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Περίληψη 

 

 Σκοπός της παρούσας έρευνας είναι η αξιολόγηση και η σύγκριση των γνώσεων και 

δεξιοτήτων των μαθητών Γυμνασίου με και χωρίς Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες στα 

Μαθηματικά που φοιτούν σε γενικές τάξεις ή σε τμήματα ένταξης του Γυμνασίου σε σχέση 

με την έννοια του ρητού αριθμού. Στην έρευνά μας συμμετείχαν συνολικά 136 μαθητές και 

των 3 τάξεων του Γυμνασίου από τους οποίους οι 85 ήταν τυπικής ανάπτυξης και μέσης 

επίδοσης στα Μαθηματικά, ενώ οι υπόλοιποι 51 αντιμετώπιζαν Ειδικές Μαθησιακές 

Δυσκολίες στα Μαθηματικά. Για την αξιολόγηση των γνώσεων και δεξιοτήτων των μαθητών 

σχεδιάστηκε και χορηγήθηκε αυτοσχέδιο εργαλείο, το οποίο περιλάμβανε 11 ερωτήματα 

ανοιχτού και κλειστού τύπου. 

 Διαπιστώθηκε πως οι μαθητές με Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες στα Μαθηματικά 

αντιμετώπισαν δυσκολίες ανάλογες με αυτές των μαθητών τυπικής ανάπτυξης, αλλά σε με-

γαλύτερο βαθμό. Τόσο η επίδοσή τους στα 9 από τα 11 ερωτήματα του ερευνητικού εργα-

λείου όσο και η συνολική τους επίδοση στα 11 ερωτήματα  ήταν χαμηλότερη από αυτή των 

μαθητών τυπικής ανάπτυξης. Επιπλέον, η συνολική επίδοση των μαθητών με Ειδικές Μα-

θησιακές Δυσκολίες στα Μαθηματικά στα 11 ερωτήματα του ερευνητικού εργαλείου δεν 

διαφοροποιούνταν με βάση την ηλικία, σε αντίθεση με την αντίστοιχη επίδοση των μαθη-

τών τυπικής ανάπτυξης. Οι κοινές δυσκολίες που αντιμετώπισαν οι μαθητές και των δύο 

ομάδων πιθανόν να συνδέονται αφενός με την ιδιαίτερα σύνθετη φύση της έννοιας του ρη-

τού αριθμού και αφετέρου με τον τρόπο διδακτικής προσέγγισής της. 

 

 

 

Λέξεις – κλειδιά: Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες στα Μαθηματικά, ρητοί αριθμοί, έννοια 

του ρητού αριθμού, ερμηνείες του ρητού αριθμού, κλάσματα, δεκαδικοί αριθμοί, ποσοστά, 

διάταξη, πράξεις, πυκνότητα. 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 

 

Ευχαριστίες  

 

 Εξαιρετικά σημαντική ήταν η βοήθεια και η συμπαράσταση των κοντινών μου 

ανθρώπων, όπως και η ενθάρρυνση ανθρώπων που, λίγο ή πολύ, σχετίστηκαν με την 

παρούσα έρευνα. Και ως ένδειξη αναγνώρισης θα ήθελα από το βήμα αυτό να τους 

ευχαριστήσω. Κατ΄ αρχάς, ευχαριστώ τον επιβλέποντα της διπλωματικής μου εργασίας κ. 

Ιωάννη Αγαλιώτη, αναπληρωτή καθηγητή του τμήματος Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής 

Πολιτικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, τόσο για την εμπιστοσύνη, την ενίσχυση και την 

καθοδήγησή του όσο και για τις πολύτιμες συμβουλές του. Κυρίως, τον ευχαριστώ για τη 

μεγάλη κατανόηση που επέδειξε στις όποιες δυσκολίες προέκυψαν κατά την διάρκεια 

πραγματοποίησης της έρευνας. 

           Καθοριστικής σημασίας ήταν και ο ρόλος των Διευθυντών των σχολείων που 

συμμετείχαν στην έρευνα, των εκπαιδευτικών, οι οποίοι συνέβαλλαν στη διεξαγωγή της, 

αλλά και των γονέων και και των μαθητών, οι οποίοι συναίνεσαν να συμμετάσχουν σε 

αυτή. Θα ήθελα, λοιπόν, να τους ευχαριστήσω ιδιαιτέρως, καθώς χωρίς τη συνδρομή τους 

η υλοποίηση της έρευνας θα ήταν αδύνατη. 

           Ευχαριστώ το φίλο και συνάδελφο Τάσο Χατζηαβραμίδη για το χρόνο που αφιέρωσε 

να ακούσει τους προβληματισμούς μου, αλλά και για τις συμβουλές του που βοήθησαν ση-

μαντικά στη συγγραφή αυτής της εργασίας. Ευχαριστώ επίσης τους γονείς μου για τη 

συνεχή και αδιάλειπτη υποστήριξή τους κατά τη διάρκεια των σπουδών μου και ιδιαίτερα 

τη μητέρα μου για την ενθάρρυνση και τη νοερή της συμμετοχή σε κάθε στάδιο τους. 

Τέλος, ευχαριστώ το σύντροφό μου Κωνσταντίνο, γιατί χωρίς την κατανόηση, την υπομονή 

και την συμπαράστασή του θα ήταν αδύνατη η υπέρβαση των δυσκολιών που 

προέκυπταν, όπως και η ίδια η ολοκλήρωση των σπουδών μου.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 

 

Εισαγωγή 

  

 Η χρήση των αριθμών αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της ανθρώπινης δραστηριό-

τητας και του πολιτισμού ήδη από τις πρωτόγονες κοινωνίες (Εξαρχάκος, 1987). Την αρχι-

κή διαισθητική χρήση του αριθμού, ακολούθησε η χρήση της συμβολικής αναπαράστασης 

του, αλλά και η επινόηση διαφόρων «ειδών» αριθμών με βάση τις εκάστοτε ανάγκες της 

ανθρώπινης δραστηριότητας, όπως είναι για παράδειγμα το εμπόριο, η μηχανική, η γεωρ-

γία (Courant & Robbins, 1996˙ Εξαρχάκος, 1987). Η θεώρηση των αριθμών ως οντότητες 

αυτόνομες και ανεξάρτητες από τη μέτρηση ποσοτήτων (Courant & Robbins, 1996) πιθα-

νόν να αποτέλεσε το πρώτο βήμα για τη θεμελίωση κάποιων εκ των αριθμητικών συστημά-

των που γνωρίζουμε σήμερα, όπως είναι αυτά των φυσικών και ρητών αριθμών.  

 Οι φυσικοί αριθμοί και στη συνέχεια οι θετικοί ρητοί αριθμοί, αποτελούν τα πρώτα 

αριθμητικά συστήματα με τα οποία έρχονται σε επαφή οι μαθητές στα πλαίσια της διδα-

σκαλίας των Μαθηματικών στην εκπαίδευση. Η μετάβαση, όμως, από τους φυσικούς 

αριθμούς στους ρητούς εμπεριέχει αρκετές δυσκολίες λόγω της ιδιαίτερα σύνθετης φύσης 

της έννοιας του ρητού αριθμού, αλλά και των διαφορών μεταξύ των δύο αυτών 

αριθμητικών συστημάτων. Οι δυσκολίες αυτές πιθανόν να είναι μεγαλύτερες για τους 

μαθητές με Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες στα Μαθηματικά λόγω των ειδικών γνωστικών 

χαρακτηριστικών τους. Παρά την εξέχουσα σημασία της έννοιας του ρητού αριθμού, οι 

δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι μαθητές με Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες στα 

Μαθηματικά σε σχέση με αυτή έχουν ελάχιστα διερευνηθεί, ιδιαίτερα δε στη δευτεροβάθμια 

εκπαίδευση.  

 Στην παρούσα έρευνα συμμετείχαν 85 μαθητές τυπικής ανάπτυξης και 51 μαθητές 

με Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες στα Μαθηματικά, οι οποίοι αξιολογήθηκαν και συγκρίθη-

καν ως προς  γνώσεις και  δεξιότητες που συνδέονται με την έννοια του ρητού αριθμού. Τα 

ερωτήματα του αυτοσχέδιου ερευνητικού εργαλείου που χορηγήθηκε στους μαθητές για 

τους σκοπούς της έρευνας αφορούσαν την αξιολόγηση των γνώσεων και δεξιοτήτων τους 

σε σχέση με την ως μέρος - όλου ερμηνεία του ρητού αριθμού, όπως είναι η διαμέριση, η 

μονάδα μέτρησης, η μοναδοποίηση, η εκ νέου μοναδοποίηση και η σύνδεση της ως μέρος 

- όλου ερμηνείας με τις 3 διαφορετικές μορφές συμβολικής αναπαράστασής του ρητού 

αριθμού, αλλά και σε σχέση με την τοποθέτηση ρητών αριθμών στην αριθμογραμμή, τις 

ερμηνείες του ρητού αριθμού, την πυκνότητα του συνόλου των ρητών αριθμών, την 

ισότητα –ισοδυναμία και τη διάταξη των ρητών αριθμών και την εκτέλεση πράξεων με 

κλάσματα. 

 Στο πρώτο κεφάλαιο της παρούσας εργασίας, πραγματοποιείται ανασκόπηση της 
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υπάρχουσας βιβλιογραφίας σε σχέση με την έννοια του ρητού αριθμού με στόχο τη θεωρη-

τική θεμελίωση της έρευνας. Στο πρώτο μέρος, παρουσιάζονται τα αριθμητικά συστήματα 

των φυσικών και ρητών αριθμών, οι ερμηνείες του ρητού αριθμού, οι προϋποθέσεις και οι 

παράμετροι κατανόησης της έννοιας του ρητού αριθμού, οι δυσκολίες των μαθητών τυ-

πικής ανάπτυξης σε σχέση με την έννοια του ρητού αριθμού και τέλος η σημασία της 

έννοιας του ρητού αριθμού και η θέση της στο αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών των 

Μαθηματικών. Στο δεύτερο μέρος, που αφορά τις Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες στα 

Μαθηματικά, περιγράφονται τα χαρακτηριστικά των Ειδικών Μαθησιακών Δυσκολιών στα 

Μαθηματικά, σκιαγραφείται το θεσμικό πλαίσιο της εκπαίδευσης των μαθητών με Ειδικές 

Μαθησιακές Δυσκολίες, γίνεται αναφορά στα Διαφοροποιημένα Αναλυτικά Προγράμματα 

Σπουδών στα Μαθηματικά για μαθητές με Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες και στη 

Διαφοροποιημένη Διδασκαλία και στη θέση της στην εκπαίδευση τους. Τέλος, παρουσιά-

ζονται ερευνητικά δεδομένα για τις δυσκολίες των μαθητών με Ειδικές Μαθησιακές 

Δυσκολίες στα Μαθηματικά, αλλά και για τις δυσκολίες τους σε σχέση με την έννοια του 

ρητού αριθμού.  

 Στο δεύτερο κεφάλαιο, γίνεται αναφορά στη μεθοδολογία της παρούσας έρευνας. 

Αναλυτικότερα, αιτιολογείται η επιλογή της ερευνητικής στρατηγικής που εφαρμόστηκε, πα-

ρουσιάζεται ο πληθυσμός και το δείγμα της έρευνας, περιγράφεται το ερευνητικό εργαλείο 

και η διαδικασία συλλογής δεδομένων και τέλος αναφέρονται οι στατιστικές μέθοδοι που 

χρησιμοποιήθηκαν για την ανάλυση των δεδομένων καθώς και τα κριτήρια επιλογής τους. 

 Στο τρίτο κεφάλαιο, παρουσιάζονται διεξοδικά τα αποτελέσματα της έρευνας. Ακο-

λουθεί η συζήτηση των αποτελεσμάτων της έρευνας και η διατύπωση των συμπερασμά-

των που προέκυψαν με βάση αυτά. Στη συνέχεια, γίνεται αναφορά στους περιορισμούς 

που υπόκειται η παρούσα έρευνα, ενώ διατυπώνονται κάποιες προτάσεις για τη βελτίωση, 

αλλά και τη διεύρυνσή της. Τέλος, παρατίθεται η βιβλιογραφία στην οποία στηρίχθηκε η 

έρευνα ενώ στο παράρτημα δίνεται αυτούσιο το ερευνητικό εργαλείο το οποίο χρησιμοποι-

ήθηκε.   
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1ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ 

Ανασκόπηση της βιβλιογραφίας – Θεωρητική θεμελίωση 

μελέτης 

 

1.1. Η έννοια του ρητού αριθμού 

 

 Αν και η έννοια του αριθμού είναι εξέχουσας σημασίας, καθώς σύμφωνα με τους 

Courant και Robbins (1996, σελ.,1), «ο αριθμός είναι η βάση των μοντέρνων μαθηματι-

κών», είναι δύσκολο να δοθεί ένας ορισμός για αυτή. Πρακτικές καθημερινές ανάγκες, 

όπως για παράδειγμα η εύρεση του πλήθους αντικειμένων, αποτέλεσαν το έναυσμα για 

την επινόηση των φυσικών αριθμών ενώ η εμφάνιση συνθετότερων αναγκών, όπως είναι η 

μέτρηση του μήκους, του εμβαδού ή του χρόνου, οδήγησαν στην επινόηση των ρητών 

αριθμών (Courant & Robbins, 1996).  

 Τα βασικά αριθμητικά συστήματα, τα οποία συμπεριλαμβάνονται και στο αναλυτικό 

πρόγραμμα σπουδών των Μαθηματικών, είναι το σύνολο των φυσικών αριθμών Ν, το 

σύνολο των ακεραίων αριθμών Ζ, το σύνολο των ρητών αριθμών Q, το σύνολο των 

πραγματικών αριθμών R και το σύνολο των μιγαδικών αριθμών (ΔΕΠΠΣ - ΑΠΣ, 2003˙ 

Εξαρχάκος, 1987). Η ιδιαίτερη σημασία των ρητών αριθμών οφείλεται στη συμπερίληψη σε 

αυτούς των κλασματικών αριθμών, του 0 αλλά και των αρνητικών αριθμών, η οποία 

συντέλεσε στην άρση των περιορισμών που ισχύουν στην εκτέλεση των πράξεων της 

αφαίρεσης και της διαίρεσης στο σύνολο των φυσικών (Courant & Robbins, 1996). Εξίσου 

σημαντική διάσταση, όμως, είναι και η έννοια του ρητού αριθμού και οι ερμηνείες της, οι 

οποίες συνδέονται τόσο με την κατάκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων που αφορούν τους 

ρητούς αριθμούς όσο και με άλλες ανώτερες γνώσεις και δεξιότητες. 

    

1.1.1.  Αριθμητικά συστήματα 

 

 Τα αριθμητικά συστήματα θεμελιώνονται με βάση κάποια αξιώματα, ενώ οι πράξεις 

σε αυτά διέπονται από συγκεκριμένες ιδιότητες (Εξαρχάκος, 1987). Οι φυσικοί και οι ρητοί 

αριθμοί είναι τα πρώτα αριθμητικά συστήματα με τα οποία έρχονται οι μαθητές σε επαφή 

και παρουσιάζουν αρκετές ομοιότητες, αλλά και διαφορές ως προς τα παραπάνω στοιχεία, 

οι οποίες θα αναλυθούν διεξοδικά στη συνέχεια. 
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1.1.1.1. Οι φυσικοί αριθμοί 

 

 Οι φυσικοί αριθμοί είναι το πρώτο αριθμητικό σύστημα με το οποίο έρχονται σε επαφή 

οι μαθητές κατά την είσοδό τους στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση και αποτελεί το θεμέλιο 

για την οικοδόμηση της μαθηματικής γνώσης των επόμενων τάξεων. Σύμφωνα με το 

αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών των Μαθηματικών (ΔΕΠΠΣ – ΑΠΣ, 2003) για τις πρώτες 

τάξεις του Δημοτικού, με βάση το σύνολο των φυσικών αριθμών οι μαθητές διδάσκονται 

την ανάγνωση, τη γραφή και τις αρχές διάταξης των αριθμών, τις πράξεις και τις ιδιότητές 

τους. Εισάγονται δηλαδή «στη μαθηματική θεωρία των φυσικών ή θετικών ακεραίων που 

είναι γνωστή ως αριθμητική» (Courant & Robbins, 1996, σελ. 1). 

Το σύνολο των φυσικών ή θετικών ακεραίων αριθμών συμβολίζεται ως:  

                       Ζ+ = Ν = {1,2,3,….n,...} (Οικονομίδης & Καρυοφύλλης, 1996).  

 

Ο επόμενος αριθμός ενός φυσικού αριθμού προκύπτει προσθέτοντας σε αυτόν τη 

μονάδα (Πουλέας, 1998). Κάθε φυσικός έχει μια και μοναδική συμβολική αναπαράσταση 

και εκφράζει «απόλυτη ποσότητα» που συνήθως είναι προϊόν διαδικασίας μέτρησης ή 

απαρίθμησης (Δαφέρμος, 1999˙ Lamon, 2005˙ Vamvakoussi & Vosniadou, 2010). Όσον 

αφορά τις πράξεις, είναι χαρακτηριστικό ότι το άθροισμα, αλλά και το γινόμενο δύο 

οποιονδήποτε φυσικών αριθμών είναι πάντα μεγαλύτερα από τους αριθμούς αυτούς, ενώ 

η διαφορά και το πηλίκο πάντα μικρότερα (Vamvakoussi & Vosniadou, 2010). 

 Κάποιες από τις ιδιότητες του συνόλου των φυσικών αριθμών είναι οι εξής (Βανδου-

λάκης, Καλλιγάς, Μαρκάκης, & Φερεντίνος, 2010˙ Δαφέρμος, 1999): 

 

(α) είναι κλειστό ως προς τις πράξεις της πρόσθεσης και του πολλαπλασιασμού. Δηλαδή 

για κάθε α, β є Ν,  ισχύει: 

 

                                     α + β є Ν     και  α • β  є Ν 

 

(β) ισχύουν σε αυτό η αντιμεταθετική και προσεταιριστική ιδιότητα στην πρόσθεση και τον 

πολλαπλασιασμό, καθώς και η επιμεριστική ιδιότητα της πρόσθεσης ως προς τον πολλα-

πλασιασμό. Δηλαδή για κάθε α, β, γ є Ν ισχύει: 

 

                    α + β = β + α     και          α  • β = β • α      (αντιμεταθετική ιδιότητα) 

             

   α + (β + γ) = (α + β) + γ  και   α •  (β • γ) = (α • β) • γ  (προσεταιριστική ιδιότητα) 
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                                α  • (β + γ) =  α • β + α • γ                (επιμεριστική ιδιότητα) 

  

(γ) το 0 είναι το ουδέτερο στοιχείο της πρόσθεσης και το 1 το ουδέτερο στοιχείο του 

πολλαπλασιασμού. Δηλαδή για κάθε α є Ν ισχύει: 

 

                      α + 0 = 0 + α = α   και   α • 1 = 1 • α = α 

 

(δ) τέλος, για οποιονδήποτε φυσικό αριθμό εκτός του 0, το οποίο έχει μόνο επόμενο και όχι 

προηγούμενο αριθμό, ορίζεται ο προηγούμενος και ο επόμενος του και είναι μοναδικοί. 

Επομένως, μεταξύ δύο διαδοχικών φυσικών αριθμών δεν υπάρχει κανένας άλλος φυσικός 

αριθμός, ενώ μεταξύ δύο μη διαδοχικών φυσικών αριθμών «υπάρχει πεπερασμένος 

αριθμός φυσικών αριθμών» (Δαφέρμος, 1999, σελ.70). 

 

1.1.1.2.  Οι ρητοί αριθμοί 

 

Το επόμενο αριθμητικό σύστημα στο οποίο εισάγονται οι μαθητές είναι αυτό των 

ρητών αριθμών Q, και ειδικότερα των θετικών ρητών, το οποίο παρουσιάζει ομοιότητες, 

αλλά και αρκετές διαφορές με αυτό των φυσικών αριθμών. Οι ρητοί, σε αντίθεση με τους 

φυσικούς αριθμούς, δεν εκφράζουν «απόλυτη ποσότητα» αλλά «ποσοτικές σχέσεις», ενώ 

η πρόσθεση και ο πολλαπλασιασμός με αυτούς δεν οδηγούν κατ’ ανάγκη σε αθροίσματα ή 

γινόμενα μεγαλύτερα τους ούτε η αφαίρεση και η διαίρεση σε διαφορές και πηλίκα μικρό-

τερα (Vamvakoussi & Vosniadou, 2010). 

Από μαθηματικής άποψης, το σύνολο των ρητών αριθμών Q αποτελεί επέκταση του 

συνόλου των ακεραίων αριθμών Ζ = {...-3, -2, -1, 0, 1, 2, 3..} και τα στοιχεία του είναι οι 

λύσεις της εξίσωσης: 

 

                    α • χ = β με α, β є  Ζ και β ≠ 0  (Δαφέρμος,1996˙ Πουλέας, 1998) 

 

Δηλαδή το σύνολο των ρητών αριθμών ορίζεται ως: 

 

                 Q = { α : β / α  є Z, β є Z, και β ≠ 0 } (Οικονομίδης & Καρυοφύλλης, 1996) 

 

ενώ το σύνολο των θετικών ρητών αριθμών ως: 
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                  Q+ =  { χ / χ  є Q και χ > 0 }   (Οικονομίδης & Καρυοφύλλης, 1996). 

 

Στο σύνολο των ρητών αριθμών λοιπόν ανήκει, όπως ορίζεται και στο σχολικό 

εγχειρίδιο των Μαθηματικών της Γ΄ Γυμνασίου, «κάθε αριθμός που έχει ή μπορεί να πάρει 

τη μορφή ενός κλάσματος α/β, με α є Z, β є Z, και β ≠ 0» (Αργυράκης, Βουργανάς, Μεντής, 

Τσικοπούλου, & Χρυσοβέργης, 2007, σελ.12) Επομένως, εκτός από τα κλάσματα, ρητοί 

αριθμοί είναι και (Lamon, 2005˙ Martinie, 2007˙ Vamvakoussi & Vosniadou, 2010˙ Wu, 

2001): 

(α) οι δεκαδικοί αριθμοί με πεπερασμένο πλήθος δεκαδικών ψηφίων, οι οποίοι μπορούν να 

πάρουν τη μορφή κλάσματος ή δεκαδικού κλάσματος, 

(β) οι δεκαδικοί περιοδικοί αριθμοί, οι οποίοι επίσης μπορούν να γραφούν σε κλασματική 

μορφή αλλά και 

(γ) τα ποσοστά που επίσης μπορούν να γραφούν ως κλάσματα ή δεκαδικά κλάσματα με 

παρονομαστή το 100 ή το 1.000. 

Από τα παραπάνω προκύπτει ότι η συμβολική αναπαράσταση ενός ρητού αριθμού 

δεν ορίζεται μονοσήμαντα, καθώς αυτός μπορεί να αναπαρασταθεί με περισσότερους από 

έναν τρόπους. Έτσι, ο ρητός αριθμός 3/4 μπορεί να αναπαρασταθεί και με το δεκαδικό 

0.75 αλλά και με το ποσοστό 75%. Επιπλέον, μπορεί να αναπαρασταθεί και με τα ισοδύ-

ναμα προς αυτόν κλάσματα 6/8, 9/12 ,15/20 κ.τ.λ., αφού κάθε ρητός αριθμός μπορεί να 

ορισθεί και ως  μια «κλάση ισοδυναμίας ισοδύναμων μεταξύ τους κλασμάτων» (Δαφέρμος, 

1996, σελ. 48). 

Κάποιες βασικές ιδιότητες που διέπουν το σύνολο των ρητών αριθμών είναι οι εξής 

(Βανδουλάκης και συν., 2010˙ Δαφέρμος, 1999˙ Vamvakoussi & Vosniadou, 2010): 

 

(α) είναι κλειστό ως προς τις πράξεις της πρόσθεσης και του πολλαπλασιασμού. Δηλαδή 

για κάθε α, β є Q,  ισχύει: 

 

                                     α + β є Q      και  α • β  є Q  

 

(β) ισχύουν σε αυτό η αντιμεταθετική και προσεταιριστική ιδιότητα στην πρόσθεση και τον 

πολλαπλασιασμό, καθώς και η επιμεριστική ιδιότητα της πρόσθεσης ως προς τον πολλα-

πλασιασμό. Δηλαδή για κάθε  α, β, γ  є Q  ισχύει: 

 

                     α + β = β + α     και          α • β = β • α      (αντιμεταθετική ιδιότητα) 
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   α + (β + γ) = (α + β) + γ  και   α • (β • γ) = (α • β) • γ  (προσεταιριστική ιδιότητα) 

                                      

                                 α • (β + γ) =  α • β + α • γ             (επιμεριστική ιδιότητα) 

  

(γ) το 0 είναι το ουδέτερο στοιχείο της πρόσθεσης και το 1 το ουδέτερο στοιχείο του πολλα-

πλασιασμού, δηλαδή  για κάθε α  є Q ισχύει : 

 

                      α + 0 = 0 + α = α   και   α • 1 = 1 • α = α 

 

(δ) είναι πυκνό ως προς τη δομή του. Οι έννοιες επόμενος και προηγούμενος αριθμός και 

διαδοχικοί αριθμοί δεν έχουν νόημα στο σύνολο των ρητών αριθμών, καθώς σε οποιοδή-

ποτε διάστημα που έχει ως άκρα δύο ρητούς αριθμούς περιλαμβάνονται άπειροι σε πλή-

θος ρητοί αριθμοί. 

 Στο σημείο αυτό είναι σκόπιμο να διασαφηνιστεί η χρήση των όρων κλάσμα, ρητός 

αριθμός και θετικός ρητός αριθμός. Παρά το γεγονός ότι στη διεθνή βιβλιογραφία συνήθως 

χρησιμοποιείται ο όρος κλάσμα, το ζήτημα που μελετάται είναι η έννοια του θετικού ρητού 

αριθμού. Επειδή, όμως, συχνά η χρήση των τριών παραπάνω όρων εναλλάσσεται, οι 

αναφορές δε μπορούν να περιοριστούν σε έναν μόνο από αυτούς. Έτσι, οι όροι αυτοί θα 

χρησιμοποιηθούν ως ταυτόσημοι της έννοιας του θετικού ρητού αριθμού. 

 

1.1.2.  Οι ερμηνείες του ρητού αριθμού  

 

1.1.2.1. Γενική θεώρηση 

 

Το ζήτημα των ερμηνειών του ρητού αριθμού έχει διερευνηθεί αρκετά. Από τα διά-

φορα μοντέλα που έχουν προταθεί, οι Behr, Harel, Post και Lesh (1993) και ο Δαφέρμος 

(2000) θεωρούν ως το ικανοποιητικότερο για την περιγραφή της έννοιας του ρητού 

αριθμού αυτό που αναγνωρίζει 5 ερμηνείες ή υπο-κατασκευές του. Το μοντέλο αυτό, το 

οποίο διατυπώθηκε από τον Kieren (1980, όπως αναφέρεται σε Δαφέρμο, 2000), 

περιλαμβάνει τις εξής ερμηνείες: 

(α) ρητοί αριθμοί σαν σχέσεις  μέρος – όλου (part-whole),  

(β) ρητοί αριθμοί σαν πηλίκο (quotient), 

(γ) ρητοί αριθμοί σαν λόγος (ratio),  

(δ) ρητοί αριθμοί σαν τελεστής (operator)   και  

(ε) ρητοί αριθμοί σαν μέτρο (measure).  
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Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει ο Δαφέρμος (2000, σελ. 55-56) οι ερμηνείες αυτές 

«από μαθηματική άποψη έχουν ξεκάθαρο, πλήρες και διακριτό μεταξύ τους περιεχόμενο». 

Επιπλέον, κατά τον ίδιο, «υπάρχουν σαφή ενοποιητικά στοιχεία, τα οποία αποτελούν το 

συνεκτικό ιστό που συνδέει μεταξύ τους όλες τις εννοιολογικές μορφές. Τον αποτελούν οι 

έννοιες της ισοδύναμης διαμέρισης, του καθορισμού της μονάδας μέτρησης και της 

ποσότητας που μετρά η καθορισθείσα μονάδα». 

Και οι 5 αυτές ερμηνείες του ρητού αριθμού είναι εξίσου σημαντικές και άρρηκτα 

συνδεδεμένες μεταξύ τους, καθώς, όπως χαρακτηριστικά αναφέρουν οι Behr, Post, Silver, 

και Mierkiewicz (1980, σελ. 62), «καθεμία είναι σημαντική από μόνη της και επιπρόσθετα 

συμβάλλει σε μια ολοκληρωμένη εικόνα της γενικής έννοιας». 

 

1.1.2.2.  Η ως  μέρος – όλου ερμηνεία του ρητού αριθμού 

 

 Η ως μέρος – όλου ερμηνεία του ρητού αριθμού είναι μια από τις σημαντικότερες 

ερμηνείες του. Οι Behr, Lesh, Post και Silver (1983), αναφερόμενοι στη σχέση των 5 υπο-

κατασκευών του ρητού αριθμού με την ανάπτυξη γνώσεων και δεξιοτήτων που αφορούν 

στην έννοια του ρητού αριθμού, επισημαίνουν την καθοριστική σημασία της ως μέρος- 

όλου ερμηνείας. Η ερμηνεία αυτή σε συνδυασμό με την έννοια της διαμέρισης αποτελούν 

το θεμέλιο λίθο για την κατανόηση των άλλων ερμηνειών της έννοιας του ρητού αριθμού 

(Σχήμα 1). 

Σύμφωνα με το Δαφέρμο (2000, σελ. 56) «η μέρος - όλου αντίληψη περιλαμβάνει τη θέ-

αση του ρητού αριθμού ως ολότητας που συντίθεται από ένα συγκεκριμένο αριθμό διακρι-

τών μερών». Ο ορισμός αυτός καθίσταται περισσότερο κατανοητός, αν λάβουμε υπόψη ότι 

η θεμελιώδης υποκείμενη έννοια της ερμηνείας  είναι αυτή της διαμέρισης (Baturo, 2004˙ 

Behr et al, 1983˙ Post, Behr, & Lesh, 1982). Η διαμέριση αφορά τη διαίρεση της ακέραιας 

μονάδας είτε αυτή είναι συνεχές μέσο είτε σύνολο ομοίων αντικειμένων σε ίσα μέρη ή σε 

ίσα σε πλήθος αντικειμένων σύνολα, αντίστοιχα. Υπ' αυτό το πρίσμα, το κλάσμα εκφράζει 

τον αριθμό των ίσων μερών που παίρνουμε σε σχέση με το συνολικό αριθμό μερών στον 

οποίο διαιρέθηκε η αρχική ποσότητα (Charalambous & Pitta - Pantazi, 2007). Έτσι, για 

παράδειγμα τα 2/6 ενός συνεχούς αντικειμένου εκφράζουν τα 2 από τα 6 ίσα μέρη στα 

οποία αυτό διαιρέθηκε. Στην περίπτωση ενός συνόλου 12 αντικειμένων τα 2/6 αυτού 

αντιστοιχούν σε 2 από τα 6 σύνολα των 2 αντικειμένων στα οποία διαιρέθηκε το αρχικό 

σύνολο, δηλαδή σε 4 αντικείμενα. 

Η Baturo (2004) πέρα από τη διαμέριση, αναφέρει τις διαδικασίες της μοναδοποίησης 
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και εκ νέου μοναδοποίησης ως εξίσου σημαντικές προϋποθέσεις για την κατανόηση της 

ως μέρος – όλου ερμηνείας. Η έννοια της μονάδας συνδέεται στενά με τη μοναδοποίηση 

και εκ νέου μοναδοποίηση, καθώς η ίδια αναφέρεται στη μοναδοποίηση ως «σύνθεση» της 

ακέραιας μονάδας από τα μέρη της, ενώ στην εκ νέου μοναδοποίηση ως «ανασύνθεση» 

των μερών (και τη δημιουργία νέας μονάδας). Ιδιαίτερη έμφαση δίνει στην ανάπτυξη της 

ικανότητας: (α) εφαρμογής μοναδοποίησης σε καταστάσεις, όπου έχει προηγηθεί 

εφαρμογή διαμέρισης και αντίστροφα, και (β) εφαρμογής της εκ νέου μοναδοποίησης σε 

περιπτώσεις, όπου ήδη έχει πραγματοποιηθεί η διαμέριση της ακέραιας μονάδας. Ως 

παραδείγματα τέτοιων δραστηριοτήτων η Baturo (2004, σελ. 96) αναφέρει «την κατασκευή 

των 2/5, όταν δίνεται η ακέραια μονάδα και την κατασκευή της ακέραιας μονάδας, όταν 

δίνονται τα 2/5», καθώς και «την κατασκευή των 3/10 από μια μονάδα, η οποία έχει 

διαμεριστεί σε πέμπτα και την κατασκευή των 4/5 από μια μονάδα, η οποία έχει διαμεριστεί 

σε δέκατα».    

 Οι Δαφέρμος (2000), Post et al (1982) και Wachsmuth, Behr και Post (1983) 

αναφέρουν τα παρακάτω πλεονεκτήματα, αλλά και μειονεκτήματα της ως μέρος – όλου 

ερμηνείας. Η ερμηνεία αυτή μπορεί να εφαρμοστεί σε ένα ευρύ φάσμα υλικών και 

καταστάσεων, όπως για παράδειγμα σε δραστηριότητες που αφορούν μήκος, εμβαδόν ή 

όγκο, αλλά και που μπορούν συχνά να αντληθούν από το οικείο περιβάλλον των μαθητών. 

Προσφέρει γόνιμο έδαφος για τη δημιουργία δραστηριοτήτων κατανόησης των εννοιών της 

κλασματικής μονάδας, της ισοδυναμίας και διάταξης των κλασμάτων, αλλά και του 

πολλαπλασιασμού των κλασμάτων. Η ως μέρος - όλου ερμηνεία είναι επίσης κατάλληλη 

για την προσέγγιση της πρόσθεσης και αφαίρεσης ομώνυμων κλασμάτων μόνο σε συνεχή 

όμως μέσα. Η εφαρμογή της ερμηνείας σε σύνολα διακριτών αντικειμένων παρουσιάζει 

αρκετές αδυναμίες. Η αισθητοποίηση της εκ νέου διαμέρισης, λόγου χάρη, δεν είναι πάντα 

εφικτή. Αν θεωρήσουμε το 1/4 ενός συνόλου με 8 αντικείμενα, δηλαδή ένα σύνολο με 2 

αντικείμενα, δεν μπορούμε στη συνέχεια να πάρουμε το 1/3 του νέου συνόλου. Επιπλέον, 

στη σύγκριση ετερώνυμων κλασμάτων δεν είναι πάντα εύκολο να διαπιστωθεί η μεταξύ 

τους σχέση.  

Η προσέγγιση του ρητού αριθμού με βάση την ως μέρος - όλου ερμηνεία 

ενδεχομένως, κατά τους Wachsmuth et al (1983), να οδηγεί σε μια περιορισμένη και 

εξαρτημένη από την ακέραια μονάδα θεώρηση του ρητού αριθμού. Υπ' αυτό το πρίσμα, 

για παράδειγμα, το κλάσμα 2/3 ερμηνεύεται αποκλειστικά ως 2 από τα 3 ίσα μέρη στα 

οποία διαιρέθηκε η ακέραια μονάδα, με άμεση συνέπεια οι μαθητές να δυσκολεύονται να 

το αντιληφθούν ως αριθμό (Wachsmuth et al,1983).  
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  Σχήμα 1 : Εννοιολογικό σύστημα  για τη διδασκαλία των ρητών αριθμών (Behr  et al, 1983) 

 

 

1.1.2.3.  Η ως πηλίκο ερμηνεία του ρητού αριθμού 

 

Η ως πηλίκο ερμηνεία συνδέεται με την πράξη της διαίρεσης και η σχέση αυτή 

εκφράζεται με την αναπαράσταση του ρητού αριθμού στην κλασματική μορφή α/β (Behr et 

al, 1983˙ Toluk & Middleton, 2001). Δηλαδή, «η αντίληψη του ρητού ως πηλίκου 

περιλαμβάνει τη θέαση του ως διαίρεσης α πραγμάτων σε β ίσα μέρη. Συμβολικά α:β  με α, 

β φυσικούς και β ≠ 0» (Δαφέρμος, 2000). Πέρα όμως από αυτή την προοπτική, οι Post et al 

(1982, σελ. 67) υποστηρίζουν ότι «οι ρητοί αριθμοί μπορούν να θεωρηθούν ως στοιχεία ενός 

τομέα πηλίκων και ως τέτοια μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να ορίσουμε την ισοδυναμία, 

την πρόσθεση τον πολλαπλασιασμό και άλλες ιδιότητες από μια καθαρώς αφαιρετική 

σκοπιά».  

Βασική προϋπόθεση για την κατανόηση και αυτής της ερμηνείας του ρητού αριθμού 

είναι η έννοια της διαμέρισης (Δαφέρμος, 2000˙ Post et al, 1982). Στην περίπτωση αυτή, 

όμως, η διαμέριση περιλαμβάνει δύο στάδια: (α) τη διαμέριση και (β) τον ανα-συνδυασμό 

των μερών, που είναι απαραίτητος, όταν η διαίρεση οδηγεί σε πηλίκο που δεν είναι φυσικός 

αριθμός (Post et al, 1982). Έτσι, για παράδειγμα, το να μοιράσει κανείς 4 σοκολάτες σε 5 

παιδιά προϋποθέτει αρχικά τη διαμέριση της κάθε σοκολάτας σε 5 ίσα μέρη. Στη συνέχεια 

κάθε παιδί παίρνει το 1/5 από κάθε σοκολάτα, δηλαδή συνολικά 4/5 της σοκολάτας (Post et 

al, 1982).  

Οι Toluk και Middleton (2001) επισημαίνουν την καθοριστική σημασία της έννοιας 

της διαίρεσης στην κατανόηση της ως πηλίκο ερμηνείας του ρητού. Υπογραμμίζουν δε πως 

για το λόγο αυτό είναι απαραίτητη η θεώρησή της όχι ως διαμέριση φυσικών αριθμών, αλλά 

ως πολλαπλασιαστική πράξη που το αποτέλεσμά της, δηλαδή το πηλίκο δύο φυσικών 

αριθμών, είναι ένας νέος αριθμός. Σημαντική παράμετρος είναι επίσης και η κατανόηση των 

διαφορετικών προβληματικών καταστάσεων που απαιτούν διαίρεση. Σύμφωνα με τους 

Διαμέριση και Μέρος - Όλου 

Λόγος Τελεστής Πηλίκο Μέτρο 

Ισοδυναμία Πολλαπλασιασμό

ς 
Επίλυση προβλημάτων Πρόσθεση 
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Thompson και Saldanha (2003), οι καταστάσεις διαίρεσης μπορούν να κατηγοριοποιηθούν 

σε δύο τύπους. Σε αυτές που απαιτούν:  

(α) διαμέριση ή μοίρασμα, δηλαδή την ισόποση κατανομή μιας δοθείσας ποσότητας σε έναν 

αριθμό ατόμων ή  αποδεκτών, 

(β) τμηματοποίηση ή μέτρηση, δηλαδή την κατανομή μιας ποσότητας σε ίσα μέρη το μέγε-

θος των οποίων έχει εκ των προτέρων οριστεί. 

Έτσι, για παράδειγμα, το πρόβλημα, «έχουμε να μοιράσουμε εξίσου 6 σοκολάτες σε 4 

παιδιά. Πόσα κομμάτια σοκολάτας θα φάει κάθε παιδί;» είναι ένα πρόβλημα που απαιτεί την 

εφαρμογή διαμέρισης, ενώ το πρόβλημα «σε πόσα άτομα μπορούμε να μοιράσουμε εξίσου 

4 σοκολάτες έτσι ώστε το καθένα από αυτά να πάρει 3 κομμάτια;» είναι ένα πρόβλημα 

τμηματοποίησης (Thompson & Saldanha, 2003). Σύμφωνα με τους ίδιους, η θεώρηση των 

δύο αυτών τύπων – καταστάσεων διαίρεσης θα πρέπει να γίνει αντιληπτή με βάση μια 

αμφίδρομη μεταξύ τους σχέση, καθώς η εφαρμογή μίας από τις δύο επιφέρει αυτόματα την 

εφαρμογή και της άλλης. 

  Η ως πηλίκο ερμηνεία του ρητού αριθμού λειτουργεί σχεδόν εξίσου ικανοποιητικά 

τόσο σε συνεχή όσο και σε διακριτά μέσα και έχει ως μεγάλο πλεονέκτημά της ότι είναι 

ιδανική για την κατανόηση της σύγκρισης, αλλά και της ισοδυναμίας των κλασμάτων, καθώς 

κάθε κλάσμα μπορεί εναλλακτικά να θεωρηθεί ως πηλίκο των όρων του (Δαφέρμος, 2000). 

Επιπλέον, όπως κάθε μία από τις 5 ερμηνείες του ρητού αριθμού, είναι απαραίτητη προϋπό-

θεση για την επιτυχή επίλυση προβλημάτων (Behr et al ,1983).  

Παρά την κοινή υποκείμενη έννοιά τους, οι ως μέρος - όλου και πηλίκο ερμηνείες, 

σύμφωνα με τους Charalambous και Pitta –Pantazi (2007) και Δαφέρμο (2000), 

παρουσιάζουν τις παρακάτω χαρακτηριστικές διαφορές. Στην περίπτωση της ως μέρος – 

όλου ερμηνείας, ο ρητός αριθμός εκφράζει τον αριθμό των μερών που λαμβάνουμε από μια 

ποσότητα που έχει προηγουμένως διαμεριστεί σε ίσα μέρη. Εξ ορισμού, λοιπόν, η ποσότητα 

που παίρνουμε είναι μικρότερη ή ίση της μονάδας και κατά συνέπεια, ο αριθμητής του 

κλάσματος με τον οποίο εκφράζεται ο ρητός αριθμός, μικρότερος ή το πολύ ίσος του 

παρονομαστή. Επιπλέον, τόσο τα μέρη στα οποία έχει διαιρεθεί η αρχική ποσότητα όσο και 

αυτά που παίρνουμε συνδέονται με το ίδιο μέγεθος ή μονάδα. Στην περίπτωση της ως 

πηλίκο ερμηνείας, ενώ και πάλι έχουμε εφαρμογή της διαμέρισης, το αποτέλεσμά της δεν 

είναι ίσα μέρη, αλλά ένας νέος αριθμός, ο οποίος είναι το πηλίκο της διαίρεσης μεταξύ 

αριθμητή και παρονομαστή. Ο αριθμός αυτός αφενός δεν είναι απαραίτητα φυσικός και 

αφετέρου δεν είναι απαραίτητα μικρότερος της μονάδας και, κατά συνέπεια, ούτε ο 

αριθμητής απαραίτητα μικρότερος από τον παρονομαστή. Τέλος, οι όροι του κλάσματος δεν 

αναφέρονται κατ΄ ανάγκη στο ίδιο μέγεθος ή μονάδα.  
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  1.1.2.4. Η ως λόγος ερμηνεία του ρητού αριθμού 

 

Η ερμηνεία αυτή του ρητού αριθμού του προσδίδει μια νέα διάσταση, αυτή του συ-

γκριτικού δείκτη (Behr et al, 1983˙ Post et al, 1982). O Δαφέρμος (2000, σελ. 63-64) περι-

γράφει την ερμηνεία αυτή ως «τη θέαση του ρητού ως αναλογίας δυο πληθυσμών ή με-

ρών, η οποία εκφράζεται με το ανάγωγο κλάσμα α/β, όπου β ≠ 0, δηλαδή από μαθηματι-

κής πλευράς, ως μια κλάση ισοδυναμίας ισοδυνάμων μεταξύ τους κλασμάτων». Επομέ-

νως, στην περίπτωση αυτή, ο ρητός αριθμός εκφράζει ένα σχετικό μέγεθος, το οποίο είναι 

προϊόν της σύγκρισης των ποσοτήτων ή των μεγεθών που αντιπροσωπεύουν οι όροι του 

κλάσματος (Behr et al, 1983˙ Marshall, 1993˙ Post et al,1982).  

Σε αντίθεση με τις ως μέρος - όλου και πηλίκο ερμηνείες, σε αυτήν την ερμηνεία ο 

ρόλος της έννοιας της διαμέρισης δεν είναι το ίδιο σαφής, καθιστώντας δύσκολη τη 

λειτουργία της σε συνεχή μέσα, αλλά και περιορίζοντας την καταλληλότητά της για την 

εισαγωγή στην έννοια του κλάσματος  (Δαφέρμος, 2000).  

Βασική προϋπόθεση για την κατανόηση αυτής της ερμηνείας, σύμφωνα με τους 

Charalambous και Pitta-Pantazi (2007) και Marshall (1993), είναι να γίνουν αντιληπτές οι 

ιδιότητες της σχέσης που συνδέει τα δύο προς σύγκριση μεγέθη, όπως είναι οι παρακάτω. 

Ο λόγος δύο ποσοτήτων ή μεγεθών είναι σταθερός και αμετάβλητος. Κατά συνέπεια, 

οποιαδήποτε αλλαγή σε έναν από τους όρους του επιφέρει υποχρεωτικά αλλαγή και στον 

άλλο. Αν, δηλαδή, στο λόγο 3/5 πολλαπλασιάσουμε τον αριθμητή επί 3, για να παραμείνει 

σταθερός, θα πρέπει να πολλαπλασιαστεί και ο παρονομαστής επί τον ίδιο αριθμό. Ο νέος 

λόγος 9/15 που προέκυψε θα έχει την ίδια αξία με τον αρχικό, δηλαδή είναι ισοδύναμος 

προς αυτόν.  

Από τα παραπάνω καθίσταται προφανής ο σημαντικός ρόλος της ερμηνείας για την 

κατανόηση της ισοδυναμίας των κλασμάτων (Behr, 1983˙ Marshall, 1993), η οποία μπορεί 

να υλοποιηθεί με τη βοήθεια των αναλογιών (Δαφέρμος, 2000). Η  αναλογία είναι η ισότητα 

ή ισοδυναμία δύο λόγων και δημιουργείται «επανακαθορίζοντας τα επιμέρους στοιχεία, ή 

τη μονάδα σύγκρισης (comperative unit) και συγκρίνοντας τα δύο σύνολα από μια 

ελαφρώς διαφορετική οπτική γωνία» (Post et al 1982, σελ. 70). Οι Lachance και Confrey 

(2001) επισημαίνουν τον κεντρικό ρόλο της ερμηνείας αυτής και στην κατανόηση των συμ-

βολικών αναπαραστάσεων του ρητού αριθμού ως κλάσματος, δεκαδικού και ποσοστού, 

καθώς θεωρούν πως και οι 3 πηγάζουν από αυτή.  

Τέλος, η θεώρηση ενός λόγου δύο μεγεθών ή ποσοτήτων ως διατεταγμένο ζεύγος 

έχει ένα πλήθος εφαρμογών καθώς, στην περίπτωση αυτή ο λόγος μπορεί (Δαφέρμος, 
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2000˙ Post et al, 1982): 

(α) να εκφράζει ένα νέο μέγεθος ή έννοια που προκύπτει από τη σύγκριση των δύο 

μεγεθών ή ποσοτήτων, όπως για παράδειγμα η ταχύτητα, 

(β) να αναπαρασταθεί γραφικά ως σημείο σε καρτεσιανό σύστημα συντεταγμένων,  

(γ) να εκφράζει την κλίση της ευθείας που διέρχεται από την αρχή των αξόνων του καρτε-

σιανού συστήματος συντεταγμένων και η οποία ορίζεται από τα σημεία που αναπαριστούν 

τον ίδιο και τους ισοδύναμους προς αυτόν λόγους,  

(δ) να εξυπηρετεί την επίλυση προβλημάτων γραφικά ή με τη βοήθεια αναλογιών με έναν 

άγνωστο όρο. 

 

1.1.2.5.  Η ως τελεστής  ερμηνεία του ρητού αριθμού 

 

 Η ερμηνεία αυτή του ρητού αριθμού, σύμφωνα με τους  Behr, Harel, Post, και Lesh 

(1992), Behr et al (1983), και Post et al (1982), περιλαμβάνει την αμιγώς αλγεβρική 

διάστασή του μέσα από τη θεώρησή του ως μετασχηματιστική συνάρτηση. Κατά τους 

ίδιους, η μετασχηματιστική αυτή λειτουργία του ρητού αριθμού α/β υλοποιείται δια μέσου 

της διαδοχικής εφαρμογής των όρων του α, β, ανεξαρτήτως σειράς, σε μια οποιαδήποτε 

μεγέθους ποσότητα (διακριτή ή συνεχή), γεωμετρικό σχήμα ή αριθμό. Το είδος, όμως, του 

μέσου φαίνεται να διαφοροποιεί αυτή τη μετασχηματιστική λειτουργία, η οποία επιδέχεται  

σύμφωνα τους ίδιους, τις εξής δύο βασικές ερμηνείες: 

(α) μεγέθυνση – σμίκρυνση, στην περίπτωση των συνεχών μέσων ή ποσοτήτων. Αν για 

παράδειγμα, ο ρητός αριθμός 3/4  εφαρμοστεί ως τελεστής σε ένα τετράγωνο με εμβαδόν 

4 μονάδες, θα το μετασχηματίσει σε ένα νέο τετράγωνο με εμβαδόν που προκύπτει από 

τον πολλαπλασιασμό του αρχικού εμβαδού επί 3 (μεγέθυνση) και στην συνέχεια από την 

διαίρεση του αποτελέσματος δια 4 (σμίκρυνση). 

(β) πολλαπλασιασμό – διαίρεση, στην περίπτωση των διακριτών ποσοτήτων ή μέσων. Η 

εφαρμογή του ρητού αριθμού 2/5 σε ένα σύνολο 10 αντικειμένων θα το μετασχηματίσει 

αρχικά σε ένα νέο σύνολο με 2 •10 = 20 αντικείμενα (πολλαπλασιασμός) και τελικά σε ένα 

σύνολο με 20 : 5= 4  αντικείμενα (διαίρεση).  

 Όπως διαπιστώνεται και από τα παραπάνω, η συγκεκριμένη ερμηνεία του ρητού 

αριθμού λειτουργεί εξίσου ικανοποιητικά τόσο σε συνεχή όσο και σε διακριτά μέσα (Δαφέρ-

μος, 2000). Επιπλέον, θεωρείται από τις πλέον κατάλληλες ερμηνείες του ρητού αριθμού 

για την κατανόηση της έννοιας της ισοδυναμίας, της σύγκρισης αλλά και της πράξης του 

πολλαπλασιασμού των κλασμάτων (Δαφέρμος, 2000˙ Behr et al 1983˙ Post et al, 1982). 
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1.1.2.6.  Η ως μέτρο ερμηνεία του ρητού αριθμού 

 

 Η πέμπτη και τελευταία ερμηνεία του ρητού αριθμού είναι η ως μέτρο ερμηνεία. Η 

ερμηνεία αυτή περιλαμβάνει την ποσοτική θεώρηση του ρητού αριθμού και την αναπαρά-

στασή του ως σημείου ή διανύσματος σε μια αριθμογραμμή (Charalambous & Pitta-

Pantazi, 2007˙ Δαφέρμος, 2000). 

 Δομικά στοιχεία της ερμηνείας αυτής σύμφωνα με τους Δαφέρμο (2000), Martinie 

(2007), και Yanik, Helding και Flores (2008) είναι: 

(α) οι έννοιες της διαμέρισης και της μοναδοποίησης, 

(β) η έννοια της μονάδας αναφοράς ή μονάδας μέτρησης. Η μονάδα αυτή επιλέγεται 

αυθαίρετα και στη συνέχεια, και πάλι αυθαίρετα, επιλέγεται το είδος και το πλήθος των 

υπο-μονάδων στις οποίες θα διαμεριστεί.  

(γ) η αριθμογραμμή, η οποία είναι βασικός τρόπος αισθητοποίησης της ερμηνείας. Η 

αριθμογραμμή κατασκευάζεται με βάση μια ευθεία και, ξεκινώντας από ένα σημείο της που 

έχει οριστεί ως αρχή, με την επανάληψη της μονάδας που έχει προεπιλεγεί, τη διαμέρισή 

της σε υπο-μονάδες και την εκ νέου διαμέριση των υπο-μονάδων αυτών. 

Επομένως, η θεώρηση του κλάσματος 2/5 ως σημείο στην αριθμογραμμή έχει ως 

προϋπόθεση την επιλογή μιας μονάδας, τη διαμέρισή της σε 5 ίσα μέρη και την επιλογή 

των 2 από αυτά. Αν στη συνέχεια θελήσουμε να τοποθετήσουμε στην ίδια αριθμογραμμή 

το κλάσμα 3/10, θα πρέπει να διαμερίσουμε εκ νέου την υπο-μονάδα που είχε 

προηγουμένως χρησιμοποιηθεί. 

 Οι έννοιες της διαμέρισης, της μοναδοποίησης και της μονάδας είναι κοινές στις ως 

μέρος – όλου και μέτρο ερμηνείες, η λειτουργία, όμως, της έννοιας της διαμέρισης 

διαφοροποιείται σημαντικά καθώς στην περίπτωση της ως μέτρο ερμηνείας συνήθως 

έχουμε περισσότερες της μιας διαμερίσεων της μονάδας (Yanik et al, 2008). «Ο αριθμός 

των ίσων μερών στη μονάδα», όπως χαρακτηριστικά αναφέρει η Lamon (1999, σελ. 113),  

«μπορεί να ποικίλει και το πώς ονομάζεις την κλασματική σου ποσότητα εξαρτάται από το 

πόσες φορές είσαι διατεθειμένος να συνεχίσεις τη διαδικασία της διαμέρισης». 

 Η ερμηνεία αυτή του ρητού αριθμού είναι κατάλληλη μόνο για συνεχή μέσα 

(Δαφέρμος, 2000) λόγω της αναγκαιότητας διαμέρισης της μονάδας σε υπο-μονάδες και εκ 

νέου διαμέρισης αυτών. Τέλος, θεωρείται σημαντική για την κατανόηση της πρόσθεσης 

κλασμάτων αλλά και για την επίλυση προβλημάτων (Behr et al, 1983). 
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1.1.3. Προϋποθέσεις και παράμετροι κατανόησης της έννοιας του ρητού αριθμού 

 

   Πρώτη και απαραίτητη προϋπόθεση για την κατάκτηση της έννοιας του ρητού 

αριθμού είναι η κατανόηση των 5 ερμηνειών του. Ο Kieren (1976, όπως αναφέρεται σε 

Behr et al, 1983) υποστηρίζει ότι η πλήρης κατανόηση των ρητών αριθμών απαιτεί όχι 

μόνο την κατανόηση κάθε μιας από αυτές τις ξεχωριστές υπο-κατασκευές, αλλά επίσης και 

πως αυτές διαπλέκονται. Οι 5 ερμηνείες του ρητού αριθμού και οι αναπαραστάσεις που 

πηγάζουν από αυτές είναι επίσης σημαντικές για τη δόμηση μιας ποσοτικής αντίληψης του 

ρητού αριθμού (Post , Behr, & Lesh, 1986). 

Οι  έννοιες της διαμέρισης και της μοναδοποίησης είναι βασικές υποκείμενες έννοιες 

για την κατανόηση των 5 ερμηνειών του ρητού αριθμού. Η έννοια της μοναδοποίησης ορί-

ζεται από τη Lamon (1996, σελ. 170)  ως «γνωστική ανάθεση μιας μονάδας μέτρησης σε 

μια δοθείσα ποσότητα˙ αναφέρεται στο μέγεθος του κομματιού που κάποιος κατασκευάζει 

σύμφωνα με το οποίο θα σκεφτεί σχετικά με ένα συγκεκριμένο προϊόν». Ως παράδειγμα 

αναφέρει μια συσκευασία από 24 αναψυκτικά τα οποία μπορεί να θεωρηθούν ως 24 

μονάδες του ενός αναψυκτικού ή ως 2 μονάδες των 12 αναψυκτικών ή ως 4 μονάδες των 

6 αναψυκτικών. Η μοναδοποίηση, η εκ νέου μοναδοποίηση και η διαμέριση παίζουν, κατά 

τη Martinie (2007), σημαντικό ρόλο στην κατανόηση των δεκαδικών αριθμών καθώς 

απαιτείται η ταυτόχρονη χρήση διαφορετικών σύνθετων μονάδων. Η έμφαση, όμως, που 

δίνεται συνήθως στην ως μέρος – όλου ερμηνεία και ιδιαίτερα στην παρουσίασή της με τη 

βοήθεια του μοντέλου εμβαδού (area model) χωρίς να συνοδεύεται από την κατανόηση της 

σημασίας της ισοδυναμίας των μερών στη διαμέριση και της έννοιας της μονάδας, έχει ως 

συνέπεια τη δυσκολία κατανόησης της έννοιας της μοναδοποίησης από τους μαθητές 

(Naik & Subramαniam, 2008). 

Εξίσου σημαντικό ρόλο για την κατανόηση της έννοιας του ρητού αριθμού παίζει η 

ανάπτυξη της «ποσοτικής» αντίληψής του, η οποία, κατ΄ αρχάς, περιλαμβάνει τη θεώρησή 

του ως αριθμού και την κατανόηση των πολλαπλών αναπαραστάσεων που πηγάζουν από 

τις διαφορετικές ερμηνείες του (Post et al, 1986). Άλλη σημαντική παράμετρος για τη δό-

μηση της αντίληψης αυτής, σύμφωνα με τους ίδιους, είναι η κατανόηση της δυνατότητας 

διάταξης των ρητών αριθμών (α) σε συμβολικό επίπεδο, (β) ως σημεία στην αριθμογραμμή 

και (γ) τόσο ως προς το σχετικό όσο και ως προς το απόλυτο μέγεθός τους. Η σύγκριση 

και διάταξη των κλασμάτων είναι πολύ πιο σύνθετη από αυτή των φυσικών αριθμών, 

καθώς η αντίληψη του «μεγέθους» ενός κλάσματος απαιτεί τη συσχέτιση των όρων του, 

αλλά και τη διαφοροποίηση των στρατηγικών σύγκρισης ανάλογα με το αν συγκρίνουμε 

ομώνυμα ή ετερώνυμα κλάσματα (Post, Wαchsmuth, Lesh, & Behr, 1985). Επιπλέον, 
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βασική προϋπόθεση για την κατανόηση τόσο της διάταξης κλασμάτων όσο και της έννοιας 

της ισοδυναμίας κλασμάτων είναι η απόκτηση της ευχέρειας δημιουργίας, αλλά και 

σύγκρισης ισοδύναμων κλασμάτων τόσο με τη βοήθεια συγκεκριμένου υλικού όσο και σε 

συμβολικό επίπεδο (Post et al, 1985). Ο Δαφέρμος (1996) αναφέρει ως βασικές μεθόδους 

σύγκρισης κλασμάτων (α) την ανάπαραστατική μέθοδο, (β) τη μέθοδο της διαίρεσης των 

όρων του κλάσματος (γ) τη μετατροπή των κλασμάτων σε ομώνυμα και (δ) τη μέθοδο του 

σύνθετου κλάσματος. Οι Behr, Wachsmuth, Post και Lesh (1984) μελέτησαν το είδος των 

στρατηγικών που χρησιμοποιούσαν μαθητές 4ης τάξης σε σχέση με τη διάταξη και την 

ισοδυναμία κλασμάτων. Διαπίστωσαν ότι κατά τη σύγκριση κλασμάτων με ίδιους 

αριθμητές, οι έγκυρες στρατηγικές που χρησιμοποιούσαν βασίζονταν σε πληροφορίες που 

αντλούσαν από (α) τον αριθμητή και τον παρονομαστή, (β) τον παρονομαστή μόνο (γ) τη 

χρήση σημείου αναφοράς και (δ) τη χρήση συγκεκριμένου υλικού ή εικόνων. Ανάλογες 

ήταν οι έγκυρες στρατηγικές που χρησιμοποιούσαν για τη διάταξη κλασμάτων με ίδιους 

παρονομαστές: (α) διάταξη με αναφορά και στους δύο όρους του κλάσματος, (β) χρήση 

σημείου αναφοράς, (γ) χρήση συγκεκριμένου υλικού ή εικόνων και (δ) εφαρμογή των 

κανόνων διάταξης των φυσικών αριθμών και διάταξη με βάση μόνο τους αριθμητές. Τέλος, 

οι έγκυρες στρατηγικές που χρησιμοποιούσαν για τη διάταξη και την ισοδυναμία 

κλασμάτων με διαφορετικούς αριθμητές και παρονομαστές ήταν (α) η εφαρμογή αναλο-

γιών, (β) η χρήση σημείου αναφοράς και (γ) η χρήση συγκεκριμένου υλικού ή εικόνων. Οι 

Post et al (1986, σελ. 48) επισημαίνουν για τη σχέση της διάταξης των κλασμάτων με την 

ποσοτική αντίληψή τους ότι «η κατάσταση φαίνεται να είναι αμφίδρομη: μαθαίνοντας τα 

παιδιά να διατάσσουν κλάσματα αποκτούν μια ποσοτική αντίληψη για το κλάσμα˙ 

επεκτείνοντας την αντίληψη για τον αριθμό έτσι ώστε να συμπεριλάβει τα κλάσματα 

μαθαίνουν επίσης να τα διατάσσουν». 

Ένα χαρακτηριστικό του συνόλου των ρητών αριθμών, που επίσης είναι σημαντικό 

για την ποσοτική αντίληψή τους, είναι η πυκνή δομή του (Post et al, 1986). Η κατανόηση 

της ιδιότητας αυτής συνδέεται στενά με τη διάταξη των ρητών αριθμών, καθώς καταργεί τις 

έννοιες του «προηγούμενου» και «επόμενου» αριθμού και τους κανόνες διάταξης που 

ισχύουν στο σύνολο των φυσικών αριθμών (Post et al, 1986˙ Post et al, 1985). Ο 

Δαφέρμος (1996) επισημαίνει την επιτακτική ανάγκη για την εξοικείωση των μαθητών με 

την ιδιότητα αυτή ήδη από την Α΄ Γυμνασίου. 

Μια εξίσου σημαντική διάσταση στο ζήτημα της κατανόησης των ρητών αριθμών 

είναι αυτή του τρόπου αναπαράστασής τους. Αναφορικά με την γραπτή συμβολική 

αναπαράσταση των μαθηματικών εν γένει, οι Behr et al (1980) επισημαίνουν τη σημασία 

της ως κυρίαρχο τρόπο έκφρασης της μαθηματικής γνώσης στην εκπαίδευση, αλλά και τη 
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διαφοροποίησή της από τη γραπτή μητρική γλώσσα, καθώς η πρώτη αποτελεί μια 

συντόμευση της δεύτερης. Ειδικότερα, η συμβολική αναπαράσταση των ρητών αριθμών 

αποτελεί ένα ιδιαίτερα σύνθετο ζήτημα καθώς περιλαμβάνει 3 διαφορετικούς τρόπους 

αναπαράστασης: ως κλάσματα, ως δεκαδικούς και ως ποσοστά. Η συμβολική αναπα-

ράσταση με μορφή κλάσματος πηγάζει από την ως μέρος - όλου ερμηνεία του ρητού 

αριθμού ενώ η αναπαράσταση με μορφή δεκαδικού αριθμού προϋποθέτει συνδυασμό των 

γνώσεων για τους φυσικούς, αλλά και τα κλάσματα (Martinie, 2007). H Baturo (2000) 

αναφέρει ως βασικές προϋποθέσεις για την κατανόηση των δεκαδικών αριθμών (α) τη 

θεσιακή αξία, (β) την αναγνώριση των αριθμών ανάλογα με τον κώδικα αναπαράστασής 

τους (εικονιστική, λεκτική, συμβολική), (γ) την αναδόμηση και ομαδοποίηση μονάδων 

διαφορετικής τάξης (regrouping), (δ) την απαρίθμηση (counting), (ε) τη διάταξη και (στ) την 

κατά προσέγγιση εκτίμηση του εγγύτερου προς ένα δεκαδικό αριθμό φυσικού αριθμού και 

αντίστροφα. Τέλος, οι Post et al (1985, σελ. 19) εντοπίζουν 3 γνωρίσματα της επαρκούς 

κατανόησης των ρητών αριθμών (α) «την ευελιξία της σκέψης σε σχέση με το συντονισμό 

των μεταφράσεων μεταξύ των τρόπων αναπαράστασης των ρητών αριθμών», (β) «την 

ευελιξία της σκέψης για μετασχηματισμούς σε ένα συγκεκριμένο τρόπο αναπαράστασης» 

και (γ) τον «συλλογισμό που αυξανόμενα απελευθερώνεται από την εξάρτηση σε 

συγκεκριμένες υλοποιήσεις των ρητών αριθμών». Τη σημασία της ευχέρειας χειρισμού των 

συμβολικών αναπαραστάσεων επισημαίνει και η Μalara (2001) ως προϋπόθεση 

κατανόησης τόσο της έννοιας του ρητού όσο και της διάταξης και των πράξεων. 

Μια τελευταία παράμετρος στο ζήτημα της κατανόησης των ρητών αριθμών είναι 

αυτή της εννοιολογικής και διαδικαστικής γνώσης. Οι Hiebert και Wearne (1986, σελ. 201) 

ορίζουν ως διαδικαστική γνώση τη «συντακτική γνώση, πλούσια σε κανόνες και στρατη-

γικές για την ολοκλήρωση των μαθηματικών έργων, αλλά όχι πλούσια σε σχέσεις» και ως 

εννοιολογική γνώση τη «σημασιολογική γνώση, πλούσια σε επεξηγήσεις σχέσεων μεταξύ 

των συμβόλων και της σημασίας τους». Οι Ketterlin-Geller και Chard (2011) θεωρούν 

απαραίτητα και τα δύο αυτά είδη γνώσης για την επίλυση προβλημάτων και τον επαρκή 

χειρισμό των αλγορίθμων που αυτή προϋποθέτει. Παρ’ όλα αυτά η ανάπτυξη της 

διαδικαστικής και εννοιολογικής γνώσης φαίνεται να είναι ανομοιογενής στους Έλληνες 

μαθητές καθώς, όπως διαπιστώνει ο Δαφέρμος (2002), υστερούν σημαντικά στην 

εννοιολογική γνώση. Το χαρακτηριστικό γνώρισμα των αναλυτικών προγραμμάτων να 

εστιάζουν, ιδιαίτερα όσον αφορά τις πράξεις με κλάσματα, στη διαδικαστική γνώση χωρίς 

να δίνεται έμφαση στην αντίστοιχη εννοιολογική γνώση, έχει ως άμεση συνέπεια να 

αντιμετωπίζουν οι μαθητές σημαντικές δυσκολίες  στην εκτέλεση των πράξεων (Behr et al, 

1983˙ Τζεκάκη, Σταγιόπουλος, & Μπαραλός, 2008). Επιπλέον, η εκτέλεση των πράξεων με 
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κλάσματα απαιτεί την εφαρμογή αρκετών προαπαιτούμενων γνώσεων και δεξιοτήτων 

όπως, α) οι 4 βασικές πράξεις, β) τα είδη των κλασμάτων, ομώνυμα ή ετερώνυμα, γ) η 

μετατροπή ετερώνυμων κλασμάτων σε ομώνυμα, δ) ο υπολογισμός του Ε.Κ.Π. αλλά και ε) 

η εύρεση του αντίστροφου ενός κλάσματος, στην περίπτωση της διαίρεσης (Τζεκάκη και 

συν., 2008).  

 

1.1.4. Οι δυσκολίες των μαθητών τυπικής ανάπτυξης σε σχέση με την έννοια του 

ρητού αριθμού  

 

Η ως μέρος- όλου ερμηνεία αποτελεί συνήθως την πρώτη και την κυρίαρχη 

ερμηνεία στην προσέγγιση του ρητού αριθμού σε πολλά αναλυτικά προγράμματα μεταξύ 

των οποίων της Ινδίας, των Η. Π. Α, της Κύπρου, αλλά και της Ελλάδας (Behr et al, 1983˙ 

Cha-ralambous & Pitta –Pantazi, 2007˙ Δαφέρμος, 2002˙ Naik & Subramaniam, 2008˙ 

Toluk & Middleton, 2001). Το γεγονός αυτό διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο στη 

διαμόρφωση της εννοιολογικής γνώσης των μαθητών σε σχέση με την έννοια του ρητού 

αριθμού και παράλληλα αποτελεί την πηγή αρκετών δυσκολιών. 

Ο Δαφέρμος (2002), ερευνώντας τις αντιλήψεις των μαθητών Α΄ Γυμνασίου σε 

σχέση με την έννοια του ρητού αριθμού, διαπίστωσε πως η ως μέρος - όλου ερμηνεία ήταν 

η κυρίαρχη ερμηνεία που γνώριζαν, με δεύτερη την ως πηλίκο ερμηνεία. Επιπλέον, 

διαπίστωσε πως η προσκόλληση στην ερμηνεία αυτή είχε αρκετές αρνητικές συνέπειες. 

Καταρχάς, αποτελούσε την αιτία σύγχυσης μεταξύ της ως μέρους - όλου ερμηνείας και της  

ως μέτρο ερμηνείας, επιπρόσθετα, ήταν η δεσπόζουσα λογική στη σύγκριση κλασμάτων 

και τρίτον, ήταν σημαντικό εμπόδιο στη θεώρηση του ρητού α/β ως αριθμού. Επίσης, οι 

μαθητές, αν και σε μεγάλο ποσοστό γνώριζαν την ως τελεστής ερμηνεία, δεν είχαν 

επίγνωση της μετασχηματιστικής της λειτουργίας. Δυσκολίες αντιμετώπισαν και με την ως 

μέτρο ερμηνεία, καθώς ένα μικρό ποσοστό των μαθητών μπορούσε να τοποθετήσει 

επιτυχώς ένα ρητό αριθμό στην αριθμογραμμή. Τέλος, όσον αφορά τις πράξεις με 

κλάσματα, ένα μεγάλο ποσοστό των μαθητών εφάρμοζε λανθασμένες στρατηγικές στην 

πρόσθεση κλασμάτων και στην αφαίρεση κλάσματος και ακεραίου αριθμού. Οι μαθητές 

πρόσθεταν ή αφαιρούσαν τους όρους των κλασμάτων χωρίς προηγουμένως να τα έχουν 

μετατρέψει σε ομώνυμα. 

Οι δυσκολίες των μαθητών με την αναπαράσταση των καταχρηστικών κλασμάτων 

συνδέονται και αυτές με την προσκόλληση στην ως μέρος- όλου ερμηνεία και αφορούν στο 

ευρύτερο ζήτημα της κατανόησης της έννοιας της μονάδας και της μοναδοποίησης 

(Δαφέρμος, 1996). Οι Yanik et al (2008) πραγματοποίησαν διδακτικό πείραμα με 56 



24 

 

μαθητές 7ης τάξης με στόχο να διερευνήσουν τις γνώσεις τους για τις έννοιες της μονάδας 

και της μοναδοποίησης, αλλά και για την ως μέτρο ερμηνεία του ρητού. Διαπίστωσαν πως 

οι μαθητές παρερμήνευαν συστηματικά τη σημειογραφία των κλασμάτων αντιστρέφοντας 

τα καταχρηστικά κλάσματα, ώστε να μπορέσουν να τα αναπαραστήσουν στην αριθμο-

γραμμή. Επιπλέον, αντιμετώπιζαν σημαντικές δυσκολίες με την ερμηνεία της έννοιας της 

μονάδας και της μοναδοποίησης ανεξάρτητα από την ως μέρος – όλου ερμηνεία, καθώς 

θεωρούσαν ολόκληρη την αριθμογραμμή ως μονάδα. Διαπίστωσαν πως η διδασκαλία της 

εκ νέου μοναδοποίησης στους μαθητές συνέβαλε σημαντικά στην κατανόηση της ως μέτρο 

ερμηνείας του ρητού αριθμού. 

Η Martinie (2007) διερεύνησε τις στρατηγικές, αλλά και τους τύπους λαθών  κατά τη 

σύγκριση ρητών αριθμών σε μαθητές που ολοκλήρωναν τη φοίτησή τους στην 7η τάξη, 

όπως και την επίδοσή τους σε δραστηριότητες που συνδέονταν με τις 5 ερμηνείες του 

ρητού αριθμού. Διαπίστωσε, πως οι μαθητές είχαν μεγαλύτερη ευχέρεια στην έκφραση της 

ως μέρος - όλου ερμηνείας με μορφή κλάσματος από ό,τι με μορφή δεκαδικού αριθμού ή 

ποσοστού. Αναφορικά με τη σύγκριση ρητών αριθμών, στην περίπτωση των κλασμάτων, 

οι μαθητές αντιμετώπισαν μεγαλύτερες δυσκολίες στη σύγκριση ισοδύναμων κλασμάτων, 

ενώ στη σύγκριση δεκαδικού αριθμού και κλάσματος οι μεγαλύτερες δυσκολίες εντοπί-

στηκαν στις περιπτώσεις που οι δύο αριθμοί ήταν ίσοι. Τα αποτελέσματα αυτά, επιβε-

βαίωσαν τις δυσκολίες με την έννοια της ισότητας – ισοδυναμίας. Σημαντικές ήταν και οι 

δυσκολίες των μαθητών σε σχέση με τη θεσιακή αξία. Τέλος, η ως μέρος – όλου ερμηνεία 

του ρητού αριθμού ήταν η κυρίαρχη ερμηνεία στην σκέψη τους. Η προσκόλληση αυτή είχε 

ως συνέπεια την δυσκολία κατανόησης άλλων ερμηνειών. Έτσι, στην περίπτωση της ως 

μέτρο ερμηνείας, οι μαθητές αδυνατούσαν να κατανοήσουν τη σημασία της μονάδας στην 

αριθμογραμμή, θεωρώντας ολόκληρη την αριθμογραμμή ως μονάδα. 

Πέρα από τις δυσκολίες που πηγάζουν από την περιορισμένη στην ως μέρος - όλου 

ερμηνεία διδασκαλία του ρητού αριθμού υπάρχουν και οι δυσκολίες που συνδέονται με τη 

μετάβαση από το σύνολο των φυσικών αριθμών σε αυτό των ρητών. Οι Siegler, Fazio,  

Bailey, & Zhou (2013) υποστηρίζουν ότι η κατανόηση των κλασμάτων προϋποθέτει την 

αναδιοργάνωση και επέκταση της αντίληψης για την έννοια του αριθμού πέρα από το 

στενό πλαίσιο των φυσικών αριθμών. Όπως επισημαίνουν οι Lamon (2005) και Post et al 

(1986), οι μαθητές συχνά τείνουν να εφαρμόζουν τόσο στη διάταξη και ισοδυναμία των 

κλασμάτων όσο και στις πράξεις με κλάσματα στρατηγικές που συνδέονται με τις γνώσεις 

για τους φυσικούς αριθμούς. 

 Οι Stafylidou και Vosniadou (2004) μελέτησαν την επίδραση της γνώσης για τους 

φυσικούς αριθμούς στις αντιλήψεις των μαθητών για την αριθμητική αξία των κλασμάτων. 
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Στην έρευνα συμμετείχαν 200 μαθητές από τις τάξεις Ε΄, ΣΤ΄ Δημοτικού, Α΄, Β΄ Γυμνασίου 

και Α΄ Λυκείου. Από τους μαθητές αυτούς ζητήθηκε, αφενός να προσδιορίσουν το 

μεγαλύτερο και το μικρότερο κλάσμα που γνώριζαν και, αφετέρου, να διατάξουν κλάσματα 

και τη μονάδα. Από τις απαντήσεις τους διαπιστώθηκε πως οι αντιλήψεις τους για την 

αριθμητική αξία του κλάσματος μπορούσαν να ομαδοποιηθούν σε 3 βασικές κατηγορίες 

ανάλογα με το αν αντιλαμβάνονταν τα κλάσματα ως δύο ανεξάρτητους φυσικούς αριθμούς, 

με βάση την ως μέρος- όλου ερμηνεία ή ως σχέση μεταξύ αριθμητή και παρονομαστή, και 

σε επιμέρους υπο-κατηγορίες. Οι μαθητές που εντάσσονταν στην πρώτη κατηγορία 

θεωρούσαν, κατά τη διάταξη κλασμάτων, ως μεγαλύτερο (α) το κλάσμα με το μεγαλύτερο 

αριθμητή ή παρονομαστή ή (β) το κλάσμα με το μικρότερο αριθμητή ή παρονομαστή, 

χωρίς όμως να κατανοούν τη σχέση του κλάσματος με τη μονάδα. Οι στρατηγικές διάταξης 

κλασμάτων και της μονάδας των μαθητών της δεύτερης κατηγορίας ήταν επηρεασμένες 

από την ως μέρος - όλου ερμηνεία του κλάσματος. Οι μαθητές αυτοί θεωρούσαν τη 

μονάδα μεγαλύτερη από κάθε κλάσμα. Κάποιοι από αυτούς κατείχαν την απαραίτητη 

διαδικαστική γνώση για να διατάξουν σωστά τα κλάσματα και τη μονάδα, χωρίς να 

κατανοούν όμως βασικές υποκείμενες έννοιες, όπως αυτή της ισοδυναμίας. Τέλος, οι 

μαθητές της τρίτης κατηγορίας, κατανοούσαν τη σημασία της σχέσης μεταξύ των όρων του 

κλάσματος τόσο για την ερμηνεία του κλάσματος όσο και στη σύγκρισή του με τη μονάδα. 

Μόνο, όμως, ένα μέρος αυτών των μαθητών κατανοούσε τη μη ύπαρξη μέγιστου ή 

ελάχιστου κλάσματος. Με βάση αυτά τα αποτελέσματα, οι ερευνήτριες διαπίστωσαν ότι η 

αντίληψη της αριθμητικής αξίας του κλάσματος κατακτάται σταδιακά, με τους μεγαλύτερους 

σε ηλικία μαθητές να έχουν καλύτερη γνώση τόσο για τη μη ύπαρξη μέγιστου ή ελάχιστου 

κλάσματος όσο και για τη διάταξη κλάσματος και μονάδας. 

Τέλος, η κατανόηση της πυκνής δομής του συνόλου των ρητών αριθμών αποτελεί 

μια επίσης σημαντική δυσκολία για τους μαθητές. Οι Vamvakoussi και Vosniadou (2004) 

πραγματοποίησαν έρευνα με 16 μαθητές που φοιτούσαν στη Γ΄ Γυμνασίου με στόχο να 

διερευνήσουν τις γνώσεις τους για βασικές αλγεβρικές ιδιότητες και για τη δομή του συνό-

λου των ρητών αριθμών. Η ποικιλομορφία των απαντήσεων των μαθητών ήταν ενδεικτική 

των δυσκολιών τους σε σχέση με την έννοια της πυκνότητας του συνόλου των ρητών αριθ-

μών, καθώς (α) κάποιοι από τους μαθητές απάντησαν πως μεταξύ δύο ψευδό-διαδοχικών 

δεκαδικών ή κλασμάτων δεν υπήρχε κανένας αριθμός, (β) κάποιοι από τους μαθητές απά-

ντησαν πως υπήρχαν αριθμοί, αλλά ήταν πεπερασμένου πλήθους, (γ) κάποιοι από τους 

μαθητές απάντησαν πως υπήρχαν άπειροι αριθμοί μεταξύ δύο αριθμών, σε κάποιες μόνο 

από τις περιπτώσεις, ενώ (δ) ένας μαθητής αναγνώρισε την ύπαρξη άπειρων ρητών 

αριθμών σε όλες τις περιπτώσεις εκτός αυτής μεταξύ ενός δεκαδικού αριθμού και ενός 
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κλάσματος και τέλος, (ε) κανένας μαθητής δεν αναγνώρισε την ύπαρξη άπειρων ρητών 

αριθμών σε όλες τις περιπτώσεις και ανεξάρτητα από τη συμβολική αναπαράσταση των 

αριθμών που δίνονταν. Με βάση τα παραπάνω, οι ερευνήτριες διαπίστωσαν ότι η 

κατανόηση της πυκνής δομής του συνόλου των ρητών αριθμών είναι μια σταδιακή 

διαδικασία. Επιπλέον, επιβεβαίωσαν ότι η προηγούμενη γνώση για τη δομή του συνόλου 

των φυσικών αριθμών αποτελεί σημαντικό εμπόδιο στην κατάκτησή της έννοιας αυτής.  

Οι Vamvakoussi και Vosniadou (2010) μελέτησαν το ζήτημα της κατανόησης της πυ-

κνής δομής του συνόλου των ρητών αριθμών και σε ένα ευρύτερο ηλικιακό δείγμα μαθη-

τών που αποτελούνταν από 171 μαθητές της Α΄ Γυμνασίου, 166 μαθητές της Γ΄ Γυμνα-

σίου και 202 μαθητές της Β΄ Λυκείου. Διαπίστωσαν και πάλι ότι η κατάκτηση της έννοιας 

αυτής πραγματοποιείται σταδιακά και επιπλέον ότι επιτυγχάνεται πρώτα σε διαστήματα 

που ορίζονται από φυσικούς αριθμούς, στη συνέχεια σε αυτά που ορίζονται από δεκαδι-

κούς και στο τέλος στα διαστήματα που έχουν ως άκρα κλάσματα. Ειδικότερα στις δύο τε-

λευταίες περιπτώσεις διαστημάτων, οι περισσότεροι μαθητές ταύτιζαν το είδος των ενδιά-

μεσων αριθμών με το είδος των άκρων του διαστήματος. Οι  διαφοροποιήσεις των απαντή-

σεων των μαθητών σε σχέση με την πυκνότητα, ανάλογα με τη συμβολική αναπαράσταση 

των αριθμών, θεωρήθηκαν από τις ερευνήτριες ενδεικτικές της δυσκολίας τους να αντιλη-

φθούν τους ρητούς αριθμούς ως ενιαίο σύνολο.  

 

1.1.5. Η σημασία της έννοιας του ρητού αριθμού και η θέση της στο Αναλυτικό Πρό-

γραμμα Σπουδών για τα Μαθηματικά 

 

Η έννοια του ρητού αριθμού είναι αδιαμφισβήτητα θεμελιώδης και η κατάκτησή της 

ιδιαίτερα σημαντική για την οικοδόμηση της μετέπειτα αλγεβρικής γνώσης (Behr et al, 

1983). Ταυτόχρονα δε, αποτελεί και μια ιδιαίτερα σύνθετη έννοια (Δαφέρμος, 2002˙ Mack, 

1993˙ Yanik et al, 2008). Η πολυπλοκότητα αυτή έχει ως συνέπεια, όπως χαρακτηριστικά 

αναφέρουν Behr et al (1992, σελ. 296), το γεγονός ότι «η εκμάθηση των εννοιών του 

ρητού αριθμού παραμένει ένα σοβαρό εμπόδιο στη μαθηματική ανάπτυξη των παιδιών».  

Ο Wu (2001, σελ 10) καθιστά σαφή τον καθοριστικό ρόλο των κλασμάτων για τη 

μετάβαση στην άλγεβρα επισημαίνοντας ότι «η σωστή μελέτη των κλασμάτων προσφέρει 

μια ράμπα, η οποία οδηγεί τους μαθητές ομαλά από την αριθμητική ως την άλγεβρα». 

Πράγματι είναι πολυάριθμες οι αλγεβρικές έννοιες που έχουν ως προαπαιτούμενη τη 

γνώση των κλασμάτων. Η κατανόηση των γραμμικών συναρτήσεων και ειδικότερα της 

κλίσης της γραφικής παράστασης μιας γραμμικής συνάρτησης, η επίλυση των γραμμικών 

εξισώσεων, αλλά και η κατανόηση των αριθμητικών συστημάτων, απαιτούν καλή γνώση 
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των κλασμάτων (Wu, 2001˙ Mack, 1993).  

 Τα παραπάνω επιβεβαιώνονται από την κεντρική θέση που κατέχει η διδασκαλία 

του ρητού αριθμού στα αναλυτικά προγράμματα σπουδών και ιδιαίτερα στο ελληνικό 

αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών των Μαθηματικών (ΔΕΠΠΣ- ΑΠΣ, 2003). Οι μαθητές 

εισάγονται για πρώτη φορά στους δεκαδικούς αριθμούς και τα κλάσματα στην Γ΄ τάξη του 

Δημοτικού και η διδασκαλία της έννοιας του ρητού αριθμού ολοκληρώνεται στην Α΄ 

Γυμνασίου. Η έννοια προσεγγίζεται σε όλες τις τάξεις, κυρίως με βάση την ως μέρος - όλου 

ερμηνεία.  

Η Α΄ Γυμνασίου είναι η τελευταία τάξη στην οποία η έννοια διδάσκεται διεξοδικά με 

βάση τους στόχους του αναλυτικού προγράμματος σπουδών των Μαθηματικών (ΔΕΠΠΣ - 

ΑΠΣ, 2003), που παρουσιάζονται στον πίνακα 1. Αν και το αντίστοιχο κεφάλαιο του 

σχολικού εγχειριδίου έχει τον τίτλο «Κλάσματα», ουσιαστικά διαπραγματεύεται την έννοια 

του θετικού ρητού αριθμού. Όπως διαπιστώνεται από το σχολικό εγχειρίδιο η προσέγγισή 

της έννοιας γίνεται με βάση την ως μέρος - όλου ερμηνεία καθώς, όπως ορίζεται, «το 

κλάσμα κ/ν εκφράζει τα κ μέρη από τα ν ίσα μέρη στα οποία έχει χωριστεί μια ποσότητα» 

(Βανδουλάκης και συν., 2010, σελ. 35). Οι ως πηλίκο, τελεστής και μέτρο ερμηνείες 

προσεγγίζονται μέσα από εφαρμογές και δραστηριότητες χωρίς όμως να διατυπώνονται 

ρητά. Τέλος, η ως λόγος ερμηνεία, αναφέρεται σε διαφορετικό κεφάλαιο της διδακτέας ύλης 

το οποίο διαπραγματεύεται τα ανάλογα και αντιστρόφως ανάλογα ποσά. Σημαντικό μέρος 

της διδακτέας ύλης καλύπτουν η ισοδυναμία, η σύγκριση και η διάταξη των κλασμάτων και 

οι πράξεις με κλάσματα. Όσον αφορά τις 3 μορφές συμβολικής αναπαράστασής του ρητού 

αριθμού, η σύνδεση μεταξύ τους πραγματοποιείται σταδιακά και σε διαφορετικά κεφάλαια 

της διδακτέας ύλης.   

Αν και η διδασκαλία της έννοιας του ρητού αριθμού ολοκληρώνεται στην Α΄ Γυμνα-

σίου, αρκετές γνώσεις και δεξιότητες που συνδέονται με αυτή, όπως οι πράξεις με κλάσμα-

τα και δεκαδικούς αριθμούς, η διάταξη κλασμάτων και δεκαδικών αριθμών, ο χειρισμός των 

3 συμβολικών αναπαραστάσεων του ρητού αριθμού, αλλά και οι ως πηλίκο, λόγος ή μέτρο 

ερμηνείες του ρητού, αποτελούν προαπαιτούμενες γνώσεις στη νέα ύλη που διδάσκεται 

στις επόμενες τάξεις (Αργυράκης και συν., 2007˙ Βανδουλάκης και συν., 2010˙ Βλάμος, 

Δρούτσας, Πρέσβης, & Ρεκούμης, 2008). Παρά τον κεντρικό της ρόλο στην εισαγωγή των 

μαθητών στην έννοια του ρητού αριθμού, η ως μέρος– όλου ερμηνεία, όπως διαπιστώνεται 

από τα σχολικά εγχειρίδια (Αργυράκης και συν., 2007˙ Βανδουλάκης και συν., 2010˙ 

Βλάμος και συν., 2008), δεν χρησιμοποιείται στη νέα γνώση που διδάσκεται στις επόμενες 

τάξεις. Αντιθέτως, ο ορισμός αρκετών νέων εννοιών συνδέεται με άλλες ερμηνείες του 

ρητού αριθμού και όχι με τη μέρος – όλου. Έτσι, οι καρτεσιανές συντεταγμένες, η κλίση της 
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ευθείας και η γραφική επίλυση προβλημάτων συνδέονται με την ως λόγος ερμηνεία του 

ρητού και τη θεώρηση του λόγου δύο ποσοτήτων ή μεγεθών ως διατεταγμένου ζεύγους 

(Δαφέρμος, 2000˙ Post et al, 1982), ενώ η γεωμετρική ερμηνεία των αριθμητικών 

συστημάτων και τα διανύσματα με την ως μέτρο ερμηνεία του ρητού αριθμού. 
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Πίνακας 1: Στόχοι, θεματικές, ενότητες και ενδεικτικές δραστηριότητες του ΔΕΠΠΣ -ΑΠΣ 
Μαθηματικών (2003) για τη διδασκαλία των κλασμάτων. 
 

 

                                                        Θεματικές                             Ενδεικτικές  
            Στόχοι                                  Ενότητες                            Δραστηριότητες 
                                                             (Διατιθέμενος 

                                                              χρόνος) 
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1.2. Οι Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες στα Μαθηματικά 

 

1.2.1. Οι Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες στα Μαθηματικά και τα χαρακτηριστικά τους 

 

 Οι Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες στα Μαθηματικά ανήκουν στην ευρύτερη 

κατηγορία των Ειδικών Μαθησιακών Δυσκολιών. Παρά το γεγονός ότι έχουν διατυπωθεί 

πολυάριθμοι ορισμοί για τις Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες, δεν υπάρχει ένας ορισμός που 

να είναι από κοινού αποδεκτός στη διεθνή επιστημονική κοινότητα (Shalev, Auerbach, 

Manor, & Gross-Tsur, 2000). Ένας από τους πιο αποδεκτούς ορισμούς (Αγαλιώτης, 2009) 

είναι αυτός που έχει υποστηριχθεί από το National Joint Committee on Learning 

Disabilities (NJCLD, 1994 όπως αναφέρεται σε Αγαλιώτη, 2009): 

 

 (Ειδικές) Μαθησιακές Δυσκολίες είναι ένας γενικός όρος, ο οποίος αναφέρεται σε 

μια ετερογενή ομάδα διαταραχών, που εκδηλώνεται μέσω σημαντικών δυσκολιών στην 

απόκτηση και χρήση του προσληπτικού και εκφραστικού λόγου, της ανάγνωσης, της 

γραφής, της λογικής σκέψης ή των μαθηματικών ικανοτήτων. Οι διαταραχές αυτές είναι 

εγγενείς, θεωρείται ότι οφείλονται σε δυσλειτουργία του κεντρικού νευρικού συστήματος και 

μπορούν να εμφανιστούν καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής.  

 Προβλήματα στην αυτό-ρυθμιζόμενη συμπεριφορά, στην αντίληψη των κοινωνικών 

φαινομένων και στις κοινωνικές αλληλεπιδράσεις μπορεί να συνυπάρχουν στις Μαθησια-

κές Δυσκολίες, αλλά δε συνιστούν από μόνα τους Μαθησιακή Δυσκολία. Αν και οι 

Μαθησιακές Δυσκολίες μπορεί να εμφανίζονται ταυτόχρονα με άλλες συνθήκες 

ανεπάρκειας (πχ. αισθητηριακές βλάβες, νοητική υστέρηση, σοβαρή συναισθηματική 

διαταραχή) ή με εξωτερικές επιδράσεις (όπως πολιτιστικές διαφορές, ανεπαρκής ή 

ακατάλληλη διδασκαλία), δεν είναι το αποτέλεσμα αυτών των καταστάσεων ή επιδράσεων. 

  

 Ένας άλλος ορισμός, ο οποίος απηχεί τις σύγχρονες επιστημονικές απόψεις για τις 

Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες (Αγαλιώτης, 2011) είναι αυτός που έχει διατυπωθεί από 

τους Kavale, Spaulding και Beam (2009, όπως αναφέρεται σε Αγαλιώτη, 2011): 

 

 Η ειδική μαθησιακή δυσκολία (αναπηρία- specific learning disability) αναφέρεται σε 

ετερογενείς συστάδες διαταραχών οι οποίες εμποδίζουν σημαντικά την ομαλή ακαδημαϊκή 

πρόοδο, σε ένα ποσοστό 2% έως 3% του μαθητικού πληθυσμού. Η έλλειψη προόδου 

γίνεται εμφανής στη σχολική απόδοση, η οποία παραμένει κάτω από τις προσδοκίες που 

προκύπτουν από τη χρονολογική και νοητική ηλικία, ακόμη και όταν παρασχεθεί υψηλής 
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ποιότητας διδασκαλία. Η πρωταρχική εκδήλωση της έλλειψης προόδου είναι η σημαντική 

υποεπίδοση σε μια από τις βασικές περιοχές δεξιοτήτων (δηλαδή ανάγνωση, μαθηματικά, 

γραφή), η οποία δε συνδέεται με ανεπαρκείς εκπαιδευτικές, διαπροσωπικές, πολιτισμικές- 

οικογενειακές ή/και κοινωνικό-γλωσσικές εμπειρίες. Η πρωταρχική διαφορά μεταξύ 

ικανότητας και επίδοσης μπορεί να έχει τη μορφή ελλείψεων στη γλωσσική ικανότητα 

(προσληπτική ή/και εκφραστική), στη γνωστική λειτουργία (πχ. επίλυση προβλημάτων, 

ικανότητες σκέψης, ωριμότητα), στις νευροψυχολογικές διαδικασίες (πχ. πρόσληψη, 

προσοχή, μνήμη) ή σε οποιοδήποτε συνδυασμό τέτοιων ελλείψεων, οι οποίες θεωρείται ότι 

προκύπτουν από δυσλειτουργίες του κεντρικού νευρικού συστήματος. Η ειδική μαθησιακή 

δυσκολία είναι μια διακριτή κατάσταση που διαφοροποιείται από τη γενικευμένη μαθησιακή 

αποτυχία  διαμέσου μιας μέσου όρου ή άνω του μέσου όρου (> 90)  γνωστικής ικανότητας 

και ενός προφίλ μαθησιακών δεξιοτήτων που εμφανίζει σημαντική διασπορά, 

υποδηλώνοντας περιοχές δυνατοτήτων και αδυναμιών. Η κύρια ειδική μαθησιακή δυσκολία 

μπορεί να συνοδεύεται από δευτερεύουσες δυσκολίες, οι οποίες πρέπει να λαμβάνονται 

υπόψη κατά το σχεδιασμό εντατικής, εξατομικευμένης διδασκαλίας ειδικής αγωγής, που 

απευθύνεται στο πρωταρχικό πρόβλημα. 

  

 Όπως προκύπτει από τους παραπάνω ορισμούς, οι Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες 

είναι ένα φάσμα διαταραχών με ετερογενή χαρακτηριστικά. Οι διαταραχές αυτές είναι 

ενδογενούς προέλευσης και συνδέονται με τη λειτουργία του κεντρικού νευρικού 

συστήματος. Επομένως, δε μπορούν να αποδοθούν στην επίδραση εξωγενών και 

περιβαλλοντικών παραγόντων ή άλλων ειδικών αναγκών. Τα άτομα με Ειδικές Μαθησιακές 

Δυσκολίες αντιμετωπίζουν απροσδόκητες, σε σχέση με την ηλικία, τη νοημοσύνη και τις 

μαθησιακές τους δεξιότητες, δυσκολίες να κατακτήσουν μια ή περισσότερες από τις 

βασικές ακαδημαϊκές δεξιότητες. Οι δυσκολίες αυτές γίνονται αντιληπτές κυρίως διαμέσου 

της χαμηλής σχολικής τους επίδοσης και δε μπορούν να εξαλειφθούν με την παροχή 

οποιασδήποτε συστηματικής παρέμβασης ή διδασκαλίας. 

 Όσον αφορά ειδικότερα τις Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες στα Μαθηματικά, δεν έχει 

σκιαγραφηθεί ένα προφίλ χαρακτηριστικών της διαταραχής που να περιγράφει επαρκώς 

τις δυσκολίες όλων των μαθητών, καθώς ο τρόπος εκδήλωσής της εμφανίζει διαφορετικά 

γνωρίσματα σε κάθε περίπτωση (Αγαλιώτης, 2011). Παρ' όλα αυτά, οι Αγαλιώτης (2009˙ 

2011), Geary (2004˙ 2010), Miller και Mercer (1997) και Παντελιάδου και Μπότσας (2007), 

από την επισκόπηση σχετικών με το θέμα ερευνών που πραγματοποίησαν, εντόπισαν 

κάποια βασικά και συνήθη προβλήματα που αντιμετωπίζουν αυτοί οι μαθητές. 

 Μια χαρακτηριστική κατηγορία δυσκολιών που αντιμετωπίζουν οι μαθητές με Ειδικές 
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Μαθησιακές Δυσκολίες στα Μαθηματικά είναι αυτή που συνδέεται με την οπτικό-χωρική 

αντίληψη και ειδικότερα με τη διάκριση αντιληπτικών μορφών. Οι μαθητές συχνά συγχέουν 

τα σύμβολα των πράξεων με αποτέλεσμα να εκτελούν λάθος πράξεις. Επίσης, συγχέουν 

τις συμβολικές αναπαραστάσεις των αριθμών που μοιάζουν να είναι αντίστροφες ή κα-

θρεπτικές μεταξύ τους, γράφοντας, για παράδειγμα, 9 αντί 6. 

 Στην ίδια κατηγορία δυσκολιών, εντάσσονται και οι δυσκολίες διάκρισης μορφής- 

πλαισίου. Ενδεικτικό των δυσκολιών αυτών είναι το ότι συχνά οι μαθητές δυσκολεύονται  

να διαβάσουν σωστά τους πολυψήφιους αριθμούς. Επίσης, κατά την εκτέλεση μιας 

γραπτής δραστηριότητας, αδυνατούν να εστιάσουν σε αυτήν ή μόνο στις απαραίτητες και 

σχετικές με την εκτέλεση της πληροφορίες.  

 Τέλος, δυσκολίες σχετικές με την οπτικό-χωρική αντίληψη είναι και αυτές που συν-

δέονται με τη χώρο-χρονική οργάνωση. Κύριο γνώρισμα αυτών των δυσκολιών είναι η 

αδυναμία εφαρμογής μιας αυστηρά ιεραρχημένης ακολουθίας ενεργειών ή ενεργειών που 

απαιτούν γνώση των εννοιών που συνδέονται με την αντίληψη του χώρου. Η κατανόηση 

της θεσιακής αξίας, η εφαρμογή των αλγορίθμων των πράξεων, η επίλυση προβλημάτων, 

η άντληση και επεξεργασία πληροφοριών από χάρτες, διαγράμματα, πίνακες ή από την 

αριθμογραμμή  αποτελούν σημαντική δυσκολία για τους μαθητές αυτούς. 

 Σημαντικές είναι και οι δυσκολίες που αντιμετωπίζουν ορισμένοι μαθητές στη 

διάκριση των ακουστικών ερεθισμάτων. Συνήθως δε μπορούν να διακρίνουν ακουστικά 

ερεθίσματα (π.χ. λέξεις) που μοιάζουν μεταξύ τους ή ένα ακουστικό ερέθισμα ανάμεσα σε 

άλλα. 

 Τα κινητικά προβλήματα και ειδικότερα αυτά που αφορούν τη λεπτή κινητικότητα και 

τον οπτικό-κινητικό συντονισμό αποτελούν ένα άλλο γνώρισμα των μαθητών με Ειδικές 

Μαθησιακές Δυσκολίες στα Μαθηματικά. Οι δυσκολίες αυτές επηρεάζουν καταρχάς την 

ποιότητα, δηλαδή το μέγεθος, την ακρίβεια και την αναγνωσιμότητα, αλλά επίσης και την 

ταχύτητα γραφής των αριθμών και γενικότερα των μαθηματικών συμβόλων. Ακόμη, 

αποτελούν σημαντικό εμπόδιο στην κατάκτηση δεξιοτήτων, όπως η μέτρηση και η 

απαρίθμηση. 

 Οι δυσκολίες διατήρησης προσοχής ή και προβλήματα υπερκινητικότητας εκδηλώ-

νονται αρκετά συχνά σε αυτούς τους μαθητές. Οι δυσκολίες αυτές επηρεάζουν αρνητικά 

την εκτέλεση δραστηριοτήτων και δεξιοτήτων, όπως είναι η παρακολούθηση του μαθήμα-

τος, η εφαρμογή αλγορίθμων και στρατηγικών επίλυσης προβλημάτων. Αυτή η αδυναμία 

τους επηρεάζει επίσης την ποιότητα, αλλά και την ποσότητα των πληροφοριών που προσ-

λαμβάνουν κατά τη διάρκεια του μαθήματος και, κατά συνέπεια, την επίδοσή τους. 

 Σημαντικά είναι και τα προβλήματα μνήμης των μαθητών που μπορεί να  εντο-
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πίζονται τόσο στη βραχυπρόθεσμη όσο και στη μακροπρόθεσμη μνήμη ή τη μνήμη 

ακολουθιών. Τα προβλήματα αυτά αφορούν τη διατήρηση, επεξεργασία και αξιοποίηση 

νέων πληροφοριών, καθώς και την ανάκληση γνώσεων ή ακολουθιών ενεργειών που οι 

μαθητές έχουν διδαχθεί παλαιότερα. Η ανάκληση αριθμητικών δεδομένων, η εφαρμογή 

των αλγορίθμων των πράξεων, η επίλυση προβλημάτων με πολλά βήματα αλλά και 

απλούστερες ενέργειες, όπως η αντιγραφή από τον πίνακα, η εκμάθηση της ώρας ή η 

χρήση υπολογιστικής μηχανής, παρεμποδίζονται σημαντικά από τις δυσκολίες αυτές. 

 Αξιοσημείωτες είναι και οι δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι μαθητές με Ειδικές 

Μαθησιακές Δυσκολίες στα Μαθηματικά με την ορολογία των Μαθηματικών. Οι δυσκολίες 

αυτές μπορεί να συνδέονται με αδυναμία κατάκτησης της σημασίας των μαθηματικών 

όρων και την αξιοποίηση αυτής της γνώσης για την κατανόηση μαθηματικών ορισμών και 

εννοιών ή την επίλυση κάποιας δραστηριότητας. Ακόμη, μπορεί να εκδηλώνονται ως 

αδυναμία προφορικής κυρίως χρήσης των κατάλληλων μαθηματικών όρων, προκειμένου 

να εκφράσουν τις σκέψεις τους. 

 Σημαντικές είναι και οι δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι μαθητές με Ειδικές 

Μαθησιακές Δυσκολίες στα Μαθηματικά σε σχέση με την αφηρημένη σκέψη και την 

ολοκλήρωση. Ο υψηλά αφαιρετικός χαρακτήρας των Μαθηματικών, αλλά και η συμβολική 

τους γλώσσα αποτελούν εμπόδιο στην κατάκτηση της μαθηματικής γνώσης, κάτι που έχει 

ως συνέπεια την δυσκολία των μαθητών αυτών στην κατανόηση, για παράδειγμα, κάποιων 

μαθηματικών εννοιών ή ιδιοτήτων. Από την άλλη πλευρά, οι δυσκολίες ολοκλήρωσης 

επηρεάζουν την επίδοση των μαθητών σε δεξιότητες, όπως της ταξινόμησης, της 

ανάγνωσης πολυψήφιων αριθμών, της μέτρησης και της επίλυσης προβλημάτων.   

 Πέρα, όμως, από τις παραπάνω δυσκολίες των μαθητών με Ειδικές Μαθησιακές  

Δυσκολίες στα Μαθηματικά, σημαντικά είναι και τα ελλείμματά τους σε σχέση με την 

κατοχή και εφαρμογή γνωστικών και μεταγνωστικών στρατηγικών. Τόσο οι γνωστικές όσο 

και οι μεταγνωστικές στρατηγικές είναι απαραίτητες για την επιτυχή ολοκλήρωση ενός 

έργου. Οι συγκεκριμένοι μαθητές αφενός διαθέτουν ένα περιορισμένο ρεπερτόριο τέτοιων 

στρατηγικών και αφετέρου δυσκολεύονται να αξιοποιήσουν τις στρατηγικές που διαθέτουν. 

Κατά συνέπεια, λοιπόν, αδυνατούν να σχεδιάσουν και να υλοποιήσουν αποτελεσματικά 

την επίλυση ενός μαθηματικού έργου. 

 Μια τελευταία αλλά εξίσου σημαντική παράμετρος είναι οι συναισθηματικές δυσκο-

λίες των μαθητών. Οι σημαντικές δυσκολίες που αντιμετωπίζουν στα Μαθηματικά, λόγω 

των χαρακτηριστικών που προαναφέρθηκαν, επηρεάζουν ιδιαίτερα αρνητικά την επίδοσή 

τους. Η αποτυχία αυτή έχει ως αποτέλεσμα τη διαμόρφωση ιδιαίτερα χαμηλής 

αυτοεκτίμησης και αυτό-αποτελεσματικότητας, καθώς, συνήθως, θεωρούν ως αιτία της 



36 

 

χαμηλής τους επίδοσης τις περιορισμένες τους ικανότητες. Τα κίνητρα μάθησης, αλλά και 

οι στόχοι τους είναι πολύ χαμηλοί με άμεση συνέπεια να αντιμετωπίζουν παθητικά την 

κατάσταση, να αρνούνται να αντιμετωπίσουν τις δυσκολίες τους και να επιδιώξουν τη 

βελτίωση της επίδοσής τους.  

 

1.2.2. Το θεσμικό πλαίσιο εκπαίδευσης των μαθητών με Ειδικές Μαθησιακές Δυσκο-

λίες 

 

 Σύμφωνα με το άρθρο 3 του νόμου 3699/2008 “για την Ειδική Αγωγή και εκπαίδευ-

ση των ατόμων με αναπηρία ή ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες” «μαθητές με αναπηρία και 

ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες θεωρούνται όσοι για ολόκληρη ή για περιορισμένη περίοδο 

της σχολικής τους ζωής εμφανίζουν σημαντικές δυσκολίες μάθησης εξαιτίας 

αισθητηριακών, νοητικών, γνωστικών, ψυχικών και νευροψυχικών διαταραχών, οι οποίες, 

σύμφωνα με τη διεπιστημονική αξιολόγηση, επηρεάζουν τη διαδικασία σχολικής 

προσαρμογής και μάθησης» (σελ. 3500). Στους μαθητές αυτούς συμπεριλαμβάνονται και 

οι μαθητές με Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες, δηλαδή οι μαθητές με δυσλεξία, δυσγραφία, 

δυσαριθμησία, δυσαναγνωσία, δυσορθογραφία, σύνδρομο ελλειμματικής προσοχής με ή 

χωρίς υπερκινητικότητα. 

 Με βάση τον ίδιο νόμο, υπεύθυνοι φορείς για τη διάγνωση και αξιολόγηση των 

ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών των μαθητών με αναπηρίες και ειδικές εκπαιδευτικές 

ανάγκες είναι τα ΚΕΔΔΥ, η Ειδική Διαγνωστική Επιτροπή Αξιολόγησης (ΕΔΕΑ) και τα 

πιστοποιημένα από το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων Ιατροπαιδαγωγικά 

Κέντρα (ΙΠΔ) άλλων Υπουργείων. Πέρα από τις παραπάνω αρμοδιότητες, τα ΚΕΔΔΥ είναι 

αρμόδια και για την παροχή των σχετικών υποστηρικτικών υπηρεσιών. 

  Η φοίτηση των μαθητών με Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες στην πρωτοβάθμια  και 

στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, όπως ορίζεται με σχετικό νόμο (άρθρο 6 του 3699/2008), 

πραγματοποιείται στη σχολική τάξη του γενικού σχολείου ή σε τμήματα ένταξης. Στο 

πλαίσιο της γενικής τάξης, υπεύθυνος για την εκπαίδευση των μαθητών αυτών είναι ο 

εκπαιδευτικός της τάξης, ο οποίος συνεργάζεται με αντίστοιχους φορείς υποστήριξης 

(ΚΕΔΔΥ, σχολικοί σύμβουλοι γενικής και ειδικής αγωγής, σύμβουλοι ΕΕΠ). Σύμφωνα με 

τον προαναφερθέντα νόμο, στα τμήματα ένταξης, η εκπαίδευση  των μαθητών με Ειδικές 

Μαθησιακές Δυσκολίες πραγματοποιείται με βάση το «κοινό και εξειδικευμένο πρόγραμμα 

που καθορίζεται με πρόταση του οικείου ΚΕΔΔΥ» (σελ. 3503). Κάθε μαθητής μπορεί, 

όπως προβλέπεται, να παρακολουθεί το τμήμα ένταξης μέχρι και 15 διδακτικές ώρες την 

εβδομάδα.  
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 Το μέχρι σήμερα θεσμικό πλαίσιο ήρθε να τροποποιήσει ο νόμος 4115/2013, 

θεσμοθετώντας την ίδρυση των Σχολικών Δικτύων Εκπαίδευσης και Υποστήριξης (ΣΔΕΥ) 

και των Επιτροπών Διαγνωστικής Εκπαιδευτικής Αξιολόγησης και Υποστήριξης (ΕΔΕΑΥ) 

που θα λειτουργούν σε κάθε σχολική μονάδα που ανήκει σε κάποιο ΣΔΕΥ. Σύμφωνα με το 

άρθρο 39 του νόμου, υπεύθυνη για τη διαγνωστική εκπαιδευτική αξιολόγηση, την κατάρ-

τιση διαφοροποιημένων προγραμμάτων διδασκαλίας και γενικότερα για τη διαμόρφωση 

όλων των απαραίτητων προϋποθέσεων για  την ένταξη  των μαθητών με ειδικές εκπαιδευ-

τικές ανάγκες, καθίσταται πλέον η ΕΔΕΑΥ, η οποία θα λειτουργεί σε κάθε σχολείο. Η 

υλοποίηση των διαφοροποιημένων προγραμμάτων διδασκαλίας θα πραγματοποιείται, υπό 

την εποπτεία των ΕΔΕΑΥ, στο πλαίσιο της γενικής τάξης και οι μαθητές θα παραπέμπονται 

στα ΚΕΔΔΥ μόνο στην περίπτωση που, παρά τη συστηματική παρέμβαση, οι δυσκολίες 

τους εξακολουθούν να υφίστανται. 

 

1.2.3. Τα Διαφοροποιημένα Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών στα Μαθηματικά για 

μαθητές με Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες 

 

 Το έργο «Αναλυτικά Προγράμματα – Ενημέρωση - Ευαισθητοποίηση» του 

Παιδαγωγικού Ινστιτούτου υλοποιήθηκε στα πλαίσια του  ΕΠΕΑΕΕΚ Μέτρο 1.1 «Βελτίωση 

των συνθηκών ένταξης στο εκπαιδευτικό σύστημα ατόμων ειδικών κατηγοριών», 

Κατηγορία Πράξεων α: «Πρωτογενής και δευτερογενής πρόληψη μαθησιακών 

προβλημάτων και προβλημάτων λόγου και ομιλίας στην προσχολική και τη σχολική ηλικία 

για όλα τα παιδιά». Επιστημονικά υπεύθυνη του συνολικού έργου, το οποίο ολοκληρώθηκε 

και παρουσιάστηκε τον Ιούνιο του 2006, ήταν η καθηγήτρια Ειδικής Αγωγής και 

Μαθησιακών Δυσκολιών του Α.Π.Θ., κ. Τζουριάδου Μ. (Τζουριάδου, 2008). Κεντρικός 

άξονας της φιλοσοφίας του συγκεκριμένου έργου είναι η προαγωγή της ένταξης των 

μαθητών με Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες στο σχολείο της γενικής εκπαίδευσης διαμέσου 

της προσαρμογής των αναλυτικών προγραμμάτων, αλλά και του ευρύτερου εκπαιδευτικού 

πλαισίου, ώστε να ανταποκρίνονται στις ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες των μαθητών αυτών 

(Τζουριάδου, 2008). 

 Ειδικότερα, η προσαρμογή των αναλυτικών προγραμμάτων των Μαθηματικών του 

Γυμνασίου για μαθητές με Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες πραγματοποιήθηκε από την 

Τζεκάκη Μ. σε συνεργασία με τους Σταγιόπουλο Π. και Μπαραλό Γ. και περιλαμβάνει δύο 

τεύχη, ένα τεύχος για την Α΄ και ένα για τη Β΄ Γυμνασίου. Όσον αφορά τη φιλοσοφία της 

προσαρμογής των αναλυτικών προγραμμάτων των Μαθηματικών, οι συγγραφείς επιση-

μαίνουν ότι: «το βοήθημα αυτό, σε επίπεδο στόχων, περιορίζει τα ζητούμενα στις βασικές 
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μαθηματικές διαδικασίες και έννοιες που είναι απαραίτητες για την ολοκλήρωση των 

σπουδών του Γυμνασίου. Πιο συγκεκριμένα η προτεινόμενη διδακτική προσέγγιση: (α) 

εντοπίζει τα ελλείμματα στη μαθηματική μάθηση σε κάθε θεματική ενότητα των 

μαθηματικών και (β) προτείνει ενδεικτικές δραστηριότητες και διδακτικές καταστάσεις που 

βοηθούν τα παιδιά να ξεπεράσουν τα ελλείμματα αυτά» (Τζεκάκη και συν., 2008, σελ.10).  

 Αναλυτικότερα, σε κάθε θεματική ενότητα, συμπεριλαμβάνονται οι προσαρμοσμένοι 

διδακτικοί στόχοι, αλλά και οι απαραίτητες προαπαιτούμενες γνώσεις για την κατάκτησή 

τους, αναλύονται τα σημεία που παίζουν καθοριστικό ρόλο στην κατανόηση των εννοιών 

και οι αναμενόμενες δυσκολίες των μαθητών με τις έννοιες αυτές. Τα παραπάνω 

συνοδεύονται από ενδεικτικές δραστηριότητες, ερωτήσεις για τους μαθητές, αλλά και από 

υποδείξεις προς τους εκπαιδευτικούς, για την ολοκληρωμένη διαμόρφωση και αξιολόγηση 

της διδασκαλίας της κάθε θεματικής ενότητας (Τζεκάκη και συν., 2008). 

 

1.2.4. Η Διαφοροποιημένη Διδασκαλία και η εκπαίδευση των μαθητών με Ειδικές 

Μαθησιακές Δυσκολίες στα Μαθηματικά 

 

 Η υλοποίηση των στόχων της Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης των ατόμων με 

αναπηρίες και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες προβλέπει την εφαρμογή των αρχών του 

Καθολικού Σχεδιασμού και της Διαφοροποιημένης Διδασκαλίας. Όπως αναφέρεται στο 

νόμο 3699 /2008, «η εφαρμογή των αρχών του “Σχεδιασμού για Όλους (Design for All)” για 

τη διασφάλιση της προσβασιμότητας των ατόμων με αναπηρία είναι υποχρεωτική τόσο 

κατά το σχεδιασμό των εκπαιδευτικών προγραμμάτων και του εκπαιδευτικού υλικού όσο 

και κατά την επιλογή του πάσης φύσεως εξοπλισμού (συμβατικού και ηλεκτρονικού), των 

κτιριακών υποδομών, αλλά και κατά την ανάπτυξη όλων των πολιτικών και διαδικασιών 

των ΣΜΕΑΕ και ΚΕΔΔΥ» (σελ. 3500). Κατά ανάλογο τρόπο, προβλέπεται θεσμικά και η 

εφαρμογή της Διαφοροποιημένης Διδασκαλίας, καθώς, σύμφωνα με το άρθρο 39 του 

νόμου 4115/2013, μια από τις υποχρεώσεις των υπό σύσταση ΕΔΕΑΥ θα είναι η 

κατάρτιση, αλλά και η υλοποίηση διαφοροποιημένων προγραμμάτων διδασκαλίας. 

 Τα παραδοσιακά σχεδιασμένα αναλυτικά προγράμματα, αλλά και η φιλοσοφία της 

εκπαίδευσης γενικότερα, δε λαμβάνουν υπόψη την ποικιλομορφία των χαρακτηριστικών, 

αλλά και των αναγκών των μαθητών που συγκροτούν μια τάξη, καθώς απευθύνονται στο 

«μέσο» μαθητή (CAST, 2011). Ο Καθολικός Σχεδιασμός για τη Μάθηση, αντιθέτως, «ανα-

φέρεται σε μια διαδικασία με την οποία ένα αναλυτικό πρόγραμμα (δηλαδή, στόχοι, 

μέθοδοι, υλικά και αξιολογήσεις) είναι σκόπιμα και συστηματικά σχεδιασμένο από την αρχή 

για να αντιμετωπίσει (to address) τις ατομικές διαφορές» (CAST, 2011, σελ. 9). Ο σκοπός 
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αυτός υλοποιείται εξασφαλίζοντας καταρχάς την ποικιλομορφία στους τρόπους αναπα-

ράστασης της παρεχόμενης γνώσης, τους τρόπους δράσης και έκφρασης του μαθητή κατά 

τη μαθησιακή διαδικασία, αλλά και τους τρόπους εμπλοκής σε αυτήν (CAST, 2011). Ο 

Καθολικός Σχεδιασμός προτείνει επίσης την αξιοποίηση των υπολογιστών, των πολυ-

μέσων, αλλά και όλων εκείνων των σύγχρονων τεχνολογικών εφαρμογών που θα 

μπορούσαν να εξυπηρετήσουν και να διασφαλίσουν την κάλυψη των διαφορετικών 

εκπαιδευτικών αναγκών των μαθητών (Pisha & Coyne, 2001). 

      Oι Tomlinson και McTighe (2006, σελ. 10) αναφερόμενοι στα χαρακτηριστικά της 

Κατανόησης με βάση το Σχεδιασμό, επισημαίνουν ότι «η Κατανόηση με βάση το 

Σχεδιασμό είναι ένας τρόπος σκέψης, όχι ένα πρόγραμμα. Οι παιδαγωγοί προσαρμόζουν 

τα εργαλεία και τα υλικά με στόχο να προάγουν καλύτερα την κατανόηση των μαθητών». 

Ως βασικές προϋποθέσεις για την πραγματοποίηση του παραπάνω σκοπού αναφέρουν (α) 

την εφαρμογή του Ανάστροφου Σχεδιασμού, (β) την αξιοποίηση της τεχνολογίας και (γ) τη 

συχνή τροποποίηση των αναλυτικών προγραμμάτων, των εργαλείων αξιολόγησης και της 

διδασκαλίας με κριτήριο τα αποτελέσματα της εφαρμογής τους. Επίσης, κατά τους ίδιους, η 

επίτευξη της κατανόησης από τους μαθητές, διαπιστώνεται με την παροχή ποικίλων 

τρόπων επεξεργασίας της γνώσης και ιδιαίτερα σε αυθεντικό πλαίσιο, καθώς και διαμέσου 

της αυτοαξιολόγησής τους. Επισημαίνεται, τέλος, πως οι αρχές της Κατανόησης με βάση 

το Σχεδιασμό αντανακλώνται στον τρόπο υλοποίησης της διαφοροποιημένης διδασκαλίας. 

  Η Tomlinson (2000) χαρακτηρίζει τη Διαφοροποίηση της Διδασκαλίας ως «φιλοσο-

φία». Δύο βασικές αρχές της είναι: (α) «οι μαθητές που έχουν την ίδια ηλικία διαφέρουν ως 

προς την ετοιμότητά τους να μάθουν, τα μαθησιακά προφίλ τους, τις εμπειρίες τους, και τις 

συνθήκες ζωής» και (β) «οι διαφορές των μαθητών είναι αρκετά σημαντικές, ώστε να έχουν 

επιρροή στο τι χρειάζονται οι μαθητές να μάθουν, στο ρυθμό που χρειάζονται για να το 

μάθουν και στην υποστήριξη που χρειάζονται από τους δασκάλους και άλλους για να το 

μάθουν σωστά» (Tomlinson, 2000, σελ. 6). Επομένως, η εφαρμογή της διαφοροποίησης 

συμβάλλει με την παροχή της απαραίτητης υποστήριξης και την κατάλληλη διαμόρφωση 

της διδασκαλίας και των μαθησιακών συνθηκών στην αξιοποίηση στο μέγιστο των 

δυνατοτήτων του κάθε μαθητή (Tomlinson, 2000). 

 Βασικός σκοπός της διαφοροποιημένης διδασκαλίας είναι η σχεδίαση της 

διδασκαλίας με τρόπο τέτοιο που να μπορούν να καλυφθούν οι ανάγκες διαφορετικών 

μαθητών, ανεξαρτήτως της ύπαρξης μαθητών με ειδικές ανάγκες μεταξύ αυτών (Tomlinson 

& McTighe, 2006). Η Tomlinson (2001) αναφέρει κάποιες βασικές αρχές της 

διαφοροποιημένης διδασκαλίας, αλλά και κάποιες συχνές παρανοήσεις που συνδέονται με 

τις αρχές αυτές. Βασικές παράμετροι διαφοροποίησης της διδασκαλίας είναι το περιεχό-
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μενο, η επεξεργασία και το προϊόν. Σε καμία περίπτωση, όμως, η διαφοροποιημένη 

διδασκαλία δεν θα πρέπει να συγχέεται με την παροχή ύλης μικρότερου όγκου ή βαθμού 

δυσκολίας. Αντιθέτως, η διαφοροποίηση ως προς τις παραμέτρους που προαναφέρθηκαν 

πραγματοποιείται με βάση την αξιολόγηση των μαθητών και των μαθησιακών αναγκών 

τους. Σύμφωνα με την ίδια, παρά το γεγονός ότι η διαφοροποιημένη διδασκαλία συχνά 

ταυτίζεται με την εξατομικευμένη διδασκαλία, στην πραγματικότητα μπορεί να περιλαμ-

βάνει ομαδοποίηση των μαθητών, εξατομικευμένη εργασία των μαθητών, αλλά και δραστη-

ριότητες που να απευθύνονται σε ολόκληρη την τάξη. Τέλος, ένα άλλο χαρακτηριστικό 

γνώρισμά της είναι η κονστρουκτιβιστική προσέγγιση της γνώσης, η προσέγγισή της, 

δηλαδή, με βάση τις προηγούμενες εμπειρίες και γνώσεις των μαθητών και μέσα από 

δραστηριότητες που ενεργοποιούν το ενδιαφέρον τους. 

 Οι Broderick, Μehta- Parekh και Reid (2005) υπογραμμίζουν τη σημασία της διαφο-

ροποιημένης διδασκαλίας στην εκπαίδευση των μαθητών με ειδικές ανάγκες στο πλαίσιο 

της γενικής τάξης. Βασική παράμετρος για την εφαρμογή της διαφοροποιημένης διδασκα-

λίας είναι να αντιληφθεί ο εκπαιδευτικός της τάξης την αναγκαιότητά της, ανεξαρτήτως της 

παρουσίας μαθητών με ειδικές ανάγκες. Επιπλέον, η συνεργασία μέσα στην τάξη με το 

κατάλληλο ειδικό εκπαιδευτικό ή βοηθητικό προσωπικό, θα συμβάλλει στην καλύτερη 

υλοποίηση της διαφοροποιημένης διδασκαλίας και στη χωρίς συμβιβασμούς κάλυψη των 

ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών των μαθητών με ειδικές ανάγκες, ωφελώντας ταυτόχρονα 

όλους τους μαθητές της τάξης.  

 Ειδικότερα, όσον αφορά τη διαφοροποιημένη διδασκαλία των Μαθηματικών οι 

Pierce και Adams (2004, σελ. 62-63), αναφέρουν 8 βήματα για τη σχεδίαση ενός 

διαβαθμισμένου μαθήματος (tiered lesson):  

 

 1. εντόπισε την τάξη και το θέμα για το οποίο θα γράψεις το μάθημα 

 2. προσδιόρισε το standard (εθνικό, πολιτειακό, περιφερειακό κ.λπ.) στο οποίο  

                 στοχεύεις 

           3. εντόπισε τη βασική έννοια και τη γενίκευση 

           4. να είσαι σίγουρος ότι οι μαθητές έχουν το απαραίτητο υπόβαθρο  

                 για να πετύχουν στο μάθημα 

 5. καθόρισε σε ποιο μέρος του μαθήματος (περιεχόμενο, επεξεργασία,  

                προϊόν) θα κάνεις διαβάθμιση 

 6. καθόρισε τον τύπο της διαβάθμισης που θα κάνεις:   

                ετοιμότητα, ενδιαφέροντα ή μαθησιακό προφίλ 

           7. με βάση τις παραπάνω επιλογές σου, καθόρισε πόσες βαθμίδες θα  
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      χρειαστείς και ανάπτυξε το μάθημα 

 8. ανάπτυξε τη συνιστώσα της αξιολόγησης για το μάθημα. 

 

 Τέλος, θετικά αποτελέσματα της διαφοροποιημένης διδασκαλίας στο μάθημα των 

Μαθηματικών αναφέρουν και οι Grimes και Stevens (2009). Συγκεκριμένα, διαπίστωσαν 

ότι η εφαρμογή της στην 4η τάξη και για ένα σχολικό έτος είχε θετική επίδραση σε όλους 

τους μαθητές, ανεξαρτήτως της ακαδημαϊκής τους επίδοσης. Ειδικότερα, επισημαίνουν ότι 

η βελτίωση που παρατηρήθηκε στους μαθητές δεν αφορούσε μόνο την επίδοση τους στο 

μάθημα, αλλά και τα κίνητρά τους και τη στάση τους απέναντι στα Μαθηματικά. 

 

1.2.5. Οι δυσκολίες των μαθητών με Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες στα Mαθηματικά 

 

 Τα ελλείμματα, αλλά και οι δυσκολίες στις διάφορες περιοχές της μαθηματικής γνώ-

σης των μαθητών με Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες στα Μαθηματικά που φοιτούν στη 

δευτεροβάθμια εκπαίδευση έχουν μελετηθεί πολύ λιγότερο σε σχέση με τα αντίστοιχα 

χαρακτηριστικά των μαθητών μικρότερης ηλικίας. Μια από τις πρώτες προσπάθειες προς 

αυτή την κατεύθυνση ήταν η έρευνα που πραγματοποίησαν οι McLeod και Armstrong 

(1982), οι οποίοι επιχείρησαν να σκιαγραφήσουν το προφίλ των δεξιοτήτων στα 

Μαθηματικά μαθητών που φοιτούσαν από την 6η τάξη μέχρι και το Λύκειο. Η αξιολόγηση 

των δυσκολιών και των ελλειμμάτων των μαθητών αυτών πραγματοποιήθηκε από τους 

114 εκπαιδευτικούς που συμμετείχαν στην έρευνα. Όπως διαπιστώθηκε, σύμφωνα πάντα 

με τη γνώμη των εκπαιδευτικών, οι μαθητές παρουσίαζαν σημαντικές ελλείψεις στις 

δεξιότητες ανωτέρου επιπέδου σε σχέση με τη διαίρεση των φυσικών αριθμών, τις βασικές 

πράξεις με κλάσματα, τους δεκαδικούς και τα ποσοστά, την ορολογία σε σχέση με τα 

κλάσματα, τον πολλαπλασιασμό φυσικών αριθμών, τη θεσιακή αξία, σε δεξιότητες σχετικές 

με τη μέτρηση και τέλος τη γλώσσα των Μαθηματικών. Συνολικά, το επίπεδο κατοχής από 

τους μαθητές των γνώσεων και δεξιοτήτων που αξιολογήθηκαν δεν ξεπερνούσε αυτό των 

μαθητών 4ης τάξης. 

 Η Zentall (1990) σύγκρινε μαθητές με Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες, Διαταραχή 

Ελλειμματικής Προσοχής με ή χωρίς Υπερκινητικότητα και μαθητές τυπικής ανάπτυξης, 

σκοπεύοντας να εντοπίσει ενδεχόμενες διαφορές μεταξύ τους ως προς (α) την ταχύτητα 

αλλά και την ακρίβεια ανάκλησης αριθμητικών δεδομένων κατά την εκτέλεση των πράξεων 

της πρόσθεσης, της αφαίρεσης και του πολλαπλασιασμού, καθώς και (β) την επίλυση 

προβλημάτων. Συμμετέχοντες ήταν 15 μαθητές με Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες από 

τους οποίους οι 10 είχαν ταυτόχρονα διαγνωστεί και με Διαταραχή Ελλειμματικής 
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Προσοχής με ή χωρίς Υπερκινητικότητα, 33 μαθητές με Διαταραχή Ελλειμματικής 

Προσοχής με ή χωρίς Υπερκινητικότητα και 18 μαθητές τυπικής ανάπτυξης. Όλοι οι 

μαθητές φοιτούσαν στην 7η ή 8η τάξη. Αναφορικά με την ανάκληση δεδομένων κατά την 

εκτέλεση των πράξεων, διαπιστώθηκε πως οι δύο πρώτες ομάδες των μαθητών διέφεραν 

από τους μαθητές τυπικής ανάπτυξης μόνο ως προς την ταχύτητα. Οι δυσκολίες των 

μαθητών με Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες, αλλά και των μαθητών με Διαταραχή 

Ελλειμματικής Προσοχής με ή χωρίς Υπερκινητικότητα κατά την επίλυση προβλημάτων 

αποδόθηκαν στην αδυναμία τους να ανταποκριθούν στα υψηλά επίπεδα συγκέντρωσης 

της προσοχής που είχαν ως προϋπόθεση αυτά τα προβλήματα. 

 Η Krawec (2010) μελέτησε τις δεξιότητες παράφρασης και οπτικής αναπαράστασης 

και το ρόλο τους στην επίλυση προβλημάτων σε μαθητές 8ης τάξης. Στην έρευνα 

συμμετείχαν 25 μαθητές με Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες, 30 μαθητές χαμηλής επίδοσης 

και 29 μαθητές μέσης επίδοσης με μέση ηλικία 14.8 μήνες. Διαπίστωσε πως οι μαθητές με 

Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες, παρόλο που αντιμετώπιζαν μεγαλύτερες δυσκολίες στην 

παράφραση των σχετικών με την επίλυση του προβλήματος πληροφοριών σε σχέση με 

τους μαθητές χαμηλής επίδοσης, χρησιμοποιούσαν λιγότερες άσχετες πληροφορίες κατά 

την οπτική αναπαράσταση του προβλήματος.    

 Μια άλλη διάσταση σε σχέση με τις δυσκολίες στην επίλυση προβλημάτων, αυτή 

των μεταγνωστικών δεξιοτήτων, διερευνήθηκε από τους Rosenzweig, Krawec και 

Montague (2011). Στην έρευνα συμμετείχαν 14 μαθητές με Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες, 

34 μαθητές χαμηλής επίδοσης και 25 μαθητές μέσης επίδοσης που φοιτούσαν στην 8η 

τάξη. Για την αξιολόγηση των μεταγνωστικών δεξιοτήτων των μαθητών αυτών, τους 

ζητήθηκε, εκφράζοντας φωναχτά τις σκέψεις τους, να επιλύσουν 3 προβλήματα με 

διαφορετικό αριθμό βημάτων επίλυσης (1, 2 και 3 αντίστοιχα) και βαθμό δυσκολίας.  Με 

βάση τις σκέψεις που εξέφραζαν οι μαθητές διαπιστώθηκε ότι κατά τη μετάβαση από το 

πιο εύκολο στο πιο δύσκολο πρόβλημα αυξήθηκε και για τις 3 ομάδες η εφαρμογή μη 

αποτελεσματικών μεταγνωστικών στρατηγικών. Ειδικότερα, όμως, οι μαθητές με Ειδικές 

Μαθησιακές Δυσκολίες χρησιμοποιούσαν περισσότερες ανεπιτυχείς στρατηγικές ακόμα και 

από τους μαθητές χαμηλής επίδοσης. Ταυτοχρόνως,  σε αντίθεση με τους μαθητές μέσης 

επίδοσης, μείωσαν σημαντικά την εφαρμογή παραγωγικών στρατηγικών. Η γενικότερη 

τάση όλων των μαθητών να καταφεύγουν σε μεταγνωστικές στρατηγικές ερμηνεύθηκε ως 

προσπάθεια αντιστάθμισης της ανεπάρκειάς γνωστικών δεξιοτήτων και στρατηγικών.  

 Οι Shin και Bryant (2013) μελέτησαν τα αποτελέσματα 23 ερευνών με στόχο να 

εντοπίσουν τις ομοιότητες και τις διαφορές στα γνωστικά χαρακτηριστικά, αλλά και τις 

δεξιότητες στα Μαθηματικά μαθητών με Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες στα Μαθηματικά 



43 

 

και μαθητών με ή χωρίς Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες. Οι έρευνες αυτές αφορούσαν 

μαθητές που φοιτούσαν στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, αλλά και μαθητές μικρότερης 

ηλικίας. Όπως διαπίστωσαν, οι μαθητές με Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες στα Mαθηματικά 

είχαν παρόμοιες επιδόσεις στους μαθηματικούς υπολογισμούς με τους μαθητές με Ειδικές 

Μαθησιακές Δυσκολίες στα Μαθηματικά και στην ανάγνωση, αλλά ιδιαίτερα χαμηλότερες 

σε σχέση με τους μαθητές τυπικής ανάπτυξης που ήταν συνομήλικοι ή φοιτούσαν σε 

αντίστοιχη τάξη. Όσον αφορά τη χρήση των αριθμητικών στρατηγικών και την επίλυση 

προβλημάτων (word problems), ήταν καλύτεροι σε σχέση με τους μαθητές με Ειδικές 

Μαθησιακές Δυσκολίες στα Μαθηματικά και στην ανάγνωση, αλλά και πάλι είχαν 

χαμηλότερη επίδοση σε σχέση με τους μαθητές τυπικής ανάπτυξης που ήταν συνομήλικοι 

ή φοιτούσαν σε αντίστοιχη τάξη. Τέλος, το μόνο σαφές συμπέρασμα από τη σύγκριση με 

μαθητές ίδιας επίδοσης στα Μαθηματικά, αλλά μικρότερης ηλικίας ήταν πως οι μαθητές με 

Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες στα Μαθηματικά υστερούσαν σημαντικά στην εκτέλεση 

νοερών υπολογισμών. 

  

1.2.6. Οι δυσκολίες των μαθητών με Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες στα Mαθηματικά 

σε σχέση με την έννοια του ρητού αριθμού 

  

     Περιορισμένα είναι και τα ερευνητικά δεδομένα σε σχέση με τις δυσκολίες που 

αντιμετωπίζουν οι μαθητές με Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες στα Mαθηματικά σε σχέση με 

την έννοια του ρητού αριθμού. Οι Mazzocco και Devlin (2008), σε μακροχρόνια έρευνα 

που πραγματοποίησαν, μελέτησαν τις επιδόσεις μαθητών με και χωρίς Ειδικές Μαθησια-

κές Δυσκολίες στα Μαθηματικά σε δραστηριότητες διάταξης και σύγκρισης ρητών αριθμών, 

από την 6η έως την 8η τάξη. Στην έρευνα συμμετείχαν 12 μαθητές με Ειδικές Μαθησιακές 

Δυσκολίες στα Μαθηματικά, 18 μαθητές με χαμηλή επίδοση και 76 με μέση επίδοση. Η 

διαδικασία αξιολόγησης των δεξιοτήτων των μαθητών περιλάμβανε (α) μια δραστηριότητα 

φωναχτής ανάγνωσης (β) μια δραστηριότητα διάταξης δεκαδικών αριθμών (γ) δύο 

δραστηριότητες διάταξης κλασμάτων που παρουσιάζονταν με εικονιστική ή με συμβολική 

αναπαράσταση και (δ) μια δραστηριότητα διάταξης κλασμάτων και δεκαδικών αριθμών. Η 

επίδοση των μαθητών με Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες στα Μαθηματικά ήταν χαμηλότερη 

από αυτή των άλλων δύο ομάδων. Ειδικότερα, περισσότεροι από το 50% των μαθητών με 

Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες στα Μαθηματικά και ανεξαρτήτως τάξης, αδυνατούσαν να 

απαντήσουν σωστά ακόμα και στην ευκολότερη δραστηριότητα, τη διάταξη κλασμάτων σε 

εικονιστική αναπαράσταση. Το αντίστοιχο ποσοστό των μαθητών μέσης επίδοσης που 

φοιτούσαν στην 8η τάξη ήταν μικρότερο του 6%. Επίσης, οι μαθητές με Ειδικές Μαθησιακές 
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Δυσκολίες στα Μαθηματικά αντιμετώπισαν σημαντικές δυσκολίες στη διάταξη κλασμάτων, 

και δεκαδικών αριθμών και κλασμάτων καθώς ένας μόνο μαθητής, στην 8η τάξη, κατάφερε 

να αντιμετωπίσει επιτυχώς την τελευταία δραστηριότητα. Οι μισοί από τους μαθητές με 

Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες στα Μαθηματικά διέταξαν, στη δραστηριότητα που περιλάμ-

βανε δεκαδικούς αριθμούς και κλάσματα, τους δεκαδικούς αριθμούς ξεχωριστά από τα 

κλάσματα. Το αντίστοιχο ποσοστό των μαθητών τυπικής ανάπτυξης δεν ξεπερνούσε το 

10%. Σημαντικές ήταν και οι δυσκολίες των μαθητών με Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες στα 

Μαθηματικά σε σχέση με την έννοια της ισότητας, καθώς αντιμετώπισαν μεγαλύτερες 

δυσκολίες σε σχέση με τους μαθητές τυπικής ανάπτυξης στο να αναγνωρίσουν επιτυχώς 

τους δεκαδικούς αριθμούς και τα κλάσματα που ήταν ίσοι. Όσον αφορά την ανάγνωση των 

δεκαδικών αριθμών, το ποσοστό επιτυχίας των μαθητών με Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες 

στα Μαθηματικά σε αυτή ήταν πολύ χαμηλό ανεξαρτήτως τάξης φοίτησης, χωρίς όμως να 

ισχύει το ίδιο και για τους μαθητές τυπικής ανάπτυξης. Οι μαθητές τυπικής ανάπτυξης και 

χαμηλής επίδοσης στα Μαθηματικά αντιμετώπισαν και αυτοί δυσκολίες και στις 3 δραστη-

ριότητες διάταξης ρητών αριθμών δίνοντας όμως περισσότερες σωστές απαντήσεις σε 

σχέση με τους μαθητές με Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες στα Μαθηματικά. Οι δυσκολίες 

στον εντοπισμό ίσων μεταξύ τους κλασμάτων ή δεκαδικών – κλασμάτων ήταν μικρότερες 

από αυτές των μαθητών με Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες στα Μαθηματικά, με επίδοση 

στις περιπτώσεις ίσων κλασμάτων σχεδόν αντίστοιχη προς αυτή των μαθητών μέσης 

επίδοσης. Τέλος, είχαν καλύτερη επίδοση στη δοκιμασία φωναχτής ανάγνωσης σε σχέση 

με τους μαθητές με Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες στα Μαθηματικά, όχι όμως ανάλογη με 

αυτή των μαθητών μέσης επίδοσης.  

Οι  Mazzocco, Myers, Lewis, Hanich και Murphy (2013), σε ανάλογη μακροχρόνια  

έρευνα που πραγματοποίησαν, σύγκριναν τις γνώσεις και δεξιότητες σύγκρισης κλασμά-

των μαθητών με και χωρίς Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες στα Μαθηματικά. Στην έρευνα 

συμμετείχαν 11 μαθητές με Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες στα Μαθηματικά, 18 μαθητές με 

χαμηλή επίδοση και 93 μαθητές με μέση επίδοση. Οι μαθητές αξιολογούνταν ετησίως, από 

την 4η έως την 8η τάξη, σε δραστηριότητες σύγκρισης κλασμάτων που περιλάμβαναν ζεύγη 

κλασμάτων σε συμβολική ή εικονιστική αναπαράσταση. Όπως διαπιστώθηκε, οι μαθητές 

με Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες στα Mαθηματικά καθυστέρησαν σημαντικά, ακόμη και σε 

σχέση με τους μαθητές χαμηλής επίδοσης, να κατανοήσουν τη διάταξη των ισοδύναμων με 

το 1/2 κλασμάτων και, όταν το πέτυχαν, υστερούσαν αρκετά στο ποσοστό ακρίβειας. Όσον 

αφορά τα ομώνυμα και ετερώνυμα κλάσματα, η αρχική ευχέρεια όλων των μαθητών σε 

σχέση με τα ομώνυμα κλάσματα δε διατηρήθηκε στους μαθητές με Ειδικές Μαθησιακές 

Δυσκολίες στα Mαθηματικά κατά τη μετάβαση τους από την 4η στην 8η τάξη. Αντιθέτως, 
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στους μαθητές τυπικής ανάπτυξης, τόσο με χαμηλή όσο και με μέση επίδοση, παρατηρή-

θηκε βελτίωση. Σε όλους, όμως, τους μαθητές παρατηρήθηκε βελτίωση στα ετερώνυμα 

κλάσματα με ίδιο αριθμητή. Η διαφοροποίηση της επίδοσης των μαθητών με Ειδικές 

Μαθησιακές Δυσκολίες στα Μαθηματικά ανάλογα με το είδος των κλασμάτων αποδόθηκε 

στο ότι «τα παιδιά με Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες στα Mαθηματικά χρησιμοποιούν 

στρατηγικές που δεν γενικεύονται σε όλα τα κλάσματα» (Mazzocco et al, 2013, σελ. 384). 

Όσον αφορά τον τρόπο αναπαράστασης των κλασμάτων και οι 3 ομάδες μαθητών,  

αντιμετώπιζαν καταρχάς δυσκολίες στη συμβολική αναπαράσταση των κλασμάτων, ενώ 

χειρίζονταν με μεγαλύτερη ευχέρεια τα κλάσματα σε εικονιστική αναπαράσταση. Οι 

μαθητές τυπικής ανάπτυξης, καθώς και οι μαθητές με χαμηλή επίδοση, με κάποια 

καθυστέρηση βέβαια, κατάφεραν να ξεπεράσουν τη δυσκολία αυτή και να χειριστούν 

εξίσου καλά και τις δυο μορφές αναπαράστασης. Αντιθέτως, οι μαθητές με Ειδικές Μαθη-

σιακές Δυσκολίες στα Mαθηματικά, ακόμη και στην 8η τάξη, αδυνατούσαν να υπερβούν 

αυτή τη δυσκολία. 

Οι Calhoon, Emerson, Flores και Houchins (2007) τέλος, εξέτασαν μια άλλη πτυχή 

των προβλημάτων μαθητών με Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες στα Μαθηματικά, αυτή των 

υπολογισμών με φυσικούς και ρητούς αριθμούς. Στην έρευνα συμμετείχαν 224 μαθητές με 

Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες στα Μαθηματικά που φοιτούσαν από την 9η  έως και την 12η 

τάξη. Οι υπολογιστικές δεξιότητες των μαθητών αξιολογήθηκαν με δραστηριότητες 

πρόσθεσης, αφαίρεσης, πολλαπλασιασμού και διαίρεσης φυσικών και ρητών αριθμών, 

επιπέδου 2ης έως 6ης τάξης. Διαπιστώθηκε πως όσο αυξανόταν ο βαθμός δυσκολίας, δη-

λαδή η τάξη στην ύλη της οποίας αντιστοιχούσαν οι δραστηριότητες, τόσο μειωνόταν η 

επίδοση των μαθητών. Επιπλέον, αν και ο μαθητές δεν παρουσίαζαν ιδιαίτερες ελλείψεις 

στα βασικά αριθμητικά δεδομένα σε σχέση με τις 4 πράξεις, αντιμετώπιζαν σημαντικές δυ-

σκολίες στην αφαίρεση, τον πολλαπλασιασμό και τη διαίρεση με πολυψήφιους φυσικούς 

αριθμούς, αλλά και τις πράξεις με κλάσματα και δεκαδικούς αριθμούς. Ειδικότερα, όσον 

αφορά τα κλάσματα και τους δεκαδικούς αριθμούς, οι μαθητές σημείωσαν τα χαμηλότερα 

ποσοστά σωστών απαντήσεων, αλλά και τα υψηλότερα ποσοστά λανθασμένων ή 

αναπάντητων ερωτημάτων. 

   

1.2.7.  Ερευνητικά ερωτήματα 

 

 Από την ανασκόπηση της υπάρχουσας βιβλιογραφίας και τη μελέτη των θεωρητι-

κών, αλλά και των ερευνητικών δεδομένων που εντοπίστηκαν διαπιστώθηκε πως η έννοια 

του ρητού αριθμού είναι μια ιδιαίτερα πολυδιάστατη έννοια, η κατανόηση της οποίας 



46 

 

προϋποθέτει την κατάκτηση αρκετών γνώσεων, όπως και δεξιοτήτων. Επιπλέον, η ίδια η 

έννοια αποτελεί προαπαιτούμενη γνώση για την κατάκτηση άλλων ανώτερων αλγεβρικών 

γνώσεων και δεξιοτήτων.  

 Παρά το σημαντικό ρόλο της στο οικοδόμημα της μαθηματικής γνώσης, οι έρευνες 

που αφορούν την έννοια του ρητού αριθμού σε μαθητές που φοιτούν στη δευτεροβάθμια 

εκπαίδευση είναι περιορισμένες και ακόμη λιγότερες αυτές που εστιάζουν στις γνώσεις και 

δεξιότητες των μαθητών με Ειδικές Δυσκολίες στα Μαθηματικά. Λαμβάνοντας υπόψη το 

πλαίσιο αυτό, κρίθηκε σκόπιμο να διεξαχθεί έρευνα με σκοπό :  

  - να αξιολογηθούν οι γνώσεις και οι δεξιότητες που κατέχουν οι μαθητές Γυμνασίου, 

με και χωρίς Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες στα Μαθηματικά που φοιτούν σε γενικές τάξεις 

ή σε τμήματα ένταξης, σε σχέση με την έννοια του ρητού αριθμού, 

 - να συγκριθούν οι ανωτέρω γνώσεις και δεξιότητες των μαθητών Γυμνασίου με 

Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες στα Μαθηματικά με τις αντίστοιχες μαθητών Γυμνασίου 

τυπικής ανάπτυξης και μέσης επίδοσης στα Μαθηματικά.  

Τα ερευνητικά ερωτήματα τα οποία τέθηκαν ήταν  τα εξής: 

1.  Κατέχουν οι μαθητές  βασικές έννοιες και δεξιότητες που συνδέονται με την ως μέρος - 

όλου ερμηνεία του ρητού αριθμού, όπως η διαμέριση, η μονάδα μέτρησης, η μοναδο-

ποίηση, η εκ νέου μοναδοποίηση και η σύνδεση της ως μέρος - όλου ερμηνείας με τις 3 

διαφορετικές μορφές συμβολικής αναπαράστασης του ρητού αριθμού; 

2.  Γνωρίζουν άλλες ερμηνείες του ρητού αριθμού πέρα από την ως μέρος - όλου ερμηνεία; 

3. Κατέχουν θεμελιώδεις έννοιες και δεξιότητες, όπως αυτές της τοποθέτησης ρητών 

αριθμών στην αριθμογραμμή, της πυκνότητας του συνόλου των ρητών αριθμών, της 

ισότητας –ισοδυναμίας, της διάταξης των ρητών αριθμών και της εκτέλεσης πράξεων με 

κλάσματα; 

4. Παρουσιάζουν οι μαθητές των δύο συγκρινόμενων ομάδων διαφορές ως προς τις 

παραπάνω γνώσεις και δεξιότητες και ποιες; 

 

 Η πραγματοποίηση της παρούσας έρευνας θεωρήθηκε σημαντική, καθώς θα 

αποτελέσει την πρώτη διερεύνηση του παραπάνω ζητήματος στον ελληνικό μαθητικό 

πληθυσμό με Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες στα Μαθηματικά που φοιτά σε γενικές τάξεις 

ή σε τμήματα ένταξης του Γυμνασίου. Επιπλέον, θα συμβάλλει στη διεύρυνση της μελέτης 

του ζητήματος σε θεμελιώδεις έννοιες και δεξιότητες, πέρα από αυτές που έχουν ήδη 

μελετηθεί διεθνώς στο συγκεκριμένο πληθυσμό. Θα προσφέρει στοιχεία χρήσιμα για το 

σχεδιασμό της μελλοντικής αξιολόγησης των γνώσεων και των δεξιοτήτων των μαθητών 

και θα προσθέσει στην υπάρχουσα βιβλιογραφία συμπεράσματα χρήσιμα για την 
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τροποποίηση και προσαρμογή των διδακτικών προσεγγίσεων που ακολουθούνται μέχρι 

σήμερα, στις ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες των μαθητών με Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες 

στα Μαθηματικά. 
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2ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ 

Μεθοδολογία της έρευνας 

 

2.1. Η ερευνητική στρατηγική 

 

 Η ερευνητική στρατηγική που εφαρμόστηκε στην παρούσα έρευνα ήταν 

νατουραλιστική και ειδικότερα η διερευνητική – περιγραφική στρατηγική. Η συγκεκριμένη 

στρατηγική ενδείκνυται στις περιπτώσεις που (α) επιδιώκεται η ενδελεχής μελέτη των 

γνωρισμάτων ενός φαινομένου, μιας κατάστασης ή συμπεριφοράς, (β) επιδιώκεται η 

μελέτη περιοχών, συμπεριφορών ή φαινομένων που έχουν ελάχιστα ερευνηθεί και (γ) δεν 

επιδιώκεται ο εντοπισμός σχέσεων αιτιώδους - αιτιατού ή η γενίκευση (Βάμβουκας, 2002˙ 

Παρασκευόπουλος, 1993˙ Φίλιας, 2000). Τα παραπάνω γνωρίσματα της περιγραφικής 

στρατηγικής ανταποκρίνονται στις ανάγκες και τους σκοπούς της παρούσας έρευνας. 

 Η περιγραφική στρατηγική μπορεί να εφαρμοστεί σε οποιοδήποτε στάδιο μιας έρευ-

νας και έχει κατά καιρούς χρησιμοποιηθεί σε πλήθος ανθρωπολογικών, κοινωνιολογικών, 

ψυχολογικών και άλλων ερευνών (Παρασκευόπουλος, 1993). Τα μέσα που χρησιμοποιού-

νται στις έρευνες που ακολουθούν την περιγραφική στρατηγική είναι κυρίως το αυτοσχέδιο 

ερωτηματολόγιο, η συνέντευξη και η παρατήρηση, ενώ οι στατιστικές μέθοδοι που εφαρμό-

ζονται συνήθως περιορίζονται στα πλαίσια της περιγραφικής στατιστικής (Παρασκευόπου-

λος, 1993). 

 

2.2.  Ο πληθυσμός και το δείγμα της έρευνας 

 

 Ο πληθυσμός της παρούσας έρευνας ήταν οι μαθητές τυπικής ανάπτυξης και μέσης 

επίδοσης στα Μαθηματικά καθώς και οι μαθητές με Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες στα 

Μαθηματικά, που φοιτούν σε γενικές τάξεις του Γυμνασίου ή σε αντίστοιχα τμήματα 

ένταξης. Από τις ιστοσελίδες των 13 Περιφερειακών Διευθύνσεων (Δευτεροβάθμιας) 

Εκπαίδευσης εντοπίστηκαν οι ηλεκτρονικές διευθύνσεις όλων των Γυμνασίων της 

επικράτειας. Μετά από ηλεκτρονική ή τηλεφωνική επικοινωνία ανταποκρίθηκαν στην 

πρόσκληση για συμμετοχή στην παρούσα έρευνα 12 σχολεία. Τελικά, στην έρευνα 

συμμετείχαν 10 σχολεία από 7 διαφορετικές περιφέρειες της επικράτειας. Ο αριθμός των 

σχολείων που συμμετείχαν στην έρευνα ανά περιφέρεια, καθώς και η προέλευση των 

συμμετεχόντων από γενική τάξη ή τμήμα ένταξης, παρουσιάζονται στον πίνακα 2. 
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    Πίνακας 2 : Αριθμός σχολείων ανά περιφέρεια 

 

 
 
 
 
 
Περιφέρεια 

 
 
 
Συνολικός 
αριθμός 
σχολείων 

           Αριθμός σχολείων 

Γενική 
τάξη 

Τμήμα 
ένταξης 

Γενική τάξη και 
τμήμα ένταξης 

Κεντρικής 
Μακεδονίας  

 
 3 

 
2 

 
1 

 

Ανατολικής 
Μακεδονίας 
Θράκης  

 
1 

 
1 

  

Ηπείρου  1     1  

Βορείου Αιγαίου   2 1 1  

Νοτίου Αιγαίου  1 1   

Αττικής  1   1 

Κρήτης  1 1   

Σύνολο 10 6 3 1 

 

  

 Η επιλογή των μαθητών που συμμετείχαν στην έρευνα πραγματοποιήθηκε από τους 

εκπαιδευτικούς που δίδασκαν το μάθημα των Μαθηματικών στο αντίστοιχο τμήμα ένταξης 

ή τη γενική τάξη του σχολείου και, κατόπιν συναίνεσης, των ίδιων των μαθητών, αλλά και 

των γονέων ή κηδεμόνων τους. Από τους μαθητές τυπικής ανάπτυξης που φοιτούσαν σε 

κάθε σχολείο επιλέχθηκαν τυχαία μαθητές μέσης επίδοσης και των δύο φύλων και από τις 

3 τάξεις του Γυμνασίου με κριτήριο την επίδοσή τους στο μάθημα των Μαθηματικών, όπως 

αυτή αξιολογήθηκε από τους εκπαιδευτικούς. Κατά αντιστοιχία, από τους μαθητές με 

διαγνωσμένες ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες που φοιτούσαν σε κάθε σχολείο επιλέχθηκαν 

οι μαθητές που είχαν διάγνωση Ειδικών Μαθησιακών Δυσκολιών και επιπλέον χαμηλή, 

σύμφωνα με την αξιολόγηση του εκάστοτε εκπαιδευτικού, επίδοση στο μάθημα των 

Μαθηματικών.  

 Συνολικά στην έρευνα συμμετείχαν 136 μαθητές και των τριών τάξεων του 

Γυμνασίου. Από αυτούς οι 85 ήταν τυπικής ανάπτυξης και ηλικίας 12.42 έως 15.33 ετών 

(M.Ο. = 13.92, Τ.Α. = 0.88). Οι υπόλοιποι 51 μαθητές αντιμετώπιζαν Ειδικές Μαθησιακές 

Δυσκολίες στα Μαθηματικά και είχαν ηλικία από 12.42 έως 16 έτη (Μ.Ο. = 14, Τ. Α. = 0.94). 

Ο αριθμός των μαθητών ανά ομάδα, δηλαδή τυπικής ανάπτυξης και με Ειδικές 
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Μαθησιακές Δυσκολίες στα Μαθηματικά, αλλά και ο συνολικός αριθμός μαθητών, από 

κάθε περιφέρεια παρουσιάζονται στον πίνακα 3. Ο αριθμός των μαθητών από κάθε φύλο, 

ανά ομάδα και  συνολικά, η ηλικία των μαθητών, όπως και ο αριθμός των μαθητών σε κάθε 

τάξη ανά ομάδα, αλλά και συνολικά, παρουσιάζονται στους πίνακες 4, 5, 6. 

 

 

 

Πίνακας 3 : Αριθμός μαθητών ανά ομάδα και συνολικά για κάθε περιφέρεια 

 

 
 
 
 
Περιφέρεια 

 
                 Αριθμός μαθητών  

Τυπικής  
ανάπτυξης 

Ε. Μ. Δ στα  
Μαθηματικά 

   Σύνολο 

Κεντρικής 
Μακεδονίας  

 
13 

 
9 

 
32 

Ανατολικής 
Μακεδονίας 
Θράκης  

   
5 

  
 5 

Ηπείρου   7 7 

Βορείου Αιγαίου  17 15 32 

Νοτίου Αιγαίου  20  20 

Αττικής  8 7 15 

Κρήτης  17 8 25 

   
 Σύνολο 

 
85 

 
51 

 
136 

 

 

Πίνακας 4: Αριθμός μαθητών από κάθε φύλο ανά ομάδα και συνολικά 

 

                     Αριθμός μαθητών 

Τυπικής ανάπτυξης  Ε. Μ. Δ στα 
Μαθηματικά 

Σύνολο 

  Αγόρια 44 38 82 

  Κορίτσια 41 13 54 

   Σύνολο 85 51 136 
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Πίνακας 5: Ηλικία μαθητών ανά ομάδα 

 

 Μαθητές τυπικής 
ανάπτυξης 

Μαθητές με Ε. Μ. Δ στα 
Μαθηματικά 

  Ελάχιστη και μέγιστη    
  ηλικία 

12.42 έως 15.33 12.42 έως 16  

  Μέσος όρος  ηλικίας 13.92 έτη 14 έτη 

  Τυπική απόκλιση 0.88 0.94 
 

 

                 

 

  Πίνακας 6: Αριθμός μαθητών από κάθε τάξη ανά ομάδα και συνολικά 

 

      
     

                 Αριθμός Μαθητών 

      
           
          Τάξη 

Τυπικής ανάπτυξης Ε. Μ. Δ  στα 
Μαθηματικά  

Σύνολο 

        
         Α΄ τάξη 

 
27 

 
18 

 
45 

         Β΄ τάξη  31 18 49 

         Γ΄ τάξη 27 15 42 

         Σύνολο 85 51 136 

 

  

 Όσον αφορά τις ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, δηλαδή τους μαθητές με Ειδικές 

Μαθησιακές Δυσκολίες στα Μαθηματικά, το 52.94%(27) των μαθητών είχε διαγνωσθεί με 

δυσλεξία, το 41.18%(21) με μαθησιακές δυσκολίες ενώ το 5.88%(3) είχε κάποια άλλη 

διάγνωση, όπως μαθησιακές δυσκολίες και διάσπαση προσοχής, δυσλεξία και διάσπαση 

προσοχής και δυσγραφία. Το ποσοστό των μαθητών που ανήκε σε κάθε κατηγορία 

Ειδικών Μαθησιακών Δυσκολιών παρουσιάζεται στο Γράφημα 1. Επίσης από το σύνολο 

των μαθητών αυτών οι 22 παρακολουθούσαν το μάθημα των Μαθηματικών στη γενική 

τάξη ενώ οι υπόλοιποι 29 σε τμήμα ένταξης. 
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Γράφημα 1 : Κατηγορίες Ειδικών Μαθησιακών Δυσκολιών 

 

 

 

2.3. Το ερευνητικό εργαλείο και η διαδικασία συλλογής δεδομένων 
 

 

 Σκοπός της παρούσας έρευνας ήταν να συγκριθούν ως προς τις γνώσεις και τις 

δεξιότητες σε σχέση με την έννοια του ρητού αριθμού μαθητές τυπικής ανάπτυξης και 

μαθητές με Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες στα Μαθηματικά. Απαραίτητες και αλληλένδετες 

μεταξύ τους προϋποθέσεις για την κατανόηση της έννοιας αυτής είναι οι 5 ερμηνείες του 

ρητού αριθμού, η έννοια της μοναδοποίησης και εκ νέου μοναδοποίησης, ο χειρισμός των 

διαφορετικών μορφών συμβολικής αναπαράστασης του ρητού αριθμού, η διάταξη των 

ρητών αριθμών, η έννοια της πυκνότητας και η εκτέλεση πράξεων.  

 Οι γνώσεις και δεξιότητες που συνδέονται με αυτές τις διαστάσεις της έννοιας του  

ρητού αριθμού συμπεριλαμβάνονται στο αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών των Μαθημα-

τικών του Δημοτικού αλλά και του Γυμνασίου (ΔΕΠΠΣ - ΑΠΣ, 2003). Για το λόγο αυτό 

επιλέχθηκε να πραγματοποιηθεί αξιολόγηση μέσω του Αναλυτικού Προγράμματος 

(Αγαλιώτης, 2009). 

 Για τους σκοπούς της έρευνας σχεδιάστηκε ερευνητικό εργαλείο με στόχο να 

αξιολογηθεί τόσο η εννοιολογική όσο και η διαδικαστική γνώση των μαθητών. Η αρχική του 

μορφή περιλάμβανε 14 ερωτήματα. Το εργαλείο αυτό χορηγήθηκε κατά την πιλοτική 
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έρευνα σε 11 μαθητές, 5 μαθητές με Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες στα Μαθηματικά και 6 

τυπικής ανάπτυξης και μέσης επίδοσης, των 3 τάξεων του Γυμνασίου. Με βάση τα ευρή-

ματα της πιλοτικής έρευνας το ερευνητικό εργαλείο τροποποιήθηκε στην τελική μορφή που 

χρησιμοποιήθηκε κατά την έρευνα.   

 Η τελική αυτή μορφή του ερευνητικού εργαλείου περιλάμβανε συνολικά 11 ερωτήμα-

τα ανοικτού, αλλά και κλειστού τύπου. Ο στόχος του κάθε ερωτήματος παρουσιάζεται στον 

πίνακα 7. Τα ερωτήματα αυτά, με εξαίρεση το τελευταίο, το οποίο σχεδιάστηκε για την πα-

ρούσα έρευνα, αντλήθηκαν αυτούσια ή τροποποιήθηκαν από ερευνητικά εργαλεία τα οποία 

είχαν χρησιμοποιηθεί σε παλαιότερες έρευνες των Baturo (2004) και Martinie (2007). Το 

ερευνητικό εργαλείο παρατίθεται αυτούσιο στο παράρτημα. 

 

 

 

 

                   Πίνακας 7: Στόχοι των 11 ερωτημάτων του ερευνητικού εργαλείου. 

 

  Ερώτημα                          Στόχος 

1 
Εφαρμογή μοναδοποίησης.  

2 
Εφαρμογή  εκ νέου μοναδοποίησης. 

3 
Σύνδεση της μέρους-όλου ερμηνείας με κάθε μια 

από τις 3 συμβολικές αναπαραστάσεις του ρητού 

αριθμού. 

4 
Τοποθέτηση ρητών αριθμών στην αριθμογραμμή. 

5 
Τοποθέτηση ρητών αριθμών στην αριθμογραμμή. 

6 
Έλεγχος κατανόησης της έννοιας της πυκνότητας. 

7 Γνώση των 5 ερμηνειών του ρητού αριθμού. 

8 Διάταξη δεκαδικών αριθμών. 

9 Διάταξη κλασμάτων. 

10 Διάταξη δεκαδικού και κλάσματος. 

11 Πράξεις με κλάσματα. 

 

 

 Η έρευνα πραγματοποιήθηκε στα σχολεία που δέχτηκαν να συμμετάσχουν. Ως 

υπεύθυνος για τη διεξαγωγή της έρευνας σε κάθε σχολείο ορίστηκε ο εκπαιδευτικός που 
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δίδασκε το μάθημα των Μαθηματικών στην αντίστοιχη γενική τάξη ή το αντίστοιχο τμήμα 

ένταξης, που συμμετείχε στην έρευνα. Κατόπιν διεξοδικής ενημέρωσης των εκπαιδευτικών 

σε σχέση με τις συνθήκες και τη διαδικασία διεξαγωγής της έρευνας, πραγματοποιήθηκε η 

συλλογή δεδομένων από κάθε σχολείο. Πριν τη χορήγηση του ερευνητικού εργαλείου, οι 

συμμετέχοντες ενημερώνονταν διεξοδικά από την ερευνήτρια τόσο για τους σκοπούς της 

έρευνας όσο και για τον τρόπο συμμετοχής τους σε αυτή. Η διαδικασία χορήγησης του 

ερευνητικού εργαλείου είχε διάρκεια μισής ώρας και πραγματοποιούταν υπό την επίβλεψη 

του υπεύθυνου εκπαιδευτικού εντός της σχολικής τάξης. Για να αποφευχθεί η διαφορο-

ποίηση των συνθηκών διεξαγωγής της έρευνας, ζητήθηκε από τους εκπαιδευτικούς να μη 

δοθεί στους συμμετέχοντες καμία επεξήγηση ή διευκρίνηση σε σχέση με τα ερωτήματα του 

ερευνητικού εργαλείου, πέρα από τις προκαθορισμένες.  Στην περίπτωση που οι μαθητές 

θα εξέφραζαν απορίες ή “δυσκολίες”, ζητήθηκε από τους εκπαιδευτικούς να τους 

παροτρύνουν να απαντήσουν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο σε όσα περισσότερα 

ερωτήματα μπορούσαν. 

  

2.4.  Στατιστικές μέθοδοι 

 
 Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας συλλογής των δεδομένων οι απαντήσεις των 

μαθητών στα υποερωτήματα των 11 ερωτημάτων του ερευνητικού εργαλείου ελέγχθηκαν 

και κωδικοποιήθηκαν ως σωστές ή λανθασμένες. Στην συνέχεια πραγματοποιήθηκε η 

ανάλυση αυτών των δεδομένων με το στατιστικό πρόγραμμα IBM SPSS 19. 

 Για την επεξεργασία των δεδομένων που συλλέχθηκαν κατά την έρευνα χρησιμο-

ποιήθηκαν μέθοδοι βασικής περιγραφικής, αλλά και επαγωγικής στατιστικής (Ρούσσος & 

Τσαούσης, 2002). Ως ανεξάρτητες μεταβλητές στην ανάλυση ορίστηκαν η συνολική επίδο-

ση των μαθητών σε όλα τα ερωτήματα του ερευνητικού εργαλείου, αλλά και η επιμέρους ε-

πίδοσή τους σε καθένα από τα 11 ερωτήματα. Για τον έλεγχο ύπαρξης στατιστικά σημαντι-

κών διαφορών μεταξύ των ομάδων, όπως και εντός των ομάδων χρησιμοποιήθηκαν παρα-

μετρικά και μη παραμετρικά κριτήρια (Δαφέρμος, 2011). Αναλυτικότερα, για να ελεγχθεί η 

ύπαρξη στατιστικά σημαντικών διαφορών στην επίδοση σε καθένα από τα 11 ερωτήματα 

μεταξύ των μαθητών τυπικής ανάπτυξης και των μαθητών με Ειδικές Μαθησιακές Δυσκο-

λίες στα Μαθηματικά εφαρμόστηκε το μη παραμετρικό κριτήριο Mann- Whitney, κριτήριο 

κατάλληλο για τον έλεγχο ύπαρξης διαφορών μεταξύ δύο ανεξάρτητων δειγμάτων, τα 

οποία προέρχονται από πληθυσμό που δεν ακολουθεί κανονική κατανομή. Για να 

διαπιστωθεί η ύπαρξη ή μη στατιστικά σημαντικών διαφορών ως προς την επίδοση σε 



 

                                                                                                                                                          55 

καθένα από τα 11 ερωτήματα στους μαθητές τυπικής ανάπτυξης, με βάση το φύλο ή την 

τάξη φοίτησης και στους μαθητές με Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες στα Μαθηματικά με 

βάση το φύλο, την παρακολούθηση του μαθήματος των Μαθηματικών στη γενική τάξη ή σε 

τμήμα ένταξης και την τάξη φοίτησης, εφαρμόστηκαν τα μη παραμετρικά κριτήρια Mann- 

Whitney U και Kruskal- Wallis.Τα κριτήρια αυτά είναι κατάλληλα για τον έλεγχο ύπαρξης 

διαφορών μεταξύ δύο και 3 ανεξάρτητων δειγμάτων αντίστοιχα, τα οποία προέρχονται από 

πληθυσμό που δεν ακολουθεί κανονική κατανομή. Για να ελεγχθεί, αν οι δύο ομάδες 

μαθητών διέφεραν ως προς τη συνολική επίδοση, εφαρμόστηκε το κριτήριο T -test, καθώς 

τα δύο ανεξάρτητα αυτά δείγματα προέρχονταν από πληθυσμό που πληρούσε την 

προϋπόθεση της κανονικότητας. Τέλος, η ύπαρξη ή μη στατιστικά σημαντικών διαφορών 

ως προς τη συνολική επίδοση στους μαθητές τυπικής ανάπτυξης με βάση το φύλο ή την 

τάξη φοίτησης και στους μαθητές με Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες στα Μαθηματικά με 

βάση το φύλο, την παρακολούθηση του μαθήματος των Μαθηματικών στη γενική τάξη ή σε 

τμήμα ένταξης και την τάξη φοίτησης, ελέγχθηκε με τα κριτήρια T -test και Kruskal- Wallis. 

Το κριτήριο T -test επιλέχθηκε για τις περιπτώσεις που ο πληθυσμός των δύο ανεξάρτητων 

δειγμάτων που συγκρινόταν ακολουθούσε την κανονική κατανομή ενώ το Kruskal- Wallis 

για τις περιπτώσεις που ο πληθυσμός των 3 ανεξάρτητων δειγμάτων που συγκρινόταν δεν 

ακολουθούσε κανονική κατανομή.  
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                                                           3Ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ 

Αποτελέσματα της έρευνας 

 

3.1. Ποσοτική ανάλυση δεδομένων 

 

 

 Το 1ο ερώτημα του ερευνητικού εργαλείου περιλάμβανε 3 επιμέρους υποερωτήμα-

τα. Σε κάθε υποερώτημα δινόταν ένα σχήμα και οι μαθητές καλούνταν να χρωματίσουν σε 

αυτό το ζητούμενο μέρος. Στόχος του ερωτήματος ήταν να αξιολογηθεί η ικανότητα 

εφαρμογής της μοναδοποίησης. 

 

  

1. Χρωμάτισε κάθε σχήμα  ώστε να ταιριάζει με τον δοσμένο αριθμό . 
 

   (α) 

5

8
 του κύκλου                 (β)  

32 4 από τους κύκλους             (γ)  

3

4
 του ορθογωνίου            

                                                                                                                                 

                                                                        
 

 

  

 Στο υποερώτημα 1α απάντησαν όλοι οι μαθητές τυπικής ανάπτυξης, αλλά και όλοι 

οι μαθητές με Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες στα Μαθηματικά με ποσοστό σωστών απα-

ντήσεων 100%(85) και 94.1%(48) αντίστοιχα. Στο υποερώτημα 1γ απάντησαν επίσης όλοι 

οι μαθητές τυπικής ανάπτυξης με ποσοστό σωστών απαντήσεων 98.8%(84) και το 98% 

(50) των μαθητών με Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες στα Μαθηματικά με ποσοστό σωστών 

απαντήσεων 92.2%(47). Το μεγαλύτερο ποσοστό λανθασμένων απαντήσεων δόθηκε στο 

υποερώτημα 1β, όπου από τους μαθητές τυπικής ανάπτυξης, μόνο το 41.2%(35) απά-

ντησε σωστά ενώ το 45.9%(39) λάθος και το 12.9%(11) δεν απάντησε καθόλου. Από τους 

μαθητές με Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες στα Μαθηματικά απάντησε σωστά μόνο το 

25.5%(13) ενώ το 52.9%(27) απάντησε λανθασμένα και το 21.6%(11) δεν απάντησε. Οι 

συχνότητες και τα ποσοστά των σωστών, λανθασμένων απαντήσεων καθώς και των μαθη-

τών που δεν απάντησαν, ανά ομάδα, για κάθε υποερώτημα δίνονται στους πίνακες 8 και 9. 
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      Πίνακας 8 : Απαντήσεις μαθητών τυπικής ανάπτυξης στα υποερωτήματα  1α, 1β, 1γ  

 

                  Μαθητές τυπικής ανάπτυξης 

Υποερώτημα    1α Υποερώτημα 1β  Υποερώτημα 1γ 

Συχνότητα Ποσοστό Συχνότητα Ποσοστό Συχνότητα Ποσοστό 

Δεν απάντησαν 

Σωστή απάντηση 

Λάθος απάντηση 

Σύνολο 

0 

85 

0 

85 

0 % 

100 % 

0 % 

100 % 

11 

35 

39 

85 

12.9 % 

41.2 5 

45.9 % 

100 % 

0 

84 

1 

85 

0 % 

98.8 % 

1.2 % 

100 % 

 

  

         Πίνακας 9 : Απαντήσεις μαθητών με Ε. Μ. Δ στα Μαθηματικά στα υποερωτήματα  1α, 1β, 1γ  

 

                  Μαθητές με Ε. Μ. Δ. στα Μαθηματικά 

Υποερώτημα    1α Υποερώτημα 1β  Υποερώτημα 1γ 

Συχνότητα Ποσοστό Συχνότητα Ποσοστό Συχνότητα Ποσοστό 

Δεν απάντησαν 

Σωστή απάντηση 

Λάθος απάντηση 

Σύνολο 

0 

48 

3 

51 

 

 

0 % 

94,1 % 

5,9 % 

100,0 % 

 

 

11 

13 

27 

51 

 

 

21,6 % 

25,5 % 

52,9 % 

100,0 % 

 

 

1 

47 

3 

51 

 

 

2,0 % 

92,2 % 

5,9 % 

100,0 % 

 

 

  

 

Ο μέσος όρος επίδοσης των μαθητών τυπικής ανάπτυξης στο 1ο ερώτημα ήταν 

Μ.Ο. = 2.4 με τυπική απόκλιση Τ.Α. = 0.49 και των μαθητών με Ειδικές Μαθησιακές 

Δυσκολίες στα Μαθηματικά Μ.Ο. = 2.12, με τυπική απόκλιση Τ.Α. = 0.65. Μεταξύ των μα-

θητών τυπικής ανάπτυξης και των μαθητών με Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες στα Μαθη-

ματικά διαπιστώθηκε στατιστικά σημαντική διαφορά ως προς την επίδοση στο 1ο ερώτημα 

(U=1700, p= 0.014 < 0.05). Οι μαθητές τυπικής ανάπτυξης είχαν καλύτερη επίδοση από 

τους μαθητές με Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες στα Μαθηματικά στο 1ο ερώτημα.  

 Όσον αφορά τους μαθητές τυπικής ανάπτυξης, δεν διαπιστώθηκε στατιστικά σημα-

ντική διαφορά στην επίδοσή τους με βάση το φύλο (U=876.5, p= 0.792 > 0.05) ή με βάση 

την τάξη (H(2)= 5.268, p= 0.072 > 0.05). Στους μαθητές με Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες 

στα Μαθηματικά δεν διαπιστώθηκε στατιστικά σημαντική διαφορά στην επίδοση με βάση 

το φύλο (U=220, p= 0.496 > 0.05), την παρακολούθηση των Μαθηματικών στη γενική τάξη 

ή σε τμήμα ένταξης (U=296, p= 0.61 > 0.05), ή την τάξη (H(2)= 2.988, p= 0.225 > 0.05).  

  Το 2ο ερώτημα περιλάμβανε και αυτό 3 υποερωτήματα και είχε ως στόχο την αξιο-

λόγηση της ικανότητας των μαθητών να εφαρμόσουν την εκ νέου μοναδοποίηση. Σε κάθε 
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υποερώτημα δινόταν ένα σχήμα ή να σύνολο αντικειμένων και οι μαθητές καλούνταν να 

χρωματίσουν σε αυτό το ζητούμενο μέρος. 

 

 

2. Χρωμάτισε κάθε σύνολο ώστε να ταιριάζει με τον δοσμένο αριθμό . 
 
 

(α) 

1

3
του συνόλου                  (β)   

1

3
του εξαγώνου        (γ) 

3
41 από τα σύνολα των κύκλων 

        των τριγώνων 
 

                                                                                                              
 
 

 

 

  Το υποερώτημα με το υψηλότερο ποσοστό λανθασμένων απαντήσεων, αλλά και 

μαθητών που δεν απάντησαν ήταν και για τις δύο ομάδες το 2γ. Από τους μαθητές τυπικής 

ανάπτυξης μόνο το 11.8%(10) απάντησε σωστά, ενώ το 68.2%(58) απάντησε λανθασμένα 

και το 20%(17) δεν απάντησε καθόλου. Από τους μαθητές με Ειδικές Μαθησιακές 

Δυσκολίες στα Μαθηματικά το 5.9%(3) απάντησε σωστά ενώ το 62.7%(32) απάντησε 

λανθασμένα και το 31.4% (16) δεν απάντησε. Οι συχνότητες και τα ποσοστά των σωστών, 

λανθασμένων απαντήσεων, καθώς και των μαθητών που δεν απάντησαν, ανά ομάδα, για 

κάθε υποερώτημα δίνονται στους πίνακες 10 και 11. 

 

 

      Πίνακας 10: Απαντήσεις μαθητών τυπικής ανάπτυξης στα υποερωτήματα 2α, 2β, 2γ 

 

                  Μαθητές τυπικής ανάπτυξης 

Υποερώτημα    2α Υποερώτημα 2β  Υποερώτημα 2γ 

Συχνότητα Ποσοστό   Συχνότητα Ποσοστό Συχνότητα Ποσοστό  

Δεν απάντησαν 

Σωστή απάντηση 

Λάθος απάντηση 

Σύνολο 

2 

68 

15 

85 

2.4 % 

80 % 

17.6 % 

100 % 

 

3 

52 

30 

85 

 

3.5 % 

61.2 % 

35.3 % 

100 % 

17 

10 

58 

85 

20 % 

11.8 % 

68.2 % 

100 % 
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      Πίνακας 11 : Απαντήσεις μαθητών με Ε. Μ. Δ στα Μαθηματικά στα υποερωτήματα  2α, 2β, 2γ 

 

                  Μαθητές με Ε. Μ. Δ στα Μαθηματικά 

Υποερώτημα    2α Υποερώτημα 2β  Υποερώτημα 2γ 

Συχνότητα Ποσοστό Συχνότητα Ποσοστό Συχνότητα Ποσοστό 

Δεν απάντησαν 

Σωστή απάντηση 

Λάθος απάντηση 

Σύνολο 

2 

40 

9 

51 

 

 

3,9 % 

78,4 % 

17,6 % 

100,0 % 

 

 

2 

16 

33 

51 

 

 

3,9% 

31,4 % 

64,7 % 

100,0 % 

 

 

16 

3 

32 

51 

 

 

31,4 % 

5,9 % 

62,7 % 

100,0 % 

 

 

  
 Ο μέσος όρος επίδοσης των μαθητών τυπικής ανάπτυξης στο 2ο ερώτημα ήταν 

Μ.Ο. = 1.53 με τυπική απόκλιση Τ.Α. = 0.88 και των μαθητών με Ειδικές Μαθησιακές Δυ-

σκολίες στα Μαθηματικά Μ.Ο. = 1.16 με τυπική Τ.Α.= 0.78. Μεταξύ των μαθητών τυπικής 

ανάπτυξης και των μαθητών με Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες στα Μαθηματικά διαπιστώ-

θηκε στατιστικά σημαντική διαφορά ως προς την επίδοση στο 2ο ερώτημα (U= 1615, p= 

0.008 < 0.05). Δηλαδή, οι μαθητές τυπικής ανάπτυξης είχαν καλύτερη επίδοση από τους 

μαθητές με Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες στα Μαθηματικά και στο 2ο ερώτημα.  

 Όσον αφορά τους μαθητές τυπικής ανάπτυξης, δεν διαπιστώθηκε στατιστικά σημα-

ντική διαφορά στην επίδοσή τους με βάση το φύλο (U= 865.5 , p= 0.733 > 0.05), αλλά δια-

πιστώθηκε στατιστικά σημαντική διαφορά στην επίδοση τους με βάση την τάξη (H(2)= 

10.781, p = 0.005 < 0.05). Από την εφαρμογή του κριτηρίου Mann – Whitney U για όλους 

τους δυνατούς ανά δύο συνδυασμούς των τάξεων, διαπιστώθηκαν στατιστικά σημαντικές 

διαφορές στην επίδοση μεταξύ των μαθητών της Α΄ τάξης (Μ.Ο.= 1.17, Τ.Α. = 0.99) και της 

Γ΄ τάξης (Μ.Ο. = 1.27, Τ.Α. = 0.80) καθώς και μεταξύ των μαθητών της Β΄ τάξης (Μ.Ο.= 

1.06, Τ.Α.= 0.54) και Γ΄ τάξης (Μ.Ο.= 1.27, Τ.Α. = 0.80). Δηλαδή, οι μαθητές της Γ΄ τάξης 

είχαν καλύτερη επίδοση στο 2ο ερώτημα σε σχέση με τους μαθητές των δύο άλλων τάξεων.  

  Στους μαθητές με Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες στα Μαθηματικά δεν διαπιστώθη-

κε στατιστικά σημαντική διαφορά στην επίδοση με βάση το φύλο (U=236, p= 0.793 > 0.05), 

την παρακολούθηση των Μαθηματικών στη γενική τάξη ή σε τμήμα ένταξης (U=230, p= 

0.061 > 0.05) ή την τάξη (H(2)= 0.514, p= 0.773 > 0.05).  

  Το 3ο ερώτημα περιλάμβανε συνολικά 9 υποερωτήματα και είχε ως στόχο την 

αξιολόγηση της ικανότητας των μαθητών να συνδέσουν την ως μέρος – όλου ερμηνεία με 

τις 3 μορφές συμβολικής αναπαράστασης του ρητού αριθμού. Στο ερώτημα αυτό δινόταν 3 
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σχήματα καθένα από τα οποία ήταν διαμερισμένο και κατά ένα μέρος του χρωματισμένο. 

Οι μαθητές καλούνταν να εκφράσουν το χρωματισμένο μέρος κάθε σχήματος με μορφή 

κλάσματος στα υποερωτήματα 3α, 3δ και 3ζ, με μορφή δεκαδικού αριθμού στα 3β, 3ε και 

3η και με τη μορφή ποσοστού στα 3γ, 3στ και 3θ.  

 

 

3. Γράψε το κλάσμα, τον δεκαδικό , και το ποσοστό για το έντονα χρωματισμένο μέρος. 

 

Σχήμα Κλάσμα  Δεκαδικός  Ποσοστό 
 

 

   

 

      
 

   

 

      
 

 
 

  

 

 

 Τόσο στους μαθητές τυπικής ανάπτυξης όσο και τους μαθητές με Ειδικές Μαθη-

σιακές Δυσκολίες στα Μαθηματικά, τα ποσοστά σωστών απαντήσεων ήταν υψηλότερα και 

τα ποσοστά μαθητών που δεν απάντησαν πολύ χαμηλότερα στα υποερωτήματα 3α, 3δ και 

3ζ, από ό,τι στις άλλες δύο ομάδες υποερωτημάτων. Επιπλέον, τα ποσοστά σωστών 

απαντήσεων των μαθητών με Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες στα Μαθηματικά, σε όλα τα 

υποερωτήματα, ήταν χαμηλότερα από αυτά των μαθητών τυπικής ανάπτυξης. Οι συχνό-

τητες και τα ποσοστά των σωστών, λανθασμένων απαντήσεων καθώς και των μαθητών 

που δεν απάντησαν, ανά ομάδα, για κάθε υποερώτημα δίνονται στους πίνακες 12 -17.        
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         Πίνακας 12 : Απαντήσεις μαθητών τυπικής ανάπτυξης στα υποερωτήματα 3α, 3β, 3γ  

 

                  Μαθητές τυπικής ανάπτυξης 

Υποερώτημα    3α Υποερώτημα 3β  Υποερώτημα 3γ 

Συχνότητα Ποσοστό Συχνότητα Ποσοστό Συχνότητα Ποσοστό 

Δεν απάντησαν 

Σωστή απάντηση 

Λάθος απάντηση 

Σύνολο 

1 

74 

10 

85 

 

 

1,2 % 

87,1 % 

11,8 % 

100,0 % 

 

 

14 

62 

9 

85 

 

 

16,5 % 

72,9 % 

10,6 % 

100,0 % 

 

 

17 

43 

25 

85 

 

 

20,0 % 

50,6 % 

29,4 % 

100,0 %  

       

        

 

         Πίνακας 13 : Απαντήσεις μαθητών τυπικής ανάπτυξης στα υποερωτήματα 3δ, 3ε, 3στ 

 

                          Μαθητές τυπικής ανάπτυξης 

Υποερώτημα    3δ Υποερώτημα 3ε  Υποερώτημα 3στ 

Συχνότητα Ποσοστό Συχνότητα Ποσοστό Συχνότητα Ποσοστό 

Δεν απάντησαν 

Σωστή απάντηση 

Λάθος απάντηση 

Σύνολο 

3 

66 

16 

85 

 

 

3,5 % 

77,6 % 

18,8 % 

100,0 % 

 

 

34 

21 

30 

85 

 

 

40,0 % 

24,7 % 

35,3 % 

100,0 % 

 

 

38 

20 

27 

85 

 

 

44,7 % 

23,5 % 

31,8 % 

100,0 % 

 

 

  

     

 

      Πίνακας 14 : Απαντήσεις μαθητών τυπικής ανάπτυξης στα υποερωτήματα 3ζ, 3η, 3θ  

 

                  Μαθητές τυπικής ανάπτυξης 

Υποερώτημα    3ζ Υποερώτημα 3η  Υποερώτημα 3θ 

Συχνότητα Ποσοστό Συχνότητα Ποσοστό Συχνότητα Ποσοστό 

Δεν απάντησαν 

Σωστή απάντηση 

Λάθος απάντηση 

Σύνολο 

4 

58 

23 

85 

 

 

4,7 % 

68,2 % 

27,1 % 

100,0 % 

 

 

19 

46 

20 

85 

 

 

22,4 % 

54,1 % 

23,5 % 

100,0 % 

 

 

19 

51 

15 

85 

 

 

22,4 % 

60,0 % 

17,6 % 

100,0 % 
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      Πίνακας 15: Απαντήσεις μαθητών με Ε. Μ. Δ στα Μαθηματικά στα υποερωτήματα 3α, 3β, 3γ  

 

                  Μαθητές με Ε. Μ. Δ στα Μαθηματικά 

Υποερώτημα    3α Υποερώτημα 3β  Υποερώτημα 3γ 

Συχνότητα Ποσοστό Συχνότητα Ποσοστό Συχνότητα Ποσοστό 

Δεν απάντησαν 

Σωστή απάντηση 

Λάθος απάντηση 

Σύνολο 

2 

39 

10 

51 

3,9 % 

76,5 % 

19,6 % 

100,0 % 

 

 

 

10 

23 

18 

51 

 

 

 

 

19,6 % 

45,1 % 

35,3 % 

100,0 % 

 

 

 

 

 

 

 

 

21 

12 

18 

51 

 

 

 

 

41,2 % 

23,5 % 

35,3 % 

100,0 % 

 

      

    

      Πίνακας 16: Απαντήσεις μαθητών με Ε. Μ. Δ στα Μαθηματικά  στα υποερωτήματα 3δ, 3ε, 3στ  

 

                  Μαθητές με Ε. Μ. Δ στα Μαθηματικά 

Υποερώτημα    3δ Υποερώτημα 3ε  Υποερώτημα 3στ 

Συχνότητα Ποσοστό Συχνότητα Ποσοστό Συχνότητα Ποσοστό 

Δεν απάντησαν 

Σωστή απάντηση 

Λάθος απάντηση 

Σύνολο 

3 

35 

13 

51 

5,9 % 

68,6 % 

25,5 % 

100,0 % 

 

 

 

 

12 

6 

33 

51 

 

 

 

23,5 % 

11,8 % 

64,7 % 

100,0 % 

 

 

20 

4 

27 

51 

 

 

 

 

 

39,2 % 

7,8 % 

52,9 % 

100,0 % 

 

      

     

     Πίνακας 17: Απαντήσεις μαθητών με Ε. Μ. Δ στα Μαθηματικά  στα υποερωτήματα 3ζ, 3η, 3θ 

  

                  Μαθητές με Ε. Μ. Δ στα Μαθηματικά 

Υποερώτημα    3ζ Υποερώτημα 3η  Υποερώτημα 3θ 

Συχνότητα Ποσοστό Συχνότητα Ποσοστό Συχνότητα Ποσοστό 

Δεν απάντησαν 

Σωστή απάντηση 

Λάθος απάντηση 

Σύνολο 

8 

27 

16 

51 

 

 

15,7 % 

52,9 % 

31,4 % 

100,0 % 

 

 

15 

12 

24 

51 

 

 

29,4 % 

23,5 % 

47,1 % 

100,0 % 

 

21 

18 

12 

51 

 

 

 41,2 % 

35,3 % 

23,5 % 

100,0 % 

 

  

  

 Ο μέσος όρος επίδοσης των μαθητών τυπικής ανάπτυξης στο 3ο ερώτημα ήταν 

Μ.Ο. = 5.19 με τυπική απόκλιση Τ.Α. = 2.63 και των μαθητών με Ειδικές Μαθησιακές 

Δυσκολίες στα Μαθηματικά Μ.Ο. = 3.45 με τυπική απόκλιση Τ.Α. = 3.32. Μεταξύ των 

μαθητών τυπικής ανάπτυξης και των μαθητών με Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες στα 

Μαθηματικά διαπιστώθηκε στατιστικά σημαντική διαφορά ως προς την επίδοση στο 3ο 
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ερώτημα (U= 1303, p= 0.000 < 0.05). Οι μαθητές τυπικής ανάπτυξης είχαν καλύτερη 

επίδοση από τους μαθητές με Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες στα Μαθηματικά στο 

ερώτημα 3.  

 Στους μαθητές τυπικής ανάπτυξης, δεν διαπιστώθηκε στατιστικά σημαντική διαφορά  

στην επίδοσή τους με βάση το φύλο (U=829, p= 0.517 > 0.05), αλλά διαπιστώθηκε στατι-

στικά σημαντική διαφορά στην επίδοση τους με βάση την τάξη (H(2)= 9.446, p= 0.009 < 

0.05). Από την εφαρμογή του κριτηρίου Mann – Whitney U για όλους τους δυνατούς ανά 

δύο συνδυασμούς των τάξεων, διαπιστώθηκαν σημαντικές διαφορές στην επίδοση μεταξύ 

των μαθητών της Α΄ τάξης (Μ.O. = 4.85, Τ.Α.= 2.61) και της Γ΄ τάξης (Μ.Ο. = 6.37, Τ.Α.= 

2.53), καθώς και μεταξύ των μαθητών της Β΄ τάξης (Μ.O. = 4.45, Τ.Α.= 2.46) και της Γ΄ 

τάξης (Μ.Ο. = 6.37, Τ.Α.= 2.53). Δηλαδή, οι μαθητές της Γ΄ τάξης είχαν καλύτερη επίδοση 

στο 3ο ερώτημα σε σχέση με τους μαθητές των δύο άλλων τάξεων.   

 Στους μαθητές με Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες στα Μαθηματικά δεν διαπιστώθηκε 

στατιστικά σημαντική διαφορά στην επίδοση με βάση το φύλο (U=169.5, p= 0.09 > 0.05) ή 

με βάση την παρακολούθηση των Μαθηματικών στη γενική τάξη ή σε τμήμα ένταξης (t(49) 

= -0.475, p = 0.637 > 0.05). Διαπιστώθηκε, όμως, στατιστικά σημαντική διαφορά ως προς 

την επίδοση με βάση την τάξη (H(2)= 14.316, p= 0.001 < 0.05). Από την εφαρμογή του 

κριτηρίου Mann – Whitney U για όλους τους δυνατούς ανά δύο συνδυασμούς των τάξεων, 

διαπιστώθηκαν σημαντικές διαφορές στην επίδοση μεταξύ των μαθητών της  Α΄ τάξης 

(Μ.Ο.= 2.39, Τ.Α. = 2.38) και της Γ΄ τάξης (Μ.Ο. = 5.33, Τ.Α. = 1.91), καθώς και μεταξύ των 

μαθητών της Β΄ τάξης (Μ.Ο. = 2.94, Τ.Α. = 1.59) και Γ΄ τάξης (Μ.Ο.= 5.33, Τ.Α. = 1.91). 

Δηλαδή οι μαθητές της Γ΄ τάξης είχαν καλύτερη επίδοση στο ερώτημα 3 σε σχέση με τους 

μαθητές των άλλων δύο τάξεων.  

  Το 4o ερώτημα περιλάμβανε 3 επιμέρους υποερωτήματα. Σε κάθε υποερώτημα 

δινόταν μια αριθμογραμμή και με ένα βέλος επισημαίνονταν ένα σημείο της. Οι μαθητές 

καλούνταν να βρουν και να γράψουν τον αριθμό που αντιστοιχούσε στο σημείο αυτό. 

Στόχος του ερωτήματος ήταν να αξιολογηθεί η ικανότητα τοποθέτησης αριθμού στην 

αριθμογραμμή. 
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4. Στα  παρακάτω σχήματα, γράψε τον αριθμό που δηλώνει το μήκος 
της αριθμογραμμής στο σημείο που σημειώνεται με βέλος. 
 
 (α)                                                                                                                                                                 

       
                                                                                                                                        
 
(β) 
 
 

 
 
(γ) 

 

  

 

 Το υπόερώτημα 4α ήταν το υπόερώτημα με το μεγαλύτερο ποσοστό σωστών 

απαντήσεων και για τις δύο ομάδες. Το 69.4%(59) των μαθητών τυπικής ανάπτυξης 

απάντησε σε αυτό σωστά, το 27.1%(23) λανθασμένα ενώ το 3.5%(3) δεν απάντησε. Από 

τους μαθητές με Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες στα Μαθηματικά απάντησε σωστά το 

51%(26), λανθασμένα το 27.5%(14) και καθόλου το 21.6%(11).Το υποερώτημα με το 

μικρότερο ποσοστό σωστών απαντήσεων, αλλά και το μεγαλύτερο ποσοστό μαθητών που 

δεν απάντησαν και για τις δύο ομάδες ήταν το 4β. Από τους μαθητές τυπικής ανάπτυξης 

μόνο το 1.2%(1) απάντησε σωστά, ενώ το 89.4%(76) απάντησε λανθασμένα και το 

9.4%(8) δεν απάντησε καθόλου. Το ποσοστό λανθασμένων απαντήσεων ήταν για τους 

μαθητές με Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες στα Μαθηματικά 76.5%(39) και αυτών που δεν 

απάντησαν 23.5%(12), ενώ κανένας μαθητής αυτής της ομάδας δεν απάντησε σωστά. 

Τέλος, τα ποσοστά σωστών απαντήσεων των μαθητών τυπικής ανάπτυξης ήταν 

υψηλότερα σε σχέση με αυτά των μαθητών με Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες στα 

Μαθηματικά και στα 3 υποερωτήματα. Αντιθέτως, το ποσοστό των μαθητών με Ειδικές 

Μαθησιακές Δυσκολίες στα Μαθηματικά που δεν απάντησε σε καθένα από τα 3 

υποερωτήματα ήταν πολύ υψηλότερο από το αντίστοιχο των μαθητών τυπικής ανάπτυξης. 

Οι συχνότητες και τα ποσοστά των σωστών, λανθασμένων απαντήσεων καθώς και των 

μαθητών που δεν απάντησαν, ανά ομάδα, για κάθε υποερώτημα δίνονται στους πίνακες 

18,19. 
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     Πίνακας 18 : Απαντήσεις μαθητών τυπικής ανάπτυξης στα υποερωτήματα 4α, 4β, 4γ 

 

                  Μαθητές τυπικής ανάπτυξης 

Υποερώτημα    4α Υποερώτημα 4β  Υποερώτημα 4γ 

Συχνότητα Ποσοστό Συχνότητα Ποσοστό Συχνότητα Ποσοστό 

Δεν απάντησαν 

Σωστή απάντηση 

Λάθος απάντηση 

Σύνολο 

3 

59 

23 

85 

 

 

3,5 % 

69,4 % 

27,1 % 

100,0 % 

 

 

8 

1 

76 

85 

 

 

9,4 % 

1,2 % 

89,4 % 

100,0 % 

 

 

7 

41 

37 

85 

 

 

8,2 % 

48,2 % 

43,5 % 

100,0 % 

 

   

         

      Πίνακας 19 : Απαντήσεις μαθητών με Ε. Μ. Δ στα Μαθηματικά στα υποερωτήματα 4α, 4β, 4γ 

                  Μαθητές με Ε. Μ. Δ στα Μαθηματικά 

Υποερώτημα    4α Υποερώτημα 4β  Υποερώτημα 4γ 

Συχνότητα Ποσοστό Συχνότητα Ποσοστό Συχνότητα Ποσοστό 

Δεν απάντησαν 

Σωστή απάντηση 

Λάθος απάντηση 

Σύνολο 

11 

26 

14 

51 

 

 

21,6 % 

51,0 % 

27,5 % 

100,0 % 

 

 

12 

0 

39 

51 

 

 

23,5 % 

0 % 

76,5 % 

100,0 % 

 

 

10 

23 

18 

51 

 

 

19,6 % 

45,1 % 

35,3 % 

100,0  

   

 

 Ο μέσος όρος επίδοσης των μαθητών τυπικής ανάπτυξης ήταν Μ.Ο. = 1.19 με 

τυπική απόκλιση Τ.Α. = 0.76 και των μαθητών με Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες στα 

Μαθηματικά Μ.Ο. = 0.96 με τυπική απόκλιση Τ.Α. = 0.82. Μεταξύ των μαθητών τυπικής 

ανάπτυξης και των μαθητών με Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες στα Μαθηματικά δεν 

διαπιστώθηκε στατιστικά σημαντική διαφορά ως προς την επίδοση στο 4ο ερώτημα 

(U=1844, p= 0.122 > 0.05). 

 Όσον αφορά τους μαθητές τυπικής ανάπτυξης, διαπιστώθηκε στατιστικά σημαντική 

διαφορά στην επίδοση μεταξύ αγοριών (Μ.Ο.= 1.36, Τ.Α.= 0.72) και κοριτσιών (Μ.Ο.= 1, 

Τ.Α.= 0.77) στο 4ο ερώτημα (U=678.5 , p= 0.035< 0.05), με τα πρώτα να έχουν καλύτερη 

επίδοση σε σχέση με τα δεύτερα. Δεν διαπιστώθηκε, όμως, στατιστικά σημαντική διαφορά  

στην επίδοση των μαθητών με βάση την τάξη (H(2)= 4.140, p= 0.126 > 0.05).   

 Στους μαθητές με Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες στα Μαθηματικά, δεν διαπι-

στώθηκε επίσης στατιστικά σημαντική διαφορά στην επίδοση με βάση το φύλο (U=187, p= 

0.169 > 0.05), την παρακολούθηση των Μαθηματικών στη γενική τάξη ή σε τμήμα ένταξης 

(U= 315.5, p= 0.944 > 0.05), ή την τάξη (H(2)= 1.726, p= 0,422 > 0.05).  
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   Το 5o ερώτημα περιλάμβανε 3 επιμέρους υποερωτήματα. Σε κάθε υποερώτημα 

δινόταν μια αριθμογραμμή και ένας δεκαδικός αριθμός τον οποίο οι μαθητές έπρεπε να 

τοποθετήσουν σε αυτή. Στόχος του ερωτήματος ήταν να αξιολογηθεί η ικανότητα 

τοποθέτησης αριθμού στην αριθμογραμμή. 

 

 

5. Με τον καλύτερο τρόπο που μπορείς, σημείωσε σε κάθε αριθμογραμμή ένα σημείο για να αναπαραστήσεις τουςς  
δεκαδικούς αριθμούς που δίνονται παρακάτω :  
 
 
(α) 0,5 
 

     
 
 
(β) 2,6 
 

 
 
 
(γ) 3,25 
 

 
 

 

 

 Τα ποσοστά σωστών απαντήσεων στα υποερωτήματα 5α και 5β ήταν υψηλά και για 

τις δύο ομάδες. Στο υποερώτημα 5α απάντησαν όλοι οι μαθητές τυπικής ανάπτυξης με 

ποσοστό σωστών απαντήσεων 94.1%(80) και το 86.3%(44) των μαθητών με Ειδικές 

Μαθησιακές Δυσκολίες στα Μαθηματικά με ποσοστό σωστών απαντήσεων 76.5%(39). Στο 

υποερώτημα 5β οι μαθητές τυπικής ανάπτυξης απάντησαν σωστά σε ποσοστό 95.3% 

(81), ενώ λανθασμένα το 3.5%(3) και καθόλου το 1.2%(1). Από τους μαθητές με Ειδικές 

Μαθησιακές Δυσκολίες στα Μαθηματικά, απάντησε σωστά το 84.3%(43), λανθασμένα το 

2%(1) και καθόλου το 13.7%(7). Το υποερώτημα 5γ ήταν αυτό με το χαμηλότερο ποσοστό 

σωστών απαντήσεων, καθώς και με το υψηλότερο ποσοστό λανθασμένων απαντήσεων 

και μαθητών που δεν απάντησαν και για τις δύο ομάδες. Από τους μαθητές τυπικής 

ανάπτυξης, απάντησε σωστά το 63.5%(54), λανθασμένα το 28.2%(24) και καθόλου το 

8.2%(7). Από τους μαθητές με Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες στα Μαθηματικά, απάντησε 

σωστά ένα πολύ χαμηλότερο ποσοστό σε σχέση με την πρώτη ομάδα, το 33.3%(17), ενώ 

λανθασμένα ένα πολύ υψηλότερο ποσοστό σε σχέση με την πρώτη ομάδα, το 47.1%(24) 
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και καθόλου το 19.6%(10). Το ποσοστό των μαθητών με Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες 

στα Μαθηματικά που δεν απάντησε σε καθένα από τα 3 υποερωτήματα ήταν πολύ 

υψηλότερο σε σχέση με το αντίστοιχο των μαθητών τυπικής ανάπτυξης, ενώ το ποσοστό 

των σωστών απαντήσεων χαμηλότερο. Οι συχνότητες και τα ποσοστά των σωστών, 

λανθασμένων απαντήσεων, καθώς και των μαθητών που δεν απάντησαν, ανά ομάδα, για 

κάθε υποερώτημα δίνονται στους πίνακες 20 και 21. 

     

 

      Πίνακας 20 : Απαντήσεις μαθητών τυπικής ανάπτυξης στα υποερωτήματα 5α, 5β, 5γ 

 

                  Μαθητές τυπικής ανάπτυξης 

Υποερώτημα    5α Υποερώτημα 5β  Υποερώτημα 5γ 

Συχνότητα Ποσοστό Συχνότητα Ποσοστό Συχνότητα Ποσοστό 

Δεν απάντησαν 

Σωστή απάντηση 

Λάθος απάντηση 

Σύνολο 

0 

80 

5 

85 

 

0 % 

94,1 % 

5,9 % 

100,0 % 

 

 

1 

81 

3 

85 

 

 

1,2 % 

95,3 % 

3,5 % 

100,0 % 

 

 

7 

54 

24 

85 

 

 

8,2 % 

63,5 % 

28,2 % 

100,0 % 

 

  

       

       Πίνακας 21: Απαντήσεις μαθητών με Ε. Μ. Δ στα Μαθηματικά στα υποερωτήματα 5α, 5β, 5γ 

 

                  Μαθητές με Ε. Μ. Δ στα Μαθηματικά 

Υποερώτημα    5α Υποερώτημα 5β  Υποερώτημα 5γ 

Συχνότητα Ποσοστό Συχνότητα Ποσοστό Συχνότητα Ποσοστό 

Δεν απάντησαν 

Σωστή απάντηση 

Λάθος απάντηση 

Σύνολο 

7 

39 

5 

51 

 

 

 

13,7 % 

76,5 % 

9,8 % 

100,0 % 

 

 

7 

43 

1 

51 

 

 

13,7 % 

84,3 % 

2,0 % 

100,0 % 

 

 

10 

17 

24 

51 

 

 

19,6 % 

33,3 % 

47,1 % 

100,0 % 

 

   

 

Ο μέσος όρος επίδοσης των μαθητών τυπικής ανάπτυξης ήταν Μ.Ο. = 2.53  με 

τυπική απόκλιση Τ.Α. = 0.7 και των μαθητών με Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες στα 

Μαθηματικά Μ.Ο. = 1.94 με τυπική απόκλιση Τ. Α.= 1.01. Μεταξύ των δύο ομάδων 

μαθητών διαπιστώθηκε στατιστικά σημαντική διαφορά ως προς την επίδοση στο 5ο 

ερώτημα (U=1413.5 , p= 0.000 < 0.05). Οι μαθητές τυπικής ανάπτυξης είχαν καλύτερη 

επίδοση σε σχέση με τους μαθητές με Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες στα Μαθηματικά στο 
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5ο ερώτημα. 

 Όσον αφορά τους μαθητές τυπικής ανάπτυξης, δεν διαπιστώθηκε στατιστικά 

σημαντική διαφορά στην επίδοσή τους με βάση το φύλο (U=731, p= 0.077 > 0.05) ή την 

τάξη (H(2)= 0.969, p= 0,616 > 0.05). Στους μαθητές με Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες στα 

Μαθηματικά δεν διαπιστώθηκε στατιστικά σημαντική διαφορά στην επίδοση με βάση το 

φύλο (U=203, p= 0.305 > 0.05) ή την παρακολούθηση των Μαθηματικών στη γενική τάξη ή 

σε τμήμα ένταξης (U=290, p= 0.552 > 0.05). Διαπιστώθηκε, όμως, στατιστικά σημαντική 

διαφορά στην επίδοση με βάση την τάξη (H(2)= 7.267, p= 0.026 < 0.05). Από την 

εφαρμογή του κριτηρίου Mann – Whitney U για όλους τους δυνατούς ανά δύο 

συνδυασμούς των τάξεων, διαπιστώθηκε σημαντική διαφορά στην επίδοση μεταξύ των 

μαθητών της Α΄ τάξης (Μ.Ο. = 1.38, Τ.Α. = 1.14) και της Β΄ τάξης (Μ.Ο. = 2.33, Τ.Α.= 0.60). 

Δηλαδή, οι μαθητές της Β΄ τάξης είχαν καλύτερη επίδοση σε αυτό το ερώτημα σε σχέση με 

τους μαθητές της Α΄ τάξης. 

 Στο 6ο ερώτημα ζητούνταν από τους μαθητές να απαντήσουν εάν μεταξύ δύο 

δεκαδικών αριθμών υπάρχουν άλλοι δεκαδικοί αριθμοί και να προσδιορίσουν κάποιους 

από τους αριθμούς αυτούς καθώς και το πλήθος τους. Στόχος του ερωτήματος ήταν να 

αξιολογηθεί η γνώση των μαθητών σε σχέση με την έννοια της πυκνότητας ως ιδιότητας 

του συνόλου των ρητών αριθμών.  

 

 

6.Υπάρχουν δεκαδικοί αριθμοί ανάμεσα  στους αριθμούς 0.3 και 0.4; Ποιοι και πόσοι;  

 

  

 

 Τα ποσοστά σωστών απαντήσεων ήταν ιδιαίτερα χαμηλά στο ερώτημα αυτό και για 

τις δύο ομάδες. Από τους μαθητές τυπικής ανάπτυξης μόνο το 18.8%(16) απάντησε 

σωστά, το 67.1%(57) απάντησε λανθασμένα, ενώ το 14.1%(12) δεν απάντησε καθόλου. 

Από τους μαθητές με Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες στα Μαθηματικά μόνο το 7.8%(4) 

απάντησε σωστά, το 51%(26) απάντησε λανθασμένα, ενώ ένα πολύ υψηλό ποσοστό, το 

41.2%(21), δεν απάντησε καθόλου. Οι συχνότητες και τα ποσοστά των σωστών και 

λανθασμένων απαντήσεων, καθώς και των μαθητών που δεν απάντησαν, ανά ομάδα, στο 

ερώτημα δίνονται στον πίνακα 22. 
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Πίνακας 22 : Απαντήσεις  μαθητών τυπικής ανάπτυξης  και μαθητών με Ε. Μ. Δ   

                      στα Μαθηματικά στο ερώτημα 6 

 Μαθητές τυπικής 

ανάπτυξης 

 Μαθητές με Ε. Μ. Δ στα   

Μαθηματικά 

Ερώτημα 6 Ερώτημα 6 

Συχνότητα Ποσοστό Συχνότητα Ποσοστό 

Δεν απάντησαν 

Σωστή απάντηση 

Λάθος απάντηση 

Σύνολο 

12 

16 

57 

85 

 

 

14,1 % 

18,8 % 

67,1 % 

100,0 % 

 

 

21 

4 

26 

51 

 

 

41,2 % 

7,8 % 

51,0 % 

100,0 % 

 

   

 

 Ο μέσος όρος επίδοσης των μαθητών τυπικής ανάπτυξης ήταν Μ.Ο. = 0.259 με 

τυπική απόκλιση Τ.Α. = 0.58 και των μαθητών με Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες στα 

Μαθηματικά Μ.Ο. = 0.098 με τυπική απόκλιση Τ.Α. = 0.36. Μεταξύ των μαθητών τυπικής 

ανάπτυξης και των μαθητών με Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες στα Μαθηματικά δεν 

διαπιστώθηκε στατιστικά σημαντική διαφορά ως προς την επίδοση στο 6ο ερώτημα 

(U=1925.5, p= 0.077> 0.05).  

 Στους μαθητές τυπικής ανάπτυξης, δεν διαπιστώθηκε στατιστικά σημαντική διαφορά 

στην επίδοση σε αυτό το ερώτημα με βάση το φύλο (U=850.5, p= 0.506 > 0.05). 

Διαπιστώθηκε, όμως, στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ των μαθητών με βάση την 

τάξη (H(2)= 13.375, p= 0,002< 0.05). Από την εφαρμογή του κριτηρίου Mann – Whitney U 

για όλους τους δυνατούς ανά δύο συνδυασμούς των τάξεων, διαπιστώθηκαν σημαντικές 

διαφορές στην επίδοση μεταξύ των μαθητών της  Α΄ τάξης (Μ.Ο. = 0.18, Τ.Α.= 0.56) και 

της Γ΄ τάξης (Μ.Ο. = 0.56, Τ.Α.= 0.75), καθώς και μεταξύ της Β΄ τάξης (Μ.Ο. = 0.065, Τ.Α.= 

0.25) και Γ΄ τάξης (Μ.Ο. = 0.56, Τ.Α. = 0.75). Οι μαθητές της Γ΄ τάξης είχαν καλύτερη 

επίδοση σε αυτό το ερώτημα σε σχέση με τους μαθητές των δύο άλλων τάξεων.  

 Στους μαθητές με Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες στα Μαθηματικά δεν διαπιστώθηκε 

στατιστικά σημαντική διαφορά στην επίδοση με βάση το φύλο (U=246, p= 0.963> 0.05), 

την παρακολούθηση των Μαθηματικών στη γενική τάξη ή σε τμήμα ένταξης (U=313, p= 

0.807 > 0.05), ή την τάξη (H(2)= 0.379, p= 0.827< 0.05). 

 Στο 7ο ερώτημα ζητούνταν από τους μαθητές να περιγράψουν τη σημασία ή τις 

σημασίες του κλάσματος 3/4. Στόχος του ερωτήματος ήταν να αξιολογηθεί η γνώση των 

μαθητών σε σχέση με τις 5 ερμηνείες του ρητού αριθμού. 
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7. Εξήγησε όλους τους τρόπους που μπορείς να σκεφτείς για να περιγράψεις τη σημασία ή τις σημασίες 

του κλάσματος  
3

4
.  

 

  

  Το 52.2%(71) των μαθητών έδωσε ως απάντηση την ως μέρος – όλου ερμηνεία του 

ρητού αριθμού, το 1.47%(2) την ως πηλίκο ερμηνεία ενώ το 0.74%(1) την ως μέτρο 

ερμηνεία. Το 3.68%(5) του συνόλου των μαθητών έδωσε ως απάντηση τις ως μέτρο και 

πηλίκο ερμηνείες ενώ το 1.47%(2) τις ως μέρος - όλο και τελεστής ερμηνείες. Από τους 

μαθητές τυπικής ανάπτυξης μόνο το 65.9%(56) απάντησε σωστά δίνοντας μία ή δύο το 

πολύ ερμηνείες του ρητού αριθμού, το 10.6%(9) απάντησε λανθασμένα, ενώ το 23.5%(20) 

δεν απάντησε καθόλου. Από τους μαθητές με Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες στα Μαθημα-

τικά το 49%(25) απάντησε σωστά, δίνοντας μία, όμως, μόνο ερμηνεία για το κλάσμα, το 

9.8%(5) απάντησε λανθασμένα, ενώ ένα πολύ υψηλό ποσοστό, το 41.2%(21), δεν απάντη-

σε καθόλου. Οι συχνότητες και τα ποσοστά των σωστών, λανθασμένων απαντήσεων 

καθώς και των μαθητών που δεν απάντησαν, ανά ομάδα, στο ερώτημα δίνονται στον 

πίνακα 23. 

 

 

     Πίνακας 23 : Απαντήσεις  μαθητών τυπικής ανάπτυξης  και μαθητών με Ε. Μ. Δ   

     στα Μαθηματικά  στο ερώτημα 7 

 Μαθητές τυπικής 
ανάπτυξης 

 Μαθητές με Ε. Μ. Δ στα   
Μαθηματικά 

Ερώτημα 7 Ερώτημα 7 

Συχνότητα Ποσοστό Συχνότητα Ποσοστό 

Δεν απάντησαν 

Σωστή απάντηση 

Λάθος απάντηση 

Σύνολο 

20 

56 

9 

85 

 

 

 

23,5 % 

65,9 % 

10,6 % 

100,0 % 

 

 

21 

25 

5 

51 

 

 

 

 

41,2 % 

49,0 % 

9,8 % 

100,0 % 

 

 

 

  

 

 Ο μέσος όρος επίδοσης των μαθητών τυπικής ανάπτυξης ήταν Μ.Ο. = 0.74 με 

τυπική απόκλιση Τ.Α. = 0.60 και των μαθητών με Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες στα 

Μαθηματικά Μ.Ο. = 0.49 με τυπική απόκλιση Τ.Α.= 0.50. Μεταξύ των μαθητών τυπικής 

ανάπτυξης και των μαθητών με Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες στα Μαθηματικά 
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διαπιστώθηκε στατιστικά σημαντική διαφορά ως προς την επίδοση στο 7ο ερώτημα 

(U=1714.5, p= 0.021 < 0.05). Δηλαδή, οι μαθητές τυπικής ανάπτυξης είχαν καλύτερη 

επίδοση στο 7ο ερώτημα σε σχέση με τους μαθητές με Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες στα 

Μαθηματικά. 

 Στους μαθητές τυπικής ανάπτυξης δεν διαπιστώθηκε στατιστικά σημαντική διαφορά 

στην επίδοση με βάση το φύλο (U= 584, p= 0.1 > 0.05) ή την τάξη (H(2)= 0.962, p= 0.618> 

0.05). Στους μαθητές με Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες στα Μαθηματικά δεν διαπιστώθηκε 

στατιστικά σημαντική διαφορά στην επίδοση με βάση το φύλο (U=237.5, p= 0.813> 0.05), 

την παρακολούθηση των Μαθηματικών στη γενική τάξη ή σε τμήμα ένταξης (U=273.5, p= 

0.318 > 0.05), ή την τάξη (H(2)= 1.441, p= 487< 0.05). 

 Tο 8ο ερώτημα περιλάμβανε 6 υποερωτήματα διάταξης δεκαδικών αριθμών. Τα 

υποερωτήματα 8α, 8γ, 8δ αφορούσαν τη διάταξη δύο άνισων δεκαδικών αριθμών, ενώ τα 

8β, 8ε, 8στ τη διάταξη δύο ίσων δεκαδικών αριθμών. Στόχος του ερωτήματος ήταν να 

αξιολογηθούν οι δεξιότητες διάταξης δεκαδικών αριθμών.  

 

 

8. Σε καθένα από τα παρακάτω ζευγάρια αριθμών κύκλωσε τον αριθμό με τη μεγαλύτερη αξία. Αν  σε 
κάποιο ζευγάρι οι αριθμοί είναι ίσοι σε αξία,  κύκλωσε  και τους δύο.  

 
(α)    4.7,   4.08                     (β) 0.3,    0.30                    (γ)  0.37,      0.216   
 
  
 
(δ)   2.621,  2.0687986          (ε) 1.27,   1.270                (στ) 7.04,   7.040 

 

 

  

Τα ποσοστά σωστών απαντήσεων ήταν και στις δύο ομάδες υποερωτημάτων 

αρκετά υψηλά για τους μαθητές τυπικής ανάπτυξης. Στην πρώτη ομάδα υποερωτημάτων 

τα ποσοστά σωστών απαντήσεων κυμαίνονταν από 74.1%(63) έως και 84.7%(72), ενώ 

στη δεύτερη ομάδα υποερωτημάτων από 78.8%(67) μέχρι και 82.4%(70). Αντίστοιχα, 

στους μαθητές με Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες στα Μαθηματικά, το ποσοστό σωστών 

απαντήσεων στην πρώτη ομάδα υποερωτημάτων κυμαίνονταν από 27.5%(14) έως και 

47.1% (24). Στη δεύτερη ομάδα υποερωτημάτων τα ποσοστά σωστών απαντήσεων ήταν 

υψηλότερα και έφταναν από 41.2%(24) έως και 54.9%(28). Συνολικά, στους μαθητές με 

Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες στα Μαθηματικά το ποσοστό των σωστών απαντήσεων σε 

κάθε υποερώτημα ήταν χαμηλότερο σε σχέση με το αντίστοιχο των μαθητών τυπικής 

ανάπτυξης, ενώ τα ποσοστά των μαθητών που δεν απάντησαν καθώς και των 



 

                                                                                                                                                          72 

λανθασμένων απαντήσεων πολύ υψηλότερα. Οι συχνότητες και τα ποσοστά των σωστών, 

λανθασμένων απαντήσεων, καθώς και των μαθητών που δεν απάντησαν, ανά ομάδα, σε 

κάθε υποερώτημα δίνονται στους πίνακες 24- 27. 

 

 

     Πίνακας 24 : Απαντήσεις  μαθητών τυπικής ανάπτυξης  στα υποερωτήματα 8α, 8β, 8γ 

 

                  Μαθητές τυπικής ανάπτυξης 

Υποερώτημα    8α  Υποερώτημα 8β  Υποερώτημα  8γ 

Συχνότητα Ποσοστό Συχνότητα Ποσοστό Συχνότητα Ποσοστό 

Δεν απάντησαν 

Σωστή απάντηση 

Λάθος απάντηση 

Σύνολο 

3 

72 

10 

85 

 

 

3,5 % 

84,7 % 

11,8 % 

100,0 % 

 

 

1 

69 

15 

85 

 

 

1,2 % 

81,2 % 

17,6 % 

100,0 % 

 

 

3 

65 

17 

85 

 

 

3,5 % 

76,5 % 

20,0 % 

100,0 % 

 

  

     

      Πίνακας 25 : Απαντήσεις  μαθητών τυπικής ανάπτυξης  στα υποερωτήματα 8δ, 8ε, 8στ 

 

                  Μαθητές τυπικής ανάπτυξης 

Υποερώτημα    8δ Υποερώτημα 8ε  Υποερώτημα 8στ 

Συχνότητα Ποσοστό Συχνότητα Ποσοστό Συχνότητα Ποσοστό 

Δεν απάντησαν 

Σωστή απάντηση 

Λάθος απάντηση 

Σύνολο 

4 

63 

18 

85 

 

 

4,7 % 

74,1 % 

21,2 % 

100,0 % 

 

 

1 

67 

17 

85 

 

 

1,2 % 

78,8 % 

20,0 % 

100,0 % 

 

 

1 

70 

14 

85 

 

 

1,2 % 

82,4 % 

16,5 % 

100,0 % 

      

     

      Πίνακας 26 : Απαντήσεις  μαθητών με Ε. Μ. Δ  στα Μαθηματικά στα υποερωτήματα 8α, 8β, 8γ 

 

                  Μαθητές με Ε. Μ. Δ. στα Μαθηματικά 

Υποερώτημα    8α Υποερώτημα 8β  Υποερώτημα 8γ 

Συχνότητα Ποσοστό Συχνότητα Ποσοστό Συχνότητα Ποσοστό 

Δεν απάντησαν 

Σωστή απάντηση 

Λάθος απάντηση 

Σύνολο 

10 

24 

17 

51 

 

 

19,6 % 

47,1 % 

33,3 % 

100,0 % 

 

 

8 

21 

22 

51 

 

 

15,7 % 

41,2 % 

43,1 % 

100,0 % 

 

 

11 

14 

26 

51 

 

 

21,6 % 

27,5 % 

51,0 % 

100,0 % 
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      Πίνακας 27 : Απαντήσεις  μαθητών με Ε. Μ. Δ  στα Μαθηματικά  στα υπορωτήματα 8δ, 8ε, 8στ 

 

                  Μαθητές με Ε. Μ. Δ. στα Μαθηματικά 

Υποερώτημα    8δ Υποερώτημα 8ε  Υποερώτημα 8στ 

Συχνότητα Ποσοστό Συχνότητα Ποσοστό Συχνότητα Ποσοστό 

Δεν απάντησαν 

Σωστή απάντηση 

Λάθος απάντηση 

Σύνολο 

10 

19 

22 

51 

 

 

19,6 % 

37,3 % 

43,1 % 

100,0 % 

 

 

8 

28 

15 

51 

 

 

15,7 % 

54,9 % 

29,4 % 

100,0 % 

 

 

5 

24 

22 

51 

 

 

9,8 % 

47,1 % 

43,1 % 

100,0 % 

 

   

  

 Ο μέσος όρος επίδοσης στο 8ο ερώτημα για τους μαθητές τυπικής ανάπτυξης ήταν 

Μ.Ο. = 4.78 με τυπική απόκλιση Τ.Α. = 1.68 ενώ για τους μαθητές με Ειδικές Μαθησιακές 

Δυσκολίες στα Μαθηματικά ήταν Μ.Ο = 2.55  με τυπική απόκλιση Τ.Α. = 2.32. Μεταξύ των 

μαθητών τυπικής ανάπτυξης και των μαθητών με Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες στα 

Μαθηματικά διαπιστώθηκε στατιστικά σημαντική διαφορά ως προς την επίδοση στο 8ο 

ερώτημα (U=997.5, p= 0.000< 0.05). Οι μαθητές τυπικής ανάπτυξης είχαν καλύτερη 

επίδοση σε σχέση με τους μαθητές με Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες στα Μαθηματικά στο 

8ο ερώτημα. 

 Στους μαθητές τυπικής ανάπτυξης δεν διαπιστώθηκε στατιστικά σημαντική διαφορά 

στην επίδοση στο 8ο ερώτημα με βάση το φύλο (U= 885, p= 0.870 > 0.05) ή  την τάξη 

(H(2)= 1.667, p= 0.435 > 0.05). Επίσης, ούτε στους μαθητές με Ειδικές Μαθησιακές 

Δυσκολίες στα Μαθηματικά διαπιστώθηκε στατιστικά σημαντική διαφορά στην επίδοση με 

βάση το φύλο (U=194.5, p= 0.298 > 0.05), την παρακολούθηση των Μαθηματικών στη 

γενική τάξη ή σε τμήμα ένταξης (U=295.5, p= 0.649 > 0.05), ή την τάξη (H(2)= 1.583, 

p=0.453 > 0.05).  

 Tο 9ο ερώτημα περιλάμβανε 12 υποερωτήματα, που αφορούσαν τη διάταξη 

κλασμάτων. Στα υποερωτήματα 9α, 9γ, 9θ ζητούνταν από τους μαθητές να διατάξουν δύο 

ετερώνυμα με ίδιο αριθμητή κλάσματα. Στα υποερωτήματα 9β, 9ε, 9ιβ ζητούνταν από τους 

μαθητές να διατάξουν δύο ισοδύναμα κλάσματα. Στα υποερωτήματα 9δ, 9η, 9ια ζητούνταν 

από τους μαθητές να διατάξουν δύο ετερώνυμα με διαφορετικούς όρους κλάσματα και στα 

9στ, 9ζ και 9ι ζητούνταν από τους μαθητές να διατάξουν δύο ομώνυμα κλάσματα. Στόχος 

του ερωτήματος ήταν να αξιολογηθούν οι γνώσεις και οι δεξιότητες των μαθητών σε σχέση 

με τη διάταξη κλασμάτων. 
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9. Σε καθένα από τα παρακάτω ζευγάρια κλασμάτων κύκλωσε το κλάσμα με τη μεγαλύτερη αξία. Αν  σε 
κάποιο ζευγάρι τα κλάσματα είναι ίσα σε αξία,  κύκλωσε και τα δύο. 
 
 
 

         (α)                          (β)                           (γ)                            (δ) 

               ,                      ,                      ,                         ,     
 
 
          
        (ε)                          (στ)                           (ζ)                             (η) 

               ,                      ,                        ,                        ,    
 
 
     
        (θ)                           (ι)                           (ια)                            (ιβ)  

              ,                 ,                       ,                         ,      
 
 
    

 

 

Η κατηγορία υποερωτημάτων στην οποία σημειώθηκαν τα υψηλότερα ποσοστά 

λανθασμένων απαντήσεων και για τις δύο ομάδες ήταν η διάταξη ισοδύναμων κλασμάτων, 

δηλαδή στα υποερωτήματα 9β, 9ε, 9ιβ. Τα ποσοστά λανθασμένων απαντήσεων για τους 

μαθητές τυπικής ανάπτυξης ήταν 48.2%(41), 51.8%(44) και 50.6%(43), ενώ για τους 

μαθητές με Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες στα Μαθηματικά 72.5%(37), 68.6%(35), 

72.5%(37). Τα ποσοστά σωστών απαντήσεων στις άλλες 3 κατηγορίες υποερωτημάτων 

κυμαίνονταν στα ίδια περίπου επίπεδα τόσο στους μαθητές τυπικής ανάπτυξης όσο και 

στους μαθητές με Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες στα Μαθηματικά. Συνολικά, τα ποσοστά 

των μαθητών με Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες στα Μαθηματικά που δεν απάντησαν ή 

απάντησαν λανθασμένα σε καθένα από τα υποερωτήματα ήταν πολύ υψηλότερα σε σχέση 

με τα αντίστοιχα ποσοστά των μαθητών τυπικής ανάπτυξης Οι συχνότητες και τα ποσοστά 

των σωστών, λανθασμένων απαντήσεων καθώς και των μαθητών που δεν απάντησαν, 

ανά ομάδα,  σε κάθε υποερώτημα δίνονται στους πίνακες 28 - 35. 
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       Πίνακας 28 : Απαντήσεις  μαθητών τυπικής ανάπτυξης  στα  υποερωτήματα 9α, 9β, 9γ 

 

                  Μαθητές τυπικής ανάπτυξης 

Υποερώτημα    9α  Υποερώτημα 9β  Υποερώτημα  9γ 

Συχνότητα Ποσοστό Συχνότητα Ποσοστό Συχνότητα Ποσοστό 

Δεν απάντησαν 

Σωστή απάντηση 

Λάθος απάντηση 

Σύνολο 

4 

62 

19 

85 

 

 

4,7 % 

72,9  % 

22,4 % 

100,0 % 

 

 

3 

41 

41 

85 

 

 

3,5 % 

48,2 % 

48,2 % 

100,0 % 

 

 

5 

52 

28 

85 

 

 

5,9 % 

61,2 % 

32,9 % 

100,0 % 

 

 

 

 

 

       Πίνακας 29 : Απαντήσεις  μαθητών τυπικής ανάπτυξης  στα υποερωτήματα 9δ, 9ε, 9στ 

 

                  Μαθητές τυπικής ανάπτυξης 

Υποερώτημα    9δ  Υποερώτημα 9ε  Υποερώτημα  9στ 

Συχνότητα Ποσοστό Συχνότητα Ποσοστό Συχνότητα Ποσοστό 

Δεν απάντησαν 

Σωστή απάντηση 

Λάθος απάντηση 

Σύνολο 

5 

61 

19 

85 

 

 

5,9 % 

71,8 % 

22,4 % 

100,0 % 

 

 

5 

36 

44 

85 

 

 

5,9 % 

42,4 % 

51,8 % 

100,0 % 

 

 

4 

63 

18 

85 

 

 

4,7 % 

74,1 % 

21,2 % 

100,0 % 

 

     

 

     Πίνακας 30 : Απαντήσεις  μαθητών τυπικής ανάπτυξης στα υποερωτήματα 9ζ, 9η, 9θ 

 

                  Μαθητές τυπικής ανάπτυξης 

Υποερώτημα    9ζ  Υποερώτημα 9η  Υποερώτημα  9θ 

Συχνότητα Ποσοστό Συχνότητα Ποσοστό Συχνότητα Ποσοστό 

Δεν απάντησαν 

Σωστή απάντηση 

Λάθος απάντηση 

Σύνολο 

5 

55 

25 

85 

 

 

5,9 % 

64,7 % 

29,4 % 

100,0 % 

 

 

5 

60 

20 

85 

 

 

5,9 % 

70,6 % 

23,5 % 

100,0 % 

 

 

3 

57 

25 

85 

 

 

3,5 % 

67,1 % 

29,4 % 

100,0 % 
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     Πίνακας 31: Απαντήσεις  μαθητών τυπικής ανάπτυξης στα υποερωτήματα 9ι, 9ια, 9ιβ 

 

                  Μαθητές τυπικής ανάπτυξης 

Υποερώτημα    9ι  Υποερώτημα 9ια  Υποερώτημα  9ιβ 

Συχνότητα Ποσοστό Συχνότητα Ποσοστό Συχνότητα Ποσοστό 

Δεν απάντησαν 

Σωστή απάντηση 

Λάθος απάντηση 

Σύνολο 

4 

63 

18 

85 

 

 

4,7 % 

74,1 % 

21,2 % 

100,0 % 

 

 

7 

44 

34 

85 

 

 

8,2 % 

51,8 % 

40,0 % 

100,0 % 

 

 

4 

38 

43 

85 

 

 

4,7 % 

44,7 % 

50,6 % 

100,0 % 

 

    

 

      

     Πίνακας 32 : Απαντήσεις  μαθητών με Ε. Μ. Δ στα Μαθηματικά στα υποερωτήματα 9α, 9β, 9γ 

 

                  Μαθητές με Ε. Μ. Δ στα Μαθηματικά 

Υποερώτημα    9α  Υποερώτημα 9β  Υποερώτημα  9γ 

Συχνότητα Ποσοστό Συχνότητα Ποσοστό Συχνότητα Ποσοστό 

Δεν απάντησαν 

Σωστή απάντηση 

Λάθος απάντηση 

Σύνολο 

5 

20 

26 

51 

 

 

9,8 % 

39,2 % 

51,0 % 

100,0 % 

 

 

8 

6 

37 

51 

 

 

15,7 % 

11,8 % 

72,5 % 

100,0 % 

 

 

11 

16 

24 

51 

 

 

21,6 % 

31,4 % 

47,1 % 

100,0 % 

     

     

 

       Πίνακας 33 : Απαντήσεις  μαθητών με Ε. Μ. Δ στα Μαθηματικά στα υποερωτήματα 9δ, 9ε, 9στ 

 

                  Μαθητές με Ε. Μ. Δ στα Μαθηματικά 

Υποερώτημα    9δ  Υποερώτημα  9ε  Υποερώτημα  9στ 

Συχνότητα Ποσοστό Συχνότητα Ποσοστό Συχνότητα Ποσοστό 

Δεν απάντησαν 

Σωστή απάντηση 

Λάθος απάντηση 

Σύνολο 

10 

24 

17 

51 

 

 

19,6 % 

47,1 % 

33,3 % 

100,0 % 

 

 

10 

6 

35 

51 

 

 

19,6 % 

11,8 % 

68,6 % 

100,0 % 

 

 

10 

27 

14 

51 

 

 

19,6 % 

52,9 % 

27,5 % 

100,0 % 
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      Πίνακας 34 : Απαντήσεις  μαθητών με Ε. Μ. Δ στα Μαθηματικά στα υποερωτήματα 9ζ, 9η, 9θ 

 

                  Μαθητές με Ε. Μ. Δ στα Μαθηματικά 

Υποερώτημα    9ζ  Υποερώτημα  9η  Υποερώτημα  9θ 

Συχνότητα Ποσοστό Συχνότητα Ποσοστό Συχνότητα Ποσοστό 

Δεν απάντησαν 

Σωστή απάντηση 

Λάθος απάντηση 

Σύνολο 

9 

27 

15 

51 

 

 

17,6 % 

52,9 % 

29,4 % 

100,0 % 

 

 

7 

14 

30 

51 

 

 

13,7 % 

27,5 % 

58,8 % 

100,0 % 

 

 

8 

18 

25 

51 

 

 

15,7 % 

35,3 % 

49,0 % 

100,0 % 

 

    

 

 

      Πίνακας 35: Απαντήσεις  μαθητών με Ε. Μ. Δ στα Μαθηματικά στα υποερωτήματα 9ι, 9ια, 9ιβ 

 

                  Μαθητές με Ε. Μ. Δ στα Μαθηματικά 

Υποερώτημα    9ι  Υποερώτημα 9ια  Υποερώτημα  9ιβ 

Συχνότητα Ποσοστό Συχνότητα Ποσοστό Συχνότητα Ποσοστό 

Δεν απάντησαν 

Σωστή απάντηση 

Λάθος απάντηση 

Σύνολο 

9 

29 

13 

51 

 

 

17,6 % 

56,9 % 

25,5 % 

100,0 % 

 

 

9 

28 

14 

51 

 

 

17,6 % 

54,9 % 

27,5 % 

100,0 % 

 

 

10 

4 

37 

51 

 

 

19,6 % 

7,8 % 

72,5 % 

100,0 % 

 

   

 

Ο μέσος όρος επίδοσης στο 9ο ερώτημα για τους μαθητές τυπικής ανάπτυξης ήταν 

Μ.Ο.= 7.43 με τυπική απόκλιση Τ.Α. = 3.44, ενώ για τους μαθητές με Ειδικές Μαθησιακές 

Δυσκολίες στα Μαθηματικά ήταν Μ.Ο. = 4.29 με τυπική απόκλιση Τ.Α.= 2.93. Μεταξύ των 

μαθητών τυπικής ανάπτυξης και των μαθητών με Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες στα 

Μαθηματικά διαπιστώθηκε στατιστικά σημαντική διαφορά ως προς την επίδοση στο 9ο 

ερώτημα (U=1075, p= 0.000< 0.05). Δηλαδή, οι μαθητές τυπικής ανάπτυξης είχαν 

καλύτερη επίδοση στο 9ο ερώτημα σε σχέση με τους μαθητές με Ειδικές Μαθησιακές 

Δυσκολίες στα Μαθηματικά. 

 Στους μαθητές τυπικής ανάπτυξης δεν διαπιστώθηκε στατιστικά σημαντική διαφορά 

στην επίδοση με βάση το φύλο (U= 878, p= 0.832 > 0.05), αλλά διαπιστώθηκε στατιστικά 

σημαντική διαφορά με βάση την τάξη (H(2)=6.613, p= 0.037< 0.05). Από την εφαρμογή 

του κριτηρίου Mann – Whitney U για όλους τους δυνατούς ανά δύο συνδυασμούς των 

τάξεων, διαπιστώθηκε σημαντική διαφορά στην επίδοση μεταξύ των μαθητών της Α΄ τάξης 
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(Μ.Ο = 6.62, Τ. Α.= 2.80) και της Γ΄ τάξης (Μ.Ο = 8.63, Τ. Α.= 3.74). Δηλαδή οι μαθητές της 

Γ΄ τάξης είχαν καλύτερη επίδοση στο ερώτημα 9 σε σχέση με τους μαθητές της  Α΄ τάξης. 

 Στους μαθητές με Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες στα Μαθηματικά δεν διαπιστώθηκε 

στατιστικά σημαντική διαφορά στην επίδοση με βάση το φύλο (U=197.5, p= 0.278 > 0.05), 

την παρακολούθηση των μαθηματικών στη γενική τάξη ή σε τμήμα ένταξης (U=296.5, p= 

0.664 > 0.05), ή την τάξη (H(2)= 2.036, p=0.361 > 0.05).  

Tο 10ο ερώτημα περιλάμβανε 6 υποερωτήματα διάταξης δεκαδικού και κλάσματος. 

Τα υποερωτήματα 10α, 10β και 10στ αφορούσαν τη διάταξη δύο ίσων αριθμών, ενώ τα 

10γ, 10δ και 10ε τη διάταξη δύο άνισων αριθμών. Στόχος του ερωτήματος ήταν να 

αξιολογηθούν οι δεξιότητες διάταξης των μαθητών.  

 

 

10. Σε καθένα από τα παρακάτω ζευγάρια αριθμών κύκλωσε τον αριθμό με τη μεγαλύτερη αξία . Αν  σε 
κάποιο ζευγάρι οι αριθμοί είναι ίσοι σε αξία,  κύκλωσε και τους δύο.  
 

 
        (α)                                 (β)                                   (γ) 

              ,                      ,                        ,      
 
 
 
 
 
       (δ)                                    (ε)                                 (στ) 

             ,                         ,                         ,   
 

       

  

 

Στα υποερωτήματα της πρώτης ομάδας οι μαθητές τυπικής ανάπτυξης, αλλά και οι 

μαθητές με Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες στα Μαθηματικά είχαν υψηλότερο ποσοστό 

σωστών απαντήσεων σε σχέση με αυτά της δεύτερης ομάδας. Τα ποσοστά σωστών 

απαντήσεων για τους μαθητές τυπικής ανάπτυξης ήταν για το 10α 61.2%(52), για το 10β 

51.8%(44) και για το 10στ 56.5%(48) ενώ για το 10γ 44.7%(38), για το 10δ 36.5%(31) και 

για το 10ε 25.9%(22). Αντίστοιχα, τα ποσοστά σωστών απαντήσεων για τους μαθητές με 

Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες στα Μαθηματικά ήταν για το 10α 43.1%(22), για το 10β 

35.3%(18) και για το 10στ 45.1%(23) ενώ για το 10γ 3.9%(2), για το 10δ 5.9%(3) και για το 

10ε 11.8% (6). Αξίζει να σημειωθεί πως για τους μαθητές με Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες 
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στα Μαθηματικά τα ποσοστά σωστών απαντήσεων στη δεύτερη ομάδα υποερωτημάτων, 

δηλαδή στη σύγκριση κλάσματος και δεκαδικού ίσων μεταξύ τους, ήταν ιδιαίτερα χαμηλά 

σε σχέση με αυτά της πρώτης ομάδας υποερωτημάτων. Τέλος, το ποσοστό των μαθητών 

με Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες στα Μαθηματικά που δεν απάντησε σε όλα τα υπο-

ερωτήματα ήταν μεγαλύτερο. Οι συχνότητες και τα ποσοστά των σωστών, λανθασμένων 

απαντήσεων καθώς και των μαθητών που δεν απάντησαν, ανά ομάδα, σε κάθε υπο-

ερώτημα δίνονται στους πίνακες 36- 39. 

 

 

         Πίνακας 36 : Απαντήσεις  μαθητών τυπικής ανάπτυξης στα υποερωτήματα 10α, 10β, 10γ 

 

                  Μαθητές τυπικής ανάπτυξης 

Υποερώτημα   10α  Υποερώτημα 10β  Υποερώτημα  10γ 

Συχνότητα Ποσοστό Συχνότητα Ποσοστό Συχνότητα Ποσοστό 

Δεν απάντησαν 

Σωστή απάντηση 

Λάθος απάντηση 

Σύνολο 

9 

52 

24 

85 

 

 

10,6 % 

61,2 % 

28,2 % 

100,0 % 

 

 

6 

44 

35 

85 

 

 

7,1 % 

51,8 % 

41,2 % 

100,0 % 

 

 

10 

38 

37 

85 

 

 

11,8 % 

44,7 % 

43,5 % 

100,0 % 

 

 

 

 

      

    

    Πίνακας 37 : Απαντήσεις  μαθητών τυπικής ανάπτυξης  στα  υποερωτήματα 10δ, 10ε, 10στ 

 

                  Μαθητές τυπικής ανάπτυξης 

Υποερώτημα    10δ  Υποερώτημα 10ε  Υποερώτημα  10στ 

Συχνότητα Ποσοστό Συχνότητα Ποσοστό Συχνότητα Ποσοστό 

Δεν απάντησαν 

Σωστή απάντηση 

Λάθος απάντηση 

Σύνολο 

10 

31 

44 

85 

 

 

11,8 % 

36,5 % 

51,8 % 

100,0 % 

 

 

11 

22 

52 

85 

 

 

12,9 % 

25,9 % 

61,2 % 

100,0 % 

 

 

10 

48 

27 

85 

 

 

11,8 % 

56,5 % 

31,8 % 

100,0 % 
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     Πίνακας 38 : Απαντήσεις  μαθητών με Ε. Μ. Δ στα Μαθηματικά στα υποερωτήματα 10α, 10β, 

                         10γ 

 

                  Μαθητές  με Ε. Μ. Δ στα Μαθηματικά 

Υποερώτημα    10α  Υποερώτημα 10β  Υποερώτημα  10γ 

Συχνότητα Ποσοστό Συχνότητα Ποσοστό Συχνότητα Ποσοστό 

Δεν απάντησαν 

Σωστή απάντηση 

Λάθος απάντηση 

Σύνολο 

14 

22 

15 

51 

 

 

27,5 % 

43,1 % 

29,4 % 

100,0 % 

 

 

10 

18 

23 

51 

 

 

19,6 % 

35,3 % 

45,1 % 

100,0 % 

 

13 

2 

36 

51 

 

 

25,5 % 

3,9 % 

70,6 % 

100,0 % 

 

     

 

 

     Πίνακας 39 : Απαντήσεις  μαθητών με Ε. Μ. Δ στα Μαθηματικά στα υποερωτήματα 10δ, 10ε,      

                       10στ 

 

                  Μαθητές  με Ε. Μ. Δ στα Μαθηματικά 

Υποερώτημα    10δ  Υποερώτημα 10ε  Υποερώτημα  10στ 

Συχνότητα Ποσοστό Συχνότητα Ποσοστό Συχνότητα Ποσοστό 

Δεν απάντησαν 

Σωστή απάντηση 

Λάθος απάντηση 

Σύνολο 

15 

3 

33 

51 

 

 

29,4 % 

5,9 % 

64,7 % 

100,0 % 

 

 

13 

6 

32 

51 

 

 

25,5 % 

11,8 % 

62,7 % 

100,0 % 

 

 

14 

23 

14 

51 

 

 

27,5 % 

45,1 % 

27,5 % 

100,0 % 

 

  

  

 Ο μέσος όρος επίδοσης στο 10ο ερώτημα για τους μαθητές τυπικής ανάπτυξης ήταν 

Μ.Ο. = 2.76 με τυπική απόκλιση Τ.Α = 2.09 ενώ για τους μαθητές με Ειδικές Μαθησιακές 

Δυσκολίες στα Μαθηματικά ήταν Μ.Ο. = 1.45 με τυπική απόκλιση Τ.Α. = 1.36. Μεταξύ των 

μαθητών τυπικής ανάπτυξης και των μαθητών με Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες στα 

Μαθηματικά διαπιστώθηκε στατιστικά σημαντική διαφορά ως προς την επίδοση στο 10ο 

ερώτημα (U=1394.5, p= 0.000< 0.05). Δηλαδή, οι μαθητές τυπικής ανάπτυξης είχαν 

καλύτερη επίδοση στο 10ο ερώτημα σε σχέση με τους μαθητές με Ειδικές Μαθησιακές 

Δυσκολίες στα Μαθηματικά. 

 Στους μαθητές τυπικής ανάπτυξης δεν διαπιστώθηκε στατιστικά σημαντική διαφορά 

στην επίδοση με βάση το φύλο (U= 736, p= 0.139 > 0.05) ή την τάξη (H(2)=2.902, p= 

0.234 > 0.05). Στους μαθητές με Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες στα Μαθηματικά δεν δια-

πιστώθηκε στατιστικά σημαντική διαφορά στην επίδοση με βάση το φύλο (U=224, p= 
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0.608 > 0.05), την παρακολούθηση των Μαθηματικών στη γενική τάξη ή σε  τμήμα ένταξης 

(U=300.5, p= 0.717 > 0.05), ή την τάξη (H(2)= 0.599, p=0.756 > 0.05).  

  Tο 11ο ερώτημα περιλάμβανε 6 υποερωτήματα με πράξεις με κλάσματα. Το υπο-

ερώτημα 11α αφορούσε την πρόσθεση δύο ετερώνυμων κλασμάτων, το υποερώτημα 11β 

αφορούσε την αφαίρεση δύο ετερώνυμων κλασμάτων ενώ το 11γ την αφαίρεση μεταξύ 

ακεραίου και κλάσματος. Στο υποερώτημα 11δ ζητούνταν από τους μαθητές να πολλα-

πλασιάσουν δύο κλάσματα και τέλος στα υποερωτήματα 11ε και 11στ ζητούνταν να 

διαιρέσουν οι μαθητές δύο κλάσματα και ένα κλάσμα με έναν ακέραιο αριθμό αντίστοιχα. 

Στόχος του ερωτήματος ήταν να αξιολογηθούν οι γνώσεις και οι δεξιότητες των μαθητών σε 

σχέση με την εκτέλεση πράξεων με κλάσματα.  

 

 

11. Να γίνουν οι πράξεις : 
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1 2
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(ε) 
5 2

:
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                         (στ) 
1

: 3
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 Τόσο οι μαθητές τυπικής ανάπτυξης όσο και οι μαθητές με Ειδικές Μαθησιακές 

Δυσκολίες στα Μαθηματικά είχαν το υψηλότερο ποσοστό σωστών απαντήσεων στο υπο-

ερώτημα 11δ. Από τους μαθητές τυπικής ανάπτυξης απάντησε σωστά στο 11δ το 68.2% 

(58), λανθασμένα το 25.9%(22), ενώ δεν απάντησε το 5.9%(5). Από τους μαθητές με 

Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες στα Μαθηματικά απάντησε  σωστά στο 11δ το 51.0%(26), 

λανθασμένα το 21.6%(11), ενώ δεν απάντησε το 27.5%(14). Τα ποσοστά σωστών 

απαντήσεων στα υπόλοιπα υποερωτήματα ήταν χαμηλά και για τις δύο ομάδες και 

ιδιαίτερα για τους μαθητές με Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες στα Μαθηματικά. Επιπλέον, 

ένα σημαντικό ποσοστό από τους μαθητές με Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες στα 

Μαθηματικά δεν απάντησε και  στα 6 υποερωτήματα. Οι συχνότητες και τα ποσοστά των 
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σωστών, λανθασμένων απαντήσεων, καθώς και των μαθητών που δεν απάντησαν, ανά 

ομάδα, σε κάθε υποερώτημα δίνονται στους πίνακες 40 – 43. 

 

 

 

      Πίνακας 40: Απαντήσεις  μαθητών τυπικής ανάπτυξης στα υποερωτήματα 11α, 11β, 11γ, 

 

                  Μαθητές τυπικής ανάπτυξης 

Υποερώτημα    11α  Υποερώτημα 11β  Υποερώτημα  11γ 

Συχνότητα Ποσοστό Συχνότητα Ποσοστό Συχνότητα Ποσοστό 

Δεν απάντησαν 

Σωστή απάντηση 

Λάθος απάντηση 

Σύνολο 

4 

41 

40 

85 

 

 

4,7 % 

48,2 % 

47,1 % 

100,0 % 

 

 

6 

32 

47 

85 

 

 

7,1 % 

37,6 % 

55,3 % 

100,0 % 

 

 

16 

40 

29 

85 

 

 

18,8 % 

47,1 % 

34,1 % 

100,0 % 

 

  

        

 

       Πίνακας 41: Απαντήσεις  μαθητών τυπικής ανάπτυξης στα υποερωτήματα 11δ, 11ε, 11στ, 

 

                  Μαθητές τυπικής ανάπτυξης 

Υποερώτημα    11δ  Υποερώτημα 11ε  Υποερώτημα  11στ 

Συχνότητα Ποσοστό Συχνότητα Ποσοστό Συχνότητα Ποσοστό 

Δεν απάντησαν 

Σωστή απάντηση 

Λάθος απάντηση 

Σύνολο 

5 

58 

22 

85 
 

 

5,9 % 

68,2 % 

25,9 % 

100,0 % 
 

 

22 

39 

24 

85 
 

 

25,9 %  

45,9 % 

28,2 % 

100,0 % 
 

 

20 

38 

27 

85 
 

 

23,5 % 

44,7 % 

31,8 % 

100,0 % 
 

 

 

     

     Πίνακας 42 : Απαντήσεις  μαθητών με Ε. Μ. Δ στα Μαθηματικά στα υποερωτήματα 11α, 11β,    

     11γ 

                  Μαθητές  με Ε. Μ. Δ στα Μαθηματικά 

Υποερώτημα    11α  Υποερώτημα 11β  Υποερώτημα  11γ 

Συχνότητα Ποσοστό Συχνότητα Ποσοστό Συχνότητα Ποσοστό 

Δεν απάντησαν 

Σωστή απάντηση 

Λάθος απάντηση 

Σύνολο 

9 

9 

33 

51 

 

 

17,6 % 

17,6 % 

64,7 % 

100,0 % 

 

11 

5 

35 

51 

 

 

21,6 % 

9,8 % 

68,6 % 

100,0 % 

 

 

19 

9 

23 

51 

 

 

37,3 % 

17,6 % 

45,1 % 

100,0 % 
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    Πίνακας 43 : Απαντήσεις  μαθητών με Ε. Μ. Δ στα Μαθηματικά στα  υποερωτήματα 11δ, 11ε,        

    11στ 

                  Μαθητές  με Ε. Μ. Δ στα Μαθηματικά 

Υποερώτημα    11δ  Υποερώτημα 11ε  Υποερώτημα  11στ 

Συχνότητα Ποσοστό Συχνότητα Ποσοστό Συχνότητα Ποσοστό 

Δεν απάντησαν 

Σωστή απάντηση 

Λάθος απάντηση 

Σύνολο 

14 

26 

11 

51 

 

 

27,5 % 

51,0 % 

21,6 % 

100,0 % 

 

 

30 

10 

11 

51 

 

 

58,8 % 

19,6 % 

21,6 % 

100,0 % 

 

 

31 

9 

11 

51 

 

 

60,8 % 

17,6 % 

21,6 % 

100,0 % 

 

  

  

Ο μέσος όρος επίδοσης στο 11ο ερώτημα για τους μαθητές τυπικής ανάπτυξης ήταν 

Μ.Ο. = 2.92 με τυπική απόκλιση Τ.Α.= 2.45 ενώ για τους μαθητές με Ειδικές Μαθησιακές 

Δυσκολίες στα Μαθηματικά ήταν Μ.Ο. = 1.33  με τυπική απόκλιση Τ.Α. = 1.75. Μεταξύ των 

μαθητών τυπικής ανάπτυξης και των μαθητών με Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες στα 

Μαθηματικά διαπιστώθηκε στατιστικά σημαντική διαφορά ως προς την επίδοση στο 11ο 

ερώτημα (U=1394, p= 0.000< 0.05). Δηλαδή, οι μαθητές τυπικής ανάπτυξης είχαν 

καλύτερη επίδοση στο 11ο ερώτημα σε σχέση με τους μαθητές με Ειδικές Μαθησιακές 

Δυσκολίες στα Μαθηματικά. 

 Στους μαθητές τυπικής ανάπτυξης δεν διαπιστώθηκε στατιστικά σημαντική διαφορά 

στην επίδοση με βάση το φύλο (U= 772.5, p= 0.244 > 0.05) ή την τάξη (H(2) = 4.586, p= 

0.101> 0.05). Στους μαθητές με Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες στα Μαθηματικά δεν 

διαπιστώθηκε στατιστικά σημαντική διαφορά στην επίδοση με βάση το φύλο (U=223, p= 

0.584> 0.05), την παρακολούθηση των Μαθηματικών στη γενική τάξη ή σε τμήμα ένταξης 

(U=304, p= 0.763 > 0.05), ή την τάξη (H(2)= 0.238, p=0.881 > 0.05). 

 Τέλος, όσον αφορά τη συνολική επίδοση σε όλα τα ερωτήματα, ο μέσος όρος για 

τους μαθητές τυπικής ανάπτυξης ήταν Μ.Ο = 31.72 με Τ. Α. = 10.92, ενώ για τους μαθητές 

με Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες στα Μαθηματικά Μ.Ο. = 19.84 με Τ.Α. = 9.2. Όπως δια-

πιστώθηκε, υπήρχε στατιστικά σημαντική διαφορά ως προς την επίδοση μεταξύ των δύο 

αυτών ομάδων (t(134)= 6.502, p=0.000 <0.05). Δηλαδή, οι μαθητές τυπικής ανάπτυξης 

είχαν καλύτερη συνολική επίδοση σε σχέση με τους μαθητές με Ειδικές Μαθησιακές 

Δυσκολίες στα Μαθηματικά. 

 Στους μαθητές τυπικής ανάπτυξης δεν διαπιστώθηκε στατιστικά σημαντική διαφορά 

στη συνολική επίδοση με βάση το φύλο (t(83)= -0.229, p=0.082 > 0.05). Διαπιστώθηκε, 

όμως, στατιστικά σημαντική διαφορά με βάση την τάξη (H(2)= 8.077, p= 0.018 < 0.05). 
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Από την εφαρμογή του κριτηρίου Mann – Whitney U για όλους τους δυνατούς ανά δύο 

συνδυασμούς των τάξεων, διαπιστώθηκε σημαντική διαφορά στην επίδοση μεταξύ των 

μαθητών της Α΄ τάξης (Μ.Ο. = 28.37, Τ.Α.= 8.50) και της Γ΄ τάξης (Μ.Ο. = 36.85, Τ.Α.= 

12.8), αλλά και των μαθητών της Β΄ τάξης (Μ.Ο. = 30.16, Τ.Α.= 9.63) και της Γ΄ τάξης 

(Μ.Ο. = 36.85, Τ.Α. = 12.8 ). Δηλαδή, οι μαθητές της Γ΄ τάξης είχαν καλύτερη συνολική 

επίδοση σε σχέση με τους μαθητές της Α΄ τάξης και Β΄ τάξης. 

Στους μαθητές με Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες στα Μαθηματικά δεν διαπιστώθηκε 

στατιστικά σημαντική διαφορά στη συνολική επίδοση με βάση το φύλο (t(49)= 0.414, p= 

0.680 > 0.05), με βάση την παρακολούθηση του μαθήματος των Μαθηματικών στη γενική 

τάξη ή σε τμήμα ένταξης (t(49) = -0.291, p= 0.772 > 0.05), ή την τάξη (H(2) = 4.522, p= 

0.104<0.05). 
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                                           4O  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 

 

               Συζήτηση – Συμπεράσματα – Περιορισμοί- Προτάσεις 

 

 
 4.1  Συζήτηση – Συμπεράσματα 
 
 Σκοπός της παρούσας έρευνας ήταν (α) να αξιολογηθούν οι γνώσεις και οι 

δεξιότητες που κατέχουν οι μαθητές Γυμνασίου με και χωρίς Ειδικές Μαθησιακές 

Δυσκολίες στα Μαθηματικά, που φοιτούν σε γενικές τάξεις ή σε τμήματα ένταξης, σε σχέση 

με την έννοια του ρητού αριθμού και (β) να συγκριθούν οι ανωτέρω γνώσεις και δεξιότητες 

των μαθητών Γυμνασίου με Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες στα Μαθηματικά με τις 

αντίστοιχες μαθητών Γυμνασίου τυπικής ανάπτυξης και μέσης επίδοσης στα Μαθηματικά. 

Όπως διαπιστώθηκε, η συνολική επίδοση των μαθητών με Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες 

στα Μαθηματικά, και ειδικότερα στα 9 από τα 11 ερωτήματα, ήταν χαμηλότερη από αυτή 

των μαθητών τυπικής ανάπτυξης. Παρ΄ όλα αυτά παρατηρήθηκε πως στην πλειοψηφία 

των ερωτημάτων, οι μαθητές με Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες στα Μαθηματικά έκαναν 

ίδιας φύσης λάθη με τους μαθητές τυπικής ανάπτυξης, αν και σε μεγαλύτερο βαθμό. 

 Το 1ο ερώτημα περιλάμβανε 3 υποερωτήματα. Σε καθένα από αυτά δινόταν ένα 

κλάσμα και ένα σχήμα στο οποίο οι μαθητές έπρεπε να χρωματίσουν το ζητούμενο μέρος. 

Στα σχήματα των υποερωτημάτων 1α, 1γ είχε ήδη εφαρμοστεί η διαμέριση σε ισοδύναμα 

μέρη και οι μαθητές καλούνταν να εφαρμόσουν τη μοναδοποίηση και να χρωματίσουν το 

ζητούμενο μέρος. Τόσο οι μαθητές τυπικής ανάπτυξης όσο και οι μαθητές με Ειδικές 

Μαθησιακές Δυσκολίες στα Μαθηματικά είχαν ιδιαίτερα υψηλή επίδοση στα υποερωτήματα 

1α και 1γ, με ποσοστά σωστών απαντήσεων ανά ομάδα 100%, 98.8% και 94.1% και 

92.2% αντίστοιχα. Το υψηλότερο ποσοστό λανθασμένων απαντήσεων δόθηκε και από τις 

δύο ομάδες μαθητών στο υποερώτημα 1β και ήταν για τους μαθητές τυπικής ανάπτυξης 

45.9% και για τους μαθητές με Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες στα Μαθηματικά 52.9%. Στο 

σχήμα του υποερωτήματος 1β οι μαθητές έπρεπε να εφαρμόσουν οι ίδιοι τη διαμέριση και 

να χρωματίσουν τα 2¾ από αυτό, δηλαδή μέρος του σχήματος μεγαλύτερο από τη 

μονάδα. Οι δυσκολίες των μαθητών να εφαρμόσουν τη μοναδοποίηση σε αυτό το 

υποερώτημα πιθανόν να οφείλονται σε διδακτικές προσεγγίσεις που οδηγούν στην 

προσκόλληση των μαθητών στην αναπαράσταση της ως μέρος- όλου ερμηνείας του 

κλάσματος με τη βοήθεια του μοντέλου εμβαδού (area model), χωρίς να κατανοούν τη 

σημασία της ισοδυναμίας των μερών κατά τη διαμέριση, την έννοια της μονάδας και της 
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μοναδοποίησης (Naik & Subramaniam, 2008). Επιπλέον, η προσκόλληση των μαθητών 

στην ως μέρος - όλου ερμηνεία, η οποία είναι η κυρίαρχη προσέγγιση του ρητού αριθμού 

στο αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών των Μαθηματικών (ΔΕΠΠΣ- ΑΠΣ, 2003) και έχει ως 

συνέπεια την εξαρτημένη από την ακέραια μονάδα θεώρησή του (Wachsmuth et al, 1983), 

ενδεχομένως  να αποτέλεσε εμπόδιο στην κατανόηση της σημασίας του αριθμού 2¾ από 

τους μαθητές και της επιλογής του ζητούμενου μέρους του σχήματος. Ειδικότερα, στους 

μαθητές με Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες στα Μαθηματικά, πέρα από το χαμηλό ποσοστό 

σωστών απαντήσεων στο υποερώτημα 1β, ένα πολύ υψηλό ποσοστό αυτών δεν 

απάντησε στο ίδιο ερώτημα. Η χαμηλή επίδοση των μαθητών ενδεχομένως να συνδέεται 

με (α) δυσκολίες οπτικής διάκρισης των 5 κύκλων του σχήματος που δίνονταν στο 

υποερώτημα αυτό, (β) δυσκολίες αφηρημένης σκέψης που ενδεχομένως να παρεμπο-

δίζουν την κατανόηση της έννοιας της μονάδας και της μοναδοποίησης και (γ) δυσκολίες 

χώρο-χρονικής οργάνωσης κατά την εφαρμογή της διαδικασίας της μοναδοποίησης 

(Αγαλιώτης, 2009˙ 2011˙ Παντελιάδου & Μπότσας, 2007). Επιπλέον, η συνολική τους 

επίδοση στο 1ο ερώτημα ήταν χαμηλότερη από αυτή των μαθητών τυπικής ανάπτυξης. 

Ενδεχομένως, οι δυσκολίες των μαθητών με Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες στα 

Μαθηματικά στο υποερώτημα 1β να επηρέασαν αρνητικά την επίδοσή τους στο 1ο 

ερώτημα συνολικά σε σχέση με τους μαθητές τυπικής ανάπτυξης. 

 Στο 2ο ερώτημα, το οποίο αφορούσε την εφαρμογή της εκ νέου μοναδοποίησης, το 

υψηλότερο ποσοστό λανθασμένων απαντήσεων, αλλά και των απαντήσεων που 

απουσίαζαν παρατηρήθηκε και στις δύο ομάδες μαθητών στο υποερώτημα 2γ. Στο 

υποερώτημα αυτό δινόταν δύο σύνολα καθένα από τα οποία περιλάμβανε 8 κύκλους και οι 

μαθητές καλούνταν να επιλέξουν το 1¾ αυτών των συνόλων, δηλαδή μέρος μεγαλύτερο 

από τη μονάδα. Οι μαθητές τυπικής ανάπτυξης απάντησαν λανθασμένα ή καθόλου σε 

αυτό σε ποσοστό 68.2% και 20% αντίστοιχα, ενώ οι μαθητές με Ειδικές Μαθησιακές 

Δυσκολίες στα Μαθηματικά σε ποσοστό 62.7% και 31.4%. Οι δυσκολίες των μαθητών 

ενδεχομένως να συνδέονται με την αδυναμία αντίληψης των δύο συνόλων ως μονάδων και 

στη συνέχεια της εκ νέου μοναδοποίησής τους, καθώς η έννοια της μονάδας αποτελεί 

βασική παράμετρο για την εφαρμογή της εκ νέου μοναδοποίησης (Baturo, 2004). 

Επιπλέον, η προσκόλληση των μαθητών στην ως μέρος - όλου ερμηνεία, η οποία είναι η 

κυρίαρχη προσέγγιση του ρητού αριθμού στο αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών των 

Μαθηματικών (ΔΕΠΠΣ- ΑΠΣ, 2003) και έχει ως συνέπεια την εξαρτημένη από την ακέραια 

μονάδα θεώρησή του (Wachsmuth et al, 1983), ενδεχομένως να αποτέλεσε εμπόδιο στην 

κατανόηση της σημασίας του αριθμού 1¾ από τους μαθητές. Οι μεγαλύτερες δυσκολίες 
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των μαθητών με Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες στα Μαθηματικά στο υποερώτημα 2γ, 

όπως διαπιστώνεται από τα ποσοστά λανθασμένων απαντήσεων και μαθητών που δεν 

απάντησαν, ενδεχομένως να οφείλονται επιπλέον σε (α) δυσκολίες οπτικής διάκρισης τόσο 

των δύο συνόλων αντικειμένων μεταξύ τους όσο και των αντικειμένων που 

περιλαμβανόταν σε κάθε σύνολο μεταξύ τους και (β) σε δυσκολίες χώρο -χρονικής 

οργάνωσης που ίσως να αποτελούν εμπόδιο στην εκτέλεση της ακολουθίας των 

απαραίτητων ενεργειών που απαιτούνται για την εφαρμογή της εκ νέου μοναδοποίησης 

(Αγαλιώτης, 2009˙ 2011˙ Παντελιάδου & Μπότσας 2007). Συνολικά, η επίδοση των 

μαθητών με Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες στα Μαθηματικά στο 2ο ερώτημα ήταν 

χαμηλότερη από αυτή των μαθητών τυπικής ανάπτυξης. Ενδεχομένως, αυτή η χαμηλή 

επίδοση να μπορεί να ερμηνευθεί και πάλι με βάση (α) τις δυσκολίες οπτικής διάκρισης 

των μαθητών που ίσως να αποτελούν εμπόδιο στην αντίληψη των σχημάτων που δίνονταν 

στο ερώτημα και (β) τις δυσκολίες χώρο-χρονικής οργάνωσης που ίσως να αποτελούν 

εμπόδιο στην εκτέλεση της ακολουθίας των απαραίτητων ενεργειών που απαιτούνται για 

την εφαρμογή της εκ νέου μοναδοποίησης (Αγαλιώτης, 2009˙ 2011˙ Παντελιάδου & 

Μπότσας, 2007). Τέλος, οι μαθητές τυπικής ανάπτυξης που φοιτούσαν στη Γ΄ τάξη είχαν 

καλύτερη επίδοση στο 2ο ερώτημα σε σχέση με τους μαθητές της Α΄ και Β΄ τάξης. Αυτή η 

διαφορά στην επίδοση των μαθητών μπορεί να συνδέεται με το γεγονός ότι η κατανόηση 

της σημασίας του κλάσματος είναι μια σταδιακή διαδικασία με συνέπεια οι μεγαλύτεροι 

ηλικιακά μαθητές να βρίσκονται σε ανώτερα στάδιά της (Stafylidou & Vosniadou, 2004). 

 Στο 3ο ερώτημα δινόταν 3 σχήματα, καθένα από τα οποία είχε διαμεριστεί σε ισο-

δύναμα μέρη και ήταν χρωματισμένο κατά κάποιο μέρος του. Οι μαθητές καλούνταν να 

εκφράσουν το χρωματισμένο μέρος κάθε σχήματος με τη μορφή κλάσματος, δεκαδικού 

αριθμού και ποσοστού. Η έκφραση του χρωματισμένου μέρους με τη μορφή κλάσματος 

μπορούσε να προκύψει από την εφαρμογή της ως μέρος - όλου ερμηνείας του ρητού 

αριθμού,  η έκφραση με τη μορφή δεκαδικού εκτελώντας τη διαίρεση μεταξύ των όρων του 

προηγούμενου κλάσματος και η έκφραση με τη μορφή ποσοστού από τη μετατροπή του 

κλάσματος ή του δεκαδικού σε ποσοστό. Οι μαθητές και των δύο ομάδων έδωσαν 

υψηλότερα ποσοστά σωστών απαντήσεων στα υποερωτήματα στα οποία καλούνταν να 

εκφράσουν το χρωματισμένο μέρος των σχημάτων με τη μορφή κλάσματος και 

χαμηλότερα ποσοστά σωστών απαντήσεων στα υποερωτήματα που έπρεπε να 

εκφράσουν τα ίδια χρωματισμένα μέρη με τη μορφή δεκαδικού αριθμού ή ποσοστού. Το 

εύρημα αυτό, που είναι σε συμφωνία με τα αποτελέσματα της έρευνας της Martinie (2007), 

ενδεχομένως να συνδέεται με το γεγονός ότι το κλάσμα πηγάζει άμεσα από την ως μέρος - 
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όλου ερμηνεία του ρητού αριθμού, ενώ η χρήση των δεκαδικών αριθμών απαιτεί 

συνδυασμό γνώσεων που συνδέονται τόσο με τους φυσικούς αριθμούς όσο και με τα 

κλάσματα (Martinie, 2007). Η δυσκολία των μαθητών να συνδέσουν τις άλλες δύο 

συμβολικές αναπαραστάσεις με την ως μέρος – όλου ερμηνεία πιθανόν να οφείλεται στην 

περιορισμένη αξιοποίηση της ως λόγος ερμηνείας του ρητού αριθμού στο αναλυτικό 

πρόγραμμα σπουδών (ΔΕΠΠΣ – ΑΠΣ, 2003), ερμηνεία που θεωρείται σημαντική για την 

κατανόηση των διαφορετικών μορφών συμβολικής αναπαράστασης του ρητού αριθμού 

(Lachance & Confrey, 2001). Πιθανόν, όμως, να συνδέεται και με τη δυσκολία κατανόησης 

της ως πηλίκο ερμηνείας του ρητού αριθμού που έχει ως βασική προϋπόθεση να 

αντιληφθούν οι μαθητές το ρητό αριθμό ως έναν νέο αριθμό που προκύπτει από τη 

διαίρεση μεταξύ των όρων του κλάσματος (Toluk & Middleton, 2001). Η δυσκολία αυτή των 

μαθητών είναι αναμενόμενη αφού, όπως διαπιστώνεται και από το σχολικό εγχειρίδιο της 

Α΄ Γυμνασίου, (Βανδουλάκης και συν., 2010), η ως πηλίκο ερμηνεία του ρητού αριθμού, αν 

και αποτελεί βασική προαπαιτούμενη γνώση στις επόμενες τάξεις, προσεγγίζεται 

επιφανειακά και μέσα από εφαρμογές μόνο. Η διαφοροποίηση που διαπιστώθηκε στο 

χειρισμό των 3 συμβολικών αναπαραστάσεων από τους μαθητές ενδεχομένως να είναι 

ενδεικτική και της δυσκολίας τους να διαμορφώσουν ποσοτική αντίληψη για το ρητό 

αριθμό, καθώς αυτή προϋποθέτει την κατανόηση και σύνδεση των 5 ερμηνειών του, αλλά 

και την ευχέρεια χειρισμού και μετάβασης μεταξύ των διαφορετικών τρόπων αναπαρά-

στασης του, συμβολικών και μη, που πηγάζουν από αυτές (Post et al, 1986˙  Post et al, 

1985). Οι μαθητές τυπικής ανάπτυξης που φοιτούσαν στη Γ΄ τάξη είχαν καλύτερη επίδοση 

στο 3ο ερώτημα σε σχέση με αυτούς της Α΄ και Β΄ τάξης. Το γεγονός αυτό ενδεχομένως να 

συνδέεται, όπως διαπιστώνεται και από τα σχολικά εγχειρίδια (Αργυράκης και συν., 2007˙ 

Βανδουλάκης και συν., 2010˙ Βλάμος και συν., 2008), με τη συνεχή διδασκαλία και 

εφαρμογή του τρόπου μετάβασης μεταξύ των 3 συμβολικών αναπαραστάσεων του ρητού 

αριθμού σε όλες τις τάξεις του Γυμνασίου. Τα ποσοστά σωστών απαντήσεων σε όλα τα 

υποερωτήματα, αλλά και η συνολική επίδοση των μαθητών με Ειδικές Μαθησιακές 

Δυσκολίες στα Μαθηματικά στο 3ο ερώτημα ήταν χαμηλότερη σε σχέση με τα αντίστοιχα 

των μαθητών τυπικής ανάπτυξης. Οι μεγαλύτερες δυσκολίες των μαθητών με Ειδικές 

Μαθησιακές Δυσκολίες στα Μαθηματικά στα υποερωτήματα που αφορούσαν τη σύνδεση 

της ως μέρος - όλου ερμηνείας με τα κλάσματα, ενδεχομένως να συνδέονται με (α) 

δυσκολίες οπτικής διάκρισης των ισοδύναμων μερών αλλά και των χρωματισμένων και 

αχρωμάτιστων μερών μεταξύ τους, (β) δυσκολίες χώρο-χρονικής οργάνωσης που 

δυσχεραίνουν την από πάνω προς τα κάτω ή την από αριστερά προς τα δεξιά μέτρηση 
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των ισοδύναμων μερών και (γ) μνημονικές δυσκολίες κατά την ανάκληση της ως μέρος - 

όλου ερμηνείας (Αγαλιώτης, 2009˙ 2011˙ Miller &  Mercer, 1997˙ Παντελιάδου & Μπότσας, 

2007). Ειδικότερα, τα λάθη των μαθητών με Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες στα 

Μαθηματικά στις περιπτώσεις στις οποίες έγραψαν ως απάντηση τον αριθμό των 

χρωματισμένων προς τον αριθμό των αχρωμάτιστων μερών των σχημάτων ενδεχομένως 

να συνδέονται με τις μνημονικές δυσκολίες ανάκλησης της ως μέρος – όλου ερμηνείας, 

ενώ τα λάθη στις περιπτώσεις που εφάρμοσαν την ως μέρος – όλου ερμηνεία, αλλά 

βρήκαν λάθος τον αριθμό των χρωματισμένων και όλων των ισοδύναμων μερών πιθανόν 

να οφείλονται στις δυσκολίες οπτικής διάκρισης και χώρο-χρονικής οργάνωσης. Οι 

μεγαλύτερες δυσκολίες των μαθητών με Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες στα Μαθηματικά 

στα υποερωτήματα που αφορούσαν τη σύνδεση της ως μέρος - όλου ερμηνείας με τους 

δεκαδικούς αριθμούς ή τα ποσοστά, ενδεχομένως να συνδέονται με (α) δυσκολίες οπτικής 

διάκρισης των 3 συμβολικών αναπαραστάσεων του ρητού αριθμού, (β) δυσκολίες στην 

εκτέλεση των απαιτούμενων πράξεων, δηλαδή της διαίρεσης μεταξύ των όρων του 

κλάσματος για τη μετατροπή του σε δεκαδικό αριθμό και του πολλαπλασιασμού κατά τη 

μετατροπή του κλάσματος ή του δεκαδικού αριθμού σε ποσοστό και (γ) δυσκολίες μνήμης 

κατά την ανάκληση των απαραίτητων αριθμητικών δεδομένων (Αγαλιώτης, 2009˙ 2011˙ 

Calhoon et al, 2007˙ Geary, 2004˙ 2010˙ Miller & Mercer, 1997). Έτσι, για παράδειγμα, τα 

λάθη των μαθητών στις περιπτώσεις τις οποίες, για να εκφράσουν το χρωματισμένο μέρος 

του σχήματος με τη βοήθεια δεκαδικού αριθμού, αντικατέστησαν την κλασματική γραμμή 

του κλάσματος που είχαν δώσει ως απάντηση στο ακριβώς προηγούμενο υποερώτημα με 

υποδιαστολή, ίσως να συνδέονται με τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν στην εκτέλεση των 

πράξεων. Τέλος, οι μαθητές με Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες στα Μαθηματικά που 

φοιτούσαν στη Γ΄ τάξη είχαν καλύτερη επίδοση στο ερώτημα αυτό σε σχέση με τους 

μαθητές των δύο άλλων τάξεων. Ενδεχομένως, η διαφορά αυτή στην επίδοση να μπορεί 

να ερμηνευθεί με βάση το γεγονός ότι οι μαθητές με Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες στα 

Μαθηματικά συχνά διαφέρουν μεταξύ τους ως προς τη φύση των δυσκολιών που αντιμε-

τωπίζουν (Αγαλιώτης, 2011). Πιθανόν, λοιπόν, η φύση των δυσκολιών των συγκεκριμένων 

μαθητών να επέτρεψε να επωφεληθούν περισσότερο από τη συνεχή διδασκαλία και 

εφαρμογή του τρόπου μετάβασης μεταξύ των 3 συμβολικών αναπαραστάσεων του ρητού 

αριθμού. 

 Στο 4ο ερώτημα οι μαθητές καλούνταν να τοποθετήσουν τον αριθμό που έλειπε από 

ένα σημείο που επισημαίνονταν με βέλος στην αριθμογραμμή. Και οι δύο ομάδες μαθητών 

έδωσαν υψηλότερα ποσοστά σωστών απαντήσεων στο υποερώτημα 4α στο οποίο έπρεπε 
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να τοποθετήσουν τον αριθμό 1 ή 10/10 ή 100% στην αριθμογραμμή. Η μονάδα μέτρησης 

στην περίπτωση αυτή είχε διαμεριστεί σε δέκατα, διαμέριση με την οποία οι μαθητές είναι 

εξοικειωμένοι λόγω της εφαρμογής της στο μετρικό σύστημα. Οι μαθητές τυπικής 

ανάπτυξης απάντησαν σωστά σε ποσοστό 69.4%, ενώ οι μαθητές με Ειδικές Μαθησιακές 

Δυσκολίες στα Μαθηματικά σε ποσοστό 51%. Αντιθέτως, η ύπαρξη διαμέρισης 

διαφορετικής από τη διαμέριση της μονάδας σε δέκατα στα άλλα δύο υποερωτήματα, 

αποτέλεσε πηγή δυσκολιών για τους μαθητές. Στο υποερώτημα 4β στο οποίο οι μαθητές 

έπρεπε να τοποθετήσουν το κλάσμα 4/6 ή τον περιοδικό δεκαδικό 0.66... ή το ποσοστό 

66.67%, οι μαθητές έδωσαν το μικρότερο ποσοστό σωστών απαντήσεων. Το ποσοστό 

αυτό ήταν για τους μαθητές τυπικής ανάπτυξης 1.2%, ενώ κανένας από τους μαθητές με 

Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες στα Μαθηματικά δεν απάντησε σωστά. Η δυσκολία των 

μαθητών σε αυτό το υποερώτημα πιθανόν να οφείλεται στην επιφανειακή και μόνο μέσα 

από εφαρμογές διδασκαλία της ως μέτρο ερμηνείας του ρητού αριθμού, όπως 

διαπιστώνεται και από το σχολικό εγχειρίδιο της Α΄ Γυμνασίου (Βανδουλάκης και συν., 

2010), παρά το γεγονός ότι αυτή αποτελεί βασική προαπαιτούμενη γνώση στις επόμενες 

τάξεις. Η ελλιπής διδασκαλία της ερμηνείας αυτής ενδεχομένως να έχει ως συνέπεια τη 

δυσκολία κατανόησης των εννοιών της μονάδας και της μοναδοποίησης που παίζουν 

σημαντικό ρόλο στην αντίληψη του ρητού αριθμού ως σημείο στην αριθμογραμμή 

(Δαφέρμος, 2000˙ Martinie, 2007˙ Yanik et al, 2008). Η καλύτερη επίδοση των αγοριών 

τυπικής ανάπτυξης σε σχέση με τα κορίτσια στο 4ο ερώτημα ενδεχομένως να οφείλεται στη 

θετική επίδραση της συστηματικής διδασκαλίας της έννοιας του ρητού και σε 

προηγούμενες τάξεις. Οι μαθητές με Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες στα Μαθηματικά είχαν 

χαμηλότερα ποσοστά σωστών απαντήσεων, υψηλότερα ποσοστά μαθητών που δεν 

απάντησαν στα 3 υπoερωτήματα και συνολικά χαμηλότερη επίδοση σε σχέση με τους 

μαθητές τυπικής ανάπτυξης. Τα αποτελέσματα αυτά ενδεχομένως να συνδέονται με (α) 

δυσκολίες αφηρημένης σκέψης των μαθητών που δυσχεραίνουν την κατανόηση της 

έννοιας της μονάδα μέτρησης, της μοναδοποίησης και των ερμηνειών του ρητού αριθμού, 

(β) δυσκολίες οπτικό-χωρικής αντίληψης, οι οποίες περιορίζουν τη δυνατότητα των 

μαθητών να χειρίζονται την αριθμογραμμή και (γ) δυσκολίες στη λεπτή κινητικότητα των 

μαθητών που τους δυσχεραίνουν στο να γράψουν τον αριθμό στο ζητούμενο σημείο της 

αριθμογραμμής (Αγαλιώτης, 2009˙ 2011˙ Miller  &  Mercer, 1997˙ Παντελιάδου & Μπότσας, 

2007). 

 Στο 5ο ερώτημα οι μαθητές καλούνταν να τοποθετήσουν στην αριθμογραμμή τους 

δεκαδικούς αριθμούς 0.5, 2.6 και 3.25. Η τοποθέτηση των αριθμών 0.5 και 2.6 στην 
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αριθμογραμμή απαιτούσε τη διαμέριση της μονάδας σε δέκατα. Τα ποσοστά σωστών 

απαντήσεων στα υποερωτήματα  αυτά, 5α και 5β, ήταν υψηλά και για τις δύο ομάδες. Οι 

μαθητές τυπικής ανάπτυξης απάντησαν σωστά σε αυτά σε ποσοστό 94.1% και 95.3% 

αντίστοιχα, ενώ οι μαθητές με Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες στα Μαθηματικά σε ποσοστό 

76.5% και 84.3%. Η τοποθέτηση του αριθμού 3.25 στην αριθμογραμμή απαιτούσε αρχικά 

διαμέριση της μονάδας σε δέκατα και στην συνέχεια εκ νέου διαμέριση αυτής σε εκατοστά. 

Τα ποσοστά των σωστών απαντήσεων εδώ ήταν σε σχέση με τα άλλα δύο υποερωτήματα, 

χαμηλότερα και για τις δύο ομάδες. Οι μαθητές τυπικής ανάπτυξης απάντησαν σωστά σε 

αυτό σε ποσοστό 63.5%, ενώ οι μαθητές με Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες στα 

Μαθηματικά σε ποσοστό 33.3%. Οι δυσκολίες των μαθητών σε αυτό το υποερώτημα 

ενδεχομένως και πάλι να συνδέονται με ελλείψεις που παρεμποδίζουν την κατανόηση της 

έννοιας της μονάδας και της μοναδοποίησης, αλλά και της διαφοροποίησης του τρόπου 

εφαρμογής της διαμέρισης στην ως μέτρο ερμηνεία του ρητού αριθμού (Δαφέρμος, 2000˙ 

Martinie, 2007˙ Yanik et al, 2008). Οι ελλείψεις αυτές ίσως να είναι συνέπεια της 

επιφανειακής προσέγγισης, μέσα από εφαρμογές και μόνο, της ερμηνείας κατά τη 

διδασκαλία του ρητού αριθμού (Βανδουλάκης και συν., 2010). Οι μαθητές με Ειδικές 

Μαθησιακές Δυσκολίες στα Μαθηματικά είχαν χαμηλότερα ποσοστά σωστών απαντήσεων 

αλλά και υψηλότερα ποσοστά μαθητών που δεν απάντησαν σε όλα τα υποερωτήματα σε 

σχέση με τους μαθητές τυπικής ανάπτυξης. Επιπλέον, η συνολική επίδοσή τους στο 5ο 

ερώτημα ήταν χαμηλότερη σε σχέση με αυτή των μαθητών τυπικής ανάπτυξης. Τα 

αποτελέσματα αυτά ενδεχομένως να συνδέονται με (α) δυσκολίες χώρο-χρονικής 

οργάνωσης κατά τη διαδοχική εφαρμογή της διαμέρισης, (β) δυσκολίες οπτικό-χωρικής 

αντίληψης, οι οποίες περιορίζουν τη δυνατότητα των μαθητών να χειρίζονται την 

αριθμογραμμή και (γ) δυσκολίες στη λεπτή κινητικότητα των μαθητών που δυσχεραίνουν 

τη γραφή του ζητούμενου αριθμού στο κατάλληλο σημείο της αριθμογραμμής (Αγαλιώτης, 

2009˙ 2011˙ Miller & Mercer, 1997˙ Παντελιάδου & Μπότσας, 2007). Τέλος, οι μαθητές με 

Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες στα Μαθηματικά που φοιτούσαν στη Β΄ τάξη είχαν καλύτερη 

επίδοση στο ερώτημα αυτό σε σχέση με τους μαθητές της Α΄ τάξης. Ενδεχομένως, η 

διαφορά αυτή στην επίδοση να μπορεί να ερμηνευθεί με βάση το γεγονός ότι οι μαθητές με 

Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες στα Μαθηματικά συχνά διαφέρουν μεταξύ τους ως προς τη 

φύση των δυσκολιών που αντιμετωπίζουν (Αγαλιώτης, 2011). Πιθανόν, η φύση των 

δυσκολιών των συγκεκριμένων μαθητών να επέτρεψε να επωφεληθούν περισσότερο από 

τη διδασκαλία της έννοιας του ρητού αριθμού σε σχέση με τους μαθητές της  Α΄ 

Γυμνασίου. 
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 Στο 6ο ερώτημα οι μαθητές καλούνταν να απαντήσουν στο αν υπάρχουν δεκαδικοί 

αριθμοί μεταξύ των αριθμών 0.3 και 0.4 και να αναφέρουν παραδείγματα τέτοιων αριθμών. 

Τα ποσοστά σωστών απαντήσεων ήταν πολύ χαμηλά και για τις δύο ομάδες. Οι μαθητές 

τυπικής ανάπτυξης απάντησαν σωστά σε ποσοστό 18.8%, ενώ οι μαθητές με Ειδικές 

Μαθησιακές Δυσκολίες στα Μαθηματικά σε ποσοστό 7.8%. Όσον αφορά στους μαθητές 

τυπικής ανάπτυξης, οι δυσκολίες τους να αντιληφθούν την έννοια της πυκνότητας 

ενδεχομένως να οφείλονται στην προηγούμενη γνώση για τους φυσικούς αριθμούς με 

βάση την οποία διαμορφώνουν την αντίληψη πως μεταξύ δύο δεκαδικών αριθμών δεν 

υπάρχει κανένας ή υπάρχουν πεπερασμένοι δεκαδικοί αριθμοί (Vamvakoussi & 

Vosniadou, 2004). Οι μαθητές τυπικής ανάπτυξης που φοιτούσαν στη Γ΄ τάξη είχαν 

καλύτερη επίδοση σε σχέση με τους μαθητές των δύο άλλων τάξεων. Το γεγονός αυτό 

ενδεχομένως να μπορεί να αποδοθεί στο ότι ορισμένοι από τους μαθητές της Γ΄ τάξης 

έχουν κατακτήσει κάποιο από τα ανώτερα στάδια της κατανόησης της έννοιας της 

πυκνότητας (Vamvakoussi & Vosniadou, 2004˙ 2010). Το χαμηλότερο ποσοστό σωστών 

απαντήσεων των μαθητών με Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες στα Μαθηματικά 

ενδεχομένως να οφείλεται (α) σε δυσκολίες κατανόησης αφηρημένων εννοιών όπως είναι η 

έννοια του απείρου που συνδέεται με την πυκνή δομή του συνόλου των ρητών αριθμών, 

αλλά και (β) σε δυσκολίες ολοκλήρωσης που ίσως δυσχεραίνουν τη διάκριση των φυσικών 

και ρητών αριθμών, αλλά και των διαφορών στη δομή των δύο αυτών συνόλων αριθμών 

(Αγαλιώτης, 2009˙ 2011). 

 Στο 7ο ερώτημα οι μαθητές καλούνταν να γράψουν όσες ερμηνείες γνώριζαν για το 

κλάσμα 3/4. Η ολοκληρωμένη απάντηση περιλάμβανε τις 5 ερμηνείες του ρητού αριθμού. 

Συνολικά, το 52.2% όλων των μαθητών ανέφερε ως ερμηνεία του κλάσματος μόνο την ως 

μέρος - όλου ερμηνεία, το 1.47% την ως πηλίκο ερμηνεία και το 0.74% μόνο την ως μέτρο 

ερμηνεία. Το 3.68% των μαθητών ανέφερε δύο ερμηνείες του ρητού, τη μέρος- όλου και 

την πηλίκο, ενώ το 1.47% τη μέρος - όλου και τελεστή. Οι μαθητές τυπικής ανάπτυξης 

απάντησαν σωστά στο ερώτημα αυτό σε ποσοστό 65.9%, δίνοντας δύο το πολύ ερμηνείες 

για το κλάσμα 3/4. Η κυρίαρχη θέση της ως μέρος - όλου ερμηνείας στις απαντήσεις των 

μαθητών τυπικής ανάπτυξης μπορεί να αποδοθεί στην κυρίαρχη θέση της στη διδασκαλία 

της έννοιας του ρητού (Δαφέρμος, 2002). Όσον αφορά τους μαθητές με Ειδικές 

Μαθησιακές Δυσκολίες στα Μαθηματικά, απάντησαν σωστά σε ποσοστό 49%, δίνοντας 

μια μόνο ερμηνεία για το κλάσμα, ενώ ένα πολύ υψηλό ποσοστό μαθητών, το 41.2%, δεν 

απάντησε καθόλου. Η κυρίαρχη θέση της ως μέρος – όλου ερμηνείας στις απαντήσεις και 

αυτής της ομάδας μαθητών πιθανόν να οφείλεται και πάλι στην κυρίαρχη θέση αυτής της 
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ερμηνείας στη διδασκαλία του ρητού αριθμού (ΔΕΠΠΣ - ΑΠΣ, 2003). Πέρα από το υψηλό 

ποσοστό μαθητών που δεν απάντησε, η επίδοση των μαθητών με Ειδικές Μαθησιακές 

Δυσκολίες στα Μαθηματικά στο 7ο ερώτημα ήταν χαμηλότερη σε σχέση με αυτή των 

μαθητών τυπικής ανάπτυξης. Τα παραπάνω ευρήματα ενδεχομένως να μπορούσαν να 

ερμηνευθούν με βάση (α) τις δυσκολίες κατανόησης, αλλά και χρήσης της απαιτούμενης 

μαθηματικής ορολογίας για τη διατύπωση των ερμηνειών του ρητού αριθμού, (β) τις 

δυσκολίες αφηρημένης σκέψης που επηρεάζουν την κατανόηση εννοιών και ορισμών και 

(γ) τις μνημονικές δυσκολίες των μαθητών που ενδεχομένως να παρεμποδίζουν την 

ανάκληση των ερμηνειών του ρητού αριθμού (Αγαλιώτης, 2009˙ 2011˙ Miller & Mercer, 

1997).  

 Στο 8ο ερώτημα ζητούταν από τους μαθητές να συγκρίνουν άνισους ή ίσους 

δεκαδικούς αριθμούς. Τα ποσοστά σωστών απαντήσεων των μαθητών τυπικής ανάπτυξης 

ήταν αρκετά υψηλά και στις δύο κατηγορίες υποερωτημάτων και κυμαίνονταν από 74.1% 

έως 84.7% στη σύγκριση άνισων αριθμών και από 78.8% έως 82.4% στη σύγκριση ίσων 

δεκαδικών αριθμών. Το εύρημα αυτό είναι σε συμφωνία με αποτελέσματα άλλων ερευνών 

σύμφωνα με τα οποία οι μαθητές αντιμετωπίζουν μικρότερες δυσκολίες στη σύγκριση 

δεκαδικών αριθμών από ό,τι στη σύγκριση ρητών αριθμών σε άλλη μορφή συμβολικής 

αναπαράστασης (Martinie, 2007). Τα λάθη των υπόλοιπων μαθητών ενδεχομένως να 

οφείλονται στο γεγονός ότι συχνά οι διδακτικές προσεγγίσεις που ακολουθούνται δεν 

λαμβάνουν υπόψη τους ή δεν δίνουν τη δέουσα βαρύτητα σε όλες τις προϋποθέσεις, οι 

οποίες είναι απαραίτητες για την κατανόηση των δεκαδικών αριθμών, όπως (α) της 

μοναδοποίησης (β) της εκ νέου μοναδοποίησης, (γ) της διαμέρισης (Martinie, 2007), (δ) 

της θεσιακής αξίας, (ε) της ανασύνταξης και ομαδοποίησης μονάδων διαφορετικής τάξης, 

(στ) της απαρίθμησης, (ζ) της εκτίμησης του εγγύτερου προς ένα δεκαδικό φυσικό αριθμό 

και αντίστροφα (Baturo, 2000), αλλά και (η) της έννοιας της ισοδυναμίας στην περίπτωση 

των ίσων δεκαδικών αριθμών (Martinie, 2007). Επίσης, ίσως η μεγαλύτερη έμφαση που 

συχνά δίνεται στην αναγνώριση της συμβολικής αναπαράστασης των δεκαδικών αριθμών, 

χωρίς τη σύνδεση αυτής με τους άλλους δύο κώδικες αναπαράστασης, να έχει ως 

συνέπεια τη δυσκολία κατανόησης της σημασίας της (Baturo, 2000) και συνακόλουθα τη 

δυσκολία διάταξής τους. Οι δυσκολίες των μαθητών ίσως να συνδέονται και με την 

αδυναμία ποσοτικής αντίληψης του ρητού αριθμού, η οποία και πάλι πιθανόν να οφείλεται 

στην περιορισμένη σημασία που δίνεται στην κατανόηση όλων των τρόπων αναπαράστα-

σης του, συμβολικών και μη, και στην καλλιέργεια του χειρισμού και μετάβασης μεταξύ 

αυτών (Post et al, 1986˙ Post et al, 1985). Τέλος, η έμφαση που δίνεται, κατά τη 
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διδασκαλία της διάταξης, στη σύγκριση των δεκαδικών αριθμών σε συμβολικό επίπεδο και 

όχι και ως σημεία στην αριθμογραμμή ή και ως προς το απόλυτο ή σχετικό μέγεθός τους 

ενδεχομένως να αποτελεί εμπόδιο στην κατανόησή της από τους μαθητές (Post et al, 

1986).  

 Τα ποσοστά σωστών απαντήσεων στους μαθητές με Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες 

στα Μαθηματικά ήταν χαμηλότερα σε όλα τα υποερωτήματα. Οι μαθητές αντιμετώπισαν 

μεγαλύτερη δυσκολία στη σύγκριση άνισων δεκαδικών αριθμών με ποσοστά σωστών 

απαντήσεων που κυμαίνονταν από 27.5% έως 47.1%. Τα ποσοστά σωστών απαντήσεων 

στη σύγκριση ίσων δεκαδικών αριθμών έφταναν από 41.2 έως 54.9%. Επιπλέον, τα 

ποσοστά των μαθητών που δεν απάντησαν σε όλα τα υποερωτήματα ήταν υψηλότερα, 

ενώ η συνολική τους επίδοσή στο 8ο ερώτημα χαμηλότερη σε σχέση με αυτή των μαθητών 

τυπικής ανάπτυξης. Οι δυσκολίες που αντιμετώπισαν, ακόμη και σε αυτό το εύκολο για 

τους άλλους μαθητές ερώτημα, ενδεχομένως να συνδέονται με (α) δυσκολίες κατανόησης 

της θεσιακής αξίας, η οποία είναι βασική προαπαιτούμενη γνώση για τη σύγκριση 

δεκαδικών αριθμών, (β) τις μεγαλύτερες δυσκολίες κατανόησης της έννοιας της ισότητας 

των ρητών αριθμών που αντιμετωπίζουν, ακόμη και σε σχέση με τους μαθητές χαμηλής 

επίδοσης, (γ) δυσκολίες διάκρισης μορφής - πλαισίου κατά την ανάγνωση των πολυψή-

φιων αριθμών που υπήρχαν σε κάποια υποερωτήματα και (δ) τις μεγαλύτερες δυσκολίες 

που αντιμετωπίζουν στην ανάγνωση των δεκαδικών αριθμών, ακόμη και σε σχέση με τους 

μαθητές χαμηλής επίδοσης που, σε αντίθεση με τους μαθητές τυπικής ανάπτυξης, δεν 

αμβλύνονται κατά την μετάβασή τους σε μεγαλύτερες τάξεις (Αγαλιώτης, 2009˙ 2011˙ 

Mazzocco & Devlin, 2008˙ McLeod & Armstrong, 1982).  

 Στο 9ο ερώτημα περιλαμβάνονταν 4 κατηγορίες υποερωτημάτων. Στην πρώτη 

κατηγορία ζητούνταν από τους μαθητές να συγκρίνουν δύο ετερώνυμα κλάσματα με τον 

ίδιο αριθμητή, στη δεύτερη δύο ισοδύναμα κλάσματα, στην τρίτη κατηγορία δύο ετερώνυμα 

κλάσματα με διαφορετικούς όρους και στην τέταρτη δύο ομώνυμα κλάσματα. Οι μαθητές 

αντιμετώπισαν με μεγαλύτερη ευκολία τη σύγκριση των ετερώνυμων και ομώνυμων 

κλασμάτων, με τα ποσοστά σωστών απαντήσεων να κυμαίνονται σε αυτές τις κατηγορίες 

στα ίδια περίπου επίπεδα. Το εύρημα αυτό είναι σε συμφωνία με τα αποτελέσματα 

προηγούμενης έρευνας, σύμφωνα με την οποία η επίδοση των μαθητών τυπικής 

ανάπτυξης στη σύγκριση ομώνυμων και ετερώνυμων κλασμάτων βελτιώνεται κατά τη 

μετάβασή τους σε μεγαλύτερες τάξεις (Mazzocco et al, 2013). Τα υψηλότερα ποσοστά 

λανθασμένων απαντήσεων δόθηκαν και από τις δύο ομάδες μαθητών στα 3 υποερω-

τήματα της κατηγορίας των ισοδύναμων κλασμάτων. Τα ποσοστά αυτά ήταν, για τους 
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μαθητές τυπικής ανάπτυξης, 48.2%, 51.85% και 50.6% και για τους μαθητές με Ειδικές 

Μαθησιακές Δυσκολίες στα Μαθηματικά 72.5%, 68.6% και 72.5%. Όπως έχει διαπιστωθεί, 

η έννοια της ισοδυναμίας αποτελεί πηγή δυσκολιών και στη σύγκριση κλασμάτων 

(Martinie, 2007). Το γεγονός αυτό πιθανόν θα μπορούσε να αποδοθεί στο ότι οι διδακτικές 

προσεγγίσεις που ακολουθούνται στοχεύουν στην κατανόηση της διάταξης και της 

ισοδυναμίας των κλασμάτων κυρίως σε συμβολικό και όχι ταυτοχρονα σε πραξιακό 

επίπεδο (Post et al, 1985). Έτσι, ενώ οι μαθητές γνωρίζουν πως να διατάσσουν κλάσματα 

στερούνται της γνώσης βασικών εννοιών, όπως της ισοδυναμίας (Stafylidou & Vosniadou, 

2004). Επίσης, είναι πιθανόν οι μέθοδοι σύγκρισης κλασμάτων, όπως είναι η 

αναπαραστατική μέθοδος, η διαίρεση των όρων του, η μετατροπή σε ομώνυμα και η 

μέθοδος του σύνθετου κλάσματος (Δαφέρμος, 1996), να μην αναδεικνύονται εξίσου κατά 

τη διδασκαλία της διάταξης κλασμάτων. Οι μαθητές τυπικής ανάπτυξης που φοιτούσαν στη 

Γ΄ τάξη είχαν καλύτερη επίδοση στη σύγκριση κλασμάτων σε σχέση με τους μαθητές της Α΄ 

τάξης. Το γεγονός αυτό ενδεχομένως να συνδέεται με τη σταδιακή κατάκτηση της 

αριθμητικής αξίας και της διάταξης των κλασμάτων και είναι σε συμφωνία με 

αποτελέσματα άλλης έρευνας, σύμφωνα με τα οποία οι μεγαλύτεροι ηλικιακά μαθητές 

χρησιμοποιούν αποτελεσματικότερες στρατηγικές κατά τη σύγκριση κλασμάτων (Stafylidou 

& Vosniadou, 2004). Τα ποσοστά των μαθητών με Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες στα 

Μαθηματικά που δεν απάντησαν ή απάντησαν λανθασμένα ήταν στα υποερωτήματα που 

αφορούσαν ισοδύναμα κλάσματα, αλλά και σε όλα τα υποερωτήματα του 9ου ερωτήματος, 

υψηλότερα σε σχέση με αυτά των μαθητών τυπικής ανάπτυξης. Επιπλέον, η συνολική 

επίδοση στο 9ο ερώτημα των μαθητών με Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες στα Μαθηματικά 

ήταν χαμηλότερη σε σχέση με αυτή των μαθητών τυπικής ανάπτυξης. Τα αποτελέσματα 

αυτά θα μπορούσαν να αποδοθούν (α) στην αύξηση των δυσκολιών που αντιμετωπίζουν 

οι μαθητές αυτοί στη σύγκριση ομώνυμων κλασμάτων κατά τη μετάβασή τους σε 

μεγαλύτερες τάξεις, (β) στις μεγαλύτερες δυσκολίες που αντιμετωπίζουν σε σχέση με τους 

μαθητές τυπικής ανάπτυξης στην κατανόηση ακόμη και των απλούστερων περιπτώσεων 

ισοδύναμων κλασμάτων, καθώς υστερούν τόσο ως προς την ηλικία κατάκτησης όσο και 

ως προς την επίδοση, (γ) στην παρουσία σε αυτούς δυσκολιών στη σύγκριση κλασμάτων 

που δίνονται σε συμβολική αναπαράσταση ακόμη και σε ηλικίες που οι μαθητές τυπικής 

ανάπτυξης τις έχουν υπερβεί (Mazzocco et al, 2013) και (δ) στο ότι οι μαθητές αυτοί 

«χρησιμοποιούν στρατηγικές που δεν γενικεύονται σε όλα τα κλάσματα» (Mazzocco et al, 

2013, σελ. 384).  

 Στο 10ο ερώτημα περιλαμβάνονταν δύο κατηγορίες υποερωτημάτων. Τα 3 



 

                                                                                                                                                          96 

υποερωτήματα αφορούσαν τη σύγκριση δεκαδικών και κλασμάτων άνισων μεταξύ τους και 

τα υπόλοιπα 3 τη σύγκριση δεκαδικών και κλασμάτων ίσων μεταξύ τους (συνολικά 6 

συγκρίσεις). Η σύγκριση δεκαδικού αριθμού και κλάσματος απαιτούσε τη μετατροπή του 

δεκαδικού σε κλάσμα και τη σύγκριση δύο κλασμάτων ή αντίστροφα τη μετατροπή του 

κλάσματος σε δεκαδικό αριθμό και τη σύγκριση δύο δεκαδικών αριθμών. Τα ποσοστά 

σωστών απαντήσεων για τους μαθητές τυπικής ανάπτυξης ήταν για τα υποερωτήματα της 

πρώτης κατηγορίας 61.2%, 51.8%, 56.5% και για τα υποερωτήματα της δεύτερης 

κατηγορίας 44.7%, 36.5% και 25.9%. Αντίστοιχα, τα ποσοστά σωστών απαντήσεων για 

τους μαθητές με Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες στα Μαθηματικά ήταν για την πρώτη 

κατηγορία 43.1%, 35.3%, 45.1%, ενώ για τη δεύτερη 3.9%, 5.9% και 11.8%(6). Όπως 

διαπιστώθηκε, οι μαθητές και των δύο ομάδων αντιμετώπισαν μεγαλύτερες δυσκολίες στη 

δεύτερη κατηγορία υποερωτημάτων. Τα αποτελέσματα αυτά είναι σε συμφωνία με τα 

ευρήματα άλλων ερευνών σε σχέση με τις σημαντικές δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι 

μαθητές στη σύγκριση δεκαδικού και κλάσματος ίσων μεταξύ τους (Martinie, 2007) και 

ενδεχομένως να συνδέονται (α) με ελλείψεις στην κατανόηση της θεσιακής αξίας, αλλά και 

(β) με δυσκολίες στη διάταξη ισοδύναμων κλασμάτων (Martinie, 2007). Πιθανόν, όμως, να 

μπορούν να ερμηνευθούν και με βάση τις αιτίες των δυσκολιών των μαθητών στη διάταξη 

δεκαδικών αριθμών και κλασμάτων που αναλύθηκαν διεξοδικά στην παρουσίαση των 

συμπερασμάτων με βάση τα αποτελέσματα των ερωτημάτων 8 και 9. Τα πολύ χαμηλότερα 

ποσοστά σωστών απαντήσεων σε όλα τα υποερωτήματα, αλλά και η συνολικά χαμηλότερη 

επίδοση των μαθητών με Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες στα Μαθηματικά στο 10ο ερώτημα 

ενδεχομένως να συνδέονται με (α) δυσκολίες οπτικής διάκρισης των δύο διαφορετικών 

συμβολικών αναπαραστάσεων του ρητού αριθμού που χρησιμοποιούνταν σε καθένα από 

τα υποερωτήματα, (β) δυσκολίες στην εκτέλεση των απαιτούμενων πράξεων κατά τη 

μετατροπή του κλάσματος σε δεκαδικό ή αντίστροφα, (γ) μνημονικές δυσκολίες που 

ενδεχομένως να δυσχέραιναν την ανάκληση αριθμητικών δεδομένων κατά τη μετατροπή 

του κλάσματος σε δεκαδικό ή αντίστροφα, (δ) δυσκολίες χώρο–χρονικής οργάνωσης κατά 

την εκτέλεση της ακολουθίας των απαραίτητων για τη σύγκριση των δύο ρητών αριθμών 

ενεργειών, (ε) την αύξηση των δυσκολιών που αντιμετωπίζουν οι μαθητές αυτοί στη 

σύγκριση ομώνυμων κλασμάτων κατά τη μετάβαση τους σε μεγαλύτερες τάξεις, (στ) τις 

μεγαλύτερες δυσκολίες που αντιμετωπίζουν σε σχέση με τους μαθητές τυπικής ανάπτυξης 

στην κατανόηση ακόμη και των απλούστερων περιπτώσεων ισοδύναμων κλασμάτων, 

καθώς υστερούν τόσο ως προς την ηλικία κατάκτησης όσο ως προς την επίδοση, (ζ) την 

παρουσία δυσκολιών στη σύγκριση κλασμάτων που δίνονται σε συμβολική αναπαράσταση 
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ακόμη και σε ηλικίες που οι μαθητές τυπικής ανάπτυξης τις έχουν υπερβεί, (η) τις 

μεγαλύτερες δυσκολίες στην ανάγνωση των δεκαδικών αριθμών, ακόμη και σε σχέση με 

τους μαθητές χαμηλής επίδοσης που, σε αντίθεση με τους μαθητές τυπικής ανάπτυξης, 

δεν αμβλύνονται κατά τη μετάβασή τους σε μεγαλύτερες τάξεις, (θ) τις μεγάλες δυσκολίες 

που αντιμετωπίζουν με την κατανόηση της ισότητας δεκαδικών και κλασμάτων, έννοιας 

αρκετά εύκολης ακόμη και για τους μαθητές χαμηλής επίδοσης και τέλος (ι) τη συχνότερη 

εφαρμογή λανθασμένων στρατηγικών σύγκρισης δεκαδικών αριθμών και κλασμάτων σε 

σχέση με τους μαθητές τυπικής ανάπτυξης, όπως είναι, για παράδειγμα, η διάταξή τους 

μόνο με κριτήριο τη συμβολική αναπαράστασή τους (Αγαλιώτης, 2009˙ 2011˙ Calhoon et 

al, 2007˙ Geary, 2004˙ 2010˙  Mazzocco & Devlin, 2008˙ Mazzocco et al, 2013˙ Miller & 

Mercer, 1997). 

 Το 11ο και τελευταίο ερώτημα περιλάμβανε 6 υποερωτήματα και αφορούσε την 

εκτέλεση πράξεων με κλάσματα. Στο υποερώτημα 11α οι μαθητές έπρεπε να προσθέσουν 

δύο ομώνυμα κλάσματα, στο 11β να αφαιρέσουν δύο ομώνυμα κλάσματα, στο 11γ να 

αφαιρέσουν ένα κλάσμα από έναν ακέραιο αριθμό, στο 11δ να πολλαπλασιάσουν δύο 

κλάσματα, στο 11ε να διαιρέσουν δύο κλάσματα και, τέλος, στο 11στ να διαιρέσουν ένα 

κλάσμα με έναν ακέραιο αριθμό. Το ευκολότερο υποερώτημα για τους μαθητές και των δύο 

ομάδων ήταν αυτό που αφορούσε τον πολλαπλασιασμό κλασμάτων, καθώς σε αυτό 

δόθηκε το υψηλότερο ποσοστό σωστών απαντήσεων. Οι μαθητές τυπικής ανάπτυξης 

απάντησαν σωστά σε ποσοστό 68.3%, ενώ οι μαθητές με Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες 

στα Μαθηματικά σε ποσοστό 51%.Τα ποσοστά σωστών απαντήσεων στα υπόλοιπα 

υποερωτήματα ήταν χαμηλά και για τις δύο ομάδες μαθητών. Οι δυσκολίες των μαθητών 

στην εκτέλεση αυτών των πράξεων θα μπορούσαν να ερμηνευθούν με βάση την εστίαση 

του αναλυτικού προγράμματος σπουδών κυρίως στη διαδικαστική γνώση (Behr et al, 

1983˙ ΔΕΠΠΣ- ΑΠΣ, 2003˙ Τζεκάκη και συν., 2008). Οι  ελλείψεις των μαθητών στην 

εννοιολογική γνώση που αφορά την έννοια του ρητού αριθμού, οι οποίες έχουν 

διαπιστωθεί και ερευνητικά (Δαφέρμος, 2002), πιθανόν να έχουν ως συνέπεια τη δυσκολία 

κατανόησης της σημασίας των συμβόλων που χρησιμοποιούνται κατά την εκτέλεση των 

πράξεων, αλλά και των μεταξύ τους σχέσεων (Hiebert & Wearne, 1986). Επιπλέον, παρά 

την έμφαση που δίνεται στη διαδικαστική γνώση, ενδεχομένως οι μαθητές να παρου-

σιάζουν ελλείψεις και σε βασικούς κανόνες και στρατηγικές που συνδέονται με την 

εκτέλεση των πράξεων με κλάσματα (Hiebert & Wearne, 1986), όπως είναι η μετατροπή 

των ετερώνυμων κλασμάτων σε ομώνυμα, πριν την πρόσθεση ή αφαίρεση τους, και η 

εκτέλεση των αντίστοιχων πράξεων μόνο μεταξύ των αριθμητών τους, η εκτέλεση του 
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πολλαπλασιασμού και της διαίρεσης των κλασμάτων, χωρίς αυτά να μετατραπούν σε 

ομώνυμα, η αντιστροφή του διαιρετέου κατά τη διαίρεση δύο κλασμάτων και η εκτέλεση 

αντί διαίρεσης πολλαπλασιασμού. Επομένως, είναι πιθανόν τα λάθη των μαθητών κατά 

την εκτέλεση της πρόσθεσης ή της αφαίρεσης κλασμάτων να συνδέονται με δυσκολίες 

διάκρισης των ομώνυμων και ετερώνυμων κλασμάτων, με την παράλειψη της μετατροπής 

των ετερώνυμων κλασμάτων σε ομώνυμα, με δυσκολίες στη μετατροπή των ετερώνυμων 

κλασμάτων σε ομώνυμα, αλλά και με δυσκολίες στον υπολογισμό του Ε.Κ.Π. Τα λάθη των 

μαθητών στη διαίρεση κλασμάτων ίσως να συνδέονται με δυσκολίες εύρεσης του 

αντιστρόφου ενός κλάσματος, αλλά και με τη μετατροπή των κλασμάτων σε ομώνυμα 

(Τζεκάκη και συν., 2008). Ειδικότερα, στην πρόσθεση και την αφαίρεση κλασμάτων, η 

αποτυχία των μαθητών ενδεχομένως να συνδέεται με λανθασμένες στρατηγικές που, 

όπως έχει διαπιστωθεί ακολουθούνται συχνά, όπως, για παράδειγμα, η πρόσθεση ή 

αφαίρεση των όρων δύο κλασμάτων χωρίς προηγουμένως να έχουν μετατραπεί σε 

ομώνυμα (Δαφέρμος, 2002). Στους μαθητές με Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες στα 

Μαθηματικά, τα ποσοστά σωστών απαντήσεων ήταν πολύ χαμηλότερα και τα ποσοστά 

μαθητών που δεν απάντησαν πολύ υψηλότερα σε σχέση με αυτά των μαθητών τυπικής 

ανάπτυξης. Επιπλέον, η συνολική επίδοσή τους στο 11ο ερώτημα ήταν χαμηλότερη σε 

σχέση με αυτή των μαθητών τυπικής ανάπτυξης. Τα ευρήματα αυτά είναι σε συμφωνία με 

τα αποτελέσματα άλλων ερευνών που καταδεικνύουν τις ιδιαίτερες δυσκολίες που 

αντιμετωπίζουν οι μαθητές με Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες στα Μαθηματικά σε σχέση με 

τις πράξεις με κλάσματα (Calhoon et al, 2007). Οι δυσκολίες αυτές πιθανόν να συνδέονται 

με (α) δυσκολίες με βασικούς μαθηματικούς όρους όπως ομώνυμα - ετερώνυμα κλάσματα, 

αντίστροφος αριθμός, (β) δυσκολίες χώρο-χρονικής οργάνωσης κατά την εφαρμογή της 

ακολουθίας των απαραίτητων ενεργειών κατά την εκτέλεση των πράξεων, όπως είναι ο 

υπολογισμός του Ε.Κ.Π., η μετατροπή των ετερώνυμων κλασμάτων σε ομώνυμα και η 

εύρεση του αντιστρόφου ενός αριθμού και (γ) μνημονικές δυσκολίες ανάκλησης της σειράς 

των παραπάνω ενεργειών αλλά και των απαραίτητων αριθμητικών δεδομένων (Αγαλιώτης, 

2009˙ 2011˙ Geary, 2004˙ 2010˙ Miller & Mercer, 1997). 

 Τέλος, το μέγιστο σκορ που μπορούσαν να επιτύχουν οι μαθητές απαντώντας 

σωστά σε όλα τα υποερωτήματα ήταν 58 βαθμοί. Οι μαθητές τυπικής ανάπτυξης είχαν 

καλύτερη συνολική επίδοση σε σχέση με τους μαθητές με Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες 

στα Μαθηματικά με Μ.Ο. = 31.72 και τυπική απόκλιση Τ.Α. = 10.92. Επιπλέον, 

διαπιστώθηκε πως η επίδοση των μαθητών δεν διέφερε με βάση το φύλο, ενώ η επίδοση 

των μαθητών της Γ΄ τάξης ήταν καλύτερη σε σχέση με αυτή των μαθητών των τάξεων Α΄ 
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και Β΄. Η διαφορά αυτή στην επίδοση των μαθητών ενδεχομένως να μπορεί να ερμηνευθεί 

με βάση το γεγονός ότι η κατανόηση της σημασίας αλλά και της αριθμητικής αξίας του 

κλάσματος είναι μια σταδιακή διαδικασία, στα ανώτερα στάδια της οποίας βρίσκονται οι 

μεγαλύτεροι ηλικιακά μαθητές (Stafylidou & Vosniadou, 2004). Επιπλέον, η συστηματική 

διδασκαλία γνώσεων και δεξιοτήτων σχετικών με την έννοια του ρητού αριθμού και στις 

δύο βαθμίδες εκπαίδευσης (ΔΕΠΠΣ - ΑΠΣ, 2003), ενδεχομένως να συμβάλλει στην 

κατάκτηση κάποιων από αυτές. 

 Η επίδοση των μαθητών με Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες στα Μαθηματικά ήταν 

χαμηλότερη σε σχέση με αυτή των μαθητών τυπικής ανάπτυξης με Μ.Ο. = 19.84 και 

τυπική απόκλιση Τ. Α. = 9.2. Η επίδοση των μαθητών δεν διέφερε με βάση το φύλο, αλλά 

ούτε και με βάση την τάξη ή την παρακολούθηση των Μαθηματικών σε τμήμα ένταξης ή 

στη γενική τάξη. Τα παραπάνω αποτελέσματα πιθανόν να είναι ενδεικτικά του γεγονότος 

ότι αφενός η συστηματική διδασκαλία των ρητών αριθμών δεν συμβάλλει στην βελτίωση 

των δυσκολιών που αντιμετωπίζουν αυτοί οι μαθητές και αφετέρου οι διδακτικές πρακτικές 

που ακολουθούνται στη διδασκαλία της έννοιας του ρητού αριθμού, ακόμη και στα τμήματα 

ένταξης, δεν ανταποκρίνονται στις ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες των μαθητών με Ειδικές 

Μαθησιακές Δυσκολίες στα Μαθηματικά.  

 Mε βάση τα παραπάνω συμπεράσματα μπορούν να απαντηθούν τα ερευνητικά 

ερωτήματα που τέθηκαν στην παρούσα έρευνα. Το 1ο ερευνητικό ερώτημα αφορούσε το αν 

κατέχουν οι μαθητές βασικές έννοιες και δεξιότητες που συνδέονται με την ως μέρος - όλου 

ερμηνεία του ρητού αριθμού, όπως είναι η μονάδα μέτρησης, η μοναδοποίηση, η εκ νέου 

μοναδοποίηση και η σύνδεση της ως μέρος - όλου ερμηνείας με τις 3 διαφορετικές μορφές 

συμβολικής αναπαράστασης του ρητού αριθμού. Οι μαθητές και των δύο ομάδων αντιμε-

τώπισαν δυσκολίες σε σχέση με την έννοια της μονάδας και την εφαρμογή της διαμέρισης, 

μοναδοποίησης και εκ νέου μοναδοποίησης και ιδιαίτερα στις περιπτώσεις που καλούνταν 

να επιλέξουν μέρος του σχήματος μεγαλύτερο της μονάδας. Όσον αφορά τις 3 μορφές 

συμβολικής αναπαράστασης του ρητού αριθμού και τη σύνδεσή τους με την ως μέρος - 

όλου ερμηνεία, διαπιστώθηκε πως κυρίαρχη ήταν και στις δύο ομάδες μαθητών η σύνδεση 

της ερμηνείας αυτής με την κλασματική μορφή συμβολικής αναπαράστασης του ρητού 

αριθμού.  

 Το 2ο ερευνητικό ερώτημα ήταν αν γνωρίζουν οι μαθητές άλλες ερμηνείες του ρητού 

αριθμού πέρα από την ως μέρος - όλου ερμηνεία. Διαπιστώθηκε, όπως ήταν αναμενόμενο, 

πως η ερμηνεία αυτή ήταν η κυρίαρχη ερμηνεία του ρητού αριθμού στη συνείδηση των μα-

θητών. Η πλειοψηφία των μαθητών τυπικής ανάπτυξης έδωσε ως μοναδική απάντηση την 
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ως μέρος - όλου ερμηνεία, ενώ κανένας από αυτούς τους μαθητές δεν έδωσε πάνω από 

δύο διαφορετικές ερμηνείες. Ακόμη και στις περιπτώσεις, όμως, που δόθηκαν ως 

απάντηση δύο ερμηνείες, η μια από αυτές ήταν η μέρος - όλου. Οι άλλες ερμηνείες που 

αναφέρθηκαν από πολύ μικρό ποσοστό των μαθητών ως μοναδική ή ως δεύτερη 

απάντηση ήταν οι ως πηλίκο, τελεστής και μέτρο ερμηνείες. Αντιθέτως, κανένας από τους 

μαθητές με Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες στα Μαθηματικά δεν έδωσε ως απάντηση άλλη 

ερμηνεία εκτός από τη μέρος - όλου. Η διαφορά αυτή είναι μια από τις ελάχιστες ποιοτικές 

διαφορές μεταξύ των δύο ομάδων. 

 Το 3ο ερευνητικό ερώτημα αφορούσε το αν κατέχουν οι μαθητές θεμελιώδεις έννοιες 

και δεξιότητες όπως αυτές της τοποθέτησης ρητών αριθμών στην αριθμογραμμή, της 

πυκνότητας του συνόλου των ρητών αριθμών, της ισότητας –ισοδυναμίας και της διάταξης 

των ρητών αριθμών και της εκτέλεσης πράξεων με κλάσματα. Όσον αφορά την εύρεση του 

ρητού αριθμού που αντιστοιχούσε σε δοσμένο σημείο στην αριθμογραμμή, το είδος της 

διαμέρισης της μονάδας φαίνεται να επηρέαζε την επίδοση τόσο των μαθητών τυπικής 

ανάπτυξης όσο και των μαθητών με Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες στα Μαθηματικά. Οι 

μαθητές και των δύο ομάδων είχαν μεγαλύτερη ευχέρεια στην περίπτωση που η μονάδα 

είχε διαμεριστεί σε δέκατα, σε σχέση με τις άλλες περιπτώσεις. Στην τοποθέτηση δοσμένου 

δεκαδικού αριθμού στην αριθμογραμμή και οι δύο ομάδες μαθητών είχαν μεγαλύτερες 

δυσκολίες στην περίπτωση που η τοποθέτηση του δεκαδικού αριθμού απαιτούσε 

εφαρμογή της διαμέρισης περισσότερες από μια φορές. Επίσης, και οι δύο ομάδες 

μαθητών αντιμετώπισαν μεγάλες δυσκολίες στο να αντιληφθούν την ύπαρξη άπειρων 

άλλων δεκαδικών αριθμών μεταξύ δύο δοθέντων δεκαδικών αριθμών. 

 Όσον αφορά τη διάταξη ρητών αριθμών, οι μαθητές τυπικής δεν αντιμετώπισαν 

σημαντικές δυσκολίες στη σύγκριση ίσων και άνισων δεκαδικών αριθμών. Αντιμετώπισαν, 

όμως, δυσκολίες στη σύγκριση ισοδύναμων κλασμάτων, αλλά και στη σύγκριση δεκαδικού 

και κλάσματος ίσων μεταξύ τους. Οι μαθητές με Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες στα 

Μαθηματικά αντιμετώπισαν μεγαλύτερες δυσκολίες στη σύγκριση άνισων δεκαδικών 

αριθμών, στη σύγκριση ισοδύναμων κλασμάτων και στη σύγκριση κλάσματος και 

δεκαδικού αριθμού ίσων μεταξύ τους. Οι δυσκολίες των μαθητών και των δύο ομάδων σε 

σχέση με τη σύγκριση ισοδύναμων κλασμάτων και κλάσματος και δεκαδικού αριθμού ίσων 

μεταξύ τους είναι ενδεικτικές ελλιπούς κατανόησης της έννοιας της ισότητας – ισοδυναμίας. 

 Τέλος, η εκτέλεση πράξεων με κλάσματα αποτέλεσε πηγή δυσκολιών για τους 

μαθητές και των δύο ομάδων. Τόσο οι μαθητές τυπικής ανάπτυξης όσο και οι μαθητές με 

Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες στα Μαθηματικά αντιμετώπισαν μεγαλύτερες δυσκολίες 
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στην πρόσθεση, αφαίρεση και διαίρεση κλασμάτων και μικρότερες στον πολλαπλασιασμό 

κλασμάτων. 

 Το τελευταίο ερευνητικό ερώτημα αφορούσε την ύπαρξη διαφορών μεταξύ των 

μαθητών των δύο συγκρινόμενων ομάδων ως προς τις παραπάνω γνώσεις και δεξιότητες. 

Διαπιστώθηκε πως οι μαθητές τυπικής ανάπτυξης είχαν καλύτερη επίδοση σε σχέση με 

τους μαθητές με Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες στα Μαθηματικά στην εφαρμογή της 

μοναδοποίησης και εκ νέου μοναδοποίησης, στη σύνδεση της ως μέρος - όλου ερμηνείας 

με τις 3 διαφορετικές μορφές συμβολικής αναπαράστασης του ρητού αριθμού, στην 

τοποθέτηση δοθέντος δεκαδικού αριθμού στην αριθμογραμμή, στην ερμηνεία του ρητού 

αριθμού, στη σύγκριση δεκαδικών αριθμών, κλασμάτων και δεκαδικού αριθμού με κλάσμα 

και στις πράξεις με κλάσματα. Επίσης, η συνολική επίδοση των μαθητών τυπικής 

ανάπτυξης ήταν καλύτερη σε σχέση με αυτή των μαθητών με Ειδικές Μαθησιακές 

Δυσκολίες στα Μαθηματικά.  

 Στην επίδοση των μαθητών τυπικής ανάπτυξης διαπιστώθηκαν και κάποιες 

διαφοροποιήσεις με βάση την τάξη. Οι μαθητές της Γ΄ τάξης είχαν καλύτερη επίδοση σε 

σχέση με τους μαθητές της  Α΄ και Β΄ τάξης στην εφαρμογή της εκ νέου μοναδοποίησης, 

στη σύνδεση της ως μέρος- όλου ερμηνείας με τις 3 διαφορετικές μορφές συμβολικής 

αναπαράστασης του ρητού αριθμού και στην κατανόηση της έννοιας της πυκνότητας και 

καλύτερη επίδοση σε σχέση με τους μαθητές της Α΄ τάξης στη σύγκριση κλασμάτων. 

Επίσης, τα αγόρια είχαν καλύτερη επίδοση στην εύρεση του ρητού αριθμού που 

αντιστοιχούσε σε δοσμένο σημείο στην αριθμογραμμή σε σχέση με τα κορίτσια. Τέλος, η 

συνολική επίδοση των μαθητών που φοιτούσαν στην Γ΄ τάξη ήταν καλύτερη σε σχέση με 

αυτή των μαθητών των άλλων δύο τάξεων.  

 Στους μαθητές με Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες στα Μαθηματικά, η επίδοση στις 

επιμέρους γνώσεις και δεξιότητες που αξιολογήθηκαν διαφοροποιούνταν με βάση την τάξη 

φοίτησης μόνο στη σύνδεση της ως μέρος - όλου ερμηνείας με τις 3 διαφορετικές μορφές 

συμβολικής αναπαράστασης του ρητού αριθμού, όπου οι μαθητές της Γ΄ τάξης είχαν 

καλύτερη επίδοση σε σχέση με αυτούς των άλλων δύο τάξεων και στην τοποθέτηση 

δοθέντος δεκαδικού αριθμού στην αριθμογραμμή, όπου οι μαθητές της Β΄ τάξης είχαν 

καλύτερη επίδοση σε σχέση με αυτούς της Α΄ τάξης. Η συνολική επίδοση όμως των 

μαθητών δεν διαφοροποιούταν με βάση την τάξη, το φύλο ή την παρακολούθηση των 

Μαθηματικών στη γενική τάξη ή σε τμήμα ένταξης.  

 Συνοψίζοντας τα παραπάνω συμπεράσματα, οι μαθητές με Ειδικές Μαθησιακές 

Δυσκολίες στα Μαθηματικά αντιμετώπισαν μεγαλύτερου βαθμού δυσκολίες σε όλα τα 
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υποερωτήματα, σε σχέση με τους μαθητές τυπικής ανάπτυξης, καθώς τα ποσοστά των 

λανθασμένων απαντήσεων, αλλά και της πλήρους έλλειψης απαντήσεων, ήταν υψηλότερα. 

Επιπλέον, τόσο η επίδοση τους σε όλα τα ερωτήματα, εκτός των 2 ερωτημάτων που 

αφορούσαν την έννοια της πυκνότητας και την εύρεση του ρητού αριθμού που 

αντιστοιχούσε σε δοσμένο σημείο στην αριθμογραμμή, όσο και η συνολική τους επίδοση 

ήταν χαμηλότερη από αυτή των μαθητών τυπικής ανάπτυξης. Ειδικότερα, οι μαθητές 

αντιμετώπισαν δυσκολίες σε σχέση με την έννοια της μονάδας, αλλά και στην εφαρμογή της 

διαμέρισης, της μοναδοποίησης και εκ νέου μοναδοποίησης που ήταν μεγαλύτερες στις 

περιπτώσεις που καλούνταν να επιλέξουν μέρος του σχήματος μεγαλύτερο της μονάδας. 

Στο ερώτημα που αφορούσε τη σύνδεση της ως μέρος – όλου ερμηνείας με τις 3 

συμβολικές αναπαραστάσεις του ρητού αριθμού, κυρίαρχη απάντηση ήταν, σε όσους από 

τους μαθητές απάντησαν σωστά, η σύνδεση με το κλάσμα. Μεγαλύτερη ήταν και η 

προσκόλληση των μαθητών στην ως μέρος - όλου ερμηνεία αφού, ήταν η μοναδική 

ερμηνεία του ρητού αριθμού που δόθηκε ως απάντηση στο αντίστοιχο ερώτημα. Στην 

τοποθέτηση ρητού αριθμού στην αριθμογραμμή οι μαθητές αντιμετώπισαν μεγαλύτερη 

δυσκολία στις περιπτώσεις που η διαμέριση της μονάδας ήταν διαφορετική από τη 

διαμέριση σε δέκατα όσο και στην περίπτωση στην οποία έπρεπε να εφαρμόσουν 

διαμέριση της μονάδας περισσότερες από μια φορές. Όσον αφορά την έννοια της 

πυκνότητας, ελάχιστοι μαθητές είχαν κατανοήσει την ύπαρξη άπειρων δεκαδικών αριθμών 

μεταξύ των δύο δοθέντων δεκαδικών. Στην περίπτωση της σύγκρισης δύο ρητών αριθμών 

οι μαθητές αντιμετώπισαν μεγαλύτερες δυσκολίες στις περιπτώσεις που καλούνταν να 

συγκρίνουν δύο άνισους δεκαδικούς αριθμούς, δύο ισοδύναμα κλάσματα ή ένα κλάσμα και 

ένα δεκαδικό αριθμό που ήταν ίσοι μεταξύ τους. Σημαντικές ήταν και οι δυσκολίες των 

μαθητών στην εκτέλεση των πράξεων με κλάσματα και μεγαλύτερες στην πρόσθεση, 

αφαίρεση και διαίρεση. Τέλος, με εξαίρεση τα ερωτήματα που αφορούσαν στη σύνδεση της 

ως μέρος - όλου ερμηνείας με τις 3 διαφορετικές μορφές συμβολικής αναπαράστασης του 

ρητού αριθμού και στην τοποθέτηση δοθέντος δεκαδικού αριθμού στην αριθμογραμμή, στα 

οποία η επίδοση των μαθητών διαφοροποιούνταν με βάση την ηλικία, δεν διαπιστώθηκε 

άλλη διαφοροποίηση στην επίδοση με βάση το φύλο, την ηλικία ή την παρακολούθηση του 

μαθήματος των Μαθηματικών στη γενική τάξη ή σε τμήμα ένταξης.   

  Όπως προκύπτει από τα αποτελέσματα της παρούσας έρευνας, τόσο οι μαθητές 

τυπικής ανάπτυξης και μέσης επίδοσης στα Μαθηματικά όσο και οι μαθητές με Ειδικές 

Μαθησιακές Δυσκολίες στα Μαθηματικά έκαναν τα ίδια λάθη, τα οποία, όμως, όπως 

διαπιστώθηκε, σημειώνονται σε μεγαλύτερο βαθμό από τους μαθητές με Ειδικές 
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Μαθησιακές Δυσκολίες στα Μαθηματικά. Το εύρημα αυτό ενδεχομένως να μπορεί να 

ερμηνευθεί με βάση τη φύση της έννοιας του ρητού αριθμού, αλλά και τον τρόπο 

διδακτικής προσέγγισης της. Η κατανόηση της έννοιας του ρητού αριθμού προϋποθέτει την 

κατάκτηση αρκετών και σύνθετων γνώσεων και δεξιοτήτων. Η επιφανειακή προσέγγιση 

των ερμηνειών του ρητού αριθμού, η έμφαση που δίνεται στην ως μέρος – όλου ερμηνεία 

του, καθώς και η περιορισμένη σημασία που δίνεται στις υποκείμενες των ερμηνειών 

αυτών έννοιες, πιθανόν να έχουν ως συνέπεια τις κοινές ελλείψεις των μαθητών τόσο στην 

εννοιολογική όσο και στη διαδικαστική γνώση. Επιπλέον, η κυρίαρχη θέση της διαδικα-

στικής γνώσης στη διδασκαλία αρκετών γνώσεων και δεξιοτήτων, όπως είναι για 

παράδειγμα η διάταξη των ρητών αριθμών ή οι πράξεις με ρητούς αριθμούς, χωρίς τη 

διασφάλιση της κατάκτησης της απαραίτητης εννοιολογικής γνώσης, ενδεχομένως να 

περιορίζει το ρόλο των γνωστικών ιδιαιτεροτήτων που χαρακτηρίζουν τους μαθητές με 

Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες στα Μαθηματικά. Οι γνωστικές αυτές δυσκολίες των 

μαθητών πιθανόν όμως να διαφοροποιούν ποιοτικά και να καθιστούν πιο σύνθετες τις 

αιτίες και τους μηχανισμούς που οδήγησαν τους μαθητές Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες 

στα Μαθηματικά σε λανθασμένες απαντήσεις. 

  

4.2. Περιορισμοί της έρευνας 

 

 Κατά την πραγματοποίηση της παρούσας έρευνας υπήρξαν αρκετοί περιορισμοί, 

στους οποίους κρίνεται σκόπιμο να γίνει αναφορά. Ο αριθμός των συμμετεχόντων στην 

έρευνα, 85 μαθητές τυπικής ανάπτυξης και 51 μαθητές με Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες 

στα Μαθηματικά, ήταν αρκετά μικρός. Η περιορισμένη αυτή συμμετοχή οφείλεται στο 

γεγονός ότι, αν και το αίτημα συμμετοχής στην έρευνα στάλθηκε σε όλα σχεδόν τα 

Γυμνάσια με ή χωρίς τμήμα ένταξης της επικράτειας (εκτός περιορισμένου αριθμού, επειδή 

δεν ήταν εφικτή η επικοινωνία), υπήρξε μεγάλη δυσκολία εξασφάλισης της συναίνεσης των 

Διευθυντών των σχολείων. 

 Υπεύθυνοι για την επιλογή των συμμετεχόντων αλλά και τη διεξαγωγή της έρευνας, 

ήταν οι εκπαιδευτικοί που δίδασκαν το μάθημα των Μαθηματικών στις γενικές τάξεις ή τα 

τμήματα ένταξης των σχολείων που δέχτηκαν τελικά να συμμετάσχουν στην έρευνα. Αυτό 

είχε ως άμεση συνέπεια να μην υπάρχει πρόσβαση στις διαγνώσεις των μαθητών με 

Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες στα Μαθηματικά. Έτσι, πέρα από τη βασική διάγνωση των 

μαθητών, δεν υπήρχε καμία επιπλέον πληροφόρηση για τις ειδικότερες γνωστικές τους 
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δυσκολίες. Πιθανόν, αρκετοί από τους μαθητές να αντιμετώπιζαν αναγνωστικές δυσκολίες, 

παράμετρος, η οποία όμως, υπό αυτές τις συνθήκες, δεν ήταν δυνατόν να ληφθεί υπόψη 

κατά τη διεξαγωγή της έρευνας. Επίσης, λόγω του περιορισμένου αριθμού των 

συμμετεχόντων με Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες στα Μαθηματικά, δεν έγινε διάκριση, 

κατά την ποσοτική ανάλυση των δεδομένων, μεταξύ των διαφόρων κατηγοριών Ειδικών 

Μαθησιακών Δυσκολιών. 

 Η αξιολόγηση της επίδοσης των μαθητών στα Μαθηματικά που ήταν και βασικό 

κριτήριο για την επιλογή των συμμετεχόντων, πραγματοποιήθηκε από τους υπεύθυνους 

για την έρευνα εκπαιδευτικούς με βάση υποκειμενικά κριτήρια. Η αδυναμία αξιολόγησης 

της επίδοσης των μαθητών και της επιλογής τους με βάση κάποια αντικειμενικά κριτήρια 

(λόγω και της απουσίας κάποιου σχετικού σταθμισμένου εργαλείου στο ελληνικό 

εκπαιδευτικό σύστημα) αποτελεί και αυτή ένα σημαντικό μειονέκτημα για την παρούσα 

έρευνα. 

 Τέλος, ο αρχικός σχεδιασμός της έρευνας περιλάμβανε την πραγματοποίηση 

ημιδομημένης συνέντευξης με 20 εκ των συμμετεχόντων, καθώς δεν ήταν εφικτό να 

διασφαλιστεί η συναίνεση συμμετοχής σε αυτή τη διαδικασία σε περισσότερα από δύο 

σχολεία και πέρα από έναν περιορισμένο αριθμό μαθητών σε καθένα από αυτά. Αν και η 

διαδικασία αυτή πραγματοποιήθηκε, η μεγάλη χρονική διάρκεια που απαιτούνταν για τη 

χορήγηση του ερευνητικού εργαλείου στους μαθητές σε συνδυασμό με τους χρονικούς 

περιορισμούς που επέβαλλε η εύρυθμη λειτουργία των σχολείων είχαν ως συνέπεια τη 

συλλογή περιορισμένου όγκου δεδομένων. Για τους παραπάνω λόγους, η ποιοτική 

ανάλυση λαθών εξαιρέθηκε και η παρούσα έρευνα περιορίστηκε στην ποσοτική μόνο 

ανάλυση των δεδομένων που συλλέχθηκαν. 

 

4.3. Προτάσεις  

  

 Παρά τους σημαντικούς περιορισμούς που υπήρξαν κατά την πραγματοποίηση της, 

η παρούσα έρευνα αποτέλεσε μια πρώτη προσπάθεια χαρτογράφησης και σύγκρισης των 

γνώσεων και δεξιοτήτων των μαθητών τυπικής ανάπτυξής και των μαθητών με Ειδικές 

Μαθησιακές Δυσκολίες στα Μαθηματικά που φοιτούν στις γενικές τάξεις ή σε τμήματα 

ένταξης των ελληνικών Γυμνασίων. Με βάση τα συμπεράσματα της έρευνας αυτής 

μπορούν να προκύψουν κάποιες ουσιαστικές προτάσεις τόσο για την αξιολόγηση και τη 

διδασκαλία των γνώσεων και δεξιοτήτων που συνδέονται με την έννοια του ρητού αριθμού 

όσο και για την πραγματοποίηση μελλοντικών ερευνών. 
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 Όπως διαπιστώθηκε, η ως μέρος - όλου ερμηνεία ήταν η κυρίαρχη ερμηνεία στη 

σκέψη όλων των μαθητών. Μια σημαντική αλλαγή στη διδακτική προσέγγιση των 

ερμηνειών του ρητού αριθμού, αλλά και στο σχεδιασμό των αναλυτικών προγραμμάτων 

σπουδών θα ήταν η ισότιμη προσέγγιση και των 5 ερμηνειών του ρητού αριθμού και η 

ανάδειξη των κοινών και διαφοροποιητικών στοιχείων τους. Αυτό θα συμβάλλει στο να 

αποκτήσουν οι μαθητές ολοκληρωμένη αντίληψη σε σχέση με τις ερμηνείες του ρητού 

αριθμού. 

 Κάποιες σημαντικές δυσκολίες των μαθητών που αναδείχθηκαν μέσα από την 

παρούσα έρευνα ήταν σε σχέση με βασικές έννοιες και δεξιότητες, όπως της διαμέρισης, 

της μονάδας μέτρησης, της μοναδοποίησης και της εκ νέου μοναδοποίησης. Η εστίαση της 

διδασκαλίας στην κατανόηση και κατάκτηση των παραπάνω γνώσεων και δεξιοτήτων με τη 

χρήση ποικίλων υλικών και μέσων, πριν την εφαρμογή τους σε συμβολικό επίπεδο, θα 

συμβάλλει σημαντικά στην κατανόηση των ερμηνειών του ρητού αριθμού. 

 Οι σημαντικές δυσκολίες των μαθητών στη διάταξη ρητών αριθμών αλλά και στις 

πράξεις είναι ενδεικτικές των ελλείψεών τους στη διαδικαστική γνώση. Η βελτίωση της 

εννοιολογικής γνώσης των μαθητών σε σχέση με την έννοια και τις ερμηνείες του ρητού 

αριθμού και η αισθητοποίηση της σημασίας των ομώνυμων και ετερώνυμων κλασμάτων, 

της ισοδυναμίας κλασμάτων, αλλά και των πράξεων με κλάσματα σε πραξιακό επίπεδο 

ενδεχομένως να αποτελέσει έρεισμα για την άρση αυτών των δυσκολιών. 

 Τέλος, όπως διαπιστώθηκε, οι κοινές με αυτές των μαθητών τυπικής ανάπτυξης 

δυσκολίες των μαθητών με Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες στα Μαθηματικά πιθανόν να 

εντείνονται λόγω των ιδιαίτερων γνωστικών τους χαρακτηριστικών. Κρίνεται λοιπόν 

απαραίτητος ο σχεδιασμός των κατάλληλων για τις ανάγκες αυτών των μαθητών 

αναλυτικών προγραμμάτων σπουδών. Επιπλέον, όσον αφορά την εκπαιδευτική πράξη, 

στον περιορισμό των δυσκολιών των μαθητών θα συμβάλλει σημαντικά η χρήση των 

κατάλληλων για τις ειδικές  εκπαιδευτικές τους ανάγκες υλικών, μέσων και προσαρμογών. 

Έτσι, για παράδειγμα, η χρήση συγκεκριμένου υλικού ενδεχομένως να βοηθήσει στην 

κατανόηση της έννοιας της μονάδας μέτρησης και στην κατάκτηση της μοναδοποίησης και 

εκ νέου μοναδοποίησης. Στην περίπτωση των δυσκολιών κατανόησης της έννοιας της 

μοναδοποίησης και εκ νέου μοναδοποίησης και με την προϋπόθεση ότι δεν υπάρχουν 

δυσκολίες στην λεπτή κινητικότητα και στον οπτικό-κινητικό συντονισμό, θα μπορούσαν να 

δοθούν στους μαθητές ίσα χάρτινα τετράγωνα, τα οποία εκ των προτέρων έχουν χωριστεί 

με έντονη γραμμή σε διαφορετικό αριθμό ισοδύναμων μερών το καθένα. Για να 

κατανοήσουν την έννοια της μοναδοποίησης, της ανασύνθεσης, δηλαδή, της μονάδας από 
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τα ισοδύναμα της μέρη, θα μπορούσε να ζητηθεί από τους μαθητές να κόψουν με ψαλίδι, 

ακολουθώντας τις υπάρχουσες γραμμές, τα σχήματα σε ισοδύναμα μέρη, να ενώσουν τα 

μέρη κάθε σχήματος συνθέτοντας πάλι την ακέραια μονάδα και να καταγράψουν τον 

αριθμό των ισοδύναμων μερών κάθε σχήματος, εφαρμόζοντας ουσιαστικά τη μοναδο-

ποίηση. Μετά τη διδασκαλία της μοναδοποίησης και χρησιμοποιώντας το ίδιο υλικό, θα 

μπορούσε να ζητηθεί από τους μαθητές να επιλέξουν ένα από τα σχήματα, να κόψουν με 

το ψαλίδι καθένα από τα ισοδύναμα μέρη του στον ίδιο αριθμό ισοδύναμων μερών και να 

καταγράψουν το νέο αριθμό ισοδύναμων μερών από τα οποία αποτελείται το αρχικό 

σχήμα. Η επανάληψη αυτής της διαδικασίας περισσότερες από μια φορές θα μπορούσε να 

βοηθήσει τους μαθητές να κατανοήσουν τη σημασία της εκ νέου μοναδοποίησης.  Η 

διδασκαλία ειδικών τεχνικών και η χρήση υπολογιστικής μηχανής θα συμβάλλει στην 

αντιμετώπιση των δυσκολιών των μαθητών σε σχέση με την εκτέλεση πράξεων και την 

ανάκληση αριθμητικών δεδομένων. Επίσης, η χρήση μεγεθυμένων αριθμογραμμών θα 

μπορούσε να αντισταθμίσει τις ενδεχόμενες δυσκολίες στη λεπτή κινητικότητα των 

μαθητών. Τέλος, η απλούστερη διατύπωση των ερμηνειών του ρητού αριθμού, εννοιών, 

ορισμών και κανόνων πιθανόν να περιόριζε τις δυσκολίες των μαθητών με τη μαθηματική 

ορολογία. 

 Περνώντας στις προτάσεις για μελλοντικές έρευνες, η παρούσα εργασία αποτέλεσε 

μια αδρή καταγραφή και σύγκριση των γνώσεων και δεξιοτήτων των μαθητών με και χωρίς 

Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες στα Μαθηματικά. Μια ουσιαστική συμβολή στην 

ενδελεχέστερη μελέτη των δυσκολιών των μαθητών θα ήταν αφενός η διερεύνηση του 

ζητήματος σε έναν ευρύτερο μαθητικό πληθυσμό και η διάκριση μεταξύ των διαφόρων 

κατηγοριών Ειδικών Μαθησιακών Δυσκολιών των μαθητών με Ειδικές Μαθησιακές 

Δυσκολίες στα Μαθηματικά και αφετέρου η πραγματοποίηση στη νέα αυτή έρευνα 

ποιοτικής ανάλυσης των λαθών των μαθητών. Έτσι, θα ήταν εφικτός ο εντοπισμός των 

πραγματικών αιτίων των δυσκολιών των μαθητών, αλλά και η διαμόρφωση διδακτικών 

προτάσεων που ανταποκρίνονται στις ανάγκες τους. 

 Ιδιαίτερο ενδιαφέρον θα είχε επίσης η συγκριτική μελέτη των γνώσεων και 

δεξιοτήτων μαθητών με και χωρίς Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες στα Μαθηματικά σε 

σχέση και με τις ερμηνείες του ρητού αριθμού που δεν διερευνήθηκαν στην παρούσα 

έρευνα. Μια τέτοια έρευνα θα συμβάλλει στην πληρέστερη χαρτογράφηση των δυσκολιών 

των μαθητών και θα προσφέρει πολύτιμες πληροφορίες τόσο για τη διδακτική πράξη όσο 

και για το σχεδιασμό νέων αναλυτικών προγραμμάτων σπουδών. 

 Τέλος, εξίσου σημαντική συμβολή στη διερεύνηση του ζητήματος των δυσκολιών 
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μαθητών σε σχέση με την έννοια του ρητού αριθμού θα είχε η καταγραφή των απόψεων 

των εκπαιδευτικών της πρωτοβάθμιας, αλλά και της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης για 

αυτές τις δυσκολίες. Η ταυτόχρονη καταγραφή των διδακτικών πρακτικών που ακολου-

θούνται από τους εκπαιδευτικούς μπορεί να συντελέσει στη σκιαγράφηση της εκπαιδευ-

τικής πραγματικότητας και να κάνει ευκολότερη τη διαμόρφωση ουσιαστικών προτάσεων 

για τη βελτίωση της εκπαιδευτικής πράξης.  
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Παράρτημα 

  
Στοιχεία Μαθητή /τριας : 
 

Φύλο:         ΑΓΟΡΙ / ΚΟΡΙΤΣΙ 

Ημεροχρονολογία γέννησης :           ……… /………./……...                              

Τάξη :             

Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες :     ΝΑΙ / ΟΧΙ                 Είδος : ...........................         

 

Παρακολούθηση Μαθηματικών σε :   Γενική τάξη / Τμήμα ένταξης / Γενική τάξη με  

                                                               παράλληλη στήριξη       

Ημερομηνία Συμπλήρωσης : 

 
 
 
 
 
 
1. Χρωμάτισε κάθε σχήμα  ώστε να ταιριάζει με τον δοσμένο αριθμό. 

 

   (α) 
5

8
 του κύκλου                 (β)  

32 4 από τους κύκλους             (γ)  
3

4
 του ορθογωνίου            

                                                                                                                                 
 

                                                                                                
 
 
 
 
 
2. Χρωμάτισε κάθε σύνολο ώστε να ταιριάζει με τον δοσμένο αριθμό. 
 
 

(α) 
1

3
του συνόλου             (β)   

1

3
του εξαγώνου        (γ) 

3
41 από τα σύνολα των κύκλων 

        των τριγώνων 
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3. Γράψε το κλάσμα, τον δεκαδικό, και το ποσοστό για το έντονα χρωματισμένο μέρος.  
 

Σχήμα Κλάσμα  Δεκαδικός  Ποσοστό 
 

 
 

   

 

      
 

   

 

      
 

 
 

  

 
 
 
 
 
4. Στα  παρακάτω σχήματα, γράψε τον αριθμό που δηλώνει το μήκος της αριθμογραμμής 
στο σημείο που σημειώνεται με βέλος. 
 

(α)   
                                                                                           

                                                                                                                       
 
 
(β) 

 
 
 
(γ) 
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5. Με τον καλύτερο τρόπο που μπορείς, σημείωσε σε κάθε αριθμογραμμή ένα σημείο για να 
αναπαραστήσεις τους  δεκαδικούς αριθμούς που δίνονται παρακάτω :  
 
 
(α) 0,5 
 

     
 
 
(β) 2,6 
 

 
 
 
(γ) 3,25 
 

 
 
 
 
 
 
 
6.Υπάρχουν δεκαδικοί αριθμοί ανάμεσα  στους αριθμούς 0.3 και 0.4; Ποιοι και πόσοι;  
 
………………………………………………………………………………………………………….................... 
………………………………………………………………………………………………………….................... 
………………………………………………………………………………………………………….................... 
………………………………………………………………………………………………………….................... 
 
 
 
 
 
7. Εξήγησε όλους τους τρόπους που μπορείς να σκεφτείς για να περιγράψεις τη σημασία ή τις 

σημασίες του κλάσματος  
3

4
.  

 
…………………………………………………………………………………………………………................................ 
…………………………………………………………………………………………………………................................ 
…………………………………………………………………………………………………………................................ 
…………………………………………………………………………………………………………................................ 
…………………………………………………………………………………………………………................................ 
…………………………………………………………………………………………………………................................ 
…………………………………………………………………………………………………………................................ 
…………………………………………………………………………………………………………................................ 
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8. Σε καθένα από τα παρακάτω ζευγάρια αριθμών κύκλωσε τον αριθμό με τη μεγαλύτερη 
αξία. Αν  σε κάποιο ζευγάρι οι αριθμοί είναι ίσοι σε αξία,  κύκλωσε και τους δύο.  
 
 
(α)    4.7,   4.08                     (β) 0.3,    0.30                    (γ)  0.37,      0.216   
 
  
 
(δ)   2.621,  2.0687986          (ε) 1.27,   1.270                (στ) 7.04,   7.040 
 
 
 
 
 
 
 
 
9. Σε καθένα από τα παρακάτω ζευγάρια κλασμάτων κύκλωσε το κλάσμα με τη μεγαλύ-
τερη αξία.  Αν  σε κάποιο ζευγάρι τα κλάσματα είναι ίσα σε αξία,  κύκλωσε και τα δύο. 
 
 
 
         (α)                          (β)                          (γ)                          (δ) 

   ,                      ,                      ,                     ,       
 
          
     
 
         (ε)                         (στ)                          (ζ)                         (η) 

  ,                        ,        ,               ,     

 

     

      

 

         (θ)                           (ι)                         (ια)                        (ιβ)  

            ,                 ,                     ,                  ,     
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10. Σε καθένα από τα παρακάτω ζευγάρια αριθμών κύκλωσε τον αριθμό με τη μεγαλύτερη 
αξία. Αν  σε κάποιο ζευγάρι οι αριθμοί είναι ίσοι σε αξία,  κύκλωσε και τους δύο.  
       
 
 
 
        (α)                                 (β)                                   (γ) 

              ,                       ,                        ,       
 
 
 
 
       (δ)                                    (ε)                                 (στ) 

             ,                         ,                         ,    
 
 
 
 
 
        
 
 
 
11. Να γίνουν οι πράξεις: 
 

(α) 
1 2

3 5
                                                  (β) 

3 1

4 2
   

 
 
 
 

(γ) 
3

2
8

                                               (δ) 
3 2

6 7
 = 

 
 
 
 

(ε) 
5 2

:
7 9

                                                  (στ) 
1

: 3
12
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