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Περίληψη 

Η συνειδητοποίηση ότι πολλές από τις ιδιότητες που ισχύουν για τις αριθμητικές πράξεις με 

φυσικούς αριθμούς δεν ισχύουν για τις πράξεις με κλασματικούς αριθμούς θα πρέπει να 

διδάσκεται ήδη από το δημοτικό, αφού αποτελεί σημαντικό στοιχείο εννοιολογικής 

κατανόησης. Οι έρευνες δείχνουν πως η καλή διαδικαστική γνώση των κλασμάτων , μπορεί 

να συνυπάρχει με ανακριβή εννοιολογική κατανόηση των διαδικασιών. Πιο απλά, οι 

μαθητές είναι πολύ πιθανό να μπορούν να απομνημονεύσουν τους αλγόριθμους των 

κλασματικών αριθμητικών πράξεων χωρίς να τους καταλαβαίνουν. Γι’ αυτό είναι 

σημαντικό, πέρα από την αξιολόγηση της κατανόησης του μεγέθους που αναπαριστούν τα 

μεμονωμένα κλάσματα, να αξιολογείται και η κατανόηση του μεγέθους που παράγεται από 

τις κλασματικές πράξεις, κάτι που έχει ονομαστεί ως Κατεύθυνση της Επίδρασης. Η 

τελευταία ελέγχθηκε σε μαθητές χωρίς Eιδικές Eκπαιδευτικές Ανάγκες (n=112) και σε 

μαθητές με Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες (n=46) Ε  ́και Στ  ́Δημοτικού. Τα αποτελέσματα  

έδειξαν πως τα κλάσματα αποτελούν μία δύσκολη γνωστική περιοχή και για τις δύο ομάδες 

μαθητών και πως οι μαθητές Δημοτικού δυσκολεύονται τόσο στην κατανόηση του μεγέθους 

των μεμονωμένων κλασμάτων όσο και στην κατανόηση του μεγέθους που παράγεται από 

τις κλασματικές πράξεις, σκεπτόμενοι τις ιδιότητες που ισχύουν για τις αριθμητικές πράξεις 

με τους φυσικούς αριθμούς. Τα ευρήματα συζητούνται διεξοδικότερα και γίνονται 

προτάσεις για την άρση των δυσκολιών. 

 

Λέξεις κλειδιά: 

Εννοιολογική γνώση, διαδικαστική γνώση, κλασματικές αριθμητικές πράξεις, κατεύθυνση 

της επίδρασης, Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες  
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Abstract 

Realizing that many properties of whole number arithmetic differ from the properties 

of fraction arithmetic must be taught as soon as students attend elementary school, 

because it is an essential element of conceptual knowledge. Research shows that high 

procedural knowledge of fraction arithmetic can coexist with low conceptual 

knowledge in the same area. In other words, it is possible that students may be able to 

memorize the algorithms of fraction arithmetic without understanding them as well.  

That is why it is important to assess not only the understanding of the size of 

individual fractions, but also the understanding of the size that is produced from 

fraction arithmetic, something that has been called Direction of Effects. The latter was 

assessed in Greek typical achieving students (n=112) and students with specific 

learning difficulties (n=46), from grades 5th to 6th. Results showed that fractions are  

generally a difficult domain area for both student types and that elementary school 

students face difficulties not only at representing the size of individual fractions but 

also at understanding the size that is produced from fraction arithmetic by thinking the 

properties of whole number arithmetic. Results are further discussed and teaching 

practices that may help students overcome these difficulties are proposed. 

 

Keywords: 

Fraction arithmetic, conceptual knowledge, procedural knowledge, direction of 

effects, specific learning difficulties  
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Πρόλογος 

 Αφορμή για τη συγγραφή της παρούσης εργασίας στάθηκε η μακρόχρονη επαφή 

με μαθητές που τους ταλαιπωρούσε το γνωστικό αντικείμενο των Μαθηματικών , αλλά 

και η προσωπική εμπειρία μου ως μαθήτρια να διαβάζω επιμελώς τύπους, κανόνες, 

θεωρίες, χωρίς να μπορώ να ανταποκρίνομαι με την ίδια ακρίβεια στα διάφορα σύνθετα 

προβλήματα. Η αναζήτηση των τρόπων που μπορούν να διευκολύνουν την κατάκτησή 

τους, και ιδιαίτερα όσον αφορά τους μαθητές με Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες, έχει 

τεθεί επιδιωκόμενος στόχος. 

 Πριν την παρουσίαση της παρούσης εργασίας, θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους , 

όσοι στάθηκαν δίπλα μου σε αυτό το μακρύ και γεμάτο γνώσεις ταξίδι.  

 Αρχικά, τον επιβλέποντα καθηγητή μου, Ιωάννη Αγαλιώτη, για την καθοδήγηση 

στην επιλογή των κλασμάτων ως τομέα διερεύνησης. Η ποιότητα του επιπέδου γνώσεων 

και της επιστημονικής κατάρτισης που απέκτησα κοντά του αποτελούν πολύτιμα δώρα 

ζωής. Τον ευχαριστώ και για την πολυεπίπεδη υπομονή του και στήριξή του, ακόμη και 

όταν όλα έβγαζαν σε αδιέξοδο.  

 Ευχαριστώ τον άντρα μου, ανεκτίμητο συνοδοιπόρο, με καρτερική υπομονή και 

συνεχή ηθική στήριξη σε όλους τους τομείς. Ευχαριστώ και τον γιο μας, την καλύτερη 

μελέτη περίπτωσης, το μεγαλύτερο εμπόδιο στην ταχύτητα εκπλήρωσης υποχρεώσεων, 

την αιτία συνεχών συγκρούσεων ρόλων, αλλά και το μεγαλύτερο κίνητρο να θέλω να 

κινούμαι ποιοτικά και να διερευνώ με μεγαλύτερο ζήλο τα ζητήματα εκπαιδευτικής 

φύσης. Μεγάλο ευχαριστώ και στους γονείς μου, οι οποίοι στέκονταν κι εκείνοι δίπλα 

μου με οποιονδήποτε τρόπο μπορούσαν.  

 Ευχαριστώ πολύ κι όλους τους εκπαιδευτικούς και συμφοιτητές μου που 

στήριξαν την έρευνά μου και δέχθηκαν να βοηθήσουν στην εύρεση συμμετεχόντων, 

αλλά και τους ίδιους τους μαθητές που με τόση υπομονή ανταποκρίθηκαν στην επίλυση 
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όλων των στοιχείων του ερωτηματολογίου. Η εύρεση δείγματος ίσως αποτελεί  το πιο 

επίπονο και ψυχοφθόρο κομμάτι ενός ερευνητικού πονήματος για την ελληνική 

ερευνητική πραγματικότητα.  

 Το τελευταίο ευχαριστώ ανήκει σε όλους τους επιστήμονες και ερευνητές με 

συγγραφική δραστηριότητα, τις εργασίες των οποίων διάβαζα και αποτελούσαν την άυλη 

συντροφιά μου και την πηγή των πληροφοριών που αποκτούσα. 
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Εισαγωγή 

 Η μαθηματική γνώση είναι σημαντική τόσο για την ακαδημαϊκή όσο και για την 

επαγγελματική επιτυχία (Sadler & Tai, 2007). Τα θεμέλια της μετέπειτα επιτυχίας 

θέτονται από νωρίς, αφού η μαθηματική επίδοση στην ηλικία των 7 ετών μπορεί να 

προβλέψει το κοινωνικο-οικονομικό προφίλ στην ηλικία των 42 ετών, ακόμη και μετά 

τον έλεγχο της γενικής νοημοσύνης, της αναγνωστικής ικανότητας και του κοινωνικο-

οικονομικού επιπέδου των γονέων (Ritchie & Bates, 2013).  

 Παρ’ όλα αυτά, τα ειδικά χαρακτηριστικά των μαθηματικών, τα καθιστούν από 

τα δυσκολότερα διδακτικά αντικείμενα. Τα χαρακτηριστικά αυτά είναι αφενός η δυαδική 

τους φύση, το ότι αποτελούνται, δηλαδή, από ενέργεια λογικής συσχέτισης και προϊόν 

και αφετέρου η εποικοδομιστική τους φύση, το ότι δηλαδή η οργάνωση των ιδεών πρέπει 

να υλοποιηθεί από το ίδιο το άτομο με απαραίτητη την ύπαρξη συνοχής και διασύνδεσης 

αυτών. Επιπρόσθετα, κάποια ακόμη χαρακτηριστικά των μαθηματικών που συμβάλλουν 

στη δυσκολία τους είναι ο αφηρημένος-γενικευτικός χαρακτήρας του μαθηματικού 

κώδικα επικοινωνίας,  η ιεραρχική οργάνωση των μαθηματικών γνώσεων και 

δεξιοτήτων, αλλά και η πολλαπλή και επάλληλη αναπαράσταση των μαθηματικών 

εννοιών (Αγαλιώτης, 2011). 

 Ανάμεσα στους διάφορους τομείς των μαθηματικών, η καλή επίδοση στα 

κλάσματα στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση είναι τόσο σημαντική, ώστε να θεωρείται 

προγνωστικός δείκτης της μετέπειτα μαθηματικής μαθησιακής πορείας των μαθητών 

(Bailey κ.ά., 2012; Booth & Newton, 2012; Siegler κ.ά., 2012) , ανεξάρτητα από το 

νοητικό δυναμικό, τις γνωστικές λειτουργίες που αφορούν τη μνήμη, το πολιτισμικό 

υπόβαθρο και τη γλωσσική ικανότητα των τελευταίων (Siegler κ.ά., 2012).  
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 Η σημαντικότητα, ωστόσο, των  κλασμάτων επεκτείνεται και πέραν των 

σχολικών χρόνων, αφού αυτά χρειάζονται ακόμη και σε επαγγέλματα που δεν απαιτούν 

τη γνώση ανώτερων μαθηματικών, όπως είναι η νοσηλευτική (Hoyles κ.ά., 2001).  

 Παρά τη σημαντικότητά τους, τα κλάσματα  αποτελούν μια από τις δυσκολότερες 

θεματικές για τους μαθητές πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης (Mack, 1995; Ni, 2001). Οι 

έρευνες δείχνουν πως ακόμη και οι μαθητές τυπικής ανάπτυξης αντιμετωπίζουν 

δυσκολίες στους κλασματικούς αριθμούς (Mazzocco & Devlin, 2008), ενώ οι δυσκολίες 

αυτές δεν έχουν ηλικιακό όριο, καθώς οι τελευταίες είναι παρούσες ακόμη και στους 

ενηλίκους (Bonato κ.ά., 2007; Stigler, Givvin, & Thompson, 2010). 

 Τα πράγματα φαντάζουν ακόμη δυσκολότερα στην περίπτωση των μαθητών  με 

Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες, οι οποίοι ήδη αντιμετωπίζουν αρκετές δυσκολίες με 

τους φυσικούς αριθμούς. Σε έρευνα των Mazzocco and Devlin (2008) , το 83% των 

μαθητών με Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες απέτυχε μέχρι και στη σωστή λεκτική 

αποκωδικοποίηση των κλασματικών αριθμών. Η δυσκολία εκμάθησης των κλασμάτων 

οδήγησε το National Mathematics Advisory Panel (2008, p. 18) να δηλώσει πως «Η 

σημαντικότερη θεμελιώδης ικανότητα που δεν είναι επί του παρόντος αναπτυγμένη 

φαίνεται να είναι η επιδεξιότητα στα κλάσματα (συμπεριλαμβανομένων των δεκαδικών, 

των ποσοστών και των αρνητικών κλασμάτων). Η διδασκαλία των κλασμάτων θα πρέπει 

να αναγνωρίζεται ως κρίσιμα σημαντική και να βελτιώνεται πριν την προσδοκία για 

καλές μαθητικές επιδόσεις στην άλγεβρα».  

 Με αναμφίβολη, λοιπόν, αφενός τη σημαντικότητα των κλασμάτων για τη 

μετέπειτα μαθησιακή πορεία αλλά και επαγγελματική αποκατάσταση των μαθητών, και 

αφετέρου τη φτωχή κατανόησή τους από ανθρώπους όλων των ηλικιακών κατηγοριών, 

δεν είναι άξιο απορίας που πολλές θεωρητικές μελέτες και ερευνητικές αξιολογήσεις 

εστιάζουν στον τρόπο ανάπτυξης της έννοιας των κλασμάτων και στα αίτια για τις 
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δυσκολίες των μαθητών, προσπαθώντας να τροφοδοτήσουν τη διδακτική πράξη με 

πληροφορίες για την επίτευξη καλύτερων μαθησιακών επιδόσεων σε αυτά.  

 Στην παρούσα εργασία επιχειρήθηκε να αξιολογηθούν τρεις διαστάσεις των 

κλασματικών αριθμητικών πράξεων μεταξύ μαθητών χωρίς Ειδικές Ανάγκες και 

μαθητών με Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες: η αντίληψη του μεγέθους των 

μεμονωμένων κλασμάτων, η αντίληψη του μεγέθους που παράγεται από τις τέσσερις 

κλασματικές αριθμητικές πράξεις και, τέλος, η γνώση των αλγορίθμων των τεσσάρων 

αριθμητικών πράξεων.  
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1ο κεφάλαιο: Θεωρητική θεμελίωση της έρευνας 

1.1. Η έννοια του κλάσματος – Εννοιολογική και διαδικαστική 

γνώση 

1.1.1. Το μοντέλο των 5 διαστάσεων 

 Όπως προειπώθηκε στην εισαγωγή, τα κλάσματα αποτελούν από τα δυσκολότερα 

μαθηματικά φαινόμενα με τα οποία έρχονται τυπικά σε επαφή οι μαθητές από την 

πρωτοβάθμια εκπαίδευση, συνιστώντας εμπόδιο για τη γενικότερη μαθηματική τους 

ανάπτυξη. Η δυσκολία των μαθητών για την πλήρη κατανόηση των κλασμάτων πηγάζει, 

κατά κύριο λόγο, από τον πολύπλευρο χαρακτήρα τους, στα οποία έχουν αποδοθεί πέντε 

διαφορετικές ερμηνείες. Ο πρώτος  που αμφισβήτησε τον μονοδιάστατο χαρακτήρα των 

κλασμάτων και πρότεινε πως τα τελευταία μπορούν να συλληφθούν ως μία ομάδα 

συσχετιζόμενων εννοιών ήταν ο Kieren. Συγκεκριμένα, πρότεινε την ερμηνεία του 

κλάσματος ως μέτρησης, ως λόγου, ως πηλίκου και ως παράγοντα (Kieren, 1993). 

Σύμφωνα με την αρχική του σύλληψη, η διάσταση του μέρους-όλου διείσδυε στις 

υπόλοιπες 4 και, έτσι, δεν προχώρησε στην διάκρισή της ως ανεξάρτητης υποέννοιας. 

Υποστήριξε, όμως, πως η κατανόηση των κλασμάτων εξαρτάται από την κατανόηση 

καθεμιάς από αυτές τις έννοιες, καθώς και τα σημεία τομής τους.  

 Αργότερα, οι Behr, M., Lesh, R., Post, T. and Silver, E. (1983), επέκτειναν τις 

ιδέες του Kieren, προτείνοντας πως η διάσταση του μέρους – όλου θα πρέπει να αποτελεί 

διακριτή υποέννοια, καταλήγοντας, έτσι, στις 5 υποέννοιες – μέρος-όλου, λόγος, μέτρο, 

πηλίκο, παράγοντας. Για παράδειγμα, το κλάσμα 
 

 
 μπορεί να ερμηνευθεί ως μέρος μιας 

ολόκληρης ποσότητας (4 από τα 6 ίσα μέρη), ως λόγος (ratio = 4 αγόρια για κάθε 4 

κορίτσια), ως μέτρο (measure = σημείο πάνω στην αριθμογραμμή), ως πηλίκο (quotient 

= 4 διά 6) και ως παράγοντας (operator = τα τέσσερα έκτα του 24).  
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 Κάτι επιπλέον που έκαναν οι ανωτέρω ερευνητές ήταν να συνδέσουν την 

υποέννοια μέρος-όλου με τη διαδικασία της διχοτόμησης, ενώ, προχωρώντας ένα βήμα 

παρακάτω, πρότειναν ένα θεωρητικό μοντέλο που συνδέει τις διαφορετικές ερμηνείες 

των κλασμάτων με τις βασικές λειτουργίες τους - την κλασματική ισοδυναμία και την 

επίλυση προβλημάτων. Η εικόνα 1 δείχνει αναπαραστατικά τον τρόπο σύνδεσης των 5 

εννοιών, τόσο μεταξύ τους, όσο και με τις προαναφερόμενες κλασματικές λειτουργίες: 

 

 

 

     
 

Εικόνα 1. Το θεωρητικό μοντέλο που συνδέει τις πέντε υποέννοιες των κλασμάτων με τις διαφορετικές 

λειτουργίες των κλασμάτων και με την επίλυση προβλήματος 

 Αρχικά, η έννοια «μέρος-όλου», μαζί με τη διαδικασία της διχοτόμησης, 

θεωρείται θεμέλιο για την κατανόηση και των τεσσάρων υπόλοιπων εννοιών, κάτι που 

δικαιολογεί και τη συχνότερη παρουσία αυτής της έννοιας συγκριτικά με τις υπόλοιπες 

στα σχολικά εγχειρίδια. Η έννοια της αναλογίας θεωρείται το φυσικότερο μονοπάτι που 

προάγει την έννοια της ισοδυναμίας και, κατ’ επέκτασιν, τη διαδικασία της εύρεσης 

ισοδύναμων κλασμάτων. Η έννοια του παράγοντα θεωρείται πως βοηθάει την καλύτερη 

κατανόηση του πολλαπλασιασμού κλασμάτων, η έννοια της μέτρησης την πρόσθεση 

κλασμάτων και, τέλος, η κατανόηση όλων μαζί των εννοιών , θεωρείται προαπαιτούμενο 

για την επίλυση προβλημάτων με κλάσματα. Παρακάτω ακολουθεί μια αναλυτικότερη 

επεξήγηση των παραπάνω εννοιών, καθώς και κριτήρια που έχουν προταθεί για την 

αξιολόγηση κάθε έννοιας (Charalambous & Pitta-Pantazi, 2007): 

μέρος-όλου / διχοτόμηση 

λόγος παράγοντας πηλίκο μέτρηση 

πολλαπλασιασμός επίλυση 

προβλήματος 

πρόσθεση ισοδυναμία 
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1. Η έννοια μέρος-όλου: 

 Η έννοια του μέρους-όλου αποτελεί κάθε κατάσταση στην οποία μία συνεχής 

ποσότητα ή μία ομάδα διακριτών αντικειμένων χωρίζεται σε ίσα μέρη. Επομένως, το 

κλάσμα αναπαριστά μια σύγκριση ανάμεσα στον αριθμό των χωριζόμενων μερών που 

επιλέχθηκαν και στον συνολικό αριθμών μερών στα οποία χωρίστηκε η μονάδα. Υπό 

αυτήν την οπτική, ο αριθμητής πρέπει να είναι μικρότερος ή ίσος του παρονομαστή.  

 Αυτά που πρέπει να κατακτηθούν από τους μαθητές για να τελειοποιήσουν την 

προαναφερόμενη έννοια είναι ότι τα κομμάτια στα οποία χωρίζεται η μονάδα πρέπει να 

είναι ίσου μεγέθους, αλλά και να έχουν την ικανότητα να χωρίσουν μια συνεχή περιοχή ή 

μια ομάδα αντικειμένων σε ίσα μέρη και να διακρίνουν αν όντως είναι ίσα. Εξίσου 

σημαντικός είναι και ένας αριθμός ιδεών που αφορά τη σχέση μεταξύ του όλου και του 

μέρους, όπως ότι όλα τα μέρη, αθροιζόμενα, πρέπει να ισοδυναμούν με το όλο, ότι σε 

όσα περισσότερα κομμάτια χωρίζεται η μονάδα, τόσο πιο μικρά είναι αυτά και ότι η 

σχέση μεταξύ των μερών και του όλου διατηρείται ανεξάρτητα από το μέγεθος, σχήμα, 

διάταξη ή προσανατολισμό.  

 Κάτι άλλο που θα πρέπει οι μαθητές να αναπτύξουν είναι η ιδέα της 

ενσωμάτωσης, που σημαίνει ότι τα μέρη αποτελούν δομικό στοιχείο του όλου. Χωρίς 

αυτό θα αδυνατούν να μετρήσουν τα ίδια μέρη δύο φορές, μία για τον αριθμητή και μία 

για τον παρονομαστή. Για παράδειγμα, όταν τους ζητείται να αναγνωρίσουν τα 2/3, οι 

μαθητές που δεν έχουν κατακτήσει ακόμη αυτήν την ιδέα, συνήθως επιλέγουν μια 

αναπαράσταση που απεικονίζει τα 2/5. Τέλος, απαιτείται η κατάκτηση της έννοιας της 

μοναδοποίησης και αναμοναδοποίησης , που επιτρέπει στους μαθητές αφενός να 

ανακατασκευάζουν το όλο βασιζόμενοι στα μέρη του (π.χ. να ανακατασκευάζουν το όλο 

όταν τους δίνονται τα 3/8) ή να ξαναδιαιρούν με νέο τρόπο μια ήδη χωρισμένη σε μέρη 
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μονάδα (π.χ. να κατασκευάζουν τα 3/8 από ένα όλο που είναι χωρισμένο σε τέταρτα ή να 

αναγνωρίζουν τα ¾ σε ένα όλο διαιρεμένο σε όγδοα).  

2. Η έννοια λόγος: 

 Αυτή η έννοια εμπεριέχει την ιδέα της σύγκρισης μεταξύ δύο ποσοτήτων, 

επομένως, αποτελεί ένα συγκριτικό πλαίσιο παρά έναν αριθμό (π.χ. 7 κορίτσια 

μοιράζονται 3 πίτσες και 3 αγόρια μοιράζονται 1 πίτσα. Ποιος τρώει περισσότερη πίτσα, 

ένα αγόρι ή ένα κορίτσι;). Για την κατανόηση αυτής της έννοιας οι μαθητές θα πρέπει να 

κατασκευάσουν την ιδέα των αναλογικών ποσοτήτων. Οι μαθητές χρειάζεται, επίσης , να 

συνειδητοποιήσουν τι σημαίνει όταν λέμε ότι υπάρχει μία αναλογία ανάμεσα σε δύο 

ποσότητες και να κατανοούν την ιδιότητα της συνδιακύμανσης, που σημαίνει ότι οι 

ποσότητες αλλάζουν με τον ίδιο τρόπο, έτσι ώστε η μεταξύ τους σχέση να παραμένει 

σταθερή. Από τη στιγμή που η ιδιότητα της συνδιακύμανσης ισχύει μόνο για τις 

αναλογίες, θεωρείται ουσιώδης για τη διάκριση ανάμεσα στις έννοιες «μέρος-όλου» και 

«αναλογία». Ακόμη, η ιδιότητα της συνδιακύμανσης θεωρείται αναγκαία για την 

ανάπτυξη της ιδέας των ισοδύναμων κλασμάτων. 

3. Η έννοια παράγοντας 

 Στην ερμηνεία των κλασμάτων ως παραγόντων, οι ρητοί αριθμοί θεωρούνται ως 

λειτουργίες που εφαρμόζονται σε κάποιον αριθμό, αντικείμενο ή ομάδα αντικειμένων. Ο 

παράγοντας μπορεί να εκληφθεί είτε ως ξεχωριστή σύνθετη λειτουργία που απορρέει από 

τον συνδυασμό δύο πολλαπλασιαστικών λειτουργιών είτε ως δύο διακριτές, αλλά 

αλληλοσυνδεόμενες λειτουργίες που εφαρμόζονται διαδοχικά. Και στις δύο περιπτώσεις 

μπορούμε να σκεφτούμε τον παράγοντα ως μία εφαρμογή της ποσότητας του αριθμητή 

στη δοθείσα ποσότητα, ακολουθούμενη από την ποσότητα του παρονομαστή στο ίδιο 

αποτέλεσμα, ή το αντίστροφο. Επιπρόσθετα, οι παράγοντες μπορούν να θεωρηθούν ως 

μεταμορφωτές που επιμηκύνουν ή κονταίνουν επιμήκη τμήματα, που αυξάνουν ή 
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μειώνουν τον αριθμό των αντικειμένων μιας ομάδας ή που μεγαλώνουν ή μικραίνουν το 

εμβαδόν μιας επιφάνειας.  

 Ο Behr και οι συνεργάτες του (1993) ανέλυσαν την ιδέα του παράγοντα με δύο 

διαφορετικούς τρόπους: ως επιμηκυντή/συρρικνωτή και ως πολλαπλασιαστή/διχοτομητή. 

Σύμφωνα με την ανάλυσή τους, η ποσότητα πάνω στην οποία δρα ο παράγοντας αλλάζει 

σε μία εννοιολογικά νέα ποσότητα με τέτοιον τρόπο που η αναλογία της αρχικής με την 

τελική ποσότητα είναι ίση με την αναλογία του αριθμητή-προς-παρονομαστή του 

παράγοντα. Η διάκριση μεταξύ των δύο βρίσκεται στο γεγονός ότι στην ερμηνεία του 

επιμηκυντή/συρρικνωτή  η μεταμόρφωση καταλήγει στον ίδιο αριθμό κομματιών 

διαφορετικού μεγέθους, ενώ στην ερμηνεία του πολλαπλασιαστή/διχοτομητή το 

αποτέλεσμα καταλήγει σε έναν διαφορετικό αριθμό κομματιών του ίδιου μεγέθους. Οι 

ανωτέρω ερευνητές πρότειναν ότι η κατανόηση των κλασμάτων ως παραγόντων 

βελτιώνει την κατανόηση του πολλαπλασιασμού κλασμάτων, ιδιαίτερα την ερμηνεία που 

χαρακτηρίζεται ως «παίρνουμε ένα μέρος ενός μέρους της μονάδας» (π.χ. όταν πρέπει να 

βρούμε τα ¾ του ½). 

 Για να μπορέσουν οι μαθητές να κατακτήσουν με επάρκεια την ερμηνεία των 

κλασμάτων ως παραγόντων, θα πρέπει να είναι ικανοί να α) ερμηνεύουν έναν 

κλασματικό πολλαπλασιαστή με ποικιλία τρόπων (για παράδειγμα, τα ¾ θα έπρεπε να 

ερμηνεύονται είτε ως 3 * (1/4 της μονάδας) είτε ως ¼ * (3 μονάδες), που σχετίζονται με 

τις ερμηνείες επιμηκυντή/συρρικνωτή και  πολλαπλασιαστή/διχοτομητή, αντίστοιχα, β) 

να ονομάζουν ένα ξεχωριστό κλάσμα για να περιγράψουν μια σύνθετη λειτουργία όταν 

εκτελούνται δύο πολλαπλασιαστικές λειτουργίες και η μία είναι το αποτέλεσμα της 

άλλης και γ) να συσχετίζουν τελικές και αρχικές ποσότητες.  

4. Η έννοια πηλίκο 
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 Στην έννοια πηλίκο κάθε κλάσμα μπορεί να εκληφθεί ως το αποτέλεσμα μιας 

διαίρεσης. Πιο συγκεκριμένα, το κλάσμα x/y δηλώνει την αριθμητική αξία που 

προκύπτει όταν το x διαιρείται με το y, όπου τα x και y δηλώνουν φυσικούς αριθμούς 

(Kieren, 1993). 

 Οι δραστηριότητες που χρησιμοποιούνται για να βοηθήσουν τους μαθητές να 

κατασκευάσουν αυτήν την ιδέα των κλασμάτων περιλαμβάνουν προβλήματα στα οποία 

χρειάζονται «δίκαιες μοιρασιές» συνεχών ποσοτήτων, όπως πίτσες και τηγανίτες 

(Marshall, 1993). Αντίθετα από την έννοια «μέρος-όλου», στην έννοια «πηλίκο» των 

κλασμάτων περιλαμβάνονται δύο διαφορετικά πεδία μέτρησης (για παράδειγμα, 3 πίτσες 

που μοιράζονται σε 4 φίλους). Επιπρόσθετα, από τη στιγμή που το αποτέλεσμα 

αναφέρεται σε μία αριθμητική αξία και όχι στα μέρη που αποκτώνται από τη διαδικασία 

της δίκαιης μοιρασιάς, δεν υπάρχει περιορισμός σχετικά με το μέγεθος του κλάσματος: ο 

αριθμητής μπορεί να είναι μικρότερος, ίσος ή μεγαλύτερος από τον παρονομαστή και, 

ακολούθως, η ποσότητα που απορρέει από τη διαδικασία της δίκαιης μοιρασιάς μπορεί 

να είναι μικρότερη, ίση ή μεγαλύτερη από τη μονάδα. Πέρα από την ικανότητα χωρισμού 

σε ίσα κομμάτια που απαιτείται για τη δίκαιη μοιρασιά, για να κατακτήσουν οι μαθητές 

την έννοια «πηλίκο» των κλασμάτων θα πρέπει επίσης να είναι σε θέση να αναγνωρίζουν 

κλάσματα με διαίρεση και να συνειδητοποιούν τον ρόλο του διαιρετέου και του διαιρέτη 

σε αυτήν την πράξη (Lamon, 1999).  

5. Η έννοια μέτρηση 

 Εδώ το κλάσμα σχετίζεται με δύο στενά συνδεδεμένες ιδέες. Η πρώτη ιδέα είναι 

η ιδέα του αριθμού, που εμπεριέχει τον ποσοτικό χαρακτήρα των κλασμάτων  και 

δηλώνει πόσο μεγάλο είναι το κλάσμα. Η δεύτερη ιδέα είναι η ιδέα του μεγέθους που 

αποδίδεται σε κάποιο διάστημα. Πιο συγκεκριμένα, ορίζεται μία κλασματική μονάδα 

(π.χ. 1/3 ή 1/5, κτλ.) που χρησιμοποιείται επαναλαμβανόμενα για να καθορίσει μία 
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απόσταση από ένα προκαθορισμένο σημείο έναρξης. Για παράδειγμα, τα ¾ αντιστοιχούν 

στην απόσταση των τριών κλασματικών μονάδων με παρονομαστή το 4 από ένα δοθέν 

σημείο. Δεν είναι άξιο απορίας που η τελευταία ιδέα συνδέεται με τη χρήση 

αριθμογραμμών και άλλων εργαλείων μέτρησης, όπως ο χάρακας, προκειμένου να 

καθοριστεί η απόσταση από ένα σημείο σε ένα άλλο μέσω κλασματικών μονάδων.  

 Παρ’όλο που η ιδέα των κλασμάτων ως αριθμών φαίνεται απλοϊκή, είναι 

απαραίτητο ένα ποιοτικό άλμα που οι μαθητές πρέπει να κάνουν κατά το πέρασμα από 

τους φυσικούς αριθμούς στους ρητούς. Κατά την αρχική αριθμητική θεωρία των παιδιών, 

τα κλάσματα απορρίπτονται ως αριθμοί επειδή δεν αποτελούν μέρος της αριθμητικής 

ακολουθίας. Αυτή η αντίσταση στην αποδοχή των κλασμάτων ως αριθμών, οδηγεί τους 

μαθητές να εκλαμβάνουν τα κλάσματα ως δύο ανεξάρτητους φυσικούς αριθμούς, κάτι 

που θα αναλυθεί και περαιτέρω σε επόμενο τμήμα της παρούσης εργασίας  (Stafylidou & 

Vosniadou, 2004)  

 Για την ανάπτυξη της έννοιας της μέτρησης στους μαθητές είναι απαραίτητη η 

ικανότητα μερισμού πέρα από τον μερισμό στη μέση. Επίσης, απαραίτητη κρίνεται η 

έννοια της πυκνότητας των ρητών αριθμών, που σημαίνει ότι μεταξύ δύο οποιονδήποτε 

κλασμάτων υπάρχει απεριόριστος αριθμός άλλων. Τέλος, οι μαθητές θα πρέπει να είναι 

ικανοί να τοποθετούν έναν αριθμό πάνω στην αριθμογραμμή και, αντίστροφα, να 

αναγνωρίζουν έναν αριθμό που αναπαρίσταται από ένα συγκεκριμένο σημείο πάνω στην 

αριθμογραμμή.  

 Από αυτές τις 5 κλασματικές έννοιες, η παρούσα εργασία εστίασε στην 

αξιολόγηση της έννοιας «μέτρηση», καθώς η τελευταία φαίνεται να έχει μεγάλη σημασία 

για την εννοιολογική κατάκτηση των κλασμάτων και την ομαλή μετάβαση σε πιο 

σύνθετα ζητήματα. 
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1.1.2. Εννοιολογική και διαδικαστική γνώση στα κλάσματα 

 Ένα σημαντικό στοιχείο των κλασμάτων , που διευκολύνει πολύ τη μελέτη τους, 

αποτελεί το ότι περικλείουν το εννοιολογικό και το διαδικαστικό κομμάτι. Η διάκριση 

ανάμεσα στην εννοιολογική και τη διαδικαστική γνώση είναι μία σημαντική διάκριση 

μεταξύ διαφορετικών ειδών μαθηματικής γνώσης , η οποία βρίσκει εφαρμογή σε όλα τα 

είδη των αριθμών – κατ’ επέκτασιν, και στους κλασματικούς (Hiebert & LeFevre, 1986).  

 Η εννοιολογική γνώση αφορά την κατανόηση των ιδιοτήτων των κλασμάτων, 

συμπεριλαμβανομένων των μεγεθών τους (ότι, για παράδειγμα, τα 7/8 είναι μεγαλύτερο 

κλάσμα από το ½), ιδιοτήτων που σχετίζονται με τα κλάσματα (μεταξύ δύο κλασμάτων 

μπορούν να τοποθετηθούν άπειρα άλλα κλάσματα), καθώς και της σημειογραφίας τους 

(Bailey κ.ά., 2015).  

 Η εννοιολογική γνώση, εν γένει, αναφέρεται  σε μια  ενοποιημένη και λειτουργική 

σύλληψη των μαθηματικών ιδεών. Οι μαθητές με εννοιολογική γνώση ξέρουν 

περισσότερα από μεμονωμένα γεγονότα και μεθόδους. Ξέρουν , επίσης, γιατί μια 

μαθηματική έννοια είναι σημαντική, καθώς και σε ποια πλαίσια μπορεί να είναι χρήσιμη 

(Kilpatrick, 2001). Οι γνώσεις που κατέχουν είναι πλούσιες σε διασυνδέσεις και κάθε νέα 

πληροφορία μπορούν να τη συνδέουν με τις γνώσεις που ήδη κατέχουν, κάτι που 

συμβάλλει και στη διατήρηση της γνώσης. Ακόμη και αν κάποια γεγονότα ξεχαστούν, 

λόγω της ισχυρής διασύνδεσης των εννοιών, μπορούν να ανοικοδομηθούν (Hiebert and 

Carpenter 1992).  

 Ένας σημαντικός δείκτης της εννοιολογικής κατανόησης είναι η ικανότητα του 

ατόμου να αναπαριστά μαθηματικές καταστάσεις  με διαφορετικούς τρόπους και να ξέρει 

το πώς αυτές οι αναπαραστάσεις μπορούν να είναι χρήσιμες  για διαφορετικούς σκοπούς. 

Για παράδειγμα, κατά την πρόσθεση δύο κλασμάτων (όπως 1/4 + 1/3), οι μαθητές ίσως 

χρησιμοποιήσουν ένα σχήμα σε γραπτή μορφή ή χειραπτικό υλικό διαφόρων  ειδών για 
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να αναπαραστήσουν την πρόσθεση. Ίσως, πάλι, χρησιμοποιήσουν μια ιστορία της 

καθημερινότητάς τους. Επιπρόσθετα , ίσως αξιοποιήσουν την αριθμογραμμή, 

αναπαριστώντας κάθε κλάσμα με ένα κομμάτι πάνω της, προσθέτοντας στη συνέχεια τα 

κομμάτια ενώνοντας τα τμήματα. Μετατρέποντας τα κλάσματα σε ομώνυμα, ίσως 

φτάσουν σε ένα κοινό σημείο μέτρησης για τα κλάσματα, να καθορίσουν το άθροισμα 

και να δουν το μέγεθός του στην αριθμογραμμή. Μέσω του χειρισμού αυτών των 

διαφορετικών αναπαραστάσεων, οι μαθητές πιθανόν να χρησιμοποιήσουν διαφορετικές 

μεθόδους επίλυσης. Αυτή η ποικιλία επιτρέπει στους μαθητές να συζητήσουν τις 

ομοιότητες και τις διαφορές των αναπαραστάσεων, τα πλεονεκτήματα καθεμιάς, αλλά 

και το πώς μπορούν να συνδυαστούν για να εξαχθεί μια απάντηση.  

 Η διαδικαστική  γνώση στα  κλάσματα συνίσταται στην ευχέρεια στα καθήκοντα 

των κλασματικών πράξεων της πρόσθεσης, της αφαίρεσης, του πολλαπλασιασμού και 

της διαίρεσης. 

 Σύγχρονες μελέτες προσπαθούν να αναδείξουν και ένα εννοιολογικό κομμάτι στις 

κλασματικές αριθμητικές πράξεις, που είναι η κατανόηση του μεγέθους που παράγεται 

από κάθε κλασματική πράξη και έχει ονομαστεί Κατεύθυνση της Επίδρασης της Πράξης 

(Siegler & Lortie-Forgues, 2015). 

1.1.3. Προβλήματα εννοιολόγησης και λειτουργικοποίησης της εννοιολογικής 

και της διαδικαστικής γνώσης 

Οι ερευνητές που ασχολούνται με τη διδασκαλία των κλασμάτων θεωρούν πως η 

διάκριση μεταξύ εννοιολογικής και διαδικαστικής κλασματικής γνώσης είναι σημαντική 

για την κατανόηση και την αντιμετώπιση των προβλημάτων στη διδασκαλία και στην 

εκμάθηση των κλασμάτων (Gabriel κ.ά., 2013  ̇ Hecht & Vagi, 2010). Οι αναλύσεις  

διδακτικών εγχειριδίων, για παράδειγμα, δείχνουν ότι τα πρώτα εστιάζουν συχνά 

αποκλειστικά στη διαδικαστική γνώση, που ίσως να είναι ένας λόγος που οι μαθητές δεν 
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διαθέτουν εννοιολογική κατανόηση (Son & Senk, 2010). Παρ’ όλα αυτά και τα δύο είδη 

γνώσης είναι σημαντικά. Για παράδειγμα, για τη σωστή επίλυση της πράξης 1/3 και 1/4 = 

2/7, απαιτείται διαδικαστική γνώση, με την έννοια της γνώσης των διαφορετικών μερών 

της διαδικασίας και της διαδοχής τους. Επίσης, όμως, απαιτείται εννοιολογική γνώση, 

ώστε κάποιος να μπορεί να καταλάβει το γιατί η διαδικασία λειτουργεί με αυτό τον 

τρόπο. Οι μαθητές χρειάζεται να ξέρουν ότι τα κλάσματα μπορούν να ερμηνευθούν ως 

μέρη ενός όλου και ότι η πρόσθεση αυτών των μερών ενός όλου είναι δυνατή μόνο 

αφότου διασφαλίσουμε ότι τα κομμάτια είναι του ίδιου μεγέθους. Αυτό το παράδειγμα 

δείχνει ότι συχνά η εννοιολογική και η διαδικαστική γνώση είναι στενά συνδεδεμένες και 

αμοιβαίως εξαρτώμενες (Rittle-Johnson κ.ά., 2015). 

 Παρ’ όλα αυτά, συχνά η διαδικαστική και η εννοιολογική γνώση παρουσιάζουν 

υψηλές συσχετίσεις και δεν μπορούν να διακριθούν (Schneider & Stern, 2010) , ενώ μία 

προσεκτικότερη ματιά στις έρευνες δείχνει ότι η εννοιολόγηση της εννοιολογικής και της 

διαδικαστικής γνώσης διαφέρουν στο επίπεδο της λεπτομέρειας (Lenz κ.ά., 2020). Για 

παράδειγμα, η εννοιολόγηση από τους Hallett κ.ά. (2010) παραμένει μέχρι ένα σημείο 

έμμεση, καθώς αυτή ορίζεται απλά ως η ικανότητα να βλέπει κανείς διασυνδέσεις, χωρίς 

κάποια περαιτέρω διευκρίνιση. Η εννοιολόγηση των Lin κ.ά. (2013), που προσδιορίζουν 

την εννοιολογική γνώση ως «τις σχέσεις και τις διασυνδέσεις των ιδεών που εξηγούν και 

δίνουν νόημα σε μαθηματικές διαδικασίες» παραμένει ασαφής. Αντίθετα, οι Jordan κ.ά. 

(2013) όρισαν πλευρές των κλασμάτων που είναι σημαντικές για την εννοιολογική 

κατανόηση : την έννοια μέρος όλου και την έννοια της μέτρησης. Οι εννοιολογήσεις της 

διαδικαστικής γνώσης φαίνεται να συγκλίνουν περισσότερο μεταξύ των ερευνών με 

περιγραφές που την ορίζουν ως τη γνώση που αναφέρεται σε αλγόριθμους για την 

επίλυση μαθηματικών καθηκόντων.  
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 Και οι λειτουργικοποιήσεις τόσο της εννοιολογικής όσο και της διαδικαστικής 

γνώσης είναι πολύ ετερογενείς στις έρευνες. Ο παρακάτω πίνακας που συγκρίνει τις 

διαφορετικές λειτουργικοποιήσεις, έτσι όπως ορίστηκαν σε 4 έρευνες , φανερώνει ότι σε 

κάθε περίπτωση διαφορετικά είδη καθηκόντων χρησιμοποιήθηκαν για να αξιολογήσουν 

τα δύο είδη γνώσης.  

Hallet κ.ά. (2010) Hecht κ.ά. (2003) Jordan κ.ά. (2013) Lin κ.ά. (2013) 

Εννοιολογική γνώση 
Συγκρίσεις μεγεθών Συγκρίσεις μεγεθών Συγκρίσεις μεγεθών  

  Αριθμογραμμές  

Αναγνώριση 
ισοδύναμων κλασμάτων 

   

Καθήκοντα με επεξήγηση   Καθήκοντα με επεξήγηση 

Διαδικαστική γνώση 

  Καθήκοντα υπολογισμού  Καθήκοντα υπολογισμού  Καθήκοντα υπολογισμού 

Προβλήματα Προβλήματα Προβλήματα  

 Υπολογισμός 
αθροισμάτων 

  

Πίνακας 1. Λειτουργικοποίηση της εννοιολογικής και της διαδικαστικής γνώσης 

 Επομένως , προκύπτει το ερώτημα μέχρι ποιο σημείο τα συγκεκριμένα είδη 

καθηκόντων είναι κατάλληλα για την αξιολόγηση του συγκεκριμένου είδους γνώσης. Ο 

πίνακας δείχνει ότι οι συγκρίσεις μεγεθών συχνά χρησιμοποιήθηκαν για να μετρηθεί η 

εννοιολογική γνώση. Παρ’ όλα αυτά, υπάρχουν εμπειρικές έρευνες που δείχνουν ότι και 

η εννοιολογική γνώση είναι επίσης αναγκαία για να συγκριθούν μεγέθη κλασμάτων 

(Fazio, DeWolf, κ.ά., 2016). Αυτό σημαίνει ότι τα καθήκοντα με τη σύγκριση μεγεθών 

από μόνα τους δεν μπορούν να ανατεθούν σε μία από τα δύο είδη γνώσης.  

 Παρομοίως, η αναγνώριση ισοδύναμων κλασμάτων σε ένα αριθμητικό επίπεδο 

μπορεί επίσης να γίνει βασιζόμενη στη διαδικαστική γνώση και επίσης Η εκτίμηση των 
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άθροισμα των κλασμάτων μπορεί να γίνει χρησιμοποιώντας τόσο εννοιολογική όσο και 

διαδικαστική γνώση (Hecht & Vagi, 2012).  

 Ακόμη, χρησιμοποιήθηκαν μαθηματικά προβλήματα για να αξιολογηθεί η 

διαδικαστική γνώση. Ωστόσο, μια ακριβής μετάφραση των σχέσεων που εκφράζονται σε 

ένα μαθηματικό πρόβλημα και η μετατροπή τους σε μαθηματικές εξισώσεις απαιτεί 

εννοιολογική κατανόηση (Hofe, Kleine, Blum, & Pekrun, 2006). Τέλος, τα 

αποτελέσματα από τους Lin κ.ά. (2013) δείχνουν ότι η χρήση από τη μία μεριά 

αποκλειστικά καθηκόντων υπολογισμού για τη διαδικαστική γνώση και από την άλλη 

μεριά μόνο λεκτικών εξηγήσεων για την εννοιολογική γνώση μπορεί να οδηγήσει σε μία 

τεχνητώς δημιουργημένη διάκριση των εννοιών (λεκτική-μη λεκτική).  

 Η παρούσα εργασία αποτελείται από 3 μέρη συνολικά, δύο εννοιολογικά και ένα 

διαδικαστικό. Το πρώτο μέρος αφορά την εννοιολογική κατανόηση του μεγέθους που 

παράγεται από τις κλασματικές αριθμητικές πράξεις. Το δεύτερο μέρος αφορά και πάλι 

το εννοιολογικό κομμάτι των κλασμάτων, και πιο συγκεκριμένα την κατανόηση της 

έννοιας του κλάσματος ως μέτρηση μέσω της τοποθέτησης κλασμάτων σε 

αριθμογραμμές. Το τρίτο μέρος αφορά τη διαδικαστική γνώση των κλασμάτων μέσω της 

επίλυσης και των τεσσάρων κλασματικών πράξεων.  

 Η αξιολόγηση του αν οι μαθητές που α) μπορούν και λύνουν με ακρίβεια τις 

αριθμητικές πράξεις με κλάσματα και β) διαθέτουν καλή εννοιολογική κατανόηση της 

ποσότητας που αντιπροσωπεύουν τα μεμονωμένα κλάσματα , έχουν και εννοιολογική 

κατανόηση του μεγέθους που παράγεται από τις κλασματικές πράξεις, αποτελεί τον 

σκοπό της παρούσης εργασίας και θα αναλυθεί διεξοδικότερα σε επόμενα τμήματα.   
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1.2. Σύγχρονες προσεγγίσεις της διδασκαλίας των κλασμάτων  

1.2.1 Θεωρία της εννοιολογικής αλλαγής (Conceptual change theory) 

 Ένα θεωρητικό πλαίσιο που προσπαθεί να διερευνήσει τον τρόπο με τον οποίο 

αναπτύσσεται στους μαθητές η κατανόηση για την αριθμητική αξία των κλασμάτων και 

να δώσει ερμηνεία στα λάθη των μαθητών είναι το μοντέλο της εννοιολογικής αλλαγής. 

Το μοντέλο αυτό αναπτύχθηκε από τη Vosniadou (1994, 2003) κατά την προσπάθειά της 

να εξηγήσει το πώς αναπτύσσονται στους μαθητές οι έννοιες της φυσικής. Τα βασικά 

θεωρητικά στοιχεία του συγκεκριμένου μοντέλου είναι τα ακόλουθα (Stafylidou & 

Vosniadou, 2004): 

1. Η διαδικασία της απόκτησης γνώσης δεν είναι πάντα μία διαδικασία 

εμπλουτισμού των υπαρχουσών εννοιολογικών δομών. Μερικές φορές η 

απόκτηση νέων πληροφοριών απαιτεί τη ριζική αναδιοργάνωση του τι είναι ήδη 

γνωστό.  

2. Η μάθηση που απαιτεί την αναδιοργάνωση των υπαρχουσών γνωστικών δομ ών 

είναι δυσκολότερη και πιο χρονοβόρα από τη μάθηση που μπορεί να επιτευχθεί 

μέσω του εμπλουτισμού. Επιπλέον, είναι πιθανό ότι κατά τη διαδικασία της 

αναδιοργάνωσης οι μαθητές θα δημιουργήσουν παρανοήσεις.  

3. Πολλές παρανοήσεις είναι συνθετικά μοντέλα που αποκαλύπτουν τις προσπάθειες 

των μαθητών να αφομοιώσουν τη νέα πληροφορία στην ήδη υπάρχουσα 

γνωστική τους βάση. 

 Στην περίπτωση της αστρονομίας έχει υποστηριχθεί πως η πληροφορία ότι η γη 

είναι μια σφαίρα που περιστρέφεται γύρω από τον άξονά της και περιφέρεται γύρω από 

τον ήλιο σε ένα ηλιοκεντρικό ηλιακό σύστημα είναι πολύ διαφορετική από την αρχική 

κατανόηση των παιδιών για τη γη ως ένα επίπεδο και ακίνητο φυσικό αντικείμενο που 

υποστηρίζεται από έδαφος ή νερό και βρίσκεται στο κέντρο του σύμπαντος. 
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 Αναπτυξιακές μελέτες των αναπαραστάσεων των παιδιών για τη γη 

αποκαλύπτουν διάφορα συνθετικά μοντέλα της γης, όπως το μοντέλο ότι η γη είναι 

στρογγυλή σαν δίσκος ή ότι είναι μια κούφια σφαίρα με ανθρώπους να ζουν μέσα της σε 

ένα επίπεδο έδαφος. Αυτά τα μοντέλα αποκαλύπτουν τις σταδιακές προσπάθειες των 

παιδιών να συμφιλιώσουν την επιστημονική πληροφορία ότι η γη είναι μία σφαίρα με το 

δικό τους αρχικό μοντέλο της ακίνητης, υποστηριζόμενης και επίπεδης γης (Vosniadou 

& Brewer, 1992, 1994). 

 Τα ανωτέρω έχει επιχειρηθεί να επεκταθούν και στην κατανόηση της ανάπτυξης 

της έννοιας των κλασμάτων. Ερευνητές που προέρχονται είτε από την αναπτυξιακή 

ψυχολογία είτε από τη μαθηματική εκπαίδευση έχουν παρατηρήσει πως τουλάχιστον 

κάποιες από τις δυσκολίες που τα παιδιά έχουν στην κατανόηση των κλασμάτων θα 

μπορούσε να εξηγηθεί πως απορρέουν από μία σύγκρουση μεταξύ της νέας πληροφορίας 

και της πρότερης γνώσης τους (Lehtinen κ.ά., 1997; Merenluoto & Lehtinen, 2000). 

Αναφορικά με τη συγκεκριμένη περιοχή των κλασμάτων, έχει υποστηριχθεί πως τα 

τελευταία αναπαριστούν μία περίπτωση μιας έννοιας, η απόκτηση της οποίας απαιτεί 

οντολογική αλλαγή  (Chi κ.ά., 1994). Ένας, λοιπόν, από τους λόγους που η μαθηματική 

ιδέα των κλασμάτων συστηματικά παρανοείται είναι διότι παρουσιάζει ασυνέχεια με τις 

αρχές της καταμέτρησης που εφαρμόζονται στους φυσικούς αριθμούς. Η πρότερη γνώση 

για τον αριθμό ίσως, στην πραγματικότητα, λειτουργεί ως εμπόδιο για την εκμάθηση των 

κλασμάτων, δοθείσης της κατασκευαστικής τάσης να παραμορφώνουν τη νέα 

πληροφορία για να την ενσωματώσουν στη θεωρία του αριθμού που βασίζεται στην 

καταμέτρηση (Hartnett & Gelman, 1998). 

 Στην έρευνα των Stafylidou και Vosniadou (2004) επιχειρήθηκε να καταρτιστεί 

το επεξηγηματικό πλαίσιο για τους φυσικούς αριθμούς, το οποίο κατακτάται ως την 

ηλικία των 10 ετών, και να συγκριθεί με αυτό των κλασματικών. Πρόκειται, ουσιαστικά, 
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για την αντιδιαστολή των ιδιοτήτων των φυσικών αριθμών με τις ιδιότητες των 

κλασματικών, οι οποίες παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα: 

Αριθμητική ιδιότητα Φυσικός αριθμός Κλάσμα 

Συμβολική 
αναπαράσταση 

Ένας αριθμός (προϋπόθεση της 
διακριτότητας) 

Δύο αριθμοί και μια γραμμή 
(προϋπόθεση της πυκνότητας) 

Διάταξη Υποστηρίζεται από τη διαδοχικότητα των 

φυσικών αριθμών (συνεχής 
καταμέτρηση) 

 

Δεν υποστηρίζεται από τη 
διαδοχικότητα των φυσικών 

αριθμών 
 

Ύπαρξη ενός επόμενου ή ενός 
προηγούμενου αριθμού 

 Ανυπαρξία ενός επόμενου ή ενός 
προηγούμενου αριθμού 

 Κανένας αριθμός μεταξύ δύο διαδοχικών 
αριθμών 

Απεριόριστα κλάσματα μεταξύ δύο 
διαδοχικών αριθμών 

Σχέση με τη μονάδα Η μονάδα είναι ο μικρότερος αριθμός Κανένας μοναδικός μικρότερος 
αριθμός 

Πράξεις   
Πρόσθεση – 

Αφαίρεση 

Υποστηρίζεται από τη διαδοχικότητα των 

φυσικών αριθμών 

Δεν υποστηρίζεται από τη 

διαδοχικότητα των φυσικών 
αριθμών 

Πολλαπλασιασμός Ο πολλαπλασιασμός κάνει τον αριθμό 

μεγαλύτερο 

Ο πολλαπλασιασμός κάνει τον 

αριθμό είτε μεγαλύτερο είτε 
μικρότερο 

Διαίρεση Η διαίρεση κάνει τον αριθμό μικρότερο Η διαίρεση κάνει τον αριθμό είτε 
μεγαλύτερο είτε μικρότερο 

Πίνακας 2. Διαφορές μεταξύ φυσικών και κλασματικών αριθμών 

  

 Η ερευνητική υπόθεση των ερευνητών ήταν πως η γνώση των ιδιοτήτων για τους 

φυσικούς αριθμούς θα αποτελεί εμπόδιο για την κατανόηση των ιδιοτήτων των 

κλασματικών αριθμών, προκαλώντας πολλές παρανοήσεις. Αυτές οι παρανοήσεις 

μπορούν να εκληφθούν ως απόπειρες  των μαθητών να αφομοιώσουν τη νέα πληροφορία 

στις ήδη υπάρχουσες νοητικές δομές (Stafylidou & Vosniadou, 2004). Τα αποτελέσματα 

ανέδειξαν συνέπεια με την ερευνητική υπόθεση, αφού οι μαθητές, κατά τη διάταξη και 
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σύγκριση κλασμάτων, χρησιμοποιούσαν διάφορα ερμηνευτικά πλαίσια, όπως το ότι η 

αξία του κλάσματος αυξάνεται όταν οι αριθμοί που το απαρτίζουν (είτε ο αριθμητής είτε 

ο παρονομαστής) αυξάνονται ή, το αντίθετο, πως η αξία του κλάσματος αυξάνεται όταν 

οι αριθμοί που το απαρτίζουν (είτε ο αριθμητής είτε ο παρονομαστής) μειώνονται.  

1.2.2. Θεωρία ενοποιημένων αριθμών (Integrated Number Theory) 

 Μία πρόσφατα αναπτυγμένη εναλλακτική θεωρία αριθμητικής ανάπτυξης, που 

προσπαθεί να δώσει λύση στο πρόβλημα των διαφορετικών ιδιοτήτων, όχι μόνο μεταξύ 

ακέραιων και ρητών αριθμών, αλλά μεταξύ όλων των τύπων των αριθμών, είναι η 

θεωρία των ενοποιημένων αριθμών (integrated number theory). Σύμφωνα με την 

παραπάνω θεωρία, οι ακέραιοι και οι ρητοί αριθμοί, παρά τη διαφορετικότητά τους, 

μοιράζονται ένα πολύ σημαντικό χαρακτηριστικό, το μέγεθος. Έτσι, η αριθμητική 

ανάπτυξη εκλαμβάνεται στον πυρήνα της ως μία εξελικτική διαδικασία κατά την οποία 

το άτομο σταδιακά συνειδητοποιεί πως όλοι οι πραγματικοί αριθμοί αντιπροσωπεύουν 

ποσοτικά μεγέθη τα οποία μπορούν να διαταχθούν και να τοποθετηθούν πάνω σε μία 

αριθμογραμμή. (Siegler κ.ά., 2011  ̇ Siegler, Fuchs, Jordan, Gersten, και Ochsendorf, 

2015). Η βασική ιδέα της θεωρίας πηγάζει από την πρόταση ότι η κεντρική εννοιολογική 

δομή των φυσικών αριθμών, που είναι η νοητή αριθμογραμμή, επεκτείνεται τελικά και 

σε άλλα είδη αριθμών, μεταξύ των οποίων είναι και οι ρητοί  (Okamoto & Case, 1996).  

 Οι υπόλοιπες θεωρίες αριθμητικής ανάπτυξης εστιάζουν στις ποιοτικές διαφορές 

ανάμεσα σε μία αρχικώς αναπτυσσόμενη κατανόηση των φυσικών αριθμών (η οποία 

λαμβάνει χώρα αβίαστα και χωρίς δυσκολίες) και μία μεταγενέστερα αναπτυσσόμενη 

κατανόηση των κλασματικών αριθμών (η οποία είναι προβληματική και δύσκολα 

αποκτώμενη). Επομένως, για αυτές τις θεωρίες, η προγενέστερη κατανόηση των φυσικών 

αριθμών παρεισφρύει στη μετέπειτα κατανόηση των κλασματικών.  
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 Αντίθετα, η θεωρία των ενοποιημένων αριθμών εστιάζει στην ύπαρξη μιας 

συνέχειας στις κατακτήσεις των ιδιοτήτων μεταξύ φυσικών και κλασματικών αριθμών, η 

οποία αποτελείται τόσο από κοινά όσο και από διαφορετικά στοιχεία. Για την παρούσα 

θεωρία, ένα συμπληρωματικό, αλλά εξίσου κρίσιμο κομμάτι της αριθμητικής ανάπτυξης 

είναι ότι η εκμάθηση πολλών ιδιοτήτων που ισχύουν για τους φυσικούς αριθμούς δεν 

ισχύουν για όλα τα είδη αριθμών ανεξαιρέτως. Αυτές οι διαφορές είναι α) ότι το μέγεθος 

των φυσικών αριθμών μπορεί να εκφραστεί με ένα μοναδικό σύμβολο σε ένα δοθέν 

συμβολικό σύστημα (για παράδειγμα, η ποσότητα 6 μπορεί να εκφραστεί στο αραβικό 

αριθμητικό σύστημα με το σύμβολο «6»), ενώ το μέγεθος ενός δεκαδικού ή ενός 

κλάσματος μπορεί να εκφραστεί με περισσότερους τρόπους (για παράδειγμα, η ποσότητα 

6 μπορεί να εκφραστεί ως 6/1, 12/2, 18/3, κτλ), β) ότι οι φυσικοί αριθμοί έχουν μοναδικό 

προηγούμενο και επόμενο αριθμό, αλλά οι ρητοί όχι , γ) το ότι οι φυσικοί περιλαμβάνουν 

πεπερασμένο πλήθος αριθμών σε ένα δοθέν διάστημα, ενώ οι ρητοί όχι (για παράδειγμα, 

στο διάστημα 6-9 υπάρχουν μόνο δύο φυσικοί, αλλά άπειροι ρητοί), δ) το ότι οι φυσικοί 

πάντα αυξάνονται ή μένουν ίδιοι με την πρόσθεση και τον πολλαπλασιασμό και πάντα 

μειώνονται ή μένουν ίδιοι με την αφαίρεση και τη διαίρεση, ενώ τα κλάσματα και οι 

δεκαδικοί που είναι μικρότερα της μονάδας όχι (Siegler κ.ά., 2011; Tian & Siegler, 2017)  

Η δυσκολία εκμάθησης των παραπάνω και τα λάθη που προκύπτουν από αυτήν είναι το 

σημείο έμφασης των υπόλοιπων θεωριών. Ωστόσο, για τη θεωρία των ενοποιημένων 

αριθμών, ενώ οι δυσκολίες αυτές είναι υπαρκτές, δραματικές και σημαντικές, δεν 

εξαντλούν το ζήτημα (Siegler κ.ά., 2011).  

 Κάτι που διευκρινίζει καλύτερα το υπόβαθρο αυτής της θεωρίας είναι αν 

εκλάβουμε την εκμάθηση των κοινών και μη κοινών ιδιοτήτων μεταξύ των διαφορετικών 

ειδών αριθμών ως ένα σταδιακό πέρασμα από έναν αρχικό συλλογισμό των 

χαρακτηριστικών ιδιοτήτων των αριθμών (κυρίαρχες ιδιότητες των φυσικών αριθμών 
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που δεν είναι απαραιτήτως ιδιότητες των άλλων ειδών αριθμών) σε μία μετέπειτα 

διάκριση μεταξύ των προσδιοριστικών ιδιοτήτων όλων των πραγματικών αριθμών (πιο 

συγκεκριμένα, το μέγεθός τους) και ιδιοτήτων που ισχύουν σε κάποιους αλλά όχι σε όλα 

τα είδη των αριθμών (Siegler κ.ά., 2011).  

 Είναι κάτι ανάλογο με την κατηγοριοποίηση αντικειμένων και γεγονότων από τα 

παιδιά 5 και 6 ετών με βάση χαρακτηριστικές ιδιότητές τους, που, ωστόσο, δεν 

αποτελούν προσδιοριστικές ιδιότητες της κατηγορίας. Για παράδειγμα, παιδιά των 

παραπάνω ηλικιών συνήθως κατηγοριοποιούν ένα κομμάτι γης ως νησί μόνο αν έχει 

ζέστη και λιακάδα ή ένα όχημα ως ταξί μόνο αν είναι κίτρινο και έχει 4 ρόδες. Η σωστή 

κατηγοριοποίηση απαιτεί την κατανόηση του ότι λιγότερο χαρακτηριστικές ιδιότητες 

ίσως είναι προσδιοριστικές, ανεξάρτητα από την παρουσία ή την απουσία άλλων. Έτσι, 

για τα περισσότερα παιδιά 9 και 10 ετών, τα νησιά θα πρέπει να περιβάλλονται από νερό 

σε όλη την περίμετρό τους, ανεξάρτητα από τις κλιματικές συνθήκες που επικρατούν σε 

αυτά και τα ταξί θα πρέπει να μεταφέρουν επί πληρωμή τους επιβάτες σε επιλεγμένες 

τοποθεσίες, ανεξάρτητα από την εμφάνισή τους (Keil & Batterman, 1984). 

 Μία επίπτωση της θεωρίας των ενοποιημένων αριθμών είναι ότι μέσα από αυτήν 

την οπτική η εκμάθηση των κλασματικών αριθμών καθίσταται πλέον μια κρίσιμη 

διαδικασία της αριθμητικής ανάπτυξης και όχι δευτερευούσης σημασίας. Αυτό συμβαίνει 

διότι η εκμάθηση για τα κλάσματα παρέχει την πρώτη σημαντική ευκαιρία στους 

μαθητές να δουν ότι οι χαρακτηριστικές ιδιότητες των φυσικών αριθμών δεν είναι 

προσδιοριστικές όλων των αριθμών, κάτι που κατακτάται με κόπο.  

 Σημαντικό επιχείρημα των οπαδών της συγκεκριμένης θεωρίας για την εστίαση 

στο μέγεθος των αριθμών αποτελεί το ότι η κατανόηση των αριθμητικών μεγεθών 

διαδραματίζει κεντρικό ρόλο στην κατανόηση του ΤΙ είναι οι αριθμοί και φαίνεται να 

σχετίζεται γενικότερα με καλύτερες μαθηματικές επιδόσεις, αφού μέσα από την ακρίβεια 
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στην εκτίμηση του μεγέθους των αριθμών οι μαθητές είναι σε θέση να απορρίπτουν 

παράλογα αποτελέσματα (Tian & Siegler, 2017). 

 Ερευνητικές παρεμβάσεις επιβεβαιώνουν την αποτελεσματικότητα της εστίασης 

της διδασκαλίας στο μέγεθος των κλασμάτων, με οφέλη σε διάφορους τομείς της 

μαθηματικής ανάπτυξης. Ένας από αυτούς αφορά την εννοιολογική κατανόηση των 

κλασμάτων (Fazio, Kennedy, κ.ά., 2016; Fuchs κ.ά., 2013, 2014, 2016, 2017). Ιδιαίτερο 

ενδιαφέρον παρουσιάζει η διαμήκης έρευνα των (Hansen κ.ά., 2017), οι οποίοι εξέτασαν 

τη σχέση που συνδέει την κατανόηση της ποσότητας που εκφράζουν οι κλασματικοί 

αριθμοί με τη γενικότερη μαθηματική επίδοση. Οι ερευνητές αξιολογούσαν τους μαθητές 

δύο φορές τον χρόνο, από τη Δ’ έως τη Στ’ Δημοτικού, με ένα σταθμισμένο τεστ γενικών 

μαθηματικών ικανοτήτων και δύο εργαλεία αξιολόγησης της κατανόησης του μεγέθους 

των κλασμάτων. Το ένα από τα δύο περιείχε συγκρίσεις κλασμάτων και το άλλο 

εκτίμηση ποσοτήτων σε αριθμογραμμές. Τα ευρήματα ανέδειξαν μια αμφίδρομη σχέση 

ανάμεσα στην κατανόηση των κλασματικών μεγεθών και τη γενικότερη μαθηματική 

επίδοση. Όπως οι ερευνητές εξηγούν, αυτό σημαίνει πως οι αρχικές καλές επιδόσεις στα 

μαθηματικά δημιουργούν ένα πρόσφορο έδαφος για την εκμάθηση των κλασμάτων, ενώ 

η καλή κατανόηση των κλασματικών μεγεθών, με τη σειρά της, ενισχύει και τις 

μετέπειτα ευρύτερες μαθηματικές επιδόσεις.  

 Επιπρόσθετα, σε έρευνα των Kalchman, Moss, και Case (2001) βρέθηκε ότι ένα 

παρεμβατικό πρόγραμμα που εστίαζε στα κλασματικά μεγέθη ήταν ιδιαίτερα 

αποτελεσματικό στην ανάπτυξη της κατανόησης των ρητών αριθμών, επομένως, όχι 

μόνο των κλασμάτων, αλλά και των δεκαδικών και των ποσοστών, επίσης. Μάλιστα, τα 

ερευνητικά δεδομένα δείχνουν πως ακόμη και οι παρεμβάσεις μικρής διάρκειας που 

εμπεριέχουν τον χειρισμό χειραπτικού υλικού, καθώς και τη δυνατότητα για σύγκριση 

και εκτίμηση της ποσότητας των κλασμάτων, επιδρούν θετικά στην ικανότητα των 
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μαθητών να συσχετίζουν με ακρίβεια τη σημειολογία των κλασμάτων με τις αριθμητικές 

ποσότητες που αντιπροσωπεύουν (Gabriel κ.ά., 2012).  

1.2.3. Κατεύθυνση της επίδρασης  

 Όπως αναφέρθηκε, για τη Θεωρία των Ενοποιημένων Αριθμών, μια από τις 

σημαντικότερες ιδιότητες που ενώνει τους φυσικούς αριθμούς με τους κλασματικούς 

είναι ότι και τα δύο είδη αριθμών εκφράζουν ποσότητες που μπορούν να τοποθετηθούν 

και να διαταχθούν σε αριθμογραμμές. Η ερευνητική δραστηριότητα επεκτείνει την 

έμφαση στον κεντρικό ρόλο των μεγεθών των μεμονωμένων αριθμών, για να 

συμπεριλάβει και τον ρόλο της κατανόησης των μεγεθών που παράγονται από τις 

αριθμητικές πράξεις, κάτι που έχει ονομαστεί ως Κατεύθυνση της Επίδρασης (Siegler & 

Lortie-Forgues, 2015).  

 Τα δύο θέματα παρουσιάζουν εκπληκτικές ομοιότητες. Για παράδειγμα, όπως η 

ακρίβεια της εκτίμησης των μεγεθών μεμονωμένων κλασμάτων σχετίζεται με τις 

γενικότερες μαθηματικές επιδόσεις, το ίδιο συμβαίνει και με την εκτίμηση των μεγεθών 

που παράγονται από την κλασματική πρόσθεση (Hecht & Vagi, 2010). Παρ’ όλα αυτά, 

παρά τους παράλληλους ρόλους των μεγεθών στις δύο περιοχές, η κατανόηση των 

μεμονωμένων κλασμάτων δεν συνεπάγεται και κατανόηση των μεγεθών που παράγονται 

από τις κλασματικές πράξεις.  

 Η Κατεύθυνση της Επίδρασης, λοιπόν, αφορά την κατανόηση του μεγέθους που 

παράγεται από τις κλασματικές αριθμητικές πράξεις. Οι μαθητές θα πρέπει να είναι σε 

θέση να αντιλαμβάνονται ότι το παραγόμενο αποτέλεσμα στην πρόσθεση είναι 

μεγαλύτερο από κάθε προσθετέο, στην αφαίρεση μικρότερο από τον μειωτέο, στον 

πολλαπλασιασμό μεγαλύτερο από τους παράγοντες και στη διαίρεση μικρότερο από τον 

διαιρετέο. Αυτό ισχύει για τις περιπτώσεις όπου οι αριθμοί κάθε πράξης είναι φυσικοί ή 

καταχρηστικά κλάσματα. ΩΣΤΟΣΟ, όταν τα κλάσματα είναι γνήσια, τότε στον 
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πολλαπλασιασμό και τη διαίρεση το παραγόμενο αποτέλεσμα είναι μικρότερο από τους 

παράγοντες και μεγαλύτερο από τον διαιρετέο, αντίστοιχα (Siegler & Lortie-Forgues, 

2015).  

 Σε γενικές γραμμές, οι κατευθύνσεις των επιδράσεων των αριθμητικών πράξεων 

είναι εύκολο να γίνουν κατανοητές. Αν οι άνθρωποι σκέφτονται τον πολλαπλασιασμό 

κλασμάτων ως τα Β μέρη από τα Α, θα μπορούν να προβλέψουν την κατεύθυνση της 

επίδρασης, ανεξάρτητα από το αν τα Β και τα Α είναι φυσικοί αριθμοί (για παράδειγμα, 

θα είναι τα 6 των 4ων πιο πολλά από τα 6;) ή γνήσια κλάσματα (για παράδειγμα, θα είναι 

το 1/6 του 1/4 περισσότερο από το ¼;). Παρομοίως, αν κατανοούν τη διαίρεση ως τον  

αριθμό των φορών που ο διαιρέτης χωράει στον διαιρετέο, δεν θα είναι δύσκολο να 

αντιληφθούν ότι ένας διαιρέτης μεταξύ του μηδενός και του ένα θα χωράει στον 

διαιρετέο περισσότερες φορές από ό, τι θα χωρούσε το ένα, επομένως και η απάντηση θα 

είναι μεγαλύτερη από τον διαιρετέο (Siegler & Lortie-Forgues, 2015). 

 Αντίθετα, αν οι άνθρωποι κατανοούν τον πολλαπλασιασμό ως μία πράξη που 

πάντα μεγαλώνει το μέγεθος των αριθμών που συμμετέχουν σε αυτή και τη διαίρεση ως 

μία πράξη που πάντα μεγαλώνει το μέγεθός τους, κάτι που ισχύει με τους αριθμούς που 

είναι μεγαλύτεροι από το 1, τότε θα παρουσιάζουν χαμηλή επίδοση όταν και οι δύο 

παράγοντες είναι γνήσια κλάσματα ή όταν ο διαιρέτης είναι μικρότερος του 1 (όπ.π., 

2015). 

 Αξίζει να αναφερθεί ότι η καλή διαδικαστική γνώση των κλασμάτων, δηλαδή οι 

αλγόριθμοι ή οι κανόνες που χρησιμοποιούνται για να επιλυθούν προβλήματα με 

κλασματικές πράξεις, θα μπορούσε εύκολα να συνυπάρχει με χαμηλή ή ανακριβή 

εννοιολογική κατανόηση των διαδικασιών, τη γνώση, δηλαδή, του πώς οι διαδικασίες 

λειτουργούν, γιατί έχουν νόημα και πώς σχετίζονται με άλλες διαδικασίες και έννοιες. 

Πιο απλά, οι μαθητές είναι πολύ πιθανό να μπορούν να απομνημονεύσουν τους 
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αλγόριθμους των κλασματικών αριθμητικών πράξεων χωρίς να τους καταλαβαίνουν 

(όπ.π., 2015). 

 Αυτό είναι κάτι περισσότερο από μία θεωρητική πιθανότητα. Αρκετοί 

εκπαιδευτικοί έχουν ελλιπή εννοιολογική κατανόηση των κλασματικών αριθμητικών 

πράξεων (Lin κ.ά., 2013  ̇Rizvi & Lawson, 2007), η οποία περιορίζει την κατανόηση που 

μπορούν να μεταβιβάσουν στους μαθητές τους. Θεωρητικά, οι μαθητές που εκτελούν 

σωστά τις διαδικασίες στις κλασματικές αριθμητικές πράξεις θα μπορούσαν να εξάγουν 

κάποια είδη κατανόησης μόνοι τους. Για παράδειγμα, θα μπορούσαν να συμπεράνουν 

πως ο πολλαπλασιασμός δύο κλασμάτων μικρότερων του ενός έχει ως αποτέλεσμα 

απαντήσεις μικρότερες από κάθε παράγοντα. Αυτό θα μπορούσε να επιτευχθεί 

συνδέοντας τα μεγέθη των κλασμάτων που πολλαπλασιάζονται, την πράξη που 

εκτελείται και τα μεγέθη των απαντήσεων. Παρ’ όλα αυτά, πολλοί μαθητές ίσως δεν 

προβούν σε τέτοιες διασυνδέσεις είτε διότι δεν δίνουν προσοχή στα μεγέθη των 

κλασμάτων στις ασκήσεις είτε επειδή τα ξεχνούν καθώς εκτελούν τους αλγόριθμους των 

πράξεων. Επομένως, η ακριβής εκτέλεση των αλγορίθμων των κλασματικών πράξεων 

δεν αποτελεί εγγύηση της κατανόησής τους (Siegler & Lortie-Forgues, 2015). 

 Η επίδοση στα καθήκοντα Κατεύθυνσης της Επίδρασης ελέγχθηκε στην έρευνα 

των Siegler και Lortie-Forgues (2015). Η υπόθεση των ερευνητών ήταν πως ακόμη και 

ενήλικοι με χρόνια εμπειρίας στους φυσικούς αριθμούς και τις κλασματικές πράξεις δεν 

διαθέτουν και εννοιολογική κατανόηση των πράξεων και αυτό θα γινόταν αντιληπτό 

μέσα από τις πράξεις του πολλαπλασιασμού και της διαίρεσης. Οι ερευνητές διατύπωσαν 

την υπόθεση πως αυτό θα ισχύει ακόμη και για ανθρώπους που εκτελούν με απόλυτη 

ακρίβεια τους αλγορίθμους των κλασματικών πράξεων και που, επίσης, με ακρίβεια 

αναπαριστούν τις κλασματικές ποσότητες.  



35 
 

 Η εννοιολογική κατανόηση των κλασματικών αριθμητικών πράξεων μετρήθηκε 

μέσω μιας δοκιμασίας κατεύθυνσης της επίδρασης με την εξής μορφή: Α1/Β1 + Α2/Β2 > 

Α1/Β1.  Τα δύο πλεονεκτήματα αυτής της δοκιμασίας για την αξιολόγηση της 

εννοιολογικής κατανόησης των αριθμητικών πράξεων ήταν τα εξής: πρώτον, δεν 

απαιτούσε υψηλή ακριβή γνώση των μεγεθών των μεμονωμένων αριθμών, αλλά μόνο 

γνώση του αν το κάθε κλάσμα υπερβαίνει το 1 για τον πολλαπλασιασμό και τη διαίρεση 

(για την πρόσθεση και την αφαίρεση δεν υπήρχε καμία επιπρόσθετη απαίτηση). 

Δεύτερον, η εφαρμογή αυτής της ανάλυσης είχε ως αποτέλεσμα 8 διαφορετικές 

ασκήσεις, που προέκυψαν από τους οκτώ συνδυασμούς αριθμητικών πράξεων και 

κλασματικού μεγέθους (παράγοντες μεγαλύτερων ή μικρότερων από ένα).   

 Η κυρία πρόβλεψη ήταν ότι η επίδοση στα καθήκοντα των εννοιολογικών 

κλασματικών πράξεων θα είναι πολύ χαμηλή για τον πολλαπλασιασμό και τη διαίρεση 

με γνήσια κλάσματα. Αυτό θα ισχύει ακόμη και για όσους είχαν απόλυτη ακρίβεια στη 

διαδικαστική γνώση με τον πολλαπλασιασμό και τη διαίρεση κλασμάτων και εκτίμησαν 

επίσης με ακρίβεια τα μεγέθη των μεμονωμένων κλασμάτων. Από την άλλη οι ερευνητές 

επίσης προέβλεψαν ότι η επίδοση θα ήταν υψηλή στα καθήκοντα των εννοιολογικών 

κλασματικών πράξεων για την πρόσθεση και την αφαίρεση , ανεξάρτητα από τα είδη των 

κλασμάτων και στον πολλαπλασιασμό και στη διαίρεση με καταχρηστικά κλάσματα. Ο 

λόγος είναι ότι σε αυτές τις ασκήσεις είτε με το να έχει κανείς εννοιολογική κατανόηση 

των αριθμητικών πράξεων είτε με το να υποθέτει ότι κλασματικές αριθμητικές πράξεις 

παράγουν τα ίδια μοτίβα με τις κλασματικές πράξεις των φυσικών αριθμών έχει ως 

αποτέλεσμα σωστές απαντήσεις. 

 Οι υποθέσεις αυτές ελέγχθηκαν με τρεις πληθυσμούς: φοιτητές δασκάλους, 

μαθητές δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και φοιτητές τμημάτων μαθηματικών και 

φυσικής. Tα αποτελέσματα έδειξαν ότι οι μαθητές δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, καθώς 



36 
 

και οι φοιτητές εκπαιδευτικοί είχαν άριστη κατανόηση των μεγεθών των μεμονωμένων 

κλασμάτων μεταξύ του μηδέν και του ενός. Παρόλα αυτά, οι ίδιοι οι συμμετέχοντες 

επέδειξαν χαμηλή κατανόηση των μεγεθών που παράγονται από τις κλασματικές πράξεις 

πολλαπλασιασμού και διαίρεσης με γνήσια κλάσματα. Σε αυτά τα καθήκοντα σταθερά 

απαντούσαν ότι ο πολλαπλασιασμός δύο κλασμάτων μικρότερων του 1 δίνει απαντήσεις 

μεγαλύτερες από κάθε παράγοντα και ότι η διαίρεση με ένα κλάσμα μικρότερο του ενός 

δίνει απάντηση μικρότερη από τον διαιρετέο.  

 Οι λάθος απαντήσεις στα ανωτέρω καθήκοντα δεν αποδίδονται στο ότι αυτά είναι 

πολύ δύσκολα και αδύνατα στην επίλυση. Οι φοιτητές των μαθηματικών και φυσικών 

τμημάτων παρουσίασαν σχεδόν τέλεια επίδοση στα ίδια καθήκοντα. Ακόμη, οι λάθος 

απαντήσεις δεν μπορούν να αποδοθούν στην έλλειψη γνώσης των μεγεθών μεμονωμένων 

κλασμάτων ή στο πώς εκτελούνται οι κλασματικές αριθμητικές πράξεις. Οι φοιτητές 

εκπαιδευτικοί ήταν πολύ ακριβείς στην εκτίμηση των μεγεθών των μεμονωμένων 

κλασμάτων και στην επίλυση του πολλαπλασιασμού με κλάσματα, ωστόσο, 

παρουσίασαν πολύ χαμηλή επίδοση στα καθήκοντα με την κατεύθυνση της επίδρασης 

για την πράξη του πολλαπλασιασμού με γνήσια κλάσματα.  

 Ένα σημαντικό αναπάντητο ερώτημα ήταν αν η τόσο χαμηλή επίδοση σχετιζόταν 

αποκλειστικά με τα κλάσματα ή και με άλλα είδη αριθμών. Για να απαντήσουν αυτήν 

την ερώτηση οι ερευνητές διεξήγαγαν μία πιλοτική έρευνα στην εννοιολογική 

κατανόηση του πολλαπλασιασμού και της διαίρεσης δεκαδικών αριθμών μεταξύ του 

μηδέν και του ενός, με συμμετέχοντες 10 φοιτητές από το ίδιο πανεπιστήμιο με τους 

φοιτητές εκπαιδευτικούς της κυρίως έρευνας. Τα αποτελέσματα με τους δεκαδικούς ήταν 

παρόμοια με τα αποτελέσματα στα κλάσματα: υψηλή ακρίβεια (88% με 100%) στα έξι 

είδη προβλημάτων στα οποία οι κλασματικές πράξεις ακολουθούν το ίδιο μοτίβο όπως οι 

πράξεις με φυσικούς αριθμούς και πολύ χαμηλή επίδοση στα δύο είδη προβλημάτων που 
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έχουν το αντίθετο μοτίβο από ό, τι οι φυσικοί αριθμοί (38% ακρίβεια στον 

πολλαπλασιασμό και 25% ακρίβεια στη διαίρεση δεκαδικών κάτω από ένα). Επομένως, 

οι ανακριβείς απαντήσεις στα καθήκοντα κατεύθυνσης της επίδρασης αφορούν γενικά 

τον πολλαπλασιασμό και τη διαίρεση αριθμών από 0 μέχρι 1 και δεν περιορίζονται στα 

κλάσματα του ίδιου εύρους.  

 Οι ερευνητές αναφέρουν πως μία εκπαιδευτική επίπτωση που απορρέει από τα 

παραπάνω είναι η ανάγκη τα σχολικά εγχειρίδια και οι εκπαιδευτικοί να δίνουν 

έμφαση στο ότι ο πολλαπλασιασμός και η διαίρεση παράγουν διαφορετικά 

αποτελέσματα ανάλογα με το αν οι αριθμοί που συμμετέχουν είναι μεγαλύτεροι ή 

μικρότεροι από τη μονάδα και να συζητούν τους λόγους που αυτό ισχύει (Siegler & 

Lortie-Forgues, 2015). Για παράδειγμα, σε ένα μάθημα πολλαπλασιασμού  με 

κλάσματα, οι μαθητές θα μπορούσαν να λύσουν και να σχολιάσουν απαντήσεις στα 

ακόλουθα τρία προβλήματα: 1/2 x 8/7, 1/2 * 7/7 και 1/2 * 6/7. Τέτοια καλά 

επιλεγμένα προβλήματα και η επακόλουθη συζήτηση είναι πιθανόν να 

δημιουργήσουν γνώση με νόημα και μεγαλύτερη πιθανότητα απομνημόνευσης των 

επιδράσεων του πολλαπλασιασμού με αριθμούς μεγαλύτερους και μικρότερους από 

ένα (Siegler & Lortie-Forgues, 2015).  

 Μία ακόμη εκπαιδευτική πρόταση είναι οι εκπαιδευτικοί και τα σχολικά 

εγχειρίδια να δίνουν περισσότερη προσοχή στη μεταβαλλόμενη έννοια του 

ολόκληρου στο πλαίσιο των κλασματικών αριθμητικών πράξεων. Για παράδειγμα, σε 

ένα πρόβλημα πολλαπλασιασμού κλασμάτων όπου κάποιος πρέπει να βρει «πόσο 

είναι το 1/2 από το 1/4 μιας πίτας;», το ολόκληρο για το 1/4 είναι ολόκληρη η πίτα, 

αλλά το ολόκληρο για το 1/2 είναι το 1/4 της πίτας. Πολλοί ερευνητές έχουν 

εντοπίσει ότι πολλοί μαθητές αποτυγχάνουν αποκτήσουν τέτοια κατανόηση των 
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ολόκληρων στο πλαίσιο των κλασματικών αριθμητικών πράξεων και έχουν προτείνει 

τρόπους για να λυθεί αυτή η δυσκολία (Siegler & Lortie-Forgues, 2015). 

 Μία ακόμη εκπαιδευτική επίπτωση είναι η χρήση γλωσσικών φράσεων κατά 

τον πολλαπλασιασμό και τη διαίρεση , τόσο μεταξύ κλασμάτων όσο και μεταξύ 

φυσικών αριθμών. Για παράδειγμα, ο πολλαπλασιασμός δύο κλασμάτων (1/3 * 1/5) 

μπορεί να εκφραστεί ως «πόσο είναι το 1/3 από το 1/5;». Ο πολλαπλασιασμός ενός 

φυσικού αριθμού και ενός κλάσματος μπορεί να εκφραστεί ως «πόσο είναι το 1/5 των 

3;» και ο πολλαπλασιασμός δύο φυσικών αριθμών μπορεί να εκφραστεί ως «πόσο 

είναι τα 5 των 3;». Χρησιμοποιώντας τέτοιου είδους λεκτικοποίηση του 

πολλαπλασιασμού, πρώτα με δύο φυσικούς αριθμούς , μετά με έναν φυσικό και ένα 

κλάσμα και μετά με δύο κλάσματα , μπορεί να αποδειχθεί εξαιρετικά αποτελεσματικό 

για τους μαθητές. Η απεικόνιση της διαδικασίας του πολλαπλασιασμού μέσω 

αριθμογραμμών και λεκτικής υποστήριξης θα  μπορούσε να εμβαθύνει ακόμα 

περισσότερο την κατανόηση του πολλαπλασιασμού. Ακόμη η συζήτηση με τους 

μαθητές των λόγων α) που ο πολλαπλασιασμός δύο αριθμών μικρότερων του ενός 

πάντα καταλήγει σε αποτέλεσμα μικρότερο του ενός, 2)  που ο πολλαπλασιασμός δύο 

αριθμών μεγαλύτερων του ενός πάντα καταλήγει σε απάντηση μεγαλύτερη από το 

ένα και 3) που ο πολλαπλασιασμός ενός αριθμού μεγαλύτερου από το ένα με έναν 

αριθμό μικρότερο από ένα μερικές φορές καταλήγει σε αποτέλεσμα μεγαλύτερο τ ου 

ενός και σε άλλες μικρότερο του ενός, θα βαθύνει ακόμη περισσότερο την κατανόηση 

(Siegler & Lortie-Forgues, 2015). 

 Κάτι ανάλογο θα μπορούσε να γίνει και στην πράξη της διαίρεσης. Οι 

μαθητές θα μπορούσαν να ενθαρρύνονται αρχικά να κρίνουν αν το πρόβλημα 

εμπεριέχει τη διαίρεση ενός μεγαλύτερου από έναν μικρότερο αριθμό ή τη διαίρεση 

ενός μικρότερου από ένα μεγαλύτερο αριθμό. Aν το πρόβλημα εμπεριέχει τη 
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διαίρεση ενός μεγαλύτερου από έναν μικρότερο αριθμό, για παράδειγμα, 5/8 : 1/8, οι 

μαθητές θα μπορούσαν να ενθαρρύνονται να σκέφτονται το πρόβλημα ως «πόσες 

φορές μπορεί το 1/8 να χωρέσει στα 5/8;». Αν το πρόβλημα εμπεριέχει διαίρεση ενός 

μικρότερου από έναν μεγαλύτερο ρυθμό, όπως 1/8 : 5/8, οι μαθητές θα μπορούσαν να 

ενθαρρύνονται να σκέφτονται το πρόβλημα ως «πόσα από τα 5/8 μπορούν να 

χωρέσουν στο 1/8;». Όπως και στον πολλαπλασιασμό, αυτές οι φράσεις μπορούν να 

εφαρμοστούν σε φυσικούς αριθμούς , όπως και σε κλάσματα («πόσες φορές μπορούν 

τα 8 να χωρέσουν στα 48;» «πόσα από τα 48 μπορούν να χωρέσουν στα 8;»). Επίσης, 

ίσως φανεί χρήσιμο κάθε φράση να χρησιμοποιείται πρώτα με δύο φυσικούς 

αριθμούς, μετά με έναν φυσικό και ένα κλάσμα και μετά με δύο κλάσματα , ενώ η 

αναπαράσταση μπορεί να γίνεται πάλι μέσω μιας αριθμογραμμής.  

 Η χρήση αυτών των εναλλακτικών φράσεων παρέχει μία πιο ξεκάθαρη 

ένδειξη του τι σημαίνει ο πολλαπλασιασμός και η διαίρεση, αφού εφαρμόζονται και 

στους φυσικούς αριθμούς και στα κλάσματα και βοηθούν τους μαθητές να 

καταλάβουν ότι οι μαθηματικές διαδικασίες έχουν το ίδιο νόημα σε όλες τις  

περιπτώσεις. Ωστόσο, οι επιδράσεις τους στις αριθμητικές ποσότητες ποικίλουν 

ανάλογα με τους αριθμούς που εμπεριέχονται. 

 Ενώ, λοιπόν, υπάρχει ερευνητική δραστηριότητα που εξετάζει την εννοιολογική 

κατανόηση των κλασματικών αριθμητικών πράξεων σε σύγκριση με τη διαδικαστική σε 

ενηλίκους και μαθητές δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, δεν υπάρχει έρευνα  που να εξετάζει 

κάτι αντίστοιχο σε μαθητές πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης ή σε μαθητές με Ειδικές 

Μαθησιακές Δυσκολίες. Ειδικά στην ελληνική εκπαιδευτική έρευνα δεν βρέθηκε καμία 

αντίστοιχη έρευνα και σκοπός της παρούσης έρευνας είναι να καλύψει αυτό το 

ερευνητικό κενό. Η πρόθεση δεν αφορά μόνο την ανάδειξη της υπεροχής κάποιας 

συγκεκριμένης μαθητικής ομάδας έναντι της άλλης, αλλά επιχειρεί να σκιαγραφήσει τις 
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ικανότητες και τα ελλείμματα της καθεμιάς (Li, 2014), ούτως ώστε να ληφθούν τα 

κατάλληλα μέτρα για την αντιμετώπιση των αδυναμιών και την ενίσχυση των 

δυνατοτήτων.  

1.3. Δυσκολίες στην κατανόηση και χρήση των κλασμάτων 

1.3.1. Γενικές Διαπιστώσεις 

 Όταν οι μαθητές έρχονται αντιμέτωποι με τη διδασκαλία των κλασμάτων τείνουν 

λανθασμένα να επεκτείνουν τις ιδιότητες των ακέραιων αριθμών και στους 

κλασματικούς, φαινόμενο που στην ερευνητική βιβλιογραφία αποδίδεται με τον όρο 

«προκατάληψη φυσικού αριθμού» (Whole Number Bias) (Ni & Zhou, 2005). Έτσι, οι 

μαθητές μπορεί λανθασμένα να πιστεύουν πως ένα κλάσμα αποτελείται από δύο 

ξεχωριστούς φυσικούς αριθμούς και πως η αξία του μεγαλώνει όσο μεγαλώνει και 

κάποιος από τους δύο όρους του (Stafylidou & Vosniadou, 2004) , για παράδειγμα πως το 

κλάσμα 
 

 
 είναι μεγαλύτερο από το 

 

 
, καθώς έχει μεγαλύτερους όρους.  

 Επιπρόσθετα, στην πρόσθεση κλασμάτων οι μαθητές προσθέτουν παρονομαστές 

και αριθμητές μαζί (Byrnes & Wasik, 1991). Παρ’ όλα αυτά, η συχνότητα εμφάνισης 

αυτού του λάθους είναι μεγαλύτερη όταν τα κλάσματα είναι ετερώνυμα (Newton, 2008˙ 

Siegler κ.ά., 2011). Αν οι μαθητές πρόσθεταν χώρια αριθμητές και παρονομαστές, 

βασιζόμενοι αποκλειστικά στη γνώση τους για τις ιδιότητες των φυσικών αριθμών, αυτό 

θα έπρεπε να συμβαίνει και στα ομώνυμα κλάσματα.  

 Οι μαθητές φαίνεται ότι, όταν έρχονται αντιμέτωποι με καθήκοντα στα κλάσματα 

τα οποία δεν μπορούν να λύσουν, όχι μόνο αξιοποιούν τις γνώσεις τους από τους 

φυσικούς αριθμούς, αλλά και μεταφέρουν αλγορίθμους μιας πράξης στην άλλη, 

κρατώντας, για παράδειγμα, κοινούς τους παρονομαστές κατά τον πολλαπλασιασμό δύο 

κλασμάτων (όπ.π., 2008  ̇όπ.π., 2011).  

 Το εύρημα της ποικιλίας των μοτίβων των λαθών στις κλασματικές πράξεις 
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ανάλογα με το αν οι παρονομαστές των κλασμάτων είναι ίδιοι ή όχι οδηγεί στη 

διαπίστωση της ύπαρξης μιας πιθανής παρανόησης ότι η λύση εξαρτάται περισσότερο 

από τους κοινούς παρονομαστές παρά από την πράξη που ζητείται. Με άλλα λόγια, οι 

μαθητές ίσως πιστεύουν πως όταν τα κλάσματα είναι ομώνυμα, οι κοινοί παρονομαστές 

θα πρέπει να διατηρούνται στο αποτέλεσμα. Διαφορετικά, οι παρονομαστές θα πρέπει να 

αλλάζουν κατά τον τρόπο που υποδεικνύει η ζητούμενη πράξη (Newton κ.ά., 2014).  

 Η χρήση κοινών παρονομαστών χωρίς να είναι αναγκαίο ήταν το πιο κοινό λάθος  

φοιτητών Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης σε έρευνα της Newton 

(2008), η οποία περιλάμβανε αξιολόγηση των λαθών και στις 4 πράξεις με χρήση 

κλασμάτων και μεικτών αριθμών. Η λάθος εφαρμογή αλγορίθμων αποτέλεσε εξίσου 

κοινό λάθος σε έρευνα των  Brown και Quinn (2006), με δείγμα μαθητές Λυκείου.  

 Μια άλλη ερμηνεία είναι το ότι η εμφάνιση τέτοιων λαθών οφείλεται στο ότι οι 

μαθητές δεν αποκτούν επαρκή κατανόηση των κλασματικών εννοιών πριν να διδαχθούν 

τους αλγορίθμους. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα οι αλγόριθμοι να καθίστανται μια δίχως 

νόημα εναλλακτική κατά τη λύση ασκήσεων όπου οι μαθητές αδυνατούν να έχουν 

πρόσβαση σε άλλους τρόπους επίλυσης (Empson & Levi, 2011). 

1.3.1.1.  Δυσκολίες στις αριθμογραμμές  

Όπως αναφέρθηκε σε προηγούμενο τμήμα της εργασίας, μία ένδειξη της κατανόησης του 

μεγέθους που αντιπροσωπεύουν τα κλάσματα είναι η χρήση της αριθμογραμμής (Fuchs κ.ά., 

2017  ̇Jordan κ.ά., 2017  ̇Schumacher κ.ά., 2018). Η ικανότητα εκτίμησης των αριθμητικών 

ποσοτήτων πάνω σε μία αριθμογραμμή ήταν ένδειξη σημαντικής μαθησιακής προόδου στα 

κλάσματα. Γι’ αυτό και οι ερευνητές προτείνουν την αξιοποίηση της αριθμογραμμής όχι 

μόνο ως διδακτικό, αλλά και ως αξιολογικό μέσο (Gersten κ.ά., 2017).  

 Παρ’ όλο που η αριθμογραμμή έχει αναγνωριστεί ως ένα κατάλληλο εργαλείο 

αναπαράστασης για την αξιολόγηση του βαθμού στον οποίο οι μαθητές έχουν αναπτύξει 
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την έννοια του κλάσματος ως μέτρηση και για τη λειτουργία των προσθετικών λειτουργιών 

των κλασμάτων, τα ερευνητικά ευρήματα δείχνουν πως οι μαθητές αντιμετωπίζουν 

συγκεκριμένες δυσκολίες στην τοποθέτηση αριθμών στην αριθμογραμμή. Συγκεκριμένα, 

έχει βρεθεί πως οι μαθητές μετρούν τα σημάδια χωρισμού που σημειώνονται πάνω στην 

αριθμογραμμή και όχι τα διαστήματα της αριθμογραμμής, χρησιμοποιούν λάθος τη μονάδα, 

ιδιαίτερα όταν η αριθμογραμμή έχει μήκος πάνω από μία μονάδα, και αποτυγχάνουν να 

εντοπίσουν ένα κλάσμα στην αριθμογραμμή όταν η τελευταία χωρίζεται σε μέρη ίσα με ένα 

πολλαπλάσιο ή υπο-πολλαπλάσιο του παρονομαστή του δοθέντος κλάσματος (Baturo, 

2004).  

 Για την παρούσα έρευνα, η ύπαρξη καθηκόντων με τοποθετήσεις όχι μόνο 

κλασματικών, αλλά και φυσικών αριθμών πάνω σε αριθμογραμμές θα διευκολύνει τη 

διαπίστωση του αν τα λάθη των μαθητών οφείλονται σε δυσκολίες στη φύση  των 

αριθμογραμμών ως άσκησης ή στην κατανόηση του μεγέθους των κλασμάτων. Αν οι 

μαθητές σημειώσουν υψηλότερη επίδοση στις τοποθετήσεις φυσικών αριθμών πάνω σε 

αριθμογραμμές, τότε είναι πιθανόν οι δυσκολίες να προκύπτουν από την κατανόηση του 

μεγέθους των αριθμών παρά από το είδος της άσκησης. 

1.3.1.2. Πράξεις κλασμάτων 

Οι επιδόσεις των μαθητών στις κλασματικές πράξεις είναι αρκετά χαμηλή  (Byrnes & 

Wasik, 1991; Fuchs κ.ά., 2014; Hecht & Vagi, 2010a; Jordan κ.ά., 2013; Lortie-Forgues 

κ.ά., 2015; Kristie J. Newton κ.ά., 2014; Siegler κ.ά., 2011). Τα κυριότερα εμπειρικά 

φαινόμενα που έχουν παρατηρηθεί κατά την ενασχόληση των μαθητών με κλάσματα 

αφορούν 8 δυσκολίες, οι οποίες συνοψίζονται παρακάτω (Braithwaite κ.ά., 2017) και οι 

οποίες θα επιχειρηθεί να αναλυθούν αμέσως μετά:  

1. Χαμηλή ακρίβεια γενικά  

2. Ιδιαίτερα χαμηλή ακρίβεια στη διαίρεση κλασμάτων  
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3. Ποικιλία απαντήσεων για μία άσκηση  

4. Ποικιλία στρατηγικών από τον ίδιο μαθητή  

5. Συχνότερα λάθη στη χρήση στρατηγικών από ό,τι στην εκτέλεση των πράξεων  

6. Τα πιο κοινά στρατηγικά λάθη αφορούν τη μεταφορά αλγορίθμου από τη μια 

πράξη στην άλλη και τη διαχείριση των όρων των κλασμάτων ως ανεξάρτητων 

φυσικών αριθμών 

7. Οι όμοιοι παρονομαστές αυξάνουν την ακρίβεια στην πρόσθεση και στην 

αφαίρεση αλλά μειώνουν την ακρίβεια στον πολλαπλασιασμό 

8. Το πιο συχνό είδος λάθους σε κάθε πράξη εξαρτάται από το αν οι παρονομαστές 

είναι κοινοί ή όχι  

 

1. Χαμηλή ακρίβεια γενικά 

 Πλήθος ευρωπαϊκών και αμερικανικών μελετών έχουν εντοπίσει τη φτωχή 

ακρίβεια στα κλασματικά καθήκοντα σε μαθητές Δ’ Δημοτικού έως Β’ Γυμνασίου 

(Fuchs κ.ά., 2013, 2014, 2017; Jordan κ.ά., 2013; Kristie J. Newton κ.ά., 2014; Siegler & 

Pyke, 2013). Η επίδοση βελτιώνεται με την ηλικία, αλλά με πολύ αργό ρυθμό και όχι 

σημαντικά. Για παράδειγμα, σε αμερικανική έρευνα των Siegler και Pyke (2013), 

μαθητές Στ’ Δημοτικού και Β’ Γυμνασίου κλήθηκαν, ανάμεσα στα άλλα, να απαντήσουν 

και σε καθήκοντα και των τεσσάρων κλασματικών πράξεων, με αριθμητές και 

παρονομαστές που δεν ξεπερνούσαν το 5. Η μέση τιμή των επιδόσεων ήταν 46% για τη 

Δ’ Δημοτικού και 57% για τη Β’ Γυμνασίου. 

2. Ιδιαίτερα χαμηλή ακρίβεια στη διαίρεση κλασμάτων 

 Οι επιδόσεις στα κλασματικά καθήκοντα για την πράξη της διαίρεσης είναι 

συστηματικά χαμηλότερες από αυτές των υπόλοιπων πράξεων (Siegler κ.ά., 2011; 

Siegler & Pyke, 2013). Το φαινόμενο αυτό ίσως εν μέρει να σημαίνει ότι ο διδασκόμενος 



44 
 

αλγόριθμος της διαίρεσης (η αντιστροφή των όρων του δεύτερου κλάσματος και ο 

πολλαπλασιασμός αριθμητή με αριθμητή και παρονομαστή με παρονομαστή) είναι 

πολυπλοκότερος από τους αλγορίθμους των υπόλοιπων πράξεων. Μπορεί, ωστόσο, να 

αντανακλά και την έλλειψη επαρκούς αριθμού προβλημάτων διαίρεσης με κλάσματα στα 

σχολικά εγχειρίδια, κάτι που θα άξιζε διερεύνησης για τα ελληνικά δεδομένα. Όσον 

αφορά το εξωτερικό, οι Son και Senk (2010) εντόπισαν 250 προβλήματα 

πολλαπλασιασμού, όμως μόνο 54 προβλήματα διαίρεσης στα σχολικά εγχειρίδια της Ε’ 

και Στ’ Δημοτικού, της αμερικανικής σειράς Everyday Mathematics. 

3. Ποικιλία απαντήσεων για μία άσκηση  

 Πέρα από τη χαμηλή ακρίβεια, διαπιστώνεται ερευνητικά και σημαντική ποικιλία 

σωστών και λάθος απαντήσεων για ένα δοθέν πρόβλημα από το σύνολο των μαθητών. 

Για παράδειγμα, στην έρευνα των Siegler και Pyke (2013), στην πράξη 2/3 + 3/5 

σημειώθηκαν 22 διαφορετικοί τρόποι απάντησης από τους 59 συμμετέχοντες. 

4. Ποικιλία στρατηγικών από τον ίδιο μαθητή 

 Πέρα από την ποικιλία απαντήσεων για ένα πρόβλημα από το σύνολο των 

μαθητών, παρατηρείται και ποικιλία απαντήσεων από τον ίδιο μαθητή σε φαινομενικά 

ίδιες ασκήσεις. Και πάλι στην έρευνα των Siegler και Pyke (2013), το 60% των μαθητών 

χρησιμοποίησε δύο διαφορετικές στρατηγικές σε ένα τουλάχιστον ζευγάρι σχεδόν 

πανομοιότυπων κλασμάτων (για παράδειγμα, στον πολλαπλασιασμό κλασμάτων 3/5*1/5 

και 3/5*4/5, ο ίδιος μαθητής απάντησε στην πρώτη περίπτωση 3/25 και στη δεύτερη 

12/5). 

5. Συχνότερα λάθη στη χρήση στρατηγικών από ό,τι στην εκτέλεση των 

πράξεων 

 Τα λάθη στις κλασματικές αριθμητικές πράξεις μπορούν να χωριστούν σε 

στρατηγικά και εκτελεστικά. Τα στρατηγικά λάθη απορρέουν από τη χρήση μιας λάθους 
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διαδικασίας για τη δοθείσα αριθμητική πράξη, για παράδειγμα η πρόσθεση χώρια 

αριθμητών και παρονομαστών κατά την πρόσθεση κλασμάτων. Τα εκτελεστικά λάθη 

προκύπτουν από λάθος εκτέλεση διαδικασιών που είναι σωστές για την πράξη. 

Περιλαμβάνουν αριθμητικά λάθη (π.χ. 6*8=54), αποτυχία στην αλλαγή των αριθμητών 

και των παρονομαστών κατά τη μετατροπή των ετερώνυμων κλασμάτων σε ομώνυμα, 

καθώς και αντιστροφή λάθος κλάσματος κατά τη διαίρεση κλασμάτων (Brown & Quinn, 

2006  ̇ Newton κ.ά., 2014  ̇ Siegler κ.ά., 2011  ̇ Siegler & Pyke, 2013). Επιπρόσθετα, τα 

στρατηγικά λάθη παρουσιάζουν μεγαλύτερη συχνότητα από ό,τι τα εκτελεστικά  (F. 

Gabriel κ.ά., 2012; Gabriel κ.ά., 2013; Siegler κ.ά., 2011; Siegler & Pyke, 2013).  

6. Τα πιο συχνά στρατηγικά λάθη αφορούν τη μεταφορά αλγορίθμου από τη μια 

πράξη στην άλλη και τη διαχείριση των όρων των κλασμάτων ως 

ανεξάρτητων φυσικών αριθμών 

 Οι πιο συνήθεις λάθος στρατηγικές που παρατηρούνται στις έρευνες με 

κλασματικές πράξεις είναι 1) η μεταφορά αλγορίθμου από τη μια πράξη στην άλλη και 2) 

η διαχείριση των όρων των κλασμάτων ως ανεξάρτητων φυσικών αριθμών (Siegler κ.ά., 

2011  ̇Siegler & Pyke, 2013). Και τα δύο είδη λαθών μαζί κατέλαβαν το 78% των λαθών 

στην έρευνα των Siegler και Pyke (2013, 51% η μεταφορά αλγορίθμου από τη μια πράξη 

στην άλλη και 27% η διαχείριση των όρων των κλασμάτων ως ανεξάρτητων  φυσικών 

αριθμών). Το πρώτο είδος λάθους περιλαμβάνει τη χρήση ενός αλγορίθμου που είναι 

σωστός για μια πράξη σε μια άσκηση στην οποία απαιτείται μια διαφορετική κλασματική 

πράξη. Για παράδειγμα, μια σωστή στρατηγική για την πρόσθεση κλασμάτων με κοινούς 

παρονομαστές είναι η πρόσθεση μόνο των αριθμητών και η διατήρηση των 

παρονομαστών ως έχει, όπως στο 3/5 + 1/5 = (3 + 1)/ 5 = 4/5. Η εφαρμογή της ίδιας 

στρατηγικής σε ένα πρόβλημα πολλαπλασιασμού, όπως στο 3/5 * 1/5 = (3 * 1)/ 5 = 3/5, 

αποτελεί λάθος μεταφοράς αλγορίθμου από μια πράξη σε μία άλλη. Ομοίως, μια σωστή 
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στρατηγική για τη διαίρεση κλασμάτων είναι η αντιστροφή των όρων του δεύτερου 

κλάσματος και ο μετέπειτα ανεξάρτητος πολλαπλασιασμός των αριθμητών και των 

παρονομαστών, όπως στο 3/5 : ¼ = 3/5 * 4/1 = (3*4) / (5*1) = 12/5. Εφαρμόζοντας την 

ίδια στρατηγική σε ένα πρόβλημα πολλαπλασιασμού κλασμάτων, όπως στο 3/5 * 1/4 = 

3/5 * 4/1 = (3*4) / (1*5) = 12/5, αποτελεί, εξίσου, λάθος μεταφοράς αλγορίθμου από μια 

πράξη σε μία άλλη.  

 Η δεύτερη κατηγορία λάθους παρατηρείται όταν υλοποιούνται πράξεις ξεχωριστά 

στους αριθμητές και στους παρονομαστές για να εξαχθεί ο αριθμητής και ο 

παρονομαστής της απάντησης. Ο αλγόριθμος αυτός δίνει σωστές απαντήσεις για την 

πράξη του πολλαπλασιασμού, αλλά λανθασμένες για τις υπόλοιπες πράξεις. 

7. Οι όμοιοι παρονομαστές αυξάνουν την ακρίβεια στην πρόσθεση και στην 

αφαίρεση αλλά μειώνουν την ακρίβεια στον πολλαπλασιασμό  

 Οι όμοιοι παρονομαστές σχετίζονται με υψηλότερη ακρίβεια για την πρόσθεση 

και την αφαίρεση, αλλά χαμηλότερη ακρίβεια για τον πολλαπλασιασμό (Gabriel κ.ά., 

2013; Siegler κ.ά., 2011; Siegler & Pyke, 2013). Για παράδειγμα, στην έρευνα των 

Siegler και Pyke (2013), η ακρίβεια στην πρόσθεση και στην αφαίρεση κλασμάτων ήταν 

80% για τα ομώνυμα κλάσματα και 55% για τα ετερώνυμα, ενώ στον πολλαπλασιασμό 

κλασμάτων ήταν 37% για τα ομώνυμα και 58% για τα ετερώνυμα κλάσματα.  

8. Το πιο συχνό είδος λάθους σε κάθε πράξη εξαρτάται από το αν οι 

παρονομαστές είναι κοινοί ή όχι 

 Τα πιο συχνά λάθη σε κάθε αριθμητική πράξη επίσης ποικίλλουν ανάλογα με το 

αν οι παρονομαστές είναι κοινοί ή όχι. Στα προβλήματα πρόσθεσης και αφαίρεσης, οι 

μαθητές διαπράττουν συχνότερα το λάθος με τη διαχείριση των κλασμάτων ως 

ανεξάρτητων φυσικών αριθμών στα ετερώνυμα παρά στα ομώνυμα κλάσματα (Gabriel 

κ.ά., 2013  ̇Newton κ.ά., 2014˙ Siegler κ.ά., 2011  ̇Siegler & Pyke, 2013). Έτσι, η πράξη 
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3/5 + ¼ παράγει τη λάθος απάντηση 4/9 συχνότερα από ό,τι η πράξη 3/5+1/5 τις λάθος 

απαντήσεις 4/10 ή 2/5 (Siegler & Pyke, 2013). Στα προβλήματα πολλαπλασιασμού, 

αντιθέτως, οι μαθητές διαπράττουν συχνότερα λάθη στα ομώνυμα παρά στα ετερώνυμα 

κλάσματα (Gabriel κ.ά., 2013  ̇ Newton κ.ά., 2014  ̇ Siegler κ.ά., 2011). Επομένως, η 

πράξη 3/5*4/5 παράγει συχνότερα τη λάθος απάντηση 12/5 από ό,τι η πράξη 3/5*1/4 τις 

λάθος απαντήσεις 60/20 ή 3/1.  

1.3.2. Ειδικές μαθησιακές δυσκολίες  

 Οι Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες αποτελούν τη μεγαλύτερη υποκατηγορία των 

Ήπιων Εκπαιδευτικών Αναγκών. Οι μαθητές με Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες, όσον 

αφορά τον γνωστικό τομέα των μαθηματικών, εμφανίζουν δυσκολίες στη μάθηση τόσο 

εννοιών όσο και διαδικασιών (Geary, 2004). Δεν χρησιμοποιούν τόσο εκλεπτυσμένες 

στρατηγικές όσο οι συμμαθητές τους Τυπικής Ανάπτυξης κατά την επίλυση μαθηματικών 

προβλημάτων και παρουσιάζουν χαμηλή ακρίβεια στην ανάκληση των αριθμητικών 

συνδυασμών (Gersten κ.ά., 2005), η οποία για τους περισσότερους μαθητές δεν 

βελτιώνεται κατά τη διάρκεια των σχολικών χρόνων (Geary, 2004).   

 Όσον αφορά την κλασματική γνώση, οι μαθητές με Ειδικές Μαθησιακές 

δυσκολίες, που ήδη αντιμετωπίζουν πολλές δυσκολίες με τη διαδικαστική και την 

εννοιολογική γνώση των φυσικών αριθμών (Namkung & Fuchs, 2016; Seethaler κ.ά., 

2012) υστερούν σε διάφορους τομείς, συμπεριλαμβανομένων της σύγκρισης και της 

διάταξης κλασμάτων, του υπολογισμού κλασματικών μεγεθών σε μια αριθμογραμμή, 

των κλασματικών πράξεων και της επίλυσης μαθηματικών προβλημάτων που 

εμπεριέχουν κλάσματα (Bailey κ.ά., 2015  ̇ Hecht & Vagi, 2010  ̇ Mazzocco & Devlin, 

2008  ̇Siegler & Pyke, 2013).  

 Σε έρευνα των Siegler και Pyke (2013) συγκρίθηκαν οι επιδόσεις μαθητών 

Τυπικής Ανάπτυξης και με Ειδικές Μαθησιακές δυσκολίες Στ’ Δημοτικού και Β’ 
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Γυμνασίου στην εννοιολογική και διαδικαστική γνώση των κλασμάτων. Η εννοιολογική 

κατανόηση αξιολογήθηκε με καθήκοντα που εστίαζαν στα κλασματικά μεγέθη και 

περιείχαν την τοποθέτηση κλασμάτων σε αριθμογραμμές 0-1, την τοποθέτηση 

κλασμάτων σε αριθμογραμμές 0-5 και σύγκριση κλασμάτων, όπου οι μαθητές έπρεπε να 

επιλέξουν το μεγαλύτερο από δύο κλάσματα ανάμεσα στο 0 και στο 1. Η διαδικαστική 

κατανόηση αξιολογήθηκε με καθήκοντα που περιείχαν κλασματικές πράξεις πρόσθεσης, 

αφαίρεσης, πολλαπλασιασμού και διαίρεσης, τόσο με ομώνυμα όσο και με ετερώνυμα 

κλάσματα για κάθε πράξη. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι οι μαθητές με Ειδικές 

Μαθησιακές Δυσκολίες είχαν χαμηλότερη ακρίβεια και χρησιμοποίησαν λιγότερο 

εκλεπτυσμένες στρατηγικές σε σχέση με τους μαθητές Τυπικής Ανάπτυξης σε όλα τα 

καθήκοντα που αξιολογούσαν την κατανόηση του μεγέθους των κλασμάτων. Μια αρκετά 

συχνή τακτική των πρώτων ήταν ότι βασίζονταν είτε αποκλειστικά στους παρονομαστές 

είτε αποκλειστικά στους αριθμητές των κλασμάτων, τακτική που παρήγαγε συχνά λάθη 

στα καθήκοντα με τις κλασματικές γραμμές. Ο λόγος που αποδόθηκε στη συγκεκριμένη 

τακτική των μαθητών με Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες ήταν ότι δεν κατανοούσαν ότι 

το κλάσμα εκφράζει τη σχέση μεταξύ αριθμητή και παρονομαστή.  

 Οι μαθητές με ΕΜΔ, επίσης, έλυσαν λιγότερες ασκήσεις με κλασματικές πράξεις 

και χρησιμοποίησαν λιγότερο προηγμένες υπολογιστικές στρατηγικές. Για παράδειγμα, η 

στρατηγική  των Ανεξάρτητων Φυσικών Αριθμών, όπως ονομάστηκε από τους ερευνητές 

(Tian & Siegler, 2017) , με άλλα λόγια η Προκατάληψη Φυσικού Αριθμού (Ni & Zhou, 

2005), χρησιμοποιήθηκε περισσότερο από τους μαθητές με Ειδικές Μαθησιακές 

Δυσκολίες παρά από τους μαθητές Τυπικής Ανάπτυξης. Η χρήση αυτής της στρατηγικής 

οδηγεί πάντα σε λάθος αποτέλεσμα για την πρόσθεση και την αφαίρεση. Στην ερμηνεία 

του γιατί οι μαθητές με ΕΜΔ χρησιμοποίησαν τόσο συχνά αυτήν τη στρατηγική 

προήλθαν από την εξέταση του πότε τη χρησιμοποιούσαν. Για την πρόσθεση και την 
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αφαίρεση, η συχνότητα χρήσης της παραπάνω στρατηγικής ήταν διπλάσια στα 

καθήκοντα με ετερώνυμα σε σχέση με τα καθήκοντα στα ετερώνυμα κλάσματα. 

Πιθανότατα, λοιπόν, οι μαθητές με ΕΜΔ χρησιμοποιούν αυτήν τη στρατηγική όχι επειδή 

πιστεύουν ότι είναι σωστή, αλλά επειδή δεν γνωρίζουν πώς να μετατρέψουν τα 

ετερώνυμα κλάσματα σε ομώνυμα, διατηρώντας ταυτόχρονα την αξία των κλασμάτων. 

Ένα ενισχυτικό στοιχείο αυτής της ερμηνείας ήταν ότι η συχνότητα χρήσης της ίδιας 

στρατηγικής για τους μαθητές ΤΑ, που ήταν καλύτεροι στη μετατροπή των ετερώνυμων 

κλασμάτων σε ομώνυμα, ήταν ανεπηρέαστη από το είδος των παρονομαστών. 

 Μια άλλη λανθασμένη στρατηγική που παρατηρήθηκε στην ίδια έρευνα ήταν η 

στρατηγική της Λανθασμένης Κλασματικής Πράξης , η συχνότητα της οποίας ήταν επίσης 

μεγαλύτερη για τους μαθητές με ΕΜΔ από ό, τι για τους μαθητές ΤΑ. Η στρατηγική 

αυτή περιείχε τη μεταφορά του αλγορίθμου που είναι σωστός για μια πράξη σε κάποια 

άλλη – για παράδειγμα, ο μαθητής λανθασμένα να μεταφέρει στον πολλαπλασιασμό 

κλασμάτων (όπως 3/5 × 4/5) το ότι στα ομώνυμα κλάσματα κατά την πρόσθεση 

προστίθενται μόνο οι αριθμητές και οι παρονομαστές μένουν οι ίδιοι (καταλήγοντας έτσι 

στο λάθος γινόμενο 12/5 αντί για 12/25).  

 Ενδιαφέρον ήταν και το εύρημα της χρήσης μιας σωστής και μιας λανθασμένης 

στρατηγικής από τους μαθητές για ουσιαστικά πανομοιότυπες ασκήσεις (για παράδειγμα, 

δύο ασκήσεις πρόσθεσης κλασμάτων με ομώνυμα κλάσματα, όπως 3/5+2/5 και 3/5+1/5). 

Το φαινόμενο παρατηρήθηκε και στους μαθητές ΤΑ, ωστόσο, η συχνότητα ήταν 

μεγαλύτερη για τους μαθητές με ΕΜΔ. Η χρήση και σωστής και λανθασμένης 

στρατηγικής για τον ίδιο τύπο ασκήσεων φανερώνει ότι οι μαθητές γνωρίζουν τον 

αλγόριθμο, αλλά η ασυνέπεια επανάληψής της δείχνει ότι είτε δεν γνωρίζουν αν τον 

χρησιμοποιούν και σωστά είτε ότι η ενασχόλησή τους με συγκέντρωση για να λύσουν 

σωστά τις ασκήσεις είναι σποραδική (Geary κ.ά., 2007).  
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 Το πιο ανησυχητικό εύρημα, όμως των ερευνών ήταν ότι οι διαφορές στην 

κλασματική γνώση μεταξύ μαθητών με ΕΜΔ και ΤΑ διευρύνονται σημαντικά με το 

πέρασμα του χρόνου. Η ακρίβεια στα καθήκοντα με τις κλασματικές αριθμητικές πράξεις 

είναι πιο υψηλή στη Β’ Γυμνασίου από ότι στη Στ’ Δημοτικού για τους μαθητές ΤΑ, ενώ 

η ακρίβεια για τους μαθητές με ΕΜΔ παρέμεινε σημαντικά χαμηλή και στις δύο τάξεις , 

στοιχείο που, όπως προαναφέρθηκε, υποδηλώνει τη διεύρυνση του χάσματος μεταξύ των 

δύο ομάδων μαθητών (Tian & Siegler, 2017). 

 Παρ’ όλα αυτά, είναι σημαντικό όλοι οι μαθητές -συμπεριλαμβανομένων αυτών 

με ειδικές μαθησιακές δυσκολίες- να φτάσουν σε ένα επίπεδο μαθηματικής επάρκειας 

(Bryant & Bryant, 2008). Ευτυχώς, ερευνητικά δεδομένα που συγκρίνουν πληθυσμιακές 

ομάδες διαφορετικών εθνικοτήτων παρέχουν φως στο τούνελ για τους μαθητές με ΕΜΔ. 

Πιο συγκεκριμένα, στην έρευνα των Bailey κ.ά. (2015), έγινε σύγκριση της κλασματικής 

γνώσης μεταξύ μαθητών από την Κίνα και την Αμερική, ηλικιών Στ  ́Δημοτικού και Β΄ 

Γυμνασίου. Τα κλασματικά καθήκοντα στα οποία αξιολογήθηκαν οι μαθητές ήταν ίδια 

με αυτά που αξιοποιήθηκαν από τους Siegler και Pyke (2013). Και στα δύο δείγματα, οι 

μαθητές που σημείωσαν επίδοση ίση με τα 2/3 των υψηλότερων επιδόσεων για κάθε 

άσκηση κατηγοριοποιήθηκαν ως μαθητές Τυπικής Ανάπτυξης, ενώ οι μαθητές που 

σκόραραν στο χαμηλότερο 1/3 κατηγοριοποιήθηκαν ως μαθητές με Ειδικές Μαθησιακές 

Δυσκολίες.  

 Τα ευρήματα έδειξαν ότι το να ανήκει κάποιος στο κατώτερο 1/3 της επίδοσης σε 

μια χώρα δεν συνεπάγεται ότι η επίδοσή του είναι γενικώς χαμηλή με απόλυτους όρους. 

Για τα καθήκοντα των κλασματικών πράξεων, οι Κινέζοι μαθητές Στ  ́ τάξης που 

σημείωσαν επίδοση ίση με το χαμηλότερο 1/3 της χώρας τους, ήταν το ίδιο ακριβείς με 

τους Αμερικάνους μαθητές Τυπικής Ανάπτυξης Β  ́ Γυμνασίου. Για τα καθήκοντα των 

αριθμογραμμών τα αποτελέσματα ήταν παρόμοια, αλλά όχι τόσο ισχυρά. Οι Κινέζοι 
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μαθητές εκτίμησαν την τοποθέτηση των αριθμών πάνω στις αριθμογραμμές με 

μεγαλύτερη ακρίβεια, ασχέτως με το αν ανήκαν στα ανώτερα 2/3 ή στο κατώτερο 1/3 

των επιδόσεων της χώρας τους. 

 Βέβαια, είναι σημαντικό να αναφερθεί πως η κατηγοριοποίηση ως μαθητής 

Τυπικής Ανάπτυξης ή με  Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες έγινε στη βάση της σχετικής 

επίδοσης των μαθητών της χώρας. Με απόλυτους όρους, η ακρίβεια στις κλασματικές 

πράξεις Κινέζων μαθητών ίση με το κατώτερο 1/3 της επίδοσης της χώρας τους ήταν 

καλή (76% ακρίβεια για την Στ  ́και 78% ακρίβεια για τη Β  ́Γυμνασίου). Παρ’ όλο που 

στην έρευνα δεν συμπεριλήφθηκαν δείκτες γενικών γνωστικών ικανοτήτων, 

προηγούμενες έρευνες έδειξαν μικρές ή ανύπαρκτες διαφορές στις γνωστικές ικανότητες 

μεταξύ Αμερικανών και Κινέζων μαθητών (Stevenson & Stigler, 1992), γεγονός που 

κάνει απίθανο οι διαφορές στην ακρίβεια με τις κλασματικές πράξεις να μπορούν να 

αποδοθούν σε γνωστικές διαφορές.  

 Τα ευρήματα δείχνουν ότι οι μαθητές που παρουσιάζουν χαμηλή για τα δεδομένα 

της χώρας τους επίδοση δεν έχουν απαραιτήτως φτωχή κλασματική κατανόηση. 

Απεναντίας, δείχνουν πως με καλύτερη διδασκαλία και περισσότερο χρόνο ενασχόλησης 

με κλασματικά καθήκοντα, οι Αμερικανοί μαθητές με επίδοση στο χαμηλότερο 35% της 

χώρας τους μπορούν να έχουν καλύτερες από τις τωρινές επιδόσεις (Tian & Siegler, 

2017). 

1.4. Τα κλάσματα στο ελληνικό Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών  

 Ερευνητές αναφέρουν πως η συνήθης πρακτική στη διδασκαλία κλασμάτων εστιάζει 

κυρίως στην κατάκτηση της διαδικαστικής γνώσης και παρέχει λίγες ευκαιρίες στους 

μαθητές να κατακτήσουν τις κλασματικές έννοιες και τα κλασματικά μεγέθη (Gabriel κ.ά., 

2012). Ιδιαίτερα, η συνειδητοποίηση ότι πολλές από τις ιδιότητες που ισχύουν για τις 

αριθμητικές πράξεις με φυσικούς αριθμούς δεν ισχύουν για τις πράξεις με κλασματικούς 
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αριθμούς θα πρέπει να επιδιώκεται ήδη από το δημοτικό, αφού αποτελεί σημαντικό στοιχείο 

εννοιολογικής κατανόησης των κλασματικών αριθμητικών πράξεων. 

 Ιδιαίτερα όσον αφορά το ελληνικό Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών στα 

Μαθηματικά και την περιοχή των κλασμάτων, ο παρακάτω πίνακας εμφανίζει τη 

στοχοθεσία που τίθεται για κάθε τάξη. Πιο συγκεκριμένα, οι μαθητές αναμένεται να 

μπορούν να εκφράζουν τις ποσότητες των κλασμάτων ως μέρη μιας αριθμογραμμής ήδη 

από τη Γ’ Δημοτικού. Η διαδικαστική γνώση των κλασματικών πράξεων ξεκινά από τη Δ  ́

Δημοτικού και αφορά την πρόσθεση και την αφαίρεση, ενώ οι πράξεις του 

πολλαπλασιασμού και της διαίρεσης εισάγονται στην Ε  ́Δημοτικού.  Είναι χαρακτηριστικό 

ότι δεν υπάρχει καμία αναφορά στο ελληνικό ΑΠΣ των Μαθηματικών για την εννοιολογική 

κατανόηση των κλασματικών αριθμητικών πράξεων. 

Τάξη Στόχοι ΑΠΣ για τα κλάσματα 

Γ΄ Δημοτικού  Χωρίζουν σε ίσα μέρη διακριτές και συνεχείς 
ποσότητες (σε εικονική και συμβολική 

μορφή, π.χ. γραμμές, δυσδιάστατα σχήματα). 

 Συγκρίνουν δύο ποσότητες, προσδιορίζουν 

τη σχέση μεγέθους τους, χρησιμοποιούν την 
κλασματική αναπαράσταση και την 
τοποθετούν στην αριθμογραμμή 

 Εκφράζουν την ίδια σχέση με διαφορετικές 
κλασματικές αναπαραστάσεις. 

 Βρίσκουν έναν ενδιάμεσο κλασματικό 

αριθμό (μεταξύ ½ και ¼ ή μεταξύ 2/3 και ¾) 

Δ΄ Δημοτικού  Εισάγονται στην έννοια του κλάσματος ως 
αριθμού (ως έκφραση σχέσης μεταξύ 
ποσοτήτων, ανεξαρτήτως αριθμητικών τιμών, 

π.χ. κοινός τελεστής). 
 Συγκρίνουν κλάσματα με διάφορους τρόπους 

(λεκτικά και συμβολικά). 
 Προσθέτουν και αφαιρούν ομώνυμα και 

μικρά ετερώνυμα κλάσματα 

Ε΄ Δημοτικού  Εισάγονται στα κλάσματα μεγαλύτερα 
της μονάδας και στους μικτούς. 

 Αναγνωρίζουν και κατασκευάζουν 

ισοδύναμα κλάσματα και απλοποιούν 
κλάσματα. 

 Διατάσσουν ένα σύνολο κλασματικών 

αριθμών και βρίσκουν ενδιάμεσους, 
μικρότερους και μεγαλύτερους 
κλασματικούς αριθμούς.  

 Προσθέτουν και αφαιρούν κλάσματα. 

 Πολλαπλασιάζουν κλάσματα με 
φυσικούς 
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και κλάσματα με κλάσματα. 

 Διαιρούν κλάσματα με φυσικούς και 
κλάσματα με κλάσματα (διαίρεση ως 
αντίστροφος πολλαπλασιασμός) 

Στ΄ Δημοτικού  Εισάγονται στα ποσοστά, μετατρέπουν 
κλασματικούς αριθμούς σε ποσοστά και τα 
χρησιμοποιούν στη μοντελοποίηση 
καταστάσεων και την επίλυση προβλημάτων. 

Πίνακας 3. Η στοχοθεσία του ελληνικού Αναλυτικού Προγράμματος Σπουδών για τα κλάσματα. 

 Τα ευρήματα της παρούσας έρευνας, επομένως, μέσω της αξιολόγησης της 

εννοιολογικής κατανόησης των κλασματικών αριθμητικών πράξεων σε σύγκριση με τη 

διαδικαστική θα συμβάλουν στη βαθύτερη κατανόηση των δυσκολιών που αντιμετωπίζουν 

οι μαθητές χωρίς Ειδικές Ανάγκες, αλλά και οι μαθητές με Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες. 

Αυτό μπορεί να τροφοδοτήσει τη διδακτική πράξη με ιδέες διδασκαλίας. Οι πληροφορίες 

που θα προκύψουν μπορούν να αξιοποιηθούν στην οργάνωση προγραμμάτων διδασκαλίας 

που θα εστιάζουν περισσότερο στην εννοιολογική κατανόηση τόσο του μεγέθους που 

αναπαριστούν τα κλάσματα όσο και του μεγέθους που παράγεται από τις κλασματικές 

αριθμητικές πράξεις. Έτσι, υπάρχουν περισσότερες πιθανότητες οι μαθητές να αποκτήσουν 

μια πιο στέρεη γνώση των τεσσάρων κλασματικών πράξεων και να μεταβούν ομαλότερα 

και σε άλλες περιοχές της άλγεβρας. 

             Ακόμη, η πιθανή εύρεση ύπαρξης διαφορετικών επιπέδων κατανόησης των 

κλασματικών αριθμητικών πράξεων από τις διαφορετικές κατηγορίες μαθητών, μπορεί να 

συνδράμει στην έγκαιρη διάγνωση εκ μέρους των εκπαιδευτικών των μαθητών που 

βρίσκονται στην ομάδα υψηλού κινδύνου και στη λήψη αποτελεσματικών μέτρων για την 

άρση των δυσκολιών τους. 
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1.5. Ερωτήματα και υποθέσεις της έρευνας 

1.5.1. Ερωτήματα 

 Ποιες οι ομοιότητες και οι διαφορές στην εννοιολογική γνώση των κλασμάτων 

ανάμεσα στους μαθητές με Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες και στους μαθητές 

χωρίς ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες;  

 Ποιες οι ομοιότητες και οι διαφορές στη διαδικαστική γνώση των κλασμάτων 

ανάμεσα στους μαθητές με Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες και στους μαθητές 

χωρίς ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες;  

 Υπάρχει συσχέτιση μεταξύ του είδους των κλασμάτων (ομώνυμα/ετερώνυμα) και 

της ακρίβειας στην εκτέλεση κλασματικών πράξεων σε μαθητές με Ειδικές 

Μαθησιακές Δυσκολίες και μαθητές χωρίς ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες;  

 Υπάρχει συσχέτιση μεταξύ επίδοσης στις κλασματικές πράξεις πολλαπλασιασμού 

και διαίρεσης και στην εννοιολογική κατανόηση στον πολλαπλασιασμό και τη 

διαίρεση κλασμάτων μικρότερων της μονάδας;  

1.5.2. Υποθέσεις 

1η 

 Η0: Η τάξη και η επίδοση είναι μεταξύ τους ανεξάρτητες. 

 Η1: Η τάξη και η επίδοση είναι μεταξύ τους εξαρτημένες. 

 

2η 

 Η0: Το φύλο και η επίδοση είναι μεταξύ τους ανεξάρτητα. 

 Η1: Το φύλο και η επίδοση είναι μεταξύ τους εξαρτημένα 

 

3η 

 Η0: Η κατηγορία μαθητή και η επίδοση είναι μεταξύ τους ανεξάρτητα. 



55 
 

 

 Η1: Η κατηγορία μαθητή και η επίδοση είναι μεταξύ τους εξαρτημένα.  

              

              4η
: 

 Η0: Υπάρχει ισότητα ανάμεσα στην επίδοση των αγοριών και των κοριτσιών.  

 Η1: Υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά ανάμεσα στην επίδοση των αγοριών 

και των κοριτσιών.  
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2ο Κεφάλαιο: Μεθοδολογία της έρευνας 

2.1. Ερευνητική στρατηγική 

 Στο παρόν ερευνητικό πόνημα θα αξιοποιηθεί η περιγραφική μέθοδος, καθώς 

στόχος είναι η καταγραφή των διάφορων μορφών του φαινομένου, αλλά και του τρόπου 

λειτουργίας τους (Παρασκευόπουλος, Ι., 1993).  

2.2. Συμμετέχοντες  

 Οι συμμετέχοντες της έρευνας ήταν μαθητές που φοιτούσαν στις τάξεις Ε’ και 

Στ’ Δημοτικού κατά το σχολικό έτος 2018-2019. Επιλέχθηκαν από Δημόσια Δημοτικά 

Σχολεία της Ελλάδας και διαιρέθηκαν σε (α) μαθητές με Ειδικές μαθησιακές δυσκολίες  

και (β) μαθητές τυπικής ανάπτυξης.  

 Κριτήρια συμπερίληψης των μαθητών στο δείγμα του πληθυσμού με Ειδικές 

Μαθησιακές δυσκολίες ήταν (1) η φοίτηση σε Δημόσια Δημοτικά Σχολεία σε μία από τις 

τάξεις Ε’ και Στ’ Δημοτικού και (2) η ύπαρξη επίσημης γνωμάτευσης από κάποιο 

ΚΕΔΔΥ ή Ιατροπαιδαγωγικό Κέντρο Δημόσιου Νοσοκομείου για την ύπαρξη Ειδικών 

Μαθησιακών Δυσκολιών.  

 Το τελικό δείγμα, μετά από αφαίρεση ερωτηματολογίων που ήταν σχεδόν  

ολοκληρωτικά ασυμπλήρωτα, αποτέλεσαν 158 μαθητές Ε  ́και Στ  ́τάξης, εκ των οποίων 

οι 46 ανήκαν στην κατηγορία των Ειδικών Μαθησιακών Δυσκολιών και οι 112 ήταν 

χωρίς Ειδικές Ανάγκες. Η επιμέρους κατανομή των μαθητών με ΕΜΔ και ΤΑ ανάλογα 

με το φύλο και την τάξη φαίνεται στους παρακάτω Πίνακες 4 και 5: 

 

 Φύλο Σύνολο 

Κορίτσι Αγόρι 

Τάξη Ε΄ Δημοτικού Συχνότητα 7 18 25 

Ποσοστό 28% 72% 100% 
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Στ΄ Δημοτικού Συχνότητα 8 13 21 

Ποσοστό 38,1% 61,9% 100% 

 Σύνολο Συχνότητα 15 31 46 

Ποσοστό 32,6% 67,4% 100% 

Πίνακας 4. Κατανομή μαθητών με Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες με βάση το φύλο και την τάξη 

 

 
  Φύλο Σύνολο 

Κορίτσι Αγόρι 

Τάξη Ε΄ Δημοτικού Συχνότητα 29 24 53 

Ποσοστό 54,7% 45,3% 100% 

Στ΄ Δημοτικού Συχνότητα 31 28 59 

Ποσοστό 52,5% 47,5% 100% 

 Σύνολο Συχνότητα 60 52 112 

Ποσοστό 53,6% 46,4% 100% 

Πίνακας 5. Κατανομή μαθητών χωρίς Ειδικές Ανάγκες με βάση το φύλο και την τάξη 

Το δείγμα της έρευνας ήταν δείγμα ευκολίας, αφού αξιοποιήθηκε ο γνώριμος κύκλος 

εκπαιδευτικών της γράφουσας για τη συλλογή των ερωτηματολογίων.  

2.3. Διαδικασίες και Εργαλεία  

 2.3.1. Εργαλείο  

 Το εργαλείο που χορηγήθηκε στην έρευνα ήταν αυτό που χρησιμοποιήθηκε στην 

έρευνα των Siegler & Lortie-Forgues (2015) και παρατίθεται στο Παράρτημα της 

παρούσης εργασίας. Αποτελούνταν από 62 ασκήσεις, οι οποίες χωρίζονταν σε 3 

ενότητες.  

 Οι πρώτες 16 ασκήσεις  ήταν πολλαπλής επιλογής και συνιστούσαν την πρώτη 

ενότητα. Αφορούσαν την εννοιολογική γνώση των κλασματικών αριθμητικών πράξεων 

και, πιο συγκεκριμένα, αυτό που ονομάστηκε από τους ερευνητές ως κατεύθυνση της 

επίδρασης. Οι συμμετέχοντες έπρεπε να αξιολογήσουν την ακρίβεια μαθηματικών 
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ανισοτήτων της μορφής α/β + γ/δ > α/β, όπου το κλάσμα α/β ήταν μεγαλύτερο από το 

κλάσμα γ/δ και η πράξη ήταν είτε πρόσθεση, είτε αφαίρεση, είτε πολλαπλασιασμός είτε 

διαίρεση. Για την αξιολόγηση της ακρίβειας κάθε ανισότητας, οι μαθητές έπρεπε να 

κυκλώσουν τη λέξη «Σωστό» ή «Λάθος», ανάλογα με το αν συμφωνούσαν ή 

διαφωνούσαν με κάθε δήλωση που τους δινόταν. Οι όροι των κλασμάτων ήταν 

συνειδητά πολύ μεγάλοι, ώστε οι μαθητές να μην καταφεύγουν σε μαθηματικές πράξεις 

για να βρουν την απάντηση. Το μέγεθος των κλασμάτων ήταν είτε μικρότερο είτε 

μεγαλύτερο της μονάδας, καταλήγοντας σε 8 τύπους ανισοτήτων  (πρόσθεση γνήσιων, 

πρόσθεση καταχρηστικών, αφαίρεση γνήσιων, αφαίρεση καταχρηστικών, 

πολλαπλασιασμός γνήσιων, πολλαπλασιασμός καταχρηστικών, διαίρεση γνήσιων, 

διαίρεση καταχρηστικών). Επιλέχθηκαν από δύο παραδείγματα για κάθε είδος 

ανισότητας, με τελικό σύνολο τις 16 ασκήσεις. 

 Η δεύτερη ενότητα αφορούσε και πάλι την εννοιολογική γνώση, και, πιο 

συγκεκριμένα, την κατανόηση του μεγέθους των αριθμών μέσω της τοποθέτησής τους σε 

αριθμογραμμές. Αποτελούνταν από τις επόμενες 30 ασκήσεις , που χωρίζονταν σε 3 

υποενότητες των 10 ασκήσεων: οι πρώτες αφορούσαν την κατανόηση της αξίας φυσικών 

αριθμών μέσω της τοποθέτησής τους σε μια αριθμογραμμή 0-10.000, οι επόμενες 10 την 

κατανόηση της αξίας γνήσιων κλασμάτων σε μια αριθμογραμμή 0-1 και οι 10 τελευταίες 

την κατανόηση της αξίας 2 γνήσιων και 8 καταχρηστικών κλασμάτων σε μια 

αριθμογραμμή 0-5. Για κάθε άσκηση, ο ζητούμενος αριθμός τοποθετούνταν πάνω από το 

κέντρο μιας αριθμογραμμής και οι μαθητές έπρεπε να σημειώσουν πάνω στην 

αριθμογραμμή ένα σημείο, στο οποίο ανήκε ο αριθμός.  

 Η τρίτη ενότητα περιλάμβανε 16 ασκήσεις και αφορούσε τη διαδικαστική γνώση 

των κλασματικών πράξεων. Υπήρχαν 4 ασκήσεις για κάθε πράξη, με γνήσια κλάσματα. 

Για κάθε πράξη, τα δύο ζευγάρια κλασμάτων αποτελούνταν από ομώνυμα και τα άλλα 
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δύο από ετερώνυμα κλάσματα. Για την πράξη της πρόσθεσης τα ζεύγη κλασμάτων που 

δόθηκαν ήταν τα 3/5 + 1/5, 3/5 + 1/4, 3/5 + 2/3, 3/5 + 4/5. Τα ίδια ζευγάρια δόθηκαν και 

για τις υπόλοιπες πράξεις (αφαίρεση: 3/5 - 1/5, 3/5 - 1/4, 2/3 - 3/5, 4/5 – 3/5˙ 

πολλαπλασιασμός: 3/5 * 1/5, 3/5 * ¼, 3/5 * 2/3, 3/5 * 4/5  ̇διαίρεση: 3/5 : 1/5, 3/5 : ¼, 

2/3 : 3/5, 4/5 : 3/5). 

 Πριν από τη διεξαγωγή της κύριας έρευνας, διεξήχθη μια πιλοτική έρευνα σε 6  

μαθητές (3 με ΕΜΔ και 3 ΤΑ, έτσι ώστε να ελεγχθεί το κατά πόσο η λεκτική διατύπωση 

των ερωτήσεων είναι εύληπτη και κατά πόσο ο διαθέσιμος χρόνος για τη συμπλήρωσή 

τους επαρκής (Li, 2014). 

2.3.2. Διαδικασία 

 Η δειγματοληψία διενεργήθηκε κατά τους μήνες Μάρτιο – Ιούνιο του 2019, ώστε 

να είναι διασφαλισμένη η διδασκαλία των κλασματικών πράξεων, πριν τη χορήγηση του 

εργαλείου.  

 Η γράφουσα αρχικά ήρθε σε επαφή με όσους περισσότερους διευθυντές 

δημοτικών σχολείων μπορούσε και συζήτησε μαζί τους τον σκοπό της έρευνάς της  και τα 

χαρακτηριστικά των συμμετεχόντων που  έπρεπε να πληρούν οι μαθητές για τη 

συμπερίληψή τους στο δείγμα. Στα σχολεία που ανήκαν σε μέρη που δεν ήταν δυνατή η 

πρόσβαση και η γράφουσα γνώριζε τους εκπαιδευτικούς, συζητούσε μαζί τους τα 

ανωτέρω και εκείνοι φρόντιζαν να ενημερώσουν τους διευθυντές των σχολείων τους 

προκειμένου να επιτραπεί η πρόσβαση στο δείγμα. 

 Μετά τη διασφάλιση της άδειας από τους διευθυντές των σχολείων, η γράφουσα 

ή οι γνωστοί εκπαιδευτικοί έρχονταν σε επαφή με τους μαθητές που πληρούσαν τα 

απαραίτητα χαρακτηριστικά και τους διένειμαν το ερωτηματολόγιο. Στη συνέχεια τούς 

παρείχαν οδηγίες για κάθε άσκηση, χωρίς να επιτρέπεται να παρέχουν βοήθεια για την 

επίλυση των ασκήσεων. Οι μαθητές είχαν στη διάθεσή τους μια διδακτική ώρα να 
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απαντήσουν σε όλες τις ασκήσεις του ερωτηματολογίου. Όπου ήταν δυνατόν, οι 

εκπαιδευτικοί έκαναν ερωτήσεις για τον τρόπο που σκέφτονταν οι μαθητές για την 

επίλυση των ασκήσεων, προκειμένου να αποκτηθούν και ποιοτικές πληροφορίες.  

2.4. Ανάλυση των δεδομένων  

 Τα δεδομένα της έρευνας αναλύθηκαν τόσο ποσοτικά όσο και ποιοτικά. 

Αξιοποιήθηκαν μέθοδοι τόσο της περιγραφικής όσο και της επαγωγικής στατιστικής.  

Αρχικά έγινε χρήση της περιγραφικής στατιστικής, προκειμένου να αποκτηθεί μια 

προκαταρκτική εικόνα των δεδομένων και να εξαχθούν τα πρώτα ουσιαστικά ευρήματα. 

Κατόπιν, έγινε χρήση της επαγωγικής στατιστικής, προκειμένου να εξαχθούν 

συμπεράσματα για τα ευρήματα μέσω ελέγχων υποθέσεων (Κατσής, Σιδερίδης & 

Εμβαλωτής, 2010).   

 Πιο συγκεκριμένα, η περιγραφική στατιστική αξιοποιήθηκε για την εύρεση 

ομοιοτήτων και διαφορών ανάμεσα στους μαθητές χωρίς Ειδικές Ανάγκες και με Ειδικές 

Μαθησιακές Δυσκολίες ως προς τη γενική επίδοση, καθώς και ως προς την επίδοση σε 

κάθε επιμέρους ενότητα του εργαλείου (εννοιολογική γνώση των κλασματικών 

αριθμητικών πράξεων-κατεύθυνση της επίδρασης, κατανόηση του μεγέθους των αριθμών 

μέσω της τοποθέτησής τους σε αριθμογραμμές , διαδικαστική γνώση των κλασματικών 

πράξεων). Ακόμη, χρησιμοποιήθηκε ο περιγραφικός δείκτης Pearson για την ύπαρξη 

συσχέτισης ή μη μεταξύ της επίδοσης στις κλασματικές πράξεις πολλαπλασιασμού και 

διαίρεσης και στην εννοιολογική κατανόηση στον πολλαπλασιασμό και τη διαίρεση 

κλασμάτων μικρότερων της μονάδας. 

 Στη συνέχεια, πραγματοποιήθηκε ο έλεγχος x
2
 για την ύπαρξη εξάρτησης ή 

ανεξαρτησίας ανάμεσα στο φύλο και την επίδοση, την τάξη και την επίδοση και την 

κατηγορία μαθητή και την επίδοση. 
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 Τέλος πραγμοτοποιήθηκαν οι παραμετρικοί έλεγχοι κανονικότητας Kolmogorov-

Smirnov για τους μαθητές χωρίς Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες (n=112) και Shapiro-

Wilk για τους μαθητές με Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες (n=46), καθώς τα δείγματα 

ακολουθούν την κανονική κατανομή. Μετά τον έλεγχο αυτό ακολούθησε ο έλεγχος 

μέσων τιμών t-test, προκειμένου να βρεθεί αν υπάρχει ισότητα ή στατιστικά σημαντική 

διαφορά ανάμεσα στην επίδοση των αγοριών και των κοριτσιών.  
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3ο Κεφάλαιο Αποτελέσματα 

3.1. Περιγραφική Στατιστική 

 Όπως αναφέρθηκε παραπάνω στην περιγραφή του εργαλείου, το ερωτηματολόγιο 

αποτελούνταν από 62 συνολικά ασκήσεις. Όπως δείχνει ο Πίνακας 6, η μέση τιμή για το 

σύνολο του εργαλείου για τους μαθητές χωρίς Ειδικές Ανάγκες ήταν 35,94 

(Τ.Α.=10,476) και για τους μαθητές με Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες 27,09 

(Τ.Α.=10,654). Η ακρίβεια, δηλαδή, για τους μαθητές χωρίς Ειδικές Ανάγκες ήταν 58% 

και για τους μαθητές με ΕΜΔ 44%. 

 Συχνότητα Ελάχιστη 
τιμή 

Μέγιστη 
τιμή 

Μέση 
Τιμή 

Τυπική 
Αποκλιση 

Μαθητές χωρίς 
Ειδικές Ανάγκες 

112 14 57 35,94 10,476 

Μαθητές με Ειδικές 
Μαθησιακές 
Δυσκολίες 

46 11 52 27,09 10,654 

Πίνακας 6. Περιγραφικά μέτρα θέσης για το σύνολο του δείγματος 

 Με βάση τα παραπάνω δεδομένα έγινε προσπάθεια δημιουργίας 

κατηγοριοποιημένης επίδοσης για τις δύο ομάδες μαθητών. Συγκεκριμένα, οι μαθητές 

που σημείωσαν επίδοση στο εύρος 0-20 εντάχθηκαν στην κατηγορία «χαμηλή επίδοση», 

οι μαθητές με επίδοση 21-40 εντάχθηκαν στην κατηγορία «μεσαία επίδοση», ενώ οι 

μαθητές με επίδοση 41-62 εντάχθηκαν στην κατηγορία «υψηλή επίδοση».  

 Χαμηλή Μεσαία Υψηλή  

Κατηγορία 

Μαθητή 
Χωρίς 

Ειδικές 
Ανάγκες 

Συχνότητα 7 63 42 112 

Ποσοστό 6,2% 56,2% 37,5% 100,0% 

Ειδικές 
Μαθησιακές 
Δυσκολίες 

Συχνότητα 16 23 7 46 

Ποσοστό 34,8% 50,0% 15,2% 100,0% 

 Σύνολο Συχνότητα 23 86 49 158 

Ποσοστό 
14,6% 54,4% 31,0% 100,0% 

Πίνακας 7. Κατηγοριοποιημένη επίδοση μαθητών χωρίς Ειδικές Ανάγκες και με Ειδικές Μαθησιακές 
Δυσκολίες 

 Όπως δείχνει ο Πίνακας 7, σχεδόν οι μισοί από τους μαθητές και για τις δύο 

ομάδες σημείωσαν μεσαία επίδοση.  Όλοι  οι  μαθητές, ως σύνολο, κινήθηκαν  στη  
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μεσαία  προς υψηλή επίδοση (85%). Παρ’ όλα αυτά, το 94% των μαθητών χωρίς Ειδικές 

Ανάγκες σημείωσε μεσαία προς υψηλή επίδοση, ενώ το 85% των μαθητών με Ειδικές 

Μαθησιακές Δυσκολίες σημείωσε μεσαία προς χαμηλή επίδοση.  

 Όσον αφορά μια αρχική γενική περιγραφική εικόνα για κάθε επιμέρους ενότητα 

του ερωτηματολογίου, καταρτίστηκαν από 2 πίνακες για καθεμία από τις 3 ενότητες, εκ 

των οποίων ο πρώτος αφορά τους μαθητές χωρίς Ειδικές Ανάγκες και ο δεύτερος  τους 

μαθητές με ΕΜΔ. Οι Πίνακες 8 και 9 αναφέρονται στην πρώτη ενότητα του 

ερωτηματολογίου που αφορά την Κατεύθυνση της επίδρασης.  
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Συνολική επίδοση 112 4     16  11,17 1,963 12/16    65,2 
Εννοιολογική γνώση πρόσθεση 112 0     4   3,62 ,841 4/4    77,7 
    Γνήσια πρόσθεση 112 0     2   1,86 ,421 2/2    88,4 

    Καταχρηστικά πρόσθεση 112 0     2   1,76 ,541 2/2    81,3 
Εννοιολογική γνώση αφαίρεση 112 0     4   3,49 ,870    4/4    69,6 
    Γνήσια αφαίρεση 112 0     2   1,80 ,462 2/2     83 

    Καταχρηστικά αφαίρεση 112 0     2   1,69 ,586 2/2     75 
Εννοιολογική γνώση πολλαπλασιασμός 112 0     4   2,07 ,596 2/4    80,4 

    Γνήσια πολλαπλασιασμός 112 0     2    ,57 ,846 0/2    66,1 
    Καταχρηστικά πολλαπλασιασμός 112 0     2   1,48 ,805 2/2    67,9 
Εννοιολογική γνώση διαίρεση 112 0     4   1,92 ,673 2/4    75,9 

    Γνήσια διαίρεση 112 0     2    ,56 ,847 0/2     67 
    Καταχρηστικά διαίρεση 112 0     2   1,36 ,847 2/2    59,8 

Πίνακας 8. Περιγραφικά δεδομένα για τους μαθητές χωρίς Ειδικές Ανάγκες στην 1η εννοιολογική 
ενότητα για την κατεύθυνση της επίδρασης 
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Συνολική επίδοση 46 4 13 9,76 2,451 12/16    32,6 

Εννοιολογική γνώση πρόσθεση 46 0 4 2,78 1,315 4/4    43,5 
    Γνήσια πρόσθεση 46 0 2 1,37 ,771 2/2    54,3 

    Καταχρηστικά πρόσθεση 46 0 2 1,41 ,748 2/2    56,5 
Εννοιολογική γνώση αφαίρεση 46 0 4 2,83 1,338    4/4      50 
    Γνήσια αφαίρεση 46 0 2 1,41 ,777 2/2    58,7 

    Καταχρηστικά αφαίρεση 46 0 2 1,41 ,748 2/2    56,5 
Εννοιολογική γνώση πολλαπλασιασμός 46 1 4 2,17 ,677 2/4    58,7 
    Γνήσια πολλαπλασιασμός 46 0 2 ,87 ,778 1/2    39,1 

    Καταχρηστικά πολλαπλασιασμός 46 0 2 1,30 ,785 2/2      50 
Εννοιολογική γνώση διαίρεση 46 1 4 1,98 ,537 2/4    78,3 

    Γνήσια διαίρεση 46 0 2 ,80 ,833 0/2    45,7 
    Καταχρηστικά διαίρεση 46 0 2 1,17 ,797 2/2    41,3 
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Πίνακας 9. Περιγραφικά δεδομένα για τους μαθητές με Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες στην 1η 
εννοιολογική ενότητα για την κατεύθυνση της επίδρασης 

 Οι μαθητές χωρίς Ειδικές Ανάγκες σημείωσαν υψηλότερη συνολική επίδοση σε 

σύγκριση με τους μαθητές με ΕΜΔ (μέση τιμή=11,17 και 9,76, αντίστοιχα). Παρ’ όλα 

αυτά, οι μαθητές χωρίς Ειδικές Ανάγκες δεν ξεπέρασαν τους μαθητές με ΕΜΔ και  στα 8 

είδη ανισοτήτων (πρόσθεση γνήσιων, πρόσθεση καταχρηστικών, αφαίρεση γνήσιων, 

αφαίρεση καταχρηστικών, πολλαπλασιασμός γνήσιων, πολλαπλασιασμός 

καταχρηστικών, διαίρεση γνήσιων, διαίρεση καταχρηστικών). Πιο συγκεκριμένα, οι 

πρώτοι σημείωσαν υψηλότερη επίδοση στα 6 από τα 8 είδη ανισοτήτων (πρόσθεση 

γνήσιων, πρόσθεση καταχρηστικών, αφαίρεση γνήσιων, αφαίρεση καταχρηστικών, 

πολλαπλασιασμός καταχρηστικών, διαίρεση καταχρηστικών) και χαμηλότερη επίδοση 

στα υπόλοιπα 2 (πολλαπλασιασμός γνήσιων, διαίρεση γνήσιων). Από τα τελευταία 2 είδη 

ανισοτήτων φαίνεται αν κάποιος αντιλαμβάνεται ή όχι ότι στον πολλαπλασιασμό και στη 

διαίρεση ποσοτήτων μικρότερων του 1 το γινόμενο θα είναι μικρότερο των δύο 

παραγόντων και το πηλίκο μεγαλύτερο του διαιρετέου.  

 Οι επιδόσεις των δύο ομάδων για τη δεύτερη εννοιολογική ενότητα που 

αφορούσε την κατανόηση του μεγέθους μεμονωμένων αριθμών μέσω της τοποθέτησής 

τους σε αριθμογραμμές παρουσιάζονται στους Πίνακες 10 και 11.  

 Κανείς μαθητής δεν απάντησε σωστά σε όλα τα καθήκοντα αυτής της ενότητας, η 

οποία φάνηκε να είναι η δυσκολότερη των 3 ενοτήτων του εργαλείου. Οι επιδόσεις ήταν 

κάτω του 50% σε ακρίβεια για τους μαθητές χωρίς Ειδικές Ανάγκες (μέση τιμή = 

13,59/30). Ακόμη χειρότερα, για τους μαθητές με ΕΜΔ οι επιδόσεις ήταν  κατά  περίπου   

30% ακριβείς (μέση τιμή = 9,59/30). Και στις τρεις επιμέρους υποενότητες της  δεύτερης  
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Συνολική επίδοση    112 0/30   30/30   13,59   6,869   11/30     9,8 

Φυσικοί αριθμοί σε αριθμογραμμή 0-10.000    112 0/10  10/10    7,83   2,773   10/10    47,3 

        Άδεια αριθμογραμμή    112 0/5    5/5    3,25   2,095     5/5    50,9 

        Χωρισμένη αριθμογραμμή    112 0/5    5/5    4,57   1,320     5/5    88,4 

Γνήσια σε αριθμογραμμή 0-1    112 0/10  10/10    3,96   3,677    0/10    23,2 

Γνήσια και καταχρηστικά σε αριθμογραμμή  

0-5 

   112 0/10  10/10    1,87   2,502    0/10    47,3 

       Γνήσια κλάσματα σε αριθμογραμμή 0-5    112 0/2    2/2    0,59   0,812     0/2    56,3 

Καταχρηστικά κλάσματα σε   
αριθμογραμμή  

       0-5 

   112 0/8    8/8    1,32   2,045     0/8    80,4 

Πίνακας 10. Περιγραφικά δεδομένα για τους μαθητές χωρίς Ειδικές Ανάγκες στην 2η εννοιολογική 
ενότητα για την κατανόηση του μεγέθους μεμονωμένων αριθμών 
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Συνολική επίδοση      46 0/30   24/30   9,59   6,242   5/30    19,6 

Φυσικοί αριθμοί σε αριθμογραμμή 0-10.000   46 0/10  10/10   6,57   3,181  10/10    32,6 

         Άδεια αριθμογραμμή      46 0/5    5/5   2,20   2,257    0/5    41,3 

         Χωρισμένη αριθμογραμμή      46 0/5    5/5   4,54   1,242    5/5    84,8 

Γνήσια σε αριθμογραμμή 0-1      46 0/10  10/10   2,30   3,412   0/10     50 

Γνήσια και καταχρηστικά σε αριθμογραμμή  
0-5 

     46 0/10   4/10   0,48   0,983   0/10    76,1 

        Γνήσια κλάσματα σε αριθμογραμμή 0-5      46 0/2    2/2   0,09   0,354    0/2    93,5 

Καταχρηστικά κλάσματα σε αριθμογραμμή  

      0-5 

     46 0/8    4/8   0,39   0,906    0/8    80,4 

Πίνακας 11. Περιγραφικά δεδομένα για τους μαθητές με ΕΜΔ στην 2η εννοιολογική ενότητα για την 
κατανόηση του μεγέθους μεμονωμένων αριθμών 

ενότητας (Φυσικοί αριθμοί σε αριθμογραμμή 0-10.000, Γνήσια κλάσματα σε 

αριθμογραμμή 0-1, Γνήσια και καταχρηστικά κλάσματα σε αριθμογραμμή 0-5) οι 

μαθητές χωρίς Ειδικές Ανάγκες σημείωσαν υψηλότερη επίδοση σε σύγκριση με τους 
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μαθητές με ΕΜΔ (μέση τιμή για μαθητές χωρίς Ειδικές Ανάγκες: 7,83, 3,96, 1,87 για τις 

τρεις υποενότητες, αντίστοιχα και μέση τιμή για τους μαθητές με ΕΜΔ: 6,57, 2,30, 0,48).  

 Η υποενότητα που φάνηκε να διευκολύνει περισσότερο τους μαθητές, τόσο χωρίς 

Ειδικές ανάγκες όσο και με ΕΜΔ, ήταν η τοποθέτηση φυσικών αριθμών σε 

αριθμογραμμή 0-10.000 (μέση τιμή=7,83/10 και 6,57/10, αντίστοιχα). Ενδιαφέρον είναι 

το εύρημα της αρκετά μεγάλης ακρίβειας των μαθητών με ΕΜΔ στην τοποθέτηση των 

φυσικών αριθμών σε ήδη χωρισμένη αριθμογραμμή 0-10.000. Το 84,8% των μαθητών 

απάντησε με ακρίβεια 100% και στα 5 καθήκοντα με τις τοποθετήσεις φυσικών αριθμών 

σε εκ των προτέρων χωρισμένες αριθμογραμμές 0-10.000. Αντίθετα, στα 5 καθήκοντα 

που δεν περιείχαν χωρισμένες από πριν αριθμογραμμές, το 41,3% των μαθητ ών πέτυχε 

ακρίβεια 100%. 

 Στις δύο επόμενες υποενότητες (Γνήσια κλάσματα σε αριθμογραμμή 0-1, Γνήσια 

και καταχρηστικά κλάσματα σε αριθμογραμμή 0-5) οι επιδόσεις ήταν πολύ χαμηλές και 

για τις δύο ομάδες μαθητών. Και στις δύο υποενότητες η επικρατέστερη τιμή  όσον 

αφορά την ακρίβεια ήταν το 0% και για τις δύο ομάδες μαθητών. Βέβαια, τα ποσοστά για 

τους μαθητές χωρίς Ειδικές Ανάγκες ήταν χαμηλότερα σε σύγκριση με τους μαθητές με 

ΕΜΔ. Πιο συγκεκριμένα, το ¼ και το ½ των μαθητών σημείωσε μηδενική ακρίβεια στην 

τοποθέτηση γνήσιων κλασμάτων σε αριθμογραμμή 0-1 και στην τοποθέτηση γνήσιων 

και καταχρηστικών κλασμάτων σε αριθμογραμμή 0-5, αντίστοιχα. Από την άλλη, για 

τους μαθητές με ΕΜΔ τα μέρη αφορούσαν το ½ και τα ¾ της ομάδας τους. Φαίνεται, 

λοιπόν, πως και  οι  δύο  ομάδες  μαθητών  δυσκολεύονται   πολύ  να  αντιληφθούν ότι τα 

 κλάσματα  αντιπροσωπεύουν ποσότητες (όπως και οι φυσικοί αριθμοί) και, επομένως, 

μπορούν να αποτελέσουν μέρη μιας αριθμογραμμής.  

 Η τρίτη και τελευταία ενότητα του ερωτηματολογίου αφορούσε το διαδικαστικό 

κομμάτι και περιείχε την επίλυση 16 αριθμητικών κλασματικών πράξεων, 4 για καθεμία 
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από τις 4 πράξεις. Τα αποτελέσματα των επιδόσεων των δύο ομάδων φαίνονται στους 

Πίνακες 12 και 13.  

 

Σ
υ
χ
νό

τη
τα

 

Ε
λ
ά

χι
σ

τη
 τ

ιμ
ή
 

Μ
έγ

ισ
τη

 τ
ιμ

ή
 

Μ
έσ

η
 τ

ιμ
ή
 

Τ
υ
π
ικ

ή
 

Α
π

ό
κ

λι
σ

η
 

Ε
π
ικ

ρ
α

το
ύ
σ
α

 

τι
μ

ή
 

Π
ο

σ
ο

σ
τό

 

Σύνολο 
112 0 16 11,13 5,086 16/16 29,5 

Πρόσθεση κλασμάτων 112 0 4 2,80 1,445 4/4 49,1 

Πρόσθεση ομώνυμα 112 0 2 1,64 ,733 2/2 79,5 

Πρόσθεση ετερώνυμα 112 0 2 1,17 ,909 2/2 50,9 

Αφαίρεση κλασμάτων 112 0 4 2,79 1,514 4/4 52,7 

Αφαίρεση ομώνυμα 112 0 2 1,61 ,752 2/2 76,8 

Αφαίρεση ετερώνυμα 112 0 2 1,19 ,935 2/2 54,5 

Πολλαπλασιασμός κλασμάτων 112 0 4 2,95 1,587 4/4 62,5 

Πολλαπλασιασμός ομώνυμα 112 0 2 1,39 ,863 2/2 64,3 

Πολλαπλασιασμός ετερώνυμα 112 0 2 1,54 ,815 2/2 75 

Διαίρεση κλασμάτων 112 0 4 2,59 1,722 4/4 52,7 

Διαίρεση ομώνυμα 112 0 2 1,38 ,840 2/2 60,7 

Διαίρεση ετερώνυμα 112 0 2 1,22 ,927 2/2 56,3 

Πίνακας 12. Περιγραφικά δεδομένα για τους μαθητές χωρίς Ειδικές Ανάγκες στην 3η διαδικαστική 
ενότητα για τις 4 κλασματικές πράξεις 
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Σύνολο 
46 0 16 7,80 5,818 16/16 21,7 

Πρόσθεση κλασμάτων 46 0 4 1,78 1,685 0/4 37 

Πρόσθεση ομώνυμα 46 0 2 1,13 ,934 2/2 50 

Πρόσθεση ετερώνυμα 46 0 2 ,74 ,929 0/2 58,7 

Αφαίρεση κλασμάτων 46 0 4 1,74 1,584 0/4 37 

Αφαίρεση ομώνυμα 46 0 2 1,22 ,941 2/2 56,5 

Αφαίρεση ετερώνυμα 46 0 2 ,61 ,856 0/2 63 

Πολλαπλασιασμός κλασμάτων 46 0 4 2,54 1,822 4/4 56,5 

Πολλαπλασιασμός ομώνυμα 46 0 2 1,20 ,957 2/2 56,5 

Πολλαπλασιασμός ετερώνυμα 46 0 2 1,35 ,948 2/2 67,4 

Διαίρεση κλασμάτων 46 0 4 1,74 1,879 0/4 47,8 

Διαίρεση ομώνυμα 46 0 2 ,91 ,962 0/2 50 

Διαίρεση ετερώνυμα 46 0 2 ,87 ,980 0/2 54,3 

Πίνακας 13. Περιγραφικά δεδομένα για τους μαθητές με ΕΜΔ στην 3η διαδικαστική ενότητα για τις 4 
κλασματικές πράξεις 
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 Εδώ τα πράγματα ήταν καλύτερα, αφού η ακρίβεια για τους μαθητές χωρίς 

Ειδικές Ανάγκες ήταν 70% και για τους μαθητές με ΕΜΔ 50% για το σύνολο της 

ενότητας. Μάλιστα, το 30% των μαθητών χωρίς Ειδικές Ανάγκες και το 20% των 

μαθητών με ΕΜΔ σημείωσε ακρίβεια 100%.  

 Ως προς το είδος της πράξης, αυτό που φάνηκε να είναι ευκολότερο ήταν η πράξη 

του πολλαπλασιασμού και για τις δύο ομάδες (74% ακρίβεια για τους μαθητές χωρίς 

Ειδικές Ανάγκες και 64% για τους μαθητές με ΕΜΔ). Αναφορικά με το δυσκολότερο 

είδος πράξης, για τους μαθητές χωρίς Ειδικές Ανάγκες ήταν η πράξη της διαίρεσης (65% 

ακρίβεια), ενώ για τους μαθητές με ΕΜΔ, τόσο η πρόσθεση όσο και η αφαίρεση και η 

διαίρεση κλασμάτων ήταν σχεδόν εξίσου δύσκολες (45% ακρίβεια στην πρόσθεση και 

44% ακρίβεια στην αφαίρεση και στη διαίρεση).  

 Ως προς το είδος των κλασμάτων, τα ομώνυμα κλάσματα φάνηκε να οδηγούν σε 

υψηλότερες επιδόσεις και τις δύο ομάδες μαθητών  για την πράξη της πρόσθεσης και της 

αφαίρεσης. Πιο συγκεκριμένα, για τους μαθητές χωρίς Ειδικές Ανάγκες, στην πράξη της 

πρόσθεσης η ακρίβεια ήταν 82% για τα ομώνυμα και 59% για τα ετερώνυμα κλάσματα 

και στην πράξη της αφαίρεσης τα ποσοστά ήταν 81% και 60% αντίστοιχα. Για τους 

μαθητές με ΕΜΔ, για την πράξη της πρόσθεσης η ακρίβεια ήταν 57% για τα ομώνυμα 

και 37% για τα ετερώνυμα κλάσματα. Στην πράξη της αφαίρεσης τα αντίστοιχα ποσοστά 

ήταν 61% και 31%.  

 Στον πολλαπλασιασμό ετερώνυμων κλασμάτων σημειώθηκαν υψηλότερες 

επιδόσεις σε σύγκριση με τον πολλαπλασιασμό ομώνυμων κλασμάτων , πάλι και για τις 

δύο ομάδες μαθητών. Συγκεκριμένα, στον πολλαπλασιασμό ομώνυμων κλασμάτων οι 

μαθητές χωρίς Ειδικές Ανάγκες είχαν ακρίβεια 70% και οι μαθητές με ΕΜΔ 60% 

ακρίβεια. Επίσης, στον πολλαπλασιασμό ετερώνυμων κλασμάτων οι μαθητές χωρίς 

Ειδικές Ανάγκες είχαν ακρίβεια 77% και οι μαθητές με ΕΜΔ 68%. 
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 Όσον αφορά την πράξη της διαίρεσης, το είδος των κλασμάτων φάνηκε να επιδρά 

μόνο στους μαθητές χωρίς Ειδικές Ανάγκες, με καλύτερες επιδόσεις στα κλάσματα με 

κοινούς παρονομαστές (69% ακρίβεια στη διαίρεση ομώνυμων και 61% ακρίβεια στη 

διαίρεση ετερώνυμων κλασμάτων). Για τους μαθητές με ΕΜΔ, το είδος το κλασμάτων 

φάνηκε να έχει αμελητέα επίδραση στην ακρίβεια (46% ακρίβεια για τα ομώνυμα και 

44% ακρίβεια για τα ετερώνυμα κλάσματα).  

3.2. Στατιστική Συμπερασματολογία  

 Όπως αναφέρθηκε στο τμήμα 2.4 για την ανάλυση δεδομένων, αρχικά 

διενεργήθηκε έλεγχος για την ύπαρξη εξάρτησης ή ανεξαρτησίας ανάμεσα στην τάξη και 

στη γενική επίδοση. Γι’ αυτόν τον έλεγχο αξιοποιήθηκε ο Πίνακας 7. Τα αποτελέσματα 

έδειξαν τα εξής: χ
2
: 1,501, df: 2 και p: 0,472 > 0,05. Με βάση τα παραπάνω, δεν μπορεί 

να απορριφθεί η μηδενική υπόθεση της ανεξαρτησίας, επομένως, δεν υπάρχει εξάρτηση 

ανάμεσα στην τάξη και στη γενική επίδοση.  

 Ο επόμενος έλεγχος αφορούσε την ύπαρξη εξάρτησης ή ανεξαρτησίας ανάμεσα 

στο φύλο και στη γενική επίδοση. Εδώ οι τιμές που βρέθηκαν ήταν οι εξής: χ
2
: 0,008, 

df:2 και p: 0,996 > 0,05 άρα δεν μπορεί να απορριφθεί η μηδενική υπόθεση της 

ανεξαρτησίας, επομένως, το φύλο και η γενική επίδοση είναι μεταξύ τους ανεξάρτητα.  

 Χαμηλή Μεσαία Υψηλή  

Φύλο Αγόρι Συχνότητα 
11 41 23 75 

Ποσοστό 
14,7% 54,7% 30,7% 100,0% 

Κορίτσι Συχνότητα 
12 45 26 83 

Ποσοστό 
14,5% 54,2% 31,3% 100,0% 

 Σύνολο Συχνότητα 
23 86 49 158 

Ποσοστό 
14,6% 54,4% 31,0% 100,0% 

Πίνακας 14. Συνάφεια ανάμεσα στο φύλο και την επίδοση (κατηγοριοποιημένη) 
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 Ο ίδιος έλεγχος ανεξαρτησίας ως προς τάξη και επίδοση και ως προς φύλο και 

επίδοση διενεργήθηκε και μεταξύ των 2 υποομάδων του δείγματος (ΤΑ και με ΕΜΔ, 

συνολικά 4 έλεγχοι). Και πάλι διαπιστώθηκε ανεξαρτησία και στους 4 ελέγχους. 

 Ο τελευταίος έλεγχος χ
2 

που πραγματοποιήθηκε αφορούσε την ύπαρξη εξάρτησης 

ή ανεξαρτησίας ανάμεσα στην κατηγορία μαθητή και στην επίδοση  και τα περιγραφικά 

δεδομένα αναφέρονται στον Πίνακα 15.  

     Χαμηλή     Μεσαία     Υψηλή  

Κατηγορία 
Μαθητή 

Τυπικής 
Ανάπτυξης 

Συχνότητα 
       7        63       42        112 

Ποσοστό 
         6,2%        56,2%        37,5%        100,0% 

Ειδικές 
Μαθησιακές 
Δυσκολίες 

Συχνότητα 
16 23 7 46 

Ποσοστό 
34,8% 50,0% 15,2% 100,0% 

 Σύνολο Συχνότητα 
23 86 49 158 

Ποσοστό 
14,6% 54,4% 31,0% 100,0% 

Πίνακας 15. Συνάφεια ανάμεσα στην κατηγορία μαθητή και την επίδοση (κατηγοριοποιημένη) 

 
 Οι τιμές που βρέθηκαν ήταν οι εξής: x

2
: 23,691, df: 2, p: 0,000 < 0,05, άρα 

απορρίπτεται η μηδενική υπόθεση ανεξαρτησίας, άρα η ύπαρξη ή όχι ειδικών 

μαθησιακών δυσκολιών επιδρά στην επίδοση. Με άλλα λόγια, υπάρχει στατιστικά 

σημαντική διαφορά ανάμεσα στην επίδοση των δύο ομάδων. 

 Μετά τους ελέγχους χ
2
, διενεργήθηκε έλεγχος κανονικότητας των κατανομών για 

τις μεταβλητές αρχικά της γενικής επίδοσης και αφετέρου των τριών ενοτήτων του 

ερωτηματολογίου (εννοιολογική γνώση των κλασματικών αριθμητικών πράξεων - 

κατεύθυνση της επίδρασης, εννοιολογική κατανόηση του μεγέθους των αριθμών μέσω 

της τοποθέτησής τους σε αριθμογραμμές, διαδικαστική γνώση των κλασματικών 

αριθμητικών πράξεων) ως προς φύλο και τάξη.  

 Για τη γενική επίδοση, ο έλεγχος Kolmogorov-Smirnov για τους μαθητές τυπικής 

ανάπτυξης (n=112) και ο έλεγχος Sapiro–Wilk για τους μαθητές με Ειδικές Μαθησιακές 
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δυσκολίες (n=46) έδειξε την ύπαρξη κανονικότητας (p=0,023 και p=0,008, αντίστοιχα), 

όπως φαίνεται στον Πίνακα 16.  

 Κατηγορία 

Μαθητή 

Kolmogorov-Smirnov
a
 Shapiro-Wilk 

 Statistic df Sig. Statistic df Sig. 
Συνολικό 

σκορ 

Τυπικής 

Ανάπτυξης 

,091 112 ,023 ,977 112 ,054 

Ειδικές 
Μαθησιακές 

Δυσκολίες 

,140 46 ,024 ,929 46 ,008 

Πίνακας 16. Έλεγχος κανονικότητας για την κατηγορία μαθητή και τη γενική επίδοση 

 

 Ο επόμενος έλεγχος κανονικότητας αφορούσε τη γενική επίδοση και την τάξη. Ο 

έλεγχος Kolmogorov-Smirnov τόσο για τους μαθητές της Ε  ́ (n=78) όσο και για τους 

μαθητές της Στ  ́ τάξης (n=80) έδειξε την ύπαρξη κανονικότητας (p=0,1 και p=0,2, 

αντίστοιχα), όπως φανερώνει ο Πίνακας 17. 

 Τάξη Kolmogorov-Smirnov
a
 Shapiro-Wilk 

 Statistic df Sig. Statistic df Sig. 
Συνολικό 

σκορ 

Ε΄ 

Δημοτικού ,092 78 ,100 ,964 78 ,025 

Στ΄ 
Δημοτικού ,078 80 ,200

*
 ,970 80 ,056 

Πίνακας 17. Έλεγχος κανονικότητας για την τάξη και τη γενική επίδοση 

 Ο επόμενος έλεγχος κανονικότητας αφορούσε τη γενική επίδοση και το φύλο. Ο 

έλεγχος Kolmogorov-Smirnov τόσο για τα κορίτσια (n=75) όσο και για τα αγόρια (n=83) 

έδειξε την ύπαρξη κανονικότητας (p=0,2 και p=0,03, αντίστοιχα), όπως φαίνεται στον 

Πίνακα 18. 

 Φύλο Kolmogorov-Smirnov Shapiro-Wilk 

 Statistic df Sig. Statistic df Sig. 

Συνολικό 
σκορ 

κορίτσι 
,072     75   ,200 ,978    75   ,226 

αγόρι 
,103     83   ,030 ,956    83   ,006 

Πίνακας 18. Έλεγχος κανονικότητας για το φύλο και τη γενική επίδοση 

 Μετά τη διαπίστωση κανονικότητας, διενεργήθηκαν παραμετρικοί έλεγχοι μέσων 

τιμών t-test, προκειμένου να ελεγχθεί αν διαφέρει α) η γενική επίδοση των μαθητών 

τυπικής ανάπτυξης από τους μαθητές με Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες, β) η γενική 
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επίδοση των μαθητών Ε  ́τάξης από τους μαθητές Στ  ́τάξης και γ) η γενική επίδοση των 

κοριτσιών από αυτήν των αγοριών.  

 Ως προς την πρώτη υπόθεση, οι Πίνακες 19 και 20 δίνουν τα αποτελέσματα του 

ελέγχου t-test. Διαπιστώθηκε ισότητα των διασπορών των επιδόσεων των δύο ομάδων 

(sig.= 0,955).  

 Κατηγορία 

Μαθητή 
N Mean Std. 

Dev iation 

Συνολικό  

σκορ 
Τυπικής 

Ανάπτυξης 
112 35,92 10,413 

Ειδικές 

Μαθησιακές 

Δυσκολίες 

46 27,09 10,654 

Πίνακας 19. Γενική επίδοση με βάση την κατηγορία μαθητών 

 

 Levene's 

Test for 

Equality of 

Variances 

t-test for Equality of Means 

Συνολικό 

  σκορ 
 

 

 

 

 

F Sig. t df Sig. 

 (2-

tailed)  

Mean 

Difference 

Std. Error  

Difference 

95% Confidence 

Interval of the 

Difference 
Low er Upper  

Equal 

variances 

assumed 

,003 ,955 4,811 156 ,000 8,833 1,836 5,206 12,459 

Equal 

variances 

not 

assumed 

  4,765 82,116 ,000 8,833 1,854 5,145 12,520 

Πίνακας 20. Έλεγχος ισότητας διασπορών Levene 

 Με βάση τα στατιστικά της κάτω γραμμής του Πίνακα 20 (t=4,811, df=156, 

p=0,000 < 0,005) απορρίπτεται η μηδενική υπόθεση της ισότητας, επομένως, υπάρχει 

στατιστικά σημαντική διαφορά ανάμεσα στην επίδοση των μαθητών τυπικής ανάπτυξης 

και με Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες. 

 Για τον έλεγχο της ύπαρξης ισότητας ή διαφοράς στη γενική επίδοση των 

μαθητών Ε  ́και Στ  ́τάξης αξιοποιήθηκαν τα δεδομένα των Πινάκων 21 και 22.  Το p του 

 Τάξη N Mean Std. 

Dev iation 

Συνολικό  

σκορ 
Έ  Δημοτικού  78 33,32 11,348 

Στ΄ Δημοτικού  80 33,38 11,122 

Πίνακας 21. Γενική επίδοση με βάση την τάξη 
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 Levene's 

Test for 

Equality of 

Variances 

t-test for Equality of Means 

Συνολικό 

  σκορ 
 

 

 

 

 

F Sig. t df Sig. 

 (2-

tailed)  

Mean 

Difference 

Std. Error  

Difference 

95% Confidence 

Interval of the 

Difference 
Low er Upper  

Equal 

variances 

assumed 

,152 ,697 -,030 156 ,976 -,054 1,788 -3,586 3,477 

Equal 

variances 

not 

assumed 

  -,030 155,677 ,976 -,054 1,788 -3,586 3,478 

Πίνακας 22. Έλεγχος ισότητας διασπορών Levene 

Levene (=0,697) έδειξε ισότητα διασπορών. Τα δεδομένα από τον έλεγχο t-test (t =-0,30, 

df=156, p=0,976) έδειξαν πως δεν μπορεί να απορριφθεί η μηδενική υπόθεση της 

ισότητας, επομένως, δεν υπάρχει διαφορά ανάμεσα στη γενική επίδοση των μαθητών Ε  ́

και Στ  ́τάξης. 

 Τέλος, οι Πίνακες 23 και 24 παρέχουν τα δεδομένα για τον έλεγχο της ύπαρξης 

ισότητας ή διαφοράς στη γενική επίδοση των κοριτσιών και των αγοριών. Το p του 

Levene (=0,762) έδειξε ισότητα διασπορών. Τα δεδομένα από τον έλεγχο t-test (t =0,481, 

df=156, p=0,631) έδειξαν πως δεν μπορεί να απορριφθεί η μηδενική υπόθεση της 

ισότητας, επομένως, δεν διαφέρει η γενική επίδοση των κοριτσιών από αυτήν των 

αγοριών.  

 Φύλο 
N Mean Std. 

Dev iation 

Συνολικό  

σκορ κορίτσ ι 75 33,80 11,318 

αγόρι 83 32,94 11,141 

Πίνακας 23. Γενική Επίδοση με βάση το φύλο 

 

 Levene's 

Test for 

Equality of 

Variances 

t-test for Equality of Means 

Συνολικό 

  σκορ 
 

 

 

 

F Sig. t df Sig. 

 (2-

tailed)  

Mean 

Difference 

Std. Error  

Difference 

95% Confidence 

Interval of the 

Difference 
Low er Upper  
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Equal 

variances 

assumed 

,092 ,762 ,481 156 ,631 ,860 1,788 -2,672 4,393 

Equal 

variances 

not 

assumed 

  ,481 153,865 ,631 ,860 1,790 -2,676 4,396 

Πίνακας 24. Έλεγχος ισότητας διασπορών Levene 

 
 Επειδή δεν βρέθηκε κανονικότητα στην επίδοση σε καμία από τις τρεις ενότητες 

του εργαλείου, διενεργήθηκε ο μη παραμετρικός έλεγχος ομοιογένειας Mann-Whitney, 

προκειμένου να διερευνηθεί αν υπάρχει ομοιογένεια ανάμεσα στις 2 κατηγορίες μαθητών 

(τυπικής ανάπτυξης και με Ειδικές μαθησιακές δυσκολίες) ως προς την κάθε ενότητα.  

 Αναφορικά με την πρώτη ενότητα του ερωτηματολογίου που αφορά την 

Κατεύθυνση της επίδρασης, ο έλεγχος Mann-Whitney έδειξε πως υπάρχει διαφορά στην 

επίδοση των δύο ομάδων συνολικά (p=0,001). Από τα 8 είδη ανισοτήτων (πρόσθεση 

γνήσιων, πρόσθεση καταχρηστικών, αφαίρεση γνήσιων, αφαίρεση καταχρηστικών, 

πολλαπλασιασμός γνήσιων, πολλαπλασιασμός καταχρηστικών, διαίρεση γνήσιων, 

διαίρεση καταχρηστικών) διαπιστώθηκε διαφορά στα 6 από τα 8 (πρόσθεση γνήσιων – 

p=0,000, πρόσθεση καταχρηστικών – p=0,001, αφαίρεση γνήσιων – p=0,001, αφαίρεση 

καταχρηστικών – p=0,17, πολλαπλασιασμός γνήσιων – p=0,12, διαίρεση γνήσιων – 

p=0,50). Δεν προέκυψε διαφορά στον πολλαπλασιασμό καταχρηστικών (p=0,101) και 

στη διαίρεση καταχρηστικών (p=0,127).  

 Επειδή η κατανόηση του μεγέθους που παράγεται από τις κλασματικές πράξεις 

γίνεται αντιληπτή από τη διαφορά στον πολλαπλασιασμό γνήσιων και καταχρηστικών 

κλασμάτων, αλλά και στη διαίρεση γνήσιων και καταχρηστικών κλασμάτων , βρέθηκε ο 

συντελεστής συσχέτισης των δύο μεταβλητών. Τα δεδομένα παρουσιάζονται στους 

Πίνακες 25 και 26. Για τους μαθητές χωρίς Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες,  οι δύο 

μεταβλητές παρουσιάζουν μέτρια αρνητική συσχέτιση για τις πράξεις του 

πολλαπλασιασμού (Pearson = -0,739, p=0,000) και της διαίρεσης (Pearson = -0,684, 



75 
 

p=0,000) με γνήσια και καταχρηστικά κλάσματα το αποτέλεσμα είναι στατιστικά 

σημαντικό, άρα ανεξάρτητο του συγκεκριμένου δείγματος και μπορεί να γενικευτεί.  

  Γνήσια 
πολλαπλασιασμός 

Καταχρηστικά 
πολλαπλασιασμός 

Γνήσια 
πολλαπλασιασμός 

Pearson Correlation 1 -,739
**

 
Sig. (2-tailed)  ,000 

N 112 112 

Καταχρηστικά 
πολλαπλασιασμός 

Pearson Correlation -,739
**

 1 
Sig. (2-tailed) ,000  

N 112 112 
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

Πίνακας 25. Συσχέτιση επίδοσης στα γνήσια και καταχρηστικά κλάσματα πολλαπλασιασμού για τους 
μαθητές τυπικής ανάπτυξης 

 

  Γνήσια  

διαίρεση 

Καταχρηστικά 

διαίρεση 

Γνήσια  

διαίρεση 

Pearson Correlation 1 -,684** 

Sig. (2-tailed)  
,000 

N 112 112 

Καταχρηστικά 

διαίρεση 

Pearson Correlation -,684** 1 

Sig. (2-tailed) ,000  
N 112 112 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

Πίνακας 26. Συσχέτιση επίδοσης στα γνήσια και καταχρηστικά κλάσματα διαίρεσης για τους μαθητές 
τυπικής ανάπτυξης 

 
 Για τους μαθητές με Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες , τα αποτελέσματα 

παρουσιάζονται στους Πίνακες 27 και 28. Και πάλι οι δύο μεταβλητές παρουσιάζουν 

μέτρια αρνητική συσχέτιση για τις πράξεις του πολλαπλασιασμού (Pearson = -0,625, 

p=0,000) και της διαίρεσης (Pearson = -0,784, p=0,000) με γνήσια και καταχρηστικά 

κλάσματα και το αποτέλεσμα είναι στατιστικά σημαντικό, άρα ανεξάρτητο του 

συγκεκριμένου δείγματος και μπορεί να γενικευτεί. 

  Γνήσια 

πολλαπλασιασμός 

Καταχρηστικά 

πολλαπλασιασμός 

Γνήσια 

πολλαπλασιασμός 

Pearson Correlation 1    -,625** 

Sig. (2-tailed)  
,000 

N 46 46 
Καταχρηστικά 

πολλαπλασιασμός 
Pearson Correlation    -,625** 1 

Sig. (2-tailed) ,000  

N 46 46 
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Πίνακας 27. Συσχέτιση επίδοσης στα γνήσια και καταχρηστικά κλάσματα πολλαπλασιασμού για τους 
μαθητές με Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 
 

  Γνήσια  

διαίρεση 

Καταχρηστικά 

διαίρεση 

Γνήσια  

διαίρεση 

Pearson Correlation 1 -,784** 

Sig. (2-tailed)  
,000 

N 46 46 

Καταχρηστικά 

διαίρεση 

Pearson Correlation -,784** 1 
Sig. (2-tailed) ,000  

N 46 46 
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

Πίνακας 28. Συσχέτιση επίδοσης στα γνήσια και καταχρηστικά κλάσματα διαίρεσης για τους μαθητές με 
Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες 

  

 Το ίδιο ισχύει και για όλο το δείγμα μαθητών, χωρίς διάκριση σε ΕΜΔ και ΤΑ , 

όπως φαίνεται στους Πίνακες 29 και 30. 

 
  Γνήσια 

πολλαπλασιασμός 
Καταχρηστικά 

πολλαπλασιασμός 

Γνήσια 
πολλαπλασιασμός 

Pearson Correlation 1     -,712** 
Sig. (2-tailed)  

,000 
N 158 158 

Καταχρηστικά 

πολλαπλασιασμός 

Pearson Correlation    -,712** 1 

Sig. (2-tailed) ,000  
N 158 158 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

Πίνακας 29. Συσχέτιση επίδοσης στα γνήσια και καταχρηστικά κλάσματα πολλαπλασιασμού για όλο το 
δείγμα μαθητών 

 

 
  Γνήσια  

διαίρεση 

Καταχρηστικά 

διαίρεση 

Γνήσια  

διαίρεση 

Pearson Correlation 1     -,715** 

Sig. (2-tailed)  ,000 
N 158 158 

Καταχρηστικά 

διαίρεση 

Pearson Correlation    -,715** 1 

Sig. (2-tailed) ,000  
N 158 158 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

Πίνακας 30. Συσχέτιση επίδοσης στα γνήσια και καταχρηστικά κλάσματα διαίρεσης για όλο το δείγμα 
μαθητών 

 



77 
 

 Σχετικά με τη δεύτερη εννοιολογική ενότητα που αφορούσε την κατανόηση του 

μεγέθους μεμονωμένων αριθμών μέσω της τοποθέτησής τους σε αριθμογραμμές, 

διαπιστώθηκε διαφορά στην επίδοση των δύο ομάδων στο σύνολο της ενότητας 

(p=0,000). Διαφορά διαπιστώθηκε και σε όλες τις επιμέρους υποενότητες (φυσικοί 

αριθμοί – p=0,018, άδεια αριθμογραμμή φυσικών – p=0,008, κλασματική αριθμογραμμή 

0-1 – p=0,002, κλασματική αριθμογραμμή 0-5 – p=0,000) εκτός από την υποενότητα με 

τη χωρισμένη αριθμογραμμή φυσικών, όπου παρουσιάστηκε ομοιογένεια (p=0,580).  

 Τέλος, αναφορικά με την τρίτη ενότητα που περιείχε την επίλυση 16 

αριθμητικών κλασματικών πράξεων, διαπιστώθηκε διαφορά μεταξύ των δύο ομάδων 

στο σύνολο της ενότητας (p=0,002). Από τις επιμέρους πράξεις, διαφορά 

διαπιστώθηκε στην κλασματική πρόσθεση (p=0,001), στην κλασματική αφαίρεση 

(p=0,000), αλλά και στη διαίρεση κλασμάτων (p=0,011), ενώ ομοιογένεια 

διαπιστώθηκε στον πολλαπλασιασμό (p=0,275). Το είδος της πράξης φάνηκε να 

επιδρά περισσότερο στην επίδοση παρά το είδος των κλασμάτων, αφού διαπιστώθηκε 

διαφορά στα ομώνυμα και στα ετερώνυμα κλάσματα και για τις 3 πράξεις (πρόσθεση  

ομώνυμων p=0,000, πρόσθεση ετερώνυμων p=0,009, αφαίρεση ομώνυμων p=0,008, 

αφαίρεση ετερώνυμων p=0,000, διαίρεση ομώνυμων p=0,005, διαίρεση ετερώνυμων 

p=0,038) εκτός από τον πολλαπλασιασμό, όπου διαπιστώθηκε ομοιογένεια και στα 

ομώνυμα κλάσματα (p=0,005) και στα ετερώνυμα (p=0,038). 
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4ο Κεφάλαιο: Συζήτηση – Συμπεράσματα - Προτάσεις - 

Περιορισμοί 

 4.1. Συζήτηση 

 Όπως φάνηκε και από τα ευρήματα της έρευνας, η γενική επίδοση στο σύνολο 

του εργαλείου ήταν χαμηλή (58% ακρίβεια για τους μαθητές ΧΕΑ και 44% για τους 

μαθητές με ΕΜΔ), γεγονός που καθιστά τα καθήκοντα με κλάσματα αρκετά δύσκολα, 

όπως υποδεικνύει και η ερευνητική δραστηριότητα για τη γνωστική περιοχή των 

κλασματικών πράξεων (Braithwaite κ.ά., 2017).  

 Όλοι  οι  μαθητές, ως σύνολο, κινήθηκαν  στη  μεσαία  προς υψηλή επίδοση 

(85%). Παρ’ όλα αυτά, όσον αφορά τη σύγκριση των 2 ομάδων του δείγματος, η 

συντριπτική πλειοψηφία των μαθητών χωρίς Ειδικές Ανάγκες (το 94%) σημείωσε μεσαία 

προς υψηλή επίδοση, ενώ η συντριπτική πλειοψηφία των μαθητών με Ειδικές 

Μαθησιακές Δυσκολίες (το 85%) σημείωσε μεσαία προς χαμηλή επίδοση. Αυτή η 

διαφορά μεταξύ των δύο ομάδων βρέθηκε πως είναι στατιστικά σημαντική, κάτι που 

συμφωνεί με τα ερευνητικά ευρήματα για το χάσμα επίδοσης που υπάρχει μεταξύ των 

δύο ομάδων (Bailey κ.ά., 2015  ̇Hecht & Vagi, 2010  ̇Mazzocco & Devlin, 2008  ̇Siegler 

& Pyke, 2013). 

 Όσον αφορά τις μεταβλητές τάξη και επίδοση, τα ερευνητικά δεδομένα δείχνουν 

πως η επίδοση βελτιώνεται με την ηλικία, αλλά με πολύ αργό ρυθμό και όχι σημαντικά. 

Ένα παράδειγμα αποτελεί η αμερικανική έρευνα των Siegler και Pyke (2013), όπου 

μαθητές Στ’ Δημοτικού και Β’ Γυμνασίου, δηλαδή με ηλικιακή διαφορά 4 ετών, 

κλήθηκαν να απαντήσουν και σε καθήκοντα και των τεσσάρων κλασματικών πράξεων, 

με αριθμητές και παρονομαστές που δεν ξεπερνούσαν το 5. Η μέση τιμή των επιδόσεων 

ήταν 46% για τη Δ’ Δημοτικού και 57% για τη Β’ Γυμνασίου. Στην παρούσα έρευνα δεν 

βρέθηκε στατιστικά σημαντική διαφορά ανάμεσα στην τάξη και στην επίδοση, αφού οι 
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μαθητές του δείγματος διέφεραν κατά ένα σχολικό έτος, κάτι που χρήζει περαιτέρω 

διερεύνησης.  

 Αναφορικά με το φύλο και την επίδοση, δεν βρέθηκε διαφορά ανάμεσα στην 

επίδοση των αγοριών και των κοριτσιών, κάτι που συμφωνεί με τα υπάρχοντα 

ερευνητικά δεδομένα (Stafylidou & Vosniadou, 2004). 

 Όσον αφορά την πρώτη εννοιολογική ενότητα του εργαλείου, σημειώθηκε 

στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ των μαθητών τυπικής ανάπτυξης και με ειδικές 

μαθησιακές δυσκολίες σε όλα τα είδη ανισοτήτων, εκτός από τον πολλαπλασιασμό και 

τη διαίρεση καταχρηστικών κλασμάτων. Η κατανόηση των κλασματικών αριθμητικών 

πράξεων απαιτεί τη συνειδητοποίηση πως πολλές από τις ιδιότητες που ισχύουν στις 

αριθμητικές πράξεις με φυσικούς αριθμούς δεν ισχύουν για τις πράξεις με όλα τα είδη 

των αριθμών ανεξαιρέτως. Από τα τελευταία 2 είδη ανισοτήτων φαίνεται αν κάποιος 

αντιλαμβάνεται ή όχι ότι στον πολλαπλασιασμό και στη διαίρεση ποσοτήτων μικρότερων 

του 1 το γινόμενο θα είναι μικρότερο των δύο παραγόντων και το πηλίκο μεγαλύτερο του 

διαιρετέου.  

 Αν λάβουμε υπόψη τη γενικότερη χαμηλή επίδοση των μαθητών με ΕΜΔ, μπορεί 

η έλλειψη διαφοράς σε αυτά τα δύο συγκεκριμένα είδη ανισοτήτων  να οφείλεται στην 

τύχη. Το μειονέκτημα της συγκεκριμένης δραστηριότητας ήταν η φύση των απαντήσεων, 

μέσω της επιλογής Σωστού-Λάθους, επομένως, δεν ξέρουμε αν οι μαθητές απάντησαν 

σκεπτόμενοι τις ιδιότητες των πράξεων ή στην τύχη. Πολλές φορές , όταν κάποιος δίνει 

μία απάντηση, ίσως αυτή προκύπτει όχι από γνώση, αλλά επειδή απλώς πρέπει να δοθεί 

κάτι ως απάντηση (Siegler & Lortie-Forgues, 2015). 

 Επειδή η κατανόηση του μεγέθους που παράγεται από τις κλασματικές πράξεις 

γίνεται αντιληπτή ερευνητικά από αυτήν τη διαφορά στον πολλαπλασιασμό γνήσιων και 

καταχρηστικών κλασμάτων, αλλά και στη διαίρεση γνήσιων και καταχρηστικών 
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κλασμάτων, αναζητήθηκε ο συντελεστής συσχέτισης. Τόσο οι απαντήσεις στον 

πολλαπλασιασμό όσο και στη διαίρεση γνήσιων και καταχρηστικών κλασμάτων 

παρουσίασαν αρνητική συσχέτιση. Οι μαθητές, λοιπόν, φαίνεται να απαντούν με βάση 

τις ιδιότητες που ισχύουν στον πολλαπλασιασμό και στη διαίρεση φυσικών αριθμών και 

όχι με βάση τις ιδιότητες που ισχύουν στον πολλαπλασιασμό και στη διαίρεση γνήσιων 

κλασμάτων. Το εύρημα αυτό συμφωνεί με άλλη έρευνα, στην οποία επίσης βρέθηκε 

αρνητική συσχέτιση στα γνήσια και καταχρηστικά κλάσματα, τόσο για την πράξη του 

πολλαπλασιασμού όσο και για την πράξη της διαίρεσης (Siegler & Lortie-Forgues, 

2015). 

 Σχετικά με τη δεύτερη εννοιολογική ενότητα που αφορούσε την κατανόηση του 

μεγέθους μεμονωμένων αριθμών μέσω της τοποθέτησής τους σε αριθμογραμμές, 

διαπιστώθηκε διαφορά στην επίδοση των δύο ομάδων τόσο στο σύνολο της ενότητας όσο 

και σε όλες τις επιμέρους υποενότητες (φυσικοί αριθμοί, άδεια αριθμογραμμή φυσικών, 

κλασματική αριθμογραμμή 0-1, κλασματική αριθμογραμμή 0-5) εκτός από την 

υποενότητα με τη χωρισμένη αριθμογραμμή φυσικών, όπου παρουσιάστηκε ομοιογένεια.  

 Το 85% των μαθητών με ΕΜΔ απάντησε με ακρίβεια 100% και στα 5 καθήκοντα 

με τις τοποθετήσεις φυσικών αριθμών σε εκ των προτέρων χωρισμένες αριθμογραμμές  0-

10.000. Το εύρημα της αρκετά μεγάλης ακρίβειας, ακόμη και των μαθητών με ΕΜΔ στην 

τοποθέτηση των φυσικών αριθμών σε ήδη χωρισμένη αριθμογραμμή 0-10.000, πιθανόν 

να υποδηλώνει πως η χαμηλότερη επίδοση στην άδεια αριθμογραμμή και η πολύ 

χαμηλότερη επίδοση στις τοποθετήσεις κλασμάτων σε αριθμογραμμές δεν οφείλεται στη 

φύση των αριθμογραμμών ως ασκήσεων, αλλά στην αδυναμία των μαθητών να 

αντιληφθούν τα κλάσματα ως μέγεθος.  

 Όσον αφορά την τρίτη και τελευταία ενότητα με τη διαδικαστική γνώση των 

κλασματικών αριθμητικών πράξεων, διαπιστώθηκε στατιστικά σημαντική διαφορά 
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μεταξύ των δύο ομάδων στις πράξεις της πρόσθεσης, της αφαίρεσης και της διαίρεσης, 

ενώ για την πράξη του πολλαπλασιασμού βρέθηκε ομοιογένεια. Ως προς το είδος της 

πράξης, αυτό που φάνηκε να είναι ευκολότερο ήταν η πράξη του πολλαπλασιασμού και 

για τις δύο ομάδες (74% ακρίβεια για τους μαθητές χωρίς Ειδικές Ανάγκες και 64% για 

τους μαθητές με ΕΜΔ). Αναφορικά με το δυσκολότερο είδος πράξης, για τους μαθητές 

χωρίς Ειδικές Ανάγκες ήταν η πράξη της διαίρεσης (65% ακρίβεια), κάτι που συμφωνεί 

και με άλλες έρευνες για τις συστηματικά χαμηλότερες επιδόσεις στα κλασματικά 

καθήκοντα της διαίρεσης από αυτές των υπόλοιπων πράξεων (Siegler κ.ά., 2011; Siegler 

& Pyke, 2013). Το φαινόμενο αυτό ίσως εν μέρει να σημαίνει ότι ο διδασκόμενος 

αλγόριθμος της διαίρεσης (η αντιστροφή των όρων του δεύτερου κλάσματος και ο 

πολλαπλασιασμός αριθμητή με αριθμητή και παρονομαστή με παρονομαστή) είναι 

πολυπλοκότερος από τους αλγορίθμους των υπόλοιπων πράξεων. Μπορεί, ωστόσο, να 

αντανακλά και την έλλειψη επαρκούς αριθμού προβλημάτων διαίρεσης με κλάσματα στα 

σχολικά εγχειρίδια, κάτι που θα άξιζε διερεύνησης για τα ελληνικά δεδομένα.  

 Για τους μαθητές με ΕΜΔ, τόσο η πρόσθεση όσο και η αφαίρεση και η διαίρεση 

κλασμάτων ήταν σχεδόν εξίσου δύσκολες (45% ακρίβεια στην πρόσθεση και 44% 

ακρίβεια στην αφαίρεση και στη διαίρεση), γεγονός που συμφωνεί με τη γενικότερη 

χαμηλή επίδοση των μαθητών με ΕΜΔ στα καθήκοντα με κλασματικές πράξεις (Siegler 

& Pyke, 2013).   

4.2. Εκπαιδευτικές επιπτώσεις  

 Όλα αυτά θα ήταν δίχως νόημα αν δεν κατέληγαν σε προτάσεις για την 

κατάρτιση παρεμβατικών προγραμμάτων, με σκοπό να διευκολυνθεί η καθημερινή 

εκπαιδευτική πράξη και ο υπεύθυνος υλοποίησής της, που δεν είναι άλλος από τον 

εκπαιδευτικό. Τα ευρήματα μπορούν να τροφοδοτήσουν με χειροπιαστά επιχειρήματα 
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τους αναμορφωτές των Αναλυτικών προγραμμάτων, για μια τόσο βαρύνουσας 

σημασίας θεματική, όπως τα κλάσματα. 

 Αρχικά, είναι ανάγκη τα σχολικά εγχειρίδια και οι εκπαιδευτικοί να δίνουν 

έμφαση στο ότι ο πολλαπλασιασμός και η διαίρεση παράγουν διαφορετικά 

αποτελέσματα ανάλογα με το αν οι αριθμοί που συμμετέχουν είναι μεγαλύτεροι ή 

μικρότεροι από τη μονάδα και να συζητούν τους λόγους που αυτό ισχύει (Siegler & 

Lortie-Forgues, 2015). Για παράδειγμα, σε ένα μάθημα πολλαπλασιασμού με 

κλάσματα, οι μαθητές θα μπορούσαν να λύσουν και να σχολιάσουν απαντήσεις στα 

ακόλουθα τρία προβλήματα : 1/2 x 8/7, 1/2 * 7/7 και 1/2 * 6/7. Τέτοια καλά 

επιλεγμένα προβλήματα και η επακόλουθη συζήτηση είναι πιθανόν να 

δημιουργήσουν γνώση με νόημα και μεγαλύτερη πιθανότητα απομνημόνευσης των 

επιδράσεων του πολλαπλασιασμού με αριθμούς μεγαλύτερους και μικρότερους από 

ένα (Siegler & Lortie-Forgues, 2015).  

 Μία ακόμη εκπαιδευτική επίπτωση είναι η χρήση γλωσσικών φράσεων κατά 

τον πολλαπλασιασμό και τη διαίρεση , τόσο μεταξύ κλασμάτων όσο και μεταξύ 

φυσικών αριθμών. Για παράδειγμα, ο πολλαπλασιασμός δύο κλασμάτων (1/3 * 1/5) 

μπορεί να εκφραστεί ως «πόσο είναι το 1/3 από το 1/5;». Ο πολλαπλασιασμός ενός 

φυσικού αριθμού και ενός κλάσματος μπορεί να εκφραστεί ως «πόσο είναι το 1/5 των 

3;» και ο πολλαπλασιασμός δύο φυσικών αριθμών μπορεί να εκφραστεί ως «πόσο 

είναι τα 5 των 3;». Χρησιμοποιώντας τέτοιου είδους λεκτικοποίηση του 

πολλαπλασιασμού, πρώτα με δύο φυσικούς αριθμούς , μετά με έναν φυσικό και ένα 

κλάσμα και μετά με δύο κλάσματα , μπορεί να αποδειχθεί εξαιρετικά αποτελεσματικό 

για τους μαθητές. Η απεικόνιση της διαδικασίας του πολλαπλασιασμού μέσω 

αριθμογραμμών και λεκτικής υποστήριξης θα  μπορούσε να εμβαθύνει ακόμα 

περισσότερο την κατανόηση του πολλαπλασιασμού. Ακόμη , η συζήτηση με τους 
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μαθητές των λόγων α) που ο πολλαπλασιασμός δύο αριθμών μικρότερων του ενός 

πάντα καταλήγει σε αποτέλεσμα μικρότερο του ενός, 2) που ο πολλαπλασιασμός δύο 

αριθμών μεγαλύτερων του ενός πάντα καταλήγει σε απάντηση μεγαλύτερη από το 

ένα και 3) που ο πολλαπλασιασμός ενός αριθμού μεγαλύτερου από το ένα με έναν 

αριθμό μικρότερο από ένα μερικές φορές καταλήγει σε αποτέλεσμα μεγαλύτερο τ ου 

ενός και σε άλλες μικρότερο του ενός, θα βαθύνει ακόμη περισσότερο την κατανόηση 

(Siegler & Lortie-Forgues, 2015). 

 Κάτι ανάλογο θα μπορούσε να γίνει και στην πράξη της διαίρεσης. Οι 

μαθητές θα μπορούσαν να ενθαρρύνονται αρχικά να κρίνουν αν το πρόβλημα 

εμπεριέχει τη διαίρεση ενός μεγαλύτερου από έναν μικρότερο αριθμό ή τη διαίρεση 

ενός μικρότερου από ένα μεγαλύτερο αριθμό. Aν το πρόβλημα εμπεριέχει τη 

διαίρεση ενός μεγαλύτερου από έναν μικρότερο αριθμό, για παράδειγμα, 5/8 : 1/8, οι 

μαθητές θα μπορούσαν να ενθαρρύνονται να σκέφτονται το πρόβλημα ως «πόσες 

φορές μπορεί το 1/8 να χωρέσει στα 5/8;». Αν το πρόβλημα εμπεριέχει διαίρεση ενός 

μικρότερου από έναν μεγαλύτερο ρυθμό, όπως 1/8 : 5/8, οι μαθητές θα μπορούσαν να 

ενθαρρύνονται να σκέφτονται το πρόβλημα ως «πόσα από τα 5/8 μπορούν να 

χωρέσουν στο 1/8;». Όπως και στον πολλαπλασιασμό, αυτές οι φράσεις μπορούν να 

εφαρμοστούν σε φυσικούς αριθμούς , όπως και σε κλάσματα («πόσες φορές μπορούν 

τα 8 να χωρέσουν στα 48;» «πόσα από τα 48 μπορούν να χωρέσουν στα 8;»). Επίσης, 

ίσως φανεί χρήσιμο κάθε φράση να χρησιμοποιείται πρώτα με δύο φυσικούς 

αριθμούς, μετά με έναν φυσικό και ένα κλάσμα και μετά με δύο κλάσματα , ενώ η 

αναπαράσταση μπορεί να γίνεται πάλι μέσω μιας αριθμογραμμής.  

 Η χρήση αυτών των εναλλακτικών φράσεων παρέχει μία πιο ξεκάθαρη 

ένδειξη του τι σημαίνει ο πολλαπλασιασμός και η διαίρεση, αφού εφαρμόζονται και 

στους φυσικούς αριθμούς και στα κλάσματα και βοηθούν τους μαθητές να 
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καταλάβουν ότι οι μαθηματικές διαδικασίες έχουν το ίδιο νόημα σε όλες τις  

περιπτώσεις. Ωστόσο, οι επιδράσεις τους στις αριθμητικές ποσότητες ποικίλουν 

ανάλογα με τους αριθμούς που εμπεριέχονται. 

 Το εύρημα της αρκετά μεγάλης ακρίβειας, ακόμη και των μαθητών με ΕΜΔ στην 

τοποθέτηση των φυσικών αριθμών σε ήδη χωρισμένη αριθμογραμμή 0-10.000, πιθανόν 

να υποδηλώνει πως η χαμηλότερη επίδοση στην άδεια αριθμογραμμή και η πολύ 

χαμηλότερη επίδοση στις τοποθετήσεις κλασμάτων σε αριθμογραμμές δεν οφείλεται στη 

φύση των αριθμογραμμών ως ασκήσεων, αλλά στην αδυναμία των μαθητών να 

αντιληφθούν τα κλάσματα ως μέγεθος. Θα μπορούσε, επομένως, η διδασκαλία της 

έννοιας του κλάσματος ως μέτρησης με την τοποθέτηση σε αριθμογραμμές να ακολουθεί 

στάδια, με πρώτο τη χωρισμένη αριθμογραμμή και τελευταίο την άδεια.  

 

4.3. Προτάσεις μελλοντικών ερευνών  

 Τα ευρήματα εγείρουν το ερώτημα του κατά πόσο η αδυναμία κατανόησης της 

επίδρασης των πράξεων με κλασματικούς αριθμούς περιορίζεται στα κλάσματα ή 

αντανακλά γενικότερες δυσκολίες στην εννοιολογική κατανόηση του πολλαπλασιασμού 

και της διαίρεσης των ρητών αριθμών, συμπεριλαμβανομένων και των δεκαδικών 

αριθμών (Lortie-Forgues & Siegler, 2017). Θα ήταν, επομένως, θεμιτό μελλοντικές 

έρευνες να ελέγξουν την κατανόηση της επίδρασης της πράξης και με δεκαδικούς 

αριθμούς, κάτι που για την παρούσα έρευνα θα ήταν εξαιρετικά χρονοβόρο και 

καταπονητικό για τους μαθητές και ίσως δεν παρείχε αξιόπιστα αποτελέσματα. 

 Και οι ερωτήσεις στο πρώτο εννοιολογικό κομμάτι ήταν της μορφής Σ-Λ, 

επομένως οι μαθητές είχαν 50% πιθανότητα να απαντήσουν σωστά. Θα βοηθούσε πολύ, 

λοιπόν, αν υπήρχε σε μεταγενέστερη έρευνα και αιτιολόγηση της επιλογής, ώστε να 

φανεί αν οι μαθητές απαντούν είτε στην τύχη είτε σκεπτόμενοι με βάση τις ιδιότητες των 
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αριθμητικών πράξεων που ισχύουν για τους αριθμούς μεγαλύτερων του 1 είτε με βάση 

τις ιδιότητες που ισχύουν για τους αριθμούς μικρότερων του 1. Άλλη εναλλακτική θα 

ήταν η ύπαρξη βαθμών βεβαιότητας, ώστε να μπορεί να ελεγχθεί αν οι μαθητές είναι 

σίγουροι για τις απαντήσεις τους ή αν διαλέγουν κάποια απάντηση επειδή πρέπει 

αναγκαστικά κάτι να επιλέξουν. 

 Πολλά υποσχόμενη θα ήταν μια πειραματική παρεμβατική έρευνα που να 

εστιάζει αποκλειστικά στη διδασκαλία εννοιολογικής γνώσης για τα κλάσματα, αφού 

ερευνητικά φαίνεται πως οι στοχευμένες σε τυπικά λάθη των μαθητών παρεμβάσεις 

έχουν σημαντικά μαθησιακά οφέλη, ιδιαίτερα για τους μαθητές με Ειδικές Μαθησιακές 

Δυσκολίες (Kelly κ.ά., 1990). Οι κατευθύνσεις των επιδράσεων των αριθμητικών 

πράξεων να διδαχθούν ως διακριτό και ξεκάθαρο κομμάτι των κλασματικών 

αριθμητικών πράξεων. Ο πολλαπλασιασμός κλασμάτων μπορεί να διδαχθεί ως τα Β μέρη 

από τα Α, ώστε οι μαθητές να μπορούν να προβλέψουν την κατεύθυνση της επίδρασης, 

ανεξάρτητα από το αν τα Β και τα Α είναι φυσικοί αριθμοί ή γνήσια κλάσματα. 

Παρομοίως , η διαίρεση μπορεί να διδαχθεί ως ο αριθμός των φορών που ο διαιρέτης 

χωράει στον διαιρετέο, ώστε οι μαθητές να αντιληφθούν ότι ένας διαιρέτης μεταξύ του 

μηδενός και του ενός θα χωράει στον διαιρετέο περισσότερες φορές από ό, τι θα 

χωρούσε το ένα, επομένως και η απάντηση θα είναι μεγαλύτερη από τον διαιρετέο 

(Siegler & Lortie-Forgues, 2015). 

 Στην παρούσα έρευνα δεν βρέθηκε στατιστικά σημαντική διαφορά ανάμεσα στην 

τάξη και στην επίδοση, αφού οι μαθητές του δείγματος διέφεραν κατά ένα σχολικό έτος. 

Θα ήταν ενδιαφέρον, λοιπόν, να εξεταστεί η επίδοση μαθητών που διαφέρουν 

περισσότερα χρόνια μεταξύ τους, προκειμένου να διαπιστωθεί η κατάσταση και για τους 

Έλληνες μαθητές. Για τα ελληνικά δεδομένα υπάρχουν έρευνες που εξετάζουν την 

ανάπτυξη της έννοιας του κλάσματος ως μέτρησης  από την Τετάρτη Δημοτικού έως την 
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Α  ́ Λυκείου και φανερώνουν υπεροχή των μεγαλύτερων μαθητών (Stafylidou & 

Vosniadou, 2004) , αλλά δεν υπάρχει αντίστοιχη έρευνα σχετικά με την επίδοση στις 

κλασματικές πράξεις. 

 Ένα από τα πιο ανησυχητικά ευρήματα των ερευνών είναι ότι οι διαφορές στην 

κλασματική γνώση μεταξύ μαθητών με ΕΜΔ και ΤΑ διευρύνονται σημαντικά με το 

πέρασμα του χρόνου. Η ακρίβεια στα καθήκοντα με τις κλασματικές αριθμητικές πράξεις 

είναι πιο υψηλή στη Β’ Γυμνασίου από ότι στη Στ’ Δημοτικού για τους μαθητές ΤΑ, ενώ 

η ακρίβεια για τους μαθητές με ΕΜΔ παρέμεινε σημαντικά χαμηλή και στις δύο τάξεις, 

στοιχείο που υποδηλώνει τη διεύρυνση του χάσματος μεταξύ των δύο ομάδων μαθητών 

(Tian & Siegler, 2017). Στην παρούσα έρευνα, όπως προαναφέρθηκε, οι δύο κατηγορίες 

μαθητών διέφεραν μόνο κατά μία χρονιά, γεγονός που δεν επέτρεψε να μελετηθεί η 

διεύρυνση ή μη του χάσματος μεταξύ τους με το πέρασμα του χρόνου. Επομένως, μία 

μελλοντική έρευνα με μαθητών και άλλων τάξεων με Ειδικές μαθησιακές Δυσκολίες θα 

βοηθούσε αρκετά και στη διαφώτιση αυτού του σημείου.  

 Δοθείσης της μεγάλης έμφασης που δίνεται τα τελευταία χρόνια στην έννοια του 

κλάσματος ως μέτρησης μέσω της τοποθέτησης κλασμάτων σε αριθμογραμμές (Siegler 

κ.ά., 2011  ̇Siegler, Fuchs, Jordan, Gersten, και Ochsendorf, 2015) λόγω των οφέλων που 

προκύπτουν σε διάφορους τομείς της μαθηματικής ανάπτυξης (Fazio, Kennedy, κ.ά., 

2016  ̇ Fuchs κ.ά., 2013, 2014, 2016, 2017  ̇ Hansen κ.ά., 2017  ̇ Kalchman, κ.ά., 2001), 

αλλά και της πολύ χαμηλής επίδοσης των μαθητών της παρούσας έρευνας στο αντίστοιχο 

κομμάτι, κρίνεται αναγκαίο να καταρτιστεί κάποια έρευνα που να εστιάζει αποκλειστικά 

στους αποτελεσματικούς τρόπους της διδασκαλίας αριθμογραμμών με κλασματικούς 

αριθμούς. 
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4.4. Περιορισμοί 

 Ένας αρχικός περιορισμός είναι ο τρόπος που συλλέχθηκε το δείγμα, καθώς 

αξιοποιήθηκε ο γνώριμος κύκλος της γράφουσας και όχι κάποια μορφή 

δειγματοληψίας που οδηγεί σε πιο αξιόπιστα ευρήματα. Τίθεται, λοιπόν, το ζήτημα 

της γενικευσιμότητας των ευρημάτων.  

 Επιπρόσθετα, το ερωτηματολόγιο ήταν αρκετά μεγάλο (62 ασκήσεις) και οι 

μαθητές καταπονήθηκαν αρκετά για τη συμπλήρωσή του. Ίσως ένα μικρότερο 

εργαλείο επέτρεπε στους μαθητές να σκεφτούν περισσότερο και να δώσουν 

διαφορετικές απαντήσεις. 

 Επίσης, το πρώτο εννοιολογικό κομμάτι περιείχε από δύο παραδείγματα για 

κάθε τύπο ανισότητας και όχι τουλάχιστον τρία, ώστε τα ευρήματα να είναι πιο 

αξιόπιστα. Ο λόγος που δεν χρησιμοποιήθηκαν περισσότερα των δύο παραδείγματα, 

ήταν αφενός για να μην αλλοιωθεί η αρχική μορφή του εργαλείου, που είχε αυτήν τη 

μορφή και αφετέρου για να μην επιβαρύνει κι άλλο τους μαθητές.  

 Αν λάβουμε υπόψη τη γενικότερη χαμηλή επίδοση των μαθητών με ΕΜΔ, 

μπορεί η έλλειψη διαφοράς σε σχέση με τους μαθητές τυπικής ανάπτυξης σε αυτά τα 

δύο συγκεκριμένα είδη ανισοτήτων (πολλαπλασιασμού και διαίρεσης) να οφείλεται 

στην τύχη. Το μειονέκτημα της συγκεκριμένης δραστηριότητας ήταν η φύση των 

απαντήσεων, μέσω της επιλογής Σωστού-Λάθους, επομένως, δεν ξέρουμε αν οι 

μαθητές απάντησαν σκεπτόμενοι τις ιδιότητες των πράξεων ή στην τύχη.  
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ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 

ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

1. Ονοματεπώνυμο μαθητή (αρχικά): ………………………………………………………………………………………………… 

2. Φύλο: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

3. Τάξη: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

4. Σχολείο: …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

5. Βαθμός στα Μαθηματικά: ………………………………………………………………………………………………………………. 

6. Επάγγελμα γονέα: …………………………………………………………………………………………………………………………… 

7. Ημερομηνία: ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

8. Κατηγορία μαθητή (συμπληρώνεται από τον δάσκαλο): ……………………………………………………………… 
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Εννοιολογική κατανόηση των πράξεων με κλάσματα  

 

Χαρακτήρισε τις παρακάτω μαθηματικές ανισότητες ως σωστές ή λανθασμένες (Δεν 

χρειάζεται να κάνεις τις πράξεις για να βρεις το αποτέλεσμα, αλλά μόνο να σκεφτείς αν το 

κάθε κλάσμα είναι μικρότερο ή μεγαλύτερο από τη μονάδα). 
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Αριθμογραμμή φυσικών αριθμών  

 

Δείξε σε ποιο σημείο της αριθμογραμμής ανήκει κάθε φυσικός αριθμός, σημειώνοντας 

ένα σημάδι πάνω της: 
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6.                                                                        5.762 
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Αριθμογραμμή κλασματικών αριθμών (0-1) 

 

Δείξε σε ποιο σημείο της αριθμογραμμής ανήκει κάθε κλασματικός αριθμός, 

σημειώνοντας ένα σημάδι πάνω της: 
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Αριθμογραμμή κλασματικών αριθμών (0-5) 

 

Δείξε σε ποιο σημείο της αριθμογραμμής ανήκει κάθε κλασματικός αριθμός, 

σημειώνοντας ένα σημάδι πάνω της: 
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Πράξεις μεταξύ κλασμάτων (πρόσθεση)  
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Πράξεις μεταξύ κλασμάτων (αφαίρεση) 
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Πράξεις μεταξύ κλασμάτων (πολλαπλασιασμός)  
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Πράξεις μεταξύ κλασμάτων (διαίρεση)  
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