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ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Σύμφωνα με πρόσφατες έρευνες γύρω από την εννοιολογική αλλαγή, πολλοί μαθητές
ταυτίζουν την έννοια του αριθμού με την έννοια του φυσικού αριθμού. Πιο
συγκεκριμένα, στην προσπάθεια τους να αφομοιώσουν
την έννοια του ρητού
αριθμού, οι μαθητές, δημιουργούν διαισθητικά και συνθετικά μοντέλα, καθώς
αντιλαμβάνονται το κλάσμα σαν 2 ανεξάρτητους φυσικούς αριθμούς. Στόχος της
παρούσας εργασίας ήταν να σχεδιάσουμε μια διδασκαλία για τα κλάσματα στην
οποία να λαμβάνονται υπόψη τα πολύ σημαντικά αποτελέσματα αυτών των
ερευνών.
Βασική υπόθεση της έρευνας που πραγματοποιήθηκε, ήταν πως η χρησιμοποίηση της
αριθμητικής γραμμής κατά τη διδασκαλία των κλασμάτων μπορεί να βοηθήσει
ουσιαστικά στην αναδιοργάνωση της γνώσης των μαθητών για την έννοια του
αριθμού, ώστε να συμπεριλαμβάνει και την έννοια του ρητού αριθμού. Υποθέσαμε
ακόμα πως η χρησιμοποίηση της αριθμητικής γραμμής θα βοηθήσει τους μαθητές να
ξεπεράσουν τη συνήθη παρανόηση ότι τα κλάσματα είναι πάντα μικρότερα από την
μονάδα, η οποία οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στο γεγονός ότι κατά τη διδασκαλία των
κλασμάτων χρησιμοποιούνται κυρίως αναπαραστάσεις επιφάνειας.
Με στόχο να διερευνηθούν τα αποτελέσματα
από μια τέτοια διδασκαλία,
πραγματοποιήσαμε μια πιλοτική έρευνα με 22 μαθητές της Δ΄ τάξης ενός δημοτικού
σχολείου της Κύπρου, οι οποίοι επιλέχθηκαν από ένα μεγαλύτερο δείγμα μαθητών
λόγω της χαμηλής τους βαθμολογίας στα κλάσματα. Oι μαθητές αυτοί ακολούθως
χωρίστηκαν στην πειραματική ομάδα και στην ομάδα ελέγχου, με την πειραματική
ομάδα να συμμετέχει σε 4
μικρές διδακτικές συναντήσεις, στις οποίες
χρησιμοποιήσαμε την αριθμητική γραμμή, ως εξωτερική αναπαράσταση των
κλασμάτων. Η ομάδα ελέγχου, αντίστοιχα, παρακολουθούσε το μάθημα των
μαθηματικών σύμφωνα με το αναλυτικό πρόγραμμα και διδασκόταν τα κλάσματα με
τη χρησιμοποίηση αναπαραστάσεων επιφάνειας.
Μετά το τέλος των συναντήσεων παρατηρήθηκαν τα εξής: σχεδόν όλοι οι μαθητές
της πειραματικής ομάδας έδειξαν ότι ξεπέρασαν την παρανόηση πως όλα τα
κλάσματα είναι μικρότερα από τη μονάδα. Ακόμα, οι μαθητές της πειραματικής
ομάδας, οι οποίοι αρχικά είχαν σχηματίσει συνθετικά μοντέλα στον τρόπο με τον
οποίο αντιλαμβάνονταν τα κλάσματα και συγκεκριμένα θεωρούσαν ότι μεγαλύτερο
κλάσμα είναι αυτό με τους μικρότερους όρους (προφίλ 2), έδειξαν να τα
εγκαταλείπουν, γεγονός που υποδηλώνει ότι ο στόχος της αναδιοργάνωσης πέτυχε για
αυτήν την ομάδα. Αντίθετα ο στόχος της αναδιοργάνωσης δεν πέτυχε για την ομάδα
των μαθητών οι οποίοι ανήκαν στο προφίλ 1 και θεωρούσαν μεγαλύτερο το κλάσμα
με τους μεγαλύτερους όρους. Το μοντέλο αυτό είναι, όπως φαίνεται, βαθύτερα
εδραιωμένο και χρειάζεται περισσότερος χρόνος για να εγκαταλειφθεί από τους
μαθητές.
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Οι δυσκολίες στην κατανόηση των ρητών αριθμών από τους μαθητές αποτελεί εκτός
από αναμφισβήτητο γεγονός και ένα θέμα που έχει απασχολήσει, τα τελευταία
χρόνια, πολλούς ερευνητές του χώρου της διδακτικής των μαθηματικών αλλά και της
αναπτυξιακής και γνωστικής ψυχολογίας. Στην παρούσα εργασία, προσπαθούμε από
τη μία να διερευνήσουμε τις δυσκολίες στην κατανόηση αυτής της

hard tο teach –

hard tο learn έννοιας του ρητού αριθμού, στο δημοτικό σχολείο, χρησιμοποιώντας, σε
μεγάλο βαθμό, τη θεωρία της εννοιολογικής αλλαγής και από την άλλη να
προτείνουμε τρόπους βελτίωσης του προβλήματος, μέσα από την αναπαραστασιακή
θεωρία για τα κλάσματα.

Για το σκοπό αυτό, στο πρώτο κεφάλαιο της εργασίας περιγράφονται οι βασικές
θέσεις της θεωρίας της εννοιολογικής αλλαγής σχετικά με το ζήτημα της απόκτησης
των γνώσεων από τα παιδιά. Στη συνέχεια, γίνεται μια προσπάθεια, να παρουσιαστεί
το πρόβλημα της κατανόησης των κλασμάτων υπό το πρίσμα και των νέων
δεδομένων που έφεραν στο φως εμπειρικές έρευνες γύρω από την εννοιολογική
αλλαγή, ώστε να οδηγηθούμε σε μια σφαιρικότερη κατανόηση των προβλημάτων και
δυσκολιών που αντιμετωπίζουν οι μαθητές γύρω από τη συγκεκριμένη έννοια.

Στο δεύτερο κεφάλαιο ασχολούμαστε με τη σημασία των αναπαραστάσεων στη
μαθηματική εκπαίδευση, με το ενδιαφέρον μας να

επικεντρώνεται στις

αναπαραστάσεις που χρησιμοποιούνται κατά τη διδασκαλία των κλασμάτων.
Στο κεφάλαιο αυτό γίνεται μία προσπάθεια να παρουσιαστεί το πλαίσιο μέσα από το
οποίο η αριθμητική γραμμή θεωρείται ως η ιδανικότερη αναπαράσταση για τη
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διδασκαλία των κλασμάτων, λαμβάνοντας για πρώτη ίσως φορά υπόψη και τις
έρευνες γύρω από την εννοιολογική αλλαγή και τα κλάσματα. Στη συνέχεια του
κεφαλαίου παρουσιάζουμε τα ευρήματα των κυριότερων, κατά την άποψη μας,
εμπειρικών ερευνών που είχαν ως

αντικείμενο την κατανόηση της έννοιας του

κλάσματος με τη χρήση της αριθμητικής γραμμής. Τα ευρήματα αυτά συγκρότησαν
ένα πλούσιο πεδίο, το οποίο και χρησιμοποιήσαμε ως σημείο εκκίνησης στη δική μας
διερεύνηση.

Στο τρίτο κεφάλαιο γίνεται μια ανασκόπηση της έννοιας του κλάσματος μέσα από το
Αναλυτικό Πρόγραμμα Μαθηματικών Δημοτικής Εκπαίδευσης της Κύπρου. Κυρίως,
ενδιαφερόμαστε για τις εξωτερικές αναπαραστάσεις που χρησιμοποιούνται για την
κατανόηση των κλασμάτων στα σχολικά

εγχειρίδια. Σκοπός μας είναι, να

αποκτήσουμε μια ολοκληρωμένη εικόνα για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν
σήμερα οι μαθητές, τα οποία οφείλονται σε αρκετά μεγάλο βαθμό στην εμμονή στη
χρησιμοποίηση συγκεκριμένων αναπαραστάσεων. Τέλος, στον αντίποδα των
προβλημάτων που προαναφέρθηκαν, τοποθετούμε τις δικές μας προτάσεις για τη
διδασκαλία των κλασμάτων στο δημοτικό σχολείο.

Το τέταρτο κεφάλαιο αφιερώνεται στην παρουσίαση της έρευνας, η οποία αποτελεί
μια πιλοτική προσπάθεια διερεύνησης των αποτελεσμάτων μίας

διδασκαλίας

κλασμάτων, στην οποία χρησιμοποιείται η αριθμητική γραμμή ως εξωτερική
αναπαράσταση για την κατανόηση των κλασμάτων από τους μαθητές. Συγκεκριμένα
περιγράφεται το δείγμα, τα υλικά, ο ερευνητικός σχεδιασμός, η διαδικασία
διεξαγωγής καθώς και ο τρόπος βαθμολόγησης και ανάλυσης των δεδομένων. Στη
συνέχεια περιγράφονται αναλυτικά τα αποτελέσματα της έρευνας καθώς και η
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συζήτηση των αποτελεσμάτων, η σύγκριση τους με τα αποτελέσματα άλλων
σχετικών ερευνών και οι περιορισμοί της παρούσας εργασίας.

Η εργασία κλείνει με τη Βιβλιογραφία και την προσθήκη του Παραρτήματος στο
οποίο παρατίθενται τα ερωτηματολόγια

και οι πίνακες των αποτελεσμάτων της

έρευνας που πραγματοποιήσαμε.
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ΚΕΦΑΛΑΙO 1
1.1 Εννοιολογική αλλαγή

Μετά τη δημοσίευση το 1962 του βιβλίου του Kuhn «Η δομή των επιστημονικών
επαναστάσεων» έγιναν προσπάθειες από ερευνητές να μεταφερθεί η έννοια

της

εννοιολογικής αλλαγής, από το χώρο της φιλοσοφίας της επιστήμης και της ιστορίας
της επιστήμης στο χώρο της γνωστικής ψυχολογίας (Carey 1985, 1991) και της
εκπαίδευσης (Pοsner, Strike, Hewsοn & Gertzοg, 1982). Ο όρος

εννοιολογική

αλλαγή χρησιμοποιήθηκε, αρχικά, για να αναδείξει την ιδέα ότι οι επιστημονικοί
όροι νοηματοδοτούνται στα πλαίσια μιας θεωρίας και η σημασία τους αλλάζει ως
συνέπεια της αλλαγής της θεωρίας. Οι πιο πάνω ερευνητές υποστήριξαν ότι όχι μόνο
οι επιστημονικοί όροι, αλλά και οι έννοιες σε πολλές περιπτώσεις ακολουθούν την
πιο πάνω αρχή (Vοsniadοu, Skοpelity & Vamvakοussi, 2008). Όσον αφορά το χώρο
της εκπαίδευσης και της γνωστικής ψυχολογίας, ήδη από τη δεκαετία του ΄70,
αρκετοί ερευνητές είχαν διαπιστώσει ότι οι μαθητές πριν δεχθούν

συστηματική

διδασκαλία στις φυσικές επιστήμες έχουν προηγουμένως διαμορφώσει τις δικές τους
απόψεις, μέσα σε σαφώς διαμορφωμένα πλαίσια, οι οποίες σε πολλές περιπτώσεις
αποτελούν παρανοήσεις, οι οποίες είναι καλά εδραιωμένες και δεν μπορούν να
αλλάξουν εύκολα ( Vοsniadοu & Verchaffel, 2004)

Οι Pοsner et al (1982), θεώρησαν ότι οι εναλλακτικές αυτές απόψεις των μαθητών
αποτελούν θεωρίες οι οποίες θα πρέπει να αντικατασταθούν με τις επιστημονικά
αποδεκτές μέσα από μια διαδικασία εννοιολογικής αλλαγής. Για να είναι σε θέση,
όμως, οι μαθητές να αντικαταστήσουν τη δική τους εναλλακτική εννοιολογική
θεωρία με αυτή που είναι επιστημονικά αποδεκτή, θα πρέπει, σύμφωνα με τους
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ίδιους, (α) να υπάρχει δυσαρέσκεια με τις έννοιες της αρχικής θεωρίας τους (β) η
νέα θεωρία θα πρέπει να γίνει κατανοητή (γ) η νέα θεωρία θα πρέπει να φαίνεται
αληθοφανής, (δ) θα πρέπει να διαφαίνεται η πιθανότητα δημιουργίας ενός δόκιμου
προγράμματος με τη χρήση της συγκεκριμένης θεωρίας.

Στο χώρο της γνωστικής ψυχολογίας, όπως αναφέραμε, πολύ σημαντικό ήταν το έργο
της Carey (1985, 1991, και Carey & Spelke, 1994) η οποία συνέβαλε καθοριστικά
στη μεταφορά της εννοιολογικής αλλαγής στο χώρο της ψυχολογίας. Συγκεκριμένα η
Carey (1985) διαφοροποιήθηκε από τη θέση του Piaget περί ολικής αναδιοργάνωσης
των γνώσεων των παιδιών, θέση η οποία προκύπτει από τη θεωρία σταδίων του
τελευταίου. Η Carey αντέταξε στη θέση αυτή την ιδέα της μερικής αναδιοργάνωσης
της γνώσης, την ιδέα
προκύπτει

δηλαδή ότι η γνωστική εξέλιξη του παιδιού μπορεί να

και ως αποτέλεσμα αναδιοργάνωσης των γνώσεων του

σε

συγκεκριμένους τομείς ξεχωριστά.

Υπάρχουν, ωστόσο, διάφορα είδη μερικής αναδιοργάνωσης. Οι Vοsniadοu & Brewer
(1987)

συγκεκριμένα,

κάνουν

διάκριση

αναδιοργάνωσης. Η ασθενής αναδιοργάνωση

μεταξύ

ασθενούς

και

ριζικής

αναφέρεται στην επαύξηση και

ρύθμιση ενός σχήματος ή μιας προϋπάρχουσας θεωρίας. Αντίθετα η ριζική
αναδιοργάνωση συνήθως περιγράφεται ως μια διαδικασία αλλαγής θεωρίας (ένας
φοιτητής φυσικής σε σχέση με ένα καθηγητή φυσικής στο πανεπιστήμιο έχουν για
ένα συγκεκριμένο θέμα διαφορετικές θεωρίες με την έννοια ότι ο φοιτητής δεν έχει
απλά ένα πιο λιτό σχήμα αλλά μια διαφορετική θεωρία όσον αφορά τη δομή, τις
ατομικές έννοιες της και το είδος των φαινομένων που εξηγεί ( Carey 1985, Murphy
& Medin,1985 as seen in Vοsniadοu, 2002). Σύμφωνα με τη Βοσνιάδου (1998) οι
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θέσεις της ασθενούς και της ριζικής αναδιοργάνωσης δεν είναι αναγκαστικά
ασυμβίβαστες, αλλά αντίθετα ενδέχεται να χαρακτηρίζουν και οι δύο τη διαδικασία
αναδιοργάνωσης της γνώσης. Πιο συγκεκριμένα παρομοιάζει τη διάκριση των δύο
αυτών ειδών αναδιοργάνωσης με τη διάκριση που έγινε από τον Kuhn ανάμεσα στην
αλλαγή θεωρίας και στην αλλαγή γενικού πλαισίου.

Μια σειρά ερευνών που πραγματοποίησαν ερευνητές όπως η Carey (1985), η Carey
& Spelke (1994) και η Vοsniadοu (1994, 1999) εστίασαν το ενδιαφέρον τους στους
μηχανισμούς με τους οποίους πραγματοποιείται η εννοιολογική αλλαγή καθώς και
στις παρανοήσεις των παιδιών σε ποικίλες γνωστικές περιοχές.

Σύμφωνα με τη Vοsniadοu (1994, 1999) οι αρχικές επεξηγήσεις των παιδιών για το
φυσικό κόσμο, στο πλαίσιο της διαισθητικής φυσικής σχηματίζουν μια θεωρία
(framewοrk theοry) που έχει συνοχή, δεν μπορούν δηλαδή να θεωρηθούν άσχετες και
αποσπασματικές παρατηρήσεις.

Όπως έδειξε με τις έρευνες της, στο χώρο των

φυσικών επιστημών (Vοsniadοu 1994a, 2003, Vοsniadοu & Brewer 1992, 1994,
Kyrkοs & Vοsniadοu 1997, Iοannides & Vοsniadοu, 2001) αυτές οι θεωρίες βάσης
των παιδιών είναι αιτία της δημιουργίας παρανοήσεων και εμποδίζουν την περαιτέρω
απόκτηση γνώσης.

Οι παρανοήσεις αυτές σε πολλές περιπτώσεις αποτελούν

συνθετικά μοντέλα τα οποία σχηματίζουν τα άτομα στην προσπάθεια τους να
αφομοιώσουν τις νέες πληροφορίες. Οποιεσδήποτε αλλαγές στο επίπεδο της θεωρίας
βάσης είναι δύσκολες γιατί η θεωρία αυτή συνιστά ένα ερμηνευτικό σύστημα που
διαθέτει συνοχή και στηρίζεται στις καθημερινές εμπειρίες οι οποίες και το
εδραιώνουν καθώς περνούν τα χρόνια. Ως εκ τούτου η μάθηση αρκετών
επιστημονικών εννοιών απαιτεί εννοιολογική αλλαγή. Στο ερώτημα, τώρα, γιατί θα
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πρέπει να καλέσουμε αυτό το είδος εκμάθησης «εννοιολογική αλλαγή» και όχι απλά
«εκμάθηση»; (Caravita & Halden, 1994) οι Verchaffel & Vosniadou (2004) θα
αναφέρουν ότι στο μεγαλύτερο βαθμό της η μάθηση αποτελεί μια συσσωρευτική
διαδικασία, σύμφωνα με την οποία οι νέες πληροφορίες εγκολπώνονται στο σώμα
των προϋπαρχουσών γνώσεων και οι αλλαγές των εννοιών γίνονται μέσω του
εμπλουτισμού τους. Αυτοί οι προσθετικοί μηχανισμοί είναι λειτουργικοί και
αποδοτικοί στο βαθμό που οι νέες γνώσεις είναι σύμφωνες με τις προϋπάρχουσες.
Υπάρχουν όμως έννοιες οι οποίες ως αποκύημα μιας μακράς ιστορικής διαδικασίας
αλλαγής θεωριών αντιβαίνουν κατά πολύ της διαίσθησης και της εμπειρίας μας. Σε
αυτές τις περιπτώσεις που οι νέες πληροφορίες έρχονται σε αντίθεση με τη δομή της
προϋπάρχουσας, εμπειρικά βασιζόμενης, γνώσης απαιτείται εννοιολογική αλλαγή,
δηλαδή ριζική αναδιοργάνωση του γνωστικού σώματος και επανανοηματοδότηση
των εννοιών, σύμφωνη με την εκάστοτε επιστημονική θεωρία. Έτσι η εννοιολογική
αλλαγή αποτελεί ένα διαφορετικό τύπο μάθησης αφού απαιτεί την πραγμάτωση
διαφορετικών μηχανισμών και διαφορετική εκπαιδευτική παρέμβαση.

Και εδώ έγκειται και η σημαντικότητα της θεωρίας αυτής, αφού οι μαθητές μη
έχοντας επίγνωση αυτής της ασυμφωνίας υιοθετούν προσθετικούς μηχανισμούς
μάθησης, δηλαδή ενσωματώνουν τις νέες πληροφορίες που προέρχονται από τη
διδασκαλία, στην προϋπάρχουσα βάση γνώσης με αποτέλεσμα να χάνεται η
εσωτερική της συνοχή και να καταλήγουν στη δημιουργία συνθετικών μοντέλων. Τα
μοντέλα αυτά αποτελούν εναλλακτικά

δυναμικά κατασκευάσματα που έχουν

ερμηνευτική και επεξηγηματική ισχύ αλλά απέχουν από το ορθό επιστημονικό
μοντέλο (Vosniadou, 2003; Vosniadou et al., 2008) και συνιστούν το αποτέλεσμα της
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προσπάθειας των μαθητών να συμβιβάσουν πληροφορίες από ασύμβατα επεξηγητικά
πλαίσια.

Υιοθετώντας, συνεπώς την υπόθεση πως οι μαθητές πολύ πριν την τυπική διδασκαλία
έχουν συγκροτήσει ένα πλέγμα εννοιών και σχέσεων, οργανωμένο υπό μορφή
θεωρίας που βασίζεται στην καθημερινή τους εμπειρία και κοινωνικό-πολιτισμικούς
παράγοντες, δεν αποτελεί έκπληξη η δυσκολία που εντοπίζεται στην κατανόηση
ορισμένων απαιτητικών αντιδιαισθητικών εννοιών. Η προϋπάρχουσα γνώση τους
φαίνεται να εμποδίζει την κατανόηση αυτών των νέων εννοιών, κάτι που μπορεί να
γίνει αντιληπτό από τα παρατηρούμενα συστηματικά λάθη και παρανοήσεις. Αυτές οι
παρανοήσεις αποτελούν καταδεικτικό στοιχείο της ύπαρξης άδηλων συνθετικών
μοντέλων. Για να επέλθει λοιπόν μάθηση απαιτείται ριζική αναδιοργάνωση του
εννοιολογικού πλαισίου, δηλαδή αλλαγή εννοιολογικής θεωρίας. Αυτή η αλλαγή δεν
συμβαίνει, όπως θα δούμε παρακάτω, ακαριαία αλλά αποτελεί μια βαθμωτή, αργή
διαδικασία κατά την οποία συντελούνται αλλαγές στις έννοιες και τις σχέσεις τους
και σταδιακή αντικατάσταση των πεποιθήσεων και των προϋποθέσεων που
οικοδομούσαν το αρχικό επεξηγηματικό πλαίσιο (Vosniadou et al., 2008).
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1.2 Έρευνες γύρω από την εννοιολογική αλλαγή.

Στην έρευνα που πραγματοποίησαν οι Vοsniadοu & Brewer (1992,1994)
προσπάθησαν να αναπτύξουν ένα θεωρητικό πλαίσιο το οποίο να ερμηνεύει την
εννοιολογική αλλαγή στο χώρο των φυσικών επιστημών, διερευνώντας φυσικά
φαινόμενα όπως το σχήμα της γης, την εναλλαγή μέρας/ νύκτας, τη διαδοχή των
εποχών κ.α.

Συγκεκριμένα, για την πρώτη περίπτωση, τη διερεύνηση των αντιλήψεων των
παιδιών για το σχήμα της γης, βρήκαν ότι τα παιδιά χρησιμοποιούσαν ένα μικρό
αριθμών νοητικών μοντέλων με συνεπή τρόπο. Τα μοντέλα αυτά χωρίζονται σε τρείς
κατηγορίες: τα διαισθητικά, τα συνθετικά και τα επιστημονικά. Τα διαισθητικά
μοντέλα ήταν αυτά που είχαν τη μικρότερη απόκλιση από το φυσικό κόσμο όπως τον
αντιλαμβάνονταν τα παιδιά (π.χ το σχήμα της γης είναι παραλληλόγραμμο).
Επιστημονικά θεωρήθηκαν τα μοντέλα που προσεγγίζαν τις επιστημονικές απόψεις
και τέλος συνθετικά ονομάστηκαν τα μοντέλα

που δημιουργούνταν από τις

προσπάθειες των παιδιών να αφομοιώσουν τις επιστημονικές απόψεις στις ήδη
υπάρχουσες νοητικές δομές (π.χ το σχήμα της γης είναι κοίλη σφαίρα).
Οι ερευνητές, μεταξύ άλλων, κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι τα παιδιά από μικρή
ηλικία σχηματίζουν μια θεωρία βάσης η οποία αποτελείται από οντολογικές και
επιστημολογικές προϋποθέσεις οι οποίες κατασκευάζονται από τα παιδιά με βάση τις
καθημερινές τους εμπειρίες. Οι προϋποθέσεις αυτές, οι οποίες στη συγκεκριμένη
περίπτωση είναι ότι: «τα πράγματα που φαίνονται επίπεδα είναι επίπεδα» και ότι «τα
πράγματα πρέπει να υποβαστάζονται για να μην πέσουν», επηρεάζουν την ερμηνεία
των εισερχόμενων πληροφοριών με ασυνείδητους τρόπους. Για να μπορέσουν
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συνεπώς

τα παιδιά να προσεγγίσουν το επιστημονικό μοντέλο θα πρέπει οι

περιορισμοί αυτοί που επιβάλλονται από τη θεωρία βάσης είτε να απορριφθούν ή να
ερμηνευθούν σε άλλο επεξηγηματικό πλαίσιο. Όπως προαναφέραμε, όμως,

οι

προϋποθέσεις της θεωρίας βάσης των παιδιών, επειδή βασίζονται στην καθημερινή
εμπειρία είναι βαθιά εδραιωμένες και αυτό είναι η αιτία για τη δημιουργία
συνθετικών μοντέλων. Τέλος, οι Vοsniadοu & Brewer τονίζουν ότι η διαδικασία της
εννοιολογικής αλλαγής είναι μια αργή διαδικασία, η οποία πραγματοποιείται καθώς
τα παιδιά βαθμιαία σχηματίζουν ένα διαφορετικό επεξηγηματικό πλαίσιο που ολοένα
πλησιάζει στο επιστημονικό. Αυτό εξηγεί και το γεγονός ότι τόσο σε αυτήν την
έρευνα όσο και στις υπόλοιπες έρευνες που πραγματοποιήθηκαν, υπήρχε η τάση τα
μικρότερα παιδιά να υιοθετούν τα διαισθητικά μοντέλα, τα παιδιά της ενδιάμεσης
ηλικίας τα συνθετικά μοντέλα ενώ τα παιδιά μεγαλύτερης ηλικίας τα επιστημονικά.

Το πιο πάνω θεωρητικό πλαίσιο χρησιμοποιήθηκε και σε μια σωρεία άλλων ερευνών
σε διάφορους τομείς των φυσικών

επιστημών όπως:

Μηχανική ( Iοannides &

Vοsniadοu, 2001), Γεωφυσική ( Iοannidοu & Vοsniadοu, 2001), Χημεία (Kοuka,
Vοsniadοu & Tsaparlis 2001) και Βιολογία ( Kyrkοs & Vοsniadοu, 1997). Τα
αποτελέσματα αυτών των ερευνών είναι σύμφωνα με τις έρευνες των Vοsniadοu &
Brewer (1992, 1994) και δείχνουν πως τα παιδιά απαντούν σε ερωτήσεις γύρω από
τις έννοιες της δύναμης, της ύλης, της σύστασης της γης με συνεπή τρόπο, ο οποίος
καταδεικνύει (όπως και στην περίπτωση του σχήματος της γης)
δημιουργούν αρχικά επεξηγηματικά πλαίσια

ότι τα παιδιά

τα οποία έχουν συνοχή αλλά

διαφέρουν τόσο στη δομή, στα φαινόμενα που εξηγούν αλλά και στις επιμέρους
έννοιες από τις επιστημονικές θεωρίες, στις οποίες εκτίθενται μέσω της συστηματικής
διδασκαλίας ( Vοsniadοu & Verschaffell, 2004).
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1.3 Εννοιολογική αλλαγή και μαθηματικά

Σύμφωνα με τους Vοsniadοu & Verchaffell (2004) οι μαθητές

αντιμετωπίζουν

παρόμοιες καταστάσεις όταν μαθαίνουν μαθηματικά και φυσική. Συγκεκριμένα, με
τον ίδιο τρόπο που οι μαθητές αναπτύσσουν αφελείς θεωρίες για τη φυσική,
βασισμένες στην καθημερινή τους εμπειρία, αναπτύσσουν και αφελείς θεωρίες για τα
μαθηματικά, οι οποίες φαίνεται να έχουν νευροβιολογικές βάσεις, έχουν δηλαδή
δημιουργηθεί μέσα από μια μακρά εξελικτική διαδικασία και αποτελούνται από
κάποιες σκληροπυρηνικές αρχές ή παραδοχές που ενώ βοηθούν στην κατανόηση
κάποιων μαθηματικών εννοιών, δυσχεραίνουν την κατανόηση κάποιων άλλων (η
αρχή της διακριτότητας, για παράδειγμα, των αριθμών βοηθά στην κατανόηση των
φυσικών αριθμών αλλά προκαλεί μεγάλες δυσκολίες στους μαθητές όσον αφορά την
κατανόηση των ρητών). Σύμφωνα με τους Vοsniadοu & Verchaffell (2004) η
εφαρμογή της θεωρίας της εννοιολογικής αλλαγής στον τομέα των μαθηματικών
μπορεί, μεταξύ άλλων, να χρησιμοποιηθεί ως οδηγός όσον αφορά τις έννοιες που θα
προκαλέσουν δυσκολία στους μαθητές ενώ ταυτόχρονα μπορεί να προβλέψει και να
εξηγήσει συστηματικά λάθη και παρανοήσεις των μαθητών.

Η προσέγγιση, ωστόσο, της εννοιολογικής αλλαγής ως επεξηγηματικού πλαισίου
των δυσκολιών που εντοπίζονται όσον αφορά στην κατανόηση ορισμένων
μαθηματικών εννοιών, αποτελεί ένα σχετικά πρόσφατο ερευνητικό πεδίο (Verschaffel
& Vosniadou, 2004; Vamvakoussi & Vοsniadοu 2004, Stafylidοu & Vοsniadοu
2004). Ένας λόγος που πιθανώς συντέλεσε στην απροθυμία των μελετητών προς αυτή
τη κατεύθυνση είναι η ιδιαίτερη φύση των μαθηματικών. Τα μαθηματικά, όπως
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αναφέρουν οι Vamvakοussi & Vοsniadοu (2004) θεωρούνται παραδοσιακά ως ένας
εξαίρετος τομέας της ανθρώπινης γνώσης με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά τα οποία
τον διαφοροποιούν από τις αρκετά συναφείς του, φυσικές επιστήμες. Ένα από αυτά
τα χαρακτηριστικά είναι η συσσωρευτική φύση των μαθηματικών. Οι εκάστοτε
μαθηματικές θεωρίες που αναπτύσσονται δεν αντικαθίστανται από άλλες ριζικά
διαφορετικές, δηλαδή δεν παρατηρείται αλλαγή θεωρίας αλλά επέκτασή της. Ακόμα,
όταν μια μαθητική πρόταση αποδειχθεί, τότε μπορεί να προστεθεί μόνιμα και με
ασφάλεια στο σώμα των μαθηματικών. Πιθανόν για αυτούς τους λόγους και ο ίδιος ο
Kuhn εξαίρεσε τα μαθηματικά από την ανάλυση του, αφού ήταν πεπεισμένος πως
καμία επανάσταση δεν μπορεί να συμβεί στα μαθηματικά ή τουλάχιστον όχι με τον
ίδιο τρόπο όπως συμβαίνει στις φυσικές επιστήμες ( Vamvakοussi & Vοsniadοu,
2004; σελ. 454).

Ωστόσο, όπως παρατηρούν οι Vamvakoussi & Vosniadou (2004) η προσέγγιση της
εννοιολογικής αλλαγής στα μαθηματικά μπορεί να εφαρμοσθεί όχι υπό το πρίσμα
μιας ερμηνείας της αλλαγής των μαθηματικών θεωριών αλλά υπό το πρίσμα της
ανάπτυξης των μαθηματικών εννοιών. Όπως σημειώνουν, κατά τη διάρκεια της
ανάπτυξης μιας μαθηματικής έννοιας συντελούνται αρκετές αλλαγές, οι οποίες δεν
μπορούν να αποδοθούν πάντοτε με όρους εμπλουτισμού γνώσεων. Πιο κάτω θα
αναλύσουμε μια τέτοια περίπτωση, η οποία είναι η ανάπτυξη της έννοιας του ρητού
αριθμού.

1.3.1 Οι φυσικοί αριθμοί εμπόδιο στη μάθηση των ρητών.
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Όπως σημειώνει ο Green (2004) οι περισσότερες μαθηματικές έννοιες εισάγονται
κατά τη διάρκεια της τυπικής εκπαίδευσης. Παρολ΄ αυτά πολλές εμπειρικές μελέτες
(Hughes, 1996; Gelman,1994) στηρίζουν την άποψη πως τα παιδιά από την
προσχολική τους κιόλας ηλικία έχουν ήδη αναπτύξει αρκετές μαθηματικές δεξιότητες
καθώς και μια αρχική ιδέα για την έννοια του αριθμού η οποία βρίσκεται κοντά στην
μαθηματική έννοια των φυσικών αριθμών (Vosniadou et al., 2008). Όταν στη
συνέχεια έρχονται σε επαφή με πιο εκλεπτυσμένες μαθηματικές έννοιες, όπως για
παράδειγμα με τους ρητούς αριθμούς, οι οποίοι έχουν σαφώς διαφορετική
εννοιολογική και λειτουργική δομή, η προϋπάρχουσα γνώση τους για τους φυσικούςη οποία προέρχεται τόσο από την εμπειρία όσο και από τη διδασκαλία- στέκεται
εμπόδιο για την κατανόηση των νέων εννοιών, και τους οδηγεί σε συστηματικά λάθη
και παρανοήσεις (Vamvakoussi & Vosniadou, 2004, Stafylidοu& Vοsniadοu, 2004,
Vamvakoussi, 2007).

Η αρχική έννοια του φυσικού αριθμού. Όπως αναφέρουν οι Vοsniadοu et al (2008),
τα παιδιά πριν εκτεθούν σε συστηματική διδασκαλία σχηματίζουν μια αρχική έννοια
για τον αριθμό με την οποία μπορούν να αντιμετωπίσουν με επιτυχία σχετικές
καταστάσεις. Συμφωνά με την Gelman (1994) τα μικρά παιδιά στην ηλικία των 4 –5
χρόνων μπορούν να απαριθμούν βασισμένα σε αρχές απαρίθμησης, να βρίσκουν
λύσεις σε νέα προβλήματα που σχετίζονται με την απαρίθμηση, να εντοπίζουν λάθη
σε αριθμοσειρές, να επιλύουν απλά προβλήματα πρόσθεσής και αφαίρεσης με
στρατηγικές που βασίζονται στην απαρίθμηση. Ακολούθως, τα παιδιά στις πρώτες
τάξεις του δημοτικού διδάσκονται κυρίως φυσικούς αριθμούς. Έτσι η αρχική έννοια
που έχουν για τον αριθμό επιβεβαιώνεται και ενισχύεται. Συμφωνά με τις Vοsniadοu
et al (2008) έως τα μέσα του δημοτικού σχολείου τα περισσότερα παιδιά έχουν
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οικοδομήσει μια πλούσια και παραγωγική έννοια για τον αριθμό που βασίζεται στην
απαρίθμηση και συνοδεύεται από τις εξής παραδοχές:


Οι αριθμοί είναι διακριτοί ( κάθε αριθμός έχει ένα μοναδικό επόμενο)



Οι φυσικοί αριθμοί μπορούν να διαταχθούν με βάση τη θέση τους στην
αριθμόσειρα ενώ μεγαλύτεροι είναι οι αριθμοί με τα περισσότερα ψηφία



Οι πρόσθεση και ο πολλαπλασιασμός μεγαλώνει τους αριθμούς ενώ οι
αφαίρεση και η διαίρεση τους μικραίνουν ( Η διαίρεση ερμηνεύεται πάντα ως
μερισμός όπου ο διαιρετέος είναι μεγαλύτερος από τον διαιρέτη)



Τέλος κάθε αριθμός έχει μοναδική συμβολική αναπαράσταση.

Η μαθηματική έννοια του ρητού αριθμού. Η

έννοια του ρητού αριθμού δεν

ακολουθεί προφανώς τις πιο πάνω παραδοχές του φυσικού αριθμού. Οι Vοsniadοu et
al 2008 αναφέρουν μεταξύ άλλων: Οι ρητοί αριθμοί δεν βασίζονται στην αρίθμηση
και είναι πυκνοί (κανένας ρητός δεν έχει ένα μοναδικό επόμενο ή προηγούμενο
αριθμό ενώ υπάρχουν άπειροι ρητοί ανάμεσα σε οποιουσδήποτε δύο ρητούς), δεν
υποστηρίζονται από τις στρατηγικές διάταξης των φυσικών αριθμών (το ¼ είναι
μεγαλύτερο από το 1/5) ενώ ο αριθμός

με τα

περισσότερα ψηφία δεν είναι

απαραίτητα ο μεγαλύτερος. Οι τέσσερις πράξεις μπορούν είτε να μεγαλώνουν είτε να
μικραίνουν τους αριθμούς. Ο πολλαπλασιασμός δεν μπορεί πάντα να ερμηνευθεί ως
επαναλαμβανόμενη πρόσθεση, ταυτόχρονα η διαίρεση δύσκολα εκλαμβάνεται ως
μερισμός όταν ο διαιρετέος είναι μικρότερος από το διαιρέτη( 4 : 6 ) ή όταν ο
διαιρέτης είναι μικρότερος από την μονάδα ( 3 : 0,6). Τέλος, οι ρητοί δεν έχουν μία
μοναδική συμβολική αναπαράσταση ( το ½ είναι ίσο με το 2/4, το 0,5 και ούτω
καθεξής).
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Οι πιο πάνω διαφορές ως προς την έννοια του φυσικού και του ρητού αριθμού, όπως
υποστηρίζεται από αρκετούς ερευνητές (Vamvakοussi & Vοsniadοu 2004; 2007;2010
; Stafylidοu & Vοsniadοu, 2004) αλλά και από την παρούσα εργασία, καταδεικνύουν
πως η ανάπτυξη της έννοιας του ρητού αριθμού, δεν μπορεί να θεωρηθεί ως μια
περίπτωση εμπλουτισμού της προυπάρχουσας γνώσης αλλά αντίθετα θα πρέπει να
θεωρηθεί ως περίπτωση εννοιολογικής αλλαγής. Δηλαδή ως μια περίπτωση όπου η
νέα προς μάθηση γνώση, δηλαδή η έννοια του ρητού αριθμού, έρχεται σε σύγκρουση
με την προυπάρχουσα γνώση των μαθητών, δηλαδή την έννοια του φυσικού αριθμού.
Για το λόγο αυτό απαιτείται μια μεγάλη αναδιοργάνωση της προυπάρχουσας γνώσης
η οποία πραγματοποιείται μέσω μιας αργής και χρονοβόρας διαδικασίας, κατά την
οποία είναι πιθανόν να προκληθούν παρανοήσεις στους μαθητές, οι οποίες, όπως θα
δούμε στις έρευνες που ακολουθούν, αποκαλύπτονται

μέσα από τα συνθετικά

μοντέλα που δημιουργούν.

1.3.2 Έρευνες γύρω από την εννοιολογική αλλαγή και τους ρητούς αριθμούς.

Η έννοια της πυκνότητας Οι Vamvakoussi & Vosniadou (2004) στην εμπειρική
μελέτη που σχεδίασαν υποστηρίζουν πως η ανάπτυξη της έννοιας της πυκνότητας των
ρητών αριθμών, αποτελεί μια περίπτωση εννοιολογικής αλλαγής στα μαθηματικά.
Βασισμένες, στο γεγονός ότι μεταξύ δύο οποιονδήποτε ρητών αριθμών υπάρχουν
άπειροι άλλοι ρητοί αριθμοί (πυκνότητα) ενώ μεταξύ δύο διαδοχικών φυσικών
αριθμών, δεν υπάρχει κανένας άλλος φυσικός αριθμός (διακριτότητα) υποθέτουν πως
η έννοια της διακριτότητας, η οποία είναι θεμελιώδης για την κατανόηση των
φυσικών αριθμών, αποτελεί εμπόδιο για την κατανόηση των ρητών αριθμών και της
ιδιότητας της πυκνότητας που οι ρητοί εμπεριέχουν. Κατά συνέπεια, περιμένουν πως
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οι μαθητές θα κάνουν συστηματικά λάθη που αντικατοπτρίζουν τη βαθιά εδραιωμένη
στην κατανόηση τους του αριθμού (number sense), έννοια της διακριτότητας.

Στην έρευνα που πραγματοποίησαν, σε 16 μαθητές της Γ΄ γυμνασίου, μελέτησαν το
κατά πόσο οι μαθητές αντιλαμβάνονταν ότι μεταξύ οποιονδήποτε δύο, άνισων, ρητών
αριθμών υπάρχουν άπειροι μη διακριτοί αριθμοί. Οι απαντήσεις των μαθητών στα
ερωτήματα για την πυκνότητα τοποθετήθηκαν σε 5 κατηγορίες.

Οι περισσότεροι μαθητές του δείγματος που χρησιμοποιήθηκε (9 στους 16 μαθητές),
απάντησαν ότι μεταξύ δύο ψευδο-διαδοχικών κλασμάτων

(πχ. 3/5 και 4/5) ή

δεκαδικών (πχ. 0.005 και 0.006) δεν υπάρχει κάποιος άλλος αριθμός. Οι μαθητές
αυτοί εντάχθηκαν στην κατηγορία της αφελούς διακριτότητας.
Στη δεύτερη κατηγορία, που ονομάστηκε προχωρημένη διακριτότητα, εντάχθηκαν
δύο μαθητές οι οποίοι διέκριναν ότι μεταξύ δύο ψευδο-διαδοχικών ρητών υπάρχουν
και άλλοι ρητοί αριθμοί, αλλά θεωρούσαν το πλήθος αυτών πεπερασμένο. Στην
κατηγορία αυτή, έχει γίνει το πρώτο βήμα για την κατανόηση της έννοιας της
πυκνότητας αλλά η προϋπόθεση της διακριτότητας παραμένει.

Στη τρίτη κατηγορία, που ονομάστηκε διακριτότητα – πυκνότητα, εντάχθηκαν
τέσσερις μαθητές, οι οποίοι ήταν σε θέση να απαντήσουν σε ορισμένες περιπτώσεις
ότι μεταξύ δύο ρητών υπάρχει άπειρο πλήθος αριθμών αλλά όχι σε όλες. Η
αναπαράσταση του ρητού άλλοτε ως κλάσμα και άλλοτε ως δεκαδικού κατεύθυνε τις
απαντήσεις τους με μη συστηματικό τρόπο. Έτσι, κάποιος μαθητής μπορεί να
απαντούσε ότι μεταξύ 2 κλασμάτων υπάρχει άπειρο πλήθος αριθμών, αλλά μεταξύ
δυο δεκαδικών υπάρχει πεπερασμένο και διακριτό πλήθος. Σε αυτή τη κατηγορία έχει
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επιτευχθεί ένα επίπεδο κατανόησης της έννοιας της πυκνότητας, αλλά δεν
αντικατοπτρίζεται σε όλες τις πτυχές των ρητών.

Στη τέταρτη κατηγορία, η οποία ονομάστηκε αφελής πυκνότητα, εντάχθηκε ένας
μόνο μαθητής ο οποίος είχε απαγκιστρωθεί από την έννοια της διακριτότητας και
απαντούσε συστηματικά ότι μεταξύ δύο άνισων, ρητών αριθμών, οι οποίοι όμως
μοιράζονται κοινή αναπαράσταση , υπάρχουν άπειροι στο πλήθος αριθμοί.
Ουσιαστικά ο συγκεκριμένος μαθητής θεωρούσε πως υπάρχουν άπειροι αριθμοί
μεταξύ δύο οποιονδήποτε κλασμάτων ή δεκαδικών αριθμών αλλά όχι μεταξύ ενός
κλάσματος και ενός δεκαδικού.

Κανένας μαθητής δεν κατάφερε να ενταχθεί στην κατηγορία της εκλεπτυσμένης
πυκνότητας, στην οποία ανήκουν οι μαθητές οι οποίοι έχουν συλλάβει πλήρως την
έννοια της πυκνότητας και απαντούν σταθερά και συστηματικά, ότι μεταξύ δύο
ρητών υπάρχουν άπειροι άλλοι αριθμοί , ανεξάρτητα από την αναπαράστασή τους.

Η παραπάνω κατηγοριοποίηση των αποτελεσμάτων φανερώνει πως η κατανόηση της
έννοιας της πυκνότητας αποτελεί όντως περίπτωση εννοιολογικής αλλαγής. Η
προυπάρχουσα γνώση των μαθητών για τους φυσικούς αριθμούς επηρεάζει τον
τρόπο με τον οποίο οι μαθητές αντιλαμβάνονται τους ρητούς, αφού οι περισσότεροι
μαθητές θεωρούν και τους ρητούς αριθμούς διακριτούς. Άλλοι μαθητές στην
προσπάθεια

τους να αφομοιώσουν

τη νέα γνώση στην

προϋπάρχουσα

δημιούργησαν συνθετικά μοντέλα (2η και 3η κατηγορία) όπως ακριβώς προβλέπεται
από το θεωρητικό πλαίσιο της εννοιολογικής αλλαγής.
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Αξίζει να σημειωθεί ότι τα ευρήματα της παρούσας έρευνας επιβεβαιώθηκαν και
ενισχύθηκαν από μετέπειτα μεγάλες έρευνες (Vamvakoussi & Vosniadou , 2007 &
2010) οι οποίες χρησιμοποίησαν πολύ μεγάλο δείγμα συμμετεχόντων αλλά και
μεγαλύτερο ηλικιακό εύρος ( Α΄γυμνασίου, Γ΄γυμνασίου, Β΄Λυκείου). Σύμφωνα και
με αυτές τις έρευνες η κατανόηση της πυκνότητας αποτελεί μια αργή και
προοδευτική διαδικασία κατά την οποία παρατηρούνται ενδιάμεσα επίπεδα
κατανόησης. Περαιτέρω και σύμφωνα με τις Vamvakoussi & Vosniadou (2010), οι
μαθητές αντιμετωπίζουν δυσκολίες στο να κατανοήσουν ότι οι ρητοί αριθμοί
αποτελούν ένα ενιαίο σύστημα, αφού αρκετοί ήταν οι μαθητές που θεωρούσαν ότι
υπάρχουν μόνο δεκαδικοί αριθμοί ανάμεσα σε δύο δεκαδικούς και μόνο κλάσματα
μεταξύ δύο κλασμάτων. Ακόμα, παρατηρήθηκε το γεγονός οι μαθητές να χειρίζονται
με διαφορετικό τρόπο φυσικούς αριθμούς, κλάσματα και δεκαδικούς όσον αφορά
τους ενδιάμεσους αριθμούς που μπορεί να έχουν.

Στην ίδια κατεύθυνση οι

Vamvakoussi & Vosniadou (2007) θα αναφέρουν πως η συνειδητοποίηση από τους
μαθητές ότι οι ρητοί αριθμοί παραμένουν αμετάβλητοι όταν αλλάζουν οι συμβολικές
τους αναπαραστάσεις, αποτελεί ένα αρκετά δύσκολο έργο.

Η

ανάπτυξη της έννοιας του κλάσματος. Μέσα στον ίδιο προβληματισμό, οι

Stafylidοu & Vοsniadοu (2004) στην έρευνα που πραγματοποίησαν σε 200 μαθητές
της Ε΄ και ΣΤ΄ τάξης δημοτικού, Α΄ και Β΄ γυμνασίου και Α΄ Λυκείου, υποστηρίζουν
πως οι μαθητές στην προσπάθεια τους να προσεγγίσουν την έννοια του κλάσματος,
συναντούν δυσκολίες οι οποίες σε μεγάλο βαθμό οφείλονται στην προυπάρχουσα
γνώση που έχουν ήδη για τους αριθμούς και δεν είναι άλλη από τη θεωρία των
φυσικών αριθμών. Υπό αυτή την έννοια, περιμένουν πως οι μαθητές όχι μόνο δεν θα
κατανοήσουν αμέσως την επιστημονική έννοια του ρητού αριθμού αλλά αντίθετα, η

22

κατανόηση αυτή θα πραγματοποιηθεί μέσα από μια μακρόχρονη διαδικασία η οποία
αναμένεται

να

δημιουργήσει

παρανοήσεις

στους

μαθητές,

οι

οποίες

θα

αποκαλυφθούν μέσα από τα συνθετικά μοντέλα που θα δημιουργήσουν.

Κατά τη διεξαγωγή της έρευνας δόθηκε στους μαθητές ένα ερωτηματολόγιο το οποίο
τους ζητούσε

(α) να δηλώσουν το μικρότερο και το μεγαλύτερο κλάσμα που

μπορούσαν να σκεφτούν και (β) να σειροθετήσουν και να συγκρίνουν ορισμένα
κλάσματα. Και στα δύο έργα οι μαθητές έπρεπε να δικαιολογήσουν τις απαντήσεις
τους. Τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν διάφορα επίπεδα εννοιολογικής
κατανόησης της έννοιας του κλάσματος, τα οποία σε γενικές γραμμές χωρίζονται σε 3
μεγάλες κατηγορίες. Στην πρώτη ανήκει η αντίληψη του κλάσματος ως δύο
ανεξάρτητοι φυσικοί αριθμοί, στην δεύτερη ανήκει η αντίληψη του κλάσματος ως
μέρος της μονάδας ενώ μόνο οι μαθητές που κατατάχθηκαν στην τρίτη κατηγορία
μπορούσαν να αντιληφθούν τη σχέση αριθμητή/ παρανομαστή και απαντούσαν πως
το κλάσμα μπορεί να είναι μικρότερο, μεγαλύτερο ή ίσο με τη μονάδα.

Πιο συγκεκριμένα, οι μικρότεροι μαθητές του δείγματος, έδειξαν πως δεν μπορούσαν
να κατανοήσουν τη συμβολική αναπαράσταση του κλάσματος και έτειναν να
χειρίζονται τα κλάσματα σαν να ήταν δύο ανεξάρτητοι φυσικοί αριθμοί. Πολλοί από
τους μαθητές αυτούς θεωρούσαν πως όσο μεγαλύτερος ήταν ο αριθμητής ή ο
παρανομαστής ενός κλάσματος τόσο μεγαλύτερη ήταν και η αξία του κλάσματος.
Αυτή η πεποίθηση των μαθητών, αποτελεί ένα διαισθητικό μοντέλο, πηγάζει
κατευθείαν από την προυπάρχουσα γνώση των μαθητών για τους φυσικούς αριθμούς.
Άλλοι μαθητές που κατατάχθηκαν σε αυτή την κατηγορία θεωρούσαν πως όσο πιο
μικρός είναι ο αριθμητής ή ο παρανομαστής ενός κλάσματος τόσο μεγαλύτερη είναι η
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αξία του κλάσματος γιατί «στα κλάσματα όσο μικρότεροι είναι οι αριθμοί τόσο
μεγαλύτερο είναι το κλάσμα» (σ. 506). Η συγκεκριμένη πεποίθηση των μαθητών
αποτελεί, σύμφωνα με τις ερευνήτριες, μια παρανόηση, ένα συνθετικό μοντέλο που
δημιουργούν οι μαθητές στην προσπάθεια τους να κατανοήσουν τα κλάσματα και
πηγάζει από την παρατήρηση των μαθητών ότι σε όσο περισσότερα κομμάτια κόψεις
ένα όλο, τόσο πιο μικρό είναι το κομμάτι που θα πάρεις. Σε αυτή τη κατηγορία όπως
αναφέραμε εντάχθηκαν στο μεγαλύτερο τους ποσοστό οι μικρότεροι μαθητές του
δείγματος ( Ε΄ και Στ΄ Δημοτικού) αλλά και σε μικρότερα ποσοστά οι μαθητές και
των άλλων τάξεων, περιλαμβανομένης και της Α΄ Λυκείου.

Στην δεύτερη κατηγορία η οποία, όπως αναφέραμε, ονομάστηκε κλάσμα ως μέρος
της μονάδας, οι μαθητές θεωρούσαν τον αριθμητή και τον παρανομαστή

ενός

κλάσματος, ως δύο αριθμούς οι οποίοι είχαν σχέση μέρους−όλου ενός φυσικού
αντικειμένου, το οποίο ήταν και το αντικείμενο αναφοράς στις εξηγήσεις τους. Το
κλάσμα

έτσι αποτελούσε πάντα μέρος μιας μονάδας και γι΄ αυτό ήταν πάντα

μικρότερο της. Η ιδέα αυτή των μαθητών, σύμφωνα με τις ερευνήτριες, ενισχύεται
από τον τρόπο με τον οποίο οι μαθητές διδάσκονται τα κλάσματα αρχικά ενώ μεγάλο
ρόλο παίζουν και οι εξωτερικές αναπαραστάσεις που χρησιμοποιούνται στη
διδασκαλία, όπως θα δούμε διεξοδικά και στο επόμενο κεφάλαιο. Και σε αυτήν την
κατηγορία υπήρχαν μαθητές από όλες τις ηλικιακές ομάδες με το μεγαλύτερο
ποσοστό να αντιστοιχεί στους μαθητές των ενδιάμεσων τάξεων (Α΄ και Β΄
Γυμνασίου). Μόνο οι μαθητές που κατατάχθηκαν στην τρίτη κατηγορία θεωρούσαν
το κλάσμα ως σχέση μεταξύ αριθμητή/ παρανομαστή και συνεπώς μικρότερα από τη
μονάδα τα κλάσματα στα οποία ο αριθμητής ήταν μικρότερος από τον παρανομαστή
και μεγαλύτερα από τη μονάδα τα κλάσματα στα οποία ο παρανομαστής ήταν
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μεγαλύτερος από τον αριθμητή. Ως αναμενόμενο, σε αυτήν την κατηγορία
εντάχθηκαν στο μεγαλύτερο ποσοστό τους οι πιο μεγάλοι μαθητές του δείγματος και
σε μικρότερα ποσοστά οι μικρότεροι μαθητές.

Όπως γίνεται σαφές από τις πιο πάνω έρευνες, η περίπτωση της κατανόησης της
έννοιας του ρητού αριθμού αποτελεί αναμφισβήτητα μια περίπτωση εννοιολογικής
αλλαγής.

Γνωρίζουμε πλέον πως αρκετοί μαθητές στην προσπάθεια τους να

αφομοιώσουν την καινούργια γνώση, δημιουργούν διαισθητικά και συνθετικά
μοντέλα που υποδηλώνουν ότι η προϋπάρχουσα γνώση των φυσικών αριθμών,
αποτελεί εμπόδιο, για την εκμάθηση των κλασμάτων.

Αρκετοί είναι, ακόμα, οι

μαθητές που θεωρούν πάντα το κλάσμα μικρότερο από τη μονάδα. Όλα αυτά τα
ευρήματα κάνουν επιτακτική την ανάγκη της μελέτης του τρόπου με τον οποίο η
διδασκαλία των κλασμάτων μπορεί να βοηθήσει στο να ξεπεραστούν αυτές οι
δυσκολίες καθώς γίνεται σαφές ότι ο τρόπος με τον οποίο διδάσκονται οι ρητοί (και
ειδικότερα τα κλάσματα) σε πολλές περιπτώσεις αποτελεί πηγή παρανοήσεων για
τους μαθητές. Για το λόγο αυτό στο επόμενο κεφάλαιο ασχολούμαστε με τον κρίσιμο
ρόλο των εξωτερικών αναπαραστάσεων, που χρησιμοποιούνται κατά τη διδασκαλία,
στην κατανόηση των κλασμάτων από τους μαθητές.

ΚΕΦΑΛΑΙO 2
2.1 Η έννοια της αναπαράστασης – ορισμοί.
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Ο όρος αναπαράσταση αναφέρεται σε ένα νοητικό σύμβολο ή έννοια το οποίο
αντιπροσωπεύει ένα συγκεκριμένο υλικό σύμβολο και περιλαμβάνει τις ακόλουθες 5
ολότητες: (α) την ολότητα που αναπαρίσταται, (β) την ολότητα που αναπαριστά, (γ)
τις συγκεκριμένες πτυχές της ολότητας της αναπαράστασης που αναπαρίστανται, (δ)
τις συγκεκριμένες πτυχές της ολότητας που αναπαριστά οι οποίες σχηματίζουν την
αναπαράσταση και τέλος (ε) την αντιστοιχία ανάμεσα στις δύο ολότητες (Kaput
1987a).

Με βάση τον πιο πάνω ορισμό η αναπαράσταση είναι αυτό που παίρνει τη

θέση για κάποιο άλλο στοιχείο και αποκτά περισσότερες δυνατότητες παρά το ίδιο το
αντικείμενο. Με άλλα λόγια η αναπαράσταση είναι αυτόνομη και ανεξάρτητη από το
αντικείμενο που αναπαριστά και το άτομο μπορεί να την τροποποιήσει και να την
επεξεργαστεί χωρίς περιορισμούς. (Gagatsis & Elia, 2003).

Οι αναπαραστάσεις

μπορούν να χωριστούν σε δύο μεγάλες κατηγορίες: τις

εσωτερικές/νοητικές

και

τις

εξωτερικές/σημειωτικές.

Ο

όρος

εσωτερικές

αναπαραστάσεις αναφέρεται σε νοητικές εικόνες, που κατασκευάζουν τα υποκείμενα,
για να αναπαραστήσουν την εξωτερική πραγματικότητα και δεν είναι προσβάσιμες
από άλλους Ο όρος εξωτερικές/σημειωτικές αναπαραστάσεις αναφέρεται σε όλους
τους εξωτερικούς φορείς (σύμβολο, σχήμα, διάγραμμα) οι οποίοι έχουν στόχο να
αναπαραστήσουν εξωτερικά μια συγκεκριμένη μαθηματική πραγματικότητα (Dufοur
– Janvier et al 1987, σ.109).

Διακρίνονται 5 είδη συστημάτων εξωτερικών αναπαραστάσεων που σχετίζονται με
τη διδασκαλία των Μαθηματικών και τη λύση προβλήματος (Lesh, Pοst & Behr,
1987):

26

1. Κείμενα – Η γνώση είναι οργανωμένη με βάση γεγονότα που σχετίζονται με την
καθημερινότητα και τα οποία καθιστούν το πλαίσιο για την ερμηνεία και επίλυση
άλλων καταστάσεων προβλήματος.
2. Χειριστικά αντικείμενα/ Μοντέλα

– όπως είναι οι κύβοι αριθμητικής ή η

αριθμητική γραμμή όπου τα επιμέρους στοιχεία του μοντέλου δεν έχουν νόημα
αυτά καθ’ αυτά, ωστόσο οι σχέσεις και οι λειτουργίες που προκύπτουν από το
χειρισμό και συνδυασμό των επιμέρους στοιχείων ταιριάζουν με πολλές
καταστάσεις της καθημερινότητας,
3. Εικόνες / Διαγράμματα

– Στατικά εικονικά μοντέλα τα οποία όπως και τα

χειριστικά μοντέλα είναι δυνατόν να εσωτερικευθούν ως νοητικές εικόνες.
4. Γλώσσες (συμπεριλαμβάνονται και οι εξειδικευμένες γλώσσες που σχετίζονται
με τα διάφορα επιμέρους πεδία π.χ Μαθηματική Λογική )
5. Γραπτά σύμβολα τα οποία όπως και οι γλώσσες είναι δυνατόν να περιλαμβάνουν
τόσο συνηθισμένες όσο και εξειδικευμένες προτάσεις.

Ανάμεσα στις εσωτερικές και εξωτερικές αναπαραστάσεις υπάρχει αμφίδρομη σχέση.
Σύμφωνα με τους Ανδρέου, Νεοκλέους και Γαγάτση (2003) η ερμηνεία των
εξωτερικών αναπαραστάσεων εξαρτάται από την ερμηνεία των εσωτερικών
αναπαραστάσεων. Αυτό συμβαίνει, γιατί σύμφωνα με τις αρχές του οικοδομισμού,
μια αναπαράσταση δεν αναπαριστά από μόνη της αλλά χρειάζεται να ερμηνευθεί από
το άτομο.

Όμως, το κάθε άτομο αντιλαμβάνεται και ερμηνεύει μια εξωτερική

αναπαράσταση με βάση τις νοητικές αναπαραστάσεις που έχει ήδη οικοδομήσει, ως
αποτέλεσμα προηγούμενων γνώσεων και εμπειριών που έχει ως τώρα αποκτήσει. Με
άλλα λόγια, ο τρόπος με τον οποίο οι μαθητές αντιμετωπίζουν ή παράγουν μια
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εξωτερική αναπαράσταση αποκαλύπτει στοιχεία για το πώς οι μαθητές έχουν
αναπαραστήσει αυτές τις πληροφορίες εσωτερικά (Hiebert & Carpenter, 1988).

2.2 Σημασία των αναπαραστάσεων στη μαθηματική εκπαίδευση.

Το

ζήτημα της αναπαράστασης είναι ουσιαστικής σημασίας στα Μαθηματικά

(Kaput, 1987a, Seeger 1998). Οι αναπαραστάσεις είναι στενά συνδεδεμένες με τις
μαθηματικές έννοιες. Για να μπορέσει ο μαθητής να κατακτήσει μια έννοια
χρησιμοποιεί συγκεκριμένες αναπαραστάσεις. Υπάρχουν περιπτώσεις όπου οι
αναπαραστάσεις είναι τόσο στενά συνδεδεμένες με μία έννοια, όπως για παράδειγμα
οι συναρτήσεις και η γραφική παράσταση, ώστε είναι δύσκολο να γίνει κατανοητή η
έννοια χωρίς τη χρήση της συγκεκριμένης αναπαράστασης ( Γαγάτσης, Μιχαηλίδου,
Σιακαλή, 2000).

Οι αναπαραστάσεις που χρησιμοποιούνται στη μαθησιακή διαδικασία καθορίζουν σε
σημαντικό βαθμό τα όσα μαθαίνει ο μαθητής και το πόσο εύκολα επιτυγχάνεται η
κατανόηση των εννοιών στα μαθηματικά (Cheng, 2000). Λειτουργούν δηλαδή ως
χρήσιμα εργαλεία για την οικοδόμηση της μαθηματικής γνώσης, την εννοιολογική
κατανόηση και την επικοινωνία μαθηματικών εννοιών (Greenο & Hall, 1997).

Όπως επισημαίνει ο Kaput (1985: 1987a: 1987b) η ανάγκη μελέτης της έννοιας της
αναπαράστασης προκύπτει τόσο για πρακτικούς όσο και για θεωρητικούς λόγους. Οι
πρακτικοί λόγοι αφορούν στις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι μαθητές στη
μετάφραση από τη μια αναπαράσταση στην άλλη σε σχέση με μαθηματικές έννοιες,
καθώς επίσης και ανάμεσα στην καθημερινή εμπειρία και τα μαθηματικά. Οι
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θεωρητικοί λόγοι αφορούν στην ανάγκη ύπαρξης ενός συστηματικού θεωρητικού
πλαισίου για τα συστήματα αναπαράστασης, ώστε να μπορούν να αντιμετωπιστούν
αποτελεσματικά οι πρακτικές δυσκολίες που προκύπτουν σε σχέση με την κατανόηση
και τη χρήση των αναπαραστάσεων.

Τα τελευταία χρόνια έχει αναγνωριστεί ευρέως η κεντρική θέση που κατέχουν τα
διάφορα πεδία αναπαράστασης στη διδασκαλία και μάθηση των μαθηματικών.
Συγκεκριμένα ένας μεγάλος αριθμός ερευνητικών εργασιών εξετάζουν το θέμα αυτό.
Μια

πρώτη

ομάδα

περιλαμβάνει

έρευνες

που

προτείνουν

μια

Θεωρία

Αναπαράστασης (Kaput 1985: Kaput 1987b: Vοn Glaseferd 1987). Μια δεύτερη
ομάδα περιλαμβάνει έρευνες που συσχετίζουν τις αναπαραστάσεις με την επίλυση
προβλήματος ( Seeger, 1998: Lesh, Behr & Pοst, 1987). Μια τρίτη ομάδα αφορά στις
έρευνες που εξετάζουν τις αναπαραστάσεις

σε σχέση με μαθηματικές έννοιες,

(Gagatsis, Michaelidοu & Shiakalli, 2001: Lesh, Behr & Pοst 1987: Janvier 1987b:
Janvier 1987c). Τέλος μια τέταρτη ομάδα περιλαμβάνει τις έρευνες που εξετάζουν τις
αναπαραστάσεις και την αλλαγή πεδίου αναπαράστασης. (Asvesta & Gagatsis, 1995:
Gagatsis & Michaelidοu, 2002: Lesh, Behr & Pοst, 1987: Janvier, 1987a: Janvier
1987b).
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2.3 Κλάσματα και αναπαραστάσεις.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα διεθνών αξιολογήσεων, τα κλάσματα και γενικότερα
οι ρητοί αριθμοί είναι μια έννοια που δύσκολα γίνεται κατανοητή από τους μαθητές
(Kieren, 1988: Hart 1981). Οι αναπαραστάσεις που χρησιμοποιούνται στο δημοτικό
σχολείο για την προσέγγιση των κλασματικών εννοιών και την οικοδόμηση των
ρητών αριθμών, παίζουν καθοριστικό ρόλο στη σημασία της έννοιας και αποτελούν
συστατικό στοιχείο των μαθηματικών εννοιών (Vergnaud, 1989). Οι εκπαιδευτικοί
για να καταστήσουν τις έννοιες πιο προσιτές χρησιμοποιούν ποικιλία εξωτερικών
αναπαραστάσεων όπως εικόνες, διαγράμματα, χειριστικά αντικείμενα κ.α. Πολλές
φορές όμως τα συμβολικά μέσα αναπαράστασης που χρησιμοποιούνται δε
συμβάλλουν πάντα θετικά στην κατανόηση της μαθηματικής έννοιας (DeLοach et al
1998: Dufοur Janvier et al 1987).

Το κλάσμα μπορεί να αποδοθεί με πέντε διαφορετικούς τρόπους με τη χρήση
διαφορετικών μοντέλων − αναπαραστάσεων, γεγονός που δυσκολεύει την κατανόηση
του από τους μαθητές (Sinicrοpe & Mick, 1998). Τα μοντέλα αυτά, τα οποία θα
παρουσιάσουμε στη συνέχεια, μπορούν να διακριθούν σε διακριτά (αναπαριστούν το
μέρος των αντικειμένων ενός συνόλου), συνεχή (αναπαριστούν το κλάσμα ως μέρος
μιας μονάδας μέτρησης π.χ μιας επιφάνειας) και στην αριθμητική γραμμή (Gagatsis
& Ilia, 2004).

(α) Το κλάσμα μπορεί να εμφανιστεί ως μέρος μιας επιφάνειας η οποία είναι
χωρισμένη σε ομοιόμορφα μέρη.
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Οι αναπαραστάσεις που χρησιμοποιούνται συχνότερα στη διδασκαλία των
κλασμάτων είναι οι αναπαραστάσεις επιφάνειας, όπως πίττες, σοκολάτες, τετράγωνα
κ.τ.λ και ως εκ τούτου οι μαθητές που έχουν εκτεθεί σε συστηματική διδασκαλία των
κλασμάτων

είναι

αναπαραστάσεων.

περισσότερο
Παρόλα

εξοικειωμένοι

αυτά,

πολλοί

με

το

ερευνητές

συγκεκριμένο

είδος

συμφωνούν πως

συγκεκριμένες αναπαραστάσεις ελλοχεύουν και αρκετούς κινδύνους

οι

όπως την

ενδυνάμωση της συνήθους παρανόησης αρκετών μαθητών ότι το κλάσμα είναι πάντα
μικρότερο από τη μονάδα (Stafylidοu & Vοsniadοu, 2004). Όπως αναφέρουν οι
Φιλίππου & Χρήστου (1995) πολλοί μαθητές δυσκολεύονται στην αναγνώριση του
κλάσματος ως μέρος επιφάνειας (ειδικά όταν η επιφάνεια δεν είναι χωρισμένη σε
ομοιόμορφα μέρη) γιατί στρέφουν κυρίως την προσοχή τους μόνο στο μέρος που
χρωματίζεται ή αποκόπτεται χωρίς να δίνουν σημασία στο όλο. Ένα παράδειγμα
που δείχνει αυτήν την τακτική των μαθητών, προέρχεται από έρευνες που έκανε ο
Saxe με τους συνεργάτες του (1999, 2007a, 2007b) στις οποίες διαπιστώθηκε πως
στην ερώτηση: «Γράψε ένα κλάσμα που να αναπαριστά το κομμάτι στο σχήμα 1»,
πολλοί μαθητές, παρά την εμπειρία τους σε αναπαραστάσεις επιφάνειας, απαντούσαν
1/3 συνεχίζοντας να μετρούν τα κομμάτια χωρίς να υπολογίζουν το μέγεθος τους και
τη σχέση τους με το όλο (whοle number reasοning).

Σχήμα 1: Saxe 2007
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Οι Καλδρυμίδου και Κοντοζήσης (2003) επισημαίνουν ακόμη ότι η χρήση
γεωμετρικών σχημάτων ως καταστάσεις μέσα από τις οποίες θα αποκτήσουν την
αριθμητική τους σημασία τα κλάσματα προϋποθέτει την πολύ καλή γνώση, από τους
μαθητές, τόσο των σχημάτων όσο των ιδιοτήτων τους και των σχέσεων των μερών
τους.

(β) Το κλάσμα μπορεί να παρουσιαστεί ως μέρος ενός συνόλου αντικειμένων.
Σε αυτήν την περίπτωση ο μαθητής καλείται να επιλέξει ένα μέρος από ένα σύνολο
αντικειμένων τα οποία δεν είναι απαραίτητο να έχουν το ίδιο σχήμα ή μέγεθος. Στο
σχήμα 3, για παράδειγμα, το ορθογώνιο αποτελεί το ¼ του συνόλου των σχημάτων.
Πολλοί μαθητές ωστόσο, σύμφωνα με την έρευνα των Filipppοu & Christοu (1995)
όταν τους ζητηθεί να γράψουν το μέρος που αντιπροσωπεύει το ορθογώνιο στην πιο
κάτω αναπαράσταση (σχήμα 2), απαντούν το 1/3, γιατί μπερδεύουν, σύμφωνα με
τους πιο πάνω ερευνητές, την έννοια του κλάσματος ως μέρους μονάδας με αυτή του
λόγου.

Σχήμα 2(Filipppοu & Christοu, 1995)

Σχήμα 3(Καλδρυμίδου & Κοντοζήσης,2003)

Ακόμα μεγαλύτερη δυσκολία παρουσιάζουν οι μαθητές όταν το πλήθος των
αντικειμένων δεν συμπίπτει με τον παρανομαστή, όπως όταν τους ζητείται να βρουν
το ¼ των σχημάτων στο σχήμα 3. Σύμφωνα με τους Καλδρυμίδου & Κοντοζήση
(2003) η συγκεκριμένη δυσκολία των μαθητών, ενισχύει την υπόθεση ότι όταν
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παρουσιάζονται στους μαθητές στερεότυπες αναπαραστάσεις με αριθμό μερών ίσο με
τον παρανομαστή, ενισχύεται η διαδικασία καταμέτρησης για την εξαγωγή
συμπεράσματος.

(γ) Το κλάσμα ως σημείο πάνω στην αριθμητική γραμμή.
Το κλάσμα σε αυτήν την περίπτωση προκύπτει συνήθως, ως ένα σημείο ανάμεσα σε
δύο

διαδοχικούς φυσικούς αριθμούς πάνω σε μία ευθεία. Η συγκεκριμένη

αναπαράσταση θεωρείται αρκετά αφηρημένη για τους μαθητές αλλά ταυτόχρονα
πάρα πολύ χρήσιμη κατά τη διδασκαλία των πράξεων των κλασμάτων καθώς και στη
σύγκριση των κλασμάτων, όπως θα μπορούσε να συμφωνήσει κάθε εκπαιδευτικός.
Πεποίθηση ωστόσο αποτελεί, στην παρούσα εργασία, ότι η χρησιμοποίηση της
συγκεκριμένης αναπαράστασης μπορεί να βοηθήσει και σε μια καλύτερη κατανόηση
της έννοιας του κλάσματος, όπως θα αναπτύξουμε στη συνέχεια.

Για το μοντέλο της αριθμητικής γραμμής οι Behr &Bright (1984) θα αναφέρουν ότι
διαφέρει από τα άλλα μοντέλα, που χρησιμοποιούνται για την αναπαράσταση
κλασμάτων γιατί:
1. Η μονάδα αναπαρίσταται από ένα μήκος και η αριθμητική γραμμή υποβάλλει
την ιδέα όχι μόνο της επανάληψης της μονάδας αλλά και της υποδιαίρεσης
όλων των επαναλαμβανόμενων μονάδων.
2. Στην αριθμητική γραμμή δεν υπάρχει διαχωρισμός μεταξύ των μονάδων. Αν
δηλαδή θεωρούμε συνεχή τα μοντέλα στα οποία το κλάσμα αναπαρίσταται
σαν κομμάτι μιας επιφάνειας ή ενός αριθμού ταυτόσημων επιφανειών που
επαναλαμβάνονται, τότε το μοντέλο της αριθμητικής γραμμής θα πρέπει να
θεωρείται εντελώς συνεχές (tοtally cοntinuοus), αφού δεν υπάρχει το
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παραμικρό κενό μεταξύ των μονάδων σε αντίθεση με το κενό που υπάρχει
μεταξύ των επαναλαμβανόμενων επιφανειών.
3.

Ένα σημείο στην αριθμητική γραμμή δεν έχει αριθμητικό νόημα μέχρι τη
στιγμή που θα καθορισθεί το νόημα τουλάχιστον άλλων δύο σημείων
αναφοράς. Η χρήση τέτοιων σημείων αναφοράς μεταθέτει το επίκεντρο της
προσοχής των μαθητών σε αυτά τα σημεία, παρά στην

εικονική

αναπαράσταση του κλάσματος και οδηγεί σε μια καλύτερη κατανόηση της
συμβολικής αναπαράστασης του κλάσματος.

(δ) Το κλάσμα ως αναλογία.
Σε αυτή την περίπτωση, το κλάσμα ¾ μπορεί να εκφραστεί και ως 3 προς 4 ή 3:4. Το
κλάσμα εδώ δεν έχει να κάνει με ολότητες, ομάδες ή σημεία αλλά με συγκρίσεις. Για
παράδειγμα στο σχήμα 6, η σχέση του κύκλου προς τα τετράγωνα είναι 1:2 Γίνεται
δηλαδή μια σύγκριση των σχημάτων χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η ολότητα.

Σχήμα 6

(ε) Το κλάσμα ως διαίρεση.
Η περίπτωση αυτή θεωρείται ως η πιο δύσκολη αφού το κλάσμα προκύπτει συνήθως
μέσα από προβλήματα της καθημερινής ζωής όπως: «Πόσα κομμάτια σοκολάτας θα
φάνε τέσσερα άτομα, αν έχουν μόνο τρεις σοκολάτες;». Ωστόσο, αρκετοί είναι αυτοί
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που υποστηρίζουν πως όταν το κλάσμα παρουσιάζεται μέσα από τέτοια προβλήματα
οι μαθητές μπορεί να βοηθηθούν στην κατανόηση της έννοιας του κλάσματος και των
επιμέρους ιδιοτήτων του (Nunes, 2008). Με

αυτή την περίπτωση, ωστόσο θα

ασχοληθούμε εκτενέστερα, σε επόμενο κεφάλαιο της εργασίας μας.

Σύμφωνα με τους Sinicrοpe & Mick (1998), τα συνεχή μοντέλα (το κλάσμα ως μέρος
μιας επιφάνειας) είναι αυτά που χρησιμοποιούνται συχνότερα στη διδακτική πράξη
και είναι το κυρίαρχο σχήμα έκφρασης των κλασμάτων από τους μαθητές. Για το
λόγο αυτό όταν οι μαθητές έρθουν αντιμέτωποι με πράξεις κλασμάτων ή προβλήματα
εντοπισμού μέρους συνόλου δυσκολεύονται.

Ακόμα, όταν η διδασκαλία των κλασμάτων εστιάζει στη μονομερή παρουσίαση του
κλάσματος ως μέρος ενός συνόλου (ή μιας επιφάνειας), έχει παρατηρηθεί ότι
προκαλούνται παρανοήσεις στους μαθητές. Μια συνηθισμένη παρανόηση των
παιδιών είναι να μην θεωρούν τα καταχρηστικά κλάσματα ως αριθμούς. Για
παράδειγμα, αρκετοί μαθητές θεωρούν ότι τα 4/3 δεν είναι αριθμός γιατί δεν μπορείς
να πάρεις 4 κομμάτια από κάτι που είναι μοιρασμένο σε 3 μέρη (Mack, 1993). Μια
άλλη συνηθισμένη παρανόηση των μαθητών, για την οποία και πάλι ενοχοποιούνται
οι αναπαραστάσεις επιφάνειας, είναι η αντίληψη του κλάσματος ως πάντα μικρότερο
από τη μονάδα ( Stafylidοu & Vοsniadοu, 2004).

Αντίθετα, αρκετοί είναι οι ερευνητές που υποστηρίζουν πως η χρήση της
αριθμητικής γραμμής, κατά τη διδασκαλία των κλασμάτων, όχι μόνο δεν επιφέρει τις
πιο πάνω δυσκολίες αλλά ταυτόχρονα μπορεί να βοηθήσει σε μια καλύτερη
κατανόηση της έννοιας του κλάσματος και της έννοιας του αριθμού γενικότερα.
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(Saxe, Shaughnessy, Shannοn, Langer−Οsuna, Chinn & Gearhart, 2007a: Keijzer &
Terwel, 2003). Πιο συγκεκριμένα, οι Saxe et al (2007a) αναφέρουν πως η χρήση της
αριθμητικής γραμμής

ως εξωτερική αναπαράσταση, βοηθά

σημαντικών ιδιοτήτων των κλασμάτων.

στην κατανόηση

Πιο συγκεκριμένα, αναφέρουν ότι οι

μαθητές μπορούν, με την αριθμητική γραμμή, να βοηθηθούν στην κατανόηση της
έννοιας της αριθμητικής μονάδας, των σχέσεων μεταξύ φυσικών αριθμών και
κλασμάτων, της πυκνότητας
συνειδητοποιήσουν

των ρητών αριθμών και ακόμα μπορούν να

ότι αν και κάθε αριθμός είναι μοναδικός μπορεί να

αναπαρασταθεί με άπειρους τρόπους.

Τα πλεονεκτήματα αυτά της αριθμητικής

γραμμής, θεωρούμε, πως μπορούν να συμβάλλουν καθοριστικά στην αναγκαία, για
πολλούς μαθητές, αναδιοργάνωση της γνώσης όπως αυτή παρουσιάστηκε στο
προηγούμενο κεφάλαιο.

Για όλους τους πιο πάνω λόγους, θεωρούμε πως η αριθμητική γραμμή αποτελεί την
ιδανικότερη αναπαράσταση για την κατανόηση των ρητών αριθμών και γι΄αυτό
επιχειρούμε, στη συνέχεια του κεφαλαίου, μια πιο διερευνητική ανασκόπηση της
συγκεκριμένης αναπαράστασης και του ρόλου της στη διδασκαλία των κλασμάτων.
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2.4 Το μοντέλο της αριθμητικής γραμμής ως αναπαράσταση των ρητών
αριθμών.

2.4.1 Η αριθμητική γραμμή ως γεωμετρικό μοντέλο.

Ο

Herbst (1997) αναφέρει ότι η ευκλείδεια ευθεία, η οποία παρουσιάζεται στα

εγχειρίδια των μαθηματικών ως γεωμετρική έννοια, χρησιμοποιείται και για την
αναπαράσταση των αριθμών, αποτελεί δηλαδή την αριθμητική γραμμή. Στην ίδια
κατεύθυνση οι Gagatsis & Shiakalli (2004), αναφέρουν πως μια προσανατολισμένη
ευθεία – στην Ευκλείδεια Γεωμετρία – μπορεί να αποτελέσει ένα γεωμετρικό μοντέλο
για την πρόσθεση, την αφαίρεση, τον πολλαπλασιασμό και τη διαίρεση των ρητών
αριθμών, καθώς επίσης και για την κατασκευή ορισμένων άρρητων αριθμών.

Ένα γεωμετρικό μοντέλο αποτελεί

μια γεωμετρική αναπαράσταση ενός

προβλήματος κατάλληλη για τη λύση του και για παραπέρα μελέτη (Gagatsis & Ilia,
2004). Ένας ορισμός

του τι αποκαλούμε γεωμετρικό μοντέλο δίνεται από τους

Gagatsis & Patrοnis (1990). Πιο συγκεκριμένα γεωμετρικό μοντέλο του Σ θεωρούν
ότι είναι μια συλλογή S από σημεία, γραμμές ή άλλα σχήματα στο ν – διάστατο
Ευκλείδειο χώρο, η οποία αναπαριστά ένα σύστημα Σ αντικειμένων ή μια κατάσταση
ή μια διαδικασία, αν οι εγγενείς γεωμετρικές ιδιότητες των στοιχείων της S μας
δίνουν όλες κάποια πληροφορία για το Σ, δηλαδή αντιστοιχούν σε πραγματικές
ιδιότητες του Σ. Στην περίπτωση μας, η ευκλείδεια ευθεία αποτελεί γεωμετρικό
μοντέλο το οποίο μπορεί να αναπαραστήσει τους ρητούς αριθμούς και τις ιδιότητες
τους.
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Είναι προφανές ότι η έννοια του γεωμετρικού μοντέλου σχετίζεται με την έννοια της
αναπαράστασης, όμως σύμφωνα με τη Michaelidοu (2003) υπάρχει μια σαφής
διάκριση μεταξύ των δύο. Μια απλή αναπαράσταση είναι πιθανόν να περιλαμβάνει
περισσότερα στοιχεία από τα στοιχεία της ολότητας προς αναπαράσταση ή να
παραλείπει να αναπαραστήσει κάποια από αυτά τα στοιχεία. Αντίθετα, στο
γεωμετρικό μοντέλο όλα τα στοιχεία αναπαριστούν κάποια ή όλα τα στοιχεία της
ολότητας προς αναπαράσταση. Στην περίπτωση που αναπαρίστανται όλα τα στοιχεία
της ολότητας προς αναπαράσταση, υπάρχει μια ένα προς ένα αντιστοιχία ανάμεσα
στα στοιχεία του γεωμετρικού μοντέλου και στα στοιχεία της ολότητας προς
αναπαράσταση (Michaelidοu, 2003 σελ. 22).

Ακόμα και σύμφωνα με τον Fischbein (1972), ένα μοντέλο έχει:


Γενεσιουργό χαρακτήρα όταν παράγει ένα απεριόριστο πλήθος ιδιοτήτων,
ξεκινώντας από ένα περιορισμένο αριθμό στοιχείων και κανόνων.



Ευρετικό χαρακτήρα όταν μας οδηγεί εύκολα και ανεξάρτητα από το αρχικό
σύστημα που αναπαριστά σε νέες πληροφορίες σχετικά με αυτό το σύστημα.

Τέλος, οι Gagatsis & Ilia, 2004 αναφέρουν πως η χρήση γεωμετρικών μοντέλων,
όπως η αριθμητική γραμμή, παρέχει ένα καινούριο πλαίσιο αντίληψης του
προβλήματος στο λύτη, που τον βγάζει από ένα καθαρά εμπειρικό πλαίσιο αντίληψης.
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2.4.2 Η αναπαράσταση των ρητών στην αριθμητική γραμμή.

Η αριθμητική γραμμή, αποτελεί γεωμετρικό μοντέλο, το οποίο αναπαριστά τους
ρητούς αριθμούς, αφού αναπαριστά θεμελιώδεις ιδιότητες των ρητών αριθμών, όπως
για παράδειγμα η πυκνότητα και το άπειρο των ρητών αριθμών (Gagatsis &
Michaelidοu, 2003). Ο Herbst (1997) αναφέρει ως παράδειγμα την εύρεση ενός
αριθμού ανάμεσα στον αριθμό 3/5 και 4/5. Αν ληφθούν υπόψη τα κλάσματα που
έχουν παρανομαστή το 5, τότε δεν υπάρχει τέτοιο κλάσμα. Αν όμως ληφθούν υπόψη
τα ισοδύναμα κλάσματα του 3/5 και 4/5, δηλαδή το 6/10 και 8/10 αντίστοιχα, τότε
εύκολα εντοπίζονται τα κλάσματα 7/10 και 8/10 τα οποία βρίσκονται στο ενδιάμεσο
(Herbst 1997). Επειδή η μονάδα μέτρησης της αριθμητικής γραμμής μπορεί να
διαιρείται συνεχώς σε μικρότερες μονάδες, αυτό δείχνει ότι προκύπτουν διαφορετικά
ονόματα κλασμάτων, όταν διαφορετικές μονάδες καλύπτουν την ίδια απόσταση –
ισοδύναμα κλάσματα (Ni, 2002).

Η πυκνότητα της γραμμής – μεταξύ δύο σημείων υπάρχει ένα άλλο σημείο – γίνεται
πυκνότητα των ρητών αριθμών – μεταξύ δύο αριθμών υπάρχει ένας άλλος αριθμός
(Ni 2002). Σύμφωνα με τους Gagatsis & Michaelidοu (2003), η πυκνότητα αυτή
παραπέμπει στην έννοια του απείρου στους ρητούς αριθμούς και παρουσιάζεται
επαγωγικά με την επανάληψη της διαδικασίας εύρεσης ισοδύναμων κλασμάτων με
μεγαλύτερους παρανομαστές και την παραγωγή περισσότερων κλασμάτων, τα οποία
υπάρχουν ανάμεσα στα δύο αρχικά κλάσματα.

Ακόμα, η αριθμητική γραμμή

παριστάνει τους ρητούς αριθμούς ως αποστάσεις συγκεκριμένων σημείων από το
σημείο μηδέν κάτι το οποίο δείχνει ότι είναι διαδοχικοί (Ni, 2002).
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2.4.3 Έρευνες γύρω από την κατανόηση των κλασμάτων με την αριθμητική
γραμμή.

Τα τελευταία χρόνια, έχουν πραγματοποιηθεί αρκετές έρευνες με στόχο τη
διερεύνηση της χρησιμότητας της αριθμητικής γραμμής ως εξωτερική αναπαράσταση
των ρητών αριθμών και ειδικότερα των κλασμάτων. Τα αποτελέσματα τους, όπως θα
δούμε, εξαρτώνται πολύ από τον τρόπο με τον οποίο οι εκάστοτε ερευνητές
προσεγγίζουν το θέμα, και για το λόγο αυτό υπάρχουν μεγάλες αποκλίσεις από
έρευνα σε έρευνα.

Ξεκινώντας από πιο παλιές έρευνες, θα δούμε πως η ποιοτική έρευνα των Behr &
Bright (1984), που αφορούσε τη διερεύνηση των δυσκολιών που αντιμετωπίζουν οι
μαθητές

όταν χρησιμοποιούν την αριθμητική γραμμή ως αναπαράσταση των

κλασμάτων, έδειξε ότι οι μαθητές, όντως, αντιμετωπίζουν σοβαρές δυσκολίες. Οι 5
μαθητές του δείγματος, οι οποίοι πήγαιναν στην Δ΄ τάξη

του Δημοτικού,

παρουσίασαν δυσκολίες οι οποίες αφορούσαν στην ικανότητα υποδιαίρεσης της
αριθμητικής γραμμής αλλά και την μετάφραση των εικονικών πληροφοριών σε
συμβολικές πληροφορίες πάνω στην αριθμητική γραμμή.

Στην έρευνα που πραγματοποίησαν οι Saxe et al (2007a) σε μαθητές τρίτης και
πέμπτης τάξης δημοτικού, φάνηκε πως η χρησιμοποίηση της αριθμητικής γραμμής,
για τη διδασκαλία των ισοδύναμων κλασμάτων μπορεί να έχει θετικά αποτελέσματα
στους πιο μεγάλους μαθητές (Ε΄τάξη) αλλά δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί στους
μικρούς μαθητές (Γ΄τάξη). Πιο συγκεκριμένα, οι ερευνητές, μέσα από συνεντεύξεις
που σκοπό είχαν την ανάδυση των ιδεών των παιδιών γύρω από τις έννοιες των
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φυσικών αριθμών και των κλασμάτων, όταν παρουσιάζονταν σε αριθμητικές
γραμμές, συμπέραναν ότι οι μαθητές και των δύο τάξεων δεν αντιμετώπιζαν
σημαντικές δυσκολίες στους φυσικούς αριθμούς. Αντίθετα, στα κλάσματα φάνηκε
ότι οι μαθητές είχαν σημαντικές δυσκολίες, με

σημαντικότερη την αδυναμία

κατανόησης της ισοδυναμίας των κλασμάτων (δυσκολεύονταν να ονομάσουν με
διαφορετικό τρόπο το ίδιο σημείο). Εξαίρεση, αποτέλεσαν μερικοί μαθητές της
πέμπτης τάξης οι οποίοι χρησιμοποίησαν τη στρατηγική της διπλής μέτρησης
(μετρούσαν τα ίσα μέρη της αριθμητικής γραμμής μεταξύ του 0 και του 1 για να
βρουν τον παρανομαστή και στη συνέχεια μετρούσαν τα κομμάτια από το 0 μέχρι το
σημάδι που τους ζητούσαν να αναγνωρίσουν, για να βρουν τον αριθμητή). Στη
συνέχεια,

οι ερευνητές διενήργησαν ατομικές διδακτικές παρεμβάσεις που

σχεδιάστηκαν έτσι ώστε οι μαθητές να βοηθηθούν στο να αναγνωρίζουν και να
ονομάζουν κλάσματα πάνω σε μια αριθμητική γραμμή καθώς και στο να βρίσκουν
ισοδύναμα κλάσματα. Για να το πετύχουν αυτό, οι ερευνητές δίδαξαν στους μαθητές
πως λειτουργεί μια αριθμητική γραμμή και πιο συγκεκριμένα τον κρίσιμο ρόλο του 0
και την κατεύθυνση με την οποία διατάσσονται οι φυσικοί αριθμοί. Ακολούθως,
προσπάθησαν μέσω νύξεων να παρακινήσουν τους μαθητές να χρησιμοποιήσουν την
στρατηγική της διπλής μέτρησης που χρησιμοποιήθηκε από τους πιο επιτυχημένους
μαθητές, κατά τη διάρκεια των συνεντεύξεων. Μετά από το τέλος των ατομικών
διδακτικών παρεμβάσεων οι ερευνητές μελέτησαν κατά πόσο οι μαθητές
βελτιώθηκαν: (α) στην αναγνώριση κλασμάτων πάνω στην αριθμητική γραμμή, (β)
στην ορθή χρήση της στρατηγικής της διπλής μέτρησης και (γ) στη δημιουργία
ισοδύναμων κλασμάτων.
Σύμφωνα με τους ερευνητές οι μαθητές της πέμπτης δημοτικού βελτιώθηκαν (όχι
όμως στον αναμενόμενο βαθμό), τόσο στην αναγνώριση κλάσματος πάνω στην
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αριθμητική γραμμή όσο και στη δημιουργία ισοδύναμων κλασμάτων. Ταυτόχρονα
έδειξαν πως μπορούσαν να

χρησιμοποιήσουν ορθά τη στρατηγική της διπλής

μέτρησης, την οποία τους είχαν υποδείξει οι ερευνητές. Στην τρίτη δημοτικού τα
αποτελέσματα ήταν κάπως πιο απογοητευτικά με τους μαθητές της συγκεκριμένης
τάξης να βελτιώνονται στην αναγνώριση κλασμάτων πάνω στην αριθμητική γραμμή
αλλά να δυσκολεύονται αρκετά, στη δημιουργία ισοδύναμων κλασμάτων και στην
ορθή χρήση της στρατηγικής της διπλής μέτρησης.

Άλλη μια έρευνα προς την κατεύθυνση της μελέτης της ρόλου της αριθμητικής
γραμμής στην κατανόηση των κλασμάτων είναι η έρευνα που πραγματοποίησε ο
Παντσίδης (2006) σε μαθητές της έκτης δημοτικού. Η συγκεκριμένη έρευνα
μελετούσε τόσο το ρόλο των διαφορετικών αναπαραστάσεων (αναπαραστάσεις
επιφάνειας και αριθμητική γραμμή) όσο και την επίδραση των λεκτικών εξηγήσεων
στην κατανόηση των κλασμάτων από τους μαθητές, χρησιμοποιώντας δύο παρόμοια
ερωτηματολόγια σύγκρισης κλασμάτων. Στο πρώτο, οι μαθητές έπρεπε απλά να
εντοπίσουν το μεγαλύτερο κλάσμα (pre −test) ενώ στο δεύτερο (pοst −test) έπρεπε
να δικαιολογήσουν τις απαντήσεις τους χρησιμοποιώντας την αναπαράσταση που
διδάχθηκαν (αναπαραστάσεις επιφάνειας ή αριθμητική γραμμή) ή χρησιμοποιώντας
λεκτικές εξηγήσεις. Μετά το πρώτο και πριν από το δεύτερο ερωτηματολόγιο, οι
μαθητές διδάχτηκαν, μέσα σε μια διδακτική ώρα, πως να φτιάχνουν και να
χρησιμοποιούν αριθμητικές γραμμές, ή αναπαραστάσεις επιφάνειας, για την
αναπαράσταση των κλασμάτων. Τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν πως η χρήση
της αριθμητικής γραμμής, από τους μαθητές, όχι μόνο δε βοήθησε στην κατανόηση
των κλασμάτων αλλά μάλλον επιδείνωσε το πρόβλημα αφού παρατηρήθηκε και
μικρή πτώση των σωστών απαντήσεων των μαθητών.
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Σε μια άλλη έρευνα

που πραγματοποιήθηκε σε μαθητές μεγαλύτερων ηλικιών

(τρίτης γυμνασίου και δευτέρας λυκείου) οι Vamvakοussi & Vοsniadοu (2007)
βρήκαν πως η παρουσία της αριθμητικής γραμμής βοήθησε τους μαθητές της τρίτης
γυμνασίου, αλλά. όχι τους μαθητές της δευτέρας λυκείου στην ανεύρεση κλασμάτων
μεταξύ δύο δοσμένων κλασμάτων ή δεκαδικών αριθμών. Τα αποτελέσματα αυτά,
σύμφωνα με τις ερευνήτριες υποδηλώνουν ότι αν και η αριθμητική γραμμή είναι ένα
συνεχές μοντέλο, δεν βοηθά αρκετά τους μαθητές στην κατανόηση της ιδιότητας της
πυκνότητας των ρητών αριθμών και αυτό γιατί αν και παρατηρήθηκε βελτίωση
στους μαθητές της τρίτης γυμνασίου, δεν φάνηκε από τις απαντήσεις τους ότι
κατανοούσαν, ακόμα και με τη παρουσία της αριθμητικής γραμμής, την έννοια της
πυκνότητας των ρητών αριθμών.

Τέλος, οι

Keijzer & Terwel (2003) στην έρευνα που πραγματοποίησαν είχαν αρκετά

καλά αποτελέσματα με τη χρησιμοποίηση της αριθμητικής γραμμής όσον αφορά τη
κατανόηση της έννοιας του κλάσματος. Οι πιο πάνω ερευνητές δημιούργησαν μια
ομάδα ελέγχου, η οποία διδάχθηκε τα κλάσματα μια ολόκληρη σχολική χρονιά,
σύμφωνα με το κανονικό αναλυτικό πρόγραμμα της Ολλανδίας, σύμφωνα με το
οποίο κατά τη διδασκαλία των κλασμάτων χρησιμοποιούνται αναπαραστάσεις
επιφάνειας με κύρια αναπαράσταση, αυτή του κύκλου. Αντίθετα, η πειραματική
ομάδα διδάχθηκε τα κλάσματα με τη χρήση κυρίως της αριθμητικής γραμμής.
Σύμφωνα με τους ίδιους υπήρξαν ποιοτικές διαφορές ανάμεσα στις δύο ομάδες με
την πειραματική ομάδα να υπερέχει στην εκτέλεση πράξεων με κλάσματα και γενικά
στην κατανόηση της τυπικής γνώσης των κλασμάτων.
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Πιο συγκεκριμένα, στη μελέτη τους, η αριθμητική γραμμή αποτελούσε το μέσο για
την ανάπτυξη νοητικών μοντέλων που συνέβαλαν στην ανάπτυξη της τυπικής
λογικής αναφορικά με τα κλάσματα. Η έρευνα περιλάμβανε τέσσερα διαδοχικά
στάδια: (α) την ανάπτυξη ορολογίας σχετικής με τα κλάσματα, (β) τη χρήση της
αριθμητικής γραμμής για την αναπαράσταση των κλασμάτων, (γ) τη σύγκριση
κλασμάτων με τη βοήθεια της αριθμητικής γραμμής και (δ) την ανάπτυξη της
ικανότητας εκτέλεσης πράξεων με κλάσματα, με τη βοήθεια της αριθμητικής
γραμμής.
Όπως υποστηρίζουν οι Keijzer & Terwel (2003) η χρήση της αριθμητικής γραμμής
εισαγάγει με φυσικό τρόπο τους μαθητές στην τυπική γνώση των κλασμάτων αφού,
όπως φάνηκε στην έρευνά τους, τους βοήθησε σημαντικά στην κατανόηση της
ισοδυναμίας των κλασμάτων, στη σύγκριση κλασμάτων και στην εκτέλεση πράξεων
με κλάσματα. Αξίζει να σημειωθεί ότι κατά

την διεκπεραίωση της έρευνας

χρησιμοποιήθηκαν ραβδόμορφα μοντέλα τα οποία αποτελούνταν από ποικιλία
υποδιαιρέσεων με στόχο τη μέτρηση του μήκους τα οποία ακολούθως
αντικαταστάθηκαν από γραμμικά μοντέλα αριθμήσης, τα οποία αποτελούνταν από
ποικιλία υποδιαιρέσεων και αφορούσαν καταστάσεις καθημερινής ζωής π.χ

η

γραμμική απεικόνιση της κίνησης ενός ανελκυστήρα, του οποίου οι στάσεις ανάμεσα
στους ορόφους αντιστοιχούσαν σε διαφορετικές υποδιαιρέσεις της μονάδας.

Όπως γίνεται προφανές, τα συμπεράσματα από τις πιο πάνω έρευνες είναι
αντικρουόμενα. Στις περισσότερες έρευνες τα αποτελέσματα δεν ήταν τα
αναμενόμενα, με τη χρήση της αρκετά υποσχόμενης αριθμητικής γραμμής. Σαφώς
όμως, τόσο η διάρκεια όσο και ο τρόπος διδασκαλίας της αριθμητικής γραμμής
επηρεάζουν το αποτέλεσμα. Δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι η μόνη έρευνα, της
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οποίας τα αποτελέσματα ήταν ξεκάθαρα θετικά, ήταν η έρευνα των Keijzer &
Terwel (2003), η οποία διήρκησε μια ολόκληρη σχολική χρονιά. Ακόμα οι στόχοι των
επιμέρους ερευνών ήταν διαφορετικοί. Στην προαναφερθείσα έρευνα, η καλύτερη
κατανόηση της χρήσης της αριθμητικής γραμμής δεν ήταν αυτοσκοπός, όπως π.χ
στην έρευνα των Behr & Bright (1984) και οι μαθητές δεν ήταν υποχρεωμένοι στις
απαντήσεις τους να χρησιμοποιήσουν την αριθμητική γραμμή όπως συνέβη στις
έρευνες των Vamvakοussi & Vοsniadοu (2007) και Παντζίδη (2006). Αντίθετα, η
αριθμητική γραμμή χρησιμοποιήθηκε ως μέσο για την καλύτερη κατανόηση της
έννοιας του κλάσματος και αυτό ήταν που μετρήθηκε στο τέλος. Τέλος, θεωρούμε
πως σημαντικό ρόλο στα θετικά αποτελέσματα της έρευνας των Keijzer & Terwel
(2003) διαδραμάτισε το γεγονός ότι η αριθμητική γραμμή εισάχθηκε μέσα από
καταστάσεις μέτρησης μήκους και προβλήματα της καθημερινότητας. Θεωρούμε ότι
με τον τρόπο αυτό οι μαθητές εισάγονται με φυσικό τρόπο στην αριθμητική γραμμή,
η οποία, όπως αναπτύξαμε πιο πάνω, είναι ένα γεωμετρικό μοντέλο, μια
προσανατολισμένη ευκλείδεια ευθεία η οποία χρησιμοποιείται για την αναπαράσταση
των ρητών. Ακόμα με τις συγκεκριμένες δραστηριότητες οι μαθητές
ευκολότερα να κατανοήσουν

μπορούν

τη σημασία των κλασμάτων και ότι τα κλάσματα

ουσιαστικά είναι αριθμοί οι οποίοι είναι αναγκαίοι για πιο ακριβείς μετρήσεις.
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ΚΕΦΑΛΑΙO 3: Κλάσματα και διδασκαλία.

Έχουμε μελετήσει ως τώρα το ρόλο που μπορούν να διαδραματίσουν οι εξωτερικές
αναπαραστάσεις, στην κατανόηση των κλασμάτων από τους μαθητές. Οι
αναπαραστάσεις μπορούν, όπως είδαμε, να βοηθήσουν σημαντικά στην κατανόηση
μιας έννοιας, μπορούν ωστόσο να προκαλέσουν και παρανοήσεις και προβλήματα
στην κατανόηση
πλαίσιο.

εάν δεν παρουσιάζονται μέσα σε ένα κατάλληλα οργανωμένο

Tο πλαίσιο αυτό, δεν είναι άλλο από τη διδασκαλία μέσα στην οποία θα

ενταχθεί η χρησιμοποίηση της συγκεκριμένης αναπαράστασης και με αυτήν θα
ασχοληθούμε στον παρόν κεφάλαιο.

Η διδασκαλία των κλασμάτων, η οποία πραγματοποιείται στο σχολείο, βασίζεται
όπως γνωρίζουμε, στο μεγαλύτερο βαθμό της, στο εκάστοτε αναλυτικό πρόγραμμα
σπουδών ενώ πραγματοποιείται με τη βοήθεια των σχολικών εγχειριδίων τα οποία
ουσιαστικά κατευθύνουν τη διδασκαλία. Για το λόγο αυτό, θεωρούμε σκόπιμο να
αναφερθούμε τόσο στα αναλυτικά προγράμματα σπουδών όσο και στα συναφή με
αυτά, σχολικά εγχειρίδια για να αναδείξουμε τις γραμμές πάνω στις οποίες κινείται
συνήθως η διδασκαλία των κλασμάτων στο δημοτικό σχολείο και τα πιθανά
προβλήματα που προκύπτουν λόγω αυτής. Στο τέλος του κεφαλαίου, παραθέτουμε
τις δικές μας προτάσεις για τη διδασκαλία των κλασμάτων, οι οποίες βασίζονται στις
αρχές της ρεαλιστικής εκπαίδευσης μαθηματικών και στην επιλογή της αριθμητικής
γραμμής ως εξωτερικής αναπαράστασης των κλασμάτων.
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3.1.1 Τα

κλάσματα

μέσα

από

το

Αναλυτικό

Πρόγραμμα

Δημοτικής

Εκπαίδευσης - Ανάπτυξη της έννοιας του κλάσματος στα σχολικά
εγχειρίδια.

Είναι γνωστό πως οι ρητοί αριθμοί καταλαμβάνουν ένα μεγάλο μέρος στα αναλυτικά
προγράμματα μαθηματικών. Μια εξήγηση γι΄ αυτό δίνεται από τους Behr, Lesh, Pοst
& Silver (1983) σύμφωνα με τους οποίους οι ρητοί αριθμοί αποτελούν μια από τις
σημαντικότερες μαθηματικές έννοιες (α) από πρακτική άποψη, αφού η ικανότητα
αποτελεσματικού χειρισμού των ρητών αριθμών βελτιώνει την ικανότητα
κατανόησης και χειρισμού προβλημάτων της καθημερινής ζωής και (β) από
μαθηματική άποψη, αφού η κατανόηση των ρητών αριθμών αποτελεί το θεμέλιο
πάνω στο οποίο βασίζονται οι στοιχειώδεις αλγεβρικές πράξεις.

Ακόμα και σύμφωνα με τον Pοst (1981) τα κλάσματα κατέχουν μια σημαντική θέση
στα αναλυτικά προγράμματα όλων των βαθμίδων, αφού αποτελούν τη βάση για την
κατανόηση και προσέγγιση άλλων μαθηματικών εννοιών.

Έτσι

η έννοια των

κλασματικών αριθμών εισάγεται από πολύ νωρίς στα σχολικά εγχειρίδια και
συγκεκριμένα από την Α΄τάξη του δημοτικού ενώ επανέρχεται και σε όλες τις
υπόλοιπες τάξεις σε πιο προχωρημένο εννοιολογικό επίπεδο με βαθμιαία
δυσκολότερες πράξεις και προβλήματα.

Σύμφωνα με το βιβλίο δασκάλου της Α΄ τάξης του δημοτικού της Κύπρου, τα παιδιά
στην Α΄ τάξη μαθαίνουν την έννοια του μισού ( το ½ δηλαδή) το οποίο μπορεί να
παρουσιαστεί από το δάσκαλο με τρεις τρόπους: (α) ως μια επιφάνεια που μοιράζεται
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σε δύο ίσα μέρη, (β) ως μια γραμμή (π.χ ένα σχοινί) που διπλώνεται στη μέση και (γ)
ως το μοίρασμα ενός συνόλου αντικειμένων.

Στη Β΄ταξη οι μαθητές μαθαίνουν να χρησιμοποιούν τα κλάσματα ½, ¼ και 1/3 για
να καθορίσουν το κλάσμα μιας επιφάνειας ή το κλάσμα ενός πλήθους αντικειμένων
και αργότερα για τον υπολογισμό διαφόρων μεγεθών (π.χ το ½ του 4). Αργότερα σε
παρόμοιες δραστηριότητες εμπλέκουν και άλλα κλάσματα όπως το 2/4, 3/4, 4/4, 2/3
και 3/3. Προς το τέλος της συγκεκριμένης τάξης, ζητείται από τους μαθητές να
συγκρίνουν ορισμένα από τα ομώνυμα κλάσματα που γνωρίζουν π.χ το 1/3 με τα 2/3
με την βοήθεια διαφόρων σχημάτων και πληθών αντικειμένων.

Στην Γ΄ δημοτικού, οι μαθητές χρησιμοποιώντας δραστηριότητες με διάφορες
επιφάνειες

οδηγούνται στο να ανακαλύψουν ποια από τα κλάσματα τα οποία

γνώρισαν στη Β΄ δημοτικού είναι ισοδύναμα (το ½ με το 2/4). Αργότερα μαθαίνουν
να προσθέτουν και να αφαιρούν ομώνυμα κλάσματα με τη βοήθεια ισοεμβαδικών
κύκλων

χωρισμένων σε κυκλικούς τομείς, οι οποίοι αναπαριστούν αρχικά

τα

δεύτερα και ακολούθως τα τρίτα και τα τέταρτα. Στη συνέχεια, οι μαθητές
παροτρύνονται να χρησιμοποιούν τους κύκλους αυτούς και για την επίλυση
διαφόρων απλών προβλημάτων με ομώνυμα κλάσματα. Στην επόμενη ενότητα, οι
ίδιες δραστηριότητες επανέρχονται, με τους κύκλους αυτή τη φορά να αναπαριστούν
πέμπτα, έκτα και όγδοα.

Η ενασχόληση των μαθητών με το κλάσμα ως μέρος επιφάνειας και ως μέρος
πλήθους αντικειμένων συνεχίζεται και στην Δ΄ τάξη δημοτικού.

Οι μαθητές

εμπλέκονται σε δραστηριότητες όπως το να φτιάξουν ένα τετράγωνο σε
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τετραγωνισμένο χαρτί και ακολούθως να φτιάξουν το μισό του κ.ο.κ. Ακόμα
ασχολούνται με διάφορα προβλήματα όπως «Τι μέρος των μαθητών της τάξης μας
είναι αγόρια;» ώστε οι μαθητές να κατανοήσουν καλύτερα την έννοια του κλάσματος
ως μέρος πλήθους αντικειμένων. Αργότερα, οι μαθητές μαθαίνουν να αναγνωρίζουν
ισοδύναμα κλάσματα με τη βοήθεια αρχικά, διαφόρων επιφανειών και ακολούθως
πολλαπλασιάζοντας ή διαιρώντας τους όρους του κλάσματος με τον ίδιο αριθμό. Οι
μαθητές, ακόμα, μαθαίνουν να διακρίνουν τα γνήσια και τα καταχρηστικά κλάσματα,
τα κλάσματα που είναι ισοδύναμα με την ακέραια μονάδα και τους μεικτούς
αριθμούς με τη βοήθεια διαφόρων επιφανειών όπως κύκλοι και τετράγωνα.
Ακολούθως,

προσπαθούν

με

δικούς

τους

τρόπους

(σχεδιάζοντας

π.χ

σε

τετραγωνισμένο χαρτί) να ανακαλύψουν τον τρόπο μετατροπής ενός μεικτού αριθμού
σε καταχρηστικό κλάσμα πριν καταλήξουν με τη βοήθεια του δασκάλου τους στον
τυπικό αλγόριθμο μετατροπής. Σε ένα από τα τελευταία κεφάλαια του βιβλίου της Δ΄
τάξης οι μαθητές κατασκευάζουν επιφάνειες με το ½ , τα 2/3 κ.ο.κ μιας δοσμένης
επιφάνειας. Ακόμα μαθαίνουν να προσθέτουν και να αφαιρούν ομώνυμα κλάσματα,
το άθροισμα ή η διαφορά των οποίων δεν υπερβαίνει τη μονάδα. Αυτό συμβαίνει
αρχικά, με τη χρησιμοποίηση διαφόρων σχημάτων.

Αργότερα η πρακτική αυτή

εγκαταλείπεται καθώς οι μαθητές οδηγούνται σε πιο τυπικά μαθηματικά
προσθέτοντας και αφαιρώντας, χωρίς τη βοήθεια των σχημάτων πλέον, ομώνυμα
κλάσματα τα οποία συμπεριλαμβάνουν και μεικτούς ομώνυμους αριθμούς.

Στην Ε΄ δημοτικού οι μαθητές εμπλέκονται αρχικά σε δραστηριότητες όπου τα
κλάσμα αποτελεί το μέρος ενός συνόλου μαθαίνοντας με τον τρόπο αυτό να
ερμηνεύουν κυκλικές γραφικές παραστάσεις.

Δραστηριότητες από μικρότερες

τάξεις, όπως η σύγκριση κλασμάτων με τη βοήθεια σχημάτων και ο σχηματισμός
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ισοδύναμων κλασμάτων με

κλασματικούς κύκλους επαναλαμβάνονται με πιο

εξεζητημένα κλάσματα. Η διαδικαστική γνώση των παιδιών για τον ΜΚΔ (Μέγιστο
Κοινό Διαιρέτη) και το ΕΚΠ (Ελάχιστο Κοινό Πολλαπλάσιο) τα βοηθά στην
απλοποίηση κλασμάτων και στην μετατροπή ετερώνυμων κλασμάτων σε ομώνυμα,
αντίστοιχα. Αξίζει να σημειώσουμε εδώ, ότι οι μαθητές της Ε΄ τάξης συναντούν για
πρώτη φόρα το κλάσμα ως αναλογία -στους μαθητές παρουσιάζονται διάφορες
εικόνες συνόλων αντικειμένων και τους ζητείται να γράψουν το λόγο του ενός
συνόλου προς το άλλο σύνολο- καθώς και το κλάσμα ως σημείο πάνω στην
αριθμητική γραμμή, σε μια άσκηση πρόσθεσης ομώνυμων κλασμάτων.

Στην Στ΄ Δημοτικού οι μαθητές εξασκούν τις

γνώσεις που απέκτησαν από τις

προηγούμενες τάξεις. Στο μεγαλύτερο βαθμό τους, τα κλάσματα που συναντούν, στις
διάφορες ασκήσεις τους, είναι μικρότερα από τη μονάδα και παρουσιάζονται κυρίως
ως μέρος μιας επιφάνειας ή ενός πλήθους αντικειμένων. Σε πολύ μικρό βαθμό
παρουσιάζεται, και σε αυτήν την τάξη, η αριθμητική γραμμή. Στις ασκήσεις αυτές,
οι μαθητές τοποθετούν σε αριθμητικές γραμμές από το 0 μέχρι το 1 ορισμένα
κλάσματα. Ακόμα, στη συγκεκριμένη τάξη εμφανίζεται και το μοντέλο του
κλάσματος ως διαίρεση μέσα από κάποια προβλήματα, χωρίς ωστόσο να δίνεται
κάποια ιδιαίτερη έμφαση και σε αυτό το μοντέλο. Τέλος, οι μαθητές στην τάξη αυτή,
εξασκούνται πολύ στην ισοδυναμία, απλοποίηση, σύγκριση και σειροθέτηση
κλασμάτων καθώς και σε όλες τις πράξεις με κλάσματα (γνήσια, καταχρηστικά και
μεικτούς αριθμούς). Στο μεγαλύτερο βαθμό τους, ωστόσο, οι ασκήσεις αυτές είναι
συνυφασμένες με την εφαρμογή κάποιου τύπου.
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Συνοψίζοντας, παρατηρούμε πως στις μικρές τάξεις εισαγάγεται σταδιακά η έννοια
των κλασματικών αριθμών ως μέρος μιας επιφάνειας και ως μέρος ενός συνόλου
αντικειμένων. Τα μοντέλα αυτά επικρατούν και στις μεγαλύτερες τάξεις αν και η
συχνότητα εμφάνισης τους μειώνεται καθώς τα παιδιά οδηγούνται σε πιο τυπικά
μαθηματικά. Στην Ε΄ και Στ τάξη εμφανίζεται, σε πολύ μικρό βαθμό, το μοντέλο του
κλάσματος ως σημείο πάνω στην αριθμητική γραμμή καθώς και οι άλλες δύο
σημασίες των κλασματικών αριθμών: το κλάσμα ως λόγος και το κλάσμα ως
διαίρεση.

3.1.2 Oι μεγάλοι απόντες από το Α.Π.Σ: Το κλάσμα ως σημείο πάνω στην
αριθμητική γραμμή και το κλάσμα ως διαίρεση.

Σε προηγούμενο κεφάλαιο έχουμε αναφερθεί, μέσα από διάφορες έρευνες, στο ρόλο
τον οποίο μπορεί να διαδραματίσει η αριθμητική γραμμή στην κατανόηση των
κλασμάτων από τους μαθητές στο δημοτικό σχολείο. Στο σημείο αυτό, θα θέλαμε να
αναφερθούμε και σε ορισμένες έρευνες, οι οποίες υποστηρίζουν πως το αντίστοιχο
μπορεί να συμβεί και με την χρησιμοποίηση του μοντέλου του κλάσματος ως
διαίρεση, το οποίο, όπως και η αριθμητική γραμμή εμφανίζονται σπάνια στα σχολικά
εγχειρίδια και στη διδασκαλία των κλασμάτων.

Σύμφωνα με τη Nunes (2008), όταν το κλάσμα παρουσιάζεται ως το αποτέλεσμα
συγκεκριμένων προβλημάτων διαίρεσης, μπορεί να βοηθήσει αρκετά στην καλύτερη
κατανόηση των κλασμάτων.

Αρκετοί, εξάλλου,

είναι οι ερευνητές που

υποστηρίζουν ότι οι ρητοί αριθμοί είναι αριθμοί που εκφράζονται καλύτερα ως
πηλίκα. (Brοusseau, Brοusseau & Warfield, 2007: Kieren 1993, Οhlssοn 1988 as seen
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in Nunes, 2008). Η Νunes (2008) υποστηρίζει ότι η αρχική κατανόηση των παιδιών
γύρω από τα κλάσματα έχει τις απαρχές της στην κατανόηση της διαίρεσης και πιο
συγκεκριμένα σε ένα συγκεκριμένο «σχήμα» διαίρεσης, το οποίο διαφοροποιεί από
τα μοντέλα διαίρεσης των Fishbein, Deri, Nellο & Marinο (1985). Οι τελευταίοι,
ξεχωρίζουν δύο μοντέλα διαίρεσης τα οποία επηρεάζουν την ανάκληση και χρήση
της πράξης όταν ένα πρόβλημα φαίνεται να χρειάζεται διαίρεση. Αυτά είναι

η

διαίρεση μερισμού και η διαίρεση μετρήσεως. Στο πρώτο μοντέλο, τη διαίρεση
μερισμού, ένα αντικείμενο ή μια ομάδα αντικειμένων διαιρείται σε ένα αριθμό από
ίσα τμήματα ή υποομάδες. Ο διαιρετέος πρέπει να είναι μεγαλύτερος από το διαιρέτη,
ο διαιρέτης πρέπει να είναι ακέραιος, το πηλίκο πρέπει να είναι μικρότερο από τον
διαιρετέο. Στο δεύτερο μοντέλο, τη διαίρεση μετρήσεως, θέλουμε να βρούμε πόσες
φορές μια δοσμένη ποσότητα περιέχεται σε μια μεγαλύτερη ποσότητα. Σε αυτήν την
περίπτωση, ο μοναδικός περιορισμός είναι ότι ο διαιρετέος

πρέπει να είναι

μεγαλύτερος από το διαιρέτη. Αν το πηλίκο είναι ακέραιος το μοντέλο μπορεί να
θεωρηθεί ότι αποτελεί επαναληπτική αφαίρεση. Σύμφωνα με τη Nunes (2008) τα δύο
μοντέλα των Fishbein et al (1985) αποτελούν στην ουσία δύο διαφορετικούς τρόπους
με τους οποίους τα παιδιά χρησιμοποιούν το ίδιο σχήμα πράξης της διαίρεσης
(scheme οf actiοn) το οποίο ονομάζει σχήμα διαμερισμού ( scheme οf partitiοning).
Και στα δύο μοντέλα υπάρχει ένα όλο (ένα αντικείμενο ή μια ομάδα αντικειμένων) το
οποίο θα πρέπει να διαιρεθεί σε ίσα μέρη, ο διαιρετέος είναι μεγαλύτερος από τον
διαιρέτη και αυτό που απαιτείται και στις δύο περιπτώσεις είναι να δημιουργηθούν
ισομερείς οντότητες που θα εξαντλούν το όλο. Η μόνη διαφορά έγκειται στο γεγονός
ότι στη διαίρεση μερισμού τα παιδιά γνωρίζουν πόσα κομμάτια πρέπει να υπάρχουν
αλλά όχι το μέγεθος τους ενώ στη διαίρεση μετρήσεως τα παιδιά γνωρίζουν το
μέγεθος των κομματιών αλλά όχι τον αριθμό τους. (p. 25). Σύμφωνα με την ίδια όταν
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τα παιδιά χρησιμοποιούν το συγκεκριμένο σχήμα μπορούν να βοηθηθούν στην
κατανόηση κάποιων αρχών των ρητών αριθμών όπως το γεγονός ότι σε όσο
περισσότερα κομμάτια μοιράζεις το όλο, τόσο μικρότερα είναι τα κομμάτια, κάτι
που μπορεί να βοηθήσει στην κατανόηση των κλασμάτων (p.25).
Υπάρχει ωστόσο, σύμφωνα με την ίδια, ένα άλλο σχήμα (scheme οf actiοn) διαίρεσης
το οποίο βοηθά πολύ περισσότερο τα παιδιά ως προς την κατανόηση των κλασμάτων,
το οποίο ονομάζει σχήμα ανταπόκρισης (cοrrespοndence scheme). Αυτό είναι το
σχήμα που χρησιμοποιούν οι μαθητές όταν συναντούν προβλήματα στα οποία ο
διαιρετέος

αποτελεί μία μέτρηση και ο διαιρέτης μία άλλη π.χ όταν τα παιδιά

μοιράζουν 3 σοκολάτες σε 6 άτομα, ο αριθμός των σοκολάτων είναι μία μέτρηση και
ο αριθμός των ατόμων μια άλλη, διαφορετική, μέτρηση. Σε αυτήν την περίπτωση ο
διαιρετέος δεν χρειάζεται να είναι μεγαλύτερος από το διαιρέτη, όπως στο
προηγούμενο σχήμα, ενώ ταυτόχρονα θεωρείται απόλυτα λογικό από τα παιδιά να
διαιρέσουν ένα μικρότερο αριθμό με ένα μεγαλύτερο.
Συνοψίζοντας τα αποτελέσματα της έρευνας που έκανε η Nunes (2008), όταν τα
παιδιά χρησιμοποιούν το σχήμα της ανταπόκρισης (cοrrespοndence

scheme)

αντιλαμβάνονται πως είναι δυνατό να διαιρέσουν ένα μικρότερο αριθμό από ένα
μεγαλύτερο (και ότι το αποτέλεσμα είναι αριθμός), ότι διπλασιάζοντας το διαιρέτη
και το διαιρετέο το αποτέλεσμα μένει το ίδιο, ότι ο αριθμός των κομματιών και το
μέγεθος τους, σε ένα πρόβλημα διαίρεσης, βρίσκονται σε αντιστρόφως ανάλογη
σχέση, ότι διαφορετικά κλάσματα

μπορούν να αναπαριστούν το ίδιο μέγεθος

(ισοδυναμία κλασμάτων) και τέλος ότι διαφορετικά κλάσματα μπορούν να έχουν την
ίδια σχέση μέρους − όλου π.χ τρία 2/6 και τρία 1/3 είναι το ίδιο μέγεθος.
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3.2 Η πρώτη επαφή των παιδιών με τα κλάσματα − Μαθηματικά πριν από τη
συστηματική διδασκαλία.

Η πρώτη επαφή των παιδιών με τους κλασματικούς αριθμούς γίνεται, όπως εύκολα
μπορούμε να καταλάβουμε, πολύ πριν τα παιδιά δεχθούν οποιαδήποτε συστηματική
διδασκαλία. Ήδη από την προσχολική ηλικία δεν είναι λίγες οι φορές που τα παιδιά
ακούνε φράσεις όπως: «Θα επιστρέψω σε τρία τέταρτα», «Έφαγα τη μισή σοκολάτα»
κ.ο.κ. Σύμφωνα ωστόσο με τον Βurns (1992), η επαφή των παιδιών με τα κλάσματα
σ΄ αυτή την ηλικία δεν προϋποθέτει και την κατανόηση τους, αφού δεν έχουν μια
ολοκληρωμένη εικόνα για την έννοια και δεν έρχονται σε επαφή με σύμβολα,
ισότητες ή πράξεις κλασμάτων. Εντούτοις, αρκετά ενδιαφέρουσες είναι οι απόψεις
και οι προτάσεις που προέρχονται από τον Martin Hughes (1996) και αφορούν την
κατάκτηση της έννοιας του φυσικού αριθμού τις οποίες και παραθέτουμε στη
συνέχεια.

Άποψη μας είναι ότι οι συγκεκριμένες προτάσεις θα μπορούσαν να

αφορούν και την κατάκτηση της έννοιας του ρητού αριθμού.

Σύμφωνα με τον Hughes (1996) τα μικρά παιδιά αν και αντιλαμβάνονται εν μέρη την
έννοια του αριθμού από πολύ νωρίς, δεν μπορούν να μεταφράζουν τους τρόπους
αναπαράστασης που ήδη έχουν όταν συναντούν ένα καινούργιο κώδικα ή σύστημα
αναπαράστασης. Έτσι, ενώ πολλά παιδιά σε αυτήν την ηλικία είναι σε θέση να
απαντήσουν σωστά στο

«Πόσο κάνουν δύο σοκολάτες και μία σοκολάτα;» δεν

μπορούν να απαντήσουν στο

«Πόσο κάνουν

δύο συν ένα;». «Τα παιδιά όταν

συναντούν την τυπική αριθμητική για πρώτη φορά την αντιμετωπίζουν σαν μια ξένη
γλώσσα και αυτό που χρειάζονται είναι διαδικασίες για να μεταφράζουν αυτά που
ξέρουν σε αυτήν την καινούργια γλώσσα».
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Το να μάθει κανείς αριθμητική, σύμφωνα με τον ίδιο, δεν είναι μια διαδικασία που
αποκτιέται χωρίς κόπο. Αντίθετα, όταν ζητούμε από τα παιδιά να κατακτήσουν έναν
καινούργιο ελεύθερο− πλαισίου κώδικα τους ζητάμε να κάνουν κάτι που έρχεται σε
αντίθεση με το φυσικό τρόπο σκέψης. Παρ ΄όλα αυτά τα παιδιά πριν ακόμα πάνε
σχολείο μπορούν να κατανοήσουν τις αρχές του αριθμητικού συμβολισμού, εφόσον
είμαστε προσεκτικοί στο να παρουσιάσουμε τα σύμβολα με κατάλληλο τρόπο όπως
είναι π.χ τα παιχνίδια. Μέσα από αυτά, τα παιδιά αντιλαμβάνονται τη χρησιμότητα
των αριθμητικών συμβόλων αφού μπορούν να φανερώνουν καταστάσεις κατά τις
οποίες τα αριθμητικά σύμβολα διευκολύνουν και άρα υπάρχει λόγος να τα
χρησιμοποιούμε.

3.3 Προβλήματα με την διδασκαλία των κλασμάτων.

Η

διδασκαλία των κλασμάτων, όπως παρακολουθήσαμε,

ξεκινά στο δημοτικό

σχολείο εστιάζοντας στην ιδέα ότι το κλάσμα αποτελεί το μέρος ενός όλου. Τα
μοντέλα που χρησιμοποιούνται σε πολύ μεγάλο βαθμό για την αναπαράσταση των
κλασμάτων είναι αυτά του κλάσματος ως μέρος μιας επιφάνειας και του κλάσματος
ως μέρος ενός συνόλου αντικειμένων. Άποψή μας είναι πως η πρακτική αυτή, δεν
βοηθά στην κατανόηση ότι τα κλάσματα είναι αριθμοί, με συγκεκριμένο μέγεθος, οι
οποίοι μας βοηθούν για πιο ακριβείς μετρήσεις. Ακόμα και σύμφωνα με τους Mοss
& Case (1999), όταν οι δάσκαλοι χρησιμοποιούν αναπαραστάσεις στις οποίες οι
μαθητές μετρούν τον αριθμό των σκιασμένων μερών και τον ολικό αριθμό των μερών
(όπως είναι οι αναπαραστάσεις επιφάνειας), υπάρχει η τάση οι μαθητές να θεωρούν
τους δύο αριθμούς ως ξεχωριστές ποσότητες. Η χρησιμοποίηση τέτοιων
αναπαραστάσεων, θεωρούμε πως δεν μπορεί να βοηθήσει ουσιαστικά στην
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αναδιοργάνωση της γνώσης των μαθητών για την έννοια του αριθμού, ώστε να
συμπεριλαμβάνει και τους ρητούς αριθμούς. Έτσι δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι
πολλοί μαθητές αντιμετωπίζουν το κλάσμα ως δύο ανεξάρτητους φυσικούς αριθμούς
(Stafylidοu & Vοsniadοu, 2004) με το φαινόμενο να είναι ακόμη πιο έντονο στις
μικρές τάξεις, όπου η διδασκαλία συντελείται εξ ολοκλήρου με τέτοιες
αναπαραστάσεις.

Πέραν

ωστόσο

από

τη

χρησιμότητα

ή

μη

των

αναπαραστάσεων

που

χρησιμοποιούνται, μεγάλο πρόβλημα αποτελεί και το γεγονός ότι οι δάσκαλοι
συχνά δίνουν έμφαση στη διαδικαστική γνώση των κλασμάτων σε βάρος της
κατανόησης της έννοιας του κλάσματος ενώ σύνηθες είναι το φαινόμενο οι δάσκαλοι
να προσεγγίζουν τα κλάσματα με τον τρόπο σκέψης ενός ενήλικα και όχι ενός
παιδιού, αφού δίνουν έμφαση στον τυπικό, συμβολικό τρόπο παρουσίασης των
κλασμάτων όπως έχει οικοδομηθεί πλήρως σε έναν ενήλικα.

Τέλος, μια άλλη δυσκολία εναπόκειται στο γεγονός ότι οι μαθητές δεν είναι σε θέση
να κατακτήσουν την έννοια του κλάσματος με την πρώτη της παρουσίαση, αλλά
αντίθετα χρειάζεται μακρά και διαδοχική καλλιέργεια (Dicksοn, Brοwn & Gibsοn,
1984). Αυτό άλλωστε υποστηρίζει και η θεωρία της εννοιολογικής αλλαγής, την
οποία αναπτύξαμε σε προηγούμενο κεφάλαιο, σύμφωνα με την οποία, θα πρέπει να
αναμένουμε − γνωρίζοντας πως για πολλούς μαθητές η κατάκτηση της έννοιας του
κλάσματος αποτελεί περίπτωση εννοιολογικής αλλαγής − πως θα είναι μία
τουλάχιστον χρονοβόρα διαδικασία, μέσα από την οποία οι μαθητές θα πρέπει να
απομακρυνθούν από τα διαισθητικά και συνθετικά τους μοντέλα, ώστε να μπορέσουν
να πλησιάσουν την επιστημονική έννοια του κλάσματος.
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3.4 Χρησιμοποιώντας δραστηριότητες της καθημερινής ζωής και την
αριθμητική γραμμή για τη διδασκαλία των κλασμάτων.

Πιο πάνω έχουμε αναφερθεί στα προβλήματα που μπορεί να προκύψουν κατά τη
διδασκαλία των κλασμάτων, ενοχοποιώντας σε μεγάλο βαθμό (α) την εμμονή στη
χρησιμοποίηση

συγκεκριμένων

αναπαραστάσεων,

όπως

οι

αναπαραστάσεις

επιφάνειας και

(β) την έμφαση, που δίνεται συχνά κατά τη διδασκαλία, στη

διαδικαστική γνώση των κλασμάτων εις βάρος της κατανόησης της ίδιας της έννοιας
του κλάσματος.

Στον αντίποδα αυτών των προβλημάτων τοποθετούμε τη διδασκαλία των κλασμάτων
στην οποία χρησιμοποιείται η αριθμητική γραμμή ως εξωτερική αναπαράσταση των
κλασμάτων και η οποία είναι βασισμένη στις αρχές της ρεαλιστικής εκπαίδευσης
μαθηματικών, τις οποίες θα αναπτύξουμε στη συνέχεια.

Όσον αφορά την αριθμητική γραμμή,

τη θεωρούμε ως

την ιδανικότερη

αναπαράσταση αφού με την χρησιμοποίηση της κατά τη διδασκαλία, μπορεί να
αναδειχθεί εύκολα η ιδέα ότι τα κλάσματα είναι αριθμοί και να αποφευχθούν
παρανοήσεις που πηγάζουν από τη μονομερή αντίληψη του κλάσματος ως μέρος −
όλο. Η αριθμητική γραμμή μπορεί να βοηθήσει, ουσιαστικά, στην αναδιοργάνωση
της γνώσης των μαθητών για την έννοια του αριθμού (ώστε να συμπεριλαμβάνει και
την έννοια του ρητού), αφού με αυτήν μπορείς να δείξεις ότι τα κλάσματα είναι
αριθμοί και το μέγεθος τους καθώς και να αντιπαραβάλεις φυσικούς και ρητούς
αριθμούς.
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Όπως έχει γίνει, ωστόσο, προφανές, μέσα από τις έρευνες γύρω από την αριθμητική
γραμμή, τις οποίες αναπτύξαμε σε προηγούμενο κεφάλαιο, η απλή παρουσίαση και
ενασχόληση με μια αναπαράσταση δεν μπορεί από μόνη της να επιφέρει τα
επιθυμητά αποτελέσματα. Αυτό γίνεται ακόμα πιο δύσκολο, όταν η αναπαράσταση
που θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε είναι ανοίκεια για τους μαθητές και πιο
αφηρημένη από τις αναπαραστάσεις που έχουν συνηθίσει να χρησιμοποιούν, όπως
είναι η περίπτωση της αριθμητικής γραμμής. Θεωρούμε πως μόνο όταν η χρήση της
αναπαράστασης προκύψει με φυσικό τρόπο, μέσα από κατάλληλα δομημένες
δραστηριότητες, τις οποίες δανειζόμαστε από την καθημερινότητα των μαθητών,
μπορούμε να είμαστε αισιόδοξοι για τα αποτελέσματα της διδασκαλίας μας. Ακόμα,
όταν κατά τη διδασκαλία των κλασμάτων υπάρχει σύνδεση με την καθημερινή ζωή
των παιδιών, προωθείται περαιτέρω η κατανόηση και το ενδιαφέρον για το μάθημα
των Μαθηματικών.

Σύμφωνα με τον Streefland (1991), η διδασκαλία των κλασμάτων πρέπει να αρχίζει
και να οργανώνεται πάνω σε ρεαλιστικές μαθηματικές καταστάσεις και πλαίσια από
τον πραγματικό κόσμο των παιδιών ούτως ώστε να συσχετίσουν τις κλασματικές
έννοιες με αυτά που ήδη γνωρίζουν. H έρευνα των Keijzer & Terwel (2003), της
οποίας τα θετικά αποτελέσματα παρουσιάσαμε σε προηγούμενο κεφαλαίο, πληρεί την
πιο πάνω παραδοχή αφού η διδακτική παρέμβαση που πραγματοποίησε, στηρίζεται
στις αρχές της Ρεαλιστικής Εκπαίδευσης Μαθηματικών (RME). Σύμφωνα με την
RME τα μαθηματικά πρέπει να συνδέονται με την πραγματικότητα, να είναι κοντά
στις εμπειρίες των παιδιών και να σχετίζονται με καταστάσεις της καθημερινής τους
ζωής, ταυτόχρονα, η μαθηματική γνώση δεν είναι μια έτοιμη-κατασκευασμένη γνώση
που διαβιβάζεται άμεσα στους μαθητές (Freudenthal, 1973). Τα μαθηματικά για την
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RME είναι μια ανθρώπινη δραστηριότητα η οποία μαθαίνεται στην πράξη (a human
activity and that one learns it by doing it). Ακόμη, σύμφωνα με τον Freudenthal
(1973), η χρήση επιστημονικά δομημένων προγραμμάτων σπουδών, στα οποία οι
μαθητές έρχονται αντιμέτωποι με έτοιμα μαθηματικά, είναι μια «αντι-διδακτική
αντιστροφή».

Οι

Keijzer & Terwel (2003) στη διδακτική παρέμβαση που πραγματοποίησαν

εισήγαγαν

με

χρησιμοποιώντας,

φυσικό

τρόπο

την

αριθμητική

γραμμή

στους

μαθητές,

αρχικά, ραβδόμορφα μοντέλα τα οποία αποτελούνταν από

ποικιλία υποδιαιρέσεων, με στόχο τη μέτρηση του μήκους, τα οποία ακολούθως
αντικαταστάθηκαν από γραμμικά μοντέλα αριθμήσης, τα οποία αποτελούνταν από
ποικιλία υποδιαιρέσεων και αφορούσαν καταστάσεις της καθημερινής ζωής όπως η
γραμμική απεικόνιση της κίνησης ενός ανελκυστήρα, του οποίου οι στάσεις ανάμεσα
στους ορόφους αντιστοιχούσαν σε διαφορετικές υποδιαιρέσεις της μονάδας. Οι
Keijzer & Terwel κατάφεραν ουσιαστικά να συνδυάσουν τις αρχές της Ρεαλιστικής
Εκπαιδεύσης Μαθηματικών και την αριθμητική γραμμή

στη διδασκαλία των

κλασμάτων και γι’ αυτό κατάφεραν να έχουν τόσο θετικά αποτελέσματα.

Στην παρούσα εργασία σχεδιάσαμε και πραγματοποιήσαμε, μια μικρότερης διάρκειας
διδασκαλία, από ότι στην έρευνα των Keijzer & Terwel (2003)
χρησιμοποιήσαμε

στην οποία

την αριθμητική γραμμή ως εξωτερική αναπαράσταση των

κλασμάτων, σε μια προσπάθεια να αναδείξουμε τους τρόπους με τους οποίους η
συγκεκριμένη αναπαράσταση συντελεί στην αναδιοργάνωση της γνώσης των
μαθητών για την έννοια του αριθμού. Η αριθμητική γραμμή εισάχθηκε, στη
διδασκαλία, μέσα από προβλήματα και καταστάσεις της καθημερινής ζωής όπως π.χ
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η μέτρηση αντικειμένων.

Η διδασκαλία αυτή καθώς και τα αποτελέσματα της,

παρουσιάζονται στο ερευνητικό κομμάτι της παρούσας εργασίας, το οποίο
ακολουθεί.
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Μέρος Β: H Έρευνα

4.1 ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΕΙΡΑΜΑΤΟΣ (Experimental design)
Υποθέσεις Έρευνας

Σύμφωνα με τη θεωρία της εννοιολογικής αλλαγής, η οποία αναπτύχθηκε στο
θεωρητικό μέρος της παρούσας εργασίας, η διαδικασία μάθησης δεν αποτελεί πάντα
διαδικασία εμπλουτισμού

των υπαρχουσών γνωστικών δομών, αλλά αντίθετα

υποστηρίζεται ότι αρκετές φορές απαιτείται ριζοσπαστική αναδιοργάνωση των
υπαρχόντων γνωστικών σχημάτων. Σε αυτές τις περιπτώσεις η μάθηση αποτελεί μια
δύσκολη και χρονοβόρα διαδικασία, η οποία εμπεριέχει τον κίνδυνο παρανοήσεων
από τους μαθητές. Πολλές από τις παρανοήσεις των μαθητών, οι οποίες
δημιουργούνται κατά την προσπάθεια της αναδιοργάνωσης, αποτελούν συνθετικά
μοντέλα τα οποία σκιαγραφούν τις προσπάθειες των μαθητών να προσαρμόσουν τη
νέα γνώση στα υπάρχοντα γνωστικά σχήματα. (Vosniadou 1994, 2001, 2002 as seen
in Stafylidοu & Vοsniadοu, 2004).

Βασική υπόθεση της έρευνας μας είναι ότι η κατανόηση των κλασμάτων από τους
μαθητές αποτελεί μια τέτοια περίπτωση σύγκρουσης της προϋπάρχουσας

με τη

καινούργια γνώση. Στο σχολείο οι μαθητές διδάσκονται πρώτα τους φυσικούς
αριθμούς και αργότερα τους ρητούς. Οι διαφορές ωστόσο φυσικών και ρητών είναι
πολλές : (α) ως προς τη συμβολική αναπαράσταση (1 αριθμός έναντι 2 αριθμών και
μιας διαχωριστικής γραμμής), (β) τη διάταξη (στα κλάσματα δεν υποστηρίζεται από
τη διαδοχή των φυσικών αριθμών), (γ)

τις πράξεις (στα κλάσματα ο

πολλαπλασιασμός και η διαίρεση μπορούν να κάνουν έναν αριθμό είτε μεγαλύτερο
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είτε μικρότερο, ταυτόχρονα η πρόσθεση και η αφαίρεση δεν υποστηρίζονται από τη
διαδοχή των φυσικών αριθμών). Επιπλέον στους φυσικούς αριθμούς υπάρχει ο
μικρότερος αριθμός ο οποίος είναι η μονάδα ενώ στους ρητούς δεν υπάρχει. Τέλος,
όσον αφορά τους φυσικούς αριθμούς υπάρχει προηγούμενος και επόμενος αριθμός,
και ανάμεσα σε δύο διαδοχικούς αριθμούς δεν υπάρχει άλλος (διακριτότητα).
Αντίθετα, στους ρητούς αριθμούς δεν υπάρχει ένας προηγούμενος και ένας επόμενος
αριθμός, γιατί

μεταξύ δυο διαδοχικών

αριθμών υπάρχουν άπειροι αριθμοί

(Stafylidοu & Vοsniadοu, 2004). Για τους πιο πάνω λόγους, υποθέσαμε ότι η γνώση
των φυσικών αριθμών έρχεται σε σύγκρουση και αποτελεί εμπόδιο για την
κατανόηση των ρητών και ότι για την απόκτηση της έννοιας του κλάσματος από τους
μαθητές, απαιτείται αναδιοργάνωση της γνώσης τους για τους φυσικούς αριθμούς.
Στην έρευνα που πραγματοποίησαν οι Stafylidοu &Vοsniadοu (2004), προσπαθώντας
να διερευνήσουν το πώς συντελείται η αναδιοργάνωση αυτή, χρησιμοποιώντας ένα
μεγάλο εύρος ηλικιών (Ε΄δημοτικού − Α΄Λυκείου), βρήκαν ότι αρκετοί μαθητές
είχαν δημιουργήσει συνθετικά μοντέλα στα οποία προσάρμοζαν τις αρχικές ιδέες που
είχαν για τους φυσικούς αριθμούς με την καινούργια γνώση των ρητών αριθμών. Εν
προκειμένω, οι μικρότεροι μαθητές του δείγματος αντιλαμβάνονταν το κλάσμα σαν 2
ανεξάρτητους φυσικούς αριθμούς (π.χ ένα κλάσμα μεγαλώνει όταν μεγαλώνει ο
αριθμητής του ή ο παρανομαστής του, ένα κλάσμα μεγαλώνει όταν μικραίνει ο
αριθμητής του ή ο παρανομαστής του, το μικρότερο κλάσμα είναι το 1/1). Σε άλλες
περιπτώσεις, οι μαθητές θεωρούσαν το κλάσμα ως μέρος της μονάδας και έτσι πάντα
μικρότερο από αυτήν. Στην διπλωματική

του εργασία ο Παντσίδης (2006),

υιοθετώντας το πιο πάνω επεξηγηματικό πλαίσιο, κατασκεύασε και χρησιμοποίησε
ένα ερωτηματολόγιο σύγκρισης 9 ζευγαριών κλασμάτων, με το οποίο προσπάθησε να
μελετήσει τις αντιλήψεις των μαθητών Ε΄ και Στ΄ δημοτικού γύρω από τα κλάσματα
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και να σκιαγραφήσει το προφίλ τους. Τα αποτελέσματά του ήρθαν σε απόλυτη
συμφωνία με τα αποτελέσματα των Stafylidοu & Vοsniadοu (2004). Πράγματι, οι
μαθητές της Ε΄ και Στ΄ δημοτικού αντιλαμβάνονταν το κλάσμα σαν 2 ανεξάρτητους
φυσικούς αριθμούς και έκαναν λάθη που βρίσκονταν σε συμφωνία με αυτό το
μοντέλο. Συγκεκριμένα, έκαναν λάθη είτε γιατί αντιλαμβάνονταν ως μεγαλύτερο το
κλάσμα που έχει τους μεγαλύτερους όρους (προφίλ 1), είτε γιατί αντιλαμβάνονταν ως
μεγαλύτερο το κλάσμα που έχει τους μικρότερους όρους, κάτι που αποτελεί
συνθετικό μοντέλο που πιθανόν να προέκυψε από την άρνηση του προηγούμενου
μοντέλου (προφίλ 2), είτε γιατί αντιλαμβάνονταν το κλάσμα ως πάντοτε μικρότερο
της μονάδας (προφίλ 3).
Με βάση το σκεπτικό αυτό, θελήσαμε να ελέγξουμε με το ερωτηματολόγιο Α (ένα
παρόμοιο με του Παντσίδη ερωτηματολόγιο σύγκρισης κλασμάτων, το οποίο
περιγράφουμε στη συνέχεια) εάν πράγματι τα παιδιά κάνουν τα αναμενόμενα λάθη
στις συγκρίσεις του ερωτηματολογίου.
Κατά το σχεδιασμό της έρευνας μας υποθέσαμε πως τα παιδιά θα κάνουν αντίστοιχα
με την έρευνα του Παντσίδη, λάθη, δηλαδή θα θεωρούν μεγαλύτερο το κλάσμα με
τους μεγαλύτερους ή τους μικρότερους όρους αλλά και ότι τα περισσότερα παιδιά θα
θεωρούν, ταυτόχρονα, το κλάσμα πάντα μικρότερο από τη μονάδα και αυτό γιατί η
έρευνα πραγματοποιήθηκε σε μαθητές της Δ΄ δημοτικού. Σύμφωνα με το αναλυτικό
πρόγραμμα των μαθηματικών, στις μικρές τάξεις η διδασκαλία των κλασμάτων
συντελείται σχεδόν εξ΄ ολοκλήρου με τη βοήθεια αναπαραστάσεων επιφάνειας
(πίττες, πίτσες, τετράγωνα κτλ.) και έτσι αναμένεται οι περισσότεροι μαθητές της Δ΄
τάξης δημοτικού να παρουσιάσουν τη παρανόηση ότι όλα τα κλάσματα είναι
μικρότερα της μονάδας.

63

Έχοντας ως βάση το θεωρητικό υπόβαθρο για τις εξωτερικές αναπαραστάσεις που
χρησιμοποιούνται κατά τη διδασκαλία των κλασμάτων, όπως αναπτύχθηκε στο
θεωρητικό κομμάτι της παρούσας εργασίας, υποθέσαμε

πως

τα συγκεκριμένα

συνθετικά μοντέλα και παρανοήσεις οφείλονται, σε μεγάλο βαθμό, στον τρόπο με τον
οποίο διδάσκονται οι μαθητές τα κλάσματα και στις εξωτερικές αναπαραστάσεις που
χρησιμοποιούνται κατά τη διδασκαλία.
Στόχος της έρευνας μας είναι να ελέγξουμε αν μια διδασκαλία, η οποία χρησιμοποιεί
την αριθμητική γραμμή ως εξωτερική αναπαράσταση των κλασμάτων, μπορεί να
βοηθήσει στην αντιμετώπιση των λαθών που κάνουν οι μαθητές.
Για το λόγο αυτό, στη δεύτερη φάση της έρευνάς μας, σχεδιάσαμε και
πραγματοποιήσαμε

διδακτικές

παρεμβάσεις (τις οποίες περιγράφουμε στη

συνέχεια), σε μια ομάδα μαθητών, στις οποίες χρησιμοποιήσαμε την αριθμητική
γραμμή ως εξωτερική αναπαράσταση.

Η αριθμητική γραμμή επιλέχθηκε γιατί μπορεί να αναπαραστήσει, ταυτόχρονα, τόσο
ρητούς και φυσικούς αριθμούς όσο και ισοδύναμα κλάσματα (διπλή αριθμητική
γραμμή) και έτσι θεωρούμε ότι μπορεί να

βοηθήσει αποτελεσματικά στην

αναδιοργάνωση της γνώσης του αριθμού, από τους μαθητές, όπως

αυτή

παρουσιάζεται στο πιο κάτω διάγραμμα.
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Αριθμός

Αριθμός

Φυσικός αριθμός

Φυσικός αριθμός

Κλάσμα

Διάγραμμα 1: Η αναδιοργάνωση της έννοιας του αριθμού (Σταφυλίδου, 2001)

Περαιτέρω, θεωρούμε πως η χρησιμοποίηση της αριθμητικής γραμμής ως εξωτερικής
αναπαράστασης των κλασμάτων,

μπορεί να συνεισφέρει ουσιαστικά στην

κατανόηση του κεντρικού ρόλου της έννοιας της αριθμητικής μονάδας, από τους
μαθητές, και να τους

βοηθήσει, κατά την αναπαράσταση των κλασμάτων, να

προχωρήσουν πέρα από αυτήν. Σύμφωνα με πολλούς ερευνητές, η μονάδα αποτελεί,
ένα σοβαρό εμπόδιο στην κατανόηση της έννοιας του κλάσματος το οποίο
διογκώνεται με τη χρήση αναπαραστάσεων επιφάνειας.

Τα αποτελέσματα της διδακτικής μας παρέμβασης, με τη χρήση της αριθμητικής
γραμμής, ως εξωτερικής αναπαράστασης των κλασμάτων, ελέγξαμε στην τρίτη φάση
της έρευνας μας, μέσω του ερωτηματολογίου σύγκρισης κλασμάτων Β (pοst −test).
Τα αποτελέσματα αυτά, ακόμα, κρίναμε σκόπιμο να ελεγχθούν μέσω τις σύγκρισης
με τα αποτελέσματα μιας ομάδας ελέγχου, καταλήγοντας έτσι στις εξής υποθέσεις:
1. Η πειραματική ομάδα θα έχει καλύτερη επίδοση από την ομάδα ελέγχου.
2. 0ι μαθητές

της πειραματικής ομάδας θα ξεπεράσουν την παρανόηση ότι το

κλάσμα είναι πάντα μικρότερο από τη μονάδα .
3. Θα υπάρξει αλλαγή στα προφίλ των μαθητών της πειραματικής ομάδας μετά τη
διδασκαλία.
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4.2 Μέθοδος

4.2.1 Συμμετέχοντες
Στην έρευνα συμμετείχαν 34 μαθητές της Δ΄ τάξης δημοτικού στους οποίους δόθηκε
το ερωτηματολόγιο σύγκρισης κλασμάτων Α (pre – test) το οποίο αποτελούνταν από
9 ερωτήσεις διάταξης κλασμάτων. Οι συμμετέχοντες

έπρεπε να επιλέξουν το

μεγαλύτερο κάθε φορά κλάσμα από 9 ζευγάρια κλασμάτων. Οι

μαθητές με τη

χαμηλότερη βαθμολογία (22 στο σύνολο) μοιράστηκαν στην πειραματική (11
μαθητές) και στην ομάδα ελέγχου (11 μαθητές). Οι 11 μαθητές που αποτελούσαν την
πειραματική ομάδα

χωρίστηκαν περαιτέρω σε υπο–ομάδες ανάλογα με το προφίλ

τους. Συνολικά σχηματίστηκαν 3 ομάδες. Η πρώτη ομάδα αποτελούνταν από 4
μαθητές, οι οποίοι σύμφωνα με την ανάλυση των απαντήσεων τους στο αρχικό
ερωτηματολόγιο θεωρούσαν μεγαλύτερο το κλάσμα που αποτελούνταν από τους
μεγαλύτερους όρους. Οι μαθητές αυτοί κατατάχθηκαν στο προφίλ 1. Η δεύτερη
ομάδα αποτελούνταν επίσης από 4 μαθητές, οι οποίοι θεωρούσαν μεγαλύτερο το
κλάσμα που αποτελούνταν από τους μικρότερους όρους. Οι συγκεκριμένοι μαθητές
κατατάχθηκαν στο προφίλ 2. Η τρίτη ομάδα συμπεριελάμβανε 3 μαθητές οι οποίοι
δεν μπορούσαν να καταταχθούν σε κάποιο από τα προηγούμενα προφίλ. Οι μαθητές
αυτοί κατατάχθηκαν στο προφίλ 3. Ταυτόχρονα και οι 11 μαθητές της πειραματικής
ομάδας, σύμφωνα με την ανάλυση των απαντήσεων τους, θεωρούσαν το κλάσμα
πάντα μικρότερο της μονάδας1.

1

Να υπενθυμίσουμε ότι οι μαθητές οι οποίοι αποτέλεσαν τελικά την πειραματική ομάδα και την ομάδα
ελέγχου επιλέχθηκαν μέσα από ένα μεγαλύτερο δείγμα μαθητών λόγω της χαμηλής τους επίδοσης.
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Η ίδια ανάλυση έγινε και για τους μαθητές της ομάδας ελέγχου όπου 6 μαθητές
κατατάχθηκαν στο προφίλ 1 και 5 μαθητές στο προφίλ 3. Και οι 11 μαθητές της
ομάδας ελέγχου θεωρούσαν το κλάσμα πάντα μικρότερο της μονάδας.

Οι μαθητές οι οποίοι αποτελούσαν την πειραματική ομάδα συμμετείχαν στη
διδακτική παρέμβαση (την οποία περιγράφουμε στη συνέχεια) και δε δέχθηκαν
κάποια άλλη διδασκαλία γύρω από τα κλάσματα κατά την περίοδο της διεξαγωγής
των διδακτικών συναντήσεων. Αντίθετα, στην ομάδα ελέγχου το μάθημα των
μαθηματικών διεξαγόταν κανονικά και κατά τη διάρκεια των συναντήσεων της
πειραματικής ομάδας, οι συγκεκριμένοι μαθητές διδάχθηκαν την πρόσθεση και την
αφαίρεση ομώνυμων κλασμάτων ενώ ασχολήθηκαν τουλάχιστον για μία διδακτική
ώρα (40 λεπτά) με την ισοδυναμία και σύγκριση κλασματικών μονάδων2 με τη
βοήθεια αναπαραστάσεων επιφάνειας.

Ερωτηματολόγιο σύγκρισης κλασμάτων Α (pre–test). Το ερωτηματολόγιο, το
οποίο όπως αναφέραμε περιείχε 9 ζευγάρια κλασμάτων, χρησιμοποιήθηκε για να
εκτιμηθούν οι αντιλήψεις των μαθητών γύρω από τα κλάσματα και να ελεγχθούν έτσι
τα γνωστικά προφίλ των μαθητών.

Για το σκοπό αυτό επιλέχθηκαν συγκεκριμένα ζευγάρια κλασμάτων, η διάταξη των
οποίων, από τους μαθητές, είτε σωστή είναι είτε λανθασμένη μπορεί να μας δώσει
πληροφορίες για τον τρόπο με τον οποίο, οι μαθητές αντιλαμβάνονται τα κλάσματα.
Για παράδειγμα στο πρώτο ζευγάρι κλασμάτων: 2/4 και ¾ η σωστή απάντηση ότι
δηλαδή το ¾ είναι το μεγαλύτερο κλάσμα θεωρείται ότι εμπίπτει

στο μοντέλο

2

Πιο συγκεκριμένα, ασχολήθηκαν με ορισμένες ισοδυναμίες κλασμάτων όπως 1/2 = 2/4 = 4/8, ¼ =
2/8, 6/8 = ¾.
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σύμφωνα με το οποίο μεγαλύτερο είναι το κλάσμα με τους μεγαλύτερους όρους
(προφίλ 1), ενώ η λάθος απάντηση ότι δηλαδή το 2/4 είναι το μεγαλύτερο κλάσμα
εμπίπτει στο μοντέλο σύμφωνα με το οποίο μεγαλύτερο είναι το κλάσμα με τους
μικρότερους όρους (προφίλ 2). Αντίθετα στο 2ο ζευγάρι κλασμάτων 1/8 και 1/3 η
σωστή απάντηση, ότι δηλαδή το 1/3 είναι το μεγαλύτερο κλάσμα, είναι σύμφωνη με
το μοντέλο ότι μεγαλύτερο είναι το κλάσμα με τους μικρότερους όρους (προφίλ 2)
ενώ η λανθασμένη απάντηση ότι το 1/8 είναι μεγαλύτερο, είναι σύμφωνη με το
μοντέλο ότι μεγαλύτερο είναι το κλάσμα με τους μεγαλύτερους όρους (προφίλ 1).

Αντίστοιχα στα ζευγάρια κλασμάτων 7 μέχρι 9 οι απαντήσεις των μαθητών μας
ενημερώνουν κατά πόσο υπάρχει η αντίληψη ότι το κλάσμα είναι πάντα μικρότερο
από τη μονάδα. Για να θεωρήσουμε ότι υπάρχει αυτή η αντίληψη ο μαθητής θα
πρέπει να απαντήσει σωστά στο 7ο ζευγάρι κλασμάτων ( 4/5 και 1) και λανθασμένα
στα άλλα δύο ζευγάρια ( 3/2 και 1, 4/3 και 1 1/3).
Στον παρακάτω πίνακα φαίνονται οι απαντήσεις που θα πρέπει να έχουν οι μαθητές
για να καταταχθούν στα αντίστοιχα προφίλ ( με περιθώριο μιας διαφορετικής
απάντησης).
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Συγκρίσεις

Προφίλ 1

Προφίλ 2

1η .

<

>

2η

>

<

3η .

>

<

4η.

<

>

5η.

<

<

6η

<

>

Όλα τα
κλάσματα
μικρότερα της
μονάδας

7η.

1

<

8η .

1

<

9η.

1

<

Με βάση τις απαντήσεις των μαθητών στις συγκρίσεις 1 – 6 του ερωτηματολογίου
σχηματίζονται 3 προφίλ μαθητών :


Οι μαθητές με προφίλ 1 ήταν οι μαθητές που απαντούσαν

με βάση το

μοντέλο ότι μεγαλύτερο κλάσμα είναι αυτό με τους μεγαλύτερους όρους.
όρους (με περιθώριο μιας διαφορετικής απάντησης).


Οι μαθητές με προφίλ 2

ήταν οι μαθητές που απαντούσαν με βάση το

μοντέλο ότι μεγαλύτερο κλάσμα είναι αυτό που αποτελείται από τους
μικρότερους όρους (με περιθώριο μιας διαφορετικής απάντησης).


Οι μαθητές με προφίλ 3 ήταν οι μαθητές που δεν απαντούσαν με
συστηματικό τρόπο ανάλογα με το πρώτο ή το δεύτερο μοντέλο και έτσι δεν
μπορούσαν να καταταχθούν σε κάποιο από τα προηγούμενα προφίλ.
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Με βάση τις απαντήσεις των μαθητών στις συγκρίσεις 7–9 έχουμε μια επιπρόσθετη
πάρα πολύ σημαντική πληροφορία η οποία έχει να κάνει με το αν οι μαθητές θεωρούν
ή όχι το κλάσμα πάντα μικρότερο από την μονάδα.

Ερωτηματολόγιο σύγκρισης κλασμάτων Β (pοst – test)

Το ερωτηματολόγιο σύγκρισης κλασμάτων Β είναι παρόμοιο με το ερωτηματολόγιο
σύγκρισης κλασμάτων Α και ισχύουν οι ίδιες διατάξεις για τη δημιουργία των προφίλ
των μαθητών.

Συγκρίσεις

Προφίλ 1

Προφίλ 2

1η .

>

<

2η .

<

>

3η.

>

<

4η.

<

>

5η.

<

>

6η

<

>

7η.

<

1

>

8η .
9η.

Όλα τα
κλάσματα
μικρότερα της
μονάδας

1

<
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4.2.3 Διαδικασίες

Ερωτηματολόγια

σύγκρισης

κλασμάτων:

Τα

ερωτηματολόγια

σύγκρισης

κλασμάτων Α και Β δόθηκαν στους συμμετέχοντες μέσα στην τάξη τους. Το
ερωτηματολόγιο σύγκρισης κλασμάτων Β δόθηκε στους συμμετέχοντες (πειραματική
ομάδα και ομάδα ελέγχου) ένα μήνα περίπου μετά το ερωτηματολόγιο Α όταν είχαν
τελειώσει οι 4 συναντήσεις με την πειραματική ομάδα.

Διδακτική παρέμβαση.

Η διδακτική παρέμβαση πραγματοποιήθηκε με 4

συναντήσεις των 20 λεπτών για κάθε ομάδα (μία συνάντηση την εβδομάδα για 1
μήνα περίπου). Αυτό έγινε γιατί η αριθμητική γραμμή αποτελεί σίγουρα μια πιο
ανοίκεια και πιο αφηρημένη αναπαράσταση από την αναπαράσταση του κλάσματος
ως μέρος μιας επιφάνειας ή την αναπαράσταση του κλάσματος ως μέρος ενός
συνόλου που ήδη γνωρίζουν οι μαθητές. Για το λόγο αυτό θεωρήσαμε πως η
διδασκαλία θα έπρεπε να μοιραστεί σε μικρές συναντήσεις

έτσι ώστε να μην

κουράζονται οι μαθητές και να μπορούν να μένουν συγκεντρωμένοι.
Για τον ίδιο λόγο, επιλέξαμε η διδασκαλία να ξεκινά με καταστάσεις κοντά στις
καθημερινές εμπειρίες των παιδιών (μετρήσεις αποστάσεων με λωρίδες χαρτονιών)
και αργότερα να οδηγείται στη χρήση της πιο αφηρημένης αριθμητικής γραμμής.
Στην επιλογή των κατάλληλων

δραστηριοτήτων, σημαντικό ρόλο διαδραμάτισε ο

οδηγός διδασκαλίας κλασμάτων των Siegler & Faziο (Educatiοnal Practices Series –
22, 2011).

Στην A΄, Β΄ και Δ΄ συνάντηση, οι δραστηριότητες και τα φύλλα εργασίας (φύλλα
εργασίας 1, 2, 4) ήταν ίδια και για τις τρεις ομάδες ενώ στην Γ΄ συνάντηση, οι
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δραστηριότητες ήταν σχεδιασμένες ανάλογα με το προφίλ της κάθε ομάδας (φύλλα
εργασίας 3.1, 3.2, 3.3).

Διδακτικά υλικά: Εκτός από τα φύλλα εργασίας χρησιμοποιήθηκαν

λωρίδες

χαρτονιών που αναπαριστούσαν τη μονάδα, το ½ και το ¼ καθώς και πλαστικές
λωρίδες κλασμάτων (Fractiοn tiles)

Διδακτικές

Διάρκεια

Στόχοι

20΄

Οι μαθητές να κατανοήσουν ότι τα κλάσματα είναι αριθμοί

Συναντήσεις
Α΄

και έχουν όλες τις ιδιότητες των αριθμών.

Β΄

20΄

Οι μαθητές να μάθουν να φτιάχνουν και να χρησιμοποιούν
αριθμητικές γραμμές.

Γ΄

20΄

Αισθητοποίηση των κλασμάτων με τη χρήση της αριθμητικής
γραμμής.

Τοποθέτηση

και

σύγκριση

κλασμάτων

σε

αριθμητικές γραμμές.

Δ΄

20΄

Οι μαθητές να κατανοήσουν ότι ένα κλάσμα μπορεί να είναι
μικρότερο, ίσο ή μεγαλύτερο από τη μονάδα.
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A΄ Συνάντηση: Τα κλάσματα είναι αριθμοί και έχουν όλες τις ιδιότητες των
αριθμών.

Η πρώτη συνάντηση ξεκίνησε με μια μικρή συζήτηση μέσα από οποία θελήσαμε να
φανεί η αξία των κλασμάτων, κυρίως

στην καθημερινότητά μας, δηλαδή ότι

χρειαζόμαστε τα κλάσματα για πιο ακριβείς μετρήσεις. Αυτό πραγματοποιήθηκε με
ερωτήσεις του τύπου « Πώς μπορώ να περιγράψω την ποσότητα ζάχαρης σε μια
συνταγή για μπισκότα, η οποία είναι μεγαλύτερη από ένα φλιτζάνι και μικρότερη
από δύο;».

Στη συνέχεια, πραγματοποιήθηκαν κάποιες δραστηριότητες μέτρησης που στόχο
είχαν να κατανοήσουν οι μαθητές ότι τα κλάσματα είναι αριθμοί και μπορούμε να τα
χρησιμοποιήσουμε όπως και τους φυσικούς αριθμούς για να κάνουμε μετρήσεις.
Αρχικά, στους

μαθητές δόθηκαν

λωρίδες χαρτιού (που αντιστοιχούσαν στην

μονάδα) για να μετρήσουν διάφορα αντικείμενα μέσα στην τάξη (το θρανίο, τον
πίνακα, ένα βιβλίο). Όταν η λωρίδα δεν ήταν αρκετή για να γίνουν ακριβείς
μετρήσεις δίνονταν στους μαθητές λωρίδες που αντιστοιχούσαν σε κλασματικές
μονάδες της αρχικής λωρίδας ( το ½ και το ¼). Στη συνέχεια ζητήθηκε από τους
μαθητές να μετρήσουν διάφορα αντικείμενα πρώτα με την αρχική λωρίδα και
αργότερα με κομμάτια της αρχικής (το ¼, το ½). Στους μαθητές επισημάνθηκε πως
το μέγεθος του αντικειμένου παραμένει το ίδιο, απλά διαφορετικοί τρόποι μέτρησης
επιτρέπουν μεγαλύτερη ακρίβεια. Στη συνέχεια παρουσιάστηκαν οι λωρίδες
κλασμάτων (fractiοns tiles) σε μια προσπάθεια να συνειδητοποιήσουν οι μαθητές ότι
το μέγεθος μιας λωρίδας κλάσματος π.χ το 1/6 καθορίζεται από το μέγεθος μιας
αρχικής λωρίδας (αποτελεί το 1/6 της συγκεκριμένης λωρίδας) .
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Λίγο πριν το τέλος της συνάντησης επιχειρήθηκε μια εισαγωγή στην αριθμητική
γραμμή με το φύλλο εργασίας 1. Στο συγκεκριμένο φύλλο εργασίας υπήρχαν 2
αριθμητικές γραμμές ίσου μήκους, η μία χωρισμένη σε 6 κομμάτια και η άλλη
χωρισμένη σε 3 (βλ. εικόνα 1). Στην πρώτη αριθμητική γραμμή φαινόταν ένας
σκύλος ο οποίος διένυσε τα 4 από τα 6 κομμάτια ( δηλ. τα 4/6) και στην δεύτερη
φαινόταν ένας λαγός ο οποίος διένυσε τα 2 από τα 3 κομμάτια (δηλ. τα 2/3). Οι
μαθητές έπρεπε να απαντήσουν σε διάφορες ερωτήσεις, μέσα από τις απαντήσεις των
οποίων οδηγούνταν στο συμπέρασμα ότι η ίδια απόσταση μπορεί να αναπαρασταθεί
με διαφορετικούς (κλασματικούς ) τρόπους.

Εικόνα 1: Οι αριθμητικές γραμμές στο φύλλο εργασίας 1
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Β΄συνάντηση: Πώς φτιάχνω και χρησιμοποιώ μια αριθμητική γραμμή.

Η Β΄συνάντηση είχε ως κύριο στόχο να καταλάβουν οι μαθητές πως φτιάχνεται και
πως χρησιμοποιείται μια αριθμητική γραμμή έτσι ώστε να μην την θεωρήσουν μια
αυθαίρετη αναπαράσταση η οποία δεν μπορεί να τους βοηθήσει. Οι μαθητές
παρακολούθησαν από την αρχή ολόκληρη τη διαδικασία της δημιουργίας μιας
αριθμητικής γραμμής: Δημιουργήσαμε στον πίνακα ένα ευθύγραμμο τμήμα το οποίο
αρχικά χωρίσαμε σε 3 ίσα μέρη (τοποθετούνται οι αριθμοί 0, 1, 2) και στη συνέχεια
ανακοινώσαμε ότι θέλουμε να χωρίσουμε την αριθμητική γραμμή σε τρίτα. Μετά
από συζήτηση με την ομάδα για το πώς θα γίνει αυτό, τοποθετήσαμε σε ίσες
αποστάσεις μεταξύ του 0 και του 1 δύο σημαδάκια. Τονίσαμε πως για ν = 3 ίσα
μέρη χρειάζομαι ν–1 = 2 σημαδάκια. Αυτό θεωρήθηκε αναγκαίο γιατί σύμφωνα με
την έρευνα των Behr & Bright (1984), οι μαθητές έχουν την τάση να μετρούν τα
σημάδια, αντί τα ενδιάμεσα των σημαδιών, για κομμάτια. Το ίδιο κάναμε και για το
υπόλοιπο κομμάτι της αριθμητικής γραμμής δηλαδή από το 1 μέχρι το 2.
Προτιμήσαμε να δημιουργήσουμε μια αριθμητική γραμμή που να μην τελειώνει στο 1
γιατί σύμφωνα με τη Ni (2002) μια συνηθισμένη δυσκολία που αντιμετωπίζουν οι
μαθητές με την αριθμητική γραμμή είναι η θεώρηση ολόκληρης της αριθμητικής
γραμμής ως τη μονάδα ακόμα και όταν το μήκος της είναι μεγαλύτερο από το 1. Στη
συνέχεια ζητήσαμε από τους μαθητές να ονομάσουν όλα

τα σημαδάκια της

αριθμητικής γραμμής (0/3, 1/3, 2/3, 3/3, 4/3, 5/3, 6/3). Ακολούθως εστιάσαμε, μέσα
από συζήτηση, στο γεγονός ότι τα 3/3 και το 1 βρίσκονται στην ίδια θέση καθώς και
τα 6/3 και το 2 και έτσι οδηγηθήκαμε στο συμπέρασμα ότι οι φυσικοί αριθμοί είναι
και αυτοί κλάσματα.
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Για να βοηθήσουμε τους μαθητές να κατανοήσουν ακόμα περισσότερο την
αριθμητική γραμμή, τους ζητήσαμε να προσπαθήσουν να δημιουργήσουν μόνοι τους
μία αριθμητική γραμμή από το 0 μέχρι το 1 η οποία να είναι χωρισμένη σε έκτα και
να βρουν το κλάσμα 5/6. Τέλος, δόθηκε στους μαθητές το φύλλο εργασίας 2 στο
οποίο υπήρχαν έτοιμες 8 αριθμητικές γραμμές (βλ. εικόνα 2) οι οποίες ξεκινούσαν
από το 0 και τελείωναν στο 1, χωρισμένες με τη σειρά σε 2α, 3α, 4α , 5α, 6α, 8α, 10α
και 12α και οι μαθητές θα έπρεπε: (α) να συμπληρώσουν κάποια κλάσματα που
λείπουν σε κάθε αριθμητική γραμμή και (β) να κυκλώσουν στις αριθμητικές γραμμές
όσα κλάσματα είναι στην ίδια θέση με το ½ ( ισοδυναμία κλασμάτων).

Εικόνα 2: Οι αριθμητικές γραμμές στο φύλλο εργασίας 2
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Γ΄συνάντηση: Οι μαθητές τοποθετούν και συγκρίνουν κλάσματα στην
αριθμητική γραμμή.

Όπως έχουμε προαναφέρει, η συνάντηση αυτή ήταν διαμορφωμένη ανάλογα με το
προφίλ της κάθε ομάδας. Πιο συγκεκριμένα, έγινε μια προσπάθεια ως προς στο να
επέλθει γνωστική σύγκρουση με ειδικά διαμορφωμένες για την κάθε ομάδα
δραστηριότητες, έτσι ώστε να ξεπεραστούν οι παρανοήσεις των μαθητών με προφίλ
1 και 2. Ταυτόχρονα στην ομάδα των μαθητών με προφίλ 3 δεν επιχειρήθηκε η
πρόκληση γνωστικής σύγκρουσης, αφού εκ των πραγμάτων τα λάθη

της

συγκεκριμένης ομάδας δεν μπορούσαν να ενταχθούν σε κάποιο μοντέλο, το οποίο θα
μπορούσε να καταρριφθεί μέσω της συγκεκριμένης διαδικασίας.
Στην πρώτη ομάδα μαθητών, την οποία αποτελούσαν οι μαθητές με

προφίλ 1,

δηλαδή οι μαθητές οι οποίοι θεωρούσαν μεγαλύτερο το κλάσμα με τους
μεγαλύτερους όρους, χρησιμοποιήθηκε το φύλλο εργασίας 3.1. Στη δεύτερη ομάδα,
την οποία αποτελούσαν οι μαθητές με προφίλ 2, οι οποίοι θεωρούσαν μεγαλύτερο το
κλάσμα με τους μικρότερους όρους, χρησιμοποιήθηκε το φύλλο εργασίας 3.2. Στην
τρίτη ομάδα μαθητών, την οποία αποτελούσαν οι μαθητές με προφίλ 3, δηλαδή οι
μαθητές οι οποίοι δεν μπορούσαν να κατηγοριοποιηθούν σε κανένα από τα δύο
προηγούμενα προφίλ χρησιμοποιήθηκε το φύλλο εργασίας 3.3. Στο συγκεκριμένο
φύλλο εργασίας χρησιμοποιήθηκαν αριθμητικές γραμμές

τόσο από το φύλλο

εργασίας 3.1 όσο και από το φύλλο εργασίας 3.2, σε μια προσπάθεια καλύτερης
κατανόησης της έννοιας του κλάσματος από τη συγκεκριμένη ομάδα.
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Και στα τρία φύλλα εργασίας οι μαθητές τοποθετούσαν και σύγκριναν κλάσματα σε
αριθμητικές γραμμές, οι οποίες ήταν ήδη μοιρασμένες σε τρίτα, όγδοα κ.ο.κ. O
τρόπος αυτός επιλέχθηκε ώστε να μειωθεί ο βαθμός δυσκολίας για τους μαθητές.
Η πρώτη αριθμητική γραμμή ήταν μια διπλή αριθμητική γραμμή η οποία ήταν
χωρισμένη από την πάνω πλευρά σε όγδοα και από την κάτω σε τρίτα. Αυτό έγινε
για να ευκολυνθούν οι μαθητές στις συγκρίσεις κλασμάτων με διαφορετικούς
παρανομαστές. Στο φύλλο εργασίας 3.1 ζητείται από τους μαθητές να βρουν και να
συγκρίνουν τα κλάσματα 3/8 και 5/8, 2/3 και 1/3, 1 και 8/8, 2/8 και 1/3, 4/8 και 2/3.
Τα δύο τελευταία ζευγάρια κλασμάτων επιλέχθηκαν έτσι ώστε η σωστή απάντηση να
έρχεται σε αντίθεση με την πεποίθηση των μαθητών ότι το μεγαλύτερο κλάσμα είναι
αυτό με τους μεγαλύτερους όρους (2/8< 1/3, 4/8 <2/3).
Στο φύλλο εργασίας 3.2 αντίστοιχα τροποποιούνται τα δύο τελευταία ζευγάρια και
έτσι ζητείται από τους μαθητές να συγκρίνουν τα κλάσματα 1/3 και 3/8 και τα 2/3
και 17/8. Και σε αυτή την περίπτωση η σωστή απάντηση έρχεται σε αντίθεση με την
πεποίθηση της συγκεκριμένης ομάδας μαθητών ότι μεγαλύτερο κλάσμα είναι αυτό με
τους μικρότερους όρους (1/3 <3/8, 2/3 < 7/8).
Στο φύλλο εργασίας 3.3 δεν γίνεται κάποια προσπάθεια γνωστικής σύγκρουσης παρά
μία προσπάθεια κατανόησης ότι τόσο ο αριθμητής όσο και ο παρανομαστής
συμβάλλουν στην διαμόρφωση του μεγέθους ενός κλάσματος (κλάσμα: σχέση/
αναλογία αριθμητή/ παρανομαστή). Έτσι οι μαθητές της τρίτης ομάδας πέραν από τις
3 κοινές αρχικές συγκρίσεις συγκρίνουν το 1/3 και τα 3/8 (όπως η πρώτη ομάδα) και
τα 4/8 με τα 2/3 (όπως η δεύτερη ομάδα).
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Εικόνα 3: Η διπλή αριθμητική γραμμή όπως χρησιμοποιήθηκε στο φύλλο εργασίας 3.1

Η δεύτερη αριθμητική γραμμή αποτελεί μια αριθμητική γραμμή με ελάχιστους
όρους (minimal number line). Χρησιμοποιήθηκε αυτό το είδος αριθμητικής γραμμής
έτσι ώστε οι μαθητές να σκέφτονται τη θέση ενός κλάσματος σε σχέση με κάποια
δοσμένα κλάσματα – σταθμούς. Στη συγκεκριμένη αριθμητική γραμμή είναι
προσημειωμένα το 0, το ½, και το 1. Στο φύλλο εργασίας 3.1 ζητείται από τους
μαθητές να τοποθετήσουν το 1/7 στην αριθμητική γραμμή ενώ στα φύλλα εργασίας
3.2 και 3.3 ζητείται από τους μαθητές να τοποθετήσουν το 6/7 στην αριθμητική
γραμμή. Και στις δύο περιπτώσεις τα κλάσματα τοποθετούνται κατά προσέγγιση, σε
μια προσπάθεια να καταρριφθούν οι αρχικές πεποιθήσεις των μαθητών της πρώτης
ομάδας ότι το 1/7 θα είναι μεγαλύτερο από το ½ και της δεύτερης ομάδας ότι το 6/7
θα είναι μικρότερο από το ½. Όπως γίνεται κατανοητό και σε αυτήν την περίπτωση ο
στόχος ήταν να υπάρξει γνωστική σύγκρουση στις πρώτες ομάδες των μαθητών με
προφίλ 1 και 2. Όσον αφορά τώρα την τρίτη ομάδα, η προσπάθεια που γίνεται είναι οι
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μαθητές να κατανοήσουν τα μεγέθη των κλασμάτων συγκρίνοντας τα με κλάσματα
όπως είναι το ½ ή η μονάδα.

Εικόνα 4: Η αριθμητική γραμμή με ελάχιστους όρους όπως χρησιμοποιήθηκε στο φύλλο
εργασίας 3.1.

Τέλος, στην τρίτη αριθμητική γραμμή, η οποία είναι χωρισμένη σε τέταρτα ζητείται
από τους μαθητές να συγκρίνουν την απόσταση μεταξύ δύο κλασμάτων. Στα φύλλα
εργασίας 3.1 και 3.3 ζητείται από τους μαθητές να τοποθετήσουν το 1/12 στην
αριθμητική γραμμή

και να συγκρίνουν κατά πόσο είναι πιο κοντά στο ¼ ή στο 0.

Αντίστοιχα στο φύλλο εργασίας 3.2 ζητείται από τους μαθητές να τοποθετήσουν το
11/12 στην αριθμητική γραμμή και να συγκρίνουν κατά πόσο είναι πιο κοντά στο ¾
ή στο 1. Και σε αυτήν την περίπτωση βλέπουμε να

επιτελείται ο στόχος της

γνωστικής σύγκρουσης των ομάδων 1 και 2.

Εικόνα 5: Η τελευταία αριθμητική γραμμή στο φύλλο εργασίας 3.1

80

Δ΄ συνάντηση: Ένα κλάσμα μπορεί να είναι μικρότερο, ίσο ή μεγαλύτερο από τη
μονάδα.
Η τέταρτη και τελευταία συνάντηση είχε ως στόχο την δημιουργία γνωστικής
σύγκρουσης με την κοινή, για όλους τους μαθητές αρχικά, πεποίθηση ότι ένα κλάσμα
είναι πάντα μικρότερο από τη μονάδα. Στους μαθητές δόθηκε το φύλλο εργασίας 4
στο οποίο υπήρχαν στο α΄ μέρος έτοιμες αριθμητικές γραμμές χωρισμένες σε 5α, 6α ,
8α κτλ. οι οποίες αποτελούνταν από καταχρηστικά κλάσματα και φυσικούς αριθμούς
μεγαλύτερους από το 1. Oι μαθητές έπρεπε να συμπληρώσουν τις κενές θέσεις των
αριθμητικών γραμμών με καταχρηστικά κλάσματα και φυσικούς αριθμούς

Εικόνα 6: Oι αριθμητικές γραμμές που χρησιμοποιήθηκαν στο πρώτο μέρος του φύλλου
εργασίας 4.
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Στο

β΄μέρος

του

φύλλου

εργασίας

υπήρχαν

αριθμητικές

γραμμές

με

προσημειωμένους μόνο φυσικούς αριθμούς, χωρισμένες ωστόσο σε 3α, 2α ,4α κτλ.
Από τους μαθητές ζητήθηκε να βρουν και να τοποθετήσουν πάνω στις αριθμητικές
γραμμές τόσο φυσικούς αριθμούς όσο και κλάσματα που αποτελούνταν από τους
ίδιους φυσικούς αριθμούς. Π.χ σε μια αριθμητική γραμμή χωρισμένη σε 2 α και με
προσημειωμένους τους φυσικούς αριθμούς από το 0 μέχρι το 5 ζητήθηκε να βρεθεί
το 5/2 , το 2 και το 5. Αυτό έγινε (α) για να εξυπηρετηθεί ο αρχικός στόχος της
συνάντησης, δηλαδή να εξοικειωθούν στο χειρισμό κλασμάτων μεγαλύτερων της
μονάδας

αλλά

και

(β) για να ξεπεράσουν την τάση

τους να χειρίζονται τα

κλάσματα ως φυσικούς αριθμούς π.χ να τοποθετούν το ¾ μεταξύ του 3 και του 4.

Εικόνα 7: Οι αριθμητικές γραμμές που χρησιμοποιήθηκαν στο β΄ μέρος του φύλλου
εργασίας 4.
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4.3 Αποτελέσματα:
Τα αποτελέσματα παρουσιάζονται σε τρεις ενότητες, μία για κάθε ερευνητική
υπόθεση (όπως παρουσιάζονται στον πίνακα 1). Κύριο μέλημα μας είναι να
ερευνήσουμε αν η διδασκαλία σε ομάδες με τη χρήση αριθμητικών γραμμών η οποία
είναι σχεδιασμένη ανάλογα με τα προφίλ των μαθητών, μπορεί να βελτιώσει τις
επιδόσεις των μαθητών στα κλάσματα σε σχέση με μια ομάδα ελέγχου. Ακόμα αν
μπορεί να βοηθήσει στο να ξεπεραστεί η συνήθης παρανόηση των μαθητών ότι το
κλάσμα είναι πάντα μικρότερο της μονάδας και τέλος αν μπορεί να επιφέρει
γνωστική σύγκρουση και αλλαγή στα προφίλ των μαθητών, κάτι που θα σήμαινε την
αναδιοργάνωση της γνώσης τους για τους φυσικούς και ρητούς αριθμούς.

Ερευνητικές υποθέσεις
1. Η πειραματική ομάδα θα έχει
καλύτερη επίδοση από την ομάδα
ελέγχου.

2. 0ι μαθητές της πειραματικής
ομάδας θα ξεπεράσουν την
παρανόηση ότι το κλάσμα είναι
πάντα μικρότερο από τη μονάδα .
3. Θα υπάρξει αλλαγή στα προφίλ
των μαθητών της πειραματικής
ομάδας μετά τη διδασκαλία.

Πηγές Δεδομένων

Αναλύσεις

Ερωτηματολόγια
σύγκρισης κλασμάτων Α
και Β (σωστές
απαντήσεις)
πειραματικής ομάδας και
ομάδας ελέγχου.



Ερωτηματολόγια
σύγκρισης κλασμάτων Α
και Β ( Συγκρίσεις
κλασμάτων αρ. 7, 8, 9)
πειραματικής ομάδας και
ομάδας ελέγχου.
Ερωτηματολόγια
σύγκρισης κλασμάτων Α
και Β ( Συγκρίσεις
κλασμάτων αρ. 1 –6 )
πειραματικής ομάδας.







Στατιστικό κριτήριο t
– test για συγκρίσεις
μέσων όρων
πειραματικής ομάδας
και ομάδας ελέγχου.
Ατομικές συγκρίσεις
των μαθητών κάθε
ομάδας.
Συγκριτικοί πίνακες
για την
διαφοροποίηση της
συγκεκριμένης
αντίληψης στις δύο
ομάδες.
Συγκριτικοί πίνακες
για τη
διαφοροποίηση των
προφίλ των μαθητών
της πειραματικής
ομάδας.
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4.3.1 Επιδράσεις στις επιδόσεις των μαθητών.

Για να καθορίσουμε το κατά πόσο η διδασκαλία σε ομάδες με τη χρήση αριθμητικών
γραμμών βελτίωσε την κατανόηση των μαθητών γύρω από τα κλάσματα, συγκρίναμε
τις επιδόσεις της πειραματικής ομάδας και της ομάδας ελέγχου στα ερωτηματολόγια
σύγκρισης κλασμάτων Α (pre– test) και Β (pοst – test).
Στην εικόνα 1 υπάρχουν διαγράμματα πλαισίου στα οποία φαίνεται η επίδοση των
μαθητών της πειραματικής ομάδας και της ομάδας ελέγχου στα 2 ερωτηματολόγια.
Στο πρώτο ερωτηματολόγιο (pre– test)

φαίνεται

ότι η διακύμανση των

αποτελεσμάτων είναι παρόμοια. Αυτό είναι αναμενόμενο γιατί οι δύο ομάδες μαζί
αποτελούσαν τους μαθητές με την χαμηλότερη βαθμολογία στο pre – test, οι οποίοι
ακολούθως μοιράστηκαν στην πειραματική και στην ομάδα ελέγχου.
Οι μέσοι όροι στο ερωτηματολόγιο Α (pre – test) για την πειραματική ομάδα και την
ομάδα ελέγχου ήταν 3 ( με τυπική απόκλιση 1,18) και 3,45 (με τ.α. 0,52) αντίστοιχα,
με τη διαφορά τους φυσικά να μην είναι στατιστικά σημαντική (t (20)= – 1,166 ns).
Στο ερωτηματολόγιο σύγκρισης κλασμάτων Β (pοst – test), το οποίο ως γνωστό
πραγματοποιήθηκε μετά τη διδασκαλία , οι μέσοι όροι διαφοροποιήθηκαν ως εξής:
Πειραματική ομάδα 5,18 (τ. α. 1,6) και ομάδα ελέγχου 4,55 (τ.α 1,8).

Ερωτ. Α

Ερωτ. Β

Μέσος

Τυπική

Ομάδα

όρος

Απόκλιση

Πειραματική

3,00

1,183

Ελέγχου

3,45

0,522

Πειραματική

5,18

1,601

Ελέγχου

4,55

1,809

Εικόνα 8: Μέσοι όροι επίδοσης πειραματικής ομάδας και ομάδας ελέγχου.
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Ουσιαστικά παρατηρείται μια αύξηση 2,18 μονάδων για την πειραματική ομάδα και
1,1 μονάδων για την ομάδα ελέγχου. Για σκοπούς σύγκρισης των μέσων όρων των
δύο ομάδων εφαρμόστηκε το στατιστικό κριτήριο t– test το οποίο κατέδειξε ότι η
διαφορά στους μέσους όρους των δύο ερωτηματολογίων ήταν στατιστικά σημαντική
μόνο για την πειραματική ομάδα ( t (10) = – 4,203, p<0,05) και όχι για την ομάδα
ελέγχου ( t(10)= – 1,671, ns)

Εάν προχωρήσουμε, ακόμα, σε μια πιο ποιοτική ανάλυση των δεδομένων μας, θα
παρατηρήσουμε ότι όλοι οι μαθητές της πειραματικής ομάδας σημείωσαν αύξηση των
σωστών απαντήσεων τους, από το πρώτο στο δεύτερο ερωτηματολόγιο πλην δύο
μαθητών που παρέμειναν στάσιμοι (βλέπε πίνακες 1.1 & 1.2). Αντίθετα στην ομάδα
ελέγχου 4 μαθητές παρουσίασαν μείωση των σωστών απαντήσεων τους από το πρώτο
στο δεύτερο ερωτηματολόγιο, όπως φαίνεται στον παρακάτω πίνακα.. Αυτό είναι
σημαντικό γιατί δείχνει ότι η αριθμητική γραμμή ως εξωτερική αναπαράσταση αν
χρησιμοποιηθεί με σωστό τρόπο κατά τη διδασκαλία όχι μόνο δεν μπερδεύει (όπως
δείχνουν άλλες έρευνες) αλλά αντίθετα μπορεί να βοηθήσει ουσιαστικά στην
κατανόηση των κλασμάτων.
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Πειραματική ομάδα

Ομάδα ελέγχου
Ερ. Β
(Pοst-test)
7
5
5

Μαθητής

1
2
3

Ερ. Α
(Pre-test)
4
4
0

4
5
6
7

4
4
3
2

8
9
10
11

Μαθητής

1
2
3

Ερ. Α
(Pre-test)
3
3
3

Ερ. Β
(Pοst-test)
7
7
6

8
6
6
6

4
5
6
7

4
3
4
3

6
5
3
5

3
3
3

3
4
3

8
9
10

4
4
3

2
3
3

3

4

11

4

3

Πίνακες 1.1 & 1.2: Oι πίνακες παρουσιάζουν το σύνολο των σωστών απαντήσεων που
έδωσαν οι μαθητές στα ερωτηματολόγια σύγκρισης κλασμάτων Α και Β.

4. 3. 2. Επιδράσεις στην αντίληψη των μαθητών ότι όλα τα κλάσματα είναι
μικρότερα της μονάδας.

Όπως αναφέραμε και στην αρχή του ερευνητικού μέρους της εργασίας μας, μετά από
την ανάλυση των απαντήσεων των μαθητών στις ερωτήσεις 7 – 9 του
ερωτηματολογίου σύγκρισης κλασμάτων Α (pre −test), φάνηκε πως

και οι 22

μαθητές που συμμετείχαν στην έρευνα (πειραματική ομάδα: 11 μαθητές και ομάδα
ελέγχου: 11 μαθητές) θεωρούσαν πάντοτε το κλάσμα ως μικρότερο της μονάδας. Το
γεγονός αυτό θεωρείται αναμενόμενο γιατί (α) επιλέξαμε τους 22 μαθητές από ένα
μεγαλύτερο δείγμα μαθητών της Δ΄ τάξης λόγω της χαμηλής τους επίδοσης στο
ερωτηματολόγιο.

Οι χαμηλές επιδόσεις των μαθητών στα κλάσματα όπως είναι
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γνωστό (και θεωρείται δεδομένο στην παρούσα εργασία) οφείλεται σε μεγάλο βαθμό
σε διαφόρων ειδών παρανοήσεις και συνθετικά μοντέλα στα οποία ανήκει και η
συγκεκριμένη αντίληψη και (β) η έρευνα πραγματοποιήθηκε σε μαθητές της Δ΄
τάξης δημοτικού και ως εκ τούτου οι μαθητές αυτοί έχουν δεχθεί συστηματική
διδασκαλία γύρω από τα κλάσματα η οποία, σύμφωνα με το αναλυτικό πρόγραμμα
των Μαθηματικών, ήταν κυρίως συνυφασμένη με αναπαραστάσεις επιφάνειας
(πίττες, σοκολάτες, τετράγωνα κτλ). Οι αναπαραστάσεις αυτές έχουν «ενοχοποιηθεί»
από αρκετούς ερευνητές για την πρόκληση της συγκεκριμένης παρανόησης στους
μαθητές.
Όπως φαίνεται στους πίνακες 2.1 & 2.2

οκτώ στους έντεκα μαθητές της

πειραματικής ομάδας ξεπέρασαν, μετά το τέλος της διδασκαλίας, την παρανόηση ότι
όλα τα κλάσματα είναι μικρότερα της μονάδας, σε αντίθεση με την ομάδα ελέγχου
όπου μόνο ένας ξεπέρασε τη συγκεκριμένη παρανόηση.
Πειραματική ομάδα

Ομάδα ελέγχου

Μαθητής

Ερ. Α

Ερ. Β

Μαθητής

Ερ. Α

Ερ. Β

1

ΝΑΙ

ΌΧΙ

1

ΝΑΙ

ΌΧΙ

2

ΝΑΙ

ΌΧΙ

2

ΝΑΙ

ΝΑΙ

3

ΝΑΙ

ΌΧΙ

3

ΝΑΙ

ΝΑΙ

4

ΝΑΙ

ΌΧΙ

4

ΝΑΙ

ΝΑΙ

5

ΝΑΙ

ΝΑΙ

5

ΝΑΙ

ΝΑΙ

6

ΝΑΙ

ΌΧΙ

6

ΝΑΙ

ΝΑΙ

7

ΝΑΙ

ΌΧΙ

7

ΝΑΙ

ΝΑΙ

8

ΝΑΙ

ΝΑΙ

8

ΝΑΙ

ΝΑΙ

9

ΝΑΙ

ΌΧΙ

9

ΝΑΙ

ΝΑΙ

10

ΝΑΙ

ΝΑΙ

10

ΝΑΙ

ΝΑΙ

11

ΝΑΙ

ΌΧΙ

11

ΝΑΙ

ΝΑΙ
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Πίνακες 2.1 & 2.2: Οι πίνακες παρουσιάζουν το κατά πόσο ο κάθε μαθητής παρουσιάζει ή όχι
την παρανόηση ότι το κλάσμα είναι πάντα μικρότερο της μονάδας (ΝΑΙ: παρουσιάζει τη
συγκεκριμένη αντίληψη, ΌΧΙ : δεν την παρουσιάζει)

4.3.3 Επιδράσεις στα προφίλ των μαθητών.

Πρωταρχική εργασία στην ερευνά μας ήταν η κατηγοριοποίηση των μαθητών σε
γνωστικά

προφίλ, τα οποία εξηγούσαν τον τρόπο με τον οποίο οι μαθητές

αντιλαμβάνονταν τα κλάσματα.

Με βάση τις απαντήσεις των μαθητών στις

συγκρίσεις 1 – 6 του ερωτηματολογίου σύγκρισης κλασμάτων Α (pre – test)
σχηματίστηκαν 3 προφίλ. Το προφίλ 1, κατά το οποίο ο μαθητής απαντά με βάση
το μοντέλο ότι

μεγαλύτερο κλάσμα είναι αυτό με τους μεγαλύτερους όρους, το

προφίλ 2 σύμφωνα με το οποίο ο μαθητής απαντά με βάση το μοντέλο ότι
μεγαλύτερο κλάσμα είναι αυτό με τους μικρότερους όρους και το προφίλ 3 στο οποίο
ανήκουν οι μαθητές οι οποίοι δεν μπορούσαν να κατηγοριοποιηθούν σε κάποιο από
τα προηγούμενα προφίλ λόγω ασυνέπειας στις απαντήσεις τους, δηλαδή κάποτε
απαντούσαν με βάση το προφίλ 1 και κάποτε απαντούσαν με βάση το προφίλ 2.

Η ίδια διαδικασία ακολουθήθηκε και με τις απαντήσεις του ερωτηματολογίου
σύγκρισης κλασμάτων Β όπου και πάλι οι μαθητές κατηγοριοποιήθηκαν σε προφίλ
ανάλογα με τις απαντήσεις τους. Στους παρακάτω πίνακες φαίνονται τα προφίλ των
μαθητών της πειραματικής ομάδας και της ομάδας ελέγχου όπως διαμορφώθηκαν στα
δύο ερωτηματολόγια.
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Πειραματική ομάδα

Ομάδα ελέγχου

Ερ. Α
(Pre-test)
Προφίλ 3
Προφίλ 3
Προφίλ 3

Ερ. Β
(Pοst-test)
Βελτιώθηκε
Βελτιώθηκε
Βελτιώθηκε

Μαθητής

8
9
10

Προφίλ 2
Προφίλ 2
Προφίλ 2
Προφίλ 2
Προφίλ 1
Προφίλ 1
Προφίλ 1

Ξεπεράστηκε
Ξεπεράστηκε
Προφίλ 2
Ξεπεράστηκε*
Προφίλ 1
Προφίλ 1
Προφίλ 1

11

Προφίλ 1

Προφίλ 1

Μαθητής
1
2
3
4
5
6
7

1
2
3

Ερ. Α
(Pre-test)
Προφίλ 3
Προφίλ 3
Προφίλ 3

Ερ. Β
(Pοst-test)
Προφίλ 3
Προφίλ 3
Προφίλ 3

4
5
6
7

Προφίλ 3
Προφίλ 3
Προφίλ 1
Προφίλ 1

Προφίλ 3
Προφίλ 3
Προφίλ 1
Προφίλ 1

8
9
10

Προφίλ 1
Προφίλ 1
Προφίλ 1

Προφίλ 1
Προφίλ 1
Προφίλ 1

11

Προφίλ 1

Προφίλ 1

* Τα λάθη του ήταν σύμφωνα με το προφίλ 1 αν και το σύνολο των απαντήσεων του δεν μπορούσε να τον
κατατάξει σε κανένα προφίλ.

Πίνακες 3.1 & 3.2: Τα προφίλ των μαθητών όπως διαμορφώθηκαν από τις απαντήσεις τους
στα 2 ερωτηματολόγια.

Όσον αφορά την ομάδα ελέγχου, εκτός από ένα μαθητή, δεν υπήρξε κάποια
διαφοροποίηση στα προφίλ των μαθητών από το ερωτηματολόγιο Α στο
ερωτηματολόγιο Β, ως αναμενόμενο.

Στην πειραματική ομάδα, παρατηρήθηκαν

αρκετές αλλαγές, τις οποίες και αναλύουμε στη συνέχεια. Όπως παρατηρούμε,
ωστόσο, ορισμένα από τα προφίλ των μαθητών, όπως για παρατηρούμε για το
προφίλ 1, είναι αρκετά εδραιωμένα και το σύντομο χρονικό διάστημα της
διδασκαλίας δεν φαίνεται να ήταν αρκετό για να επιφέρει μεγάλες αλλαγές.
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Σε αυτό το σημείο θεωρούμε δόκιμο να συγκρίνουμε τον πίνακα 3.1 (προφίλ των
μαθητών της πειραματικής ομάδας) με τον πίνακα 1.1 (βαθμολογία των μαθητών της
πειραματικής ομάδας − σωστές απαντήσεις) ώστε να οδηγηθούμε σε κάποια πολύ
ενδιαφέροντα συμπεράσματα:


Δεν υπήρξε σχεδόν καμία αλλαγή στους μαθητές με προφίλ 1, η ομάδα αυτή
παρουσιάζει την μεγαλύτερη ανελαστικότητα. Κανένας μαθητής με προφίλ 1
δεν άλλαξε το προφίλ του αλλά και ταυτόχρονα οι μαθητές αυτοί
παρουσίασαν

τη μικρότερη

βελτίωση (σε σωστές απαντήσεις) από το

ερωτηματολόγιο σύγκρισης κλασμάτων Α στο ερωτηματολόγιο σύγκρισης
κλασμάτων Β (βλ. πίνακα 1.1), με

δύο από τους τέσσερις μαθητές να

παραμένουν στάσιμοι.


Η ομάδα με τη μεγαλύτερη βελτίωση ήταν οι μαθητές με προφίλ 2. Τρεις
από τους συγκεκριμένους μαθητές, έδειξαν στο ερωτηματολόγιο Β (pοst −
test) ότι έχουν ξεπεράσει το γνωστικό εμπόδιο και δεν αντιλαμβάνονται
πλέον ως μεγαλύτερο το κλάσμα με τους μικρότερους όρους. Αυτό δείχνει
πως η διδασκαλία προς την κατεύθυνση της γνωστικής σύγκρουσης πέτυχε για
αυτή την ομάδα.

Ωστόσο ένας από αυτούς τους μαθητές έκανε λάθη, που

αντιστοιχούσαν στο προφίλ 1 (χωρίς φυσικά να κατατάσσεται σε αυτό το
προφίλ) κάτι που ενισχύει το προηγούμενο συμπέρασμα για τη γνωστική
σύγκρουση αλλά

μας υπενθυμίζει ταυτόχρονα πως πρέπει να είμαστε

προσεκτικοί κατά τη χρήση της. Περαιτέρω, παρατηρείται στον πίνακα 1.1
και μεγάλη βελτίωση στη βαθμολογία (σωστές απαντήσεις) αυτής της ομάδας
στο δεύτερο ερωτηματολόγιο, κάτι που ενισχύει το συμπέρασμα ότι η
διδασκαλία ήταν αποτελεσματική για αυτή την ομάδα.
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Oι μαθητές με προφίλ 3 επίσης βελτίωσαν κατά πολύ τη βαθμολογία τους,
γεγονός που αποδεικνύει ότι η διδασκαλία ήταν αποτελεσματική και για αυτή
την ομάδα. Δεν παρουσιάστηκε καμία αλλαγή στα προφίλ αυτής της ομάδας,
κάτι που ήταν αναμενόμενο καθώς η διδασκαλία δεν στόχευε σε κάποια
αλλαγή, όπως στα προηγούμενα προφίλ αλλά σε μια καλύτερη κατανόηση της
έννοιας του κλάσματος.

Μαθητής
1
2
3

Ερ. Α
Προφίλ 3
Προφίλ 3
Προφίλ 3

Ερ. Β
Βελτιώθηκε
Βελτιώθηκε
Βελτιώθηκε

Μαθητής
1
2
3

Ερ. Α
4
4
0

Ερ. Β
7
5
5

4
5
6
7

Ξεπεράστηκε
Ξεπεράστηκε
Προφίλ 2
Ξεπεράστηκε*
Προφίλ 1
Προφίλ 1
Προφίλ 1

4
5
6
7

8
9
10

Προφίλ 2
Προφίλ 2
Προφίλ 2
Προφίλ 2
Προφίλ 1
Προφίλ 1
Προφίλ 1

8
9
10

4
4
3
2
3
3
3

8
6
6
6
3
4
3

11

Προφίλ 1

Προφίλ 1

11

3

4

Πίν. 3.1: Πειραματική ομάδα−Προφίλ

Πίν.1.1: Πειραματική ομάδα−ΣωστέςΑπαντήσεις
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4.4 Συζήτηση των αποτελεσμάτων – Συμπεράσματα.
Σκοπός της παρούσας εργασίας ήταν να διερευνηθεί κατά πόσο μια διδασκαλία σε
ομάδες, η οποία ήταν σχεδιασμένη ανάλογα με τα προφίλ των μαθητών, και στην
οποία χρησιμοποιείται η αριθμητική γραμμή ως εξωτερική αναπαράσταση των
κλασμάτων, μπορούσε να βελτιώσει τις επιδόσεις των μαθητών στα κλάσματα σε
σχέση με μια ομάδα ελέγχου, της οποίας οι μαθητές διδάσκονταν τα κλάσματα, στο
αντίστοιχο διάστημα, με τη χρησιμοποίηση αναπαραστάσεων επιφάνειας. Ακόμα αν,
η συγκεκριμένη διδασκαλία με τη χρησιμοποίηση της αριθμητικής γραμμής,
μπορούσε να βοηθήσει στο να ξεπεραστεί η συνήθης παρανόηση των μαθητών ότι το
κλάσμα είναι πάντα μικρότερο από τη μονάδα και τέλος,

πιο σημαντικό, αν

μπορούσε να επιφέρει αλλαγή στα προφίλ των μαθητών, γεγονός που θα σήμαινε την
αναδιοργάνωση της γνώσης των μαθητών για τους φυσικούς και ρητούς αριθμούς.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η διερεύνηση του ρόλου της αναπαράστασης της
αριθμητικής γραμμής στην αναδιοργάνωση της γνώσης των μαθητών για τον αριθμό,
επιχειρήθηκε, έστω και πιλοτικά, για πρώτη φόρα μέσα από την παρούσα εργασία.
Χρησιμοποιώντας ένα μικρό δείγμα συμμετεχόντων, πραγματοποιήσαμε διδασκαλίες
σε ομάδες, οι οποίες ήταν σχεδιασμένες ανάλογα με το προφίλ της κάθε ομάδας για
να μπορέσουμε με τον τρόπο αυτό να επιτελέσουμε

το

στόχο της γνωστικής

σύγκρουσης και αλλαγής των προφίλ των μαθητών (που θα σήμαινε, όπως
αναφέραμε, την αναδιοργάνωση της γνώσης τους). Ακολούθως, προχωρήσαμε σε
μια ποιοτική, κατά βάση, ανάλυση των δεδομένων μας με συγκριτικούς πίνακες
στους οποίους αντιπαραβάλαμε τις πολλαπλές μετρήσεις για κάθε μαθητή, για την
εξαγωγή των συμπερασμάτων.
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Στο σχεδιασμό της διδασκαλίας μας, χρησιμοποιήσαμε ευρήματα από παλαιότερες
έρευνες γύρω από την αριθμητική γραμμή και τα κλάσματα, σε μια προσπάθεια να
αντιμετωπιστούν και να ξεπεραστούν

δυσκολίες

τις οποίες

συνάντησαν

προηγούμενοι ερευνητές, οι οποίοι χρησιμοποίησαν την αριθμητική γραμμή στη
μελέτη της κατανόησης των κλασμάτων. Μεγάλη σημασία δόθηκε στην έρευνα των
Behr et al (1983) οι οποίοι ανέφεραν στα αποτελέσματα τους, δυσκολίες των
μαθητών με την αριθμητική γραμμή, οι οποίες αφορούσαν: (α) την αναγνώριση της
μονάδας στην αριθμητική γραμμή (β) προβλήματα στα οποία οι υποδιαιρέσεις στην
αριθμητική γραμμή δεν ισούνται με τον παρανομαστή του κλάσματος και (γ)
προβλήματα στα οποία οι υποδιαιρέσεις της αριθμητικής γραμμής δεν είναι
παράγοντες ή πολλαπλάσια του παρανομαστή του κλάσματος. Στην επιλογή των
κατάλληλων

δραστηριοτήτων, σημαντικό ρόλο διαδραμάτισε

και ο οδηγός

διδασκαλίας κλασμάτων των Siegler & Faziο (Educatiοnal Practices Series – 22,
2011), στον οποίο επίσης λαμβάνονται υπόψη

δυσκολίες, οι οποίες αποτελούν

ευρήματα παλαιότερων ερευνών γύρω από την αριθμητική γραμμή( βλ. Bright et al,
1998; Izsac, 2008; Ni & Zοu, 2005)

Γνωρίζοντας όλες τις πιο πάνω δυσκολίες, σχεδιάσαμε δραστηριότητες στις οποίες
χρησιμοποιήσαμε προσημειωμένες αριθμητικές γραμμές (ήδη χωρισμένες σε
σημαδάκια) καθώς και διπλές αριθμητικές γραμμές (από πάνω μια μέτρηση και από
κάτω μία άλλη) ώστε να μειώσουμε το βαθμό δυσκολίας για τους μαθητές.
Περαιτέρω στη διδασκαλία μας, οι δραστηριότητες δεν στόχευαν σε ένα καλύτερο
χειρισμό της αριθμητικής γραμμής αλλά στη χρησιμοποίηση της για την καλύτερη
κατανόηση της έννοιας του κλάσματος.
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Τα αποτελέσματα της έρευνάς μας, μας παρέχουν σημαντικές ενδείξεις ως προς τη
χρησιμότητα της αριθμητικής γραμμής για την αναδιοργάνωση της γνώσης των
μαθητών για τον αριθμό. Πιο συγκεκριμένα, τα αποτελέσματα φανερώνουν ότι η
διδασκαλία μας, με τη χρησιμοποίηση της συγκεκριμένης αναπαράστασης, είχε
θετική επίδραση στους μαθητές οι οποίοι, αρχικά, θεωρούσαν το κλάσμα ως δύο
ανεξάρτητους φυσικούς αριθμούς και πιο συγκεκριμένα στην ομάδα των μαθητών, οι
οποίοι θεωρούσαν, στις συγκρίσεις κλασμάτων κατά τον προέλεγχο (pre– test), ότι
μεγαλύτερο είναι το κλάσμα με τους μικρότερους όρους (προφίλ 2). Οι περισσότεροι
μαθητές της συγκεκριμένης ομάδας (τρεις στους τέσσερις) έδειξαν να ξεπερνούν το
γνωστικό εμπόδιο, εγκαταλείποντας το συνθετικό μοντέλο με το οποίο χειρίζονταν τα
κλάσματα, πλησιάζοντας έτσι, κατά τον μεταέλεγχο (pοst – test), περισσότερο την
επιστημονική έννοια του κλάσματος.
Ωστόσο, η διδασκαλία με τη χρησιμοποίηση της αριθμητικής γραμμής, δεν έφερε τα
αντίστοιχα αποτελέσματα στην ομάδα των μαθητών οι οποίοι θεωρούσαν κατά τον
προέλεγχο, μεγαλύτερο το κλάσμα με τους μεγαλύτερους όρους (προφίλ 1), καθώς
κανένας μαθητής της συγκεκριμένης ομάδας, δεν έδειξε να ξεπερνά το αρχικό
γνωστικό προφίλ του. Γνωρίζουμε ωστόσο πως οι μαθητές οι οποίοι κατατάσσονται
στο συγκεκριμένο προφίλ είναι οι μαθητές οι οποίοι αντιμετωπίζουν τις μεγαλύτερες
δυσκολίες στην κατανόηση των κλασμάτων, αφού το

μοντέλο με το οποίο

χειρίζονται τα κλάσματα πηγάζει κατευθείαν από το θεωρητικό πλαίσιο των φυσικών
αριθμών. Μέσα από την έρευνα μας αποδεικνύεται ακόμα ότι το συγκεκριμένο
προφίλ είναι

βαθύτερα εδραιωμένα από ότι το προφίλ 2

και ότι

χρειάζεται

περισσότερος χρόνος για να εγκαταλειφθεί από τους μαθητές.
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Αναφορικά με τη χρησιμότητα της διδασκαλίας μας στην εγκατάλειψη της
παρανόησης από τους μαθητές ότι το κλάσμα είναι πάντα μικρότερο από τη μονάδα,
παρατηρούμε πως εννιά στους έντεκα οι μαθητές, οι οποίοι δέχθηκαν διδασκαλία με
την αριθμητική γραμμή, έδειξαν στο μεταέλεγχο να ξεπερνούν τη συγκεκριμένη
παρανόηση. Και σε αυτήν την περίπτωση, εξαίρεση αποτέλεσαν οι δύο από τους
τέσσερις μαθητές

με προφίλ 1, οι οποίοι συνέχισαν να έχουν τη συγκεκριμένη

παρανόηση και μετά το τέλος της διδασκαλίας.
Σύμφωνα με πολλούς ερευνητές, η μονάδα αποτελεί, ένα σοβαρό εμπόδιο στην
κατανόηση της έννοιας του κλάσματος το οποίο
αναπαραστάσεων επιφάνειας.

διογκώνεται με τη χρήση

Tα αποτελέσματα μας

υποδεικνύουν πως η

αριθμητική γραμμή μπορεί να αποτελέσει ένα χρήσιμο εργαλείο στην κατανόηση του
κεντρικού ρόλου της έννοιας της αριθμητικής μονάδας και έρχονται σε συμφωνία με
τις απόψεις άλλων ερευνητών (Saxe et al, 2007a ; Keijzer & Terwel, 2003), οι
οποίοι υποστηρίζουν ότι με την αριθμητική γραμμή μπορούν να αποφευχθούν
παρανοήσεις που πηγάζουν από τη μονομερή αντίληψη του κλάσματος ως μέρος −
όλο.

Περαιτέρω, για σκοπούς σύγκρισης, εκτός από την ομάδα των μαθητών, οι οποίοι
δέχθηκαν τη διδασκαλία με τη χρήση της αριθμητικής γραμμής, χρησιμοποιήσαμε και
μία άλλη ομάδα μαθητών, οι οποίοι στο αντίστοιχο διάστημα διδάσκονταν τα
κλάσματα βάση του κανονικού αναλυτικού προγράμματος, με τη χρήση
αναπαραστάσεων επιφάνειας. Η ομάδα αυτή αποτέλεσε την ομάδα ελέγχου. Με τον
τρόπο αυτό θέλαμε να ερευνήσουμε τη διαφορά στην επίδοση των δύο ομάδων, το
οποίο μεταφράστηκε για τους σκοπούς της παρούσας εργασίας στην αύξηση των
σωστών απαντήσεων από τον προέλεγχο στο μεταέλεγχο της κάθε ομάδας.

Τα
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αποτελέσματα μας, φανέρωσαν ότι η διαφορά στην αύξηση των σωστών απαντήσεων
από τον προέλεγχο στο μεταέλεγχο ήταν στατιστικά σημαντική για την πειραματική
ομάδα

(αύξηση 2.18 μονάδων) αλλά όχι για την ομάδα ελέγχου (άυξηση 1.1

μονάδων). Ωστόσο, λόγω του μικρού δείγματος που χρησιμοποιήθηκε στα πλαίσια
της παρούσας, πιλοτικής έρευνας, δεν μπορούμε να εξαγάγουμε ασφαλή
συμπεράσματα για το ρόλο της αριθμητικής γραμμής στο πιο πάνω αποτέλεσμα και
θεωρούμε ότι αυτό παραμένει να αποδειχθεί, με στατιστικά σημαντικό τρόπο, μέσα
από μία μεγαλύτερης έκτασης έρευνα
Πολύ σημαντικό, μέσα από την παρούσα έρευνα, παραμένει ωστόσο το γεγονός ότι
οι περισσότεροι μαθητές της πειραματικής ομάδας σημείωσαν βελτίωση (αύξηση
δηλαδή των σωστών απαντήσεων) από τον προέλεγχο στο μεταέλεγχο, με μόνο δύο
μαθητές να παραμένουν στάσιμοι, οι οποίοι ανήκαν στο προφίλ 1, το οποίο
αποδεικνύεται, για άλλη μία φορά μέσα από την παρούσα εργασία, ένα βαθύτατα
εδραιωμένο προφίλ. Τόσο οι μαθητές με προφίλ 2, όσο και οι μαθητές με προφίλ 3 (οι
μαθητές οι οποίοι δεν χρησιμοποιούσαν κάποιο συνθετικό μοντέλο στις απαντήσεις
τους), έδειξαν βελτίωση κατά τον μεταέλεγχο.

Το αποτέλεσμα αυτό θεωρείται

σημαντικό καθώς καταδεικνύει ότι η αριθμητική γραμμή δεν αποτελεί μια δύσκολη
και αφηρημένη αναπαράσταση για τους μαθητές του δημοτικού, αλλά αντίθετα ότι αν
χρησιμοποιηθεί σωστά μπορεί να αποτελέσει

ένα χρήσιμο εργαλείο για την

κατανόηση των κλασμάτων.

Συνοψίζοντας τη συζήτηση των αποτελεσμάτων μας, η διδασκαλία, η οποία
πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια της παρούσας εργασίας, με τη χρησιμοποίηση της
αριθμητικής γραμμής ως εξωτερικής αναπαράστασης των ρητών, κρίνεται σε γενικές
γραμμές, αρκετά επιτυχημένη. Μέσα από αυτήν, πετύχαμε την αναδιοργάνωση της
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γνώσης των μαθητών οι οποίοι είχαν δημιουργήσει συνθετικά μοντέλα και
συγκεκριμένα των μαθητών οι οποίοι θεωρούσαν ότι μεγαλύτερο κλάσμα είναι αυτό
με τους μικρότερους όρους (προφίλ 2). Ακόμα, σημαντική βελτίωση παρατηρήσαμε
και στους μαθητές οι οποίοι δεν απαντούσαν με βάση κάποιο συνθετικό μοντέλο
(προφίλ 3). Οι

σωστές απαντήσεις, των μαθητών τις συγκεκριμένης ομάδας,

αυξήθηκαν από τον προέλεγχο στον μεταέλεγχο, αν και η διδασκαλία γι΄αυτούς δεν
στόχευε στην αναδιοργάνωση της γνώσης τους αλλά

απλά σε μια καλύτερη

κατανόηση της έννοιας του κλάσματος. Ακόμα, σχεδόν όλοι οι μαθητές, οι οποίοι
δέχθηκαν διδασκαλία με αριθμητική γραμμή, έδειξαν κατά τον μεταέλεγχο να
ξεπερνούν την (αρχικά κοινή για όλους τους μαθητές του δείγματος μας) παρανόηση
ότι όλα τα κλάσματα είναι μικρότερα από τη μονάδα.

Η μόνη ομάδα η οποία αποτέλεσε εξαίρεση και η διδασκαλία δεν φαίνεται να τους
βοήθησε ιδιαίτερα στην αναδιοργάνωση της γνώσης τους και τη συναφή με αυτήν
αύξηση των σωστών απαντήσεων, από τον προέλεγχο στον μεταέλεγχο, είναι η
ομάδα των μαθητών με προφίλ 1. Όπως αναφέραμε αρκετές φορές, το συγκεκριμένο
προφίλ φαίνεται βαθύτατα εδραιωμένο και η μικρή χρονική διάρκεια της διδασκαλίας
που πραγματοποιήσαμε δε φάνηκε να ήταν αρκετή για να επιφέρει τις επιθυμητές
αλλαγές.

Σε αυτό το σημείο θα θέλαμε να εστιάσουμε στο γεγονός ότι η αριθμητική γραμμή
ως αναπαράσταση των κλασμάτων χρησιμοποιήθηκε, στα πλαίσια της παρούσας
έρευνας, μέσα από δραστηριότητες, στα πλαίσια μιας οργανωμένης διδασκαλίας.
Ακόμα, οι μαθητές δεν ήταν υποχρεωμένοι στις απαντήσεις τους να χρησιμοποιήσουν
την αριθμητική γραμμή. Με λίγα λόγια, η αριθμητική γραμμή χρησιμοποιήθηκε ως
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μέσο για την καλύτερη κατανόηση της έννοιας του κλάσματος και αυτό ήταν που
μετρήθηκε στο τέλος. Αυτός είναι, θεωρούμε, και ο λόγος που τα αποτελέσματα μας
δε βρίσκονται σε συμφωνία με άλλες έρευνες που επίσης αφορούν την αριθμητική
γραμμή και την κατανόηση των ρητών όπως είναι η έρευνα του Παντζίδη (2006). Στη
συγκεκριμένη έρευνα, οι μαθητές διδάχθηκαν την αριθμητική γραμμή μέσα σε μία
μόνο διδακτική ώρα και κατά το μεταέλεγχο τους ζητήθηκε αυτή να χρησιμοποιηθεί
στις απαντήσεις τους, με αποτέλεσμα τη μικρή πτώση των σωστών απαντήσεων των
μαθητών.

Αντίθετα, τα αποτελέσματα μας βρίσκονται σε συμφωνία με τα

αποτελέσματα άλλων ερευνών παρόμοιας, με τη δική μας, προσέγγισης, όπως η
έρευνα των Keijzer & Terwel, (2003). Και οι δύο έρευνες καταδεικνύουν πως η
χρησιμοποίηση οργανωμένων και καλά δομημένων δραστηριοτήτων, οι οποίες είναι
κοντά στην καθημερινότητα των παιδιών

(π.χ η μέτρηση μήκους διαφόρων

αντικειμένων, στην δική μας εργασία) εισάγουν με φυσικό τρόπο την αριθμητική
γραμμή στους μαθητές, κατά τη διδασκαλία των κλασμάτων, και πρέπει να
προτιμώνται.

Τελειώνοντας τη συζήτηση των αποτελεσμάτων μας, θα πρέπει να αναφερθούμε και
στους περιορισμούς της παρούσας έρευνας η οποία, όπως αναφέραμε, αφορούσε μια
πιλοτική προσπάθεια διερεύνησης του ρόλου της αριθμητικής γραμμής στην
κατανόηση των κλασμάτων στο δημοτικό σχολείο. Η πιλοτική διερεύνηση,
συνεπάγεται και τη χρησιμοποίηση μικρού δείγματος συμμετεχόντων, κάτι που
αντικειμενικά προκαλεί δυσκολίες στη χρησιμοποίηση στατιστικών κριτηρίων και
συνεπακόλουθα στην

εξαγωγή ασφαλών συμπερασμάτων. Αυτό έγινε ιδιαίτερα

προφανές κατά τη διερεύνηση της αύξησης των μέσων όρων των σωστών
απαντήσεων της πειραματικής ομάδας σε σύγκριση με την ομάδα ελέγχου και είχε
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ως αποτέλεσμα τη δυσκολία εξαγωγής ξεκάθαρου συμπεράσματος ως προς τη θετική
επίδραση της αριθμητικής γραμμής στην κατανόηση των κλασμάτων. Ένα ακόμη
μειονέκτημα της παρούσας έρευνας αποτελεί και η μικρή διάρκεια διεξαγωγής των
διδακτικών συναντήσεων ( 4 συναντήσεις των 20 λεπτών), η οποία όπως φαίνεται,
δεν ήταν αρκετή για να προκαλέσει

αλλαγές στους μαθητές με προφίλ 1. Το

συνθετικό μοντέλο με το οποίο χειρίζονται τα κλάσματα οι μαθητές αυτοί, είναι
βαθιά εδραιωμένο και χρειάζεται, όπως φάνηκε, περισσότερος χρόνος για να
εγκαταλειφθεί.

Μια τελευταία παρατήρηση, αφορά στη στόχευση γνωστικής

σύγκρουσης στους μαθητές με προφίλ 1 και 2, η οποία κρίνεται από τα αποτελέσματα
ως υπερβολική. Να υπενθυμίσουμε ότι ένας από τους μαθητές της πειραματικής
ομάδας ενώ απαντούσε σύμφωνα με το προφίλ 2 στο πρώτο ερωτηματολόγιο, έκανε
λάθη που αντιστοιχούσαν στο προφίλ 1 στο δεύτερο ερωτηματολόγιο. Το
αποτέλεσμα αυτό, φανερώνει ότι η διαδικασία της γνωστικής σύγκρουσης είναι
ιδιαίτερα ισχυρή και θα πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί όταν τη
χρησιμοποιούμε.

Για όλους τους πιο πάνω λόγους, θεωρούμε δόκιμο, η διδασκαλία την οποία
πραγματοποιήσαμε

στην παρούσα έρευνα, να επαναληφθεί με ένα αρκετά

μεγαλύτερο δείγμα συμμετεχόντων και να έχει μεγαλύτερη διάρκεια, χωρίς αυτή τη
φορά να γίνει κάποια στοχευμένη, ανάλογα με το προφίλ των μαθητών, προσπάθεια
γνωστικής σύγκρουσης (να χρησιμοποιηθούν δηλαδή για όλους τα φύλλα
δραστηριοτήτων της ομάδας των μαθητών με προφίλ 3). Με τον τρόπο αυτό, θα
ξεπεραστούν όλα τα μειονεκτήματα της παρούσας έρευνας και ακόμα πέραν από την
ποιοτική ανάλυση που επιχειρήθηκε στην παρούσα εργασία και αφορούσε κυρίως
την αναδιοργάνωση της γνώσης των μαθητών, να μπορέσει να γίνει μια πιο ποσοτική
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ανάλυση των δεδομένων, η οποία θα μπορέσει να καταδείξει με στατιστικά
σημαντικό τρόπο το θετικό ρόλο της αριθμητικής γραμμής ως εξωτερικής
αναπαράστασης των ρητών.
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ΕΡΩΤΗΜΑΤOΛOΓΙO ΣΥΓΚΡΙΣΗΣ ΚΛΑΣΜΑΤΩΝ Α΄
Oνοματεπώνυμο:…………………………………………………………………………………………………
Τάξη: ………
Α΄Δημοτικό Γεροσκήπου

Να κυκλώσεις το μεγαλύτερο κλάσμα. Σε περίπτωση ισοδυναμίας
να κυκλώσεις και τα δύο κλάσματα.
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Πίνακες αποτελεσμάτων
Paired Samples Statistics
Mean
Pair 1

Pair 2

N

Std. Deviation

Std. Error Mean

control pre-test

3,45

11 ,522

,157

control post-test

4,55

11

1,809 ,545

experimental pre-test

3,00

11

1,183 ,357

experimental post-test

5,18

11

1,601 ,483

Paired Samples Test
Paired Differences
95% Confidence
Interval of the
Std.
Mean Deviation
Pair control pre-test 1

control post-test

Difference

Std. Error
Mean

Lower

Sig. (2-

Upper

t

df

tailed)

-1,091

2,166

,653

-2,546

,364 -1,671

10

,126

-2,182

1,722

,519

-3,338

-1,025 -4,203

10

,002

Pair experimental
2

pre-test experimental
post-test

Group Statistics
Group
pretest

posttest

N

Mean

Std. Deviation

Std. Error Mean

Experimental

11

3,00

1,183 ,357

Control

11

3,45 ,522

Experimental

11

5,18

1,601 ,483

Control

11

4,55

1,809 ,545

,157
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Independent Samples Test
Levene's Test for
Equality of
Variances

t-test for Equality of Means

Mean

Std.

95% Confidence

Error

Interval of the

Sig. (2- Differenc Differenc
F
Pre

Equal variances

test

assumed

,718

Sig.

,407 -1,166

Equal variances

-1,166

not assumed
Post Equal variances
test

assumed
Equal variances
not assumed

t

,786

,386

,874

,874

df

tailed)

20
13,75
4
20
19,70
9

e

e

Difference
Lower

Upper

,257

-,455

,390

-1,268

,359

,264

-,455

,390

-1,292

,383

,393

,636

,728

-,883

2,156

,393

,636

,728

-,885

2,157
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