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Η παρούσα Διπλωματική Εργασία
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Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης
που απομένει το
Διαπανεπιστημιακό- Διαμτηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών
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Εγκρίθηκε την .................................από την Εξεταστική Επιτροπή αποτελούμενη από
τους :

Ονοματεπώνυμο

Βαθμίδα

Υπογραφή

Καθηγήτρια

...........................

Επίκουρος Καθηγητής

...........................

1) Στέλλα Βοσνιάδου (επιβλέπουσα Καθηγήτρια)

2) Πέτρος Ρούσσος

Η συγγραφέας βεβαιώνει ότι το περιεχόμενο του παρόντος έργου είναι αποτέλεσμα
προσωπικής εργασίας και έχει γίνει η κατάλληλη αναφορά στην εργασία τρίτων, όπου κάτι
τέτοιο ήταν απαραίτητο, σύμφωνα με τους κανόνες της ακαδημαϊκής δεοντολογίας.
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Περίληψη
Οι ακεραίοι και τα κλάσματα απασχολούν, εκτός των άλλων, τους μαθητές του Δημοτικού
και του Γυμνασίου με έργα εννοιολογικής και διαδικαστικής γνώσης. Είναι γνωστό ότι
υπάρχουν πολλές φορές δυσκολίες στην εκμάθηση των κλασμάτων με τη γνώση των
ακεραίων να δημιουργεί δυσκολίες και παρανοήσεις. Ποια είναι όμως η σχέση μεταξύ
ακεραίων και κλασμάτων, υπάρχει σχέση μεταξύ των έργων εννοιολογικής και
διαδικαστικής γνώσης και πως σχετίζεται ο παράγοντας της ηλικίας με τα έργα των δύο
κατηγοριών; Σε αυτά τα ερωτήματα κυρίως θα επιχειρήσουμε να δώσουμε απαντήσεις,
διεξάγοντας μια αναπτυξιακή μελέτη σε μαθητές της Ε΄, ΣΤ΄ τάξης του Δημοτικού καθώς και
σε μαθητές της Α΄και Β΄τάξης του Γυμνασίου. Έτσι, δόθηκαν σε 234 μαθητές εννέα έργα
που σχετίζονται με πράξεις, εκτίμηση σε αριθμογραμμή, εκτίμηση σε πίτες, σύγκριση
κλασμάτων, ισοδυναμία, κατηγοριοποίηση και λεκτικά προβλήματα. Έγιναν στατιστικές
αναλύσεις και προέκυψαν αναπτυξιακές διαφορές σε όλα τα έργα εκτός από αυτά που
αφορούν λεκτικά προβλήματα με ακεραίους και εκτιμήσεις σε πίτες που αφορούν γραφή σε
συμβολική μορφή γραμμοσκιασμένου τμήματος πίτας. Επιπρόσθετα, διαπιστώθηκε θετική
συσχέτιση ανάμεσα στα έργα εννοιολογικής και διαδικαστικής γνώσης και ανάμεσα στα
λεκτικά προβλήματα ακεραίων και κλασμάτων, όμως δε βρέθηκε συσχέτιση ανάμεσα στις
πράξεις ακεραίων και πράξεις κλασμάτων.

Λέξεις κλειδιά : κλάσματα, εννοιολογική γνώση, διαδικαστική γνώση, ανάπτυξη στα
μαθηματικά
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Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΓΝΩΣΗΣ ΓΙΑ
ΤΑ ΚΛΑΣΜΑΤΑ

Η παρούσα έρευνα επικεντρώνεται σε ένα κύριο ερώτημα: Πώς αναπτύσσεται η
έννοια του κλάσματος και η ικανότητα των παιδιών να κάνουν πράξεις με κλάσματα; Σκοπός
είναι πρώτον να μελετηθεί η σχέση έργων εννοιολογικής και διαδικαστικής γνώσης,
δεύτερον να διαπιστωθούν αναπτυξιακές διαφορές των μαθητών Δημοτικού και Γυμνασίου
πάνω σε έργα εννοιολογικής και διαδικαστικής γνώσης ακεραίων και κλασμάτων και τρίτον
να εξεταστεί η σχέση μεταξύ της γνώσης της διαίρεσης και της γνώσης των κλασμάτων.
Παραθέτεται ο ορισμός για την έννοια του κλάσματος και εξηγείται τι είναι η
εννοιολογική και η διαδικαστική γνώση. Εν συνεχεία, γίνεται μια βιβλιογραφική
ανασκόπηση σχετικά με την ανάπτυξη της έννοιας του κλάσματος και αναφέρονται πιθανές
δυσκολίες στα έργα της παρούσας έρευνας. Έπειτα αναλύεται η μέθοδος που
χρησιμοποιήθηκε, παρουσιάζονται τα αποτελέσματα και τέλος γίνεται μια συζήτηση και
σχολιασμός των υποθέσεων και των αποτελεσμάτων.
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Εισαγωγή

Η διδασκαλία και η εκμάθηση κλασμάτων αποτελεί μια από τις πιο προβληματικές
περιοχές στα σχολικά μαθηματικά. Πολλές μελέτες έχουν δείξει ότι ένας από τους
κυριότερους παράγοντες που περιπλέκουν τόσο πολύ τη διδασκαλία των κλασμάτων είναι
ότι αυτά περιέχουν μια πολυσχειδή ιδέα που περικλείει πέντε συσχετιζόμενες υποέννοιες
(μέρος-όλον, αναλογία, τελεστής, πηλίκο και μέτρο).
Η Kieren ήταν ο πρώτος που καθιέρωσε την ιδέα ότι τα κλάσματα δεν έχουν μια απλή
δομή, αλλά αποτελούνται από πολλαπλές διασυνδεδεμένες υποδομές και αργότερα, στις
αρχές της δεκαετίας του 1980, ο Behr, βασιζόμενος στην Κieren πρότεινε ένα θεωρητικό
μοντέλο ενώνοντας τις πέντε υποέννοιες των κλασμάτων με τις πράξεις κλασμάτων, τις
κλασματικές αναλογίες και τη λύση προβλημάτων.

Θέματα Ορισμού
Πριν αναπτύξουμε τις υποέννοιες των κλασμάτων δίνουμε πρώτα έναν ορισμό για το
τι είναι κλάσμα. Το σύνολο των Ρητών αποτελείται από αριθμούς της μορφής α/β ή α:β, όπου
α, β ακέραιοι αλλά όχι μηδέν και ΜΚΔ(α, β)=1, δηλαδή τα α, β είναι πρώτοι μεταξύ τους και
κάθε ρητός αριθμός που μπορεί να εκφραστεί είτε ως δεκαδικός είτε ως περιοδικός
δεκαδικός και αντιστρόφως μπορεί να πάρει κλασματική μορφή. Επομένως, όλοι οι φυσικοί
αριθμοί περιλαμβάνονται στο σύνολο των ρητών αριθμών, για παράδειγμα το 2 μπορεί να
εκφραστεί ως 2/1 ή 2,0. Πιο γενικά, στο άρθρο τους, οι Ni & Zhou (2010) αναφέρουν ότι στα
μαθηματικά ο όρος ʺκλάσμαʺ αναφέρεται σε όποιον αριθμό γράφεται στη συμβολική μορφή
α/β. Στην παρούσα εργασία θα επικεντρωθούμε στην κλασματική μορφή των ρητών.
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Προχωρώντας στις υποέννοιες του κλάσματος, στο άρθρο των Charalambous & Pitta
-Pantazi (2007) αναλύονται οι πέντε διαφορετικές υποέννοιες ως εξής :
Η υποέννοια των κλασμάτων που αφορά στο ʺμέρος-όλονʺ καθορίζεται ως μια
κατάσταση στην οποία μια συνεχής ολόκληρη ποσότητα ή ένα ζεύγος ξεχωριστών
αντικειμένων, χωρίζονται σε τμήματα ίσου μεγέθους (Behr, Marshall,1993).
Η υποέννοια της αναλογίας στα κλάσματα, εκφράζει την ιδέα της σύγκρισης μεταξύ
δυο ποσοτήτων και για το λόγο αυτό το κλάσμα θεωρείται περισσότερο ως αριθμητική
σύγκριση παρά ως αριθμός (Behr, Marshall,1993).
Η υποέννοια του τελεστή : οι ρητοί αριθμοί θεωρούνται συναρτήσεις που
εφαρμόζονται σε κάποιο νούμερο και αντικείμενο (Behr, Marshall,1993).
Η υποέννοια του πηλίκου : μέσα από το πρίσμα της υποέννοας του πηλίκου, κάθε
κλάσμα φαίνεται σαν αποτέλεσμα μιας διαίρεσης. Το κλάσμα x/y υποδεικνύει την
αριθμητική τιμή που θα πάρει κάποιος όταν το x διαιρεθεί από το y, όπου x,y
αντιπροσωπεύουν φυσικούς αριθμούς (Kieren, 1993).
Η υποέννοια του μέτρου στα κλάσματα : ένα κλάσμα σχετίζεται με δυο στενά
συνδεδεμένες και αλληλοεξαρτώμενες ιδέες. Ένα βασικό βήμα είναι να προσδιοριστεί το
αριθμητικό μοντέλο των κλασμάτων στον επαναπροσδιορισμό και την πρόοδο της θεωρίας
των αριθμών στις αθροιστικές πράξεις των κλασμάτων (Brousseau,2004, Stafylidou &
Vosniadou, 2004).
Δυο είδη γνώσης είναι απαραίτητα για την κατανόηση και εκμάθηση των κλασμάτων:
α) Η εννοιολογική κατανόηση, που περιλαμβάνει την κατανόηση μαθηματικών
δομών και σχέσεων (Bisanz & LeFevre,1990).
β)Η διαδικαστική γνώση, που αφορά σε διαδικασίες ή στρατηγικές που
χρησιμοποιούν τα παιδιά όταν δεν κάνουν χρήση της αντικειμενικής γνώσης.
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Η μελέτη των κλασμάτων έχει απασχολήσει πλήθος ερευνητών (Booth&
Siegler,1998, Hartnett & Gelman,1998, Meert,Gregoire&Noel,2010, Stafylidou &Vosniadou,
2004 κ.α.) με σκοπό να εξεταστεί ο τρόπος του αναπτύσσεται η έννοια του κλάσματων, μέσω
έργων κυρίως εννοιολογικής γνώσης, και κατ΄επέκτασιν να διερευνηθούν οι λόγοι που
προκαλούνται λάθη και παρανοήσεις στα κλάσματα από τους μαθητές.
Βιβλιογραφική ανασκόπηση
Οι Hecht & Vagi (2012) αναφέρουν ότι δυο διαφορετικά είδη γνώσεων είναι
απαραίτητα για τη μαθηματική ικανότητα : η εννοιολογική γνώση που όπως αναφέραμε
προηγουμένως,σημαίνει ουσιαστική κατανόηση για τις βασικές αρχές που διέπουν ένα τομέα
των μαθηματικών και η διαδικαστική γνώση που αφορά την επίγνωση των σταδίων
επεξεργασίας ή των αλγορίθμων για την επίλυση ενός προβλήματος. Διαδικαστικά βήματα
μπορούν να γίνουν με ή χωρίς την κατανόηση του λόγου που δουλεύει ο αλγόριθμος.
Η διαδικαστική και εννοιολογική γνώση των κλασμάτων στα παιδιά, σύμφωνα με
τους Hecht & Vagi (2012), αποτελεί μια διαδικασία δυναμική στην πάροδο του χρόνου.
Βρέθηκε ότι οι μαθητές που κατέχουν λιγότερες σχετικές έννοιες από το αναμενόμενο αλλά
έχουν καλύτερες διαδικαστικές γνώσεις, είχαν υψηλότερη βαθμολογία σε μετρήσεις από ότι
είχαν μαθητές που κατείχαν λιγότερες έννοιες και αναμενώμενα επίπεδα διαδικαστικής
γνώσης. Επιπρόσθετα, αξίζει να αναφερθεί ότι η αναγνώριση μαθησιακού προφίλ είναι πολύ
χρήσιμη γιατί περιγράφουν δυνατά και αδύναμα σημεία για τις μαθηματικές γνώσεις των
μαθητών που σχετίζονται με εννοιολογική και διαδικαστική γνώση, κάνοντας έτσι πιο
αποτελεσματική την ενισχυτική διδασκαλία καθώς αντιμετωπίζονται συγκεκριμένες
αδυναμίες μαθητών.
Στη μελέτη των Charalambous & Pitta -Pantazi (2007) εξετάζεται η σχέση μεταξύ
των διαφορετικών υποεννοιών των κλασμάτων δηλαδή της υποέννοιας που αφορά στο
ʺμέρος-όλονʺ, της αναλογία, του τελεστή, του πηλίκου και του μέτρου καθώς και το σημείο
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μέχρι το οποίο αυτές οι υποέννοιες εξηγούν τις επιδόσεις των μαθητών στις κλασματικές
πράξεις και τις αναλογίες και συμμετείχαν μαθητές της Ε΄ και ΣΤ΄ τάξης του Δημοτικού.
Η μελέτη έδειξε ότι οι μαθητές απάντησαν σωστά σε μεγαλύτερο ποσοστό στις ερωτήσεις
που αφορούσαν την υποέννοια ʺμέρος-όλονʺ και σε μικρότερο ποσοστό στις ερωτήσεις που
αφορούσαν την υποέννοια ʺμέτροʺ. Αυτό πιθανώς εξηγείται από το γεγονός ότι η υποέννοια
ʺμέρος-όλονʺ είναι η υποέννοια που οι μαθητές συναντούν συχνότερα στα βιβλία τους.
Αντιθέτως, οι υπόλοιπες υποέννοιες διδάσκονται κυρίως στην Δ΄, Ε΄ και ΣΤ΄ Δημοτικού και
δεν τονίζονται τόσο, όσο η υποέννοια ʺμέρος-όλονʺ.
Τα αποτελέσματα της μελέτης έδειξαν ότι το κλασματικό μοντέλο δεν αποτελεί μια
απλή δομή αλλά ένα σύνολο πέντε υποεννοιών και συμφωνούν με την Kieren και άλλους
ερευνητές (Baturo 2004, Kieren 1995, Marshall 1993) ότι η υποέννοια ʺμέρος-όλονʺ των
κλασμάτων παίζει ένα σημαντικό ρόλο στην κατανόηση της σύνθετης δομής των
κλασμάτων, αφού αυτή η υποέννοια συνδέεται στένά με τις υπόλοιπες τέσσερις. Η μελέτη
επίσης υποστήριξε ότι η αντίληψη και η κατανόηση των διαφορετικών ερμηνειών των
κλασμάτων συνεισφέρει στην απόκτηση υψηλής ικανότητας στις πράξεις κλασμάτων και
στις κλασματικές αναλογίες.
Ευρήματα δείχνουν ότι οι δάσκαλοι δεν θα πρέπει να βιαστούν να παρέχουν στους
μαθητές διάφορους αλγορίθμους για να κάνουν τις κλασματικές πράξεις, αλλά θα πρέπει να
δώσουν βάση στην κατανόηση της ιδέας του κλασματικού μοντέλου από τους μαθητές.
Τέλος, η παρούσα μελέτη έδειξε ότι οι αριθμογραμμές πρακτικά δεν συνδέονται με
την ερμηνεία του μέτρου των κλασμάτων. Έτσι, οι δάσκαλοι θα πρέπει να προσανατολίσουν
τους μαθητές να εμβαθύνουν σε άλλες αντιλήψεις, όπως αυτή της αναλογίας των κλασμάτων
πριν αναδείξουν στη διδασκαλία τους το μοντέλο των αριθμογραμμών.
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Η Bonotto (1993) έκανε μια έρευνα σε μαθητές 8 εως 11 χρονών, προκειμένου να
διερευνήσει τον τρόπο με τον οποίο διδάσκονται οι ρητοί σε σχολεία της Ιταλίας. Τα
ευρήματα δείχνουν ότι επικρατεί η έννοια του κλάσματος ως μέρος ενός συνόλου, καθώς τα
κλάσματα συνδέονται ιδιαίτερα με δραστηριότητες όπως οι πίτες. Η προσέγγιση αυτή έχει
αποτέλεσμα τη δημιουργία περιορισμένης αντίληψης του κλάσματος από μέρους των
μαθητών. Οι δάσκαλοι και οι μαθητές παρουσίασαν προβλήματα στο να κατανοήσουν τα
κλάσματα ως αριθμούς. Επιπρόσθετα, από την ανάλυση αποτελεσμάτων προέκυψε ότι η
προσέγγιση των κλάσματων ως ʺμέρος-όλονʺ προκαλεί παρανοήσεις όπως για παράδειγμα
ότι το κλάσμα είναι πάντα ένα μέρος μικρότερο ένος συνόλου.
Η Neuman (1993), όπως αναφέρεται στο άρθρο των Pitkethly & Hunting (1996),
ερευνά αρχικές αντιλήψεις για τα κλάσματα χρησιμοποιώντας σαν εργαλείο τις κλινικές
συνεντεύξεις. Στην έρευνα συμμετείχαν μαθητές του Δημοτικού και τους δόθηκαν επτά
προβλήματα, για να εξεταστούν οι αντιλήψεις καθώς και οι παρανοήσεις τους για τα
κλάσματα 1/2, 1/3, 1/4. Εκφράστηκαν αντιλήψεις σχετικά με το ʺδίκαιο μοίρασμα
ποσοτήτωνʺ, το μέρος, το μέγεθος, το ένα μέρος ενός συνόλου και την αναλογία. Οι μαθητές
της Β΄και Γ΄ τάξης του Δημοτικού δέχθηκαν κάποιες οδηγίες για το πως να διαβάσουν και να
γράψουν τα σύμβολα των κλασμάτων, καθώς δεν είχαν τα είχαν διδαχθεί.
Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι πολύ λίγα παιδιά συσχέτισαν την κλασματική έννοια με
το ʺδίκαιο μοίρασμα ποσοτήτωνʺ και τα μέρη, ενώ η αναλογία απασχολούσε τα πιο μικρά σε
ηλικία παιδιά από ότι τα μεγαλύτερα. Η Neuman κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η
διδασκαλία παρεμποδίζει την ανάπτυξη της έννοιας ¨αναλογία κλασμάτων¨ που εκφράζουν
διαισθητικά τα μικρά παιδιά. Επιπροσθέτως, δείχνουν ότι με την ανάπτυξη της γνώσης των
ρητών αριθμών θα μπορεί να αναπτυχθεί περαιτέρω μια πρώιμη αλλά ισχυρή αντίληψη για
τα κλάσματα.
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Σκοπός της έρευνας των Stafylidou & Vosniadou (2004) είναι η κατανόηση της
αριθμητικής τιμής των κλασμάτων από μέρους των παιδιών και να εξεταστεί η χρησιμότητα
προσέγγισης αυτού του ζητήματος από την πλευρά της εννοιολογικής αλλαγής. Στην έρευνα
αυτή πήραν μέρος 200 μαθητές ηλικίας 10-16 χρονών εκ των οποίων 140 μαθητές ανήκαν
στην Ε΄τάξη, 40 στην ΣΤ΄ τάξη του Δημοτικού, 40 στην Α΄ Γυμνασίου, 40 στη Β΄ Γυμνασίου
και 40 στην Α΄Λυκείου. Το τεστ χωρίζονταν σε δυο μέρη, το πρώτο αφορούσε το μικρότερο/
μεγαλύτερο κλάσμα που μπορούσαν να σκεφτούν και το δεύτερο μέρος αφορούσε διάταξη
και σύγκριση κλασμάτων.
Τα αποτελέσματα ήταν σύμφωνα με την υπόθεση ότι τα παιδιά στην προσπάθειά τους
να προσεγγίσουν την έννοια του κλάσματος, δεν θα υιοθετήσουν κατευθείαν το
επιστημονικό μοντέλο των ρητών αριθμών. Όπως ήταν αναμενόμενο ʺμετέφρασανʺ τα
κλάσματα με τρόπους που φανέρωναν την προσπάθειά τους να συμφιλιώσουν την αρχική
τους ιδέα για τον αριθμό, με τις νέες πληροφορίες που προέρχονται από τη διδασκαλία των
ρητών. Κατά τη διαδικασία αυτή, οι μαθητές δημιούργησαν συνθετικά μοντέλα
αποκαλύπτοντας έτσι τις παρανοήσεις που είχαν γίνει. Οι νεότεροι μαθητές του δείγματος
είχαν δυσκολία στο να αντιληφθούν τη σχέση μεταξύ αριθμητή και παρανομαστή και
θεώρησαν πως το κλάσμα αποτελείται από δύο ξεχωριστούς αριθμούς. Η αρχική
επεξηγηματική δομή, ότι το κλάσμα αποτελείται από δύο ξεχωριστούς φυσικούς αριθμούς,
συνδέεται με την αρχική υπόθεση σύμφωνα με την οποία κάθε φυσικός αριθμός αντιστοιχεί
σε ένα σύμβολο. Η υπόθεση αυτή φαίνεται να περιορίζει την αντίληψη των μαθητών για τα
κλάσματα, όπως προκύπτει από τις απαντήσεις που αφορούσαν το μέγιστο/ελάχιστο κλάσμα
και τη διάταξη των κλασμάτων, στην οποία αριθμητές και παρανομαστές, χρησιμοποιήθηκαν
σαν να ήταν φυσικοί αριθμοί. Οι μαθητές που μετέφρασαν τα κλάσματα με αυτόν τον τρόπο
μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν τα καταχρηστικά κλάσματα μόνον ενστικτωδώς.
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Οι μαθητές με αυτήν την επεξηγηματική δομή σκέψης αναπτύσσουν δύο σχεδόν
αντιφατικές πεποιθήσεις. Η πρώτη είναι ότι ʺη αξία του κλάσματος μεγαλώνει όσο
μεγαλώνει ο αριθμητής (ή ο παρανομαστής) ʺ και η δεύτερη ότι ʺη αξία του κλάσματος
μικραίνει όσο μικραίνει ο αριθμητής (ή ο παρανομαστής)ʺ. Η πρώτη βρίσκεται σε απόλυτη
συμφωνία με τη βασική θεωρία των φυσικών αριθμών. Η δεύτερη αποτελεί ένα συνθετικό
μοντέλο, μια παρανόηση, που δημιουργείται ως μια μεταβατική φάση κατά τη διαδικασία της
κατανόησης των κλασμάτων. Φαίνεται πως τα παιδιά ξεκινούν να αντιλαμβάνονται τα
κλάσματα ως μονάδα διαιρεμένη σε τμήματα. Όσο ο αριθμός των τμημάτων αυτών
αυξάνεται, κάθε τμήμα γίνεται σταδιακά μικρότερο σε σχέση με το όλον. Με αυτήν την
οπτική θα μπορούσε να αντικρουστεί το επιχείρημα ʺόσο περισσότερα τμήματα, τόσο
μικρότερη αξίαʺ έχει ένα κλάσμα. Η ανάπτυξη της κατανόησης της σχέσης αριθμητή –
παρανομαστή από τα παιδιά είναι άμεσα συνδεδεμένη με την τρίτη υπόθεση της αρχικής
βασικής θεωρίας των φυσικών αριθμών, σύμφωνα με την οποία ʺη μονάδα είναι ο
μικρότερος αριθμόςʺ. Τα παιδιά που υιοθέτησαν αυτήν την υπόθεση, πιστεύουν ότι ένα
κλάσμα είναι πάντοτε μεγαλύτερο της μονάδας. Επιπροσθέτως, γενικοποιώντας αυτή τους
την πεποίθηση συμπεραίνουν, λανθασμένα, ότι το κλάσμα 1/1 είναι το μικρότερο κλάσμα.
Επίσης, σημειώνεται ότι η κατανόηση του μοντέλου ότι το κλάσμα είναι πάντα μικρότερο
της μονάδος είναι σημαντικό και δείχνουν ότι υπάρχει πιθανότητα το μοντέλο αυτό να
αναπτύσσεται καλύτερα μέσω δραστηριοτήτων που συνδέουν τη μονάδα με τα κλάσματα.
Στην έρευνα αυτή (Stafylidou & Vosniadou, 2004) αξίζει να αναφερθεί ότι το 37.5%
των παιδιών της Ε΄ Δημοτικού θεωρούσε τα κλάσματα σαν δυο ξεχωριστούς φυσικούς
αριθμούς. Αυτή η παρανόηση οδήγησε τα παιδιά να θεωρήσουν ότι η τιμή του κλάσματος
αυξάνεται όταν η τιμή του αριθμητή ή του παρανομαστή μειώνεται. Η πρώτη αντίληψη είναι
συμβατή με την προηγούμενη γνώση των παιδιών για τους αριθμούς ενώ η δεύτερη αντίληψη
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αποτελεί μια μεταβατική φάση για την κατανόηση των κλασμάτων, συγχωνεύοντας την
καινούργια γνώση με την ήδη υπάρχουσα.
Στην μελέτη των Vamvakoussi & Vosniadou (2007) διερευνάται η κατανόηση των
μαθητών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης πάνω στη συγκεκριμένη ιδιότητα του συνόλου των
ρητών αριθμών, δηλαδή της πυκνότητας, η κατανόηση της οποίας είναι στενά συνδεδεμένη
με την ανάπτυξη της έννοιας του ρητού αριθμού. Το πλαίσιο της εννοιολογικής αλλαγής
προβλέπει, ότι όταν τα παιδιά θα αντιμετωπίσουν αριθμούς με διαφορετικές ιδιότητες από
τους φυσικούς, το αρχικό επεξηγηματικό πλαίσιο των φυσικών αριθμών, θα σταθεί εμπόδιο
στο δρόμο για περαιτέρω μάθηση.
Πληθώρα στοιχείων δείχνουν ότι οι μαθητές σε διάφορα επίπεδα της εκπαίδευσης
τους κάνουν χρήση των γνώσεών τους από τους φυσικούς αριθμούς για να αντιληφθούν την
έννοια των ρητών αριθμών και να εξηγήσουν το νόημα της σημειογραφίας των δεκαδικών
και των κλασμάτων και, συχνά έχει ως αποτέλεσμα τα συστηματικά λάθη στη σειρά, τις
πράξεις και τη σημειογραφία των ρητών αριθμών. (e.g., Fischbein et al., 1985; Moskal &
Magone, 2000; Resnick et al., 1989; Stafylidou & Vosniadou, 2004; Yujing & Yong-Di,
2005).
Η πεποίθηση ότι οι διαφορετικές συμβολικές παραστάσεις αντιπροσωπεύουν
διαφορετικούς αριθμούς μπορεί να έχει μία άλλη επίπτωση που αφορά στη σκέψη των
μαθητών σχετικά με τη δομή των ρητών. Για παράδειγμα, ο Neumann (1998) αναφέρει ότι
πολλοί μαθητές της Α΄ Γυμνασίου έχουν δυσκολίες να δεχτούν ότι θα μπορούσε να υπάρξει
ένα κλάσμα μεταξύ των αριθμών 0,3 και 0,6. Σε προηγούμενη μελέτη, οι Vamvakoussi &
Vosniadou (2004) διαπίστωσαν ότι οι μαθητές έχουν την τάση να σκέφτονται με διαφορετικό
τρόπο για τα κλάσματα από ό,τι για τα δεκαδικά ψηφία, όσον αφορά τη δομή τους.
Τα αρχικά επεξηγηματικά πλαίσια των παιδιών για τους αριθμούς είναι δεμένα γύρω
από τους φυσικούς αριθμούς. Σύμφωνα με τη θεωρία της εννοιολογικής αλλαγής, η
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κατασκευή ενός νέου, ευρύτερου επεξηγηματικού πλαισίου για τους αριθμούς, που
περιλαμβάνει τους ρητούς, είναι δύσκολη, σταδιακή και χρονοβόρα και κατά τη διαδικασία
της γίνονται παρερμηνείες. Πιο συγκεκριμένα, οι μαθητές παράγουν συνθετικά μοντέλα για
τη δομή του συνόλου των ρητών αριθμών διότι αφομοιώνουν τις νέες, ασυμβίβαστες
πληροφορίες για τους ρητούς στις ήδη υπάρχουσες γνώσεις τους για τους φυσικούς
αριθμούς.
Στο έργο των Meert, Grégoire & Noël (2010) οι κύριες πηγές δυσκολίας στην
εκμάθηση των κλασμάτων είναι η παρέμβαση της γνώσης των φυσικών αριθμών. Τα παιδιά
ερμηνεύουν τα κλάσματα με βάση προηγούμενες γνώσεις για τους φυσικούς αριθμούς. Αυτό
ονομάζεται προκατάληψη φυσικών αριθμών (whole number bias) (Ni & Zhou, 2005). Καθώς
οι ιδιότητες των φυσικών αριθμών και των κλασμάτων διαφέρουν, η προκατάληψη
παρεμβαίνει στην εκμάθηση των κλασμάτων και οδηγεί όπως προαναφέρθηκε, σε λάθη και
παρανοήσεις (Behr, Grégoire & Meert, 2005, Hartnett & Gelman, 1998, Sophian , 1996,
Stafylidou & Vosniadou, 2004).
Στην έρευνα των Newstead & Murray (1998 ) οι συμμετέχοντες που πήραν μέρος
ήταν μαθητές Δ΄ και ΣΤ΄Δημοτικού και εξετάστηκε η κατανόηση των μαθητών αυτών γύρω
από τις κλασματικές έννοιες. Ερευνάται η έννοια του κλάσματος (π.χ.τι σημαίνει το 4/5),
γίνεται σύγκριση κλασμάτων με διαφορετικούς παρανομαστές (π.χ. θα προτιμούσες να έχεις
τα 3/5 μιας πίτσας ή τα 3/4) και γίνονται πράξεις με κλάσματα (π.χ. 2/3 + 4/5). Τα τεστ
μεταξύ των δυο τάξεων είχαν πολλά κοινά στοιχεία για να εξεταστεί ο παράγοντας της
ηλικίας και της διδασκαλίας.
Από τα αποτελέσματα παρατηρήθηκαν τα εξής: Η γενίκευση του χωρισμού σε
τμήματα των σχημάτων είναι ενδεικτική της περιοριμένης αντίληψης του κλάσματος και της
έννοιας του ίσου τμηματικού χωρισμού. Οι περιορισμοί στην κατανόηση των κλασμάτων
συνεχίζουν και υφίστανται και στην ΣΤ΄ τάξη. Επιπλέον, οι μαθητές παπαγαλίζουν
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διαδικασίες και αλγόριθμους επίλυσης χωρίς κατανόηση της διαδικασίας ή του σκοπού. Η
διαίρεση κλασμάτων που δεν υπάγονται σε ένα συγκεκριμένο πλαίσιο, έρχεται σε αντίθεση
με την ιδέα που έχουν οι μαθητές για την διαίρεση των φυσικών αριθμών. Έτσι, οι μαθητές
δεν αντιλαμβάνονται το κλάσμα σαν μια ποσότητα αλλά σαν δυο ξεχωριστούς αριθμούς.
Οι Siegler, Thompson & Schneider (2011) υποστηρίζουν ότι οι ακέραιοι μπορεί να
τοποθετηθούν σε συγκεκριμένες θέσεις σχηματίζοντας μια νοητή αριθμογραμμή και το ίδιο
μπορεί να συμβεί και για τους ρητούς αριθμούς. Στην παρούσα μελέτη πήραν μέρος 48
παιδιά εκ των οποίων 24 πήγαιναν στην ΣΤ΄ τάξη του Δημοτικού και 24 στην Β΄ Γυμνασίου.
Τα έργα αφορούσαν εκτίμηση κλάσματων σε αριθμογραμμή από 0-1 και 0-5, σύγκριση
κλασμάτων και αναφορά από μέρους των παιδιών σχετικά με τη χρήση στρατηγικών όταν
γινόταν εκτίμηση στην αριθμογραμμή. Από τα αποτελέσματα της έρευνας προέκυψε ότι
υπήρχε μεγαλύτερη ακρίβεια στην 0-1 παρά στην 0-5 αριθμογραμμή, ενώ οι απαντήσεις
των δύο ομάδων δεν διέφεραν στην 0-1 αριθμογραμμή. Οι περισσότεροι από τους μαθητές
της ΣΤ΄ τάξης του Δημοτικού και της Β΄ τάξης του Γυμνασίου χρησιμοποίησαν μια
γραμμική συνάρτηση παρά μια λογαριθμική και αυτή βελτιώνεται μεταξύ της ΣΤ΄ τάξης και
της Β΄ Γυμνασίου όπως επίσης βελτιώνεται και ο αριθμός των σωστών απαντήσεων στην
σύγκριση μεγεθών από την ΣΤ΄ ως την Β΄ τάξη του Γυμνασίου.
Από τα αποτελέσματα των Siegler, Thompson & Schneider (2011), προέκυψε ότι η
νοητή αριθμογραμμή είναι χρήσιμη τόσο για τους ακέραιους όσο και για τα κλασματικά
μεγέθη όμως, η ανάπτυξη της κατανόησης για τα κλασματικά μεγέθη διαφέρει από αυτής
των ακέραιων. Τα σφάλματα στην κατανόηση των αριθμητικών κλασμάτων δείχνουν μια
σύγχυση μεταξύ της σωστής στρατηγικής και της προκατάληψης των ακέραιων αριθμών.
Η κατανόηση των ακέραιων είναι μια πηγή για το πως να λύσεις αριθμητικά
κλασματικά προβλήματα. Τα ευρήματα δείχνουν ότι οι νοητικές αριθμογραμμές αποτελούν
έναν χρήσιμο τρόπο σκέψης για τα κλασματικά μεγέθη και επιπλέον ότι υπάρχουν κοινά
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γνωρίσματα ανάμεσα στις αναπαραστάσεις των φυσικών και των κλασματικών αριθμών και
αυτές οι αναλογίες και τα κοινά γνωρίσματα μπορούν να παίξουν ρόλο στην κατανόηση των
αριθμών.
Όμως, υπάρχουν και διαφορές κατά την ανάπτυξη της γνώσης αυτών. Σε αντίθεση με
τις αναπαραστάσεις των φυσικών αριθμών, στις αναπαραστάσεις των κλασματικών μεγεθών
δε γίνεται αυτόματη πρόσβαση.
Η κεντρική ιδέα της προκατάληψης των φυσικών αριθμών είναι ότι παρεμβαίνουν
στην εκμάθηση των κλασμάτων και εξηγούνται μέσω αυτής διάφορες δυσκολίες κατά την
διδασκαλία αυτών.
Συμπεράσματα
Σύμφωνα με τους Pitkethly & Hunting (1996), το παιδί στο ξεκίνημά του για την
κατανόηση των ρητών αριθμών, προσπαθεί να μετασχηματίσει και να αναδιοργανώσει ό,τι
γνωρίζει προς νέες κατευθύνσεις, μέσα από διάφορους μηχανισμούς.
Οι ιδέες των παιδιών για τους φυσικούς αριθμούς επεμβαίνουν στην προσπάθειά τους
για την εκμάθηση των κλασμάτων. Εκλαμβάνουν τον τύπο α/β σαν δυο ξεχωριστούς
φυσικούς αριθμούς (Hart, 1989), εφαρμόζοντας τη στρατηγική που γνωρίζουν για αυτούς,
στα προβλήματα με κλάσματα.
Η εννοιολογική αλλαγή κατά την μάθηση των μαθηματικών (Stafylidou &
Vosniadou, 2004, Vamvakoussi & Vosniadou, 2004) μπορεί να εμφανίζεται κάθε φορά που
η καινούργια γνώση έρχεται αντιμέτωπη με την προϋπάρχουσα. Σε αυτήν την περίπτωση
είναι σημαντικό οι δάσκαλοι να λαμβάνουν υπόψιν τους τις προηγούμενες γνώσεις των
παιδιών κατά την διαδικασία της εκμάθησης έτσι ώστε να προλαμβάνουν λάθη και
παρανοήσεις, όπως ότι το κλάσμα αποτελεί μέρος μικρότερο του συνόλου ή όπως συμβαίνει
με την πυκνότητα των ρητών αριθμών .
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Όπως προκύπτει από τις αναφερθείσες έρευνες καταλήγουμε στο εύλογο συμπέρασμα
ότι τα παιδιά αντιμετωπίζουν δυσκολίες με τα κλάσματα για διάφορους λόγους.
Αποστηθίζοντας αλγόριθμους για τα κλάσματα δεν συνεπάγεται ότι αποκτούν βαθιά γνώση
και επιπλέον οι ιδέες των παιδιών για τους φυσικούς αριθμούς επεμβαίνουν στην προσπάθειά
τους για την εκμάθηση των κλασμάτων κάνοντας την ακόμα πιο δύσκολη και οδηγούνται
έτσι σε παρανοήσεις και παρερμηνείες που σχετίζονται με αυτά.

Δυσκολίες στα κλάσματα από μέρους των μαθητών

Τα παιδιά, όπως είδαμε και στις προηγούμενες μελέτες, αντιμετωπίζουν δυσκολίες
που αφορούν στην κατανόηση των κλασμάτων. Τα κλάσματα είναι μια πολύπλοκη έννοια
και αυτό έχει ως αποτέλεσμα την περιορισμένη αντίληψη του κλάσματος από μέρους των
μαθητών (Pitkethly & Hunting, 1996). Το κλάσμα δεν είναι φυσικός αριθμός, αλλά μια
έννοια η οποία εξυπηρετεί συγκεκριμένες ανάγκες. Αντίθετα, οι φυσικοί αριθμοί αποτελούν
την προϋπάρχουσα γνώση των μαθητών και επηρεάζουν τη μετάβαση στους ρητούς. Βασικές
διαφορές ανάμεσα στους ρητούς και τους φυσικούς αριθμούς είναι ότι οι φυσικοί είναι
διακριτοί, η μονάδα αποτελεί τον μικρότερο όρο και ότι κάθε αριθμός αναπαρίσταται από
ένα σύμβολο. Τα κλάσματα είναι συνεχείς ποσότητες, η μονάδα είναι απείρως διαιρούμενη,
ενώ το κλάσμα αποτελείται από δυο φυσικούς και μια κλασματική γραμμή.
Στην διδασκαλία των κλασμάτων δεν αφιερώνεται αρκετός χρόνος από μέρους των
δασκάλων στην εκμάθησή τους και δεν γίνεται ενεργοποίηση όλων των νοητικών σχημάτωνμοντέλων του κλάσματος, δηλαδή του κλάσματος ως «μέρους-όλου», του κλάσματος ως
«πηλίκου», του κλάσματος ως «αναλογίας», του κλάσματος ως «τελεστή», του κλάσματος
ως «μέτρου». Πιθανώς η έλλειψη δυνατότητας και ευχέρειας των μαθητών να ενεργοποιούν
το κατάλληλο νοητικό σχήμα, αυτό που κάθε φορά απαιτείται για την κατανόηση και το
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χειρισμό των δεδομένων της ανάλογης προβληματικής κατάστασης, να σχετίζεται με
ενδεχόμενη επιλεκτική έμφαση της διδασκαλίας σε ορισμένα μόνο νοητικά σχήματα και πιο
συγκεκριμένα στο «μέρος-όλον». H ενδεχόμενη έμφαση στο σχήμα αυτό, που
αντιπροσωπεύει το πρωταρχικό σχήμα διδασκαλίας κατά την εισαγωγή της έννοιας του
κλάσματος στις μικρότερες τάξεις, ίσως οδηγεί σε υπεργενίκευση του σχήματος από τον
μαθητή.
Το πρόβλημα της Εννοιολογικής Αλλαγής
Σύμφωνα με τους Vosniadou & Verschaffel (2004) η εννοιολογική αλλαγή είναι το
είδος της μάθησης που απαιτείται όταν μια καινούργια πληροφορία έρχεται σε αντίθεση με
την προϋπάρχουσα γνώση προερχόμενη από την καθημερινή εμπειρία και έτσι, κατά την
εννοιολογική αλλαγή γίνεται αναδιοργάνωση της δομής του προηγούμενου γνωστικού
σχήματος. Aποτελεί δε, ένα ισχυρό επεξηγηματικό πλαίσιο με την βοήθεια του οποίου
μπορούν να ερμηνευτούν οι δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι μαθητές με συγκεκριμένες
μαθηματικές έννοιες όπως είναι τα κλάσματα.
Οι Vamvakoussi & Vosniadou (2004) αναφέρουν ότι για την κατανόηση των
κλασμάτων απαιτείται αναδιοργάνωση της έννοιας του φυσικού αριθμού καθώς όπως
προαναφέραμε υπάρχουν βασικές διαφορές ανάμεσα στα κλάσματα και στους φυσικούς
αριθμούς που αφορούν στη συμβολική αναπαράσταση, στην διακριτότητα των φυσικών και
στην πυκνότητα των ρητών, στην ύπαρξη επόμενου αριθμού και στην μονάδα που αποτελεί
το βασικό στοιχείο για τους φυσικούς αριθμούς.
Οι φυσικοί αριθμοί γίνονται πιο εύκολα κατανοητοί από τα κλάσματα των οποίων η
έννοια έρχεται σε αντίθεση με αυτά που έχουν μάθει οι μαθητές για τους φυσικούς αριθμούς.
Με αυτόν τον τρόπο τα παιδιά χρησιμοποιούν τους ίδιους μηχανισμούς για να
ενσωματώσουν τις νέες πληροφορίες στις ήδη υπάρχουσες γνώσεις τους, με αποτέλεσμα να
δημιουργούνται παρανοήσεις, δηλαδή συνθετικά μοντέλα. Οι μαθητές επομένως θα έχουν
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δυσκολία στο να κατανοήσουν τις έννοιες που αφορούν στα κλάσματα όπου οι διαδικασίες
έρχονται σε αντίθεση με τις αντίστοιχες διαδικασίες των φυσικών αριθμών (Ni & Zhou,
2005). Συνεπώς, για να είναι αποτελεσματική και ουσιαστική η εκμάθηση των κλασμάτων
απαιτείται εννοιολογική αλλαγή.
Σύμφωνα με την κονστρουβικτιστική προσέγγιση , τα παιδιά έχουν αφελής ή
προϋπάχουσες αντιλήψεις κάποιες από τις οποίες είναι συμβατές με καινούργιες
πληροφορίες ενώ κάποιες αντιβαίνουν στις καινούργιες γνώσεις. Ο μαθητής οδηγείται έτσι
σε γνωστική σύγκρουση με αποτέλεσμα η γνώση να πρέπει να οργανωθεί ξανά και να γίνει
εννοιολογική αλλαγή. Στον τομέα των μαθηματικών, ερευνητές ( Greer, 2004, Greer &
Verschaffel, 2007, Vamvakoussi, 2007, Vamvakoussi & Vosniadou, 2004) υποστηρίζουν ότι
η εννοιολογική αλλαγή μπορεί να επιδράσει και θετικά στην εκμάθηση των μαθηματικών
και ότι η προϋπάρχουσα γνώση συμβάλλει στην μάθηση της καινούργιας, όταν
αποφεύγονται οι παρανοήσεις μέσω της σωστή διδακτικής παρέμβασης.

Σκοπός της Παρούσας Έρευνας

Στο παρελθόν πολλοί ερευνητές έχουν ασχοληθεί με την κατανόηση από μέρους των
μαθητών της έννοιας του κλάσματος με έργα κυρίως εννοιολογικής γνώσης (Booth&
Siegler,1998, Hartnett & Gelman,1998, Meert,Gregoire&Noel,2010, Stafylidou &Vosniadou,
2004 κ.α) και αρκετές έχουν ασχοληθεί με την συσχέτιση και ανάπτυξη της εννοιολογικής
και διαδικαστικής γνώσης των κλασμάτων (π.χ Schneider & Stern,2010, Hallett et al, 2012).
Κάποιοι ερευνητές υποστηρίζουν ότι πρώτα αναπτύσσεται η εννοιολογική γνώση, άλλοι
υποστηρίζουν ότι προηγείται η ανάπτυξη της διαδικαστικής σε σχέση με την εννοιολογική
ενώ άλλοι λένε ότι τα δυο είδη γνώσης αναπτύσσονται σε παραλληλία.
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Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι να διερευνήσει πρώτον τον τρόπο που
αναπτύσσεται η έννοια του κλάσματος και η διαδικαστική γνώση για τα κλάσματα, δεύτερον
να εξετάσει την σχέση μεταξύ εννοιολογικής και διαδικαστικής γνώσης των κλασμάτων σε
ελληνικό δείγμα μαθητών και τρίτον να διερευνήσει την σχέση μεταξύ της διαδικαστικής
γνώσης των ακεραίων και κυρίως της διαίρεσης και της διαδικαστικής γνώσης των
κλασμάτων. Γι΄αυτό κατασκευάστηκε μια δοκιμασία (ένα τεστ) με εννέα έργα, μέσω της
οποίας διερευνήθηκε η ανάπτυξη της γνώσης για τα κλάσματα.
Θα ασχοληθούμε τόσο με την εννοιολογική όσο και με την διαδικαστική γνώση,
υποθέτοντας ότι θα υπάρξει θετική συσχέτιση ανάμεσα τους. Όπως προαναφέραμε, η
εννοιολογική γνώση των κλασμάτων όπως ορίζεται από τους Fazio & Siegler (2011) είναι η
κατανόηση της έννοιας του κλάσματος και όλων όσων σχετίζονται με αυτό, ενώ
διαδικαστική γνώση των κλασμάτων είναι η ικανότητα ακολουθίας ενός αλγορίθμου προς
επίλυση ενός προβλήματος (Hecht & Vagi, 2012). Τα έργα που χρησιμοποιήσαμε στην
παρούσα διπλωματική για να διερευνήσουμε την εννοιολογική γνώση είναι τα εξής : έργο
κατηγοριοποίησης, σύγκρισης κλασμάτων, εκτίμησης σε αριθμογραμμή, εκτίμησης σε πίτες,
λεκτικών προβλημάτων και το έργο της ισοδυναμίας, ενώ τα έργα της διαδικαστικής γνώσης
αποτελούνται από πράξεις ακεραίων και πράξεις κλασμάτων και πιο συγκεκριμένα
πρόσθεση, αφαίρεση, πολλαπλασιασμό και διαίρεση.
Έργα Εννοιολογικής Γνώσης
Σύμφωνα με το πλαίσιο της εννοιολογικής αλλαγής (Vamvakoussi & Vosniadou,
2007) όταν τα παιδιά θα αντιμετωπίσουν αριθμούς με διαφορετικές ιδιότητες από τους
φυσικούς, το αρχικό επεξηγηματικό πλαίσιο για τους αριθμούς θα σταθεί εμπόδιο στο δρόμο
για περαιτέρω μάθηση. Έτσι, με τη θεωρία της εννοιολογικής αλλαγής η κατασκευή αυτού
του ευρύτερου επεξηγηματικού πλαισίου για τους αριθμούς είναι δύσκολη, σταδιακή και
χρονοβόρα και κατά τη διαδικασία της γίνονται παρερμηνείες. Πιο συγκεκριμένα, οι μαθητές
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παράγουν συνθετικά μοντέλα για τη δομής του συνόλου των ρητών αριθμών και αυτό
συμβαίνει όταν οι μαθητές αφομοιώσουν νέες, ασυμβίβαστες πληροφορίες στις ήδη
υπάρχουσες γνώσεις τους.
Σύγκριση Κλασμάτων
Στο έργο της σύγκρισης κλασμάτων δίνονται ζεύγη κλασμάτων και πρέπει να
σημειωθεί το μεγαλύτερο κλάσμα από κάθε δοσμένο ζεύγος. Ως ολικό κλασματικό μέγεθος
ενός ζεύγους κλασμάτων ορίζεται η απόλυτη τιμή της διαφοράς των κλασμάτων του ζεύγους
σε δεκαδική μορφή και μέσω αυτού του μεγέθους εξετάζεται η επίδραση που έχει η
απόσταση (Distance Effect) στη σύγκριση κλασμάτων. Σύμφωνα με τους Moyer & Land
(1967) η αριθμητική απόσταση υποδηλώνει τη δυσκολία να συγκριθούν δυο αριθμοί καθώς
μειώνεται η απόστασή τους. Εκτός από την επίδραση της απόστασης στη σύγκριση
κλασμάτων ερευνήθηκε και η συνεπή και ασυνεπή συνθήκη. Κατά τη συνεπή συνθήκη οι
μεγαλύτεροι όροι του ενός κλάσματος από το ζεύγος οδηγούν στο μεγαλύτερο κλάσμα, ενώ
κατά την ασυνεπή συνθήκη οι μεγαλύτεροι όροι του ενός κλάσματος από το ζεύγος οδηγούν
στο μικρότερο κλάσμα. Στο έργο αυτό της σύγκρισης κλασμάτων αναμένουμε καλύτερη
επίδοση των μαθητών ανά τάξη κυρίως στα ζεύγη που ικανοποιούν τη συνεπή συνθήκη,
καθώς βρίσκεται σε συμφωνία με τη θεωρία των φυσικών αριθμών και στα ζεύγη των
οποίων η μεταξύ τους απόσταση είναι μεγαλύτερη του 0.3.
Έργο Ισοδυναμίας
Στο έργο της ισοδυναμίας ο μαθητής πρέπει να ξεχωρίσει τα ισοδύναμα ζεύγη
κλασμάτων από τα διαφορετικά ζεύγη και με αυτό το έργο εξετάζεται η έννοια της
ισοδυναμίας. Εκτός από τις αναπτυξιακές διαφορές στο έργο αυτό, υποθέσαμε ότι η επίδοση
των παιδιών στα ισοδύναμα πολλαπλάσια μεταξύ τους ζεύγη θα είναι καλύτερη σε σχέση με
τα ισοδύναμα όχι πολλαπλάσια μεταξύ τους ζεύγη, καθώς είναι πιο εύκολο να εντοπιστούν
από τους μαθητές.
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Εκτίμηση σε Αριθμογραμμή και Έργο Εκτίμηση σε Πίτα (ζωγράφισε)
Σύμφωνα με τους Siegler, Thompson & Schneider (2011) η αριθμογραμμή παίζει
πολύ σημαντικό ρόλο στην αναπαράσταση των αριθμών. Με την τοποθέτηση αριθμών πάνω
στην αριθμογραμμή μπορεί κάποιος να δει πως γίνεται αντιληπτό το μέγεθος ενός αριθμού.
Ιδανικά η συνάρτηση μεταξύ της πραγματικής θέσης των αριθμών και των εκτιμώμενων
θέσεων θα πρέπει να είναι γραμμική. Παρόλ'αυτά παρατηρείται ότι στις πρώτες τάξεις του
Δημοτικού η συνάρτηση αυτή είναι λογαριθμική και σταδιακά γίνεται γραμμική. Μπορεί να
υποθεί λοιπόν ότι αρχικά τα παιδιά δεν μπορούν τα αντιληφθούν την αντιστοιχία αριθμού και
μεγέθους (στην προκειμένη περίπτωση μεγέθους- μήκους) και κατ’επέκτασιν τη συσχέτιση
μεταξύ των αριθμών.
Σύμφωνα με την Ni (2001), η τοποθέτηση κλασμάτων σε διαβαθμισμένη
αριθμογραμμή δίνει τη δυνατότητα να εξεταστεί ο τρόπος με τον οποίο τα παιδιά
αναπαριστούν ποσότητες κλασμάτων. Επιλέχθηκαν τα δύο αυτά έργα, διότι οι μαθητές δεν
είναι εξοικειωμένοι με την αριθμογραμμή σε αντίθεση με αυτό που συμβαίνει στις πίτες.
Έτσι, μπορεί να γίνει σύγκριση μεταξύ των δύο αυτών έργων για να συμπεράνουμε αν έχει
γίνει κατανοητή η αναπαράσταση του κλάσματος ή αν τα παιδιά έχουν μάθει να δουλεύουν
μόνο με τις πίτες και την εξωτερική τους αναπαράσταση. Επιπλέον και στα δυο έργα
εξετάζονταν η αντίληψη της σχέσης μονάδας-όλου, η αντίληψη της σχέσης ισοδυναμίας, η
αντίληψη καταχρηστικού κλάσματος και τέλος η αντιστοίχιση κλάσματος σε τμήμα της
πίτας.
Στο έργο εκτίμηση σε αριθμογραμμή έπρεπε ο κάθε μαθητής να τοποθετήσει σωστά
ένα κλάσμα σε μια διαβαθμισμένη αριθμογραμμή και στο έργο εκτίμηση σε πίτα
(ζωγράφισε) δίνονταν ένας αριθμός και έπρεπε ο μαθητής να γραμμοσκιάσει τον αριθμό
αυτό στην πίτα. Η υπόθεση είναι ότι καθώς θα αυξάνεται η ηλικίας και βελτιώνεται και η
επίδοση των μαθητών και επιπλέον αναμένουμε οι μαθητές θα δυσκολευτούν περισσότερο
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στο έργο της αριθμογραμμής καθώς οι πίτες παίζουν πολύ σημαντικό ρόλο κατά την
εκμάθηση κλασμάτων και έχουν έτσι μεγαλύτερη εξοικίωση με αυτές.
Λεκτικά Προβλήματα ακεραίων και Λεκτικά Προβλήματα κλασμάτων
Ο Fischbein et al (1985) εισήγαγαν την έννοια των διαισθητικών μοντέλων στην
προσπάθειά τους να διερευνήσουν τα λάθη που κάνουν τα παιδιά κατά την επίλυση λεκτικών
προβλημάτων, δίνοντας ιδιαίτερο βάρος στην επιλογή της πράξης. Στο διαισθητικό μοντέλο
των Fischbein et al (1985) αναφέρεται ότι:
Κάθε θεμελιώδης αριθμητική πράξη παραμένει γενικά συνδεδεμένη με ένα λανθάνον,
ασυνείδητο και πρωτόγονο διαισθητικό μοντέλο. Η αναγνώριση της πράξης που
χρειάζεται για να επιλυθεί ένα πρόβλημα με δύο αριθμητικά δεδομένα γίνεται όχι
άμεσα, αλλά με τη μεσολάβηση του μοντέλου. Το μοντέλο επιβάλλει τους δικούς του
περιορισμούς στη διαδικασία έρευνα (p.4).
Στα λεκτικά προβλήματα με ακεραίους και με κλάσματα ο μαθητής έπρεπε να βρει
την κατάλληλη πράξη που οδηγεί στην επίλυση του κάθε προβλήματος. Αναμένεται σε αυτό
το έργο δυσκολία στα προβλήματα που αφορούν πράξεις με κλάσματα διότι σύμφωνα με τον
Fischbein (1985) οι τρεις βασικοί παράγοντες που επηρεάζουν τη δυσκολία των
προβλημάτων είναι η οικειότητα του περιεχομένου, το μέγεθος και το είδος των αριθμών
που χρησιμοποιούνται στο πρόβλημα. Έτσι, εκτός από αναπτυξιακές διαφορές, αναμένονται
στα προβλήματα που αφορούν πράξεις ακεραίων περισσότερες σωστές απαντήσεις σε σχέση
με αυτά που αφορούν πράξεις κλασμάτων, διότι στα προβλήματα του πολλαπλασιασμού και
της διαίρεσης παραβιάζεται το διαισθητικό μοντέλο των αντίστοιχων πράξεων.
Εκτίμηση σε Πίτα (γράψε)
Σε αυτό το έργο εξετάζεται η κατανόηση από μέρους του μαθητή της γραφής της
συμβολικής μορφής του κλάσματος και προβλέπεται ότι θα υπάρξει κάποια δυσκολία κυρίως
στην Ε΄ τάξη, ενώ οι υπόλοιπες τάξεις αναμένεται να έχουν υψηλές επιδόσεις καθώς οι
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μαθητές έρχονται από νωρίς σε επαφή με αυτήν την εξωτερική αναπαράσταση του
κλάσματος.
Κατηγοριοποίηση
Στο έργο της κατηγοριοποίησης οι συμμετέχοντες έπρεπε να κατατάξουν ένα κλάσμα
σε μια από τις κατηγορίες Α ή Β. Υπήρχαν δυο είδη κατηγοριοποίησης : το ένα απαιτούσε
εννοιολογική αλλαγή ενώ το άλλο δεν απαιτούσε εννοιολογική αλλαγή. Στην πρώτη
περίπτωση χρειαζόταν ο μαθητής να έχει κατανοήσει την έννοια του κλάσματος για να
μπορέσει να τοποθετήσει κατάλληλα το δοθέν κλάσμα, ενώ στην άλλη περίπτωση δεν
χρειάζονταν ο μαθητής να γνωρίζει την έννοια του κλάσματος. Στο έργο αυτό εξετάζονται
αναπτυξιακές διαφορές και περιμένουμε η επίδοση των μαθητών να είναι σαφώς καλύτερη
στην κατάταξη κλάσματος όπου δεν απαιτούνταν εννοιολογική αλλαγή.
Έργα Διαδικαστικής Γνώσης
Πράξεις Ακεραίων και Πράξεις Κλασμάτων
Στις πράξεις ακεραίων και στις πράξεις των κλασμάτων εξετάζεται εαν υπάρχει
συσχέτιση μεταξύ των πράξεων (ακεραίων και κλασμάτων) και επιπρόσθετα κατά πόσο οι
μαθητές έχουν κατανοήσει και μπορούν να εκτελούν σωστά τους αλγορίθμους των ακεραίων
και των κλασμάτων αντίστοιχα. Οι υποθέσεις για τα έργα αυτά είναι ότι πρώτον θα υπάρξει
θετική συσχέτιση ανάμεσα στις πράξεις των ακεραίων και στις πράξεις των κλασμάτων,
δεύτερον ότι θα υπάρξουν αναπτυξιακές διαφορές και τρίτον ότι οι επιδόσεις των μαθητών
θα είναι καλύτερες στις εύκολες πράξεις των ακεραίων και των κλασμάτων σε σχέση με τις
δύσκολες αντίστοιχες πράξεις.
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Μέθοδος

Συμμετέχοντες
Στην έρευνα πήραν μέρος 234 μαθητές (119 κορίτσια και 115 αγόρια), 41 μαθητές
της Ε΄ Δημοτικού (Mage=10.41, SD=0.34) και 40 της ΣΤ΄ Δημοτικού (Mage=11.42, SD=0.31)
από το 2ο Δημοτικό Σχολείο Παπάγου, 91 μαθητές της Α΄ Γυμνασίου (Mage=12.41, SD=0.35)
εκ των οποίων 71 μαθητές φοιτούν στο 1ο Γυμνάσιο Παπάγου και 20 φοιτούν στο 5ο
Γυμνάσιο Παλαιού Φαλήρου και τέλος συμμετείχαν 62 μαθητές της Β΄ Γυμνασίου
(Mage=13.43, SD=0.28), 23 προερχόμενοι από το 5ο Γυμνάσιο Παλαιού Φαλήρου και 39 από
το 1ο Γυμνάσιο Παπάγου.
Υλικό
Οι μαθητές συμμετείχαν σε εννέα έργα (πράξεις ακεραίων, πράξεις κλασμάτων,
εκτίμηση σε αριθμογραμμή, δύο έργα εκτίμησης σε πίτες, έργο σύγκρισης, έργο
ισοδυναμίας, έργο κατηγοριοποίησης, λεκτικά προβλήματα). Για όλα τα έργα λήφθηκαν
υπόψιν τα σχολικά εγχειρίδια και η διδακτική ύλη της Ε΄, ΣΤ΄ τάξης του Δημοτικού, Α΄ και
Β΄ τάξης του Γυμνασίου.
Έργα Εννοιολογικής Γνώσης
Σύγκριση Κλασμάτων
Σε αυτό το έργο της σύγκρισης κλασμάτων υπήρχαν δέκα ζεύγη κλασμάτων και οι
μαθητές έπρεπε να κυκλώσουν το μεγαλύτερο κλάσμα από κάθε ζεύγος. Υπήρχαν 8 μηκαταχρηστικά ζεύγη κλασμάτων με τιμές αριθμητών από το 1 ως το 9 και τιμές
παρανομαστών από το 2 ως το 9, ένα ζεύγος με όρους διψήφιους αριθμούς με το ένα κλάσμα
να είναι καταχρηστικό και το άλλο όχι και 1 ζεύγος που αποτελούνταν από ένα
καταχρηστικό κλάσμα και έναν ακέραιο αριθμό. Το ολικό κλασματικό μέγεθος του κάθε
ζεύγους κλασμάτων ήταν μικρότερο της μονάδας και χωρισμένο σε 2 συνθήκες : μικρό
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(global magnitude <0.3) και μεγάλο (global magnitude>0.3). Επιπλέον, τα ζεύγη κλασμάτων
ήταν ομαδοποιημένα σε συνεπή και ασυνεπή συνθήκες, ενώ υπήρχαν δυο ζεύγη ομώνυμα και
ένα ζεύγος ετερώνυμα κλάσματα που περιέχονταν στις δυο αναφερθείσες κατηγορίες. Το
ζεύγος κλασμάτων (3/8, 1/2) προέρχεται από το άρθρο των Schneider & Siegler (2010).
Έργο Ισοδυναμίας
Στο έργο Ισοδυναμίας υπήρχαν δέκα ζεύγη κλασμάτων, τα μισά εκ των οποίων ήταν
ισοδύναμα μεταξύ τους και τα υπόλοιπα μισά ήταν διαφορετικά μεταξύ τους. Ο κάθε
συμμετέχοντας έπρεπε να γράψει το γράμμα Ι δίπλα σε κάθε ζεύγος αν αυτό είναι ισοδύναμο
και το Δ αν είναι διαφορετικό. Οι αριθμητές των κλασμάτων ήταν από το 1 ως το 6 και οι
παρανομαστές από το 2 ως το 9. Για την επιλογή των ισοδύναμων κλασμάτων έγινε αρχικά
καταγραφή όλων των ισοδύναμων κλασμάτων με μονοψήφιους όρους. Εν συνεχεία,
επιλέχθηκαν πέντε ζεύγη ισοδύναμων τα οποία είτε ήταν πολλαπλάσια μεταξύ τους όπως για
παράδειγμα το (2/3, 4/6) είτε δεν ήταν πολλαπλάσια μεταξύ τους όπως είναι το (2/6, 3/9). Τα
πέντε διαφορετικά μεταξύ τους ζεύγη κλασμάτων επιλέχθηκαν με γνώμονα την ολική
κλασματική απόσταση – μικρό ολικό κλασματικό μέγεθος <0,3 και μεγάλο >0,3 - ενώ 4
ζεύγη ανήκουν σε μια από τις κατηγορίες ομώνυμα, ετερώνυμα και ο αριθμητής του ενός
κλάσματος να είναι ίδιος με τον παρανομαστή του άλλου.
Έργο Εκτίμησης σε Αριθμογραμμή και Έργο Εκτίμησης σε Πίτες (ζωγράφισε)
Στο πρώτο έργο οι συμμετέχοντες έπρεπε να τοποθετήσουν σωστά το κάθε κλάσμα
που δίνονταν σε κάθε μια από τις τέσσερις διαβαθμισμένες αριθμογραμμές με αφετηρία το 0
και κάποιο άλλο κλάσμα που ήταν σημειωμένο. Τα κριτήρια με τα οποία επιλέχθηκαν τα
κλάσματα για το έργο εκτίμησης σε αριθμογραμμή ήταν η αντίληψη μονάδας, η αντίληψη
της σχέσης ισοδυναμίας, η αντίληψη καταχρηστικού κλάσματος και η αντιστοίχηση
κλάσματος σε τμήμα της αριθμογραμμής. Για το έργο Εκτίμησης σε Πίτες (ζωγράφισε) είχαν
δοθεί τέσσερις πίτες, κομμένες σε μέρη, ένα κλάσμα για την κάθε μία πίτα και έπρεπε να
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γραμμοσκιαστεί στην κάθε πίτα το μέρος του κλάσματος που δίνονταν. Τα κλάσματα που
χρησιμοποιήθηκαν ήταν τα ίδια με το έργο Εκτίμησης σε Αριθμογραμμή για να εξεταστούν
και οι διαφορές ανάμεσα στα δυο έργα με σχεδόν ίδιο περιεχόμενο.
Λεκτικά Προβλήματα
Στο έργο που αφορά στα λεκτικά προβλήματα, έγινε επιλογή τεσσάρων προβλημάτων
από το έργο των Fischbein et al (1985), δύο προβλήματα αφορούν ακεραίους και δύο
αφορούν κλάσματα με πράξεις του πολλαπλασιασμού και της διαίρεσης. Οι συμμετέχοντες
σε αυτό το έργο έπρεπε να λύσουν τα Λεκτικά Προβλήματα για να διαπιστώσουμε τι πράξη
χρησιμοποιούν για την επίλυση αυτών.
Έργο Εκτίμησης σε Πίτες (γράψε)
Σε αυτό το έργο υπήρχαν τέσσερις πίτες και έπρεπε οι συμμετέχοντες να γράψουν σε
συμβολική μορφή το κλάσμα που ήταν γραμμοσκιασμένο σε καθεμία πίτα.
Έργο Κατηγοριοποίησης
Στο τελευταίο έργο της κατηγοριοποίησης οι συμμετέχοντες έπρεπε να κατατάξουν
ένα κλάσμα σε μια από τις κατηγορίες Α ή Β. Κάθε κατηγορία περιείχε αριθμούς σε μορφή
κλασμάτος, ακεραίου ή δεκαδικού. Τα κριτήρια με τα οποία έγινε η επιλογή των κατηγοριών
χωρίζονταν σε αυτά που χρειάζονταν εννοιολογική αλλαγή για την τοποθέτηση του
κλάσματος στην κατάλληλη στήλη, όπου ο μαθητής έπρεπε να έχει κατανοήσει βαθιά την
έννοια του κλάσματος και κυρίως την έννοια της ισοδυναμίας και δεύτερον σε αυτά που δεν
χρειάζονταν εννοιολογική αλλαγή για την κατάταξη του δοθέντος κλάσματος.
Έργα Διαδικαστικής Γνώσης
Πράξεις Ακεραίων
Στο έργο αυτό κάθε συμμετέχοντας έπρεπε να εκτελέσει σωστά οκτώ αριθμητικές
πράξεις, δύο από κάθε αριθμητικό τελεστή, οι μισές εκ των οποίων ήταν εύκολες και οι
υπόλοιπες δύσκολες. Για την εύκολη πράξη της πρόσθεσης, αφαίρεσης και
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πολλαπλασιασμού επιλέχθηκαν αριθμοί έτσι ώστε το αποτέλεσμα να προκύψει χωρίς
κρατούμενα, ενώ για τη δύσκολη πρόσθεση, αφαίρεση και πολλαπλασιασμό απαιτούνταν η
χρήση κρατουμένων. Συνεχίζοντας με την πράξη της διαίρεσης επιλέχθηκε το 56÷7 που είναι
γνωστό από την προπαίδεια του 7 και για δύσκολη το 512÷64.
Πράξεις Κλασμάτων
Το έργο που αφορούσε στις πράξεις κλασμάτων περιλάμβανε δυο προσθέσεις, δυο
αφαιρέσεις, δυο πολλαπλασιασμούς και δυο διαιρέσεις κλασμάτων. Οι μισές πράξεις ήταν
εύκολες, ενώ οι άλλες μισές δύσκολες. Για τις εύκολες πράξεις πρόσθεσης και αφαίρεσης
επιλέχηκαν ομώνυμα κλάσματα, ενώ για τις δύσκολες ετερώνυμα κλάσματα. Ο εύκολος
πολλαπλασιασμός και η διαίρεση κλασμάτων, αποτελούνταν από κλάσματα με όρους
μικρότερους ή ίσους του 5, ενώ οι αντίστοιχες δύσκολες πράξεις περιείχαν πιο δύσκολους
πολλαπλασιασμούς.
Διαδικασία
Το τεστ δόθηκε στους μαθητές σε χαρτί, παρουσία του δασκάλου σε μια διδακτική
ώρα, διακόπτοντας τη ροή του σχολικού προγράμματος, με τις οδηγίες να εργαστούν ο
καθένας ατομικά, χωρίς περιορισμό στις απαντήσεις τους, κάνοντας χρήση μολυβιού ή
στυλό. Ενημερώθηκαν ότι δεν θα βαθμολογηθούν για την εν λόγω έρευνα και ότι θα
διατηρηθεί η ανωνυμία των απαντήσεων τους. Δεν δόθηκε καμία βοήθεια στα έργα της
έρευνας και η διάρκεια της ήταν περίπου 45 λεπτά (μια διδακτική ώρα).
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Αποτελέσματα

Οι απαντήσεις που αφορούν σε όλα τα έργα κωδικοποιήθηκαν με 0 για κάθε λάθος ή
ελλιπής απάντηση και με 1 για κάθε σωστή απάντηση.
Βρέθηκε η μέση επίδοση των μαθητών ανά τάξη, η μέση ηλικία τους, τα ποσοστά
των φύλων καθώς και τα ποσοστά σωστών και λανθασμένων απαντήσεων ανά τάξη ανά
έργο. Για να ελεγχθεί η υπόθεση ότι η μαθηματική ικανότητα αναπτύσσεται με την ηλικία
έγιναν μονοπαραγοντικές αναλύσεις διακύμανσης.
Έγινε μονοπαραγοντική ανάλυση διακύμανσης με ανεξάρτητη μεταβλητή την τάξη
και εξαρτημένες μεταβλητές τα έργα , Τάξη (4)  Έργα (Πράξεις Ακεράιων, Πράξεις
Κλασμάτων, Σύγκριση Κλασμάτων, Κατηγοριοποίηση, Αντιστοίχιση, Εκτίμηση σε
Πίτες(ζωγράφισε), Εκτίμηση σε πίτες(γράψε), Προβλήματα, Έργα Εννοιολογικής Γνώσης,
Έργα Διαδικαστικής Γνώσης, Συνολική Βαθμολογία).
Επιπλέον, εξετάστηκε με μονοπαραγοντική ανάλυση επαναλαμβανόμενων
μετρήσεων η επίδραση της τάξης με τα έργα εννοιολογικής και διαδικαστικής γνώσης, η
επίδραση της τάξης με τα έργα που αφορούν πράξεις ακεραίων και πράξεις κλασμάτων και
τέλος η επίδραση της τάξης με τα λεκτικά προβλήματα ακεραίων και κλασμάτων.
Επιπρόσθετα, έγιναν συσχετίσεις και γραφικές παραστάσεις μεταξύ των εκτιμώμενων μέσων
των έργων για να διευκρινιστεί το είδος της συσχέτισης, εφόσον υπήρχε και να επιβεβαιωθεί
ή απορριφθεί η υπόθεση της παρούσας έρευνας που θέλει τα έργα εννοιολογικής και
διαδικαστικής γνώσης να έχουν θετική συσχέτιση μεταξύ τους. Ίδια υπόθεση, ότι θα υπάρξει
θετική συσχέτιση, έγινε και ανάμεσα στα έργα ʺΠράξεις ακεραίωνʺ και ʺΠράξεις
κλασμάτωνʺ καθώς και στα έργα των Λεκτικών Προβλημάτων με ακεραίους και κλάσματα.
Κατά την μονοπαραγοντική ανάλυση διακύμανσης η ανεξάρτητη μεταβλητή Τάξη
παρουσίασε κύρια επίδραση στη συνολική βαθμολογία με p<0.05 [F(3, 230)=12.976,
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p<0.001]. Προέκυψε ότι, μετά από εκ των υστέρων συγκρίσεις μέσων όρων ανά ζεύγη, με το
τεστ Scheffe, η μέση βαθμολογία της Ε΄ τάξης (M=56.19, SD=15.58) ήταν σημαντικά
διαφορετική από αυτή της Α΄ (M=71.00, SD=16.70) και Β΄ Γυμνασίου (M=76.04,
SD=18.27). Σημαντική διαφορά επίσης παρουσιάστηκε μεταξύ της ΣΤ΄ τάξης του Δημοτικού
(M=65.49, SD=14.10) και της Β΄ Γυμνασίου. Παρατηρούμε δηλαδή, όπως φαίνεται και στον
Πίνακα 1, ότι βελτιώνεται η μέση επίδοση στη συνολική βαθμολογία, καθώς αυξάνεται η
ηλικία των μαθητών και πιο συγκεκριμένα, η μέση συνολική βαθμολογία της Α΄ και Β΄
Γυμνασίου είναι καλύτερη σε σχέση με αυτή της Ε΄ Δημοτικού και η συνολική βαθμολογία
της Β΄ Γυμνασίου είναι καλύτερη από της ΣΤ΄ τάξης του Δημοτικού.
Πίνακας 1

Εξετάζοντας με μονοπαραγοντική ανάλυση επαναλαμβανόμενων μετρήσεων την
επίδραση της τάξης στα έργα Εννοιολογικής και Διαδικαστικής Γνώσης, βρέθηκε
αλληλοεξάρτηση μεταξύ των έργων και κύρια επίδραση της τάξης. Συγκεκριμένα μεταξύ
των δύο έργων βρέθηκε ότι υπάρχει μέτρια θετική συσχέτιση με r(1)=0.565, p<0.001.
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Πίνακας 2

Συνεχίζοντας την ανάλυση επαναλαμβανόμενων μετρήσεων με ανεξάρτητη
μεταβλητή την τάξη και εξαρτημένες μεταβλητές τα Λεκτικά Προβλήματα Ακεραίων και
Λεκτικά Προβλήματα Κλασμάτων, βρέθηκε κύρια επίδραση της τάξης με
Wilks’Lambda=0.946, F(3, 230)=4.366, p=0.005 και υπήρξε χαμηλή θετική συσχέτιση
μεταξύ των δύο εξαρτημένων μεταβλητών σύμφωνα με το αποτέλεσμα του δείκτη
συσχέτισης Spearman’s rho με τιμή 0.313 και στατιστική σημαντικότητα p<0.001. Όπως
φαίνεται στον Πίνακα 3 η επίδοση στα Λεκτικά Προβλήματα Ακεραίων είναι σχετικά υψηλή
και δεν αλλάζει με την ηλικία ενώ η επίδοση στα Λεκτικά Προβλήματα με Κλάσματα είναι
ιδιαίτερα χαμηλή και αλλάζει λίγο με την ηλικία.
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Πίνακας 3

Όσον αφορά στα αποτελέσματα που προέκυψαν από την ανάλυση
επαναλαμβανόμενων μετρήσεων με ανεξάρτητη μεταβλητή την τάξη και εξαρτημένες
μεταβλητές τις πράξεις Ακεραίων και Κλασμάτων, αναφέρουμε ότι η τάξη είχε κύρια
επίδραση στις δύο εξαρτημένες μεταβλητές και επιπλεόν δεν βρέθηκε συσχέτιση μεταξύ των
εξαρτημένων μεταβλητών σύμφωνα με το αποτέλεσμα του δείκτη συσχέτισης Spearman’s
rho με τιμή 0.171 και στατιστική σημαντικότητα p=0.009.
Πίνακας 4
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Όπως φαίνεται στον Πίνακα 4 η επίδοση των μαθητών στις Πράξεις Ακεραίων είναι
σχετικά υψηλή και δεν μεταβάλλεται με την ηλικία, ενώ η επίδοση στις Πράξεις με
Κλάσματα αυξάνεται με την ηλικία και σχεδόν εξισώνεται με την επίδοση στις Πράξεις με
ακέραιους στην Β΄ Γυμνασίου.
Μία τελευταία ανάλυση επαναλαμβανόμενων μετρήσεων που πραγματοποιήθηκε με
ανεξάρτητη μεταβλητή την τάξη και εξαρτημένες τα έργα της αριθμογραμμής και της
εκτίμησης σε πίτες (ζωγράφισε), έδειξαν την κύρια επίδραση της τάξης στα έργα αυτά,
Wilks’ Lambda= 0.842, F(3, 230)=3.201, p=0.024 με την μέση επίδοση της Α΄ (M=60.44,
SD=32.50) και Β΄ Γυμνασίου (M=68.55, SD=28.25) να είναι καλύτερη σε σχέση με την
Ε΄Δημοτικού (M=37.20, SD=27.46). Επιπλέον, διαπιστώθηκε αλληλεπίδραση ανάμεσα
στους εξαρτημένους παράγοντες και πιο συγκεκριμένα βρέθηκε χαμηλή θετική συσχέτιση με
Spearman’s rho=0.499, p<0.001, δηλαδή βρέθηκε χαμηλή θετική συσχέτιση ανάμεσα στο
Έργο Εκτίμησης σε Αριθμογραμμή και στο Έργο εκτίμησης σε Πίτα (ζωγράφισε).
Στη συνέχεια θα εξετάσουμε αναλυτικά με αναλύσεις διακύμανσης μονής
κατεύθυνσης την επίδραση της ανεξάρτητης μεταβλητής τάξη σε όλα τα έργα ξεχωριστά.
Εξετάζοντας τώρα, αναλυτικά την επίδραση της τάξης στα έργα Εννοιολογικής
Γνώσης παρατηρήθηκε σημαντική επίδραση με p<0.05 [F(3, 230)=9.830, p<0.001]. Οι
μετέπειτα συγκρίσεις μέσων όρων ανά ζεύγη με το τεστ Scheffe, έδειξαν ότι υπήρχε
σημαντική διαφορά της Ε΄ Δημοτικού (M=58.48, SD=18.16) και της Α΄(M=72.91,
SD=17.61) και Β΄ Γυμνασίου (M=76.90, SD=18.61).
Στα έργα Διαδικαστικής Γνώσης παρατηρήθηκε πάλι κύρια επίδραση της τάξης με
p<0.05 [F(3, 230)=11.064, p<0.001] και από τις εκ των υστέρων συγκρίσεις μέσων όρων ανά
ζεύγη με χρήση του τεστ Scheffe βρέθηκε σημαντική διαφορά της Ε΄ Δημοτικού (M=50.46,
SD=18.14) και της Α΄(M=66.21, SD=22.73) και Β΄ Γυμνασίου (M=73.89, SD=22.93), καθώς
επίσης και της ΣΤ΄ τάξης του Δημοτικού (M=60.47, SD=14.80) και της Β΄ Γυμνασίου.
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Επομένως, φαίνεται πάλι η κύρια επίδραση της τάξης στα έργα Διαδικαστικής Γνώσης, με
σημαντικές διαφορές στη βαθμολογία.
Συμπερασματικά αναφέρουμε για τα έργα της Εννοιολογικής και Διαδικαστικής
Γνώσης ότι διαπιστώθηκαν αναπτυξιακές διαφορές με τους μαθητές της Α΄ και Β΄Γυμνασίου
να έχουν καλύτερη επίδοση σε σχέση με τους μαθητές της Ε΄ Δημοτικού. Επιπρόσθετα για
τα έργα της Διαδικαστικής Γνώσης διαπιστώθηκε και καλύτερα επίδοση στους μαθητές της
Β΄ Γυμνασίου σε σχέση με αυτούς της ΣΤ΄ Δημοτικού.
Από αυτό το αποτέλεσμα μπορούμε επίσης να διαπιστώσουμε ότι τα παιδιά
μεγαλώνοντας αντιμετωπίζουν πιο εύκολα τις δυσκολίες στην κατανόηση μαθηματικών
εννοιών, που απαιτούν εννοιολογική αλλαγή. Παρόλο που δύσκολες έννοιες, όπως είναι τα
κλάσματα, έρχονται σε αντίθεση με τους φυσικούς που τους αντιλαμβάνονται σχετικά καλά,
φαίνεται ότι αρχίζουν να μαθαίνουν και να κατανοούν σχέσεις που εμπλέκουν και τα
κλάσματα με μια αναπτυξιακά ανοδική πορεία.
Έργα Εννοιολογικής γνώσης
Σύγκριση Κλασμάτων
Κύρια επίδραση της ανεξάρτητης μεταβλητής ʺ Τάξηʺ βρέθηκε και στο έργο που
αφορά στη σύγκριση κλασμάτων με p<0.05 [F(3, 230)=6.572, p<0.001]. Προχωρώντας σε εκ
των υστέρων αναλύσεις των μέσων όρων ανα ζεύγη, παρατηρήθηκε μια σημαντική διαφορά
της Ε΄(M=60.73, SD=24.94) με την Α΄ (M=74.51, SD=24.55) και Β΄ τάξη (M=80.16,
SD=22.87), δηλαδη τα αποτελέσματα των μαθητών της Α΄ και Β΄ τάξης του Γυμνασίου ήταν
καλύτερα από αυτά της Ε΄τάξης. Επιπλέον, έπειτα από ποιοτική ανάλυση στο έργο της
σύγκρισης έγιναν οι εξής παρατηρήσεις : η τάξη της Ε΄παρουσίασε υψηλή επίδοση στη
σύγκριση κλασματων που αφορούσε στη συνεπή συνθήκη, ενώ είχε μέτρια και χαμηλή
βαθμολογία στις συγκρίσεις με ασυνεπή συνθήκη. Η ΣΤ΄ τάξη του Δημοτικού είχε υψηλές
επιδόσεις σε όλες τις συγκρίσεις εκτός από τέσσερα ζεύγη που αφορούσαν τη συνεπή
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συνθήκες που είχε μέτρια και συγκεκριμένα στα ζεύγη κλασμάτων (2/6, 7/9), (23/25, 10/18),
(2/4, 3/5), (3/8, 6/5). Οι τάξεις Α΄ και Β΄ Γυμνασίου σημείωσαν υψηλές βαθμολογίες στο
έργο των συγκρίσεων εκτός από την σύγκριση του ζεύγους (2/4, 3/5) όπου μόνο η Β΄
Γυμνασίου είχε μέτρια επίδοση. Τέλος, η υπόθεση ότι οι μαθητές θα σημειώσουν καλύτερη
βαθμολογία για τα κλάσματα στη συνεπή συνθήκη, σε σχέση με την ασυνεπή συνθήκη, και
ότι οι επιδόσεις τους θα είναι καλύτερες στα κλάσματα που το ολικό κλασματικό τους
μέγεθος είναι μεγαλύτερο του 0.3, σε σχέση με το ολικό κλασματικό μέγεθος μικρότερο του
0.3, επαληθεύτηκαν μόνο για την Ε΄ τάξη του Δημοτικού.
Έργο Ισοδυναμίας
Βρέθηκε ότι υπάρχει κύρια επίδραση της τάξης με p<0.05 [F(3, 230)=8.566,
p<0.001]. Μετά από τις συγκρίσεις των μέσων όρων ανά ζεύγη, με χρήση του τεστ Scheffe,
διαπιστώθηκε ότι η μέση βαθμολογία της Ε΄ (M=53.90, SD=25.58) ήταν σημαντικά
διαφορετική από αυτή της Α΄ (M=75.16, SD=25.01) και Β΄ Γυμνασίου (M=72.42,
SD=21.40) , όπως συνέβει και μεταξύ της ΣΤ΄ (M=62.00, SD=26.62) και της Α΄. Από τα
προαναφερθέντα προκύπτει ότι, η μέση βαθμολογία της Α΄ και Β΄ Γυμνασίου ήταν καλύτερη
σε σχέση με αυτή της Ε΄ Δημοτικού, όπως και η μέση βαθμολογία της Α΄ τάξης ήταν
καλύτερη σε σχέση με την ΣΤ΄ τάξης.
Στο έργο της Ισοδυναμίας κλασμάτων, έπειτα από ποιοτική ανάλυση, προέκυψε ότι
όλοι οι μαθητές βρήκαν πιο εύκολη την ισοδυναμία (1/4, 2/8) και με αυξανόμενη δυσκολία
τα (3/4, 6/8), (3/6, 4/8), (2/6, 3/9), (4/6, 6/9), με εξαίρεση την Β΄ τάξη που βρήκε πιο
δύσκολο το ζεύγος (2/6, 3/9) από το (3/6, 4/8) ενώ όλοι αναγνώριζαν πιο εύκολα τα
διαφορετικά ζεύγη κλασμάτων σε σχέση με τα ισοδύναμα. Σύμφωνα με την υπόθεσή μας
είναι τα αποτελέσματα των μαθητών καθώς παρουσιάστηκε καλύτερη επίδοση στα
πολλαπλάσια ζεύγη ισοδύναμων κλασμάτων σε σχέση με αυτά που δεν είναι πολλαπλάσια.
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Εκτίμηση σε Αριθμογραμμή
Συνεχίζοντας με την μονοπαραγοντική ανάλυση διακύμανσης για να συγκριθεί η
επίδραση της τάξης στο έργο ʺΕκτίμηση σε Αριθμoγραμμήʺ, διαπιστώθηκε ότι υπήρχε
σημαντική επίδραση της τάξης με p<0.05 [F(3, 230)=9.359, p<0.001]. Εν συνεχεία, έγιναν
εκ των υστέρων συγκρίσεις μέσων όρων ανά ζεύγη και διαπιστώθηκαν διαφορές ανάμεσα
στην Ε΄ (M=37.20, SD=27.46) τάξη του Δημοτικού με την Α΄ (M=60.44, SD=32.50) και Β΄
(M=68.55, SD=28.25) τάξη του Γυμνασίου. Από τα παραπάνω προκύπτει ότι η μέση επίδοση
των μαθητών της Α΄ και Β΄ Γυμνασίου ήταν καλύτερη από την μέση επίδοση των μαθητών
της Ε΄ τάξης του Δημοτικού.
Κατά την ποιοτική ανάλυση του έργου Εκτίμηση σε Αριθμογραμμή διαπιστώθηκε ότι
όλοι οι συμμετέχοντες βρήκαν πιο εύκολη την τοποθέτηση του 2/9 στην αριθμογραμμή με
σημεία το 0 και το 5/9, σημειώνοντας υψηλή επίδοση , δεύτερη πιο εύκολη την τοποθέτηση
του 9/8 στην αριθμογραμμή με σημεία το 0 και το 6/8 που είχαν πάλι υψηλή βαθμολογία
εκτός από την Ε΄ τάξη που είχε μέτρια, ενώ πιο δύσκολη ήταν η τοποθέτηση 2/3 στην
αριθμογραμμή με σημεία το 0 και το 1/6 που όλες οι τάξεις είχαν χαμηλή βαθμολογία εκτός
από την Β΄ Γυμνασίου που είχε μέτρια επίδοση. Τα προαναφερθέντα, σε μια κατάταξη από
το πιο εύκολο στο πιο δύσκολο διαμορφώνονται ως εξής : αντιστοίχιση ομώνυμου
κλάσματος σε τμήμα της αριθμογραμμής, αντίληψη καταχρηστικού κλάσματος, αντίληψη
μονάδας και αντίληψη σχέσης ισοδυναμίας.Αξίζει να σημειωθεί ότι και την εκτίμηση σε
πίτες (ζωγράφισε), όπου χρησιμοποιήθηκαν τα ίδια κλάσματα προς γραμμοσκίαση σε
κατάταξη πάλι από το πιο εύκολο στο πιο δύσκολο βρέθηκε η αντιστοίχιση κλάσματος σε
τμήμα της πίτας, η αντίληψη της σχέσης μονάδας- όλου, η αντίληψη της σχέσης ισοδυναμίας
και τέλος η αντίληψη καταχρηστικού κλάσματος. Παρόλ΄αυτά όλοι σημείωσαν υψηλές
βαθμολογίες στα δύο πρώτα και μέτριες στη γραμμοσκίαση των δυο υπολοίπων, εκτός από
την Β΄ όπου είχε υψηλή βαθμολογία στην γραμμοσκίαση του 2/3.
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Εκτίμηση σε πίτα (ζωγράφισε)
Στο έργο Εκτίμηση σε πίτα(ζωγράφισε) υπήρχε σημαντική επίδραση της τάξης με τιμή
p<0.05 [F(3, 230)=2.999, p=0.031]. Με τις εκ των υστέρων συγκρίσεις μέσων όρων ανά
ζεύγη, με το τεστ Scheffe, βρέθηκε ότι η μέση βαθμολογία της Ε΄ Δημοτικού (M=60.37,
SD=27.37) ήταν σημαντικά διαφορετική από αυτήν της Β΄ Γυμνασίου (M=75.81,
SD=25.59), προκύπτει δηλαδή ότι η Β΄ τάξη του Γυμνασίου είχε καλύτερη επίδοση σε σχέση
με την Ε΄ τάξη του Δημοτικού.
Λεκτικά Προβλήματα Ακεραίων
Στο έργο ʺΛεκτικά Προβλήματα Ακεραίωνʺ δεν παρατηρήθηκε κύρια επίδραση της τάξης
και οι επιδόσεις των μαθητών ήταν ιδιαίτερα υψηλές. Τα αποτελέσματα αυτά δεν είναι
σύμφωνα με την υπόθεση ότι θα παρουσιαστούν αναπτυξιακές διαφορές.

Πίνακας 5

Λεκτικά Προβλήματα Κλασμάτων
Στο έργο αυτό βρέθηκε κύρια επίδραση της ανεξάρτητης μεταβλητής της τάξης με
p=0.001, F(3, 230)=5.920. Ύστερα από εκ των υστέρων συγκρίσεις των μέσων όρων ανά
ζεύγη, χρησιμοποιώντας το τεστ Scheffe, διαπιστώθηκε ότι οι μαθητές της Α΄ (M=56.04,
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SD=37.14) και Β΄ Γυμνασίου (Μ=58.87, SD=42.00) είχαν καλύτερη επίδοση από τους
μαθητές της Ε΄ τάξης του Δημοτικού (M=29.27, SD=37.04).
Εκτίμηση σε πίτα (γράψε)
Στο έργο αυτό δεν παρατηρήθηκε κύρια επίδραση της τάξης και οι επιδόσεις των μαθητών
είναι πολύ υψηλές.
Πίνακας 6

Κατηγοριοποίηση
Για το τελευταίο έργο, αυτό της κατηγοριοποίησης, εφαρμόζοντας τις ίδιες αναλύσεις
διαπιστώθηκε και πάλι κύρια επίδραση της τάξης με p<0.05 [F(3, 230)=6.183, p<0.001].
Ειδικότερα, υπήρχε σημαντική διαφορά της μέσης βαθμολογίας της Ε΄ Δημοτικού (M=53.05,
SD=26.34) και της Β΄ Γυμνασίου (M=79.03, SD=27.23), όπως και διαπιστώθηκε διαφορά
μεταξύ της Α΄ (M=62.09, SD=37.34) και Β΄ Γυμνασίου. Από τα παραπάνω διαπιστώνουμε
και πάλι αναπτυξιακές διαφορές, με καλύτερη επίδοση στο έργο της κατηγοριοποίησης της
Β΄ τάξης του Γυμνασίου σε σχέση με την Ε΄ τάξη και την Α΄ τάξη.
Στο έργο αυτό, έπειτα από ποιοτική ανάλυση βρέθηκε ότι οι μαθητές της ΣΤ΄ και Α΄
τάξης παρουσίασαν τις ίδιες δυσκολίες στην τοποθέτηση κλασμάτων σε κατηγορία, με πιο
εύκολη την τοποθέτηση του 9/3 στην κατηγορία Α (5/7, 2/12, 4/19) και Β (3.0, 18/6, 3), μετά
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το 3/4 στις κατηγορίες Α(9/12, 15/20, 6/8) και Β(5/9, 2/3, 4/17) και ακολουθούν το 1/5 στις
στήλες Α (2/4, 1/7, 3/8), Β (18, 2, 27) και το 1/2 στις στήλες Α (0.2, 0.05, 10), Β(0.5, 7/14,
3/6). Όσον αφορά την υπόθεση μας για τα υποέργα με εννοιολογική αλλαγή και χωρίς
εννοιολογική αλλαγή επαληθεύτηκαν μόνο για την Ε΄ τάξη του Δημοτικού.

Έργα Διαδικαστικής γνώσης
Πράξεις Ακεραίων
Βρέθηκε ότι υπάρχει σημαντική επίδραση της τάξης στο έργο που αφορά τις
πράξεις ακεραίων με τιμή p<0.05 [F(3, 230)=2.992, p=0.032]. Έγιναν εκ των υστέρων
συγκρίσεις των μέσων όρων ανά ζεύγη, χρησιμοποιώντας το τεστ Scheffe, που έδειξαν ότι η
μέση βαθμολογία της ΣΤ΄ Δημοτικού (M=87.50, SD=12.97) είναι σημαντικά διαφορετική
από αυτή της Β΄ Γυμνασίου (M=74.19, SD=23.62). Από αυτό το αποτέλεσμα προκύπτει ότι η
ΣΤ΄ τάξη του Δημοτικού είχε καλύτερη μέση επίδοση στις πράξεις ακεραίων σε σχέση με τη
Β΄ τάξη του Γυμνασίου, γεγονός που έρχεται σε αντίθεση με την υπόθεσή μας, καθώς
αναμέναμε ότι καθώς θα αυξάνεται η ηλικία των μαθητών θα βελτιώνονταν και η επίδοσή
τους.
Υστερα από ποιοτική ανάλυση στο έργο των Πράξεων Ακεραίων αξίζει να αναφερθεί
ότι όλοι οι μαθητές και των τεσσάρων τάξεων παρουσίασαν υψηλή βαθμολογία, εκτός από
την Α΄και Β΄ Γυμνασίου στην πράξη της δύσκολης διαίρεσης ακεραίων που είχε μέτρια
επίδοση, όπως και μέτρια είχαν όλες οι τάξεις στην πράξη του δύσκολου πολλαπλασιασμού.
Πράξεις Κλασμάτων
Στο έργο για τις πράξεις κλασμάτων βρέθηκε ότι υπάρχει κύρια επίδραση της τάξης,
με p<0.05 [F(3, 230)=36.853, p<0.001]. Πιο συγκεκριμένα, μετά από εκ των υστέρων
συγκρίσεις των μέσων όρων ανά ζεύγη, με χρήση του τεστ Scheffe, βρέθηκαν σημαντικές
διαφορές ανάμεσα στην Ε΄ (M=20.73, SD=20.84) και την Α΄ (M=55.63, SD=31.91) και Β΄
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(M=73.59, SD=26.50) Γυμνασίου, την ΣΤ΄ (M=33.44, SD=23.58) και την Α΄και Β΄
Γυμνασίου και τέλος ανάμεσα στην Α΄και Β΄ Γυμνασίου. Από τα παραπάνω αποτελέσματα
μπορούμε να προβούμε στο συμπέρασμα ότι υπήρχε βελτίωση στην μέση επίδοση των
μαθητών σε όλες τις τάξεις, εκτός από την Ε΄ σε σχέση με την ΣΤ΄ τάξη του Δημοτικού.
Μετά από ποιοτική ανάλυση των απαντήσεων των συμμετεχόντων, προέκυψε ότι από τις
δύσκολες πράξεις μεταξύ κλασμάτων, φάνηκε σε όλους τους μαθητές πιο εύκολος ο
πολλαπλασιασμός, και πιο δύσκολη η διαίρεση για τις τάξεις του Δημοτικού και πιο δύσκολη
πράξη η πρόσθεση για τις τάξης του Γυμνασίου.
Σε όλα τα παραπάνω έργα παρατηρήθηκε ότι υπήρξαν αναπτυξιακές διαφορές κυρίως
ανάμεσα στην Α΄, Β΄ Γυμνασίου και την Ε΄ Δημοτικού, ενώ αξίζει να σημειωθεί ότι στο έργο
που αφορούσε τις πράξεις ακεραίων η Ε΄ τάξη παρουσίασε μεγαλύτερους μέσους όρους σε
σχέση με αυτούς της Β΄ Γυμνασίου και στα έργα ʺΛεκτικά Προβλήματα Ακεραίωνʺ και
ʺΕκτίμηση σε πίτες (γράψε)ʺ δεν παρουσιάστηκε καμία επίδραση της ανεξάρτητης
μεταβλητής της τάξης.

Ποιοτική ανάλυση λαθών
Ποιοτική ανάλυση λαθών πραγματοποιήθηκε και σε δυο ομάδες μαθητών με στόχο
να εντοπιστούν οι αδυναμίες και οι ελλείψεις τους σε συγκεκριμένα έργα ανάλογα με το
επίπεδό τους. Συγκεκριμένα, εξετάστηκαν μαθητές που έλαβαν ιδιαίτερα χαμηλή, μικρότερη
του 40%, και υψηλή, μεγαλύτερη του 70%, συνολική βαθμολογία.
Στην ομάδα των μαθητών που έλαβαν συνολική βαθμολογία μικρότερη του 40%
ανήκαν 15 μαθητές από το σύνολο των 234 που συμμετείχαν στη δοκιμασία. Συγκεκριμένα 6
της Ε΄ Δημοτικού, 3 της ΣΤ΄ Δημοτικού, 3 της Α΄Γυμνασίου και 3 της Β΄Γυμνασίου. Η
ποιοτική ανάλυση των λαθών τους έδειξε πολύ χαμηλή επίδοση, με ποσοστό σωστών
απαντήσεων από 0%-10%, στο έργο της ʺΑριθμογραμμήςʺ, από τα ʺΛεκτικά Προβλήματα

43

Κλασμάτωνʺ αυτό που αφορούσε τη διαίρεση και από το έργο της ʺΕκτίμησης σε πίτα
(ζωγράφισε)ʺ αυτό που σχετίζονταν με την αντίληψη του καταχρηστικού κλάσματος, σε όλες
τις ʺΠράξεις κλασμάτωνʺ, ενώ από τις ʺΠράξεις ακεραίωνʺ πρόβληματα παρουσιάστηκαν
στον δύσκολο πολλαπλασιασμό. Το ποσοστό των σωστών απαντήσεων που κυμαίνονται από
10%- 20% αφορούσε το έργο της ʺΙσοδυναμίαςʺ, το έργο της ʺΚατηγοριοποίησηςʺ, την
αντίληψη της ισοδυναμίας στο έργο ʺΕκτίμησης σε πίτα (ζωγράφισε)ʺ, από τα ʺΛεκτικά
Προβλήματα Κλασμάτωνʺ το πρόβλημα που αφορούσε τον πολλαπλασιασμό και τέλος από
τις ʺΠράξεις ακεραίωνʺ αδυναμίες παρατηρήθηκαν στην δύσκολη διαίρεση. Στο έργο
ʺΣύγκριση κλασμάτωνʺ στην ασυνεπή συνθηκη παρατηρήθηκαν αδυναμίες από μέρους των
μαθητών με ποσοστό σωστών απαντήσεων 26,7%. Συνοψίζοντας τα παραπάνω
αποτελέσματα καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι μια ιδιαίτερα μικρή ομάδα μαθητών (6,4%)
από το σύνολο των συμμετεχόντων παρουσίασε δυσκολίες σε αρκετά έργα που αφορούν
εννοιολογική αλλά και διαδικαστική γνώση και πιο συγκεκριμένα παρουσιάστηκαν
δυσκολίες σε έργα που σχετίζονταν με την έννοια της ισοδυναμίας των κλασμάτων η οποία
συνεχίζει να προκαλεί δυσκολίες και στην τάξη της Β΄ Γυμνασίου
Στην ομάδα των μαθητών που έλαβαν συνολική βαθμολογία μεγαλύτερη του 70%
βρέθηκαν 111 μαθητές από το σύνολο των 234. Συγκεκριμένα 8 μαθητές από τους 41 της Ε΄
Δημοτικού, 13 μαθητές από τους 40 της ΣΤ΄ Δημοτικού, 47 μαθητές από τους 91 της Α΄
Γυμνασίου και 43 μαθητές από τους 62 της Β΄ Γυμνασίου.
Από την ποιοτική ανάλυση των λαθών τους προέκυψε ότι οι μαθητές της Ε΄ και της
ΣΤ΄ τάξης του Δημοτικού αντιμετώπισαν δυσκολίες στις πράξεις κλασμάτων. Πιο
συγκεκριμένα για την Ε΄ βρέθηκαν τα εξής : τα ποσοστά σωστών απαντήσεων για τον
πολλαπλασιασμό και τη δύσκολη διαίρεση ήταν 37,5% και 12,5% αντίστοιχα, ενώ για την
πρόσθεση και αφαίρεση ετερώνυμων κλασμάτων ήταν 12,5% και 12,5% αντίστοιχα. Όσον
αφορά τους μαθητές της ΣΤ΄ Δημοτικού παρατηρήθηκαν τα εξής ποσοστά.: Στην εύκολη και

44

δύσκολη διαίρεση των κλασμάτων βρέθηκαν 23% και 7,6% σωστές απαντήσεις των
μαθητών αντίστοιχα, ενώ στην πρόσθεση και αφαίρεση ετερώνυμων κλασμάτων είχαμε
38,4% και 30,7% αντίστοιχα.
Τα αποτελέσματα αυτά ήταν αναμενόμενα καθώς οι μαθητές της Ε΄ τάξης του
Δημοτικού δεν έχουν εξασκηθεί αρκετά στις πράξεις αυτές, σύμφωνα με την ύλη που έχουν
διδαχθεί. Επιπροσθέτως, η αφαίρεση και η πρόσθεση ετερώνυμων κλασμάτων προϋποθέτουν
βαθιά κατανόηση της έννοιας του κλάσματος και συγκεκριμένα της έννοιας της ισοδυναμίας,
που είναι λογικό να μην έχουν οι μαθητές των μικρότερων τάξεων. Παρ’όλα αυτά, οι
δυσκολίες αυτές δε φαίνονται να ξεπερνιούνται στην ΣΤ΄ Δημοτικού καθώς και εκεί
παρατηρείται αδυναμία των μαθητών στην κατανόηση της ισοδυναμίας.
Στην Α΄ τάξη του Γυμνασίου παρατηρήθηκε ότι οι μαθητές παρόλο που είχαν πολύ
γενικώς υψηλή βαθμολογία σε όλα τα έργα, όπως ήταν άλλωστε αναμενόμενο, ωστόσο
παρουσίασαν χαμηλή επίδοση (38,3%) στο έργο της κατηγοριοποίησης που αφορούσε
τοποθέτηση κλάσματος χωρίς εννοιολογική αλλαγή. Το αποτέλεσμα δεν ήταν αναμενόμενο,
ειδικά αν αναλογιστεί κανείς το γεγονός ότι οι μαθητές της Ε΄ Δημοτικού είχαν καλύτερη
επίδοση. Μια πιθανή εξήγηση είναι ότι οι μαθητές στο Γυμνάσιο μαθαίνουν να
χρησιμοποιούν στρατηγικές και να σκέφονται πιο πολύπλοκα σε σχέση με τους μαθητές στο
Δημοτικό, και συνεπώς δεν επιλέγουν εύκολα την πιο απλοϊκή - προφανή απάντηση.
Τέλος, όσον αφορά στους μαθητές της Β΄Γυμνασίου, δεν παρατηρήθηκε χαμηλή
επίδοση σε κανένα έργο, γεγονός που αποδεικνύει ότι οι μαθητές υψηλού επιπέδου της Β΄
Γυμνασίου έχουν κατανοήσει επαρκώς όλες τις διαφορετικές υποέννοιες της έννοιας του
κλάσματος που εξετάστηκαν στην παρούσα δοκιμασία.
Αξίζει να σημειωθεί ότι το ποσοστό των συμμετεχόντων με χαμηλή επίδοση είναι
ιδιαιτέρως χαμηλό (6,7%, 15 από τους 234 δηλαδή) γεγονός που αποδεικνύει ότι η
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συντριπτική πλειοψηφία των μαθητών τόσο του Γυμνασίου όσο και του Δημοτικού, έχουν
αποκτήσει μια βασική κατανόηση της έννοιας του κλάσματος.
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Συζήτηση

Σκοπός της παρούσας μελέτης ήταν να διερευνήσει τον τρόπο που αναπτύσσεται η
έννοια του κλάσματος και η διαδικαστική γνώση για τα κλάσματα, να εξετάσει την σχέση
μεταξύ εννοιολογικής και διαδικαστικής γνώσης των κλασμάτων και να διερευνήσει την
σχέση μεταξύ της διαδικαστικής γνώσης των ακεραίων, και κυρίως της διαίρεσης, και της
διαδικαστικής γνώσης των κλασμάτων
Τα αποτελέσματα της παρούσας έρευνας επιβεβαιώνουν την υπόθεση ότι υπάρχουν
αναπτυξιακές διαφορές ανάμεσα στις τάξεις του Δημοτικού και του Γυμνασίου. Πιο
συγκεκριμένα βρέθηκαν αναπτυξιακές διαφορές κυρίως ανάμεσα στην Ε΄ τάξη του
Δημοτικού και στις Α΄ και Β΄ Γυμνασίου, σε όλα τα έργα εκτός του έργου που αφορούσε
στην ʺΕκτίμηση σε πίτα (γράψε)ʺ και στα ʺΛεκτικά Προβλήματα Ακεραίωνʺ, όπου η επίδοση
όλων των μαθητών, ανεξαρτήτως της τάξης, ήταν ιδιαίτερα υψηλή.
Εξετάζοντας περαιτέρω την αλληλεπίδραση των έργων, βρέθηκε θετική συσχέτιση
μεταξύ των έργων εννοιολογικής και διαδικαστικής γνώσης, που βρίσκεται σε συμφωνία με
την υπόθεσή μας και με τα αποτελέσματα άλλων ερευνητών (Hecht, 1998; Hecht, Close, &
Santisi, 2003; Hecht & Vagi, 2010; Hallett, Nunes, & Bryant 2010, Rittle-Johnson, Siegler,&
Alibali 2001). Ανάμεσα στα Λεκτικά Προβλήματα Ακεραίων και Κλασμάτων η τάξη είχε
κύρια επίδραση και βρέθηκε θετική μεταξύ τους συσχέτιση. Ανάμεσα στο έργο που
αφορούσε Πράξεις Ακεραίων και στο έργο Πράξεις Κλασμάτων υπήρξε επίδραση της
ηλικίας, δεν παρατηρήθηκε όμως συσχέτιση μεταξύ των έργων. Η τελευταία διαπίστωση
έρχεται σε αντίθεση με την υπόθεση που είχαμε κάνει για τη συσχέτιση των δυο αυτών
έργων. Η μέση επίδοση των μαθητών στις πράξεις ακεραίων δεν βελτιώνονταν με την ηλικία
καθώς η τάξη της ΣΤ΄ είχε σημαντικά καλύτερη επίδοση σε σχέση με την Β΄ Γυμνασίου, ενώ
αντίθετα στο έργο που αφορούσε τις πράξεις των κλασμάτων υπήρξε αύξηση της επίδοσης
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με την αύξηση της ηλικίας, σύμφωνα με την υπόθεσή μας ότι θα υπάρξουν αναπτυξιακές
διαφορές. Μάλιστα, διαπιστώθηκε με περαιτέρω ποιοτική ανάλυση ότι η ομάδα μαθητών που
παρουσίασε χαμηλή επίδοση στη συνολική βαθμολογία (με ταυτόχρονη μέτρια επίδοση στις
πράξεις ακεραίων (51,7%)) είχε και πολύ χαμηλή επίδοση στις πράξεις των κλασμάτων
(9,2%).
Στο έργο της Αριθμογραμμής και της Εκτίμησης σε πίτες (ζωγράφισε) (ίδιο
περιεχόμενο έργων), όπου χρησιμοποιήθηκαν ίδιοι αριθμοί, παρατηρήθηκε θετική συσχέτιση
μεταξύ των δυο έργων και σημαντική επίδραση της τάξης. Επιπλέον παρατηρήθηκαν, όπως
ήταν αναμενόμενο, αναπτυξιακές διαφορές και πιο συγκεκριμένα καθώς αυξανόταν η ηλικία
των μαθητών βελτιωνόταν η επίδοσή τους στα έργα αυτά. Αξίζει να σημειωθεί ότι
παρατηρώντας τα υποέργα της αριθμογραμμής διαμορφώνονται ως εξής σε μια κατάταξη
από το πιο εύκολο στο πιο δύσκολο : αντιστοίχιση ομώνυμου κλάσματος σε τμήμα της
αριθμογραμμής, αντίληψη καταχρηστικού κλάσματος, αντίληψη μονάδας και αντίληψη
σχέσης ισοδυναμίας.Στο έργο της εκτίμησης σε πίτα (ζωγράφισε), η κατάταξη πάλι από το
πιο εύκολο στο πιο δύσκολο βρέθηκε λίγο διαφορετική : η αντιστοίχιση κλάσματος σε τμήμα
της πίτας, η αντίληψη της σχέσης μονάδας- όλου, η αντίληψη της σχέσης ισοδυναμίας και
τέλος η αντίληψη καταχρηστικού κλάσματος. Συμπεραίνουμε ότι το ομώνυμο κλάσμα
γίνεται εύκολα κατανοητό, όμως η δυσκολία των υπολοίπων υποέργων διαφέρουν ανάλογα
με την χρήση αριθμογραμμής ή την χρήση πίτας. Επομένως, ο συνδυασμός και των δυο
έργων, αριθμογραμμής και πίτας, μπορεί να φανεί ιδιαίτερα χρήσιμος και αποδοτικός στην
εκμάθηση της αντίληψης διαφορετικών κλασμάτων και εννοιών όπως είναι το καταχρηστικό
κλάσμα, η έννοια της μονάδας, η ισοδυναμία των κλασμάτων.
Ο παράγοντας της ηλικίας έπαιξε ρόλο στην επίδοση που είχαν οι μαθητές στα έργα
Εννοιολογικής και Διαδικαστικής γνώσης. Παρ’όλα αυτά, δε διαπιστώθηκαν διαφορές
ανάμεσα στους μαθητές της Ε΄ και της ΣΤ΄ Δημοτικού, ενώ δε βρέθηκαν και διαφορές
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ανάμεσα στους μαθητές της Α΄ και της Β΄ Γυμνασίου πλην του έργου των Πράξεων
Κλασμάτων και το έργο της Κατηγοριοποίησης.
Διαφορές διαπιστώθηκαν κυρίως στη μέση συνολική επίδοση των μαθητών Α΄ και Β΄
Γυμνασίου, σημειώνοντας καλύτερους μέσους όρους, και στους μαθητές της Ε΄ τάξης του
Δημοτικού.
Αξίζει να σημειωθεί ότι παρόλο που όλες οι τάξεις είχαν υψηλές βαθμολογίες στο
έργο των πράξεων με ακέραιους αριθμούς, βρέθηκε ότι η ΣΤ΄ τάξη ήταν σημαντικά
καλύτερη από την Β΄ Γυμνασίου. Μια υπόθεση που μπορούμε να κάνουμε είναι ότι η ΣΤ΄
τάξη επικεντρώνεται, λόγω σχολικής ύλης, στην εκμάθηση εύκολων αλλά και δύσκολων
πράξεων ακεραίων με αποτέλεσμα στην τάξη αυτή η σχετική επίδοση να κορυφώνεται.
Αντιθέτως, η επίδοση των μαθητών της Β΄ Γυμνασίου στις πράξεις ακεραίων φαίνεται να
μειώνεται καθώς οι μαθητές ενδέχεται να κάνουν συχνή χρήση του υπολογιστή τσέπης και
να μην κάνουν εξάσκηση στο χαρτί.
Στα ʺΛεκτικά Προβλήματα ακεραίωνʺ δεν διαπιστώθηκε καμία επίδραση της τάξης,
ενώ στα ʺΛεκτικά Προβλήματα κλασμάτωνʺ βρέθηκαν αναπτυξιακές διαφορές. Στο έργο της
Ισοδυναμίας η Α΄ Γυμνασίου είχε την καλύτερη βαθμολογία και διαπιστώθηκαν σημαντικές
διαφορές πάλι μεταξύ των Α΄, Β ΄ Γυμνασίου και της Ε΄ Δημοτικού αλλά και μεταξύ της
ΣΤ΄Δημοτικού και Α΄Γυμνασίου.
Στην ʺΕκτίμηση κλασμάτων σε πίτα (γράψε)ʺ, όπου οι μαθητές έπρεπε να γράψουν σε
συμβολική μορφή το γραμμοσκιασμένο μέρος της δοσμένης πίτας, δεν παρατηρήθηκε καμία
σημαντική διαφορά ανάμεσα στις τάξεις που πήραν μέρος στην έρευνα, καθώς όλοι οι
μαθητές ανεξαρτήτως της τάξης τους, παρουσίασαν υψηλές βαθμολογίες. Το αποτέλεσμα
αυτό είναι σύμφωνο με την έρευνα των Charalambous & Pitta -Pantazi (2007) κατά την
οποία οι μαθητές απάντησαν σωστά σε μεγαλύτερο ποσοστό στις ερωτήσεις που αφορούσαν
την υποέννοια του κλάσματος ʺμέρος-όλονʺ.
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Στην ʺΕκτίμηση σε πίτα (ζωγράφισε)ʺ, όπου εδώ οι μαθητές έπρεπε να εκτελέσουν το
αντίθετο έργο από το παραπάνω, δηλαδή να γραμμοσκιάσουν το μέρος του δοθέντος
κλάσματος, με την αύξηση της ηλικίας βελτιώνονταν και η επίδοση, αλλά μόνο η Β΄
Γυμνασίου είχε σημαντικά καλύτερη βαθμολογία από την Ε΄ Δημοτικού.
Στη ʺΣύγκριση κλασμάτωνʺ η Ε΄ Δημοτικού παρουσίασε υψηλή βαθμολογία στη
συνεπή συνθήκη όπου οι μεγαλύτεροι όροι ενός εκ των δυο προς σύγκριση κλάσματα,
οδηγούν και στο μεγαλύτερο κλάσμα, συμβαδίζοντας με την θεωρία των φυσικών αριθμών,
ενώ είχε χαμηλή βαθμολογία στην ασυνεπή συνθήκη. Στις πράξεις που αφορούσαν στα
κλάσματα φάνηκε, όπως ήταν αναμενόμενο,σε όλους τους μαθητές πιο εύκολος ο
πολλαπλασιασμός, καθώς δεν διαφέρει σημαντικά από τον πολλαπλασιασμό των ακεραίων,
ενώ πιο δύσκολη ήταν η διαίρεση για το Δημοτικό και η πρόσθεση για το Γυμνάσιο.
Για τα ʺΛεκτικά Προβλήματαʺ παρατηρήσαμε ότι παρόλο που η δομή των
προβλημάτων ήταν ίδια για τους ακέραιους και τα κλάσματα, η επίδοση πέφτει στα
τελευταία. Αυτό το γεγονός συμφωνεί με την πρόταση του Fischbein (1985) ότι τρεις βασικοί
παράγοντες που επηρεάζουν τη δυσκολία των προβλημάτων είναι η οικειότητα του
περιεχομένου, το μέγεθος και το είδος των αριθμών που χρησιμοποιούνται στο πρόβλημα και
ότι οι πράξεις με κλάσματα είναι δύσκολες διότι παραβιάζεται το διαισθητικό μοντέλο της
διαίρεσης και το μοντέλο του πολλαπλασιασμού, που είναι συνδεδεμένο με την
επαναληπτική πρόσθεση.
Τέλος, στο έργο της Ισοδυναμίας όλοι οι μαθητές βρήκαν πιο εύκολη την αναγνώριση
διαφορετικών κλασμάτων από τα ισοδύναμα. Επιπλέον σχετικά με την Ισοδυναμία, οι
μαθητές αναγνώρισαν ως πιο εύκολο το ισοδύναμο πολλαπλάσιο ζεύγος (1/4, 2/8), ενώ πιο
δύσκολη βρήκαν την ισοδυναμία για το ζεύγος (4/6, 6/9) που ήταν ισοδύναμο όχι
πολλαπλάσιο. Εξαίρεση αποτελεί η Β΄ Γυμνασίου όπου βρήκε πιο δύσκολη την αναγνώριση
ισοδυναμίας για το ζεύγος (2/6, 3/9), επίσης ισοδύναμο όχι πολλαπλάσιο.
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Ο Streefland (1978) διαπίστωσε ότι η ισοδυναμία των κλασμάτων μπορεί να
παρατηρηθεί άμεσα και εύκολα όταν υπάρχει σχηματική απεικόνιση. Όμως, όταν γίνεται
συμβολική αναπαράσταση της ισοδυναμίας των κλασμάτων, όπως στις περιπτώσεις
ισοδυναμίας που εξετάζαμε στην παραπάνω παράγραφο, τότε τα αποτελέσματα δεν είναι
τόσο προφανή.
Η αριθμογραμμή βοηθάει στην κατανόηση της αντιστοίχισης κλάσματος με δεδομένο
μέγεθος και επομένως στην καλύτερη κατανόηση σε έργα σύγκρισης και ισοδυναμίας
(Siegler et al, 2011). Οι αρχάριοι χρειάζονται βοήθεια στην εκμάθηση διαδικασιών έτσι ώστε
να μπορούν να ανατρέχουν και να κατανοούν τα διάφορα μοντέλα αναπαράστασης (Bright,
Behr, Post, & Wachsmuth,1988).
Οι Newstead & Murray (1998) αναφέρουν ότι από έρευνες των Streefland (1991),
D’Ambrosio & Mewborn (1994) κ.ά. φαίνεται ότι οι παράγοντες που οδηγούν στη μη
κατανόηση των κλασμάτων από τους μαθητές είναι οι εξής: α) ο τρόπος και η σειρά που
παρουσιάζονται τα κλάσματα στους μαθητές καθώς και ο περιορισμός των μορφών τους, β)
το γεγονός ότι αντιλαμβάνονται τον αριθμητή και τον παρανομαστή σαν ξεχωριστούς
φυσικούς αριθμούς και γ) το μαθησιακό περιβάλλον του σχολείου το οποίο δε χρησιμοποιεί
αναπαραστάσεις σχετικές με τα κλάσματα.
Οι Fazio & Siegler (Fazio, L & Siegler, R., 2011) αναφέρουν ότι το να ξεπεραστεί η
πεποίθηση ότι οι ιδιότητες που αληθεύουν για ακέραιους ισχύουν για όλους τους αριθμούς,
είναι μια μεγάλη πρόκληση. Ωστόσο, η κατανόηση κλασμάτων αποτελεί ουσιαστική
προϋπόθεση για την εκμάθηση άλγεβρας και γεωμετρίας και άλλων κλάδων των
μαθηματικών.
Συνοψίζοντας, παρατηρείται ότι τα παιδιά αντιμετωπίζουν προβλήματα με την
κατανόηση των κλασμάτων καθώς όπως επισημαίνουν και διάφοροι ερευνητές (Alston,
Davis, Maher & Martino, 1994) οι δυσκολίες με τους φυσικούς αριθιμούς ξεπερνιούνται πιο
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εύκολα από ότι συμβαίνει με τα κλάσματα. Κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσής τους οι
μαθητές διδάσκονται κυρίως αλγορίθμους σχετικούς με τα κλάσματα, ενώ γίνεται πολύ
μικρή προσπάθεια να ενταχθεί η μάθηση αυτή σε ένα σημασιολογικό πλαίσιο. Η αποστήθιση
όμως αυτών των αλγορίθμων δεν συνεπάγεται απαραίτητα βαθιά γνώση για τα κλάσματα.
Τέλος, μια μελλοντική αξιοποίηση των έργων που σχεδιάστηκαν για την παρούσα
έρευνα είναι να χρησιμοποιηθεί το τεστ ως βάση για τη δημιουργία ενός ψυχομετρικού
εργαλείου, με σκοπό την μέτρηση της μαθηματικής ικανότητας για τα κλάσματα. Περαιτέρω
έρευνα θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί, έχοντας ως βάση την παρούσα εργασία, για να
εξεταστεί η ανάπτυξη της έννοιας του κλάσματος και σε άλλες ηλικιακές ομάδες όπως από
το Γυμνάσιο στο Λύκειο, από το Λύκειο στο Πανεπιστήμιο και σε ενήλικες γενικότερα.
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Παράρτημα

Πίνακας 7
Πίνακας Περιγραφικής Στατιστικής των μαθητών της
Πέμπτης Δημοτικού (Ν=41)
Std.
Mean
Deviation
Ηλικία συμμετεχόντων
10,42
,34
Συνολική βαθμολογία
56,19
15,58
Έργα εννοιολογικής
58,48
18,16
γνώσης
Έργα διαδικαστικής
50,46
18,14
γνώσης
Πράξεις ακεραίων
80,18
25,77
Πράξεις κλασμάτων
20,73
20,844
Έργο σύγκρισης
60,73
24,94
κλασμάτων
Έργο αντιστοίχησης
53,90
25,586
Έργο αριθμογραμμών
37,20
27,46
Έργο εκτίμηση
60,37
27,37
πίτας(ζωγράφισε)
Έργο εκτίμηση
91,46
24,12
πίτας(γράψε)
Έργο
53,05
26,34
κατηγοριοποίησης
Προβλήματα ακεραίων
85,37
23,03
Προβλήματα
37,80
38,37
κλασμάτων
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Πίνακας 8
Πίνακας Περιγραφικής Στατιστικής των μαθητών της Έκτης
Δημοτικού (Ν=40)
Std.
Mean
Deviation
Ηλικία συμμετεχόντων
11,43
,31
Συνολική βαθμολογία
65,49
14,10
Έργα εννοιολογικής
67,50
16,58
γνώσης
Έργα διαδικαστικής
60,47
14,80
γνώσης
Πράξεις ακεραίων
87,50
12,97
Πράξεις κλασμάτων
33,44
23,58
Έργο σύγκρισης
67,75
18,47
κλασμάτων
Έργο αντιστοίχησης
62,00
26,62
Έργο αριθμογραμμών
51,88
33,20
Έργο εκτίμηση
66,88
22,21
πίτας(ζωγράφισε)
Έργο εκτίμηση
97,50
12,40
πίτας(γράψε)
Έργο
66,25
29,72
κατηγοριοποίησης
Προβλήματα ακεραίων
88,75
23,99
Προβλήματα
56,25
39,53
κλασμάτων
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Πίνακας 9
Πίνακας Περιγραφικής Στατιστικής των μαθητών της
Πρώτης Γυμνασίου (Ν=91)
Std.
Mean
Deviation
Ηλικία συμμετεχόντων
12,41
,35
Συνολική βαθμολογία
71,00
16,70
Έργα εννοιολογικής
72,91
17,61
γνώσης
Έργα διαδικαστικής
66,21
22,73
γνώσης
Πράξεις ακεραίων
76,79
24,76
Πράξεις κλασμάτων
55,63
31,91
Έργο σύγκρισης
74,51
24,55
κλασμάτων
Έργο αντιστοίχησης
75,16
25,01
Έργο αριθμογραμμών
60,44
32,50
Έργο εκτίμηση
68,41
27,34
πίτας(ζωγράφισε)
Έργο εκτίμηση
92,58
20,24
πίτας(γράψε)
Έργο
62,09
37,34
κατηγοριοποίησης
Προβλήματα ακεραίων
90,66
24,62
Προβλήματα
63,19
35,62
κλασμάτων
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Πίνακας 10
Πίνακας Περιγραφικής Στατιστικής των μαθητών της
Δευτέρας Γυμνασίου (Ν=62)
Std.
Mean
Deviation
Ηλικία συμμετεχόντων
13,43
,28
Συνολική βαθμολογία
76,04
18,27
Έργα εννοιολογικής
76,90
18,61
γνώσης
Έργα διαδικαστικής
73,89
22,93
γνώσης
Πράξεις ακεραίων
74,19
23,62
Πράξεις κλασμάτων
73,59
26,50
Έργο σύγκρισης
80,16
22,87
κλασμάτων
Έργο αντιστοίχησης
72,42
21,40
Έργο αριθμογραμμών
68,55
28,25
Έργο εκτίμηση
75,81
25,59
πίτας(ζωγράφισε)
Έργο εκτίμηση
91,13
23,13
πίτας(γράψε)
Έργο
79,03
27,23
κατηγοριοποίησης
Προβλήματα ακεραίων
89,52
24,19
Προβλήματα
67,74
36,32
κλασμάτων
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Παίζοντας με τους
αριθμούς!

ΤΑΞΗ :
ΦΥΛΟ :
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΈΝΝΗΣΗΣ :
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ:
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1. Κάνε τις παρακάτω πράξεις!
512:64=

56:7=

211+67=

873-384=

588+196=

343-232=

344  21=

678  109=
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2. Προσπάθησε να λύσεις τα παρακάτω προβλήματα και
εξήγησε ποια πράξη χρειάζεται!
α) Σε 4 κιβώτια υπάρχουν 28 μπουκάλια μεταλλικό νερό. Πόσα
μπουκάλια έχει το κάθε κιβώτιο ;

β) Για 1 κέικ χρειάζεται

χρειάζεται για 5 κέικ ;

του κιλού ζάχαρη. Πόση ζάχαρη
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γ) Ένα κιλό πορτοκάλια κοστίζει 2 ευρώ. Πόσο κοστίζουν τα 3
κιλά πορτοκάλια ;

δ) Σε 2 καφάσια μήλα υπάρχουν 20 μήλα. Σε

μήλα υπάρχουν ;

καφάσι πόσα
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3. Ποιο κλάσμα είναι μεγαλύτερο;
Βάλε τα δυνατά σου, σύγκρινε και κύκλωσε το κλάσμα που
νομίζεις ότι είναι μεγαλύτερο σε κάθε σειρά!
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4
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4. Κάνε τις παρακάτω πράξεις!

5 1
 =
7 7

2 1
: =
5 5

2 5
 
9 9

4 4
 =
6 7

1 6
 
4 7
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4 6
: 
9 8

1 3
 
2 4

4 1
 
6 4
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5. Κάποια από τα ζευγάρια κλασμάτων είναι ισοδύναμα και κάποια άλλα είναι
διαφορετικά. Βρες τα!
Γράψε ένα "Ι" αν νομίζεις ότι είναι ισοδύναμα ή ένα "Δ" αν είναι διαφορετικά!
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6. Κάποιοι αριθμοί έχασαν τη θέση τους στην αριθμογραμμή!
Βοήθησέ τους να μπουν στη σωστή σειρά!

Τοποθέτησε τον αριθμό 1 στην παρακάτω αριθμογραμμή!

Τοποθέτησε τον αριθμό

στην παρακάτω αριθμογραμμή!
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Τοποθέτησε τον αριθμό

στην παρακάτω αριθμογραμμή.

Τοποθέτησε τον αριθμό

στην παρακάτω αριθμογραμμή!
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7. Διάλεξε μια ξυλομπογιά και χρωμάτισε κάθε φορά το μέρος ή τα
μέρη του κλάσματος που σου δίνονται!

Χρωμάτισε τη μονάδα!

Χρωμάτισε τα

της πίτας!
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Χρωμάτισε τα

της πίτας!

Χρωμάτισε τα

της πίτας!
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8. Βρες το κλάσμα που αντιστοιχεί στο χρωματιστό μέρος της
πίτας και γράψε το στο κουτάκι!
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9. Βρες σε ποια από τις ομάδες Α ,Β ταιριάζει καλύτερα το
κλάσμα, σημειώνοντας την ομάδα στο κουτάκι!

9
3
Α

Β

5
7
2
12
4
19

Α

Β

3,0
18
6
3

3
4
Α

Β

9
12
15
20
6
8

5
9
2
3
4
17

Α

Β
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1
5

Α

Α

Β

Β

2
4
1
7
3
8

18

2
27

1
2

Α

Α

Β

0.2

0,5

0,05

7
14

10
20

3
6

Β
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