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Περίληψη
Από σύγχρονα ερευνητικά ευρήματα προκύπτει πως οι διαφορετικές εξωτερικές αναπαραστάσεις
ενθαρρύνουν διαφορετικά επίπεδα κατανόησης και διαφορετικές ερμηνείες για το κλάσμα. Η
ανάπτυξη της έννοιας του κλάσματος στους μαθητές, περιγράφεται σε τρία ερμηνευτικά πλαίσια
όπου περιλαμβάνονται αρχικές και επιστημονικές ερμηνείες για το κλάσμα σύμφωνα με τις
Stafylidou & Vosniadou, (2004). Μία διδακτική παρέμβαση με προβλήματα που
κατασκευάστηκαν με το εργαλείο Cognitive Tutor Authoring Tools, σχεδιάστηκε για τη σύγκριση
της επίδρασης διαφορετικών εξωτερικών αναπαραστάσεων (πίτες-αριθμογραμμές), στην
κατανόηση του κλάσματος και στην ανάπτυξη ερμηνείας για το κλάσμα, ως μέρος-όλο ή ως
μέτρηση. Η παρέμβαση ακολούθησε τα ερμηνευτικά πλαίσια που προτείνονται από τις Stafylidou
& Vosniadou, (2004), προκειμένου να υποστηρίξει τους μαθητές να κατανοήσουν καλύτερα την
έννοια του κλάσματος. Οι συμμετέχοντες στη συνθήκη που χρησιμοποίησε την εξωτερική
αναπαράσταση της πίτας και στη συνθήκη που χρησιμοποίησε την εξωτερική αναπαράσταση της
αριθμογραμμής πήραν μέρος σε τρεις συναντήσεις εξάσκησης στην αντιστοιχία και κατασκευή
συμβολικών και εξωτερικών αναπαραστάσεων για το κλάσμα. Τα αποτελέσματα δείχνουν πως οι
συμμετέχοντες που πήραν μέρος στην παρέμβαση είχαν μεγαλύτερη βελτίωση στο συνολικό
άθροισμα και στο άθροισμα των έργων εννοιολογικής γνώσης σε σχέση με τη συνθήκη ελέγχου.
Οι μαθητές που χρησιμοποίησαν την εξωτερική αναπαράσταση της αριθμογραμμής έδειξαν
καλύτερη κατανόηση του κλάσματος και ανέπτυξαν την ερμηνεία του κλάσματος και ως
μέρος-όλο και ως μέτρηση, ενώ οι μαθητές που χρησιμοποίησαν την πίτα ανέπτυξαν μόνο την
ερμηνεία του κλάσματος ως μέρος-όλο.
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Abstract
Research findings suggest that different external representations enhance different levels of
understanding and different interpretations of fractions. Students’ development of the concept of
fraction follows three frameworks from initial to scientific interpretation of fractions. A training
experiment using Cognitive Tutor Authoring Tools was designed to compare the effects of
external representations (pies charts – number lines) on the development of students’
understanding of the concept of fraction and the interpretation of fraction as part of a whole and
as measure. The training sessions followed the explanatory frameworks, suggested by Stafylidou
and Vosniadou, (2004), to support students overcome misconceptions. Participants in the pie chart
condition and in the number line condition took part in three training sessions that required them
to pair external and symbolic representations of fractions. The results show that students who
participated in the training had an advantage on total score and on conceptual tasks over the
control group. The students who trained using the number line representation showed better
understanding of the concept of fraction and formed the interpretation of fractions as part of a
whole and as measure, whereas participants in the pie chart condition only formed the
interpretation of fractions as part of a whole.
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Εισαγωγή
Οι μαθητές έρχονται στο σχολείο έχοντας ήδη σχηματίσει γνωστικά σχήματα που
στηρίζονται στην καθημερινή τους εμπειρία. Στο σχολικό πλαίσιο όμως έρχονται αντιμέτωποι με
νέες επιστημονικές γνώσεις που πολύ συχνά είναι ασύμβατες με την προϋπάρχουσα γνώση τους.
Η ασυμβατότητα της επιστημονικής γνώσης με την προηγούμενη γνώση δημιουργεί δυσκολίες
και προβλήματα στους μαθητές, οι οποίοι προσπαθώντας να αφομοιώσουν την νέα γνώση στην
υπάρχουσα, οδηγούνται τελικά στη δημιουργία παρανοήσεων.
Η θεωρία πλαισίου για την εννοιολογική αλλαγή όπως περιγράφεται από τη Vosniadou και
τους συνεργάτες της, εξηγεί τη δημιουργία των παρανοήσεων και των συνθετικών μοντέλων στα
οποία οδηγούνται οι μαθητές καθώς προσπαθούν να αφομοιώσουν τη νέα επιστημονική γνώση
σε υπάρχουσες αλλά ασύμβατες γνωστικές δομές.
Τέτοιες επιστημονικές έννοιες περιλαμβάνουν έννοιες από το γνωστικό πεδίο της
Αστρονομίας, όπως για παράδειγμα η γνώση σχετικά με το σφαιρικό σχήμα της γης, από το
γνωστικό πεδίο της Φυσικής, όπως για παράδειγμα η γνώση σχετικά με τη διατήρηση της ύλης,
αλλά και από το χώρο των Μαθηματικών, με χαρακτηριστικό παράδειγμα την έννοια του
κλάσματος.
Η έννοια του κλάσματος αποτελεί ένα κομβικό σημείο. Από τις μελέτες του Siegler και των
συνεργατών του γνωρίζουμε πως η σωστή αναπαράσταση του μεγέθους του κλάσματος έχει
συσχετιστεί με τις επιδόσεις των μαθητών στην αριθμητική με κλάσματα αλλά και με τις
συνολικές μαθηματικές επιδόσεις, (Siegler, 2011). Επιπλεόν, οι επιδόσεις των μαθητών στα
κλάσματα και στη διαίρεση στο δημοτικό αποτελούν προβλεπτικό παράγοντα για τις επιδόσεις
των μαθητών στην άλγεβρα αλλά και για τις συνολικές μαθηματικές επιδόσεις πέντε χρόνια
αργότερα, όταν οι μαθητές βρίσκονται στο Λύκειο, (Siegler et al. 2012). Πολύ συχνά όμως οι
μαθητές δυσκολεύονται να κατανοήσουν την έννοια του κλάσματος και τις ιδιότητές της, αφού
προκειμένου να την κατανοήσουν στηρίζονται στην έννοια των φυσικών αριθμών που έχει
ιδιότητες οι οποίες δεν εφαρμόζονται στην έννοια του κλάσματος. Οι δυσκολίες που
αντιμετωπίζουν οι μαθητές ως προς την έννοια του κλάσματος εστιάζονται στη δυσκολία των
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μαθητών να κατανοήσουν την πυκνότητα των ρητών αριθμών και να ξεπεράσουν την
Προκατάληψη των ακέραιων αριθμών.
Σημαντικό ρόλο στην κατανόηση της επιστημονικής γνώσης και τη σχέση της με την
προηγούμενη γνώση έχουν οι αντίστοιχες κάθε φορά αναπαραστάσεις. Ενώ η προηγούμενη
γνώση χαρακτηρίζεται από αναπαραστάσεις που προέρχονται κυρίως από την καθημερινή ζωή, η
επιστημονική γνώση χαρακτηρίζεται κατά κύριο λόγο από συμβολικές αναπαραστάσεις. Η
αλλαγή των εννοιών ακολουθείται από την αντίστοιχη αλλαγή των αναπαραστάσεων.
Από το έργο του Dehaenne και των συνεργατών του, (2008) γνωρίζουμε πως για την
αναπαράσταση των φυσικών αριθμών χρησιμοποιείται η αναπαράσταση της νοητής
αριθμογραμμής, όπως επιβεβαιώνεται από την ύπαρξη του Distance effect και του SNARC effect.
Η αναπαράσταση ωστόσο των κλασμάτων στην ίδια νοητή αριθμογραμμή φαίνεται δύσκολη.
Αυτό δικαιολογείται εξαιτίας των ιδιοτήτων των κλασμάτων, που δεν βρίσκονται σε συμφωνία με
τις ιδιότητες των ακέραιων αριθμών, ενώ κάτι τέτοιο επιβεβαιώνεται και από τις δυσκολίες που
παρουσιάζουν οι μαθητές και από τα λάθη που κάνουν, (Siegler & Schneider, 2010).
Η έννοια του κλάσματος αποτελείται από διαφορετικές ερμηνείες για το κλάσμα. Η βασική
ερμηνεία όπως περιγράφεται από τους Charalambous & Pitta-Pantazi, είναι η ερμηνεία του
κλάσματος ως Μέρος-όλο. Η ερμηνεία αυτή αποτελεί θεμέλιο για την ανάπτυξη πιο εξελιγμένων
ερμηνειών, όπως η ερμηνεία ως Αναλογία, ως Μέτρηση, ως Πηλίκο και ως Χειρισμός. Για την
ουσιαστική κατανόηση της έννοιας του κλάσματος είναι αναγκαία η ανάπτυξη όλων των
εξελιγμένων ερμηνειών, (Kieren, 1976; Charalambous & Pitta-Pantazi, 2007).
Στο σχολικό πλαίσιο και προκειμένου οι μαθητές να δημιουργήσουν το κατάλληλο νοητικό
μοντέλο χρησιμοποιούνται εξωτερικές αναπαραστάσεις. Ειδικότερα, για την έννοια του
κλάσματος χρησιμοποιείται κατά κύριο λόγο η εξωτερική αναπαράσταση της πίτας-κυκλικού
διαγράμματος. Η εξωτερική αναπαράσταση της πίτας έχει χαρακτηριστικά που διευκολύνουν την
αρχική κατανόηση της έννοιας του κλάσματος. Οι μαθητές μπορούν να τη χωρίσουν σε ίσα μέρη,
ενώ μπορεί να αναπαραστήσει αντικείμενα που συναντούν στην καθημερινή τους ζωή. Παρά όλα
αυτά η αναπαράσταση αυτή έχει και σημαντικούς περιορισμούς. Η συγκεκριμένη εξωτερική
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αναπαράσταση είναι εύκολα κατανοητή κυρίως για ποσότητες μικρότερες ή ίσες με τη μονάδα
και όχι μεγαλύτερες από τη μονάδα, ενώ επίσης χωρίζεται σε διακριτά μέρη καθιστώντας
δύσκολη τη σύγκριση των διαφορετικών επιμέρους μονάδων. Κάτι τέτοιο εμποδίζει την
κατανόηση σημαντικών πλευρών της έννοιας του κλάσματος, όπως η έννοια του απείρου, της
πυκνότητας αλλά και την αναπαράσταση κλασματικών μεγεθών μεγαλύτερων από τη μονάδα.
Από την άλλη πλευρά η χρήση της εξωτερικής αναπαράστασης της νοητής αριθμογραμμής
μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να υποστηρίξει αυτές τις πλευρές του κλάσματος, καθώς μπορεί η
ίδια αριθμογραμμή να αναπαραστήσει διαφορετικές ποσότητες, μικρότερες, ίσες ή μεγαλύτερες
από τη μονάδα, ενώ ακόμη αποτελεί ένα συνεχές μοντέλο που αποκτά νόημα μέσα από τα
σύμβολα.
Αξιοποιώντας επομένως τη σύγχρονη τεχνολογία και ειδικότερα την πλατφόρμα Cognitive
Tutor Authoring Tools κατασκευάσαμε σύνολα προβλημάτων που υποστηρίζουν τους μαθητές να
ξεπεράσουν τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν με τις ιδιότητες της έννοιας του κλάσματος, καθώς
οι μαθητές αντιστοιχίζουν εξωτερικές αναπαραστάσεις (πίτες ή αριθμογραμμές) με τις
κατάλληλες συμβολικές αναπαραστάσεις για το κλάσμα ή δημιουργούν εξωτερικές και
συμβολικές αναπαραστάσεις για το κλάσμα. Περιμένουμε ότι υποστηρίζοντας τους μαθητές με
τις κατάλληλες εξωτερικές αναπαραστάσεις, θα τους βοηθήσουμε να δημιουργήσουν το
κατάλληλο νοητικό μοντέλο για την έννοια του κλάσματος και τις αντίστοιχες εσωτερικές
αναπαραστάσεις, με αποτέλεσμα να διευρύνουν την νοητή αριθμογραμμή που χρησιμοποιούν για
την αναπαράσταση των φυσικών αριθμών και να εντάξουν σε αυτή και τα κλάσματα.
Στην παρούσα εργασία διερευνάται η επίδραση της εξάσκησης χρησιμοποιώντας τις
εξωτερικές αναπαραστάσεις της πίτας ή της αριθμογραμμής, στην κατανόηση της έννοιας του
κλάσματος. Η κατανόηση της έννοιας του κλάσματος τόσο πριν όσο και μετά την παρέμβαση,
αξιολογήθηκε χρησιμοποιώντας το εργαλείο που προτείνεται από την Ιγγλέση, (2013) και το
οποίο περιλαμβάνει έργα εννοιολογικής γνώσης και έργα διαδικαστικής γνώσης για το κλάσμα.
Στα έργα εννοιολογικής γνώσης εντάσσονται τα έργα Λεκτικά προβλήματα, Σύγκριση
κλασμάτων, Ισοδυναμία κλασμάτων, Εκτίμηση κλάσματος σε αριθμογραμμή, Εκτίμηση
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κλάσματος σε πίτα, (ζωγράφισε), Εκτίμηση κλάσματος σε πίτα, (γράψε) και Κατηγοριοποίηση.
Στα έργα διαδικαστικής γνώσης εντάσσονται τα έργα Πράξεις ακεραίων και Πράξεις κλασμάτων.
Τα έργα αυτά διακρίνονται σε έργα εξάσκησης και σε έργα μεταφοράς της μάθησης. Σε
συμφωνία με το έργο της Lamon, (2012), διαμορφώθηκαν και προστέθηκαν στο εργαλείο
αξιολόγησης, τέσσερα προβλήματα Ελέγχου της Ερμηνείας για το κλάσμα, από τα οποία τα δύο
προβλήματα ελέγχουν την ερμηνεία του κλάσματος ως Μέρος-όλο και τα άλλα δύο ελέγχουν την
ερμηνεία του κλάσματος ως Μέτρηση.
Η παρέμβαση που δημιουργήθηκε με την πλατφόρμα Cognitive Tutor Authoring Tools,
περιλαμβάνει προβλήματα όπου οι συμμετέχοντες έπρεπε να αντιστοιχίσουν ή να
κατασκευάσουν εξωτερικές και συμβολικές αναπαραστάσεις για το κλάσμα.
Αρχικά κάθε πειραματική συνθήκη πήρε μέρος σε μία σύντομη εισαγωγή που παρουσίαζε
το κλάσμα κάθε φορά με την αντίστοιχη ερμηνεία. Οι μαθητές στην ομάδα που χρησιμοποίησε
τις πίτες ασχολήθηκαν με τα κλάσματα ως μέρη από το σύνολο των κομματιών από μία πίτσα, σε
αντιστοιχία με την ερμηνεία του κλάσματος ως μέρος-όλο, ενώ οι μαθητές στην ομάδα που
χρησιμοποίησε την αριθμογραμμή ασχολήθηκαν με τα κλάσματα ως μέρη μίας απόστασης σε
αντιστοιχία με την ερμηνεία του κλάσματος ως μέτρηση.
Τα κλάσματα και η σειρά με την οποία παρουσιάστηκαν στα προβλήματα της εξάσκησης,
επιλέχθηκαν σύμφωνα με την περιγραφή των ερμηνευτικών πλαισίων από τις Stafylidou &
Vosniadou, (2004). Οι συμμετέχοντες αρχικά έλυναν προβλήματα με κλασματικές μονάδες, όπως
π.χ. 15 , 16 ,

1
7

κλπ. Στη συνέχεια έλυναν προβλήματα με κλάσματα που το ένα μετά το άλλο είχαν

κοινό παρονομαστή, ενώ έπειτα έλυναν προβλήματα όπου τα κλάσματα είχαν διαδοχικά κοινούς
αριθμητές. Με την εξάσκηση στη σειρά αυτή των προβλημάτων περιμένουμε οι μαθητές να
κατανοήσουν πως ανάμεσα σε δύο ομώνυμα κλάσματα, το μεγαλύτερο είναι εκείνο με το
μεγαλύτερο αριθμητή και αργότερα πως ανάμεσα σε δύο κλάσματα με ίδιους αριθμητές,
μεγαλύτερο είναι εκείνο με τον μικρότερο παρονομαστή. Οι επόμενες ενότητες προβλημάτων
περιελάμβαναν προβλήματα με κλάσματα που αποτελούνταν από μεγάλους συντελεστές και
είχαν μεγάλο κλασματικό μέγεθος, έπειτα από κλάσματα που είχαν μικρούς συντελεστές και
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μικρό κλασματικό μέγεθος, τα οποία και ήταν συνεπή με τους αντίστοιχους ακέραιους αριθμούς.
Αργότερα, οι μαθητές έλυσαν προβλήματα με κλάσματα που είχαν μεγάλους συντελεστές αλλά
μικρό κλασματικό μέγεθος και μετά με κλάσματα που είχαν μικρούς συντελεστές αλλά μεγάλο
κλασματικό μέγεθος.
Στο τέλος των ενοτήτων οι μαθητές έλυσαν προβλήματα με κλάσματα ίσα με τη μονάδα και
αργότερα με κλάσματα μεγαλύτερα της μονάδας.
Στις παρακάτω ενότητες αρχικά θα πραγματοποιηθεί μια επισκόπηση της προηγούμενης
έρευνας και των συστημάτων που διαμορφώθηκαν με χρήση της τεχνολογίας για παρεμβάσεις
σχετικά με την κατανόηση της έννοιας του κλάσματος. Στη συνέχεια θα πραγματοποιηθεί μια
επισκόπηση της σχετικής με την παρούσα εργασία βιβλιογραφίας προκειμένου να περιγραφεί το
θεωρητικό πλαίσιο στο οποίο η εργασία στηρίχθηκε. Έπειτα θα παρουσιαστεί η πειραματική
διαδικασία που ακολουθήθηκε. Ακολουθούν οι ενότητες που περιλαμβάνουν τα αποτελέσματα
της εργασίας και τα συμπεράσματα τα οποία προκύπτουν.
Σκοπός εργασίας
Σκοπός της εργασίας ήταν να διερευνηθεί εάν η εξάσκηση των μαθητών με τις εξωτερικές
αναπαραστάσεις τους βοηθά στην κατανόηση της έννοιας του κλάσματος, καθώς επίσης και να
διερευνηθούν οι πιθανές διαφορές από την εξάσκηση με διαφορετικές εξωτερικές
αναπαραστάσεις και πιο συγκεκριμένα η επίδραση της εξάσκησης είτε με την εξωτερική
αναπαράσταση της πίτας είτε με την εξωτερική αναπαράσταση της αριθμογραμμής, τόσο στην
κατανόηση του κλάσματος, όσο και στη διαμόρφωση διαφορετικής ερμηνείας για το κλάσμα και
κυρίως σχετικά με τις ερμηνείες του κλάσματος ως Μέρος-όλο και ως Μέτρηση.
Προηγούμενες έρευνες
Παρεμβάσεις με χρήση νέων τεχνολογιών για το κλάσμα
Στην παρακάτω ενότητα θα παρουσιαστούν συνοπτικά συστήματα που χρησιμοποιήθηκαν
για ερευνητικούς σκοπούς και αξιοποιούν την τεχνολογία για παρεμβάσης σχετικά με την έννοια
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του κλάσματος.
Οι διδακτικές παρεμβάσεις που προτείνουν τη χρήση υπολογιστή ή άλλων τεχνολογιών,
δίνουν έμφαση σε διαφορετικά θεωρητικά πλαίσια και εξετάζουν διαφορετικές πλευρές της
μάθησης. Ένα από τα κοινά σημεία ωστόσο, αφορά στη χρήση τεχνολογικών μέσων προκειμένου
να εξυπηρετηθεί η μάθηση και για το λόγο αυτό γίνεται η διάκρισή τους ανάλογα με τον τύπο
λογισμικού που χρησιμοποιούν. Πιο συγκεκριμένα, η πρώτη κατηγορία περιλαμβάνει
εκπαιδευτικά λογισμικά και πλατφόρμες που χρησιμοποιούνται παράλληλα με το φυσικό
δάσκαλο, στην τάξη, ενώ η δεύτερη κατηγορία περιλαμβάνει ευφυή συστήματα διδασκαλίας που
μπορούν να χρησιμοποιηθούν και έχουν δοκιμαστεί στην τάξη, αλλά προσφέρουν επιπλέον τη
δυνατότητα ατομικής και συχνά εξατομικευμένης εξάσκησης των μαθητών. Ιδιαίτερα για τη
δεύτερη κατηγορία, εξετάστηκαν μελέτες που επικεντρώνονται στην αξιοποίηση των
συστημάτων στο σχολείο και όχι στην εξατομικευμένη υποστήριξή που παρέχουν. Από τις
βασικές διαφορές των τεχνολογιών που εμπίπτουν στις δύο κατηγορίες, είναι το μέγεθος και το
είδος ανατροφοδότησης που παρέχεται, η ευελιξία του συστήματος ή του λογισμικού για
επέκταση, τροποποίηση και προσαρμογή και το επίπεδο συμμετοχής του δασκάλου.
Λογισμικά στην τάξη. Στη συγκεκριμένη κατηγορία τα εκπαιδευτικά λογισμικά και οι
πλατφόρμες έχουν δημιουργηθεί ή επεκταθεί, ερευνητικά, με σκοπό την υποστήριξη της μάθησης
σχετικά με τα κλάσματα. Ανάμεσα στα λογισμικά που έχουν αξιοποιηθεί μέσα στην τάξη για τη
διδασκαλία της έννοιας του κλάσματος περιλαμβάνονται τα Microworlds, TIMA, FractionLab,
Copycat, Fraction Microworlds, CLIPS, TechPals και Graphical Partitioning Model. .
Microworlds. Το λογισμικό χαρακτηρίζεται εκπαιδευτικό περιβάλλον βασισμένο σε
υπολογιστή και θεωρείται πως παρέχει απεριόριστες δυνατότητες εξερεύνησης και επομένως
αξιοποίησης. Η θεωρητική υποστήριξη των microworlds ξεκινάει από την κονστρουκτιβιστική
ιδέα των μικρόκοσμων, όπως προτείνεται από τους Papert και Rieber . Η ιδέα αυτή
αντιπροσωπεύει μια μικρή αλλά πλήρη εκδοχή του πεδίου ενδιαφέροντος και ένας μικρόκοσμος
μπορεί να βρεθεί φυσικά στο περιβάλλον ή να κατασκευαστεί τεχνητά, καθώς επίσης συχνά οι
φυσικοί μικρόκοσμοι περιλαμβάνουν τεχνητά στοιχεία, (Rieber, 1996).
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Η συγκεκριμένη πρόταση των microworlds χαρακτηρίζεται σε μεγάλο βαθμό από στοιχεία
της κονστρουκτιβιστικής θεώρησης του Piaget, ενσωματώνει χαρακτηριστικά που προωθούν την
αυτορρύθμιση της μάθησης και κινητοποιεί τους μαθητές όπως περιγράφεται από τη Flow
Theory.
Τα κύρια χαρακτηριστικά των microworlds και τα οποία τα διαχωρίζουν από τις
προσομοιώσεις, είναι πως τα microworlds αναπαριστούν την απλούστερη δυνατή περίπτωση και
πως πρέπει να προσαρμόζονται στη γνωστική και τη συναισθηματική κατάσταση του χρήστη,
(Rieber, 1996).
TIMA. Η χρήση των microworlds για τη μαθηματική εκπαίδευση βρίσκεται ήδη στις
προτάσεις των Steffe & Wiegel, (Steffe & Wiegel ,1994) και ειδικότερα στο πεδίο των ρητών
αριθμών και κατ'επέκταση των κλασμάτων στις μελέτες του J. Olive, (Olive, 1996). Ο Olive
επιδιώκει την υποστήριξη της μάθησης και της κατανόησης εννοιών σχετικών με τα κλάσματα,
με τη χρήση του υπολογιστή ως αναπόσπαστο μέρος του μαθησιακού περιβάλλοντος. Αξιοποιεί
το λογισμικό Tools for Interactive Mathematical Activity - TIMA microworlds, προκειμένου να
διερευνήσει το πώς οι μαθητές δομούν τις έννοιες σχετικά με τα κλάσματα και πώς μπορεί το
συγκεκριμένο λογισμικό να υποστηρίξει τη διαδικασία.
Το περιβάλλον TIMA περιέχει σχήματα που μπορούν να επεξεργαστούν με διάφορους
χειρισμούς ώστε να αποτελούν σειρές, αλυσίδες δύο διαστάσεων, στοίβες τριών διαστάσεων,
αντικείμενα που στη συνέχεια μπορούν να επεξεργαστούν ως σύνολο ή ως μέρη. Επιπλέον
αντικείμενα αποτελούν οι μονοδιάστατες ράβδοι (sticks) και οι ράβδοι δύο διαστάσεων (bars).
Αποτελούνται από επιμέρους τμήματα και μπορούν να επεξεργαστούν, να αντιγραφούν, να
προστεθούν, να επιμηκυνθούν, να αφαιρεθούν, μερικά ή συνολικά. Οι μονοδιάστατες ράβδοι
μπορούν να χρησιμοποιηθούν σαν μέσο μέτρησης άλλων αντικειμένων και οι ράβδοι δύο
διαστάσεων έχουν τη δυνατότητα περιστροφής. Η κύρια διαφορά των δύο ειδών ράβδων είναι
πως στην περίπτωση των μονοδιάστατων ράβδων οι μαθητές ασχολούνται με αποστάσεις και
τμήματα μίας μόνο διάστασης, ενώ στις ράβδους δύο διαστάσεων επεξεργάζονται ορθογώνια
διαφορετικού μεγέθους. Και τα δύο είδη αντικειμένων δίνουν την επιλογή να παρουσιάζεται η
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συμβολική αναπαράσταση των κλασμάτων που χρησιμοποιούνται, (Olive, 1996).
Η ανάπτυξη και η δοκιμή των TIMA microworlds έγινε ως μέρος ενός ερευνητικού
προγράμματος σχετικά τη μάθηση των ρητών αριθμών και κυρίως των χειρισμών που
εφαρμόζονται στα κλάσματα. Το πρόγραμμα είχε διάρκεια περισσότερο από τρία χρόνια κατά τα
οποία πραγματοποιήθηκαν περίπου 75 εβδομαδιαίες παρεμβάσεις χρονικής διάρκειας 45 λεπτών.
Η βασική υπόθεση των διδακτικών παρεμβάσεων ήταν πως οι μαθητές θα δομούσαν τα σχήματα
για τα κλάσματα, τροποποιώντας τους χειρισμούς των ακέραιων αριθμών βασιζόμενοι στην
ακολουθία αφηρημένων αριθμών, (Steffe & Cobb, 1988 στο Olive, 1996).
Οι μαθητές χρησιμοποιούσαν το λογισμικό προκειμένου να κάνουν διάφορους χειρισμούς
πάνω στα αντικείμενα που δημιουργούσαν, με σκοπό να απαντήσουν σε διαδοχικές ερωτήσεις
του ερευνητή. Εξετάστηκε η κατανόηση του κλάσματος ως μέρος - όλο, αλλά και η ανάπτυξη
εννοιών για το κλάσμα με τη μορφή μέτρησης, που θεωρείται ότι αντανακλά την ικανότητα των
μαθητών να κάνουν αναλογικές συγκρίσεις ανάμεσα σε κλάσματα. Για την κάλυψη του
τελευταίου στόχου δημιουργήθηκαν δραστηριότητες όπου γίνονταν από το μαθητή διαδοχικοί
διαχωρισμοί (recursive partitioning) σε μία ράβδο δύο διαστάσεων, (Olive, 1996).
Το λογισμικό TIMA χρησιμοποιείται και από τον R. Tzur στο πλαίσιο μιας διδακτικής
παρέμβασης που στηρίζεται στην κοινωνική-κονστρουκτιβιστική προσέγγιση και εξετάζει το πώς
μπορούν δάσκαλοι και μαθητές μαζί να οικοδομήσουν την έννοια του αναστρέψιμου κλάσματος.
Ο ερευνητής πραγματοποίησε ένα διδακτικό πείραμα διάρκειας τριών ετών, με 13 μαθητές κατά
τη φοίτησή τους στην τρίτη, τετάρτη και πέμπτη δημοτικού. Οι ερευνητές που συμμετείχαν
πήραν το ρόλο του δασκάλου καθώς οι μαθητές δοκίμαζαν τις υποθέσεις τους στο λογισμικό. Στο
συγκεκριμένο πείραμα χρησιμοποιήθηκαν κατά κύριο λόγο μονοδιάστατες ράβδοι που
τοποθετούνται μέσα σε προβλήματα από την καθημερινή ζωή. Ζητούσε για παράδειγμα ο
δάσκαλος από τους μαθητές να θεωρήσουν πως η ράβδος αναπαριστά τα τμήματα μίας πίτας και
σε αυτό το πλαίσιο να γίνει επεξεργασία των μερών του κλάσματος. Οι παρεμβάσεις
βιντεοσκοπήθηκαν και έγινε ανάλυση των αλληλεπιδράσεων μαθητών - δασκάλων, προκειμένου
να εξεταστούν οι αντιλήψεις των μαθητών και ο τρόπος με τον οποίο οι δάσκαλοι τις
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ενθαρρύνουν, (Tzur, 2004).
Ο συγκεκριμένος ερευνητής παρατηρεί τις προτάσεις που αφορούν στην επίδραση τις
προηγούμενης γνώσης ως εμπόδιο ή ως σκαλωσιά για τη νέα γνώση και καταλήγει στο
συμπέρασμα, παράλληλα με τα αποτελέσματα του πειράματος, πως πραγματικά η προηγούμενη
γνώση των ακέραιων αριθμών αλλά και των κλασμάτων παρεμβαίνει στη μάθηση νέων εννοιών
και μάλιστα πως οι γνώσεις που αποτελούσαν εμπόδιο, ήταν εκείνες που τελικά τροποποιήθηκαν
προκειμένου να λυθούν τα νέα προβλήματα. Τονίζει ακόμη τη σημασία της συνεργατικής
μάθησης και της αλληλεπίδρασης, αλλά και της προσοχής που πρέπει να δίνουν οι δάσκαλοι,
ώστε μέσα από την εκφορά των γνώσεων κατά τη συνεργασία να επιβεβαιώνεται πως όλοι οι
μαθητές προχώρησαν στην κατανόηση της νέας έννοιας, (Tzur, 2004).
Οι Hackenberg & Tillema σε δημοσίευσή τους το 2009, παρουσιάζουν μία ακόμη διδακτική
παρέμβαση με τη χρήση του λογισμικού TIMA microworlds, διάρκειας 8 μηνών και με
συμμετέχοντες τέσσερα ζεύγη μαθητών έκτης τάξης, που αποσκοπούσε στη μελέτη του τρόπου με
τον οποίο οι μαθητές συγκροτούν σχήματα σχετικά με τα κλάσματα. Οι ερευνητές στηριζόμενοι
στο θεωρητικό πλαίσιο του κονστρουκτιβισμού, δίνουν έμφαση τόσο στα σχήματα, όσο και στις
έννοιες για τον πολλαπλασιασμό των ακέραιων αριθμών και των κλασμάτων. Θεωρούν μάλιστα
πως τέτοιες έννοιες είναι σημαντικά δομικά στοιχεία πάνω στα οποία οι μαθητές μπορούν να
επεκτείνουν τις έννοιες για τη συγκρότηση κλασμάτων, (Hackenberg & Tillema, 2009).
Η παρέμβαση ολοκληρώθηκε με τους μαθητές να έχουν πάρει μέρος σε 35 περίπου
επεισόδια ο καθένας. Χρησιμοποιήθηκε το TIMA microworlds και βιντεοσκοπήθηκαν οι
παρεμβάσεις εστιάζοντας τόσο στον κάθε μαθητή, όσο και στην αλληλεπίδραση.
Fractionlab. Ως επέκταση των περιβαλλόντων microworlds προτείνονται τα
αλληλεπιδραστικά περιβάλλοντα μάθησης, τα οποία προσφέρουν περισσότερες επιλογές χρήσης,
εξερεύνησης, υποστήριξης και συνεργασίας στην τάξη. Ένα τέτοιο περιβάλλον εξυπηρετείται
από το σύστημα FRACTIONLAB που δοκιμάστηκε στο πανεπιστήμιο του Leeds, από τους
Akpinar και Hartley το 1996. Τα αλληλεπιδραστικά περιβάλλοντα μάθησης χαρακτηρίζονται από
έναν "αντικειμενικό κόσμο" και από ένα σύστημα γλωσσικής αλληλεπίδρασης με το οποίο ο
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μαθητής μπορεί να παρεμβαίνει με διάφορους χειρισμούς, πάνω στον αντικειμενικό κόσμο.
Το συγκεκριμένο σύστημα, στο πεδίο που αφορά στα κλάσματα, περιλαμβάνει αντικείμενα
και χειρισμούς που είναι ορατοί και άμεσα διαχειρίσιμοι από τους μαθητές, μηχανισμούς που
ελέγχουν την εγκυρότητα των μεθόδων των μαθητών και τους παρέχουν ανατροφοδότηση σε
κάθε δραστηριότητα, συνδέσμους ανάμεσα στην συμβολική και τη συγκεκριμένη αναπαράσταση
των κλασμάτων. Επιτρέπει ακόμη τον πειραματισμό και τη διερεύνηση χειρισμών και εννοιών με
τρόπο που να συνδέονται με την εμπειρία του μαθητή και τέλος ενθαρρύνει την διαδικαστική και
πλαισιωμένη μάθηση, (Akpinar & Hartley,1996).
Δίνεται η δυνατότητα στους μαθητές να επεξεργαστούν άμεσα κλάσματα και ακέραιους
αριθμούς, όπως για παράδειγμα η δυνατότητα να μοιράσουν σε μικρότερα τμήματα το κλάσμα,
να μετρήσουν το κλάσμα, να αντιγράψουν κάποιο τμήμα, να αφαιρέσουν και να προσθέσουν. Ο
κύριος χειρισμός γίνεται πάνω σε κυκλικά διαγράμματα που χωρίζονται σε τμήματα ανάλογα με
το κλάσμα και ακολουθούνται από την συμβολική αναπαράσταση του κλάσματος.
Το σύστημα διαμορφώθηκε αρχικά και δοκιμάσθηκε σε δύο σχολεία και στη συνέχεια
προσαρμόστηκε σύμφωνα με παρατηρήσεις τόσο από τη χρήση των παιδιών, όσο και από τις
προτάσεις των δασκάλων. Η δεύτερη έκδοση δοκιμάστηκε σε μία μικρή έρευνα αξιολόγησης, σε
δύο τοπικά σχολεία και το σύστημα περιελάμβανε σειρά ασκήσεων που στόχευαν στην
κατανόηση της έννοιας και της αναπαράστασης του κλάσματος, την ισοδυναμία και τη σύγκριση
κλασμάτων, την πρόσθεση και την αφαίρεσή τους. Οι μαθητές που επιλέχθηκαν ήταν κυρίως
μαθητές που αντιμετώπιζαν δυσκολίες με το σχετικό αντικείμενο και έγινε ατομικά η δοκιμή του
συστήματος καθώς τους ζητήθηκε να αναφέρουν μεγαλόφωνα τις σκέψεις τους, την ώρα που
έκαναν τις δραστηριότητες. Οι μαθητές αξιολογήθηκαν σε παρόμοια τεστ πριν και μετά την
ενασχόληση με το σύστημα.
Τα αποτελέσματα δείχνουν πως ενώ αρκετοί μαθητές στο τεστ πριν την παρέμβαση,
παρουσίασαν ικανοποιητική επίδοση σχετικά με την αναπαράσταση του κλάσματος, αλλά
δυσκολίες στις υπόλοιπες δραστηριότητες όπως η ισοδυναμία, η πρόσθεση και η αφαίρεση, μετά
την παρέμβαση έδωσαν σωστές απαντήσεις σε όλες τις δραστηριότητες. Οι ερευνητές
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παρατηρούν πως είναι πιθανό οι επιδόσεις στο τεστ μετά την παρέμβαση να αντανακλούν τη
βοήθεια που παρείχε το σύστημα ώστε οι μαθητές να μπορέσουν να χρησιμοποιήσουν ένα
νοητικό μοντέλο σχετικά με τα κλάσματα, (Akpinar & Hartley,1996).
Copycat. Οι Hunting, Davis & Pearn από το 1992 μέχρι το 1997, πραγματοποίησαν σειρά
ερευνών, καθοδηγούμενοι από την κονστρουκτιβιστική προσέγγιση για τη μάθηση και
χρησιμοποιώντας το λογισμικό που ονόμασαν CopyCat, εξέτασαν την επίδραση της γνώσης των
ακέραιων αριθμών στη μάθηση των ρητών αριθμών. Το λογισμικό CopyCat περιλαμβάνει έναν
οπτικό μηχανισμό με μια περιοχή εισόδου, όπου οι μαθητές εισάγουν το πλήθος αντικειμένων
που θέλουν και μια περιοχή εξόδου, όπου παρουσιάζονται τα αντικείμενα που έθεσαν έπειτα
όμως από τη διαίρεση με ένα κλάσμα που έχει επιλεχθεί. Όταν το κλάσμα είναι ορατό οι μαθητές
πρέπει να βρουν το πλήθος των αντικειμένων που βρίσκονταν στην είσοδο ή στην έξοδο, ενώ
όταν το κλάσμα δεν είναι ορατό, πρέπει να βρουν το κλάσμα που συμμετείχε στη διαδικασία.
Στην περίπτωση που οι αριθμοί που εισάγονται δεν διαιρούνται με το κλάσμα ο μηχανισμός κάνει
έναν ήχο έκρηξης υποδεικνύοντας το λάθος, (Hunting et al., 1996, 1997).
Το λογισμικό δοκιμάστηκε αρχικά σε μαθητές επτά και οχτώ ετών, ενώ στη συνέχεια
δοκιμάστηκε σε δύο διαφορετικές παρεμβάσεις σε μαθητές οχτώ έως δέκα ετών. Κάθε
παρέμβαση διαρκούσε για τρία περίπου επεισόδια, όπου ένας από τους ερευνητές συμμετείχε σε
μια συζήτηση μεταξύ των μαθητών καθώς εκείνοι δοκίμαζαν υποθέσεις στο λογισμικό. Τα
αποτελέσματα συνολικά, δείχνουν πως οι μαθητές αρχικά εμποδίζονταν από τη γνώση τους
σχετικά με τους ακέραιους αριθμούς και ιδιαίτερα τη γνώση σχετικά με την ακολουθία των
αριθμών και τις σχέσεις μεταξύ των διαφορετικών μονάδων. Στη συνέχεια αναδιοργάνωσαν και
επέκτειναν το σχήμα που είχαν για τους ακέραιους αριθμούς προκειμένου να λύσουν τα
προβλήματα που περιείχαν κλάσματα και δημιούργησαν πρότυπα για να κατανοήσουν την έννοια
του κλάσματος ως σχέση. Παρατηρούν επίσης πως οι δραστηριότητες ενθάρρυναν την
αφηρημένη αντίληψη των κλασμάτων, καθώς επίσης είναι δυνατή η αποτύπωση του κλάσματος
και με διαφορετικό τρόπο από το συνήθη τυπικό ως μέρος-όλο, (Hunting et al., 1996, 1997).
Balance. Το διαδραστικό λογισμικό Balance, δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του εθνικού

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΤΟΥ
ΚΛΑΣΜΑΤΟΣ

22

προγράμματος Enciclomedia, στο Μεξικό, σχετικά με τη μάθηση των μαθηματικών σε παιδιά
δημοτικού σχολείου. Το πρόγραμμα στόχευε στον εμπλουτισμό της διδασκαλίας και μάθησης με
την υποστήριξη νέων τεχνολογιών στην τάξη. Το περιεχόμενο των σχολικών εγχειριδίων
μεταφέρθηκε σε ηλεκτρονικό λογισμικό και ενισχύθηκε με συνδέσμους σε διάφορα ηλεκτρονικά
εργαλεία. Κύρια επιδίωξη επίσης, ήταν η διερεύνηση των αποτελεσμάτων μάθησης κατά τη
χρήση αυτών των εργαλείων.
Το θεωρητικό υπόβαθρο του προγράμματος βρίσκεται στη θεωρία του ενακτιβισμού, όπου
η μάθηση γίνεται αντιληπτή ως επαρκής ή αποτελεσματική δράση, όπως παρουσιάζεται ιδιαίτερα
στο έργο των Maturana & Varela, (Maturana & Varela, 1992 στο Lozano & Trigueros, 2007). Ο
νους ενσωματώνεται και η νόηση αποτελεί ενσώματη δράση. Η θεώρηση αυτή καθοδηγεί σε δύο
προτάσεις, η μία προσδιορίζει τη νόηση ως εξαρτώμενη της εμπειρίας που οφείλεται στην
ύπαρξη του σώματος και η δεύτερη προσδιορίζει τους αισθητικούς μηχανισμούς του σώματος ως
ενταγμένους σε ένα ευρύτερο βιολογικό και πολιτισμικό πλαίσιο. Η μάθηση στην προκειμένη
περίπτωση προκύπτει από την αλληλεπίδραση μεταξύ των ατόμων και του κόσμου, όπου τα
άτομα δρουν με αποτελεσματικό τρόπο σε ένα συγκεκριμένο πεδίο, (Lozano & Trigueros, 2007).
Στην οπτική αυτή τα εργαλεία διαμεσολαβούν και εξυπηρετούν τη μάθηση, παρέχουν
δυνατότητες χρήσης και θέτουν περιορισμούς. Ειδικότερα, το λογισμικό δίνει τη δυνατότητα
διερεύνησης των εννοιών σχετικά με τους ρητούς αριθμούς μέσα από δραστηριότητες πάνω στην
ισοδυναμία των κλασμάτων. Η οπτικοποίηση γίνεται με τη χρήση μιας ζυγαριάς/γερανού όπου οι
μαθητές πρέπει στα δύο άκρα να τοποθετούν ισοδύναμους αρχικά ακέραιους, έπειτα δεκαδικούς
αριθμούς και τέλος κλάσματα, προκειμένου να ισορροπήσει η ζυγαριά. Το λογισμικό παρέχει
αυτόματη ανατροφοδότηση και ενθαρρύνει τη δράση από τους μαθητές αλλά και την
αναθεώρηση στρατηγικών από τους δασκάλους, (Lozano & Trigueros, 2007).
Το λογισμικό χρησιμοποιήθηκε σε 6 διδακτικές παρεμβάσεις σε δύο ομάδες μαθητών
πέμπτης τάξης και δύο ομάδες μαθητών έκτης τάξης, με 25 μαθητές στην κάθε ομάδα. Το
λογισμικό παρουσιάστηκε στους μαθητές έπειτα από μια ομαδική συζήτηση στο θέμα των
κλασμάτων, της ισοδυναμίας, της πρόσθεσης και της αφαίρεσης κλασμάτων. Οι ερευνητές
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συμμετείχαν στις τάξεις ως παρατηρητές, καθώς παρείχαν υποδείξεις για τη χρήση του
λογισμικού και διαμόρφωναν συγκεκριμένο περιβάλλον στην τάξη, με τη μορφή προτύπων
δράσης και αλληλεπίδρασης. Η συλλογή δεδομένων έγινε κυρίως μέσα από παρατηρήσεις,
μαγνητοφώνηση και βιντεοσκόπηση των αλληλεπιδράσεων μεταξύ μαθητών-δασκάλων και
μεταξύ μαθητών και συμπλήρωση φυλλαδίων σχετικά με τις παρατηρήσεις που συγκεντρώθηκαν.
Πιο συγκεκριμένα το πρώτο φυλλάδιο είχε να κάνει με το περιβάλλον της τάξης, το οποίο
χαρακτηριζόταν μέσα από τη συμπεριφορά των μαθητών, ενώ το δεύτερο φυλλάδιο είχε να κάνει
με τη μαθηματική τους συμπεριφορά, (Lozano & Trigueros, 2007).
Τα αποτελέσματα δείχνουν πως οι μαθητές στην πρώτη επαφή με το λογισμικό,
χρησιμοποιούσαν τη στρατηγική δοκιμής και λάθους, για να προχωρήσουν στη συνέχεια σε πιο
βελτιωμένες στρατηγικές. Κάποιοι μάλιστα, χρησιμοποιούσαν έπειτα συστηματικά
συγκεκριμένες στρατηγικές προκειμένου να λύνουν τα προβλήματα. Η ανατροφοδότηση και η
δυνατότητα αλλαγής της απάντησης, έκαναν τους μαθητές να αναθεωρούν τις λανθασμένες
απαντήσεις τους και κατά συνέπεια το μοντέλο που χρησιμοποιούσαν για την ισοδυναμία των
κλασμάτων, όπως φαίνεται μέσα από τις επεξηγήσεις που έδιναν για την επιλογή κάθε απάντησής
τους. Στις αιτιολογήσεις των μαθητών παρουσιάστηκαν πολλές διαφορετικές αναπαραστάσεις
και πολλές μαθηματικές έννοιες, (Lozano & Trigueros, 2007).
Fraction Microworld - FM. Το λογισμικό Fraction Microworld διαμορφώθηκε και
χρησιμοποιήθηκε από τους Psycharis, Latsi, και Kinigos, το 2007 και στοχεύει στη διερεύνηση
του τρόπου δόμησης της έννοιας του κλάσματος ως μέτρο, μέσα από τη χρήση δραστηριοτήτων
σύγκρισης, ταξινόμησης και πράξεων κλασμάτων.
Η πρόταση των ερευνητών στηρίζεται σε παρατηρήσεις που προκύπτουν από την έρευνα
σχετικά με τη μάθηση των κλασμάτων και ιδιαίτερα το συντονισμό διαφορετικών αλληλένδετων
ιδεών και ερμηνειών όπως οι έννοιες μέρος-όλο, μέτρο, πηλίκο, αναλογία, (Lamon, 1999 στο
Psycharis et al., 2007). Η ερμηνεία του κλάσματος ως σχέση μέρους-όλου φαίνεται να είναι η
πρώτη και κυρίαρχη. Συχνά επίσης παρατηρείται σημαντική δυσκολία κατανόησης και λύσης
προβλημάτων, όταν η ερμηνεία του κλάσματος έχει τη μορφή μέτρησης. Η ερμηνεία αυτή
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περιγράφεται με τη χρήση αριθμογραμμών, όπου το κλασματικό μέγεθος αντιπροσωπεύει τον
αριθμό, ενώ η απόσταση στην αριθμογραμμή αντιπροσωπεύει το μέτρο (Psycharis et al., 2007).
Οι δυσκολίες σχετικά με αυτή την ερμηνεία του κλάσματος, επιβεβαιώνονται και από την
πρόσφατη έρευνα και αποδίδονται στις καλυμμένες ασυνέχειες ανάμεσα στην έννοια των
ακέραιων και των ρητών αριθμών, όπως για παράδειγμα τη διαφορετική χρήση των συμβολικών
αναπαραστάσεων ανάμεσα στα κλάσματα και τους ακέραιους αριθμούς και τη διαφορά
πυκνότητας και διακριτότητας, (Stafylidoy & Vosniadou, 2004). Η γνώση επομένως που
στηρίζεται στους ακέραιους αριθμούς, παράλληλα με την απουσία νοητικών μοντέλων, μπορεί να
αποτελέσει εμπόδιο και να διαστρεβλώσει τη γνώση για τα κλάσματα.
Οι αριθμογραμμές αποτελούν μέσο αναπαράστασης και προτείνεται πως ενθαρρύνουν τη
μάθηση στο συγκεκριμένο πεδίο, (Ni, 2001, Hannula, 2003, Charalambous & Pitta-Pantazi, 2005
στο Psycharis et al., 2007 ) και για το λόγο αυτό ενσωματώνονται στο λογισμικό Fraction
Microworlds, προσφέροντας ευελιξία και δυναμικό χειρισμό. Περιλαμβάνουν γραφικά σύμβολα
και επιτρέπουν το χειρισμό των παρεχόμενων αναπαραστάσεων, (Psycharis et al., 2007).
Η αναπαράσταση του κλάσματος παίρνει τη μορφή πηλίκου διαίρεσης, όπου ο διαιρέτης
και ο διαιρετέος επιλέγονται από μία οριζόντια (αριθμογραμμή) και μία διαγώνια γραμμή
(αριθμογραμμή πολλαπλασιασμού). Αμέσως μετά την επιλογή και βάσει του θεωρήματος του
Θαλή, παρουσιάζονται η γεωμετρική και η συμβολική αναπαράσταση του κλάσματος. Παρέχεται
έτσι η αναπαράσταση του κλάσματος και ως αριθμός (ως το πηλίκο της διαίρεσης), αλλά και ως
μέτρο (ως σημείο στην αριθμογραμμή). Οι μαθητές έχουν τη δυνατότητα να αυξομειώσουν το
μέγεθος των τμημάτων και των γραμμών, αλλά και να κάνουν βασικές αριθμητικές πράξεις με τα
κλάσματα. Η απουσία τέλος, του οπτικού διαχωρισμού σε αριθμητικές μονάδες, θεωρείται ότι
ενισχύει την αφηρημένη φύση των αναπαραστάσεων των κλασμάτων, ως σημεία ανάμεσα στους
ακέραιους, (Psycharis et al., 2007).
Το λογισμικό χρησιμοποιήθηκε σε μελέτη περίπτωσης, με τέσσερις μαθητές έκτης τάξης
δημοτικού σε σχολείο της Αθήνας. Οι μαθητές χωρίστηκαν ανά δύο σε δύο ομάδες, ώστε κάθε
ομάδα να αποτελείται από ένα αγόρι και ένα κορίτσι. Οι μαθητές είχαν ήδη ασχοληθεί με την
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έννοια του κλάσματος και δοκιμάστηκαν σε τέσσερις συναντήσεις των 90 λεπτών. Ζητήθηκε από
τους μαθητές να αποτυπώσουν στην αριθμογραμμή το σημείο όπου βρίσκονταν συγκεκριμένα
κλάσματα, να τα ταξινομήσουν ανά μέγεθος και να βρουν κάποια κλάσματα που βρίσκονται
ανάμεσα σε δύο άλλα. Τα δεδομένα συγκεντρώθηκαν από παρατηρήσεις των ερευνητών και οι
παρεμβάσεις μαγνητοφωνήθηκαν και βιντεοσκοπήθηκαν.
Τα αποτελέσματα δείχνουν πως οι μαθητές καταπιάνονταν με ενθουσιασμό με τις
δραστηριότητες και παράλληλα σταδιακά εστίαζαν στις συνδέσεις ανάμεσα στην ερμηνεία
μέτρησης του κλάσματος και σε άλλες σχετικές έννοιες, καταστάσεις και αναπαραστάσεις. Η
αναπαράσταση της αριθμογραμμής φαίνεται να μεσολάβησε στην εξοικείωση με το αντικείμενο,
ενώ οι δραστηριότητες που παρουσιάστηκαν, προσέφεραν το πλαίσιο όπου οι μαθητές
μπορούσαν να κινηθούν ανάμεσα σε σημεία στατικών αριθμών και αποστάσεις ως δυναμικές
μετρήσεις από το μηδέν, (Psycharis et al., 2007).
CLIPS. Οι Bruce & Ross δημιουργούν ψηφιακά μαθησιακά αντικείμενα, που τα ονομάζουν
CLIPS με στόχο να ενισχύσουν την στήριξη και την καθοδήγηση που ένας καθηγητής προσφέρει
στους μαθητές και να μεσολαβήσουν στις παρανοήσεις τους. Το θεωρητικό πλαίσιο στο οποίο
στηρίζονται, συμφωνεί με αυτό που προτείνεται από το National Council of Teachers of
Mathematics, που περιγράφει πως οι μαθητές της τρίτης τάξης δημοτικού θα πρέπει να έχουν
αναπτύξει την έννοια και τις χρήσεις του κλάσματος για να αναπαραστήσουν μέρη ενός συνόλου,
σημεία ή αποστάσεις σε αριθμογραμμή, να κατανοούν ότι το μέγεθος του κλάσματος είναι
σχετικό με το μέγεθος του όλου και να χρησιμοποιούν τα κλάσματα για να αναπαριστούν
αριθμούς που είναι ίσοι, μεγαλύτεροι ή μικρότεροι από αριθμούς αναφοράς. Να λύνουν ακόμη
προβλήματα σύγκρισης και ταξινόμησης κλασμάτων χρησιμοποιώντας μοντέλα, κοινά κλάσματα
και κλάσματα με κοινούς ή διαφορετικούς αριθμητές ή παρονομαστές, (Bruce & Ross, 2009).
Το μαθησιακό πακέτο περιγράφεται ως μαθησιακό αντικείμενο, εφόσον αποτελείται από
δραστηριότητες που περιλαμβάνουν πολυμέσα και στοχεύουν στην κάλυψη μαθησιακών στόχων.
Η ακολουθία δραστηριοτήτων των CLIPS ιδιαίτερα, περιέχει δραστηριότητες σχετικά με την
αναπαράσταση του κλάσματος, το σχηματισμό και την ονομασία κλασμάτων, τη σύγκριση απλών
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κλασμάτων, το σχηματισμό ισοδύναμων κλασμάτων από άλλες μονάδες και την αναπαράσταση
καταχρηστικών κλασμάτων ως μικτών αριθμών. Σε κάθε σύνολο δραστηριοτήτων επιπλέον,
παρουσιάζονται εισαγωγικές οδηγίες, διαδραστικές δραστηριότητες, δραστηριότητες
εξάσκησης/παγίωσης, quiz και δραστηριότητες επέκτασης, (Bruce & Ross, 2009).
Οι εισαγωγικές οδηγίες ακολουθούνται από οπτική και φωνητική υποστήριξη, ενώ οι
σχέσεις που παρουσιάζονται είναι σχέσεις μέρους-όλου, που συμπληρώνονται από τη συμβολική
αναπαράσταση του κλάσματος. Στη συνέχεια χρησιμοποιούνται πραγματικές καταστάσεις
αναφοράς και οι μαθητές καλούνται να δημιουργήσουν μοντέλα προκειμένου να χωρίσουν και να
περιγράψουν τα μέρη των κλασμάτων. Σε κάθε δραστηριότητα παρέχεται άμεση
ανατροφοδότηση και σε κάποιες περιπτώσεις, επεξηγήσεις σχετικά με την κατεύθυνση προς την
σωστή απάντηση, (Bruce & Ross, 2009).
Η δοκιμή του λογισμικού έγινε σε έξι στάδια σε χρονικό διάστημα δύο ετών. Στο πέμπτο
στάδιο της δοκιμής πραγματοποιήθηκαν δύο συγκριτικές μελέτες ομάδων για να προσδιοριστεί η
επίδραση του λογισμικού στην κατανόηση των κλασμάτων. Χρησιμοποιήθηκαν pre-tests και
post-tests, ενώ υπήρχαν οι συνθήκες ελέγχου και πειραματική. Οι μαθητές βελτίωσαν την
κατανόηση απαιτητικών εννοιών σχετικά με τα κλάσματα, ενώ η αναγκαία καθοδήγηση από τους
δασκάλους ήταν αρκετά περιορισμένη. Οι μαθητές ωστόσο, που παρέλειψαν κάποιες
δραστηριότητες ή μαθήματα όπου γίνονταν οι συγκεκριμένες δραστηριότητες, φαίνεται να είχαν
πολύ μικρή έως και καμία βελτίωση. Οδηγούνται σε συμπεράσματα πως ελλιπής παρακολούθηση
των δραστηριοτήτων δεν παρέχει επαρκή τριβή προκειμένου να αποκαταστήσει τις παρανοήσεις
των μαθητών, (Bruce & Ross, 2009).
Στο έκτο στάδιο της δοκιμής, έγιναν 16 μελέτες περιπτώσεων με σκοπό να απαντηθεί το
ερώτημα, κάτω από ποιες συνθήκες το συγκεκριμένο λογισμικό ενισχύει την κατανόηση των
μαθητών για τα κλάσματα. Τα δεδομένα συγκεντρώθηκαν από 36 παρατηρήσεις κάθε μαθητή
κατά τη μάθηση με την υποστήριξη του λογισμικού και κατά τη μάθηση χωρίς την υποστήριξη.
Τα δεδομένα προέκυψαν μέσα από παρατηρήσεις, σημειώσεις σχετικά με την αλληλεπίδραση,
καταγεγραμμένες απαντήσεις μαθητών σε ερωτήσεις των ερευνητών και λεκτικές καταγραφές

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΤΟΥ
ΚΛΑΣΜΑΤΟΣ

27

των μαθητών, κατά τη χρήση. Η μελέτη των δεδομένων οδήγησε σε συμπεράσματα που δείχνουν
τη σημαντική επίδραση του ελέγχου ρυθμού και ακολουθίας πραγματοποίησης των
δραστηριοτήτων, των προηγούμενων εισαγωγικών δραστηριοτήτων και την εξοικείωση των
μαθητών με τη χρήση λογισμικών και μέσων τεχνολογίας. Οι ερευνητές παρατηρούν πως το
λογισμικό παρέχει ικανό πλαίσιο για την ανάπτυξη εννοιών σχετικά με τα κλάσματα και
περιγράφουν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες κρίνουν πως τα οφέλη της χρήσης του θα είναι τα
μέγιστα δυνατά, (Bruce & Ross, 2009).
TechPals. Στο πλαίσιο μελέτης του τρόπου υποστήριξης μαθητών που αντιμετωπίζουν
δυσκολίες στην κατανόηση των κλασμάτων, οι Roschelle et al. το 2009 και το 2010 δημιουργούν
ένα εργαλείο συνεργασίας που λειτουργεί σε κινητές συσκευές (κινητά τηλέφωνα κ.α.) και
αποσκοπεί στην βελτίωση της μάθησης μέσα από τη χρήση νέων τεχνολογιών και μέσα από τη
συνεργασία. Το σύστημα στηρίζεται στο λογισμικό Eduinnova που χρησιμοποιείται στη Χιλή και
το οποίο επεκτάθηκε και εμπλουτίστηκε με δραστηριότητες σχετικά με τα κλάσματα που δίνουν
όμως έμφαση στη συνεργασία, στην εξάσκηση και στο ρόλο της ανατροφοδότησης, (Roschelle et
al., 2009).
Η χρήση του λογισμικού προτείνεται συμπληρωματικά με τη διδασκαλία που λαμβάνει
χώρα και οι μαθητές κατά τη διάρκεια της παρέμβασης έρχονται αντιμέτωποι με διαφορετικές
ερμηνείες για τα κλάσματα, με προβλήματα του τύπου a/b και με την αναγνώρισης της
ισοδυναμίας ακόμη και αν τα αντικείμενα μεταβάλλονται.
Οι μαθητές χωρίζονται σε ομάδες των τριών και κάθε μαθητής διαθέτει τη δική του κινητή
συσκευή με το λογισμικό. Οι δραστηριότητες που περιλαμβάνονται ήδη στο Eduinnova και
αξιοποιούνται στο TechPals είναι δραστηριότητες σχετικά με τους ρητούς αριθμούς και
χωρίζονται σε δραστηριότητες πράξεων, ισοδυναμίας και ταξινόμησης. Πιο συγκεκριμένα
επιλέχθηκαν δραστηριότητες πολλαπλής επιλογής για την συμβολική αναπαράσταση του
κλάσματος που παρουσιάζεται οπτικά (Consensus activity), η αντιστοίχιση της οπτικής
αναπαράστασης με την τιμή του κλάσματος (Exchange activity), η ταξινόμηση κλασμάτων ανά
μέγεθος (Ordering activity) και ο προσδιορισμός του κλάσματος που αντιστοιχεί σε ένα σημείο
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της αριθμογραμμής (Aiming Between activity). Οι μαθητές πρέπει να συμφωνήσουν σε κάθε
απάντηση προκειμένου να προχωρήσουν στις επόμενες δραστηριότητες, ενώ ο δάσκαλος
ενημερώνεται διαρκώς για την εξέλιξή τους, (Roschelle et al., 2009, 2010).

Το λογισμικό

και η παρέμβαση που σχεδιάστηκε, δοκιμάστηκαν πιλοτικά για ένα χρόνο. Η χρήση του
συγκεκριμένου λογισμικού και το συνεργατικό πλαίσιο το οποίο προτείνεται, φάνηκε να μην
εξυπηρετεί το στόχο του σε μαθητές που προέρχονταν από χαμηλότερα κοινωνικο-οικονομικά
στρώματα, εξαιτίας των ακραίων προβλημάτων συμπεριφοράς, ακόμη και έπειτα από εξάσκηση
σε πρακτικές συνεργασίας. Επιπλέον σημαντικό ρόλο είχε η επάρκεια τεχνολογικών μέσων και η
γνώση χρήσης τους από τους μαθητές.
Μετά τις διορθώσεις που απαιτούσαν οι παρατηρήσεις από την πιλοτική δοκιμή,
πραγματοποιήθηκαν παρεμβάσεις σε τάξεις, όπου οι μισοί μαθητές κάθε τάξης
παρακολουθούσαν τα μαθήματα κάποιας άλλης τάξης και όλοι οι μαθητές χρησιμοποιούσαν είτε
το λογισμικό TechPals είτε κάποιο άλλο εμπορικό λογισμικό. Η επιλογή των τάξεων έγινε βάσει
των αποτελεσμάτων των μαθητών σε σχολικά διαγωνίσματα, ενώ μετά το τέλος της παρέμβασης
οι μαθητές αξιολογήθηκαν με τη χρήση του τεστ που προτείνεται από τους Saxe et al. (Saxe et al.
2001). Κατά τη διάρκεια της παρέμβασης σε κάθε τάξη συμμετείχαν παρατηρητές, που εστίαζαν
στη γενική δραστηριότητα της τάξης, στη συμπεριφορά των μαθητών και στη δραστηριότητα των
καθηγητών.
Από την ανάλυση των αποτελεσμάτων προκύπτουν τα συμπεράσματα πως οι μαθητές στη
συνθήκη χρήσης του TechPals παρουσίασαν καλύτερη κατανόηση των εννοιών σχετικά με τα
κλάσματα. Η επίδραση της διδασκαλίας του καθηγητή, η ενασχόληση και το ενδιαφέρον εξαιτίας
της χρήσης τεχνολογικών μέσων και άλλοι παράγοντες είχαν ελεγχθεί εξαιτίας του πειραματικού
σχεδιασμού, (Roschelle et al., 2009, 2010). Καταλήγουν επομένως οι ερευνητές πως τα
χαρακτηριστικά της ανατροφοδότησης και της συνεργασίας που παρείχε το λογισμικό,
συνέβαλαν στη βελτίωση των μαθητών, ενώ συγκριτικά με το περιεχόμενο των σχολικών
βιβλίων, το περιεχόμενο του λογισμικού ακολουθούσε καλύτερα το ρυθμό μάθησης των
μαθητών, (Roschelle et al., 2009, 2010).
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Graphical Partitioning Model - GPM. Οι ερευνητές ασχολήθηκαν από το 2002 με τη
μοντελοποίηση των διαδικασιών μάθησης σχετικά με τις πράξεις με κλάσματα και σχεδίασαν ένα
μοντέλο γραφικού διαχωρισμού, Graphical Partitioning Model, το οποίο ακολουθείται από ένα
μοντέλο επιδοχών. Πιο συγκεκριμένα, επισημαίνουν τις δυνατότητες που προσφέρει ένα
εργαλείο γραφικής αναπαράστασης και άμεσων χειρισμών και προτείνουν το περιβάλλον αυτό να
μεσολαβεί στις γνωστικές ικανότητες των μαθητών κατά τη μάθηση των κλασμάτων, μέσα από
την κατανόηση και την κάλυψη των αναγκών τους. Βασίζουν επίσης την έρευνά τους στο
θεωρητικό πλαίσιο που προτείνουν οι Fabio & Self, (Fabio & Self, 2000 στο Kong & Kwok
2002), οι οποίοι προσδιορίζουν το σχεδιασμό των μαθησιακών περιβαλλόντων ως
δραστηριοτήτων που μοντελοποιούν τις διεργασίες μάθησης. Στηρίζονται ακόμη στην
κονστρουκτιβιστική θεώρηση και χαρακτηρίζουν τη μάθηση ως μια ενεργητική, εποικοδομητική,
αυτορρυθμιζόμενη, συσσωρευτική και κινούμενη από στόχους, διαδικασία (Kong & Kwok 2002).
Το μοντέλο Graphical Partitioning Model και το μοντέλο επιδοχών που προτείνουν, (Kong
& Kwok, 2002), ενσωματώνεται αρχικά στο ολοκληρωμένο μαθησιακό περιβάλλον για τη
μάθηση των κλασμάτων που βασίζεται στο διαδίκτυο, Internet-based Fraction-Learning
Integrated Learning Environment -IFILE, (Kong & Kwok 2002). Σε επόμενες μελέτες τους, το
ενσωματώνουν σε μαθησιακό περιβάλλον στηριζόμενο στο διαδίκτυο, Web-Supported Learning
Environment -WSLE, (Kong & Kwok, 2003) και στο γνωστικό εργαλείο που δημιουργούν για
την πρόσθεση και αφαίρεση κλασμάτων, (Kong & Kwok, 2005, Kong, 2008).
Το GPM αποτελείται από ράβδους δύο διαστάσεων που είναι δυνατόν να χωριστούν σε
επιμέρους τμήματα, μπορούν να μετακινηθούν σαν σύνολο ή να αποσπαστούν μερικά τμήματά
τους μόνο, είναι δυνατή η τοποθέτηση μίας ράβδου πάνω σε μία άλλη για να διαπιστωθεί η
ισότητα και συμπληρώνεται με την συμβολική αναπαράσταση τόσο των κλασμάτων όσο και των
χειρισμών.
Το μοντέλο ενσωματώνεται αρχικά στο IFILE με σκοπό τη μάθηση για την ισοδυναμία των
κλασμάτων και τις πράξεις με κλάσματα, (Kong & Kwok, 2002). Στη συνέχεια το μοντέλο
περιλαμβάνεται στο WSLE με επιπλέον σκοπό την ενθάρρυνση της συνεργασίας και τη μελέτη

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΤΟΥ
ΚΛΑΣΜΑΤΟΣ

30

της επίδρασης της αλληλεπίδρασης των μαθητών. Τέλος δημιούργησαν ένα γνωστικό εργαλείο,
όπως προσδιορίζεται από τους Derry & LaJoie, (1993), Kommers, Jonassen, & Mayes, (1992,
στο Kong & Kwok, 2005), μια συσκευή νοητικών υπολογισμών που μεσολαβεί στις γνωστικές
διεργασίες, . Το εργαλείο αποσκοπούσε στη μάθηση πρόσθεσης και αφαίρεσης κλασμάτων με
έμφαση στην κατανόηση κλασμάτων με μη κοινούς παρονομαστές, (Kong & Kwok,, 2005).
Το GPM χρησιμοποιήθηκε σε μελέτη περίπτωσης προκειμένου να διερευνηθεί πώς οι
μαθητές το χρησιμοποιούν για να αναπτύξουν έννοιες σχετικές με τα κλάσματα και διαδικαστική
γνώση των πράξεων. Συγκεκριμένα από 140 μαθητές τρίτης τάξης επιλέχθηκαν 12, βάσει των
αποτελεσμάτων στις σχολικές εξετάσεις. Οι μαθητές χρησιμοποίησαν το GPM σε 5 παρεμβάσεις
των δύο ωρών. Τα αποτελέσματα έδειξαν πως το μοντέλο ενθάρρυνε τη γνώση ισοδυναμίας
κλασμάτων, ενίσχυσε τους πιο πολλούς μαθητές ώστε να σχηματίσουν ακριβή γνώση για την
ισοδυναμία και να μπορούν να τη γενικεύσουν σε διαδικασίες πρόσθεσης ή αφαίρεσης
κλασμάτων. Ωστόσο, το μοντέλο βοήθησε μόνο τους μαθητές που μπορούσαν να γενικεύσουν τη
γνώση τους μέσα από απλές αλλά επαρκείς αλληλεπιδράσεις. Παρατηρήθηκε η ανάγκη να δίνεται
η δυνατότητα επιλογής καθυστέρησης της αλλαγής των γραφημάτων κατά τις μεταβολές των
κλασμάτων και η δυνατότητα της άμεσης σύγκρισης των ράβδων που προστέθηκε στη συνέχεια,
(Kong & Kwok, 2002).
Το αναθεωρημένο μοντέλο συμμετέχει στο IFILE και στο WSLE. Το γνωστικό εργαλείο
επίσης, στο οποίο αποτελεί βασικό στοιχείο, χρησιμοποιήθηκε σε μελέτη με 48 μαθητές τετάρτης
τάξης, οι οποίοι είχαν ήδη κάποιες γνώσεις σχετικά με την πρόσθεση και την αφαίρεση
κλασμάτων. Η διάρκεια της παρέμβασης ήταν 10 με 16 συναντήσεις για κάθε μαθητή, όπου οι
μαθητές καταπιάνονταν με δραστηριότητες του εργαλείου και οι δάσκαλοι παρείχαν καθοδήγηση
αλλά δεν παρείχαν ρητές οδηγίες για αλγοριθμικούς χειρισμούς. Πριν και μετά την παρέμβαση
χρησιμοποιήθηκαν pre-tests και post-test, (Kong & Kwok, 2005).
Τα συμπεράσματα στα οποία οδηγούνται οι ερευνητές, συνοψίζονται στις προτάσεις πως το
εργαλείο και το μοντέλο επιδοχών βοήθησαν τους μαθητές να αναπτύξουν την έννοια
ισοδυναμίας κλασμάτων και πως με τη μεσολάβηση του εργαλείου, οι μαθητές μπόρεσαν να
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διαμορφώσουν διαδικαστική γνώση για την πρόσθεση και την αφαίρεση κλασμάτων, εφόσον
όμως είχαν ήδη αναπτύξει ουσιαστική εννοιολογική κατανόηση της έννοιας της ισοδυναμίας. Οι
μαθητές που ενισχύθηκαν ιδιαίτερα από τη χρήση του εργαλείου ήταν εκείνοι που είχαν ήδη
υψηλές επιδόσεις, ενώ αντίθετα οι μαθητές που συναντούσαν δυσκολίες στο συγκεκριμένο πεδίο,
κατάφεραν μόνο σε μικρό βαθμό να διαμορφώσουν διαδικαστική γνώση για την πρόσθεση και
την αφαίρεση, γιατί το εργαλείο δεν μπορούσε να τους βοηθήσει γενικά να διαμορφώσουν την
έννοια της ισοδυναμίας κλασμάτων. Σημαντικό μέρος των μελετών τέλος, αποτελεί η εξέταση
της καταλληλότητας των γραφημάτων και των δυνατοτήτων που παρέχουν στο μαθητή σε σχέση
με τις ανάγκες του, (Kong & Kwok, 2005).
Ευφυή συστήματα διδασκαλίας. Στη δεύτερη κατηγορία εντάσσονται λογισμικά και
πλατφόρμες που αποτελούν μέρη ευφυών συστημάτων διδασκαλίας. Τέτοια συστήματα
χρησιμοποιούν μοντέλα μαθητή προκειμένου να καθοδηγήσουν και να υποστηρίξουν το μαθητή.
Αν και θεωρείται πως σκοπεύουν στην ατομική εξάσκηση, γίνονται παρ'όλα αυτά δοκιμές και της
χρήσης τους στο περιβάλλον της τάξης. Διαφοροποιούνται από τα παραπάνω λογισμικά, όπως
ήδη αναφέρθηκε, ως προς τη συμμετοχή του μαθητή, την ανατροφοδότηση και την ευελιξία των
δραστηριοτήτων.
FITS. Από τα πρώτα ευφυή συστήματα διδασκαλίας που δημιουργήθηκαν σχετικά με τα
μαθηματικά και ιδιαίτερα με τα κλάσματα, είναι το Fraction Intelligent Tutoring System - FITS.
Κύριο αντικείμενο αποτελεί η πρόσθεση κλασμάτων και ο σκοπός του συστήματος είναι να
καλύψει κενά που παρουσίαζαν προηγούμενα συστήματα, (Nwana, 1991). Ειδικά τα κλάσματα,
αποτελούν ένα πολύπλοκο πεδίο, όπου απαιτούνται επιμέρους ικανότητες για την πλήρη και
επιτυχή ολοκλήρωση των πράξεων, όπως για παράδειγμα οι διαδικασίες των πράξεων στους
ακέραιους και η εύρεση του ελάχιστου κοινού παρονομαστή. Η αλληλεπίδραση χαρακτηρίζεται
από κύκλους.
Η καθοδήγηση ξεκινάει αναλύοντας τα αποτελέσματα κάθε μαθητή σε κάποια
προηγούμενη προσεκτικά σχεδιασμένη εξέταση. Η ανάλυση χρησιμοποιείται για να δομηθεί το
μοντέλο του μαθητή προκειμένου να εξατομικευθεί η καθοδήγηση. Ο έλεγχος περνάει στη
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συνέχεια σε μία από τις μονάδες του συστήματος που είναι υπεύθυνη για τη στρατηγική
διδασκαλίας και εξετάζει το επίπεδο των προηγούμενων γνώσεων του μαθητή. Εάν διαπιστωθεί
ότι ορισμένες απαιτούμενες γνώσεις δεν διατυπώνονται από το μαθητή, η καθοδήγηση ξεκινάει
με τη διδασκαλία για αυτές τις έννοιες. Η διαδικασία ελέγχου και διδασκαλίας συνεχίζεται μέχρι
να διαπιστωθεί ότι ο μαθητής κατανόησε τις νέες έννοιες. Στο τέλος κάθε αλληλεπίδρασης
διατηρείται ιστορικό ώστε ο μαθητής να μπορεί να συνεχίσει από το σημείο όπου είχε
σταματήσει, (Nwana, 1991).
Το σύστημα παρουσιάζει στο μαθητή δύο κλάσματα και κάποιες δυνατότητες χειρισμών,
όπως πρόσθεση, εύρεση ισοδύναμου, αφαίρεση, αναδιατύπωση, μετατροπή παρονομαστών. Ο
μαθητής ανάλογα με το χειρισμό που απαιτεί η λύση του προβλήματος, επιλέγει την κατάλληλη
δυνατότητα και καθοδηγείται από το σύστημα να διατυπώσει τόσο συμβολικά την αναπαράσταση
του χειρισμού, όσο και το αποτέλεσμα στο οποίο ο χειρισμός οδηγεί. Παρέχεται άμεση
ανατροφοδότηση. Μπορεί επίσης να ζητήσει βοήθεια, ενώ το σύστημα παρέχει νύξεις και
προτροπές, (Nwana, 1991).
Το FITS δοκιμάστηκε συγκριτικά με άλλα αντίστοιχα συστήματα και σε πραγματικούς
μαθητές, για να αποκαλυφθούν τα πλεονεκτήματα χρήσης αλλά και οι περιορισμοί που έχει. Η
ενσωμάτωση και ο έλεγχος των προηγούμενων και των απαραίτητων γνώσεων των μαθητών
αποτελεί σημαντικό πλεονέκτημα του συστήματος, παράλληλα με τη διατήρηση μοντέλου του
μαθητή, τη διδασκαλία προαπαιτούμενων γνώσεων, την κινητοποίηση, τον έλεγχο κατανόησης
και την υποστήριξη διαφορετικών τρόπων λύσης. Στους περιορισμούς του συστήματος
συγκαταλέγονται η έλλειψη φυσικότητας των απαντήσεων και η απουσία εξατομίκευσης των
εξηγήσεων που παρέχει στους μαθητές. Τείνει ακόμη να κυριαρχεί στο διάλογο, ενώ το μοντέλο
μαθητή κρίθηκε σχετικά ανεπαρκές, (Nwana, 1991).
Animalwatch. Ένα ακόμη ευφυές σύστημα διδασκαλίας (ITS) είναι το Animalwatch. Το
σύστημα κατασκευάστηκε το 1995, ενώ το 2004 και έπειτα αναπροσαρμόστηκε ώστε να αποτελεί
σύστημα βασισμένο στο διαδίκτυο. Σκοπός του συστήματος είναι η αποτελεσματική διδασκαλία
προ-αλγεβρικών εννοιών σε μαθητές δημοτικού και γυμνασίου και για την επίτευξη του σκοπού
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αξιοποιεί έννοιες από τα μαθηματικά, τις φυσικές επιστήμες, τις τέχνες και τη λογοτεχνία.
Στοχεύει επίσης στην ενίσχυση της αυτοπεποίθησης των μαθητών σχετικά με προβλήματα των
μαθηματικών, (Arroyo, 2002).
Το θεωρητικό πλαίσιο που χαρακτηρίζει την ανάπτυξη του συστήματος έχει ισχυρές βάσεις
στη θεώρηση του Vygotsky και σε ακόλουθες κοινωνικοπολιτισμικές θεωρήσεις και δίνει
ιδιαίτερη έμφαση στη ζώνη επικείμενης ανάπτυξης, όπου όπως σημειώνουν οι ερευνητές, οι
δραστηριότητες του συστήματος αποσκοπούν μέσα από τη διαρκή αξιολόγηση, (Beal et al,2010).
Ο μαθητής κατά την αλληλεπίδραση συμμετέχει σε μια ιστορία για τη διάσωση ειδών που
βρίσκονται υπό εξαφάνιση. Αφού ενημερωθεί για τα είδη υπό εξαφάνιση, επιλέγει ένα είδος που
θέλει να προστατέψει και μέσα στο συγκεκριμένο πλαίσιο λύνει μαθηματικά λεκτικά
προβλήματα. Το σύστημα δίνει άμεση ανατροφοδότηση καθώς ο μαθητής λύνει μαθηματικά
προβλήματα σχετικά με το περιβάλλον και την εξαφάνιση των ειδών. Η ανατροφοδότηση
διακρίνεται από στάδια αύξησης της πληροφόρησης, ξεκινώντας από μικρά ενθαρρυντικά
μηνύματα και καταλήγοντας σε νύξεις προκειμένου να καθοδηγηθεί ο μαθητής στη σωστή
κατεύθυνση. Διατηρείται επίσης ιστορικό για κάθε μαθητή και είναι δυνατό να συνεχίσει ο
μαθητής από το σημείο όπου σταμάτησε, (Arroyo, 2002).
Το Animalwatch περιλαμβάνει δραστηριότητες πράξεων με ακέραιους αριθμούς,
εισαγωγικές δραστηριότητες για τις έννοιες των κλασμάτων, πρόσθεσης και αφαίρεσης
κλασμάτων. Επίσης διατηρεί τις επιδόσεις του μαθητή για κάθε δραστηριότητα με σκοπό να
παρουσιάσει δραστηριότητες στις οποίες ο μαθητής είναι προετοιμασμένος να ανταποκριθεί
επαρκώς, (Arroyo, 2002).
Η αξιολόγηση του συστήματος έγινε μέσα από τρεις μελέτες σε μαθητές, με χρήση pretest
και post-test, καθώς και με συγκρίσεις ομάδων για να προσδιοριστεί η επίδραση του συστήματος
στην ικανότητα επίλυσης μαθηματικών προβλημάτων. Πιο συγκεκριμένα η πρώτη μελέτη έγινε
με 25 μαθητές έκτης δημοτικού οι οποίο χωρίστηκαν σε ομάδες, με την πειραματική ομάδα να
χρησιμοποιεί το Animalwatch για το μισό χρονικό διάστημα κάθε διδακτικής παρέμβασης και
διδασκαλία με φυσικό δάσκαλο τον υπόλοιπο χρόνο και την ομάδα ελέγχου να ακολουθεί
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διδασκαλία με το φυσικό δάσκαλο για όλο το χρονικό διάστημα. Τα αποτελέσματα της ανάλυσης
δεν έδειξαν σημαντική διαφοροποίηση ανάμεσα στις δύο ομάδες, (Arroyo, 2002).
Στην επόμενη μελέτη συμμετείχαν τέσσερεις τάξεις ενός σχολείου στο Los Angeles, με 149
μαθητές στο σύνολο. Όλοι οι μαθητές χρησιμοποίησαν το σύστημα, μαζί με pretest και post-test.
Σκοπός ήταν η διερεύνηση της διαφοροποίησης της επίδρασης μεταξύ μαθητών με χαμηλότερες
και μαθητών με υψηλότερες επιδόσεις. Τα αποτελέσματα δείχνουν πως οι μαθητές που είχαν
χαμηλότερο βαθμό στο pretest παρουσίασαν περισσότερα οφέλη από τη χρήση του συστήματος.
Οι μαθητές επίσης που αφιέρωσαν περισσότερο χρόνο στην ενασχόληση με το Animalwatch
έδειξαν να επωφελούνται περισσότερο, (Arroyo, 2002).
Η τρίτη μελέτη εξέτασε την επίδραση του συστήματος χωρίζοντας τους μαθητές σε ομάδες
που χρησιμοποίησαν το σύστημα και σε ομάδες που δεν το χρησιμοποίησαν, ενώ όλοι οι μαθητές
πήραν μέρος στο pretest και στο post-test. Το σύστημα επίσης τροποποιήθηκε ώστε να διατηρεί
καταγραφές από τα αιτήματα των μαθητών για βοήθεια, αλλά και το χρόνο που αφιέρωσαν σε
κάθε δοκιμασία. Το δείγμα της μελέτης περιελάμβανε 37 μαθητές στην πειραματική και 20
μαθητές στην ομάδα ελέγχου. Η διάρκεια της παρέμβασης ήταν μία σχολική εβδομάδα. Συνολικά
τα αποτελέσματα δεν έδειξαν σημαντική διαφοροποίηση μεταξύ των δύο ομάδων, σε επιμέρους
ωστόσο αναλύσεις φαίνεται πως οι μαθητές με χαμηλότερες αρχικά επιδόσεις ωφελήθηκαν
περισσότερο από τη χρήση του Animalwatch, αλλά επίσης πως οι μαθητές που έτειναν να ζητούν
περισσότερη βοήθεια και πληροφορίες ήταν και οι μαθητές που παρουσίασαν τη μεγαλύτερη
βελτίωση, (Arroyo, 2002).
Cognitive Tutor. Οι δυσκολίες των μαθητών σχετικά με τα κλάσματα, φαίνεται να
επιλύονται εν μέρει με την υποστήριξη της γραφικής αναπαράστασης. Οι αναπαραστάσεις που
χρησιμοποιούνται είναι συνήθως χωρικά μοντέλα (πίτες, ορθογώνια), γραμμικά μοντέλα
(αριθμογραμμές) και διακριτά μοντέλα συνόλων αντικειμένων. Μελέτες σχετικά με την επίδραση
των αναπαραστάσεων δείχνουν σημαντικά οφέλη μάθησης, (Mack, 1995, Moss & Case, 1999,
Caldwell 1995 στο Rau et al. 2009). Τα κλάσματα από την άλλη πλευρά αποτυπώνονται με
διαφορετικές ερμηνείες, όπως η ερμηνεία ως μέρος - όλο, ως μέτρηση, ως αναλογία, ως πηλίκο.
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Οι Rau et al. (Rau et al. 2009) αποδίδουν σημαντικό ρόλο στις συνδέσεις μεταξύ των ερμηνειών
αλλά και των τρόπων με τους οποίους οι ερμηνείες εκφράζονται με τη χρήση γραφικών
αναπαραστάσεων, (Rau et al. 2009).
Η αξία των πολλαπλών αναπαραστάσεων διερευνάται μέσα από το σύστημα Cognitive
Tutor, όπου γίνεται χρήση παραδειγμάτων ορθών και λανθασμένων τρόπων λύσης, παρά
γνωστικών μοντέλων στα οποία στηρίζεται η συμπεριφορά των μαθητών. Το σύστημα
περιλαμβάνει αναπαραστάσεις με τη μορφή αριθμογραμμής, κυκλικού διαγράμματος,
ορθογώνιου σχήματος, στοίβας, συνόλου και κάθε μορφή δίνει έμφαση σε συγκεκριμένα
χαρακτηριστικά της αντίστοιχης ερμηνείας. Η ερμηνεία του κλάσματος ως μέρος-όλο τονίζεται
με τη χρήση κυκλικών διαγραμμάτων και ορθογωνίων, η ερμηνεία ως μέτρηση με τη χρήση
αριθμογραμμής, ενώ η αναλογία με τη χρήση συνόλων αντικειμένων, (Rau et al. 2009). Οι
μαθητές καταπιάνονται με τη λύση προβλημάτων που περιλαμβάνουν προσθέσεις και αφαιρέσεις
ομώνυμων και ετερώνυμων κλασμάτων και μετατροπές κλασμάτων, ενώ μπορούν να επέμβουν
τόσο στη συμβολική αναπαράσταση, όσο και στη γραφική, ορίζοντας για παράδειγμα τον αριθμό
ή το μέγεθος των μονάδων κ.α.
Πραγματοποιήθηκε παρέμβαση με τη χρήση του συστήματος σε 132 μαθητές έκτης τάξης.
Ορισμένοι μαθητές ασχολήθηκαν με μία γραφική αναπαράσταση, ενώ άλλοι ασχολήθηκαν και με
τις πέντε, προκειμένου να διερευνηθεί η επίδραση των διαφορετικών αναπαραστάσεων. Πιο
συγκεκριμένα, οι μαθητές της συνθήκης μίας αναπαράστασης χρησιμοποίησαν μόνο την
αριθμογραμμή, όπου μπορούσαν να ελέγξουν το μήκος της γραμμής και των τμημάτων της, ενώ
οι υπόλοιποι μαθητές χρησιμοποίησαν και τις πέντε αναπαραστάσεις σε κάθε πρόβλημα, με την
αριθμογραμμή να είναι η πρώτη που παρουσιαζόταν. Δινόταν η δυνατότητα στους μαθητές, να
δικαιολογήσουν την επιλογή τους για τον τρόπο λύσης και χειρισμού που επέλεγαν. Παράλληλα
παρεχόταν ανατροφοδότηση που ωθούσε τους μαθητές να ξανασκεφτούν τις απαντήσεις τους,
είτε παρουσιάζοντας κάποια αιτία για το λάθος είτε υπενθυμίζοντάς τους κάποια βασική αρχή
που είχε παρουσιαστεί προηγουμένως. Οι νύξεις που παρέχονταν είχαν τρία στάδια, με το πρώτο
στάδιο να ξεκαθαρίζει το σκοπό της άσκησης, το δεύτερο να παρέχει εννοιολογική υποστήριξη
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και το τρίτο στάδιο να παρουσιάζει τη σωστή απάντηση. Οι μαθητές αξιολογήθηκαν πριν και
μετά την παρέμβαση, καθώς επίσης έγινε ακόμη μία αξιολόγηση έξι ημέρες μετά το τέλος της
παρέμβασης, (Rau et al. 2009).
Η ανάλυση των αποτελεσμάτων οδηγεί σε συμπεράσματα που επιβεβαιώνουν τις υποθέσεις
των ερευνητών. Οι μαθητές φαίνεται να μαθαίνουν καλύτερα με την υποστήριξη των πολλαπλών
αναπαραστάσεων, αλλά μόνο όταν ωθούνται στη δικαιολόγηση των απαντήσεών τους. Στις
ομάδες που δέχθηκαν ώθηση παρατηρείται διαφοροποίηση υπέρ των πολλαπλών
αναπαραστάσεων. Στις ομάδες ωστόσο που δεν δέχθηκαν προτροπή για δικαιολόγηση των
απαντήσεών τους, η χρήση πολλαπλών αναπαραστάσεων φαίνεται να δημιούργησε σύγχυση
στους μαθητές, (Rau et al. 2009).
MathTutor. Στην πλευρά των υποστηρικτών των πολλαπλών αναπαραστάσεων, δομείται
από τους Feenstra, Aleven, Rummel, Rau & Taatgen, το ευφυές σύστημα διδασκαλίας
MathTutor, με τη χρήση του λογισμικού Cognitive Tutor Authoring Tools, που παρέχεται από το
πανεπιστήμιο Carnegie Mellon, (Feenstra et al. 2010). Το σύστημα χρησιμοποιείται σε μελέτες
προκειμένου να επιβεβαιωθεί η συμβολή των πολλαπλών διαδραστικών εξωτερικών
αναπαραστάσεων στην κατανόηση εννοιών γύρω από τα κλάσματα. Οι πολλαπλές
αναπαραστάσεις, όπως αριθμογραμμή, κύκλοι, ορθογώνια, μπορούν να υποστηρίξουν τις
διαφορετικές αποτυπώσεις των ρητών αριθμών, όπως η ερμηνεία σχέση μέρους - όλου, αναλογία,
μέτρηση, διαίρεση και δεκαδικός. Οι μαθητές διακρίνουν τις κοινές δομές σε κάθε
αναπαράσταση και συσχετίζουν τις αναπαραστάσεις μεταξύ τους, (Feenstra et al. 2010).
Το σύστημα βασίζεται στο διαδίκτυο και δίνει στους μαθητές τη δυνατότητα να χειριστούν
τόσο συμβολικές όσο και γραφικές αναπαραστάσεις των κλασμάτων που περιλαμβάνονται σε
κάθε άσκηση. Ο μαθητής ακριβέστερα, καλείται να πραγματοποιήσει πράξεις με κλάσματα, οι
οποίες ακολουθούνται από τη γραφική αναπαράσταση κάθε κλάσματος, ενώ μπορεί επιπλέον να
παρέμβει πάνω στη γραφική αναπαράσταση και να μετακινήσει τμήματα-μονάδες του
κλάσματος, να συγκρίνει δύο κλάσματα κ.α. Εάν ο ίδιος το επιδιώξει, παρέχονται νύξεις ως προς
τη λύση του προβλήματος. Παρέχεται ακόμη ανατροφοδότηση, με τη μορφή σωστού-λάθους.
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Η άποψη για τη χρήση των πολλαπλών αναπαραστάσεων, προσδιορίζει πως οι
αναπαραστάσεις απαιτούν από το μαθητή, να αλληλεπιδράσει με τις έννοιες που βρίσκονται πίσω
από τις αναπαραστάσεις, με αποτέλεσμα τόσο την τριβή με τις έννοιες, όσο και τη σύνδεση των
διαφορετικών αναπαραστάσεων μεταξύ τους. Επειδή ωστόσο οι μαθητές δεν έχουν μάθει να
πραγματοποιούν τέτοιες συνδέσεις, δοκιμάζεται από τους ερευνητές η διαβαθμιζόμενη
παρουσίαση των πολλαπλών αλληλεπιδραστικών αναπαραστάσεων, ξεκινώντας από μία στατική
και καταλήγοντας ανά βήμα σε πολλές αλληλεπιδραστικές, (Feenstra et al. 2010).
Προηγούμενες δοκιμές μάλιστα, όπου το συγκεκριμένο σύστημα συγκρίθηκε με τα
αποτελέσματα συστημάτων με μία στατική γραφική αναπαράσταση, δίνουν στοιχεία που
επιβεβαιώνουν τις υποθέσεις των ερευνητών. Οι εικονικοί χειρισμοί (virtual manipulatives)
φαίνονται να συμβάλλουν σε θετικά αποτελέσματα μάθησης και για αυτό το λόγο η έρευνα
σχετικά με τη μάθηση περιλαμβάνει συχνά κάποιο είδος εικονικών χειρισμών, (Reimer, 2005 στο
Feenstra et al. 2010).
Το σύστημα δοκιμάστηκε σε μελέτη με τις υποθέσεις πως οι πολλαπλές διαδραστικές
αναπαραστάσεις θα υποστηρίζουν καλύτερα τη μάθηση από τις στατικές και πως η υποστήριξη
για τη σύνδεση μεταξύ των αναπαραστάσεων παρέχει καλύτερα αποτελέσματα μάθησης σε
σχέση με τη χρήση αναπαραστάσεων χωρίς όμως υποστήριξη για τη σύνδεσή τους. Το σύστημα
χρησιμοποιήθηκε από 312 μαθητές τετάρτης και πέμπτης δημοτικού, στο πλαίσιο του μαθήματος
μαθηματικών. Οι μαθητές εντάχθηκαν σε μία από τις τέσσερις συνθήκες, διαδραστικές έναντι
στατικών αναπαραστάσεων, υποστήριξης συνδέσεων έναντι μη υποστήριξης. Η αξιολόγηση έγινε
με pretest και post-test, (Feenstra et al. 2011) .
Από την ανάλυση των αποτελεσμάτων προκύπτει πως στο σύνολο, οι μαθητές που
ασχολήθηκαν με τις διαδραστικές αναπαραστάσεις είχαν 10,1 % καλύτερες επιδόσεις, ενώ η
ανάλυση των αποτελεσμάτων ανά τάξεις δείχνει επιπλέον επίδραση των διαδραστικών
αναπαραστάσεων, στους μαθητές της τετάρτης τάξης, διαφοροποίηση δεν παρουσιάστηκε στους
μαθητές της πέμπτης τάξης, (Feenstra et al. 2011).
ActiveMath Το σύστημα ActiveMath εντάσσεται στα ευφυή προσαρμοστικά εκπαιδευτικά
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συστήματα που στηρίζονται στο διαδίκτυο. Σχεδιάζει εξατομικευμένα διαδραστικά μαθήματα, σε
διάφορα θέματα μαθηματικών, που επιλέγονται βάσει παιδαγωγικών κανόνων από μια βάση
γνώσεων. Στηρίζεται στην κονστρουκτιβιστική προσέγγιση, ενώ ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στον
προσαρμοστικό του ρόλο, όπως προκύπτει από το μοντέλο μαθητή που διαμορφώνει, στην
παροχή ανατροφοδότησης και στις στρατηγικές που χρησιμοποιούνται τόσο από τους μαθητές,
όσο και από τους καθηγητές κατά τη λύση προβλημάτων, (Melis et al, 2001, 2008).
Ιδιαίτερα ο ρόλος της ανατροφοδότησης, προσδιορίζεται στο θεωρητικό πλαίσιο της
πληροφοριακής ανατροφοδότησης που περιγράφει η Narciss, ως δραστηριότητα που στοχεύει
στην ρύθμιση μιας μαθησιακής διαδικασίας ώστε οι μαθητές να αποκτούν τη γνώση και τις
ικανότητες που χρειάζονται για να κατακτήσουν τη μάθηση. Σημαντικός είναι ακόμη ο ρόλος των
παρανοήσεων των μαθητών και της εννοιολογικής αλλαγής σχετικά με τα κλάσματα.
Το σύστημα περιλαμβάνει ασκήσεις που συνήθως δεν έχουν μία μόνο σωστή απάντηση,
αλλά πολύ περισσότερο έχουν αρκετές σωστές απαντήσεις. Τα προβλήματα είναι κυρίως λεκτικά
και ζητούν από τους μαθητές να κάνουν πρόσθεση, σύγκριση και ταξινόμηση κλασμάτων, ενώ το
σύστημα κάνει ερωτήσεις όπως "υπάρχει κάποιο κλάσμα μεγαλύτερο από το 1;" (Melis &
Goguadze, 2006).
Το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό του συστήματος βρίσκεται στη δομή του. Αναπαριστά τα
λάθη που κάνουν οι μαθητές και αναγνωρίζει τα πιο συχνά εννοιολογικά και διαδικαστικά λάθη,
με αποτέλεσμα να μπορεί να προσφέρει την κατάλληλη καθοδήγηση στο μαθητή. Τα λάθη των
μαθητών, όπως σημειώνεται από την προσέγγιση της εννοιολογικής αλλαγής, αποκαλύπτουν
υποκείμενες παρανοήσεις των μαθητών, που έρχονται ως αποτέλεσμα της προσπάθειάς τους να
ενσωματώσουν νέες, ασύμβατες επιστημονικές γνώσεις σε υπάρχουσες γνωστικές δομές. Πιο
συγκεκριμένα, το ActiveMath χρησιμοποιεί οντολογίες και κανόνες λαθών, καθώς επίσης και τις
σχέσεις τους με τις έννοιες, παραδείγματα, ασκήσεις και με τους κανόνες σωστών τρόπων
επίλυσης. Οι κανόνες λαθών (buggy rules) είναι κανόνες λανθασμένης αποτύπωσης ή
λανθασμένης εφαρμογής των σωστών κανόνων που περιλαμβάνονται στο σύστημα, (Melis &
Goguadze, 2006).
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Η διαδικασία παρακολούθησης και αποκατάστασης των παρανοήσεων ξεκινάει από την
αναγνώριση του λάθους. Οι πιο συχνές παρανοήσεις που περιγράφονται από τις Vosniadou &
Stafylidou, σχετικά με την έννοια του κλάσματος, έχουν κωδικοποιηθεί στη μονάδα
αναπαράστασης γνώσης του συστήματος. Οι παρανοήσεις αυτές περιλαμβάνουν τη θεώρηση των
συντελεστών του κλάσματος ως ανεξάρτητα μέρη, την απόδοση ιδιοτήτων των ακέραιων
αριθμών στα κλάσματα, τη μοναδικότητα της αναπαράστασης στα κλάσματα και την πρόταση
πως τα κλάσματα είναι πάντα μικρότερα από τη μονάδα. Στο ίδιο πλαίσιο παρέχονται στους
μαθητές αντι-παραδείγματα και διορθωτικές ασκήσεις, προκειμένου να αποκατασταθεί η
παρανόηση (Melis & Goguadze, 2006).
Το συγκεκριμένο σύστημα χρησιμοποιήθηκε δοκιμαστικά σε αρκετές περιοχές της
Ευρώπης από τον Οκτώβριο μέχρι το Δεκέμβριο του 2006, ενώ είναι δυνατή η χρήση του μέσω
διαδικτύου. Οι ερευνητές σημειώνουν την ανάγκη και την προσπάθεια για διαρκή τροποποίηση,
ειδικά στην αντιμετώπιση των παρανοήσεων, (Melis & Goguadze, 2006).
Ως προς την αξιοποίηση των εσφαλμένων παραδειγμάτων, ασχολήθηκαν οι Tsolvatzi και
συνεργάτες, (2010). Έχουν ως αφετηρία την υπόθεση πως τα εσφαλμένα παραδείγματα δίνουν
στους μαθητές την ευκαιρία να βρουν και να αντιμετωπίσουν τα λάθη, με τρόπο που θα οδηγήσει
σε βαθύτερη εννοιολογική κατανόηση και καλύτερο εντοπισμό σφαλμάτων. Με τη χρήση του
ActiveMath, ενσωμάτωσαν τέτοια παραδείγματα σε ασκήσεις πολλαπλής επιλογής, όπου ο
μαθητής καλείται να εντοπίσει την εσφαλμένη απάντηση και να διορθώσει το λάθος. Η έρευνα
που εξέτασε την υπόθεση περιελάμβανε τρεις συνθήκες, την συνθήκη απουσίας εσφαλμένων
παραδειγμάτων και χαμηλής ανατροφοδότησης, τη συνθήκη χρήσης εσφαλμένων παραδειγμάτων
και την συνθήκη ελέγχου. Όλες οι ομάδες ακολούθησαν τη σειρά τριών δοκιμασιών, λύση
ασκήσεων - λύση ασκήσεων - εσφαλμένα παραδείγματα. Οι μαθητές που πήραν μέρος ήταν
μαθητές έκτης δημοτικού μέχρι και πρώτης λυκείου. Τα αποτελέσματα δείχνουν πως η
αξιοποίηση εσφαλμένων παραδειγμάτων ενίσχυσε τη εννοιολογική κατανόηση των μεγαλύτερων
σε ηλικία μαθητών, όταν συνοδευόταν από υποστήριξη σχετικά με τις γνωστικές τους δεξιότητες.
Επίσης για τους μαθητές της έκτης τάξης φαίνεται πως η χρήση ενθάρρυνε και υποστήριξε τις
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μεταγνωστικές τους δεξιότητες και ιδιαίτερα τον εντοπισμό σφαλμάτων, (Tsolvatzi et al. 2010).

Εξωτερικές αναπαραστάσεις και χειρισμοί για το κλάσμα
Από τις προηγούμενες έρευνες που έχουν ασχοληθεί με την σύγκριση εξωτερικών
αναπαραστάσεων και χειρισμών σχετικά με την έννοια του κλάσματος, ιδιαίτερη συμβολή είχε η
έρευνα των Martin & Schwartz, (2005). Μέσα από πέντε πειραματικά έργα, θέλησαν να
διερευνήσουν πώς η αλληλεπίδραση με το φυσικό περιβάλλον μπορεί να υποστηρίξει την
ανάπτυξη της έννοιας του κλάσματος.
Βασική έννοια στην έρευνά τους είναι η φυσική δράση, που μπορεί να υποστηρίξει τη
μάθηση. Στηριζόμενοι στα ευρήματα προηγούμενων ερευνών, οι Martin & Schwartz, (2005)
διακρίνουν τέσσερεις τρόπους με τους οποίους η φυσική δράση μπορεί να υποστηρίξει τη σκέψη
και τη μάθηση, ανάλογα με το βαθμό στον οποίο το περιβάλλον και οι ιδέες παραμένουν
σταθερά. Διακρίνουν με τον τρόπο αυτό, την επαγωγή, (induction), όπου οι ιδέες των ανθρώπων
δεν είναι σταθερές, αλλά το περιβάλλον είναι σταθερό και καλώς δομημένο. Στην από-φόρτιση,
(off-loading), οι άνθρωποι, με σταθερές ιδέες στηρίζονται σε ένα σταθερό περιβάλλον το οποίο
χρησιμοποιούν για να ελαφρύνουν τη γνωστική επιβάρυνση ενός έργου. Στον
αναπροσανατολισμό, (repurposing), οι άνθρωποι έχουν σταθερές ιδέες αλλά το περιβάλλον είναι
ασταθές, ενώ μπορούν να το τροποποιήσουν για να επιτύχουν τους στόχους τους. Στην φυσικά
κατανεμημένη μάθηση, (physically distributed learning), τέλος, οι ιδέες των ανθρώπων και το
περιβάλλον είναι προσαρμόσιμα, ενώ τέτοιες προσαρμογές είναι ιδιαίτερα βοηθητικές.
Τα κλάσματα αποτελούν έναν τομέα όπου η παραπάνω προσέγγιση μπορεί να δοκιμαστεί,
μιας και η κατανόηση του κλάσματος απαιτεί νέες ερμηνείες, όπως η ερμηνεία ως μέρος-όλο, ως
αναλογία, ως πηλίκο, ως μέτρηση, ως χειρισμός. Η φυσική δράση των μαθητών περιλαμβάνει
δραστηριότητες όπως η μοναδοποίηση, (unitizing) και ο διαχωρισμός σε ίσα μέρη, (partitioning).
Οι Martin & Schwartz, (2005), χρησιμοποιώντας αντικείμενα με τα οποία τα παιδιά
μπορούσαν να κάνουν χειρισμούς, (manipulatives), εξετάζουν τη φυσική δράση και την επίδρασή
της στη μάθηση σχετικά με τα κλάσματα. Δείχνουν ακόμη πώς τα παιδιά μπορούν να λύσουν
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προβλήματα με κλάσματα, προσαρμόζοντας το περιβάλλον και τις ερμηνείες τους όταν δεν έχουν
κάποια εσωτερική ή εξωτερική λύση για το πρόβλημα.
Στο πρώτο τους πείραμα, 32 μαθητές, 9 και 10 ετών, παρακολούθησαν ένα από δύο
μαθήματα Δ' Δημοτικού, όπου στο ένα μάθημα έπρεπε να λύσουν προβλήματα με πίτες και
πλακάκια και τα αντικείμενα ήταν εικονικά, ενώ στο άλλο μάθημα έπρεπε να λύσουν τα ίδια
προβλήματα χρησιμοποιώντας πίτες ή πλακάκια, όπου όμως τα αντικείμενα ήταν φυσικά.
Αναλύοντας την προφορική ακρίβεια, τον τρόπο τοποθέτησης των αντικειμένων, τον
αριθμό των κινήσεων και τον αριθμό των προσπαθειών μέχρι να λύσουν κάθε πρόβλημα, τα
αποτελέσματα δείχνουν πως τα παιδιά που χρησιμοποίησαν τα φυσικά αντικείμενα είχαν
ισχυρότερη θετική επίδραση σε σύγκριση με τα εικονικά αντικείμενα. Από τη σύγκριση μεταξύ
των αντικειμένων, πλακάκια έναντι πίτες, δεν προέκυψαν στατιστικά σημαντικές διαφορές. Οι
προφορικές απαντήσεις ακόμη των μαθητών ήταν πιο ακριβείς όταν οι μαθητές είχαν δουλέψει
με τα φυσικά αντικείμενα, ενώ επίσης οι ίδιοι μαθητές προσάρμοζαν το περιβάλλον τους πιο
συχνά προκειμένου να λύσουν το πρόβλημα, απ’ ότι οι μαθητές στη συνθήκη με τα εικονικά
αντικείμενα.
Στο δεύτερο πείραμα, 20 μαθητές, 9 και 10 ετών, παρακολούθησαν ένα από δύο μαθήματα
Δ΄ Δημοτικού, όπου στο ένα μάθημα οι μαθητές έλυναν προβλήματα με κλάσματα
χρησιμοποιώντας εικονικά αντικείμενα και στο άλλο μάθημα έλυναν προβλήματα
χρησιμοποιώντας φυσικά αντικείμενα. Στο δεύτερο αυτό, πείραμα, τα μισά προβλήματα σε κάθε
συνθήκη παρουσιάστηκαν με τα αντικείμενα οργανωμένα από πριν και τα άλλα μισά προβλήματα
με τα αντικείμενα τυχαία τοποθετημένα. Επιπλέον οι μισοί μαθητές μπήκαν σε ένα πλαίσιο που
οι οδηγίες του προβλήματος παρουσιάζονταν ως αριθμοί, ενώ οι άλλοι μισοί μαθητές άκουσαν τις
οδηγίες του προβλήματος, σε ένα πλαίσιο περιγραφής ιστορίας που ζητούσε τον ίσο καταμερισμό
(fair-shaire). Και στο δεύτερο πείραμα οι φυσικοί χειρισμοί των αντικειμένων παρουσίασαν
πλεονεκτήματα έναντι των εικονικών χειρισμών των αντικειμένων. Επιπλέον η οργάνωση των
αντικειμένων από πριν φαίνεται να βοήθησε τους μαθητές που είχαν παρακολουθήσει τις οδηγίες
του προβλήματος ως ιστορία, αλλά όχι εκείνους που είχαν παρακολουθήσει τις οδηγίες στο
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αριθμητικό πλαίσιο.
Το τρίτο πείραμα σκόπευε στη διερεύνηση της αλληλεπίδρασης της προηγούμενης γνώσης
με τη δομή του περιβάλλοντος. Μαθητές Ε' Δημοτικού έλυσαν προβλήματα πολλαπλασιασμού
ακεραίων και πρόσθεσης κλασμάτων. Χρησιμοποιήθηκαν δύο κατηγορίες υλικών, εκείνα που
αποτελούσαν μεμονωμένες μονάδες στα οποία εντάσσονταν τα πλακάκια και τα φασόλια και
εκείνα που είχαν προ-κατανεμημένη δομή, πίτες και το παιχνίδι geoboard.
Στα προβλήματα πολλαπλασιασμού ακεραίων, που θεωρήθηκαν έργα όπου οι μαθητές
είχαν υψηλή προηγούμενη γνώση, οι μαθητές χρησιμοποίησαν τα αντικείμενα για να βρουν τις
σωστές απαντήσεις, ενώ στα προβλήματα πρόσθεσης κλασμάτων που οι μαθητές είχαν χαμηλή
προηγούμενη γνώση, δεν τα χρησιμοποίησαν. Όταν επομένως, οι άνθρωποι έχουν προηγούμενη
γνώση αλλά δεν μπορούν να λύσουν τα προβλήματα νοητά, χρησιμοποιούν τα αντικείμενα,
ανεξάρτητα από τη δομή των αντικειμένων. Όταν όμως έχουν λίγη ή καθόλου προηγούμενη
γνώση, η δομή του περιβάλλοντος μπορεί μεν να επηρεάσει τις κινήσεις τους, αλλά οι άνθρωποι
μπορεί να μην είναι έτοιμοι να κατανοήσουν και να επανερμηνεύσουν την νέα δομή του
περιβάλλοντος, (Martin & Schwartz, 2005).
Στα προηγούμενα πειράματα, οι ερευνητές δεν βρήκαν διαφορές ανάμεσα στα υλικά
αντικείμενα που χρησιμοποίησαν. Στο τέταρτο πείραμα εξετάζεται η επίδραση των υλικών των
αντικειμένων και της μεταφοράς γνώσης σε νέες συνθήκες. Από τη δική τους σκοπιά, οι πίτες
έχουν περιορισμένη αξία, εφόσον παρέχουν το Όλο και επιτρέπουν περιορισμένους χειρισμούς.
Από την άλλη πλευρά, οι ερευνητές σημειώνουν πως τα πλακάκια επιτρέπουν και απαιτούν την
προσαρμογή του περιβάλλοντος προκειμένου να αποτυπωθεί το Όλο.
Οι 16 μαθητές 10 και 11 ετών, εξασκήθηκαν σε τρεις συναντήσεις, να λύνουν προβλήματα
πρόσθεσης κλασμάτων χρησιμοποιώντας πίτες ή πλακάκια. Στη συνέχεια δοκιμάστηκε η
δυνατότητα μεταφοράς της γνώσης σε νέα υλικά, όπως προσχηματισμένες ράβδους σε
αντιστοιχία με τις πίτες και φασόλια σε αντιστοιχία με τα πλακάκια. Τα αποτελέσματα δείχνουν
πως οι μαθητές και στις δύο συνθήκες (πίτες – πλακάκια) είχαν βελτίωση στις επιδόσεις τους
μετά από τις τρεις συναντήσεις, ωστόσο οι μαθητές που χρησιμοποίησαν τα πλακάκια είχαν
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καλύτερες επιδόσεις και στη μεταφορά της γνώσης σε παρόμοια προβλήματα και σε νέα
προβλήματα. Επιπλέον, οι ίδιοι μαθητές έκαναν περισσότερες προσαρμογές κατά τη μεταφορά.
Στο πέμπτο πείραμα εξετάζεται εάν οι μαθητές στη συνθήκη της πίτας είχαν μειονεκτήματα
που να οφείλονται στον τρόπο διδασκαλίας, κάτι που φαίνεται να απορρίπτεται από τα
αποτελέσματα του πειράματος, (Martin & Schwartz, 2005).
Μία ακόμη σειρά ερευνών σχετικά με τις εξωτερικές αναπαραστάσεις για την έννοια του
κλάσματος, γίνεται από τη Rau και τους συνεργάτες της. Όπως έχει ήδη περιγραφεί, οι Rau και
συνεργάτες χρησιμοποίησαν το εργαλείο Cognitive Tutor Authoring Tools και δημιούργησαν
σύνολα προβλημάτων μετατροπής κλασμάτων και πρόσθεσης κλασμάτων, προκειμένου να
διερευνήσουν την επίδραση των πολλαπλών γραφικών αναπαραστάσεων έναντι της μονής
αναπαράστασης για την κατανόηση του κλάσματος. Οι 132 συμμετέχοντες, μαθητές Στ΄
Δημοτικού χωρίστηκαν σε δύο συνθήκες. Στην πρώτη συνθήκη οι μαθητές εξασκήθηκαν για δύο
ημέρες, (2,5 ώρες συνολικά), είτε με πολλαπλές αναπαραστάσεις που δούλευαν τη μία μετά την
άλλη, όπως πίτες, αριθμογραμμές, στοίβες και σύνολα, είτε μόνο με την αναπαράσταση της
αριθμογραμμής, στη δεύτερη συνθήκη. Επιπλέον στους μισούς μαθητές σε κάθε συνθήκη δόθηκε
η προτροπή να εξηγούν πώς θεωρούν ότι η γραφική εξωτερική αναπαράσταση αντιστοιχεί στη
συμβολική.
Τα αποτελέσματα της έρευνας δείχνουν ότι οι μαθητές που χρησιμοποίησαν τις πολλαπλές
αναπαραστάσεις είχαν καλύτερες επιδόσεις στο post-test σε σχέση με το pretest, και για την
αναπαραγωγή και για τη μεταφορά γνώσης, τόσο για την εννοιολογική όσο και για τη
διαδικαστική γνώση, αλλά μόνο όταν έπρεπε να εξηγήσουν τη σύνδεση μεταξύ των
αναπαραστάσεων. Από την άλλη πλευρά, οι πολλαπλές αναπαραστάσεις όταν οι μαθητές δεν
χρειαζόταν να εξηγήσουν την αντιστοιχία μεταξύ τους, φαίνεται να μπέρδευαν τους μαθητές
παρά να τους βοηθούσαν.
Η Rau και οι συνεργάτες, (2011), διερεύνησαν την επίδραση του προγράμματος εξάσκησης
με πολλαπλές εξωτερικές αναπαραστάσεις για την έννοια του κλάσματος. Οι 290 συμμετέχοντες,
μαθητές Δ΄ και Ε΄ Δημοτικού χωρίστηκαν τυχαία σε μία από τέσσερις συνθήκες και έλυσαν
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προβλήματα με κλάσματα για πέντε με έξι συνεχόμενες ημέρες. Στην πρώτη συνθήκη, blocked,
οι μαθητές έλυσαν προβλήματα αλλάζοντας αναπαράσταση αφού είχαν λύσει πρώτα 36
προβλήματα με την ίδια αναπαράσταση. Για παράδειγμα έλυναν 36 προβλήματα με πίτες, στη
συνέχεια 36 προβλήματα με ορθογώνια και τέλος 36 προβλήματα με αριθμογραμμές. Στη
δεύτερη συνθήκη, moderate, οι μαθητές έλυσαν προβλήματα αλλάζοντας αναπαράσταση κάθε 3
ή 6 προβλήματα. Στην τρίτη συνθήκη, interleaved, οι μαθητές άλλαζαν αναπαράσταση κυκλικά
σε κάθε πρόβλημα. Έλυναν αρχικά ένα πρόβλημα με πίτα, στη συνέχεια ένα πρόβλημα
ορθογώνιο, μετά ένα πρόβλημα με αριθμογραμμή και έπειτα ξανά από την αρχή, ένα με πίτα, ένα
με ορθογώνιο και ένα με αριθμογραμμή. Στην τέταρτη συνθήκη, increased, οι μαθητές αρχικά
άλλαζαν αναπαράσταση έπειτα από 12 προβλήματα, στη συνέχεια μετά από 6 και τέλος άλλαζαν
αναπαράσταση κυκλικά σε κάθε πρόβλημα. Συμπεριλήφθηκαν ακόμη τρεις συνθήκες ελέγχου
όπου οι μαθητές έλυσαν προβλήματα χρησιμοποιώντας μόνο μία εξωτερική αναπαράσταση, ή
την πίτα, ή την αριθμογραμμή, ή το ορθογώνιο.
Τα προβλήματα περιελάμβαναν την αναγνώριση κλάσματος με πολλαπλές εξωτερικές
αναπαραστάσεις, την κατασκευή των πολλαπλών εξωτερικών αναπαραστάσεων από τη
συμβολική αναπαράσταση του κλάσματος, τη σύνθεση της μονάδας από κλασματικές μονάδες,
τη σύνθεση της μονάδας από απλά κλάσματα, την αναγνώριση καταχρηστικών κλασμάτων με
πολλαπλές εξωτερικές αναπαραστάσεις και την κατασκευή των πολλαπλών εξωτερικών
αναπαραστάσεων για να δείξουν καταχρηστικά κλάσματα. Οι μαθητές μπορούσαν να
καταμερήσουν, να σύρουν και να δοκιμάσουν μέρη από τις αναπαραστάσεις, να εισάγουν
απαντήσεις, καθώς επίσης μπορούσαν να πάρουν βοήθεια και νύξεις εάν το ζητούσαν.
Τα αποτελέσματα της ανάλυσης δείχνουν πως οι μαθητές που εξασκήθηκαν με πολλαπλές
εξωτερικές αναπαραστάσεις είχαν βελτίωση στις επιδόσεις τους από το pretest στο post-test, στα
χωρικά μοντέλα (πίτες-ορθογώνια), στις αριθμογραμμές και στην εννοιολογική μεταφορά
γνώσης. Στην διαδικαστική μεταφορά γνώσης βρέθηκε στατιστικά σημαντική βελτίωση μόνο για
τους συμμετέχοντες στη συνθήκη moderate. Οι συνθήκες ελέγχου που χρησιμοποίησαν μόνο μία
εξωτερική αναπαράσταση δεν έδειξαν βελτίωση στις επιδόσεις τους, εκτός από τους μαθητές που
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χρησιμοποίησαν τις πίτες, που είχαν βελτίωση στις επιδόσεις τους στο delayed post-test στην
εννοιολογική μεταφορά γνώσης, (Rau et al. 2011).
Σε μία ακόμη έρευνα οι Rau & Pardos, (2012), χρησιμοποιώντας Knowledge Tracing
αλγορίθμους, διερευνούν την επίδραση του προγράμματος εξάσκησης με διαφορετικές
αναπαραστάσεις και πιο συγκεκριμένα συγκρίνουν την εξάσκηση με μία αναπαράσταση ανά
block έναντι της εξάσκησης με τρεις κυκλικά εναλλασσόμενες αναπαραστάσεις. Αναλύθηκαν τα
δεδομένα από την προηγούμενη έρευνα, χρησιμοποιώντας Bayesian Network models.
Τα αποτελέσματα δείχνουν πως το πρόγραμμα χρήσης των πολλαπλών εξωτερικών
αναπαραστάσεων έχει σημασία και πιο συγκεκριμένα πως οι διαφορετικές πλευρές του κάθε
προβλήματος μπορούν να εξυπηρετηθούν καλύτερα χρησιμοποιώντας διαφορετικές εξωτερικές
αναπαραστάσεις που αναδεικνύουν διαφορετικές γνωστικές λειτουργίες. Επιπλέον, σύμφωνα με
το μοντέλο ανάλυσης που χρησιμοποιούν οι ερευνητές, φαίνεται ότι οι κυκλικά
επαναλαμβανόμενες πολλαπλές εξωτερικές αναπαραστάσεις οδηγούν σε καλύτερα
αποτελέσματα σε σχέση με τις αναπαραστάσεις που παρουσιάζονται σε blocks. Οι
αναπαραστάσεις τέλος που χρησιμοποιήθηκαν σε κάθε πρόβλημα, ήταν προβλεπτικός
παράγοντας της μάθησης, επιβεβαιώνοντας πως οι διαφορετικές εξωτερικές αναπαραστάσεις
ενθαρρύνουν διαφορετική εννοιολογική πλευρά του κλάσματος, γεγονός που επηρεάζει τους
μαθητές στο πώς κατανοούν τα κλάσματα, (Rau & Pardos, 2012).

Θεωρητικό Υπόβαθρο
Έννοια και ανάπτυξη έννοιας κλάσματος
Εννοιολογική αλλαγή.

Η θεωρία της εννοιολογικής αλλαγής έχει επιστημολογική βάση

και περιγράφεται ήδη στο έργο του Thomas Kunh σχετικά με τις επιστημονικές θεωρίες και την
αλλαγή τους. Με αφορμή τον τρόπο ανάπτυξης και εξέλιξης μιας επιστημονικής θεωρίας, ο Kunh
παρατηρεί πως οι επιστημονικές θεωρίες στηρίζονται σε κεντρικές δεσμεύσεις, που ο ίδιος τις
ονομάζει "παραδείγματα" και αποτελούνται από επιστημονικές έννοιες. Οι θεωρίες
περιγράφονται ως ερμηνευτικά πλαίσια όπου ενσωματώνονται έννοιες, οι οποίες αποκτούν
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νόημα από τα πλαίσια αυτά. Οι αλλαγές σε μια θεωρία γίνονται με ριζοσπαστικό τρόπο που
οδηγεί στην απόρριψη του μέχρι τώρα αποδεκτού παραδείγματος και στην αποδοχή του νέου,
(Posner et al. 1982). Όταν αλλάζει το παράδειγμα και το θεωρητικό πλαίσιο, οι έννοιες που
υπάρχουν ήδη αλλάζουν, (Vosniadou, Vamvakoussi & Skopeliti, 2008).
Η προσέγγιση αυτή έθεσε τις βάσεις συσχέτισης του τρόπου αλλαγής μιας θεωρίας με τον
τρόπο αλλαγής των εννοιών κατά τη μαθησιακή διαδικασία και ιδιαίτερα κατά τη μάθηση των
επιστημονικών εννοιών, (Vosniadou & Vamvakoussi, 2005).
Από την αναλογία αυτή ανάμεσα στην αλλαγή των επιστημονικών θεωριών και στη
μάθηση επιστημονικών θεωριών, παρατηρείται ο ρόλος της προηγούμενης γνώσης που φέρνουν
οι μαθητές κατά τη μάθηση, αλλά σημειώνεται παράλληλα και ο ρόλος των παρανοήσεων και
των εναλλακτικών ερμηνειών που δημιουργούνται και στέκονται συχνά εμπόδιο στη μάθηση. Οι
εναλλακτικές ερμηνείες μπορούν να θεωρηθούν ως θεωρίες που πρέπει να αντικατασταθούν από
τις σύγχρονες επιστημονικές αντιλήψεις. Για να πραγματοποιηθεί αυτή η αντικατάσταση, πρέπει
οι μαθητές μέσα από τη γνωστική σύγκρουση να διαπιστώσουν πως οι προϋπάρχουσες ερμηνείες
δεν είναι πλέον αποτελεσματικές, ενώ οι νέες ερμηνείες πρέπει να είναι αντιληπτές, κατανοητές,
εύλογες και καρποφόρες, (Posner et al.,1982; Vosniadou & Vamvakoussi, 2005).
Από την πλευρά των γνωστικών-αναπτυξιακών ψυχολόγων και ιδιαίτερα από την Carey,
(1991 στο Vosniadou, Vamvakoussi & Skopeliti, 2008; Vosniadou, 2007; Vosniadou &
Vamvakoussi, 2005), συγκεντρώνονται ευρήματα πως ήδη μετά τη γέννηση ξεκινά η διαδικασία
απόκτησης της γνώσης. Η γνώση που συγκεντρώνεται από τα αισθητήρια όργανα και όπως
διαμορφώνεται με την επίδραση του πολιτισμού, της καθημερινότητας και της γλώσσας,
οργανώνεται ήδη από πολύ νωρίς στα βρέφη, σε στενά αλλά συνεκτικά ερμηνευτικά πλαίσια. Τα
ερμηνευτικά αυτά πλαίσια εξυπηρετούν την ερμηνεία και την πρόβλεψη και ενσωματώνουν
αιτιώδεις έννοιες και οντολογικές και επιστημολογικές δεσμεύσεις που προσδιορίζονται ως «
αφελείς θεωρίες », (Carey, 1985; Spelke, 1991, στο Vosniadou, 2007).
Οι αφελείς θεωρίες επιτρέπουν στα παιδιά να εξάγουν συμπεράσματα και να κάνουν
προβλέψεις, να κατανοούν και να ερμηνεύουν ιδιότητες, καταστάσεις και συμπεριφορές.
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Αναπτύσσονται και επηρεάζονται από την συνεχή εμπειρία, την καθημερινότητα και το
πολιτισμικό πλαίσιο. Με τον όρο θεωρίες δεν αναφέρονται στις ρητές, καλώς διαμορφωμένες και
κοινωνικά διαμοιρασμένες θεωρίες, αλλά ο όρος χρησιμοποιείται κυρίως για να δείξει το
συνεκτικό χαρακτήρα και την ερμηνευτική ισχύ της γνωστικής αυτής δομής, (Vosniadou, 2007 ).
Η ανάπτυξη των θεωριών αυτών γίνεται είτε μέσω του εμπλουτισμού τους είτε μέσω της
αναδιοργάνωσής τους. Οι αναπτυξιακές αλλαγές μπορούν να χαρακτηριστούν ως αλλαγές
θεωριών. Η γνώση οργανώνεται σε δομές που έχουν τη μορφή θεωρίας και δέχεται δραστικές
αναδιοργανώσεις. Η αναδιοργάνωση μπορεί να περιγραφεί με όρους αλλαγής θεωρίας κατά την
ανάπτυξη και τη μάθηση, (Vosniadou, 2007; Vosniadou et al, 2008).
Στο πλαίσιο που έχει περιγραφεί, η εννοιολογική αλλαγή είναι μια αργή και σταδιακή
διαδικασία που είναι δυνατόν να συμβεί τόσο με από κάτω προς τα πάνω αθροιστικούς
μηχανισμούς, όπως ακριβώς περιγράφονται από τον Piaget προκειμένου να γίνει αφομοίωση της
νέας γνώσης, όσο και με ενσυνείδητους μηχανισμούς από πάνω προς τα κάτω. Το πρώτο είδος
μηχανισμών εξυπηρετεί την αυθόρμητη εννοιολογική αλλαγή, εκείνη που συμβαίνει φυσικά κατά
την ανάπτυξη και τη μάθηση στο κοινωνικό περιβάλλον και λειτουργεί αποτελεσματικά όταν η
νέα γνώση βρίσκεται σε συμφωνία με την προϋπάρχουσα γνώση. Το δεύτερο είδος μηχανισμών,
από πάνω προς τα κάτω είναι αποτέλεσμα συστηματικής διδασκαλίας και απαιτεί επιπλέον την
ενσυνείδητη πρόθεση του μαθητή. Το είδος μάλιστα αυτό, εξυπηρετεί πιο αποτελεσματικά τη
μάθηση επιστημονικών εννοιών, αφού με μηχανισμούς από κάτω προς τα πάνω είναι πιθανή και
συχνή η δημιουργία των συνθετικών μοντέλων, όπου η νέα επιστημονική γνώση, αφομοιώνεται
αθροιστικά στις προηγούμενες αφελείς θεωρήσεις των παιδιών, (Vosniadou, 1994, 2007a, 2007b).
Η προσέγγιση της θεωρίας πλαισίου για την εννοιολογική αλλαγή, όπως περιγράφεται από
την Vosniadou και τους συνεργάτες (Vosniadou, 1994; Vosniadou & Verschaffel, 2004;
Vosniadou et al., 2008), εστιάζει κυρίως στην αλλαγή που προκύπτει καθώς οι μαθητές
βρίσκονται αντιμέτωποι με νέες αντιδιαισθητικές έννοιες για την επιστήμη και τα μαθηματικά.
Πιο συγκεκριμένα, οι μαθητές έχουν ήδη διαμορφώσει ένα περιορισμένο αλλά συνεκτικό
επεξηγηματικό πλαίσιο σύμφωνα με τις διαισθητικές αντιλήψεις και ερμηνείες που προκύπτουν
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από την καθημερινή τους ζωή. Κατά τη μάθηση των επιστημονικών εννοιών όμως, συνήθως
προσθέτουν τη νέα επιστημονική γνώση στα προϋπάρχοντα ερμηνευτικά πλαίσια. Η γνώση αυτή,
όπως προβλέπει η θεωρία πλαισίου, είναι συχνά μη συμβατή με την προϋπάρχουσα γνώση,
απαιτεί περισσότερο χρόνο και μεγαλύτερη προσπάθεια προκειμένου να ενταχθεί στις
υπάρχουσες γνωστικές δομές. Οι προσπάθειες αυτές των μαθητών να εντάξουν την νέα γνώση
στην προηγούμενη, οδηγούν στη δημιουργία "συνθετικών μοντέλων", (Vosniadou &
Vamvakoussi, 2005).
Τα συνθετικά μοντέλα ενσωματώνουν τη νέα μη συμβατή πληροφορία σε προηγούμενες
γνωστικές δομές, αλλάζοντας μερικές αλλά όχι όλες τις πεποιθήσεις που αυτές οι δομές
περιλαμβάνουν. Δημιουργείται με τον τρόπο αυτό ένα μοντέλο που μπορεί να περιλαμβάνει
συγκρουόμενες μεταξύ τους αντιλήψεις, οι οποίες χρησιμοποιούνται ανά περίπτωση και όπου η
κάθε μία μπορεί να λειτουργήσει ικανοποιητικά. Ένα τέτοιο μοντέλο που δίνεται συχνά ως
παράδειγμα, αφορά στο συνθετικό μοντέλο της διπλής γης, σύμφωνα με το οποίο υπάρχει από τη
μία πλευρά η επίπεδη και σταθερή γη όπου ζουν οι άνθρωποι και από την άλλη υπάρχει η
σφαιρική γη που είναι πλανήτης και κινείται σε τροχιά στον ουρανό, (Vosniadou, 2007b).
Για να γίνει δυνατή η εννοιολογική αλλαγή, χρειάζεται να λαμβάνονται υπόψη οι
προηγούμενες γνώσεις και πεποιθήσεις των μαθητών που συγκροτούν τις αφελείς διαισθητικές
θεωρίες τους. Είναι επίσης σημαντικό να ενισχυθεί η μεταγνωστική επίγνωση προκειμένου να
οδηγηθούν οι μαθητές στην αξιοποίηση των σκόπιμων από πάνω προς τα κάτω μηχανισμών και
κατ' επέκταση στην αναθεώρηση των προηγούμενων γνώσεων και των ερμηνευτικών πλαισίων
για να εντάξουν τη νέα γνώση, (Vosniadou, 1994).
Εννοιολογική αλλαγή στα μαθηματικά. Η θεωρία πλαισίου για την εννοιολογική
αλλαγή συγκεντρώνει ευρήματα από διάφορους επιστημονικούς κλάδους. Ειδικότερα, έχουν
παρουσιαστεί ευρήματα από τη μάθηση των φυσικών επιστημών σχετικά με την αστρονομία, τη
μηχανική, τη χημεία, τη βιολογία και τα μαθηματικά.
Τα μαθηματικά ωστόσο, συχνά ταξινομούνται σε ξεχωριστή κατηγορία από τις υπόλοιπες
φυσικές επιστήμες. Τίθενται επίσης ερωτήματα σχετικά με τη φύση και την ανάπτυξη των
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μαθηματικών εννοιών και ιδιαίτερα σχετικά με το εάν η μάθηση μαθηματικών απαιτεί τη
δραστική αλλαγή εννοιών, όπως βλέπουμε σε άλλους επιστημονικούς τομείς ή εάν πρόκειται
περισσότερο για αθροιστική γνώση. Η θεώρηση της μαθηματικής γνώσης ως αθροιστική ξεκινά
από την πεποίθηση πως εάν ένα μαθηματικό αξίωμα αποδειχθεί, προστίθεται στην υπάρχουσα
μαθηματική γνώση και χρησιμοποιείται χωρίς αμφιβολία. Επιπλέον, μια μαθηματική θεωρία
εφόσον αποδειχθεί δεν αναιρείται, διαγράφεται ή αμφισβητείται, (Vamvakoussi & Vosniadou,
2004).
Τα παραπάνω ερωτήματα για την εννοιολογική αλλαγή στο πλαίσιο των μαθηματικών,
μπορούν να απαντηθούν, αν παρακολουθήσουμε την αλλαγή των μαθηματικών εννοιών και όχι
την αλλαγή των μαθηματικών θεωριών. Ευρήματα επιβεβαιώνουν πως οι μαθηματικές έννοιες
αλλάζουν καθώς αναπτύσσονται και οι αλλαγές αυτές δεν μπορούν να περιγραφούν με όρους
αθροιστικής γνώσης, (Vamvakoussi & Vosniadou, 2004).
Η εννοιολογική αλλαγή συμβαίνει όταν οι αφελείς θεωρίες των παιδιών δεν μπορούν να
απαντήσουν σε ερωτήματα που απαιτούν επιστημονική γνώση. Η επιστημονική γνώση στην
προσπάθεια να αφομοιωθεί στους υπάρχοντες γνωστικούς μηχανισμούς δημιουργεί τα συνθετικά
μοντέλα. Στις φυσικές επιστήμες, όπως για παράδειγμα στην αστρονομία ή τη φυσική, τα παιδιά
από πολύ νωρίς έχουν ήδη δημιουργήσει τις αφελείς θεωρίες τους που βασίζονται στην
καθημερινή τους εμπειρία. Κάτι αντίστοιχο συμβαίνει για τα μαθηματικά, όπου τα παιδιά
αναπτύσσουν αφελείς θεωρίες, που φαίνονται να είναι νευροβιολογικά βασισμένες και να
αποτελούνται από θεμελιώδεις αρχές και προϋποθέσεις, (Dehaene, 1998; Gelman, 2000; Lipton
& Spelke, 2003 στο Vosniadou & Verschaffel, 2004).
Καθώς οι αφελείς θεωρίες των παιδιών για τις μαθηματικές έννοιες δεν είναι συμβατές με
τις επιστημονικές θεωρίες για τις αντίστοιχες έννοιες, δημιουργούνται συνθετικά μοντέλα. Τα
μοντέλα αυτά οδηγούν τα παιδιά σε συστηματικά λάθη, με αποτέλεσμα να παρατηρούμε πως τα
περισσότερα παιδιά συναντούν δυσκολίες κατά τη μάθηση και ανάπτυξη συγκεκριμένων
μαθηματικών εννοιών, όπως στις πράξεις, τους ρητούς αριθμούς, τα κλάσματα και την άλγεβρα,
(Vosniadou & Verschaffel, 2004).
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Η θεωρία της εννοιολογικής αλλαγής μπορεί να συνεισφέρει σημαντικά στην πρόβλεψη και
ακολούθως την παρακολούθηση και υποστήριξη των σημείων εκείνων όπου οι μαθητές θα
αντιμετωπίσουν δυσκολίες, θα κάνουν συστηματικά λάθη και θα δημιουργηθούν παρανοήσεις,
(Vosniadou & Verschaffel, 2004).
Ένα ακόμη κοινό σημείο των μαθηματικών με τις υπόλοιπες επιστημονικές θεωρίες έχει να
κάνει με την επίδραση των υπαρχόντων ερμηνευτικών πλαισίων των παιδιών. Τις περισσότερες
φορές η προηγούμενη γνώση εξυπηρετεί την αφομοίωση της νέας γνώσης, κάποιες φορές όμως
την εμποδίζει. Στον τομέα των μαθηματικών ειδικά, η προηγούμενη γνώση των φυσικών αριθμών
και των ιδιοτήτων τους, ενισχύει την έννοια του απείρου, αλλά ταυτόχρονα παρεμποδίζει την
κατανόηση της έννοιας και των χειρισμών των ρητών αριθμών, (Carpenter, Fennema & Romberg,
1993 στο Vosniadou & Vamvakoussi, 2005; Hartnett & Gelman, 1998). Τέτοιες αλληλεπιδράσεις
οδηγούν σε αποτελέσματα, όπως αυτό που περιγράφεται ως η Προκατάληψη του Ακέραιου
αριθμού που θα παρουσιαστεί στη συνέχεια, (Vosniadou & Vamvakoussi, 2005; Vosniadou &
Verschaffel, 2004).
Αναπαράσταση του κλάσματος (κλάσμα και κλασματικό μέγεθος).

Ένας από τους

επιστημονικούς τομείς που διδάσκεται στα σχολεία, ο κλάδος των μαθηματικών, παρουσιάζει
κομβικά σημεία, όπου παρατηρείται σε μεγάλο μέρος των μαθητών δυσκολία κατανόησης και
ανάπτυξης των εννοιών που περιλαμβάνονται. Κάτι τέτοιο παρατηρείται συχνά όταν οι μαθητές
έρχονται αντιμέτωποι με τους ρητούς αριθμούς και ιδιαίτερα με τα κλάσματα.
Οι δυσκολίες αυτές αντανακλούν δυσκολίες κατά την ανάπτυξη των εννοιών και εγείρουν
ερωτήματα σχετικά με τον τρόπο αναπαράστασης και ανάπτυξης των αναπαραστάσεων των
εννοιών. Ανάμεσα στη γνώση για τους φυσικούς αριθμούς και τη γνώση για τους ρητούς
αριθμούς και κυρίως τα κλάσματα, υπάρχουν σημαντικές διαφορές. Κοινό σημείο μεταξύ των
δύο φαίνεται να είναι η γνώση του αριθμητικού μεγέθους κάθε αριθμού, φυσικού ή ρητού. Τα
ερωτήματα που προκύπτουν λοιπόν, περιλαμβάνουν το πώς γίνεται η αναπαράσταση των
φυσικών και πώς των κλασμάτων, πώς γίνεται αντιληπτό το μέγεθος των κλασμάτων, πώς
αλληλεπιδρά η υπάρχουσα γνώση για τους φυσικούς αριθμούς για να εξυπηρετήσει ή να
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παρεμποδίσει την κατανόηση του κλάσματος κ.α.
Η προηγούμενη γνώση για τους φυσικούς αριθμού, διαμορφώνεται ήδη από πολύ μικρή
ηλικία, σχηματίζοντας ερμηνευτικά πλαίσια όπου και περιλαμβάνονται οι ιδιότητες των φυσικών
αριθμών. Ερευνητικά ευρήματα επισημαίνουν το ρόλο της γνώσης αυτής στην κατανόηση του
κλάσματος. Ερευνητές όπως οι Gelman & Williams, (1998)και η Wynn, (2002), (στο Siegler et
al. 2011), παρατηρούν πως η γνώση για τους φυσικούς αριθμούς λειτουργεί σαν εμπόδιο στην
κατανόηση άλλων ειδών αριθμών και των αντίστοιχων μαθηματικών δομών, όπως για
παράδειγμα τα κλάσματα. Οι Vamvakoussi & Vosniadou, (2010), σημειώνουν πως τα λάθη των
μαθητών και οι παρανοήσεις που αποκαλύπτουν, δείχνουν πως οι μαθητές στηρίζονται σε μεγάλο
βαθμό στις αρχικές θεωρίες τους για τους φυσικούς αριθμούς, προκειμένου να κατανοήσουν το
κλάσμα.
Σχετικά με την ανάπτυξη της έννοιας του κλάσματος, ερευνητές όπως οι Siegler et al.,
(2011), προτείνουν ένα θεωρητικό πλαίσιο σύμφωνα με το οποίο η ανάπτυξη των εννοιών που
αφορούν στο κλάσμα, γίνεται μέσα από μία σταδιακή διαδικασία διεύρυνσης της κατηγορίας των
αριθμών που διαθέτουν αριθμητικό μέγεθος και των χειρισμών/εξισώσεων που συνδέουν αυτούς
τους αριθμούς με τα μεγέθη τους. Κάτι τέτοιο βρίσκεται σε συμφωνία με την πρόταση των Case
& Okamoto (1996, στο Siegler et al., 2011) πως η κεντρική εννοιολογική δομή για την
αναπαράσταση των αριθμών περιλαμβάνει μια νοητή αριθμογραμμή για τους φυσικούς αριθμούς
που σταδιακά διευρύνεται για να αναπαραστήσει και τους ρητούς αριθμούς.
Ο τρόπος αναπαράστασης των αριθμών γίνεται σε μία νοητή αριθμογραμμή όπου
αναπαρίσταται η ποσότητα που αντιπροσωπεύουν οι αριθμοί. Η αναπαράσταση αυτή της
ποσότητας φαίνεται να είναι σε μεγάλο βαθμό χωρική. Η τοποθέτηση των αριθμών τροποποιείται
από λογαριθμική σε γραμμική καθώς αναπτύσσεται η γνώση γύρω από τους αριθμούς.
Οι Siegler και οι συνεργάτες του (Booth & Siegler, 2006; Laski & Siegler, 2007; Opfer &
Siegler, 2007; Siegler & Booth, 2004; Siegler & Opfer, 2003; Thompson & Opfer, 2008, στο
Siegler et al., 2009) χρησιμοποίησαν το έργο εκτίμησης αριθμού στην αριθμογραμμή για να
δοκιμάσουν τις υποθέσεις αυτές. Οι έρευνες αυτές οδηγήθηκαν στο συμπέρασμα πως η ανάπτυξη
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της αναπαράστασης της αριθμογραμμής, χαρακτηρίζεται από μια μετάβαση από λογαριθμική σε
γραμμική αναπαράσταση. Όταν η αναπαράσταση είναι λογαριθμική, οι μικρότεροι στη γραμμή
αριθμοί καταλαμβάνουν περισσότερο χώρο, ενώ οι μεγαλύτεροι αριθμοί φαίνονται να
συμπιέζονται. Η μετάβαση γίνεται για διαφορετικά εύρη, φτάνοντας τη γραμμική αναπαράσταση
του 0-1000 από την Β' έως την Δ' Δημοτικού.
H παρατήρηση για την λογαριθμική αναπαράσταση των ακέραιων αριθμών, σημειώνεται
ήδη από τον Dehaene, (2011), με τη μορφή του φαινομένου Συμπίεσης των μεγάλων αριθμών.
Παρατηρείται επίσης στο ίδιο πλαίσιο, η τάση των ανθρώπων να επιλέγουν μικρότερους
αριθμούς, όταν ζητείται να επιλέξουν ανάμεσα σε μια σειρά αριθμών.
Ευρήματα που ενισχύουν την αναπαράσταση της νοητής αριθμογραμμής για την
αναπαράσταση των αριθμών, προέρχονται από τη μελέτη του SNARC effect. Με τον όρο αυτό
περιγράφεται η τάση που παρατηρείται, στους ανθρώπους με ορθογραφία από αριστερά προς
δεξιά, να απαντούν πιο γρήγορα στην ερώτηση σύγκρισης δύο αριθμών όταν ο μικρότερος
αριθμός βρίσκεται στα αριστερά. Η αναπαράσταση των αριθμών γίνεται σε νοητή αριθμογραμμή
όπου οι αριθμοί αυξάνουν σε μέγεθος από τα αριστερά προς τα δεξιά. Οι άνθρωποι που
διαβάζουν και γράφουν από αριστερά προς τα δεξιά απαντούν πιο γρήγορα στην ερώτηση ποιος
από τους δύο αριθμούς είναι μεγαλύτερος, όταν ο μεγαλύτερος αριθμός είναι στη δεξιά πλευρά
της σύγκρισης και απαντούν με το δεξί χέρι, (Dehaene, 2011; Siegler et al., 2011). Το SNARC
effect παρουσιάζεται σε ποικίλες δραστηριότητες που αφορούν αριθμούς, ακόμη και όταν η
ερώτηση δεν έχει να κάνει με το μέγεθός τους.
Ένα ακόμη effect που έχει παρατηρηθεί και αφορά την πρόσβαση στο αριθμητικό μέγεθος
αλλά και την αναπαράσταση των φυσικών αριθμών σε μια νοητή αριθμογραμμή είναι το distance
effect. Όπως περιγράφεται από τον Dehaene, (2011) το distance effect έχει να κάνει με την
παρατήρηση πως κατά την σύγκριση δύο αριθμών, ο χρόνος απόφασης και απόκρισης για το
ποιος από τους δύο αριθμούς είναι μεγαλύτερος, μεγαλώνει καθώς μικραίνει η αριθμητική
διαφορά μεταξύ των δύο αριθμών. Για παράδειγμα είναι πολύ πιο εύκολο και πιο γρήγορο να
αποφασίσουμε ποιος αριθμός είναι μεγαλύτερος ανάμεσα στο 9 και στο 2, ενώ αντίθετα

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΤΟΥ
ΚΛΑΣΜΑΤΟΣ

53

απαιτείται περισσότερος χρόνος για να αποφασίσουμε ποιος αριθμός είναι μεγαλύτερος ανάμεσα
στο 6 και στο 7. Το distance effect που προκύπτει κατά τη σύγκριση δύο αριθμών, οδηγεί στο
συμπέρασμα πως γίνεται πρόσβαση στο αριθμητικό τους μέγεθος για τη σύγκριση, (Dehaene,
2011; Bonato et al, 2007).
Η αναπαράσταση των αριθμών στην νοητή αριθμογραμμή με χρήση εξωτερικών
αναπαραστάσεων δεν χρησιμοποιείται συχνά στην εκπαιδευτική διαδικασία. Το έργο εκτίμησης
αριθμού στην αριθμογραμμή μπορεί να είναι ενδεικτικό της αίσθησης των ανθρώπων για το
μέγεθος των αριθμών σε αντίθεση με τα έργα που απαιτούν γνωστούς χειρισμούς, (Siegler et al.,
2011).
Η αναπαράσταση και η εκτίμηση του μεγέθους ενός αριθμού αποτελεί ένα κοινό σημείο
ανάμεσα στους φυσικούς και τους ρητούς αριθμούς και μπορεί να προσφέρει πληροφορίες για
τον τρόπο κατανόησης και ανάπτυξης των αντίστοιχων εννοιών. Όπως ήδη αναφέρθηκε,
ερευνητικά ευρήματα επιβεβαιώνουν την νοερή τοποθέτηση των φυσικών αριθμών σε μία νοητή
αριθμογραμμή, ως αναπαράσταση της ποσότητας που αντιπροσωπεύουν. Η αναπαράσταση της
ποσότητας και του αριθμητικού μεγέθους δεν είναι τόσο προφανής, (Schneider & Siegler, 2010;
Siegler et al., 2011).
Πιο συγκεκριμένα, εγείρονται ερωτήματα για το κατά πόσο η αναπαράσταση του μεγέθους
του κλάσματος έχει κεντρική θέση στην κατανόηση του κλάσματος, εάν γίνεται πρόσβαση στο
αριθμητικό μέγεθος του κλάσματος, για το εάν η αναπαράσταση γίνεται με συστηματικό τρόπο
κ.α. Τα κλάσματα διαφέρουν σε πολλά σημεία από τους φυσικούς αριθμούς. Είναι απείρως
διαιρέσιμα, δεν χαρακτηρίζονται από σχέσεις προηγούμενου-επόμενου, κανένα κλάσμα δεν
ακολουθείται αποκλειστικά από ένα άλλο και ανάμεσα σε δύο κλάσματα υπάρχει άπειρος
αριθμός άλλων κλασμάτων, (Schneider & Siegler, 2010; Stafylidou & Vosniadou, 2004). Κάτι
τέτοιο κάνει αδύνατο να μετρήσουμε τα κλάσματα το ένα μετά το άλλο, διαδικασία η οποία
συμβάλλει σημαντικά στη μάθηση των ακέραιων αριθμών. Επιπλέον, το κλασματικό μέγεθος δεν
αυξάνει καθώς μεγαλώνουν οι συντελεστές του, αφού μπορεί ένας μεγάλος σε μέγεθος φυσικός
αριθμός σαν αριθμητής ή σαν παρονομαστής να δείχνει ένα μικρότερο κλάσμα από ένα κλάσμα
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με μικρότερους συντελεστές, (Schneider & Siegler, 2010).
Η αναπαράσταση του κλασματικού μεγέθους σε νοητή αριθμογραμμή αποτέλεσε το
αντικείμενο έρευνας των Bonato et al. (2007), όπου εξετάστηκε εάν οι συμμετέχοντες
επεξεργάζονταν το κλάσμα σαν σύνολο ή αν επεξεργάζονταν ξεχωριστά το αριθμητικό μέγεθος
των συντελεστών του. Για να διερευνηθούν τέτοια ερωτήματα, χρησιμοποιούνται έργα σύγκρισης
κλασμάτων, έργα ταξινόμησης κλασμάτων και έργα τοποθέτησης κλασμάτων σε αριθμογραμμές.
Οι Bonato et al. (2007) αξιοποιώντας το θεωρητικό υπόβαθρο για την αναπαράσταση σε
νοητή αριθμογραμμή, καθώς επίσης και τα ευρήματα για το distance effect και το SNARC effect
οδηγούνται σε υποθέσεις σύμφωνα με τις οποίες, εάν κατά τη σύγκριση δύο κλασμάτων, σε
αντιστοιχία με τους φυσικούς αριθμούς, γίνεται πρόσβαση στο αριθμητικό μέγεθος του
κλάσματος, τότε θα πρέπει να παρουσιαστεί αντίστοιχο distance effect. Αντίθετα, εάν το κλάσμα
επεξεργάζεται και συγκρίνεται μέσα από σύγκριση των συντελεστών του ξεχωριστά, θα
παρουσιάζεται distance effect που θα αφορά τους δύο αριθμητές ή τους δύο παρονομαστές των
συγκρινόμενων κλασμάτων, (Bonato et al. 2007).
Αντίστοιχα, η παρουσία SNARC effect θα υποδήλωνε την αλληλεπίδραση πλευράς
απάντησης και μεγέθους του κλάσματος ή στην αντίθετη περίπτωση του μεγέθους των
συντελεστών του ξεχωριστά, (Bonato et al. 2007).
Οι συμμετέχοντες στα πειράματα ήταν κατά κύριο λόγο φοιτητές Ψυχολογίας και
Μηχανικής Φυσικής ή Πληροφορικής. Ζητήθηκε από τους συμμετέχοντες στην παραπάνω
έρευνα να συγκρίνουν κλάσματα με αριθμητή το 1 και παρονομαστή από το 1 έως το 9, με το 15 ,
που ήταν το κλάσμα αναφορά στο πρώτο πείραμα και με το 0,2 στο δεύτερο πείραμα. Στο τρίτο
πείραμα, οι συμμετέχοντες έπρεπε να συγκρίνουν κλάσματα με αριθμητή από το 1 έως το 9 και
παρονομαστή από το 4 έως το 6, με εξαίρεση τα κλάσματα που είναι ίσα με τη μονάδα. Στο
τέταρτο τέλος πείραμα, παρουσιάστηκαν προς σύγκριση τα ερεθίσματα του πρώτου πειράματος
και κλάσματα με αριθμητή από το 1 έως το 9 και παρονομαστή το 5.
Τα αποτελέσματα έδειξαν την παρουσία distance effect ανάμεσα στους παρονομαστές των
κλασμάτων με τον παρονομαστή του κλάσματος αναφορά, υποδεικνύοντας πως οι συμμετέχοντες
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δεν επεξεργάζονταν το κλασματικό μέγεθος συνολικά, αλλά το αριθμητικό μέγεθος των
συντελεστών του κλάσματος και ιδιαίτερα των παρονομαστών. Τα μεγέθη των συντελεστών του
κλάσματος απομονώθηκαν και επεξεργάστηκαν ξεχωριστά και ακόμη και όταν χρειάστηκαν
πολύπλοκοι χειρισμοί για τη μετατροπή του κλάσματος-αριθμού αναφοράς, δεν έγινε πρόσβαση
στο κλασματικό μέγεθος, (Bonato et al. 2007).
Η επιμέρους επεξεργασία του αριθμητικού μεγέθους των συντελεστών του κλάσματος
συνεπάγεται την ενεργοποίηση του μεγέθους των μεμονωμένων ψηφίων αριθμητή παρονομαστή που αποτελούν το κλάσμα και μπορεί να ερμηνεύσει της δυσκολίες για πρόσβαση
και κατανόηση του πραγματικού κλασματικού μεγέθους, (Bonato et al. 2007).
Προκειμένου να διερευνήσουν εάν οι ενήλικοι χρησιμοποιούν αναλογικές αναπαραστάσεις
του κλασματικού μεγέθους, οι Schneider & Siegler, (2010), εξέτασαν προπτυχιακούς φοιτητές σε
έργα σύγκρισης κλασμάτων. Συζητώντας τα ευρήματα των Bonato et al. (2007), παρατηρούν πως
το εύρημα για την ποικιλία αναπαραστάσεων για τους φυσικούς αριθμούς, θα μπορούσε να
χαρακτηρίζει και τις αναπαραστάσεις των κλασματικών μεγεθών. Επιπλέον, η επιλογή ανάμεσα
σε εναλλακτικές στρατηγικές για τη λύση προβλημάτων γίνεται ανάλογα με τη διαθεσιμότητα και
τη δυσκολία του προβλήματος. Όταν δεν υπάρχει κάποια σύντομη και αποδοτική στρατηγική,
χρησιμοποιούνται αργές και όχι τόσο ακριβείς. Η επιλογή των ερεθισμάτων στο παραπάνω
πείραμα, έκανε τους φυσικούς αριθμούς που λειτουργούσαν ως παρονομαστές ιδιαίτερα
εξέχοντες με αποτέλεσμα να επιλέγεται η στρατηγική σύγκρισης των κλασμάτων, συγκρίνοντας
τους συντελεστές τους σε αντιστοιχία με τους φυσικούς αριθμούς. Κάτι τέτοιο μπορεί να
ερμηνεύει τα αποτελέσματα των Bonato et al., (2007), όπου οι συμμετέχοντες αξιοποίησαν
γρήγορες στρατηγικές και όχι αργές όπως θα ήταν η πρόσβαση στο κλασματικό μέγεθος, για να
συγκρίνουν τα δύο κλάσματα.
Οι Schneider & Siegler, (2010), οδηγούνται στη διαμόρφωση των εξής υποθέσεων : όταν
δεν υπάρχουν αποδοτικές στρατηγικές που να δείχνουν ποιο είναι το μεγαλύτερο κλάσμα
κοιτώντας απλά τους συντελεστές του κλάσματος, οι συμμετέχοντες θα παρουσιάσουν
εντονότερο distance effect για το κλασματικό μέγεθος, παρά για το μέγεθος μεταξύ των
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παρονομαστών και μεταξύ των αριθμητών αντίστοιχα. Ακόμη, οι συμμετέχοντες θα έχουν
υψηλές επιδόσεις σε συγκρίσεις όπου οι στρατηγικές σύγκρισης μόνο των παρονομαστών ή μόνο
των αριθμητών δεν θα είναι αποδοτικές, ενώ περιμένουν ακόμη πως το distance effect μεταξύ
των κλασματικών μεγεθών θα ακολουθεί τη φυσική λογαριθμική πορεία. Υποθέτουν επίσης πως
τα παραπάνω θα ισχύουν για φοιτητές ανεξάρτητα από το κοινωνικό-οικονομικό επίπεδο και θα
επιβεβαιώνονται για κλάσματα με μονοψήφιους και κλάσματα με διψήφιους συντελεστές.
Στο πρώτο πείραμα, πήραν μέρος 66 φοιτητές με υψηλές μαθηματικές ικανότητες. Το έργο
είχε να κάνει με τη σύγκριση ενός κλάσματος που λειτουργούσε ως κλάσμα αναφορά, το 35 , με 10
κλάσματα με μονοψήφιους συντελεστές, όπου τα μισά ήταν μεγαλύτερα και τα μισά μικρότερα
από το κλάσμα αναφοράς. Σε αντίθεση με το πείραμα των Bonato et al., (2007), ο αριθμητής και
ο παρονομαστής άλλαζε σε κάθε σύγκριση. Από τα 10 κλάσματα, τα 6 μπορούσαν να συγκριθούν
με ακρίβεια συγκρίνοντας μόνο τους αριθμητές, όπου το κλάσμα με μεγαλύτερο αριθμητή ήταν
το μεγαλύτερο και τα 6 μπορούσαν να συγκριθούν με ακρίβεια συγκρίνοντας μόνο τους
παρονομαστές, με μεγαλύτερο το κλάσμα με το μικρότερο παρονομαστή.
Τα αποτελέσματα επιβεβαιώνουν και τις τρεις υποθέσεις των ερευνητών. Βρέθηκε distance
effect που αφορά στη διαφορά μεταξύ των κλασματικών μεγεθών, ενώ αντίθετα δεν
παρουσιάστηκε κάτι αντίστοιχο ως προς τους παρονομαστές και τους αριθμητές. Τα δεδομένα
επίσης, ταίριαζαν καλύτερα σε λογαριθμική εξίσωση παρά σε γραμμική.
Το δεύτερο πείραμα των Schneider & Siegler, (2010), απαιτούσε τη σύγκριση διψήφιων
κλασμάτων με το κλάσμα αναφορά, το 53 . Οι 30 συμμετέχοντες, δεν είχαν πάρει μέρος στο πρώτο
πείραμα. Αν και το έργο ήταν πιο απαιτητικό, τα αποτελέσματα συμφωνούν με τα αποτελέσματα
του πρώτου πειράματος. Η στρατηγική σύγκρισης μόνο των συντελεστών, στο συγκεκριμένο
πείραμα, θα έφερνε μεγάλα ποσοστά λάθους. Επιπλέον η απομνημόνευση του κλασματικού
μεγέθους των κλασμάτων ήταν ιδιαίτερα δύσκολη και κάτι τέτοιο οδηγεί τους ερευνητές στο
συμπέρασμα πως οι συμμετέχοντες έπρεπε να αναπαραστήσουν το κλασματικό μέγεθος σε κάθε
σύγκριση.
Στο τρίτο τέλος πείραμα, επαναλήφθηκαν οι συνθήκες του δεύτερου πειράματος, οι
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συμμετέχοντες όμως προέρχονταν από δημόσιο πανεπιστήμιο και ενώ βρέθηκαν σημαντικές
διαφορές ως προς τις μαθηματικές ικανότητες μεταξύ των φοιτητών των δύο πανεπιστημίων,
παρ'όλα αυτά, τα αποτελέσματα ήταν σε συμφωνία με αυτά του δεύτερου πειράματος.
Τα παραπάνω, θέτουν ερωτήματα σχετικά με τον τρόπο αναπαράστασης του κλασματικού
μεγέθους και την ανάπτυξη τόσο των αναπαραστάσεων όσο και της έννοιας του κλάσματος και
των ρητών αριθμών. Τα ευρήματα των Bonato et al., (2007), ενισχύουν την τάση για
αμφισβήτηση της αναπαράστασης του κλασματικού μεγέθους σε νοητή αριθμογραμμή σε
αντιστοιχία με την αναπαράσταση των ακέραιων αριθμών. Οι Schneider & Siegler, (2010),
τροποποιώντας τα ερεθίσματα που παρουσιάζονται για σύγκριση, δείχνουν πως είναι δυνατή η
πρόσβαση στο κλασματικό μέγεθος όταν δεν είναι αποτελεσματικές στρατηγικές σύγκρισης των
συντελεστών ανεξάρτητα, ως φυσικών αριθμών.
Αν και τα ευρήματα μοιάζουν εν μέρει αντιφατικά, μπορούμε να θεωρήσουμε πως και τα
δύο συμβαίνουν κατά την ανάπτυξη της έννοιας του κλάσματος και ιδιαίτερα όταν στους μαθητές
η προηγούμενη γνώση για τους φυσικούς αριθμούς τοποθετείται αυτόματα ως θεμέλιο για την
ερμηνεία της νέας γνώσης για τα κλάσματα. Επιπλέον, το γεγονός ότι σε περιπτώσεις που μπορεί
να χρησιμοποιηθεί η πιο σύντομη και αποδοτική στρατηγική σύγκρισης των συντελεστών για τη
σύγκριση του κλάσματος, δείχνει σαφώς ότι είναι μια στρατηγική που αξιοποιείται ακόμη και
από ενήλικες αλλά επίσης δεν μπορεί και να αποκλείσει την πρόσβαση στο κλασματικό μέγεθος,
εξετάζοντας τους συντελεστές του κλάσματος σαν σχέση.
Πυκνότητα ρητών αριθμών.

Η πυκνότητα αποτελεί ιδιότητα των ρητών αριθμών. Πιο

συγκεκριμένα η πυκνότητα αναφέρεται στο γεγονός πως ανάμεσα σε δύο ρητούς αριθμούς,
βρίσκονται άπειροι αριθμοί. Η ιδιότητα αυτή δεν εφαρμόζεται στους φυσικούς αριθμούς, εφόσον
ανάμεσα σε δύο φυσικούς αριθμούς δεν υπάρχει άλλος φυσικός αριθμός. Προκειμένου να γίνει
κατανοητή η έννοια της πυκνότητας, οι μαθητές πρέπει να κατανοήσουν πως στην έννοια των
ρητών αριθμών εντάσσονται οι δεκαδικοί αριθμοί, τα κλάσματα και οι ακέραιοι αριθμοί, καθώς
επίσης πως οι αριθμοί αυτοί αποτελούν διαφορετικές αναπαραστάσεις της ίδιας ποσότητας,
(Vamvakoussi & Vosniadou, 2004, 2010).
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Η έννοια της πυκνότητας επομένως αποτελεί από τη μια πλευρά, μια σημαντική έννοια
προκειμένου να γίνει αντιληπτή η έννοια του κλάσματος, από την άλλη πλευρά όμως, είναι μια
έννοια που εξαιτίας της μη συμβατότητάς της με την προηγούμενη γνώση των μαθητών για τους
ακέραιους αριθμούς προκαλεί δυσκολίες στους μαθητές.
Οι Vamvakoussi & Vosniadou, (2004), εστιάζουν στην κατανόηση της έννοιας της
πυκνότητας και την περιγράφουν ως μία αργή και σταδιακή διαδικασία που χαρακτηρίζεται από
ενδιάμεσα στάδια κατανόησης. Ακόμη, η έννοια της διακριτότητας που είναι θεμελιωμένη στην
αρχική γνώση των μαθητών, περιορίζει την κατανόηση των μαθητών σχετικά με τους ρητούς
αριθμούς, ενώ αποτελεί την αιτία για συστηματικά λάθη, ενώ ένας ακόμη λόγος για τον οποίο οι
μαθητές αντιμετωπίζουν δυσκολίες αποτελεί η συμβολική αναπαράσταση των ρητών αριθμών. Οι
Vamvakoussi & Vosniadou, (2004, 2010), θεωρούν λοιπόν πως η ανάπτυξη της έννοιας της
πυκνότητας αποτελεί μία περίπτωση εννοιολογικής αλλαγής στα μαθηματικά.
Προκειμένου να εξετάσουν τις αντιλήψεις των μαθητών σχετικά με τους ρητούς αριθμούς,
χορήγησαν σε 16 μαθητές Γ΄ Γυμνασίου, ερωτηματολόγιο με τη μορφή ατομικής συνέντευξης.
Το ερωτηματολόγιο περιελάμβανε ερωτήσεις σχετικά με τις αλγεβρικές ιδιότητες των
√
πραγματικών αριθμών, όπως για παράδειγμα εάν υπάρχει αριθμός αντίθετος από το 3 και
ερωτήσεις σχετικά με την πυκνότητα, όπως για παράδειγμα εάν ανάμεσα στον αριθμό 0,001 και
στον αριθμό 0,0001 υπάρχουν άλλοι αριθμοί.
Τα αποτελέσματα της έρευνας δείχνουν πως οι μαθητές μπορούσαν εύκολα να απαντήσουν
στις ερωτήσεις σχετικά με τις αλγεβρικές ιδιότητες των πραγματικών αριθμών, κάτι που πιθανώς
να οφείλεται στην προηγούμενη γνώση των μαθητών για τις ιδιότητες των ακέραιων αριθμών.
Από την άλλη πλευρά, οι μαθητές βρήκαν ιδιαίτερα απαιτητικές τις ερωτήσεις που ζητούσαν να
προσδιοριστούν αριθμοί ανάμεσα σε δύο ρητούς αριθμούς.
Επιπλεόν η ανάπτυξη της έννοιας της πυκνότητας φαίνεται πως πράγματι αναπτύσσεται
σταδιακά, όπως περιγράφουν οι ερευνητές μέσα από πέντε κατηγορίες στις οποίες ταξινόμησαν
τις απαντήσεις των συμμετεχόντων. Από αυτές τις κατηγορίες, διακρίνονται κατηγορίες
απαντήσεων που δείχνουν πως οι μαθητές προσπαθούν να συγκεράσουν τη γνώση τους για τους
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ακέραιους αριθμούς με τη γνώση για τους ρητούς, όπως φαίνεται από τα συστηματικά λάθη τους
που αντανακλούν την ύπαρξη συνθετικών μοντέλων και παρανοήσεων, (Vamvakoussi &
Vosniadou, 2004). Η έννοια της πυκνότητας επομένως αποτελεί μια μαθηματική έννοια σε ένα
πεδίο όπου χρειάζεται οι μαθητές να προχωρήσουν στην εννοιολογική αλλαγή, να κατανοήσουν
πως η διακριτότητα των αριθμών δεν αποτελεί ιδιότητα των ρητών αριθμών, προκειμένου να
κατανοήσουν την έννοια της πυκνότητας και τη δομή και τις ιδιότητες του συνόλου των ρητών
αριθμών.
Προσπαθώντας να απαντήσουν στο ερώτημα εάν η κατανόηση των ρητών αριθμών
αποτελεί ουσιαστικά τη διεύρυνση του συνόλου των ακέραιων αριθμών, οι Vamvakoussi &
Vosniadou, (2007), υποστηρίζουν πως κάτι τέτοιο δεν είναι δυνατό καθώς η κατανόηση του
συνόλου των ρητών απαιτεί πιο πολύπλοκες διεργασίες από την απλή πρόσθεση στο σύνολο των
ακέραιων αριθμών. Με σκοπό να εξετάσουν την επίδραση της αριθμογραμμής, κατασκεύασαν
δύο ερωτηματολόγια, ένα με ερωτήσεις ανοιχτού τύπου και ένα με ερωτήσεις πολλαπλής
επιλογής, με ερωτήσεις που αναφέρονταν στην ύπαρξη ρητών αριθμών ανάμεσα σε διαστήματα
ρητών αριθμών.
Οι 301 συμμετέχοντες, μαθητές Γ΄ Γυμνασίου και Α΄ Λυκείου που πήραν μέρος στην
έρευνα, χωρίστηκαν σε δύο ομάδες κάθε μία από τις οποίες χρησιμοποίησε ή το ερωτηματολόγιο
ανοιχτού τύπου ή το ερωτηματολόγιο με ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής. Οι συμμετέχοντες
χωρίστηκαν περαιτέρω σε εκείνους που απάντησαν τις ερωτήσεις χρησιμοποιώντας την
αριθμογραμμή και σε εκείνους που απάντησαν τις ερωτήσεις χωρίς να χρησιμοποιούν την
αριθμογραμμή.
Τα συμπεράσματα που προέκυψαν από την έρευνα συμφωνούν με την πρόταση πως η
έννοια της διακριτότητας αποτελεί εμπόδιο για την κατανόηση της έννοιας της πυκνότητας,
καθώς επίσης πως οι πολλαπλές συμβολικές αναπαραστάσεις για το ίδιο αριθμητικό μέγεθος
όσον αφορά στους ρητούς αριθμούς, είναι ιδιαίτερα δύσκολες για τους μαθητές να τις
κατανοήσουν. Η παρουσία της αναπαράστασης της αριθμογραμμής παρά το ότι αποτελεί ένα
συνεχές μοντέλο, δεν βοήθησε τους μαθητές να συλλογιστούν για την ύπαρξη άπειρων ρητών
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αριθμών σε ένα διάστημα ρητών αριθμών. Το εύρημα αυτό ενισχύει την άποψη πως δεν είναι
δυνατόν μία και μόνο συγκεκριμένη εξωτερική αναπαράσταση να δείξει πλήρως μία μαθηματική
ιδέα, (Vamvakoussi & Vosniadou, 2004).
Από την ίδια θεωρητική σκοπιά, οι Vamvakoussi & Vosniadou, (2010), προκειμένου να
επιβεβαιώσουν τα ευρήματα των προηγούμενων ερευνών τους πως οι μαθητές αρκετά συχνά
απαντούν πως υπάρχει πεπερασμένος αριθμός ενδιάμεσων αριθμών σε ένα διάστημα αλλά και
προκειμένου να δείξουν πως η κατανόηση του απείρου των αριθμών είναι μια διαδικασία με
ενδιάμεσα επίπεδα κατανόησης, έδωσαν στους 549 συμμετέχοντες, μαθητές Α'και Γ' Γυμνασίου
και Α' Λυκείου, δύο ερωτηματολόγια πολλαπλής επιλογής. Οι μισοί μαθητές απάντησαν στο
πρώτο ερωτηματολόγιο και οι υπόλοιποι στο δεύτερο. Τα ερωτηματολόγια περιείχαν ερωτήσεις
που ρωτούσαν πόσοι αριθμοί βρίσκονται σε ένα δεδομένο διάστημα, ενώ τα διαστήματα
περιελάμβαναν διαστήματα δύο ακέραιων αριθμών, ενός ακεραίου και ενός δεκαδικού, δύο
δεκαδικών και δύο κλασμάτων. Τα δύο ερωτηματολόγια είχαν κοινές ερωτήσεις με διαστήματα
ακέραιων αριθμών. Από τα διαστήματα δεκαδικών και κλασματικών αριθμών, στο πρώτο
ερωτηματολόγιο οι ερωτήσεις αφορούσαν σε ψευδο-διαδοχικούς αριθμούς όπως για παράδειγμα
το διάστημα 2.4-2.5, ενώ το δεύτερο ερωτηματολόγιο δεν περιείχε τέτοιους αριθμούς.
Οι απαντήσεις πολλαπλής επιλογής μπορούσαν να είναι α. δεν υπάρχει ενδιάμεσος
αριθμός, β. υπάρχει πεπερασμένο πλήθος αριθμών στο διάστημα, γ. υπάρχουν άπειροι αριθμοί
συγκεκριμένης κατηγορίας στο διάστημα και δ. υπάρχουν άπειροι αριθμοί όλων των ειδών στο
διάστημα.
Από την ανάλυση των αποτελεσμάτων φαίνεται πως όπως ήταν αναμενόμενο, οι μαθητές
απαντούσαν πως δεν υπάρχει ενδιάμεσος αριθμός αρκετά πιο συχνά για το πρώτο
ερωτηματολόγιο απ'ότι για το δεύτερο, ενώ βρέθηκαν ακόμη στατιστικά σημαντικές διαφορές
εξαιτίας της τάξης, όπου οι μαθητές της Γ' Γυμνασίου και της Α' Λυκείου είχαν καλύτερες
επιδόσεις από τους μαθητές της Α' Γυμνασίου. Επιπλέον η πεποίθηση της διακριτότητας
παρέμενε υψηλή και στις τρεις τάξεις.
Στη συνέχεια οι μαθητές χωρίστηκαν σε τρεις ομάδες ανάλογα με το εάν είχαν
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περισσότερες απαντήσεις που έδειχναν πως θεωρούν κυρίως πως υπάρχει άπειρο πλήθος
αριθμών, οι μαθητές αυτοί εντάχθηκαν στην τρίτη ομάδα ή εάν είχαν περισσότερες απαντήσεις
που έδειχναν πως θεωρούν κυρίως πως υπάρχει πεπερασμένο πλήθος αριθμών, οι μαθητές
εντάχθηκαν στην πρώτη ομάδα. Οι υπόλοιποι μαθητές εντάσσονταν στην δεύτερη ομάδα. Στην
πρώτη ομάδα οι απαντήσεις για πεπερασμένο πλήθος αριθμών ήταν αρκετά συχνότερες τόσο για
τα διαστήματα ακέραιων αριθμών, όσο και για τα διαστήματα δεκαδικών και κλασμάτων, σε
σχέση με τις απαντήσεις για άπειρο πλήθος συγκεκριμένης κατηγορίας ή όλων των ειδών
αριθμών. Στη δεύτερη ομάδα οι απαντήσεις για το πεπερασμένο πλήθος των αριθμών αφορούσαν
κυρίως διαστήματα δεκαδικών και κλασματικών αριθμών, ενώ για τους ακέραιους αριθμούς
συχνότερες ήταν οι απαντήσεις για το άπειρο πλήθος. Στην τρίτη ομάδα συχνότερες με αρκετά
μεγάλη διαφορά ήταν οι απαντήσεις για το άπειρο πλήθος των ενδιάμεσων αριθμών για
διαστήματα ακέραιων, δεκαδικών και κλασματικών αριθμών, σε σχέση με τις απαντήσεις για
πεπερασμένο πλήθος ή άπειρο πλήθος συγκεκριμένης κατηγορίας αριθμών.
Με τα ευρήματα της συγκεκριμένης έρευνας, οι Vamvakoussi & Vosniadou, (2010)
ενισχύουν τα ευρήματα των προηγούμενων ερευνών και παρέχουν επιπλέον απαντήσεις σε
ερωτήματα σχετικά με την ανάπτυξη της έννοιας των ρητών αριθμών. Τα ευρήματά τους
επιβεβαιώνουν πως η έννοια της διακριτότητας αποτελεί εμπόδιο για την κατανόηση της έννοιας
των ρητών αριθμών, καθώς επίσης περιγράφεται η τάση των μαθητών να θεωρούν πως οι
ενδιάμεσοι αριθμοί σε ένα διάστημα θα πρέπει να μοιάζουν με τα άκρα του διαστήματος. Οι
μαθητές είναι δύσκολο να δουν όλους τους πραγματικούς αριθμούς σαν ένα συνεκτικό σύνολο
αριθμών. Ακόμη, δίνεται έμφαση στο γεγονός πως η προηγούμενη γνώση των μαθητών για τους
ακέραιους αριθμούς παρεμβαίνει στη γνώση και την κατανόηση των ρητών αριθμών και στα
αντίστοιχα έργα, ενώ μία ακόμη δυσκολία δημιουργείται εξαιτίας της συμβολικής
αναπαράστασης των ρητών αριθμών, όπου χρησιμοποιούνται οι συμβολικές αναπαραστάσεις των
ακέραιων αριθμών με άλλο όμως τρόπο.
Από τη σκοπιά της θεωρίας πλαισίου για την εννοιολογική αλλαγή, τα ευρήματα δείχνουν
πως η κατανόηση της έννοιας της πυκνότητας και του άπειρου πλήθους των ρητών αριθμών είναι
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πράγματι μια αργή και σταδιακή διαδικασία. Επίσης, οι μαθητές αρχικά έχουν μια συνεκτική
γνώση για τη διακριτότητα των ακέραιων αριθμών, η οποία στη συνέχεια διασπάται και οι
μαθητές δίνουν απαντήσεις όπου θεωρούν κάποιους αριθμούς διακριτούς και κάποιους άπειρους
για να οδηγηθούν ξανά σε συνέπεια της γνώσης τους και να κατανοούν το άπειρο πλήθος όλων
των κατηγοριών αριθμών.
Προκατάληψη Ακέραιων Αριθμών - Whole Number Bias.

Όπως αναφέρθηκε

παραπάνω, ερευνητικά ευρήματα δίνουν έμφαση στη στρατηγική σύγκρισης δύο κλασμάτων
συγκρίνοντας αποκλειστικά τους συντελεστές τους. Συγκρίνοντας δηλαδή τους αριθμητές σε
ομώνυμα κλάσματα και τους παρονομαστές σε ετερώνυμα κλάσματα με ίδιους αριθμητές.
Επιπλέον έχει ήδη σημειωθεί ο ρόλος της προηγούμενης γνώσης στην ανάπτυξη και κατανόηση
της έννοιας του κλάσματος. Η γνώση αυτή ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις εξυπηρετεί την
οικοδόμηση νέας γνώσης, σε άλλες περιπτώσεις γίνεται εμπόδιο και δημιουργεί παρανοήσεις.
Στην περίπτωση της κατανόησης και ανάπτυξης της έννοιας των ρητών αριθμών και
ειδικότερα του κλάσματος, η γνώση για τους φυσικούς αριθμούς φαίνεται να δημιουργεί τέτοια
εμπόδια. Ακριβέστερα, τα παιδιά έχουν ήδη διαμορφώσει γνωστικές δομές σχετικά με τους
ακέραιους αριθμούς, όπου περιλαμβάνονται τα χαρακτηριστικά και οι σχέσεις τους. Οι δομές
αυτές επιτρέπουν την εκτίμηση και τις προσδοκίες για το τι είναι αριθμός, (DeWolf & Vosniadou,
2010).
Τα παιδιά από πολύ νωρίς διαμορφώνουν αντιλήψεις για τους αριθμούς, που εντάσσονται
στο πλαίσιο της αφελούς θεωρίας τους και βασίζονται στην καθημερινή τους εμπειρία. Η
αντιμετώπιση των ρητών αριθμών στο σχολικό-επιστημονικό πλαίσιο, παρουσιάζει τις νέες
γνώσεις για τους αριθμούς αυτούς και τις ιδιότητές τους, που σε ορισμένα σημεία συμφωνούν και
σε ορισμένα έρχονται σε αντίθεση με όσα ήδη τα παιδιά γνωρίζουν.
Οι περισσότερες ιδιότητες των φυσικών αριθμών για παράδειγμα, δεν ισχύουν στην
περίπτωση των ρητών αριθμών και ιδιαίτερα για τα κλάσματα. Οι φυσικοί αριθμοί είναι διακριτοί
και έχουν την ιδιότητα της καταμέτρησης, όπου κάθε αριθμός ακολουθεί και ακολουθείται από
έναν και μόνο άλλον αριθμό. Ακόμη, κάθε ακέραιος αριθμός έχει μία και μόνο συμβολική
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αναπαράσταση, ενώ όσο περισσότερα και όσο μεγαλύτερα ψηφία έχει ο αριθμός τόσο
μεγαλύτερος είναι.
Οι ιδιότητες αυτές, στην περίπτωση των κλασμάτων δεν ισχύουν. Τα κλάσματα δεν
μπορούν να καταμετρηθούν, δεν μπορεί να βρεθεί ο επόμενος ή ο προηγούμενος απλά
αφαιρώντας ένα. Έχουν πολλαπλές συμβολικές αναπαραστάσεις, ενώ τα πολλά και μεγάλα
ψηφία στον αριθμητή ή τον παρονομαστή δεν συνεπάγονται μεγάλο κλασματικό μέγεθος.
Εκτός από τις ιδιότητες των ακέραιων αριθμών, στη νέα γνώση επιδρούν και καλώς
σχηματισμένες αντιλήψεις σχετικά με τους χειρισμούς των αριθμών και τα αποτελέσματα που
αυτοί αποφέρουν, όπως για παράδειγμα την αντίληψη πως το αποτέλεσμα του πολλαπλασιασμού
είναι πάντοτε μεγαλύτερο από τους πολλαπλασιαζόμενους αριθμούς, (Vamvakoussi &
Vosniadou, 2007; Vosniadou & Vamvakoussi, 2005; Vosniadou, Vamvakoussi & Skopeliti, 2008).
Ακόμη και η ίδια η χρήση της κοινής συμβολικής αναπαράστασης των φυσικών αριθμών για την
αποτύπωση του κλάσματος, παρεμβαίνει στην κατανόηση της έννοιας του κλάσματος,
(Vosniadou & Vamvakoussi, 2005).
Εξετάζοντας το πώς και πού οι μαθητές συναντούν δυσκολίες, αλλά και το πώς
αντιμετωπίζουν τα κλάσματα σε έργα σύγκρισης, συγκεντρώθηκαν ευρήματα που περιγράφουν
αυτό που ονομάστηκε ως Προκατάληψη των Ακέραιων Αριθμών, Whole Number Bias, (DeWolf
& Vosniadou, 2010; Stafylidou & Vosniadou, 2004).
Η Προκατάληψη των Ακέραιων Αριθμών αντανακλάται στις δυσκολίες που παρουσιάζουν
οι μαθητές στην κατανόηση του κλάσματος και αφορά στην επίδραση της προηγούμενης γνώσης
για τους ακέραιους αριθμούς στην νέα γνώση για το κλάσμα. Η ερμηνεία της νέας πληροφορίας
για το κλάσμα γίνεται στο πλαίσιο της γνώσης για τους ακέραιους αριθμούς. Η νέα γνώση στην
προσπάθεια να αφομοιωθεί στην προηγούμενη γνώση δημιουργεί παρανοήσεις, όπως για
παράδειγμα τα παιδιά θεωρούν πως το αποτέλεσμα του πολλαπλασιασμού είναι πάντα
μεγαλύτερο από τους πολλαπλασιαζόμενους αριθμούς, ή ακόμη πιο χαρακτηριστικά για το
κλάσμα, πως όσο μεγαλύτεροι είναι οι όροι του σαν φυσικοί αριθμοί, τόσο μεγαλύτερο είναι και
το κλασματικό μέγεθος, (DeWolf & Vosniadou, 2011).
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Η Προκατάληψη των Ακέραιων Αριθμών επομένως, αναφέρεται στην αλληλεπίδραση της
προηγούμενης γνώσης για τους ακέραιους αριθμούς, με τη νέα γνώση για το κλάσμα που οδηγεί
στη δημιουργία συνθετικών μοντέλων και αντανακλάται στην απόδοση των ιδιοτήτων των
φυσικών αριθμών στους κλασματικούς αριθμούς, (DeWolf & Vosniadou, 2011).
Πειραματικά αποτελέσματα σχετικά με τις ιδιότητες των φυσικών και πώς αυτές επιδρούν
στην κατανόηση και ανάπτυξη της έννοιας του κλάσματος, συγκεντρώνονται από τις
Vamvakoussi & Vosniadou, (2004, 2007; Vosniadou & Vamvakoussi, 2005).
Εξετάζοντας την έννοια της διακριτότητας και την έννοια της πυκνότητας και το πώς αυτές
γίνονται αντιληπτές και συνεισφέρουν στην ανάπτυξη εννοιών για τους ρητούς αριθμούς,
οδηγούνται σε συμπεράσματα επιβεβαιωτικά για τη σημασία των δύο εννοιών προκειμένου να
δομηθούν γνωστικές δομές για τους ρητούς αριθμούς. Ακόμη, επιβεβαιώνουν τη δυσκολία των
παιδιών να κατανοήσουν πώς το μέγεθος των ρητών αριθμών παραμένει αμετάβλητο παρά τη
διαφοροποίηση της συμβολικής αναπαράστασης, (Vamvakoussi & Vosniadou, 2004, 2007;
Vosniadou & Vamvakoussi, 2005).
Η Προκατάληψη των Ακέραιων Αριθμών αποτελεί το αντικείμενο έρευνας των DeWolf &
Vosniadou, (2011). Αξιοποιώντας τα ευρήματα τόσο των Schneider & Siegler, (2010), όσο και
των Bonato et al. (2007), καταλήγουν σε συμπεράσματα πως η πρόσβαση στο κλασματικό
μέγεθος είναι εφικτή και πιθανώς να συνεπάγεται την αναπαράσταση του κλάσματος σε νοητή
αριθμογραμμή, ακόμη όμως και οι ενήλικοι χρησιμοποιούν τη στρατηγική σύγκρισης των
συντελεστών ως φυσικοί αριθμοί, όταν αυτό μπορεί να είναι αποδοτικό. Ενώ δηλαδή οι ενήλικοι
έχουν ήδη διαμορφώσει μια επιστημονική θεωρία σχετικά με το κλάσμα, παρ'όλα αυτά, φαίνεται
ότι η ισχυρή ενορατική-αφελής θεωρία για τους ακέραιους αριθμούς παρεμβαίνει στο
επιστημονικό μοντέλο, (DeWolf & Vosniadou, 2011).
Οι DeWolf & Vosniadou, (2011), ερευνούν την πιθανή σχέση ανάμεσα στην ιδιότητα
καταμέτρησης των φυσικών αριθμών και σε αποφάσεις για το κλασματικό μέγεθος μέσα από
έργα σύγκρισης κλασμάτων. Υποθέτουν πως όταν τα κλάσματα με μεγαλύτερο κλασματικό
μέγεθος έχουν και μεγαλύτερους συντελεστές ως φυσικούς αριθμούς, που είναι συνεπές με την
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ιδιότητα καταμέτρησης των ακέραιων αριθμών, τότε οι συμμετέχοντες θα είναι πιο ακριβείς και
θα χρειάζονται λιγότερο χρόνο για να απαντήσουν, απ'ότι όταν το κλάσμα με το μεγαλύτερο
κλασματικό μέγεθος έχει μικρότερους συντελεστές ως φυσικούς αριθμούς, αντίθετα από την
ιδιότητα καταμέτρησης.
Οι 28 συμμετέχοντες, φοιτητές Ψυχολογίας, δοκιμάστηκαν στη σύγκριση 40 ζευγών
κλασμάτων με μονοψήφιους και διψήφιους συντελεστές, από τα οποία τα 20 ήταν στη συμβατή
με την καταμέτρηση συνθήκη και τα 20 στη μη συμβατή. Τα κλάσματα στη συμβατή συνθήκη
είχαν μεγαλύτερο κλασματικό μέγεθος και μεγαλύτερους συντελεστές ως ακέραιους αριθμούς,
ενώ τα κλάσματα στη μη συμβατή συνθήκη είχαν μεγαλύτερο κλασματικό μέγεθος και
μικρότερους συντελεστές ως ακέραιους αριθμούς. Για παράδειγμα, στη συμβατή συνθήκη
ανήκουν τα κλάσματα της σύγκρισης

2
7

και 75 , όπου το κλάσμα με τους μεγαλύτερους συντελεστές

είναι και το κλάσμα με το μεγαλύτερο κλασματικό μέγεθος. Στη μη συμβατή συνθήκη ανήκουν
για παράδειγμα τα κλάσματα της σύγκρισης

3
7

και 23 , όπου το κλάσμα με τους μεγαλύτερους

συντελεστές είναι το κλάσμα με το μικρότερο κλασματικό μέγεθος, (DeWolf & Vosniadou, 2011).
Τα αποτελέσματα του πειράματος ενισχύουν την υπόθεση. Οι συμμετέχοντες χρειάστηκαν
λιγότερο χρόνο και απάντησαν με μεγαλύτερη ακρίβεια στη συνεπή συνθήκη, απ'ότι στη μη
συνεπή. Αν και η χρονική διαφορά ανάμεσα στις απαντήσεις είναι μικρή, είναι πιθανό να
αντανακλά το χρόνο που χρειάστηκαν οι συμμετέχοντες για να επεξεργαστούν τη μη συνεπή
συνθήκη. Πιθανώς να αντανακλά επιπλέον την επίδραση της γνώσης για τους ακέραιους και την
ανάγκη και προσπάθεια αναστολής της. Δείχνει ακόμη πώς οι συμμετέχοντες χρησιμοποίησαν τη
στρατηγική σύγκρισης των συντελεστών για να αποφασίσουν στη συνεπή συνθήκη, όπου κάτι
τέτοιο ήταν αποτελεσματικό, (DeWolf & Vosniadou, 2011)
Ανάπτυξη της έννοιας του κλάσματος.

Βασισμένο στο Stafylidou & Vosniadou, 2004.

Μέσα από όσα μέχρι τώρα έχουν σημειωθεί, διαμορφώνουμε μια εικόνα τόσο για το πώς
μπορεί να περιγραφεί η έννοια του κλάσματος και οι ιδιότητές του, όσο και για το ρόλο της
προηγούμενης γνώσης κατά την ανάπτυξη της έννοιας αυτής. Στην προσπάθεια να
αντιμετωπίσουμε τις δυσκολίες που συναντούν οι μαθητές στην κατανόηση του κλάσματος και
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των ρητών αριθμών, είναι ουσιαστική η περιγραφή του τρόπου ανάπτυξης της έννοιας του
κλάσματος και των σταδίων μέσα από τα οποία σχηματίζεται.
Οι δυσκολίες αυτές εξεταζόμενες στο πλαίσιο της θεωρίας πλαισίου για την εννοιολογική
αλλαγή, μπορούν να περιγραφούν ως αποτέλεσμα σύγκρουσης της νέας γνώσης για το κλάσμα με
την προηγούμενη γνώση για τους φυσικούς αριθμούς. Η αφελής θεωρία των μαθητών βασίζεται
στην καταμέτρηση των φυσικών αριθμών και στις ιδιότητες που τους χαρακτηρίζουν. Δεδομένης
της τάσης των παιδιών να διαστρεβλώνουν τη νέα πληροφορία προκειμένου να αφομοιωθεί στις
υπάρχουσες γνωστικές δομές, η γνώση για τους φυσικούς αριθμούς λειτουργεί ως εμπόδιο για
την κατανόηση της νέας γνώσης για την έννοια και τις ιδιότητες των κλασμάτων.
Οι ιδιότητες των φυσικών αριθμών περιλαμβάνουν τη μοναδική συμβολική αναπαράσταση
για κάθε αριθμό. Κάτι τέτοιο δεν ισχύει στην περίπτωση του κλάσματος, όπου οι συμβολικές
αναπαραστάσεις των φυσικών αριθμών χρησιμοποιούνται αφενός, ανά δύο και χωρίζονται από
την κλασματική γραμμή, μπορούν αφετέρου να χρησιμοποιηθούν πολλές και διαφορετικές
συμβολικές αναπαραστάσεις για να δείξουμε το ίδιο κλασματικό μέγεθος, όπως συμβαίνει στην
περίπτωση των ισοδύναμων κλασμάτων.
Οι φυσικοί αριθμοί ακόμη, ακολουθούν συγκεκριμένη σειρά καταμέτρησης, όπου πάντα
υπάρχει ένας μικρότερος και ένας μεγαλύτερος από τον ζητούμενο αριθμό, ενώ η μονάδα
αποτελεί τον μικρότερο αριθμό. Στα κλάσματα όμως, δεν ισχύει η σειρά καταμέτρησης, δεν
υπάρχουν μοναδικοί μικρότεροι ή μεγαλύτεροι αριθμοί, ενώ δεν υπάρχει επίσης ένας μοναδικός
αριθμός που είναι μικρότερος από όλους τους άλλους.
Η γνώση επομένως των φυσικών αριθμών και των ιδιοτήτων τους μπορεί να δημιουργήσει
εμπόδια στην κατανόηση και τη μάθηση των ρητών αριθμών, όπου αυτή η γνώση δεν μπορεί να
εφαρμοστεί. Προκειμένου να διερευνήσουν και να περιγράψουν τα στάδια ανάπτυξης της έννοιας
του κλάσματος και του κλασματικού μεγέθους, οι Stafylidou & Vosniadou, (2004),
χρησιμοποίησαν ένα ερωτηματολόγιο που ζητούσε από τους συμμετέχοντες να αποφασίσουν
ανάμεσα σε κλάσματα ποιο ήταν το μεγαλύτερο, να πουν το μικρότερο κλάσμα που σκέφτονται
και να ταξινομήσουν σύνολα κλασμάτων. Σε κάθε ερώτηση θα έπρεπε να δικαιολογήσουν τις
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απαντήσεις τους.
Στηρίζονται στις βασικές παραδοχές της θεωρίας πλαισίου για την εννοιολογική αλλαγή
και πιο συγκεκριμένα, στο ότι η κατάκτηση της γνώσης δεν είναι πάντα μια διαδικασία
εμπλουτισμού, αλλά ορισμένες φορές απαιτεί την αναδιοργάνωση της γνώσης, ότι η μάθηση που
απαιτεί αναδιοργάνωση είναι πιο δύσκολη και χρονοβόρα, αλλά και ότι δημιουργεί συχνά
παρανοήσεις που είναι συνθετικά μοντέλα και αντανακλούν την προσπάθεια των μαθητών να
αφομοιώσουν τη νέα γνώση στην προηγούμενη. Σκοπός τους είναι να διερευνήσουν πώς οι
μαθητές ξεπερνούν τα εμπόδια που τοποθετούνται από την προηγούμενη γνώση για τους
ακέραιους αριθμούς και σταδιακά διαμορφώνουν την έννοια του κλάσματος έπειτα από
συστηματική διδασκαλία.
Η έρευνα πραγματοποιήθηκε σε 200 συμμετέχοντες από την Ε' και Στ' Δημοτικού, Α' και Β'
τάξη του Γυμνασίου και Α' τάξη Λυκείου.
Το ερωτηματολόγιο περιείχε δύο ενότητες. Στην πρώτη οι μαθητές έπρεπε να γράψουν το
μεγαλύτερο και το μικρότερο κλάσμα που μπορούσαν να σκεφτούν και να δικαιολογήσουν τις
απαντήσεις τους, ενώ στο δεύτερο μέρος ζητήθηκε από τους μαθητές να συγκρίνουν και να
ταξινομήσουν διαφορετικά κλάσματα.
Οι απαντήσεις των συμμετεχόντων στην πρώτη ενότητα, όπου έπρεπε να πουν και να
δικαιολογήσουν το μικρότερο και το μεγαλύτερο κλάσμα που μπορούσαν να σκεφτούν,
ταξινομήθηκαν σε έξι κατηγορίες. Στην πρώτη κατηγορία οι μαθητές θεωρούσαν πως καθώς το
μέγεθος των συντελεστών του κλάσματος αυξάνει, αυξάνει και το κλασματικό μέγεθος. Τα
μικρότερα κλάσματα που σκέφτονταν είχαν μικρούς συντελεστές, (π.χ. 12 ) και τα μεγαλύτερα
είχαν μεγάλους συντελεστές, (π.χ.

1230
),
2000

ενώ δεν έδειχναν να κατανοούν πως ένα κλάσμα με ίδια

αριθμητή και παρονομαστή ισούται με τη μονάδα.
Στην δεύτερη κατηγορία οι απαντήσεις των συμμετεχόντων αντανακλούν την ιδέα πως
καθώς το μέγεθος των συντελεστών του κλάσματος μικραίνει, το κλασματικό μέγεθος αυξάνει.
Στην κατηγορία αυτή οι μαθητές έλεγαν πως το μεγαλύτερο κλάσμα είναι το ½ αφού έχει τους
μικρότερους δυνατούς συντελεστές.

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΤΟΥ
ΚΛΑΣΜΑΤΟΣ

68

Στην τρίτη κατηγορία οι μαθητές δεν έδειχναν ως μεγαλύτερα, κλάσματα με πολύ μεγάλους
συντελεστές, αλλά έδειχναν τα μεγαλύτερα κλάσματα σε σύγκριση με άλλα ομώνυμα κλάσματα
με μικρότερο αριθμητή. Αναφέρονταν ακόμη σε σχέσεις μέρους-όλο, καθώς θεωρούσαν πως το
κλάσμα είναι μέρος της μονάδας. Το μικρότερο κλάσμα που διάλεγαν πάντα είχε αριθμητή
μικρότερο από τον παρονομαστή, ενώ το μεγαλύτερο κλάσμα είχε μικρότερο ή ίσο αριθμητή με
τον παρονομαστή, χωρίς να χρησιμοποιούν ή να αναφέρονται σε καταχρηστικά, μεγαλύτερα από
τη μονάδα κλάσματα.
Στις τρεις τελευταίες κατηγορίες, την τέταρτη, την πέμπτη και την έκτη, οι μαθητές
αναφέρονταν σε καταχρηστικά κλάσματα ως τα μεγαλύτερα κλάσματα που μπορούσαν να
σκεφτούν και χρησιμοποιούσαν τη μονάδα ως σημείο αναφοράς ή αποτύπωναν το κλάσμα σαν το
αποτέλεσμα της διαίρεσης αριθμητή-παρονομαστή. Στην πέμπτη και την έκτη κατηγορία οι
μαθητές αναφέρθηκαν στην έννοια του απείρου, αρχικά μόνο σχετικά με τα μεγαλύτερα
κλάσματα και στη συνέχεια και για τα μικρότερα.
Στη δεύτερη ενότητα του ερωτηματολογίου, οι συμμετέχοντες έπρεπε να συγκρίνουν ζεύγη
κλασμάτων για να αποφασίσουν ποιο είναι μεγαλύτερο. Οι απαντήσεις των μαθητών
ταξινομήθηκαν σε πέντε κατηγορίες. Η πρώτη κατηγορία χωρίστηκε σε τρεις υποκατηγορίες. Η
πρώτη υποκατηγορία περιελάμβανε απαντήσεις που αντανακλούσαν την αντίληψη πως το
κλάσμα αποτελείται από δύο ξεχωριστούς φυσικούς αριθμούς και πως όσο μεγαλώνει ο
αριθμητής του κλάσματος, τόσο μεγαλώνει και το κλασματικό μέγεθος, χωρίς να εστιάζουν στο
εάν τα κλάσματα είναι ομώνυμα ή ετερώνυμα. Στην υποκατηγορία αυτή, οι μαθητές θεωρούσαν
ότι η μονάδα είναι μικρότερη από όλα τα κλάσματα. Στη δεύτερη υποκατηγορία οι μαθητές
θεωρούσαν ότι όσο μεγαλώνουν οι συντελεστές του κλάσματος μεγαλώνει και το κλασματικό
μέγεθος, ενώ κανένα κλάσμα δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερο από τη μονάδα.
Στη δεύτερη κατηγορία απαντήσεων συγκεντρώθηκαν οι απαντήσεις των μαθητών που
πίστευαν πως όσο μικραίνουν οι συντελεστές του κλάσματος, τόσο μεγαλώνει το κλασματικό
μέγεθος, καθώς επίσης πως η μονάδα είναι μεγαλύτερη από όλα τα κλάσματα. Στην κατηγορία
αυτή εντάχθηκαν και απαντήσεις που αντιμετώπιζαν το κλάσμα ως μέρος της μονάδας,
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πεποίθηση που δικαιολογεί την αντίληψη της μονάδας ως μεγαλύτερης από όλα τα κλάσματα.
Η τρίτη κατηγορία σχηματίστηκε από απαντήσεις που ταξινομούσαν σωστά τα κλάσματα
αλλά τοποθετούσαν τη μονάδα είτε ως μικρότερη από όλα τα κλάσματα, είτε ως μεγαλύτερη.
Στην τέταρτη κατηγορία συγκεντρώθηκαν απαντήσεις που ταξινομούσαν σωστά τα κλάσματα και
τη μονάδα και χρησιμοποιούσαν χειρισμούς που έδειχναν την ερμηνεία του κλάσματος ως μέρος
– όλο ή ως πηλίκο της διαίρεσης αριθμητή – παρονομαστή.
Οι κατηγορίες απαντήσεων που δημιουργήθηκαν αποτέλεσαν τη βάση για τη δημιουργία
τριών ερμηνευτικών πλαισίων μέσα στα οποία αποτυπώνεται και αναπτύσσεται η έννοια του
κλάσματος. Στο πρώτο ερμηνευτικό πλαίσιο, οι αντιλήψεις σχετικά με το κλάσμα, επηρεάζονται
σημαντικά από τις αφελείς θεωρίες των παιδιών για τους φυσικούς αριθμούς με αποτέλεσμα το
κλάσμα να θεωρείται πως αποτελείται από δύο ανεξάρτητους φυσικούς αριθμούς. Στο πλαίσιο
αυτό, οι απαντήσεις των μαθητών χαρακτηρίζονται από τις πεποιθήσεις πως το κλάσμα
μεγαλώνει όταν μεγαλώνει ή ο παρονομαστής ή ο αριθμητής, ενώ η μονάδα που είναι ο
μικρότερος φυσικός αριθμός είναι επίσης μικρότερη από κάθε κλάσμα. Στο μεταβατικό σημείο
ανάμεσα στο πρώτο και στο δεύτερο ερμηνευτικό πλαίσιο, οι μαθητές κινούνται από την
πεποίθηση πως το κλασματικό μέγεθος μεγαλώνει όσο μικραίνουν οι συντελεστές τους.
Στο δεύτερο ερμηνευτικό πλαίσιο, οι μαθητές αντιλαμβάνονται το κλάσμα ως μέρος της
μονάδας, όπου ο αριθμητής και ο παρονομαστής έχουν μια σχέση μέρος-όλο. Στο πλαίσιο αυτό οι
μαθητές κινούνται από την αφελή αντίληψη του μέρους της μοναδας, παρουσιάζουν μερική
κατανόηση της έννοιας του κλάσματος αλλά είναι εμφανής η επίδραση των προηγούμενων
αντιλήψεών τους κατά την ταξινόμηση κλασμάτων. Οι πιο προχωρημένοι μαθητές αποτυπώνουν
το κλάσμα ως μέρος μιας ποσότητας/μονάδας όπου ο αριθμητής δείχνει τα μέρη που παίρνουμε
και ο παρονομαστής το σύνολο των μερών της ποσότητας/μονάδας και για το λόγο αυτό κλάσμα
θεωρείται πάντα ως μικρότερο της μονάδας. Η πιο εξελιγμένη σκέψη των μαθητών φαίνεται όταν
παρά τους χειρισμούς τους σαν το κλάσμα να είναι πάντα μικρότερο από τη μονάδα, παρ'όλα
αυτά μπορούν να διορθώσουν τη σκέψη τους και να ταξινομήσουν σωστά τα κλάσματα.
Στο τρίτο ερμηνευτικό πλαίσιο οι μαθητές αντιλαμβάνονται το κλάσμα ως σχέση μεταξύ
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του αριθμητή και του παρονομαστή. Κατανοούν πως ένα κλάσμα είναι μικρότερο από τη μονάδα
όταν ο αριθμητής είναι μικρότερος από τον παρονομαστή, ενώ αντίθετα ένα κλάσμα είναι
μεγαλύτερο από τη μονάδα όταν ο αριθμητής είναι μεγαλύτερος από τον παρονομαστή. Η
ανάπτυξη της έννοιας του κλάσματος στο συγκεκριμένο πλαίσιο, διαφοροποιείται κυρίως από
την κατανόηση της έννοιας του απείρου και της πυκνότητας των αριθμών, όπου οι μαθητές σε
αρχικά στάδια θεωρούν πως υπάρχει ένα μόνο μικρότερο ή μεγαλύτερο κλάσμα από το κλάσμα
που δίνεται, ενώ αργότερα η πεποίθηση αυτή ανατρέπεται.
Από τα πλαίσια που έχουν περιγραφεί, φαίνεται πως η ανάπτυξη και η κατανόηση της
έννοιας του κλάσματος είναι διαφορετική από την ανάπτυξη της έννοιας των φυσικών αριθμών.
Ειδικότερα, στο πρώτο ερμηνευτικό πλαίσιο, όπου τα παιδιά αντιλαμβάνονται το κλάσμα ως δύο
ανεξάρτητους μεταξύ τους φυσικούς αριθμούς, είναι εμφανής η επίδραση των πεποιθήσεων που
έχουν για τους φυσικούς αριθμούς, πως κάθε αριθμός αντιστοιχεί σε ένα μόνο σύμβολο, αλλά
επίσης και πως όσο μεγαλύτερος ως φυσικός είναι ο συντελεστής του κλάσματος, τόσο
μεγαλύτερο θα είναι το κλάσμα. Η πεποίθηση πως το κλασματικό μέγεθος μεγαλώνει όσο
μικραίνουν οι συντελεστές του κλάσματος, αντανακλά την προσπάθεια ενσωμάτωσης της μη
συμβατής νέας γνώσης για τα κλάσματα, σε υπάρχουσες γνωστικές δομές για τους φυσικούς
αριθμούς. Με τον τρόπο αυτό δημιουργούνται συνθετικά μοντέλα και οι παρανοήσεις που
παρατηρούνται συστηματικά στις απαντήσεις των μαθητών.
Οι απαντήσεις που εμπίπτουν στο δεύτερο ερμηνευτικό πλαίσιο και αντιμετωπίζουν το
κλάσμα ως μέρος της μονάδας, σχετίζονται με τον τρόπο που τα κλάσματα διδάσκονται ως μέρος
κάποιας ποσότητας. Προκειμένου τα παιδιά να ξεπεράσουν τις αντιλήψεις αυτές, απαιτείται
δραστική αλλαγή και αναδιοργάνωση των εννοιολογικών δομών προκειμένου να υιοθετηθούν οι
επιστημονικές έννοιες.
Τα αποτελέσματα της συγκεκριμένης έρευνας ενισχύουν ευρήματα σχετικά με το ρόλο της
έννοιας της μονάδας στη σύνδεση φυσικών και ρητών αριθμών, καθώς επίσης δείχνουν πώς η
γνώση για τους φυσικούς αριθμούς αλλά και οι διαφορετικές ιδιότητες φυσικών και ρητών
δημιουργούν συνθετικά μοντέλα και παρανοήσεις που φαίνονται μέσα από τα συστηματικά λάθη
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και τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι μαθητές σχετικά με τα κλάσματα.
Μεταφορά μάθησης ως ένδειξη εννοιολογικής αλλαγής.

Βασισμένο στο Schwartz et

al. (2008).
Ως μεταφορά μάθησης προσδιορίζεται η αξιοποίηση γνώσης που έχει αποκτηθεί σε μία
κατάσταση, προκειμένου να αντιμετωπιστεί μία άλλη κατάσταση. Η μεταφορά της γνώσης έχει
άμεση σχέση με τις διαδικασίες της εννοιολογικής αλλαγής, εφόσον κατά τη διαδικασία αυτή, οι
νέες γνώσεις οικοδομούνται σε υπάρχοντα θεμέλια που έχουν δημιουργηθεί ως αποτέλεσμα
μάθησης.
Η μεταφορά γνώσης μάθησης, είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με το πλαίσιο σκέψης, καθώς το
περιβάλλον είναι δυνατόν να περιλαμβάνει τέτοιες δομικές αλλαγές που ανατροφοδοτούν και
αλλάζουν τις νοητές αναπαραστάσεις των ανθρώπων. Στις περιπτώσεις εννοιολογικής αλλαγής,
από τους Schwartz et al, (2008) χρησιμοποιείται ο ευρύτερος όρος καινοτομία (innovation) που
αναφέρεται σε νέες ιδέες και νέες υλικές δομές.
Τα κριτήρια για να προκύψει καινοτομία περιλαμβάνουν την αδυναμία να γίνουν
κατανοητά τα αποτελέσματα της καινοτομίας πριν προκύψουν οι αλλαγές και τη δυνατότητα
γενίκευσης των αποτελεσμάτων πέρα από τις συγκεκριμένες καταστάσεις που οδήγησαν στην
αρχική ανάπτυξη της καινοτομίας.
Η καινοτομία μπορεί να είναι ένα αποτέλεσμα ή μια διαδικασία. Ως αποτέλεσμα μπορεί να
προκύψει καθολική καινοτομία, όπου οι αλλαγές που πραγματοποιούνται ήταν άγνωστες πριν
σχεδόν σε όλο τον κόσμο, όπως η εφεύρεση του τηλεφώνου. Μπορεί ακόμη να
πραγματοποιηθούν μικρές καινοτομίες που είναι τοπικές και αφορούν ένα συγκεκριμένο
άνθρωπο. Οι μικρές καινοτομίες παρουσιάζονται ξανά και ξανά σε διαφορετικούς ανθρώπους,
όπως για παράδειγμα η αρχή διατήρησης του Piaget, ενώ αντίθετα οι καθολικές αποτελούν
σπάνια γεγονότα, με μικρή συχνότητα και αδυναμία πρόβλεψής τους.
Η καινοτομία ως διεργασία αναφέρεται στους μηχανισμούς που περιλαμβάνονται στην
αναδιοργάνωση της σκέψης ή του περιβάλλοντος. Η καθολική καινοτομία εξαιτίας της
σπανιότητάς της είναι δύσκολο να μελετηθεί και να αξιοποιηθεί. Οι μικρές καινοτομίες ωστόσο,
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που παρουσιάζονται συχνά και ανάμεσα σε πολλούς ανθρώπους, δίνουν τη δυνατότητα να
μελετηθούν οι διεργασίες από τις οποίες προκύπτουν, ώστε ιδανικά να μπορέσουν να
δημιουργηθούν οι συνθήκες για την ενθάρρυνση καθολικών καινοτομιών.
Η μέχρι τώρα έρευνα σχετικά με τη μεταφορά της γνώσης προσδιορίζει την κοντινή και την
μακρινή μεταφορά. Η κοντινή μεταφορά έχει να κάνει με τη μεταφορά που στηρίζεται στα
εξωτερικά χαρακτηριστικά των δύο περιστάσεων, ενώ η μακρινή μεταφορά έχει να κάνει με τα
ουσιώδη χαρακτηριστικά. Οι καινοτομίες εξ ορισμού στηρίζονται στη μακρινή μεταφορά.
Μία ακόμη διάκριση περιλαμβάνει την αυθόρμητη και την καθοδηγούμενη μεταφορά
γνώσης. Η καθοδηγούμενη μεταφορά γίνεται με την υπόδειξη των κατάλληλων αναλογιών, από
την πλευρά των δασκάλων, ενώ η αυθόρμητη μεταφορά γνώσης είναι αυτο-καθοδηγούμενη. Η
αυθόρμητη μεταφορά γνώσης παρατηρείται σπάνια ανάμεσα σε πολύ διαφορετικά πεδία ή
πλαίσια.
Το άρθρο των Schwartz et al, (2008) ασχολείται με δύο κύρια ερωτήματα σχετικά με τη
μεταφορά της γνώσης. Το πρώτο ερώτημα αφορά στο πώς η προϋπάρχουσα γνώση μπορεί να
στηρίξει τη δημιουργία νέας γνώσης. Στον προβληματισμό αυτό, η απάντηση δίνεται με δύο
διαφορετικές λύσεις. Η μία έχει να κάνει με τη μεταφορά γνώσης που στηρίζεται στην ομοιότητα,
ενώ η άλλη έχει να κάνει με τη δυναμική μεταφορά γνώσης.
Η μεταφορά γνώσης που στηρίζεται στην ομοιότητα περιλαμβάνει τις περιπτώσεις όπου οι
καλά οργανωμένες γνώσεις από μία περίπτωση χρησιμοποιούνται προκειμένου να ερμηνευθεί και
να αντιμετωπιστεί μία άλλη περίπτωση με νέο τρόπο. Η δυναμική μεταφορά γνώσης
περιλαμβάνει τις περιπτώσεις όπου το πλαίσιο και το περιβάλλον ενθαρρύνουν το συνδυασμό
στοιχείων και των ιδιοτήτων τους με σκοπό τη δημιουργία μιας νέας έννοιας από την αρχή.
Στη μεταφορά γνώσης που στηρίζεται στην ομοιότητα, οι άνθρωποι έχουν αποκτήσει
γνώση σε ένα πλαίσιο και είναι επαρκής για να εφαρμοστεί και σε κάποιο άλλο. Για να
πραγματοποιηθεί η μεταφορά γνώσης, πρέπει να γίνει αντιληπτή η ομοιότητα μεταξύ των δύο
πλαισίων. Η ομοιότητα στηρίζεται είτε σε επιφανειακά χαρακτηριστικά (surface features) ή σε
βαθειά χαρακτηριστικά (deep features). Η ομοιότητα που στηρίζεται σε επιφανειακά
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χαρακτηριστικά μπορεί να προκαλέσει αυτό που προσδιορίζεται ως αρνητική μεταφορά γνώσης.
Η ομοιότητα που στηρίζεται σε βαθειά χαρακτηριστικά περιλαμβάνει τις σχέσεις των
αντικειμένων σε κάθε πρόβλημα, τις κοινές αρχές ακόμη και αν τα προβλήματα φαίνονται εκ
πρώτης όψεως διαφορετικά.
Στη δυναμική μεταφορά γνώσης, επιχειρείται η ερμηνεία του πώς η προηγούμενη γνώση
μπορεί να δημιουργήσει έννοιες που προηγουμένως δεν υπήρχαν. Οι άνθρωποι συνδυάζουν
ιδιότητες στοιχείων και καταστάσεων προκειμένου να μάθουν μία νέα έννοια.
Οι διαφορές ανάμεσα στα δύο είδη μεταφοράς έχουν να κάνουν με το ρόλο της
προηγούμενης γνώσης, τον τρόπο με τον οποίο η μεταφορά γίνεται εφικτή και το ρόλο που έχει
το πλαίσιο στη μεταφορά. Πιο συγκεκριμένα, η μεταφορά γνώσης που στηρίζεται στην
ομοιότητα στηρίζεται σε καλώς σχηματισμένη προηγούμενη γνώση. Οι άνθρωποι
επαναπροσεγγίζουν τις νέες καταστάσεις υπό το πρίσμα αυτής της προηγούμενης γνώσης. Η
δυναμική μεταφορά αντίθετα, στηρίζεται σε γνώση σχετικά με τα στοιχεία που συμμετέχουν σε
μία κατάσταση, από την οποία μπορεί να προκύψει γνώση που θα είναι καλώς σχηματισμένη,
μετά τη διαδικασία της μεταφοράς.
Επιπλέον, η μεταφορά που στηρίζεται στην ομοιότητα, απαιτεί από τον άνθρωπο την
αναγνώριση της ομοιότητας, ενώ η δυναμική μεταφορά απαιτεί την αναγνώριση των σχέσεων και
των κοινών ιδιοτήτων ανάμεσα στις καταστάσεις. Τέλος στη μεταφορά βάσει ομοιότητας, το
περιβάλλον ενθαρρύνει απλά την αναγνώριση της ομοιότητας και της ανάκλησης της
προηγούμενης γνώσης, ενώ στη δυναμική μεταφορά, το περιβάλλον συσχετίζει διαφορετικά
στοιχεία της προηγούμενης γνώσης κατά την αλληλεπίδραση.
Το δεύτερο πρόβλημα που παρουσιάζεται στο άρθρο των Schwartz et al, (2008), έχει να
κάνει με το πρόβλημα της αδρανούς γνώσης (inertia problem). Το πρόβλημα αυτό εξετάζει το
γιατί αρκετές φορές ενώ η προηγούμενη γνώση υπάρχει, δεν αξιοποιείται για να αντιμετωπιστεί
μια νέα κατάσταση. Εξετάζει ακόμη το πώς η μεταφορά της προηγούμενης γνώσης μπορεί να
αποτελέσει εμπόδιο για τη μάθηση νέας γνώσης. Οι άνθρωποι μπορεί να μεταφέρουν
προηγούμενη γνώση για να υποστηρίξουν την αλλαγή, αλλά μπορεί να μεταφέρουν γνώση που
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εμποδίζει την αλλαγή. Ένα παράδειγμα αποτελεί η μάθηση των κλασμάτων. Η προηγούμενη
γνώση σχετικά με τους φυσικούς αριθμούς, μεταφέρεται σε προβλήματα σχετικά με κλάσματα,
εμποδίζοντας τη λύση τους. Η παρατήρηση αυτή ταιριάζει με όσα περιγράφονται από τους
(DeWolf & Vosniadou, 2011), για την προκατάληψη των ακέραιων αριθμών.
Στο άρθρο των Martin & Schwartz, (2005) εξετάστηκε η δυνατότητα μεταφοράς γνώσης
και πώς αυτή ενθαρρύνεται όταν οι μαθητές χρησιμοποιούν διαφορετικά υλικά για να λύσουν
προβλήματα πρόσθεσης κλασμάτων. Συγκρίνοντας την ομάδα των μαθητών που χρησιμοποίησε
μέρη από προσχηματισμένες πίτες με την ομάδα των μαθητών που χρησιμοποίησε πλακάκια ενός
μεγέθους, βρήκαν πως η δεύτερη ομάδα είχε καλύτερα αποτελέσματα και στα δύο είδη
μεταφοράς της γνώσης και προσάρμοσε το περιβάλλον προκειμένου να το αξιοποιήσει για τη
λύση των προβλημάτων.
Ερμηνείες του κλάσματος.

Η έννοια του κλάσματος έχει ήδη συνδεθεί από το 1976, με

διαφορετικές ερμηνείες. O Kieren, προτείνει πως η έννοια του κλάσματος αποτελείται από
διαφορετικές υποδομές, καθώς επίσης πως η κατανόηση γενικά της έννοιας του κλάσματος
απαιτεί την κατανόηση των επιμέρους ερμηνειών του. Αρχικά προτείνει ένα μοντέλο όπου η
ερμηνεία του κλάσματος ως μέρος-όλο αποτελεί την βασική ερμηνεία στην οποία στηρίζονται οι
υπόλοιπες ερμηνείες, που περιλαμβάνουν την ερμηνεία ως αναλογία, ως πηλίκο, ως χειρισμό και
ως μέτρηση, (Kieren, 1976 στο Charalambous & Pitta-Pantazi, 2007 και στο Pitkethly & Hunting,
1996). Αργότερα οι Behr, Lesh, Post, και Silver, (1983), προτείνουν πως η ερμηνεία ως μέρος-όλο
αποτελεί μια ξεχωριστή ερμηνεία στο ίδιο επίπεδο με τις υπόλοιπες και όχι σε ανώτερο.
Επιχειρώντας να εξερευνήσουν το μοντέλο που περιλαμβάνει τις ερμηνείες για το κλάσμα
οι Charalambous & Pitta-Pantazi, (2007), δημιούργησαν ένα τεστ που εξέταζε τις ξεχωριστές
ερμηνείες για το κλάσμα αλλά και τη σύνδεση που προτείνει το μοντέλο του Kieren ανάμεσα
στην ερμηνεία ως αναλογία και στην ισοδυναμία κλασμάτων, στην ερμηνεία ως χειρισμό και
στον πολλαπλασιασμό, στην ερμηνεία ως πηλίκο και τη λύση προβλημάτων και τέλος στην
ερμηνεία ως μέτρηση και την πρόσθεση κλασμάτων. Στο ίδιο μοντέλο όλες οι ερμηνείες
προτείνεται πως σχετίζονται με τη λύση προβλημάτων.
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Το τεστ που έφτιαξαν χορηγήθηκε σε 340 μαθητές Ε' τάξης και 306 μαθητές Στ' τάξης. Τα
αποτελέσματα από τα δεδομένα που συγκεντρώθηκαν, δεν ταιριάζουν με το μοντέλο που
προτείνεται από τον Kieren, ενώ πιο συγκεκριμένα, δεν βρέθηκαν στατιστικά σημαντικές
συσχετίσεις ανάμεσα στις ερμηνείες του κλάσματος και στη λύση προβλημάτων, δεν βρέθηκε
συσχέτιση ανάμεσα στην ερμηνεία ως μέτρηση και την πρόσθεση κλασμάτων καθώς επίσης
βρέθηκε πως εκτός από τη συσχέτιση ανάμεσα στα έργα εκτίμησης σε αριθμογραμμές και την
ερμηνεία ως μέτρηση, υπήρξε συσχέτιση ανάμεσα στα έργα αυτά και την ισοδυναμία κλασμάτων.
Επιπλέον τα αποτελέσματα επιβεβαίωσαν την υπόθεση πως η ερμηνεία ως μέρος-όλο
αποτελεί το θεμέλιο πάνω στο οποίο χτίζονται οι υπόλοιπες ερμηνείες και η βασική κατανόηση
της έννοιας του κλάσματος. Η ερμηνεία ως αναλογία παρουσίασε επίσης συσχέτιση με την
ισοδυναμία κλασμάτων, (Charalambous & Pitta-Pantazi, 2007).
Εξετάζοντας την έρευνα σχετικά με τις ερμηνείες του κλάσματος και τα γνωστικά σχήματα
που συμμετέχουν σε αυτές, οι Pitkethly & Hunting, (1996), περιγράφουν τέσσερεις δομικούς
μηχανισμούς για την οικοδόμηση γνώσης για την έννοια των ρητών αριθμών: Σχήματα για τους
ακέραιους αριθμούς, (whole number schemes), σχήματα καταμερισμού, (partitioning schemes),
σχήματα μέτρησης, (measuring schemes) και σχήματα ισοδυναμίας, (equivalence schemes). Στα
σχήματα για τους ακέραιους αριθμούς, τα παιδιά χρησιμοποιούν την καταμέτρηση των αριθμών
για να αναγνωρίσουν τις διακριτές επαναλαμβανόμενες μονάδες και έπειτα τα συνδέουν με τη
διαίρεσε. Στα σχήματα καταμερισμού αναγνωρίζονται τα σχήματα διαίρεσης σε δύο, (halving),
ίσου καταμερισμού, (dealing) και διπλώματος ή διαχωρισμού, (folding or splitting). Στα σχήματα
μέτρησης, τα παιδιά μέσα από ποσοτικές συγκρίσεις συνδυάζουν κλασματικές μονάδες και
βλέπουν τα κλάσματα ως τμήματα ή μέτρα ανεξάρτητα από την καταμέτρηση. Στα σχήματα
ισοδυναμίας τέλος, τα παιδιά συνθέτουν κλασματικές μονάδες για να δημιουργήσουν μια νέα
μονάδα που ισούται με το άθροισμα των μερών, (Pitkethly & Hunting, 1996).
Ειδικότερα η ερμηνεία του κλάσματος ως μέτρηση περιλαμβάνει όλες τις πλευρές της
μέτρησης, όπως τον προσδιορισμό της μονάδας, τον καθορισμό κάποιου μήκους και τη μέτρηση
μιας ποσότητας χρησιμοποιώντας τη μονάδα και τις μονάδες που προκύπτουν από τις διαδοχικές
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διαιρέσεις της μονάδας, (Lamon, 2012).

Εξωτερικές αναπαραστάσεις για το κλάσμα
Ο ρόλος των εξωτερικών αναπαραστάσεων στην κατανόηση μαθηματικών εννοιών έχει
αποτελέσει αντικείμενο συζήτησης. Ενώ ορισμένοι ερευνητές παρατηρούν πως δεν είναι δυνατόν
μία συγκεκριμένη εξωτερική αναπαράσταση να αναπαραστήσει πλήρως μία αφηρημένη
μαθηματική ιδέα, (Clements & McMillen, 1996, στο Vamvakoussi & Vosniadou, 2007), η θεωρία
πλαισίου για την εννοιολογική αλλαγή και πιο συγκεκριμένα η Vosniadou και οι συνεργάτες της
σημειώνουν πως η επίδραση των εξωτερικών αναπαραστάσεων μπορεί να αναλυθεί μέσα σε ένα
κονστρουκτιβιστικό πλαίσιο, όπου οι εξωτερικές αναπαραστάσεις ερμηνεύονται με βάση τις
προηγούμενες γνώσεις των μαθητών, (Vamvakoussi & Vosniadou, 2007).
Όταν οι μαθητές έρχονται αντιμέτωποι με την έννοια του κλάσματος, στο σχολικό πλαίσιο,
συχνά χρησιμοποιούν την εξωτερική αναπαράσταση του κυκλικού διαγράμματος, με τη μορφή
μιας πίτσας, μιας τούρτας ή μιας πίτσας που πρέπει να χωριστεί σε ίσα μέρη και από τα οποία
παίρνουμε κάποια.
Η εξωτερική αναπαράσταση της πίτας αποτελεί μία αναπαράσταση που οι μαθητές
μπορούν εύκολα να κατανοήσουν. Η πίτα αναπαριστά αντικείμενα από την καθημερινή ζωή και
μπορεί εύκολα να συσχετίσει την προηγούμενη γνώση των μαθητών με τις νέες έννοιες. Η πίτα
αναπαριστά πάντα τη μονάδα και χωρίζεται σε ίσα μέρη, ενώ δεν δέχεται επιπλέον υποδιαιρέσεις.
Τα μέρη στα οποία χωρίζεται είναι μεταξύ τους διακριτά και το κλάσμα τελικά γίνεται αντιληπτό
ως το μέρος που παίρνουμε από το όλο, (Bright et al. 1988; Martin & Schwartz, 2005).
Από την άλλη πλευρά, οι μαθητές έχουν ήδη αξιοποιήσει την εξωτερική αναπαράσταση της
αριθμογραμμής για τους φυσικούς αριθμούς, ενώ στο σχολικό πλαίσιο η ίδια αναπαράσταση
σπάνια χρησιμοποιείται για τα κλάσματα και τους ρητούς αριθμούς. Ήδη από την Larson, (1979)
έγινε σύγκριση μοντέλων που αναπαριστούν την ερμηνεία του κλάσματος ως μέρος-όλο, όπως
για παράδειγμα κυκλικά διαγράμματα, πίτες με μοντέλα που αντανακλούν την ερμηνεία ως
μέτρηση. Από τις έρευνες της Larson, (1979) παρατηρούνται οι δυσκολίες των μαθητών να βρουν
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σημεία στην αριθμογραμμή που να αναπαριστούν κλάσματα, δυσκολίες που δεν αντιμετώπιζαν οι
μαθητές όταν έπρεπε να χρησιμοποιήσουν ένα μοντέλο που αντιπροσωπεύει την ερμηνεία ως
μέρος-όλο. Επιπλεόν, ενώ οι μαθητές μπορούσαν να αξιοποιήσουν μοντέλα μέρους-όλο και
μοντέλα αριθμογραμμής με την ίδια ευκολία όταν η ποσότητα που αναπαριστούσαν ήταν ίση με
τη μονάδα, όταν όμως ασχολούνταν με αριθμογραμμές που έδειχναν ποσότητες μεγαλύτερες της
μονάδας, αγνοούσαν την κλίμακα και αντιμετώπιζαν ολόκληρη την αριθμογραμμή σαν να δείχνει
μόνο τη μονάδα, (Larson, 1979).
Η αριθμογραμμή ωστόσο έχει χαρακτηριστικά που μπορούν να υποστηρίξουν τους μαθητές
να κατανοήσουν ιδιότητες της έννοιας του κλάσματος με τις οποίες οι μαθητές αντιμετωπίζουν
δυσκολίες. Πιο συγκεκριμένα η εξωτερική αναπαράσταση της αριθμογραμμής μπορεί στο ίδιο
διάστημα να αναπαριστά τη μονάδα αλλά και διαφορετικές ποσότητες, μικρότερες ή μεγαλύτερες
της μονάδας. Μπορεί να γίνει διαίρεση της μονάδας σε ίσα μέρη αλλά και ταυτόχρονες
υποδιαιρέσεις όλων των επαναλαμβανόμενων μονάδων. Κάτι τέτοιο βοηθάει τους μαθητές να
δουν τη σχέση μεταξύ των διαφορετικών ποσοτήτων και να εξάγουν τελικά συμπεράσματα για
τις ιδιότητες της έννοιας του κλάσματος και πιο συγκεκριμένα για τη σχέση του αριθμητή με τον
παρονομαστή αλλά και πώς μπορούν διαφορετικά κλάσματα να αναπαριστούν το ίδιο μέγεθος. Η
αριθμογραμμή ακόμη, αποτελεί ένα συνεχές μοντέλο, όπου δεν υπάρχουν σταθεροί διαχωρισμοί,
ενώ αποκτά νόημα μέσα από τα σύμβολα τα οποία χρησιμοποιούνται. Μπορεί να εξυπηρετήσει
τέλος τη συσχέτιση αναλογικών και συμβολικών αναπαραστάσεων, (Bright et al. 1988).
Όπως έχει αναφερθεί και προηγουμένως, η εξωτερική αναπαράσταση της πίτας, εξαιτίας
των ιδιοτήτων της έχει συνδεθεί με την ερμηνεία του κλάσματος ως μέρος-όλο. Η ερμηνεία αυτή
αποτελεί θεμέλιο για την ανάπτυξη της έννοιας του κλάσματος, η οποία ωστόσο δεν μπορεί να
γίνει πλήρως κατανοητή εάν δεν αναπτυχθούν και οι υπόλοιπες ερμηνείες. Η εξωτερική
αναπαράσταση της αριθμογραμμής, εξαιτίας των ιδιοτήτων της έχει συνδεθεί με την ερμηνεία
του κλάσματος ως μέτρηση, (Behr et al. 1983; Kieren, 1980). Η εξωτερική αναπαράσταση της
αριθμογραμμής συνολικά αναπαριστά καλύτερα τους ρητούς αριθμούς. Αυτό οφείλεται στο ότι
μπορεί να δώσει έμφαση στις ιδιότητες των ρητών όπως για παράδειγμα στο ότι ανάμεσα σε δύο
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ρητούς υπάρχουν άπειροι αριθμοί, στην πυκνότητα και στην μη πληρότητα, (Behr et al. 1983;
Vamvakoussi & Vosniadou, 2004, 2007).
Η ερμηνεία που έχουν διαμορφώσει οι μαθητές μπορεί να ελεγχθεί με τη δυνατότητα που
έχουν να χειρίζονται τις αντίστοιχες κάθε φορά εξωτερικές αναπαραστάσεις, αλλά και με
χειρισμούς σε αντίστοιχες νοητικές αναπαραστάσεις, προκειμένου να λύσουν προβλήματα.
(Lamon, 2012). Σύμφωνα με την περιγραφή της Lamon, οι μαθητές που έχουν αναπτύξει την
ερμηνεία του κλάσματος ως Μέρος-όλο, μπορούν να αναγνωρίσουν ένα κλάσμα σε ένα κυκλικό
διάγραμμα και να φτιάξουν το κυκλικό διάγραμμα έτσι ώστε να δείξουν σωστά το κλάσμα.
Μπορούν ακόμη να αναλύσουν ένα κλάσμα στις κλασματικές μονάδες από τις οποίες
αποτελείται, καθώς επίσης μπορούν να προσθέσουν επαναλαμβανόμενα ή να πολλαπλασιάσουν
την κλασματική μονάδα, προκειμένου να βρουν το κλάσμα που ζητείται.
Οι μαθητές που έχουν αναπτύξει την ερμηνεία του κλάσματος ως Μέτρηση μπορούν να
δείξουν το σημείο/διάστημα που δείχνει το κλάσμα στην αριθμογραμμή και να επιμερίσουν την
αριθμογραμμή προκειμένου να δείξουν το κλάσμα. Μπορούν ακόμη να αναλύσουν και να
συνθέσουν το κλάσμα χρησιμοποιώντας την κλασματική μονάδα, ενώ μπορούν ακόμη να
μετρήσουν έναν ακέραιο με ένα κλάσμα ή ένα κλάσμα με ένα κλάσμα, (π.χ. πόσο είναι το
5, πόσο είναι το

1
7

του

3
4

3
4

του

κ.α.), (Lamon, 2012).

Οι δραστηριότητες που σχετίζονται με το χειρισμό του κλάσματος έχουν να κάνουν με τον
καταμερισμό της ποσότητας σε ίσα μέρη, όταν πρόκειται για την ερμηνεία ως Μέρος-όλο, ενώ
όταν πρόκειται με την ερμηνεία ως Μέτρηση βασικό ρόλο έχει η δραστηριότητα των διαδοχικών
διαιρέσεων της ποσότητας.

Παρούσα μελέτη
Από την προηγούμενη βιβλιογραφία σημειώνονται οι δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι
μαθητές ως προς την ανάπτυξη της έννοιας του κλάσματος, που οφείλονται στις διαφορετικές
ιδιότητες των ακέραιων και των κλασματικών αριθμών και στη δυσκολία των μαθητών να
κατανοήσουν την έννοια της πυκνότητας των ρητών αριθμών, (Vamvakoussi & Vosniadou, 2004,
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2007, 2010), στην Προκατάληψη των Ακέραιων αριθμών, (DeWolf & Vosniadou, 2010;
Vamvakoussi & Vosniadou, 2010). Η ανάπτυξη επίσης της έννοιας του κλάσματος περιγράφεται
μέσα από ερμηνευτικά πλαίσια από τις Stafylidou & Vosniadou, (2004), δείχνοντας πώς οι
μαθητές αρχικά αντιλαμβάνονται το κλάσμα σαν δύο ανεξάρτητους ακέραιους αριθμούς, ενώ οι
πιο ανεπτυγμένες αντιλήψεις τους για το κλάσμα αντιμετωπίζουν το κλάσμα σαν σχέση μεταξύ
του αριθμητή και του παρονομαστή.
Αξιοποιώντας την προηγούμενη έρευνα, στην παρούσα εργασία, δημιουργήθηκε με χρήση
της πλατφόρμας Cognitive Tutor Authoring Tools, μια διδακτική παρέμβαση όπου οι μαθητές
στις πειραματικές συνθήκες εξασκήθηκαν στην αντιστοίχιση και κατασκευή εξωτερικών και
συμβολικών αναπαραστάσεων για το κλάσμα. Στον πειραματικό σχεδιασμός προστέθηκε και η
συνθήκη ελέγχου, όπου οι μαθητές δεν πήραν μέρος στην παρέμβαση.
Η σειρά των προβλημάτων με τα οποία οι μαθητές ασχολήθηκαν, στηρίχθηκε στα
ερμηνευτικά μοντέλα που περιγράφουν την ανάπτυξη της έννοιας του κλάσματος από τις
Stafylidou & Vosniadou, (2004). Με τον τρόπο αυτό οι μαθητές μπορούσαν να ξεπεράσουν
παρανοήσεις που δημιουργούνται, όπως για παράδειγμα, ενώ αρχικά πιστεύουν πως από δύο
ομώνυμα κλάσματα μεγαλύτερο είναι εκείνο με τον μεγαλύτερο αριθμητή και οδηγούνται σε
συμπεράσματα πως μεγαλύτερο είναι το κλάσμα με τους μεγαλύτερους συντελεστές, αργότερα
πιστεύουν πως μεγαλύτερο είναι το κλάσμα με τους μικρότερους συντελεστές. Δοκιμάζοντας
μέσα από τα προβλήματα που λύνουν διαδοχικά αυτές τις αντιλήψεις οδηγούνται στην
κατανόηση πως το κλάσμα αποτελεί μια σχέση μεταξύ αριθμητή και παρονομαστή.
Κατά τη μάθηση της έννοιας του κλάσματος, οι μαθητές χρησιμοποιούν κατά κύριο λόγο
χωρικά μοντέλα και ιδιαίτερα εξωτερικές αναπαραστάσεις που αναφέρονται σε πίτες, τούρτες,
πίτσα. Τα μοντέλα αυτά όπως ήδη αναφέρθηκε είναι πιο εύκολα κατανοητά αλλά περιορίζουν
σημαντικές πλευρές της έννοιας του κλάσματος. Από την άλλη πλευρά το μοντέλο της
αριθμογραμμής, εξαιτίας των ιδιοτήτων του μπορεί να βοηθήσει τους μαθητές να δουν πλευρές
του κλάσματος που δεν γίνονται αλλιώς κατανοητές και πώς οι ιδιότητες των ακέραιων αριθμών
δεν εφαρμόζονται στους ρητούς, ξεπερνώντας παρανοήσεις που στέκονται εμπόδιο στην
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κατανόηση της έννοιας του κλάσματος, (Behr et al, Vamvakoussi & Vosniadou, 2010)*.
Οι εξωτερικές αναπαραστάσεις που χρησιμοποιήθηκαν στην παρούσα εργασία ήταν η
αναπαράσταση της πίτας και η αναπαράσταση της αριθμογραμμής. Περιμένουμε σύμφωνα με
την προηγούμενη έρευνα, η εξωτερική αναπαράσταση της αριθμογραμμής, αν και είναι πιο
δύσκολα κατανοητή στους μαθητές, να τους βοηθήσει στην κατανόηση πιο ανεπτυγμένων
εννοιών σχετικών με τους ρητούς αριθμούς, όπως η πυκνότητα καθώς και χαρακτηριστικών του
κλάσματος.
Στις προηγούμενες έρευνες σημειώνεται επίσης πως το κλάσμα αποτυπώνεται με
διαφορετικές ερμηνείες, με την ερμηνεία ως Μέρος-όλο να αποτελεί θεμελιώδη ερμηνεία για την
έννοια του κλάσματος και τις ερμηνείες ως Αναλογία, ως Χειρισμό, ως Πηλίκο και ως Μέτρηση
να αποτελούν πιο ανεπτυγμένες αλλά αναγκαίες ερμηνείες για την ουσιαστική ανάπτυξη της
ερμηνείας για το κλάσμα, (Charalambous & Pitta-Pantazi, 2007).
Από τις ερμηνείες του κλάσματος, η ερμηνεία ως Μέρος-όλο έχει συνδεθεί με τα χωρικά
μοντέλα και κυρίως με την εξωτερική αναπαράσταση της πίτας, ενώ η ερμηνεία ως Μέτρηση έχει
συνδεθεί με την εξωτερική αναπαράσταση της αριθμογραμμής, (Charalambous & Pitta-Pantazi,
2007). Στην παρούσα εργασία, δημιουργήθηκε για τους μαθητές ένα πλαίσιο αντίστοιχο με κάθε
ερμηνεία. Οι μαθητές που χρησιμοποίησαν την εξωτερική αναπαράσταση της πίτας έλυσαν τα
προβλήματα στο πλαίσιο της ερμηνείας ως Μέρος-όλο, ενώ οι μαθητές που χρησιμοποίησαν την
εξωτερική αναπαράσταση της αριθμογραμμής έλυσαν τα προβλήματα στο πλαίσιο της ερμηνείας
ως Μέτρηση.

Υποθέσεις
Όπως έχει ήδη αναφερθεί, σκοπός της εργασίας ήταν η πειραματική διερεύνηση των
υποθέσεων πως οι συμμετέχοντες στις πειραματικές συνθήκες που πήραν μέρος στην παρέμβαση
και εξασκήθηκαν με τις εξωτερικές αναπαραστάσεις, θα έχουν καλύτερες επιδόσεις στο συνολικό
άθροισμα των έργων στο post-test σε σχέση με το pretest, από την συνθήκη ελέγχου που δεν πήρε
μέρος στην παρέμβαση.
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Σύμφωνα με όσα έχουν σημειωθεί για τις ιδιότητες της εξωτερικής αναπαράστασης της
πίτας και της αριθμογραμμής, περιμένουμε οι μαθητές που χρησιμοποίησαν την εξωτερική
αναπαράσταση της αριθμογραμμής να έχουν καλύτερες επιδόσεις στο συνολικό άθροισμα στο
post-test σε σχέση με το pretest, από την πειραματική συνθήκη που χρησιμοποίησε την εξωτερική
αναπαράσταση της πίτας
Ακόμη περιμένουμε οι πειραματικές συνθήκες να έχουν μεγαλύτερη βελτίωση στο
συνολικό άθροισμα των έργων εννοιολογικής γνώσης στο post-test σε σχέση με το pretest, ως
αποτέλεσμα της εξάσκησης με εξωτερικές αναπαραστάσεις. Ανάμεσα στις πειραματικές
συνθήκες περιμένουμε οι μαθητές που χρησιμοποίησαν την αριθμογραμμή να έχουν καλύτερες
επιδόσεις στο συνολικό άθροισμα των έργων εννοιολογικής γνώσης από το pretest στο post-test
σε σχέση με τους μαθητές που χρησιμοποίησαν την πίτα.
Στα έργα μεταφοράς της μάθησης και για τις δύο πειραματικές συνθήκες, περιμένουμε να
παρατηρηθεί βελτίωση στις επιδόσεις των συμμετεχόντων από το pretest στο post-test και στα
έργα μεταφοράς της μάθησης μόνο για την ομάδα που χρησιμοποίησε την πίτα και μόνο για την
ομάδα που χρησιμοποίησε την αριθμογραμμή περιμένουμε οι συμμετέχοντες στην ομάδα της
αριθμογραμμής να έχουν μεγαλύτερη βελτίωση σε περισσότερα έργα μεταφοράς σε σχέση με
τους συμμετέχοντες στην ομάδα που χρησιμοποίησε την πίτα.
Σύμφωνα ακόμη με την προηγούμενη έρευνα περιμένουμε πως οι διαφορετικές εξωτερικές
αναπαραστάσεις θα ενισχύουν διαφορετικές ερμηνείες για το κλάσμα και πιο συγκεκριμένα πως
η ομάδα που πήρε μέρος στην παρέμβαση χρησιμοποιώντας την εξωτερική αναπαράσταση της
πίτας, θα έχει καλύτερες επιδόσεις στο post-test σε σχέση με το pretest στα έργα Ελέγχου
Ερμηνείας ως Μέρος-όλο, ενώ η ομάδα που χρησιμοποίησε τις αριθμογραμμές θα έχεις
καλύτερες επιδόσεις στο post-test σε σχέση με το pretest στα έργα Ελέγχου Ερμηνείας ως
Μέτρηση.
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Πειραματική Διαδικασία
Συμμετέχοντες
Οι συμμετέχοντες ήταν 80 μαθητές Στ' Δημοτικού, από τους οποίους 45 ήταν αγόρια και 35
ήταν κορίτσια, με μέσο όρο ηλικίας 12,2 έτη. Από το σύνολο των συμμετεχόντων, οι 25
συγκεντρώθηκαν από το πρώτο σχολείο, 5ο Χαλανδρίου, οι 22 από το δεύτερο, 12ο Χαλανδρίου
και οι 33 από το τρίτο σχολείο, 14ο Χαλανδρίου.
Εργαλεία
Εργαλείο αξιολόγησης της κατανόησης της έννοιας του κλάσματος. Το εργαλείο
αξιολόγησης της κατανόησης της έννοιας του κλάσματος, (Ιγγλέση, 2013), χρησιμοποιήθηκε σε
δύο ισοδύναμες εκδοχές ως pretest και ως post-test. Η δομή του εργαλείου περιλαμβάνει
ερωτήσεις πράξεων ακέραιων αριθμών, προβλήματα πολλαπλασιασμού και διαίρεσης ακέραιων
και κλασματικών αριθμών, σύγκριση κλασμάτων, πράξεις κλασμάτων, ερωτήσεις ισοδυναμίας
κλασμάτων, ασκήσεις τοποθέτησης κλάσματος σε αριθμογραμμή, ασκήσεις αντιστοίχισης
συμβολικών αναπαραστάσεων με πίτες και ερωτήσεις κατηγοριοποίησης ακέραιων και
κλασματικών αριθμών. Προστέθηκαν ακόμη προβλήματα Ελέγχου της Ερμηνείας για το κλάσμα.
Τα έργα του εργαλείου αξιολόγησης διακρίνονται σε έργα διαδικαστικής γνώσης, όπου
περιλαμβάνονται τα έργα Πράξεις ακεραίων και Πράξεις κλασμάτων και σε έργα εννοιολογικής
γνώσης, όπου περιλαμβάνονται τα έργα Λεκτικά προβλήματα, Σύγκριση κλασμάτων,
Ισοδυναμία, Κατηγοριοποίηση, Εκτίμηση σε αριθμογραμμή, Εκτίμηση σε πίτα (ζωγράφισε) και
Εκτίμηση σε πίτα (γράψε) καθώς και τα προβλήματα Ελέγχου Ερμηνείας του κλάσματος ως
Μέρος-όλο και ως Μέτρηση. Τα έργα διαδικαστικής γνώσης και από τα έργα εννοιολογικής
γνώσης τα Λεκτικά προβλήματα, Σύγκριση κλασμάτων, Ισοδυναμία και Κατηγοριοποίηση
αποτελούν έργα μεταφοράς της μάθησης και για τις δύο πειραματικές ομάδες. Τα έργα Εκτίμηση
σε αριθμογραμμή και Ελέγχου Ερμηνείας ως Μέτρηση αποτελεί έργο μεταφοράς της μάθησης
για την ομάδα που χρησιμοποίησε την πίτα, ενώ τα έργα Εκτίμησης σε πίτα (ζωγράφισε, γράψε)
και Ελέγχου Ερμηνείας ως Μέρος-όλο αποτελούν έργο μεταφοράς της μάθησης μόνο για την
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ομάδα που χρησιμοποίησε την αριθμογραμμή, (Πίνακας 1).
Από τα έργα διαδικαστικής γνώσης, το έργο Πράξεις ακεραίων περιλαμβάνει οχτώ
ασκήσεις πράξεων ακεραίων και πιο συγκεκριμένα δύο πράξεις διαίρεσης, δύο πράξεις
πρόσθεσης, δύο πράξεις αφαίρεσης και δύο πολλαπλασιασμού, όπου η μία από τις δύο πράξεις
για κάθε είδος πράξης, είναι αρκετά εύκολη, όπως για παράδειγμα πρόσθεση που δεν χρειάζεται
κρατούμενα, ενώ η άλλη πράξη είναι σχετικά πιο δύσκολη, όπως για παράδειγμα
πολλαπλασιασμός δύο τριψήφιων αριθμών.
Το έργο Πράξεις κλασμάτων, αποτελείται από οχτώ πράξεις μεταξύ κλασμάτων, η επιλογή
των οποίων ακολουθεί τα κριτήρια τόσο της ενότητας πράξεων με ακέραιους αριθμούς, όσο και
των κριτηρίων που μας προσφέρουν τα στάδια ανάπτυξης της έννοιας του κλάσματος, (Stafilidou
& Vosniadou, 2004) και η θεωρία της Προκατάληψης των Ακέραιων Αριθμών, (DeWolf &
Vosniadou, 2011).
Από τα έργα εννοιολογικής γνώσης, στο έργο Λεκτικά προβλήματα, οι μαθητές καλούνται
να λύσουν τέσσερα προβλήματα, από τα οποία το ένα είναι πρόβλημα διαίρεσης ακεραίων και το
άλλο διαίρεσης ακέραιου με κλάσμα, καθώς επίσης τα δύο επόμενα περιλαμβάνουν ένα
πρόβλημα πολλαπλασιασμού ακεραίων και ένα πρόβλημα πολλαπλασιασμού ακέραιου με
κλάσμα.
Η Σύγκριση κλασμάτων, περιλαμβάνει συγκρίσεις μεταξύ δέκα ζευγαριών κλασμάτων. Η
επιλογή των κλασμάτων έγινε με βάση τα στάδια ανάπτυξης της έννοιας του κλάσματος, όπως
περιγράφονται από τις Stafilidou & Vosniadou, (2004).
Ανάμεσα στα δέκα ζεύγη κλασμάτων επομένως, παρουσιάζονται ζεύγη ομώνυμων
κλασμάτων, ζεύγη κλασμάτων με όμοιο αριθμητή και διαφορετικό παρονομαστή και ζεύγη με
διαφορετικούς συντελεστές. Ιδιαίτερα η επιλογή των κλασμάτων καθορίστηκε περαιτέρω από
την Προκατάληψη των Ακέραιων Αριθμών, Whole Number Bias, όπως χαρακτηρίζεται από τις
DeWolf & Vosniadou, (2011). Βάσει αυτού του θεωρητικού πλαισίου, στην τρίτη ενότητα του
εργαλείου περιλαμβάνονται επιπλέον ζεύγη κλασμάτων με διαφορετικούς συντελεστές, όπου σε
ορισμένα ζεύγη οι συντελεστές του μεγαλύτερου κλάσματος είναι και μεγαλύτεροι ως φυσικοί
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αριθμοί, ενώ σε άλλα οι συντελεστές σαν φυσικοί αριθμοί είναι μεγαλύτεροι, το κλασματικό
μέγεθος όμως είναι μικρότερο.
Στο έργο Ισοδυναμίας, περιλαμβάνονται δέκα ερωτήσεις ισοδυναμίας κλασμάτων, όπου τα
υποκείμενα αποφασίζουν εάν οι συμμετέχοντες αποφασίζουν αν τα κλάσματα είναι ισοδύναμα ή
διαφορετικά. Στην ενότητα αυτή παρουσιάζονται ζεύγη κλασμάτων που για να βρεθεί η
ισοδυναμία τους χρειάζεται πολλαπλασιασμός ή διαίρεση των συντελεστών με τον ίδιο κάθε
φορά αριθμό, ζεύγη κλασμάτων που είναι εμφανώς διαφορετικά μεταξύ τους, ζεύγη που οι
συντελεστές κάθε κλάσματος έχουν ίδια διαφορά μεταξύ τους όπως οι συντελεστές του άλλου
κλάσματος και ζεύγη κλασμάτων που αν και με την στρατηγική πολλαπλασιασμού ή διαίρεσης
δεν οδηγούν στο συμπέρασμα της ισοδυναμίας, είναι όμως στην πραγματικότητα ισοδύναμα.
Το έργο Κατηγοριοποίηση περιλαμβάνει τέσσερις ερωτήσεις κατηγοριοποίησης. Σε κάθε
ερώτηση δίνεται ένα κλάσμα και δύο ομάδες με τρεις αριθμούς, ακέραιους, δεκαδικούς ή/και
κλάσματα. Οι συμμετέχοντες πρέπει να επιλέξουν σε ποια από τις δύο ομάδες ανήκει το κλάσμα
που δίνεται. Από τις τέσσερις ερωτήσεις, η μία περιλαμβάνει ένα κλάσμα με μία ομάδα ακεραίων
και μία κλασμάτων, όπου η διάκριση αναμένεται να είναι σχετικά εύκολη. Η επόμενη ερώτηση
περιλαμβάνει ένα κλάσμα με μία ομάδα ισοδύναμων και μία ομάδα διαφορετικών κλασμάτων. Η
τρίτη ερώτηση περιλαμβάνει ένα κλάσμα μικρότερο της μονάδας με μία ομάδα δεκαδικών και
ενός ισοδύναμου και μία άλλη ομάδα κλασμάτων και ενός δεκαδικού που έχουν ίδιο αριθμητικό
μέγεθος με το κλάσμα που δίνεται. Η τέταρτη ερώτηση περιλαμβάνει ένα κλάσμα μεγαλύτερο
της μονάδας με μία ομάδα κλασμάτων διαφορετικών από το κλάσμα που δίνεται και μια ομάδα
ακέραιου, δεκαδικού και κλάσματος με ίδιο αριθμητικό μέγεθος με το κλάσμα που δίνεται. Η
δυσκολία των ερωτήσεων αυξάνει διαδοχικά από την πρώτη ως την τέταρτη ερώτηση.
Από τα έργα εννοιολογικής γνώσης και ειδικότερα μεταφοράς της μάθησης για την ομάδα
που χρησιμοποίησε την πίτα, στο έργο Εκτίμηση σε αριθμογραμμή δίνονται τέσσερις
αριθμογραμμές με προσημειωμένο το σημείο μηδέν και ένα κλάσμα. Ζητείται από τους
συμμετέχοντες να τοποθετήσουν στην αριθμογραμμή τη μονάδα, ένα ομώνυμο μικρότερο της
μονάδας κλάσμα, ένα ομώνυμο μεγαλύτερο της μονάδας κλάσμα και ένα ετερώνυμο με
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παρονομαστή υποπολλαπλάσιο του παρονομαστή του κλάσματος που δίνεται. Από τις ερωτήσεις
της ενότητας αυτής, η τοποθέτηση της μονάδας και η τοποθέτηση του ετερώνυμου κλάσματος,
αναμένεται να δυσκολέψουν τους συμμετέχοντες περισσότερο από τις άλλες δύο.
Στην ενότητα για τον έλεγχο μεταφοράς της μάθησης για την ομάδα που χρησιμοποίησε
την αριθμογραμμή, το έργο Εκτίμηση σε πίτα (ζωγράφισε), αποτελείται από τέσσερις ερωτήσεις
όπου δίνεται η αναπαράσταση μιας χωρισμένης κάθε φορά πίτας και ζητείται από τους
συμμετέχοντες να χρωματίσουν στην πίτα τη μονάδα, ένα ομώνυμο κλάσμα μικρότερο της
μονάδας, ένα ομώνυμο κλάσμα μεγαλύτερο της μονάδας και ένα ετερώνυμο κλάσμα, του οποίου
ο παρονομαστής είναι υποπολλαπλάσιο του παρονομαστή που δείχνει η πίτα. Οι ερωτήσεις όπου
ζητείται να φτιάξουν το κλάσμα που δείχνει τη μονάδα και το κλάσμα που είναι μεγαλύτερο της
μονάδας, αναμένεται να δυσκολέψουν τους συμμετέχοντες περισσότερο από τις άλλες δύο.
Στο έργο Εκτίμηση σε πίτα (γράψε), οι συμμετέχοντες καλούνται να γράψουν το κλάσμα
που δείχνει κάθε πίτα από τέσσερις ερωτήσεις. Οι πίτες που παρουσιάζονται είναι χωρισμένες σε
μέρη και έχουν χρωματισμένα τόσα μέρη όσα αντιστοιχούν στον αριθμητή που ζητείται.
Προβλήματα Ελέγχου Ερμηνείας.

Για τον έλεγχο της ερευνητικής υπόθεσης που αφορά

στην ενίσχυση διαφορετικής ερμηνείας για το κλάσμα με χρήση διαφορετικής εξωτερικής
αναπαράστασης διαμορφώθηκαν αντιπροσωπευτικά προβλήματα σχετικά με τις ερμηνείες του
κλάσματος ως "Μέρος-όλο" και ως Μέτρηση. Όπως έχει ήδη σημειωθεί, ευρήματα συσχετίζουν
την εξωτερική αναπαράσταση του κυκλικού διαγράμματος - πίτας με την ερμηνεία του
κλάσματος ως μέρος-όλο και την εξωτερική αναπαράσταση της αριθμογραμμής με την ερμηνεία
του κλάσματος ως μέτρηση, (Charalambous & Pitta-Pantazi, 2007).
Στο τέλος του pretest, δόθηκαν στους συμμετέχοντες τέσσερα προβλήματα. Στηριζόμενοι
στο έργο της Lamon, δημιουργήσαμε δύο προβλήματα που αναφέρονταν στην ερμηνεία του
κλάσματος ως μέρος-όλο και χρησιμοποιούσαν αναπαραστάσεις όμοιες με πίτες (πίτσα, τούρτα)
και άλλα δυο αφορούσαν την ερμηνεία του κλάσματος ως Μέτρηση και χρησιμοποιούσαν
αναπαραστάσεις όμοιες με αριθμογραμμές (απόσταση, κορδέλα), (Lamon, 2012). Το ένα
πρόβλημα από τα δύο κάθε κατηγορίας απαιτούσε σύγκριση δύο κλασμάτων και το άλλο
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πρόβλημα στη μία περίπτωση απαιτούσε οι μαθητές να βρουν το κλάσμα που έδειχνε το μέρος
από το σύνολο και στην άλλη περίπτωση να μετρήσουν έναν ακέραιο αριθμό με ένα κλάσμα,
(Πίνακας 2).
Στο τέλος του post-test δόθηκαν στους συμμετέχοντες προβλήματα που επιλέχθηκαν με τα
ίδια ακριβώς κριτήρια αλλά με διαφοροποίηση στη διατύπωση και τους χαρακτήρες που
περιγράφουν.
Πλατφόρμα για την παρέμβαση.

Γενικά χαρακτηριστικά - Πλατφόρμα. Οι μαθητές που

τυχαία εντάχθηκαν στις συνθήκες χρήσης εξωτερικών αναπαραστάσεων, έγιναν χρήστες στο
ηλεκτρονικό σχολείο "Fractions UOA School" και συμμετείχαν στο μάθημα "Fractions". Το
μάθημα αποτελείται από σύνολο ασκήσεων αντιστοίχισης συμβολικών και εξωτερικών
αναπαραστάσεων για τα κλάσματα. Οι ασκήσεις δημιουργήθηκαν με τη χρήση του λογισμικού
Adobe Flash και του εργαλείου Cognitive Tutor Authoring Tools που παρέχεται από το Carnegie
Mellon University. Το εργαλείο Cognitive Tutor Authoring Tools χρησιμοποιείται από ερευνητές
στο χώρο της εκπαίδευσης και της μάθησης αλλά και από δασκάλους που μπορούν να
δημιουργήσουν μαθήματα. Έχει μέχρι τώρα χρησιμοποιηθεί για τη δημιουργία μαθημάτων ή
ερευνητικών λογισμικών με αντικείμενο από το χώρο της Φυσικής, της Γλώσσας, της
Γεωμετρίας, της Βιολογίας και των Μαθηματικών.
Το εργαλείο περιλαμβάνει στοιχεία (components) με τα οποία μπορούν να κατασκευαστούν
με τη χρήση του λογισμικού Adobe Flash διαδραστικά interfaces. Τα στοιχεία αυτά είναι στοιχεία
που έχουν να κάνουν με την παρουσίαση κειμένου, εικόνας και ήχου, τον τρόπο εισαγωγής
απάντησης από το χρήστη, όπως textboxes και κουτάκια πολλαπλής επιλογής, αλλά και με
διαδραστικές αναπαραστάσεις όπως πίτες, μπάρες και αριθμογραμμές, όπου οι χρήστες μπορούν
να καταμερίσουν, να σύρουν και να δοκιμάσουν μέρη και να επιλέξουν μέρη από τις
αναπαραστάσεις. Η διεπαφή που δημιουργείται με χρήση των στοιχείων, χρησιμοποιείται στη
συνέχεια από το εργαλείο ως παράδειγμα. Ο ερευνητής ή ο δάσκαλος αφού δημιουργήσει τη
διεπαφή δείχνει στο σύστημα τις πιθανές σωστές απαντήσεις, τις πιθανές λάθος απαντήσεις αλλά
και τον τρόπο ανατροφοδότησης τόσο για τις σωστές όσο και για τις λάθος απαντήσεις. Είναι
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ακόμη δυνατή η διαμόρφωση του τρόπου βοήθειας με την ίδια διαδικασία.
Η πρόσβαση στις ασκήσεις απαιτεί τη χρήση διαδικτύου και προκειμένου οι ασκήσεις να
αναρτηθούν στο διαδίκτυο και να αποτελέσουν ένα μάθημα χρησιμοποιήθηκαν τα εργαλεία που
παρέχονται από το Carnegie Mellon University στο σύνδεσμο
https://school.tutorshop.web.cmu.edu. Για τη διατήρηση τέλος του ιστορικού του τρόπου με τον
οποίο κινήθηκαν οι μαθητές κατά την ενασχόλησή τους με το μάθημα, χρησιμοποιήθηκε η
πλατφόρμα που παρέχεται στο σύνδεσμο https://pslcdatashop.web.cmu.edu/.
Χαρακτηριστικά διεπαφής και αλληλεπίδρασης. Για τη δημιουργία των ασκήσεων και ειδικά
για τη χρήση εξωτερικών αναπαραστάσεων σχετικά με τα κλάσματα, το εργαλείο που
χρησιμοποιήθηκε Cognitive Tutor Authoring Tools, παρέχει διαδραστικές αναπαραστάσεις που
μπορούν να κατασκευαστούν από τους χρήστες ή να χρησιμοποιηθούν σαν στατικές
αναπαραστάσεις. Δίνονται επιπλέον στοιχεία (components) που επιτρέπουν στους χρήστες να
επιλέξουν ανάμεσα σε πλήκτρα επιλογής ή να εισάγουν τις απαντήσεις τους.
Τα στοιχεία που παρέχονται μπορούν να τοποθετηθούν ελεύθερα σε όποιο σημείο της
διεπαφής επιλεγεί. Στο σύνολο των ασκήσεων και με σκοπό τη συνέπεια και τη συνοχή τους κατά
την εξέλιξη της αλληλεπίδρασης, οι εξωτερικές αναπαραστάσεις παρέμεναν αριστερά από το
κέντρο της οθόνης και οι συμβολικές ή τα πλαίσια εισαγωγής απάντησης δεξιά από το κέντρο της
οθόνης. Η εκφώνηση όποτε δίνεται βρίσκεται στο πάνω μέρος της οθόνης, ενώ σταθερά στο
πάνω δεξί μέρος της οθόνης διατηρείται το πλήκτρο αναζήτησης βοήθειας και δεξιά κάτω το
πλήκτρο για έλεγχο της απάντησης και μετάβαση στην επόμενη ερώτηση. Στο κάτω μέρος της
οθόνης βρίσκεται το πλαίσιο όπου εμφανίζονται οι προτάσεις ανατροφοδότησης και βοήθειας. Τα
χρώματα περιορίστηκαν ιδιαίτερα και διατηρήθηκαν σταθερά προκειμένου να μην αποσπάται η
προσοχή από άλλα ερεθίσματα.
Η εξέλιξη της αλληλεπίδρασης καθοδηγείται από το σύστημα. Η σειρά εμφάνισης των
ασκήσεων έχει προκαθοριστεί σύμφωνα με τον πειραματικό σχεδιασμό, με αποτέλεσμα οι
χρήστες να μην μπορούν να επιλέξουν με ποια άσκηση θα ασχοληθούν.
Η αλληλεπίδραση από την πλευρά του χρήστη στηρίζεται στην εισαγωγή της σωστής
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απάντησης, είτε την εισαγωγή δηλαδή της επιλογής ανάμεσα στις πολλαπλές επιλογές, είτε την
κατασκευή της σωστής εξωτερικής αναπαράστασης, είτε την εισαγωγή της σωστής συμβολικής
αναπαράστασης. Η αλληλεπίδραση από την πλευρά του συστήματος στηρίζεται στο γραπτό λόγο.
Πιο συγκεκριμένα, το σύστημα παρέχει άμεση ανατροφοδότηση στο χρήστη τόσο οπτικά όσο και
λεκτικά. Παρέχει επιπλέον τη δυνατότητα αναζήτησης βοήθειας, ενώ ο χρήστης δεν μπορεί να
προχωρήσει στην επόμενη απάντηση εάν δεν καταφέρει μέσα από την αλληλεπίδραση με το
σύστημα, να λύσει την άσκηση.
Η ανατροφοδότηση που παρέχεται από το σύστημα είναι η ίδια και στις δύο συνθήκες. Η
οπτική ανατροφοδότηση που παρέχει το σύστημα και αποτελεί χαρακτηριστικό των στοιχείων
που προσφέρει το εργαλείο Cognitive Tutor Authoring Tools που χρησιμοποιήθηκε, αξιοποιεί
τρία χρώματα για να δείξει το σωστό, το λάθος, και το πιθανό.
Ακριβέστερα, ως απόκριση και οπτική ανατροφοδότηση στην εισαγωγή απάντησης του
χρήστη, το πράσινο χρώμα δείχνει πως η απάντηση είναι σωστή, το κόκκινο χρώμα πως η
απάντηση είναι λάθος, ενώ το κίτρινο χρώμα δείχνει πως η απάντηση είναι μερικώς σωστή αλλά
απαιτείται προσοχή του χρήστη και διόρθωση.
Η λεκτική ανατροφοδότηση πραγματοποιείται στο πλαίσιο που βρίσκεται στο κάτω μέρος
της διεπαφής. Ακολουθεί άμεσα την εισαγωγή απάντησης από τον χρήστη και εμφανίζεται
ταυτόχρονα με την οπτική ανατροφοδότηση. Οι προτάσεις που χρησιμοποιήθηκαν για την παροχή
ανατροφοδότησης διακρίνονται σε θετική και αρνητική ανατροφοδότηση και είναι οι εξής:
• "Μπράβο.", όταν ο χρήστης απαντάει σωστά σε κάποιο από τα απαιτούμενα βήματα για τη
λύση της άσκησης.
• "Μπράβο. Ας προχωρήσουμε στην επόμενη ερώτηση.", όταν ο χρήστης απαντάει σωστά
στο τελικό βήμα της άσκησης και όλα τα προηγούμενα βήματα είναι σωστά.
• "Η απάντησή σου δεν είναι σωστή. Πρόσεξε τα σημεία που χρειάζονται διόρθωση", όταν η
εισαγωγή απάντησης από το χρήστη δεν είναι σωστή.
Η βοήθεια που παρέχεται εξελίσσεται σε τρία στάδια και διαφοροποιείται ανά έργο. Πιο
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συγκεκριμένα, στο πρώτο στάδιο της βοήθειας δίνονται πληροφορίες για τον παρονομαστή του
κλάσματος και τον τρόπο με τον οποίο αντιστοιχεί στην εξωτερική αναπαράσταση. Στο δεύτερο
στάδιο της βοήθειας δίνονται πληροφορίες για τον αριθμητή του κλάσματος και τον τρόπο με τον
οποίο αντιστοιχεί στην εξωτερική αναπαράσταση, ενώ στο τρίτο στάδιο δίνονται πληροφορίες
και για τους δύο συντελεστές του κλάσματος.
Δομή, εισαγωγή και τέλος κάθε ενότητας. Η δομή των ασκήσεων κάθε ενότητας ακολουθεί
την ίδια διαδικασία. Κατά την έναρξη της πρώτης ενότητας παρουσιάζεται ένα βίντεο που
καλωσορίζει το συμμετέχοντα και δείχνει την αντιστοίχιση εξωτερικής και συμβολικής
αναπαράστασης του κλάσματος που παρουσιάζονται ταυτόχρονα. Στο σημείο αυτό, δίνεται σε
κάθε συνθήκη ένα πλαίσιο που αξιοποιείται για τη σύνδεση των δύο αναπαραστάσεων, (βλέπε
Παράρτημα).
Για παράδειγμα στη συνθήκη της εξωτερικής αναπαράστασης της πίτας αξιοποιείται το
πλαίσιο της πίτσας από την οποία ο Γιώργος παίρνει κάθε φορά τόσα κομμάτια όσα δείχνει το
κλάσμα. Στη συνθήκη που χρησιμοποίησε τις πίτες, οι μαθητές κατά την έναρξη της εξάσκησης
βλέπουν το πλαίσιο της πλατφόρμας, εξωτερικές και συμβολικές αναπαραστάσεις και διαβάζουν:
« Θα παίξουμε ένα παιχνίδι. Πόσα κομμάτια πίτσα έφαγε ο Γιώργος; » Από κάτω δίπλα στην
εξωτερική αναπαράσταση βρίσκεται η συμβολική αναπαράσταση του κλάσματος, ενώ δίπλα
στον παρονομαστή παρουσιάζονται οι οδηγίες: « Ο παρονομαστής δείχνει σε πόσα κομμάτια
χωρίστηκε η πίτσα ». Οι οδηγίες που παρουσιάζονται δίπλα στον αριθμητή γράφουν: « Ο
αριθμητής μας δείχνει πόσα κομμάτια πήρε ». Δίπλα στην εξωτερική αναπαράσταση της πίτας
βρίσκονται οι οδηγίες: « Ο Γιώργος έφαγε 1 από τα 3 κομμάτια πίτσα ».
Στη συνθήκη της εξωτερικής αναπαράστασης της αριθμογραμμής με αντίστοιχο τρόπο
αξιοποιείται το πλαίσιο της απόστασης, όπου ο Γιώργος πηγαίνοντας από το σπίτι στο σχολείο
βρίσκεται κάθε φορά στο σημείο της απόστασης που δείχνει το κλάσμα. Η απόσταση χωρίζεται
σε μέρη, όπως δείχνει ο παρονομαστής, ενώ ο Γιώργος έχει περάσει ήδη τα μέρη που δείχνει ο
αριθμητής. Το πλαίσιο που χρησιμοποιείται κάθε φορά, είναι ενδεικτικό της ερμηνείας για το
κλάσμα που εξυπηρετεί η εξωτερική αναπαράσταση.

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΤΟΥ
ΚΛΑΣΜΑΤΟΣ

90

Στη συνέχεια της πρώτης ενότητας και κατά την έναρξη κάθε επόμενης ενότητας, δίνονται
δύο ασκήσεις που δείχνουν τον τρόπο με τον οποίο περιμένουμε να κινηθούν οι συμμετέχοντες
προκειμένου να ολοκληρώσουν την άσκηση. Καθώς δίνονται οι οδηγίες, ζητείται από τους
μαθητές να δοκιμάσουν τους χειρισμούς του τρόπου επιλογής και απάντησης.
Αφού ολοκληρωθούν οι δύο δοκιμές, ακολουθούν εννέα ερωτήσεις που έχουν ακριβώς την
ίδια μορφή με τις δοκιμές, χωρίς όμως τις οδηγίες και την εκφώνηση. Τις ερωτήσεις αυτές
ακολουθεί ένα σύντομο βίντεο όπου παρουσιάζονται τα κλάσματα που έχουν συναντήσει οι
συμμετέχοντες, με τη σειρά που τα συνάντησαν και εμφανίζονται ταυτόχρονα για κάθε κλάσμα
τόσο η συμβολική όσο και η εξωτερική του αναπαράσταση.
Το μάθημα που δημιουργήθηκε για να πραγματοποιηθεί η εξάσκηση των μαθητών στην
αντιστοίχιση αναπαραστάσεων σχετικά με τα κλάσματα, χωρίστηκε σε τρεις ενότητες με
κριτήριο το έργο που έπρεπε να εκτελέσουν οι συμμετέχοντες κάθε φορά. Πιο συγκεκριμένα
στην πρώτη ενότητα του μαθήματος, δίνεται η εξωτερική αναπαράσταση του ζητούμενου
κλάσματος και το έργο των συμμετεχόντων είναι η επιλογή της σωστής συμβολικής
αναπαράστασης ανάμεσα σε τρεις.
Στη δεύτερη ενότητα ασκήσεων του μαθήματος, δίνεται η εξωτερική αναπαράσταση του
κλάσματος και ζητείται από τους συμμετέχοντες να γράψουν τη σωστή συμβολική
αναπαράσταση. Στην τρίτη και τελευταία ενότητα δίνεται η συμβολική αναπαράσταση του
κλάσματος και ζητείται από τους συμμετέχοντες να φτιάξουν την εξωτερική αναπαράσταση ώστε
να δείχνει το κλάσμα που δίνεται.
Έπειτα από το σύντομο βίντεο επανάληψης, κάθε ενότητα συνεχίζεται με άλλες εννέα
ερωτήσεις στο ίδιο πρότυπο με τις εννέα πρώτες ερωτήσεις. Στο τέλος των ερωτήσεων
παρουσιάζεται ένα ακόμη σύντομο βίντεο που κάνει μία ανασκόπηση των εννέα τελευταίων
κλασμάτων που αντιμετώπισαν οι συμμετέχοντες και στο οποίο εμφανίζονται ταυτόχρονα και οι
δύο μορφές αναπαράστασης για κάθε κλάσμα.
Δομή των προβλημάτων. Η επιλογή των κλασμάτων για τις ασκήσεις εξάσκησης ακολουθεί
τα στάδια που περιγράφονται από τις Stafilidou & Vosniadou, (2004) σχετικά με την ανάπτυξη
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της έννοιας του κλάσματος. Πιο συγκεκριμένα, στο μοντέλο ανάπτυξης της έννοιας του
κλάσματος που περιγράφουν οι Stafylidou & Vosniadou, (2004), οι μαθητές αρχικά
αντιμετωπίζουν το κλάσμα ως δύο ανεξάρτητους φυσικούς αριθμούς με αποτέλεσμα να
οδηγούνται στο συμπέρασμα πως όσο αυξάνουν σε μέγεθος σαν φυσικοί αριθμοί, οι συντελεστές
του κλάσματος, τόσο αυξάνει και το κλασματικό μέγεθος. Στη συνέχεια και όταν η συγκεκριμένη
στρατηγική δεν τους βοηθάει να αντιμετωπίσουν με ακρίβεια όλες τις περιπτώσεις που
συναντούν, οδηγούνται στο συμπέρασμα πως όσο μικρότεροι είναι οι συντελεστές του, τόσο
μεγαλύτερο είναι το κλασματικό μέγεθος. Στο επόμενο σημαντικό στάδιο οι μαθητές
αντιμετωπίζουν το κλάσμα σαν μέρος μιας μονάδας και οδηγούνται στο συμπέρασμα πως τα
κλάσματα είναι πάντοτε μικρότερα της μονάδας. Στο τελευταίο στάδιο του μοντέλου ανάπτυξης
της έννοιας του κλάσματος, οι μαθητές αντιμετωπίζουν το κλάσμα σαν σχέση μεταξύ
αριθμητή-παρονομαστή, (Stafilidou & Vosniadou, 2004).
Ακολουθώντας τα ευρήματα των προηγούμενων σχετικών ερευνών, οι ασκήσεις της
εξάσκησης διαμορφώθηκαν ώστε να παρουσιάζονται τα κατάλληλα κλάσματα προκειμένου οι
συμμετέχοντες να περνούν από το ένα επίπεδο κατανόησης στο επόμενο. Σκοπός είναι στο τέλος
κάθε ενότητας ασκήσεων να έχουν περάσει από όλα τα επίπεδα κατανόησης που έχουν
περιγραφεί μέχρι τώρα. Κάθε ενότητα ξεκινάει με μία δοκιμή μιας κλασματικής μονάδας και
έπειτα μία άλλη δοκιμή ενός κλάσματος.
Οι ασκήσεις κάθε ενότητας ξεκινούν με μία ερώτηση για μια κλασματική μονάδα και
ακολουθούν τέσσερα κλάσματα που ανά δυο είναι ομώνυμα. Στην πρώτη ενότητα για
παράδειγμα, η πρώτη ερώτηση παρουσιάζει το κλάσμα 16 , η δεύτερη το 72 , η τρίτη το 57 , που είναι
μεταξύ τους ομώνυμα, ενώ η τέταρτη ερώτηση παρουσιάζει το κλάσμα
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είναι μεταξύ τους ομώνυμα. Με τον ίδιο τρόπο οι επόμενες τέσσερις ερωτήσεις περιλαμβάνουν
κλάσματα που ανά δύο έχουν κοινούς αριθμητές και διαφορετικούς παρονομαστές. Στο σημείο
αυτό παρουσιάζεται το συνοπτικό βίντεο με τα κλάσματα που έχουν αντιμετωπίσει οι
συμμετέχοντες ως εκείνο το σημείο.
Κάθε ενότητα συνεχίζει με τέσσερα κλάσματα με διαφορετικούς συντελεστές, όπου το ένα
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έχει μεγάλους σαν φυσικού συντελεστές και μεγάλο κλασματικό μέγεθος, το επόμενο έχει
μικρούς συντελεστές και μικρό κλασματικό μέγεθος, το τρίτο έχει μεγάλους συντελεστές αλλά
μικρό κλασματικό μέγεθος και το τελευταίο έχει μικρούς συντελεστές αλλά μεγάλο κλασματικό
μέγεθος.
Μετά από αυτά τα κλάσματα, εμφανίζονται δύο κλάσματα που είναι ίσα με τη μονάδα και
έπειτα τρία κλάσματα που είναι μεγαλύτερα από τη μονάδα. Ακολουθεί ξανά το συνοπτικό βίντεο
με τα κλάσματα που έχουν παρουσιαστεί.

Πειραματικός Σχεδιασμός
Οι συμμετέχοντες χωρίστηκαν σε δύο πειραματικές συνθήκες και στη συνθήκη ελέγχου. Σε
όλες τις συνθήκες χορηγήθηκε το pretest. Η μία πειραματική συνθήκη πήρε μέρος στην
παρέμβαση χρησιμοποιώντας την εξωτερική αναπαράσταση της πίτας και η δεύτερη πειραματική
συνθήκη πήρε μέρος στην παρέμβαση χρησιμοποιώντας την εξωτερική αναπαράσταση της
αριθμογραμμής. Η συνθήκη ελέγχου δεν πήρε μέρος στην εξάσκηση. Στο τέλος της παρέμβασης
όλες οι ομάδες πήραν μέρος στο post-test.

Εκτέλεση βήμα προς βήμα
Χρησιμοποιήθηκε το εργαλείο μέτρησης κατανόησης μαθηματικών εννοιών όπως
διαμορφώθηκε στη μεταπτυχιακή εργασία της Ιγγλέση, (2013), προκειμένου να ελεγχθεί η
αρχική κατανόηση των μαθητών μέχρι τη στιγμή έναρξης της πειραματικής διαδικασίας.
Παράλληλα με τη χορήγηση του εργαλείου αυτού, ως pretest, δόθηκαν στους μαθητές
τέσσερα προβλήματα ελέγχου ερμηνείας για το κλάσμα.
Στη συνέχεια, οι μαθητές χωρίστηκαν σε ομάδες ανάλογα με τις συνθήκες που
διαμορφώνονται βάσει των υποθέσεων. Οι μαθητές στις συνθήκες χρήσης εξωτερικών
αναπαραστάσεων πήραν μέρος στο ειδικά διαμορφωμένο μάθημα "Fractions UOA School", όπου
ασχολήθηκαν με σύνολα ασκήσεων σχετικά με την αντιστοίχιση συμβολικών και εξωτερικών
αναπαραστάσεων για τα κλάσματα.
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Μετά το τέλος της εξάσκησης, χρησιμοποιήθηκε το ειδικά διαμορφωμένο εργαλείο
μέτρησης κατανόησης μαθηματικών εννοιών, όπου 27 από τις 56 ερωτήσεις διατηρήθηκαν όπως
στο εργαλείο που διαμορφώθηκε από την Ιγγλέση, ενώ οι υπόλοιπες ερωτήσεις
αντικαταστάθηκαν από ισοδύναμες.
Στο τέλος των ερωτήσεων του εργαλείου που χρησιμοποιήθηκε ως post-test, δόθηκαν ξανά
τα τέσσερα προβλήματα ελέγχου ερμηνείας για το κλάσμα, με μερικές διαφοροποιήσεις στη
διατύπωση αλλά όχι στο περιεχόμενο, από την πρώτη φορά χορήγησής τους.
Η πειραματική διαδικασία εξελίχθηκε σε τρία δημοτικά σχολεία, στην περιοχή του
Χαλανδρίου Αττικής. Πήραν μέρος όλοι οι μαθητές της Στ' Δημοτικού από κάθε σχολείο, των
οποίων οι γονείς παρείχαν τη συγκατάθεσή τους. Το pretest και το post-test δόθηκαν στους
μαθητές στην αίθουσα που γίνεται συνήθως η διδασκαλία των μαθημάτων. Η διάρκεια κάθε test
ήταν 45 λεπτά, μία δηλαδή διδακτική ώρα. Εάν κάποιος από τους συμμετέχοντες χρειαζόταν
περισσότερο χρόνο, του δίνονταν 5 έως 10 επιπλέον λεπτά.
Η εξάσκηση στην αντιστοίχιση αναπαραστάσεων σχετικά με το κλάσμα, απαιτούσε τη
χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή και διαδικτύου. Για το λόγο αυτό και στα τρία σχολεία
χρησιμοποιήθηκε το εργαστήριο πληροφορικής του σχολείου, στις ώρες που οι μαθητές θα
έκαναν το μάθημα της πληροφορικής. Η διάρκεια κάθε ενότητας αντιστοίχισης κάλυπτε περίπου
30 λεπτά, ενώ κάθε μαθητής για την ολοκλήρωση της εξάσκησης χρειάστηκε τρεις ενότητες των
30 λεπτών. Οι συμμετέχοντες για την εξάσκηση βρέθηκαν όλοι μαζί στο εργαστήριο
πληροφορικής και κάθε μαθητής χρησιμοποιούσε ατομικά έναν επιτραπέζιο ηλεκτρονικό
υπολογιστή.

Οδηγίες που χορηγήθηκαν
Κατά την πρώτη συνάντηση με τους μαθητές κάθε σχολείου, δόθηκε στους μαθητές το
pretest με σαφείς οδηγίες. Πιο συγκεκριμένα, ζητήθηκε από τους μαθητές να απαντήσουν σε όσα
περισσότερα ερωτήματα μπορούσαν, σύντομα και με σαφήνεια, ενώ ενημερώθηκαν πως
μπορούσαν να σχεδιάσουν ή να γράψουν στο χαρτί που τους δόθηκε ό,τι θα τους εξυπηρετούσε
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στη σκέψη τους και την απάντηση στα ερωτήματα. Σε περίπτωση που κάποιος από τους
συμμετέχοντες ζητούσε διευκρινήσεις, δίνονταν οδηγίες σχετικά με τα διαδικαστικά του test αλλά
όχι σχετικά με τη λύση της άσκησης ή την απάντηση του ερωτήματος. Ιδιαίτερα στο σχεδιασμό
των εξωτερικών αναπαραστάσεων, όπου παρατηρήθηκαν οι περισσότερες ερωτήσεις από τους
συμμετέχοντες, δινόταν κάθε φορά η οδηγία πως μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν το χώρο που
δίνεται δίπλα στην άσκηση, προκειμένου να δείξουν το κλάσμα που ζητείται από την ερώτηση.
Κατά την εξάσκηση και στην αρχή κάθε ενότητας δίνονταν οδηγίες σχετικά με τους
χειρισμούς που μπορούν να κάνουν οι συμμετέχοντες προκειμένου να λύσουν την άσκηση. Στο
πρώτο παράδειγμα που δίνεται σε κάθε ενότητα γινόταν επεξήγηση του τρόπου σκέψης και
απάντησης. Στο σύνολο της εξάσκησης οι οδηγίες που χορηγήθηκαν αφορούσαν τον τρόπο
εισαγωγής της απάντησης ή επεξεργασίας της εξωτερικής αναπαράστασης, καθώς και οδηγίες
σχετικά με την αξιοποίηση της παρεχόμενης από το λογισμικό βοήθειας.
Στο τέλος κάθε ενότητας, οι συμμετέχοντες έβλεπαν το ποσοστό των ερωτημάτων που
είχαν ολοκληρώσει. Στο τέλος της πειραματικής διαδικασίας, δόθηκαν ευχαριστίες τόσο στους
συμμετέχοντες όσο και στη διεύθυνση και τους δασκάλους κάθε σχολείου.

Αποτελέσματα
Γενικά
Για κάθε συμμετέχοντα συγκεντρώθηκαν οι απαντήσεις στο pretest και το post-test, στα
προβλήματα Ελέγχου Ερμηνείας, καθώς επίσης και οι κινήσεις, οι προσπάθειες και οι επιδόσεις
τους κατά τη διαδικασία της εξάσκησης.
Για τον έλεγχο των υποθέσεων στηριζόμαστε στην ανάλυση των δεδομένων που
προέκυψαν από τα pretest, post-test και τα προβλήματα Ελέγχου ερμηνείας.
Τα δεδομένα αυτά καταχωρήθηκαν και αναλύθηκαν με χρήση του λογισμικού IBM SPSS
20.
Οι απαντήσεις των συμμετεχόντων στο pretest και το post-test στα προβλήματα Ελέγχου
Ερμηνείας, βαθμολογήθηκαν με 1 όταν η απάντηση ήταν σωστή και με 0 όταν η απάντηση ήταν
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λάθος. Για κάθε συμμετέχοντα υπολογίστηκαν μεταβλητές για το σύνολο των απαντήσεων στο
pretest, για το σύνολο των απαντήσεων στο post-test, για τις απαντήσεις στα προβλήματα
Ελέγχου Ερμηνείας πριν την εξάσκηση, για τα προβλήματα Ελέγχου Ερμηνείας μετά την
εξάσκηση. Ακόμη υπολογίστηκαν μεταβλητές για κάθε έργο τόσο στο pretest όσο και στο
post-test καθώς υπολογίστηκαν επιπλέον αντίστοιχες μεταβλητές για το σύνολο των έργων που
αφορούν σε διαδικαστική γνώση και το σύνολο των έργων που αφορούν σε εννοιολογική γνώση,
πριν και μετά την εξάσκηση.
Στη μεταβλητή συνθήκη, οι συμμετέχοντες που πήραν μέρος στην εξάσκηση πήραν τον
αριθμό 1, ενώ οι συμμετέχοντες στην ομάδα ελέγχου πήραν τον αριθμό 0. Στη μεταβλητή ομάδα
εξωτερικής αναπαράστασης, οι συμμετέχοντες που χρησιμοποίησαν την αναπαράσταση της πίτας
πήραν τον αριθμό 1, εκείνοι που χρησιμοποίησαν την αναπαράσταση της αριθμογραμμής πήραν
τον αριθμό 2, ενώ εκείνοι που δεν πήραν μέρος στην εξάσκηση πήραν τον αριθμό 0.
Στη συνέχεια υπολογίστηκαν οι μέσοι όροι και οι τυπικές αποκλίσεις στο σύνολο των
απαντήσεων των pretest, post-test, των προβλημάτων Ελέγχου Ερμηνείας πριν και μετά την
εξάσκηση. Προκειμένου να γίνουν δυνατές οι συγκρίσεις μεταξύ των έργων και εξαιτίας του
άνισου αριθμού ερωτήσεων σε κάθε έργων, όλες οι μεταβλητές μετατράπηκαν σε ποσοστά. Οι
υπολογισμοί πραγματοποιήθηκαν και στις αρχικές μεταβλητές και στα ποσοστά. Οι μέσοι όροι
υπολογίστηκαν για το σύνολο του δείγματος, για τις ομάδες με χρήση εξωτερικής
αναπαράστασης, για κάθε ομάδα ξεχωριστά και για κάθε σχολείο.
Υπολογίστηκαν ακόμη μεταβλητές που αφορούσαν το σύνολο των ασκήσεων με
περιεχόμενο διαδικαστικής γνώσης και μεταβλητές που αφορούσαν το σύνολο των ασκήσεων με
περιεχόμενο εννοιολογικής γνώσης.

Έλεγχος διαφορών στο pretest
Για να διερευνηθούν στατιστικά σημαντικές διαφορές ανάμεσα στις ομάδες και ανάμεσα
στα σχολεία στις επιδόσεις τους στο σύνολο των σωστών απαντήσεων (%) στη μέτρηση πριν την
παρέμβαση, πραγματοποιήθηκε μία 2 Συνθήκη (πειραματικές/ελέγχου) × 3 Σχολείο (1,2,3)
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διπαραγοντική ανάλυση διακύμανσης. Η ανάλυση επιβεβαίωσε πως δεν υπήρξαν κύριες
επιδράσεις για τη Συνθήκη, [F(1,74)=2,020, p=0,159, η2 =0,027], ή για το Σχολείο,
[F(2,74)=0,203, p=0,817, η2 =0,005], που να οφείλονται σε στατιστικά σημαντικές διαφορές
στους μέσους όρους στο pretest. Δεν παρουσιάστηκαν ακόμη στατιστικά σημαντικές
αλληλεπιδράσεις μεταξύ των ανεξάρτητων μεταβλητών. Η 3 Εξωτερική αναπαράσταση
(πίτα-αριθμογραμμή, ελέγχου) × 3 Σχολείο (1,2,3) διπαραγοντική ανάλυση διακύμανσης έδειξε
και πάλι μη στατιστικά σημαντικές κύριες επιδράσεις για την Εξωτερική Αναπαράσταση,
[F(2,71)=2,755, p=0,070, η2 =0,072], και για το Σχολείο, [F(2,71)=0,756, p=0,473, η2 =0,021],
που να οφείλονται σε διαφορές στους μέσους όρους στο σύνολο των σωστών απαντήσεων στο
pretest.

Έλεγχος επίδρασης Εξάσκησης και Εξωτερικής Αναπαράστασης
Επίδραση εξάσκησης συνολικά. Για να ελεγχθεί η υπόθεση πως οι πειραματικές
συνθήκες που εξασκήθηκαν με τις εξωτερικές αναπαραστάσεις, θα έχουν καλύτερες επιδόσεις
στο συνολικό άθροισμα των έργων στο post-test σε σχέση με το pretest, από την συνθήκη
ελέγχου, πραγματοποιήθηκε μία 3 Εξωτερική Αναπαράσταση (πίτα-αριθμογραμμή-ελέγχου) × 2
Χρόνος Μέτρησης (pretest- post-test) παραγοντική ανάλυση διακύμανσης επαναλαμβανόμενων
μετρήσεων. Από την ανάλυση βρέθηκε κύρια επίδραση της μεταβλητής της Εξωτερικής
Αναπαράστασης στο σύνολο των σωστών απαντήσεων, [F(2,77)=5,255, p=0,007, η2 =0,120], που
δείχνει ότι οι πειραματικές ομάδες είχαν υψηλότερο μέσο όρο στις σωστές απαντήσεις, από την
ομάδα ελέγχου, (Σχήμα 1). Η κύρια επίδραση της εξαρτημένης μεταβλητής του Χρόνου
Μέτρησης ήταν επίσης στατιστικά σημαντική, [F(1,77)=32,190, p=0,000, η2 =0,295], που
οφείλεται στο γεγονός πως οι ομάδες είχαν υψηλότερο μέσο όρο στο post-test, απ’ότι στο pretest.
Επί μέρους συγκρίσεις των ομάδων με το κριτήριο Tukey HSD έδειξαν στατιστικά σημαντικές
διαφορές ανάμεσα στην ομάδα ελέγχου και την ομάδα εξωτερικής αναπαράστασης της
αριθμογραμμής, υπέρ της ομάδας της αριθμογραμμής, (p=0,005), αλλά όχι ανάμεσα στην ομάδα
ελέγχου και την ομάδα της εξωτερικής αναπαράστασης της πίτας (p=0,447), ή την ομάδα της
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πίτας και την ομάδα της αριθμογραμμής (p=0,139).
Επίδραση εξωτερικής αναπαράστασης συνολικά.

Προκειμένου να ελεγχθεί η υπόθεση

πως οι μαθητές που χρησιμοποίησαν την εξωτερική αναπαράσταση της αριθμογραμμής θα έχουν
καλύτερες επιδόσεις στο συνολικό άθροισμα των έργων στο post-test σε σχέση με το pretest, από
την πειραματική συνθήκη που χρησιμοποίησε την εξωτερική αναπαράσταση της πίτας,
εφαρμόστηκε μία 2 Εξωτερική αναπαράσταση (πίτα-αριθμογραμμή) × 2 Χρόνος Μέτρησης
(pretest – post-test) παραγοντική ανάλυση διακύμανσης επαναλαμβανόμενων μετρήσεων. Από
την ανάλυση δεν προέκυψαν στατιστικά σημαντικές διαφορές ως αποτέλεσμα της εξωτερικής
αναπαράστασης, [F(1,49)=3,587, p=0,064, η2 =0,068], ανάμεσα στην ομάδα που χρησιμοποίησε
την αριθμογραμμή, (pretest: Μ.Ο.=80,26, Τ.Α.=12,56, post-test: Μ.Ο.=87,56, Τ.Α.=11,62) και την
ομάδα που χρησιμοποίησε την πίτα, (pretest: Μ.Ο.=73,20, Τ.Α.=16,70, post-test: Μ.Ο.=80,47,
Τ.Α.=15,40).
Επίδραση εξάσκησης σε εννοιολογική/διαδικαστική γνώση.

Για τον έλεγχο της

υπόθεσης πως οι πειραματικές συνθήκες θα έχουν μεγαλύτερη βελτίωση στο συνολικό άθροισμα
των έργων εννοιολογικής γνώσης στο post-test σε σχέση με το pretest, πραγματοποιήθηκε μία 3
Εξωτερική Αναπαράσταση (πίτα-αριθμογραμμή-ελέγχου) × 9 Έργα εννοιολογικής γνώσης
(Λεκτικά προβλήματα, Σύγκριση κλασμάτων, Ισοδυναμία, Εκτίμηση σε αριθμογραμμή,
Εκτίμηση σε πίτα (ζωγράφισε), Εκτίμηση σε πίτα (γράψε) και Κατηγοριοποίηση, προβλήματα
Ελέγχου Ερμηνείας ως Μέρος-όλο, ως Μέτρηση) × 2 Χρόνος μέτρησης (pretest – post-test)
παραγοντική ανάλυση διακύμανσης επαναλαμβανόμενων μετρήσεων. Από την ανάλυση βρέθηκε
κύρια επίδραση της μεταβλητής του Χρόνου Μέτρησης, [F(1,77)=34,291, p=0,000, η2 =0,308],
που οφείλεται στο γεγονός πως όλες οι ομάδες είχαν μεγαλύτερο μέσο όρο σωστών απαντήσεων
στο σύνολο των έργων εννοιολογικής γνώσης στο post-test, (πίτα: Μ.Ο.=81,00, Τ.Α.=17,50,
αριθμογραμμή: Μ.Ο.=88,02, Τ.Α.=13,65, ελέγχου: Μ.Ο.=71,94, Τ.Α.=13,46 ), απ'ότι στο pretest,
(πίτα: Μ.Ο.=72,90, Τ.Α.=16,95, αριθμογραμμή: Μ.Ο.=79,02, Τ.Α.=14,08, ελέγχου: Μ.Ο.=69,75,
Τ.Α.=15,66 ), (Πίνακας 3). Βρέθηκε επίσης κύρια επίδραση της μεταβλητής Έργων εννοιολογικής
γνώσης, [F(5,979,460,354)=26,652, p=0,000, η2 =0,295], που οφείλεται στο γεγονός πως
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υπήρξαν διαφορές στους μέσους όρους ανάμεσα στα έργα, με μεγαλύτερους μέσους όρους στα
έργα Εκτίμηση σε πίτα (γράψε) και Ελέγχου Ερμηνείας ως Μέρος-όλο, και χαμηλότερους μέσους
όρους στα έργα Ελέγχου Ερμηνείας ως Μέτρηση και Κατηγοριοποίηση. Η κύρια επίδραση της
ανάμεσα των ομάδων μεταβλητής της Εξωτερικής Αναπαράστασης, [F(2,77)=5,996, p=0,004,
η2 =0,295], οφείλεται στο γεγονός πως η ομάδα που χρησιμοποίησε τις πίτες και η ομάδα που
χρησιμοποίησε τις αριθμογραμμές είχαν στο σύνολο καλύτερες επιδόσεις από το pretest στο
post-test σε σχέση με την συνθήκη ελέγχου.
Οι εκ των υστέρων συγκρίσεις με το κριτήριο Tukey HSD έδειξαν στατιστικά σημαντικές
διαφορές μόνο ανάμεσα στην ομάδα που χρησιμοποίησε την αριθμογραμμή και τη συνθήκη
ελέγχου, (p= 0,003).
Βρέθηκε ακόμη αλληλεπίδραση μεταξύ των μεταβλητών Χρόνος μέτρησης και Έργο,
[F(5,753,442,979)=3,929, p=0,001, η2 =0,049], επειδή στα έργα Σύγκριση κλασμάτων, Εκτίμηση
σε πίτα (γράψε) και Κατηγοριοποίηση δεν υπήρξε σημαντική βελτίωση στις ομάδες από το
pretest στο post-test. Βρέθηκε επίσης αλληλεπίδραση μεταξύ των μεταβλητών Χρόνος Μέτρησης
και Εξωτερική αναπαράσταση, [F(2,77)=4,282, p=0,017, η2 =0,100], εξαιτίας του γεγονότος πως
υπήρξε βελτίωση από το pretest στο post-test στις ομάδες που χρησιμοποίησαν την πίτα και την
αριθμογραμμή αλλά όχι στην ομάδα ελέγχου. Η αλληλεπίδραση Έργου και Εξωτερικής
αναπαράστασης, [F(11,957,460,354)=2,211, p=0,011, η2 =0,054], οφείλεται στο γεγονός πως οι
διαφορετικές ομάδες είχαν διαφορετικές επιδόσεις στα έργα εννοιολογικής αλλαγής, όπως για
παράδειγμα, στο έργο Σύγκριση κλασμάτων η ομάδα που χρησιμοποίησε τις πίτες και η ομάδα
που χρησιμοποίησε τις αριθμογραμμές είχαν σημαντικά μεγαλύτερο μέσο όρο σωστών
απαντήσεων σε σχέση με την ομάδα ελέγχου. Στο έργο Ελέγχου Ερμηνείας ως Μέτρηση η ομάδα
που χρησιμοποίησε τις αριθμογραμμές είχε σημαντικά μεγαλύτερο μέσο όρο σωστών
απαντήσεων και από την ομάδα που χρησιμοποίησε τις πίτες και από την ομάδα ελέγχου.
Για να ελεγχθεί η επίδραση της εξάσκησης στη βελτίωση των επιδόσεων στα έργα
διαδικαστικής γνώσης, εφαρμόστηκε μία 3 Εξωτερική αναπαράσταση
(πίτα-αριθμογραμμή-ελέγχου) × 2 Έργα διαδικαστικής γνώσης (Πράξεις ακεραίων, πράξεις
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κλασμάτων) × 2 Χρόνος Μέτρησης (pretest – post-test) παραγοντική ανάλυση διακύμανσης
επαναλαμβανόμενων μετρήσεων. Από την ανάλυση δεν βρέθηκαν στατιστικά σημαντικές
διαφορές ανάμεσα στις ομάδες για τις απαντήσεις στα έργα διαδικαστικής γνώσης, ως
αποτέλεσμα της εξάσκησης, [F(2,77)=2,413, p=0,096, η2 =0,059]. Βρέθηκαν όμως κύριες
επιδράσεις για τις μεταβλητές του Χρόνου Μέτρησης, [F(1,77)=4,919, p=0,030, η2 =0,060], που
οφείλεται στο ότι όλες οι ομάδες είχαν μεγαλύτερο μέσο όρο σωστών απαντήσεων στο post-test
σε σχέση με το pretest και του Έργου, [F(1,77)=15,875, p=0,000, η2 =0,171], που οφείλεται στο
γεγονός πως όλες οι ομάδες είχαν μεγαλύτερο μέσο όρο σωστών απαντήσεων στο έργο Πράξεις
ακεραίων σε σχέση με το έργο Πράξεις κλασμάτων.
Επίδραση εξωτερικής αναπαράστασης σε εννοιολογική/διαδικαστική γνώση.

Για να

εξεταστεί η υπόθεση πως οι μαθητές που χρησιμοποίησαν την αριθμογραμμή θα έχουν καλύτερες
επιδόσεις στο συνολικό άθροισμα των έργων εννοιολογικής γνώσης από το pretest στο post-test
σε σχέση με τους μαθητές που χρησιμοποίησαν την πίτα, πραγματοποιήθηκε μία 2 Εξωτερική
αναπαράσταση (πίτα-αριθμογραμμή) × 9 Έργα εννοιολογικής γνώσης (Λεκτικά προβλήματα,
Σύγκριση κλασμάτων, Ισοδυναμία, Εκτίμηση σε αριθμογραμμή, Εκτίμηση σε πίτα (ζωγράφισε),
Εκτίμηση σε πίτα (γράψε) και Κατηγοριοποίηση, προβλήματα Ελέγχου Ερμηνείας ως
Μέρος-όλο, ως Μέτρηση) × 2 Χρόνος Μέτρησης (pretest – post-test) παραγοντική ανάλυση
διακύμανσης επαναλαμβανόμενων μετρήσεων. Από την ανάλυση δεν βρέθηκε κύρια επίδραση
της μεταξύ των ομάδων μεταβλητής της ομάδας εξωτερικής αναπαράστασης, [F(1,49)=3,847,
p=0,056, η2 =0,073], ενώ βρέθηκε κύρια επίδραση του Χρόνου Μέτρησης, [F(1,49)=34,815,
p=0,000, η2 =0,415], που οφείλεται στο γεγονός πως οι μέσοι όροι και των δύο ομάδων ήταν
υψηλότεροι στο σύνολο του post-test από το σύνολο των σωστών απαντήσεων του pretest.
Βρέθηκε ακόμη κύρια επίδραση του Έργου, [F(8,392)=15,927, p=0,000, η2 =0,245], επειδή οι
ομάδες είχαν διαφορετικούς μέσους όρους σε κάθε έργο, με μεγαλύτερο μέσο όρο στο έργο
Εκτίμηση σε πίτα (γράψε) και για τις δύο ομάδες και μικρότερο μέσο όρο για την ομάδα της
πίτας στο έργο Ελέγχου Ερμηνείας ως Μέτρηση και για την ομάδα της αριθμογραμμής στο έργο
Εκτίμηση στην αριθμογραμμή.
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Παρουσιάστηκε ακόμη στατιστικά σημαντική αλληλεπίδραση μεταξύ του Χρόνου
Μέτρησης και του Έργου, [F(5,439 ,266,514)=2,997, p=0,010, η2 =0,058], εξαιτίας του γεγονότος
πως η ομάδα της πίτας είχε βελτίωση από το pretest στο post-test στα έργα Λεκτικά προβλήματα,
Εκτίμηση σε αριθμογραμμή, Εκτίμηση σε πίτα (ζωγράφισε), Ελέγχου Ερμηνείας ως Μέρος-όλο,
ενώ η ομάδα της αριθμογραμμής είχε βελτίωση από το pretest στο post-test στα έργα Ισοδυναμία,
Εκτίμηση σε αριθμογραμμή, Εκτίμηση σε πίτα (ζωγράφισε), Ελέγχου Ερμηνείας ως Μέρος-όλο,
Ελέγχου Ερμηνείας ως Μέτρηση.
Για τη διερεύνηση της επίδρασης της εξωτερικής αναπαράστασης στις επιδόσεις στα έργα
διαδικαστικής γνώσης πραγματοποιήθηκε μία 2 Εξωτερική αναπαράσταση (πίτα-αριθμογραμμή)
× 2 Έργα διαδικαστικής γνώσης (Πράξεις ακεραίων, πράξεις κλασμάτων) × 2 Χρόνος
Μέτρησης (pretest – post-test) παραγοντική ανάλυση διακύμανσης επαναλαμβανόμενων
μετρήσεων. Από την ανάλυση δεν παρουσιάστηκε κύρια επίδραση της ανεξάρτητης μεταβλητής
της Εξωτερικής αναπαράστασης, [F(1,49)=4,015, p=0,051, η2 =0,076].

Μεταφορά μάθησης
Από τα έργα μεταφοράς μάθησης και για τις δύο ομάδες, η ανάλυση για τα έργα
διαδικαστικής γνώσης δεν παρουσίασε στατιστικά σημαντικές διαφορές ανάμεσα στις ομάδες.
Για να ελεγχθεί η υπόθεση πως στα έργα εννοιολογικής γνώσης και μεταφοράς της μάθησης και
για τις δύο πειραματικές συνθήκες, περιμένουμε να παρατηρηθεί βελτίωση στις επιδόσεις των
συμμετεχόντων από το pretest στο post-test, πραγματοποιήθηκε μία 2 Εξωτερική αναπαράσταση
(πίτα-αριθμογραμμή) × 4 Εννοιολογικά έργα μεταφοράς (Λεκτικά προβλήματα, Σύγκριση
κλασμάτων, Ισοδυναμία, Κατηγοριοποίηση) × 2 Χρόνος Μέτρησης (pretest – post-test)
παραγοντική ανάλυση διακύμανσης επαναλαμβανόμενων μετρήσεων. Από την ανάλυση δεν
βρέθηκε κύρια επίδραση της Εξωτερικής αναπαράστασης, [F(1,49)=3,358, p=0,073, η2 =0,064].
Βρέθηκε όμως κύρια επίδραση του Χρόνου μέτρησης, [F(1,49)=10,859, p=0,002, η2 =0,181], που
οφείλεται στο γεγονός και οι δύο ομάδες είχαν καλύτερες επιδόσεις στο post-test σε σχέση με το
pretest, ενώ βρέθηκε ακόμη και κύρια επίδραση του Έργου, [F(2,735,133,992)=3,260, p=0,027,
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η2 =0,062], που οφείλεται στο γεγονός πως και για τις δύο ομάδες οι μέσοι όροι ήταν διαφορετικοί
για κάθε έργο εννοιολογικής γνώσης και μεταφοράς μάθησης.
Προκειμένου να ελεγχθεί η υπόθεση πως στα εννοιολογικά έργα μεταφοράς της μάθησης
μόνο για την ομάδα που χρησιμοποίησε την πίτα και μόνο για την ομάδα που χρησιμοποίησε την
αριθμογραμμή περιμένουμε οι συμμετέχοντες στην ομάδα της αριθμογραμμής να έχουν
μεγαλύτερη βελτίωση σε περισσότερα έργα μεταφοράς σε σχέση με τους συμμετέχοντες στην
ομάδα που χρησιμοποίησε την πίτα, εφαρμόστηκε το κριτήριο t-test εξαρτημένων δειγμάτων. Για
την ομάδα που χρησιμοποίησε την πίτα, τα έργα Εκτίμηση σε πίτα (ζωγράφισε), Εκτίμηση σε
πίτα (γράψε) και Ελέγχου Ερμηνείας ως Μέρος-όλο, αποτελούν έργα στα οποία εξασκήθηκαν και
όπου επομένως περιμένουμε να υπάρχει στατιστικά σημαντική βελτίωση από το pretest στο
post-test. Από την ανάλυση προέκυψαν στατιστικά σημαντικές διαφορές για τα έργα Εκτίμηση σε
πίτα (ζωγράφισε), από το pretest (Μ.Ο.=60,00, Τ.Α.=23,93) στο post-test, (Μ.Ο.=81,00,
Τ.Α.=23,14), (t(24) = -4,938, p=0,000) και τέλος στο έργο Ελέγχου Ερμηνείας Μέρος-Όλο στο
pretest (Μ.Ο.=74,00, Τ.Α.=38,51) και στο post-test, (Μ.Ο.=92,00, Τ.Α.=18,71), (t(24)= -2,823,
p=0,009).
Για την ίδια ομάδα, τα έργα Εκτίμηση σε αριθμογραμμή και Ελέγχου Ερμηνείας ως
Μέτρηση, αποτελούν έργα μεταφοράς της μάθησης. Από την ανάλυση παρουσιάστηκαν
στατιστικά σημαντικές διαφορές μόνο για το έργο Εκτίμηση σε αριθμογραμμή, στο pretest
(Μ.Ο.=62,00, Τ.Α.=34,70) και στο post-test, (Μ.Ο.=75,00, Τ.Α.=23,93), (t(24)= -2,060, p=0,050).
Για την ομάδα που χρησιμοποίησε την αριθμογραμμή, τα έργα Εκτίμηση σε αριθμογραμμή
και Ελέγχου Ερμηνείας ως Μέτρηση είναι έργα στα οποία εξασκήθηκαν και στα οποία
περιμένουμε βελτίωση από το pretest στο post-test. Από το κριτήριο t-test για εξαρτημένα
δείγματα βρέθηκαν στατιστικά σημαντικές διαφορές για το έργο Εκτίμηση σε αριθμογραμμή
ανάμεσα στο pretest, (Μ.Ο.=68,26 , Τ.Α.=24,03) και στο post-test, (Μ.Ο.=82,69, Τ.Α.=20,93),
(t(25)= -2,670, p=0,013) και για το έργο Ελέγχου Ερμηνεία ως Μέτρηση ανάμεσα στο
pretest(Μ.Ο.=73,07, Τ.Α.=32,34) και στο post-test, (Μ.Ο.=88,46, Τ.Α.=21,48), (t(25)= -2,857,
p=0,008).
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Για την ομάδα που χρησιμοποίησε την αριθμογραμμή, έργα μεταφοράς μάθησης ήταν τα
έργα Εκτίμηση σε πίτα (ζωγράφισε), Εκτίμηση σε πίτα (γράψε) και Ελέγχου Ερμηνείας ως
Μέρος-όλο. Από την ανάλυση βρέθηκαν στατιστικά σημαντικές διαφορές για το έργο Εκτίμηση
σε πίτα (ζωγράφισε) ανάμεσα στο pretest, (Μ.Ο.=71,15, Τ.Α.=24,17) και στο post-test,
(Μ.Ο.=90,38, Τ.Α.=17,43), (t(25)= -3,434, p=0,002) και για το έργο Ελέγχου Ερμηνείας ως
Μέρος-Όλο ανάμεσα στο pretest, (Μ.Ο.=80,76, Τ.Α.=28,55) και στο post-test, (Μ.Ο.=94,23,
Τ.Α.=16,29), (t(25)= -3,035, p=0,006).

Διαμόρφωση ερμηνείας
Εξετάζοντας την υπόθεση πως οι διαφορετικές εξωτερικές αναπαραστάσεις θα ενισχύουν
διαφορετικές ερμηνείες για το κλάσμα και πιο συγκεκριμένα πως η ομάδα που πήρε μέρος στην
παρέμβαση χρησιμοποιώντας την εξωτερική αναπαράσταση της πίτας, θα έχει καλύτερες
επιδόσεις στο post-test σε σχέση με το pretest στα έργα Ελέγχου Ερμηνείας ως Μέρος-όλο, ενώ η
ομάδα που χρησιμοποίησε τις αριθμογραμμές θα έχεις καλύτερες επιδόσεις στο post-test σε
σχέση με το pretest στα έργα Ελέγχου Ερμηνείας ως εφαρμόστηκε μία 2 Συνθήκη
(πειραματικές/ελέγχου) × 2 Χρόνος Μέτρησης (pretest – post-test) παραγοντική ανάλυση
διακύμανσης επαναλαμβανόμενων μετρήσεων. Από την ανάλυση παρουσιάστηκε κύρια
επίδραση της ανεξάρτητης μεταβλητής της Συνθήκης μόνο για τα προβλήματα Ελέγχου
Ερμηνείας του κλάσματος ως Μέτρηση, [F(1,78)=5,528, p=0,021, η2 =0,066], όπου επίσης
παρουσιάστηκε αλληλεπίδραση μεταξύ των μεταβλητών Χρόνου Μέτρησης και έργου Ελέγχου
Ερμηνείας ως Μέτρηση, [F(1,78)=6,424, p=0,013, η2 =0,076], που οφείλεται στο γεγονός πως οι
πειραματικές συνθήκες είχαν βελτίωση των επιδόσεών τους στο post-test απ’ότι στο pretest, ενώ
η συνθήκη ελέγχου είχε χειρότερες επιδόσεις στο post-test απ’ότι στο pretest.
Στο Σχήμα 2 παρουσιάζονται οι μέσοι όροι των σωστών απαντήσεων για κάθε ερμηνεία
στο pretest και στο post-test για κάθε ομάδα, (πίτα-αριθμογραμμή-ελέγχου). Μία 3 Εξωτερική
αναπαράσταση (πίτα-αριθμογραμμή-ελέγχου) × 2 Χρόνος Μέτρησης (pretest – post-test)
παραγοντική ανάλυση διακύμανσης επαναλαμβανόμενων μετρήσεων έδειξε κύρια επίδραση της
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Εξωτερικής αναπαράστασης μόνο για τα προβλήματα Ελέγχου Ερμηνείας του κλάσματος ως
Μέτρηση, [F(2,77)=4,916, p=0,010, η2 =0,113], καθώς και αλληλεπίδραση μεταξύ του Χρόνου
Μέτρησης και της Εξωτερικής αναπαράστασης, [F(2,77)=3,484, p=0,036, η2 =0,083], που
οφείλεται στο γεγονός πως η ομάδα που χρησιμοποίησε την πίτα και η ομάδα που χρησιμοποίησε
την αριθμογραμμή είχαν μεγαλύτερο μέσο όρο στο post-test απ’ότι στο pretest, ενώ η ομάδα
ελέγχου είχε μικρότερο μέσο όρο στο post-test απ’ότι στο pretest. Από τις εκ των υστέρων
συγκρίσεις προέκυψαν στατιστικά σημαντικές διαφορές μόνο ανάμεσα στην ομάδα ελέγχου και
την ομάδα της αριθμογραμμής, υπέρ της αριθμογραμμής, (p=0,008).
Συγκρίνοντας τις δύο ομάδες που χρησιμοποίησαν εξωτερική αναπαράσταση, μία 2
Εξωτερική αναπαράσταση (πίτα-αριθμογραμμή) × 2 Χρόνος Μέτρησης (pretest – post-test)
παραγοντική ανάλυση διακύμανσης επαναλαμβανόμενων μετρήσεων έδειξε κύρια επίδραση της
Εξωτερικής αναπαράστασης μόνο για τα προβλήματα Ελέγχου Ερμηνείας του κλάσματος ως
Μέτρηση, [F(1,49)=4,476, p=0,039, η2 =0,084], καθώς και κύρια επίδραση του Χρόνου
Μέτρησης, [F(1,49)=5,966, p=0,018, η2 =0,109], που οφείλεται στο γεγονός πως και οι δύο
πειραματικές ομάδες είχαν βελτίωση από το pretest στο post-test.

Επιδόσεις ομάδων από το pretest στο post-test
Οι μέσοι όροι σωστών απαντήσεων για κάθε συνθήκη, (πίτα-αριθμογραμμή-ελέγχου)
παρουσιάστηκαν στον Πίνακα 3. Για τον έλεγχο των διαφορών ανά ομάδα σε κάθε έργο
πραγματοποιήθηκαν t-tests για κάθε έργο με τις μετρήσεις πριν και μετά την εξάσκηση. Η ομάδα
ελέγχου παρουσίασε στατιστικά σημαντικές διαφορές μόνο στο έργο Εκτίμηση σε
αριθμογραμμή, στο pretest, (M.O.= 50,00 , Τ.Α.= 25,87) και στο post-test, (M.O.=60,34,
Τ.Α.=24,56), (t(28)= -2,188, p=,037). Οι πειραματικές ομάδες που χρησιμοποίησαν την
εξωτερική αναπαράσταση της πίτας ή της αριθμογραμμής, σημείωσαν στατιστικά σημαντικές
διαφορές στο έργο Λεκτικά προβλήματα ανάμεσα στο pretest, (M.O.=70,58 , Τ.Α.=25,83) και στο
post-test, (M.O.=80,39, Τ.Α.=24,65), (t(50)= -3,125, p=0,003), στο έργο Ισοδυναμία ανάμεσα στο
pretest, (M.O.=78,43 , Τ.Α.=18,39) και στο post-test, (M.O.=84,90, Τ.Α.=21,94), (t(50)= -2,398,
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p=0,020), στο έργο Εκτίμηση σε αριθμογραμμή για το pretest, (M.O.=65,19 , Τ.Α.=29,61) και στο
post-test, (M.O.=78,92, Τ.Α.=22,56), (t(50)= -3,347, p=0,002) και στο έργο Εκτίμηση σε πίτα
(ζωγράφισε) για το pretest, (M.O.=65,68 , Τ.Α.=24,47) και στο post-test, (M.O.=85,78,
Τ.Α.=20,76), (t(50)= -5,739, p=0,000). Παρουσιάστηκαν ακόμη στατιστικά σημαντικές διαφορές
στα έργα Ελέγχου Ερμηνείας ως Μέρος-Όλο ανάμεσα στο pretest, (M.O.=77,45 , Τ.Α.=33,63) και
στο post-test, (M.O.=93,13, Τ.Α.=17,37), (t(50)= -4,093, p=0,000) και στα έργα Ελέγχου
Ερμηνείας ως Μέτρηση με διαφορές ανάμεσα στο pretest, (M.O.=66,66 , Τ.Α.=35,59) και στο
post-test, (M.O.=78,43, Τ.Α.=32,02), (t(50)= -2,468, p=0,017).
Στο Σχήμα 3 παρουσιάζονται οι μέσοι όροι των σωστών απαντήσεων (%) για κάθε ομάδα
που χρησιμοποίησε εξωτερικές αναπαραστάσεις, στα έργα όπου βρέθηκαν στατιστικά
σημαντικές διαφορές από το pretest στο post-test. Για να εξεταστούν οι διαφορές ανάμεσα στο
pretest και στο post-test για κάθε έργο και για κάθε ομάδα εξωτερικής αναπαράστασης,
πραγματοποιήθηκαν t-tests εξαρτημένων δειγμάτων με επίπεδα τους χρόνους μέτρησης. Για την
ομάδα που χρησιμοποίησε την εξωτερική αναπαράσταση της πίτας, οι διαφορές στους μέσους
όρους ανάμεσα στο pretest, (M.O.=73,20 , Τ.Α.=16,70) και στο post-test, (M.O.=80,46,
Τ.Α.=15,39) συνολικά είναι στατιστικά σημαντικές, (t(24)= -3,953, p=0,001). Οι διαφορές ακόμη
στα έργα εννοιολογικής γνώσης ανάμεσα στο pretest, (M.O.= 72,90, Τ.Α.= 16,95) και στο
post-test, (M.O.=81,00, Τ.Α.=17,50) είναι επίσης στατιστικά σημαντικές, (t(24)= -3,608,
p=0,001). Στατιστικά σημαντικές διαφορές για την ομάδα της πίτας παρατηρήθηκαν για τα έργα
Λεκτικά προβλήματα, Εκτίμηση σε αριθμογραμμή, Εκτίμηση σε πίτα (ζωγράφισε), Έλεγχος
Ερμηνείας ως Μέρος-Όλο. Πιο συγκεκριμένα στο έργο Λεκτικά προβλήματα στο pretest
(M.O.=60,00, Τ.Α.=23,93) και στο post-test, (M.O.=77,00, Τ.Α.=24,91), (t(24) = -3,989, p=0,001),
στο έργο Εκτίμηση σε αριθμογραμμή, στο pretest (M.O.=62,00, Τ.Α.=34,70) και στο post-test,
(M.O.=75,00, Τ.Α.=23,93), (t(24)= -2,060, p=0,050), στο έργο Εκτίμηση σε πίτα (ζωγράφισε),
στο pretest (M.O.=60,00, Τ.Α.=23,93) και στο post-test, (M.O.=81,00, Τ.Α.=23,14), (t(24)=
-4,938, p =0,000) και τέλος στο έργο Ελέγχου Ερμηνείας Μέρος-Όλο στο pretest (M.O.=74,00,
Τ.Α.=38,51) και στο post-test, (M.O.=92,00, Τ.Α.=18,71), (t(24)= -2,823, p=0,009).
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Η ομάδα που χρησιμοποίησε την εξωτερική αναπαράσταση της αριθμογραμμής
παρουσίασε στατιστικά σημαντικές διαφορές ανάμεσα στο pretest, (M.O.=80,25 , Τ.Α.=12,55) και
στο post-test, (M.O.=87,56, Τ.Α.=11,62) συνολικά, (t(25)= -3,718, p=0,001), καθώς επίσης και
στα έργα εννοιολογικής γνώσης με το pretest, (M.O.=79,02, Τ.Α.=14,08) και το post-test,
(M.O.=88,02, Τ.Α.=13,65), (t(25)= -3,741, p=0,001). Στα επιμέρους έργα, παρουσιάστηκαν
στατιστικά σημαντικές διαφορές ανάμεσα στο pretest και στο post-test στα έργα Ισοδυναμία,
Εκτίμηση σε αριθμογραμμή, Εκτίμηση σε πίτα (ζωγράφισε), Έλεγχος Ερμηνείας Μέρος-Όλο,
Έλεγχος Ερμηνείας Μέτρηση. Ειδικότερα για το έργο Ισοδυναμία ανάμεσα στο pretest,
(M.O.=78,07 , Τ.Α.=17,66) και στο post-test, (M.O.=89,23, Τ.Α.=16,47), (t(25)= -3,432, p=0,002),
για το έργο Εκτίμηση σε αριθμογραμμή ανάμεσα στο pretest(M.O.=68,26 , Τ.Α.=24,03) και στο
post-test, (M.O.=82,69, Τ.Α.=20,93), (t(25)= -2,670, p=0,013), για το έργο Εκτίμηση σε πίτα
(ζωγράφισε) ανάμεσα στο pretest, (M.O.=71,15, Τ.Α.=24,17) και στο post-test, (M.O.=90,38,
Τ.Α.=17,43), (t(25)= -3,434, p=0,002). Για τα έργα Ελέγχου Ερμηνείας ως Μέρος-Όλο ανάμεσα
στο pretest (M.O.=80,76, Τ.Α.=28,55) και στο post-test, (M.O.=94,23, Τ.Α.=16,29), (t(25)= -3,035,
p=0,006) και για τα έργα Ελέγχου Ερμηνεία ως Μέτρηση ανάμεσα στο pretest(M.O.=73,07,
Τ.Α.=32,34) και στο post-test, (M.O.=88,46, Τ.Α.=21,48), (t(25)= -2,857, p=0,008).

Συζήτηση
Τα αποτελέσματα της συγκεκριμένης εργασίας επιβεβαιώνουν τον ιδιαίτερο ρόλο των
εξωτερικών αναπαραστάσεων στην κατανόηση του κλάσματος. Από τη σύγκριση των
πειραματικών συνθηκών που πήραν μέρος στην εξάσκηση με εξωτερικές αναπαραστάσεις και της
συνθήκης ελέγχου, οι πειραματικές συνθήκες είχαν στατιστικά σημαντική βελτίωση στις
επιδόσεις τους από τις μετρήσεις πριν στις μετρήσεις μετά την εξάσκηση, σε συμφωνία με την
αντίστοιχη υπόθεση που διατυπώθηκε. Η συνθήκη ελέγχου παρουσίασε μικρή και στατιστικά μη
σημαντική βελτίωση τον επιδόσεων που πιθανώς να είναι αποτέλεσμα του χρόνου διδασκαλίας
μέσα στην τάξη.
Από τις εκ των υστέρων συγκρίσεις ανάμεσα στις πειραματικές συνθήκες και την συνθήκη
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ελέγχου, βρέθηκαν στατιστικά σημαντικές διαφορές για το σύνολο των έργων στο pretest και στο
post-test μόνο ανάμεσα στην ομάδα της αριθμογραμμής και την συνθήκη ελέγχου. Το εύρημα
αυτό λειτουργεί ενισχυτικά στις υποθέσεις που διατυπώθηκαν για την εξωτερική αναπαράσταση
της αριθμογραμμής. Ενώ και οι δύο πειραματικές συνθήκες είχαν στατιστικά σημαντική
βελτίωση από το pretest στο post-test, μόνο η ομάδα της αριθμογραμμής είχε στατιστικά
σημαντικά μεγαλύτερη βελτίωση από την ομάδα ελέγχου.
Από τις αναλύσεις ανάμεσα στις δύο πειραματικές συνθήκες, όσον αφορά στο συνολικό
άθρο ισμα των έργων στο pretest και στο post-test, δεν παρατηρήθηκαν στατιστικά σημαντικές
διαφορές που να οφείλονται στην εξωτερική αναπαράσταση.
Οι διαφορές ωστόσο μεταξύ των πειραματικών συνθηκών και της συνθήκης ελέγχου,
παρατηρήθηκαν και για τα έργα εννοιολογικής γνώσης, ενώ δεν παρατηρήθηκαν για τα έργα
διαδικαστικής γνώσης. Αυτό το εύρημα λειτουργεί ενισχυτικά στην υπόθεση που διατυπώθηκε
πως οι πειραματικές συνθήκες θα είχαν μεγαλύτερη βελτίωση στις επιδόσεις τους στα έργα
εννοιολογικής γνώσης σε σχέση με την συνθήκη ελέγχου. Οι εκ των υστέρων συγκρίσεις
ανάμεσα στις πειραματικές συνθήκες και τη συνθήκη ελέγχου έδειξαν και πάλι στατιστικά
σημαντικές διαφορές μόνο ανάμεσα στην ομάδα που χρησιμοποίησε την αριθμογραμμή και τη
συνθήκη ελέγχου, υπέρ της πρώτης.
Από τις αναλύσεις ανάμεσα στις δύο πειραματικές συνθήκες δεν προέκυψαν στατιστικά
σημαντικές διαφορές που να οφείλονται στην εξωτερική αναπαράσταση, όσον αφορά τα έργα
εννοιολογικής και διαδικαστικής γνώσης.
Από τα ευρήματα της εργασίας μέχρι τώρα βλέπουμε πως η παρέμβαση που σχεδιάστηκε
και στην οποία οι μαθητές έλυσαν προβλήματα με εξωτερικές αναπαραστάσεις, καθώς η σειρά
των προβλημάτων στηρίχθηκε στα ερμηνευτικά πλαίσια για την ανάπτυξη της έννοιας του
κλάσματος που περιγράφονται από τις Stafylidou & Vosniadou, (2004), βοήθησε τους μαθητές να
δημιουργήσουν πιθανώς ένα νοητικό μοντέλο αντίστοιχο με το μοντέλο των εξωτερικών
αναπαραστάσεων που χρησιμοποίησαν. Οι μαθητές δοκίμασαν τις αντιλήψεις τους σχετικά με το
κλάσμα πάνω στις εξωτερικές αναπαραστάσεις. Η σειρά με την οποία παρουσιάστηκαν τα
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κλάσματα και η επιλογή των κλασμάτων σύμφωνα με τις Stafylidou & Vosniadou, (2004),
βοήθησαν τους μαθητές να δουν σταδιακά ποιες ιδιότητες των ακέραιων αριθμών ισχύουν και
στους ρητούς αριθμούς, αλλά και από ποιες επιπλέον ιδιότητες χαρακτηρίζονται οι ρητοί αριθμοί.
Με τον τρόπο αυτό γίνεται έμμεσα αντιληπτή η έννοια της πυκνότητας και οι μαθητές
καταφέρνουν να ξεπεράσουν την Προκατάληψη των ακέραιων αριθμών.
Τα αποτελέσματα ακόμη, βρίσκονται σε συμφωνία με την έρευνα των Martin & Schwartz,
(2005), που έδειξε τον σημαντικό ρόλο της φυσικής δράσης στη μάθηση. Οι πειραματικές ομάδες
είχαν την ευκαιρία να χρησιμοποιήσουν γραφικές διαδραστικές αναπαραστάσεις στις οποίες
μπορούσαν να πραγματοποιήσουν χειρισμούς σαν οι αναπαραστάσεις να ήταν φυσικά
αντικείμενα. Οι διαφορές στις επιδόσεις των πειραματικών συνθηκών με τη συνθήκη ελέγχου,
επιβεβαιώνουν την επίδραση της φυσικής δράσης στην κατανόηση του κλάσματος.
Από την άλλη πλευρά, στις έρευνες των Rau et al., (2009, 2011), όπου γίνεται σύγκριση της
επίδρασης της χρήσης πολλαπλών εξωτερικών αναπαραστάσεων έναντι μίας, τα αποτελέσματα
έδειξαν πως οι πολλαπλές αναπαραστάσεις είχαν σημαντική επίδραση μόνο όταν οι μαθητές
έπρεπε να εξηγήσουν τη σχέση μεταξύ των αναπαραστάσεων, ενώ οι ερευνητές παρατηρούν πως
οι ομάδες ελέγχου που χρησιμοποίησαν μία μόνο εξωτερική αναπαράσταση δεν είχαν σημαντικά
οφέλη μάθησης, (Rau et al., 2011). Τα ευρήματα της εργασίας ωστόσο, φαίνεται να μην
συμφωνούν με τις παρατηρήσεις των Rau et al., (2011). Από την εργασία μας φαίνεται πως οι
πειραματικές συνθήκες και ιδιαίτερα η συνθήκη που χρησιμοποίησε την εξωτερική
αναπαράσταση της αριθμογραμμής, είχαν σημαντικά οφέλη σε σχέση με τη συνθήκη ελέγχου. Αν
και ο σκοπός της εργασίας δεν είναι η διερεύνηση της επίδρασης των πολλαπλών
αναπαραστάσεων, παρ'όλα αυτά βλέπουμε πως χρησιμοποιώντας και μονές εξωτερικές
αναπαραστάσεις για την έννοια του κλάσματος και ιδιαίτερα την αναπαράσταση της
αριθμογραμμής, είναι δυνατή η υποστήριξη των μαθητών, ώστε να δουν ορισμένες εννοιολογικές
πλευρές του κλάσματος, που δεν είναι κατανοητές με τη χρήση μόνο των συμβολικών
αναπαραστάσεων, αλλά πολύ περισσότερο που έρχονται σε αντίθεση με τη γνώση των μαθητών
για τους ακέραιους αριθμούς.
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Συγκρίνοντας τις δύο εξωτερικές αναπαραστάσεις που χρησιμοποιήθηκαν, θεωρούμε πως η
πεποίθηση πως θα έπρεπε να υπάρχει επίδραση της εξωτερικής αναπαράστασης συνολικά, δεν θα
συμφωνούσε όχι μόνο με τα ευρήματα της παρούσας εργασίας αλλά και με ευρήματα από τις
προηγούμενες έρευνες. Όπως έχει παρατηρηθεί από τους Clements & McMillen, (1996, στο
Vamvakoussi & Vosniadou, 2007), δεν είναι εφικτό μία και μόνο συγκεκριμένη εξωτερική
αναπαράσταση να μεταφέρει πλήρως μια αφηρημένη μαθηματική ιδέα. Κάθε εξωτερική
αναπαράσταση υποστηρίζει διαφορετικές πλευρές της έννοιας του κλάσματος.
Σχετικά με την υπόθεση για τα έργα μεταφοράς της μάθησης και για τις δύο ομάδες, τα
αποτελέσματα φαίνεται πως δεν παρατηρήθηκαν στατιστικά σημαντικές διαφορές ανάμεσα στις
δύο πειραματικές συνθήκες, ενώ και οι δύο πειραματικές συνθήκες είχαν στατιστικά σημαντική
βελτίωση στα έργα αυτά, από το pretest στο post-test.
Στα έργα που αποτελούσαν έργα εξάσκησης για τη μία πειραματική συνθήκη αλλά έργα
μεταφοράς για την άλλη, τα αποτελέσματα των αναλύσεων δείχνουν πως η ομάδα που
χρησιμοποίησε την αριθμογραμμή μετέφερε τη μάθηση σε περισσότερα έργα, σε σχέση με την
ομάδα που χρησιμοποίησε την πίτα. Κάτι τέτοιο ενισχύει την υπόθεση πως οι συμμετέχοντες
στην ομάδα που χρησιμοποίησε την αριθμογραμμή θα είχαν μεταφορά μάθησης σε περισσότερα
έργα, κάτι που συμφωνεί επίσης με τα ευρήματα των Martin & Schwartz, (2005), όπου βρέθηκε
πως τα χωρικά μοντέλα και ειδικότερα οι πίτες δεν ενθαρρύνουν τη μάθηση σε τέτοιο βαθμό
όπως τα μοντέλα που μπορούν να αναπροσαρμοστούν και να δείχνουν ταυτόχρονα μέρη της
μονάδας αλλά και μέρη υποδιαιρούμενων ποσοτήτων.
Στα έργα Ελέγχου Ερμηνείας βρέθηκαν διαφορές ανάμεσα στις πειραματικές συνθήκες και
τη συνθήκη ελέγχου μόνο για το έργο Ελέγχου Ερμηνείας ως Μέτρηση και οι διαφορές
οφείλονταν όπως φαίνεται από τις εκ των υστέρων συγκρίσεις στον μεγαλύτερο μέσο όρο στο
post-test σε σχέση με το pretest, της ομάδας που χρησιμοποίησε τις αριθμογραμμές έναντι της
συνθήκης ελέγχου.
Ανάμεσα στις πειραματικές συνθήκες βρέθηκαν πάλι στατιστικά σημαντικές διαφορές για
το ίδιο έργο, όπου η ομάδα που χρησιμοποίησε την αριθμογραμμή είχε μεγαλύτερο μέσο όρο στο
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στο post-test σε σχέση με το pretest από την ομάδα που χρησιμοποίησε τις πίτες. Από την
εξέταση των επιδόσεων των συμμετεχόντων στην συνθήκη που χρησιμοποίησε την πίτα από το
pretest στο post-test, βλέπουμε ότι οι μαθητές είχαν βελτίωση των επιδόσεών τους στα έργα
Ελέγχου Ερμηνείας μόνο για την ερμηνεία ως Μέρος-όλο. Από την άλλη πλευρά, η ομάδα που
χρησιμοποίησε την αριθμογραμμή είχε στατιστικά σημαντική βελτίωση από το pretest στο
post-test, στα έργα Ελέγχου Ερμηνείας και για την ερμηνεία ως Μέρος-όλο και για την ερμηνεία
ως Μέτρηση. Το εύρημα αυτό, επιβεβαιώνει την υπόθεση της εργασίας μας πως διαφορετικές
εξωτερικές αναπαραστάσεις ενθαρρύνουν διαφορετικές ερμηνείες του κλάσματος και πιο
συγκεκριμένα πως η αριθμογραμμή ενθαρρύνει την ανάπτυξη ερμηνείας του κλάσματος ως
Μέτρηση, ενώ η ερμηνεία ως Μέρος-όλο που όπως έχει σημειωθεί ξανά αποτελεί θεμελιώδη
ερμηνεία φαίνεται να ενθαρρύνεται και από τις δύο εξωτερικές αναπαραστάσεις, (Charalambous
& Pitta-Pantazi, 2007; Lamon, 2012).
Εφόσον η έννοια του κλάσματος και των ρητών αριθμών χαρακτηρίζεται από ιδιότητες που
οι μαθητές πρέπει να κατανοήσουν αφού ξεπεράσουν τα εμπόδια που αντιμετωπίζουν εξαιτίας
της γνώσης τους για τους ακέραιους αριθμούς, δεν θα περιμέναμε να υπάρχει ένα και μόνο
άθροισμα έργων που συνολικά η μία εξωτερική αναπαράσταση να υπερτερεί έναντι της άλλης.
Ενισχυτικά σε αυτή την πρόταση λειτουργούν τα αποτελέσματα διαφορών των ομάδων ανά έργο.
Βλέπουμε πως οι ομάδες που χρησιμοποίησαν εξωτερικές αναπαραστάστεις είχαν διαφορές στα
επιμέρους έργα και κάθε ομάδα είχε βελτίωση σε διαφορετικά έργα, όπου η άλλη ομάδα δεν είχε.
Η βελτίωση των επιδόσεων για παράδειγμα, μόνο των συμμετεχόντων στην ομάδα της
αριθμογραμμής, στο έργο Ισοδυναμία είναι ένα ιδιαίτερα σημαντικό εύρημα. Οι συμμετέχοντες
δεν είχαν προηγούμενη εμπειρία με τη χρήση της αριθμογραμμής για τα κλάσματα. Επιπλέον το
έργο αυτό είναι ιδιαίτερα απαιτητικό. Όπως σημειώνει η Ni, (2001), η έννοια της ισοδυναμίας
αποτελεί μία από τις σημαντικές και αφηρημένες μαθηματικές ιδέες. Οι μαθητές πρέπει να
κατανοήσουν πώς μέσα από διαδοχικές διαιρέσεις δημιουργούνται διαφορετικά κλάσματα, που
έχουν όμως ίδιο κλασματικό μέγεθος, (Lamon, 2012), ενώ η αξιοποίηση της αριθμογραμμής που
μπορεί να δείχνει ταυτόχρονα τη μονάδα αλλά και υποδιαιρούμενες μονάδες μπορεί να
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υποστηρίξει τους μαθητές σ'αυτή τη διαδικασία, (Behr et al. 1983). Η ισοδυναμία ακόμη απαιτεί
την κατανόηση πως το κλάσμα αποτελεί τη σχέση αριθμητή – παρονομαστή, κάτι που εμπίπτει
στο τρίτο ερμηνευτικό πλαίσιο των Stafylidou & Vosniadou, (2004). Επιπλέον, το έργο της
ισοδυναμίας συνδέεται με την ερμηνεία του κλάσματος ως αναλογία, ενώ η παρούσα εργασία
παρέχει στοιχεία πως χρησιμοποιώντας την αριθμογραμμή, η έννοια της ισοδυναμίας πιθανώς να
σχετίζεται και με την ερμηνεία ως Μέτρηση, (Charalambous & Pitta-Pantazi, 2007).
Συνολικά, τα αποτελέσματα της εργασίας συμφωνούν με τις ερευνητικές υποθέσεις που
διατυπώθηκαν. Από την σκοπιά της θεωρίας πλαισίου για την εννοιολογική αλλαγή, σύμφωνα με
την οποία σχεδιάστηκε το σύνολο και η σειρά παρουσίασης των προβλημάτων, βλέπουμε πως η
χρήση εξωτερικών αναπαραστάσεων σε μια καλά δομημένη σειρά προβλημάτων, μπορεί να
υποστηρίξει τους μαθητές να κατανοήσουν τα προβλήματα που δημιουργεί η ασυμβατότητα της
προηγούμενης γνώσης για τους ακέραιους αριθμούς με τη νέα γνώση για τους κλασματικούς
αριθμούς. Ειδικότερα, μία εξωτερική αναπαράσταση που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να δοθεί
έμφαση σε ιδιότητες των κλασματικών αριθμών που δεν βρίσκουμε στους ακέραιους αριθμούς
φαίνεται να βοηθά τους μαθητές να κατανοήσουν πλευρές τους κλάσματος που σχετίζονται με
την Ισοδυναμία, κάτι που μπορεί να βοηθήσει αργότερα τους μαθητές να κατανοήσουν τη σχέση
μεταξύ ακέραιων και ρητών αριθμών και πώς μπορεί αυτά τα σύνολα αριθμών να αποτελούν
υποσύνολα του συνόλου των πραγματικών αριθμών. Επιπλέον, η εξωτερική αναπαράσταση της
αριθμογραμμής φαίνεται να υποστηρίζει τους μαθητές τόσο στην ανάπτυξη της θεμελιώδους
ερμηνείας για το κλάσμα ως Μέρος-όλο, όσο όμως και στην ανάπτυξη πιο εκλεπτυσμένων
ερμηνειών, όπως η ερμηνεία του κλάσματος ως Μέτρηση.
Η αναπαράσταση της αριθμογραμμής, με την κατάλληλη ένταξή της σε σειρά
προβλημάτων με κλάσματα, μπορεί να βοηθήσει τους μαθητές να δοκιμάσουν και τελικά να
ξεπεράσουν προβλήματα σχετικά με την πυκνότητα των ρητών αριθμών αλλά και την
Προκατάληψη των ακέραιων αριθμών.
Σημαντική συνεισφορά στη διαδικασία κατανόησης της έννοιας της πυκνότητας, που όπως
περιγράφεται από τις Vamvakoussi & Vosniadou, (2004, 2010) αποτελεί μια αργή και σταδιακή
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διαδικασία, μπορούν να έχουν οι αναλύσεις από τον τρόπο με τον οποίο οι μαθητές
ανταποκρίθηκαν σε κάθε μεμονωμένο πρόβλημα, δεδομένου ότι η σειρά των κλασμάτων που
επιλέχθηκαν δεν ήταν τυχαία και μας επιτρέπει να εξάγουμε συμπεράσματα. Κάτι τέτοιο άλλωστε
αποτελεί μελλοντική επέκταση της συγκεκριμένης εργασίας, παράλληλα με την διερεύνηση των
δεδομένων κίνησης και αλληλεπίδρασης των μαθητών με το εργαλείο που χρησιμοποιήθηκε. Θα
ήταν ακόμη δυνατή η επανάληψη της έρευνας, με μεγαλύτερο αριθμών συμμετεχόντων και
πιθανώς με περισσότερα προβλήματα, που θα περιλαμβάνουν και διαδικαστικούς χειρισμούς για
το κλάσμα, όπως η πρόσθεση ή η αφαίρεση κλασμάτων. Είναι δυνατή επίσης η επανάληψη της
έρευνας με διαφορετικά εισαγωγικά πλαίσια ώστε να διερευνηθούν πιθανές σχέσεις μεταξύ των
διαφορετικών ερμηνειών του κλάσματος και ειδικότερα εξετάζοντας επιπλέον την ερμηνεία του
κλάσματος ως αναλογία και τη σχέση της με έργα εννοιολογικής γνώσης για το κλάσμα. Μία
ακόμη πρόταση για μελλοντική επανάληψη της έρευνας θα ήταν και η διερεύνηση της σχέσης
μεταξύ των αναπαραστάσεων και κυρίως της σχέσης ή της ακολουθίας διαφορετικών εξωτερικών
αναπαραστάσεων.
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Πίνακας 1
'Εργα μεταφοράς, εννοιολογικής και διαδικαστικής γνώσης
Μεταφορά

Εννοιολογικής γνώσης

Διαδικαστικής γνώσης

Μεταφορά μάθησης και για τις Λεκτικά προβλήματα
Πράξεις ακεραίων
δύο πειραματικές ομάδες
Σύγκριση κλασμάτων
Ισοδυναμία
Πράξεις κλασμάτων
Κατηγοριοποίηση
Μεταφορά μάθησης για την Εκτίμηση σε αριθμοομάδα της πίτας
γραμμή
Ελέγχου Ερμηνείας ως
Μέτρηση
Μεταφορά μάθησης για την Εκτίμηση σε πίτα (ζωγράομάδα της αριθμογραμμής
φισε)
Εκτίμηση σε πίτα (γράψε)
Ελέγχου Ερμηνείας ως
Μέρος-όλο
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Πίνακας 2
Προβλήματα Ελέγχου Ερμηνείας για την ερμηνεία ως Μέροςόλο και για την ερμηνεία ως Μέτρηση,
στο pretest και στο post-test

Pretest

Post-test

Ερμηνεία κλάσματος ως Μέρος-όλο

Ερμηνεία κλάσματος ως Μέτρηση

Ο Ανδρέας και
η
Κατερίνα
προσπαθούν να
χωρίσουν
μια
σοκολάτα
που
έχει 15 πλακάκια.
Η Κατερίνα πήρε
5 πλακάκια και
ο Ανδρέας 10.
Ποια κλάσματα
δείχνουν
το
μέρος της σοκολάτας που πήρε ο
καθένας;
Η Αφροδίτη και
η Ελένη πήραν
καραμέλες από
μία
σακούλα
που περιείχε 75
καραμέλες.
Η
Αφροδίτη πήρε
25
καραμέλες
και η Ελένη 50.
Ποια κλάσματα
δείχνουν
ποιο
μέρος από το
σύνολο πήρε η
κάθε μία;

Από το σπίτι
του Γιάννη στο
σχολείο
συναντάμε στο 1/5 της
απόστασης τον
κινηματογράφο,
ενώ στα 3/5 της
απόστασης
το
γήπεδο.
Ποιο
από τα δύο είναι
πιο κοντά αν ο
Γιάννης πηγαίνει
από το σπίτι στο
σχολείο;
Από το σπίτι του
Τάσου προς το
γήπεδο,
συναντάμε στα 4/7
της απόστασης
το σχολείο και
στα
2/7
της
απόστασης
το
φροντιστήριο
αγγλικών. Ποιο
από τα δύο είναι
πιο κοντά αν ο
Τάσος πηγαίνει
από το σπίτι στο
γήπεδο;

Στα γενέθλια του
Κώστα, η Μαρία
πήρε το 1/6 της
τούρτας ενώ η
Ντίνα πήρε το
1/8. Ποια πήρε
το
μεγαλύτερο
κομμάτι από την
τούρτα;

Στο εστιατόριο,
ο Μάρκος πήρε
τα 5/8 της πίτσας
και η Αλέκα τα
3/8. Ποιος πήρε
το
μεγαλύτερο
κομμάτι από την
πίτσα;

Για τη χειροτεχνία πήραμε 1
μέτρο κορδέλα.
Τελικά χρησιμοποιήσαμε μόνο
τα 2/3 αυτής της
κορδέλας. Πόση
κορδέλα περίσσεψε τελικά;

Για τη χειροτεχνία πήραμε 1
μέτρο
σπάγκο.
Τελικά χρησιμοποιήσαμε μόνο τα
3/4 του σπάγκου.
Πόσος σπάγκος
περίσσεψε;
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Πίνακας 3
Μέσοι όροι σωστών απαντήσεων, (%), και τυπικές αποκλίσεις για κάθε συνθήκη σε κάθε έργο, στο
pretest και στο post-test.
Μεταφορά (Μ)

Έργο

Χρόνος

Πίτα

Διαδικαστικής/
Μ:
πίτα,
αριθμογραμμή

Πράξεις
ακεραίων
Πράξεις
κλασμάτων

pretest
post-test
pretest
post-test

80,50 18,77
84,50 18,14
67,50 27,24
73,50 23,47

86,05
87,02
81,25
85,57

9,57
18,87
24,56
17,92

84,48 19,09
85,34 19,21
66,81 29,74
71,12 28,56

Εννοιολογικής/
Μ:
πίτα,
αριθμογραμμή

Λεκτικά
προβλήματα
Σύγκριση
κλασμάτων

Κατηγοριοποίηση

pretest
post-test
pretest
post-test
pretest
post-test
pretest
post-test

60,00
77,00
77,20
81,20
78,80
80,40
63,00
75,00

23,93
24,91
21,89
20,06
19,43
26,05
35,44
30,62

80,77
83,65
80,00
84,61
78,07
89,23
78,84
85,57

23,78
24,43
23,32
21,58
17,66
16,47
23,12
25,66

64,65
70,69
64,83
66,55
77,93
80,00
75,86
70,68

Εννοιολογικής/
Μ:
πίτα

Εκτίμηση
αριθμογραμμή
Ερμηνεία
Μέτρηση

pretest
post-test
pretest
post-test

62,00 34,70
75,00 23,93
60,00 38,18
68,00 37,85

68,26
82,69
73,07
88,46

24,03
20,93
32,34
21,48

50,00 25,87
60,34 24,56
60,34 38,68
51,72 34,02

Εννοιολογικής/
Μ:
αριθμογραμμή

Εκτίμηση
πίτα,(ζ)
Εκτίμηση
πίτα,(γρ)
Ερμηνεία
Μέροςόλο

pretest
post-test
pretest
post-test
pretest
post-test

60,00 23,93
81,00 23,14
100,0 0,00
99,00 5,00
74,00 38,51
92,00 18,71

71,15
90,38
98,07
100,00
80,76
94,23

24,17
17,43
9,80
0,00
28,55
16,29

57,75
63,79
93,10
87,93
77,58
91,37

Ισοδυναμία

Αριθμογραμμή

Ελέγχου

25,46
21,20
27,20
23,34
18,78
18,51
30,96
32,09

23,24
23,70
14,78
28,83
31,58
23,41
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Σχήμα 2. Μέσοι όροι σωστών απαντήσεων (%) για τα έργα ελέγχου ερμηνείας για κάθε ομάδα
εξωτερικής αναπαράστασης
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Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΤΟΥ
ΚΛΑΣΜΑΤΟΣ
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Τρίτη ενότητα προβλημάτων για την ομάδα που χρησιμοποίησε την αριθμογραμμή - Δίνεται η
συμβολική αναπαράσταση και ζητείται η κατασκευή εξωτερικής

