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Περίληψη 
 

 

Η συγκεκριμένη εργασία αφορά στο μάθημα των μαθηματικών της Ε΄ Δημοτικού. 

Πρόκειται για μια εναλλακτική πρόταση μάθησης των κλασμάτων και των δεκαδικών 

αριθμών. Μαθητές και εκπαιδευτικοί δυσκολεύονται στη μάθηση/διδασκαλία των ρητών, 

τόσο των κλασμάτων όσο και των δεκαδικών αριθμών, γεγονός που παρουσιάζεται στο 

πρώτο μέρος της εργασίας. Οι μαθητές που συμμετείχαν στην έρευνα κλήθηκαν να 

ανταποκριθούν σε σειρά δραστηριοτήτων – ασκήσεων που αφορούσαν τα κλάσματα και 

τους δεκαδικούς αριθμούς. Σκοπός της έρευνας ήταν να διαπιστωθεί, κατά πόσο οι 

μαθητές που διδάχθηκαν μέσα από μια σειρά μαθημάτων μέσω ενός πρωτότυπου 

εκπαιδευτικού υλικού διδασκαλίας των ρητών αριθμών είχαν καλύτερα μαθησιακά 

αποτελέσματα σε σχέση με τους μαθητές που διδάχθηκαν την ίδια ύλη σύμφωνα με το ήδη 

υπάρχον εγχειρίδιο της Ε’ Δημοτικού. Οι ρητοί αριθμοί και συγκεκριμένα τα κλάσματα 

και οι δεκαδικοί αριθμοί αποτελούν ένα από τα πιο σημαντικά αντικείμενα στη διδασκαλία 

των Μαθηματικών στην Πρωτοβάθμια εκπαίδευση, στα οποία οι μαθητές και δάσκαλοι 

συναντούν δυσκολίες. 

 

Λέξεις κλειδιά: Ρητοί αριθμοί, κλάσματα, δεκαδικοί αριθμοί 
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Abstract 
 

This study is about Grade Six Mathematics. It refers to an alternative learning proposal of 

fractions and decimal numbers. Both students and teachers have difficulties in learning / 

teaching rational numbers, not only fractions but also decimal numbers, which is presented 

in the first part of this study. The students taking part in the study were asked to respond to 

a number of activities - exercises on fractions and decimal numbers. The purpose of the 

study was to investigate the degree to which students who were taught during a number of 

lessons through innovative and educational teaching material on rational numbers had 

greater learning outcomes related to the students who were taught the same syllabus 

according to the already existing textbook in Grade Six. Rational numbers and especially 

fractions and decimal numbers, in which students and teachers face difficulties, is one of 

the most important subjects in Mathematics in primary education. 

 
 

Keywords: Rational numbers, fractions, decimal numbers  
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1. Εισαγωγή 
 

 

Καθώς οι ρητοί αριθμοί αποτελούν θεμελιώδη μαθηματική έννοια (Charles, 2005), ένα 

μεγάλο μέρος του αναλυτικού προγράμματος των μαθηματικών στο Δημοτικό σχολείο, 

αφορά τη διδασκαλία των θετικών ρητών αριθμών. Παρά την έμφαση που δίνεται στα 

αναλυτικά προγράμματα, οι ρητοί αριθμοί αποτελούν έννοια που δύσκολα κατανοούν οι 

μαθητές του Δημοτικού σχολείου. Αυτό φαίνεται από τις επιδόσεις των μαθητών σε 

σχετικές ασκήσεις αλλά και από τα αποτελέσματα πολλών ερευνητικών εργασιών 

(Lemonidis & Kaiafa, 2014; Confreyetal, 2009). Γενικά οι δυσκολίες που συναντούν οι 

μαθητές αποδίδονται τόσο στην εννοιολογική φύση των ρητών αριθμών, στον συμβολισμό 

και τις αναπαραστάσεις τους, τις διαδικασίες λογισμού µε κλασματικούς αριθμούς 

(Γαγάτσης, Μιχαηλίδου, Σιακαλλή, 2001; Φιλίππου & Χρίστου, 1995) αλλά και σε 

επιστημολογικά εμπόδια. Οι δυσκολίες, οι σχετικές µε την εννοιολογική φύση των ρητών 

αριθμών, οφείλονται στην πυκνή δομή των ρητών αριθμών σε αντίθεση µε τη διακριτή 

δομή των φυσικών αριθμών, οι οποίοι αποτελούν το μοντέλο πάνω στο οποίο οργανώνεται 

η οικοδόμηση της έννοιας του κλασματικού αριθμού. 

 

Σε έρευνα που πραγματοποίησαν οι Lemonidis & Kaiafa (2014) σε 122 μαθητές της Ε’ και 

144 της Στ’ τάξης, που συμμετείχαν εθελοντικά στον 9ο Διαγωνισμό των «Μαθηματικών 

της Φύσης και της Ζωής» και προέρχονταν από Δημοτικά σχολεία των νομών Φλώρινας 

και Σερρών προέκυψαν τα εξής αποτελέσματα: Τα τρία τέταρτα περίπου των μαθητών της 

Ε’ τάξης (73,5%) μπόρεσαν να εκτελέσουν σωστά την αφαίρεση 3⁄4 - 1⁄2. Όταν ζητήθηκε 

από τους μαθητές να υπολογίσουν την πράξη με διάφορους τρόπους, το 32% μπόρεσαν να 

υπολογίσουν την πράξη μόνο με τον γραπτό αλγόριθμο, το 37,7% μπόρεσαν να 

υπολογίσουν με δύο τρόπους και μόνο το 3,3% των μαθητών υπολόγισε με τρεις τρόπους. 

 

Από τους συμμετέχοντες μαθητές το 40% πραγματοποίησαν σωστά τον πολλαπλασιασμό 

των δεκαδικών 0,3x0,3, με σημαντικότερο λάθος την απάντηση 0,9, την οποία έδωσε το 

46% των μαθητών. Το λάθος αυτό δείχνει αδυναμία ελέγχου της αξίας θέσης των αριθμών 

σε δεκαδικούς αριθμούς. Επιπρόσθετα, καταδεικνύεται ότι μεταφέρεται λανθασμένα από 

τους ακεραίους αριθμούς η αντίληψη πως ο πολλαπλασιασμός μεγαλώνει τον αριθμό. 

Στην Στ’ τάξη, ενώ σχεδόν οι μισοί μαθητές (52%) πετυχαίνουν τη διαίρεση 20 : 0,5, ένα 

μαζικό λάθος (27,3%) ήταν η απάντηση 10. Αντίστοιχα, στην περίπτωση αυτή  
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καταδεικνύεται πως μεταφέρεται η αντίληψη από τους ακεραίους ότι η διαίρεση μικραίνει 

τον αριθμό. 

Εκτός από τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι μαθητές, η σχετική βιβλιογραφία 

αναφέρει πως ανάλογες δυσκολίες στη διδασκαλία των ρητών αριθμών αντιμετωπίζουν 

και πολλοί εκπαιδευτικοί. Πολλές μελέτες βρήκαν στους υποψήφιους δασκάλους κενά στη 

Γνώση Περιεχομένου (ΓΠ) και την Παιδαγωγική Γνώση Περιεχομένου (ΠΓΠ) στο πεδίο 

των ρητών αριθμών (π.χ. Ball, 1990; Depaepe et al, 2015; Tirosh, 2000; Turkulku & 

Yesildere, 2007). 

 

Η διδασκαλία των κλασμάτων και των δεκαδικών αριθμών αποτελεί ένα από τα πιο 

σύνθετα προβλήματα που έχει να αντιμετωπίσει ο εκπαιδευτικός στην εκπαιδευτική 

διαδικασία. Η παρούσα έρευνα πραγματοποιείται προκειμένου να εξεταστούν οι αλλαγές 

που επιφέρει στις συμπεριφορές των μαθητών μια πειραματική διδασκαλία στα κλάσματα 

και τους δεκαδικούς. Πρόκειται για μία διαφορετική και καινοτόμα προσέγγιση μέσω της 

οποίας, επιχειρείται η ουσιαστική συνεισφορά στην μάθηση της χρήσης κλασματικών και 

δεκαδικών αριθμών μέσω προβλημάτων καθημερινότητας.  

 

Αναλυτικότερα, στο θεωρητικό κομμάτι της εργασίας, αναφέρονται οι δυσκολίες και 

παρανοήσεις των μαθητών κατά την εκμάθηση των ρητών αριθμών και οι δυσκολίες των 

εκπαιδευτικών κατά την διδασκαλία των ρητών αριθμών. Έπειτα παρουσιάζεται η έρευνα, 

η μέθοδος που ακολουθήθηκε για την συλλογή και επεξεργασία των δεδομένων που 

αντλήθηκαν από τους συμμετέχοντες μαθητές καθώς και τα αποτελέσματα αυτής. 
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2. Θεωρητικό μέρος 

2.1 Το κλάσμα και οι πολλαπλές του ερμηνείες 

 

Η έννοια των κλασμάτων είναι συνθέτη και αυτό καθιστά δύσκολη την μάθηση και την 

διδασκαλία της εννοίας του κλάσματος. Η συνθετότητα αυτή περιλαμβάνει πέντε 

ερμηνείες. Στην σημερινή εποχή, οι ερευνητές συμφωνούν σχετικά με τις πολλαπλές 

ερμηνείες του κλάσματος, σύμφωνα με τους οποίους διακρίνονται σε πέντε (π.χ. Bruce et 

al. 2013; Clarke, & Roche, 2011; Charalambous, & Pitta-Pantazi, 2007; Marshall, 1993; 

Behr et al. 1983; Kieren, 1976, όπως αναφέρεται στο Λεμονίδης, 2017).  

 

α) Στην ερμηνεία μέρος όλου, το όλο χωρίζεται σε β μέρη και κάθε ένα μέρος 

συμβολίζεται ως 1/β ή στην περίπτωση α μερών, τότε α/β. Το όλο μπορεί να είναι είτε μια 

συνεχής ποσότητα είτε ένα σύνολο από διακριτές ποσότητες. Η ερμηνεία αυτή 

προσφέρεται μόνο για γνήσια και όχι για καταχρηστικά κλάσματα. 

β) Στην ερμηνεία μέτρηση ή αριθμογραμμή, το κλάσμα α/β παρουσιάζεται ως ένα 

σημείο πάνω στην αριθμογραμμή στην οποία θέτουμε τυχαία ένα σημείο ως αρχή που 

αντιστοιχεί στο μηδέν και επαναλαμβάνουμε το μοναδιαίο κλάσμα «1/β» α φορές. 

Σύμφωνα με έρευνα της Ni (2000) πάνω στην αριθμογραμμή μπορούν να 

αναπαρασταθούν θεμελιώδεις ιδιότητες των κλασματικών αριθμών όπως  η πυκνότητα, η 

διαδοχικότητα, η μοναδικότητα και το άπειρο των κλασματικών αριθμών. Έτσι η 

παρουσίαση του κλάσματος επάνω στην αριθμογραμμή συμβάλει στην κατανόηση της 

οντότητας και της αξίας του ως αριθμού. 

 

γ) Το κλάσμα μπορεί να θεωρηθεί ως αποτέλεσμα της διαίρεσης του αριθμητή δια του 

παρονομαστή, δηλαδή ως πηλίκου. Στην περίπτωση αυτή ο αριθμητής ταυτίζεται με το 

διαιρετέο και αναφέρεται στην ποσότητα που θα μοιραστεί, ενώ ο παρονομαστής 

ταυτίζεται με τον διαιρέτη και αναφέρεται στο πλήθος των ίσων μερών στα οποία θα 

μοιραστεί η ποσότητα. Στην ερμηνεία μέρος-όλου χρησιμοποιούμε τον ίδιο συμβολισμό 

α/β με την ερμηνεία του πηλίκου, όμως στην κατάσταση αυτή το  α δεν αναπαριστά τα 

μέρη ενός όλου αλλά την ποσότητα που θα διαιρεθεί ισομερώς ενώ το β αναπαριστά τον 

αριθμό των μερών της διαίρεσης.  

 

δ) Το κλάσμα ως λόγος εκφράζει τη σχέση μεταξύ δύο ποσοτήτων. Σύμφωνα με έρευνα 

της Κολέζα (2000, όπως αναφέρεται στο Κωνσταντινίδου, 2015: 14) όταν μιλάμε για το 
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κλάσμα ως «λόγος» αναφερόμαστε σε δύο χώρους μέτρησης που μπορούν να συνδεθούν 

είτε με μία «μεταξύ» των χώρων στρατηγική οπότε και μιλάμε για λόγο υπό μορφή 

ρυθμού μεταβολής, είτε με μια «εντός» του ίδιου χώρου στρατηγική και μιλάμε για 

«εσωτερικό» λόγο. Το κλάσμα ως λόγος εκφράζει τη σχέση δύο ποσοτήτων, συγκρίνονται 

δηλαδή μεταξύ τους τα μεγέθη δύο ποσοτήτων, έτσι σε αυτήν την ερμηνεία δεν υπάρχει 

μια διαμέριση μιας ποσότητας ή ενός συνόλου αντικειμένων όπως συμβαίνει στις 

ερμηνείες του μέρος- όλου και του πηλίκου (Λεμονίδης, 2017:16). 

 

ε) Στην περίπτωση της ερμηνείας του κλάσματος ως πολλαπλασιαστή-τελεστή, νοείται 

ως μία συνάρτηση που εφαρμόζεται σε αντικείμενα όπως αριθμούς, συλλογές διακριτών 

αντικειμένων, γεωμετρικά σχήματα, και τα μετασχηματίζει ως προς κάποιο μέγεθος (π.χ. 

μέγεθος αριθμού, πλήθος, επιφάνεια) (Κωνσταντινίδου, 2015:15). Η ερμηνεία όμως του 

τελεστή θεωρεί το κλάσμα α/β ως μια οντότητα και όχι ως ένα διατεταγμένο ζεύγος 

αριθμών όπως συμβαίνει στην ερμηνεία του λόγου. Συνεπώς το κλάσμα ως τελεστής 

μπορεί να παίξει το ρόλο ενός αυτόνομου μηχανισμού του οποίου η λειτουργία του είναι 

να μετασχηματίζει (Λεμονίδης, 2017; Κωνσταντινίδου, 2015). 

 

Οι διάφορες ερμηνείες που αναλύθηκαν παραπάνω συνδέονται στενά μεταξύ τους, παρόλο 

που είναι μαθηματικά και εννοιολογικά ανεξάρτητες κατασκευές. Αυτές οι διαφορετικές 

καταστάσεις συνδέονται σε ένα κοινό πλαίσιο, οι οποίες βασίζονται σε τρεις έννοιες. Την 

έννοια της ίσης διαμέρισης, της μονάδας και της ποσότητας. Η έννοια της ίσης διαμέρισης 

καθίσταται σημαντική για τη συγκρότηση της έννοιας των κλασμάτων, όσο είναι και η 

απαρίθμηση για τους φυσικούς αριθμούς. Εξίσου απαραίτητη κρίνεται και η έννοια της 

μονάδας η οποία μεταβάλλεται ανάλογα με την ερμηνεία του ρητού στο οποίο 

βρισκόμαστε. Τέλος, οι ρητοί αριθμοί, όπως και οι φυσικοί, μπορούν να αναπαραστήσουν 

ποσότητες. Οι αναπαραστάσεις αυτών δημιουργούν εσφαλμένες αντιλήψεις και λάθη, τα 

οποία προέρχονται από την έλλειψη της ικανότητας των εκπαιδευόμενων να δουν τους 

ρητούς αριθμούς ως αναπαραστάσεις ποσοτήτων (Λεμονίδης, 2017). 

 

Τα κλάσματα και οι δεκαδικοί αριθμοί είναι στενά συνδεδεμένα μεταξύ τους. Οι δεκαδικοί 

αριθμοί αποτελούν έναν διαφορετικό τρόπο γραφής των κλασμάτων. Τα σημεία σύνδεσης 

μεταξύ του κλάσματος και του δεκαδικού συστήματος συμβόλων βοηθούν στην 

κατανόηση και των δύο (VandeWalle, 2005: 334). Για τα παιδιά ο κόσμος των κλασμάτων 

και των δεκαδικών είναι διαφορετικοί. Το ίδιο παρατηρείται και με τους ενήλικες που 

θεωρούν τα κλάσματα ως σύνολα ή περιοχές, ενώ πιστεύουν ότι οι δεκαδικοί έχουν 
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περισσότερα κοινά σημεία με τους αριθμούς. Τα σύμβολα 3,6 και 3⅗ αναπαριστούν την 

ίδια ποσότητα, αλλά φαίνονται τελείως διαφορετικά το ένα από το άλλο. Είναι γεγονός ότι 

κλάσματα και δεκαδικοί είναι δύο διαφορετικοί τρόποι που αναπτύχθηκαν για να 

αναπαριστούν ίδιες ιδέες (VandeWalle, 2005). 

 

2.2 Δυσκολίες και παρανοήσεις των μαθητών κατά την εκμάθηση των ρητών 

αριθμών 

 

Οι δυσκολίες στην κατανόηση των ρητών αριθμών που αντιμετωπίζουν οι μαθητές του 

δημοτικού έχουν γίνει αντικείμενο έρευνας και μελέτης σε πολλές χώρες (Clarke, & 

Roche, 2009; Nunes & Bryant., 2009; Mack, 1995; Stafylidou, & Vosniadou, 2004; 

Vamvakousi, & Vosniadou, 2004; Zhou et al., 2006). 

 

Τα τελευταία χρόνια εμφανίζονται σύγχρονες θεωρίες που σχετίζονται με τις δυσκολίες 

των μαθητών στην κατανόηση των ρητών αριθμών. Μία θεωρία, η οποία είναι 

επικρατέστερη, έχει ως βάση την ανάπτυξη της γνώσης των κλασμάτων και γενικά των 

ρητών αριθμών και βασίζεται στη γνώση των ακέραιων αριθμών, με συνέπεια η μάθηση 

των ακέραιων να εμποδίζει τη μάθηση των ρητών αριθμών (Leslie, Gelman & Gallistel, 

2008; Wynn, 2002). 

 

Σύμφωνα με την θεωρία του Geary (2006), οι ακέραιοι αριθμοί είναι βιολογικά 

πρωτογενείς, ενώ τα κλάσματα είναι βιολογικά δευτερογενείς, γεγονός που καθιστά 

ευκολότερη την κατανόηση των ακέραιων από τους κλασματικούς αριθμούς. 

 

Πολλοί ερευνητές (Gelman, 1991; Ni & Zhou, 2005; Vamvakoussi et al. 2011, 2012; 

Vamvakoussi & Vosniadou, 2004; Van Dooren, Lehtinen, Verschaffel, 2015; Van Hoof, 

Verschaffel, & Van Dooren, 2015), υποστηρίζουν ότι οι δυσκολίες με τους ρητούς 

αριθμούς οφείλονται στην «προκατάληψη των φυσικών αριθμών». Σύμφωνα με τις 

θεωρίες τους, οι δυσκολίες με τους ρητούς αριθμούς πιθανόν να προέρχονται από 

ακατάλληλες εφαρμογές των ιδιοτήτων των φυσικών αριθμών. Η μαθηματική κατανόηση 

και η ανάπτυξη των πρώτων μαθηματικών εννοιών προϋποθέτει την καλή αίσθηση και την 

πλήρη αντίληψη των φυσικών αριθμών. Σε πολλές όμως περιπτώσεις, οι μαθητές 

επηρεασμένοι από όσα ισχύουν για τους φυσικούς αριθμούς εφαρμόζουν τις ιδιότητές 

τους στους ρητούς. Έτσι, γίνονται λάθη στην αντίληψη και στην κατανόηση των όσων 

γνωρίζουν για τους ρητούς και τους φυσικούς αριθμούς, ενώ αντίθετα αποφεύγονται τα 
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λάθη όταν είναι συμβατή η σκέψη ρητών και φυσικών αριθμών (Nunes & Bryant, 2008). 

Ένα σχετικό παράδειγμα είναι η λάθος υπόθεση ότι 3/7+ 2/5= 5/12, επειδή 2+3 ισούται με 

5 και 7+5 με 12.  

 

Επίσης, άλλες έρευνες καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι οι προϋπάρχουσες γνώσεις και 

εμπειρίες των μαθητών για τους φυσικούς αριθμούς έχουν αρνητικά αποτελέσματα στην 

χρήση των συμβόλων των ρητών αριθμών. Οι μαθητές χρησιμοποιούν τα σύμβολα α/β σαν 

δύο ανεξάρτητους φυσικούς αριθμούς ή εστιάζουν στην προσθετική παρά στην 

πολλαπλασιαστική σχέση μεταξύ των α και β. Επιπλέον, παρατηρήθηκε ότι κρίνουν το 

μέγεθος του δεκαδικού από το πλήθος των ψηφίων του και το μέγεθος του κλάσματος 

όταν οι όροι του είναι μεγάλοι αριθμοί (Kieren, 1993; Moskal & Magone, 2000; Lamon, 

1999; Stafylidou &Vosniadou, 2004). Ένας άλλος λανθασμένος συλλογισμός που γίνεται 

και βασίζεται στη χρήση της σκέψης του διάκενου λαμβάνει ως κριτήριο την διαφορά των 

μονάδων μεταξύ αριθμητή και παρονομαστή του κλάσματος. Συγκρίνοντας τα κλάσματα 

4/5 και 6/7 οι μαθητές τα θεωρούν ίσα επειδή και τα δύο χρειάζονται 1/5 και 

1/7αντίστοιχα για να γίνουν ίσα με την μονάδα (Clarke & Roche, 2009; Pearn & Stephens, 

2004). 

 

Άλλη μία δυσκολία που εμφανίζουν οι μαθητές όσον αφορά τους ρητούς αριθμούς, είναι 

ό,τι θεωρούν τα κλάσματα και τους δεκαδικούς ως διαφορετικό είδος αριθμών και όχι ως 

ίδιους αριθμούς με διαφορετική αναπαράσταση, με αποτέλεσμα να τους χειρίζονται και 

διαφορετικά (O’ Connor, 2001; Vergnaud, 1997). 

 

Σε έρευνα που έγινε σε μαθητές μέσης εκπαίδευσής από τους Markovits & Sowder (1991) 

προέκυψε ότι οι περισσότεροι απ’ αυτούς δυσκολεύονταν στο να κατανοήσουν την σχέση 

μεταξύ δεκαδικών και κλασματικών αριθμών. Η δυσκολία που συναντούσαν ήταν στην 

ταξινόμηση σε αριθμογραμμή με μορφή κλασμάτων και δεκαδικών. Κάποιοι 

πραγματοποίησαν την ταξινόμηση ξεχωριστά και κάποιοι θεώρησαν ότι αυτό δεν είναι 

δυνατόν να γίνει. 

 

Οι ρητοί αριθμοί οι οποίοι αποτελούν υποσύνολο των πραγματικών αριθμών είναι πυκνοί. 

Περιλαμβάνουν δηλαδή την έννοια της συνέχειας και της απειρίας, ενώ οι φυσικοί αριθμοί 

είναι διακριτοί. Μεταξύ δύο ρητών αριθμών μεσολαβούν άπειροι ρητοί αριθμοί, δηλαδή 

στους ρητούς αριθμούς δεν υπάρχουν διαδοχικοί αριθμοί ή ο αμέσως επόμενος αριθμός 

όπως στους φυσικούς (Brousseau, Brousseau & Warfield, 2007; Vamakoussi, & 
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Vosniadou, 2010; Vamakoussi, et al. 2011). Έτσι, μπορεί να προκύψει η περίπτωση 

λάθους όπως η εκτίμηση δύο διαδοχικών ρητών αριθμών, π.χ. μεταξύ του 0,5 και του 

0,6δεν υπάρχουν δεκαδικοί αριθμοί ή μεταξύ του 6⁄7 και του 1 δεν υπάρχουν κλάσματα. 

Επίσης, άλλο ενδεχόμενο λάθος είναι η εκτίμηση του αμέσως επόμενου ρητού αριθμού, 

δηλαδή ο επόμενος του 2⁄3 είναι ο 3⁄3. 

 

Μία ακόμα δυσκολία που συναντούν οι μαθητές του δημοτικού, απορρέει από τον 

πολλαπλό συμβολισμό των ρητών αριθμών. Κάθε φυσικός αριθμός έχει ένα και μοναδικό 

σύμβολο, ενώ κάθε ρητός ως ένα σύνολο κλασμάτων του ίδιου μέτρου έχει πολλαπλές 

αλλά ισοδύναμες αναπαραστάσεις, π.χ. 2⁄4 = 4⁄8 = 8⁄16. (Hart, et al., 1985; Kerslake, 1986; 

Nunes, et al., 2006). Ένας ρητός αριθμός μπορεί να αναπαρίσταται ως κλάσμα, δεκαδικός 

και ποσοστό, π.χ. 0,25= 1⁄4 =25%. Η δυνατότητα αυτή του πολλαπλού συμβολισμού είναι 

ένας επιπλέον λόγος που δυσκολεύει τους μαθητές, οι οποίοι αντιλαμβάνονται τα 

κλάσματα και τους δεκαδικούς ως διαφορετικό είδος αριθμών οπότε τα χειρίζονται και 

διαφορετικά (Khoury & Zazkis, 1994; Markovit & Sowder, 1991; O’Connor, 2001; 

Vergaud, 1997). 

 

Τέλος, στους φυσικούς αριθμούς, στην πράξη του πολλαπλασιασμού το αποτέλεσμα είναι 

εμφανώς μεγαλύτερο από τους όρους της πράξης και στην διαδικασία της διαίρεσης 

μικρότερο. Αντίθετα, στους ρητούς αριθμούς δεν «μεγαλώνει» πάντοτε στον 

πολλαπλασιασμό και δεν «μικραίνει» πάντοτε στην διαίρεση. Όταν πολλαπλασιάζουμε με 

ρητό αριθμό μικρότερο της μονάδας το αποτέλεσμα της πράξης είναι μικρότερο από τον 

πολλαπλασιαστέο (π.χ. 3 x 0,5 = 1,5). Ενώ, όταν διαιρούμε με ρητό αριθμό μικρότερο του 

ένα το αποτέλεσμα είναι μεγαλύτερο από τον διαιρετέο (π.χ. 10:0,2=50). Για τον λόγο 

αυτό οι μαθητές δυσκολεύονται να κατανοήσουν την σημασία του πολλαπλασιασμού και 

της διαίρεσης των ρητών με πολλαπλασιαστή ή διαιρέτη μικρότερο της μονάδας 

(Fischbein, Deri, Nello, & Marino, 1985; Hasemann, 1981; Siegler & Lortie-Forgues, 

2015; Vamvakoussi, et al. 2012). 

 

 

2.3 Δυσκολίες των εκπαιδευτικών κατά την διδασκαλία των ρητών αριθμών 

 

Δυσκολίες στην γνώση και κατανόηση των ρητών αριθμών δεν συναντούν μόνο οι 

μαθητές αλλά και οι εκπαιδευτικοί. Από μελέτες που έγιναν σε υποψήφιους δάσκαλους 

βρέθηκαν πολλά κενά στην Γνώση του Περιεχομένου (ΓΠ) και στην Παιδαγωγική Γνώση 
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του Περιεχομένου (ΠΓΠ) όσον αφορά τους ρητούς αριθμούς (Depaepe, et al. 2015; 

Tirosh, 2000; Turkulku & Yesildere, 2007) και ότι υπάρχει θετική συσχέτιση μεταξύ τους 

(Depaepe, et al.,2015). 

 

Επίσης, το 2015 έγιναν μελέτες ως προς την ΓΠ και ΠΓΠ στους νοερούς υπολογισμούς με 

ρητούς αριθμούς σε 70 εν ενεργεία Έλληνες δασκάλους με μέσο όρο 6,82 χρόνια 

προϋπηρεσίας που είχαν διδάξει τα τελευταία πέντε χρόνια στην Ε’ και Στ’ τάξη από τους  

Lemonidis, Tsakiridou, Meliopoulou. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι οι δάσκαλοι είχαν 

επιτυχία 90% στις απλές πράξεις κλασμάτων, 90% στους δεκαδικούς και 97,5% στα 

ποσοστά. Το αποτέλεσμα ως προς την σε βάθος γνώση των ρητών αριθμών έδειξε ότι είχε 

επιτυχία μόνο το 50%. Το 51,4% των δασκάλων μπόρεσαν να βρουν τρία κλάσματα 

ανάμεσα στο 7⁄8 και στο 1 ενώ, μεταξύ του 3,1 και 3,11 μόνο το 73% των δάσκαλων 

κατάφεραν να βρουν έναν δεκαδικό. Το 38,6% εκτίμησαν σωστά το γινόμενο 47x2,17 και 

το 50% μπόρεσαν να βρουν ποιο ποσοστό του 60 είναι το 75. 

 

Ως προς τις στρατηγικές που ακολούθησαν οι εκπαιδευτικοί, φάνηκε ότι δεν διέθεταν 

ποικιλία στρατηγικών στους νοερούς υπολογισμούς με ρητούς αριθμούς, με συνέπεια να 

υπάρχει περιορισμένη ευελιξία ως προς αυτές. Είναι αξιοσημείωτο ότι στην ερώτηση 

«περιγράψτε τις δυσκολίες των μαθητών στη μάθηση των ρητών αριθμών» οι απαντήσεις 

των δασκάλων δείχνουν ότι το 50% δεν εντοπίζουν καμία από τις δυσκολίες που 

συναντούν οι μαθητές τους, το 38,6% τις γνωρίζουν μερικώς και μόνο το 11,4% φαίνεται 

να γνωρίζουν καλά τις δυσκολίες τους. 

 

Από όλα τα παραπάνω γίνεται αντιληπτό ότι όχι μόνο οι μαθητές αλλά και οι 

εκπαιδευτικοί αντιμετωπίζουν δυσκολίες με τη Γνώση του Περιεχομένου (ΓΠ) αλλά και 

την Παιδαγωγική Γνώση του Περιεχομένου (ΠΓΠ).  

 

Μία πρώτη δυσκολία αφορά την λάθος κατεύθυνση της επίδρασης της πράξης στον 

πολλαπλασιασμό και την διαίρεση κλασμάτων και δεκαδικών αριθμών με 

πολλαπλασιαστή ή διαιρέτη μικρότερο της μονάδας. Για παράδειγμα, όταν 

πολλαπλασιάζουμε με κλάσμα ή δεκαδικό μικρότερο της μονάδας, όπως 2/3 x 1/5 = 2/15 ή 

10 x 0,2=2, η πράξη «μικραίνει» δηλαδή έχει επίδραση με αντίθετη κατεύθυνση από αυτή 

που θα είχε αν γινόταν ο πολλαπλασιασμός με ακέραιους αριθμούς, δεκαδικούς ή 

κλάσματα μεγαλύτερα της μονάδας όπου ο πολλαπλασιασμός «μεγαλώνει». Το ίδιο 

συμβαίνει όταν διαιρούμε με κλάσμα ή δεκαδικό μικρότερο της μονάδας, όπως 2/3 : 1⁄3 = 
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2⁄1 ή 10:0,2=50, η πράξη «μεγαλώνει» δηλαδή έχει επίδραση με αντίθετη κατεύθυνση από 

ό,τι η διαίρεση με ακέραιους, δεκαδικούς αριθμούς ή κλάσματα μεγαλύτερα της μονάδας 

όπου η διαίρεση «μικραίνει». Εξετάστηκαν 41 υποψήφιοι δάσκαλοι από τους Siegler & 

Lortie-Forgues, (2015) ως προς την κατεύθυνση της επίδρασης των πράξεων με κλάσματα 

και δεκαδικούς. Από αυτούς προέβλεπαν σωστά την κατεύθυνση της επίδρασης του 

πολλαπλασιασμού με κλάσματα μικρότερα της μονάδας μόνο στο 33% των δοκιμών.  

 

Μια άλλη δυσκολία είναι η αδυναμία ερμηνείας των πράξεων του πολλαπλασιασμού και 

της διαίρεσης κλασμάτων και η αδυναμία δημιουργίας ενός προβλήματος ή μιας ιστορίας 

που απεικονίζει τη σημασία των πράξεων αυτών. Έγιναν πολλές έρευνες στις οποίες 

ζητήθηκε από εκπαιδευτικούς να ερμηνεύσουν ή να δημιουργήσουν ένα πρόβλημα που 

απεικονίζει τη σημασία της πράξης του πολλαπλασιασμού ή της διαίρεσης κλασμάτων 

(Ball, 1990; Behretal. 1997; Borkoetal. 1992; Caglayan & Olive, 2011; Depaepeetal, 2015; 

Izsak, 2008; Li & Kulm, 2008; Lin, Becker, Byun, Yang, & Huyang, 2013; Lo & Luo, 

2012; Ma, 1999; Rizvi & Lawson, 2007; Tirosh, 2000). Ζητήθηκε από 10 μελλοντικούς 

εκπαιδευτικούς της πρωτοβάθμιας και 9 της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης να 

δημιουργήσουν καταστάσεις που να απεικονίζονται 1 ¾  : ½. Από τους 19 υπολόγισαν 

σωστά οι 17 (89,5%) και μπόρεσαν να δημιουργήσουν ένα κατάλληλο λεκτικό πρόβλημα 

ή κατάσταση μόνο 5 από αυτούς (26%) (Ball, 1990).  

 

Ένας παράγοντας που μπορεί να επηρεάσει τις επιδόσεις των εκπαιδευτικών είναι οι 

πολιτισμικές διαφορές. Αυτό απέδειξαν οι Luo, Lo, & Leu, (2011) σε μελέτη που έκαναν 

σε Αμερικανούς και Ταϊβανέζους μελλοντικούς εκπαιδευτικούς της πρωτοβάθμιας 

εκπαίδευσης. Ζητήθηκε από αυτούς να βρουν αν ο πολλαπλασιασμός ή η διαίρεση 

κλασμάτων ήταν ο κατάλληλος τρόπος για να λύσουν ένα λεκτικό πρόβλημα. Το 

αποτέλεσμα έδειξε ότι οι Ταϊβανέζοι εκπαιδευτικοί σημείωσαν πολύ υψηλότερη επίδοση 

σε ποσοστό 74%  συγκριτικά με τους Αμερικανούς που σημείωσαν ποσοστό μόνο 34%. 

 

Δυσκολία επίσης επιφέρει η έλλειψη ευελιξίας στην χρήση των κανόνων των πράξεων και 

την σύγκριση κλασμάτων καθώς και η έλλειψη γνώσης των στρατηγικών νοερού 

υπολογισμού και εκτίμησης με ρητούς αριθμούς. Αυτό προκύπτει από έρευνες που έγιναν 

σε μελλοντικούς εκπαιδευτικούς για την αίσθηση των αριθμών με επικέντρωση στους 

ρητούς αριθμούς (Lemonidis, Kaimakami, 2013; Newton, 2008; Tsao, 2004, 2005; Yang, 

2007; Yang, Reys, & Reys, 2009). Παρόμοιες έρευνες έγιναν και σε εν ενεργεία 

δασκάλους (Λεμονίδης, Μουράτογλου, 2014; Lemonidis, Mouratoglou, Pnevmatikos, 
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2014; Lemonidis, Tsakiridou, Meliopoulou, 2015). Οι έρευνες κατέληξαν στο γεγονός ότι 

η αίσθηση των ρητών αριθμών και η χρήση των στρατηγικών αίσθησης του αριθμού 

παρουσιάζουν χαμηλά επίπεδα. 

 

Βρέθηκε επίσης έλλειψη ευελιξίας των στρατηγικών στις πράξεις και την σύγκριση των 

κλασμάτων. Το 37,6% των εν ενεργεία δασκάλων όταν συγκρίνουν κλάσματα ακολουθούν  

στρατηγικές που βασίζονται σε κανόνες και μόνο το 27,6% ακολουθούν στρατηγικές 

αίσθησης του αριθμού. Το 44% των δασκάλων όταν συγκρίνουν τα κλάσματα 5/6 και 7/8 

τα μετατρέπουν πρώτα σε ομώνυμα, το 20 % χρησιμοποιούν ‘την σκέψη του υπολοίπου’  

(1/6>1/8) ενώ το 5,7% των δασκάλων μετατρέπουν τα κλάσματα σε δεκαδικούς. Οι μισοί 

από αυτούς (50,5%) όταν κάνουν πράξεις με κλάσματα χρησιμοποιούν μία μόνο 

στρατηγική παρότι ζητήθηκε από αυτούς να κάνουν χρήση όσο το δυνατόν περισσότερων, 

και αυτή είναι συνήθως βασισμένη στους κανόνες.    

 

 

2.4 Η διδασκαλία στις δύο ομάδες μαθητών 
 

Η ομάδα ελέγχου διδάχθηκε τα κλάσματα και τους δεκαδικούς, όπως ήδη αναφέραμε, με 

βάση το υπάρχον πρόγραμμα σπουδών και σχολικό βιβλίο. Η διδασκαλία αυτή μπορεί να 

χαρακτηριστεί μια διδασκαλία κανόνων και διαδικασιών χωρίς κατανόηση. Η πειραματική 

διδασκαλία εφαρμόζονταν για πρώτη φορά και είχε ως στόχο την κατανόηση από τους 

μαθητές των εννοιών των κλασμάτων και δεκαδικών αριθμών και των πράξεών τους. Για 

την επίτευξη αυτής της κατανόησης χρησιμοποιήθηκαν προβλήματα και πλαισιωμένες 

καταστάσεις, πολλές αναπαραστάσεις και κυρίως οι αριθμογραμμές αλλά και η 

τεχνολογία. Δεν πραγματοποιήθηκε ειδική επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στην νέα αυτή 

πειραματική διδασκαλία.   
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3. Μέθοδος 
 

 

3.1.Συμμετέχοντες 
 

 

Οι συμμετέχοντες της έρευνας ήταν 127 μαθητές Ε’ Δημοτικού. Από αυτούς: 

• Οι 62 διδάχθηκαν με μια σειρά μαθημάτων πειραματικής διδασκαλίας, στην οποία 

συμμετείχαν οι μαθητές του Πειραματικού Δημοτικού σχολείου  Φλώρινας (22), 

του Δημοτικού σχολείου Φιλώτα (21) και του Πειραματικού Δημοτικού σχολείου 

Θεσσαλονίκης (19 μαθητές). Το συγκεκριμένο δείγμα αποτελεί την Πειραματική 

ομάδα. 

• Οι 65 με την κλασική διδασκαλία στην οποία συμμετείχαν μαθητές του 2ου 

Δημοτικού σχολείου Φλώρινας (33 μαθητές) και του  6ου Δημοτικού σχολείου 

Φλώρινας (32 μαθητές).Το συγκεκριμένο δείγμα αποτελεί την Ομάδα ελέγχου. 
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3.2. Μέσα συλλογής δεδομένων 
 
 

Για τη συλλογή των δεδομένων δημιουργήθηκαν  δυο κριτήρια αξιολόγησης (τεστ) 

σε έντυπη μορφή για τη μέτρηση των επιδόσεων των μαθητών στα κλάσματα και 

στους δεκαδικούς  αριθμούς. Έτσι, μέσα από την πραγματοποίηση αυτών των τεστ οι 

μαθητές εξετάστηκαν σε 24 ερωτήσεις για τα κλάσματα και 13 ερωτήσεις για τους 

δεκαδικούς αριθμούς. Τα δεδομένα που συλλέχθηκαν από τα ερωτηματολόγια 

αναλύθηκαν στατιστικά. Για την στατιστική ανάλυση των δεδομένων 

χρησιμοποιήθηκε το πρόγραμμα SPSS 21. Οι ερωτήσεις των ερωτηματολογίων 

ταξινομήθηκαν αρχικά με  κριτήριο το είδος της κατηγορίας του τεστ σε κλάσματα 

και δεκαδικούς βάζοντας  μπροστά από κάθε ερώτηση που αφορούσε τα κλάσματα το 

γράμμα (Κ) και μπροστά από κάθε ερώτηση που αφορούσε τους δεκαδικούς το 

γράμμα (Δ) 
 
 

Ανάλυση των ερωτήσεων  

Οι ερωτήσεις για τα κλάσματα κωδικοποιήθηκαν ως εξής: 

 

1. Η θεία Άννα έχει 2 ίδια γλυκά  και τα μοιράζει στα 3 ανίψια της, πόσο θα πάρει 

κάθε παιδί;  (ΚΠ, το κλάσμα ως πηλίκο) 

2. Ποιος δεκαδικός αριθμός είναι το κλάσμα 3/4; (ΚΜ1, μετατροπή κλάσματος σε 

δεκαδικό) 

3. Ποιο κλάσμα είναι ο δεκαδικός αριθμός 0,4; (ΚΜ2, μετατροπή δεκαδικού σε 

κλάσμα) 

4. Ποιος δεκαδικός αριθμός είναι το κλάσμα 1/4; (ΚΜ3, μετατροπή κλάσματος σε 

δεκαδικό) 

5. Ποιο κλάσμα είναι ο δεκαδικός αριθμός 1,5; (ΚΜ4, μετατροπή δεκαδικού σε 

κλάσμα) 

6. Ποιος δεκαδικός αριθμός είναι το κλάσμα 2/3; (ΚΜ5, μετατροπή κλάσματος σε 

δεκαδικό) Για τις ερωτήσεις 2 έως 6 θα γίνει και η ΚΜΤ(τελικό) 

7. Ποιο κλάσμα είναι τα ανοιχτόχρωμα μήλα; (ΚΜΟ, μέρος όλου) 

8. Η Ελένη έφαγε τα 3/12 της τούρτας, η Αυγή τα 4/12 και ο Πέτρος τα 2/12. Πόση 

τούρτα έφαγαν και τα τρία παιδιά μαζί; (ΚΠΟ, πρόβλημα πρόσθεσης ομωνύμων 

κλασμάτων) 

9. Η Ελένη έφαγε τα 3/12 της τούρτας, η Αυγή τα 4/12 και ο Πέτρος τα 2/12. Πόση 

τούρτα περίσσεψε; (ΚΑΟ, πρόβλημα αφαίρεσης ομωνύμων κλασμάτων) 

10. Η Κορίνα θέλει να χωρίσει ένα κορδόνι μήκους 3/4 μ. σε κομμάτια με μήκος 1/8 

μ .Σε πόσα κομμάτια θα το χωρίσει; (ΚΔ, πρόβλημα διαίρεσης) 
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11. Τέσσερις μπογιατζήδες χρωμάτισαν ο καθένας τα 3/5 ενός τοίχου. Πόσους 

τοίχους χρωμάτισαν όλοι μαζί; (ΚΠΑ, πρόβλημα πολλαπλασιασμού κλάσματος με 

ακέραιο) 

12. Τέσσερις μπογιατζήδες χρωμάτισαν ο καθένας τα 3/5 ενός τοίχου. Ζωγραφίστε 

την απάντηση. (ΚΠΑΖ, ζωγραφίζω το αποτέλεσμα) 

13. Συγκρίνω το κλάσμα 1/3 με 1/6 και χρησιμοποιώ τα σύμβολα <, >, και =. (ΚΣ1, 

συγκρίνω ετερώνυμα μοναδιαία κλάσματα) 

14. Συγκρίνω το κλάσμα 2/4 με 4/8 και χρησιμοποιώ τα σύμβολα <, >, και =. (ΚΣ2, 

συγκρίνω ισοδύναμα κλάσματα) 

15. Συγκρίνω το κλάσμα 4/7 με 4/5 και χρησιμοποιώ τα σύμβολα <, >, και =. (ΚΣ3, 

συγκρίνω ετερώνυμα κλάσματα με ίδιους αριθμητές) 

16. Συγκρίνω το κλάσμα 1/2 με 5/8 και χρησιμοποιώ τα σύμβολα <, >, και =. (ΚΣ4, 

συγκρίνω τυχαία κλάσματα) 

17. Συγκρίνω το κλάσμα 3/7 με 5/8 και χρησιμοποιώ τα σύμβολα <, >, και =. (ΚΣ5, 

συγκρίνω τυχαία κλάσματα). Για τις ερωτήσεις 13 έως 17  θα γίνει και η 

ΚΣΤ(τελικό) 

18. Εκτελώ την πράξη 4/5 + 2/3 (ΚΑΛΠ, αλγόριθμος της πρόσθεσης) 

19. Εκτελώ την πράξη 2/5 x 3/4  (ΚΑΛΠΟ, αλγόριθμος πολλαπλασιασμού) 

20. Εκτελώ την πράξη 3/4 - 1/2   (ΚΑΛΑ, αλγόριθμος αφαίρεσης) 

21. Εκτελώ την πράξη 5/6 : 7/4   (ΚΑΛΔ, αλγόριθμος διαίρεσης) 

Για τις ερωτήσεις 18 έως 21 θα γίνει και η ΚΑΛΤ(τελικό) 

22. Ο Γιώργος έχει τα 3/4 μιας σοκολάτας και δίνει στην Αρετή το 1/2 από την 

σοκολάτα του. Τί μέρος της σοκολάτας θα πάρει η Αρετή; (ΚΠΟΛ, πρόβλημα 

πολλαπλασιασμού) 

23. Τοποθέτησε το κλάσμα 3/8 στην αριθμογραμμή. (ΚΑΡ1, πρόβλημα 

αριθμογραμμής) 

24. Τοποθέτησε το κλάσμα 3/4 στην αριθμογραμμή. (ΚΑΡ2, πρόβλημα 

αριθμογραμμής) 
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Κλάσματα 

 

Οι γνωστικοί στόχοι των ερωτήσεων στους κλασματικούς αριθμούς  ήταν οι εξής:  

 

Η  ερώτηση ΚΠ εξετάζει την ικανότητα των μαθητών να θεωρούν το κλάσμα ως 

πηλίκο. 

 

 

Η  ερώτηση 2, έχει 5 υποερωτήματα 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5. που εξετάζουν την 

ικανότητα των μαθητών να μετατρέπουν το κλάσμα σε δεκαδικό και αντίστροφα. 

 

Η ερώτηση ΚΜΟ εξετάζει την ικανότητα των μαθητών να θεωρούν το κλάσμα ως 

μέρος- όλου. 

 

Η ερώτηση ΚΠΟ εξετάζει την ικανότητα των μαθητών  να επιλύουν  προβλήματα 

πρόσθεσης ομώνυμων κλασμάτων. 

 

 

Η ερώτηση ΚΑΟ εξετάζει την ικανότητα των μαθητών στο να επιλύουν προβλήματα 

αφαίρεσης  ομώνυμων κλασμάτων. 
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Η ερώτηση ΚΔ εξετάζει την ικανότητα των μαθητών να επιλύουν προβλήματα 

διαίρεσης . 

 

 

Η ερώτηση ΚΠΑ εξετάζει την ικανότητα των μαθητών να επιλύουν προβλήματα 

πολλαπλασιασμού κλάσματος με ακέραιο και η ΚΠΑΖ στο να ζωγραφίζουν το 

αποτέλεσμα του προβλήματος. 

 

 

Η ερώτηση 7, έχει 5 υποερωτήματα  7.1(ΚΣ1), 7.2(ΚΣ2), 7.3(ΚΣ3), 7.4(ΚΣ4), 

7(ΚΣ5). 

Εξετάζεται η ικανότητα των μαθητών να συγκρίνουν: 

ΚΣ1: ετερώνυμα μοναδιαία κλάσματα 

ΚΣ2: ισοδύναμα κλάσματα 

ΚΣ3: ετερώνυμα κλάσματα με ίδιους αριθμητές 

ΚΣ4 & ΚΣ5: τυχαία κλάσματα 

 

 

 

Η ερώτηση 8, έχει 4 υποερωτήματα 8.1 (ΚΑΛΠ), 8.2 (ΚΑΛΠΟ), 8.3 (ΚΑΛΑ), 8.4 

(ΚΑΛΔ). 

Εξετάζεται η ικανότητα των μαθητών να επιλύουν: 

ΚΑΛΠ: τον αλγόριθμο της πρόσθεσης 

ΚΑΛΠΟ: τον αλγόριθμο του πολλαπλασιασμού 
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ΚΑΛΑ: τον αλγόριθμο της αφαίρεσης 

ΚΑΛΔ: τον αλγόριθμο της διαίρεσης  

 

 

 

Η ερώτηση ΚΠΟΛ εξετάζει την ικανότητα των μαθητών να επιλύουν  προβλήματα 

πολλαπλασιασμού. 

 

 

Η ερώτηση 10, έχει 2 υποερωτήματα 10.1(ΚΑΡ1) και 10.2(ΚΑΡ2) 

Εξετάζεται η ικανότητα των μαθητών να επιλύουν προβλήματα αριθμογραμμής.  

 

 

 

 

Οι ερωτήσεις για τους δεκαδικούς κωδικοποιήθηκαν ως εξής: 

 

 

 

1. Διατάσσω τους αριθμούς από το μεγαλύτερο προς το μικρότερο : 0,525,  0,25,  

0,375,  0,5 και 0,125  (ΔΔ, διατάσσω δεκαδικούς) 

2. Ποια είναι η τιμή του ψηφίου 4 στον αριθμό 356.078,345; Κυκλώνω το σωστό : 

Α) 40,    Β) 4,      Γ) 0,40,     Δ) 0,04 (ΔΘΑΨ, θεσιακή αξία ψηφίου) 

3. Βρίσκω και γράφω το δεκαδικό αριθμό που είναι ίσος με : 7x10 + 2x 1/10 + 

5x1/100 + 8x 1/1000 =  (ΔΚΜ, μετατροπή δεκαδικών κλασμάτων σε δεκαδικό) 

4. Τον αριθμό 432,563 τον στρογγυλοποιώ  στις μονάδες (ΔΣΤΜ, στρογγυλοποίηση 

δεκαδικού αριθμού στις μονάδες) 
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5. Τον αριθμό 432,563 τον στρογγυλοποιώ  στα δέκατα   (ΔΣΤΔ, στρογγυλοποίηση 

δεκαδικού αριθμού στα δέκατα) 

6. Τον αριθμό 432,563 τον στρογγυλοποιώ στα εκατοστά (ΔΣΤΕ, στρογγυλοποίηση 

δεκαδικού αριθμού στα εκατοστά) 

7. Τοποθετώ κάθετα τους αριθμούς και εκτελώ τις πράξεις: 16,54 + 325,58  (ΔΑΛΠ, 

αλγόριθμος πρόσθεσης) 

8. Τοποθετώ κάθετα τους αριθμούς και εκτελώ τις πράξεις:  542 - 67,32 (ΔΑΛΑ, 

αλγόριθμος αφαίρεσης) 

9. Η Ελένη πήγε στην αγορά για να ψωνίσει ρούχα και πλήρωσε 44,53 € για μια 

μπλούζα, 83,75 € για μπότες και 56,38 € για παντελόνι. Πόσα περίπου ξόδεψε για τα 

καινούργια ρούχα; Εκτίμησε χωρίς να υπολογίσεις ακριβώς :  Α. 200 €      Β. 185 €       

Γ. 175 €        Δ. 170 €  (ΔΕΚΤΑ, εκτίμηση αθροίσματος) 

10. Εκτιμώ και κυκλώνω το σωστό αποτέλεσμα της  πράξης :    5,23 x 4,5 =  

Α. 2,3535      Β. 23,535     Γ. 235,35      Δ. 0,23535 (ΔΕΚΤΠ, εκτίμηση 

πολλαπλασιασμού) 

11. Εκτιμώ και κυκλώνω το σωστό αποτέλεσμα της  πράξης :    17,68 : 3,4 =  

Α. 0,52       Β. 52        Γ. 5,2       Δ. 60,112  (ΔΕΚΤΔ, εκτίμηση διαίρεσης) 

12. Υπολογίζω κάθετα την πράξη και γράφω το αποτέλεσμα :   35,4 x  0,23 

(ΔΑΛΠΟ, αλγόριθμος πολλαπλασιασμού) 

13. Υπολογίζω κάθετα την πράξη και γράφω το αποτέλεσμα :    27,5 : 1,3 (ΔΑΛΔ, 

αλγόριθμος διαίρεσης) 

 

 

Δεκαδικοί αριθμοί  

 

Οι γνωστικοί στόχοι των ερωτήσεων στους δεκαδικούς αριθμούς  ήταν οι εξής:  

 

Η ερώτηση ΔΔ εξετάζει την ικανότητα των μαθητών να διατάσσουν τους δεκαδικούς 

αριθμούς.  

 

 

Η ερώτηση ΔΑΘΨ εξετάζει την ικανότητα των μαθητών να βρίσκουν την θεσιακή 

αξία του ψηφίου. 
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Η   ερώτηση ΔΚΜ εξετάζει την ικανότητα των μαθητών να μετατρέπουν δεκαδικά 

κλάσματα σε δεκαδικό. 

 

 

Η   ερώτηση 4, έχει 3 υποερωτήματα 4.1(ΔΣΤΜ), 4.2(ΔΣΤΔ), 4,3 (ΔΣΤΕ). 

Εξετάζεται η ικανότητα των μαθητών να στρογγυλοποιούν δεκαδικούς αριθμούς: 

ΔΣΤΜ: στις μονάδες 

ΔΣΤΔ: στις δεκάδες 

ΔΣΤΕ: στις εκατοντάδες 

 

Η   ερώτηση 5, έχει 2 υποερωτήματα  5.1(ΔΑΛΠ), 5.2(ΔΑΛΑ). 

Εξετάζεται η ικανότητα των μαθητών να επιλύουν: 

ΔΑΛΠ: τον αλγόριθμο της πρόσθεσης δεκαδικών 

ΔΑΛΑ: τον αλγόριθμο της αφαίρεσης δεκαδικών  

 

 

Η ερώτηση ΔΕΚΤΑ εξετάζει την ικανότητα των μαθητών να εκτιμούν το άθροισμα 

δεκαδικών. 

 

 

Η   ερώτηση 7, έχει 2 υποερωτήματα  7.1(ΔΕΚΤΠ), 7.2(ΔΕΚΤΔ). 

Εξετάζεται η ικανότητα των μαθητών να εκτιμούν: 

ΔΕΚΤΠ: το γινόμενο δεκαδικών 
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ΔΕΚΤΔ: το πηλίκο δεκαδικών 

 

 

Η   ερώτηση 8, έχει 2 υποερωτήματα  8.1(ΔΑΛΠΟ), 8.2(ΔΑΛΔ). 

Εξετάζεται η ικανότητα των μαθητών να υπολογίζουν: 

ΔΑΛΠΟ: τον αλγόριθμο του πολλαπλασιασμού δεκαδικών 

ΔΑΛΔ: τον αλγόριθμο της διαίρεσης δεκαδικών 

 

 

 

 

3.3. Διαδικασία 

 

Αρχικά δόθηκε στους μαθητές το ερωτηματολόγιο (βλ. παράρτημα) που αφορούσε τα 

κλάσματα. Έπειτα ο εκπαιδευτικός αφού έδινε χρόνο στους μαθητές να το διαβάσουν 

εξηγούσε τυχόν απορίες που θα τους είχαν δημιουργηθεί και ξεκινούσε η διαδικασία 

απάντησης αυτού. Αφού τα συμπλήρωναν οι μαθητές σε διάστημα μιας διδακτικής 

ώρας  ο εκπαιδευτικός θα τα  συνέλεγε και με τον ίδιο τρόπο θα γινόταν η διαδικασία 

για το ερωτηματολόγιο των δεκαδικών αριθμών. Να τονίσουμε ότι προηγουμένως, οι 

μαθητές δεν είχαν ενημερωθεί για το περιεχόμενο ερωτηματολογίου ,επομένως δεν 

είχαν προετοιμαστεί για  αυτό.  
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4. Αποτελέσματα 
 

Κλάσματα  

Στον παρακάτω πίνακα  παρουσιάζονται τα ποσοστά των σωστών απαντήσεων στις 

ερωτήσεις των κλασμάτων  

 

Πίνακας 1: Ποσοστά επιτυχίας των δύο ομάδων στα κλάσματα 

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 

Πειραματική 

ομάδα 

(Ν=62) 

Ομάδα 

ελέγχου 

(Ν=65) 

Σύνολο 

(Ν=127) 

ΚΠ 27(43,5%) 37 (56,9%) 64(50,4%) 

ΚΜ1 30(48,4%) 38 (58,5%) 68(53,5%) 

ΚΜ2 31(50%) 48 (73,8%) 79(62,2%) 

ΚΜ3 29(46,8%) 38 (58,5%) 67(52,8%) 

ΚΜ4 19 (30,6%) 41 (63,1%) 60(47,2%) 

ΚΜ5 25(40,3%) 39(60%) 64(50,4%) 

ΚΜΟ 13 (21%) 39 (60%) 52(40,9%) 

ΚΠΟ 52 (85,5%) 58 (89,2%) 111(87,4%) 

ΚΑΟ 37 (59,7) 51 (78,5%) 88(69,3%) 

ΚΔ 18 (29%) 28 (43,1%) 46(36,2%) 

ΚΠΑ 27 (43,5%) 32 (49,2%) 59(46,5%) 

ΚΠΑΖ 11 (17,7%) 30 (46,2%) 41(32,3%) 

ΚΣ1 34 (54,8%) 52 (80%) 86(67,7%) 

ΚΣ2 34 (54,8%) 48 (73,8%) 82(64,6%) 

ΚΣ3 34 (54,8%) 50 (76,9%) 84(66,1%) 

ΚΣ4 31 (50%) 36 (55,4%) 67(52,8%) 

ΚΣ5 39 (62,9%) 36 (55,4%) 75(59,1%) 

ΚΑΛΠ 22 (35,5%) 38 (58,5%) 60(47,2%) 

ΚΑΛΑ 40(64,5%) 44 (67,7%) 84(66,1%) 

ΚΑΛΠΟ 24 (38,7%) 44 (67,7%) 68(53,5%) 

ΚΑΛΔ 18 (29%) 42 (64,6%) 60(47,2%) 

ΚΠΟΛ 9 (14,5%) 16 (24,6%) 25 (19,7%) 

ΚΑΡ1 11 (17,7%) 29 (44,6%) 40(31,5%) 

ΚΑΡ2 11 (17,7%) 25 (38,5%) 36(28,3%) 
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Στο πλαίσιο αξιολόγησης των αποτελεσμάτων της ανωτέρω έρευνας και προκειμένου 

να καταστεί ευχερέστερη η κατηγοριοποίηση των αποτελεσμάτων στις ερωτήσεις που 

αξιοποιήθηκαν, κρίθηκε απαραίτητο να γίνει η παρακάτω διάκριση ως προς τον 

βαθμό δυσκολίας τους: 

• Ως αυξημένης δυσκολίας ερωτήσεις κρίθηκαν αυτές στις οποίες απάντησε 

μέρος του δείγματος των ερωτηθέντων μικρότερο ή ίσο του 1/3 του συνολικού 

δείγματος.(Ποσοστό μεταξύ 0 και 33,3%) 

• Ως μέτριας δυσκολίας ερωτήσεις κρίθηκαν αυτές στις οποίες απάντησε 

μέρος του δείγματος των ερωτηθέντων μεταξύ του 1/3 και των 2/3 του 

συνολικού δείγματος.(Ποσοστό μεταξύ 33,3% και 66,7%) 

• Ως μειωμένης δυσκολίας ερωτήσεις κρίθηκαν αυτές στις οποίες απάντησε 

μέρος του δείγματος των ερωτηθέντων άνω των 2/3 του συνολικού δείγματος. 

(Ποσοστό μεταξύ 66,7% και 100%) 

Η αξιολόγηση των ανωτέρω αποτελεσμάτων υλοποιείται ξεχωριστά για την: 

• Πειραματική ομάδα μαθητών (Κατηγορία 1) 

• Ομάδα ελέγχου (Κατηγορία 2) 

Ως προς την κατηγορία 1, βάσει των ανωτέρω προκύπτουν τα ακόλουθα 

συμπεράσματα:  

Α. Διάκριση ερωτήσεων βάσει του επιπέδου δυσκολίας 

Α.1. Ερωτήσεις αυξημένης δυσκολίας  

Α.1.1. Πειραματική ομάδα:  

• Το πλήθος ερωτήσεων αυξημένης δυσκολίας ανέρχεται σε 8 επί συνόλου 24 

ερωτήσεων, πλήθος που αντιστοιχεί στο 33,3%. Οι ερωτήσεις αυτές κατά σειρά 

δυσκολίας ήταν οιΚΠΟΛ,ΚΠΑΖ-ΚΑΡ1-ΚΑΡ2,ΚΜΟ, ΚΑΛΔ-ΚΔ,ΚΜ4. 

• Το πλήθος των μελών του δείγματος που τις απάντησε κυμαίνεται μεταξύ 9 και 

19 μαθητών, αντιστοιχώντας σε ποσοστά 14,5% και 30,6% του συνόλου 

αντίστοιχα. 

• Ως ερώτηση μεγαλύτερου βαθμού δυσκολίας κρίθηκε η ΚΠΟΛ, με το πλήθος 

των μελών του δείγματος που την απάντησε να ανέρχεται σε 9 μαθητές, 

αντιστοιχώντας σε 14,5%. 
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• Ως ερώτηση μικρότερου βαθμού δυσκολίας εντός της εν λόγω κατηγορίας 

κρίθηκε η ΚΜ4, με το πλήθος των μελών του δείγματος που την απάντησε να 

ανέρχεται σε 19 μαθητές, αντιστοιχώντας σε 30,6%. 

Α.1.2. Ομάδα ελέγχου:  

• Το πλήθος ερωτήσεων αυξημένης δυσκολίας ανέρχεται σε 1 επί συνόλου 24 

ερωτήσεων, πλήθος που αντιστοιχεί στο 4,17%. Η ερώτηση αυτή ήταν η ΚΠΟΛ. 

• Το πλήθος των μελών του δείγματος που την απάντησε ανέρχεται σε 16 

μαθητές, αντιστοιχώντας σε ποσοστό 24,6% του συνόλου. 

• Η συγκεκριμένη ερώτηση αποτελεί και την ερώτηση μεγαλύτερου βαθμού 

δυσκολίας. 

 

Α.1.3. Σύνολο δείγματος:  

• Το πλήθος ερωτήσεων αυξημένης δυσκολίας ανέρχεται σε 4 επί συνόλου 24 

ερωτήσεων, πλήθος που αντιστοιχεί στο 16,67%. Οι ερωτήσεις αυτές κατά 

σειρά δυσκολίας ήταν οιΚΠΟΛ,ΚΑΡ2,ΚΑΡ1, ΚΠΑΖ. 

• Το πλήθος των μελών του δείγματος που τις απάντησε κυμαίνεται μεταξύ 25 και 

41 μαθητών, αντιστοιχώντας σε ποσοστά 19,7% και 32,3% του συνόλου 

αντίστοιχα. 

• Ως ερώτηση μεγαλύτερου βαθμού δυσκολίας κρίθηκε η ΚΠΟΛ, με το πλήθος 

των μελών του δείγματος που την απάντησε να ανέρχεται σε 25 μαθητές, 

αντιστοιχώντας σε 19,7%. 

• Ως ερώτηση μικρότερου βαθμού δυσκολίας εντός της εν λόγω κατηγορίας 

κρίθηκε η ΚΠΑΖ, με το πλήθος των μελών του δείγματος που την απάντησε να 

ανέρχεται σε 41 μαθητές, αντιστοιχώντας σε 32,3%. 

 

Α.2. Ερωτήσεις μέτριας δυσκολίας  

Α.2.1. Πειραματική ομάδα:  

• Το πλήθος ερωτήσεων μέτριας δυσκολίας ανέρχεται σε 15 επί συνόλου 24 

ερωτήσεων, πλήθος που αντιστοιχεί στο 62,5%. Οι ερωτήσεις αυτές κατά σειρά 
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δυσκολίας ήταν οι ΚΑΛΠ, ΚΑΛΠΟ, ΚΜ5, ΚΠ-ΚΠΑ, ΚΜ3, ΚΜ1, ΚΜ2-ΚΣ4, 

ΚΣ1-ΚΣ2-ΚΣ3, ΚΑΟ, ΚΣ5, ΚΑΛΑ. 

• Το πλήθος των μελών του δείγματος που τις απάντησε κυμαίνεται μεταξύ 22 και 

40 μαθητών, αντιστοιχώντας σε ποσοστά 35,5% και 64,5% του συνόλου 

αντίστοιχα. 

• Ως ερώτηση μεγαλύτερου βαθμού δυσκολίας εντός της εν λόγω κατηγορίας 

κρίθηκε η ΚΑΛΠ, με το πλήθος των μελών του δείγματος που την απάντησε να 

ανέρχεται σε 22 μαθητές, αντιστοιχώντας σε 35,5%. 

• Ως ερώτηση μικρότερου βαθμού δυσκολίας εντός της εν λόγω κατηγορίας 

κρίθηκε η ΚΑΛΑ, με το πλήθος των μελών του δείγματος που την απάντησε να 

ανέρχεται σε 40 μαθητές, αντιστοιχώντας σε 64,5%. 

 

Α.2.2. Ομάδα ελέγχου:  

• Το πλήθος ερωτήσεων μέτριας δυσκολίας ανέρχεται σε 15 επί συνόλου 24 

ερωτήσεων, πλήθος που αντιστοιχεί στο 62,5%. Οι ερωτήσεις αυτές κατά σειρά 

δυσκολίας ήταν οιΚΑΡ2, ΚΔ, ΚΑΡ1, ΚΠΑΖ, ΚΠΑ, ΚΣ4- ΚΣ5, ΚΠ, ΚΜ1- 

ΚΜ3-ΚΑΛΠ,ΚΜ5-ΚΜΟ,ΚΜ4, ΚΑΛΔ. 

• Το πλήθος των μελών του δείγματος που τις απάντησε κυμαίνεται μεταξύ 25 και 

42 μαθητών, αντιστοιχώντας σε ποσοστά 38,5% και 64,6% του συνόλου 

αντίστοιχα. 

• Ως ερώτηση μεγαλύτερου βαθμού δυσκολίας εντός της εν λόγω κατηγορίας 

κρίθηκε η ΚΑΡ2, με το πλήθος των μελών του δείγματος που την απάντησε να 

ανέρχεται σε 25 μαθητές, αντιστοιχώντας σε 38,5%. 

• Ως ερώτηση μικρότερου βαθμού δυσκολίας εντός της εν λόγω κατηγορίας 

κρίθηκε η ΚΑΛΔ, με το πλήθος των μελών του δείγματος που την απάντησε να 

ανέρχεται σε 42 μαθητές, αντιστοιχώντας σε 64,6%. 

Α.2.3. Σύνολο δείγματος:  

• Το πλήθος ερωτήσεων μέτριας δυσκολίας ανέρχεται σε 17 επί συνόλου 24 

ερωτήσεων, πλήθος που αντιστοιχεί στο 70,83%. Οι ερωτήσεις αυτές κατά 

σειρά δυσκολίας ήταν οι ΚΔ, ΚΜΟ, ΚΠΑ, ΚΑΛΠ-ΚΑΛΔ-ΚΜ4, ΚΠ-ΚΜ5, ΚΜ3-

ΚΣ4, ΚΜ1-ΚΑΛΠΟ, ΚΣ5, ΚΜ2, ΚΣ2, ΚΣ3-ΚΑΛΑ. 
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• Το πλήθος των μελών του δείγματος που τις απάντησε κυμαίνεται μεταξύ 46 και 

84 μαθητών, αντιστοιχώντας σε ποσοστά 36,2% και 66,1% του συνόλου 

αντίστοιχα. 

• Ως ερώτηση μεγαλύτερου βαθμού δυσκολίας κρίθηκε η ΚΔ, με το πλήθος των 

μελών του δείγματος που την απάντησε να ανέρχεται σε 46 μαθητές, 

αντιστοιχώντας σε 36,2%. 

• Ως ερωτήσεις μικρότερου βαθμού δυσκολίας εντός της εν λόγω κατηγορίας 

κρίθηκαν η ΚΣ3 και ΚΑΛΑ, με το πλήθος των μελών του δείγματος που τις 

απάντησε να ανέρχεται σε 84 μαθητές, αντιστοιχώντας σε 66,1%. 

 

Α.3. Ερωτήσεις μειωμένης δυσκολίας  

Α.3.1. Πειραματική ομάδα:  

• Το πλήθος ερωτήσεων μειωμένης δυσκολίας ανέρχεται σε 1 επί συνόλου 

24ερωτήσεων, πλήθος που αντιστοιχεί στο 4,17%.  

• Η ερώτηση μικρότερου βαθμού δυσκολίας ήταν η ΚΠΟ. Το πλήθος των μελών 

του δείγματος που την απάντησε ανέρχεται σε 52 μαθητές, αντιστοιχώντας σε 

ποσοστό 85,5% του συνόλου. 

Α.3.2. Ομάδα ελέγχου:  

• Το πλήθος ερωτήσεων μειωμένης δυσκολίας ανέρχεται σε 8 επί συνόλου 24 

ερωτήσεων, πλήθος που αντιστοιχεί στο 33,33%. Οι ερωτήσεις αυτές κατά 

σειρά δυσκολίας ήταν οι ΚΑΛΑ-ΚΑΛΠΟ, ΚΣ2-ΚΜ2, ΚΣ3, ΚΑΟ, ΚΣ1, ΚΠΟ. 

• Το πλήθος των μελών του δείγματος που τις απάντησε κυμαίνεται μεταξύ 44 και 

58 μαθητών, αντιστοιχώντας σε ποσοστά 67,7% και 89,2% του συνόλου 

αντίστοιχα. 

• Ως ερώτηση μικρότερου βαθμού δυσκολίας κρίθηκε η ΚΠΟ, με το πλήθος των 

μελών του δείγματος που την απάντησε να ανέρχεται σε 58 μαθητές, 

αντιστοιχώντας σε 89,2%. 

• Ως ερώτηση μεγαλύτερου βαθμού δυσκολίας εντός της εν λόγω κατηγορίας 

κρίθηκε η ΚΑΛΑ, με το πλήθος των μελών του δείγματος που την απάντησε να 

ανέρχεται σε 44 μαθητές, αντιστοιχώντας σε 67,7%. 



[31] 
 

Α.3.3. Σύνολο δείγματος:  

• Το πλήθος ερωτήσεων μειωμένης δυσκολίας ανέρχεται σε 3 επί συνόλου 24 

ερωτήσεων, πλήθος που αντιστοιχεί στο 12,5%. Οι ερωτήσεις αυτές κατά σειρά 

δυσκολίας ήταν οιΚΣ1, ΚΑΟ και ΚΠΟ. 

• Το πλήθος των μελών του δείγματος που τις απάντησε κυμαίνεται μεταξύ 86 και 

111 μαθητών, αντιστοιχώντας σε ποσοστά 67,7% και 87,4% του συνόλου 

αντίστοιχα. 

• Ως ερώτηση μικρότερου βαθμού δυσκολίας κρίθηκε η ΚΠΟ, με το πλήθος των 

μελών του δείγματος που την απάντησε να ανέρχεται σε 111 μαθητές, 

αντιστοιχώντας σε 87,4%. 

• Ως ερώτηση μεγαλύτερου βαθμού δυσκολίας εντός της εν λόγω κατηγορίας 

κρίθηκε η ΚΣ1, με το πλήθος των μελών του δείγματος που την απάντησε να 

ανέρχεται σε 86 μαθητές, αντιστοιχώντας σε 67,7% του συνόλου. 

Δεκαδικοί αριθμοί  

Στον παρακάτω πίνακα  παρουσιάζονται τα ποσοστά των σωστών απαντήσεων στις 

ερωτήσεις με δεκαδικούς αριθμούς: 

Πίνακας 2: Ποσοστά επιτυχίας των δύο ομάδων στους δεκαδικούς 

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 

Πειραματική 

ομάδα 

(Ν=62) 

Ομάδα 

ελέγχου 

(Ν=65) 

Σύνολο 

(Ν=127) 

ΔΔ 23(37,1%) 29(44,6%) 52(40,9%) 

ΔΘΑΨ 29(46,8%) 40(61,5%) 69(54,3%) 

ΔΚΜ 18(29%) 33(50,8%) 51(40,2%) 

ΔΣΤΜ 11(17,7%) 15(23,1%) 26(20,5%) 

ΔΣΤΔ 13(21%) 19(29,2%) 32(25,2%) 

ΔΣΤΕ 12(19,4%) 18(27,7%) 30(23,6%) 

ΔΑΛΠ 49(79%) 48(73,8%) 97(76,4%) 

ΔΑΛΑ 26(41,9%) 35(53,8%) 61(48%) 

ΔΕΚΤΑ 45(72.6%) 57(87,7%) 102(80,3%) 

ΔΕΚΤΠ 49(79%) 51(78,5%) 100(78,7%) 

ΔΕΚΤΔ 35(56.5%) 43(66,2%) 78(61,4%) 
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ΔΑΛΠΟΛ 27(43.5%) 45(69,2%) 72(56,7%) 

ΔΑΛΔ 30(48.4%) 35(53,8%) 65(51,2%) 

 

Ως προς την κατηγορία2, βάσει των ανωτέρω προκύπτουν τα ακόλουθα 

συμπεράσματα:  

Β. Διάκριση ερωτήσεων βάσει του επιπέδου δυσκολίας 

Β.1. Ερωτήσεις αυξημένης δυσκολίας  

Β.1.1. Πειραματική ομάδα:  

• Το πλήθος ερωτήσεων αυξημένης δυσκολίας ανέρχεται σε 4 επί συνόλου 13 

ερωτήσεων, πλήθος που αντιστοιχεί στο 30,7%. Οι ερωτήσεις αυτές κατά σειρά 

δυσκολίας ήταν οι ΔΣΤΜ, ΔΣΤΕ, ΔΣΤΔ, ΔΚΜ. 

• Το πλήθος των μελών του δείγματος που τις απάντησε κυμαίνεται μεταξύ 11 και 

18 μαθητών, αντιστοιχώντας σε ποσοστά 17,7% και 29% του συνόλου 

αντίστοιχα. 

• Ως ερώτηση μεγαλύτερου βαθμού δυσκολίας κρίθηκε η ΔΣΤΜ, με το πλήθος 

των μελών του δείγματος που την απάντησε να ανέρχεται σε 11 μαθητές, 

αντιστοιχώντας σε 17,7%. 

• Ως ερώτηση μικρότερου βαθμού δυσκολίας εντός της εν λόγω κατηγορίας 

κρίθηκε η ΔΚΜ, με το πλήθος των μελών του δείγματος που την απάντησε να 

ανέρχεται σε 18 μαθητές, αντιστοιχώντας σε 29%. 

Β.1.2. Ομάδα ελέγχου:  

• Το πλήθος ερωτήσεων αυξημένης δυσκολίας ανέρχεται σε 3 επί συνόλου 13 

ερωτήσεων, πλήθος που αντιστοιχεί στο 23%. Οι ερωτήσεις αυτή ήταν κατά 

σειρά δυσκολίας ήταν οι ΔΣΤΜ, ΔΣΤΕ, ΔΣΤΔ. 

• Το πλήθος των μελών του δείγματος που τις απάντησε κυμαίνεται μεταξύ 15 και 

19 μαθητών, αντιστοιχώντας σε ποσοστά 23,1% και 29,2%. 

• Ως ερώτηση μεγαλύτερου βαθμού δυσκολίας εντός της εν λόγω κατηγορίας 

κρίθηκε η ΔΣΤΜ, με το πλήθος των μελών του δείγματος που την απάντησε να 

ανέρχεται σε 15 μαθητές, αντιστοιχώντας σε 23,1%.  
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• Ως ερώτηση μικρότερου βαθμού δυσκολίας εντός της εν λόγω κατηγορίας 

κρίθηκε η ΔΣΤΔ, με το πλήθος των μελών του δείγματος που την απάντησε να 

ανέρχεται σε 19 μαθητές, αντιστοιχώντας σε 29,2%. 

Β.1.3. Σύνολο δείγματος:  

• Το πλήθος ερωτήσεων αυξημένης δυσκολίας ανέρχεται σε 3 επί συνόλου 13 

ερωτήσεων, πλήθος που αντιστοιχεί στο 23%. Οι ερωτήσεις αυτές κατά σειρά 

δυσκολίας ήταν οι ΔΣΤΜ, ΔΣΤΕ, ΔΣΤΔ. 

• Το πλήθος των μελών του δείγματος που τις απάντησε κυμαίνεται μεταξύ 26 και 

32 μαθητών, αντιστοιχώντας σε ποσοστά 20,5% και 25,2% του συνόλου 

αντίστοιχα. 

• Ως ερώτηση μεγαλύτερου βαθμού δυσκολίας εντός της εν λόγω κατηγορίας 

κρίθηκε η ΔΣΤΜ, με το πλήθος των μελών του δείγματος που την απάντησε να 

ανέρχεται σε 26 μαθητές, αντιστοιχώντας σε 20,5%. 

• Ως ερώτηση μικρότερου βαθμού δυσκολίας εντός της εν λόγω κατηγορίας 

κρίθηκε η ΔΣΤΔ, με το πλήθος των μελών του δείγματος που την απάντησε να 

ανέρχεται σε 32 μαθητές, αντιστοιχώντας σε 25,2%. 

 

Β.2. Ερωτήσεις μέτριας δυσκολίας  

Β.2.1. Πειραματική ομάδα:  

• Το πλήθος ερωτήσεων μέτριας δυσκολίας ανέρχεται σε 6 επί συνόλου 13 

ερωτήσεων, πλήθος που αντιστοιχεί στο 46,1%. Οι ερωτήσεις αυτές κατά σειρά 

δυσκολίας ήταν οι ΔΔ, ΔΑΛΑ, ΔΑΛΠΟΛ, ΔΘΑΨ, ΔΑΛΔ, ΔΕΚΤΔ. 

• Το πλήθος των μελών του δείγματος που τις απάντησε κυμαίνεται μεταξύ 23 και 

35 μαθητών, αντιστοιχώντας σε ποσοστά 37,1% και 56,5% του συνόλου 

αντίστοιχα. 

• Ως ερώτηση μεγαλύτερου βαθμού δυσκολίας εντός της εν λόγω κατηγορίας 

κρίθηκε η ΔΔ, με το πλήθος των μελών του δείγματος που την απάντησε να 

ανέρχεται σε 23 μαθητές, αντιστοιχώντας σε 37,1%. 

• Ως ερώτηση μικρότερου βαθμού δυσκολίας εντός της εν λόγω κατηγορίας 

κρίθηκε η ΔΕΚΤΔ, με το πλήθος των μελών του δείγματος που την απάντησε να 

ανέρχεται σε 35 μαθητές, αντιστοιχώντας σε 56,5%. 
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Β.2.2. Ομάδα ελέγχου:  

• Το πλήθος ερωτήσεων μέτριας δυσκολίας ανέρχεται σε 6 επί συνόλου 13 

ερωτήσεων, πλήθος που αντιστοιχεί στο 46,1%. Οι ερωτήσεις αυτές κατά σειρά 

δυσκολίας ήταν οι ΔΔ, ΔΚΜ, ΔΑΛΑ-ΔΑΛΔ, ΔΘΑΨ, ΔΕΚΤΔ. 

• Το πλήθος των μελών του δείγματος που τις απάντησε κυμαίνεται μεταξύ 29 και 

43 μαθητών, αντιστοιχώντας σε ποσοστά 44,6% και 66,2% του συνόλου 

αντίστοιχα. 

• Ως ερώτηση μεγαλύτερου βαθμού δυσκολίας εντός της εν λόγω κατηγορίας 

κρίθηκε η ΔΔ, με το πλήθος των μελών του δείγματος που την απάντησε να 

ανέρχεται σε 29 μαθητές, αντιστοιχώντας σε 44,6%. 

• Ως ερώτηση μικρότερου βαθμού δυσκολίας εντός της εν λόγω κατηγορίας 

κρίθηκε η ΔΕΚΤΔ, με το πλήθος των μελών του δείγματος που την απάντησε να 

ανέρχεται σε 43 μαθητές, αντιστοιχώντας σε 66,2%. 

Β.2.3. Σύνολο δείγματος:  

• Το πλήθος ερωτήσεων μέτριας δυσκολίας ανέρχεται σε 7 επί συνόλου 13 

ερωτήσεων, πλήθος που αντιστοιχεί στο 53,8%. Οι ερωτήσεις αυτές κατά σειρά 

δυσκολίας ήταν οι ΔΚΜ, ΔΔ, ΔΑΛΑ, ΔΑΛΔ, ΔΘΑΨ, ΔΑΛΠΟΛ, ΔΕΚΤΔ. 

• Το πλήθος των μελών του δείγματος που τις απάντησε κυμαίνεται μεταξύ 51 και 

78 μαθητών, αντιστοιχώντας σε ποσοστά 40,2%και 61,4% του συνόλου 

αντίστοιχα. 

• Ως ερώτηση μεγαλύτερου βαθμού δυσκολίας εντός της εν λόγω κατηγορίας 

κρίθηκε η ΔΚΜ, με το πλήθος των μελών του δείγματος που την απάντησε να 

ανέρχεται σε 51 μαθητές, αντιστοιχώντας σε 40,2%. 

• Ως ερώτηση μικρότερου βαθμού δυσκολίας εντός της εν λόγω κατηγορίας 

κρίθηκαν η ΔΕΚΤΔ με το πλήθος των μελών του δείγματος που την απάντησε να 

ανέρχεται σε 78 μαθητές, αντιστοιχώντας σε 61,4%. 
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Β.3. Ερωτήσεις μειωμένης δυσκολίας  

Β.3.1. Πειραματική ομάδα:  

• Το πλήθος ερωτήσεων μειωμένης δυσκολίας ανέρχεται σε 3 επί συνόλου 13 

ερωτήσεων, πλήθος που αντιστοιχεί στο 23%. Οι ερωτήσεις αυτές κατά σειρά 

δυσκολίας ήταν οι ΔΕΚΤΑ, ΔΑΛΠ-ΔΕΚΤΠ. 

• Το πλήθος των μελών του δείγματος που τις απάντησε κυμαίνεται μεταξύ 45 και 

49 μαθητών, αντιστοιχώντας σε ποσοστά 72,6% και 79,0% του συνόλου 

αντίστοιχα. 

• Ως ερώτηση μεγαλύτερου βαθμού δυσκολίας εντός της εν λόγω κατηγορίας 

κρίθηκε η ΔΕΚΤΑ, με το πλήθος των μελών του δείγματος που την απάντησε να 

ανέρχεται σε 45 μαθητές, αντιστοιχώντας σε 72,6%. 

• Ως ερωτήσεις μικρότερου βαθμού δυσκολίας κρίθηκαν οι ΔΑΛΠ-ΔΕΚΤΠ, με το 

πλήθος των μελών του δείγματος που τις απάντησε να ανέρχεται σε 49 μαθητές, 

αντιστοιχώντας σε 79,0%. 

Β.3.2. Ομάδα ελέγχου:  

• Το πλήθος ερωτήσεων μειωμένης δυσκολίας ανέρχεται σε 4 επί συνόλου 13 

ερωτήσεων, πλήθος που αντιστοιχεί στο 30,7%. Οι ερωτήσεις αυτές κατά σειρά 

δυσκολίας ήταν οι ΔΑΛΠΟΛ, ΔΑΛΠ, ΔΕΚΤΠ, ΔΕΚΤΑ. 

• Το πλήθος των μελών του δείγματος που τις απάντησε κυμαίνεται μεταξύ 45 και 

57 μαθητών, αντιστοιχώντας σε ποσοστά 69,2% και 87,7% του συνόλου 

αντίστοιχα. 

• Ως ερώτηση μεγαλύτερου βαθμού δυσκολίας εντός της εν λόγω κατηγορίας 

κρίθηκε η ΔΑΛΠΟΛ, με το πλήθος των μελών του δείγματος που την απάντησε 

να ανέρχεται σε 45 μαθητές, αντιστοιχώντας σε 69,2%. 

• Ως ερώτηση μικρότερου βαθμού δυσκολίας εντός της εν λόγω κατηγορίας 

κρίθηκε η ΔΕΚΤΑ, με το πλήθος των μελών του δείγματος που την απάντησε να 

ανέρχεται σε 57 μαθητές, αντιστοιχώντας σε 87,7% 

Β.3.3. Σύνολο δείγματος:  

• Το πλήθος ερωτήσεων μειωμένης δυσκολίας ανέρχεται σε 3 επί συνόλου 13 

ερωτήσεων, πλήθος που αντιστοιχεί στο 23%. Οι ερωτήσεις αυτές κατά σειρά 

δυσκολίας ήταν οι ΔΑΛΠ, ΔΕΚΤΠ και ΔΕΚΤΑ. 
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• Το πλήθος των μελών του δείγματος που τις απάντησε κυμαίνεται μεταξύ 97 και 

102 μαθητών, αντιστοιχώντας σε ποσοστά 76,4% και 80,3% του συνόλου 

αντίστοιχα. 

• Ως ερώτηση μεγαλύτερου βαθμού δυσκολίας εντός της εν λόγω κατηγορίας 

κρίθηκε η ΔΑΛΠ, με το πλήθος των μελών του δείγματος που την απάντησε να 

ανέρχεται σε 97 μαθητές, αντιστοιχώντας σε 76,4% του συνόλου. 

• Ως ερώτηση μικρότερου βαθμού δυσκολίας εντός της εν λόγω κατηγορίας 

κρίθηκε η ΔΕΚΤΑ, με το πλήθος των μελών του δείγματος που την απάντησε να 

ανέρχεται σε 102 μαθητές, αντιστοιχώντας σε 80,3%. 

Αποτελέσματα σύγκρισης κλασμάτων 

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται οι σχετικές συχνότητες, τα ποσοστά αυτών 

και οι αθροιστικές σχετικές συχνότητες των απαντήσεων στις ερωτήσεις  ΚΣ1 , ΚΣ2 , 

ΚΣ3 , ΚΣ4 , ΚΣ5 που θέσαμε στους συμμετέχοντες της έρευνας. 

Τελικό στην σύγκριση κλασμάτων -πίνακας 3 

 
Συχνότητα Ποσοστό 

Ποσοστό σε 

ισχύ 

Αθροιστικό 

ποσοστό 

σε ισχύ 

0 5 3,9 3,9 3,9 

1 6 4,7 4,7 8,7 

2 33 26,0 26,0 34,6 

3 35 27,6 27,6 62,2 

4 23 18,1 18,1 80,3 

5 25 19,7 19,7 100,0 

σύνολο 127 100,0 100,0  

 

Από τον παραπάνω στατιστικό πίνακα συμπεραίνουμε ότι η μικρότερη πληθυσμιακά 

ομάδα, ως το 3,9% του συνόλου των μαθητών που αντιστοιχεί σε 5 μαθητές δεν 

απάντησε σωστά σε καμία από τις 5 ερωτήσεις που αφορούσαν την σύγκριση 

κλασμάτων. Η μεγαλύτερη πληθυσμιακή ομάδα μαθητών (35 μαθητές) που 

αντιστοιχεί στο 27,6% απάντησε σωστά σε 3 από τις 5 ερωτήσεις. Το 19,7% των 

μαθητών που αντιστοιχεί σε 25 μαθητές απάντησε και στις 5 ερωτήσεις σωστά. 
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Αποτελέσματα αλγόριθμου κλασμάτων 

Στον παρακάτω πίνακα  παρουσιάζονται οι σχετικές συχνότητες, τα ποσοστά αυτών  

και οι αθροιστικές σχετικές συχνότητες των απαντήσεων στις ερωτήσεις ΚΑΛΠ, 

ΚΑΛΑ, ΚΑΛΠΟ, ΚΑΛΔ που θέσαμε στους συμμετέχοντες της έρευνας. 

 

Τελικό στον αλγόριθμο κλασμάτων-πίνακας 4 

 
Συχνότητα Ποσοστό 

Ποσοστό σε 

ισχύ 

Αθροιστικό 

ποσοστό 

σε ισχύ 

0 26 20,5 20,5 20,5 

1 26 20,5 20,5 40,9 

2 18 14,2 14,2 55,1 

3 18 14,2 14,2 69,3 

4 39 30,7 30,7 100,0 

Total 127 100,0 100,0  

 

Από τον παραπάνω στατιστικό πίνακα συμπεραίνουμε ότι το 20,5% των μαθητών που 

αντιστοιχεί σε 26 μαθητές δεν απάντησε σωστά σε καμία  από τις 4 ερωτήσεις που 

αφορούσαν τον αλγόριθμο κλασμάτων. Η μικρότερη πληθυσμιακά ομάδα των 

ερωτηθέντων (18 μαθητές) που αντιστοιχεί στο 14,2% απάντησε σωστά σε 2 και 3 

ερωτήσεις.Η μεγαλύτερη πληθυσμιακή ομάδα μαθητών (39 μαθητές) που αντιστοιχεί 

στο 30,7% απάντησε σωστά σε όλες τις ερωτήσεις. 
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Αποτελέσματα μετατροπής  κλασμάτων 

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται οι σχετικές συχνότητες, τα ποσοστά αυτών 

και οι  αθροιστικές σχετικές συχνότητες των απαντήσεων στις ερωτήσεις  ΚΜ1, 

ΚΜ2, ΚΜ3, ΚΜ4, ΚΜ5  που θέσαμε στους συμμετέχοντες της έρευνας. 

 

 

Τελικό στην μετατροπή κλασμάτων-πίνακας 5 

 
Συχνότητα Ποσοστό 

Ποσοστό σε 

ισχύ 

Αθροιστικό 

ποσοστό 

σε ισχύ 

0 38 29,9 29,9 29,9 

1 12 9,4 9,4 39,4 

2 6 4,7 4,7 44,1 

3 12 9,4 9,4 53,5 

4 17 13,4 13,4 66,9 

5 42 33,1 33,1 100,0 

σύνολο 127 100,0 100,0  

 

 

Από τον παραπάνω στατιστικό πίνακα συμπεραίνουμε ότι το 29,9% των μαθητών που 

αντιστοιχεί σε 38 μαθητές δεν απάντησε σωστά σε καμία  από τις 5 ερωτήσεις που 

αφορούσαν την μετατροπή κλασμάτων. Η μικρότερη πληθυσμιακά ομάδα των 

ερωτηθέντων (6 μαθητές) που αντιστοιχεί στο4,7% απάντησε σωστά σε 2 από τις 5 

ερωτήσεις. Η μεγαλύτερη πληθυσμιακή ομάδα μαθητών (42 μαθητές) που αντιστοιχεί 

στο 33,1% απάντησε σωστά σε όλες τις ερωτήσεις. 
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Αποτελέσματα στρογγυλοποίησης δεκαδικών 

Στον παρακάτω πίνακα  παρουσιάζονται οι σχετικές συχνότητες, τα ποσοστά αυτών 

και οι αθροιστικές σχετικές συχνότητες των απαντήσεων στις ερωτήσεις ΔΣΤΜ, 

ΔΣΤΔ, ΔΣΤΕ που θέσαμε στους συμμετέχοντες της έρευνας. 

Τελικό στην στρογγυλοποίηση δεκαδικών-πίνακας 6 

 
Συχνότητα Ποσοστό 

Ποσοστό σε 

ισχύ 

Αθροιστικό 

ποσοστό 

σε ισχύ  

0 83 65,4 65,4 65,4 

1 15 11,8 11,8 77,2 

2 14 11,0 11,0 88,2 

3 15 11,8 11,8 100,0 

σύνολο 127 100,0 100,0  

 

Από τον παραπάνω στατιστικό πίνακα συμπεραίνουμε ότι η μεγαλύτερη 

πληθυσμιακή ομάδα μαθητών, ως το 65,4% των μαθητών που αντιστοιχεί σε 83 

μαθητές δεν απάντησε σωστά σε καμία  από τις 3 ερωτήσεις που αφορούσαν την 

σύγκριση δεκαδικών αριθμών. Η μικρότερη πληθυσμιακά ομάδα των ερωτηθέντων 

(14 μαθητές) που αντιστοιχεί στο 11% απάντησε σωστά σε 2 από τις 3 ερωτήσεις. Το 

11,8% των μαθητών που αντιστοιχεί σε 15 μαθητές απάντησε και στις 3 ερωτήσεις 

σωστά. 

Σύγκριση των συνολικών μέσων όρων επιτυχίας των δύο ομάδων  

 

Σύνολο δείγματος 

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται οι αριθμητικοί μεσοί οροί σε όλες τις 

ερωτήσεις που αφορούσαν τα κλάσματα  και τους δεκαδικούς και τις οποίες θέσαμε 

σε όλους τους συμμετέχοντες της έρευνας. 

Σύνολο-πίνακας 7 

 Κλάσματα 

τελικό 
Δεκαδικοί τελικό Ολικό τελικό 

Mean 12,33 6,57 18,91 

N 127 127 127 

Std. Deviation 6,209 3,382 7,820 

51,1% μέση συνολική επίδοση 
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Λαμβάνοντας υπόψη τον αριθμητικό μέσο ορό των σωστών απαντήσεων των 

μαθητών, προκύπτει ότι οι επιδόσεις τους κυμάνθηκαν σε μέτρια επίπεδα δεδομένου 

ότι οι μαθητές απάντησαν σωστά στις μισές περίπου ερωτήσεις.  

Πειραματική ομάδα  

Στον παρακάτω πίνακα  παρουσιάζονται οι αριθμητικοί μεσοί οροί σε όλες τις 

ερωτήσεις που αφορούσαν τα κλάσματα  και τους δεκαδικούς και τις οποίες θέσαμε 

στην πειραματική ομάδα της έρευνας. 

Πειραματική ομάδα-πίνακας 8 

 Κλάσματα 

τελικό 
Δεκαδικοί τελικό Ολικό τελικό 

Mean 10,11 5,92 16,03 

N 62 62 62 

Std. Deviation 5,163 2,955 6,073 

43,3% μέση συνολική επίδοση 

Λαμβάνοντας υπόψη τον αριθμητικό μέσο ορό των σωστών απαντήσεων των 

μαθητών, προκύπτει ότι οι επιδόσεις τους κυμάνθηκαν κάτω του μετρίου επιπέδου, 

δεδομένου ότι οι μαθητές απάντησαν σωστά σε λιγότερες από τις μισές ερωτήσεις.  

Ομάδα ελέγχου  

Στον παρακάτω πίνακα  παρουσιάζονται οι αριθμητικοί μεσοί οροί σε όλες τις 

ερωτήσεις που αφορούσαν τα κλάσματα  και τους δεκαδικούς και τις οποίες θέσαμε 

στην ομάδα ελέγχου της έρευνας. 

Ομάδα ελέγχου-πίνακας 9 

 Κλάσματα 

τελικό 
Δεκαδικοί τελικό Ολικό τελικό 

Mean 14,45 7,20 21,65 

N 65 65 65 

Std. Deviation 6,418 3,658 8,343 

58,5% μέση συνολική επίδοση 

Λαμβάνοντας υπόψη τον αριθμητικό μέσο ορό των σωστών απαντήσεων  των 

μαθητών, προκύπτει ότι οι επιδόσεις τους κυμάνθηκαν άνω του μετρίου επιπέδου, 

δεδομένου ότι οι μαθητές απάντησαν σωστά σε περισσότερες  από τις μισές 

ερωτήσεις. 
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5. Συζήτηση-συμπεράσματα 

Με βάση τα παραπάνω αποτελέσματα συμπεραίνουμε ότι η ομάδα ελέγχου έχει 

αυξημένο γνωστικό επίπεδο σε σχέση με την πειραματική ομάδα. Στην κατηγορία 

των ερωτήσεων που αφορούσαν: 

• Α. Στα κλάσματα 

• Ως ευκολότερη ερώτηση προκύπτει  η ΚΠΟ με ποσοστά επιτυχίας 

85,5% στην πειραματική ομάδα, 89,2% στην ομάδα ελέγχου και 87,4 

% στο σύνολο του δείγματος.  

• Ως δυσκολότερη ερώτηση θεωρείται η ΚΠΟΛ με ποσοστά επιτυχίας 

14,5% στην πειραματική ομάδα, 24,6% στην ομάδα ελέγχου και 19,7 

% στο σύνολο του δείγματος. 

 

• Β. Στους δεκαδικούς 

• Ως ευκολότερες ερωτήσεις για την πειραματική ομάδα κρίνονται οι 

ΔΑΛΠ-ΔΕΚΤΠ με κοινό ποσοστό επιτυχίας 79% ενώ τόσο για την 

ομάδα ελέγχου όσο και για το σύνολο του δείγματος ευκολότερη 

κρίνεται η ΔΕΚΤΑ με ποσοστά επιτυχίας 87,7% και 80,3% 

αντίστοιχα. 

• Ως δυσκολότερη ερώτηση θεωρείται η ΔΣΤΜ με ποσοστά επιτυχίας 

17,7% στην πειραματική ομάδα, 23,1% στην ομάδα ελέγχου και 20,5 

% στο σύνολο του δείγματος. 

 

Σκοπός της έρευνας ήταν να διαπιστωθεί, κατά πόσο οι μαθητές που διδάχθηκαν 

μέσα από μια σειρά μαθημάτων μέσω ενός πρωτότυπου εκπαιδευτικού υλικού 

διδασκαλίας των ρητών αριθμών το οποίο δοκιμάζονταν για πρώτη φορά είχαν 

καλυτέρα μαθησιακά αποτελέσματα σε σχέση με τους μαθητές που διδάχθηκαν την 

ίδια ύλη σύμφωνα με το ήδη υπάρχον εγχειρίδιο της Ε’ Δημοτικού. Από τα παραπάνω 

προκύπτει ότι τα μαθησιακά αποτελέσματα των μαθητών δεν βελτιστοποιήθηκαν για 

λόγους οι οποίοι ενδεχομένως αφορούν στα παρακάτω:1) Την αδυναμία των 

εκπαιδευτικών να αποδώσουν την καινούργια διδασκαλία και την έλλειψη 

επιμόρφωσής τους , 2) Στη διαφορά του αρχικού επιπέδου των δύο ομάδων μαθητών. 

Στην πειραματική ομάδα περιέχονταν μια τάξη της επαρχίας. Γνωρίζουμε ότι τα 
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σχολεία της επαρχίας σε στατιστικές μετρήσεις επίδοσης των μαθητών παρουσιάζουν 

χαμηλότερες επιδόσεις σε σχέση με τους μαθητές των πόλεων.  

3) Στον τρόπο πραγματοποίησης του περάσματος του ερωτηματολογίου. Κατά τη 

διάρκεια της συμπλήρωσης του ερωτηματολογίου υπήρχε μόνο ο δάσκαλος της τάξης 

και απουσίαζε ο ερευνητής. Επομένως δεν γνωρίζουμε αν υπήρχαν συνθήκες 

συμπλήρωσης του ερωτηματολογίου ασφαλείς ως προς την παρέμβαση προς τους 

μαθητές.    
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