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Δπραξηζηίεο 

 

Θα ήζεια λα εθθξάζσ ηηο επραξηζηίεο κνπ ζε φζνπο κε ζηήξημαλ θαζ‘ φιε ηελ 

δηάξθεηα εθπφλεζεο ηεο εξγαζίαο θαη βνήζεζαλ κε ηνλ δηθφ ηνπο ηξφπν ζηελ 

πξαγκαηνπνίεζήο ηεο. 

 

Δπραξηζηψ ζεξκά: 

Σνλ θ. Γηάλλε Θσκαΐδε γηα ηε ζπκβνιή ηνπ ζηε ζχιιεςε ηεο θεληξηθήο ηδέαο ηεο 

δηπισκαηηθήο, θαζψο γηα ηελ πνιχηηκε επηζηεκνληθή θαζνδήγεζή ηνπ, ηελ 

αδηάιεηπηε ζπκπαξάζηαζή θαη βνήζεηα πνπ κνπ πξνζέθεξε ζε φιε ηε δηάξθεηα ηεο 

εξγαζίαο.  

 

Σνλ θ. Κσλζηαληίλν Νηθνιαλησλάθε γηα ηελ άκεζε ζπλεξγαζία ηνπ θαη γηα ηηο 

εχζηνρεο κεζνδνινγηθέο ηνπ παξαηεξήζεηο. 
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Σνχξα θαη Νίθν Παπαπιηνχξα γηα ηε βνήζεηα πνπ κνπ πξνζέθεξαλ ηηο ζηηγκέο πνπ 

πξαγκαηηθά ηε ρξεηαδφκνπλ. 

 

Σηο θίιεο θαη ζπλαδέιθνπο, Λίια Γθξαλνπνχινπ, νθία Αβξακίδνπ θαη Αγγειηθή 

Γεσξγίνπ γηα ηε ζπλεηζθνξά ηνπο αλαθνξηθά κε ηε θηινινγηθή επηκέιεηα ηεο 

παξνχζαο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο 

 

Σνπο γνλείο κνπ, Θσκαή θαη Γηάλλε γηα ηελ ππνκνλή, ηελ αγάπε θαη ηελ ακέξηζηε 

ζπκπαξάζηαζε ηνπο. 
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Πεξίιεςε  

 

ηελ παξνχζα εξγαζία επηδηψθνπκε λα ζθηαγξαθήζνπκε ην ηζηνξηθφ ηεο επηλφεζεο 

ηεο δεθαδηθήο αλαπαξάζηαζεο ησλ πξαγκαηηθψλ αξηζκψλ. Έρνληαο σο βαζηθφ 

αληηθείκελν θαη εξγαιείν ηεο έξεπλαο ηελ ηζηνξία, αλαδεηήζακε πεγέο πνπ 

αλαδεηθλχνπλ ηε ρξεζηκφηεηα ηεο έλλνηαο. Γηεξεπλήζακε ηα πξνβιήκαηα πνπ 

αληηκεησπίδεη ε δηδαζθαιία θαη ε κάζεζε  ηεο δεθαδηθήο αλαπαξάζηαζεο ησλ 

πξαγκαηηθψλ αξηζκψλ κέζσ κηαο δηδαθηηθήο αλάιπζεο, θαζψο θαη ηνπο πηζαλνχο 

ιφγνπο  δεκηνπξγίαο ή ελίζρπζήο απηψλ ησλ πξνβιεκάησλ. Δλ δπλάκεη παξάγνληεο 

ζεσξνχληαη ηα αλαιπηηθά πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ θαη ηα ζρνιηθά εγρεηξίδηα. Γηα απηφ 

ινηπφλ  κειεηήζακε ηα πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ θαζέλα μερσξηζηά αιιά θαη ζηε 

ζχγθξηζε ηνπο. Δλ ζπλερεία, αλαιχζακε ην ξφιν θαη ηελ αμηνπνίεζε ηεο ηζηνξίαο ζηε 

δηδαζθαιία ησλ καζεκαηηθψλ. Ζ ηζηνξηθή θαη δηδαθηηθή αλάιπζε ηεο δεθαδηθήο 

αλαπαξάζηαζεο ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ αμηνπνίεζε ηεο ηζηνξίαο βνήζεζαλ ζηνλ 

κεηαζρεκαηηζκφ ηνπ ηζηνξηθνχ πιηθνχ ζε δηδαθηηθέο δξαζηεξηφηεηεο πνπ ζα 

κπνξνχζαλ λα εθαξκνζηνχλ ζηηο ζχγρξνλεο ζρνιηθέο ηάμεηο. 

 

 

Abstract 

In the present project we are trying to outline the chronicles of invention of decimal 

representation of real numbers. Having as basic object and tool for the research 

history, we sought sources that show the usefulness of acceptation. We analyzed the 

problem faced by teaching and learning decimal representation of real numbers 

through a teaching analysis as well as the possible reasons to create to intensify these 

problems. Potential factors are considered school curriculums and school textbooks. 

For that reason we studied curriculums separately as well as compared with each 

other. Moreover we analyze the part and exploitation of history in teaching maths. 

Historic and teaching analysis of decimal representation in combination to 

exploitation of history have helped in transforming historical material into teaching 

activities that could be applied in modern school classes. 

 

Λέμεηο θιεηδηά: Γεθαδηθή αλαπαξάζηαζε, ξεηνί αξηζκνί, άξξεηνη αξηζκνί, 

πξαγκαηηθνί αξηζκνί, θιάζκα. 
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Πεξηερφκελα 

 Δηζαγσγή 6 

 Κεθάιαην  I : Μηα ηζηνξηθή αλάιπζε ηεο δεθαδηθήο αλαπαξάζηαζεο 

ησλ πξαγκαηηθώλ αξηζκώλ. 

1.1 Ζ αλαθάιπςε ηεο δεθαδηθήο αλαπαξάζηαζεο ησλ θιαζκάησλ σο 

απφξξνηα ηεο αδπλακίαο ρεηξηζκνχ πνιπςήθησλ θιαζκαηηθψλ αξηζκψλ 

θαη πξάμεσλ κεηαμχ απηψλ. 

1.2 Ζ ζπκβνιή ηεο αζηξνλνκίαο ζηελ εμέιημε ησλ θιαζκαηηθψλ αξηζκψλ. 

1.3 Ζ γέλλεζε ησλ δεθαδηθψλ σο αλαγθαηφηεηα γηα ελαιιαθηηθφ ηξφπν 

αλαπαξάζηαζεο ησλ θιαζκαηηθψλ αξηζκψλ. 

1.4 Ο ζπκβνιηζκφο ηνπ Stevin σο ζεκείν νξφζεκν ζηελ ηζηνξία ησλ 

δεθαδηθψλ. 

1.5 Μηα αλάιπζε ησλ πεξηερνκέλσλ ηεο «Γεθάηεο». 

1.6 Οη θαλφλεο ησλ πξάμεσλ φπσο αθξηβψο πεξηγξάθνληαη ζηε «Γεθάηε». 

1.7 Σν πξφβιεκα ηεο απεηξνςήθηαο δεθαδηθήο αλαπαξάζηαζεο. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Κεθάιαην II: Μηα δηδαθηηθή αλάιπζε ηεο δεθαδηθήο αλαπαξάζηαζεο 

ησλ πξαγκαηηθώλ αξηζκώλ. 

2.1 Αλαζθφπεζε ηεο βηβιηνγξαθίαο ζρεηηθά κε ηηο δπζθνιίεο θαηαλφεζεο 

ηεο δεθαδηθήο αλαπαξάζηαζεο ησλ πξαγκαηηθψλ.  

2.2  πγθξηηηθή κειέηε ησλ πξνγξακκάησλ ζπνπδψλ θαη ησλ δηδαθηηθψλ   

βηβιίσλ γηα ηε δηδαζθαιία ηεο δεθαδηθήο αλαπαξάζηαζεο ησλ 

πξαγκαηηθψλ αξηζκψλ. 

2.2.1 Σν ηζρχνλ Πξφγξακκα πνπδψλ (Γ.Δ.Π.Π..-Α.Π..). 

2.2.2 Σν πηινηηθφ Πξφγξακκα πνπδψλ (Ν.Π..) ηνπ 2011. 

2.2.3 χγθξηζε ηνπ ηζρχνληνο Πξνγξάκκαηνο πνπδψλ κε ην πηινηηθφ 

Πξφγξακκα πνπδψλ. 

2.3  πκπεξάζκαηα. 

 

 Κεθάιαην III: Μηα αλάιπζε γηα ηε ζρέζε ηεο Ηζηνξίαο ησλ 

Μαζεκαηηθώλ κε ηα δεηήκαηα δηδαζθαιίαο θαη κάζεζεο. 

3.1 Ο ξφινο ηεο Ηζηνξίαο ησλ Μαζεκαηηθψλ - Δπηρεηξήκαηα γηα ηε ρξήζε 

ηεο ζηελ καζεκαηηθή εθπαίδεπζε. 

3.2 Οη ηξφπνη αμηνπνίεζεο ηεο Ηζηνξίαο ησλ Μαζεκαηηθψλ ζηελ καζεκαηηθή       
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εθπαίδεπζε. 

3.3Παξαδείγκαηα αμηνπνίεζεο ηεο Ηζηνξίαο ησλ Μαζεκαηηθψλ ζηελ 

εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία. 

 Κεθάιαην IV: Πξνηάζεηο γηα ηε δηδαζθαιία ηεο δεθαδηθήο 

αλαπαξάζηαζεο ησλ πξαγκαηηθώλ αξηζκώλ κε νδεγό ηελ ηζηνξηθή 

εμέιημε. 

4.1 Μηα δηδαθηηθή πξφηαζε γηα ηε Β΄ Γπκλάζηνπ. 

4.2 Μηα δηδαθηηθή πξφηαζε γηα ηελ Α΄ Λπθείνπ. 

 

 

 Κεθάιαην V:  πδήηεζε - πκπεξάζκαηα  

 Βηβιηνγξαθία 

6.1 Ξελφγισζζε Βηβιηνγξαθία. 

6.2 Διιεληθή Βηβιηνγξαθία. 

 

 Παξαξηήκαηα 

1. Δπξεηήξην εηδηθήο νξνινγίαο. 

2. Φχιιν εξγαζίαο γηα ηε Β΄ Γπκλαζίνπ. 

3. Φχιιν εξγαζίαο γηα ηελ Α΄ Λπθείνπ. 

 

 

 

 

Δηζαγσγή 

ηελ παξνχζα δηπισκαηηθή εξγαζία κειεηνχκε ηα πξνβιήκαηα δηδαζθαιίαο θαη 

κάζεζεο ησλ πξαγκαηηθψλ αξηζκψλ κε ηδηαίηεξε έκθαζε ζηηο δεθαδηθέο 

αλαπαξαζηάζεηο ηνπο.  Ζ κειέηε ζηεξίδεηαη ζε κηα ηζηνξηθή θαη δηδαθηηθή αλάιπζε, 

ε νπνία απνδεηθλχεη φηη:  

α) Οη δεθαδηθέο αλαπαξαζηάζεηο επηλνήζεθαλ πνιινχο αηψλεο αξγφηεξα απφ ηα 

θιάζκαηα γηα λα απινπνηεζνχλ νη πξάμεηο κε απηά. 

β) Οη ιφγνη ήηαλ θνηλσληθνί θαη επηζηεκνληθνί  θαη ζπλδένληαλ κε ηα πξνβιήκαηα 

πνπ δεκηνπξγνχζε ε αλάγθε πνιχπινθσλ ππνινγηζκψλ ζε θιάδνπο φπσο ε 

Οηθνλνκία θαη ε Αζηξνλνκία. 
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ηηο ζχγρξνλεο ζρνιηθέο ηάμεηο ε δπζθνιία ησλ αξηζκεηηθψλ ππνινγηζκψλ 

δεκηνπξγεί πξνβιήκαηα κάζεζεο απφ ηελ πξσηνβάζκηα εθπαίδεπζε ζέηνληαο έηζη 

απφ λσξίο ζην πεξηζψξην ηελ έλλνηα ηνπ θιάζκαηνο. Σα επξήκαηα ηεο έξεπλαο 

αλαδεηθλχνπλ σο βαζηθέο αηηίεο δπζθνιηψλ, ηελ ειιηπή θαηαλφεζε ησλ πξαγκαηηθψλ 

αξηζκψλ θαη ηεο δεθαδηθήο αλαπαξάζηαζήο ηνπο σο ξεηψλ θαη άξξεησλ. Σα 

επηζηεκνινγηθά εκπφδηα θαη ε ειιηπήο θαηαλφεζε ησλ ξεηψλ πξηλ ηε δηδαζθαιία ησλ 

άξξεησλ ζεσξνχληαη πηζαλέο δπζθνιίεο γηα ηελ ελλνηνινγηθή θαηαλφεζε ηνπ 

ζπλφινπ ησλ πξαγκαηηθψλ. Οη αδηαθαλείο δεθαδηθέο αλαπαξαζηάζεηο – δειαδή 

αλαπαξαζηάζεηο ζηηο νπνίεο  δελ κπνξνχκε λα πξνβιέςνπκε ηα δεθαδηθά ςεθία – 

πνπ παξνπζηάδνπλ ξεηνί θαη άξξεηνη
1
 θαζψο θαη ε ιαλζαζκέλε ηαχηηζε ησλ άξξεησλ 

κε ζπγθεθξηκέλεο ξεηέο πξνζεγγίζεηο ηνπο απνηεινχλ πεγή πνιιψλ παξαλνήζεσλ γηα 

ηνπο καζεηέο. Έηζη, νη πνιιαπιέο αλαπαξαζηάζεηο ησλ πξαγκαηηθψλ θαη νη επέιηθηεο 

κεηαθηλήζεηο κεηαμχ απηψλ ζεσξνχληαη καζεζηαθά σθέιηκεο. Σα πξνβιήκαηα απηά 

έρνπλ ηηο ξίδεο ηνπο ζηα αλαιπηηθά πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ θαη ζηηο νδεγίεο 

δηδαζθαιίαο, ζηελ θαηάξηηζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη ζηηο παξαλνήζεηο ησλ καζεηψλ. 

Σα εξεπλεηηθά εξσηήκαηα πνπ ζα καο απαζρνιήζνπλ είλαη ηα παξαθάησ : 

I. Μπνξεί ε γλψζε ηεο ηζηνξηθήο εμέιημεο λα ζπκβάιιεη ζηελ θαηαλφεζε ησλ 

δπζθνιηψλ πνπ αληηκεησπίδνπλ νη καζεηέο κε ηε δεθαδηθή αλαπαξάζηαζε 

ησλ πξαγκαηηθψλ αξηζκψλ; 

II. Μπνξνχλ λα ζρεδηαζηνχλ θαη λα πινπνηεζνχλ δηδαθηηθέο παξεκβάζεηο  πνπ 

αμηνπνηνχλ ηελ ηζηνξηθή εμέιημε θαη ζπκβάιινπλ ζηελ ελλνηνινγηθή 

θαηαλφεζε ηεο δεθαδηθήο αλαπαξάζηαζεο;  

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 Βιέπε ην επξεηήξην εηδηθήο νξνινγίαο ζην παξάξηεκα ηεο δηπισκαηηθήο. 
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Κεθάιαην I: Μηα ηζηνξηθή αλάιπζε ηεο δεθαδηθήο αλαπαξάζηαζεο 

ησλ πξαγκαηηθώλ αξηζκώλ.  

 

 

1.1 Ζ αλαθάιπςε ηεο δεθαδηθήο αλαπαξάζηαζεο ησλ θιαζκάησλ σο απόξξνηα 

ηεο αδπλακίαο ρεηξηζκνύ πνιπςήθησλ θιαζκαηηθώλ αξηζκώλ θαη πξάμεσλ 

κεηαμύ απηώλ. 

Ζ έλλνηα ηνπ ξεηνχ αξηζκνχ αλαπηχρζεθε, φηαλ νη άλζξσπνη ήξζαλ αληηκέησπνη κε 

ην πξφβιεκα ηεο κνηξαζηάο θαη νη θπζηθνί δελ ηθαλνπνηνχζαλ πιένλ απηή ηελ 

αλάγθε. Ζ εμέιημε ησλ ξεηψλ ήηαλ πξντφλ αλαγθαηφηεηαο γηα πξάμεηο κε δχζθνια 

θιάζκαηα. Οη πξψηεο αλαπαξαζηάζεηο θιαζκάησλ εκθαλίδνληαη ζηνπο νπκέξηνπο, 

ζηελ θνηιάδα ηεο Μεζνπνηακίαο γχξσ ζηα 3000π.Υ.  

Δπηπιένλ, νη θιαζκαηηθέο κνξθέο ρξεζηκνπνηνχληαλ θαη απφ ηνπο Αηγχπηηνπο, νη 

νπνίνη ήηαλ ηδηαίηεξα αθξηβείο ζηελ αξίζκεζε θαη ζηελ κέηξεζε. Δπξήκαηα κε εηδηθά 

ζχκβνια γηα θιαζκαηηθέο κνλάδεο πξνέξρνληαη απφ ηεξνγιπθηθέο επηγξαθέο. 

πγθεθξηκέλα, νη αξραίεο αηγππηηαθέο κεηξήζεηο γηλφηαλ κε ηελ αλαπαξάζηαζε ελφο 

θιάζκαηνο σο άζξνηζκα θιαζκαηηθψλ κνλάδσλ. Οη Αηγχπηηνη δελ είραλ δηακνξθψζεη 

κηα γεληθή εηθφλα γηα ηελ έλλνηα ηνπ θιάζκαηνο, ελψ ρξεζηκνπνηνχζαλ κφλν ηα 

θιάζκαηα πνπ ιακβάλνληαλ απφ ηε κνλάδα θαη απφ ηα 
2

3
 ηεο κνλάδαο κεηψλνληάο ηα 

θαηά ην ήκηζπ.  

1

2
 , 

1

4
 , 

1

8
 , 

1

16
 , 

1

32
 ,…….., 

2

3
 , 

1

3
 , 

1

6
 ,

1

 2
, 

1

24
 

εκαληηθή πεγή απνηεινχλ θαη νη Αηγππηηαθνί πάππξνη. Ο πην εθηελήο είλαη ν 

πάππξνο ηνπ Rhind ή πάππξνο ηνπ Αρκή γχξσ ζηα 1650π.Υ., ν νπνίνο πεξηέρεη έλαλ 

πίλαθα πνπ εθθξάδεη ην 
2

𝑛
 σο άζξνηζκα θιαζκαηηθψλ κνλάδσλ γηα φιεο ηηο πεξηηηέο 

ηηκέο ηνπ n. ηνλ πάππξν ηνπ Rhind (1650π.Υ.) εκθαλίδεηαη ην παξαθάησ πξφβιεκα: 

«Μία άγλσζηε πνζφηεηα, ζπλ ηα 
2

3
 ηεο, ζπλ ην 

1

2
 ηεο, ζπλ ην 

1

7
 ηεο, ηζνχηαη κε 33. 

Πνηά είλαη ε πνζφηεηα απηή;» Ζ ζχγρξνλε εξκελεία ηνπ πξνβιήκαηνο απνδίδεηαη κε 

ηελ εμίζσζε x + 
2

3
x +

1

2
x +

1

7
x = 33 =>  1 +

2

3
+

1

2
+

1

7
 x = 33.  

Ζ ιχζε πνπ πεξηέρεηαη ζηνλ πάππξν βαζίδεηαη ζηε ρξήζε κνλαδηαίσλ θιαζκάησλ. Ζ 

κέζνδνο νλνκάδεηαη Doubling Division θαη βαζίδεηαη ζε ζπλερφκελνπο 

δηπιαζηαζκνχο θαη έπεηηα ζηελ αληηζηξνθή ηεο δηαδηθαζίαο ηνπ πνιιαπιαζηαζκνχ. 
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Γηα ηελ θαιχηεξε θαηαλφεζε ηεο κεζφδνπ ζα δεκηνπξγήζνπκε έλαλ πίλαθα κε δχν 

ζηήιεο. ηελ αξηζηεξή ζηήιε ηνπνζεηνχκε ηηο δπλάκεηο ηνπ δχν θαη ζηε δεμηά ηνπο 

ζπληειεζηέο ηνπ αγλψζηνπ πνιιαπιαζηαζκέλνπο κε ηηο δπλάκεηο ηνπ δπν. 

 

Γπλάκεηο ηνπ 2 πληειεζηήο ∙ Γχλακε ηνπ 2 

20   1 +
2

3
+

1

2
+

1

7
  = 1 +  

1

2
+

1

6
+

1

2
+

1

7
= 2 +  

1

6
+

1

7
  

21 ( 2 +
1

6
+

1

7
) ∙ 2 = 4 +

2

6
+

2

7
= 4 +

1

3
+

1

4
+

1

28
 

22 

  4 +
1

3
+

1

4
+

1

28
 ∙ 2 = 8 +

2

3
+

2

4
+

2

28
= 

8 +
1

2
+

1

6
+

1

2
+

1

14
= 9 +

1

6
+

1

14
 

23  9 +
1

6
+

1

14
 ∙ 2 = 18 +

2

6
+

2

28
= 18 +

1

3
+

1

14
 

24  18 +
1

3
+

1

14
 ∙ 2 = 36 +  

2

3
+

2

14
  

 

 

Δπεηδή 36 +  
2

3
+

2

14
 > 33 επηζηξέθνπκε ζηελ πξνεγνχκελε πξάμε θαη αλαδεηνχκε 

ηελ πνζφηεηα πνπ πξέπεη λα πξνζηεζεί ζηελ πνζφηεηα 18 +
1

3
+

1

14
   

γηα λα ζπκπιεξσζεί ν αξηζκφο 33. 

33 −  18 +
1

3
+

1

14
 = 13 +

2

3
+

13

14
 

Ζ δεηνχκελε πνζφηεηα είλαη 13 +
2

3
+

13

14
= 14 +

1

3
+

1

6
+

1

12
+

1

84
 

Σν επφκελν βήκα είλαη λα βξεζεί ε πνζφηεηα πνπ πξέπεη λα πνιιαπιαζηαζηεί κε ηνλ 

αξρηθφ ζπληειεζηή  1 +
2

3
+

1

2
+

1

7
   νχησο ψζηε λα έρνπκε ην απνηέιεζκα  

14 +
1

3
+

1

6
+

1

12
+

1

84
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Ζ απάληεζε είλαη  6 +
1

4
+

1

56
+

1

97
+

1

194
+

1

388
+

1

679
+

1

776
. Άξα ε αξρηθή δεηνχκελε 

πνζφηεηα είλαη 23 + 6 +
1

4
+

1

56
+

1

97
+

1

194
+

1

388
+

1

679
+

1

776
= 

14 +
1

4
+

1

56
+

1

97
+

1

194
+

1

388
+

1

679
+

1

776
 . 

Ζ αιγεβξηθή πξνζέγγηζε ηεο παξαπάλσ κεζφδνπ είλαη ε εμήο: 𝐴 ∙ 𝑥 = 𝐵 =>

𝛢 2𝜅 + 𝑦 => 𝑦 =
𝐵−𝐴∙2𝜅

𝛢
. Αληηθαζηζηψληαο ηελ ηηκή ηνπ y ζηε ζρέζε 𝑥 = 2𝜅 + 𝑦 

βξίζθνπκε ηε δεηνχκελε πνζφηεηα. 

Σν 1202κ.Υ. δηαηππψζεθε απφ ηνλ Leonardo von Pisa ζην «Liber abaci», έλαο 

ηαρχηεξνο ππνινγηζκφο απφ εθείλν πνπ ήηαλ γξακκέλνο ζηνλ πάππξν.  

          x +  
2

3
x +

1

2
x +

1

7
x = 33  =>                    

              1 +
2

3
+

1

2
+

1

7
 x = 33  =>                    

                                                                
 97 

42
 x = 33   =>       

                                            x =
33 ∙ 42

97
   =>           

                                                                      x =
1386

97
          =>       

                                                                      x =
97∙14 + 28

97
   =>    

                                                                      x = 14
28

97
    

Γηα λα πξνζεγγίζεη ην θιάζκα  
28

97
  αθνινχζεζε ηελ παξαθάησ δηαδηθαζία: 

28

97
=  

1

97: 28 
=   

1

 28 ∙ 3 + 13 ∶ 28
  =  

1

3 
13
28

    =   
1

3,4… . .
 

Παξαηεξνχκε φηη ε απεηξνςήθηα δεθαδηθή αλαπαξάζηαζε ηνπ 
97

28
=  3,4642856143 …. δελ απαζρφιεζε ηνλ Leonardo θαη ράξηλ ηνπ ππνινγηζκνχ 

πξνζεγγίζηεθε απφ ηνλ αξηζκφ 4. Ζ επεμήγεζε ηνπ γηα ηε πξνζέγγηζε ηνπ θιάζκαηνο 

βαζίζηεθε ζην γεγνλφο φηη ην 
1

4
 είλαη ε κεγαιχηεξε θιαζκαηηθή κνλάδα πνπ δελ 

ππεξβαίλεη ην 
1

3,4…..
 . Γηα λα είλαη πην αθξηβήο ν ππνινγηζκφο ηνπ, πξνζπάζεζε λα 

ππνινγίζεη ηε δηαθνξά  
1

4
 - 

1

3,4…..
  ή αιιηψο    

1

4
−  

28

97
=  

15

388
   θαη ζθέθηεθε φηη 

28

97
=  

1

4
+  

15

388
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Έπεηηα πξνζέγγηζε ην 
15

388
 κε ηνλ ίδην ηξφπν. 

15

388
=  

1

388: 15 
=

1

25,8… .
 

15

388
−

1

26
=

2

10088
=

1

5044
 

Mέζσ δηαδνρηθψλ ππνινγηζκψλ πξνζέγγηζε ηελ αξρηθή πνζφηεηα σο εμήο: 

𝑥 =
33 ∙ 42

97
 

 𝑥 = 14
28

97
      

                     𝑥 = 14
1

4
+

1

26
+  

1

5044
   

                                                                  𝑥 = 14
1

4
+

1

26
+

1

97
+  

1

194
+

1

388
+

1

679
+

1

776
 

 

Πνιχ αξγφηεξα θαη ζπγθεθξηκέλα ην 1980 είρε πιένλ απνδεηρζεί φηη θάζε θιάζκα 

κπνξεί λα θαηαζθεπαζηεί απφ έλα πεπεξαζκέλν αξηζκφ θιαζκαηηθψλ κνλάδσλ, ελψ, 

άιπην πξφβιεκα ηεο επνρήο απνηεινχζε ε δπλαηφηεηα ελφο θιάζκαηνο λα γξαθηεί 

ππφ κνξθή αζξνίζκαηνο πεπεξαζκέλσλ, άληζσλ θιαζκαηηθψλ κνλάδσλ κε πεξηηηνχο 

παξνλνκαζηέο (Stowasser, 1980: 41). 

ηελ Αξραία Κίλα, ηελ κεζαησληθή Αξαβία θαη ηελ Δπξψπε ηεο Αλαγέλλεζεο ε 

ρξήζε ησλ δεθαδηθψλ θιαζκάησλ θξίλεηαη εθηεηακέλε. Σν 1457 ν άξαβαο, Al Kashi,   

δίλεη έλαλ νξηζκφ ησλ δεθαδηθψλ θιαζκάησλ, εθζέηεη ηελ ζεσξία ηνπο θαη δείρλεη ηνλ 

ηξφπν κε ηνλ νπνίν απνζπληίζεηαη θάζε θιάζκα ζε άζξνηζκα δεθαδηθψλ θιαζκάησλ. 

Δίλαη ν πξψηνο πνπ ρξεζηκνπνίεζε ηα εμεθνληαδηθά θιάζκαηα γηα λα δείμεη φηη νη 

δεθαδηθνί είλαη εμίζνπ απνηειεζκαηηθνί ζηα πξνβιήκαηα πνπ απαηηνχλ κεγάιε 

αθξίβεηα (Boyer, 1997: 272). 

ην  βηβιίν «Δθεχξεζε ηνπ Γεθαδηθνχ Κιάζκαηνο», ηνπ Smith (1959) αλαθέξεηαη 

φηη ν Pellos (1492) ρξεζηκνπνίεζε έλα δεθαδηθφ ζεκείν γηα λα μεθηλήζεη έλα, δχν ή 

ηξία κέξε ζην κέξηζκα, φηαλ ν δηαηξέηεο ήηαλ έλα πνιιαπιάζην ησλ 10, 100 ή 1000. 

Παξάιιεια, αμίδεη λα αλαθεξζεί πσο ν Reise (1552) ζπλέηαμε έλαλ πίλαθα απφ 

άξξεηεο ηεηξαγσληθέο ξίδεο, ζηηο νπνίεο ππνιφγηζε ηα ηξία πξψηα δεθαδηθά ςεθία 
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ηνπο. Σέινο ην ζεκαληηθφηεξν ζεκείν αλαθνξάο απνηειεί ε ρξήζε, απφ ηνλ  Rudolff 

(1530), ηνπ ζπκβφινπ ( | ) σο δεθαδηθφ ζεκείν ζηε ζέζε ηεο ζεκεξηλήο ππνδηαζηνιήο. 

 

1.2 Ζ ζπκβνιή ηεο αζηξνλνκίαο ζηελ εμέιημε ησλ θιαζκαηηθώλ αξηζκώλ. 

O Christian Huygens (1629-1695), Οιιαλδφο καζεκαηηθφο θαη θπζηθφο επηζηήκνλαο, 

αζρνιήζεθε κε ηελ αζηξνλνκία θαη εξγάζηεθε πάλσ ζηελ θαηαζθεπή ξνινγηψλ 

αθξηβείαο γηα ηηο αλάγθεο ηεο αζηξνλνκίαο θαη ηεο λαπζηπινΐαο. Σν 1680 ζηελ 

πξνζπάζεηά ηνπ λα εθηειέζεη ππνινγηζκνχο, ψζηε λα θαηαζθεπάζεη έλα κνληέιν ηνπ 

ειηαθνχ ζπζηήκαηνο θαη, ελψ  γλψξηδε ηηο ηξνρηέο ησλ πιαλεηψλ γχξσ απφ ηνλ Ήιην 

θαη είρε ππνινγίζεη κε αθξίβεηα ην ηφμν πνπ δηαγξάθεη ε θίλεζε ηεο Γεο θαη ηνπ 

Κξφλνπ γχξσ απφ ηνλ Ήιην ζηε δηάξθεηα ελφο εκεξνινγηαθνχ έηνπο, βξέζεθε 

αληηκέησπνο κε έλα πξφβιεκα.  

Πξφβιεκα απνηεινχζε ν ιφγνο ηνπ αξηζκνχ ησλ δνληηψλ ησλ γξαλαδηψλ πνπ ζα 

ρξεζηκνπνηνχληαλ γηα λα κνληεινπνηήζεη ηελ ηξνρηά ηνπ Κξφλνπ θαη ηεο Γεο. Ο 

ιφγνο απηφο ήηαλ: 

359 +
45
60 +

40
602 +

31
603

12 +
13
60 +

34
602 +

18
603

=  
77.708.431

2.640.858
 

φπνπ ν αξηζκεηήο θαη ν παξνλνκαζηήο δειψλαλ ην πιήζνο ησλ δνληηψλ ησλ 

γξαλαδηψλ.  

Ο Huygens ζθέθηεθε πσο θαλέλαο κεραλνιφγνο δελ ζα θαηαζθεχαδε 77.708.431 ή 

2.640.858 δφληηα γξαλαδηψλ. Έηζη γελλήζεθε ε αλάγθε πξνζέγγηζεο ηνπ παξαπάλσ 

θιάζκαηνο απφ έλα δηαθνξεηηθφ θιάζκα κε κηθξφηεξν αξηζκεηή θαη παξνλνκαζηή.  

ηελ πξνζπάζεηά ηνπ λα ιχζεη απηφ ην πξφβιεκα ζθέθηεθε λα ην απινπζηεχζεη 

ζηξνγγπινπνηψληαο αξηζκεηή θαη παξνλνκαζηή. Ζ κέζνδνο απηή ηνλ νδήγεζε ζην 

θιάζκα 
77.700.000

2.600.000
=

777

26
.  

Έλαο ελαιιαθηηθφο ηξφπνο πξνζέγγηζεο ηνπ πξνβιήκαηνο ήηαλ ε παξαθάησ  

δηαδηθαζία πνπ νλνκάδεηαη αλάπηπγκα ξεηνχ ζε ζπλερέο θιάζκα. Σν θιάζκα ζην 

νπνίν θαηέιεμε ν Huygens ήηαλ ηεο κνξθήο     x = α0 +
b1

a1+
b 2

a2+
b 3

a3+⋯.

 

φπνπ α0 ,α1,α2, α3 νλνκάδνληαη κεξηθά πειίθα θαη επεηδή ην θιάζκα έρεη άπεηξνπο 

φξνπο νλνκάδεηαη άπεηξν ζπλερέο θιάζκα. ην θιάζκα ηνπ Huygens ηζρχεη b1 =
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b2 = ⋯ = bn=1 θαη ζπλεπψο ζχκθσλα κε ηε ζχγρξνλε νξνινγία είλαη έλα απιφ 

ζπλερέο θιάζκα. 

77.708.431

2.640.858 
= 29 

1.123.549

2.640.858
      = 

                 = 29 
  1  

   2.640 .858    

1.123 .549
  
      = 

                 = 29 
 1 

2+ 
  393 .760    

1.123 .549

      = 

                 = 29 
 1 

2+ 
1

1.123 .549
393 .760

  

      = 

                 = 29 
1

2+ 
1

2+ 
336 .029  
393 .760

     = 

                 = 29 
 1 

2+
 1 

2+
 1 

 
 393 .760   
 336 .029  

    = 

                  = 29 
    1    

2+
   1   

2+
    1    

1+⋯        

 

Σνπο άπεηξνπο φξνπο ηνπ θιάζκαηνο ηνπο δηαρεηξίζηεθε πξνζεγγίδνληαο ηελ 

πνζφηεηα 2 +
1

1+⋯
 κε ηνλ αξηζκφ 3 θαη θαηαιήγνληαο έηζη ζην παξαθάησ θιάζκα 

 

                                                 29 
1

2+
1

3

= 29 
3

7
=  

206

7
 

 

Απφ ηνπο παξαπάλσ ππνινγηζκνχο πξνέθππηε πσο ηα δφληηα απφ ηα γξαλάδηα πνπ ζα 

επξέπε λα θηηάμεη έλαο κεραληθφο ήηαλ πιεφλ 206 θαη 7.  

Παξαηεξνχκε φηη θαη ζηηο δχν ιχζεηο πνπ δηαηππψλεη ν Huygens ππάξρεη θάηη θνηλφ. 

Οη ππνινγηζκνί γίλνληαη κε ζηξνγγπινπνηήζεηο ή πξνζεγγίζεηο θαζηζηψληαο ην 

απνηέιεζκα αλαθξηβέο. Ζ ρξεζηκφηεηα ησλ πνιχπινθσλ θαη κεγάιεο αθξίβεηαο 

ππνινγηζκψλ γηα ηελ εμέιημε ησλ επηζηεκψλ θαη ησλ επαγγεικάησλ ήηαλ πιένλ 

θαλεξή. Ζ εμέιημε ησλ θιαζκάησλ έγηλε ζηαδηαθά ζηνπο αηψλεο, θαζψο νη 

επηζηεκνληθέο θαη θνηλσληθέο αλάγθεο απαηηνχζαλ φιν θαη δπζθνιφηεξεο πξάμεηο κε 

απηά. 
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1.3 Ζ γέλλεζε ησλ δεθαδηθώλ σο αλαγθαηόηεηα γηα ελαιιαθηηθό ηξόπν 

αλαπαξάζηαζεο ησλ θιαζκαηηθώλ αξηζκώλ. 

Γχξσ ζην 1575κ.Υ.,  ε Γπηηθή  Δπξψπε είρε αλαθαιχςεη ηα πεξηζζφηεξα απφ ηα 

θχξηα καζεκαηηθά έξγα ηεο αξραηφηεηαο πνπ δηαζψδνληαη κέρξη θαη ζήκεξα. Ζ ρξήζε 

δεθαδηθψλ θιαζκάησλ θαη ην πέξαζκα απφ απηά ζηνπο δεθαδηθνχο αξηζκνχο 1 

πξαγκαηνπνηήζεθε απφ ηνλ Φιακαλδφ Simon Stevin.  

Ο ίδηνο παξαηήξεζε φηη γηα έλαλ αζηξνλφκν, νη αθξηβείο ππνινγηζκνί απνηεινχλ 

απαξαίηεηε πξνυπφζεζε ψζηε λα ζπλάγεη ζπκπεξάζκαηα γηα ηηο θηλήζεηο ησλ 

πιαλεηψλ (Smith, 1959: 21). Πξφβιεκα δεκηνπξγνχζαλ νη πνιχπινθνη 

πνιιαπιαζηαζκνί θαη νη δηαηξέζεηο πνπ πξνέθππηαλ απφ ηε ρξήζε εμεθνληαδηθψλ 

θιαζκάησλ. Σα θιάζκαηά πνπ δηαρεηξίδνληαλ είραλ παξνλνκαζηέο ηνπο αξηζκνχο 60, 

360, 3600 κε απνηέιεζκα λα θαζηζηνχλ δπζθνιφηεξεο ηηο πξάμεηο ζε ζχγθξηζε κε ηηο 

πξάμεηο κεηαμχ δεθαδηθψλ θιαζκάησλ. Γηα έλαλ ηνπνγξάθν, ηα ζθάικαηα ησλ 

ππνινγηζκψλ θαη ησλ κεηαηξνπψλ πνδηψλ ζε ίληζεο επεξέαδαλ ηε θήκε ηνπ σο 

επαγγεικαηία. Μάιηζηα, δεκηνπξγνχζαλ δπζθνιίεο θαη δηελέμεηο κεηαμχ  αλζξψπσλ, 

αθνχ  δελ γλψξηδαλ κε αθξίβεηα ηα φξηα ησλ εδαθψλ πνπ ηνπο αληηζηνηρνχζαλ. Γηα 

έλαλ λνκηζκαηνπνηφ ή γηα έλαλ έκπνξν νη ζπλαιιαγέο ήηαλ δχζθνιεο,  θαζψο είραλ 

λα δηαρεηξηζηνχλ πνιχπινθεο πξάμεηο κε θιάζκαηα θαη ε έιιεηςε αθξίβεηαο εκπφδηδε 

ηηο ηζφηηκεο ζπλαιιαγέο κεηαμχ απηψλ (Smith, 1959: 22). 

Ο Stevin αλαγλψξηδε ηα πξνβιήκαηα πνπ δεκηνπξγνχζαλ ζηνπο επηζηήκνλεο νη 

πξάμεηο κε εμεθνληαδηθά θιάζκαηα θαζψο θαη ηηο δπζθνιίεο πνπ αληηκεηψπηδαλ νη 

απινί άλζξσπνη γηα πξάμεηο κε απηά.  

Ζ αλαγθαηφηεηα ρξήζεο καζεκαηηθψλ πξάμεσλ ζε θαζεκεξηλέο ζπλζήθεο απνηέιεζε 

εθαιηήξην γηα ηε δεκηνπξγία ηνπ έξγνπ ηνπ ‗‘La Disme΄‘‘. Σν έξγν ηνπ δηδάζθεη πσο 

νη ππνινγηζκνί πνπ ζπλαληά θαλείο ζηηο επηρεηξήζεηο κπνξνχλ λα εθηειεζηνχλ κφλν 

απφ αθεξαίνπο ρσξίο ηε βνήζεηα θιαζκάησλ. Αλαθέξεηαη ζε αζηξνιφγνπο, 

ηνπνγξάθνπο, θαηακεηξεηέο ηεο ηαπεηνπξγίαο, κεραληθνχο, νγθνκέηξεο, 

νηθνλνκνιφγνπο θαη ζε φινπο ηνπο επηρεηξεκαηίεο, ηνλίδνληαο ηε ρξεζηκφηεηα ηεο 

αξηζκεηηθήο κε δεθαδηθνχο γηα φινπο ηνπο ππνινγηζκνχο πνπ ζπλαληψληαη ζηνπο  

παξαπάλσ θιάδνπο.  

εκαληηθή  ππήξμε ε ζπκβνιή ηνπ François Viète, ηνπ Jost Bürgi, ηνπ Simon Stevin 

θαη ηνπ John Napier ζηελ αλάπηπμε ησλ δεθαδηθψλ θιαζκάησλ. Ο Viète, ζπλέβαιιε 
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ζηελ αλάπηπμε ηεο αξηζκεηηθήο θαζψο ην 1579 ππνζηήξημε ηε ρξήζε ησλ δεθαδηθψλ 

θιαζκάησλ έλαληη ησλ εμεθνληαδηθψλ θαη δήηεζε ηε γελίθεπζε ηεο ρξήζεο ηνπο. 

 

 

1.4 Ο ζπκβνιηζκόο ηνπ Stevin σο ζεκείν νξόζεκν ζηελ ηζηνξία ησλ δεθαδηθώλ. 

Με ηε γλψζε ησλ δεθαδηθψλ θιαζκάησλ, ηα νπνία είραλ δηαδνζεί ήδε ζηε Γχζε, ν  

Φιακαλδφο Simon Stevin εηζήγαγε - κε απινχο θαλφλεο θαη ηδηαίηεξε γξαθή - ηνπο 

δεθαδηθνχο αξηζκνχο.  

Σν 1585, ν Stevin  ηφληζε ηελ αλάγθε ηεο ρξήζεο ηεο θιίκαθαο ηνπ δέθα ζηα θιάζκαηα φζν 

θαη ζηνπο αθέξαηνπο. Αμηνζεκείσηε είλαη ε επηξξνή ηνπ βηβιίνπ ηνπ ΄΄De Thiende΄΄ ή ΄΄La 

Disme΄΄ ή  «Ζ Γεθάηε», ζηελ νηθνλνκία, ηε κεραληθή θαη ζηνλ καζεκαηηθφ ζπκβνιηζκφ, πνπ 

θπθινθφξεζε ην 1585. Ο ζπκβνιηζκφο ηνπ Stevin γελλήζεθε ζηελ πξνζπάζεηά ηνπ λα βξεη 

έλαλ απιφ θαη θαηαλνεηφ ηξφπν εηζαγσγήο ησλ δεθαδηθψλ αξηζκψλ.   

Ο Stevin εμήγεζε πιήξσο ην δεθαδηθφ ζχζηεκα ζε ζηνηρεηψδεο επίπεδν, ψζηε λα γίλεη 

θαηαλνεηφ θαη απφ αλζξψπνπο πνπ δελ ήηαλ καζεκαηηθνί αιιά νη ππνινγηζκνί ήηαλ 

αλαγθαίνη ζηελ θαζεκεξηλή ηνπο δσή. Έηζη, επηλφεζε ην ζπκβνιηζκφ ησλ δεθαδηθψλ 

θιαζκάησλ κέζσ ηεο ρξήζεο απνθιεηζηηθά αθεξαίσλ. Παξφηη ηα δεθαδηθά θιάζκαηα 

ρξεζηκνπνηνχληαλ απφ ηνπο καζεκαηηθνχο ηεο επνρήο, ν ζπκβνιηζκφο ηνπ Stevin βνήζεζε 

ζηελ θαηαλφεζή ηνπο θαη απφ θνηλνχο αλζξψπνπο. Ζ ζπκβνιή ηνπ δελ ήηαλ κφλν θνηλσληθή 

αιιά θαη επηζηεκνληθή. Ζ απαξρή ηεο δεθαδηθήο αλαπαξάζηαζεο βξίζθεηαη ζην ζπκβνιηζκφ 

πνπ επηλφεζε ν Stevin, ν νπνίνο έζεζε ηα ζεκέιηα γηα ηελ κεηαηξνπή ελφο θιαζκαηηθνχ 

αξηζκνχ ζε δεθαδηθή κνξθή. 

Αληί γηα ηνπο φξνπο δέθαηα, εθαηνζηά, ρηιηνζηά ρξεζηκνπνηνχζε ηνπο φξνπο πξψηνο, 

δεχηεξνο, ηξίηνο θ.ν.θ. Σα δέθαηα, ηα εθαηνζηά θαη ηα ρηιηνζηά αλαθεξφηαλ ζην βηβιίν ηνπ 

σο αθέξαηνη αξηζκεηέο. Αληίζεηα, ν Viète, έγξαθε ηνπο δεθαδηθνχο κε παξνλνκαζηέο. Ο 

Stevin, κε ηε βνήζεηα ελφο θχθινπ επάλσ ή δίπια απφ θάζε ςεθίν, έγξαθε ηε δχλακε ηνπ 

δέθα πνπ ήηαλ ν παξνλνκαζηήο. Ο ζπκβνιηζκφο απηφο ηνπ Stevin ηαίξηαδε πεξηζζφηεξν ζηελ 

Άιγεβξα παξά ζηελ Αξηζκεηηθή θαη έηζη ην 1616 εκθαλίζηεθε  ν ζχγρξνλνο ζπκβνιηζκφο 

ησλ δεθαδηθψλ θιαζκάησλ ζην βηβιίν, ΄΄Descriptio΄΄ ηνπ Νapier. Ο Stevin κεηέθεξε ζηελ 

άιγεβξα, ην ζπκβνιηζκφ ζέζεο γηα ηα δεθαδηθά θιάζκαηα, αληί γηα ηηο δπλάκεηο. Πηζαλφηαηα 

εκπλεπζκέλνο απφ ηελ Άιγεβξα ηνπ Βombelli ή ηνλ ηξφπν γξαθήο ησλ δπλάκεσλ ζχκθσλα 

κε ηνλ Bürgi, πξφηεηλε λα ρξεζηκνπνηνχληαη ηα παξαπάλσ ζχκβνια θαη ζηηο θιαζκαηηθέο 

δπλάκεηο παξφηη δελ είρε θακία επθαηξία λα ηα ρξεζηκνπνηήζεη (Boyer, 1997: 356). Όζνλ 

αλαθνξά ηελ ηζηνξία ηεο ππνδηαζηνιήο, ν Viète ρξεζηκνπνηνχζε, κεξηθέο θνξέο, κηα 

θαηαθφξπθε γξακκή γηα ηε δηάθξηζε ηνπ αθέξαηνπ απφ ην θιαζκαηηθφ κέξνο. Ζ 
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κνξθή πνπ έρεη ζήκεξα, απνδίδεηαη ζηνλ G. A. Magini (1537-1612) ζην έξγν ηνπ 

΄΄De planis trianglulis΄΄ ηνπ 1592 ή ζηνλ Christoph Clavius (1537-1612) πνπ ηε 

ρξεζηκνπνίεζε ζε έλαλ πίλαθα εκηηφλσλ ην 1593. Παξά ηελ εθεχξεζή ηεο εθείλε ηελ 

επνρή, ε δηάδνζε ηεο, έγηλε είθνζη ρξφληα αξγφηεξα κε ηε ρξήζε ηεο απφ ηνλ Napier 

ζην βηβιίν ΄΄Descriptio΄΄. 

 

 

 

1.5 Μηα αλάιπζε ησλ πεξηερνκέλσλ ηεο «Γεθάηεο». 

Σν πιενλέθηεκα απηήο ηεο γξαθήο είλαη ε απνθπγή δχζθνισλ πξάμεσλ κε θιάζκαηα θαη ε  

ρξήζε θαλφλσλ ηεο αξηζκεηηθήο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηνπο αθεξαίνπο. 

Ζ ηδέα ηνπ ήηαλ λα επεθηαζεί ε αξρή ηεο ζέζεο βάζεο - 10 ζε αξηζκνχο κε θιαζκαηηθά 

ηκήκαηα, κε αληίζηνηρε επέθηαζε ζεκεηνγξαθίαο γηα ηελ θάιπςε απηψλ ησλ πεξηπηψζεσλ.  

Σν έξγν ηνπ απνηειείηαη απφ δχν κέξε. ην πξψην κέξνο δηαηππψλνληαη νη νξηζκνί θαη ζην 

δεχηεξν κέξνο νη δηαδηθαζίεο (πξάμεηο). 
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Ο πξψηνο νξηζκφο δειψλεη φηη ε Γέθαηή είλαη έλα είδνο αξηζκεηηθήο, πνπ εθεπξέζεθε απφ ηε 

δέθαηή πξφνδν, πνπ ζπλίζηαηαη ζε ραξαθηήξεο ςεθίσλ. Αλαθέξεηαη φηη φινη νη ππνινγηζκνί 

πνπ ζπκβαίλνπλ ζηηο ππνζέζεηο ησλ αλζξψπσλ, κπνξνχλ λα επεμεξγαζηνχλ θα λα ιπζνχλ 

ρσξίο θιάζκαηα ή κεηθηνχο αξηζκνχο (Struik, 1969: 7), ππνλνψληαο ην ιφγν δεκηνπξγίαο 

ηεο. 

Ο δεχηεξνο νξηζκφο νλνκάδεη Αξρή θαη ζπκβνιίδεη κε (0) ην αθέξαην κέξνο ηνπ αξηζκνχ.  

Ο ηξίηνο νξηζκφο νλνκάδεη σο πξψην, δεχηεξν θ.ν.θ θαη ζπκβνιίδεη κε (1), (2) αληίζηνηρα ηηο 

κνλάδεο, ηηο δεθάδεο θ.ν.θ. Ζ ζρέζε κεηαμχ ηεο αξρήο, ηνπ πξψηνπ θαη δεχηεξνπ είλαη φηη ην 

θαζέλα είλαη ην δέθαην κέξνο ηεο κνλάδαο ηνπ άιινπ. Π.ρ. πξψην είλαη ην δέθαην κέξνο ηεο 

κνλάδαο ηεο αξρήο, δεχηεξν είλαη ην δέθαην κέξνο ηεο κνλάδαο ηνπ πξψηνπ. Δπηζεκαίλεηαη 

φηη ζην έξγν απηφ δελ ρξεζηκνπνηνχκε θιάζκαηα θαη φηη ε πνιιαπιφηεηα ησλ ζπκβφισλ, 

εθηφο ηεο αξρήο (0), δελ ππεξβαίλεη ην 9. 

Ο ηέηαξηνο νξηζκφ νλνκάδεη ηνπο αξηζκνχο πνπ νξίζηεθαλ παξαπάλσ σο αξηζκνχο ηεο 

Γεθάηεο. 

 

1.6 Οη θαλόλεο ησλ πξάμεσλ όπσο αθξηβώο πεξηγξάθνληαη ζηε «Γεθάηε». 

Σν δεχηεξν κέξνο ηνπ έξγνπ, νη δηαδηθαζίεο ή πξάμεηο απνηειείηαη απφ ηέζζεξηο πξνηάζεηο. 

Σελ πξφηαζε ηεο πξφζζεζεο, ηεο αθαίξεζεο, ηνπ πνιιαπιαζηαζκνχ θαη ηεο δηαίξεζεο. Θα 

κεηαθξάζνπκε ηελ πξφηαζε ηεο πξφζζεζεο, απφ ην πξσηφηππν έξγν ηνπ Stevin,΄΄La Disme΄΄ 

(ε «Γεθάηε»). 

 

Πξψηε πξφηαζε ηεο πξφζζεζεο: 

Γνζέλησλ  αξηζκψλ ηεο Γεθάηεο πσο πξνζηίζεληαη θαη βξίζθεηαη ην άζξνηζκά ηνπο.  

 

Πξνηεηλφκελε εμήγεζε: 

Τπάξρνπλ ηξείο ηάμεηο δνζέλησλ αξηζκψλ ηεο Γεθάηεο εθ ησλ νπνίσλ,  

ε πξψηε είλαη 27 (0), 8 (1), 4 (2), 7 (3)  

ε δεχηεξε είλαη 37 (0), 8 (1), 7 (2), 5 (3) θαη  

ε ηξίηε είλαη 875 (0), 7 (1), 8 (2), 2 (3). 

Εεηνχκελε εμήγεζε : Πξέπεη λα βξνχκε ην ζπλνιηθφ άζξνηζκά ηνπο. 

        (0) (1) (2) (3) 

 2 7 8 4 7 
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 3 7 8 7 5 

8 7 5 7 8 2 

      

9 4 1 5 0 4 

 

 

Καηαζθεπή: 

Οη δνζέληεο αξηζκνί, πξέπεη λα ηνπνζεηνχληαη ζε ηάμε φπσο θαίλεηαη, πξνζζέηνληαο ηνπο κε 

ηνλ θνηλφ ηξφπν ηεο πξφζζεζεο ησλ αθέξαησλ αξηζκψλ. Σν άζξνηζκά (απφ ην πξψην 

αξηζκεηηθφ πξφβιεκα) είλαη 941504, ην νπνίν είλαη (απηφ πνπ ηα αλσηέξσ ζχκβνια ησλ 

αξηζκψλ δείρλνπλ) 941 (0) 5 (1) 0 (2) 4 (3). Λέσ, φηη είλαη ην δεηνχκελν άζξνηζκα. 

Απφδεημε: 

To δνζέλ 27 (0) 8 (1) 4 (2) 7 (3), θάλεη απφ ηνλ πξνεγνχκελν ηξίην νξηζκφ 27, 8/10, 4/100, 

7/1000, φια καδί 27 847/1000, θαη γηα ηνλ ίδην ιφγν , ην 37 (0) 8 (1) 7 (2) 5 (3) πξέπεη λα 

θάλεη 37 875/1000, θαη ην 875 (0) 7 (1) 8 (2) 2 (3) ζα θάλεη πξφζζεζε ηεο θνηλήο αξηζκεηηθήο 

941 504/1000. Αιιά ηφζν είλαη θαη ην άζξνηζκα 942 (0) 5 (1) 0 (2) 4(3). πλεπψο, είλαη ην 

αιεζέο άζξνηζκα πξνο απφδεημε. 

 (0) (1) (2) 

 8 5 6 

 5 0 7 

    

1 3 6 3 

 

πκπέξαζκα:  

Γνζέλησλ αξηζκψλ ηεο Γεθάηεο γηα λα πξνζηεζνχλ, έρνπκε ππνινγίζεη ην άζξνηζκά ηνπο, 

πνπ είλαη ην δεηνχκελν.  
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εκείσζε:  

Αλ ζηνλ δνζέληα αξηζκφ ρξεηάδνληαη θάπνηα ζχκβνια ηεο θπζηθήο ζεηξάο ηνπο, ν 

ειιεηκκαηηθφο ρψξνο ηνπο πξέπεη λα ζπκπιεξσζεί. Γηα παξάδεηγκα, έζησ νη δνζέληεο 

αξηζκνί (8) 5 (1) 6 (2) θαη 5 (0) 7 (2). Καηά ηελ νπνία ν ηειεπηαίνο ζέιεη ην ζχκβνιν ηνπ (1), 

ζηε ζέζε ηνπ (0) κπαίλεη  (1), ζηε ζπλέρεηα γηα ηνλ ηειεπηαίν αξηζκφ πνπ δίλεηαη 5 (0) 0 (1) 7 

(2) ηνπο  πξνζζέηνπκε κε απηφλ ηνλ ηξφπν. 

 

1.7 Σν πξόβιεκα ηεο απεηξνςήθηαο δεθαδηθήο αλαπαξάζηαζεο. 

Οη Βαβπιψληνη δελ παξαηήξεζαλ ή δελ ζεψξεζαλ ζεκαληηθά ηα άπεηξα  πεξηνδηθά 

αλαπηχγκαηα, ελψ έρνπκε επξήκαηα απφ πίλαθεο ηνπο ζηνπο νπνίνπο ππάξρνπλ 

πξνζεγγίζεηο εμεθνληαδηθψλ αξηζκψλ. Μηα πιάθα κε εμεθνληαδηθά θιάζκαηα πνπ 

βξίζθεηαη ζήκεξα ζηε ζπιινγή ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Yale (No. 7289) πεξηέρεη ηνλ 

ππνινγηζκφ ηεο ηεηξαγσληθήο ξίδαο ηνπ δπν κε αθξίβεηα ηξηψλ εμεθνληαδηθψλ 

ςεθίσλ. Όζν νη άλζξσπνη ρξεζηκνπνηνχζαλ ηνπο αξηζκνχο θπξίσο γηα πξαθηηθά 

δεηήκαηα δελ ππήξρε ε αλάγθε δηεξεχλεζεο ησλ απεηξνςήθησλ δεθαδηθψλ 

αλαπηπγκάησλ. Αθφκε θαη ζηελ επνρή ηνπ Simon Stevin νη αλάγθεο ηεο θαζεκεξηλήο 

δσήο κπνξνχζαλ λα ιπζνχλ κε ρξήζε πεπεξαζκέλσλ πξνζεγγίζεσλ. 

ε κειέηεο κεραληθήο ή επηζηεκνληθήο έξεπλαο, ηα δεθαδηθά ςεθία κπνξνχλ λα 

απμεζνχλ γηα πην επαίζζεηεο κεηξήζεηο θαη ππνινγηζκνχο. Ωζηφζν, νη θαηαζηάζεηο 

ζηηο νπνίεο ρξεζηκνπνηνχληαη νη πξψηεο ρηιηάδεο ςεθίσλ νπνηνπδήπνηε αξηζκνχ είλαη 

ζπάληεο. Ο Stevin επηζεκαίλεη ζην έξγν ηνπ φηη αξθνχλ ηα ελλέα ζχκβνια ησλ 

κνλνςήθησλ αξηζκψλ γηα λα εθθξάζνπκε νπνηνδήπνηε ξεηφ αξηζκφ κε φζε αθξίβεηα 

ζέινπκε. Ζ ηδέα πνπ πξφηεηλε γηα ηε ζεκεηνγξαθία ησλ δεθαδηθψλ ππνλνεί ζησπεξά 

ηε γλψζε θαη αγλνεί θαλεξά, ηε ρξεζηηθφηεηα ησλ άπεηξσλ δεθαδηθψλ ςεθίσλ. 

Καζηζηά έηζη έλαλ πεπεξαζκέλν αξηζκφ ςεθίσλ ηθαλφ γηα αξθεηά αθξηβείο  

ππνινγηζκνχο, πνπ φκσο δελ κπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη ζηελ πεξίπησζε ησλ άπεηξσλ 

δεθαδηθψλ ςεθίσλ. Δίλαη θαλεξή ε ιεηηνπξγηθφηεηά ηεο ηδέαο ηνπ ζε πεπεξαζκέλν 

αιιά φρη ζε άπεηξν δεθαδηθφ αλάπηπγκα. 

Ο Stevin εζηίαζε ηελ πξνζνρή ηνπ ζηελ πξαθηηθή ρξεζηκφηεηά ηεο δεθαδηθήο 

αλαπαξάζηαζεο ελφο θιαζκαηηθνχ αξηζκνχ θαη αγλφεζε ηελ επηζηεκνληθή έλλνηα  

θαη ηηο δηαθνξέο ηεο απεηξνςήθηαο θαη ηεο πεπεξαζκέλεο δεθαδηθήο αλαπαξάζηαζεο. 

Ζ αλάγθε δηεξεχλεζεο ησλ απεηξνςήθησλ δεθαδηθψλ αλαπαξαζηάζεσλ εκθαλίζηεθε 

κεηά ηνλ 16
ν
 αηψλα θαζψο νη επηζηήκνλεο ρξεζηκνπνηνχζαλ ζπζηεκαηηθά αξηζκνχο 

ζηελ κνξθή απηή. 
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Κεθάιαην II: Μηα δηδαθηηθή αλάιπζε ηεο δεθαδηθήο 

αλαπαξάζηαζεο ησλ πξαγκαηηθώλ αξηζκώλ. 

 

ην παξφλ θεθάιαην εμεηάδνληαη ηα πξνβιήκαηα πνπ αληηκεησπίδεη ε δηδαζθαιία θαη 

ε κάζεζε φζνλ αθνξά ηε δεθαδηθή αλαπαξάζηαζε ξεηψλ θαη άξξεησλ. 

Παξνπζηάδνληαη νη πηζαλνί ιφγνη πνπ δεκηνχξγεζαλ ή ελίζρπζαλ ηελ χπαξμε απηψλ 

ησλ πξνβιεκάησλ. Δλ δπλάκεη παξάγνληαο ζεσξείηαη κεηαμχ άιισλ θαη  ην  

αλαιπηηθφ πξφγξακκα ζπνπδψλ θαη γηα απηφ ην ιφγν ζπληάμακε κηα ζπγθξηηηθή 

κειέηε ηνπ ηζρχνληνο θαη ηνπ λένπ πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ Γεκνηηθνχ θαη 

Γπκλαζίνπ. 

 

2.1 Αλαζθόπεζε ηεο βηβιηνγξαθίαο ζρεηηθά κε ηηο δπζθνιίεο θαηαλόεζεο ηεο 

δεθαδηθήο αλαπαξάζηαζεο ησλ πξαγκαηηθώλ.  

Γηεξεπλψληαο ηα πξνβιήκαηα πνπ αληηκεησπίδεη ε δηδαζθαιία θαη ε κάζεζε ησλ 

δεθαδηθψλ
2
 ζηελ πξσηνβάζκηα θαη ελ ζπλερεία ζηε δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε, ε 

έξεπλα έρεη αλαδείμεη πξνβιήκαηα πνπ αθνξνχλ ζηελ πνηθηιφηεηα ηεο εξκελείαο
3
 

ησλ δεθαδηθψλ, ζηελ θιαζκαηηθή ηνπο αλαπαξάζηαζε, ζην ξφιν ηεο ππνδηαζηνιήο, 

ζηελ ηζνδπλακία ηνπο κε ην δεθαδηθφ κεηξηθφ ζχζηεκα θαζψο θαη ζηηο πξάμεηο κε 

δεθαδηθνχο. Κνηλφ πξφβιεκα ζηηο δχν βαζκίδεο δείρλεη λα απνηειεί ε δεθαδηθή 

αλαπαξάζηαζε ησλ ξεηψλ θαη ε ζχλδεζή ηεο κε ηελ αληίζηνηρή θιαζκαηηθή. Ζ 

αδπλακία θαηαλφεζεο ηεο δηηηήο αλαπαξάζηαζεο ησλ ξεηψλ αληαλαθιάηαη ζηελ  

ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε φπνπ νη έξεπλεο επηθεληξψλνληαη θπξίσο ζηηο αληηιήςεηο 

ησλ κειινληηθψλ εθπαηδεπηηθψλ γηα ην ζπγθεθξηκέλν δήηεκα. 

Έξεπλεο πνπ αθνξνχλ ζην ξφιν ηεο ππνδηαζηνιήο έδεημαλ πσο ζπρλά νη καζεηέο ηελ 

εξκελεχνπλ σο ζεκείν δηαρσξηζκνχ αλάκεζα ζε δχν δηαθνξεηηθνχο αξηζκνχο ή ηελ 

αγλννχλ. Ζ Martinie (2014) ζε έξεπλα γηα ζηξαηεγηθέο ζχγθξηζεο δεθαδηθψλ, 

παξαηήξεζε πσο πνιινί καζεηέο λνκίδνπλ φηη ππάξρεη ζπκκεηξία σο πξνο ηελ 

ππνδηαζηνιή. Δπηζεκαίλεη πσο ε έιιεηςε θαηαλφεζεο ζέζεο ςεθίνπ νδεγεί ζηελ κε 

                                                           
2
 Κάζε θνξά πνπ ζα ρξεζηκνπνηνχκε ηελ έθθξαζε «Γεθαδηθφο Αξηζκφο» ζα ελλννχκε  «Γεθαδηθή 

Αλαπαξάζηαζε ελφο πξαγκαηηθνχ Αξηζκνχ». 
 
3
 Όπσο έλα θιάζκα, έηζη θαη έλαο δεθαδηθφο αξηζκφο κπνξεί λα εξκελεπηεί σο εκβαδφλ  

ρσξίνπ, ππνζχλνιν, απνηέιεζκα ηεο πξάμεο ηεο δηαίξεζεο θαη σο ζεκείν ζηελ αξηζκνγξακκή 
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αλαγλψξηζε ησλ ππνδηαηξέζεσλ. Οη καζεηέο πηζηεχνπλ γηα ηηο δεθαδηθέο 

ππνδηαηξέζεηο, φηη φζν πεξηζζφηεξα ςεθία βξίζθνληαη κεηά ηελ ππνδηαζηνιή ηφζν 

κεγαιχηεξνο είλαη ν αξηζκφο. Τπάξρεη θαη κηα κεξίδα καζεηψλ, φπσο αλαθέξεη θαη ε 

Κνιέδα (2009), πνπ έρεη ηε ιαλζαζκέλε εληχπσζε πσο ν δεθαδηθφο κε ην κεγαιχηεξν 

κήθνο, δειαδή κε ηα πεξηζζφηεξα ςεθία είλαη θαη ν κεγαιχηεξνο.  

Οη Παηξψλεο & παλφο (1996) πξνηείλνπλ ν αξηζκφο 0,4 εθηφο απφ ηελ «ζηεγλή» 

γισζζηθή έθθξαζε «κεδέλ θφκκα ηέζζεξα» λα εθθξάδεηαη θαη σο «ηέζζεξα 

δέθαηα». Δθθξάδνληαο κε δηαθνξεηηθνχο ηξφπνπο ηνλ ίδην αξηζκφ πξνάγεηαη ε 

αληηζηνηρία δεθαδηθήο θαη  θιαζκαηηθή αλαπαξάζηαζεο ηνπ ίδηνπ αξηζκνχ. Απηέο νη 

δηαθνξεηηθέο εθθξάζεηο είλαη ζεκαληηθέο γηαηί, νη καζεηέο δελ αληηκεησπίδνπλ ηα 

«δεθαδηθά ςεθία» θαη ηα «θιάζκαηα» σο ελαιιαθηηθέο κνξθέο αλαπαξάζηαζεο, 

αιιά σο δηαθνξεηηθνχο ηχπνπο αξηζκψλ (O‘ Connor, 2001: 146).  Σα ιάζε ησλ 

καζεηψλ ζε φηη αθνξά ηελ έλλνηα ηεο δεθαδηθήο αλαπαξάζηαζεο ησλ αξηζκψλ 

νθείινληαη ζε δχν θπξίσο ιφγνπο: νη δεθαδηθνί δελ ζπλδένληαη φζν ζα έπξεπε κε ηα 

θιάζκαηα θαη δελ δίλεηαη κηα θαζαξή θαη αθξηβήο πεξηγξαθή ηνπ ηη είλαη δεθαδηθφο. 

(Κνιέδα, 2009: 47). Ζ δεθαδηθή αλαπαξάζηαζε απαξηίδεηαη απφ πνιππινθφηεηα ηεο 

έλσζεο φιεο ηεο αξηζκεηηθήο γλψζεο θαη ησλ γλσζηψλ ππνδηαηξέζεσλ κε πνιχ 

ζπγθεθξηκέλα είδε κνλάδσλ (Martinie, 2014: 421). 

ηηο δπζθνιίεο πνπ αληηκεησπίδνπλ νη καζεηέο ζηνπο δεθαδηθνχο - θαη θαίλεηαη λα 

επηκέλνπλ θαη κεηά ην πέξαο ηεο πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο - έξρεηαη λα πξνζηεζεί 

ζην γπκλάζην έλα βαζηθφ πξφβιεκα ησλ δεθαδηθψλ, ε δεθαδηθή αλαπαξάζηαζε 

ξεηψλ θαη άξξεησλ αξηζκψλ. Σν πξφβιεκα κεγεζχλεηαη θαζψο νη καζεηέο αξρίδνπλ 

λα εκπιέθνληαη κε αξηζκνχο πνπ έρνπλ απεηξνςήθηα πεξηνδηθή δεθαδηθή 

αλαπαξάζηαζε. Ζ O‘ Connor ζέηεη ην εξψηεκα «Μπνξεί νπνηνζδήπνηε αξηζκφο πνπ 

κπνξεί λα εθπξνζσπείηαη σο έλα απιφ θιάζκα λα αληηπξνζσπεχεηαη ζε δεθαδηθφ 

ζπκβνιηζκφ, θαη κπνξεί νπνηνζδήπνηε αξηζκφο πνπ κπνξεί λα εθπξνζσπείηαη κε 

δεθαδηθφ ζπκβνιηζκφ λα αληηπξνζσπεχεηαη σο έλα απιφ θιάζκα;». Γηα παξάδεηγκα, 

ην θιάζκα 
1

3
  δελ πξνζθέξεηαη γηα ηελ νηθνδφκεζε ηζνδχλακνπ θιάζκαηνο κε 

παξνλνκαζηή κηα oπνηαδήπνηε δχλακε ηνπ δέθα. πλεπψο, δελ είλαη εχθνιε πάληα ε 

κεηαηξνπή ησλ θνηλψλ θιαζκάησλ ζε δεθαδηθά θαη ην αληίζηξνθν ή ζε άζξνηζκα 

πεπεξαζκέλνπ πιήζνπο δεθαδηθψλ θιαζκάησλ. Οη Edwards & Ward (2004), 

ζεκεηψλνπλ ηελ αληίιεςε ηεο πεξηνδηθφηεηαο σο αιιεινπρία ςεθίσλ ρσξίο ηέινο 

πνπ πξνθχπηεη απφ ηελ αιγνξηζκηθή δηαίξεζε νξηζκέλσλ ηχπσλ θιαζκάησλ. 
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Έλα επηπιένλ πξφβιεκα πνπ έγθεηηαη ζηε δεθαδηθή αλαπαξάζηαζε, νξηζκέλσλ 

θιαζκάησλ, είλαη απηφ πνπ πξνθχπηεη απφ ηελ εχξεζε ηνπ αληίζηξνθνπ θιάζκαηνο. 

Δλψ γλσξίδνπκε φηη ην γηλφκελν δχν αληίζηξνθσλ θιαζκάησλ είλαη ην 1, ππάξρνπλ 

θιάζκαηα, πνπ αλ βξνχκε ην γηλφκελν ησλ δεθαδηθψλ ηνπο απεηξνςήθησλ 

αλαπηπγκάησλ κε πεξηνδηθφηεηα ή αθφκα δπζθνιφηεξα ρσξίο, δελ ζα είλαη 1. Σν 

πξφβιεκα θξχβεηαη ζην γεγνλφο φηη είλαη άπεηξα ηα ςεθία πνπ πνιιαπιαζηάδνληαη, 

ζπλεπψο ε ιχζε δελ ζα είλαη αθξηβήο θαη δελ ζα έρνπκε απνηέιεζκα ηνλ αξηζκφ 1. 

Αθφκε, πξφβιεκα απνηειεί ην γεγνλφο φηη νη φινη νη αθέξαηνη, κπνξνχλ λα 

αλαπαξαζηαζνχλ ρσξίο δεθαδηθφ κέξνο ή κε απεηξνςήθην κεδεληθφ δεθαδηθφ κέξνο 

αιιά θαη φινη νη πεπεξαζκέλνη δεθαδηθνί κε κηα απεηξνςήθηα πεξηνδηθή κε κεδεληθή 

δεθαδηθή αλαπαξάζηαζε. Γηα παξάδεηγκα, ν αξηζκφο 0,4 έρεη θαη ηελ αλαπαξάζηαζε 

0,39999….θαη έξεπλεο έρνπλ δείμεη πσο καζεηέο θαη θνηηεηέο ζεσξνχλ πσο νη 

αξηζκνί απηνί είλαη δηαθνξεηηθνί. Έλα απφ ηα πην ζπρλά παξαδείγκαηα πνπ 

ζπλαληάηαη ζηε βηβιηνγξαθία είλαη ε ζχγθξηζε ηνπ 0,9999…. κε ην 1.  

Ζ έλλνηα ηνπ ξεηνχ εηζάγεηαη ζηελ Α΄ γπκλαζίνπ θαη εληζρχεη παξαλνήζεηο πνπ 

εκκέλνπλ απφ ηελ πξσηνβάζκηα εθπαίδεπζε θαζψο ζπλδέεηαη κε ηε θιαζκαηηθή θαη 

ηε δεθαδηθή αλαπαξάζηαζε ηνπ ίδηνπ αξηζκνχ θαη αθφινπζα απνηειεί πεγή πνιιψλ 

παξαλνήζεσλ γηα φιε ηε δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε. 

Δπηπξφζζεηα, ζρεηηθή έξεπλα ηνπ Γαθέξκνπ (2000) πνπ δηεμήρζε ζε καζεηέο Α΄ 

γπκλαζίνπ, έδεημε φηη ππήξρε έληνλε ηάζε ησλ καζεηψλ, λα κελ αθήλνπλ ζε 

θιαζκαηηθή κνξθή ην απνηέιεζκα ηεο ιχζεο θαη λα «δπζθνξνχλ» φηαλ ην 

απνηέιεζκα δελ είλαη αθέξαηνο αιιά δεθαδηθφο θαη θπξίσο πεξηνδηθφο δεθαδηθφο. Ζ 

απεηξνςήθηα δεθαδηθή αλαπαξάζηαζε δεκηνπξγνχζε ηελ ππνςία ιάζνπο. Παξφκνηα 

ήηαλ θαη ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο ηεο Βακβαθνχζε (2004) ζε καζεηέο Γ΄ 

γπκλαζίνπ θαη Β΄ ιπθείνπ θαζψο θαη ησλ Voskoglou & Kosyvas (2011), πνπ 

πξαγκαηνπνηήζεθε ζε καζεηέο ηεο Β΄ γπκλαζίνπ θαη ζε πξσηνεηείο θνηηεηέο ησλ 

ηκεκάησλ Μεραληθψλ, Γηνίθεζεο θαη Οηθνλνκίαο.  

Έλαο απφ ηνπο ζηφρνπο ηεο έξεπλαο ησλ Voskoglou & Kosyvas (2011) ήηαλ ε 

επηβεβαίσζε  ηεο ειιηπνχο θαηαλφεζεο ησλ ξεηψλ. Ζ έξεπλα επηθπξψλεη πσο κφλν 

ην 52,5 % ησλ καζεηψλ θαη ην 68,8% ησλ θνηηεηψλ θαηάθεξαλ λα κεηαηξέςνπλ ην 

θιάζκα 
 7 

3
 ζε δεθαδηθή κνξθή θαη λα αλαγλσξίζνπλ ηελ πεξίνδν ηνπ αξηζκνχ. Ζ 

ηάζε καζεηψλ θαη θνηηεηψλ  λα ρξεζηκνπνηνχλ ηνπο ξεηνχο ζηε δεθαδηθή ηνπο 

κνξθή παξά ζηελ θιαζκαηηθή δηαπηζηψζεθε αθφκα θαη απφ εξσηήζεηο πνπ 
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αθνξνχζαλ ηελ ππθλφηεηα. ηελ εξψηεζε «Τπάξρνπλ ξεηνί αξηζκνί κεηαμχ ησλ 
1

11
 

θαη 
1

10
; Πφζνη ξεηνί ππάξρνπλ αλάκεζα ζε δχν θιάζκαηα;», ε πιεηνςεθία ησλ 

καζεηψλ δελ θαηάθεξε λα αληαπεμέιζεη ελψ πνιινί θνηηεηέο πξαγκαηνπνηνχζαλ ηελ 

κεηαηξνπή ησλ θιαζκάησλ ζε δεθαδηθή  κνξθή πξνθεηκέλνπ λα θηάζνπλ ζηε ζσζηή 

απάληεζε. Πξάγκαηη ε θαηαλφεζε ηνπ ζπλφινπ ησλ ξεηψλ αξηζκψλ απνδείρηεθε 

ειιηπήο απφ καζεηέο θαη θνηηεηέο ελψ θάλεθε ε πξνηίκεζή ηνπο ζηε ρξήζε 

δεθαδηθψλ έλαληη θιαζκαηηθψλ αξηζκψλ. Οη εξεπλεηέο ζπκπεξαίλνπλ φηη ε αηειήο 

θαηαλφεζε ησλ ξεηψλ αξηζκψλ απνηειεί ζηελ πξαγκαηηθφηεηα έλα κεγάιν εκπφδην 

γηα ηελ θαηαλφεζε ησλ άξξεησλ αξηζκψλ. 

Ζ Βακβαθνχζε (2004) ππνζηεξίδεη φηη αθφκα θαη φηαλ νη καζεηέο θαηείραλ ηε 

δηαδηθαζηηθή γλψζε γηα λα κεηαηξέςνπλ έλα θιάζκα ζηε δεθαδηθή ηνπ κνξθή θαη ην 

αληίζηξνθν, ζεσξνχζαλ φηη νη δχν αλαπαξαζηάζεηο αληηζηνηρνχλ ζε δηαθνξεηηθνχο 

αξηζκνχο, απνδεηθλχνληαο πσο ππάξρεη δηάζηαζε κεηαμχ δηαδηθαζηηθήο θαη 

ελλνηνινγηθήο γλψζεο.  

 

Ζ δεθαδηθή αλαπαξάζηαζε ησλ ξεηψλ δελ απνηειεί κφλν καζεζηαθφ πξφβιεκα αιιά 

ζπλαληάηαη θαη σο δηδαθηηθφ πξφβιεκα. Υαξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα απνηειεί έλα 

ζέκα εηδηθήο δηδαθηηθήο ηνπ Γηαγσληζκνχ Α..Δ.Π. Μαζεκαηηθψλ ηνπ 2007 πνπ 

αθνξά έλαλ δηάινγν κεηαμχ καζεηψλ γηα ηε ζχγθξηζε ησλ αξηζκψλ 1,23999.....θαη 

1,24. Με αθνξκή απηφ ην ζέκα νη εθπαηδεπηηθνί θαινχληαη λα εμεγήζνπλ ηα 

γλσζηηθά πξνβιήκαηα ησλ καζεηψλ θαη λα πξνηείλνπλ ηξφπνπο γηα λα ηα 

μεπεξάζνπλ. Δθείλνη πνπ δελ αληαπνθξίζεθαλ ελψ θαηείραλ γλσζηηθά ην ζέκα, ζηελ 

πιεηνςεθία ηνπο δελ κπνξνχζαλ λα εμεγήζνπλ ην γλσζηηθφ πξφβιεκα ησλ καζεηψλ 

αιιά νχηε θαη λα δηαηππψζνπλ κηα δηδαθηηθή πξφηαζε γηα απηφ. Έλα δήηεκα πνπ 

πξνθχπηεη απφ ην ζέκα ηνπ Α..Δ.Π., θαη αθνξά ζηελ ελλνηνινγηθή θαηαλφεζε ησλ 

δεθαδηθψλ αλαπαξαζηάζεσλ, είλαη εθείλν ηεο εθαξκνγήο ηεο επηκεξηζηηθήο ηδηφηεηαο 

ζε έλα άπεηξν άζξνηζκα, ην νπνίν δελ έρεη νξηζηεί, δεδνκέλνπ φηη ν απζηεξφο 

νξηζκφο απαηηεί ηελ έλλνηα ηνπ νξίνπ. Απηφ φκσο  ην δήηεκα, θπζηθά, δελ αθνξά 

καζεηέο γπκλαζίνπ αιιά αδηακθηζβήηεηα  αθνξά θαζεγεηέο. 

ηελ ελλνηνινγηθή θαηαλφεζε ηνπ ζπλφινπ ησλ ξεηψλ πξφζθνκκα απνηειεί θαη ν 

νξηζκφο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζηε δηδαζθαιία. Οη καζεηέο δηδάζθνληαη ηνπο ξεηνχο 

αξηζκνχο πνπ ζπκβνιίδνληαη ζηελ θιαζκαηηθή ηνπο κνξθή 
α

β
, σο ην πειίθν ηεο 
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δηαίξεζεο α:β φπνπ α, β ∈ 𝑍 θαη β≠0. Έηζη ν ξεηφο αξηζκφο νξίδεηαη σο ην 

απνηέιεζκα κηαο δηαηξεηηθήο δηαδηθαζίαο, πνπ αλ δελ γίλεη, νδεγεί αλαπφθεπθηα ζηε 

ιαλζαζκέλε εληχπσζε πσο δεθαδηθνί θαη θιάζκαηα είλαη δχν δηαθνξεηηθά ζχλνια 

κέζα ζην ίδην ζψκα, ην ζψκα  ησλ ξεηψλ. Αθφκα φκσο θη φηαλ εθηειεζηεί ε 

δηαίξεζε,  δελ νδεγεί ζηελ θαηαλφεζε φηη έλα θιάζκα θαη ν αληίζηνηρνο δεθαδηθφο 

είλαη δχν εθθξάζεηο ηνπ ίδηνπ αξηζκνχ. Ζ ζχιιεςε απηήο ηεο ηδέαο - ηεο δηηηήο 

αλαπαξάζηαζεο ελφο ξεηνχ – απνηειεί πξφβιεκα γηα ηελ αλαγλψξηζή ηνπ. 

Οη Fischbein, Jehiam & Cohen, (1995) ζε έξεπλά ηνπο κε καζεηέο θαη θνηηεηέο 

Παηδαγσγηθψλ Σκεκάησλ, δηαπίζησζαλ φηη εθείλνη πνπ έδηλαλ ιάζνο νξηζκφ ηνπ 

ξεηνχ, ζεσξνχζαλ πσο ξεηφο είλαη ν δεθαδηθφο κε πεπεξαζκέλν πιήζνο δεθαδηθψλ 

ςεθίσλ. Δπαθφινπζα, ν αξηζκφο 0,0555…ζεσξείηαη κφλν απφ ην κηζφ δείγκα ησλ 

καζεηψλ ξεηφο ρσξίο λα κπνξεί λα απνθαλζεί αλ είλαη θαη πξαγκαηηθφο. 

Σα πξνβιήκαηα ηεο δεθαδηθήο αλαπαξάζηαζεο ησλ ξεηψλ πξννησλίδνπλ εθείλα ηεο 

δεθαδηθήο αλαπαξάζηαζεο ησλ άξξεησλ. Οη Fischbein, Jehiam & Cohen (1995) 

δηαπίζησζαλ πσο ν φξνο «άξξεηνο» ζεσξείηαη ηζνδχλακνο κε αξηζκνχο πνπ έρνπλ 

άπεηξα δεθαδηθά ςεθία, είηε είλαη πεξηνδηθφο είηε φρη, θαη κεξηθέο θνξέο κε 

αξλεηηθνχο αξηζκνχο. ε έξεπλά ηνπο ζε καζεηέο γπκλαζίνπ θαη κειινληηθνχο 

εθπαηδεπηηθνχο δηεξεχλεζαλ  ηηο  δηαηζζεηηθέο δπζθνιίεο πνπ απνθαιχθζεθαλ ζηελ 

ηζηνξία ησλ καζεκαηηθψλ ζρεηηθά κε ηνπο άξξεηνπο θαη  ην ξφιν πνπ απηέο παίδνπλ  

ζήκεξα ζηελ απζεληηθή θαηαλφεζε απηήο ηεο θαηεγνξίαο αξηζκψλ. Μεηαμχ ησλ 

απνηειεζκάησλ, αλαθέξνπλ φηη ην έλα ηέηαξην ηνπ δείγκαηνο ησλ καζεηψλ 

ραξαθηεξίδεη ηνλ αξηζκφ 0.0555…σο άξξεην θαη δελ κπνξεί λα θαηαηάμεη ηνλ 

0.12112... ζηνπο ξεηνχο ή ζηνπο άξξεηνπο. Τπνζηεξίδνπλ φηη ηέηνηνπ είδνπο 

ζπγρχζεηο δεκηνπξγνχληαη απφ ηελ εξκελεία ηνπ φξνπ «άξξεηνπ» σο «παξάινγνπ» 

ππφ ην θσο ηεο θαζεκεξηλήο ηνπ ζεκαζίαο. Γηα ηνπο πεξηζζφηεξνπο καζεηέο, ν 

αξηζκφο 34,2727…ήηαλ θαη ξεηφο θαη άξξεηνο. 

Οη Zazkis & Sirotic (2004) ζεσξνχλ πηζαλφ εκπφδην, ζηελ θαηαλφεζε ησλ άξξεησλ 

αξηζκψλ απφ ηνπο καζεηέο, ηελ κε αλαγλψξηζε ηεο ηζνδπλακίαο ησλ νξηζκψλ γηα 

ηνπο άξξεηνπο πνπ δηαηππψλνληαη ζηα ζρνιηθά εγρεηξίδηα. Άξξεηνη αξηζκνί είλαη 

εθείλνη πνπ δελ κπνξνχλ λα εθθξαζηνχλ σο ιφγνο δχν αθεξαίσλ θαη ε δεθαδηθή ηνπο 

αλαπαξάζηαζε έρεη άπεηξα δεθαδηθά ςεθία ρσξίο πεξηνδηθφηεηα (O‘ Connor, 2001: 

146).  
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Έξεπλα ησλ Voskoglou & Kosyvas (2011), πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζε καζεηέο ηεο Β΄ 

γπκλαζίνπ κεηά ην πέξαο ηεο δηδαζθαιίαο ησλ άξξεησλ θαη έπεηηα ζε θνηηεηέο ΣΔΗ 

κεραληθψλ θαη νηθνλνκηθψλ, έδεημαλ φηη εθηφο απφ ηελ ηάζε ηνπο λα ρξεζηκνπνηνχλ 

ηνπο ξεηνχο ζηε δεθαδηθή ηνπο κνξθή - νη καζεηέο πνπ δελ απάληεζαλ ζσζηά ζηηο 

εξσηήζεηο πνπ αθνξνχζαλ ξεηνχο αξηζκνχο - απάληεζαλ ιάζνο θαη ζε εθείλεο πνπ 

αθνξνχζαλ άξξεηνπο. Ζ έξεπλα επηθεληξψλεηαη ζηηο ζεκεησηηθέο αλαπαξαζηάζεηο 

ησλ άξξεησλ νη νπνίεο ζεσξνχληαη σο ε θχξηα πεγή δπζθνιηψλ γηα ηελ θαηαλφεζή 

ηνπο. Ζ ειιηπήο θαηαλφεζε ησλ ξεηψλ αξηζκψλ θαη ησλ δηαηζζεηηθψλ δπζθνιηψλ 

ζπλδένληαη κε ηελ αληίιεςε ησλ αζχκκεηξσλ κεγεζψλ θαη ηελ ηδηφηεηα ηεο 

ζπλέρεηαο ηνπ ζπλφινπ ησλ πξαγκαηηθψλ. Αλαδείρζεθαλ δπζθνιίεο ζηηο ζεκεησηηθέο 

αλαπαξαζηάζεηο ησλ άξξεησλ εληζρχνληαο παξάιιεια ηελ ππφζεζε φηη ε θαηαλφεζε 

ησλ ξεηψλ απνηειεί εκπφδην ζηελ θαηαλφεζε ησλ άξξεησλ.   πγθεθξηκέλα, φηαλ 

δεηήζεθε λα αλαγλσξηζηεί θαη λα θαηαγξαθεί αλ ππάξρεη ε πεξίνδνο  κεηαμχ ελφο 

ξεηνχ κε δηαθαλή δεθαδηθή αλαπαξάζηαζε θαη ελφο άξξεηνπ κε θαλνληθφηεηα, 

απάληεζε ζσζηά ην 20% ησλ καζεηψλ θαη ην 58% ηνπ δείγκαηνο ησλ θνηηεηψλ. 

πλεζηζκέλν ιάζνο απνηεινχζε ε ηαχηηζε νπνηνπδήπνηε θιάζκαηνο κε ξεηφ αξηζκφ 

- ρσξίο λα γίλεηαη έιεγρνο γηα αθέξαην αξηζκεηή θαη παξνλνκαζηή - θαη ηεο 

νπνηαζδήπνηε ξίδαο κε άξξεην. Μεγάιν πνζνζηφ ησλ θνηηεηψλ δελ θαηάθεξαλ λα 

πξνζεγγίζνπλ ηνλ αξηζκφ ξίδα δχν κε αθξίβεηα δχν δεθαδηθψλ ςεθίσλ ελψ πνιινί 

καζεηέο θαη θνηηεηέο ηαχηηδαλ ηνλ αξηζκφ κε κηα απφ ηηο ξεηέο πξνζεγγίζεηο ηνπ. Ζ 

πιεηνςεθία δελ αλαγλψξηδε ηνπο ξεηνχο θαη ηνπο άξξεηνπο σο πξαγκαηηθνχο.  

Σα απνηειέζκαηα ηεο κειέηεο πνπ πξαγκαηνπνίεζαλ νη Peled θαη Hershkovitz (1999) 

ζε εβδνκήληα εθπαηδεπηηθνχο ζην δεχηεξν θαη ηξίην έηνο ηεο παλεπηζηεκηαθήο ηνπο 

εθπαίδεπζεο δείρλνπλ φηη γλσξίδνπλ ηνπο νξηζκνχο θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ 

άξξεησλ. Ωζηφζν, δηαπηζηψζεθε φηη νη θαζεγεηέο δελ κπνξνχζαλ λα θάλνπλ 

επέιηθηεο κεηαβάζεηο κεηαμχ δηαθνξεηηθψλ αλαπαξαζηάζεσλ ησλ άξξεησλ αξηζκψλ. 

Παξαηεξήζεθε ε αδπλακία εχξεζεο ξεηψλ πξνζεγγίζεσλ ησλ άξξεησλ θαη ε ζσζηή 

ηνπνζέηεζή ησλ αξηζκψλ απηψλ ζηελ αξηζκνγξακκή. 

Οη Βφζθνγινπ & Κφζπβαο (2012) επηζεκαίλνπλ σο πηζαλή δπζθνιία ζηελ 

θαηαλφεζε ησλ πξαγκαηηθψλ ηηο αδηαθαλείο δεθαδηθέο αλαπαξαζηάζεηο πνπ 

εκθαλίδνπλ κε κεγάιε ζπρλφηεηα ηφζν νη ξεηνί φζν θαη νη άξξεηνη θαη ζεσξνχλ ηηο 

πνιιαπιέο αλαπαξαζηάζεηο ησλ πξαγκαηηθψλ θαη ηηο επέιηθηεο κεηαθηλήζεηο 

αλάκεζά ηνπο καζεζηαθά σθέιηκεο. Πξνηείλνπλ, ε δηδαζθαιία ησλ πξαγκαηηθψλ λα 
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έρεη σο ζηφρν ηελ θαηαλφεζε ηεο ηζνδπλακίαο ηνπ νξηζκνχ ηνπ ξεηνχ σο πεξηνδηθνχ 

δεθαδηθνχ θαη ηνπ άξξεηνπ σο κε - ξεηνχ αιιά θαη σο κε - πεξηνδηθνχ δεθαδηθνχ. 

Ζ ζεηξά θαη ε ππθλφηεηα ησλ πξαγκαηηθψλ αξηζκψλ πξνθαινχλ επίζεο γλσζηηθά 

πξνβιήκαηα (Merenluoto & Lehtinen 2006, Vamvakoussi & Vosniadou 2006). 

Πνιινί εξεπλεηέο ζεσξνχλ πηζαλή δπζθνιία θαηαλφεζεο ηνπ ζπλφινπ ησλ 

πξαγκαηηθψλ, ηελ ππθλφηεηα ηνπ ζπλφινπ ησλ ξεηψλ ζε αληηδηαζηνιή κε ηε 

ζπλέρεηα ηνπ ζπλφινπ ησλ πξαγκαηηθψλ, θαηαηάζζνληάο ηελ σο επηζηεκνινγηθφ 

εκπφδην πνπ εληνπίδεηαη θαη ζηελ ηζηνξία ησλ καζεκαηηθψλ.  

Μηα έξεπλα παξέκβαζεο ησλ Vamvakoussi, Katsigiannis & Vosniadou (2009) κε 

ζηφρν ηε έλλνηα ηεο ππθλφηεηαο πνπ έγηλε ζε καζεηέο Β΄ γπκλαζίνπ θαη Α΄ ιπθείνπ 

έδεημε ηελ ηάζε ησλ παηδηψλ λα απνδίδνπλ ζηνπο ξεηνχο ηδηφηεηεο ησλ θπζηθψλ 

αξηζκψλ, αθφκα θαη ζηηο ηειεπηαίεο ηάμεηο ηνπ Λπθείνπ. Ζ πιεηνςεθία δελ 

απνδέρεηαη ηελ χπαξμε δεθαδηθψλ κεηαμχ θιαζκάησλ θαη ην αληίζηξνθν  ελψ ζπρλή 

παξαλφεζε απνηειεί ε αληίιεςε φηη: «ππάξρεη πεπεξαζκέλν πιήζνο ελδηάκεζσλ 

αξηζκψλ κεηαμχ δχν θιαζκάησλ, αιιά άπεηξν πιήζνο κεηαμχ δχν δεθαδηθψλ, ή 

αληίζηξνθα». Οη εξεπλεηέο εληνπίδνπλ ηε δπζθνιία ησλ παηδηψλ λα δηαθξίλνπλ ηνπο 

ξεηνχο κέζσ ησλ δηάθνξσλ ζπκβνιηθψλ ηνπο αλαπαξαζηάζεσλ θαη ηελ αδπλακία 

ηνπο λα αληηιεθζνχλ ην ζχλνιν ησλ ξεηψλ σο έλα νκνηνγελέο ζχζηεκα αξηζκψλ. 

Οη Voskoglou & Kosyvas (2011) παξαηήξεζαλ φηη πνιινί θνηηεηέο θαη θπξίσο 

καζεηέο ηνπ γπκλάζηνπ, αλαγλψξηδαλ ηελ χπαξμε ξεηνχ κεηαμχ ησλ δεθαδηθψλ 10,20 

θαη 10,21 αιιά ζεσξνχζαλ φηη κεηαμχ ησλ θιαζκάησλ 
1

11
 θαη 

1

10
 δελ ππάξρεη ξεηφο 

αξηζκφο. 

Δπηπιένλ, ζε έξεπλα ησλ  Giannakoulias, Souyoul & Zachariades (2007) πνπ έγηλε ζε 

πξσηνεηείο θνηηεηέο ηνπ καζεκαηηθνχ ηκήκαηνο εμεηάζηεθε ε πξνηεξαηφηεηα κε ηελ 

νπνία ζέηνπλ ηα θξηηήξηά ηνπο γηα ηελ αλαγλψξηζε ελφο πξαγκαηηθνχ αξηζκνχ. Ζ 

έξεπλα πξαγκαηνπνηήζεθε ζην πξψην εμάκελν θνίηεζήο ηνπο, πξηλ αθφκα δηδαρηνχλ 

ηε δνκή ησλ πξαγκαηηθψλ αξηζκψλ ζε παλεπηζηεκηαθφ επίπεδν.  

Όζνλ αθνξά ην ζχλνιν ησλ ξεηψλ νη εξεπλεηέο ζπκπέξαλαλ φηη ε ππθλφηεηα 

ζρεηίδεηαη ζε κεγάιν βαζκφ κε ηελ θαηαλφεζε ηεο δνκήο ηεο δεθαδηθήο 

αλαπαξάζηαζεο (Giannakoulias, Souyoul & Zachariades, 2007: 424). Πην 

ζπγθεθξηκέλα, ην 45% ηνπ δείγκαηνο ζεσξεί φηη ν αξηζκφο 2.999.. είλαη κηθξφηεξνο 

ηνπ 3  θαη ηαπηφρξνλα φηη κεηαμχ ησλ πξναλαθεξζέλησλ  αξηζκψλ ππάξρεη ξεηφο 
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αιιά δελ ππάξρεη πξαγκαηηθφο αξηζκφο. Φαίλεηαη νη θνηηεηέο  λα αληηκεησπίδνπλ 

πξφβιεκα σο πξνο ηε δηάηαμε θαη ηηο δηαθνξεηηθέο αλαπαξαζηάζεηο ησλ 

πξαγκαηηθψλ ελψ παξάιιεια δείρλνπλ λα θαηαλννχλ ηελ έλλνηα ηεο ππθλφηεηαο ησλ 

ξεηψλ.  Παξφια απηά, παξνπζηάδνπλ πξνβιήκαηα φζνλ αθνξά ηε δνκή θαη ηηο 

ηδηφηεηεο ηνπ ζπλφινπ ησλ πξαγκαηηθψλ αξηζκψλ.  

Όζνλ αθνξά ην ζχλνιν ησλ πξαγκαηηθψλ, νη εξεπλεηέο ήζειαλ λα εμεηάζνπλ ηηο 

γλψζεηο ησλ πξσηνεηψλ θνηηεηψλ θαη δηαπίζησζαλ φηη νη δπζθνιίεο εληνπηζκνχ 

ξεηψλ θαη άξξεησλ θαίλεηαη λα επηκέλνπλ θαη κεηά ην πέξαο ηεο δεπηεξνβάζκηαο 

εθπαίδεπζεο. Απφ ηνπο θνηηεηέο πνπ απάληεζαλ ζσζηά ζε εξσηήζεηο πνπ 

αθνξνχζαλ ηελ ππθλφηεηα θαζψο θαη ηε δεθαδηθή αλαπαξάζηαζε ησλ πξαγκαηηθψλ 

θαζψο θαη απφ εθείλνπο πνπ ζεσξνχλ φηη νη πξαγκαηηθνί αξηζκνί έρνπλ κφλν 

πεπεξαζκέλε δεθαδηθή αλαπαξάζηαζε, ην 40% πηζηεχεη φηη ππάξρνπλ πξαγκαηηθνί 

αξηζκνί πνπ δελ έρνπλ δεθαδηθή αλαπαξάζηαζε. Τπάξρεη κηα κεγάιε θαηεγνξία 

θνηηεηψλ πνπ ελψ αλαγλσξίδεη ηνπο πξαγκαηηθνχο αξηζκνχο, παξνπζηάδεη πξφβιεκα 

ζηελ εμαθξίβσζε ηεο ξεηήο ηαπηφηεηαο ηνπο. Οη θνηηεηέο ελψ γλσξίδνπλ ηνλ 

αμησκαηηθφ νξηζκφ ησλ ξεηψλ επηιέγνπλ - γηα λα εμαθξηβψζνπλ αλ έλαο αξηζκφο 

είλαη ξεηφο - λα ρξεζηκνπνηνχλ έλα ιαλζαζκέλν θξηηήξην πνπ βαζίδεηαη ζηε 

δεθαδηθή αλαπαξάζηαζε. Κάπνηνη ζεσξνχλ ξεηνχο ηνπο δεθαδηθνχο κε πεπεξαζκέλα 

δεθαδηθά ςεθία θαη άξξεηνπο εθείλνπο κε απεηξνςήθηα δεθαδηθή αλαπαξάζηαζε. Ζ 

γλσζηηθή ζχγθξνπζε εκθαλίδεηαη φηαλ θαινχληαη λα απαληήζνπλ ζην εξψηεκα : «O 

αξηζκφο 
2

3
 έρεη πεπεξαζκέλε ή απεηξνςήθηα δεθαδηθή αλαπαξάζηαζε;». 

Υξεζηκνπνηνχλ έλα ζπλδπαζκφ νξζψλ θαη ιαλζαζκέλσλ θξηηεξίσλ γηα λα 

απνθαλζνχλ. Μεξηθνί ρξεζηκνπνηνχλ ηνλ νξηζκνχ ηνπ ξεηνχ σο «νπνηνζδήπνηε» 

αξηζκφο πνπ κπνξεί λα γξαθηεί ζαλ «θιάζκα», δελ εθηεινχλ ηε δηαίξεζε ηνπ 
2

3
  θαη 

βαζηζκέλνη ζηελ ιαλζαζκέλε άπνςή ηνπο φηη «ξεηφο είλαη ν πεπεξαζκέλνο 

δεθαδηθφο», ζπκπεξαίλνπλ φηη ην 
2

3
  έρεη πεπεξαζκέλε δεθαδηθή αλαπαξάζηαζε. 

Τπάξρνπλ θαη εθείλνη πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ηνλ νξηζκφ ηνπ ξεηνχ, εθηεινχλ ηε 

δηαίξεζε 
2

3
 θαη αλαγλσξίδνπλ ηελ απεηξνςήθηα δεθαδηθή αλαπαξάζηαζε ηνπ 

θιάζκαηνο. Μεηαμχ απηψλ πνπ εθηεινχλ ηε δηαίξεζε, ππάξρεη έλα πνζνζηφ 

ζπκκεηερφλησλ γηα ηνπο νπνίνπο ην θξηηήξην ηνπ νξηζκνχ είλαη ηζρπξφηεξν απφ ην 

θξηηήξην ησλ άπεηξσλ ςεθίσλ. Τπάξρνπλ θαη εθείλνη ζηνπο νπνίνπο ππεξηζρχεη ην 
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ιαλζαζκέλν θξηηήξην ηεο δεθαδηθήο αλαπαξάζηαζεο θαη ζεσξνχλ φηη ηειηθά είλαη 

άξξεηνο. 

Οη Fischbein, Jehiam & Cohen (1995) δηαπηζηψλνπλ πσο ε έλλνηα ησλ πξαγκαηηθψλ 

αξηζκψλ είλαη άγλσζηε ζηνπο πεξηζζφηεξνπο καζεηέο ησλ δχν ηειεπηαίσλ ηάμεσλ 

ηνπ ιπθείνπ θαη ζε πεξηζζφηεξν απφ ην 20% ησλ ππνςήθησλ θαζεγεηψλ. Μάιηζηα ην 

24% ησλ θαζεγεηψλ δελ αλαγλψξηδε ην - 
22

7
 σο πξαγκαηηθφ αξηζκφ. ε έξεπλα ησλ 

Arcavi, Bruckheimer & Ben-Zvi (1987) ζε κειινληηθνχο θαη ελ ελεξγεία δαζθάινπο 

ηεο πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο δηαπηζηψζεθε φηη ην επηθξαηέζηεξν ιάζνο ήηαλ ε 

αληίιεςε πνπ έρνπλ γηα ηνλ αξηζκφ 
22

7
. Παξφκνηα ήηαλ θαη ηα απνηειέζκαηα ηεο 

έξεπλαο ησλ Zazkis & Sirotic (2010), ζε κειινληηθνχο εθπαηδεπηηθνχο ηεο 

δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο. 

Οη Arcavi, Bruckheimer & Ben-Zvi (1987) ζεσξνχλ φηη κηα απφ ηηο πεγέο ζχγρπζεο 

κεηαμχ ξεηψλ θαη άξξεησλ αξηζκψλ είλαη ε ρξήζε ηνπ νξηζκνχ ησλ ξεηψλ ζε κηα κε 

δηαθαλή δεθαδηθή αλαπαξάζηαζε ελφο  άξξεηνπ. Παξαηεξήζεθε φηη ήηαλ αξθεηνί 

εθείλνη πνπ ζπγρένπλ ην π κε κηα απφ ηηο ξεηέο πξνζεγγίζεηο ηνπ 
22

7
. Γελληέηαη ινηπφλ 

ε απνξία αλ  ην ιάζνο απηφ γίλεηαη  κφλν ζηε ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε κε ηνλ αξηζκφ 

π θαη ην 
22

7
 ή είλαη έλδεημε γεληθήο ζχγρπζεο κεηαμχ ελφο άξξεηνπ θαη κηαο ξεηήο 

πξνζέγγηζήο ηνπ. χκθσλα κε ηνπο Fischbein, Jehiam & Cohen (1995), κία απφ ηηο 

πεγέο ζχγρπζεο κεηαμχ ξεηψλ θαη άξξεησλ αξηζκψλ είλαη νη ζπλήζεηο ξεηέο 

πξνζεγγίζεηο ησλ άξξεησλ αξηζκψλ. 

Οη Zazkis & Sirotic (2010), δηεμάγνληαο έξεπλα ζε κειινληηθνχο εθπαηδεπηηθνχο ηεο 

δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο, κειέηεζαλ ην πψο νη δηαθνξεηηθέο δεθαδηθέο 

αλαπαξαζηάζεηο επεξεάδνπλ ηηο απαληήζεηο ησλ ζπκκεηερφλησλ φζνλ αθνξά ζηνπο 

άξξεηνπο.  Παξαηεξήζεθε ζχγρπζε κεηαμχ αξξεηφηεηαο θαη άπεηξεο δεθαδηθήο 

αλαπαξάζηαζεο, αλεμάξηεηα απφ ηε δνκή απηήο ηεο αλαπαξάζηαζεο. Ηδηαίηεξν 

ελδηαθέξνλ πξνθαιεί ε ζπιινγηζηηθή πνξεία κηαο εθπαηδεπηηθνχ πνπ ζπκκεηείρε 

ζηελ έξεπλα. Ζ εθπαηδεπηηθφο  παξαηήξεζε φηη εθηειψληαο ηε δηαίξεζε ηνπ 
22

7
 

εκθαλίδνληαη ηα δχν πξψηα δεθαδηθά ςεθία ηνπ αξηζκνχ π.  Λαλζαζκέλα ζπκπέξαλε 

φηη ην 
22

7
 ηζνδπλακεί κε ηνλ αξηζκφ π θαη εθφζνλ γλψξηδε φηη ν  π είλαη άξξεηνο 

θαηέιεμε φηη θαη ν 
22

7
 είλαη άξξεηνο. ηελ αλάγθε ηεο γηα γελίθεπζε, ε εηδηθή απηή 
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πεξίπησζε, ηελ νδήγεζε ζην εμήο ζπκπέξαζκα «Δθφζνλ ν π είλαη άξξεηνο θαη έρεη 

άπεηξα δεθαδηθά ςεθία άξα θάζε αξηζκφο κε άπεηξα δεθαδηθά ςεθία είλαη άξξεηνο». 

Έλαο άξξεηνο, φπσο ν αξηζκφο π, κπνξεί λα έρεη απεηξνςήθηα αδηαθαλή δεθαδηθή 

αλαπαξάζηαζε. Ση ζπκβαίλεη φκσο φηαλ έρνπκε δηαθαλή απεηξνςήθηα δεθαδηθή 

αλαπαξάζηαζε, κε πεξίνδν ή θαλνληθφηεηα; 

Οη Zazkis & Sirotic (2004) ζε έξεπλα πνπ δηεμήγαγαλ ζε ππνςήθηνπο καζεκαηηθνχο 

ηεο δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο δηαπίζησζαλ φηη γηα έλα κεγάιν πνζνζηφ ησλ 

ζπκκεηερφλησλ ππάξρνπλ δχν αιιειέλδεηεο πεγέο ζχγθξνπζεο πνπ επζχλνληαη γηα 

ηηο ιαλζαζκέλεο πεπνηζήζεηο ηνπο. πγθεθξηκέλα αλαθέξνληαη ζηελ εθαξκνγή 

εζθαικέλνπ ή ειιηπνχο νξηζκνχ θαη ζηελ έιιεηςε θαηαλφεζεο ηεο ζρέζε κεηαμχ  

θιαζκάησλ θαη δεθαδηθψλ ηνπο αλαπαξαζηάζεσλ. Ζ ζχλδεζε κεηαμχ θιαζκάησλ θαη 

επαλαιακβαλφκελσλ δεθαδηθψλ δελ αλαγλσξίδεηαη ελψ ην επαλαιακβαλφκελν 

κνηίβν ησλ δεθαδηθψλ ςεθίσλ πνιιέο θνξέο νδεγεί ζε ζχγρπζε κεηαμχ 

θαλνληθφηεηαο ελφο άξξεηνπ θαη πεξηνδηθφηεηαο ελφο ξεηνχ. Παξφια απηά επηθξαηεί 

ε ηάζε ζηε ρξήζε αξηζκνκεραλήο κε ζθνπφ ηελ αλαγλψξηζε ελφο αξηζκνχ κέζσ ηεο 

δεθαδηθήο ηνπ αλαπαξάζηαζεο. Έλα κηθξφ κέξνο ηνπ δείγκαηνο παξνπζηάδεη ζχγρπζε 

κεηαμχ ηεο αξξεηφηεηαο θαη ηεο απεηξνςήθηαο δεθαδηθήο αλαπαξάζηαζεο ελφο 

πξαγκαηηθνχ αξηζκνχ αλεμάξηεηα απφ ηελ κνξθή (δηαθαλήο
4
 ή αδηαθαλήο

5
) απηήο 

ηεο αλαπαξάζηαζεο.   

Σα ζπκπεξάζκαηα ηεο έξεπλαο απηήο δείρλνπλ πσο ηα ιάζε πνπ αθνξνχλ ηε 

δεθαδηθή αλαπαξάζηαζε ξεηψλ θαη άξξεησλ δελ πεγάδνπλ κφλν απφ παξαλνήζεηο 

καζεηψλ αιιά ζπρλά θαη απφ εζθαικέλεο αληηιήςεηο ησλ θαζεγεηψλ. πλεπψο 

απνηεινχλ έλα  δήηεκα γηα ηε δηδαθηηθή ησλ καζεκαηηθψλ ηφζν γηα ηε θαηάξηηζε 

ησλ εθπαηδεπηηθψλ φζν θαη γηα ηε γλψζε πνπ ζα κεηαθέξνπλ εθείλνη ζηνπο καζεηέο. 

 

2.2 πγθξηηηθή κειέηε ησλ πξνγξακκάησλ ζπνπδώλ θαη ησλ δηδαθηηθώλ   

βηβιίσλ γηα ηε δηδαζθαιία ηεο δεθαδηθήο αλαπαξάζηαζεο ησλ πξαγκαηηθώλ 

αξηζκώλ. 

Σν θείκελν πνπ αθνινπζεί αθνξά ζηα δχν πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ πνπ 

αθνινπζνχληαη ζηελ καζεκαηηθή εθπαίδεπζε. Πην ζπγθεθξηκέλα,  παξνπζηάδεη ην 

                                                           
4
 Βλζπε το ευρετήριο ειδικήσ ορολογίασ ςτο παράρτημα τησ διπλωματικήσ 

5
 Βλζπε το ευρετήριο ειδικήσ ορολογίασ ςτο παράρτημα τησ διπλωματικήσ 
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ηζρχνλ αλαιπηηθφ πξφγξακκα Γ.Δ.Π.Π..(2003) θαη ην πηινηηθφ αλαιπηηθφ 

πξφγξακκα ζπνπδψλ (Ν.Π..) (2011) γηα ηε δηδαζθαιία ησλ δεθαδηθψλ αξηζκψλ ζηηο 

ηάμεηο Γεκνηηθνχ θαη Γπκλαζίνπ θαηαγξάθνληαο ηε δνκή θαη ηε ινγηθή ηνπο. Σέινο, 

παξαηίζεηαη κηα ζχληνκε αλάιπζε ησλ δχν πξνγξακκάησλ ζε ζρέζε κε ηνπο ζηφρνπο 

θαη ηνπο ηξφπνπο  πνπ πηνζεηνχλ γηα ηελ εηζαγσγή θαη ηε δηδαζθαιία ησλ δεθαδηθψλ, 

αθνινπζνχκελε απφ, ζπγθξηηηθή αλάιπζή ζηελ νπνία επηζεκαίλνληαη θπξίσο νη 

κεηαμχ ηνπο δηαθνξνπνηήζεηο. 

 

2.2.1. Σν ηζρύνλ Πξόγξακκα πνπδώλ (Γ.Δ.Π.Π..-Α.Π..). 

χκθσλα κε ην ηζρχνλ Γηαζεκαηηθφ Δληαίν Πιαίζην Πξνγξάκκαηνο πνπδψλ 

Γ.Δ.Π.Π. (2003) - πνπ εθαξκφδεηαη ζηε ρψξα καο απφ ην 2006 ζην δεκνηηθφ θαη 

απφ ην 2007 ζην γπκλάζην - θαη βάζε ηνπ νπνίνπ έρνπλ γξαθηεί ηα ελ ρξήζεη ζρνιηθά 

βηβιία, ε δηδαζθαιία ησλ δεθαδηθψλ μεθηλάεη απφ ηε Γ΄ ηάμε ηνπ δεκνηηθνχ. Ζ 

έλλνηα ηεο δεθαδηθήο αλαπαξάζηαζεο αλαπηχζζεηαη ζηηο επφκελεο ηάμεηο δεκνηηθνχ 

θαη γπκλαζίνπ θαη νινθιεξψλεηαη ζηελ Άιγεβξα ηεο Α΄ Λπθείνπ ζην θεθάιαην κε 

ηίηιν «Οη Πξαγκαηηθνί Αξηζκνί». 

Αθνινπζεί κηα πεξηγξαθή ησλ δηδαθηηθψλ ζηφρσλ, ησλ δηδαθηηθψλ σξψλ πνπ 

πξνηείλνληαη θαη ησλ ηξφπσλ κε ηνπο νπνίνπο γίλεηαη ε εηζαγσγή θαη ε δηδαζθαιία 

ηνπο ζε θάζε ηάμε. 

ηε Γ΄ ηάμε ηνπ δεκνηηθνχ ζρνιείνπ νη ζηφρνη πνπ έρνπλ ηεζεί γηα ηε δηδαζθαιία 

αθνξνχλ ηε δηαηζζεηηθή πξνζέγγηζε ησλ δεθαδηθψλ αξηζκψλ. Οη καζεηέο γλσξίδνπλ 

ηα θέξκαηα θαη εμνηθεηψλνληαη κε θαηαζηάζεηο αληαιιαγψλ ελψ επηιχνπλ 

πξαγκαηηθά πξνβιήκαηα κε ηε ρξήζε λνκηζκάησλ. Μαζαίλνπλ λα ρξεζηκνπνηνχλ 

ηνπο θαλφλεο γξαθήο ησλ δεθαδηθψλ θαη λα δηαθξίλνπλ ηε ζεζηαθή αμία ησλ ςεθίσλ 

ηνπο. Ζ ρξήζε ηεο αξηζκνγξακκήο σο νπηηθήο αλαπαξάζηαζεο πξνηείλεηαη σο 

ελδεηθηηθή δξαζηεξηφηεηα ηνπ θεθαιαίνπ. Σέινο καζαίλνπλ ηελ αιγνξηζκηθή 

δηαδηθαζία ηεο πξφζζεζεο θαη ηεο αθαίξεζεο δεθαδηθψλ,   πνπ έρνπλ έσο θαη δπν 

δεθαδηθά ςεθία. 

Ο πξνβιεπφκελνο ρξφλνο δηδαζθαιίαο είλαη ελλέα δηδαθηηθέο ψξεο, ηξείο γηα ηελ 

εμνηθείσζε ησλ καζεηψλ κε ηα λνκίζκαηα θαη έμη γηα ηελ εηζαγσγή ηνπο ζηνπο 

δεθαδηθνχο αξηζκνχο. 

ην ζρνιηθφ εγρεηξίδην ηεο Γ΄ ηάμεο, ε δηδαζθαιία ησλ δεθαδηθψλ εθηείλεηαη ζε ηξία 

θεθάιαηα πνπ ηηηινθνξνχληαη «Γεθαδηθά θιάζκαηα», «Γεθαδηθά θιάζκαηα θαη 

δεθαδηθνί αξηζκνί», «Γεθαδηθνί αξηζκνί». Σν γεγνλφο απηφ, θπζηθά,  πξνζθέξεη ζηνλ 
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εθπαηδεπηηθφ ηελ επθαηξία λα κηιήζεη ζηνπο καζεηέο γηα ηε ζρέζε κεηαμχ απηψλ.  

ην βηβιίν ηνπ καζεηή θαη ζην ηεηξάδην εξγαζηψλ ππάξρνπλ αζθήζεηο πνπ πξνάγνπλ 

ηελ κεηαηξνπή δεθαδηθψλ θιαζκάησλ ζηελ αληίζηνηρε δεθαδηθή ηνπο αλαπαξάζηαζε 

θαη αληίζηξνθα. Οη καζεηέο, εμνηθεηψλνληαη αθφκα πεξηζζφηεξν κε ηε ρξήζε 

αξηζκνγξακκψλ, ηνπνζεηψληαο ζε θάπνηεο απφ απηέο δεθαδηθά θιάζκαηα, ελψ ζε 

θάπνηεο άιιεο δεθαδηθνχο αξηζκνχο. Να ζεκεηψζνπκε φηη ζηε Β΄ δεκνηηθνχ είραλ 

ζπλαληήζεη αξηζκνγξακκέο, κφλν κε θπζηθνχο αξηζκνχο. 

Γηα ηελ Γ΄ ηάμε ην ηζρχνλ πξφγξακκα γηα πξψηε θνξά νξίδεη ηε δηδαζθαιία 

δεθαδηθψλ θαη θιαζκάησλ ηαπηφρξνλα. Οη ζηφρνη αθνξνχλ ηε ζεζηαθή αμία, ηελ 

κεηαηξνπή ελφο θιάζκαηνο ζηε δεθαδηθή ηνπ αλαπαξάζηαζε θαη αληίζηξνθα θαη ηε 

γξαθή ηνπ δεθαδηθνχ αλαπηχγκαηνο ελφο δεθαδηθνχ αξηζκνχ. Έλαο αθφκα 

καζεζηαθφο ζηφρνο ηνπ πξνγξάκκαηνο είλαη ε ζχγθξηζε θαη ε δηάηαμε δεθαδηθψλ, 

ελψ πεξηιακβάλεη θαη ηελ ηελ παξεκβνιή δεθαδηθψλ αλάκεζα ζε δεθαδηθνχο θαη 

θπζηθνχο θαζψο θαη ηελ ηνπνζέηεζή ηνπο ζηελ αξηζκνγξακκή. Ο ρξφλνο πνπ 

πξνβιέπεηαη γηα ηε δηδαζθαιία ησλ παξαπάλσ είλαη δεθαέμη δηδαθηηθέο ψξεο. 

Ζ δηδαζθαιία ησλ δεθαδηθψλ ζην βηβιίν θαη ζην ηεηξάδην εξγαζηψλ εθηείλεηαη ζε 

έληεθα θεθάιαηα, ηα νπνία  πξαγκαηεχνληαη ηνπο δεθαδηθνχο αξηζκνχο, ηε ζχλδεζή 

ηνπο κε ηα λνκίζκαηα θαη ηηο κεηξήζεηο κήθνπο θαη βάξνπο. ηα θεθάιαηα 

πεξηιακβάλνληαη θαη νη πξάμεηο ηεο πξφζζεζεο θαη ηεο αθαίξεζεο κεηαμχ δεθαδηθψλ 

θαζψο θαη ε κεηαηξνπή δεθαδηθψλ θιαζκάησλ ζηηο αληίζηνηρεο δεθαδηθέο ηνπο 

αλαπαξαζηάζεηο. ην θεθάιαην πνπ θέξεη ηνλ ηίηιν «Γηαίξεζε κε ην 10, 100, 1000» 

θαηαγξάθεηαη ην εμήο ζπκπέξαζκα: Κάζε δεθαδηθφο κπνξεί λα γξαθηεί σο δεθαδηθφ 

θιάζκα θαη αληίζηξνθα θαζψο θαη σο απνηέιεζκα δηαίξεζεο. ην θεθάιαην 

«Γηαρεηξίδνκαη δεθαδηθνχο αξηζκνχο» παξνπζηάδεηαη ην δεθαδηθφ αλάπηπγκα ελφο 

αξηζκνχ. Ζ αλάιπζε ελφο δεθαδηθνχ γίλεηαη κε ηνπο εμήο ηξφπνπο: Με ηε βνήζεηα 

ρξήζεο δεθαδηθψλ π.ρ. 2,134 = 2∙1 + 1∙0,1 + 3∙0,01 + 4∙0,001 ή κε ηε βνήζεηα ρξήζεο 

θιαζκάησλ π.ρ. 2,134 =  2∙1 + 1∙ 
1

10
 + 3∙ 

1

100
 + 4∙

1

1000
 . Σα παξαπάλσ παξαδείγκαηα 

πξνβάιινπλ ηε ζρέζε ηζνδπλακίαο κεηαμχ ησλ θιαζκάησλ θαη ησλ δεθαδηθψλ ηνπο 

αλαπαξαζηάζεσλ. 

Δπηπξφζζεηα, ε ζεζηαθή αμία θαηέρεη θαίξηα ζέζε ζην ζρνιηθφ βηβιίν ηεο Γ΄ ηάμεο 

θαζψο επηζεκαίλεη ζπλερψο φηη θάζε ςεθίν, αλάινγα κε ηε ζέζε ηνπ, είλαη κέξνο 

ελφο άιινπ ςεθίνπ, ηνπ ίδηνπ αξηζκνχ. Τπάξρεη πιεζψξα αζθήζεσλ ζε φια ηα 

θεθάιαηα ησλ δεθαδηθψλ πνπ επηθεληξψλεηαη ζηε ζεζηαθή αμία θαη πξνβάιιεη 
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ηζνδπλακίεο φπσο ηα δεθαηέζζεξα δέθαηα αληηζηνηρνχλ ζε κία κνλάδα θαη ηέζζεξα 

δέθαηα. 

Οη αζθήζεηο ζην ηεηξάδην εξγαζηψλ, ελ αληηζέζεη κε απηέο ηεο Γ΄ ηάμεο, θαινχλ ηνπο 

καζεηέο λα ηνπνζεηήζνπλ ζηελ ίδηα αξηζκνγξακκή, δεθαδηθνχο θαη δεθαδηθά 

θιάζκαηα, πξνάγνληαο έηζη ηελ θαηαλφεζε ηεο δηηηήο αλαπαξάζηαζήο ηνπο. 

Να ζεκεηψζνπκε εδψ φηη ην πξφγξακκα νξίδεη ηε δηδαζθαιία κφλν ησλ ηερληθψλ 

εθηέιεζεο ησλ πξάμεσλ ηεο πξφζζεζεο θαη ηεο αθαίξεζεο, νη νπνίεο απνηεινχλ θαη 

επαλάιεςε ηεο Γ΄ ηάμεο, πξνβιέπνληαο πέληε δηδαθηηθέο ψξεο. Σν ζρνιηθφ βηβιίν 

αθνινπζεί φκσο άιιε ινγηθή. Δζηηάδεη, γηα ηελ αθξίβεηα, ζηνπο λνεξνχο 

ππνινγηζκνχο κε θπζηθνχο θαη δεθαδηθνχο θαη ζηελ επαιήζεπζή ηνπο κέζσ ηεο 

αιγνξηζκηθήο δηαδηθαζίαο. Ζ εθηίκεζε ηνπ απνηειέζκαηνο κηαο πξάμεο κε 

δεθαδηθνχο αξηζκνχο, γίλεηαη κε ηελ αληηθαηάζηαζε θάζε δεθαδηθνχ αξηζκνχ κε έλαλ 

αθέξαην πνπ έρεη πεξίπνπ ηελ ίδηα αμία. Ζ πξφζζεζε θαη ε αθαίξεζε δεθαδηθψλ 

δηδάζθεηαη κε δηάθνξνπο ηξφπνπο.  

Γηα ηελ Δ΄ ηάμε, πξνβιέπεηαη ε ππελζχκηζε ηεο ρξήζεο ησλ θαλφλσλ γξαθήο ησλ 

δεθαδηθψλ θαζψο θαη ε επαλάιεςε ηεο ζχγθξηζεο θαη ηεο δηάηαμήο ηνπο. 

Τπνγξακκίδεηαη σο δηδαθηηθφο ζηφρνο ηεο ηάμεο θαη φρη σο ελδεηθηηθή 

δξαζηεξηφηεηα ε δηαπίζησζε φηη ν αξηζκφο πνπ έρεη πεξηζζφηεξα ςεθία δελ είλαη θαη 

ν κεγαιχηεξνο. πκπεξηιακβάλεηαη ζηνπο ζηφρνπο ηνπ πξνγξάκκαηνο ν εληνπηζκφο 

δεθαδηθψλ ζηελ αξηζκνγξακκή θαη ε παξεκβνιή  δεθαδηθψλ αλάκεζα ζε δεθαδηθνχο 

θαη θπζηθνχο. 

Ζ δηδαζθαιία ησλ δεθαδηθψλ νινθιεξψλεηαη κε ηελ επαλάιεςε ησλ ηερληθψλ ηεο 

πξφζζεζεο θαη ηεο αθαίξεζεο κε δεθαδηθνχο. Αθνινπζεί ν πνιιαπιαζηαζκφο 

θπζηθνχ ή δεθαδηθνχ κε δπλάκεηο ηνπ δέθα. Οη καζεηέο δηδάζθνληαη ηνλ 

πνιιαπιαζηαζκφ δεθαδηθνχ κε θπζηθφ θαη δεθαδηθνχ κε δεθαδηθφ θαη ηε δηαίξεζε 

δεθαδηθνχ κε θπζηθφ.  Δκπιέθνληαη κε ζχλζεηα πξνβιήκαηα πξφζζεζεο θαη 

αθαίξεζεο δεθαδηθψλ. Σέινο πξνβιέπεηαη ε ζχλδεζε δεθαδηθψλ κε ην δεθαδηθφ 

κεηξηθφ ζχζηεκα. Όια ηα παξαπάλσ, ζχκθσλα κε ηηο ελδεηθηηθέο δξαζηεξηφηεηεο 

πνπ πξνηείλεη ην ηζρχνλ πξφγξακκα, εζηηαζκέλα ζηνπο λνεξνχο ππνινγηζκνχο, ζηηο 

πξνζεγγηζηηθέο εθηηκήζεηο θαη ζηε ρξήζε θαηάιιεισλ αλαπαξαζηάζεσλ. 

Ο ρξφλνο πνπ ζα αθηεξσζεί γηα ηε γξαθή, ηελ νλνκαζία θαη ηε δηάηαμε είλαη πέληε 

ψξεο ελψ δεθαηέζζεξηο ψξεο πξνβιέπνληαη γηα ηηο πξάμεηο κεηαμχ δεθαδηθψλ. 

Ζ δηδαζθαιία ησλ θιαζκάησλ είλαη αλεμάξηεηε απφ ησλ δεθαδηθψλ θαζψο νη 

καζεηέο καζαίλνπλ απινπνίεζε θιαζκάησλ, ηνλ νξηζκφ ησλ νκψλπκσλ θαη 
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εηεξψλπκσλ, ηε ζχγθξηζε θαη ηε δηάηαμε ηνπο. Μαζαίλνπλ θαη ηηο ηέζζεξηο πξάμεηο 

κεηαμχ θιαζκάησλ θαη ηελ επίιπζε πξνβιεκάησλ κε ηηο πξάμεηο απηέο. Μαζαίλνπλ 

ηε κέζνδν ηεο αλαγσγήο ζηελ θιαζκαηηθή  κνλάδα. 

Παξαηεξείηαη κηα ζχγρπζε ζηε ζεηξά δηδαζθαιίαο πνπ αθνινπζείηαη  απφ ην ζρνιηθφ 

εγρεηξίδην. Ζ αμία ζέζεο ςεθίνπ ζαλ θεθάιαην, δηδάζθεηαη κεηά ηα θεθάιαην ησλ 

δεθαδηθψλ αξηζκψλ θαη ησλ δεθαδηθψλ θιαζκάησλ, παξφιν πνπ κέξνο απηήο 

πεξηιακβάλεηαη θαη ζηα αληίζηνηρα απηά θεθάιαηα. Σν νκψλπκν θεθάιαην εζηηάδεη 

ζηε ζχγθξηζε αξηζκψλ κέζσ ηεο αμίαο ζέζεο ελψ δίλεη θαη ην πξψηα έλαπζκα γηα ηελ 

εηζαγσγή ζηελ ππθλφηεηα ησλ ξεηψλ. 

ην ζρνιηθφ εγρεηξίδην, ζηελ ελφηεηα δχν, ηα δχν πξψηα θεθάιαηα ηηηινθνξνχληαη 

«Γεθαδηθνί αξηζκνί - Γεθαδηθά θιάζκαηα», «Γεθαδηθά θιάζκαηα - Γεθαδηθνί 

αξηζκνί». Αμηνζεκείσην είλαη ην γεγνλφο φηη νη αζθήζεηο πνπ πεξηιακβάλεη ην 

εγρεηξίδην δελ πξνάγνπλ ηε ζρέζε κεηαμχ δεθαδηθψλ θιαζκάησλ θαη ησλ αληίζηνηρσλ 

δεθαδηθψλ αλαπαξαζηάζεσλ. πκπέξαζκα ησλ θεθαιαίσλ απνηειεί ε δεκηνπξγία ηεο 

αθέξαηαο κνλάδαο απφ δέθαηα θαη απφ εθαηνζηά θαζψο θαη ε ρξήζε δεθαδηθψλ 

θιαζκάησλ θαη αξηζκψλ γηα ηελ αθξηβή κέηξεζε. 

ηε ζπλέρεηο, ζηελ ελφηεηα ηξία, ζην θεθάιαην δεθανθηψ πνπ ηηηινθνξείηαη 

«Μεηαηξνπή θιάζκαηνο ζε δεθαδηθφ» γίλεηαη ε δηδαζθαιία ηνπ θιάζκαηνο σο 

πειίθν δηαίξεζεο. ην θεθάιαην θαηαγξάθεηαη ην εμήο ζπκπέξαζκα: «Αλ ζε έλα 

θιάζκα, δηαηξέζνπκε ηνλ αξηζκεηή κε ηνλ παξνλνκαζηή έρνπκε έλαλ δεθαδηθφ 

αξηζκφ θαη απηή ε δηαδηθαζία καο βνεζάεη θαη ζηε ζχγθξηζε εηεξψλπκσλ 

θιαζκάησλ». Σν πξφβιεκα πνπ πεγάδεη απφ ηε ρξήζε απηήο ηεο κεζφδνπ ζπλαληάηαη 

ζε επφκελεο ηάμεηο, νπνχ ε δεθαδηθή αλαπαξάζηαζε ελφο θιάζκαηνο  παχεη λα είλαη 

κφλν πεπεξαζκέλε αιιά  κπνξεί λα είλαη θαη απεηξνςήθηα. 

ηελ Σ΄ ηάμε ε δηδαζθαιία ησλ δεθαδηθψλ γίλεηαη κε γλψκνλα ηηο πξνυπάξρνπζεο 

γλσζηαθέο δνκέο γηα ηνπο θπζηθνχο. ηελ ηάμε απηή, πξφγξακκα θαη ζρνιηθφ 

εγρεηξίδην αιιεινζπκπιεξψλνληαη. 

ην βηβιίν ηνπ καζεηή θαζψο θαη ζην πξφγξακκα ζπνπδψλ θαηαγξάθνληαη νη ίδηνη 

εθπαηδεπηηθνί ζηφρνη: Ζ  εθκάζεζε ησλ θαλφλσλ γξαθήο θπζηθψλ θαη δεθαδηθψλ, ε 

δηάθξηζε ηεο δηαθνξεηηθήο αμίαο θαζελφο απφ ηα ςεθία πνπ ζρεκαηίδνπλ έλα θπζηθφ 

ή έλα δεθαδηθφ αξηζκφ θαη ε κεηαηξνπή δεθαδηθνχ αξηζκνχ ζε θιάζκα, θαη 

αληίζηξνθα. ην ζρνιηθφ εγρεηξίδην, ζην θεθάιαην δχν πνπ ηηηινθνξείηαη «Γεθαδηθνί 

αξηζκνί» δειψλεηαη  πσο «Σφζν ζην αθέξαην φζν θαη ζην δεθαδηθφ κέξνο θάζε ηάμε 

είλαη 10 θνξέο κεγαιχηεξε απφ ηελ ακέζσο επφκελε πξνο ηα δεμηά» δηδάζθνληαο πσο 
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θάζε ςεθίν, αλάινγα κε ηε ζέζε ηνπ, είλαη κέξνο ελφο άιινπ ςεθίνπ. Σν βηβιίν 

πεξηιακβάλεη αζθήζεηο πνπ ζηνρεχνπλ ζηελ θαηαλφεζε ηεο δηαθξηηφηεηαο πνπ δηέπεη 

ην ζχλνιν ησλ θπζηθψλ. Παξάιιεια ην πξφγξακκα πξνζεγγίδεη ηελ έλλνηα ηεο 

ππθλφηεηαο κέζσ ησλ ζηφρσλ πνπ νξίδεη γηα ηε ζχγθξηζε θαη ηε δηάηαμε ησλ 

αξηζκψλ. Δλδεηθηηθή είλαη ε δξαζηεξηφηεηα πνπ πεξηιακβάλεη ηελ παξεκβνιή 

αξηζκψλ κεηαμχ άιισλ αξηζκψλ ζηελ αξηζκνγξακκή. 

Ζ κεηαηξνπή δεθαδηθνχ αξηζκνχ ζε θιάζκα θαη αληίζηξνθα είλαη έλαο αθφκα 

καζεζηαθφο ζηφρνο ηνπ πξνγξάκκαηνο ελψ ην βηβιίν ππνγξακκίδεη ηελ θαηαλφεζε 

ηεο αλάγθεο κεηαηξνπήο ησλ αξηζκψλ απφ ηε κία κνξθή ζηελ άιιε. Σν θεθάιαην ζην 

νπνίν εκπεξηέρεηε ε κεηαηξνπή απηή ηηηινθνξείηαη «Μεηαηξνπή δεθαδηθψλ ζε 

θιάζκαηα θαη αληίζηξνθα» θαη ζην ηεηξάδην εξγαζηψλ ζπλαληνχκε  φρη κφλν 

δεθαδηθά αιιά θαη θνηλά θιάζκαηα. Παξφια απηά νχηε ην πξφγξακκα αιιά νχηε ην 

βηβιίν δελ πξνάγνπλ ηελ κεηαηξνπή κε - δεθαδηθνχ θιάζκαηνο ζε δεθαδηθή κνξθή 

αιιά θπξίσο ηελ κεηαηξνπή δεθαδηθψλ θιαζκάησλ ζε δεθαδηθή κνξθή θαη 

αληίζηξνθα. 

Γηα φια ηα παξαπάλσ ν πξνβιεπφκελνο ρξφλνο είλαη επηά δηδαθηηθέο ψξεο ελψ γηα ηα 

θεθάιαηα πνπ ζα αθνινπζήζνπλ θαη αθνξνχλ ηηο κεζφδνπο αθξηβνχο ππνινγηζκνχ 

πξνβιέπνληαη έμη δηδαθηηθέο ψξεο. 

ηα επφκελα θεθάιαηα, επηδηψθεηαη ε επρέξεηα κεηαμχ ησλ ηεζζάξσλ βαζηθψλ 

πξάμεσλ κε δεθαδηθνχο θαη θπζηθνχο καδί θαη νη αζθήζεηο πνπ πξνζθέξνληαη 

ππεξεηνχλ ην ζθνπφ απηφ. Σν πξφγξακκα πεξηιακβάλεη ηνλ πνιιαπιαζηαζκφ θαη ηε  

δηαίξεζε αθεξαίνπ ή δεθαδηθνχ κε ην 10, 100, 1000 θαη κε 0,1, 0,01, 0,001. 

Αθνινπζεί ν ππνινγηζκφο κεηθηψλ αξηζκεηηθψλ παξαζηάζεσλ κε ηελ πξνηεξαηφηεηα 

πξάμεσλ κε θπζηθνχο θαη δεθαδηθνχο θαη ε επίιπζε ζχλζεησλ πξνβιεκάησλ κε ηε 

βνήζεηα απηψλ. Σέινο ε ζηξνγγπινπνίεζε θπζηθψλ θαη δεθαδηθψλ κε ηελ εθκάζεζε 

ηνπ θαλφλα ηεο ζηξνγγπινπνίεζεο (δηαδηθαζηηθή ζηξαηεγηθή) θαη ν έιεγρνο ηεο 

νξζφηεηαο ηνπ απνηειέζκαηνο κέζσ λνεξψλ ππνινγηζκψλ (ελλνηνινγηθή 

ζηξαηεγηθή) απνηεινχλ καζεζηαθνχο ζηφρνπο ηνπ ηζρχνληνο πξνγξάκκαηνο. Δδψ 

παξαηεξνχκε, πσο θνηλφο ζηφρνο ησλ ελνηήησλ πνπ αθνξνχλ ηνπο δεθαδηθνχο θαη ηα 

θιάζκαηα είλαη ε κεηαηξνπή θιάζκαηνο ζηε δεθαδηθή ηνπ αλαπαξάζηαζε θαη 

αληίζηξνθα. Παξάιιεια, θαη ζην θεθάιαην ησλ θιαζκάησλ παξνπζηάδνληαη 

δεθαδηθνί θαη αξηζκεηηθέο παξαζηάζεηο κε θιάζκαηα θαη δεθαδηθνχο. 
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Αλαθνξηθά, ζηε ζπλέρεηα, κε ηε κειέηε ηνπ Πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ γηα ηηο ηάμεηο 

ηνπ γπκλαζίνπ παξαηεξνχκε πσο ε πνξεία εθκάζεζεο ησλ θιαζκάησλ θαη ησλ 

δεθαδηθψλ ηνπο αλαπαξαζηάζεσλ δηαθνξνπνηείηαη απφ εθείλε ηνπ δεκνηηθνχ. 

ηελ Α΄ γπκλαζίνπ πξνεγείηαη ε δηδαζθαιία ησλ θιαζκάησλ θαη έπεηαη ε δηδαζθαιία 

ησλ δεθαδηθψλ ηνπο αλαπαξαζηάζεσλ. 

Οη ζηφρνη ηνπ πξνγξάκκαηνο, φζνλ αθνξά ηελ έλλνηα ηνπ θιάζκαηνο είλαη 

εζηηαζκέλνη ζηε κνξθή ηνπ σο κέξνο φινπ. Σν πξφγξακκα νξίδεη ηε δηδαζθαιία  

ηζνδχλακσλ θιαζκάησλ, ηε ζχγθξηζε θαη ηελ ηνπνζέηεζή ηνπο ζηελ επζεία ησλ 

αξηζκψλ. Οη πξάμεηο κεηαμχ θιαζκάησλ, ε εχξεζε αληίζηξνθνπ θιάζκαηνο θαη ε 

κεηαηξνπή ζχλζεηνπ ζε απιφ θιάζκα ζπκπεξηιακβάλνληαη ζηε δηδαθηέα χιε. 

Οη ζηφρνη ηνπ πξνγξάκκαηνο, ζρεηηθά κε ηελ έλλνηα ηνπ δεθαδηθνχ θιάζκαηνο είλαη 

εζηηαζκέλνη ζηε κνξθή ηνπ σο πειίθν θαη σο πνζνζηφ. Πξνβιέπεηαη  ε εκπέδσζε 

ησλ δεθαδηθψλ σο απνηέιεζκα κεηξήζεσλ.  

ηελ ηάμε απηή, ε επαλάιεςε κε ηελ κνξθή ηεο ππελζχκηζεο αθνξά ζηφρνπο φπσο, 

ηελ αμία ζέζεο ςεθίσλ (έμη πξψηα δεθαδηθά ςεθία), ηε ζχγθξηζε, ηε 

ζηξνγγπινπνίεζε θαη ηελ ηνπνζέηεζε δεθαδηθψλ ζηελ επζεία ησλ αξηζκψλ. 

Οη καζεηέο γλσξίδνπλ ηε ζρέζε ηζνδπλακίαο ηνπ δεθαδηθνχ θιάζκαηνο ηνπ πειίθνπ 

θαη ηνπ πνζνζηνχ. Δθηεινχλ πξάμεηο κε δεθαδηθνχο ρξεζηκνπνηψληαο θαη ηελ 

πξνηεξαηφηεηα ησλ πξάμεσλ. Γξάθνπλ δεθαδηθνχο αξηζκνχο ζηελ ηππνπνηεκέλε ηνπο 

κνξθή ελψ γηα πξψηε θνξά ππνινγίδνπλ δπλάκεηο κε βάζε δεθαδηθφ αξηζκφ.  

Γηα φια ηα παξαπάλσ πξνηείλεηαη λα δηαηεζνχλ δεθαηέζζεξηο δηδαθηηθέο ψξεο εθ ησλ 

νπνίσλ κία ψξα πξννξίδεηαη γηα ηε δηδαζθαιία ηεο ηππνπνηεκέλεο κνξθήο κεγάισλ 

αξηζκψλ θαη ηέζζεξηο ψξεο γηα ηηο πξάμεηο θαη ηηο δπλάκεηο κε βάζε δεθαδηθφ αξηζκφ. 

Οη ππφινηπεο ελλέα ψξεο αθηεξψλνληαη ζηελ επαλάιεςε κε ηελ κνξθή ηεο 

ππελζχκηζεο ηεο χιεο ηνπ δεκνηηθνχ, δίρσο λα πθίζηαηαη εκβάζπλζε ζηελ έλλνηα ηεο 

δεθαδηθήο αλαπαξάζηαζεο ηνπ θιάζκαηνο. 

ην ζρνιηθφ εγρεηξίδην, ηα ηξία πξψηα θεθάιαηα είλαη νη θπζηθνί, ηα θιάζκαηα θαη νη 

δεθαδηθνί αξηζκνί. ην θεθάιαην πνπ νλνκάδεηαη «Γεθαδηθνί αξηζκνί», επηρεηξείηαη ε 

ζχλδεζε κφλν ησλ δεθαδηθψλ θιαζκάησλ κε ηελ αληίζηνηρε δεθαδηθή ηνπο 

αλαπαξάζηαζε θαζψο θαη ε αληίζηξνθε δηαδηθαζία. Σα επφκελα θεθάιαηα κε ηελ 

εμήο ζεηξά είλαη νη εμηζψζεηο, ηα πνζνζηά, ηα αλάινγα θαη αληηζηξφθσο αλάινγα 

πνζά θαη νη ζεηηθνί θαη αξλεηηθνί αξηζκνί. Αθνινπζψληαο απηή ηελ πνξεία 

δηδαζθαιίαο δηαθφπηεηαη ε ζχλδεζε ησλ θιαζκάησλ θαη ησλ δεθαδηθψλ κε ην  

θεθάιαην ησλ ζεηηθψλ θαη αξλεηηθψλ πνπ εκπεξηέρεη ηε δεθαδηθή κνξθή ησλ ξεηψλ. 
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Σν πξφγξακκα πξνηείλεη ηελ εηζαγσγή ησλ αξλεηηθψλ αξηζκψλ κε ηε βνήζεηα 

κεγεζψλ ηα νπνία επηδέρνληαη αληίζεζε (π.ρ. ζεξκνθξαζία) κε ζθνπφ λα δηαθαλεί ε 

αλάγθε εηζαγσγήο ηνπο, πξηλ δνζεί ν νξηζκφο ησλ ξεηψλ αξηζκψλ. Αθνινπζεί ε 

παξάζηαζε ξεηψλ ζηελ επζεία ησλ πξαγκαηηθψλ θαη κέζσ απηήο δηδάζθεηαη θαη ε 

έλλνηα ηεο απφιπηεο ηηκήο. Ζ ζχγθξηζε θαη ε δηάηαμε ξεηψλ γίλεηαη κέζσ ηεο 

ηνπνζέηεζήο ηνπο ζηελ  επζεία ησλ πξαγκαηηθψλ αξηζκψλ.  

Οη αζθήζεηο πνπ ζπλαληνχκε ζην ζρνιηθφ εγρεηξίδην αληαπνθξίλνληαη ζηνπο ζηφρνπο 

πνπ ζέηεη ην πξφγξακκα ζπνπδψλ. Σν πξφβιεκα εληνπίδεηαη ζην γεγνλφο φηη δελ 

πξνβιέπεηαη ε ζχλδεζε δηαθνξεηηθψλ αλαπαξαζηάζεσλ ησλ ξεηψλ ζε ζρέζε κε ηελ 

αλαπαξάζηαζή ηνπο ζηελ επζεία. 

Γηα ηε δηδαζθαιία ηεο πξφζζεζεο θαη ηεο αθαίξεζεο ξεηψλ πξνηείλνληαη 

δξαζηεξηφηεηεο κε κεγέζε ηα νπνία παίξλνπλ ζεηηθέο θαη αξλεηηθέο ηηκέο ελψ γηα ηνλ 

πνιιαπιαζηαζκφ πξνηείλεηαη ν θαλφλαο ησλ πξνζήκσλ. Μαζεζηαθνί ζηφρνη γηα ηηο 

πξάμεηο ησλ ξεηψλ απνηεινχλ, ε αλαγλψξηζε ησλ ηδηνηήησλ ηεο πξφζζεζεο θαη ηνπ 

πνιιαπιαζηαζκνχ θαη ε ζεκαζία ηνπο ζηνλ ππνινγηζκφ αζξνίζκαηνο θαη γηλνκέλνπ 

πνιιψλ πξνζζεηέσλ ή παξαγφλησλ αληίζηνηρα. Ο ππνινγηζκφο ηεο δηαθνξάο θαη ηνπ 

πειίθνπ δπν ξεηψλ. Ζ δηαδηθαζία ηεο απαινηθήο παξελζέζεσλ θαη ε εθαξκνγή ηεο 

επηκεξηζηηθήο ηδηφηεηαο πξνβιέπνληαη γηα ηνλ ππνινγηζκφ αξηζκεηηθψλ 

παξαζηάζεσλ. Ζ θαηαλφεζε ηνπ πειίθνπ θαη σο ιφγνπ πξνηείλεηαη ζε απηφ ην 

ζεκείν ηνπ πξνγξάκκαηνο. 

Πξνβιέπνληαη ηξείο δηδαθηηθέο ψξεο γηα ηελ πξφζζεζε θαη ηελ αθαίξεζε ελψ δχν 

ψξεο γηα ηνλ πνιιαπιαζηαζκφ θαη δχν γηα ηε δηαίξεζε. 

ηηο αζθήζεηο ηνπ ζρνιηθνχ εγρεηξηδίνπ, ζηα θεθάιαηα ηεο πξφζζεζεο θαη ηεο 

αθαίξεζεο ξεηψλ, νη αξηζκνί πνπ εκπιέθνληαη ζηηο πξάμεηο έρνπλ ηελ ίδηα κνξθή 

(θιαζκαηηθή ή δεθαδηθή), ελψ ζηνλ πνιιαπιαζηαζκφ θαη ηε δηαίξεζε ζπλαληψληαη 

πξάμεηο κεηαμχ δηαθνξεηηθψλ αλαπαξαζηάζεσλ  ησλ ξεηψλ. 

Ζ δεθαδηθή κνξθή ησλ ξεηψλ θαζψο θαη νη δπλάκεηο ξεηψλ κε εθζέηε θπζηθφ θαη 

αθέξαην έρνπλ κεηαηεζεί ζηελ χιε ηεο Β΄ γπκλαζίνπ παξφηη βξίζθνληαη ζην βηβιίν 

ηεο Α΄ γπκλαζίνπ. Σν γεγνλφο απηφ δπζθνιεχεη ην ζρεκαηηζκφ εηθφλαο-έλλνηαο απφ 

ηνπο καζεηέο γηα ην ζχλνιν ησλ ξεηψλ δηαθφπηνληαο ηνλ γηα ηελ επφκελε ηάμε. 

ηφρνη ηνπ θεθαιαίνπ γηα ηε δεθαδηθή κνξθή ησλ ξεηψλ είλαη ε δηάθξηζε ησλ ξεηψλ 

ζε εθείλνπο πνπ δελ γξάθνληαη σο δεθαδηθνί ή πεξηνδηθνί δεθαδηθνί θαη ε κεηαηξνπή 

ελφο θιάζκαηνο ζε δεθαδηθφ κε πεξίνδν ή ρσξίο θαη αληίζηξνθα. 
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χκθσλα κε ηηο νδεγίεο δηδαζθαιίαο ηνπ  Ηλζηηηνχηνπ Δθπαηδεπηηθήο Πνιηηηθήο γηα 

ην έηνο 2017-2018 ζην Γπκλάζην, εθφζνλ νη θπζηθνί αξηζκνί, ηα θιάζκαηα θαη νη 

δεθαδηθέο ηνπο αλαπαξαζηάζεηο έρνπλ δηδαρηεί ζην δεκνηηθφ - νη έλλνηεο θαη νη 

δηαδηθαζίεο ηνπο - ζηφρνη δηδαζθαιίαο ηεο Α΄ γπκλαζίνπ είλαη ε επαλάιεςε κε ηελ 

κνξθή ηεο ππελζχκηζεο δηαδηθαζηψλ θαη ε εκβάζπλζε ζε ζεκαληηθέο πηπρέο γηα ηελ 

αλάπηπμε ησλ καζεκαηηθψλ απηψλ ελλνηψλ. Με βάζε ηα παξαπάλσ, πξνηείλεηαη λα 

αθηεξσζνχλ νθηψ, ελλέα θαη ηέζζεξηο δηδαθηηθέο ψξεο αληίζηνηρα γηα ηα  γηα ηα ηξία 

πξψηα θεθάιαηα. Δμάιινπ, νη καζεηέο ζα έρνπλ θαη ζην έβδνκν θεθάιαην ηελ 

επθαηξία λα αζρνιεζνχλ κε ηηο πξάμεηο θαη λα βειηηψζνπλ ηελ επρέξεηά ηνπο ζε 

απηέο. Δπηζεκαίλεηαη φηη ε ελαζρφιεζε κε ηα ηξία πξψηα θεθάιαηα γηα κεγάιν 

δηάζηεκα δελ εμαζθαιίδεη ηελ αληηκεηψπηζε ησλ δπζθνιηψλ.  

Δκπφδηα θαη δπζθνιίεο πνπ αλαθέξνληαη ραξαθηεξηζηηθά είλαη φηη νη δεθαδηθνί 

αξηζκνί είλαη άιιν είδνο αξηζκψλ απφ ηα θιάζκαηα. Δπηζπκεηφο ζηφρνο είλαη ε 

αληηκεηψπηζε απηψλ ησλ εκπνδίσλ θαζψο θαη ε αλάπηπμε ηθαλνηήησλ γηα ηε ρξήζε 

αλαπαξαζηάζεσλ θαη ηε κεηάβαζε απφ ην έλα είδνο ζην άιιν. Πην ζπγθεθξηκέλα, ε 

αληίιεςε δεθαδηθψλ, δεθαδηθψλ θιαζκάησλ θαη πνζνζηψλ σο δηαθνξεηηθέο 

αλαπαξαζηάζεηο ησλ ίδησλ αξηζκψλ. Έκθαζε δίλεηαη ζηα πνζνζηά σο δηαθνξεηηθή 

αλαπαξάζηαζε ησλ δεθαδηθψλ θαη ησλ θιαζκάησλ, αιιά επηζεκαίλεηαη ην γεγνλφο 

φηη δελ γξάθνληαη φια ηα θιάζκαηα κε αθξίβεηα ζηε κνξθή πνζνζηνχ.  

Όζνλ αθνξά ην θεθαιαίν ησλ πνζνζηψλ, πξνηείλεηαη λα δηδαρζεί ακέζσο κεηά ηε 

δηδαζθαιία θιαζκάησλ θαη δεθαδηθψλ κε ζθνπφ ηελ αλάδεημε ησλ πνιιαπιψλ 

αλαπαξαζηάζεσλ ησλ ξεηψλ αξηζκψλ. Οη πξνηεηλφκελεο αζθήζεηο αθνξνχλ 

κεηαηξνπή πνζνζηψλ ζε θιάζκαηα θαη δεθαδηθνχο θαη αληίζηξνθα, κεηαηξνπή 

θνηλνχ θιάζκαηνο ζε δεθαδηθφ κε αλαθνξά ζηελ πεξηνδηθφηεηα, κεηαηξνπή 

δεθαδηθνχ αξηζκνχ ζε θιάζκα θαη αληίζηξνθα, κεηαηξνπή θιάζκαηνο ζε δεθαδηθφ 

αξηζκφ θαη ηνπνζέηεζε δεθαδηθψλ ζηελ επζεία. ε ζπλδπαζκφ κε ηελ κεηαηξνπή 

θιάζκαηνο ζε δεθαδηθφ ή πεξηνδηθφ δεθαδηθφ (πνπ εληνπίδεηαη ζηελ §3.1ηνπ 

ζρνιηθνχ βηβιίνπ) ε αληίζηξνθε δηαδηθαζία είλαη ζεκαληηθή γηα ηε ζπγθξφηεζε ηεο 

έλλνηαο ηνπ ξεηνχ αξηζκνχ.   

Έλα κεγάιν κέξνο ηεο δηδαζθαιίαο ησλ ξεηψλ γίλεηαη ζηελ Α΄ γπκλαζίνπ, παξφια 

απηά ε εηθφλα θαη ε αληίιεςή ησλ καζεηψλ γηα ην ζχλνιφ ηνπο νινθιεξψλεηαη ζηελ 

επφκελε ηάμε. ηε Β΄ γπκλαζίνπ, ζχκθσλα κε ηηο Οδεγίεο δηδαζθαιίαο ηνπ 

Ηλζηηηνχηνπ Δθπαηδεπηηθήο Πνιηηηθήο γηα ην έηνο 2017-2018 ζην Γπκλάζην, 

δηδάζθεηαη απφ ην θεθάιαην ησλ «Θεηηθψλ θαη Αξλεηηθψλ αξηζκψλ» ηεο Α΄ 
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γπκλαζίνπ, ε δεθαδηθή κνξθή ησλ ξεηψλ θαη νη δπλάκεηο ξεηψλ κε εθζέηε θπζηθφ 

θαη αθέξαην. Έκθαζε πξνηείλεηαη λα δνζεί ζηε δηάηαμε ξεηψλ θαη ζηελ 

αλαπαξάζηαζε ηνπο ζηελ επζεία ησλ αξηζκψλ. 

Ζ ζχλδεζε ησλ ξεηψλ κε ηνπο πξαγκαηηθνχο αξηζκνχο  δηαθφπηεηαη θαη πάιη θαζψο 

κεηά ηε δεθαδηθή κνξθή ησλ ξεηψλ, νη νδεγίεο πξνβιέπνπλ ηε δηδαζθαιία 

εμηζψζεσλ θαη  αληζψζεσλ. 

Αθνινπζεί ε δηδαζθαιία ησλ πξαγκαηηθψλ αξηζκψλ φπνπ πξφγξακκα ζπνπδψλ θαη 

νδεγίεο δηδαζθαιίαο θαίλεηαη εθ πξψηεο φςεσο λα ζπκθσλνχλ φζνλ αθνξά  ηελ 

απαηηνχκελε ρξνληθή δηάξθεηα δηδαζθαιίαο, ε νπνία θαζνξίδεηαη ζε επηά δηδαθηηθέο 

ψξεο. 

Βάζεη ηνπ πξνγξάκκαηνο δηαηίζεληαη δχν ψξεο γηα ηε δξαζηεξηφηεηα πνπ ζπλδέεη ην 

άζξνηζµα ησλ εκβαδψλ ησλ ηεηξαγψλσλ, πνπ έρνπλ πιεπξέο ηηο θάζεηεο πιεπξέο 

ελφο νξζνγσλίνπ ηξηγψλνπ, µε ην εµβαδφλ ηνπ ηεηξαγψλνπ πνπ έρεη πιεπξά ηελ 

ππνηείλνπζα. Σξείο ψξεο γηα  ηε δηδαζθαιία ηεο ηεηξαγσληθήο ξίδαο θαη δχν ψξεο γηα 

ηνπο άξξεηνπο θαη ηελ επίιπζε πξνβιεκάησλ κε απηνχο. 

Οη νδεγίεο πξνβιέπνπλ ίδην αξηζκφ σξψλ κε ην πξφγξακκα γηα ηελ εηζαγσγή  ζηελ 

ηεηξαγσληθή ξίδα θαη ηηο δηπιάζηεο ψξεο γηα ηε δηδαζθαιία ησλ άξξεησλ θαη ηελ 

επίιπζε πξνβιεκάησλ κε πξαγκαηηθνχο. 

χκθσλα κε ην ηζρχνλ πξφγξακκα ζπνπδψλ, ε εηζαγσγή ζηελ έλλνηα ηεο 

ηεηξαγσληθήο ξίδαο γίλεηαη κε ηε βνήζεηα δξαζηεξηνηήησλ φπνπ δηαθαίλεηαη ε 

αλάγθε ρξήζεο ηεο  θαη  δηαπηζηψλεηαη φηη ε εμαγσγή ηεο ηεηξαγσληθήο ξίδαο είλαη ε 

αληίζηξνθε δηαδηθαζία ηεο χςσζεο ζην ηεηξάγσλν. Οη ππνινγηζκνί ησλ 

ηεηξαγσληθψλ ξηδψλ πξνηείλεηαη λα γίλνπλ κε ηξείο ηξφπνπο, κε δνθηκέο, κε ηε 

βνήζεηα πηλάθσλ θαη κε ηε βνήζεηα ππνινγηζηή ηζέπεο.  

ηφρν απνηειεί ην  λα γλσξίδνπλ νη καζεηέο κεηά ην πέξαο ηνπ θεθαιαίνπ, φηη 

ππάξρνπλ αξηζκνί πνπ δελ κπνξνχλ λα γξαθηνχλ ζηε κνξθή 
𝛼

𝛽
, φπνπ β≠0. Πνηνη 

αξηζκνί απνηεινχλ ην ζχλνιν ησλ πξαγκαηηθψλ θαη φηη νη άξξεηνη δελ είλαη κφλν νη 

ζεηηθέο ή νη αξλεηηθέο ξίδεο ησλ ξεηψλ. ην ζεκείν απηφ ην πξφγξακκα πεξηιακβάλεη 

θαη έλα παξάδεηγκα άξξεηνπ ζε δεθαδηθή κνξθή. Γηα ηελ αθξίβεηα, επηιέγεη έλαλ 

άξξεην κε δηαθαλή δεθαδηθή αλαπαξάζηαζε, ηνλ αξηζκφ  2,101001000100001….. 

θαη φρη έλαλ άξξεην κε αδηαθαλή δεθαδηθή αλαπαξάζηαζε. Γηα πξψηε θνξά ην 

πξφγξακκα αμηνπνηεί ηα ηζηνξηθά ζεκεηψκαηα πνπ ππάξρνπλ ζην βηβιίν σο 

ελδεηθηηθέο δξαζηεξηφηεηεο γηα ηελ εηζαγσγή ελφο θεθαιαίνπ. 
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χκθσλα κε ηηο νδεγίεο δηδαζθαιίαο γηα ην έηνο 2017 - 2018, ε αθφξκεζε γηα ηελ 

εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηεηξαγσληθή ξίδαο ζα γίλεη απφ ην ππζαγφξεην ζεψξεκα. Σα 

πξνβιήκαηα πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηελ ελφηεηα «Πξνβιήκαηα» ηνπ θεθαιαίνπ 

«Πξαγκαηηθνί Αξηζκνί» δελ ζα δηδαρηνχλ απηφλνκα αιιά σο δξαζηεξηφηεηεο ζηε 

δηδαζθαιία ησλ άξξεησλ θαη ηνπ ππζαγνξείνπ ζεσξήκαηνο. εκαληηθά εξσηήκαηα 

πνπ αθνξνχλ ηελ χπαξμε ή φρη επφκελνπ ζηνπο πξαγκαηηθνχο αξηζκνχο θαη ηελ 

χπαξμε ξεηψλ ή άξξεησλ αλάκεζα ζε δχν άιινπο πξνηείλεηαη λα ζπδεηεζνχλ. 

Ηδηαίηεξε ζεκαζία δίλεηαη απφ ην ζρνιηθφ εγρεηξίδην, ζηελ ηεηξαγσληθή ξίδα δπν θαη 

ζηε γεσκεηξηθή ηεο αλαπαξάζηαζε, ζηηο ξεηέο  πξνζεγγίζεηο άξξεησλ αξηζκψλ θαη 

ζηε ζπκπιήξσζε ηεο επζείαο ησλ πξαγκαηηθψλ αξηζκψλ απφ ξεηνχο θαη άξξεηνπο.  

ηνπο ζηφρνπο πνπ ηίζεληαη γηα ηε Γ΄ γπκλαζίνπ ζπκπεξηιακβάλνληαη κε ηε κνξθή 

επαλάιεςεο - ζπκπιήξσζεο νη πξάμεηο κεηαμχ πξαγκαηηθψλ θαη σο λέα γλψζε, ε 

ρξήζε ηδηνηήησλ ησλ ξηδψλ θαη ε απφδεημή ηνπο. Ο πξνηεηλφκελνο δηδαθηηθφο ρξφλνο 

είλαη πέληε ψξεο. Οη νδεγίεο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ γηα ην 2017-2018 πξνηείλνπλ ηελ 

απνθπγή αζθήζεσλ πνπ απαηηνχλ επρέξεηα ζην ινγηζκφ κε ξίδεο ππνδεηθλχνληαο ζε 

πνηεο αζθήζεηο ηνπ ζρνιηθνχ εγρεηξηδίνπ πξέπεη λα δνζεί ζεκαζία. Ζ ελδεηθηηθή 

δξαζηεξηφηεηα πνπ πξνηείλεηαη είλαη ε ίδηα πνπ ζπλαληάηαη ζην πηινηηθφ πξφγξακκα 

ζπνπδψλ θαη αλαδεηθλχεη ηελ αμία ησλ ηδηνηήησλ ησλ ξηδψλ έλαληη ηεο ρξήζεο ηεο 

αξηζκνκεραλήο. Ο πξνηεηλφκελνο δηδαθηηθφο ρξφλνο είλαη ηξείο ψξεο. 

 

2.2.2 Σν πηινηηθό Πξόγξακκα πνπδώλ (Ν.Π..) ηνπ 2011. 

Σα Νέα Πξνγξάκκαηα πνπδψλ Τπνρξεσηηθήο Δθπαίδεπζεο ζρεδηάζηεθαλ ην 2011, 

εθαξκφζηεθαλ ζηελ πξάμε επί ηξία ρξφληα, κφλν ζε πηινηηθά ζρνιεία. Θεσξνχληαη 

ζπκπιεξσκαηηθά ηνπ ηζρχνληνο κε ηελ έλλνηα φηη νη θαζεγεηέο κπνξνχλ λα αληινχλ 

ηδέεο γηα ηε δηδαζθαιία θαζψο θαη εθπαηδεπηηθφ πιηθφ απφ ηα ηεχρε ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ. ρεδηάζηεθαλ ζηε βάζε ησλ ηξνρηψλ κάζεζεο. Οη ηξνρηέο κάζεζεο 

νξίδνπλ ηνπο βαζηθνχο ζηαζκνχο κάζεζεο απφ ηνπο νπνίνπο ζα πεξάζνπλ νη καζεηέο 

ζηε δηαδξνκή αλάπηπμεο  καζεκαηηθψλ ελλνηψλ.  

Ζ αλάπηπμε ηεο αίζζεζεο ηνπ αξηζκνχ θαηέρεη θαίξηα ζέζε ζην Νέν Πξφγξακκα θαη 

νη ηξνρηέο αλάπηπμήο ηεο απαξηίδνληαη απφ πέληε ππφ-ηξνρηέο. Γίλεηαη πξνηεξαηφηεηα 

ζηελ αλάπηπμε ησλ ηξνρηψλ ελλνηνινγηθνχ ραξαθηήξα θαη, ζηε ζπλέρεηα, ζηηο 

ηξνρηέο πνπ αθνξνχλ ζηηο εθηηκήζεηο θαη ζηνπο ππνινγηζκνχο. Οη ηξνρηέο 

ελλνηνινγηθνχ ραξαθηήξα αθνξνχλ ζηελ εζσηεξηθή δνκή ηνπ θάζε αξηζκεηηθνχ 

ζπλφινπ ε νπνία είλαη ζπλπθαζκέλε κε ηελ αληίιεςε ηνπ θάζε αξηζκνχ σο 
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απζχπαξθηεο νληφηεηαο, αλεμάξηεηεο απφ ην πιαίζην ζην νπνίν ζπλαληάηαη. Ζ 

αλάπηπμε ηεο αίζζεζεο ηνπ αξηζκνχ θαηέρεη θαίξηα ζέζε ζην Νέν Πξφγξακκα θαη νη 

ηξνρηέο αλάπηπμήο ηεο απαξηίδνληαη απφ πέληε ππφ - ηξνρηέο. Μία απφ απηέο είλαη «Ζ 

αλαγλψξηζε θαη έθθξαζε ηνπ αξηζκνχ, κέζσ δηαθφξσλ αλαπαξαζηάζεψλ ηνπ», ε 

νπνία  ζηε ζπλέρεηα ζα εμεηαζηεί ελδειερψο. 

Γηα θάζε ηάμε πεξηγξάθνληαη νη επηκέξνπο ζηφρνη, ν ελδεηθηηθφο ρξφλνο νη 

ελδεηθηηθέο δξαζηεξηφηεηεο θαζψο θαη πξνηεηλφκελε δηαζεκαηηθή πξνζέγγηζε γηα ηε 

δηδαζθαιία ησλ δεθαδηθψλ. ε φιεο ηηο ηάμεηο ηνπ δεκνηηθνχ θαη  γπκλαζίνπ, ε 

δηδαζθαιία ησλ δεθαδηθψλ πξναλαγγέιιεηαη κέζσ ηεο δηδαζθαιίαο ησλ 

θιαζκαηηθψλ αξηζκψλ. 

ηφρνο ηεο Γ΄ ηάμεο ηνπ δεκνηηθνχ είλαη ε θαηαλφεζε ηεο ζεζηαθήο αμίαο ησλ 

δεθαδηθψλ θαη ε εμνηθείσζε ησλ καζεηψλ κε ηε ρξήζε ησλ ζπκβνιηζκψλ δέθαην, 

εθαηνζηφ, ρηιηνζηφ. Ζ ζηξνγγπινπνίεζε ελφο αξηζκνχ πνπ έρεη κέρξη θαη δπν 

δεθαδηθά ςεθία, ζηνλ πιεζηέζηεξν αθέξαην ή ζην πιεζηέζηεξν δέθαην. 

πλίζηαηαη ε αλάπηπμε ηεο ζθέςεο ζε ζρέζε κε ηνλ ηξφπν ιεηηνπξγίαο ηνπ 

αιγφξηζκνπ ζηξνγγπινπνίεζεο πξηλ ηελ εθαξκνγή ηνπ κεραληζηηθνχ θαλφλα πνπ 

πξνβιέπεηαη γηα ηελ επφκελε ηάμε. Ο ιφγνο έγθεηηαη ζηελ θαηαλφεζε ηεο 

ζηξνγγπινπνίεζεο σο ηελ αληηθαηάζηαζε ελφο «δπζθίλεηνπ» αξρηθνχ αξηζκνχ κε 

έλαλ «θαιφ» αξηζκφ πνπ λα ζπληζηά κηα θαηά πξνζέγγηζε απφδνζή ηνπ. Παξάιιεια 

επηηπγράλεηαη ε απνθπγή ηεο δηαδηθαζηηθήο κάζεζεο κηαο αιγνξηζκηθήο δηαδηθαζίαο. 

Γελ πξνβιέπεηαη απφ ην πξφγξακκα ε δηδαζθαιία ηεο αιγνξηζκηθήο πξφζζεζεο θαη 

ηεο αθαίξεζήο ηνπο, παξφηη ζπλαληάηαη ζην ηειεπηαίν θεθάιαην ηεο ελφηεηαο ηνπ 

ζρνιηθνχ εγρεηξηδίνπ. Ζ έκθαζε πνπ δίλεηαη ζηε δηδαζθαιία ησλ πξάμεσλ είλαη 

ειάρηζηε θαζψο ην ίδην ην ζρνιηθφ εγρεηξίδην δελ ηηο ζπκπεξηιακβάλεη ζην 

επαλαιεπηηθφ κάζεκα ηνπ ηεηξαδίνπ εξγαζηψλ. Ο ρξφλνο πνπ πξνβιέπεηαη ζηε Γ΄ 

ηάμε γηα ηελ νινθιήξσζε ηεο δηδαζθαιίαο ησλ δεθαδηθψλ είλαη νθηψ δηδαθηηθέο 

ψξεο. 

Γηα ηε Γ΄ ηάμε, ην πηινηηθφ πξφγξακκα, ελ αληηζέζεη κε ην ηζρχνλ ζέηεη μερσξηζηά 

ηνπο καζεζηαθνχο ζηφρνπο γηα ηε δηδαζθαιία ησλ θιαζκάησλ θαη ηε δηδαζθαιία ησλ 

δεθαδηθψλ ηνπο αλαπαξαζηάζεσλ. Σνλίδεη ηε ζεκαληηθφηεηα ηεο ζχλδεζεο ησλ δχν 

αξηζκεηηθψλ ζπζηεκάησλ, ησλ θιαζκάησλ θαη ησλ δεθαδηθψλ, κε ζηφρν ηε δφκεζε 

ηεο έλλνηαο « φηη θαη ηα δπν ζπζηήκαηα εθθξάδνπλ ηηο ίδηεο ηδέεο » (πηινηηθφ 

πξφγξακκα: 98-99). Όπσο έλα θιάζκα, έηζη θαη έλαο δεθαδηθφο αξηζκφο κπνξεί λα 

εξκελεπηεί σο εκβαδφλ ρσξίνπ, σο απνηέιεζκα ηεο πξάμεο ηεο δηαίξεζεο σο 
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πνζνζηφ θαη σο ζεκείν ζηελ αξηζκνγξακκή. Ζ πνηθηιφηεηα ηεο εξκελείαο ησλ 

δεθαδηθψλ θαη ησλ θιαζκάησλ δπζθνιεχνπλ ηε δφκεζε απηήο ηεο αληίιεςεο. Ο 

δηάινγνο ζηελ ηάμε γηα ηε ζρεηηθφηεηα ηνπ κεγέζνπο ησλ δεθαδηθψλ αξηζκψλ κπνξεί 

λα ζπκβάιιεη ζηελ ελλνηνινγηθή θαηαλφεζε ηεο δνκήο ησλ δεθαδηθψλ αξηζκψλ. 

Ζ εηζαγσγή ησλ καζεηψλ ζηε γξαθή θαη ηελ νξνινγία ησλ δεθαδηθψλ γίλεηαη κέζσ 

ηεο ρξήζεο ηνπο ζε πξαγκαηηθά πξνβιήκαηα. Δπδηάθξηην ζηφρν απνηειεί ε 

αλαγλψξηζε ηεο εηδηθήο πεξίπησζεο ησλ δεθαδηθψλ θιαζκάησλ θαη ε κεηαηξνπή ηνπο 

ζε δεθαδηθή κνξθή. Σν πξφγξακκα ππνγξακκίδεη ηε ζχλδεζε δεθαδηθψλ θαη 

θιαζκάησλ κε ζθνπφ ηελ απνηειεζκαηηθή δηδαζθαιία ηεο ζχγθξηζεο θαη 

ηαμηλφκεζεο ησλ δεθαδηθψλ. Τπνζηεξίδεη πσο ε εμνηθείσζή ησλ καζεηψλ κε ηα δχν 

ζπζηήκαηα αξίζκεζεο (δεθαδηθφ, θιαζκαηηθφ) ζπκβάιιεη θαη ζηελ πξνζέγγηζε 

δεθαδηθψλ αξηζκψλ κέζσ γλσζηψλ ζε απηνχο, θπζηθψλ αξηζκψλ. Μηα 

δξαζηεξηφηεηα πνπ εμππεξεηεί ηελ παξαπάλσ ηδέα  είλαη ε εχξεζε δεθαδηθψλ ζε 

ρηιηνζηνκεηξηθφ ραξηί. 

Ζ αξηζκνγξακκή ζπληζηάηαη σο κέζνλ δηδαζθαιίαο ησλ δεθαδηθψλ αξηζκψλ. Ζ 

ελλνηνινγηθή θαηαλφεζε ηεο δνκήο ησλ δεθαδηθψλ ζπκπεξηιακβάλεηαη γξαπηψο 

ζηνπο καζεζηαθνχο ζηφρνπο ηνπ πηινηηθνχ πξνγξάκκαηνο θαη έπεηαη ε δηδαζθαιία 

ησλ πξάμεσλ κε δεθαδηθνχο. Οη καζεηέο εθηεινχλ ηηο πξάμεηο ηεο πξφζζεζεο θαη ηεο 

αθαίξεζεο   κεηαμχ δεθαδηθψλ  θαη κεηαμχ δεθαδηθψλ θαη θπζηθψλ αξηζκψλ. 

Πξνβιέπεηαη θαη ε δηδαζθαιία ησλ πξάμεσλ ηνπ πνιιαπιαζηαζκνχ θαη ηεο δηαίξεζεο 

δεθαδηθψλ κε κνλνςήθηνπο θπζηθνχο.  

χκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηνπ πξνγξάκκαηνο νη ππνινγηζκνί κε δεθαδηθνχο πξέπεη λα 

αλαπηπρζνχλ σο επέθηαζε ηεο θαηαλφεζεο ησλ πξάμεσλ κε θπζηθνχο. Ζ δηδαζθαιία 

ησλ πξάμεσλ δελ είλαη εζηηαζκέλε κφλν ζηελ αιγνξηζκηθή δηαδηθαζία αιιά θαη ζηελ 

αλάπηπμε εθηηκήζεσλ. Οη εθηηκήζεηο απνηεινχλ κηα θαιή αθεηεξία γηα ηνπο 

ππνινγηζκνχο θαη ηνλ έιεγρν ηεο νξζφηεηαο ησλ απνηειεζκάησλ ηνπο. Δπηπιένλ 

δηαδξακαηίδνπλ ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ αλάπηπμε ησλ αιγνξίζκσλ γηα ηνλ 

πνιιαπιαζηαζκφ θαη ηε δηαίξεζε. Σέινο πξνο απνθπγή ηεο ηαχηηζεο ησλ εθηηκήζεσλ 

κε ηνλ αθξηβέο απνηέιεζκα, ηνλίδεηαη ζηνπο καζεηέο πφηε ππάξρεη αλάγθε γηα έλα 

αθξηβέο απνηέιεζκα, δείρλνληαο έηζη ηελ αλαγθαηφηεηα ησλ δεθαδηθψλ. Ο ζπλνιηθφο 

ρξφλνο πνπ δηαηίζεηαη γηα ηε δηδαζθαιία ησλ παξαπάλσ είλαη δεθαηξείο δηδαθηηθέο 

ψξεο. 

Γηα ηελ Δ΄ ηάμε, πξνβιέπεηαη κε ηελ αθφινπζε ζεηξά ε δηδαζθαιία ησλ θιαζκάησλ 

έπεηηα ησλ δεθαδηθψλ θιαζκάησλ θαη ηέινο ησλ δεθαδηθψλ αξηζκψλ. 
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ηνπο ζηφρνπο πνπ αθνξνχλ ηα δεθαδηθά θιάζκαηα πεξηιακβάλεηαη θαη ε κεηαηξνπή 

ηνπο ζηε δεθαδηθή ηνπο αλαπαξάζηαζε. Σαμηλνκνχλ δεθαδηθνχο κε πεξηζζφηεξα απφ 

δχν δεθαδηθά ςεθία θαη θάλνπλ εθηηκήζεηο ζε απνηειέζκαηα πξνβιεκάησλ κε 

δεθαδηθνχο αξηζκνχο. 

Μαζεζηαθφο ζηφρνο ηνπ πηινηηθνχ πξνγξάκκαηνο είλαη θαη ε αλαγλψξηζε φηη θάζε 

δεθαδηθφο κε πεπεξαζκέλα δεθαδηθά ςεθία είλαη έλα θιάζκα. Δπηζεκαίλεηαη πσο 

είλαη ζεκαληηθφ λα αληηιεθζνχλ νη καζεηέο φηη ηα κέξε κηαο πνζφηεηαο ζα 

κπνξνχζαλ λα εθθξαζηνχλ ζε δηαθνξεηηθέο κνξθέο φπσο σο πνζνζηφ, σο 

θιαζκαηηθφ κέξνο, σο δεθαδηθφ κέξνο ή σο θπζηθφο αξηζκφο.  Με ηελ παξαθάησ 

πξνηεηλφκελε δξαζηεξηφηεηα (πηινηηθφ πξφγξακκα: 127, ΑξΓ4),  πξνβάιινληαη 

απηέο νη δηαθνξεηηθέο κνξθέο : «Ζ Διέλε έθηηαμε κεξηθά κπηζθφηα θαη θάιεζε ηα 

μαδέιθηα ηεο γηα λα ηα δνθηκάζνπλ. Ο Γηψξγνο έθαγε ην 15% ηνπ ζπλνιηθνχ αξηζκνχ 

ησλ κπηζθφησλ. Ο Νηθφιαο έθαγε ην 
1

10
 ηνπ ζπλνιηθνχ αξηζκνχ ησλ κπηζθφησλ. Ζ 

Λεκνληά έθαγε ην 0,20 ηνπ ζπλνιηθνχ αξηζκνχ ησλ κπηζθφησλ. Όηαλ ηα μαδέξθηα ηεο 

έθπγαλ είραλ απνκείλεη 33 κπηζθφηα. Πφζα κπηζθφηα έθηηαμε ζπλνιηθά ε Διέλε; 

Αηηηνιφγεζε ηελ άπνςή ζνπ». 

ην ζρνιηθφ εγρεηξίδην δελ ππάξρνπλ ελδεηθηηθέο αζθήζεηο ή δξαζηεξηφηεηεο πνπ λα 

πξνάγνπλ ηελ έθθξαζε κηαο πνζφηεηαο σο δεθαδηθφ κέξνο ή σο θπζηθφ αξηζκφ. Ο 

πξνηεηλφκελνο ρξφλνο είλαη δψδεθα δηδαθηηθέο ψξεο. 

ηελ  Σ΄ ηάμε, ε δηδαζθαιία ηνπ θιάζκαηνο ιεηηνπξγεί σο εθαιηήξην γηα ηελ 

εηζαγσγή ησλ καζεηψλ ζηε κνξθή ηνπ σο πνζνζηφ. Δλδείθλπηαη ε ρξήζε ηεο 

αξηζκνγξακκήο σο κέζν γηα ηελ αλαπαξάζηαζε θαη ζχγθξηζε  θιαζκαηηθψλ, 

δεθαδηθψλ αξηζκψλ θαη πνζνζηψλ.  

ην θεθάιαην ηνπ ζρνιηθνχ βηβιίνπ πνπ ηηηινθνξείηαη «Σν θιάζκα σο αθξηβέο 

πειίθν δηαίξεζεο» εκθαλίδεηαη, γηα πξψηε θνξά, πειίθν κε απεηξνςήθηα  πεξηνδηθή 

δεθαδηθή αλαπαξάζηαζε. Εεηείηαη ε ηνπνζέηεζε ηνπ αξηζκνχ ζηελ αξηζκνγξακκή 

θαη ηίζεηαη ε εξψηεζε: «Μπνξνχκε λα ηνπνζεηήζνπκε ην θιάζκα ζηελ 

αξηζκνγξακκή ρσξίο λα εθηειέζνπκε ηε δηαίξεζε;». Παξαθάησ ην θεθάιαην 

πξαγκαηεχεηαη ηελ κεηαηξνπή θιάζκαηνο ζε δεθαδηθφ αξηζκφ θαη αληίζηξνθα. 

εκεηψλεηαη πσο αλ ε δηαίξεζε δελ δίλεη αθξηβέο πειίθν, ζηακαηάκε εθεί πνπ 

ζέινπκε κε πξνζέγγηζε ζηα δέθαηα, ζηα εθαηνζηά ή ζηα ρηιηνζηά.   

Γηα ηελ ελφηεηα ησλ δεθαδηθψλ, ην πξφγξακκα πξνβιέπεη θαη ζεσξεί ζεκαληηθή ηελ 

αλάπηπμε ζηξαηεγηθψλ λνεξνχ ππνινγηζκνχ πξάμεσλ κε δεθαδηθνχο αξηζκνχο. 
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πγθεθξηκέλα, ε λνεξή πξφζζεζε θαη αθαίξεζε αξηζκψλ πνπ έρνπλ κέρξη δχν 

δεθαδηθά ςεθία απνηειεί καζεζηαθφ ζηφρν. Να ζεκεηψζνπκε πσο ην ζρνιηθφ βηβιίν 

δελ πξνζθέξεη πιηθφ ηέηνηνπ είδνπο. Σνπο λνεξνχο ππνινγηζκνχο αθνινπζεί ε ρξήζε 

αιγνξηζκηθψλ δηαδηθαζηψλ φισλ ησλ πξάμεσλ κε δεθαδηθνχο. ηφρν απνηειεί θαη ε 

εθηίκεζε ηνπ απνηειέζκαηνο κηαο πξάμεο ζηξνγγπινπνηψληαο ζηελ πιεζηέζηεξε 

δχλακε ηνπ δέθα κε αξλεηηθφ εθζέηε. Σέινο επηδηψθεηαη ε ρξήζε ηεο αξηζκνκεραλήο 

γηα ππνινγηζκνχο κε δεθαδηθνχο αξηζκνχο θαη γηα επηβεβαίσζε ησλ εθηηκήζεψλ ηνπο. 

Ζ δηδαζθαιία πξνβιέπεηαη φηη ζα νινθιεξσζεί ζε δεθανρηψ δηδαθηηθέο ψξεο. Ζ 

ζεζηαθή αμία, ε ζχγθξηζε θαη ε δηάηαμε δεθαδηθψλ δελ πξνβιέπεηαη απφ ην λέν 

πξφγξακκα ζπνπδψλ, ελψ ζπκπεξηιακβάλεηαη ζην ζρνιηθφ εγρεηξίδην, πηζαλψο γηαηί 

ζεσξείηαη γλψζε πνπ έρεη θαηαθηεζεί ζε πξνεγνχκελεο ηάμεηο. 

Γηα ηελ Α΄ γπκλαζίνπ ην πηινηηθφ πξφγξακκα νξίδεη ζηφρνπο γηα θπζηθνχο, 

αθέξαηνπο, ξεηνχο κεκνλσκέλα. Ζ δηδαζθαιία ησλ ξεηψλ γίλεηαη σο επέθηαζε ησλ 

αθεξαίσλ ζηνπο ξεηνχο θαη κε έκθαζε ζηελ έλλνηα ηεο ππθλφηεηαο. Ο ρξφλνο 

δηδαζθαιίαο ησλ ξεηψλ θαζνξίδεηαη ζηηο δεθαέμη δηδαθηηθέο ψξεο.   

ηνπο ζηφρνπο πνπ ζέηεη γηα ηνπο ξεηνχο αλήθνπλ, ε αλαγλψξηζε ηνπ θιάζκαηνο σο 

ζεηηθφ ξεηφ θαη παξάιιεια σο κηα αλαπαξάζηαζε ηεο δηαίξεζεο δχν θπζηθψλ θαζψο 

θαη ε αλαγλψξηζε ησλ ηζνδχλακσλ θιαζκάησλ  σο δηαθνξεηηθέο αλαπαξαζηάζεηο ηνπ 

ίδηνπ απνηειέζκαηνο. 

Ζ αξηζκνγξακκή ρξεζηκνπνηείηαη σο κέζν γηα ηελ αλαπαξάζηαζε ησλ ζεηηθψλ ξεηψλ 

θαη πξνζθέξεη ηε δπλαηφηεηα γηα ηελ αηζζεηνπνίεζε ησλ αξλεηηθψλ ξεηψλ. Αθνχ 

νινθιεξσζεί ε εηθφλα ηνπο γηα ηνπο ξεηνχο σο ζχλνιν, ζπγθξίλνπλ θαη δηαηάζζνπλ 

ξεηνχο ζηελ αξηζκνγξακκή θαη γίλεηαη ιφγνο γηα ηελ αξρή ηεο ππθλφηεηαο, ε νπνία 

ραξαθηεξίδεη ην ζχλνιν ησλ ξεηψλ. 

Ζ έλλνηα ηεο απφιπηεο ηηκήο πνπ ζπκπεξηιήθζεθε ζηνπο ζηφρνπο ησλ αθεξαίσλ, 

επεθηείλεηαη θαη ζηνπο ξεηνχο. Σν ίδην γίλεηαη θαη κε ηελ επέθηαζε ησλ πξάμεσλ απφ 

ην ζχλνιν ησλ αθεξαίσλ ζην ζχλνιν ησλ ξεηψλ, εθθξάδνληαο ζπκβνιηθά ηηο 

ηδηφηεηεο ηεο πξφζζεζεο θαη ηνπ πνιιαπιαζηαζκνχ ησλ ξεηψλ. 

ηφρν απνηειεί θαη ε αλαγλψξηζε ησλ αληίζηξνθσλ αξηζκψλ σο ησλ αξηζκψλ κε 

γηλφκελν έλα θαη ησλ αληίζεησλ σο ησλ αξηζκψλ κε άζξνηζκα κεδέλ. Ζ δηαίξεζε σο 

πνιιαπιαζηαζκφο ηνπ αληηζηξφθνπ ηνπ δηαηξέηε θαη ε αθαίξεζε σο ε πξφζζεζε ηνπ 

αληηζέηνπ. 

Ζ δηαηχπσζε θαη ε ρξήζε ηνπ νξηζκνχ ηεο δχλακεο κε βάζε ξεηφ θαη εθζέηε θπζηθφ 

θαη ν πξνζδηνξηζκφο ηνπ πξφζεκνχ ηεο δχλακεο ζχκθσλα κε ηνλ νξηζκφ. Σέινο ν 
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ππνινγηζκφο ζχλζεησλ αξηζκεηηθψλ παξαζηάζεσλ κε ξεηνχο πνπ εκπεξηέρνπλ θαη 

δπλάκεηο ρξεζηκνπνηψληαο ηελ πξνηεξαηφηεηα ησλ πξάμεσλ θαη ε κνληεινπνίεζε 

πξνβιεκάησλ κε ηε ρξήζε πξάμεσλ θαη ησλ ηδηνηήησλ ησλ ξεηψλ. 

ηε Β΄ γπκλαζίνπ, νη ζηφρνη ηνπ λένπ πξνγξάκκαηνο αθνξνχλ ηνπο άξξεηνπο 

αξηζκνχο, ηελ επέθηαζε απφ ηνπο ξεηνχο ζηνπο πξαγκαηηθνχο θαη ηελ έλλνηα ηεο 

ππθλφηεηαο. Ο πξνηεηλφκελνο ρξφλνο δηδαζθαιίαο είλαη νθηψ δηδαθηηθέο ψξεο. 

Οη καζεζηαθνί ζηφρνη ηνπ πηινηηθνχ πξνγξάκκαηνο πξνβάιινληαη κέζσ 

δξαζηεξηνηήησλ πνπ αθνξνχλ ζηε δηαθνξά ηεο δεθαδηθήο αλαπαξάζηαζεο ησλ 

ξεηψλ θαη ησλ άξξεησλ. Αξρηθά νη καζεηέο δηεξεπλνχλ ηηο δεθαδηθέο 

αλαπαξαζηάζεηο ησλ ξεηψλ αξηζκψλ θαη θάλνπλ κεηαηξνπέο απφ ηε κηα κνξθή ζηελ 

άιιε ελψ κέζα απφ δξαζηεξηφηεηεο αλαδεηθλχνληαη ηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά ησλ 

άξξεησλ θαη ηα θνηλά ηνπο ραξαθηεξηζηηθά κε ηνπο ξεηνχο, πνπ απνηεινχλ 

ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ζπλφινπ ησλ πξαγκαηηθψλ αξηζκψλ.  

Ζ αλαγθαηφηεηα θαη ε ρξήζε ηεηξαγσληθψλ ξηδψλ θαη άξξεησλ αξηζκψλ πξνβιέπεηαη 

κέζσ  πξνβιεκάησλ θαη ν ππνινγηζκφο απηψλ γίλεηαη κε ηξείο ηξφπνπο. Με δνθηκέο, 

κε δηαδνρηθέο πξνζεγγίζεηο θαη κε ρξήζε ππνινγηζηή ηζέπεο. 

Μέζσ ηεο δηεξεχλεζεο αξηζκψλ πνπ δελ είλαη ξεηνί αλαγλσξίδνπλ ηνπο άξξεηνπο. Ζ 

ηνπνζέηεζε θαη ε γεσκεηξηθή αλαπαξάζηαζε ζηελ επζεία αξηζκψλ κε κνξθή ξηδηθνχ 

είλαη αθφκα έλαο ζηφρνο ηνπ πξνγξάκκαηνο. Αλαγλσξίδνπλ ην ζχλνιν ησλ 

πξαγκαηηθψλ αξηζκψλ κέζσ ηεο δηεξεχλεζεο ησλ ζρέζεσλ πνπ έρνπλ νη θπζηθνί, νη 

ξεηνί θαη νη άξξεηνη κε ηνπο πξαγκαηηθνχο. 

Ζ επέθηαζε ησλ πξάμεσλ ησλ ξεηψλ θαη ησλ ηδηνηήησλ ηνπο, ζηνπο πξαγκαηηθνχο, 

απνπλέεη ηελ ίδηα θηινζνθία πνπ αλαπηχρζεθε γηα ηελ  επέθηαζε ησλ πξάμεσλ ησλ 

αθεξαίσλ ζηνπο ξεηνχο θαη απνηεινχζε κέξνο ησλ καζεζηαθψλ απνηειεζκάησλ ηεο 

Α΄ γπκλαζίνπ. χκθσλα κε ην πξφγξακκα πξνβιέπεηε ε δηεξεχλεζε ηεο ηδηφηεηαο 

ηεο ππθλφηεηαο ησλ πξαγκαηηθψλ αξηζκψλ (φπσο αλαθ. ζην πηινηηθφ: 52, Αξ8). 

Σέινο νη πξαγκαηηθνί αξηζκνί ρξεζηκνπνηνχληαη ζηελ επίιπζε πξνβιεκάησλ. 

Γηα ηε Γ΄ γπκλαζίνπ ην πηινηηθφ πξφγξακκα νξίδεη ζηφρνπο πνπ αθνξνχλ ηηο 

ηδηφηεηεο ησλ ηεηξαγσληθψλ ξηδψλ θαη ηνπο κεηαζρεκαηηζκνχο κε ηε βνήζεηα απηψλ. 

Δπηδησθφκελα καζεζηαθά απνηειέζκαηα είλαη ε απφδεημε ησλ ηδηνηήησλ ησλ ξηδψλ 

θαη ε ρξήζε ηνπο ζηελ απινπνίεζε παξαζηάζεσλ θαη ζηελ επίιπζε πξνβιεκάησλ. Ο 

ρξφλνο πνπ δηαηίζεηαη είλαη ηξείο δηδαθηηθέο ψξεο. 
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2.2.3 ύγθξηζε ηνπ ηζρύνληνο Πξνγξάκκαηνο πνπδώλ κε ην πηινηηθό 

Πξόγξακκα πνπδώλ. 

Απφ ηελ πεξηγξαθή θαη ζχγθξηζε ησλ πξνγξακκάησλ ζπνπδψλ γηα ηε δεθαδηθή 

αλαπαξάζηαζε ησλ πξαγκαηηθψλ, πξνθχπηνπλ θάπνηεο γεληθέο δηαπηζηψζεηο. 

Φαίλεηαη νη δηαθνξέο πνπ παξνπζηάδνπλ λα είλαη πεξηζζφηεξεο απφ ηηο νκνηφηεηέο 

ηνπο. Ζ ζπγθξηηηθή αλάιπζε πνπ αθνινπζεί επηθεληξψλεηαη ζηηο δηαθνξνπνηήζεηο 

ηνπο, φζνλ αθνξά, ηνπο ζηφρνπο πνπ ζέηνπλ θαη ηνπο ηξφπνπο πνπ πξνηείλνπλ γηα ηελ 

εηζαγσγή ησλ δεθαδηθψλ ζηηο ζρνιηθέο ηάμεηο. 

 

Σα αξηζκεηηθά ππνζχλνια ηνπ ζπλφινπ ησλ πξαγκαηηθψλ αληηκεησπίδνληαη κε 

δηαθνξεηηθφ ηξφπν απφ ηα δχν πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ,. ηνπο ζηφρνπο πνπ νξίδεη ην 

ηζρχνλ πξφγξακκα γηα ηηο Γ΄ θαη Σ΄ ηάμεηο ηνπ δεκνηηθνχ ζπκπεξηιακβάλνληαη 

ζηφρνη γηα θπζηθνχο θαη δεθαδηθνχο καδί ελψ ζην γπκλάζην ε θαηεγνξηνπνίεζε ησλ 

αξηζκεηηθψλ ζπλφισλ παξακέλεη ίδηα, θαζψο νη ζηφρνη νξίδνληαη γηα θπζηθνχο, 

θιάζκαηα, δεθαδηθνχο, ζεηηθνχο θαη αξλεηηθνχο. χκθσλα κε ην πηινηηθφ 

πξφγξακκα, νη ζηφρνη γηα ην δεκνηηθφ επηκεξίδνληαη ζε ζηφρνπο γηα  θπζηθνχο, 

θιαζκαηηθνχο, δεθαδηθνχο θαη αθέξαηνπο  ελψ ζην γπκλάζην γηα θπζηθνχο, αθέξαηνπο 

θαη ξεηνχο θαη πξνβιέπεηαη ε δηεξεχλεζε ησλ ζρέζεσλ κεηαμχ ησλ παξαπάλσ 

ζπλφισλ. Ζ ελλνηνινγηθή θαηαλφεζε ηεο δνκήο ησλ δεθαδηθψλ ζπκπεξηιακβάλεηαη 

γξαπηψο ζηνπο καζεζηαθνχο ζηφρνπο ηνπ πηινηηθνχ, απφ ηε Γ΄ ηάμε δεκνηηθνχ, ελψ 

ζην ηζρχνλ ππνλνείηαη κέζσ δξαζηεξηνηήησλ πνπ πξνάγνπλ ηελ έλλνηα ηεο 

ππθλφηεηαο. 

Ο ηξφπνο εηζαγσγήο ησλ δεθαδηθψλ ζηελ πξσηνβάζκηα εθπαίδεπζε βξίζθεη ζχκθσλα 

ηα δχν πξνγξάκκαηα, θαζψο θαη ζηα δχν νη ζηφρνη αθνξνχλ ηελ αλαγλψξηζε, ηε 

γξαθή θαη ηελ νξνινγία ηνπο κέζα ζε κηα πνηθηιία απφ θαζεκεξηλά πιαίζηα. Όκσο, 

ηα δχν πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ «ζπγθξνχνληαη» σο πξνο ηε ζεηξά δηδαζθαιίαο ησλ 

θιαζκάησλ θαη ησλ δεθαδηθψλ ηνπο αλαπαξαζηάζεσλ.  

χκθσλα κε ην πηινηηθφ πξφγξακκα, ε εηζαγσγή ζηα θιάζκαηα γίλεηαη ζηελ Α΄ 

δεκνηηθνχ θαη ε πξψηε δηαηζζεηηθή επαθή κε ηνπο δεθαδηθνχο αθνινπζεί ηε 

δηδαζθαιία ησλ θιαζκαηηθψλ αξηζκψλ ζηε Β΄ δεκνηηθνχ. Σν ηζρχνλ πξφγξακκα 

πξνβιέπεη, γηα ηε Γ΄ ηάμε ηνπ δεκνηηθνχ, ηελ εηζαγσγή δεθαδηθψλ θαη έπεηηα 

θιαζκαηηθψλ αξηζκψλ. 

χκθσλα κε ην ηζρχνλ πξφγξακκα, ζε θάζε ηάμε,  δηδάζθνληαη πξψηα νη δεθαδηθνί 
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θαη έπεηηα ηα θιάζκαηα ελψ ζην πηινηηθφ αληίζεηα, αθνινπζείηαη ε ηζηνξηθή πνξεία 

εμέιημεο ησλ αξηζκψλ θαζψο ε θαηαλφεζε ησλ θιαζκάησλ ηίζεηαη σο πξνυπφζεζε 

γηα ηελ θαηαλφεζε ησλ δεθαδηθψλ αξηζκψλ.  

Ζ δηδαζθαιία ησλ ππνινγηζκψλ κε δεθαδηθνχο, ζηελ πξσηνβάζκηα εθπαίδεπζε 

δηαθέξεη αλάκεζα ζηα δχν πξνγξάκκαηα. Σν πηινηηθφ, δίλεη έκθαζε ζηε ρξήζε 

ζηξαηεγηθψλ λνεξνχ ππνινγηζκνχ θαη ζηηο εθηηκήζεηο, έλαληη ηνπ ηζρχνληνο πνπ 

πξνζδίδεη βαξχηεηα θπξίσο ζηελ εθκάζεζε κεραληζηηθψλ θαλφλσλ θαη αιγνξίζκσλ 

γηα ηελ εθηέιεζε ησλ πξάμεσλ. 

Οη ζηφρνη πνπ νξίδεη ην πηινηηθφ πξφγξακκα, γηα ηε δηδαζθαιία ησλ πξάμεσλ ζηε 

δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε, δελ πεξηιακβάλνπλ κφλν ηελ εθκάζεζε απηψλ, φπσο 

ζπκβαίλεη κε ην ηζρχνλ πξφγξακκα αιιά ζπλδένληαη σο εμήο: Ζ δηδαζθαιία ησλ 

πξάμεσλ θαη ησλ ηδηνηήησλ ησλ πξαγκαηηθψλ, ζηε Β΄ γπκλαζίνπ, πξνθχπηεη σο 

επέθηαζε ησλ πξάμεσλ θαη ησλ ηδηνηήησλ ησλ ξεηψλ. Οη πξάμεηο κεηαμχ ξεηψλ, ζηελ 

Α΄ γπκλαζίνπ, δηδάζθνληαη σο επέθηαζε ηεο θαηαλφεζεο ησλ πξάμεσλ κε αθεξαίνπο 

πνπ κε ηε ζεηξά ηνπο πξνθχπηεη σο επέθηαζε ηεο θαηαλφεζεο ησλ πξάμεσλ κε 

θπζηθνχο.  

Σν ηζρχνλ πξφγξακκα εζηηάδεη ζηελ επαλάιεςε θαη φρη ζηελ εκβάζπλζε ζην ζχλνιν 

ησλ ξεηψλ. Σν πηινηηθφ πξφγξακκα πξνηείλεη πεξηζζφηεξεο ψξεο γηα ηε ζχλδεζε ηεο 

πξνυπάξρνπζαο γλψζεο κε ην λέν πεδίν δηεξεχλεζεο, πνπ αθνξά ηηο ηδηφηεηεο ηνπ 

ζχλνιν ησλ ξεηψλ, ηε ζρέζε ηνπ κε ηηο θιαζκαηηθέο θαη δεθαδηθέο αλαπαξαζηάζεηο 

απηψλ. Αληίζεηα ην ηζρχνλ πξφγξακκα αθηεξψλεη ηζάμην αξηζκφ δηδαθηηθψλ σξψλ γηα 

ηελ επαλάιεςε θιαζκάησλ, δεθαδηθψλ θαη έπεηηα ξεηψλ. Ζ δεθαδηθή κνξθή ησλ 

ξεηψλ, πνπ εκπεξηέρεηαη ζην ζρνιηθφ εγρεηξίδην ηεο Α΄ γπκλαζίνπ, ζχκθσλα κε ηνλ 

νδεγφ δηδαζθαιίαο γηα ην έηνο 2017-2018 κεηαηίζεηαη ζηελ χιε ηεο επφκελεο ηάμεο. 

Σν πξφγξακκα ζπνπδψλ πξνβιέπεη κία δηδαθηηθή ψξα γηα ηε δηδαζθαιία ηεο 

δεθαδηθήο κνξθήο ησλ ξεηψλ ελψ νη νδεγίεο δηδαζθαιίαο επηά δηδαθηηθέο ψξεο γηα 

ηηο παξαγξάθνπο 7.7 Γεθαδηθή κνξθή ησλ ξεηψλ,7.8 Γπλάκεηο ξεηψλ κε εθζέηε 

θπζηθφ θαη 7.9 Γπλάκεηο θπζηθψλ κε εθζέηε αθέξαην.  

 

Όζνλ αθνξά ηελ έλλνηα ηεο δεθαδηθήο αλαπαξάζηαζεο, ην λέν πξφγξακκα νξίδεη 

ζηφρνπο πνπ ηελ εκπεξηέρνπλ, νη νπνίνη πεγάδνπλ απφ ηηο παξαλνήζεηο πνπ έρεη 

αλαδείμεη ε έξεπλα. Ζ αλαγλψξηζε ελφο δεθαδηθνχ κε πεπεξαζκέλα δεθαδηθά ςεθία, 

σο θιάζκα εκθαλίδεηαη απφ ηελ  Δ΄ ηάμε θαη εκπινπηίδεηαη ζηηο επφκελεο. 
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ην πηινηηθφ πξφγξακκα, ηνλίδεηαη ε ζεκαληηθφηεηα ηεο ζχλδεζεο ησλ δχν 

αξηζκεηηθψλ ζπζηεκάησλ (θιαζκάησλ, δεθαδηθψλ) θαη ε δηαθνξά ηεο δεθαδηθήο 

αλαπαξάζηαζεο ξεηψλ θαη άξξεησλ, φπσο θαη νη κεηαηξνπέο ζηηο πνηθίιεο 

αλαπαξαζηάζεηο ησλ ξεηψλ. Οη δξαζηεξηφηεηεο πνπ πξνηείλεη αλαδεηθλχνπλ ηα 

ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά ξεηψλ θαη άξξεησλ θαζψο θαη ηα θνηλά ραξαθηεξηζηηθά 

ηνπο κε ηνπο πξαγκαηηθνχο εζηηάδνληαο ζηε δεθαδηθή ηνπο αλαπαξάζηαζε.  

ην ηζρχνλ πξφγξακκα, ην νπνίν παξνπζηάδεηαη θαηαθεξκαηηζκέλν γηα θάζε ηάμε 

μερσξηζηά, ε δεθαδηθή αλαπαξάζηαζε δελ θαηέρεη πξσηεχνληα ξφιν ζηε δηδαζθαιία 

ησλ πξαγκαηηθψλ θαη πξνβάιιεηαη σο δηαθνξεηηθή αλαπαξάζηαζε κφλν ησλ 

δεθαδηθψλ θιαζκάησλ θαη φρη ηζνδχλακε κε ηελ θιαζκαηηθή αλαπαξάζηαζε ησλ 

ξεηψλ. ηνπο ζηφρνπο πνπ αθνξνχλ ηελ χιε ηνπ γπκλαζίνπ, ε δεθαδηθή κνξθή ησλ 

ξεηψλ δηδάζθεηαη σο απηφλνκε δηδαθηηθή ελφηεηα ρσξίο λα ζπλδέεηαη κε ηε 

δεθαδηθή κνξθή ησλ άξξεησλ. ηε δηδαζθαιία ησλ άξξεησλ, δελ πεξηιακβάλεηαη ε 

αλαγλψξηζή ηνπο κέζσ ηεο δεθαδηθήο ηνπο αλαπαξάζηαζεο, αιιά δίλεηαη έκθαζε 

ζηνλ νξηζκφ ηνπο θαζψο θαη ζε κηα πνηθηιία παξαδεηγκάησλ κε άξξεηνπο. Σα 

παξαδείγκαηα απηά ζθνπφ έρνπλ ηελ απνθπγή ηεο παξαλφεζεο πσο νη άξξεηνη είλαη 

κφλν ζεηηθέο ή αξλεηηθέο ξίδεο ησλ ξεηψλ. Ζ πιεζψξα ησλ παξαδεηγκάησλ απηψλ 

νδεγεί ζηελ έιιεηςε θαηαλφεζεο ηεο δεθαδηθήο αλαπαξάζηαζεο ησλ άξξεησλ. 

πγθεθξηκέλα ζην ζρνιηθφ βηβιίν θαη ζην ηζρχνλ πξφγξακκα ζπνπδψλ 

παξνπζηάδνληαη νη εμήο άξξεηνη: 1+ 2, -3 2,   
5

 2
, 2,101001000100001…. ηνλ 

ηειεπηαίν άξξεην, ηα ςεθία ηνπ αξηζκνχ επαλαιακβάλνληαη κε έλαλ πξνθαλή 

θαλφλα θαη αλήθεη ζηελ θαηεγνξία ηεο δηαθαλνχο δεθαδηθήο αλαπαξάζηαζεο ησλ 

άξξεησλ. Οη νδεγίεο δηδαζθαιίαο γηα ην έηνο 2017 - 2018 πξνηείλνπλ ηελ θαηαζθεπή 

ηέηνησλ αξηζκψλ ζηελ ηάμε. Με ην παξάδεηγκα απηφ επηρεηξείηαη ε ηαχηηζε ησλ 

άξξεησλ κε ηνπο αζζχκεηξνπο δεθαδηθνχο. Δλδερνκέλσο ηα πξνβιήκαηα πνπ 

αληηκεησπίδνπλ νη καζεηέο κε ηηο αδηαθαλείο δεθαδηθέο αλαπαξαζηάζεηο ησλ 

άξξεησλ λα πεγάδνπλ απφ ηελ επηθέληξσζή θπξίσο ζηηο δηαθαλείο δεθαδηθέο 

αλαπαξαζηάζεηο ηνπο.  

ην ζρνιηθφ βηβιίν ηεο Β΄ γπκλαζίνπ θαηαγξάθεηαη ην εμήο ζπκπέξαζκα: «ν αξηζκφο 

 2  δελ κπνξεί λα γξαθηεί σο ξεηφο ή δεθαδηθφο κε γλσζηά ςεθία. Τπάξρνπλ θαη 

άιινη άξξεηνη αξηζκνί εθηφο απφ ηηο ξίδεο  ξεηψλ αξηζκψλ, φπσο π.ρ. ν π». ην ίδην 

βηβιίν ζηελ ελφηεηα «Μήθνο θχθινπ» αλαθέξεηαη φηη: «ν π είλαη άξξεηνο δειαδή 

δεθαδηθφο κε άπεηξα ςεθία, ηα ςεθία ηνπ δελ πξνθχπηνπλ απφ κηα ζπγθεθξηκέλε 
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δηαδηθαζία» (ζει. 187). Ζ παξαπάλσ έθθξαζε ιαλζαζκέλα κπνξεί λα νδεγήζεη ηνλ 

αλαγλψζηε ζην ζπκπέξαζκα φηη αλ ηα ςεθία ελφο απεηξνςήθηνπ πξνθχπηνπλ απφ κηα 

ζπγθεθξηκέλε δηαδηθαζία, φπσο είλαη ε πεξίπησζε ησλ αζχκκεηξσλ δεθαδηθψλ
6
 ηφηε 

ν αξηζκφο είλαη ξεηφο.  

Κνηλνί ζηφρνη ησλ πξνγξακκάησλ είλαη ε έκθαζε ζηε δηάηαμε θαη ζηελ 

αλαπαξάζηαζή  ησλ πξαγκαηηθψλ αξηζκψλ ζηελ επζεία θαζψο θαη ε ρξήζε ηνπο ζηελ 

επίιπζε πξνβιεκάησλ. Ακθφηεξα ηα δχν πξνγξάκκαηα επηζεκαίλνπλ ηε δηάθξηζε 

κεηαμχ αξξήηνπ θαη ηεο ξεηήο πξνζέγγηζήο ηνπ. 

Σέινο, ε αίζζεζε ηνπ αξηζκνχ εκπινπηίδεηαη ζεκαληηθά ζην λέν πξφγξακκα ζην 

νπνίν πξνζηίζεληαη λένη ζηφρνη γηα ηε δηδαζθαιία ησλ δεθαδηθψλ φπσο, γηα 

παξάδεηγκα, γίλεηαη δηεχξπλζε ηεο ηζνδπλακίαο θιαζκαηηθψλ θαη δεθαδηθψλ 

αλαπαξαζηάζεσλ ησλ ξεηψλ, θαη δίλεηαη κεγαιχηεξε έκθαζε ζηε ρξήζε ηεο 

δεθαδηθήο αλαπαξάζηαζεο σο ραξαθηεξηζηηθφ γλψξηζκα δηαρσξηζκνχ ξεηψλ θαη 

άξξεησλ. Σν λέν πξφγξακκα αθνινπζεί ηηο εμειίμεηο ηεο έξεπλαο γηα ηε δηδαζθαιία 

ηεο δεθαδηθήο αλαπαξάζηαζεο ζηελ εθπαίδεπζε θαζψο ιακβάλεη ππφςε ηα επξήκαηα 

πνπ αθνξνχλ πξνβιήκαηα θαη παξαλνήζεηο ησλ καζεηψλ ζηε δηδαζθαιία ησλ 

πξαγκαηηθψλ θαη ζηηο πνηθίιεο αλαπαξαζηάζεηο ηνπο. Οη νδεγίεο δηδαζθαιίαο γηα ην 

έηνο 2017-2018 ζεκεηψλνπλ αξθεηέο ηξνπνπνηήζεηο ζην ηζρχνλ πξφγξακκα 

εζηηάδνληαο ζε επξήκαηα ηεο επηζηεκνληθήο έξεπλαο ρσξίο φκσο λα πεξηιακβάλνπλ 

αιιαγέο ζηε δηδαζθαιία ησλ πξαγκαηηθψλ πνπ αθνξνχλ ζηελ έλλνηα ηεο δεθαδηθήο 

αλαπαξάζηαζεο.  

 

Οη Fauvel & van Maanen (1997) επηζεκαίλνπλ ηελ πξφηαζε πνιιψλ εξεπλεηψλ γηα 

ηε ζπγθξφηεζε κηαο νκάδαο εξγαζίαο απνηεινχκελε απφ ηζηνξηθνχο ησλ 

καζεκαηηθψλ, ζρεδηαζηέο αλαιπηηθψλ πξνγξακκάησλ θαη εθπαηδεπηηθνχο φισλ ησλ 

βαζκίδσλ, κε ζηφρν ηελ επεμεξγαζία ελφο πιαηζίνπ γηα ηελ ελζσκάησζε ηεο ηζηνξίαο 

ησλ καζεκαηηθψλ ζηε καζεκαηηθή εθπαίδεπζε. Ζ ρξήζε ηεο ηζηνξίαο ησλ 

καζεκαηηθψλ θαη κειέηε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηάο ηεο ζηε δηδαζθαιία θαη ηε 

κάζεζε ησλ καζεκαηηθψλ απαηηεί ζπζηεκαηηθή πξνζέγγηζε, νπνία ζα βαζίδεηαη ζηε 

κεζνδηθή ζπλεξγαζία κεηαμχ εθπαηδεπηηθψλ θαη ηζηνξηθψλ (Furinghetti, 1997: 55). Ζ 

παηδαγσγηθή ρξήζε ηεο ηζηνξίαο πξνθχπηεη απφ ηε ζχλδεζε ηεο  ηζηνξηθήο γλψζεο 

                                                           
6
 Βλζπε το ευρετήριο ειδικήσ ορολογίασ ςτο παράρτημα τησ διπλωματικήσ. 
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πνπ θαηέρνπκε κε ηελ ηδέα ηεο δεκηνπξγηθήο ζρεδίαζεο θαη αλάπηπμεο 

δξαζηεξηνηήησλ γηα ηελ αίζνπζα δηδαζθαιίαο κε απψηεξν ζθνπφ ηε βειηίσζε ηεο 

αλάπηπμεο ηεο καζεκαηηθήο ζθέςεο (Furinghetti & Radford, 2002: 24). 

 

2.3 πκπεξάζκαηα. 

χκθσλα κε ηα πξνβιήκαηα πνπ αλαδεηθλχεη ε έξεπλα θαη κε ην λέν πξφγξακκα 

ζπνπδψλ ηνπ γπκλαζίνπ, πξνθχπηεη ε αλάγθε φρη  κφλν γηα επαλάιεςε αιιά θαη γηα 

εκβάζπλζε ζηηο πνιιαπιέο αλαπαξαζηάζεηο ησλ πξαγκαηηθψλ αξηζκψλ. Ζ ηάζε ησλ 

καζεηψλ λα κεηαηξέπνπλ φια ηα θιάζκαηα ζε δεθαδηθή κνξθή απνηειεί 

ραξαθηεξηζηηθφ ηεο δηδαζθαιίαο ζηελ πξσηνβάζκηα εθπαίδεπζε. Όηαλ φκσο 

εηζάγεηαη ε έλλνηα ηνπ ξεηνχ αξηζκνχ, ε ηάζε απηή κπνξεί λα πξνθαιέζεη πιεζψξα 

παξαλνήζεσλ. Οη καζεηέο ζεσξνχλ πσο άιινη αξηζκνί είλαη νη ξεηνί, άιινη ηα 

θιάζκαηα θαη άιινη νη δεθαδηθνί. Ζ παξαλφεζε απηή κπνξεί λα αληηκεησπηζηεί κε 

αθνξκή ηελ εηζαγσγή ησλ άξξεησλ θαη ησλ πξαγκαηηθψλ - ζηε Β΄ γπκλαζίνπ – ψζηε 

λα απνθηήζνπλ κηα θαιχηεξε εηθφλα γηα ηηο πνιιαπιέο αλαπαξαζηάζεηο ηνπο. 

Παξφια απηά νη παξαλνήζεηο παξαηεξνχληαη θαη ζηηο επφκελεο ηάμεηο κε απνηέιεζκα 

λα δεκηνπξγείηαη ε αλάγθε εκβάζπλζεο ζηελ Α΄ ιπθείνπ. Σν πξφγξακκα ζπνπδψλ 

αλαγλσξίδεη ηα πξνβιήκαηα απηά θαη πξνηείλεη λα δνζεί έκθαζε ζηε δηάθξηζε ησλ 

ξεηψλ απφ ηνπο άξξεηνπο κε ρξήζε θαηάιιεισλ παξαδεηγκάησλ.  

Απφ ηε ζθνπηά ηεο ηζηνξίαο, ε πνξεία εθκάζεζεο ησλ θιαζκάησλ θαη ηεο δεθαδηθήο 

ηνπο αλαπαξάζηαζεο ζηελ εθπαίδεπζε αθνινπζεί ηελ αληίζεηε αθξηβψο πνξεία απφ 

εθείλε πνπ καο απνθαιχπηεη ε ηζηνξηθή εμέιημε ηεο έλλνηαο ηνπ αξηζκνχ. Πψο ε 

ηζηνξηθή εμέιημε ηεο έλλνηαο ηεο δεθαδηθήο αλαπαξάζηαζεο κπνξεί λα θσηίζεη ηηο 

δπζθνιίεο πνπ αληηκεησπίδνπλ καζεηέο θαη θαζεγεηέο ζε απηφ ην ζέκα; Μπνξεί λα 

ραξηνγξαθήζεη ηελ πνξεία δηδαζθαιίαο γηα ηελ θαιχηεξε θαηαλφεζε ηεο έλλνηαο; 

 

Πξόγξακκα πνπδώλ Μαζεκαηηθώλ Α΄ ηάμεο Γεληθνύ Λπθείνπ & Οδεγίεο 

Δθπαηδεπηηθνύ 2018-2019. 

χκθσλα κε ην Πξφγξακκα πνπδψλ Μαζεκαηηθψλ Α΄ ηάμεο Γεληθνχ Λπθείνπ θαη 

ηηο νδεγίεο δηδαζθαιίαο ηνπ Ηλζηηηνχηνπ Δθπαηδεπηηθήο Πνιηηηθήο γηα ην έηνο 2018-

2019
 
ε δηδαζθαιία ησλ πξαγκαηηθψλ αξηζκψλ επηθεληξψλεηαη ζηελ επαλάιεςε αιιά 

θαη ζηελ εκβάζπλζε ησλ ηδηνηήησλ ηνπ ζπλφινπ ησλ πξαγκαηηθψλ αξηζκψλ κε ζηφρν 

ηελ θαηαλφεζε ηεο δνκήο ηνπ.  
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Σν δεχηεξν θεθάιαην ηνπ ζρνιηθνχ εγρεηξηδίνπ ηεο Άιγεβξαο πνπ ηηηινθνξείηαη «Οη 

πξαγκαηηθνί Αξηζκνί» απνηειείηαη απφ ηηο ελφηεηεο §2.1 Οη Πξάμεηο θαη νη Ηδηφηεηέο 

ηνπο, §2.2 Γηάηαμε Πξαγκαηηθψλ Αξηζκψλ, §2.3 Απφιπηε Σηκή Πξαγκαηηθψλ 

Αξηζκψλ, §2.4 Ρίδεο Πξαγκαηηθψλ Αξηζκψλ. 

Σν Πξφγξακκα ζπνπδψλ νξίδεη δεθαηέζζεξηο δηδαθηηθέο ψξεο γηα ηε δηδαζθαιία ηνπ 

θεθαιαίνπ «Οη πξαγκαηηθνί Αξηζκνί» . πγθεθξηκέλα, πέληε ψξεο γηα ηηο πξάμεηο θαη 

ηηο ηδηφηεηεο ησλ πξαγκαηηθψλ αξηζκψλ, ηέζζεξηο ψξεο γηα ηε δηάηαμε, ηξείο ψξεο γηα 

ηελ απφιπηε ηηκή θαη δχν ψξεο γηα ηηο ξίδεο πξαγκαηηθψλ αξηζκψλ. ηηο νδεγίεο 

δηδαζθαιίαο 2018-2019 πξνηείλεηαη λα δηαηεζνχλ δεθαελλέα δηδαθηηθέο ψξεο γηα ηε 

δηδαζθαιία ηνπ ίδηνπ θεθαιαίνπ. Απφ ην ζχλνιν ησλ παξαπάλσ σξψλ, πέληε ψξεο 

αθηεξψλνληαη γηα ηηο πξάμεηο θαη ηηο ηδηφηεηεο ησλ πξαγκαηηθψλ αξηζκψλ, πέληε ψξεο 

γηα ηε δηάηαμε, έμη ψξεο γηα ηελ απφιπηε ηηκή θαη ηξείο ψξεο γηα ηηο ξίδεο 

πξαγκαηηθψλ αξηζκψλ. ηελ παξνχζα κειέηε ζα εζηηάζνπκε ζηνπο ζηφρνπο πνπ 

αθνξνχλ ηηο ελφηεηεο §2.1, §2.2. 

Γηα ηελ ελφηεηα §2.1, ην Πξφγξακκα πνπδψλ γηα ηελ Α΄ Λπθείνπ πεξηιακβάλεη ηε 

δηάθξηζε ξεηψλ θαη άξξεησλ κέζα απφ ηηο δηάθνξεο αλαπαξαζηάζεηο ηνπο θαζψο θαη 

ηελ ηαμηλφκεζε αξηζκψλ ζηα βαζηθά ππνζχλνια ησλ πξαγκαηηθψλ αξηζκψλ. 

Παξαηεξνχκε φηη ην ζρνιηθφ βηβιίν – ζηελ ίδηα ελφηεηα  - δελ πεξηέρεη άζθεζε πνπ 

λα πξνάγεη ηελ επίηεπμε ηνπ παξαπάλσ ζηφρνπ. Δλδεηθηηθή δξαζηεξηφηεηα ζεσξείηαη 

ε απφδεημε φηη ν αξηζκφο  2 είλαη άξξεηνο, κε ηελ κέζνδν ηεο απαγσγήο ζε άηνπν 

(εηο άηνπνλ απαγσγή), ε νπνία πεξηιακβάλεηαη θαη ζηηο εθαξκνγέο ηνπ ζρνιηθνχ 

βηβιίνπ (ζει.51). Οη νδεγίεο δηδαζθαιίαο ζπκπιεξψλνπλ θαη ηε ρξήζε ηνπ 

αληηπαξαδείγκαηνο γηα ηελ απφξξηςε ηνπ ηζρπξηζκνχ: α
2
=β

2
 ⇒ α = β.   

εκεηψλνπκε φηη ζην εηζαγσγηθφ θεθάιαην ηεο Άιγεβξαο, ζηελ ελφηεηα §Δ2 χλνια, 

ππάξρεη δξαζηεξηφηεηα πνπ αθνξά ζηελ ηαμηλφκεζε αξηζκψλ ζηα βαζηθά ππνζχλνια 

ησλ πξαγκαηηθψλ αξηζκψλ θαη ζπγθεθξηκέλα ησλ αξηζκψλ πνπ βξίζθνληαη ζηνλ 

παξαθάησ πίλαθα.  

-3,5 0  10 −
13

5
 

π 2,3 20

5
  100 -5 

Όκνηα δξαζηεξηφηεηα πξνηείλεη θαη ην πξφγξακκα ζπνπδψλ. Ζ δηάθξηζε ησλ 

πξαγκαηηθψλ αξηζκψλ δελ γίλεηαη ζχκθσλα κε ηε δεθαδηθή ηνπο αλαπαξάζηαζε αιιά 

θπξίσο κε βάζε ησλ νξηζκφ ησλ ξεηψλ θαη ησλ άξξεησλ αξηζκψλ. Ζ πνηθηιία ησλ 
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παξαδεηγκάησλ είλαη εζηηαζκέλε ζηελ πεξηνδηθφηεηα θαη δελ ππάξρεη παξάδεηγκα 

πνπ λα αλαδεηθλχεη ηελ αζπκκεηξία ησλ άξξεησλ αξηζκψλ.  

πλερίδνληαο κε ηνπο ζηφρνπο πνπ αθνξνχλ ζηελ ελφηεηα §2.1, ην πξφγξακκα νξίδεη  

ηε δηεξεχλεζε ησλ ηδηνηήησλ ησλ πξάμεσλ ησλ πξαγκαηηθψλ αξηζκψλ, ηελ 

θαηαλφεζε ηεο ηζνδπλακίαο θαη ηεο ζπλεπαγσγήο θαη ηελ εθαξκνγή απνδεηθηηθψλ 

κεζφδσλ. Σφζν ην ζρνιηθφ εγρεηξίδην φζν θαη ην Πξφγξακκα πνπδψλ εζηηάδνπλ 

ζηνλ αιγεβξηθφ ινγηζκφ ελψ νη νδεγίεο δηδαζθαιίαο επηζεκαίλνπλ φηη δελ είλαη 

απηφο ν θχξηνο ζηφρνο ηνπ θεθαιαίνπ.  

χκθσλα κε ηηο νδεγίεο δηδαζθαιίαο πξέπεη λα δνζεί έκθαζε ζηε δηάθξηζε ησλ 

ξεηψλ απφ ηνπο άξξεηνπο κε ρξήζε θαηάιιεισλ παξαδεηγκάησλ, φπσο νη 

αξηζκνί  
4

3
  , 1.333…, 1.010101…, 1.1010010001…, θαζψο θαη ζηελ ηαμηλφκεζε 

αξηζκψλ ζηα βαζηθά ππνζχλνια ησλ πξαγκαηηθψλ αξηζκψλ (φπσο 
4

2
, 

 3

5
, 

𝜋

6
, 1.333 

θ.ά.). Σα παξαπάλσ παξαδείγκαηα, ζεσξνχληαη θαηάιιεια γηα ρξήζε ζην εξψηεκα: 

«ην άζξνηζκα θαη ην γηλφκελν δχν ξεηψλ ή δχν άξξεησλ ή ξεηνχ θαη άξξεηνπ είλαη 

ξεηφο ή άξξεηνο;». Ζ πξφηαζε απηή ζπλαληάηαη θαη ζηηο εξσηήζεηο θαηαλφεζεο ηνπ 

ζρνιηθνχ εγρεηξηδίνπ  (ζει76).  

ηηο νδεγίεο δηδαζθαιίαο, ππνγξακκίδεηε φηη νη δπζθνιίεο δηάθξηζεο ξεηψλ θαη 

άξξεησλ θαζψο θαη ε ηαμηλφκεζε ησλ πξαγκαηηθψλ ζηα βαζηθά ηνπο ππνζχλνια 

επεξεάδνληαη απφ ηηο πνηθίιεο δηαθνξεηηθέο αλαπαξαζηάζεηο ησλ πξαγκαηηθψλ.  

Όζνλ αθνξά ηνλ αιγεβξηθφ ινγηζκφ, ν νδεγίεο πξνηείλνπλ, ε θαηαλφεζε θαη ε 

δηεξεχλεζε ησλ ηδηνηήησλ ησλ πξάμεσλ λα γίλεη κε ηε βνήζεηα ηεο ιεθηηθήο 

δηαηχπσζεο ησλ ηδηνηήησλ ελψ ε αλαγλψξηζε ηεο ζεκαζίαο ηεο ηζνδπλακίαο, ηεο 

ζπλεπαγσγήο θαη ησλ ζπλδέζκσλ «ή» θαη «θαη» λα γίλεη κε ηδηαίηεξε έκθαζε ζηηο 

ηδηφηεηεο: α·β=0 ↔ α=0 ή β=0, α·β≠0 ↔ α≠0 θαη β≠0. 

ην ζρνιηθφ εγρεηξίδην δίλεηαη ν νξηζκφο ξεηψλ θαη άξξεησλ θαη νξίδεηαη ε δεθαδηθή 

αλαπαξάζηαζε ησλ ξεηψλ. πγθεθξηκέλα θαηαγξάθεηαη ην ζπκπέξαζκα: «Μπνξνχκε 

λα πνχκε φηη νη ξεηνί αξηζκνί απνηεινχληαη απφ ηνπο δεθαδηθνχο θαη ηνπο 

πεξηνδηθνχο δεθαδηθνχο αξηζκνχο». Όζνλ αθνξά ηνπο άξξεηνπο, παξνπζηάδεηαη ε 

ηζνδπλακία ηνπ νξηζκνχ ηνπο σο κε ξεηψλ ρσξίο φκσο λα δηαηππψλεηαη κε ζαθήλεηα 

ε δεθαδηθή ηνπο αλαπαξάζηαζε. Ζ έθθξαζε «Τπάξρνπλ φκσο θαη αξηζκνί πνπ δελ 

κπνξνχλ λα πάξνπλ ηελ  κνξθή 
 α  

β
 , φπνπ α, β αθέξαηνη κε β ≠ 0 (ή κε άιια ιφγηα δελ 

κπνξνχλ λα γξαθηνχλ νχηε σο δεθαδηθνί νχηε σο πεξηνδηθνί δεθαδηθνί). Οη αξηζκνί 
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απηνί ιέγνληαη άξξεηνη αξηζκνί.» Ζ παξαπάλσ έθθξαζε εκπνδίδεη ηελ θαηαλφεζε 

ηεο δηαθαλνχο ή αδηαθαλνχο δεθαδηθήο αλαπαξάζηαζεο ησλ  άξξεησλ. 

ην ζεκείν απηφ λα ζεκεηψζνπκε φηη ην πξφγξακκα ζπνπδψλ δελ αλαθέξεη ηε 

δεθαδηθή αλαπαξάζηαζε ξεηψλ θαη άξξεησλ κε ζηφρν ηε δηάθξηζε ησλ δχν βαζηθψλ 

ζπλφισλ πνπ δνκνχλ ην ζχλνιν ησλ πξαγκαηηθψλ αξηζκψλ. Οη νδεγίεο γηα ηε 

δηδαζθαιία πξνηείλνπλ κηα πνηθηιία παξαδεηγκάησλ ξεηψλ θαη άξξεησλ αξηζκψλ, ηα 

νπνία ελδείθλπληαη γηα ηελ θαηαλφεζε ηεο δεθαδηθήο αλαπαξάζηαζεο. Μεηαμχ 

απηψλ πεξηέρνληαη θαη άξξεηνη κε δηαθαλείο δεθαδηθέο αλαπαξαζηάζεηο. 

Γηα ηελ ελφηεηα  §2.2, νη ζηφρνη πνπ ζέηεη ην πξφγξακκα ζπνπδψλ είλαη ε δηεξεχλεζε 

ηεο έλλνηα ηεο ππθλφηεηαο θαη ηεο δηαδνρηθφηεηαο ζηα βαζηθά ππνζχλνια ησλ 

πξαγκαηηθψλ. Ζ αλαπαξάζηαζε ζπλφισλ ζηνλ άμνλα ησλ πξαγκαηηθψλ αξηζκψλ θαη 

ε δηεξεχλεζε νκνηνηήησλ θαη δηαθνξψλ κεηαμχ ησλ ηδηνηήησλ ηεο ηζφηεηαο θαη ηεο 

αληζφηεηαο. 

Οη νδεγίεο δηδαζθαιίαο γηα ην έηνο 2018-2019 επηζεκαίλνπλ ηελ δπζθνιία  

θαηαλφεζεο ηεο ππθλφηεηαο ησλ ξεηψλ ιφγσ ηεο πξνυπάξρνπζαο γλψζεο γηα ηε 

δηαδνρηθφηεηα ησλ αθεξαίσλ. Πξνηείλεηαη λα δνζεί έκθαζε ζηε δηεξεχλεζε ηεο 

έλλνηαο ηεο ππθλφηεηαο θαη ηεο δηαδνρηθφηεηαο ζηα βαζηθά ππνζχλνια ησλ 

πξαγκαηηθψλ αξηζκψλ (πξνηείλεηαη ε δξαζηεξηφηεηα Γ.9 ηνπ ΑΠ) θαζψο θαη ζηηο 

νκνηφηεηεο θαη δηαθνξέο ησλ ηδηνηήησλ ηεο ηζφηεηαο θαη ηεο αληζφηεηαο, κε έκθαζε 

ζηηο ηζνδπλακίεο: α
2
+β

2
=0 ↔ α=0 θαη β=0, ελψ α

2
+β

2
>0 ↔ α≠0 ή β≠0. 

Πξφγξακκα πνπδψλ θαη νδεγίεο δηδαζθαιίαο πξνηείλνπλ ηελ παξαθάησ 

δξαζηεξηφηεηα γηα ηελ εκπέδσζε ηεο ελφηεηαο §2.2 (δξαζηεξηφηεηα Γ.9 ηνπ ΑΠ): 

«Να απαληήζεηε ζηηο παξαθάησ εξσηήζεηο, αηηηνινγψληαο ηνλ ηζρπξηζκφ ζαο.  

α) Πφζνη αξηζκνί ππάξρνπλ αλάκεζα ζην 
3

8
 θαη ην 

5

8
 ;  

β) Τπάξρεη αξηζκφο αλάκεζα ζηνλ 1,2 θαη ζηνλ 1,3; Αλ λαη, γξάςηε έλαλ.  

γ) Τπάξρεη πξαγκαηηθφο αξηζκφο α κεγαιχηεξνο ηνπ 
5

8
 κε ηελ ηδηφηεηα: «αλάκεζα 

ζηνλ 
5

8
  θαη ηνλ α λα κελ ππάξρεη άιινο αξηζκφο»;  

δ) Τπάξρεη ν κηθξφηεξνο ζεηηθφο πξαγκαηηθφο αξηζκφο; Αλ λαη, πνηνο είλαη απηφο;  

ε) Τπάξρεη ν επφκελνο πξαγκαηηθφο αξηζκφο ηνπ 24,1; Αλ λαη, πνηνο είλαη απηφο; 

ζη) Μπνξείηε λα βξείηε έλαλ αξηζκφ αλάκεζα ζηνλ 0,99… θαη ζηνλ 1;. Αλάκεζα ζηνλ 

0,899… θαη ζηνλ 0,9; Ση παξαηεξείηε; ». 
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Σν δήηεκα ηεο δηδαθηηθήο πξαγκάηεπζεο ησλ πξαγκαηηθψλ αξηζκψλ θαη ηεο 

δεθαδηθήο ηνπο αλαπαξάζηαζεο απαζρνιεί κεγάιν εχξνο ηεο πξσηνβάζκηαο θαη 

δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο. πλαληάηαη ζηα πξνγξάκκαηα πνπδψλ απφ ηε Γ‘ ηάμε 

ηνπ δεκνηηθνχ έσο θαη ηελ  Α΄ ηάμε ηνπ Λπθείνπ. Οη πνιιαπιέο αλαπαξαζηάζεηο ησλ 

πξαγκαηηθψλ θαη  θπξίσο νη αδηαθαλείο δεθαδηθέο αλαπαξαζηάζεηο ηνπο απνηεινχλ 

πξφβιεκα γηα ηνπο πεξηζζφηεξνπο καζεηέο. Οη νδεγίεο δηδαζθαιίαο ηνπ Ηλζηηηνχηνπ 

Δθπαηδεπηηθήο Πνιηηηθήο επηζεκαίλνπλ ηα πξνβιήκαηα απηά θαη πξνηείλνπλ ηξφπνπο 

αληηκεηψπηζήο ηνπο. Παξφια απηά ηα Πξνγξάκκαηα πνπδψλ θαη ηα ζρνιηθά βηβιία 

δελ παξέρνπλ ηθαλνπνηεηηθφ εθπαηδεπηηθφ πιηθφ πνπ αθνξά ζηε δεθαδηθή 

αλαπαξάζηαζε ησλ πξαγκαηηθψλ θαη δελ δηαηππψλνπλ κε ζαθήλεηα ηηο βαζηθέο 

δηαθνξέο πνπ παξνπζηάδνπλ ξεηνί θαη άξξεηνη ζηελ δεθαδηθή ηνπο κνξθή. Δζηηάδνπλ 

ζηνλ νξηζκφ ησλ άξξεησλ σο κε ξεηψλ θαη παξαγθσλίδνπλ ηε ρξήζε ηεο δεθαδηθήο 

αλαπαξάζηαζεο σο κέζν γηα ηελ αλαγλψξηζε ελφο πξαγκαηηθνχ αξηζκνχ. 

Αλαπφθεπθηα παξακέλνπλ θελά θαη παξαλνήζεηο πνπ αθνξνχλ ηε δεθαδηθή 

αλαπαξάζηαζε ησλ πξαγκαηηθψλ θαζψο ζηελ Α΄ Λπθείνπ δελ γίλεηαη νπζηαζηηθή 

εκβάζπλζε αιιά κφλν επαλάιεςε ηεο ππάξρνπζαο γλψζεο ηνπ γπκλαζίνπ. Γελ 

πξνβιέπεηαη ν ζαθήο νξηζκφο (πνπ δελ επηδέρεηαη παξεξκελείεο) γηα ηελ δεθαδηθή 

αλαπαξάζηαζε ησλ άξξεησλ αιιά πξνθχπηεη σο ζπκπέξαζκα απφ ηνλ νξηζκφ ηεο 

δεθαδηθήο αλαπαξάζηαζεο ησλ ξεηψλ θαη ε αληίιεςή ησλ καζεηψλ γηα απηή ηελ 

αλαπαξάζηαζε  βαζίδεηαη ζε επηιεγκέλα παξαδείγκαηα άξξεησλ.  
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Κεθάιαην III : Μηα αλάιπζε γηα ηε ζρέζε ηεο Ηζηνξίαο ησλ 

Μαζεκαηηθώλ κε ηα δεηήκαηα δηδαζθαιίαο θαη κάζεζεο. 

 

ην παξφλ θεθάιαην παξνπζηάδνληαη νη ιφγνη γηα ηνπο νπνίνπο - ζχκθσλα κε ηε 

βηβιηνγξαθία - ππνζηεξίδεηαη ε ρξήζε ηεο ηζηνξίαο ησλ καζεκαηηθψλ ζηελ 

εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία θαη παξαηίζεληαη νη ηξφπνη κε ηνπο νπνίνπο ε ηζηνξία κπνξεί 

ζηελ πξάμε λα ελζσκαησζεί σο δηδαθηηθφ εξγαιείν. 

 

3.1 Ο ξόινο ηεο Ηζηνξίαο ησλ Μαζεκαηηθώλ - Δπηρεηξήκαηα γηα ηε ρξήζε ηεο 

ζηελ καζεκαηηθή εθπαίδεπζε. 

Σα πξνβιήκαηα πνπ αλαδεηθλχνπλ νη έξεπλεο κπνξεί λα νθείινληαη ζηηο αληηιήςεηο 

ησλ καζεηψλ, ζηελ θαηάξηηζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη λα πεγάδνπλ απφ ηηο επηινγέο 

ησλ αλαιπηηθψλ πξνγξακκάησλ ζπνπδψλ, ηηο νδεγίεο δηδαζθαιίαο θαζψο θαη ηνλ 

ηξφπν δηδαζθαιίαο. Σα ιάζε ησλ καζεηψλ κπνξεί λα νθείινληαη ζε έιιεηςε γλψζεο 

αιιά δελ είλαη ιίγεο νη θνξέο πνπ ε χπαξμε γλψζεο, πξνθαιεί παξαλνήζεηο γηα κηα 

έλλνηα πνπ είλαη πνιπδηάζηαηε θαη ε ζχιιεςή ηεο επηβάιιεη ζπλδπαζηηθή ζθέςε θαη 

αλαζεψξεζε ηνπ κέρξη ηφηε γλσζηνχ πιαηζίνπ. Ζ παξαηήξεζε δπζθνιηψλ θαη 

εκπνδίσλ πνπ εκθαλίδνληαη ζηελ ηζηνξία επαλεκθαλίδνληαη θαη ζηελ ηάμε 

(Thomaidis, et al., 2007: 179; Farmaki, et al., 2007; Vasco, 1995). Σν εξψηεκα είλαη 

«Μπνξεί ε ηζηνξία λα ζπκβάιιεη ζεηηθά ζηελ ειαρηζηνπνίεζε απηψλ ησλ 

πξνβιεκάησλ θαη πνηα είλαη ηα εθπαηδεπηηθά νθέιε πνπ επηηπγράλνληαη κέζσ ηεο 

ρξήζεο ηεο ηζηνξίαο ησλ καζεκαηηθψλ;» 

Πνιινί εξεπλεηέο, αζρνιήζεθαλ κε ην ξφιν ηεο ηζηνξίαο ησλ καζεκαηηθψλ θαη 

νξηζκέλνη  επηθεληξψζεθαλ θαη ζηελ ελζσκάησζή ηεο ζηελ καζεκαηηθή εθπαίδεπζε, 

παξαζέηνληαο επηρεηξήκαηα ππέξ ηεο ρξήζεο ηεο (Σzanakis θαη Arcavi, 2000: 202). 

Τπάξρνπλ βέβαηα θαη εθείλνη πνπ ζηέθνληαη θξηηηθά απέλαληη ζε απηή ηελ αληίιεςε, 

εθθξάδνληαο ηα αληεπηρεηξήκαηά ηνπο (Σzanakis & Arcavi, 2000: 203).  

χκθσλα κε ηνπο Σzanakis θαη Arcavi (2000: 203-207) ππάξρνπλ 17 ζέκαηα πνπ 

αλαδχνληαη απφ ηελ βηβιηνγξαθηθή αλαζθφπεζε θαη επηρεηξεκαηνινγνχλ ππέξ  ηεο 

ελζσκάησζεο ηεο ηζηνξίαο ζηελ καζεκαηηθή εθπαίδεπζε. Σα ζέκαηα απηά ηα 

ηαμηλνκνχλ ζηνπο αθφινπζνπο "θχξηνπο ηνκείο": 

α) Ζ κάζεζε ησλ καζεκαηηθψλ. 
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β) Ζ θχζε ησλ καζεκαηηθψλ θαη ηεο καζεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο. 

γ) Σν δηδαθηηθφ ππφβαζξν ησλ εθπαηδεπηηθψλ.  

δ) Ζ ζπλαηζζεκαηηθή πξνδηάζεζε απέλαληη ζηα καζεκαηηθά. 

ε) Ζ πνιηηηζκηθή δηάζηαζε ησλ καζεκαηηθψλ. 

 

Θα αλαθέξνπκε ελδεηθηηθά, θάπνηα απφ ηα επηρεηξήκαηα ηνπ θάζε ηνκέα: 

(α) Ζ εθκάζεζε ησλ καζεκαηηθψλ. 

Οη έλλνηεο, νη δνκέο θαη νη ηδέεο ζπλδένληαη κε ηνπο ιφγνπο, ηα αίηηα θαη ηα 

θαηλφκελα πνπ ηηο δεκηνχξγεζαλ θαη κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ σο πεγέο γηα 

πηζαλνχο ηξφπνπο παξνπζίαζεο ελφο καζεκαηηθνχ αληηθεηκέλνπ. Ζ ηζηνξία 

ζρεηίδεηαη κε ηνλ ηξφπν εμέιημεο κηαο έλλνηαο, ηηο δηαθνξεηηθέο πξνζεγγίζεηο ησλ 

καζεκαηηθψλ ζην παξειζφλ, ηηο δπζθνιίεο ηνπο, ηε καζεκαηηθή δεκηνπξγηθφηεηά 

ηνπο, κέρξη ην ζηάδην ηεο ηππνπνίεζεο (Arcavi, Bruckheimer & Ben-Zvi, 1987: 18). 

χκθσλα κε ηνλ  Fauvel (1991: 4), ε ηζηνξηθή παξνπζίαζε ηνπ ηξφπνπ αλάπηπμεο 

ησλ ελλνηψλ, βνεζά ηελ θαηαλφεζή ηνπο. ε απηφ ην πιαίζην, νη ηζηνξηθά 

εκπλεπζκέλεο αζθήζεηο κπνξνχλ λα δηεγείξνπλ ην ελδηαθέξνλ ηνπ καζεηή θαζψο θαη 

λα ιεηηνπξγήζνπλ σο γέθπξα αλάκεζα ζηα καζεκαηηθά θαη ζε άιια επηζηεκνληθά 

πεδία. 

(β) Ζ θχζε ησλ καζεκαηηθψλ θαη ηεο καζεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο. 

ε ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ηε θχζε ησλ καζεκαηηθψλ, νη εξεπλεηέο ππνζηεξίδνπλ φηη 

ηα καζεκαηηθά εμειίζζνληαη σο πξνο ηελ κνξθή θαη ην πεξηερφκελφ ηνπο. Έλα 

παξάδεηγκα ηεο εμέιημεο ηεο κνξθήο ησλ καζεκαηηθψλ είλαη ε ζεκεηνγξαθία ηνπο. Ζ 

ηζηνξία βνεζά ηνπο καζεηέο λα θαηαλνήζνπλ ηφζν ηα ηζηνξηθά πξνβιήκαηα, φζν θαη 

ηε καζεκαηηθή ζπκβνιηθή γιψζζα κηαο δεδνκέλεο πεξηφδνπ, λα ηελ ζπγθξίλνπλ κε 

ηε ζχγρξνλε θαη λα δηεμάγνπλ ζπκπεξάζκαηα γηα ηα πιενλεθηήκαηα θαη ηα 

κεηνλεθηήκαηα ησλ δηαθφξσλ ζεκεηνγξαθηψλ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ θαηά θαηξνχο. 

Όπσο ζεκεηψλεη ν  Fauvel, J. (1991: 4), ε ζχγθξηζε ηνπ αξραίνπ θαη ηνπ ζχγρξνλνπ 

είλαη εθείλε πνπ θαζηεξψλεη ηελ αμία ησλ ζχγρξνλσλ ηερληθψλ. 

Δπηπιένλ, ν Liu (2003: 416) θαη ν Fauvel (1991: 4) ππνζηεξίδνπλ, πσο ηα εκπφδηα 

θαη νη δπζθνιίεο πνπ εκθαλίζηεθαλ ζην παξειζφλ, κπνξνχλ λα εμεγήζνπλ ηηο 

δπζθνιίεο πνπ αληηκεησπίδνπλ ζήκεξα νη καζεηέο θαη λα βνεζήζνπλ ζηελ αλάπηπμε 

ηεο καζεκαηηθήο ζθέςεο.  

(γ) Σν δηδαθηηθφ ππφβαζξν ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη ην παηδαγσγηθφ ηνπο ξεπεξηφξην. 
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Όζνλ αθνξά ηε δηαδηθαζία ηεο δηδαθηηθήο πξάμεο, ε ηζηνξηθή εμέιημε κηαο έλλνηαο 

κπνξεί λα βνεζήζεη ηνπο εθπαηδεπηηθνχο λα πξνζδηνξίζνπλ ηα θίλεηξα εηζαγσγήο ηεο 

έλλνηαο θαη ην απνηέιεζκα ηεο ζηαδηαθήο εμέιημεο, ηηο δπζθνιίεο πνπ εκθαλίζηεθαλ 

ζηελ ηζηνξία θαη κπνξνχλ λα επαλεκθαληζηνχλ ζηελ ηάμε, λα εκπλεχζεη ηνπο 

δηδάζθνληεο, λα ηνπο βνεζήζεη λα εκπινπηίζνπλ ηα παξαδείγκαηα θαη ηηο 

ελαιιαθηηθέο πξνζεγγίζεηο γηα ην εθάζηνηε δηδαθηηθφ δήηεκα, λα αληιήζνπλ πιηθφ 

απφ πξσηφηππεο ηζηνξηθέο πεγέο. Ο Fauvel, J. (1991: 6) επηζεκαίλεη ηελ πξνζνρή πνπ 

πξέπεη λα δνζεί φζνλ αθνξά ηελ ειηθία θαη ην εχξνο ησλ ηθαλνηήησλ ησλ καζεηψλ 

πνπ εκπιέθνληαη ζηηο δξαζηεξηφηεηεο. Με απηή ηελ έλλνηα, ε ηζηνξία ησλ 

καζεκαηηθψλ κπνξεί λα βνεζήζεη ηνλ θαζεγεηή λα ζπλεηδεηνπνηήζεη ηα 

πιενλεθηήκαηα θαη ηα κεηνλεθηήκαηα ηεο παξνπζίαζεο ελφο ζέκαηνο ζε έλα 

ζπγθεθξηκέλν επίπεδν εθπαίδεπζεο (Tzanakis & Arcavi 2000: 206, Arcavi in Ransom 

1991: 11, Tzanakis 1996: 97, Hong 1998: 1, Rodriguez 1998: 4-5).  

Ζ ηζηνξία ησλ καζεκαηηθψλ κπνξεί λα δηαδξακαηίζεη έλαλ ηδηαίηεξα ζεκαληηθφ ξφιν 

ζηελ εθπαίδεπζε ησλ κειινληηθψλ εθπαηδεπηηθψλ, αιιά θαη ησλ εθπαηδεπηηθψλ πνπ 

παξαθνινπζνχλ πξνγξάκκαηα ελδνυπεξεζηαθήο επηκφξθσζεο (Fauvel & van 

Maanen 1997: 256). χκθσλα κε ηνλ Liu (2003: 416), ε ηζηνξία κπνξεί λα 

απνηειέζεη γηα  ηνπο εθπαηδεπηηθνχο έλαλ νδεγφ γηα ηε δηδαζθαιία ηνπο θαη κπνξεί 

λα πξνζθέξεη (Fauvel, J.,1991: 4) ζέκαηα δηεπηζηεκνληθήο θαη δηαζεκαηηθήο 

ζπλεξγαζίαο. 

χκθσλα κε έλα επίζεκν έγγξαθν ηνπ Βξεηαληθνχ Τπνπξγείνπ Παηδείαο πνπ  

αλαθέξεη ν Fauvel, J. (1991: 3):  

Ο δάζθαινο πνπ γλσξίδεη ειάρηζηα ηελ Ηζηνξία ησλ Μαζεκαηηθψλ είλαη 

ηθαλφο λα δηδάζθεη κεκνλσκέλα ηερληθέο, αλεμάξηεηεο είηε απφ ηα 

πξνβιήκαηα θαη ηηο ηδέεο πνπ ηηο δεκηνχξγεζαλ είηε απφ ηηο πεξαηηέξσ 

εμειίμεηο πνπ γελλήζεθαλ απφ απηέο. Ζ γλψζε ησλ επηρεηξεκάησλ θαη ησλ 

δηαθσληψλ αλάκεζα ζε ζπνπδαίνπο καζεκαηηθνχο κπνξεί λα πξνθαιέζεη πγηή 

ζθεπηηθηζκφ θαη ζπδήηεζε ζηελ ηάμε θαη λα νδεγήζεη ζε πην ζηαζεξή 

πξφζιεςε ησλ βαζηθψλ ελλνηψλ.  Έλα απφ ηα ζεκαληηθφηεξα πιενλεθηήκαηα 

πνπ παξέρεη ε ηζηνξηθή γλψζε ζηνλ δάζθαιν, είλαη φηη ηνπ δίλεη ηε 

δπλαηφηεηα λα αμηνινγεί ζχγρξνλεο θαηαζηάζεηο ζηε βάζε 

παιαηφηεξσλ. Δίλαη ζεκαληηθφ λα κεηαθέξνπκε ζηνπο καζεηέο ηε γλψζε φηη 

πνιιά απφ απηά πνπ δηδάζθνληαη ζήκεξα σο ηειηθφ πξντφλ ήηαλ απνηέιεζκα 

αηψλσλ αλαδήηεζεο ή έληνλεο αληηπαξάζεζεο. Σα καζεκαηηθά κπνξνχλ λα 
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δηδαρζνχλ ζσζηά κφλν ζε έλα ηζηνξηθφ πιαίζην (Ministry of Education, 

1958). 

(δ) Ζ ζπλαηζζεκαηηθή πξνδηάζεζε πξνο ηα καζεκαηηθά. 

Ζ ηζηνξία κπνξεί λα εληζρχζεη ηε ζπλαηζζεκαηηθή πξνδηάζεζε ησλ καζεηψλ γηα ηα 

Μαζεκαηηθά. Μπνξεί λα θάλεη ηα καζεκαηηθά λα θαληάδνπλ ιηγφηεξν απσζεηηθά 

αθφκα θαη λα αιιάμεη ηηο αληηιήςεηο ησλ καζεηψλ γηα απηά, λα δηαηεξήζεη ην 

ελδηαθέξνλ θαη ηνλ ελζνπζηαζκφ θαζψο βνεζά ζηελ αχμεζε ηνπ θηλήηξνπ γηα 

κάζεζε (Fauvel,1991: 4). Ζ ηζηνξία θαίλεηαη λα είλαη θπζηθφ κέζν γηα ηελ 

ελζάξξπλζε απηνχ ηνπ ζπλαηζζήκαηνο, αθνχ "ε ηζηνξία ησλ καζεκαηηθψλ είλαη κηα 

πινχζηα πεγή  παξαδεηγκάησλ πνπ δείρλεη ηξφπνπο κε ηνπο νπνίνπο νη πξνεγνχκελεο 

γεληέο έρνπλ πεηξακαηηζηεί θαη αλαθάιπςαλ ηελ αλάγθε γηα επηζήκσο 

αλαγλσξηζκέλεο καζεκαηηθέο δνκέο". (Arcavi, Bruckheimer & Ben-Zvi, 1987: 18). 

Έηζη νη καζεηέο ζα ζπλεηδεηνπνηνχλ φηη δελ είλαη νη κφλνη πνπ αληηκεησπίδνπλ 

ηέηνηνπ είδνπο πξνβιήκαηα, θαη δελ ζα απνζαξξχλνληαη απφ ηα ιάζε ηνπο (Fauvel, 

1991: 4). 

(ε) Ζ εθηίκεζε ησλ καζεκαηηθψλ σο πνιηηηζκηθήο πξνζθνξάο. 

Σα καζεκαηηθά δελ είλαη έλα άθακπην δνκεκέλν ζχζηεκα απνηειεζκάησλ, αιιά κηα 

ζπλερψο εμειηζζφκελε αλζξψπηλε πλεπκαηηθή δηαδηθαζία, ζηελά ζπλδεδεκέλε κε 

άιιεο επηζηήκεο, ηνλ πνιηηηζκφ θαη ηελ θνηλσλία (Rickey 1996: 252, Ernest 1996: 

238, Maanen 1991: 47). 

Οη καζεηέο ζα πξέπεη λα αλαπηχμνπλ ηηο γλψζεηο ηνπο θαη λα θαηαλνήζνπλ ηνπο 

ηξφπνπο κε ηνπο νπνίνπο νη επηζηεκνληθέο ηδέεο αιιάδνπλ δηαρξνληθά θαη πψο ε θχζε 

απηψλ ησλ ηδεψλ θαη ησλ ρξήζεσλ ηνπο επεξεάδνληαη απφ ηα θνηλσληθά, εζηθά, 

πλεπκαηηθά θαη πνιηηηζκηθά πιαίζηα κέζα ζηα νπνία αλαπηχζζνληαη (Science in the 

National Curriculum, 1989,  Fauvel, 1991:4). 

Μηα ηζηνξηθή δηάζηαζε ζηελ εθκάζεζε ησλ καζεκαηηθψλ βνεζά λα αλαδείμνπκε δχν 

αληίζεηεο αληηιήςεηο κε δηαιεθηηθφ ηξφπν. Σν έλα είλαη φηη νη καζεκαηηθέο εμειίμεηο 

ιακβάλνπλ ρψξα κέζα ζε πνιηηηζηηθά πιαίζηα. Ζ αληίζεζε ζε απηφ είλαη ε 

ζπλεηδεηνπνίεζε φηη φιεο νη αλζξψπηλεο θνπιηνχξεο έρνπλ δεκηνπξγήζεη 

καζεκαηηθέο εμειίμεηο νη νπνίεο είλαη ηψξα ε θιεξνλνκηά φισλ. απηφ ζπλεπψο δξα 

ελάληηα ζε κηα ζηελή εζλνθεληξηθή άπνςε κέζα ζην εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα. (Fauvel 

& van Maanen, 1997: 256) 
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Οη Liu (2003) θαη Fauvel (1991) ζεκεηψλνπλ πσο ε ηζηνξία απνθαιχπηεη ηηο 

αλζξσπηζηηθέο πηπρέο ηεο καζεκαηηθήο γλψζεο θαη ζχκθσλα κε ηνλ δεχηεξν, ε 

ηζηνξία  βνεζά ζηελ εξκελεία ηνπ  ξφινπ ησλ καζεκαηηθψλ ζηελ θνηλσλία θαζψο θαη 

ζηελ αλάπηπμε κηαο πνιππνιηηηζκηθήο πξνζέγγηζεο. Όπσο ηα ιάζε εμερφλησλ 

πξνζσπηθνηήησλ ζηε δηάξθεηα ηεο Ηζηνξίαο, απνηεινχλ αλαπφζπαζην θνκκάηη ζηελ 

εμέιημε ησλ καζεκαηηθψλ ελλνηψλ, έηζη θαη ηα ιάζε ησλ καζεηψλ απνηεινχλ 

αλαπφζπαζην θνκκάηη ζηελ εμέιημε ηεο έξεπλαο πνπ επηθεληξψλεηαη ζηε δηδαζθαιία 

θαη κάζεζε καζεκαηηθψλ ελλνηψλ. Απφ απηή ηε ζθνπηά ε ηζηνξία παξέρεη επθαηξίεο 

γηα έξεπλεο (Fauvel, 1991: 4). Οινθιεξψλνληαο ηελ αλαζθφπεζε γηα ην ξφιν ηεο 

ηζηνξίαο ζηελ καζεκαηηθή εθπαίδεπζε, ζα παξαζέζνπκε ηελ ηδέα, ηνπ Γεξκαλνχ 

βηνιφγνπ Ernst Haeckel‘s (1834–1919): «Ζ νληνγέλεζε αλαθεθαιαηψλεη ηε 

θπινγέλεζε», ηελ νπνία ρξεζηκνπνίεζε ν Felix Klein (1939) γηα ηε δηδαθηηθή ρξήζε 

ηεο ηζηνξίαο ησλ καζεκαηηθψλ σο εμήο : H «γελεηηθή αξρή» ε νπνία εθθξάδεη ην 

ζεκειηψδε βηνγελεηηθφ λφκν ιέεη φηη «ε νληνγελεηηθή εμέιημε είλαη κηα ζπληφκεπκέλε 

επαλάιεςε ηεο θπινγελεηηθήο εμέιημεο». χκθσλα κε ηελ άπνςε απηή, έλαο 

καζεηήο γηα λα κάζεη, πξέπεη λα αληηκεησπίζεη ηνπο ίδηνπο πξνβιεκαηηζκνχο πνπ 

αληηκεηψπηζαλ νη καζεκαηηθνί ηνπ παξειζφληνο θαη λα βαδίζεη ζηηο ίδηεο δηαδξνκέο 

πνπ αθνινχζεζαλ ηα ίδηα ηα καζεκαηηθά θαηά ηελ εμέιημή ηνπο (Furinghetti & 

Radford, 2002: 634). Ωζηφζν, δελ ζεκαίλεη νχηε φηη ππάξρεη κηα κνλαδηθή 

ζπγθεθξηκέλε παξνπζίαζε ελφο ζέκαηνο πνπ αθνινπζεί αθξηβψο ηελ ζπλήζσο 

πεξίπινθε ηζηνξηθή εμέιημε, νχηε φηη ε κάζεζε ησλ καζεκαηηθψλ ζα πξέπεη λα 

θαζνδεγείηαη απφ ηελ έθθξαζε: «Ζ νληνγέλεζε αλαθεθαιαηψλεη ηε «θπινγέλεζε» 

(Fauvel 1991: 3-4, Sierpinska 1994: 122, Rogers 1998:52). 

Φπζηθά ζηε δηδαζθαιία δελ είλαη δπλαηφ λα δηαηξέμεη θαλείο φια ηα ζηάδηα ηεο 

εμέιημεο, γηαηί ν αληηθεηκεληθφο ζθνπφο δελ είλαη λα δηδάμνπκε ηελ Ηζηνξία ησλ 

Μαζεκαηηθψλ, αιιά ηε ζχγρξνλε επηζηεκνληθή αληίιεςε γηα ηα Μαζεκαηηθά. Ζ 

γλψζε φκσο ηεο ηζηνξηθήο εμέιημεο είλαη απαξαίηεηε γηα λα αλαπαξαζηήζνπκε ηε 

δηαδηθαζία αλαθάιπςεο κηαο έλλνηαο ή κεζφδσλ, κε κέζα πξνζαξκνζκέλα ζηηο 

γλψζεηο ησλ καζεηψλ θαη λα νδεγεζνχκε έηζη, βαζκηαία θαη θπζηνινγηθά, ζην 

ζεκεξηλφ επίπεδν αθαίξεζεο θαη γελίθεπζεο (Θσκατδεο, 1985: 19-20). 

Μέζα ζηα πιαίζηα ηεο ειιεληθήο καζεκαηηθήο εθπαίδεπζεο, εδψ θαη αξθεηά ρξφληα 

έρεη αξρίζεη λα θαιιηεξγείηαη ν πξνβιεκαηηζκφο γηα ηελ  αμηνπνίεζε ηεο Ηζηνξία ησλ 

καζεκαηηθψλ θαη ηε ρξεζηκνπνίεζή ηεο ζαλ έλα ηζρπξφ κεζνδνινγηθφ εξγαιείν, 

ηφζν ζηελ νξγάλσζε ηεο δηδαζθαιίαο φζν θαη ηελ επηκφξθσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ 
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(Θσκαΐδεο θαη Καζηάλεο, 1987: 82). Αλαγλσξίδεηαη ν ζεηηθφο ξφινο ηεο ρσξίο λα 

ππάξρεη θάπνηα κεζνδηθή θαη ζπλνιηθή πξφηαζε γηα ζπζηεκαηηθή αμηνπνίεζε ηεο 

ζηε δηδαζθαιία (Θσκαΐδεο θαη Καζηάλεο, 1987: 78). Αληίζεηα ππάξρνπλ ρψξεο, 

φπσο π.ρ. ε Γαλία, ζηηο νπνίεο ε ηζηνξία ησλ καζεκαηηθψλ απνηειεί κέξνο ηνπ 

επίζεκνπ πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο. 

χκθσλα κε ηνλ Fauvel (1991: 4), ε ηζηνξηθή εμέιημε βνεζά ζηνλ εκπινπηηζκφ ησλ 

ζεκάησλ ζηα πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ. Ζ πξνζπάζεηα πνπ έγηλε πξνο ηελ θαηεχζπλζε 

απηή, κέζσ ησλ ηζηνξηθψλ ζεκεησκάησλ πνπ πξνζηέζεθαλ ζηα ζρνιηθά βηβιία, 

δείρλεη αλαπνηειεζκαηηθή, θαζψο ηα αλαιπηηθά πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ δελ 

πξνβιέπνπλ ηξφπνπο ζχλδεζεο ησλ ζεκεησκάησλ κε ηελ αληίζηνηρε καζεκαηηθή 

γλψζε θαη έηζη ηα ζεκεηψκαηα κνηάδνπλ απνθνκκέλα απφ ηε δνκή ηεο χιεο θαη δελ 

θαηέρνπλ εληζρπηηθφ ξφιν ζηε δηαδηθαζία ηεο κάζεζεο.  

Δίλαη ζεκαληηθφ λα πξνρσξήζνπκε πέξα απφ απηφ ην ζηάδην, λα ην πάξνπκε σο 

δεδνκέλν, πξνο ην παξφλ, φηη ε ρξήζε ηεο ηζηνξίαο είλαη απνηειεζκαηηθή - γηα 

πνιινχο ιφγνπο - θαη λα δείμνπκε  πψο κπνξεί λα ελζσκαησζεί ζε νξηζκέλεο 

δξαζηεξηφηεηεο ζηελ ηάμε, πψο κπνξεί λα θαηαζηήζεη επθνιφηεξε ηε δηδαζθαιία 

δηαθφξσλ ελλνηψλ θαη κεζφδσλ,  πψο ε επηπιένλ εξγαζία πνπ κπνξεί λα ρξεηαζηεί 

αξρηθά έρεη κηα καθξνπξφζεζκε απφδνζε γηα ηε βειηίσζε ηεο επίηεπμεο ησλ ζηφρσλ 

ζην πιαίζην ηεο δηδαθηέαο χιεο ησλ καζεκαηηθψλ (Fauvel, 1991: 4). 

 

3.2 Οη ηξόπνη αμηνπνίεζεο ηεο Ηζηνξίαο ησλ Μαζεκαηηθώλ ζηελ καζεκαηηθή       

εθπαίδεπζε. 

Αθνχ εμεηάζακε ην ξφιν ηεο ηζηνξίαο ζηα ζεσξεηηθά δεηήκαηα πνπ αθνξνχλ ηε 

κάζεζε ησλ Μαζεκαηηθψλ, ζα αλαδεηήζνπκε ηνπο ηξφπνπο αμηνπνίεζήο ηεο ζηε 

δηδαθηηθή πξάμε. Έηζη ην εξψηεκα πνπ ζα καο απαζρνιήζεη ζε απηή ηελ ελφηεηα 

είλαη ην εμήο : «Πνηα ε αμηνπνίεζε ηεο ηζηνξίαο ησλ καζεκαηηθψλ ζηελ καζεκαηηθή 

εθπαίδεπζε;».  

Απφ ηελ αμηνπνίεζε ηεο ηζηνξίαο ζηε δηδαζθαιία ησλ καζεκαηηθψλ πξνθχπηνπλ 

εθπαηδεπηηθά νθέιε πνπ αθνξνχλ ηελ κάζεζε θαη ηε δηδαζθαιία θαζψο θαη άιινπο 

ηνκείο (Σzanakis & Arcavi, 2000: 203-207). Ζ κάζεζε ησλ καζεκαηηθψλ απνθηά 

άιιε δηάζηαζε θαζψο ν ηξφπνο πξνζέγγηζεο ελφο ζέκαηνο κπνξεί λα βαζηζηεί φρη 

κφλν ζηηο έλλνηεο θαη ηηο δνκέο αιιά θαη ζηνπο ιφγνπο θαη ζηα αίηηα πνπ ηηο 
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δεκηνχξγεζαλ. Έηζη ε καζεκαηηθή γλψζε δελ πξνθχπηεη μαθληθά εθφζνλ ε ηζηνξία 

είλαη κέξνο ηεο (Liu, 2003: 416). Δδξάδνληαο ηελ άπνςε καο ζηελ παξαπάλσ 

παξαδνρή, πξνηείλνπκε ε δηδαζθαιία ηεο δεθαδηθήο αλαπαξάζηαζεο ησλ 

πξαγκαηηθψλ αξηζκψλ λα γίλεη κε βάζε ηελ ηζηνξηθή ηνπο εμέιημε.  

ηνπο καζεηέο ηνπ δεκνηηθνχ, καζεζηαθά σθέιηκν ζα είλαη, ην «πέξαζκα» απφ ηα 

θιάζκαηα ζηνπο δεθαδηθνχο λα πξνθχςεη σο αλαγθαηφηεηα δηαρείξηζεο πνιχπινθσλ 

ππνινγηζκψλ. Ζ εηζαγσγή ησλ δεθαδηθψλ λα γίλεηαη φηαλ νη καζεηέο πιένλ εθηεινχλ 

πξάμεηο κε θιάζκαηα θαη νη δπζθνιίεο πνπ πξνθχπηνπλ  πεγάδνπλ απφ ηελ δηαρείξηζε 

πνιπςήθησλ αξηζκψλ.  

Αλ ε γλψζε ησλ δεθαδηθψλ ζπλδεζεί κε ηελ αηηία δεκηνπξγίαο ηνπο, νη ζχγρξνλνί 

καζεηέο, ζα πάςνπλ λα αληηκεησπίδνπλ, θιάζκαηα θαη δεθαδηθνχο, σο δχν μέλα 

ππνζχλνια. Αμηνπνηψληαο ηελ ηζηνξία ησλ δεθαδηθψλ θαη αληιψληαο πιηθφ απφ ην 

έξγν ηνπ Simon Stevin, ηελ «Γεθάηε», δίλνπκε ζηνπο καζεηέο ηελ επθαηξία λα 

κάζνπλ φηη νη δεθαδηθνί θαη θιάζκαηα είλαη νη ίδηνη αξηζκνί πνπ εκθαλίδνληαη κε 

δηαθνξεηηθή ζεκεηνγξαθία. Όπσο έλα θιάζκα, έηζη θαη έλαο δεθαδηθφο αξηζκφο 

κπνξεί λα εξκελεπηεί σο εκβαδφλ ρσξίνπ, ππνζχλνιν, απνηέιεζκα ηεο πξάμεο ηεο 

δηαίξεζεο θαη σο ζεκείν ζηελ αξηζκνγξακκή. Φπζηθφ επαθφινπζν ζα είλαη λα κελ 

ζθέθηνληαη δηαθνξεηηθά γηα ηε δνκή ησλ δεθαδηθψλ θαη ηε δνκή ησλ θιαζκάησλ θαη 

λα ζπλεηδεηνπνηήζνπλ φηη ηα δχν ζχλνια ηαπηίδνληαη.   

Σα πξνβιήκαηα θαη ε επίιπζε ησλ πξνβιεκάησλ βξίζθνληαη ζηνλ ππξήλα ηεο 

ηζηνξηθήο αλάπηπμεο ησλ καζεκαηηθψλ θαη απνηεινχλ κέξνο ηνπ πιηθνχ πνπ κπνξεί 

λα ρξεζηκνπνηεζεί ζηε δηδαθηηθή πξάμε (Swetz, 2000: 65). Πξφβιεκα γηα ηνπο 

Ππζαγφξεηνχο απνηεινχζε ν ππνινγηζκφο ηεο ππνηείλνπζαο νξζνγσλίνπ ηζνζθεινχο 

ηξηγψλνπ κε κήθνο θαζέησλ πιεπξψλ ίζσλ κε ηελ κνλάδα. Οη Ππζαγφξεηνη 

παξαηήξεζαλ φηη ν αξηζκφο απηφο δελ κπνξεί λα γξαθηεί κε ηελ κνξθή θιάζκαηνο. 

Απηφ απνηέιεζε θαη ηελ αθνξκή γηα ηελ αλαθάιπςε ησλ άξξεησλ αξηζκψλ.  

Ζ εηζαγσγή ησλ άξξεησλ ζηε δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε κπνξεί λα επηηεπρηεί κε 

ηελ αμηνπνίεζε ηνπ παξαπάλσ ηζηνξηθνχ πξνβιήκαηνο. Μία απφ ηηο κεγαιχηεξεο 

αλαθαιχςεηο ηεο αξραηφηεηαο, ζα θεληξίζεη ην ελδηαθέξνλ θαη ζα ιεηηνπξγήζεη σο 

θίλεηξν γηα αλάπηπμε επνηθνδνκεηηθήο ζθέςεο. Ζ πξφηεξε γλψζε ησλ καζεηψλ γηα 

ηνπο ξεηνχο δελ ζα αξθεί γηα ηελ επίιπζε ηνπ παξαπάλσ πξνβιήκαηνο. ηελ 

πξνζπάζεηα ηνπο λα ππνινγίζνπλ ηνλ δεηνχκελν αξηζκφ, ζα πξαγκαηνπνηήζνπλ ξεηέο 
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πξνζεγγίζεηο πνπ ζα είλαη καζεζηαθά σθέιηκεο. Όκσο ε πξνζέγγηζε ελφο αξηζκνχ 

δελ ζα αξθεί γηα λα αληαπεμέιζνπλ ζην πξφβιεκα θαη αλαπφθεπθηα, ηα δεθαδηθά 

ςεθία ησλ αξηζκψλ πνπ πξνζεγγίδνπλ ηνλ δεηνχκελν, ζα ππνλννχλ ηελ ηδέα ηεο 

αδηαθάλεηαο. Ζ ππφλνηα ηεο απξνζδηφξηζηεο δεθαδηθήο αλαπαξάζηαζεο ζε 

ζπλδπαζκφ κε ηε γλψζε ηεο δεθαδηθήο αλαπαξάζηαζεο ησλ ξεηψλ ζα δεκηνπξγήζεη 

ηελ αλάγθε χπαξμεο ελφο λένπ γηα ηνπο καζεηέο ζπλφινπ αξηζκψλ. Γηα ηελ 

ελλνηνινγηθή θαηαλφεζε ησλ άξξεησλ δελ αξθεί ν νξηζκφο ηνπο σο κε ξεηφο αιιά 

θαη ε ζχλδεζε κε ηε δεθαδηθή ηνπ αλαπαξάζηαζε.  

Ζ κεηάβαζε απφ ην ζχλνιν ησλ ξεηψλ ζην ζχλνιν ησλ πξαγκαηηθψλ αξηζκψλ 

πξνζθξνχεη ζε εγγελείο δπζθνιίεο πνπ ζπλδένληαη κε ηε θχζε ησλ άξξεησλ αξηζκψλ.  

Ο Brousseau ζεσξεί φηη ηα επηζηεκνινγηθά εκπφδηα δελ γίλεηαη αιιά θαη δελ ζα 

έπξεπε λα αγλννχληαη επεηδή απνηεινχλ νπζηαζηηθφ κέξνο ηεο λέαο γλψζεο, ε νπνία 

δηδάζθεηαη, αιιά o ίδηνο επηρεηξεκαηνινγεί ελάληηα ζηελ αλαπαξαγσγή κέζα ζηελ 

ηάμε ησλ ηζηνξηθψλ θαηαζηάζεσλ πνπ νδήγεζαλ ηνπο καζεκαηηθνχο ζην λα 

μεπεξάζνπλ απηά ηα εκπφδηα (Brousseau, 1983: 178). Ζ πηζαλή άξζε ησλ δπζθνιηψλ 

απηψλ ζηελ αίζνπζα δηδαζθαιίαο κπνξεί λα ππνζηεξηρηεί κε ηε δηδαθηηθή 

αμηνπνίεζε θαηάιιεισλ ηζηνξηθψλ πξνβιεκάησλ (Κφζπβαο, 2018).  

Σν πφξηζκα ηεο εζληθήο επηηξνπήο ησλ Ζ.ΠΑ.(1923) γηα ηηο απαηηήζεηο ησλ 

Μαζεκαηηθψλ πνπ είρε αληηθείκελν ηελ αλαδηνξγάλσζε ησλ καζεκαηηθψλ ζηε 

δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε ζε ηκήκα ηνπ θεηκέλνπ ηνπ αλαθέξεη:  

«πκβνπιεχνπκε ηνπο δαζθάινπο λα κάζνπλ ηα θαζνξηζηηθά γεγνλφηα ηεο 

Ηζηνξίαο ησλ Μαζεκαηηθψλ θαη λα κάζνπλ φηη ηα καζεκαηηθά αλαπηχρζεθαλ 

σο απάληεζε ζηηο αλζξψπηλεο αλάγθεο, ηφζν ηηο λνεηηθέο φζν θαη ηηο ηερληθέο. 

Θα έπξεπε λα ρξεζηκνπνηήζνπλ απηφ ην πιηθφ πεξηζηαζηαθά ζηα καζήκαηα 

ηνπο γηα λα απμήζνπλ ην ελδηαθέξνλ ησλ καζεηψλ, κε άηππεο ζπδεηήζεηο γηα 

ηελ αλάπηπμε ησλ Μαζεκαηηθψλ θαη γηα ηε δσή ησλ κεγάισλ δεκηνπξγψλ ηεο 

επηζηήκεο.» (βι. Θσκαΐδεο θαη Καζηάλεο, 1987: 69). 

ηελ ελφηεηα 3.1 αλαθέξακε νξηζκέλνπο απφ ηνπο ιφγνπο ελζσκάησζεο ηεο ηζηνξίαο 

ζηε καζεκαηηθή εθπαίδεπζε. Ζ επίηεπμε απηήο ηεο ελζσκάησζεο, ζχκθσλα κε ηνπο 

Σzanakis & Arcavi  (2000: 208) γίλεηαη κε ηξείο ηξφπνπο : 

1. Δθκάζεζε ηζηνξίαο, κε ηελ παξνρή άκεζσλ ηζηνξηθψλ πιεξνθνξηψλ. 
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2. Μάζεζε καζεκαηηθψλ ελλνηψλ, αθνινπζψληαο κηα πξνζέγγηζε δηδαζθαιίαο θαη 

κάζεζεο, εκπλεπζκέλε απφ ηελ ηζηνξία. 

3. Αλάπηπμε βαζχηεξεο ζπλεηδεηνπνίεζεο, ηφζν ησλ καζεκαηηθψλ φζν θαη ησλ 

θνηλσληθψλ θαη πνιηηηζηηθψλ πιαηζίσλ ζηα νπνία έρνπλ αλαπηπρζεί ηα 

καζεκαηηθά. 

 

Πην ζπγθεθξηκέλα, ν Fauvel (1991:  5) δηαηππψλεη ηξφπνπο γηα  ηε ρξήζε ηεο 

ηζηνξίαο ζηε δηδαζθαιία ησλ καζεκαηηθψλ ζέηνληαο ηνπο εμήο πεξηνξηζκνχο: 

1.  Πξέπεη λα είλαη απζηεξά βνεζεηηθή θαη ππνδεέζηεξε ηεο δηδαζθαιίαο ησλ 

καζεκαηηθψλ. 

2. Πξέπεη λα αλαδεηθλχεη κφλν εθείλα ηα ηκήκαηα ηα νπνία είλαη πξαγκαηηθά ρξήζηκα 

γηα ηνλ εθπαηδεπφκελν. 

3. Γελ πξέπεη λα απνηειέζεη αληηθείκελν εμέηαζεο. 

Δπηζεκαίλεη φηη, αλ δελ ηεξεζνχλ απηέο νη ζπλζήθεο, ε εηζαγσγήο λέαο χιεο γηα 

δηδαζθαιία θηλδπλεχεη λα είλαη πεξηζζφηεξν δεκηνγφλνο παξά επσθειήο.  

Μεηαμχ ησλ εξεπλεηψλ πνπ δηεξεπλνχλ ηε ρξήζε ηεο ηζηνξίαο ππάξρεη κηα ζηαζεξή 

ζπκθσλία γηα ηελ παηδαγσγηθή απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο ρξήζεο ησλ απζεληηθψλ 

ηζηνξηθψλ πεγψλ ζηε δηδαζθαιία ησλ καζεκαηηθψλ (Demattè & Furinghetti, 2014: 

117). 

 

3.3 Παξαδείγκαηα αμηνπνίεζεο ηεο Ηζηνξίαο ησλ Μαζεκαηηθώλ ζηελ 

εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία. 

Ζ θαηλνηφκνο ζηξνθή ηα ηειεπηαία ρξφληα είλαη ε αλαδήηεζε κηαο ζεσξεηηθήο βάζεο 

θαη κηαο κεζνδνινγίαο γηα ηελ ελζσκάησζε ηεο ηζηνξίαο ζηε δηδαζθαιία θαη κάζεζε 

ησλ καζεκαηηθψλ (Gulikers & Blom, 2001: 224). Γηα ην δήηεκα απηφ έρνπλ 

δηαηππσζεί δηάθνξεο πξνηάζεηο θάπνηεο εθ ησλ νπνίσλ παξνπζηάδνληαη παξαθάησ: 

Οη Arcavi, Bruckheimer & Ben-Zvi (1982: 18) πεξηέγξαςαλ ηε ρξήζε ηεο ηζηνξίαο 

ησλ καζεκαηηθψλ γηα κειινληηθνχο θαη ελεξγνχο δαζθάινπο, σο εμήο : 

α) πλάθεηα.  

Σα ζέκαηα ησλ νπνίσλ ε ηζηνξία κειεηάηαη είλαη εθείλα πνπ ζπλδένληαη άκεζα κε ην 

πξφγξακκα ζπνπδψλ πνπ ν δάζθαινο πξέπεη λα δηδάμεη. Δπηπιένλ, ε επεμεξγαζία 

ησλ ζεκάησλ ζρεδηάδεηαη κε βάζε ηηο ζπγθεθξηκέλεο αλάγθεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ. 
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β) Πξσηνγελείο πεγέο. 

Σα πιηθά πνπ πξφθεηηαη λα ρξεζηκνπνηεζνχλ είλαη θπξίσο πξσηνγελείο πεγέο θαη 

ηζηνξηθά έγγξαθα. 

γ) Δλεξγεηηθή κάζεζε. 

Σν πιηθφ λα έρεη ηελ κνξθή θχιινπ εξγαζίαο. Οη ζπκκεηέρνληεο λα δηαβάδνπλ ηηο 

πεγέο θαη δνπιεχνπλ αηνκηθά (ή ζε κηθξέο νκάδεο) κε θάπνηα θαζνδήγεζε, κέζσ 

εξσηήζεσλ, αζθήζεσλ θαη πξνβιεκάησλ εηδηθά πξνεηνηκαζκέλσλ γηα θάζε ηζηνξηθή 

πεγή. 

δ) Δλλνηνινγηθή πξνζέγγηζε ηεο ηζηνξίαο. 

Ζ ηζηνξία ζρεηίδεηαη κε ηνλ ηξφπν εμέιημεο κηαο έλλνηαο, ηηο δηαθνξεηηθέο 

πξνζεγγίζεηο ησλ καζεκαηηθψλ ζην παξειζφλ, ηηο δπζθνιίεο ηνπο, ηε καζεκαηηθή 

δεκηνπξγηθφηεηά ηνπο, κέρξη ην ζηάδην ηεο ηππνπνίεζεο. πκπιεξσκαηηθά, γηα λα 

θεληξίζνπλ ην ελδηαθέξνλ, κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ εκεξνκελίεο, βηνγξαθηθά 

ζηνηρεία θαη ρηνπκνξηζηηθέο ηζηνξίεο. 

O Fauvel (1991: 5) εζηηάδνληαο ζηε ρξήζε ηεο ηζηνξίαο ζηελ ηάμε ησλ καζεκαηηθψλ 

πξνηείλεη ζηνπο θαζεγεηέο ηα παξαθάησ: 

 Αλαθνξά ζε εμέρνληεο καζεκαηηθνχο κε ρηνπκνξηζηηθφ ηξφπν. 

 Παξνπζίαζε ηζηνξηθήο εμέιημεο ελλνηψλ πνπ είλαη λέεο γηα ηνπο καζεηέο.  

 Πξνηξνπή ησλ καζεηψλ λα θαηαλνήζνπλ πσο νη δηδαζθφκελεο έλλνηεο απνηεινχλ 

απαληήζεηο ζε ηζηνξηθά πξνβιήκαηα. 

 Γηδαζθαιία ηνπ καζήκαηνο "Ηζηνξία ησλ καζεκαηηθψλ" . 

 Γεκηνπξγία καζεκάησλ ή αζθήζεσλ γηα ην ζπίηη κε ρξήζε καζεκαηηθψλ θείκελσλ 

ηνπ παξειζφληνο. 

 Δλζάξξπλζε γηα ηε δεκηνπξγία αθηζψλ ή άιισλ δξαζηεξηνηήησλ κε ρεηξαπηηθά 

πιηθά κε ηζηνξηθφ ζέκα. 

 Γεκηνπξγία δξαζηεξηνηήησλ γηα  καζεκαηηθνχο ηεο ρψξαο. 

 Υξήζε ραξαθηεξηζηηθψλ παξαδεηγκάησλ απφ ην παξειζφλ γηα ηελ επίδεημε 

ηερληθψλ ή κεζφδσλ. 

 Δμεξεχλεζε παξαλνήζεσλ/ ιαζψλ/ ελαιιαθηηθψλ απφςεσλ πνπ πξνβιεκάηηζαλ 

καζεκαηηθνχο ηνπ παξειζφληνο κε ζθνπφ λα βνεζήζνπλ ζηελ θαηαλφεζε θαη ηελ 

επίιπζε ησλ δπζθνιηψλ πνπ αληηκεησπίδνπλ νη ζεκεξηλνί καζεηέο. 

 Αλάπηπμε ηεο παηδαγσγηθήο πξνζέγγηζεο ζε έλα ζέκα πνπ ζπλάδεη κε ηελ 

ηζηνξηθή ηνπ εμέιημε. 
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Ο Rickey (1996: 253-254), ρξεζηκνπνίεζε ηνπο παξαθάησ ηξφπνπο γηα λα εληάμεη ηε 

ρξήζε ηεο Ηζηνξίαο ησλ Μαζεκαηηθψλ ζηε ζρνιηθή ηάμε: 

 Γηα ηελ εηζαγσγή ελφο λένπ ζέκαηνο. 

 Γηα ηελ ηζηνξία ζπγθεθξηκέλσλ ελλνηψλ. 

 Γηα ηε ηζηνξία ηεο καζεκαηηθήο ζεκεηνγξαθίαο. 

 Γηα ηελ εηπκνινγία ησλ φξσλ. 

 Μέζσ παξνπζίαζεο θσηνγξαθηψλ κεγάισλ καζεκαηηθψλ ηνπ παξειζφληνο.  

 Μέζσ βηνγξαθηθψλ δξαζηεξηνηήησλ: Πξνζδηνξίζηε θάζε άηνκν πνπ αλαθέξεηαη. 

 Μέζσ παξάζεζεο δηάζεκσλ θξάζεσλ πνπ έρνπλ εηπσζεί απφ επηθαλείο 

καζεκαηηθνχο. 

 Με ηε ρξήζε ρηνπκνξηζηηθψλ ηζηνξηψλ. 

 Με ηε βνήζεηα ηίηισλ δεκνθηιψλ βηβιίσλ. 

 Μέζσ πξνβιεκάησλ απφ παιηά εγρεηξίδηα. 

 Ωο έλαλ ηξφπν γηα λα ζπδεηεζνχλ πξνεγκέλα θαη ζχγρξνλα ζέκαηα. 

 Γηα δηάινγν φζνλ αθνξά ιάζε πνπ εκθαλίζηεθαλ ζηελ Ηζηνξία ησλ Μαζεκαηηθψλ. 

 

χκθσλα κε ηελ θαηεγνξηνπνίεζε πνπ πξνηείλνπλ νη Tzanakis & Arcavi (2000: 212) 

ην πιηθφ κπνξεί λα είλαη:  

• Πξσηνγελέο πιηθφ, (απζεληηθά καζεκαηηθά θείκελα)  

• Γεπηεξνγελέο πιηθφ (αθεγήζεηο, εξκελείεο, αλαθαηαζθεπέο) 

• Γηδαθηηθφ πιηθφ. 

 

Οη Furinghetti & Paola (2002) παξνπζηάδνπλ ηνπο ηνκείο πνπ εκπιέθνληαη ζην 

ζρεδηαζκφ κηαο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο πνπ πεξηιακβάλεη ηελ ηζηνξία ησλ 

καζεκαηηθψλ κε ην παξαθάησ ζρεδηάγξακκα. 
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Έξεπλεο έρνπλ αλαδείμεη ην  ελδηαθέξνλ κεηαμχ ησλ εθπαηδεπηηθψλ γηα ηε ρξήζε ηεο 

ηζηνξία ησλ καζεκαηηθψλ. Οη Fraser θαη Koop (1978) δηεμήγαγαλ έξεπλα ζε 

θαζεγεηέο ησλ καζεκαηηθψλ, ζρεηηθά κε ην πιηθφ γηα ηε ρξήζε ηεο  ηζηνξίαο ησλ 

καζεκαηηθψλ κέζα ζηελ ηάμε θαη ηηο απφςεηο ηνπο γηα ηελ πνηφηεηα θαη ηε 

ρξεζηκφηεηα απηνχ ηνπ πιηθνχ. Όζνλ αθνξά απηφ ην πιηθφ, νη πέληε επηθξαηέζηεξεο 

πξνηάζεηο κε ζέκα θάπνηνλ δηάζεκν καζεκαηηθφ ήηαλ νη εμήο: (α) Μνλφπξαθην 

ζεαηξηθφ, (β) πξνβνιή βίληεν, (γ) πξνβνιή δηαθαλεηψλ, (δ) βηνγξαθίεο θαη (ε) άξζξα. 

Γηα ηελ έξεπλα επηιέρηεθαλ έλα ζεαηξηθφ κε ζέκα ηε δσή θαη ηε ζπκβνιή  ηνπ Θαιή 

ζηελ εμέιημε ησλ καζεκαηηθψλ (πιηθφ (α)) θαη έλα άξζξν ζρεηηθφ κε ηελ ηζηνξία ηνπ 

θψλνπ (πιηθφ(ε)). 

Οη εθπαηδεπηηθνί ζηφρνη ήηαλ, ε δηδαζθαιία ηεο ηζηνξίαο ησλ καζεκαηηθψλ, ε 

δηδαζθαιία καζεκαηηθψλ ελλνηψλ, νη εθαξκνγέο ησλ καζεκαηηθψλ, ε θνηλσληθή αμία 

θαη ε αλζξψπηλε δηάζηαζε ησλ καζεκαηηθψλ. Γηα ηνπο πεξηζζφηεξνπο απφ ηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο ζηφρνπο, νη ζπκκεηέρνληεο  αμηνιφγεζαλ ην πιηθφ(α) ρξεζηκφηεξν 

απφ ην πιηθφ(ε). Ο ζηφρνο πνπ ζεσξείηαη ιηγφηεξν πηζαλφ λα ηθαλνπνηεζεί - θαη γηα 

ηα δπν πιηθά - ήηαλ ε ζπλεηδεηνπνίεζε ηεο αμία ησλ καζεκαηηθψλ ζηελ θνηλσλία, 

ελψ ν ζηφρνο πνπ ζεσξείηαη πεξηζζφηεξν πηζαλφ λα ηθαλνπνηεζεί ήηαλ ε δηδαζθαιία 

ηεο ηζηνξίαο ησλ καζεκαηηθψλ. 

Ζ πιεηνςεθία ησλ θαζεγεηψλ δήισζε φηη πιηθφ γηα ηε ρξήζε ηεο ηζηνξίαο κε ηελ 

κνξθή παηρληδηνχ ή άξζξνπ δελ είλαη άκεζα δηαζέζηκν θαη δελ είλαη εχθνιν λα 

γξαθηεί απφ ηνλ κέζν θαζεγεηή καζεκαηηθψλ. Σν κεγαιχηεξν κέξνο ηνπ δείγκαηνο 

δήισζε φηη δελ ζα κπνξνχζε λα πξνεηνηκαζηεί θαηάιιεια γηα δηδαθηηθή ρξήζε.  

Οη εξεπλεηέο ζπκπέξαλαλ φηη ππάξρεη έιιεηςε ηζηνξηθνχ πιηθνχ ζηα καζεκαηηθά, 

θαηάιιειν γηα άκεζε ρξήζε ζηελ ηάμε θαη φηη ζα ρξεηαζηεί απνηειεζκαηηθή 

εθπαίδεπζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ πξηλ ην ρξεζηκνπνηήζνπλ κέζα ζηελ ηάμε. Έλα 

απνγνεηεπηηθφ ζπκπέξαζκα ηεο έξεπλαο ήηαλ φηη, παξά ηε ζεηηθή ζηάζε γηα ηε 

ρξήζε ηνπ ηζηνξηθνχ πιηθνχ, έλα κεγάιν πνζνζηφ ησλ εθπαηδεπηηθψλ απάληεζε φηη 

δελ ζα επέιεγε λα ην ρξεζηκνπνηήζεη ζηε δηδαζθαιία ηνπ.  
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ IV : Πξνηάζεηο γηα ηε δηδαζθαιία ηεο δεθαδηθήο 

αλαπαξάζηαζεο ησλ πξαγκαηηθώλ αξηζκώλ κε νδεγό ηελ ηζηνξηθή 

εμέιημε. 

 

Ζ γλψζε ηεο ηζηνξηθήο εμέιημεο καο επηηξέπεη λα θαηαλνήζνπκε ηελ ηδηαίηεξε θχζε 

ησλ δπζθνιηψλ πνπ αληηκεησπίδνπλ νη καζεηέο κε ηε Γεθαδηθή Αλαπαξάζηαζε. Μηα 

ηέηνηα δπζθνιία πξνθχπηεη απφ ηελ θαζηεξσκέλε δηδαζθαιία ησλ δεθαδηθψλ 

αξηζκψλ ζην δεκνηηθφ. Οη καζεηέο απνζπλδένπλ ηε δεθαδηθή αλαπαξάζηαζε απφ ηα 

θιάζκαηα θαη ζεσξνχλ ηνπο δεθαδηθνχο έλα ηδηαίηεξν είδνο αξηζκψλ. Ζ ηζηνξηθή 

αλάιπζε καο απνδεηθλχεη φηη ε δεθαδηθή αλαπαξάζηαζε είλαη απιά έλαο άιινο 

ηξφπνο γξαθήο ησλ θιαζκάησλ πνπ δηεπθνιχλεη ηηο πξάμεηο κεηαμχ απηψλ. ηε 

παξαπάλσ πξφηαζε βαζίδεηαη θαη ε δηδαθηηθή πξφηαζε πνπ πξνηείλνπκε γηα ηελ Β΄ 

ηάμε ηνπ γπκλαζίνπ. Ζ αμηνπνίεζε ηεο ηζηνξηθήο εμέιημεο κπνξεί λα απνζαθελίζεη 

ζηνπο καζεηέο ηνλ ιφγν γηα ηνλ νπνίν επηλνήζεθε ε δεθαδηθή αλαπαξάζηαζε θαη κε 

απηφ ηνλ ηξφπν λα ζπκβάιιεη ελεξγά ζηελ νπζηαζηηθή θαηαλφεζε ηνπ ζπλφινπ ησλ 

πξαγκαηηθψλ αξηζκψλ. Με αθνξκή θάπνηα ηζηνξηθά πξνβιήκαηα πνπ απαζρφιεζαλ 

ηνπο επηζηήκνλεο ζην παξειζφλ θαηαζθεπάζηεθε ε δηδαθηηθή παξέκβαζε πνπ 

απεπζχλεηαη ζε καζεηέο ηεο Α΄ ηάμεο ηνπ Λπθείνπ. 

 

ηηο ελφηεηεο πνπ αθνινπζνχλ πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά νη δπν δηδαθηηθέο πξνηάζεηο 

γηα ην Γπκλάζην θαη ην Λχθεην θαζψο θαη ην ζθεπηηθφ ηεο δεκηνπξγίαο ηνπο 

ζχκθσλα κε ηελ ηζηνξηθή έξεπλα πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε θαη κε ηα επηρεηξήκαηα γηα 

ηε δηδαθηηθή αμηνπνίεζε ηεο ηζηνξίαο ησλ Μαζεκαηηθψλ. Σα θχιια εξγαζίαο 

θαηαζθεπάζηεθαλ κε πξνηεηλφκελν εθπαηδεπηηθφ πιηθφ πνπ πξνέθπςε απφ ηελ 

παξνχζα έξεπλα ελψ ηα εξσηήκαηα πνπ πεξηέρνπλ είλαη ζπκβαηά κε ηνπο ζηφρνπο 

δηδαζθαιίαο πνπ πξνηείλνπλ ηα πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ γηα ηε δεθαδηθή 

αλαπαξάζηαζε ησλ πξαγκαηηθψλ αξηζκψλ.  
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4.1Μηα δηδαθηηθή πξόηαζε γηα ηε Β΄ Γπκλάζηνπ. 

Ζ δηδαθηηθή πξφηαζε πνπ παξνπζηάδεηαη απεπζχλεηαη ζε καζεηέο ηεο Β΄ γπκλαζίνπ 

θαη δεκηνπξγήζεθε κε γλψκνλα ηελ αλαγλψξηζε ησλ δηαθνξεηηθψλ δεθαδηθψλ 

αλαπαξαζηάζεσλ πνπ παξνπζηάδνπλ ξεηνί θαη άξξεηνη. Απνζθνπψληαο ζηελ 

ελλνηνινγηθή θαηαλφεζε ηνπ ζπλφινπ ησλ πξαγκαηηθψλ αξηζκψλ, ε δξαζηεξηφηεηα 

θαηαζθεπάζηεθε κε ζηφρν ηε ζχλδεζεο δεθαδηθήο αλαπαξάζηαζεο, ξεηψλ θαη 

άξξεησλ αξηζκψλ, κε ηνπο αληίζηνηρνπο νξηζκνχο ηνπο.  

Ζ γλψζε ησλ καζεηψλ γηα ην ζχλνιν ησλ ξεηψλ ζεσξείηαη θαηεθηεκέλε απφ ηελ 

πξνεγνχκελε ηάμε, αιιά ράξηλ ηεο επαλάιεςεο παξέρεηε έλα βνεζεηηθφ θχιιν 

εξγαζίαο, κε ηε βνήζεηα ηνπ νπνίνπ, ππελζπκίδεηε ε κεηαηξνπή πεξηνδηθνχ 

δεθαδηθνχ ζε θιάζκα.  

Ζ θαηαζθεπή ηεο δηδαθηηθήο πξφηαζεο βαζίζηεθε ζηνπο ζηφρνπο πνπ έρνπλ ηεζεί 

απφ ην πηινηηθφ πξφγξακκα ζπνπδψλ θαη ζπγθεθξηκέλα, ζηελ επέθηαζε απφ ηνπο 

ξεηνχο ζηνπο πξαγκαηηθνχο θαη ζηε δηεξεχλεζε ησλ δεθαδηθψλ αλαπαξαζηάζεσλ 

ησλ ξεηψλ. Γηα ηηο αλάγθεο ηεο δξαζηεξηφηεηαο πεξηιήθζεθε θαη ε δηεξεχλεζε ηεο 

δεθαδηθήο αλαπαξάζηαζεο ησλ άξξεησλ, ε νπνία δελ απνηειεί δεισκέλν ζηφρν ηνπ 

πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ. 

Ζ ελζσκάησζε ηεο ηζηνξίαο ζηε δηδαθηηθή πξφηαζε επηηπγράλεηαη κέζσ κηαο 

δηδαζθαιίαο εκπλεπζκέλεο απφ ηελ ηζηνξία θαη φρη κε ηελ παξνρή άκεζσλ ηζηνξηθψλ 

πιεξνθνξηψλ. Οη άξξεηνη αξηζκνί πνπ επηιέρηεθαλ απνηεινχλ νξφζεκν γηα ηελ 

ηζηνξία ησλ αξηζκψλ θαη δίλνπλ ηελ επθαηξία ζηνλ εθπαηδεπηηθφ λα κηιήζεη ζηνπο 

καζεηέο θαη γηα ηελ χπαξμε ππεξβαηηθψλ αξηζκψλ. 

Πην ζπγθεθξηκέλα, νη καζεηέο θαινχληαη λα πξνζδηνξίζνπλ ηε δεθαδηθή 

αλαπαξάζηαζε φισλ ησλ πεξηπηψζεσλ πνπ εκθαλίδνπλ νη ξεηνί θαη άξξεηνη αξηζκνί 

θαη έπεηηα λα ηελ ζπλδπάζνπλ κε ηνλ νξηζκφ ηνπο. Σν θχιιν εξγαζίαο κπνξεί λα 

ρξεζηκνπνηεζεί κε ζθνπφ ηελ εηζαγσγή ζην ζχλνιν ησλ άξξεησλ κε ηηο θαηάιιειεο 

θαηεπζχλζεηο απφ ηνλ εθπαηδεπηηθφ. Δλαιιαθηηθά πξνηείλεηε λα ρνξεγεζεί ζηνπο 

καζεηέο αθφηνπ νινθιεξσζεί ε δηδαζθαιία ε δηδαζθαιία ηεο ελφηεηαο ησλ άξξεησλ 

θαη πξαγκαηηθψλ αξηζκψλ κε ηελ κνξθή ηεο αλαθεθαιαίσζεο  θαη κε ζθνπφ ηελ 

άξζε πηζαλψλ παξαλνήζεσλ πνπ έρνπλ νη καζεηέο. Ζ παξαηήξεζε ησλ δηαθνξεηηθψλ 

ραξαθηεξηζηηθψλ πνπ έρεη ε δεθαδηθή κνξθή ξεηψλ θαη άξξεησλ ζα ζπλδεζεί κε ηελ 

εηζαγσγή ηνπ άξξεηνπ σο κε ξεηνχ κε ζθνπφ ηελ ελλνηνινγηθή θαηαλφεζε ησλ δχν 

ζπλφισλ. 
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χκθσλα κε ην ηζρχνλ Πξφγξακκα πνπδψλ ε δηδαζθαιία ησλ άξξεησλ θαη ησλ 

πξαγκαηηθψλ πξαγκαηνπνηείηαη ζε δχν δηδαθηηθέο ψξεο, νη νδεγίεο δηδαζθαιίαο ηνπ 

Ηλζηηηνχηνπ Δθπαηδεπηηθήο Πνιηηηθήο νξίδνπλ ηέζζεξηο δηδαθηηθέο ψξεο ελψ ην 

Πηινηηθφ Πξφγξακκα πνπδψλ πξνηείλεη νθηψ. Λακβάλνληαο ππφςηλ φια ηα 

παξαπάλσ, ν ρξφλνο δηεμαγσγήο ηεο δξαζηεξηφηεηαο, νξίδεηαη ζε δπν δηδαθηηθέο 

ψξεο. Έηζη, παξέρεη ηε δπλαηφηεηα ζηνλ εθπαηδεπηηθφ ζε νπνηαδήπνηε πεξίπησζε λα 

ηελ εληάζζεη ζηε δηδαζθαιία ηνπ. 

Παξνπζηάδεηαη αλαιπηηθά ε νξγάλσζε ηεο δξαζηεξηφηεηαο θαη νη παηδαγσγηθνί 

ζθνπνί ηεο. 

Οξγάλσζε ηνπ θύιινπ εξγαζίαο: 

 

 Μνηξάδνπκε ην βνεζεηηθφ θχιιν εξγαζίαο κε ζθνπφ λα ππελζπκίζνπκε ηελ 

κεηαηξνπή απεηξνςήθηνπ πεξηνδηθνχ ζε κνξθή θιάζκαηνο. 

 Μνηξάδνπκε ην θχιιν εξγαζίαο θαη απνζαθελίδνπκε ηηο νξνινγίεο πεξηνδηθφο θαη 

απεηξνςήθηνο πξνο απνθπγή παξαλνήζεσλ. 

 Πξψην κέξνο: ηηο πξψηεο ηξείο αζθήζεηο ζπλαληνχκε κφλν ξεηνχο αξηζκνχο. 

Πξνζπαζνχκε λα νδεγήζνπκε ηνπο καζεηέο λα ηνπο κεηαηξέςνπλ ζηελ 

θιαζκαηηθή ηνπο κνξθή θαη λα πξνζδηνξίζνπλ ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο δεθαδηθήο 

ηνπο κνξθήο. 

 Δλζαξξχλνπκε ηνπο καζεηέο λα εθθξάζνπλ απζφξκεηα ηε ζθέςε ηνπο, ψζηε λα 

γίλνπλ εκθαλείο νη παξαλνήζεηο ηνπο θαη λα έξζνπλ αληηκέησπνη κε ηηο δπζθνιίεο 

ηνπο. Δλδερνκέλσο νη καζεηέο λα ζπκεζνχλ ηνλ νξηζκφ ηνπ ξεηνχ απφ ηελ χιε ηεο 

Α΄ γπκλαζίνπ θαη λα ηαπηίζνπλ ηνπο αξηζκνχο κε θιαζκαηηθή κνξθή κε ηηο δχν 

πεξηπηψζεηο ηεο δεθαδηθήο κνξθήο. ηελ πεξίπησζε απηή πηζαλφ λα αλαξσηεζνχλ 

«αλ ππάξρεη άιιε δεθαδηθή κνξθή ξεηνχ» θαη ε εξψηεζε απηή λα απνηειέζεη 

αθνξκή γηα ζπδήηεζε κέζα ζηελ ηάμε. Δλαιιαθηηθά ε ηαχηηζε απηή ζα επηηεπρηεί 

ζηε ζπλέρεηα ηεο δξαζηεξηφηεηαο θαη ζπγθεθξηκέλα ζηελ άζθεζε επηά. 

 Οη αξηζκνί πνπ επηιέρηεθαλ γηα ηελ άζθεζε ηξία θαη ηέζζεξα ζα βνεζήζνπλ ζηελ 

αλάπηπμε δηαιφγνπ γηα ηηο δηαθνξέο πνπ ππάξρνπλ κεηαμχ ησλ αξηζκψλ κε 

απψηεξν ζθνπφ ηελ εκπέδσζε ηεο πεξηνδηθφηεηαο. Όηαλ νη καζεηέο αλαγλσξίζνπλ 

ην ραξαθηεξηζηηθφ πνπ έρνπλ ηα ςεθία ηνπ αξηζκνχ ζηελ άζθεζε ηέζζεξα 

(κνηίβν), κπνξνχκε λα αλαθεξζνχκε ζηνλ φξν ηεο θαλνληθφηεηαο. Δθεί φκσο πνπ 

πξέπεη λα εζηηάζνπκε ηελ πξνζνρή ηνπο είλαη ζην γεγνλφο φηη δελ ππάξρεη ηξφπνο 

γηα λα κεηαηξέςνπλ ηελ δεθαδηθή κνξθή ηνπ αξηζκνχ ζε θιαζκαηηθή. 
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 Οη αξηζκνί ζηηο αζθήζεηο πέληε θαη έμη παξέρνπλ ηελ επθαηξία ζηνλ δηδάζθνληα λα 

κηιήζεη γηα ηελ ηζηνξία θαη ηε ρξήζε ησλ άξξεησλ αξηζκψλ π θαη θ. Με αθνξκή 

απηνχο ηνπο άξξεηνπο, αλνίγεηαη θαη ην κνλνπάηη γηα λα κηιήζνπκε ζηνπο καζεηέο 

γηα ηνπο ππεξβαηηθνχο αξηζκνχο. πλήζσο ηα λέα είδε αξηζκψλ εμάπηνπλ ηε 

θαληαζία θαη καγλεηίδνπλ ην ελδηαθέξνλ ησλ καζεηψλ πξνθαιψληαο αηκφζθαηξα 

κπζηεξίνπ θαη έθπιεμεο (Κφζπβαο, 2011β, φπσο αλαθ. ζην Βφζθνγινπ & 

Κφζπβαο 2009: 35). 

 Πξνηείλεηαη λα γίλεη έιεγρνο κέζα ζηελ ηάμε, ησλ απαληήζεσλ ηνπ πξψηνπ 

κέξνπο ηεο δξαζηεξηφηεηαο, πξνηνχ πξνρσξήζνπλ νη καζεηέο ζην δεχηεξν κέξνο.  

Ο εθπαηδεπηηθφο θαζνδεγεί ηε ζπδήηεζε εζηηάδνληαο ζηα ζεκεία πνπ ρξεηάδεηαη. 

 

Γεχηεξν κέξνο: Οη δχν αζθήζεηο απνζθνπνχλ ζηελ ελλνηνινγηθή θαηαλφεζε ηνπ 

ζπλφινπ ησλ πξαγκαηηθψλ αξηζκψλ κε γλψκνλα ηε δεθαδηθή αλαπαξάζηαζή. 

  Άζθεζε1: Γίλνληαη νη νξηζκνί ξεηνχ θαη άξξεηνπ θαη αλακέλεηε απφ ηνπο 

καζεηέο ε ηαμηλφκεζε ησλ αξηζκψλ ζηα δχν βαζηθά ζχλνια ησλ πξαγκαηηθψλ 

αξηζκψλ. Οη αξηζκνί πνπ πεξηιακβάλεη ε άζθεζε είλαη νη ίδηνη κε εθείλνπο πνπ 

είραλ εκθαλίζηεθαλ ζην πξψην κέξνο ηνπ θπιιαδίνπ εξγαζίαο. ε πεξίπησζε πνπ 

παξνπζηαζηεί δπζθνιία ζα ζηξέςνπκε ηελ πξνζνρή ησλ καζεηψλ ζηηο απαληήζεηο 

πνπ έδσζαλ ζηηο Αζθήζεηο 1i, 2i, 3i, 4i, 5i, 6i ηνπ πξψηνπ κέξνπο. Δπηδίσμή καο 

είλαη ε ελίζρπζε ηεο απηνπεπνίζεζήο ηνπο γηα ηελ επηηπρή δηεθπεξαίσζε ηεο 

δξαζηεξηφηεηαο. 

 Μέζσ ηνπ αλαζηνραζκνχ θαη ηεο θξηηηθήο επαλεμέηαζεο ησλ γλψζεσλ πξνάγεηαη 

ε κάζεζε ησλ ελλνηψλ εηο βάζνο, ε δηφξζσζε ιαζψλ θαη ε ελνπνίεζε ηεο 

νξνινγίαο ησλ νξηζκψλ  θαηαλνψληαο  έηζη ηε ζεκαζία πνπ θαηέρνπλ νη αθξηβείο 

θαη ζαθείο νξηζκνί ζηνλ θφζκν ησλ καζεκαηηθψλ. 

 Άζθεζε 2: Εεηείηαη ε ηνπνζέηεζε ησλ αξηζκψλ ζε έλα κφλν απφ ηα δχν ζχλνια 

θαη πξνυπνζέηεη  ηελ θαηαλφεζε ησλ δχν νξηζκψλ θαη ηεο κνξθήο ηεο δεθαδηθήο 

αλαπαξάζηαζήο ηνπο.  

 Γηα ηελ εμαζθάιηζε ηεο ελλνηνινγηθήο θαηαλφεζεο, πξνθαιέζηε ηνπο λα ζαο 

δψζνπλ εθείλνη ςεθία γηα λα δεκηνπξγήζεηε έλαλ απεηξνςήθην πεξηνδηθφ 

(ζχκκεηξν ξεηφ) θαη έλαλ ηεξκαηηδφκελν θαη εμεγήζηε ηνπο πσο θαη ν 

ηεξκαηηδφκελνο είλαη απεηξνςήθηνο κε πεξίνδν ην κεδέλ. Εεηήζηε ηνπο λα 

θηηάμνπλ έλαλ άξξεην κε θαλνληθφηεηα θαη λα εμεγήζνπλ ηνλ θαλφλα πνπ 
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αθνινπζήζαλε. Απφ ηα ιάζε ησλ καζεηψλ κπνξείηε λα αλαδείμεηε ηελ εηδνπνηφ 

δηαθνξά ηεο πεξηνδηθφηεηαο θαη ηεο θαλνληθφηεηαο.  

 Καηαζθεπάζηε έλαλ αλαθεθαιαησηηθφ πίλαθα ησλ νλνκάησλ ησλ αξηζκψλ θαη ησλ 

ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπο κε ζηφρν ηελ επθνιφηεξε απνκλεκφλεπζε. Καζνδεγήζηε 

ηνπο  καζεηέο λα ζπλδέζνπλ ηνπο νξηζκνχο ξεηψλ θαη άξξεησλ κε ηε δεθαδηθή  

ηνπο αλαπαξάζηαζε θαη λα ζπκπεξάλνπλ πσο δελ ππάξρνπλ απεηξνςήθηνη 

πεξηνδηθνί ή πεπεξαζκέλνη (απεηξνςήθηνη κε πεξίνδν ην 0) πνπ λα είλαη άξξεηνη 

αιιά νχηε θαη απεηξνςήθηνη κε-πεξηνδηθνί  πνπ λα είλαη ξεηνί. 

Σν θχιιν εξγαζίαο δηακνξθψζεθε κε βάζε ηε ζεσξία κάζεζεο ηνπ Οηθνδνκηζκνχ. 

χκθσλα κε απηή ηε ζεσξία, ε κάζεζε πξέπεη λα είλαη ελλνηνινγηθή θαη λα 

αθνινπζεί αλαπηπμηαθή δνκή. Δπηπιένλ ε αλάπηπμε ησλ καζεκαηηθψλ ηδεψλ λα είλαη 

ζπεηξνεηδήο απφ ηάμε ζε ηάμε θαη απφ θεθάιαην ζε θεθάιαην. Οη δξαζηεξηφηεηεο ζα 

πξέπεη λα απνηεινχλ θίλεηξα κάζεζεο, ψζηε ε επηηπρήο δηεθπεξαίσζή ηνπο λα 

εληζρχεη ηελ απηνπεπνίζεζε ησλ καζεηψλ θαη λα πξνάγεη ηελ ελεξγφ ζπκκεηνρή 

ηνπο. Σέινο θαηά ηε δηάξθεηα εηζαγσγήο κηαο λέαο έλλνηαο πξέπεη λα γίλεηαη ζχληνκε 

επαλάιεςε φισλ ησλ πξναπαηηνχκελσλ γλψζεσλ. 

     

Παηδαγσγηθνί ζθνπνί: 

1. Ζ κεηαηξνπή ηεο δεθαδηθήο αλαπαξάζηαζεο ησλ ξεηψλ ζηε κνξθή θιάζκαηνο  
μ

ν
 

φπνπ κ, λ ∈ Ε θαη λ ≠ 0. 

2. Ζ εκπέδσζε ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηεο δεθαδηθήο αλαπαξάζηαζεο ησλ ξεηψλ. 

3. Ζ εκπέδσζε ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηεο δεθαδηθήο αλαπαξάζηαζεο ησλ άξξεησλ. 

4. Ζ θαηαλφεζε ηεο έλλνηαο ηεο πεξηνδηθφηεηαο, ηεο θαλνληθφηεηαο θαη ηεο δηαθνξάο 

ηνπο. 

5. Ζ ζχλδεζε ησλ νξηζκψλ ησλ ξεηψλ θαη ησλ άξξεησλ κε ηε δεθαδηθή ηνπο 

αλαπαξάζηαζε. 

 
Δπίπεδν: B' γπκλαζίνπ. 

Γηάξθεηα: Γπν ψξεο. 

Οξγάλσζε: Αηνκηθή έξεπλα κε θαζνδήγεζε ηνπ δηδάζθνληα.  

Υξεζηκνπνηνύκελα Τιηθά: Βνεζεηηθφ θχιιν εξγαζίαο & δχν θχιια εξγαζίαο. 

 

Οη δπζθνιίεο ζηνπο ππνινγηζκνχο πνπ πξνέθππηαλ απφ ηε ρξήζε πνιχπινθσλ 

θιαζκάησλ θαη πξάμεσλ κεηαμχ απηψλ νδήγεζαλ ζηελ επηλφεζε ηεο δεθαδηθήο 
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κνξθήο ησλ αξηζκψλ πνπ εηζήγαγε ν Simon Stevin. Παξφκνην είλαη θαη ην πξφβιεκα 

πνπ αληηκεησπίδνπλ νη καζεηέο ηνπ δεκνηηθνχ κε ηηο πξάμεηο θιαζκάησλ θαη 

πξνηηκνχλ ηε ρξήζε ηεο δεθαδηθήο κνξθήο έλαληη ηεο θιαζκαηηθήο.  

Σα δεθαδηθά ςεθία έρνπλ λφεκα γηα έλαλ καζεκαηηθφ θαζψο ε αθξίβεηα είλαη 

ζεκαληηθή ζπληζηψζα γηα ηελ επίιπζε ελφο πξνβιήκαηνο. Ζ δξαζηεξηφηεηα εζηηάδεη 

ζηνλ ηξφπν πνπ θάζε αξηζκφο αλαπαξηζηάηαη ρσξίο λα πξνζεγγίδεηαη, δίλνληαο λφεκα 

ζηα δεθαδηθά ςεθία θαη ζηελ κνλαδηθφηεηα πνπ ηνλ δηέπεη. 

Με ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ θαη ελψ νη δεθαδηθνί ηθαλνπνηνχζαλ ηηο αλάγθεο ηεο 

θαζεκεξηλήο δσήο, ε αθξίβεηα, ζην πξφβιεκα πνπ είρε λα αληηκεησπίζεη ν Huygens 

έθξπβε ην κπζηηθφ ηεο επηηπρίαο. Ζ πξνζέγγηζε ηνπ θιάζκαηνο δελ ηνλ βνεζνχζε 

ζηελ θαιή κνληεινπνίεζε θαη ην ίδην πξφβιεκα έρνπλ νη καζεηέο φηαλ πξνζπαζνχλ 

λα αληηθαηαζηήζνπλ έλαλ αξηζκφ κε κηα πξνζέγγηζή ηνπ θαζηζηψληαο ην απνηέιεζκα 

κηαο πξάμεο αλαθξηβέο θαη ηειηθά καζεκαηηθά κε-νξζφ.  

Παξαηεξνχκε νκνηφηεηεο ζηελ εμέιημε ηεο δεθαδηθήο αλαπαξάζηαζεο θαη ζηα 

πξνβιήκαηα πνπ ζπλαληνχλ νη καζεηέο θαηά ηε δηάξθεηα ησλ ζρνιηθψλ ηνπο ρξφλσλ. 

Σα παξαπάλσ καο νδεγνχλ ζην ζπκπέξαζκα φηη: «Ζ γλψζε ηεο ηζηνξηθήο εμέιημεο 

κπνξεί λα ζπκβάιιεη ζηελ θαηαλφεζε ησλ δπζθνιηψλ πνπ αληηκεησπίδνπλ νη καζεηέο 

κε ηε δεθαδηθή αλαπαξάζηαζε ησλ πξαγκαηηθψλ αξηζκψλ;». ηελ επφκελε ελφηεηα 

ζα δνχκε πσο κπνξνχλ λα ζρεδηαζηνχλ θαη λα πινπνηεζνχλ δηδαθηηθέο παξεκβάζεηο  

πνπ αμηνπνηνχλ ηελ ηζηνξηθή εμέιημε θαη ζπκβάιινπλ ζηελ ελλνηνινγηθή θαηαλφεζε 

ηεο δεθαδηθήο αλαπαξάζηαζεο;  

 

4.3 Μηα δηδαθηηθή πξόηαζε γηα ηελ Α΄ Λπθείνπ. 

Ζ δηδαθηηθή πξφηαζε πνπ αθνινπζεί έρεη σο θεληξηθφ ζηφρν ηελ θαηαλφεζε ηεο 

αλαγθαηφηεηαο ηεο δεθαδηθήο αλαπαξάζηαζεο ησλ πξαγκαηηθψλ αξηζκψλ κέζσ ηεο 

αμηνπνίεζεο ηεο ηζηνξίαο ηεο. Αθνξκή γηα ηε δεκηνπξγία ηεο απνηειέζαλ ηα ηζηνξηθά 

πξνβιήκαηα πνπ παξνπζηάζηεθαλ ζην Κεθάιαην I θαη νη Σξφπνη Αμηνπνίεζεο ηεο 

Ηζηνξίαο πνπ ζεκεηψζεθαλ ζην Κεθάιαην III ηεο παξνχζαο εξγαζίαο.  

Απεπζχλεηαη ζε καζεηέο ηεο Α΄ ηάμεο ηνπ Λπθείνπ θαη πξνηείλεηαη λα 

πξαγκαηνπνηεζεί γηα εηζαγσγή ζην θεθάιαην ησλ πξαγκαηηθψλ αξηζκψλ κε 

πξσηεχνληα ζηφρν ηελ θαηαλφεζε ησλ αλαγθαηφηεηαο ηνπο θαη έπεηηα ηελ εκβάζπλζε 

ζην ζχλνιφ ηνπο. 
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Σν πιηθφ έρεη ηελ κνξθή θχιινπ εξγαζίαο ελψ νη ζπκκεηέρνληεο εξγάδνληαη αηνκηθά 

κε θάπνηα θαζνδήγεζε, κέζσ πξνβιεκάησλ, εξσηήζεσλ θαη αζθήζεσλ εηδηθά 

πξνεηνηκαζκέλσλ γηα ηηο ζπγθεθξηκέλεο ηζηνξηθέο πεγέο. Σν θχιιν εξγαζίαο 

απαξηίδεηαη απφ δχν δξαζηεξηφηεηεο θαη απφ πέληε αζθήζεηο. Οη δξαζηεξηφηεηεο 

βαζίδνληαη ζε ηζηνξηθά πξνβιήκαηα πνπ δελ πεξηιακβάλνληαη ζην πξφγξακκα 

ζπνπδψλ θαη απνζθνπνχλ ζην λα θεληξίζνπλ ην ελδηαθέξνλ ησλ καζεηψλ. 

Ζ πξψηε δξαζηεξηφηεηα πεξηιακβάλεη ην πξφβιεκα 31 πνπ εκθαλίδεηαη ζηνλ πάππξν 

ηνπ Rhind (1650π.Υ.) κε κνξθή ηζηνξηθνχ ζεκεηψκαηνο. Αθνινπζεί ν ηαρχηεξνο 

ππνινγηζκφο ηνπ ίδηνπ πξνβιήκαηνο πνπ δηαηππψζεθε απφ ηνλ Leonardo von Pisa 

ζην «Liber abaci» (1202κ.Υ.). Ζ δεχηεξε δξαζηεξηφηεηα πεξηέρεη ην πξφβιεκα πνπ 

αληηκεηψπηζε ην 1680, ν Christian Huygens, ζηελ πξνζπάζεηά ηνπ λα πξνζεγγίζεη έλα 

θιάζκα. Σν πξψην πξφβιεκα αλαδεηθλχεη ηε ζεκαζία ηεο αθξίβεηαο ζηε ιχζε 

παξφιε ηελ δχζθνιε θαη ρξνλνβφξα δηαδηθαζία επίιπζεο. Αληηζέησο, ην δεχηεξν, 

ζηνρεχεη ζηελ αλάδεημε ηεο ζεκαζίαο ηεο πξνζέγγηζεο εμππεξεηψληαο ηηο πξαθηηθέο 

επηηαγέο ηεο επνρήο.  

θνπφο ησλ δξαζηεξηνηήησλ είλαη ε αλάδεημε εξσηεκάησλ θαη πξνβιεκάησλ  πνπ 

βνήζεζαλ ζηελ εμέιημε ηεο καζεκαηηθήο γλψζεο θαη νδήγεζαλ ζηελ αλαθάιπςε ηεο 

έλλνηαο ηεο δεθαδηθήο αλαπαξάζηαζεο. Γηαλχνληαο ελ ζπληνκία ηα κνλνπάηηα ζηα 

νπνία βάδηζαλ θαη νη πξφγνλνη καο επηδίσμή καο είλαη ε απφθηεζε ηεο γλψζεο πνπ 

γηα ηε δεθαδηθή κνξθή ησλ πξαγκαηηθψλ αξηζκψλ.  

Γηα ηελ εμαζθάιηζε ηεο εκβάζπλζεο ζην ζχλνιν ησλ πξαγκαηηθψλ αξηζκψλ 

δεκηνπξγήζεθαλ νη αζθήζεηο πνπ πεξηέρνληαη ζην θπιιάδην εξγαζίαο. Σν 

Πξφγξακκα πνπδψλ θαη νη Οδεγίεο δηδαζθαιίαο γηα ην έηνο 2018-2019   

επηζεκαίλνπλ ηε δηάθξηζε ξεηψλ θαη άξξεησλ κέζα απφ ηηο δηάθνξεο 

αλαπαξαζηάζεηο ηνπο θαζψο θαη ηελ ηαμηλφκεζε αξηζκψλ ζηα βαζηθά ππνζχλνια 

ησλ πξαγκαηηθψλ αξηζκψλ. Σα παξαδείγκαηα πνπ πξνηείλνπλ νη νδεγίεο δηδαζθαιίαο 

- κε ζθνπφ ηελ έκθαζε ζηε δεθαδηθή αλαπαξάζηαζε -  ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζηηο 

αζθήζεηο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζην θχιιν εξγαζίαο.  

Οη αζθήζεηο πεξηιακβάλνπλ θαη παξαδείγκαηα πνπ είλαη εκπλεπζκέλα απφ ηηο 

ζπλεζέζηεξεο παξαλνήζεηο ησλ καζεηψλ θαη απνζθνπνχλ ζηελ απνηειεζκαηηθή 

αληηκεηψπηζή ηνπο.  

χκθσλα κε ηνπο ηξφπνπο αμηνπνίεζεο ηεο Ηζηνξίαο ησλ Μαζεκαηηθψλ πνπ 

παξαζέζακε ζηελ  ελφηεηα 3.3, ε ρξήζε ηεο Ηζηνξίαο, εκθαλίδεηαη κε ηελ κνξθή ηεο 

ελεξγεηηθήο κάζεζεο (Arcavi, Bruckheimer & Ben-Zvi, 1982: 18). Ζ παξνπζίαζε 
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ηζηνξηθψλ πξνβιεκάησλ, ε πνηθηιία ηξφπσλ πξνζέγγηζεο θαη ιχζεο ηνπο, απνηειεί 

έλαλ ιεηηνπξγηθφ ηξφπν έληαμεο ζε κηα πην ελεξγεηηθή δηδαζθαιία. Οη 

δξαζηεξηφηεηεο βαζίδνληαη ζηε δηδαθηηθή πξφηαζε ηνπ Fauvel (1991: 5) γηα ηελ 

αμηνπνίεζε ηεο ηζηνξίαο κε ηε βνήζεηα ρξήζεο ραξαθηεξηζηηθψλ παξαδεηγκάησλ απφ 

ην παξειζφλ γηα ηελ επίδεημε ηερληθψλ ή κεζφδσλ. 

Σν Πξφγξακκα πνπδψλ γηα ηελ Α΄ ηάμε ηνπ Λπθείνπ θαη νη Οδεγίεο δηδαζθαιίαο 

γηα ην έηνο 2018-2019 πξνβιέπνπλ δεθαηέζζεξηο θαη δεθαελλέα δηδαθηηθέο ψξεο 

αληίζηνηρα γηα ηε δηδαζθαιία ησλ πξαγκαηηθψλ αξηζκψλ. Ακθφηεξα νξίδνπλ πέληε 

δηδαθηηθέο ψξεο γηα ηηο πξάμεηο θαη ηηο ηδηφηεηεο ησλ πξαγκαηηθψλ αξηζκψλ. 

Λακβάλνληαο ππφςηλ φια ηα παξαπάλσ, ν ρξφλνο δηεμαγσγήο ηνπ θπιιαδίνπ 

εξγαζίαο είλαη ηξείο δηδαθηηθέο ψξεο.  

 

Παξνπζηάδεηε αλαιπηηθά ε νξγάλσζε ηνπ θχιινπ εξγαζίαο θαη νη παηδαγσγηθνί 

ζθνπνί ηνπ. 

 

Οξγάλσζε ηνπ θύιινπ εξγαζίαο: 

 

 Μνηξάδνπκε ην θχιιν εξγαζίαο, δηαβάδνπκε ην ηζηνξηθφ ζεκείσκα ζηελ ηάμε θαη 

απαληάκε  ζε πηζαλέο εξσηήζεηο ησλ καζεηψλ.  

 Γξαζηεξηφηεηα1, εξψηεκα Α: Εεηείηαη απφ ηνπο καζεηέο λα  επηιχζνπλ ην 

πξφβιεκα 31 πνπ είλαη δηαηππσκέλν ζηνλ πάππξν ηνπ Rhind, κε ηε βνήζεηα 

ρξήζεο κηαο εμίζσζεο. Σν απνηέιεζκα είλαη έλαο ξεηφο αξηζκφο ζε θιαζκαηηθή 

κνξθή. Δπηδίσμή καο είλαη λα κελ εθηειέζνπλ νη καζεηέο ηε δηαίξεζε θαη λα κελ 

αληηθαηαζηήζνπλ πξνζεγγηζηηθά κε θάπνηνλ δεθαδηθφ αξηζκφ. 

 Γξαζηεξηφηεηα1, εξψηεκα Bi:  Γίλεηαη ε δηαδηθαζία απινπνίεζεο ηνπ θιάζκαηνο 

απφ ηνλ Leonardo θαη δεηείηαη ε εμήγεζε ησλ πξάμεσλ ζηηο νπνίεο ζηεξίδεηαη.  

 Γξαζηεξηφηεηα1, εξψηεκα Βii: Oη καζεηέο θαινχληαη λα ζπλερίζνπλ ηε 

δηαδηθαζία απινπνίεζεο αηνκηθά, ππνζέηνληαο φηη βξίζθνληαη ζηε ζέζε ηνπ 

Leonardo θαη λα βξνπλ ην απνηέιεζκα ζην νπνίν θαηέιεμε. Τπελζπκίζηε ηνπο φηη 

ε ιχζε ζα γίλεη απνθιεηζηηθά κε πξάμεηο θιαζκάησλ θαζψο εθείλε ηελ επνρή δελ 

είραλ αθφκα αλαθαιπθηεί νη δεθαδηθνί αξηζκνί. 

 Γξαζηεξηφηεηα1, εξψηεκα Βiii: Εεηείηε απφ ηνπο καζεηέο λα εμεγήζνπλ γηα πνην 

ιφγν ν Leonardo θάλεη απηή ηελ απινπνίεζε. Απφ ηε ζπδήηεζε πνπ επξφθεηην λα 

πξνθιεζεί ζθνπφο είλαη ε αλάδεημε ηεο ζεκαζίαο ηεο δεθαδηθήο αλαπαξάζηαζεο 
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πνπ δελ γλψξηδε ν Leonardo. πδεηήζηε κέζα ζηελ ηάμε ηα πιενλεθηήκαηα ησλ 

ιχζεσλ πνπ έρνπλ παξνπζηαζηεί ζηα εξσηήκαηα ηεο δξαζηεξηφηεηαο. 

 Άζθεζε 1: Πξνηξέςηε ηνπο καζεηέο λα επηιχζνπλ ηελ άζθεζε θαη δηεπθξηλίζηε 

ηνπο πσο δελ κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηήζνπλ δεθαδηθνχο αξηζκνχο. Οη απαληήζεηο 

ζηα εξσηήκαηα i & ii πξνθχπηνπλ απφ πξνεγνχκελα εξσηήκαηα ηεο 

Γξαζηεξηφηεηαο1. Σν εξψηεκα iii ζηφρν έρεη ηε ζχλδεζε ηεο άζθεζεο κε ηελ 

δξαζηεξηφηεηα πνπ ζα αθνινπζήζεη θαη ηελ αλάδεημε ηνπ πιενλεθηήκαηνο ηεο 

δεθαδηθήο αλαπαξάζηαζεο γηα ηε ζχγθξηζε θιαζκάησλ.  

 ην ζεκείν απηφ κπνξείηε λα θάλεηε κηα ηζηνξηθή αλαδξνκή θαη λα εμεγήζεηε γηα 

πνηνπο ιφγνπο θαη απφ πνηφλ επηλνήζεθαλ νη δεθαδηθνί αξηζκνί.  

 Γξαζηεξηφηεηα2, εξψηεκα Α: Παξνπζηάδεηαη ε δηαδηθαζία απινπνίεζεο ηνπ 

Huygens θαη δεηείηαη ε επαλάιεςε ηεο κεζφδνπ κε ζηφρν ηελ θαηαλφεζε ησλ 

πξάμεσλ ζηηο νπνίεο ζηεξίδεηαη. ε πεξίπησζε πνπ νη πνιχπινθεο πξάμεηο 

πξνθαιέζνπλ αίζζεκα απνγνήηεπζεο, πξνηείλεηε ζηνπο καζεηέο λα  ζαο 

εμεγήζνπλ ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν εξγάζηεθε ν Huygens δειαδή ηηο πξάμεηο ζηηο 

νπνίεο ζηεξίδεηαη ε κέζνδνο. Δλαιιαθηηθά επηζεκάλεηε ηνπο ηε δπζθνιία απηήο 

ηεο δηαδηθαζίαο, ε νπνία αλαδεηθλχεη ην πιενλέθηεκα ρξήζεο δεθαδηθψλ έλαληη 

θιαζκάησλ. 

 Γξαζηεξηφηεηα2, εξψηεκα Βi: Αλακέλνπκε νη καζεηέο λα θαηαιήμνπλ ζην θιάζκα 

206

7
 θαη λα ην ζπγθξίλνπλ κε ην αξρηθφ. Αλ ε απάληεζή ηνπο είλαη δηαθνξεηηθή απφ 

απηή πνπ δψζαλε ζηελ Άζθεζε 1 iii), δεηείζηε ηνπο λα ηελ αηηηνινγήζνπλ. 

 Άζθεζε 2: Μπνξείηε λα βνεζήζεηε ηνπο καζεηέο δίλνληάο ηνπο ηελ δεθαδηθή 

αλαπαξάζηαζε ησλ αξηζκψλ  2 θαη π ή λα ηνπο επηηξέςεηε ηε ρξήζε 

αξηζκνκεραλήο. Αλακέλνπκε λα θαηαλνήζνπλ φηη ηα δεθαδηθά ςεθία έρνπλ λφεκα 

θαη νη άξξεηνη αξηζκνί  δελ πξέπεη λα ζπγρένληαη κε ηηο ξεηέο πξνζεγγίζεηο ηνπο. 

 Άζθεζε 3: Πεξηιακβάλεη απνθιεηζηηθά ξεηνχο αξηζκνχο κε πνηθηιία 

αλαπαξαζηάζεσλ. Δπηδίσμε καο είλαη ε ππελζχκηζε ηεο πεξηνδηθφηεηαο σο 

ραξαθηεξηζηηθφ γλψξηζκα ησλ ξεηψλ θαη νη πνιιαπιέο αλαπαξαζηάζεηο κε ηηο 

νπνίεο εκθαλίδνληαη. 

 Άζθεζε 4: Τπάξρνπλ άξξεηνη πνπ έρνπλ ηάμε, δειαδή έλαλ θαλφλα κε ηνλ νπνίν 

εκθαλίδνληαη ηα δεθαδηθά ςεθία. Ζ άζθεζε ζηνρεχεη ζηε δηάθξηζε ηεο έλλνηαο 

ηεο πεξηνδηθφηεηαο ησλ ξεηψλ απφ ηελ θαλνληθφηεηα ησλ άξξεησλ. Οη άξξεηνη 

αξηζκνί ησλ εξσηεκάησλ iii & iv έρνπλ σο άζξνηζκα έλαλ ξεηφ αξηζκφ. Σν 
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εξψηεκα απηφ αλνίγεη ην κνλνπάηη γηα λα δηεξσηεζνχλ νη καζεηέο θαη λα 

θαηαλνήζνπλ ην άζξνηζκα, ηε δηαθνξά, ην γηλφκελν θαη ην πειίθν ξεηνχ κε ξεηφ, 

άξξεην κε άξξεην θαη ξεηνχ κε άξξεην. Παξεκθεξήο είλαη θαη ε άζθεζε επηά πνπ 

εκθαλίδεηαη ζην ζρνιηθφ εγρεηξίδην ζηε ζειίδα 53. 

 Άζθεζε 5: Μπνξείηε λα εμεγήζεηε νξνινγίεο πνπ πηζαλφλ λα ηνπο δεκηνπξγνχλ  

απνξίεο θαη λα βνεζήζεηε ηνπο καζεηέο λα απνθηήζνπλ κηα νινθιεξσκέλε εηθφλα 

γηα ηε δεθαδηθή αλαπαξάζηαζε ξεηψλ θαη άξξεησλ θαζψο θαη γηα ηηο κεηαμχ ηνπο 

δηαθνξνπνηήζεηο. 

 Δθφζνλ νη καζεηέο έρνπλ θαηαλνήζεη ηε ζεκαζία ησλ δεθαδηθψλ ςεθίσλ, 

καζεζηαθά σθέιηκε είλαη ε γλψζε ησλ πνιιαπιψλ αλαπαξαζηάζεσλ πνπ 

εκθαλίδνπλ νη πξαγκαηηθνί αξηζκνί. 

 

Παηδαγσγηθνί ζθνπνί: 

1. Ζ ρξήζε ηεο ηζηνξίαο γηα ηελ αλάδεημε ηεο αλαγθαηφηεηα ηεο δεθαδηθήο 

αλαπαξάζηαζεο. 

2. Σν πιενλέθηεκα  ηεο δεθαδηθήο αλαπαξάζηαζεο ζηε ζχγθξηζε  θιαζκάησλ. 

3. Οη ξεηνί αξηζκνί έρνπλ πεξηζζφηεξεο απφ κία δεθαδηθέο αλαπαξαζηάζεηο.  

4. Οη ζπλήζεηο ξεηέο πξνζεγγίζεηο πνπ ρξεζηκνπνηνχκε γηα ηνπο άξξεηνπο δελ 

αληηπξνζσπεχνπλ ηνπο αξηζκνχο απηνχο. 

Δπίπεδν: Α΄ ιπθείνπ. 

Γηάξθεηα: Σξείο ψξεο. 

Οξγάλσζε: Αηνκηθή έξεπλα κε ηελ ελζάξξπλζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ. 

Υξεζηκνπνηνύκελα Τιηθά: Σέζζεξα θχιια εξγαζίαο. 
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Κεθάιαην V: πδήηεζε – πκπεξάζκαηα 

 

Αξρηθά, ε ελ ιφγσ έξεπλα απνηειεί θπξίσο ηζηνξηθή θαη δηδαθηηθή αλάιπζε ηεο 

δεθαδηθήο αλαπαξάζηαζεο ησλ πξαγκαηηθψλ αξηζκψλ. Μέζα απφ ηε κειέηε ηεο 

ηζηνξηθήο εμέιημεο ηεο δεθαδηθήο αλαπαξάζηαζεο ησλ πξαγκαηηθψλ αξηζκψλ 

πξνζπαζήζακε λα θέξνπκε ζην θσο θαη λα θαηαλνήζνπκε ηηο δπζθνιίεο πνπ 

παξνπζηάζηεθαλ  ζηελ πνξεία απηήο ηεο εμέιημεο θαη επαλεκθαλίδνληαη κέζα ζηελ 

ηάμε. Σν ηζηνξηθφ πιηθφ πνπ παξνπζηάζηεθε ζην Κεθάιαην I, κεηαζρεκαηίζηεθε ζε 

δηδαθηηθέο δξαζηεξηφηεηεο πνπ κπνξνχλ λα εθαξκνζηνχλ ζηηο ζχγρξνλεο ζρνιηθέο 

ηάμεηο. Ζ δηδαθηηθή αλάιπζε πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζην Κεθάιαην II, βνήζεζε ζηνλ 

εληνπηζκφ ζπζηεκαηηθψλ ιαζψλ θαη ρξεζηκνπνηήζεθε σο πιηθφ βάζεο γηα ην 

ζρεδηαζκφ ησλ αζθήζεσλ πνπ πεξηέρνληαη ζηηο δξαζηεξηφηεηεο.  

Σα εξσηήκαηα πνπ απνπεηξαζήθακε λα απαληήζνπκε ζηελ παξνχζα δηπισκαηηθή 

εξγαζία είλαη ηα εμήο: 

I. Μπνξεί ε γλψζε ηεο ηζηνξηθήο εμέιημεο λα ζπκβάιιεη ζηελ θαηαλφεζε ησλ 

δπζθνιηψλ πνπ αληηκεησπίδνπλ νη καζεηέο κε ηε δεθαδηθή αλαπαξάζηαζε 

ησλ πξαγκαηηθψλ αξηζκψλ; 

II. Μπνξνχλ λα ζρεδηαζηνχλ θαη λα πινπνηεζνχλ δηδαθηηθέο παξεκβάζεηο  πνπ 

αμηνπνηνχλ ηελ ηζηνξηθή εμέιημε θαη ζπκβάιινπλ ζηελ ελλνηνινγηθή 

θαηαλφεζε ηεο δεθαδηθήο αλαπαξάζηαζεο;  

Οη δπζθνιίεο πνπ δεκηνχξγεζε ε αλάγθε ππνινγηζκνχ πνιχπινθσλ πξάμεσλ κεηαμχ 

θιαζκάησλ νδήγεζαλ ζηελ επηλφεζε ηε δεθαδηθήο αλαπαξάζηαζεο. Ζ δηαπίζησζε 

απηή πεγάδεη απφ ηε γλψζε ηεο ηζηνξηθήο εμέιημεο ηεο δεθαδηθήο αλαπαξάζηαζεο 

θαη απνηειεί ζεκείν ζηαζκφ γηα ην ζχλνιν ησλ ξεηψλ θαη θαη‘ επέθηαζε ησλ 

πξαγκαηηθψλ αξηζκψλ.  

O ζπκβνιηζκφο πνπ επηλφεζε ν Stevin, έζεζε ηα ζεκέιηα γηα ηελ κεηαηξνπή ελφο 

θιαζκαηηθνχ αξηζκνχ ζε δεθαδηθή κνξθή. Ζ  ηζηνξηθή εμέιημε απνδεηθλχεη ινηπφλ 

φηη νη θιαζκαηηθνί αξηζκνί πξνυπήξραλ ησλ δεθαδηθψλ, γεγνλφο πνπ απνηειεί έλαλ 

θαίξην ιφγν γηα λα βαζίζνπκε θαη λα ππνζηεξίμνπκε ηελ αληίζηνηρε ζεηξά εηζαγσγήο 

ηνπο ζηε δηδαζθαιία. Ζ γλψζε ηεο ηζηνξίαο δίλεη ζηνλ εθπαηδεπηηθφ ην πιενλέθηεκα 

φρη κφλν λα θαηαλνήζεη ηελ αηηία γέλεζεο ησλ δεθαδηθψλ αιιά θαη λα δηαθξίλεη πσο 
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ε εηζαγσγή ηνπο ζηε δηδαζθαιία πξνθχπηεη σο θπζηθή εμέιημε ηεο αδπλακίαο 

δηαρείξηζεο πνιχπινθσλ πξάμεσλ κε θιάζκαηα. 

Ζ κειέηε ησλ αλαιπηηθψλ πξνγξακκάησλ ζπνπδψλ απνδεηθλχεη πσο ζηε δηδαζθαιία 

δελ αθνινπζείηαη πάληα ε ίδηα πνξεία κε ηελ ηζηνξηθή πνξεία εμέιημε ηεο δεθαδηθήο 

αλαπαξάζηαζεο ησλ πξαγκαηηθψλ, παξεκπνδίδνληαο ηελ αλάδεημε ηεο θεληξηθήο 

ηδέαο επηλφεζεο ηεο. Πην ζπγθεθξηκέλα, ην ηζρχνλ αλαιπηηθφ πξφγξακκα ζπνπδψλ 

αθνινπζεί ηελ αληίζηξνθε αθξηβψο πνξεία απφ απηή πνπ αθνινπζήζεθε ηζηνξηθά, 

θαζψο εηζάγεη ζηε Γ΄ ηάμε ηνπ δεκνηηθνχ πξψηα ηνπο δεθαδηθνχο θαη έπεηηα ηα 

θιάζκαηα. Ζ ίδηα ζεηξά δηδαζθαιίαο αθνινπζείηαη θαη ζηηο επφκελεο ηάμεηο ηνπ 

δεκνηηθνχ θαζψο θαη ζηελ Α΄ γπκλαζίνπ. ηνλ αληίπνδα βξίζθεηαη ην πηινηηθφ 

πξφγξακκα ζπνπδψλ, ζχκθσλα κε ην νπνίν ε εηζαγσγή ησλ θιαζκάησλ 

πξαγκαηνπνηείηαη ζηελ Α΄ δεκνηηθνχ ελψ ε πξψηε επαθή ησλ καζεηψλ κε ηνπο 

δεθαδηθνχο επηρεηξείηαη ζηε Β΄ δεκνηηθνχ θαη έπεηαη ηεο δηδαζθαιίαο ησλ 

θιαζκάησλ.  

πκπεξαζκαηηθά, ζχκθσλα κε ην ηζρχνλ πξφγξακκα ζπνπδψλ, ζε θάζε ηάμε,  

δηδάζθνληαη πξψηα νη δεθαδηθνί θαη έπεηηα ηα θιάζκαηα ελψ ζην πηινηηθφ αληίζεηα, 

αθνινπζείηαη ε ηζηνξηθή πνξεία εμέιημεο ησλ αξηζκψλ θαζψο ε θαηαλφεζε ησλ 

θιαζκάησλ ηίζεηαη σο πξνυπφζεζε γηα ηελ θαηαλφεζε ησλ δεθαδηθψλ αξηζκψλ.  

Παξφηη νη δεθαδηθνί θαηέρνπλ κεγάιν κέξνο ηεο δηδαζθαιίαο ζηελ πξσηνβάζκηα 

εθπαίδεπζε, παξαηεξείηαη αλεπάξθεηα ηζηνξηθψλ ζεκεησκάησλ, ζηα ζρνιηθά 

εγρεηξίδηα κε πεξηερφκελν ηελ έλλνηα ηεο δεθαδηθήο αλαπαξάζηαζεο. Σν κνλαδηθφ 

ηζηνξηθφ ζεκείσκα πνπ εληνπίζακε γηα νπζηαζηηθή δηδαθηηθή αμηνπνίεζε ηεο 

ηζηνξίαο ησλ Μαζεκαηηθψλ, κε πεξηερφκελν ηε δεθαδηθή αλαπαξάζηαζε, ζπλαληάηαη 

ζην ζρνιηθφ εγρεηξίδην ηεο Γ΄ ηάμεο ηνπ Γεκνηηθνχ, ζην θεθάιαην «Γεθαδηθά 

θιάζκαηα θαη δεθαδηθνί αξηζκνί». Γηα ηε παξνπζίαζε ηνπ ηζηνξηθνχ ζέκαηνο ζηελ 

ηάμε, , ην εγρεηξίδην ηνπ δαζθάινπ, παξέρεη θαηάιιειν βνεζεηηθφ δηδαθηηθφ πιηθφ, 

κε ηελ κνξθή επηπιένλ ηζηνξηθψλ πιεξνθνξηψλ γηα ηνλ ηξφπν δηδαζθαιίαο ηνπ. 

Πξνηείλεη ηελ παξνπζίαζε ηεο ζεκεηνγξαθία ηνπ Stevin ζε ζπλδπαζκφ κε ηε 

ζεκεξηλή ζεκεηνγξαθία θαη δίλεη έκθαζε ζηελ χπαξμε ηζνδπλακίαο κεηαμχ ελφο 

δεθαδηθνχ αξηζκνχ θαη ηεο αλάιπζεο ηνπ ζε άζξνηζκα δεθαδηθψλ θιαζκάησλ. 

Δίλαη θαλεξή ε ιεηηνπξγηθφηεηά ηεο ηδέαο ηνπ Stevin ζε πεπεξαζκέλν αιιά φρη ζε 

άπεηξν δεθαδηθφ αλάπηπγκα. Σν δήηεκα ηεο δηεξεχλεζεο ησλ απεηξνςήθησλ 

δεθαδηθψλ αλαπηπγκάησλ εκθαλίζηεθε κεηά ηνλ 16
ν
 αηψλα θαζψο νη επηζηήκνλεο 
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ρξεζηκνπνηνχζαλ ζπζηεκαηηθά αξηζκνχο ζηελ κνξθή απηή θαη απνηειεί πεγή 

πνιιψλ παξαλνήζεσλ γηα ηε δηδαζθαιία ζηε δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε.  

Ζ αλαζθφπεζε ηεο βηβιηνγξαθίαο έδεημε πσο ιαλζαζκέλεο αληηιήςεηο γηα ηε 

δεθαδηθή αλαπαξάζηαζε ησλ πξαγκαηηθψλ κεηαθέξνληαη απφ ηε κία βαζκίδα 

εθπαίδεπζεο ζηελ άιιε δηαησλίδνληαο ηα πξνβιήκαηα πνπ αληηκεησπίδνπλ καζεηέο 

θαη θαζεγεηέο δεκηνπξγψληαο έηζη έλαλ θαχιν θχθιν.  

Ο ηξφπνο κε ηνλ νπνίν παξνπζηάδεηαη ε έλλνηα ηεο δεθαδηθήο αλαπαξάζηαζεο, ε 

εηζαγσγή ηεο πξηλ απφ ηα θιάζκαηα, νη αδηαθαλείο δεθαδηθέο αλαπαξαζηάζεηο πνπ 

εκθαλίδνπλ κε κεγάιε ζπρλφηεηα ξεηνί θαη άξξεηνη θαη ε ζπρλή ηαχηηζε 

πξαγκαηηθψλ αξηζκψλ κε ζπγθεθξηκέλεο ξεηέο πξνζεγγίζεηο ηνπο, απνηεινχλ ηηο 

βαζηθφηεξεο αηηίεο δεκηνπξγίαο παξαλνήζεσλ ζηε δηδαζθαιία ηνπ ζπλφινπ ησλ 

πξαγκαηηθψλ αξηζκψλ.  

Ζ ηάζε ησλ καζεηψλ λα κεηαηξέπνπλ ηα θιάζκαηα ζε δεθαδηθή κνξθή είλαη 

ραξαθηεξηζηηθφ γλψξηζκα ηεο δηδαζθαιίαο ζηελ πξσηνβάζκηα εθπαίδεπζε θαη 

γλσξίδνληαο ηελ ηζηνξία ησλ δεθαδηθψλ κπνξνχκε λα δηαθξίλνπκε πσο ε ηάζε απηή 

έρεη ηε ξίδα ηεο ζηνλ ιφγν εθεχξεζεο ηεο δεθαδηθήο αλαπαξάζηαζεο, δειαδή ζηελ 

απνθπγή δχζθνισλ πξάμεσλ κεηαμχ θιαζκάησλ. Έηζη, απαληψληαο ζην πξψην 

εξεπλεηηθφ εξψηεκα, ππνζηεξίδνπκε φηη ε γλψζε ηεο ηζηνξηθήο εμέιημεο κπνξεί λα 

ζπκβάιιεη ζηελ θαηαλφεζε ησλ δπζθνιηψλ πνπ αληηκεησπίδνπλ νη καζεηέο κε ηε 

δεθαδηθή αλαπαξάζηαζε. 

Λακβάλνληαο ππφςηλ ην γεγνλφο, φηη ηα Μαζεκαηηθά είλαη θαηεμνρήλ ην κάζεκα ζην 

νπνίν ε πξνεγνχκελε γλψζε είλαη εμαηξεηηθά ζεκαληηθή, επηζεκαίλνπκε ηνπο 

θηλδχλνπο πνπ ζπλεπάγεηαη ε απνθιεηζηηθή ρξήζε ησλ δεθαδηθψλ, θαζψο απνηειεί 

πεγή πνιιψλ παξαλνήζεσλ πνπ ζπλδένληαη κε ηελ θαηαλφεζε ησλ πνιιαπιψλ 

αλαπαξαζηάζεσλ ησλ πξαγκαηηθψλ. Σν πιενλέθηεκα ηεο δεθαδηθήο αλαπαξάζηαζεο 

κπνξεί λα κεηαηξαπεί ζε κεηνλέθηεκα φηαλ απαηηείηαη αθξίβεηα ζηνπο ππνινγηζκνχο. 

Οη καζεηέο ζεσξνχλ πσο άιινη αξηζκνί είλαη νη ξεηνί, άιινη ηα θιάζκαηα θαη άιινη 

νη δεθαδηθνί. Ζ παξαλφεζε απηή εληζρχεηαη θαη απφ ηα πεξηζζφηεξα ζρνιηθά βηβιία 

πνπ αλαθέξνπλ δεθαδηθνχο, θιάζκαηα θαη ξεηνχο ζε μερσξηζηέο θαη αζχλδεηεο 

κεηαμχ ηνπο ελφηεηεο ή θεθάιαηα. 

Θεσξείηαη ινηπφλ ζεκαληηθή ε γλψζε ηεο ηζηνξίαο γηα έλαλ εθπαηδεπηηθφ φρη κφλν 

γηα λα αληηιεθζεί ηα θίλεηξα θαη ηνπ ιφγνπο πνπ νδήγεζαλ ζηελ εθεχξεζε ηεο 

δεθαδηθήο αλαπαξάζηαζεο αιιά θαη γηα ηελ νξζή επηινγή ησλ θαηαζηάζεσλ ζηηο 

νπνίεο απαηηείηαη ε ρξήζε ηνπο. Ζ ηζηνξηθή γλψζε απνηειεί εθφδην γηα ηελ 
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αλαγλψξηζε θαη ηελ αληηκεηψπηζε ησλ ιαλζαζκέλσλ αληηιήςεσλ πνπ πηζαλφλ λα 

δεκηνπξγεζνχλ θαηά ηε δηδαζθαιία ηνπ ζπλφινπ ησλ πξαγκαηηθψλ αξηζκψλ. Ζ Even 

(1998) επηζεκαίλεη φηη έλα ζεκαληηθφ δήηεκα γηα ηελ ελλνηνινγηθή θαηαλφεζε ζηα 

καζεκαηηθά είλαη νη καζεηέο λα απνθηήζνπλ ηελ ηθαλφηεηα λα θαηαλννχλ ηα 

πιενλεθηήκαηα θαη ηα κεηνλεθηήκαηα ηεο θάζε αλαπαξάζηαζεο θαζψο θαη λα είλαη 

ηθαλνί λα επηιέγνπλ ηνπο πην ζεκαληηθνχο θαη θαηάιιεινπο απφ ηνπο 

αλαπαξαζηαηηθνχο ηξφπνπο. 

Ο ζπλεζηζκέλνο ηξφπνο δηδαζθαιίαο ησλ πξαγκαηηθψλ αξηζκψλ θαίλεηαη λα είλαη 

αλεπαξθήο θαζψο ηα απνηειέζκαηα πνηθίισλ εξεπλψλ απνδεηθλχνπλ ζπλερψο ηηο 

ιαλζαζκέλεο αληηιήςεηο πνπ έρνπλ νη καζεηέο γηα ην ζχλνιν ησλ πξαγκαηηθψλ 

αξηζκψλ. Ζ δξαζηεξηφηεηα πνπ ζρεδηάζηεθε γηα ηε Β΄ γπκλαζίνπ απνηειεί κηα 

δηδαθηηθή πξφηαζε, εκπλεπζκέλε απφ ηελ ηζηνξία θαη βαζηζκέλε ζηε ζχλδεζε ηεο 

δεθαδηθήο αλαπαξάζηαζεο ξεηψλ θαη άξξεησλ κε ηνπο αληίζηνηρνπο νξηζκνχο ησλ 

δχν ζπλφισλ, κε θχξην ζηφρν ηελ ελλνηνινγηθή θαηαλφεζε ησλ πξαγκαηηθψλ 

αξηζκψλ.  

Δζηηάδνληαο ζηα ιάζε πνπ αλαδεηθλχεη ε έξεπλα, παξαηεξνχκε φηη νη  εξεπλεηέο ηεο 

δηδαθηηθήο έρνπλ απνζαθελίζεη ηηο παξαλνήζεηο ησλ καζεηψλ, νη νπνίεο δείρλνπλ λα 

κελ έρνπλ μεπεξαζηεί έσο θαη ηελ ηειεπηαία ηάμε ηνπ γπκλαζίνπ, κε απνηέιεζκα 

ζηελ Α΄ ιπθείνπ λα δεκηνπξγείηαη ε αλάγθε γηα επαλάιεςε αιιά θαη γηα εκβάζπλζε 

ζην ζχλνιν ησλ πξαγκαηηθψλ αξηζκψλ. Έρνληαο εμεηάζεη ην ζεηηθφ ξφιν ηεο 

Ηζηνξίαο ησλ Μαζεκαηηθψλ θαη παξαηεξψληαο ηα θελά πνπ ππάξρνπλ σο πξνο ηελ 

κεζνδηθή θαη ζπζηεκαηηθή αμηνπνίεζή ηεο δηαπηζηψζεθε ε έιιεηςε δηαζέζηκνπ 

πιηθνχ θαη ε πξνζαξκνγή γηα ρξήζε ηνπ.  

Με γλψκνλα ηηο ζπλεζέζηεξεο παξαλνήζεηο ησλ καζεηψλ πνπ αθνξνχλ ζηελ 

θαηαλφεζε ηεο δεθαδηθήο αλαπαξάζηαζεο θαη ρξεζηκνπνηψληαο ηελ ηζηνξηθή ηεο 

εμέιημε – πνξεία θαηαζθεπάζακε κηα δηδαθηηθή παξέκβαζε γηα ηελ Α΄ ιπθείνπ. Σν 

πιηθφ πνπ επηιέρηεθε απφ ηελ ηζηνξηθή αλάιπζε ηεο παξνχζαο έξεπλαο, 

ρξεζηκνπνηήζεθε κε ηελ κνξθή ηζηνξηθνχ ζεκεηψκαηνο θαη δελ πεξηιακβάλεηαη ζηα 

ζρνιηθά εγρεηξίδηα. Ζ δηδαζθαιία ησλ πξαγκαηηθψλ κέζσ ηεο δεθαδηθήο  

αλαπαξάζηαζεο θαη ηεο ηζηνξηθήο ηνπο εμέιημεο απνηειεί κηα ελαιιαθηηθή πξφηαζε 

πνπ εκπινπηίδεη ηνλ παξαδνζηαθφ ηξφπν δηδαζθαιίαο. Σν δήηεκα ηεο αμηνιφγεζεο 

θαη ηεο δηδαζθαιίαο ησλ Φχιισλ εξγαζίαο απνηειεί πξφηαζε γηα κειινληηθή έξεπλα 

θαζψο ε δηδαθηηθή αμηνπνίεζε ηεο Ηζηνξίαο ησλ Μαζεκαηηθψλ ελζαξξχλεηαη - 
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ηνπιάρηζηνλ απφ ηνπο ζρεδηαζηέο ησλ πξνγξακκάησλ ζπνπδψλ - φιν θαη 

πεξηζζφηεξν ηα ηειεπηαία ρξφληα ζηελ ειιεληθή ζρνιηθή πξαγκαηηθφηεηα. 

πλνςίδνληαο ηα φζα αλαθέξζεθαλ κπνξνχκε λα πνχκε φηη ε θαηαλφεζε ηεο 

δεθαδηθήο αλαπαξάζηαζεο είλαη δεισκέλνο ζηφρνο ηνπ πηινηηθνχ πξνγξάκκαηνο 

ζπνπδψλ θαη ζηεξηδφκελνη ζηελ άπνςε ηνπ Fauvel (1991: 4), φηη ε ηζηνξηθή 

παξνπζίαζε ηνπ ηξφπνπ αλάπηπμεο ησλ ελλνηψλ, βνεζά ζηελ θαηαλφεζή απηή θαζψο 

νη ηζηνξηθά εκπλεπζκέλεο αζθήζεηο κπνξνχλ λα δηεγείξνπλ ην ελδηαθέξνλ ηνπ 

καζεηή, ζπκπεξαίλνπκε πσο ππάξρεη αλάγθε ελφο επξχηεξνπ ζρεδηαζκνχ γηα 

δηδαθηηθέο παξεκβάζεηο νη νπνίεο ζα ζηνρεχνπλ ζηε βαζηά ελλνηνινγηθή θαηαλφεζε 

ηνπ ζπλφινπ ησλ πξαγκαηηθψλ αξηζκψλ. Σν δήηεκα απηφ αθνξά φιεο ηηο βαζκίδεο 

εθπαίδεπζεο θαζψο απνηειεί ηνλ αθξνγσληαίν ιίζν γηα ηελ εηζαγσγή ησλ καζεηψλ 

ζηνλ επηζηεκνληθφ ηνκέα ηεο αλάιπζεο.  

Σέινο, επηζεκαίλνπκε φηη ε δηδαζθαιία ησλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ πεξηέρνληαη ζηα 

Φχιια εξγαζίαο πξνηείλεηαη γηα κειινληηθή έξεπλα ζε πξαγκαηηθέο ζρνιηθέο ηάμεηο. 

Ζ δηδαζθαιία απηή, δελ πξαγκαηνπνηήζεθε ζηελ παξνχζα έξεπλα, θαζψο απαηηήζεθε 

ζεκαληηθή ηζηνξηθή έξεπλα γηα λα αλαδεηρζνχλ ηα πξνβιήκαηα πνπ ζπλδένληαη κε 

ηελ επηλφεζε ηεο δεθαδηθήο αλαπαξάζηαζεο. Τπάξρεη αλάγθε εκπινπηηζκνχ ησλ 

πξνγξακκάησλ ζπνπδψλ, κε ηζηνξηθά ζεκεηψκαηα, ηα νπνία λα αμηνπνηνχλ 

νπζηαζηηθά ηελ Ηζηνξία ησλ Μαζεκαηηθψλ ζηε δηδαθηηθή κε ζηφρν ηε δηδαζθαιία 

καζεκαηηθψλ ελλνηψλ. 
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑΣΑ 

 

1. ΔΤΡΔΣΖΡΗΟ ΔΗΓΗΚΖ ΟΡΟΛΟΓΗΑ 

 

• Πξαγκαηηθνί: Οη πξαγκαηηθνί αξηζκνί, πνπ ην ζχλνιφ ηνπο ζπκβνιίδεηαη κε R, 

απνηεινχληαη απφ ηνπο ξεηνχο θαη ηνχο άξξεηνπο θαη παξηζηάλνληαη κε ηα 

ζεκεία ηνπ άμνλα ησλ πξαγκαηηθψλ αξηζκψλ. 

• Ρεηνί: Ρεηφο νλνκάδεηαη έλαο αξηζκφο πνπ έρεη ή κπνξεί λα πάξεη ηελ 

θιαζκαηηθή κνξθή 
 𝛼

𝛽
 , φπνπ νη αξηζκνί α θαη β είλαη αθέξαηνη (α, β ∈Ζ) θαη β ≠ 0. 

Σν ζχλνιν ησλ ξεηψλ αξηζκψλ ζπκβνιίδεηαη κε ην γξάκκα Q θαη έρνπκε ην  εμήο: 

Q = { 
 𝛼

𝛽
  η.σ. α, β ∈ Ζ με β≠0 }. 

Έλαο ξεηφο αξηζκφο κπνξεί λα γξαθεί κέζσ ηεο δεθαδηθήο ηνπ αλαπαξάζηαζεο 

κε πεπεξαζκέλνπ πιήζνπο δεθαδηθά ςεθία (ηα δεθαδηθά αλαπηχγκαηα 

ηεξκαηίδνληαη) ή κε άπεηξα δεθαδηθά ςεθία θαη ηφηε παξνπζηάδεη πεξίνδν (ηα 

δεθαδηθά αλαπηχγκαηα δελ ηεξκαηίδνληαη άιια είλαη πεξηνδηθά). 

• Άξξεηνη: Άξξεηνο νλνκάδεηαη έλαο αξηζκφο πνπ δελ κπνξεί λα πάξεη ηελ 

θιαζκαηηθή κνξθή 
 𝛼

𝛽
 , φπνπ νη αξηζκνί α θαη β είλαη αθέξαηνη (α, β ∈ Ε) θαη β ≠ 0. 

Έλαο άξξεηνο, ζηε δεθαδηθή ηνπ αλαπαξάζηαζε, δελ έρεη νχηε πεπεξαζκέλν νχηε 

άπεηξν πιήζνο δεθαδηθψλ ςεθίσλ πνπ εκθαλίδνπλ κηα πεξίνδν. Τπάξρνπλ 

άξξεηνη πνπ έρνπλ ηάμε, δειαδή έλαλ θαλφλα κε ηνλ νπνίν εκθαλίδνληαη ηα 

δεθαδηθά ςεθία. 

 Γεθαδηθή αλαπαξάζηαζε ξεηνύ: Oη ξεηνί έρνπλ δηαθαλείο δεθαδηθέο 

αλαπαξαζηάζεηο, εθφζνλ κπνξνχκε λα πξνβιέςνπκε ηα δεθαδηθά ηνπο  ςεθία 

νπνηαζδήπνηε ηάμεο. Οη ξεηνί έρνπλ αδηαθαλείο δεθαδηθέο αλαπαξαζηάζεηο φηαλ 

ε πεξίνδνο ηνπο είλαη άγλσζηε. Σν κήθνο ηεο πεξηφδνπ ελφο ξεηνχ αξηζκνχ 

πξνζδηνξίδεηαη κε βάζε ηελ αλάιπζε ηνπ παξνλνκαζηή ηνπ αληίζηνηρνπ 

θιάζκαηνο ζε γηλφκελν πξψησλ παξαγφλησλ. 

 Γεθαδηθή αλαπαξάζηαζε άξξεηνπ: Οη άξξεηνη κπνξεί λα έρνπλ δηαθαλείο ή 

αδηαθαλείο δεθαδηθέο αλαπαξαζηάζεηο. Αλ νη άξξεηνη έρνπλ  θαλνληθφηεηα, 

δειαδή ζπγθεθξηκέλν ηξφπν κε ηνλ νπνίν εκθαλίδνληαη ηα ςεθία ηνπο ηφηε ε 

δεθαδηθή ηνπο αλαπαξάζηαζε είλαη δηαθαλήο. ηηο ππφινηπεο πεξηπηψζεηο νη 

άξξεηνη έρνπλ αδηαθαλή δεθαδηθή αλαπαξάζηαζε. 
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• Γεθαδηθνί αξηζκνί: Δίλαη έλαο ηξφπνο γξαθήο, αλαπαξάζηαζεο ησλ ξεηψλ θαη 

ησλ άξξεησλ. 

• ύκκεηξνη δεθαδηθνί: Γεθαδηθνί πνπ έρνπλ πεξίνδν, ηα δεθαδηθά ηνπο ςεθία 

επαλαιακβάλνληαη κε ηελ ίδηα ζπγθεθξηκέλε ζεηξά. 

• Aζύκκεηξνη δεθαδηθνί: Γεθαδηθνί πνπ δελ έρνπλ πεξίνδν, ηα δεθαδηθά ηνπο 

ςεθία πξνθχπηνπλ κε κία ζπγθεθξηκέλε δηαδηθαζία (θαλνληθφηεηα). 
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2. ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΗΑ ΓΗΑ ΣΖ Β΄ ΓΤΜΝΑΗΟΤ. 

 

ΒΟΖΘΖΣΗΚΟ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΗΑ 
 

Δχξεζε ηνπ 0,3333.....ζε κνξθή θιάζκαηνο 
μ

ν
  

Θέησ ρ = 0,33333..... 

Πνιιαπιαζηάδσ κε 10 φιε ηελ εμίζσζε θαη έρσ 10ρ = 3,33333..... 

Αθαηξψ ηηο δχν παξαπάλσ ηζφηεηεο θαηά κέιε θαη έρσ     10ρ-ρ = 3,33333....- 

0,33333... 

                                                                                         ⇔       9ρ =  3    ⇔ 

                                                                                         ⇔        ρ  = 
 9 

3
    ⇔ 

                                                                                         ⇔         ρ = 
 1 

3
 

Σειηθά 0,3333...= 
 1 

3
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ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΗΑ 

 

 

ΠΡΩΣΟ ΜΔΡΟ  

 

ΑΚΖΖ 1: Γίλεηαη ν αξηζκφο  0,264. 

i. Μπνξείο λα κεηαηξέςεηο  ηνλ παξαθάησ αξηζκφ ζηε κνξθή 
 μ  

ν
 ; Αλ λαη, 

κεηέηξεςε ηνλ. 

ii. Πξνζδηφξηζε ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο δεθαδηθήο κνξθήο ηνπ, απαληψληαο 

ζηηο παξαθάησ εξσηήζεηο. 

 Δίλαη πεπεξαζκέλνο; 

 Δίλαη απεηξνςήθηνο θαη πεξηνδηθφο; Αλ λαη, πνηά είλαη ε πεξίνδνο ηνπ; 

 Δίλαη απεηξνςήθηνο θαη κε - πεξηνδηθφο; 

  

ΑΚΖΖ 2: Γίλεηαη ν αξηζκφο   0,9999................. 

i. Μπνξείο λα κεηαηξέςεηο  ηνλ παξαθάησ αξηζκφ ζηε κνξθή  
 μ  

ν
 ; Αλ λαη, 

κεηέηξεςε ηνλ. 

ii. Πξνζδηφξηζε ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο δεθαδηθήο κνξθήο ηνπ, απαληψληαο 

ζηηο παξαθάησ εξσηήζεηο. 

 Δίλαη πεπεξαζκέλνο; 

 Δίλαη απεηξνςήθηνο θαη πεξηνδηθφο; Αλ λαη, πνηά είλαη ε πεξίνδνο ηνπ; 

 Δίλαη απεηξνςήθηνο θαη κε - πεξηνδηθφο; 

 

ΑΚΖΖ 3: Γίλεηαη ν αξηζκφο   2616,616616616........... 

i. Μπνξείο λα κεηαηξέςεηο  ηνλ παξαθάησ αξηζκφ ζηε κνξθή  
 μ  

ν
 ; Αλ λαη, 

κεηέηξεςε ηνλ. 

ii. Πξνζδηφξηζε ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο δεθαδηθήο κνξθήο ηνπ, απαληψληαο 

ζηηο παξαθάησ εξσηήζεηο. 

 Δίλαη πεπεξαζκέλνο; 

 Δίλαη απεηξνςήθηνο θαη πεξηνδηθφο; Αλ λαη, πνηά είλαη ε πεξίνδνο ηνπ; 

 Δίλαη απεηξνςήθηνο θαη κε - πεξηνδηθφο; 

 

ΑΚΖΖ 4: Γίλεηαη ν αξηζκφο   2,616116111611116111116…… 

i. Μπνξείο λα κεηαηξέςεηο  ηνλ παξαθάησ αξηζκφ ζηε κνξθή   
 μ  

ν
; Αλ λαη, 

κεηέηξεςε ηνλ. 

ii. Πξνζδηφξηζε ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο δεθαδηθήο κνξθήο ηνπ, απαληψληαο 

ζηηο παξαθάησ εξσηήζεηο. 

 Δίλαη πεπεξαζκέλνο; 

 Δίλαη απεηξνςήθηνο θαη πεξηνδηθφο; Αλ λαη, πνηά είλαη ε πεξίνδνο ηνπ; 

 Δίλαη απεηξνςήθηνο θαη κε - πεξηνδηθφο; 

 

ΑΚΖΖ 5: Γίλεηαη ν αξηζκφο  π = 3,14159265358979….. 

i. Μπνξείο λα κεηαηξέςεηο  ηνλ παξαθάησ αξηζκφ ζηε κνξθή 
 μ  

ν
 ; Αλ λαη, 

κεηέηξεςε ηνλ. 

ii. Πξνζδηφξηζε ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο δεθαδηθήο κνξθήο ηνπ, απαληψληαο 

ζηηο παξαθάησ εξσηήζεηο. 

 Δίλαη πεπεξαζκέλνο; 



92 
 

 Δίλαη απεηξνςήθηνο θαη πεξηνδηθφο; Αλ λαη, πνηά είλαη ε πεξίνδνο ηνπ; 

 Δίλαη απεηξνςήθηνο θαη κε - πεξηνδηθφο; 

 

 

ΑΚΖΖ 6: Γίλεηαη ν αξηζκφο  θ = 1,61803398874989484820… 

i. Μπνξείο λα κεηαηξέςεηο  ηνλ παξαθάησ αξηζκφ ζηε κνξθή 
 μ  

ν
  ; Αλ λαη, 

κεηέηξεςε ηνλ. 

ii. Πξνζδηφξηζε ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο δεθαδηθήο κνξθήο ηνπ, απαληψληαο 

ζηηο παξαθάησ εξσηήζεηο. 

 Δίλαη πεπεξαζκέλνο; 

 Δίλαη απεηξνςήθηνο θαη πεξηνδηθφο; Αλ λαη, πνηά είλαη ε πεξίνδνο ηνπ; 

 Δίλαη απεηξνςήθηνο θαη κε - πεξηνδηθφο; 

 

 

 

 

ΓΔΤΣΔΡΟ ΜΔΡΟ 

 

AΚΖΖ 1: Γίλνληαη νη παξαθάησ νξηζκνί: 

 

Ρεηόο αξηζκόο: Κάζε αξηζκόο πνπ κπνξεί λα γξαθεί ζηε κνξθή  
 μ  

ν
 όπνπ κ, λ ∈ Ε 

θαη λ≠0. 

Άξξεηνο αξηζκόο: Κάζε αξηζκόο πνπ δελ κπνξεί λα γξαθεί ζηε κνξθή  
 μ  

ν
 όπνπ κ, 

λ ∈ Ε θαη λ ≠ 0. 

 

i. Πνηνη απφ ηνπο παξαθάησ αξηζκνχο είλαη ξεηνί θαη πνηνη άξξεηνη ; 

 
0,264   2,616116111611116111116……  0,9999999…………… 

3,14159265358979…..  2616,616616……   1,61803398874989484820… 

 

ii. Ση  δηαθνξέο παξαηεξείηε ζηνπο αξηζκνχο πνπ βξίζθνληαη ζηε κεζαία 

ζηήιε; 

 

 

 

ΑΚΖΖ 2: 

i. Αλαθαιχςηε ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ζα αλαγλσξίδεηε αλ έλαο αξηζκφο 

είλαη ξεηφο ή άξξεηνο απφ ηε δεθαδηθή ηνπ κνξθή, ηνπνζεηψληαο ηνπο 

ζηελ θαηάιιειε ζέζε ηνπ πίλαθα κε βάζε ηηο πξνεγνχκελεο αζθήζεηο. 

ii. πλζέζηε ηνλ νξηζκφ ηεο δεθαδηθήο κνξθήο ησλ ξεηψλ θαη ησλ άξξεησλ. 

 

 

 Πεπεξαζκέλνη Απεηξνςήθηνη 

πεξηνδηθνί 

Απεηξνςήθηνη  

 κε-πεξηνδηθνί 

Ρεηνί    

Άξξεηνη    
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3. ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΗΑ ΓΗΑ ΣΖΝ Α΄ ΛΤΚΔΗΟΤ     

 
ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΗΑ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΑ 1 

Α) Να επηιχζεηε ην πξφβιεκα πνπ εκθαλίδεηαη ζηνλ αηγππηηαθφ πάππξν ηνπ Rhind 

κε ηε βνήζεηα εμίζσζεο. 

Β) Γίλεηαη ε δηαδηθαζία απινπνίεζεο ηνπ θιάζκαηνο φπσο θαηαγξάθεθε απφ ηνλ 

Leonardo. 

 

 

 

 

i) Να εμεγήζεηε ηηο πξάμεηο ζηηο νπνίεο βαζίδεηαη ε ζπγθεθξηκέλε κέζνδνο 

απινπνίεζεο. 

ii) Να ζπλερίζεηε ηε δηαδηθαζία απινπνίεζεο γηα αθφκα κία θνξά ζην θιάζκα 
15

388
 

φπσο ηελ εθηέιεζε ν Leonardo θαη λα βξείηε ην απνηέιεζκα ζην νπνίν θαηέιεμε.  

𝟐𝟖

𝟗𝟕
=

  𝟏  

 
𝟗𝟕

𝟐𝟖
 

=
𝟏

 𝟐𝟖∙𝟑+𝟏𝟑 

𝟐𝟖
 
=  

𝟏

𝟑+ 
𝟏𝟑

𝟐𝟖

 ≈  
 𝟏 

𝟒
. 

Τπνινγίδνληαο ηε δηαθνξά  
𝟐𝟖

𝟗𝟕
−  

 𝟏 

𝟒
=  

𝟏𝟓

𝟑𝟖𝟖
 

αληηθαηέζηεζε ην θιάζκα   
𝟐𝟖

𝟗𝟕
  κε ην άζξνηζκα 

  𝟏  

𝟒
+

𝟏𝟓

𝟑𝟖𝟖
 . 

 

Οη πξώηεο αλαπαξαζηάζεηο θιαζκάηωλ εκθαλίδνληαη ζηνπο Σνπκέξηνπο, ζηελ θνηιάδα ηεο 

Μεζνπνηακίαο γύξω ζηα 3000π.Χ. Δπξήκαηα κε εηδηθά ζύκβνια γηα θιαζκαηηθέο κνλάδεο, έρνπκε 

από ηεξνγιπθηθέο επηγξαθέο ηωλ αξραίωλ Αηγππηίωλ, κε ηε βνήζεηα ηωλ νπνίωλ επηιύνληαλ ηα 

πξνβιήκαηα ηεο επνρήο. Σηελ ρξήζε κνλαδηαίωλ θιαζκάηωλ είλαη βαζηζκέλε θαη ε ιύζε  ηνπ 

παξαθάηω πξνβιήκαηνο, όπωο πεξηγξάθεηαη ζηνλ αηγππηηαθό πάππξν ηνπ Rhind (1650 π.Χ.):  

«Μία άγλωζηε πνζόηεηα, ζπλ ηα 
 2 

3
 ηεο, ζπλ ην 

 1 

2
 ηεο, ζπλ ην 

 1 

7
 ηεο, ηζνύηαη κε 33. Πνηα είλαη ε 

πνζόηεηα απηή;»   

Τν 1202 κ.Χ. δηαηππώζεθε από ηνλ Leonardo von Pisa ζην «Liber abaci», έλαο ηαρύηεξνο 

ππνινγηζκόο από εθείλν πνπ ήηαλ γξακκέλνο ζηνλ πάππξν. Ο ππνινγηζκόο απηόο νδεγνύζε ζηνλ 

αξηζκό 
1386

97
= 14 +

28 

97
 .  
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iii) Γηα πνην ιφγν ν Leonardo επηλφεζε απηή ηε δηαδηθαζία απινπνίεζεο κε ηα 

θιάζκαηα; Ση ζα ζπλέβαηλε αλ αληηθαζηζηνχζε ην θιάζκα 
28

97
 κε ην 

  1  

4
 θαη δελ 

ππνιφγηδε ηε δηαθνξά ηνπο; 

ΑΚΖΖ 1 

Να ζπγθξίλεηε ηνπο παξαθάησ ξεηνχ αξηζκνχο θαη λα αηηηνινγήζεηε ηελ απάληεζή 

ζαο. 

i) 
𝟐𝟖

𝟗𝟕
 ….. 

  𝟏  

𝟒
 

ii) 
𝟏𝟓

𝟑𝟖𝟖
 …..

  𝟏  

𝟐𝟔
 

iii) 
𝟕𝟕.𝟕𝟎𝟖 .𝟒𝟑𝟏   

𝟐.𝟔𝟒𝟎.𝟖𝟓𝟖
 …….

𝟐𝟎𝟔

𝟕
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΑ 2 

Α) Να ζπλερίζεηε ηε δηαδηθαζία απινπνίεζεο ηνπ θιάζκαηνο αθφκα δχν θνξέο, φπσο 

ηελ εθηέιεζε ν Huygens, μεθηλψληαο απφ ην θιάζκα 
393.760

1.123.549
  θαη λα βξείηε ην 

θιάζκα ζην νπνίν θαηέιεμε.               

Β)Σν θιάζκα ζην νπνίν θαηέιεμε ν Huygens ήηαλ 29 +
1

2+
1

2+
1

1+
57.731

336 .029

 θαη 

αληηθαηέζηεζε ηελ πνζφηεηα  2 +
1

1+
57.731

336 .029

  κε ηνλ αξηζκφ 3.  

i) χκθσλα κε απηή ηελ αληηθαηάζηαζε, λα εθηειέζεηε ηηο πξάμεηο θαη λα βξείηε κε 

πνην θιάζκα πξνζέγγηζε ν Huygens ην αξρηθφ. 

 

Τν 1680, ν Christian Huygens (1629-1695), Οιιαλδόο καζεκαηηθόο θαη θπζηθόο 

επηζηήκνλαο, ζηελ πξνζπάζεηά ηνπ λα εθηειέζεη ππνινγηζκνύο γηα λα θαηαζθεπάζεη έλα 

κνληέιν ηνπ ειηαθνύ ζπζηήκαηνο βξέζεθε αληηκέηωπνο κε έλα παξόκνην αξηζκεηηθό 

δήηεκα. Η αλάγθε απινπνίεζεο ηνπ θιάζκαηνο 
77.708 .431   

2.640.858
 ηνλ νδήγεζε ζηελ επηλόεζε 

ηεο παξαθάηω κεζόδνπ. 

77.708.431

2.640.858 
= 29 +

1.123.549

2.640.858
=29+ 

1
2.640 .858

1.123 .549

= 29 +
1

2+ 
393 .760

1.123 .549

=………. 
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ii) Να ζπγθξίλεηε ην απνηέιεζκα ηνπ παξαπάλσ εξσηήκαηνο κε ην αξρηθφ θιάζκα, ηη 

ζπκπεξαίλεηε; 

ΑΚΖΖ 2 

Να ζπγθξίλεηε ηνπο παξαθάησ πξαγκαηηθνχο αξηζκνχο 

i) 
22

7
 ….π 

ii) 
355

113
….π 

iii) 
377

120
….π 

iv) 1,41…. 2 

v) 1,414444… 2 

ΑΚΖΖ 3 

Να ζπγθξίλεηε ηνπο παξαθάησ πξαγκαηηθνχο αξηζκνχο 

i) -1 …..-0.99999 

ii) 
  7  

3
…... 2,333…. 

iii) 1,239999….…..1,24 

iv) 
  5  

7
……0,714285 

v)  4……1,99999…… 

vi) 0,25…..
  5 

 20
 

 

ΑΚΖΖ 4 

Να ραξαθηεξίζεηε ηνπ παξαθάησ αξηζκνχο σο ξεηνχο ή άξξεηνπο θαη έπεηηα λα 

ππνινγίζεηε θαη λα ραξαθηεξίζεηε ην άζξνηζκά ησλ δχν ηειεπηαίσλ. Ση 

ζπκπεξαίλεηε; 

i) 1.010101…  

ii) 1.1010010001… 

iii) 0,101001000100001000001... 

iv) 1,0101101110111101111101111110.. 
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ΑΚΖΖ 5 

Να ραξαθηεξίζεηε ηηο παξαθάησ πξνηάζεηο κε  αλ είλαη ζσζηέο θαη κε Λ αλ είλαη 

ιάζνο: 

Α) Γηα λα ραξαθηεξίζνπκε έλαλ αξηζκφ ξεηφ ή άξξεην αξθεί λα γλσξίδνπκε:  

i) Αλ  κπνξεί λα γξαθηεί ζηελ κνξθή 
𝜇

𝜈
 φπνπ κ, λ αθέξαηνη θαη 𝜈 ≠ 0. 

ii) Αλ είλαη απεηξνςήθηνο κε πεξίνδν ή απεηξνςήθηνο ρσξίο πεξίνδν. 

iii) Αλ είλαη απεηξνςήθηνο πεξηνδηθφο. 

iv) Αλ είλαη απεηξνςήθηνο κε πεξηνδηθφο.  

v) Αλ είλαη πεξηνδηθφο ή κε πεξηνδηθφο. 

vi) Αλ ηα δεθαδηθά ηνπ ςεθία είλαη πεπεξαζκέλα ή απεηξνςήθηα. 

Β) Γελ ππάξρεη αθξηβήο ηηκή ηνπ: 

i)  2  

ii)  
144

233
 

iii)   
 𝟒 

𝟐
 

iv)    
𝝅

𝟔
 

v)   
 𝟑

𝟓
 

vi)   
 60 

11
 

vii)  289 
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