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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Η παρούσα μελέτη είχε ως στόχο να καθοριστεί η πιθανή σχέση μεταξύ της ικανότητας 

αναγνωστικής κατανόησης, της ζωντάνιας νοερών οπτικών εικόνων και της 

ικανότητας αναπαράστασης κλασμάτων. Οι συμμετέχοντες ήταν Ε’ τάξης Έλληνες 

μαθητές, οι οποίοι επιλέχτηκαν με τη χρήση βολικής δειγματοληψίας από τέσσερα 

διαφορετικά δημόσια σχολεία (Ν=105) στη Β. Ελλάδα. Η έρευνα σχεδιάστηκε ως 

μελέτη συσχέτισης με τη χρήση του συντελεστή συσχέτισης Spearman’s rho. Τα 

εργαλεία συλλογής δεδομένων της έρευνας ήταν (1): το Τεστ Αναγνωστικής 

Κατανόησης, που αναπτύχθηκε από τις Παντελιάδου και Αντωνίου (2008) ως μέρος 

του Τεστ – Α· (2) το Ερωτηματολόγιο της Ζωντάνιας Νοερών Οπτικών Εικόνων, που 

αναπτύχθηκε από το Marks (1973)· (3) το Τεστ Αναπαράστασης Κλασμάτων, που 

αναπτύχθηκε από την ερευνήτρια και περιλαμβάνει 8 μαθηματικά έργα με κλάσματα. Η 

ανάλυση αποκάλυψε ότι η σχέση της αναγνωστικής κατανόησης και της ζωντάνιας των 

νοερών εικόνων με την ικανότητα αναπαράστασης κλασμάτων είναι θετική. Επιπλέον, 

τα αποτελέσματα έδειξαν ότι η αναγνωστική κατανόηση και η αναπαράσταση 

κλασμάτων είναι εξαρτημένες μεταβλητές και η μία ικανότητα επηρεάζει την άλλη.  

Λέξεις κλειδιά:  Έρευνα συσχέτισης, αναγνωστική κατανόηση, ζωντάνια νοερών 

εικόνων, αναπαραστάσεις κλασμάτων, μαθητές E’ τάξης 

 

ABSTRACT 

This study aimed to establish the possible relationship between reading comprehension 

competence, the vividness of visual mental imagery and fraction representations 

competence. Participants were fifth-grade Greek students, selected using convenience 

sampling from four different public schools (N=105) in N. Greece. The research was 

designed as a correlational study by using the Spearman’s rho correlation coefficient. 

The data gathering tools used in this study were (1): the Reading Comprehension Test 

(RCT), which was developed by Panteliadou and Antoniou (2008) as a part of the Test –

A; (2) the Vividness of Visual Imagery Questionnaire (VVIQ), developed by Marks 

(1973); (3) the Fractions Representation Test (FRT), which was developed by the 

researcher and which includes 8 mathematical works in fractions. The analysis revealed 

that the relationship between reading comprehension and vividness of mental imagery 

with fractions representation competency is positive. In addition, the results indicated 

that reading comprehension and fraction representation are dependent variables and 

one ability affects the other. 

Keywords: Correlation research, reading comprehension, vividness of mental imagery, 

fractions representations, fifth-grade students 
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Γνωρίζατε ότι οι επιδόσεις των μαθητών στα κλάσματα προβλέπουν τα μαθηματικά 

τους επιτεύγματα στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, πέρα και πάνω από τη 

συνεισφορά της αριθμητικής γνώσης των ακεραίων, του λεκτικού και μη λεκτικού 

δείκτη νοημοσύνης, της εργαζόμενης μνήμης και της εκπαίδευσης της οικογένειας 

και του εισοδήματός της; 

Seigler et al., 2012 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 

Η μεγάλη επίδραση που διαδραματίζουν οι παράγοντες της γλώσσας στη μάθηση των 

μαθηματικών αποδεικνύεται από το πλήθος των ερευνών με αντικείμενο τη φύση και 

την έκταση αυτής της επίδρασης. Ο όρος «γλωσσικοί παράγοντες» στη μάθηση των 

μαθηματικών έχει χρησιμοποιηθεί από τους μελετητές με αναφορά σε πολλές 

ερευνητικές περιοχές, που εκτείνονται από την ψυχογλωσσολογία και την 

κοινωνιογλωσσολογία μέχρι την προφορική και γραπτή γλώσσα μέσα στην τάξη 

(Ellerton & Clarkson, 1996).  

Στο πλαίσιο της εκτεταμένης χρήσης του όρου «γλωσσικοί παράγοντες»,  οι Snow, 

Burns και Griffin (1998) διεύρυναν την έννοια της ανάγνωσης από ένα σύνολο 

εκτυπωμένων σημείων που απαιτούν αποκωδικοποίηση και δεξιότητες σκέψης για την 

κατανόηση ενός κειμένου  σε μια γνωστική ψυχογλωσσολογική, αλλά και κοινωνική 

δραστηριότητα, αλληλένδετη με πολλά άλλα αναπτυξιακά επιτεύγματα, όπως η  

προσοχή, η μνήμη, ο γλωσσικός κώδικας και το κίνητρο. Στόχος της ανάγνωσης είναι η 

αναγνωστική κατανόηση, η απόκτηση δηλαδή  μιας γενικής κατανόησης του τι 

περιγράφεται στο κείμενο, παρά η απόκτηση του νοήματος μεμονωμένων λέξεων ή 

προτάσεων (Woolly, 2011 σε Kocaarslan, 2016).  

Εξειδικεύοντας το γενικότερο θέμα της σχέσης γλώσσας και μαθηματικών στη συμβολή 

της αναγνωστικής κατανόησης ως προβλεπτικού παράγοντα για τα μαθηματικά, στην 

έρευνα των Thurber et al. (2002) η αναγνωστική κατανόηση φάνηκε ότι συσχετίζεται 

σε μεγάλο βαθμό τόσο με το μαθηματικό υπολογισμό όσο και με τις μαθηματικές 

εφαρμογές. Συνεπώς, ως σημαντικό στοιχείο στη συνολική μαθηματική επίδοση, η 

αναγνωστική κατανόηση δεν πρέπει να αγνοείται, αλλά αντίθετα να λαμβάνεται 

σοβαρά υπόψη κατά την εξαγωγή συμπερασμάτων σχετικά με τις ικανότητες κάποιου 

στα μαθηματικά. 

Η παραπάνω θέση αναδεικνύει και τη σημασία του ζητήματος στη μαθηματική 

εκπαίδευση, καθώς οι ικανότητες στα μαθηματικά δε μετριούνται μόνο από τα 

μαθηματικά τεστ. Αυτό σημαίνει ότι ένα παιδί ικανό στο μάθημα των μαθηματικών 

είναι δυνατό να εκτελέσει ανεπιτυχώς ένα τεστ στα μαθηματικά, εάν έχει χαμηλή 

αναγνωστική κατανόηση (Rutherford-Becker & Vanderwood, 2009). Έτσι, μια 

αξιολόγηση του μαθητή μόνο στα μαθηματικά θα μπορούσε να είναι μια ελλιπής 

αξιολόγηση ως το μόνο μέτρο για τις μαθηματικές του ικανότητες. Το συμπέρασμα 

αυτό είναι  σημαντικό, επειδή μπορεί να βοηθήσει στην ανάπτυξη πετυχημένων 

μαθηματικών παρεμβάσεων μέσω της αναγνωστικής κατανόησης και να αυξήσει την 

απόδοση των μαθητών στα μαθηματικά τεστ.  

Στην παρούσα έρευνα, με βάση το ερευνητικό δεδομένο που συνδέει την αναγνωστική 

κατανόηση με την επίδοση στα μαθηματικά, αλλά και τη ζωντάνια των νοερών εικόνων 

με την αναγνωστική κατανόηση (Gambrell  &  Bales,  1986· Oakhill  &  Patel,  1991· 

Bourduin,  Bourduin  &  Manley,  1993· Gambrell  &  Jawitz,  1993· Rose, Parks, Androes 

& McMahon, 2000· Jenkins,  2009·  Kocaarslan,  2016), τέθηκε ως στόχος η διερεύνηση 



11 

  

της σχέσης που μπορεί να έχουν η ικανότητα αναγνωστικής κατανόησης και η 

ζωντάνια νοερών εικόνων με την ικανότητα αναπαράστασης κλασμάτων στην επίλυση 

μαθηματικών έργων με κλάσματα. Συγκεκριμένα, επιδιώχθηκε να καταγραφεί ο 

βαθμός συσχέτισης ανάμεσα στο επίπεδο κατανόησης πρότασης και κειμένου, τη 

ζωντάνια δημιουργίας νοερών εικόνων και τη δυνατότητα πολλαπλής εικονικής 

αναπαράστασης κλασματικών ποσοτήτων.  

Ο παραπάνω στόχος αποτέλεσε τον πυρήνα για ένα ολοκληρωμένο ερευνητικό σχέδιο, 

προϊόν του οποίου είναι η παρούσα εργασία,  που αποτελείται από τέσσερις (4) 

ενότητες.  

Στην ενότητα 1 - Θεωρητικό Μέρος - αναδεικνύεται το ζήτημα της σύνδεσης ανάμεσα 

στη γλώσσα και τα μαθηματικά ως γενικά γνωστικά αντικείμενα και παρουσιάζονται 

ερευνητικά στοιχεία για τη γλώσσα ως παράγοντα πρόβλεψης για τα μαθηματικά. 

Μέσα σε αυτά εντάσσονται όψεις και εργαλεία μέτρησης της γλώσσας, καθώς και η 

σημασία του γλωσσικού συστήματος για την ανάπτυξη μαθηματικών ικανοτήτων. 

Επίσης, ένα μέρος της θεωρίας κινείται στην τροχιά των ρητών και ειδικότερα 

ασχολείται με τη σημασία των αναπαραστάσεων και των μοντέλων για τη μάθηση των 

κλασμάτων. Παρουσιάζει τα είδη των αναπαραστάσεων στους ρητούς και τα τρία είδη 

μοντέλων για τα κλάσματα, καθώς και  τα χαρακτηριστικά της αριθμογραμμής και τις 

δυσκολίες στη χρήση της. Η ενότητα κλείνει με την κριτική ανασκόπηση της 

βιβλιογραφίας και  τη θέση της νέας έρευνας γύρω από το ζήτημα. 

Στην ενότητα 2 – Μεθοδολογία της έρευνας – παρουσιάζεται ο στόχος της έρευνας, 

καθώς και οι λειτουργικοί ορισμοί που συνθέτουν το στόχο και αποσαφηνίζουν τα 

ερευνητικά ερωτήματα. Οι ορισμοί αφορούν τις έννοιες αναγνωστική κατανόηση, 

ζωντάνια νοερών εικόνων και εξωτερική – σημειωτική αναπαράσταση κλασμάτων και 

σημασιοδοτούν το περιεχόμενο και τις διαστάσεις των τριών μεταβλητών. Ακόμη, 

επεξηγείται η μέθοδος και τεκμηριώνεται η μορφή της έρευνας, παρουσιάζεται το 

δείγμα ως προς το φύλο και την ηλικία και τέλος αναλύονται τα τεστ – 

ερωτηματολόγια (αναγνωστικής κατανόησης, ζωντάνιας νοερών οπτικών εικόνων και 

αναπαράστασης κλασμάτων), που χρησιμοποιήθηκαν για τη συλλογή των δεδομένων. 

Η ενότητα περιλαμβάνει επίσης την ερευνητική διαδικασία, ενώ τελειώνει με την 

τεκμηρίωση αξιοπιστίας και εγκυρότητας της διαδικασίας, του δείγματος και των 

εργαλείων. 

Στην ενότητα 3 – Αποτελέσματα - στο πρώτο μέρος παρουσιάζονται τα αποτελέσματα 

από τα τεστ αναγνωστικής κατανόησης και ζωντάνιας των νοερών οπτικών εικόνων 

και σχολιάζονται οι επιδόσεις των μαθητών, οι οποίοι κατατάσσονται σε τρία επίπεδα 

ικανότητας ανάλογα με τη βαθμολογία τους. Στο δεύτερο μέρος παρουσιάζονται τα 

αποτελέσματα από το τεστ αναπαράστασης κλασμάτων με τη μορφή Σ-Λ και μετά 

καταγράφονται οι κατηγορίες απάντησης των μαθητών ανά μαθηματικό έργο. Στο 

τρίτο μέρος δίνονται τα αποτελέσματα συσχέτισης των τριών μεταβλητών ανά ζεύγη 

και καταγράφεται ο βαθμός της σχέσης τους. Στη συνέχεια παρουσιάζονται τα 
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αποτελέσματα της μεταξύ τους συνάφειας μέσα από πίνακες που σχολιάζονται και 

συγκρίνονται. Και τελικά ελέγχεται η συνάφεια αναπαράστασης κλασμάτων με την 

αναγνωστική κατανόηση και τη ζωντάνια νοερών εικόνων με κάθε μαθηματικό έργο 

χωριστά.  

Στην Ενότητα 4 – Συζήτηση/Συμπεράσματα - ερμηνεύονται τα αποτελέσματα και 

εξάγονται συμπεράσματα. Τα συμπεράσματα οργανωμένα σε ομάδες ακολουθούν την 

πορεία διεξαγωγής της έρευνας και απαντούν στα ερευνητικά ερωτήματα, ενώ 

παράλληλα επισημαίνονται ομοιότητες και διαφορές με άλλα ερευνητικά ευρήματα. 

Στη συνέχεια παρουσιάζονται τα νέα ερευνητικά στοιχεία που προέκυψαν στην 

παρούσα έρευνα και διατυπώνονται οι περιορισμοί της. Μετά τη σύνοψη των 

συμπερασμάτων καταθέτονται προτάσεις για πρακτική εφαρμογή στη σχολική 

μαθηματική τάξη και στην εκπαίδευση γενικότερα. Η ενότητα και το κείμενο της 

εργασίας στο σύνολό της κλείνει με τη διατύπωση προτάσεων για μελλοντικές έρευνες, 

όπου τονίζονται στοιχεία με ερευνητικό ενδιαφέρον για τη συνέχιση της μελέτης. 

Στο τέλος παρατίθενται τα παραρτήματα. Στο Παράρτημα 1 παρουσιάζονται τα τεστ 

αξιολόγησης που δόθηκαν στους μαθητές· στο Παράρτημα 2 οι πίνακες ελέγχου 

κανονικότητας και μέτρων των τριών μεταβλητών· και στο Παράρτημα 3 οι πίνακες 

ελέγχου ανεξαρτησίας Χ2 ανάμεσα στην αναγνωστική κατανόηση και τη ζωντάνια 

νοερών εικόνων, την αναγνωστική κατανόηση και την αναπαράσταση κλασμάτων, τη 

ζωντάνια νοερών εικόνων και την αναπαράσταση κλασμάτων.  
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1. ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 
 

1.1 Γλώσσα και Μαθηματικά 

Η σχέση που μπορεί να έχουν η γλώσσα και τα μαθηματικά ως γνωστικά αντικείμενα 

στη γενική τους διάσταση είναι θεμελιώδες ζήτημα για τη σύγχρονη μαθηματική 

εκπαίδευση. Πέρα από τη διαισθητική θέση ότι τα δύο αντικείμενα συνδέονται,  τα 

κριτήρια διαδικασίας που θέτουν τα Principles and Standards for School Mathematics 

στις ΗΠΑ προσφέρουν ισχυρή επιχειρηματολογία για τη σύνδεσή τους.  

Σύμφωνα με το 3ο από αυτά, το κριτήριο της επικοινωνίας, τα διδακτικά προγράμματα 

από το προνήπιο έως τη Γ’ Λυκείου θα πρέπει να δίνουν τη δυνατότητα σε όλους τους 

μαθητές να οργανώνουν και να εμπεδώνουν τη μαθηματική τους σκέψη μέσω της 

επικοινωνίας, να μεταδίδουν τη μαθηματική τους σκέψη με συνεκτικό και ξεκάθαρο 

τρόπο στους συμμαθητές τους, στους δασκάλους τους και σε οποιονδήποτε άλλον, να 

αναλύουν και να αξιολογούν τη μαθηματική σκέψη και τις στρατηγικές των άλλων και 

να χρησιμοποιούν τη γλώσσα των μαθηματικών, για να εκφράσουν με ακρίβεια τις 

μαθηματικές σκέψεις (Van de Walle, σ. 9).   

1.1.1 Η γλώσσα ως παράγοντας πρόβλεψης  

Είναι κοινός τόπος ότι οι μαθητές κατά τη μετάβαση από το αριθμητικό σύστημα των 

φυσικών αριθμών σε εκείνο των ρητών αντιμετωπίζουν δυσκολίες απόκτησης τόσο 

των εννοιών όσο και των διαδικασιών. Η έρευνα στη μαθηματική εκπαίδευση, 

παρακολουθώντας την πραγματικότητα, ενδιαφέρθηκε να αναζητήσει και να βρει 

βασικές διεργασίες και δεξιότητες, που αποτελούν προβλεπτικούς παράγοντες για τα 

μαθησιακά αποτελέσματα και τις δυσκολίες των παιδιών στα κλάσματα, και ο λόγος 

είναι προφανής, αν λάβει κανείς υπόψη την επισήμανση των Seigler et al. (2012): 

«Γνωρίζατε ότι οι επιδόσεις των μαθητών στα κλάσματα προβλέπουν τα 

μαθηματικά τους επιτεύγματα στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, πέρα και 

πάνω από τη συνεισφορά της αριθμητικής γνώσης των ακεραίων, του 

λεκτικού και μη λεκτικού δείκτη νοημοσύνης, της εργαζόμενης μνήμης και της 

εκπαίδευσης της οικογένειας και του εισοδήματός της;» 

Παράγοντες πρόβλεψης των επιδόσεων στα κλάσματα μπορεί να είναι μια σειρά από 

γενικές ικανότητες, όπως η προσοχή, η εργαζόμενη μνήμη, η λεκτική και μη λεκτική 

ικανότητα, αλλά και ειδικές μαθηματικές ικανότητες, όπως η εκτίμηση αριθμογραμμής, 

ο αναλογικός συλλογισμός και ο υπολογισμός με ακεραίους. Το παρόν θεωρητικό 

πλαίσιο, με βάση το θεματικό άξονα της εργασίας, θα επικεντρωθεί στο ρόλο της 

γλώσσας ως παράγοντα πρόβλεψης για τα μαθηματικά και θα επιχειρήσει να 

καταγράψει τα βιβλιογραφικά ευρήματα για το ζήτημα αυτό.  
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1.1.2 Όψεις και εργαλεία μέτρησης της γλώσσας  

Στο ερευνητικό πεδίο η γλώσσα ως γενικός γνωστικός προβλεπτικός παράγοντας για 

την ανάπτυξη μαθηματικών ικανοτήτων έχει μετρηθεί σε ποικίλες όψεις της και με 

διάφορα εργαλεία μέτρησης για την εξαγωγή αποτελεσμάτων. Συγκεκριμένα, 

αξιολογήθηκε σε επίπεδο δεκτικού λεξιλογίου στην τρίτη τάξη μέσω του Peabody 

Picture Vocabulary Test (PPVT· Dunn & Dunn, 2007), ενός  τυποποιημένου τεστ, 

σύμφωνα με το οποίο ο ερευνητής λέει μια λέξη και ο εξεταζόμενος μαθητής καλείται 

να δείξει μία από τις τέσσερις εικόνες μιας καρτέλας αντίστοιχης  στη σημασία της 

λέξης – στόχου. Η αξιολόγηση αυτή προσφέρει μια γρήγορη εκτίμηση της λεκτικής 

ικανότητας και της σχολαστικότητας του εξεταζόμενου (Jordan et al., 2016) και 

αποτελεί ένα έγκυρο εργαλείο μέτρησης της γενικής λεκτικής ικανότητας (Hansen et 

al., 2015). 

Οι Hansen, Jordan και Carrique (2015) στην έρευνά τους εξέτασαν την αναγνωστική 

ευχέρεια μαθητών σε μεμονωμένες λέξεις, για να ελέγξουν αν η ταχύτητα είναι ένα θέμα 

γενικότερα. Η αναγνωστική ευχέρεια ως προγνωστικός παράγοντας αξιολογήθηκε 

στην αρχή της τρίτης τάξης, πριν τα παιδιά διδαχτούν επίσημα τα κλάσματα στο 

σχολείο, με το Sight Word Efficiency subtest του Test of Word Reading Efficiency 

(TOWRE· Torgesen, Wagner & Rashotte, 1999). Σύμφωνα με αυτό δόθηκε στους 

μαθητές μια λίστα με λέξεις και τους ζητήθηκε να διαβάσουν δυνατά όσες περισσότερες 

μπορούσαν μέσα σε 45 δευτερόλεπτα. Το τεστ εφαρμόστηκε στην τρίτη τάξη και η  

μέτρηση έγινε ατομικά. Επίσης, η γλώσσα μετρήθηκε σε επίπεδο αναγνωστικής 

ευχέρειας και στην πέμπτη τάξη μέσω του ίδιου τεστ.  

Οι Seethaler, Fuchs, Star και Bryant (2011) στην έρευνά τους χρησιμοποίησαν τρία 

μέτρα της  γλώσσας ως γνωστικού προβλεπτικού παράγοντα για τα κλάσματα και 

εξέτασαν μαθητές στην ακουστική κατανόηση με το WDRB Listening Comprehension, 

στο εκφραστικό λεξιλόγιο με το WASI Vocabulary και  στη μορφολογία με το TOLD 

Grammatic Closure. Το Woodcock Diagnostic Reading Battery (WDRB) Listening 

Comprehension (Woodcock, 1997) δοκιμάζει την ικανότητα να κατανοεί κάποιος 

προτάσεις ή σύντομες παραγράφους. Το WASI Vocabulary (Wechsler, 1999) μετρά το 

εκφραστικό λεξιλόγιο και τη λεκτική γνώση των εξεταζόμενων. Το Test of Language 

Development (TOLD), Grammatic Closure (Newcomer & Hammill, 1988) μετρά την 

ικανότητα να κατανοεί και να χρησιμοποιεί κάποιος  ποικίλους μορφολογικούς τύπους 

της αγγλικής γλώσσας.  

1.1.3 Η σημασία του γλωσσικού συστήματος  

Σύμφωνα με το πλαίσιο του Geary (2004), πολλαπλές γνωστικές διεργασίες στη σειρά 

υποστηρίζουν την απόκτηση των μαθηματικών εννοιών και διαδικασιών και οι 

διεργασίες αυτές είναι σημαντικές για την κατανόηση των δυσκολιών που 

αντιμετωπίζουν οι μαθητές. Στις βασικές γενικές γνωστικές διεργασίες 

περιλαμβάνονται τρία συστήματα, το κεντρικό εκτελεστικό, το γλωσσικό και το οπτικό 



15 

  

- χωρικό σύστημα, που επηρεάζουν την κατάκτηση της μαθηματικής γνώσης (Geary, 

2004· LeFevre et al., 2010).  

Το γλωσσικό σύστημα – στοιχείο του ενδιαφέροντος της παρούσας έρευνας -  είναι 

βασική γενική γνωστική διεργασία, που υποστηρίζει την απόκτηση των μαθηματικών 

εννοιών και διαδικασιών, και η σημασία του αφορά την κατανόηση και την επικοινωνία 

σχετικών μαθηματικών όρων.  Συγκεκριμένα, καταγράφεται ως κρίσιμος παράγοντας 

για την κατανόηση των μαθηματικών όρων που σχετίζονται με τα κλάσματα (π.χ. 

«αριθμητής», «παρονομαστής», «ισοδυναμία») κατά τη διάρκεια της διδασκαλίας και 

κατά την επίλυση λεκτικών προβλημάτων (Seethaler, Fuchs, Star & Bryant, 2011).  

Η ειδική σχέση των κλασματικών εννοιών με τη γλώσσα θα μπορούσε να αντανακλά τη 

λεκτική φύση πολλών κλασματικών εννοιολογικών στοιχείων (π.χ. «Αυτά τα τρία 

κλάσματα είναι ισοδύναμα. Γράψτε άλλα δύο κλάσματα που είναι ισοδύναμα με 

αυτά.»). Η σχέση μπορεί επίσης να αντανακλά τη σημασία της γνώσης του λεξιλογίου 

για την απόκτηση της κατανόησης του κλάσματος, το οποίο θα μπορούσε με τη σειρά 

του να επηρεάζει μεταγενέστερες διαδικαστικές ικανότητες των παιδιών με κλάσματα 

(Setthaler et al., 2011). 

Την ίδια σημασία της γενικής λεκτικής ικανότητας για την ανάπτυξη των κλασματικών 

εννοιών, που ειδικά αντανακλά τη σημασία της κατανόησης του λεξιλογίου και της 

ορολογίας των κλασμάτων για την απόκτηση των εννοιών, αναφέρουν και οι Jordan et 

al. (2013). Επίσης, η γλώσσα είναι σημαντική για την εκμάθηση των ονομάτων των 

αριθμών και της λεκτικής σειράς των αριθμολέξεων στην απαρίθμηση (Jordan et al., 

2013). Ενώ γενικότερα η γλώσσα βοηθά τα παιδιά να μιλούν και να δίνουν νόημα στις 

μαθηματικές πληροφορίες που συχνά παρουσιάζονται σε αφηρημένα σχήματα (Mix, 

Levine & Huttenlocher, 2002).  

Η εμπλοκή της γλώσσας στη μάθηση των κλασμάτων, ως μέρος των γενικών 

γνωστικών διαδικασιών, αναφέρεται σε αρκετές έρευνες (Hecht et al., 2003· Jordan et 

al., 2013· Vukovic et al., 2014). Ειδικά, αναφέρεται ότι στις γενικές κλασματικές έννοιες 

η λεκτική ικανότητα προσφέρει σημαντική και μοναδική συμβολή, ενώ δε φαίνεται να 

συμβάλλει στις διαδικασίες με κλάσματα σύμφωνα με τους Jordan et al. (2016).  

Κατά τις Hansen et al. (2015) η γλώσσα, όπως η ηλικία,  η εκτίμηση αριθμογραμμής και 

η μη λεκτική ικανότητα, προέβλεψε αναπτυξιακή πορεία συμμετοχής των μαθητών 

στην τάξη όσον αφορά τις κλασματικές έννοιες. Συγκεκριμένα,  η φτωχότερη γλώσσα 

μαζί με άλλες φτωχές γενικές γνωστικές και ειδικές αριθμητικές ικανότητες αυξάνει τις 

πιθανότητες συμμετοχής των μαθητών σε μια χαμηλής ανάπτυξης τροχιά απόκτησης 

των κλασματικών εννοιών, ενώ δε συμμετέχει στην τροχιά απόκτησης των 

διαδικασιών με κλάσματα. 

Η γλωσσική ικανότητα μπορεί επίσης να προωθεί τη μάθηση των ενδιάμεσων 

δεξιοτήτων για τους ακέραιους αριθμούς, που στη συνέχεια υποστηρίζει έμμεσα τη 

μάθηση των κλασματικών εννοιών στην τετάρτη τάξη και πέρα (Vukovic et al., 2014). 
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Από μετρήσεις των ίδιων ερευνητών βρέθηκε ότι οι γενικές ικανότητες, 

συμπεριλαμβανομένης και της γλώσσας, στην πρώτη τάξη υποστηρίζουν έμμεσα την 

απόκτηση των κλασματικών εννοιών στη δ’ τάξη μέσω της ικανότητας εκτίμησης 

θέσης ακεραίων στην αριθμογραμμή στη β’ τάξη.  Τα ευρήματα αυτά υποδηλώνουν ότι 

οι βασικές γενικές ικανότητες επηρεάζουν την ανάπτυξη της γνώσης των κλασμάτων 

μέσω της προώθησης της ανάπτυξης των ενδιάμεσων δεξιοτήτων με ακεραίους, οι 

οποίες με τη σειρά τους επηρεάζουν τη μάθηση των παιδιών για τα κλάσματα (Vukovic 

et al., 2014).  

Ωστόσο, οι μελέτες δεν έχουν εξετάσει παράγοντες πρόβλεψης της ανάπτυξης στη 

γνώση των κλασμάτων, κλασματικών δηλαδή εννοιών και διαδικασιών, καθ’ όλη τη 

διάρκεια της διδασκαλίας των κλασμάτων μεταξύ της τρίτης και της έκτης τάξης ούτε 

έχουν προσδιορίσει τα χαρακτηριστικά των μαθητών με επίμονες αδυναμίες στα 

κλάσματα, που έχουν ή βρίσκονται σε υψηλό κίνδυνο για ευρύτερες δυσκολίες στα 

μαθηματικά (Hansen et al., 2015). 

Στην έρευνα των Seethaler, Fuchs, Star και Bryant (2011) η γλώσσα συνέβαλε μοναδικά 

στην κατανόηση των κλασματικών εννοιών, ενώ η αναγνωστική ευχέρεια σε μικρότερη 

έκταση.  Επίσης, η γλώσσα προέκυψε ως μοναδικός προγνωστικός παράγοντας της 

υπολογιστικής ικανότητας με ρητούς αριθμούς. Στην έρευνα των Jordan et al. (2013) η 

γλώσσα και η αναγνωστική ευχέρεια συνέβαλλαν μοναδικά στη μεταγενέστερη 

εννοιολογική κατανόηση των κλασμάτων. Ωστόσο, σύμφωνα με τους Hansen et al. 

(2015) η αναγνωστική ευχέρεια στην πέμπτη τάξη δε συνέβαλε σημαντικά στην 

πρόβλεψη ικανότητας στα κλάσματα ούτε στις έννοιες ούτε στις διαδικασίες. 

Κατά τη Seethaler και τους συνεργάτες της (2011) η γλώσσα ήταν μοναδικά 

προβλεπτικός παράγοντας των διαδικασιών με κλάσματα στην πέμπτη τάξη, σχέση 

που δεν βρέθηκε στην τέταρτη τάξη (Jordan et al., 2013). Η μεταγενέστερη  επιρροή της 

γλώσσας σε διαδικασίες με κλάσματα ενδέχεται να σχετίζεται με την αμοιβαία 

υποστηρικτική σχέση μεταξύ των κλασματικών εννοιών και διαδικασιών (Hecht & 

Vagi, 2010). 

Η γλώσσα μπορεί να σχετίζεται με την ικανότητα στους ρητούς αριθμούς μέσω της 

εννοιολογικής γνώσης. Καθώς τα παιδιά ωριμάζουν πνευματικά, βασίζονται όλο και 

περισσότερο σε μια συμβολική και λεκτική κατανόηση του αριθμού, απαραίτητη για 

την ανάπτυξη της σχολικής μαθηματικής ικανότητας (Jordan, Glutting & Ramineni, 

2010). Χρησιμοποιώντας μια έμφυτη «αίσθηση των ρητών αριθμών» (Sowder, Bezuk & 

Sowder, 1993 in Mazzocco & Devlin, 2008), τα παιδιά αναπτύσσουν μια άτυπη 

κατανόηση των ρητών αριθμών, η οποία εστιάζεται κυρίως στις κατασκευές μέρος - 

όλο και μέτρηση.  

Σύμφωνα με τη γλωσσικά διαμεσολαβημένη υπόθεση των Miura, Okamoto, Vlahovic-

Stetic, Kim και Han (1999), η προφορική γλωσσική δεξιότητα μπορεί να υποστηρίζει 

την εννοιολογική κατανόηση των μαθητών για τους ρητούς αριθμούς, επισήμως ως 

απάντηση στη διδασκαλία του σχολείου, καθώς και ανεπίσημα ως απάντηση στις 
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καθημερινές δραστηριότητες που ενισχύουν τις κλασματικές έννοιες (π.χ. κατανόηση 

της έννοιας του «μισό από κάτι»). Μαθητές με ισχυρότερη  προφορική γλωσσική 

δεξιότητα, οι οποίοι διαφοροποιούν καλύτερα τις πολλές υποκατηγορίες των  

κλασμάτων (π.χ. μέτρο, πηλίκο, αναλογία, πολλαπλασιαστικός συντελεστής) σε 

ανταπόκριση με τη διδασκαλία, μπορεί να είναι πιο πιθανό να επιλέξουν σωστές 

διαδικασίες επίλυσης προβλήματος.  

Οι Miura και συνεργάτες (1999) βρήκαν ότι οι Κορεάτες μαθητές, των οποίων η 

μητρική γλώσσα ενσωματώνει την έννοια των κλασματικών μερών στους 

μαθηματικούς όρους που χρησιμοποιούνται για τα κλάσματα (το 1/3 δηλαδή 

διαβάζεται ως «από τρία μέρη ένα»), παρουσιάζουν ενδείξεις μεγαλύτερης κατανόησης 

των εικονιστικών αναπαραστάσεων των κλασμάτων, ακόμα και χωρίς επίσημη 

διδασκαλία στα κλάσματα, σε σύγκριση με τους μαθητές των οποίων η γλώσσα δεν το 

κάνει (π.χ. μαθητές από την Κροατία ή τις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου το 1/3 διαβάζεται 

ως «ένα τρίτο»). Με παρόμοιο τρόπο, σύμφωνα με τους Ngan Ng και Rao (2010), η 

διαφάνεια των αριθμολέξεων και των μαθηματικών όρων στα κινεζικά μπορεί να είναι 

εν μέρει υπεύθυνη - μαζί με πολιτιστικές πεποιθήσεις - για την ανώτερη απόδοση που 

παρουσιάζουν οι μαθητές της Ανατολικής Ασίας. 

Από την άλλη πλευρά, οι Gelman και Butterworth (2005) υποστήριξαν ότι η αριθμητική 

ικανότητα αναπτύσσεται ανεξάρτητα από τη γλώσσα, με στοιχεία από 

νευροαπεικονιστικές μελέτες, αναπτυξιακές προοπτικές και μια έρευνα ορισμένων 

πληθυσμών του Αμαζονίου, που αναπτύσσουν ιδιαίτερες αριθμητικές  δεξιότητες με 

περιορισμένο μαθηματικό λεξιλόγιο. Περαιτέρω, οι Donlan, Cowan, Newton και Lloyd 

(2007) εξέτασαν μαθηματικές δεξιότητες για μαθητές με ειδικά γλωσσικά προβλήματα, 

σε αντίθεση με σύμφωνους ηλικιακά και γλωσσικά ελέγχους. Αυτοί διαπίστωσαν ότι, 

αν και μαθητές με γλωσσικά προβλήματα παρουσίασαν ελλείμματα στην παραγωγή 

της ακολουθίας των αριθμολέξεων, στο βασικό υπολογισμό και την κατανόηση της 

αξίας θέσης, δεν υπήρχε καμία διαφορά μεταξύ των ομάδων σε σχέση με τις 

αριθμητικές αρχές. Έτσι, μαθητές με γλωσσικά προβλήματα μπορεί να μην 

παρεμποδίζονται στην κατανόηση των αριθμητικών εννοιών, ακόμη και όταν 

παρουσιάζουν ελλείμματα σε άλλες δεξιότητες επεξεργασίας αριθμού.  

Οι παραπάνω αντικρουόμενες αναφορές οδήγησαν στην έρευνα των Seethaler et al. 

(2011), σύμφωνα με την οποία μαθητές με ισχυρότερες γλωσσικές δεξιότητες μπορούν 

να αντλούν μεγαλύτερη ωφέλεια από τη διδασκαλία στην τάξη σχετικά με τις πολλές 

διαφορετικές υποκατασκευές των ρητών αριθμών και ως εκ τούτου να είναι σε 

καλύτερη θέση να επιλέξουν στρατηγικές επίλυσης προβλήματος επαρκέστερα από 

συνομηλίκους με ασθενέστερες προφορικές γλωσσικές δεξιότητες.  

Επίσης, μαθητές στην τετάρτη και πέμπτη τάξη, οι οποίοι έχουν μόλις πρόσφατα 

εκτεθεί στον υπολογισμό με κλάσματα, δεκαδικούς, ποσοστά και αναλογίες, μπορεί να 

βασίζονται σε προφορικές γλωσσικές νύξεις, για να αναπτύξουν μια βαθύτερη 

εννοιολογική κατανόηση των συμβόλων των ρητών αριθμών (Johanning, 2008).  
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1.2 Στην τροχιά των ρητών – τα κλάσματα 
 

1.2.1 Αναπαραστάσεις και μοντέλα για τα κλάσματα 

Τα κλάσματα είναι ένα από τα πιο δύσκολα αντικείμενα των μαθηματικών και στη 

διδασκαλία και στη μάθηση (Charalambous & Pitta-Pantazi, 2007) και η  δυσκολία αυτή 

προκύπτει από την πολυπλοκότητα των κλασμάτων όσον αφορά τους τρόπους με τους 

οποίους μπορούν να ερμηνευθούν και τις αναπαραστάσεις με τις οποίες μπορούν να 

διδαχτούν. 

Στο πλαίσιο της βελτίωσης της μαθηματικής εκπαίδευσης και της μείωσης αυτής της 

δυσκολίας, πολλά σύγχρονα προγράμματα σπουδών, με πρωτοπόρο το  αμερικάνικο 

πρόγραμμα Common Core State Standards (2010), δίνουν ιδιαίτερη έμφαση στη χρήση 

αναπαραστάσεων στη διδασκαλία και τη μάθηση των μαθηματικών εννοιών και 

ενθαρρύνουν εκπαιδευτικούς και μαθητές να χρησιμοποιούν ποικίλες αναπαραστάσεις, 

για να επικοινωνήσουν τη μαθηματική τους σκέψη. Ο λόγος που οι αναπαραστάσεις 

παίρνουν σημαντική θέση στη διδακτική/μαθησιακή πρακτική εκπαιδευτικών και 

εκπαιδευόμενων είναι η οπτικοποίηση του εκπαιδευτικού υλικού, μέσω της οποίας 

αυτό γίνεται προσβάσιμο και κατανοητό στην ανθρώπινη σκέψη.  

Σύμφωνα με τον Arcavi (2003) οπτικοποίηση (visualization) είναι η ικανότητα, η 

διαδικασία και το προϊόν της δημιουργίας, της ερμηνείας, της χρήσης και της σκέψης 

πάνω στις φωτογραφίες, τις εικόνες και τα διαγράμματα στο μυαλό μας, σε χαρτί ή με 

τεχνολογικά εργαλεία, με σκοπό την απεικόνιση και την επικοινωνία πληροφοριών, τη 

σκέψη και την ανάπτυξη προηγουμένως άγνωστων ιδεών και την προώθηση της 

κατανόησης.  

Αν αναλογιστεί κανείς τη μεγάλη δυσκολία των μαθητών στους ρητούς αριθμούς σε 

σχέση με τους φυσικούς, η χρήση αναπαραστάσεων στη διδασκαλία των κλασμάτων 

φαντάζει πιο επιτακτική και ουσιαστική για την  κατανόηση των κλασματικών 

εννοιών. Πράγματι, κατά τον Arcavi (2003) μία ερμηνεία των δυσκολιών που 

αντιμετωπίζουν οι μαθητές στα κλάσματα είναι η έλλειψη δεξιοτήτων οπτικοποίησης 

και η αδυναμία χρήσης αυτών των δεξιοτήτων, για να δημιουργήσουν και να 

διαχειριστούν τις διάφορες αναπαραστάσεις των κλασμάτων.   

Ένας τρόπος βελτίωσης της εννοιολογικής κατανόησης των μαθητών είναι η χρήση 

οπτικών αναπαραστάσεων στην ενασχόλησή τους με μαθηματικά έργα που αφορούν 

κλάσματα. Σε έρευνες, στις οποίες διδάχτηκαν κλάσματα με τη χρήση οπτικών 

αναπαραστάσεων, φάνηκαν θετικές επιδράσεις στις υπολογιστικές ικανότητες των 

μαθητών (Cramer, Post, & delMas, 2002· Hudson Hawkins, 2008· Nishida, 2008· 

Lemonidis, Iliadou, 2016). Καθώς οι μαθητές μαθαίνουν να αναπτύσσουν τις δικές τους 

αναπαραστάσεις και μαθαίνουν να χρησιμοποιούν τις αναπαραστάσεις ως εργαλεία 

επίλυσης προβλήματος, αποκτούν μια βαθύτερη κατανόηση των κλασμάτων (Siegler et 

al., 2010). 
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Καθώς όμως η αποτελεσματική χρήση των εικονικών αναπαραστάσεων για την 

επίλυση προβλημάτων δε λειτουργεί αυθόρμητα, οι μαθητές χρειάζονται καθοδήγηση 

στην επιλογή, το χειρισμό και την ερμηνεία των αναπαραστάσεων (Abrams, 2001). Στο 

σημείο αυτό λοιπόν κρίνεται απαραίτητο να παρατεθούν τα είδη των 

αναπαραστάσεων στους ρητούς αριθμούς, που μπορούν οι εκπαιδευτικοί να εισάγουν 

στη διδασκαλία τους για τη βελτίωση των μαθησιακών αποτελεσμάτων των μαθητών 

τους. 

1.2.2 Τα είδη των αναπαραστάσεων στους ρητούς  

Οι πέντε διακριτοί τύποι συστημάτων αναπαραστάσεων, που μπορούν να 

εφαρμοστούν στη διδασκαλία/μάθηση των ρητών αριθμών, ισχύουν γενικά για τη 

μάθηση των μαθηματικών και την επίλυση προβλήματος και είναι οι εξής:  

1. Οι καταστάσεις του πραγματικού κόσμου. Βασίζονται στην εμπειρία και την 

καθημερινότητα, καθώς η γνώση παρουσιάζεται μέσα από καταστάσεις και 

αντικείμενα του πραγματικού κόσμου και της καθημερινής ζωής του παιδιού. 

2. Τα χειραπτικά υλικά. Είναι οι κλασματικοί κύκλοι, οι κλασματικές λωρίδες, οι 

αριθμογραμμές κ.ά., στοιχεία που τα ίδια στο σύστημα έχουν μικρή σημασία από 

μόνα τους, αλλά διαθέτουν ενσωματωμένες σχέσεις και λειτουργίες που ταιριάζουν 

με τις ιδιότητες, τις πράξεις και τις πραγματικές καταστάσεις, στις οποίες 

εμφανίζονται οι ρητοί αριθμοί.   

3. Οι εικόνες. Όπως και τα χειραπτικά υλικά, είναι δυνατόν να εσωτερικευθούν ως 

νοητικές εικόνες. 

4. Τα γραπτά σύμβολα. Όπως και οι γλώσσες, είναι δυνατόν να περιλαμβάνουν 

εξειδικευμένες προτάσεις και φράσεις, καθώς επίσης συνηθισμένες προτάσεις και 

φράσεις στην ομιλούμενη γλώσσα. 

5. Η ομιλούμενη γλώσσα.  Χρησιμοποιείται στη διατύπωση λεκτικών προβλημάτων, 

αλλά και στα άλλα είδη αναπαραστάσεων, π.χ. μαζί με εικόνες ή γραπτά σύμβολα, 

όπου χρησιμοποιείται με προφορική ή γραπτή μορφή, για να δίνονται πληροφορίες 

και εξηγήσεις. Χρησιμοποιείται επίσης στην αφήγηση ιστοριών ως εισαγωγικών 

δραστηριοτήτων για την καινούργια έννοια (Lesh, Post, & Behr, 1987).  

 

Σε αυτούς τους τύπους μπορεί να προστεθεί και ένα έκτο σύστημα αναπαράστασης, τα 

εικονικά χειραπτικά υλικά (virtual manipulatives) (Moyer, Bolyard, & Spikell, 2002). Τα 

εικονικά χειραπτικά υλικά ορίζονται ως «ερμηνείες των κοινών μαθηματικών 

χειραπτικών υλικών και εργαλείων που βασίζονται στον υπολογιστή» (Dorward, 2002, 

p. 329 in Moyer-Packenham et al., 2008) και «μια διαδραστική, web-based οπτική 

αναπαράσταση ενός δυναμικού αντικειμένου που παρουσιάζει ευκαιρίες για την 

κατασκευή μαθηματικής γνώσης» (Moyer, Bolyard, & Spikell, 2002, σελ. 373 in 

Peppers, 2016).  

Τα εικονικά χειραπτικά υλικά είναι δυναμικά και μπορούν να συνδυάσουν ταυτόχρονα 

εικόνες, σύμβολα και γλώσσα. Με αυτόν τον τρόπο αναπτύσσουν τις ικανότητες 
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οπτικοποίησης των μαθητών, καθώς η ταυτόχρονη παρουσίαση διαφορετικών 

αναπαραστάσεων μιας μαθηματικής έννοιας συμβάλλει στην βαθύτερη κατανόηση των 

μαθηματικών εννοιών (Rau, Aleven & Rummel, 2013).   

Γενικότερα είναι γόνιμο μαθησιακά μια έννοια να παρουσιάζεται με διαφορετικά 

συστήματα αναπαράστασης και ο μαθητής να τη χειρίζεται μέσα στα πλαίσια των 

διαφορετικών αναπαραστάσεων. Ο χειρισμός μιας συγκεκριμένης έννοιας σε 

διαφορετικά σημειολογικά συστήματα αναπαράστασης βαθαίνει την κατανόηση της 

και συμβάλλει στην ανάπτυξη της ευελιξίας στην αντιμετώπιση της έννοιας αυτής (Rau, 

Aleven & Rummel, 2013).  

Στην εικόνα που ακολουθεί παρουσιάζονται σχηματικά οι έξι τύποι συστημάτων 

αναπαραστάσεων σύμφωνα με το Λεμονίδη (2017, 56-63). 

 

Εικόνα 1: Οι έξι διαφορετικές αναπαραστάσεις των ρητών αριθμών 

 

1.2.3 Τα τρία είδη μοντέλων για τα κλάσματα 

Τα τρία είδη μοντέλων σχετικά με τα κλάσματα διακρίνονται σε:  

1. Εμβαδού (επιφάνειες). Η χρήση του παραπέμπει στη σχέση μέρος – όλο. Τα μεγέθη 

στις επιφάνειες είναι συνεχή. Εδώ το όλο προσδιορίζεται από το εμβαδόν μιας 

ορισμένης επιφάνειας. Τα ίσα μέρη είναι ίσες επιφάνειες και το κλάσμα δείχνει το 

χώρο που καλύπτουν τα μέρη σε σχέση με τη μονάδα του όλου στο εμβαδόν. Ο 

κύκλος και τα κυκλικά μέρη είναι τα πιο κοινά και χρησιμοποιούμενα μοντέλα 

εμβαδού. Στα προγράμματα και τη διδασκαλία εμφανίζονται επίσης ως μοντέλα 

εμβαδού διάφορα γεωμετρικά σχήματα, τετραγωνισμένο χαρτί, η δίπλωση χαρτιού, 

ο γεωπίνακας, τα μπλοκ μοτίβου και οι κλασματικοί κύκλοι. 
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2. Συνόλου (σύνολα αντικειμένων). Τα μεγέθη στα σύνολα αντικειμένων είναι 

διακριτά, μπορούν δηλαδή να καταμετρηθούν. Το όλο προσδιορίζεται από όλα τα 

στοιχεία του συνόλου. Τα ίσα μέρη ορίζονται από ίσο αριθμό αντικειμένων και το 

κλάσμα δείχνει τον αριθμό των αντικειμένων σ’ ένα υποσύνολο προς τον αριθμό των 

αντικειμένων του όλου (π.χ. τα 2 χελιδόνια είναι τα 2/3 των 3 χελιδονιών).  

 

3. Μήκους ή αριθμογραμμής. Με τα μοντέλα αυτά δίνεται έμφαση στις αποστάσεις 

επάνω στην αριθμογραμμή ή την κλασματική λωρίδα ή τη θέση ενός κλάσματος 

στην αριθμογραμμή. Το μέγεθος (μήκος) είναι συνεχές. Το όλο είναι η μονάδα του 

μήκους. Τα ίσα μέρη ορίζονται από ίσες αποστάσεις και το κλάσμα δείχνει την θέση 

ενός σημείου (π.χ. το 3/4, σε σχέση με την απόσταση από το μηδέν με βάση την 

ορισμένη μονάδα, το 1/4) (Petit, Laird, Marsden, & Ebby, 2010· Van de Walle, Karp, & 

Bay-Williams, 2012). 

 

1.2.4 Χαρακτηριστικά της αριθμογραμμής  

Η αριθμητική γραμμή, ως μοντέλο για την αναπαράσταση των κλασμάτων, διαφέρει 

από τα άλλα μοντέλα - του συνόλου και του εμβαδού - σε σημαντικά χαρακτηριστικά 

που είναι τα παρακάτω (Bright, Behr, Post, & Wachsmuth, 1988· Petit, Laird, & 

Marsden, 2010):  

1. Η μονάδα αναπαρίσταται από ένα μήκος, ενώ στο μοντέλο του εμβαδού 

αναπαρίσταται από μια επιφάνεια και στο μοντέλο του συνόλου από ένα σύνολο 

διακριτών αντικειμένων. Έτσι το μοντέλο της αριθμογραμμής υποδηλώνει όχι μόνο 

επανάληψη της μονάδας, αλλά επίσης ταυτόχρονες υποδιαιρέσεις των 

επαναλαμβανόμενων μονάδων.  

2. Στην αριθμογραμμή για τον προσδιορισμό της μονάδας απαιτούνται σύμβολα, ενώ 

στο μοντέλο του εμβαδού και του συνόλου η μονάδα είναι υπονοούμενη στο μοντέλο. 

Για παράδειγμα, το σημείο Μ στην εικόνα 1 της αριθμογραμμής δεν έχει αριθμητική 

υπόσταση, προτού οριστεί η μονάδα με τα δύο σημεία αναφοράς το 0 και το 1.  

 

 

3. Στην αριθμογραμμή δεν υπάρχουν οπτικά διακριτοί διαχωρισμοί μεταξύ των 

διαδοχικών μονάδων, δηλαδή οι μονάδες είναι συνεχείς σε αντίθεση με τα μοντέλα του 

εμβαδού και του συνόλου, στα οποία οι μονάδες είναι φυσικά διαχωρισμένες. Για 

παράδειγμα, όταν χρησιμοποιούνται τα εμβαδά, υπάρχει χώρος μεταξύ των σχημάτων 

που αντιπροσωπεύουν τις μονάδες, π.χ. στην παρακάτω εικόνα υπάρχει χώρος μεταξύ 

των δύο λωρίδων. 
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1.2.5 Δυσκολίες στη χρήση της αριθμογραμμής 

Σύμφωνα με πολλές έρευνες οι μαθητές συναντούν αρκετές δυσκολίες κατά την 

εισαγωγή της αριθμητικής γραμμής στα κλάσματα και τη χρήση της ως ένα οπτικό 

μοντέλο (Bright, Behr, Post, & Wachsmuth, 1988· Hannula, 2003· Mitchell, & Horne, 

2008· Petit, Laird, Marsden, & Ebby, 2010· Saxe et al., 2007). Οι Bright et al. (1988) 

υποστηρίζουν ότι μία ερμηνεία αυτής της δυσκολίας με την αριθμογραμμή είναι 

σχετική με τα χαρακτηριστικά της ως μοντέλου.  

Το μοντέλο της αριθμογραμμής αποτελείται από πληροφορίες εικόνας που 

συνοδεύονται από σύμβολα και υπάρχει δυσκολία στη σύνδεση των πληροφοριών που 

περιέχονται σε αυτούς τους δύο τύπους αναπαράστασης. Έτσι, οι συγγραφείς αυτοί 

καταλήγουν στην υπόθεση ότι “η ανάγκη του συντονισμού των συμβολικών και 

εικονικών πληροφοριών με το μοντέλο της αριθμογραμμής θέτει δυσκολία στην 

αντιστοίχιση των ονομάτων των κλασμάτων με τις αναπαραστάσεις της 

αριθμογραμμής”.  

 Επίσης, οι μαθητές, όταν αλληλεπιδρούν για πρώτη φορά με την αριθμογραμμή, συχνά 

λειτουργούν με τη λογική των ακεραίων και τοποθετούν τα κλάσματα επάνω στην 

αριθμογραμμή με τη σειρά του μεγέθους του αριθμητή ή του παρονομαστή τους (Petit, 

Laird, Marsden, & Ebby, 2010). 

 

Μία άλλη δυσκολία προκύπτει από το ότι οι μαθητές στις πρώτες τρεις τάξεις 

μετατοπίζονται από τις στρατηγικές της διαδοχής στις στρατηγικές της αναλογίας για 

την τοποθέτηση των αριθμών επάνω στην αριθμογραμμή (Petitto, 1990). Αυτό 

σημαίνει ότι οι μαθητές κατανοούν την αναλογία μεταξύ των αποστάσεων και όχι μόνο 

τη διαδοχή. Για παράδειγμα, στην παρακάτω εικόνα φαίνεται ότι τα κλάσματα 

τοποθετούνται σωστά ως προς τη διαδοχική τους σειρά, αλλά όχι αναλογικά. 

 

Ένα άλλο συχνό λάθος των μαθητών στην αρχική τους επαφή με την αριθμογραμμή, 

όταν υπάρχουν πολλές μονάδες, είναι ότι παίρνουν το κλασματικό μέρος ολόκληρης της 

αριθμογραμμής και όχι του μοναδιαίου μέρους. Για παράδειγμα, στην παρακάτω εικόνα 

το 2⁄3 τοποθετείται στη θέση του 4 (Clarke, Roche, & Mitchell, 2007). 
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Πολλές φορές οι μαθητές, αντί να μετρούν τα διαστήματα που υπάρχουν από μηδέν 

μέχρι το σημείο του κλάσματος, μετρούν τις κάθετες μικρές γραμμούλες της 

βαθμολόγησης της αριθμογραμμής. Για παράδειγμα στην εικόνα αντί για το 4⁄6 

σημειώνουν το 5⁄7 (Bright, Behr, Post & Wachsmuth, 1988· Pearn & Stephens, 2007). 

 

Οι μαθητές συναντούν δυσκολίες, όταν καλούνται να τοποθετήσουν κλάσματα, τα 

οποία έχουν πολλαπλάσιους συντελεστές (δηλαδή είναι ισοδύναμα) σε σχέση με τη 

βαθμολόγηση της ευθείας (Hannula, 2003· Petit, Laird, Marsden, & Ebby, 2010). 

 

Επίσης σημαντικές δυσκολίες συναντούν οι μαθητές στην περίπτωση όπου η 

βαθμολόγηση της ευθείας είναι ημιτελής (Saxe et al., 2007). 

 

1.3 Κριτική ανασκόπηση – η θέση της νέας έρευνας 

Ανακεφαλαιώνοντας τις μελέτες στο θέμα της συμβολής της γλώσσας ως 

προβλεπτικού παράγοντα για τη μαθησιακή πορεία των μαθητών στα κλάσματα, θα 

σημειώναμε ότι το γλωσσικό σύστημα συγκαταλέγεται στις βασικές γενικές γνωστικές 

διεργασίες του ατόμου, που υποστηρίζουν την απόκτηση των μαθηματικών εννοιών 

και διαδικασιών γενικότερα και των κλασματικών ειδικότερα (Geary, 2004· LeFevre et 

al., 2010). Η υποστήριξη αυτή αφορά την κατανόηση και την επικοινωνία σχετικών με 

τα κλάσματα μαθηματικών όρων (Seethaler, Fuchs, Star & Bryant, 2011), την 

κατανόηση των γενικών κλασματικών εννοιών (Jordan et al., 2016), τη μάθηση των 

δεξιοτήτων για τους ακεραίους, που με τη σειρά τους προωθούν τα κλάσματα (Vukovic 

et al., 2014 in Hansen et all., 2014), αλλά και την προώθηση της  υπολογιστικής 

ικανότητας με ρητούς (Seethaler et al., 2011). 

Βιβλιογραφικά, πτυχές της γλώσσας που μελετήθηκαν σε συνάρτηση με τη μάθηση των 

κλασμάτων - κυρίως εννοιών, αλλά και διαδικασιών - ήταν το λεξιλόγιο, η αναγνωστική 

ευχέρεια, η ακουστική κατανόηση, το εκφραστικό λεξιλόγιο και,  τέλος, η μορφολογία. 

Οι τρόποι μέτρησης των κλασμάτων στις παραπάνω έρευνες ήταν ποικίλοι. 

Συγκεκριμένα, η κατανόηση κλασματικού μεγέθους αξιολογήθηκε με τη δραστηριότητα 

εκτίμησης θέσης αριθμού στην αριθμογραμμή (Siegler et al., 2011). Αξιολογήθηκαν 

ακόμη κλασματικές έννοιες, όπως αναγνώριση μέρους-όλου, μέρους-συνόλου και 

ισοδύναμα κλάσματα. Οι μαθητές επίσης κλήθηκαν να επιχειρηματολογήσουν για 

κλάσματα  σε λεκτικά προβλήματα, ενώ οι διαδικασίες με κλάσματα, προσαρμοσμένες 
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από το Hecht (1998), περιλάμβαναν γραπτά προβλήματα πρόσθεσης, αφαίρεσης, 

πολλαπλασιασμού και διαίρεσης κλασμάτων (Jordan et al., 2016). 

Από τη σύνθεση του θεωρητικού και μεθοδολογικού πλαισίου των ερευνών που μας 

απασχόλησαν, προέκυψε η θέση μιας νέας έρευνας, της έρευνάς μας, η οποία στόχευσε 

στη μελέτη τη σχέσης που πιθανόν έχουν η αναγνωστική κατανόηση ως παράμετρος 

της γλώσσας και η ζωντάνια νοερών εικόνων ως ψυχομετρική παράμετρος με την 

ικανότητα αναπαράστασης κλασμάτων ως ειδικό μαθηματικό πεδίο των ρητών 

αριθμών. Αυτή η κατευθυντήρια γραμμή της έρευνας υπαγορεύτηκε από τα εξής:  

1. Η κατανόηση των μαθηματικών κειμένων (Gagatsis & Patronis, 1990) και οι 

δυσκολίες κατανόησης που παρουσιάζουν οι μαθητές (D’Amore & Pinilla, 2015) 

απασχόλησαν την έρευνα μέσα στο ειδικό πλαίσιο της επίλυσης μαθηματικού 

προβλήματος, στην έρευνά μας όμως η αναγνωστική κατανόηση μελετήθηκε 

αποπλασιωμένα ως γενικός γνωστικός  παράγοντας που μπορεί να προβλέψει την 

επίδοση των μαθητών στα κλάσματα. 

 

2. Η ζωντάνια των οπτικών νοερών εικόνων έχει βρεθεί ως αποτελεσματικός 

παράγοντας στη διαδικασία της αναγνωστικής κατανόησης (Gambrell  &  Bales,  

1986· Oakhill  &  Patel,  1991· Bourduin,  Bourduin  &  Manley,  1993· Gambrell  &  

Jawitz,  1993· Rose, Parks, Androes & McMahon, 2000· Jenkins,  2009·  Kocaarslan,  

2016). 

 

3. Τέλος, οι δραστηριότητες με κλάσματα στις μέχρι τώρα έρευνες είναι εκτίμηση 

θέσης στην αριθμογραμμή (Siegler et al., 2011), αναγνώριση κλασμάτων, 

επιχειρήματα σε λεκτικά προβλήματα και γραπτά προβλήματα με πράξεις (Jordan et 

al., 2016), ενώ στην έρευνά μας οι μετρήσεις αφορούσαν αποκλειστικά την 

ικανότητα εικονικής αναπαράστασης των κλασμάτων. 

 

Έτσι, η παρούσα έρευνα, αξιοποιώντας τη σχέση που έχουν η αναγνωστική κατανόηση 

και η ζωντάνια νοερών εικόνων μεταξύ τους, τις εισήγαγε ως προβλεπτικούς 

παράγοντες για τα κλάσματα και επιχείρησε να καταγράψει τον κατ’ επέκταση βαθμό 

συσχέτισής τους με την ικανότητα αναπαράστασης κλασμάτων σε μαθητές πέμπτης 

τάξης δημοτικού. Με αυτόν τον τρόπο επιδίωξε να συνεισφέρει με τα συμπεράσματά 

της στο γενικότερο διάλογο για τη συμβολή άλλων γνωστικών διεργασιών στη μάθηση 

των μαθηματικών, με απώτερο πάντα στόχο τη βελτίωση της παρεχόμενης 

μαθηματικής εκπαίδευσης.  
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2. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 
 

2.1 Στόχος  

Στόχος της παρούσας μελέτης ήταν να διερευνηθεί η σχέση που μπορεί να έχουν η 

ικανότητα αναγνωστικής κατανόησης και η ζωντάνια νοερών εικόνων με την 

ικανότητα αναπαράστασης κλασμάτων στην επίλυση μαθηματικών έργων με 

κλάσματα. Συγκεκριμένα, να καταγραφεί  ο βαθμός συσχέτισης ανάμεσα στο επίπεδο 

κατανόησης πρότασης και κειμένου, τη ζωντάνια δημιουργίας νοερών εικόνων και τη 

δυνατότητα πολλαπλής εικονικής αναπαράστασης κλασματικών ποσοτήτων.  

2.2 Ερευνητικά ερωτήματα 

Τα ερευνητικά ερωτήματα που πλαισίωσαν το στόχο της έρευνας, χάραξαν την πορεία 

του ερευνητικού σχεδιασμού και έδωσαν περιεχόμενο στο προς διερεύνηση θέμα της 

εργασίας διατυπώθηκαν ως εξής: 

1. Σχετίζονται η ικανότητα αναγνωστικής κατανόησης και η ζωντάνια νοερών εικόνων 

με την ικανότητα αναπαράστασης κλασμάτων στα Μαθηματικά; Με ποιον τρόπο και 

σε ποιο βαθμό;  

2. Ποια αντιστοιχία υπάρχει ανάμεσα στα επίπεδα αναγνωστικής κατανόησης, στο 

βαθμό δημιουργίας ζωντανών νοερών εικόνων και στις μορφές εικονικής 

αναπαράστασης κλασμάτων; 

3. Τι είδους και τι εύρους αναπαραστάσεις χρησιμοποιούν οι μαθητές πέμπτης τάξης 

δημοτικού ανάλογα με το επίπεδό τους στην αναγνωστική κατανόηση και τη 

δυνατότητά τους να φανταστούν ζωντανές εικόνες με το μυαλό τους; 

2.3 Λειτουργικοί ορισμοί 

Οι λειτουργικοί όροι που αναδείχτηκαν μέσα από τα ερευνητικά ερωτήματα της 

μελέτης και χρήζουν ορισμού, για να αποσαφηνιστεί η σημασία και το περιεχόμενό 

τους, να προσδιοριστούν οι διαστάσεις τους και να διευκρινιστεί ο δείκτης μέτρησής 

τους είναι η αναγνωστική κατανόηση, η ζωντάνια των νοερών εικόνων και η εξωτερική 

– σημειωτική αναπαράσταση κλασμάτων. Οι ορισμοί αυτοί βασίστηκαν στην τρέχουσα 

βιβλιογραφία και παρουσιάζονται στη συνέχεια με τις σχετικές αναφορές. 

2.3.1 Αναγνωστική Κατανόηση 

Η αναγνωστική κατανόηση είναι μια δεξιότητα με κεντρικό ρόλο στη μάθηση και τη 

ζωή του ανθρώπου. Στη διάρκειά της ο αναγνώστης προσπαθεί να δομήσει μια νοητική 

αναπαράσταση του κειμένου, συνδυάζοντας τις προηγούμενες γνώσεις του με τις ιδέες 

που παρουσιάζει ο συγγραφέας (Randi, Grigorenko & Sternberg, 2005). Είναι μια 

διαδικασία που απαιτεί το συντονισμό αρκετών βασικών αναγνωστικών δεξιοτήτων, 

όπως η ακρίβεια και η ευχέρεια της αποκωδικοποίησης, καθώς και η γνώση υπόβαθρου 

και το πλούσιο λεξιλόγιο (Woloshyn, Paivio & Pressley, 1994). 
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Για την αποτελεσματική αναγνωστική κατανόηση προαπαιτείται τόσο η ύπαρξη των 

βασικών αναγνωστικών δεξιοτήτων, που προαναφέρθηκαν, όσο και η συμμετοχή 

ανώτερων αναγνωστικών δεξιοτήτων, όπως η συσχέτιση των γνώσεων με τις νέες 

πληροφορίες, η οργάνωση και η σύμπτυξη των σημασιολογικών σημείων του κειμένου 

(Kintsch & van Dijk, 1978· Mastropieri & Scruggs, 2002). 

Η συμβατότητα των γνώσεων του αναγνώστη με το περιεχόμενο και το είδος του 

κειμένου (π.χ. αφηγηματικό ή πραγματολογικό), σε συνδυασμό με τις γνωστικές και 

μεταγνωστικές στρατηγικές που χρησιμοποιεί για την κατανόηση του κειμένου, 

αποτελούν τις βασικές προϋποθέσεις για την αναγνωστική κατανόηση (Palinscar & 

Brown, 1984). 

Η αναγνωστική κατανόηση μπορεί να αξιολογηθεί σε επίπεδο λέξης, πρότασης και 

κειμένου α) με βάση το συγκεκριμένο κείμενο (text base) και β) με βάση το μοντέλο 

περίστασης (situation model), σύμφωνα με το οποίο η κατανόηση επιτυγχάνεται μέσω 

της ενεργοποίησης της προηγούμενης γνώσης και της ενσωμάτωσής της σε αυτή 

(Kintsch, 1998· van Dijk Kintsch, 1983). 

Αναφορικά με το συγκεκριμένο κείμενο, το μέγεθος κατά την αξιολόγηση θα πρέπει να 

είναι τέτοιο, ώστε να καλύπτει τις πληροφορίες που εξετάζουν τη γνώση του μαθητή 

για το περιεχόμενο του κειμένου. Επίσης, θα πρέπει να είναι αντίστοιχο με την 

ικανότητα του μαθητή να εξάγει συμπεράσματα από το σύνολο των ιδεών που 

παρουσιάζονται (Kintsch, 1998· van Dijk Kintsch, 1983). Οι ερωτήσεις αξιολόγησης της 

αναγνωστικής κατανόησης εξετάζουν την ικανότητα του εξεταζόμενου να ανακαλύπτει 

τις πληροφορίες που δίνονται άμεσα στο κείμενο ή να δημιουργεί λεκτικές και 

συμπερασματικές έννοιες που προκύπτουν από το σύνολο των πληροφοριών που 

δίνονται στο κείμενο (Kintsch, Welsch, Schmalhofer & Zimny, 1990). 

Αναφορικά με το μοντέλο περίστασης, κατά την αξιολόγηση της κατανόησης, ιδιαίτερη 

προσοχή δίνεται σε ενδογενείς παράγοντες που επηρεάζουν την κατανόηση (π.χ. η 

προηγούμενη γνώση και το ενδιαφέρον του μαθητή για το θέμα που αναλύεται στο 

κείμενο) και όχι στο είδος του κειμένου (π.χ. αφηγηματικό ή πραγματολογικό) που 

αξιολογεί την αναγνωστική κατανόηση (Schiefele, 1996) 

2.3.2 Ζωντάνια Νοερών Εικόνων 

Ο Kosslyn (1980) ερμηνεύει τις εικόνες ως λειτουργικές, ημιεικονιστικές 

αναπαραστάσεις, οι ειδικές ιδιότητες των οποίων μπορούν να επηρεάσουν τις 

γνωστικές διαδικασίες, και τις χαρακτηρίζει τόσο ως μεταβατικές δομές δεδομένων σε 

οιονεί οπτικές αναπαραστάσεις όσο και μεταβατικές δομές δεδομένων μέσα σε ένα 

ανάλογο χωροταξικό μέσο.  

Οι νοερές εικόνες αναφέρονται σε κάθε εικόνα που δημιουργείται στο μυαλό χωρίς την 

παρουσία του πραγματικού αντικειμένου ή συμβάντος, συμπεριλαμβανομένων των 
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εικόνων που σχετίζονται με την όραση, τον ήχο, τη γεύση, την αφή, την όσφρηση, τις 

αισθήσεις και τα συναισθήματα (Jenkins, 2009).  

Ως ζωντανή νοερή απεικόνιση έχει οριστεί η ικανότητα να δημιουργεί κανείς εικόνες με 

τα μάτια του μυαλού του, μια μορφή δηλαδή νοητικής αναπαράστασης με οπτικές 

ιδιότητες, όπως επίσης και μια γνωστική στρατηγική που χρησιμοποιείται για να 

σχηματίσει κανείς συνδέσεις για τη μάθηση, την ανάκτηση και τα έργα επίλυσης 

προβλήματος (Hodes, 1990). 

Η έρευνα έχει διακρίνει τη ζωντανή νοερή απεικόνιση ως έναν σημαντικό παράγοντα 

στην ουσιαστική αλληλεπίδραση αναγνώστη-κειμένου. Οι Long, Winograd και Bridge 

(1989) περιγράφουν την απεικόνιση ως «μέρος της αναγνωστικής εμπειρίας που 

συμβαίνει φυσικά». Η ζωντάνια των νοερών εικόνων μπορεί να προσδιορίσει το βαθμό, 

στον οποίο ένα άτομο θα υποστεί σημαντικές βιωματικές, συμπεριφορικές και 

φυσιολογικές αλλαγές κατά τη διάρκεια της γνωστικής λειτουργίας (Macomber, 2001).  

Η «ζωντάνια» είναι μια λέξη που χρησιμοποιείται για να περιγράψει την έκταση, στην 

οποία οι εικόνες ενός ατόμου είναι όμοιες με τις ζωντανές. Η  ζωντάνια των νοερών 

εικόνων αφορά τη σαφήνεια των νοητικών εικόνων που προκαλούνται από ένα άτομο 

(Childers et al., 1985) ή τη ζωηρότητα και την ομοιότητα με την πραγματική αντίληψη 

(Marks, 1973). Έχει αναγνωριστεί ως σημαντική διάσταση των εικόνων (Babin & 

Burns, 1998).  

Οι κλίμακες μέτρησής της καθορίζουν πόση λεπτομέρεια ή σαφήνεια έχει ένα άτομο, 

ενώ αναπαριστά εικόνες (Marks, 1990), καθώς και το βαθμό της δύναμης, της 

σαφήνειας και της έντασης των εικόνων (Gordon, 1972). Δύο κλίμακες έχουν 

χρησιμοποιηθεί ευρέως, προκειμένου να μετρηθούν ατομικές διαφορές στη ζωντάνια 

εικόνων (MacInnis, 1987). Η πρώτη κλίμακα είναι το  Betts’ Questionnaire upon Mental 

Imagery (QMI), που αξιολογεί τη ζωντάνια των εικόνων σε καθένα από τα επτά 

αισθητηριακά συστήματα. Αναπτύχθηκε ως ένα ερωτηματολόγιο 150 στοιχείων (Betts, 

1909), αλλά τροποποιήθηκε σε ένα ερωτηματολόγιο 35 στοιχείων από το Sheehan 

(1967) με 5 ερωτήσεις για κάθε σύστημα. Η δεύτερη κλίμακα, η οποία αναφέρεται ως 

Marks’ Vividness of Visual Imagery Questionnaire (VVIQ) (Marks, 1973), έχει 

χρησιμοποιηθεί ευρέως στην έρευνα εικόνων και θα χρησιμοποιηθεί και στην παρούσα 

μελέτη. 

2.3.3 Εξωτερική – Σημειωτική Αναπαράσταση Κλασμάτων 

Αναπαράσταση γενικά θεωρείται το στοιχείο που παίρνει τη θέση για κάποιο άλλο 

στοιχείο. Η αναπαράσταση είναι αυτόνομη και ανεξάρτητη από το αντικείμενο που 

αναπαριστά και το άτομο μπορεί να την τροποποιήσει και να την επεξεργαστεί χωρίς 

περιορισμούς. Ο παραπάνω ορισμός προκύπτει από τον Kaput (1987), σύμφωνα με τον 

οποίο η έννοια της αναπαράστασης περιλαμβάνει τις ακόλουθες 5 ολότητες: (α) την 

έννοια που αναπαρίσταται, (β) την ολότητα που αναπαριστά, (γ) τις συγκεκριμένες 
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πτυχές της ολότητας προς αναπαράσταση που αναπαρίστανται, (δ) τις συγκεκριμένες 

πτυχές της ολότητας που αναπαριστά, οι οποίες κάνουν την αναπαράσταση και (ε) την 

αντιστοιχία ανάμεσα στις ολότητες.  

Οι αναπαραστάσεις διακρίνονται συνήθως σε δύο είδη: τις εσωτερικές - νοητικές και 

τις εξωτερικές – σημειωτικές αναπαραστάσεις. Οι εσωτερικές αναπαραστάσεις κατά 

τους Dufour-Janvier et al (1987) αναφέρονται σε νοητικές εικόνες που κατασκευάζουν 

τα υποκείμενα, για να αναπαραστήσουν την εξωτερική πραγματικότητα. Οι εξωτερικές 

ή σημειωτικές αναπαραστάσεις αναφέρονται σε όλους τους εξωτερικούς συμβολικούς 

φορείς (σύμβολα, σχήματα, διαγράμματα), οι οποίοι έχουν στόχο να αναπαραστήσουν 

εξωτερικά μια συγκεκριμένη μαθηματική πραγματικότητα. 

Σε σχέση με τη μάθηση των μαθηματικών στη βιβλιογραφία μέχρι σήμερα αναφέρονται 

πέντε είδη συστημάτων εξωτερικών αναπαραστάσεων: (1) τα κείμενα· (2) τα 

χειριστικά αντικείμενα/μοντέλα· (3) οι εικόνες ή τα διαγράμματα· (4) οι γλώσσες – 

συμπεριλαμβανομένων και των εξειδικευμένων γλωσσών και (5) τα γραπτά σύμβολα, 

ενώ πρόσφατα έχει προστεθεί από το Λεμονίδη (2017) και ένα έκτο σύστημα, τα 

εικονικά χειραπτικά υλικά (virtual manipulatives), που ενσωματώνουν τη δυναμική και 

διαδραστική λειτουργία των νέων τεχνολογιών. 

Ειδικότερα, ο όρος αναπαράσταση κλασμάτων αντικατοπτρίζει τους διάφορους 

τρόπους, με τους οποίους μπορούν να οπτικοποιηθούν και να αναπαρασταθούν τα 

κλάσματα, και αρκετές μελέτες (Kong, 2008· Pitta-Pantazi, Gray, & Christou, 2004· Der-

Ching & Reys, 2001) δείχνουν πώς η σύνδεση μεταξύ των αναπαραστάσεων των 

κλασμάτων και των σχετικών κλασματικών εννοιών  υποστηρίζει την κατανόηση των 

κλασμάτων από τα παιδιά.  

Εισάγοντας τις αναπαραστάσεις στη διδασκαλία των κλασμάτων, πρέπει να ληφθεί 

υπόψη το γεγονός ότι τα κλάσματα μπορούν να ερμηνευθούν με πολλούς 

διαφορετικούς τρόπους (Kieran, 1976, 1981, 1993 in Hansen et al., 2014) - ως μέρος-

όλο, λόγος, τελεστής,  πηλίκο και μέτρο -  και να γίνει σύνδεση των ερμηνειών αυτών με 

τις αναπαραστάσεις κλασμάτων. Ο πίνακας που ακολουθεί συνδέει τις 

αναπαραστάσεις της Lamon (2012) και τις ερμηνείες του Kieran (1976, 1981) για τα 

κλάσματα και παρουσιάζει ένα ολοκληρωμένο ερμηνευτικό και αναπαραστατικό 

πλαίσιο για τη διδασκαλία των κλασμάτων.  

Οι τρεις συχνότερες αναπαραστάσεις κλασμάτων είναι οι εμβαδού/περιοχής, 

αριθμογραμμής και συνόλων από αντικείμενα (Duval, 2006). Μία άλλη αναπαράσταση 

διαμορφώνεται από υγρά μέτρα. Παρά το γεγονός ότι η έρευνα σχετικά με τη χρήση 

των υγρών μέτρων είναι σπάνια, έχει δείξει μία δυναμική ιδιαίτερα στην εννοιολογική 

γνώση (Behr, Lesh, Post, & Silver, 1983). Η αναπαράσταση των  υγρών μέτρων 

αναφέρεται επίσης στο εκπαιδευτικό υλικό της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης των ΗΠΑ 

(CCSSI, 2010· NCTM, 2000), καθώς και στο εθνικό πρόγραμμα σπουδών της Αγγλίας 

(DfE, 2013), σε αντίθεση με τη Γερμανία. 
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Εικόνα 2: Ο iTalk2Learn πίνακας ερμηνειών και αναπαραστάσεων των κλασμάτων  
(Hansen et al., 2014) 

 

Η αναπαράσταση εμβαδού/περιοχής είναι η πιο κοινή στα σχολικά εγχειρίδια και σε 

άλλα εκπαιδευτικά υλικά σε όλο τον κόσμο (Alajmi, 2012· Pantziara & Philippou, 2012). 

Συχνά χρησιμοποιεί ένα σχήμα με ένα κλασματικό μέρος σκιασμένο ή σε πλαισιωμένα 

προβλήματα πίτες, πίτσες και γλυκά. Η δίπλωση χαρτιού είναι επίσης ένα χρήσιμο μέσο 

για την αναπαράσταση και τη διερεύνηση του κλάσματος ως εμβαδού/περιοχής 

(Hansen & Leeming, 2014). 

Η αναπαράσταση αριθμογραμμής εμπλέκει τους μαθητές στην τοποθέτηση ή την 

αναγνώριση κλασμάτων πάνω στην αριθμογραμμή. Αυτό απαιτεί από το μαθητή να 

συνδέσει ένα σημείο της αριθμογραμμής με ένα κλάσμα α/β, όπου κάθε μοναδιαίο 

τμήμα έχει χωριστεί σε β ισοδύναμα τμήματα της γραμμής (Hansen & Leeming, 2014).  

Τέλος, στα σύνολα αντικειμένων το κλασματικό μέρος συχνά αναγνωρίζεται με ένα 

διαφορετικό χρώμα ή ως ένα υποσύνολο του συνόλου. Τα αντικείμενα μπορούν να 

είναι ποικίλα, όπως παιχνίδια, κύκλοι, γλυκά, ραβδιά ή παιδιά (Hansen & Leeming, 

2014). 
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2.4 Μέθοδος  

Στην παρούσα μελέτη ακολουθήθηκε ένας ποσοτικός συσχετιστικός σχεδιασμός 

(correlation research), με αποτέλεσμα η έρευνα να χαρακτηριστεί  έρευνα πρόβλεψης. 

Το βασικό ερευνητικό της ερώτημα διατυπώθηκε ως εξής: «Συσχετίζεται η 

αναγνωστική κατανόηση και η ζωντάνια των νοερών οπτικών εικόνων με την 

ικανότητα αναπαράστασης στα κλάσματα;»  

Με άλλα λόγια: «Προβλέπουν η αναγνωστική κατανόηση και η ζωντάνια των νοερών 

οπτικών εικόνων εάν ένας μαθητής μπορεί να χρησιμοποιήσει εικονικές 

αναπαραστάσεις στην επίλυση μαθηματικών έργων με κλάσματα;» Η έρευνα δηλαδή 

προσπάθησε να προγνώσει τα αποτελέσματα στην ικανότητα αναπαράστασης 

κλασμάτων σε μαθητές πέμπτης τάξης δημοτικού,  χρησιμοποιώντας τις μεταβλητές 

«αναγνωστική κατανόηση» και «ζωντάνια νοερών οπτικών εικόνων» ως 

προβλεπτικούς παράγοντες.  

Ως μελέτη πρόβλεψης επομένως επιδιώκει να συμβάλει στην αποτύπωση της 

μελλοντικής συμπεριφοράς των μαθητών όσον αφορά την εικονική απεικόνιση και το 

εύρος των χρησιμοποιούμενων αναπαραστάσεων για την επίλυση προβλημάτων με 

κλάσματα. Έτσι στον παρόντα προβλεπτικό ερευνητικό σχεδιασμό (predictor research 

design) η «αναγνωστική κατανόηση» και η «ζωντάνια νοερών εικόνων» ήταν οι δύο 

μεταβλητές πρόβλεψης (predictors variable) και η ικανότητα αναπαράστασης 

κλασμάτων η μία μεταβλητή κριτηρίου ή αποτελέσματος (criterion variable).  

2.5 Δείγμα  

Το δείγμα της έρευνας αποτέλεσαν 105 μαθητές E΄ τάξης δημοτικού από έξι τμήματα 

δημοτικών σχολείων της χώρας. Τα σχολεία με σειρά δειγματοληψίας έχουν έδρα σε 

ημιαστική περιοχή του Ν. Θεσσαλονίκης (2 τμήματα), σε αστική περιοχή του Ν. 

Θεσσαλονίκης (2 τμήματα) και σε επαρχιακή περιοχή του Ν. Καβάλας (2 τμήματα).  

Από το σύνολο του δείγματος, 56 ήταν αγόρια (ποσοστό 53,3%) και 49 κορίτσια 

(ποσοστό 46,7%). Η σύνθεση του δείγματος ανά φύλο παρουσιάζεται στον πίνακα 1 

και στο διάγραμμα 1. 
 

Φύλο 

 Συχνότητα Ποσοστό % 

Αγόρια 56 53,3 

Κορίτσια 49 46,7 

Σύνολο 105 100,0 

Πίνακας 1: Αριθμός και σύνθεση δείγματος ανά φύλο 
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Διάγραμμα 1: Ποσοστό δείγματος ανά φύλο 

 

Αναφορικά με τα σχολεία τα 41 παιδιά (ποσοστό 39%) φοιτούσαν στην ημιαστική 

περιοχή (26 μαθητές και 15 μαθήτριες), τα 35 (ποσοστό 33,3%) φοιτούσαν στην 

επαρχιακή περιοχή (16 μαθητές και 19 μαθήτριες) και τα 29 (ποσοστό 27,6%) στην 

αστική περιοχή (14 μαθητές και 15 μαθήτριες). 

 

Σχολείο 

 Συχνότητα Ποσοστό % Αθροιστικό ποσοστό % 

Ημιαστική περιοχή 41 39,0 39,0 

Επαρχιακή περιοχή 35 33,3 72,3 

Αστική περιοχή 29 27,6 100,0 

Σύνολο 105 100,0  

Πίνακας 2: Σύνθεση δείγματος ανά περιοχή σχολείου 

 

 

 
Διάγραμμα 2: Ποσοστό δείγματος ανά περιοχή σχολείου 

53,3%  
46,7% Αγόρια 

Κορίτσια 

39,0%  

33,3% 

27,6% 

Ημιαστικής περιοχής 
Επαρχιακής περιοχής 
Αστικής περιοχής 
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Αξιολογώντας την αντιπροσωπευτικότητα του δείγματος ως προς το φύλο, το ποσοστό 

των αγοριών ήταν λίγο μεγαλύτερο - κατά 6,6% - από αυτό των κοριτσιών, ενώ ως 

προς τα σχολεία τα τμήματα της ημιαστικής περιοχής είχαν τη μεγαλύτερη συμμετοχή, 

ακολουθούσαν τα τμήματα της επαρχιακής περιοχής και τελευταία στην κατάταξη 

έρχονταν τα τμήματα της αστικής περιοχής. Τα δεδομένα αυτά δεν αντικατοπτρίζουν 

το δημογραφικό χάρτη των περιοχών και έδωσαν προβάδισμα στην ημιαστική περιοχή 

έναντι των υπολοίπων. 

Η διαδικασία επιλογής των συμμετεχόντων μαθητών στην έρευνα είχε τα 

χαρακτηριστικά βολικής δειγματοληψίας. Τα σχολεία επιλέχτηκαν με κριτήριο την 

προσβασιμότητα σε αυτά και τη χορήγηση άδειας για τη διεξαγωγή της έρευνας στους 

χώρους τους. Δευτερεύον κριτήριο επιλογής ήταν η φυσιογνωμία της ζώνης 

λειτουργίας τους, ώστε να συμπεριληφθεί στο δείγμα αστικός, ημιαστικός και 

επαρχιακός - αγροτουριστικός πληθυσμός.  

Η Ε’ τάξη ως πεδίο μελέτης ήταν μέρος του αρχικού σχεδιασμού της έρευνας και 

υπαγορεύτηκε από το θέμα και τα εργαλεία της. Οι μαθητές της θεωρήθηκαν ικανοί 

γνωστικά να απαντήσουν και στα τρία τεστ της έρευνας. Στο ερωτηματολόγιο της 

ζωντάνιας των νοερών εικόνων, γιατί χορηγείται τόσο σε μαθητές όσο και σε ενήλικες 

και έχει ήδη χρησιμοποιηθεί ερευνητικά σε μαθητές 9-10 ετών (4th grade), καθώς 

θεωρούνται ώριμοι αναγνωστικά να το κατανοήσουν και να ανταποκριθούν στο 

περιεχόμενό του.  

Στο τεστ της αναγνωστικής κατανόησης προτάσεων και κειμένων, γιατί σύμφωνα με 

το ΑΠΣ της γλώσσας οι μαθητές  της Ε’ τάξης ασκούνται βαθμιαία, ώστε να είναι σε 

θέση να διαβάζουν, κατανοώντας συγχρόνως το περιεχόμενο κάθε είδους λόγου, 

κατάλληλου για την ηλικία τους. Διαβάζουν το κείμενο είτε ως σύνολο για την 

απόκτηση μιας γενικής εικόνας είτε λεπτομερειακά είτε επιλεκτικά για την ανεύρεση 

συγκεκριμένων στοιχείων. Προσδιορίζουν, συγκρίνουν, ταξινομούν επιμέρους στοιχεία 

του κειμένου. Διαβάζουν σιωπηρά και µε απόλυτη συγκέντρωση. Χρησιμοποιούν την 

αναγνωστική τους δεξιότητα ως γενική δεξιότητα μάθησης, αξιοποιώντας την στα άλλα 

μαθήματα και στις προσωπικές τους ανάγκες γραπτής επικοινωνίας. 

Και στο τεστ αναπαράστασης και επίλυσης προβλημάτων με ρητούς, γιατί πάλι 

σύμφωνα με το ΑΠΣ των μαθηματικών οι μαθητές της Ε’ τάξης είναι σε θέση να 

διαβάζουν, να γράφουν και να διατάσσουν κλασματικούς και δεκαδικούς αριθμούς, 

καθώς και να εκτελούν τις πράξεις με αυτούς. Αναφορικά με την επίλυση προβλήματος 

στο αναλυτικό πρόγραμμα του μαθήματος προτείνονται ευρετικές στρατηγικές, όπως 

σχεδιασμός ενός πίνακα, ενός διαγράμματος ή μιας γραφικής παράστασης, η εύρεση 

ενός μοντέλου, η εκτίμηση και ο έλεγχος. Επίσης, προτείνεται η χρήση κατάλληλων 

αναπαραστάσεων για τον πολλαπλασιασμό και τη διαίρεση κλασμάτων, καθώς και η 

προσέγγιση των ισοδύναμων κλασμάτων µε κατάλληλες αναπαραστάσεις. 

Έτσι, τα στοιχεία που οδήγησαν αφενός στην τελική επιλογή της ηλικίας του δείγματος 

και αφετέρου στην επιλογή/κατασκευή και χρήση των εργαλείων - των οποίων η 
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μορφή και η σύνθεση παρατίθεται στη συνέχεια της μεθοδολογίας - ήταν η 

βιβλιογραφία και οι οδηγίες του προγράμματος σπουδών για τα εμπλεκόμενα στην 

έρευνα γνωστικά αντικείμενα.  

Σχετικά με τη σύνθεση του δείγματος θεωρείται σκόπιμο να διευκρινιστεί ότι στην 

έρευνα συμμετείχαν όλοι οι παρόντες μαθητές των έξι τμημάτων των συμβαλλόμενων 

σχολείων, εκτός  από τα παιδιά που απουσίαζαν τις ώρες συμπλήρωσης ενός ή 

περισσότερων τεστ και κατά συνέπεια δεν μπορούσαν να συμπεριληφθούν στο δείγμα. 

Σε αυτό εντάχθηκαν και μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες, οι οποίοι συμπλήρωσαν τα 

ερωτηματολόγια με τους όρους που ίσχυαν για το σύνολο των μαθητών. 

2.6 Εργαλεία  

Για τη συγκέντρωση των τεκμηρίων της παρούσας έρευνας κρίθηκε απαραίτητη η 

χρήση μέσων μέτρησης ικανοτήτων και γνώσεων, όπως είναι τα τεστ και οι δοκιμασίες.  

Έτσι, σε αντιστοιχία με τα ερευνητικά ερωτήματα και τους λειτουργικούς ορισμούς της 

μελέτης, τα εργαλεία συλλογής των δεδομένων ήταν:  

α. το Τεστ Ανάγνωσης – Τεστ Α, Δομικός άξονας (δ) Κατανόηση, που αναπτύχθηκε από 

τις Παντελιάδου και Αντωνίου (2008)·  

β. το Vividness of Visual Imagery Questionnaire (VVIQ) που αναπτύχθηκε από το Marks 

(1973) και χρησιμοποιήθηκε από τους Kihlstrom, Glisky, Peterson, Harvey και Rose 

(1991) και  

γ. το Τεστ Αναπαράστασης Κλασμάτων που αναπτύχθηκε κατά τον ερευνητικό μας 

σχεδιασμό. Σημαντική πηγή για τη δημιουργία του αποτέλεσαν τα τεστ αξιολόγησης 

των μαθηματικών των ΗΠΑ στο πλαίσιο της εθνικής αξιολόγησης της εκπαίδευσης 

(National Assessment of Educational Progress (NAEP), 1990-2007 Math 

Assessments) και τα τεστ του διαγωνισμού των Μαθηματικών της Φύσης και της 

Ζωής του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας στη Φλώρινα. 

Τα τεστ α και γ, στην ανάγνωση και την αναπαράσταση κλασμάτων, είναι γνωστικού 

περιεχομένου με ερωτήσεις - ασκήσεις και το τεστ β, στις νοερές εικόνες, είναι 

ψυχομετρικό με δηλώσεις - ερωτήσεις. Ακολουθεί η αναλυτική παρουσίαση των 

εργαλείων. 

2.6.1 Τεστ Αναγνωστικής Κατανόησης 

Το Τεστ Αναγνωστικής Κατανόησης είναι το τελευταίο από τα τέσσερα μέρη  του Τεστ 

Ανάγνωσης - Α (Τεστ - Α) των Παντελιάδου Σ. και Αντωνίου Φ. (2008), που στο σύνολό 

του αποτελείται από 10 ασκήσεις και αναπτύσσεται πάνω σε τέσσερις δομικούς 

άξονες: α) Αποκωδικοποίηση, β) Ευχέρεια, γ) Μορφολογία – Σύνταξη, δ) Κατανόηση.  

Η δοκιμασία της κατανόησης περιλαμβάνει δύο ασκήσεις και αξιολογεί τις εξής 

δεξιότητες: Αναγνώριση ισοδύναμων σημασιολογικών προτάσεων (Άσκηση 9) και 

Κατανόηση ερωτήσεων κυριολεκτικού, λεξιλογικού και συμπερασματικού τύπου, 

καθώς και ερωτήσεων εκτίμησης (Άσκηση 10). 
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Η Άσκηση 9 αξιολογεί την αναγνωστική κατανόηση σε επίπεδο πρότασης. Οι μαθητές 

καλούνται να αναγνωρίσουν δύο σημασιολογικά όμοιες προτάσεις μεταξύ πέντε 

προτάσεων με σχετικό λεξιλόγιο ή σύνταξη. Αποτελείται από τέσσερις ομάδες των 

πέντε προτάσεων, οι οποίες ομάδες ταξινομούνται βάσει του βαθμού δυσκολίας τους. 

Σε κάθε ομάδα, δύο από τις προτάσεις έχουν την ίδια σημασία και πρέπει να 

αναγνωριστούν από το μαθητή, όπως για παράδειγμα οι προτάσεις «Ο σκύλος τους 

έσωσε» και «Ο σκύλος είναι ο σωτήρας τους». 

Στην Άσκηση 10 αξιολογείται η κατανόηση κειμένου του μαθητή, μέσα από ερωτήσεις 

πολλαπλών επιλογών. Τα κείμενα που παρουσιάζονται είναι τρία και αντιστοιχούν σε 

διαφορετικού τύπου κείμενα (ένα αφηγηματικό και δύο πραγματολογικά), ενώ οι 

ερωτήσεις που συνοδεύουν κάθε κείμενο είναι εφτά. Τα κείμενα περιέχουν από 97 

μέχρι 127 λέξεις με την επικεφαλίδα. 

Τα κείμενα είναι του ίδιου επιπέδου όσον αφορά τα γραμματικά και συντακτικά 

φαινόμενα στο λεξιλόγιο, αλλά και σε θεματική ενότητα και περιεχόμενο με τα κείμενα 

που διδάσκονται οι μαθητές μέσω των σχολικών εγχειριδίων σε κάθε τάξη. Για αυτό το 

λόγο τα κείμενα δεν είναι πολύ σύντομα, ώστε να συμπεριλαμβάνουν όλες τις 

πληροφορίες που αντιστοιχούν  στο είδος του κειμένου, αλλά ούτε και μακροσκελή, 

γεγονός το οποίο μπορεί να ανέστελλε το ενδιαφέρον του εξεταζόμενου μαθητή και να 

μη διευκόλυνε την εξαγωγή συμπερασμάτων. 

Οι εφτά ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής εξετάζουν την κυριολεκτική και 

συμπερασματική κατανόηση των μαθητών, τη λεξιλογική τους κατανόηση, την 

ικανότητά τους να βρίσκουν την πληροφορία που δεν ταιριάζει με το κείμενο, αλλά και 

να βρίσκουν άλλο τίτλο για αυτό, καθώς και τη δεξιότητά τους να εξάγουν άποψη και 

εκτίμηση με βάση τις πληροφορίες του κειμένου.  

Συγκεκριμένα οι εφτά ερωτήσεις του κάθε κειμένου αντιστοιχούν:  

α. σε πληροφορίες που δίνονται άμεσα στο κείμενο (π.χ. Ποιος... Πώς μοιάζει...) 

β. στην εύρεση της σημασίας μιας άγνωστης λέξης 

γ. στην παράφραση μιας αυθεντικής πρότασης του κειμένου (π.χ. Από πού 

συμπεραίνεις...) 

δ. στην εύρεση της κεντρικής ιδέας (π.χ. Αλλαγή τίτλου) 

ε. στην εύρεση μιας λανθασμένης πληροφορίας (π.χ. Τι δεν ταιριάζει...) 

στ. στην εξαγωγή συμπερασμάτων και την αναγνώριση αφηρημένων 

χαρακτηριστικών (π.χ. Γιατί..., Πώς χαρακτηρίζεις...) 

ζ. στην εξαγωγή εκτίμησης και την αναγνώριση αφηρημένων χαρακτηριστικών (π.χ. 

Πώς χαρακτηρίζεις...) 

 

Το σύνολο των ερωτήσεων του τεστ αναγνωστικής κατανόησης που κλήθηκαν να 

απαντήσουν οι μαθητές του δείγματος ήταν 25, 4 ερωτήσεις σε επίπεδο κατανόησης 

πρότασης και 21 ερωτήσεις σε επίπεδο κατανόησης κειμένου (3 κείμενα * 7 
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ερωτήσεις). Κατά τη στατιστική ανάλυση οι απαντήσεις κωδικοποιήθηκαν με τη μορφή 

0 για τη λάθος απάντηση και 1 για τη σωστή. 

Η υψηλότερη βαθμολογία που θα μπορούσε να συγκεντρώσει ένας μαθητής 

συμπληρώνοντας το τεστ αναγνωστικής κατανόησης ήταν 25 βαθμοί, ενώ η μικρότερη 

βαθμολογία ήταν 0 βαθμοί. Με βάση τη βαθμολογία των μαθητών στα τεστ, τα τρία 

επίπεδα ικανότητας στην αναγνωστική κατανόηση διαμορφώθηκαν ως εξής: αδυναμία 

κατανόησης, μέτρια κατανόηση και καλή κατανόηση. Το εύρος της βαθμολογίας 

κατανεμήθηκε στα τρία επίπεδα έτσι ώστε να έχουν με τη σειρά 9, 9 και 8 βαθμούς 

αντίστοιχα, όπως δείχνει ο πίνακας 3. 

 

Εύρος βαθμολογιών Επίπεδο αναγνωστικής κατανόησης 

00 - 08 Αδυναμία κατανόησης 

09 - 17 Μέτρια κατανόηση 

18 - 25 Καλή κατανόηση 

Πίνακας 3: Εύρος βαθμολογιών και επίπεδα αναγνωστικής κατανόησης 

 

2.6.2 Vividness of Visual Imagery Questionnaire (VVIQ)  

Το ερωτηματολόγιο VVIQ (Vividness of Visual Imagery Questionnaire) μετράει τη 

ζωντάνια των νοερών οπτικών εικόνων των εξεταζόμενων, καθώς αυτοί καλούνται να 

αναπαραστήσουν νοερά συγκεκριμένες περιγραφικές εικόνες και στη συνέχεια να 

αξιολογήσουν το βαθμό της οπτικής καθαρότητας, με την οποία αυτή σχηματίζεται 

μέσα στο μυαλό τους. Το ερωτηματολόγιο βρέθηκε στο διαδίκτυο στην αγγλική 

γλώσσα και αποτελεί έκδοση του Mark. Μεταφράστηκε στα ελληνικά για τους σκοπούς 

της έρευνας. 

Ειδικότερα, αναπτύχθηκε το 1973 από τo βρετανό ψυχολόγο David Marks (Marks, 

1973) και αποτελείται από 16 στοιχεία, χωρισμένα σε τέσσερις ομάδες των 4 

στοιχείων, στα οποία ο συμμετέχων ερωτώμενος καλείται να εξετάσει την εικόνα που 

σχηματίζεται στη σκέψη του σχετικά με συγκεκριμένες σκηνές και καταστάσεις. Η 

ζωντάνια της εικόνας βαθμολογείται κατά μήκος μιας 5-βαθμης κλίμακας Likert. Το 

ερωτηματολόγιο έχει χρησιμοποιηθεί ευρέως ως μέτρο των ατομικών διαφορών στη 

ζωντάνια των νοερών οπτικών εικόνων. Το μεγάλο σώμα των στοιχείων 

επιβεβαιώνουν ότι το VVIQ είναι ένα έγκυρο και αξιόπιστο ψυχομετρικό μέτρο της 

ζωντάνια της νοερής οπτικής εικόνας (https://en.wikipedia.org). 

Οι τέσσερις ομάδες στοιχείων που εξετάζει αφορούν κατά σειρά τις εικόνες:  

α. κάποιου συγγενή ή φίλου (Το ακριβές περίγραμμα του προσώπου, το κεφάλι, τους 

ώμους και το σώμα· Χαρακτηριστικές πόζες του κεφαλιού, στάσεις του σώματος 

κλπ· Την ακριβή κορμοστασιά, το μήκος του βήματος κ.λπ. στο περπάτημα· Τα 

διαφορετικά χρώματα που φοράει σε ορισμένα γνωστά ρούχα.), 

https://en.wikipedia.org/wiki/Vividness_of_Visual_Imagery_Questionnaire#fMRI_studies
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β. ενός ήλιου που ανατέλλει (Ο ήλιος ανατέλλει πάνω από τον ορίζοντα σε ένα θολό 

ουρανό· Ο ουρανός καθαρίζει και περιβάλλει τον ήλιο με μπλε χρώμα· Σύννεφα. Μια 

καταιγίδα ξεσπάει, με λάμψεις της αστραπής· Ένα ουράνιο τόξο εμφανίζεται.), 

γ. της όψης ενός πολυσύχναστου καταστήματος (Τη συνολική εμφάνιση του 

καταστήματος από την αντίθετη πλευρά του δρόμου· Μια βιτρίνα με χρώματα, 

σχήματα και τις λεπτομέρειες των επιμέρους αντικειμένων προς πώληση· Είστε 

κοντά στην είσοδο. Το χρώμα, το σχήμα και τις λεπτομέρειες της πόρτας· Μπαίνετε 

στο κατάστημα και πηγαίνετε στον πάγκο. Ο υπάλληλος σας εξυπηρετεί. Χρήματα 

αλλάζουν χέρια.), 

δ. του τοπίου μιας χώρας που περιλαμβάνει δέντρα, βουνά και μια λίμνη (Το 

περίγραμμα του τοπίου· Το χρώμα και το σχήμα των δέντρων· Το χρώμα και το 

σχήμα της λίμνης· Ένας δυνατός άνεμος φυσά πάνω στα δέντρα και στη λίμνη, 

προκαλώντας κύματα.). 

 

Οι πέντε πιθανές απαντήσεις κυμαίνονται από τη δήλωση «Απόλυτα σαφής και 

ζωντανή εικόνα σαν να τη  βλέπω με την όραση» (5 βαθμοί) έως τη δήλωση «Καθόλου 

εικόνα (μόνο ξέρω ότι σκέφτομαι το αντικείμενο)» (1 βαθμός). Ενδιάμεσες απαντήσεις 

είναι οι «Σαφής και λογικά ζωηρή εικόνα» (4 βαθμοί), «Μέτρια καθαρή και ζωντανή 

εικόνα» (3 βαθμοί), «Ασαφής και όχι ξεκάθαρη εικόνα» (2 βαθμοί). Όσο υψηλότερη 

είναι η συνολική βαθμολογία των απαντήσεων του ερωτηματολογίου τόσο υψηλότερο 

επίπεδο ζωντάνιας των νοερών εικόνων αποδεικνύεται για τον εξεταζόμενο. 

Η υψηλότερη βαθμολογία που θα μπορούσε να συγκεντρώσει ένας μαθητής 

συμπληρώνοντας το ερωτηματολόγιο της ζωντάνιας των νοερών εικόνων ήταν 80 

βαθμοί, ενώ η μικρότερη βαθμολογία ήταν 16 βαθμοί. Με βάση τη βαθμολογία των 

μαθητών στα ερωτηματολόγια, τα τρία επίπεδα ικανότητας στη ζωντανή νοερή 

αναπαράσταση εικόνων διαμορφώθηκαν ως εξής: Ασαφής εικόνα, Μέτρια εικόνα και 

Σαφής εικόνα. Το εύρος της βαθμολογίας κατανεμήθηκε στα τρία επίπεδα έτσι ώστε να 

έχουν με τη σειρά 22, 22 και 21 βαθμούς αντίστοιχα, όπως δείχνει ο πίνακας 4. 

 

Εύρος βαθμολογιών Επίπεδο Ζωντάνιας Νοερών Εικόνων 

16 - 37 Ασαφής εικόνα 

38 - 59 Μέτρια εικόνα 

60 - 80 Σαφής εικόνα 

Πίνακας 4: Εύρος βαθμολογιών και επίπεδα ζωντάνιας νοερών εικόνων 
 

2.6.3 Τεστ Αναπαράστασης Κλασμάτων 

Το τεστ στα Μαθηματικά εξετάζει τις αναπαραστάσεις στα κλάσματα. Αποτελείται από 

οχτώ (8) μαθηματικά έργα, στα οποία οι μαθητές καλούνται να αναπαραστήσουν την 

απάντησή τους σχετικά με μια κλασματική έννοια, μια κλασματική ποσότητα ή μια 

πράξη με κλάσματα.  
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Συγκεκριμένα, το έργο Κ1 (Η Ελένη έχει δύο ίδια στρογγυλά μήλα και κόβει κάθε μήλο 

σε πέμπτα. Πόσα πέμπτα μήλου έχει;  Α. 2/5, Β. 2/1, Γ. 5/5, Δ. 10/5. Αιτιολόγησε την 

απάντησή σου με μια εικόνα ή ένα σχέδιο.) στοχεύει στην έννοια «κλασματική μονάδα» 

και καλεί τους μαθητές να αναπαραστήσουν τις κλασματικές μονάδες εικονικά. 

Το έργο Κ2 (Δείξε με ένα σχέδιο το κλάσμα 3/4. Μπορείς να το αναπαραστήσεις και με 

άλλους τρόπους;) στοχεύει στην έννοια του κλάσματος καθαυτή ως σχέση ποσοτήτων 

που συνιστούν μια νέα αυτόνομη ποσότητα και επιδιώκει να δει το αναπαραστατικό 

δυναμικό των παιδιών και τους τρόπους με τους οποίους μπορούν να αποδώσουν ένα 

κλάσμα εικονικά.  

Το έργο Κ3 (Δείξε με μια εικόνα τα  4/5  δέκα ίσων κύκλων.) επικεντρώνεται στην 

αναπαράσταση ενός κλάσματος ως μέρος ενός συνόλου διακριτών αντικειμένων και 

θέλει να εξετάσει εάν οι μαθητές μπορούν να αναπαραστήσουν τη διακριτή ποσότητα 

4/5, ανάγοντάς την στην ισοδύναμη ποσότητα 8/10.    

Το έργο Κ4 (Η Ειρήνη έχει μία πίτσα αγνώστου μεγέθους, από την οποία τρώει τα 4/6. 

Ο Σπύρος έχει μία πίτσα αγνώστου μεγέθους, από την οποία τρώει τα 5/6. Η Ειρήνη 

τρώει περισσότερη πίτσα από το Σπύρο. Μπορείτε να εξηγήσετε με μια εικόνα/ένα 

σχέδιο πώς είναι δυνατόν να συμβαίνει αυτό;) διερευνά την έννοια των αρχικών ίσων 

όλων στη σύγκριση κλασμάτων και ζητάει από τα παιδιά να δείξουν αν την 

κατανόησαν μέσα από τη σύγκριση κλασματικών ποσοτήτων που ανήκουν σε 

διαφορετικά αρχικά όλα και να αναπαραστήσουν τον τρόπο σκέψης τους.  

Το έργο Κ5 (Φτιάξε ένα σχέδιο που να δείχνει ότι το  3/4 είναι το ίδιο με το  6/8; Φτιάξε 

όσες περισσότερες αναπαραστάσεις μπορείς, για να δείξεις ότι τα δύο κλάσματα είναι 

ισοδύναμα.) στοχεύει στην έννοια των ισοδύναμων κλασμάτων και στους 

αναπαραστατικούς τρόπους με τους οποίους μπορούν δύο ισοδύναμα κλάσματα να 

αποδοθούν (εμβαδόν/περιοχή, αριθμογραμμή, υγρά μέτρα). 

Το έργο Κ6 (Ποιο κλάσμα έχει αξία πιο κοντά στο 1/2; Α. 5/8, Β. 1/6, Γ. 2/2  Δ. 1/5. 

Δείξε την απάντησή σου με ένα σχέδιο.) εξετάζει την έννοια του ½ ως σημείου 

αναφοράς για τη σύγκριση κλασμάτων και ζητάει την αναπαράστασή του σε σχέση με 

το κλάσμα που βρίσκεται πιο κοντά σε αξία στο μισό. 

 Το έργο Κ7 (Μαζί, η Θοδώρα κι ο Δημήτρης έχουν είκοσι μολύβια. Η Θοδώρα λέει ότι  

1/4  των μολυβιών είναι δικό της. Ο Δημήτρης λέει ότι 15 μολύβια είναι δικά του. 

Εξήγησε πώς μπορεί να έχουν και οι δύο δίκιο. Χρησιμοποίησε για την απάντησή σου 

εικόνες/σχέδια και λέξεις.)  ζητάει από τους μαθητές να αναπαραστήσουν εικονικά την 

επίλυση προβλήματος με ακέραιους και κλασματικούς αριθμούς και να δείξουν το ¼ ως 

μέρος ενός συνόλου ομοειδών αντικειμένων. 

Τέλος, το έργο Κ8 (Στο μαγαζί της γειτονιάς ένα τετράγωνο ταψί πίτα κοστίζει 12€. 

Από ένα ταψί, στο οποίο έμειναν τα 3/4 της πίτας, ο Χάρης αγόρασε τα 2/3 της πίτας 

που έμεινε. Ποιο κλάσμα της αρχικής πίτας αγόρασε ο Χάρης; Πόσα χρήματα πλήρωσε; 
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Σχεδίασε ένα σχήμα για να δείξεις τη λύση.) αφορά την επίλυση προβλήματος 

πολλαπλασιασμού με κλάσματα, δοσμένο εννοιολογικά και όχι διαδικαστικά. Οι 

μαθητές καλούνται να βρουν το κλασματικό μέρος ενός μέρους του αρχικού συνόλου, 

τα 2/3 των ¾ δηλαδή, και να το αναπαραστήσουν εικονικά, για να δείξουν τη λύση. 

Κατά τη στατιστική ανάλυση οι απαντήσεις των μαθητών σε πρώτη φάση 

κωδικοποιήθηκαν με τη μορφή 0 για τη λάθος απάντηση και 1 για τη σωστή. Καθώς το 

σύνολο των έργων του τεστ ήταν 8, η υψηλότερη βαθμολογία που θα μπορούσε να 

συγκεντρώσει ένας μαθητής συμπληρώνοντας το τεστ αναπαράστασης κλασμάτων 

ήταν 8 βαθμοί, ενώ η μικρότερη βαθμολογία ήταν 0 βαθμοί. Με βάση τη βαθμολογία 

των μαθητών στα τεστ, τα τρία επίπεδα ικανότητας στην αναπαράσταση κλασμάτων 

διαμορφώθηκαν ως εξής: αδυναμία αναπαράστασης, μέτρια αναπαράσταση και καλή 

αναπαράσταση. Το εύρος της βαθμολογίας κατανεμήθηκε ισάξια στα τρία επίπεδα, 

ώστε να έχουν από 3 βαθμούς το καθένα, όπως δείχνει ο πίνακας 5. 

 

Εύρος βαθμολογιών Επίπεδο αναπαράστασης κλασμάτων 

0 - 2 Αδυναμία αναπαράστασης 

3 - 5 Μέτρια αναπαράσταση 

6 - 8 Καλή αναπαράσταση 

Πίνακας 5: Εύρος βαθμολογιών και επίπεδα αναπαράστασης κλασμάτων 

 

Και τα τρία (3) τεστ εξέτασης – στην ανάγνωση, τις νοερές εικόνες και τα κλάσματα - 

επιλέχθηκαν προσεχτικά, για να εξυπηρετήσουν το σκοπό της έρευνας και να 

απαντήσουν στα ερωτήματά της. Παρουσιάζονται αυτούσια με τη μορφή που δόθηκαν 

στους μαθητές στο Παράρτημα 1 (σελ. 128 έως 137). 

2.7 Ερευνητική διαδικασία  

Η έρευνα πραγματοποιήθηκε στα σχολεία την Άνοιξη του σχολικού έτους 2016-2017, 

κατά την εβδομάδα 03/04 – 07/04/2017 για τα σχολεία της αστικής και ημιαστικής 

περιοχής και 24/04 – 28/04/2017 για τα σχολεία της επαρχιακής περιοχής. Ο χρόνος 

αυτός θεωρήθηκε κατάλληλος, γιατί είχε διδαχτεί στην πέμπτη τάξη ο 

πολλαπλασιασμός με κλάσματα και οι μαθητές μπορούσαν να ανταποκριθούν στα 

μαθηματικά έργα που τους δόθηκαν.  

Η διεξαγωγή της έρευνας υλοποιήθηκε με το ερευνητικό μοντέλο των τεστ, ορισμένων 

δηλαδή δοκιμασιών, που συνίστανται στην εκτέλεση έργου ταυτόσημου για όλα τα 

υποκείμενα με ακριβή τεχνική εκτίμησης της επιτυχίας και αριθμητικής βαθμολόγησης. 

Τα τεστ – ερωτηματολόγια ήταν τρία και στη φάση της ανάλυσης μελετήθηκαν 

μεμονωμένα και συγκριτικά. Το πρώτο μέτρησε την ικανότητα αναγνωστικής 

κατανόησης των μαθητών, το δεύτερο την ικανότητα αναπαράστασης ζωντανών 

νοερών εικόνων και το τρίτο την ικανότητα εικονικής αναπαράστασης δοσμένων 
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κλασματικών ποσοτήτων ή λύσης προβλήματος με κλάσματα. Στις αρχές Μαρτίου 

προϋπήρξε δοκιμή των ερωτηματολογίων σε 2 μαθητές σχολείου επαρχιακής πόλης. 

Επίσημα η έρευνα εξελίχθηκε με τον παρακάτω τρόπο. Αρχικά ενημερώθηκαν για τη 

διεξαγωγή της οι διευθυντές των σχολείων, στη συνέχεια οι εκπαιδευτικοί των 

τμημάτων της πέμπτης τάξης και τέλος οι μαθητές που θα αποτελούσαν και το δείγμα. 

Μετά την προφορική έγκριση του προγράμματος από τους διευθυντές τόσο 

τηλεφωνικά όσο και σε κατ’ ιδίαν συνάντηση και τη χορήγηση άδειας για τη διεξαγωγή 

της στους χώρους ευθύνης τους, πραγματοποιήθηκε επίσκεψη του ερευνητή στα 

τμήματα  των μαθητών της πέμπτης τάξης. Ο ερευνητής ενημέρωσε τους μαθητές για 

τη μορφή και τους στόχους της έρευνας και συζήτησε μαζί τους για το ρόλο των 

ερευνητικών προγραμμάτων στην παραγωγή και τη διαμόρφωση του εκπαιδευτικού 

υλικού. Δέχτηκε ερωτήσεις από τους μαθητές που αφορούσαν τη συμμετοχή τους στην 

ερευνητική διαδικασία και τους κάλεσε να πουν αν επιθυμούν να συμμετέχουν στη 

συμπλήρωση των ερωτηματολογίων. Τονίστηκε ιδιαίτερα η ανωνυμία της συμμετοχής 

και διευκρινίστηκε πλήρως ότι πρόκειται για διαγνωστική αξιολόγηση και όχι για 

βαθμολογική κατάταξη. 

Οι μαθητές στο σύνολό τους συμμετείχαν στη διαδικασία συμπλήρωσης των 

ερωτηματολογίων με χαρά, ακόμα και οι μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες. Ο 

ερευνητής μοίρασε πρώτα τα τεστ της αναγνωστικής κατανόησης και έδωσε τις 

απαραίτητες εξηγήσεις για τη σωστή και ολοκληρωμένη συμπλήρωσή τους. Οι μαθητές 

χρειάστηκαν 30 – 40΄ για να τα απαντήσουν και αμέσως μετά δόθηκαν τα 

ερωτηματολόγια της ζωντάνιας των νοερών εικόνων. Επεξηγήθηκε και πάλι ο τρόπος 

συμπλήρωσής τους και οι μαθητές αξιολόγησαν τη νοερή αναπαραστατική τους 

ικανότητα με την 5βαθμη κλίμακα Likert. Παρέδωσαν τα γραπτά στον προκαθορισμένο 

χρόνο της μίας περίπου ώρας (60’-65’). 

Ο χρόνος που διατέθηκε για τα δύο τεστ αποφασίστηκε μετά τη δοκιμή στους 2 

υψηλού επιπέδου μαθητές άλλης περιοχής απ’ αυτές που τελικά συμμετείχαν στην 

έρευνα, οι οποίοι χρονομετρήθηκαν και χρειάστηκαν λιγότερο από μισή ώρα για τα 

γνωστικά τεστ, ενώ το ψυχομετρικό τεστ το συμπλήρωσαν σε 5-10 λεπτά. Με αυτά τα 

προκριματικά δεδομένα, στην επίσημη ερευνητική φάση διατέθηκε στους μαθητές μία 

ώρα (60’) για τη συμπλήρωση των τεστ γλώσσας και ψυχομετρίας, ενώ μία διδακτική 

ώρα (45΄) για τη συμπλήρωση του τεστ στα μαθηματικά. Το τεστ στα μαθηματικά 

απαντήθηκε την επόμενη μέρα ή μία άλλη μέρα μέσα στην ίδια εβδομάδα με την 

εποπτεία των δασκάλων της τάξης. 

Οι δάσκαλοι και των 6 τμημάτων διαδραμάτισαν σημαντικό ρόλο στην έρευνα για τους 

εξής λόγους. Πρώτον, γιατί ενδιαφέρθηκαν και ενημερώθηκαν για το σκοπό, τις 

επιδιώξεις και τον τρόπο ανάπτυξής της. Δεύτερον, γιατί ήταν παρόντες και 

παρακολούθησαν την πρώτη ερευνητική μέρα τη διαδικασία συμπλήρωσης των τεστ 

αναγνωστικής κατανόησης και ζωντάνιας των νοερών εικόνων.  Και τρίτον, γιατί 

ανέλαβαν και χορήγησαν μόνοι τους στις τάξεις τους τα τεστ των μαθηματικών. Μετά 
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το τέλος της 1ης ερευνητικής μέρας δάσκαλοι και ερευνήτρια επικοινώνησαν για τη 

δομή και τις απαιτήσεις του τεστ στα κλάσματα και οι δάσκαλοι διέθεσαν μία 

διδακτική ώρα των μαθηματικών για τη συμπλήρωσή του.  

Τα τεστ των μαθηματικών χορηγήθηκαν από τους δασκάλους των τάξεων για 

πρακτικούς κυρίως λόγους. Οι δάσκαλοι κλήθηκαν να εξηγήσουν στους μαθητές τις 

ασκήσεις με τρόπο που να γίνεται ξεκάθαρο το μαθηματικό έργο που οι δεύτεροι 

καλούνταν να επεξεργαστούν, χωρίς ωστόσο να δίνεται ή να υπονοείται η πιθανή λύση. 

Σημεία των ασκήσεων που χρειάζονταν διευκρίνιση ήταν οι φράσεις/λέξεις «μπορείς 

να αναπαραστήσεις;» και «αναπαραστάσεις». Έτσι, οι δάσκαλοι εξήγησαν τα 

ζητούμενα του τεστ με το γλωσσικό μαθηματικό κώδικα που γνωρίζουν ήδη οι μαθητές 

τους από τη διδασκαλία και στη συνέχεια τους άφησαν να γράψουν στο ασφαλές 

περιβάλλον μιας σχολικής ώρας μαθηματικών. Τις επόμενες μέρες τα συμπληρωμένα 

ερωτηματολόγια παραδόθηκαν στον ερευνητή για επεξεργασία. 

Κλείνοντας με ζητήματα μεθοδολογίας, τονίζεται ότι οι συμμετέχοντες ενημερώθηκαν 

για το εθελοντικό της συμμετοχής τους και έλαβαν λεπτομερή εξήγηση εκ των 

προτέρων για τα οφέλη και τα δικαιώματα που συνδέονται με τη συμμετοχή τους στο 

ερευνητικό πρόγραμμα. Επίσης εξασφαλίστηκε η συνειδητή συναίνεση και συνεργασία 

των διευθυντών και των δασκάλων των τμημάτων, χωρίς τη συμβολή των οποίων δε θα 

ήταν δυνατή η διεξαγωγή της έρευνας. 

2.8 Αξιοπιστία και εγκυρότητα διαδικασίας, δείγματος και εργαλείων 

Όπως υποστηρίζεται από τους Cohen, Manion & Morrison (2013) στο βιβλίο τους 

“Research methods in education” στην ελληνική γλώσσα (σ. 175):  

«Δε θα ήταν συνετό να πιστεύουμε ότι είναι δυνατόν να εκμηδενίσουμε 

οριστικά τους διάφορους κινδύνους αναφορικά με την εγκυρότητα και την 

αξιοπιστία· αντιθέτως, είναι εφικτό να μειώσουμε τις επιδράσεις που 

προέρχονται από τους συγκεκριμένους κινδύνους, δείχνοντας ιδιαίτερη 

προσοχή όταν διεξάγουμε μια ερευνητική εργασία στα ζητήματα της 

εγκυρότητας και της αξιοπιστίας.» 

Στο πλαίσιο αυτής της ιδιαίτερης προσοχής εξασφάλισης της αξιοπιστίας και της 

εγκυρότητας της έρευνας, έγιναν τα εξής βήματα: α) Στο στάδιο του σχεδιασμού 

καταρτίστηκε χρονοδιάγραμμα, εξασφαλίστηκαν επαρκείς πηγές για την 

πραγματοποίησή της, επιλέχτηκε κατάλληλη μεθοδολογία για την απάντηση των 

ερευνητικών ερωτημάτων και βρέθηκαν κατάλληλα εργαλεία για τη συλλογή των 

δεδομένων· β) Στο στάδιο της συλλογής των δεδομένων αποφεύχθηκε   η διαρροή 

ανάμεσα στους απαντώντες και μεσολάβησε μικρό χρονικό διάστημα μεταξύ της 

χορήγησης των δύο πρώτων και του τρίτου τεστ· γ) Στο στάδιο της ανάλυσης 

δεδομένων χρησιμοποιήθηκε κατάλληλη στατιστική επεξεργασία και αποφεύχθηκε η 

επιλεκτική μεταχείριση των δεδομένων. 
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Αναφορικά με το δείγμα, ιδανικά σε μια έρευνα τα άτομα θα πρέπει να επιλεγούν 

τυχαία, για να μπορούν να γενικευτούν τα αποτελέσματα στον πληθυσμό. Στην 

περίπτωσή μας τα σχολεία επιλέχτηκαν με κριτήριο την εύκολη πρόσβαση για τη 

διεξαγωγή της έρευνας, οπότε δεν μπορούμε να ισχυριστούμε το κριτήριο της 

τυχαιότητας στην επιλογή των μαθητών ούτε την αντιπροσωπευτικότητα του 

δείγματος με καθαρά επιστημονικούς όρους της έρευνας. Μπορούμε όμως να 

υποστηρίξουμε ότι το αρκετά μεγάλο μέγεθος του δείγματος (Ν=105) εξασφαλίζει 

μικρότερη διακύμανση σφάλματος και καλύτερη αντιπροσωπευτικότητα. Καλύτερη 

αντιπροσωπευτικότητα επιτυγχάνεται επίσης με τη μικρή διαφορά επί του ποσοστού 

σε αγόρια και κορίτσια, καθώς και από την επιλογή σχολείων από τις διαφορετικές 

περιοχές της βόρειας Ελλάδας. 

Τέλος, όσον αφορά την αξιοπιστία και την εγκυρότητα στα τεστ, δόθηκε προσοχή σε 

παραμέτρους που αφορούν τα άτομα, όπως τα κίνητρα, τη συγκέντρωση και την 

ετοιμότητά τους για τη συμμετοχή στις δοκιμασίες· το περιβάλλον, όπως τις 

ψυχολογικές και τις φυσικές συνθήκες για τη διεξαγωγή των τεστ και τα ίδια τα 

ερευνητικά εργαλεία, των οποίων η αξιοπιστία και η εγκυρότητα παρουσιάζεται 

παρακάτω αναλυτικά  σε ένα προς ένα. 

Είναι γνωστό ότι η αξιοπιστία ενός τεστ ορίζεται ως η ικανότητα του τεστ να παράγει 

σταθερά αποτελέσματα στο χρόνο και συνήθως εκφράζεται με τη μέθοδο της 

επαναληπτικής μέτρησης (test-retest). Το συγκεκριμένο δηλαδή τεστ δίνεται στους 

ίδιους συμμετέχοντες σε δύο διαφορετικές χρονικές στιγμές και αξιολογείται η 

συνάφεια των απαντήσεων σε αυτές τις στιγμές. Στο Τεστ – Α αξιολογήθηκαν 58 

μαθητές με την ενδεδειγμένη μέθοδο της επαναληπτικής μέτρησης. Τα αποτελέσματα 

της επαναληπτικής εξέτασης, που πραγματοποιήθηκε εντός 2 εβδομάδων, έδειξαν ότι 

οι συνάφειες κυμάνθηκαν μεταξύ 0,744 και 0,872. Πιο συγκεκριμένα οι συσχετίσεις 

μεταξύ των δύο μετρήσεων ήταν rtest-retest = 0,809, p <0,001 στην κατανόηση, που μας 

ενδιαφέρει. Συνεπώς το Τεστ – Α ήταν πολύ σταθερό σε βάθος χρόνου. 

Η εγκυρότητα αναφέρεται στην ικανότητα ενός τεστ να αξιολογήσει με ακρίβεια τη 

δεξιότητα που μελετάται. Οι δείκτες εγκυρότητας έχουν συνήθως ως έμφαση το 

περιεχόμενο, τη δομή, τη διάκρισή του από άλλα κλπ. Ως προς την εγκυρότητα 

περιεχομένου του Τεστ – Α σημειώνεται ότι οι ασκήσεις κάθε δοκιμασίας 

δημιουργήθηκαν από μια ευρεία ομάδα επιστημόνων (μέλη ΔΕΠ ειδικούς παιδαγωγούς, 

εκπαιδευτικούς ψυχολόγους). Οι ασκήσεις αξιολογήθηκαν ως προς το περιεχόμενο και 

τη δυσκολία τους κατά την πιλοτική έρευνα με βάση τη θετική συνεισφορά τους στο 

τεστ και την ελάχιστη κατά το δυνατό συνεισφορά τους σε στατιστικό σφάλμα. 

Όσον αφορά το ερωτηματολόγιο Vividness of Visual Imagery (VVIQ), πρόκειται για ένα 

εργαλείο που αναπτύχθηκε το 1973 από τον Βρετανό ψυχολόγο David Marks και 

χρησιμοποιήθηκε ευρέως ως μέτρο των μεμονωμένων διαφορών στη ζωντάνια των 

οπτικών εικόνων. Ο μεγάλος αριθμός αποδεικτικών στοιχείων από έρευνες 

επιβεβαιώνει ότι το VVIQ είναι ένα έγκυρο και αξιόπιστο ψυχομετρικό μέτρο της 
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ζωντάνιας των νοερών οπτικών εικόνων. Το ίδιο ισχύει και για τη νέα  έκδοσή του που 

δημοσιεύτηκε από τον ίδιο το Marks το 1995.  

Οι Campos και Pérez-Fabello (2009) αξιολόγησαν την αξιοπιστία και δημιούργησαν την 

εγκυρότητα των VVIQ και VVIQ2. Ο δείκτης Cronbach a και η αξιοπιστία για το VVIQ 

και το VVIQ2 βρέθηκαν να είναι υψηλά. Οι εκτιμήσεις της αξιοπιστίας της εσωτερικής 

συνέπειας και της εγκυρότητας της κατασκευής βρέθηκαν να είναι παρόμοιες και για 

τις δύο εκδοχές του ερωτηματολογίου. Το VVIQ έχει αποδειχθεί ένα βασικό εργαλείο 

στην επιστημονική έρευνα της ψυχικής εικόνας ως φαινομενολογική, 

συμπεριφοριστική και νευρολογική δομή. Η μελέτη του Marks (1973) κάνει αναφορά 

σε περισσότερες από 1200 μελέτες ψυχικής απεικόνισης σε διάφορους τομείς, όπως η 

γνωσιακή ψυχολογία, η κλινική ψυχολογία και η νευροψυχολογία. Τα VVIQ και VVIQ2 

είναι και τα δύο διαθέσιμα στο διαδίκτυο. 

Η αξιοπιστία του τεστ στα κλάσματα, που αποτελεί τελικό προϊόν της έρευνας μας, 

τεκμηριώνεται από το ότι πολλές ασκήσεις του  προέρχονται από τα τεστ αξιολόγησης 

των μαθηματικών στις ΗΠΑ (National Assessment of Educational Progress (NAEP), 

1990-2007 Math Assessments), τα οποία παρουσιάζουν μια επαναληψιμότητα και άρα 

αποτελούν έναν σταθερό δείκτη μέτρησης των κλασμάτων για μαθητές δημοτικού. Το 

ίδιο ισχύει και για τα τεστ του διαγωνισμού των Μαθηματικών της Φύσης και της Ζωής 

του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας στη Φλώρινα. 

Ως προς την εγκυρότητα του περιεχομένου το τεστ στα κλάσματα, πέρα από το ότι η 

αξιολόγηση μέσω ΝΑΕΡ ως πρωτογενούς πηγής αποτελείται από μέλη – ειδικούς 

επιστήμονες, επικυρώνεται αρχικά από την επιστημονική επιμέλεια και εποπτεία του 

επιβλέποντα καθηγητή μου Χ. Λεμονίδη και στη συνέχεια από τη βιβλιογραφία. Πιο 

συγκεκριμένα οι επιλεγμένες ασκήσεις εξετάζουν δομικά στοιχεία του κλάσματος, όπως 

την ίδια την έννοια κλάσμα «ως σχέση ποσοτήτων», την κλασματική μονάδα, την 

ισοδυναμία κλασμάτων, τον πολλαπλασιασμό κλασμάτων και την επίλυση 

προβλήματος με κλάσματα.  

2.9 Τρόπος ανάλυσης των εμπειρικών δεδομένων  

Τα εμπειρικά δεδομένα που συλλέχθηκαν κωδικοποιήθηκαν και αναλύθηκαν ποσοτικά. 

Τα ποσοτικά στοιχεία των κλειστών ερωτήσεων των δύο τεστ (αναγνωστικής 

κατανόησης και ζωντάνιας νοερών εικόνων) που προέκυψαν από τις απαντήσεις των 

μαθητών έγιναν αντικείμενο επεξεργασίας Στατιστικής Ανάλυσης μέσω του 

προγράμματος IBM SPSS Statistics 23.0. Τα ποσοτικά δεδομένα μεταφερθήκαν στο 

στατιστικό πρόγραμμα, έγινε έλεγχος και στατιστική προσαρμογή τους και στη 

συνέχεια ακολούθησε στατιστική ανάλυση για την εξαγωγή αποτελεσμάτων. Η 

στατιστική επεξεργασία των δεδομένων περιλάμβανε την περιγραφική στατιστική με 

πίνακες (απλούς και διπλούς), γραφήματα και στατιστικά μέτρα. 

Τα στοιχεία των ερωτήσεων του τεστ αναπαράστασης κλασμάτων στα μαθηματικά  

έγιναν επίσης αντικείμενο επεξεργασίας  Στατιστικής Ανάλυσης μέσω SPSS με δύο 
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τρόπους. Οι ανοιχτές ερωτήσεις - ασκήσεις του τεστ που προέκυψαν από τις 

απαντήσεις των μαθητών κωδικοποιήθηκαν αρχικά ως 0 και 1, όπου το 0 

αντιπροσωπεύει τη λάθος απάντηση και το 1 τη σωστή, και στη συνέχεια οι ποικίλες 

απαντήσεις ομαδοποιήθηκαν σε κατηγορίες ως προς το εύρος και το είδος των 

χρησιμοποιούμενων αναπαραστάσεων και ποσοτικοποιήθηκαν ανάλογα με την 

κατηγορία στην οποία εντάσσονταν. 

Αναλυτικά η κατηγοριοποίηση των απαντήσεων για τις ερωτήσεις στα κλάσματα είναι:  

α) γενικά 
 Σωστό = 3 
 Λάθος = 2 
 Μη απάντηση =1 

β) ειδικά  

 Κ1 

Σωστό (n=61)  3.1 = μόνο σχήμα (n=42) 

 3.2 = σχήμα και σύμβολα (n=19) 

Λάθος (n=43)  2.1 = μόνο σχήμα  (n=30) 

 2.2 = σχήματα και σύμβολα (n=13) 

Μη απάντηση (n=1)  

 Κ2 

Σωστό (n=56)  3.1 = μόνο το ¾ με γεωμετρικά σχήματα (n=44) 

 3.2 = σχήματα και διακριτά ή ισοδύναμα (n=7) 

 3.3 = σχήματα, διακριτά και ισοδύναμα (n=5) 

Λάθος (n=48)  2.1 = μόνο ένα σχήμα σωστό (n=36) 

 2.2 = κανένα σχήμα σωστό (n=12) 

Μη απάντηση (n=1)  

 Κ3 

Σωστό (n=65)  3.1 = μόνο σχήμα (n=30) 

 3.2 = σχήμα και σύμβολα (n=12) 

 3.3 = τα 4/5 κάθε κύκλου (n=23) 

Λάθος (n=39)  2.1 = σχήμα 5 ή 10 κύκλων (n=32) 

 2.2 = σχήμα 1 κύκλου (n=7) 

Μη απάντηση (n=1)  

 K4 

Σωστό (n=51)  3.1 = μόνο σχήμα (n=38) 

 3.2 = σχήμα και λέξεις (n=13) 

Λάθος (n=53)  2.1 = λάθος σχήμα (n=26) 

 2.2 = σχήμα χωρίς απάντηση (n=22) 

 2.3 = λάθος πράξεις/λέξεις (n=5) 

Μη απάντηση (n=1)  

 K5 

Σωστό (n=61)  3.1 = 1 σχήμα (n=21) 

 3.2 = 2-3 σχήματα (n=21) 

 3.3 = 1-2 σχήματα και σύμβολα (n=19) 
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Λάθος (n=32)  2.1 = διαφορετικό αρχικό όλο (n=14) 

 2.2 = λάθος σχήμα (n=18) 

Μη απάντηση (n=12)  

 K6 

Σωστό (n=50)  3.1 = 1 σχήμα (n=20) 
 3.2 = 2 σχήματα (n=17) 
 3.3 = σύγκριση όλων (n=13)  

Λάθος (n=48)  2.1 = 1 σχήμα (n=28) 
 2.2 = 2 σχήματα (n=15) 
 2.3 = σύγκριση όλων (n=5) 

Μη απάντηση 
(n=7) 

 

 K7 

Σωστό (n=49)  3.1 = μόνο σχέδιο (n=11)  

 3.2 = σχέδιο και/ή πράξεις και/ή λόγια (n=38)  

Λάθος (n=53)  2.1 = μόνο σχέδιο (n=15)  

 2.2 = σχέδιο και λόγια ή πράξεις (n=7)  

 2.3 = μόνο πράξεις και/ή λόγια (n=31)  

Μη απάντηση (n=3)  

 K8 

Σωστό (n=20)  3.1 = μόνο σχέδιο (n=7)  

 3.2 = σχέδιο, πράξεις και/ή λόγια (n=13)  

Λάθος (n=74)  2.1 = μόνο σχέδιο (n=26)  

 2.2 = σχέδιο και/ή πράξεις και/ή λόγια (n=39)  

 2.3 = μόνο πράξεις και/ή λόγια (n=9)  

Μη απάντηση (n=11)  

 

Κυρίως όμως στην παρούσα έρευνα  πραγματοποιήθηκε η επαγωγική στατιστική με 

πίνακες συνάφειας (Crosstabulation) και Chi-Square Tests πίνακες. Για την εύρεση της 

σχέσης που έχουν οι μεταβλητές πρόβλεψης (αναγνωστική κατανόηση  και ζωντάνια 

νοερών εικόνων) ανά ζεύγη με τη μεταβλητή κριτηρίου (ικανότητα αναπαράστασης 

κλασμάτων), αλλά και της σχέσης που έχουν οι δύο μεταβλητές πρόβλεψης μεταξύ 

τους,  χρησιμοποιήθηκε ο συντελεστής συσχέτισης r κατά Spearman.  

Η επιλογή χρήσης του συγκεκριμένου συντελεστή έναντι του Pearson έγινε, γιατί δεν 

ικανοποιούνταν οι παραμετρικές προϋποθέσεις, όπως η κανονικότητα. Στην 

περίπτωση αυτή γίνεται χρήση μη-παραμετρικών στατιστικών δεικτών, οι οποίοι δεν 

επηρεάζονται από την τήρηση ή «καταπάτηση» των προϋποθέσεων, ένας από τους 

οποίους είναι και ο δείκτης συσχέτισης του Spearman. Από τον έλεγχο κανονικότητας 

που πραγματοποιήθηκε για κάθε μία από τις τρεις μεταβλητές παρατηρήθηκε ότι δεν 

ακολουθούν κανονική κατανομή, οπότε προχωρήσαμε στη χρήση του δείκτη 

συσχέτισης Spearman. 

Με βάση λοιπόν το εύρος που μπορεί να πάρει ο συντελεστής συσχέτισης r κατά 

Spearman από -1 (για μια τέλεια αρνητική σχέση) έως και +1 (για μια τέλεια θετική 
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σχέση), στην παρούσα έρευνα ακολουθήθηκε η εξής πρόταση κατηγοριοποίησης για 

την αξιολόγηση του μεγέθους του δείκτη: 

 0.00-0.20 = Μηδενική σχέση 

 0.21-0.40  = Μικρή σχέση 

 0.41-0.60 = Μέτρια σχέση 

 0.61-0.80 = Δυνατή σχέση 

 >0.81 = Εξαιρετικά δυνατή σχέση 

Επίσης, χρησιμοποιήθηκε η μέθοδος Χ2 – test (Chi-square test) ελέγχου ανεξαρτησίας 

των μεταβλητών. Συγκεκριμένα χρησιμοποιήθηκε για τον έλεγχο της υπόθεσης ότι δύο 

μεταβλητές είναι ανεξάρτητες μεταξύ τους και διατυπώθηκαν οι εξής υποθέσεις: 

Η0: Υπάρχει ανεξαρτησία μεταξύ των δύο μεταβλητών (αρχική υπόθεση) 

Η1: Δεν υπάρχει ανεξαρτησία μεταξύ των δύο μεταβλητών (εναλλακτική υπόθεση) 

Από τον έλεγχο αυτό προέκυψαν πίνακες συνάφειας, οι οποίοι παρουσιάζονται και 

αναλύονται στο μέρος των αποτελεσμάτων της έρευνας.  

 

Τα βήματα για τη διεξαγωγή του στατιστικού τεστ ήταν τα εξής: 

1. Διατύπωση του ερευνητικού στόχου 

2. Διατύπωση των ερευνητικών υποθέσεων  

3. Ορισμός του επιπέδου στατιστικής σημαντικότητας. Η πιθανότητα 1-α ονομάζεται 

επίπεδο εμπιστοσύνης του ελέγχου. Στη δική μας περίπτωση το α ορίζεται ως 0,05.  

4. Επιλογή του στατιστικού τεστ  

5. Υπολογισμός της κρίσιμης στατιστικής αξίας του στατιστικού τεστ (p-value).  

Δηλαδή, εντοπισμός μέσα από το κατάλληλο τεστ, το significance (το γνωστό sig. 

στα τεστ) 

6. Σύγκριση του επιπέδου στατιστικής σημαντικότητας (δηλαδή του α με το sig. του 

τεστ) 

7. Εξαγωγή συμπεράσματος 

Αν το sig. ήταν μικρότερο του 0,05, τότε υπήρχαν επαρκή στοιχεία να απορρίψουμε τη 

μηδενική υπόθεση, δηλαδή υπήρχε εξάρτηση μεταξύ των δυο εξεταζόμενων 

μεταβλητών.  

Αν το sig. ήταν μεγαλύτερο του 0,05, τότε δεν υπήρχαν επαρκή στοιχεία να 

απορρίψουμε τη μηδενική υπόθεση, δηλαδή δεν υπήρχε εξάρτηση μεταξύ των δυο 

εξεταζόμενων μεταβλητών. 

 

Προϋποθέσεις για την αξιοπιστία του Χ2 test:    

1. Καμία αναμενόμενη συχνότητα δε θα έπρεπε να είναι μικρότερη του 1 

2. Το ποσοστό των αναμενόμενων συχνοτήτων μικρότερων από το 5, δε θα έπρεπε να 

υπερβαίνει το 20% 

Αν δεν ίσχυαν οι παραπάνω προϋποθέσεις, τότε δεν θα εμπιστευόμασταν τα 

αποτελέσματα του X2 ελέγχου, παρά μόνο του Fisher για την περίπτωση δισδιάστατων 
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πινάκων και του Monte Carlo για την περίπτωση πινάκων με περισσότερες από δύο 

γραμμές ή/και στήλες. 

 

Χ2-έλεγχος ανεξαρτησίας έγινε με τις εξής υποθέσεις: 

Η0: Η αναγνωστική κατανόηση και η ζωντάνια εικόνων είναι ανεξάρτητες (δεν έχουν 

στατιστικά σημαντική διαφορά) και 

Η1: Η αναγνωστική κατανόηση και η ζωντάνια εικόνων είναι εξαρτημένες (έχουν 

στατιστικά σημαντική διαφορά) 

 

Η0: Η αναγνωστική κατανόηση και η αναπαράσταση κλασμάτων είναι ανεξάρτητες 

(δεν έχουν στατιστικά σημαντική διαφορά) και 

Η1: Η αναγνωστική κατανόηση και η αναπαράσταση κλασμάτων είναι εξαρτημένες 

(έχουν στατιστικά σημαντική διαφορά) 

 

Η0: Η ζωντάνια εικόνων και η αναπαράσταση κλασμάτων είναι ανεξάρτητες (δεν έχουν 

στατιστικά σημαντική διαφορά) και 

Η1: Η ζωντάνια εικόνων και η αναπαράσταση κλασμάτων είναι εξαρτημένες (έχουν 

στατιστικά σημαντική διαφορά) 
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3. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
 

Η παρουσίαση των αποτελεσμάτων της μελέτης χωρίζεται σε τρία μέρη. Στο πρώτο 

μέρος παρουσιάζονται τα  αποτελέσματα από το τεστ αναγνωστικής κατανόησης και 

το ερωτηματολόγιο ζωντάνιας των νοερών εικόνων. Στο δεύτερο μέρος δίνονται τα 

αποτελέσματα από το τεστ αναπαράστασης κλασμάτων συγκεντρωτικά και 

αναλυτικά. Και στο τρίτο μέρος αναλύεται η συνάφεια ανάμεσα στις τρεις 

αξιολογήσεις, όπως αυτή προέκυψε από το στατιστικό έλεγχο. 

Αναφορικά με τη γλωσσική και την ψυχομετρική αξιολόγηση, αρχικά παρουσιάζονται 

οι επιδόσεις των μαθητών στο τεστ αναγνωστικής κατανόησης και η κατάταξή τους σε 

κατηγορίες ανάλογα με το αναγνωστικό τους επίπεδο· και στη συνέχεια δίνονται οι 

απαντήσεις των μαθητών στο ερωτηματολόγιο ζωντάνιας των νοερών εικόνων και 

καταγράφεται το ψυχομετρικό τους προφίλ σε σχέση με την ικανότητα τους στη 

δημιουργία νοερών εικόνων. Όλα τα δεδομένα στο μέρος αυτό αφορούν τις μεταβλητές 

πρόβλεψης και την περιγραφική στατιστική.  

Στο δεύτερο μέρος ο φακός εστίασης πέφτει στο τεστ αναπαράστασης κλασμάτων και 

αξιολογούνται οι ικανότητες των μαθητών στα δοθέντα μαθηματικά έργα. Σε πρώτο 

επίπεδο παρουσιάζεται η επιτυχία/αποτυχία απάντησης με τη μορφή σωστού-λάθους 

και σε δεύτερο επίπεδο καταγράφεται το είδος της επιτυχίας ή της αποτυχίας. Το είδος 

μπορεί να αφορά είτε τη χρήση εικονικής, λεκτικής, συμβολικής αναπαράστασης είτε 

τη χρήση πολλαπλής εικονικής αναπαράστασης είτε το συνδυασμό τους. Έτσι, για κάθε 

μαθηματικό έργο παρουσιάζονται οι απαντήσεις των μαθητών σε κατηγορίες, 

ξεκινώντας από τις επιτυχίες προς τις απαντήσεις με λάθη. Ενδεικτικό παράδειγμα 

κατηγοριών απαντήσεων για το Κ4 έργο είναι σωστή απάντηση μόνο με σχήμα, με 

σχήμα και λέξεις ή λάθος απάντηση με λάθος σχήμα, σχήμα χωρίς απάντηση, λάθος 

πράξεις/λέξεις. Εδώ τα δεδομένα αφορούν τη μεταβλητή κριτηρίου ή αποτελέσματος. 

Τέλος, στο τρίτο μέρος τα αποτελέσματα συνδέονται άμεσα με το σκοπό και τα βασικά 

ερευνητικά ερωτήματα της μελέτης και αντιμετωπίζονται συσχετιστικά. Συγκεκριμένα, 

μέσω του συντελεστή συσχέτισης Spearman’s rho υπολογίζεται η σχέση ανάμεσα στην 

αναγνωστική κατανόηση, τη ζωντάνια των νοερών εικόνων και την αναπαράσταση 

κλασμάτων ανά ζεύγη και  παρουσιάζονται πίνακες που δείχνουν τη συνάφεια ανάμεσα 

στις τρεις αξιολογήσεις. Ακόμη, παρουσιάζονται και σχολιάζονται οι πίνακες συνάφειας 

που δείχνουν τη σχέση ανάμεσα σε κάθε μαθηματικό έργο χωριστά με την 

αναγνωστική κατανόηση και τη ζωντάνια των νοερών εικόνων και αναδεικνύονται οι 

σχέσεις με στατιστικά σημαντική διαφορά. Τα αποτελέσματα αυτά εξήχθησαν με τη 

μέθοδο του X2 – test (έλεγχος ανεξαρτησίας). 

Η αναλυτική παρουσίαση των αποτελεσμάτων που ακολουθεί φέρει τους τίτλους 3.1 

Τεστ αναγνωστικής κατανόησης και ζωντάνιας νοερών εικόνων για το πρώτο μέρος, 

3.2 Τεστ αναπαράστασης κλασμάτων για το δεύτερο μέρος και 3.3 H συνάφεια 

ανάμεσα στις τρεις μεταβλητές της έρευνας για το τρίτο μέρος.  



48 

  

3.1 Τεστ αναγνωστικής κατανόησης και ζωντάνιας νοερών εικόνων 

Για την επίδοση των συμμετεχόντων μαθητών στο τεστ αναγνωστικής κατανόησης 

ακολουθούν τέσσερις πίνακες που δείχνουν το πλήθος των σωστών και λάθος 

απαντήσεων ανά άσκηση και το ποσοστό επί του συνόλου του δείγματος.  

Στην Άσκηση 9 από τα 4 ερωτήματα κατανόησης προτάσεων το υψηλότερο ποσοστό 

σωστής απάντησης συγκέντρωσε το ερώτημα α με ποσοστό 81,9%, ενώ το χαμηλότερο 

το ερώτημα β με ποσοστό 43,8%. Η διαφορά οφείλεται στο βαθμό δυσκολίας των 

προτάσεων στα δύο ερωτήματα. Οι απαντήσεις στα ερωτήματα γ και δ κυμαίνονται 

στα ίδια επίπεδα με ποσοστά σωστών απαντήσεων 61,9% και 62,9% αντίστοιχα. 

 

Άσκηση 9 – Κατανόηση προτάσεων 

 α β γ δ 

Σωστό 
86 

81,9% 

46 

43,8% 

65 

61,9% 

66 

62,9% 

Λάθος 
19 

18,1% 

59 

56,2% 

40 

38,1% 

39 

37,1% 

Σύνολο 
105 

100,0% 

105 

100,0% 

105 

100% 

105 

100,0% 

Πίνακας 6: Συχνότητες & ποσοστά Σ-Λ στην κατανόηση προτάσεων 

 

Στην άσκηση 10 – Κατανόηση κειμένου 1 τα ποσοστά σωστής απάντησης είναι υψηλά 

(από 82,9% έως 95,2%) στα 6 από τα 7 ερωτήματα. Μόνο στο ερώτημα 1β το ποσοστό 

επιτυχίας πέφτει στο 61,9% και αυτό συμβαίνει, γιατί το συγκεκριμένο ερώτημα 

αναφέρεται στην απόδοση της σημασίας της λέξης «λαγωνικό» του κειμένου, που για 

38,1% των παιδιών ήταν άγνωστη. 

 
Άσκηση10 – Κατανόηση κειμένου 1 

 1α 1β 1γ 1δ 1ε 1στ 1ζ 

Σωστό 
100 

95,2% 

65 

61,9% 

95 

90,5% 

96 

91,4% 

89 

84,8% 

96 

91,4% 

87 

82,9% 

Λάθος 
5 

4,8% 

40 

38,1% 

10 

9,5% 

9 

8,6% 

16 

15,2% 

9 

8,6% 

18 

17,1% 

Σύνολο 
105 

100,0% 

105 

100,0% 

105 

100% 

105 

100,0% 

105 

100,0% 

105 

100,0% 

105 

100,0% 

Πίνακας 7: Συχνότητες & ποσοστά Σ-Λ στην κατανόηση κειμένου 1 

 

Στην Άσκηση 10 – Κατανόηση κειμένου 2 το ποσοστό σωστής απάντησης στο ερώτημα 

2β (σημασία της άγνωστης λέξης «θιασώτης») ανεβαίνει στο 72,4%, ενώ το 

χαμηλότερο ποσοστό παρατηρείται στο ερώτημα 2ε, που αφορά την επιλογή 

κατάλληλου τίτλου για το κείμενο. Τα ποσοστά σωστής απάντησης στα υπόλοιπα 

πέντε ερωτήματα κυμαίνονται από 78,1% έως 93,3%. 

 



49 

  

Άσκηση10 – Κατανόηση κειμένου 2 

 2α 2β 2γ 2δ 2ε 2στ 2ζ 

Σωστό 
91 

86,7% 

76 

72,4% 

98 

93,3% 

88 

83,8% 

54 

51,4% 

82 

78,1% 

83 

79,0% 

Λάθος 
14 

13,3% 

29 

27,6% 

7 

6,7% 

17 

16,2% 

51 

48,6% 

23 

21,9% 

22 

21,0% 

Σύνολο 
105 

100,0% 

105 

100,0% 

105 

100% 

105 

100,0% 

105 

100,0% 

105 

100,0% 

105 

100,0% 

Πίνακας 8: Συχνότητες & ποσοστά Σ-Λ στην κατανόηση κειμένου 2 

 

Τέλος, στην Άσκηση 10 – Κατανόηση κειμένου 3 τα ποσοστά σωστής απάντησης γενικά 

είναι χαμηλότερα σε σχέση με τα άλλα δύο κείμενα. Αυτό μπορεί να οφείλεται στο 

βαθμό δυσκολίας του κειμένου, αλλά και στην κόπωση των μαθητών. Συγκεκριμένα, 

στο ερώτημα 3β (σημασία της άγνωστης λέξης «άκμασε») το ποσοστό είναι μόλις 

21,9%, ενώ στα ερωτήματα 3γ και 4γ είναι 52,4% και 58,1% αντίστοιχα. Τα υπόλοιπα 

ερωτήματα (3α, 3ε, 3στ και 3ζ) παρουσιάζουν υψηλά ποσοστά σωστής απάντησης από 

73,3% έως 85,7%.  

 

Άσκηση10 – Κατανόηση κειμένου 3 

 3α 3β 3γ 3δ 3ε 3στ 3ζ 

Σωστό 
90 

85,7% 

23 

21,9% 

55 

52,4% 

61 

58,1% 

77 

73,3% 

89 

84,8% 

79 

75,2% 

Λάθος 
15 

14,3% 

82 

78,1% 

50 

47,6% 

44 

41,9% 

28 

26,7% 

16 

15,2% 

26 

24,8% 

Σύνολο 
105 

100,0% 

105 

100,0% 

105 

100% 

105 

100,0% 

105 

100,0% 

105 

100,0% 

105 

100,0% 

Πίνακας 9: Συχνότητες & ποσοστά Σ-Λ στην κατανόηση κειμένου 3 

 

Στο διάγραμμα 3 φαίνονται οι συχνότητες σωστών και λάθος απαντήσεων στο σύνολο 

των ερωτημάτων του τεστ αναγνωστικής κατανόησης και αναδεικνύεται η γενική 

υψηλή επίδοση των μαθητών στο τεστ. Οι λάθος απαντήσεις ξεπερνούν τις σωστές 

μόνο στα ερωτήματα β και 3β, παρουσιάζουν μικρή διαφορά στα ερωτήματα 2ε και 3γ, 

ενώ στα υπόλοιπα 21 ερωτήματα βρίσκονται σε χαμηλά ποσοστά έναντι των σωστών 

απαντήσεων. 
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Διάγραμμα 3: Συχνότητες Σ-Λ στο τεστ αναγνωστικής κατανόησης 

 

Από τις παραπάνω επιδόσεις των μαθητών στο τεστ διαμορφώθηκαν και τα τρία 

επίπεδα ικανότητας στην αναγνωστική κατανόηση, τα οποία είναι σύμφωνα με το 

συνολικό σκορ αδυναμία κατανόησης (0-8), μέτρια κατανόηση (9-17) και  καλή 

κατανόηση (18-25). Συγκεκριμένα, από  το  σύνολο  των  105 παιδιών που συμμετείχαν 

στην έρευνα:   

 3 παιδιά (ποσοστό 2,9%) σημείωσαν αδυναμία κατανόησης, αγόρια, 2 μαθητές στην 

ημιαστική περιοχή και 1 μαθητής στην επαρχία·  

 32  παιδιά  (ποσοστό  30,5%) σημείωσαν  μέτρια κατανόηση, 15 αγόρια και 17 

κορίτσια, 6 μαθητές στην ημιαστική περιοχή, 10 στην αστική και 16 στην επαρχία 

και 

 70 παιδιά (ποσοστό 66,7%) σημείωσαν καλή κατανόηση, 38 αγόρια και 32 κορίτσια, 

33 μαθητές στην ημιαστική περιοχή, 19 στην αστική και 18 στην επαρχία. 

 

Η κατάταξη των μαθητών σύμφωνα με το επίπεδο της αναγνωστικής τους κατανόησης 

φαίνεται στον πίνακα 10. 

 

Αναγνωστική κατανόηση 

Επίπεδο 

αναγνωστικής κατανόησης Συχνότητα Ποσοστό % 

Αθροιστικό 

ποσοστό % 

Αδυναμία κατανόησης 3 2,9 2,9 

Μέτρια κατανόηση 32 30,5 33,3 

Καλή κατανόηση 70 66,7 100,0 

Σύνολο 105 100,0  

Πίνακας 10: Συχνότητες & ποσοστά επιπέδου στην αναγνωστική κατανόηση 
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Οι συχνότητες και τα ποσοστά στα επίπεδα ικανότητας στην αναγνωστική κατανόηση 

φαίνονται και στο διάγραμμα 4, με κυρίαρχο επίπεδο αυτό της «Καλής κατανόησης» 

και ποσοστό 66,7%, που αντιπροσωπεύει τα 2/3 των μαθητών του δείγματος. Η 

κατηγορία «Μέτρια κατανόηση» μόλις και ξεπερνά το 30%, ενώ η κατηγορία 

«Αδυναμία κατανόησης» δε φτάνει το 3%. 

 

 

Διάγραμμα 4: Συχνότητες & ποσοστά επιπέδων στην αναγνωστική κατανόηση 

 

Από τον έλεγχο κανονικότητας Kolmogorov-Smirnov (Ν>50) παρατηρήθηκε ότι η 

ικανότητα αναγνωστικής κατανόησης δεν ακολουθεί την κανονική κατανομή (sig.= 

0,00<0,05). Όπως φαίνεται και από το ιστόγραμμα που ακολουθεί, αρκετές τιμές 

κινούνται πάνω από τη μέση τιμή. 

 

 

Διάγραμμα 5: Ιστόγραμμα αναγνωστικής κατανόησης 
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Ο μέσος όρος της βαθμολογίας των 105 μαθητών του δείγματος ήταν 18,45 με τυπική 

απόκλιση 4,18 και επικρατούσα τιμή 19. Η μέγιστη εμφανιζόμενη βαθμολογία ήταν 25 

και η ελάχιστη 3 με εύρος βαθμολογιών 22. 

 
Συνολικά αποτελέσματα στο Τεστ Αναγνωστικής Ικανότητας 

Μέγιστη 

δυνατή 

βαθμολογία 

Μέση 

βαθμολογία 

Τυπική 

απόκλιση 

Επικρατούσα 

τιμή 

Μέγιστη 

βαθμολογία 

(Α) 

Ελάχιστη 

βαθμολογία 

(Β) 

Εύρος 

βαθμολογιών 

Α & Β 

25 18,45 4,18 19 25 3 22 

 

Επίσης, ο μη παραμετρικός έλεγχος Mann-Whitney έδειξε ότι υπάρχει ομοιογένεια στην 

ικανότητα αναγνωστικής κατανόησης ανάμεσα στα αγόρια και τα κορίτσια,  συνεπώς 

δεν υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ των δύο μεταβλητών 

(sig.=0,647>0,05). Αντίθετα, από τον μη παραμετρικό έλεγχο Kruskal-Wallis φάνηκε 

ότι δεν υπάρχει ομοιογένεια στην ικανότητα αναγνωστικής κατανόησης ανάμεσα στα 

σχολεία των τριών περιοχών του δείγματος (sig.=0,031<0,05).  

 
Test Statisticsa,b 

 Ικανότητα αναγνωστικής κατανόησης 

Chi-Square 6,941 

df 2 

Asymp. Sig. ,031 

a. Kruskal Wallis Test 

b. Grouping Variable: Σχολείο 

Πίνακας 11: Έλεγχος ομοιογένειας αναγνωστικής κατανόησης και περιοχής σχολείου 

 

Η στατιστικά σημαντική διαφορά στην ικανότητα αναγνωστικής κατανόησης ανάμεσα 

στα σχολεία οφείλεται στη διαφορά που υπάρχει στις επιδόσεις αναγνωστικής 

κατανόησης ανάμεσα στο σχολείο της ημιαστικής περιοχής με το σχολείο της 

επαρχιακής περιοχής. Καλύτερες επιδόσεις είχαν τα παιδιά από το σχολείο της 

ημιαστικής περιοχής. Όπως φαίνεται στον πίνακα 12, καλή αναγνωστική κατανόηση 

επέδειξε το 80,5% του δείγματος στο σχολείο της ημιαστικής περιοχής και το 51,4% 

στο σχολείο της επαρχίας. Σημαντική ήταν η διαφορά των δύο περιοχών και στη μέτρια 

κατανόηση με 14,6% και 45,7% αντίστοιχα.  

 
Περιοχή σχολείου * Αναγνωστική κατανόηση 

 

Αναγνωστική κατανόηση 

Σύνολο 

Αδυναμία 

κατανόησης 

Μέτρια 

κατανόηση 

Καλή 

κατανόηση 

Περιοχή 

σχολείου 

Ημιαστική  Συχνότητα 2 6 33 41 

% με Περιοχή 

σχολείου 
4,9% 14,6% 80,5% 100,0% 

Αστική Συχνότητα 0 10 19 29 
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% με Περιοχή 

σχολείου 
0,0% 34,5% 65,5% 100,0% 

Επαρχιακή Συχνότητα 1 16 18 35 

% με Περιοχή 

σχολείου 
2,9% 45,7% 51,4% 100,0% 

Σύνολο Συχνότητα 3 32 70 105 

% με Περιοχή 

Σχολείου 
2,9% 30,5% 66,7% 100,0% 

Πίνακας 12: Συνάφεια περιοχής σχολείου και αναγνωστικής κατανόησης 

 

Περνώντας στη δεύτερη αξιολόγηση, ακολουθούν 4 πίνακες, στους οποίους φαίνονται 

οι επιλογές των μαθητών στο ερωτηματολόγιο της ζωντάνιας των νοερών εικόνων ανά 

εικόνα και επιμέρους στοιχείο της. Ειδικότερα φαίνεται το πλήθος και το ποσοστό επί 

του συνόλου του δείγματος των επιλογών της 5βαθμης κλίμακας Likert. 

Αναφορικά με την Εικόνα 1 (Ένας συγγενής ή φίλος):  

 Στο στοιχείο Ε1.1 περισσότεροι από τους μισούς μαθητές (ποσοστό 56,2%) 

δήλωσαν ότι σχημάτισαν πολύ σαφή και ζωντανή νοερή εικόνα (βαθμός 5). Το 

υπόλοιπο ποσοστό μοιράζεται στους άλλους 3 βαθμούς, ενώ ο βαθμός 2 (ασαφή 

εικόνα) δε δηλώθηκε από κανέναν μαθητή.  

 Στο στοιχείο Ε1.2 το ποσοστό της πολύ ζωντανής αναπαράστασης στο μυαλό είναι 

38,1% και μαζί με τη ζωντανή εικόνα φτάνει το 68,6%, ενώ όλοι οι βαθμοί έχουν 

δηλώσεις.  

 Στο στοιχείο Ε1.3 το ποσοστό της πολύ ζωντανής εικόνας πέφτει στο 24,8%, αλλά 

πάλι το 54,3% των μαθητών συνεχίζει να σχηματίζει πολύ ζωντανή και ζωντανή 

εικόνα. Αρκετό είναι και το ποσοστό (23,8%) των παιδιών που σχημάτισαν μέτρια 

εικόνα στο μυαλό τους, ενώ εμφανίζονται και 7 μαθητές με καθόλου εικόνα.  

 Τέλος, στο στοιχείο Ε1.4 το 55,2% των παιδιών σχημάτισε πολύ ζωντανή εικόνα και 

το 19,9% ζωντανή εικόνα, σύνολο 75,1%. Σημειώνεται ότι το Ε1.4 στοιχείο 

αφορούσε τα χρώματα στα ρούχα ενός οικείου προσώπου και το Ε1.1 το 

περίγραμμα της εξωτερικής του εμφάνισης, πράγμα που δικαιολογεί τα υψηλότερα 

ποσοστά της σαφούς αναπαράστασης σε σχέση με τις στάσεις και κινήσεις του ίδιου 

προσώπου. 

 

Εικόνα 1 

 Ε1.1 Ε1.2 Ε1.3 Ε1.4 

1 
2 

1,9% 
3 

2,9%% 
7 

6,7% 
8 

7,6% 

2 
0 

0,0% 
8 

7,6% 
16 

15,2% 
6 

5,7% 

3 
17 

16,2% 
22 

21,0% 
25 

23,8% 
13 

12,4% 

4 
27 

25,7% 
32 

30,5% 
31 

29,5% 
20 

19,9 
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5 
59 

56,2% 
40 

38,1% 
26 

24,8% 
58 

55,2% 

Σύνολο 
105 

100,0% 
105 

100,0% 
105 

100% 
105 

100,0% 

Πίνακας 13: Συχνότητες & ποσοστά βαθμών στην εικόνα 1 

 

Στην Εικόνα 2 (Ένας ήλιος που ανατέλλει): 

 Το στοιχείο Ε2.1 εμφανίζει 12 μαθητές με καθόλου εικόνα και 9 με ασαφή εικόνα 

(ποσοστό 20,5%), ενώ από τους άλλους 3 βαθμούς υπερτερεί η σαφής εικόνα με 

32,4% των παιδιών να δηλώνουν ότι τη σχημάτισαν.  

 Στο στοιχείο Ε2.2 το 53,3% των παιδιών επέλεξαν το βαθμό 5 και 21% το βαθμό 4, 

ενώ 27 μαθητές σχημάτισαν από καθόλου μέχρι μέτρια νοερή εικόνα.  

 Και στο στοιχείο Ε2.3 ο βαθμός 5 συγκέντρωσε ποσοστό 39% (41 μαθητές).  

 Τέλος, στο στοιχείο Ε2.4 που αφορούσε ένα ουράνιο τόξο το ποσοστό της πολύ 

ζωντανής εικόνας ανέβηκε στο 63,8% και ακολούθησε η ζωντανή εικόνα με 18,1%, 

συνολικό ποσοστό των δύο βαθμών 81,9%. 

 

Εικόνα 2 

 Ε2.1 Ε2.2 Ε2.3 Ε2.4 

1 
12 

11,45 
10 

9,5% 
10 

9,5% 
5 

4,8% 

2 
9 

8,6% 
6 

5,7% 
9 

8,6% 
2 

1,9% 

3 
21 

20,0% 
11 

10,5% 
16 

15,2% 
12 

11,4% 

4 
34 

32,4% 
22 

21,0% 
29 

27,6% 
19 

18,1% 

5 
29 

27,6% 
56 

53,3% 
41 

39% 
67 

63,8% 

Σύνολο 
105 

100,0% 
105 

100,0% 
105 

100% 
105 

100,0% 

Πίνακας 14: Συχνότητες & ποσοστά βαθμών στην εικόνα 2 

 

Στην Εικόνα 3 (Ένα κατάστημα): 

 Το στοιχείο Ε3.1 εμφανίζει 78 μαθητές στους βαθμούς 5 και 4, ποσοστά 43,8% και 

30,5% αντίστοιχα.  

 Στο στοιχείο Ε3.2 είναι ελαφρώς μειωμένα τα ποσοστά των ίδιων βαθμών (39% και 

28,6%), ενώ 13 μαθητές (ποσοστό 12,4%) δήλωσαν ότι δε σχημάτισαν καθόλου 

εικόνα της βιτρίνας ενός καταστήματος. 

 Στο στοιχείο Ε3.3 οι βαθμοί 5 και 4 συγκέντρωσαν υψηλό ποσοστό 80%. Σύνολο 84 

μαθητές (49 και 35 αντίστοιχα) δήλωσαν ότι «είδαν» ξεκάθαρα την είσοδο του 

καταστήματος και τις λεπτομέρειές της. 

 Τέλος, και στο στοιχείο Ε3.4 το μεγαλύτερο ποσοστό (83%) συγκέντρωσαν οι 

βαθμοί 5 και 4, ενώ οι βαθμοί 1 και 3 το ίδιο ποσοστό 8,6%. 
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Εικόνα 3 

 Ε3.1 Ε3.2 Ε3.3 Ε3.4 

1 
4 

3,8% 
13 

12,4% 
5 

4,8% 
9 

8,6% 

2 
7 

6,7% 
5 

4,8% 
4 

3,8% 
4 

3,8% 

3 
16 

15,2% 
16 

15,2% 
12 

11,4% 
9 

8,6% 

4 
32 

30,5% 
30 

28,6 
35 

33,3% 
25 

23,8% 

5 
46 

43,8% 
41 

39% 
49 

46,7% 
58 

55,2% 

Σύνολο 
105 

100,0% 
105 

100,0% 
105 

100% 
105 

100,0% 

Πίνακας 15: Συχνότητες & ποσοστά βαθμών στην εικόνα 3 

 

Καταλήγοντας, και στην Εικόνα 4 (Ένα τοπίο) δε διαφοροποιείται η κατανομή των 

μαθητών στους βαθμούς. Τα μεγαλύτερα ποσοστά συγκεντρώνουν οι βαθμοί 5 και 4 

(από 61% έως 87,6%). Αξίζει να σημειωθεί ότι στα στοιχεία Ε4.1 και Ε4.4 ένας 

σημαντικός αριθμός μαθητών (19 και 27 αντίστοιχα) σχημάτισαν μέτρια εικόνα 

αναφορικά με το περίγραμμα του τοπίου και μια πιο σύνθετη εικόνα με έναν δυνατό 

άνεμο να φυσά πάνω στα δέντρα και στη λίμνη, προκαλώντας κύματα. 

 

Εικόνα 4 

 Ε4.1 Ε4.2 Ε4.3 Ε4.4 

1 
3 

2,9% 
3 

2,9% 
2 

1,9% 
6 

5,7% 

2 
6 

5,7% 
2 

1,9% 
8 

7,6% 
8 

7,6% 

3 
19 

18,1% 
8 

7,6% 
13 

12,4% 
27 

25,7% 

4 
26 

24,8% 
35 

33,3% 
24 

22,9% 
22 

21,0% 

5 
51 

48,6% 
57 

54,3% 
58 

55,2% 
42 

40,0% 

Σύνολο 
105 

100,0% 
105 

100,0% 
105 

100% 
105 

100,0% 

Πίνακας 16: Συχνότητες & ποσοστά βαθμών στην εικόνα 4 

 

Οι επιλογές των μαθητών στους βαθμούς της κλίμακας Likert φαίνονται και στο 

διάγραμμα 6. Είναι εμφανές ότι η πολύ ζωντανή και σαφής νοερή εικόνα (βαθμός 5) 

κυριαρχεί στις δηλώσεις των παιδιών και ακολουθεί η σαφής και ζωντανή εικόνα 

(βαθμός 4). Μόνο στην Ε4.4 επιμέρους εικόνα ο βαθμός 3 (μέτρια εικόνα) ξεπερνάει 

στις δηλώσεις το βαθμό 4, ενώ οι βαθμοί 1 και 2 (καθόλου εικόνα και ασαφής εικόνα) 

συγκεντρώνουν λίγες επιλογές. 
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Διάγραμμα 6: Συχνότητες βαθμών στο ερωτηματολόγιο ζωντάνιας νοερών εικόνων 

 

Ως προς το βαθμό της ικανότητας νοερής αναπαράστασης εικόνων, από  το  σύνολο  

των  105 παιδιών που συμμετείχαν στην έρευνα:   

 2  παιδιά  (ποσοστό 1,9%) δήλωσαν ότι σχημάτισαν ασαφή εικόνα, 1 αγόρι και 1 

κορίτσι, μαθητές στην ημιαστική και αστική περιοχή· 

 27 παιδιά (ποσοστό 25,7%) δήλωσαν ότι σχημάτισαν μέτρια εικόνα, 18 αγόρια και 9 

κορίτσια, 15 μαθητές στην ημιαστική περιοχή, 7 μαθητές στην αστική και 5 μαθητές 

στην επαρχία και 

 76  παιδιά  (ποσοστό  72,4%) δήλωσαν ότι σχημάτισαν σαφή εικόνα, 37 αγόρια και 

39 κορίτσια, 25 μαθητές στην ημιαστική περιοχή,  21 στην αστική  και 30 στην 

επαρχία. 

 

Ζωντάνια νοερών εικόνων 

Επίπεδο 

ζωντάνιας νοερών εικόνων Συχνότητα Ποσοστό % 

Αθροιστικό 

ποσοστό % 

Ασαφής εικόνα 2 1,9 1,9 

Μέτρια εικόνα 27 25,7 27,6 

Σαφής εικόνα 76 72,4 100,0 

Σύνολο 105 100,0  

Πίνακας 17: Συχνότητες & ποσοστά επιπέδου στη ζωντάνια νοερών εικόνων 

 

Από το διάγραμμα 7 φαίνεται ότι το κυρίαρχο επίπεδο είναι αυτό της «Σαφούς 

εικόνας» με μεγάλο ποσοστό (72,4%), η κατηγορία «Μέτρια εικόνα» καλύπτει το ¼ 

των μαθητών του δείγματος και η κατηγορία «Ασαφής εικόνα» δε φτάνει το 2%. 
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Διάγραμμα 7: Συχνότητες & ποσοστά επιπέδων στη ζωντάνια νοερών εικόνων 

 

Όπως και για την ικανότητα αναγνωστικής κατανόησης, από τον έλεγχο 

κανονικότητας Kolmogorov-Smirnov (Ν>50) φάνηκε ότι ούτε η ζωντάνια νοερών 

εικόνων ακολουθεί την κανονική κατανομή (sig.=0,01<0,05). Και σ’ αυτό το 

ιστόγραμμα πολλές τιμές είναι πάνω από τη μέση τιμή.  

 

 
Διάγραμμα 8: Ιστόγραμμα ζωντάνιας νοερών εικόνων 

 

Ο μέσος όρος της αντίστοιχης βαθμολογίας ήταν 64,14 με τυπική απόκλιση 9,82 και 

επικρατούσα τιμή 68. Η μέγιστη βαθμολογία που σημειώθηκε ήταν 80 και η ελάχιστη 

35 (εύρος βαθμολογιών 45). 

 
Συνολικά αποτελέσματα στο Ερωτηματολόγιο Ζωντάνιας Νοερών Εικόνων 

Μέγιστη 

δυνατή 

βαθμολογία 

Μέση 

βαθμολογία 

Τυπική 

απόκλιση 

Επικρατούσα 

τιμή 

Μέγιστη 

βαθμολογία 

(Α) 

Ελάχιστη 

βαθμολογία 

(Β) 

Εύρος 

βαθμολογιών 

Α & Β 

80 64,14 9,82 68 80 35 45 
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Ανάλογα, ο μη παραμετρικός έλεγχος Mann-Whitney έδειξε ότι υπάρχει ομοιογένεια 

στη ζωντάνια νοερών εικόνων ανάμεσα στα αγόρια και τα κορίτσια,  συνεπώς δεν 

υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ των δύο μεταβλητών 

(sig.=0,092>0,05). Αντίθετα, στον μη παραμετρικό έλεγχο Kruskal-Wallis 

παρατηρήθηκε ότι δεν υπάρχει ομοιογένεια στη ζωντάνια νοερών εικόνων ανάμεσα 

στα σχολεία των περιοχών που μελετήθηκαν (sig.=0,021<0,05).  

 
Test Statisticsa,b 

 Ζωντάνια_νοερών_εικόνων 

Chi-Square 7,752 

df 2 

Asymp. Sig. ,021 

a. Kruskal Wallis Test 

b. Grouping Variable: Σχολείο 

Πίνακας 18: Έλεγχος ομοιογένειας ζωντάνιας νοερών εικόνων και περιοχής σχολείου 

 

Η στατιστικά σημαντική διαφορά στη ζωντάνια νοερών εικόνων ανάμεσα στις 

περιοχές σχολείων οφείλεται στη διαφορά που υπάρχει στις επιδόσεις στη ζωντάνια 

νοερών εικόνων ανάμεσα στο σχολείο της ημιαστικής περιοχής και το σχολείο της 

επαρχίας. Καλύτερες επιδόσεις είχαν τα παιδιά από το σχολείο της επαρχίας. Όπως 

φαίνεται στον πίνακα 20, σαφή εικόνα σχημάτισε το 85,7% του δείγματος στο σχολείο 

της επαρχίας και το 61% στο σχολείο της ημιαστικής περιοχής. Σημαντική ήταν η 

διαφορά των δύο περιοχών και στη μέτρια εικόνα με 14,3% και 36,6% αντίστοιχα.  

 

Περιοχή σχολείου * Ζωντάνια εικόνων 

 

Ζωντάνια_εικόνων 

Σύνολο 

Ασαφής 

εικόνα 

Μέτρια 

εικόνα 

Σαφής  

εικόνα 

Περιοχή 

σχολείου 

Ημιαστική Συχνότητα 1 15 25 41 

% με Περιοχή σχολείου 2,4% 36,6% 61,0% 100,0% 

Αστική  Συχνότητα 1 7 21 29 

% με Περιοχή σχολείου 3,4% 24,1% 72,4% 100,0% 

Επαρχιακή Συχνότητα 0 5 30 35 

% με Περιοχή σχολείου 0,0% 14,3% 85,7% 100,0% 

Σύνολο Συχνότητα 2 27 76 105 

% με Περιοχή σχολείου 1,9% 25,7% 72,4% 100,0% 

Πίνακας 19: Συνάφεια περιοχής σχολείου και ζωντάνιας εικόνων 

 

3.2 Τεστ αναπαράστασης κλασμάτων 

Αρχικά, τα αποτελέσματα από το τεστ αναπαράστασης κλασμάτων παρουσιάζονται 

συγκεντρωτικά με την καθολική μορφή επιτυχία/αποτυχία στο εκάστοτε μαθηματικό 
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έργο. Στον πίνακα 18 φαίνεται η επίδοση των μαθητών σε κάθε έργο χωριστά και 

ειδικότερα το πλήθος των σωστών και λάθος απαντήσεων και το ποσοστό επί του 

συνόλου του δείγματος.  

 

Αναπαράσταση κλασμάτων 

 Κ1 Κ2 Κ3 Κ4 Κ5 Κ6 Κ7 Κ8 

Σωστό 
61 

58,1 

56 

53,3% 

65 

61,9% 

51 

48,6% 

61 

58,1 

50 

47,6% 

49 

46,7% 

20 

19,0% 

Λάθος 
44 

41,9% 

49 

46,7% 

40 

38,1% 

54 

51,4 

44 

41,9% 

55 

52,4% 

56 

53,3% 

85 

81,0% 

Σύνολο 
105 

100,0% 

105 

100,0% 

105 

100,0% 

105 

100,0% 

105 

100,0% 

105 

100,0% 

105 

100,0% 

105 

100,0% 

Πίνακας 20: Συχνότητες & ποσοστά Σ-Λ στο τεστ αναπαράστασης κλασμάτων 

 

Έτσι, στο έργο Κ1 (Η Ελένη έχει δύο ίδια στρογγυλά μήλα και κόβει κάθε μήλο σε 
πέμπτα. Πόσα πέμπτα μήλου έχει;  Α. 2/5, Β. 2/1, Γ. 5/5, Δ. 10/5. Αιτιολόγησε την 
απάντησή σου με μια εικόνα ή ένα σχέδιο.) 61 μαθητές (ποσοστό 58,1%) απάντησαν 

σωστά και αναπαρέστησαν δύο μήλα κομμένα σε 10 ίσα κομμάτια, παρότι 9 λιγότεροι 

από αυτούς είχαν επιλέξει τη σωστή απάντηση στο κλειστού τύπου ερώτημα του 

έργου. Η διαφορά αυτή μπορεί να οφείλεται είτε στην παράλειψη από μέρους των 

μαθητών να απαντήσουν στο πρώτο σκέλος είτε στη δυσκολία τους να διαβάσουν τη 

συμβολική αναπαράσταση του κλάσματος.   

Στο έργο Κ2 (Δείξε με ένα σχέδιο το κλάσμα 3/4. Μπορείς να το αναπαραστήσεις και με 
άλλους τρόπους;)  οι σωστές απαντήσεις ήταν 56 σε ποσοστό 53,3%. Επισημαίνεται ότι 

στις λάθος απαντήσεις συμπεριλήφθηκαν και εκείνες που έδιναν μόνο μία 

αναπαράσταση πίτας του ¾, γιατί η άσκηση έδινε έμφαση στις διαφορετικές 

αναπαραστάσεις του κλάσματος και όχι στην απλή αναπαράσταση του ¾. Γι’ αυτό το 

λόγο και το έργο δεν επιμερίστηκε σε σκέλη και το ζητούμενο αντιμετωπίστηκε 

συνολικά. 

Στο έργο Κ3 (Δείξε με μια εικόνα τα  4/5  δέκα ίσων κύκλων.) σωστά απάντησαν 65 

μαθητές (ποσοστό 61,9%). Οι 42 από αυτούς σκίασαν 8 στους 10 κύκλους, με τους 12 

μάλιστα να συμβολίζουν την ισοδυναμία του 4/5 και του 8/10, και οι 23 σκίασαν τα 

4/5 κάθε κύκλου χωριστά από ένα σύνολο 10 κύκλων. Οι δύο αυτές τάσεις γεννούν 

προβληματισμό για τη λεκτική διατύπωση του ζητούμενου και παραπέμπουν η πρώτη 

σε σύνολα διακριτών αντικειμένων, ενώ η δεύτερη στην αναπαράσταση πίτας, που 

διδάσκεται κατά κόρον στα σχολεία.  

Στο έργο Κ4 (Η Ειρήνη έχει μία πίτσα αγνώστου μεγέθους, από την οποία τρώει τα 4/6. 
Ο Σπύρος έχει μία πίτσα αγνώστου μεγέθους, από την οποία τρώει τα 5/6. Η Ειρήνη 
τρώει περισσότερη πίτσα από το Σπύρο. Μπορείτε να εξηγήσετε με μια εικόνα/ένα 
σχέδιο πώς είναι δυνατόν να συμβαίνει αυτό;) οι σωστές απαντήσεις ήταν 51 (ποσοστό 

48,6%). Από δω φαίνεται ότι περισσότεροι από τους μισούς μαθητές του δείγματος δεν 

κατέκτησαν την έννοια του αρχικού ίσου όλου στη διαδικασία σύγκρισης κλασμάτων.  
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Στο έργο Κ5 (Φτιάξε ένα σχέδιο που να δείχνει ότι το  3/4 είναι το ίδιο με το  6/8; 
Φτιάξε όσες περισσότερες αναπαραστάσεις μπορείς, για να δείξεις ότι τα δύο κλάσματα 
είναι ισοδύναμα.) οι σωστές απαντήσεις ήταν 61 (ποσοστό 58,1%). Στο έργο αυτό 

φάνηκε ότι πολλοί μαθητές ήταν σε θέση να αναπαραστήσουν εικονικά δύο κλάσματα 

σημεία αναφοράς για την ισοδυναμία κλασμάτων με αρκετή ακρίβεια στη διατήρηση 

του αρχικού ίσου όλου. 

Στο έργο Κ6 (Ποιο κλάσμα έχει αξία πιο κοντά στο 1/2; Α. 5/8, Β. 1/6, Γ. 2/2, Δ. 1/5. 
Δείξε την απάντησή σου με ένα σχέδιο.) 50 μαθητές (ποσοστό 47,6%) απάντησαν 

σωστά, παρότι 55 μαθητές είχαν επιλέξει τη σωστή απάντηση στο κλειστού τύπου 

ερώτημα του έργου. Οι 20 από αυτούς σχεδίασαν μόνο το 5/8, οι 17 το 5/8 και το ½ για 

να δείξουν τη σύγκριση και οι 13 σχεδίασαν όλα τα δοθέντα κλάσματα. 

Στο έργο Κ7 (Μαζί, η Θοδώρα κι ο Δημήτρης έχουν είκοσι μολύβια. Η Θοδώρα λέει ότι  
1/4  των μολυβιών είναι δικό της. Ο Δημήτρης λέει ότι 15 μολύβια είναι δικά του. 
Εξήγησε πώς μπορεί να έχουν και οι δύο δίκιο. Χρησιμοποίησε για την απάντησή σου 
εικόνες/σχέδια και λέξεις.) οι σωστές απαντήσεις ήταν 49 (ποσοστό 46,7%). Αξίζει να 

σημειωθεί ότι αρκετοί μαθητές έλυσαν σωστά το πρόβλημα αυτό με διαδικασία, 

ωστόσο λιγότεροι από τους μισούς κατάφεραν να αναπαραστήσουν εικονικά τη λύση 

του.   

Τέλος, στο έργο Κ8 (Στο μαγαζί της γειτονιάς ένα τετράγωνο ταψί πίτα κοστίζει 12€. 

Από ένα ταψί, στο οποίο έμειναν τα 3/4 της πίτας, ο Χάρης αγόρασε τα 2/3 της πίτας. 
Ποιο κλάσμα της αρχικής πίτας αγόρασε ο Χάρης; Πόσα χρήματα πλήρωσε; Σχεδίασε 
ένα σχήμα για να δείξεις τη λύση.) η συντριπτική πλειοψηφία των μαθητών (85 στον 

αριθμό και ποσοστό 81%) έκανε λάθος στην εικονική απεικόνιση της λύσης 

προβλήματος στο σύνολό της ή σε μέρος αυτής. Ενώ μόλις 20 μαθητές, λιγότεροι από 

το 1/5 του δείγματος, κατάφεραν να απεικονίσουν και να βρουν τα 2/3 των ¾ με 

σχέδιο (ποσοστό 19%). 

Στο διάγραμμα 7 φαίνονται οι συχνότητες σωστών και λάθος απαντήσεων στο σύνολο 

των έργων του τεστ αναπαράστασης κλασμάτων. Από τη γραφική απεικόνιση 

προκύπτει ότι σε 4 από τα 8 έργα οι σωστές απαντήσεις ήταν περισσότερες από τις 

λάθος, ενώ στα άλλα μισά ήταν περισσότερες οι λάθος. Οι σωστές απαντήσεις 

υπερτερούν στα έργα Κ1 (εικονική αναπαράσταση φυσικού αντικειμένου σε 

κομμάτια), Κ2 (ποικίλη αναπαράσταση του ¾), Κ3 (αναπαράσταση κλάσματος ως 

μέρος συνόλου διακριτών αντικειμένων) και Κ5 (ισοδυναμία 2 κλασμάτων). Οι λάθος 

είναι περισσότερες στα έργα Κ4 (επίλυση προβλήματος κλασμάτων με διαφορετικό 

αρχικό όλο), Κ6 (αναπαράσταση σύγκρισης κλασμάτων), Κ7 (επίλυση προβλήματος με 

φυσικούς και κλασματικούς αριθμούς) και Κ8 (επίλυση προβλήματος με 

πολλαπλασιασμό κλασμάτων). 
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Διάγραμμα 9: Συχνότητες Σ-Λ στο τεστ αναπαράστασης κλασμάτων 

 

Ως προς το επίπεδο της ικανότητας αναπαράστασης κλασμάτων, από  το  σύνολο  των  

105 παιδιών που συμμετείχαν στην έρευνα:   

 30 παιδιά (ποσοστό 28,6%) σημείωσαν αδυναμία αναπαράστασης, 19 αγόρια και 11 

κορίτσια, 9 μαθητές στην ημιαστική περιοχή, 6 μαθητές στην αστική και 15 μαθητές 

στην επαρχία· 

 48  παιδιά  (ποσοστό  45,7%) σημείωσαν  μέτρια ικανότητα αναπαράστασης, 24 

αγόρια και 24 κορίτσια, 17 στην ημιαστική περιοχή, 16 μαθητές στην αστική και 15 

μαθητές στην επαρχία και 

 27 παιδιά (ποσοστό 25,7%) σημείωσαν καλή αναπαραστατική ικανότητα στα 

κλάσματα, 13 αγόρια και 14 κορίτσια, 15 μαθητές στην ημιαστική περιοχή, 8 

μαθητές στην αστική και 4 μαθητές στην επαρχία. 

 

Αναπαράσταση Κλασμάτων 

Επίπεδο 

αναπαράστασης κλασμάτων Συχνότητα Ποσοστό % 

Αθροιστικό 

ποσοστό % 

Αδυναμία αναπαράστασης 30 28,6 28,6 

Μέτρια αναπαράσταση 48 45,7 74,3 

Καλή αναπαράσταση 27 25,7 100,0 

Σύνολο 105 100,0  

Πίνακας 21: Συχνότητες & ποσοστά επιπέδου στην αναπαράσταση κλασμάτων 

 

Από το αντίστοιχο διάγραμμα 10 των επιπέδων στην αναπαράσταση κλασμάτων 

φαίνεται ότι η κυρίαρχη τάση είναι η «Μέτρια αναπαράσταση» με ποσοστό 45,7%, ενώ 

ακολουθούν η «Αδυναμία αναπαράστασης» με ποσοστό 28,6% και η «Καλή 

αναπαράσταση» με ποσοστό 25,7%.  
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Διάγραμμα 10: Συχνότητες & ποσοστά επιπέδων στην αναπαράσταση κλασμάτων 

 

Εφαρμόζοντας και για την ικανότητα αναπαράστασης κλασμάτων τον έλεγχο 

κανονικότητας Kolmogorov-Smirnov (Ν>50) φάνηκε ότι ούτε αυτή η μεταβλητή 

ακολουθεί την κανονική κατανομή (sig.=0,002<0,05), ωστόσο τείνει προς την 

κανονική κατανομή, όπως φαίνεται ξεκάθαρα στο παρακάτω ιστόγραμμα. 

 

 
Διάγραμμα 11: Ιστόγραμμα αναπαράστασης κλασμάτων 

 

Ο μέσος όρος της βαθμολογίας στο αντίστοιχο τεστ ήταν 3,93 με τυπική απόκλιση 2,21 

και επικρατούσα τιμή 4. Η μέγιστη βαθμολογία που σημειώθηκε ήταν 8 και η ελάχιστη 

0 (εύρος βαθμολογιών 8). 
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Συνολικά αποτελέσματα στο Τεστ Αναπαράστασης Κλασμάτων 

Μέγιστη 

δυνατή 

βαθμολογία 

Μέση 

βαθμολογία 

Τυπική 

απόκλιση 

Επικρατούσα 

τιμή 

Μέγιστη 

βαθμολογία 

(Α) 

Ελάχιστη 

βαθμολογία 

(Β) 

Εύρος 

βαθμολογιών 

Α & Β 

8 3,93 2,21 4 8 0 8 

 

Τέλος, ο μη παραμετρικός έλεγχος Mann-Whitney έδειξε ότι υπάρχει ομοιογένεια στην 

αναπαράσταση κλασμάτων ανάμεσα στα αγόρια και τα κορίτσια,  συνεπώς δεν 

υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ των δύο μεταβλητών 

(sig.=0,186>0,05). Αντίθετα, στον μη παραμετρικό έλεγχο Kruskal-Wallis 

παρατηρήθηκε ότι δεν υπάρχει ομοιογένεια στην αναπαράσταση κλασμάτων  ανάμεσα 

στα σχολεία των περιοχών που αποτέλεσαν το δείγμα (sig.=0,004<0,05).  

 

Test Statisticsa,b 

 Αναπαράσταση_κλασμάτων 

Chi-Square 11,119 

df 2 

Asymp. Sig. ,004 

a. Kruskal Wallis Test 

b. Grouping Variable: Σχολείο 

Πίνακας 22: Έλεγχος ομοιογένειας αναπαράστασης κλασμάτων και σχολείου 

 

Η στατιστικά σημαντική διαφορά στην αναπαράσταση κλασμάτων ανάμεσα στα 

σχολεία οφείλεται στη διαφορά που υπάρχει στις επιδόσεις στην αναπαράσταση 

κλασμάτων του σχολείου της επαρχίας με τα σχολεία και των δύο άλλων περιοχών. Τα 

παιδιά τόσο του σχολείου της ημιαστικής περιοχής όσο και του σχολείου της αστικής 

περιοχής είχαν καλύτερες επιδόσεις από τα παιδιά στο σχολείο της επαρχίας. Όπως 

φαίνεται στον πίνακα 23, καλή αναπαράσταση κλασμάτων παρουσίασε το 36,6% του 

δείγματος στο σχολείο της ημιαστικής περιοχής και το 27,6% στο σχολείο της αστικής, 

ενώ μόλις το 11,4% στο σχολείο της επαρχίας. Στη μέτρια αναπαράσταση τα ποσοστά 

των περιοχών δεν είχαν μεγάλες διαφορές. Αντίθετα στην αδυναμία αναπαράστασης το 

σχολείο της επαρχίας σημείωσε υψηλό ποσοστό (42,9%), έναντι των άλλων δύο 

περιοχών που είχαν 22% και 20,7% αντίστοιχα.  

 

Περιοχή σχολείου * Αναπαράσταση κλασμάτων 

 

Αναπαράσταση κλασμάτων 

Σύνολο 

Αδυναμία 

αναπαράστασης 

Μέτρια 

αναπαράσταση 

Καλή 

αναπαράσταση 

Περιοχή 

σχολείου 

Ημιαστική Συχνότητα 9 17 15 41 

% με Περιοχή 

σχολείου 
22,0% 41,5% 36,6% 100,0% 

Αστική Συχνότητα 6 15 8 29 
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% με Περιοχή 

σχολείου 
20,7% 51,7% 27,6% 100,0% 

Επαρχιακή Συχνότητα 15 16 4 35 

% με Περιοχή 

σχολείου 
42,9% 45,7% 11,4% 100,0% 

Σύνολο Συχνότητα 30 48 27 105 

% με Περιοχή 

σχολείου 
28,6% 45,7% 25,7% 100,0% 

Πίνακας 23: Συνάφεια περιοχής σχολείου και αναπαράστασης κλασμάτων 

 

Μετά την παρουσίαση των συχνοτήτων και των ποσοστών των απαντήσεων που 

έδωσαν οι μαθητές του δείγματος με τη γενική κωδικοποίηση σωστή ή λάθος 

απάντηση στο τεστ αναπαράστασης κλασμάτων, παρουσιάζονται οι ειδικές κατηγορίες 

απαντήσεων επιτυχίας – λαθών, καθώς και ο αριθμός εμφάνισης και τα ποσοστά τους. 

Στόχος είναι να αναδειχτεί το είδος και το εύρος των απαντήσεων των μαθητών σε 

μαθηματικά έργα με κλάσματα και κυρίως το είδος και το εύρος των αναπαραστάσεων 

που χρησιμοποίησαν, για να ανταπεξέλθουν στα συγκεκριμένα έργα. 

 

Έργο 1ο: Εύρεση των 10/5 και αιτιολόγηση της απάντησης με ένα σχέδιο 

Επιτυχία 

 Από τους 61 μαθητές που σχεδίασαν σωστά τα 10/5 δύο μήλων κομμένων σε 

πέμπτα οι περισσότεροι (42 μαθητές, ποσοστό 41,9%) απάντησαν μόνο με σχήμα, 

ενώ 19 μαθητές χρησιμοποίησαν και σύμβολα, για να στηρίξουν την απάντησή τους. 

Φαίνεται ότι οι πιο προχωρημένοι μαθητές επιστρατεύουν και συμβολική 

αναπαράσταση για μια πιο ολοκληρωμένη απάντηση. 

 Αξιοσημείωτο στο συγκεκριμένο έργο είναι ότι 9 λιγότεροι μαθητές βρήκαν 

συμβολικά ότι δύο μήλα κομμένα σε πέμπτα αντιστοιχούν με 10/5, ενώ απ’ αυτούς 

μόνο 8 μαθητές (ποσοστό 7,6%) είδαν την ισοδυναμία μεταξύ του 10/5 και του 2/1, 

που υπήρχε ως επιλογή απάντησης. Οι μαθητές αυτοί αναφέρθηκαν και με λόγια 

στην έννοια της απλοποίησης του κλάσματος και εξήγησαν τον τρόπο σκέψης τους ή 

έκαναν την απλοποίηση κατά το σχεδιασμό της απάντησης. 

 

Χαρακτηριστικές εικόνες 

     
Μόνο σχήμα 
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Σχήμα και σύμβολα 

 

     
Σχήμα και πράξεις 

 

 
Σχήμα, τρόπος σκέψης, απλοποίηση 

 

    
Αφηρημένη αναπαράσταση των μήλων και σύμβολα 

 

Λάθη 

 Από τους 44 μαθητές με λάθος σχεδίαση μόνο 1 μαθητής δεν έδωσε καμία 

αναπαράσταση, ενώ από τους υπόλοιπους (ποσοστό 41%) οι 30 (28,6%), 
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απάντησαν λάθος μόνο με σχήμα, ενώ 13 (12,4%) έδωσαν λάθος και σχήμα και 

σύμβολα. Μεγαλύτερο ήταν το ποσοστό λαθών στην εύρεση των 10/5, όπου 22 

μαθητές (21%) δεν έδωσαν καμία απάντηση, ενώ άλλοι 32 (29,6%) επέλεξαν λάθος 

συμβολική αναπαράσταση. 

 Αξιοσημείωτη είναι η περίπτωση ενός μαθητή, ο οποίος στην εύρεση του κλάσματος 

δεν απάντησε με πέμπτα, αλλά είπε «Είναι τα 2/1, γιατί δεν λέει ότι παίρνει κάποια 

κομμάτια από τα πέμπτα». Εδώ φάνηκε η παρανόηση που μπορεί να προκύψει 

στους μαθητές από τους διδακτικούς κανόνες λεκτικής φύσης που 

χρησιμοποιούνται στην τάξη και δημιουργούν στερεότυπα και νόρμες στον τρόπο 

που οι μαθητές αντιμετωπίζουν συγκεκριμένα μαθηματικά προβλήματα (π.χ όταν 

λέει «βάζω», κάνω πάντα πρόσθεση). 

 

Χαρακτηριστικές εικόνες 

 
Διδακτικό εμπόδιο 

 

     
Μόνο σχήμα 

 

    
Σχήμα και σύμβολα 
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Κ1 

 Συχνότητα Ποσοστό% 

Αθροιστικό 

ποσοστό % 

Επιτυχία (61) 

58,1% 

Μόνο σχήμα 42 40,0 40,0 

Σχήμα και σύμβολα 19 18,1 58,1 

Λάθη (44) 

41,9% 

Μη απάντηση 1 1,0 59,0 

Μόνο σχήμα 30 28,6 87,6 

Σχήμα και σύμβολα 13 12,4 100,0 

Σύνολο 105 100,0  

Πίνακας 24: Συχνότητες & ποσοστά απαντήσεων στο έργο Κ1 

 

 

Διάγραμμα 12: Κατηγορίες απαντήσεων στο Κ1 έργο 

 

Έργο 2o: Αναπαραστάσεις του κλάσματος 3/4 

Επιτυχία 

 Από τους 56 μαθητές με σωστή απάντηση οι περισσότεροι (44 μαθητές, ποσοστό 

41,9%) έδωσαν αναπαραστάσεις του ¾ με διάφορα γεωμετρικά σχήματα (κύκλο, 

τετράγωνο, ορθογώνιο παραλληλόγραμμο) και αυτή η απάντηση θεωρήθηκε μια μη 

διευρυμένη απάντηση ως προς το είδος και το εύρος αναπαράστασης που διαθέτει 

στο νοητικό του δυναμικό ο μαθητής. Μόνο 7 μαθητές αναπαρέστησαν το ¾ με 

σχήματα και σύνολα διακριτών αντικειμένων ή ισοδύναμα κλάσματα, ενώ άλλοι 5 

χρησιμοποίησαν όλους τους τρόπους αναπαράστασης του δοθέντος κλάσματος (με 

σχήματα, διακριτά  αντικείμενα και ισοδύναμα).  
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Χαρακτηριστικές εικόνες 

       
Μόνο το 3/4 με γεωμετρικά σχήματα 

 

     
                      Σχήματα και διακριτά                                                       Σχήματα και ισοδύναμα   
 

    
Σχήματα, διακριτά και ισοδύναμα 

 

Λάθη 

 Από τους 49 μαθητές με λάθος απάντηση 1 μόνο μαθητής δεν έδωσε καμία 

αναπαράσταση. Το μεγαλύτερο ποσοστό μαθητών (34,3%) αναπαρέστησε σωστά 

το ¾ με ένα μόνο σχήμα πίτας και αυτή η απάντηση κρίθηκε σκόπιμο να θεωρηθεί 

ελλιπής και άρα λάθος, γιατί στόχος ήταν να διαφανεί η ικανότητα πολλαπλής 

εικονικής αναπαράστασης του κλάσματος από τους μαθητές, στους οποίους 

τονίστηκε η αναγκαιότητα να αναπαραστήσουν το κλάσμα ¾ με όσους 

περισσότερους τρόπους μπορούσαν. Επίσης, το ¾ αναπαραστάθηκε με τετράγωνα 

και ορθογώνια σχήματα, αρκετά καλά σχεδιασμένα και χωρισμένα σε ίσα μέρη, ενώ 

1 μαθητής το σχεδίασε εμπνευσμένος από το ηλεκτρονικό παιχνίδι pac-man, όπως 

φαίνεται και στις χαρακτηριστικές εικόνες που ακολουθούν. Τέλος, 12 μαθητές 

(ποσοστό 11,4%) δεν κατάφεραν να αναπαραστήσουν το ¾ με κανέναν τρόπο. 
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Χαρακτηριστικές εικόνες 

                               
     Σχήμα πίτας                                Τετράγωνο                                             Ορθογώνιο 

 

 
Αναπαράσταση από παιχνίδι 

 

     
Ανεπιτυχείς προσπάθειες αναπαράστασης του 3/4 

 

Κ2 

 Συχνότητα Ποσοστό % 

Αθροιστικό 

ποσοστό % 

Επιτυχία (56) 

53,3% 

Μόνο το 3/4 με γεωμετρικά 

σχήματα 
44 41,9 41,9 

Σχήματα, διακριτά ή ισοδύναμα 7 6,7 48,6 

Σχήματα, διακριτά και ισοδύναμα 5 4,8 53,4 

Λάθη (49) 

46,7% 

Μη απάντηση 1 1,0 54,3 

Μόνο ένα σχήμα σωστό 36 34,3 88,6 

Κανένα σχήμα σωστό 12 11,4 100,0 

Σύνολο 105 100,0  

Πίνακας 25: Συχνότητες & ποσοστά απαντήσεων στο έργο Κ2 
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Στις σωστές απαντήσεις στο έργο Κ2 οι περισσότεροι μαθητές αναπαριστούν το ¾ 

μόνο με γεωμετρικά σχήματα, ενώ στις λάθος οι περισσότεροι σχεδιάζουν μόνο ένα 

σωστό σχήμα πίτας για την αναπαράσταση του κλάσματος. 

 

 

Διάγραμμα 13: Κατηγορίες απαντήσεων στο Κ2 έργο 

 

Έργο 3ο: Εύρεση των 4/5 δέκα ίσων κύκλων 

Επιτυχία 

 Από τους 65 μαθητές με επιτυχία οι περισσότεροι (30 μαθητές, ποσοστό 28,6%) 

απάντησαν μόνο με σχήμα. Συγκεκριμένα 29 σχεδίασαν 10 κύκλους και σκίασαν 

τους 8 από αυτούς, ενώ 1 μαθητής πέρασε σε πιο αφηρημένη αναπαράσταση του 

συνόλου αντικειμένων· σχεδίασε ένα ορθογώνιο παραλληλόγραμμο, το χώρισε σε 5 

ίσα μέρη, σε κάθε μέρος έγραψε 2 και σκίασε τα 4 από τα 5 μέρη του σχήματός του. 

Επίσης, 12 μαθητές χρησιμοποίησαν και σύμβολα στην απάντησή τους, εξηγώντας 

ότι το 4/5 είναι ισοδύναμο με το 8/10 και 23 μαθητές σκίασαν τα 4/5 κάθε κύκλου, 

άρα τα 40/50 των 10 κύκλων. 

 

Χαρακτηριστικές εικόνες 

      
                 Μόνο σχήμα                                                          Άλλη αναπαράσταση 

44 
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Κατηγορίες απαντήσεων στο έργο Κ2 
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                                                                        Σχήμα και σύμβολα 

 

 
Σχήμα και σύμβολα 

 

 
Τα 4/5 κάθε κύκλου χωριστά 

 

Λάθη 

 Από τους 40 μαθητές με λάθος απάντηση πάλι 1 μαθητής δεν απάντησε καθόλου, 

ενώ το μεγαλύτερο ποσοστό (30,5%) έδωσε λάθος αναπαράσταση σχεδιάζοντας ένα 

σχήμα 5 ή 10 κύκλων και άλλοι 7 μαθητές (6,7%) σχεδίασαν μόνο έναν κύκλο. Οι 

περιπτώσεις των λάθος αναπαραστάσεων, όπως φαίνονται και από τις 

χαρακτηριστικές εικόνες που ακολουθούν, είναι οι εξής: 

α. Οι μαθητές σχεδιάζουν 10 κύκλους, σκιάζουν ή επιλέγουν 4 κύκλους και 

παραβλέπουν τη σχέση 4/5 δέκα ίσων κύκλων. Τελικά αναπαριστούν τα 4/10 

δέκα ίσων κύκλων. 
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β. Οι μαθητές σχεδιάζουν 10 κύκλους χωρισμένους σε πέμπτα και σταματούν εκεί. 

Δεν αναπαριστούν τη σχέση 4/5 δέκα ίσων κύκλων. 

γ. Οι μαθητές σχεδιάζουν 10 κύκλους, τους χωρίζουν σε δύο ομάδες των πέντε 

κύκλων και κάθε κύκλο τον χωρίζουν σε τέταρτα. 

δ. Οι μαθητές σχεδιάζουν 5 κύκλους και σκιάζουν τους 4. 

ε. Οι μαθητές σχεδιάζουν 1 κύκλο χωρισμένο σε πέμπτα και σκιάζουν τα 4 μέρη. 

 

Χαρακτηριστικές εικόνες 

         

Αναπαράσταση του 4/10 

 

 
Δέκα κύκλοι χωρισμένοι σε πέμπτα 

 

 
Δέκα κύκλοι σε δύο ομάδες των 5 χωρισμένοι σε τέταρτα 

 

           
                            Τα 4/5 πέντε κύκλων                           Τα 4/5 ενός κύκλου 
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Κ3 

 Συχνότητα Ποσοστό % 

Αθροιστικό 

ποσοστό % 

Επιτυχία (65)  

61,9% 

Μόνο σχήμα 30 28,6 28,6 

Σχήμα και σύμβολα 12 11,4 40,0 

Τα 4/5 κάθε κύκλου 23 21,9 61,9 

Λάθη (40) 

38,1% 

Μη απάντηση 1 1,0 62,8 

Σχήμα 5 ή 10 κύκλων 32 30,5 93,3 

Σχήμα 1 κύκλου 7 6,7 100,0 

Σύνολο 105 100,0  

Πίνακας 26: Συχνότητες & ποσοστά απαντήσεων στο έργο Κ3 

 

Στις σωστές απαντήσεις στο έργο Κ3 οι περισσότεροι μαθητές σχεδιάζουν το σχήμα 

που τους ζητείται και ένας μόνο μαθητής δίνει μια πιο αφηρημένη εικονική 

αναπαράσταση. Επίσης, ένας μεγάλος αριθμός παιδιών σκιάζει τα 4/5 κάθε κύκλου και 

αναπαριστά τα 40/50 δέκα ίσων κύκλων. Στις λάθος απαντήσεις οι περισσότεροι 

μαθητές αδυνατούν να αναπαραστήσουν τα 4/5 δέκα ίσων κύκλων είτε σχεδιάζοντας 

10 κύκλους είτε 5 είτε μόνο 1 κύκλο. 

 

 

Διάγραμμα 14: Κατηγορίες απαντήσεων στο Κ3 έργο 

 

Έργο 4ο: Αναπαράσταση διαφορετικού αρχικού ίσου όλου 

Επιτυχία 

 Από τους 51 μαθητές με σωστή απάντηση οι περισσότεροι (38 μαθητές, ποσοστό 

36,2%) σχεδίασαν μόνο ένα σχήμα, από το οποίο ήταν εμφανής η ορθότητα της 

λύσης, αναπαριστώντας δύο πίτσες διαφορετικού μεγέθους. Άλλοι 13 μαθητές 

(ποσοστό 12,4%) πλαισίωσαν το σχήμα που έκαναν με λέξεις, για να δείξουν τον 
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τρόπο σκέψης τους και είπαν ότι η μία πίτσα είναι μεγαλύτερη από την άλλη. Όπως 

φαίνεται από τις χαρακτηριστικές εικόνες, ένας μαθητής επέλεξε να αναπαραστήσει 

μόνο τα κομμάτια της πίτσας που καταναλώθηκαν και όχι το μέρος και το όλο της 

ποσότητας.  

 

Χαρακτηριστικές εικόνες 

 
Μόνο σχήμα 

 

 
Σχήμα και λεκτική εξήγηση 

 

 
Διαφορετική αναπαράσταση 

 

Λάθη 

 Από τους 54 μαθητές με λάθος απάντηση οι 26 (ποσοστό 24,8%) σχεδίασαν λάθος 

σχήμα είτε με αναφορά τους αριθμητές (δύο πίτσες με 4 και 5 κομμάτια) είτε με 

αναφορά στο ένα από τα δύο κλάσματα (δύο πίτσες με 5 και 6 κομμάτια). Άλλοι 22 

μαθητές (ποσοστό 21%) σχεδίασαν ένα σχήμα με αρχικό ίσο όλο και δεν έδωσαν  

απάντηση στο ερώτημα. Υπενθυμίζεται ότι στην άσκηση Κ4 ζητούνταν από τους 

μαθητές να μιλήσουν για διαφορετικό αρχικό ίσο όλο, που δικαιολογεί ότι τα 4/6 
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αντιστοιχούν σε περισσότερη ποσότητα πίτσας από τα 5/6. Ακόμη, από τους 5 

μαθητές που απάντησαν με λάθος πράξεις ή λέξεις, ένας μαθητής έδωσε σωστό 

σχήμα, αλλά λάθος εξήγηση. Τέλος, 1 μαθητής δεν απάντησε καθόλου. 

 

Χαρακτηριστικές εικόνες 

    
Λάθος σχήμα 

 

    
Σχήμα χωρίς εξήγηση 

 

 
Σωστό σχήμα, λάθος εξήγηση 
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Λεκτική απάντηση χωρίς σχήμα 

 

 
Λάθος απάντηση με διαδικασία 

 

Κ4 

 Συχνότητα Ποσοστό % 

Αθροιστικό 

ποσοστό % 

Επιτυχία (51) 

48,6% 

Μόνο σχήμα 38 36,2 36,2 

Σχήμα και λέξεις 13 12,4 48,6 

Λάθη (54) 

51,4% 

Μη απάντηση 1 0,9 49,5 

Λάθος σχήμα 26 24,8 74,3 

Σχήμα χωρίς απάντηση 22 20,9 95,2 

Λάθος πράξεις/λέξεις 5 4,8 100,0 

Σύνολο 105 100,0  

Πίνακας 27: Συχνότητες & ποσοστά απαντήσεων στο έργο Κ4 
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Και στις σωστές και στις λάθος απαντήσεις στο έργο Κ4 οι περισσότεροι μαθητές 

σχεδιάζουν ένα σχήμα για να αναπαραστήσουν τη λύση, οι μεν με επιτυχία, οι δε χωρίς 

επιτυχία, ενώ λιγότεροι χρησιμοποιούν και λέξεις ή πράξεις. 

 

 

Διάγραμμα 15: Κατηγορίες απαντήσεων στο Κ4 έργο 

 
Έργο 5ο: Αναπαράσταση ισοδύναμων κλασμάτων 

Επιτυχία 

 Από τους 61 μαθητές με σωστή απάντηση 21 μαθητές (ποσοστό 20%) σχεδίασαν 

ένα σχήμα, για να δείξουν τα ισοδύναμα κλάσματα, άλλοι 21 σχεδίασαν δύο ή τρία 

σχήματα (κύκλο, τετράγωνο και ορθογώνιο παραλληλόγραμμο) και οι υπόλοιποι 19 

σχεδίασαν ένα ή δύο σχήματα και χρησιμοποίησαν και σύμβολα στην απάντησή 

τους. 

 

Χαρακτηριστικές εικόνες 

     
Αναπαραστάσεις με σχήματα 
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Σχήματα και σύμβολα 

 

 
Έμφαση στο αρχικό ίσο όλο και στα ίσα μέρη 

 

Λάθη 

 Από τους 44 μαθητές με ανεπιτυχή απάντηση οι 18 (ποσοστό 17,1%) σχεδίασαν 

λάθος και είτε σκέφτηκαν προσθετικά (¾ + ¾ = 6/8) είτε σύγκριναν συνεχή 

ποσότητα με σύνολο διακριτών αντικειμένων. Τα λάθη αυτά δηλώνουν μη 

κατανόηση της έννοιας της ισοδυναμίας. Άλλοι 14 μαθητές αναπαρέστησαν τα 

ισοδύναμα κλάσματα, σχεδιάζοντας διαφορετικό αρχικό όλο, και επομένως έδωσαν 

λάθος σχήμα. Αξιοσημείωτη είναι η περίπτωση μαθητή που δε διατήρησε κατά το 

σχεδιασμό το αρχικό ίσο όλο, αλλά απάντησε σωστά με διαδικασία, όπως φαίνεται 

στις χαρακτηριστικές εικόνες, πολλαπλασιάζοντας το ¾ με το 2 και βρίσκοντας το 

ισοδύναμο 6/8. Τέλος, ένα σημαντικό ποσοστό μαθητών (11,4%) δεν έδωσε καμία 

απάντηση.  
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Χαρακτηριστικές εικόνες 

     
Μη διατήρηση του αρχικού ίσου όλου  

 

    
Μη διατήρηση του αρχικού ίσου όλου  

 

    
Λάθος στην έννοια της ισοδυναμίας (προσθετική σκέψη) 

 

 
Συνεχής ποσότητα και διακριτά αντικείμενα 
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Κ5 

 Συχνότητα Ποσοστό % 

Αθροιστικό 

ποσοστό % 

Επιτυχία (61) 

58,1% 

1 σχήμα 21 20,0 20,0 

 2-3 σχήματα  21 20,0 40,0 

1-2 σχήματα και σύμβολα 19 18,1 58,1 

Λάθη (44)  

41,9% 

Μη απάντηση 12 11,4 69,6 

Διαφορετικό αρχικό όλο 14 13,3 82,9 

Λάθος σχήμα 18 17,1 100,0 

Σύνολο 105 100,0  

Πίνακας 28: Συχνότητες & ποσοστά απαντήσεων στο έργο Κ5 

 

Στο έργο Κ5 οι περισσότερες σωστές απαντήσεις αφορούν τη μονή ή διπλή εικονική 

αναπαράσταση των κλασμάτων, ενώ οι περισσότερες λάθος αφορούν τη μη διατήρηση 

του αρχικού ίσου όλου στην αναπαράσταση ισοδύναμων κλασμάτων.  

 

 

Διάγραμμα 16: Κατηγορίες απαντήσεων στο Κ5 έργο 

 
Έργο 6ο: Εύρεση κλάσματος κοντά σε αξία στο ½ και αιτιολόγηση της 
απάντησης με ένα σχέδιο 

Επιτυχία 

 Από τους 50 μαθητές με σωστή απάντηση οι 20 (ποσοστό 19%) αναπαριστούν 

εικονικά μόνο το 5/8 ως το πιο κοντινό σε αξία κλάσμα στο ½, οι 17 (ποσοστό 

16,2%) αναπαριστούν και το 5/8 και το κλάσμα αναφοράς ½, ενώ 13 μαθητές 

(ποσοστό 12,4%) αναπαριστούν και συγκρίνουν όλα τα δοσμένα κλάσματα. 

Αξιοσημείωτες είναι οι περιπτώσεις 2 μαθητών που συγκρίνουν τα δύο κλάσματα 
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και αιτιολογούν την απάντησή τους με αναφορά στο 4/8 ως ισοδύναμο του ½· 

άλλων 2 που κάνουν τη σύγκριση με σύνολα διακριτών αντικειμένων, όπως φαίνεται 

στις χαρακτηριστικές εικόνες και, τέλος, ενός μαθητή που συγκρίνει όλα τα 

κλάσματα με το ½, τοποθετώντας τα πάνω στην αριθμογραμμή. Παρότι η 

τοποθέτηση των κλασμάτων 5/8 και 1/6 δεν είναι απόλυτα επιτυχής, η 

αναπαράσταση θεωρήθηκε σωστή, γιατί ο μαθητής  έχει αίσθηση του κλασματικού 

αριθμού και της ποσότητας που αυτό αντιπροσωπεύει.  

 Σημειώνεται ότι τη σωστή απάντηση ότι το 5/8 είναι πιο κοντά σε αξία στο ½ 

επέλεξαν 54 μαθητές σε ποσοστό 51,4%, έναντι των 50 που τελικά κατάφεραν να 

αναπαραστήσουν τη συγκεκριμένη σύγκριση. 

 

Χαρακτηριστικές εικόνες 

       
Σύγκριση 2 κλασμάτων 

 

    
Σύγκριση όλων των κλασμάτων 

 

    
Αναπαραστάσεις με διακριτά αντικείμενα 
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Σύγκριση με αναφορά στο μισό  

 

 
Σύγκριση κλασμάτων στην αριθμογραμμή 

 

Λάθη 

 Από τους 55 μαθητές με λάθος απάντηση 7 δεν απάντησαν καθόλου, 5 σύγκριναν 

όλα τα δοσμένα κλάσματα και 15 σύγκριναν το κλάσμα αναφοράς με αυτό που 

θεωρούσαν πιο κοντά σε αξία. Οι περισσότεροι, 28 στον αριθμό (ποσοστό 26,7%) 

αναπαρέστησαν μόνο το κλάσμα που θεωρούσαν πιο κοντά στο ½. Ενδιαφέρουσα 

περίπτωση είναι αυτή που ένας μαθητής σχεδίασε όλα τα κλάσματα (½, 5/8, 1/6, 

2/2, 1/5) και - εκτός από τα μοναδιαία - στα άλλα έγραψε το κλάσμα σε κάθε μέρος 

του, όπως φαίνεται στην πρώτη χαρακτηριστική εικόνα. Επίσης, οι περιπτώσεις των 

μαθητών που με τη λογική των ακεραίων επιλέγουν το 2/2 ως πιο κοντά σε αξία στο 

½ ή των μαθητών με προσθετική σκέψη. Τέλος, ένας μαθητής προσπάθησε 

ανεπιτυχώς να συγκρίνει τα κλάσματα πάνω στην αριθμογραμμή και τοποθέτησε το 

½ πιο μπροστά από το 1/5, πράγμα που παραπέμπει και πάλι στη λογική των 

ακεραίων.  
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 Αναφορικά με την εύρεση του πιο κοντινού σε αξία κλάσματος στο ½, από τους 51 

μαθητές με λάθος απάντηση, 10 μαθητές δεν απάντησαν καθόλου, ενώ οι υπόλοιποι 

41 επέλεξαν μία ή και δύο λάθος απαντήσεις. 

 

Χαρακτηριστικές εικόνες 

 
Όλα τα κλάσματα 

 

     
Η επιλογή του 2/2 

 

 
Προσθετική σκέψη 

 

 
Σύγκριση στην αριθμογραμμή 
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Κ6 

 Συχνότητα Ποσοστό % 

Αθροιστικό 

ποσοστό % 

Επιτυχία (50) 

47,6% 

1 σχήμα 20 19,0 19,0 

2 σχήματα 17 16,2 35,2 

Σύγκριση όλων 13 12,4 47,6 

Λάθη (55) 

52,4% 

Μη απάντηση 7 6,7 54,3 

1 σχήμα 28 26,7 80,9 

2 σχήματα 15 14,3 95,2 

Σύγκριση όλων 5 4,8 100,0 

Σύνολο 105 100,0  

Πίνακας 29: Συχνότητες & ποσοστά απαντήσεων στο έργο Κ6 

 

Στο έργο Κ6 οι περισσότεροι μαθητές που απαντούν σωστά δίνουν μία ή δύο 

αναπαραστάσεις των κοντινών σε αξία κλασμάτων, ενώ αρκετοί τα συγκρίνουν όλα για 

να απαντήσουν, και αντίστοιχα οι περισσότεροι που απαντούν λάθος αναπαριστούν το 

κλάσμα που έχουν επιλέξει στο κλειστού τύπου ερώτημα ως πιο κοντά στο ½. 

 

 

Διάγραμμα 17: Κατηγορίες απαντήσεων στο Κ6 έργο 

 
Έργο 7ο: Εύρεση του ¼ του 20 και σχέδιο λύσης προβλήματος 

Επιτυχία 

 Οι μαθητές που βρήκαν το ¼ του 20 και σχεδίασαν σωστά τη λύση του προβλήματος 

ήταν 49 στον αριθμό. Η πολυπληθέστερη κατηγορία σε ποσοστό 36,2% συνδύασε  

σχέδιο με πράξεις και/ή λόγια (38 μαθητές), ενώ 11 μαθητές (10,5%) 

χρησιμοποίησαν μόνο σχέδιο για τη λύση του προβλήματος. Στις χαρακτηριστικές 
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εικόνες φαίνεται ότι κάποιοι μαθητές αναπαριστούν τα μολύβια με την εμπράγματη 

μορφή ή με μια γραμμή, ενώ άλλοι προχωρούν σε πιο αφηρημένη αναπαράσταση με 

γεωμετρικά σχήματα. Οι μαθητές χρησιμοποιούν σύμβολα κατά το σχεδιασμό και 

ένας μαθητής βρίσκει το ¼ με σημείο αναφοράς το ½. 

 

Χαρακτηριστικές εικόνες 

      
Λύση προβλήματος με σχήμα 

 

      
Λύσεις με σχήμα και σύμβολα 

 

      
Αφηρημένη αναπαράσταση μολυβιών 
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Σχήμα και πράξεις 

 

 
Εύρεση του ¼ με σημείο αναφοράς το ½ 

 

Λάθη 

 Από τους 53 μαθητές με λάθος απάντηση οι περισσότεροι (31 μαθητές, ποσοστό 

29,5%) χρησιμοποίησαν μόνο πράξεις και/ή λόγια για τη λύση του έργου και, παρότι 

το αποτέλεσμα ήταν σωστό, οι απαντήσεις αυτές θεωρήθηκαν λάθος, καθώς δεν 

αξιοποιούσαν καμιά εικονική αναπαράσταση. Άλλοι 15 μαθητές (ποσοστό 14,3%) 

έδωσαν μόνο ένα λάθος σχέδιο για τη λύση του προβλήματος, ενώ οι υπόλοιποι 7 

(ποσοστό 6,7%) χρησιμοποίησαν σχέδιο και λόγια ή πράξεις. Τέλος, 3 μαθητές δεν 

έδωσαν καμία απάντηση στο πρόβλημα. Όπως φαίνεται και στις χαρακτηριστικές 

εικόνες κάποιοι μαθητές ζωγραφίζουν μόνο τα 20 μολύβια ρεαλιστικά ή αφαιρετικά, 

κάποιοι αναπαριστούν το σύνολο και μέρος των μολυβιών με γεωμετρικά σχήματα, 

ενώ πολλοί λύνουν με διαδικασία είτε σωστή είτε λανθασμένη. 

 

Χαρακτηριστικές εικόνες 

     
Αναπαράσταση των μολυβιών 
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Αφηρημένη αναπαράσταση των μολυβιών 

 

   
Λύση δίκαιης μοιρασιάς 

 

         
Αναπαράσταση των κλασμάτων 

 

    
Λύσεις με κλάσματα 

 

 
Λύση μόνο με πράξεις 
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Λύσεις με διαδικασία 

 

Κ7 

 Συχνότητα Ποσοστό % 

Αθροιστικό 

ποσοστό % 

Επιτυχία (49) 

46,7% 

Μόνο σχέδιο 11 10,5 10,5 

Σχέδιο και/ή πράξεις και/ή λόγια 38 36,2 46,7 

Λάθος (56) 

53,3% 

Μη απάντηση 3 2,9 49,6 

Μόνο σχέδιο 15 14,3 63,9 

Σχέδιο και λόγια ή πράξεις 7 6,7 70,6 

Μόνο πράξεις και/ή λόγια 31 29,5 100,0 

Σύνολο 105 100,0  

Πίνακας 30: Συχνότητες & ποσοστά απαντήσεων στο έργο Κ7 

 

Στο έργο Κ7 οι περισσότεροι μαθητές που απαντούν σωστά περιλαμβάνουν στην 

απάντησή τους, εκτός από σχέδιο, λόγια και πράξεις, ενώ οι περισσότεροι μαθητές που 

απαντούν λάθος χρησιμοποιούν μόνο σχέδιο για να απαντήσουν. 

 

 

Διάγραμμα 18: Κατηγορίες απαντήσεων στο Κ7 έργο 
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Έργο 8ο: Εύρεση των 2/3 των ¾ και αναπαράσταση λύσης προβλήματος 

Επιτυχία 

 Από τους 20 μαθητές με σωστή απάντηση οι 13 (ποσοστό 12,4%) χρησιμοποιούν 

σχέδιο, πράξεις και/ή λόγια για τη λύση, ενώ 7 μόνο σχέδιο. Σε λιγότερες 

περιπτώσεις το σχέδιο είναι συμπυκνωμένο (μία πίτα), ενώ στις περισσότερες είναι 

αναπτυγμένο (2-4 πίτες). Υπάρχουν και οι σωστές αναπαραστάσεις και λύσεις με 

ανεπιτυχή σχέδια, π.χ. στρογγυλή πίτα αντί τετράγωνη που δίνεται στην εκφώνηση, 

καθώς και η κακή μετέπειτα σχεδίαση του αρχικού τετράγωνου σχήματος. 

 

Χαρακτηριστικές εικόνες 

 
Συμπυκνωμένο σχέδιο 

 

 
Σχέδιο βημάτων προβλήματος 
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Σχέδιο βημάτων προβλήματος 

 

 
Σχέδιο και πράξεις 

 

 
Σχέδιο και πράξεις 
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Σωστή λύση, ανεπιτυχή σχήματα 

 

Λάθη 

 Από τους 85 μαθητές με λάθος απάντηση - εκτός από τους 11 που δεν απαντούν 

καθόλου - οι πιο πολλοί (39 μαθητές, ποσοστό 37,1%) σχεδιάζουν λάθος 

πλαισιώνοντας τη λύση με πράξεις και/ή λόγια. 26 μαθητές (ποσοστό 24,8%) 

σχεδιάζουν μόνο λάθος, ενώ 9 μαθητές επιχειρούν να απαντήσουν είτε μόνο με 

πράξεις είτε μόνο με λόγια είτε με το συνδυασμό τους. Χαρακτηριστική είναι  η 

πράξη της αφαίρεσης, με την οποία προσπαθούν κάποιοι μαθητές να λύσουν το 

πρόβλημα, ενώ κάποιοι άλλοι καταφεύγουν στη διαδικασία, τρέποντας τα δοθέντα 

κλάσματα σε ομώνυμα. Είναι εμφανές ότι οι μαθητές δεν κατανοούν το πρόβλημα. 

 

Χαρακτηριστικές εικόνες 

     

 
Λάθος σχέδια, μη κατανόηση προβλήματος 
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Σχέδιο και λύση προβλήματος με διαδικασία 

 

Κ8 

 Συχνότητα Ποσοστό % 

Αθροιστικό 

ποσοστό % 

Επιτυχία (20) 

19% 

Μόνο σχέδιο 7 6,7 6,7 

Σχέδιο, πράξεις και /ή λόγια 13 12,4 19,1 

Λάθη (85) 

81% 

Μη απάντηση 11 10,5 29,6 

Μόνο σχέδιο 26 24,8 54,4 

Σχέδιο και/ή πράξεις και/ή  λόγια 39 37,1 91,5 

Μόνο πράξεις και/ή λόγια 9 8,6 100,0 

Σύνολο 105 100,0  

Πίνακας 31: Συχνότητες & ποσοστά απαντήσεων στο έργο Κ8 

 

Στο έργο Κ8 οι περισσότεροι μαθητές τόσο στη σωστή απάντηση όσο και στη λάθος 

υποστηρίζουν το σχέδιό τους με λεκτική αναπαράσταση και μαθηματικά σύμβολα-

πράξεις, ενώ αρκετοί μαθητές απαντούν λάθος μόνο με σχέδιο. 

 

 

Διάγραμμα 19: Κατηγορίες απαντήσεων στο Κ8 έργο 
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3.3 Η συνάφεια ανάμεσα στις τρεις μεταβλητές της έρευνας 
 

Η εύρεση της σχέσης ανάμεσα στις τρεις μεταβλητές της έρευνας έγινε με τη χρήση του 

συντελεστή συσχέτισης Spearman's rho για το λόγο που εξηγείται στην ενότητα της 

μεθοδολογίας (2.9 Τρόπος ανάλυσης των εμπειρικών δεδομένων). Οι τιμές που 

συγκρίθηκαν για τη συσχέτιση των μεταβλητών είναι τα συνολικά σκορ των 

συμμετεχόντων σε κάθε αξιολόγηση, η γενική δηλαδή επίδοση του μαθητή σε καθένα 

από τα τρία τεστ και η κατάταξή του σε τρία επίπεδα ικανότητας στην αναγνωστική 

κατανόηση, τη ζωντάνια των νοερών εικόνων και την αναπαράσταση κλασμάτων. 

Στη συνέχεια παρουσιάζονται οι σχέσεις μεταξύ των τριών μεταβλητών: ικανότητας 

αναγνωστικής κατανόησης, ζωντάνιας νοερών εικόνων και ικανότητας 

αναπαράστασης κλασμάτων.   

1η σχέση: Μεταξύ ικανότητας αναγνωστικής κατανόησης και ζωντάνιας νοερών 

εικόνων. 

H0: Δεν υπάρχει σχέση μεταξύ ικανότητας αναγνωστικής κατανόησης και ζωντάνιας 

νοερών και 

Η1: Υπάρχει σχέση μεταξύ ικανότητας αναγνωστικής κατανόησης και ζωντάνιας 

νοερών  

προέκυψε πως ο συντελεστής συσχέτισης Spearman's rho μεταξύ της ικανότητας 

αναγνωστικής κατανόησης και της ζωντάνιας νοερών εικόνων είναι 0,070. Η σχέση 

αυτή δεν είναι στατιστικά σημαντική, όπως φαίνεται και από την παρατηρούμενη 

πιθανότητα: p = 0,481>0,01. Δεχόμαστε δηλαδή την αρχική υπόθεση Η0, σύμφωνα με 

την οποία δεν υπάρχει στατιστικά σημαντική συνάφεια μεταξύ της ζωντάνιας νοερών 

εικόνων και της ικανότητας αναπαράστασης κλασμάτων. 

2η σχέση: Μεταξύ ικανότητας αναγνωστικής κατανόησης και ικανότητας 

αναπαράστασης κλασμάτων. 

H0: Δεν υπάρχει σχέση μεταξύ ικανότητας αναγνωστικής κατανόησης και ικανότητας 

αναπαράστασης κλασμάτων και 

Η1: Υπάρχει σχέση μεταξύ ικανότητας αναγνωστικής κατανόησης και ικανότητας 

αναπαράστασης κλασμάτων 

προέκυψε πως ο συντελεστής συσχέτισης Spearman's rho μεταξύ της ικανότητας 

αναγνωστικής κατανόησης και της ικανότητας αναπαράστασης κλασμάτων είναι 

0,543. Η σχέση αυτή είναι στατιστικά σημαντική, όπως φαίνεται και από την 

παρατηρούμενη πιθανότητα: p = 0,000<0,01. Δεχόμαστε δηλαδή την εναλλακτική 

υπόθεση Η1, σύμφωνα με την οποία υπάρχει στατιστικά σημαντική συνάφεια μεταξύ 

της ικανότητας αναγνωστικής κατανόησης και της ικανότητας αναπαράστασης 

κλασμάτων. Η σχέση μεταξύ των μεταβλητών είναι θετική, δηλαδή ανάλογη, και 

αξιολογείται σε μέτρια σχέση. 

3η σχέση: Μεταξύ ζωντάνιας νοερών εικόνων και ικανότητας αναπαράστασης 

κλασμάτων.   
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H0: Δεν υπάρχει σχέση μεταξύ ζωντάνιας νοερών εικόνων και ικανότητας 

αναπαράστασης κλασμάτων και 

Η1: Υπάρχει σχέση μεταξύ ζωντάνιας νοερών εικόνων και ικανότητας αναπαράστασης 

κλασμάτων 

προέκυψε πως ο συντελεστής συσχέτισης Spearman's rho μεταξύ της ζωντάνιας 

νοερών εικόνων και της ικανότητας αναπαράστασης κλασμάτων είναι 0,275. Η σχέση 

αυτή είναι στατιστικά σημαντική, όπως φαίνεται και από την παρατηρούμενη 

πιθανότητα: p = 0,004<0,01. Δεχόμαστε δηλαδή την εναλλακτική υπόθεση Η1, 

σύμφωνα με την οποία υπάρχει στατιστικά σημαντική συνάφεια μεταξύ της ζωντάνιας 

νοερών εικόνων και της ικανότητας αναπαράστασης κλασμάτων. Η σχέση μεταξύ των 

μεταβλητών είναι επίσης θετική, δηλαδή ανάλογη, και αξιολογείται σε μηδενική με 

μικρή σχέση. 

Τα τρία ζεύγη σχέσεων φαίνονται και στον πίνακα 32.  

 
Correlations 

 

Ικανότητα 

αναγνωστικής 

κατανόησης 

Ζωντάνια 

νοερών 

εικόνων 

Ικανότητα 

αναπαράστασης 

κλασμάτων 

Spearman's  

rho 

Ικανότητα 

αναγνωστικής 

κατανόησης 

Correlation 

Coefficient 
1,000 ,070 ,543** 

Sig. (2-tailed) . ,481 ,000 

N 105 105 105 

Ζωντάνια 

νοερών 

εικόνων 

Correlation 

Coefficient 
,070 1,000 ,275** 

Sig. (2-tailed) ,481 . ,004 

N 105 105 105 

Ικανότητα 

αναπαράστασης 

κλασμάτων 

Correlation 

Coefficient 
,543** ,275** 1,000 

Sig. (2-tailed) ,000 ,004 . 

N 105 105 105 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

Πίνακας 32: Συντελεστής συσχέτισης Spearman's rho των τριών μεταβλητών 

 

Συνεπώς από την αρχική συσχέτιση μεταξύ της ικανότητας αναγνωστικής κατανόησης 

και της ζωντάνιας νοερών εικόνων φαίνεται ότι δεν προκύπτει σχέση. Αντίθετα από τις 

συσχετίσεις μεταξύ της ικανότητας αναπαράστασης κλασμάτων, που μας ενδιαφέρει, 

με την αναγνωστική κατανόηση και τη ζωντάνια νοερών εικόνων φαίνεται πως 

ισχυρότερη σχέση υπάρχει ανάμεσα στις δύο ικανότητες μαθηματικών και γλώσσας 

και λιγότερο ισχυρή ανάμεσα σε αυτή των μαθηματικών και της νοερής 

αναπαράστασης εικόνων.  

Στη συνέχεια οι σχέσεις αυτές εξετάζονται με λεπτομερέστερους πίνακες συνάφειας και 

παρουσιάζονται τα ειδικά αποτελέσματα συνάφειας α) αναγνωστικής κατανόησης και 
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ζωντάνιας νοερών εικόνων, β) αναγνωστικής κατανόησης και αναπαράστασης 

κλασμάτων και γ) ζωντάνιας νοερών εικόνων και αναπαράστασης κλασμάτων. 

 

3.3.1 Αναγνωστική κατανόηση και ζωντάνια νοερών εικόνων 

Όσον  αφορά  τα  ειδικά  αποτελέσματα  συνάφειας της αναγνωστικής κατανόησης και 

της ζωντάνιας νοερών εικόνων ο πίνακας 33 δείχνει ότι:  

 Από τους 3 μαθητές με αδυναμία κατανόησης στην ανάγνωση, ο 1 είχε μέτρια εικόνα 

στο ερωτηματολόγιο μέτρησης της ζωντάνιας των νοερών οπτικών εικόνων και οι 2 

σαφή εικόνα. Κανένας μαθητής δεν είχε ασαφή εικόνα. 

 Από τους 32 μαθητές με μέτρια αναγνωστική κατανόηση, το μεγαλύτερο ποσοστό 

(75%) είχε σαφή εικόνα και το 25% είχε μέτρια εικόνα. Κανένας μαθητής επίσης δεν 

είχε ασαφή εικόνα. 

 Τέλος, από τους 70 μαθητές με καλή αναγνωστική κατανόηση, μόνο 2 μαθητές είχαν 

ασαφή εικόνα, ενώ οι περισσότεροι (ποσοστό 71,4%) είχαν σαφή εικόνα και οι 

υπόλοιποι (ποσοστό 25,7%) μέτρια εικόνα. 

 

Αναγνωστική κατανόηση * Ζωντάνια νοερών εικόνων 

 

Ζωντάνια νοερών εικόνων 

Ασαφής 

εικόνα 

Μέτρια 

εικόνα 

Σαφής 

εικόνα Σύνολο 

Αναγνωστική 

κατανόηση 

Αδυναμία 

κατανόησης 

Συχνότητα 0 1 2 3 

% με 

Αναγνωστική 

κατανόηση 

0,0% 33,3% 66,7% 100,0% 

Μέτρια 

κατανόηση 

Συχνότητα 0 8 24 32 

% με 

Αναγνωστική 

κατανόηση 

0,0% 25,0% 75,0% 100,0% 

Καλή 

κατανόηση 

Συχνότητα 2 18 50 70 

% με 

Αναγνωστική 

κατανόηση 

2,9% 25,7% 71,4% 100,0% 

Σύνολο Συχνότητα 2 27 76 105 

% με 

Αναγνωστική 

κατανόηση 

1,9% 25,7% 72,4% 100,0% 

Πίνακας 33: Συνάφεια αναγνωστικής κατανόησης & ζωντάνιας νοερών εικόνων 

 

Αφού έγινε Χ2-έλεγχος ανεξαρτησίας με τις υποθέσεις 

Η0: Η αναγνωστική κατανόηση και η ζωντάνια εικόνων είναι ανεξάρτητες (δεν έχουν 

στατιστικά σημαντική διαφορά) και 

Η1: Η αναγνωστική κατανόηση και η ζωντάνια εικόνων είναι εξαρτημένες (έχουν 

στατιστικά σημαντική διαφορά), 
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διαπιστώθηκε ότι δεν έχουμε επαρκή στοιχεία για να απορρίψουμε την αρχική 

υπόθεση Η0 (sig=0,903>0,05). Συνεπώς, η αναγνωστική κατανόηση και η ζωντάνια 

εικόνων δεν έχουν στατιστικά σημαντική διαφορά, άρα είναι ανεξάρτητες.  

Η σχέση ανεξαρτησίας μεταξύ αναγνωστικής κατανόησης και ζωντάνιας των νοερών 

εικόνων φαίνεται και στο διάγραμμα 20. 

 

 

Διάγραμμα 20: Συνάφεια αναγνωστικής κατανόησης & ζωντάνιας νοερών εικόνων 

 

3.3.2 Αναγνωστική κατανόηση και αναπαράσταση κλασμάτων 

Όσον  αφορά  τα  ειδικά  αποτελέσματα  συνάφειας της αναγνωστικής κατανόησης και 

της αναπαράστασης κλασμάτων ο πίνακας 34 δείχνει ότι:  

 3 μαθητές είχαν αδυναμία κατανόησης στο τεστ αναγνωστικής κατανόησης, οι 

οποίοι παρουσίασαν και αδυναμία αναπαράστασης στα κλάσματα. 

 Από τους 32 μαθητές που είχαν μέτρια αναγνωστική κατανόηση, το 53,1% 

παρουσίασε αδυναμία αναπαράστασης κλασμάτων, το 40,6% μέτρια 

αναπαράσταση, ενώ μόλις το 6,3% καλή αναπαράσταση. 

 Τέλος, από τους  70 μαθητές με καλή αναγνωστική κατανόηση, το μεγαλύτερο 

ποσοστό (50%) είχε την ικανότητα μέτριας αναπαράστασης κλασμάτων, το 35,7% 

καλή αναπαραστατική ικανότητα, ενώ το 14,3% παρουσίασε αδυναμία 

αναπαράστασης στα κλάσματα. 

 

Αναγνωστική κατανόηση * Αναπαράσταση κλασμάτων 

 

Αναπαράσταση κλασμάτων 

Αδυναμία 

αναπαράστασης 

Μέτρια 

αναπαράσταση 

Καλή 

αναπαράσταση Σύνολο 

Αναγνωστική Αδυναμία Συχνότητα 3 0 0 3 
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Αδυναμία κατανόησης Μέτρια κατανόηση Καλή κατανόηση 

Αναγνωστική κατανόηση 

Ζωντάνια νοερών εικόνων 

Ασαφής εικόνα 

Μέτρια  εικόνα 

Σαφής  εικόνα 
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κατανόηση κατανόησης % με 

Αναγνωστική 

κατανόηση 

100,0% 0,0% 0,0% 100,0% 

Μέτρια 

κατανόηση 

Συχνότητα 17 13 2 32 

% με 

Αναγνωστική 

κατανόηση 

53,1% 40,6% 6,3% 100,0% 

Καλή 

κατανόηση 

Συχνότητα 10 35 25 70 

% με 

Αναγνωστική 

κατανόηση 

14,3% 50,0% 35,7% 100,0% 

Σύνολο Συχνότητα 30 48 27 105 

% με 

Αναγνωστική 

κατανόηση 

28,6% 45,7% 25,7% 100,0% 

Πίνακας 34: Συνάφεια αναγνωστικής κατανόησης & αναπαράστασης κλασμάτων 

 

Αφού έγινε Χ2-έλεγχος ανεξαρτησίας με τις υποθέσεις 

Η0: Η αναγνωστική κατανόηση και η αναπαράσταση κλασμάτων είναι ανεξάρτητες 

(δεν έχουν στατιστικά σημαντική διαφορά) και 

Η1: Η αναγνωστική κατανόηση και η αναπαράσταση κλασμάτων είναι εξαρτημένες 

(έχουν στατιστικά σημαντική διαφορά),  

διαπιστώθηκε ότι έχουμε επαρκή στοιχεία για να απορρίψουμε την αρχική υπόθεση Η0 

(sig=0,000<0,05). Συνεπώς, η αναγνωστική κατανόηση και η αναπαράσταση 

κλασμάτων έχουν στατιστικά σημαντική διαφορά, άρα είναι εξαρτημένες. 

Η σχέση εξάρτησης μεταξύ αναγνωστικής κατανόησης και αναπαράστασης κλασμάτων 

φαίνεται και στο διάγραμμα 21. 

 

 

Διάγραμμα 21: Συνάφεια αναγνωστικής κατανόησης & αναπαράστασης κλασμάτων 
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Από τον έλεγχο ανεξαρτησίας Χ2 (Pearson chi-square) μέσω των πινάκων συνάφειας 

ανάμεσα στις τρεις μεταβλητές συμπεραίνουμε ότι οι μεταβολές στις τιμές της 

αναγνωστικής κατανόησης προκαλούν μεταβολές στις τιμές της αναπαράστασης 

κλασμάτων. Συνεπώς η αναγνωστική κατανόηση επηρεάζει την ικανότητα 

αναπαράστασης κλασμάτων. Αντίθετα, η ζωντάνια νοερών εικόνων δεν επηρεάζει ούτε 

την αναπαράσταση κλασμάτων ούτε την αναγνωστική κατανόηση, όπως αναμενόταν. 

3.3.3 Ζωντάνια νοερών εικόνων και αναπαράσταση κλασμάτων 

Όσον  αφορά  τα  ειδικά  αποτελέσματα  συνάφειας της ζωντάνιας νοερών εικόνων και 

της αναπαράστασης κλασμάτων ο πίνακας 35 δείχνει ότι:  

 Από τους 2 μαθητές με ασαφή εικόνα στη ζωντάνια νοερών εικόνων το 50% 

παρουσίασε αδυναμία αναπαράστασης κλασμάτων και το υπόλοιπο 50% καλή 

αναπαράσταση. 

 Από τους 27 μαθητές με μέτρια εικόνα στη ζωντάνια νοερών εικόνων το 48,1% (13 

μαθητές) παρουσίασε μέτρια αναπαράσταση, το 40,7% (11 μαθητές) αδυναμία 

αναπαράστασης, ενώ μόλις το 11,1%  (3 μαθητές) είχε καλή αναπαράσταση. 

 Τέλος, από τους 76 μαθητές με σαφή εικόνα στη ζωντάνια νοερών εικόνων το 

μεγαλύτερο ποσοστό (46,1%) παρουσίασε μέτρια αναπαράσταση, το 23,7% 

αδυναμία αναπαράστασης, ενώ το 30,3% καλή αναπαράσταση. 

 

Ζωντάνια εικόνων * Αναπαράσταση κλασμάτων 

 

Αναπαράσταση κλασμάτων 

Αδυναμία 

αναπαράστασης 

Μέτρια 

αναπαράσταση 

Καλή 

αναπαράσταση Σύνολο 

Ζωντάνια 

εικόνων 

Ασαφής 

εικόνα 

Συχνότητα 1 0 1 2 

% με 

Ζωντάνια 

εικόνων 

50,0% 0,0% 5,0% 100,0% 

Μέτρια 

εικόνα 

Συχνότητα 11 13 3 27 

% με 

Ζωντάνια 

εικόνων 

40,7% 48,1% 11,1% 100,0% 

Σαφής 

εικόνα 

Συχνότητα 18 35 23 76 

% με 

Ζωντάνια 

εικόνων 

23,7% 46,1% 30,3% 100,0% 

Σύνολο Συχνότητα 30 48 27 105 

% με 

Ζωντάνια 

εικόνων 

28,6% 45,7% 25,7% 100,0% 

Πίνακας 35: Συνάφεια ζωντάνιας νοερών εικόνων & αναπαράστασης κλασμάτων 

 

Αφού έγινε Χ2-έλεγχος ανεξαρτησίας με τις υποθέσεις 
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Η0: Η ζωντάνια εικόνων και η αναπαράσταση κλασμάτων είναι ανεξάρτητες (δεν έχουν 

στατιστικά σημαντική διαφορά) και 

Η1: Η ζωντάνια εικόνων και η αναπαράσταση κλασμάτων είναι εξαρτημένες (έχουν 

στατιστικά σημαντική διαφορά),  

διαπιστώθηκε ότι δεν έχουμε επαρκή στοιχεία για να απορρίψουμε την αρχική 

υπόθεση Η0 (sig=0,148>0,05). Συνεπώς, η ζωντάνια νοερών εικόνων και η ικανότητα 

αναπαράστασης κλασμάτων δεν έχουν στατιστικά σημαντική διαφορά, άρα είναι 

ανεξάρτητες. 

Η σχέση ανεξαρτησίας μεταξύ ζωντάνιας νοερών εικόνων και αναπαράστασης 

κλασμάτων φαίνεται και στο διάγραμμα 22. 

 

 

Διάγραμμα 22: Συνάφεια ζωντάνιας νοερών εικόνων & αναπαράστασης κλασμάτων 

 

3.3.4. Σύγκριση της αναγνωστικής κατανόησης και της ζωντάνιας νοερών 
εικόνων με καθένα από τα μαθηματικά έργα 

Στη συνέχεια παρουσιάζονται  τα  ειδικά  αποτελέσματα  συνάφειας κάθε έργου του 

τεστ αναπαράστασης κλασμάτων με τις δύο ικανότητες (αναγνωστική κατανόηση και 

ζωντάνια νοερών εικόνων) χωριστά. Τα μαθηματικά έργα που είναι εξαρτημένα με την 

αναγνωστική κατανόηση είναι τα Κ1, Κ2, Κ3, Κ4, Κ5 και Κ8 (εξαιρούνται τα Κ6 και Κ7 

έργα), ενώ με τη ζωντάνια των νοερών εικόνων εξαρτημένα βρέθηκαν μόνο τα έργα Κ3 

και Κ7. 

 

Έργο Κ1 

Όσον αφορά τη συνάφεια της αναγνωστικής κατανόησης με το Κ1 έργο ο πίνακας 36 

δείχνει ότι οι επιδόσεις των μαθητών στην αναγνωστική κατανόηση επηρέασαν τις 
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επιδόσεις τους στο έργο Κ1, καθώς από τους 61 μαθητές που απάντησαν σωστά οι 46 

είχαν καλή κατανόηση. Ειδικότερα:  

 από τους 3 μαθητές με αδυναμία αναγνωστικής κατανόησης κανένας δεν απάντησε 

σωστά· 

 από τους 32 μαθητές με μέτρια κατανόηση λιγότεροι από τους μισούς απάντησαν 

σωστά (ποσοστό 46,9%)και 

 από τους 70 μαθητές με καλή αναγνωστική κατανόηση σχεδόν τα 2/3 των μαθητών 

(ποσοστό 65,7%) απάντησαν σωστά. 

 
Αναγνωστική_κατανόηση * Κ1 

 

Κ1 

Σωστό Λάθος Σύνολο 

Αναγνωστική  

κατανόηση 

Αδυναμία 

κατανόησης 

Συχνότητα 0 3 3 

% με Αναγνωστική 

κατανόηση 
0,0% 100,0% 100,0% 

Μέτρια 

κατανόηση 

Συχνότητα 15 17 32 

% με Αναγνωστική 

κατανόηση 
46,9% 53,1% 100,0% 

Καλή 

κατανόηση 

Συχνότητα 46 24 70 

% με Αναγνωστική 

κατανόηση 
65,7% 34,3% 100,0% 

Σύνολο Συχνότητα 61 44 105 

% με Αναγνωστική 

κατανόηση 
58,1% 41,9% 100,0% 

Πίνακας 36: Συνάφεια αναγνωστικής κατανόησης και Κ1 έργου 

 

Αφού έγινε Χ2-έλεγχος ανεξαρτησίας με τις υποθέσεις 

Η0: Η αναγνωστική κατανόηση και το Κ1 έργο είναι ανεξάρτητα (δεν έχουν στατιστικά 

σημαντική διαφορά) και 

Η1: Η αναγνωστική κατανόηση και το Κ1 έργο είναι εξαρτημένα (έχουν στατιστικά 

σημαντική διαφορά),  

διαπιστώθηκε ότι έχουμε επαρκή στοιχεία για να απορρίψουμε την αρχική υπόθεση Η0 

(sig=0,015<0,050). Συνεπώς, η αναγνωστική κατανόηση και το Κ1 έργο έχουν 

στατιστικά σημαντική διαφορά, άρα είναι εξαρτημένα, σε αντίθεση με τη ζωντάνια 

νοερών εικόνων και το ίδιο έργο (sig=0,518>0,05). 

 
Έργο Κ2 

Όσον αφορά τη συνάφεια της αναγνωστικής κατανόησης με το Κ2 έργο από τον 

πίνακα 37 φαίνεται ότι και εδώ οι επιδόσεις των μαθητών στην αναγνωστική 

κατανόηση επηρέασαν τις επιδόσεις τους στην αναπαράσταση κλασμάτων. Από τους 

56 με επιτυχία στο έργο οι 44 είχαν καλή κατανόηση. Ειδικότερα:  
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 από τους 3 μαθητές με αδυναμία αναγνωστικής κατανόησης ο ένας απάντησε 

σωστά· 

 από τους 32 μαθητές με μέτρια κατανόηση το 34,4% απάντησε σωστά και  

 από τους 70 μαθητές με καλή κατανόηση το 62,9% έδωσε επιτυχή απάντηση. 

 

Αναγνωστική_κατανόηση * Κ2 

 

Κ2 

Σωστό Λάθος Σύνολο 

Αναγνωστική  

κατανόηση 

Αδυναμία 

κατανόησης 

Συχνότητα 1 2 3 

% με Αναγνωστική 

κατανόηση 
33,3% 66,7% 100,0% 

Μέτρια 

κατανόηση 

Συχνότητα 11 21 32 

% με Αναγνωστική 

κατανόηση 
34,4% 65,6% 100,0% 

Καλή 

κατανόηση 

Συχνότητα 44 26 70 

% με Αναγνωστική 

κατανόηση 
62,9% 37,1% 100,0% 

Σύνολο Συχνότητα 56 49 105 

% με Αναγνωστική 

κατανόηση 
53,3% 46,7% 100,0% 

Πίνακας 37: Συνάφεια αναγνωστικής κατανόησης και Κ2 έργου 

 

Αφού έγινε Χ2-έλεγχος ανεξαρτησίας με τις υποθέσεις 

Η0: Η αναγνωστική κατανόηση και το Κ2 έργο είναι ανεξάρτητα (δεν έχουν στατιστικά 

σημαντική διαφορά) και 

Η1: Η αναγνωστική κατανόηση και το Κ2 έργο είναι εξαρτημένα (έχουν στατιστικά 

σημαντική διαφορά),  

διαπιστώθηκε ότι έχουμε επαρκή στοιχεία για να απορρίψουμε την αρχική υπόθεση Η0 

(sig=0,013<0,050). Συνεπώς, η αναγνωστική κατανόηση και το Κ2 έργο έχουν 

στατιστικά σημαντική διαφορά, άρα είναι εξαρτημένα, ενώ η ζωντάνια νοερών εικόνων 

δεν επηρέασε τα σκορ στο έργο (sig=0,909>0,05). 

 

Έργο Κ3 

Όσον αφορά τη συνάφεια της αναγνωστικής κατανόησης με το Κ3 έργο ο πίνακας 38 

δείχνει ότι η ικανότητα στην αναγνωστική κατανόηση επηρέασε σε μεγάλο βαθμό την 

επιτυχία των μαθητών στην αναπαράσταση των 4/5 δέκα ίσων κύκλων. Από το σύνολο 

των 65 μαθητών με επιτυχία στο έργο οι 50 κατατάχθηκαν στο υψηλότερο επίπεδο της 

αναγνωστικής κατανόησης. Ειδικότερα:  

 από τους 3 μαθητές με αδυναμία κατανόησης στην ανάγνωση ο ένας απάντησε 

σωστά·  

 από τους 32 μαθητές με μέτρια αναγνωστική κατανόηση, σωστά απάντησε το 43,8% 

και 
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 από τους 70 μαθητές με καλή αναγνωστική κατανόηση επιτυχία είχε ένα υψηλό 

ποσοστό (71,4%).   

 

Αναγνωστική_κατανόηση * Κ3 

 

Κ3 

Σωστό Λάθος Σύνολο 

Αναγνωστική  

κατανόηση 

Αδυναμία 

κατανόησης 

Συχνότητα 1 2 3 

% με Αναγνωστική 

κατανόηση 
33,3% 66,7% 100,0% 

Μέτρια 

κατανόηση 

Συχνότητα 14 18 32 

% με Αναγνωστική 

κατανόηση 
43,8% 56,3% 100,0% 

Καλή 

κατανόηση 

Συχνότητα 50 20 70 

% με Αναγνωστική 

κατανόηση 
71,4% 28,6% 100,0% 

Σύνολο Συχνότητα 65 40 105 

% με Αναγνωστική 

κατανόηση 
61,9% 38,1% 100,0% 

Πίνακας 38: Συνάφεια αναγνωστικής κατανόησης και Κ3 έργου 

 

Αφού έγινε Χ2-έλεγχος ανεξαρτησίας με τις υποθέσεις 

Η0: Η αναγνωστική κατανόηση και η Κ3 είναι ανεξάρτητα (δεν έχουν στατιστικά 

σημαντική διαφορά) 

Η1: Η αναγνωστική κατανόηση και η Κ3 είναι εξαρτημένα (έχουν στατιστικά σημαντική 

διαφορά),  

διαπιστώθηκε ότι έχουμε επαρκή στοιχεία για να απορρίψουμε την αρχική υπόθεση 

(sig=0,009<0,05). Συνεπώς, η αναγνωστική κατανόηση και η Κ3 έχουν στατιστικά 

σημαντική διαφορά, άρα είναι εξαρτημένα. 

 

Αντίθετα από τα άλλα μαθηματικά έργα,  τις επιδόσεις των μαθητών στο Κ3 έργο 

φάνηκε ότι επηρέασε και η βαθμολογία που αυτοί συγκέντρωσαν στη ζωντάνια των 

νοερών εικόνων, καθώς από το σύνολο των 65 μαθητών που απάντησαν σωστά, οι 53 

κατατάχθηκαν στο επίπεδο της σαφούς νοερής εικόνας. Ειδικότερα, σύμφωνα με τον 

πίνακα 39:  

 από τους 2 μαθητές με ασαφή εικόνα ο ένας απάντησε σωστά·  

 από τους 27 μαθητές με μέτρια εικόνα λιγότεροι από τους μισούς απάντησαν σωστά 

και 

 από τους 76 μαθητές με σαφή εικόνα σωστά απάντησε το 69,7%.   

 

Ζωντάνια εικόνων * Κ3 

 

Κ3 

Σωστό Λάθος Σύνολο 

Ζωντάνια Ασαφής Συχνότητα 1 1 2 
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εικόνων εικόνα % με Ζωντάνια 

εικόνων 50,0% 50,0% 100,0% 

Μέτρια 

εικόνα 

Συχνότητα 11 16 27 

% με Ζωντάνια 

εικόνων 40,7% 59,3% 100,0% 

Σαφής 

εικόνα 

Συχνότητα 53 23 76 

% με Ζωντάνια 

εικόνων 69,7% 30,3% 100,0% 

Σύνολο Συχνότητα 65 40 105 

% με Ζωντάνια 

εικόνων 
61,9% 38,1% 100,0% 

Πίνακας 39: Συνάφεια ζωντάνιας νοερών εικόνων και Κ3 έργου 

 

Αφού έγινε Χ2-έλεγχος ανεξαρτησίας με τις υποθέσεις 

Η0: Η ζωντάνια νοερών εικόνων και η Κ3 είναι ανεξάρτητα (δεν έχουν στατιστικά 

σημαντική διαφορά) 

Η1: Η ζωντάνια νοερών εικόνων και η Κ3 είναι εξαρτημένα (έχουν στατιστικά 

σημαντική διαφορά),  

διαπιστώθηκε ότι έχουμε επαρκή στοιχεία για να απορρίψουμε την αρχική υπόθεση 

(sig=0,018<0,05). Συνεπώς, η ζωντάνια νοερών εικόνων και η Κ3 έχουν στατιστικά 

σημαντική διαφορά, άρα είναι εξαρτημένα. 

 

Έργο Κ4 

Όσον αφορά τη συνάφεια της αναγνωστικής κατανόησης με το Κ4 έργο ο πίνακας 40 

δείχνει ότι από το σύνολο των 51 μαθητών που απάντησαν σωστά οι 42 παρουσίασαν 

υψηλό επίπεδο και στην αναγνωστική ικανότητα. Ειδικότερα:  

 κανένας από τους 3 μαθητές με αδυναμία κατανόησης δεν απάντησε σωστά στο Κ4 

έργο· 

 από τους 32 μαθητές με μέτρια κατανόηση μόνο 9 απάντησαν σωστά και  

 στους 70 μαθητές με καλή αναγνωστική κατανόηση σωστή απάντηση σημείωσε το 

60%. 

 

Αναγνωστική_κατανόηση * Κ4 

 

Κ4 

Σωστό Λάθος Σύνολο 

Αναγνωστική  

κατανόηση 

Αδυναμία 

κατανόησης 

Συχνότητα 0 3 3 

% με Αναγνωστική 

κατανόηση 
0,0% 100,0% 100,0% 

Μέτρια 

κατανόηση 

Συχνότητα 9 23 32 

% με Αναγνωστική 

κατανόηση 
28,1% 71,9% 100,0% 

Καλή Συχνότητα 42 28 70 
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κατανόηση % με Αναγνωστική 

κατανόηση 
60,0% 40,0% 100,0% 

Σύνολο Συχνότητα 51 54 105 

% με Αναγνωστική 

κατανόηση 
48,6% 51,4% 100,0% 

Πίνακας 40: Συνάφεια αναγνωστικής κατανόησης και Κ4 έργου 

 

Αφού έγινε Χ2-έλεγχος ανεξαρτησίας με τις υποθέσεις 

Η0: Η αναγνωστική κατανόηση και το Κ4 έργο είναι ανεξάρτητα (δεν έχουν στατιστικά 

σημαντική διαφορά) και 

Η1: Η αναγνωστική κατανόηση και το Κ4 έργο είναι εξαρτημένα (έχουν στατιστικά 

σημαντική διαφορά),  

διαπιστώθηκε ότι έχουμε επαρκή στοιχεία για να απορρίψουμε την αρχική υπόθεση Η0 

(sig=0,002<0,05). Συνεπώς, η αναγνωστική κατανόηση και το Κ4 έργο έχουν 

στατιστικά σημαντική διαφορά, άρα είναι εξαρτημένα. Ωστόσο η ζωντάνια νοερών 

εικόνων δεν επηρέασε τις επιδόσεις των μαθητών στο Κ4 έργο (sig=1,000>0,05). 

 

Έργο Κ5 

Όσον αφορά τη συνάφεια της αναγνωστικής κατανόησης με το Κ5 έργο ο πίνακας 41 

δείχνει ότι από το σύνολο των 61 μαθητών που απάντησαν σωστά οι 48 είχαν και καλή 

αναγνωστική κατανόηση. Ειδικότερα:  

 από τους 3 μαθητές με αδυναμία κατανόησης όλοι απάντησαν χωρίς επιτυχία· 

 από τους 32 με μέτρια κατανόηση οι περισσότεροι (ποσοστό 59,3%) δεν απάντησαν 

σωστά στο έργο, ενώ  

 από τους 70 μαθητές με καλή κατανόηση το 68,6% απάντησε επιτυχημένα. 

 
Αναγνωστική_κατανόηση * Κ5 

 

Κ5 

Σωστό Λάθος Σύνολο 

Αναγνωστική  

κατανόηση 

Αδυναμία 

κατανόησης 

Συχνότητα 0 3 3 

% με 

Αναγνωστική 

κατανόηση 

0,0% 100,0% 100,0% 

Μέτρια 

κατανόηση 

Συχνότητα 13 19 32 

% με 

Αναγνωστική 

κατανόηση 

40,6% 59,4% 100,0% 

Καλή 

κατανόηση 

Συχνότητα 48 22 70 

% με 

Αναγνωστική 

κατανόηση 

68,6% 31,4% 100,0% 

Σύνολο Συχνότητα 61 44 105 
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% με 

Αναγνωστική 

κατανόηση 

58,1% 41,9% 100,0% 

Πίνακας 41: Συνάφεια αναγνωστικής κατανόησης και Κ5 έργου 

 

Αφού έγινε Χ2-έλεγχος ανεξαρτησίας με τις υποθέσεις 

Η0: Η αναγνωστική κατανόηση και το Κ5 έργο είναι ανεξάρτητα (δεν έχουν στατιστικά 

σημαντική διαφορά) και 

Η1: Η αναγνωστική κατανόηση και το Κ5 έργο είναι εξαρτημένα (έχουν στατιστικά 

σημαντική διαφορά),  

διαπιστώθηκε ότι έχουμε επαρκή στοιχεία για να απορρίψουμε την αρχική υπόθεση Η0 

(sig=0,002<0,05). Συνεπώς, η αναγνωστική κατανόηση και το Κ5 έργο έχουν 

στατιστικά σημαντική διαφορά, άρα είναι εξαρτημένα, σε αντίθεση με τη ζωντάνια των 

νοερών εικόνων και το Κ5 έργο (sig=0,753>0,05). 

 

Έργα Κ6 και Κ7 

Οι επιδόσεις των μαθητών στο Κ6 έργο (Εύρεση κλάσματος κοντά σε αξία στο ½ και 

αιτιολόγηση της απάντησης με ένα σχέδιο) φάνηκε ότι δεν επηρεάστηκαν από τις 

άλλες δύο ικανότητες, ενώ στο Κ7 έργο (Εύρεση του ¼ του 20 και σχέδιο λύσης 

προβλήματος) φάνηκε ότι επηρεάστηκαν μόνο από τη ζωντάνια των νοερών εικόνων 

και όχι από την αναγνωστική κατανόηση.  

Έτσι, όσον αφορά τη συνάφεια της ζωντάνιας νοερών εικόνων με το Κ7 έργο φάνηκε 

ότι η βαθμολογία των μαθητών στη ζωντάνια των νοερών εικόνων επηρέασε τις 

επιδόσεις τους στη λύση και αναπαράσταση του έργου, καθώς από το σύνολο των 49 

μαθητών που απάντησαν σωστά, οι 41 εμφάνισαν σαφή νοερή εικόνα. Ειδικότερα, 

σύμφωνα με τον πίνακα 42:  

 από τους 2 μαθητές με ασαφή εικόνα ο ένας απάντησε σωστά·  

 από τους 27 μαθητές με μέτρια εικόνα μόλις το 25,9% απάντησε σωστά και 

 από τους 76 μαθητές με σαφή εικόνα σωστά απάντησαν περισσότεροι από τους 

μισούς (53,9%).   

 

Ζωντάνια εικόνων * Κ7 

 

Κ7 

Σωστό Λάθος Σύνολο 

Ζωντάνια 

εικόνων 

Ασαφής εικόνα Συχνότητα 1 1 2 

% με Ζωντάνια 

εικόνων 50,0% 50,0% 100,0% 

Μέτρια εικόνα Συχνότητα 7 20 27 

% με Ζωντάνια 

εικόνων 25,9% 74,1% 100,0% 

Σαφής εικόνα Συχνότητα 41 35 76 
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% με Ζωντάνια 

εικόνων 53,9% 46,1% 100,0% 

Σύνολο Συχνότητα 49 56 105 

% με Ζωντάνια 

εικόνων 
46,7% 53,3% 100,0% 

Πίνακας 42: Συνάφεια ζωντάνιας νοερών εικόνων και Κ7 έργου 

 

Αφού έγινε Χ2-έλεγχος ανεξαρτησίας με τις υποθέσεις 

Η0: Η ζωντάνια νοερών εικόνων και η Κ7 είναι ανεξάρτητα (δεν έχουν στατιστικά 

σημαντική διαφορά) 

Η1: Η ζωντάνια νοερών εικόνων και η Κ7 είναι εξαρτημένα (έχουν στατιστικά 

σημαντική διαφορά),  

διαπιστώθηκε ότι έχουμε επαρκή στοιχεία για να απορρίψουμε την αρχική υπόθεση 

(sig=0,028<0,05). Συνεπώς, η ζωντάνια νοερών εικόνων και η Κ7 έχουν στατιστικά 

σημαντική διαφορά, άρα είναι εξαρτημένα. 

 

Έργο Κ8 

Τέλος, όσον αφορά τη συνάφεια της αναγνωστικής κατανόησης με το Κ8 έργο ο 

πίνακας 43 δείχνει ότι από το σύνολο των 20 μαθητών που απάντησαν σωστά οι 18 

είχαν και καλή αναγνωστική κατανόηση. Ειδικότερα:  

 από τους 3 μαθητές με αδυναμία κατανόησης όλοι απάντησαν λάθος· 

 από τους 32 μαθητές με μέτρια κατανόηση μόνο 2 (ποσοστό 6,3%) απάντησαν 

σωστά στο έργο, ενώ  

 από τους 70 μαθητές με καλή κατανόηση το 25,7% απάντησε επιτυχημένα. Το 

ποσοστό αυτό είναι μικρό σε σχέση με το ποσοστό των λανθασμένων απαντήσεων 

(74,3%), ωστόσο δεν αναιρεί την εξάρτηση της αναγνωστικής κατανόησης με το Κ8 

έργο και αιτιολογείται από τη γενικότερη αποτυχία των μαθητών στο έργο με 

ποσοστό 81%. 

 

Αναγνωστική_κατανόηση * Κ8 

 

Κ8 

Σωστό Λάθος Σύνολο 

Αναγνωστικ

ή  

κατανόηση 

Αδυναμία 

κατανόησης 

Συχνότητα 0 3 3 

% με Αναγνωστική 

κατανόηση 
0,0% 100,0% 100,0% 

Μέτρια 

κατανόηση 

Συχνότητα 2 30 32 

% με Αναγνωστική 

κατανόηση 
6,3% 93,8% 100,0% 

Καλή 

κατανόηση 

Συχνότητα 18 52 70 

% με Αναγνωστική 

κατανόηση 
25,7% 74,3% 100,0% 

Σύνολο Συχνότητα 20 85 105 
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% με Αναγνωστική 

κατανόηση 
19,0% 81,0% 100,0% 

Πίνακας 43: Συνάφεια αναγνωστικής κατανόησης και Κ8 έργου 

 

Αφού έγινε Χ2-έλεγχος ανεξαρτησίας με τις υποθέσεις 

Η0: Η αναγνωστική κατανόηση και το Κ8 έργο είναι ανεξάρτητα (δεν έχουν στατιστικά 

σημαντική διαφορά) και 

Η1: Η αναγνωστική κατανόηση και το Κ8 έργο είναι εξαρτημένα (έχουν στατιστικά 

σημαντική διαφορά),  

διαπιστώθηκε ότι έχουμε επαρκή στοιχεία για να απορρίψουμε την αρχική υπόθεση Η0 

(sig=0,049<0,05). Συνεπώς, η αναγνωστική κατανόηση και το Κ8 έργο έχουν 

στατιστικά σημαντική διαφορά, άρα είναι εξαρτημένα. Δεν ισχύει ωστόσο το ίδιο για τη 

ζωντάνια των νοερών εικόνων και το Κ8 έργο (sig=0,255>0,05). 

Από τους παραπάνω ελέγχους ανεξαρτησίας φάνηκε ότι η αναγνωστική κατανόηση 

είχε  στατιστικά σημαντική συνάφεια με όλα σχεδόν τα μαθηματικά έργα (6 στα 8), 

εκτός από τα έργα Κ6 και Κ7. Αυτό πρακτικά  σημαίνει ότι οι επιδόσεις των μαθητών 

στην αναγνωστική κατανόηση επηρέασαν τις επιδόσεις τους στα κλάσματα. Φάνηκε 

δηλαδή ότι οι μαθητές με καλή αναγνωστική κατανόηση επεξεργάστηκαν καλύτερα τα 

έργα με κλάσματα και έδωσαν επιτυχημένες αναπαραστάσεις, ενώ οι μαθητές με 

αδυναμία κατανόησης και μέτρια κατανόηση δυσκολεύτηκαν να επεξεργαστούν τις 

έννοιες που περιείχαν και να δώσουν πετυχημένη λύση. Χαρακτηριστικές έννοιες των 

έργων ήταν η “κλασματική μονάδα”, τα “ισοδύναμα κλάσματα”, το “αρχικό ίσο όλο”, το 

“μέρος του μέρους” κλπ. Το συμπέρασμα αυτό, επιβεβαιώνοντας το γενικό εύρημα ότι η 

αναγνωστική κατανόηση επηρεάζει την ικανότητα αναπαράστασης κλασμάτων, τονίζει 

τη σημασία της γλωσσικής ικανότητας στην κατάκτηση μαθηματικών εννοιών και 

όρων που σχετίζονται με τα κλάσματα.  

Μία πιθανή εξήγηση για το ότι η αναγνωστική κατανόηση δεν επηρέασε τις επιδόσεις 

των μαθητών στα έργα Κ6 και Κ7 είναι ότι αυτά αφορούσαν την επεξεργασία 

συγκεκριμένων κλασματικών ποσοτήτων - το Κ6 τη σύγκριση κλασμάτων με σημείο 

αναφοράς το ½ και το Κ7 την εύρεση του ¼ ενός συνόλου αντικειμένων – και οι 

μαθητές φαίνεται ότι δε χρειάστηκε να καταφύγουν στη γλωσσική αποκωδικοποίηση 

για τη λύση τους. Άλλωστε τα κλάσματα ½ και ¼ αποτελούν σημεία αναφοράς και 

κλασματικές ποσότητες γνωστές στους μαθητές ακόμα και από την εμπειρία, και έτσι 

είναι εύκολο να τις αναπαραστήσουν, όταν αυτό τους ζητείται.  

Ενδιαφέρον ήταν και το εύρημα ότι η ζωντάνια νοερών εικόνων παρουσίασε 

στατιστικά σημαντική συνάφεια με τα μαθηματικά έργα Κ3 και Κ7, ενώ στο γενικό 

έλεγχο ανεξαρτησίας φάνηκε ότι δεν επηρεάζει την ικανότητα αναπαράστασης 

κλασμάτων. Υπενθυμίζεται ότι το Κ3 έργο ζητούσε από τους μαθητές να δείξουν με μια 

εικόνα τα  4/5  δέκα ίσων κύκλων και το Κ7 έργο να δείξουν το ¼ ως μέρος ενός 

συνόλου ομοειδών αντικειμένων στο πλαίσιο ενός μαθηματικού προβλήματος.  
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Η συνάφεια της νοερής αναπαράστασης εικόνων με το Κ3 έργο μπορεί να εξηγηθεί από 

το ότι το κλάσμα 4/5 που καλούνταν οι μαθητές να αναπαραστήσουν ήταν το 

ισοδύναμο του 8/10 και απαιτούσε οι μαθητές πρώτα να φανταστούν το σύνολο των 

δέκα ομοειδών αντικειμένων, στη συνέχεια να βρουν πόσα δέκατα αντιστοιχούν στο 

ζητούμενο και μετά να τα μετατρέψουν σε πέμπτα. Επομένως το έργο προϋπέθετε ένα 

τριπλό επίπεδο νοερής αναπαράστασης του σχήματος πριν την εικονική του 

αναπαράσταση. Γι’ αυτό και παρουσιάστηκαν διαφορές στις αναπαραστάσεις, όπως 

άλλοι μαθητές να σκιάζουν 8 από τους 10 κύκλους, άλλοι τα 4/5 κάθε κύκλου και άλλοι 

να περνούν σε πιο αφηρημένη αναπαράσταση του 4/5.  

Τέλος, η συνάφεια της ζωντάνιας των εικόνων με το Κ7 έργο μπορεί να οφείλεται στο 

ότι οι μαθητές και πάλι έπρεπε να προβούν σε μετατροπές αριθμών και προφανώς η 

νοερή αναπαράσταση είναι ένα ισχυρό εργαλείο για αυτό. Είχαν δηλαδή να 

φανταστούν ένα σύνολο από ομοειδή αντικείμενα (20 μολύβια) και στη συνέχεια να 

«μεταφράσουν» σε ακέραιο το ¼ και σε κλάσμα το 15, για να αναπαραστήσουν 

εικονικά την απάντησή τους. 
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4. ΣΥΖΗΤΗΣΗ/ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
 

4.1 Ταξινόμηση και ερμηνεία των αποτελεσμάτων  

Από τα αποτελέσματα των τριών αξιολογήσεων, στις οποίες συμμετείχε το 

δείγμα της έρευνας, οι επιδόσεις των μαθητών στην αναγνωστική κατανόηση 

και τη ζωντάνια των νοερών εικόνων έδωσαν την πρώτη ομάδα 

συμπερασμάτων για την παρούσα μελέτη.  

Σύμφωνα με αυτά η συνολική βαθμολογία των μαθητών ήταν υψηλή τόσο στην 

αναγνωστική κατανόηση όσο και στη ζωντάνια των νοερών εικόνων και 

κυριάρχησαν τα επίπεδα της «Καλής κατανόησης» και της «Σαφούς εικόνας» 

αντίστοιχα. Και στις δύο αξιολογήσεις προκρίθηκε το τρίτο επίπεδο ικανότητας 

με υψηλά ποσοστά. Συγκριτικά, υψηλότερα ήταν τα ποσοστά στη ζωντάνια των 

νοερών εικόνων (72,4%) έναντι της αναγνωστικής κατανόησης (66,7%). 

Στοιχεία επίσης που ενίσχυσαν τα υψηλά σκορ και στις δύο ικανότητες είναι τα 

πολύ χαμηλά ποσοστά στις κατηγορίες «Ασαφής εικόνα» και «Αδυναμία 

κατανόησης», πράγμα που σημαίνει ότι οι μαθητές της πέμπτης τάξης δημοτικού 

του δείγματος διέθεταν φαντασία και πλούσιο αναπαραστατικό σύστημα για τις 

νοερές εικόνες που τους δόθηκαν, καθώς και υψηλό δείκτη αναγνωστικής 

κατανόησης. Ενδιαφέρον είναι ότι καλύτερες επιδόσεις στην αναγνωστική 

κατανόηση παρουσίασαν τα παιδιά της αστικής και ημιαστικής περιοχής, ενώ 

στη ζωντάνια των νοερών εικόνων τα παιδιά της επαρχίας. 

Η δεύτερη ομάδα αποτελεσμάτων προέκυψε από τη συνολική βαθμολογία των 

μαθητών στο τεστ αναπαράστασης κλασμάτων και από τις επιμέρους 

κατηγορίες επιτυχημένων και μη απαντήσεων στα μαθηματικά έργα με 

κλάσματα.  

Στην αξιολόγηση αυτή οι σωστές απαντήσεις ξεπερνούσαν τις λάθος σε 4 

μαθηματικά έργα (Κ1, Κ2, Κ3 και Κ5), ενώ οι λάθος ήταν περισσότερες στα 

υπόλοιπα (Κ4, Κ6, Κ7 και Κ8). Όσον αφορά δηλαδή τα έργα υπήρξε ισοζύγιο 

σωστών και λάθος απαντήσεων. Σε σχέση όμως με το σύνολο των απαντήσεων 

(8*105=840), οι σωστές ήταν ελαφρώς λιγότερες από τις λανθασμένες (413 

έναντι 427). Αυτό σημαίνει ότι οι μαθητές της έρευνας είχαν χαμηλότερες 

επιδόσεις στο τεστ των μαθηματικών απ’ ό,τι στα άλλα δύο τεστ της γλώσσας 

και της ψυχομετρίας. Το επίπεδο ικανότητας που κυριάρχησε εδώ ήταν της 

«Μέτριας αναπαράστασης» με ποσοστό 45,7% και ακολούθησε της «Αδυναμίας 

αναπαράστασης» με ποσοστό 28,6%. «Καλή αναπαράσταση» παρουσίασε μόνο 

το ¼ των μαθητών του δείγματος (ποσοστό 25,7%) και φάνηκε ότι στο τεστ 

των μαθηματικών οι επιδόσεις των μαθητών ήταν χαμηλότερες, ενώ υπήρξε 

καλύτερη κατανομή στα τρία επίπεδα σε σχέση με τις άλλες δύο αξιολογήσεις.  

Το συμπέρασμα επιβεβαιώνεται βιβλιογραφικά αν ληφθεί υπόψη ότι τα 
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κλάσματα είναι από τα πιο δύσκολα αντικείμενα των μαθηματικών και στη 

διδασκαλία και στη μάθηση (Charalambous & Pitta-Pantazi, 2007) και η 

δυσκολία οφείλεται στην πολυπλοκότητα των ερμηνειών και των 

αναπαραστάσεων τους. Επίσης, φάνηκε ότι οι μαθητές  έχουν έλλειψη 

δεξιοτήτων οπτικοποίησης και αδυναμία χρήσης αυτών των δεξιοτήτων, για να 

δημιουργήσουν και να διαχειριστούν τις διάφορες αναπαραστάσεις των 

κλασμάτων (Arcavi, 2003). Τέλος, φάνηκε ότι η αποτελεσματική χρήση των 

εικονικών αναπαραστάσεων για την επίλυση προβλημάτων δε λειτούργησε 

αυθόρμητα και οι μαθητές χρειάζονται καθοδήγηση στην επιλογή, το χειρισμό 

και την ερμηνεία των αναπαραστάσεων (Abrams, 2001). 

Μεταξύ των περιοχών σχολείων υψηλότερες επιδόσεις στα κλάσματα 

παρουσίασε η ημιαστική περιοχή, όπου το 36,6% του δείγματος είχε «Καλή 

αναπαράσταση». Η αστική περιοχή ακολούθησε με 27,6%, ενώ στο σχολείο της 

επαρχίας μόλις το 11,4% κατατάχθηκε στο τρίτο γνωστικό επίπεδο. 

Συσχετιστικές μετρήσεις έδειξαν ότι ο παράγοντας «περιοχή σχολείου» σε 

αντίθεση με το «φύλο» επηρέασε την ικανότητα αναπαράστασης κλασμάτων, 

αφού οι δύο μεταβλητές φάνηκαν να έχουν στατιστικά σημαντική διαφορά και 

άρα να είναι εξαρτημένες. Συνεπώς, για ακόμα μια φορά προκύπτει το 

συμπέρασμα ότι η διδασκαλία παίζει σημαντικό ρόλο στην κατανόηση και τη 

μάθηση των κλασμάτων και ο δάσκαλος καθοριστικό ρόλο για τις επιδόσεις των 

μαθητών, ο οποίος οφείλει να στοχεύει στην κατανόηση και τη φαντασία και να 

εισάγει ποικίλες αναπαραστάσεις στο μάθημά του. 

Αναφορικά με τις επιμέρους κατηγορίες επιτυχημένων και μη απαντήσεων στα 

μαθηματικά έργα που δόθηκαν για επεξεργασία, τα συμπεράσματα δίνονται 

παρακάτω, καθώς αποτελούν την απάντηση στο τρίτο ερευνητικό ερώτημα  για 

το τι είδους και τι εύρους αναπαραστάσεις χρησιμοποιούν οι μαθητές πέμπτης 

τάξης δημοτικού ανάλογα με το επίπεδό τους στην αναγνωστική κατανόηση και 

τη δυνατότητά τους να φανταστούν ζωντανές εικόνες με το μυαλό. 

Τέλος, την τρίτη ομάδα αποτελεσμάτων έδωσαν η σύγκριση ανάμεσα στις τρεις 

επιδόσεις και η συσχέτιση ανάμεσα στις αντίστοιχες ικανότητες. Τα 

αποτελέσματα αυτά απάντησαν στα δύο πρώτα ερευνητικά ερωτήματα, 1) αν 

δηλαδή η ικανότητα αναγνωστικής κατανόησης και η ζωντάνια νοερών εικόνων 

σχετίζονται με την ικανότητα αναπαράστασης κλασμάτων και, αν ναι, με ποιον 

τρόπο και σε ποιο βαθμό και 2) ποια αντιστοιχία υπάρχει ανάμεσα στα επίπεδα 

αναγνωστικής κατανόησης, στο βαθμό δημιουργίας ζωντανών νοερών εικόνων 

και στις μορφές εικονικής αναπαράστασης κλασμάτων.  

4.2 Απάντηση στα ερευνητικά ερωτήματα 

Αρχικά, το πρώτο ερευνητικό ερώτημα το απαντούν τρεις συσχετίσεις, δύο 

βασικές και μία παράπλευρη. Για την παράπλευρη φάνηκε ότι η ικανότητα 
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αναγνωστικής κατανόησης και ζωντάνιας νοερών εικόνων δεν έχουν μεταξύ 

τους σχέση (συντελεστής συσχέτισης = 0,070) και δεν αποδεικνύεται 

στατιστικά σημαντική συνάφεια ανάμεσά τους. Αντίθετα για τη συσχέτιση των 

μεταβλητών πρόβλεψης με τη μεταβλητή κριτηρίου φάνηκε α) ότι η ικανότητα 

αναγνωστικής κατανόησης και αναπαράστασης κλασμάτων έχουν μεταξύ τους 

θετική σχέση (συντελεστής συσχέτισης = 0,543) και η σχέση αυτή αξιολογείται 

μετρίου βαθμού και γ) ότι η ικανότητα αναπαράστασης ζωντανών νοερών 

εικόνων και αναπαράστασης κλασμάτων συνδέονται μεταξύ τους πάλι με θετική 

σχέση (συντελεστής συσχέτισης = 0,275), αλλά η σχέση αυτή αξιολογείται από 

μηδενική έως μικρού βαθμού. Οι παραπάνω σχέσεις αποτελούν ισχυρό 

επιχείρημα για το ερευνητικό ενδιαφέρον που παρουσιάζει η γλώσσα ως γενικός 

γνωστικός παράγοντας στη μάθηση των μαθηματικών και απασχολεί πλήθος 

ερευνών (Seethaler et al., 2011· Jordan et al., 2013· Vukovic et al., 2014· Hansen, 

Jordan & Rodrigues, 2015· Hansen et al., 2015· Jordan et al., 2016). 

Για το δεύτερο ερευνητικό ερώτημα, από τη συσχέτιση των ικανοτήτων ανά δύο 

βρέθηκε ότι η αναγνωστική κατανόηση και η ζωντάνια εικόνων δεν έχουν 

στατιστικά σημαντική διαφορά, όπως και η ζωντάνια νοερών εικόνων και η 

αναπαράσταση κλασμάτων, πρόκειται δηλαδή για ανεξάρτητες μεταξύ τους 

μεταβλητές. Το εύρημα για την πρώτη συσχέτιση είναι αντίθετο με την έρευνα 

που έχει διακρίνει τη ζωντανή νοερή απεικόνιση ως έναν σημαντικό παράγοντα 

στην ουσιαστική αλληλεπίδραση αναγνώστη-κειμένου, καθώς και με τους Long, 

Winograd και Bridge (1989) που περιγράφουν την απεικόνιση ως «μέρος της 

αναγνωστικής εμπειρίας που συμβαίνει φυσικά».  

Αντίθετα για την αναγνωστική κατανόηση και την αναπαράσταση κλασμάτων 

βρέθηκε ότι έχουν στατιστικά σημαντική διαφορά και άρα είναι εξαρτημένες 

μεταβλητές. Συνεπώς, αποδεικνύεται ότι η αναγνωστική κατανόηση μπορεί να 

αποτελέσει προβλεπτικό παράγοντα για την αναπαράσταση κλασμάτων, ενώ η 

ζωντάνια νοερών εικόνων δεν μπορεί. Το εύρημα αυτό συμφωνεί  με τις Hansen 

et al. (2015) που υποστήριξαν ότι η γλώσσα μαζί με άλλους παράγοντες 

προβλέπει την αναπτυξιακή πορεία συμμετοχής των μαθητών στη μαθηματική 

τάξη όσον αφορά τις κλασματικές έννοιες, ενώ δε συμμετέχει στην τροχιά 

απόκτησης των διαδικασιών με κλάσματα. Επίσης, κατά τους Seethaler et al. 

(2011) η γλώσσα καταγράφηκε ως κρίσιμος παράγοντας για την κατανόηση 

των μαθηματικών όρων που σχετίζονται με τα κλάσματα (π.χ. «αριθμητής», 

«παρονομαστής», «ισοδυναμία») κατά τη διάρκεια της διδασκαλίας και κατά την 

επίλυση λεκτικών προβλημάτων, πράγμα που επιβεβαιώθηκε από την ειδική 

συνάφεια της αναγνωστικής κατανόησης με τα μαθηματικά έργα Κ1, Κ2, Κ3, Κ4, 

Κ5 και Κ8, που προϋπέθεταν την επεξεργασία τέτοιων όρων. 

Τέλος, περνώντας στο τρίτο ερευνητικό ερώτημα, καταρχήν πρέπει να 

επισημανθεί ότι:  
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1) συνάφεια με την αναγνωστική κατανόηση παρουσίασαν τα μαθηματικά έργα 

Κ1 (Εύρεση των 10/5 και αιτιολόγηση της απάντησης με ένα σχέδιο), Κ2 

(Δείξε με ένα σχέδιο το κλάσμα 3/4. Μπορείς να το αναπαραστήσεις και με 

άλλους τρόπους;), Κ3 (Εύρεση των 4/5 δέκα ίσων κύκλων), Κ4 

(Αναπαράσταση διαφορετικού αρχικού ίσου όλου), Κ5 (Αναπαράσταση 

ισοδύναμων κλασμάτων) και Κ8 (Εύρεση των 2/3 των ¾ και αναπαράσταση 

λύσης προβλήματος) (6 στα 8 έργα)· 

2) συνάφεια με τη ζωντάνια νοερών εικόνων παρουσίασαν μόνο τα μαθηματικά 

έργα Κ3 (Εύρεση των 4/5 δέκα ίσων κύκλων) και Κ7(Μαζί, η Θοδώρα κι ο 

Δημήτρης έχουν είκοσι μολύβια. Η Θοδώρα λέει ότι  1/4  των μολυβιών είναι 

δικό της. Ο Δημήτρης λέει ότι 15 μολύβια είναι δικά του. Εξήγησε πώς μπορεί 

να έχουν και οι δύο δίκιο. Χρησιμοποίησε για την απάντησή σου 

εικόνες/σχέδια και λέξεις.) (2 στα 8 έργα), ενώ 

3) τα μαθηματικά έργα Κ6 (Εύρεση κλάσματος κοντά σε αξία στο ½ και 

αιτιολόγηση της απάντησης με ένα σχέδιο) και Κ7 (Εύρεση του ¼ του 20 και 

σχέδιο λύσης προβλήματος) δεν παρουσίασαν συνάφεια με την αναγνωστική 

κατανόηση (2 στα 8 έργα) και σχεδόν όλα τα μαθηματικά έργα - εκτός από τα 

Κ3 και Κ7 - δεν παρουσίασαν συνάφεια με τη ζωντάνια νοερών εικόνων (6 

στα 8 έργα). 

Έτσι, ως προς το είδος και το εύρος των αναπαραστάσεων που χρησιμοποιούν 

οι μαθητές πέμπτης τάξης δημοτικού ανάλογα με το επίπεδό τους στην 

αναγνωστική κατανόηση και τη ζωντάνια νοερών εικόνων, το γενικό 

συμπέρασμα που προέκυψε είναι ότι όσο υψηλότερο το επίπεδο ικανότητας 

στην αναγνωστική κατανόηση και τη ζωντάνια νοερών εικόνων, τόσο καλύτερο 

το είδος και μεγαλύτερο το εύρος των χρησιμοποιούμενων αναπαραστάσεων 

από τους μαθητές. Συγκεκριμένα, στην αναπαράσταση του κλάσματος ¾, 

μαθητές με καλή αναγνωστική κατανόηση και σαφή νοερή εικόνα σχεδίασαν 

ακριβή γεωμετρικά σχήματα και κάποιοι απ’ αυτούς αναπαράστησαν 

ποικιλοτρόπως το κλάσμα με σύνολο διακριτών αντικειμένων και με ισοδύναμα 

κλάσματα. Αντίθετα, οι μαθητές με μέτρια και κάτω κατανόηση και νοερή εικόνα 

είχαν δυσκολία να σχεδιάσουν καλά το κλάσμα και αρκούνταν στο σχέδιο πίτας.  

Επίσης, μαθητές με υψηλές επιδόσεις στις δύο αξιολογήσεις πρόβλεψης 

αξιοποιούσαν στις απαντήσεις τους και άλλα είδη αναπαραστάσεων για τους 

ρητούς αριθμούς, όπως γραπτά σύμβολα και γραπτή γλώσσα. Μ’ αυτόν τον 

τρόπο ολοκλήρωναν την απάντησή τους ή διατύπωναν τον τρόπο που 

σκέφτηκαν για την επεξεργασία του μαθηματικού έργου. Μαθητές από την άλλη 

με μέτριες και χαμηλές επιδόσεις στην αναγνωστική κατανόηση και τη ζωντάνια 

νοερών εικόνων, συχνά κατέφευγαν στη διαδικασία, υποδηλώνοντας την 

απουσία κατανόησης και την αναζήτηση μηχανικής λύσης για την προσπέλαση 

του έργου. 
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Όσον αφορά την αριθμογραμμή, η χρήση της ήταν σπάνια και εμφανίστηκε στο 

έργο σύγκρισης κλασμάτων για την εύρεση του κοντινότερου σε αξία κλάσματος 

στο ½. Βασική αιτία του φαινομένου είναι ότι η αριθμογραμμή δεν διδάσκεται 

στο σχολείο και έτσι χωρίς διδασκαλία είναι αδύνατον να χρησιμοποιηθεί 

αυτοβούλως από τους μαθητές. Υποθέτουμε ότι οι μαθητές που τη 

χρησιμοποίησαν, τη διδάχτηκαν από κάπου. Έτσι, ο μαθητής με υψηλή 

αναγνωστική κατανόηση και ζωντάνια νοερών εικόνων έκανε επιτυχημένη 

χρήση της, αντίθετα ο μαθητής με χαμηλές επιδόσεις στις παραπάνω ικανότητες 

λειτούργησε με τη λογική των ακεραίων και τοποθέτησε τα κλάσματα πάνω 

στην αριθμογραμμή με τη σειρά του μεγέθους του αριθμητή ή του παρονομαστή 

τους, όπως αναφέρεται στη βιβλιογραφία (Petit, Laird, Marsden, & Ebby, 2010). 

4.3 Νέα ερευνητικά στοιχεία 

Τα νέα στοιχεία που προέκυψαν από την παρούσα έρευνα είναι:  

 Η απουσία σχέσης και η έλλειψη συνάφειας ανάμεσα στην αναγνωστική 

κατανόηση και τη ζωντάνια νοερών εικόνων: Το εύρημα έρχεται σε αντίθεση 

με ποικίλες έρευνες (Gambrell  &  Bales,  1986· Oakhill  &  Patel,  1991· 

Bourduin,  Bourduin  &  Manley,  1993· Gambrell  &  Jawitz,  1993· Rose, Parks, 

Androes & McMahon, 2000· Jenkins,  2009·  Kocaarslan,  2016), όπου η 

ζωντάνια νοερών εικόνων αναγνωρίστηκε ως σημαντικός προβλεπτικός 

παράγοντας για την ικανότητα στην αναγνωστική κατανόηση. 

 

 Η θετική σχέση μετρίου βαθμού ανάμεσα στην αναγνωστική κατανόηση και 

την αναπαράσταση κλασμάτων: Η παρούσα έρευνα μέτρησε την 

αναγνωστική κατανόηση – εκεί που άλλες έρευνες μέτρησαν το δεκτικό 

λεξιλόγιο (Jordan et al., 2016), την αναγνωστική ευχέρεια (Hansen et al., 

2015),  την ακουστική κατανόηση, το εκφραστικό λεξιλόγιο και  τη 

μορφολογία (Seethaler et al., 2011) - και την αναπαράσταση κλασμάτων – 

εκεί που άλλες έρευνες μέτρησαν έννοιες και διαδικασίες στα κλάσματα 

(Siegler et al., 2011· Jordan et al., 2013· Hansen et al., 2015). 

 

 Η θετική σχέση μηδενικού έως μικρού βαθμού ανάμεσα στη ζωντάνια νοερών 

εικόνων και την αναπαράσταση κλασμάτων: Η παρούσα έρευνα συσχέτισε 

μια νέα (ψυχομετρική) ικανότητα με μια μαθηματική ικανότητα. 

 

 Η έλλειψη συνάφειας ανάμεσα στη ζωντάνια νοερών εικόνων και την 

αναπαράσταση κλασμάτων: Ως επέκταση του παραπάνω νέου ευρήματος 

διερευνήθηκε η συνάφεια ανάμεσα στην ίδια ψυχομετρική ικανότητα και τη 

μαθηματική ικανότητα. 
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4.4 Περιορισμοί της έρευνας 

Τα στοιχεία που αποτελούν περιορισμούς της έρευνας και χρειάζεται να 

επισημανθούν και να ληφθούν υπόψη κατά τη μελέτη των συμπερασμάτων της 

αφορούν α) τον τρόπο εξέτασης των μαθητών, β) το εργαλείο μέτρησης στα 

κλάσματα και γ) την αντιπροσωπευτικότητα του δείγματος.  

Αρχικά, η στιγμιαία εξέταση των μαθητών στα τρία τεστ αξιολόγησης ενείχε 

κινδύνους για την αντικειμενική βαθμολόγησή τους, που μπορεί να σχετίζονται 

με τον τόπο, το χρόνο αλλά και την ψυχολογική κατάσταση των μαθητών κατά 

τη διάρκεια της εξέτασης. Είναι γνωστό στην πρακτική αξιολόγησης ότι η 

μακροπρόθεσμη εξέταση που περιλαμβάνει το διαγνωστικό, διαμορφωτικό και 

τελικό στάδιο προσφέρει ασφαλέστερα και αντικειμενικότερα στοιχεία για το 

μαθησιακό επίπεδο ενός μαθητή σε ένα γνωστικό αντικείμενο.  

Όσον αφορά το εργαλείο μέτρησης της ικανότητας αναπαράστασης στα 

κλάσματα, όπως αναφέρθηκε στη μεθοδολογία, η κατασκευή του βασίστηκε στα 

κριτήρια αξιολόγησης των μαθηματικών στις ΗΠΑ (NAEP, 1990-2007 Math 

Assessments) και στα τεστ του διαγωνισμού των Μαθηματικών της Φύσης και 

της Ζωής του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας στη Φλώρινα. Και οι δύο 

πηγές αναφέρονται σε διαφορετικό μαθητικό δυναμικό, η NAEP σε αμερικανούς 

και η ΜαΦυΖω σε επίλεκτους μαθητές. Έτσι, μπορούμε εύκολα να εικάσουμε ότι 

οι επιδόσεις των μαθητών της έρευνας θα μπορούσαν να είναι διαφορετικές αν 

εξετάζονταν με κάποιο άλλο εργαλείο και κυρίως σε μαθηματικά έργα 

αντίστοιχα με αυτά που διδάσκονται στο σχολείο και περιέχονται στα σχολικά 

βιβλία της τάξης τους.  

Τέλος, σε σχέση με την αντιπροσωπευτικότητα του δείγματος, παρότι οι 

συμμετέχοντες μαθητές προήρθαν από 6 τμήματα σχολείων αστικής, ημιαστικής 

και επαρχιακής περιοχής, δεν μπορεί να υποστηριχτεί ότι αυτή εξασφαλίστηκε 

σε πολύ μεγάλο βαθμό. Το κριτήριο που προτάχθηκε για την επιλογή των 

συμμετεχόντων μαθητών ειπώθηκε ήδη ότι ήταν η προσβασιμότητα στα 

σχολεία και η απρόσκοπτη διεξαγωγή της έρευνας και όχι η 

αντιπροσωπευτικότητα έναντι του συνολικού μαθητικού πληθυσμού που φοιτά 

στην Ε’ τάξη δημοτικού. 

4.5 Σύνοψη των συμπερασμάτων 

Συνοψίζοντας τα συμπεράσματα της έρευνας, η πρώτη διαπίστωση είναι ότι στα 

μαθηματικά και συγκεκριμένα στην αναπαράσταση κλασμάτων οι μαθητές 

κατανέμονται και στα τρία γνωστικά επίπεδα, με το πρώτο επίπεδο «Αδυναμία 

αναπαράστασης» να συγκεντρώνει σημαντικό αριθμό (30 μαθητές, ποσοστό 

28,6%). Αντίθετα, στην αναγνωστική κατανόηση και τη ζωντάνια των νοερών 

εικόνων το αντίστοιχα επίπεδα εμφανίζουν αμελητέο αριθμό μαθητών (3, 
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ποσοστό 2,9%, και 2, ποσοστό 1,9%) και υψηλό ποσοστό μαθητών – πάνω από 

τα 2/3 του δείγματος -  συσσωρεύεται στο τρίτο γνωστικό επίπεδο, «Καλή 

κατανόηση» και «Σαφή εικόνα». Η δεύτερη διαπίστωση είναι ότι η γλώσσα και 

τα μαθηματικά ως γνωστικά αντικείμενα σχετίζονται σε βαθμό που να 

αιτιολογείται το ειδικό ενδιαφέρον των ερευνητών για τη σχέση των δύο 

συστημάτων στη μάθηση των μαθηματικών, σε αντίθεση με τη ζωντάνια νοερών 

εικόνων και τα μαθηματικά. Η τρίτη διαπίστωση είναι ότι η γλώσσα και τα 

μαθηματικά ως δομικά συστήματα έχουν συνάφεια με τρόπο που το ένα 

σύστημα να προβλέπει και να υποστηρίζει το άλλο στην αναπτυξιακή και 

μαθησιακή πορεία του μαθητή. Τέλος, για το είδος κι το εύρος των 

αναπαραστάσεων διαπιστώθηκε ότι οι μαθητές με υψηλή αναγνωστική 

κατανόηση - και σε κάποια έργα με μεγάλη ζωντάνια νοερών εικόνων – 

σχεδιάζουν με μεγαλύτερο βαθμό επιτυχίας τα κλάσματα, διατηρούν το αρχικό 

ίσο όλο και διαθέτουν μεγαλύτερη ποικιλία αναπαραστάσεων (με γεωμετρικά 

σχήματα, σύνολα διακριτών αντικειμένων, ισοδύναμα κλάσματα). Επίσης, 

εμπλουτίζουν τις απαντήσεις τους με λόγια και πράξεις για πιο ολοκληρωμένη 

και αιτιολογημένη επίλυση έργου. Αναφορικά με την αριθμογραμμή 

διαπιστώθηκε η περιορισμένη χρήση της ως μοντέλο αναπαράστασης των 

κλασμάτων και η δυσκολία στη σωστή χρήση της, επειδή, όπως προαναφέρθηκε, 

δε διδάσκεται συστηματικά στο σχολείο. 

4.6 Προτάσεις για τη διδασκαλία 

Με βάση τα συμπεράσματα που βγήκαν από την έρευνα, μία πρόταση για τη 

διδασκαλία είναι να διερευνάται συστηματικά από τα πρώτα σχολικά χρόνια η 

επίδοση των μαθητών στη γλώσσα (ειδικότερα στην αναγνωστική κατανόηση) 

και να υποστηρίζεται η μάθησή της, μιας και αναγνωρίζεται ως προβλεπτικός 

παράγοντας για την επίδοση των μαθητών στα μαθηματικά, πρώτα στους 

ακέραιους και μετά στους ρητούς αριθμούς. Μακροπρόθεσμα η πρόβλεψη αυτή 

πιθανόν μπορεί να υποστηρίξει την επίδοση των μαθητών και στα μαθηματικά 

της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, καθώς κατά τους Seigler et al. (2012) “οι 

επιδόσεις των μαθητών στα κλάσματα προβλέπουν τα μαθηματικά τους 

επιτεύγματα στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, πέρα και πάνω από τη 

συνεισφορά της αριθμητικής γνώσης των ακεραίων, του λεκτικού και μη 

λεκτικού δείκτη νοημοσύνης, της εργαζόμενης μνήμης και της εκπαίδευσης της 

οικογένειας και του εισοδήματός της”.  

Επίσης, μία άλλη πρόταση είναι να δοθεί έμφαση στην αναπαράσταση 

κλασμάτων, που σύμφωνα με τη βιβλιογραφία υποστηρίζουν τις έννοιες των 

ρητών αριθμών και οικοδομούν την κατανόησή τους, πέρα από διαδικασίες και 

πράξεις (Cramer, Post, & delMas, 2002· Hudson Hawkins, 2008· Nishida, 2008· 

Lemonidis, Iliadou, 2016). Ακόμα, να δοθεί μεγαλύτερη καθοδήγηση στην 

επιλογή, το χειρισμό και την ερμηνεία των αναπαραστάσεων, καθώς η 

αποτελεσματική χρήση των εικονικών αναπαραστάσεων για την επίλυση 
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προβλημάτων δε λειτουργεί αυθόρμητα στους μαθητές (Abrams, 2001). Αυτό 

φαίνεται και από τη συχνή χρήση της αναπαράστασης ενός κλάσματος με πίτα, 

που διδάσκεται κατά κόρον στην τάξη. Εδώ εντάσσεται και η ανάγκη εισαγωγής 

της αριθμογραμμής στη διδασκαλία των κλασμάτων, που αποτελεί ισχυρό 

εργαλείο απόκτησης της αίσθησης του αριθμού (Κολέζα, 2009) και “εργαλείο 

ανώτερο κάθε επαίνου” κατά τον Freudenthal (1983, σε Κολέζα 2009). 

4.7 Προτάσεις για μελλοντικές έρευνες 

Στο πλαίσιο των προτάσεων για μελλοντικές έρευνες χρήσιμη θα ήταν μια 

μακροπρόθεσμη έρευνα που να μελετά τη συσχέτιση των δύο συναφών 

μεταβλητών σε βάθος χρόνου είτε στο χρονικό ορίζοντα μιας τάξης είτε καθ’ όλη 

τη διάρκεια της διδασκαλίας των κλασμάτων στο δημοτικό. Σε μια τέτοια 

έρευνα θα μπορούσαν να ληφθούν υπόψη νέοι παράγοντες, όπως η ηλικία, το 

σχολείο, η περιοχή και άλλα δημογραφικά και κοινωνικά χαρακτηριστικά του 

δείγματος. Επίσης, το στοιχείο που θα μπορούσε να διαφοροποιηθεί σε μια νέα 

έρευνα είναι το τεστ μαθηματικών στα κλάσματα. Θα μπορούσε δηλαδή το νέο 

εργαλείο να εστιάζει περισσότερο στις έννοιες ή στις διαδικασίες ή να συμπλέκει 

και τα δυο. Τέλος, σε μια νέα έρευνα θα είχε ενδιαφέρον το δείγμα να είναι 

μαθητές με επίμονες αδυναμίες στα κλάσματα, ώστε να προσδιοριστούν τα 

χαρακτηριστικά τους στη μάθηση των κλασμάτων με παράγοντα πρόβλεψης τη 

γλώσσα.  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1: Τεστ αξιολόγησης 
 

 

ΤΕΣΤ ΑΝΑΓΝΩΣΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗΣ 
 

Όνομα: ..................................................   Μητρική Γλώσσα: ........................................................ .... 
Σχολείο: .................................................................................................................... .................................. 
 
ΑΣΚΗΣΗ 9 

 

Να διαβάσεις προσεκτικά τις παρακάτω ομάδες προτάσεων και να βρεις αυτές 
που έχουν ίδια σημασία. Ας κάνουμε μαζί ένα παράδειγμα. 
1. Η δασκάλα μοίρασε τα βιβλία. 
2. Η δασκάλα διόρθωσε τα βιβλία. 
3. Τα βιβλία μοιράστηκαν από τη δασκάλα. 
4. Τα βιβλία είναι καινούρια. 
5. Η δασκάλα είναι αυστηρή. 

 

1. Τα σκυλιά είναι πανέξυπνα. 
2. Ο σκύλος τους γάβγισε. 
3. Ο σκύλος τους έσωσε. 
4. Ο σκύλος είναι ο καλύτερος φίλος του ανθρώπου. 
5. Ο σκύλος είναι ο σωτήρας τους. 
 

1. Το δημοτικό συμβούλιο συνεδρίασε για την κατασκευή πάρκων. 
2. Το δημοτικό συμβούλιο αποφάσισε την κατασκευή ενός νέου πάρκου. 
3. Δε θα κατασκευαστεί νέο πάρκο στη γειτονιά μας. 
4. Η κατασκευή ενός νέου πάρκου απαιτεί υψηλή χρηματοδότηση. 
5. Η κατασκευή ενός νέου πάρκου αποφασίστηκε από το δημοτικό συμβούλιο. 
 

1. Τα αγόρια και τα κορίτσια χορεύουν φορώντας παραδοσιακές στολές. 
2. Τα αγόρια της τάξης μας χορεύουν παραδοσιακούς χορούς. 
3. Τα αγόρια της τάξης μας χόρευαν για δύο ώρες. 
4. Τα αγόρια της τάξης μας είναι χορευτές παραδοσιακών χορών. 
5. Τα αγόρια και τα κορίτσια πήγαν στον ετήσιο παραδοσιακό χορό του 

σχολείου. 
 

1. Οι οικολόγοι δήλωσαν την ικανοποίησή τους για την προτεινόμενη διαχείριση 
των απορριμμάτων. 

2. Οι οικολόγοι δεν ικανοποιήθηκαν από την προτεινόμενη διαχείριση των 
απορριμμάτων. 

3. Οι οικολόγοι πρότειναν να διαχειρίζονται οι ίδιοι τα απορρίμματα με 
ικανοποιητικό τρόπο. 

4. Οι οικολόγοι ενδιαφέρονται για την ορθολογική διαχείριση των 
απορριμμάτων. 

5. Οι οικολόγοι δεν ήταν ικανοποιημένοι από την προτεινόμενη διαχείριση των 
απορριμμάτων. 

                              συνέχεια πίσω  
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ΑΣΚΗΣΗ 10 

 

Κείμενο 1: Η εξερεύνηση 

 

Η Άννα, ο Αλέξης και ο αδερφός του, ο Βασίλης, αποφασίζουν να πάνε για 

εξερεύνηση στο διπλανό χωριό. Έχουν ακούσει από τους γονείς τους πως εκεί 

κρύβεται από τα παιδικά τους χρόνια ένας θησαυρός. Παίρνουν μαζί τους το 

σκύλο της Άννας, τον Νταρκ, για να τους βοηθήσει. Είναι ένα λαγωνικό με 

γυαλιστερό μαύρο τρίχωμα και λευκή μουσούδα. Λίγο πριν από το χωριό ο 

Νταρκ σκάβει και ανακαλύπτει ένα σεντούκι. Οι τρεις φίλοι χοροπηδούν από τη 

χαρά τους εδώ και εκεί. Το ανοίγουν και αντί για νομίσματα βρίσκουν αμέτρητα 

γράμματα. Διαβάζουν ένα από αυτά και διαπιστώνουν πως ήταν η 

αλληλογραφία των μητέρων τους από τότε που ήταν μικρές και δεν ζούσαν στο 

ίδιο μέρος. Αποφασίζουν να τα ξανακρύψουν. Άλλωστε ένας μεγάλος θησαυρός 

είναι πάντοτε καλά κρυμμένος!  

 

Ερωτήσεις κατανόησης 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 συνέχεια πίσω  

Α. Ποιοι φίλοι αποφάσισαν να βρουν το 
θησαυρό; 
1. Η Άννα και ο Βασίλης 

2. Η Άννα και ο Αλέξης 

3. Ο Αλέξης και ο αδερφός του 

4. Η Άννα, ο Βασίλης και ο Αλέξης 

Β. Τι σημαίνει «λαγωνικό»; 
1. Μαύρος σκύλος 

2. Κυνηγετικός σκύλος 

3. Κοντός σκύλος 

4. Παχύς σκύλος 

 

Γ. Πώς μοιάζει ο Νταρκ; 
1. Έχει μαύρο τρίχωμα και γυαλιστερά 

μάτια 

2. Έχει γυαλιστερό τρίχωμα και λευκή ουρά 

3. Έχει λευκό τρίχωμα και μαύρη μουσούδα 

4. Έχει μαύρο τρίχωμα και λευκή μουσούδα 

 
5. Από γλυπτά και ειδικές κατασκευές 

 

Δ. Από πού συμπεραίνεις τη χαρά των 
φίλων; 
1. Χοροπηδούν εδώ και εκεί 

2. Περπατούν εδώ και εκεί 

3. Χαμογελούν  

4. Αγκαλιάζουν τον Νταρκ 

 

Ε. Διάλεξε έναν κατάλληλο τίτλο για το 
κείμενο 
1. Ο κρυμμένος θησαυρός 

2. Οι πέντε φίλοι 

3. Τα χαρτονομίσματα 

4. Η ατυχία των φίλων 

 
 ΣΤ. Πώς χαρακτηρίζεις τους τρεις φίλους; 
1. Θυμωμένους  

2. Τίμιους 

3. Δειλούς  

4. Επιθετικούς 

 
 Ζ. Τι δεν ταιριάζει στο κείμενο; 
1. Ο σκύλος ήταν μαζί τους για να τους 

βοηθήσει 

2. Τα παιδιά είχαν ακούσει για έναν κρυμμένο 

θησαυρό 

3. Στο σεντούκι βρήκαν τα γράμματα του 

κάπταιν Χουκ 

4. Ένας θησαυρός είναι πάντοτε καλά 

κρυμμένος 
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Κείμενο 2: Η εκπαίδευση του Μεγάλου Αλεξάνδρου 

 

Ο δάσκαλος του Μεγάλου Αλεξάνδρου ήταν ο φιλόσοφος Αριστοτέλης. Του 

δίδαξε ρητορική και λογοτεχνία, ενώ παράλληλα εισήγαγε το Μέγα Αλέξανδρο 

στη φιλοσοφία, την ιατρική και τις επιστήμες. Ο Μέγας Αλέξανδρος ήταν 

θαυμαστής του Ομήρου και θιασώτης των συγγραμμάτων του. Έχει, μάλιστα, 

ειπωθεί ότι, όταν κοιμόταν, έβαζε την Ιλιάδα κάτω από το μαξιλάρι του! Ο 

Αριστοτέλης του δίδαξε πάνω από όλα να σέβεται τους συνανθρώπους του. Ο 

Μέγας Αλέξανδρος σεβόταν τόσο το δάσκαλό του, που έλεγε ότι στον πατέρα 

του όφειλε τη ζωή του, ενώ στο δάσκαλό του την ποιότητα της ζωής του. 

 

Ερωτήσεις κατανόησης 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    συνέχεια πίσω  

 

 

Α. Ποιον ποιητή θαύμαζε ο Μέγας 
Αλέξανδρος; 
1. Τον Αριστοτέλη 

2. Τον πατέρα του 

3. Το δάσκαλό του 

4. Τον Όμηρο 

Β. Τι σημαίνει «θιασώτης»; 
1. Αντίπαλος 

2. Θαυμαστής 

3. Φίλος  

4. Ηθοποιός 

 
Γ. Τι διδάχτηκε ο Μέγας Αλέξανδρος; 
1. Ρητορική και λογοτεχνία 

2. Μαθηματικά και γεωμετρία 

3. Λογοτεχνία και μαθηματικά 

4. Ρητορική και μαθηματικά 

 

Δ. Από πού συμπεραίνεις ότι ο Μέγας 
Αλέξανδρος αγαπούσε τα κείμενα του 
Ομήρου; 
1. Από το ότι κοιμόταν με την Ιλιάδα κάτω 

από το μαξιλάρι του 

2. Από το ότι διδάχτηκε λογοτεχνία 

3. Από το ότι είχε δάσκαλο τον Αριστοτέλη 

4. Από το ότι σεβόταν τους συνανθρώπους 

του 

 

Ε. Διάλεξε έναν κατάλληλο τίτλο για το 
κείμενο 
1. Η Ιλιάδα του Ομήρου 

2. Οι επιστήμες 

3. Ο Αριστοτέλης και ο Μέγας Αλέξανδρος 

4. Η ποιότητα ζωής 

 
 
ΣΤ. Πώς χαρακτηρίζεις το Μέγα Αλέξανδρο; 
1. Αχάριστο 

2. Φιλομαθή 

3. Αδιάφορο 

4. Καλομαθημένο 

 
 Ζ. Τι δεν ταιριάζει στο κείμενο; 
1. Ο δάσκαλος του Μεγάλου Αλεξάνδρου ήταν 

ο Αριστοτέλης 

2. Αγαπημένο σύγγραμμα του Μεγάλου 

Αλεξάνδρου ήταν η Ιλιάδα 

3. Ο μέγας Αλέξανδρος διδάχτηκε αστρονομία 

4. Ο Μέγας Αλέξανδρος σεβόταν τους 

συνανθρώπους του 
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Κείμενο 3: Ο πολιτισμός των Μάγια 

 

Ο πολιτισμός των Μάγια αποτέλεσε μια από τις σημαντικότερες εστίες 

πολιτισμού της Κεντρικής Αμερικής και άκμασε στο 300 και το 900 μ.Χ. Οι 

Μάγια, ενώ θεωρούνταν ότι είχαν αγροτική οικονομία, καθώς δεν 

επεξεργάστηκαν το σίδηρο ούτε κάποιο άλλο μέταλλο, θεμελίωσαν τον 

πολιτισμό τους πάνω σε μαθηματικές και αστρονομικές θεωρίες. Οι θεωρίες 

αυτές έγιναν πραγματικότητα με τα αρχιτεκτονικά τους επιτεύγματα. Κάθε ναός 

τους αντιπροσωπεύει ένα ημερολόγιο. Οι ειδικοί επιστήμονες που έχουν 

ασχοληθεί με τον πολιτισμό των Μάγια, όπως αρχιτέκτονες, ιστορικοί και 

αρχαιολόγοι, διαπίστωσαν πως η συνεχής επανάληψη κατασκευών ή γλυπτών 

σε ένα τμήμα δήλωνε έναν αριθμό ή ένα ιδιαίτερο μέρος του ημερολογίου. Το 

ημερολογιακό σύστημα των Μάγια θεωρείται το ακριβέστερο στον κόσμο. 

 

Ερωτήσεις κατανόησης 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                     ΤΕΛΟΣ 

ευχαριστώ για τη συμμετοχή σου 

 

 

Α. Ποιοι ειδικοί επιστήμονες ασχολήθηκαν 
με τον πολιτισμό των Μάγια; 
1. Φυσικοί, αρχιτέκτονες και αρχαιολόγοι 

2. Θεολόγοι, αστρολόγοι και αρχαιολόγοι 

3. Μαθηματικοί, φιλόλογοι και ιστορικοί 

4. Αρχιτέκτονες, ιστορικοί και αρχαιολόγοι 

Β. Τι σημαίνει «άκμασε»; 
1. Παράκμασε 

2. Ευδοκίμησε 

3. Κατηφόρισε 

4. Φτιάχτηκε 

 

Γ. Από τι αποτελείται ένα μέρος του 
ημερολογίου των Μάγια; 
1. Από χάρτινες κατασκευές 

2. Από σίδηρο και άλλα μέταλλα 

3. Από σελίδες του ημερολογίου 

4. Από γλυπτά και ειδικές κατασκευές 

 

Δ. Από πού συμπεραίνεις ότι οι Μάγια 
γνώριζαν καλά μαθηματικά και αστρονομία; 
1. Από τα αρχιτεκτονικά τους επιτεύγματα 

2. Από το ρολόι που έφτιαξαν 

3. Από τις αγροτικές εγκαταστάσεις τους 

4. Από το ότι ήταν αγροτικός πληθυσμός 

 

Ε. Διάλεξε έναν κατάλληλο τίτλο για το 
κείμενο 
1. Τα αγροτικά επιτεύγματα των Μάγια 

2. Τα σπίτια των Μάγια 

3. Το ημερολόγιο των Μάγια 

4. Οι αριθμοί των Μάγια 

 
 ΣΤ. Πώς χαρακτηρίζεις τους Μάγια; 
1. Εφευρετικούς 

2. Απολίτιστους 

3. Υπανάπτυκτους 

4. Πολεμοχαρείς 

 
 Ζ. Τι δεν ταιριάζει στο κείμενο; 
1. Ο ναός αποτελούσε το ημερολόγιο των 

Μάγια 

2. Πολλοί επιστήμονες ασχολήθηκαν με τον 

πολιτισμό των Μάγια 

3. Οι Μάγια ασχολούνταν μόνο με τη γεωργία 

4. Ο πολιτισμός των Μάγια άκμασε στην 

Κεντρική Αμερική 
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ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΜΕΤΡΗΣΗΣ 
ΤΗΣ ΖΩΝΤΑΝΙΑΣ ΤΩΝ ΝΟΕΡΩΝ ΟΠΤΙΚΩΝ ΕΙΚΟΝΩΝ 

 
 

Όνομα: ......................................... Σχολείο: ...........................................................................................  

 
 
Οδηγίες: Το ερωτηματολόγιο αυτό μετρά τη σαφήνεια και τη ζωντάνια της 

ικανότητά σας για νοερές οπτικές εικόνες. Θα σας ζητηθεί να δημιουργήσετε μια 

συγκεκριμένη εικόνα στο μυαλό σας και να αξιολογήσετε πόσο καθαρή και 

ζωντανή μπορείτε να "δείτε" αυτή την εικόνα με τα "μάτια" του μυαλού σας. 

 

Για παράδειγμα: Σκεφτείτε ένα κόκκινο φανάρι. Χρησιμοποιήστε την ακόλουθη 

κλίμακα για να περιγράψετε πόσο καθαρή και ζωντανή "βλέπετε" την εικόνα με 

το κόκκινο φανάρι.  

1 2 3 4 5 

Καθόλου εικόνα 
(μόνο ξέρω ότι 
σκέφτομαι το 
αντικείμενο) 

Ασαφής και 
όχι ξεκάθαρη 

εικόνα 

Μέτρια καθαρή 
και ζωντανή 

εικόνα 

Σαφής και 
λογικά ζωηρή 

εικόνα 

Απόλυτα σαφής 
και ζωντανή 

εικόνα σαν να τη  
βλέπω με την 

όραση 

 

Συνεχίστε παρακάτω με τον ίδιο τρόπο, γράφοντας τον αριθμό της κλίμακας που 

σας εκφράζει δίπλα σε κάθε εικόνα. 

 

Σκεφτείτε κάποιον συγγενή ή φίλο που βλέπετε συχνά, αλλά δεν είναι μαζί σας 

τώρα. Εξετάστε προσεκτικά την εικόνα που έρχεται στο μυαλό σας. Στη 

συνέχεια αξιολογήστε τα ακόλουθα στοιχεία: 

1 Το ακριβές περίγραμμα του προσώπου, το κεφάλι, τους ώμους, και το σώμα.  

2 Χαρακτηριστικές πόζες του κεφαλιού, στάσεις του σώματος κλπ.  

3 Την ακριβή κορμοστασιά, το μήκος του βήματος κλπ στο περπάτημα.  

4 Τα διαφορετικά χρώματα που φοράει σε ορισμένα γνωστά ρούχα.  

 

Φανταστείτε έναν ήλιο που ανατέλλει. Εξετάστε προσεκτικά την εικόνα που 

έρχεται στο μυαλό σας. Στη συνέχεια αξιολογήστε τα παρακάτω στοιχεία. 

5 Ο ήλιος ανατέλλει πάνω από τον ορίζοντα σε ένα θολό ουρανό.  

6 Ο ουρανός καθαρίζει και περιβάλλει τον ήλιο με μπλε χρώμα.  

7 Σύννεφα. Μια καταιγίδα ξεσπάει, με λάμψεις της αστραπής.  

8 Ένα ουράνιο τόξο εμφανίζεται.  
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Σκεφτείτε το μπροστά μέρος από ένα κατάστημα, στο οποίο πηγαίνετε συχνά. 

Σκεφτείτε την εικόνα που έρχεται στο μυαλό σας. Στη συνέχεια αξιολογήστε τα 

παρακάτω στοιχεία. 

9 
Τη συνολική εμφάνιση του καταστήματος από την αντίθετη πλευρά του 

δρόμου. 

 

10 
Μια βιτρίνα με χρώματα, σχήματα και τις λεπτομέρειες των επιμέρους 

αντικειμένων προς πώληση. 

 

11 
Είστε κοντά στην είσοδο. Το χρώμα, το σχήμα και τις λεπτομέρειες της 

πόρτας. 

 

12 
Μπαίνετε στο κατάστημα και πηγαίνετε στον πάγκο. Ο υπάλληλος σας 

εξυπηρετεί. Χρήματα αλλάζουν χέρια. 

 

 

Τέλος, σκεφτείτε το τοπίο μιας χώρας που περιλαμβάνει δέντρα, βουνά και μια 

λίμνη. Σκεφτείτε την εικόνα που έρχεται στο μυαλό σας. Στη συνέχεια 

αξιολογήστε τα παρακάτω στοιχεία. 

13 Το περίγραμμα του τοπίου  

14 Το χρώμα και το σχήμα των δέντρων.  

15 Το χρώμα και το σχήμα της λίμνης.  

16 
Ένας δυνατός άνεμος φυσά πάνω στα δέντρα και στη λίμνη, προκαλώντας 

κύματα. 

 

 

 

ΤΕΛΟΣ 

ευχαριστώ για τη συμμετοχή σου 

 

 



132 

 

ΤΕΣΤ ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ ΚΛΑΣΜΑΤΩΝ 
 

Όνομα: ......................................... Σχολείο: ...........................................................................................  

 

 

1. Η Ελένη έχει δύο ίδια στρογγυλά μήλα και κόβει κάθε μήλο σε πέμπτα. Πόσα 

πέμπτα μήλου έχει;   

     Α.  
2

5
          Β. 

2

1
          Γ. 

5

5
          Δ. 

10

5
 

     Αιτιολόγησε την απάντησή σου με μια εικόνα ή ένα σχέδιο. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Δείξε με ένα σχέδιο το κλάσμα 
3

4
. Μπορείς να το αναπαραστήσεις και με 

άλλους τρόπους;  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                              συνέχεια πίσω  
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3. Δείξε με μια εικόνα τα  
4

5
  δέκα ίσων κύκλων. 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Η Ειρήνη έχει μία πίτσα αγνώστου μεγέθους, από την οποία τρώει τα 
4

6
. Ο 

Σπύρος έχει μία πίτσα αγνώστου μεγέθους, από την οποία τρώει τα 
5

6
. Η 

Ειρήνη τρώει περισσότερη πίτσα από το Σπύρο. Μπορείς να εξηγήσεις με   μια 

εικόνα/ένα σχέδιο πώς είναι δυνατόν να συμβαίνει αυτό; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                 συνέχεια πίσω  
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5. Φτιάξε ένα σχέδιο που να δείχνει ότι το  
3

4
 είναι το ίδιο με το  

6

8
; Φτιάξε όσες 

περισσότερες αναπαραστάσεις μπορείς, για να δείξεις ότι τα δύο κλάσματα 

είναι ισοδύναμα. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Ποιο κλάσμα έχει αξία πιο κοντά στο 
1

2
;        

Α.  
5

8
          Β.  

1

6
          Γ.  

2

2
          Δ.  

1

5
 

    Δείξε την απάντησή σου με ένα σχέδιο.  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                              συνέχεια πίσω  
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7. Μαζί, η Θοδώρα κι ο Δημήτρης έχουν είκοσι μολύβια. Η Θοδώρα λέει ότι  

1

4
 των μολυβιών είναι δικό της. Ο Δημήτρης λέει ότι 15 μολύβια είναι δικά του. 

Εξήγησε πώς μπορεί να έχουν και οι δύο δίκιο. Χρησιμοποίησε για την 

απάντησή σου εικόνες/σχέδια και λέξεις. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Στο μαγαζί της γειτονιάς ένα τετράγωνο ταψί πίτα κοστίζει 12€. Από ένα 

ταψί, στο οποίο έμειναν τα 
3

4
 της πίτας, ο Χάρης αγόρασε τα 

2

3
 της πίτας. Ποιο 

κλάσμα της αρχικής πίτας αγόρασε ο Χάρης; Πόσα χρήματα πλήρωσε; 

Σχεδίασε ένα σχήμα για να δείξεις τη λύση. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                               

ΤΕΛΟΣ 

ευχαριστώ για τη συμμετοχή σου 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2: Πίνακες ελέγχου κανονικότητας και μέτρων 
 

 

Tests of Normality 

 

Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

Statistic df Sig. Statistic df Sig. 

Αναγνωστική κατανόηση ,124 105 ,000 ,935 105 ,000 

a. Lilliefors Significance Correction 

Πίνακας 44: Έλεγχος κανονικότητας αναγνωστικής κατανόησης 

 

 
Descriptives 

 Statistic Std. Error 

Αναγνωστική κατανόηση Mean 18,45 ,408 

95% Confidence Interval 
for Mean 

Lower Bound 17,64  

Upper Bound 19,26  

5% Trimmed Mean 18,72  

Median 19,00  

Variance 17,480  

Std. Deviation 4,181  

Minimum 3  

Maximum 25  

Range 22  

Interquartile Range 6  

Skewness -1,014 ,236 

Kurtosis 1,257 ,467 

Πίνακας 45: Περιγραφικά μέτρα αναγνωστικής κατανόησης 

 

 

Tests of Normality 

 

Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

Statistic df Sig. Statistic df Sig. 

Ζωντάνια νοερών εικόνων ,129 105 ,000 ,950 105 ,001 

a. Lilliefors Significance Correction 

Πίνακας 46: Έλεγχος κανονικότητας ζωντάνιας νοερών εικόνων 

 

 

Descriptives 

 Statistic Std. Error 

Ζωντάνια νοερών εικόνων Mean 64,14 ,958 

95% Confidence Interval 

for Mean 

Lower Bound 62,24  

Upper Bound 66,04  

5% Trimmed Mean 64,69  
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Median 66,00  

Variance 96,335  

Std. Deviation 9,815  

Minimum 35  

Maximum 80  

Range 45  

Interquartile Range 14  

Skewness -,780 ,236 

Kurtosis ,291 ,467 

Πίνακας 47: Περιγραφικά μέτρα ζωντάνιας νοερών εικόνων 

 

 

Tests of Normality 

 

Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

Statistic df Sig. Statistic df Sig. 

Αναπαράσταση κλασμάτων ,097 105 ,016 ,958 105 ,002 

a. Lilliefors Significance Correction 

Πίνακας 48: Έλεγχος κανονικότητας αναπαράστασης κλασμάτων 

 

 

Descriptives 

 Statistic Std. Error 

Αναπαράσταση κλασμάτων Mean 3,93 ,215 

95% Confidence Interval 

for Mean 

Lower Bound 3,51  

Upper Bound 4,36  

5% Trimmed Mean 3,93  

Median 4,00  

Variance 4,871  

Std. Deviation 2,207  

Minimum 0  

Maximum 8  

Range 8  

Interquartile Range 4  

Skewness ,004 ,236 

Kurtosis -,820 ,467 

Πίνακας 49: Περιγραφικά μέτρα αναπαράστασης κλασμάτων 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3: Πίνακες ελέγχου ανεξαρτησίας X2 
 
 

Chi-Square Tests 

 Value df 

Asymptotic 

Significance 

(2-sided) 

Monte Carlo Sig. (2-sided) Monte Carlo Sig. (1-sided) 

Significance 

99% 

Confidence 

Interval 

Significance 

99% 

Confidence 

Interval 

Lower 

Bound 

Upper 

Bound 

Lower 

Bound 

Upper 

Bound 

Pearson 

Chi-Square 1,127a 4 ,890 ,903b ,895 ,910    

Likelihood 

Ratio 1,743 4 ,783 ,861b ,852 ,870    

Fisher's 

Exact Test 2,217   1,000b 1,000 1,000    

Linear-by-

Linear 

Association 
,198c 1 ,657 ,724b ,712 ,735 ,410b ,398 ,423 

N of Valid 

Cases 105         

a. 5 cells (55,6%) have expected count less than 5. The minimum expected count is ,06. 

Πίνακας 50: Χ2  τεστ αναγνωστικής κατανόησης & ζωντάνιας νοερών εικόνων 

 

 
Chi-Square Tests 

 Value df 

Asymptotic 

Significance 

(2-sided) 

Monte Carlo Sig. (2-sided) Monte Carlo Sig. (1-sided) 

Significance 

99% 

Confidence 

Interval 

Significance 

99% 

Confidence 

Interval 

Lower 

Bound 

Upper 

Bound 

Lower 

Bound 

Upper 

Bound 

Pearson 

Chi-Square 27,152a 4 ,000 ,000b ,000 ,000    

Likelihood 

Ratio 28,713 4 ,000 ,000b ,000 ,000    

Fisher's 

Exact Test 25,159   ,000b ,000 ,000    

Linear-by-

Linear 

Association 
23,958c 1 ,000 ,000b ,000 ,000 ,000b ,000 ,000 

N of Valid 

Cases 105         

a. 3 cells (33,3%) have expected count less than 5. The minimum expected count is ,77. 

Πίνακας 51: Χ2  τεστ αναγνωστικής κατανόησης & αναπαράστασης κλασμάτων 
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Chi-Square Tests 

 Value df 

Asymptotic 

Significance 

(2-sided) 

Monte Carlo Sig. (2-sided) Monte Carlo Sig. (1-sided) 

Significance 

99% 

Confidence 

Interval 

Significance 

99% 

Confidence 

Interval 

Lower 

Bound 

Upper 

Bound 

Lower 

Bound 

Upper 

Bound 

Pearson 

Chi-Square 
6,617a 4 ,158 ,148b ,139 ,157    

Likelihood 

Ratio 
7,825 4 ,098 ,099b ,091 ,107    

Fisher's 

Exact Test 
7,175   ,073b ,067 ,080    

Linear-by-

Linear 

Association 

3,578c 1 ,059 ,060b ,054 ,066 ,038b ,033 ,043 

N of Valid 

Cases 
105         

a. 3 cells (33,3%) have expected count less than 5. The minimum expected count is ,51. 

Πίνακας 52: Χ2  τεστ ζωντάνιας νοερών εικόνων & αναπαράστασης κλασμάτων 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 


