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                                                Περίληψη 
 

Στην παρούσα έρευνα εξετάζεται η γνώση των εκπαιδευτικών, στη διαίρεση 

των κλασμάτων, και ο τρόπος χειρισμού του εκπαιδευτικού υλικού κατά τη 

διδασκαλία. Από τη βιβλιογραφία διαπιστώνεται ότι η διαίρεση κλασμάτων τείνει να 

διδάσκεται διαδικαστικά και οι εκπαιδευτικοί δεν διαθέτουν την εννοιολογική της 

κατανόηση. Έτσι, η μελέτη εστιάζει σε τρία κυρίαρχα σημεία: στο βαθμό κατανόησης 

της σημασίας της διαίρεσης των κλασμάτων από τη σκοπιά τριών εν ενεργεία 

μαθηματικών, στο είδος των παραδειγμάτων, προβλημάτων και ασκήσεων που 

χρησιμοποιούν οι εκπαιδευτικοί κατά τη διδασκαλία της εν λόγω έννοιας και στη 

χρήση αναπαραστάσεων κατά την επίλυση προβλημάτων σχετικών με τη διαίρεση των 

κλασμάτων. Δείγμα της έρευνας αποτελούν τρεις εν ενεργεία εκπαιδευτικοί 

Μαθηματικών. Τα δεδομένα συγκεντρώθηκαν από προσωπικές συνεντεύξεις με τους 

εκπαιδευτικούς, καθώς και από την παρακολούθηση της διδασκαλίας τους στα πλαίσια 

μίας διδακτικής ώρας. Πέρα από την εξέταση και παρατήρηση των διδασκόντων 

πραγματοποιήθηκε και μία επιμορφωτική παρέμβαση που στόχο είχε την παροχή 

κάποιου είδους ενημέρωσης και βελτίωσης των πρακτικών των διδασκόντων, γύρω 

από τη διαίρεση κλασμάτων. Έτσι ένα ακόμα στοιχείο που μελετάται είναι, ο βαθμός 

αλλαγής των πρακτικών και των αντιλήψεων των διδασκόντων μετά την  επιμορφωτική 

παρέμβαση. Η ανάλυση των δεδομένων έγινε μέσω της τεχνικής της δόμησης της 

ποιοτικής ανάλυσης περιεχομένου. Από την ανάλυση αυτή, παρατηρήθηκαν αρχικά τα 

εξής: μειωμένη κατανόηση της σημασίας της διαίρεσης των κλασμάτων, εστίαση στον 

αλγόριθμο και περιορισμένο εύρος παραδειγμάτων, ασκήσεων και αναπαραστάσεων. 

Ωστόσο, μετά την επιμορφωτική παρέμβαση, γίνεται εμπλουτισμός των μεθόδων και 

των στρατηγικών επίλυσης και η διδασκαλία των εκπαιδευτικών  βασίζεται σε ποικιλία 

προβλημάτων και αναπαραστάσεων.  

 

Λέξεις κλειδιά: Διαίρεση κλασμάτων, εκπαιδευτικοί δευτεροβάθμιας, εκπαιδευτικό 

υλικό  
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                                                 Abstract 
 

In present thesis, the educators’ knowledge about fraction division as well as 

the utilization of the educational material during the teaching process have been 

examined. As it is ascertained from the bibliography, the fraction division tends to be 

taught procedurally as the educators lack its conceptual comprehension. Thus, the 

research focuses on three dominant points: the comprehension extent of the importance 

of the fraction division from the perspective of three secondary education in-service 

mathematics teachers, the type of examples, problems and exercises used by these 

teachers during the teaching of this concept and the use of representations during the 

solving of the problems related to the fraction division. Three in-service mathematics 

teachers constitute the sample group of this research. The data has been gathered from 

personal interviews with the teachers as well as surveillance of their teaching procedure 

during a teaching hour. Apart from the examination and observation of the educators, 

an educational intervention was carried out that aimed to provide some kind of 

information and improvement on the educators’ used methods, as far as the fraction 

division is concerned. Therefore, another element being studied is the range of change 

of the methods used and the perceptions adopted by the educators, after the educational 

intervention. The data analysis was done through the technique of qualitative analysis 

of the content. The following issues have been observed during this analysis: reduced 

comprehension of the fraction division significance, focus on the division algorithm 

and limited range of examples, exercises and representations. However, after the 

educational intervention, enrichment of the methods and solving strategies has 

occurred, and the teaching process of the educators has changed to using a greater 

variety of problems and representations. 

 

Key Words: Fraction division, Secondary education mathematics teachers, 

educational material 
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                                               Εισαγωγή    
 

Έρευνες στη γνωστική ψυχολογία και τη διδακτική των Μαθηματικών έδειξαν 

ότι μαθητές, ενήλικες αλλά και εκπαιδευτικοί αντιμετωπίζουν δυσκολίες ως προς την 

κατανόηση διάφορων πτυχών των ρητών αριθμών, όπως είναι η διαίρεση των 

κλασμάτων (Lemonidis & Kaiafa, 2014; Siegler & Lortie-Forgues, 2015; Ma, 1999; 

Vamakoussi & Vosniadou, 2010). 

Μέσα από τη διεθνή βιβλιογραφική ανασκόπηση και την ανάλυση του 

ελληνικού εκπαιδευτικού υλικού, (των σχολικών εγχειριδίων, των Αναλυτικών 

Προγραμμάτων Σπουδών, των Βιβλίων των Καθηγητών και Περιοδικών Εκδόσεων 

των Μαθηματικών) πάνω στην ενότητα της διαίρεσης των κλασμάτων, διαπιστώνεται 

πως μαθητές και καθηγητές ωθούνται στη στείρα αποστήθιση του αλγόριθμου και στη 

μηχανιστική μάθηση και διδασκαλία. Εξετάζοντας μάλιστα την εξέλιξη της εν λόγω 

έννοιας μέσα από τις τρεις τάξεις του Δημοτικού και του Γυμνασίου (της Ε΄ Δημοτικού, 

Στ΄ Δημοτικού και Α΄ Γυμνασίου), φαίνεται πως η διδασκαλία της διαίρεσης των 

κλασμάτων παρουσιάζεται με αλγοριθμικό τρόπο και όχι με έναν τρόπο που θα 

συμβάλει στην κατανόηση της έννοιας. Δεν δίνεται η δυνατότητα στους μαθητές να 

χτίσουν την υπό μελέτη έννοια χρησιμοποιώντας κατάλληλες καταστάσεις και 

προβλήματα της πραγματικής ζωής καθώς και οπτικές αναπαραστάσεις. Όλα αυτά 

συντελούν στο να εισάγονται οι μαθητές στο Γυμνάσιο, μη έχοντας μια πλήρη εικόνα 

της έννοιας, με αποτέλεσμα να έχουν ως μόνο κριτήριο ελέγχου τον αλγόριθμο τον 

οποίο και ακολουθούν μηχανιστικά. Επίσης, οι εκπαιδευτικοί, από τη μεριά τους, 

καταλήγουν στο να χειρίζονται την έννοια αλγοριθμηκά χωρίς εννοιολογική 

κατανόηση. Στερούνται μίας ολιστικής αντίληψης της ανάπτυξης των γνώσεων των 

μαθητών τους, από το Δημοτικό μέχρι το Γυμνάσιο, και πιθανότατα αντιμετωπίζουν 

δυσκολίες στον εντοπισμό σκέψης του κάθε μαθητή, στη μεταχείριση λαθών και 

παρανοήσεων αλλά και των αιτιών που τις δημιουργούν και τις αναπαράγουν.  

Επίσης, πληθώρα ερευνών έχει δείξει ότι οι μαθητές κάνουν πολλά λάθη όταν 

ακολουθούν απλά τα βήματα των αλγόριθμων. Τα λάθη αυτά εκτός από συχνά είναι 

και συστηματικά, δηλαδή εμφανίζονται με ένα βαθμό επανάληψης. Αυτός ο ρυθμός 

εμφάνισης των λαθών δείχνει ότι οι μαθητές επικεντρώνονται στο να θυμούνται τα 

βήματα του αλγόριθμου και να μην αποκτούν πραγματική αίσθηση των κλασμάτων και 

των πράξεων. Αντίθετα, οι εκπαιδευόμενοι κατανοούν καλύτερα τις έννοιες, όταν 
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χρησιμοποιούν μεθόδους που έχουν ανακαλύψει οι ίδιοι. Μάλιστα, στη διαίρεση των 

κλασμάτων φαίνεται πως με τη χρήση κατάλληλων αναπαραστάσεων μπορούν να 

οικοδομήσουν τις δύο βασικές έννοιες της διαίρεσης (μερισμού και μέτρησης), χωρίς 

καν να έχουν διδαχθεί τον αλγόριθμο (Bulgar, 2009; Cramer, Monson , Whitney, 

Leavitt, & Wyberg, 2010).  

Το ερώτημα όμως είναι αν το γνωστικό επίπεδο και η παιδαγωγική γνώση των 

εκπαιδευτικών, αναφορικά με το περιεχομένο της διαίρεσης των κλασμάτων, είναι 

αρκετά υψηλό, ώστε να μπορούν να επιλέγουν κατάλληλες δραστηριότητες με τις 

οποίες θα αντιμετωπιστούν τα γνωστικά εμπόδια των μαθητών ή η διδασκαλία τους 

στηρίζεται κατά κύριο λόγο στο γραπτό αλγόριθμο. Έρευνες που πραγματοποιήθηκαν 

κυρίως σε υποψήφιους δασκάλους και λιγότερες σε εν ενεργεία εκπαιδευτικούς, 

βρήκαν κενά στη Γνώση Περιεχομένου και την Παιδαγωγική Γνώση Περιεχομένου 

στην ενότητα της διαίρεσης των κλασμάτων (Borko, et al., 1992; Lo & Luo, 2012; 

Olanoff, 2011; Sun, 2011; Son & Crespo, 2009; Ma, 1999).  

Αναλυτικότερα έχει διαπιστωθεί πως η διαίρεση των κλασμάτων είναι μία 

έννοια που τείνει να διδάσκεται διαδικαστικά στα περισσότερα εκπαιδευτικά 

συστήματα και οι καθηγητές από τη μεριά τους δεν διαθέτουν βαθύτερη εννοιολογική 

κατανόηση. Έτσι, πολλές έρευνες αποκαλύπτουν πως μεγάλος αριθμός εκπαιδευτικών 

δεν μπορεί να εξηγήσει γιατί ο αλγόριθμος “αντιστρέφω και πολλαπλασιάζω” δουλεύει 

(Borko, et al., 1992; Li & Kulm, 2008). Κάποιες άλλες έρευνες φανέρωσαν την 

αδυναμία των εκπαιδευτικών να θυμηθούν τα βήματα του αλγόριθμου (Ma, 1999). Εκεί 

όμως που παρουσιάζεται η μεγαλύτερη αδυναμία των εκπαιδευτικών είναι στη 

δημιουργία δικών τους λεκτικών προβλημάτων με δοσμένη κάποια συμβολική πράξη 

διαίρεσης (Lo & Luo, 2012; Ma, 1999; Simon, 1993). Ωστόσο, κάποιες πρόσφατες 

έρευνες που πραγματοποιήθηκαν σε Ασιατικές χώρες, δείχνουν μία αξιόλογη 

προσπάθεια, ικανότητα και ευελιξία των διδασκόντων κατά την επίλυση προβλημάτων 

και κατά τη χρήση των εγχειριδίων στην ενότητα της διαίρεσης των κλασμάτων 

(Huang, Ozel, Li, & Osborne, 2014; Lo & Luo, 2012; Sun, 2011). Τέτοιου είδους 

έρευνες μπορούν να αποτελέσουν σημείο αναφοράς για το σχεδιασμό μαθηματικών 

προγραμμάτων για εκπαιδευτικούς διεθνώς. 

Λαμβάνοντας υπόψη όλα τα παραπάνω δεδομένα αποφασίσαμε να 

διερευνήσουμε το βαθμό κατανόησης της σημασίας της διαίρεσης των κλασμάτων 
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μέσα από την εξέταση τριών εν ενεργεία Ελλήνων εκπαιδευτικών δευτεροβάθμιας 

εκπαίδευσης. Επίσης, δεδομένου ότι οι περισσότεροι καθηγητές, όπως προκύπτει από 

τα ερευνητικά δεδομένα (Huang, Ozel, Li, & Osborne, 2014), χρησιμοποιούν ως κύριο 

ή αποκλειστικό εκπαιδευτικό υλικό τα σχολικά εγχειρίδια, για το σχεδιασμό της 

διδασκαλίας τους, παρατηρήσαμε τον τρόπο χρήσης και το βαθμό απόκλισής τους από 

αυτά, πάνω στην ενότητα της διαίρεσης των κλασμάτων. Στην πορεία, προτείναμε, 

μέσω μίας επιμορφωτικής παρέμβασης, κάποιες διδακτικές πρακτικές και υλικό που 

συγκεντρώθηκε τόσο από την ελληνική όσο και  από την ξενόγλωσση βιβλιογραφία. 

Τέλος, εξετάσαμε το βαθμό αλλαγής των πρακτικών, στρατηγικών και αντιλήψεων των 

εκπαιδευτικών μετά την επιμορφωτική παρέμβαση.  

Το πρώτο μέρος της εργασίας περιλαμβάνει μία ανασκόπηση της βιβλιογραφίας 

που κινείται γύρω από τους ακόλουθους άξονες: α) τις διάφορες ερμηνείες της 

διαίρεσης των κλασμάτων, β) τη γνώση και τις επικείμενες δυσκολίες των καθηγητών 

γύρω από τη σημασία της διαίρεσης των κλασμάτων, γ) τη χρήση των σχολικών 

εγχειριδίων από καθηγητές Μαθηματικών πάνω στην υπό μελέτη έννοια.  

Η εργασία πέρα από το θεωρητικό κομμάτι περιέχει και το λεγόμενο εμπειρικό, 

με τα εξής κεφάλαια: α) το δεύτερο κεφάλαιο της εργασίας που περιλαμβάνει τη 

μεθοδολογία της έρευνας, β) το τρίτο κεφάλαιο που περιέχει την ανάλυση των 

τεσσάρων σταδίων της έρευνας, δηλαδή των αρχικών συνεντεύξεων, της 

επιμορφωτικής παρέμβασης, της παρατήρησης των διδασκαλιών και των τελικών 

συνεντεύξεων των καθηγητών και γ) το τέταρτο κεφάλαιο που περιλαμβάνει τα 

συμπεράσματα που προκύπτουν από την ανάλυση.  
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                                         Θεωρητικό πλαίσιο 
 

 Γνώση των εκπαιδευτικών 

Η μαθηματική γνώση για τη διδασκαλία ενός αντικειμένου είναι ένα θέμα που 

έχει προκαλέσει μεγάλο ερευνητικό ενδιαφέρον τα τελευταία χρόνια. Έχει υποτεθεί 

από κάποιους ερευνητές ότι, οι εκπαιδευτικοί που είναι καλοί γνώστες του γνωστικού 

αντικειμένου είναι και πιο αποτελεσματικοί. Ωστόσο, δεν είναι ξεκάθαρο τι είδος 

γνώσης απαιτείται για την καλύτερη επίδοση των μαθητών. Σε όλη τη διάρκεια της 

εκπαιδευτικής μελέτης οι ερευνητές έχουν εργαστεί στο να περιγράψουν τη γνώση που 

χρειάζεται ένας εκπαιδευτικός, προκειμένου να διδάξει, καθώς και τους τρόπους με 

τους οποίους μπορεί να βελτιώσει τη γνώση αυτή (Olanoff, 2011). 

Κάνοντας μία μικρή ιστορική αναδρομή και ξεκινώντας πριν τη δεκαετία του 

1980, διαπιστώνεται ότι είχαν προηγηθεί έρευνες με σκοπό να ανιχνεύσουν τους 

παράγοντες που επηρεάζουν την επίδοση των μαθητών, αλλά είχαν αμφίσημα 

αποτελέσματα. Συγκεκριμένα υπήρξαν δύο βασικοί τύποι ερευνητικών μελετών που 

αφορούν την εκπαίδευση, οι οποίες στηρίζονταν στον συμπεριφορισμό. 

 Ο πρώτος τύπος αυτών των ερευνών περιγράφει τη σχέση ανάμεσα στη 

συμπεριφορά των εκπαιδευτικών και τα επιτεύγματα των μαθητών (Hill, Sleep, Lewis, 

& Ball, 2007; Hill, Rowan, & Ball, 2005). Ωστόσο, οι συγκεκριμένες έρευνες δεν ήταν 

ιδιαίτερα χρήσιμες για τη βελτίωση της διδασκαλίας. Ακόμη και τα σημαντικά 

στατιστικά ευρήματα αυτών των μελετών ίσχυαν μόνο σε συνολικό επίπεδο και δε 

μπορούσαν να εφαρμοστούν σε κάποιο συγκεκριμένο άτομο, ομάδα, μαθητή ή 

εκπαιδευτικό (Olanoff, 2011; Donmoyer, 1996). Οι Coleman, et al. (1966) και Jenchs, 

et al. (1972), βρίσκουν πολύ μικρή επίδραση της γνώσης των εκπαιδευτικών στην 

επίδοση των μαθητών συγκριτικά με άλλους εξωτερικούς παράγοντες όπως το 

κοινωνικό και οικονομικό υπόβαθρο της οικογένειας. 

Ο δεύτερος τύπος των ερευνητικών μελετών είχε να  κάνει με τα 

χαρακτηριστικά της γνώσης των εκπαιδευτικών. Προέκυψε όμως ότι και αυτές οι 

έρευνες δεν είχαν θετικά αποτελέσματα σε πολλές περιπτώσεις. Πιο συγκεκριμένα, ο 

Begle (1979) (αναφορά στο Olanoff, 2011) αναφέρει πως η πεποίθηση που λέει ότι 

«όσα περισσότερα γνωρίζει κάποιος για το γνωστικό του αντικείμενο, τόσο πιο 

αποτελεσματικός δάσκαλος μπορεί να είναι», χρειάζεται τροποποίηση. Επίσης 
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αναφέρει ότι «η επίδραση της γνώσης των εκπαιδευτικών για το γνωστικό τους 

αντικείμενο στη μάθηση των μαθητών φαίνεται να είναι πολύ μικρότερη από αυτή που 

υποθέτουμε». Στην πραγματικότητα η παρακολούθηση από τους εκπαιδευτικούς 

ανώτερων μαθηματικών είχε θετική επίδραση στη μάθηση των μαθητών στο 10% των 

περιπτώσεων και αρνητική επίδραση στο 8%. Έτσι, κατέληξε στο συμπέρασμα ότι, η 

μελέτη των χαρακτηριστικών των εκπαιδευτικών δεν ήταν ένας γόνιμος τρόπος που θα 

οδηγούσε στη βελτίωση της μαθηματικής εκπαίδευσης και προέτρεψε τους ερευνητές 

να στρέψουν αλλού την προσοχή τους. 

Στα μέσα της δεκαετίας του 1980 οι παραπάνω πεποιθήσεις αλλάζουν. Ο 

Shulman L. (1986, 1987) ήταν αυτός που παρατήρησε ότι οι προηγούμενες έρευνες 

έδωσαν αρκετή έμφαση στα χαρακτηριστικά που χρειάζεται να έχει ένας εκπαιδευτικός 

για τη διαχείριση της τάξης και ελάχιστη προσοχή στην ειδική γνώση των 

εκπαιδευτικών σχετικά με το περιεχόμενο που διδάσκουν. Ανέδειξε δηλαδή την 

έλλειψη προσανατολισμού της έρευνας στο περιεχόμενο της διδασκαλίας και 

χαρακτήρισε αυτή την έλλειψη ως το πρόβλημα του «απολεσθέντος παραδείγματος» 

(“missing paradigm”). Στόχος του ήταν να εξετάσει τους τρόπους με τους οποίους η 

γνώση του περιεχομένου για τη διδασκαλία διακρίνεται από την επιστημονική γνώση 

περιεχομένου.  

Σύμφωνα με τον Shulman τρείς είναι οι σημαντικές συνιστώσες που 

απαιτούνται για τη διδασκαλία ενός αντικειμένου. Η Θεματική Γνώση του 

Περιεχομένου (Subject Matter Content Knowledge) (Θ.Γ.Π), η Παιδαγωγική Γνώση 

του Περιεχομένου (Pedagogical Content Knowledge) (Π.Γ.Π) και η Γνώση του 

Αναλυτικού Προγράμματος (Curricular Content Knowledge) (Γ.Α.Π). Η Θ.Γ.Π αφορά 

τη γνώση που πρέπει να έχει ο  εκπαιδευτικός ώστε να κατανοεί την  οργανωτική δομή 

της εκάστοτε θεματικής ενότητας, καθώς και τον τρόπο με τον οποίο συνδέονται οι 

έννοιες μεταξύ τους. Ο εκπαιδευτικός οφείλει όχι μόνο να καταλαβαίνει αυτό που 

διδάσκει, αλλά και να γνωρίζει το λόγο για τον οποίο ισχύει καθετί που διδάσκει. Η 

Π.Γ.Π αποτελεί τη σύνθεση παιδαγωγικής και μαθηματικής γνώσης και σχετίζεται με 

τη γνώση των τρόπων που απαιτούνται για να γίνει κατανοητή η μαθηματική γνώση 

στους άλλους. Τέλος, η Γ.Α.Π αφορά στη γνώση του Προγράμματος Σπουδών, 

σύμφωνα με την οποία είναι πολύ σημαντικό ο εκπαιδευτικός να γνωρίζει τι προηγείται 

και τι έπεται της μαθηματικής έννοιας που διδάσκει κάθε φορά. 
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Ακολούθησαν στην πορεία εκατοντάδες έρευνες βασισμένες στη θεωρία του 

Shulman, πολλές από τις οποίες προσπάθησαν να την εξειδικεύσουν για τη διδασκαλία 

συγκεκριμένων επιστημονικών περιοχών, ενώ άλλες πρότειναν ένα διαφορετικό 

πλαίσιο ανάλυσης. Ένα από τα θεωρητικά πλαίσια για τη διδασκαλία των 

Μαθηματικών που προσπαθεί να εξειδικεύσει το πλαίσιο του Shulman είναι αυτό που 

δημιουργήθηκε από τους Ball, Thames και Phelps (2008). Οι Ball et all (2008) δίνουν 

έμφαση στη ίδια τη γνώση για τη διδασκαλία και όχι τόσο στους εκπαιδευτικούς. 

Σύμφωνα με το θεωρητικό πλαίσιο της Ball, Thames, & Phelps, 2008 η 

Θεματική Γνώση Περιεχομένου αποτελείται από την Κοινή Γνώση του Περιεχομένου 

(Common Content Knowledge) (Κ.Γ.Π), την Εξειδικευμένη Γνώση του Περιεχομένου 

(Specialized Content Knowledge) (Ε.Γ.Π) και την Γνώση του Ορίζοντα Περιεχομένου 

(Horizon Content Knowledge) (Γ.Ο.Π).  

Η Κ.Γ.Π είναι η γνώση που χρησιμοποιείται και σε άλλα περιβάλλοντα πέραν 

της διδασκαλίας και διευκρινίζεται ότι με τον όρο “κοινή” δεν εννοούν τη γνώση που 

μπορεί να έχει ο καθένας αλλά το είδος της γνώσης που χρησιμοποιείται και σε άλλες 

εργασίες και όχι κατά μοναδικό τρόπο για τη διδασκαλία. Σε αυτό το στάδιο ο 

εκπαιδευτικός πρέπει να είναι σε θέση να γνωρίζει το διδακτικό υλικό, να κάνει σωστή 

χρήση των συμβολισμών και να αναγνωρίζει τυχόν λανθασμένες απαντήσεις των 

μαθητών και ανακρίβειες των σχολικών εγχειριδίων. Η Ε.Γ.Π είναι η γνώση 

περιεχομένου που χρειάζεται αποκλειστικά για τη διδασκαλία. Είναι η γνώση που δίνει 

τη δυνατότητα στον εκπαιδευτικό να κάνει σωστή χρήση παραδειγμάτων, ερωτήσεων, 

αναπαραστάσεων, να κάνει συνδέσεις μεταξύ των εννοιών, να χρησιμοποιεί ορθά τη 

μαθηματική γλώσσα, να αξιολογεί τους ισχυρισμούς των μαθητών, να διατυπώνει 

παραγωγικές ερωτήσεις και να μελετά ισοδυναμίες. Η Γ.Ο.Π αποτελεί τη γνώση του 

ευρύτερου μαθηματικού πλαισίου εντός του οποίου εντάσσεται το αντικείμενο της 

διδασκαλίας, καθώς και τις συνδέσεις που έχει με άλλες περιοχές.  

Έπειτα, η Παιδαγωγική Γνώση του Περιεχομένου αποτελείται από τη Γνώση 

Περιεχομένου και Μαθητών (Knowledge of Content and Students) (Γ.Π.Μ), τη Γνώση 

Περιεχομένου και Διδασκαλίας (Knowledge of Content and Teaching) (Γ.Π.Δ) και τη 

Γνώση Περιεχομένου και Αναλυτικού Προγράμματος (Knowledge of Content and 

Curriculum) (Γ.Π.Π). 
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Η Γ.Π.Μ συνδυάζει τη γνώση του περιεχομένου και τη γνώση των μαθητών. 

Είναι ένα κράμα που περιλαμβάνει μια συγκεκριμένη μαθηματική ιδέα και την 

εξοικείωση με αυτό που συνήθως οι μαθητές σκέφτονται ή πράττουν. Σύμφωνα με 

αυτό το είδος γνώσης ο εκπαιδευτικός είναι ικανός να προβλέπει τυχόν σκέψεις των 

μαθητών, τι μπορεί να τους μπερδεύει καθώς και τι θα προκαλέσει το ενδιαφέρον τους 

και θα τους δραστηριοποιήσει. Ακόμη, ο εκπαιδευτικός είναι σε θέση να ακούει και να 

ερμηνεύει τις ανολοκλήρωτες σκέψεις και ισχυρισμούς των μαθητών. Η Γ.Π.Δ 

συνδυάζει τη γνώση του περιεχομένου και της διδασκαλίας του. Περιλαμβάνει τη 

γνώση που απαιτείται για έναν αποτελεσματικό σχεδιασμό της διδασκαλίας. Ο 

εκπαιδευτικός έχει καταστεί ικανός να επιλέγει τη σειρά εμφάνισης των 

παραδειγμάτων, αποφασίζει για τη χρήση κατάλληλων αναπαραστάσεων και αξιολογεί 

τις ιδέες των μαθητών ως προς το αν θα αξιοποιηθούν, αν θα παραληφθούν ή θα 

αναφερθούν αργότερα. Καταληκτικά, η Γ.Π.Π αναφέρεται στη γνώση του Αναλυτικού 

Προγράμματος και στο πώς το συγκεκριμένο αντικείμενο συμπεριλαμβάνεται σε αυτό. 

 Ρητοί αριθμοί και αναπαραστάσεις 

Σύμφωνα με τη Lamon (2007), η διδασκαλία των κλασμάτων θεωρείται από τις 

πιο δύσκολες και περίπλοκες έννοιες στα μαθηματικά. Είναι από τις πιο απαιτητικές 

γνωστικά έννοιες, βασική και ουσιώδης για τα ανώτερα μαθηματικά και μία από τις 

πιο συναρπαστικές στις περιοχές της μαθηματικής έρευνας. Παρόλο που στην 

πρωτοβάθμια εκπαίδευση αφιερώνεται αρκετά μεγάλος χρόνος διδασκαλίας στα 

κλάσματα, αποτελέσματα αξιολογήσεων δείχνουν ότι είναι μία έννοια που δύσκολα 

κατανοούν οι μαθητές. Υπάρχουν πολλοί λόγοι που συμβάλλουν στη δυσκολία 

εκμάθησης των κλασμάτων και οφείλονται, τόσο στην ίδια τη φύση των κλασμάτων 

όσο και στον τρόπο διδασκαλίας τους. Ένας από τους κυρίαρχους παράγοντες που 

επηρεάζουν τη διδασκαλία και μάθηση των κλασμάτων, είναι το γεγονός ότι αποτελούν 

μία πολυδιάστατη κατασκευή. Παρακάτω γίνεται μία προσπάθεια να καταγραφούν 

κάποιοι από τους λόγους για τους οποίους τα κλάσματα και ειδικότερα η διαίρεση 

αυτών θεωρούνται δύσκολα τόσο στην εκμάθηση, όσο και στη διδασκαλία τους. 

1.2.1 Δυσκολίες μαθητών και εκπαιδευτικών στους ρητούς αριθμούς  
Όπως αναφέρθηκε και προηγουμένως ένας παράγοντας που επηρεάζει κατά 

πολύ την εκμάθηση των κλασμάτων είναι η διαφορετική φύση των ρητών και των 

φυσικών αριθμών. Οι ρητοί αριθμοί εκφράζουν μία σχέση μεταξύ δύο ποσοτήτων η 

οποία είναι περισσότερο πολλαπλασιαστική παρά προσθετική. Έτσι, πολλά λάθη 
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προκύπτουν από την παραβίαση της αρχής που λέει ότι οι ρητοί αναφέρονται στη 

σχέση μεταξύ δύο ποσοτήτων και όχι σε μία μόνο ποσότητα όπως συμβαίνει με τους 

φυσικούς αριθμούς. Επίσης, το σύνολο των ρητών αριθμών διακρίνεται για την 

πυκνότητα και την απειρία, καθώς μεταξύ δύο ρητών υπάρχουν άπειροι ρητοί, ενώ οι 

φυσικοί αριθμοί είναι διακριτοί μεταξύ τους. Ακόμη, το γεγονός ότι ένα κλάσμα δεν 

αναπαρίσταται με ένα και μοναδικό τρόπο, καθώς ένας ρητός είναι ένα σύνολο 

κλασμάτων με το ίδιο μέτρο π.χ. 
1

2
=

2

4
=

3

6
= ⋯, ή εκφράζεται ως δεκαδικός και 

ποσοστό, δημιουργεί πολλές δυσκολίες στους μαθητές. Επιπλέον, έχει παρατηρηθεί ότι 

η κατανόηση των αντίστροφων σχέσεων είναι περιορισμένη, πράγμα που οδηγεί στη 

μειωμένη δόμηση της άλγεβρας γενικότερα. Τέλος, υπάρχει δυσκολία κατανόησης της 

σημασίας του πολλαπλασιασμού ή της διαίρεσης με παράγοντα ή διαιρέτη μικρότερο 

του 1. Υπάρχει γενικά η παρανόηση ότι ο πολλαπλασιασμός «μεγαλώνει» και η 

διαίρεση «μικραίνει», πράγμα που συμβαίνει μόνο στους φυσικούς αριθμούς. Όταν 

πολλαπλασιάζουμε με πολλαπλασιαστή μικρότερο του ένα π.χ. 4 ×
1

2
= 2, το 

αποτέλεσμα βγαίνει μικρότερο του πολλαπλασιαστέου, ενώ όταν διαιρούμε με 

διαιρέτη μικρότερο του ένα π.χ. 20 ÷
1

4
= 80, το αποτέλεσμα είναι μεγαλύτερο από το 

διαιρετέο (Λεμονίδης , 2016).  

Ο βασικότερος όμως λόγος της δυσκολίας της μάθησης και διδασκαλίας των 

κλασμάτων είναι ότι αυτά αποτελούν μία σύνθετη έννοια η οποία σχετίζεται με δυο 

ευρύτερες έννοιες, των ρητών αριθμών και των πολλαπλασιαστικών δομών. Ακόμη, η 

έννοια του κλάσματος περιλαμβάνει επιμέρους κατασκευές ή ερμηνείες. Πρώτη η 

Kieren (1979) ισχυρίζεται ότι για να κατανοήσει κάποιος βαθύτερα τα κλάσματα 

πρέπει αρχικά να εξοικειωθεί με τις διάφορες “ερμηνείες” αυτών, που μετέπειτα τις 

ονομάζει “υποέννοειες” των κλασμάτων (Kieren, 1993). Καταλήγει στο ότι τέσσερις 

είναι οι βασικές υποέννοιες: το πηλίκο, η μέτρηση, ο τελεστής και ο λόγος. Άλλοι 

ερευνητές έχουν αναπτύξει διαφορετικές προσεγγίσεις των ρητών αριθμών, όμως η 

Ball (1993) συνοψίζει ότι οι περισσότερες μελέτες εκφράζουν το κλάσμα: α) ως το 

“μέρος-όλου” μίας ποσότητας, με το “όλου” να ποικίλει ανάλογα με την άσκηση, β) 

ως έναν αριθμό πάνω στην αριθμογραμμή, γ) ως τελεστή ο οποίος μπορεί να μεγαλώσει 

ή να μικρύνει μία ποσότητα, δ) ως το πηλίκο δύο ακεραίων, ε) ως το λόγο δύο 

ποσοτήτων και στ) ως ποσοστό. Για την καλύτερη αντιμετώπιση των κλασμάτων, 

εκπαιδευτικοί και εκπαιδευόμενοι οφείλουν να είναι γνώστες όλων των παραπάνω 
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ερμηνειών και να μην περιορίζονται μόνο στο μοντέλο του “μέρους-όλου” που 

συνήθως διδάσκεται στα σχολεία (Olanoff, 2011).  

Σύμφωνα με τη Lammon (2007) η έμφαση μόνο στο μοντέλο του “μέρους-

όλου” αποτελεί μεγάλο πρόβλημα στη σχολική πραγματικότητα. Υποστηρίζει πως για 

να αναπτύξουν οι μαθητές ισχυρή κατανόηση των κλασμάτων πρέπει να αποκτήσουν 

ευχέρεια στο να χρησιμοποιούν κάποια από τις άλλες “υποέννοιες” των ρητών 

αριθμών. Μέσα από τις διάφορες έρευνες που έχουν πραγματοποιηθεί διεθνώς έχει 

διαπιστωθεί ότι, η χρήση ενός διαφορετικού μοντέλου μπορεί να οδηγήσει στην 

καλύτερη “αίσθηση των ρητών αριθμών”, δίνοντας έμφαση στην έννοια της 

κλασματικής μονάδας και της σύγκρισης των ρητών. Με αυτό τον τρόπο οι μαθητές 

είναι σε θέση να αντιληφθούν καλύτερα το σχετικό μέγεθος των κλασματικών 

αριθμών. Η αίσθηση του αριθμού είναι πολύ σημαντικό ζήτημα στην μαθηματική 

εκπαίδευση, το οποίο μπορεί να διαμορφώσει και τη γενικότερη στάση των μαθητών 

απέναντι στα μαθηματικά, με ότι αυτό συνεπάγεται. Επίσης, η Lammon (2007) 

αναφέρει πως πρέπει να δίνεται ο απαραίτητος χρόνος στους μαθητές ώστε να χτίσουν 

μόνοι τους τη γνώση γύρω από τις υποέννοιες και τις πράξεις των κλασματικών 

αριθμών, χωρίς να επηρεάζονται από κανόνες και διαδικασίες. Οι παρανοήσεις που 

δημιουργούνται στους μαθητές εξαιτίας των αλγορίθμων και των συντομεύσεων 

μπορεί να δημιουργήσουν πρόβλημα και σε άλλες περιοχές των μαθηματικών 

αργότερα, όπως είναι η άλγεβρα (Bruce , Bennett, & Flynn, 2014). 

Ακόμη, οι Lortie-Forgues και Siegler (2015), επισημαίνουν παράγοντες 

σχετικούς με τη διαδικασία των πράξεων, οι οποίοι δημιουργούν εσωτερικές δυσκολίες 

κατά την αριθμητική των κλασμάτων. Συγκεκριμένα, αναφέρεται πως οι αλγόριθμοι 

των πράξεων είναι αρκετά περίπλοκοι και παρουσιάζονται με αφηρημένο και 

“αδιαφανή” τρόπο, πράγμα το οποίο τους καθιστά πολύπλοκους και δυσνόητους. Δεν 

είναι ευδιάκριτο στο μαθητή το γιατί ακολουθείται ο εκάστοτε κανόνας ή πως ακριβώς 

προέκυψε. Επίσης, ο μεγάλος αριθμός διαδικασιών, δημιουργεί σύγχυση και λάθη 

στους μαθητές. Αυτό με τη σειρά του οδηγεί στο μπέρδεμα των κανόνων και στη μη 

κατανόηση του αποτελέσματος μίας πράξης. 

Τέλος, ένας ακόμη παράγοντας που επηρεάζει τη διδασκαλία των κλασμάτων, 

έχει να κάνει με τη γνώση των ίδιων των εκπαιδευτικών. Μέσα από διάφορες έρευνες 

που έχουν πραγματοποιηθεί κυρίως σε υποψήφιους δασκάλους και λιγότερο σε εν 
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ενεργεία εκπαιδευτικούς, φαίνεται ότι αντιμετωπίζουν δυσκολίες με την Γνώση 

Περιεχομένου και με την Παιδαγωγική Γνώση Περιεχομένου. Υπάρχει μεγάλη 

αδυναμία ερμηνείας των πράξεων του πολλαπλασιασμού και της διαίρεσης (Ball, 1990; 

Behr et al. 1997; Luo, Lo. & Leu, 2011 ), καθώς και μη ευελιξία στις στρατηγικές 

νοερών υπολογισμών και εκτιμήσεων (Lemonidis & Kaimakaki, 2013; Λεμονίδης, 

2013).  

Για όλους τους παραπάνω λόγους, οι εκπαιδευτικοί πρέπει να έχουν την 

απαραίτητη Παιδαγωγική Γνώση του Περιεχομένου, ώστε να είναι σε θέση να 

προβλέψουν παρανοήσεις ή προβληματισμούς που ενδέχεται να προκύψουν κατά τη 

διδασκαλία των κλασμάτων. Μάλιστα σε διάφορα προγράμματα επιμόρφωσης 

δασκάλων, οι εκπαιδευτές όχι μόνο οφείλουν να γνωρίζουν τις περιοχές στις οποίες 

αντιμετωπίζουν οι μαθητές δυσκολίες, αλλά να είναι γνώστες και των δυσκολιών που 

αντιμετωπίζουν οι ίδιοι οι υποψήφιοι δάσκαλοι. Οι επιμορφωτές των δασκάλων 

επιβάλλεται να βοηθάνε τους υποψήφιους δασκάλους να αναπτύξουν εννοιολογική 

σκέψη και να μη σπαταλάνε αρκετό χρόνο στην εκμάθηση και διδασκαλία 

αλγοριθμικών κανόνων (Olanoff, 2011). 

1.2.2 Μοντέλα αναπαράστασης κλασμάτων 
(α) Τι είναι αναπαραστάσεις 

«Αναπαράσταση» είναι ένα νοητικό σύμβολο ή εικόνα, το οποίο εκφράζει ένα 

συγκεκριμένο υλικό σύμβολο και περιλαμβάνει ένα σύνολο νοητικών δραστηριοτήτων 

και πρακτικών (Kaput, 1987). Η έννοια της αναπαράστασης περιλαμβάνει τις 

ακόλουθες πέντε ολότητες: α) την ολότητα που αναπαριστά, β) την ολότητα που 

αναπαρίσταται, γ) τις συγκεκριμένες πτυχές της ολότητας της αναπαράστασης που 

αναπαρίσταται, δ) τις συγκεκριμένες πτυχές της ολότητας που αναπαριστά και ε) την 

αντιστοιχία στις δύο ολότητες. Είναι, δηλαδή, ένας σχηματισμός από εικόνες, 

χαρακτήρες, αντικείμενα που συμβολίζουν κάτι άλλο. Η αναπαράσταση είναι 

ανεξάρτητη από το αντικείμενο που αναπαριστά και κάποιο άτομο μπορεί να την 

επεξεργαστεί χωρίς περιορισμούς (Kaput, 1987). 

Σύμφωνα με τους Dufour-Janvier et al. (1987), oι αναπαραστάσεις χωρίζονται 

σε δύο μεγάλες κατηγορίες: 

• Εσωτερικές ή νοητικές: Οι εσωτερικές αναπαραστάσεις αφορούν σε 

“νοητικές εικόνες” που κατασκευάζουν τα υποκείμενα για να 
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αναπαραστήσουν την εξωτερική πραγματικότητα και δεν είναι 

αντιληπτές από τους άλλους.  

• Εξωτερικές ή σημειωτικές: Είναι οι “εξωτερικοί συμβολικοί φορείς”, 

όπως σύμβολα, διαγράμματα, σχήματα, προφορική γλώσσα, που στόχο 

έχουν να αναπαραστήσουν εξωτερικά μία συγκεκριμένη μαθηματική 

πραγματικότητα (αυτές θα μας απασχολήσουν). 

 (β) Αναπαραστάσεις στους ρητούς αριθμούς 

Διακρίνονται πέντε διαφορετικά συστήματα εξωτερικών αναπαραστάσεων 

για τη μάθηση των μαθηματικών γενικά, αλλά και των ρητών αριθμών ειδικότερα 

(Lesh, Post & Behr, 1987) και είναι οι εξής:  

1. Καταστάσεις του πραγματικού κόσμου: Βασίζονται σε εμπειρίες και 

καταστάσεις της καθημερινής ζωής και παρουσιάζονται με αντικείμενα 

από τον πραγματικό κόσμο. Για παράδειγμα, το δίπλωμα ενός χαρτιού 

βοηθάει στην κατανόηση των ισοδύναμων κλασμάτων. Το κόψιμο 

φρούτων και λωρίδων σε ίσα μέρη, ή τα τέταρτα ενός ρολογιού, 

αποτελούν χρήσιμα μοτίβα για την κατανόηση της έννοιας των 

κλασμάτων, του πολλαπλασιασμού αλλά και της διαίρεσής τους. 

2. Χειραπτικά αντικείμενα: Τέτοιου είδους μοντέλα είναι οι κλασματικοί 

κύκλοι, η αριθμογραμμή, οι ράβδοι, τα μπλοκ μοτίβου και άλλα. Σε 

αυτή την περίπτωση τα επιμέρους στοιχεία του συστήματος (της 

αναπαράστασης), δεν έχουν νόημα από μόνα τους, ωστόσο οι σχέσεις 

και οι λειτουργίες που προκύπτουν, ταιριάζουν με πολλές καταστάσεις 

της καθημερινής ζωής.  

3. Εικόνες: Όπως και τα χειραπτικά μοντέλα, μπορούν να 

εσωτερικευθούν ως νοητικές εικόνες. 

4. Προφορική γλώσσα: Αφορά στην εξειδικευμένη μαθηματική γλώσσα. 

Χρησιμοποιείται στη διατύπωση λεκτικών προβλημάτων και 

εξηγήσεων σε συνδυασμό με εικόνες και γραπτά σύμβολα.  

5. Γραπτά σύμβολα: Περιλαμβάνουν εξειδικευμένες προτάσεις και 

φράσεις (π.χ. 
1

2
∗ 𝜒 = 5 ⟺ 𝜒 = 5 ÷

1

2
= 10), καθώς και προτάσεις και 

φράσεις από την ομιλούμενη γλώσσα. 
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(γ) Μοντέλα αναπαράστασης κλασμάτων 

Τα μοντέλα αναπαράστασης των κλασμάτων, σύμφωνα με τον Van De Walle 

(2005), χωρίζονται σε τρεις κατηγορίες και είναι οι ακόλουθες:  

1. Μοντέλα εμβαδού ή περιοχής (συνεχή): Σε αυτά τα μοντέλα η 

επιφάνεια υποδιαιρείται σε μικρότερα ίσα μέρη και συγκρίνεται με το 

όλο. Τέτοια είναι οι κυκλικές και ορθογώνιες περιοχές, όπως οι ράβδοι, 

οι γεωπίνακες και άλλα.  

2. Μοντέλα μήκους ή μέτρησης (συνεχή): Μοιάζουν με τα μοντέλα 

εμβαδού, μόνο που αντί για εμβαδά συγκρίνονται μήκη. Σε αυτή την 

κατηγορία συναντώνται η αριθμογραμμή, οι λωρίδες κλασμάτων κ.τ.λ. 

3. Μοντέλα συνόλων (διακριτά): Το “όλο” είναι ένα σύνολο 

αντικειμένων και οποιοδήποτε υποσύνολο του συνόλου συνιστά κάποιο 

κλασματικό μέρος. 

Όλα τα παραπάνω συστήματα εξωτερικών αναπαραστάσεων, καθώς και τα 

μοντέλα κλασμάτων είναι κατάλληλα τόσο για την εισαγωγή της έννοιας των 

κλασμάτων, όσο και για τις πράξεις μεταξύ τους. Είναι πολύ σημαντικό να 

ενθαρρύνονται οι μαθητές και οι εκπαιδευτικοί, ώστε να χρησιμοποιούν πολλαπλές 

αναπαραστάσεις κατά τη διδασκαλία των ρητών. Οι εκπαιδευτικοί μάλιστα πρέπει να 

είναι άριστα προετοιμασμένοι και καταρτισμένοι, ώστε να επιλέγουν την 

καταλληλότερη αναπαράσταση για την εισαγωγή, εμπέδωση και αξιολόγηση μίας 

έννοιας. Ενώ οι μαθητές από τη μεριά τους χρειάζονται καθοδήγηση στην επιλογή, 

χειρισμό και ερμηνεία των αναπαραστάσεων. 

 

 Έρευνα στη διαίρεση των κλασμάτων 

 

1.3.1 Διάφορες ερμηνείες της διαίρεσης κλασμάτων 

Η διαίρεση των κλασμάτων αποτελεί μία από τις δυσκολότερες έννοιες των 

στοιχειωδών μαθηματικών, τόσο για τους μαθητές όσο και για τους υποψήφιους αλλά 

και εν ενεργεία εκπαιδευτικούς (Flores , 2002; Olanoff, 2011; Sowder, et al., 1998; 

Bulgar, 2009). Το γεγονός αυτό οφείλεται στο ότι η διαίρεση των κλασμάτων 

συνδυάζει δύο δύσκολες έννοιες τη διαίρεση και το κλάσμα, στις οποίες δεν έχει δοθεί 
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η απαραίτητη έμφαση για βαθύτερη εννοιολογική κατανόηση (Olanoff, 2011; Sowder, 

et al., 1998). Μάλιστα, ο Van De Walle (2007) αναφέρει χαρακτηριστικά πως ο 

αλγόριθμος “αντιστρέφω-πολλαπλασιάζω”, είναι ίσως ο πιο “μυστήριος” στα 

μαθηματικά του Δημοτικού. H Tirosh (2000) προσθέτει επίσης, πως ο εν λόγω 

κανόνας, εκτελείται μόνο μηχανιστικά, χωρίς να κατανοείται ουσιαστικά από τους 

περισσότερους μαθητές.  

Για την καλύτερη κατανόηση της διαίρεσης των κλασμάτων πρέπει αρχικά να 

αποσαφηνιστεί τι είναι διαίρεση κλασμάτων και τι απαιτείται για αυτήν. Από τη σκοπιά 

της μάθησης αλλά και της διδασκαλίας είναι απαραίτητο να γίνονται αντιληπτά τα 

προβλήματα που περιέχουν διαιρέσεις κλασμάτων καθώς και η συλλογιστική αλλά και 

οι μαθηματικές γενικεύσεις που προκύπτουν κατά την επίλυσή τους (Sinicrope, Mick, 

& Kolb, 2002). Οι αλγόριθμοι που χρησιμοποιούνται στη διαίρεση κλασμάτων, έχουν 

προκύψει ως αφαιρέσεις-γενικεύσεις διαδικασιών που εκτελούνται σε διάφορα 

προβλήματα διαιρέσεων. Έτσι, μέσα από τη διερεύνηση διαφόρων διαδικασιών 

επίλυσης, προβλημάτων και εκπαιδευτικών μοντέλων που αφορούν στη διαίρεση 

κλασμάτων, δίνονται διάφορες “ερμηνείες” σε αυτήν και γίνεται κάποια 

κατηγοριοποίηση.  

Σύμφωνα με τις έρευνες που συντελέστηκαν από τους Fischbein et al. (1985), 

Greer (1992) και Simon (1993), αναγνωρίζονται δύο βασικά είδη διαίρεσης των 

φυσικών και ρητών αριθμών: η “διαίρεση μερισμού” (partitive or sharing model), 

στην οποία προσδιορίζεται το πλήθος των ομάδων και η μέθοδος της “διαίρεσης-

μέτρησης” (measurement or repeated subtraction division), στην οποία προσδιορίζεται 

το μέγεθος κάθε ομάδας. Είναι σημαντικό να συνδέονται οι πράξεις στους 

κλασματικούς αριθμούς με  τη γνώση των πράξεων των φυσικών αριθμών (Yetkiner & 

Capraro, 2009). Η διαίρεση των κλασμάτων στηρίζεται στις παραπάνω ερμηνείες και 

επεκτείνεται, σύμφωνα με τους Sinicrope, et al. (2002), χρησιμοποιώντας τρία ακόμη 

μοντέλα, το μοντέλο της ποσοστιαίας μονάδας, το μοντέλο του αντίστροφου του 

Καρτεσιανού γινομένου (Cartesian product), στο οποίο υπολογίζεται η διάσταση μίας 

ορθογώνιας επιφάνειας, και το μοντέλο του αντίστροφου του πολλαπλασιασμού (invert 

and multiply algorithm). Τα μοντέλα που σχετίζονται με την ποσοστιαία μονάδα και 

τον πολλαπλασιασμό του αντιστρόφου δε θα αναλυθούν στην παρούσα εργασία. 

Θεωρείται πως τα πρώτα δεν χρησιμοποιούνται σε αρκετές έρευνες και τα δεύτερα 

διαμορφώνονται μέσα από τα άλλα κυρίαρχα μοντέλα της μέτρησης και του μερισμού, 
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στα οποία θα επικεντρωθούμε. Η ξεχωριστή αναφορά σε αυτά θα δημιουργούσε ένα 

φαύλο κύκλο γιατί δεν είναι ανεξάρτητα, αλλά επηρεάζονται από τα δύο βασικά είδη 

διαίρεσης (μερισμού και μέτρησης).  

Αναλυτικότερα, η διαίρεση μερισμού (partitive or sharing model division) είναι 

το πρωταρχικό μοντέλο διαίρεσης που συναντάνε οι μαθητές από πολύ μικρή ηλικία. 

Θα μπορούσε να ερμηνευτεί και ως το μοντέλο της “δίκαιης μοιρασιάς” (Fishcbein et 

al., 1985; Tirosh & Graeber, 1989). Σε αυτό το είδος διαίρεσης η δοσμένη ποσότητα 

(ένα αντικείμενο ή μία συλλογή αντικειμένων) χωρίζεται σε υποσύνολα με δοσμένο 

πλήθος και στόχος είναι να βρεθεί ο αριθμός των στοιχείων κάθε υποσυνόλου. Ένα 

παράδειγμα σχετικό της πράξης “6÷2”, είναι το ακόλουθο: “Ο Γιώργος έχει 6 

σοκολάτες και θέλει να τις μοιράσει δίκαια στους 2 φίλους του. Πόσες σοκολάτες θα 

πάρει ο καθένας;” Σε αυτό το παράδειγμα διαιρετέος είναι η τιμή των πολλών μονάδων 

(6 σοκολάτες), ο διαιρέτης είναι ο αριθμός 2, που δείχνει σε πόσα ίσα μέρη μερίζεται 

ο διαιρετέος και το πηλίκο που προκύπτει είναι μία ποσότητα ομοειδής του διαιρετέου. 

Συμπερασματικά, η διαίρεση μερισμού χρησιμοποιείται όταν είναι γνωστή η τιμή 

πολλών μονάδων και ζητείται η τιμή μίας μονάδας ομοειδούς προς αυτές (Lo & Luo, 

2012; Λεμονίδης , 2000).  

Αντίθετα, στο μοντέλο της διαίρεσης-μέτρησης (measurement division) είναι 

γνωστό ένα αρχικό σύνολο ή μία ποσότητα, ο αριθμός των στοιχείων των υποσυνόλων 

του και ζητείται το πλήθος των υποσυνόλων που σχηματίζονται (Lo & Luo, 2012). Για 

παράδειγμα το προηγούμενο πρόβλημα θα μπορούσε να αναδιατυπωθεί ως εξής για να 

συνάδει με αυτό το μοντέλο: “O Γιώργος έχει 6 μικρές σοκολάτες και τις τοποθετεί σε 

συσκευασίες που περιέχουν 2 σοκολάτες η καθεμία. Πόσες συσκευασίες θα 

χρησιμοποιήσει ο Γιώργος;” Σε αυτό το παράδειγμα διαιρετέος είναι η τιμή των 

πολλών μονάδων και δηλώνει το συνολικό πλήθος από τις σοκολάτες, διαιρέτης είναι 

η τιμή της μίας μονάδας (2 σοκολάτες) και πηλίκο ο αριθμός 3 που δείχνει πόσες φορές 

χωράει ο διαιρέτης στο διαιρετέο. Επομένως, η διαίρεση μέτρησης πραγματοποιείται 

όταν είναι γνωστή η τιμή των πολλών μονάδων, η τιμή της μονάδας ομοειδούς προς 

αυτές και ζητείται το πλήθος των πολλών μονάδων (Λεμονίδης , 2000). 

Σύμφωνα με το Λεμονίδη (2000) ένας πρακτικός τρόπος που βοηθάει στην 

αναγνώριση του κατάλληλου μοντέλου μέσα στα προβλήματα είναι ο ακόλουθος:  



 
20 

 

• Αν ο διαιρετέος και ο διαιρέτης είναι ποσότητες ετεροειδείς μεταξύ 

τους, τότε η διαίρεση είναι μερισμού. Το πηλίκο και το υπόλοιπο, είναι 

του ίδιου είδους με το διαιρετέο. 

• Αν όμως ο διαιρετέος και ο διαιρέτης ανήκουν στην ίδια κατηγορία (π.χ. 

σοκολάτες και τα δύο), τότε η διαίρεση είναι μέτρησης. Το πηλίκο που 

προκύπτει, είναι αφηρημένος αριθμός ετεροειδής των άλλων δύο 

ποσοτήτων. Ωστόσο αν υπάρξει υπόλοιπο, τότε θα είναι ποσότητα 

ομοειδής με το διαιρετέο.   

Πάνω σε αυτά τα δύο μοντέλα διαίρεσης των φυσικών αριθμών θα στηριχθεί 

και η διαίρεση των κλασμάτων. Άλλωστε, το κλειδί για τη διδασκαλία της διαίρεσης 

των κλασμάτων είναι το να κατανοήσουν, τόσο οι μαθητές όσο και οι εκπαιδευτικοί 

ότι η έννοια της διαίρεσης των ρητών είναι ακριβώς ίδια με τη διαίρεση των φυσικών 

αριθμών, καθώς και το ότι η διαίρεση δύο αριθμών είναι η αντίστροφη πράξη του 

πολλαπλασιασμού (Huang, Ozel, Li, & Osborne, 2014). Για να επιτευχθεί όμως αυτό, 

σύμφωνα με μία έρευνα της Ma (1999), οι εκπαιδευτικοί και οι μαθητές, πρέπει να 

διαθέτουν το λεγόμενο “πακέτο γνώσης” (knowledge package) όπως παρουσιάζεται 

στο Σχήμα 1. Σύμφωνα με αυτό το “πακέτο” η εννοιολογική κατανόηση της διαίρεσης 

των κλασμάτων χτίζεται πάνω σε ένα δίκτυο από προγενέστερες γνώσεις. Στο ανώτερο 

επίπεδο, περιλαμβάνεται η έννοια της μονάδας, του πολλαπλασιασμού των κλασμάτων 

και της διαίρεσης των φυσικών αριθμών. Παράλληλα, αυτές οι έννοιες με τη σειρά τους 

έχουν χτιστεί πάνω στην έννοια του κλάσματος και του πολλαπλασιασμού των 

φυσικών αριθμών, ο οποίος ακολούθως βασίζεται στην πράξη της πρόσθεσης (Lo & 

Luo, 2012; Ma, 1999).  
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Σχήμα 1: Το “knowledge package” που απαιτείται για την κατανόηση της διαίρεσης 

κλασμάτων (Ma 1999, p. 77) 

Το μοντέλο της “δίκαιης μοιρασιάς” είναι ένα παραδοσιακό είδος διαίρεσης, το 

οποίο ενστικτωδώς χρησιμοποιούν εκπαιδευτικοί και μαθητές. Εν τούτοις , μπορεί να 

αποτελέσει εμπόδιο σε αναπαραστάσεις που αφορούν διαιρέσεις κλασμάτων (Cramer 

et al. 2010). Δεν μπορούμε, για παράδειγμα, να μιλάμε για το μισό ή το ένα τρίτο ενός 

προσώπου (Lo & Luo 2012, Van de Walle 2007; Gregg, 2007). Έτσι, εξετάζοντας τόσο 

την ελληνική (Λεμονίδης, 2016), όσο και την ξενόγλωσση βιβλιογραφία (Cramer et al. 

2010; Gregg, 2007; Huang et al. 2014; Li et al. 2009; Sinicrope, Mick & Kolb, 2002), 

αναφορικά με τους τρόπους χρήσης των δύο βασικών μοντέλων διαίρεσης κατά τη 

διδασκαλία των κλασμάτων, διαπιστώθηκαν τα εξής:  

• Σε προβλήματα διαίρεσης κλασμάτων το μοντέλο μερισμού ταιριάζει 

αν θέλουμε να διαιρέσουμε ένα κλάσμα με έναν ακέραιο αριθμό, όπως 

για παράδειγμα 
1

3
÷ 2. Ένα πρόβλημα, σχετικό με την παραπάνω πράξη, 

είναι το εξής: “Η Κατερίνα έχει το 
1

3
 μίας σοκολάτας και θέλει να την 

κόψει στη μέση, τι μέρος της σοκολάτας θα είναι το κάθε κομμάτι;” 

• Η διαίρεση μέτρησης προτείνεται να εφαρμοστεί όταν έχουμε 

πρόβλημα διαίρεσης ακεραίου με κλάσμα ή κλάσματος με κλάσμα. 

Για παράδειγμα, για την πράξη 5
1

2
÷

1

2
 θα μπορούσε να διατυπωθεί το 

εξής πρόβλημα: “Έχουμε 5
1

2
 μέτρα υφάσματος και θέλουμε να το 

κόψουμε σε κομμάτια μισού μέτρου, πόσα κομμάτια υφάσματος (μισού 

μέτρου) θα έχουμε τελικά;”. Ως προς τη λύση αυτού του προβλήματος 

προτείνεται το να σκεφτεί κάποιος πόσα 
1

2
 χωράνε μέσα στα 5

1

2
. Έτσι, 

γίνεται κατανοητή η πράξη της διαίρεσης κλασμάτων και το 

αποτέλεσμα που προκύπτει από τη χρήση του αλγόριθμου και η 

Η έννοια της 

πρόσθεσης 
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διαίρεση μπορεί να αναπαρασταθεί με κάποιο σχέδιο-ζωγραφιά ή 

ακόμα και νοερά. 

Ακόμη, καλό θα ήταν στις τάξεις όπου συναντάται για πρώτη φορά η διαίρεση 

κλασμάτων (π.χ. στην Ε΄ Δημοτικού για τα ελληνικά δεδομένα) αλλά και στο 

Γυμνάσιο, να δίνονται προβλήματα διαβαθμισμένης δυσκολίας. Πιο συγκεκριμένα, οι 

μαθητές αφού αντιληφθούν τη σύνδεση μεταξύ των δύο πράξεων με τη χρήση ενός 

εύκολου λεκτικού παραδείγματος, να προχωράνε σε παραδείγματα διαίρεσης ακεραίου 

προς μοναδιαίο κλάσμα, έπειτα σε διαιρέσεις κλάσματος δια ακέραιο και στο τέλος σε 

διαιρέσεις κλάσματος με κλάσμα (ομώνυμων και ετερώνυμων) (Huang et al. 2014; Li 

et al. 2009). Με αυτό τον τρόπο μπορούν σταδιακά να ενισχύσουν και να εδραιώσουν 

την εννοιολογική κατανόηση του κανόνα σε βάθος.  

Μία ακόμα εφαρμογή της διαίρεσης μέτρησης, αποτελούν περιπτώσεις 

προβλημάτων που περιέχουν κατασκευαστικά μοντέλα με διάφορα μοτίβα. Τέτοιου 

είδους κατασκευές προτείνονται και για μικρές τάξεις, εκεί όπου πρωτοεμφανίζεται η 

διαίρεση των κλασμάτων (Cramer et al. 2010). Ας δούμε 

πως δουλεύουν τέτοια μοντέλα με μοτίβα μέσα από ένα 

συγκεκριμένο παράδειγμα: Έστω ότι υπάρχουν δύο 

προσκείμενα κίτρινα εξάγωνα τα οποία αποτελούν τη 

μονάδα, δύο πράσινα τρίγωνα δημιουργούν ένα μπλε 

παραλληλόγραμμο και έξι πρά σινα τρίγωνα ή αλλιώς δύο κόκκινα τραπέζια καλύπτουν 

ένα εξάγωνο. Παρατηρείται πως κάθε κομμάτι του 

μοτίβου έχει διαφορετικό σχήμα και εμβαδό και κάθε 

σχήμα ανάλογα με το ερώτημα μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί ως μέρος ή ως όλο. Το τραπέζιο, το 

παραλληλόγραμμο και το τρίγωνο είναι κλασματικά 

μέρη του εξαγώνου και τα μικρότερα σχήματα είναι κλασματικά μέρη των 

μεγαλύτερων. Έτσι, η μονάδα που έχει οριστεί βοηθάει στο 

να δειχθούν εύκολα τα μισά, τα τρίτα, τα τέταρτα, τα έκτα 

και τα δωδέκατα. Θα μπορούσε, επομένως, να ζητηθεί από 

τους μαθητές να βρούνε πόσα κόκκινα τραπέζια 

καλύπτουν έντεκα πράσινα τρίγωνα. Τα τραπέζια αποτελούν το 
1

4
=

3

12
 της μονάδας 
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(δύο προσκείμενα εξάγωνα) και τα 11 πράσινα τρίγωνα 

είναι τα 
11

12
 της μονάδας. Συνεπώς, το ζητούμενο θα δοθεί 

από την πράξη 
11

12
÷

1

4
. Αφού 1 κόκκινο τραπέζιο περιέχει 3 

πράσινα τρίγωνα θα χρειαστούν 3
2

3
 να καλύψουν τα 11 

τρίγωνα.  

Συνεπώς, τέτοιες διαδικασίες βοηθάνε τους μαθητές να χτίσουν τον αλγόριθμο 

της διαίρεσης με τη χρήση απτών αντικειμένων και οπτικών αναπαραστάσεων και να 

καταλήξουν σε γενικεύσεις ή σε κάποια διαδικαστική αιτιολόγηση. Επίσης, οι 

εκπαιδευόμενοι εξοικειώνονται στο να αναγνωρίζουν τη μονάδα και να συμπεραίνουν 

τι μέρος αυτής αποτελεί κάθε επιμέρους κομμάτι. Έτσι, αποκτούν καλύτερη αίσθηση 

των κλασμάτων, χρησιμοποιούν στρατηγικές που ανακαλύπτουν οι ίδιοι και 

βελτιώνουν τις υπολογιστικές τους ικανότητες (Sinicrope, Mick, & Kolb, 2002) 

Στο τέλος αναφέρεται ένα μοντέλο, όχι και τόσο εύχρηστο, για τη διαίρεση των 

κλασμάτων και είναι αυτό που οι Sinicrope et al. (2002) ονομάζουν “αντίστροφο του 

Καρτεσιανού Γινομένου”(inverse of a Cartesian product). Αυτό το μοντέλο 

περιλαμβάνει την εύρεση της διάστασης μίας ορθογώνιας επιφάνειας. Ένα παράδειγμα 

που παρουσιάζει ενδιαφέρον είναι το εξής: “έχουμε ένα ορθογώνιο με εμβαδό  
6

20
, αν 

η μία πλευρά του είναι 
3

4
, πόσο θα είναι η άλλη διάστασή του;” Για να σχεδιαστεί το 

ορθογώνιο που  περιγράφει, πρώτα δημιουργείται ένα τετράγωνο το οποίο αποτελεί τη 

μονάδα, έπειτα η κάθετη διάσταση χωρίζεται σε 4 ίσα τμήματα και σημειώνεται το 

μήκος 
3

4
 (Βήμα 1ο). Εφόσον το εμβαδόν μετριέται σε εικοστά, η οριζόντια διάσταση 

χωρίζεται σε 5 ίσα τμήματα (Βήμα 2ο). 
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Εικόνα 1: Παράδειγμα του “αντιστρόφου του Καρτεσιανού γινομένου” 

Το εμβαδόν καθενός από τα μικρά ορθογώνια που έχουν δημιουργηθεί ισούται με 
1

20
, 

το μήκος των οποίων είναι ίσο με 
1

4
 και το πλάτος τους 

1

5
. Το ορθογώνιο του εν λόγω 

προβλήματος είναι η επιφάνεια που αποτελείται από 
6

20
 μικρότερων ορθογωνίων. Αφού 

λοιπόν το μήκος αυτού του δοσμένου ορθογωνίου είναι 
3

4
 τότε διαπιστώνεται πως το 

πλάτος θα είναι τα 
2

5
 (Βήμα 3ο). Ο αλγόριθμος που περιγράφει αυτή τη διαδικασία είναι 

ο εξής: 
6

20
÷

3

4
=

6÷3

20÷4
=

2

5
 (Sinicrope, Mick & Kolb, 2002; Yim, 2009).  

Ωστόσο, η παραπάνω διαδικασία περιορίζεται σε κλάσματα, όπου ο αριθμητής 

και ο παρονομαστής του διαιρετέου διαιρεί τον αριθμητή και τον παρονομαστή του 

διαιρέτη αντίστοιχα. Για παράδειγμα η διαίρεση 
2

7
÷

3

4
 δεν είναι πολύ εύκολο να λυθεί 

μέσω κάποιας εικονικής διαδικασίας, διότι απαιτεί περίπλοκες παραμορφώσεις. 

Φαίνεται να είναι αρκετά επίπονο για τους μαθητές να κατανοήσουν έναν αλγόριθμο 

διαίρεσης κλασμάτων μέσω μίας τέτοιας περίπλοκης κατασκευής (Yim, 2009). Σε 

σχετική έρευνα που πραγματοποιήθηκε από τον Yim (2009) και περιλάμβανε παιδιά 

με κάποια έφεση στα μαθηματικά, φαίνεται πως οι μαθητές ήταν σε θέση να εφεύρουν 

δικές τους στρατηγικές σε προβλήματα διαίρεσης κλασμάτων αλλά και να 

κατασκευάσουν τον δικό τους αλγόριθμο, στηριζόμενοι στο μοντέλο του αντιστρόφου 

του Καρτεσιανού γινομένου. Παρόλα αυτά, καταλήγει στο συμπέρασμα πως 

επιβάλλεται να ακολουθήσουν και άλλες έρευνες οι οποίες θα εξετάσουν εάν η χρήση 

αυτού του μοντέλου διαίρεσης (inverse of a Cartesian product) και των εικονικών 
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αναπαραστάσεων μπορούν να βοηθήσουν το μέσο όρο των μαθητών να κατανοήσουν 

τους αριθμητικούς αλγορίθμους της διαίρεσης των κλασμάτων.  

Παρόμοια έρευνα, αναφορικά με τη χρήση του μοντέλου του “αντιστρόφου του 

Καρτεσιανού Γινομένου”, πραγματοποιήθηκε και σε εν ενεργεία εκπαιδευτικούς από 

τους Lamberg & Wiest (2014). Δόθηκε στους εκπαιδευτικούς ένα έτοιμο μοντέλο 

εμβαδού, “Area Model” όπως χαρακτηριστικά το ονομάζει, από την έρευνα της 

Lammon (2012), και τους ζητήθηκε να δώσουν μία εννοιολογική ερμηνεία. Ελάχιστοι 

μπορούσαν να κατανοήσουν τη σύνδεση μεταξύ της εικονικής αναπαράστασης και του 

αλγόριθμου της διαίρεσης των κλασμάτων. Τελικά, οι συμμετέχοντες ναι μεν, μέσα 

από συζήτηση, κατάφεραν να δώσουν μία εννοιολογική ερμηνεία των βημάτων και των 

αποτελεσμάτων, αλλά χρειάστηκαν χρόνο για να αναγνωρίσουν τη μονάδα αναφοράς 

και τα κλασματικά μέρη του πηλίκου. Η έρευνα καταλήγει, προτείνοντας εξίσου 

μοντέλα εμβαδού ή περιοχής και μοντέλα μήκους ή μέτρησης για την κατανόηση των 

κλασμάτων και των πράξεων τους. 

Από όλα τα παραπάνω εικάζεται ότι οι μαθητές και οι εκπαιδευτικοί πρέπει να 

δουλεύουν με προβλήματα διαίρεσης κλασμάτων που έχουν σχεδιαστεί σε διάφορα 

πλαίσια και περιλαμβάνουν τόσο τη διαίρεση μέτρησης όσο και τη διαίρεση μερισμού 

(Petit, Laird, & Marsden, 2010). Επίσης, όταν χρησιμοποιούνται εικονικές 

αναπαραστάσεις (λωρίδες, αριθμογραμμή, ζωγραφιά κ.α.) πρέπει να δίνεται προσοχή 

στη μονάδα και τα ακέραια ή κλασματικά μέρη του πηλίκου (Cramer, Monson , 

Whitney, Leavitt, & Wyberg, 2010). Η εύρεση του πηλίκου και του υπόλοιπου μίας 

διαίρεσης είναι μία απαιτητική διαδικασία τόσο στους ακέραιους και πολύ 

περισσότερο στους κλασματικούς αριθμούς. Προτείνεται ταυτόχρονα, η χρήση της 

προφορικής γλώσσας για να διευκολύνεται η ερμηνεία-μετάφραση από τις εικόνες στα 

σύμβολα (Cramer, Monson , Whitney, Leavitt, & Wyberg, 2010).  

1.3.2 Γνώση των εκπαιδευτικών στη διαίρεση κλασμάτων 
Η έρευνά αυτή εστιάζει στη χρήση των σχολικών εγχειριδίων από τους 

καθηγητές μαθηματικών, στην περίπτωση της διαίρεσης κλασμάτων. Για αυτό το λόγο 

αρχικά θα καταγραφούν τα αποτελέσματα άλλων ερευνών σχετικά με τη γνώση των 

εκπαιδευτικών και τη χρήση του διδακτικού υλικού αναφορικά με την έννοια της 

διαίρεσης κλασμάτων. Αρκετές έρευνες που ασχολούνται με τη γνώση των 

εκπαιδευτικών γύρω από τα κλάσματα, έχουν εστιάσει συγκεκριμένα στη διαίρεση 
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κλασμάτων διότι είναι μία έννοια στην οποία οι υποψήφιοι και εν ενεργεία 

εκπαιδευτικοί δεν διαθέτουν βαθύτερη εννοιολογική κατανόηση και διότι η διαίρεση 

κλασμάτων είναι μία έννοια που τείνει να διδάσκεται διαδικαστικά. Έτσι, εξετάζεται η 

έκταση στην οποία οι ίδιοι οι υποψήφιοι εκπαιδευτικοί κατανοούν τη διαίρεση 

κλασμάτων (Ball, 1988; Olanoff, 2011). Ακόμη, πληθώρα ερευνητικών μελετών 

παρουσιάζουν ενδείξεις πως η πλειοψηφία των εκπαιδευτικών απλά ακολουθεί τον 

αλγόριθμο του πολλαπλασιασμού του αντιστρόφου, ο οποίος σύμφωνα με τους Son και 

Crespo (2009) είναι ο πιο μηχανικός και λιγότερο κατανοητός αλγόριθμος στα σχολικά 

εγχειρίδια. 

Πολλές έρευνες αποκαλύπτουν πως μεγάλος αριθμός εκπαιδευτικών δεν μπορεί 

να εξηγήσει γιατί ο αλγόριθμος “αντιστρέφω-πολλαπλασιάζω” δουλεύει. Τα 

πορίσματα της έρευνας των Li και  Kulm (2008) έδειξαν ότι κανένας από τους 46 

εκπαιδευτικούς των Η.Π.Α, δεν ήταν σε θέση να εξηγήσει γιατί ο μαθηματικός αυτός 

κανόνας ισχύει. Ένα ακόμη παράδειγμα αποτελεί η έρευνα των Borko, Eisenhart et al. 

(1992), όπου περιγράφεται η εμπειρία τους από την παρακολούθηση κάποιας 

διδασκαλίας πάνω στη διαίρεση κλασμάτων. Ο εκπαιδευτικός που συμμετείχε στην 

έρευνα, έθεσε στους μαθητές μία σειρά προβλημάτων και προέβη στη λύση τους 

χρησιμοποιώντας το μοντέλο του πολλαπλασιασμού του αντιστρόφου. Στην ερώτηση 

ωστόσο κάποιων μαθητών σχετικά με το πώς από μία πράξη διαίρεσης καταλήγει 

κανείς σε μία πράξη πολλαπλασιασμού, δεν ήταν σε θέση να δώσει κάποια 

εννοιολογική εξήγηση που να αποδεικνύει τον αλγόριθμο. Μάλιστα, επειδή δεν ήταν 

αρκετά προετοιμασμένος για κάτι τέτοιο, συμβούλεψε τους μαθητές να χρησιμοποιούν 

απλά τον κανόνα.  

Επιπλέον, οι εκπαιδευτικοί παρουσιάζουν δυσκολίες κατά την επίλυση ή 

δημιουργία προβλημάτων που αφορούν στη διαίρεση κλασμάτων. Για παράδειγμα, ο 

Simon (1993), βρίσκει ότι ένα ποσοστό 70% υποψήφιων δασκάλων δεν είχε την 

ευχέρεια να κατασκευάσει ένα λεκτικό πρόβλημα διαίρεσης. Οι δυσκολίες αυτές 

ανάγονται αρχικά στο μοντέλο της διαίρεσης μερισμού (partitive model), το οποίο δεν 

είναι εύκολο να ερμηνευτεί στην περίπτωση που ο διαιρέτης είναι κλάσμα. Όπως έχει 

αναφερθεί και στην προηγούμενη ενότητα το μοντέλο της διαίρεσης μέτρησης 

(measurement model) διευκολύνει τη διαίρεση μεταξύ των κλασμάτων. Ωστόσο ακόμα 

και αν το μοντέλο είναι ευνοϊκό πολλοί εκπαιδευτικοί αντιμετωπίζουν πρόβλημα με το 
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υπόλοιπο της διαίρεσης. Για παράδειγμα στην ερώτηση πόσα 
1

2
 περιέχονται μέσα στα 

3

4
, πολλοί απαντάνε 1

1

4
, το οποίο είναι λάθος καθώς το υπόλοιπο που αντιστοιχεί στο 1 

1

4
 αντιπροσωπεύει το 

1

2
 του μισού. Έτσι, υπάρχουν 1

1

2
 μισά μέσα στα 

3

4
. Για αυτό το 

λόγο, εκπαιδευτικοί και μαθητές πρέπει να δίνουν ιδιαίτερη προσοχή στη μονάδα, η 

οποία αποτελεί και πηγή πολλών λαθών και παρανοήσεων (Cramer, Monson , Whitney, 

Leavitt, & Wyberg, 2010; Lamberg & Wiest, 2014). 

Επιπρόσθετα, η γνώση των εκπαιδευτικών πάνω στη διαίρεση κλασμάτων είναι 

ένα μεγάλο θέμα που απασχόλησε αρκετά τη μαθηματική εκπαιδευτική κοινότητα. Πιο 

συγκεκριμένα, στην έρευνα που πραγματοποίησε η Ma (1999) στο πλαίσιο της 

διδακτορικής της διατριβής συμμετείχαν κάποιοι εν ενεργεία εκπαιδευτικοί από τις 

Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και από την Κίνα. Τους δόθηκε το πρόβλημα της 

διαίρεσης 1
3

4
÷

1

2
 και τους ζητήθηκε να εκτελέσουν την πράξη και να διατυπώσουν ένα 

λεκτικό πρόβλημα που να περιγράφει την κατάσταση. Τα αποτελέσματα της έρευνας 

έδειξαν πως πολλοί από τους καθηγητές των Ηνωμένων Πολιτειών δεν ήταν σε θέση 

να θυμηθούν πως εκτελείται η διαίρεση και μόνο ένας κατάφερε να βρει κάποιο σχετικό 

πρόβλημα. Αυτό προκάλεσε μεγάλη αναταραχή στην μαθηματική εκπαιδευτική 

κοινότητα και κάποιοι εκπαιδευτές μαθηματικών (Askey, 1999; Howe, 1999), 

προσπάθησαν να λάβουν δράση και να βρουν τρόπους ώστε να ενθαρρύνουν την 

κατανόηση και τη γνώση των εκπαιδευτικών γύρω από τη διαίρεση των κλασμάτων. 

Παρ’ όλα αυτά, σε αντίθεση με τα ευρήματα των παραπάνω ερευνών, οι 

εκπαιδευτικοί κάποιων Ασιατικών χωρών φαίνεται να διαθέτουν βαθιά κατανόηση της 

διαίρεσης των κλασμάτων. Ειδικότερα, οι Lo και Luo (2012) τονίζουν την ιδιαίτερη 

ευκαμψία των εκπαιδευτικών από την Ταϊβάν στην επίλυση προβλημάτων διαίρεσης 

κλασμάτων. Οι εν λόγω εκπαιδευτικοί στα διάφορα προβλήματα που τους τέθηκαν 

στηρίχθηκαν σε αυτό που ονομάζει η Ma (1999) “πακέτο γνώσης” που αναφέρθηκε 

προηγουμένως. Δηλαδή, χρησιμοποίησαν σωστά την προσέγγιση της μονάδας, του 

μέρους-όλου και της αναλογίας και είχαν την ικανότητα να κινούνται ευέλικτα 

ανάμεσα στην αριθμητική και αλγεβρική αιτιολόγηση. Επίσης, χρησιμοποιούσαν με 

ευκολία το μοντέλο της διαίρεσης-μέτρησης (measurement model) και όχι τόσο το 

μοντέλο μερισμού (partitive division) σε προβλήματα όπου ο διαιρέτης ήταν 

μικρότερος από τη μονάδα. Ωστόσο, παρά την ανεπτυγμένη Κοινή Γνώση του 
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Περιεχομένου που διέθεταν, παρουσίασαν αδυναμία στο να δημιουργήσουν ένα δικό 

τους λεκτικό πρόβλημα και μία δική τους εικονική αναπαράσταση. Η ανεπτυγμένη 

όμως ικανότητα και γνώση τους στην επίλυση προβλημάτων, μπορεί να αποτελέσει 

σημείο αναφοράς για το σχεδιασμό μαθηματικών προγραμμάτων για εκπαιδευτικούς 

διεθνώς. Τα αποτελέσματα αυτά δείχνουν ότι οι επιδόσεις των εκπαιδευτικών μπορεί 

να επηρεάζονται και από πολιτισμικές διαφορές. 

 

 Χρήση των σχολικών εγχειριδίων και του Αναλυτικού 

Προγράμματος Σπουδών 

 

1.4.1 Α.Π.Σ και ο ρόλος των σχολικών εγχειριδίων 
Ο όρος Αναλυτικό Πρόγραμμα αναφέρεται στο σχεδιασμό, στην οργάνωση, 

στην αξιολόγηση και την επιλογή θεμάτων που έχουν έναν συγκεκριμένο σκοπό 

(Χατζηγεωργίου , 2004). Πιο συγκεκριμένα, τα Προγράμματα Σπουδών και τα 

Αναλυτικά εγχειρίδια των Μαθηματικών στοχεύουν στην παρουσίαση της ύλης που 

αναφέρεται σε μία συγκεκριμένη τάξη, η επιλογή και η οργάνωση της οποίας γίνεται 

λαμβάνοντας υπόψη τους γενικότερους στόχους της εκπαίδευσης και τους ειδικούς 

στόχους της Μαθηματικής εκπαίδευσης. Για την υλοποίηση των στόχων πρέπει να 

λαμβάνονται υπόψη, τόσο οι αρχές μάθησης που αφορούν στη διαδικασία απόκτησης 

γνώσεων, όσο και οι γενικές αρχές της διδασκαλίας των Μαθηματικών, σύμφωνα με 

τις οποίες η διαδικασία μάθησης στα Μαθηματικά είναι μία κατασκευάσιμη 

δραστηριότητα. 

Η δημιουργία Αναλυτικών Προγραμμάτων είναι μια πολύπλοκη διαδικασία 

που απαιτεί μακρόπνοο σχεδιασμό και έρευνα. Επηρεάζεται έντονα από το κοινωνικό 

πλαίσιο και για αυτό υπάρχουν πολλές αντιθέσεις μεταξύ των Προγραμμάτων 

διαφόρων χωρών. Τα Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών διακρίνονται σε 

παραδοσιακά και σύγχρονα, ανάλογα με τους στόχους, τα περιεχόμενα, τη μέθοδο 

διδασκαλίας και αξιολόγησης που περιέχονται σε αυτά. Τα ελληνικά Α.Π.Σ παρέμεναν 

παραδοσιακά μέχρι το 1997, αλλά σύμφωνα με τις μετέπειτα μεταρρυθμίσεις 

απέκτησαν έναν πιο ευέλικτο χαρακτήρα. Τα Προγράμματα που αναφέρονται στα 

Μαθηματικά Δημοτικού και Γυμνασίου, είναι εκείνα που εισήχθησαν στο Ελληνικό 
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Δημόσιο τα έτη 2006 έως 2008 και είναι γραμμένα σύμφωνα με το Διαθεματικό Ενιαίο 

Πλαίσιο Προγράμματος Σπουδών (Δ.Ε.Π.Π.Σ).  

Μία από τις σημαντικότερες παραμέτρους των Αναλυτικών Προγραμμάτων 

Σπουδών είναι τα σχολικά εγχειρίδια. Σχολικά εγχειρίδια και Α.Π.Σ αποτελούν τα 

βασικότερα, και πολλές φορές αποκλειστικά, εργαλεία ενός εκπαιδευτικού και για αυτό 

το λόγο πρέπει να δίνεται ιδιαίτερη προσοχή, τόσο στο σχεδιασμό του περιεχόμενου 

τους, όσο και στον τρόπο παρουσίασής του. Οπότε, ο σημαντικός τους ρόλος στη 

διδακτική διαδικασία, δημιουργεί την ανάγκη κατασκευής ιδανικών βιβλίων που 

βοηθούν εκπαιδευτικούς και μαθητές.  

Τα σχολικά εγχειρίδια σύμφωνα με την Κολέζα (2009), εξυπηρετούν πολλούς 

σκοπούς όπως είναι οι ακόλουθοι: 

• Κατευθύνουν εκπαιδευτικούς και μαθητές για αυτά που πρέπει να 

διδαχθούν. 

• Αποτελούν οδηγό διδασκαλίας ενός συγκεκριμένου περιεχομένου. 

• Καθορίζουν το «τι είναι σχολικά Μαθηματικά» και τι σημαίνει «ξέρω 

Μαθηματικά».  

• Επιλέγουν τον τρόπο με τον οποίο θα αξιολογηθούν οι μαθητές άμεσα 

ή έμμεσα. 

• Αποτελούν ιστορικές καταγραφές και αντανακλούν το κοινωνικο-

πολιτισμικό επίπεδο μίας χώρας. 

Επιπρόσθετα, οι Reys, Chavez και Reys (2004), αποδίδουν έναν τριπλό ρόλο 

στα σχολικά εγχειρίδια. Πιο συγκεκριμένα, αναφέρεται ότι τα σχολικά εγχειρίδια 

παρουσιάζουν το περιεχόμενο που πρέπει να διδαχθεί, οργανώνουν τις δραστηριότητες 

και τον τρόπο χρήσης του εκπαιδευτικού υλικού και προτείνουν ιδέες και 

δραστηριότητες για τη συμμετοχή των μαθητών στο μάθημα.  

Επίσης, τα σχολικά εγχειρίδια μπορούν μεν να κατευθύνουν τους 

εκπαιδευτικούς σχετικά με το τι θέμα θα διδάξουν, με ποια σειρά θα το παρουσιάσουν 

και πόσο χρόνο θα διαθέσουν για αυτό, όμως οι τελικές επιλογές σχετικά με τη 

διδασκαλία είναι στο χέρι του κάθε διδάσκοντα. Δηλαδή, ένα σχολικό εγχειρίδιο είναι 

μεν το βασικότερο μέσο μίας εκπαιδευτικής μεταρρύθμισης, αλλά δεν αντικαθιστά την 
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προσωπική ευθύνη και συνεισφορά του εκπαιδευτικού. Του δίνει απλά τη δυνατότητα 

να οργανώσει καλύτερα τη διδασκαλία του (Κολέζα, 2009). 

Επομένως, η χρήση των σχολικών εγχειριδίων και κατά επέκταση του 

διδακτικού υλικού είναι σημαντικός παράγοντας που επηρεάζει τόσο τον τρόπο 

διδασκαλίας των εκπαιδευτικών, όσο και τις γνώσεις των μαθητών. Ωστόσο, το 

σχολικό εγχειρίδιο δεν αποτελεί έναν ξεκάθαρο οδηγό για τη διδασκαλία, διότι το ίδιο 

βιβλίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί με διάφορους τρόπους εντός του ίδιου σχολείου και 

μεταξύ διαφορετικών σχολείων (Ball & Cohen, 1996; Huang, Ozel, Li, & Osborne, 

2014). Η παρέκκλιση και οι διαφορετικοί τρόποι χρήσης του διδακτικού υλικού από 

τους εκπαιδευτικούς επηρεάζονται από μία ποικιλία παραγόντων, όπως είναι οι ίδιες οι 

πεποιθήσεις τους, οι προηγούμενες γνώσεις και εμπειρίες τους ως μαθητές ή ως 

υποψήφιοι δάσκαλοι, το περιβάλλον στο οποίο εργάζονται καθώς και οι προγενέστερες 

γνώσεις των μαθητών αλλά και οι κρατικές αξιολογήσεις (Huang, Ozel, Li, & Osborne, 

2014). 

1.4.2 Χρήση των σχολικών εγχειριδίων στην περίπτωση της 

διαίρεσης κλασμάτων 
Ενώ έχουν πραγματοποιηθεί πολλές μελέτες διεθνώς αναφορικά με τα 

Προγράμματα Σπουδών και τα σχολικά εγχειρίδια των Μαθηματικών, παρατηρείται 

πως πολύ λίγες έρευνες εξετάζουν τον τρόπο εφαρμογής και υιοθέτησης αυτών μέσα 

στην τάξη, στην περίπτωση της διαίρεσης των κλασμάτων (Huang, Ozel, Li, & 

Osborne, 2014). Τέτοιου είδους έρευνες έχουν διεξαχθεί κυρίως σε Ασιατικές χώρες 

όπου μαθητές και εκπαιδευτικοί θεωρούν πως τα σχολικά εγχειρίδια περιέχουν όλες τις 

ουσιώδεις και απαραίτητες γνώσεις για τη διδασκαλία (Leung & Li, 2010). Το ζήτημα 

είναι πόσο μακριά μπορούν οι εκπαιδευτικοί να φτάσουν σε αυτή την προσαρμογή, 

χωρίς να καταστρέψουν το νόημα του Προγράμματος Σπουδών κατά τη διδασκαλία. 

Μία έρευνα που εστιάζει στη χρήση των εγχειριδίων στην ενότητα της διαίρεσης των 

κλασμάτων και τον τρόπο που αυτή παρουσιάζεται, εκτελείται και οργανώνεται από 

κάποιους εκπαιδευτικούς στην Κίνα, είναι αυτή των Huang et al. (2014). 

Πιο συγκεκριμένα, στην εν λόγω έρευνα εξετάστηκαν δύο εκπαιδευτικοί οι 

οποίοι δίδαξαν τη διαίρεση κλασμάτων σε διάρκεια τεσσάρων ωρών. Τα αποτελέσματα 

της έρευνας έδειξαν ότι οι δύο εκπαιδευτικοί ακολούθησαν ρητά το ίδιο πρότυπο. 

Αρχικά, στηρίχθηκαν στις προηγούμενες γνώσεις των μαθητών σχετικά με τη διαίρεση 

φυσικών αριθμών και τη σύνδεση μεταξύ πολλαπλασιασμού και διαίρεσης (Μάθημα 
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1ο). Έπειτα, ανέπτυξαν τους κανόνες της διαίρεσης συνεκτικά και συστηματικά, 

ακολουθώντας την εξής αλληλουχία: διαίρεση κλάσματος με ακέραιο αριθμό (Μάθημα 

1ο), διαίρεση ακεραίου με κλάσμα (Μάθημα 2ο) και διαίρεση κλάσματος με κλάσμα 

(Μάθημα 3ο). Τέλος, εφάρμοσαν τους κανόνες σε διάφορα πλαίσια, όπως είναι η 

σύγκριση κλασμάτων και τα λεκτικά προβλήματα (Μάθημα 3ο και 4ο). 

Σύμφωνα με τους Huang et al. (2014) μαθητές και εκπαιδευτικοί πρέπει να 

κατανοήσουν δύο βασικά πράγματα: ότι η διαίρεση κλασμάτων είναι ακριβώς ίδια με 

τη διαίρεση φυσικών αριθμών και ότι η διαίρεση είναι η αντίστροφη πράξη του 

πολλαπλασιασμού. Επομένως, για την ανάπτυξη της έννοιας της διαίρεσης κλασμάτων 

και την εδραίωση του αλγοριθμικού κανόνα, διάφορα είδη γνώσης πρέπει να 

συσχετιστούν. Επισημαίνεται επίσης πως η νέα γνώση, σχετικά με τη διαίρεση 

κλασμάτων, πρέπει να αντιστοιχίζεται σε διάφορα προβλήματα και η γνώση των 

μαθητών αρχικά να ενισχύεται και έπειτα να μετασχηματίζεται (Σχήμα 2). 
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Σχήμα 2: Ο εννοιολογικός χάρτης της διαίρεσης κλασμάτων (Huang, Ozel, Li, & Osborne, 

2014, p. 451) 

Ειδικότερα, για την υλοποίηση των παραπάνω στόχων, οι εκπαιδευτικοί της 

παραπάνω έρευνας χρησιμοποίησαν τη λύση προβλημάτων για την κατανόηση του 

αλγοριθμικού κανόνα, ποικίλες ασκήσεις και παραδείγματα για την εδραίωσή του και 

στοχευμένα επιλεγμένες αναπαραστάσεις για την βαθύτερη κατανόησή του. Κατά τη 

διάρκεια όλων των μαθημάτων ενθάρρυναν τους μαθητές να βρούν ποικίλες λύσεις στο 

ίδιο πρόβλημα. Μέσα από τη σύγκριση των διαφόρων απαντήσεων, η πιο “λογική” 

λύση γινόταν αποδεκτή, η οποία ήταν συνήθως κάποιος υπολογιστικός κανόνας. Τα 

προβλήματα και τα παραδείγματα που επιλέχθηκαν προέρχονταν κυρίως από το 

σχολικό εγχειρίδιο, αλλά κάποια δημιουργήθηκαν και από τους εκπαιδευτικούς. Οι 

μαθητές καλούνταν να λύσουν τα προβλήματα είτε με τη χρήση υπολογιστικών 

κανόνων, είτε με τη δημιουργία εξισώσεων, είτε με την ανάπτυξη ενός δικού τους 

ανοικτού προβλήματος, εργαζόμενοι ατομικά ή και σε ομάδες. Τέλος, φαίνεται πως οι 

εκπαιδευτικοί χρησιμοποίησαν τις αναπαραστάσεις ιεραρχικά, από φυσικές σε 

εικονικές και έπειτα από συμβολικές σε προφορικές. Οι φυσικές και εικονικές 

αναπαραστάσεις βοήθησαν στην ανάπτυξη του αλγόριθμου, και οι 

συμβολικές/αριθμητικές στην εφαρμογή του. 

Παρατηρείται επίσης ότι μεταξύ των σχολικών εγχειριδίων και της διδασκαλίας 

στην τάξη υπάρχει μεγάλη συνοχή τόσο ως προς την ανάπτυξη των περιεχομένων, όσο 

και ως προς τη συλλογή προβλημάτων και ασκήσεων. Αρχικά, κατά τη διάρκεια των 

τεσσάρων μαθημάτων, οι εκπαιδευτικοί κατέβαλλαν μεγάλη προσπάθεια ώστε 

προοδευτικά να αναπτύξουν την έννοια της διαίρεσης των κλασμάτων, τη σύνδεσή της 

με τον πολλαπλασιασμό και την αιτιολόγηση του αλγορίθμου, πράγμα το οποίο 

συγκλίνει με τους στόχους των Κινέζικων σχολικών εγχειριδίων (Huang, Ozel, Li, & 

Osborne, 2014; Li, Chen, & An, 2009a; Li, Zhang, & Ma, 2009b). Στη συνέχεια, οι 

εκπαιδευτικοί οργάνωσαν δραστηριότητες και παραδείγματα που περιλάμβαναν 

λεκτικά προβλήματα διαβαθμισμένης δυσκολίας και ενθάρρυναν τους μαθητές να 

βρούν διάφορες λύσεις στο ίδιο πρόβλημα. Αυτή η προσσέγγιση στηρίζεται σε αυτό 

που αναφέρεται χαρακτηριστικά στα Κινέζικα εγχειρίδια ως “ένα πρόβλημα, 

πολλαπλές λύσεις” (Sun, 2011). Μάλιστα, σημειώνεται πως και οι δύο εκπαιδευτικοί 

έδωσαν ιδιαίτερη έμφαση σε μία κατηγορία προβλημάτων όπου εξετάζεται η σχέση 

μεταξύ πηλίκου και διαιρετέου, καθώς ο διαιρέτης αυξάνεται ή μειώνεται. Δίνεται έτσι 



 
33 

 

η δυνατότητα στους μαθητές να παρατηρούν και να ανακαλύπτουν. Τέλος, και η χρήση 

των διαφόρων αναπαραστάσεων (η οποία βοήθησε στην επίλυση προβλημάτων) ήταν 

σύμφωνη με τα σχολικά εγχειρίδια (Huang, Ozel, Li, & Osborne, 2014; Li, Chen, & 

An, 2009a; Li, Zhang, & Ma, 2009b). 

Κατά κύριο λόγο η διδασκαλία προσκολλάται στα εγχειρίδια, ωστόσο δεν 

λείπουν και οι διαφοροποίησεις των εκπαιδευτικών σε κάποια σημεία, όπως είναι η 

έμφαση σε διάφορες ενότητες, η συλλογή προβλημάτων και η ανάθεση εργασιών. Οι 

εκπαιδευτικοί μάλιστα χρησιμοποίησαν κάποια απαιτητικά προβλήματα από άλλες 

πηγές, πέραν των σχολικών εγχειριδίων, και τα προσάρμοσαν ώστε να καλύψουν τις 

ανάγκες των μαθητών και της διδασκαλίας. Φαίνεται λοιπόν ότι προσπάθησαν και 

κατάφεραν να δώσουν τα εφόδια στους μαθητές τους για την εννοιολογική κατανόηση 

και την υπολογιστική ευχέρεια ταυτόχρονα. Επομένως, από όλα τα παραπάνω γίνεται 

αποδεκτό ότι η διδασκαλία θα πρέπει όχι μόνο να προέρχεται από τα σχολικά 

εγχειρίδια, αλλά να τα υπερβαίνει (Huang, Ozel, Li, & Osborne, 2014). 

Στο σημείο αυτό χρήσιμο θα ήταν να αναφερθεί μία πρακτική που συναντάται 

στα κινέζικα σχολικά εγχειρίδια και αφορά στη χρήση παραλλαγμένων προβλημάτων 

(“variation problems”, όπως αποκαλούνται), κατά τη διδασκαλία της διαίρεσης των 

κλασμάτων (Sun, 2011). Οι Κινέζοι έχουν τη φιλοσοφία ότι ένα πρόβλημα έχει 

πολλαπλές λύσεις (“one problem multible solution OPMS”) ή μπορεί να παραλλαχθεί 

με διάφορους τρόπους για να λυθεί (“one problem multible changes OPMC”). 

Υποστηρίζεται ότι, αυτή η τροποποίηση των προβλημάτων είναι απαραίτητη, καθώς 

στοχεύει στο να γίνεται η διάκριση, η σύγκριση και η σύνδεση μεταξύ των εννοιών και 

των λύσεων, πριν δοθεί κάποιος αφηρημένος μαθηματικός κανόνας, όπως είναι ο 

αλγόριθμος της διαίρεσης των κλασμάτων.  

Στην έρευνα της Sun (2011) όπου περιγράφεται αυτή η πρακτική, γίνεται μία 

σύγκριση ως προς το είδος των προβλημάτων στα εγχειρίδια της Κίνας και των 

Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. Τα Κινέζικα εγχειρίδια, έχοντας ως γνωστικά 

εργαλεία τα OPMS και OPMC, εστιάζουν στη σταδιακή εννοιολογική κατανόηση και 

ενίσχυση του αλγόριθμου. Έτσι, ξεκινάνε με την έννοια του αντιστρόφου, συνεχίζουν 

με πολλαπλασιασμό ακεραίων και ταυτόχρονη χρήση του μοντέλου μερισμού, 

προχωράνε στη διαίρεση κλασμάτων με τη βοήθεια του μοντέλου μέτρησης αλλά και 

μερισμού και τέλος χρησιμοποιούν εξισώσεις και συσχετίζουν όλες τις έννοιες μαζί. 
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Εν τούτοις,  τα προβλήματα που χρησιμοποιούνται στα βιβλία των Η.Π.Α, 

επαναλαμβάνουν συνεχώς τα δύο ακόλουθα βήματα: α) αντιστροφή του δεύτερου 

κλάσματος και β) πολλαπλασιασμός αντί για διαίρεση. 

Επειδή η χρήση πολλαπλών προβλημάτων δε συνηθίζεται στα σχολικά 

εγχειρίδια της Δύσης, μπορεί να φαίνεται περίπλοκη και απαιτητική στην αρχή. Οι 

Κινέζοι ωστόσο βασίζουν, γενικά τη διδασκαλία τους, σε αυτή τη φιλοσοφία που 

αντανακλά τη σημασία μίας παλιάς Κινέζικης παροιμίας, η οποία λέει “καμία 

διευκρίνιση = καμία σύγκριση” (“no clarification, no comparison”). Ισχυρίζονται 

επίσης, πως η μέθοδος “μία λύση κάθε φορά” (“one-thing-at-the-time”) μπορεί να 

οδηγήσει σε μία διδασκαλία με χρονικά και γνωστικά κενά, καθώς οι μαθητές 

καλούνται να κατανοήσουν μία κρυμμένη ή αφηρημένη έννοια, χωρίς συγκρίσεις ή 

συνδέσεις. Δυστυχώς, η πρακτική των “πολλαπλών λύσεων” παραμένει σε μεγάλο 

βαθμό άγνωστη, όμως μπορεί να αποτελέσει, μελλοντικά, ένα χρήσιμο εργαλείο για τη 

συγγραφή και δημιουργία Αναλυτικών Προγραμμάτων και εγχειριδίων διεθνώς.  

1.4.3 Η διαίρεση κλασμάτων στα Ελληνικά Σχολικά Εγχειρίδια  
Στην παρούσα ενότητα, θα σχολιαστούν τόσο τα βιβλία και τα Προγράμματα 

Σπουδών της Ε’ και Στ’ Δημοτικού, όσο και του Γυμνασίου, πάνω στην ενότητα της 

διαίρεσης των κλασμάτων. Η σύγκριση και η ανάλυσή τους έχει ως στόχο να αναδείξει 

τυχόν ομοιότητες, διαφορές και παραλείψεις μεταξύ τους και κυρίως να εξετάσει την 

εξέλιξη της εν λόγω έννοιας μέσα από αυτές τις τρεις τάξεις.  

Αναλυτικότερα, η διδασκαλία της διαίρεσης των κλασμάτων στα ελληνικά 

σχολικά εγχειρίδια ξεκινά στην Ε΄ Δημοτικού με την εισαγωγή της έννοιας και την 

εδραίωση του αλγοριθμικού κανόνα, έπειτα στην ΣΤ΄ Δημοτικού με την επίλυση 

κάποιων προβλημάτων και τέλος  στην Α΄ Γυμνασίου με μία επανάλληψη των βασικών 

εννοιών και διαδικασιών που έχουν προηγηθεί στο Δημοτικό. Ας δούμε αναλυτικά σε 

κάθε τάξη τι υπάρχει στα σχολικά βιβλία των μαθητών και τι προτείνεται τόσο στα 

Βιβλία των Εκπαιδευτικών όσο και στα Προγράμματα Σπουδών.  

i) Η διαίρεση κλασμάτων στην Ε΄Δημοτικού 

 Μία πρώτη εισαγωγή στη διαίρεση κλασμάτων γίνεται στις Ενότητες 19 και 

20 όπου συναντάται αντίστοιχα η διαίρεση κλάσματος με ακέραιο και η διαίρεση 

ομώνυμων κλασμάτων. Στόχος της Ενότητας 19, είναι η χρήση διαφόρων στρατηγικών 

υπολογισμών όταν λύνονται προβλήματα αναγωγής στη μη δεκαδική κλασματική 
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μονάδα, το μισό και το διπλάσιο. Έτσι, σταδιακά γίνεται μία αναφορά στη διαίρεση 

κλάσματος (απλού ή μεικτού) με οποιονδήποτε ακέραιο αριθμό. Πιο συγκερκιμένα, οι 

δραστηριότητες και οι ασκήσεις κινούνται γύρω από προβλήματα στα οποία 

παρατηρούνται συνταγές, συσκευασίες τροφίμων και απορρυπαντικών σε αντιστοιχία 

με τις τιμές τους. Αναγνωρίζεται η ποσότητα που εκφράζει ο κάθε αριθμός, ποια είναι 

η μονάδα αναφοράς και με αυτό τον τρόπο συγκρίνονται συσκευασίες ή υλικά ίδιων 

προϊόντων (π.χ. ποιο είναι πιο βαρύ, πιο ακριβό). Οι μαθητές μαθαίνουν να βρίσκουν 

με τη χρήση ζωγραφικής, κλασμάτων και εκτίμησης τα μισά, τα τρίτα, τα διπλάσια μίας 

κλασματικής ποσότητας και να εξηγούν πως εργάστηκαν. Επίσης, συνηθίζουν στο να 

εξηγούν με πράξεις και κανόνες τι έμαθαν και ταυτόχρονα εκφράζουν και με 

γεωμετρική απεικόνιση (π.χ. τετραγωνισμένο χαρτί, χαρτί με τελείες), τους 

υπολογισμούς που έκαναν. Στο τέλος, προτείνεται, τόσο στο Βιβλίο του Μαθητή όσο 

και στο Βιβλίο του Εκπαιδευτικού, η εξήγηση της διαίρεσης κλάσματος με ακέραιο με 

τους ακόλουθους δύο τρόπους: α) Όταν ο αριθμητής διαιρείται με τον ακέραιο, τότε το 

καινούριο κλάσμα έχει τον ίδιο παρονομαστή, αλλά αριθμητής είναι το πηλίκο της 

διαίρεσης, για παράδειγμα 
4

5
÷ 2 =

4÷2

5
=

2

5
. β) Αν δεν διαιρείται ακριβώς ο αριθμητής 

του κλάσματος με τον ακέραιο (π.χ. 
4

5
÷ 3), τότε προτείνεται ο πολλαπλασιασμός του 

παρονομαστή με τον ακέραιο και το νέο κλάσμα έχει τον ίδιο αριθμητή, αλλά 

παρονομαστή το γινόμενο του παρονομαστή με τον ακέραιο (π.χ. 
4

5
÷ 3 =

4

5×3
=

4

15
) 

(Βιβλίο Εκπαιδευτικού Ε΄ Δημοτικού, σελ 100-105; Βιβλίο Μαθητή Ε΄ Δημοτικού, 

σελ. 52-55). 

Κατόπιν, στην ενότητα 20 προτείνονται κάποιες βιωματικές εναλλακτικές 

εργασίες στις οποίες τα παιδιά χωρίζονται σε ομάδες και προσπαθούν να 

προσσεγγίσουν έναν αριθμό-στόχο μέσω κάποιων δοσμένων πράξεων (Εικόνα 2). Τα 

παιδιά βρίσκουν σε συγκεκριμένο χρόνο τους αριθμούς που λείπουν και όποια ομάδα 

βρει σωστές απαντήσεις κερδίζει έναν βαθμό. Όλα τα μέλη μίας ομάδας πρέπει να 

βρουν έναν αριθμό-στόχο και να εξηγήσουν τον τρόπο που σκέφτηκαν. Μέσα στον 

πρώτο αριθμό-στόχο υπάρχει και η διαίρεση 
20

5
÷

?

5
= 2. Οι μαθητές δεν έχουν διδαχθεί 

ακόμα τη διαίρεση ομώνυμων κλασμάτων (όπου αρκεί να διαιρεθούν οι αριθμητές 

τους), και για αυτό το λόγο η συγκεκριμένη πράξη αντιμετωπίζεται διαισθητικά ως η 

διαίρεση 20 ÷ … . = 2. Έτσι, προτείνεται να δοθεί στους μαθητές η εξής ερμηνεία: 
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όπως ο αριθμός 10 χωράει δύο φορές στο 20, έτσι και το κλάσμα 
10

5
 χωράει δύο φορές 

στο 
20

5
 για να καταλήξουν στο συμπέρασμα. Φαίνεται πως το σκεπτικό που 

ακολουθείται βασίζεται στη διαίρεση μέτρησης, αλλά δεν γίνεται ειδική αναφορά σε 

αυτήν.  

 

 

 

 

 

Εικόνα 2: Εργασία αριθμός-στόχος όπως περιγράφεται στο Βιβλίο Μαθητή της Ε΄Δημοτικού 

(Ενότητα 20, σελ. 55) 

Προχωρώντας στην ενότητα 27 γίνεται μία αναφορά στη διαίρεση κλασμάτων, 

με αφορμή τον πολλαπλασιασμό των κλασμάτων. Κύριος διδακτικός στόχος είναι οι 

μαθητές να μπορούν να αποδώσουν τον πολλαπλασιασμό των κλασμάτων με τη χρήση 

κάποιας γεωμετρικής αναπαράστασης και να μπορούν να τον συνδέσουν σε κάποια 

παραδείγματα με τη διαίρεση κλάσματος με ακέραιο. Πιο συγκεκριμένα, δίνεται στην 

αρχή του μαθήματος μία δραστηριότητα-ανακάλυψη με χρήση γεωμετρικού μοντέλου 

όπου ζητούνται τα εξής: πρώτα να υπολογιστεί το μισό από τα 
4

5
 μίας ζώνης μήκους 

ενός μέτρου, δεύτερον να χρωματιστεί αυτό το τμήμα με κόκκινο χρώμα και τρίτον να 

προσδιοριστεί το μέρος ολόκληρης της ζώνης στην οποία αντιστοιχεί το κόκκινο 

χρώμα. 

 

Εικόνα 3: Απεικόνιση της διαίρεσης 
4

5
÷ 2 

Καταλήγουν στο συμπέρασμα πως 4/5÷2=4/10 το οποίο είναι ίδιο με το 1/2 των 4/5, 

δηλαδή 1/2×4/5=4/10. Διατυπώνεται επίσης ο κανόνας που αφορά στη διαίρεση 
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κλάσματος με ακέραιο, σύμφωνα με τον οποίο αρκεί να διαιρέσουμε τον αριθμητή του 

κλάσματος με τον ακέραιο. Στη συνέχεια της ίδιας ενότητας παρουσιάζεται και η 

έννοια του αντίστροφου αριθμού, η οποία θα χρησιμοποιηθεί στον αλγόριθμο της 

διαίρεσης ακεραίου και κλάσματος με κλάσμα (Βιβλίο Μαθητή Ε΄ Δημοτικού, σελ. 

72). 

Έπειτα, στην ενότητα 28 παρουσιάζεται η διαίρεση ομώνυμων κλασμάτων 

χρησιμοποιώντας το μοντέλο της διαίρεσης μέτρησης. Κύριος διδακτικός στόχος είναι 

οι μαθητές να καταστούν ικανοί να εξηγούν τη διαίρεση ομώνυμων κλασμάτων με τη 

χρήση γεωμετρικών μοντέλων και να την εκτελούν ως διαίρεση μέτρησης. Πιο 

αναλυτικά οι μαθητές πρέπει να είναι ικανοί να: Εργάζονται σε τέτοιου είδους 

προβλήματα σκεπτόμενοι το πόσες φορές χωράει ο διαιρέτης στον διαιρετέο και 

μάλιστα στην περίπτωση που τα κλάσματα είναι ομώνυμα να υπολογίζουν πόσες φορές 

χωράει ο αριθμητής διαιρέτης στον αριθμητή διαιρετέο. Να ισχυροποίησουν τον 

πολλαπλασιασμό και τη διαίρεση ως αντίστροφες πράξεις που η μια συμπληρώνει την 

άλλη. Να εφαρμόζουν τη διαίρεση μέτρησης χρησιμοποιώντας διάφορες μορφές 

αριθμών (ακέραιους, δεκαδικούς, κλάσματα) και διάφορες μετρήσεις (μήκος, χρόνος, 

ευρώ, μάζα). Για την επίτευξη των παραπάνω στόχων οι μαθητές απαιτείται να 

αναπαριστούν με κάποια αναπαράσταση (σχέδιο ή εικόνα) το κλασματικό μέρος μίας 

μονάδας. Επίσης, να μπορούν να μετατρέπουν ετερώνυμα κλάσματα σε ομώνυμα χωρίς 

την τεχνική του Ε.Κ.Π, καθώς και να μετατρέπουν τις ποσότητες στην ίδια μονάδα 

μέτρησης (Βιβλίο Εκπαιδευτικού Ε΄ Δημοτικού, σελ. 126-128; Βιβλίο Μαθητή 

Ε΄Δημοτικού σελ.74-75). 

Παράλληλα με τις ασκήσεις και τις δραστηριότητες του σχολικού βιβλίου 

προτείνονται και κάποιες εναλλακτικές διδακτικές προσσεγγίσεις στο βιβλίο του 

εκπαιδευτικού. Ειδικότερα, προτείνεται μία βιωματική δραστηριότητα στην οποία 

δίνεται στους μαθητές ένα κομμάτι σπάγκου 90 εκατοστών και ένα μικρότερο κομμάτι 

σπάγκου 30 εκατοστών και ζητείται να καταγράψουν το κάθε μήκος σε μορφή 

κλάσματος και να βρούν πόσα μικρά κομμάτια σπάγκου χωράνε στο μεγάλο κομμάτι. 

Αρχικά καλούνται να το υπολογίσουν νοερά, έπειτα να το μετρήσουν και να 

επαληθεύσουν το αποτέλεσμα και τέλος να καταγράψουν τη λύση με μαθηματικό 

τρόπο. Μία παρόμοια δραστηριότητα είναι να καταγραφεί το μήκος του θρανίου των 

μαθητών και στη συνέχεια χρησιμοποιώντας αντικείμενα διαφορετικού τύπου, όπως 

για παράδειγμα ένα μολύβι 18 εκατοστών, ένα συνδετήρα 5 εκατοστών να τους ζητηθεί 
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να βρούν πόσα όμοια αντικείμενα (για παράδειγμα μολύβια 18 εκατοστών) θα 

χρησιμοποιούσαμε για να υπολογίσουμε το μήκος του θρανίου. Τα παιδιά εξηγούν τις 

στρατηγικές τους και καταγράφονται οι στρατηγικές και τα αποτελέσματα στον πίνακα 

(Βιβλίο Εκπαιδευτικού Ε΄ Δημοτικού, σελ. 126-128; Βιβλίο Μαθητή Ε΄Δημοτικού 

σελ.74-75) 

Μία ακόμη δραστηριότητα σε αυτή την ενότητα αναφέρεται στον υπολογισμό 

της διαίρεσης 
2

3
÷

4

12
 με τη χρήση λωρίδων χωρισμένων σε τρίτα και έπειτα σε 

δωδέκατα. Μετατρέπουμε τη λωρίδα με τα τρίτα σε έκτα χωρίζοντας με μια οριζόντια 

γραμμή στη μέση (από τρίτα σε έκτα) και μετά με κάθετες γραμμές χωρίζουμε τη μέση 

κάθε έκτου (από έκτα σε δωδέκατα). Οπότε είναι εύκολο να διαπιστώσουν οι μαθητές 

πόσα 
4

12
 χωράνε μέσα στα 

8

12
 (Βιβλίο εκπαιδευτικού Ε΄ Δημοτικού, σελ 128) 

      

 

                     

Άρα ισχύει 
2

3
=

8

12
 

 

 

      

 

 

Εικόνα 4: Αναπαράσταση της διαίρεσης 
2

3
÷

4

12
 

Τελευταία ενότητα στην οποία παρουσιάζεται η διαίρεση των κλασμάτων είναι 

η ενότητα 34 όπου βασικός διδακτικός στόχος είναι να διαχειρίζονται οι μαθητές 

προβλήματα που μπορούν να λυθούν με διαίρεση ακεραίου ή κλάσματος με κλάσμα, 

χρησιμοποιώντας διάφορες στρατηγικές, ανάμεσα στις οποίες βρίσκεται και ο 

αλγόριθμος της διαίρεσης. Πιο συγκεκριμένα, μέσα από κάποιες δραστηριότητες, 

παρόμοιες με την εισαγωγική της ενότητας 27, πρέπει να εδραιώσουν τον αλγόριθμο 
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της διαίρεσης. Έτσι, όταν διαιρούν ακέραιο ή κλάσμα με κλάσμα να κάνουν 

αντιστροφή του διαιρέτη και να εκτελούν την πράξη του πολλαπλασιασμού. Να 

παρατηρούν επίσης ότι ο πολλαπλασιασμός ενός κλάσματος με τον εαυτό του μας δίνει 

τη μονάδα. Ακόμη, να μετατρέπουν το πηλίκο μιας τέτοιας διαίρεσης σε δεκαδικό 

αριθμό και ποσοστό. Πέρα από τις ασκήσεις του βιβλίου και του τετραδίου των 

μαθητών, οι βιωματικές δραστηριότητες που προτείνονται είναι παρόμοιες με εκείνες 

των προηγούμενων ενοτήτων (Βιβλίο Εκπαιδευτικού Ε΄ Δημοτικού, σελ. 142-144; 

Βιβλίο Μαθητή Ε΄Δημοτικού σελ. 88-91) 

Αξίζει, να σημειωθεί ότι οι εκπαιδευτικοί σε όλες τις ενότητες καλούνται να 

ανατρέψουν το στερεότυπο που λέει ότι όταν διαιρούμε δύο αριθμούς το πηλίκο είναι 

αριθμός μικρότερος από αυτούς τους δύο. Έτσι, προτείνεται να δοθεί ένα παράδειγμα 

στο οποίο ο διαιρέτης θα είναι μικρότερος της μονάδας. Για παράδειγμα μπορεί να 

συζητηθεί το εξής πρόβλημα: “Έχουμε 5 σοκολάτες και θα τις μοιράσουμε εξίσου σε 

μία παρέα παιδιών. Το κάθε παιδί θα πάρει το 
1

4
. Οι 5 σοκολάτες σε πόσα παιδιά θα 

μοιραστούν” (5 ÷
1

4
= 20). Έτσι, να αντιληφθούν ότι το πηλίκο δύο αριθμών είναι 

μεγαλύτερος αριθμός από τους άλλους δύο όταν ο διαιρέτης είναι μικρότερος από τη 

μονάδα (Βιβλίο Εκπαιδευτικού Ε΄ Δημοτικού, σελ. 123-124). 

ii) Η διαίρεση κλασμάτων στην ΣΤ΄ Δημοτικού 

Στη ΣΤ΄Δημοτικού η έννοια της διαίρεσης των κλασμάτων εμφανίζεται μόνο 

στην ενότητα 24 όπου οι μαθητές καλούνται να λύσουν διάφορα προβλήματα 

αναφορικά με τον πολλαπλασιασμό και τη διαίρεση κλασμάτων. Οι επιμέρους στόχοι 

για το μαθητή είναι οι ακόλουθοι: Να εκτελεί με τη χρήση του αλγόριθμου 

πολλαπλασιασμό και διαίρεση κλασμάτων. Να λύνει προβλήματα για τον υπολογισμό 

του κλασματικού μέρους μιας ποσότητας, με τη μέθοδο της αναγωγής στην 

κλασματική μονάδα. Να υπολογίζει αριθμητικές παραστάσεις που περιέχουν 

κλάσματα. Για την επίτευξη των παραπάνω στόχων είναι απαραίτητο να έχει την 

ευχέρεια να μετατρέπει δεκαδικούς ή μεικτούς αριθμούς σε κλάσματα και να γνωρίζει 

τη σειρά εκτέλεσης των πράξεων μέσα σε μία αριθμητική παράσταση. Η ενότητα αυτή 

δίνει έμφαση κυρίως στον υπολογιστικό κανόνα και την εκτέλεση των πράξεων παρά 

στην εννοιολογική κατανόηση των εννοιών (Βιβλίο Εκπαιδευτικού Στ΄ Δημοτικού σελ. 

65-68; Βιβλίο Μαθητή Στ΄ Δημοτικού, σελ. 55-56).  
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Συμπερασματικά φαίνεται από τις δύο αυτές τάξεις του Δημοτικού ότι ενώ 

γίνεται εκτεταμένα χρήση προβλημάτων και εστίαση στο μοντέλο της διαίρεσης 

μέτρησης η έννοια της διαίρεσης των κλασμάτων παρουσιάζεται κατακερματισμένα. 

Δεν δίνεται η δυνατότητα στους μαθητές να χτίσουν την εν λόγω έννοια 

χρησιμοποιώντας παραδείγματα και ασκήσεις διαβαθμισμένης δυσκολίας, διότι 

διαφορετικές μορφές αριθμών μπλέκονται και δεν υπάρχει συνοχή μεταξύ τους, 

πράγμα το οποίο αποπροσανατολίζει τη σκέψη τους. Όλα αυτά συντελούν στο να 

εισάγονται οι μαθητές στο Γυμνάσιο, μη έχοντας μια πλήρη εικόνα της έννοιας, με 

αποτέλεσμα να έχουν ως μόνο κριτήριο ελέγχου τον αλγόριθμο τον οποίο και 

ακολουθούν μηχανιστικά. 

iii) Η διαίρεση κλασμάτων στην Α΄ Γυμνασίου 

Η διδασκαλία στην Α΄ Γυμνασίου έχει ως στόχο την υπενθύμιση διαφόρων 

εννοιών και διαδικασιών που έχουν προηγηθεί στο Δημοτικό. Οι μαθητές πρέπει να 

είναι σε θέση να εκτελούν με ευχέρεια όλες τις πράξεις στο σύνολο των ρητών, να 

γνωρίζουν τις ιδιότητες των πράξεων και να τις εφαρμόζουν στην επίλυση 

προβλημάτων. Ειδικότερα, στη διαίρεση κλασμάτων να γνωρίζουν πως η διαίρεση 

μεταξύ δύο ακέραιων αριθμών ισοδυναμεί με τον πολλαπλασιασμό του διαιρετέου με 

τον αντίστροφο του διαιρέτη, 𝛼 ÷ 𝛽 = 𝛼 ×
1

𝛽
=

𝛼

𝛽
, όπως συμβαίνει και στη διαίρεση 

δύο κλασμάτων. Επίσης, να γνωρίζουν το τι είναι σύνθετο κλάσμα, δηλαδή το κλάσμα 

του οποίου ένας τουλάχιστον όρος είναι κλάσμα, και να μπορούν να το μετατρέπουν 

σε απλό βάζοντας ως αριθμητή το γινόμενο των άκρων όρων και ως παρονομαστή το 

γινόμενο των μέσων όρων 

𝛼

𝛽
𝛾

𝛿

=
𝛼

𝛽
÷

𝛾

𝛿
=

𝛼×𝛿

𝛽×𝛾
. Τέλος, έχοντας καλή γνώση των 

ιδιοτήτων των πράξεων να μπορούν να τις χρησιμοποιούν για τον υπολογισμό της τιμής 

μιας αριθμητικής παράστασης (Βιβλίο Μαθητή Α΄ Γυμνασίου, σελ. 50-51; Ισχύον 

Πρόγραμμα Σπουδών, σελ. 253 και 270). 

 Ως προς τη χρήση αναπαραστάσεων φαίνεται πως ενώ στις προηγούμενες 

ενότητες των κλασμάτων (ισοδυναμία, πρόσθεση, αφαίρεση, πολλαπλασιασμός) και 

των γεωμετρικών σχημάτων, στη διαίρεση κλασμάτων δεν προτείνεται κάποια 

δραστηριότητα ή άσκηση με χρήση αναπαράστασης. Τέλος, στις ασκήσεις του βιβλίου 

και τις δραστηριότητες λείπουν παντελώς προβλήματα που να στηρίζονται στη 
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διαίρεση των κλασμάτων. Oι μαθητές λόγω αυτών των ελλείψεων, ωθούνται δυστυχώς 

στη μηχανιστική μάθηση και τη στείρα αποστήθιση των κανόνων. 

Διαπιστώνεται σε γενικές γραμμές ότι αν και τα περιεχόμενα των Μαθηματικών 

της Ε΄, Στ΄ και του Γυμνασίου είναι κοινά στην ενότητα των κλασμάτων, οι μαθητές 

βιώνουν την έννοια της διαίρεσης των κλασμάτων και τη σημασία της σε τελείως 

διαφορετικά πλαίσια και εμπλέκονται σε διαφορετικά είδη μαθηματικών 

δραστηριοτήτων. Αυτό το γεγονός δυσκολεύει τόσο, τη μετάβαση των μαθητών από 

το Δημοτικό στο Γυμνάσιο, όσο και το έργο των εκπαιδευτικών οι οποίοι στερούνται 

μίας ολιστικής αντίληψης της ανάπτυξης των γνώσεων των μαθητών τους και 

πιθανότατα αντιμετωπίζουν δυσκολίες στον εντοπισμό σκέψης του κάθε μαθητή, στη 

μεταχείριση λαθών και παρανοήσεων αλλά και των αιτιών που τις δημιουργούν και τις 

αναπαράγουν. 
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                                        Η έρευνα  

2                  Ερευνητικό Πρόβλημα – Ερευνητικά Ερωτήματα 
Ε.Π: Ποια είναι η γνώση των εκπαιδευτικών σχετικά με τη διαίρεση κλασμάτων; 

Με ποιον τρόπο οι καθηγητές Μαθηματικών χρησιμοποιούν τα σχολικά εγχειρίδια στην 

περίπτωση της διαίρεσης των κλασμάτων; Σε ποιες στρατηγικές καταφεύγουν έτσι ώστε 

να επιτευχθεί η εννοιολογική κατανόηση της διαίρεσης των κλασμάτων; Αλλάζουν οι 

πρακτικές και οι αντιλήψεις των εκπαιδευτικών μέσα από μία επιμορφωτική παρέμβαση; 

Τα Ερευνητικά Eρωτήματα στα οποία διαρθρώνεται η παρούσα εργασία 

διατυπώνονται ως εξής: 

1. Σε ποιο βαθμό οι εκπαιδευτικοί κατανοούν τη σημασία της διαίρεσης των 

κλασμάτων, πριν και μετά την επιμορφωτική παρέμβαση; 

2. Ποιες αναπαραστάσεις (γραφικές, αριθμητικές, αλγεβρικές και προφορικές) 

χρησιμοποιούν οι εκπαιδευτικοί κατά τη διαδικασία επίλυσης προβλημάτων, 

σχετικών με τη διαίρεση κλασμάτων, πριν και μετά την επιμορφωτική 

παρέμβαση; 

3. Τι είδους παραδείγματα και ασκήσεις επιλέγουν οι εκπαιδευτικοί για την 

εισαγωγή, την ανάπτυξη και τελικά την εμπέδωση της διαίρεσης των 

κλασμάτων και με ποιο τρόπο χρησιμοποιούν τα σχολικά εγχειρίδια, πριν και 

μετά την επιμορφωτική παρέμβαση; 

 

2.1  Δείγμα έρευνας και Ερευνητικά εργαλεία 

Η προσέγγιση που χρησιμοποιείται για την υλοποίηση της εν λόγω έρευνας 

είναι αυτή της ποιοτικής μεθόδου, διότι δίνει τη δυνατότητα της διερεύνησης της 

έννοιας σε βάθος και στηρίζεται τόσο σε προσωπικές συνεντεύξεις όσο και σε 

παρατηρήσεις κατά τη διάρκεια τριών διδασκαλιών.  

Το δείγμα της έρευνας αποτέλεσαν τρείς εν ενεργεία καθηγητές Μαθηματικών, 

οι οποίοι εργάζονται σε δημόσια σχολεία της αστικής και επαρχιακής περιοχής του 

νομού Ημαθίας. Η συλλογή δεδομένων πραγματοποιήθηκε την περίοδο Φεβρουάριο 

έως Ιούνιο του 2017 και το δείγμα χαρακτηρίζεται ως δείγμα ευκολίας και μικρό σε 

μέγεθος. Επιλέχθηκε με τρόπο ευκαιριακό με σκοπό να συγκεντρωθεί γρήγορα ο 

απαιτούμενος αριθμός συνεντεύξεων και παρατηρήσεων και ήταν κοντά στην περιοχή 
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μου για λόγους μετακίνησης. Οι εκπαιδευτικοί, ήταν διαφόρων ηλικιών  και με μεγάλη 

κυρίως εμπειρία στο χώρο της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. 

Κατά τη διάρκεια όλων των συνεντεύξεων υπήρχε κάποιο μέσο 

μαγνητοφώνησης για να καταγραφούν και έπειτα να επεξεργαστούν οι πληροφορίες. 

Εφεδρικά κρατούνταν και σημειώσεις παράλληλα με τη μαγνητοφώνηση. Πριν τη 

διεξαγωγή της συνέντευξης υπήρχαν έτοιμες οι ερωτήσεις και δόθηκε ένα πρωτόκολλο 

συνέντευξης στους ίδιους τους συμμετέχοντες. Σε αυτό το πρωτόκολλο 

περιλαμβάνονταν οδηγίες για τη διαδικασία της συνέντευξης, οι ερωτήσεις που 

τέθηκαν και χώρος για να καταγραφούν οι απαντήσεις των ατόμων που έδωσαν 

συνέντευξη. 

Σε αυτό το σημείο κρίνεται σκόπιμο να δοθεί το προφίλ των τριών 

εκπαιδευτικών μιας και στα ερωτηματολόγια, στην ενότητα 3, καταγράφονται τα 

δημογραφικά τους χαρακτηριστικά ως προς την ηλικία, την προϋπηρεσία και το 

επίπεδο μόρφωσης. Ειδικότερα, οι δύο εκπαιδευτικοί ήταν άντρες και η μία ήταν 

γυναίκα και ο μέσος όρος ηλικίας τους ήταν τα 52,6 έτη, καθότι ήταν ηλικιών 60, 58 

και 40 αντίστοιχα. Αναφορικά με το επίπεδο εκπαίδευσης, ο πρώτος και ο τρίτος 

καθηγητής είχαν Πτυχίο της Σχολής Μαθηματικών, ενώ ο δεύτερος εκπαιδευτικός 

εκτός από το πτυχίο Μαθηματικών κατείχε και Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης 

σχετικό με Υπολογιστές. Τα χρόνια υπηρεσίας ως εκπαιδευτικοί διαφέρουν. Ο πρώτος 

είναι 30 χρόνια εν ενεργεία, ο δεύτερος 15 και η τρίτη 9 έως 10 χρόνια. Παρόλο που 

είναι εκπαιδευτικοί με αρκετά χρόνια προϋπηρεσίας, η ανάθεση της διδασκαλίας της 

A΄ Γυμνασίου αντιστοιχεί στα μισά και λιγότερα χρόνια από αυτά που διδάσκουν, 

καθώς αναλάμβαναν κυρίως μεγαλύτερες τάξεις. Πιο συγκεκριμένα, ο πρώτος διδάσκει 

15 χρόνια στην Α΄ Γυμνασίου, ο δεύτερος 3 χρόνια και η τρίτη 3 με 4 χρόνια. Όλοι οι 

συνεντευξιαζόμενοι έχουν περάσει από όλες τις τάξεις και από όλα τα είδη σχολείων, 

είτε επαρχιακών είτε αστικών περιοχών της Ελλάδας.  

Οι συνεντεύξεις πραγματοποιήθηκαν κατόπιν συνεννόησης και ενημέρωσης 

των εκπαιδευτικών. Ήταν ατομικές και έλαβαν μέρος στον χώρο εργασίας τους μέσα 

σε κλίμα φιλικό και ευχάριστο. Η διάρκεια της κάθε συνέντευξης ήταν περίπου 35-45 

λεπτά και δόθηκε επιπλέον χρόνος για την επεξεργασία των προβλημάτων από τους 

ίδιους. Οι καθηγητές έδειξαν προθυμία να απαντήσουν στις ερωτήσεις και να 

συμμετάσχουν στην έρευνα. Οι συμμετέχοντες αν και κλήθηκαν να απαντήσουν τις 

ίδιες ερωτήσεις, η διατύπωση και η σειρά με την οποία αυτές επιλέχθηκαν διαφέρει 
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κατά περίπτωση καθώς χρειάστηκαν τόσο διευκρινιστικές ερωτήσεις από μέρος μου 

όσο και διευκρινήσεις που ζήτησαν οι εκπαιδευτικοί σε ερωτήσεις που δεν 

κατανοούσαν. Στο παράρτημα βρίσκονται οι ερωτήσεις όπως σχεδιάστηκαν πριν τη 

διεξαγωγή της ποιοτικής έρευνας. 

2.2   Υλοποίηση της έρευνας σε τέσσερα στάδια 

 

1ο στάδιο: Αρχική εξέταση των εκπαιδευτικών   

 Στο πρώτο στάδιο της έρευνας κατασκευάστηκε αρχικά ένα ερωτηματολόγιο 

ως ερευνητικό εργαλείο, που περιλάμβανε πέντε προβλήματα τα οποία εξέταζαν τη 

γνώση των εκπαιδευτικών σχετικά με τη διαίρεση των κλασμάτων καθώς και ανοιχτού 

τύπου ερωτήσεις που ήταν σύμφωνες με τα Ερευνητικά Ερωτήματα που τέθηκαν 

παραπάνω. Οι τρείς καθηγητές Μαθηματικών κλήθηκαν να απαντήσουν στα εν λόγω 

ερωτήματα μέσω συνεντεύξεων.  

Πιο συγκεκριμένα, το ερωτηματολόγιο αποτελείται από 5 προβλήματα και ο 

εκάστοτε εκπαιδευτικός ζητείται να τα λύσει με διάφορες στρατηγικές και να δώσει 

κάποιες αναπαραστάσεις όπου αυτό είναι εφικτό. Ακολουθούν έπειτα ανοιχτού τύπου 

ερωτήσεις οι οποίες εξετάζουν και εμβαθύνουν στους τρόπους με τους οποίους οι 

καθηγητές εισάγουν και αναπτύσσουν την έννοια της διαίρεσης των κλασμάτων στην 

τάξη. Οι ερωτήσεις αυτές βοήθησαν επίσης στο να γίνει σαφέστερος ο τρόπος χρήσης 

των σχολικών εγχειριδίων από τους εκπαιδευτικούς και ο βαθμός παρέκκλισης ή 

προσκόλλησής τους σε αυτά. 

Παρακάτω σημειώνονται το περιεχόμενο, ο στόχος  και οι υποθέσεις που έγιναν 

σχετικά με τις ερωτήσεις του ερευνητικού εργαλείου. Τα προβλήματα που 

χρησιμοποιήθηκαν βρίσκονται στις σελίδες 1-3 του Ερωτηματολογίου (Φεβρουαρίου) 

του παραρτήματος.  

➢ Το 1ο πρόβλημα, αφορά σε μία διαίρεση μερισμού όπου εξετάζεται ο τρόπος 

με τον οποίο αντιμετωπίζεται μία διαίρεση κλάσματος προς ακέραιο, όταν ο 

αριθμητής του κλάσματος διαιρείται από τον διαιρέτη και όταν ο αριθμητής δεν 

διαιρείται από τον διαιρέτη σε συνδυασμό με τις αναπαραστάσεις που θα 

χρησιμοποιηθούν. Είναι ένα τυπικό πρόβλημα που εξετάζει την Γνώση 

Περιεχομένου των εκπαιδευτικών. Βασικός στόχος είναι να εξεταστούν οι 

στρατηγικές που θα χρησιμοποιηθούν (πιθανότατα στην αρχή να 

χρησιμοποιηθεί ο αλγόριθμος) και πως αυτές θα ανατραπούν όταν τους ζητηθεί 
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να κάνουν και κάποια αναπαράσταση για να το εξηγήσουν. Το συγκεκριμένο 

πρόβλημα υπάρχει στην έρευνα του Sun (2010, p. 78-79). Δεν έχει 

χρησιμοποιηθεί σε αντίστοιχη έρευνα όπου εξετάζονται οι γνώσεις των 

εκπαιδευτικών αλλά προτείνεται στα Κινέζικα σχολικά εγχειρίδια. 

➢ Το 2ο πρόβλημα περιλαμβάνει μία έτοιμη αριθμογραμμή πάνω στην οποία 

σημειώνονται κάποιες τιμές και ζητείται να βρεθεί ποιος αριθμός αντιστοιχεί 

σε μία δοσμένη τιμή χ. Είναι ένα πρόβλημα που επίσης εξετάζει την Κοινή 

Γνώση Περιεχομένου των εκπαιδευτικών. Βασικός στόχος είναι να ερευνηθούν 

οι διαφορετικές στρατηγικές στις οποίες θα καταφύγουν οι εκπαιδευτικοί για 

να εξηγήσουν τη λύση τους. Το συγκεκριμένο πρόβλημα υπάρχει στην έρευνα 

των Lo, Luo (2012, p. 9), όπου διαπιστώνεται η ευελιξία των εκπαιδευτικών 

στην εύρεση ποικίλων λύσεων. 

➢ Το 3ο πρόβλημα αφορά σε μία διαίρεση ακεραίου με κλάσμα και μία διαίρεση 

κλάσματος με κλάσμα. Και εδώ κυρίως εξετάζεται η Κοινή Γνώση 

Περιεχομένου και ελέγχεται ο τρόπος που θα προσεγγίσουν οι εκπαιδευτικοί τη 

λύση, καθώς και η ευελιξία τους. Θα προβούν κατευθείαν στη διαίρεση 

ακεραίου ή κλάσματος με κλάσμα ή θα καταφύγουν σε κάποια άλλη τεχνική 

όπως είναι η αναγωγή στην κλασματική μονάδα; Θεωρώ πως είναι ένα 

πρόβλημα που διευκολύνει τη χρήση αναπαραστάσεων οπότε από την αρχή 

ίσως προβούν στη χρήση κάποιας από αυτές για να το λύσουν. Το συγκεκριμένο 

πρόβλημα αντλήθηκε από την έρευνα του Sun (2010, p. 82). 

➢ Το 4ο πρόβλημα είναι παρόμοιο με το 3ο, έχει χρησιμοποιηθεί σε σχετική 

έρευνα όπου εξετάζονται οι γνώσεις υποψήφιων εκπαιδευτικών στην Ταϊβάν. 

Και εδώ ελέγχονται οι διάφοροι τρόποι λύσης του προβλήματος και η ευελιξία 

στην εναλλαγή των στρατηγικών, όπως και πριν. Το πρόβλημα βασίζεται στην 

έρευνα των Lo, Luo (2012, p. 9). 

➢ Το 5ο πρόβλημα αφορά στη δημιουργία ενός λεκτικού προβλήματος από τους 

εκπαιδευτικούς με δοσμένη την πράξη μίας διαίρεσης. Το συγκεκριμένο 

πρόβλημα εξετάζει την Εξειδικευμένη Γνώση Περιεχομένου. Πιο 

συγκεκριμένα εξετάζεται το κατά πόσο οι εκπαιδευτικοί κάνουν σωστή χρήση 

παραδειγμάτων και αναπαραστάσεων, κάνουν συνδέσεις μεταξύ των εννοιών 

και χρησιμοποιούν ορθά τη μαθηματική γλώσσα. Το πρόβλημα αντλήθηκε από 

την έρευνα που αναφέρθηκε προηγουμένως των Lo, Luo (2012, p. 9), όπου και 
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διαπιστώθηκε η δυσκολία των υποψήφιων δασκάλων στη δημιουργία ενός 

λεκτικού προβλήματος. Υποτέθηκε πως επειδή οι εκπαιδευτικοί μας είναι εν 

ενεργεία και με πείρα ίσως δε δυσκολευτούν τόσο στη δημιουργία του 

προβλήματος αλλά στην αναπαράσταση του προβλήματος. 

➢ Οι ανοιχτές ερωτήσεις περιλαμβάνονται στην δεύτερη ενότητα και έχουν 

σκοπό να ελέγξουν την γενικότερη Παιδαγωγική Γνώση Περιεχομένου των 

εκπαιδευτικών. Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης οι συμμετέχοντες θα έχουν 

τη δυνατότητα να εκφράσουν καλύτερα τις απόψεις τους και τις εμπειρίες τους 

σχετικά με το ζήτημα της διαίρεσης των κλασμάτων. Μία ανοιχτή απάντηση σε 

μία ερώτηση επιτρέπει στον συμμετέχοντα να έχει επιλογές στην απάντησή του, 

χωρίς να επηρεάζεται από τις απόψεις του ερευνητή ή από προηγούμενα 

ευρήματα. 

Συμπερασματικά, στόχος γενικά των ερωτημάτων είναι να ελεγχθούν 

αρχικά οι γνώσεις των εκπαιδευτικών αναφορικά με τη διαίρεση κλασμάτων, οι 

μέθοδοι επίλυσης και οι στρατηγικές στις οποίες καταφεύγουν κατά την επίλυση 

προβλημάτων (απαντά στο 1ο ερευνητικό ερώτημα). Δεύτερον να εξεταστεί κατά 

πόσο μπορούν να δημιουργήσουν ένα δικό τους λεκτικό πρόβλημα ή παράδειγμα 

αναφορικά με τη διαίρεση των κλασμάτων (απαντά στο 2ο ερευνητικό ερώτημα). 

Τρίτον, να ελεγχθεί η ευχέρεια χρήσης διαφόρων αναπαραστάσεων κατά την 

επίλυση ή δημιουργία ενός προβλήματος (απαντά στο 3ο ερευνητικό ερώτημα). 

Έπειτα τους ζητήθηκε να μας παρουσιάσουν οι ίδιοι τον τρόπο με τον οποίο 

εισάγουν την έννοια της διαίρεσης των κλασμάτων μέσα στην τάξη. Να μας 

δώσουν κάποια δικά τους παραδείγματα, ασκήσεις, προβλήματα ή 

αναπαραστάσεις, είτε μέσα από το σχολικό εγχειρίδιο είτε από άλλες πηγές, ώστε 

να κατανοήσουμε την δική τους προσέγγιση απέναντι στην έννοια και να 

εξετάσουμε το πόσο προσκολλώνται στα σχολικά εγχειρίδια και σε ποιο βαθμό 

παρεκκλίνουν από αυτά. 

2ο στάδιο: Επιμορφωτική παρέμβαση   

Στο δεύτερο στάδιο της έρευνας έγινε μια παρέμβαση επιμορφωτική κατά την 

οποία δόθηκαν στους εκπαιδευτικούς κάποιες κατευθύνσεις αναφορικά με τη 

διδασκαλία της διαίρεσης κλασμάτων. Χρησιμοποιήθηκε διδακτικό υλικό που είχε 

συγκεντρωθεί τόσο από την ελληνική όσο και  από την ξενόγλωσση βιβλιογραφία. 
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Αυτές οι προτάσεις συζητήθηκαν με τους εκπαιδευτικούς, σε μια συνάντηση που 

πραγματοποιήθηκε στο χώρο εργασίας τους και διήρκησε περίπου μιάμιση ώρα. Σε όλη 

τη διάρκεια της συνάντησης οι ίδιοι εξέφρασαν τη γνώμη τους. Ακόμη, ανταλλάξαμε 

απόψεις σχετικά με τα προβλήματα που τους δυσκόλεψαν (κυρίως το πρόβλημα 5) 

κατά το πρώτο στάδιο της έρευνας. Τόσο το υλικό που συζητήθηκε όσο και οι απόψεις 

των καθηγητών θα καταγραφούν αναλυτικά στην αντίστοιχη ενότητα. 

3ο στάδιο: Διδασκαλία στην τάξη   

Στο τρίτο στάδιο της έρευνας ζητήθηκε από τους εκπαιδευτικούς να 

εφαρμόσουν τις παραπάνω προτάσεις μέσα στην τάξη, κατά τη διάρκεια μίας 

διδακτικής ώρας όπου και παρακολούθησα για να δω κατά πόσο οι μαθητές 

συμμετέχουν ενεργά στα διάφορα προβλήματα-δραστηριότητες, που επέλεξαν οι 

καθηγητές, και πως σταδιακά ανακαλύπτουν και σταθεροποιούν τον αλγόριθμο της 

διαίρεσης των κλασμάτων. Τα αποτελέσματα από αυτές τις διδασκαλίες θα ήταν πιο 

ξεκάθαρα εάν δινόταν η δυνατότητα παρακολούθησης περισσότερων διδακτικών 

ωρών, όμως δεν υπήρχε ο κατάλληλος χρόνος από τη μεριά των καθηγητών καθώς δεν 

μπορούσαν να παρεκκλίνουν κατά πολύ από την ενότητα στην οποία βρισκόταν εκείνη 

τη χρονική περίοδο. Ωστόσο, θα γίνει μία αναλυτική περιγραφή της παρατήρησης των 

τριών καθηγητών, θα επισημανθούν κοινά και μη κοινά σημεία μεταξύ τους και θα βγει 

κάποιο συμπέρασμα σχετικά με τη στάση των μαθητών στην όλη διαδικασία. 

4ο στάδιο: Τελική εξέταση εκπαιδευτικών    

Κατά το τέταρτο στάδιο πραγματοποιήθηκε μία ακόμη συνέντευξη με τους 

εκπαιδευτικούς. Οι ερωτήσεις και τα προβλήματα που τέθηκαν στους διδάσκοντες 

περιλάμβαναν τα προβλήματα 1, 3, 4 του πρώτου ερωτηματολογίου και δύο 

προβλήματα παρόμοια με το 5ο. Στόχος της συγκεκριμένης συνέντευξης ήταν να 

διαπιστωθεί ο βαθμός αλλαγής των πρακτικών, στρατηγικών και αντιλήψεων των 

εκπαιδευτικών μετά την επιμορφωτική παρέμβαση και τη διδασκαλία. Πιο 

συγκεκριμένα, στόχος ήταν να ελεγχθεί κατά πόσο οι εκπαιδευτικοί ξεπέρασαν τις 

δυσκολίες τους σχετικά με την πλαισιοποίηση προβλημάτων και κατά πόσο 

εμπλούτισαν τις στρατηγικές και τις αναπαραστάσεις στην επίλυση προβλημάτων. 
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2.3  Μέθοδος ανάλυσης δεδομένων 

Σχετικά με το ερευνητικό-μεθοδολογικό εργαλείο των συνεντεύξεων και της 

παρατήρησης της διδασκαλίας πραγματοποιήθηκε ανάλυση απαντήσεων ανοιχτού 

τύπου. Ήταν εύλογο η ανάλυση και των απομαγνητοφωνημένων συνεντεύξεων και της 

διδασκαλίας να πραγματοποιηθεί μέσω της τεχνικής της δόμησης της ποιοτικής 

ανάλυσης περιεχομένου.  
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3                       Ανάλυση Δεδομένων και Αποτελέσματα  
 

3.1 Αποτελέσματα της αρχικής εξέτασης των εκπαιδευτικών  

Στην ενότητα αυτή παρουσιάζονται τα αποτελέσματα που προέκυψαν από την 

ανάλυση των απαντήσεων των εκπαιδευτικών στα πέντε προβλήματα και τις ανοιχτές 

ερωτήσεις. Σε όλα τα προβλήματα εκτός από το 5ο όλοι οι εκπαιδευτικοί απάντησαν 

σωστά, ωστόσο διαφέρουν οι στρατηγικές στις οποίες κατέφυγαν. Ας δούμε αναλυτικά 

τις απαντήσεις σε κάθε πρόβλημα ξεχωριστά.  

1ο Πρόβλημα 

 Η μέθοδος στην οποία καταφεύγουν και οι τρείς εκπαιδευτικοί για να 

υπολογίσουν τα δύο πρώτα ερωτήματα i) και ii) είναι ο αλγόριθμος της διαίρεσης. Όλοι 

χαρακτηριστικά στη συνέντευξη αναφέρουν το εξής: «Στο πρώτο πρόβλημα 1 i) και ii) 

α) κάνω κανονικά τη διαίρεση για να το υπολογίσω. Δηλαδή, 

4

5

2
=

4

10
 και για το δεύτερο 

4

5

3
=

4

15
 θα είναι κάθε κομμάτι αντίστοιχα της κομμένης κορδέλας». Χρησιμοποιούν την 

έκφραση “κάνω κανονικά τη διαίρεση” εννοώντας τον αλγόριθμο με τον 

πολλαπλασιασμό του αντιστρόφου ή κάνοντας το σύνθετο κλάσμα απλό. Μέσα από 

την επιχειρηματολογία και τις αυθόρμητες απαντήσεις των καθηγητών 

επιβεβαιώνονται οι αρχικές υποθέσεις. Η αναμενόμενη, αλλά και μοναδική στρατηγική 

στην οποία καταφεύγουν οι εκπαιδευτικοί είναι αυτή του αλγόριθμου η οποία, κατά 

κάποιο τρόπο, δικαιολογείται δεδομένου ότι οι πράξεις που πρέπει να 

πραγματοποιηθούν είναι αρκετά εύκολες. Ωστόσο, και στα επόμενα προβλήματα οι 

περισσότεροι καθηγητές φαίνεται να ακολουθούν το σκεπτικό “μία λύση κάθε φορά”, 

όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται στην έρευνα του Sun (2010, p. 81). Αυτό ίσως 

οφείλεται στην προσκόλληση των εκπαιδευτικών στα σχολικά εγχειρίδια, τα οποία στις 

περισσότερες ενότητες και στην πλειοψηφία των προβλημάτων παραμελούν την 

ποικιλία λύσεων και θεωρούν δεδομένες τις συνδέσεις μεταξύ των εννοιών. 

Στο δεύτερο ερώτημα του προβλήματος ζητείται να δοθεί κάποια εξήγηση με 

αναπαράσταση. Το συγκεκριμένο πρόβλημα ευνοεί τη χρήση κάποιου φυσικού 
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μοντέλου όπως είναι η αριθμογραμμή ή οι λωρίδες. Ο διαιρέτης (το 2) διαιρεί τον 

αριθμητή του κλάσματος (διαιρετέο) και δεν είναι δύσκολο να δοθεί κάποια ερμηνεία. 

Οι δύο στους τρεις εκπαιδευτικούς δίνουν μια αναπαράσταση με αριθμογραμμή 

(βλέπε: Εικόνα 5) και ο ένας δίνει μια προφορική ερμηνεία.  

 

Εικόνα 5: Κατασκευή της αριθμογραμμής για να δειχθεί η πράξη 
4

5
÷ 2 

Ειδικότερα, ο πρώτος και ο τρίτος καθηγητής ορίζουν ως μονάδα το τμήμα ΟΒ, 

το οποίο και χωρίζεται σε πέντε ίσα κομμάτια. Το τμήμα ΟΑ είναι τα τέσσερα πέμπτα 

του ΟΒ και όπως διακρίνεται από το σχήμα το μέσο αυτού του τμήματος (του ΟΑ) 

βρίσκεται στο Γ, όπου και αντιστοιχεί ο αριθμός 
2

5
. Ο δεύτερος καθηγητής 

διαφοροποιείται από την εξήγηση των άλλων δύο συναδέλφων του και δίνει μία 

προφορική ερμηνεία η οποία κάπως θεωρείται αυτονόητη καθώς η πράξη είναι αρκετά 

εύκολη. Πιο συγκεκριμένα ο δεύτερος εκπαιδευτικός δήλωσε: «Εδώ βεβαίως 

χωρίζουμε τη μονάδα σε 5 ίσα μέρη και παίρνουμε τα 4 από αυτά για να δείξουμε τα 
4

5
. 

Αν το χωρίσουμε αυτό το κομμάτι (τα 
4

5
 δηλαδή) στη μέση εύκολα καταλαβαίνουμε ότι θα 

πάρουμε τα 
2

5
». Παρατηρείται ότι ενώ στα πρώτα ερωτήματα όλοι οι καθηγητές είναι 

προσκολλημένοι μόνο στο μοντέλο του πολλαπλασιασμού με τον αντίστροφο του 

διαιρέτη, εδώ γίνεται κάποια ανατροπή με τη χρήση φυσικών μοντέλων και του 

προφορικού λόγου. 

Στο δεύτερο ερώτημα όπου έπρεπε το 4/5 να χωριστεί σε 3 μέρη, το γεγονός ότι 

ο διαιρέτης δε διαιρεί ακριβώς τον αριθμητή του κλάσματος (διαιρετέο) κάνει το 

πρόβλημα πιο δύσκολο. Ωστόσο οι δύο εκπαιδευτικοί που αναφέραμε και πριν (ο 1ος 

και ο 3ος) κάνουν μία επέκταση της ιδέας που είχαν στο πρώτο ερώτημα, 

επιστρατεύοντας την αριθμογραμμή (βλέπε: Εικόνα 6) και τα ευθύγραμμα τμήματα. 

Αντίθετα, ο δεύτερος καθηγητής δε μπορεί να δώσει κάποια λύση αναπαραστατική.  
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Εικόνα 6: Κατασκευή αριθμογραμμής για να δειχθεί η πράξη 
4

5
÷ 3 

Οι δύο εκπαιδευτικοί αναπαριστούν με το τμήμα ΟΒ τη μονάδα και τη χωρίζουν 

πάλι σε πέντε ίσα τμήματα για να φανούν οι κλασματικές μονάδες. Το τμήμα ΟΑ είναι, 

όπως και πριν, τα τέσσερα πέμπτα του ΟΒ. Έτσι, χωρίζοντας κάθε μια από τις 

κλασματικές μονάδες σε τρία ίσα μέρη προκύπτει ότι το ΟΑ είναι τα 
12

15
 όλης της 

κορδέλας. Ακολούθως, διαπιστώνεται πως το ένα τρίτο αυτού του τμήματος (του ΟΑ) 

είναι το ΟΓ, δηλαδή τα 
4

15
 της κορδέλας. Η απάντησή τους περιγράφεται από ιδιαίτερη 

σαφήνεια και ευκρίνεια και φαίνεται πως δεν έχουν δυσκολία στο να αναπαραστήσουν 

πάνω στην αριθμογραμμή μία διαίρεση κλάσματος με ακέραιο. Ο δεύτερος όμως 

συνεντευξιαζόμενος, ο οποίος εξαρχής φάνηκε να διαφοροποιείται από τους 

υπόλοιπους ως προς τη χρήση αναπαραστάσεων, εξέφρασε έντονα τον προβληματισμό 

του, λέγοντας πως είναι ανούσιο να καταφεύγει κάποιος στη χρήση πιο περίπλοκων και 

«πρακτικών» μεθόδων όταν ένα πρόβλημα μπορεί να λυθεί με απλές πράξεις. Αυτή του 

η άποψη όμως αναιρείται παρακάτω, τόσο στις ανοιχτές ερωτήσεις, όσο και κατά τη 

διάρκεια της διδασκαλίας όπου διαπιστώνεται η ευχέρειά του στη χρήση φυσικών 

μοντέλων (κυρίως αριθμογραμμής και λωρίδων) σε προβλήματα διαίρεσης κλάσματος 

με ακέραιο.  

2ο Πρόβλημα  

Στο δεύτερο πρόβλημα όλοι οι εκπαιδευτικοί βρίσκουν σωστά την τιμή του χ 

και ο καθένας στη συνέχεια δίνει τη δική του εξήγηση. Τρείς διαφορετικές στρατηγικές 

χρησιμοποιούνται, οι οποίες ομαδοποιούνται στον παρακάτω πίνακα.  
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Πίνακας 1: Στρατηγικές επίλυσης του προβλήματος 2 

 Στρατηγική Καθηγ

ητής 

Στρατηγική 1: (Εύρεση μέσου τμήματος) 

Η άγνωστη ποσότητα είναι το μέσο του τμήματος ΑΒ, όπου στο Α αντιστοιχεί το 

3/5 και στο Β ο αριθμός 4/5. Οπότε, το χ που είναι μέσο αυτού θα ισούται με 𝝌 =

(
𝟑

𝟓
+

𝟒

𝟓
) ÷ 𝟐 =

𝟕

𝟓
×

𝟏

𝟐
=

𝟕

𝟏𝟎
 

 

Στρατηγική 2: (Επίλυση βασισμένη στο μέρος- όλου μίας ποσότητας) 

Η άγνωστη ποσότητα είναι τα 7/12 των 6/5. Έτσι, ισούται με 

𝟔 𝟓 × 𝟕 𝟏𝟐 = 𝟕/𝟏𝟎⁄⁄  

 

Στρατηγική 3: (Επίλυση βασισμένη στην κλασματική μονάδα) 

Τα 6/5 είναι χωρισμένα σε 12 ίσα κομμάτια, έτσι κάθε κομμάτι είναι ίσο με το 

1/10. Επομένως, η άγνωστη ποσότητα ισούται με 7 τέτοια κομμάτια, δηλαδή είναι 

τα 7/10 

1ος 

 

 

2ος 

 

3η 

         

 

Ο πρώτος εκπαιδευτικός στηρίζεται στη στρατηγική του μέσου ενός 

ευθυγράμμου τμήματος, καθώς διαπιστώνει πως το χ είναι λίγο μεγαλύτερο από το 

μέσο του τμήματος 0 έως 
6

5
. Προσδιορίζει το σημείο Α που αντιστοιχεί στον αριθμό 

3

5
, 

το σημείο Β που είναι το 
4

5
 (βλέπε: Εικόνα 7) και υπολογίζει τον άγνωστο αριθμό 

κάνοντας την πράξη (
3

5
+

4

5
) ÷ 2 =

7

5
×

1

2
=

7

10
. Στο σημείο αυτό, έγινε μία 

διευκρινιστική ερώτηση από τη μεριά μου, αναφορικά με την εξήγηση που θα έδινε 

στους μαθητές της τάξης του, δεδομένου ότι ο τρόπος υπολογισμού του μέσου ενός 

ευθυγράμμου τμήματος δεν εμπίπτει στην ύλη της πρώτης Γυμνασίου. Έτσι, πολύ 

γρήγορα διαπιστώνει ότι το μέσο του ΑΒ υπολογίζεται ευκολότερα χρησιμοποιώντας 

την ισοδυναμία των κλασμάτων και προσδιορίζοντας ξανά το σημείο Α που ισούται με 

6

10
 και το σημείο Β που αντιστοιχεί στα 

8

10
. Ο συλλογισμός του γενικά στηρίζεται σε 

τρία βασικά βήματα: το πρώτο βήμα είναι ότι χρησιμοποιείται ως σημείο αναφοράς το 

μισό του 
6

5
, όπου και πραγματοποιείται μία πράξη διαίρεσης κλάσματος με ακέραιο, το 

δεύτερο βήμα είναι ο προσδιορισμός των σημείων 
1

5
, 

2

5
,…, 

5

5
 πάνω στη δοσμένη 

αριθμογραμμή και τελευταίο βήμα είναι ο υπολογισμός μέσου τμήματος. Η λύση αυτή 

παρουσιάζει μεγάλο ενδιαφέρον, καθώς γίνονται με πρωτότυπο και εύκολο τρόπο οι 

συνδέσεις μεταξύ των εννοιών.  
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Εικόνα 7: Αναπαράσταση του προβλήματος 2 από τον πρώτο καθηγητή 

Ο δεύτερος εκπαιδευτικός ακολουθεί μία άλλη στρατηγική αυτή του “μέρους- 

όλου”, υπολογίζει δηλαδή τη σχέση μέρους- όλου που υπάρχει μεταξύ της δοσμένης 

ποσότητας (του 
6

5
) και της άγνωστης ποσότητας. Θεωρεί ως “όλο” το τμήμα από μηδέν 

έως 
6

5
 και την άγνωστη ποσότητα ως τα “

7

12
” αυτού («Το 

6

5
 το χωρίζουμε σε 12 κομμάτια 

και εμείς θέλουμε τα 7 από αυτά. Άρα το 𝜒 =
7

12
×

6

5
=

7

10
»). Η λύση αυτή περιλαμβάνει 

μια πιο ενοποιημένη ιδέα, καθότι βασίζεται σε ένα μόνο βήμα, αυτό του 

πολλαπλασιασμού κλάσματος με κλάσμα. 

Η τρίτη καθηγήτρια στηρίζεται κυρίως στη στρατηγική της κλασματικής 

μονάδας. Κάθε κομματάκι πάνω στην αριθμογραμμή αντιμετωπίζεται ως μία μονάδα 

και τα 
6

5
, ως δώδεκα τέτοιες μονάδες. Στην προκειμένη περίπτωση το πρόβλημα λύνεται 

σε δύο βήματα: στο πρώτο βήμα γίνεται μία διαίρεση κλάσματος με ακέραιο (
6

5
÷ 12 =

6

5
×

1

12
=

1

10
), για να υπολογιστεί η κλασματική μονάδα και στο δεύτερο βήμα 

εφαρμόζεται ένας πολλαπλασιασμός κλάσματος με ακέραιο (
1

10
× 7 =

7

10
). Αυτή η 

μέθοδος αν και, με μία πρώτη ματιά, φαίνεται περίπλοκη, χρησιμοποιεί απλούς 

υπολογισμούς και βασικές έννοιες που παραπέμπουν και στη στρατηγική του “μέρους-

όλου”. Τέλος, παρατηρείται πως κανένας από τους συνεντευξιαζόμενους δε θεωρεί ως 

“όλο” την ποσότητα χ, ώστε να επιστρατευτεί την πράξη της διαίρεσης 
6

5
 διά 

12

7
 για τον 

υπολογισμό του αγνώστου.  

3ο πρόβλημα  

Έπειτα, στο πρόβλημα 3 α) και β) παρατηρείται πως όλοι οι εκπαιδευτικοί το 

λύνουν σωστά, ωστόσο μόνο η τρίτη καθηγήτρια καταφέρνει να βρει παραπάνω από 

μία λύσεις-ερμηνείες. Οι άλλοι δύο εκπαιδευτικοί χρησιμοποιούν μόνο μία στρατηγική 

για να το λύσουν. Επίσης, επειδή κανένας από τους δύο εκπαιδευτικούς, στο β) 

υποερώτημα, δεν χρησιμοποίησε κάποια αναπαράσταση (πχ. λωρίδες, αριθμογραμμή, 

διάγραμμα, αλγεβρική αναπαράσταση, αριθμητική αναπαράσταση κτλ.), θα θεωρήσω 

ως αναπαράσταση τη λύση που έδωσαν. Πιθανότατα δε βοήθησε το εν λόγω πρόβλημα 
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επειδή περιείχε δύο ποσότητες, το χρόνο και την απόσταση και τους μπέρδευε στο να 

δώσουν κάποια αναπαράσταση διαφορετική από τη στρατηγική που ακολούθησαν.  

Αναλυτικότερα, ο πρώτος καθηγητής διαφοροποιήθηκε από τους άλλους καθώς 

ήταν ο μόνος που έλυσε το πρόβλημα με τη “μέθοδο των τριών”, ενώ οι υπόλοιποι 

εφάρμοσαν τη στρατηγική της αναγωγής στη μονάδα με διαφορετικές βέβαια πράξεις. 

Πιο συγκεκριμένα, η λύση του πρώτου μαθηματικού ανάγεται στη στρατηγική της 

αναλογίας, καθώς δημιουργείται η εξής σχέση μεταξύ της γνωστής και άγνωστης 

ποσότητας: Η αναλογία μεταξύ των χιλιομέτρων που θα διανύσει σε 1 ώρα και των 2 

km είναι 1 ÷
3

8
, έτσι κάνοντας “χιαστί” γινόμενα βρίσκεται η ζητούμενη ποσότητα, 

παρόμοια αναλογία βγαίνει από το δεύτερο δεδομένο του προβλήματος με την 

Κατερίνα. Χαρακτηριστικά αναφέρεται από τον καθηγητή: «Είπα δηλαδή για τη Μαίρη 

στα 
2

3
 της ώρας κάνει 2 km, τότε στη 1 ώρα πόσα χιλιόμετρα κάνει;…Άρα τα χιλιόμετρα 

που ψάχνουμε είναι 𝜒 = 2 ÷
2

3
= 2 ×

3

2
=

6

2
= 3 𝑘𝑚. Τώρα η Κατερίνα στα 

5

12
 της ώρας 

κάνει 
5

6
 km, στη 1 ώρα πόσα χιλιόμετρα κάνει; Πάλι θα πούμε 𝜒 =

5

6
÷

5

12
=

5

6
×

12

5
=

2 km»). Η αναπαράσταση που χρησιμοποιήθηκε εδώ μπορούμε να πούμε πως είναι 

αλγεβρική γιατί ουσιαστικά ο καθηγητής καταφεύγει στη λύση μίας εξίσωσης για να 

βρει το πόσα χιλιόμετρα κάνει η κάθε κοπέλα σε 1 ώρα. Παρατηρείται ότι κατά την 

εκτέλεση των πράξεων παραλείπεται το βήμα της εύρεσης των εξισώσεων, δηλαδή των 

σχέσεων 
2

3
∗ 𝜒 = 2 και 

5

12
∗ 𝜒 =

5

6
. Προβαίνει κατευθείαν, λόγω εμπειρίας, στην εύρεση 

του “χ”, πραγματοποιώντας τις διαιρέσεις που φαίνονται παραπάνω.  

Ο δεύτερος και η τρίτη εκπαιδευτικός χρησιμοποίησαν τη στρατηγική της 

αναγωγής στη μονάδα για να απαντήσουν στο ζητούμενο, ο καθένας όμως εκτέλεσε 

διαφορετικές πράξεις. Ο δεύτερος εκπαιδευτικός βρίσκει, αρχικά, κοινή μονάδα για τα 

κλάσματα και τα μετατρέπει σε ισοδύναμα με παρονομαστή το δώδεκα. Έχει ως 

μονάδα αναφοράς το χρόνο, το 
1

12
 της ώρας, και υπολογίζει αντίστοιχα πόσα χιλιόμετρα 

διανύει η καθεμία. Έτσι, αναφέρει πως αφού η Μαίρη στα 
2

3
=

8

12
 της ώρας κάνει 2km, 

τότε στο 
1

12
 της ώρας περπατάει 

2

8
km =

1

4
km. Αντίστοιχα για την Κατερίνα 

συμπεραίνει ότι στον ίδιο χρόνο, δηλαδή στο 
1

12
 της ώρας, περπατάει 

1

6
km. Επομένως, 

καταλήγει στο ότι η Μαίρη είναι πιο γρήγορη αφού στον ίδιο χρόνο έκανε περισσότερα 
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χιλιόμετρα. Οι πράξεις που γίνονται περιέχουν δύο βήματα: το πρώτο είναι διαίρεση 

κλάσματος με ακέραιο και το δεύτερο είναι η σύγκριση των κλασμάτων.   

Ίδιο σκεπτικό παρατηρείται και στην επιχειρηματολογία της τρίτης 

καθηγήτριας, μόνο που η συγκεκριμένη χρησιμοποιεί ως μονάδα αναφοράς την 

απόσταση, το 1km δηλαδή, και βρίσκει σε πόσο χρόνο το διάνυσε η κάθε κοπέλα. 

Χαρακτηριστικά αναφέρει ότι: «H Μαίρη τα 2 km τα περπάτησε στα 
2

3
 της ώρας, άρα το 

1km το έκανε σε 
2

3
÷ 2 =

2

6
=

1

3
 της ώρας. Η Κατερίνα τα 

5

6
 km τα έκανε στα 

5

12
 της ώρας, 

άρα τα 
1

6
 km τα έκανε στα 

5

12
÷ 5 =

5

12
×

1

5
=

5

60
 της ώρας. Άρα τα 

6

6
 km τα έκανε σε 

5

60
× 6 =

30

60
=

1

2
 της ώρας. Άρα επειδή 

1

3
<

1

2
 , η πρώτη είναι πιο σύντομη»). Τα βήματα 

κατά την επίλυση είναι ίδια με πριν, διαίρεση κλάσματος με ακέραιο και σύγκριση 

κλασμάτων. Η αναπαράσταση που χρησιμοποιείται σε αυτή την περίπτωση είναι 

συμβολική και αριθμητική. Μέσα από τις απαντήσεις των δύο αυτών καθηγητών 

επιβεβαιώθηκαν οι αρχικοί μου ισχυρισμοί σχετικά με τη χρήση της συγκεκριμένης 

μεθόδου, η οποία είναι η πιο ευρέως χρησιμοποιούμενη στα ελληνικά σχολικά 

εγχειρίδια.  

Η τρίτη καθηγήτρια έλυσε το πρόβλημα με ακόμη ένα τρόπο. Αυτή τη φορά 

μετατρέπει όλες τις ποσότητες σε ακέραιους αριθμούς, χρησιμοποιώντας τη 

στρατηγική του μέρους όλου. Αρχικά, βρίσκει πόσο είναι τα 
2

3
 και τα 

5

 12
 της  ώρας, 

δηλαδή 40 και 25 λεπτά αντίστοιχα, και έπειτα σκέφτεται πόσο περίπου είναι τα 
5

6
 

χιλιόμετρα. Στη συνέχεια, συμπεραίνει ότι αφού η Μαίρη σε 40 λεπτά περπατάει 2 

χιλιόμετρα, τότε σε 20 λεπτά κάνει 1km και η Κατερίνα αντίστοιχα σε 25 λεπτά κάνει 

περίπου 833 μέτρα. Έτσι, καταλήγει στο ότι η Μαίρη είναι πιο γρήγορη, αφού σε 

λιγότερο χρόνο διανύει μεγαλύτερη απόσταση. Η μετατροπή των κλασματικών 

εκφράσεων σε ακέραιους αριθμούς λειτουργεί για την καθηγήτρια και ως στοιχείο 

ελέγχου, κατά μία έννοια, για την επιβεβαίωση του αποτελέσματος μέσω της 

στρατηγικής της αναγωγής στη μονάδα.  

4ο πρόβλημα  

Χαρακτηριστικό είναι ότι, στο πρόβλημα 4) α) και β) οι καθηγητές ακολουθούν 

τις ίδιες στρατηγικές με το 3ο πρόβλημα. Ειδικότερα, ο πρώτος επιλέγει πάλι τη μέθοδο 

των τριών και ο δεύτερος με τον τρίτο καθηγητή επιλέγουν τη στρατηγική της 
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αναγωγής στη μονάδα. Ας δούμε τι ειπώθηκε από τους ίδιους: (1ος: «Στο πρόβλημα 4 

πάλι μπορούμε να δουλέψουμε με τη μέθοδο των τριών και να πούμε ότι τα 
3

8
 του 

εβδομαδιαίου του στόχου είναι 1
1

2
 km, τα 

8

8
 που είναι όλος ο στόχος πόσα χιλιόμετρα 

είναι; Άρα 𝜒 = (1
1

2
×

8

8
) ÷

3

8
=

3

2
÷

3

8
=

3

2
×

8

3
= 4. Άρα 4 km θα διανύσει μέσα στην 

εβδομάδα.»/ 2ος: «Εδώ πάλι το σκέφτηκα με αναγωγή στη μονάδα και είπα ότι αφού τα 

3

8
 του εβδομαδιαίου του στόχου είναι 

3

2
𝑘𝑚 = 1500𝑚, τότε το 

1

8
 του εβδομαδιαίου του 

στόχου θα είναι 
1500

3
= 500𝑚. Επομένως ο εβδομαδιαίος στόχος είναι τα 8 × 500 =

4000𝑚 = 4𝑘𝑚»/ 3η: «Στο πρόβλημα 4 παρατηρούμε ότι τα 
3

8
 του εβδομαδιαίου του 

στόχου είναι 1
1

2
=

3

2
 km. Το 

1

8
 του εβδομαδιαίου του στόχου είναι 

3

2
÷ 3 =

3

2
×

1

3
=

3

6
 km. 

Άρα τα 
8

8
 του στόχου του είναι 

3

6
× 8 =

24

6
= 4 km»). Ως προς τη χρήση αναπαραστάσεων 

(στο β ερώτημα) δε δόθηκε από κανένα εκπαιδευτικό κάτι επιπλέον, οπότε θα 

αξιολογήσω τις λύσεις του α) ερωτήματος. Η λύση-αναπαράσταση του πρώτου μπορεί 

να θεωρηθεί αλγεβρική, ενώ η λύση των άλλων δύο συμβολική-αριθμητική. 

Μια ανασκόπηση των παραπάνω απαντήσεων μας δίνει τα εξής αποτελέσματα: 

στο πρώτο πρόβλημα, όπου υπήρχε μία διαίρεση κλάσματος με ακέραιο όλοι 

προβαίνουν κατευθείαν στην πράξη της διαίρεσης με τη χρήση του αλγόριθμου, ενώ 

στα υπόλοιπα προβλήματα όλοι χρησιμοποιούν πιο εννοιολογικές στρατηγικές παρόλο 

που και αυτά αποτελούν προβλήματα διαίρεσης ακεραίου ή κλάσματος με κλάσμα. 

Ακόμη, στα προβλήματα 2, 3 και 4, παρατηρείται πως καθένας από τους συμμετέχοντες 

ακολουθεί την ίδια στρατηγική σε τουλάχιστον δύο από τα τρία ερωτήματα. Για 

παράδειγμα ο πρώτος χρησιμοποιεί τη “μέθοδο των τριών”, τόσο στο τρίτο όσο και στο 

τέταρτο πρόβλημα, ο δεύτερος τη στρατηγική της αναγωγής στη μονάδα στο τρίτο και 

στο τέταρτο πρόβλημα και η τρίτη καθηγήτρια εφαρμόζει την αναγωγή στη μονάδα και 

στα τρία προβλήματα. Παρόλα αυτά, χρησιμοποίησαν σωστά την προσέγγιση της 

μονάδας, του μέρους-όλου και της αναλογίας και είχαν την ικανότητα να κινούνται 

ευέλικτα ανάμεσα στην αριθμητική και αλγεβρική αιτιολόγηση. 

5ο πρόβλημα  

Παρά το υψηλό ποσοστό επιτυχίας επίλυσης προβλημάτων σχετικών με τη 

διαίρεση κλασμάτων, μόνο ο ένας στους τρείς εκπαιδευτικούς ήταν σε θέση να 

διατυπώσει ένα δικό του λεκτικό πρόβλημα, το οποίο ήταν μαθηματικά ορθό και 
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σχετικό της πράξης “8
2

3
÷

1

4
=?”. Η ικανότητά τους δηλαδή να πλαισιοποιήσουν ένα 

πρόβλημα χρησιμοποιώντας κατάλληλα τη μαθηματική γλώσσα, ήταν πολύ 

χαμηλότερη από την ικανότητά τους να αποπλαισιοποιήσουν ένα μαθηματικό 

πρόβλημα.  

Ο πρώτος καθηγητής είναι ο μόνος που καταφέρνει να κατασκευάσει ένα 

πρόβλημα αντιπροσωπευτικό της πράξης “8
2

3
÷

1

4
=?”. Στηρίζεται σε μία σχέση 

αναλογίας, και το λύνει με τη μέθοδο των τριών. Το πρόβλημα είναι το εξής: «Το 
1

4
 του 

κιλού ενός προϊόντος κοστίζει 8
2

3
 ευρώ. Να βρείτε πόσο κοστίζει το 1 κιλό αυτού του 

προϊόντος…Με τη μέθοδο των τριών βλέπουμε ότι το 1 κιλό θα κοστίζει 𝜒 = 8
2

3
÷

1

4
=

26

3
×

4

1
=

104

3
». Φαίνεται πως, ο εν λόγω καθηγητής μένει σταθερός στη σιγουριά και 

στην ασφάλεια που του παρέχει η στρατηγική της αναλογίας. Γενικά, όπως 

αναφέρθηκε και προηγουμένως, λείπει η εναλλαγή μεθόδων και η ποικιλία λύσεων από 

το τρίτο πρόβλημα και έπειτα. Τέλος, έτσι όπως ήταν κατασκευασμένο το πρόβλημα, 

δεν ευνοούσε στη χρήση κάποιας αναπαράστασης ή κάποιου σχεδίου-ζωγραφιάς για 

αυτό δεν κατασκευάστηκε κάτι αντίστοιχο. 

Ο δεύτερος εκπαιδευτικός αρχικά ισχυρίζεται πως είναι πολύ δύσκολο να 

κατασκευαστεί κάποιο πρόβλημα στο οποίο ο διαιρέτης θα είναι κλάσμα, 

επηρεασμένος πιθανότατα από το μοντέλο της “δίκαιης μοιρασιάς” που τείνει να 

χαρακτηρίζει τη διαίρεση. Σε όλη τη διάρκεια της συνέντευξης αναφέρει πως η 

κατασκευή ενός τέτοιου προβλήματος είναι αδύνατο να εφαρμοστεί στο πλαίσιο της 

σχολικής τάξης, καθώς οι μαθητές κατανοούν κυρίως προβλήματα διαίρεσης με 

διαιρέτη ακέραιο ή προβλήματα που περιέχουν πολλαπλασιασμό κλασμάτων («Το “δια 

του 
1 

4
” στην καθημερινή μας ζωή το συναντάμε σε προβλήματα φυσικής, δηλαδή σε 

προβλήματα πραγματικά που χρειάζονται άλγεβρα. Ένα πράγμα “δια του 4” το 

καταλαβαίνουν τα παιδιά, το “δια του 
1 

4
”, νομίζω ότι δεν μπορούν να το καταλάβουν τα 

παιδιά… Το ίδιο πρόβλημα αλλά “δια του 4” θα μπορούσε να είναι ένα πολύ καλό 

πρόβλημα»). Προσπαθεί να βρει κάποιο πρόβλημα και καταλήγει στη χρήση ενός 

παραδείγματος με αντιστρόφως ανάλογα ποσά («Ένας εργάτης χρειάζεται 8
2

3
 ώρες για 

να κάνει ένα έργο, οι 4 εργάτες πόσο χρόνο χρειάζονται; Φυσικά μπορούμε να το 
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αντιστρέψουμε (ώστε να περιέχει το “δια του 
1 

4
”), όμως θεωρώ ότι για τα παιδιά ένα 

τέτοιο πρόβλημα θα ήταν απαράδεκτο. Μπορούμε να το κάνουμε δηλαδή 4 εργάτες 

τελειώνουν ένα έργο σε 8
2

3
 ώρες, ένας εργάτης σε πόση ώρα το τελειώνει; Φυσικά, αυτό 

θα πρέπει να το διαιρέσουμε με το 
1

4
 ή αλλιώς να το πολλαπλασιάσουμε με το 4». Το εν 

λόγω πρόβλημα όμως παρόλο που οδηγεί στην ίδια πράξη με ένα πρόβλημα διαίρεσης 

μέτρησης ή μερισμού, στην πραγματικότητα περιγράφει την πράξη “8
2

3
× 4 =?”. Για 

αυτό το λόγο δεν μπορεί να θεωρηθεί σωστό πρόβλημα διαίρεσης κλασμάτων. Ο 

καθηγητής αντιλαμβάνεται από μόνος του πως το πρόβλημα που κατασκεύασε 

ουσιαστικά περιγράφει μία πράξη πολλαπλασιασμού και όχι διαίρεσης, αλλά σύμφωνα 

με τα λεγόμενά του, το κάνει διότι γνωρίζει εκ των προτέρων τη σχέση αντιστροφής 

που συνδέει τον πολλαπλασιασμό με τη διαίρεση. («Το ότι θα βγει πρόβλημα θα βγει 

αλλά το θέμα είναι αν θα είναι κατανοητό. Εγώ το κατασκευάζω έτσι το συγκεκριμένο 

γιατί ξέρω ότι αυτή η διαδικασία είναι η αντίστροφη του πολλαπλασιασμού, αλλά το θέμα 

είναι αυτό να έρχεται από μόνο του στα παιδιά»).  

Η τρίτη καθηγήτρια δεν καταφέρνει στην πρώτη φάση της συνέντευξης να 

διατυπώσει κάποιο πρόβλημα διαίρεσης κλασμάτων, παρά τον αρκετό χρόνο που 

δόθηκε για την επεξεργασία του. Παρόλα αυτά κατά το δεύτερο στάδιο της 

επιμόρφωσης συζήτησε μαζί μου κάποια προβλήματα, που θεώρησε ότι ήταν 

κατάλληλα για το ερώτημα 5, τα οποία θα αναλυθούν παρακάτω. 

Ερωτήσεις σχετικές με τη διδασκαλία  

Οι ανοιχτές ερωτήσεις που τέθηκαν στους εκπαιδευτικούς είχαν ως κύριο στόχο 

τη βαθύτερη διερεύνηση των τρόπων χρήσης του διδακτικού υλικού από τους 

καθηγητές στην περίπτωση της διαίρεσης των κλασμάτων. Εξετάστηκε ο τρόπος 

εισαγωγής, ανάπτυξης και εδραίωσης του αλγόριθμου, η χρήση των σχολικών 

εγχειριδίων και γενικά του διδακτικού υλικού και τέλος αξιολογήθηκε το Πρόγραμμα 

Σπουδών.  

Αρχικά, ζητήθηκε να εξηγηθεί ο τρόπος με τον οποίο εισάγεται η έννοια της 

διαίρεσης των κλασμάτων και να αναπτυχθούν κάποια παραδείγματα που να δίνουν 

μια εννοιολογική ερμηνεία του αλγόριθμου. Οι δύο πρώτοι καθηγητές επιχειρούν να 

δώσουν τέτοιας μορφής παραδείγματα που συνδέουν τις δύο πράξεις, τον 

πολλαπλασιασμό και τη διαίρεση. Ειδικότερα, ο πρώτος εκπαιδευτικός κάνει μία 
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προσπάθεια σύνδεσης των δύο πράξεων και εξηγεί τον κανόνα 𝛼 ÷ 𝛽 = 𝛼 ×
1

𝛽
, 

χρησιμοποιώντας ένα απλό παράδειγμα με φυσικούς αριθμούς («Μπορούμε για 

παράδειγμα να ρωτήσουμε το εξής: αν 3 × 𝑥 = 15, να βρει ο μαθητής το χ»). Αναφέρει 

πως ο μαθητής μπορεί να υπολογίσει την τιμή του χ, σκεπτόμενος είτε τον αλγόριθμο 

της προπαίδειας, είτε λύνοντας την εξίσωση εφαρμόζοντας τον εξής τύπο: 𝛼 ∗ 𝜒 = 𝛽 ⇒

𝜒 = 𝛽 ÷ 𝛼, δηλαδή 𝜒 = 15 ÷ 3 = 5. Στη συνέχεια, αναφέρει πως η πράξη της 

διαίρεσης 15 ÷ 3 μπορεί να περιγραφεί ως ο πολλαπλασιασμός του 15 επί το 
1

3
, χωρίς 

να εξηγεί γιατί επί της ουσίας συμβαίνει κάτι τέτοιο. Τέλος, βασιζόμενος σε αυτό το 

παράδειγμα αναφέρει πως μπορεί να γίνει μία επέκταση της διαίρεσης των φυσικών 

αριθμών και στα κλάσματα και να δοθεί με αυτό τον τρόπο ο αλγόριθμος. Το 

παράδειγμα του καθηγητή, δεν μπορεί να χαρακτηριστεί κατάλληλο για την εξήγηση 

του αλγόριθμου, καθώς δεν αποδεικνύει το γιατί η διαίρεση μεταξύ δύο αριθμών 

(φυσικών ή κλασμάτων) ισούται με τον πολλαπλασιασμό του αντιστρόφου.   

Παρόμοια είναι η άποψη του δεύτερου εκπαιδευτικού, ο οποίος όμως πρώτα 

δίνει στους μαθητές έτοιμο τον αλγόριθμο 𝛼 ÷ 𝛽 = 𝛼 ×
1

𝛽
, που αφορά στη διαίρεση 

φυσικών αριθμών, στη συνέχεια παραθέτει τον αλγόριθμο μεταξύ δύο κλασμάτων 
𝛼

𝛽
÷

𝛾

𝛿
=

𝛼

𝛽
×

𝛿

𝛾
=

𝛼×𝛿

𝛽×𝛾
 και στο τέλος παρουσιάζει κάποιο παράδειγμα για να εξηγήσει τον 

ορισμό. Συγκεκριμένα, αναφέρει πως η ανακάλυψη του αλγόριθμου μέσω κάποιου 

παραδείγματος δε βοηθάει τους μαθητές, αλλά είναι μία δύσκολη διαδικασία που τους 

προκαλεί σύγχυση. Σύμφωνα με τα λεγόμενά του, η ενδεδειγμένη σειρά είναι η 

ακόλουθη: αρχικά η διδασκαλία του αλγόριθμου και έπειτα κάποιο υποστηρικτικό 

παράδειγμα που θα απαντά στο γιατί ο αλγόριθμος λειτουργεί.  Ένα παράδειγμα που 

δίνει είναι το εξής: «Θέλω να χωρίσω μία ποσότητα σε 4 ίσα μέρη, η ποσότητα δια 4 

είναι σαν να παίρνω το 
1

4
 της ποσότητας, δηλαδή είναι ο πολλαπλασιασμός της ποσότητας 

με το 
1

4
…Τα παραδείγματα πρέπει να είναι απλά και ευχάριστα…Γιατί τα παιδιά έρχονται 

από το δημοτικό και πρέπει να ξέρουν παραδείγματα στην απλή δικιά μας ζωή»). Σε όλη 

τη διάρκεια της συνέντευξης, τονίζεται από τον ίδιο πως το να εξηγήσει κάποιος 

εκπαιδευτικός τη συγκεκριμένη ενότητα με πρακτικό τρόπο και με παραδείγματα πριν 

δώσει τον κανόνα, δεν είναι αναγκαίο και απαραίτητο, διότι κατά αυτόν τον τρόπο 

μπορεί να μπερδευτούν τα παιδιά και για αυτό το λόγο προέχει ο αλγοριθμικός κανόνας 
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(«Πιστεύω όμως το να δώσουμε παράδειγμα πριν δώσουμε την έννοια και να βγάλουμε 

το αποτέλεσμα από πράξεις διαίρεσης, νομίζω ότι είναι και δυσνόητα τα παραδείγματα, 

και δε θα τα καταφέρουν και δε θα τα χρησιμοποιήσουν στην κοινωνική τους ζωή… Η 

διαίρεση είναι μια απλή διαδικασία και εμείς πάμε να την κάνουμε δύσκολη, ενώ δεν 

υπάρχει λόγος»). 

Η τρίτη καθηγήτρια τονίζει το γεγονός ότι τα παιδιά έχουν διδαχθεί την έννοια 

της διαίρεσης των κλασμάτων στο δημοτικό και για αυτό δε δίνει κάποια ιδιαίτερη 

ερμηνεία του αλγόριθμου. Περισσότερο, επιμένει στο να κατανοήσουν οι μαθητές ότι 

ένα κλάσμα αναπαριστά μία διαίρεση και να αντιλαμβάνονται πως ο αριθμητής είναι ο 

διαιρετέος και ο παρονομαστής ο διαιρέτης, πράγμα το οποίο βοηθάει στην κατανόηση 

του σύνθετου κλάσματος. Έπειτα υπενθυμίζει τον αλγόριθμο της διαίρεσης των 

κλασμάτων και τον εφαρμόζει σε ασκήσεις (3ος: «Τους θυμίζω βέβαια ότι το κλάσμα 

είναι πάντα διαίρεση, διαιρετέος ο αριθμητής και διαιρέτης ο παρονομαστής. 

Επαναλαμβάνουμε ποια κλάσματα λέγονται αντίστροφα, την έννοια του αντίστροφου 

κλάσματος…στη συνέχεια τους δίνω τον αλγόριθμο και πράξεις πάνω σε αυτά…Επειδή 

αυτή τη δουλειά την έχουν κάνει από το Δημοτικό, είναι έτοιμα να καταλάβουν τη 

διαίρεση»).  

Βλέπουμε επομένως, ότι οι απόψεις των εκπαιδευτικών αναφορικά με την 

εισαγωγή, ανάπτυξη και εδραίωση του αλγόριθμου συγκλίνουν, καθώς και οι τρείς 

υπογραμμίζουν το γεγονός ότι ο κανόνας είναι ήδη γνωστός στους εκπαιδευόμενους 

από το Δημοτικό, οπότε δεν είναι απαραίτητο να τον ανακαλύψουν και να τον 

κατασκευάσουν. Βασικός στόχος, σύμφωνα με τους ίδιους, είναι να καταστούν οι 

μαθητές ικανοί να εφαρμόζουν σωστά τον αλγόριθμο μέσα σε υπολογιστικές ασκήσεις 

και προβλήματα.   

Στη συνέχεια, όσον αφορά τον τρόπο χρήσης των εκπαιδευτικών μέσων και 

γενικά του διδακτικού υλικού υπάρχει γενική ομοφωνία. Όλοι οι διδάσκοντες είναι 

θετικά διακείμενοι ως προς τη χρήση του Σχολικού Βιβλίου και του Βιβλίου του 

Καθηγητή. Σε γενικές γραμμές το πρώτο βήμα των ερωτηθέντων πριν τη διδασκαλία 

είναι να ανοίξουν το Αναλυτικό Πρόγραμμα και να ενημερωθούν για τους στόχους και 

το χρόνο που απαιτείται. Ανέφεραν επίσης, πως μέσα στην τάξη κάνουν όλες τις 

ασκήσεις του σχολικού βιβλίου και επειδή δεν είναι αρκετές καταφεύγουν είτε σε 

ασκήσεις από διάφορα περιοδικά του Υπουργείου (Δουκάκης & Σαράφης , 2014), είτε 
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στο internet ή ακόμα και σε βοηθήματα του εμπορίου κατά την περίοδο των 

επαναλήψεων (1ος: «Κυρίως από το σχολικό βιβλίο θα δουλέψω. Και άλλη πηγή αποτελεί 

το βιβλίο καθηγητή καθώς και κάποιο βοήθημα για τις επαναλήψεις»/ 2ος: «Το σχολικό 

εγχειρίδιο δεν φτάνει, είναι πολύ λίγες. Παίρνω και ασκήσεις από διάφορα βιβλία που 

βρίσκω στο internet και μοιράστηκε πέρυσι ένα περιοδικό, από το Υπουργείο νομίζω 

είναι, και κάλυψαν την Πρώτη και τη Δευτέρα Γυμνασίου και ήταν αρκετά καλό και με 

ενδιαφέρουσες ασκήσεις»/ 3η: «Παίρνω ασκήσεις από το βιβλίο. Τις κάνουμε όλες. Άλλη 

πηγή είναι τα βοηθήματα…και επιμένω πάρα πολύ σε αριθμητικές παραστάσεις και στην 

προτεραιότητα πράξεων»).  

Οι ασκήσεις που χρησιμοποιούνται από όλους τους διδάσκοντες είναι κυρίως 

υπολογιστικού τύπου με αριθμητικές παραστάσεις. Στην ενότητα της διαίρεσης των 

κλασμάτων κανένας από τους συνεντευξιαζόμενους δε χρησιμοποιεί προβλήματα και 

αυτό οφείλεται σε μια ποικιλία παραγόντων σύμφωνα με τα λεγόμενά τους. Πρώτον, 

αναφέρουν πως δεν υπάρχει ο απαιτούμενος χρόνος, διότι δίδονται μόνο δύο διδακτικές 

ώρες από το Υπουργείο για τη διδασκαλία της διαίρεσης των κλασμάτων. Έπειτα 

τονίζεται πως, το σχολικό εγχειρίδιο, το Βιβλίο του Καθηγητή και τα Περιοδικά που 

διατίθενται από το Υπουργείο δεν περιλαμβάνουν καθόλου προβλήματα ή 

δραστηριότητες σχετικές με τη διαίρεση. Τέλος, ισχυρίζονται πως όσες φορές έχουν 

επιχειρήσει να συμπεριλάβουν προβλήματα, από άλλες πηγές, μέσα στην τάξη τους 

καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι οι μαθητές αδυνατούν να κατανοήσουν ή ακόμα και 

να αναγνωρίσουν την πράξη της διαίρεσης των κλασμάτων μέσα σε αυτά. Ωστόσο σε 

άλλες ενότητες των κλασμάτων γίνεται εκτεταμένα χρήση προβλημάτων, όπως είναι η 

έννοια του κλάσματος, η πρόσθεση, η αφαίρεση και ο πολλαπλασιασμός κλασμάτων. 

Ας δούμε κάποιες από τις εξηγήσεις των καθηγητών: (1ος: «Με το καινούριο αναλυτικό 

πρόγραμμα σπουδών δε μας δίνουν πολλές ώρες. Το πολύ δύο διδακτικές 

ώρες…Προβλήματα πιο πολύ κατανοούν στα ποσοστά και στον πολλαπλασιασμό 

κλασμάτων...Οι μαθητές έχουν δυσκολία να αντιληφθούν την πράξη. Ότι πρέπει να 

κάνουν δηλαδή την διαίρεση και για αυτό το λόγο δε τα χρησιμοποιώ»/ 2ος: «Όχι 

προβλήματα δεν κάνω στη διαίρεση κλασμάτων. Ασκήσεις μόνο πάνω στη διαίρεση, να 

καταλάβουν πως όταν θέλω να διαιρέσω έναν αριθμό με ένα κλάσμα πως μπορώ να το 

κάνω…Αυτό που πρέπει να αντιληφθούν είναι η διαδικασία της διαίρεσης και τα απλά 

παραδείγματα είναι με απλούς αριθμούς και τα υπόλοιπα τα επεκτείνουμε αλγεβρικά. Η 

διαδικασία της διαίρεσης των κλασμάτων θα πρέπει να επεκταθεί αλγεβρικά. Άλλωστε το 
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Υπουργείο δεν έχει προβλήματα με διαίρεση κλασμάτων...Δεν είναι τυχαίο αυτό και το 

θεωρώ σωστό, για το λόγο του ότι είναι μια διαδικασία η οποία τα παιδιά θα τα 

μπερδέψει»/ 3η: «Δεν κάνω προβλήματα στη διαίρεση των κλασμάτων, γιατί τα 

χρησιμοποιώ στην αναγωγή στη μονάδα, στην έννοια του κλάσματος και κάποια εύκολα 

στον πολλαπλασιασμό. Στη διαίρεση δεν υπάρχουν προβλήματα κιόλας στη διάθεση (των 

βιβλίων)»). 

Όσον αφορά την αξιοποίηση διαφόρων αναπαραστάσεων και το ρόλο που 

αυτές διαδραματίζουν στη διδασκαλία της διαίρεσης των κλασμάτων γίνεται 

κατανοητό, από τα επιχειρήματα των καθηγητών, ότι αποτελούν χρήσιμο εργαλείο 

κυρίως όταν έχουμε διαίρεση με διαιρέτη ακέραιο αριθμό. Ωστόσο, στις περιπτώσεις 

που ο διαιρέτης είναι κλάσμα ειπώθηκε από όλους πως δε γίνεται χρήση 

αριθμογραμμής, λωρίδων, διαγραμμάτων και άλλων αναπαραστάσεων. Επίσης, 

φαίνεται πως τα αναπαραστατικά μέσα, όπως η αριθμογραμμή, είναι υποστηρικτικές 

κυρίως σε άλλες ενότητες των κλασμάτων, όπως στην έννοια του κλάσματος, στη 

σύγκριση και στον πολλαπλασιασμό κλασμάτων. Πιο συγκεκριμένα, ο πρώτος και ο 

τρίτος εκπαιδευτικός αναφέρουν πως χρησιμοποιούν την αριθμογραμμή στην 

εισαγωγή της έννοιας των κλασμάτων, στις συγκρίσεις μεταξύ τους, καθώς και στον 

πολλαπλασιασμό. Επίσης, ο δεύτερος καθηγητής λέει χαρακτηριστικά πως για όλες τις 

ενότητες του κεφαλαίου των κλασμάτων κάνει παραδείγματα με αναπαραστάσεις, 

ακόμα και στη διαίρεση κλάσματος με ακέραιο, αλλά αδυνατεί να κατασκευάσει κάτι 

αντίστοιχο στην περίπτωση διαίρεσης κλάσματος με κλάσμα. Η ελλιπής χρήση 

αναπαραστάσεων στις διαιρέσεις με διαιρέτη κλάσμα είναι απόλυτα λογική και 

πιθανόν να οφείλεται, πρώτον στο περιεχόμενο των σχολικών εγχειριδίων, από τα 

οποία απουσιάζουν παντελώς τέτοιου είδους παραδείγματα, και δεύτερον στην 

μειωμένη, ενδεχομένως, γνώση των εκπαιδευτικών του τι σημαίνει διαίρεση 

κλασμάτων.   

Στο τέλος των συνεντεύξεων ζητήθηκε να γίνει μία αξιολόγηση του 

Προγράμματος Σπουδών αναφορικά με την έννοια της διαίρεσης των κλασμάτων και 

να προταθούν λύσεις στην περίπτωση που δεν είναι ικανοποιημένοι με αυτό. Οι 

καθηγητές πριν απαντήσουν στο ερώτημα αυτό ξεφύλλισαν το σχολικό βιβλίο, το 

βιβλίο του καθηγητή καθώς και κάποια σχολικά περιοδικά, που είχαν σε ψηφιακή 

μορφή και διαπίστωσαν ότι, εκτός από τα προβλήματα απουσιάζουν και οι 

δραστηριότητες από την παρούσα ενότητα. Έτσι, οι δύο από τους τρείς καθηγητές (ο 
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πρώτος και ο τρίτος) δηλώνουν ότι δεν καλύπτονται πλήρως από τα σχολικά εγχειρίδια 

και τα βιβλία των καθηγητών σε αυτή την ενότητα. Προτείνουν περισσότερες 

δραστηριότητες στην αρχή και το τέλος του μαθήματος, καθώς και εμπλουτισμό των 

ασκήσεων με προβλήματα διαίρεσης. (1ος: «Όχι καθόλου δε με καλύπτουν…Θα ήθελα 

περισσότερες δραστηριότητες στην εισαγωγή κεφαλαίων και δραστηριότητες για το 

σπίτι…Περισσότερα προβλήματα γιατί το σχολικό εγχειρίδιο και το βιβλίο του καθηγητή 

δεν τα επιχειρεί στη διαίρεση των κλασμάτων. Ενώ στον πολλαπλασιασμό και στις άλλες 

ενότητες υπάρχουν κάποια προβλήματα»/ 3ος: «Γενικά ναι (με καλύπτουν τα σχολικά 

εγχειρίδια), αλλά για να επεκτείνω λίγο τις γνώσεις τους χρησιμοποιώ εκτός από 

ασκήσεις που υπάρχουν στη σελίδα 49, κάνω ασκήσεις (από άλλες πηγές) που να έχουν 

διαίρεση. Βέβαια, θα μπορούσε να είχε παραπάνω δραστηριότητες και λίγες περισσότερες 

ασκήσεις σε προβλήματα»).  

Στον αντίποδα, βρίσκονται οι δηλώσεις του δεύτερου καθηγητή, ο οποίος 

τάσσεται υπέρ της παρούσας μορφής των σχολικών εγχειριδίων. Θεωρεί πως 

δικαιολογημένα δεν περιέχονται προβλήματα, καθώς θα μπέρδευαν αρκετά τους 

μαθητές και η μόνη αλλαγή που επιθυμεί είναι περισσότερες υπολογιστικές ασκήσεις. 

Συγκεκριμένα, αναφέρει πως χρειάζονται πολύ λίγα πράγματα στη διαίρεση των 

κλασμάτων, όπως επέκταση της διαίρεσης των φυσικών αριθμών και εφαρμογή του 

αλγόριθμου σε αριθμητικές παραστάσεις. Τέλος, υποστηρίζει πως τα Μαθηματικά 

είναι μια αφηρημένη έννοια του πραγματικού κόσμου και έτσι πρέπει να αρχίσουν να 

την οικοδομούν βαθμιαία οι μαθητές, χρησιμοποιώντας σύμβολα και κανόνες που 

έχουν πιο αφαιρετικό χαρακτήρα.  

Εν κατακλείδι, μία γενική διαπίστωση που διεξήχθη από τις συνεντεύξεις είναι 

ότι δεν υπήρξαν μεγάλες αποκλίσεις ως προς το γνωστικό τομέα. Όλοι οι εκπαιδευτικοί 

ακολούθησαν παρόμοιες μεταξύ τους στρατηγικές και φάνηκε ότι δεν υπήρξε δυσκολία 

στην επίλυση προβλημάτων. Ωστόσο παρουσίασαν μεγάλη αμηχανία στην κατασκευή 

προβλημάτων και στη χρήση αναπαραστάσεων. Όσον αφορά το διδακτικό μέρος της 

εκπαιδευτικής διαδικασίας οι γνώμες τους δεν παρουσιάζουν μεγάλη διακύμανση παρά 

μόνο μικροδιαφορές. Όλοι σε γενικές γραμμές ακολουθούν το ίδιο μοτίβο κατά τη 

διδασκαλία της διαίρεσης κλασμάτων.  
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3.2 Επιμόρφωση των εκπαιδευτικών-2ο στάδιο της έρευνας  

Όπως αναφέρθηκε και στο 2ο Κεφάλαιο κατά το δεύτερο στάδιο της έρευνας, 

αυτό της επιμόρφωσης των καθηγητών, δίνονται κάποιες κατευθύνσεις διδακτικές 

αναφορικά με τη διαίρεση των κλασμάτων. Η επιμόρφωση έχει χαρακτήρα 

“διορθωτικό” και “προσθετικό”. Στόχος είναι, η ενίσχυση της γνώσης των 

εκπαιδευτικών σχετικά με το τι σημαίνει διαίρεση κλασμάτων και η παροχή πρόσθετων 

δεξιοτήτων και εναλλακτικών μεθόδων διδασκαλίας της διαίρεσης. 

Σκοπός, επίσης, της επιμόρφωσης είναι η συγκέντρωση και των τριών 

εκπαιδευτικών, η συζήτηση μεταξύ τους και η διατύπωση των απόψεών τους σχετικά 

με τις δραστηριότητες και τα προβλήματα που προτείνονται. Ο δικός μου ρόλος είναι 

αυτός του επιμορφωτή. Χώρος συγκέντρωσης είναι μία αίθουσα σχολείου, όπου 

διδάσκει ένας εκ των καθηγητών. Ο χρόνος που διατίθεται είναι σχετικά σύντομος, 

καθώς η συνολική διάρκεια είναι περίπου μιάμιση με δύο ώρες. Ως προς το 

διαδικαστικό μέρος πρέπει να αναφερθεί ότι γίνεται μοίρασμα κάποιων σημειώσεων 

που περιέχουν το γενικό πλάνο της επιμόρφωσης, προβλήματα και ασκήσεις, 

προκειμένου οι εκπαιδευτικοί να τα μελετήσουν και να τα σκεφτούν μετά το πέρας της 

συνάντησής μας. Επίσης, όλος ο διάλογος καταγράφεται στη συσκευή 

μαγνητοφώνησης που χρησιμοποιήθηκε και στις συνεντεύξεις, πάντα με τη σύμφωνη 

γνώμη των παρευρισκόμενων. Ας δούμε παρακάτω ποια είναι η ροή της επιμόρφωσης.  

Αρχικά, τονίζεται πως η κατανόηση της διαίρεσης των κλασμάτων θέτει 

δυσκολίες όχι μόνο στους μαθητές αλλά και στους εκπαιδευτικούς. Επισημαίνεται πως 

αυτό συμβαίνει διότι η παραδοσιακή διδασκαλία δίνει έμφαση στους κανόνες και τις 

αλγοριθμικές τεχνικές και εισάγει πολύ νωρίς τον κανόνα, χωρίς να προηγηθεί η 

κατανόηση των εννοιών. Έτσι, προτείνεται αρχικά, να επιδιώκεται η κατανόηση της 

έννοιας του κλάσματος ως αριθμού  και έπειτα να δίνεται έμφαση στην κατανόηση των 

πράξεων τους. Για να επιτευχθεί αυτό πρέπει οι έννοιες να παρουσιάζονται με βάση τις 

ικανότητες των μαθητών και να υπάρχει μια ισορροπημένη εξελικτική ανάπτυξη 

(Λεμονίδης, 2016). 

Σε αυτό το σημείο ο δεύτερος καθηγητής παρεμβαίνει και αναφέρει πως οι 

μαθητές δεν είναι αναγκαίο να κατανοήσουν τη διαίρεση που περιέχει ως διαιρέτη 

κάποιο κλάσμα, καθώς δε θα μπορούσαν να καταλάβουν τι σημαίνει διαιρώ μία 

ποσότητα σε 
𝜅

𝜈
 ίσα μέρη. Σύμφωνα με τα λεγόμενά του, τόσο τα παιδιά όσο και οι 
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εκπαιδευτικοί κατανοούν το διαχωρισμό μίας ποσότητας σε ν ίσα μέρη, όταν ο ν είναι 

φυσικός αριθμός, ενώ όταν ο ν αντιστοιχεί σε κλάσμα είναι σχεδόν αδύνατο να βρεθεί 

τρόπος να εξηγηθεί («Αυτό που καταλαβαίνουν τα παιδία είναι να χωρίσουν μία 

ποσότητα σε ν ίσα μέρη αλλά με ν φυσικό αριθμό. Πως θα δώσεις να καταλάβει του 

παιδιού, ότι χωρίζω για παράδειγμα ένα πράγμα σε 
2

3
 κομμάτια; Τα κομμάτια πρέπει να 

είναι ακέραιος αριθμός. Από εκεί και πέρα γίνεται επέκταση αυτής της έννοιας. Για μένα 

είναι λάθος γιατί και να βρεις έναν τρόπο, εγώ δεν το κατανοώ βασικά, θα το κατανοήσει 

το παιδί που είναι Α΄ Γυμνασίου;»). Με αφορμή αυτό τον προβληματισμό, δίνεται 

μεγάλη έμφαση αρχικά στο να αποσαφηνιστούν τα δύο βασικά μοντέλα της διαίρεσης 

κλασμάτων, έπειτα στο να ενισχυθούν οι αναπαραστάσεις και τέλος στο να προταθούν 

τρόποι χρήσης της τεχνολογίας. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να ξεπεραστούν, εν μέρη, οι 

απορίες και οι αμφιβολίες των καθηγητών.  

Αρχικά, ως προς τις διδακτικές επιλογές σημειώνεται πως πρέπει να δίνεται 

έμφαση στη χρήση παραδειγμάτων από την καθημερινή ζωή τα οποία μπορούν να 

κάνουν τις έννοιες πιο κατανοητές και πιο ελκυστικές προς τους μαθητές. 

Υπογραμμίζεται ιδιαίτερα η επίλυση προβλημάτων, η οποία βοηθάει στη σύνδεση της 

πραγματικότητας με τις έννοιες των κλασμάτων και των πράξεων τους. Αυτό πρέπει 

να γίνεται πριν την εισαγωγή των αλγοριθμικών κανόνων, προκειμένου οι μαθητές να 

ανακαλύψουν μόνοι τους τους κανόνες που διέπουν τις πράξεις των κλασμάτων. Για 

παράδειγμα, στην περίπτωση της διαίρεσης των κλασμάτων ένα πρόβλημα όπως 

«Πόσα τέταρτα υπάρχουν μέσα στις 3 ώρες» δίνει νόημα στην πράξη 3 ÷
1

4
  (Λεμονίδης 

, 2016). 

Επίσης σε όλα τα παραπάνω προστίθεται η χρήση αναπαραστάσεων και 

εποπτικών μέσων όπως είναι οι λωρίδες, οι κλασματικοί κύκλοι, η αριθμογραμμή, τα 

κυκλικά διαγράμματα, μέσα απαραίτητα για τη διδασκαλία των ρητών αριθμών. Οι 

απλές συμβολικές πράξεις δεν μπορούν να αποδώσουν με σαφήνεια τη σημασία 

κάποιας πράξης. Για παράδειγμα οι πράξεις 2 ÷
1

3
= 6 ή 6 ×

1

3
= 2 δεν είναι αρκετές 

για να αποδώσουν το ότι το 
1

3
 χωράει 6 φορές στο 2. Η εν λόγω πράξη θα μπορούσε 

καλύτερα να φανεί με την παρακάτω εικόνα:  
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Εικόνα 8: Αναπαράσταση της διαίρεσης 2 ÷
1

3
 

Ακόμη, οι νοεροί υπολογισμοί και οι εκτιμήσεις επιβάλλεται να 

χρησιμοποιούνται για την βαθύτερη κατανόηση των ρητών αριθμών καθώς η νοερή 

διαχείριση των αριθμών βοηθάει τους μαθητές, αλλά και τους ενήλικες, να αποκτήσουν 

καλύτερη αίσθηση του αριθμού. Τέλος, δίνεται έμφαση και στη χρήση κάποιου 

λογισμικού κατάλληλου για τις πράξεις μεταξύ των κλασμάτων το οποίο θα ήταν καλό 

να χρησιμοποιηθεί βοηθητικά και να παρουσιαστεί στο τέλος κάποιου μαθήματος 

(Λεμονίδης , 2016). Ας δούμε εκτενέστερα ποιες διδακτικές οδηγίες δίνονται: 

Η διδασκαλία της διαίρεσης των κλασμάτων 

Με βάση την ελληνική και ξενόγλωσση βιβλιογραφία τονίζεται ότι για την 

καλύτερη κατανόηση της διαίρεσης των κλασμάτων πρέπει να αποσαφηνιστεί τι είναι 

διαίρεση κλασμάτων και τι απαιτείται για αυτήν. Από τη σκοπιά της μάθησης αλλά και 

της διδασκαλίας είναι απαραίτητο να γίνονται αντιληπτά τα προβλήματα που περιέχουν 

διαιρέσεις κλασμάτων καθώς και η συλλογιστική αλλά και οι μαθηματικές γενικεύσεις 

που προκύπτουν κατά την επίλυσή τους (Sinicrope, Mick, Kolb, 2002). Έτσι, δίνεται 

έμφαση στα δύο βασικά είδη διαίρεσης μεταξύ των φυσικών αριθμών αλλά και των 

κλασμάτων: στη διαίρεση μερισμού ή αλλιώς το μοντέλο της “δίκαιης μοιρασιάς” 

(partitive or sharing model division) και στη διαίρεση μέτρησης (measurement 

division). 

Αρχικά, διευκρινίζεται το μοντέλο της διαίρεσης μερισμού ή αλλιώς της 

“δίκαιης μοιρασιάς”, το οποίο είναι το πρώτο μοντέλο διαίρεσης που μαθαίνουν οι 

μαθητές. Πιο συγκεκριμένα, εξηγείται ότι, η διαίρεση μερισμού πραγματοποιείται όταν 

είναι γνωστή η τιμή των πολλών μονάδων και ζητείται η τιμή της μιας μονάδας 

ομοειδούς προς αυτές. Σε προβλήματα διαίρεσης κλασμάτων το εν λόγω μοντέλο 

ταιριάζει αν θέλουμε να διαιρέσουμε ένα κλάσμα με έναν ακέραιο αριθμό, όπως για 

παράδειγμα 
1

2
÷ 2. Ένα πρόβλημα, σχετικό με την παραπάνω πράξη, είναι το εξής: “Η 
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Κατερίνα έχει μισή σοκολάτα και θέλει να τη μοιράσει σε δύο φίλες της, τι μέρος της 

σοκολάτας θα πάρει η καθεμία;” 

Εξηγείται στη συνέχεια, πως αν κάποιος προσπαθήσει να ερμηνεύσει ένα 

πρόβλημα διαίρεσης ακεραίου με κλάσμα ή κλάσματος με κλάσμα 

χρησιμοποιώντας το μοντέλο της διαίρεσης μερισμού, η κατάσταση περιπλέκεται. 

Έτσι, προτείνεται να εφαρμοστεί η διαίρεση μέτρησης στις παραπάνω καταστάσεις 

προβλημάτων, όπου καλούμαστε να βρούμε πόσες ομάδες από την προβλεπόμενη 

ποσότητα περιέχονται μέσα σε ένα δοσμένο αντικείμενο ή σε μία συλλογή 

αντικειμένων. Διαίρεση μέτρησης, δηλαδή, χρησιμοποιείται όταν είναι γνωστή η τιμή 

των πολλών μονάδων, η τιμή της μίας μονάδας ομοειδούς προς αυτές και ζητείται να 

βρεθεί το πλήθος των πολλών μονάδων. Για παράδειγμα, για την πράξη 5
1

2
÷

1

2
 θα 

μπορούσε να διατυπωθεί το εξής πρόβλημα: “Έχουμε 5
1

2
 μέτρα υφάσματος και 

θέλουμε να το κόψουμε σε κομμάτια μισού μέτρου, πόσα κομμάτια υφάσματος (μισού 

μέτρου) θα έχουμε τελικά;”. Ως προς τη λύση αυτού του προβλήματος προτείνεται το 

να σκεφτεί κάποιος πόσα 
1

2
 χωράνε μέσα στα 5

1

2
. Έτσι, γίνεται κατανοητή η λύση και 

η διαίρεση μπορεί να αναπαρασταθεί με κάποιο σχέδιο-ζωγραφιά ή ακόμα και νοερά. 

Πριν όμως γίνει εκτενέστερη αναφορά στην οργάνωση κάποιας διδασκαλίας, 

κρίθηκε σκόπιμο να γίνει περιγραφή της αντίστοιχης έρευνας που έχει 

πραγματοποιηθεί στην Κίνα (Huang, Ozel, Li, & Osborne, 2014), αναφορικά  με τη 

χρήση των εγχειριδίων στην ενότητα της διαίρεσης των κλασμάτων και τον τρόπο που 

αυτή παρουσιάζεται, εκτελείται και οργανώνεται από κάποιους εκπαιδευτικούς. 

Υπογραμμίζεται ότι οι εν λόγω εκπαιδευτικοί, ακολούθησαν την εξής αλληλουχία: 

Αρχικά στηρίχθηκαν στις προηγούμενες γνώσεις των μαθητών σχετικά με τη διαίρεση 

φυσικών αριθμών και τη σύνδεση μεταξύ πολλαπλασιασμού και διαίρεσης. Έπειτα, 

ανέπτυξαν τους κανόνες της διαίρεσης συνεκτικά και συστηματικά, ακολουθώντας την 

εξής σειρά: διαίρεση κλάσματος με ακέραιο αριθμό, διαίρεση ακεραίου με κλάσμα και 

διαίρεση κλάσματος με κλάσμα. Τέλος, εφάρμοσαν τους κανόνες σε διάφορα πλαίσια, 

όπως είναι η σύγκριση κλασμάτων και τα λεκτικά προβλήματα. Ένα παρόμοιο μοτίβο 

προτείνεται και εδώ ως προς την επιλογή των προβλημάτων και τη σειρά παρουσίασής 

τους. Ας δούμε αναλυτικά τι προτείνεται: 
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1) Διαίρεση, η αντίστροφη πράξη του πολλαπλασιασμού 

Το κλειδί για τη διδασκαλία της διαίρεσης των κλασμάτων είναι το να 

κατανοήσουν οι μαθητές ότι η έννοια της διαίρεσης των ρητών είναι ακριβώς ίδια 

με τη διαίρεση των φυσικών αριθμών, καθώς και το ότι η διαίρεση δύο αριθμών είναι 

η αντίστροφη πράξη του πολλαπλασιασμού (Huang et al., 2014). Φυσικά, στο σημείο 

αυτό τονίζεται ότι οι μαθητές πρέπει να έχουν ήδη την ευχέρεια να διατυπώνουν την 

έννοια του αντιστρόφου και να υπολογίζουν τον αντίστροφο κάποιου αριθμού. Επίσης 

σημειώνεται πως θα ήταν καλό να έχουν προηγηθεί κάποια προβλήματα με διαιρέσεις 

φυσικών αριθμών και συζήτηση σχετικά με τις δύο ερμηνείες της διαίρεσης (διαίρεση 

μερισμού, διαίρεση μέτρησης). Ακόμη, οι εκπαιδευτικοί, προκειμένου να βοηθήσουν 

τους μαθητές τους να κατανοήσουν το γιατί η διαίρεση είναι ισοδύναμη πράξη με 

τον πολλαπλασιασμό του αντιστρόφου, μπορούν να διατυπώσουν ένα απλό λεκτικό 

πρόβλημα με δύο τρόπους και να καταγράψουν τις απαντήσεις των μαθητών στον 

πίνακα. Έτσι, αυτό θα βοηθήσει τους μαθητές να ανακαλύψουν μόνοι τους τον 

αλγοριθμικό κανόνα. Παρακάτω παρουσιάζεται ένα πρόβλημα που προτείνεται: 

Παράδειγμα 1ο:  

«Ο Γιώργος έχει 12 ίδια στυλό και θέλει να τα βάλει ίσα σε 3 τσάντες, πόσα στυλό θα 

βάλει σε κάθε τσάντα;» 

Οι μαθητές εύκολα βρίσκουν ότι κάθε τσάντα θα περιέχει, 12 ÷ 3 = 4 στυλό. Στη 

συνέχεια προτείνεται να διατυπωθεί το εξής: 

«Ο Γιώργος έχει 12 ίδια στυλό και βάζει το ένα τρίτο από αυτά σε κάθε μια από τρεις 

τσάντες. Πόσα στυλό θα βάλει σε κάθε τσάντα;» 

Οι μαθητές μπορούν να βρουν ότι τα στυλό που βάζει σε κάθε τσάντα ισούνται με: 

1

3
× 12 = 12 ×

1

3
= 4. Καταγράφοντας τις δύο λύσεις στον πίνακα μπορούν, οι 

εκπαιδευόμενοι, να καταλήξουν μόνοι τους στο συμπέρασμα πως 12 ÷ 3 = 12 ×
1

3
=

4. 

2) Διαίρεση ακεραίου με κλάσμα 

Για να γίνει ακόμη περισσότερο κατανοητός ο αλγόριθμος της διαίρεσης των 

κλασμάτων πρέπει να ακολουθήσει μία σειρά προβλημάτων διαβαθμισμένης 

δυσκολίας. Αρχικά, προτείνεται να δοθούν προβλήματα και οπτικές αναπαραστάσεις 
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που αφορούν τη διαίρεση ακεραίου με μοναδιαίο κλάσμα (π.χ. 3 ÷
1

4
) καθώς και 

ακεραίου με οποιοδήποτε κλάσμα (π.χ. 3 ÷
2

3
). Και στις δύο περιπτώσεις μπορούν να 

δοθούν τόσο λεκτικά προβλήματα όσο και εικονικές αναπαραστάσεις. 

Χρησιμοποιώντας τη διαίρεση μέτρησης μπορούν να εξηγηθούν καλύτερα αυτές οι 

διαιρέσεις. Παρακάτω παρουσιάζονται κάποια παραδείγματα τέτοιων προβλημάτων: 

Παράδειγμα 2ο  

Ένα εύκολο πρόβλημα σχετικό με τη διαίρεση ακεραίου με μοναδιαίο κλάσμα που 

δίνεται είναι το εξής:  

α)“Πόσα 
1

4
 (τέταρτα) χωράνε μέσα στις 4 ώρες;”  

Το συγκεκριμένο πρόβλημα αφορά στην πράξη 4 ÷
1

4
. 

Περιγράφεται πως λύνοντάς το οι μαθητές μπορούν 

εύκολα να σκεφτούν ότι στη 1 ώρα χωράνε 4 τέταρτα, 

επομένως στις 4 ώρες χωράνε 4 × 4 = 16 τέταρτα. Έτσι, 

είναι σε θέση να ανακαλύψουν ότι η πράξη 4 ÷
1

4
 είναι ίδια με την πράξη 4 × 4, δηλαδή 

4 ÷
1

4
= 4 × 4 = 16. Μία παραλλαγή αυτού του προβλήματος που δόθηκε είναι η εξής:  

β)“Βρείτε ποιο μέρος της 1 ώρας είναι το 
1

3
. Στη συνέχεια βρείτε πόσα 

1

3
 χωράνε μέσα 

στις 4 ώρες.”  

Με κάποιο σχέδιο-αναπαράσταση το παραπάνω πρόβλημα θα μπορούσε εύκολα να 

λυθεί και να επιβεβαιωθεί ότι η πράξη που το περιγράφει είναι: 4 ÷
1

3
 και μας δίνει 

αποτέλεσμα 12. 

Η επιλογή του παραπάνω παραδείγματος (“Βρείτε ποιο μέρος της 1 ώρας είναι 

το 
1

3
. Στη συνέχεια βρείτε πόσα 

1

3
 χωράνε μέσα στις 4 ώρες.”), αποτέλεσε την αφορμή 

ώστε να συζητήσουν οι καθηγητές μεταξύ τους, το αν θα πρέπει να δίδονται στους 

μαθητές πιο περίπλοκα παραδείγματα πριν την εφαρμογή του αλγόριθμου. Εξέφρασαν, 

δικαιολογημένα την άποψη πως το γνωστικό επίπεδο των μαθητών τους, επηρεάζει 

κατά πολύ την επιλογή των παραδειγμάτων. Συμφώνησαν ότι ο εκπαιδευτικός πρέπει 

να είναι ευέλικτος και να λαμβάνει υπόψη, κατά τη διδασκαλία, το “υλικό” της τάξης, 

καθώς σε ένα τμήμα δεν υπάρχει ομοιογένεια. Υποστηρίζουν, πως αν δοθούν στους 
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μαθητές δύσκολα και δυσνόητα παραδείγματα, ένα μεγάλο ποσοστό των μαθητών 

(εκτιμούν περίπου το 60%), θα “χαθεί”. Έτσι, προτείνεται από τους ίδιους να δίνεται 

στην αρχή κάποιο απλό παράδειγμα που να συνδέει τις δύο πράξεις, στη συνέχεια να 

διατυπώνεται ο αλγόριθμος και λαμβάνοντας υπόψη τους μαθητές που έχουν, να 

ακολουθούν μια πιο εξατομικευμένη μάθηση.  

Στη συνέχεια, παρουσιάζεται ένα παράδειγμα που αφορά στη διαίρεση 

ακεραίου με οποιοδήποτε κλάσμα (π.χ. 
𝟐

𝟑
), και σημειώνεται ότι πρέπει να δοθεί 

ιδιαίτερη προσοχή ως προς το υπόλοιπο της δοσμένης ποσότητας. 

Παράδειγμα 3ο  

Το σχετικό παράδειγμα είναι το εξής:  

“Το βήμα ενός μικρού παιδιού είναι περίπου τα 
2

3
 του μέτρου. Αν θεωρήσουμε ότι τα 

βήματά του είναι σταθερά, τότε πόσα βήματα θα κάνει για να διανύσει 3 μέτρα;” 

Αρχικά, σχεδιάζεται η αριθμογραμμή πάνω στην οποία αναπαρίστανται τα 3 μέτρα και 

έπειτα χωρίζεται το κάθε μέτρο σε τρίτα. Έτσι, μπορεί κάποιος να σκεφτεί πόσα 
2

3
 

χωράνε μέσα στα 3 μέτρα. 

 0                      
2

3
             1                                 2                                   3 

  

   

       1 βήμα             1 βήμα                 1 βήμα             1 βήμα          
1

2
  βήμα           

Εικόνα 9: Απεικόνιση του παραδείγματος 3 

Από το σχήμα λοιπόν φαίνεται πως συνολικά στα 3 μέτρα θα κάνει το παιδί  4 +
1

2
 

βήματα (δηλαδή τεσσεράμισι βήματα ή αλλιώς 
9

2
 βήματα). Στη συνέχεια, προτείνεται 

να επιβεβαιωθεί η λύση και αριθμητικά ως εξής: 3 ÷
2

3
= 3 ×

3

2
=

9

2
. 

Προσοχή!!! 

Σε αυτό το σημείο γίνεται μία διευκρίνιση για την αντιμετώπιση της παρανόησης 

ότι η διαίρεση πάντα μικραίνει. Οι εκπαιδευτικοί καλούνται να ανατρέψουν το 
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στερεότυπο που λέει ότι όταν διαιρούμε δύο αριθμούς το πηλίκο είναι αριθμός 

μικρότερος από αυτούς τους δύο. Προτείνεται επομένως, να δοθούν προβλήματα στα 

οποία ο διαιρέτης είναι μικρότερος της μονάδας (όπως αυτά που προηγήθηκαν), ώστε 

να αντιληφθούν ότι το πηλίκο δύο αριθμών είναι μεγαλύτερος αριθμός από τους 

άλλους δύο όταν ο διαιρέτης είναι μικρότερος από τη μονάδα. Για παράδειγμα 

μπορεί να συζητηθεί, μέσα στην αίθουσα, το εξής πρόβλημα: “Έχουμε 5 σοκολάτες 

και θα τις μοιράσουμε εξίσου σε μία παρέα παιδιών. Το κάθε παιδί θα πάρει το 1/4. Οι 

5 σοκολάτες σε πόσα παιδιά θα μοιραστούν” (5÷1/4=20). 

3) Διαίρεση μοναδιαίου κλάσματος με ακέραιο 

Στη συνέχεια των προηγούμενων προβλημάτων, προστίθενται και προβλήματα 

διαίρεσης μοναδιαίου κλάσματος με ακέραιο (π.χ. 
1

4
÷ 5). Το είδος διαίρεσης που 

υποδεικνύεται σε τέτοιου είδους προβλήματα είναι η διαίρεση μερισμού. Στόχος είναι 

να μπορέσουν οι μαθητές να κάνουν κάποιο σχέδιο στο οποίο πρέπει θα χωρίσουν 

κατάλληλα τη μονάδα π.χ. σε τέταρτα και στη συνέχεια κάθε τέταρτο σε τόσα μέρη 

όσα δείχνει ο ακέραιος, δηλαδή σε 5 μέρη. Ένα παράδειγμα με τη συγκεκριμένη πράξη 

είναι το ακόλουθο: 

Παράδειγμα 4ο  

“Έχουμε ένα σκοινί μήκους 
1

4
 του μέτρου και θέλουμε να το κόψουμε σε 5 ίσα μέρη. Τι 

μέρος του μέτρου αποτελεί κάθε κομμάτι κομμένου σχοινιού;” 

0                                                                                                                                      1 

1

4
 

              

 

1

20
 

                   

 

Εικόνα 10: Αναπαράσταση της διαίρεσης 
1

4
÷ 5 

Διαπιστώνεται επομένως, ότι βοηθώντας τα παιδιά να κάνουν το παραπάνω 

σχέδιο θα οδηγηθούν μόνα τους στο συμπέρασμα πως για να βρούνε την κλασματική 

μονάδα με βάση την αρχική ποσότητα αλλάζει το μέτρο και γίνεται μικρότερο, δηλαδή 
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τα τέταρτα χωρίζονται σε εικοστά και έτσι το κάθε κομμάτι σχοινιού θα είναι ίσο με 

1

20
. Και πάλι σημειώνεται, πως οι εκπαιδευτικοί πρέπει να αποφύγουν να δώσουν τον 

κανόνα της διαίρεσης και να αφήσουν τους μαθητές να κατανοήσουν μόνοι τους τι 

σημαίνει διαίρεση μοναδιαίου κλάσματος με ακέραιο. Στη συνέχεια θα ανακαλύψουν 

ότι οι πράξεις που γίνονται είναι οι εξής: 
1

4
÷ 5 =

1

4
×

1

5
=

1

20
. Από τις απαντήσεις των 

καθηγητών, τόσο κατά τη διάρκεια των συνεντεύξεων όσο και κατά την επιμόρφωση, 

μπορεί να λεχθεί ότι οι περισσότεροι εφαρμόζουν τέτοιου είδους παραδείγματα στη 

διδασκαλία της διαίρεσης των κλασμάτων.  

4) Διαίρεση κλάσματος με κλάσμα 

Στο σημείο αυτό προτείνονται προβλήματα διαίρεσης κλασμάτων 

διαβαθμισμένης δυσκολίας: αρχικά διαιρέσεις ομώνυμων κλασμάτων, στη συνέχεια 

ετερώνυμων κλασμάτων και τέλος ακόμα και μεικτών κλασμάτων. Διδακτικός στόχος 

είναι να μπορούν οι μαθητές να ερμηνεύουν τη διαίρεση κλάσματος με κλάσμα ως 

διαίρεση μέτρησης και να χρησιμοποιούν οπτικά μοντέλα και αναπαραστάσεις για να 

αναπαριστούν τα προβλήματα. Ας δούμε κάποια σχετικά παραδείγματα που 

συζητήθηκαν: 

Παράδειγμα 5ο (Διαίρεση ομώνυμων κλασμάτων) 

“Ο Θοδωρής παρακολούθησε τον περασμένο μήνα μαθήματα Ιταλικών συνολικής 

διάρκειας 
9

2
 ωρών. Κάθε μάθημα διαρκεί 

3

2
 της ώρας. Να βρείτε πόσα μαθήματα έκανε ο 

Θοδωρής τον περασμένο μήνα”. 

Έτσι, διαπιστώνεται, ότι δίνοντας έμφαση στο μοντέλο της διαίρεσης μέτρησης ο 

μαθητής μπορεί να σκεφτεί πόσα 
3

2
 χωράνε μέσα στα 

9

2
, δηλαδή 3. Οπότε, είναι φανερό 

ότι η πράξη που γίνεται είναι η εξής: 
9

2
÷

3

2
= 3. 

Παράδειγμα 6ο (Διαίρεση ετερώνυμων κλασμάτων) 

“1
3

4
 μέτρα μίας κορδέλας κόβεται σε κομμάτια που το καθένα είναι ίσο με το 

1

2
. Σε πόσα 

κομμάτια έχει κοπεί η κορδέλα;” 

Ένα τέτοιο πρόβλημα είναι σχετικά δύσκολο να λυθεί έχοντας ετερώνυμα και μεικτά 

κλάσματα μέσα στις πράξεις. Επομένως, αρχικά προτείνεται να μετατραπεί πρώτα το 
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μεικτό κλάσμα σε απλό, δηλαδή  1
3

4
=

7

4
 και έπειτα να γίνουν ομώνυμα με κοινό 

παρονομαστή το 4. Έτσι, ισοδύναμα οι μαθητές έχουν να σκεφτούν το εξής: αφού κάθε 

κομμάτι της κορδέλας αντιστοιχεί στα 
2

4
 του μέτρου, τότε πρέπει να βρεθούν πόσα 

2

4
 

χωράνε μέσα στα 
7

4
. Με τη βοήθεια της αναπαράστασης διαπιστώνεται ότι χωράνε 3

1

2
 

κομμάτια των 
2

4
 μέσα στα 

7

4
. Δηλαδή οι πράξεις που έχουν πραγματοποιηθεί είναι οι 

εξής: 1
3

4
÷

1

2
=

7

4
÷

2

4
=

7

2
= 3

1

2
 

0              
1

4
                                                    1                                                                     2 

1/4 1/4 1/4 1/4 ¼ 1/4 1/4  

 

Εικόνα 11: Αναπαράσταση του 6ου παραδείγματος 

Παράδειγμα 7ο (Διαίρεση ετερώνυμων κλασμάτων) 

Στο συγκεκριμένο παράδειγμα δίνεται μία πράξη διαίρεσης όπου ο διαιρέτης είναι 

μεγαλύτερος από τον διαιρετέο. Ζητείται να βρεθεί “πόσες φορές χωράει το 
4

5
 μέσα στο 

2

3
”. 

Αρχικά βρίσκεται κοινή μονάδα για να συγκριθεί το 
4

5
 με το 

2

3
, δηλαδή, ο κοινός τους 

παρονομαστής που είναι το 15. Έτσι χωρίζεται το 
2

3
 σε 10 ίσα μέρη και το 

4

5
 σε 12 ίσα 

μέρη, όπως στο σχήμα: 

 

               

 

               

 

                                                        

Εικόνα 12: Εικονική αναπαράσταση της πράξης 
2

3
÷

4

5
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To 
4

5
 δεν χωράει ολόκληρο μέσα στο 

2

3
, φαίνεται όμως ότι χωράνε τα 10 από τα 12 

κομμάτια από τα οποία αποτελείται. Επομένως 
2

3
÷

4

5
=

10

15
÷

12

15
=

10

12
. 

Μέσω της χρήσης προβλημάτων, δίνεται νόημα στον κανόνα της διαίρεσης των 

κλασμάτων. Για αυτό το λόγο υπογραμμίζεται, ότι τόσο οι εκπαιδευτικοί όσο και οι 

μαθητές πρέπει να είναι σε θέση να ερμηνεύουν εννοιολογικά το αποτέλεσμα μίας 

διαίρεσης, να εκτιμούν το αποτέλεσμα και τελικά να επιβεβαιώνουν τη λύση είτε με τη 

χρήση κάποιου μοντέλου (π.χ. αριθμογραμμή ή λωρίδες) είτε κάνοντας πράξεις. Καλό 

είναι να τονίζεται από τους εκπαιδευτικούς ότι όταν διαιρούμε με κλάσμα που είναι 

μικρότερο της μονάδας το αποτέλεσμα μεγαλώνει, ενώ όταν διαιρούμε με αριθμό 

(κλάσμα ή φυσικό) μεγαλύτερο της μονάδας το αποτέλεσμα μικραίνει. 

Συμπερασματικά, ο μαθητής πρέπει να καταστεί ικανός να ερμηνεύει τις διαιρέσεις 

όπως παρακάτω: 

• Η διαίρεση 
1

2
÷ 3 ερμηνεύεται ως “χωρίζω το ½ σε 3 κομμάτια” και το 

αποτέλεσμα είναι μικρότερο της μονάδας. 

• Η διαίρεση 
3

5
÷

1

5
 ερμηνεύεται ως “πόσες φορές χωράει το 1/5 στα 3/5” 

και επειδή ο διαιρέτης είναι μικρότερος του διαιρετέου το αποτέλεσμα 

είναι μεγαλύτερο του 3/5. 

• Η διαίρεση 
3

2
÷

1

4
 ερμηνεύεται ως “πόσες φορές χωράει το ¼ στο 3/2” 

και το αποτέλεσμα θα βγει μεγαλύτερο του 3/2 

5) Νοεροί υπολογισμοί 

Έπειτα, τονίζεται η σημαντικότητα των νοερών υπολογισμών σε σχέση με τους 

γραπτούς υπολογισμούς. Οι εκπαιδευτικοί οφείλουν να θέτουν συνεχώς πράξεις που 

είναι στις δυνατότητες των μαθητών και μπορούν να υπολογιστούν και νοερά όπως 

είναι οι ακόλουθες διαιρέσεις: π.χ. 2 ÷
1

2
, 

1

2
÷

1

4
, 

1

3
÷ 3, 

3

4
÷

1

2
 κτλ. Έτσι, οι μαθητές και 

μετέπειτα ενήλικες μπορούν να κατανοούν και να αντιμετωπίζουν με ευκολία τέτοιες 

πράξεις που παρουσιάζονται στην καθημερινή τους ζωή (Λεμονίδης, 2013, 2016) 

6)Χρήση της τεχνολογίας  

Τέλος, δίνεται έμφαση και στη χρήση της τεχνολογίας και μάλιστα σε μια 

μικροεφαρμογή που υπάρχει στο διαδίκτυο και θα μπορούσε να παρουσιαστεί στο 

τέλος κάποιου μαθήματος. Λέγεται αριθμητικές μπάρες κλασμάτων (Number Line 
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Bars – Fractions) και βρίσκεται στην εξής διεύθυνση: 

http://nlvm.usu.edu/en/nav/frames_asid_265_g_3_t_1.html?open=activities& 

from=topic_t_1.html  

Με την εφαρμογή αυτή μπορούμε να αναπαραστήσουμε τη διαίρεση 

κλασμάτων με αριθμητικές μπάρες και μας διευκολύνει στο να μη τις κατασκευάζουμε 

μόνοι μας. Βέβαια υπάρχει ένας περιορισμός ως προς την επιλογή των κλασμάτων, 

διότι δέχεται μόνο όσα έχουν παρονομαστές που το γινόμενό τους είναι μικρότερο ή 

ίσο του 15. 

 Οι καθηγητές είναι ένθερμοι υποστηρικτές του ψηφιακού υλικού και κυρίως 

τέτοιων μικροεφαρμογών που υπάρχουν έτοιμες στο διαδίκτυο. Μάλιστα, αναφέρουν 

ότι πολλές φορές τις προτείνουν στους μαθητές τους, είτε για να πειραματιστούν, είτε 

για να κάνουν εξάσκηση στο σπίτι. Ωστόσο, τονίζουν πως οι ίδιοι προτιμούν να 

χρησιμοποιούν την τεχνολογία σε άλλες ενότητες, όπως είναι οι συναρτήσεις ή η 

γεωμετρία.  

Συζήτηση του 5ου προβλήματος του ερωτηματολογίου 

Με το πέρας της επιμόρφωσης γίνεται μία συζήτηση αναφορικά με το πέμπτο 

πρόβλημα του ερωτηματολογίου. Τους ζητείται, με τη βοήθεια των όσων ειπώθηκαν, 

να σκεφτούν και να διατυπώσουν κάποια προβλήματα που να περιέχουν την πράξη 

“8
2

3
÷

1

4
=?”. Αρχικά, και οι τρείς εκπαιδευτικοί σκέφτονται ένα πρόβλημα με λωρίδες 

(“Έχω μία κορδέλα μήκους 8
2

3
 και θέλω να την κόψω σε κομματάκια μήκους 

1

4
 το 

καθένα. Πόσα κομματάκια θα προκύψουν;”). Ακολουθεί η κατασκευή του 

προβλήματος και η λύση του, που βασίζεται στα εξής βήματα: α) εύρεση των τετάρτων 

που υπάρχουν μέσα στο 8 και β) εύρεση των τετάρτων που υπάρχουν μέσα στα 
2

3
. Η 

μόνη δυσκολία εμφανίζεται στο δεύτερο βήμα, όπου αναγκάζονται να μετατρέψουν τα 

κλάσματα σε ισοδύναμα με παρονομαστή το 12 και να σκεφτούν πόσα 
3

12
 χωράνε μέσα 

στα 
8

12
. Καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι τα συνολικά κομμάτια είναι, 32 + 2 +

2

3
=

34 +
2

3
 και επιβεβαιώνουν το αποτέλεσμα με τον αλγόριθμο της διαίρεσης.  

Η τρίτη καθηγήτρια προσέθεσε δύο ακόμη προβλήματα. Το πρώτο είναι 

βασισμένο στο μοντέλο του εμβαδού, όπου είναι γνωστή η επιφάνεια και η μία 

διάσταση ενός ορθογωνίου παραλληλογράμμου και ζητείται η άλλη διάστασή του 
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(“Έχουμε μία ορθογώνια επιφάνεια με εμβαδό 8
2

3
 , αν το πλάτος της είναι 

1

4
, τότε να 

υπολογιστεί το μήκος της”). Το δεύτερο πρόβλημα περιέχει τις μεταβλητές ταχύτητα, 

χρόνο και απόσταση. Πιο συγκεκριμένα είναι γνωστή η απόσταση (8
2

3
 𝑚) που διανύει 

κάποιος και ο χρόνος που απαιτείται για αυτή (
1

4
 min) και ζητούμενο είναι η ταχύτητα 

με την οποία κινείται. Τα συγκεκριμένα προβλήματα είναι πολύ εύστοχα και συνάδουν 

με εκείνα των καθηγητών στην έρευνα των Lo και Luo (2012), όπου εξεταζόταν η 

γνώση τους γύρω από τη διαίρεση των κλασμάτων. 

 

3.3 Παρατήρηση διδασκαλίας-3ο στάδιο της έρευνας   

Οι εκπαιδευτικοί μετά την επιμόρφωση, κλήθηκαν να ετοιμάσουν μία 

διδασκαλία, διάρκειας πενήντα λεπτών, πάνω στη διαίρεση κλασμάτων και να την 

παρουσιάσουν στην αίθουσα. Δόθηκε αρκετός χρόνος (περίπου μία με δύο εβδομάδες 

στον καθένα), ώστε να την προετοιμάσουν, να την προσαρμόσουν στο επίπεδο της 

τάξης τους και να τη συνδέσουν με την ενότητα των ρητών στην οποία βρισκόντουσαν. 

Ο δικός μου ρόλος ήταν αυτός του αμέτοχου παρατηρητή. Χρησιμοποίησα ένα μέσο 

μαγνητοφώνησης και φύλλα παρατήρησης στα οποία κατέγραφα όλη τη ροή του 

μαθήματος, τις απαντήσεις των μαθητών και τη γενικότερη εικόνα που αποκόμισα μετά 

την ολοκλήρωση της παρατήρησης. Να σημειωθεί όμως, ότι λόγω της παρουσίας μου 

μέσα στην αίθουσα, ενδέχεται να αλλοιώθηκε λίγο η συμπεριφορά των μελών της 

ομάδας. Σε αυτή την ενότητα θα δοθεί ένα γενικό πλάνο της διδασκαλίας των τριών 

καθηγητών και στη συνέχεια θα γίνει ανάλυση αυτών.  

3.3.1 Διδασκαλία πρώτου καθηγητή 
Ο πρώτος καθηγητής μπαίνοντας στην τάξη κάνει τις απαραίτητες συστάσεις 

και εξηγεί στους μαθητές το λόγο της παρουσίας μου. Το μάθημα ξεκινά με 

αφηγηματικό τρόπο, αναφέροντας ότι θα διδαχθούν ξανά την έννοια της διαίρεσης 

φυσικών και κλασματικών αριθμών. Εξηγεί ότι είναι δόκιμο να μπορούν να βρίσκουν 

μόνοι τους, οι μαθητές, την πράξη που πρέπει να γίνει σε κάποιο πρόβλημα και 

προτείνει τη χρήση αναπαραστάσεων για να επιβεβαιώνουν αν η πράξη δουλεύει. Ο 

καθηγητής χρησιμοποιεί όρους, όπως αναπαράσταση, που ενδεχομένως οι μαθητές δεν 

έχουν ξανακούσει. 
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Στη συνέχεια, δίνει τις ονομασίες των δύο ειδών διαίρεσης (μερισμού-“δίκαιης 

μοιρασιάς” και μέτρησης) και από καθεμία παραθέτει ένα παράδειγμα που το δουλεύει 

συνεργατικά με τους μαθητές. Έτσι, στη διαίρεση μερισμού ρωτάει το εξής: “Η 

Κατερίνα έχει μισή σοκολάτα και τη μοιράζει σε δύο φίλες της, τι μέρος της σοκολάτας 

θα πάρει η καθεμία”. Δύο μαθήτριες πολύ εύκολα σκέφτονται νοερά και απαντάνε 
1

4
. 

Ακολουθεί από τον εκπαιδευτικό μία αναπαράσταση με λωρίδες, ώστε να επιβεβαιωθεί 

οπτικά το αποτέλεσμα. Επίσης, ζητείται από τους μαθητές να γράψουν ποια πράξη 

έγινε (
1

2
÷ 2) και έτσι επαληθεύεται το αποτέλεσμα αριθμητικά. Στο τέλος του 

παραδείγματος, υπογραμμίζεται η σημασία των νοερών υπολογισμών και της εικονικής 

αναπαράστασης.   

Έπειτα, τονίζεται η δυσκολία εφαρμογής του μοντέλου της “δίκαιης μοιρασιάς” 

σε προβλήματα όπου ο διαιρέτης είναι κλάσμα (χωρίς να εξηγείται ο λόγος) και 

παρατίθεται ένα παράδειγμα διαίρεσης μέτρησης (“Έχουμε 5
1

2
 μέτρα υφάσματος και 

θέλουμε να τα κόψουμε σε κομμάτια του 
1

2
 μέτρου. Πόσα τέτοια κομμάτια θα 

προκύψουν;”). Ένα αγόρι δίνει την απάντηση 11 σκεπτόμενος τη λύση νοερά και με 

την καθοδήγηση του καθηγητή εξηγεί πως ακριβώς σκέφτηκε. Ότι, δηλαδή, μέσα στο 

πέντε χωράνε δέκα μισά και περισσεύει ακόμη ένα μισό, άρα τα κομμάτια είναι 11. Δεν 

δίνεται κάποια αναπαράσταση, αλλά ελέγχεται το αποτέλεσμα με τον αλγόριθμο της 

διαίρεσης.  

Κατόπιν, με τη χρήση κάποιων παραδειγμάτων προσπαθεί να εξηγήσει το λόγο 

για τον οποίο η διαίρεση θεωρείται η αντίστροφη πράξη του πολλαπλασιασμού. Δίνει 

το ίδιο πρόβλημα που αναφέρθηκε και στην επιμόρφωση (“Ο Γιώργος έχει 12 ίδια 

στυλό και θέλει να τα ταξινομήσει ισοδύναμα σε 3 τσάντες, πόσα στυλό υπάρχουν σε κάθε 

τσάντα;”) Οι μαθητές συμφωνούν ότι κάθε τσάντα θα περιέχει, 12 ÷ 3 = 4 στυλό. Στη 

συνέχεια, το αναδιατυπώνει ως εξής: (“Ο Γιώργος έχει 12 ίδια στυλό και βάζει το ένα 

τρίτο από αυτά στην τσάντα του. Πόσα στυλό έχει στην τσάντα του;”). Στο σημείο αυτό, 

πολλοί μαθητές δίνουν λανθασμένες απαντήσεις και μόνο μία μαθήτρια χρησιμοποιεί 

την αναγωγή στη μονάδα για να βρει το ζητούμενο. Ο διδάσκοντας κατευθύνει τους 

μαθητές και τους υπενθυμίζει τον τρόπο εύρεσης του μέρους μίας ποσότητας μέσω του 

πολλαπλασιασμού. Έτσι, καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι τα στυλό είναι 
1

3
× 12 = 4. 

Καταγράφοντας τις δύο λύσεις, γίνεται κατανοητό ότι 12 ÷ 3 = 12 ×
1

3
. 
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Ύστερα, επικεντρώνονται στην επίλυση προβλημάτων πρώτα ακεραίου με 

κλάσμα και έπειτα κλάσματος με ακέραιο. Πιο συγκεκριμένα, το πρώτο πρόβλημα 

αφορά σε μία διαίρεση ακεραίου με μοναδιαίο κλάσμα και είναι το ακόλουθο: “Πόσα 

τέταρτα χωράνε μέσα στις 4 ώρες;”. Οι μαθητές συγκλίνουν στην απάντηση 16, έχοντας 

ως νοητική εικόνα το ρολόι. Ωστόσο, δυσκολεύονται πάρα πολύ να αντιληφθούν την 

πράξη της διαίρεσης που κρύβεται πίσω από το πρόβλημα, δηλαδή ότι διαιρείται το 4 

δια του 
1

4
. Ο καθηγητής διευκρινίζει και φωτίζει την έκφραση “πόσα χωράνε” και 

εύκολα διαπιστώνεται, από τους εκπαιδευόμενους, η πράξη της διαίρεσης. 

Συγκρίνονται οι δύο λύσεις και σημειώνεται ότι, 4 ÷
1

4
= 4 × 4 = 16. 

Το δεύτερο πρόβλημα ανήκει στην κατηγορία διαίρεσης ακεραίου διά 

οποιοδήποτε κλάσμα (“Το βήμα ενός μικρού παιδιού είναι περίπου τα 
2

3
 του μέτρου. Αν 

θεωρήσουμε ότι τα βήματά του είναι σταθερά, τότε πόσα βήματα θα κάνει για να διανύσει 

3 μέτρα;”). Ο εκπαιδευτικός αντιλαμβανόμενος την αμηχανία των παιδιών 

κατασκευάζει τα 3 μέτρα και τα χωρίζει σε τρίτα όπως παρακάτω: 

0                      
2

3
             1                                 2                                   3 

  

   

        1 βήμα             1 βήμα                 1 βήμα             1 βήμα          
1

2
  βήμα         

Έπειτα, σηκώνει μία μαθήτρια στον πίνακα για να το λύσει, καθοδηγώντας την κάθε 

φορά. Αρχικά, εντοπίζονται τα 
2

3
 και με τη βοήθεια του σχήματος απαριθμούνται. 

Βλέπουν επομένως, ότι χωράνε τέσσερα ολόκληρα τέτοια κομμάτια (βήματα) και 

ακόμα ένα μισό. Πάλι επιβεβαιώνεται το αποτέλεσμα εκτελώντας την πράξη 3 ÷
2

3
=

3 ×
3

2
=

9

2
.  

Καταληκτικά, δίνεται στους μαθητές ένα πρόβλημα διαίρεσης κλάσματος διά 

ακέραιο (“Έχουμε ένα σκοινί μήκους 
1

4
 του μέτρου και θέλουμε να το κόψουμε σε 5 ίσα 

μέρη. Τι μέρος του μέτρου αποτελεί κάθε κομμάτι κομμένου σχοινιού;”). Ο διδάσκοντας 

χρησιμοποιεί το μοντέλο της αριθμογραμμής για να αναπαραστήσει το μέτρο και 

έπειτα το ένα τέταρτο αυτού. Μία μαθήτρια απαντά λανθασμένα πως το 
1

4
 του μέτρου 
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είναι 20 εκατοστά και ακολουθεί ένα πλήθος μη σωστών απαντήσεων και από τους 

υπόλοιπους μαθητές. Ο καθηγητής αναγκάζεται να χωρίσει κάθε τέταρτο σε 5 ίσα 

κομμάτια και έτσι αντιλαμβάνονται πως το κάθε κομματάκι θα αντιστοιχεί στο 
1

20
. Το 

αποτέλεσμα μέσω της αναπαράστασης ενισχύεται αριθμητικά εκτελώντας τη διαίρεση 

1

4
÷ 5 =

1

20
.  

Στο τέλος της παρατήρησης γίνεται μία μικρή συζήτηση με τον καθηγητή, ο 

οποίος κρίνει πως αν είχε λίγο περισσότερο χρόνο θα έδειχνε και μία πράξη διαίρεσης 

ομώνυμων κλασμάτων, όχι όμως ετερώνυμων. Μία γενική διαπίστωση και των δυο μας 

είναι, πως τα παιδιά έδειξαν μεγάλο ενδιαφέρον στα προβλήματα που απαιτούσαν 

νοερούς υπολογισμούς και αναπαραστάσεις, αλλά είχαν δυσκολία στο να αντιληφθούν 

την πράξη της διαίρεσης ή ακόμα και να εκτελέσουν τον αλγόριθμο. Παρόλα αυτά ήταν 

σε θέση να κάνουν γενικεύσεις και να κατανοούν τη σύνδεση των δύο πράξεων.  

3.3.2 Διδασκαλία δεύτερου καθηγητή  
Ο δεύτερος καθηγητής έχει προετοιμάσει τους μαθητές του σχετικά με το λόγο 

της επίσκεψής μου. Έτσι, εξοικονομείται χρόνος κατά την έναρξη του μαθήματος. 

Κατά την εισαγωγή, γίνεται μία επανάληψη και εξέταση της διδακτέας ύλης των 

προηγούμενων ημερών. Ειδικότερα, υπενθυμίζονται τα σύνολα των αριθμών 

(φυσικών, ακεραίων, ρητών), και δίνεται έμφαση κυρίως στους ρητούς και στις πράξεις 

αυτών. Οι μαθητές φαίνονται αρκετά εξοικειωμένοι τόσο με τους κανόνες των 

προσήμων, όσο και με τους αλγόριθμους των πράξεων. Ο διδάσκοντας, σταδιακά, 

εφιστά την προσοχή των μαθητών στη διαίρεση των φυσικών και κλασματικών 

αριθμών, λέγοντας πως η διαίρεση είναι μία ειδική πράξη του πολλαπλασιασμού, όπως 

είναι και η αφαίρεση της πρόσθεσης. Υπογραμμίζεται πως για να γίνει μια διαίρεση 

𝛼 ÷ 𝛽, αρκεί να πολλαπλασιαστεί ο διαιρετέος με τον αντίστροφο του διαιρέτη, όπως 

έχει ήδη διδαχθεί. Τέλος, αποσαφηνίζεται πως στόχος του μαθήματος είναι η εξήγηση 

του εν λόγω αλγόριθμου μέσα από καταστάσεις διαίρεσης κλασμάτων. 

Στη συνέχεια, εξηγεί τους τρόπους με τους οποίους ορίζεται μία διαίρεση, 

παραλείποντας να δώσει τους ακριβείς ορισμούς της διαίρεσης μέτρησης ή μερισμού. 

Εστιάζει σε ένα συγκεκριμένο παράδειγμα, στη διαίρεση του 12 δια 3, για να γίνει 

περισσότερο κατανοητό. Αναφέρει λοιπόν, πως σε μία διαίρεση μπορεί κάποιος να 

σκεφτεί με τους εξής δύο τρόπους: α) Να χωρίσει το διαιρετέο (π.χ. το 12) σε τόσα ίσα 

μέρη, όσα δείχνει ο διαιρέτης (π.χ. σε 4), β) Να βρει πόσες φορές χωράει ο διαιρέτης 
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στο διαιρετέο. Διευκρινίζει ακόμη ότι, ο πρώτος τρόπος βολεύει στην περίπτωση ενός 

ακέραιου διαιρέτη, ενώ ο δεύτερος στην περίπτωση που ο διαιρέτης είναι κλάσμα ή 

δεκαδικός. Ακολουθεί η επίλυση έξι διαφορετικών προβλημάτων και γίνεται παντού 

χρήση εξωτερικών αναπαραστάσεων, όπως είναι οι ορθογώνιες λωρίδες και οι ράβδοι.   

Το πρώτο και δεύτερο πρόβλημα αφορούν σε διαιρέσεις κλάσματος προς 

ακέραιο, και λύνονται χρησιμοποιώντας το μοντέλο της “δίκαιης μοιρασιάς”. 

Επομένως, ο καθηγητής δουλεύει αρχικά το παράδειγμα, 
2

3
÷ 4. Κατασκευάζει ένα 

παραλληλόγραμμο μήκους 1 μονάδας και το χωρίζει σε τρία μέρη για να δείξει τα 
2

3
. 

Έπειτα κάθε 
1

3
, το μοιράζει σε δύο ίσα τεμάχια. Σε αυτό το σημείο να αναφερθεί ότι 

παρουσιάζει ενδιαφέρον ο τρόπος που χωρίζει τα τρίτα. Ενώ κάποιος θα περίμενε να 

χωρίσει κάθε 
1

3
 σε 4 ίσα μέρη, ο καθηγητής ακολουθεί μία άλλη τακτική και τα χωρίζει 

με τέτοιο τρόπο ώστε συνολικά τα 2/3 να είναι χωρισμένα σε 4 ίσα κομμάτια. Οι 

μαθητές, με κατάλληλη καθοδήγηση, διαπιστώνουν ότι το έντονα γραμμοσκιασμένο 

τμήμα ισούται με το 
1

6
, όλου του παραλληλογράμμου (Εικόνα 13). Στο τέλος, 

επαληθεύεται το αποτέλεσμα και με τη χρήση του κανόνα (
2

3
÷ 4 =

2

3
×

1

4
=

2

12
=

1

6
 ). 

 

 

 

 

 

Εικόνα 13: Διαχωρισμός του 
2

3
 σε 4 ίσα κομμάτια  

Παρόμοιο είναι το δεύτερο πρόβλημα, το οποίο αναφέρεται στη διαίρεση 
3

4
÷

6. Μία μαθήτρια με τη 

βοήθεια του καθηγητή, 

αναλύει τον τρόπο 

κατασκευής με τη 

χρήση ενός 
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παραλληλογράμμου. Χωρίζει τη μονάδα σε τέταρτα και αυτά με τη σειρά τους σε 

δεύτερα. Αυτός ο διαχωρισμός έχει ως συνέπεια τα 
3

4
 να μερίζονται σε έξι ίσα τμήματα. 

Οι μαθητές κατανοούν ότι το ένα από αυτά τα κομμάτια θα ισούται με το 
1

8
 της ράβδου. 

Η συγκεκριμένη λύση ενισχύεται και με τον αλγόριθμο της διαίρεσης.  

Ο καθηγητής πριν προχωρήσει στις επόμενες ασκήσεις ανακεφαλαιώνει το τι 

ειπώθηκε μέχρι τώρα και υπενθυμίζει τον τρόπο σκέψης σε περιπτώσεις διαίρεσης 

ακεραίου ή κλάσματος δια κλάσμα. Συνεχίζοντας με την τρίτη και τέταρτη άσκηση οι 

μαθητές έρχονται αντιμέτωποι με το μοντέλο της διαίρεσης μερισμού, μέσα από 

διαιρέσεις ακεραίου προς κλάσμα. Πιο συγκεκριμένα, στην περίπτωση της 3ης άσκησης 

συναντάται η πράξη 4 ÷
2

3
 και στόχος είναι να βρεθούν πόσα 

2

3
 χωράνε μέσα στο 4. 

Κατασκευάζονται από τον καθηγητή 4 ίσες μονάδες σε μορφή ράβδων, αλλά 

διευκρινίζεται ότι θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν και άλλες ποσότητες, όπως 

ευρώ, κυκλικά διαγράμματα κ.α. αντί των παραλληλογράμμων. Έπειτα, χωρίζονται οι 

μονάδες σε τρίτα και χρωματίζονται τα 
2

3
, όπως φαίνεται στο σχήμα (Εικόνα 14). 

Εύκολα οι μαθητές μετράνε τον πληθικό αριθμό των 
2

3
 και βρίσκουν ως λύση το 6. 

Επιβεβαιώνεται ταυτόχρονα και ο κανόνας. 

 

 

                     

  Εικόνα 14: Αναπαράσταση της διαίρεσης 4 ÷
2

3
        

Παραπλήσιο είναι το τέταρτο πρόβλημα (2 ÷
3

5
), με τη διαφορά ότι ο διαιρέτης 

δε χωράει μόνο ακέραιες φορές στο διαιρετέο αλλά αφήνει και κάποιο υπόλοιπο. Το 

λόγο παίρνουν οι μαθητές, οι οποίοι σε συνεργασία με τον καθηγητή δείχνουν τις 2 

μονάδες και χωρίζουν την καθεμία από αυτές σε πέμπτα. Μετράνε το πλήθος των 
3

5
 που 

υπάρχουν μέσα στο 2 και διαπιστώνουν ότι είναι τρία ολόκληρα και περισσεύει ακόμα 

ένα κομμάτι που αντιστοιχεί στο 
1

3
 των 

3

5
 (Εικόνα 15). Παράλληλα, το αποτέλεσμα 2 ÷

3

5
, αποδεικνύεται και με την πράξη της διαίρεσης. 
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Εικόνα 15: Απεικόνιση του 2 ÷
3

5
 

Στο τελευταίο δεκάλεπτο ο καθηγητής αποφασίζει να δείξει κάποια πιο 

δύσκολα παραδείγματα που αναφέρονται σε διαιρέσεις ετερώνυμων κλασμάτων και 

αφήνουν κάποιο υπόλοιπο. Πρωτίστως, παρουσιάζεται η διαίρεση 
3

4
÷

2

5
. 

Απεικονίζονται τα 
3

4
 και στη συνέχεια κάθε τέταρτο χωρίζεται με πέμπτα. Σε αυτό το 

σημείο εντοπίζεται δυσκολία κατά την εύρεση των κομματιών που αντιστοιχούν στα 
2

5
. 

Ο καθηγητής κατευθύνει τους μαθητές ώστε να βρουν το 
1

5
 του χωρισμένου 

παραλληλογράμμου (που είναι 4 κομματάκια), και έπειτα τα 
2

5
 (που είναι οκτώ 

κομματάκια) (Εικόνα 16). Μετράνε και βρίσκουν πως υπάρχει ένα ολόκληρο τέτοιο 

τμήμα των 
2

5
 και ακόμα 

7

8
 αυτού.  

                                                                                                               

 

 

Εικόνα 16: Η διαίρεση 
3

4
÷

2

5
 αναπαραστατικά  

Στο τέλος, ο διδάσκοντας ελέγχει ξανά τη γνώση που αποκόμισαν οι μαθητές 

του από το μάθημα και θέτει ένα πρόβλημα που αφορά στην πράξη 
1

3
÷

1

5
. Όπως σε όλα 

τα παραδείγματα δημιουργεί πάνω σε μία ορθογώνια επιφάνεια το 
1

3
 και έπειτα το 

χωρίζει σε πέμπτα. Καθοδηγούμενοι οι μαθητές απαντάνε ότι το 
1

5
, αντιστοιχίζεται σε 
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τρία κομματάκια της ράβδου. Απαριθμούν το πλήθος των 
1

5
 και καταλήγουν στην 

απάντηση 1 +
2

3
 (Εικόνα 17). Για να είναι βέβαιοι ως προς την εγκυρότητα της λύσης, 

εκτελούν τον αλγόριθμο. 

                    

               

 

 

Εικόνα 17: Η αναπαράσταση της διαίρεσης 
1

3
÷

1

5
 

3.3.3 Διδασκαλία τρίτης καθηγήτριας  
Η καθηγήτρια αρχικά μοιράζει κάποια φυλλάδια στα οποία είναι διατυπωμένα 

έξι προβλήματα που θα τους απασχολήσουν. Εξαιτίας του περιορισμένου χρόνου και 

της αμηχανίας που έχει δημιουργηθεί στην ολομέλεια της τάξης, λόγω της παρουσίας 

μου, το μάθημα ξεκινά πολύ βιαστικά και επικρατεί στην αίθουσα φασαρία. 

Διατυπώνεται από τη ίδια ότι θα ασχοληθούν ξανά με τη διαίρεση των κλασμάτων, 

χωρίς να γίνεται κάποια σύνδεση με την πρότερη γνώση.  

Έπειτα, δίνεται ο λόγος σε μία μαθήτρια η οποία διαβάζει το πρώτο παράδειγμα 

που είναι το εξής: “Ο Νίκος έχει 36 ροδάκινα και θέλει να τα τοποθετήσει σε 3 κλουβάκια 

ισοδύναμα. Πόσα ροδάκινα θα υπάρχουν σε κάθε κλουβάκι;” και αναφέρεται σε μία 

πράξη διαίρεσης φυσικών. Λύνεται πολύ εύκολα νοερά και καταγράφεται η λύση του 

στον πίνακα (36 ÷ 3 = 12). Εν συνεχεία, διαβάζεται προφορικά και το δεύτερο 

παράδειγμα (“Ο Νίκος έχει 36 ροδάκινα και το 
1

3
 αυτών θέλει να τα δώσει στην αδερφή 

του. Πόσα ροδάκινα θα δώσει στην αδερφή του;”), που αφορά στον υπολογισμό του 

μέρους μίας ποσότητας. Η πλειοψηφία των μαθητών δίνει λανθασμένα την απάντηση 

ότι θα γίνει μία πράξη διαίρεσης μεταξύ των δύο ποσοτήτων. Μόνο μία μαθήτρια 

παρεμβαίνει και δίνει τη σωστή λύση 
1

3
× 36. Σημειώνεται και αυτή η πράξη στον 

πίνακα, αλλά κατά την εφαρμογή του αλγόριθμου ακολουθεί μία σειρά λανθασμένων 

διατυπώσεων. Πολλοί μαθητές έλεγαν ότι θα πολλαπλασιάσουν “χιαστί”, ενώ άλλοι 

ότι θα κάνουν τα κλάσματα ομώνυμα. Αφού όμως, η καθηγήτρια τοποθετεί τη μονάδα 

κάτω από τον αριθμό 36, θυμούνται τον αλγόριθμο. Στο τέλος, συγκρίνονται οι δύο 
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λύσεις και βεβαιώνεται ότι η πράξη της διαίρεσης είναι η αντίστροφη πράξη του 

πολλαπλασιασμού.  

Το τρίτο και τέταρτο παράδειγμα έχουν να κάνουν με διαίρεση ακεραίου προς 

μοναδιαίο κλάσμα (3ο: “Ο Γιώργος έχει 3 κιλά ροδάκινα και θέλει να τα μοιράσει σε 

κάποιους φίλους του, δίνοντας το 
1

4
 του κιλού στον καθένα. Σε πόσα άτομα θα τα 

μοιράσει;”). Η εκπαιδευτικός, αρχικά δίνει την εξήγηση του μοναδιαίου κλάσματος και 

στη συνέχεια, ρωτάει αν κάποιος έχει σκεφτεί τη λύση του προβλήματος. Μια μαθήτρια 

απαντά σωστά πως το πρόβλημα περιλαμβάνει την πράξη 3 ÷
1

4
, καθώς αναφέρεται σε 

μοίρασμα. Ακολουθεί επιβράβευση της μαθήτριας και εναλλακτικά σχεδιάζεται η 

αριθμογραμμή, για να επιβεβαιωθεί η λύση οπτικά (Εικόνα 18). Έτσι, 

κατασκευάζονται οι 3 μονάδες και η καθεμία χωρίζεται σε τέταρτα. Με τη βοήθεια της 

καθηγήτριας γίνεται η απαρίθμηση των τετάρτων από το μηδέν μέχρι το τρία και 

οδηγούνται στην απάντηση 12. Τονίζεται επίσης το μοντέλο της διαίρεσης μέτρησης 

και ο τρόπος σκέψης σε περιπτώσεις ρητού διαιρέτη. Το δεύτερο πρόβλημα ήταν 

παρεμφερές και για αυτό δε θα αναλυθεί. Το μόνο που αξίζει να σημειωθεί είναι πως 

λύνεται ομαδικά από όλα τα παιδιά της τάξης και στο τέλος επαληθεύεται η λύση με 

τον κανόνα.   

 

Εικόνα 18: Αναπαράσταση της πράξης 3 ÷
1

4
 

Έπεται ένα πέμπτο πρόβλημα στο οποίο οι μαθητές καλούνται να εκτελέσουν 

μία διαίρεση κλάσματος προς ακέραιο (“Έχουμε ένα σχοινί 
1

5
 του μέτρου και θέλουμε να 

το κόψουμε σε δύο ίσα μέρη. Τι μέρος του μέτρου αποτελεί κάθε κομμάτι σχοινιού;”). Το 

πρόβλημα λύνεται με δύο διαφορετικούς τρόπους. Αρχικά, η καθηγήτρια παροτρύνει 

τους μαθητές να σκεφτούν ποιος αριθμός αντιστοιχεί στο 
1

5
, δηλαδή ο 0,2, και 

ακολούθως να βρούνε το μισό του. Οπότε, διαπιστώνεται με νοερούς υπολογισμούς ότι 

1

5
÷ 2 = 0,1 =

1

10
. Παράλληλα, γίνεται αναπαράσταση με χρήση της αριθμογραμμής, 
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χωρίζοντας τη μονάδα σε πέντε ίσα τμήματα και το καθένα από αυτά σε δεύτερα. 

Συμπεραίνουν και πάλι ότι η ζητούμενη ποσότητα αντιστοιχεί στο 
1

10
. 

Πριν την ολοκλήρωση της διδακτικής ώρας, δίνεται ένα παράδειγμα βασισμένο 

στη διαίρεση ομώνυμων κλασμάτων και είναι το ακόλουθο: “Έχουμε μία κορδέλα ίση 

με τα 
9

2
 του μέτρου και θέλουμε να την κόψουμε σε κομμάτια που το καθένα είναι τα 

3

2
 του 

μέτρου. Σε πόσα κομμάτια θα κόψουμε την κορδέλα;”. Δημιουργείται η αριθμογραμμή 

από την καθηγήτρια για συντομία χρόνου. Κατόπιν, σηκώνεται ένας μαθητής και 

μετράει τα κομμάτια των 
3

2
, που βρίσκονται μέσα στα 

9

2
 και βρίσκει την ακέραια 

απάντηση 3 (Εικόνα 19). Το αποτέλεσμα ενισχύεται και αριθμητικά εκτελώντας την 

πράξη της διαίρεσης.  

Εικόνα 19: Χρήση της αριθμογραμμής για την πράξη, 
9

2
÷

3

2
 

 

3.3.4Ανάλυση των τριών διδασκαλιών 
Στην παρούσα ενότητα επιχειρείται η ανάλυση των παραπάνω διδασκαλιών. 

Ειδικότερα, παρατηρούνται χαρακτηριστικά που αφορούν στις δεξιότητες των 

καθηγητών και αναφέρονται στην εφαρμογή των γνώσεων τους στη διδακτική 

διαδικασία, όπως στην παρουσίαση του μαθήματος, στην επίτευξη των διδακτικών 

στόχων, στην οργάνωση της τάξης και στην αξιολόγηση των μαθητών τους. 

Παράλληλα, σχολιάζεται ο τρόπος χρήσης παραδειγμάτων και αναπαραστάσεων, που 

σχετίζονται με την υπό μελέτη έννοια και συγκρίνονται με αυτά που προτάθηκαν στην 

επιμορφωτική παρέμβαση.   

Αξίζει να σημειωθούν, στο σημείο αυτό, κάποιοι παράγοντες που ενδέχεται να 

επηρέασαν τη συμπεριφορά και οργάνωση της τάξης. Πρώτον, το γεγονός ότι η 

διδασκαλία πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια μίας διδακτικής ώρας, δημιούργησε 

περιορισμούς, ως προς την οργάνωση του χρόνου και την κατάλληλη επιλογή 

ασκήσεων από τη μεριά των καθηγητών. Δεύτερον, η παρουσία μου μέσα στη σχολική 

τάξη, μπορεί να επηρέασε και να αλλοίωσε τη συμπεριφορά του διδάσκοντος και των 
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μαθητών, δεδομένου ότι δεν ήταν εξοικειωμένοι με τέτοιου είδους επισκέψεις. 

Ωστόσο, καταβλήθηκε κάθε προσπάθεια ώστε να επικρατεί στην αίθουσα κλίμα 

φιλικό, συνεργατικό και θετικό.  

Αρχικά, αναλύεται η διδακτική μέθοδος που ακολουθείται από κάθε 

διδάσκοντα. Κατά γενική ομολογία, γίνεται αξιοποίηση των αρχών του 

κονστρουκτιβισμού από όλους τους καθηγητές, παρά το γεγονός ότι υπάρχει 

διαφοροποίηση σε πολλά σημεία της διδασκαλίας. Οι μαθητές συμμετέχουν ενεργά σε 

όλη τη διάρκεια της διδακτικής διαδικασίας και οι καθηγητές παίζουν καθοδηγητικό 

ρόλο για την ανακάλυψη της νέας γνώσης. Οι εκπαιδευτικοί παίζουν το ρόλο του 

ενορχηστρωτή στην τάξη θέτοντας ζητήματα προς απάντηση και οργανώνοντας την 

πορεία και εξέλιξη της διδασκαλίας. Χρησιμοποιούνται ερωτήσεις και ασκήσεις 

διαβαθμισμένης δυσκολίας, τις οποίες καλούνται να απαντήσουν οι μαθητές με την 

υποστήριξη του εκπαιδευτικού, και υποδειγματικά παραδείγματα στα οποία 

στηρίζονται οι εκπαιδευόμενοι για να προβούν σε γενικεύσεις ή συμπεράσματα.   

Φαίνεται όμως, ότι ο δεύτερος εκπαιδευτικός συγκεντρώνει πιο πολλά 

χαρακτηριστικά που συμβάλλουν σε μία επιτυχημένη διδασκαλία, σε σύγκριση με τους 

άλλους δύο. Πιο συγκεκριμένα, κατά τη διδασκαλία του, υπάρχει σύνδεση του 

μαθήματος με τα προηγούμενα, τίθενται ευδιάκριτοι σκοποί και στόχοι, γίνεται έλεγχος 

και αξιολόγηση για την επίτευξη των στόχων και είναι ενεργή η συμμετοχή των 

μαθητών. Εν τούτοις, η διδασκαλία των άλλων δύο περιέχει, ενίοτε, στοιχεία από 

δασκαλοκεντρικές τεχνικές. Στην περίπτωση του πρώτου καθηγητή, αυτό σημαίνει ότι, 

ακολουθείται μία αφηγηματική προσέγγιση, χωρίς να εξηγείται η σημασία των όρων 

(π.χ. αναπαράσταση, νοεροί υπολογισμοί, είδη διαίρεσης κ.α.), ή να γίνεται σύνδεση 

με την πρότερη γνώση. Αντίστοιχα, η τρίτη διδασκαλία, λόγω περιορισμένου χρόνου, 

έχει στοιχεία προχειρότητας καθώς παραλείπεται η σύνδεση με τα προηγούμενα και 

ανατίθεται στους μαθητές η ανάγνωση όλων των προβλημάτων. Δηλαδή, στις δύο 

τελευταίες περιπτώσεις τα μαθήματα δεν έχουν ξεκάθαρη αρχή και στόχους, ωστόσο 

στην πορεία γίνεται μία προσπάθεια γενίκευσης και εξαγωγής συμπερασμάτων. 

Πριν γίνει περιγραφή της εισαγωγής των μαθημάτων, πρέπει να υπογραμμιστεί 

ότι όλοι οι διδάσκοντες, εκείνη την περίοδο βρισκόντουσαν στο κεφάλαιο των ρητών 

αριθμών. Είχαν ολοκληρώσει όλες τις επιμέρους ενότητες και αυτό ευνοούσε ώστε να 

γίνει μία σύνδεση με τη διαίρεση των κλασμάτων. Όπως έχει ήδη αναφερθεί, μόνο ο 
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δεύτερος εκπαιδευτικός καταφέρνει να εντάξει το μάθημα στα πλαίσια της διδασκαλίας 

των ρητών και να κρατήσει αμείωτο το ενδιαφέρον των περισσότερων μαθητών. Οι 

άλλοι δύο το παρουσιάζουν σαν ένα ξεχωριστό κομμάτι ύλης και ακολουθούν ένα 

“γραμμικό” μοντέλο διδασκαλίας που επικεντρώνεται μόνο στην τρέχουσα ενότητα. 

Εξ αυτού έπεται ότι, οι μαθητές δε δίνουν την πρέπουσα προσοχή, καθότι οι 

εκπαιδευτικοί δεν εξηγούν σε τι και γιατί θα τους χρησιμεύσει η καινούρια γνώση. 

Αυτό βέβαια αλλάζει σταδιακά, αφού προηγηθούν κάποια υποδειγματικά 

παραδείγματα. 

Επιπρόσθετα, ως προς τον καθορισμό των σκοπών και των στόχων 

παρατηρείται και πάλι ανομοιομορφία μεταξύ των καθηγητών. Ο δεύτερος 

διδάσκοντας κινητοποιεί το ενδιαφέρον των μαθητών του, παρουσιάζοντάς τους το 

σκοπό του μαθήματος, που είναι η αιτιολόγηση του αλγόριθμου, και τους επιμέρους 

στόχους, που είναι η κατανόηση της σημασίας της διαίρεσης κλασμάτων μέσα από την 

επίλυση διαφόρων προβλημάτων. Οι υπόλοιποι εκπαιδευτικοί έχουν σαφώς 

συγκεκριμένο διδακτικό στόχο (αιτιολόγηση του κανόνα), τον οποίο εν μέρη 

επιτυγχάνουν, με τη χρήση κατάλληλων παραδειγμάτων και γενικεύσεων, αλλά δεν 

είναι ευδιάκριτος από την αρχή στους μαθητές τους. 

Ως προς την πορεία της διδασκαλίας, παρουσιάζονται πολλές ομοιότητες και 

σε ορισμένα μόνο σημεία μικροδιαφορές. Οι διδασκαλίες περιέχουν αρχικά, λίγη 

θεωρία, συνεχίζονται με παραδείγματα και προβλήματα και ολοκληρώνονται με 

γενικεύσεις, όπως προτάθηκε κατά την επιμορφωτική παρέμβαση. Χρήση της θεωρίας 

γίνεται μόνο από τους δύο πρώτους καθηγητές. Ειδικότερα, τονίζονται τα δύο είδη 

διαίρεσης, μερισμού και μέτρησης, και εξηγούνται με τη χρήση ακέραιων και 

κλασματικών διαιρετών αντίστοιχα. Αντίθετα, η τρίτη εκπαιδευτικός δεν κάνει 

περιγραφή των δύο αυτών μοντέλων. Χρησιμοποιεί ένα απλό παράδειγμα με διαίρεση 

φυσικών, το οποίο αναδιατυπώνει στη συνέχεια, ώστε να δείξει το γιατί η διαίρεση 

είναι η αντίστροφη πράξη του πολλαπλασιασμού. Παρόμοιο παράδειγμα χρησιμοποιεί 

και ο πρώτος εκπαιδευτικός, έπειτα από την εξήγηση των μοντέλων. Αυτή η σειρά, 

όμως, ίσως αποπροσανατολίζει τους μαθητές του, καθώς από τη διαίρεση κλασμάτων, 

περνάει στη διαίρεση φυσικών και αντίστροφα.  

Τα παραδείγματα και οι ασκήσεις που έπονται, στηρίζονται στη διαίρεση 

ακεραίου προς κλάσμα, κλάσματος προς ακέραιο και κλάσματος δια κλάσμα. Διαφέρει 
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βέβαια το είδος των προβλημάτων και η σειρά παρουσίασής τους από καθηγητή σε 

καθηγητή. Ο δεύτερος καθηγητής σε όλα τα παραδείγματα δίνει έτοιμες πράξεις 

διαίρεσης τις οποίες επιχειρεί, με τη βοήθεια των μαθητών, να τις αναπαραστήσει πάνω 

σε ορθογώνιες λωρίδες. Τα πρώτα παραδείγματα αφορούν σε διαίρεση κλάσματος προς 

ακέραιο, ακολουθούν διαιρέσεις ακεραίου προς κλάσμα και στο τέλος παρουσιάζονται 

διαιρέσεις ετερώνυμων κλασμάτων. Χρησιμοποιούνται μάλιστα και πολλά 

παραδείγματα στα οποία ο διαιρέτης δε χωράει μόνο ακέραιες φορές στο διαιρετέο, 

αλλά αφήνει και υπόλοιπο. Οι μαθητές, μετά την υπόδειξη κάποιων παραδειγμάτων, 

δείχνουν μεγάλη ανταπόκριση, κάνουν διάλογο μεταξύ τους και με τον καθηγητή και 

εδραιώνουν σταδιακά τη σημασία της διαίρεσης των κλασμάτων. Ο διδάσκοντας 

ακολουθεί σε γενικές γραμμές τις οδηγίες που δόθηκαν στην επιμόρφωση. Ωστόσο, 

δεν κάνει χρήση προβλημάτων και καταστάσεων από την καθημερινή ζωή, καθώς και 

παραδειγμάτων με διαίρεση ακεραίου προς μοναδιαίο κλάσμα.  

Η σειρά που ακολουθείται από τους άλλους δύο εκπαιδευτικούς είναι η εξής: 

διαίρεση ακεραίου προς μοναδιαίο ή οποιοδήποτε κλάσμα, διαίρεση κλάσματος δια 

ακέραιο και διαίρεση ομώνυμων κλασμάτων (μόνο στην περίπτωση της τρίτης 

εκπαιδευτικού). Οι εν λόγω καθηγητές διαλέγουν προβλήματα από την 

καθημερινότητα και τις εμπειρίες των  μαθητών (π.χ. ρολόι και τα τέταρτα της ώρας, 

κόψιμο λωρίδων με γνωστό μήκος, μοίρασμα ροδάκινων κ.α.). Ο τρόπος επίλυσης και 

καθοδήγησης διαφέρει, καθώς ο πρώτος εκπαιδευτικός χρησιμοποιεί πολλαπλές 

αναπαραστάσεις συμπεριλαμβανομένων και των νοερών υπολογισμών, ενώ η τρίτη 

καθηγήτρια στηρίζεται μόνο στις λεκτικές εξηγήσεις και την αριθμογραμμή. Κατά 

γενική ομολογία, ακολουθούν πιστά αυτά που τους υπέδειξα στην επιμόρφωση, με 

ελάχιστες διαφοροποιήσεις, αλλά δεν προλαβαίνουν να παρουσιάσουν παραδείγματα 

ετερώνυμων κλασμάτων. Και σε αυτές τις περιπτώσεις οι μαθητές δείχνουν ενδιαφέρον 

για την εξαγωγή συμπερασμάτων, φτάνουν σε γενικεύσεις με τη βοήθεια των 

καθηγητών και όλα αυτά επιτυγχάνονται μέσω του διαλόγου.  

Όλοι οι διδάσκοντες φαίνεται να χρησιμοποιούν διαφορετικά αναπαραστατικά 

μέσα. Ο πρώτος εκπαιδευτικός χρησιμοποιεί αναπαραστάσεις όλων των ειδών. 

Πρώτον, κάνει χρήση λεκτικών προβλημάτων, για διαιρέσεις ακεραίου προς μοναδιαίο 

κλάσμα, τα οποία λύνονται πολύ εύκολα νοερά. Έπειτα, στηρίζεται στη χρήση της 

αριθμογραμμής για να λύσει το πρόβλημα που αφορά στη διαίρεση ακεραίου δια 

οποιοδήποτε κλάσμα. Τέλος, στη διαίρεση κλάσματος προς ακέραιο εφαρμόζει τις 
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κλασματικές λωρίδες. Από την άλλη, ο δεύτερος εκπαιδευτικός υστερεί σε σχέση με 

τον πρώτο, αφού μοναδικό αναπαραστατικό του μέσο είναι οι ορθογώνιες λωρίδες. Την 

επιλογή του αυτή την αιτιολογεί, κατά τη διδασκαλία, επικαλούμενος λόγους 

συντομίας και εξοικονόμησης χρόνου. Χαρακτηριστικά, αναφέρει στους μαθητές του 

ότι θα μπορούσαν εναλλακτικά, να δημιουργήσουν κυκλικά διαγράμματα, να 

σκεφτούν τη διαίρεση με χρήματα, ή με την αριθμογραμμή. Αντίστοιχη είναι και η 

στάση της τρίτης καθηγήτριας η οποία εκτός από το εισαγωγικό πρόβλημα που λύνεται 

εύκολα νοερά, χρησιμοποιεί επανειλημμένα την αριθμογραμμή. Από τα λεγόμενα τους 

διαπιστώνεται ότι, αν υπήρχε περισσότερες χρόνος, θα εμπλούτιζαν τόσο τα 

προβλήματα, όσο και τα εξωτερικά αναπαραστατικά μοντέλα. 

Εξετάζοντας το είδος των ερωτήσεων που χρησιμοποιούνται και από τους τρεις 

εκπαιδευτικούς, διαπιστώνεται ότι είναι αρκετά σαφείς και εύστοχες. Πιο 

συγκεκριμένα, γίνονται κατανοητές από την πλειοψηφία των μαθητών και 

ανταποκρίνονται πάντα σε κάποιο στόχο. Υπάρχει αλληλουχία και λογική συνέχεια, 

καθώς αντιστοιχούν πάντα στο βαθμό δυσκολίας των προβλημάτων που τίθενται. 

Τέλος χαρακτηρίζονται ως μέτριας δυσκολίας, αφού προκαλούν τους μαθητές να 

σκεφτούν και να καταλήξουν σε συμπεράσματα. Βέβαια, εκείνες που εμφανίζονται σε 

μεγαλύτερο ποσοστό είναι οι ερωτήσεις ανάκλησης στη μνήμη και ακολουθούν εκείνες 

που οδηγούν σε συμπεράσματα και γενικεύσεις. Οι ερωτήσεις γενικά βοηθάνε τόσο 

τους μαθητές ώστε να κατανοήσουν, να ανακεφαλαιώσουν και να εμπεδώσουν το 

μάθημα, όσο και τους εκπαιδευτικούς ώστε να ελέγξουν το βαθμό εμπέδωσης της 

διδασκόμενης ύλης. Επίσης, η κατανομή του χρόνου για τις ερωταποκρίσεις ήταν η 

ενδεδειγμένη. Δινόταν αρκετός χρόνος ώστε να συμμετέχουν όσο το δυνατόν 

περισσότεροι μαθητές, λαμβάνοντας υπόψη τις ατομικές τους ιδιαιτερότητες και 

δίνοντάς τους ίσες ευκαιρίες .  

Αναφορικά με τον τρόπο αξιολόγησης των μαθητών τους, οι καθηγητές 

ακολουθούν κοινή πορεία. Από όλους γίνεται ενδιάμεσος έλεγχος της κατανόησης της 

διδασκαλίας και σε κάθε παράδειγμα επαληθεύονται τα αποτελέσματα με τη χρήση του 

αλγόριθμου. Ο δεύτερος καθηγητής, υπερτερεί σε σχέση με τους υπόλοιπους καθώς 

εξετάζει σε πολλά σημεία και τη θεωρία στην οποία στηρίζονται (π.χ. τι σημαίνει 

διαίρεση με διαιρέτη ακέραιο ή κλάσμα αντίστοιχα;). Αυτό που παρέλειψαν όλοι ήταν 

η ανάθεση εργασίας ή δραστηριότητας για το σπίτι. Επίσης, με το πέρας του μαθήματος 

διαβεβαίωσαν τους μαθητές τους πως η συγκεκριμένη ενότητα δε θα περιλαμβάνεται 
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στην εξεταστέα ύλη, γεγονός που δείχνει ότι οι μαθητές εκπαιδεύονται κυρίως στο να 

συσσωρεύουν πληροφορίες που θα τους χρειαστούν για τις εξετάσεις τους και όχι στο 

να χρησιμοποιούν τα Μαθηματικά, ως μέθοδο σκέψης και πράξης στην καθημερινή 

ζωή.  

Καταληκτικά, γίνεται μία μικρή περιγραφή της πορείας και συμμετοχής των 

μαθητών κατά τη διδακτική διαδικασία. Φαίνεται πως τα λιγότερα αριθμητικά λάθη 

πραγματοποιούνται στην περίπτωση των μαθητών του δεύτερου διδάσκοντα. Οι 

μαθητές του έχουν ένα ισχυρό γνωστικό υπόβαθρο και μεγάλη ευχέρεια στην εκτέλεση 

πράξεων. Σε αντίθεση, τα παιδιά των άλλων δύο καθηγητών, παρουσιάζουν ελλείψεις 

όσον αφορά την ανάκληση αλγοριθμικών κανόνων, όπως στον πολλαπλασιασμό 

ακεραίου με κλάσμα και στη διαίρεση κλασμάτων. Ωστόσο, η ανάλυση των 

διδασκαλιών δείχνει ότι οι μαθητές με την παράλληλη καθοδήγηση των καθηγητών και 

την εισαγωγή εννοιολογικών μεθόδων, είναι σε θέση να εξάγουν συμπεράσματα και 

σωστά αποτελέσματα. Επίσης, εκφράζουν τις εικασίες, τις απόψεις, τους ισχυρισμούς 

και τις απορίες τους, ακόμα και αν αυτές είναι λανθασμένες και καταλήγουν σε ορθά 

συμπεράσματα. Φαίνεται δηλαδή πως μέσα από το συνδυασμό εννοιολογικών και 

διαδικαστικών στρατηγικών και  μέσα από διαδικασίες αλληλεπίδρασης καθηγητών-

μαθητών, μπορεί να επέλθει βελτίωση και στα δύο είδη γνώσης (εννοιολογικής και 

διαδικαστικής). Ανεξάρτητα από το είδος της γνώσης που προηγείται (στην προκειμένη 

περίπτωση η διαδικαστική), είναι κοινά αποδεκτό ότι απαιτείται ο συνδυασμός και των 

δύο ειδών για την κατανόηση μίας έννοιας.  

3.4 Αποτελέσματα του 4ου σταδίου της έρευνας  

Σε αυτή την ενότητα παρουσιάζονται τα αποτελέσματα που προκύπτουν από 

την ανάλυση των απαντήσεων των εκπαιδευτικών στην τελική συνέντευξη. Μέσω της 

παρούσας ανάλυσης, διαπιστώνεται, η μεγάλη αλλαγή των πρακτικών, στρατηγικών 

και αντιλήψεων των καθηγητών μετά την επιμορφωτική παρέμβαση και τη διδασκαλία. 

Όλοι οι εκπαιδευτικοί ξεπερνάνε τις δυσκολίες τους σχετικά με την πλαισιοποίηση 

προβλημάτων και εμπλουτίζουν κατά πολύ τις στρατηγικές και τις αναπαραστάσεις 

στην επίλυση προβλημάτων. Ας δούμε τις απαντήσεις σε κάθε πρόβλημα ξεχωριστά. 
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1ο πρόβλημα  

Η τεχνική στην οποία καταφεύγουν οι δύο από τους τρεις εκπαιδευτικούς (ο 

δεύτερος και ο τρίτος), για να υπολογίσουν τα πρώτα ερωτήματα i) και ii), είναι αυτή 

του αλγόριθμου και δε θα σχολιαστεί, καθότι οι εξηγήσεις είναι ίδιες με εκείνες της 

πρώτης συνέντευξης. Ωστόσο, μία διαφορετική τοποθέτηση συναντάται στην 

περίπτωση του πρώτου διδάσκοντα, ο οποίος λύνει τα ερωτήματα ακολουθώντας το 

μοντέλο της διαίρεσης μέτρησης. Πιο συγκεκριμένα, για την πράξη 
4

5
÷ 2, λέει πως 

αρκεί κανείς να σκεφτεί πόσες φορές χωράει ο διαιρέτης 2 =
10

5
, στο διαιρετέο 

4

5
. Έτσι, 

καταλήγει στην απάντηση 4 ÷ 10 =
4

10
=

2

5
. Αντίστοιχη είναι και η αιτιολόγηση για τη 

διαίρεση 
4

5
÷ 3. Αν ο αριθμός 3 γίνει ισοδύναμα 

15

5
, τότε το σύνολο των 

15

5
 που 

βρίσκονται μέσα στα 
4

5
, αντιστοιχεί στο κλάσμα 

4

15
. Η μέθοδος αυτή έχει σαφώς 

στοιχεία εννοιολογικής κατανόησης αλλά μπορεί να χαρακτηριστεί ως μη 

αναμενόμενη, καθώς σπάνια εφαρμόζεται σε διαιρέσεις με διαιρέτη ακέραιο. 

Προχωρώντας στο δεύτερο ερώτημα, ζητείται να παρουσιαστεί με κάποιο 

αναπαραστατικό μέσο η διαίρεση 
4

5
÷ 2. Φαίνεται και πάλι να συμφωνούν ο δεύτερος 

με τον τρίτο εκπαιδευτικό και να επιχειρηματολογούν χρησιμοποιώντας 

διαφοροποιημένες στρατηγικές από εκείνες της αρχικής συνέντευξης. Δημιουργείται 

ένα μοντέλο εμβαδού και ειδικότερα μία ορθογώνια επιφάνεια, η οποία υποδιαιρείται 

πρώτα σε πέντε ίσα κομμάτια, ώστε να προσδιοριστούν τα 
4

5
 και έπειτα κάθε πέμπτο 

χωρίζεται στη μέση. Με αυτό τον τρόπο διαπιστώνεται ότι η ζητούμενη ποσότητα 

αποτελεί τα 
4

10
=

2

5
 όλης της επιφάνειας (Εικόνα 20). Από την άλλη μεριά, ο δεύτερος 

διδάσκοντας επιμένει στην κατασκευή του μοντέλου της αριθμογραμμής, όπως 

περιγράφεται στο πρώτο στάδιο της έρευνας.  

 

 

 

Εικόνα 20: Μοντέλο εμβαδού για τη διαίρεση 
4

5
÷ 2 

 

Σχετικά με την απεικόνιση της πράξης 
4

5
÷ 3, παρατηρείται μία μόνο 

στρατηγική, που συγκεντρώνει ίδιο αριθμό προτιμήσεων από το σύνολο των 
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συμμετεχόντων, και είναι η επιφάνεια εμβαδού. Μάλιστα, αντιτίθεται σε όλες τις 

αρχικές δηλώσεις των ερωτηθέντων, κατά το πρώτο μέρος της έρευνας, σύμφωνα με 

τις οποίες δόθηκε έμφαση σε μοντέλα μήκους και λεκτικές εξηγήσεις. Πάνω στην 

ορθογώνια λωρίδα λοιπόν, κατασκευάζονται αρχικά τα 
4

5
, όπως και προηγουμένως, και 

στη συνέχεια, χωρίζεται κάθε πέμπτο σε τρία ίσα μέρη. Τα 
4

5
 ισοδυναμούν με τα 

12

15
 της 

κορδέλας, οπότε αναζητώντας το ένα τρίτο αυτής της επιφάνειας, φαίνεται ξεκάθαρα 

πως είναι το κομμάτι 
4

15
 (Εικόνα 21).   

 

               

 

                                   

 

Εικόνα 21: Χωρισμός των 
4

5
 σε τρία ίσα μέρη 

 

2ο πρόβλημα  

Έπειτα, στο πρόβλημα 2 α) και β) παρατηρείται πως όλοι οι ερωτηθέντες το 

λύνουν σωστά και βρίσκουν ερμηνείες και απαντήσεις διαφορετικές από εκείνες των 

πρώτων συναντήσεών μας. Ως προς την επίλυση, δύο διαδικασίες ακολουθούνται, η 

αναγωγή στη μονάδα και η πράξη της διαίρεσης. Οι στρατηγικές αυτές δε 

χρησιμοποιούνται μονοδιάστατα, αλλά συνδυάζονται και με αναπαραστάσεις, άλλοτε 

γεωμετρικές και άλλοτε αλγεβρικές/συμβολικές.  

Αναλυτικότερα, ο πρώτος διδάσκοντας φαίνεται να πρωτοπορεί, καθώς είναι ο 

μόνος που πραγματοποιεί κατευθείαν την πράξη της διαίρεσης για τον υπολογισμό του 

χρόνου εκτέλεσης του ενός χιλιομέτρου («Επειδή η Μαρία έκανε 2 𝐾𝑚 στα 
2

3
=

8

12
 της 

ώρας, τότε το 1 𝑘𝑚, το κάνει σε 
8

12
÷ 2 =

4

12
 της ώρας…Αντίστοιχα, η Κατερίνα έκανε 

το 1 𝑘𝑚 σε 
5

12
÷

5

6
=

6

12
 της ώρας…»). Η μέθοδος του πρώτου καθηγητή έχει μάλιστα 

το πιο μικρό ποσοστό εμφάνισης και στην αντίστοιχη έρευνα των Lo & Luo (2012).  

Αντίθετα, ο δεύτερος και η τρίτη εκπαιδευτικός χρησιμοποιούν τη στρατηγική 

της αναγωγής στη μονάδα για να απαντήσουν στο ζητούμενο, ο καθένας όμως κάνει 
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διαφορετικές πράξεις. Ο πρώτος καθηγητής έχει ως σημείο αναφοράς το 1 km και 

υπολογίζει σε πόσο χρόνο θα το διανύσει η κάθε κοπέλα. Έτσι, αναφέρει πως αφού η 

Μαίρη στα 
2

3
 της ώρας περπατάει 2 km, τότε στο 

1

3
 της ώρας, δηλαδή σε είκοσι λεπτά, 

κάνει 1 km. Αντίστοιχα για την Κατερίνα συμπεραίνει ότι, το  
1

6
  του χιλιομέτρου το 

περπατάει σε 5 λεπτά, συνεπώς το ένα χιλιόμετρο το διανύει σε 
3

6
=

1

2
 της ώρας, δηλαδή 

σε 30 λεπτά. Οπότε, καταλήγει στο ότι η Μαίρη είναι πιο γρήγορη, αφού την ίδια 

απόσταση τη διανύει σε μικρότερο χρόνο. Οι πράξεις που έχουν πραγματοποιηθεί 

περιέχουν δύο βασικά βήματα: α) διαίρεση κλάσματος με ακέραιο και β) σύγκριση 

ποσοτήτων αναφερόμενων στην ίδια μονάδα. 

Παρόμοια είναι και η πορεία της τρίτης συμμετέχουσας, μόνο που η 

συγκεκριμένη χρησιμοποιεί ως μονάδα αναφοράς τη μία ώρα και βρίσκει την 

απόσταση που θα διανύσει η κάθε κοπέλα. Χαρακτηριστικά αναφέρει ότι: «Αφού η 

Μαρία στα 
2

3
 της ώρας διανύει 2 km, τότε στο 1/3 της ώρας διανύει 1 km. Άρα στα 

3

3
 της 

ώρας, περπατάει 3 km…Αντίστοιχα υπολογίζεται πως η Κατερίνα στα 
5

12
 της ώρας 

περπατάει 
5

6
 km, Άρα στη μία ώρα διανύει…

5
6⁄

5
× 12 =

60

30
= 2 km». Τα βήματα κατά 

την επίλυση είναι ίδια με πριν, διαίρεση κλάσματος με ακέραιο και σύγκριση 

ποσοτήτων που αναφέρονται στα χιλιόμετρα.  

Αναφορικά με τη χρήση αναπαραστάσεων στην παρούσα άσκηση, όλοι οι 

καθηγητές δείχνουν στοιχεία βελτίωσης. Οι δύο στους τρείς εκπαιδευτικούς (ο πρώτος 

και ο τρίτος) χρησιμοποιούν εικονικές αναπαραστάσεις, ενώ ο δεύτερος καθηγητής 

δίνει μία αλγεβρική ερμηνεία. Ειδικότερα, ο πρώτος και ο τρίτος συμμετέχοντας 

καταφεύγουν στην κατασκευή διαγραμμάτων που λειτουργούν κυρίως υποστηρικτικά 

ως προς τις παραπάνω διατυπώσεις τους και συμπληρώνουν τις λεκτικές και 

συμβολικές εξηγήσεις τους (Εικόνα 22). Φαίνεται λοιπόν από το σχήμα πως στο κάτω 

μέρος των διαγραμμάτων απεικονίζεται η ώρα και στο πάνω μέρος, καταγράφονται τα 

χιλιόμετρα που έχει διατρέξει η κάθε κοπέλα. Ο πρώτος διδάσκοντας χρησιμοποιεί το 

διάγραμμα μόνο για να συγκρίνει τους χρόνους εκτέλεσης του ενός χιλιομέτρου (είναι 

τα χρωματισμένα μέρη της Εικόνας 22). Η τρίτη συμμετέχουσα από την άλλη, 

στηριζόμενη στα δεδομένα της άσκησης, δείχνει με πολύ κατατοπιστικό τρόπο, την 

απόσταση που διάνυσαν, σε διάστημα μίας ώρας, οι κοπέλες. Και οι δύο ερμηνείες 
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οδηγούν στη σύγκριση ποσοτήτων, ωστόσο η εξήγηση της τρίτης διδάσκουσας 

πλεονεκτεί, καθώς αναλύει όλη τη διαδικασία εύρεσης του ζητούμενου, πράγμα που 

προσδίδει έναν εννοιολογικό χαρακτήρα στην εν λόγω στρατηγική οπτικοποίησης.  

Μαίρη 

              1 km               1 km                1km 

 

 

Κατερίνα 

 

            

 

Εικόνα 22: Διαγράμματα που δείχνουν τη σχέση χιλιομέτρων και ώρας 

 Εν τούτοις, ο δεύτερος εκπαιδευτικός χρησιμοποιεί μια αλγεβρική 

αναπαράσταση. Επικαλείται τον τύπο  που υπολογίζει την ταχύτητα ανά ώρα, 𝑢 =
𝑠

𝑡
 

και συμπεραίνει πως η Μαίρη περπατάει με 
2
2

3

= 3 km/h, ενώ η Κατερίνα με 

5

6
5

12

= 2 

km/h, οπότε η Μαίρη είναι πιο γρήγορη. Σύμφωνα με τα λεγόμενά του, η διαφορετική 

φύση των μεταβλητών, που περιέχονται στο πρόβλημα (απόσταση και χρόνος), 

δημιουργεί σύγχυση και πρόσθετες δυσκολίες στην κατασκευή μίας εικονικής 

αναπαράστασης, για αυτό το λόγο προτιμά να μένει στα συμβολικά αναπαραστατικά 

μέσα.   

3ο πρόβλημα  

Στο πρώτο ερώτημα του προβλήματος όλοι οι ερωτηθέντες δίνουν 

πανομοιότυπες απαντήσεις με εκείνες του πρώτου σταδίου της έρευνας. Ειδικότερα, η 

λύση του πρώτου μαθηματικού ανάγεται στη στρατηγική της αναλογίας και ο 

υπολογισμός του ζητουμένου επιτυγχάνεται πάλι με τη “μέθοδο των τριών”. Ενώ ο 

δεύτερος και η τρίτη εκπαιδευτικός χρησιμοποιούν τη στρατηγική της αναγωγής στη 

μονάδα εκτελώντας παρόμοιες πράξεις.  
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Κατόπιν, στο ζήτημα β) που αφορά στη χρήση κάποιας επιπρόσθετης 

αναπαράστασης οι δύο συμμετέχοντες καταφεύγουν στην κατασκευή μίας ορθογώνιας 

λωρίδας (Εικόνα 23). Όπως φαίνεται και από το σχήμα αρχικά υπολογίζεται, μέσω του 

δεδομένου, το 1/8 του εβδομαδιαίου στόχου που είναι μισό χιλιόμετρο, ως εκ τούτου 

διαπιστώνεται ότι όλος ο στόχος, δηλαδή τα 8/8, αντιστοιχεί σε 4 χιλιόμετρα. Ο 

δεύτερος μαθηματικός από την άλλη, θεωρεί πως δεν μπορεί να βρει κάποια εικονική 

ή αλγεβρική αναπαράσταση που να ταιριάζει στο πρόβλημα.  

 

 

½ km ½ km  ½ km ½ km  ½ km ½ km ½ km ½ km 

 

Εικόνα 23: Ορθογώνια λωρίδα που επεξηγεί το πρόβλημα 3 

4ο πρόβλημα  

Στις δύο τελευταίες ασκήσεις που επιλέχθηκαν εξετάζεται η ικανότητα 

δημιουργίας και πλαισιοποίησης προβλημάτων, με δοσμένη την πράξη μίας διαίρεσης. 

Το τέταρτο πρόβλημα αναφέρεται στην πράξη “5 ÷
5

3
”. Το πηλίκο μάλιστα είναι 

αριθμός ακέραιος και δεν αφήνει κάποιο υπόλοιπο. Όλοι οι εκπαιδευτικοί φαίνεται ότι 

έχουν ξεπεράσει τις δυσκολίες αναφορικά με τη δημιουργία λεκτικών προβλημάτων. 

Η πλειονότητα των Μαθηματικών, δημιουργεί προβλήματα που βασίζονται στο 

μοντέλο της διαίρεσης μέτρησης και μόνο ο δεύτερος καθηγητής υιοθετεί επιτυχώς το 

μοντέλο της διαίρεσης μερισμού. Τα στοιχειά αυτά συνάδουν πολύ και με τα 

αποτελέσματα της έρευνας των Lo & Luo (2012), όπου ένα μεγάλο ποσοστό των 

συμμετεχόντων, της τάξης του 60%, χρησιμοποιεί τη διαίρεση μέτρησης, έναντι του 

15% που χρησιμοποιεί τη διαίρεση μερισμού. Στον πίνακα που ακολουθεί 

καταγράφονται οι στρατηγικές και τα προβλήματα που κατασκευάστηκαν από κάθε 

εκπαιδευτικό.  
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Πίνακας 2: Προβλήματα και στρατηγικές που χρησιμοποιήθηκαν για την πράξη “5 ÷
5

3
” 

Στρατηγική-Λεκτικό πρόβλημα Καθηγ

ητής 

Στρατηγική 1: (Προβλήματα βασισμένα στη διαίρεση μέτρησης) 

Παράδειγμα 1 ο: Πέντε μέτρα ύφασμα κόβεται σε κομμάτια ίσου μήκους, ώστε το 

καθένα να είναι τα 
𝟓

𝟑
 του συνολικού μήκους. Να βρείτε πόσα τέτοια κομμάτια θα 

πάρουμε; 

 

Παράδειγμα 2ο: Έχουμε πέντε λίτρα κρασί και θέλουμε να το τοποθετήσουμε σε 

δοχεία που το καθένα χωράει 
𝟓

𝟑
 λίτρα κρασιού. Πόσα δοχεία θα χρειαστούμε;  

 

Στρατηγική 2: (Προβλήματα που περιλαμβάνουν τη διαίρεση μερισμού) 

Παράδειγμα 3o: Να βρεθεί σε πόση ώρα θα γεμίσει ένα βυτίο νερού αν ξέρουμε 

ότι τα πέντε βυτία γεμίζουν σε 
𝟓

𝟑
 της ώρας.  

Παράδειγμα 4ο: Να βρεθεί σε πόση ώρα θα διανύσει κάποιος ένα χιλιόμετρο αν 

είναι γνωστό ότι τα πέντε χιλιόμετρα τα κάνει σε 
𝟓

𝟑
 της ώρας.  

1ος  

 

 

3η   

 

 

2ος  

 

Ο λόγος για τον οποίο ο πρώτος και η τρίτη μαθηματικός βασίστηκαν στη 

στρατηγική της διαίρεσης μέτρησης ήταν ο ρητός διαιρέτης. Μάλιστα, ο πρώτος 

εκπαιδευτικός παρόλο που στην πρώτη συνέντευξη είχε βρει ένα σωστό παράδειγμα 

χρησιμοποιώντας μία σχέση αναλογίας, αλλάζει στρατηγική και καταλήγει στην πιο 

ευρέως χρησιμοποιούμενη μέθοδο της διαίρεσης κλασμάτων, όπως περιγράφεται στη 

διεθνή βιβλιογραφία, που είναι η διαίρεση μέτρησης. Αντίθετα, ο δεύτερος 

διδάσκοντας κατασκευάζει ένα πρόβλημα  που προσιδιάζει σε κάποια σχέση αναλογίας 

και όχι τόσο σε πρόβλημα μοιρασιάς. Είναι γνωστός ο χρόνος των πολλών μονάδων 

(π.χ. των πέντε χιλιομέτρων ή των πέντε βυτίων) και ζητείται ο χρόνος εκτέλεσης της 

μίας μονάδας (π.χ. του ενός χιλιομέτρου ή του ενός βυτίου), οπότε αποτελεί ένα 

κλασσικό παράδειγμα διαίρεσης.  

Στο δεύτερο σκέλος του προβλήματος ζητείται να καταγραφεί η λύση του 

εκάστοτε προβλήματος με τη χρήση κάποιου αναπαραστατικού μέσου, όπου αυτό είναι 

εφικτό. Οι δύο εκπαιδευτικοί που αναφέρθηκαν και προηγουμένως, επιμένουν στη 

σιγουριά των μοντέλων εμβαδού. Ειδικότερα, δημιουργείται μία ορθογώνια επιφάνεια, 

η οποία χωρίζεται αρχικά σε πέντε ίσα κομμάτια. Έπειτα, κάθε μονάδα χωρίζεται σε 

τρίτα για να μπορέσουν να απαριθμηθούν τα 
5

3
 (Εικόνα 24). Καταληκτικά, 

διαπιστώνεται ότι υπάρχουν τρία τέτοια υποσύνολα των 
5

3
 μέσα στο πέντε. Η τρίτη 

συμμετέχουσα επικαλείται ταυτόχρονα και τη “μέθοδο των τριών” για την 
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επιβεβαίωση της λύσης και χαρακτηριστικά διατυπώνει το εξής: «Αν τα 5/3 λίτρα 

κρασιού τοποθετούνται σε ένα δοχείο, τότε τα πέντε λίτρα κρασιού σε πόσα δοχεία θα 

τοποθετηθούν;». Το λύνει με τη χρήση μίας εξίσωσης 
5

3
∗ 𝜒 = 5 και βρίσκει το ίδιο 

αποτέλεσμα όπως και πριν. Τέλος, ο δεύτερος διδάσκοντας λόγω της φύσης του 

προβλήματός του δεν προβαίνει στη χρήση κάποιας εικονικής, συμβολικής ή 

αλγεβρικής αναπαράστασης και εκτελεί απλά την πράξη της διαίρεσης. Τονίζει, 

βέβαια, σε πολλά σημεία της συνέντευξης πως όταν λύνει κάποιο πρόβλημα δύσκολο, 

δεν θεωρεί απαραίτητη τη χρήση οπτικών μέσων, αλλά προτιμά να στηρίζεται στους 

“κανόνες της άλγεβρας”, όπως είναι ο αλγόριθμος της διαίρεσης.  

 

 

               

 

Εικόνα 24: Κατασκευή ορθογώνιας λωρίδας που αφορά στην πράξη 5 ÷
5

3
 

5ο πρόβλημα  

Το τελευταίο πρόβλημα απαιτεί, επίσης, την κατασκευή ενός λεκτικού 

προβλήματος που να περιέχει την πράξη “4
1

2
÷

1

3
”. Ακολουθούνται πανομοιότητες 

στρατηγικές με εκείνες του τέταρτου προβλήματος. Δηλαδή, οι δύο συμμετέχοντες, 

που αναφέρθηκαν προηγουμένως, επηρεάζονται από το μοντέλο μέτρησης και ο 

δεύτερος εκπαιδευτικός διαφοροποιείται χρησιμοποιώντας τη διαίρεση μερισμού που 

ενέχει στοιχεία αναλογίας. Στον πίνακα που έπεται ομαδοποιούνται τα εν λόγω 

προβλήματα. 

Πίνακας 3: Προβλήματα και στρατηγικές αναφορικά με την πράξη “4
1

2
÷

1

3
” 

Στρατηγική-Λεκτικό πρόβλημα Καθηγ

ητής 

Στρατηγική 1: (Προβλήματα βασισμένα στη διαίρεση μέτρησης) 

Παράδειγμα 1ο: Έχουμε 𝟒
𝟏

𝟐
 κιλά μέλι και θέλουμε να το συσκευάσουμε σε βάζα 

του 
𝟏

𝟑
 του κιλού. Πόσα βάζα θα χρειαστούμε; 

 

1ος  

 

 

3η   
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Παράδειγμα 2ο: Έχουμε 𝟒
𝟏

𝟐
 κιλά κεράσια και θέλουμε να τα μοιράσουμε σε 

σακούλες που η καθεμία χωράει το 
𝟏

𝟑
 του κιλού κεράσια. Πόσες σακούλες θα 

χρειαστούμε; 

 

Στρατηγική 2: (Προβλήματα που περιλαμβάνουν τη διαίρεση μερισμού) 

Παράδειγμα 3o: Να βρεθεί πόσα χιλιόμετρα θα κάνει κάποιος σε 1 ώρα αν είναι 

γνωστό ότι τα 𝟒
𝟏

𝟐
 χιλιόμετρα, τα διανύει σε 

𝟏

𝟑
 της ώρας. 

 

 

 

2ος  

 

Παρατηρείται πως τα προβλήματα των δύο εκπαιδευτικών (του πρώτου και 

τρίτου) μοιάζουν πάρα πολύ και αυτή η ομοιότητα επεκτείνεται και στον τρόπο 

επίλυσής τους, όπου γίνεται αναφορά στο μοντέλο της αριθμογραμμής. Ο πρώτος 

εκπαιδευτικός απαριθμεί την αριθμογραμμή ώστε να φαίνονται οι 4
1

2
 μονάδες, έπειτα 

χωρίζει κάθε μονάδα σε τρία μέρη, ώστε να μπορέσει να μετρήσει το πλήθος των 
1

3
 

μέσα στις 4
1

2
 μονάδες. Υπάρχει όμως μία δυσκολία σε αυτή την κατασκευή γιατί δε 

διακρίνεται καλά το πλήθος των 
1

3
 που περιέχονται στο μισό (Εικόνα 25). Η τρίτη 

ερωτηθείσα, ενώ κάνει όλα τα προηγούμενα βήματα, σκέπτεται να χωρίσει κάθε 

μονάδα σε έξι ίσα κομμάτια και όχι σε τρία, με σκοπό να γίνουν τα κλάσματα ομώνυμα. 

Έτσι, αναζητά πόσα 
1

3
=

2

6
 χωράνε μέσα στα 

9

2
=

27

6
 (Εικόνα 25). Και οι δύο ωστόσο 

καταλήγουν πως η απάντηση είναι 13 και 
1

2
. Ο δεύτερος συνεντευξιαζόμενος, από την 

άλλη, δε βρίσκει κάποια αναπαράσταση. Βασίζεται στον αλγόριθμο της διαίρεσης αλλά 

ταυτόχρονα αιτιολογεί πως αφού τα ποσά (χρόνος και απόσταση), είναι ανάλογα αρκεί 

κανείς να πολλαπλασιάσει το χρόνο (δηλαδή το 1/3) και την απόσταση (τα 4
1

2
 𝑘𝑚) επί 

τρία για να υπολογιστεί το ζητούμενο. Μέσω του προβλήματος και των δύο 

στρατηγικών που επιστρατεύεται, αιτιολογείται το γιατί η διαίρεση είναι η αντίστροφη 

πράξη του πολλαπλασιασμού.   
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Εικόνα 25: Αναπαράσταση της πράξης 4
1

2
÷

1

3
 από τον πρώτο και τρίτο διδάσκοντα αντίστοιχα 

Η γνώμη των συμμετεχόντων πάνω στο θέμα του κατά πόσο θα βοηθήσουν οι 

διδακτικές πρακτικές που συζητήθηκαν κατά τη διάρκεια της έρευνας, σε κάποια 

μελλοντική τους διδασκαλία, ήταν θετική. Γενικά από τις δηλώσεις των εκπαιδευτικών 

διαπιστώνεται ότι, η χρήση ενός αναπαραστατικού μέσου ή ενός προβλήματος είναι 

περισσότερο στοχευμένο στο να προσελκύει το ενδιαφέρον των μαθητών κατά την 

εισαγωγή μίας έννοιας. Προτιμούν, δηλαδή, να προσφέρουν τέτοιες αναπαραστάσεις 

και παραδείγματα στην αρχή της διδασκαλίας, για την κινητοποίηση της προσοχής των 

μαθητών σχετικά με την αιτιολόγηση του αλγόριθμου, και κατά τη διάρκεια του 

μαθήματος προκειμένου να επεξεργαστούν κάποιο απλό πρόβλημα. Σε περιπτώσεις 

όμως, όπου οι πράξεις ή τα προβλήματα δυσκολεύουν επιλέγουν να χρησιμοποιούν 

κατευθείαν τον αλγόριθμο χωρίς την πρόσθετη δημιουργία κάποιας αναπαράστασης. 

Θεωρούν πως αν τις εφαρμόσουν, για παράδειγμα σε διαιρέσεις ετερώνυμων 

κλασμάτων, θα χάσουν την προσοχή των μαθητών. Φάνηκε να μην έχουν ιδιαίτερη 

εμπιστοσύνη στις δυνατότητες των μαθητών τους και πιο συγκεκριμένα στην 

ικανότητά τους να επεκτείνουν τη γνώση τους και σε πιο απαιτητικά προβλήματα.  
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  4                                          Συμπεράσματα 
 

Η εργασία αυτή ουσιαστικά εστιάζει σε τρία σημεία. Το πρώτο σημείο 

αναφέρεται στο βαθμό κατανόησης της σημασίας της διαίρεσης των κλασμάτων από 

τη σκοπιά τριών εν ενεργεία μαθηματικών. Το δεύτερο σημείο αφορά στη χρήση 

αναπαραστάσεων κατά την επίλυση προβλημάτων σχετικών με τη διαίρεση των 

κλασμάτων. Το τρίτο σημείο εστιάζει στο είδος των παραδειγμάτων, προβλημάτων και 

ασκήσεων που χρησιμοποιούν οι εκπαιδευτικοί κατά τη διδασκαλία της διαίρεσης των 

κλασμάτων και στον τρόπο χρήσης των σχολικών εγχειριδίων. Και τα τρία αυτά σημεία 

τα εξετάζουμε σε σχέση με μία επιμορφωτική παρέμβαση, που πραγματοποιήθηκε 

κατά τη διάρκεια της έρευνας, και στόχο είχε την ευαισθητοποίηση των καθηγητών, 

γύρω από την υπό μελέτη έννοια, και την παροχή κάποιου είδους ενημέρωσης και 

βελτίωσης των πρακτικών και του επιπέδου των διδασκόντων. Στόχος της ενότητας 

αυτής είναι να γίνει η σύνδεση των αποτελεσμάτων που προκύπτουν από την έρευνα 

με την υπάρχουσα βιβλιογραφία, απαντώντας στα ερευνητικά ερωτήματα που θέσαμε 

και μελετώντας το βαθμό αλλαγής των πρακτικών και των αντιλήψεων των 

διδασκόντων μετά την  επιμορφωτική παρέμβαση.  

Το πρώτο ερευνητικό ερώτημα εξετάζει το βαθμό κατανόησης της σημασίας της 

διαίρεσης των κλασμάτων από τους καθηγητές Μαθηματικών, πριν και μετά τη 

διεξαγωγή της επιμορφωτικής παρέμβασης.  

Από την ανάλυση των πρώτων συνεντεύξεων, που πραγματοποιήθηκαν πριν 

την επιμορφωτική παρέμβαση, οδηγούμαστε στο συμπέρασμα ότι δεν υπάρχει 

δυσκολία κατά την επίλυση προβλημάτων. Το πόρισμα αυτό φαίνεται να συμπίπτει σε 

μεγάλο βαθμό με την έρευνα των Lo and Luo (2012), όπου τονίζεται η μεγάλη 

ευκαμψία, των εκπαιδευτικών από την Ταϊβάν, σε διαδικασίες αποπλαισιοποίησης 

προβλημάτων. Ως προς το είδος των στρατηγικών διαπιστώνεται πως, στη δική μας 

έρευνα, δόθηκε έμφαση στη μέθοδο της  “αναλογίας” και της “αναγωγής στη μονάδα”. 

Σε πολύ μικρό και μηδενικό αντίστοιχα ποσοστό εμφανίζονται οι μέθοδοι “μέρος-

όλου” και “διαίρεση μερισμού”. Τα αποτελέσματα έρχονται σε συμφωνία με τα 

πορίσματα των Lo & Luo (2012) όπου, η σειρά προτίμησης των στρατηγικών, 

καθορίζεται ως εξής: 1η) αναγωγή στη μονάδα, 2η)“μέρος-όλου” 3η) αναλογία και 4η) 

διαίρεση μερισμού. Το σημείο στο οποίο υστερούν οι Έλληνες συμμετέχοντες είναι η 
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εναλλαγή μεταξύ αλγεβρικής και αριθμητικής αιτιολόγησης. Συνήθως, ακολουθούν 

ένα γραμμικό μοντέλο επίλυσης, και δύσκολα αποκλίνουν από τη μέθοδο που επέλεξαν 

αρχικά. Αξίζει όμως να σημειωθεί ότι και στις δύο έρευνες παρά το γεγονός ότι τα 

προβλήματα αφορούσαν διαιρέσεις κλασμάτων, πολύ μικρό δείγμα συμμετεχόντων 

καταφεύγει κατευθείαν στην πράξη της διαίρεσης.  

Παρά όμως το υψηλό ποσοστό επιτυχίας επίλυσης προβλημάτων σχετικών με 

τη διαίρεση κλασμάτων, μόνο ο ένας στους τρείς εκπαιδευτικούς ήταν σε θέση να 

διατυπώσει ένα δικό του λεκτικό πρόβλημα. Η ικανότητά τους δηλαδή να 

πλαισιοποιήσουν ένα πρόβλημα χρησιμοποιώντας κατάλληλα τη μαθηματική γλώσσα, 

είναι πολύ χαμηλότερη από την ικανότητά τους να αποπλαισιοποιήσουν ένα 

μαθηματικό πρόβλημα. Μάλιστα, ο βαθμός κατανόησης της σημασίας της διαίρεσης, 

με διαιρέτη κάποιο κλάσμα, είναι πολύ χαμηλός. Οι παραπάνω απόψεις συμφωνούν με 

τα αποτελέσματα διεθνών ερευνών, στις οποίες καταγράφεται ότι μεγάλος αριθμός εν 

ενεργεία και υποψήφιων εκπαιδευτικών δεν μπορεί να εξηγήσει γιατί ο αλγόριθμος 

“αντιστρέφω-πολλαπλασιάζω”, δουλεύει (Borko, Eisenhart et al., 1992, Li & Kulm, 

2008). Επιπλέον, μέσα από την ανασκόπηση παλαιότερων (Simon, 1993) αλλά και πιο 

πρόσφατων ερευνών (Lo & Luo, 2012), προκύπτει ότι ένα μεγάλο ποσοστό υποψήφιων 

δασκάλων, παρουσιάζει αδυναμία στο να συνθέσει ένα δικό του λεκτικό πρόβλημα και 

μία δική του εικονική αναπαράσταση. 

Όπως έχει ήδη αναφερθεί για τη βελτίωση της ποιότητας της γνώσης των 

διδασκόντων δόθηκαν κάποιες κατευθύνσεις διδακτικές αναφορικά με τη διαίρεση των 

κλασμάτων. Η επιμόρφωση είχε χαρακτήρα “διορθωτικό” και “προσθετικό”. Έτσι, 

αναλύοντας τις συνεντεύξεις μετά την παρέμβαση, παρατηρείται μία σημαντική 

αλλαγή και καλυτέρευση των γνώσεων, των αντιλήψεων και των πρακτικών των 

συμμετεχόντων. Όλοι οι εκπαιδευτικοί ξεπερνάνε τις δυσκολίες τους σχετικά με την 

πλαισιοποίηση προβλημάτων και εμπλουτίζουν κατά πολύ τις στρατηγικές στην 

επίλυση προβλημάτων. Κινούνται ευέλικτα μεταξύ εννοιολογικής και διαδικαστικής 

αιτιολόγησης και είναι σε θέση να διατυπώνουν λεκτικά προβλήματα σε διάφορα 

πλαίσια, δίνοντας έμφαση πρώτα στο μοντέλο της διαίρεσης μέτρησης και έπειτα στη 

διαίρεση μερισμού. Τα συγκεκριμένα ερευνητικά πορίσματα αντανακλούν, τόσο τις 

απόψεις των Petit et al. (2010), οι οποίοι προτείνουν την ενασχόληση μαθητών και 

καθηγητών με προβλήματα που περιλαμβάνουν, διαιρέσεις μέτρησης και μερισμού, 

όσο και την φιλοσοφία των κινέζικων σχολικών εγχειριδίων, σύμφωνα με την οποία, 
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ένα πρόβλημα έχει πολλαπλές λύσεις (“one problem multible solution OPMS”) ή 

μπορεί να παραλλαχθεί με διάφορους τρόπους για να λυθεί (“one problem multible 

changes OPMC”), ώστε να επιτευχθεί η βαθύτερη κατανόηση κάποιας έννοιας.  

Το δεύτερο ερευνητικό ερώτημα εξετάζει τα είδη των αναπαραστάσεων που 

χρησιμοποιούν οι εκπαιδευτικοί κατά τη διαδικασία επίλυσης προβλημάτων, σχετικών με 

τη διαίρεση κλασμάτων, πριν και μετά την επιμορφωτική παρέμβαση. 

Στην διάρκεια της πρώτης συνέντευξης διακρίνεται ένα φτωχό ρεπερτόριο 

αναπαραστάσεων κατά την επίλυση των προβλημάτων. Κυρίως συναντάμε δύο ειδών 

αναπαραστάσεις, τις συμβολικές και τις λεκτικές και πολύ μικρό ποσοστό εμφάνισης 

έχει το μοντέλο της αριθμογραμμής. Αυτό ίσως σημαίνει πως οι εκπαιδευτικοί 

επηρεάζονται αρκετά από τη μορφή του εκπαιδευτικού υλικού της Α΄ Γυμνασίου, όπου 

κυριαρχεί η συμβολική αναπαράσταση, δίνοντας περισσότερο βάρος σε 

απομνημόνευση διαδικασιών, μεθόδων και εκτέλεση πράξεων. Η τοποθέτηση αυτή 

των διδασκόντων, έρχεται σε αντίθεση με τα αποτελέσματα των ερευνών που 

πραγματοποιήθηκαν σε Ασιατικές χώρες, όπου οι εκπαιδευτικοί έχουν μία άνεση στο 

χειρισμό τόσο διακριτών, όσο και συνεχών μοντέλων αναπαράστασης (Huang, Ozel, 

Li, & Osborne, 2014; Lo & Luo, 2012; Sun, 2011).  

Αξιόλογες όμως μεταβολές παρατηρούνται στις δεύτερες συνεντεύξεις των 

καθηγητών όπου καταβάλλεται μεγάλη προσπάθεια για εμπλουτισμό των λύσεων, με 

διάφορα είδη αναπαραστάσεων. Πιο συγκεκριμένα, χρησιμοποιούνται οι συμβολικές, 

αριθμητικές και λεκτικές εξηγήσεις στο πρώτο στάδιο επίλυσης των προβλημάτων και 

ακολουθεί η δημιουργία μοντέλων αριθμογραμμής, ορθογώνιων λωρίδων καθώς και 

αλγεβρικών εξηγήσεων (π.χ. χρήση του τύπου της ταχύτητας) στο δεύτερο ερώτημα 

των προβλημάτων. Μάλιστα κατά την μοντελοποίηση των δικών τους λεκτικών 

προβλημάτων έδωσαν έμφαση σε συνεχή μοντέλα μήκους ή μέτρησης εστιάζοντας στη 

διαίρεση μέτρησης. Τα παραπάνω συμπεράσματα έρχονται σε συμφωνία με τις έρευνες 

που αναφέρθηκαν προηγουμένως (Huang, Ozel, Li, & Osborne, 2014; Lo & Luo, 2012; 

Sun, 2011), όπου διαπιστώνεται η ιεραρχική χρήση μοντέλων από φυσικά σε εικονικά 

και έπειτα από συμβολικά σε προφορικά. Τα φυσικά και εικονικά μοντέλα βοήθησαν 

στην ανάπτυξη του κανόνα της διαίρεσης και τα συμβολικά/αριθμητικά στην εφαρμογή 

του. 
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Το τρίτο ερευνητικό ερώτημα εξετάζει το είδος των παραδειγμάτων, των 

προβλημάτων και των ασκήσεων που επιλέγουν οι εκπαιδευτικοί για την εισαγωγή, την 

ανάπτυξη και τελικά την εμπέδωση της διαίρεσης των κλασμάτων και τον τρόπο χρήσης 

των σχολικών εγχειριδίων, πριν και μετά την επιμορφωτική παρέμβαση. 

Για να έχουμε μία εικόνα του συγκεκριμένου ερευνητικού ερωτήματος πριν την 

επιμορφωτική παρέμβαση, αναλύσαμε τις απαντήσεις των εκπαιδευτικών στις ανοικτές 

ερωτήσεις του ερωτηματολογίου. Έτσι, διαπιστώσαμε πως κατά την εισαγωγή της υπό 

μελέτη έννοιας, η πλειονότητα των διδασκόντων επιμένει στη χρήση του διαδικαστικού 

κανόνα και στην υπενθύμιση των βημάτων του αλγόριθμου. Υποστηρίζεται από τους 

ίδιους ότι ο κανόνας είναι ήδη γνωστός στους μαθητές από το Δημοτικό, οπότε δεν 

είναι απαραίτητο να τον ανακαλύψουν και να τον κατασκευάσουν. Βασικός στόχος, 

σύμφωνα με τους ίδιους, είναι να καταστούν οι μαθητές ικανοί να εφαρμόζουν σωστά 

τον αλγόριθμο μέσα σε υπολογιστικές ασκήσεις και προβλήματα. Η συμμόρφωση με 

το Αναλυτικό Πρόγραμμα, το οποίο αποσκοπεί στην εκμάθηση χειρισμού διαδικασιών, 

οδηγούν τους εκπαιδευτικούς στην άποψη ότι οι μαθητές πρέπει να επικεντρωθούν στο 

πώς πρέπει να κάνουν μία πράξη, χωρίς να γνωρίζουν απαραίτητα το γιατί. Τα 

συμπεράσματα αυτά φαίνεται να συγκλίνουν με τη άποψη της Sun (2011), που λέει ότι 

τα δυτικά σχολικά εγχειρίδια εστιάζουν μόνο στην αποστήθιση των βημάτων και 

έρχονται σε αντίθεση με τις διαδικασίες που ακολουθούνται στα ασιατικά σχολικά 

εγχειρίδια όπου καταβάλλεται μεγάλη προσπάθεια για τη σταδιακή ανάπτυξη της 

έννοιας και της σύνδεσής της με τον πολλαπλασιασμό (Huang, Ozel, Li, & Osborne, 

2014; Li, Chen, & An, 2009a; Li, Zhang, & Ma, 2009b).  

Εν συνεχεία, γίνεται εμφανές ότι οι ασκήσεις που χρησιμοποιούνται, από όλους 

τους συμμετέχοντες, για την εμπέδωση και την κατανόηση της διαίρεσης των 

κλασμάτων είναι κυρίως υπολογιστικού τύπου με αριθμητικές παραστάσεις. Κανένας 

από τους συνεντευξιαζόμενους δε χρησιμοποιεί προβλήματα και αυτό οφείλεται σε μια 

ποικιλία παραγόντων, σύμφωνα με τα λεγόμενά τους. Το κύριο επιχείρημα στο οποίο 

η πλειοψηφία των καθηγητών βασίζει αυτή την άποψη είναι η έλλειψη χρόνου. Έπειτα 

αναφέρεται πως το επίπεδο των μαθητών, τους δημιουργεί την ανασφάλεια να μην 

αποτύχουν, χρησιμοποιώντας πιο απαιτητικά προβλήματα. Τέλος, επικαλούνται το 

περιεχόμενο του εκπαιδευτικού υλικού που στερείται  προβλημάτων και 

δραστηριοτήτων στην εν λόγω ενότητα. Τα αποτελέσματα αυτά φαίνεται πως 

αντιδιαστέλλονται με τις διδακτικές πρακτικές των Κινέζων εκπαιδευτικών, στις οποίες 
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ποικιλία προβλημάτων και στοχευμένων αναπαραστάσεων επιλέγεται για την 

εδραίωση και τη βαθύτερη κατανόηση του κανόνα (Huang, Ozel, Li, & Osborne, 2014).  

Ωστόσο, μετά την επιμόρφωση παρατηρούνται αξιοσημείωτες μετατοπίσεις και 

αλλαγές στις πρακτικές των διδασκόντων, πράγμα που φαίνεται μέσα από την ανάλυση 

των διδασκαλιών. Είναι άξιο λόγου ότι έχουν αποδεχθεί τη χρησιμότητα της 

εννοιολογικής εξήγησης, στην ενότητα της διαίρεσης των κλασμάτων, και για αυτό 

προσπαθούν εξίσου να συνδυάσουν και τα δύο είδη γνώσης (εννοιολογικής και 

διαδικαστικής). Όλοι οι εκπαιδευτικοί είναι υποστηρικτές της άποψης ότι η 

εννοιολογική κατανόηση του αλγόριθμου πρέπει να έπεται της διαδικαστικής στην 

τάξη της Α΄ Γυμνασίου, αφού οι μαθητές έχουν ήδη διδαχθεί τον αλγόριθμο από το 

Δημοτικό.  

Πριν γίνει ο σχολιασμός των παραδειγμάτων και των προβλημάτων που 

επιλέχθηκαν στις διδασκαλίες, πρέπει να σημειωθεί ότι τα περισσότερα είναι 

προσχεδιασμένα και ελάχιστα είναι αυθόρμητα. Επίσης, είναι απλά και κατανοητά, 

παρουσιάζοντας μία πιο απλοποιημένη μορφή της ύλης και του θέματος που τους 

απασχολεί. Τέλος, σχετικά με τη διαισθητικότητα των παραδειγμάτων παρατηρείται 

πως χρησιμοποποιείται πληθώρα διαισθητικών προβλημάτων, γεγονός που οδηγεί στην 

εις βάθος κατανόηση της διαίρεσης των κλασμάτων.  

Έτσι, στην αρχή των διδασκαλιών δίνεται έμφαση στη σύνδεση των δύο 

πράξεων και στην εξήγηση της άποψης σχετικά με το ότι η έννοια της διαίρεσης των 

ρητών είναι ακριβώς ίδια με τη διαίρεση των φυσικών αριθμών. Παρατηρείται 

επομένως, ότι από το σύνολο των συμμετεχόντων γίνεται χρήση παραδειγμάτων με 

διαίρεση φυσικών αριθμών ώστε να εξηγηθούν τα δύο είδη διαίρεσης (μερισμού και 

μέτρησης). Επίσης, οι δύο στους τρεις εκπαιδευτικούς διατυπώνουν ένα λεκτικό 

πρόβλημα προκειμένου να δειχθεί ότι η διαίρεση είναι η αντίστροφη πράξη του 

πολλαπλασιασμού. Έπειτα, ακολουθούν από όλους παραδείγματα διαίρεσης ακεραίου 

προς κλάσμα (μοναδιαίου ή όχι) και κλάσματος προς ακέραιο, τα οποία λύνονται με τη 

χρήση αναπαραστάσεων όπως, ορθογώνιων λωρίδων ή μοντέλων μήκους-μέτρησης 

(π.χ. αριθμογραμμής). Να σημειωθεί ότι στις περιπτώσεις διαιρέσεων ακεραίου προς 

κλάσμα, οι μαθητές ήρθαν αντιμέτωποι με προβλήματα που απαιτούσαν ιδιαίτερη 

προσοχή ως προς τη μονάδα αναφοράς και τα κλασματικά μέρη του πηλίκου. Μόνο ο 

δεύτερος όμως εκπαιδευτικός παρουσιάζει παραδείγματα διαίρεσης ετερώνυμων 
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κλασμάτων και μάλιστα με την ίδια συχνότητα που χρησιμοποιεί και άλλα είδη 

διαίρεσης. Η σχεδόν όμοια συχνότητα παραγωγής παραδειγμάτων που αφορούν 

διαίρεση κλάσματος με ακέραιο ή ακεραίου με κλάσμα, όσο και παραδειγμάτων 

διαίρεσης ετερώνυμων κλασμάτων, αποτελεί ένα αξιόλογο εύρημα, που αντανακλά την 

προσπάθεια του εν λόγω μαθηματικού να συμβάλλει στην, όσο το δυνατόν, 

αποτελεσματικότερη κατανόηση των μαθητών του. Οι άλλοι δύο εκπαιδευτικοί 

εξαιτίας του περιορισμένου χρόνου και της μειωμένης εμπιστοσύνης στις δυνατότητες 

των μαθητών τους, δεσμεύονται στη χρήση διαιρέσεων ακεραίου προς κλάσμα και 

κλάσματος προς ακέραιο. Κατά τη διάρκεια πάντως όλων των διδασκαλιών οι μαθητές 

βρίσκουν ποικίλες λύσεις και η πιο “λογική” καταγράφεται στον πίνακα και 

καταλήγουν σε συμπεράσματα και γενικεύσεις με την καθοδήγηση των καθηγητών. Τα 

ευρήματα αυτά λοιπόν, ταυτίζονται με την έρευνα των Huang et al. (2014) κατά την 

οποία, οι εκπαιδευτικοί αρχικά, στηρίχθηκαν στις προηγούμενες γνώσεις των μαθητών 

σχετικά με τη διαίρεση φυσικών αριθμών και τη σύνδεση μεταξύ πολλαπλασιασμού 

και διαίρεσης (Μάθημα 1ο). Έπειτα, ανέπτυξαν τους κανόνες της διαίρεσης συνεκτικά 

και συστηματικά, ακολουθώντας την εξής αλληλουχία: διαίρεση κλάσματος με 

ακέραιο αριθμό (Μάθημα 1ο), διαίρεση ακεραίου με κλάσμα (Μάθημα 2ο) και διαίρεση 

κλάσματος με κλάσμα (Μάθημα 3ο). Τέλος, εφάρμοσαν τους κανόνες σε διάφορα 

πλαίσια, όπως είναι η σύγκριση κλασμάτων και τα λεκτικά προβλήματα (Μάθημα 3ο 

και 4ο). 

Ως προς τον τρόπο χρήσης των σχολικών εγχειριδίων φαίνεται έντονα η 

προσκόλληση των διδασκόντων σε αυτά πριν την επιμορφωτική παρέμβαση. Όπως 

παρουσιάστηκε και προηγουμένως, τόσο οι ασκήσεις όσο και τα παραδείγματα που 

επιλέγονται, συμμορφώνονται στις απαιτήσεις των Αναλυτικών Προγραμμάτων και 

δεν γίνεται καμία απόκλιση από αυτά. Ωστόσο, μετά την επιμορφωτική παρέμβαση, η 

γνώμη των συμμετεχόντων πάνω στο θέμα του κατά πόσο θα βοηθήσουν οι διδακτικές 

πρακτικές που συζητήθηκαν κατά τη διάρκεια της έρευνας, σε κάποια μελλοντική τους 

διδασκαλία, ήταν θετική. Γενικά από τις δηλώσεις των εκπαιδευτικών διαπιστώνεται 

ότι, η απόκλιση από τα σχολικά εγχειρίδια και η χρήση αναπαραστατικών μέσων και 

παραδειγμάτων είναι περισσότερο στοχευμένα στο να προσελκύουν το ενδιαφέρον των 

μαθητών στην αρχή της διδασκαλίας ή κατά την επίλυση κάποιου απλού προβλήματος. 

Σε περιπτώσεις όμως, όπου οι πράξεις ή τα προβλήματα δυσκολεύουν επιλέγουν να 

χρησιμοποιούν κατευθείαν τον αλγόριθμο χωρίς την πρόσθετη δημιουργία κάποιας 
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αναπαράστασης. Τα ευρήματα αυτά έρχονται, εν μέρη, σε συμφωνία με αυτά των 

Huang et al. (2014), όπου η διδασκαλία, ναι μεν, προσκολλάται στα εγχειρίδια, ωστόσο 

δεν λείπουν και οι διαφοροποίησεις των εκπαιδευτικών σε πολλά σημεία, όπως είναι η 

έμφαση σε διάφορες ενότητες, η συλλογή προβλημάτων, η ανάθεση εργασιών και η 

χρήση απαιτητικών προβλημάτων από άλλες πηγές, πέραν των σχολικών εγχειριδίων.   
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                                 Παράρτημα:  
             

ΑΡΧΙΚΟ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ 

(Φεβρουάριος 2017) 

Η έρευνα αυτή διεξάγεται στα πλαίσια απόκτησης μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών στη 

«Διδακτική των Μαθηματικών» του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας. Βρίσκομαι 

στο στάδιο της διπλωματικής μου εργασίας με θέμα «Η χρήση των σχολικών 

εγχειριδίων από καθηγητές Μαθηματικών της Α΄ Γυμνασίου στην περίπτωση της 

διαίρεσης των κλασμάτων». Ο επιβλέπων καθηγητής μου είναι ο κύριος Λεμονίδης 

Χαράλαμπος.  

Σκοπός της διπλωματικής εργασίας είναι να διερευνήσει τους τρόπους με τους οποίους 

προσεγγίζεται η έννοια της διαίρεσης των κλασμάτων από καθηγητές Μαθηματικών 

στην Α΄ Γυμνασίου και ποια είναι η χρήση των σχολικών εγχειριδίων και του 

Προγράμματος Σπουδών στην εν λόγω ενότητα.  

Η συμβολή σας στην επιτυχή διεξαγωγή της έρευνας είναι ιδιαίτερα σημαντική. Η 

συνέντευξη είναι ανώνυμη, εμπιστευτική και τα αποτελέσματα θα χρησιμοποιηθούν 

αυστηρά και μόνο στα πλαίσια της ποιοτικής ανάλυσης της έρευνας.  

Σας ευχαριστώ πολύ εκ των προτέρων για τη συμβολή και το χρόνο σας.  

Ντόβα Ειρήνη 

 

1η Ενότητα: Προβλήματα προς απάντηση 

Πρόβλημα 1ο 

i)Τα 
𝟒

𝟓
 μίας κορδέλας έχουν χωριστεί σε 2 κομμάτια. Τι κλάσμα αντιστοιχεί σε κάθε 

κομμάτι της κομμένης κορδέλας; 

ii)Αντίστοιχα, τα 
𝟒

𝟓
 μίας κορδέλας έχουν χωριστεί σε 3 κομμάτια. Τι κλάσμα 

αντιστοιχεί σε κάθε κομμάτι της κομμένης κορδέλας; 

α) Λύστε το κάθε ερώτημα χρησιμοποιώντας μία ή και περισσότερες στρατηγικές και 

εξηγείστε τη σκέψη που ακολουθήσατε. 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………. 
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β) Δώστε κάποια αναπαράσταση (προφορική, γραφική, αριθμητική, αλγεβρική κτλ.) 

που να εξηγεί το παραπάνω πρόβλημα. 

 

Πρόβλημα 2ο  

 ׀      ׀      ׀      ׀      ׀      ׀      ׀      ׀      ׀      ׀      ׀      ׀      ׀      ׀      ׀      ׀      ׀      ׀      ׀      ׀      ׀      ׀      ׀      

   0      x                
6

5
 

 

α) Ποια τιμή αντιστοιχεί στον αριθμό χ; Επιλέξτε τη σωστή απάντηση: 

 (i) 
7

12
            (ii) 

3

5
           (iii) 

7

10
           (iv) 

7

15
           (v) Καμία από τις προηγούμενες 

β) Καταγράψτε και εξηγείστε τους τρόπους με τους οποίους το σκεφτήκατε. 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

Πρόβλημα 3ο  

Η Μαίρη περπάτησε 2 χιλιόμετρα στα 
𝟐

𝟑
 της ώρας, ενώ η Κατερίνα 

𝟓

𝟔
 χιλιόμετρα 

στα 
𝟓

𝟏𝟐
 της ώρας. Ποια από τις δύο είναι πιο γρήγορη; 

α) Λύστε το πρόβλημα χρησιμοποιώντας μία ή και περισσότερες στρατηγικές και 

εξηγείστε τη σκέψη που ακολουθήσατε. 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………..... 

β) Δώστε κάποια αναπαράσταση (προφορική, γραφική, αριθμητική, αλγεβρική κτλ.) 

που να εξηγεί το παραπάνω πρόβλημα. 
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Πρόβλημα 4ο 

Ο Γιώργος κάνοντας την γυμναστική του, διένυσε 𝟏
𝟏

𝟐
 χιλιόμετρα. Αυτή η 

απόσταση αποτελεί τα 
𝟑

𝟖
 του εβδομαδιαίου του στόχου. Πόσα χιλιόμετρα σχεδιάζει 

να διανύσει μέσα στην εβδομάδα;  

α) Λύστε το πρόβλημα χρησιμοποιώντας μία ή και περισσότερες στρατηγικές. 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………......... 

γ) Δώστε κάποια αναπαράσταση (προφορική, γραφική, αριθμητική, αλγεβρική κτλ.) 

που να εξηγεί το παραπάνω πρόβλημα. 

Πρόβλημα 5ο 

Διατυπώστε ένα δικό σας πρόβλημα το οποίο να λύνεται χρησιμοποιώντας την 

πράξη “𝟖
𝟐

𝟑
÷

𝟏

𝟒
=?”. Μοντελοποιείστε το εν λόγω πρόβλημα και λύστε το με 

κάποιο σχέδιο-ζωγραφιά. 

 

2η Ενότητα  Ανοιχτές ερωτήσεις 

1) Περιγράψτε μας τον τρόπο με τον οποίο εισάγετε την έννοια της διαίρεσης των 

κλασμάτων. 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………. 
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2) Δώστε κάποια δικά σας παραδείγματα, ασκήσεις ή προβλήματα που 

χρησιμοποιείτε συνήθως κατά τη διάρκεια της διδασκαλίας είτε μέσα από το 

σχολικό εγχειρίδιο είτε από οποιαδήποτε άλλη πηγή. 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

3) Χρησιμοποιείτε κάποιες αναπαραστάσεις κατά τη διδασκαλία της διαίρεσης 

κλασμάτων και αν ναι ποιες; 

 

4) Γενικά σας καλύπτουν τα σχολικά εγχειρίδια και το Πρόγραμμα Σπουδών 

αναφορικά με την έννοια της διαίρεσης των κλασμάτων; Αν όχι τι αλλαγές θα 

θέλατε να πραγματοποιηθούν;  

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………. 

 

3η Ενότητα: Δημογραφικά Στοιχεία 

Α) Φύλο: 

…………..……………………………………………………………………………… 

Β) Ηλικία: 

………………………………………………………………………………………….. 

Γ) Επίπεδο εκπαίδευσης: 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………............. 

Δ) Πόσα χρόνια είσαστε εν ενεργεία εκπαιδευτικοί; 

………………………………………………………....……………………………….. 

………………………………………………………………………………………… 
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E) Πόσα χρόνια έχετε αναλάβει τη διδασκαλία των Μαθηματικών της Α΄ 

Γυμνασίου; 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………. 

 

 

 

ΤΕΛΙΚΟ   ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ (Μαΐος-

Ιούνιος 2017) 

 

Προβλήματα προς απάντηση 

Πρόβλημα 1ο 

i)Τα 
𝟒

𝟓
 μίας κορδέλας έχουν χωριστεί σε 2 κομμάτια. Τι κλάσμα αντιστοιχεί σε κάθε 

κομμάτι της κομμένης κορδέλας; 

ii)Αντίστοιχα, τα 
𝟒

𝟓
 μίας κορδέλας έχουν χωριστεί σε 3 κομμάτια. Τι κλάσμα 

αντιστοιχεί σε κάθε κομμάτι της κομμένης κορδέλας; 

α) Λύστε το κάθε ερώτημα χρησιμοποιώντας μία ή και περισσότερες στρατηγικές και 

εξηγείστε τη σκέψη που ακολουθήσατε. 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………. 

β) Δώστε κάποια αναπαράσταση (προφορική, γραφική, αριθμητική, αλγεβρική κτλ.) 

που να εξηγεί το παραπάνω πρόβλημα. 

 

 

 

Πρόβλημα 2ο  

Η Μαίρη περπάτησε 2 χιλιόμετρα στα 
𝟐

𝟑
 της ώρας, ενώ η Κατερίνα 

𝟓

𝟔
 χιλιόμετρα 

στα 
𝟓

𝟏𝟐
 της ώρας. Ποια από τις δύο είναι πιο γρήγορη; 
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α) Λύστε το πρόβλημα χρησιμοποιώντας μία ή και περισσότερες στρατηγικές και 

εξηγείστε τη σκέψη που ακολουθήσατε. 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………..... 

β) Δώστε κάποια αναπαράσταση (προφορική, γραφική, αριθμητική, αλγεβρική κτλ.) 

που να εξηγεί το παραπάνω πρόβλημα. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πρόβλημα 3ο 

Ο Γιώργος κάνοντας την γυμναστική του, διένυσε 𝟏
𝟏

𝟐
 χιλιόμετρα. Αυτή η 

απόσταση αποτελεί τα 
𝟑

𝟖
 του εβδομαδιαίου του στόχου. Πόσα χιλιόμετρα σχεδιάζει 

να διανύσει μέσα στην εβδομάδα;  

α) Λύστε το πρόβλημα χρησιμοποιώντας μία ή και περισσότερες στρατηγικές. 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………......... 
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γ) Δώστε κάποια αναπαράσταση (προφορική, γραφική, αριθμητική, αλγεβρική κτλ.) 

που να εξηγεί το παραπάνω πρόβλημα. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πρόβλημα 4ο 

Διατυπώστε ένα ή και περισσότερα δικά σας προβλήματα τα οποία να λύνονται 

χρησιμοποιώντας την πράξη “𝟓 ÷
𝟓

𝟑
”. Μοντελοποιείστε τα προβλήματα που 

βρήκατε και λύστε τα με κάποιο σχέδιο-ζωγραφιά (αν είναι εφικτό). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πρόβλημα 5ο  

Διατυπώστε ένα ή και περισσότερα προβλήματα τα οποία να λύνονται 

χρησιμοποιώντας την πράξη “𝟒
𝟏

𝟐
÷

𝟏

𝟑
”. Μοντελοποιείστε τα προβλήματα που 

βρήκατε και λύστε τα με κάποιο σχέδιο-ζωγραφιά (αν είναι εφικτό).  
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