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Περίληψη 

 

Έρευνες υποστηρίζουν ότι οι υποψήφιοι εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης 

δεν έχουν αναπτύξει την έννοια της αίσθησης του αριθμού, καθώς χρησιμοποιούν 

συχνότερα στρατηγικές που βασίζονται στους κανόνες παρά στην αίσθηση του 

αριθμού όταν καλούνται να απαντήσουν σε ερωτήματα εκτίμησης και νοερών 

υπολογισμών σε ρητούς αριθμούς. Εστιάζοντας στους ρητούς αριθμούς και πιο 

συγκεκριμένα στα κλάσματα, παρατηρείται ότι οι στρατηγικές που χρησιμοποιούν σε 

συγκρίσεις κλασμάτων, βασίζονται στους κανόνες, που δηλώνει έλλειψη 

εννοιολογικής κατανόησης των κλασμάτων, η ανάπτυξη της οποίας θεωρείται 

αναγκαία και απαραίτητη για τους υποψήφιους εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας 

Εκπαίδευσης που θα κληθούν  να διδάξουν τους μαθητές τους μελλοντικά.  

 Ένας τρόπος για να επιτευχθεί αυτό είναι η χρήση της αναπαράστασης της 

αριθμογραμμής, η οποία θεωρείται ιδανικό εργαλείο για τη βαθύτερη κατανόηση των 

κλασματικών εννοιών. Η αναπαράσταση της νοερής αριθμογραμμής αποτελεί 

θεμέλιο για την επιτυχή επεξεργασία των αριθμών και επομένως, η βελτίωσή της 

μέσα από τις διάφορες εφαρμογές και παρεμβάσεις, οδηγεί στην ανάπτυξη των 

γενικών μαθηματικών ικανοτήτων. Σύμφωνα με την προσέγγιση της ενσώματης 

μάθησης και τα αποτελέσματα ερευνών που υποστηρίζουν ότι η κίνηση ολόκληρου 

του σώματος οδηγεί σε ισχυρότερη βελτίωση της αναπαράστασης της νοερής 

αριθμογραμμής, υποθέτουμε ότι το ίδιο θα συμβεί και στην περίπτωση των 

κλασματικών εννοιών, με αποτέλεσμα την ανάπτυξη εννοιολογικών στρατηγικών για 

τη σύγκριση κλασμάτων.  

Στην παρούσα έρευνα, σχεδιάστηκε και εφαρμόστηκε μια παρέμβαση με 

στόχο τη βελτίωση της αναπαράστασης της νοερής αριθμογραμμής για τα κλάσματα, 

αξιοποιώντας και συγκρίνοντας την προσέγγιση της ενσώματης μάθησης σε δύο 

διαφορετικά περιβάλλοντα. Στην έρευνα συμμετείχαν 60 υποψήφιοι εκπαιδευτικοί 

Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης που μοιράστηκαν εξίσου στην πειραματική ομάδα και 

στην ομάδα ελέγχου. Και στις δύο συνθήκες, οι συμμετέχοντες ολοκλήρωσαν 

δραστηριότητες εκτίμησης της θέσης κλασμάτων στην αριθμογραμμή, καθώς και 

σύγκρισης κλασματικών μεγεθών, με τη διαφορά ότι στην πειραματική συνθήκη, η 

ενσώματη μάθηση εφαρμόστηκε μέσα σε ένα περιβάλλον μεικτής πραγματικότητας 
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που δημιουργήθηκε με τη βοήθεια της τεχνολογίας, ενώ στη συνθήκη ελέγχου, μέσα 

σε ένα περιβάλλον συμβατικής πραγματικότητας, χρησιμοποιώντας χειραπτικά 

εργαλεία.   

Τα αποτελέσματα ήταν εξίσου θετικά και για τις δύο συνθήκες και δεν 

παρατηρήθηκαν σημαντικές διαφορές μεταξύ τους, καθώς οι συμμετέχοντες και των 

δύο ομάδων βελτίωσαν τις επιδόσεις τους στην εκτίμηση της θέσης κλασμάτων στην 

αριθμογραμμή, στις συγκρίσεις κλασμάτων, χρησιμοποιώντας συχνότερα 

στρατηγικές που βασίζονται στην αίσθηση του αριθμού παρά στους κανόνες, καθώς 

και στην τοποθέτηση των αριθμών 1 και 2 επάνω στην αριθμογραμμή όταν τους 

δίνεται μια συγκεκριμένη απόσταση. Σε ό, τι αφορά τις στάσεις των συμμετεχόντων 

απέναντι στη μαθησιακή αυτή εμπειρία, τα αποτελέσματα ήταν επίσης εξίσου θετικά 

και για τις δύο ομάδες. Ωστόσο, θα μπορούσαμε να πούμε ότι στην πειραματική 

συνθήκη ήταν πιο έντονος ο ενθουσιασμός και τα κίνητρα των συμμετεχόντων, που 

οφείλεται στη χρήση της τεχνολογίας, καθώς και η σύνδεση των κινήσεων του 

σώματος και του χώρου με τους αριθμούς. Τα αποτελέσματα επιβεβαιώνουν την 

υπόθεση ότι η χρήση και η κίνηση ολόκληρου του σώματος οδηγεί σε ισχυρή 

βελτίωση της αναπαράστασης της νοερής αριθμογραμμής, με αποτέλεσμα τη 

βελτίωση γενικότερων αριθμητικών ικανοτήτων και ότι η χρήση της τεχνολογίας δεν 

αποτελεί πανάκεια για τη διδασκαλία, αλλά μπορούμε, με έναν πιο συμβατικό τρόπο, 

να οδηγηθούμε σε εξίσου σημαντικά μαθησιακά αποτελέσματα χρησιμοποιώντας 

χειραπτικά υλικά.   

Λέξεις κλειδιά: νοερή αριθμογραμμή, εκτίμηση στην αριθμογραμμή, σύγκριση 

κλασμάτων, ενσώματη μάθηση, περιβάλλον μεικτής πραγματικότητας, περιβάλλον 

συμβατικής πραγματικότητας.  
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1. Θεωρητικό πλαίσιο 

 

1.1. Αίσθηση του αριθμού  

 

Ο αριθμός αποτελεί μια θεμελιώδη παράμετρο με την οποία μπορούμε να 

κατανοήσουμε και να δώσουμε νόημα στον κόσμο που μας περιβάλλει. Δεν πρόκειται 

μόνο για το γεγονός ότι μπορούμε να αντιληφθούμε γρήγορα και με ακρίβεια το 

πλήθος μιας μικρής συλλογής αντικειμένων, αλλά και ότι όλες οι γλώσσες έχουν 

αριθμητικές λέξεις, ότι όλοι μας έχουμε μάθει, περισσότερο ή λιγότερο αυθόρμητα, 

να υπολογίζουμε με τα δάχτυλά μας και οι περισσότεροι από εμάς έχουν μια ισχυρή 

αριθμητική διαίσθηση, που μας επιτρέπει να αποφασίσουμε γρήγορα ότι το 9 είναι 

μεγαλύτερο από το 5, ότι το 3 βρίσκεται ανάμεσα στο 2 και το 4 ή ότι 12+15 δε 

μπορεί να ισούται με 96, χωρίς ιδιαίτερη ενδοσκόπηση ως προς τις μαθηματικές 

διαδικασίες που απαιτούνται για την εκτέλεση των υπολογισμών αυτών. Αυτές οι 

θεμελιώδεις και στοιχειώδεις ικανότητες σχετικά με τους αριθμούς, αναφέρονται ως 

«αίσθηση του αριθμού» (Dehaene, 2001). Η απόκτηση της αίσθησης του αριθμού 

είναι μια σταδιακή και εξελικτική διαδικασία, που ξεκινά πριν από την επίσημη 

σχολική εκπαίδευση, όταν τα παιδιά επεξεργάζονται τους αριθμούς και προσπαθούν 

να τους δώσουν νόημα (McIntosh, Reys, & Reys, 1992).  

1.1.1.  Ορισμός και συστατικά της αίσθησης του αριθμού 

Είναι δύσκολο να δοθεί ένας ορισμός για την αίσθηση του αριθμού. Αρκετοί 

ερευνητές έχουν προσδιορίσει διάφορους συνδυασμούς, που περιλαμβάνουν την 

εννοιολογική κατανόηση του αριθμού και ειδικές αριθμητικές δεξιότητες, ως 

συστατικά της αίσθησης του αριθμού (Berch, 2005). Πιο συγκεκριμένα, ο Berch 

(2005), λαμβάνοντας υπόψη τη σχετική βιβλιογραφία στους τομείς της μαθηματικής 

γνώσης, της γνωστικής ανάπτυξης και της μαθηματικής εκπαίδευσης, αναφέρει ότι, 

το να κατέχει κανείς την αίσθηση του αριθμού, του επιτρέπει να επιτύχει τα πάντα, 

από την κατανόηση της έννοιας των αριθμών μέχρι την ανάπτυξη στρατηγικών για 

την επίλυση σύνθετων μαθηματικών προβλημάτων, από την πραγματοποίηση απλών 

συγκρίσεων μεταξύ των μεγεθών μέχρι την επινόηση διαδικασιών για τη διεξαγωγή 

των αριθμητικών πράξεων και από την αναγνώριση αριθμητικών λαθών μέχρι τη 
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χρήση ποσοτικών μεθόδων για την επικοινωνία, επεξεργασία και ερμηνεία των 

πληροφοριών.  

Σύμφωνα με τους McIntosh et al. (1992), η αίσθηση του αριθμού αναφέρεται 

στη γενική κατανόηση ενός ατόμου για τους αριθμούς και τις πράξεις, μαζί με την 

ικανότητα και την τάση να χρησιμοποιεί αυτήν την κατανόηση με ευέλικτους 

τρόπους, ώστε να κάνει μαθηματικές κρίσεις και να αναπτύξει χρήσιμες στρατηγικές 

για τον χειρισμό των αριθμών και των πράξεων. Οδηγεί στην αντιμετώπιση των 

αριθμών ως ουσιαστικών οντοτήτων και στην προσδοκία ότι οι μαθηματικοί 

χειρισμοί και τα αποτελέσματα θα πρέπει να έχουν νόημα (Reys et al., 1999). Η 

αίσθηση του αριθμού, αφορά την κατανόηση της έννοιας των αριθμών και την 

ανάπτυξη πολλαπλών σχέσεων μεταξύ αυτών, την αναγνώριση του σχετικού του 

μεγέθους τους, καθώς και τη γνώση του σχετικού αποτελέσματος από την 

επεξεργασία των αριθμών (NCTM, 1989).  

Ένας όρος που περιγράφει την αίσθηση του αριθμού και τους στόχους που η 

διδασκαλία και μάθηση των Μαθηματικών θα πρέπει να επιτύχει, είναι ο όρος 

«Mathematical Proficiency-Μαθηματική Επάρκεια» και περιλαμβάνει την 

εννοιολογική κατανόηση (κατανόηση των μαθηματικών εννοιών, πράξεων και 

σχέσεων), διαδικαστική ευχέρεια (ικανότητα στην εκτέλεση των διαδικασιών με 

ευελιξία, ακρίβεια και αποτελεσματικότητα), στρατηγική ικανότητα (ικανότητα στη 

διατύπωση, αναπαράσταση και επίλυση μαθηματικών προβλημάτων), 

προσαρμοστικό συλλογισμό (ικανότητα για λογική σκέψη αναφορικά με τις σχέσεις 

μεταξύ των εννοιών και των καταστάσεων, για αναστοχασμό, επεξήγηση και 

αιτιολόγηση) και παραγωγική διάθεση (η τάση να αντιμετωπίζονται τα Μαθηματικά 

ως λογικά, χρήσιμα και αξιόλογα σε συνδυασμό με την εργατικότητα και 

αποτελεσματικότητα του ατόμου) (Kilpatrick, Swafford, & Findell, 2001).  

Οι Reys et al. (1999), αναγνωρίζουν έξι συστατικά της αίσθησης του αριθμού, 

τα οποία είναι: 

1. Κατανόηση της έννοιας και του μεγέθους των αριθμών. 

2. Κατανόηση και χρήση ισοδύναμων αναπαραστάσεων των αριθμών. 

3. Κατανόηση της σημασίας και του αποτελέσματος των πράξεων. 

4. Κατανόηση και χρήση ισοδύναμων εκφράσεων. 
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5. Ευέλικτες στρατηγικές υπολογισμού και μέτρησης για νοερούς υπολογισμούς, 

γραπτούς υπολογισμούς και υπολογισμούς με κομπιουτεράκι.    

6. Χρήση σημείων αναφοράς για μετρήσεις.   

Συνοψίζοντας, η αίσθηση του αριθμού είναι ένας όρος που χρησιμοποιείται 

ευρέως στη μαθηματική εκπαίδευση και η απόκτησή της θεωρείται απαραίτητη, ώστε 

να υπάρχει αποτελεσματική και με νόημα διδασκαλία και μάθηση των Μαθηματικών. 

Ωστόσο, παρά το γεγονός ότι η αίσθηση του αριθμού αναπτύσσεται σταδιακά από 

πολύ μικρή ηλικία, δεν εξασφαλίζει απαραίτητα ότι μεγαλώνοντας θα συνεχίσει 

κάποιος να αναπτύσσει και να χρησιμοποιεί τα συστατικά της έννοιας του αριθμού 

και αυτό οφείλεται στην έμφαση που αποδίδεται στους τυπικούς αλγορίθμους 

(McIntosh et al., 1992). Η έμφαση αυτή, αποτρέπει τη χρήση άτυπων μεθόδων και 

αποτελεσματικών στρατηγικών, εμποδίζοντας την ανάπτυξη της αίσθησης του 

αριθμού, της σκέψης και της αιτιολόγησης (Yang, 2005).  

1.2.  Εκτίμηση 

 

Η εκτίμηση αποτελεί σημαντικό μέρος της μαθηματικής γνώσης, είναι μια διαδικασία 

που συναντάται πολύ συχνά στην καθημερινή ζωή τόσο των παιδιών, όσο και των 

ενηλίκων και τους βοηθά να απαντήσουν σε διάφορα ερωτήματα της 

καθημερινότητας, με γρήγορους υπολογισμούς ή κρίσεις αριθμητικών μεγεθών, χωρίς 

τη χρήση βοηθητικών μέσων (Lemonidis, 2016 · Siegler & Booth, 2005). Τέτοια 

ερωτήματα, τα οποία δεν απαιτούν ακρίβεια στην απάντησή τους, είναι, για 

παράδειγμα: Πόσα περίπου άτομα υπάρχουν στην αίθουσα του κινηματογράφου; 

Πόση ώρα χρειάζεσαι για να τελειώσεις τις ασκήσεις σου; Φτάνουν τα χρήματά μου 

για να ψωνίσω αυτά που χρειάζομαι; Θα είμαι στη δουλειά στην ώρα μου; Η 

εκτίμηση χρησιμοποιείται για να απαντήσει σε τέτοια ερωτήματα, επειδή είναι 

επαρκής για διάφορους λόγους και επειδή οι άνθρωποι συχνά δεν έχουν τη γνώση, 

τον χρόνο, τα μέσα ή τα κίνητρα για να υπολογίσουν ακριβείς τιμές (Booth & Siegler, 

2006). Εκτός από τη χρησιμότητά της στην καθημερινότητα, η εκτίμηση συμβάλλει 

στην ανάπτυξη της γενικής αίσθησης του αριθμού (Bana & Dolma, 2004 · Kilpatrick 

et al., 2001 · Lemonidis, 2016 · McIntosh et al., 1992 · Reys et al., 1999), τόσο των 

παιδιών, όσο και των ενηλίκων.  
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1.2.1.  Ορισμός της εκτίμησης 

Η εκτίμηση αναγνωρίζεται ως μια βασική και ιδιαίτερα χρήσιμη δεξιότητα στα 

Μαθηματικά. Ωστόσο, στις σχολικές τάξεις, δίνεται μεγαλύτερη προσοχή στους 

ακριβείς υπολογισμούς συγκριτικά με την εκτίμηση. Η εκτίμηση είναι μια 

διαδικασία, παρά γνώση περιεχομένου, με εφαρμογή σε διάφορες πτυχές (Bana & 

Dolma, 2004) και γενικότερα, ορίζεται ως η προσέγγιση ενός μεγέθους, ποσού ή 

αριθμού, που είναι αρκετά ακριβής για έναν συγκεκριμένο σκοπό (Smart, 1982). Η 

χρήση της εκτίμησης ταιριάζει με τα ιδεώδη των Μαθηματικών, δηλαδή σαφήνεια 

στον τρόπο της σκέψης και του λόγου, ευχέρεια στη λύση προβλημάτων και συνέπεια 

στην εφαρμογή των διαδικασιών (Usiskin, 1986, όπ. αναφ. Bana & Dolma, 2004).  

Αξίζει να σημειώσουμε, ότι ο όρος «προσέγγιση», που συχνά συναντάται, 

είναι διαφορετικός από αυτόν της «εκτίμησης». Ωστόσο, πολλές φορές οι δύο όροι δε 

διαχωρίζονται, αλλά ταυτίζονται ή χρησιμοποιούνται ο ένας στη θέση του άλλου. Η 

διαφορά τους βρίσκεται στο γεγονός ότι, η προσέγγιση εμφανίζεται όταν είναι 

δύσκολο να αποκτηθεί μια ακριβής μορφή ή ένας ακριβής αριθμός και προσπαθεί να 

πλησιάσει την τιμή ενός στόχου, με όσο το δυνατόν μεγαλύτερη ακρίβεια (ο αριθμός 

π προσεγγίζεται με τον αριθμό 3,1416, ο αριθμός    προσεγγίζεται με τον αριθμό 

1,4142), ενώ η εκτίμηση αφορά την πρόβλεψη μιας τιμής και προηγείται της 

προσέγγισης, καθώς μετά από την εκτίμηση βρίσκεται μια προσεγγιστική τιμή 

(Lemonidis, 2016). 

Οι Siegler & Booth (2005), ορίζουν την εκτίμηση ως μια διαδικασία 

μετάφρασης μεταξύ εναλλακτικών ποσοτικών αναπαραστάσεων, από τις οποίες μία 

τουλάχιστον είναι μη ακριβής. Οι ποσοτικές αυτές αναπαραστάσεις μπορεί να είναι 

αριθμητικές ή μη-αριθμητικές και συνεπώς, οι εκτιμήσεις ομαδοποιούνται σε 

αριθμητικές εκτιμήσεις και μη-αριθμητικές εκτιμήσεις. Οι αριθμητικές εκτιμήσεις 

είναι αυτές, στις οποίες η μία ή και οι δύο πλευρές της μετάφρασης εμπεριέχουν 

αριθμούς. Για παράδειγμα, από την αναπαράσταση «82X37» γίνεται μετάφραση στην 

αναπαράσταση «περίπου 3.000», όπου και οι δύο πλευρές εμπεριέχουν αριθμούς ή 

από την αναπαράσταση «πόσες καραμέλες έχει το κουτί» γίνεται μετάφραση στην 

αναπαράσταση «περίπου 50», όπου μόνο η μία πλευρά της μετάφρασης εμπεριέχει 

αριθμούς. Οι μη-αριθμητικές εκτιμήσεις είναι αυτές, στις οποίες καμία ποσοτική 

αναπαράσταση δεν είναι αριθμητική και περιλαμβάνουν παραδείγματα ψυχοφυσικών 
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πειραμάτων που απαιτούν μετάφραση μεταξύ δύο μη-αριθμητικών ποσοτικών 

αναπαραστάσεων, όπως για παράδειγμα μεταξύ της φωτεινότητας μιας λάμπας και 

της θέσης της στο χώρο.  

 Η εκτίμηση εμφανίζεται σε ποικίλες καταστάσεις της ζωής μας, που έχουν 

πολλές πηγές δυσκολίας και πολλά μοντέλα ανάπτυξης. Για το λόγο αυτό, γίνεται μια 

ταξινόμηση των καταστάσεων εκτίμησης, με βάση τις ειδικές γνώσεις που 

απαιτούνται. Οι δύο τύποι γνώσης για τη διάκριση των καταστάσεων εκτίμησης είναι 

η γνώση περιεχομένων της πραγματικής ζωής και οι αριθμοί (Booth & Siegler, 2006). 

Ορισμένες καταστάσεις εκτίμησης απαιτούν γνώσεις οντοτήτων του πραγματικού 

κόσμου, συμβατικών μονάδων μέτρησης ή και των δύο (π.χ. Πόσα μίλια απέχει το 

Λονδίνο από το Παρίσι;), ενώ σε άλλες καταστάσεις υπάρχει είσοδος και έξοδος μόνο 

αριθμών.  

Η εκτίμηση θεωρείται ένα πολύ βασικό συστατικό της αίσθησης του αριθμού 

(Sowder, 1992, όπ. αναφ. Bana & Dolma, 2004) και απαιτεί κατανόηση, σε αντίθεση 

με τους ακριβείς υπολογισμούς, που μπορούν να εκτελεστούν με βάση τους κανόνες 

και τις μηχανιστικές διαδικασίες, χωρίς να υπάρχει νόημα. Μεγάλη έμφαση δόθηκε, 

επίσης, στη σημασία των νοερών υπολογισμών, που συνδέονται στενά με την 

αίσθηση του αριθμού. Η εκτίμηση απαιτεί νοερό υπολογισμό, σκέψη και να δοθεί 

αίσθηση και νόημα στον υπολογισμό αυτό (Bana & Dolma, 2004). Είναι μια 

διαδικασία που δεν μπορεί να βασιστεί σε κανόνες και δεν είναι μηχανιστική. Οι 

νοεροί υπολογισμοί θεωρούνται μικρόκοσμος της αίσθησης του αριθμού και έχουν 

χαρακτηριστεί ως ένα παράθυρο στην ανάπτυξή της (Whitacre, 2015 · Whitacre & 

Nickerson, 2016). Επομένως, οι νοεροί υπολογισμοί και οι εκτιμήσεις είναι ένα 

υποσύνολο της αίσθησης του αριθμού, εμπεριέχονται σε αυτή, καθώς συμβάλλουν 

στο να δοθεί νόημα στους αριθμούς, στις πράξεις και στις μεταξύ τους σχέσεις και 

μάλιστα εξαρτώνται άμεσα από αυτή (Λεμονίδης, 2013).  

1.2.2  Τα είδη της εκτίμησης 

Η ποικιλία των καταστάσεων εκτίμησης που αντιμετωπίζουμε στην καθημερινότητά 

μας, συνιστούν διαφορετικά είδη εκτίμησης, καθένα από τα οποία απαιτεί 

διαφορετικά είδη κατανόησης και διαφορετικό σύνολο ικανοτήτων (Lemonidis, 

2016). Στη βιβλιογραφία, διακρίνονται τέσσερα είδη εκτίμησης. 
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Υπολογιστική εκτίμηση 

Ο πιο κοινός και μελετημένος τύπος εκτίμησης είναι η υπολογιστική εκτίμηση 

προβλήματος. Σύμφωνα με την Sowder (1992, όπ. αναφ. Lemonidis, 2016), η 

υπολογιστική εκτίμηση απαιτεί να εκτιμηθεί το αποτέλεσμα ενός υπολογισμού 

εκτελώντας κάποιον νοερό υπολογισμό με προσεγγίσεις των αρχικών αριθμών. Η 

υπολογιστική εκτίμηση περιλαμβάνει την απάντηση ενός αριθμητικού προβλήματος 

με στόχο την προσέγγιση της σωστής ποσότητας, παρά τον υπολογισμό μιας 

ακριβούς απάντησης και απαιτεί διάφορους τύπους εννοιολογικής κατανόησης, όπως 

για παράδειγμα, ότι στόχος της εκτίμησης είναι να παραχθεί μια απάντηση, η οποία 

βρίσκεται επαρκώς κοντά στο μέγεθος με τη σωστή απάντηση ή ότι η εκτίμηση 

μπορεί να περιλαμβάνει πολλές έγκυρες προσεγγίσεις και πολλές λογικές απαντήσεις 

(Siegler & Booth, 2005). Ωστόσο, η ανάπτυξη της υπολογιστικής εκτίμησης αρχίζει 

εκπληκτικά αργά και προχωρά εκπληκτικά αργά.  

Εκτίμηση μέτρων 

Εκτίμηση μέτρων γίνεται σε αντικείμενα τα οποία μετρώνται με συνεχή και όχι 

διακριτά μεγέθη, με βάση μια αυθαίρετη μονάδα μέτρησης. Τέτοια συνεχή μεγέθη 

είναι το μήκος, ο χρόνος, το βάρος, κ.ά. που μετρώνται σε μέτρα, λεπτά, και κιλά 

αντίστοιχα. Θα μπορούσαμε να ορίσουμε την εκτίμηση μέτρων ως τη διαδικασία με 

την οποία κάνουμε μια μέτρηση, χωρίς τη χρήση εργαλείων μέτρησης. Για 

παράδειγμα, για να υπολογίσουμε το μήκος ενός τοίχου με τσιμεντόλιθους, εκτιμούμε 

το μήκος ενός τσιμεντόλιθου και πολλαπλασιάζαμε με τον αριθμό τους (Lemonidis, 

2016 · Sowder, 1992, όπ. αναφ. Lemonidis, 2016).  

Εκτίμηση πλήθους 

Η εκτίμηση πλήθους συνήθως απαντά στην ερώτηση «πόσα είναι;» και ζητείται να 

βρεθεί ο αριθμός των στοιχείων σε ένα σύνολο, όπως για παράδειγμα, πόσες 

καραμέλες έχει το κουτί. Περιλαμβάνει, δηλαδή, την αντιστοίχιση ενός αριθμού με 

ένα σύνολο διακριτών αντικειμένων, σε αντίθεση με την εκτίμηση μέτρων, που 

γίνεται σε αντικείμενα που μετρώνται με συνεχή μεγέθη. Μια διαδικασία που 

χρησιμοποιείται στην εκτίμηση πλήθους είναι να μετρηθεί ένα δείγμα και μετά να 

πολλαπλασιάσουμε με τον αριθμό των δειγμάτων. Για παράδειγμα, για να 

εκτιμήσουμε τον αριθμό των ατόμων μέσα σε ένα γήπεδο, μπορούμε να μετρήσουμε 
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ή να εκτιμήσουμε τον αριθμό των ατόμων σε μια μικρή περιοχή, να εκτιμήσουμε τον 

αριθμό των περιοχών και έπειτα, να πολλαπλασιάσουμε για να βρούμε το σύνολο των 

ατόμων (Lemonidis, 2016 · Siegler & Booth, 2005 · Sowder, 1992, όπ. αναφ. 

Lemonidis, 2016).  

Εκτίμηση αριθμογραμμής 

 Η εκτίμηση αριθμογραμμής απαιτεί, είτε την ερμηνεία ενός αριθμού σε μια θέση στο 

χώρο, πάνω σε μια αριθμογραμμή, είτε την ερμηνεία ενός σημείου του χώρου της 

αριθμογραμμής με έναν αριθμό και οι ερμηνείες αυτές δίνουν πληροφορίες σχετικά 

με τις αναπαραστάσεις που έχουν οι μαθητές για τα αριθμητικά μεγέθη. Η εκτίμηση 

αριθμογραμμής βελτιώνεται σταθερά κατά τη διάρκεια των σχολικών χρόνων στην 

Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση (Lemonidis, 2016 · Siegler & Booth, 2005).  Για 

παράδειγμα, σε μια εκτίμηση αριθμογραμμής, μπορεί να ζητηθεί η τοποθέτηση του 

αριθμού 1/4 σε μια αριθμογραμμή από το 0-1 ή η ονομασία ενός σημείου μιας 

αριθμογραμμής από το 0-100 με έναν αριθμό.   

1.2.3.  Εκτίμηση και υποψήφιοι εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης 

Στη βιβλιογραφία, η εκτίμηση έχει καλύψει πολλά θέματα, που εστιάζουν κυρίως 

στην υπολογιστική εκτίμηση, που είναι ο πιο κοινός τύπος εκτίμησης. Ωστόσο, στις 

περισσότερες περιπτώσεις οι έρευνες επικεντρώνονται στις επιδόσεις των μαθητών 

(Bana & Dolma, 2004 · Lemonidis, 2016 · Siegler & Booth, 2004 · Tsao & Pan, 2011 

· Yang, 2005), όπου τονίζονται οι χαμηλές επιδόσεις τους στην υπολογιστική 

εκτίμηση, η ανεπαρκής εμπειρία τους σε αυτές, η τάση να εκτελούν ακριβείς 

υπολογισμούς παρά εκτιμήσεις, η δυσκολία τους να κατανοήσουν τη σημασία της 

εκτίμησης, ενώ η βιβλιογραφία για τις επιδόσεις των ενηλίκων και πιο συγκεκριμένα, 

των υποψήφιων εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, είναι πιο περιορισμένη.   

Σύμφωνα με την υπάρχουσα βιβλιογραφία, οι υποψήφιοι εκπαιδευτικοί δεν 

έχουν αρκετά ανεπτυγμένη την ικανότητα της αίσθησης του αριθμού και της 

εκτίμησης. Σε μια έρευνα που μελέτησε τις στρατηγικές που χρησιμοποιούν οι 

υποψήφιοι εκπαιδευτικοί, όταν καλούνται να απαντήσουν σε ερωτήματα που 

σχετίζονται με την αίσθηση του αριθμού, αποδείχθηκε ότι μόνο το 1/3 των 

εκπαιδευτικών αυτών μπορούσε να χρησιμοποιήσει στρατηγικές που βασίζονται στην 
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αίσθηση του αριθμού, ενώ οι υπόλοιποι βασίζονταν στους γραπτούς αλγορίθμους για 

την επίλυση προβλημάτων (Yang, 2007). Ομοίως, οι Yang, Reys & Reys (2009), 

εξέτασαν τις στρατηγικές που χρησιμοποιούν οι υποψήφιοι εκπαιδευτικοί, όταν 

ανταποκρίνονται σε προβλήματα της καθημερινότητας και τα αποτελέσματά τους 

δείχνουν ότι η πλειοψηφία των εκπαιδευτικών αυτών, χρησιμοποιεί μεθόδους που 

βασίζονται σε κανόνες και όχι στην αίσθηση του αριθμού. Αυτό σημαίνει, ότι οι 

επιδόσεις τους στην αίσθηση του αριθμού είναι αρκετά χαμηλές και τονίζεται η 

ανάγκη βελτίωσης του επιπέδου τους στην αίσθηση του αριθμού, ώστε να είναι σε 

θέση να διδάξουν τους μαθητές τους στο μέλλον. 

Μια έρευνα που έγινε σε 133 υποψήφιους εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας 

Εκπαίδευσης στην Τουρκία, επικεντρώθηκε στις στρατηγικές που αυτοί 

χρησιμοποιούν, όταν καλούνται να επιλύσουν προβλήματα που απαιτούν αίσθηση 

του αριθμού ( e g l, 2013). Η αίσθηση του αριθμού των υποψήφιων εκπαιδευτικών 

αποδείχθηκε αρκετά χαμηλή. Χρησιμοποιούσαν μεθόδους που βασίζονται σε 

κανόνες, παρά στην αίσθηση του αριθμού (στρατηγικές εκτίμησης και νοερών 

υπολογισμών). Οι Senol, Dundar & Gunduz (2015), εξέτασαν τις επιδόσεις 

υποψήφιων εκπαιδευτικών στην αίσθηση του αριθμού και την ικανότητα εκτίμησης, 

ώστε να προσδιορίσουν σε ποιο βαθμό διαθέτουν οι εκπαιδευτικοί αυτοί την 

απαραίτητη γνώση που οφείλουν να διαθέτουν στο συγκεκριμένο πεδίο για να 

μπορέσουν και οι μαθητές τους στο μέλλον να αποκτήσουν τις ανάλογες δεξιότητες. 

Οι επιδόσεις τους ήταν αρκετά χαμηλές και τονίζεται η ανάγκη αναδόμησης των 

προγραμμάτων εκπαίδευσης των εκπαιδευτικών, με στόχο την καλύτερη επιμόρφωσή 

τους στις συγκεκριμένες θεματικές περιοχές.  

Οι Lemonidis & Kaimakami (2013), εξέτασαν τις ικανότητες υποψήφιων 

εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στην υπολογιστική εκτίμηση. Τα 

αποτελέσματα έδειξαν ότι μεγάλο ποσοστό των εκπαιδευτικών αυτών, δεν γνωρίζουν 

πώς να χειρίζονται προβλήματα υπολογιστικής εκτίμησης και καταφεύγουν σε 

ακριβείς υπολογισμούς και χρήση γραπτών αλγορίθμων. Η ανεπαρκής ικανότητα σε 

προβλήματα υπολογιστικής εκτίμησης των εκπαιδευτικών αυτών, σχετίζεται με τη 

γενική αδυναμία τους στην αίσθηση του αριθμού. Ομοίως, οι Koleza & Koleli (2014), 

εξέτασαν την αίσθηση του αριθμού υποψήφιων εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας 

Εκπαίδευσης, μέσω ενός τεστ που απαιτεί νοερούς υπολογισμούς και εκτιμήσεις. 

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα, η αίσθηση του αριθμού των εκπαιδευτικών αυτών, 
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ήταν αρκετά χαμηλή και ήταν εμφανής η άγνοιά τους σχετικά με τις βασικές 

αριθμητικές πράξεις. 

Ωστόσο, η αίσθηση του αριθμού μπορεί να βελτιωθεί μέσω της διδασκαλίας. 

Οι Nickerson & Whitacre (2010), σχεδίασαν μια σειρά από εκπαιδευτικές 

δραστηριότητες, με στόχο την ανάπτυξη της αίσθησης του αριθμού και παρέχουν 

παραδείγματα από την εφαρμογή της σε υποψήφιους εκπαιδευτικούς, εστιάζοντας 

κυρίως στους νοερούς υπολογισμούς και την υπολογιστική εκτίμηση. Οι τρεις 

βασικοί στόχοι τους ήταν, να εκμεταλλευτούν οι συμμετέχοντες ευκαιρίες για χρήση 

στρατηγικών που βασίζονται στην αίσθηση του αριθμού, να αναπτύξουν ένα 

ρεπερτόριο στρατηγικών που βασίζονται στην αίσθηση του αριθμού και να 

επιχειρηματολογούν με τη βοήθεια μοντέλων, χρησιμοποιώντας ευέλικτα τις 

στρατηγικές που βασίζονται στην αίσθηση του αριθμού. Τα αποτελέσματά τους ήταν 

θετικά, καθώς οι συμμετέχοντες ανέπτυξαν τη φιλοσοφία ότι οι στρατηγικές που δε 

βασίζονται σε κανόνες είναι αποδεκτές και ότι είναι σημαντική η απόδοση νοήματος 

στα Μαθηματικά. Επίσης, ανέπτυξαν ένα ρεπερτόριο στρατηγικών και 

χρησιμοποιούσαν μοντέλα, όπως για παράδειγμα η αριθμογραμμή. Ο Whitacre 

(2015), εξέτασε τις στρατηγικές που χρησιμοποιούν οι υποψήφιοι εκπαιδευτικοί 

Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στους νοερούς υπολογισμούς και σχεδίασε μια 

παρέμβαση, με στόχο τη βελτίωση της αίσθησης αριθμού των εκπαιδευτικών αυτών. 

Οι συμμετέχοντες έδωσαν συνεντεύξεις πριν και μετά από την παρέμβαση και 

αναλύθηκαν οι στρατηγικές τους. Στην παρέμβαση που έγινε, οι συμμετέχοντες 

καλούνταν να επιλύσουν προβλήματα με τρόπο που οι ίδιοι να εμπλέκονται σε 

αυθεντικές δραστηριότητες νοερών υπολογισμών, για παράδειγμα προβλήματα με 

ιστορίες, να μοιραστούν, να συζητήσουν, να αιτιολογήσουν και να συγκρίνουν τις 

στρατηγικές τους. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι, ενώ πριν από την παρέμβαση οι 

εκπαιδευτικοί βασίζονταν στους τυποποιημένους αλγορίθμους, μετά από την 

παρέμβαση έκαναν νοερούς υπολογισμούς πιο ευέλικτα και χρησιμοποιούσαν ένα 

ευρύτερο ρεπερτόριο στρατηγικών.   

Ακόμα, οι  στάσεις προς την υπολογιστική εκτίμηση φαίνεται να επηρεάζουν 

την αξία που αποδίδεται σε αυτήν. Η Tsao (2013), μελέτησε τις επιδόσεις των 

υποψήφιων εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στην υπολογιστική εκτίμηση, 

καθώς και τις στάσεις τους προς αυτή. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι οι επιδόσεις τους 

ήταν σχετικά ανεπαρκείς, αλλά αντιμετωπίζουν την υπολογιστική εκτίμηση ως 
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απαραίτητη, χρήσιμη και ωφέλιμη. Ωστόσο, οι στάσεις τους ήταν γενικά ουδέτερες, 

για το λόγο ότι δεν χρησιμοποιούσαν συχνά την υπολογιστική εκτίμηση και δεν είχαν 

επαρκή εμπειρία σε αυτήν.  

Οι Chalepaki & Kourkoulos (2014) στην έρευνά τους, επικεντρώνονται στους 

παράγοντες που σχετίζονται και συμβάλλουν στην ικανότητα υπολογιστικής 

εκτίμησης των υποψήφιων εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Οι 

παράγοντες που συμβάλλουν στην επιτυχία στην υπολογιστική εκτίμηση είναι, το 

καλό μαθηματικό υπόβαθρο και η καλή επίδοση σε νοερούς υπολογισμούς και 

προβλήματα αναλογίας, η κλίση προς τα Μαθηματικά στο σχολείο και στο 

πανεπιστήμιο, η θετική εικόνα που έχουν για τον εαυτό τους σχετικά με την 

ικανότητα υπολογιστικής εκτίμησης, την ικανότητα σε νοερούς υπολογισμούς, καθώς 

και την ικανότητα μνήμης αριθμητικών δεδομένων.   

 Έρευνες σε εν ενεργεία εκπαιδευτικούς αποκαλύπτουν τις επιδόσεις αλλά και 

τις απόψεις τους για την υπολογιστική εκτίμηση. Σε μια έρευνα που μελέτησε την 

κατανόηση της έννοιας της υπολογιστικής εκτίμησης και τις απόψεις των 

εκπαιδευτικών του Κουβέιτ σχετικά με τη σημασία της στο εκπαιδευτικό τους 

σύστημα, τα αποτελέσματα δείχνουν ότι, παρόλο που οι περισσότεροι εκπαιδευτικοί 

αναγνωρίζουν τη σημασία της στην καθημερινή ζωή, πολύ λιγότεροι αναγνωρίζουν 

τη σημασία της στη μαθηματική εκπαίδευση. Οι περισσότεροι διαφωνούν με την ιδέα 

της διδασκαλίας της υπολογιστικής εκτίμησης ή θέλουν να τη διδάξουν πιο 

περιορισμένα. Ανησυχούν για τη δυσκολία της μάθησης της υπολογιστικής εκτίμησης 

ή φοβούνται ότι η διδασκαλία της θα προκαλέσει προβλήματα στην ανάπτυξη των 

τυποποιημένων αλγορίθμων των μαθητών και στον υπολογισμό μιας ακριβούς 

απάντησης (Alajmi, 2009). Οι Tsao & Pan (2013), μελέτησαν την κατανόηση και τη 

γνώση της υπολογιστικής εκτίμησης των εν ενεργεία εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας 

Εκπαίδευσης, καθώς και τις εκπαιδευτικές πρακτικές που χρησιμοποιούν για την 

υπολογιστική εκτίμηση. Στην έρευνα συμμετείχαν έξι εκπαιδευτικοί, εκ των οποίων 

οι τρεις είχαν ειδικότητα στα Μαθηματικά, ενώ οι υπόλοιποι όχι. Σύμφωνα με τα 

αποτελέσματά τους, σε ό, τι αφορά τη γνώση για την υπολογιστική εκτίμηση, όλοι οι 

εκπαιδευτικοί μπορούσαν να εξηγήσουν τη σημασία της υπολογιστικής εκτίμησης και 

να χρησιμοποιήσουν στρατηγικές για την επίλυση προβλημάτων. Οι εκπαιδευτικοί 

που είχαν ειδικότητα στα Μαθηματικά και οι εκπαιδευτικοί που δεν είχαν ειδικότητα 

αλλά ενδιαφέρονταν πολύ για τα Μαθηματικά, έκαναν μαθήματα με υπολογιστική 
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εκτίμηση ή την ενσωμάτωναν με άλλες μαθηματικές έννοιες και ζητούσαν από τους 

μαθητές τους να χρησιμοποιούν την υπολογιστική εκτίμηση. Ωστόσο, οι 

εκπαιδευτικοί που δεν είχαν ειδικότητα στα Μαθηματικά, ούτε ενδιαφέρονταν πολύ 

για αυτά, χρησιμοποιούσαν λιγότερο την υπολογιστική εκτίμηση στη διδασκαλία 

τους. Οι Lemonidis, Mouratoglou & Pnevmatikos (2014), εξέτασαν τις επιδόσεις και 

τις στρατηγικές υπολογιστικής εκτίμησης εν ενεργεία εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας 

Εκπαίδευσης, καθώς και πιθανές ατομικές διαφορές μεταξύ τους. Τα αποτελέσματα 

έδειξαν ότι η απόδοση των εκπαιδευτικών σε προβλήματα εκτίμησης είναι καλή αλλά 

όχι τέλεια, καθώς αντιμετωπίζουν δυσκολίες που αφορούν τη χρήση ορισμένων 

στρατηγικών, τις αριθμητικές πράξεις και τον τύπο του αριθμού που περιλαμβάνει το 

πρόβλημα. Αυτό σημαίνει ότι εξακολουθούν να υπάρχουν περιθώρια βελτίωσης. Σε 

ό, τι αφορά τις ατομικές διαφορές μεταξύ τους, προκύπτουν δύο παράγοντες που τις 

δημιουργούν, η επίδοση στις τελικές εξετάσεις των Μαθηματικών στη 

Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση και η συναισθηματική σχέση των εκπαιδευτικών αυτών 

με τα Μαθηματικά.       

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα αυτά, προκύπτει η ανάγκη κατανόησης της 

έννοιας και της αξίας της εκτίμησης από τους εκπαιδευτικούς. Η γνώση περιεχομένου 

των Μαθηματικών από την πλευρά των εκπαιδευτικών, καθώς και η στάση τους προς 

αυτά, είναι στενά συνδεδεμένη με τον τρόπο που τα διδάσκουν και συνεπώς, με τον 

τρόπο που οι μαθητές τους τα κατανοούν και τους δίνουν αξία (Ball, Thames, & 

Phelps, 2008). Ενώ γνωρίζουν το περιεχόμενο των σχολικών Μαθηματικών, δεν 

έχουν την εννοιολογική κατανόηση που απαιτείται, αλλά κυρίως τη διαδικαστική 

γνώση των Μαθηματικών, με αποτέλεσμα να αδυνατούν να δώσουν εξηγήσεις για 

τους κανόνες και τους αλγορίθμους (Mewborn, 2000). Οι εκπαιδευτικοί που δεν 

γνωρίζουν καλά ένα περιεχόμενο των Μαθηματικών, δε θα έχουν την απαραίτητη 

γνώση που απαιτείται, ώστε να βοηθήσουν τους μαθητές τους να μάθουν το 

συγκεκριμένο περιεχόμενο, ούτε θα εφαρμόσουν αποτελεσματικούς τρόπους για να 

γίνει το περιεχόμενο κατανοητό από τους μαθητές. Οι εξηγήσεις που δίνουν οι 

εκπαιδευτικοί μέσα στην τάξη για τα Μαθηματικά, είναι ο καθρέφτης της γνώσης 

περιεχομένου που έχουν. Εκπαιδευτικοί των οποίων οι γνώσεις είναι μόνο 

διαδικαστικές, παρέχουν στους μαθητές τους αλγοριθμικές και διαδικαστικές 

εξηγήσεις, ενώ εκπαιδευτικοί των οποίων οι γνώσεις είναι και εννοιολογικές, 

παρέχουν εξηγήσεις και υποβάλλουν ερωτήσεις, που βοηθούν τους μαθητές τους να 
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αναπτύξουν εννοιολογική κατανόηση του περιεχομένου (Mewborn, 2000). Επομένως, 

αν οι εκπαιδευτικοί δεν έχουν αρκετή γνώση σχετικά με την εκτίμηση, θα είναι 

δύσκολο να οδηγήσουν τους μαθητές τους στην αναγνώριση της σημασίας της και 

στην ανάπτυξή της.  

1.3.  Κλάσματα 

Μια διδακτική πρόκληση που αντιμετωπίζουν οι περισσότεροι εκπαιδευτικοί είναι οι 

ρητοί αριθμοί και πιο συγκεκριμένα, τα κλάσματα. Οι μαθητές δυσκολεύονται αρκετά 

στην κατανόηση των κλασμάτων και στις περισσότερες περιπτώσεις, η κατανόηση 

αυτή παραμένει ελλιπής μέχρι και την ενηλικίωσή τους.  

1.3.1.  Οι δυσκολίες των μαθητών και η εννοιολογική αλλαγή 

 Στη βιβλιογραφία, είναι ευρέως γνωστές οι βασικές δυσκολίες που οι μαθητές 

συναντούν στη μάθηση των κλασμάτων, οι οποίες αποτελούν ισχυρό εμπόδιο στην 

κατανόηση της έννοιάς τους από αυτούς και συνεχίζονται ακόμη και στις επόμενες 

βαθμίδες της εκπαίδευσης (Kilpatrick et al., 2001 · Lemonidis, 2016 · Stafylidou & 

Vosniadou, 2004 · Vamvakoussi & Vosniadou, 2007, 2010). Ένας λόγος που οι 

μαθητές δυσκολεύονται να κατανοήσουν τα κλάσματα, είναι το γεγονός ότι για 

πρώτη φορά συναντούν την περίπτωση όπου οι ιδιότητες που ισχύουν για τους 

ακέραιους αριθμούς, δεν ισχύουν για όλους τους αριθμούς (Fazio & Siegler, 2011). 

Το να διευρύνουν την έννοια «αριθμός» και να συμπεριλάβουν αριθμούς που δεν 

είναι φυσικοί, αλλάζει τη σημασία αυτής της έννοιας και ο λόγος που αντιμετωπίζουν 

αυτές τις δυσκολίες είναι ότι βασίζονται στους φυσικούς αριθμούς για να 

αιτιολογήσουν καταστάσεις που περιλαμβάνουν ρητούς αριθμούς (Vamvakoussi & 

Vosniadou, 2010). Χρησιμοποιούν τις γνώσεις που έχουν για τους φυσικούς 

αριθμούς, ώστε να συλλάβουν τους ρητούς και να δώσουν νόημα στα κλάσματα, με 

αποτέλεσμα να κάνουν συστηματικά λάθη στην διάταξη, στις πράξεις και στον 

συμβολισμό των ρητών αριθμών (Vamvakoussi & Vosniadou, 2007). Ακόμα και 

μαθητές της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, δεν αντιλαμβάνονται την έννοια της 

πυκνότητας των κλασμάτων, δηλαδή ότι μεταξύ δύο κλασμάτων υπάρχουν επιπλέον 

κλάσματα (Vamvakoussi & Vosniadou, 2007, 2010). Έχοντας στον νου ότι μεταξύ 

δύο φυσικών αριθμών δεν υπάρχει κανένας άλλος φυσικός αριθμός (έννοια της 
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διακριτότητας), θεωρούν ότι το ίδιο ισχύει και για τους ρητούς αριθμούς. Οι 

δυσκολίες των μαθητών για τα κλάσματα προκύπτουν και από την έλλειψη 

εννοιολογικής κατανόησης, καθώς αντιμετωπίζουν τα κλάσματα ως ανούσια 

σύμβολα ή αντιμετωπίζουν τον αριθμητή και τον παρονομαστή ως ξεχωριστούς 

αριθμούς και όχι ως ενιαίο σύνολο (Fazio & Siegler, 2011). Θεωρούν ότι το κλάσμα 

αποτελείται από δύο ανεξάρτητους αριθμούς, αδυνατώντας να κατανοήσουν τη σχέση 

μεταξύ του αριθμητή και του παρονομαστή, ενώ παράλληλα δεν κατανοούν τη σχέση 

του κλάσματος με τη μονάδα, εφόσον θεωρούν ότι ένα κλάσμα είναι πάντοτε 

μικρότερο ή πάντοτε μεγαλύτερο από τη μονάδα και όχι ότι μπορεί να είναι 

μικρότερο, ίσο ή μεγαλύτερο από αυτή (Stafylidou & Vosniadou, 2004). Επιπλέον, οι 

μαθητές αντιμετωπίζουν δυσκολίες στη σύγκριση και την ισοδυναμία των κλασμάτων  

(Lemonidis, 2016). Σε περιπτώσεις σύγκρισης των κλασμάτων, θεωρούν ότι 

μεγαλύτερο είναι το κλάσμα με τους μεγαλύτερους όρους, ενώ σε περιπτώσεις 

ισοδυναμίας, αδυνατούν να κατανοήσουν το γεγονός ότι ένας αριθμός μπορεί να 

ονομαστεί με διαφορετικούς τρόπους και αποτυγχάνουν στον εντοπισμό ισοδύναμων 

κλασμάτων.  

 Το θεωρητικό πλαίσιο της εννοιολογικής αλλαγής εξηγεί τον λόγο που οι 

μαθητές δυσκολεύονται στην κατανόηση των κλασματικών εννοιών. Τα αρχικά 

επεξηγηματικά πλαίσια των μαθητών για τον αριθμό, βασίζονται στους φυσικούς 

αριθμούς και τις βασικές τους ιδιότητες. Όταν γνωρίζουν κάποιο άλλο είδος αριθμού, 

όπως τα κλάσματα, αντιμετωπίζουν την πρόκληση της απόδοσης νοήματος σε αυτά 

τα νέα μαθηματικά αντικείμενα που ονομάζονται αριθμοί. Το να διευρύνουν τα 

αρχικά τους επεξηγηματικά πλαίσια για τον αριθμό απαιτεί εννοιολογική αλλαγή 

(Vamvakoussi & Vosniadou, 2007). Αυτό σημαίνει ότι η διαδικασία απόκτησης της 

γνώσης δεν είναι πάντα μια διαδικασία εμπλουτισμού των ήδη υπαρχόντων 

εννοιολογικών δομών, αλλά απαιτείται ριζική αναδιοργάνωση όσων είναι ήδη 

γνωστών. Σε αυτήν τη διαδικασία της αναδιοργάνωσης, οι μαθητές δημιουργούν 

παρανοήσεις (Stafylidou & Vosniadou, 2004). Οι μαθητές, λοιπόν, όντας 

επηρεασμένοι από τις προηγούμενες γνώσεις τους για τους φυσικούς αριθμούς, 

δημιουργούν παρανοήσεις στην προσπάθειά τους να κατανοήσουν τους ρητούς. Αυτό 

προβλέπει δυσκολίες στην εξέλιξη της μάθησης των κλασματικών εννοιών, καθώς οι 

μαθητές δημιουργούν παρανοήσεις στην προσπάθειά τους να προσθέσουν νέες 
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πληροφορίες στα ήδη υπάρχοντα γνωστικά τους σχήματα, οι οποίες βρίσκονται σε 

σύγκρουση με την ήδη υπάρχουσα γνώση.  

 Συνεπώς, η διδασκαλία των κλασμάτων θα λέγαμε ότι είναι ιδιαίτερα 

απαιτητική και οι εκπαιδευτικοί οφείλουν να είναι εφοδιασμένοι με τις απαραίτητες 

γνώσεις και διδακτικές προσεγγίσεις, ώστε οι μαθητές τους να κατανοήσουν τις 

κλασματικές έννοιες. Για να μπορέσουν οι μαθητές να τις κατανοήσουν, θα πρέπει 

αρχικά οι εκπαιδευτικοί να γνωρίζουν καλά τις έννοιες και τις πράξεις με τους ρητούς 

αριθμούς, καθώς και τις δυσκολίες και παρανοήσεις που οι μαθητές τους 

αντιμετωπίζουν στο συγκεκριμένο πεδίο. Ωστόσο, οι εκπαιδευτικοί δε διαθέτουν 

εννοιολογική κατανόηση των κλασμάτων, κάτι το οποίο επηρεάζει τις επιδόσεις των 

μαθητών τους (Fazio & Siegler, 2011). 

1.3.2.  Εκτίμηση και νοεροί υπολογισμοί με ρητούς αριθμούς 

Οι ρητοί αριθμοί είναι μια από τις πιο σημαντικές και ταυτόχρονα περίπλοκες 

μαθηματικές έννοιες που θα συναντήσουν οι μαθητές. Όπως έχει ήδη αναφερθεί, οι 

νοεροί υπολογισμοί αποτελούν βασικό συστατικό της αίσθησης του αριθμού, 

περιλαμβάνοντας και τους νοερούς υπολογισμούς με ρητούς αριθμούς, στους οποίους 

τόσο οι μαθητές, όσο και οι υποψήφιοι αλλά και οι εν ενεργεία εκπαιδευτικοί, έχουν 

χαμηλότερες επιδόσεις συγκριτικά με τους ακέραιους αριθμούς (Bana & Dolma, 2004 

· Lemonidis, Mouratoglou & Pnevmatikos, 2014 · Tsao, 2013 · Tsao & Pan, 2011). Οι 

υποψήφιοι εκπαιδευτικοί φαίνεται να μην έχουν αίσθηση των ρητών αριθμών και 

πολλά από τα λάθη που κάνουν είναι ίδια με αυτά των μαθητών (Koleza & Koleli, 

2014). Οι μαθητές πρέπει να αναπτύξουν ικανότητες νοερών υπολογισμών και 

υπολογιστικής εκτίμησης με ρητούς αριθμούς, ώστε να μετακινούνται ευέλικτα από 

τη μια αναπαράσταση στην άλλη και να κατανοήσουν καλύτερα τους ρητούς 

αριθμούς (NCTM, 2000). Για να επιτευχθεί αυτό, θα πρέπει αρχικά οι εκπαιδευτικοί 

να είναι εφοδιασμένοι με τις απαραίτητες γνώσεις. Η ανάπτυξη, λοιπόν, των 

ικανοτήτων εκτίμησης και νοερών υπολογισμών με ρητούς αριθμούς, συνεπώς και με 

κλάσματα, προσφέρει μια βαθύτερη εννοιολογική κατανόηση των κλασμάτων 

(Lemonidis, 2016). Ωστόσο, η βιβλιογραφία σχετικά με τη συμπεριφορά των 

μαθητών σε νοερούς υπολογισμούς με ρητούς αριθμούς, είναι περιορισμένη.  
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1.3.3.  Στρατηγικές σε νοερούς υπολογισμούς με ρητούς αριθμούς  

Λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι τόσο οι μαθητές, όσο και οι ενήλικες, 

αντιμετωπίζουν δυσκολίες στους ρητούς αριθμούς, η ανάπτυξη στρατηγικών σε 

νοερούς υπολογισμούς με ρητούς αριθμούς συμβάλει στη βαθύτερη κατανόησή τους 

και στην αποφυγή λαθών και παρανοήσεων.  

Οι Caney & Watson (2003), εξετάζουν τις στρατηγικές που χρησιμοποιούν οι 

μαθητές σε διαδικασίες που περιλαμβάνουν ρητούς αριθμούς και τις διαχωρίζουν σε 

εργαλειακές ή διαδικαστικές στρατηγικές και σε εννοιολογικές στρατηγικές. 

Εργαλειακές ή διαδικαστικές χαρακτηρίζονται οι στρατηγικές στις οποίες οι μαθητές 

χρησιμοποιούν τεχνικές που τις έμαθαν απ’ έξω και δε συνοδεύονται από κάποια 

εξήγηση που δείχνει εννοιολογική κατανόηση της διαδικασίας. Εννοιολογικές 

χαρακτηρίζονται οι στρατηγικές στις οποίες οι μαθητές δείχνουν εννοιολογική 

κατανόηση, δηλαδή ότι έχουν κατανοήσει τις σχέσεις μεταξύ των βασικών δομών 

στις οποίες βασίζονται οι αριθμοί και οι πράξεις. Οι ερευνητές εξέτασαν επίσης, αν οι 

στρατηγικές που χρησιμοποιούνται με φυσικούς αριθμούς μεταφέρονται στους 

νοερούς υπολογισμούς με ρητούς αριθμούς και διαπίστωσαν ότι πολλές από αυτές 

όντως μεταφέρονται, ενώ κάποιες άλλες, όπως η στοιχειώδης απαρίθμηση, δεν 

εμφανίστηκε στους ρητούς αριθμούς. Ακόμη, προστέθηκαν και ορισμένες νέες 

στρατηγικές που εμφανίστηκαν με τους ρητούς αριθμούς.      

Έρευνες που έγιναν σε μαθητές (Yang, 2005) και σε υποψήφιους 

εκπαιδευτικούς (Yang, 2007 · Yang et al., 2009), μελετούν τις στρατηγικές που αυτοί 

χρησιμοποιούν σε νοερούς υπολογισμούς με ρητούς αριθμούς και τις ταξινομούν σε 

δύο κατηγορίες: τις στρατηγικές που βασίζονται στην αίσθηση του αριθμού (Number 

sense based) και τις στρατηγικές που βασίζονται στους κανόνες (Rule based). Στην 

πρώτη κατηγορία ανήκουν οι στρατηγικές στις οποίες εμφανίζονται ένα ή και 

περισσότερα από τα συστατικά της αίσθησης του αριθμού, ενώ στην δεύτερη 

κατηγορία ανήκουν οι στρατηγικές στις οποίες εφαρμόζονται οι κανόνες των 

τυποποιημένων γραπτών αλγορίθμων και δε συνδέονται με την εννοιολογική 

κατανόηση.  
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Ορισμένες από τις στρατηγικές που βασίζονται στην αίσθηση του αριθμού είναι:  

 Η μετατροπή ενός κλάσματος ή ενός ποσοστού σε δεκαδικό αριθμό (1/4 = 

25% = 0.25). 

 Η σκέψη του υπολοίπου (το κλάσμα με το μικρότερο υπόλοιπο από τη 

μονάδα, είναι το μεγαλύτερο κλάσμα). 

 Η χρήση σημείων αναφοράς (σημεία αναφοράς όπως το 0, το 1/2, το 1).  

 Η σχηματική αναπαράσταση των κλασμάτων (φαντάζονται μια εικόνα ή μια 

πίτσα και την χωρίζουν σε κομμάτια).  

Ορισμένες από τις στρατηγικές που βασίζονται στους κανόνες είναι: 

 Η μετατροπή σε κοινούς παρονομαστές. 

 Η χρήση ισοδύναμων κλασμάτων (2/4 και 4/8).  

 Η πράξη της διαίρεσης για μετατροπή σε δεκαδικούς αριθμούς (30/31 = 0.96 

και 36/37 = 0.97). 

Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι οι περισσότεροι μαθητές χρησιμοποιούν 

στρατηγικές που βασίζονται στους κανόνες παρά στην αίσθηση του αριθμού, 

εφαρμόζοντας μηχανικά τους γραπτούς αλγορίθμους, χωρίς να υπάρχει νόημα σε 

αυτό που κάνουν. Το ίδιο ισχύει και για τους υποψήφιους εκπαιδευτικούς, για τους 

περισσότερους από τους οποίους ο όρος «εκτίμηση», ήταν μια νέα εμπειρία. Η τάση 

να χρησιμοποιούν στρατηγικές που βασίζονται στους κανόνες, περιορίζει τη σκέψη 

τους και εμποδίζει την ανάπτυξη της αίσθησης του αριθμού.  

Οι Clarke & Roche (2009), μελετούν τις στρατηγικές που χρησιμοποιούν οι 

μαθητές στη σύγκριση κλασμάτων, ζητώντας τους να εργαστούν νοερά και να 

αιτιολογήσουν τις απαντήσεις τους. Οι μαθητές που είχαν τις καλύτερες επιδόσεις και 

μια πιο εννοιολογική κατανόηση τους μεγέθους των κλασμάτων, χρησιμοποίησαν τις 

στρατηγικές της σκέψης του υπολοίπου (residual thinking) και του σημείου αναφοράς 

(benchmarks), ενώ η στρατηγική της σκέψης του διάκενου (gap thinking) ήταν 

λιγότερο επιτυχής. Τις στρατηγικές αυτές που χρησιμοποιούν οι μαθητές, δεν τις 

έχουν διδαχτεί ειδικά. Πιο συγκεκριμένα: 

 Σκέψη του υπολοίπου (residual thinking): η στρατηγική αυτή αναφέρεται 

στην ποσότητα που απαιτείται για να φτάσουμε στο όλο. Για παράδειγμα, 

στη σύγκριση των κλασμάτων 5/6 και 7/8, ο μαθητής σκέφτεται ότι στο 

κλάσμα 5/6 υπολείπεται 1/6 για να φτάσει στο όλο, δηλαδή στη μονάδα, 



24 
 

ενώ στο κλάσμα  7/8 υπολείπεται 1/8 για να φτάσει στη μονάδα. Άρα το 

κλάσμα 7/8 είναι μεγαλύτερο, εφόσον υπολείπεται λιγότερο από τη 

μονάδα. 

 

 Σημείο αναφοράς (benchmarks): σύμφωνα με τη στρατηγική αυτή, ο 

μαθητής συγκρίνει δύο κλάσματα με ένα τρίτο κλάσμα, πιο συχνά το 1/2 

και ορισμένες φορές το 1 ή το 0. Για παράδειγμα, ένας μαθητής που 

συγκρίνει το 5/8 και το 3/7, ισχυρίζεται ότι το 5/8 είναι μεγαλύτερο από το 

3/7, επειδή το πρώτο κλάσμα είναι μεγαλύτερο από το μισό, δηλαδή το 

1/2, ενώ το δεύτερο είναι μικρότερο.  

 
 

 Σκέψη του διάκενου (gap thinking): η στρατηγική αυτή είναι μια μορφή 

σκέψης των ακέραιων αριθμών. Ο μαθητής ισχυρίζεται ότι τα κλάσματα 

5/6 και 7/8 είναι ίσα, επειδή το 5 με το 6 διαφέρει κατά ένα, όπως και το 7 

με το 8. Συγκρίνει, δηλαδή, τη διαφορά του αριθμητή και του 

παρονομαστή, ως ανεξάρτητους αριθμούς.  

Ορισμένες ακόμη στρατηγικές που χρησιμοποιήθηκαν από τους μαθητές είναι 

η σύγκριση των αριθμητών όταν οι παρονομαστές είναι κοινοί (3/8 και 7/8), η 

μετατροπή σε κοινούς παρονομαστές, όπου οι μαθητές κάνουν τα κλάσματα ομώνυμα 

για να τα συγκρίνουν, η σύγκριση των παρονομαστών όταν οι αριθμητές είναι κοινοί 

(4/7 και 4/5), η χρήση ισοδυναμίας των κλασμάτων (2/4 και 4/8) και η μετατροπή των 

κλασμάτων σε δεκαδικούς αριθμούς.  

Οι Lemonidis & Kaiafa (2014), μελέτησαν την αίσθηση του αριθμού των 

μαθητών, σχετικά με τους νοερούς υπολογισμούς με ρητούς αριθμούς, εξετάζοντας 

τις επιδόσεις τους και κατηγοριοποιώντας τις στρατηγικές που χρησιμοποιούν. Οι 

στρατηγικές που χρησιμοποίησαν οι μαθητές ήταν η μετατροπή σε κοινούς 

παρονομαστές και εκτέλεση του γραπτού αλγορίθμου, που είναι στρατηγικές που 

βασίζονται στους κανόνες (Rule based), αλλά και στρατηγικές που βασίζονται στην 

αίσθηση του αριθμού (Number sense based), όπως η μετατροπή ενός κλάσματος σε 

ποσοστό ή δεκαδικό αριθμό, η χρήση νοερών αναπαραστάσεων (πίτσας ή ρολογιού 

ως νοερές αναπαραστάσεις), το σημείο αναφοράς, η σκέψη του υπολοίπου και η 

αναγωγή στη μονάδα ( Ποιο είναι το 90% του 40; Το 1% του 40 είναι 40:100=0.4, 

άρα 90 x 0.4=36.) Τα αποτελέσματά τους δείχνουν ότι η πλειοψηφία των μαθητών 
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χρησιμοποιεί στρατηγικές που βασίζονται στους κανόνες και ότι η επιλογή της 

στρατηγικής τους, σχετίζεται με τις επιδόσεις τους στην επίλυση προβλήματος. Οι 

μαθητές που παρουσίασαν ένα είδος ευελιξίας στην επιλογή στρατηγικών και 

χρησιμοποιούσαν στρατηγικές που βασίζονται στην αίσθηση του αριθμού, που 

σημαίνει ότι είχαν μια βαθύτερη κατανόηση της έννοιας των ρητών αριθμών, είχαν 

καλύτερες επιδόσεις στην επίλυση μαθηματικών προβλημάτων, συγκριτικά με αυτούς 

που χρησιμοποιούσαν στρατηγικές που βασίζονται σε κανόνες.   

Επιπλέον, αρκετοί ενήλικες παρουσιάζουν έλλειψη εννοιολογικής 

κατανόησης των κλασματικών μεγεθών. Στην έρευνα των Fazio, DeWolf & Siegler 

(2016), εξετάζονται οι στρατηγικές σύγκρισης των κλασματικών μεγεθών που 

χρησιμοποιούν οι ενήλικες και πιο συγκεκριμένα, φοιτητές με περισσότερες και 

λιγότερες μαθηματικές ικανότητες. Οι φοιτητές με τις καλύτερες μαθηματικές 

ικανότητες, χρησιμοποίησαν μια ποικιλία στρατηγικών που ήταν ιδανικές για τα 

χαρακτηριστικά των προβλημάτων και οδηγούσαν σε σωστές απαντήσεις αν 

εκτελούνταν σωστά. Αντιθέτως, οι φοιτητές με τις λιγότερες μαθηματικές ικανότητες, 

χρησιμοποιούσαν ορισμένες φορές παρόμοιες στρατηγικές με αυτές των περισσότερο 

ικανών φοιτητών, αλλά τις περισσότερες φορές χρησιμοποιούσαν προβληματικές 

στρατηγικές που δεν οδηγούσαν σε σωστές απαντήσεις. Το γεγονός αυτό οφείλεται 

στη χρήση, την επιλογή και την εκτέλεση των στρατηγικών αυτών. Η χρήση 

«φτωχών» στρατηγικών για τη σύγκριση των κλασματικών μεγεθών, προέρχεται από 

την έλλειψη κατανόησης σχετικά με τις εναλλακτικές και αποτελεσματικότερες 

στρατηγικές που μπορούν να χρησιμοποιηθούν στην επίλυση προβλήματος.  

Ωστόσο, έρευνες έχουν αποδείξει ότι η ικανότητα νοερών υπολογισμών με 

ρητούς αριθμούς, τόσο των μαθητών όσο και των εκπαιδευτικών, μπορεί να 

βελτιωθεί μέσω μιας διδακτικής παρέμβασης. Οι Lemonidis, Kermeli & 

Palaigeorgiou (2014), πρότειναν και εξέτασαν την αποτελεσματικότητα μιας 

διδακτικής παρέμβασης, που είχε στόχο να ενισχύσει την κατανόηση των μαθητών 

σχετικά με τους νοερούς υπολογισμούς με ρητούς αριθμούς και να εμπλουτίσει τις 

στρατηγικές που χρησιμοποιούν. Τρεις εν ενεργεία εκπαιδευτικοί αρχικά 

εκπαιδεύτηκαν και έπειτα, τους ζητήθηκε να διδάξουν στους μαθητές τους, νοερούς 

υπολογισμούς με ρητούς αριθμούς. Εξετάστηκε η γνώση περιεχομένου και η 

παιδαγωγική γνώση περιεχομένου των εκπαιδευτικών, σύμφωνα με το πλαίσιο των 

Ball et al. (2008). Οι εκπαιδευτικοί δεν γνώριζαν τις στρατηγικές που χρησιμοποιούν 
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οι μαθητές τους και παρουσίασαν έλλειψη της γνώσης περιεχομένου, καθώς δεν 

μπορούσαν ούτε οι ίδιοι να απαντήσουν σε ορισμένα ερωτήματα. Τα αποτελέσματα 

δείχνουν ότι οι μαθητές χρησιμοποίησαν περισσότερες εννοιολογικές στρατηγικές 

μετά από την παρέμβαση. Σε ό, τι αφορά τους εκπαιδευτικούς, οι οποίοι δεν ήταν 

αρκετά εξοικειωμένοι με τις στρατηγικές αυτές, μετά από την παρέμβαση 

παρατηρήθηκαν θετικές αλλαγές στις στάσεις και τις γνώσεις τους. Οι Whitacre & 

Nickerson (2016), εφαρμόζουν μια διδακτική παρέμβαση σε υποψήφιους 

εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, με στόχο την ανάπτυξη της αίσθησης 

του αριθμού και την ανάπτυξη στρατηγικών νοερού υπολογισμού για τη σύγκριση 

των κλασματικών μεγεθών. Η παρέμβαση αυτή περιλαμβάνει μια σειρά από 

εκπαιδευτικές δραστηριότητες, που έχουν στόχο τη χρήση στρατηγικών που 

βασίζονται στην αίσθηση του αριθμού για την επίλυση προβλημάτων, την ανάπτυξη 

ενός ρεπερτορίου τέτοιων στρατηγικών και τη χρήση μοντέλων (αριθμογραμμή) στην 

αιτιολόγηση των απαντήσεών τους. Οι στρατηγικές κατηγοριοποιούνται, πιο γενικά, 

σε τυποποιημένες (Standard) και μη τυποποιημένες (Nonstandard). Οι μη 

τυποποιημένες στρατηγικές (Nonstandard), είναι αυτές που απέχουν αρκετά από τον 

τυποποιημένο αλγόριθμο, η χρήση τους δηλώνει κατανόηση των διαδικασιών και της 

σύνθεσης του αριθμού και συνδέονται με την αίσθηση του αριθμού. Πιο ειδικά, οι 

στρατηγικές σύγκρισης των κλασματικών μεγεθών ταξινομούνται σε τέσσερις 

κατηγορίες (perspectives) (Smith, 1995, όπ. αναφ. Whitacre & Nickerson, 2016):                   

1. Μετατροπή (Transform perspective): σε αυτή την κατηγορία ανήκουν 

στρατηγικές όπως η μετατροπή σε κοινούς παρονομαστές ή σε δεκαδικό 

αριθμό μέσω της διαίρεσης, ώστε να είναι ευκολότερη η σύγκριση των 

κλασμάτων.  

 

2. Μέρος-όλο (Parts perspective): τα κλάσματα ερμηνεύονται ως μέρη του όλου. 

Για παράδειγμα, συγκρίνοντας κλάσματα που έχουν κοινούς αριθμητές ή 

κοινούς παρονομαστές, όπως το 1/7 και το 1/8, το 1/7 είναι μεγαλύτερο από 

το 1/8, επειδή σε όσο λιγότερα ίση μέρη χωρίζεται το όλο, τόσο μεγαλύτερα 

μέρη δημιουργούνται. Ένα ακόμη παράδειγμα είναι όταν συγκρίνονται 

κλάσματα που δεν έχουν κοινούς ούτε τους αριθμητές ούτε τους 

παρονομαστές και το κλάσμα με τον μικρότερο παρονομαστή θεωρείται το 

μεγαλύτερο, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη ότι οι αριθμητές δεν είναι κοινοί.  
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3. Σημείο αναφοράς (Reference Point perspective): τα κλάσματα συγκρίνονται 

με έναν τρίτο αριθμό (το 0, το 1/2, το 1) ή συγκρίνονται με βάση την 

απόσταση που απέχουν από το 1 (σκέψη του υπολοίπου).  

 

4. Όροι του κλάσματος (Components perspective): τα κλάσματα συγκρίνονται με 

βάση τους όρους τους. Για παράδειγμα, το κλάσμα με τους μεγαλύτερους 

όρους θεωρείται μεγαλύτερο ή συγκρίνονται οι διαφορές του αριθμητή και 

του παρονομαστή των κλασμάτων και το κλάσμα με τη μικρότερη διαφορά 

μεταξύ του αριθμητή και του παρονομαστή, είναι το μεγαλύτερο.  

 

Παρατηρήθηκε σημαντική αλλαγή στις στρατηγικές που χρησιμοποιούσαν οι 

συμμετέχοντες, καθώς πριν από την παρέμβαση, πιο συχνές ήταν οι τυποποιημένες 

στρατηγικές, ενώ μετά από την παρέμβαση οι μη τυποποιημένες. Οι επιδόσεις τους 

και η ευελιξία στη σύγκριση των κλασμάτων βελτιώθηκε, καθώς έκαναν πιο σωστές 

συγκρίσεις, αιτιολογούσαν τις απαντήσεις τους πιο ευέλικτα και χρησιμοποιούσαν 

αποτελεσματικότερες στρατηγικές.  

Λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι οι εκπαιδευτικοί κατέχουν καθοριστικό 

ρόλο στην ανάπτυξη της αίσθησης του αριθμού των μαθητών τους, πρέπει και οι ίδιοι 

να διαθέτουν ένα ισχυρό υπόβαθρο και βαθιά κατανόηση της αίσθησης του αριθμού, 

που περιλαμβάνει τη γνώση των στρατηγικών αυτών, αλλά και των δυσκολιών που οι 

μαθητές αντιμετωπίζουν στις κλασματικές έννοιες. Αυτό είναι ουσιώδες για τη 

μαθηματική εκπαίδευση και συνεπώς, τα προγράμματα εκπαίδευσης εκπαιδευτικών 

θα πρέπει να περιλαμβάνουν θέματα σχετικά με την ανάπτυξη της αίσθησης του 

αριθμού, ενισχύοντας τη γνώση περιεχομένου και την παιδαγωγική γνώση 

περιεχομένου των υποψήφιων εκπαιδευτικών, ώστε να είναι σε θέση να βοηθήσουν 

και τους μαθητές τους στην ανάπτυξή της.  
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1.4.  Η διδακτική προσέγγιση της αριθμογραμμής για τα κλάσματα  

 

Στο σχολικό πλαίσιο, για τη διδασκαλία των κλασμάτων αξιοποιούνται συνήθως 

αναπαραστάσεις όπως οι πίτσες ή τα τετράγωνα και χρησιμοποιείται η δομή του 

κλάσματος ως «μέρος-όλου», με αποτέλεσμα οι μαθητές να είναι περισσότερο 

εξοικειωμένοι με τέτοιου είδους αναπαραστάσεις, στις οποίες το κλάσμα 

παρουσιάζεται απλά ως μέρος ενός συνόλου. Κάτι τέτοιο, δεν ενισχύει στον 

επιθυμητό βαθμό την κατανόηση των κλασματικών εννοιών από τους μαθητές και 

πολλές από τις παρανοήσεις που έχουν αναφορικά με τα κλάσματα, εξακολουθούν να 

παραμένουν άλυτες. Παράλληλα, αρκετοί εκπαιδευτικοί εστιάζουν κυρίως στο 

διαδικαστικό κομμάτι και στη μηχανιστική εκτέλεση των αλγορίθμων, χωρίς αυτό να 

συνοδεύεται από μια βαθύτερη εννοιολογική κατανόηση των κλασμάτων. Ωστόσο, η 

χρήση οπτικών αναπαραστάσεων κατά τη διδασκαλία των κλασμάτων, μπορεί να 

βελτιώσει την εννοιολογική κατανόηση των μαθητών, καθώς έρευνες έχουν δείξει ότι 

η χρήση τους έχει θετική επίδραση στις υπολογιστικές ικανότητες των μαθητών 

(Fazio & Siegler, 2011). Λόγω της αφηρημένης φύσης τους, τα Μαθηματικά 

απαιτούν αναπαραστάσεις, καθώς οι άνθρωποι έχουν πρόσβαση στις μαθηματικές 

ιδέες μέσω των αναπαραστάσεων αυτών των ιδεών. Παρά το γεγονός ότι τα σχολικά 

Μαθηματικά φαίνεται να αφορούν γεγονότα και διαδικασίες, η πραγματική 

διανοητική εργασία στα Μαθηματικά, αφορά την ερμηνεία και τη χρήση των 

αναπαραστάσεων των μαθηματικών ιδεών (Kilpatrick et al., 2001).   

Οι Fazio & Siegler (2011), τονίζουν το γεγονός ότι οι μαθητές πρέπει να 

κατανοήσουν ότι τα κλάσματα είναι αριθμοί με μεγέθη και ένας αποτελεσματικός 

τρόπος για να επιτευχθεί αυτό, είναι η χρήση της αριθμογραμμής στη διδασκαλία των 

κλασμάτων. Οι ρητοί αριθμοί είναι δύσκολο να οπτικοποιηθούν συγκριτικά με τους 

ακέραιους αριθμούς, αλλά υπάρχει ένα εννοιολογικό εργαλείο που επιτρέπει σε 

κάποιον να σκεφτεί τους ρητούς αριθμούς γεωμετρικά, να ερμηνεύσει τους ακέραιους 

αριθμούς, τους αρνητικούς αριθμούς και τα κλάσματα ως μέρος ενός συνολικού 

συστήματος, συνδέοντας την αριθμητική με τη γεωμετρία και αυτό το εργαλείο είναι 

η αριθμογραμμή (Kilpatrick et al., 2001). Τα μοναδιαία κλάσματα, είναι βασικά 

δομικά στοιχεία των κλασμάτων, με την ίδια έννοια που ο αριθμός 1 είναι βασικό 

δομικό στοιχείο των ακέραιων αριθμών (όπως κάθε ακέραιος αριθμός προκύπτει 

συνδυάζοντας έναν αριθμό μονάδων, έτσι και τα κλάσματα προκύπτουν 
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συνδυάζοντας έναν αριθμό κλασματικών μονάδων) και για το λόγο αυτό είναι 

ευνοϊκότερη η χρήση της αριθμογραμμής για τη διδασκαλία των κλασμάτων 

συγκριτικά με άλλα μοντέλα (π.χ. η πίτσα), επειδή είναι ευκολότερο να διαιρέσεις το 

σύνολο σε ίσα μέρη όταν εμπλέκεται μόνο το μήκος (Wu, 2011). Για να επιτευχθεί η 

καλύτερη κατανόηση του κλάσματος ως αριθμού, αυτό παρουσιάζεται και αναλύεται 

με βάση το μοναδιαίο κλάσμα και με τη βοήθεια της αριθμογραμμής, χωρίζοντας το 

μοναδιαίο διάστημα από το 0 μέχρι το 1 σε τόσα ίσα μέρη όσα είναι ο παρονομαστής 

του κλάσματος. Με τον τρόπο αυτό, γίνεται κατανοητή η οντότητα και η αξία του 

κλάσματος ως αριθμού, φαίνεται ο τρόπος που αναλύεται σε κλασματικές μονάδες, η 

σχέση του με άλλους αριθμούς και κυρίως το πόσο κοντά είναι στο 0, το 1/2 και το1, 

ο τρόπος που οι ακέραιοι αριθμοί γράφονται ως κλάσματα, το πώς περνάμε στα 

καταχρηστικά κλάσματα, καθώς και το πώς αναλύονται οι μεικτοί αριθμοί σε 

άθροισμα ακεραίου και κλασμάτων (Λεμονίδης, 2016). Η χρήση της αριθμογραμμής, 

λοιπόν, μπορεί να ενισχύει την κατανόηση σημαντικών ιδιοτήτων των κλασμάτων, 

όπως για παράδειγμα ότι είναι αριθμοί και μπορούν να τοποθετηθούν επάνω σε μια 

αριθμητική γραμμή, τις σχέσεις μεταξύ ακέραιων αριθμών και κλασμάτων και το 

γεγονός ότι οι ακέραιοι αριθμοί μπορούν να γραφούν και ως κλάσματα, οι μαθητές 

μπορούν να τοποθετούν και να συγκρίνουν κλάσματα στην αριθμογραμμή, να 

συγκρίνουν δύο κλάσματα με διαφορετικούς παρονομαστές σε δύο διαφορετικές 

αριθμητικές γραμμές, να επεκτείνουν την αντίληψή τους για τα κλάσματα, για 

παράδειγμα ότι ένα κλάσμα μπορεί να είναι μεγαλύτερο από τη μονάδα, να 

κατανοήσουν την έννοια της πυκνότητας των ρητών αριθμών, αλλά και την έννοια 

της ισοδυναμίας, καθώς οι μαθητές κατανοούν ότι, παρά το γεγονός ότι κάθε αριθμός 

είναι μοναδικός, μπορεί να ονομαστεί με πολλούς τρόπους (Fazio &  Siegler, 2011 · 

Λεμονίδης, 2016 · Saxe et al., 2007). Οι εκπαιδευτικοί θα πρέπει να ζητούν από τους 

μαθητές τους να τοποθετούν και να συγκρίνουν κλάσματα πάνω σε μια 

αριθμογραμμή, με στόχο να αντιμετωπίσουν τις παρανοήσεις που έχουν. Για 

παράδειγμα, η έννοια της πυκνότητας των κλασμάτων, δηλαδή ότι μεταξύ δύο 

οποιωνδήποτε κλασμάτων υπάρχει άπειρος αριθμός  κλασμάτων, είναι δύσκολο να 

γίνει κατανοητή από τους μαθητές. Ωστόσο, μπορεί να αναπαρασταθεί με τη βοήθεια 

της αριθμογραμμής. Πιο συγκεκριμένα, οι μαθητές μπορούν να ξεκινήσουν με μια 

αριθμογραμμή που έχει άκρα το 0 και το 1 και να χωρίσουν τη γραμμή αυτή σε δύο 

μισά. Έπειτα, μπορούν να συνεχίσουν να χωρίζουν τα μισά σε μισά, δημιουργώντας 

τέταρτα, όγδοα κ.λπ. Έτσι, οι μαθητές θα αντιληφθούν ότι ένα οποιοδήποτε κλάσμα, 
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μπορεί να χωριστεί σε ακόμα μικρότερα κλάσματα. Συνεπώς, η αριθμογραμμή είναι 

μια γεωμετρική αναπαράσταση των αριθμών, που δίνει σε κάθε αριθμό ένα μοναδικό 

σημείο πάνω στην γραμμή και μια προσανατολισμένη απόσταση από την αρχή, που 

απεικονίζει το μέγεθος και την κατεύθυνσή του. Πρόκειται για ένα εργαλείο χρήσιμο 

για την ανάπτυξη της αριθμητικής κατανόησης, ειδικότερα όταν οι μαθητές 

μαθαίνουν για τους ακέραιους και τους ρητούς αριθμούς, καθώς τους βοηθά να 

δώσουν νόημα στα μεγέθη και τις σχέσεις μεταξύ αυτών των αριθμών, με έναν τρόπο 

που είναι λιγότερο ξεκάθαρος με άλλες αναπαραστάσεις (Kilpatrick et al., 2001). 

Ένα από τα πλεονεκτήματα, λοιπόν, του μοντέλου της αριθμογραμμής, είναι 

ότι επιτρέπει μια σαφή διατύπωση των βασικών εννοιών του «ίσο», «μικρότερο» και 

«μεγαλύτερο» μεταξύ των κλασμάτων και οι απλοί πειραματισμοί επάνω σε αυτή, 

μπορούν να αποκαλύψουν στους μαθητές φαινόμενα όπως η ισοδυναμία τους (Wu, 

2011). Οι μαθητές μπορούν να πειραματιστούν πάνω στην αριθμογραμμή και να 

ανακαλύψουν ότι ορισμένα κλάσματα είναι ίσα, κατανοώντας έτσι την ισοδυναμία 

τους:  

 

 

 

 

Επιπλέον, σε περιπτώσεις σύγκρισης των κλασμάτων, όταν δίνονται δύο 

κλάσματα, δηλαδή δύο σημεία πάνω στην αριθμογραμμή, αυτό που βρίσκεται 

αριστερά από το άλλο, είναι το μικρότερο κλάσμα. Για παράδειγμα, συγκρίνοντας το 

3/4 και το 5/4, το 3/4  βρίσκεται αριστερά από το 5/4 και η απόσταση από το 0 μέχρι 

το 3/4 είναι μικρότερη από την απόσταση από το 0 μέχρι τα 5/4. Κάτι τέτοιο, βοηθά 

τους μαθητές να κατανοήσουν την έννοια του «μικρότερο» και «μεγαλύτερο» 

κλάσμα:   

 

 

 

Εικόνα 1. Χρήση της αριθμογραμμής για την ισοδυναμία των 

κλασμάτων (Wu, 2011). 

Εικόνα 2. Χρήση της αριθμογραμμής για τη σύγκριση των κλασμάτων 

(Wu, 2011). 
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Μπορούμε, επίσης, να συγκρίνουμε κλάσματα χρησιμοποιώντας σημεία 

αναφοράς, όπως το 1 ή το 1/2. Για παράδειγμα, συγκρίνοντας το 7/8 και το 13/12, το 

7/8 είναι μικρότερο από τη μονάδα και βρίσκεται στα αριστερά της, ενώ το 13/12 

είναι μεγαλύτερο από αυτή και βρίσκεται στα δεξιά της. Άρα το 7/8 βρίσκεται 

αριστερά από το 13/12 και είναι μικρότερο από αυτό.  

Οι Saxe et al. (2007), εξετάζουν το πώς η χρήση της αριθμογραμμής 

συμβάλλει στην ανάπτυξη της κατανόησης των κλασματικών εννοιών. Αρχικά 

ζήτησαν από τους μαθητές να αναγνωρίσουν σημεία επάνω στην αριθμογραμμή, τα 

οποία αντιστοιχούν σε ακέραιους αριθμούς και σε κλάσματα, καθώς και να δώσουν 

μια διαφορετική ονομασία για το κλάσμα που αναγνώρισαν (ισοδυναμία των 

κλασμάτων), αιτιολογώντας την απάντησή τους.  

Για τους ακέραιους αριθμούς: 

 

 

 

Για τα κλάσματα: 

 

 

 

 

 

Οι ερευνητές συμπέραναν ότι οι περισσότεροι μαθητές εντοπίζουν με ευκολία 

τους φυσικούς αριθμούς, αλλά αντιμετωπίζουν δυσκολίες στον εντοπισμό κλασμάτων 

πάνω στην αριθμητική γραμμή και ιδιαίτερα στην ισοδυναμία των κλασμάτων, καθώς 

δυσκολεύονται να ονομάσουν ένα κλάσμα-σημείο με διαφορετικό τρόπο. 

Αποτελεσματική για την αντιμετώπιση της παραπάνω δυσκολίας αποδείχθηκε η 

στρατηγική της διπλής μέτρησης, την οποία χρησιμοποίησαν ορισμένοι μαθητές.  

Σύμφωνα με τη στρατηγική αυτή, οι μαθητές βρίσκουν τον παρονομαστή του 

κλάσματος μετρώντας τα ίσα μέρη της αριθμητικής γραμμής από το 0 μέχρι το 1 και 

Εικόνα 3. Αριθμογραμμές που χρησιμοποιήθηκαν για την αξιολόγηση της 

ικανότητας αναγνώρισης σημείων σε αριθμογραμμή (Saxe et al., 2007). 
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για να βρουν τον αριθμητή μετρούν τα ίσα μέρη της αριθμητικής γραμμής, από το 0 

μέχρι το σημείο που τους ζητείται:  

 

 

 

 

 

Με μια παρέμβαση που έκαναν οι ερευνητές, επιδίωξαν την καθοδήγηση των 

μαθητών προς τη χρήση των πιο αποτελεσματικών στρατηγικών, που 

χρησιμοποίησαν οι μαθητές με πιο ανεπτυγμένη κατανόηση των κλασμάτων, όπως 

αυτή της διπλής μέτρησης και τα αποτελέσματα έδειξαν ότι υπήρξε βελτίωση στη 

μάθηση των μαθητών.   

 Οι Saxe, Diakow & Gearhart (2013), τονίζουν την αποτελεσματικότητα της 

χρήσης αναπαραστάσεων στη διδασκαλία των Μαθηματικών (Learning Mathematics 

through Representations). Οι ερευνητές σχεδίασαν μια ακολουθία μαθημάτων για την 

ενσωματωμένη επεξεργασία και κατανόηση των ακέραιων αριθμών και των 

κλασμάτων, μέσω της χρήσης της αριθμογραμμής, ως κύριο πλαίσιο αναπαράστασης. 

Σύμφωνα με την ανάλυση των αποτελεσμάτων τους, οι μαθητές της πειραματικής 

ομάδας, είχαν σημαντική βελτίωση στις επιδόσεις τους συγκριτικά με τους μαθητές 

της ομάδας ελέγχου. Η εντατική εμπλοκή των μαθητών με την αριθμογραμμή, 

ενισχύει την κατανόηση των βασικών ιδεών που σχετίζονται με τους ακέραιους 

αριθμούς και τα κλάσματα. Βασικό χαρακτηριστικό της ακολουθίας που σχεδίασαν, 

ήταν ο ρόλος των βασικών ιδεών και των μαθηματικών ορισμών που οι μαθητές 

εμπλέκονται. Οι βασικές ιδέες της αριθμογραμμής θεωρούνται ουσιώδεις, ώστε να  

μπορέσουν οι μαθητές να την κατανοήσουν και να τη χρησιμοποιήσουν 

αποτελεσματικά.  Αυτές είναι: 

 

 Η σειρά, το διάστημα και το μηδέν ως αρχή. Η αριθμητική σειρά 

αναπαρίσταται γεωμετρικά, καθώς το μέγεθος των αριθμών αυξάνεται από τα 

αριστερά προς τα δεξιά, ενώ μειώνεται από τα δεξιά προς τα αριστερά. Όταν 

Εικόνα 4. Η στρατηγική διπλής μέτρησης των μαθητών (Saxe et al., 2007). 
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τοποθετούμε έναν αριθμό στη γραμμή, η αξία του αναπαρίσταται από μία 

απόσταση σε γραμμικές μονάδες, από ένα αρχικό σημείο, το μηδέν.    

 

 Οι πολλαπλές μονάδες και οι υπομονάδες. Συνεπαγόμενα του μοναδιαίου 

διαστήματος είναι τα διαστήματα πολλαπλών μονάδων και τα διαστήματα 

υπομονάδων, δύο ιδέες που ενισχύουν την κατανόηση των ακέραιων και των 

κλασμάτων στην αριθμογραμμή. Το διάστημα υπομονάδας, είναι η 

υποδιαίρεση του μοναδιαίου διαστήματος σε τμήματα του ίδιου μήκους και 

αποτελεί τη βάση για τον ορισμό του παρονομαστή, του αριθμητή και του 

κλάσματος.  

 
 

  Η ισοδυναμία των αριθμών που αναπαριστούν το ίδιο σημείο. Δύο αριθμοί 

που αντιστοιχούν στο ίδιο σημείο, έχουν την ίδια αξία αλλά αναπαρίστανται 

με διαφορετικούς τρόπους. Οι αριθμοί αυτοί μπορεί να είναι ακέραιοι και 

κλάσματα (π.χ. 1=4/4) ή δύο κλάσματα (π.χ. 1/2=2/4).   

 

  Η απόλυτη αξία και η συμμετρία. Η απόλυτη αξία είναι το μέγεθος της 

απόστασης οποιουδήποτε αριθμού πάνω στη γραμμή, από το σημείο μηδέν 

και η συμμετρία βοηθά στην κατανόηση της σχέσης μεταξύ των αριθμών που 

έχουν την ίδια απόσταση από το μηδέν. Για παράδειγμα, οι θετικοί και 

αρνητικοί αριθμοί με την ίδια απόλυτη αξία, τοποθετούνται συμμετρικά 

αριστερά και δεξιά από το μηδέν.   

 

Πιο συγκεκριμένα, σε ό, τι αφορά τα κλάσματα, οι ορισμοί και οι αρχές των 

κλασμάτων στην αριθμογραμμή, που χρησιμοποιήθηκαν στα μαθήματα, φαίνονται 

στον παρακάτω πίνακα:  
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Όνομα Ορισμός Παράδειγμα 

Υπομονάδα 

Η διαίρεση της μονάδας 

σε ίσες αποστάσεις 

δημιουργεί υπομονάδες. 
 

Μήκος 

υπομονάδας 

Όσο περισσότερες είναι 

οι υπομονάδες στη 

μονάδα, τόσο μικρότερες 

είναι οι υπομονάδες. 

 

Παρονομαστής 

Ο αριθμός των 

υπομονάδων στη 

μονάδα. 
 

Αριθμητής 
Ο αριθμός των 

υπομονάδων. 

 

Κλάσμα 
Αριθμητής 

Παρονομαστής 

 

Μεικτός 

αριθμός 

Ένας ακέραιος αριθμός 

και ένα κλάσμα. 

 

Ακέραιοι 

αριθμοί ως 

κλάσματα 

Οι ακέραιοι αριθμοί 

μπορούν να γραφτούν 

ως κλάσματα. 

 

Ισοδύναμα 

κλάσματα 

Κλάσματα που 

βρίσκονται στην ίδια 

θέση αλλά με 

διαφορετικές 

υπομονάδες. 
 

Σημεία 

αναφοράς 

Το 0, το 1/2 και το 1 

είναι σημεία αναφοράς. 

Μπορείς να πεις περίπου 

πόσο μεγάλο είναι ένα 

κλάσμα, συγκρίνοντας 

τον αριθμητή και τον 

παρονομαστή.  

Πίνακας 1. Ορισμοί και αρχές των κλασμάτων στην αριθμογραμμή (Saxe et al., 2013). 
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Επιπλέον, έρευνες σε υποψήφιους εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας 

Εκπαίδευσης, που στόχευαν στη βελτίωση της αίσθησης του αριθμού των 

συμμετεχόντων μέσω των παρεμβάσεων που σχεδίασαν, τονίζουν τη σημασία και την 

αποτελεσματικότητα της χρήσης μοντέλων και συγκεκριμένα της αριθμογραμμής, η 

οποία θεωρείται ένα δυναμικό μοντέλο που ενισχύει την ανάπτυξη βασικών ιδεών, 

την αιτιολόγηση και την επιχειρηματολογία και ένα κεντρικής σημασίας εργαλείο 

αναπαράστασης, ειδικότερα όταν πρόκειται για τη διδασκαλία των κλασματικών 

εννοιών (Nickerson & Whitacre, 2010 · Whitacre & Nickerson, 2016). Μέσω της 

χρήσης του μοντέλου της αριθμογραμμής, οι υποψήφιοι εκπαιδευτικοί ανέπτυξαν 

ποικίλες και πιο ευέλικτες στρατηγικές, κάτι το οποίο συνεπάγεται βαθύτερη 

κατανόηση και ανάπτυξη της αίσθησης του αριθμού.  

1.4.1.  Η εκτίμηση στην αριθμογραμμή 

Όπως έχει ήδη αναφερθεί, σημαντικό συστατικό της αίσθησης του αριθμού είναι η 

εκτίμηση, ένα από τα είδη της οποίας είναι η εκτίμηση στην αριθμογραμμή. Ωστόσο, 

τόσο οι μαθητές, όσο και οι ενήλικες, αντιμετωπίζουν δυσκολίες σε δραστηριότητες 

εκτίμησης στην αριθμογραμμή. Όταν ζητήθηκε σε μαθητές να τοποθετήσουν τρεις 

αριθμούς επάνω σε μια αριθμογραμμή με άκρα το 0 και το 1000, αντιμετώπισαν 

μεγάλη δυσκολία στην εκτίμηση των αριθμών αυτών ως σημεία της αριθμογραμμής, 

καθώς επίσης και στην τοποθέτηση ρητών αριθμών σε αριθμογραμμή με άκρα το 0 

και το 1, με μεγαλύτερη δυσκολία στην τοποθέτηση των κλασμάτων (McIntosh, 

Reys, Reys, Bana, & Farrell, 1997). Σε έρευνα που έγινε σε ενήλικες και 

συγκεκριμένα σε φοιτητές, παρατηρήθηκε ότι, όταν τους ζητήθηκε να εκτιμήσουν τη 

θέση ορισμένων κλασμάτων πάνω σε μια αριθμογραμμή με άκρα το 0 και το 5, οι 

εκτιμήσεις τους δεν ήταν αρκετά ακριβείς και είχαν ελλιπή κατανόηση των μεγεθών 

που αντιστοιχούν σε συγκεκριμένα κλάσματα (Fazio et al., 2016).      

 Η εκτίμηση στην αριθμογραμμή βελτιώνεται σταθερά κατά τη διάρκεια των 

σχολικών χρόνων της Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης και η ακρίβεια σε κάθε δεδομένη 

ηλικία είναι μεγαλύτερη στις μικρότερες αριθμητικές κλίμακες. Οι Siegler & Opfer 

(2003), υποστηρίζουν ότι οι εκτιμήσεις των μαθητών αλλάζουν σημαντικά με την 

ηλικία και αυτό είναι περισσότερο φανερό στην αριθμογραμμή με άκρα το 0 και το 

1000, όπου οι μεγαλύτεροι μαθητές και οι ενήλικες παρουσιάζουν σημαντική 

βελτίωση. Επιπλέον, οι μαθητές είχαν καλύτερες επιδόσεις και πιο ακριβείς 
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εκτιμήσεις στην αριθμογραμμή με άκρα το 0 και το 100, συγκριτικά με την 

αριθμογραμμή με άκρα το 0 και το 1000. Ομοίως, οι Siegler & Booth (2004), 

υποστηρίζουν ότι οι εκτιμήσεις των μαθητών στην αριθμογραμμή γίνονται πιο 

ακριβείς όσο αυξάνεται η ηλικία και η εμπειρία τους. Ακόμη, εκτός από το γεγονός 

ότι η ακρίβεια στην εκτίμηση στην αριθμογραμμή βελτιώνεται σημαντικά με την 

αύξηση της ηλικίας, παρατηρήθηκε ότι οι ατομικές διαφορές στην εκτίμηση στην 

αριθμογραμμή, σχετίζονται θετικά με τις ατομικές διαφορές στις γενικές μαθηματικές 

επιδόσεις των μαθητών (Booth & Siegler, 2006 · Siegler & Booth, 2004).  

   Σύμφωνα με τους Siegler & Booth (2005), οι μαθητές και οι ενήλικες, 

χρησιμοποιούν διάφορες στρατηγικές στην εκτίμηση σε αριθμογραμμή. Οι 

μικρότεροι μαθητές, χρησιμοποιούν συνήθως στρατηγικές αρίθμησης, μετρώντας 

προς τα πάνω από τη μικρότερη αξία ή μετρώντας προς τα κάτω από τη μεγαλύτερη 

αξία ή εκτιμούν την αξία ενός μεσαίου σημείου και μετρούν προς τα κάτω ή προς τα 

πάνω. Τα παιδιά μεγαλύτερης ηλικίας και οι ενήλικες, χρησιμοποιούν μια 

διαφορετική στρατηγική, που βασίζεται στον αναλογικό συλλογισμό. Αυτό που 

έκαναν, ήταν να χωρίζουν την αριθμογραμμή σε συγκεκριμένα σημεία (π.χ. 

χωρίζοντας μια αριθμογραμμή με άκρα το 0 και το 1000 σε τέταρτα, δηλαδή στο 250, 

500 και το 750), τα οποία θα χρησιμοποιούσαν ως σημεία αναφοράς για να 

εκτιμήσουν τις θέσεις άλλων αριθμών (Siegler & Opfer, 2003).  

 Εκτός από τις διαφορές στη χρήση των στρατηγικών, μεταβλητότητα 

παρουσιάζεται και στις αναπαραστάσεις του αριθμητικού μεγέθους,  που οι μαθητές 

χρησιμοποιούν σε δραστηριότητες εκτίμησης σε αριθμογραμμή. Μια προσέγγιση 

είναι η χρήση της γραμμικής αναπαράστασης, όπου οι αναπαραστάσεις του 

αριθμητικού μεγέθους αυξάνονται γραμμικά με το μέγεθος του αριθμού και μια άλλη 

προσέγγιση είναι η χρήση της λογαριθμικής αναπαράστασης, όπου οι 

αναπαραστάσεις του αριθμητικού μεγέθους αυξάνονται λογαριθμικά με το 

αριθμητικό μέγεθος  (Siegler & Booth, 2005). Όταν οι μαθητές χρησιμοποιούν τη 

λογαριθμική αναπαράσταση, οι χωρικές θέσεις που επιλέγουν αυξάνονται πολύ 

γρήγορα στο χαμηλό εύρος των αριθμών και στη συνέχεια σταθεροποιούνται στο 

ανώτερο εύρος. Για παράδειγμα, οι εκτιμήσεις των μικρότερων μαθητών για μικρούς 

αριθμούς σε μια αριθμογραμμή με άκρα το 0 και 1000, ήταν σχεδόν σωστές, αλλά 

όταν πρόκειται για αριθμούς όπως το 75, εκτιμούν ότι η θέση του βρίσκεται πάνω 

από το 60% της απόστασης από το 0 ως το 1000 (Siegler & Opfer, 2003). Έρευνες 
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έχουν αποδείξει ότι οι μαθητές χρησιμοποιούν και τα δύο είδη αναπαραστάσεων που 

αναφέρθηκαν. Στις μικρότερες ηλικίες, όταν τα παιδιά μαθαίνουν ένα δεδομένο εύρος 

αριθμών, η εφαρμογή της λογαριθμικής αναπαράστασης στις εκτιμήσεις των 

μαθητών τείνει να είναι πολύ υψηλή και αρκετά υψηλότερη από την εφαρμογή των 

γραμμικών αναπαραστάσεων. Αργότερα στη μάθηση και τα δύο είδη 

αναπαραστάσεων εφαρμόζονται περίπου εξίσου καλά, ενώ ακόμη αργότερα, η 

γραμμική αναπαράσταση εφαρμόζεται πολύ καλύτερα (Siegler & Booth, 2005). 

Επομένως, τα παιδιά γνωρίζουν και χρησιμοποιούν πολλαπλές αναπαραστάσεις του 

αριθμητικού μεγέθους και καθώς αναπτύσσονται, χρησιμοποιούν περισσότερο τις 

γραμμικές αναπαραστάσεις παρά τις λογαριθμικές και αυτός είναι ο λόγος που οι 

εκτιμήσεις τους γίνονται όλο και πιο ακριβείς. Τα ίδια άτομα, μπορούν να 

χρησιμοποιήσουν είτε τη λογαριθμική, είτε τη γραμμική αναπαράσταση ανάλογα με 

το αριθμητικό πλαίσιο, αλλά παρατηρείται η ίδια αναπτυξιακή ακολουθία, δηλαδή 

από την εφαρμογή της λογαριθμικής αναπαράστασης σε μια μεικτή εφαρμογή της 

λογαριθμικής και της γραμμικής αναπαράστασης και έπειτα, προς την εφαρμογή της 

γραμμικής αναπαράστασης (Booth & Siegler, 2006 · Siegler & Booth, 2004 · Siegler 

& Opfer, 2003).     

1.5.  Η νοερή αριθμογραμμή 

Μια βασική έννοια στο πεδίο της αριθμητικής γνώσης που αφορά την επεξεργασία 

των αριθμών, είναι η έννοια της νοερής αριθμογραμμής. Πρόκειται για μια υποθετική 

κατασκευή, που επιτρέπει στους ερευνητές να κατανοήσουν πολλά από τα 

χαρακτηριστικά των αριθμών (Göbel, Shaki, & Fischer, 2011).  

Με τον όρο «νοερή αριθμογραμμή» ή εσωτερική αριθμογραμμή, 

αναφερόμαστε σε μια αναλογική και χωρική αναπαράσταση των αριθμητικών 

μεγεθών, πάνω στην οποία οι μικρότεροι αριθμοί αναπαριστώνται στην αριστερή 

πλευρά, ενώ οι μεγαλύτεροι στη δεξιά και είναι μια από τις βασικότερες 

αναπαραστάσεις που αποτελούν θεμέλιο για την επιτυχή επεξεργασία των αριθμών. 

Επάνω στη νοερή αριθμογραμμή, οι αριθμοί αναπαριστώνται χωρικά, σε αύξουσα 

σειρά που αντιστοιχεί στο μέγεθός τους (Moeller, Fischer, Nuerk, & Cress, 2015 · 

Schneider, Grabner, & Paetsch, 2009). Η νοερή αριθμογραμμή σχετίζει τα αριθμητικά 

μεγέθη και τον χώρο με μια συγκεκριμένη χωρική κατεύθυνση και θεωρείται ότι τα 
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θεμέλια της αριθμητικής βρίσκονται στην ικανότητα των ανθρώπων να αναπαριστούν 

και να χειρίζονται νοητικά τα αριθμητικά μεγέθη, επάνω σε αυτήν την αναλογική 

αναπαράσταση των αριθμών, τη νοερή αριθμογραμμή (Dehaene, 2001).  

 Τα αριθμητικά μεγέθη, λοιπόν, μπορούν να αναπαρασταθούν κατά μήκος μιας 

νοερής αριθμητικής γραμμής. Όσον αφορά τα παιδιά, η συσχέτιση των αριθμών και 

του χώρου, είναι αυτόματη, αμφίδρομη, εμφανίζεται από μικρή ηλικία και η ακρίβεια 

σε αυτήν τη νοερή αριθμογραμμή, αποτελεί τη βάση της αίσθησης του αριθμού των 

παιδιών, η οποία συνδέεται στενά με την απόκτηση βασικών και πιο προηγμένων 

αριθμητικών ικανοτήτων (Moeller et al., 2015 · Schneider et al., 2009). Για τον λόγο 

αυτό, έχουν αναπτυχθεί διάφορες εφαρμογές σχετικά με αυτή.  

1.5.1.  Δείκτες συμπεριφοράς: distance effect, SNARC effect, size effect 

Οι τρεις πιο γνωστοί και μελετημένοι δείκτες συμπεριφοράς στην αριθμητική γνώση, 

οι οποίοι σχετίζονται με τη νοερή αριθμογραμμή και ταυτόχρονα αποτελούν 

χαρακτηριστικά της επεξεργασίας των αριθμών, είναι η επίδραση της απόστασης που 

υπάρχει μεταξύ δύο αριθμών-distance effect, η συσχέτιση του αριθμητικού μεγέθους 

με τον χώρο-SNARC effect και το μέγεθος του αριθμού-size effect. 

 The distance effect 

Η επίδραση της αριθμητικής απόστασης, συνήθως εξετάζεται με τη βοήθεια 

δραστηριοτήτων, όπως η σύγκριση αριθμών. Οι συμμετέχοντες καλούνται να 

αποφασίσουν, ποιος από τους δύο αριθμούς που παρουσιάζονται οπτικά, είναι 

μεγαλύτερος, αυτός, δηλαδή, που βρίσκεται στα αριστερά ή αυτός στα δεξιά. Η 

ταχύτητα της αντίδρασης εξαρτάται από την αριθμητική απόσταση μεταξύ των 

αριθμών και οι συμμετέχοντες σε τέτοιου είδους δραστηριότητες, φαίνεται να 

απαντούν πιο γρήγορα για ζεύγη αριθμών με μεγάλη αριθμητική απόσταση, π.χ. 2-9, 

συγκριτικά με ζεύγη αριθμών που έχουν μικρή αριθμητική απόσταση, π.χ. 4-5, που 

σημαίνει ότι η σύγκριση των αριθμητικών μεγεθών γίνεται ευκολότερη, όσο η 

αριθμητική απόσταση μεταξύ των αριθμών αυτών αυξάνεται (Nuerk, Moeller, Klein, 

Willmes, & Fischer, 2011 · Schneider et al., 2009). Όσον αφορά, δηλαδή, τη χρήση 

των αριθμητικών συμβόλων, όπως τα αραβικά ψηφία που είναι ευρέως διαδεδομένα 

στους δυτικούς πολιτισμούς, μια απλή ταξινόμηση των μεγεθών αποκαλύπτει ότι ο 

χρόνος που απαιτείται για να κατανοήσει κάποιος ποιο από τα δύο ψηφία, που 
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παρουσιάζονται ταυτόχρονα, αναφέρεται στο μεγαλύτερο μέγεθος, δείχνει μια 

επίδραση της αριθμητικής απόστασης. Όσο μεγαλύτερη είναι η διαφορά μεταξύ των 

δύο ψηφίων, τόσο μικρότερος είναι ο χρόνος αντίδρασης, ώστε να επιλέξει το 

μεγαλύτερο από αυτά (Göbel et al., 2011). Με άλλα λόγια, η επίδραση της 

αριθμητικής απόστασης, είναι μια συστηματική μείωση της επίδοσης στη διάκριση 

των αριθμών, όσο η αριθμητική απόσταση μεταξύ των αριθμών αυτών μειώνεται, με 

αποτέλεσμα να υπάρχει δυσκολία στη σύγκρισή τους (Dehaene, 2001). 

The SNARC effect   

Η συσχέτιση του αριθμητικού μεγέθους με τον χώρο-SNARC effect (the Spatial-

Numerical Association of Response Codes) αποτελεί έναν ακόμη δείκτη 

συμπεριφοράς που σχετίζεται με τη νοερή αριθμογραμμή. Ο συγκεκριμένος δείκτης, 

αναφέρεται στη διαπίστωση ότι για τους μικρότερους αριθμούς υπάρχουν ταχύτερες 

αντιδράσεις με μια αριστερή επίδραση, ενώ για τους μεγαλύτερους αριθμούς, 

παρατηρήθηκε ότι υπάρχουν ταχύτερες αντιδράσεις με μια δεξιά επίδραση (Nuerk et 

al., 2011). Οι  Dehae e, Bossi i, & Giraux (1993, όπ. αναφ. Schneider et al., 2009) 

ζήτησαν από τους συμμετέχοντες να δηλώσουν εάν οι μονοψήφιοι αριθμοί ήταν 

μονοί ή ζυγοί, πατώντας δεξιά ή αριστερά κουμπιά. Η δραστηριότητα αυτή, 

προκάλεσε τη συσχέτιση του αριθμητικού μεγέθους με τον χώρο-SNARC effect, 

όπου οι συμμετέχοντες αντέδρασαν στις μικρότερες τιμές ταχύτερα με το αριστερό 

τους χέρι, ενώ στις μεγαλύτερες τιμές ταχύτερα με το δεξί τους χέρι. Οι συγγραφείς 

κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι οι αριθμοί συσχετίζονται συστηματικά με τον χώρο 

και αυτή η συσχέτιση αντικατοπτρίζει τον προσανατολισμό της νοερής 

αριθμογραμμής. Προκύπτει λοιπόν, ότι υπάρχει μια συσχέτιση των αριθμών και του 

χώρου, με έναν προσανατολισμό της νοερής αριθμογραμμής από τα αριστερά προς τα 

δεξιά, όπου οι μικρότεροι αριθμοί τοποθετούνται στα αριστερά των μεγαλύτερων, 

προκαλώντας μια επίδραση της χωρικής συμβατότητας (Göbel et al., 2011). 

 Η ηλικία φαίνεται να συσχετίζεται ισχυρά με το μέγεθος του SNARC effect. 

Τα παιδιά στην ηλικία των 9 ετών, ήδη συσχετίζουν σε σημαντικό βαθμό τους 

αριθμούς με τον χώρο. Αλλά το ποσοστό της εξάσκησής τους μέχρι να ενηλικιωθούν 

αυξάνεται και συνεπώς, το μέγεθος του SNARC effect αυξάνεται στους ενήλικες και 

είναι ακόμη μεγαλύτερο στους ηλικιωμένους, κάτι που οδηγεί στο συμπέρασμα ότι η 
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συσχέτιση των αριθμών και του χώρου γίνεται όλο και ισχυρότερη κατά τη διάρκεια 

της ζωής (Wood, Willmes, Nuerk, & Fischer, 2008). 

 Αξίζει, επίσης, να τονίσουμε το γεγονός ότι η συσχέτιση των αριθμών και του 

χώρου, παρατηρείται σε διάφορους πολιτισμούς και επομένως, οι διαφορετικές 

εμπειρίες που αφορούν τον χώρο, όπως για παράδειγμα η κατεύθυνση της 

ανάγνωσης, οδηγούν σε διαπολιτισμικές διαφορές σχετικά με τη χωρική 

αναπαράσταση των αριθμών. Το γεγονός αυτό οδηγεί σε ορισμένες προβλέψεις. Πιο 

συγκεκριμένα, σε πολιτισμούς όπου η κατεύθυνση της ανάγνωσης είναι από τα δεξιά 

προς τα αριστερά, ο εντοπισμός ενός στόχου στην αριστερή πλευρά θα είναι 

ταχύτερος όταν παρουσιάζεται ένας μεγαλύτερος αριθμός παρά ένας μικρότερος, ενώ 

σε πολιτισμούς με πολλαπλές και αντικρουόμενες εμπειρίες που αφορούν τον χώρο 

(π.χ. η ανάγνωση του κειμένου να είναι από τα δεξιά προς τα αριστερά ενώ η 

ανάγνωση των ψηφίων να είναι από τα αριστερά προς τα δεξιά), η συσχέτιση των 

αριθμών και του χώρου είναι λιγότερο έντονη συγκριτικά με πολιτισμούς όπου όλες 

οι χωρικές εμπειρίες είναι ομοιογενείς (Göbel et al., 2011). Στους δυτικούς 

πολιτισμούς, όπου η ανάγνωση και η γραφή ξεκινούν από τα αριστερά προς τα δεξιά, 

τα μικρότερα μεγέθη συσχετίζονται με την αριστερή πλευρά του χώρου, ενώ τα 

μεγαλύτερα με τη δεξιά πλευρά (Moeller et al., 2015). Υπάρχουν, συνεπώς, 

πολιτισμικές επιρροές στην αριθμητική γνώση, στην αναπαράσταση και στην 

επεξεργασία των αριθμών.  

The size effect 

Ο τρίτος δείκτης συμπεριφοράς στην αριθμητική γνώση είναι το μέγεθος του 

αριθμού. Η επίδραση του μεγέθους δηλώνει ότι για την ίση αριθμητική απόσταση, η 

επίδοση στη διάκριση των αριθμών μειώνεται, όσο το μέγεθός τους αυξάνεται ή ότι 

μια αριθμητική δραστηριότητα ή ένα πρόβλημα γίνεται δυσκολότερο, όταν το 

μέγεθος των συστατικών του αυξάνεται. Με άλλα λόγια, η επίδραση του μεγέθους 

δηλώνει ότι καθώς οι αριθμοί μεγαλώνουν, είναι απαραίτητη μια μεγαλύτερη 

αριθμητική απόσταση μεταξύ τους, ώστε να επιτευχθεί το ίδιο επίπεδο διάκρισης των 

αριθμών (Dehaene, 2001 · Nuerk et al., 2011). Όσον αφορά, λοιπόν, τη χρήση 

αριθμητικών συμβόλων, όπως τα αραβικά ψηφία, όταν η απόσταση μεταξύ δύο 

αριθμών είναι σταθερή (π.χ. 1-2 ή 8-9), προκύπτει η επίδραση του μεγέθους των 

αριθμών, όπου ο χρόνος αντίδρασης αυξάνεται για τα μεγαλύτερα ψηφία (Göbel et 
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al., 2011). Επομένως, είναι ευκολότερο να παρατηρήσουμε τις διαφορές όταν είναι 

μεγάλες παρά μικρές, όταν δηλαδή η αριθμητική απόσταση μεταξύ τους είναι μεγάλη  

ή όταν εμφανίζονται μεταξύ μικρών παρά μεγάλων αριθμών. 

1.5.2.  Νοερή αριθμογραμμή, αίσθηση του αριθμού και εκτίμηση 

Όπως έχει ήδη αναφερθεί, ο αριθμός αποτελεί μια θεμελιώδη παράμετρο με την 

οποία μπορούμε να κατανοήσουμε και να δώσουμε νόημα στον κόσμο που μας 

περιβάλλει. Η αίσθηση του αριθμού αφορά την ικανότητά μας να κατανοούμε, να 

προσεγγίζουμε και να επεξεργαζόμαστε γρήγορα τις αριθμητικές ποσότητες και τα 

θεμέλια της αριθμητικής βρίσκονται στην ικανότητα των ανθρώπων να αναπαριστούν 

και να χειρίζονται νοητικά τα αριθμητικά μεγέθη επάνω στη νοερή αριθμογραμμή, 

όπου οι αριθμοί αναπαριστώνται σε αναλογική μορφή, επιτρέποντας την αυτόματη 

και αποτελεσματική επεξεργασία των αριθμητικών ποσοτήτων (Dehaene, 2001 · 

Schneider et al., 2009). Σύμφωνα με τους τρεις δείκτες συμπεριφοράς που 

αναφέρθηκαν παραπάνω, προκύπτει ότι οι φυσικοί αριθμοί αναπαριστώνται νοητικά 

επάνω σε μια αριθμογραμμή. Η νοερή αυτή αριθμογραμμή, αποτελεί τη βάση της 

αίσθησης του αριθμού των παιδιών, κάτι το οποίο υποστηρίζει την απόκτηση πιο 

προηγμένων μαθηματικών ικανοτήτων και μια ποικιλία διαφορετικών γνωστικών 

δεξιοτήτων και διαδικασιών (Schneider et al., 2009). 

 Προκύπτει, λοιπόν, ότι η νοερή αριθμογραμμή δεν αφορά μόνο την 

αναπαράσταση αριθμητικών ποσοτήτων, αλλά αποτελεί ένδειξη των γενικών 

αριθμητικών ικανοτήτων των μαθητών και συνδέεται με μια ποικιλία 

αναπαραστάσεων και στρατηγικών. Οι δύο βασικές ικανότητες, οι οποίες θεωρούνται 

δείκτες της επεξεργασίας των αριθμητικών μεγεθών και της βασικής αριθμητικής 

κατανόησης, είναι η αριθμητική σύγκριση και η αριθμητική εκτίμηση και σχετίζονται 

με τις γενικές μαθηματικές ικανότητες των παιδιών (Holloway & Ansari, 2009). Οι  

Holloway & Ansari (2009), εξέτασαν εάν οι ικανότητες, όπως η αριθμητική 

σύγκριση,  που αντικατοπτρίζουν τη βασική αριθμητική κατανόηση, σχετίζονται με 

της μαθηματικές ικανότητες των παιδιών. Αυτό που έκαναν ήταν να εξετάσουν τη 

σχέση ανάμεσα στις ατομικές διαφορές στην επίδραση της αριθμητικής απόστασης-

dista ce effect και στις μαθηματικές ικανότητες των μαθητών, μέσα από 

δραστηριότητες αριθμητικής σύγκρισης. Τα αποτελέσματά τους αποδεικνύουν την 

ύπαρξη σχέσης μεταξύ των ατομικών διαφορών στην επίδραση της αριθμητικής 
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απόστασης και των μαθηματικών ικανοτήτων, δηλαδή η μεγάλη επίδραση της 

αριθμητικής απόστασης σχετίζεται με τις χαμηλότερες βαθμολογίες στα μαθηματικά 

τεστ. Η αναπαράσταση της νοερής αριθμογραμμής, λοιπόν, συνδέεται με τις 

αριθμητικές ικανότητες των μαθητών και ως εκ τούτου, είναι μια πολλά υποσχόμενη 

αναπαράσταση που πρέπει να αξιοποιείται στην αριθμητική εκπαίδευση. Στα παιδιά, 

η αναπαράσταση της νοερής αριθμογραμμής, αξιολογείται συνήθως μέσω της 

εκτίμησης, όπου αυτά πρέπει να εκτιμήσουν τη θέση ενός δεδομένου αριθμού επάνω 

στην αριθμογραμμή ή να δίνεται μια θέση επάνω στην αριθμογραμμή και να ζητείται 

από τους μαθητές να εκτιμήσουν τον αριθμό που αντιστοιχεί σε αυτή (Moeller et al., 

2015 · Siegler & Opfer, 2003). Η εκτίμηση στην αριθμογραμμή σχετίζεται με τις 

μαθηματικές επιδόσεις και μάλιστα παρατηρήθηκε ότι οι ατομικές διαφορές στην 

εκτίμηση στην αριθμογραμμή, σχετίζονται θετικά με τις ατομικές διαφορές στις 

γενικές μαθηματικές επιδόσεις των μαθητών (Booth & Siegler, 2006 · Siegler & 

Booth, 2004). 

 Ωστόσο, υπάρχουν ορισμένες δυσκολίες που τα παιδιά αντιμετωπίζουν 

σχετικά με την εκτίμηση, οι οποίες προέρχονται από τη χρήση ακατάλληλων 

αριθμητικών αναπαραστάσεων. Οι μαθητές, έχοντας πολλαπλές αναπαραστάσεις των 

αριθμητικών μεγεθών, στηρίζονται συχνά στην πρόωρη ανάπτυξη των λογαριθμικών 

αναπαραστάσεων, σε καταστάσεις στις οποίες η εκτίμηση απαιτεί τη χρήση των 

αναπαραστάσεων που αποκτώνται αργότερα, δηλαδή των γραμμικών. Καθώς όμως 

αναπτύσσονται ηλικιακά και αποκτούν περισσότερες αριθμητικές εμπειρίες, 

βασίζονται περισσότερο στις γραμμικές αναπαραστάσεις και όχι στις λογαριθμικές 

και αυτή η αλλαγή των αναπαραστάσεων φαίνεται να συσχετίζεται θετικά με τις 

δεξιότητες αριθμητικής των παιδιών (Siegler & Opfer, 2003). 

 Επιπλέον, οι απόψεις διίστανται αναφορικά με τους παράγοντες που μπορεί 

να επηρεάζουν την εκτίμηση. Από τη μία πλευρά, η εκτίμηση στην αριθμογραμμή 

μπορεί να επηρεάζεται από την κατανόηση του αραβικού συστήματος και της 

σύνθεσής του σε μονάδες, δεκάδες κ.λπ. Για τους μονοψήφιους και διψήφιους 

αριθμούς, η κατανόηση και επιτυχής εφαρμογή του αραβικού αριθμητικού 

συστήματος είναι απαραίτητη για να εκτιμηθεί σωστά το μέγεθος ενός δεδομένου 

αριθμού επάνω στην αριθμογραμμή, καθώς μπορεί κανείς να θεωρήσει ότι η 

απόσταση μεταξύ 0 και 60 είναι 10 φορές τόσο μεγάλη, όσο η απόσταση μεταξύ 0 

και 6, κάτι το οποίο είναι χαρακτηριστικό της δομής της βάσης του 10 του αραβικού 
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αριθμητικού συστήματος (Moeller, Pixner, Kaufmann, & Nuerk, 2009). Οι μαθητές 

επεξεργάζονται τους διψήφιους αριθμούς με έναν τρόπο αποσύνθεσης των δεκάδων 

και των μονάδων και για το λόγο αυτό οι Moeller et al. (2009) παρουσιάζουν μια 

εναλλακτική ερμηνεία της επίδοσης των μαθητών σε εκτιμήσεις στην αριθμογραμμή 

και προτείνουν ένα διπλό γραμμικό μοντέλο, που αντανακλά την επεξεργασία 

αποσύνθεσης των μονάδων και των δεκάδων, η οποία υπάρχει ήδη στα παιδιά. Αυτό 

συνεπάγεται δύο ξεχωριστές γραμμικές αριθμογραμμές για τους μονοψήφιους και 

διψήφιους αριθμούς, δηλαδή ξεχωριστές αναπαραστάσεις για τα μεγέθη των 

μονοψήφιων και των διψήφιων αριθμών, παρά μια ενιαία αναπαράσταση. Από την 

άλλη, η ανάπτυξη της αριθμητικής εκτίμησης μπορεί να επηρεάζεται από στρατηγικές 

αναλογικής κρίσης, που είναι μια σημαντική ιδιότητα της εκτίμησης στην 

αριθμογραμμή (Barth & Paladino, 2011). Για παράδειγμα, σε μια αριθμογραμμή με 

αραβικούς αριθμούς, τα παιδιά μπορεί να κληθούν να εντοπίσουν τη θέση του 30 σε 

μια γραμμή με άκρα το 0 και το 100. Για να γίνει αυτό, τα παιδιά δε μπορούν απλά να 

εκτιμήσουν το αριθμητικό μέγεθος του 30 αποκλειστικά μόνο του, αλλά πρέπει να το 

εκτιμήσουν σε σχέση με το μέγεθος του συνόλου, δηλαδή με το 100, εκτιμώντας τα 

επιμέρους τμήματα αλλά και τα ολόκληρα μεγέθη. Άρα, σύμφωνα με την άποψη 

αυτή,  τα μοντέλα αναλογικής κρίσης, παρέχουν μια καλύτερη και πιο ολοκληρωμένη 

εξήγηση της ανάπτυξης της αριθμητικής εκτίμησης, η οποία είχε προηγουμένως 

εξηγηθεί μέσω της αλλαγής από τις λογαριθμικές προς τις γραμμικές αναπαραστάσεις 

του αριθμού. 

 Προκύπτει, λοιπόν, ότι όταν αναφερόμαστε στην εκτίμηση σε μια 

αριθμογραμμή, δεν πρόκειται μόνο για τη χωρική φύση της αναπαράστασης των 

αριθμητικών μεγεθών, αλλά και για άλλες αναπαραστάσεις και στρατηγικές που 

μπορεί να χρησιμοποιούνται για τη σύνδεση των αριθμών και του χώρου. Επιπλέον,  

αναπτύχθηκαν ποικίλες εφαρμογές και παρεμβάσεις, με ή χωρίς τη χρήση της 

τεχνολογίας, που αφορούν τη νοερή αριθμογραμμή και φαίνεται να παρέχουν πολλές 

δυνατότητες βελτίωσης των γενικών αριθμητικών ικανοτήτων των μαθητών, 

δημιουργώντας ισχυρά κίνητρα και προκαλώντας το ενδιαφέρον και την ενεργό 

συμμετοχή τους. Τα παιδιά, των οποίων οι εκτιμήσεις επάνω στην αριθμογραμμή 

ταιριάζουν καλύτερα με μια γραμμική λειτουργία, αποδίδουν καλύτερα σε ένα ευρύ 

φάσμα αριθμητικών δραστηριοτήτων, όπως η σύγκριση των αριθμητικών μεγεθών, η 

μνήμη για τους αριθμούς, η αριθμητική και η μαθηματική επίδοση σε τεστ (Ramani, 
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Siegler, & Hitti, 2012). Για το λόγο αυτό, εφαρμόστηκαν γραμμικά επιτραπέζια 

παιχνίδια, δηλαδή επιτραπέζια παιχνίδια με μια γραμμική διάταξη των αριθμών, με 

στόχο την καλύτερη κατανόηση των αριθμητικών μεγεθών για τη μαθηματική γνώση. 

Οι  Ramani et al. (2012), εξέτασαν εάν ένα γραμμικό επιτραπέζιο παιχνίδι μπορεί να 

εφαρμοστεί ως πρακτική δραστηριότητα στην τάξη, που θα βελτιώσει την αριθμητική 

γνώση των παιδιών. Ο σχεδιασμός του παιχνιδιού αυτού βασίζεται στις θεωρίες και 

στις έρευνες που αφορούν τη νοερή αριθμογραμμή. Η μορφή της αναπαράστασης της 

νοερής αριθμογραμμής μπορεί να αξιολογηθεί παρουσιάζοντας μια διαδοχή ορατών 

αριθμογραμμών με σταθερούς αριθμούς σε κάθε άκρο (π.χ. το 0 και το 100) και έναν 

τρίτο αριθμό που αλλάζει σε κάθε δοκιμή. Στόχος είναι η εκτίμηση της θέσης αυτού 

του τρίτου αριθμού επάνω στην αριθμογραμμή. Με τον τρόπο αυτό μετρήθηκε η 

αριθμητική γνώση των παιδιών πριν από την εφαρμογή του παιχνιδιού. Αυτό που 

έκαναν τα παιδά στο παιχνίδι ήταν να γυρίζουν τη σβούρα και να μετακινούν το πιόνι 

τους ανάλογα με τον αριθμό που τύχαιναν (π.χ. αν το παιδί βρισκόταν στον αριθμό 6 

και τύχαινε το 2, μετακινούσε το πιόνι του φωνάζοντας τους αριθμούς μέχρι να 

φτάσει στο 8).  

 

 

 

 

 

Συκρίνοντας τις αρχικές και τελικές μετρήσεις, παρατηρήθηκε ότι παίζοντας 

το συγκεκριμένο παιχνίδι, βελτιώθηκε η εκτίμηση των παιδιών στην αριθμογραμμή, η 

σύγκριση των μεγεθών, η αριθμητική αναγνώριση και η αρίθμηση. Το συγκεκριμένο 

παιχνίδι εφαρμόστηκε αποτελεσματικά στο πλαίσιο της τάξης, προκαλώντας την 

ενεργό συμμετοχή των μαθητών. 

Εφόσον οι εφαρμογές τέτοιων παιχνιδιών είναι τόσο αποτελεσματικές για την 

αριθμητική ανάπτυξη και μαθηματική επίδοση των μαθητών, η νοερή αριθμογραμμή 

είναι υποψήφια για εφαρμογές που βασίζονται στη χρήση της τεχνολογίας, η οποία 

διαδραματίζει σημαντικό ρόλο τόσο στην καθημερινή ζωή των μαθητών, όσο και στα 

Εικόνα 5. Γραμμικό επιτραπέζιο παιχνίδι (Ramani et al., 2012).  
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σύγχρονα εκπαιδευτικά περιβάλλοντα, αυξάνοντας, έτσι, με τη δημιουργία παιχνιδιών 

και λογισμικών, τα κίνητρα των μαθητών και την αποτελεσματικότητα των 

παρεμβάσεων αυτών (Moeller et al., 2015). Χαρακτηριστική θεωρείται η έρευνα, η 

οποία ανέπτυξε ένα πρόγραμμα που βασίζεται στην τεχνολογία, με στόχο τη 

βελτίωση της δομής και της πρόσβασης στη νοερή αριθμογραμμή για μαθητές με 

αναπτυξιακή δυσαριθμησία, μια ειδική μαθησιακή δυσκολία που επηρεάζει την 

απόκτηση μαθηματικών δεξιοτήτων σε παιδιά με φυσιολογική νοημοσύνη και 

κατάλληλη σχολική εκπαίδευση (Kucian et al., 2011). Πριν και μετά από την 

παρέμβαση, η χωρική αναπαράσταση των αριθμών μετρήθηκε με δραστηριότητες 

όπου χρησιμοποιήθηκαν χαρτί και μολύβι. Οι μαθητές έπρεπε να υποδείξουν, σε μια 

αριθμογραμμή προσανατολισμένη από τα αριστερά προς τα δεξιά και με άκρα το 0 

και το 100, τη θέση αραβικών ψηφίων, αποτελέσματα προσθέσεων και αφαιρέσεων ή 

τον εκτιμώμενο αριθμό των κουκκίδων που έβλεπαν σε μία κάρτα. Οι ερευνητές 

ανέπτυξαν ένα πρόγραμμα που βασίζεται στην τεχνολογία και τη χρήση 

υπολογιστών, το «Rescue Calcularis», με στόχο τη βελτίωση της χωρικής 

αναπαράστασης των αριθμών και την αυτόματη πρόσβαση στην εσωτερική νοερή 

αριθμογραμμή. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Εικόνα 6. Το πρόγραμμα «Rescue Calcularis» (Kucian et al., 2011). 
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Το πρόγραμμα ενσωματώνεται σε μια ιστορία και αυτό που πρέπει να κάνουν 

οι παίκτες, είναι να οδηγήσουν το διαστημόπλοιο στην ακριβή τοποθεσία της 

αριθμογραμμής, η οποία αντιστοιχεί σε ένα αραβικό ψηφίο, στην εκτιμώμενη θέση 

των κουκκίδων ή στο αποτέλεσμα μιας πρόσθεσης ή μιας αφαίρεσης. Σύμφωνα με τα 

αποτελέσματά τους, η παρέμβαση αυτή οδήγησε τόσο στη βελτίωση της χωρικής 

αναπαράσταση της νοερής αριθμογραμμής και της ακρίβειας πάνω σε αυτή, όσο και 

σε μια νευρική και εγκεφαλική ενεργοποίηση, τα οποία εξίσου διευκολύνουν την 

επεξεργασία των αριθμητικών μεγεθών.  

Οι Fazio, Kennedy, & Siegler (2016) στην έρευνά τους εξετάζουν αν ένα 

ψηφιακό παιχνίδι με κλάσματα μπορεί να βελτιώσει την κατανόηση των μαθητών 

σχετικά με τα κλασματικά μεγέθη. Αυτό που έπρεπε να κάνουν οι συμμετέχοντες στο 

παιχνίδι «Catch the Monster with Fractions», ήταν να εκτιμήσουν τη θέση του 

τέρατος επάνω σε μια αριθμογραμμή με άκρα το 0 και το 1. Αρχικά, γινόταν μια 

επεξήγηση σχετικά με τα μοναδιαία κλάσματα και τον τρόπο που χωρίζεται η 

αριθμογραμμή σε ίσα τμήματα ανάλογα με τον παρονομαστή του κλάσματος. Έπειτα 

από κάθε εκτίμηση της θέσης του τέρατος, υπήρχε ανατροφοδότηση. Η εκτίμηση του 

συμμετέχοντα παρέμενε ορατή και η αριθμογραμμή χωρίζονταν σε ίσα τμήματα 

ανάλογα με τον παρονομαστή του κλάσματος. Πάνω από κάθε τμήμα υπήρχε το 

κλάσμα στο οποίο αυτό αντιστοιχεί και το μέγεθος του κλάσματος, δηλαδή η 

απόσταση από το 0, φαινόταν με μια έντονη γραμμή. Με την ανατροφοδότηση αυτή 

οι μαθητές διαπίστωναν αν η απάντησή τους ήταν σωστή ή όχι και τους παρείχε 

επιπρόσθετες ευκαιρίες να κατανοήσουν τα κλασματικά μεγέθη.     

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 7. Το παιχνίδι «Catch the Monster with Fractions» (Fazio et al., 2016).  
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Σύμφωνα με τα αποτελέσματα, η πειραματική ομάδα στην οποία γινόταν η 

αρχική επεξήγηση και υπήρχε η παραπάνω μορφή ανατροφοδότησης, παρουσίασε 

μεγαλύτερη βελτίωση στην κατανόηση των κλασματικών μεγεθών, συγκριτικά με την 

ομάδα ελέγχου που δεν υπήρχε ανατροφοδότηση. Συγκεκριμένα, η πειραματική 

ομάδα βελτιώθηκε στην ακρίβεια τοποθέτησης κλασμάτων στην αριθμογραμμή, 

καθώς και στη σύγκριση των κλασματικών μεγεθών.   

 
Οι εκπαιδευτικοί σχεδιαστές στρέφουν ολοένα και περισσότερο την προσοχή 

τους στις νέες τεχνολογίες και τη δημιουργία μαθησιακών εμπειριών, που αξιοποιούν 

τα μοναδικά διαδραστικά χαρακτηριστικά συσκευών όπως το iPad. Μια τέτοια 

εκπαιδευτική εφαρμογή είναι το «Motio  Math», ένα παιχνίδι που έχει στόχο τη 

βελτίωση της ικανότητας των μαθητών να συσχετίζουν ποικίλες αναπαραστάσεις των 

κλασμάτων επάνω στην αριθμογραμμή και συνεπώς, μια βαθύτερη κατανόηση των 

κλασματικών εννοιών. Η Riconscente (2013), εξετάζει στην έρευνά της αν το παιχνίδι 

αυτό βελτιώνει τις γνώσεις και τις στάσεις των παιδιών σχετικά με τα κλάσματα. Το 

«Motio  Math» σχεδιάστηκε για να βοηθήσει τους μαθητές να κατανοήσουν τη 

σχέση μεταξύ κλασμάτων, αναλογιών και ποσοστών επάνω στην αριθμογραμμή. 

Φέρνει τα κλάσματα στο επίκεντρο του παιχνιδιού και ενσωματώνει την 

ανατροφοδότηση απευθείας στο παιχνίδι, ώστε να υπάρχει μια συνεχής διαδραστική 

εμπειρία. Πρόκειται για μια εμπειρία ενσώματης αλληλεπίδρασης, όπου ανιχνεύεται ο 

τρόπος με τον οποίο ο παίκτης κινεί τη συσκευή με το σώμα του. Αυτό που κάνει ο 

παίκτης, είναι να γέρνει τη συσκευή, ώστε να κατευθύνει ένα αστέρι που πέφτει στη 

σωστή θέση επάνω στην αριθμογραμμή, η οποία βρίσκεται στο κάτω μέρος της 

οθόνης. Τα αστέρια πέφτουν ένα κάθε φορά και το καθένα εμφανίζει ένα κλάσμα, ένα 

ποσοστό, έναν δεκαδικό ή το σχήμα της πίτας. 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 7. Το παιχνίδι «Motion Math» (Riconscente, 2013). 
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Όταν ο μαθητής απαντήσει σωστά, υπάρχει ηχητική και οπτική επιβεβαίωση. 

Σε περίπτωση που απαντήσει λανθασμένα, υπάρχει ανατροφοδότηση, η οποία ξεκινά 

με ένα βέλος που κατευθύνει τον μαθητή να κινηθεί αριστερά ή δεξιά, συνεχίζει με 

τον χωρισμό της αριθμογραμμής στον κατάλληλο αριθμό τμημάτων και έπειτα, στις 

ετικέτες στα σημεία χωρισμού.  

Επιπλέον, οι παίκτες αντιμετωπίζουν δραστηριότητες σύγκρισης των μεγεθών. 

Εμφανίζεται μια τιμή σύγκρισης στο κάτω μέρος της οθόνης και ο παίκτης γέρνει τη 

συσκευή για να τοποθετήσει το κλάσμα που πέφτει στη σωστή θέση, όπως φαίνεται 

στην εικόνα:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Τα αποτελέσματα της έρευνας ήταν θετικά, καθώς έδειξαν ότι υπήρξε 

βελτίωση τόσο στις γνώσεις, όσο και στις στάσεις αλλά και την αυτό-

αποτελεσματικότητα των συμμετεχόντων σχετικά με τις κλασματικές έννοιες. Το 

συγκεκριμένο παιχνίδι ενσωματώνει τη μάθηση και την ψυχαγωγία, αυξάνοντας τα 

κίνητρα και τις θετικές στάσεις των μαθητών απέναντι στα κλάσματα. Ακόμη, η 

ενσώματη αλληλεπίδραση που προσφέρει το «Motio  Math», είναι ένας βασικός 

λόγος της αποτελεσματικότητάς του. Καθώς οι μαθητές γέρνουν τη συσκευή τους, 

μπορούν να αναπτύξουν την αναπαράσταση της νοερής αριθμογραμμής.   

Εικόνα 8. Δραστηριότητες σύγκρισης στο παιχνίδι «Motion Math» (Riconscente, 2013). 
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1.5.3.  Υπάρχει νοερή αριθμογραμμή για τα κλάσματα;  

 

Όπως έχει ήδη αναφερθεί, τα μεγέθη των φυσικών αριθμών αναπαριστώνται χωρικά 

κατά μήκος μιας νοερής αριθμογραμμής. Το ερώτημα που προκύπτει είναι εάν τα 

κλασματικά μεγέθη αναπαριστώνται σε μια ενσωματωμένη και αναλογική μορφή, 

όπως αυτή της νοερής αριθμογραμμής, που χρησιμοποιείται για την αναπαράσταση 

των φυσικών αριθμών και οι απόψεις των ερευνητών για το συγκεκριμένο θέμα 

ποικίλουν.  

 Οι Bo ato, Fabbri, Umiltà, & Zorzi (2007), εξέτασαν τον τρόπο που οι 

ενήλικες αναπαριστούν νοερά και επεξεργάζονται τα κλάσματα, μέσω πειραμάτων 

που περιλαμβάνουν δραστηριότητες σύγκρισης των κλασματικών μεγεθών και 

εξετάζουν τα dista ce effect και SNARC effect για τα κλάσματα. Σκοπός τους, 

λοιπόν, ήταν να εξετάσουν αν οι ενήλικες χρησιμοποιούν μια νοερή αναπαράσταση 

των κλασματικών μεγεθών, ανεξάρτητη από το μέγεθος των τελεστών τους, δηλαδή 

αν η επεξεργασία των κλασμάτων εξαρτάται από τα συστατικά τους ή είναι ολιστική. 

Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι οι συμμετέχοντας παρουσίασαν distance effect μεταξύ 

των παρονομαστών των κλασμάτων που σύγκριναν και όχι μεταξύ των μεγεθών 

ολόκληρων των κλασμάτων. Επίσης, σε ό, τι αφορά το SNARC effect, οι 

συμμετέχοντες συσχέτιζαν τον παρονομαστή με την αριστερή αντίδραση, όταν αυτός 

ήταν μικρότερος και με τη δεξιά αντίδραση, όταν ήταν μεγαλύτερος, που σημαίνει ότι 

παρουσίασαν ένα αντίστροφο SNARC effect. Επομένως, οι συμμετέχοντες 

επεξεργάστηκαν τα κλάσματα με βάση τα συστατικά τους και όχι την πραγματική 

αριθμητική αξία τους, δηλαδή η επεξεργασία των κλασματικών μεγεθών δεν είναι 

αυτόματη και οι ενήλικες δεν τα αναπαριστούν με μια ενσωματωμένη μορφή. Οι 

στρατηγικές που χρησιμοποίησαν αφορούν τη σύγκριση των συστατικών των 

κλασμάτων, δηλαδή των αριθμητών και των παρονομαστών. Οι απαντήσεις τους 

επηρεάζονται από τα μεγέθη των συστατικών των κλασμάτων και αντανακλούν τη 

σύγκριση μεταξύ αριθμητών και παρονομαστών, αποδεικνύοντας ότι η προκατάληψη 

για τους ακέραιους αριθμούς (whole number bias) εξακολουθεί να υπάρχει και στους 

ενήλικες. Οι ενήλικες μπορούν να ξεπεράσουν αυτή την προκατάληψη, αλλά είναι 

τόσο ισχυρή που επηρεάζει την ακρίβεια και την ταχύτητα των απαντήσεών τους. 

Ωστόσο, παρά το γεγονός της παρουσίας της προκατάληψης των ακέραιων αριθμών, 

οι ενήλικες δεν αναπαριστούν τα κλασματικά μεγέθη μόνο συγκρίνοντας τα 
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συστατικά τους, αλλά και ως ενιαία μεγέθη, που σημαίνει ότι μπορεί να έχουν 

διαφορετικές αναπαραστάσεις των κλασμάτων και να χρησιμοποιούν την πιο απλή 

και άμεσα διαθέσιμη ανάλογα με την περίσταση (DeWolf & Vosniadou, 2011).  

 Σε αντίθεση με την παραπάνω άποψη, δηλαδή ότι οι ενήλικες δεν μπορούν να 

χρησιμοποιήσουν ενσωματωμένες, αναλογικές αναπαραστάσεις των μεγεθών για να 

συγκρίνουν τα κλάσματα, αλλά συγκρίνουν τα κλασματικά μεγέθη αναπαριστώντας 

τους αριθμητές και τους παρονομαστές ως ξεχωριστούς ακέραιους αριθμούς, οι 

Schneider & Siegler (2010), υποστηρίζουν ότι οι ενήλικες χρησιμοποιούν τέτοιες 

αναπαραστάσεις για τη σύγκριση των κλασματικών μεγεθών, όπως η νοερή 

αριθμογραμμή που χρησιμοποιούν για τους φυσικούς αριθμούς. Οι Schneider & 

Siegler (2010), ασκούν κριτική στα πειράματα των Bonato et al. (2007), όπως για 

παράδειγμα ότι ζήτησαν από τους συμμετέχοντες να συγκρίνουν το κλάσμα 1/5 με 

κλάσματα της μορφής 1/n, με αποτέλεσμα να αλλάζει μόνο ο παρονομαστής του 

κλάσματος και οι συμμετέχοντες να εστιάζουν αποκλειστικά σε αυτόν για τη 

σύγκριση των κλασμάτων. Αυτό σημαίνει ότι οι ενήλικες δε συγκρίνουν τα 

κλασματικά μεγέθη, όταν τα προβλήματα λύνονται γρήγορα και με ακρίβεια χωρίς να 

απαιτείται η σύγκρισή τους, ενώ σε περιπτώσεις όπου η σύγκριση αριθμητών και 

παρονομαστών δεν οδηγεί σε ικανοποιητικά αποτελέσματα, οι ενήλικες θα 

συγκρίνουν τα κλασματικά μεγέθη. Οι Schneider & Siegler (2010), εφαρμόζοντας τα 

δικά τους πειράματα, που περιλαμβάνουν σύγκριση των κλασματικών μεγεθών, 

καταλήγουν στο ότι εμφανίζεται distance effect μεταξύ των κλασματικών μεγεθών, 

αλλά όχι μεταξύ των αριθμητών και μεταξύ των παρονομαστών, που σημαίνει ότι 

όταν τα προβλήματα δεν περιορίζονται στη σύγκριση των συστατικών του κλάσματος 

για την εύρεση της απάντησης, οι ενήλικες βασίζονται στα κλασματικά μεγέθη για να 

επιλύσουν προβλήματα σύγκρισης. Χρησιμοποίησαν μάλιστα, στρατηγικές όπως 

αυτή του σημείου αναφοράς, όπου σύγκριναν γρήγορα και με ακρίβεια το κλάσμα 3/5 

και 1/2, επειδή γνώριζαν το μέγεθος του κλάσματος 1/2 και είχαν την ικανότητα να 

συγκρίνουν τα μεγέθη άλλων κλασμάτων σε σχέση με αυτό. Ακόμα και σε 

περιπτώσεις όπου οι συγκρίσεις περιλάμβαναν και κλάσματα με διψήφιους αριθμητές 

και παρονομαστές, τα αποτελέσματα οδήγησαν στο ίδιο συμπέρασμα. Το ίδιο ισχύει 

και για την περίπτωση που οι συγκρίσεις των κλασμάτων έγιναν από ενήλικες με 

λιγότερες μαθηματικές ικανότητες. Προκύπτει, λοιπόν, ότι οι ενήλικες μπορούν να 

αναπαραστήσουν τα κλασματικά μεγέθη, η αναπαράσταση αυτή μοιάζει με τη νοερή 
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αριθμογραμμή που χρησιμοποιείται για τους ακέραιους αριθμούς και οι ενήλικες 

χρησιμοποιούν αυτήν την αναπαράσταση για να συγκρίνουν τα κλασματικά μεγέθη, 

όταν απλούστερες προσεγγίσεις δεν οδηγούν σε ακριβείς επιδόσεις.    

  Ομοίως, οι Ischebeck, Schocke, & Delazer (2009), μελέτησαν τον τρόπο που 

οι ενήλικες επεξεργάζονται τα κλάσματα και πώς αναπαριστώνται στον εγκέφαλο και 

πιο συγκεκριμένα, τις ενεργοποιήσεις των νευρώνων στην ενδο-βρεγματική αύλακα 

(intraparietal sulcus – IPS), που σχετίζεται με τις αναλογικές αναπαραστάσεις των 

αριθμητικών μεγεθών. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι παρατηρήθηκε distance effect 

μεταξύ των κλασματικών μεγεθών των δύο κλασμάτων που συγκρίθηκαν και αυτό 

προκάλεσε ενεργοποίηση εντός της IPS. Αυτό σημαίνει, ότι σε αυτή την περιοχή του 

εγκεφάλου, που αφορά τις αναπαραστάσεις των μεγεθών, τα κλάσματα 

αναπαριστώνται με βάση τη συνολική τους αξία και όχι με βάση την αξία των 

τελεστών τους.  

 Επομένως, η νοερή αριθμογραμμή είναι ένας χρήσιμος τρόπος σκέψης 

σχετικά με τα κλασματικά μεγέθη και οι αναπαραστάσεις των κλασμάτων και των 

ακέραιων αριθμών έχουν ορισμένα κοινά χαρακτηριστικά. Για παράδειγμα, όπως 

συμβαίνει με τους ακέραιους αριθμούς, οι συγκρίσεις αριθμητικών μεγεθών με 

κλάσματα παρουσιάζουν distance effect και η γνώση των κλασματικών μεγεθών 

σχετίζεται με τις αριθμητικές ικανότητες και τις μαθηματικές επιδόσεις σε τεστ 

(Siegler, Thompson, & Schneider, 2011). 

1.6.   Ο ρόλος του σώματος στη μάθηση 

 

Η ιδέα της προώθησης της μάθησης κατέχει κεντρικό ρόλο στην εκπαίδευση και σε ό, 

τι αφορά τη σχέση της διδασκαλίας και της μάθησης, είναι σαφές ότι η πρόθεση να 

προκαλέσουμε τη μάθηση, αποτελεί χαρακτηριστικό της διδασκαλίας. Λόγω της 

ποικιλίας των πραγμάτων που επιθυμούμε οι μαθητές να μάθουν, προκύπτει ότι και ο 

τρόπος που κάποιος μαθαίνει, ποικίλει εξίσου. Συνεπώς, προκύπτουν ερωτήματα 

όπως: Πώς προκύπτει η μάθηση; Τι σημαίνει μαθαίνω κάτι; Γιατί μερικοί μαθητές 

μαθαίνουν καλύτερα από κάποιους άλλους; Υπάρχουν διαφορετικοί τρόποι με τους 

οποίους μπορούμε να μάθουμε; Οι διάφορες ψυχολογικές προσεγγίσεις και θεωρίες 

της μάθησης, αγνοούσαν τον ρόλο που παίζει το σώμα μας στο πώς 
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αντιλαμβανόμαστε τον ευατό μας, άλλους ανθρώπους και άλλα πράγματα στον 

κόσμο, με αποτέλεσμα να αποτυγχάνουν να δώσουν μια εξήγηση για το πώς οι 

άνθρωποι μαθαίνουν και μάλιστα ουσιαστικά και με νόημα (Stolz, 2015).  

Ωστόσο, το ζήτημα της σωματοποίησης (embodiment), έχει προκαλέσει 

συζητήσεις σε διάφορα επιστημονικά πεδία, στα οποία αναγνωρίζεται η σημασία του 

σώματος στην ανθρώπινη εμπειρία και γνώση και ιδιαίτερα στις διαδικασίες 

παραγωγής και κατανόησης του νοήματος (Πουρκός, 2015). Υπό αυτήν την έννοια, 

υποστηρίζεται ότι η μάθηση πρέπει να πραγματοποείται με τέτοιον τρόπο, ώστε να 

αντιλαμβανόμαστε, να γνωρίσουμε τον εαυτό μας και τον κόσμο γύρω μας. Μπορεί η 

εννοιολογική κατανόηση να προκύψει από την ενσώματη αλληλεπίδραση; Μια 

απάντηση είναι ότι είμαστε φυσικά όντα που ζουν μέσα σε έναν φυσικό κόσμο και 

επομένως, για να κατανοήσουμε την ανάπτυξη της εννοιολογικής σκέψης, πρέπει να 

δώσουμε έμφαση στη σωματική και αισθητηριακή αλληλεπίδραση, κάτι το οποίο 

αγνοήθηκε από τη γνωσιακή επιστήμη τα προηγούμενα χρόνια. Όμως, η γνώση δεν 

είναι απομονωμένη από την αντίληψη και τη δράση, αλλά είναι ενσωματωμένη, 

κατανεμημένη και αδιαχώριστη από αυτές τις σωματικές διαδικασίες (Trninic & 

Abrahamson, 2013). Επομένως, η εννοιολογική κατανόηση μπορεί να προκύψει από 

την ενσώματη αλληλεπίδραση, με την προϋπόθεση ότι τα άτομα που εμπλέκονται σε 

δραστηριότητες ενσώματης αλληλεπίδρασης, εκμεταλλεύονται τις διάφορες ευκαιρίες 

για να περιγράψουν τις σωματικές τους ενέργειες, χρησιμοποιώντας εργαλεία, τη 

γλώσσα κ.λπ. Για παράδειγμα, εργαλεία όπως το ψαλίδι ή το μαχαίρι, ενισχύουν τις 

πρακτικές δυνατότητες του ατόμου, ενώ εργαλεία όπως το μικροσκόπιο ή το 

τηλεσκόπιο ενισχύουν την οπτική του αντίληψη, που σημαίνει ότι τα εργαλεία ως 

λειτουργική επέκταση του σώματος, ενισχύουν και διευρύνουν τα συστήματα δράσης 

και αντίληψης του ατόμου (Πουρκός, 2015). Το να αλληλεπιδρούμε, λοιπόν, 

σωματικά σε έναν φυσικό κόσμο, είναι ο τρόπος της ύπαρξής μας και οι ρίζες της 

σκέψης μας (Trninic & Abrahamson, 2013).   

1.6.1.  Η ενσώματη μάθηση 

Οι διάφοροι κλάδοι της γνωσιακής επιστήμης, αντιμετώπιζαν τον νου ως έναν 

επεξεργαστή αφηρημένων πληροφοριών, του οποίου οι συνδέσεις με τον εξωτερικό 

κόσμο ήταν μικρής θεωρητικής σημασίας. Τα συστήματα αντίληψης και κίνησης, δε 

θεωρούνταν σχετικά με την κατανόηση των κεντρικών γνωστικών διαδικασιών, αλλά 
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εξυπηρετούσαν απλώς ως συσκευές εισόδου και εξόδου. Ωστόσο, υπάρχει μια 

διαφορετική στάση που έχεις τις ρίζες της σε διάφορους κλάδους της γνωσιακής 

επιστήμης και τονίζει τις αισθητηριακές και κινητικές λειτουργίες, καθώς και τη 

σημασία τους για την επιτυχή αλληλεπίδραση με το περιβάλλον. Πρόκειται για την 

ενσώματη γνώση, ένα είδος προσέγγισης που έχει κατακτήσει μεγάλη προβολή και 

ένα κίνημα στη γνωσιακή επιστήμη, που αποδίδει στο σώμα έναν κεντρικό ρόλο για 

τη διαμόρφωση του νου (Wilson, 2002). Η προσέγγιση της ενσώματης γνώσης, 

περιλαμβάνει ένα σύνολο θεωριών και ισχυρισμών, που βασίζονται στην ιδέα ότι οι 

ανθρώπινες γνωστικές διαδικασίες είναι ριζωμένες στις αντιληπτικές και φυσικές 

αλληλεπιδράσεις του ανθρώπινου σώματος με τον κόσμο (Barsalou, 2008 · Wilson, 

2002). Ορισμένες από τις θεωρίες αυτές εστιάζουν μόνο στο ρόλο του σώματος στη 

γνώση και στο γεγονός ότι οι σωματικές καταστάσεις οδηγούν σε γνωστικές 

καταστάσεις, άλλες εστιάζουν στο ρόλο της προσομοίωσης στη γνώση, δηλαδή στην 

αναπαράσταση των αντιληπτικών και κινητικών καταστάσεων που αποκτώνται μέσω 

της εμπειρίας με τον κόσμο, το σώμα και τον νου, ενώ άλλες εστιάζουν στη 

πλαισιοθετημένη δράση, στην κοινωνική αλληλεπίδραση και στο περιβάλλον, 

τονίζοντας τις αλληλεπιδράσεις μεταξύ αντίληψης, δράσης, σώματος και 

περιβάλλοντος, καθώς η γνωστική δραστηριότητα συμβαίνει στο πλαίσιο του 

πραγματικού περιβάλλοντος και περιλαμβάνει την αντίληψη και τη δράση.  

Η φαινομενολογική προσέγγιση του Merleau-Ponty, στόχος της οποίας είναι η 

περιγραφή της πηγαίας εμπειρίας του κόσμου, εξηγεί τον σημαντικό ρόλο που 

παίζουν η αντίληψη, η κίνηση και η χρήση του σώματος στην ουσιαστική και με 

νόημα κατανόηση (Πουρκός, 2015). Η φαινομενολογία, η οποία αποτέλεσε τη βάση 

πάνω στην οποία αναπτύχθηκαν οι πιο σύγχρονες προσεγγίσεις της ενσώματης 

γνώσης, είναι ένας τρόπος σκέψης για τις εμπειρίες μας στον χώρο, τον χρόνο και τον 

κόσμο καθώς ζούμε μέσα σε αυτά, παρά μια θεωρητικοποίηση με μια αφηρημένη 

έννοια. Η ανθρώπινη εμπειρία δεν είναι κάτι που μελετάμε από κάποια θέση έξω από 

τον κόσμο, αλλά είναι η ίδια μέρος αυτού του κόσμου και η ενασχόλησή μας με 

αυτόν δεν περιορίζεται μόνο στον γνωστικό τομέα, αλλά ένα μεγάλο μέρος του 

ενδιαφέροντός μας στον κόσμο είναι συναισθηματικό, πρακτικό, αισθητικό, 

ευρηματικό κ.λπ. (Merleau-Ponty, 1962, όπ. αναφ. Stolz, 2015). Ο Merleau-Ponty 

μιλώντας για ενσώματη μάθηση αναφέρεται στο πώς βιώνουμε τους εαυτούς μας, 

πώς υπάρχουμε στον κόσμο μέσα από το σώμα μας και υποστηρίζει ότι είναι 
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αδύνατον να διαχωρίσουμε την ενότητα του νου και του σώματος από τη σχέση της 

με τον κόσμο μέσα από την αντίληψη ή την εμπειρία. «Αντί για ένα μυαλό και ένα 

σώμα, ο άνθρωπος είναι ένα μυαλό με ένα σώμα, μια ύπαρξη που μπορεί να 

αντιληφθεί την αλήθεια των πραγμάτων, επειδή το σώμα του είναι ενσωματωμένο σε 

αυτά τα πράγματα» (Merleau-Ponty, 2004, όπ. αναφ. Stolz, 2015). Αυτό συνδέεται με 

την  ιδέα ότι η μάθηση περιλαμβάνει την εξερεύνηση του κόσμου και μια σαφή 

κατανόηση σχετικά με το πώς τα πράγματα συνδέονται μεταξύ τους και με τους 

εαυτούς μας μέσα στον κόσμο. 

 Οι υποστηρικτές της ενσώματης μάθησης, έχουν ως θεωρητική τους 

αφετηρία, όχι ένα μυαλό που εργάζεται σε αφηρημένα προβλήματα, αλλά ένα σώμα 

που απαιτεί ένα μυαλό, ώστε να το κάνει να λειτουργήσει. Υποστηρίζεται η ιδέα ότι ο 

νους πρέπει να γίνει κατανοητός στο πλαίσιο της σχέσης του με ένα φυσικό σώμα, το 

οποίο αλληλεπιδρά με τον κόσμο και ότι οι γνωστικές διαδικασίες είναι βαθιά 

ριζωμένες στις αλληλεπιδράσεις του σώματος με τον κόσμο (Wilson, 2002). Βασική 

θέση που εκφράζεται από τις προσεγγίσεις της ενσώματης γνώσης είναι ότι το σώμα, 

η κίνηση και τα συνδεόμενα με αυτά βιώματα, διαδραματίζουν σπουδαίο ρόλο στις 

διαδικασίες εκπαίδευσης, μάθησης και ανάπτυξης. Ενάντια στους δυϊσμούς νου-

σώματος και υποκειμένου-περιβάλλοντος, οι γνωστικές, μαθησιακές και 

αναπτυξιακές διαδικασίες, είναι άρρηκτα συνδεδεμένες με τα συστήματα αντίληψης-

δράσης, καθώς το σώμα μας και οι αισθησιοκινητικές του δυνατότητες αποτελούν 

σημείο προσανατολισμού μας στο περιβάλλον και ως εκ τούτου βασικό ορίζοντα για 

τις μαθησιακές, αναπτυξιακές και γνωστικές μας εμπειρίες (Πουρκός, 2015). Αυτό 

που καθιστά την ενσώματη μάθηση εκπαιδευτικά σημαντική είναι το γεγονός ότι το 

άτομο αντιμετωπίζεται ως ύπαρξη, επιτρέποντάς του να βιώσει τον εαυτό του ως μια 

ολιστική και σύνθετη ύπαρξη που δρα, αισθάνεται και σκέφτεται μέσα στον κόσμο 

και όχι ως ξεχωριστές σωματικές και ψυχικές ιδιότητες που δεν έχουν σχέση μεταξύ 

τους (Stolz, 2015). Επομένως, το σώμα μας δεν είναι μια αφαίρεση, αλλά μια 

πολύπλοκη σχέση που αναπτύσσεται στις άμεσες, καθημερινές, ζωντανές εμπειρίες 

με τους άλλους, τα αντικείμενα και τα συμβάντα του περιβάλλοντος, όπου το σώμα 

και ο νους δεν παρουσιάζονται ως δύο ξεχωριστές ουσίες, αλλά ως μια ενιαία, 

δυναμική διαδικασία και μια περιβαλλοντικά πλαισιοθετημένη δραστηριότητα 

αντίληψης-δράσης (Πουρκός, 2015). 
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1.6.2.  Ενσώματη μάθηση και Μαθηματικά 

Ορισμένες μαθηματικές έννοιες είναι δύσκολο να γίνουν κατανοητές, για το λόγο ότι 

η καθημερινή ζωή, δεν προκαλεί ευκαιρίες ενσώματης αλληλεπίδρασης και οι 

μαθητές αδυνατούν να τις κατανοήσουν, όπως για παράδειγμα οι πράξεις της 

πρόσθεσης ή του πολλαπλασιασμού των ρητών αριθμών. Ωστόσο, η ενσώματη 

μάθηση και αλληλεπίδραση, αποτελεί το επίκεντρο σχεδιασμού και έρευνας στη 

μαθηματική εκπαίδευση και υποστηρίζεται ότι η μαθηματική γνώση είναι ενσώματη 

με δύο έννοιες: βασίζεται στην αντίληψη και την πράξη και είναι θεμελιωμένη στο 

φυσικό περιβάλλον (Alibali & Nathan, 2012 · Trninic & Abrahamson, 2013). 

Σύμφωνα με τη θεωρία των ενσώματων Μαθηματικών, η μόνη πρόσβαση που έχουν 

τα ανθρώπινα όντα στα Μαθηματικά, είναι μέσω των εννοιών που υπάρχουν στο 

μυαλό, οι οποίες διαμορφώνονται μέσω του σώματος και του νου και γίνονται 

αντιληπτές φυσικά (Lakoff & Núñez, 2000). Επομένως, για τα ανθρώπινα όντα, τα 

μόνα Μαθηματικά που γνωρίζουμε είναι αυτά που το σώμα και ο νους μας 

επιτρέπουν να γνωρίζουμε, δηλαδή τα ενσώματα Μαθηματικά.  

Μεταξύ διαφορετικών πολιτισμών και ηλικιών, οι αριθμοί έχουν 

αναπαρασταθεί χρησιμοποιώντας μέρη του σώματος, συμπεριλαμβανομένων των 

χεριών και των δαχτύλων, που σημαίνει ότι οι αριθμοί σχετίζονται με τις σωματικές 

εμπειρίες. Οι αναπαραστάσεις αυτές διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο κατά τη 

διάρκεια της αριθμητικής ανάπτυξης και επηρεάζουν τη νοερή αριθμητική τόσο των 

παιδιών, όσο και των ενηλίκων, καθώς αποδείχθηκε ότι στην αριθμητική γνώση 

ακόμη και των ενηλίκων, η καταμέτρηση με τα δάχτυλα επηρεάζει την επεξεργασία 

των αριθμών (Domahs, Moeller, Huber, Willmes, & Nuerk, 2010). Σύμφωνα με τα 

ευρήματα αυτά, οι Domahs et al. (2010) υποστηρίζουν, σύμφωνα με τις θεωρίες της 

ενσώματης γνώσης, την ιδέα της «ενσώματης αρίθμησης-embodied numerosity», 

δηλαδή ότι η αριθμητική αναπαράσταση των ενηλίκων, διαμορφώνεται από τη 

σωματική εμπειρία, όπως η καταμέτρηση με τα δάχτυλα. Επομένως, η καταμέτρηση 

με τα δάχτυλα δεν είναι σημαντική μόνο για ένα συγκεκριμένο στάδιο ανάπτυξης, 

αλλά επηρεάζει την επεξεργασία των αριθμών ακόμη και των ενηλίκων. Τέτοιες 

σωματικές εμπειρίες, επηρεάζουν τη δομή των αφηρημένων νοερών αριθμητικών 

αναπαραστάσεων, όπως αυτή της νοερής αριθμογραμμής και αυτή η αφηρημένη 

γνώση μπορεί να έχει τις ρίζες της στις σωματικές εμπειρίες. Παράλληλα, οι διάφορες 
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χειρονομίες, θεωρούνται απόδειξη ότι το σώμα εμπλέκεται στη σκέψη και την ομιλία 

σχετικά με τις ιδέες που εκφράζονται στις συγκεκριμένες χειρονομίες. Τόσο οι 

εκπαιδευτικοί στη διδασκαλία των μαθηματικών εννοιών, όσο και οι μαθητές όταν 

μιλούν για διάφορες μαθηματικές έννοιες, χρησιμοποιούν χειρονομίες, κάτι το οποίο 

δηλώνει ότι οι αυτές αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της επικοινωνίας σχετικά με τις 

μαθηματικές ιδέες και συνεπώς, η μαθηματική γνώση είναι ενσώματη (Alibali & 

Nathan, 2012). Η ενσώματη γνώση, δηλώνεται μέσα από διαφορετικούς τύπους 

χειρονομιών.  Πιο συγκεκριμένα, οι Alibali & Nathan (2012), υποστηρίζουν ότι οι 

χειρονομίες δηλώνουν την ενσώματη μαθηματική γνώση με τρεις διαφορετικούς 

τρόπους και τύπους χειρονομιών: 

1. Χειρονομίες υπόδειξης (δεικτικές), οι οποίες απεικονίζουν τη θεμελίωση 

της γνώσης στο φυσικό περιβάλλον και χρησιμεύουν για την υπόδειξη 

αντικειμένων ή θέσεων με τη χρήση είτε δαχτύλων, είτε ολόκληρου του 

χεριού.  

 

2. Χειρονομίες αναπαράστασης (εικονικές και μεταφορικές), οι οποίες 

δηλώνουν νοερές προσομοιώσεις της δράσης και της αντίληψης και 

απεικονίζουν πτυχές της σημασίας τους, είτε κυριολεκτικά στην 

περίπτωση των εικονικών, είτε μεταφορικά στην περίπτωση των 

μεταφορικών.  

 
3. Μεταφορικές χειρονομίες, οι οποίες απεικονίζουν εννοιολογικές 

μεταφορές που βασίζονται στο σώμα. Αυτές οι μεταφορές οργανώνουν 

την κατανόηση και την αντίληψη σχετικά με τον κόσμο και εκδηλώνονται 

με μια σειρά εκφράσεων στην καθημερινή γλώσσα. Πολλές από αυτές τις 

εννοιολογικές μεταφορές, βασίζονται σε εικονικά σχήματα σχετικά με τον 

χώρο, την κίνηση, τις δυνάμεις και άλλες πτυχές της ανθρώπινης 

εμπειρίας που είναι εγγενώς χωρικές και εύκολα εκφράζονται με 

χειρονομίες. Οι μεταφορικές χειρονομίες παρουσιάζουν μια αφαιρετική 

ιδέα και σχετίζονται με δύο πράγματα. Το ένα είναι η βάση, που είναι μια 

συγκεκριμένη έννοια και εκφράζεται από τη χειρονομία και το άλλο είναι 

η αφαιρετική έννοια στην οποία αναφέρεται η μεταφορική χειρονομία 

(Πουρκός, 2015). Πολλές από τις εννοιολογικές μεταφορές που αφορούν 
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τα Μαθηματικά, είναι επίσης εγγενώς χωρικές. Για παράδειγμα, οι 

αριθμοί είναι θέσεις στο χώρο (πλησιάζοντας το 0) και η αριθμητική είναι 

συλλογή αντικειμένων (τοποθέτηση δύο και δύο αντικειμένων μαζί).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Ωστόσο, οι ενσώματες αναπαραστάσεις της αριθμητικής γνώσης, 

διευρύνονται από τη χρήση των δαχτύλων και των χεριών, στη χρήση ολόκληρου του 

σώματος. Οι Moeller et al. (2012), προτείνουν ότι η συσχέτιση μεταξύ δαχτύλων και 

αριθμών, οδηγεί σε μια ξεχωριστή αναπαράσταση του αριθμητικού μεγέθους που 

βασίζεται στα δάχτυλα, η οποία ενεργοποιείται αυτόματα κάθε φορά που συναντάμε 

έναν μονοψήφιο αριθμό. Αυτή η έννοια της ενσώματης αρίθμησης-embodied 

numerosity, μπορεί να γενικευθεί σε ένα ευρύτερο θεωρητικό πλαίσιο τέτοιων 

αναπαραστάσεων, οι οποίες περιλαμβάνουν και τη συσχέτιση μεταξύ σωματικών 

εμπειριών και αριθμών, όπως οι κινήσεις ολόκληρου του σώματος κατά μήκος της 

νοερής αριθμογραμμής. Επομένως, οι ενσώματες αναπαραστάσεις του αριθμητικού 

μεγέθους υπάρχουν, δεν περιορίζονται μόνο στη χρήση των δαχτύλων και 

επηρεάζουν την επεξεργασία των αριθμών με συστηματικό και λειτουργικό τρόπο.       

Πολλές από τις έρευνες που αφορούν τη χρήση των ψηφιακών τεχνολογιών, 

δηλαδή μια σειρά εργαλείων όπως τα λογισμικά και προγράμματα που βασίζονται 

στη χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών, οι εφαρμογές διαδικτύου, τα εικονικά 

αντικείμενα, οι γλώσσες προγραμματισμού, τα παιχνίδια, οι εφαρμογές με οθόνη 

αφής, οι διαδραστικοί πίνακες κ.λπ., οι οποίες επηρεάζουν και αλλάζουν τη 

διδασκαλία και μάθηση των Μαθηματικών, σχετίζονται με τις θεωρίες της ενσώματης 

Εικόνα 9. Αριστερά: Χειρονομία αναπαράστασης που προσομοιώνει τη δράση σε ένα μαθηματικό 

αντικείμενο, δηλαδή τη μετοβολή της κλίσης μιας γραμμής. Δεξιά: Μεταφορική χειρονομία για μια 

περίοδο 7 ημερών που βασίζεται στη μεταφορά «το πέρασμα του χρόνου είναι κίνηση μέσα στο 

χώρο»  (Alibali & Nathan, 2012). 
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μάθησης και τον σημαντικό ρόλο που παίζει το σώμα στην απόδοση νοήματος στα 

Μαθηματικά. Σε ό, τι αφορά τη σχέση σώματος και νου, επικρατεί μια γενική 

παραδοχή ότι συγκεκριμένα είδη σωματικής εμπλοκής, υποστηρίζουν και ενισχύουν 

τη μάθηση των Μαθηματικών. Έρευνες που επικεντρώνονται στους συγκεκριμένους 

τρόπους με τους οποίους οι ψηφιακές τεχνολογίες επιτρέπουν και προωθούν τη 

σωματική εμπλοκή, επισημαίνουν τις δραστηριότητες που οι τεχνολογίες αυτές 

προσφέρουν, όπως για παράδειγμα να μιλούν, να ακούν, να αγγίζουν, να βλέπουν 

χρησιμοποιώντας το σώμα τους και να αλληλεπιδρούν με μαθηματικά αντικείμενα, οι 

οποίες επιτρέπουν στους μαθητές να κινούνται με τρόπους σχετικούς με τα 

Μαθηματικά (Sinclair & Baccaglini-Frank, 2016). Μαθηματικές δραστηριότητες που 

βασίζονται στην ενσώματη μάθηση και στην αξιοποίηση της τεχνολογίας, ενισχύουν 

τη μαθηματική σκέψη και τέτοιου είδους μελέτες επικεντρώνονται κυρίως στη χρήση 

απτών αντικειμένων, με τα οποία οι μαθητές αλληλεπιδρούν για να μάθουν, στις 

χειρονομίες και στην κίνηση ολόκληρου του σώματος (Tran, Smith & Buschkuehl, 

2017). Αποτελέσματα τέτοιων ερευνών, υποστηρίζουν ότι η σωματοποίηση είναι 

ευεργετική για τη μαθηματική εκπαίδευση, παρέχοντας μια πρόσθετη αναπαράσταση 

για τη μαθηματική αντίληψη, μειώνοντας το γνωστικό φορτίο και ενισχύοντας τη 

βαθύτερη σκέψη και χρήση στρατηγικών που σε άλλη περίπτωση δε θα 

αναπτύσσονταν. Συμπερασματικά, οι νέες τεχνολογίες προσφέρουν πολλές ευκαιρίες 

για τη βελτίωση της εκπαιδευτικής διαδικασίας και την αξιοποίηση της ενσώματης 

μάθησης στη μαθηματική εκπαίδευση. Ωστόσο, η υπάρχουσα βιβλιογραφία σχετικά 

με την κίνηση ολόκληρου του σώματος είναι πιο περιορισμένη.       

1.6.3.  Ενσώματη μάθηση και νοερή αριθμογραμμή 

 

Εκτός από τα γραμμικά επιτραπέζια παιχνίδια και τα λογισμικά που αναπτύχθηκαν με 

τη χρήση της τεχνολογίας και των ηλεκτρονικών υπολογιστών, αναπτύχθηκαν 

διάφορες εφαρμογές που αφορούν τη νοερή αριθμογραμμή και βασίζονται στην 

ενσώματη μάθηση και αλληλεπίδραση, η οποία εστιάζει στις κινήσεις των 

συμμετεχόντων. Οι μαθητές συμμετέχουν σε διάφορες δραστηριότητες 

χρησιμοποιώντας ολόκληρο το σώμα τους και η λειτουργικότητα και 

αποτελεσματικότητα τέτοιων παρεμβάσεων, ενισχύουν τα κίνητρα των 

συμμετεχόντων οδηγώντας σε σημαντικά μαθησιακά αποτελέσματα.  
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 Χαρακτηριστική θεωρείται η έρευνα των Fischer, Moeller, Bientzle, Cress, & 

Nuerk (2011), όπου αναπτύχθηκε ένα αισθησιο-κινητικό, χωρικό εκπαιδευτικό 

πρόγραμμα για μαθητές νηπιαγωγείου, όπου οι συμμετέχοντες εκπαιδεύτηκαν σε 

δραστηριότητες σύγκρισης των μεγεθών. Οι ερευνητές χρησιμοποίησαν ως συσκευή 

εισόδου ένα ψηφιακό στρώμα χορού, που επιτρέπει τις σωματικές αντιδράσεις των 

συμμετεχόντων, κάτι το οποίο οδηγεί σε μια ισχυρότερη ενεργοποίηση της 

αναπαράστασης της νοερής αριθμογραμμής. Η υπόθεση των ερευνητών ήταν ότι, 

καθώς η ενεργοποίηση αυτή αυξάνεται, η ακρίβεια στην αναπαράσταση της νοερής 

αριθμογραμμής θα βελτιωθεί περισσότερο συγκριτικά με ένα πανομοιότυπο 

εκπαιδευτικό πρόγραμμα στο οποίο χρησιμοποιήθηκε το tablet ως συσκευή εισόδου.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 Στην πειραματική συνθήκη, οι μαθητές στέκονταν στο μεσαίο σημείο του 

στρώματος χορού και οι δοκιμασίες προβάλλονταν επάνω στο πάτωμα ακριβώς 

μπροστά τους. Οι μαθητές έπρεπε να συγκρίνουν το μέγεθος ενός αριθμού/συνόλου 

τετραγώνων που παρουσιάζεται, με έναν άλλο που παρουσιάζεται ταυτόχρονα. Αυτός 

ο τελευταίος αριθμός, παρουσιάζεται τοποθετημένος πάνω σε μια υποθετική 

αριθμογραμμή. Τα παιδιά έπρεπε να συγκρίνουν τα μεγέθη μέσω μιας χωρικής 

κίνησης ολόκληρου του σώματος, κάνοντας ένα βήμα προς τα αριστερά αν ο αριθμός 

ήταν μικρότερος από αυτόν που παρουσιάζεται στην αριθμογραμμή ή προς τα δεξιά 

αν ήταν μεγαλύτερος. Αντιθέτως, στη συνθήκη ελέγχου, τα παιδιά έπρεπε απλά να 

επιλέξουν τον μεγαλύτερο από τους δύο αριθμούς που παρουσιάζονταν ταυτόχρονα 

στην οθόνη του tablet. Για να αξιολογηθεί η πιθανή βελτίωση, μετρήθηκαν οι 

Εικόνα 10. Παραδείγματα της πειραματικής συνθήκης με το ψηφιακό στρώμα χορού στα αριστερά 

και της συνθήκης ελέγχου με τη χρήση του tablet στα δεξιά (Fischer et al., 2011). 
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επιδόσεις των συμμετεχόντων πριν και μετά από την εφαρμογή των προγραμμάτων 

σε δραστηριότητες όπως για παράδειγμα, η εκτίμηση σε αριθμογραμμή ή η 

καταμέτρηση αντικειμένων. Σύμφωνα με τα αποτελέσματά τους, οι μαθητές 

επωφελήθηκαν περισσότερο από την αισθησιο-κινητική παρέμβαση της πειραματικής 

συνθήκης, καθώς η ακρίβεια στην τοποθέτηση αριθμών σε δραστηριότητες εκτίμησης 

σε αριθμογραμμή αυξήθηκε ισχυρά, ενώ παράλληλα, τονίζεται η λειτουργικότητα 

των χωρικών αναπαραστάσεων για την αριθμητική ανάπτυξη. Τα θετικά 

αποτελέσματα οφείλονται στη βελτίωση της αναπαράστασης της νοερής 

αριθμογραμμής.  

 Σε μια ακόμη παρέμβαση που βασίζεται στην ενσώματη μάθηση και αφορά τη 

χωρική αναπαράσταση του αριθμητικού μεγέθους, οι μαθητές εκπαιδεύτηκαν στην 

τοποθέτηση ενός δεδομένου αριθμού, περπατώντας προς την εκτιμώμενη θέση αυτού 

του αριθμού, επάνω σε μια αριθμογραμμή που βρισκόταν στο πάτωμα και η 

παρέμβαση αυτή συγκρίθηκε με μία άλλη πανομοιότυπη, που δεν περιλαμβάνει την 

κίνηση ολόκληρου του σώματος (Link, Moeller, Huber, Fischer, & Nuerk, 2013). Οι 

ερευνητές υποστηρίζουν ότι στην προηγούμενη έρευνα που αναφέρθηκε, αυτή των 

Fischer et al. (2011), η κίνηση στον αριθμητικό χώρο περιορίστηκε μόνο σε ένα 

βήμα, καθώς οι μαθητές έκαναν ένα βήμα, είτε αριστερά είτε δεξιά. Ωστόσο, η νοερή 

αριθμογραμμή θεωρείται συνεχής και για το λόγο αυτό, η παρούσα έρευνα εξετάζει 

την επιρροή μιας παρέμβασης που βασίζεται στην ενσώματη μάθηση και επιτρέπει 

την ελεύθερη και συνεχή κίνηση στον αριθμητικό χώρο. Αυτό που έπρεπε να κάνουν 

οι μαθητές, ήταν να εκτιμήσουν τη θέση ενός δεδομένου αριθμού επάνω σε μια 

αριθμογραμμή με άκρα το 0 και το 100, χωρίς αυτή να έχει άλλους αριθμούς ή 

σημεία. Στην πειραματική συνθήκη, η αριθμογραμμή βρισκόταν στο πάτωμα και το 

μήκος της ήταν 3 μέτρα. Οι μαθητές περπατούσαν επάνω στην αριθμογραμμή μέχρι 

να φτάσουν στην εκτιμώμενη θέση, όπου σταματούσαν. Με τον τρόπο αυτό, 

αντιλαμβάνονται ότι πρέπει να περπατήσουν μεγαλύτερες αποστάσεις για τους 

μεγαλύτερους αριθμούς συγκριτικά με τους μικρότερους. Αντίθετα, στη συνθήκη 

ελέγχου, οι μαθητές εκτιμούσαν τη θέση του αριθμού σε μια αριθμογραμμή που 

υπήρχε στην οθόνη του tablet, χρησιμοποιώντας το ποντίκι.    
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Και στις δύο συνθήκες,  οι μαθητές ξεκινούσαν από ένα συγκεκριμένο σημείο 

και ο αριθμός του οποίου η θέση έπρεπε να εκτιμηθεί, παρουσιαζόταν σε δύο οθόνες. 

Για να υποδείξουν από ποια οθόνη πρέπει ο μαθητής να ξεκινήσει, η μία από τις δύο 

οθόνες γινόταν πράσινη. Σε περίπτωση λάθους, υπήρχε ανατροφοδότηση και στις δύο 

συνθήκες. Στην πειραματική συνθήκη, οι μαθητές έβλεπαν τη σωστή θέση και 

περπατούσαν μέχρι αυτή, ώστε να βιώσουν τις αριθμητικές αποστάσεις φυσικά, ενώ 

στη συνθήκη ελέγχου, η σωστή θέση δινόταν αυτόματα από το πρόγραμμα. Τα 

Εικόνα 11. Η πειραματική συνθήκη με την αριθμογραμμή στο πάτωμα (Link et al., 2013). 

Εικόνα 12. Η συνθήκη ελέγχου με τη χρήση του tablet (Link et al., 2013). 
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αποτελέσματα έδειξαν ότι υπήρξε βελτίωση της χωρικής αναπαράστασης των 

μεγεθών και στις δύο συνθήκες, αλλά η βελτίωση της αναπαράστασης της νοερής 

αριθμογραμμής ήταν πιο ισχυρή όταν πρόκειται για την ενσώματη εμπειρία. 

Επιπλέον, η παρέμβαση αυτή που αφορά τη νοερή αριθμογραμμή, οδήγησε σε γενική 

βελτίωση της ακρίβειας στην εκτίμηση σε αριθμογραμμή και είχε θετικές επιδράσεις 

σε άλλες αριθμητικές ικανότητες των μαθητών.  

Η αποτελεσματικότητα της ενσωμάτωσης σωματικών δραστηριοτήτων σε 

παιδιά προσχολικής ηλικίας με στόχο την απόκτηση αριθμητικών ικανοτήτων, 

αξιολογείται στην έρευνα των Mavilidi, Okely, Chandler, Domazet, & Paas (2018). 

Συγκρίθηκαν τέσσερις συνθήκες. Στην πρώτη, υπήρχε σωματική δραστηριότητα που 

σχετίζεται με τον μαθησιακό στόχο, δηλαδή οι συμμετέχοντες έτρεχαν, πηδούσαν και 

έκαναν βήματα ενώ παράλληλα μετρούσαν, επάνω σε μια αριθμογραμμή από το 1 

μέχρι το 20 που βρισκόταν στο πάτωμα. Στη δεύτερη συνθήκη, δεν υπήρχε σωματική 

δραστηριότητα και οι μαθητές απλά παρακολουθούσαν τις κινήσεις των συμμαθητών 

τους, μετρούσαν και κοιτούσαν τους αριθμούς επάνω στην αριθμογραμμή. Στην τρίτη 

συνθήκη υπήρχε σωματική δραστηριότητα αλλά άσχετη από τον μαθησιακό στόχο, 

δηλαδή οι συμμετέχοντες ολοκλήρωναν τις γνωστικές δραστηριότητες αλλά 

ενδιάμεσα έτρεχαν μέσα στο δωμάτιο. Τέλος, στη συνθήκη ελέγχου δεν υπήρχε 

καθόλου σωματική κίνηση και οι μαθητές απλά μετρούσαν κοιτώντας την 

αριθμογραμμή. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι οι σωματικές κινήσεις που σχετίζονται 

με τον μαθησιακό στόχο, δηλαδή η πρώτη συνθήκη, έχουν θετική επίδραση στη 

μαθηματική εκπαίδευση, με μεγαλύτερη επίδραση στην εκτίμηση σε αριθμογραμμή 

και την αριθμητική σύγκριση. Οι μαθητές κατάφεραν να συνδέσουν την αριθμητική 

γνώση με τον φυσικό κόσμο και τις κινήσεις του σώματος, επιτρέποντάς τους να 

δημιουργήσουν νοερές αναπαραστάσεις του αριθμητικού μεγέθους.   

 

 Μια ακόμη έρευνα στην οποία οι συμμετέχοντες ανταποκρίνονται με κινήσεις 

ολόκληρου του σώματός τους, είναι μια πιλοτική έρευνα, στην οποία εφαρμόζεται 

μια αποτελεσματική παρέμβαση που αφορά τη σχέση των αριθμών και του χώρου και 

έχει στόχο τη βελτίωση των αριθμητικών ικανοτήτων των μαθητών. Οι μαθητές 

ανταποκρίνονταν σε δραστηριότητες εκτίμησης σε αριθμογραμμή, που 

παρουσιάζονταν σε έναν διαδραστικό πίνακα, μετακινώντας ολόκληρο το σώμα τους 

προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά (Fischer, Moeller, Huber, Cress, & Nuerk, 2015). Η 
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πειραματική αυτή συνθήκη συγκρίθηκε με δύο συνθήκες ελέγχου, όπου στην πρώτη 

εφαρμόστηκε η ίδια δραστηριότητα χωρίς όμως την κίνηση ολόκληρου του σώματος 

και στη δεύτερη εφαρμόστηκε μια διαφορετική δραστηριότητα με την κίνηση 

ολόκληρου του σώματος, ώστε να εξετάσουν από τι προκαλούνται οι επιδράσεις. 

Στην πειραματική συνθήκη και στην πρώτη συνθήκη ελέγχου, οι συμμετέχοντες 

ανταποκρίνονταν σε δραστηριότητες εκτίμησης σε αριθμογραμμή, όπου έπρεπε να 

εκτιμήσουν τη θέση ενός αριθμού πάνω σε μια αριθμογραμμή που είχε ως σημεία 

μόνο τα δύο άκρα της. Στην πειραματική συνθήκη οι δραστηριότητες 

παρουσιάζονταν σε έναν διαδραστικό πίνακα, αρκετά μεγάλο ώστε οι μαθητές να 

μετακινούνται αριστερά και δεξιά, ενώ στην πρώτη συνθήκη ελέγχου οι 

δραστηριότητες παρουσιάζονταν στην οθόνη ενός tablet. Στη δεύτερη συνθήκη 

ελέγχου εφαρμόστηκε μια δραστηριότητα διάκρισης χρωμάτων επάνω στον 

διαδραστικό πίνακα, όπου οι συμμετέχοντες έβλεπαν εννέα τυχαία κατανεμημένους 

χρωματιστούς κύκλους, που περιλάμβαναν άσχετους αριθμούς και έπρεπε να βάλουν 

τους πράσινους κύκλους σε μια οποιαδήποτε σειρά.  

 

 

 

 

 

 

 

Οι μαθητές εξετάστηκαν πριν και μετά από την παρέμβαση σε διάφορες 

αριθμητικές δραστηριότητες όπως η εκτίμηση σε αριθμογραμμή, η πρόσθεση ή 

σύγκριση αριθμών. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα, υπήρξε μεγαλύτερη βελτίωση σε 

αυτές τις δραστηριότητες μετά από την πειραματική συνθήκη, μικρότερη μετά από 

την πρώτη συνθήκη ελέγχου και λιγότερη μετά από τη δεύτερη συνθήκη ελέγχου, 

κάτι το οποίο φανερώνει την ευεργετική επίδραση της κίνησης ολόκληρου του 

σώματος όταν περιλαμβάνεται σε παρεμβάσεις που αφορούν τη σχέση των αριθμών 

και του χώρου, όπως η πειραματική συνθήκη.  

Εικόνα 13. Η πειραματική συνθήκη και οι δύο συνθήκες ελέγχου (Fischer et al., 2015). 
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 Δεδομένης της σημασίας της εκτίμησης σε αριθμογραμμή, λόγω της ισχυρής 

σχέσης της με τις αριθμητικές ικανότητες, οι Dackermann, Fischer, Huber, Nuerk, & 

Moeller (2016), εξετάζουν ένα σημαντικό χαρακτηριστικό της νοερής 

αριθμογραμμής, που είναι οι ίσες αποστάσεις μεταξύ των γειτονικών αριθμών. 

Ακολουθώντας την προσέγγισης της ενσώματης μάθησης, οι συμμετέχοντες 

εκπαιδεύτηκαν στο να διαιρέσουν μια γραμμή σε διαφορετικό αριθμό ίσων 

τμημάτων, περπατώντας επάνω στη γραμμή με βήματα ίσης απόστασης. Η συνθήκη 

αυτή της ενσώματης μάθησης, συγκρίθηκε με μια συνθήκη ελέγχου, στην οποία οι 

μαθητές ανταποκρίθηκαν στις ίδιες δραστηριότητες, χωρίς όμως να κάνουν βήματα 

αλλά να σχεδιάσουν παύλες σε μια γραμμή που παρουσιαζόταν στην οθόνη ενός 

tablet, υποδεικνύοντας έτσι την τμηματοποίηση που έκαναν. Για παράδειγμα, όταν 

παρουσιαζόταν ο αριθμός 3, οι μαθητές έπρεπε είτε να περπατήσουν μέχρι το τέλος 

της γραμμής κάνοντας 3 ίσα βήματα, είτε να χωρίσουν σε τμήματα τη γραμμή που 

παρουσιάζεται στην οθόνη του tablet σχεδιάζοντας 3 παύλες με ηλεκτρονικό στυλό. 

Τα παιδιά ξεκινούσαν από ένα συγκεκριμένο σημείο, από όπου κοιτούσαν σε μια 

κεντρική οθόνη, στην οποία εμφανίζονταν κάθε φορά οι αριθμοί. Κόκκινα και 

πράσινα ορθογώνια στην αριστερή και δεξιά κάτω γωνία υποδείκνυαν κάθε φορά το 

σημείο εκκίνησης. Τα παιδιά έπρεπε να περπατήσουν προς την πλευρά που 

υποδεικνύεται από το πράσινο ορθογώνιο και να ξεκινήσουν τη δραστηριότητα από 

εκείνη την πλευρά ή από την οθόνη του tablet που υπάρχει στην αντίστοιχη πλευρά. 

Και στις δύο συνθήκες, υπήρχε ανατροφοδότηση.   

 

 

 

 

 

  

 

 

Εικόνα 14. Η πειραματική συνθήκη όπου οι μαθητές περπατούν επάνω στην αρθμογραμμή 

(Dackermann et al., 2016). 
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Τα αποτελέσματα έδειξαν εντονότερες επιδράσεις μετά από την πειραματική 

συνθήκη. Οι μαθητές παρουσίασαν σημαντική βελτίωση της κατανόησής τους 

σχετικά με τις ίσες αποστάσεις μεταξύ των γειτονικών αριθμών, ενώ παράλληλα 

παρατηρήθηκαν αντιφατικά αποτελέσματα σε άλλες δραστηριότητες, όπως η 

εκτίμηση στην αριθμογραμμή, η πρόσθεση και η αφαίρεση, όπου σε ορισμένες 

περιπτώσεις υπήρχαν πιο ευεργετικά αποτελέσματα μετά από την πειραματική 

συνθήκη, ενώ σε άλλες περιπτώσεις μετά από τη συνθήκη ελέγχου.   

Συνεπώς, είναι προφανές ότι όλες αυτές οι εφαρμογές της νοερής 

αριθμογραμμής παρέχουν δυνατότητες βελτίωσης των γενικών αριθμητικών 

ικανοτήτων των μαθητών και θα πρέπει να εφαρμόζονται στη μαθηματική 

εκπαίδευση, συνοδευόμενες από ένα κατάλληλο μαθησιακό περιβάλλον, από τη 

χρήση αποτελεσματικών στρατηγικών διδασκαλίας και από την επαρκή ικανότητα 

των εκπαιδευτικών. Η νοερή αριθμογραμμή αποτελεί μια βασική έννοια στο πεδίο 

της αριθμητικής γνώσης, η οποία αφορά την επεξεργασία και τη χωρική 

αναπαράσταση των αριθμητικών μεγεθών. Ωστόσο, προκύπτει ότι η νοερή 

αριθμογραμμή δεν αφορά μόνο την αναπαράσταση των αριθμητικών μεγεθών, αλλά 

συνδέεται στενά τόσο με την αίσθηση του αριθμού και αποτελεί τη βάση για την 

ανάπτυξή της, όσο και με τις δραστηριότητες εκτίμησης και σύγκρισης των 

αριθμητικών μεγεθών. Κάτι τέτοιο οδηγεί στο συμπέρασμα ότι η νοερή 

αριθμογραμμή συμβάλλει στην ανάπτυξη των γενικών και πιο προηγμένων 

Εικόνα 15. Η συνθήκη ελέγχου με τη χρήση του tablet (Dackermann et al., 2016). 
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αριθμητικών ικανοτήτων των μαθητών και θα πρέπει να αξιοποιείται στη μαθηματική 

εκπαίδευση, με στόχο την απόκτηση και ενίσχυση διαφόρων δεξιοτήτων των 

μαθητών, αλλά και μιας ποικιλίας αναπαραστάσεων και στρατηγικών. Η χρήση της 

τεχνολογίας και η ανάπτυξη των διαφόρων λογισμικών και προγραμμάτων, που 

διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην καθημερινότητα των παιδιών από μικρή 

ηλικία, μεταφέρονται και αξιοποιούνται μέσα στην τάξη, δημιουργώντας ακόμη και 

περιβάλλοντα ενσώματης μάθησης και αλληλεπίδρασης μεταξύ των μαθητών. Τα 

περιβάλλοντα αυτά, όπου τα παιδιά χρησιμοποιούν μέρη του σώματός τους ή και 

ολόκληρο το σώμα τους, οδηγούν σε σημαντικά μαθησιακά αποτελέσματα, 

ενισχύοντας, στην προκειμένη περίπτωση, τις γενικές αριθμητικές ικανότητες των 

μαθητών, ενώ παράλληλα δημιουργούν ισχυρά κίνητρα με αποτέλεσμα την ενεργό 

συμμετοχή τους.   

Επιπλέον, έρευνες που έγιναν σε ενήλικες σχετικά με την αναπαράσταση της 

νοερής αριθμογραμμής και τη σχέση των αριθμών και του χώρου, αποκαλύπτουν ότι 

η κίνηση ολόκληρου του σώματος, επηρεάζει την επεξεργασία των αριθμών. Οι Shaki 

& Fischer (2014), ζήτησαν από ενήλικες να περπατήσουν μια μικρή απόσταση, 

έχοντας μια πλευρική στροφή και να παράγουν τυχαίους αριθμούς λέγοντάς τους 

δυνατά, στο ρυθμό του ενός αριθμού ανά βήμα. Πιο συγκεκριμένα, τους ζήτησαν να 

κάνουν μερικά βήματα ευθεία, έπειτα να κάνουν μία στροφή προς μια πλευρά, 

ακολουθώντας τη διαίσθησή τους και να πουν έναν τυχαίο αριθμό μεταξύ του 1 και 

του 9 για κάθε βήμα που θα κάνουν. Τα αποτελέσματα των πειραμάτων τους δείχνουν 

ότι το βάδισμα και η κίνηση ολόκληρου του σώματος επηρεάζει την επεξεργασία των 

μεγεθών κατά μήκος της νοερής αριθμογραμμής, όπως αποκαλύπτεται από την 

παραγωγή τυχαίων αριθμών. Για παράδειγμα, υπήρξε σχέση μεταξύ της κατεύθυνσης 

της πλευρικής στροφής που έκαναν οι συμμετέχοντες καθώς περπατούσαν και του 

μεγέθους των αριθμών που παράγονταν τυχαία πριν από αυτήν τη στροφή. Επιπλέον, 

σε ένα από τα πειράματα, ζητήθηκε από τους συμμετέχοντες να κάνουν στροφή προς 

τα αριστερά ή δεξιά και παρατηρήθηκε ότι αυτοί παρήγαγαν μικρότερους και 

μεγαλύτερους τυχαίους αριθμούς αντίστοιχα. Ακόμη, η κίνηση ολόκληρου του 

σώματος, φαίνεται να επηρεάζει, εκτός από την παραγωγή τυχαίων αριθμών και τους 

αριθμητικούς υπολογισμούς. Οι Anelli, Lugli, Baroni, Borghi, & Nicoletti (2014), 

εξετάζουν εάν και πώς οι κινήσεις ολόκληρου του σώματος και συγκριμένα το 

βάδισμα, μπορούν να επηρεάσουν την επεξεργασία των αριθμητικών μεγεθών όταν 
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πρόκειται για υπολογισμούς, ζητώντας από τους ενήλικες συμμετέχοντες να κάνουν 

προσθέσεις και αφαιρέσεις ενώ κινούνται αριστερά και δεξιά. Οι συμμετέχοντες 

έπρεπε να αφαιρούν ή να προσθέτουν το 3 σε έναν αρχικό αριθμό για 22 

δευτερόλεπτα και να λένε δυνατά το αποτέλεσμα κάθε υπολογισμού, μέχρι να 

περάσουν τα 22 δευτερόλεπτα. Αρχικά, ο ερευνητής και ο συμμετέχων περπατούσαν 

κατά μήκος μιας ευθείας για 20 δευτερόλεπτα και έπειτα ο ερευνητής έλεγε τον 

αρχικό αριθμό, τον τύπο του υπολογισμού που πρέπει να εκτελεστεί (αφαίρεση ή 

πρόσθεση), την κατεύθυνση της κίνησης (αριστερά ή δεξιά) και έδινε το σήμα 

εκκίνησης. Στη συνέχεια οι συμμετέχοντες γύριζαν αριστερά ή δεξιά και συνέχιζαν 

να περπατούν για 22 δευτερόλεπτα, λέγοντας το αποτέλεσμα κάθε υπολογισμού, 

μέχρι να τους σταματήσει ο ερευνητής.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι η κατεύθυνση της κίνησης του σώματος 

επηρεάζει τη διαδικασία των υπολογισμών, αποδεικνύοντας έτσι, την ενσώματη φύση 

της επεξεργασίας των αριθμών και ότι οι αριθμητικές αναπαραστάσεις επηρεάζονται 

από τις κινήσεις ολόκληρου του σώματος. Υπήρξε μια συνεπής επίδραση μεταξύ του 

τύπου κίνησης και του τύπου υπολογισμού, δηλαδή αριστερά για αφαιρέσεις και 

Εικόνα 16. Σχηματική αναπαράσταση της πειραματικής διαδικασίας (Anelli et al., 2014). 
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δεξιά για προσθέσεις. Επιβεβαιώνεται, λοιπόν, η ύπαρξη σχέσης μεταξύ των 

αριθμών, του χώρου και των κινητικών διαδικασιών.   

1.7.  Η έννοια της μεταφοράς και η σημασία της στη διαδικασία μάθησης 

 

Όπως έχει ήδη αναφερθεί, κατά τις τελευταίες δεκαετίες, έχει αναπτυχθεί στο πεδίο 

της γνωσιακής επιστήμης μια τάση με αυξανόμενη επιρροή, η οποία δίνει έμφαση 

στον ενσώματο και βιωματικό χαρακτήρα κάθε μορφής κατανόησης και μια από τις 

βασικότερες προσεγγίσεις αυτής της τάσης είναι η γνωσιακή θεωρία της μεταφοράς 

(Πουρκός, 2015). Η μεταφορά δεν είναι χαρακτηριστικό μόνο της γλώσσας, αλλά 

είναι διάχυτη στην καθημερινή μας ζωή, στη σκέψη και στην πράξη. Το αντιληπτικό 

μας σύστημα, με βάση το οποίο σκεφτόμαστε και δρούμε είναι μεταφορικής φύσεως 

και ο τρόπος που σκεφτόμαστε, οι εμπειρίες μας και αυτά που κάνουμε καθημερινά, 

κινούνται κατά πολύ στον χώρο της μεταφοράς (Lakoff & Johnson, 2005). Οι 

περισσότερες έννοιες, δηλαδή, γίνονται κατανοητές σε σχέση με άλλες έννοιες, 

καθώς η κατάλληλη χρήση της μεταφοράς βοηθάει ώστε οι νέες και πολύπλοκες 

έννοιες να εκφραστούν με πιο οικείες μορφές και συνεπώς, οι αφηρημένες έννοιες να 

γίνουν κατανοητές μέσω της χρήσης της μεταφοράς, με όρους πιο συγκεκριμένων 

εννοιών (Lakoff & Núñez, 2000).  

 Σύμφωνα με τους Lakoff & Johnson (2005), ο μεταφορικός λόγος προκύπτει 

από τις πραγματοποιήσεις των εννοιολογικών μεταφορών. Η εννοιολογική μεταφορά 

επιτρέπει τη χρήση εννοιών από σωματικο-κινητικούς τομείς (π.χ. τομείς χώρου και 

αντικειμένων), για να εξάγουμε συμπεράσματα σχετικά με άλλους τομείς (π.χ. τομείς 

υποκειμενικής κρίσης με έννοιες όπως η οικειότητα, τα συναισθήματα, η 

δικαιοσύνη). Η εννοιολογική μεταφορά, λοιπόν, συντίθεται από δύο εννοιολογικούς 

τομείς, τον τομέα-πηγή (source domain), ο οποίος είναι συγκεκριμένος και αφορά μια 

συγκεκριμένη και απτή υλική έννοια και τον τομέα-στόχο (target domain), ο οποίος 

αφορά αφηρημένες έννοιες (Πουρκός, 2015). Ο τομέας-πηγή είναι αυτός από τον 

οποίο αντλούμε έννοιες ώστε να κατανοήσουμε τον τομέα-στόχο. Για παράδειγμα, 

στην εννοιολογική μεταφορά «οι θεωρίες είναι κτίρια», ο τομέας-πηγή, δηλαδή «τα 

κτίρια» είναι κάτι υλικό, ενώ ο τομέας-στόχος, δηλαδή «οι θεωρίες» είναι μια 

αφηρημένη έννοια.  
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1.7.1. Ενσώματες μεταφορές 

Η εμπλοκή μας με τις μεταφορές μπορεί να είναι εσωτερική, επιτρέποντας σε μια 

μεταφορά να διαμορφώσει τη σκέψη μας. Από την άλλη, η εμπλοκή αυτή, μπορεί να 

είναι ρητή και ενεργή, οδηγώντας στις ενσώματες μεταφορές-enactive metaphors, 

δηλαδή αυτές τις οποίες βάζουμε σε δράση ή αυτές τις οποίες φέρνουμε σε ύπαρξη 

μέσα από τη δράση μας (Gallagher & Lindgren, 2015). Ο όρος της ενσώματης 

μεταφοράς, δεν αφορά ένα διαφορετικό είδος μεταφοράς, αλλά ένα διαφορετικό είδος 

εμπλοκής με μια μεταφορά. Για παράδειγμα, ορισμένες μεταφορές δεν μπορούν να 

λειτουργήσουν σαν μια ενέργεια ή πράξη, αλλά μπορούν να παραμείνουν μόνο ως 

προτάσεις, όπως για παράδειγμα η μεταφορά «αισθάνομαι σαν ένα εκατομμύριο 

δολάρια». Άλλες μεταφορές, μπορούν να λειτουργήσουν ως πράξεις, όπως για 

παράδειγμα αν πάρουμε μια μπανάνα και προσποιηθούμε ότι είναι ένα τηλέφωνο. 

Πρόκειται για μια διαφορά σχετικά με το τι μπορεί να προσφέρει μια έννοια όσον 

αφορά τη μεταφορά, μια διαφορά στο τι μπορούμε να κάνουμε σύμφωνα με το 

ανθρώπινο σώμα και το συγκεκριμένο περιβάλλον. Οι εννοιολογικές μεταφορές 

προκύπτουν από τις σωματικές μας εμπειρίες στον κόσμο και εξαρτώνται από τη 

φύση των σωμάτων μας και την αλληλεπίδραση με το φυσικό μας περιβάλλον 

(Lakoff & Johnson, 2005). Στις ενσώματες μεταφορές, η πράξη που περιλαμβάνεται 

μπορεί να είναι ένα είδος υποκριτικής ή προσποίησης, όπου φέρνουμε τη μεταφορά 

σε δράση και αυτό είναι μια ενσώματη διαδικασία (Gallagher & Lindgren, 2015).       

 Ο τρόπος που διαμορφώνονται οι εννοιολογικές μας μεταφορές βασίζεται σε 

αισθησιο-κινητικές δραστηριότητες και ενσώματα-βιωματικά πρότυπα, τα εικονικά 

σχήματα (image schemata), των οποίων η προέλευση σχετίζεται με το σώμα μας, την 

κίνησή του στο περιβάλλον και την αλληλεπίδρασή του με το φυσικό και κοινωνικό 

περιβάλλον (Lakoff & Johnson, 1980, όπ. αναφ. Πουρκός, 2015). Τέτοια εικονικά 

σχήματα είναι, για παράδειγμα, οι χωρικές έννοιες πάνω-κάτω, μέσα-έξω, μπροστά-

πίσω, η κατανόηση των οποίων προκύπτει από το γεγονός ότι το σώμα μας 

αλληλεπιδρά με το περιβάλλον και δημιουργεί βιωματικές καταστάσεις, οι οποίες 

αποτελούν βάση για τη δημιουργία νέων εννοιών και τη διαμόρφωση των εικόνων 

που έχουμε στο μυαλό μας για την πραγματικότητα. Αυτά τα εικονικά σχήματα, 

επαναλαμβάνονται στην καθημερινή μας σωματική εμπειρία και μετατρέπουν τις 

σωματικές εμπειρίες σε μεταφορικές έννοιες (Gallagher & Lindgren, 2015). Για 

παράδειγμα, η κατανόηση των εικονικών σχημάτων «πάνω-κάτω» αποτελεί τη βάση 
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για τη μεταφορική κατανόηση εννοιών όπως η ευτυχία και η λύπη, όπου η ευτυχία 

ισοδυναμεί με ανοδική κίνηση του σώματος, ενώ η λύπη με καθοδική (Πουρκός, 

2015). Επομένως, η μεταφορική σκέψη είναι ενσώματη, καθώς προκύπτει από το 

σώμα μας και τον τρόπο που αυτό αλληλεπιδρά με το περιβάλλον δημιουργώντας 

βιωματικές καταστάσεις και ο ρόλος του σώματος στη διαμόρφωση των μεταφορών, 

συμβάλλει στην ανάπτυξη αφηρημένων εννοιών.  

 Η θεωρία της μεταφοράς εφαρμόστηκε σε διάφορα πεδία, 

συμπεριλαμβανομένου και των Μαθηματικών, αναγνωρίζοντας τη σημασία της 

εννοιολογικής μεταφοράς. Οι Lakoff & Núñez (2000) προτείνουν κάποιες βασικές 

εννοιολογικές μεταφορές που αφορούν τις μαθηματικές έννοιες. Για παράδειγμα, 

καθημερινές εμπειρίες όπως η πρόσθεση και η αφαίρεση με μικρές συλλογές 

αντικειμένων περιλαμβάνουν συσχετίσεις μεταξύ της πρόσθεσης και της προσθήκης 

αντικειμένων σε μια συλλογή και μεταξύ της αφαίρεσης και της απομάκρυνσης 

αντικειμένων από μια συλλογή. Τέτοιες συσχετίσεις οδηγούν σε νευρικές συνδέσεις 

μεταξύ των αισθησιο-κινητικών διαδικασιών, όπως η απομάκρυνση αντικειμένων 

από μια συλλογή και των αριθμητικών διαδικασιών, όπως η αφαίρεση ενός αριθμού 

από έναν άλλο. Αυτό αποτελεί μια εννοιολογική μεταφορά, τη μεταφορά «η 

αριθμητική είναι συλλογή αντικειμένων», όπου ο τομέας-πηγή είναι η συλλογή 

αντικειμένων και ο τομέας-στόχος είναι η αριθμητική. Ακόμη, όταν κινούμαστε σε 

μια ευθεία γραμμή από το ένα μέρος στο άλλο, η διαδρομή της κίνησής μας, 

δημιουργεί ένα φυσικό τμήμα, μια φανταστική γραμμή που χαράζει την τροχιά μας 

και υπάρχει μια σχέση μεταξύ αυτής της διαδρομής και του φυσικού τμήματος, 

δηλαδή η αρχή της κίνησης αντιστοιχεί στο ένα άκρο του τμήματος, το τελικό σημείο 

της κίνησης αντιστοιχεί στο άλλο άκρο και η διαδρομή της κίνησης αντιστοιχεί στο 

υπόλοιπο του τμήματος. Δεδομένης της αντιστοιχίας μεταξύ κινήσεων και τμημάτων, 

υπάρχει μια εννοιολογική μεταφορά για την αριθμητική, η μεταφορά «η αριθμητική 

είναι κίνηση κατά μήκος μιας διαδρομής», όπου ο τομέας-πηγή είναι η κίνηση κατά 

μήκος της διαδρομής και ο τομέας-στόχος είναι η αριθμητική (αρχή της διαδρομής 

είναι το 0, σημεία της διαδρομής είναι οι αριθμοί). Συνεπώς, πολλές θεμελιώδεις 

μαθηματικές ιδέες είναι μεταφορικής φύσεως, όπως η αριθμογραμμή, όπου οι αριθμοί 

γίνονται αντιληπτοί μεταφορικά ως σημεία σε μια γραμμή. Ο ρόλος αυτών των 

ενσώματων μεταφορών στις διάφορες αριθμητικές έννοιες είναι προφανής στο 

λεξιλόγιο και τις χειρονομίες που χρησιμοποιούμε όταν εξηγούμε αυτές τις 
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αριθμητικές έννοιες. Για παράδειγμα, στη μεταφορά «η αριθμητική είναι συλλογή 

αντικειμένων», χρησιμοποιούνται λέξεις όπως βάζω, παίρνω, μαζί, χωρίζω και 

χειρονομίες όπως η κίνηση του χεριού προς τα μέσα σαν να πιάνουμε ή κρατάμε κάτι 

και στη μεταφορά «η αριθμητική είναι κίνηση κατά μήκος μιας διαδρομής», 

χρησιμοποιούνται λέξεις όπως αρχή, τέλος, πρώτο, τελευταίο, επόμενο και 

χειρονομίες όπως δεικτική κίνηση του χεριού κατά μήκος ενός οριζόντιου άξονα.    

Προκύπτει, λοιπόν, ότι η χρήση της μεταφοράς μπορεί να συμβάλλει στην 

κατανόηση και μάθηση σύνθετων αφαιρετικών εννοιών, καθώς οι νέες και 

πολύπλοκες έννοιες μπορούν να παρουσιαστούν με συγκεκριμένες και οικείες 

μορφές. Επιπλέον, αναγνωρίζοντας την κατάλληλη ενσώματη μεταφορά, μπορούν να 

αναπτυχθούν, με τη χρήση της τεχνολογίας, αποτελεσματικές παρεμβάσεις 

ενσώματης μάθησης. 

1.7.2. Οι απτές διεπαφές 

Λαμβάνοντας υπόψη τις θεωρίες της ενσώματης γνώσης και της μεταφοράς, οι οποίες 

εστιάζουν στον κεντρικό ρόλο που κατέχει το σώμα και η αλληλεπίδρασή του με το 

περιβάλλον στη διαδικασία μάθησης, οι απτές διεπαφές αποτελούν ιδανικό 

περιβάλλον μάθησης για αυτόν τον σκοπό, καθώς παρέχουν δυνατότητες 

αλληλεπίδρασης των μαθητών με το φυσικό περιβάλλον, αξιοποιώντας τόσο τα 

οικεία φυσικά αντικείμενα, όσο και τις νέες τεχνολογίες. Για το λόγο αυτό, 

συμβάλλουν στην κατανόηση αφηρημένων εννοιών όπως αυτές των Μαθηματικών.  

Ο όρος «απτές διεπαφές χρήστη-tangible user interfaces (TUIs)», αφορά ένα 

νέο παράδειγμα, στο οποίο ο πραγματικός κόσμος ενισχύεται συνδυάζοντας τους 

ηλεκτρονικούς υπολογιστές με φυσικά αντικείμενα και περιβάλλοντα και βασίζεται 

σε μια μορφή αλληλεπίδρασης με την ψηφιακή τεχνολογία, όπου τα φυσικά 

αντικείμενα χρησιμοποιούνται στον χώρο ώστε να ελέγχουν τον υπολογιστή (Antle & 

Wise, 2013). Πρόκειται για τη δημιουργία ενός περιβάλλοντος, όπου 

χρησιμοποιούνται πραγματικά και καθημερινά αντικείμενα του φυσικού κόσμου, ως 

διαμεσολαβητές μεταξύ του χρήστη και του ηλεκτρονικού υπολογιστή. Τα 

τεχνολογικά εργαλεία για τους μαθητές πρέπει να είναι συναρπαστικά, να ενισχύουν 

την εξερεύνηση, να ενθαρρύνουν τη δημιουργικότητα, να αναπτύσσουν την 

περιέργεια, να προωθούν την αλληλεπίδραση και τη συνεργασία, ενώ παράλληλα να 

είναι απλά και ευκολονόητα στη χρήση (Sylla, Coutinho & Branco, 2015). Αυτές 
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είναι και οι δυνατότητες που προσφέρουν οι απτές διεπαφές,  οι οποίες μεταφέρουν 

τους χρήστες σε πλούσια πλαίσια και περιβάλλοντα. Με τον τρόπο αυτό, οι μαθητές 

επιδεικνύουν τη γνώση τους μέσω της φυσικής και σωματικής αλληλεπίδρασης και 

είναι σε θέση να ανταποκριθούν καλύτερα στις διάφορες δραστηριότητες και 

προβλήματα, όταν τα επεξεργάζονται φυσικά (Cramer & Antle, 2015).  

Σύμφωνα με τους Zaman,Vanden Abeele, Markopoulos & Marshall (2012), οι 

απτές διεπαφές χρήστη, διαθέτουν ορισμένα χαρακτηριστικά, τα οποία υποστηρίζουν 

τη χρησιμότητά τους. Αυτά είναι: 

 Η ακρίβεια των συσκευών εισόδου. 

 Η δυνατότητα πρόσβασης στην αλληλεπίδραση, η οποία βασίζεται σε 

καθημερινές δεξιότητες και εμπειρίες του πραγματικού κόσμου. 

 Η χρήση και των δύο χεριών και απτή αλληλεπίδραση. 

 Η διευκόλυνση των χωρικών δραστηριοτήτων, λόγω της εγγενούς 

χωρικότητας των απτών διεπαφών. 

 Ο ισχυρός δεσμός ανάμεσα στον έλεγχο του φυσικού αντικειμένου και 

στη  χρήση της ψηφιακής του αναπαράστασης.  

Υποστηρίζεται ότι οι απτές διεπαφές υποστηρίζουν σε μεγάλο βαθμό τη 

διαδικασία της μάθησης. Πιο συγκεκριμένα, προσφέρουν μια φυσική και άμεση 

αλληλεπίδραση στους μαθητές, προωθούν την ενεργό συμμετοχή και την εμπλοκή 

του σώματος, όπως τα χέρια, επιτρέπουν την εξερεύνηση, την έκφραση, την 

ανακάλυψη και τον αναστοχασμό, παρέχουν στους μαθητές εργαλεία με τα οποία 

μπορούν να σκεφτούν επιτρέποντας την εκμάθηση αφηρημένων εννοιών μέσω 

συγκεκριμένων αναπαραστάσεων, προσφέρουν ευκαιρίες για συνεργατική μάθηση, 

διαπραγμάτευση και επιχειρηματολογία, δίνοντας στους μαθητές ελευθερία κινήσεων 

τη στιγμή που αυτοί αποκτούν πλούσιες εμπειρίες, βελτιώνουν σημαντικά την 

κατανόηση, ενώ παράλληλα διευρύνουν το φάσμα εννοιών που οι μαθητές μπορούν 

να κατανοήσουν (Antle & Wise, 2013 · Sylla et al., 2015 · Zaman et al., 2012).    

Ο σχεδιασμός και η χρήση των απτών διεπαφών στον χώρο των 

Μαθηματικών, προσφέρει τη δυνατότητα δημιουργίας φυσικών και καθημερινών 

εμπειριών, οι οποίες  χρησιμοποιούνται για να αναπαραστήσουν έννοιες των 

Μαθηματικών. Για παράδειγμα, το Button Matrix είναι ένα απτό σύστημα που 

χρησιμοποιεί φυσική (αφή και δόνηση) και οπτική ανατροφοδότηση, για να αναδείξει 
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τα χαρακτηριστικά μιας φυσικής εμπειρίας (πάτημα κουμπιών) που αναπαριστούν τις 

αριθμητικές έννοιες (πρόσθεση, αφαίρεση, πολλαπλασιασμός) και να προκαλέσει 

αναστοχασμό για τη σύνδεση μεταξύ φυσικών και συμβολικών αναπαραστάσεων, 

δηλαδή μεταξύ φυσικής εμπειρίας και μαθηματικών συμβόλων (Cramer & Antle, 

2015). Το Button Matrix αντιστοιχίζει την αριθμητική με την πράξη σύμφωνα με τη 

μεταφορά «η αριθμητική είναι κίνηση κατά μήκος μιας διαδρομής», καθώς οι 

μαθητές αντιστοιχίζουν μια αφηρημένη ιδέα (ότι διάφορες συμβολικές εκφράσεις 

όπως 2x3, 3+3, 7-1, είναι μαθηματικά ισοδύναμες), με ένα συγκεκριμένο φυσικό 

γεγονός (κίνηση πάνω σε μια διαδρομή). Έτσι, αναδεικνύεται αυτό το φυσικό 

χαρακτηριστικό (η ισοδυναμία διαφορετικών διαδρομών) και η σχέση του με τα 

μαθηματικά σύμβολα (διαφορετικές διαδικασίες οδηγούν σε ισοδύναμα 

αποτελέσματα). Επιπλέον, σε ό, τι αφορά τη νοερή αριθμογραμμή, τα μαθησιακά 

περιβάλλοντα που υποστηρίζονται από τη χρήση του ηλεκτρονικού υπολογιστή, 

επιτρέπουν, όχι μόνο τις παρεμβάσεις που έχουν ήδη αναφερθεί και εστιάζουν στην 

κίνηση του σώματος στον χώρο, αλλά και στην ενσωμάτωση φυσικών αντικειμένων 

σε παρεμβάσεις που υποστηρίζονται από ηλεκτρονικούς υπολογιστές, οδηγώντας στη 

συνύπαρξη των απτών υλικών και των συμβολικών πληροφοριών (Moeller et al., 

2015). Ωστόσο, η χρήση απτών διεπαφών σε παρεμβάσεις που αφορούν την 

αριθμογραμμή είναι περιορισμένη, αλλά οι δυνατότητες που προσφέρουν τις 

καθιστούν ιδανικές για τέτοιου είδους παρεμβάσεις στη μαθηματική εκπαίδευση.     

1.7.3. Το περιβάλλον μεικτής πραγματικότητας 

Οι μεταφορές συμβάλλουν στη μάθηση και ενεργοποιούνται σε πραγματικές 

μαθησιακές καταστάσεις και εκπαιδευτικά πλαίσια. Ωστόσο, οι μεταφορές που 

χρησιμοποιούνται στην εκπαίδευση, είναι στατικά μοντέλα διαδικασιών, που δεν 

οδηγούν πάντα τους μαθητές σε μια κατάσταση δράσης, ώστε να έχουν επίγνωση ή 

ένστικτο για το πώς οι δράσεις αυτές θα επηρεάσουν το σύστημα ή να προβλέψουν 

τις συνέπειες των δράσεων πριν συμβούν. Αντιθέτως, οι ενσώματες μεταφορές στα 

εκπαιδευτικά πλαίσια, προσφέρουν στους μαθητές μια δραστηριότητα, μια κίνηση, 

προτρέποντάς τους να κάνουν πράξη τη γνώση τους με το σώμα τους (Gallagher & 

Lindgren, 2015).  

Οι νέες τεχνολογίες ανοίγουν νέες δρόμους στις ενσώματες μεταφορές, 

δημιουργώντας ψηφιακά περιβάλλοντα που επιτρέπουν και ενθαρρύνουν τους 
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μαθητές να δράσουν. Η έμφαση που δίνεται στην εμπλοκή του σώματος στα 

εκπαιδευτικά πλαίσια, ενισχύεται από τις νέες τεχνολογίες και διεπαφές που δέχονται 

τη φυσική σωματική κίνηση (χειρονομίες, επαφή, θέση σώματος) ως είσοδο στα 

ψηφιακά διαδραστικά περιβάλλοντα (Lindgren & Johnson-Glenberg, 2013). Μια 

κατηγορία τεχνολογιών που προσφέρει ιδιαίτερες δυνατότητες για την εμπλοκή των 

μαθητών με τις ενσώματες μεταφορές, είναι το περιβάλλον μεικτής πραγματικότητας, 

που συνδυάζει τον φυσικό-πραγματικό και τον εικονικό κόσμο, επιτρέποντας στους 

χρήστες να αλληλεπιδρούν με τις τεχνολογίες, με έναν πιο φυσικό τρόπο (Gallagher 

& Lindgren, 2015 · Lindgren & Johnson-Glenberg, 2013 · Lindgren & Moshell, 2011 

· Lindgren, Tscholl, Wang, & Johnson, 2016 · Tolentino et al., 2009). Αυτά τα 

περιβάλλοντα, περιλαμβάνουν αντικείμενα του πραγματικού κόσμου, όπως το σώμα 

ή αντικείμενα χειρός και οι σωματικές δραστηριότητες ενισχύονται με ψηφιακές 

απεικονίσεις, που με τη σειρά τους ενισχύουν τη μεταφορά (π.χ. εικόνες του 

διαστήματος). Δημιουργούν έναν χώρο μεταξύ του πραγματικού και ενός συνθετικού 

κόσμου, παίρνοντας διάφορες μορφές όπως η ψηφιακή κάλυψη μιας σκηνής του 

πραγματικού κόσμου ή διαδραστικές προβολές σε τοίχους, πατώματα κι άλλες 

επιφάνειες. Σε αυτό το ελεγχόμενο περιβάλλον, οι μαθητές αλληλεπιδρούν φυσικά με 

το περιεχόμενο και τα συστήματά του, όπου πολλές θεμελιώδεις έννοιες μπορούν να 

διερευνηθούν και να γίνουν κατανοητές. Βασικό χαρακτηριστικό του περιβάλλοντος 

αυτού είναι ότι τοποθετεί τους συμμετέχοντες στο εσωτερικό του συστήματος, 

κάνοντάς τους ακόμη και συστατικό της προσομοίωσης.    

Οι Lindgren & Moshell (2011), δημιούργησαν ένα περιβάλλον μεικτής 

πραγματικότητας, με το παιχνίδι προσομοίωσης  «MEteor», όπου οι μαθητές μπήκαν 

στον ρόλο ενός αστεροειδή και έκαναν πράξεις τις προβλέψεις τους, σχετικά με το 

πώς τα αντικείμενα κινούνται στο διάστημα. Οι μαθητές χρησιμοποιούν ολόκληρο το 

σώμα τους για να εκτοξεύσουν έναν αστεροειδή και να προβλέψουν την κίνησή του 

σύμφωνα με την παρουσία των πλανητών και των σχετικών δυνάμεων. Αυτή είναι 

μια ενσώματη μεταφορά, όπου ο μαθητής ταυτίζεται με τον αστεροειδή και κάνει 

πράξη τη συμπεριφορά του αστεροειδή, κινούμενος σε ένα μεγάλο δωμάτιο, 

τρέχοντας και κάνοντας άλματα. Συγκρίνοντας την πειραματική αυτή συνθήκη με μια 

συνθήκη ελέγχου, όπου οι μαθητές χρησιμοποίησαν το ποντίκι και το πληκτρολόγιο 

στην οθόνη ενός ηλεκτρονικού υπολογιστή ώστε να ελέγξουν την κίνηση του 

αστεροειδή, προκύπτει ότι η αλληλεπίδραση των μαθητών με περιβάλλοντα όπως 
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αυτό της πειραματική συνθήκης, οδηγεί σε βαθύτερη, πιο ολοκληρωμένη και πιο 

ευέλικτη κατανόηση του συγκεκριμένου τομέα και επηρεάζει το συλλογισμό των 

μαθητών ακόμη και σε άλλα πλαίσια πέρα από το συγκεκριμένο, προκαλώντας τους 

αισθήματα σιγουριάς και αυτοπεποίθησης αναφορικά με τη μάθησή τους, καθώς και 

θετική στάση προς την επιστήμη (Lindgren & Moshell, 2011 · Lindgren et al., 2016). 

Αυτού του είδους η ενσώματη αλληλεπίδραση, οδηγεί τόσο σε γνωστικά οφέλη και 

σημαντικά μαθησιακά αποτελέσματα, όσο και στην ενίσχυση των κινήτρων των 

συμμετεχόντων.  

  

 

 

 

 

 

 

Ένα ακόμη παράδειγμα αποτελεί το μαθησιακό περιβάλλον SMALLab  

(Situated Multimedia Arts Learning Lab), ένα περιβάλλον μεικτής πραγματικότητας  

με διαδραστική οθόνη στο πάτωμα, που υποστηρίζει πολλές διαφορετικές 

προσομοιώσεις και τομείς μάθησης. Βασικό χαρακτηριστικό του είναι η δυνατότητα 

συμμετοχής μέχρι και τεσσάρων ατόμων, καθιστώντας το ιδανικό περιβάλλον για 

συνεργασία, ενώ παράλληλα επιπλέον συμμαθητές μπορούν να κάθονται στην άκρη 

του χώρου, παρατηρώντας και εκφράζοντας τις υποθέσεις τους. Οι Tolentino et al. 

(2009), παρουσιάζουν ένα μαθησιακό σενάριο για την κατανόηση εννοιών της 

χημείας. Το πρόβλημα που παρατηρήθηκε ήταν ότι, ενώ οι μαθητές μπορούσαν να 

λύσουν χημικές εξισώσεις, δεν μπορούσαν να εξηγήσουν τις χημικές αντιδράσεις, 

δηλαδή τις χημικές ιδιότητες και τους μηχανισμούς που οδηγούν σε αλλαγή 

χρώματος κατά τη διάρκεια του εργαστηρίου. Στη συγκεκριμένη προσομοίωση, 

υπάρχει ένας κεντρικός χώρος με φόντο μια εικόνα από σταγονίδια νερού. Οι 

συμμετέχοντες προσθέτουν μόρια σε αυτόν τον χώρο και παρατηρούν την 

αλληλεπίδρασή τους με το νερό. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι υπήρξε βελτίωση στο 

Εικόνα 17. Το παιχνίδι προσομοίωσης «MEteor» (Gallagher & Lindgren, 2015 · 

Lindgren & Moshell, 2011). 
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συλλογισμό και την επιχειρηματολογία των μαθητών, συνεργατική μάθηση και 

αποτελεσματική χρήση του περιβάλλοντος μεικτής πραγματικότητας για την 

ανάπτυξη της εννοιολογικής γνώσης.  

 

 

 

 

 

 

 

 Προκύπτει, λοιπόν, ότι ο συνδυασμός της ενσώματης μάθησης με τη 

συγκεκριμένη κατηγορία τεχνολογιών, δηλαδή το περιβάλλον μεικτής 

πραγματικότητας, αποτελεί ένα  ουσιώδες και αναπτυσσόμενο παράδειγμα στην 

εκπαιδευτική έρευνα. Αυτή η σωματική εμπλοκή στο εσωτερικό του συστήματος, 

αυξάνει τα κίνητρα των μαθητών και οδηγεί σε σημαντικά μαθησιακά αποτελέσματα.  

1.7.4.  Το Makey Makey 

Το Makey Makey αποτελεί μια νέα συσκευή για το σχεδιασμό απτών διεπαφών, 

επιτρέποντας τη δημιουργία διασυνδέσεων με τον υπολογιστή από οποιοδήποτε 

αντικείμενο που είναι αγωγός του ηλεκτρισμού. Έχει σχεδιαστεί για ένα ευρύ φάσμα 

κοινού, συμπεριλαμβανομένων και των αρχάριων σχεδιαστών. Ο χρήστης μπορεί να 

συνδέσει αντικείμενα καθημερινής χρήσης και φυσικά υλικά με το Makey Makey, 

ώστε να δημιουργήσει μια απτή διεπαφή, η οποία ελέγχει το πρόγραμμα που τρέχει 

στον υπολογιστή (Resnick & Rosenbaum, 2013 · Silver, Rosenbaum & Shaw, 2012).  

 Σύμφωνα με τους Silver et al. (2012), το Makey Makey συνδυάζει πέντε 

χαρακτηριστικά των εργαλείων για το σχεδιασμό απτών διεπαφών, τα οποία δε 

συνδυάζονται σε κάποιο άλλο από τα ήδη υπάρχοντα: 

 Γρήγορη έναρξη και πρόσβαση για τους αρχάριους, κατασκευάζοντας 

μια διεπαφή με φυσική είσοδο που ελέγχει μια ψηφιακή έξοδο.  

Εικόνα 18. Το μαθησιακό περιβάλλον SMALLab για την κατανόηση εννοιών της χημείας 

(Lindgren & Johnson-Glenberg, 2013 · Tolentino et al., 2009). 
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 Λειτουργικότητα και συμβατότητα με οποιοδήποτε λογισμικό. 

 Δημιουργία διεπαφών που περιλαμβάνουν φυσικά υλικά, όπως τα 

φυτά, τα φρούτα, το νερό, το έδαφος ή το ανθρώπινο σώμα. 

 Δεν απαιτείται προγραμματισμός για τη χρήση του. 

 Δεν απαιτούνται πολύπλοκες διαδικασίες συναρμολόγησης και 

σύνδεσης.  

Για να δημιουργήσει κανείς μια διεπαφή, συνδέει τα αντικείμενα με τα 

κροκοδειλάκια στην πλακέτα κυκλώματος του Makey Makey, η οποία συνδέεται σε 

μια θύρα USB του υπολογιστή. Μπορούμε να αντικαταστήσουμε οποιοδήποτε 

πλήκτρο με αντικείμενα που είναι αγωγοί του ηλεκτρισμού. Το Makey Makey 

αναγνωρίζει το άγγιγμα σε ένα αντικείμενο ώστε να κλείσει το κύκλωμα και στέλνει 

σήμα στον υπολογιστή ότι ένα πλήκτρο έχει πατηθεί (Resnick & Rosenbaum, 2013).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 19. Ο χρήστης έχει συνδέσει το σώμα του με τη γείωση και ένα μήλο με τη σύνδεση «Α» του 

Makey Makey. Αγγίζοντας το μήλο με το δάχτυλο, θα κλείσει ένα κύκλωμα, στέλνοντας το σήμα 

«πάτημα του πλήκτρου Α» στον υπολογιστή (Silver et al., 2012).  
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2. Η παρούσα έρευνα 

 

Σύμφωνα με τη βιβλιογραφική ανασκόπηση, προκύπτει ότι οι υποψήφιοι 

εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης δεν έχουν αναπτύξει την έννοια της 

αίσθησης του αριθμού, καθώς χρησιμοποιούν συχνότερα στρατηγικές που βασίζονται 

στους κανόνες παρά στην αίσθηση του αριθμού όταν καλούνται να απαντήσουν σε 

ερωτήματα εκτίμησης και νοερών υπολογισμών, τόσο σε φυσικούς όσο και σε ρητούς 

αριθμούς.  

 Εστιάζοντας στους ρητούς αριθμούς και πιο συγκεκριμένα στα κλάσματα, 

παρατηρείται ότι οι στρατηγικές που χρησιμοποιούν σε συγκρίσεις κλασμάτων, 

βασίζονται στους κανόνες, κάτι το οποίο δηλώνει έλλειψη εννοιολογικής κατανόησης 

των κλασμάτων. Ωστόσο, η ανάπτυξη εννοιολογικής κατανόησης και η χρήση 

στρατηγικών που βασίζονται στην αίσθηση του αριθμού, θεωρείται αναγκαία και 

απαραίτητη για τους υποψήφιους εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης που θα 

κληθούν  να διδάξουν τους μαθητές τους μελλοντικά.  

 Ένας τρόπος για να επιτευχθεί αυτό είναι η χρήση της αναπαράστασης της 

αριθμογραμμής, η οποία θεωρείται ιδανικό εργαλείο για τη βαθύτερη κατανόηση των 

κλασματικών εννοιών. Η εκτίμηση σε αριθμογραμμή και η ανάπτυξη στρατηγικών 

σύγκρισης κλασμάτων, οδηγούν σε μια πιο εννοιολογική κατανόηση σχετικά με τις 

έννοιες αυτές, με συνέπεια την ανάπτυξη της αίσθησης του αριθμού. Η 

αναπαράσταση της νοερής αριθμογραμμής αποτελεί θεμέλιο για την επιτυχή 

επεξεργασία των αριθμών και επομένως, η βελτίωσή της μέσα από τις διάφορες 

εφαρμογές και παρεμβάσεις, οδηγεί στην ανάπτυξη των γενικών μαθηματικών 

ικανοτήτων. Εφόσον υπάρχει νοερή αριθμογραμμή για τα κλάσματα, όπως συμβαίνει 

και με τους ακέραιους αριθμούς, υποθέτουμε ότι η βελτίωσή της θα προκαλέσει την 

ανάπτυξη των ικανοτήτων εκτίμησης σε αριθμογραμμή και των ικανοτήτων 

σύγκρισης των κλασματικών μεγεθών, κάτι το οποίο οδηγεί στη βαθύτερη κατανόηση 

των κλασμάτων και στην ανάπτυξη της αίσθησης του αριθμού.  

 Σύμφωνα με την προσέγγιση της ενσώματης μάθησης και τα αποτελέσματα 

ερευνών που υποστηρίζουν ότι η κίνηση ολόκληρου του σώματος οδηγεί σε 

ισχυρότερη βελτίωση της αναπαράστασης της νοερής αριθμογραμμής, υποθέτουμε 

ότι το ίδιο θα συμβεί και στην περίπτωση των κλασματικών εννοιών. Ο σχεδιασμός 
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μιας παρέμβασης που θα περιλαμβάνει την εκτίμηση της θέσης κλασμάτων στην 

αριθμογραμμή με τη χρήση και την κίνηση ολόκληρου του σώματος, θα οδηγήσει σε 

ισχυρότερη βελτίωση της αναπαράστασης αυτής και συνεπώς, σε ακριβέστερες 

εκτιμήσεις και στην ανάπτυξη αριθμητικών ικανοτήτων, όπως η σύγκριση 

κλασμάτων, μέσω στρατηγικών που βασίζονται στην αίσθηση του αριθμού.  

 Σύμφωνα με τις θεωρίες της ενσώματης μάθησης και της μεταφοράς, ιδανικό 

περιβάλλον για την εμπλοκή των μαθητών με τις ενσώματες μεταφορές, αποτελεί το 

περιβάλλον μεικτής πραγματικότητας. Συνδυάζοντας τον πραγματικό και τον 

εικονικό κόσμο, οι συμμετέχοντες θα εμπλακούν με τη μεταφορά «η αριθμητική είναι 

κίνηση κατά μήκος μιας διαδρομής» και θα αλληλεπιδράσουν φυσικά με τον χώρο. Η 

πειραματική αυτή συνθήκη του περιβάλλοντος μεικτής πραγματικότητας, θα 

συγκριθεί με τη συνθήκη ελέγχου ενός περιβάλλοντος συμβατικής πραγματικότητας, 

που θα ακολουθεί την προσέγγιση της ενσώματης μάθησης αλλά δε θα αξιοποιεί την 

τεχνολογία. Ο λόγος που επιλέχθηκε η συγκεκριμένη συνθήκη ελέγχου είναι ότι έως 

τώρα, είναι αρκετές οι έρευνες που υποστηρίζουν ότι η ενσώματη μάθηση οδηγεί σε 

ισχυρότερη βελτίωση της αναπαράστασης της νοερής αριθμογραμμής όταν 

συγκρίνεται με τη χρήση tablet. Επομένως, επιλέξαμε να προχωρήσουμε ένα βήμα 

παραπέρα και να συγκρίνουμε την ενσώματη μάθηση σε δύο διαφορετικά 

περιβάλλοντα, η διαφορά των οποίων έγκειται στην αξιοποίηση της τεχνολογίας.  

2.1.  Βασικός και επιμέρους στόχοι 

Βασικός στόχος της παρούσας έρευνας είναι η βελτίωση της αναπαράστασης της 

νοερής αριθμογραμμής, η οποία αποτελεί τη βάση για την ανάπτυξη της αίσθησης 

του αριθμού και την απόκτηση βασικών και πιο προηγμένων αριθμητικών 

ικανοτήτων. Ειδικότερα, οι στόχοι της παρέμβασης που σχεδιάστηκε είναι οι εξής: 

Γνωστικοί στόχοι 

  Βελτίωση της ακρίβειας εκτίμησης της θέσης κλασμάτων επάνω στην 

αριθμογραμμή 

 

 Ανάπτυξη ικανοτήτων σύγκρισης των κλασματικών μεγεθών, μέσω 

στρατηγικών που βασίζονται στην αίσθηση του αριθμού (χρήση σημείων 

αναφοράς, σκέψη του υπολοίπου) 
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Συναισθηματικοί στόχοι 

 Ανάπτυξη θετικών στάσεων, πρόκληση ενδιαφέροντος και συναισθημάτων 

ικανοποίησης και απόλαυσης από τη μαθησιακή εμπειρία 

 

 Αναγνώριση της χρησιμότητας και της χρηστικότητας του εκπαιδευτικού 

περιβάλλοντος από την πλευρά των συμμετεχόντων 

 

Ψυχοκινητικοί στόχοι 

 Ανάπτυξη κινητικών δεξιοτήτων με τη χρήση ολόκληρου του σώματος 

 

 Σύνδεση των σωματικών κινήσεων και του χώρου με τους αριθμούς 

 

 Καλλιέργεια πνεύματος συνεργασίας, ομαδικότητας και αλληλοϋποστήριξης  

Οι παραπάνω στόχοι θα επιτευχθούν μέσα από μια σειρά δραστηριοτήτων που 

περιλαμβάνει η παρέμβαση. Το παιχνίδι που σχεδιάστηκε, ζητά από τους 

συμμετέχοντες να μετακινούν και να τοποθετούν σωστά την αριθμογραμμή επάνω 

στη διαδρομή που τους ζητείται κάθε φορά. Αφού την τοποθετήσουν, κάνουν μια 

αρχική εκτίμηση της θέσης του κλάσματος που τους ζητείται και έπειτα γίνεται ο 

διαχωρισμός της αριθμογραμμής για να επιβεβαιώσουν την απάντησή τους. Αυτό 

τους επιτρέπει να συγκρίνουν την αρχική τους εκτίμηση με την ακριβή θέση του 

κλάσματος. Οι δραστηριότητες στοχεύουν στην εκμάθηση των στρατηγικών 

σύγκρισης κλασμάτων που βασίζονται στην αίσθηση του αριθμού και για τον λόγο 

αυτό υπάρχουν δραστηριότητες στις οποίες ζητείται να εκτιμήσουν τη θέση δύο 

κλασμάτων και να προκύψουν δύο διαχωρισμοί επάνω στην αριθμογραμμή, 

επιτρέποντάς τους να συγκρίνουν τα δύο κλάσματα. Οι συμμετέχοντες περπατούν 

επάνω στον χώρο για να βρουν τη σωστή απάντηση και σε κάθε δραστηριότητα 

έχουν την επιλογή της βοήθειας για να δοθεί ανατροφοδότηση. 

Οι μετρήσεις των ερευνητών πριν και μετά από τέτοιες παρεμβάσεις 

περιλαμβάνουν εκτιμήσεις σε αριθμογραμμή, όπου δίνεται η αριθμογραμμή σε χαρτί 

με σημειωμένα μόνο τα άκρα της και ζητείται από τους συμμετέχοντες να 

τοποθετήσουν επάνω έναν αριθμό, στοχεύοντας στη διάγνωση της κατάστασης της 

νοερής αριθμογραμμής, καθώς και tests τα οποία μετρούν γενικές αριθμητικές 
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ικανότητες των συμμετεχόντων. Επομένως, σε ό, τι αφορά τον σχεδιασμό του 

γνωστικού ερευνητικού εργαλείου, σύμφωνα με την υπάρχουσα βιβλιογραφία και 

τους γνωστικούς στόχους της παρέμβασης, για να μετρήσουμε τις επιδόσεις των 

συμμετεχόντων, τα pre, post και post post tests πρέπει να περιλαμβάνουν ερωτήσεις 

που στοχεύουν: 

 στη διάγνωση της κατάστασης της νοερής αριθμογραμμής, το οποίο 

επιτυγχάνεται μέσω της εκτίμησης της θέσης κλασμάτων επάνω στην 

αριθμογραμμή και επειδή πρόκειται για σύγκριση κλασμάτων, θα υπάρχει 

άσκηση που ζητά από του συμμετέχοντες να τοποθετήσουν δύο κλάσματα σε 

μία ή δύο διαφορετικές αριθμογραμμές, έχοντας έτσι, τη δυνατότητα να 

σκεφτούν και να τοποθετήσουν το ένα συγκριτικά με το άλλο  

 

 στην καταγραφή των στρατηγικών που χρησιμοποιούν οι συμμετέχοντες, 

αλλά και των σωστών απαντήσεων που δίνουν όταν καλούνται να συγκρίνουν 

κλασματικά μεγέθη, έτσι ώστε να διαπιστώσουμε αν μετά από την εφαρμογή 

της παρέμβασης αποδίδουν καλύτερα στις συγκρίσεις αυτές και 

χρησιμοποιούν στρατηγικές που βασίζονται στην αίσθηση του αριθμού  

 

 στον έλεγχο της ικανότητας των συμμετεχόντων να τοποθετούν σωστά τους 

αριθμούς 1 και 2 επάνω στην αριθμογραμμή όταν τους δίνεται μια 

συγκεκριμένη απόσταση, δηλαδή το μοναδιαίο διάστημα. 

Οι ερωτήσεις που περιλαμβάνουν τα tests συνδέονται με τις δραστηριότητες της 

παρέμβασης που έχει σχεδιαστεί. Σε ό, τι αφορά την εκτίμηση της θέσης κλασμάτων 

στην αριθμογραμμή, οι συμμετέχοντες καλούνται να κάνουν μια αρχική εκτίμηση της 

θέσης διαφόρων κλασμάτων και στη συνέχεια, χωρίζοντας την αριθμογραμμή, να 

βρουν την ακριβή θέση του κλάσματος. Σε ό, τι αφορά τις στρατηγικές σύγκρισης 

κλασμάτων, οι δραστηριότητες στοχεύουν στην εκμάθηση στρατηγικών που 

βασίζονται στην αίσθηση του αριθμού. Σε ό, τι αφορά την τοποθέτηση της 

αριθμογραμμής επάνω σε μια απόσταση, οι συμμετέχοντες καλούνται να 

μετακινήσουν και να τοποθετήσουν σωστά την αριθμογραμμή επάνω στη διαδρομή 

που τους ζητείται κάθε φορά. Για να μην προϊδεάσουμε και επηρεάσουμε τους 

συμμετέχοντες, τα tests θα ξεκινούν με τα ερωτήματα που αφορούν την καταγραφή 

των στρατηγικών και των σωστών απαντήσεων στη σύγκριση των κλασμάτων, έτσι 
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ώστε να χρησιμοποιήσουν τις στρατηγικές που γνωρίζουν και να μην εστιάσουν 

αποκλειστικά στην αριθμογραμμή. 

2.2.  Σκοπός, ερευνητικά ερωτήματα και υποθέσεις     

Σκοπός της παρούσας έρευνας είναι να συγκρίνει την ενσώματη μάθηση σε δύο 

διαφορετικά περιβάλλοντα, ένα μεικτής κι ένα συμβατικής πραγματικότητας και να 

εξετάσει αν υπάρχουν διαφορές μεταξύ αυτών των δύο συνθηκών ως προς τη 

βελτίωση της αναπαράστασης της νοερής αριθμογραμμής για τα κλάσματα.  

 Τα ερευνητικά ερωτήματα είναι τα εξής:  

1. Ποιες είναι οι στρατηγικές σύγκρισης κλασμάτων που χρησιμοποιούν οι 

υποψήφιοι εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης πριν από την εφαρμογή 

της παρέμβασης;  

 

2. Ποιες είναι οι επιδόσεις τους στην εκτίμηση της θέσης κλασμάτων επάνω 

στην αριθμογραμμή πριν από την εφαρμογή της παρέμβασης;  

 
3. Σε ποιο βαθμό επηρέασε η εφαρμογή της παρέμβασης, τη βελτίωση της 

ακρίβειας στην εκτίμηση της θέσης κλασμάτων σε αριθμογραμμή και την 

ανάπτυξη στρατηγικών σύγκρισης κλασμάτων που βασίζονται στην αίσθηση 

του αριθμού;  

 
4. Ποιες είναι οι διαφορές που παρατηρούνται μεταξύ της πειραματικής ομάδας 

και της ομάδας ελέγχου ως προς τους γνωστικούς, τους συναισθηματικούς και 

τους ψυχοκινητικούς στόχους;  

 

Λαμβάνοντας υπόψη την υπάρχουσα βιβλιογραφία, καταλήγουμε σε ορισμένες 

υποθέσεις σχετικά με τα ερωτήματα της έρευνας. Σε ό, τι αφορά το πρώτο ερευνητικό 

ερώτημα, υποθέτουμε ότι η πλειοψηφία των  υποψήφιων εκπαιδευτικών θα 

χρησιμοποιεί στρατηγικές σύγκρισης κλασμάτων που βασίζονται στους κανόνες, 

παρά στην αίσθηση του αριθμού. Σε ό, τι αφορά το δεύτερο ερευνητικό ερώτημα, το 

οποίο θα οδηγήσει σε διάγνωση της κατάστασης της νοερής αριθμογραμμής, 

υποθέτουμε ότι οι εκτιμήσεις των συμμετεχόντων δε θα είναι αρκετά ακριβείς και θα 

υπάρχουν περιθώρια βελτίωσης. Σε ό, τι αφορά το τρίτο ερευνητικό ερώτημα, 
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υποθέτουμε ότι η εφαρμογή της παρέμβασης θα οδηγήσει σε βελτίωση της 

αναπαράστασης της νοερής αριθμογραμμής και στις δύο συνθήκες, που συνεπάγεται 

ακριβέστερες εκτιμήσεις στην αριθμογραμμή, καθώς και ανάπτυξη γενικότερων 

μαθηματικών ικανοτήτων, όπως η σύγκριση των κλασματικών μεγεθών μέσω 

στρατηγικών που βασίζονται στην αίσθηση του αριθμού. Τέλος, σε ό, τι αφορά το 

τέταρτο ερευνητικό ερώτημα, αναμένεται να υπάρξει ισχυρή βελτίωση της 

αναπαράστασης και στις δύο συνθήκες, εφόσον και στις δύο ακολουθείται η 

προσέγγιση της ενσώματης μάθησης. Ωστόσο, υποθέτουμε ότι η βελτίωση θα είναι 

ισχυρότερη στην πειραματική συνθήκη και θα οφείλεται στον συναισθηματικό και 

ψυχοκινητικό τομέα.    
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3.  Η εφαρμογή 

Λαμβάνοντας υπόψη την υπάρχουσα βιβλιογραφία και μελετώντας τις διάφορες 

παρεμβάσεις που εφαρμόστηκαν με σκοπό τη βελτίωση της αναπαράστασης της 

νοερής αριθμογραμμής, σχεδιάστηκε μια εφαρμογή, δηλαδή το παρεμβατικό 

εργαλείο, για την επίτευξη των στόχων της δικής μας παρέμβασης. Παρακάτω, 

περιγράφεται αναλυτικά η εφαρμογή αυτή, ξεκινώντας από τις αρχικές μας ιδέες και 

καταλήγοντας στην τελική μορφή και λειτουργία της.    

3.1.  Ιστορικό σχεδίασης της εφαρμογής 

Όπως έχει ήδη αναφερθεί, μελετώντας τη βιβλιογραφία που σχετίζεται με τη νοερή 

αριθμογραμμή, προκύπτει το συμπέρασμα ότι οι παρεμβάσεις που στοχεύουν στη 

βελτίωση της αναπαράστασης της νοερής αριθμογραμμής και βασίζονται στην 

προσέγγιση της ενσώματης μάθησης, περιλαμβάνοντας τη χρήση και την κίνηση 

ολόκληρου του σώματος,  οδηγούν σε ισχυρότερη βελτίωση της αναπαράστασης 

αυτής, καθώς και στην ανάπτυξη γενικών αριθμητικών ικανοτήτων. Εφόσον υπάρχει 

νοερή αριθμογραμμή για τα κλάσματα, επιλέξαμε να επικεντρωθούμε σε αυτά, καθώς 

είναι μια έννοια που δύσκολα κατανοούν τόσο οι μαθητές, όσο και οι ενήλικες. 

Υποθέσαμε ότι, πρώτον, αξιοποιώντας την αναπαράσταση της αριθμογραμμής, η 

οποία είναι ιδανικό εργαλείο για τη διδασκαλία των κλασμάτων, δεύτερον, 

βασιζόμενοι στην προσέγγιση της ενσώματης μάθησης που περιλαμβάνει τη χρήση 

και την κίνηση ολόκληρου του σώματος και τρίτον, εντάσσοντας όλα αυτά μέσα σε 

ένα περιβάλλον μεικτής πραγματικότητας, που συνδυάζει τον ψηφιακό με τον 

πραγματικό κόσμο χρησιμοποιώντας την τεχνολογία, θα μπορέσουμε να σχεδιάσουμε 

μια εφαρμογή κατάλληλη και ιδανική για την επίτευξη των στόχων της παρέμβασής 

μας. Η εφαρμογή αυτή θα αποτελεί την πειραματική συνθήκη, την οποία θα 

συγκρίνουμε με μια άλλη συνθήκη, τη συνθήκη ελέγχου, που επίσης θα αξιοποιεί την 

αναπαράσταση της αριθμογραμμής και  την προσέγγιση της ενσώματης μάθησης με 

τη χρήση και την κίνηση ολόκληρου του σώματος, με τη διαφορά ότι στη συνθήκη 

αυτή δε θα χρησιμοποιείται καθόλου η τεχνολογία και συνεπώς, οι συμμετέχοντες δε 

θα εντάσσονται σε ένα περιβάλλον μεικτής πραγματικότητας όπως αυτό της 

πειραματικής συνθήκης. Πρωταρχικός μας στόχος ήταν να σχεδιάσουμε την 

πειραματική συνθήκη και έπειτα να συζητήσουμε και να σχεδιάσουμε το συμβατικό 

εργαλείο της συνθήκης ελέγχου.    
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 Έχοντας, λοιπόν, στον νου όλα τα παραπάνω, αναπτύξαμε και συζητήσαμε 

διάφορες ιδέες και σενάρια που θα εξυπηρετούσαν τους στόχους μας και θα έδιναν 

στην παρέμβασή μας τη μορφή ενός ευχάριστου και διασκεδαστικού παιχνιδιού, που 

πηγάζει μέσα από την καθημερινότητά μας. Παράλληλα, προέκυψαν και 

συζητήθηκαν, για κάθε σενάριο, θέματα όπως η δυνατότητα κατασκευής ενός τέτοιου 

χώρου, οι περιορισμοί που προβλέπονταν για κάθε ένα από τα σενάρια, όπως για 

παράδειγμα ο χώρος στον οποίο μπορεί να στηθεί μια τέτοια εφαρμογή, καθώς το 

μέγεθός της θα είναι αρκετά μεγάλο, το κατά πόσο είναι εφαρμόσιμο αλλά και οικείο 

το κάθε σενάριο για τους συμμετέχοντες, ποιο θα μπορούσε να είναι το αντίστοιχο 

συμβατικό εργαλείο της συνθήκης ελέγχου κ.λπ.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 21. Τα διάφορα σενάρια που συζητήθηκαν (η πόλη, το super market, οι διαδρομές του τρένου, το 

κλειστό σκοπευτήριο, ο κινηματογράφος) πριν καταλήξουμε στο τελικό. 
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Λαμβάνοντας υπόψη τους παράγοντες που μπορεί να επηρεάσουν και να 

διαμορφώσουν την παρέμβαση, καταλήξαμε σε ένα από αυτά τα σενάρια, το οποίο 

είναι η πόλη. Η πόλη αυτή, θα είναι στην ουσία μια μεγάλου μεγέθους κατασκευή, 

μια τρισδιάστατη πόλη στο πάτωμα, επάνω στην οποία οι συμμετέχοντες θα μπορούν 

να περπατούν και να αγγίζουν, να χρησιμοποιούν, δηλαδή, ολόκληρο το σώμα τους.  

Αφού καταλήξαμε, λοιπόν, στο σενάριο, το επόμενο βήμα ήταν να σκεφτούμε 

και να αποφασίσουμε τον τρόπο με τον οποίο θα αξιοποιήσουμε την αναπαράσταση 

της αριθμογραμμής μέσα στην πόλη. Για τον λόγο αυτό, σχεδιάστηκε μια μικρή 

μακέτα, ένα μικρό προσχέδιο της πόλης, ώστε να μπορέσουμε να αναπτύξουμε και να 

δοκιμάσουμε διάφορες ιδέες για τον τρόπο χρήσης της αριθμογραμμής.  

 

 

 

 

 

 

Το προφανές είναι ότι η αριθμογραμμή θα τοποθετείται επάνω στον δρόμο της 

πόλης, στον οποίο θα περπατούν οι συμμετέχοντες. Η πόλη όμως έχει πολλούς 

δρόμους και κάποιοι είναι μεγαλύτεροι, κάποιοι μικρότεροι. Επομένως, θα ήταν 

αρκετά ενδιαφέρον να σχεδιάσουμε μια αριθμογραμμή, την οποία θα μπορούμε να 

μετακινούμε από τον έναν δρόμο στον άλλο, καθώς και να προσαρμόζουμε το μήκος 

της ανάλογα με το μήκος του κάθε δρόμου, δηλαδή να τη μικραίνουμε και να τη 

μεγαλώνουμε. Επεκτείνοντας τη συζήτηση και τις ιδέες μας ακόμη περισσότερο, 

σκεφτήκαμε ότι θα μπορούσε να υπάρχει η δυνατότητα μετακίνησης της 

αριθμογραμμής, όχι μόνο σε παράλληλους δρόμους, αλλά και σε κάθετους, δίνοντας, 

έτσι, ακόμη περισσότερες δυνατότητες διαχείρισης της αριθμογραμμής. Αυτό 

σημαίνει, ότι η αριθμογραμμή θα γίνεται από οριζόντια, κάθετη και το αντίστροφο. 

Πρόκειται, λοιπόν, για μια, όχι στατική, αλλά δυναμική, μεταβαλλόμενη 

Εικόνα 22. Η μικρή μακέτα της πόλης. 
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αριθμογραμμή, την οποία θα μπορούμε εμείς οι ίδιοι να χειριστούμε ανάλογα με την 

κάθε περίπτωση. Επάνω στην κενή αριθμογραμμή θα μπορούμε να κάνουμε 

εκτιμήσεις της θέσης κλασμάτων και έπειτα, χωρίζοντάς την σε ίσα τμήματα ανάλογα 

με το κάθε κλάσμα, να βρούμε την ακριβή θέση του κάθε κλάσματος. Αυτό το 

εργαλείο, δηλαδή η αριθμογραμμή, θα δημιουργηθεί με τη βοήθεια του 

προγράμματος Scratch και θα λειτουργήσει επάνω στην κατασκευή με τη βοήθεια του 

Makey-Makey. Η εικόνα που θα προβάλλεται επάνω στην κατασκευή θα είναι αυτή 

του Scratch, που σημαίνει ότι τόσο το υπόβαθρο που θα επιλέξουμε, οι ήχοι που θα 

ακούγονται και οι επιπλέον εικόνες που θα προβάλλονται ενδιάμεσα, όσο και η 

αριθμογραμμή που θα φτιάξουμε στο Scratch, θα προβάλλονται όλα επάνω στην 

πόλη, δημιουργώντας έτσι το περιβάλλον μεικτής πραγματικότητας.  

3.2.  Σχεδίαση της εφαρμογής 

Έχοντας σκεφτεί και συζητήσει όλα τα παραπάνω, προχωρήσαμε στον σχεδιασμό της 

εφαρμογής αυτής, αρχικά σε επίπεδο προγραμματισμού, δηλαδή στο Scratch, στη 

συνέχεια, σε επίπεδο σχεδιασμού του παιχνιδιού, δηλαδή του σεναρίου και των 

δραστηριοτήτων που αυτό θα περιλαμβάνει, το οποίο επίσης έγινε με το Scratch,  σε 

επίπεδο κατασκευής και τέλος, σύνδεσης, δηλαδή με το Makey-Makey και το 

προβολικό.  

Ξεκινώντας τον σχεδιασμό της εφαρμογής, επιλέχθηκε μια εικόνα από το 

διαδίκτυο, μια πόλη σαν αυτή που είχαμε φανταστεί, επάνω στην οποία θα 

μπορούσαμε να εργαστούμε και να σχεδιάσουμε το εργαλείο της αριθμογραμμής. 

Έχοντας την εικόνα αυτή ως υπόβαθρο στο Scratch, σχεδιάστηκε σε πρώτη φάση, μια 

αριθμογραμμή με άκρα το 0 και το 1.   

 

 

   

 

 

Εικόνα 23. Η αρχική αριθμογραμμή με άκρα το 0 και το 1. 
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Στη συνέχεια, αξιοποιώντας τις δυνατότητες του προγράμματος, 

επεξεργαστήκαμε παραπάνω την αριθμογραμμή, δίνοντάς της τη δυνατότητα να 

αυξάνεται και να μειώνεται το μήκος της, να γίνεται από οριζόντια, κάθετη και το 

αντίστροφο, καθώς και να μετακινείται ολόκληρη αριστερά, δεξιά, πάνω, κάτω. 

Επίσης, σε ό, τι αφορά τον διαχωρισμό της αριθμογραμμής, της δόθηκε η δυνατότητα 

να χωρίζεται σε ίσα τμήματα ανάλογα με το κλάσμα που ορίζουμε κάθε φορά. 

Ορίζοντας αριθμητή και παρονομαστή και πατώντας το αντίστοιχο πλήκτρο, η 

αριθμογραμμή χωρίζεται σε ίσα τμήματα, ανάλογα με τον παρονομαστή του 

κλάσματος. Κάθε μία από αυτές τις ενέργειες εκτελείται με το πάτημα του 

αντίστοιχου πλήκτρου του υπολογιστή. Με τη βοήθεια του Makey-Makey, θα 

συνδέσουμε τα πλήκτρα αυτά με συγκεκριμένα κουμπιά που θα υπάρχουν σε ένα 

χειριστήριο. Πατώντας, λοιπόν, τα κουμπιά του χειριστηρίου, οι συμμετέχοντες θα 

μπορούν να διαχειρίζονται την αριθμογραμμή.  

Αυτό που μας προβλημάτισε περισσότερο και για το οποίο κάναμε αρκετές 

δοκιμές, ήταν η περίπτωση των καταχρηστικών κλασμάτων. Αρχικά, η αριθμογραμμή 

που σχεδιάστηκε ήταν με άκρα το 0 και το 1. Ορίζοντας ένα καταχρηστικό κλάσμα 

και πατώντας το αντίστοιχο πλήκτρο, η αριθμογραμμή διπλασιάζεται και εμφανίζεται 

ο αριθμός 2. Ωστόσο, στην πορεία αυτό τροποποιήθηκε και επιλέξαμε η 

αριθμογραμμή να περιλαμβάνει επάνω τους αριθμούς 0, 1, 2, 3, καθώς και να έχει 

από ένα βέλος σε κάθε άκρο της, δίνοντας έτσι την αίσθηση ότι η αριθμογραμμή 

συνεχίζεται και περιλαμβάνει άπειρους αριθμούς. Με τον τρόπο αυτό, οι 

συμμετέχοντες θα μπορούν να σκεφτούν πιο ελεύθερα και δε θα δημιουργήσουν την 

παρανόηση ότι η αριθμογραμμή ξεκινά από το 0 και τελειώνει στο 1.  

 

 

 

  

 

Εικόνα 24. Η τροποποιημένη αριθμογραμμή με τους αριθμούς 0, 1, 2, 3 και τα βέλη. 
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Έπειτα, προχωρήσαμε στον σχεδιασμό του παιχνιδιού. Σκοπός μας ήταν να 

σκεφτούμε ένα σενάριο και να δημιουργήσουμε ένα παιχνίδι, ώστε οι συμμετέχοντες 

να εμπλακούν με τα κλάσματα μέσα στην πόλη αυτή. Το παιχνίδι, λοιπόν, 

περιστρέφεται γύρω από ένα μικρό σκυλάκι και τα άτομα που συμμετέχουν κάθε 

φορά στο παιχνίδι είναι δύο. Το σενάριο είναι ότι αυτά τα δύο άτομα είναι φίλοι που 

μετακόμισαν σε μια νέα πόλη για τις σπουδές τους και βγαίνουν μια βόλτα με το 

μικρό τους σκυλάκι. Οι συμμετέχοντες ξεκινούν τη βόλτα τους και μετά από κάποιο 

σημείο (μετά από τρεις δραστηριότητες), θα χάσουν το σκυλάκι τους, επειδή κάτι 

συνέβη μπροστά τους. Αυτό που καλούνται να κάνουν στο υπόλοιπο παιχνίδι είναι να 

το βρουν. Ρωτώντας ανθρώπους σε διάφορα σημεία της πόλης (στο μανάβικο, στο 

super market, στο περίπτερο, στο βενζινάδικο κ.λπ.), θα παίρνουν πληροφορίες 

σχετικά με το πού αυτοί είδαν τελευταία φορά το σκυλάκι και οι πληροφορίες που 

δίνονται θα περιέχουν κλάσματα. Κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού, ακούγεται η 

φωνή της αφηγήτριας που δίνει οδηγίες για το παιχνίδι, φωνές διαφορετικών 

ανθρώπων που δίνουν πληροφορίες στους συμμετέχοντες, καθώς και ήχοι όπως το 

γάβγισμα του σκύλου, κόρνες αυτοκινήτων, βροχή κ.λπ., που συνηθίζεται να 

ακούγονται σε μια πόλη. Οι φωνές των ανθρώπων δίνουν πληροφορίες στους 

συμμετέχοντες αλλά μόνο για τα κτίρια, για παράδειγμα, ότι το είδαν έξω από την 

τράπεζα. Οι πληροφορίες όμως που περιέχουν κλάσματα και δίνουν τις ακριβείς 

τοποθεσίες των κτιρίων, υπάρχουν πάνω σε μικρά καρτελάκια που βρίσκονται σε 

διάφορα σημεία της πόλης. Αυτό συμβαίνει για τον λόγο ότι θα ήταν δύσκολο να 

συγκρατήσουν τις πληροφορίες απλά ακούγοντας και χωρίς να έχουν κάτι γραπτό στα 

χέρια τους. Ακόμη, για κάποιες δραστηριότητες προβάλλονται επάνω στους δρόμους 

βέλη, επιπλέον εικόνες που περιέχουν πληροφορίες και για κάθε δραστηριότητα 

υπάρχει η επιλογή της βοήθειας, όπου η ανατροφοδότηση δίνεται και με ήχο και με 

εικόνες που προβάλλονται επάνω στους δρόμους. Ο τρόπος διεξαγωγής του 

παιχνιδιού και οι δραστηριότητές του, θα περιγραφούν αναλυτικότερα λίγο 

παρακάτω. 

Τέλος, προχωρήσαμε στο κατασκευαστικό μέρος. Η εικόνα της πόλης επάνω 

στην οποία σχεδιάστηκε η αριθμογραμμή και το παιχνίδι, έγινε μια μεγάλη πόλη στο 

πάτωμα, με διαστάσεις περίπου 3x3 μέτρα. Για να γίνει αυτό, υπολογίστηκαν οι 

διαστάσεις που πρέπει να έχει κάθε κομμάτι και ζητήθηκε από έναν μαραγκό να 

φτιάξει αυτά τα κομμάτια με τις ακριβείς διαστάσεις. Κάποια κομμάτια αντιστοιχούν 
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στους δρόμους επάνω στους οποίους οι συμμετέχοντες θα περπατούν και συνεπώς, οι 

διαστάσεις τους είναι τέτοιες ώστε να χωράνε τα πόδια τους. Τα υπόλοιπα κομμάτια 

είναι μικρότερων διαστάσεων και πάνω σε αυτά θα τοποθετηθούν σπίτια, πινακίδες, 

φανάρια, δέντρα κ.λπ. Για να μπορέσουμε να περάσουμε καλώδια κάτω από την 

κατασκευή και να τη συνδέσουμε με το Makey-Makey, τα μικρότερα αυτά κομμάτια, 

δεν ακουμπούν στο δάπεδο και έχουν από κάτω μικρές βάσεις ύψους περίπου δύο 

εκατοστών, σε αντίθεση με τους δρόμους που ακουμπούν στο δάπεδο και είναι πιο 

σταθεροί. Στη συνέχεια, φτιάχτηκαν διάφορα κτίρια από μακετόχαρτο, 

χρωματίστηκαν, κολλήθηκαν πάνω τους πόρτες, παράθυρα και γενικά η πόλη 

«στολίστηκε» με διάφορα αντικείμενα, όπως κάδους, πινακίδες, παγκάκια, δέντρα, 

φανάρια, χόρτο, πέτρες. Ενώνοντας, λοιπόν, όλα αυτά τα κομμάτια του μαραγκού 

σαν ένα πάζλ και κολλώντας επάνω όλα τα σπίτια και τα αντικείμενα, δημιουργήθηκε 

μια μεγάλη, τρισδιάστατη πόλη, επάνω στην οποία οι συμμετέχοντες θα περπατούν 

και θα αγγίζουν.    

 Εφόσον ήταν όλα έτοιμα, προχωρήσαμε στο στήσιμο της κατασκευής και στη 

σύνδεσή της με τον υπολογιστή, με τη βοήθεια του Makey-Makey. Για την ακρίβεια, 

χρησιμοποιήθηκαν δύο Makey-Makey επειδή τα πλήκτρα που έπρεπε να συνδεθούν 

ήταν αρκετά. Σε ό, τι αφορά τη σύνδεση, για να γίνεται η επαφή επάνω στην 

κατασκευή, χρησιμοποιήθηκαν μικρές λωρίδες αλουμινοταινίας, οι οποίες, από την 

κάτω πλευρά του ξύλου, συνδέονται με καλώδια που καταλήγουν στο Makey-Makey. 

Για το χειριστήριο, χρησιμοποιήθηκαν διπλόκαρφα, τα οποία επίσης συνδέονται με 

καλώδια που καταλήγουν στο Makey-Makey. Επομένως, με το χειριστήριο θα έχουν 

τη δυνατότητα να χειρίζονται την αριθμογραμμή όπως θέλουν και ακουμπώντας τη 

μικρή λωρίδα που υπάρχει μπροστά από κάθε κτίριο και αντιστοιχεί σε ένα κλάσμα, 

το πρόγραμμα θα ανταποκρίνεται στην απάντησή τους. Σε ό, τι αφορά το προβολικό, 

κρεμάστηκε σε ύψος περίπου δύο μέτρα, ώστε η εικόνα του να καλύπτει την 

κατασκευή. Όπως έχει ήδη αναφερθεί, η εικόνα που προβάλλεται επάνω στην 

κατασκευή είναι η οθόνη του Scratch και ο προγραμματισμός που έχει γίνει θα 

προβάλλεται και θα λειτουργεί επάνω στην κατασκευή. 
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 Η εφαρμογή μας ήταν έτοιμη και λειτουργούσε κανονικά. Επομένως, 

προχωρήσαμε στην πιλοτική έρευνα, με σκοπό να πάρουμε ανατροφοδότηση και να  

διαπιστώσουμε αν υπάρχουν σημεία που απαιτούν περαιτέρω διορθώσεις.    

3.3.  Πιλοτική έρευνα 

Η πιλοτική έρευνα πραγματοποιήθηκε κατά την εξεταστική περίοδο του Ιουνίου και 

συγκεκριμένα στις 23/6/2017, με στόχο τη δοκιμαστική εφαρμογή του παρεμβατικού 

εργαλείου και τη συγκέντρωση όσο το δυνατόν περισσότερων στοιχείων και 

παρατηρήσεων που θα οδηγήσουν στη βελτίωσή του. Στην πιλοτική αυτή έρευνα 

συμμετείχαν 4 ομάδες των 2 ατόμων, τριτοετείς προπτυχιακοί φοιτητές του 

Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης.  

Πριν και μετά από την εφαρμογή της παρέμβασης, οι συμμετέχοντες 

απάντησαν σε κάποια tests που αφορούσαν τη σύγκριση κλασμάτων και την 

περιγραφή των στρατηγικών που χρησιμοποιούσαν, την εκτίμηση της θέσης 

κλασμάτων επάνω στην αριθμογραμμή, καθώς και την τοποθέτηση των αριθμών 0, 1, 

2, 3 επάνω στην αριθμογραμμή, όταν δίνεται μια συγκεκριμένη απόσταση. Τα 

ερωτήματα τέθηκαν ατομικά σε κάθε συμμετέχοντα και σε μορφή συνέντευξης, κατά 

τη διάρκεια της οποίας κρατούσα σημειώσεις σχετικά με τις στρατηγικές που 

χρησιμοποιήθηκαν από αυτούς. Επιπλέον, βιντεοσκοπήθηκαν ορισμένα σημεία κατά 

την εφαρμογή της παρέμβασης και ηχογραφήθηκαν οι απαντήσεις των 

Εικόνα 25.  Η οθόνη του Scratch που προβάλλεται πάνω 

στην κατασκευή. 
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συμμετεχόντων σε κάποια ερωτήματα που τους τέθηκαν στο τέλος της συνολικής 

διαδικασίας.  

Μελετώντας, λοιπόν, το υλικό που συγκεντρώθηκε από τις βιντεοσκοπήσεις, 

τις ηχογραφήσεις, τα tests (pre και post) και τις προσωπικές σημειώσεις, καταλήξαμε 

σε κάποιες παρατηρήσεις και συμπεράσματα που θα συμβάλλουν στη βελτίωση της 

όλης διαδικασίας και στην τελική εφαρμογή της. Αρχικά, στήνοντας και 

δοκιμάζοντας τη λειτουργικότητα της κατασκευής, παρατηρήσαμε και διορθώσαμε 

ορισμένα σημεία που θεωρήσαμε ότι θα δυσκολέψουν τους συμμετέχοντες, όπως για 

παράδειγμα κάποια κουμπιά από το χειριστήριο, τη φωτεινότητα και την αντίθεση 

των χρωμάτων που προβάλλονταν επάνω στην κατασκευή ή τη φωτεινότητα του 

χώρου.  

Σε ό, τι αφορά το χειριστήριο, οι ομάδες χρειάστηκαν λίγο χρόνο μέχρι να το 

δοκιμάσουν και να μάθουν να το χρησιμοποιούν, αλλά δεν παρατηρήθηκαν ιδιαίτερες 

δυσκολίες. Αυτό που ίσως δυσκόλεψε λίγο τους συμμετέχοντες, ήταν το σημείο όπου 

έπρεπε να στρίψουν την αριθμογραμμή και να την κάνουν κάθετη από οριζόντια ή το 

αντίστροφο. Στο σημείο αυτό, λοιπόν, παρατηρήθηκε ότι σε ορισμένες περιπτώσεις 

μπερδεύονταν και χρησιμοποιούσαν τα κουμπιά της οριζόντιας αντί της κάθετης και 

το αντίστροφο. Για τον λόγο αυτό, το χειριστήριο θα μπορούσε ίσως να περιλαμβάνει 

λιγότερα κουμπιά, τα οποία θα είναι κοινά και για τις δύο περιπτώσεις, δηλαδή της 

οριζόντιας και της κάθετης. Ωστόσο, σε ερώτηση που τέθηκε στις ομάδες στο τέλος 

της διαδικασίας, απάντησαν ότι δεν αντιμετώπισαν δυσκολίες σχετικά με το 

χειριστήριο, απλά χρειάστηκαν λίγο χρόνο στην αρχή για να εξοικειωθούν. 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 26. Η μορφή του χειριστηρίου στην πιλοτική έρευνα.  
έρευνας. 
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Ακόμη, δύο παράγοντες που συμβάλλουν σημαντικά στο να είναι 

περισσότερο ελκυστική και εντυπωσιακή η κατασκευή, είναι η φωτεινότητα του 

χώρου, καθώς όσο πιο σκοτεινός ήταν, τόσο πιο καθαρή ήταν η εικόνα του 

προβολικού, αλλά και ο εμπλουτισμός της κατασκευής με περισσότερα αντικείμενα 

που θυμίζουν μια πόλη, όπως γκαζόν, σπίτια κ.λπ. Τα σπίτια, συγκεκριμένα, 

αποδείχθηκε ότι θα πρέπει να είναι περισσότερα, ώστε να δυσκολεύουν τις ομάδες να 

βρουν τις σωστές απαντήσεις και να προκαλεί περισσότερο ενδιαφέρον και τροφή για 

συζήτηση μεταξύ των μελών της ομάδας. Θεωρώ πως οι δύο αυτοί παράγοντες θα 

προκαλέσουν ισχυρότερα κίνητρα στους συμμετέχοντες για τον λόγο ότι καθιστούν 

την κατασκευή οπτικά ενδιαφέρουσα και ελκυστική.   

Σε ό, τι αφορά τις οδηγίες και τις δραστηριότητες του παιχνιδιού που 

ακούγονταν από το πρόγραμμα του υπολογιστή, οι συμμετέχοντες τις θεώρησαν 

κατανοητές, διευκρινιστικές και δεν αντιμετώπισαν δυσκολίες. Απλώς, όπως και στην 

περίπτωση του χειριστηρίου, χρειάστηκαν στην αρχή κάποιον χρόνο μέχρι να 

εξοικειωθούν και να κατανοήσουν τη διαδικασία. Ωστόσο, η σημαντικότερη και 

αναμενόμενη δυσκολία που αντιμετώπισαν όλοι οι συμμετέχοντες, ήταν η σωστή 

τοποθέτηση της αριθμογραμμής και των αριθμών 0,1,2 και 3 στα σημεία της 

διαδρομής που ζητούνταν κάθε φορά από το πρόγραμμα. Αντί να τοποθετούν το 0 

στο αρχικό σημείο της διαδρομής και το 1 στο τελικό της σημείο, τοποθετούσαν το 0 

στο αρχικό σημείο και το 3 στο τελικό. Η βοήθεια που δόθηκε από το πρόγραμμα, 

συνέβαλε στην κατανόηση της διαδικασίας από την πλειοψηφία των συμμετεχόντων 

και στη σωστή τοποθέτηση της αριθμογραμμής επάνω στη διαδρομή. Ωστόσο, 

υπήρχαν ορισμένοι που δεν κατανόησαν τη διαδικασία και αυτό φάνηκε από τις 

απαντήσεις τους στα post tests.  

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 27. Η μορφή της κατασκευής στην πιλοτική έρευνα.  
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Όπως αναφέρθηκε παραπάνω, τα pre και post tests περιελάμβαναν ερωτήσεις 

που αφορούν τη σύγκριση κλασμάτων και την καταγραφή των στρατηγικών που 

χρησιμοποιούν οι συμμετέχοντες, εκτιμήσεις της θέσης διαφόρων κλασμάτων επάνω 

στην αριθμογραμμή, καθώς και ερωτήσεις στις οποίες έπρεπε να τοποθετήσουν τους 

αριθμούς  0, 1, 2, 3 επάνω σε μια συγκεκριμένη απόσταση και να εκτιμήσουν τη θέση 

κάποιων κλασμάτων. Αυτό που διαπιστώθηκε από τα tests, είναι ότι η πλειοψηφία 

των συμμετεχόντων είχε αρκετά καλές επιδόσεις στα ερωτήματα που αφορούσαν τη 

σύγκριση κλασμάτων και την εκτίμηση της θέσης κλασμάτων στην αριθμογραμμή. 

Το γεγονός αυτό αποδίδεται στο ότι το συγκεκριμένο δείγμα είχε παρακολουθήσει 

πρόσφατα το μάθημα της Διδακτικής των Μαθηματικών και τα ερωτήματα ήταν 

ευκολότερα για αυτούς. Επομένως, μια παρατήρηση που προκύπτει από τα tests, είναι 

ότι θα μπορούσαν να περιλαμβάνουν πιο δύσκολες ερωτήσεις, καθώς και κλάσματα ή 

ζευγάρια κλασμάτων που απαιτούν περισσότερη σκέψη για να συγκριθούν ή να 

τοποθετηθούν επάνω στην αριθμογραμμή. Ωστόσο, παρά τις καλές τους επιδόσεις 

στα προηγούμενα ερωτήματα, δυσκολεύτηκαν αρκετά, όπως έχει ήδη αναφερθεί, 

στην τοποθέτηση των αριθμών 0, 1, 2, 3 επάνω σε μια συγκεκριμένη απόσταση και 

από τα post tests φάνηκε ότι υπήρξε βελτίωση.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Στο τέλος της συνολικής διαδικασίας οι συμμετέχοντες απάντησαν ατομικά σε 

κάποια ερωτήματα σχετικά με το περιεχόμενο, τις δραστηριότητες, την ιδέα του 

παιχνιδιού, την αλληλεπίδραση που υπήρχε μεταξύ τους, τα πλεονεκτήματα της 

Εικόνα 28. Pre test (πάνω) και Post test (κάτω). 
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κατασκευής και τα οφέλη σε γνωστικό επίπεδο. Όπως αναφέρθηκε παραπάνω, οι 

δραστηριότητες ήταν κατανοητές, απλά χρειάστηκε στην αρχή λίγος χρόνος για να 

κατανοήσουν τη διαδικασία αλλά και να εξοικειωθούν με το χειριστήριο. Η ιδέα του 

παιχνιδιού και η κατασκευή ήταν αρκετά ενδιαφέρουσες, ελκυστικές και 

εντυπωσιακές και αυτό που τους ενθουσίασε ήταν η βιωματική, η ενσώματη μάθηση 

και η επαφή, η αλληλεπίδραση και η συνεργασία που υπήρχε μεταξύ τους. Σε ό, τι 

αφορά τις γνώσεις που απέκτησαν, απάντησαν πως η οπτικοποίηση και η 

βιωματικότητα τους βοήθησε είτε να κατανοήσουν βαθύτερα τις ήδη υπάρχουσες 

γνώσεις, είτε να αποκτήσουν νέες. Για παράδειγμα, ενώ είχαν καλές επιδόσεις σε 

εκτιμήσεις της θέσης γνήσιων κλασμάτων επάνω στην αριθμογραμμή, αρκετοί 

δυσκολεύονταν στα καταχρηστικά κλάσματα και το παιχνίδι τους βοήθησε να 

οπτικοποιήσουν και να κατανοήσουν καλύτερα τις έννοιες αυτές.  

Συνοψίζοντας, τα σχόλια των φοιτητών ήταν πολύ θετικά και τα 

συμπεράσματα σχετικά με τα σημεία τα οποία πρέπει να βελτιωθούν προέκυψαν από  

προσωπικές παρατηρήσεις και σημειώσεις.    

3.4.  Τελική μορφή και λειτουργία των δύο συνθηκών 

Μετά την ολοκλήρωση της πιλοτικής έρευνας και αφού συγκεντρώσαμε,  

καταγράψαμε και μελετήσαμε τις παρατηρήσεις που προέκυψαν, προχωρήσαμε στη 

διόρθωση και βελτίωση της όλης διαδικασίας. Το εργαλείο της αριθμογραμμής που 

σχεδιάστηκε στο Scratch είναι διαθέσιμο στην ηλεκτρονική διεύθυνση 

https://scratch.mit.edu/projects/174274767/. Παρακάτω, γίνεται αναλυτική περιγραφή 

της τελικής μορφής και λειτουργίας των δύο συνθηκών, όπως ακριβώς εφαρμόστηκαν 

στην έρευνα, η οποία πραγματοποιήθηκε τον Οκτώβριο του 2017.   

3.4.1.  Η πειραματική συνθήκη 

Οι σημαντικότερες διορθώσεις που έγιναν στην εφαρμογή της πειραματικής 

συνθήκης αφορούν κυρίως την αριθμογραμμή και το χειριστήριο. Η αριθμογραμμή 

τροποποιήθηκε έτσι ώστε να αποφύγουμε τις δυσκολίες που αντιμετώπισαν οι 

συμμετέχοντες στην πιλοτική έρευνα σχετικά με την σωστή τοποθέτησή της επάνω 

σε μια συγκεκριμένη διαδρομή. Η τελική αριθμογραμμή είχε άκρα το 0 και το 1, ένα 

βέλος στο αριστερό άκρο της, τελίτσες και ένα βέλος στο δεξί άκρο της, δίνοντας έτσι 

την αίσθηση της συνέχειας της αριθμογραμμής και τη δυνατότητα να διπλασιάσουν ή 

https://scratch.mit.edu/projects/174274767/
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να τριπλασιάσουν μόνοι τους την αριθμογραμμή όταν το κρίνουν απαραίτητο. 

Επομένως, στην περίπτωση των καταχρηστικών κλασμάτων, έπρεπε να σκεφτούν και 

να αποφασίσουν μόνοι τους ότι πρέπει να πατήσουν το κουμπί του διπλασιασμού της 

αριθμογραμμής. Με τον τρόπο αυτό, ο διπλασιασμός δε δινόταν αυτόματα από το 

πρόγραμμα, όπως στην αρχική αριθμογραμμή και επίσης, οι συμμετέχοντες δεν 

μπερδεύονταν στην τοποθέτηση της αριθμογραμμής, όπως συνέβη στην πιλοτική 

έρευνα.  

 

 

 

 Σε ό, τι αφορά το χειριστήριο, τα κουμπιά του ελαττώθηκαν, έτσι ώστε να 

είναι κοινά και για την οριζόντια και για την κάθετη αριθμογραμμή, με αποτέλεσμα 

οι συμμετέχοντες να μην μπερδεύονται όπως συνέβη στην πιλοτική έρευνα. 

Επιπλέον, οι λέξεις «μεγάλωσε», «μίκρυνε», «μετακίνησε» κ.λπ. που υπήρχαν στο 

χειριστήριο, αντικαταστάθηκαν με βέλη, γραμμές, σύμβολα, σχήματα και υπήρχαν 

γύρω από μια αριθμογραμμή η οποία βρισκόταν στο κέντρο του χειριστηρίου. Με τον 

τρόπο αυτό, οι συμμετέχοντες κατανοούσαν καλύτερα σε ποια ενέργεια αντιστοιχεί 

το κάθε κουμπί και μάθαιναν να το χρησιμοποιούν πιο εύκολα αλλά και πιο γρήγορα. 

Αυτή η τελική μορφή του χειριστηρίου αποδείχθηκε πολύ πιο κατάλληλη και 

αποτελεσματική. 

 

 

 

 

 

Εικόνα 30.  Το χειριστήριο και η θέση του.   

Εικόνα 29.  Η τελική μορφή της αριθμογραμμής. 
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Εφόσον διορθώθηκαν τα παραπάνω, αλλά και ορισμένα ακόμη σημεία, όπως 

ο εμπλουτισμός της κατασκευής με περισσότερα σπίτια και αντικείμενα ή η βελτίωση 

της τοποθέτησης και της εικόνας του προβολικού ώστε να καλύπτει με ακρίβεια τους  

δρόμους της κατασκευής, η εφαρμογή ήταν έτοιμη για τη διεξαγωγή της έρευνας. 

Ξεκινώντας, λοιπόν, το παιχνίδι στην πειραματική συνθήκη, γινόταν μια πολύ μικρή 

εισαγωγή στους συμμετέχοντες για το τι θα ακολουθήσει. Πιο συγκεκριμένα, 

αναφέρθηκε ότι πρόκειται για ένα παιχνίδι που θα παίξουν μέσα στην πόλη που 

έβλεπαν μπροστά τους, επάνω στην οποία θα μπορούν να περπατάνε, να αγγίζουν και 

να ψάχνουν κτίρια, των οποίων οι τοποθεσίες δίνονται σε μορφή κλάσματος. Στο 

παιχνίδι συμμετείχαν ομάδες των δύο ατόμων. Μετά τη μικρή εισαγωγή, γινόταν μια 

εξήγηση και στα δύο μέλη της ομάδας σχετικά με τον τρόπο που λειτουργεί το 

χειριστήριο και τους δινόταν λίγος χρόνος για να το δοκιμάσουν μόνοι τους. 

Αναφέρθηκε ότι οι οδηγίες θα ακούγονται και κάποιες πληροφορίες θα προβάλλονται 

επάνω στην πόλη κι έπειτα, ξεκινούσε να λειτουργεί το πρόγραμμα του Scratch.  

Αρχικά, το πρόγραμμα ξεκινούσε με μια εισαγωγή, εντάσσοντας τους 

συμμετέχοντες στο σενάριο του παιχνιδιού και αποδίδοντάς τους τον ρόλο τους. 

Όπως έχει αναφερθεί παραπάνω, από το πρόγραμμα ακούγονταν η φωνή της 

αφηγήτριας, η οποία έδινε τις οδηγίες καθ΄ όλη τη διάρκεια του παιχνιδιού, καθώς και 

Εικόνα 31.  Το χειριστήριο και η λειτουργία του.  
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φωνές διαφορετικών κάθε φορά ανθρώπων, που έδιναν πληροφορίες σχετικά με το 

πού είδαν τελευταία φορά το σκυλάκι. Μετά την εισαγωγή, ξεκινούσαν οι 

δραστηριότητες. Για τις αρχικές δραστηριότητες, ακούγονταν αναλυτικές οδηγίες από 

την αφηγήτρια, έτσι ώστε οι συμμετέχοντες να τις ολοκληρώνουν βήμα βήμα και να 

κατανοήσουν τον τρόπο διεξαγωγής του παιχνιδιού. Σε κάθε δραστηριότητα, οι 

συμμετέχοντες καλούνταν να βρουν ένα κτίριο, του οποίου η τοποθεσία δίνεται με 

ένα κλάσμα. Κάποιες από τις τοποθεσίες δίνονται με εικόνες που προβάλλονται πάνω 

στους δρόμους και κάποιες με καρτελάκια που υπάρχουν στα κτίρια της πόλης. Για 

παράδειγμα, στον δρόμο προβάλλεται η εικόνα που δίνει πληροφορίες για την Εθνική 

Τράπεζα, η οποία βρίσκεται στα 
7

12
 της διαδρομής από δέντρο μέχρι το φανάρι.  

 

 

   

  

 

 

Αυτό που έπρεπε να κάνουν οι συμμετέχοντες είναι να τοποθετήσουν σωστά την 

αριθμογραμμή επάνω στη διαδρομή, βάζοντας το 0 στο δέντρο και το 1 στο φανάρι. 

Ο ένας από τους δύο βρισκόταν στο χειριστήριο και ο άλλος ήταν επάνω στον δρόμο 

και έδινε οδηγίες για την μετακίνηση και τη σωστή τοποθέτηση της αριθμογραμμής. 

Αφού γινόταν αυτό, έκαναν μια αρχική εκτίμηση σχετικά με το πού περίπου 

βρίσκεται η Εθνική Τράπεζα, περπατώντας επάνω στην αριθμογραμμή που είχε τα 

δύο άκρα της, δηλαδή το 0 και το 1, καθώς και το 1/2. Στην περίπτωση των 

καταχρηστικών κλασμάτων έπρεπε να σκεφτούν και να διπλασιάσουν την 

αριθμογραμμή.  Αφού έκαναν την αρχική τους εκτίμηση, όριζαν τον αριθμητή και τον 

παρονομαστή του κλάσματος, χώριζαν την αριθμογραμμή στα αντίστοιχα ίσα μέρη 

Εικόνα 32. Εικόνα με πληροφορίες που προβάλλεται στον δρόμο. 
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και με τον τρόπο αυτό διαπίστωναν ποια είναι η ακριβής θέση του κλάσματος και 

πόσο απέχει από τη δική τους αρχική εκτίμηση.   

 

 

 

 

 

 

Αφού εντόπιζαν την ακριβή θέση του κλάσματος και το κτίριο που αντιστοιχεί σε 

αυτή, έπρεπε να ακουμπήσουν τη μικρή λωρίδα αλουμινοταινίας που υπήρχε 

μπροστά από το κτίριο. Για να κλείσει το κύκλωμα, να γίνει η επαφή και να 

απαντήσει το πρόγραμμα, έπρεπε ο ένας να ακουμπά τη λωρίδα, ο άλλος τη γείωση 

από το χειριστήριο και παράλληλα να υπάρχει μεταξύ τους σωματική επαφή, δηλαδή 

να ακουμπά ο ένας τον άλλο. Τότε, το πρόγραμμα απαντούσε.  

 

 

 

 

 

 

Αν η απάντηση ήταν λάθος, απαντούσε ότι έκαναν λάθος και τους παρότρυνε να 

πατήσουν το κουμπί της βοήθειας. Για κάθε δραστηριότητα υπήρχε η επιλογή της 

βοήθειας με την κατάλληλη ανατροφοδότηση, συνδυάζοντας ήχο και εικόνες. Αν η 

Εικόνα 33. Η αριθμογραμμή χωρισμένη. 

Εικόνα 34.  Η επαφή που απαιτείται για να ανταποκριθεί το πρόγραμμα. 
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απάντηση ήταν σωστή, το επιβεβαίωνε και προχωρούσε στην επόμενη 

δραστηριότητα.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Η επόμενη δραστηριότητα ξεκινούσε με τη φωνή ενός ανθρώπου. Για παράδειγμα, 

όταν βρήκαν την Εθνική Τράπεζα, ένας πελάτης που βρισκόταν εκεί, τους είπε ότι 

είδε το σκυλάκι έξω από τον Μασούτη. Έπαιρναν το καρτελάκι που έδινε 

πληροφορίες για την τοποθεσία του Μασούτη και συνέχιζαν με τον ίδιο τρόπο, 

δηλαδή μετακινούσαν και τοποθετούσαν σωστά την αριθμογραμμή, έκαναν την 

αρχική τους εκτίμηση και μετά χώριζαν την αριθμογραμμή για να επιβεβαιώσουν την 

εκτίμησή τους. Κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού, μαζί με τις φωνές των ανθρώπων 

ακούγονταν διάφοροι ήχοι, όπως κόρνες αυτοκινήτων, ο ήχος της βροχής, το 

γάβγισμα του σκύλου, σειρήνες περιπολικού και ασθενοφόρου, που είχαν σχέση με 

την πορεία του παιχνιδιού.   

Εικόνα 35. Διάφορες ομάδες της πειραματικής συνθήκης. 
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Εφόσον πρόκειται για σύγκριση κλασμάτων, υπήρχε η δυνατότητα να 

χωρίσουμε την αριθμογραμμή δύο φορές, δηλαδή για δύο διαφορετικά, ετερώνυμα 

κλάσματα. Ο δεύτερος χωρισμός γινόταν με διαφορετικό χρώμα, ώστε οι 

συμμετέχοντες να μπορούν να διακρίνουν και να συγκρίνουν τα κλάσματα. Κατά τη 

διάρκεια του παιχνιδιού, υπήρχαν αρκετές δραστηριότητες που αφορούν τη σύγκριση 

κλασμάτων και αυτοί οι δύο χωρισμοί που γίνονταν παράλληλα στην αριθμογραμμή, 

διευκόλυναν την εκμάθηση στρατηγικών σύγκρισης κλασμάτων. 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 36. Τα καρτελάκια με τις πληροφορίες που υπήρχαν μέσα στην πόλη. 

Εικόνα 37. Η αριθμογραμμή με δύο χωρισμούς. 
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 Για παράδειγμα, για την εκμάθηση και την κατανόηση της στρατηγικής της 

σκέψης του υπολοίπου, μπορούσαν να δουν και να δείξουν την απόσταση που 

χρειάζεται το κάθε ένα από τα δύο κλάσματα που σύγκριναν, για να φτάσει στη 

μονάδα.   

 

 

 

 

  

 

 

Σε ό, τι αφορά τις δραστηριότητες του παιχνιδιού, σχεδιάστηκαν και 

οργανώθηκαν έτσι ώστε να είναι κλιμακούμενης δυσκολίας και οι συμμετέχοντες να 

βαδίζουν σταδιακά προς τα δυσκολότερα επίπεδα. Πιο συγκεκριμένα,  οι 

δραστηριότητες και τα κλάσματα ήταν συνολικά 23 και μοιράστηκαν στους 5 

μεγάλους δρόμους της πόλης. Σε πρώτη φάση, στις πρώτες δραστηριότητες, στόχος 

ήταν η εκτίμηση της θέσης γνήσιων κλασμάτων πάνω στην αριθμογραμμή. Σε 

δεύτερη φάση, στόχος ήταν η εκτίμηση της θέσης γνήσιων και καταχρηστικών 

κλασμάτων, αλλά και κλασμάτων που είναι ίσα με τη μονάδα και τέλος, σε τρίτη 

φάση, στόχος ήταν η εκτίμηση της θέσης γνήσιων και καταχρηστικών κλασμάτων, 

καθώς και οι συγκρίσεις κλασμάτων, αρχικά χρησιμοποιώντας τις στρατηγικές του 

σημείου αναφοράς 1 και 1/2 και στη συνέχεια χρησιμοποιώντας τη στρατηγική της 

σκέψης του υπολοίπου. Κάθε φορά που έπρεπε να χρησιμοποιήσουν κάποια από 

αυτές τις στρατηγικές, θέτονταν ερωτήματα από την αφηγήτρια, που οδηγούσαν στην 

εκμάθηση και τη χρήση αυτής της στρατηγικής. Για παράδειγμα, όταν επρόκειτο για 

σύγκριση ενός γνήσιου και ενός καταχρηστικού κλάσματος, η αφηγήτρια παρότρυνε 

τους συμμετέχοντες να σκεφτούν με βάση το 1, δηλαδή αν βρίσκονται πριν ή μετά 

από το 1. Αν έκαναν λάθος, υπήρχε η επιλογή της βοήθειας. Αν απαντούσαν σωστά, 

Εικόνα 38. Η εφαρμογή από ψηλά. 
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το πρόγραμμα επιβεβαίωνε την απάντησή τους και παράλληλα εξηγούσε αναλυτικά 

τη στρατηγική με ήχο κα εικόνες. Το ίδιο ισχύει και για τις υπόλοιπες στρατηγικές. Οι 

τρεις φάσεις που αναφέρθηκαν, είχαν ολοκληρωθεί μέχρι και τον τρίτο δρόμο της 

πόλης και μέχρι την ολοκλήρωση του παιχνιδιού υπήρχαν ουσιαστικά επαναλήψεις 

κάποιων στρατηγικών. Ο παρακάτω πίνακας περιέχει αναλυτικά τους στόχους και τα 

κλάσματα των δραστηριοτήτων του παιχνιδιού, όπως αυτές υπήρχαν σε κάθε έναν 

από τους πέντε δρόμους της πόλης.    

 

Στόχος Κλάσματα 

1
ος

 
δρόμος 

 Εκτίμηση θέσης γνήσιων κλασμάτων 
4

1
      

5

4
      

10

5
 

2
ος

 

δρόμος 

 Εκτίμηση θέσης γνήσιων, καταχρηστικών κλασμάτων και 

κλασμάτων που είναι ίσα με τη μονάδα 

 
 Σύγκριση κλασμάτων που απαιτεί τη χρήση του σημείου 

αναφοράς 1 

6

2
      

4

6
      

4

4
 

3

4
       

4

3
 

3
ος

 

δρόμος 

 Εκτίμηση θέσης γνήσιων, καταχρηστικών κλασμάτων και 

κλασμάτων που είναι ίσα με τη μονάδα 

 Σύγκριση κλασμάτων που απαιτεί τη χρήση του σημείου 

αναφοράς 
2

1
 

 Σύγκριση κλασμάτων που απαιτεί τη χρήση της σκέψης του 

υπολοίπου 

7

12
      

2

2
      

4

2
 

9

8
      

12

2
 

7

6
       

5

4
 

4
ος

 

δρόμος 

 Εκτίμηση θέσης γνήσιου κλάσματος 

 

 Σύγκριση κλασμάτων που απαιτεί τη χρήση του σημείου 

αναφοράς  

6

3
 

8

3
       

6

4
 

5
ος

 

δρόμος 

 Εκτίμηση θέσης γνήσιων, καταχρηστικών κλασμάτων και 

κλασμάτων που είναι ίσα με τη μονάδα 

 Σύγκριση κλασμάτων που απαιτεί τη χρήση της σκέψης του 
υπολοίπου 

13

6
      

2

2
       

5

8
 

6

5
       

8

7
 

 

2

1

Πίνακας 2.  Οι στόχοι και τα κλάσματα των δραστηριοτήτων του παιχνιδιού.  
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Οι δραστηριότητες αυτές, με τους συγκεκριμένους στόχους και τα 

συγκεκριμένα κλάσματα, ήταν κοινές και για τη συνθήκη ελέγχου, την οποία θα 

περιγράψουμε ακριβώς παρακάτω.  

3.4.2.  Η συνθήκη ελέγχου 

Για τη συνθήκη ελέγχου, η κατασκευή, το σενάριο, οι δραστηριότητες, ο τρόπος 

διεξαγωγής του παιχνιδιού και η χρήση της αναπαράστασης της αριθμογραμμής, ήταν 

ίδια με αυτά της πειραματικής συνθήκης. Η διαφορά έγκειται στη χρήση της 

τεχνολογίας. Όπως στην πειραματική, έτσι και στη συνθήκη ελέγχου, αξιοποιείται η 

αναπαράσταση της αριθμογραμμής και η προσέγγιση της ενσώματης μάθησης με τη 

χρήση και την κίνηση ολόκληρου του σώματος, χωρίς όμως όλα αυτά να εντάσσονται 

σε ένα περιβάλλον μεικτής πραγματικότητας, όπως αυτό της πειραματικής συνθήκης. 

Η αριθμογραμμή της πειραματικής συνθήκης σχεδιάστηκε και λειτούργησε με τη 

βοήθεια της τεχνολογίας. Επομένως, για τη συνθήκη ελέγχου, έπρεπε να σχεδιαστεί 

και να λειτουργήσει χωρίς τη βοήθεια της τεχνολογίας, ένα εργαλείο αντίστοιχο με 

αυτός της πειραματικής.  

 Αφού συζητήθηκαν μερικές ιδέες, καταλήξαμε στην αριθμογραμμή από 

λάστιχο, για τον λόγο ότι είναι μια αριθμογραμμή που θα λειτουργεί με παρόμοιο 

τρόπο όπως αυτή της πειραματικής συνθήκης. Πρόκειται για μια αριθμογραμμή την 

οποία οι συμμετέχοντες θα κρατάνε στα χέρια τους και συνεπώς, θα μπορούν να τη 

χειρίζονται όπως θέλουν. Τεντώνοντας το λάστιχο, θα μπορούν να αυξάνουν και να 

μειώνουν το μήκος της και να τη μετακινούν όπου θέλουν. Η αριθμογραμμή αυτή 

έχει την ίδια μορφή με αυτή της πειραματικής συνθήκης, δηλαδή με άκρα το 0 και το 

1 και με ένα βέλος στο κάθε άκρο της, καθώς και το 1/2 στη μέση. Για την περίπτωση 

των καταχρηστικών κλασμάτων, σχεδιάστηκε ακόμα μία αριθμογραμμή, με το 

διπλάσιο μήκος, η οποία φτάνει μέχρι το 2. Επομένως, όταν πρόκειται για ένα 

καταχρηστικό κλάσμα, οι συμμετέχοντες πρέπει να σκεφτούν και να επιλέξουν την 

αριθμογραμμή που φτάνει μέχρι το 2.  Σε ό, τι αφορά τον χωρισμό της 

αριθμογραμμής ανάλογα με το κλάσμα που ζητείται κάθε φορά, έπρεπε να 

σχεδιαστούν επιπλέον αριθμογραμμές, χωρισμένες στα αντίστοιχα ίσα μέρη. 

Συνεπώς, φτιάχτηκαν αριθμογραμμές ίδιου μήκους, χωρισμένες σε τρίτα, τέταρτα, 

έβδομα κ.λπ.,  ανάλογα με τα κλάσματα των δραστηριοτήτων. Για τα καταχρηστικά 
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κλάσματα σχεδιάστηκαν αριθμογραμμές με το διπλάσιο μήκος από το αρχικό και 

χωρισμένες αντίστοιχα. Άρα, υπήρχε μια κενή αριθμογραμμή με άκρα το 0 και το 1, 

πολλές αριθμογραμμές ίδιου μήκους με την κενή και χωρισμένες, μια κενή 

αριθμογραμμή με άκρα το 0 και το 2, διπλάσιου μήκους από την πρώτη και κάποιες 

αριθμογραμμές με άκρα το 0 και το 2 για τα καταχρηστικά κλάσματα, επίσης 

διπλάσιου μήκους από την πρώτη και χωρισμένες. Ο χωρισμός έγινε με μικρές 

χρωματιστές λωρίδες κολλημένες πάνω στο λάστιχο. Τεντώνοντας το λάστιχο, οι 

λωρίδες παρέμεναν σταθερές και ο χωρισμός ήταν σωστός όσο κι αν τέντωναν το 

λάστιχο. Όπως έχει αναφερθεί, οι δρόμοι της κατασκευής επάνω στους οποίους 

τοποθετούμε τις αριθμογραμμές είναι πέντε, κάποιοι μικρότεροι και κάποιοι 

μεγαλύτεροι. Επομένως, δεν ταίριαζαν όλα τα λάστιχα σε όλους τους δρόμους, καθώς 

σε κάποιους δρόμους οι διαδρομές που ορίζονταν ήταν μεγαλύτερου μήκους, σε 

κάποιες μικρότερου και συνεπώς δεν μπορούσαν να τεντωθούν τα λάστιχα. 

Μετρώντας το μήκος της κάθε διαδρομής και το πόσο μπορεί να τεντώσει το λάστιχο, 

σχεδιάστηκαν αριθμογραμμές μεγαλύτερου μήκους που χρησιμοποιήθηκαν και για 

τους δύο μεγάλους δρόμους της κατασκευής και αριθμογραμμές μικρότερου μήκους 

που χρησιμοποιήθηκαν για τους υπόλοιπους τρεις μικρότερους δρόμους.  

 

 

 

 

 

 Ο τρόπος διεξαγωγής του παιχνιδιού ήταν παρόμοιος με αυτόν της 

πειραματικής συνθήκης, με τη διαφορά ότι οι οδηγίες, οι βοήθειες, τα ερωτήματα, η 

επιβεβαίωση της απάντησης, δεν ακούγονταν από το πρόγραμμα, ούτε προβάλλονταν 

με εικόνες, αλλά τις έδινε η εκπαιδευτικός (ερευνήτρια) προφορικά και 

χρησιμοποιώντας τις αριθμογραμμές από λάστιχο. Επίσης, οι πληροφορίες που είτε 

προβάλλονταν επάνω στους δρόμους, είτε υπήρχαν με μικρά καρτελάκια μέσα στην 

Εικόνα 39. Οι αριθμογραμμές από λάστιχο της συνθήκης ελέγχου. 
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πόλη, στη συνθήκη ελέγχου δίνονταν γραμμένες σε ένα μπλοκάκι με πέντε σελίδες, 

μία σελίδα για κάθε δρόμο. Γενικότερα, στη συνθήκη αυτή δεν υπήρχε καθόλου 

οπτικοακουστικό υλικό, αλλά μόνο απτό.      

 

 

 

 

 

 

 Ξεκινώντας, λοιπόν, το παιχνίδι, γινόταν μια πολύ μικρή εισαγωγή, όπως και 

στην πειραματική συνθήκη, ώστε οι συμμετέχοντες να καταλάβουν τι θα 

ακολουθήσει. Συγκεκριμένα, αναφέρθηκε ότι πρόκειται για ένα παιχνίδι που θα 

παίξουν μέσα στην πόλη αυτή, επάνω στην οποία μπορούν να περπατούν και να 

ψάχνουν κτίρια των οποίων οι τοποθεσίες δίνονται με κλάσματα. Έπειτα, έγινε μια 

εξήγηση σχετικά με τον τρόπο που θα χρησιμοποιήσουν τις αριθμογραμμές μέσα στο 

παιχνίδι και τους δόθηκε λίγος χρόνος να τις δουν. Στη συνέχεια, γινόταν η εισαγωγή 

του παιχνιδιού, ώστε να ενταχθούν οι δύο συμμετέχοντες στο σενάριο και να 

αποδοθούν οι ρόλοι τους. Αφού έπαιρναν το μπλοκάκι με τις δραστηριότητες και τις 

πληροφορίες, ξεκινούσαν τη βόλτα τους στην πόλη. Και στη συνθήκη ελέγχου, 

ακολουθούσαν την ίδια διαδικασία. Αρχικά, έπρεπε να πάρουν την κενή 

αριθμογραμμή και να την τοποθετήσουν σωστά επάνω στην διαδρομή που όριζε η 

δραστηριότητα. Στην περίπτωση των καταχρηστικών κλασμάτων, έπρεπε να 

επιλέξουν την αριθμογραμμή που φτάνει μέχρι το 2. Για να μπορούν να περπατούν 

κατά μήκος της αριθμογραμμής, κρατούσε η εκπαιδευτικός τη μία μεριά της, την 

άλλη ο ένας από τους δύο συμμετέχοντες και ο άλλος περπατούσε επάνω στην 

αριθμογραμμή. Αυτό γινόταν εναλλάξ μεταξύ τους για τις επόμενες δραστηριότητες. 

Αφού έκαναν την αρχική τους εκτίμηση, έπρεπε να διαλέξουν την αντίστοιχη 

χωρισμένη αριθμογραμμή ανάλογα με τον παρονομαστή του κλάσματος και να την 

Εικόνα 40. Το μπλοκάκι με τις δραστηριότητες και τις πληροφορίες για κάθε δρόμο. 
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τοποθετήσουν επάνω στη διαδρομή. Έτσι, εντόπιζαν την ακριβή θέση του κλάσματος 

και διαπίστωναν πόσο απέχει από τη δική τους αρχική εκτίμηση. Αν έκαναν λάθος, 

τους το έλεγε η εκπαιδευτικός και τους έδινε την αντίστοιχη βοήθεια ώστε να 

φτάσουν στη σωστή απάντηση. Αν απαντούσαν σωστά, η εκπαιδευτικός επιβεβαίωνε 

την απάντησή τους και προχωρούσαν στην επόμενη δραστηριότητα.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Στην περίπτωση της σύγκρισης κλασμάτων και της εκμάθησης των 

στρατηγικών, οι οδηγίες, τα ερωτήματα και οι εξηγήσεις που στόχευαν στην 

εκμάθησή τους, επίσης δίνονταν από εμένα. Για τη σύγκριση των κλασμάτων, 

χρησιμοποιούσαν δύο διαφορετικά χωρισμένες αριθμογραμμές, ανάλογα με τα 

κλάσματα της δραστηριότητας και τις τοποθετούσαν είτε τη μία πάνω από την άλλη, 

Εικόνα 41. Η χρήση της αριθμογραμμής στη συνθήκη ελέγχου. 
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είτε τη μία πάνω στην άλλη, αυτό που στην πειραματική συνθήκη γινόταν με τον 

διπλό χωρισμό της αριθμογραμμής.  

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Αυτός ο διπλός χωρισμός, οι δύο χωρισμένες αριθμογραμμές, επιτρέπουν στους 

συμμετέχοντες να διακρίνουν και να συγκρίνουν τα κλάσματα, αλλά και να 

κατανοήσουν καλύτερα τις στρατηγικές σύγκρισης, όπως αυτή της σκέψης του 

υπολοίπου, μια στρατηγική αρκετά δύσκολη. Το παιχνίδι συνεχιζόταν με τον ίδιο 

τρόπο μέχρι να ολοκληρωθεί και να βρεθεί το σκυλάκι. Όταν έπρεπε να 

χρησιμοποιήσουν τις μικρότερες αριθμογραμμές για τους μικρότερους δρόμους, το 

υπενθύμιζε η εκπαιδευτικός.  

 

Εικόνα 42.  Χρήση δύο αριθμογραμμών για τη σύγκριση κλασμάτων. 
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 Όπως έχει αναφερθεί, οι δραστηριότητες και τα κλάσματα ήταν κοινά και 

για τις δύο συνθήκες. Ωστόσο, στη συνθήκη ελέγχου, οι δραστηριότητες 

ολοκληρώνονταν πιο γρήγορα και το παιχνίδι διαρκούσε λιγότερο χρόνο, καθώς δεν 

υπήρχαν οι οπτικές και ηχητικές παρεμβάσεις από τον υπολογιστή, όπως στην 

πειραματική συνθήκη, αλλά τα διάβαζαν από το μπλοκ.   

Εικόνα 43. Διάφορες ομάδες της συνθήκης ελέγχου. 
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4.  Μεθοδολογία 

 

4.1.  Συμμετέχοντες 

Στην έρευνα συμμετείχαν συνολικά 60 προπτυχιακοί φοιτητές και φοιτήτριες του 

Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Δυτικής 

Μακεδονίας που βρίσκονται στο 2
ο
 και 3

ο
 έτος των σπουδών τους. Οι 60 αυτοί 

συμμετέχοντες χωρίστηκαν τυχαία σε δύο ομάδες, την πειραματική ομάδα και την 

ομάδα ελέγχου, κάθε μία από τις οποίες αποτελείται από 30 άτομα. Στην πειραματική 

ομάδα συμμετείχαν 3 φοιτητές (10%) και 27 φοιτήτριες (90%) με μέσο όρο ηλικίας 

21,8 χρόνια, μέσο όρο έτους σπουδών 2,27 έτη και μέσο όρο εξαμήνου σπουδών 3,53 

εξάμηνα. Στην ομάδα ελέγχου συμμετείχαν 5 φοιτητές (16,7%) και 25 φοιτήτριες 

(83,3%) με μέσο όρο ηλικίας 20,1 χρόνια, μέσο όρο έτους σπουδών 2,17 έτη και μέσο 

όρο εξαμήνου σπουδών 3,33 εξάμηνα. Τα στοιχεία αυτά φαίνονται αναλυτικά και 

στον παρακάτω πίνακα.  

 

4.2.  Εργαλεία συλλογής δεδομένων 

Για τη συλλογή των δεδομένων, οι συμμετέχοντες συμπλήρωσαν το ερωτηματολόγιο 

γνώσεων, ένα pre test, ένα post test κι ένα post post test, στα οποία τροποποιήθηκαν 

μόνο οι αριθμοί, ώστε να είναι ισοδύναμης δυσκολίας κι όχι η δομή ή η διατύπωση 

των ερωτήσεων. Για τη συμπλήρωση του ερωτηματολογίου γνώσεων, εφαρμόστηκε 

Οι συμμετέχοντες 
 

 
Ομάδα 

 
             Φύλο 

Μέσος 
όρος 

ηλικίας 

Μέσος 
όρος έτους 
σπουδών 

Μέσος όρος 
εξαμήνου 
σπουδών 

 

Πειραματική 

 

 3  φοιτητές     (10%) 

   27  φοιτήτριες  (90%) 
21,8 2,27 3,53 

 

Ελέγχου 

 

   5   φοιτητές     (16,7%) 

  25  φοιτήτριες  (83,3%) 
20,1 2,17 3,33 

Πίνακας 3. Οι συμμετέχοντες της πειραματικής ομάδας και της ομάδας ελέγχου. 
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μια μικτή μέθοδος έρευνας, συνδυάζοντας ποιοτικές και ποσοτικές μεθόδους 

συλλογής δεδομένων. Πιο συγκεκριμένα, οι 50 από τους 60 συμμετέχοντες, 

συμπλήρωσαν το ερωτηματολόγιο, περιγράφοντας τον τρόπο σκέψης τους όπου αυτό 

ζητούνταν, ενώ με τους υπόλοιπους 10 συμμετέχοντες, έγιναν συνεντεύξεις, 

καταγράφοντας τον τρόπο σκέψης τους σε όλα τα ερωτήματα του ίδιου 

ερωτηματολογίου. Επιπλέον, μετά από το post test, οι συμμετέχοντες συμπλήρωσαν 

ηλεκτρονικά κι ένα ερωτηματολόγιο στάσεων. Τέλος, μετά την ολοκλήρωση του 

παιχνιδιού και τη συμπλήρωση των δύο ερωτηματολογίων, δηλαδή του post test και 

του ερωτηματολογίου των στάσεων, γινόταν μια μικρής διάρκειας τελική συνέντευξη 

με το κάθε ζευγάρι, με ερωτήματα που αφορούν τη συνολική διαδικασία.     

4.2.1.  Το ερωτηματολόγιο γνώσεων 

Λαμβάνοντας υπόψη την υπάρχουσα βιβλιογραφία και τους γνωστικούς στόχους της 

παρέμβασής μας, σχεδιάσαμε ένα ερευνητικό εργαλείο, το οποίο αποτελείται από 5 

ερωτήματα. Αρχικά, σχεδιάστηκε και συμπληρώθηκε από τους συμμετέχοντες στην 

αρχική του μορφή, στα πλαίσια της πιλοτικής έρευνας που πραγματοποιήθηκε. Από 

τις παρατηρήσεις που προέκυψαν, διαπιστώσαμε ότι πρέπει να γίνουν κάποιες 

αλλαγές. Αφού διορθώθηκε, συμπληρώθηκε δοκιμαστικά από τρεις φοιτητές του 

πανεπιστημίου, οι οποίοι επιλέχθηκαν τυχαία και δε συμμετείχαν στην έρευνα. Αφού 

έγιναν και οι τελευταίες διορθώσεις, καταλήξαμε στην τελική του μορφή (βλ. 

Παράρτημα, σελ. 169).   

Παρακάτω, γίνεται αναλυτική περιγραφή της τελικής μορφής του 

ερωτηματολογίου, όπως αυτό συμπληρώθηκε από τους συμμετέχοντες της έρευνας, 

καταγράφοντας σε τι στοχεύει κάθε ένα από τα ερωτήματα και τα υποερωτήματά του:   

1. Η πρώτη ερώτηση του ερωτηματολογίου στοχεύει στην καταγραφή των 

σωστών απαντήσεων, καθώς και των στρατηγικών που χρησιμοποιούν στη 

σύγκριση κλασματικών μεγεθών. Οι συμμετέχοντες καλούνται να συγκρίνουν 

έξι ζευγάρια κλασμάτων, χρησιμοποιώντας τα σύμβολα <, >, = και να 

περιγράψουν κάθε φορά τον τρόπο σκέψης τους. Συγκρίνοντας τις απαντήσεις 

των συμμετεχόντων στα pre και post tests θα διαπιστώσουμε αν υπάρχει 

βελτίωση στις συγκρίσεις των κλασμάτων, καθώς και αν αναπτύσσουν και 
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χρησιμοποιούν συχνότερα στρατηγικές που βασίζονται στην αίσθηση του 

αριθμού. Αναλυτικότερα: 

 

 

2. Η δεύτερη ερώτηση στοχεύει επίσης στη σύγκριση κλασμάτων, με 

διαφορετικό όμως τρόπο από την πρώτη. Στην ερώτηση αυτή, οι 

συμμετέχοντες καλούνται να κυκλώσουν, όχι το κλάσμα που είναι 

μεγαλύτερο, αλλά το κλάσμα που είναι πιο κοντά στο 
2

1
 (2.1) και πιο κοντά 

στο 1 (2.2). Πρόκειται δηλαδή, για συγκρίσεις με βάση τα συγκεκριμένα 

σημεία αναφοράς. Σε κάθε περίπτωση, δίνονται τρία ζευγάρια κλασμάτων και 

Συγκρίσεις κλασμάτων και καταγραφή των στρατηγικών 

Υποερωτήματα pre test post test post post test 

1.1 Σύγκριση κλασμάτων με κοινούς 

αριθμητές 7

3
      

4

3
 

8

5
     

12

5
 

9

4
     

6

4
 

1.2 

Σύγκριση κλασμάτων που απαιτεί τη 

χρήση του σημείου αναφοράς 
2

1
 9

4
       

8

5
 

7

3
      

6

4
 

8

3
     

7

4
 

1.3 Σύγκριση κλασμάτων που απαιτεί τη 

χρήση της σκέψης του υπολοίπου 8

7
       

5

4
 

9

8
      

7

6
 

8

7
      

6

5
 

1.4 Σύγκριση κλασμάτων που απαιτεί τη 

χρήση ισοδύναμων κλασμάτων 3

1
      

15

5
 

4

1
     

16

4
  

5

1
      

25

5
 

1.5 Σύγκριση κλασμάτων που απαιτεί τη 

χρήση του σημείου αναφοράς 1 10

10
       

2

3
 

13

13
     

6

7
 

12

12
      

5

6
 

1.6 

Σύγκριση κλασμάτων που απαιτεί τη 

χρήση του σημείου αναφοράς 
2

1
 2

1
      

15

7
 

2

1
     

14

8
  

2

1
       

16

7
 

Πίνακας 4. Τα υποερωτήματα της πρώτης ερώτησης του ερωτηματολογίου. 
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πρέπει να κυκλώσουν το ένα από τα δύο κλάσματα σε κάθε ζευγάρι. 

Συγκρίνοντας τις απαντήσεις των συμμετεχόντων στα pre και post tests, θα 

διαπιστώσουμε αν υπάρχει βελτίωση σε αυτού του είδους τις συγκρίσεις. Στην 

ερώτηση αυτή, δεν καταγράφονται οι στρατηγικές όλων των συμμετεχόντων, 

όπως στην πρώτη ερώτηση, αλλά μόνο αυτών που θα συμπληρώσουν το 

ερωτηματολόγιο σε μορφή συνέντευξης. Το ίδιο ισχύει και για τις επόμενες 

ερωτήσεις (3, 4, 5).    

 

 

 

 

Συγκρίσεις με βάση τα σημεία αναφοράς 
2

1
 και 1 

Υποερωτήματα 

 
Το κλάσμα που είναι πιο κοντά στο 

2

1
 pre test post test post post test 

 2.1 α 
Σύγκριση που απαιτεί τη χρήση του 

σημείου αναφοράς 
2

1
 8

3
      

8

6
 

6

2
      

6

5
 

10

4
      

10

7
 

2.1 β Σύγκριση που απαιτεί τη χρήση του 

σημείου αναφοράς 1 5

5
      

9

7
 

4

4
      

7

6
 

6

6
      

7

5
 

2.1 γ 
Σύγκριση που απαιτεί τη χρήση του 

σημείου αναφοράς 
2

1
 4

3
      

6

3
 

6

4
      

8

4
 

5

2
      

4

2
 

 
Το κλάσμα που είναι πιο κοντά στο 1 pre test post test post post test 

2.2 α 
Σύγκριση που απαιτεί τη χρήση  του 

σημείου αναφοράς 
2

1
 4

2
      

6

4
 

6

3
       

8

5
 

8

4
      

4

3
 

2.2 β 
Σύγκριση που απαιτεί τη χρήση του 

σημείου αναφοράς 1 7

10
      

7

5
 

5

7
      

5

4
 

6

9
      

6

4
 

2.2 γ 
Σύγκριση που απαιτεί τη χρήση της 

σκέψης του υπολοίπου 6

5
      

4

3
 

8

7
      

6

5
 

9

8
      

7

6
 

Πίνακας 5.  Τα υποερωτήματα της δεύτερης ερώτησης του ερωτηματολογίου. 
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3. Η τρίτη ερώτηση στοχεύει στη διάγνωση της κατάστασης της νοερής 

αριθμογραμμής, το οποίο επιτυγχάνεται μέσω της εκτίμησης της θέσης 

κλασμάτων επάνω σε αριθμογραμμή. Οι συμμετέχοντες καλούνται να 

τοποθετήσουν πέντε κλάσματα σε διαφορετική κάθε φορά αριθμογραμμή 

(μόνο ένα κλάσμα σε κάθε αριθμογραμμή), η οποία έχει στο ένα άκρο της το 

0, στη μέση το 1 και στο άλλο άκρο της το 2. Το κλάσμα 
2

3
 σκόπιμα 

παρέμεινε κοινό και στα τρία tests, καθώς από την πιλοτική έρευνα και τις 

δοκιμές που έγιναν σε φοιτητές, παρατηρήθηκε ότι το κλάσμα αυτό 

παρουσιάζει κάποια δυσκολία. Για τον λόγο ότι είναι καταχρηστικό κλάσμα, η 

πλειοψηφία το τοποθετεί λίγο μετά το 1, χωρίς να σκεφτεί ότι η ακριβής του 

θέση είναι το 1,5. Για κάθε εκτίμηση, λοιπόν, θα προκύψει ένα ποσοστό 

σφάλματος, δηλαδή πόσο απέχει η εκτιμώμενη θέση από την ακριβή. 

Συγκρίνοντας τα ποσοστά αυτά στα pre και post tests, θα διαπιστώσουμε αν 

υπάρχει βελτίωση στις εκτιμήσεις των συμμετεχόντων.  

 

 

 

 

Εκτίμηση στην αριθμογραμμή 

Υποερωτήματα pre test post test post post test 

3.1 
Κλάσμα ισοδύναμο του 

2

1
 6

3
 

4

2
 

8

4
 

3.2 
Μοναδιαίο κλάσμα  4

1
 

6

1
 

5

1
 

3.3 
Το κλάσμα 

2

3
 2

3
 

2

3
 

2

3
 

3.4 
Κλάσμα που ισούται με το 2 3

6
              

4

8
     

5

10
 

3.5 
Καταχρηστικό κλάσμα 

       
5

7
         

7

9
 

6

8
 

Πίνακας 6 . Τα υποερωτήματα της τρίτης ερώτησης του ερωτηματολογίου. 

. 
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4. Η τέταρτη ερώτηση στοχεύει επίσης στη διάγνωση της κατάστασης της 

νοερής αριθμογραμμής, με τη διαφορά ότι η ερώτηση αυτή, εκτός από την 

εκτίμηση, περιλαμβάνει και τη σύγκριση κλασμάτων. Οι συμμετέχοντες 

καλούνται να χαράξουν μόνοι τους μία ή δύο αριθμογραμμές για να 

τοποθετήσουν και να συγκρίνουν ζευγάρια κλασμάτων (είτε ένα κλάσμα σε 

κάθε αριθμογραμμή, είτε και τα δύο κλάσματα σε μία αριθμογραμμή). Τα 

ζευγάρια κλασμάτων που δίνονται είναι τρία. Επομένως, μέσω της ερώτησης 

αυτής μπορούμε να διαπιστώσουμε αν υπάρχει βελτίωση τόσο στις 

εκτιμήσεις, όσο και στις συγκρίσεις κλασμάτων.    

 

 

 

 

5. Η πέμπτη και τελευταία ερώτηση στοχεύει πρώτον, στη διάγνωση της 

κατάστασης της νοερής αριθμογραμμής και δεύτερον, στον έλεγχο της 

ικανότητας των συμμετεχόντων να τοποθετούν σωστά τους αριθμούς 1 και 2 

επάνω στην αριθμογραμμή, όταν τους δίνεται μια συγκεκριμένη απόσταση, 

δηλαδή το μοναδιαίο διάστημα. Οι συμμετέχοντες καλούνται να 

τοποθετήσουν ένα κλάσμα κάθε φορά, σε μια αριθμογραμμή επάνω στην 

οποία ορίζεται μια συγκεκριμένη απόσταση (με δύο μαύρες κηλίδες) και 

Εκτίμηση στην αριθμογραμμή και σύγκριση κλασμάτων 

Υποερωτήματα pre test post test post post test 

4.1 
Εκτίμηση και σύγκριση που απαιτεί τη 

χρήση του σημείου αναφοράς 
2

1
 

6

4

     8

3

 

 

8

5

     6

2

 

 

6

2

     10

6

 

 

4.2 
Εκτίμηση και σύγκριση που απαιτεί τη 

χρήση του σημείου αναφοράς 1 
9

8

      3

4

 

 

5

8

      8

7

 

 

5

7

       6

5

 

 

4.3 
Εκτίμηση και σύγκριση που απαιτεί τη 

χρήση της σκέψης του υπολοίπου 
5

4

     7

6

 

 

5

4

     8

7

 

 

5

4

       9

8

 

 

Πίνακας 7.  Τα υποερωτήματα της τέταρτης ερώτησης του ερωτηματολογίου. 

. 
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δίνεται μόνο το 0 στην αρχή της. Επομένως, εκτός από την εκτίμηση, 

εξετάζουμε και το κατά πόσο μπορούν να τοποθετήσουν σωστά τους αριθμούς 

1 και 2, σκεπτόμενοι ότι το 1 πρέπει να τοποθετηθεί στο τέλος της απόστασης 

και το 2 στο διπλάσιό της.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Τα  ερωτήματα του ερωτηματολογίου γνώσεων, ταξινομούνται σε κάποιες 

κατηγορίες, οι οποίες αποτελούν και τις γνωστικές μεταβλητές που θα αναλυθούν 

παρακάτω. Οι μεταβλητές αυτές και ο τρόπος που υπολογίστηκαν είναι οι εξής:  

 

 Εκτίμηση στην αριθμογραμμή: προκύπτει από την ερώτηση 3, η οποία 

περιλαμβάνει μόνο εκτιμήσεις στην αριθμογραμμή, από την ερώτηση 4, η 

οποία περιλαμβάνει εκτιμήσεις και συγκρίσεις κλασμάτων και από την 

ερώτηση 5, η οποία περιλαμβάνει εκτιμήσεις και τοποθέτηση των αριθμών 1 

και 2. Από τις ερωτήσεις αυτές, στη μεταβλητή «Εκτίμηση στην 

αριθμογραμμή» συμπεριλαμβάνονται μόνο οι εκτιμήσεις, οι οποίες ήταν 

συνολικά 13. Αρχικά, υπολογίστηκε το ποσοστό σφάλματος του κάθε 

συμμετέχοντα για κάθε εκτίμηση, έπειτα ο μέσος όρος σφάλματος των 

εκτιμήσεων του κάθε συμμετέχοντα και τέλος, ο μέσος όρος σφάλματος των 

εκτιμήσεων της κάθε ομάδας (πειραματική και ελέγχου).  

 

 Συγκρίσεις κλασμάτων: προκύπτει από την ερώτηση 1, η οποία περιλαμβάνει 

συγκρίσεις κλασμάτων και καταγραφή των στρατηγικών, από την ερώτηση 2, 

η οποία περιλαμβάνει συγκρίσεις με βάση τα σημεία αναφοράς 1/2 και 1 και 

Εκτίμηση στην αριθμογραμμή και τοποθέτηση των αριθμών 1 και 2 

Υποερωτήματα pre test post test post post test 

5.1 Γνήσιο 

κλάσμα 3

2
 

4

3
 

5

3
 

5.2 Καταχρηστικό 

κλάσμα 6

8
 

5

7
 

4

7
 

Πίνακας 8.  Τα υποερωτήματα της πέμπτης ερώτησης του ερωτηματολογίου. 

. 
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από την ερώτηση 4, η οποία περιλαμβάνει εκτιμήσεις και συγκρίσεις. Στη 

μεταβλητή «Συγκρίσεις κλασμάτων», συμπεριλαμβάνονται μόνο οι 

συγκρίσεις, οι οποίες ήταν συνολικά 15. Αρχικά, υπολογίστηκε το συνολικό 

σκορ του κάθε συμμετέχοντα για τις συγκρίσεις κλασμάτων (οι συγκρίσεις 

βαθμολογήθηκαν με τιμές 0 και 1, δηλαδή λάθος και σωστό αντίστοιχα) και 

στη συνέχεια, ο μέσος όρος του σκορ για την κάθε ομάδα.  

 

 Χρήση Rule based και Number sense based στρατηγικών: οι δύο αυτές 

μεταβλητές προκύπτουν από την ερώτηση 1, η οποία περιλαμβάνει συγκρίσεις 

κλασμάτων και καταγραφή των στρατηγικών. Στις μεταβλητές αυτές, 

συμπεριλαμβάνονται μόνο οι στρατηγικές που χρησιμοποίησαν οι 

συμμετέχοντες σε κάθε ένα από τα 6 ζευγάρια κλασμάτων. Ταξινομώντας τις 

στρατηγικές στις δύο αυτές κατηγορίες (Rule based και Number sense based), 

υπολογίστηκε ο αριθμός των εμφανίσεων της κάθε κατηγορίας για κάθε 

συμμετέχοντα και στη συνέχεια, ο μέσος όρος εμφάνισης της κάθε κατηγορίας 

στην κάθε ομάδα.   

 

 Τοποθέτηση των αριθμών 1 και 2: προκύπτει από την ερώτηση 5, η οποία 

περιλαμβάνει εκτιμήσεις στην αριθμογραμμή και τοποθέτηση των αριθμών 1 

και 2 επάνω στην αριθμογραμμή. Στη μεταβλητή «Τοποθέτηση των αριθμών 

1 και 2», συμπεριλαμβάνεται μόνο η τοποθέτηση των αριθμών αυτών, η οποία 

ζητήθηκε 2 φορές. Αρχικά, υπολογίστηκε το συνολικό σκορ του κάθε 

συμμετέχοντα (η τοποθέτηση βαθμολογήθηκε με τιμές 0 και 1, δηλαδή λάθος 

και σωστό αντίστοιχα) και στη συνέχεια, ο μέσος όρος του σκορ για την κάθε 

ομάδα.  

 

4.2.2.  Το ερωτηματολόγιο στάσεων 

Μετά την ολοκλήρωση του παιχνιδιού και τη συμπλήρωση του post test, οι 

συμμετέχοντες συμπλήρωναν το ερωτηματολόγιο στάσεων, ένα ηλεκτρονικό 

εργαλείο μέτρησης, στόχος του οποίου είναι η αναγνώριση των στάσεων απέναντι σε 

αυτή την εμπειρία μάθησης και των συναισθημάτων που αναπτύσσονται κατά τη 

διάρκεια της ενασχόλησης με αυτή. Συγκρίνοντας τις απαντήσεις της πειραματικής 
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ομάδας και της ομάδας ελέγχου, θα διαπιστώσουμε αν υπάρχουν διαφορές μεταξύ 

των δύο ομάδων στον τομέα αυτό.  

Το ερωτηματολόγιο περιλαμβάνει 22 ερωτήματα, στα οποία οι συμμετέχοντες 

καλούνται, είτε να εκφράσουν τον βαθμό συμφωνίας ή διαφωνίας τους με κάθε 

πρόταση που διατυπώνεται, είτε να αξιολογήσουν μία έννοια σε μία κλίμακα που στα 

δύο άκρα της υπάρχει ένα ζεύγος αντίθετων επιθετικών προσδιορισμών και οι 

συμμετέχοντες αξιολογούν την έννοια μεταξύ αυτών των επιθέτων.   

Στα πρώτα 12 ερωτήματα, οι συμμετέχοντες καλούνται να εκφράσουν τον 

βαθμό συμφωνίας ή διαφωνίας τους με κάθε πρόταση που διατυπώνεται, σε μία 

πεντάβαθμη κλίμακα και τα ερωτήματα αυτά ταξινομούνται σε 4 κατηγορίες: 

1. Ευκολία χρήσης, είτε της εφαρμογής στην πειραματική συνθήκη, είτε της 

απτής αριθμογραμμής στη συνθήκη ελέγχου.  

2. Συγκέντρωση και εστίαση προσοχής κατά τη διάρκεια της συμμετοχής 

τους στο παιχνίδι. 

3. Απόλαυση και ευχαρίστηση αυτής της μαθησιακής εμπειρίας.       

4. Προτίμηση για μάθηση με τον συγκεκριμένο τρόπο. 

Στα υπόλοιπα 10 ερωτήματα, οι συμμετέχοντες καλούνται να αξιολογήσουν 

το εκπαιδευτικό περιβάλλον, σε μία επτάβαθμη κλίμακα, σύμφωνα με τα ζεύγη των 

αντίθετων επιθετικών προσδιορισμών που δίνονται κάθε φορά στα άκρα της. Η 

συγκεκριμένη μέθοδος αξιολόγησης μας βοηθά να κατανοήσουμε πώς οι 

συμμετέχοντες χαρακτηρίζουν και αξιολογούν τη χρηστικότητα και τον σχεδιασμό 

του περιβάλλοντος μάθησης, καταγράφοντας την αντιληπτή πραγματική, πρακτική 

ποιότητα (Pragmatic Quality) και την ηδονική ποιότητα (Hedonic Quality), οι οποίες 

συμβάλλουν στην αξιολόγηση της ελκυστικότητας (Attractiveness) του 

εκπαιδευτικού περιβάλλοντος (Hassenzahl, 2003). Η ηδονική ποιότητα, η οποία 

αφορά κυρίως τον χρήστη, διακρίνεται στην ταύτιση (Identity) και στη διέγερση 

(Stimulation). Τα 10 ερωτήματα, λοιπόν, ταξινομούνται σε 3 κατηγορίες: 

1. Pragmatic Quality (PQ): Χρησιμότητα, χρηστικότητα και λειτουργικότητα 

του εκπαιδευτικού περιβάλλοντος που επιτρέπει την αποτελεσματική 

επίτευξη ενός στόχου.  
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2. Hedonic Quality - Identity (ΗQ-Ι): Ταύτιση των συμμετεχόντων με το 

εκπαιδευτικό περιβάλλον και η ανθρώπινη ανάγκη να εκφράσει κάποιος 

τον εαυτό του μέσα από αντικείμενα.  

3. Hedonic Quality - Stimulation (ΗQ-S): Καινοτομία, πρόκληση, κίνητρο, 

διέγερση, ενδιαφέρον που προκαλεί το εκπαιδευτικό περιβάλλον.  

 

 

 

4.2.3.  Οι τελικές συνεντεύξεις  

Μετά τη συμπλήρωση του post test και του ερωτηματολογίου στάσεων, γινόταν μιας 

μικρής διάρκειας τελική ημιδομημένη συνέντευξη με το κάθε ζευγάρι, στόχος της 

οποίας είναι η καταγραφή των απόψεων των συμμετεχόντων για την αξιολόγηση της 

συνολικής διαδικασίας. Οι συνεντεύξεις αυτές συνέβαλαν στην εξαγωγή γενικότερων 

συμπερασμάτων και αναφέρονται κυρίως στην ενότητα της σύγκρισης των δύο 

συνθηκών.  

Τα ερωτήματα της συνέντευξης αυτής ήταν τα εξής:  

 

1. Ποια είναι η γενική σας εντύπωση για το παιχνίδι στο οποίο συμμετείχατε 

σήμερα; Τι σας άρεσε, τι όχι και γιατί; 

 

Ερωτηματολόγιο 
στάσεων 

Συμφωνία ή 
διαφωνία με μία 

πρόταση 

Ευκολία 
χρήσης 

Συγκέντρωση 
και εστίαση 
προσοχής 

Απόλαυση 
και 

ευχαρίστηση 

Προτίμηση 
για μάθηση 

με τον 
συγκεκριμένο 

τρόπο 

Αξιολόγηση της 
ελκυστικότητας του 

εκπαιδευτικού 
περιβάλλοντος 

PQ 

ΗQ-Ι 

ΗQ-S 

Σχήμα 1.  Η δομή  του ερωτηματολογίου στάσεων.  
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2. Τι παραπάνω πιστεύετε ότι μάθατε σήμερα για τα κλάσματα; Ξεπεράσατε 

κάποια παρανόηση που είχατε σχετικά με αυτά; Διορθώσατε κάτι που είχατε 

λάθος στο μυαλό σας;  

 

3. Πιστεύετε ότι απαντήσατε καλύτερα στα post tests συγκριτικά με τα pre tests;  

 

4. Ποια θεωρείτε ότι είναι η διαφορά του παιχνιδιού που παίξατε σήμερα με την 

παραδοσιακή διδασκαλία;  

 

5. Πιστεύετε ότι σας βοήθησε η χρήση του σώματός σας στην κατανόηση και 

γενικότερα στην όλη διαδικασία και με ποιον τρόπο;  

 

4.3.  Διαδικασία 

Οι 50 από τους 60 συμμετέχοντες συμπλήρωσαν το pre test μια εβδομάδα πριν 

ξεκινήσει η διεξαγωγή της έρευνας και συγκεκριμένα την Τρίτη 10/10/2017, κατά τη 

διάρκεια των μαθημάτων τους στο πανεπιστήμιο. Ζητήθηκε από τους συμμετέχοντες 

να απαντήσουν σε όλα τα ερωτήματα όσο πιο σύντομα μπορούν και να περιγράψουν 

τον τρόπο σκέψης τους όπου τους ζητείται. Επίσης, τονίσθηκε ότι οι απαντήσεις τους 

δε βαθμολογούνται. Η διάρκεια συμπλήρωσης του ερωτηματολογίου ήταν περίπου 25 

λεπτά. Όπως έχει αναφερθεί, 10 συμμετέχοντες απάντησαν στο ερωτηματολόγιο με 

συνέντευξη. Οι συνεντεύξεις αυτές έγιναν την εβδομάδα διεξαγωγής του πειράματος.  

 Έπειτα, για την καλύτερη οργάνωση της όλης διαδικασίας και τον 

συντονισμό των ομάδων, δημιουργήθηκε ένα ημερολόγιο με τη βοήθεια μιας online 

εφαρμογής, όπου υπήρχαν οι διαθέσιμες ημέρες και ώρες συμμετοχής στην έρευνα. 

Αφού οι συμμετέχοντες χωρίστηκαν σε ομάδες των 2 ατόμων, η κάθε ομάδα επέλεξε 

την ημερομηνία και ώρα που τη βολεύει, μέχρι να συμπληρωθούν όλα τα ραντεβού. 

Οι 15 πρώτες ομάδες συμμετείχαν στην πειραματική συνθήκη και οι υπόλοιπες 15 

στη συνθήκη ελέγχου. Σε ό, τι αφορά τους 10 συμμετέχοντες με τους οποίους έγιναν 

οι συνεντεύξεις, μοιράστηκαν, έπειτα από συνεννόηση, έτσι ώστε οι 5 να 

συμμετέχουν στην πειραματική συνθήκη και οι υπόλοιποι 5 στη συνθήκη ελέγχου. 

Η έρευνα πραγματοποιήθηκε στο πανεπιστήμιο της Φλώρινας και χρειάστηκε 

μια εβδομάδα, από την Τρίτη 17/10/2017 έως και την Τρίτη 24/10/2017, μέχρι να 
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ολοκληρωθούν οι συναντήσεις με όλα τα ζευγάρια. Η διάρκεια του παιχνιδιού ήταν 

περίπου μία ώρα και ο τρόπος διεξαγωγής του παιχνιδιού, τόσο για την πειραματική 

συνθήκη, όσο και για τη συνθήκη ελέγχου, περιγράφεται αναλυτικά στο κεφάλαιο της 

εφαρμογής (σελ.84). Αμέσως μετά την ολοκλήρωση του παιχνιδιού, οι συμμετέχοντες 

συμπλήρωναν το post test, έπειτα, το ερωτηματολόγιο στάσεων, το οποίο τους είχε 

αποσταλεί ηλεκτρονικά για να το συμπληρώσουν online και διαρκούσε περίπου 10 

λεπτά και τέλος, γινόταν η μικρή τελική συνέντευξη με το κάθε ζευγάρι, η οποία 

διαρκούσε περίπου 10 λεπτά.  

Το post post test συμπληρώθηκε από τους συμμετέχοντες την Τρίτη 

12/12/2017, δηλαδή περίπου 7 εβδομάδες μετά την ολοκλήρωση της παρέμβασης.  
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5.  Αποτελέσματα 

5.1.  Ποιοτικές παρατηρήσεις και σύγκριση των δύο συνθηκών 

Συγκρίνοντας τις δύο συνθήκες που εφαρμόστηκαν στα πλαίσια της παρούσας 

έρευνας, προκύπτουν ορισμένες παρατηρήσεις σχετικά με τον γνωστικό, τον 

συναισθηματικό και τον ψυχοκινητικό τομέα. Μετά την ολοκλήρωση, λοιπόν, της 

παρέμβασης, μπορούμε να διακρίνουμε τις ομοιότητες αλλά και τις διαφορές των δύο 

αυτών συνθηκών με βάση τους παραπάνω τομείς.  

 Αρχικά, τόσο στη συνθήκη της πειραματικής ομάδας με τη χρήση του 

προβολικού, όσο και στη συνθήκη της ομάδας ελέγχου, οι συμμετέχοντες φαίνονταν 

πολύ ενθουσιασμένοι με την κατασκευή που έβλεπαν μπροστά τους και απορούσαν 

για τον σχεδιασμό και το στήσιμό της. Ωστόσο, παρά τον ενθουσιασμό τους, ήταν 

αρκετά διστακτικοί και «φοβισμένοι», καθώς ήξεραν ότι θα ασχοληθούν με τα 

κλάσματα και πίστευαν ότι δε θα τα καταφέρουν. Γενικότερα, λοιπόν, επικρατούσε 

ένα συναίσθημα φόβου προς τα μαθηματικά και ειδικά τα κλάσματα, με την έννοια 

ότι υπήρχε ένταση, ανησυχία, ανασφάλεια, άγχος και συνεπώς φόβος για το παιχνίδι 

που θα ακολουθούσε. Ξεκινώντας το παιχνίδι, γινόταν και στις δύο συνθήκες μια 

μικρή εισαγωγή, ώστε οι συμμετέχοντες να κατανοήσουν τη διαδικασία που πρέπει 

να ακολουθήσουν για τη διεξαγωγή του παιχνιδιού. Στην πειραματική συνθήκη, 

εξηγήθηκε ο τρόπος με τον οποίο λειτουργεί το χειριστήριο, καθώς και η σωματική 

επαφή που απαιτείται μεταξύ των συμμετεχόντων έτσι ώστε να κλείσει το κύκλωμα 

και να ανταποκριθεί το πρόγραμμα. Στη συνθήκη ελέγχου, εξηγήθηκε ο τρόπος με 

τον οποίο μπορούν να χρησιμοποιούν τα λάστιχα ανάλογα με την κάθε 

δραστηριότητα. Και στις δύο συνθήκες, χρειάστηκε η βοήθεια της εκπαιδευτικού 

στην πρώτη δραστηριότητα κι έπειτα συνέχιζαν συνεργατικά μέχρι αυτό να 

ολοκληρωθεί. Κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού, οι ομάδες συζητούσαν μεταξύ τους 

αλλά και με την εκπαιδευτικό, με στόχο να απαντήσουν σε ερωτήματα, απορίες και 

αντιφάσεις που προέκυψαν. Και στις δύο περιπτώσεις υπήρχε πνεύμα συνεργασίας, 

συζήτηση, σκέψη, προβληματισμός και διαφωνίες.    

 Συγκρίνοντας τις δύο συνθήκες, προκύπτουν ορισμένες ομοιότητες αλλά και 

διαφορές μεταξύ τους. Οι διαφορές, δεν αφορούν τόσο τον γνωστικό τομέα, αλλά 

κυρίως τον συναισθηματικό και τον ψυχοκινητικό. Σε ό, τι αφορά τον γνωστικό 

τομέα, μπορούμε να θεωρήσουμε πως τα γνωστικά οφέλη και η βελτίωση που 
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επιδιώξαμε να πετύχουμε βρίσκονται περίπου στο ίδιο επίπεδο, καθώς οι 

δραστηριότητες ήταν ακριβώς οι ίδιες και προέκυπταν τα ίδια θέματα προς συζήτηση. 

Επομένως, οι γνωστικοί στόχοι επιτεύχθηκαν σε αρκετά ικανοποιητικό βαθμό και 

στις δύο συνθήκες. Ωστόσο, η διαφορά που πιθανότατα θα υπάρχει μεταξύ των δύο 

συνθηκών, θα φανεί από την ανάλυση των αποτελεσμάτων. Πιο συγκεκριμένα, οι 

συμμετέχοντες βελτιώθηκαν στην εκτίμηση της θέσης κλασμάτων επάνω στην 

αριθμογραμμή, ανέπτυξαν και χρησιμοποίησαν περισσότερο στρατηγικές σύγκρισης 

κλασμάτων που βασίζονται στην αίσθηση του αριθμού. Χρησιμοποιώντας αρχικά την 

κενή αριθμογραμμή, είτε με το προβολικό είτε με τα λάστιχα, έκαναν την αρχική τους 

εκτίμηση πάνω σε αυτή κι έπειτα, αφού χώριζαν την αριθμογραμμή, διαπίστωναν 

πόσο απείχε η εκτίμησή τους από την ακριβή θέση. Με τον τρόπο αυτό, κατάφεραν 

να βελτιώσουν σταδιακά τις εκτιμήσεις τους κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού και να 

τις κάνουν όλο και πιο ακριβείς. Επιπλέον, οι οδηγίες που ακούγονταν από το 

πρόγραμμα, στην πειραματική συνθήκη ή αυτές που δίνονταν από τις καρτέλες και 

από την ερευνήτρια, στη συνθήκη ελέγχου, κατεύθυναν τους συμμετέχοντες προς την 

ανάπτυξη στρατηγικών σύγκρισης κλασμάτων που βασίζονται στην αίσθηση του 

αριθμού, όπως η χρήση των σημείων αναφοράς 1 και 1/2, αλλά και η σκέψη του 

υπολοίπου. Η στρατηγική που εντυπωσίασε τους συμμετέχοντες και τους φάνηκε 

περισσότερο ενδιαφέρουσα είναι αυτή της σκέψης του υπολοίπου. Στις συνεντεύξεις 

που έγιναν με τους συμμετέχοντες μετά την ολοκλήρωση του παιχνιδιού, η 

πλειοψηφία αυτών απάντησε πως αυτό που έμαθαν από το παιχνίδι σχετικά με τα 

κλάσματα, ήταν αυτή η συγκεκριμένη στρατηγική, η σκέψη του υπολοίπου, διότι πριν 

από το παιχνίδι, όταν καλούνταν να συγκρίνουν τέτοια ζευγάρια κλασμάτων (π.χ. 
5

4
 

και 
7

6
), οι περισσότεροι πίστευαν ότι είναι ίσα. Κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού 

υπήρχαν δύο δραστηριότητες που απαιτούσαν τη χρήση αυτής της στρατηγικής. Την 

πρώτη φορά τους φάνηκε αρκετά δύσκολη αλλά πολύ έξυπνη, ενδιαφέρουσα και 

αποτελεσματική στρατηγική. Τη δεύτερη φορά, αντιλαμβάνονταν ότι απαιτείται η 

χρήση αυτής της στρατηγικής και προσπαθούσαν να την εφαρμόσουν, ακολουθώντας 

το ίδιο σκεπτικό με την πρώτη φορά, ενώ παράλληλα περιέγραφαν τον τρόπο που 

σκέφτονται. Αυτό τους βοήθησε να την κατανοήσουν λίγο περισσότερο. Ωστόσο, 

παρά το γεγονός ότι τους φάνηκε ενδιαφέρουσα και αποτελεσματική, η στρατηγική 

αυτή ήταν δύσκολη γιατί πρώτον, η πλειοψηφία των συμμετεχόντων τη συναντούσε 
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για πρώτη φορά και δεύτερον, η σκέψη του υπολοίπου απαιτεί αντίστροφη σκέψη. Το 

να συγκρίνουν τα υπόλοιπα των κλασμάτων και να σκεφτούν ότι το μικρότερο 

υπόλοιπο σημαίνει μεγαλύτερο κλάσμα, ήταν το πιο δύσκολο σημείο και προκάλεσε 

σκέψη, προβληματισμό και συζήτηση, το οποίο βέβαια ήταν αναμενόμενο. Η χρήση 

όμως της αριθμογραμμής βοήθησε αρκετά τους συμμετέχοντες για τον λόγο ότι 

μπορούσαν να οπτικοποιήσουν και να δουν επάνω στην αριθμογραμμή τις 

αποστάσεις αυτές, με αποτέλεσμα να απαντούν σωστά στη σύγκριση των κλασμάτων. 

Ο ενθουσιασμός και το ενδιαφέρον των συμμετεχόντων για τη στρατηγική της 

σκέψης του υπολοίπου φάνηκε και στα post tests, καθώς ορισμένοι προσπαθούσαν να 

την εφαρμόσουν σε όλες σχεδόν τις συγκρίσεις κλασμάτων. Αυτό, βέβαια, δεν ήταν 

πάντα αποτελεσματικό και κάποιες φορές τους δυσκόλευε. Επιπλέον, από τα 

ερωτηματολόγια παρατηρήθηκε ότι, ενώ χρησιμοποιούσαν τη συγκεκριμένη 

στρατηγική στην κατάλληλη περίπτωση και για τα ζευγάρια κλασμάτων που 

απαιτούσαν τη χρήση της στρατηγικής αυτής, ορισμένοι από τους συμμετέχοντες 

απαντούσαν λανθασμένα επειδή δυσκολεύονταν με την αντίστροφη σκέψη (π.χ. 
5

1
 > 

8

1
 άρα 

5

4
 > 

8

7
). Αντιθέτως, όσοι χάραζαν αριθμογραμμές πάνω στο ερωτηματολόγιο 

για να τοποθετήσουν και να συγκρίνουν τα κλάσματα, απαντούσαν σωστά. Το ίδιο 

ισχύει και για τους συμμετέχοντες που απάντησαν στα ερωτηματολόγια με μορφή 

συνέντευξης. Ενώ χρησιμοποιούσαν τη στρατηγική αυτή στην κατάλληλη περίπτωση, 

απαντούσαν λανθασμένα. Όταν όμως τους ζητήθηκε να περιγράψουν τον τρόπο που 

σκέφτονταν, διόρθωναν την απάντησή τους και αυτό παρατηρήθηκε και σε άλλες 

συγκρίσεις που δεν απαιτούσαν τη στρατηγική αυτή. Ακόμη, εκτός από τις 

συγκρίσεις που απαιτούν τη στρατηγική της σκέψης του υπολοίπου, αρκετοί 

συμμετέχοντες δυσκολεύτηκαν και παρουσίασαν υψηλό ποσοστό σφάλματος όταν 

καλούνταν να τοποθετήσουν το κλάσμα 
2

3
 επάνω στην αριθμογραμμή. 

Συγκεκριμένα, το τοποθετούσαν λίγο μετά από τη μονάδα, περίπου στο 1,2 αντί στο 

1,5. Αξίζει να σημειώσουμε ότι οι συμμετέχοντες συμπλήρωναν το post test ακριβώς 

μετά την ολοκλήρωση του παιχνιδιού και σύμφωνα με τα λεγόμενά τους, ένιωθαν 

λίγο εξαντλημένοι από την πολλή σκέψη γύρω από τα κλάσματα, αλλά αρκετά 

σίγουροι ότι σκέφτονταν καλύτερα, πιο σωστά και πιο γρήγορα.  
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Σε ό, τι αφορά, λοιπόν, τον γνωστικό τομέα, θα λέγαμε πως υπάρχουν αρκετές 

ομοιότητες μεταξύ των δύο συνθηκών και οι παρατηρήσεις είναι κοινές και για τις 

δύο συνθήκες, εφόσον οι απαντήσεις και τα σχόλια των συμμετεχόντων κινούνται 

γύρω από τα ίδια σημεία. Αυτό, βέβαια, δε συνεπάγεται κοινά ποσοστά βελτίωσης 

και στις δύο συνθήκες, καθώς σύμφωνα με την υπάρχουσα βιβλιογραφία και τις 

υποθέσεις μας, αναμένουμε ισχυρότερη βελτίωση στην πειραματική συνθήκη. Η 

διαφορά έγκειται κυρίως στον συναισθηματικό και τον ψυχοκινητικό τομέα και οι 

παρατηρήσεις που προκύπτουν σχετικά με τους δύο αυτούς τομείς, εξηγούν και τον 

λόγο για τον οποίο μπορεί να υπάρξει ισχυρότερη βελτίωση της αναπαράστασης της 

νοερής αριθμογραμμής στη συνθήκη της πειραματικής ομάδας. Εστιάζοντας στον 

συναισθηματικό τομέα, τα αρχικά σχόλια και οι αντιδράσεις των συμμετεχόντων ήταν 

εξίσου θετικά και στις δύο συνθήκες. Τους εντυπωσίασε η κατασκευή και το μέγεθός 

της, ήταν πολύ διαφορετικό και πρωτότυπο για αυτούς, αναρωτιούνταν τι θα κάνουν 

πάνω σε αυτόν τον χώρο, εκπλήσσονταν όταν τους ζητούνταν να περπατήσουν πάνω 

στην κατασκευή, να αγγίξουν αντικείμενα, καρτέλες κ.λπ., επειδή θεωρούσαν ότι 

απλώς θα παρακολουθήσουν κάτι επάνω σε αυτόν τον χώρο και όχι ότι θα 

συμμετέχουν οι ίδιοι ενεργά, χρησιμοποιώντας το μυαλό και το σώμα τους. Στη 

συνθήκη ελέγχου, αφού γινόταν η μικρή εισαγωγή και δίνονταν οι οδηγίες από την 

εκπαιδευτικό, οι ομάδες ξεκινούσαν το παιχνίδι, διάβαζαν τις καρτέλες, διάλεγαν την 

κατάλληλη αριθμογραμμή για κάθε δραστηριότητα και η διαδικασία συνεχιζόταν με 

τον ίδιο τρόπο, ο οποίος θα μπορούσαμε να πούμε ότι ήταν λίγο μονότονος. Ενώ το 

όλο περιβάλλον, το παιχνίδι, το σενάριο, τα λάστιχα ήταν κάτι πολύ διαφορετικό και 

πρωτότυπο για αυτούς, μετά από έναν αριθμό δραστηριοτήτων ορισμένες από τις 

ομάδες έδειχναν να κουράζονται ή και να βαριούνται. Για παράδειγμα, δεν ήθελαν να 

πάρουν τα λάστιχα και να τα τοποθετήσουν επάνω στην διαδρομή για να 

επιβεβαιώσουν την απάντησή τους. Το γεγονός αυτό, σε συνδυασμό με την έλλειψη 

οπτικοακουστικού υλικού, οδήγησε σε μικρότερης διάρκειας παιχνίδι στη συνθήκη 

ελέγχου, παρά το γεγονός ότι ο αριθμός των δραστηριοτήτων ήταν ο ίδιος. 

Αντιθέτως, στην πειραματική συνθήκη υπήρχε περισσότερη ένταση, ενδιαφέρον και 

οι συμμετέχοντες βρίσκονταν διαρκώς σε εγρήγορση. Δεν υπήρξε κάποιο σημείο στο 

οποίο έδειχναν να βαριούνται και ήθελαν σε κάθε δραστηριότητα να μετακινήσουν 

και να χωρίσουν την αριθμογραμμή για να επιβεβαιώσουν την απάντησή τους. Στη 

συνθήκη της πειραματικής ομάδας, το ενδιαφέρον των συμμετεχόντων ήταν αρκετά 

έντονο από την αρχή και παρέμενε αμείωτο καθ’ όλη τη διάρκεια του παιχνιδιού. 
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Ξεκινώντας το παιχνίδι, μετά τη μικρή εισαγωγή, εξηγήθηκε στους συμμετέχοντες ο 

τρόπος με τον οποίο λειτουργεί το χειριστήριο, καθώς και η σωματική επαφή που 

απαιτείται μεταξύ τους για να κλείσει το κύκλωμα και να απαντήσει το πρόγραμμα. 

Αυτό ήταν και το σημείο που προκάλεσε τις πιο έντονες αντιδράσεις, ειδικότερα όταν 

ακουμπούσαν για πρώτη φορά το σωστό σημείο της κατασκευής και έπιαναν τα χέρια 

τους, με αποτέλεσμα να ανταποκριθεί το πρόγραμμα και να παίξει ο ήχος που 

επιβεβαίωνε την απάντησή τους. Από την αρχή, λοιπόν, του παιχνιδιού, οι 

συμμετέχοντες ήταν αρκετά ενθουσιασμένοι με το γεγονός ότι μπορούσαν να 

χειριστούν την αριθμογραμμή με όποιον τρόπο θέλουν και ότι μέσω της σωματικής 

επαφής μπορούσαν να επιβεβαιώσουν την απάντησή τους και να πάρουν 

ανατροφοδότηση. Ήταν η πρώτη φορά που έβλεπαν αλλά και συμμετείχαν σε κάτι 

τέτοιο και απορούσαν για τον τρόπο λειτουργίας του. Το περιβάλλον μεικτής 

πραγματικότητας, συνδυάζοντας τον ψηφιακό με τον πραγματικό κόσμο, τους έδινε 

την αίσθηση ότι όντως βρίσκονται οι ίδιοι σε μια πραγματική πόλη, ειδικά όταν ο 

φωτισμός του γύρω χώρου ήταν χαμηλός και φαινόταν πιο καθαρά η εικόνα του 

προβολικού επάνω στην κατασκευή. Το οπτικοακουστικό υλικό που υπήρχε καθ’ όλη 

τη διάρκεια του παιχνιδιού, κρατούσε τους συμμετέχοντες σε εγρήγορση και πιο 

προσηλωμένους, ώστε να μη χάσουν κάποια πληροφορία που δινόταν είτε με εικόνα 

είτε με ήχο. Καθώς συνέχιζαν το παιχνίδι, εξοικειώνονταν όλο και περισσότερο με το 

χειριστήριο και τη σωματική επαφή, με αποτέλεσμα να γίνεται το παιχνίδι πιο 

διασκεδαστικό και καθόλου ανιαρό. Ακόμη και στο τέλος του παιχνιδιού, όταν 

έφταναν στον στόχο τους και έβρισκαν το σκυλάκι, ο ήχος και η εικόνα που δίνονταν 

από το πρόγραμμα, τους έκανε να νιώθουν μεγαλύτερη ευχαρίστηση συγκριτικά με 

τη συνθήκη της ομάδας ελέγχου. Τέλος, σε ό, τι αφορά τον ψυχοκινητικό τομέα, οι 

συμμετέχοντες καλούνταν και στις δύο συνθήκες να σκεφτούν και να δράσουν, να 

χρησιμοποιήσουν τον νου και το σώμα τους. Κινούμενοι πάνω στον χώρο και 

περπατώντας κατά μήκος της αριθμογραμμής, έκαναν την αρχική τους εκτίμηση και 

αφού χώριζαν την αριθμογραμμή, μετρούσαν τις αποστάσεις και επιβεβαίωναν την 

απάντησή τους. Αυτή η κίνηση ολόκληρου του σώματος ήταν ουσιαστικής σημασίας 

για τη βελτίωση της αναπαράστασης της νοερής αριθμογραμμής. Ωστόσο, στη 

συνθήκη ελέγχου, η κίνηση του σώματος ήταν πιο περιορισμένη. Οι ομάδες 

αποτελούνταν από δύο άτομα, οπότε έπρεπε και οι δύο να κρατάνε και να τεντώνουν 

τα λάστιχα ώστε να τα τοποθετήσουν σωστά επάνω στη διαδρομή. Αφού γινόταν 

αυτό, κρατούσε η ερευνήτρια σταθερή τη μία άκρη του λάστιχου (το μηδέν), ώστε ο 
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ένας από τους δύο συμμετέχοντες να κρατά και να μετακινεί την άλλη άκρη και ο 

άλλος να περπατά επάνω στη διαδρομή. Σε περιπτώσεις όπου οι διαδρομές ήταν 

μικρές, κρατούσαν μόνοι τους το λάστιχο, χωρίς τη βοήθεια της εκπαιδευτικού και 

έδειχναν με το δάχτυλο. Σε κάθε περίπτωση, συνεργάζονταν και συμμετείχαν και οι 

δύο, απλώς η κίνηση ολόκληρου του σώματος ήταν πιο περιορισμένη επειδή έπρεπε 

να κρατούν τα λάστιχα. Ακόμη, αντιμετωπίστηκαν κάποιες δυσκολίες με το 

τράβηγμα του λάστιχου, είτε επειδή δεν μπορούσαν να το κρατήσουν καλά, είτε 

επειδή φοβούνταν να το τεντώσουν πολύ. Τέτοιου είδους δυσκολίες δεν 

αντιμετωπίστηκαν στην πειραματική συνθήκη, κάτι το οποίο τονίζει τη δύναμη της 

τεχνολογίας. Σε αντίθεση με τη συνθήκη ελέγχου, στην πειραματική συνθήκη η 

κίνηση του σώματος ήταν εντελώς ελεύθερη, καθώς οι συμμετέχοντες δε χρειάστηκε 

να κρατήσουν κάτι με τα χέρια τους, αλλά τα ρύθμιζαν όλα από το χειριστήριο. Παρά 

το γεγονός ότι ο ένας από τους δύο συμμετέχοντες έπρεπε να βρίσκεται στο 

χειριστήριο, μπορούσε να το αφήσει και να περπατήσει πάνω στον χώρο μαζί με το 

άλλο μέλος της ομάδας του. Με τον τρόπο αυτό, υπήρχε η δυνατότητα να 

χρησιμοποιούν ολόκληρο το σώμα τους περπατώντας κατά μήκος της αριθμογραμμής 

και μάλιστα να μπορούν να συμμετέχουν και οι δύο ταυτόχρονα με τον ίδιο τρόπο. 

Επίσης, στην πειραματική συνθήκη, μπορούσαν να χειριστούν την αριθμογραμμή με 

μεγαλύτερη ευκολία αλλά και μεγαλύτερη ακρίβεια, καθώς ο ένας μετακινούσε την 

αριθμογραμμή με το χειριστήριο και ο άλλος τον καθοδηγούσε για την τοποθετήσει 

επάνω στα σωστά σημεία. Κατά συνέπεια, υπήρχε καλύτερος συντονισμός μεταξύ 

των ομάδων και ήταν ακριβέστερες οι απαντήσεις τους σχετικά με τα κλάσματα. 

Απεναντίας, επειδή στη συνθήκη ελέγχου η αριθμογραμμή δεν ήταν σταθερή αλλά 

την κρατούσαν, πολλές φορές ξέφευγε από τα αρχικά σημεία, με αποτέλεσμα να μην 

υπάρχει τόσο μεγάλη ακρίβεια στις απαντήσεις τους. Λαμβάνοντας υπόψη και τις 

απαντήσεις των συμμετεχόντων μετά την ολοκλήρωση του παιχνιδιού, παρατηρήθηκε 

ότι στη συνθήκη ελέγχου, δεν ήταν τόσο έντονη η σύνδεση των κλασμάτων με τον 

χώρο και αυτό οφείλεται στην περιορισμένη κίνηση του σώματος. Οι απαντήσεις της 

ομάδας ελέγχου επικεντρώνονταν κυρίως στο τράβηγμα του λάστιχου για τις 

μεγαλύτερες και μικρότερες αποστάσεις και τον ρόλο που έπαιξε το σώμα τους στη 

διαδικασία αυτή. Η σύνδεση των αριθμών με τον χώρο και το σώμα ήταν εντονότερη 

στην πειραματική ομάδα, καθώς στις απαντήσεις τους αναφέρονταν στα βήματα που 

έκαναν, στο πόσο περπάτησαν, στο αν κινήθηκαν αριστερά ή δεξιά, στο ότι βίωναν 
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τις αποστάσεις κ.λπ. και αυτό οφείλεται στην κίνηση ολόκληρου του σώματος επάνω 

στην κατασκευή.   

Συμπερασματικά, συγκρίνοντας τις δύο συνθήκες, μπορούμε να πούμε ότι η 

πειραματική ομάδα ήταν περισσότερο ενθουσιασμένη με το παιχνίδι στο οποίο 

συμμετείχε και σε αυτό συνέβαλε η χρήση της τεχνολογίας. Πίστευαν ότι είναι πολύ 

δύσκολο να στηθεί και να λειτουργήσει μια τέτοια κατασκευή και φαίνονταν 

διστακτικοί απέναντι στη χρήση της τεχνολογίας, μέχρι που είδαν και συμμετείχαν σε 

ένα τέτοιο παιχνίδι, χωρίς να υπάρχει κανένα πρόβλημα. Αυτό βέβαια, δε σημαίνει 

ότι η συνθήκη ελέγχου δεν προκάλεσε ενθουσιασμό και ενδιαφέρον. Το παιχνίδι με 

τα λάστιχα ήταν επίσης ένας εναλλακτικός και αποτελεσματικός τρόπος μάθησης, 

από τον οποίο όμως απουσίαζε το στοιχείο της τεχνολογίας που θα προκαλούσε 

ακόμα περισσότερο ενδιαφέρον λόγω του χειριστηρίου και της σωματικής επαφής. 

Μάλιστα, όταν οι συμμετέχοντες της συνθήκης ελέγχου ολοκλήρωναν το παιχνίδι, 

τους παρουσιάστηκε σύντομα και η πειραματική συνθήκη και η πλειοψηφία αυτών 

απάντησε πως θα ήθελε να συμμετέχει στην τελευταία. Ωστόσο, τα σχόλια ήταν πολύ 

θετικά και για τις δύο συνθήκες. Πιο συγκεκριμένα, οι συμμετέχοντες σχολίασαν πως 

δεν περίμεναν ότι μπορούν να ασχοληθούν και να μάθουν κλάσματα μέσα από ένα 

ευχάριστο παιχνίδι. Υπήρχε σενάριο, κίνητρο, διασκέδαση, η ώρα πέρασε γρήγορα 

και ευχάριστα και μάθαιναν χωρίς να το καταλαβαίνουν. Όταν συμπλήρωσαν τα post 

tests, απαντούσαν, σύμφωνα με τα λεγόμενά τους, με πολύ πιο εύκολο, γρήγορο και 

έξυπνο τρόπο. Κάποιες χαρακτηριστικές απαντήσεις των συμμετεχόντων από τις 

τελικές συνεντεύξεις, όπως για παράδειγμα, «στην ουσία γινόμασταν εμείς το 

κλάσμα», «είναι αλλιώς να το κάνεις με τα βήματά σου και τα χέρια σου γιατί είναι σαν 

να μπαίνεις μέσα στην ίδια την αριθμογραμμή», «μετρούσα και περπατούσα τις 

αποστάσεις και αυτό θα με βοηθήσει να θυμάμαι καλύτερα», «είναι σαν ένα μεγάλο 3D 

επιτραπέζιο παιχνίδι όπου μπορείς να χρησιμοποιήσεις και το μυαλό και το σώμα σου 

για να μάθεις», «ήταν όλες οι αισθήσεις μου σε ενέργεια και μπορούσα να βιώσω τις 

αποστάσεις», «χρησιμοποιώντας το σώμα μου μπορούσα να αντιληφθώ καλύτερα τον 

χώρο και το πού πατάει και πού βρίσκεται το κάθε κλάσμα», μας διαβεβαιώνουν ότι 

υπήρξε μάθηση με διασκεδαστικό και ευχάριστο τρόπο.  Μπορούμε, λοιπόν, να 

θεωρήσουμε πως οι συμμετέχοντες φεύγοντας από το παιχνίδι, κατάφεραν να 

απομυθοποιήσουν τα κλάσματα και να τα αντιμετωπίζουν πλέον με περισσότερη 
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αυτοπεποίθηση, ασφάλεια και σιγουριά, απομακρύνοντας έτσι, κάποιο αίσθημα 

φόβου προς τα μαθηματικά που επικρατούσε στην αρχή.        

5.2.  Ποσοτική σύγκριση των δύο συνθηκών 

Οι μεταβλητές της έρευνας είναι συνολικά 12, 5 γνωστικές και 7 στάσεων. Παρακάτω 

θα περιγράψουμε και θα αναλύσουμε τα αποτελέσματα που προκύπτουν και από τα 

δύο ερωτηματολόγια. Αρχικά, γίνεται μια περιγραφική ανάλυση των αποτελεσμάτων 

και στη συνέχεια, η στατιστική ανάλυση.  

Έλεγχος κανονικότητας των μεταβλητών 

Πριν προχωρήσουμε στις αναλύσεις, ελέγχουμε αν οι μεταβλητές ακολουθούν την 

κανονική κατανομή. Από τον έλεγχο κανονικότητας προκύπτουν οι παρακάτω 

πίνακες: 

 

 

Παρατηρούμε ότι για όλες τις μεταβλητές, p < a=.05, επομένως, η αρχική 

υπόθεση ότι το δείγμα μας προέρχεται από κανονική κατανομή απορρίπτεται. Άρα, το 

δείγμα μας προέρχεται από μη κανονική κατανομή και συνεχίζουμε τις αναλύσεις 

εφαρμόζοντας μη παραμετρικούς ελέγχους για όλες τις μεταβλητές. 

 

Γνωστικές  

Μεταβλητές 
pre post post post 

 

  df Sig. df Sig. df Sig. 

 

Εκτίμηση 

στην 

αριθμογραμμή 
57 0,001 57 0,001 57 0,001 

 

Συγκρίσεις 

κλασμάτων 57 0,005 57 0,001 57 0,001 

 

Στρατηγικές  

R.B. 57 0,001 57 0,001 57 0,001 

 

Στρατηγικές 

N.S.B. 57 0,001 57 0,001 57 0,001 

 

Τοποθέτηση 

των αριθμών 

1 και 2 
57 0,001 57 0,001 57 0,001 

Μεταβλητές 

Στάσεων 
Df Sig. 

Easiness 57 0,001 

Focus 57 0,001 

Enjoyment 57 0,001 

Nice tο learn 57 0,001 

PQ 57 0,015 

HQ-I 57 0,001 

HQ-S 57 0,001 

Πίνακας 9. Έλεγχος κανονικότητας για τις γνωστικές 

μεταβλητές (Shapiro-Wilk test). 

Πίνακας 10. Έλεγχος κανονικότητας για τις 

μεταβλητές στάσεων (Shapiro-Wilk test). 
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5.2.1.  Αποτελέσματα των γνωστικών μεταβλητών 

Περιγραφική ανάλυση 

Εκτίμηση στην αριθμογραμμή 

Για να διαπιστώσουμε αν υπάρχει βελτίωση της ακρίβειας εκτίμησης της θέσης 

κλασμάτων στην αριθμογραμμή, μετρήθηκε το ακριβές ποσοστό σφάλματος των 

εκτιμήσεων των συμμετεχόντων. Το ποσοστό σφάλματος μετρήθηκε 

χρησιμοποιώντας το percent absolute error (PAE), που ορίζεται ως PAE = 

(|Participant’s Answer - Correct Answer|) / Numerical Range X 100.   

 Πειραματική ομάδα 

Το ποσοστό σφάλματος της πειραματικής ομάδας μειώθηκε από το pre test 

(M=10.6916, SD=8.85500) στο post test (M=3.1289, SD=3.06696) και αυξήθηκε 

ελαφρώς στο post post test (M=3.4231, SD=2.60544). 

 Ομάδα ελέγχου 

Το ποσοστό σφάλματος της ομάδας ελέγχου μειώθηκε από το pre test (M=9.9962, 

SD=9.16643) στο post test (M=3.3630, SD=3.19387) και αυξήθηκε ελαφρώς στο post 

post test (M=4.1259, SD=3.83553). 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Επομένως και στις δύο συνθήκες υπήρξε μείωση του ποσοστού σφάλματος 

από το pre test στο post test, αλλά στην πειραματική συνθήκη υπήρξε μεγαλύτερη 

μείωση (μειώθηκε κατά 7,5627 από το pre test στο post test) συγκριτικά με τη 
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συνθήκη ελέγχου (μειώθηκε κατά 6,6332 από το pre test στο post test). Στο post post 

test το ποσοστό σφάλματος στην πειραματική συνθήκη αυξήθηκε λιγότερο (αυξήθηκε 

κατά 0,2942 από το post test στο post post test), ενώ στη συνθήκη ελέγχου αυξήθηκε 

περισσότερο (αυξήθηκε κατά 0,7629 από το post test στο post post test).  

Για να ελέγξουμε αν υπάρχουν στατιστικά σημαντικές διαφορές μεταξύ των 

δύο ομάδων, της πειραματικής και της ελέγχου, στην εκτίμηση στην αριθμογραμμή, 

εφαρμόσαμε μη παραμετρικό έλεγχο για δύο ανεξάρτητα δείγματα (Mann-Whitney 

test) και από τα αποτελέσματα προκύπτει ότι για το pre test είναι Z= -0.532  και p= 

.595 , για το post test είναι Z= -0.096  και p= .923 και για το post post test είναι Z= -

0.21 και p= .83. Εφόσον p > a=.05 για όλες τις περιπτώσεις, συμπεραίνουμε ότι δεν 

υπάρχουν στατιστικά σημαντικές διαφορές μεταξύ των δύο ομάδων.    

Συγκρίσεις κλασμάτων 

Οι συγκρίσεις κλασμάτων βαθμολογήθηκαν με τιμές 0 και 1, δηλαδή με 0 αν η 

σύγκριση ήταν λάθος και με 1 αν ήταν σωστή και στη συνέχεια, υπολογίστηκε το 

σκορ των συμμετεχόντων για τις συγκρίσεις κλασμάτων, οι οποίες ήταν συνολικά 15. 

 Πειραματική ομάδα 

Το σκορ της πειραματικής ομάδας αυξήθηκε από το pre test (M=11.43, SD=2.176) 

στο post test (M=13.40, SD=1.958) και αυξήθηκε ακόμη περισσότερο στο post post 

test (M=14.37, SD=1.159). 

 Ομάδα ελέγχου 

Το σκορ της ομάδας ελέγχου αυξήθηκε από το pre test (M=11.93, SD=2.959) στο 

post test (M=13.53, SD=1.943) και αυξήθηκε ακόμη περισσότερο στο post post test 

(M=14.33, SD=1.398). 
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 Επομένως και στις δύο συνθήκες υπήρξε βελτίωση από το pre test στο post test, 

που διατηρήθηκε και αυξήθηκε περισσότερο στο post post test. Ωστόσο, στην 

πειραματική συνθήκη υπήρξε μεγαλύτερη βελτίωση (βελτιώθηκε κατά 1,97 από το 

pre test στο post test και κατά 0,97 από το post test στο post post test) συγκριτικά με 

τη συνθήκη ελέγχου (βελτιώθηκε κατά 1,6 από το pre test στο post test και κατά 0,8 

από το post test στο post post test). 

Για να ελέγξουμε αν υπάρχουν στατιστικά σημαντικές διαφορές μεταξύ των 

δύο ομάδων, της πειραματικής και της ελέγχου, στις συγκρίσεις κλασμάτων, 

εφαρμόσαμε μη παραμετρικό έλεγχο για δύο ανεξάρτητα δείγματα (Mann-Whitney 

test) και από τα αποτελέσματα προκύπτει ότι για το pre test είναι Z= -1.267 και p= 

.205, για το post test είναι Z= -0.652 και p= .515 και για το post post test είναι Z= -

0.04 και p= .971. Εφόσον p > a=.05 για όλες τις περιπτώσεις, συμπεραίνουμε ότι δεν 

υπάρχουν στατιστικά σημαντικές διαφορές μεταξύ των δύο ομάδων.    

Χρήση στρατηγικών 

Οι στρατηγικές που χρησιμοποιούν οι συμμετέχοντες όταν καλούνται να συγκρίνουν 

κλασματικά μεγέθη, ταξινομούνται σε δύο μεγάλες κατηγορίες: 

 

1.  Στρατηγικές που βασίζονται στους κανόνες - Rule Based 

2.  Στρατηγικές που βασίζονται στην αίσθηση του αριθμού - Number Sense 

Based.  
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 Στρατηγικές που βασίζονται στους κανόνες 

 
 Πειραματική ομάδα 

 
Για την πειραματική ομάδα, η χρήση Rule Based στρατηγικών μειώθηκε από το pre 

test (M=3.43, SD=2.161) στο post test (M= .67, SD= .994) και αυξήθηκε στο post 

post test (M=1.27, SD=1.388).  

 Ομάδα ελέγχου  

Για την ομάδα ελέγχου, η χρήση Rule Based στρατηγικών μειώθηκε από το pre test 

(M=2.87, SD=2.209) στο post test (M= .67, SD=1.213) και αυξήθηκε στο post post 

test (M= .77, SD=1.331).  

  

 Στρατηγικές που βασίζονται στην αίσθηση του αριθμού 

 

 Πειραματική ομάδα 
 

Για την πειραματική ομάδα, η χρήση Number Sense Based στρατηγικών, αυξήθηκε 

από το pre test (M=2.23, SD=1.942) στο post test (M=5.03, SD=1.351) και μειώθηκε 

στο post post test (M=4.67, SD=1.398). 

 Ομάδα ελέγχου  
 

Για την ομάδα ελέγχου, η χρήση Number Sense Based στρατηγικών, αυξήθηκε από 

το pre test (M=2.87, SD=2.080) στο post test (M=5.07, SD=1.413) και μειώθηκε στο 

post post test (M=4.77, SD=1.736). 
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Επομένως και στις δύο συνθήκες παρατηρούμε ότι η χρήση Rule Based 

στρατηγικών μειώθηκε από το pre test στο post test και αυξήθηκε από το post test στο 

post post test και η χρήση Number Sense Based στρατηγικών αυξήθηκε από το pre 

test στο post test και μειώθηκε από το post test στο post post test. Ειδικότερα, σε ό, τι 

αφορά τη χρήση Rule Based στρατηγικών, μειώθηκε περισσότερο από το pre test στο 

post test στην πειραματική ομάδα (μειώθηκε κατά 2,76 στην πειραματική ομάδα και 

κατά 2,2 στην ομάδα ελέγχου) και αυξήθηκε περισσότερο από το post test στο post 

post test στην πειραματική ομάδα (αυξήθηκε κατά 0,6 στην πειραματική ομάδα και 

κατά 0,1 στην ομάδα ελέγχου). Σε ό, τι αφορά τη χρήση Number Sense Based 

στρατηγικών, αυξήθηκε περισσότερο από το pre test στο post test στην πειραματική 

ομάδα (αυξήθηκε κατά 2,8 στην πειραματική ομάδα και κατά 2,2 στην ομάδα 

ελέγχου) και μειώθηκε περισσότερο από το post test στο post post test στην 

πειραματική ομάδα (μειώθηκε κατά 0,36 στην πειραματική ομάδα και κατά 0,3 στην 

ομάδα ελέγχου).  

Για να ελέγξουμε αν υπάρχουν στατιστικά σημαντικές διαφορές μεταξύ των 

δύο ομάδων στη χρήση στρατηγικών, εφαρμόσαμε μη παραμετρικό έλεγχο για δύο 

ανεξάρτητα δείγματα (Mann-Whitney test). Από τα αποτελέσματα προκύπτει ότι για 

τη χρήση Rule Based στρατηγικών, για το pre test είναι Z= -0.997 και p= .319, για το 

post test είναι Z= -0.198 και p= .843 και για το post post test είναι Z= -2.36 και p= 

.018. Για τη χρήση Number Sense Based στρατηγικών, για το pre test είναι Z= -1.17 

και p= .242, για το post test είναι Z= -0.236 και p= .813 και για το post post test είναι 

Z= -1.13 και p= .259. Παρατηρούμε ότι για όλες τις περιπτώσεις, εκτός από τη χρήση 

Rule based στρατηγικών στο post post test, είναι  p > a=.05, επομένως, δεν υπάρχουν 
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στατιστικά σημαντικές διαφορές μεταξύ των δύο ομάδων. Σε ό, τι αφορά τη χρήση 

Rule based στρατηγικών στο post post test, είναι p < a=.05, επομένως, υπάρχει 

στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ των δύο ομάδων. Συγκεκριμένα, τα 

αποτελέσματα είναι πιο θετικά για την ομάδα ελέγχου (Μ= .77, SD=1.331), καθώς 

χρησιμοποιούν λιγότερο Rule based στρατηγικές συγκριτικά με την πειραματική 

ομάδα (Μ=1.27, SD=1.388).   

 Οι στρατηγικές ειδικότερα 

Εμβαθύνοντας περισσότερο στις στρατηγικές, αναφέρονται πιο ειδικά οι 9 

στρατηγικές που χρησιμοποίησαν οι συμμετέχοντες και είναι οι εξής: 

Στρατηγικές που βασίζονται στους κανόνες 

 Μετατροπή σε κοινούς παρονομαστές 

 Η πράξη της διαίρεσης για μετατροπή σε δεκαδικούς αριθμούς 

 
Στρατηγικές που βασίζονται στην αίσθηση του αριθμού 

 Σύγκριση με βάση το μέγεθος του αριθμητή ή του παρονομαστή 

 Η σκέψη του υπολοίπου 

 Η χρήση του σημείου αναφοράς 1 

 Η χρήση του σημείου αναφοράς 1/2 

 Η χρήση νοερών αναπαραστάσεων (φαντάζονται μια πίτα, ένα ρολόι, 

αντικείμενα) 

 Η χρήση της αναπαράστασης της αριθμογραμμής (φαντάζονται ή χαράζουν 

μια αριθμογραμμή) 

 Απλοποίηση  

Στην μετατροπή σε κοινούς παρονομαστές, ορισμένοι συμμετέχοντες έκαναν 

λάθος στις πράξεις και συνεπώς, απαντούσαν λανθασμένα. Το ίδιο ισχύει και για την 

πράξη της διαίρεσης, όπου κάποιοι χρησιμοποιούσαν αριθμομηχανή και κάποιοι 

έκαναν τη διαίρεση σε χαρτί. Η σύγκριση με βάση το μέγεθος του αριθμητή ή του 

παρονομαστή, περιλαμβάνει απαντήσεις όπως για παράδειγμα, «εφόσον οι αριθμητές 

είναι ίδιοι, όσο μεγαλύτερος είναι ο παρονομαστής τόσο μικρότερο είναι το κλάσμα». 

Ωστόσο, η στρατηγική αυτή χρησιμοποιήθηκε και σε περιπτώσεις που δεν ήταν 

κατάλληλη η χρήση της, για παράδειγμα σε κλάσματα που δεν είχαν κοινούς ούτε 
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τους αριθμητές ούτε τους παρονομαστές και συνεπώς, η απάντησή τους ήταν 

λανθασμένη. Στη σκέψη του υπολοίπου, οι συμμετέχοντες σύγκριναν τα υπόλοιπα των 

κλασμάτων για να φτάσουν στη μονάδα, αντιμετωπίζοντας, σε ορισμένες 

περιπτώσεις, δυσκολίες στην αντίστροφη σκέψη που απαιτεί η στρατηγική αυτή, 

δίνοντας έτσι λάθος απάντηση. Στη χρήση των σημείων αναφοράς 1 και 1/2 , δεν 

αντιμετωπίστηκαν ιδιαίτερες δυσκολίες. Το ίδιο ισχύει και για τη χρήση των 

αναπαραστάσεων, όπου οι συμμετέχοντες είτε φαντάζονταν μια πίτα, ένα ρολόι, μια 

αριθμογραμμή, είτε τα σχημάτιζαν πάνω στο χαρτί, αλλά και για την απλοποίηση, 

όπου οι συμμετέχοντες αντιλαμβάνονταν ότι υπάρχει κάποια σχέση μεταξύ των 

κλασμάτων και μετά έκαναν την απλοποίηση, καταλήγοντας στην ισοδυναμία τους, 

σε αντίθεση με κάποιους άλλους που έκαναν τα κλάσματα ομώνυμα ή έκαναν την 

πράξη της διαίρεσης.   

Στους παρακάτω πίνακες παρουσιάζεται αναλυτικά η χρήση των στρατηγικών 

σύγκρισης κλασμάτων στα pre, post test και post post tests για την κάθε ομάδα, 

δηλαδή ο μέσος όρος εμφάνισης της κάθε στρατηγικής στις συνολικά 6 συγκρίσεις, 

δηλαδή με μέγιστη τιμή το 6.  

 

Πειραματική ομάδα 

 
pre test post test post post test 

Στρατηγικές 
Μέση 

τιμή 

Τυπική 

απόκλιση 

Μέση 

τιμή 

Τυπική 

απόκλιση 

Μέση 

τιμή 

Τυπική 

απόκλιση 

R.B. 
      

Κοινοί παρονομαστές 1,9 2,295 0,5 0,938 0,8 1,126 

Διαίρεση 1,43 1,995 0,17 0,531 0,33 1,155 

       N.S.B. 
      

       Σύγκριση με βάση το 

μέγεθος του αριθμητή ή 

του παρονομαστή 

0,63 1,033 0,63 1,299 0,37 0,556 

Σκέψη υπολοίπου 0,13 0,507 0,87 1,008 0,67 0,711 

Σημείο αναφοράς 1 0,37 0,49 1,33 0,661 1,97 1,351 

Σημείο αναφοράς 1/2 0,47 0,681 1,23 1,006 0,93 0,98 

Αναπαράσταση 

(πίτα,ρολόι,αντικείμενα) 
0,27 1,112 0,07 0,365 0,03 0,183 

Αναπαράσταση 

(αριθμογραμμή) 
0 0 0,43 0,898 0,03 0,183 
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Απλοποίηση 0,37 0,49 0,47 0,507 0,67 0,479 

 

 

 

Ομάδα ελέγχου 

 
pre post post post 

Στρατηγικές 
Μέση 

τιμή 

Τυπική 

απόκλιση 

Μέση 

τιμή 

Τυπική 

απόκλιση 

Μέση 

τιμή 

Τυπική 

απόκλιση 

       R.B. 
      

       Κοινοί παρονομαστές 1,9 2,203 0,33 0,959 0,33 0,994 

Διαίρεση 0,77 1,524 0,3 0,877 0,27 1,015 

       N.S.B. 
      

Σύγκριση με βάση το 

μέγεθος του αριθμητή ή 

του παρονομαστή 

0,53 0,819 0,27 0,64 0,27 0,45 

Σκέψη υπολοίπου 0,1 0,305 0,73 0,691 0,47 0,629 

Σημείο αναφοράς 1 0,63 0,615 1,27 0,828 1,93 1,596 

Σημείο αναφοράς 1/2 0,7 1,119 1,7 1,264 1,4 1,248 

Αναπαράσταση 

(πίτα,ρολόι,αντικείμενα) 
0,47 1,196 0,07 0,254 0 0 

Αναπαράσταση 

(αριθμογραμμή) 
0 0 0,5 1,253 0 0 

Απλοποίηση 0,43 0,504 0,53 0,507 0,7 0,466 

 

 

Από τις στρατηγικές αυτές, εστιάζουμε την προσοχή μας σε 3, στη σκέψη του 

υπολοίπου, στη χρήση του σημείου αναφοράς 1 και στη χρήση του σημείου 

αναφοράς 1/2, καθώς αυτές είναι και οι στρατηγικές που επιχειρήσαμε να 

αναπτύξουμε μέσω της παρέμβασής μας.  

Η χρήση της στρατηγικής της σκέψης του υπολοίπου, στην πειραματική ομάδα 

αυξήθηκε από το pre test (M= .13, SD= .507) στο post test (M= .87, SD=1.008) και 

μειώθηκε στο post post test (M= .67, SD= .711). Το ίδιο ισχύει και για την ομάδα 

ελέγχου, αυξήθηκε από το pre test (M= .10, SD= .305) στο  post test (M= .73, SD= 

Πίνακας 11.  Οι στρατηγικές που χρησιμοποιήθηκαν από την πειραματική ομάδα στα pre, post και 

post post tests. 

. 

Πίνακας 12.  Οι στρατηγικές που χρησιμοποιήθηκαν από την ομάδα ελέγχου στα pre, post και post 

post tests. 

. 
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.691) και μειώθηκε στο post post test (M= .47, SD= .629). Ωστόσο, τα αποτελέσματα 

ήταν καλύτερα για την πειραματική ομάδα, καθώς αυξήθηκε περισσότερο από το pre 

test  στο post test (αυξήθηκε κατά 0,74 στην πειραματική ομάδα και κατά 0,63 στην 

ομάδα ελέγχου) και μειώθηκε λιγότερο από το post test στο post post test (μειώθηκε 

κατά 0,2 στην πειραματική ομάδα και κατά 0,26 στην ομάδα ελέγχου).  

Η χρήση του σημείου αναφοράς 1, στην πειραματική ομάδα αυξήθηκε από το 

pre test (M= .37, SD= .490) στο post test (M=1.33, SD= .661) και αυξήθηκε 

περισσότερο στο post post test (M=1.97, SD=1.351). Το ίδιο ισχύει και για την ομάδα 

ελέγχου, αυξήθηκε από το pre test (M= .63, SD= .615) στο post test (M=1.27, SD= 

.828) και αυξήθηκε περισσότερο στο post post test (M=1.93, SD=1.596). Ωστόσο, τα 

αποτελέσματα ήταν καλύτερα για την πειραματική ομάδα από το pre test  στο post 

test (αυξήθηκε κατά 0,96 στην πειραματική ομάδα και κατά 0,64 στην ομάδα 

ελέγχου) και καλύτερα για την ομάδα ελέγχου από το post test στο post post test 

(αυξήθηκε κατά 0,64 στην πειραματική ομάδα και κατά 0,66 στην ομάδα ελέγχου).  

Η χρήση του σημείου αναφοράς 1/2, στην πειραματική ομάδα αυξήθηκε από 

το pre test (M= .47, SD= .681) στο post test (M=1.23, SD=1.006) και μειώθηκε στο 

post post test (M= .93, SD= .980). Το ίδιο ισχύει και για την ομάδα ελέγχου, 

αυξήθηκε από το pre test (M= .70, SD=1.119) στο post test (M=1.70, SD=1.264) και 

μειώθηκε στο post post test (M=1.40, SD=1.248). Ωστόσο, τα αποτελέσματα ήταν 

καλύτερα για την ομάδα ελέγχου από το pre test στο post test, καθώς αυξήθηκε 

περισσότερο (αυξήθηκε κατά 0,76 στην πειραματική ομάδα και κατά 1 στην ομάδα 

ελέγχου) και από το post test στο post post test τα αποτελέσματα ήταν τα ίδια και για 

τις δύο ομάδες (μειώθηκε κατά 0,3 και στις δύο συνθήκες).  

Στο παρακάτω διάγραμμα φαίνεται η χρήση των τριών στρατηγικών και για 

τις δύο ομάδες στο pre, post και post post test.  
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Τοποθέτηση των αριθμών 1 και 2 επάνω στην αριθμογραμμή 

Η τοποθέτηση των αριθμών 1 και 2 βαθμολογήθηκε με τιμές 0 και 1, δηλαδή με 0 αν 

ήταν λάθος και με 1 αν ήταν σωστή και στη συνέχεια, υπολογίστηκε το σκορ των 

συμμετεχόντων για την τοποθέτηση. Τα ερωτήματα που αφορούν την τοποθέτηση 

ήταν συνολικά δύο.  

 Πειραματική ομάδα 

To σκορ της πειραματικής ομάδας αυξήθηκε από το pre test (M= .97, SD= .906) στο 

post test (M=1.70, SD= .651) και μειώθηκε στο post post test (M=1.60, SD= .770). 

 Ομάδα ελέγχου 

Το σκορ της ομάδας ελέγχου αυξήθηκε από το pre test (M= .96, SD= .922) στο post 

test (M=1.53, SD= .730) και αυξήθηκε ακόμη περισσότερο στο post post test 

(M=1.73, SD= .583). 
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Επομένως και στις δύο συνθήκες το σκορ αυξήθηκε από το pre test στο post 

test, με μεγαλύτερη αύξηση στην πειραματική ομάδα (αυξήθηκε κατά 0,73 στην 

πειραματική ομάδα και κατά 0,57 στην ομάδα ελέγχου). Ωστόσο, από το post test στο 

post post test, το σκορ μειώθηκε στην πειραματική ομάδα, ενώ αυξήθηκε 

περισσότερο στην ομάδα ελέγχου (μειώθηκε κατά 0,1 στην πειραματική ομάδα και 

αυξήθηκε κατά 0,2 στην ομάδα ελέγχου). 

Για να ελέγξουμε αν υπάρχουν στατιστικά σημαντικές διαφορές μεταξύ των 

δύο ομάδων, της πειραματικής και της ελέγχου, στην τοποθέτηση των αριθμών 1 και 

2 επάνω στην αριθμογραμμή, εφαρμόσαμε μη παραμετρικό έλεγχο για δύο 

ανεξάρτητα δείγματα (Mann-Whitney test) και από τα αποτελέσματα προκύπτει ότι 

για το pre test είναι Z= -0.009 και p= .993, για το post test είναι Z= -1.087 και p= .277 

και για το post post test είναι Z= -0.47 και p= .636. Εφόσον p > a=.05 για όλες τις 

περιπτώσεις, συμπεραίνουμε ότι δεν υπάρχουν στατιστικά σημαντικές διαφορές 

μεταξύ των δύο ομάδων.    

Συμπερασματικά, θα λέγαμε ότι και οι δύο ομάδες ακολουθούν την ίδια 

πορεία στην εκτίμηση στην αριθμογραμμή, στις συγκρίσεις κλασμάτων και στη 

χρήση στρατηγικών.  Πιο συγκεκριμένα, στην εκτίμηση στην αριθμογραμμή και στις 

δύο ομάδες το ποσοστό σφάλματος μειώθηκε από το pre test στο post test και 

αυξήθηκε από το post test στο post post test. Στις συγκρίσεις κλασμάτων, το σκορ 

αυξήθηκε από το pre test στο post test και αυξήθηκε ακόμη περισσότερο από το post 

test στο post post test. Στη χρήση στρατηγικών, η χρήση Rule Based στρατηγικών 

μειώθηκε από το pre test στο post test και αυξήθηκε από το post test στο post post 

test, ενώ η χρήση Number Sense Based αυξήθηκε από το  pre test στο post test και 

μειώθηκε από το post test στο post post test. Στην τοποθέτηση των αριθμών 1 και 2 

επάνω στην αριθμογραμμή, οι δύο ομάδες δεν ακολουθούν την ίδια πορεία, καθώς το 

σκορ αυξήθηκε και στις δύο ομάδες από το  pre test στο post test, ενώ από το post test 

στο post post test μειώθηκε για την πειραματική ομάδα και αυξήθηκε περισσότερο 

για την ομάδα ελέγχου. Τα αποτελέσματα σχετικά με τον γνωστικό τομέα 

παρουσιάζονται συγκεντρωτικά και στους παρακάτω πίνακες.  
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  Πειραματική ομάδα  

  pre post post post 

Μεταβλητές 
Μέση 

τιμή 

Τυπική 

απόκλιση 

Μέση 

τιμή 

Τυπική 

απόκλιση 

Μέση 

τιμή 

Τυπική 

απόκλιση 

Εκτίμηση στην 

αριθμογραμμή (PAE) 10,6916 8,855 3,1289 3,06696 3,4231 2,60544 

Συγκρίσεις κλασμάτων 11,43 2,176 13,4 1,958 14,37 1,159 

Στρατηγικές R.B. 3,43 2,161 0,67 0,994 1,27 1,388 

Στρατηγικές N.S.B. 2,23 1,942 5,03 1,351 4,67 1,398 

Τοποθέτηση των 

αριθμών 1 και 2 0,97 0,906 1,7 0,651 1,6 0,77 

 

 

 

 

  Ομάδα ελέγχου 

  pre post post post 

Μεταβλητές 
Μέση 

τιμή 

Τυπική 

απόκλιση 

Μέση 

τιμή 

Τυπική 

απόκλιση 

Μέση 

τιμή 

Τυπική 

απόκλιση 

Εκτίμηση στην 

αριθμογραμμή(PAE) 9,9962 9,16643 3,363 3,19387 4,1259 3,83553 

Συγκρίσεις κλασμάτων 11,93 2,959 13,53 1,943 14,33 1,398 

Στρατηγικές R.B. 2,87 2,209 0,67 1,213 0,77 1,331 

Στρατηγικές N.S.B. 2,87 2,08 5,07 1,413 4,77 1,736 

Τοποθέτηση των 

αριθμών 1 και 2 0,96 0,922 1,53 0,73 1,73 0,583 

 

 

Στατιστική ανάλυση 

Διαφορές των δύο ομάδων στις γνωστικές μεταβλητές 

Όπως έχει αναφερθεί παραπάνω, για να ελέγξουμε αν υπάρχουν στατιστικά 

σημαντικές διαφορές μεταξύ των δύο ομάδων, της πειραματικής και της ελέγχου, στις 

γνωστικές μεταβλητές, εφαρμόσαμε μη παραμετρικό έλεγχο για δύο ανεξάρτητα 

δείγματα (Mann-Whitney test) και τα αποτελέσματα φαίνονται συγκεντρωτικά στον 

παρακάτω πίνακα:  

 

Πίνακας 13.  Τα αποτελέσματα του γνωστικού τομέα για την πειραματική ομάδα  στο pre, post και post post test. 

Πίνακας 14.  Τα αποτελέσματα του γνωστικού τομέα για την ομάδα ελέγχου στο pre, post και post post test. 
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  pre post post post 

Γνωστικές Μεταβλητές Z Sig. Z Sig. Z Sig. 

Εκτίμηση στην 

αριθμογραμμή 
-0,532 0,595 -0,096 0,923 -0,21 0,83 

Συγκρίσεις κλασμάτων -1,267 0,205 -0,652 0,515 -0,04 0,971 

Στρατηγικές R.B. -0,997 0,319 -0,198 0,843 -2,36 0,018 

Στρατηγικές N.S.B. -1,17 0,242 -0,236 0,813 -1,13 0,259 

Τοποθέτηση των 

αριθμών 1 και 2 
-0,009 0,993 -1,087 0,277 -0,47 0,636 

 

 

Παρατηρούμε ότι για όλες τις μεταβλητές, εκτός από τη χρήση Rule based 

στρατηγικών στο post post test, είναι  p > a=.05, επομένως, η αρχική μας υπόθεση δεν 

απορρίπτεται. Άρα, δεν υπάρχουν στατιστικά σημαντικές διαφορές μεταξύ των δύο 

ομάδων στις επιδόσεις του στο γνωστικό ερωτηματολόγιο. Σε ό, τι αφορά τη χρήση 

Rule based στρατηγικών στο post post test, είναι Ζ=-2.364, p=.018 < a=.05, επομένως 

η αρχική μας υπόθεση απορρίπτεται και συμπεραίνουμε ότι υπάρχουν στατιστικά 

σημαντικές διαφορές μεταξύ των δύο ομάδων. Συγκεκριμένα, τα αποτελέσματα είναι 

πιο θετικά για την ομάδα ελέγχου (Μ= .77, SD=1.331), καθώς χρησιμοποιούν 

λιγότερο Rule based στρατηγικές συγκριτικά με την πειραματική ομάδα (Μ=1.27, 

SD=1.388).   

Διαφορές μεταξύ των επιδόσεων στις 3 μετρήσεις για την κάθε ομάδα 

Για να εξετάσουμε αν υπάρχουν στατιστικά σημαντικές διαφορές μεταξύ των 

επιδόσεων στις συνολικά 3 μετρήσεις που έγιναν, δηλαδή στην pre, post και post post 

μέτρηση, διεξήγαμε μια ανάλυση διακύμανσης για επαναλαμβανόμενες μετρήσεις-

repeated measures ANOVA.  

Αρχικά εξετάζουμε αν  παραβιάζεται η Sphericity assumption, δηλαδή η 

προϋπόθεση ότι οι διακυμάνσεις των διαφορών μεταξύ κάθε ζεύγους τιμών για κάθε 

Πίνακας 15. Έλεγχος μέσων τιμών για τις δύο ομάδες στις γνωστικές μεταβλητές 

(Mann-Whitney test). 
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ζεύγος μεταβλητών πρέπει να μη διαφέρουν σημαντικά. Για παράδειγμα, για τη 

μεταβλητή «Εκτίμηση στην αριθμογραμμή», από το Mauchly's Test of Sphericity 

προκύπτει ότι  p=.001 < a=.05, επομένως υπάρχει στατιστικά σημαντικό αποτέλεσμα 

και η προϋπόθεση αυτή παραβιάζεται. Όταν  η προϋπόθεση αυτή παραβιάζεται 

χρειάζεται να λάβουμε υπόψη τις διορθώσεις  Greenhouse-Geisser και Huynh-Feldt. 

Αν οι τιμές των διορθώσεων αυτών είναι μικρότερες του 0.75, τότε λαμβάνουμε 

υπόψη τη διόρθωση Greenhouse-Geisser, ενώ αν είναι μεγαλύτερες του 0.75, 

λαμβάνουμε υπόψη τη διόρθωση Huy h-Feldt. Στην περίπτωσή μας, οι τιμές αυτές 

είναι μικρότερες του 0.75, επομένως λαμβάνουμε υπόψη τη διόρθωση  Greenhouse-

Geisser, όπου p=.001 < a=.05. Άρα, σε ό, τι αφορά την εκτίμηση στην αριθμογραμμή, 

υπάρχουν στατιστικά σημαντικές διαφορές μεταξύ των επιδόσεων της πειραματικής 

ομάδας στις 3 μετρήσεις. Με τον ίδιο τρόπο εξετάσαμε και τις υπόλοιπες μεταβλητές 

για την πειραματική ομάδα και την ομάδα ελέγχου.  

 

 
Πειραματική ομάδα Ομάδα ελέγχου 

Γνωστικές Μεταβλητές df F Sig. df F Sig. 

Εκτίμηση στην αριθμογραμμή 1,158 24,212 0,001 1,335 18,928 0,001 

Συγκρίσεις κλασμάτων 2 29,174 0,001 1,766 14,457 0,001 

Στρατηγικές R.B. 2 31,346 0,001 1,264 31,692 0,001 

Στρατηγικές N.S.B. 2 33,476 0,001 2 26,754 0,001 

Τοποθέτηση των αριθμών 1 και 2 2 8,97 0,001 2 9,544 0,001 

 
 

 

Επομένως, για όλες τις μεταβλητές, παρατηρούνται στατιστικά σημαντικές 

διαφορές μεταξύ των επιδόσεων στις 3 μετρήσεις και για τις δύο ομάδες (p=.001 < 

a=.05).  

Ωστόσο,  η ανάλυση αυτή μας δείχνει μόνο εάν υπάρχουν σημαντικές 

διαφορές συνολικά μεταξύ των μεταβλητών, αλλά δεν μας δείχνει πού. Για να 

διαπιστώσουμε πού υπάρχουν οι διαφορές, δημιουργούμε κάθε φορά 3 ζευγάρια (pre-

post, pre-post post, post-post post) και εφαρμόζουμε μη παραμετρικά τεστ για 

εξαρτημένα δείγματα (Wilcoxon test).  

Πίνακας 16. Τιμές df, F και sig. από την repeated measures ANOVA.  
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           Πειραματική ομάδα 

  

 
pre-post pre-post post post-post post 

Γνωστικές Μεταβλητές Z Sig. Z Sig. Z Sig. 

Εκτίμηση στην αριθμογραμμή -4,782 0,001 -4,371 0,001 -1,327 0,184 

Συγκρίσεις κλασμάτων -3,616 0,001 -4,182 0,001 -2,715 0,007 

Στρατηγικές R.B. -4,378 0,001 -3,834 0,001 -1,982 0,048 

Στρατηγικές N.S.B. -4,49 0,001 -4,115 0,001 -1,002 0,316 

Τοποθέτηση των αριθμών 1 

και 2 
-2,985 0,003 -2,714 0,007 -0,675 0,5 

 

 

Ο έλεγχος των μέσων τιμών για τα ζευγάρια μετρήσεων στην πειραματική 

ομάδα, δείχνει ότι οι διαφορές των επιδόσεων από το pre test στο post test και από το  

pre test στο post post test είναι στατιστικά σημαντικές για όλες τις μεταβλητές (p < 

a=.05). Από το post test στο post post test, οι διαφορές είναι στατιστικά σημαντικές, 

μόνο για τις μεταβλητές «Συγκρίσεις κλασμάτων» και «Χρήση Rule Based 

στρατηγικών», ενώ για τις υπόλοιπες δεν παρατηρούνται στατιστικά σημαντικές 

διαφορές (p > a=.05).  

 
Ομάδα ελέγχου 

 
pre-post pre-post post post-post post 

Γνωστικές Μεταβλητές Z Sig. Z Sig. Z Sig. 

Εκτίμηση στην αριθμογραμμή -4,703 0,001 -4,206 0,001 -0,339 0,734 

Συγκρίσεις κλασμάτων -3,638 0,001 -3,819 0,001 -1,807 0,071 

Στρατηγικές R.B. -4,206 0,001 -4,053 0,001 -0,66 0,509 

Στρατηγικές N.S.B. -4,218 0,001 -3,873 0,001 -0,809 0,419 

Τοποθέτηση των αριθμών 1 

και 2 
-2,697 0,007 -2,982 0,003 -1,303 0,193 

 

 

Στην ομάδα ελέγχου, ο έλεγχος των μέσων τιμών για τα ζευγάρια μετρήσεων, 

δείχνει ότι οι διαφορές των επιδόσεων από το pre test στο post test και από το pre test 

στο post post test είναι στατιστικά σημαντικές για όλες τις μεταβλητές (p < a=.05), 

Πίνακας 18. Τιμές Ζ και sig. για την ομάδα ελέγχου από το Wilcoxon test .  

Πίνακας 17. Τιμές Ζ και sig. για την πειραματική ομάδα από το Wilcoxon test .  
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ενώ από το post test στο post post test, οι διαφορές δεν είναι στατιστικά σημαντικές 

για όλες τις μεταβλητές (p > a=.05). 

  

Συσχέτιση των γνωστικών μεταβλητών 

Για να διαπιστώσουμε αν υπάρχει συσχέτιση μεταξύ των μεταβλητών, εξετάσαμε τον 

μη παραμετρικό συντελεστή συσχέτισης του Spearman (rho). Εστιάζουμε στην 

εκτίμηση στην αριθμογραμμή και εξετάζουμε αν υπάρχει στατιστικά σημαντική 

συσχέτιση με κάποια από τις μεταβλητές.  

 

Εκτίμηση 

 

Συγκρίσεις κλασμάτων Στρατηγικές R.B Στρατηγικές N.S.B Τοποθέτηση 1 και 2 

  

pre post 
post 

post 
pre post 

post 

post 
pre post 

post 

post 
pre post 

post 

post 

pre 
rho -,573** -,550** -,335** ,327* ,216 ,397** -,334** -,270* -,408** -,483** -,274* -,245 

Sig. ,000 ,000 ,009 ,011 ,098 ,002 ,009 ,037 ,001 ,000 ,034 ,060 

post 
rho -,596** -,613** -,239 ,336** ,222 ,517** -,362** -,305* -,506** -,456** -,522** -,308* 

Sig. ,000 ,000 ,065 ,009 ,088 ,000 ,004 ,018 ,000 ,000 ,000 ,017 

post 

post 

rho -,409** -,506** -,385** ,409** ,326* ,515** -,428** -,318* -,499** -,246 -,175 -,394** 

Sig. ,001 ,000 ,002 ,001 ,011 ,000 ,001 ,013 ,000 ,066 ,182 ,002 

 

 

Από την ανάλυση προκύπτει ότι υπάρχει στατιστικά σημαντική συσχέτιση 

μεταξύ της εκτίμησης στην αριθμογραμμή με τις υπόλοιπες γνωστικές μεταβλητές, 

εκτός από τη χρήση Rule Based στρατηγικών στο post test (p=.088). Πιο 

συγκεκριμένα,  η συσχέτιση αυτή είναι αρνητική (rho<0) για όλες τις μεταβλητές, 

που σημαίνει ότι η μείωση της τιμής της εκτίμησης στην αριθμογραμμή, δηλαδή η 

μείωση του ποσοστού σφάλματος, αντιστοιχεί σε αύξηση της τιμής των υπόλοιπων 

μεταβλητών, εκτός από τη χρήση Rule Based στρατηγικών (rho>0), όπου η 

συσχέτιση είναι θετική και η μείωση της τιμής της εκτίμησης σε αριθμογραμμή 

αντιστοιχεί σε μείωση της τιμής της μεταβλητής αυτής. Εφόσον η τιμή του 

συντελεστή συσχέτισης είναι 0.3 <  rho ≤ 0.65 για όλες τις περιπτώσεις, σημαίνει ότι 

η συσχέτιση αυτή είναι μέτρια.   

Πίνακας 19. Συσχέτιση των γνωστικών μεταβλητών (Spearman) .  
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5.2.2  Αποτελέσματα των μεταβλητών στάσεων 

Περιγραφική ανάλυση 

Σε ό, τι αφορά τον τομέα των στάσεων, για τις 4 πρώτες μεταβλητές οι συμμετέχοντες 

απάντησαν σε μία πεντάβαθμη κλίμα, ενώ για τις υπόλοιπες 3 μεταβλητές, σε μια 

επτάβαθμη κλίμακα. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα του ερωτηματολογίου, προκύπτει 

ότι οι απαντήσεις ήταν πιο θετικές για την ομάδα ελέγχου σε επίπεδο ευκολίας 

χρήσης (Easiness) και σε επίπεδο πραγματικής ποιότητας (PQ), ενώ για τα υπόλοιπα 

επίπεδα, τα αποτελέσματα ήταν πιο θετικά για την πειραματική ομάδα.  

 

Πιο συγκεκριμένα, για την ομάδα ελέγχου ήταν ευκολότερη η χρήση του 

εργαλείου (Easiness), δηλαδή της απτής αριθμογραμμής (M=4.5000, SD= .34740) 

συγκριτικά με την πειραματική ομάδα (M=4.4667, SD= .60395). Ωστόσο, τα 

αποτελέσματα ήταν πιο θετικά για την πειραματική ομάδα σε ό, τι αφορά την εστίαση 

προσοχής και τη συγκέντρωση (Focus) κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού (M=4.6333, 

SD= .40448 για την πειραματική ομάδα και M=4.5444, SD= .39618  για την ομάδα 

ελέγχου), τα συναισθήματα απόλαυσης και ευχαρίστησης (Enjoyment) που 

προκάλεσε η μαθησιακή αυτή εμπειρία (M=4.8222, SD= .33600  για την πειραματική 

ομάδα και M=4.7000, SD= .45780 για την ομάδα ελέγχου), καθώς και την προτίμηση 

για μάθηση (Nice tο learn) με τον συγκεκριμένο τρόπο (M=4.8889, SD= .26743 για 

την πειραματική ομάδα και M=4.4444, SD= .60225 για την ομάδα ελέγχου). Σε ό, τι 

αφορά την πραγματική ποιότητα (PQ), δηλαδή τη χρησιμότητα, τη χρηστικότητα και 

τη λειτουργικότητα του εκπαιδευτικού περιβάλλοντος, οι απαντήσεις ήταν πιο θετικές 

για την ομάδα ελέγχου (M=6.1167, SD= .78161), συγκριτικά με την πειραματική 

ομάδα (M=5.7750, SD= .67066). Αντιθέτως, σε ό, τι αφορά την ηδονική ποιότητα 

Easiness Focus Enjoyment Nice tο 

learn 

PQ HQ-I HQ-S 

Στάσεις συμμετεχόντων 

Πειραματική ομάδα Ομάδα ελέγχου 
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(HQ) και τις δύο υποκατηγορίες της, την HQ-I, που αφορά την ταύτιση των 

συμμετεχόντων με το εκπαιδευτικό περιβάλλον και την ανθρώπινη ανάγκη να 

εκφράσει κάποιος τον εαυτό του μέσα από αντικείμενα (M=6.5611, SD= .58146  για 

την πειραματική ομάδα και M=6.3889, SD= .84908  για την ομάδα ελέγχου) και την 

HQ-S που αφορά την καινοτομία, πρόκληση, κίνητρο, διέγερση, ενδιαφέρον που 

προκαλεί το εκπαιδευτικό περιβάλλον (M=6.6333, SD= .55605  για την πειραματική 

ομάδα και M=6.5333, SD= .59757 για την ομάδα ελέγχου) τα αποτελέσματα ήταν πιο 

θετικά για την πειραματική ομάδα. Τα αποτελέσματα αυτά παρουσιάζονται 

αναλυτικά και στον παρακάτω πίνακα.     

 

 

Πειραματική  ομάδα Ομάδα ελέγχου 

Μεταβλητές 

Στάσεων 

Μέση 

τιμή 

Τυπική 

απόκλιση 

Μέση 

τιμή 

Τυπική 

απόκλιση 

Easiness 4,4667 0,60395 4,5 0,3474 

Focus 4,6333 0,40448 4,5444 0,39618 

Enjoyment 4,8222 0,336 4,7 0,4578 

Nice tο learn 4,8889 0,26743 4,4444 0,60225 

PQ 5,775 0,67066 6,1167 0,78161 

HQ-I 6,5611 0,58146 6,3889 0,84908 

HQ-S 6,6333 0,55605 6,5333 0,59757 

 

 

Στατιστική ανάλυση 

Για το ερωτηματολόγιο στάσεων, έγινε αρχικά μια μέτρηση της εσωτερικής 

συνάφειας των μεταβλητών του ερωτηματολογίου, δηλαδή κατά πόσο τα ερωτήματα 

(items) της κάθε μεταβλητής-κλίμακας σχετίζονται μεταξύ τους, ελέγχοντας την τιμή 

του δείκτη εσωτερικής συνάφειας Cro bach’s alpha. Πριν τρέξουμε την ανάλυση 

αξιοπιστίας, έγινε αντιστροφή των τιμών ορισμένων items, ώστε το σκορ της κάθε 

μεταβλητής-κλίμακας να έχει το ίδιο νόημα. Η τιμή του δείκτη αξιοπιστίας για κάθε 

μεταβλητή του ερωτηματολογίου φαίνεται στον παρακάτω πίνακα:   

Πίνακας 20.  Τα αποτελέσματα του τομέα των στάσεων για την πειραματική ομάδα και 

την ομάδα ελέγχου. 
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Μεταβλητές N of items 
Cronbach’s 

alpha 

Easiness 3 ,713 

Focus 3 ,730 

Enjoyment 3 ,723 

Nice tο learn 3 ,753 

PQ 4 ,704 

HQ-I 3 ,770 

HQ-S 3 ,729 

 

 

Επομένως, παρατηρούμε ότι σε όλες τις μεταβλητές, ο δείκτης αξιοπιστίας 

Cro bach’s alpha είναι μεγαλύτερος του 0,7. Αυτό σημαίνει ότι η τιμή αξιοπιστίας 

είναι επαρκής και συνεπώς, η κλίμακα είναι αξιόπιστη για κάθε μία από τις 

παραπάνω περιπτώσεις.  

 Διαφορές των δύο ομάδων στις μεταβλητές στάσεων 

Για να ελέγξουμε αν υπάρχουν στατιστικά σημαντικές διαφορές μεταξύ των δύο 

ομάδων, της πειραματικής και της ελέγχου, στις μεταβλητές στάσεων, εφαρμόσαμε 

μη παραμετρικό έλεγχο για δύο ανεξάρτητα δείγματα (Mann-Whitney test).  

Μεταβλητές 

Στάσεων 
Z Sig. 

 
  Easiness -,677 ,499 

Focus -,992 ,321 

Enjoyment -,851 ,395 

Nice tο learn -3,779 ,000 

PQ -1,801 ,072 

HQ-I -,552 ,581 

HQ-S -1,012 ,312 

 

 

Παρατηρούμε ότι για όλες τις μεταβλητές, εκτός από τη Nice to learn, είναι  p 

> a=.05, επομένως, η αρχική μας υπόθεση δεν απορρίπτεται. Άρα, δεν υπάρχουν 

Πίνακας 22. Έλεγχος μέσων τιμών για τις δύο ομάδες στις μεταβλητές στάσεων 

(Mann-Whitney test). 

Πίνακας 21.  Δείκτης Cro bach’s alpha για τις μεταβλητές του 

ερωτηματολογίου στάσεων. 
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στατιστικά σημαντικές διαφορές μεταξύ των δύο ομάδων στις απαντήσεις τους στο 

ερωτηματολόγιο στάσεων εκτός από τη μεταβλητή Nice to learn. Σε ό, τι αφορά τη 

μεταβλητή Nice to learn, είναι Ζ=-3.779, p=.000 < a=.05, επομένως η αρχική μας 

υπόθεση απορρίπτεται και συμπεραίνουμε ότι υπάρχουν στατιστικά σημαντικές 

διαφορές μεταξύ των δύο ομάδων. Συγκεκριμένα, τα αποτελέσματα είναι πιο θετικά 

για την πειραματική ομάδα (Μ=4.8889, SD= .26743), συγκριτικά με την ομάδα 

ελέγχου (Μ=4.4444, SD= .60225).    

5.3.  Ανάλυση των τελικών συνεντεύξεων  

Καταγράφοντας και μελετώντας τις απαντήσεις των συμμετεχόντων από τις τελικές 

συνεντεύξεις, προκύπτει ότι και για τις δύο συνθήκες, τόσο για την πειραματική, με 

το περιβάλλον μεικτής πραγματικότητας και τη χρήση του προβολικού, όσο και για 

την ελέγχου, με το περιβάλλον συμβατικής πραγματικότητας και τη χρήση της απτής 

αριθμογραμμής από λάστιχο, οι εντυπώσεις ήταν πολύ θετικές. Πιο συγκεκριμένα, 

τους φάνηκε πολύ δημιουργικό, με φαντασία, διασκεδαστικό, ευχάριστο, καινοτόμο, 

τους βοήθησε να κατανοήσουν περισσότερο τα κλάσματα και να αναπτύξουν 

διαφορετικό τρόπο σκέψης. Λαμβάνοντας υπόψη τις απαντήσεις των συμμετεχόντων 

στις συνεντεύξεις αυτές, προκύπτουν ορισμένες κοινές κατηγορίες και για τις δύο 

συνθήκες. Παρακάτω αναφέρονται οι κοινές κατηγορίες, καθώς και απαντήσεις των 

συμμετεχόντων από κάθε συνθήκη.   

1. Γενική εντύπωση από τη συμμετοχή στο παιχνίδι 

Στην κατηγορία αυτή, οι απαντήσεις της πειραματικής ομάδας επικεντρώνονται 

κυρίως στο παιχνίδι, στη χρήση της τεχνολογίας, στην σωματική επαφή, στο 

οπτικοακουστικό υλικό, ενώ στην ομάδα ελέγχου, επικεντρώνονται κυρίως στα 

κλάσματα και στον διαφορετικό τρόπο σκέψης που απέκτησαν σχετικά με αυτά.   

 Πειραματική συνθήκη 

Π1: «Μάθαμε τα κλάσματα μέσα από ένα παιχνίδι. Ψάξαμε, συνεργαστήκαμε και 

ανταλλάξαμε απόψεις επάνω σε αυτόν τον χώρο. Είδαμε μπροστά μας αυτό που γίνεται, 

είδαμε τις αποστάσεις. Έτσι το αποτυπώνεις και το κρατάς καλύτερα στο μυαλό σου.»  
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Π3: «Μου έκανε εντύπωση η σωματική επαφή που χρειάζεται για να κλείσει το 

κύκλωμα και το ότι έπρεπε να ακούω και να βλέπω επάνω στην κατασκευή τις οδηγίες 

που έδινε το πρόγραμμα.»  

Π11: «Δεν περίμενα ότι θα μπορώ να μετακινήσω την αριθμογραμμή εκεί πάνω, ούτε 

ότι θα υπάρχουν οι ενδείξεις, τα βέλη και οι καρτέλες που μας έδιναν πληροφορίες.» 

 Συνθήκη ελέγχου 

Ε9: «Με βοήθησε να ξεμπλοκάρω από τις πράξεις γιατί τα κλάσματα τα σκέφτομαι 

πάντα ως διαιρέσεις ή τα έκανα ομώνυμα. Ήταν ενδιαφέρον το να βλέπεις τα 

μαθηματικά με έναν διαφορετικό και εναλλακτικό τρόπο για να μάθεις κάποια 

πράγματα και θα μένει πιο πολύ εγκεφαλικά.» 

Ε10: «Μου έκανε εντύπωση ο τρόπος με τον οποίο μπορείς να υπολογίσεις τα 

κλάσματα και είναι κάτι διαφορετικό από αυτόν που έχω μάθει. Έχω μάθει να κάνω τη 

διαίρεση ενώ τώρα έμαθα να το κάνω πιο πολύ με το μάτι και να το υπολογίζω με έναν 

διαφορετικό, εύκολο τρόπο.» 

Ε15: «Μου έκανε εντύπωση η εφευρετικότητα να γίνει όλη αυτή η κατασκευή, η οποία 

είναι πολύ εντυπωσιακή σε συνδυασμό με όλον αυτό τον εξοπλισμό και είδα ότι μπορεί 

να βοηθήσει στην πράξη. Ξεκίνησα το παιχνίδι έχοντας στο μυαλό έναν κανόνα, τον 

οποίο τελικά δε χρησιμοποίησα στο παιχνίδι, τον ξέχασα, τον ανακάλεσα, δεν τον 

χρειάστηκα.» 

2. Γνωστικά οφέλη από τη συγκεκριμένη μαθησιακή εμπειρία  

Οι απαντήσεις είναι παρόμοιες και για τις δύο ομάδες και πιο συγκεκριμένα, θεωρούν 

ότι απέκτησαν νέες γνώσεις, ανέπτυξαν έναν διαφορετικό, πιο απλοϊκό τρόπο σκέψης 

σχετικά με τα κλάσματα, που τους επιτρέπει να τα συγκρίνουν πιο εύκολα, πιο 

γρήγορα και πιο σωστά.  

 Πειραματική συνθήκη 

Π6: «Έμαθα να σκέφτομαι πιο σωστά σχετικά με τα κλάσματα, δηλαδή πιο μεθοδικά 

και να χρησιμοποιώ στρατηγικές όπως τη σκέψη του υπολοίπου.» 

Π7: «Κατάλαβα καλύτερα τα κλάσματα και έμαθα να σκέφτονται πιο γρήγορα, να τα 

συγκρίνω πιο γρήγορα, πιο εύκολα, πιο σωστά και πιο έξυπνα.» 

Π13: «Είχα πάντα στο μυαλό μου ότι πρέπει να τα κάνω ομώνυμα και τώρα έμαθα να 

σκέφτομαι με νέους τρόπους για να τα συγκρίνω.» 
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 Συνθήκη ελέγχου 

Ε3: «Το παιχνίδι με βοήθησε να καταλάβω τον τρόπο σκέψης μου, δηλαδή το πώς 

σκέφτομαι εγώ η ίδια για τα κλάσματα.» 

Ε6: «Πιστεύω ότι έμαθα πράγματα για τα κλάσματα, κατάλαβα καλύτερα τα 

καταχρηστικά κλάσματα και ότι ξεπερνούν τη μονάδα και άλλαξε τελείως ο τρόπος 

σκέψης μου, κατάφερα να τον απλουστεύσω και να σκέφτομαι πιο γρήγορα.» 

Ε14: «Διορθώθηκα και κατάλαβα καλύτερα πώς να σκέφτομαι και να συγκρίνω τα 

κλάσματα με βάση το μισό και το ένα.» 

3. Χρήση της αριθμογραμμής στη διδασκαλία των κλασμάτων 

Και σε αυτή την κατηγορία οι απαντήσεις των δύο ομάδων κινούνται γύρω από τα 

ίδια σημεία. Θεωρούν ότι η αριθμογραμμή είναι ένα αποτελεσματικό εργαλείο, που 

τους βοήθησε να οπτικοποιήσουν τα κλάσματα και να σκεφτούν με νέους, πιο απλούς 

τρόπους, χωρίς να χρησιμοποιούν τις στρατηγικές που χρησιμοποιούσαν ως τώρα, 

όπως η μετατροπή σε κοινούς παρονομαστές.   

 Πειραματική συνθήκη 

Π1: «Με βοήθησε η οπτικοποίηση και το ότι μπορώ να δω το κλάσμα επάνω στην 

αριθμογραμμή γιατί μέχρι τώρα προσπαθούσα να κάνω διαίρεση και όχι να 

χρησιμοποιήσω την αριθμογραμμή.»  

Π9: «Αποτυπώνεται στο μυαλό, καταλαβαίνεις τις διαφορές και μαθαίνεις επειδή το 

βλέπεις.» 

Π14: «Η αριθμογραμμή με βοήθησε να σκέφτομαι πιο γρήγορα και πιο έξυπνα. Είναι 

κάτι που βλέπεις κιόλας, είναι πιο σχηματικό και τα πιο σχηματικά πράγματα μένουν 

πιο εύκολα στο μυαλό. Μάθαμε με εικόνες.» 

 Συνθήκη ελέγχου 

Ε1: «Πάνω στην αριθμογραμμή έχεις την εικόνα, βλέπεις τις αποστάσεις και μπορείς 

να το κατανοήσεις καλύτερα.»   

Ε6: «Κατάλαβα ότι υπάρχει κι άλλος τρόπος σκέψης εκτός από τα ομώνυμα γιατί έχω 

συνηθίσει και έχω μάθει να τα κάνω έτσι και δε σκεφτόμουν καθόλου την 

αριθμογραμμή. Είναι πιο χρήσιμο να χρησιμοποιείς την αριθμογραμμή γιατί είναι πολύ 

πιο απλή από τα ομώνυμα και είναι σαν ένα παιχνίδι.» 
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Ε8: «Χρειάζεται γιατί απλοποιεί τον τρόπο σκέψης μου, είναι πιο πρακτικό και βγαίνει 

πιο γρήγορα η λύση.» 

4. Αντιληπτή βελτίωση από το pre test στο post test  

Και οι δύο ομάδες θεωρούν ότι απάντησαν πιο γρήγορα, πιο σωστά και πιο εύκολα 

στο post test, για τον λόγο ότι απέκτησαν έναν νέο, πιο ευέλικτο τρόπο σκέψης 

σχετικά με τα κλάσματα και χρησιμοποίησαν τις νέες στρατηγικές που έμαθαν στο 

παιχνίδι.  

 Πειραματική συνθήκη 

Π3: «Πιστεύω ότι απάντησα καλύτερα γιατί με βοήθησε να σκεφτώ πιο γρήγορα, πιο 

σίγουρα και πολύ διαφορετικά για να συγκρίνω κάποια κλάσματα.» 

Π4: «Είμαι σίγουρη ότι απάντησα καλύτερα από την προηγούμενη φορά, έχω πλέον πιο 

ξεκάθαρη εικόνα για τα κλάσματα.» 

Π11: «Απάντησα καλύτερα στο δεύτερο τεστ και έχω καλύτερο τρόπο σκέψης. Το κάνω 

πιο απλά και δεν μπερδεύομαι τόσο. Απέκτησα νέο τρόπο σκέψης.»  

 Συνθήκη ελέγχου 

Ε9: «Απάντησα πιο γρήγορα, πιο εύκολα, με πιο απλοϊκό και διαφορετικό τρόπο 

σκέψης από την πρώτη φορά. Ο τρόπος αυτός με διευκολύνει περισσότερο από το να 

κάνω ομώνυμα ή διαίρεση.» 

Ε12: «Θεωρώ ότι απάντησα καλύτερα τη δεύτερη φορά επειδή κατανόησα καλύτερα τα 

κλάσματα και το παιχνίδι με βοήθησε να τα συγκρίνω καλύτερα, πιο γρήγορα, πιο 

σωστά και πιο εύκολα.» 

Ε15: «Δεν έκανα χρήση των κανόνων όπως έκανα στο πρώτο τεστ και προσπάθησα να 

χρησιμοποιήσω αυτά που έμαθα. Μου φάνηκε πολύ πιο εύκολο και πιο γρήγορο.» 

5. Διαφορά με τον παραδοσιακό τρόπο διδασκαλίας  

Και σε αυτή την κατηγορία οι απαντήσεις των δύο ομάδων κινούνται γύρω από τα 

ίδια σημεία, τα οποία είναι η ενεργός συμμετοχή, η βιωματικότητα και τα ισχυρά 

κίνητρα που προκαλεί ένα τέτοιο περιβάλλον, σε αντίθεση με το παραδοσιακό, όπου 

απλά ακούς και γράφεις.    

 Πειραματική συνθήκη 
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Π1: «Όλα είναι διαφορετικά συγκριτικά με την παραδοσιακή διδασκαλία για το γεγονός 

ότι τα βλέπεις όλα μπροστά σου, κινείσαι  μέσα στον χώρο, δεν το βλέπεις στον πίνακα, 

σου δίνεται ένα πρόβλημα να λύσεις, οπότε έχεις έναν σκοπό και είναι καλύτερο.» 

Π11: «Μέχρι τώρα είχα μάθει να κάνω απλά πράξεις, μόνο με ασκήσεις που ήταν 

γραμμένες σε χαρτί και τις ζητούσε ο δάσκαλος. Σε αυτό το πλαίσιο, βρήκα ένα σκυλί 

μέσα από κλάσματα, δηλαδή τα κλάσματα μπορείς να τα λύσεις χωρίς χαρτί και στυλό.» 

Π14: «Είναι ένα παιχνίδι, στο οποίο λαμβάνεις μέρος και δεν κάθεσαι απλά με ένα 

χαρτί για να γράφεις.» 

 Συνθήκη ελέγχου 

Ε1: «Σε αυτό το παιχνίδι είσαι ενεργό μέλος και μαθαίνεις καλύτερα γιατί τα 

εφαρμόζεις στην πράξη. Τα άλλα είναι μόνο θεωρίες, πράξεις και γίνονται μηχανιστικά. 

Εδώ συμμετέχεις και προσπαθείς να σκεφτείς για να λύσεις ένα πρόβλημα, για να βρεις 

το σκυλάκι. Μπαίνεις σε ένα σενάριο και είναι πιο πρακτικό.»  

Ε4: «Το ζεις στην ουσία, είναι πιο διασκεδαστικό. Εσύ η ίδια πας εκεί, σκέφτεσαι πού 

και πώς να το πας, πού και πώς να το βάλεις, όχι απλά να τα γράφεις, αλλά να το 

κάνεις στην πράξη, το κάναμε εμπειρία όλο αυτό.» 

Ε11: «Είναι σημαντικό το ότι έχεις απτή την αριθμογραμμή, την τεντώνεις, τη 

μικραίνεις. Αυτό είναι πολύ πιο ενδιαφέρον από την παραδοσιακή διδασκαλία στην 

οποία απλά ακούς τον δάσκαλο. Είναι όλα πρακτικά, βιωματικά και διαφέρουν πολύ 

από αυτό που έχουμε συνηθίσει.» 

6. Συμβολή του σώματος στη μάθηση 

Στην κατηγορία αυτή και οι δύο ομάδες απαντούν ότι η χρήση του σώματος βοήθησε 

στη συγκέντρωση και στην εστίαση προσοχής κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού, 

καθώς και στο γεγονός ότι περπατώντας πάνω στην αριθμογραμμή, βίωναν τις 

αποστάσεις. Ωστόσο, στην πειραματική ομάδα ήταν πιο έντονη η σύνδεση των 

κινήσεων του σώματος και του χώρου με τα κλάσματα.  

 Πειραματική συνθήκη 

Π2: «Το σώμα μας, μας βοήθησε στο ότι αντιλαμβανόμαστε τον χώρο και τις 

αποστάσεις στα κλάσματα όταν κινούμαστε πάνω και έτσι μπορούμε να το 

αντιληφθούμε καλύτερα. Όταν πηγαίναμε αριστερά ήταν μικρότερα τα κλάσματα, ενώ 

όταν πηγαίναμε δεξιά ήταν μεγαλύτερα.» 



154 
 

Π6: «Μπορούσα να βιώσω τις αποστάσεις και είναι όλες οι αισθήσεις, η όραση, η αφή, 

όλο το σώμα σε ενέργεια και αυτό με κινητοποιεί περισσότερο. Αυτό σημαίνει ότι 

αντιλαμβάνομαι τον χώρο αλλιώς και κατά συνέπεια και τα νούμερα. Αποκτάς 

αντίληψη του χώρου και αντιλαμβάνεσαι πού πατάει και πού βρίσκεται το κλάσμα στον 

χώρο.» 

Π8: «Είναι αλλιώς να το σκεφτείς με το μυαλό σου και αλλιώς να το κάνεις με τα 

βήματά σου ή με το χέρι σου. Στην ουσία γινόμασταν εμείς το κλάσμα και 

περπατούσαμε περισσότερο ή λιγότερο ανάλογα με το πόσο μεγάλο ήταν.» 

 Συνθήκη ελέγχου 

Ε6: «Ήταν σαν να μπαίνουμε και εμείς μέσα και να είμαστε μέσα στην αριθμογραμμή. 

Περπατώντας καταλάβαμε τις αποστάσεις, τα κλάσματα και μπήκαμε μέσα στην ίδια 

την αριθμογραμμή.»   

Ε9: «Ήμασταν οι ίδιες μέσα, εμείς τα φτιάξαμε, εμείς τα συγκρίναμε. Ήταν κάτι πιο 

παραστατικό που μας τράβηξε, μας κίνησε το ενδιαφέρον και χρησιμοποιώντας το 

σώμα μας μείναμε πιο συγκεντρωμένες.» 

Ε15: «Το να κινούμαστε βοηθάει να σκεφτόμαστε πιο πολύ, βρισκόμαστε σε εγρήγορση 

και συνεχή κίνηση, χρησιμοποιούμε περισσότερα μέλη του σώματός μας και έτσι είσαι 

πιο συγκεντρωμένος, χρησιμοποιείς όχι μόνο το μυαλό, αλλά και το σώμα.» 

Συμπερασματικά, θα λέγαμε ότι οι απαντήσεις των συμμετεχόντων, τόσο στην 

πειραματική συνθήκη, όσο και στη συνθήκη ελέγχου, είναι παρόμοιες σε ό, τι αφορά 

τις 6 κοινές κατηγορίες. Η μαθησιακή εμπειρία ήταν εξίσου ευχάριστη, 

διασκεδαστική και πρωτότυπη και για τις δύο ομάδες, θεωρούν ότι έμαθαν αρκετά 

πράγματα σχετικά με τα κλάσματα, αποκτώντας μια πιο ξεκάθαρη εικόνα για αυτά, 

έμαθαν και εφάρμοσαν νέες στρατηγικές, οι οποίες τους φάνηκαν ευκολότερες και 

πιο γρήγορες συγκριτικά με αυτές που χρησιμοποιούσαν ως τώρα, πιστεύουν ότι 

άλλαξαν τρόπο σκέψης και πλέον σκέφτονται πιο απλοϊκά, μεθοδικά και σωστά. Το 

παιχνίδι στο οποίο συμμετείχαν διαφέρει πολύ με την παραδοσιακή διδασκαλία και 

αυτό που έχουν συνηθίσει και η χρήση του σώματός του σε συνδυασμό με την 

αξιοποίηση της αριθμογραμμής, τους βοήθησε να χρησιμοποιήσουν ταυτόχρονα το 

μυαλό και το σώμα τους, να βιώσουν τις αποστάσεις κινούμενοι πάνω στην 

αριθμογραμμή, να μείνουν πιο συγκεντρωμένοι και να συνδέσουν τους αριθμούς με 

τον χώρο. Διαφορές μεταξύ των δύο ομάδων παρατηρούνται στην πρώτη κατηγορία, 
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όπου η πειραματική ομάδα αναφέρεται στη χρήση της τεχνολογίας και στην έκτη 

κατηγορία, όπου για την πειραματική ομάδα είναι εντονότερη η σύνδεση των 

κινήσεων του σώματος και του χώρου με τους αριθμούς.  
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6.  Συζήτηση 

 

Στην παρούσα έρευνα επιχειρήσαμε να βελτιώσουμε την αναπαράσταση της νοερής 

αριθμογραμμής, η οποία οδηγεί στην ανάπτυξη γενικότερων μαθηματικών 

ικανοτήτων, όπως η σύγκριση των κλασματικών μεγεθών. Μέσω της παρέμβασης 

που σχεδιάσαμε και εφαρμόσαμε, επιδιώξαμε τη βελτίωση της αναπαράστασης αυτής 

και στις δύο ομάδες, την πειραματική και την ελέγχου, αξιοποιώντας και 

συγκρίνοντας την προσέγγιση της ενσώματης μάθησης σε δύο διαφορετικά 

περιβάλλοντα.    

 Τα αποτελέσματα ήταν ιδιαίτερα ικανοποιητικά και για τις δύο συνθήκες, τόσο 

για τον γνωστικό, όσο και για τον συναισθηματικό αλλά και τον ψυχοκινητικό τομέα. 

Πιο συγκεκριμένα, σε ό, τι αφορά τον γνωστικό τομέα, οι συμμετέχοντες βελτίωσαν 

τις επιδόσεις τους στην εκτίμηση θέσης κλασμάτων επάνω στην αριθμογραμμή, στις 

συγκρίσεις κλασμάτων, στην τοποθέτηση των αριθμών 1 και 2 επάνω στην 

αριθμογραμμή όταν ορίζεται μια συγκεκριμένη απόσταση, δηλαδή το μοναδιαίο 

διάστημα και ανέπτυξαν στρατηγικές που βασίζονται στην αίσθηση του αριθμού. Σε 

ό, τι αφορά τον συναισθηματικό τομέα, αναπτύχθηκαν θετικές στάσεις και 

συναισθήματα ικανοποίησης, απόλαυσης και έντονου ενδιαφέροντος προς τη 

μαθησιακή αυτή εμπειρία, αναγνωρίζοντας τη χρησιμότητα ενός τέτοιο 

εκπαιδευτικού περιβάλλοντος. Σε ό, τι αφορά τον ψυχοκινητικό τομέα, οι 

συμμετέχοντες ανέπτυξαν κινητικές δεξιότητες χρησιμοποιώντας ολόκληρο το σώμα 

τους, με αποτέλεσμα να συνδέσουν τις κινήσεις του σώματος και τον χώρο με τους 

αριθμούς, ενώ παράλληλα καλλιεργήθηκε πνεύμα συνεργασίας, ομαδικότητας και 

αλληλοϋποστήριξης.  

 Εμβαθύνοντας περισσότερο, ας μελετήσουμε ένα προς ένα τα ερωτήματα και 

τις υποθέσεις της έρευνας. Ως προς το πρώτο ερευνητικό ερώτημα, οι υποψήφιοι 

εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης που συμμετείχαν στην έρευνα, 

χρησιμοποίησαν, πριν από την εφαρμογή της παρέμβασης, συχνότερα στρατηγικές 

που βασίζονται στους κανόνες παρά στην αίσθηση του αριθμού, όταν κλήθηκαν να 

συγκρίνουν κλάσματα, κάτι το οποίο δηλώνει έλλειψη εννοιολογικής κατανόησης 

των κλασματικών μεγεθών. Το αποτέλεσμα είναι αυτό που αναμέναμε και συμφωνεί 

με προηγούμενες έρευνες (Fazio, DeWolf & Siegler, 2016 ·Whitacre & Nickerson , 
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2016 ·Yang, 2007 ·Yang et al., 2009). Ως προς το δεύτερο ερευνητικό ερώτημα, που 

αφορά τη διάγνωση της κατάστασης της νοερής αριθμογραμμής, οι επιδόσεις των 

συμμετεχόντων στην εκτίμηση θέσης κλασμάτων στην αριθμογραμμή πριν από την 

εφαρμογή της παρέμβασης δεν ήταν αρκετά ακριβείς και υπήρχαν περιθώρια 

βελτίωσης, κάτι το οποίο επίσης αναμέναμε, καθώς και σε προηγούμενες έρευνες έχει 

παρατηρηθεί ότι τόσο οι μαθητές όσο και οι ενήλικες αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην 

εκτίμηση θέσης κλασμάτων στην αριθμογραμμή και η ακρίβεια εκτίμησης 

βελτιώνεται με την αύξηση της ηλικίας (Fazio, DeWolf & Siegler, 2016 · Siegler & 

Opfer, 2003).  

 Ωστόσο, τα παραπάνω μπορούν να βελτιωθούν μέσω της σχεδίασης και 

εφαρμογής μιας παρέμβασης, τόσο σε επίπεδο ανάπτυξης στρατηγικών (Lemonidis, 

Kermeli & Palaigeorgiou, 2014 · Nickerson & Whitacre, 2010 · Whitacre & 

Nickerson, 2016), όσο και σε επίπεδο βελτίωσης της αναπαράστασης της νοερής 

αριθμογραμμής (Fazio, Kennedy, & Siegler, 2016 · Kucian et al., 2011 · Ramani, 

Siegler, & Hitti, 2012 · Riconscente, 2013) και το ίδιο συνέβη και στην παρούσα 

έρευνα. Πιο συγκεκριμένα, ως προς το τρίτο ερευνητικό, η εφαρμογή της 

παρέμβασης οδήγησε στη βελτίωση της αναπαράστασης της νοερής αριθμογραμμής 

για τα κλάσματα, καθώς το ποσοστό σφάλματος των εκτιμήσεων των συμμετεχόντων 

μειώθηκε και οι εκτιμήσεις τους έγιναν πιο ακριβείς. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα την 

ανάπτυξη μαθηματικών ικανοτήτων, όπως τη σύγκριση των κλασματικών μεγεθών, 

καθώς και εννοιολογικών στρατηγικών για τη σύγκρισή τους και από τις αναλύσεις 

φάνηκε ότι υπήρχε συσχέτιση της εκτίμησης στην αριθμογραμμή με τις μαθηματικές 

επιδόσεις  και την ανάπτυξη στρατηγικών που βασίζονται στην αίσθηση του αριθμού, 

κάτι το οποίο έρχεται σε συμφωνία με τους Booth & Siegler (2006). Επομένως, 

εφόσον η νοερή αριθμογραμμή αποτελεί τη βάση για την ανάπτυξη της αίσθησης του 

αριθμού, η βελτίωσή της οδηγεί στην απόκτηση γενικότερων μαθηματικών 

ικανοτήτων, όπως αναμέναμε να συμβεί και στη δική μας έρευνα.  

 Ως προς το τέταρτο ερευνητικό ερώτημα, υποθέσαμε ότι θα υπάρχει βελτίωση 

σε όλα τα επίπεδα και στις δύο συνθήκες και τα αποτελέσματα έρχονται σε συμφωνία 

με τις υποθέσεις μας. Προηγούμενες έρευνες που στοχεύουν στη βελτίωση της 

αναπαράστασης της νοερής αριθμογραμμής, συγκρίνουν την ενσώματη μάθηση με τη 

χρήση tablet και καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι η αξιοποίηση της προσέγγισης της 

ενσώματης μάθησης με τη χρήση και την κίνηση ολόκληρου του σώματος, οδηγεί σε 
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ισχυρότερη βελτίωση της αναπαράστασης αυτής. Στην παρούσα έρευνα συγκρίναμε 

την ενσώματη μάθηση σε δύο διαφορετικά περιβάλλοντα, ένα μεικτής κι ένα 

συμβατικής πραγματικότητας. Εφόσον και στις δύο συνθήκες ακολουθείται η 

προσέγγιση της ενσώματης μάθησης, αναμέναμε να υπάρχει βελτίωση και στις δύο, 

κάτι το οποίο επιβεβαιώνουν τα αποτελέσματά μας και συμφωνούν με τα 

αποτελέσματα προηγούμενων ερευνών (Anelli, Lugli, Baroni, Borghi, & Nicoletti, 

2014 · Dackermann, Fischer, Huber, Nuerk, & Moeller, 2016 · Fischer, Moeller, 

Bientzle, Cress, & Nuerk, 2011 · Fischer, Moeller, Huber, Cress, & Nuerk, 2015 · 

Link, Moeller, Huber, Fischer, & Nuerk, 2013 · Mavilidi, Okely, Chandler, Domazet, 

& Paas, 2018 · Shaki & Fischer, 2014). Ωστόσο, η αρχική μας υπόθεση ήταν ότι στην 

πειραματική συνθήκη θα υπάρχει ισχυρότερη βελτίωση που θα οφείλεται στον 

συναισθηματικό και στον ψυχοκινητικό τομέα, για τον λόγο ότι οι συμμετέχοντες της 

πειραματικής ομάδας εμπλέκονται σε ένα περιβάλλον μεικτής πραγματικότητας που 

αξιοποιεί την τεχνολογία, με αποτέλεσμα να προκαλούνται πιο ισχυρά κίνητρα και 

πιο έντονα συναισθήματα ευχαρίστησης, απόλαυσης και συγκέντρωσης που θα 

προκαλέσουν πιο θετικά γνωστικά αποτελέσματα. Σε ό, τι αφορά, λοιπόν, τον 

γνωστικό τομέα, υπήρξε βελτίωση και στις δύο συνθήκες και πιο συγκεκριμένα, από 

τη στατιστική ανάλυση προκύπτει οι διαφορές των δύο ομάδων στον γνωστικό τομέα 

δεν είναι στατιστικά σημαντικές και τα αποτελέσματα είναι ισοδύναμα για τις δύο 

συνθήκες. Σε ό, τι αφορά των τομέα των στάσεων, επίσης παρατηρείται ότι οι 

διαφορές των δύο ομάδων δεν είναι στατιστικά σημαντικές για όλα τις μεταβλητές 

εκτός από τη Nice tο lear . Από τη στατιστική ανάλυση προκύπτει ότι για τη 

μεταβλητή Nice tο lear  υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ των δύο 

συνθηκών, που σημαίνει ότι η επιθυμία των συμμετεχόντων της πειραματικής ομάδας 

να μαθαίνουν με τον συγκεκριμένο τρόπο, είναι εντονότερη συγκριτικά με την ομάδα 

ελέγχου. Αξίζει να σημειώσουμε ότι, μόλις οι συμμετέχοντες της ομάδας ελέγχου 

ολοκλήρωναν τη διαδικασία, τους παρουσιαζόταν σύντομα και η πειραματική 

συνθήκη και όταν ρωτήθηκαν σε ποια από τις δύο θα ήθελαν να συμμετέχουν, η 

πλειοψηφία αυτών απαντούσε ότι θα ήθελε να συμμετέχει στην πειραματική 

συνθήκη.  Σε ό, τι αφορά τον ψυχοκινητικό τομέα, από την ανάλυση των τελικών 

συνεντεύξεων προκύπτει ότι οι απαντήσεις των συμμετεχόντων κινούνται γύρω από 

τα ίδια σημεία, με την έννοια ότι για όλους ήταν μια πολύ ευχάριστη και πρωτότυπη 

μαθησιακή εμπειρία που συνέβαλε στη βελτίωση των επιδόσεών τους και την 

ανάπτυξη ενός πιο ευέλικτου τρόπου σκέψης σχετικά με τα κλάσματα, που τους 
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βοήθησε να τα απομυθοποιήσουν, αποκτώντας, έτσι, περισσότερη αυτοπεποίθηση. 

Ωστόσο, από τις απαντήσεις των συμμετεχόντων, διαπιστώσαμε ότι για την 

πειραματική ομάδα, υπάρχει ισχυρότερη σύνδεση των κινήσεων του σώματος και του 

χώρου με τους αριθμούς, το οποίο σχετίζεται με τη νοερή αριθμογραμμή.  

 Συνοψίζοντας, καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι δεν υπάρχουν σημαντικές 

διαφορές μεταξύ των δύο συνθηκών. Και για τις δύο συνθήκες τα αποτελέσματα ήταν 

ιδιαίτερα ικανοποιητικά, καθώς υπήρξε βελτίωση σε όλους τους τομείς και τα σχόλια 

των συμμετεχόντων ήταν πολύ θετικά. Επομένως, διαπιστώνουμε ότι η χρήση της 

τεχνολογίας και η δημιουργία ενός πολύ ελκυστικού περιβάλλοντος, όπως αυτό της 

μεικτής πραγματικότητας, δεν αποτελεί πανάκεια για τη διδασκαλία, αλλά υπάρχουν 

εξίσου αποτελεσματικοί τρόποι, όπως αυτός του περιβάλλοντος συμβατικής 

πραγματικότητας, που μπορούν επίσης να οδηγήσουν σε σημαντικά αποτελέσματα 

και θα λέγαμε ότι είναι πιο εύκολα εφαρμόσιμοι. Αφενός μεν η συμμετοχή σε ένα 

παιχνίδι που βασίζεται στην τεχνολογία και παρέχει οδηγίες και πληροφορίες μέσω 

οπτικοακουστικού υλικού είναι ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα και ελκυστική, αφετέρου δε, 

ο ρόλος του δασκάλου αποδείχθηκε ουσιαστικής σημασίας.  

Η αξιοποίηση, λοιπόν, της προσέγγισης της ενσώματης μάθησης σε 

περιβάλλοντα που χρησιμοποιούν, είτε την τεχνολογία, στην περίπτωση της 

πειραματικής συνθήκης, είτε απτά υλικά, στην περίπτωση της συνθήκης ελέγχου, 

είναι ιδιαίτερα σημαντικά για τη μαθηματική εκπαίδευση και οδηγούν σε σημαντικά 

μαθησιακά αποτελέσματα. Μια τέτοια παρέμβαση, με τις δύο συνθήκες, θα μπορούσε 

να εφαρμοστεί και σε μεγαλύτερης ηλικίας μαθητές Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, για 

να διαπιστωθεί αν θα υπάρξουν εξίσου θετικά αποτελέσματα και στις δύο συνθήκες. 

Το ερώτημα παραμένει ανοιχτό προς διερεύνηση. Επίσης, ο εμπλουτισμός της 

παρέμβασης με περισσότερες και κλιμακούμενης δυσκολίας δραστηριότητες, που θα 

περιλαμβάνουν την εκτίμηση θέσης κλασμάτων μεγαλύτερων του 2, του 3, του 4 

κ.λπ., με την συμμετοχή της κάθε ομάδας σε περισσότερες από μια συνεδρίες, θα 

μπορούσε να οδηγήσει σε σημαντικά γνωστικά αποτελέσματα σχετικά με τα 

κλασματικά μεγέθη και μπορεί να ερευνηθεί μελλοντικά.   
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8. Παράρτημα 

 

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ (pre test) 

Διεύθυνση email:…………………………………………………………… 

 

 Προσωπικά στοιχεία 

Φύλο:      Άρρεν               Θήλυ   

Ηλικία: ……….. 

Έτος σπουδών: ……………..     Εξάμηνο σπουδών: …………….. 

Έχω παρακολουθήσει το μάθημα «Διδακτική των Μαθηματικών-Υ301»:  Ναι       Όχι  

 Ερωτήσεις  

 

1. Συγκρίνω τα παρακάτω κλάσματα χρησιμοποιώντας τα σύμβολα  >, <, = και 
περιγράφω κάθε φορά τον τρόπο σκέψης μου: 

 

                                
7

3
             

4

3
                    

Περιγράφω τον τρόπο σκέψης μου: 

…………………………………………………………………......................................

.......................................................................................................................................... 

                                
9

4
              

8

5
                   

Περιγράφω τον τρόπο σκέψης μου:                  

…………………………………………………………………......................................

.......................................................................................................................................... 

                                  
8

7
            

5

4
                  

Περιγράφω τον τρόπο σκέψης μου:                      

…………………………………………………………………......................................

.......................................................................................................................................... 

                                  
3

1
            

15

5
                  

Περιγράφω τον τρόπο σκέψης μου:                

…………………………………………………………………......................................

.......................................................................................................................................... 
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10

10
            

2

3
                  

Περιγράφω τον τρόπο σκέψης μου:         

…………………………………………………………………......................................

.......................................................................................................................................... 

     

                                  
2

1
            

15

7
          

Περιγράφω τον τρόπο σκέψης μου: 

…………………………………………………………………......................................

.......................................................................................................................................... 

 

      2.   Σε κάθε ένα από τα παρακάτω ζευγάρια κλασμάτων:  

 κυκλώνω κάθε φορά το κλάσμα που είναι πιο κοντά στο 
2

1
           

      α)         
8

3
      

8

6
                        β)    

5

5
      

9

7
                        γ)   

4

3
     

6

3
           

 

 

 κυκλώνω κάθε φορά το κλάσμα που είναι πιο κοντά στο 1     

      α)        
4

2
        

6

4
                       β)   

7

10
     

7

5
                        γ)   

6

5
      

4

3
 

        

3.  Τοποθετώ τα παρακάτω κλάσματα επάνω στις αριθμογραμμές: 

 

 
6

3
   

   

 
4

1
 

 

 

 
2

3
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3

6
 

 

 

 
5

7
 

 

 

 

 

4. Χαράζω μία ή δύο αριθμογραμμές για να τοποθετήσω και να συγκρίνω τα    
      παρακάτω ζευγάρια κλασμάτων: 

 

 
6

4
  και    

8

3
 

 

 

 

 

 
9

8
    και   

3
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5

4
   και    

7

6
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        5.  Σε κάθε μία από τις παρακάτω αριθμογραμμές, δίνονται δύο σημεία τα οποία 
ορίζουν             

               μια απόσταση.  

 Βρίσκω τα  
3

2
  της απόστασης από το πρώτο σημείο ως το δεύτερο.  

Σκέφτομαι πού θα τοποθετήσω το 1 και το 2.  

 

 

 

 

 Βρίσκω τα  
6

8
 της απόστασης από το πρώτο σημείο ως το δεύτερο.  

Σκέφτομαι πού θα τοποθετήσω το 1 και το 2.  
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ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ (post test) 

 
Διεύθυνση email:…………………………………………………………… 
 

 Προσωπικά στοιχεία 

Φύλο:      άρρεν              θήλυ   

Ηλικία: ……….. 

Έτος σπουδών: ……………..     Εξάμηνο σπουδών: …………….. 

Έχω παρακολουθήσει το μάθημα «Διδακτική των Μαθηματικών-Υ301»:  Ναι       Όχι 

 

 Ερωτήσεις  

 

1. Συγκρίνω τα παρακάτω κλάσματα χρησιμοποιώντας τα σύμβολα  >, <, = και 

περιγράφω κάθε φορά τον τρόπο σκέψης μου:  

 

                                   
8

5
          

12

5
            

Περιγράφω τον τρόπο σκέψης μου: 

…………………………………………………………………......................................

.......................................................................................................................................... 

                                  
7

3
            

6

4
                  

Περιγράφω τον τρόπο σκέψης μου: 

…………………………………………………………………......................................

.......................................................................................................................................... 

                                  
9

8
            

7

6
                  

Περιγράφω τον τρόπο σκέψης μου: 

…………………………………………………………………......................................

.......................................................................................................................................... 

                                  
4

1
            

16

4
                  

Περιγράφω τον τρόπο σκέψης μου: 

…………………………………………………………………......................................

.......................................................................................................................................... 
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13

13
            

6

7
                  

Περιγράφω τον τρόπο σκέψης μου: 

…………………………………………………………………......................................

.......................................................................................................................................... 

                                  
2

1
            

14

8
                  

Περιγράφω τον τρόπο σκέψης μου: 

…………………………………………………………………......................................

.......................................................................................................................................... 

 

     2.   Σε κάθε ένα από τα παρακάτω ζευγάρια κλασμάτων:  

 κυκλώνω κάθε φορά το κλάσμα που είναι πιο κοντά στο 
2

1
           

      α)      
6

2
      

6

5
                          β)    

4

4
      

7

6
                            γ)    

6

4
     

8

4
           

 

 

 κυκλώνω κάθε φορά το κλάσμα που είναι πιο κοντά στο 1     

       α)     
6

3
        

8

5
                         β)    

5

7
     

5

4
                           γ)    

8

7
      

6

5
 

 

             3.   Τοποθετώ τα παρακάτω κλάσματα επάνω στις αριθμογραμμές: 
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2
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4

8
 

 

 

 
7

9
 

 

 

 

 

 

             4.   Χαράζω μία ή δύο αριθμογραμμές για να τοποθετήσω και να συγκρίνω τα 
παρακάτω     

   ζευγάρια κλασμάτων: 

 

 
8

5
   και   

6

2
 

 

 

 

 

 

 
5

8
   και    

8

7
 

 

 

 

 

 
5

4
   και    

8

7
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        5.  Σε κάθε μία από τις παρακάτω αριθμογραμμές, δίνονται δύο σημεία τα οποία 
ορίζουν             

               μια απόσταση.  

 Βρίσκω τα  
4

3
  της απόστασης από το πρώτο σημείο ως το δεύτερο.  

Σκέφτομαι πού θα τοποθετήσω το 1 και το 2.  

 

 

 

 Βρίσκω τα  
5

7
 της απόστασης από το πρώτο σημείο ως το δεύτερο.  

Σκέφτομαι πού θα τοποθετήσω το 1 και το 2.  
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ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ (post post test) 

Διεύθυνση email:…………………………………………………………… 

 Προσωπικά στοιχεία 

Φύλο:      Άρρεν               Θήλυ                        

Ηλικία: ……….. 

Έτος σπουδών: ……………..     Εξάμηνο σπουδών: …………….. 

Έχω παρακολουθήσει το μάθημα «Διδακτική των Μαθηματικών-Υ301»:  Ναι       Όχι  

 Ερωτήσεις  

 

1. Συγκρίνω τα παρακάτω κλάσματα χρησιμοποιώντας τα σύμβολα  >, <, = και 
περιγράφω κάθε φορά τον τρόπο σκέψης μου: 

 

                                
9

4
             

6

4
                    

Περιγράφω τον τρόπο σκέψης μου: 

…………………………………………………………………......................................

.......................................................................................................................................... 

                                
8

3
              

7

4
                   

Περιγράφω τον τρόπο σκέψης μου:                  

…………………………………………………………………......................................

.......................................................................................................................................... 

                                
8

7
            

6

5
                  

Περιγράφω τον τρόπο σκέψης μου:                      

…………………………………………………………………......................................

.......................................................................................................................................... 

                                
5

1
            

25

5
                  

Περιγράφω τον τρόπο σκέψης μου:                

…………………………………………………………………......................................

.......................................................................................................................................... 
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12

12
            

5

6
                  

Περιγράφω τον τρόπο σκέψης μου:         

…………………………………………………………………......................................

.......................................................................................................................................... 

      

                                  
2

1
            

16

7
          

Περιγράφω τον τρόπο σκέψης μου: 

…………………………………………………………………......................................

.......................................................................................................................................... 

 

      2.   Σε κάθε ένα από τα παρακάτω ζευγάρια κλασμάτων:  

 κυκλώνω κάθε φορά το κλάσμα που είναι πιο κοντά στο 
2

1
           

      α)         
10

4
      

10

7
                        β)    

6

6
      

7

5
                        γ)   

5

2
     

4

2
           

 

 

 κυκλώνω κάθε φορά το κλάσμα που είναι πιο κοντά στο 1     

      α)        
8

4
        

4

3
                       β)   

6

9
     

6

4
                        γ)   

9

8
      

7

6
 

        

3.   Τοποθετώ τα παρακάτω κλάσματα επάνω στις αριθμογραμμές: 

 

 
8

4
   

   

 
5

1
 

 

 

 
2

3
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5

10
 

 

 

 
6

8
 

 

 

 

 

             4.   Χαράζω μία ή δύο αριθμογραμμές για να τοποθετήσω και να συγκρίνω τα 
παρακάτω     

   ζευγάρια κλασμάτων: 

 

 
6

2
  και    

10

6
 

 

 

 

 

 
5

7
    και   

6

5
 

 

 

 

 

 
5

4
   και    

9

8
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        5.  Σε κάθε μία από τις παρακάτω αριθμογραμμές, δίνονται δύο σημεία τα οποία 
ορίζουν             

               μια απόσταση.  

 Βρίσκω τα  
5

3
  της απόστασης από το πρώτο σημείο ως το δεύτερο.  

Σκέφτομαι πού θα τοποθετήσω το 1 και το 2.  

 

 

 

 Βρίσκω τα  
4

7
 της απόστασης από το πρώτο σημείο ως το δεύτερο.  

Σκέφτομαι πού θα τοποθετήσω το 1 και το 2.  
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ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΣΤΑΣΕΩΝ 
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