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Ευχαριστώ τον Καθηγητή του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών κ. 8. Βασδέκη για 
την πάντοτε πρόθυμη βοήθειά του σε κρίσιμα σημεία της στατιστικής ανάλυσης της 
διατριβής. 
Στη συνέχεια θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά, την κυρία Μαρία Κοντογιάννη, 
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ευχάριστα γεγονότα από την πειραματική διδασκαλία. . .  Τα παιδιά αυτά είναι κατ' 
αλφαβητική σειρά: 
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Αναστασόπουλος Νεκτάριος, Βαρδιάμπαση Εμμανουέλα, Βασιλάκης Γιώργος, 
Γιαννισάκη Άννα, Γκούτσε Αθανάσιος, Γουμενάκης Δευκαλίων, Δαμβακεράκη 
Ματούλα, Δουλγεράκη Πόπη, Δουρουντουδάκη Κατερίνα, Δραμιτινός Χαράλαμπος, 
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Μαστοράκη Αλίκη, Μιχελακάκη Ειρήνη, Μπατόγλου Θανάσης, Μπιρικάκης Μανόλης, 
Νικολακάκη Μαρία, Ξεξάκης Ευπρέπιος, Περάκη Αφροδίτη, Πετρακάκη Χαρίκλεια, 
Πετρογιάννης Κώστας, Σαριδάκη Αργυρώ , Τουτουτζιδάκη Αργυρώ, Τριπολιτάκη 
Μαρία. 
Επίσης ευχαριστώ τους γονείς των παιδιών αυτών διότι συνεργάστηκαν μαζί μου και 
βοήθησαν με κάθε τρόπο στην επιτυχία των πειραματικών διαδικασιών. Θερμά 
ευχαριστώ ακόμη, όλους τους συναδέλφους, καθηγητές του 4°υ Γυμνασίου Μυσιρίων 
και ιδιαίτερα τους μαθηματικούς κ.κ. Σταγάκη Γεώργιο, Μεντιδάκη Βάσω, Παφίτα 
Κατερίνα, Τζάβο Νίκο, Πελαντάκη Γιώργο, τον Διευθυντή κ. Σιγανό, τις φιλολόγους 
κ.κ. Περαντωνάκη και Δαφέρμου Σοφία, γιατί πέρα από την καλωσύνη που μου 
έδειξαν, διεπίστωσα έμπρακτα ότι αγαπάνε την επιστήμη και την έρευνα, κάτι 
ιδιαίτερα σημαντικό για το Πανεπιστήμιο και τον Τόπο. 
Ακόμη θέλω να ευχαριστήσω, τον Πρόεδρο του Τμήματος Φ. Κ. Σ του Παν. Κρήτης κ. 
Β. Κάλφα, γιατί με την έγκρισή του χρησιμοποιήθηκε το εργαστήριο των Η/Υ του 
Φ. Κ. Σ για την διεξαγωγή των πειραμάτων. 
Τέλος, θα ήθελα να ευχαριστήσω το καλό συνάδελφο κ. Περικλή Δράκο, από το 
Οικονομικό Τμήμα του Πανεπιστημίου Κρήτης, για την πάντα πρόθυμη τεχνική του 
βοήθεια. 
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Εισαγωγή 
Η μέθοδος διδασκαλίας των ρητών αριθμών, που προτείνεται στο πλαίσιο αυτής 

της εργασίας, δεν αποτελεί μια εναλλακτική μέθοδο- πρόταση που στοχεύει στην 
αναίρεση ή στην αντικατάσταση του παραδοσιακού πλαισίου διδασκαλίας των ρητών 
αριθμών από ένα αμιγές υπολογιστικό περιβάλλον. Ούτε επίσης αποτελεί μια μέθοδο 
που έρχεται να υποκαταστήσει μερικά η καθολικά το δάσκαλο, υποβαθμίζοντας τη 
σημασία της διδακτικής παρέμβασης στο επίπεδο του απλού συντονιστή του 
διδακτικού έργου. Τέλος, η νέα μέθοδος δεν προτίθεται να αναθέσει κυρίαρχο, 
πρωταρχικό ρόλο στο μαθητή, κατά το Πιαζετικό κονστρακτιβιστικό πρότυπο. 

Επομένως, η προτεινόμενη μέθοδος δεν έχει καμία σχέση με νοήμονα ή 
έμπειρα διδακτικά συστήματα από το χώρο της πληροφορικής ή με την 
αντίληψη που θέλει το μαθητή να οικοδομεί μόνος τη γνώση του, χωρίς καμία 
διδακτική παρέμβαση. 
Αντίθετα με τα παραπάνω η πρόταση αυτή, προτείνει ένα νέο τρόπο 
αντιμετώπισης των δυσκολιών που έχουν διαπιστωθεί στη διδασκαλία των 
ρητών με τη βοήθεια ενός ειδικά σχεδιασμένου υπολογιστικού περιβάλλοντος. 
Ακόμη αναθέτει ένα νέο, αναβαθμισμένο ρόλο στο δάσκαλο και καταργεί τον 
παθητικό ρόλο του μαθητή. Βασική ιδέα της μεθόδου είναι η οικοδόμηση της γνώσης 
από τους ίδιους τους μαθητές με κατάλληλη διδακτική παρέμβαση (όπου και όταν 
αυτή χρειάζεται) και επίσης απαιτεί προηγούμενο μαθηματικό σχεδιασμό των 
υπολογιστικών εργαλείων που προσφέρονται. 

Γενικά ο υπολογιστής είναι ένα μέσο που διαθέτει ισχυρή αναπαραστατική δύναμη. 
Αυτήν ακριβώς τη δυνατότητα από την πλευρά του υπολογιστή θα πρέπει να 
εκμεταλλευτούμε με όσο το δυνατόν καλύτερο και αποτελεσματικότερο τρόπο. 
Επειδή ακριβώς η κατανόηση μιας μαθηματικής έννοιας απαιτεί πολλαπλές 
αναπαραστάσεις. Η μετάβαση από μια μορφή αναπαράστασης σε μια άλλη, έχει 
σημαντική επίδραση στη σκέψη των παιδιών (Kaput, 1 992). Η ανάγκη για πολλαπλή 
αναπαράσταση μιάς μαθηματικής έννοιας καθίσταται ακόμη μεγαλύτερη στη δική 
μας περίπτωση, καθώς η έννοια που πραγματευόμαστε, του ρητού αριθμού, είναι 
ευρύτατα διαπιστωμένο ότι διαθέτει πολλές και σημανπκές εννοιολογικές μορφές, οι 
οποίες χρήζουν ιδιαίτερης ανάπτυξης και προβολής (Kieren, 1 976, Kieren, 1 980, 
Κieren, 1 988, Behr, et. al. , 1 983, Behr, et al., 1 993). 

Η νέα μέθοδος διδασκαλίας των ρητών που προτείνουμε, έχει ανάγκη, να 
υποστηριχθεί αποφασιστικά από ένα καλής ποιότητας λογισμικό, αφού αυτό αποτελεί 
βασικό της συστατικό. Τα τελευταία χρόνια παρατηρούμε μια μαζική παραγωγή 
λογισμικού που προορίζεται για εκπαιδευτική χρήση. Ενώ όμως η ποσότητα αυτών 
των προγραμμάτων είναι μεγάλη, η ποιότητά τους δεν είναι η ενδεδειγμένη, κυρίως 
από παιδαγωγική1 και από διδακτική άποψη. Το γεγονός αυτό έχει επισημανθεί από 
τον Οργανισμό Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης2 (OECD, 1 989), αλλά και 
από μεμονωμένους ερευνητές (Mendes & Mendes, 1 990, Van der Mast, 1 990, 
Moonen, 1 987, Mendes, Τ. et al. , 1 990, Schoenmaker et. al, 1 987). Οι ερευνητές 
αυτοί συζητούν γενικές αρχές και όρους για το χαρακτήρα του εκπαιδευτικού 
λογισμικού. Ο Μακράκης (2000), συνοψίζοντας τα πορίσματα αυτών των 

1 Κύριος λόγος, για τη χαμηλή ποιότητα του εκπαιδευτικού λογισμικού φαίνεται να είναι η έλλειψη 
αποτελεσματικού παιδαγωγικού σχεδιασμού, όπως υποστηρίζουν οι Leνin & Meister, (1985), και 
Makrakis, (1988). 
2 Υπάρχει ένα πλήθος παραγόντων, όπως αναφέρει η έκθεση του OECD (οπ. Παρ. σελ. 31), οι οποίοι 
εμπλέκονται στη διαδικασία ανάπτυξης του λογισμικού όπως: «το ειδικό αντικείμενο, το αναλυτικό 
πρόγραμμα, η διδασκαλία και ο εκπαιδευτικός, η μάθηση και ο μαθητής, η ίδια η τεχνολογία, το είδος 
του σχεδιασμού ανάπτυξης, καθώς και το είδος του λογισμικού που χρησιμοποιεί ταυ>. 
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προσεγγίσεων προχωρεί σε 5 σημαντικές διαπιστώσεις που αφορούν την ανάπτυξη 
του εκπαιδευτικού λογισμικού: 
• Η ανάπτυξη καλής ποιότητας εκπαιδευτικού λογισμικού είναι μια δουλειά 

δύσκολη, επίπονη και χρονοβόρα. 
• Η όλη διαδικασία απαιτεί τη συμβολή, συνεργασία και συνεννόηση ενός πλήθους 

ειδημόνων, που συμπεριλαμβάνει εκπαιδευτικούς ερευνητές σχεδιαστές 
αναλυτικών προγραμμάτων3, δασκάλους, επιστήμονες των υπολογιστών και 
ειδικούς στο αντικείμενο που πρόκειται να αναπτυχθεί το λογισμικό. 

• Η πορεία ανάπτυξης του εκπαιδευτικού λογισμικού, είναι μια οπωσδήποτε 
σύνθετη και επαναληπτική διαδικασία. 

• Υπάρχει ένα κρίσιμο σημείο στη διαδικασία ανάπτυξης του εκπαιδευτικού 
λογισμικού: Συχνά παρατηρείται έλλειψη επικοινωνίας ανάμεσα στους 
επιστήμονες της παιδαγωγικής και στους προγραμματιστές των ηλεκτρονικών 
υπολογιστών. 

• Όσο κι αν η σπουδαιότητα της παιδαγωγικής συνιστώσας διαλαλείται σ' όλους 
τους τόνους, αυτό που στην πραγματικότητα συμβαίνει, είναι ότι η τεχνική 
συνιστώσα της ανάπτυξης του εκπαιδευτικού λογισμικού, υπερισχ;ύει της 
παιδαγωγικής. 

Θα θέλαμε επίσης να επισημάνουμε, ότι η υπόθεση της συνεισφοράς των 
υπολογιστών στην μαθησιακή διαδικασία δεν έχει αρκετά διευκρινισθεί4• Δεν έχουμε 
έγκυρα ερευνητικά ευρήματα, τα οποία να τυγχάνουν ευρύτερης αποδοχής στα μέλη 
της επιστημονικής κοινότητας και να ξεκαθαρίζουν στο μέτρο του δυνατού, κάτω από 
ποιες συνθήκες θα ήταν δυνατόν να έχουμε εκπαιδευτικό λογισμικό, υψηλής 
επιδραστικής δύναμης και ποιότητας. Οι Μακράκης και Κοντογιαννοπούλου
Πολυδωρίδη (1995), σημειώνουν ότι ενώ παρατηρούμε μια σημαντική πρόοδο στην 
τεχνολογία των υπολογιστών, στον τομέα του εκπαιδευτικού λογισμικού δεν έχουμε 
αντίστοιχη πρόοδο, γιατί δεν έχει αναγνωριστεί όσο θα έπρεπε η σημασία των εξής, 
πολιτισμικών, κοινωνικών και εκπαιδευτικών παραγόντων: 
1. Η αλληλεπίδραση ανθρώπου -υπολογιστή. 
2.  Το είδος της παιδαγωγικής προσέγγισης στη χρήση από τον εκπαιδευτικό και το 

μαθητή. 
3. Το είδος του εκπαιδευτικού λογισμικού. 
4. Ο τρόπος ένταξης των υπολογιστών στο σχεδιασμό και την οργάνωση της 

διδασκαλίας και μάθησης. 
5. Το κοινωνικό και πολιτισμικό πλαίσιο της μάθησης (Makrakis & Papavassiliou, 

1993). 

Οι παραπάνω 5 παράγοντες, ενώ είναι ορθοί, είναι ιδιαίτερα δύσκολο να 
προσδιοριστούν σαν σύνολο από τους σχεδιαστές και τους ειδήμονες του 
εκπαιδευτικού λογισμικού, επειδή δεν πρόκειται για άσχετες μεταξύ των πρακτικές, 
αλλά για παράγοντες με προφανή υψηλή αλληλεπίδραση. Για παράδειγμα, τα 
ψυχολογικά, κοινωνικά, πολιτιστικά και τεχνικά στοιχεία που παρεμβάλλονται στην 

3 Ο Φλουρής (1989), καταγράφει ένα παράδοξο στην υπόθεση αυτή: υποστηρίζει πως ενώ υπάρχει 
μεγάλο ενδιαφέρον για τη μάθηση με τη βοήθεια των υπολογιστών, οι τεχνολόγοι ή τεχνοκράτες των 
ΗΝ θέτουν σε εφαρμογή τις εξειδικευμένες γνώσεις τους για το σχεδιασμό του εκπαιδευτικού 
λογισμικού, χωρίς να κατέχουν τις απαραίτητες παιδαγωγικές γνώσεις- πιο συγκεκριμένα, την 
«αρχιτεκτονική» της διδασκαλίας και χωρίς να είναι ενήμεροι στον τομέα της παιδαγωγικής 
rυχολογίας. 

Για μια εξαιρετική συζήτηση στο ζήτημα αυτό, καθώς και για το ρόλο των υπερμέσων στην 
εκπαίδευση βλ. Μακράκης (2000). 
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αλληλεπίδραση ανθρώπου- υπολογιστή είναι τόσο πεπλεγμένα ώστε μερικοί 
ερευνητές παραδέχονται ότι δεν μπορούν να ερμηνεύσουν σε ποιούς συγκεκριμένους 
παράγοντες, από το σύνολο των εμπλεκομένων, οφείλεται η οπωσδήποτε σημαντική 
γνωστική αλλαγή που παρατηρήθηκε (Harel, 199 1  ). Με άλλα λόγια, έχουμε 
σημαντική συνεισφορά από τη μεριά του υπολογιστή, αλλά δεν είμαστε σε θέση να 
αποφανθούμε ποια είναι ακριβώς η συνεισφορά ενός εκάστου των παραγόντων που 
εμπλέκονται στην αλληλεπίδραση ανθρώπου- μηχανής. 

Όπως είναι φανερό από τα παραπάνω, υπάρχει μεγάλο πλήθος παραγόντων οι 
οποίοι επηρεάζουν τη λειτουργία των υπολογιστικών περιβαλλόντων με ένα 
πολύπλοκο τρόπο. Στη δική μας προσέγγιση, αναζητήσαμε ένα τρόπο να συνθέσουμε 
αυτούς τους παράγοντες που οπωσδήποτε δεν μπορούν εύκολα να αναχθούν σε ένα 
απλό και λειτουργικό σχήμα το οποίο είναι δυνατόν να επηρεάσει σημαντικά τη 
μάθηση. Αυτό το σχήμα εστιάζει την προσοχή του στους πρωταγωνιστές της 
μαθησιακής διαδικασίας, στο μαθητή, στο δάσκαλο και στο αντικείμενο της 
μάθησης, χωρίς να καθόλου να απεμπολεί τα πολιτισμικά, κοινωνικά και ψυχολογικά 
στοιχεία που παρεμβαίνουν στη σχέση υπολογιστή και μαθητευόμενου ατόμου. Είναι 
ο μαθηματικός μικρόκοσμος του «Ευδόξου» ο οποίος αποτελεί μια ρεαλιστική, απλή 
και επεξεργασμένη στο θεωρητικό επίπεδο πρόταση, που αναφέρεται στη φιλοσοφία, 
στη δομή και στις ιδιαίτερες συνθήκες, οι οποίες απαιτούνται για να έχουμε 
αποτελεσματική μάθηση μέσα σε ένα υπολογιστικό περιβάλλον. Οι συνιστώσες του 
«Ευδόξου» είναι εύκολο να περιγραφούν, να αναλυθεί η σχέση τους, και να ελεγχθεί 
η λειτουργία τους. Ταυτόχρονα οι 4 συνιστώσες (τεχνική, παιδαγωγική, μαθητική και 
πλαισιακή) είναι επαρκείς, δεν χρειάζονται δηλ. πρόσθετα στοιχεία για να 
ερμηνεύσουμε τα φαινόμενα που λαμβάνουν χώρα στο μαθησιακό μικρόκοσμο. 

Κατά την άποψή μας, το πρωταρχικό στοιχείο που προσδιορίζει και τη 
φιλοσοφία της προσέγγισης για κάθε μικρόκοσμο είναι ο προσδιορισμός του ρόλου 
του δασκάλου. Για παράδειγμα, η πλήρης υποκατάσταση του δασκάλου από τη 
μηχανή, σημαίνει αυτόματα υιοθέτηση μιάς φιλοσοφίας, η οποία σχετίζεται με 
νοήμονα ή έμπειρα συστήματα μάθησης. Στην προσέγγισή μας, ξεκαθαρίζουμε 
επίσης, ποιο είδος κονστρακτιβισμού υιοθετούμε, καθώς είναι γνωστό πώς η 
εποικοδομιστική5 ή δομητιστική ή κατασκευαστική θεωρία, (όπως λέγεται), για τη 
μάθηση έχει ισχυρή επίδραση στην Εκπαίδευση, στις μέρες μας. Η προσέγγισή μας 
σαφώς κάνει λόγο για μια εκ νέου οργάνωση του παραδοσιακού πλαισίου 
διδασκαλίας, για σημαντικές αλλαγές στο ρόλο του εκπαιδευτή και του 
εκπαιδευόμενου, αλλά αυτά όλα δεν σημαίνουν άρνηση ή ανατροπή αυτού του 
πλαισίου. Οπωσδήποτε όμως σημαίνουν ριζική αλλαγή στη δομή και τη λειτουργία 
της παραδοσιακού τρόπου διδασκαλίας και μάθησης. 

Ένα άλλο ζήτημα που θα θέλαμε να θίξουμε στην εισαγωγή μας είναι η σχέση του 
αφηρημένου με το συγκεκριμένο. Η σχέση αυτή είναι κρίσιμης σημασίας για ένα 
γνωστικό αντικείμενο, όπως τα μαθηματικά. Οι Ράπτης και Ράπτη ( 1 999), 
καταγράφουν 4 επιστημολογικές αγκυλώσεις που επί χρόνια κατατρύχουν την 
σχολική μας παράδοση και αφορούν στη σχέση του αφηρημένου με το συγκεκριμένο: 

5 Ο όρος constructivism, αποδίδεται από ορισμένους Έλληνες συγγραφείς με την ελληνική λέξη 
εποικοδομισμός, ενώ από άλλους με τη λέξη δομητισμός. Όμως το σημαντικό ζήτημα δεν έγκειται 
στην απόδοση του δημοφιλούς αυτού όρου, σ)λά στον προσδιορισμό του περιεχομένου του, ο οποίος 
συχνά δεν είναι ακριβής στη βιβλιογραφία. Το σημαντικό στοιχείο το οποίο αποτελεί και την ειδοποιό 
διαφορά ανάμεσα στα διάφορα είδη του κονστρακτιβισμού, είναι το εάν και κατά πόσον υπάρχει 
παιδαγωγική βοήθεια στο μαθητευόμενο άτομο. Για τον Papert και τους συνεργάτες του, αυτή η 
βοήθεια είναι μειωμένη δραματικά, έως ανύπαρκτη. Η άποψη την οποία εμείς υιοθετούμε στην 
προσέγγισή μας, αποδίδει ιδιαίτερη σημασία στην παιδαγωγική παρέμβαση, η οποία γίνεται στον 
κατάλληλο χρόνο και δεν αποκλείει ταυτόχρονα το εξερευνητικό στυλ μάθησης, από τη μεριά του 
μαθητή. 
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1 .  Η αφηρημένη γνώση είναι ξεκομμένη από την εμπειρική και την συγκεκριμένη, 
σαν να ανήκε σε μια άλλη περιοχή, όπου μόνο τα χαρισματικά άτομα έχουν 
πρόσβαση. 

2. Υπάρχει ένα μόνο είδος αφηρημένης σκέψης. Εκείνο που φθάνει το άτομο, όταν 
το τελευταίο ευρίσκεται στο πιο προωθημένο στάδιο της γνωστικής του 
ανάπτυξης (όπως το ορίζει ο Piaget). 

3 .  Η αφηρημένη γνώση είναι ανεξάρτητη από το πλαίσιο αναφοράς του 
μαθητευόμενου, δηλ. τη γλώσσα με την οποία η γνώση αυτή αναπαρίσταται, 
κτίζεται ή αξιολογείται στο σχολείο, τα μέσα που χρησιμοποιούνται, οι εμπειρίες 
των μαθητών και τα βιώματά τους από τον άμεσο κοινωνικό τους περίγυρο. 

4. Επειδή η αφηρημένη γνώση είναι εξ ορισμού ανώτερη, ως πιό σύνθετη και σαφώς 
δυσκολότερη, θεωρείται υποβιβασμός στις τελευταίες τάξεις των διάφορων 
εκπαιδευτικών βαθμίδων να καταπιαστούμε με πρακτικές εφαρμογές, 
προβλήματα και αναπαραστάσεις που έχουν άμεσο νόημα για τους μαθητές. 

Πώς όμως θα μπορούσαμε να αντιπαρατεθούμε αποτελεσματικά στις παραπάνω 
ριζωμένες αντιλήψεις; Πώς θα διαλύσουμε τους μύθους που θέλουν μόνο τα παιδιά 
της πνευματικής ελίτ να προσπελαύνουν την αφηρημένη γνώση; Πιθανόν ένα 
παράθυρο στην ελπίδα, αλλά και στα μαθηματικά νοήματα να ανοίξουν οι 
υπολογιστές. Αφού έχουν τη δυνατότητα να πραγματοποιούν ποικίλες 
αναπαραστάσεις, να προσφέρουν κάθε λογής εμπειρίες, να διευκολύνουν τον 
επικοινωνιακό λόγο με αποφασιστικό τρόπο, το ερώτημα που τίθεται είναι γιατί να 
μην μπορούν να απευθυνθούν επίσης, σε ολόκληρο το σώμα των μαθητών και όχι 
μόνο στο ευνοημένο μορφωτικά ή κοινωνικά, τμήμα του; 

Υπάρχουν όμως και άλλες θεωρήσεις του ζητήματος της σχέσης αφηρημένου
συγκεκριμένου. Οι Noss and Hoyles (1 996), υποστηρίζουν ότι υπάρχουν σπειροειδείς 
διαβαθμίσεις στο αφηρημένο και ακόμη ότι παρατηρείται μια συνεχής 
αλληλεπίδραση ανάμεσα σ' αυτό και το συγκεκριμένο, σ' όλα τα στάδια της 
ανάπτυξης του παιδιού, και γι' αυτό το λόγο, το πιθανολογούμενο άλμα από τους 
«πρόποδες στην κορυφή της αφηρημένης σκέψης», ίσως να είναι ένας μύθος, που 
νομιμοποιεί την κοινωνική ιεράρχηση της γνώσης. Οπωσδήποτε το αφηρημένο δεν 
είναι ιδιότητα ενός αντικειμένου. Περισσότερο αντανακλά την ποιότητα της σχέσης 
του μαθητευόμενου ατόμου με το αντικείμενο. Εάν όντως έτσι είναι τα πράγματα, 
εμείς θα πρέπει να κατασκευάσουμε όσο το δυνατόν πιο πολλά και πιο ευέλικτα 
διαμεσολαβητικά αντικείμενα, που θα γίνουν το όχημα που θα μεταφέρει το 
αφηρημένο μέσα από τις συγκεκριμένες δραστηριότητες ενός ευέλικτου λογισμικού. 
Αυτά τα αντικείμενα είναι τα επί μέρους προγράμματα του «Ευδόξου» . 

Ωστόσο, ο «ΕΥ ΔΟΞΟΣ» δεν είναι απλά ένα τεχνολογικό εργαλείο. Θα πρέπει με 
την ευκαιρία να τονίσουμε ότι κανένα εκπαιδευτικό λογισμικό δεν είναι ένα απλό 
"εργαλείο". Γιατί όπως εύστοχα επισημαίνεται (Muffoletto, 1 994), γενικά η 
τεχνολογία και ειδικότερα ο υπολογιστής είναι το μέσο που επηρεάζει την πορεία της 
σκέψης μας, τη συνείδησή μας, τα οράματα και τις προσδοκίες μας. Μέσα από το 
διάλογο με τον υπολογιστή όσο και με άλλους χρήστες, «ένα νέο είδος γλώσσας 
αρχίζει να διαμορφώνεται και να εσωτερικεύεται, καθώς και νέα σημειωτικά 
στοιχεία, σύμβολα και παραγλωσσικά σήματα, που σημαδεύουν τις διανοητικές και 
μαθησιακές δραστηριότητες των χρηστών» (Ράπτης & Ράπτη, 1 999). 

Ακόμη, θα πρέπει να τονίσουμε πως καμιά τεχνολογία δεν αναπτύσσεται σε 
συνθήκες «παιδαγωγικού και κοινωνικού κενού» .  Πολύ περισσότερο το εκπαιδευτικό 
λογισμικό δεν θα μπορούσε να είναι ιδεολογικά ουδέτερο. Όπως ορθά επισημαίνει ο 
Μακράκης (2000), το εκπαιδευτικό λογισμικό <<Ουσιαστικά αντανακλά την 
προσωπικότητα των σχεδιαστών του, τις στάσεις, τις αξίες, τα στερεότυπα, �?- · · 
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ιδεολογίες, τις πεποιθήσεις και τις προσεγγίσεις τους για την κοινωνία και τη 
μάθηση» . Καθώς όμως αλληλεπιδρά το μαθητευόμενο άτομο με το εκπαιδευτικό 
λογισμικό έρχεται σε επαφή με όλα τα προαναφερθέντα κοινωνικά και πολιτισμικά 
στοιχεία της προσωπικότητας του σχεδιαστή του. Έτσι, το εκπαιδευτικό λογισμικό, 
δεν θα μπορούσε να θεωρηθεί μόνο ως ένα εργαλείο μάθησης , αλλά αποτελεί εξίσου 
και ένα πολιτισμικό και κοινωνικό εργαλείο. Από τους παραπάνω αφορισμούς δεν θα 
μπορούσε να ξεφύγει ο «ΕΥ ΔΟΞΟΣ», ο οποίος είναι ένα υπολογιστικό και 
μαθηματικό περιβάλλον που οπωσδήποτε αντανακλά και τα προσωπικά «πιστεύω» 
του σχεδιαστή του. 
Ο «ΕΥ ΔΟΞΟΣ», από κοινωνική άποψη, απευθύνεται αδιακρίτως σε όλους τους 
μαθητές, προσφέροντας εμπειρίες που διευκολύνουν την πρόσβαση στις αφηρημένες 
μαθηματικές δομές μέσω των συγκεκριμένων υπολογιστικών αντικειμένων του. 

Η φιλοσοφία της έρευνας 
Γενικά, η φιλοσοφία της ερευνητικής μας προσέγγισης επηρεάστηκε από τις αρχές 
κοινωνικού εποικοδομισμού, της διαλεκτικής και της κριτικής κοινωνικής θεωρίας. 
Για μας η εκπαιδευτική διαδικασία, όπως θα έχει την ευκαιρία ο αναγνώστης να 
παρατηρήσει στα επόμενα και ιδιαίτερα στο κεφ. 7 της πειραματικής διδασκαλίας, 
είναι συνεργατική, διαλεκτική, επικοινωνιακή, βιωματική και προπαντός πραξιακή. 
Γιατί το μαθησιακό πλαίσιο που οικοδομήθηκε με τη βοήθεια του «Ευδόξου» , είναι 
ζωντανό, ενθαρρύνει το διάλογο, είναι από τη φύση του αλληλεπιδραστικό και 
στηρίζεται στην ενεργή μάθηση. Οπωσδήποτε υπάρχουν ενστάσεις απέναντι στις 
θέσεις των θεωριών που προαναφέρθηκαν και αφορούν στη διαδικασία μάθησης και 
ιδιαίτερα στο ρόλο του δασκάλου. Οι ενστάσεις αυτές και η γενικότερη εκπαιδευτική 
μας φιλοσοφία κατατίθενται στο κεφ. 6. Ωστόσο εδώ, πρέπει να πούμε τα εξής: 
Στην πειραματική μας διδασκαλία δεν υιοθετήσαμε την Πιαζετική θεωρία στο σύνολό 
της, σαν μια επαρκή θεωρητική βάση για την ανάλυση και κατανόηση των γνωστικών 
δομών και της συμπεριφοράς των παιδιών, σχετικά με την έννοια του ρητού αριθμού. 
Η αυστηρή προσκόλληση της Πιαζετικής θεώρησης, για παράδειγμα, στην 
αντιστοιχία ανάμεσα στην ηλικιακή και στη γνωστική ωρίμανση ήταν μια από τις 
αιτίες για τη μη υιοθέτησή της σαν μεθόδου ανάλυσης στην εργασία μας. Όμως ο 
πλούτος των ιδεών του Πιαζετισμού από κανένα δεν μπορεί αγνοηθεί και είναι 
αδύνατο να εξασφαλίσουμε βαθιά γνώση των γνωστικών λειτουργιών του παιδιού 
πέρα και έξω από τη μεθοδολογία που ανέπτυξε ο Piaget. Για να είμαστε πιο 
συγκεκριμένοι, στην πειραματική μας διδασκαλία έγινε ταυτόχρονη προσπάθεια να 
εκμαιεύσουμε τα συστηματικά λάθη των παιδιών και να βοηθήσουμε τα παιδιά να 
κατασκευάσουν το είδος εκείνο του γνωστικού πλαισίου το οποίο είναι απαραίτητο 
για ένα σωστό χειρισμό των προβλημάτων που σχετίζονται με την έννοια του ρητού 
αριθμού. Ο χαρακτήρας δηλ. της πειραματικής διδασκαλίας ήταν ταυτόχρονα 
διαγνωστικός και θεραπευτικός. 

Στην ερευνητική μας δουλειά, όπως θα φανεί παρακάτω δεν δώσαμε μεγάλη 
έμφαση στον ψυχολογικό παράγοντα της μάθησης, αλλά και δεν τον υποτιμήσαμε. 
Χρησιμοποιήσαμε δοκιμασμένες ψυχολογικές μεθόδους οι οποίες όπως θα δούμε 
παρακάτω, φάνηκε να αποδίδουν. Η μέθοδος της σύγκρουσης ("conflict"), η οποία 
είναι μια ψυχολογική μέθοδος που περιγράφεται από τους Inhelder, Sinclair και 
Bovet ( 1974), εκτιμήθηκε ιδιαίτερα στη διάρκεια της "θεραπευτικής" διαδικασίας που 
εφαρμόσαμε για την αντιμετώπιση συστηματικών λαθών των παιδιών για την έννοια 
του ρητού, ως πιθανού μέσου για την πρόκληση γνωστικής και αντιληπτικής αλλαγής 
(βλ. παρακάτω παρ. 7.8 'Ή υποβάθμιση του προσθετικού τρόπου σκέψης"). 

Από την άλλη οι δυναμικές ιδέες του Vygotsky, στάθηκαν αφορμή για μια 
αποφασιστική στήριξη του νέου τρόπου διδασκαλίας που προτείνουμε, με την 
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υποστήριξη υπολογιστικών περιβαλλόντων. Αυτός ο νέος τρόπος διδασκαλίας 
στηρίζεται στην βασική πεποίθηση του Vygotsky ότι η μάθηση είναι πριν απ' όλα 
προϊόν κοινωνικής αλληλεπίδρασης. Η φύση της πειραματικής διδασκαλίας ήταν 
τέτοια που ήταν αδύνατο να εμποδιστεί ο διάλογος μεταξύ των ομάδων των παιδιών 
τα οποία εργάζονταν ανά δύο ή ανά τρία στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές του 
εργαστηρίου μας. Ο διάλογος ερχόταν σαν ένα φυσικό επακόλουθο μέσα στο 
εργαστήριο την ώρα του μαθήματος αφού έπρεπε να υλοποιηθούν άμεσα με τη 
βοήθεια του υπολογιστικού περιβάλλοντος, όσα είχαν θεωρητικά σχεδιαστεί στον 
παραδοσιακό πίνακα. 

Βασικό φιλοσοφικό και μεθοδολογικό ζήτημα της ερευνητικής μας προσέγγισης, 
όπως φαίνεται από όλα τα παραπάνω, είναι το πώς θα πετύχουμε την καλύτερη 
δυνατή σύνθεση ανάμεσα στην διδασκαλία και την οικοδόμηση της γνώσης των 
κλασμάτων, όπως αυτή οικοδομείται από τη μεριά του παιδιού. Με άλλα λόγια, 
θεωρούμε πως προαγωγή και κατάκτηση της γνώσης των ρητών και των κλασμάτων, 
από ερευνητική άποψη σημαίνει, αναγνώριση του τρόπου με τον οποίο αναδύεται από 
κοινού και (συν) εξελίσσεται, η σκόπιμη διδασκαλία, με τον προσωπικό τρόπο 
οικοδόμησης αυτής της γνώσης από το μαθητή. Οι φιλόσοφοι Maturana & V arela 
( 1980), πρώτοι έχουν θέσει το πρόβλημα αυτό σε μια γενική τους αναφορά. 
Μετέπειτα ερευνητές, θεωρούν ότι το σημαντικότερο στοιχείο στην υπόθεση της 
μάθησης εννοιών σχετικών με τους ρητούς, είναι η εμπλοκή του δασκάλου στη 
μαθησιακή διαδικασία. Θεωρούν δε υποδεέστερο, το πώς το παιδί κατασκευάζει τη 
ρητή γνώση (Cooney, Grouws, & Jones, 1988). Άλλοι ερευνητές υποστηρίζουν, 
αντίθετα, ότι σε ό,τι αφορά τις παραπάνω έννοιες, η μάθηση των παιδιών κύρια 
συντελείται από την αλληλεπίδρασή των με τους συμμαθητές των, υπονοώντας 
σαφώς ότι η διδακτική παρέμβαση δεν είναι καθοριστικού χαρακτήρα (Υ ackel, Cobb, 
Wood, Wheatkey, & Merkel, 1990). Στο μεταίχμιο της αντιπαράθεσης φαίνεται να 
τοποθετούνται οι Steffe and Tzur ( 1994 ), επισημαίνοντας ότι οι εκπαιδευτικοί θα 
πρέπει να διακρίνουν τα συστατικά εκείνα της διδασκαλίας τα οποία φαίνεται ότι 
συμβάλλουν στην οικοδόμηση της μάθησης των μαθητών. 

Ωστόσο, είναι περίπου βέβαιο, ότι η πρώιμη γνώση γενικά του αριθμού, συχνά 
εμφανίζεται χωρίς δάσκαλο6, ενώ ένα σημαντικό μέρος της γνώσης των κλασμάτων 
αποκτάται μέσα στις αίθουσες ύστερα από τη διδασκαλία (Clements & Del Campo, 
1 990). Οι Davis, Hunting and Peam (1 993), θεωρούν ότι η διδασκαλία και η μάθηση 
των ρητών δεν είναι μόνο απλώς κάτι πολύ δύσκολο, «είναι ένα ευρύτερο σχήμα 
πραγμάτων», και ακόμη όπως οι ίδιοι επισημαίνουν, «είναι μια θλιβερή αποτυχία» .  Οι 
δηλώσεις αυτές έχουν ομολογουμένως, ευρύτατη ερευνητική στήριξη. Η μάθηση των 
κλασμάτων είναι ένα μείζον εμπόδιο στην εκπαίδευση μικρών και μεγάλων μαθητών 
(McLellan & Dewey, 1 908, Kieren, 1976, Hiebert & Behr, 1988, Mack, 1990, 
Davydov & Tsvetkovich, 1 99 1 ,  Behr, Harel, Post, & Lesh, 1992). 

Επομένως, για τις έννοιες που αναφέρονται στους ρητούς, και που εξετάζουμε εδώ, 
είναι σπουδαίο να αναζητήσουμε τρόπους να πετύχουμε την απαραίτητη σύγκλιση, 
ανάμεσα στη διδασκαλία και την αλληλεπίδραση μεταξύ των μαθητευομένων 
ατόμων. Η λύση που προτείνεται στο πλαίσιο αυτής της εργασίας είναι ο 
υπολογιστικός μικρόκοσμος του «Ευδόξου», ο οποίος από τη μια βοηθά 
αποφασιστικά τη διδασκαλία, αφού όπως θα δείξουμε στα παρακάτω είναι ένα 
αποτελεσματικό όργανο στα χέρια του δασκάλου, και από την άλλη ως μαθησιακό 
περιβάλλον, ευνοεί από τη φύση του την αλληλεπίδραση μαθητών- δασκάλου, αλλά 
και μαθητών μεταξύ τους. 

6 Για μια αναλυτική παρουσίαση του ζητήματος της πρώϊμης γνώσης του αριθμού, βλ. 
Κρασανάκης (1 978, 1 987). 
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• Οι ρητοί αριθμοί αποτελούν τον κορμό του αναλυτικού προγράμματος για τα 
μαθηματικά της στοιχειώδους εκπαιδεύσεως στα σχολεία της Ευρώπης και της 
Αμερικής. Αλλά ενώ συμβαίνει αυτό, οι ρητοί είναι χωρίς αμφιβολία η πιό 
προβληματική περιοχή των στοιχειωδών μαθηματικών (Streefland, 1 991). 

• Παρά το γεγονός ότι οι βασικές έννοιες των ρητών (αναπαραστάσεις και 
υπολογισμοί κλασματικών ποσοτήτων), γενικά εισάγονται από νωρίς (Δημοτικό 
Σχολείο), υπάρχουν πειστικές μαρτυρίες ότι οι περισσότεροι μαθητές του 
γυμνασίου δεν διαμορφώνουν ορθές σημασίες για τους ρητούς (Ohlsson, 1988, 
Kieren, 1 988, Bezuk & Bieck, 1 993). 

• Βασικοί λόγοι για την πλημμελή μάθηση των μαθητών φαίνεται να είναι η 
υπέρμετρη ανάπτυξη της εργαλειακής σε βάρος της εννοιολογικής γνώσης, 
(Hiebert και Lefevre, 1 986), το φτωχό παραδοσιακό πλαίσιο διδασκαλίας, η 
έλλειψη σύνδεσης της μαθηματικής γνώσης με καταστάσεις πραγματικού κόσμου, 
(Streefland, 1 991 ), η απουσία σύνδεσης των μαθηματικών με τις ανάγκες και τα 
ενδιαφέροντα των μαθητών (Hoyles, Noss,1 987), η μή εκμετάλλευση της 
διαισθητικής γνώσης των μαθητών, (Mack, 1 993), η πεπλεγμένη φύση του ρητού 
και η επιστημονική ανεπάρκεια των δασκάλων. 

• Η εννοιολογική και διαδικαστική κατανόηση των ρητών αριθμών έχει πολύ 
απασχολήσει την έρευνα τα τελευταία χρόνια (Vergnaud, 1 983, Tzu-Ta, 1992, 
Harrison & Greer, 1 993, Philippou & Christou, 1 993). Οι μαθητές, ηλικιών 9 μέχρι 
1 7  χρόνων ανέκαθεν είχαν χαμηλή απόδοση σε ό,τι αφορά υπολογισμούς με 
ρητούς αριθμούς και ελάχιστη εννοιολογική γνώση των αριθμών αυτών (Carpenter 
et al., 1 980). Στα ίδια συμπεράσματα κατέληξε και η εμπειρική έρευνα που έγινε 
στο πλαίσιο της μεταπτυχιακής μου εργασίας (Δαφέρμος, 1 996), για τους 1 1  
χρονους και 1 2  χρονους μαθητές της ευρύτερης περιοχής του Ρεθύμνου. Δεν θα 
πρέπει να δώσουμε μεγάλη έμφαση σε κλασματικούς υπολογισμούς, υποστηρίζει ο 
Streefland ( 1991) .  Το κύριο μέλημά μας θα πρέπει να είναι η ανάπτυξη 
εννοιολογικής γνώσης για τη μαθηματική ιδέα του ρητού αριθμού. 

• Η κατανόηση όμως των ιδεών που ενέχει η έννοια του ρητού συνεπάγεται 
ανάπτυξη πολλαπλών αναπαραστάσεων, που αφορούν στο πώς αριθμοί και 
σχετιζόμενες ποσότητες μπορούν πολύμορφα να συντεθούν, να απο-συντεθούν και 
να ανασυντεθούν (Behr et al., 1 99 1 ). Με άλλα λόγια, οι διαδικασίες της 
διαμέρισης, της μοναδοποίησης, των γραφικών και συμβολικών αναπαραστάσεων 
είναι ο εννοιολογικός προθάλαμος για την κατάκτηση της έννοιας του ρητού. 

• Οι κλασματικοί αριθμοί μπορούν να διαδραματίσουν ένα σημαντικό ρόλο στο 
μακρύ και πολυδαίδαλο μονοπάτι της αριθμητικής προς την άλγεβρα. Το πέρασμα 
από την αριθμητική στην άλγεβρα, το οποίο είναι και ένα από τα σοβαρά 
ζητούμενα στο χώρο της μαθηματικής παιδείας είναι αναπόφευκτο αφού οι 
μαθητές πρώτα θα έρθουν σε επαφή με αριθμητικές και κατόπιν με αλγεβρικές 
έννοιες, πρώτα θα διδαχθούν φυσικούς και μετά ρητούς αριθμούς. Όμως το 
πέρασμα αυτό από την αριθμητική στην άλγεβρα, σημαίνει μετακίνηση από 
σχέσεις μεταξύ αριθμών και συγκεκριμένων ποσοτήτων σε σχέσεις μεταξύ 
μεταβλητών (Carraher, 1993). 

• Είναι σαφές ότι στη μάθηση των κλασματικών αριθμών παρεμβαίνει το γνωστικό 
"διάκενο" αριθμητικής- άλγεβρας καθώς απαιτούνται σημαντικές αλλαγές στο 
γνωστικό και μαθηματικό επίπεδο για να εξασφαλιστεί μιά συνέχεια ανάμεσα σε 
δύο διαφορετικούς χώρους όπως είναι οι ακέραιοι και οι ρητοί. Οι συμβολικές 
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αναπαραστάσεις και ερμηνείες των ρητών παράγουν σοβαρές δυσκολίες στα 
παιδιά (Hiebert & Behr, 1988). 

• Καθώς η ένα προς ένα αντιστοιχία ανάμεσα στο σημαίνον και στο σημαινόμενο 
για τον ακέραιο αριθμό αντικαθίσταται από την ένα προς πολλές αντιστοιχία για 
τον κλασματικό είναι ανάγκη να προβούμε τουλάχιστο σε 5 ερμηνείες του ρητού 
αριθμού (μέρος-όλου, λόγος, πηλίκο, τελεστής, μέτρο) (Kieren, 1988). Αυτό 
σημαίνει ότι στην πράξη έχουμε να αντιμετωπίσουμε 5 διαφορετικές όψεις του 
ρητού και επομένως για μιά επαρκή κατανόησή του απαιτείται από τη μιά η γνώση 
των 5 αυτών όψεων και από την άλλη η γνώση των μεταξύ τους σχέσεων (Kieren, 
1976). 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ 
2.1 ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 
Ο σκοπός αυτής της έρευνας είναι ο σχεδιασμός και η εφαρμογή μιάς διδασκαλίας, 
με την υποστήριξη ειδικά σχεδιασμένου υπολογιστικού περιβάλλοντος, για την 
κατανόηση της έννοιας του ρητού στο εννοιολογικό κυρίως, αλλά και στο 
διαδικαστικό επίπεδο. 

2.2 ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 
Επομένως οι στόχοι της έρευνας που πηγάζουν από τον παραπάνω σκοπό είναι: 

α. Η εκτενής ανάπτυξη, προβολή, διάκριση, και αποσαφήνιση των διαφόρων 
εννοιολογικών μορφών του ρητού στη σκέψη των μαθητών. 
β. Η ανάπτυξη της πολλαπλασιαστικής λογικής ως αναγκαίου γνωστικού 
προαπαιτουμένου για την κατάκτηση της έννοιας του ρητού με παράλληλη 
υποβάθμιση του προσθετικού τρόπου σκέψης. 
γ. Η υπέρβαση της μέρος-όλου λογικής ως περιοριστικού γνωστικού σχήματος για 
την οικοδόμηση της ευρύτερης έννοιας του ρητού. 
δ. Η ανάπτυξη υπολογιστικών τεχνικών και αλγοριθμικών διαδικασιών με ρητούς 
αριθμούς. 
ε. Η ανάπτυξη μεθόδων σύγκρισης ρητών αριθμών και κατανόηση της έννοιας της 
ισοδυναμίας. 
στ. Η αντιμετώπιση διαχρονικά διαπιστωμένων συστηματικών λαθών, εσφαλμένων 
αντιλήψεων και στρατηγικών σχετικά με την έννοια του ρητού. 
ζ. Η αντιμετώπιση προβληματικών καταστάσεων που αναφέρονται σε συνεχή και 
διακριτά μέσα. 
η. Η εισαγωγή κατάλληλων παραδειγμάτων και αναγκαίων διαδικασιών στο γνωστικό 
και μαθηματικό επίπεδο, ώστε να επιτύχουμε ομαλή μετάβαση από εμπειρικά σαφείς 
οντότητες (όπως οι φυσικοί αριθμοί) σε αφηρημένες μαθηματικές έννοιες (όπως είναι 
οι ρητοί αριθμοί). 
θ. Η πληρέστερη κατανόηση της σχέσης μεταξύ της κλασματικής και δεκαδικής 
μορφής των ρητών αριθμών. 
ι. Η οικοδόμηση ενός μικρόκοσμου με τη βοήθεια της LOGO, που να βοηθά τα 
παιδιά να αντιμετωπίζουν κυρίως εννοιολογικά ζητήματα σχετικά με τους ρητούς 
αριθμούς. 



ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ 
Η ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ 
3.1 Ο καθορισμός των αναγκών για την ανάπτυξη του λογισμικού 
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Για την οικοδόμηση ενός μικρόκοσμου ικανού να βοηθήσει αποτελεσματικά την 
Πειραματική μας διδασκαλία στην Α' Γυμνασίου, ήταν ανάγκη να προηγηθεί 
εκτενής, τεκμηριωμένη θεωρητική και εμπειρική έρευνα, στις τελευταίες τάξεις του 
Δημοτικού για τα κλάσματα, έτσι ώστε να γνωρίζουμε το επίπεδο των γνώσεων που 
φέρουν τα παιδιά προσερχόμενα στην πειραματική μας διδασκαλία. Πρόκειται για τα 
πορίσματα της μεταπτυχιακής μας εργασίας (Δαφέρμος, 1 996), τα οποία αποτέλεσαν 
γνωστικές και μεθοδολογικές αφετηρίες πάνω στις οποίες μπορέσαμε να στηρίξουμε 
τον προσανατολισμό του λογισμικού και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του υπό 
κατασκευή μικρόκοσμου. Για παράδειγμα, η άτυπη (διαισθητική) γνώση των παιδιών 
για τα κλάσματα, αλλά και η γνώση που αποκτήθηκε στην τυπική διδασκαλία, 
συνιστούν αυτό που εμείς ονομάζουμε παιδική συνιστώσα του μικρόκοσμου. Σ' αυτά 
τα πορίσματα περιλαμβάνονται τα συστηματικά λάθη, οι εννοιολογικές συγχύσεις, οι 
εσφαλμένες στρατηγικές και οι ριζωμένες αντιλήψεις των παιδιών γύρω από τις 
κλασματικές έννοιες. Όπως σημειώνει ο Μακράκης ( 1 996), για κάθε εκπαιδευτικό 
λογισμικό θα πρέπει να προκαθορίζονται οι ανάγκες που επέβαλλαν τη δημιουργία 
και το σχεδιασμό του. Έτσι κρίνουμε σκόπιμη μια (πολύ) συνοπτική παράθεση των 
κυριοτέρων στοιχείων από τη γνώση των παιδιών στο Δημοτικό: 

• Η έννοια του κλάσματος και γενικώτερα η έννοια του ρητού, είναι μια εξαιρετικά 
σύνθετη έννοια για τα παιδιά του Δημοτικού, την οποία, αυτά, είναι αδύνατο να 
προσπελάσουν απ' ευθείας. Η προσπέλασή της είναι πιθανό να γίνεται μέσα από 
την κατάκτηση άλλων ενδιάμεσων εννοιών και σχέσεων. Αυτές είναι: 

i. οι πολλαπλασιαστικές σχέσεις 
ii. οι έννοιες της διαμέρισης και της μοναδοποίησης 
iii. Η ανάπτυξη της ικανότητας των μαθητών να επιλύουν προβληματικές 
καταστάσεις και σε συνεχή και σε διακριτά πλαίσια. 
iν. Η διάκριση και ανάπτυξη των διάφορων υποκατασκευών του ρητού, στις οποίες 
υπάγεται και το κλάσμα (βλ. μέρος- όλου υποκαστασκευή), στη σκέψη του παιδιού. 
• Τα παιδιά έχουν χαμηλή εννοιολογική και διαδικαστική γνώση για τις 

κλασματικές έννοιες, αλλά η απόδοσή τους στην εκτέλεση υπολογισμών είναι 
σαφώς καλύτερη. 

• Η προσθετική στρατηγική και η μέρος- όλου ερμηνεία του ρητού είναι ισχυρά 
προσκολλημένες στη σκέψη των μικρών μαθητών. Είναι σαφές ότι τα παιδιά 
επιχειρούν να μεταφέρουν κανόνες και διαδικασίες από το αρκετά γνωστό, σ' 
αυτά, αριθμητικό σύστημα των φυσικών, τους οποίους αποκαλούν ακεραίους, 
στο σύστημα των ρητών αριθμών. 

• Υπάρχουν συστηματικά λάθη τα οποία διαπράττουν οι μαθητές στα κλάσματα. 
Από αυτά, κυρίαρχα είναι εκείνα, που εμφανίζονται στην πρόσθεση και στην 
αφαίρεση κλασμάτων. 

• Υπάρχει εμφανής αδυναμία των μαθητών να χειριστούν συμβολικές εκφράσεις 
και μεταβλητές ποσότητες, που αναπόφευκτα εμπλέκονται στη διαδικασία 
κατανόησης του ρητού. Ο προγραμματισμός και ιδιαίτερα ο Logo 
προγραμματισμός, πιθανά μπορεί να προσφέρει σοβαρή εννοιολογική βοήθεια, 
σ' αυτό, αφού προγραμματισμός σημαίνει πριν απ' όλα κώδικας και χειρισμοί 
αλγεβρικών σχέσεων και συμβολικών εκφράσεων. 

Στην εργασία μας επίσης αναζητήσαμε, παρόμοιες με τη δική μας προσπάθειες 
οικοδόμησης μικρόκοσμων, που να απευθύνονται στην ανάπτυξη ρητών εννοιών, 



19 

αξιοποιώντας κατάλληλα την εμπειρία τους. Εκτενή παρουσίαση αυτών των 
ζητημάτων παραθέτουμε στο Κεφ. 4 (Αναδίφηση της βιβλιογραφίας). 

3.2 Η συγκρότηση των πειραματικών ομάδων 
Για τις ανάγκες της Πειραματικής διδασκαλίας συγκροτήθηκαν 3 πειραματικές 
ομάδες σε αντίστοιχες, ακαδημαϊκές περιόδους. Με άλλα λόγια, η Πειραματική 
διδασκαλία επαναλήφθηκε 3 φορές στη διάρκεια 3 ακαδημαϊκών εξαμήνων, με νέα 
κάθε φορά πειραματική ομάδα 1 0  μαθητών τυχαία επιλεγμένων. Αυτό έγινε για να 
ενισχυθεί σημαντικά η εγκυρότητα και η αξιοπιστία των αποτελεσμάτων της έρευνάς 
μας, αλλά και να μας δοθεί επαρκής χρόνος να παρατηρήσουμε καλύτερα τη 
μαθηματική σκέψη των παιδιών, σε ό,τι αφορά τους ρητούς αριθμούς. Εκτιμήσαμε 
από την αρχή (και αυτό επιβεβαιώθηκε στην πορεία της έρευνάς μας), ότι ήταν 
αδύνατο να παρατηρηθούν μια σειρά από γεγονότα και συμπεριφορές, που 
σχετίζονται με τη στάση των μαθητών απέναντι στους ρητούς, με τη διεξαγωγή μιάς 
και μόνης πειραματικής διδασκαλίας. Ο Πίνακας 3 .2. 1 παρουσιάζει αναλυτικά τα 
στάδια της Πειραματικής μας έρευνας. 

Πίνακας 3 .2 . 1  Τα στάδια της Πειραματικής μας έρευνας 

Α' πείραμα 
Ακαδ. Περ. 
1996-1997 
π.ο. 10 
παιδιών 

Β' πείραμα 
Ακαδ. Περ. 
1997-1998 
νέα π.ο. 10 
παιδιών 

Γ' πείραμα 
Ακαδ. Περ. 
1998-1999 
νεα π.ο. 10 
παιδιών 

ΠΡΟ 
ΤΕΣΤ 

ΠΡΟ 
ΤΕΣΤ 

ΠΕΙΡ 
ΔιΔΑ 
ΣΚΑ 
ΛιΑ 

ΠΕιΡ 
ΔιΔΑ 
ΣΚΑ 
ΛιΑ 

ΠΕιΡ 
ΔιΔΑ 
ΣΚΑ 
ΛΙΑ 

ΜΕΤΑ 
ΤΕΣΤ 

Επίσης, για τους ίδιους λόγους, εγκυρότητας και αξιοπιστίας, επιλέχθηκε ένα 
Γυμνάσιο το οποίο δεν βρίσκεται στο κέντρο της πόλης του Ρεθύμνου, αλλά 4 
χιλιόμετρα έξω από αυτό, σε μια σαφώς υποβαθμισμένη περιοχή, με όχι υψηλό 
κοινωνικοοικονομικό επίπεδο. Από αυτό το Γυμνάσιο επιλέξαμε τα παιδιά που 
συγκρότησαν τις πειραματικές και στα 3 πειράματα. Η επιλογή των παιδιών που 
συμμετείχαν σε μια συγκεκριμένη ομάδα έγινε με τυχαία δειγματοληψία από το 
σύνολο των παιδιών της Α' Γυμνασίου. Οι πειραματικές ομάδες ήσαν ισάριθμες, 
μεγέθους πάντοτε 1 0  ατόμων η κάθε μιά. Δηλ. στην έρευνα έλαβαν μέρος, συνολικά, 
30 παιδιά. 

Για το θέμα που πραγματεύεται η έρευνά μας, η τάξη που θεωρείται κατάλληλη 
από πλευράς ηλικίας, ωρίμανσης και γνώσεων είναι η Α' Γυμνασίου. Ο χρόνος που 
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δαπανήθηκε για κάθε Πειραματική διδασκαλία ήταν 25 ώρες, οι οποίες αντιστοιχούν 
σε χρονικό διάστημα 5 διδακτικών εβδομάδων. Οι 5 πρώτες ώρες αφιερώθηκαν στη 
διδασκαλία της Logo και στην εξοικείωση των μαθητών με βασικές έννοιες του 
υπολογιστικού περιβάλλοντος, όπως οι έννοιες της μεταβλητής (τόσο στο πλαίσιο της 
παραδοσιακής διδασκαλίας όσο και στο πλαίσιο του προγραμματισμού), της 
διαδικασίας (procedure) και της αναδρομής (recursion). Οι υπόλοιπες 20 ώρες, 
αφιερώθηκαν στη διδασκαλία των ρητών με τη βοήθεια του Lοgο-μικρόκοσμου. Οι 
Πειραματικές Διδασκαλίες έγιναν στο Εργαστήριο Η/Υ Φ.Κ.Σ, του Πανεπιστημίου 
Κρήτης, οι τεχνικές προδιαγραφές του οποίου κρίθηκαν ικανοποιητικές. 

3.3 Ο χαρακτήρας και η δομή του λογισμικού 
Εμείς δεν πιστεύουμε σε μια μορφή αλληλεπιδρασπκού λογισμικού, με την 

έννοια ότι η απλή αλληλεπίδραση με το πρόγραμμα είναι ικανή να επιφέρει ή να 
υποκινήσει γνωστική αλλαγή. Αν πρόκειται να δεχθούμε ένα τέτοιου χαρακτήρα 
λογισμικό, θα πρέπει να είμαστε έτοιμοι να δεχθούμε ότι η μαθηματική γνώση είναι 
δυνατόν να τυποποιηθεί και να εισαχθεί μέσα από μια αλγοριθμική διαδικασία στις 
γνωστικές δομές των παιδιών. Αυτό όμως θα ήταν ένα πελώριο ολίσθημα, γιατί η 
μαθηματική γνώση ούτε ενιαία είναι, ούτε προκαθορισμένη, ούτε τελειωμένη. Από 
την άλλη, η «πρόσκτηση» της μαθηματικής γνώσης στα άτομα δεν μπορεί να γίνει 
αυθόρμητα, αλλά μπορεί να προκληθεί μέσα από κατάλληλες, καλά ορισμένες 
«καταστάσεις». Κάθε μαθηματική έννοια, υποστηρίζουν οι Πατρώνης, και Σπανός, 
( 1 996), είναι δυνατόν να κατανοηθεί μόνο αν τα μαθητευόμενα άτομα βιώσουν την 
« οριακή διαδικασία» που περιέχει αυτή η έννοια και μάλιστα με πολλούς τρόπους και 
από πολλές πλευρές, όπως για παράδειγμα με γεωμετρικές εικόνες, με αριθμητικές 
δοκιμές κτλ.. Εμείς θεωρούμε, ότι αυτό μπορούν να το πετύχουν τα δομημένα 
υπολογιστικά περιβάλλοντα, τα οποία σήμερα παρουσιάζουν σε θεαματικό βαθμό 
δυνατότητες προσομοίωσης. Αυτά μπορούν να οικοδομήσουν τις καλά ορισμένες, 
κατάλληλες «καταστάσεις», που προηγούμενα υπαινιχθήκαμε. Οι «καταστάσεις», 
είναι τα αποτελέσματα της προσομοιωτικής δράσης των υπολογιστικών 
περιβαλλόντων. Μέσω της προσομοίωσης τα παιδιά βιώνουν τη μαθηματική έννοια 
καθώς συμμετέχουν σε ένα πλήθος δραστηριοτήτων, που το υπολογιστικό 
περιβάλλον είναι σε θέση να προσφέρει. Η προσομοίωση είναι κατά κάποιο τρόπο 
και ένας δείκτης για την αναπαραστατική δύναμη του υπολογιστή, η οποία σε καμιά 
περίπτωση δεν μπορεί να συγκριθεί με την αναπαραστατική δύναμη της ανθρώπινης 
φαντασίας. Πάντα λοιπόν υπάρχει ένα διάκενο ανάμεσα σ'αυτά τα δύο, το οποίο 
ασφαλώς δεν πρέπει να κλείσει, σε βάρος της κατανόησης των μαθηματικών εννοιών. 
Πρέπει να επισημάνουμε, ότι η προσομοίωση μαθηματικών καταστάσεων σε 
κανένα πλαίσιο και επομένως και στο υπολογιστικό, δεν είναι δυνατόν να γίνει 
χωρίς κάποιο κόστος -ή και ζημιά κάποτε- στο γνωστικό επίπεδο. Ελλοχεύει 
πάντα, σ' αυτές τις περιπτώσεις, ο κίνδυνος της υπεραπλούστευσης ή και της 
διαστρέβλωσης μιας μαθηματικής έννοιας από τη μια, και από την άλλη, πιθανή 
αδρανοποίηση του μαθητή- χρήστη ο οποίος χωρίς τη ζωντανή διδακτική 
παρέμβαση από τη μεριά του δασκάλου, δεν ξέρει κάποτε τι κάνει. Είναι ευρύτατα 
γνωστή η περίπτωση του μαθητή, ο οποίος πατώντας συνεχώς το πλήκτρο της 
τετραγωνικής ρίζας σε ένα υπολογιστή τσέπης, από όποιον αριθμό κι αν ξεκινούσε, 
κατέληγε πάντα σε αποτέλεσμα =1 ,  χωρίς να μπορεί να εξηγήσει το γιατί. 

Οι πιο σημαντικές διαδικασίες που πρόκειται να διδαχθούν μέσω της εξομοίωσης 
είναι ανάγκη να αντιμετωπιστούν νοητά, με καίρια δηλ. συμμετοχή της σκέψης και 
της φαντασίας. Για παράδειγμα, πώς θα μπορέσουμε να φανταστούμε μια προσέγγιση 
του 2/3 μέσα από μια ακολουθία άπειρων δεκαδικών ψηφίων του δεκαδικού 
περιοδικού αριθμού 0.6666 . . .  (βλ. παρ. 7. 1 1  πώς προβάλλεται η αναντιστοιχία 
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κλάσματος- δεκαδικού. Η «κίτρινη γραμμή» που εμφαίνεται στην οθόνη του 
υπολογιστή, είναι σαφές ότι δεν είναι δυνατόν να αναδείξει αυτή την 
αναντιστοιχία . . .  ) 

Τα υπολογιστικά περιβάλλοντα, κατά την άποψή μας, δεν είναι μαθησιακά 
περιβάλλοντα, στα οποία έχουν απλώς προστεθεί ηλεκτρονικοί υπολογιστές. 
Περισσότερο είναι νέα περιβάλλοντα, στα οποία οι δραστηριότητες που διατίθενται 
από τον υπολογιστή έχουν πλήρως ενσωματωθεί μέσα σε άλλες δραστηριότητες, που 
τις επηρεάζουν και επηρεάζονται από αυτές. Όπως θα έλεγε και η Salomon (1992), οι 
μαθησιακές δραστηριότητες οι οποίες λαμβάνουν χώραν μέσα στα υπολογιστικά 
περιβάλλοντα, είναι σκοπο- κατευθυνόμενες και εκτελούνται μέσα σε ένα δεδομένο, 
κοινωνικό και πολιτισμικό πλαίσιο. Το πλαίσιο αυτό διαμορφώνεται ως ένα βαθμό 
και από το δάσκαλο, ο οποίος θέτει τους μαθησιακούς στόχους, είναι φορέας 
αναγκαίων πρωτοβουλιών, συντονίζει τις δραστηριότητες των μαθητών, ενθαρρύνει 
τον μεταξύ τους διάλογο και χρησιμοποιεί το υπολογιστικό περιβάλλον για να 
προβάλλει τις μαθηματικές ιδέες. 

Ο ρόλος λοιπόν, που εμείς επιφυλάσσουμε στο υπολογιστικό περιβάλλον είναι ο 
ρόλος του αποφασιστικού οργάνου στα χέρια του δασκάλου κατά κύριο λόγο, και 
δευτερευόντως του μαθητή. Ο «Εύδοξος» λοιπόν, στοχεύει στην προαγωγή των 
μαθηματικών ιδεών, δεν μπορεί να έχει αυτόνομο ρόλο και δεν μπορεί να πετύχει 
μόνος του σημαντικά γνωστικά οφέλη. Οπωσδήποτε, επηρεάζει τη διαδικασία 
επίλυσης προβλημάτων, υποδαυλίζει διαισθήσεις, εξοικονομεί πολύτιμο χρόνο προς 
όφελος των άλλων δύο παραγόντων της μαθησιακής διαδικασίας (μαθητή, δασκάλου) 
και σαν συνέπεια της δράσης του έχουμε μεγαλύτερης διάρκειας γνωστικά 
αποτελέσματα, αφού οι αναπαραστατικές εικόνες που δημιουργεί, διατηρούνται 
ισχυρές με την πάροδο του χρόνου στη σκέψη των παιδιών (βλ. Σύγκριση 
κλασμάτων, παρ. 7. 1 5, τα άλογα- κλάσματα να τρέχουν στον υππόδρομο). Ιστορικά, 
έχουμε μαρτυρίες ερευνητών πού δίδαξαν κλάσματα σε πειραματικές τάξεις δύο 
φορές: Την πρώτη φορά χωρίς τη βοήθεια υπολογιστικού περιβάλλοντος (Hunting, 
1 986, Hunting & Korbosky, 1990), ενώ τη δεύτερη με τη βοήθεια υπολογιστικού 
μικρόκοσμου (Hunting, Davis, Peam, 1996). Οι εμπειρίες στη δεύτερη περίπτωση 
είναι ριζικά διαφορετικές ισχυρίζονται οι ίδιοι και τα αποτελέσματα στο γνωστικό 
επίπεδο συγκριτικά πολύ καλύτερα. 

Με βάση τις παραπάνω διαπιστώσεις, βλέπουμε σαν μιά εφικτή και 
αποτελεσματική πρόταση, την πρόταση του μικρόκοσμου της Logo η οποία φαίνεται 
να μπορεί να επιτύχει μιά συμπερίληψη των παραγόντων που πρωταγωνιστούν στο 
διδακτικό σενάριο. Δομικά αποτελείται από 4 αλληλένδετες και αλληλο
επηρεαζόμενες συνιστώσες: 
α. Τεχνική, που αφορά το λογισμικό. 
β. Παιδαγωγική, που αφορά το δάσκαλο. 
γ. Μαθητική, που αφορά το μαθητή. 
δ. Πλαισιακή, που αφορά κοινωνικές διαστάσεις της μαθησιακής διαδικασίας. 

Οι συνιστώσες αυτές αναπτύσσονται εκτενώς στο Κεφ. 6 της εργασίας μας. 

3.4 Η διδακτική μέθοδος κατά την Πειραμαπκή διδασκαλία 
Η διδακτική μέθοδος περιλαμβάνει τρία είδη δραστηριοτήτων: 
α. Υπολογιστικές δραστηριότητες στο πλαίσιο του μικρόκοσμου της Logo. 
β. Υπολογιστικές δραστηριότητες στο πλαίσιο των δομημένων προγραμμάτων του 
«Ευδόξου». 
γ. Δραστηριότητες έξω από το computer, ή αλλιώς δραστηριότητες με "χαρτί και 
μολύβι". 
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Η διδακτική μέθοδος χαρακτηρίζεται από ένα συνεχές "μπρός- πίσω" ανάμεσα σε 
αυτά τα δύο πρώτα είδη δραστηριοτήτων και στο τρίτο. Η πρακτική αυτή έχει σαν 
στόχο να πετύχει συνδέσεις ανάμεσα στην άτυπη γνώση (που προϋπάρχει) και στην 
τυπική γνώση (που αποτελεί τη νέα γνώση). 
Η στρατηγική που ακολουθείται στο πλαίσιο της προτεινόμενης διδακτικής μεθόδου 
εστιάζει την προσοχή της στα παρακάτω σημεία: 
ί. Ενίσχυση της πολλαπλασιαστικής στρατηγικής στη σκέψη των παιδιών. 
ίί. Κατανόηση της έννοιας της διαμέρισης. 
ίίί. Κατανόηση της έννοιας της μοναδοποίησης. 
iv. Κατανόηση των 5 υποκατασκευών του ρητού αριθμού: 

α) Ως μέρους-όλου. 
β) Ως πηλίκου διαίρεσης. 
γ) Ως λόγου. 
δ) Ως τελεστή. 
ε) Ως μέτρου. 

v. Διασύνδεση κλασματικών και δεκαδικών εκφράσεων. 
vi. Κατανόηση των σχέσεων μεταξύ των παραπάνω 5 υποκατασκευών (Kieren, 
1976) καθώς και της αντιστοιχίας δεκαδικού- κλάσματος. 

3.5 Τα όργανα μέτρησης και η διαδικασία αξιολόγησης 
Για τους σκοπούς της έρευνας χρησιμοποιήθηκαν 3 εξεταστικά δοκίμια (βλ. 
Παράρτημα): 
1 .  Προ-τέστ για να καταγραφεί το γνωστικό επίπεδο των μαθητών, πριν την 

Πειραματική διδασκαλία. 
2. Μετα-τέστ για να διαπιστωθεί σε ποιο γνωστικό επίπεδο βρίσκονται οι μαθητές 

της Πειραματικής ομάδας μετά την Πειραματική διδασκαλία. 
3. Τελικό τέστ για να διαπιστωθεί η τελικώς εναπομένουσα στέρεα γνώση των 

μαθητών γύρω από την έννοια του ρητού, μετά την πάροδο 3 μηνών από την 
Πειραματική διδασκαλία. 

Πρέπει να σημειώσουμε εδώ με σαφή τρόπο δύο σημαντικά πράγματα για την 
εγκυρότητα και αξιοπιστία των αποτελεσμάτων της έρευνας: 
ί. Οι μαθητές της Πειραματικής Ομάδας που διδάχτηκαν τους ρητούς στο 

Πανεπιστήμιο, δεν υπέστησαν παράλληλα ή στη συνέχεια και 
παραδοσιακή διδασκαλία αυτού του κεφαλαίου στο Σχολείο τους. Ύστερα 
από συνεννόηση με τους υπεύθυνους Καθηγητές των Μαθηματικών του 
Γυμνασίου από το οποίο προήλθε η Πειραματική Ομάδα, κατά τη 
διάρκεια της διδασκαλίας του κεφαλαίου των ρητών οι παραπάνω 
μαθητές εξέρχονταν από την αίθουσα. 

11. Εκτελέστηκαν 3 πειραματικές διδασκαλίες (Πειράματα), 
σε 3 σχολικές (ακαδημαϊκές) περιόδους αντίστοιχα και το δείγμα των 1 Ο 
μαθητών ελήφθη κάθε φορά με τυχαίο τρόπο από το σύνολο των παιδιών της 
Α' Γυμνασίου. 

3.6 Η αναλογία μαθητών- Ηλεκτρονικών Υπολογιστών 
Πολύ πριν την έναρξη της Πειραματικής διδασκαλίας αντιμετωπίσαμε το πρόβλημα 
της αναλογίας μαθητών και ηλεκτρονικών υπολογιστών και υπήρξε προβληματισμός 
για την σύνθεση των υποομάδων που έπρεπε να συγκροτήσουν οι 1 Ο μαθητές της 
κάθε πειραματικής ομάδας. Ο προβληματισμός έγκειται στα εξής: 

Η Μαυρίδου ( 1 992), ισχυρίζεται ότι η αναλογία των τριών μαθητών σε κάθε 
ηλεκτρονικό υπολογιστή έχει αποδειχθεί η πιο κατάλληλη γιατί, όπως λέει, στην 
ομάδα των δύο αναπτύσσονται ανταγωνιστικότητα και συγκρούσεις. Ακόμη η ομάδα 
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των τεσσάρων δεν αποτελεί καλή λύση γιατί εξ αιτίας του σχετικά μεγάλου αριθμού 
παιδιών δεν μπορεί να λειτουργήσει. Τέλος, η περίπτωση του ενός μαθητή πρέπει να 
αποκλειστεί για το λόγο ότι αναπτύσσει αντικοινωνική συμπεριφορά ανάμεσα στους 
μαθητές (Ανθουλιάς, 1 989). 

Χωρίς να απορρίπτουμε τις παραπάνω ιδέες, θα θέλαμε να εστιάσουμε την 
προσοχή μας σε δυό σημαντικά ζητήματα που απηχούν άλλωστε, όπως θα δούμε 
παρακάτω, και τις φιλοσοφικές αντιλήψεις της έρευνά μας. Το πρώτο αφορά στην 
εσωτερική συνοχή της ομάδας, το κατά πόσο δηλ. αισθάνονται τα μέλη της φίλοι και 
συνεργάτες για ένα κοινό σκοπό, και το δεύτερο ο εποικοδομητικός διάλογος και η 
ευγενής άμιλλα που αναπτύσσεται ανάμεσα στις ομάδες (Bennet & Cass, 1988, 
Bennett & Dunne, 1 99 1 ). Να σημειώσουμε επ' ευκαιρία ότι ο υπολογιστικός 
μικρόκοσμος που κατασκευάσαμε με τη βοήθεια της LOGO διαθέτει χαρακτηριστικά 
που ευνοούν το διάλογο, την άμιλλα και την κοινωνική αλληλεπίδραση, παράγοντες 
που μεγιστοποιούν τη μάθηση. 

Με βάση τις παραπάνω εκτιμήσεις, κρίναμε πώς ήταν απαραίτητο να ρωτήσουμε 
τα παιδιά με ποιους συμμαθητές τους θα ήθελαν να αποτελέσουν ομάδα και να 
καθίσουν γύρω από ένα υπολογιστή. Πράγματι, τα 1 Ο παιδιά συγκρότησαν από μόνα 
τους, 4 ομάδες, 2 των δύο ατόμων και 2 των τριών ατόμων και δεν υπήρξαν 
αποκλεισμοί εξ αιτίας του φύλου. Κάθε ομάδα είχε παιδιά κι από τα δύο φύλα. 

Τελικά τα παιδιά με την είσοδό τους στο εργαστήριο αφέθηκαν ελεύθερα να 
επιλέξουν τις θέσεις τους γύρω από κάθε Η/Υ και κατά τρόπο ώστε να αναλογούν το 
πολύ 3 μαθητές ανά ηλεκτρονικό υπολογιστή. Οι ακριβείς λόγοι για τους οποίους 
προχωρήσαμε σε αυτή τη ρύθμιση, υπαγορεύτηκαν από ένα μικρής διάρκειας 
πιλοτικό πρόγραμμα, το οποίο προηγήθηκε των 3 πειραματικών διδασκαλιών και το 
οποίο κύριο σκοπό είχε την ορθή, από παιδαγωγική και κοινωνιολογική άποψη, 
κατανομή των μαθητών, ανά ηλεκτρονικό υπολογιστή. Στην Παρ. 7.25, κάνουμε 
εκτενή αναφορά στο θέμα αυτό. 

3. 7 Η στατιστική επεξεργασία 
Η στατιστική επεξεργασία των στοιχείων της έρευνας έγινε με το στατιστικό 
πρόγραμμα SPSS 1 Ο.Ο. Η μέθοδος που κύρια χρησιμοποιήθηκε ήταν η 
UNIV ARIATE REPEATED MEASURES (μονοπαραγοντικών επαναλαμβανόμενων 
μέτρων). Τα στατιστικά μοντέλα που αυτή η μέθοδος συνεπάγεται θα τα λέμε χάριν 
συντομίας στο εξής URM μοντέλα. Οι μεθοδολογικοί και μαθηματικοί λόγοι για τους 
οποίους χρησιμοποιήσαμε τη μέθοδο αυτή και αποφύγαμε να εκτελέσουμε τα 3 
πειράματα με 3 πειραματικές και αντίστοιχα 3 ομάδες ελέγχου είναι οι εξής: 

• Τα URM μοντέλα είναι πάρα πολύ σπουδαία στην πειραματική δουλειά, και 
έχουν μακρά ιστορία στις κοινωνικές επιστήμες. Ιδιαίτερα στις επιστήμες της 
συμπεριφοράς είναι ιδιαίτερα δημοφιλή, επειδή τα στοιχεία που σχηματίζουν 
τον στατιστικό πληθυσμό είναι συχνότατα άνθρωποι. Οι άνθρωποι ως 
πειραματικά υποκείμενα ενίοτε εμφανίζουν μεγάλες ατομικές διαφορές, οι 
οποίες είναι πηγές διασποράς για τα πειραματικά μοντέλα, είναι συχνά 
απροσδιόριστες και στην περίπτωση των πλήρως τυχαιοποιημένων μοντέλων, 
αναπόφευκτα αποτελούν μέρος του πειραματικού λάθους (Winer, Brown, 
Michels, 1 99 1 ,  Myers, 1979). 

• Τα URM είναι περισσότερο δυναμικά μοντέλα παρά τα πλήρως 
τυχαιοποιημένα μοντέλα, επειδή η διασπορά (variability) η οποία οφείλεται 
στις ατομικές διαφορές αφαιρείται από το eπor term και έτσι οι ατομικές 
διαφορές είναι ο κύριος λόγος για το σφάλμα διασποράς ( eπor variance) 
(Stevens, 1 996, Winer, 1 97 1 ,  Winer, Brown, Michels, 199 1 ,  Crowder and 
Hand, 1 990). Με άλλα λόγια τα μοντέλα αυτά εξαλείφουν τις ατομικές 
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διαφορές επιφέροντας, θεμελιακή αλλαγή στη δομή του τελικού F-λόγου 
(Gravetter, Wallnau, 1996). 

• Τα στατιστικά μοντέλα με τη χρήση ομάδας ελέγχου προσθέτουν στις 
εκτιμήσεις άσκοπη διασπορά ( dispersion), δηλ. χωρίς να υπάρχει λόγος από 
στατιστική άποψη. Αφού πρόκειται να κάνουμε επαναληππκές μετρήσεις 
(αυτό έχει ανάγκη να κάνει η δική μας πειραματική έρευνα και ανάλυση, 
ΠΡΟΤΕΣΤ, ΜΕΤΑΤΕΣΤ, ΤΕΛΙΚΟ ΤΕΣΤ), ο καλύτερος τρόπος να 
μετρήσουμε γραμμικές αντιθέσεις (contrast) είναι να λάβουμε σαν μέτρο τα 
ίδια τα πειραματικά άτομα. Όπως εύστοχα δηλώνει ο Βασδέκης (2000), « το 
καλύτερο μέτρο σύγκρισης στις περιπτώσεις αυτές είναι ο ίδιος μας ο 
εαυτός». Επιπλέον είναι σαφές ότι είναι αδύνατον να «εξισώσουμε» 
πειραματική και ομάδα ελέγχου, όπως επισημαίνει η Θεωρία των Ατομικών 
Διαφορών. Αξίζει επίσης να σημειωθεί η σχετική παρατήρηση του Βάμβουκα 
( 1 993, σελ. 1 89): «Γενικά δεν είναι εύκολη υπόθεση η συγκρότηση 
ισοδύναμων ομάδων για τη μελέτη ψυχοπαιδαγωγικών γεγονότων» . 

• Στην περίπτωση των URM μοντέλων έχουμε σαφώς μεγαλύτερη ακρίβεια και 
οικονομία από τα πλήρως τυχαιοποιημένα σχέδια (Randomized designs), εξ 
αιτίας του μικρότερου σφάλματος ( eπor term) και του γεγονότος ότι 
χρειαζόμαστε πολύ λιγότερα πειραματικά υποκείμενα (Howell, 1997, Hand, 
and Crowder, 1 996, Diggle, Kung-Yee Liang, Zeger, 1 996, ). 

• Είναι ανάγκη να δικαιολογήσουμε γιατί από τις δύο κατηγορίες των RM 
(univariate, multivariate) επιλέξαμε κυρίως, την univariate (μονοπαραγοντική) 
περίπτωση. Ο λόγος είναι ουσιαστικός: Από τα πειραματικά δεδομένα της 
έρευνάς μας συχνά αποκλείστηκε η multivariate περίπτωση η οποία, όπως 
έδειξε ο Davidson7 ( 1 972), για να εφαρμοστεί θα πρέπει να ισχύει η σχέση η> 
k+ 1 Ο, όπου η ο αριθμός κάθε πειραματικής ομάδας και k ο αριθμός των 
εξαρτημένων μεταβλητών. Θέλαμε να έχουμε στο στατιστικό μας μοντέλο 
όσο το δυνατόν μεγαλύτερη ισχύ (Power) και αυτό επέβαλλε την επιλογή της 
Univariate περίπτωσης για το επαναληπτικό μας μοντέλο. Πιο συγκεκριμένα, 
στην περίπτωσή μας ήταν Ν=30, n=I O, και k=3 αφού πραγματοποιήσαμε 3 
συνεχόμενα τέστ. Το ερώτημα που τίθεται είναι γιατί δεν λάβαμε 
πειραματικές ομάδες μεγαλύτερου μεγέθους. Η απάντηση είναι ότι εάν 
χρησιμοποιούσαμε πειραματικές ομάδες, τέτοιου μεγέθους ώστε να 
ικανοποιείται η προηγούμενη σχέση δηλ. η> k+ 1 Ο, ολα θα άλλαζαν στην 
έρευνά μας. Δυσμενής επίπτωση θα ήταν η απώλεια του ελέγχου στο 
μαθησιακό υπολογιστικό περιβάλλον. Όπως έδειξε η πιλοτική φάση της 
πειραματικής μας διδασκαλίας, με πειραματικές ομάδες μεγέθους 14  ατόμων 
θα ήταν αδύνατο να παρακολουθήσουμε συμπεριφορές σε κρίσιμα ζητήματα 
και ήταν ορατός ο κίνδυνος να παρεκκλίνει η σκόπιμη διδασκαλία από τους 
αρχικούς της στόχους. Όπως τονίζουν οι Maxwell και Delaney (1 990), στην 
univariate περίπτωση έχουμε τρόπους να υπερφαλαγγίσουμε τίς 
ομολογουμένως αυστηρές παραδοχές εφαρμογής των RM μοντέλων, όπως για 
παράδειγμα η σφαιρικότητα ή κυκλικότητα, όπως διαφορετικά λέγεται. Εδώ 
πρέπει να σημειώσουμε και το εξής σημαντικό που αφορά τα αποτελέσματα 
της δική μας έρευνας. Η χρησιμοποίηση λιγότερων ατόμων από τη μια 
ευνόησε τη ομαλή διεξαγωγή των ερευνητικών διαδικασιών, αφού η 
univariate μέθοδος δεν επηρεάζεται από αυτό, ως περισσότερο συντηρητική 
από την multivariate (πολυπαραγοντική), και από την άλλη αποκλείει 

7 Για την ακρίβεια, ο Davidson λέει, η> k+ 20, α'λλά οι Maxwell and Delaney (1990), προτείνουν κατ' 
οικονομίαν να είναι το δείγμα μεγαλύτερο κατά 1 Ο των βαθμών ελευθερίας για το συγκεκριμένο effect, 
κάτι το οποίο αποδεχόμαστε επειδή δεν χάνουμε τίποτε το ουσιαστικό. 
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ουσιαστικά την πιθανότητα να βρούμε διαφορές εκει οπου δεν υπάρχουν. 
Επομένως όπου (βλ. κεφ. 8), παρατηρήσουμε διαφορές, για παράδειγμα 
ανάμεσα στο ΠΡΟ ΤΕΣΤ και το ΜΕΤΑΤΕΣΤ, αυτές είναι υπαρκτές στον 
πληθυσμό μας. Τέλος, να επισημάνουμε και το γεγονός ότι η multivariate 
περίπτωση απαιτεί έλεγχο πολυμεταβλητής κανονικότητας8 (multivariate 
normality), και όχι απλά μονοπαραγοντικής κανονικότητας όπως απαιτεί η 
μονοπαραγοντική περίπτωση, και ο οποίος πολυπαραγοντικός έλεγχος, δεν 
διατίθεται στα περισσότερα στατιστικά πακέτα, όπως για παράδειγμα στο 
SPSS for WINDOWS 1 Ο.Ο. και επομένως χρειαζόμαστε ειδικά στατιστικά 
πακέτα π.χ. LISREL, AMOS, SAS κ.α. για να τον πραγματοποιήσουμε. 

Ολοκληρώνοντας αυτή την παράγραφο, θα θέλαμε να επισημάνουμε ότι στη 
στατιστική μας ανάλυση, που αναπτύσσεται στο κεφ.8, δώσαμε μεγάλη έμφαση 
στις γραμμικές αντιθέσεις μεταξύ ΠΡΟΤΕΣΤ και ΜΕΤΑΤΕΣΤ, καθώς επίσης και 
σε εκείνες ανάμεσα στο ΜΕΤ ΑΤΕΣΤ και το ΤΕΛΙΚΟ ΤΕΣΤ για τους εξής λόγους 
(βλ. και Πίνακα 3 .2. 1 ): 

• Η γραμμική αντίθεση (contrast), στο πρώτο ζευγάρι (ΠΡΟΤΕΣΤ
ΜΕΤΑΤΕΣΤ), προφανώς αναδεικνύει την διαφορά (αν, και όπου υπάρχει) 
ανάμεσα στη γνώση που κατακτήθηκε μετά την πειραματική διδασκαλία 
και σ' εκείνη που προϋπήρχε αυτής. 

• Η γραμμική αντίθεση στο δεύτερο ζευγάρι (ΜΕΤ ΑΤΕΣΤ- ΤΕΛΙΚΟ 
ΤΕΣΤ) μας ενδιαφέρει, γιατί θέλουμε να ερευνήσουμε την εναπομένουσα, 
στέρεα γνώση των παιδιών, μετά την παρέλευση ικανού χρόνου από την 
πειραματική διδασκαλία. Αυτή η αντίθεση, προφανώς αποκαλύπτει με 
έμμεσο, αλλά σαφή τρόπο και την επιδραστική δύναμη της διδακτικής μας 
προσέγγισης. 

8 Ο Steνens, στην τρίτη έκδοση του βιβλίου του ( 1996, σελ. 5 12), αλλά και στις προηγούμενες, 
λαθεμένα, κατά την άποψή μας, υποστηρίζει ότι και οι δύο προσεγγίσεις των repeated measures, 
uniνariate και multiνariate, απαιτούν παραδοχές multiνariate normality. Πέρα από το γεγονός ότι, δεν 
έχει νόημα να αναζητούμε πολυπαραγοντικό έλεγχο στην uniνariate περίπτωση (αφού σ' αυτήν μία 
είναι η εξαρτημένη μεταβλητή), υπάρχει και η ρητή δήλωση εκείνων που αυτός συχνά επικαλείται και 
εκθειάζει (! ! ), δηλ. των Maxwell and Delaney ( 1990, σελ. 605), ότι η URM προσέγγιση δεν 
προϋποθέτει multiνariate, αλλά uniνariate normality. Το ίδιο λάθος που διαπράττει ο Steνens βλέπουμε 
να εμφανίζεται και στο επίσημο εγχειρίδιο της εταιρείας SPSS (SPSS, Adνanced Models, 1999, σελ. 
1 7). 
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ΚΕΦΆΛΑΙΟ ΤΕΤΛΡΤΟ 
Η ΛΝΛΔΙΦΗΣΗ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΛΦΙΛΣ 

4.1 Ιστορικές αναφορές για τα κλάσματα και τη Logo 
Η σχετική βιβλιογραφία για τα κλάσματα φαίνεται να ξεκινά με τους McLellan, 
Dewey (1 908), συνεχίζεται με ένα ιστορικό άρθρο του Polkinghome (1 935), τις 
σημαντικές επισημάνσεις των Gunderson & Gunderson (1 957) και φτάνει ως τις 
μέρες μας με ένα ιδιαίτερα μεγάλο όγκο αναφορών (Moss & Case 1999, Hunting, 
Davis, and Peam, 1996, Armstrong, Novillis Larson, 1995, Saenz-Ludlow, 1990, 
1 994, 1 995, Mack, 1995, Κορνηλάκη 2000). Τέλος, την ερευνητική δραστηριότητα 
των ετών 1 990-1996 στην Ευρώπη και την Αμερική γύρω από την έννοια του ρητού 
αριθμού, σκιαγραφούν οι Pitkethly & Hunding (1 996). 

Σε ό,τι αφορά τη γλώσσα προγραμματισμού, τη LOGO, πάνω στην οποία κτίσαμε 
το μαθηματικό μικρόκοσμο του «Ευδόξου», αυτή εκδίδεται για πρώτη φορά το 1 968 
από τον Seymour Papert στη Μασσαχουσέτη των ΗΠΑ. Το πραγματικό λογισμικό 
που εμείς χρησιμοποιήσαμε για να οικοδομήσουμε το περιβάλλον του «Ευδόξου» (η 
Comenius Logo ή Multi Logo ή Super Logo ), διαπνέεται από αυτήν ακριβώς τη 
φιλοσοφία. Θα λέγαμε ότι από τις πάμπολλες εκδόσεις της Logo εκείνη που 
πιστότερα αντανακλά τα ψυχολογικά και παιδαγωγικά πιστεύω του Papert μα και του 
δασκάλου του, του μεγάλου Piaget, είναι η Comenius Logo. Γι' αυτήν όμως θα 
μιλήσουμε αναλυτικότερα στο Θεωρητικό Πλαίσιο της έρευνας. Εδώ απλά θα 
σημειώσουμε ότι τα τελευταία χρόνια γίνεται λόγος για ένα νέο επιστημονικό κλάδο 
που προσπαθεί να συζεύξει αυτή τη γλώσσα με τα μαθηματικά. Ο κλάδος αυτός φέρει 
το όνομα Logo-Mathematics, παρουσιάζει μια ενδιαφέρουσα προβληματική από 
μαθηματική και γνωστική άποψη, συνιστά μια νέα προσέγγιση για την ανάπτυξη των 
μαθηματικών εννοιών μέσα σε υπολογιστικό περιβάλλον και απασχολεί κορυφαίους 
ερευνητές από το χώρο της Μαθηματικής Παιδείας ( Moreira and Noss, 1 995, Noss 
and Hoyles, 1992, Kieren, 1 992, Leron and Zazkis 1992, Harvey, 1 992, Lemerize, 
1 992, Hillel, 1 992, Lemerise 1 993, Hoyles and Sutherland, 1989, Clements, 1 990). 

Είναι αξιοπρόσεκτο ότι οι πρώτες αναφορές για τα κλάσματα εστιάζουν την 
προσοχή τους σε εκείνα τα σημεία που και σήμερα αποτελούν σημεία αναφοράς ή για 
να το θέσουμε ακριβέστερα τον εννοιολογικό προθάλαμο και το συνεκτικό ιστό που 
συνδέει τις διάφορες ερμηνείες του ρητού αριθμού. Ας αναφέρουμε ένα μικρό χωρίο 
από την εργασία των McLennan και Dewey (1 908) : «Η κατάλληλη εισαγωγή στις 
αριθμητικές πράξεις γίνεται με την παρουσίαση του υλικού με ένα τέτοιο τρόπο, που 
να αξιώνει μια διανοητική λειτουργία του ρυθμικού «μερίζω και ολοποιώ» (parting 
και Wholing), δηλ.μια ποσότητα ή ένα μέγεθος πρέπει να παρασταθεί κατά τέτοιο 
τρόπο, ώστε να συμπεριλάβει και διαχωρισμό (διανοητικό δηλ. των τιμών, όχι 
απαραίτητα φυσική διαμέριση) σε μέρη, και επανασύνθεση των μερών στο όλο. Η 
ανάλυση αναδεικνύει την κυριότητα της μονάδας μέτρησης. Η σύνθεση ή 
επανασύνθεση αναδεικνύει την απόλυτη τιμή μεγέθους. Η διαδικασία από μόνη της 
αποφέρει το λόγο, τον καθαρό αριθμό». 

Οι McLennan και Dewey (1 908), στο παραπάνω χωρίο φαίνεται να 
επισημαίνουν και τη σχέση του μερισμού (parting), με την ολοποίηση (wholing), που 
σαν διαδικασίες είναι απλές, με μια πιο αφηρημένη έννοια, την έννοια της 
μοναδοποίησης. Οι διανοητικές αυτές πράξεις (μερισμός, ολοποίηση), σημειώνουν οι 
ίδιοι παρακάτω, είναι απαραίτητες για την ανάπτυξη των αριθμητικών πράξεων, που 
βαθμιαία τροφοδοτούν την αναγνώριση της λειτουργίας της μονάδας, για να 
συμπληρώσουν στη συνέχεια ότι «η μονάδα ποτέ δεν είναι ένα πράγμα, αλλά πάντοτε 
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αυτό που χρησιμοποιείται σαν μια βάση για καταμέτρηση και άρα μέτρηση κάποιου 
όλου ή μιάς ποσότητας» . 

Εύκολα παρατηρεί κανείς πως μια σύγχρονη θεωρία για τους ρητούς ασφαλώς και 
θα περιέχει στη διατύπωση των βασικών της αρχών τις σκέψεις που πριν ένα αιώνα 
σχεδόν διατύπωσαν οι McLennan και Dewey (οπ. Παρ.). 

4.2 Οι θέσεις του Pίaget ·ιια τα κλάσματα 
Ο Piaget, είναι γνωστό πως δεν ασχολήθηκε πολύ με την έννοια του αριθμού. 
Φαίνεται όμως να θεωρούσε την ιδέα του κλάσματος σαν μια σπουδαία υπόθεση στη 
μαθηματική ανάπτυξη του παιδιού και οι διαπιστώσεις του για την έννοια αυτή είναι, 
όπως θα δούμε παρακάτω, σημαντικές. Στις θέσεις που διατυπώνει το 1960 με τους 
συνεργάτες του (βλ. Piaget, lnhelder, & Szeminska, 1 960), βλέπουμε να αναγνωρίζει 
ένα διπλό χαρακτήρα για την έννοια του κλάσματος: 
"Αυτά είναι μέρη ενός πρωταρχικού όλου- μέσα σε ένα εγκιβωτισμένο (nested) 
σύστημα- και επίσης είναι ολότητες με όλα τους τα δικαιώματα, και σαν τέτοιες 
μπορούν παραπέρα να υποδιαιρεθούν. . .  Η αναλλοίωτος χαρακτήρας του όλου είναι 
μια απαραίτητη συνθήκη λειτουργικής υποδιαίρεσης, και ασκεί πίεση για εξίσου 
ποιοτική και για ποσοτική υποδιαίρεση . . .  » .  (βλ. σελ. 3 10-3 1 1 ). Είναι προφανές ότι 
αυτές οι θέσεις του Piaget, είναι βαρύνουσας σημασίας καθώς η θεώρηση του 
κλάσματος ως μαθηματικής οντότητας είναι το ίδιο σπουδαία όσο και ο αναλλοίωτος 
χαρακτήρας που έχει, όταν αυτό υποστεί διάφορους μετασχηματισμούς, που 
περιλαμβάνουν γραφικές ή συμβολικές αναπαραστάσεις. Όπως σημειώνουν οι 
Κhoury & Zazkis, (1 994), ο αναλλοίωτος χαρακτήρας των κλασμάτων είναι 
απαραίτητος στην περίπτωση που επιδιώκεται εννοιολογική κατανόηση των πράξεων 
των κλασμάτων. 

Οι μετέπειτα θέσεις του Piaget (1 967), είναι σαφώς πιο προωθημένες και 
πραγματεύονται τον τρόπο με τον οποίο θα αποκτηθεί μια ποιοτική λογική για τις 
κλασματικές έννοιες και πράξεις. Ο Piaget παρατηρεί ότι οι συμβολικές αριθμητικές 
πράξεις είναι αποτέλεσμα λεπτών διανοητικών ενεργειών, που λαμβάνουν χώραν 
όταν δουλεύουμε σε πειραματικά πλαίσια1 • Έτσι η απόκτηση ποιοτικής λογικής, όχι 
μόνο δεν μπορεί να αποδοθεί σε συμβολικά συστήματα και αριθμητικές διαδικασίες, 
αλλά σε ατομική κατασκευαστική δραστηριότητα2, η οποία εκδηλώνεται πρώτα σε 
συγκεκριμένες προβληματικές καταστάσεις και στη συνέχεια σε συμβολικά 
συστήματα όπως διαπιστώνει η Saenz-Ludlow (1994). 

4.3 Η καταγωγή του ρητού αριθμού και του κλάσματος 
Από ερευνητική άποψη είναι διαπιστωμένο ότι οι αρχαίοι Έλληνες δεν θεωρούσαν 
αριθμούς, τις ρητές εκφράσεις του τύπου p/q. Για την επιστημονική ακρίβεια, ούτε 
κάν αποκαλούσαν αριθμό το σύμβολο p/q, αλλά το θεωρούσαν μια σχέση3 μεγεθών. 

1 Κρατάμε αυτή τη διαπίστωση για τα παρακάτω, καθώς ο μαθηματικός μικρόκοσμος που 
κατασκευάσαμε, ο «Εύδοξος», για την ανάπτυξη της έννοιας του ρητού, είναι πριν απ' όλα ένα 
πεφαματικό πλαίσιο και μάλιστα ιδιαίτερα πλούσιο και ανοικτό από την άποψη της ελευθερίας των 
δραστηριοτήτων που είναι δυνατόν να αναπτυχθούν μέσα σ' αυτό. 
2 Στο πλαίσιο της δικής μας προσέγγισης, υπάρχουν περιθώρια για το μαθητευόμενο άτομο, ακόμη και 
για ατομική κατασκευαστική δραστηριότητα, η οποία φυσικά μπορεί να αποδώσει σημαντικά 
γνωστικά οφέλη. Δεν αποδίδουμε όμως σ' αυτήν, τη σημασία που οι Πιαζετικοί ψυχολόγοι της 
αποδίδουν. Για λόγους που εξηγούμε στο παρόν κεφάλαιο, αλλά και στο Θεωρητικό πλαίσιο της 
εργασίας μας, δεν είναι δυνατό να θεωρήσουμε το μαθητή ικανό να σχεδιάσει μόνος του το σύνολο 
των μαθησιακών του δραστηριοτήτων, λειτουργώντας, ουσιαστικά, σαν ολοκληρωμένος επιστήμονας. 
Η διδακτική παρέμβαση, κρίνεται απολύτως αναγκαία, και αποτελεί ακρογωνιαίο λίθο για την 
εκπαιδευτική μας φιλοσοφία και την προτεινόμενη μέθοδο διδασκαλίας των ρητών αριθμών. 
3 Αυτή όμως ακριβώς η σχέση υπήρξε ο προάγγελος της θεωρίας των κοινών κλασμάτων που 
διατυπώθηκε από τον Simon Steνin, στο τέλος του 1 6  αιώνα (Depman 1959). 
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Αντίθετα με τους ρητούς, οι κλασματικοί αριθμοί χρησιμοποιούνταν ευρύτατα από 
τους αρχαίους Αιγύπτιους, Βαβυλώνιους, Ινδούς και Έλληνες. Επίσης κλασματικούς 
αριθμούς χρησιμοποιούσαν και οι Αραβες στον μεσαίωνα. 
Μέσα στην ιστορία των μαθηματικών, υπάρχει μια ιστορία γένεσης των θεμελιωδών 
μαθηματικών εννοιών, η οποία μας δείχνει ότι μια πραγματική ανάγκη γέννησε την 
έννοια του κλάσματος: Η ανάγκη για μέτρηση μεγεθών με μια επιλεγμένη, 
δεδομένη μονάδα (Kompaniits, 1 940). Μετρώντας διάφορα μεγέθη με επιλεγμένα 
μέτρα (μονάδες), οι άνθρωποι είδαν πως οι εκφράσεις των αποτελεσμάτων τους με 
φυσικούς αριθμούς πολύ συχνά είχαν προσεγγιστικό χαρακτήρα. Τα αποτελέσματα 
των μετρήσεων αυτών για να αναλυθούν καλύτερα ήταν ανάγκη να επιλεγούν άλλες 
μικρότερες μονάδες, οι οποίες όμως είχαν μια ορισμένη σχέση με τις προηγούμενες 
μονάδες μέτρησης. Ο Depman (1959, σελ. 240), λέει ότι «Κατ' αυτό τον τρόπο, η 
πρακτική εμπειρία, οδήγησε τους ανθρώπους στην ανάγκη να χρησιμοποιήσουν 
διαφορετικές μονάδες και από τις σχέσεις των μονάδων αυτών των συγκεκριμένων 
μέτρων αναδείχτηκε η αφηρημένη έννοια του κλάσματος» . 

Στις αρχές του 12 του μΧ. αιώνα , (μα και την εποχή των αρχαίων Αιγυπτίων), 
βλέπει κανείς στα εγχειρίδια της Αριθμητικής και συγκεκριμένα στα σημεία που 
αναφέρεται η διαίρεση αριθμών με υπόλοιπο, ότι τα κλάσματα θεωρούνται μέρη 
αριθμών (Depman 1959, σελ. 255). 

Ως τον 1 70 και 1 80 μ.Χ αιώνα, παρατηρεί κανείς τους κανόνες και τις διαδικασίες 
που αφορούν τους κλασματικούς αριθμούς να βρίσκονται σε εξέλιξη. Μια πιο 
συστηματική περιγραφή των κλασματικών αριθμών βρίσκει κανείς στα εγχειρίδια 
των Ευρωπαϊκών Σχολείων, τον 1 80 αιώνα. Το εγχειρίδιο εκείνης της εποχής, που 
έγραψε ο Κhr. Vol'f, αναφέρεται αρχικά στους φυσικούς αριθμούς και κατόπιν στα 
κλάσματα και προτείνει οι νόμοι των αριθμητικών διαδικασιών που θεμελιώθηκαν 
νωρίτερα (στο κεφάλαιο των θετικών ακεραίων) να εφαρμοστούν και στα κλάσματα. 
Όμως πρέπει να σημειωθεί ότι η τεκμηρείωση αυτών μεθόδων πραγματοποιήθηκε όχι 
τον ίδιο, αλλά τον επόμενο αιώνα (19°ς μ. Χ.). 

Οι πράξεις με τα κλάσματα, ή καλύτερα η πρακτική και ο χειρισμός των 
συμβόλων τους οδήγησαν βαθμιαία, με την πάροδο του χρόνου, σε μια νέα αντίληψη 
για το περιεχόμενο της έκφρασης p/q. Ο «νέος» αριθμός που παρίστανε το σύμβολο 
p/q, είχε πιά αποκοπεί από τη θεμελιώδη αρχή που τον γέννησε: τη μέτρηση. Σχετικά 
γράφουν οι Courant and Robbins (1947): "Το τελευταίο και σπουδαιότερο βήμα 
σχετικά με αυτό το πρόβλημα επιτεύχθηκε μετά από συσσωρευμένες ξέχωρες 
προσπάθειες αιώνων: το σύμβολο m/n ελευθερώθηκε από τη συγκεκριμένη του σχέση 
με τη διαδικασία μέτρησης και με τα μετρήσιμα μεγέθη καθεαυτά και άρχισε να 
θεωρείται σαν ένας ξεχωριστός αριθμός, σαν μια ανεξάρτητη ύπαρξη, ίση καθ' όλα, 
με έναν φυσικό αριθμό" (σελ. 90-91). 

Αξίζει όμως να δούμε μια τέτοια ποιοτική αναβάθμιση του κλάσματος πώς 
συντελέστηκε. Οι Davydov και Tsvetkovich (1991), πιστεύουν πως η «νέα» θεώρηση 
του κλάσματος ως «ανεξάρτητης ύπαρξης» , κατορθώθηκε κατά τη διάρκεια της 
επίλυσης ειδικών γνωστικών ζητημάτων που σχετίζονται με την εσωτερική ανάπτυξη 
των μαθηματικών ως θεωρητικής επιστήμης. Το πρόβλημα ήταν ότι μέσα στα όρια 
του συνόλου των φυσικών αριθμών οι πράξεις της αφαίρεσης και της διαίρεσης δεν 
ήταν πάντοτε δυνατόν να εκτελεστούν. Και το μεν πρώτο πρόβλημα, το πρόβλημα 
της αφαίρεσης, λύθηκε με την είσοδο των αρνητικών αριθμών, το δε δεύτερο, το 
πρόβλημα της διαίρεσης εξαλείφθηκε με την εισαγωγή των κλασματικών αριθμών. 
Και στις δυό περιπτώσεις οι «εισαγωγές» έγιναν χωρίς να καταστρατηγηθούν οι 
θεμελειώδεις νόμοι της αριθμητικής (προσεταιριστικότητα, αντιμεταθετικότητα, 
επιμεριστικότητα ). Ωστόσο αυτές οι εισαγωγές σημαίνουν επέκταση του χώρου των 
συγκεκριμένων αριθμών και κατασκευή νέου συστήματος (στην περίπτωσή μας του 
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συστήματος των ρητών αριθμών). Όπως σημειώνει ο Lebesque ( 1960, σελ. 87), η 
επέκταση είναι μια από τις βασικές μεθόδους δημιουργίας νέων μαθηματικών 
εννοιών στην σύγχρονη άλγεβρα (ονομάστηκε και «αρχή της σταθερότητας των 
τυπικών νόμων») και αναπτύχθηκε τον 19° αιώνα. Η βαθύτερη φιλοσοφία αυτής της 
μεθόδου είναι η εξής: Εάν η πράξη ανάμεσα σε δύο αριθμούς α και β δεν είναι 
δυνατή, τότε εισάγεται το διατεταγμένο ζεύγος ( α,β) το οποίο εφοδιάζεται με μια 
πράξη ισότητας, ανισότητας κτλ. Εάν οι αριθμητικές διαδικασίες με τα νέα σύμβολα 
ακολουθούν τους νόμους των διαδικασιών με τα προηγούμενα σύμβολα, τότε τα νέα 
σύμβολα αναγνωρίζονται ως αριθμοί (Depman, 1959, σελ. 264). Η θεωρία των 
ζευγών ενδιαφέρει ιδιαίτερα τους ρητούς αριθμούς που εξετάζουμε. Γιατί με τη 
θεωρία αυτή κατασκευάζουμε με λογικό και ανεπίληπτο τρόπο αριθμητικά 
συστήματα χωρίς να κάνουμε οποιαδήποτε αναφορά σε μια «συγκεκριμένη 
πραγματικότητα» . Στην περίπτωση των ρητών αριθμών δεν είμαστε αναγκασμένοι να 
κάνουμε αναφορά σε μετρήσεις (Gonin, 1959). 

Αλλά ενώ η θεωρία των ζευγών, είναι μια ευέλικτη μέθοδος που αναπτύσσει τα 
μαθηματικά, έχει συνέπειες όταν εισάγεται στη δευτεροβάθμια και τριτοβάθμια 
εκπαίδευση. Στις αρχές της δεκαετίας του 1930, ήταν κυρίαρχη4 η αντίληψη ότι ο 
πιο επιστημονικός τρόπος για να εισάγει κανείς ρητούς αριθμούς στη διδασκαλία, 
είναι η επέκταση του χώρου των φυσικών αριθμών, ούτως ώστε να πετύχουμε μια 
απεριόριστη δυνατότητα στη διαδικασία διαίρεσης. Έτσι βαθμιαία επεκράτησε η 
νοοτροπία να διδαχθούν με αυτόν τον τρόπο οι ρητοί αριθμοί στη μέση και στην 
ανώτατη εκπαίδευση. Οι συνέπειες αυτής της αντίληψης μας είναι γνωστές από την 
μετέπειτα εισαγωγή στα σχολεία των Μοντέρνων μαθηματικών. Κατά την άποψή 
μας, η θεωρία των ζευγών είναι μια αφηρημένη θεωρία, η οποία φυσικό είναι να 
προκαλεί δυσκολίες στους μαθητές. Και είναι αφηρημένη, διότι εξ ορισμού αποκλείει 
οποιαδήποτε αναφορά σε μια συγκεκριμένη πραγματικότητα. Ο ορισμός του 
κλάσματος μέσω του διατεταγμένου ζεύγους ( α, β), προφανώς το αποκόπτει, όπως 
είδαμε και παραπάνω από την πραγματική έννοια που το γέννησε, τη μέτρηση. 

Για να επανέλθουμε όμως στο βασικό στόχο αυτής της παραγράφου, πρέπει να 
αναφέρουμε πως όχι μόνο η μέτρηση, αλλά και η διαίρεση των αριθμών είναι μια 
αυθεντική πηγή για το κλάσμα. Οι αρχαίοι Αιγύπτιοι εισήγαγαν το κλάσμα για τις 
περιπτώσεις εκείνες, που η διαίρεση άφηνε υπόλοιπο 

·
διάφορο του μηδενός (Bunt, 

Jones, Bedient, 1 98 1  ). Τα κλάσματα όμως που εμείς σήμερα χρησιμοποιούμε έχουν 
μια σημαντική διαφορά από εκείνα των αρχαίων Αιγυπτίων. Εμείς δεχόμαστε για 
αριθμητή οποιονδήποτε αριθμό, ενώ οι Αιγύπτιοι, μόνον τη μονάδα. Μοναδικές 
εξαιρέσεις σ' αυτόν τον κανόνα τα κλάσματα 2/3 και % . Οι ιστορικοί των 
Μαθηματικών ονομάζουν τα κλάσματα αυτά, εναδικά κλάσματα. Για να γράψουν ένα 
τέτοιο, εναδικό κλάσμα οι αρχαίοι Αιγύπτιοι, σημείωναν απλώς τον παρονομαστή 
κάτω από το σύμβολο οο , το οποίο μοιάζει με ανοικτό στόμα. Καθώς όμως , τα 
αποτελέσματα των υπολογισμών δεν είναι πάντα δυνατόν να εκφραστούν με ένα 
μοναδικό εναδικό κλάσμα, οι αρχαίοι Αιγύπτιοι έγραφαν το αποτέλεσμα σαν 
άθροισμα διαφορετικών εναδικών κλάσμάτων. Για παράδειγμα, η αναγωγή του 5/6 
μπορούσε να γίνει με το άθροισμα 1/3 +�. Οι αναγωγές αυτές όμως, σαφώς και δεν 
είναι μονότροπα καθορισμένες και το ερώτημα που τίθεται είναι πώς κατάφερναν οι 
Αιγύπτιοι να προσδιορίσουν τις εναδικές αναπαραστάσεις ενός κλάσματος, άρα και 
το αποτέλεσμα μιάς διαίρεσης π.χ. 1 3  : 20. 

4 Βασικός εκφραστής αυτής της θέσης ήταν όπως αναφέρουν οι Daνydoν και Tsvetkovich ( 1991 ), ο 
Α.Ν. Kolmogorov, ο οποίος έλεγε επίσης ότι ιδέα της επέκτασης του χώρου των φυσικών αριθμών 
είναι μια μόνο περίπτωση μια γενικότερης μεθόδου για να σχηματίσουμε νέες έννοιες στη σύγχρονη 
άλγεβρα. 
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Αυτό το ερώτημα, σύμφωνα με τη δική μας πληροφόρηση, ακόμη μέ'ΧΡι σήμερα 
δεν έχει διευκρινιστεί. Ωστόσο ο Sylvester ( 18 14-1 897) έχει αποδείξει πως κάθε 
κλάσμα είναι δυνατόν να παρασταθεί σαν άθροισμα πεπερασμένου πλήθους εναδικών 
κλασμάτων και προτείνει μια μέθοδο αποτελούμενη από 4 διαδικαστικά βήματα: 
1 .  Προσδιορίζεται αρχικά το μεγαλύτερο εναδικό κλάσμα (δηλ. εκείνο με το 

μικρότερο παρονομαστή), το οποίο είναι μικρότερο από το δεδομένο κλάσμα. 
2. Αφαιρείται αυτό το εναδικό κλάσμα από το αρχικά δεδομένο κλάσμα. 
3 .  Προσδιορίζεται το πιο μεγάλο εναδικό κλάσμα, που είναι μικρότερο από τη 

διαφορά που βρέθηκε. 
4.  Γίνεται και πάλι αφαίρεση κ.ο.ε. 
Ετσι μπορούμε να δούμε το κλάσμα σαν γνήσιο προϊόν της διαίρεσης, με τη μέθοδο 
του Sylvester. Για παράδειγμα της διαίρεσης 13 :  20 : 
Το πιο μεγάλο εναδικό κλάσμα που είναι μικρότερο από το 13/20 είναι το Υ:ι. 
Επομένως 

13 1 - 3 20 - 2 - 20 
Το πιο μεγάλο εναδικό κλάσμα που είναι μικρότερο από το 3/20 είναι το 117. Αρα 

.l - .l - _1_ 
20 7 

-
140 

Οπότε 
1 3  1 1 1 
20 = 2 + 7 + 140 

4.4 Η θεωρία των αναλογιών του Εύδοξου5 

Στη μαθηματική σκέψη των αρχαίων Ελλήνων περίοπτη θέση δεν είχε η έννοια του 
αριθμού, αλλά εκείνη της αναλογίας. Όπως επισημάνθηκε και στην προηγούμενη 
παράγραφο οι αρχαίοι Έλληνες δεν θεωρούσαν την έκφραση α/β ως πηλίκον δύο 
ακεραίων, αλλά σχέση μεγεθών και μάλιστα προτιμούσαν την παράσταση α:β αντί 
της α/β για την περίπτωση του λόγου. Για την περίπτωση της αναλογίας Α:Β=μ:ν 
στα αρχαία μαθηματικά της κλασικής εποχής προτιμάται η μορφή Α.ν=Β.μ , που 
εκφράζει την ίδια σχέση μέσω του πολλαπλασιασμού. Οι πρόγονοί μας ήταν ικανοί 
να οικοδομήσουν λόγους και αναλογίες μέσω πράξεων με ακέραιους αριθμούς, πάνω 
σε φυσικές ποσότητες. Οι μαθηματικοί της αρχαιότητας είχαν υιοθετήσει μια 
κατασκευαστική προσέγγιση προκειμένου να επιλύσουν ένα μαθηματικό πρόβλημα. 
Γι' αυτούς ένα πρόβλημα είχε λύση, εάν η λύση του μπορούσε να αποδειχθεί 
γεωμετρικά. Οι αποδείξεις αυτές βασίστηκαν περισσότερο σε δράσεις πάνω σε 
ποσότητες, παρά σε χειρισμό τυπικών συμβόλων. Η οικοδόμηση της έννοιας του 
αριθμού συντελέστηκε με τη βοήθεια των ευθυγράμμων τμημάτων. Βέβαια η 
ανάμιξη αριθμών και ευθυγράμμων τμημάτων ενέχει, όπως είναι φυσικό μια 
σύγχυση. Όμως αυτή η σύγχυση καθιστά δυνατή την αποκάλυψη των ιδιοτήτων των 

5 Για το πότε ακριβώς έζησε ο Εύδοξος δεν έχουμε ακριβείς πληροφορίες. Κατά τον Κ. Δ. Γεωργούλη 
(βλ. σχετικό λήμμα στο ΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙΔΙΚΟ ΛΕΞΙΚΟ «ΗΛΙΟΥ», Τόμος «ΕΛΛΑΣ», τεύχος 17, σελ. 
769) η περίοδος ήταν 408-353 π.Χ. 
Αντίθετα, ο Α. Szabo ( 1973, ελληνική μετ.), αποφεύγει να αναφέρει ακριβή χρονολογία, λέει γενικά 
πως έζησε τον 4° π.Χ. αιώνα, ήταν νεώτερος του Πλάτωνα και υπήρξε μαθητής του. 
Ο Κάλφας ( 1995, σελ. 1 67, υποσημ. 42), βλέπει πιο προσεκτικά το ζήτημα και σημειώνει ότι το 
πρόβλημα της χρονολόγησης της ζωής του Εύδοξου είναι αρκετά περίπλοκο και ότι κατά την 
επικρατούσα αντίληψη ο Εύδοξος πέθανε αργότερα από τον Πλάτωνα. 
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αριθμών, όπως θα δούμε παρακάτω. Τα κομμάτια ευθείας εισάγονται με αριθμητική 
σημασία. 
Ο ορισμός της αναλογίας, που συναντάμε στο πέμπτο βιβλίο των στοιχείων του 
Ευκλείδη, αποδίδεται στο μεγαλύτερο ίσως μαθηματικό της αρχαιότητας, τον Εύδοξο 
(Heath, 1 956, σελ. 1 14). Σύμφωνα με αυτό τον ορισμό, 
«Λέγεται ότι μεγέθη ευρίσκονται στον ίδιο λόγο, το πρώτο προς το δεύτερο, όπως 
και το τρίτο προς το τέταρτο, όταν οποιαδήποτε ισοπολλαπλάσια του πρώτου και του 
τρίτου (με οποιοδήποτε πολλαπλασιασμό), εάν ληφθούν με αντίστοιχη σειρά, είναι 
αντιστοίχως, ή μεγαλύτερα ή ίσα ή μικρότερα συγχρόνως από οποιαδήποτε 
ισοπολλαπλάσια του δευτέρου και του τετάρτου» . 
Μια σύγχρονη απόδοση αυτού του ορισμού σημαίνει τα εξής: 
«Δίδονται τα ευθύγραμμα τμήματα Α, Β, C, D. Τότε A:B=C:D εάν και μόνον εάν για 
οποιουσδήποτε τυχαίους ακεραίους m και n ισχύει μία από τις παρακάτω σχέσεις: 
1 .  mA > nB και mC > nD 
2. mA=nB και mC=nD 
3 .  mA<nB και mC<nD 
Ο ορισμός του Ευδόξου έχει ιδιαίτερη ιστορική, αλλά και διδακτική αξία. Η ιστορική 
του αξία έγκειται στο γεγονός ότι είναι δυνατόν να αναπαραστήσουμε λόγους με 
ασύμμετρες ποσότητες, δηλ. ποσότητες οι οποίες δεν έχουν κοινό μέτρο, για 
παράδειγμα ο λόγος της διαγωνίου προς την πλευρά ενός τετραγώνου. Τέτοιοι λόγοι 
ήταν γνωστό πως υπάρχουν, αλλά δεν ήταν δυνατόν να εκφραστούν σαν αριθμοί. Οι 
λόγοι που μπορούσαν μέχρι τότε να αναπαραστήσουν οι αρχαίοι μαθηματικοί 
περιορίζονταν στο επίπεδο των θετικών ακεραίων. Η διδακτική του αξία φαίνεται από 
το παρακάτω παράδειγμα, το οποίο δείχνει με τον εναργέστερο τρόπο πως είναι 
δυνατόν να εμποτιστούν με αριθμητικές σημασίες, φυσικές ποσότητες όπως είναι τα 
ευθύγραμμα τμήματα. Ας πάρουμε λοιπόν δύο ευθύγραμμα τμήματα των οποίων ο 
λόγος είναι φυσικά δεδομένος και άγνωστος και ας προσπαθήσουμε να βρούμε ποιος 
λόγος ακεραίων αντιστοιχεί σ' αυτά. (Βλ. Σχήμα 4.4 . 1 ). 

- Α -
5Α 

Β 

3Β 

Σχ. 4.4. l Συμπέρασμα για το Μγο Α : Β μέσω της ισότητας των πολ/σμένων κομματιών. 

Ο πενταπλασιασμός του Α είδαμε ότι συνέπεσε με τον τριπλασιασμό του Β. 
Επομένως έχουμε 5· Α=3. Β, το οποίο σημαίνει ότι Α:Β=3 :5 
Από τον ασαφή λόγο λοιπόν των δύο κομματιών Α και Β κατορθώσαμε να 
μεταβούμε στον σαφέστατο λόγο 3 :5  ο οποίος υποδαυλίζει στη σκέψη των μαθητών 
την ιδέα για το σχετικό μέγεθος των άγνωστων κομματιών6. Τώρα είμαστε σε θέση να 
τροποποιήσουμε για διδακτικές ανάγκες το θεώρημα του Ευδόξου: 
1 .  mA=nB σημαίνει ότι A:B=n:m 
2.  mA <nB σημαίνει ότι Α:Β< n:m 

6 Ασφαλώς και υπάρχουν πρακτικά προβλήματα στη λύση αυτή. Για παράδειγμα, το να αποφανθούμε 
για την ισότητα των κομματιών που δημιουργούνται με το μάτι. Ωστόσο πιστεύουμε ότι θα πρέπει να 
τα αντιπαρέλθουμε, καθώς το γνωστικό κέρδος από αυτή την προσέγγιση είναι σημαντικό. 
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4.5 Το πpό'fpαμμα «ΚΟΜΜΆΤΙΑ ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΑ» 
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Το πρόγραμμα «Κομμάnα και ολόκληρα» , προτείνεται από τους Δημητριάδη και 
Σολομωνίδου (1997), και απευθύνεται (γενικά, όπως οι ίδιοι λένε) σε μαθητές 
Δημοnκού- Γυμνασίου. Λειτουργεί σε μικροϋπολογιστές τύπου ΙΒΜ PC και 
συμβατούς και έχει οικοδομηθεί με το πρόγραμμα εφαρμογών TOOLBOOK 3 .0.  Το 
πρόγραμμα υποστηρίζει ήχο, γραφικά και κίνηση (animation), επομένως είναι μια 
εφαρμογή πολυμέσων. Όπως δηλώνουν οι δημιουργοί του (οπ. παρ.), στόχος του 
προγράμματος είναι να καθοδηγήσει κατάλληλα το μαθητή -χρήστη, ώστε να 
οικοδομήσει σταδιακά βασικές έννοιες που σχετίζονται με τη θεωρία των κλασμάτων. 

Το πρόγραμμα που εξετάζουμε είναι μια υπό ανάπτυξη εφαρμογή, όπως δηλώνεται 
από τους σχεδιαστές του. Παρά το γεγονός αυτό, είναι δυνατόν να προβούμε σnς 
παρακάτω παρατηρήσεις χωρίς να εκτεθούμε στον κίνδυνο να κατηγορηθούμε για 
ανnεπιστημονικές απλουστεύσεις: 
• Το πρόγραμμα, «Κομμάnα και ολόκληρα» , όπως και πολλά άλλα προγράμματα 

της κατηγορίας του, (όπως για παράδειγμα το CopyCAt, που σχολιάζουμε στην 
παρ. 4.8) διαπνέεται έντονα από την επίδραση της Πιαζεnκής θεωρίας και της 
θεωρίας του κονστρακnβισμού (Papert, 1 980), η οποία θεωρεί ότι τα παιδιά 
μαθαίνουν μέσω της ενεργού κατασκευής της δικής τους γνώσης. Αυτό όμως έχει 
μια σειρά από συνέπειες: ο ρόλος του δασκάλου υποβαθμίζεται σημανnκά, εάν 
δεν μηδενίζεται παντελώς και η κοινωνική αλληλεπίδραση φυσικά είναι 
ανύπαρκτη. Όπως αναφέρουν οι συγγραφείς της εργασίας (Δημητριάδης και 
Σολομωνίδου, 1 997), «Θα Πfέπει, ίσως να σημειώσουμε ότι το πρόγραμμα είναι 
απόλυτα αλληλεπιδραστικό (ο μαθητής- χρήστης βρίσκεται σε συνεχή "διάλογο" 
με το πρόγραμμα), και δεν απαιτεί την παρουσία δασκάλου . . .  » (όπ. Παρ. σελ. 
2 12). Απόλυτα επιδρασnκό σημαίνει ότι απουσιάζει ο δάσκαλος, ο κοινωνικός 
διάλογος, η αλληλεπίδραση μεταξύ συνομηλίκων. Μας είναι δύσκολο να 
φανταστούμε ένα μαθητή να μαθαίνει μαθηματικά χωρίς διδακnκή παρέμβαση, 
και μας είναι αδύνατον να δεχθούμε το γεγονός όn είναι δυνατόν να συντελεστεί 
αποτελεσμαnκή μάθηση (ιδιαίτερα μιάς τόσο σύνθετης και πολύμορφης έννοιας 
όπως ο ρητός ) σε συνθήκες "κοινωνικού κενού". Όπως σημειώνουν οι Ράπτης 
και Ράπτη, ( 1996, σελ. 7 1  ), είναι αμφίβολης αποτελεσμαnκότητας ένα μοντέλο 
που θέλει τον υπολογιστή «να ανnκαθιστά έστω για κάποιο διάστημα το 
δάσκαλο, να διαλέγεται με το μαθητή, να του θέτει ερωτήσεις και να τον 
αξιολογεί. . .  » .  Τέλος, είναι αδύνατο να δεχθούμε ότι η μαθημαnκή γνώση είναι 
ένα πακέτο, το οποίο μπορούμε να τεμαχίσουμε και να εντάξουμε κατάλληλα σε 
κάποιο αλγόριθμο με τελικό προορισμό το μυαλό του μαθητή. 

• Οι συγγραφείς (Δημητριάδης και Σολομωνίδου, 1997), σημειώνουν ότι «η έννοια 
του Yz αποτελεί για τους νεαρούς μαθητές μια από nς δυσκολότερες έννοιες» ( οπ. 
Παρ.,  σελ 208). Αυτό, κατά τη γνώμη μας είναι αστήρικτο για να μην πούμε 
τελείως ανακριβές. Υπάρχει ισχυρή ερευνηnκή μαρτυρία όn τα παιδιά και 
ιδιαίτερα κάτω των 12 ετών έχουν ιδιαίτερα υψηλές επιδόσεις (9 1 %), σε 
προβλήματα που εμπλέκουν το μισό (Behr, et al. 1 983). Γνωρίζουν δε τόσο καλά 
και διάκεινται τόσο οικεία με αυτό καθεαυτό τον αριθμό (Yz), που αυτή η γνώση 
οδηγεί συχνά τα παιδιά σε εσφαλμένες επιλογές. Με απλά λόγια φαίνεται να τα 
βλάπτει η υπερβολικά καλή γνώση του μισού (Kieren & Nelson, 1978). Οι 
Hunting & Davis, (1991), βρήκαν ότι ένα σημαντικό ποσοστό παιδιών (περίπου 
30%) δείχνει να κατανοεί το Yz, πριν ακόμα εισαχθεί στη στοιχειώδη εκπαίδευση. 

7 Η έμφαση δική μας. 
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Αλλά και δική μας πρόσφατη έρευνα (Δαφέρμος, 1 998), έδειξε ότι ένα μεγάλο 
ποσοστό μαθητών, όταν ερωτάται «Τι είναι ένα κλάσμα; Δώσε ένα παράδειγμα» , 
προτιμά να προσφέρει σαν παράδειγμα και μάλιστα με απόλυτη επιτυχία το lh. 

• Το προτεινόμενο πρόγραμμα «Κομμάτια και ολόκληρα» , κατατάσσει στους 
κορυφαίους στόχους του να μυήσει τους μαθητές στην έννοια της διαμέρισης 
(Sharing) και προσπαθεί με ιδιαίτερη έμφαση να καταδείξει στα παιδιά την 
πολιτική της ίσης μοιρασιάς. Αυτό μας προκαλεί απορία, επειδή όπως έδειξαν οι 
έρευνες τα παιδιά της προσχολικής ηλικίας (σε ποσοστό περίπου 60% ), έδειξαν 
να ξέρουν ένα συστηματικό αλγόριθμο για τη δημιουργία κλασματικών μονάδων 
(Hunting, 1 983). Μια πλειάδα ερευνητών συμφωνεί με τη θέση ότι τα μικρά 
παιδιά της προσχολικής ηλικίας μπορούν να σχηματίζουν «δίκαια μερίδια» , 
τυπικά μέσω μιας διαδικασίας που κατανέμει με απαριθμητικό τρόπο, δηλ. έτσι 
ώστε, κάθε αποδέκτης να λαμβάνει από ένα αντικείμενο, μέχρι που να τελειώσουν 
όλα όσα είναι για να μοιραστούν (Miller, 1984, Frydman & Bryant, 1 988, 
Hunting & Davis, 1 991 ). 

• Οι εννοιολογικές μορφές του ρητού, αναφέρονται ως υποπαράγωγα των ρητών 
αριθμών ( σελ. 208), κάτι το οποίο δεν είναι, κατά τη γνώμη μας σωστό, από 
μαθηματική και γνωστική άποψη. Διότι δεν υπάρχει καμιά επέκταση του συνόλου 
των ρητών ή άλλη μαθηματική διαδικασία, μέσα από την οποία να 
δημιουργούνται ως προϊόντα (παράγωγα), οι 4 αναφερόμενες μορφές, που 
θεωρούνται από τους συγγραφείς σαν παράγωγα του ρητού αριθμού. Επομένως ο 
όρος «παράγωγα», φαίνεται να είναι μη δόκιμος. Σε άλλη μας εργασία 
(Δαφέρμος, 1 999), αναλύουμε εκτενέστατα αυτή τη θέση μας. Εδώ 
περιοριζόμαστε να πούμε ότι διακρίνουμε 5 εννοιολογικές του ρητού, γιατί αυτό 
δικαιολογείται από συγκεκριμένους μαθηματικούς, γνωστικούς και διδακτικούς 
λόγους. Εκτός από αυτή την παρατήρηση, θα θέλαμε να επισημάνουμε και το 
γεγονός ότι ο τρόπος που παρατίθενται οι εννοιολογικές μορφές του ρητού, δεν 
προοιωνίζει κάποια σοβαρή ανάπτυξη και προβολή τους στη συνέχεια 
προαναγγελθείσα βούληση ολοκλήρωσης του προγράμματος. Ιδιαίτερα για την 
περίπτωση της τελεστικής ερμηνείας του ρητού φαίνεται να εστιάζεται η προσοχή 
των συγγραφέων στο δευτερεύον χαρακτηριστικό της, ως παράγοντος γινομένου. 
Κατά τη δική μας άποψη, το πρωτεύον, κυρίαρχο και σημαντικό από μαθηματική 
και γνωστική άποψη χαρακτηριστικό της τελεστικής ερμηνείας είναι η 
μετασχηματιστική λειτουργία, ή για να το εκφράσουμε διαφορετικά η λειτουργία 
του ρητού ως μηχανής μετασχηματισμού ποσοτήτων (συνάρτησης). Το μέγεθος 
της σπουδαιότητας των εννοιολογικών μορφών του ρητού, προκύπτει από το 
γεγονός ότι έχει συσσωρευτεί ευρεία και σημαντική ερευνητική μαρτυρία γύρω 
από αυτό το ζήτημα. 

• Σε ό,τι αφορά το θέμα του σε ποιους απευθύνεται αυτό το λογισμικό (σε μαθητές 
Δημοτικού - Γυμνασίου δηλώνουν οι κατασκευαστές του, βλ. σελ. 2 1 3), 
παρατηρούμε ότι προκύπτουν σημαντικά ερωτήματα: 

1 .  Για όλες τις εκπαιδευτικές βαθμίδες είναι κατάλληλο; 
2. Μα εφόσον, όπως οι ίδιοι οι κατασκευαστές (και σωστά ) παραδέχονται, ότι ένας 

σπουδαιότατος παράγων στο σχεδιασμό ενός προγράμματος είναι «οι ιδιαίτερες 
γνωστικές ανάγκες και δυσκολίες των χρηστών (Σολομωνίδου, Σταυρίδου, 1 994), 
πώς είναι δυνατόν να έχουμε καταγραφή όλων αυτών των περιπτώσεων; 

3 .  Είναι δυνατόν για παράδειγμα, να έχουν τις ίδιες ανάγκες, τα παιδιά της Τρίτης 
και Τετάρτης τάξης Δημοτικού με τα παιδιά του Γυμνασίου; 

4. Υπάρχει μια τέτοια ανάλυση αναγκών έστω για μια εκπαιδευτική βαθμίδα από τις 
αναφερόμενες; 
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5. Δεν είναι ερευνητικά οξύμωρο το σχήμα, πρώτα να σχεδιάσουμε ερήμην των 
μαθητευομένων ατόμων ένα λογισμικό και ύστερα να ελέγξουμε την ικανότητα 
του να « θεραπεύει» τις άγνωστες ανάγκες των; 

• Τέλος, παρατηρείται μια σύγχυση ανάμεσα στην έννοια της διαμέρισης και στην 
ως πηλίκον ερμηνεία του ρητού (βλ. σελ. 208). 

4.6 Το πρόγραμμα «0 κεφάλας στα κλάσματα» 
Το πρόγραμμα αυτό προτείνεται8 από τους Βασιλάκη, Ηλιόπουλο ( 1 993), και 
εφαρμόστηκε επί μία διετία στο εργαστήριο υπολογιστών της Σχολής 1. Μ. 
Παναγιωτόπουλου, στην Αθήνα, σε μαθητές της Ε'  τάξης Δημοτικού. Όσο κι αν 
φαίνεται περίεργο, δεν αναφέρονται καθαρά ούτε ο σκοπός, ούτε οι στόχοι αυτού του 
προγράμματος, ούτε υπάρχει κάποια θεωρητική τεκμηρίωση ή βιβλιογραφική 
αναζήτηση. Πέρα από αυτά τα πολύ σημαντικά, ούτε για τα δευτερεύοντα 
χαρακτηριστικά της προσέγγισης γίνεται λόγος, όπως για παράδειγμα, η γλώσσα 
προγραμματισμού ή ο τύπος του Η/Υ στο οποίο «τρέχει» . 

Ωστόσο, εμμέσως πλήν σαφώς, διαφαίνεται ένας από τους στόχους των 
συγγραφέων από την έντονη καταγραμμένη επιθυμία τους (βλ. σελ 4), να μποfέσουν 
«να προβλέψουν όλες τις πιθανές απαντήσεις και τα λάθη των μαθητών » ,  στα 
κλάσματα. Αυτή όμως η επιθυμία δεν έχει και μεθοδολογική συνέχεια, όπως 
μπορούμε εύκολα να φανταστούμε και να παρατηρήσουμε στο κείμενο των 
παραπάνω ερευνητών. 

Σχετικά με τα ελάχιστα μεθοδολογικά στοιχεία τα οποία παρατίθενται έχουμε να 
παρατηρήσουμε τα εξής: 
• Όταν οι συγγραφείς κάνουν λόγο για μεταφορά του προγράμματος από τη φυσική 

γλώσσα, στη γλώσσα προγραμματισμού πριν απ' όλα διαπράττουν ένα σοβαρό 
επιστημολογικό λάθος. Η οικοδόμηση εκπαιδευτικού λογισμού δεν είναι απλά μια 
υπόθεση μεταφοράς ενός θεωρητικού σχεδίου ή μιάς αλληλουχίας φυσικών 
βημάτων στον υπολογιστή. Ιδιαίτερα όταν πρόκειται να κτίσουμε λογισμικό για 
να βοηθήσει στην κατανόηση μαθηματικών εννοιών, είναι βαρύτερο λάθος να 
θεωρούμε ότι είναι ποτέ δυνατόν να γίνει ένα πρόγραμμα που θα μεταφέρει τη 
μαθηματική γνώση στον υπολογιστή και θα τη διδάξει βήμα- βήμα. Στο παρόν 
κεφάλαιο (κεφ. 4), α/.λά και γενικά στην εργασία μας, έχουμε πολλές φορές 
τονίσει ότι η μαθηματική γνώση δεν βηματοποιείται, επομένως δεν μπορεί να 
γίνει πρόγραμμα με την έννοια που το θέτουν οι παραπάνω συγγραφείς. Είναι 
φανερό ότι, εξ αιτίας της έλλειψης ενημέρωσης των συγγραφέων, πάνω στο 
αντικείμενο των προϋποθέσεων οικοδόμησης του λογισμικού, οι ίδιοι κάνουν 
λόγο (και είναι λογικά επόμενο), για «ανυπέρβλητες τεχνικές δυσκολίες» στην 
οικοδόμηση του λογισμικού (βλ. σελ. 4). 

• Ένα δεύτερο μεθοδολογικό σφάλμα είναι η επιλογή των παραπάνω ερευνητών να 
εισάγουν μέσα στο εργαστήριο μονομιάς 30 μαθητές, δηλ. σε κάθε πειραματική 
τους διδασκαλία, έστω κι αν οι επόπτες δάσκαλοι, όπως αναφέρουν, ήταν δύο 
μέσα στην αίθουσα που γίνονταν το μάθημα. Προφανώς, η ανάγκη ύπαρξης και 
δεύτερου επόπτη -δασκάλου μέσα στην αίθουσα μαρτυρεί το γεγονός της 

8 Λέμε «προτείνετα1» διότι οι Βασtλάκη και Ηλιόπουλος( οπ. Παρ), δεν είναι οι κατασκευαστές του 
λογισμικού του προγράμματος, όπως οι ίδιοι παραδέχονται, αλλά εκείνοι οι οποίοι το εισηγήθηκαν στο 
σχεδιαστή του λογισμικού που δεν αναφέρεται, με βάση τη δεκάχρονη εμπειρία τους στη στοιχειώδη 
εκπαίδευση. 9 Η έμφαση είναι δική μας. Είναι γνωστό ότι τέτοιες επιδιώξεις «να προβλεφθούν όλες οι πιθανές 
απαντήσεtς και τα λάθη των μαθητών» σε κάποια θεματική περιοχή, δεν έχουν ούτε οι επιστήμονες 
των νοήμονων ή έμπειρων συστημάτων και φυσικά ούτε οι επιστήμονες της Μαθηματικής Παιδείας, 01 
οποίοι θεωρούν αστείο ένα τέτοιο εγχείρημα για προφανείς επιστημολογικούς και μαθηματικούς 
λόγους. 
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αδυναμίας του ενός δασκάλου να ελέγξει την όλη διαδικασία στην πειραματική 
αίθουσα και άρα το σύνολο των γεγονότων και δραστηριοτήτων που 
διαδραματίζονταν μέσα σ' αυτήν. Η εμπειρία από τη δική μας έρευνα έδειξε ότι 
εάν ο αριθμός των μαθητευομένων ατόμων μέσα στο εργαστήριο υπερβαίνει το 
1 Ο, δεν είναι δυνατόν να παρατηρηθούν συμπεριφορές, στάσεις, στρατηγικές, 
δηλ. να γίνει σοβαρό διαγνωστικό έργο, όπως απαιτεί μια έρευνα. Σοβαρά 
στοιχεία για μια έρευνα, δεν είναι μόνο όσα προέλθουν από τη μελέτη των 
ερωτηματολογίων που διανέμονται πρίν και μετά από αυτήν, αλλά και όσα 
προκύψουν κατά τη διάρκεια αυτής1 0. Ακόμη είναι φυσικό να μην μπορεί να γίνει 
ούτε ευρύ και ουσιαστικό θεραπευτικό έργο, καθώς κάθε μαθητής είναι μια 
ιδιαίτερη, ξεχωριστή προσωπικότητα που χρήζει ερευνητικής προσοχής. 

• Ένα τρίτο μεθοδολογικό ζήτημα είναι η παρουσία δύο δασκάλων- συντονιστών 
μέσα στην πειραματική αίθουσα. Αρχικά δεν έχουμε αντιρρήσεις για την 
παρουσία τους, αρκεί να διευκρινισθεί ο ρόλος του εκάστου όχι απλά μέσα στην 
αίθουσα, αλλά στο συνολικό σχεδιασμό. Κρίνουμε αποφασιστικής σημασίας το 
θέμα αυτό για την πορεία της ερευνητικής διαδικασίας, που αφορά τις σχέσεις 
των μαθητών με κάθε έναν από τους δασκάλους- επόπτες και τις μεταξύ τους 
σχέσεις, οι οποίες κατά την άποψή μας θα πρέπει να είναι σχέσεις απόλυτου 
συντονισμού, ιεραρχίας και συμπληρωματικότητας. Για παράδειγμα, λογικές του 
τύπου «ανάλαβε εσύ τους μισούς μαθητές, να πάρω εγώ τους υπόλοιπους» 1 1 , είναι 
απορριπτέες σε πειραματικές διδασκαλίες. 

• Τέλος, στην έρευνα φαίνεται να υπάρχουν 3 ερωτηματολόγια, το περιεχόμενο των 
οποίων δεν είναι γνωστό. Έτσι, μια ακόμα πηγή της έρευνας, απουσιάζει. 

Αλλά αν αυτή είναι η αρνητική πλευρά της έρευνας, με τις όντως σοβαρές 
ανεπάρκειες, υπάρχουν και αρκετά θετικά στοιχεία τα οποία κύρια προέρχονται από 
την προσωπική εμπειρία των ερευνητών: 

• Οι ερευνητές σωστά σημειώνουν ότι στη διδασκαλία με τη βοήθεια υπολογιστή, 
τα παιδιά εκδηλώνουν στοιχεία από τη συμπεριφορά τους, τα οποία σε καμία 
περίπτωση δεν θα εξέθεταν στην παραδοσιακή διδασκαλία. Για παράδειγμα 
μαθητές, που δεν ανελάμβαναν εύκολα πρωτοβουλίες, μαθητές με μειωμένο 
αίσθημα εμπιστοσύνης στον εαυτό τους, μαθητές που στο παραδοσιακό πλαίσιο 
διδασκαλίας δεν φαίνονταν ενεργητικοί, φάνηκε να ξεδιπλώνουν την 
προσωπικότητά τους στο νέο περιβάλλον, στο οποίο, σύμφωνα με όλες τις 
ενδείξεις, κυρίαρχο ρόλο είχε ο υπολογιστής. Η αναίρεση λοιπόν της 
παθητικότητας, της ευθυνοφοβίας και γενικά της «κλειστής» συμπεριφοράς ενός 
αριθμού μαθητών, ήταν τα πρώτα πλεονεκτήματα απέναντι στον παραδοσιακό 
τρόπο διδασκαλίας, που προσέφερε στα παιδιά, το υπολογιστικό περιβάλλον. 

10 Ίσως, να είναι κάποτε αδύνατο, ορισμένα στοιχεία από τη συμπεριφορά των μαθητών, να προέλθουν 
από τα ερωτηματολόγια. Διαρκούσης της διδασκαλίας, ενίοτε, έχουμε προσφορά και έκθεση 
αυθόρμητων στοιχείων, που βοηθούν σημαντικά την έρευνα. (Βλ. Πειραματική Διδασκαλία, κεφ. 7). 11 Αν όντως f:yινε έτσι, όπως έμμεσα διαφαίνεται από το κείμενο των δύο συγγραφέων της έρευνας, 
έλαβε δηλ. ο ένας δάσκαλος -συντονιστής τους μισούς μαθητές και ο άλλος τους άλλους μισούς, είναι 
φανερό πως οι 30 μαθητές της έρευνας δεν έζησαν τις ίδιες εμπειρίες. Αλλά αν δεχθούμε το αντίθετο, 
ότι δηλ. οι εμπειρίες των παιδιών, παρά το ότι αυτά χωρίστηκαν σε δυό ομάδες, ήταν περίπου οι ίδιες, 
αυτό σημαίνει ότι ο ρόλος του δασκάλου ήταν τόσο περιορισμένος και ασήμαντος, ώστε δεν έχει 
νόημα να μιλάμε για διαφορές από τον ένα δάσκαλο στο άλλο. Με άλλα λόγια, αν ο ρόλος του 
δασκάλου είναι υποβαθμισμένος στο επίπεδο του τεχνικού συμβούλου, να βοηθήσει δηλ. το παιδί να 
«τρέξει» ομαλά το πρόγραμμα του υπολογιστή και δεν έχει σχέση με τη διαμεσολάβηση της γνώσης 
των κλασμάτων και γενικά με τη γνωστική λειτουργία, τότε φυσικά δεν έχουμε διαφορετικές εμπειρίες 
για το σύνολο των μαθητών. Στην περίπτωση όμως αυτή ο υπολογιστής υποκαθιστά πλήρως το 
δάσκαλο, κάτι το οποίο φαίνεται διάχυτο στο κείμενο των δύο ερευνητών και με το οποίο διαφωνούμε 
ριζικά για ευνόητους λόγους. 
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• Η ανάπτυξη διερευνητικού και συνεργατικού πνεύματος μάθησης, ανάμεσα 
στους πειραματικούς μαθητές, ήταν επίσης ένα άλλο στοιχείο που παρατηρήθηκε 
σε αισθητά μεγαλύτερη κλίμακα στο υπολογιστικό πλαίσιο διδασκαλίας παρά 
στο παραδοσιακό. 

• Όπως σημειώνουν οι ερευνητές, «δημιουργήθηκε στους μαθητές η εντύπωση πως 
αξιολογούνται με τρόπο αντικειμενικό. Ο καθένας αξιολογούσε τις επιδόσεις του 
σε σχέση fzε το χρόνο και την ταχύτητα που η ομάδα του «έτρεχε» το 
πρόγραμμα 2» .  Πιθανά οι ερευνητές ισχυρίζονται ότι το υπολογιστικό 
περιβάλλον επηρέασε θετικά το αίσθημα της προσωπικής ικανοποίησης και της 
απονομής δικαιοσύνης στη συνείδηση των παιδιών. 

• Οι ερευνητές κατέγραψαν άμβλυνση των ατομικών διαφορών, μέσα στο 
υπολογιστικό περιβάλλον. «Μαθητές αδύνατοι, ή μαθητές με αναγνωρισμένη 
δυσλεξία ή δυσγραφία αισθάνθηκαν άνετα με τον υπολογιστή και έτρεξαν 
πρόθυμα το πρόγραμμα χωρίς να παρουσιάσουν εκείνες τις αναστολές που 
παρουσιάζουν στην παραδοσιακή τάξη» . 

• Η δημιουργία προσωπικής σχέσης, την οποία πολλοί μαθητές ανέπτυξαν με τον 
υπολογιστή ήταν ένα ακόμη στοιχείο που βοήθησε τη μάθησή τους και σαφώς 
δείχνει τη γοητεία που αυτό το μέσο ασκεί στα παιδιά. 

4. 7 Η προσέγγιση του Ary 
Πρόκειται για μια θεωρητική προσέγγιση (Ary, 1 987), η οποία προτείνεται χωρίς 

να έχει εφαρμοστεί σε πραγματικό διδακτικό περιβάλλον. Την αναφέρουμε λόγω της 
μεγάλης συγγένειας που αυτή παρουσιάζει με την δική μας έρευνα. Στο άρθρο του 
(Ary, 1 987), ο συγγραφέας δίνει μόνο ένα περίγραμμα της εργασίας του για το πώς 
μπορούν οι μαθητές να πετύχουν πρόσβαση σε αφηρημένες έννοιες, όπως τα 
κλάσματα, κατασκευάζοντας μοντέλα με ένα εύκολο και παραστατικό τρόπο. Η 
Logo, ισχυρίζεται ο Ary, προσφέρει ένα ιδανικό περιβάλλον για την κατασκευή 
αυτών των μοντέλων, καθώς είναι εύκολη η γραφική αναπαράσταση των 
κλασματικών εννοιών και πράξεων, που ενισχύεται αποφασιστικά με την προσθήκη 
χρώματος. Τα δε προαπαιτούμενα για την κατασκευή των κατασκευαστικών 
μοντέλων που προαναφέρθηκαν, είναι ελάχιστα: 
• Γνώση βασικών Logo εντολών (FD, ΒΚ, RT, LT, PU, PD, DRAW, ΗΟΜΕ και 

REPEAT). 
• Ικανότητα των μαθητών να γράφουν και να σώζουν « διαδικασίες» (procedures). 

Ο Ary προτείνει ένα ξεκίνημα, με την κατασκευή ενός μεγάλου ορθογωνίου 
κεντραρισμένου στην οθόνη του Η/Υ και στη συνέχεια την οικοδόμηση διαδικασιών 
(procedures), οι οποίες θα έχουν σαν στόχο τη διαίρεσή του, σε δεύτερα, τέταρτα, 
όγδοα και δέκατα έκτα. Ακολούθως, κάνει λόγο για γραφική αναπαράσταση των 
ισοδύναμων κλασμάτων, χωρίς να αναφέρει τη σχετική διαδικασία. Υποδεικνύει, 
επίσης, ένα τρόπο για τη γραφική αναπαράσταση της πρόσθεσης και της αφαίρεσης, 
την μεν πρώτη συνδυάζοντάς την με την κίνηση προς τα εμπρός, τη δε δεύτερη με την 
κίνηση προς τα πίσω. Τέλος, ο Ary ορίζει τον πολλαπλασιασμό με ένα τρόπο που 
φαίνεται να προϋποθέτει τη γνώση του γνωστού θεωρητικού μοντέλου μέρος- όλου. 
Με την ευκαιρία αυτή, της οικοδόμησης δηλ. του μοντέλου για τον πολλαπλασιασμό, 
ο Ary εισάγει την έννοια της μεταβλητής. 

Ο Ary δεν αποκαλύπτει πουθενά, μέσα στο άρθρο του, τα κίνητρα της δουλειάς 
του, ούτε αναφέρει ξεκάθαρα το σκοπό και τους στόχους της. Αποφεύγει να 

12 Εδώ φαίνεται καθαρότερα, ότι στο μοντέλο των δύο ερευνητών είναι υπέρμετρα υποβαθμισμένος ο 
δάσκαλος, αφού και τη μάθηση και την αξιολόγηση της μάθησης, σχεδόν όλα δηλ. τα έχει αναλάβει ο 
πάνσοφος και παντοδύναμος υπολογιστής. 
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δικαιολογήσει την αναγκαιότητα μιας τέτοιας προσέγγισης. Η διάρθρωση της όλης 
διαδικασίας είναι φανερά ασαφής και κατά συνέπεια δεν μπορεί να μας πείσει ότι 
είναι αυτή εφαρμόσιμη σε μια σχολική αίθουσα. 

4. 8 Το πρόγραμμα Copycat 
Το πρόγραμμα Copycat (Hunting, Davis, Pearn, 1996), είναι ένας υπολογιστικός 
μικρόκοσμος που απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας 8 Yz και 9 Yz ετών, δηλ. σημαντικά 
μικρότερης από το δικό μας ( 12- 1 3  χρόνων). Λειτουργεί σε μικροϋπολογιστές τύπου 
Macintosh και έχει οικοδομηθεί με το πακέτο εφαρμογών Hypertalk 2.0. Όπως 
δηλώνουν και οι εμπνευστές του (οπ. παρ.), πρωταρχικός του στόχος είναι να εισάγει 
τους μικρούς μαθητές στις βασικές έννοιες και διαδικασίες των κλασμάτων με βάση 
την προϋπάρχουσα γνώση των φυσικών αριθμών. Τα επιχειρήματα που προβάλλουν 
είναι βάσιμα από θεωρητική άποψη και στηρίζονται επαρκώς σε προηγούμενες 
ερευνητικές μαρτυρίες. Πεμπτουσία της επιχειρηματολογίας τους είναι ότι 
συγκεκριμένες ιδέες που αφορούν τα κλάσματα, τους λόγους και τις αναλογίες, 
αναπτύσσονται ταυτόχρονα όπως κάποιες έννοιες που σχετίζονται με: 
• Τον πολλαπλασιασμό (θετικών) ακεραίων και τη «σύνθεση» μονάδων (Steffe, et 

al. 1 983) 
• «Πράξεις διάσπασης μονάδων» (Confrey, 1 988) 
• ρυθμοί ή «εντατικά μέτρα» (rates or intensive measures) (Hart, 1 98 1 ,  Kaput, 

1 985, Schwartz, 1 988). 

Η πρώτη μας παρατήρηση αφορά το ρόλο του υπολογιστή, ο οποίος προσδιορίζει και 
το χαρακτήρα της όλης προσέγγισης. Ο υπολογιστής τυπικά, αλλά και ουσιαστικά 
αναλαμβάνει ρόλο γενικού διαχειριστή. Αυτό σημαίνει ότι λειτουργεί σαν τελεστής 
(operator), ακριβώς με την έννοια που του δίνουμε και εμείς (βλ. θεωρητικό πλαίσιο), 
δηλ. σε ρόλο μετασχηματιστικής μηχανής, που περιλαμβάνει είσοδο της επιλογής του 
μαθητή- χρήστη και αντίστοιχη έξοδο, από τη μια, κι από την άλλη αναλαμβάνει όσα 
πιθανά θα έπρεπε να ανατεθούν στο δάσκαλο. Γιατί όπως και οι ίδιοι (οι 
κατασκευαστές του) σαφώς δηλώνουν, κατά τη διάρκεια του πειράματος δεν 
λαμβάνει χώρα διδασκαλία. Επομένως η νέα γνώση (των κλασμάτων), προκύπτει από 
την αλληλεπίδραση του προγράμματος με το μαθητή- χρήστη και η μόνη βοήθεια που 
προσφέρεται σ' αυτόν, αφορά τεχνικά και μόνο ζητήματα, όπως για παράδειγμα, η 
χρήση του ποντικιού και των «κουμπιών» που αυτό ενεργοποιεί με κλίκ πάνω στη 
« μηχανή» που εμφανίζεται στην οθόνη του υπολογιστή. 

Εμφανέστατα λοιπόν, ο χαρακτήρας της προσέγγισης είναι συμπεριφορικός, και ο 
ρόλος του δασκάλου αισθητά υποβαθμισμένος ή ανύπαρκτος, αφού οι εμπειρίες των 
μαθητών προέρχονται κατά κύριο λόγο από την αλληλεπίδρασή τους με το computer. 
Το πρόγραμμα λειτουργεί επομένως κατά ένα τρόπο, σαν ένα έμπειρο ή νοήμων 
σύστημα, χωρίς βέβαια να έχει τη δική τους συνθετότητα. 

Παρά τη ριζική μας αντίθεση στη φιλοσοφία του προγράμματος Copycat, θα πρέπει 
να αναγνωρίσουμε ότι, αντίθετα με τα έμπειρα συστήματα, δίνει βάρος σε 
εννοιολογικά κυρίως ζητήματα, όπως για παράδειγμα η σχέση της γνώσης των 
(θετικών) ακεραίων με τους ρητούς και φαίνεται να παράγει παραδεκτά 
συμπεράσματα στο θεωρητικό επίπεδο. Σχετικά με το τελευταίο, είναι ενθαρρυντικό 
(και αξιοπρόσεχτο) το γεγονός, ότι είναι δυνατόν μέσα από αυτή την προσέγγιση να 
γίνει λόγος για νοητικά σχήματα που δημιουργούνται στη σκέψη των παιδιών και 
είναι δυνατόν να αποτελέσουν μια σοβαρή γέφυρα ανάμεσα στους ακεραίους και τα 
κλάσματα. Όπως οι εμπνευστές της διατείνονται, τα γνωστικά αυτά σχήματα είναι 
ικανά να οργανώσουν εκ νέου τη γνώση των ακεραίων κατά τέτοιο τρόπο, ώστε να 
χρησιμοποιηθούν για να επιλύσουν προβλήματα και διαδικασίες στα κλάσματα. Αυτό 
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το στοιχείο είναι ιδιαίτερα σημαντικό, αν λάβουμε υπ' όψιν μας ότι, από ερευνητική 
άποψη δεν μας είναι γνωστά και πολλά πράγματα για τη διασύνδεση των δύο 
συνόλων, δηλ. πώς θα ήταν δυνατό να οικοδομήσουμε ένα γνωστικό και μαθηματικό 
πέρασμα από το ένα σύνολο στο άλλο (Behr et al., 1 992, p.299). 

4. 9 Το μοντέλο των Moss και Case 
Οι Moss & Case ( 1 999), προτείνουν ένα νέο πλαίσιο για τη διδασκαλία των ρητών 
αριθμών που βασίζεται, όπως οι ίδιοι θεωρούν, στην εξελικτική θεωρία. Πρόκειται 
για μια σημαντική, κατά την άποψή μας προσέγγιση, η οποία δεν έχει τα 
χαρακτηριστικά μιας ολοκληρωμένης εναλλακτικής πρότασης (όπως θα δούμε 
παρακάτω), παρουσιάζει όμως, σοβαρό επιστημολογικό ενδιαφέρον. Σε αντίθεση με 
άλλες προσεγγίσεις η συγκεκριμένη, ξεκινά από στέρεες επιστημονικές αφετηρίες. 
Αναγορεύει την έννοια του ποσοστού σε βασικό γνωστικό μοχλό για να πετύχει μια 
σταθερή σύνδεση με το υπάρχον γνωστικό υπόβαθρο των μαθητών στους οποίους 
απευθύνεται. Οι μαθητές τους οποίους αναλαμβάνει η προσέγγιση αυτή να οδηγήσει 
στις έννοιες των κλασματικών και ρητών αριθμών, είναι μαθητές ηλικίας 1 0  χρόνων 
(4th -grade), έχουν διδαχθεί στις προηγούμενες εκπαιδευτικές βαθμίδες και γνωρίζουν 
καλά τους φυσικούς αριθμούς, και κατά κάποιο τρόπο έρχονται για πρώτη φορά σε 
επαφή με τις βασικές έννοιες του συστήματος των ρητών αριθμών. 

Ξεκινώντας από τα ποσοστά και όχι από δεκαδικούς αριθμούς ή κλάσματα, η 
προσέγγιση αυτή φαίνεται να επιτυγχάνει ένα σημαντικό μεθοδολογικό πλεονέκτημα: 
Να κεφαλαιοποιεί, κατά ένα τρόπο την προϋπάρχουσα γνώση των παιδιών σχετικά με 
τους αριθμούς αυτούς (τα ποσοστά) και να αξιοποιεί το γεγονός ότι τα πλαίσια μέσα 
στα οποία αυτοί οι αριθμοί είναι σημαντικοί και έχουν ενδιαφέρον για τα παιδιά, είναι 
γνωστά πλαίσια. 
Η συγκεκριμένη προσέγγιση διεξάγεται σε ένα γραμμικό σε ό,τι αφορά τις μετρήσεις 
πλαίσιο (βλ. για παράδειγμα την οθόνη του Η/Υ τύπου macintosh, όταν αποθηκεύει 
ένα αρχείο και δείχνει πάνω σε ένα δεδομένου μήκους ορθογώνιο πλαίσιο την πρόοδο 
της εργασίας σαν ποσοστό επί τοις εκατό του συνόλου που αναπαριστά τη χρονική 
της ολοκλήρωση). Σαν βασική υπολογιστική στρατηγική, προτείνεται η μέθοδος του 
συνεχούς μοιράσματος στα δύο (halving). Η στρατηγική αυτή φαίνεται να ενέχει μια 
δομή παράλληλη εννοιολογικά με τη δομή του φυσικού αριθμού. Να πώς την 
περιγράφουν οι Griffin και Case ( 1996): "Μέσα στη δομή του φυσικού αριθμού, τα 
παιδιά μαθαίνουν να ολοκληρώνουν τις ποιοτικές τους διαδικασίες για την εκτίμηση 
και τον μετασχηματισμό διακριτών ποσοτήτων με τις πιο τυπικές αριθμητικές τους 
διαδικασίες πρόσθεσης και αφαίρεσης» . 

Σε ό,τι αφορά τη χρήση των Η/Υ στη διαδικασία μάθησης και διδασκαλίας, η 
προσέγγιση δεν επιφυλάσσει σοβαρό ρόλο στον WY και γενικά στο λογισμικό, που 
μπορεί αυτός να υποστηρίξει. Δεν προτείνεται η ανάπτυξη και χρήση κάποιου 
συγκεκριμένου υπολογιστικού περιβάλλοντος το οποίο θα υπηρετήσει εκπαιδευτικούς 
ή άλλους στόχους της πειραματικής διδασκαλίας. Ο ρόλος του WY επομένως είναι 
περιθωριακός, αφού η μόνη χρήση του εστιάζεται στη διαδικασία αποθήκευσης 
αρχείου. Έτσι, η σαφώς δύσκολη διαδικασία της ανάδειξης των διάφορων 
εννοιολογικών μορφών του ρητού αφήνεται σχεδόν αποκλειστικά στο παραδοσιακό 
πλαίσιο διδασκαλίας, το οποίο από μόνο του δεν μπορεί να προσφέρει αρκετά. Η 
συγκεκριμένη προσέγγιση σαφέστατα πάσχει στο σημείο αυτό και πουθενά μέσα στο 
σύνολο της πειραματικής τους διδασκαλίας δεν φαίνεται ότι έγινε μια συστηματική 
ανάπτυξη των εννοιολογικών μορφών του ρητού αριθμού. Αντί γι' αυτό εισάγονται 6 
οικογένειες δραστηριοτήτων: 
1 .  Μη τυπικοί υπολογισμοί (nonstandard computation) . Π.χ. « Ενας μαθητής είπε 

ότι το 7 είναι τα % του 1 Ο. Είναι σωστό αυτό;» 
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2. Σύγκριση και διάταξη (compare and order). Π.χ. «Ποιο είναι μεγαλύτερο, το 0.20 
ή το 0.089 ;» 

3. Παραπλανητική έκφραση. Π.χ. «Δείχνουμε μια πίτα χωρισμένη σε όγδοα και 
ζητάμε από τον μαθητή να μας γραμμοσκιάσει τα % αυτής» . 

4. Λεκτικά προβλήματα. Π.χ. «Ένα δίσκος πωλείται με έκπτωση και από 8 δολάρια 
η τιμή του πέφτει στα 7.20 δολάρια. Ποια είναι η έκπτωση σαν ποσοστό επί τοις 
εκατό της αρχικής του τιμής;» . 

5. Ικανότητα εναλλαγής αναπαραστάσεων Π.χ. «Πώς γράφεται το 1 /8 ως δεκαδικός 
αριθμός;» . 

6. Τυπικοί υπολογισμοί. Π.χ. «Υπολόγισε την παράσταση: 0.5 +0 .38» . 

Εδώ πρέπει να παρατηρήσουμε ότι οι ερευνητές που προαναφέραμε εισάγουν και 
συζητούν με τα παιδιά όλα τα παραπάνω παραδείγματα με ένα καθαρά διαισθητικό 
τρόπο. Μοναδικά μεθοδολογικά εργαλεία για να αντιμετωπιστεί κάθε προβληματική 
κατάσταση, όπως εμφανώς διαπιστώνεται από το κείμενο της εργασίας των είναι: 
ί. Η μέθοδος της διαρκούς διχοτόμησης των ποσοτήτων, και η μέθοδος του 

διπλασιασμού των. 
ίί. Η εκμάθηση με συνεχή επανάληψη των παρακάτω αντιστοιχίσεων: 
• Ολη η ποσότητα=100% 
• μισό της όλης ποσοτητας=50%=0.5 =% 
• μισό του μισού=25%=0.25=114 
• μισό του μισού του μισού=Ι2.5%=0. 125=118 
• τέλος ο κανόνας της «διάσπασης» (δικός μας ο χαρακτηρισμός) π.χ. 

75%=50%+25%, ποσοστά που ορίζονται σύμφωνα με τις αμέσως προηγούμενες 
αντιστοιχίσεις. 

Από τη θεώρηση των παραπάνω μεθοδολογικών εργαλείων φυσικά 
αναφύονται πάρα πολλά ερωτήματα. Για παράδειγμα, η περίπτωση του 66% πώς 
διασπάται για να υπολογισθεί μια δεδομένη ποσότητα; Τότε, μας λένε οι 
παραπάνω ερευνητές, θεωρούμε ότι 66% =50%+ 1 6% οπότε το 50% 
οποιασδήποτε ποσότητας ξέρουμε αμέσως πόσο κάνει, και το 1 6% είναι κάτι 
παραπάνω από 1 2,5 %, άρα κάπου εκεί είναι η ποσότητα που ψάχνουμε. Είναι 
ολοφάνερο, ότι οι επιστήμονες αυτής της πειραματικής διδασκαλίας παίζουν το 
παιχνίδι των διαισθήσεων. Δεν είναι αντικειμενικός τους στόχος η μαθηματική 
ακρίβεια, ούτε ο κανονιστικός τρόπος θεμελίωσης των μαθηματικών εννοιών. 
Τους ενδιαφέρει σαφέστατα η διαισθητική σύλληψη των μαθηματικών εννοιών, 
με τρόπο που να ταιριάζει και να έρχεται σε αρμονική σύνδεση και συνέχεια με 
την προϋπάρχουσα γνώση (φυσικοί αριθμοί και ποσοστά). Σχετικά με το πρώτο 
(φυσικοί) όπως έδειξε η έρευνα των Okamoto και Case (1 996), τα παιδιά μέχρι 
την ηλικία των 1 0- 1 1 χρόνων έχουν καλά ανεπτυγμένες ποιοτικές διαισθήσεις για 
τους φυσικούς αριθμούς από το 1 μέχρι το 1 00. Σχετικά με το δεύτερο (ποσοστά), 
υπάρχει επαρκής ερευνητική μαρτυρία, η οποία μας πείθει ότι τα παιδιά, σε ένα 
αρκετά σημαντικό βαθμό, γνωρίζουν την έννοια του ποσοστού, μέσα από τις 
καθημερινές τους εμπειρίες (Parker & Leinhardt, 1 995). Ετσι, η προσέγγιση 
επιχειρεί να συγκεράσει τις δύο διαισθήσεις με ένα φυσικό, ενιαίο και 
μονοδιάστατο τρόπο, που να εξασφαλίσει ένα ομαλό πέρασμα στους ρητούς 
αριθμούς. 
Οπωσδήποτε, η υπόθεση της υποδαύλισης των διαισθήσεων είναι μια υπόθεση, 
όχι ασυνήθιστη στο χώρο της Μαθηματικής παιδείας, που παράγει αποτελέσματα 
στο γνωστικό επίπεδο και επομένως δεν θα μπορούσε να τεθεί ζήτημα απόρριψής 
της (βλ. Hoyles, et al., 1 99 1 ,  Mack, 1993). Ο διαισθητικός όμως χαρακτήρας της 
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προσέγγισης που εξετάζουμε αποκαλύπτει, όπως είναι φυσικό, και την οριακή της 
εμβέλεια. Για παράδειγμα, όπως κι οι ίδιοι οι ερευνητές έμμεσα παραδέχονται 
(Moss, και Case, 1 999, σελ. 14 1 ), δεν δόθηκε η κατάλληλη έμφαση στην έννοια 
του κλάσματος. Εμείς αυτό το αποδίδουμε στο γεγονός, ότι δεν ήταν δυνατό να 
αναδειχθεί η έννοια του κλάσματος και του ρητού αριθμού, μέσα από μια τέτοια 
προσέγγιση. Πώς είναι δυνατόν άλλωστε, να διατρέξουμε παράλληλα τα σύνολα 
των δεκαδικών κλασμάτων (ποσοστών), των ρητών και των δεκαδικών αριθμών 
με 5 αντιστοιχίσεις; (βλ. παραπάνω σε τούτη την παράγραφο). Είναι προφανές ότι 
τα 2 μεθοδολογικά εργαλεία που χρησιμοποιεί και επισημάναμε, είναι ανεπαρκή 
για ένα τέτοιο στόχο. Διατυπώνοντας μια γενική θέση για τη συγκεκριμένη 
έρευνα, θα λέγαμε ότι, είναι χρήσιμη και αποτελεσματική, αλλά σε καμία 
περίπτωση δεν θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί σαν μια γενική, ολοκληρωμένη 
εναλλακτική πρόταση στο πράγματι μεγάλο πρόβλημα των ρητών αριθμών. Στην 
εκπαιδευτική βαθμίδα όμως που δοκιμάστηκε (4th grade), η προσέγγιση φαίνεται 
να είναι κατάλληλη, επαρκής και αρκετά πειστική σχετικά με την επιδραστική της 
δύναμη. 

Υπάρχει όμως και ένα άλλο σημείο που θα πρέπει να σχολιάσουμε. Τα παιδιά 
φαίνεται να γνωρίζουν μετά την πειραματική διδασκαλία ένα πλήθος 
στρατηγικών, τις οποίες σαφώς και δεν είχαν διδαχθεί. Για παράδειγμα, ενώ δεν 
είχε δοθεί έμφαση στη διαχείριση των κλασμάτων, όπως οι ίδιοι οι ερευνητές 
παραδέχονται (βλ. σελ. 141 ), τα παιδιά της πειραματικής ομάδας εμφανίζονται να 
λύνουν με ιδιαίτερη ευχέρεια και ευελιξία, μια σειρά προβληματικών 
καταστάσεων που τα εμπλέκουν και να εμφανίζουν στατιστικώς σημαντική 
διαφορά με τα παιδιά της ομάδας ελέγχου ως προς αυτό το θέμα. Αυτό όμως δεν 
θα μπορούσε, κατά τη γνώμη μας να αποδοθεί στα μεθοδολογικά εργαλεία, ούτε 
στις στρατηγικές που αναπτύχθηκαν στο πλαίσιο της πειραματικής διδασκαλίας. 
Ακόμη τα παιδιά της πειραματικής ομάδας εμφανίζονται να λύνουν προβλήματα 
του τύπου: «Ποιο είναι μεγαλύτερο, το 0.06 του ενός δεκάτου, ή το 0.6 του ενός 
εκατοστού;» . Αυτά τα προβλήματα σαφώς ενέχουν τη τελεστική λειτουργία του 
ρητού αριθμού και υπάρχει ισχυρή ερευνητική μαρτυρία ότι παρουσιάζουν 
μέγιστη δυσκολία στους μαθητές και φοιτητές όλων των εκπαιδευτικών βαθμίδων 
( Lesh, et al., 1 983, p.333, Philippou, and Christou, 1994, Δαφέρμος, 2000, 
Παπαδομιχελάκης, 1 999, σελ. 298) . Είναι δυνατόν επομένως, να υποθέσουμε ότι 
οι νέες στρατηγικές που παρατηρήθηκαν στα παιδιά είναι προϊόντα της καλής 
γνώσης της διχοτόμησης; Εμμέσως, πλήν σαφώς, το ίδιο πράγμα διερωτώνται οι 
ίδιοι οι ερευνητές, που εκτέλεσαν την πειραματική διδασκαλία. 

Μια προσεκτική καταγραφή των πλεονεκτημάτων της παρούσας προσέγγισης θα 
διέκρινε τα παρακάτω: 
• Μεγαλύτερη έμφαση στη σημαντική των ρητών εκφράσεων γενικά και 

λιγότερη έμφαση στις διαδικασίες για τη διαχείρισή τους. Το βάρος, με άλλα 
λόγια, δίνεται στο νόημα των ρητών εκφράσεων και όχι στις υπολογιστικές 
διαδικασίες. 

• Τονίζεται επαρκώς η αναλογική φύση των ρητών αριθμών. Δεν καταγράφεται 
καμία τάση συγκάλυψης της διαφοράς ανάμεσα σε φυσικούς και ρητούς 
αριθμούς. Το πέρασμα από τους πρώτους στους δεύτερους είναι σαφές (μέσω 
της έννοιας του ποσοστού), είναι πειστικό από μαθηματική άποψη και 
αποτελεσματικό από γνωστική άποψη. 

• Γίνεται εκμετάλλευση του φυσικού τρόπου με τον οποίο εκφράζονται οι 
μαθητές και διευκολύνονται αρκετά οι αυθόρμητες στρατηγικές λύσης που 
αυτοί ακολουθούν. 
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• Η οπτική αναπαράσταση που επιστρατεύεται ως μεσολαβητής ανάμεσα στις 
αναλογικές ποσότητες και στις συμβατικές αριθμητικές αναπαραστάσεις, 
τους, φαίνεται να παίζει σημαντικό ρόλο στην κατανόηση του ρητού αριθμού 
(βλ. Σχ. 1 ,  σελ. 127). 

Σε ό,τι αφορά τα μειονεκτήματα αυτής της προσέγγισης έχουμε να παρατηρήσουμε 
τα εξής: 
• Η προσέγγιση που εξετάζουμε, αποδίδει υπερβολικά μεγάλη σημασία στη 

διαδικασία του υποδιπλασιασμού και διπλασιασμού μιάς ποσότητας, την οποία 
παρουσιάζει να είναι το σημαντικότερο μέσο για την εννοιολογική κατανόηση 
του ρητού αριθμού. Χωρίς υπερβολή της αποδίδει περίπου μια μυστική δύναμη 
που είναι ικανή να συλλάβει στο σύνολό της την έννοια του ρητού. 

• Η προσέγγιση δεν έχει ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο ανάπτυξης των διαφόρων 
εννοιολογικών μορφών του ρητού. Δεν θέτει με σαφή και θεωρητικά 
επεξεργασμένο τρόπο το ζήτημα της κατασκευής του ρητού αριθμού. 

• Το παιχνίδι των διαισθήσεων, παρά τον ομολογουμένως επιτυχή τρόπο που 
διεξάγεται, δεν έχει τη δύναμη να επιτύχει σοβαρά εννοιολογικά άλματα από το 
συγκεκριμένο προς το αφηρημένο, ούτε θεμελιώνει σοβαρές συνδέσεις ανάμεσα 
στα 3 σύνολα αριθμών που πραγματεύεται η έρευνα. 

• Οι όντως έγκυρες γνωστικές και ψυχολογικές αφετηρίες της συγκεκριμένης 
προσέγγισης δεν εξασφαλίζουν την αρτιότητα και την αποτελεσματικότητα της 
μεθόδου που ακολουθείται και ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά πρώϊμες εσφαλμένες 
αντιλήψεις για το ρητό αριθμό. Όπως κι οι ίδιοι ομολογούν (βλ. σελ. 1 42), 
απέτυχαν να βοηθήσουν τα παιδιά να αποκτήσουν μια βαθιά εννοιολογική 
κατανόηση των ρητών και απέτυχαν να υπερφαλαγγίσουν την εσφαλμένη 
αντίληψη που είχαν στην αρχή της μάθησής τους ότι «οι ρητοί αριθμοί είναι 
απλώς ένα είδος φυσικών αριθμών». 

4.10 Το πρόΊραμμα PRODIGY 
Το πρόγραμμα Prodigy (παιδί-θαύμα) είναι μια απόπειρα προσέγγισης της πρόσθεσης 
των κλασμάτων μέσα από τη δυναμική των Νοημόνων Διδακτικών Συστημάτων 
(Intelligence Tutoring Systems). Εμπνευστής και δημιουργός του είναι ο Rod Nason, 
ο οποίος παρουσιάζει την ερευνητική του δουλειά σε δύο δημοσιεύσεις (Nason, 1 99 1 ,  
Nason, 1 993). Το πρόγραμμα απευθύνεται στους νέους δασκάλους των μαθηματικών, 
οι οποίοι όταν πρωτοβγαίνουν στον επαγγελματικό στίβο, δεν διαθέτουν την 
εμπειρία, την επιστημονική επάρκεια και τη δεξιοτεχνία να διαγνώσουν εσφαλμένες 
αντιλήψεις και συστηματικά λάθη των μαθητών στα μαθηματικά, και να προτείνουν 
τρόπους αντιμετώπισης αυτών των λαθών. Κίνητρο της δουλειάς του Nason, φαίνεται 
να είναι τα ευρήματα των ερευνών στην Αυστραλία και σε άλλες χώρες για τους 
δασκάλους που διδάσκουν μαθηματικά κυρίως στη στοιχειώδη εκπαίδευση. Όπως 
αναφέρει ο Bennett, 1 987), οι περισσότεροι (κυρίως νέοι) δάσκαλοι, εστιάζουν την 
προσοχή τους στο τι λένε οι μαθητές τους και όχι γιατί το λένε. Δεν κάνουν δηλ. 
διάγνωση για να λάβουν μια πλήρη και καθαρή εικόνα της κατανόησης ή της 
εσφαλμένης αντίληψης των μαθητών τους για κάποια μαθηματική έννοια. 

Έτσι, σκοπός του προγράμματος PRODIGY, είναι να βοηθήσει τους νέους 
δασκάλους να γίνουν αποτελεσματικοί, να αποκτήσουν δηλ. αυτό που ο Ν ason 
ονομάζει εμπειροσύνη (expertise). Το περιεχόμενο του όρου expertise, είναι ακριβώς 
οι θεωρητικές θέσεις πάνω στις οποίες ο Nason, στήριξε το πρόγραμμά του. Ο Nason 
επικαλείται αρχικά τους Leinhardt, and Greeno (1 986), για να δηλώσει ότι η 
διδασκαλία των μαθηματικών είναι μια γνωστική δεξιότητα και σαν τέτοια, μπορεί να 
αναλυθεί με τον ίδιο τρόπο, που αναλύονται άλλες γνωστικές δεξιότητες. Η 
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επιδεξιότητα, η ευελιξία και η ικανότητα για διάγνωση, δηλ. όσα περικλείει ο όρος 
εμπειροσύνη ( expertise ), είναι γνωστικές αρετές οι οποίες είναι δυνατόν να 
αναδειχθούν από 3 τουλάχιστον περιοχές γνώσης (Miller, 1991 ): 
a. Γνώση του θέματος (Subject matter knowledge ), η οποία είναι η γνώση των 

μαθηματικών εννοιών και διαδικασιών και η γνώση του πώς αυτές οι γνώσεις και 
διαδικασίες οικοδομούνται και αλληλοσυνδέονται. 

b. Γνώση της δομής του μαθήματος (Lesson structure knowledge ), η οποία 
περιλαμβάνει τις αναγκαίες δεξιότητες για σχεδιασμό και εφαρμογή ενός 
μαθήματος, την ομαλή μετάβαση από το ένα μάθημα στο άλλο και την 
επεξήγηση της ύλης (Leinhardt and Smith, 1986). 

c. Παιδαγωγική γνώση (Pedagogical content knowledge ), οποία περιλαμβάνει 
γνώση του πώς ειδικά θέματα, αρχές και στρατηγικές κατανοούνται ή 
κατασκευάζονται εσφαλμένα, μαθαίνονται ή πιθανά ξεχνιούνται (Shulman, 1 986). 

Οι επί μέρους στόχοι του προγράμματος PRODIGY, φαίνεται να είναι δύο: Πρώτον, 
η διάγνωση συστηματικών λαθών, εσφαλμένων αντιλήψεων και στρατηγικών που 
εφαρμόζονται λανθασμένα και δεύτερον, η αντιμετώπιση και θεραπεία όλων των 
παραπάνω. 

Δυστυχώς, ο Nason και στις δύο εργασίες του, που προαναφέραμε, δεν παρέχει 
αναλυτικά παραδείγματα έτσι ώστε να πληροφορηθούμε πώς δουλεύει το πρόγραμμά 
του, δηλ. πώς γίνονται όλα αυτά που περιγράφει. Ενδιαφέρον, για παράδειγμα θα 
ήταν, να πληροφορηθούμε ποια ακριβώς λάθη των μαθητών στην πρόσθεση 
κλασμάτων, είναι σε θέση να εντοπίσει το Prodigy και με ποιο τρόπο. Πιο αναλυτικά, 
το πασίγνωστο, σε διεθνή κλίμακα, λάθος της πρόσθεσης αριθμητών και 
παρονομαστών, στην πρόσθεση ετερωνύμων κλασμάτων (Yi+l/3=215 ! !), το οποίο 
διαθέτει «εννοιολογική υποστήριξη» όπως λένε μερικοί ερευνητές, δηλ. είναι ισχυρά 
προσκολλημένο στη σκέψη των μαθητών, πώς το αντιμετωπίζει το «έμπειρο» 
σύστημα του Nason; 

Γιατί δεν μπορούμε να δεχτούμε τη γενική εκτίμηση του συγκεκριμένου ερευνητή 
ότι το πρόγραμμά του είναι ικανό να προσομοιώσει το 95% των γνωστών 
εσφαλμένων κανόνων στην πρόσθεση κλασμάτων (βλ. Nason, 1 993 , σελ. 1 ). Μια 
ερώτηση επίσης πάνω σ' αυτό θα ήταν: είναι δυνατόν η «ΒΑΣΗ ΓΝΩΣΗΣ» και η 
«ΜΗΧΑΝΉ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΩΝ1 » αυτού του έμπειρου συστήματος να χωρέσει 
όλα τα λάθη, τις αντιλήψεις, τις στρατηγικές και προ- παντός τις αιτίες στις οποίες 
οφείλονται αυτές οι αντιλήψεις των παιδιών; Και ακόμη, στην περίπτωση που αυτό 
θα ήταν δυνατό, να εντοπιστεί δηλ. το συνολικό πλέγμα των ιδεών που 
προσδιορίζουν και τροφοδοτούν αυτή τη συμπεριφορά των παιδιών στην πρόσθεση 
κλασμάτων, με άλλα λόγια όλη την άτυπη γνώση των παιδιών σ' αυτό το θέμα, πώς 
θα μπορούσαν να αντιμετωπιστούν όλες αυτές οι καταστάσεις από μία μηχανή, όπως 
είναι ο υπολογιστής; 

Είναι φανερό, ότι πέρα από τις επιστημολογικές αντιρρήσεις που μπορεί κάποιος 
να έχει, (και δίκαια) ως προς τη φιλοσοφία των Νοημόνων ή Έμπειρων Διδακτικών 
Συστημάτων, τίθεται και το ζήτημα του εάν και κατά πόσο, αυτό το συγκεκριμένο 
πρόγραμμα έχει εφαρμοστεί σε κάποιο εκπαιδευτικό περιβάλλον, επί κάποιο χρονικό 
διάστημα, ώστε να φανούν τα λειτουργικά του χαρακτηριστικά και να γίνει κάποια 
επί της ουσίας συζήτηση για τη δομή και την επιδραστικότητά του. Δεν είναι αρκετό, 
ούτε πειστικό το μοναδικό παράδειγμα που αναφέρει ο δημιουργός του Prodigy. 

13 Η «ΒΑΣΗ ΓΝΩΣΗΣ» και η «ΜΗΧΑΝΗ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΆΤΩΝ, είναι τα ουσιαστικότερα μέρη ενός 
έμπειρου συστήματος και είναι το μεν πρώτο για την αποθήκευση της εξειδικευμένης γνώσης γύρω 
από ένα θέμα, το δε δεύτερο για τη χρήση αυτής της γνώσης στην επίλυση ενός συγκεκριμένου 
προβλήματος (Davis and Lenat, 1 982). 
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Η αναφορά στην Laborde (1 990), η οποία έδειξε ότι η γλώσσα στα μαθηματικά 
δεν λειτουργεί απλά σαν ένα μέσο επικοινωνίας, αλλά και σαν μέσο αναπαράστασης, 
μας αναγκάζει να θέσουμε μερικά ακόμη ερωτήματα: Πώς το πρόγραμμα κάνει 
ανάλυση της χρησιμοποιούμενης από το χρήστη γλώσσας, πώς τη συσχετίζει με τους 
εκτελούμενους υπολογισμούς και πώς αυτό συμβάλλει στη διάγνωση, η οποία είναι 
και το βασικό ζητούμενο από το πρόγραμμα; Είναι προφανές ότι πρόκειται για 
ιδιαίτερα σημαντικά μεθοδολογικά ζητήματα, για τα οποία (και πάλι) μας αφήνει 
μετέωρους, ο δημιουργός του Prodigy. 

4.11 Το πρόγραμμα ISDP 
Το πρόγραμμα Instructional Software Design Project (ISDP) της Harel ( 1991 ), είναι 
μια ιδιαίτερα σημαντική προσέγγιση που δεν μπορεί να αγνοηθεί από την τωρινή και 
μελλοντική έρευνα. Την πειραματική ομάδα της έρευνας αποτέλεσαν 1 7 παιδιά 
ηλικίας 1 Ο χρόνων (fourth- grade για την αμερικανική στοιχειώδη εκπαίδευση), τα 
οποία εκλήθησαν να οικοδομήσουν εκπαιδευτικό λογισμικό για τα κλάσματα για να 
το πουλήσουν στη συνέχεια σε μικρότερους συμμαθητές των (9 χρόνων ή third
grade ). Η διάρκεια αυτής της προσπάθειας ήταν ένα σχετικά μακρύ, συνεχές χρονικό 
διάστημα (4 μηνών) και είχε για τους εμπνευστές της (Harel και Papert), αλλά και για 
τους υψηλούς κρατικούς και ιδιωτικούς υποστηρικτές της (National Science 
Foundation, ΙΒΜ corporation, Apple Computer Inc., ΜΙΤ Media Technology 
Laboratory) μεγαλεπήβολους στόχους. Σκοπός της έρευνας, ήταν όχι απλά να 
βοηθήσει τα παιδιά να μάθουν κλάσματα ή γενικά να διδαχθούν μαθηματικά με τη 
βοήθεια υπολογιστικού περιβάλλοντος, αλλά να οικοδομήσει ένα εκπαιδευτικό 
μοντέλο, ένα οργανωτικό, διδακτικό και επιστημολογικό πρότυπο για το Σχολείο του 
Μέλλοντος. Έτσι, είναι φανερό ότι η προχειρότητα που συναντάει κανείς σε 
παρόμοιες ερευνητικές προσπάθειες, δεν έχει θέση στη συγκεκριμένη προσέγγιση. Θα 
λέγαμε ότι περισσότερο κι απ' την ίδια την προσέγγιση, δηλ. ανεξάρτητα από το αν 
και σε πιο βαθμό επιφέρει αποτελέσματα στο γνωστικό επίπεδο, είναι καίριας 
σημασίας και, μας ενδιαφέρει η επισ�μολογική βάση της έρευνας. Ο επόπτης της 
έρευνας, ο Seymour Papert14, η Harel 5, που είχε την ευθύνη της έρευνας, και οι 
συνεργάτες των, ενδιαφέρθηκαν να καταλάβουν όχι απλά πώς κάποιος μπορεί να 
μάθει διάφορες ειδικές θεματικές περιοχές, αλλά την ίδια στιγμή ποιές δεξιότητες θα 
παρουσιάσει και ακόμη πώς, η μάθηση ενός ατόμου είναι δυνατόν να επηρεάσει τη 
μάθηση ενός άλλου. Το επιστημονικό ενδιαφέρον επομένως, δεν εστιάζεται μόνο 
στην πρωτοτυπία των δραστηριοτήτων που αναπτύσσονται από τους μαθητές στο 
υπολογιστικό πλαίσιο, αλλά και στην καταγραφή των στάσεων και δεξιοτήτων που 
εκθέτουν οι μαθητές, ενώ σπουδάζουν διάφορα αντικείμενα μέσα στο υπολογιστικό 
περιβάλλον. 

Η έρευνα της Harel ήθελε να παρατηρήσει διαφορές ατομικών συμπεριφορών, 
αλλά και διαφορών σε συλλογικό επίπεδο. Για το λόγο αυτό την ενδιέφερε να δεί 
διαφορές ανάμεσα σε δύο σύνολα μαθητών από τα οποία το ένα διδάχθηκε κλάσματα 
χωρίς τη βοήθεια υπολογιστικού περιβάλλοντος, ενώ το άλλο με τη βοήθεια αυτού. Η 
έρευνα αποτελεί το καλύτερο παράδειγμα εφαρμογής για την φιλοσοφία της 
κατασκευαστικής μάθησης. Οι αντιλήψεις από τις οποίες εμφορείται δεν έχουν να 
κάνουν μόνο με τη φιλοσοφία του κονστρακτιβισμού αλλά και με την παιδαγωγική 

14 Ο Papert είναι ο θεωρητικός του κονστρακτιονισμού (Papert, 1980, 1991 ", 1991b ), μιας θεωρίας που 
βασίζεται στον κονστρακτιβισμό, αλλά ενέχει και την εξής βασική ιδέα: το κτίσιμο των γνωστικών 
δομών [«στο κεφάλι»] πηγαίνει ιδιαίτερα καλά, όταν το υποκείμενο απασχολείται με την κατασκευή 
υλικών δομών [«στον κόσμο»], όπως για παράδειγμα κάνουν τα παιδιά, όταν παίζουν με 
κατασκευαστικές συσκευές. 
15 Η Harel ήταν μαθήτρια του Papert και όπως δηλώνει η ίδια, θερμός οπαδός του κονστρακτιονισμού, 
το οποίο προσπαθεί να συνδιάσει με την παιδαγωγική θεωρία του Perkins. 
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του Perkins, «η γνώση ως σχεδιασμός» (Perkins, 1986), μια φιλοσοφία ιδιαίτερα 
σημαντική για την Εκπαίδευση, μα άγνωστη στα περισσότερα σχολεία της Αμερικής 
και της Ευρώπης. Τις βασικές θέσεις της πρότασης της Harel, που στην ουσία 
αποτελούν ένα μίγμα των δύο αυτών φιλοσοφικών θεωριών κρίνουμε σκόπιμο να 
καταγράψουμε αδρομερώς: 

• Οι μαθητές μπορούν και πρέπει να βυθιστούν όσο το δυνατόν περισσότερο στην 
υπολογιστική κουλτούρα για να οικοδομήσουν τη μάθησή τους. Είναι ικανοί να 
σχεδιάσουν εκπαιδευτικό λογισμικό, να οικοδομήσουν γενικά εφαρμογές 
εμπορικού χαρακτήρα και να παράγουν προϊόντα τα οποία να πωλήσουν στην 
αγορά σύμφωνα με τον καπιταλιστικό νόμο. Μέσα από αυτή την ενασχόληση θα 
γίνει δυνατή η κατανόηση των μαθηματικών ιδεών, (στην περίπτωσή μας του 
ρητού αριθμού), οι οποίες αναγκαστικά θα εμπλακούν στο εσωτερικό της 
(οικοδόμηση εμπορικού λογισμικού για τα κλάσματα). 

• Πριν να λάβει χώρα οποιαδήποτε μάθηση και παραγωγική σκέψη, οι άνθρωποι 
θα πρέπει να κινητοποιηθούν. Η κινητοποίηση, ιδιαίτερα στα μαθηματικά 
εξαρτάται από την αναγνώριση του γεγονότος ότι κάτι είναι σπουδαίο και ότι 
έχει σημασία και νόημα για μας. 

• Η μάθηση έχει ανάγκη από σχεδιασμό, γιατί ο σχεδιασμός βασίζει τη μάθηση σε 
πραγματικές εκπληρώσεις. Οι μαθητές πρέπει να μάθουν ότι η γνώση των 
μαθηματικών δεν συμβαίνει αυτόματα. Οι μαθητές είναι που σχεδιάζουν 
αναπαραστάσεις, κάνουν μαθηματικά και την κάνουν να συμβαίνει. Η παθητική 
και επιφανειακή μάθηση δεν έχουν θέση σε περιβάλλοντα όπως το 
προτεινόμενο. 

• Η διαδικασία σχεδιασμού θέτει μαζί ανθρώπους, αισθήματα και καταστάσεις 
(Harel & Papert, 1 990). Ο σχεδιασμός σαν εκπαιδευτική διαδικασία, οδηγεί τους 
μαθητές σε μια παραγωγική και προσωπική συνεισφορά η οποία ανατροφοδοτεί 
και ανανεώνει διαρκώς το μαθησιακό τους περιβάλλον (Resnik, 1 99 1 ,  Resnick 
& Ocko, 1 990). 

• Η διαφορά το να κάνεις απλώς κάτι και στο να σχεδιάζεις ένα πραγματικό 
προϊόν, έγκειται στο επίπεδο της ποιότητας δέσμευσης, στην αμοιβή που δίνεται 
στην εργασία και στο πώς αισθάνεται κάποιος που το κατορθώνει. Ο 
προτεινόμενος σχεδιασμός του λογισμικού από τους μαθητές προάγει το 
σεβασμό τους απέναντι στους τελικούς χρήστες, στους πελάτες δηλ. οι οποίοι θα 
το αγοράσουν και συνεπώς δεν μπορεί να είναι πρόχειρος, απρόσεκτος ή 
αυτόματος. Τελικά η ανάγκη να παρουσιάσουν οι μαθητές ένα ποιοτικώς καλό 
λογισμικό σε μια κοινότητα ανθρώπων τους οποίους προσπαθούν να 
εξυπηρετήσουν, τους κάνει ασφαλώς πιο υπεύθυνους, πιο εργατικούς, πιο 
συνεπείς και προάγει την κριτική τους σκέψη. Συμπερασματικά η αρχή που 
φαίνεται να κυριαρχεί στην προσέγγιση της Harel είναι «μάθηση μέσω 
διδασκαλίας» ("Learning by teaching"). 

• Ο σχεδιασμός είναι ενοποιητικού και ολιστικού χαρακτήρα. Μέσα στο σχολικό 
περιβάλλον, εάν εφαρμόσουμε διαδικασίες σχεδιασμού, θα μπορέσουμε να 
εξασφαλίσουμε τη σύζευξη ανάμεσα στις καθημερινές "πραγματικού κόσμου" 
δραστηριότητες και στις "σχολικού" τύπου δραστηριότητες. Οι διαδικασίες 
σχεδιασμού έχουν το πλεονέκτημα ότι είναι περιεκτικής και διακλαδικής φύσης, 
γιατί προσπαθούν να συγκεράσουν το πολιτιστικό υπόβαθρο, τις δραστηριότητες 
μέσα και έξω από το σχολικό περοβάλλον, τη δημιουργικότητα, τις κατασκευές, 
την επινόηση και το στοχασμό. Οι μαθητές μέσα από τις διαδικασίες 
σχεδιασμού μαθαίνουν να ενοποιούν ιδέες: Δοκιμάζουν, αποκτούν εμπειρίες για 
το πώς τα μαθηματικά σχετίζονται με τη γλώσσα, πώς η μάθηση σχετίζεται με τη 
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διδασκαλία, πώς η τέχνη σχετίζεται με την επιστήμη και πώς η επικοινωνία 
σχετίζεται με την κατανόηση. 

• Οι μαθητές καθώς σχεδιάζουν λογισμικό για τα κλάσματα αναγκαστικά 
εμπλέκονται με διάφορες μαθηματικές ιδέες και με τις αναπαραστάσεις τους. 
Έτσι είναι αναγκασμένοι να συσχετίσουν έννοιες και δεξιότητες από 
διαφορετικούς τομείς γνώσης δηλ. μέσα από τους τεχνολογικά 
προσανατολισμένους χώρους του προϊόντος σχεδιασμού ή της προτιθέμενης 
εφαρμογής. 

• Για να πετύχουν τα παιδιά μια βαθύτερη γνώση για την έννοια του ρητού είναι 
ανάγκη να εμπλακούν σε δραστηριότητες σχεδιασμού και αναπαράστασής του. 
Το περιβάλλον της Logo με τη βοήθεια των γραφικών της χελώνας είναι ένα 
ιδιαίτερα πλούσιο, εύκολα προσπελάσιμο από τους μικρούς μαθητές και ισχυρό 
αναπαραστατικό περιβάλλον. Για το λόγο αυτό το περιβάλλον της Logo ίσως να 
είναι το ιδανικότερο για να αναπτύξει τις πολύμορφες αναπαραστάσεις του 
ρητού αριθμού και επίσης ένα σοβαρό μέσο εξήγησης αυτών των 
αναπαραστάσεων . .  

Η κριπκή 
Από τα παραπάνω σημεία, αλλά και από τη συνολική εικόνα που αποκομίζει κανείς 
διαβάζοντας τη διδακτορική διατριβή της Harel, έχει την αίσθηση ότι η πρότασή της 
είναι περισσότερο οραματική και πολύ λιγότερο ρεαλιστική και εφαρμόσιμη. Εγείρει 
δε πελώρια φιλοσοφικά, ψυχοπαιδαγωγικά, διδακτικά και επιστημολογικά 
ερωτήματα: 

• Το πρώτο απ' αυτά είναι εάν τα 10  χρονα παιδιά στα οποία απευθύνεται, έχουν 
την ωρίμανση εκείνη να λειτουργήσουν έστω και στοιχειωδώς, σ' αυτήν την 
ηλικία, σε συνθήκες ανταγωνισμού δηλ. σε συνθήκες καπιταλιστικού τρόπου 
παραγωγής. Η Harel, πουθενά μέσα στα κείμενά της δεν θίγει αυτό το ζήτημα, 
τουλάχιστο άμεσα. Η Harel χειρίζεται με περισσή άνεση τις απόψεις του 
Vygotsky, του Piaget και των πνευματικών επιγόνων τους (Wertsch, Brown, 
Rogoff κ.α), τις οποίες αναλύει εκτενώς και συσχετίζει με επιτυχία. Ενώ συχνά 
στο κείμενό της κάνει λόγο για ατομικιστικές και κονστρακτιβιστικές θεωρίες 
μάθησης, κι ακόμη αναφέρει τη θεωρία της γνωστικής ανάπτυξης (Piaget, 1 955,  
1 972, 1 976, Papert, 1 980, 1986), αποφεύγει να δικαιολογήσει το γιατί επέλεξε 
για την έρευνά της παιδιά της ηλικίας των 10  χρόνων. Αυτό όμως που δεν κάνει 
άμεσα το κάνει έμμεσα, όταν αναφέρει (βλ. Harel, 199 1 ,  σελ. 28) τη θέση των 
Rogoff & Wertsch ( 1984, σελ. 3): «Η διδασκαλία είναι καλή τότε μόνον, όταν 
προχωρεί (εκτελείται) μπροστά από την ανάπτυξη. Τότε ξυπνούν και 
δραστηριοποιούνται οι λειτουργίες εκείνες οι οποίες είναι στη φάση της 
ωρίμανσης, λειτουργίες που εμπίπτουν στη ζώνη της προσεχούς ανάπτυξης. Κατ' 
αυτόν τον τρόπο η διδασκαλία παίζει ένα εξαιρετικά σπουδαίο ρόλο στην 
ανάπτυξη» (Rogoff & Wertsch, 1984). 

• Το δεύτερο ερώτημα που τίθεται αφορά στην ικανότητα των μαθητών να γίνουν 
σχεδιαστές λογισμικού (software designers). Η Harel μάλιστα, κάνει λόγο για 
επαγγελματίες προγραμματιστές. Το δικό μας ερώτημα είναι: Μέσα από ποια 
διαδικασία ξεπεράστηκαν τα όντως μεγάλα προαπαιτούμενα του προγραμ
ματισμού; Γιατί όπως σωστά λέει και η ίδια, προγραμματισμός σημαίνει 
διαδικασίες, μεταβλητές, συναρτήσεις, συνθήκες, μετασχηματισμούς, δηλ. 
αρκετές και σημαντικές γνώσεις, ικανότητες και εμπειρία. Επομένως πώς, (δηλ. 
κάτω από ποιες συνθήκες) και με ποια χρονική δαπάνη θα επιτευχθούν όλα αυτά; 
Μήπως υπερτιμά τις δυνατότητες των παιδιών η Harel, περιμένοντας από αυτά 
να καταφέρουν περισσότερα από όσα μπορούν; 
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• Το τρίτο ερώτημα αφορά στο ζήτημα του πώς μπορείς να διδάξεις κάτι που δεν 
ξέρεις. Γιατί τα δεκάχρονα ·παιδιά δεν ξέρουν κλάσματα και παρόλα αυτά 
καλούνται να διδάξουν κλάσματα (βλ. και αρχή αυτής παραγράφου). Η Harel, 
απαντά σ' αυτό το θέμα, πάλι έμμεσα: «0 στόχος16 των μαθητών (τους μαθητές 
της πειραματικής ομάδας εννοεί), να αναπαραστήσουν και να εξηγήσουν τα 
κλάσματα σε ένα άλλο πρόσωπο, τα βοήθησε να ξεπεράσουν τις δικές τους 
δυσκολίες στην κατανόηση των κλασματικών εκφράσεων» (Harel, 1 99 1 ,  
σελ.35 1 ). Είναι προφανές ότι το επιχείρημα αυτό είναι εξαιρετικά αδύναμο γιατί 
με αυτή τη συλλογιστική δεν έχουν σοβαρούς λόγους ύπαρξης ούτε τα αναλυτικά 
προγράμματα, ούτε οι δάσκαλοι, ούτε άλλοι συντελεστές του εκπαιδευτικού 
έργου μέσα σε ένα εκπαιδευτικό Ίδρυμα. Ίσως το σημείο αυτό να είναι το πλέον 
αδύνατο σ' ολόκληρη την προσέγγιση της Harel. 

• Το τέταρτο ερώτημα αφορά στη διδακτική παρέμβαση. Χρειαζόμαστε ναι ή όχι 
διδακτική παρέμβαση; Πού και πότε; Για παράδειγμα, μόνα τους τα παιδιά της 
έρευνας κατάφεραν να γίνουν σχεδιαστές λογισμικού και μάλιστα επαγγελματίες. 
Γενικά, ποιο ρόλο επιφυλάσσει η ερευνητική πρόταση της Harel στο δάσκαλο; Οι 
καθημερινές δραστηριότητες των παιδιών όπως λέει η ίδια, αναγράφονται σε μια 
ατζέντα με βάση την οποία υλοποιούνται. Τίνος δουλειά είναι η συμπλήρωσή 
της; Είναι του δασκάλου, του μαθητή ή προϊόν συνεργασίας τους; Μας είναι 
δύσκολο να φανταστούμε ένα μαθητή να λειτουργεί αποτελεσματικά ως 
δάσκαλος. Αλλά μας είναι αδύνατον να τον φανταστούμε ως επιστημολόγο. 
Πιστεύουμε πως ο ρόλος του δασκάλου δεν είναι ξεκάθαρος, όπως και η όλη 
διαδικαστική δομή στην πρόταση της Harel. Η τελευταία επιστρατεύει τον Papert 
για να διευκρινίσει ότι, η φράση "teaching without cuπiculum" που 
χρησιμοποιείται από τους ίδιους (Harel και Papert), για να χαρακτηρίσει 
ολόκληρη την προσέγγιση, δεν σημαίνει αυθόρμητες, ελεύθερες αίθουσες 
διδασκαλίας ή απλά να αφήσουμε το μαθητή μόνο του. Αντίθετα αυτή η φράση 
λένε, «σημαίνει να υποστηρίξουμε τους μαθητές, καθώς αυτοί κτίζουν τις δικές 
τους πνευματικές δομές με υλικά παρμένα από την περιβάλλουσα υπολογιστική 
κουλτούρα» . Τελικά ποιος είναι ο ρόλος του εκπαιδευτικού σε ένα τέτοιο 
μοντέλο; Ο εκπαιδευτικός, λένε οι Harel και Papert πρέπει να δουλεύει σαν ένας 
ανθρωπολόγος για να καταλάβει ποια πολιτισμικά υλικά είναι σχετικά με τη 
διανοητική ανάπτυξη, διαγράφοντας παράλληλα επιβλαβή στοιχεία. Δεν 
διευκρινίζουν όμως οι ερευνητές αυτοί, το πώς θα εισαχθούν αυτά τα στοιχεία 
στο μαθησιακό περιβάλλον του παιδιού και πώς θα επιτευχθεί η πολυπόθητη 
αλλαγή κουλτούρας, η οποία αποτελεί και την ουσία της εκπαιδευτικής 
παρέμβασης που ευαγγελίζονται. 

• Το πέμπτο ερώτημα αφορά το εάν και κατά πόσο είναι εφικτή και 
πραγματοποιήσιμη η προσέγγιση της Harel. Όπως και η ίδια παραδέχεται (Harel, 
1 99 1 ,  σελ. 365), το ISDP από μόνο του δεν θα μπορούσε να υλοποιηθεί μέσα σε 
ένα κλασικό σχολικό cuπicώum, στο οποίο απουσιάζει επαρκής υπολογιστική 
κουλτούρα. Πέρα από αυτό, εμείς παρατηρούμε ότι μια προσέγγιση που διαρκεί 4 
συναπτούς μήνες και αφορά την ανάπτυξη μιάς και μόνο μαθηματικής ενότητας 
(ρητοί αριθμοί), υπερβαίνει κατά πολύ τα χρονικά όρια οποιουδήποτε 
αναλυτικού προγράμματος και σε κάθε περίπτωση καθίσταται προβληματική. Για 
παράδειγμα, δεν είναι δυνατόν να δεχθούμε ότι για κάθε μαθηματική ενότητα θα 
πρέπει να κτίζεται εξ' ολοκλήρου ένα καινούργιο project για την ανάπτυξή της. 

16 Προφανώς ο σκοπός (goal) χρησιμοποιείται εδώ με μεταφορική έννοια μάλλον . . .  Η Harel εδώ θέλει 
πιθανότατα να πεί, ότι ο αγώνας, η προσπάθεια των μαθητών να εξηγήσουν σε άλλους μαθητές τα 
κλάσματα βοήθησε στο ξεπέρασμα των δικών τους δυσκολιών 
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Στα θετικά χαρακτηριστικά της έρευνας καταγράφονται ότι μέσα από αυτήν γίνεται, 
προς όφελος των παιδιών, προσπάθεια για πρώιμη ανάπτυξη: 
• του συναισθήματος της άμιλλας 
• της συνείδησης ότι ζούμε σε μια ανταγωνιστική κοινωνία στην οποία πρέπει να 

επιβιώσουμε 
• της υπευθυνότητάς τους ως αυριανών πολιτών 
• του επινοητικού πνεύματος, οργανωτικών και ευρετικών μεθόδων 
• των δεξιοτήτων σχεδιασμού 
• της ικανότητας διαχείρισης πολύπλοκων καταστάσεων 
• της ικανότητας σύνθεσης επί μέρους απόψεων από διαφορετικές περιοχές γνώσης 

Πέρα από αυτά πρέπει να σημειώσουμε τις θέσεις της Harel στο θέμα της 
σύνδεσης Logo και κλασμάτων. Φαίνεται καθαρά ότι η προτεραιότητα στην έρευνα 
της Harel, δεν την έχουν τα κλάσματα, α"J..λά η Logo. Την ενδιαφέρει περισσότερο να 
αποδείξει την επιδραστική δύναμη των Lοgο-περιβαλλόντων στην περίπτωση που 
αυτά θέλουν να αναδείξουν ιδιότητες αριθμητικών συστημάτων, παρά να αναδείξει 
τις κλασματικές έννοιες χρησιμοποιώντας το συγκεκριμένο περιβάλλον της Logo 1 7 .  
«Τα κλάσματα» ,  λέει η Harel, (βλ. Harel, 1 99 1 ,  σελ. 350), «είναι ιδανικά εργαλεία 
μάθησης για αριθμηπκά συστήματα και συστήματα αναπαράστασης στα 
μαθημαπκά. Οι αναπαραστάσεις αποτελούν μέρος της βαθιάς δομής στη γνώση των 
ρητών, ενώ οι αλγόριθμοι φέρνουν τους μαθητές σε επαφή μόνο με την επιφανειακή 
δομή των ρητών» . (Lesh & Landau, 1 983, Harel & Papert, 1990). 

Και για να κλείσει το θέμα της σύνδεσης κλασμάτων και Logo η Harel προσθέτει 
παρακάτω: «Η Logo είναι μια απ ' ευθείας διαδρομή στη βαθιά δομή, αφού καθιστά 
ικανούς τους μαθητές να διερευνήσουν την έννοια του κλάσματος, μέσω διάφορων 
αναπαραστάσεων στην οθόνη, αναπαραστάσεων δικής τους έμπνευσης. Καθώς τα 
παιδιά γίνονται σχεδιαστές λογισμικού, δεν σχετίζονται με τις αναπαραστάσεις αυτές 
καθεαυτές, αλλά με την Logo- αναπαράσταση των αναπαραστάσεων. Έτσι, κινούμενα 
ανάμεσα σε αναπαραστάσεις θέτουν τον προγραμματισμό στην υπηρεσία καλών 
παραδειγμάτων αναπαραστάσεων» (Harel, 1 99 1 ,  σελ. 365). 

Τέλος, σχετικά με το ζήτημα των αναπαραστάσεων, η Harel σωστά παρατηρεί δυό 
πράγματα: Πρώτον, ότι οι αναπαραστάσεις υποκαθιστούν με τον καλύτερο τρόπο τα 
λεγόμενα διαχειριστικά βοηθήματα (manipulative aids), επομένως δεν είναι ανάγκη 
να δοθεί ξεχωριστή έμφαση σ' αυτά αφού οι αναπαραστάσεις μπορούν να 
δημιουργηθούν και να διαχειριστούν από τα παιδιά σε πολλά είδη και ταυτόχρονα 
στην οθόνη. Δεύτερον, με τον τρόπο που τα παιδιά λειτουργούν στο υπολογιστικό 
περιβάλλον, δηλ. ως κατασκευαστές λογισμικού, ο κώδικας της Logo γίνεται αυτός 
καθεαυτός ένα νέο είδος αναπαράστασης του ρητού αριθμού τον οποίο οι ίδιοι οι 
μαθητές δημιουργούν και διαχειρίζονται. 

Ένα άλλο σοβαρό και ιδιαίτερα δύσκολο να ελεγχθεί ζήτημα, είναι ο ισχυρισμός 
της Harel ότι οι μαθητές της πειραματικής έρευνάς της, (σε αντίθεση με τους 
μαθητές της ομάδας ελέγχου οι οποίοι δεν έζησαν τις εμπειρίες του ISDP), με την 
αναπαράσταση, τη διδασκαλία, το σχεδιασμό και την στοχαστική σκέψη μέσα στο 
Lοgο-περιβάλλον, παρουσίασαν αναπτυγμένες μεταανπληππκές και μεταγνωσπκές 
ικανότητες. Α"J..λά πριν πούμε ο,τιδήποτε γύρω από το ζήτημα θα πρέπει να 
ξεκαθαρίσουμε το περιεχόμενο του όρου « μεταγνώση» .  Σύμφωνα με τον Flavell 
( 1 979), ο όρος « μεταγνώση» αναφέρεται γενικά στην « μεταγνωστική γνώση», δηλ. 

17 Στη δική μας έρευνα ακριβώς αντίθετη ήταν η προτεραιότητα των στόχων. Πρωταρχικό μέλημά μας 
ήταν η προβολή και ανάδειξη των εννοιολογικών όψεων του ρητού στις οποίες συμπεριλαμβάνονται 
και τα κλάσματα. Ύστερα αναζητήσαμε το περιβάλλον εκείνο το οποίο από πλευράς φιλοσοφίας, 
δομής και δυνατοτήτων θα μπορούσε να υπηρετήσει καλύτερα το στόχο αυτό. 
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«σε ένα σύνολο ικανοτήτων οι οποίες σχετίζονται με την κατανόηση των ανθρώπων 
πάνω στη δική τους σκέψη και σε άλλες γνωστικές διαδικασίες. Έτσι η 
« μεταγνωστική εμπειρία» , για την οποία κάνει λόγο και η Harel είναι ένα σύνολο 
εμπειριών οι οποίες λαμβάνουν χώρα πρίν, κατά τη διάρκεια και μετά το γνωστικό 
εγχείρημα και οι οποίες παρακινούν υψηλά την ενσυνείδητη σκέψη και ενθαρρύνουν 
τη θεμελίωση στόχων και μεταγνωστικών στρατηγικών. Στο φώς των θέσεων του 
Flavell (οπ. παρ.), αλλά και των θέσεων του Schoenfeld ( 1 985a, 1 985b, 1 985c), για τη 
μεταγνωστική διανοητική συμπεριφορά, η Harel (οπ. Παρ.) καταγράφει 8 
πασίγνωστες, όπως τις χαρακτηρίζει η ίδια « μέτα» στρατηγικές και δεξιότητες των 
οποίων την ύπαρξη τεκμηριώνουν τα σημειωματάρια (notebooks)18 και τα μετα-τέστ 
(posttests) της έρευνας: 
1 .  Μέσω του ερευνητικού προγράμματος (Project) οι μαθητές ανέπτυξαν δεξιότητες 

ανεύρεσης και εντοπισμού προβλημάτων. Για παράδειγμα εντοπισμός δυσκολιών 
στα κλάσματα και ανεύρεση κατάλληλων σχεδιασμών για την αντιμετώπισή τους. 

2. Οι μαθητές ανέπτυξαν επίγνωση των δεξιοτήτων και των διαδικασιών που είναι 
απαραίτητες για την επίλυση διαφόρων προβλημάτων. Αυτό αποδεικνύεται από 
τη μελέτη των σημειωματαρίων (notebooks) από τα οποία φαίνεται ότι οι μαθητές 
γνώριζαν με ποιο τρόπο θα σχεδιάσουν τις αναπαραστάσεις τους σε επίπεδο lοgο
προγραμματισμού, έτσι ώστε η κλασματική γνώση την οποία επίσης κατείχαν, 
όπως και τη γνώση της Logo, να γίνει επιδραστικότερη για τους χρήστες του 
παραγόμενου λογισμικού (μαθητές τρίτης τάξης). 

3 .  Οι μαθητές έμαθαν πώς να ενεργοποιούν διάφορους γνωστικούς κανόνες και 
στρατηγικές. Για παράδειγμα, όπως φαίνεται και από τα μετα- τεστ (posttests ), οι 
πειραματικοί μαθητές είχαν συναίσθηση των δεξιοτήτων που απαιτούνται για την 
βελτιστοποίηση μιάς δεδομένης Logo- διαδικασίας (procedure), τι χρειάζεται δηλ. 
αυτή για να είναι γρηγορότερη, αποτελεσματικότερη, κομψότερη και 
οικονομικότερη από προγραμματιστική άποψη ή ακόμη να εντοπιστεί μέσα στο 
συνολικό πρόγραμμα, το "σωστό" σημείο στο οποίο θα πρέπει να τοποθετηθεί 
κάθε μια διαδικασία (procedure) για να είναι λειτουργικότερο το όλο πρόγραμμα. 

4. Οι μαθητές προσάρμοσαν τις γνωστικές τους προσπάθειες κατά τέτοιο τρόπο, 
ώστε να ταιριάζουν περισσότερο με τη δυσκολία του προβλήματος. Στην 
προγραμματιστική διαδικασία, είναι γνωστός ο νόμος ότι "είναι ανάγκη να 
πετυχαίνουμε το καλύτερο, με τη λιγότερη δαπάνη μέσων και χρόνου". Η Harel 
παρατήρησε ότι τα παιδιά συχνά έκαναν βήματα πίσω, γιατί για ένα απλό και όχι 
και τόσο σπουδαίο σχέδιο στην οθόνη διαπίστωσαν ότι δαπανούσαν υπερβολικά 
μεγάλο χρόνο και ισχυρά μέσα. 

5 .  Οι μαθητές ανέπτυξαν γνωστική ευελιξία. Για παράδειγμα, διέγραφαν 
αναποτελεσματικά σχέδια και μετέρχονταν εναλλακτικές μεθόδους και λύσεις. 

6. Οι μαθητές του ISDP έμαθαν να συγκεντρώνουν την προσοχή τους σ' αυτό που 
έκαναν, στο αντικείμενο μελέτης των και έμαθαν επίσης να ελέγχουν το άγχος 
των. Η συσχέτιση στοιχείων ανάμεσα στο προτέστ και στο μετατέστ έδειξε 
λιγότερο άγχος και μεγαλύτερη συγκέντρωση προσοχής. Τα παιδιά αδιαφορούσαν 
για την παρουσία επισκεπτών, θορύβων και γενικά εξωτερικών παρεμβάσεων. 

18 Υπενθυμίζουμε ότι τα notebook ήταν οι ατζέντες, τα σημειωματάρια τα οποία υποχρεωτικά 
συμπλήρωναν οι μαθητές και μέσα στα οποία κατέγραφαν κάθε πρωί όχι μόνο τις ημερήσιες 
δραστηριότητες που είχαν να εκτελέσουν, αλλά και τα σχέδια, τις σκέψεις και τους στοχασμούς των. 
Κάτι τέτοιο είναι ιδιαίτερα χρήσιμο για την ανάλυση των αποτελεσμάτων της έρευνας, την ερμηνεία 
των στάσεων των μαθητών απέναντι σε διάφορα γνωστικά ζητήματα και τον αποφασιστικό έλεγχο της 
πορείας της συνολικής προσπάθειας. Ήταν πρωταρχικό μέλημα και το εφαρμόσαμε κι εμείς στη δική 
μας έρευνα, απέδωσε ποικιλότροπα προς όφελος των μαθητών, αλλά και προς όφελος δικό μας ως 
δασκάλων και ερευνητών. (βλ. κεφ. Πειραματική Διδασκαλίας). 
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7. Οι μαθητές έμαθαν να ελέγχουν και να αξιολογούν την ίδια τη διαδικασία λύσης 
ενός προβλήματος. 

8. Οι μαθητές της πειραματικής ομάδας ανέπτυξαν εμπιστοσύνη στη σκέψη τους. 
Αυτό συνέβη επειδή οι ίδιοι οι μαθητές ήσαν υπεύθυνοι για τη μάθηση και την 
παραγωγή των. Για παράδειγμα όποτε διαπιστώνονταν ότι μια από τις 
προτεινόμενες λύσεις δεν δούλευε ικανοποιητικά σταματούσαν την προσπάθεια 
και επανεξέταζαν την αρχική λύση. 

Όλες οι παραπάνω μεταγνωστικές στρατηγικές και δεξιότητες είναι σημαντικά 
ευρήματα τα οποία παρουσίασαν μόνο οι μαθητές της πειραματικής ομάδας, όπως 
σημειώνει η Harel. Γενικά η ίδια παρατήρησε γενική βελτίωση, διαπίστωσε σοβαρή 
αλλαγή στη μάθηση του παιδιών που δούλεψαν στο υπολογιστικό περιβάλλον της 
Logo, και πριν απ' όλους διερωτάται ποια είναι η πραγματική πηγή της μάθησης των 
παιδιών. Ωστόσο αυτό το ερώτημα δεν ήταν εύκολο όπως φαίνεται να απαντηθεί. Η 
Harel δεν μπόρεσε να απομονώσει την άμεση συνεισφορά συγκεκριμένων όψεων του 
υπολογιστικού περιβάλλοντος που συνέβαλλαν στην αλλαγή αυτή (σελ. 1 1 5) :  « Η 
κατάσταση στο ISDP ήταν τόσο σύνθετη που κάποιος θα μπορούσε να κάνει 
αναρίθμητες υποθέσεις για την «πραγματική πηγή» της μάθησης των παιδιών που 
συμμετείχαν στο Πρόγραμμα. Εγώ συμπεραίνω ότι το ISDP μας επέτρεψε να 
δημιουργήσουμε ένα συνολικό μαθησιακό περιβάλλον, μέσα στο οποίο έλαβε χώρα 
εντυπωσιακά ολοκληρωμένη μάθηση. Ηταν πέρα από τους σκοπούς αυτής της 
μελέτης να ξεχωρίσει τις μεμονωμένες όψεις εκείνου του περιβάλλοντος . . .  Harel, 
1 99 1 ,  σελ. 392). 

Για την μελλοντική έρευνα, αυτό το στοιχείο θα ήταν το πιο σημαντικό από την 
έρευνα της Harel, γιατί όχι μόνο θα μπορούσε να ενισχύσει αποφασιστικά την 
επιχειρηματολογία υπέρ των logo- υπολογιστικών περιβαλλόντων, δηλ. να πετύχει 
μια δικαίωση της Logo ως εκπαιδευτικής καινοτομίας διεθνώς, αλλά θα ήταν 
γενικότερα, μια τεράστια συμβολή στη γνώση με τη βοήθεια του υπολογιστή. 

Εμείς πρέπει να δηλώσουμε ότι τα συμπεράσματα της Harel στο γνωστικό και 
μεταγνωστικό επίπεδο είναι εντυπωσιακά, αλλά καθώς δεν υπάρχουν αρκετές τέτοιες 
προσεγγίσεις, δηλ. ολοκληρωμένα προγράμματα τα οποία να εμπλέκουν κλάσματα 
στο Lοgο-περιβάλλον, δεν είναι καθόλου εύκολο να γίνει διασταύρωση των 
στοιχείων που προσκομίζονται από αυτήν. Ανεξάρτητα όμως από το πόσο αποδέχεται 
κανείς τα πορίσματα της έρευνάς της, δεν θα μπορούσε να αμφισβητήσει ότι η 
θεωρητική τεκμηρίωση της έρευνας είναι επαρκής, η οργάνωση άρτια και τα μέσα 
άφθονα για να δικαιολογήσουν μια επιτυχη έκβαση της προσπάθειας αυτής. 

Η έρευνα της Harel επηρέασε, όπως ήταν φυσικό σε κάποιο βαθμό και τη δική μας 
έρευνα. Ήδη έχουμε καταγράψει αρκετά σημεία ομοιότητας και διαφοροποίησης από 
τη δική μας. Περισσότερα στοιχεία πάνω σ' αυτό, που συμπληρώνουν μια πλήρη 
εικόνα συσχέτισης των δύο ερευνών, υπάρχουν στο κεφάλαιο «Εκπαιδευτικές 
φιλοσοφίες των μικρόκοσμων και η εκπαιδευτική φιλοσοφία του «Ευδόξου»» .  

4.12 Ο μικρόκοσμος του Λόγου και της Αναλογίας 
Η προσέγγιση19 αυτή (The Ratio and Proportion Microworld), παρά το γεγονός 

ότι θίγει μια μόνο διάσταση του ρητού αριθμού (ως λόγος), είναι η σημαντικότερη 
από πλευράς μεθοδολογίας, αρχιτεκτονικής και εκπαιδευτικής αντίληψης, από όλες 
τις προσεγγίσεις που προαναφέρθηκαν. Εξετάζει το ρητό αριθμό μόνο από την άποψη 
του λόγου πληθικοτήτων, μέσα σε ένα καθαρά παιδαγωγικού χαρακτήρα 

19 Υπάρχουν αρκετές αναφορές σχετικές με την έρευνα αυτή, αλλά ο κύριος όγκος των 
προβληματισμών περί αυτήν είναι σε 4 εργασίες: (Hoyles, et al. 1989, Hoyles, et al., 199 1 ,  Hoyles and 
Noss, 1993, και, Noss, Hoyles, 1996). 
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υπολογιστικό περιβάλλον. Πρόκειται για μια ερευνητική εργασία 3 κορυφαίων, κατά 
την άποψή μας, ερευνητών στο χώρο της Μαθηματικής Παιδείας και της 
Πληροφορικής στην Εκπαίδευση, των C. Hoyles, R. Noss & R. Sutherland, η οποία 
έλαβε χώρα κατά τη διάρκεια των ετών 1 986- 1989, στο πλαίσιο ενός ευρύτερου 
Προγράμματος στην Αγγλία (MICROWORLD Project, Department of Mathematics, 
Statistics and Computing, Institute of Education, Univeristy of London). 

Η διδασκαλία που σχεδίασαν, πρότειναν και εκτέλεσαν οι Hoyles, Noss και 
Sutherland, δεν στηρίζεται μόνο στο μικρόκοσμο που οι ίδιοι κατασκεύασαν. Η 
συνολική προσπάθειά τους, ο μικρόκοσμος του Προγράμματος, δεν αντλεί την 
εκπαιδευτική του δύναμη, μόνο από το όντως άρτια κατασκευασμένο υπολογιστικό 
περιβάλλον. Στέρεες επίσης μεθοδολογικές αφετηρίες της έρευνας αποτελούν, η 
μελέτη των αναγκών του λογισμικού πριν αυτό κατασκευαστεί, τα κατάλληλα 
στοιχεία από τη θεωρία των ρητών, η καταλληλότητα της χρησιμοποιούμενης 
γλώσσας προγραμματισμού, καθώς επίσης και η τεκμηριωμένη έρευνα που αφορά 
στη σχέση των ρητών με τη γλώσσα, πάνω στην οποία οικοδομείται ο μικρόκοσμος. 

Μέσα στο προτεινόμενο σχεδιασμό, ο δάσκαλος έχει βασικό και αναβαθμισμένο 
ρόλο. Η διδακτική παρέμβαση είναι παρούσα και ουσιαστική, καθόλη τη διάρκεια της 
διαδικασίας μάθησης, τόσο στο επίπεδο του μικρόκοσμου, όσο και στο επίπεδο της 
παραδοσιακής διδασκαλίας (εργασίες με χαρτί και μολύβι). Είναι φανερό, ότι η 
εκπαιδευτική φιλοσοφία που διαπνέει τη συγκεκριμένη προσέγγιση, δεν παρουσιάζει 
κοινά στοιχεία με εκείνη των Νοήμονων ή Έμπειρων συστημάτων που καταργεί 
πλήρως το δάσκαλο, αναλαμβάνοντας για λογαριασμό του το σύνολο της γνωστικής 
λειτουργίας. Πιο συγκεκριμένα, στη προσέγγιση των 3 ερευνητών ο δάσκαλος, όχι 
μόνο υπάρχει και είναι αναντικατάστατος στο ρόλο του, αλλά επί πλέον χρησιμοποιεί 
αποδοτικότερα, τα μέσα και τις μεθόδους (μαθηματική ανάπτυξη, φύλλα εργασίας, 
δραστηριότητες με χαρτί και μολύβι, χρήση μαυροπίνακα, κτλ.) της παραδοσιακής 
διδασκαλίας, αφού εξοικονομεί τον απαιτούμενο γι' αυτά χρόνο, από την ύπαρξη του 
μικρόκοσμου ο οποίος λειτουργεί παράλληλα με αυτήν (βλ. κεφ. 6). 

Έτσι, η παραδοσιακή διδασκαλία ενισχύεται σημαντικά με την υποστήριξη του 
μικρόκοσμου, ο οποίος δεν είναι μόνο μέσο εξοικονόμησης χρόνου, αλλά κυρίως 
μέσο αισθητοποίησης και ανάπτυξης αφηρημένων εννοιών, όπως η έννοια του ρητού. 
Ακόμη ο μικρόκοσμος συμβάλλει σαν μέσο επαλήθευσης μαθηματικών υποθέσεων, ή 
εικασιών ενισχύοντας σωστές εντυπώσεις ή αναιρώντας λαθεμένες. Στην κατάκτηση 
της γνώσης ο μικρόκοσμος προσφέρεται σαν ένα ελκυστικό μεθοδολογικό εργαλείο 
με ιδιαίτερα μεγάλες εξερευνητικές δυνατότητες. 

Τέλος, σε ό,τι αφορά την οικοδόμηση των προγραμμάτων (procedures) του 
μικρόκοσμου ή για να είμαστε πιο ακριβείς την επέκτασή του, παρατηρούμε ότι αυτά 
κτίζονται με τη συνεργασία μαθητών και δασκάλου πάνω σε προκαθορισμένους 
στόχους. Τα αποτελέσματα των τροποποιήσεων, των διορθώσεων και των αλλαγών 
αυτών των προγραμμάτων, αλλά και των εξόδων τους, φαίνεται να συμβάλλουν στη 
μεγιστοποίηση της αποτελεσματικότητας της μάθησης. 

4.13 Προγράμματα εμπορικού χαρακτήρα 
Σε ό,τι αφορά το λογισμικό που σχετίζεται με τα κλάσματα, υπάρχει ένας μεγάλος 
αριθμός προγραμμάτων τα οποία διατίθενται στην παγκόσμια αγορά από την πλευρά 
των εταιρειών κατασκευής λογισμικού (Software Houses ). Τα προγράμματα αυτά, 
δεν παρουσιάζουν ενδιαφέρον από πλευράς ανάλυσης, για τον απλό λόγο ότι δεν 
είναι προϊόντα επιστημονικής ή διεπιστημονικής συνεργασίας, δεν έχουν 
παιδαγωγικούς στόχους, και δεν σχεδιάστηκαν για να αντιμετωπίσουν συγκεκριμένα 
μαθησιακά προβλήματα. Με απλά λόγια, οι προτεινόμενοι από τις εταιρείες 
μικρόκοσμοι, έχουν μόνο τεχνική συνιστώσα, ενώ οι άλλες συνιστώσες που θα πρέπει 
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να διακρίνουν ένα μαθησιακό μικρόκοσμο, ιδιαίτερα εάν αυτός είναι μαθηματικός 
μικρόκοσμος που υποβοηθά και ενέχει μαθηματικές ιδέες, είναι δυστυχώς 
ανύπαρκτες (πρβλ. με παρ. 6. 1 1 . 1 ,  6. 1 1 .2, 6. 1 1 .3,  6. 1 1 .4, 6. 1 1 .5 ). 

Εμείς για λόγους πληρότητας της εργασίας μας, αναφέρουμε αντιπροσωπευτικά 
παραδείγματα από τα προγράμματα αυτά και στη συνέχεια διατυπώνουμε γενικές 
παρατηρήσεις που αποτελούν κοινά χαρακτηριστικά των περισσοτέρων από αυτά: 
1 .  Το πρόγραμμα "UP and DOWN with FRACTIONS", της εταιρείας ΕΜΕ, το 

οποίο "τρέχει" σε υπολογιστές τύπου Macintosh (ημερομηνία πρώτης έκδοσης, © 
1 992). 

2. Το πρόγραμμα "RATIO, PROPORTION, AND PERCENT'', της εταιρείας 
COURSEW ARE, για υπολογιστές τύπου Macintosh και ΙΒΜ PC, © 1995. 

3 .  Το πρόγραμμα "FRACTIONS", της εταιρείας COURSEWARE, για υπολογιστές 
τύπου Macintosh και ΙΒΜ PC, © 1 995. 

4. Το πρόγραμμα 'ΊNTRODUCTION ΤΟ FRACTIONS", της εταιρείας, BLS 
TYPOSYSTEMS για υπολογιστές τύπου Macintosh και ΙΒΜ PC, © 1 997. 

5 .  Το πρόγραμμα ''ADDITION OF FRACTIONS AND MIXED NUMBERS", της 
εταιρείας, BLS TYPOSYSTEMS για υπολογιστές τύπου Macintosh και ΙΒΜ PC, 
© 1 997. 

6. Το πρόγραμμα "FRACTIONS: SUBTRACTION, MULTIPLICATION, AND 
DIVISION", της εταιρείας, BLS TYPOSYSTEMS για υπολογιστές τύπου 
Macintosh και ΙΒΜ PC, © 1 997. 

7. Το πρόγραμμα "FRACTIONS, DECIMALS, AND PERCENT", της εταιρείας, 
BLS TYPOSYSTEMS για υπολογιστές τύπου Macintosh και ΙΒΜ PC, © 1 998. 

8 .  Το πρόγραμμα "DECIMALS: FRACTIONS AND EQUIV ALENTS", της 
εταιρείας, BLS TYPOSYSTEMS για υπολογιστές τύπου Macintosh και ΙΒΜ PC, 
© 1 998. 

9. Το πρόγραμμα "ΒΟΧ INTRODUCES FRACTIONS", της εταιρείας, SVE/ 
MINDSCAPE EDUCA TIONAL SOFTWARE, INC., για υπολογιστές τύπου 
Macintosh και ΙΒΜ PC, © 1 997. 

1 0. Το πρόγραμμα "FRACTIONS, DECIMALS, AND PERCENT", της εταιρείας, 
SVE/ MINDSCAPE EDUCATIONAL SOFTWARE, INC., για υπολογιστές 
τύπου Macintosh, και ΙΒΜ PC © 1 997. 

1 1 . Το πρόγραμμα "DECIMAL AND FRACTION ΜΑΖΕ", της εταιρείας, 
GREATWA VE SOFTWARE, μόνο για υπολογιστές τύπου Macintosh, © 1 998. 

Παρατηρήσεις 
• Τα προγράμματα των διάφορων εταιρειών λογισμικού δεν έχουν υπ' όψιν τους 

καμία θεωρία μάθησης, δεν έχουν εντοπίσει ποιο είναι το πρόβλημα για τις 
έννοιες σχετικά με κλάσματα και ρητούς αριθμούς, δεν προτείνουν κάποιο 
συγκεκριμένο τρόπο για το πώς θα διδάξουν αυτές τις έννοιες, και τέλος δεν 
φαίνεται να γνωρίζουν κάποια ελάχιστα ψυχολογικά, διαισθητικά ή άλλα στοιχεία 
από την προσωπικότητα εκείνων που προτίθενται να διδάξουν. 

• Τα προγράμματα αυτά δεν έχουν αναλυτικό χαρακτήρα. Για παράδειγμα, σε 
κανένα από αυτά δεν γίνεται λόγος για τις εννοιολογικές όψεις του ρητού 
αριθμού, αλλά προωθούν κατά κόρον τη μηχανιστική μάθηση, δίνοντας όλο το 
βάρος τους σε υπολογιστικές τεχνικές, ενώ δεν είναι αυτό το κύριο πρόβλημα για 
την έννοια του ρητού (βλ. κεφ. 1 ) . 

• Τα προγράμματα αυτά είναι συχνά ελκυστικά, για το λόγο ότι διαθέτουν πλούσια 
γραφικά, υποστηρίζονται από ηχητικές παρεμβολές, και περιλαμβάνουν 
κινούμενα σχέδια (animation). Ταυτόχρονα όμως, πρέπει να σημειώσουμε ότι 
συχνά γίνεται αλόγιστη χρήση χρώματος, ο ήχος από παιδαγωγική άποψη δεν έχει 
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τη χροιά, και την ένταση που πρέπει, δεν εισάγεται την κατάλληλη στιγμή και 
ακόμη επαναλαμβάνεται κουραστικά σε αρκετές περιπτώσεις. 

• Τέλος, σ' αυτά τα προγράμματα είναι δύσκολο να εντοπίσει κανείς σημεία όπου 
πραγματώνεται η γνωστική λειτουργία. Για παράδειγμα στο πρόγραμμα 
"DECIMAL AND FRACTION ΜΑΖΕ", παρατηρούμε στην περίπτωση της 
πρόσθεσης κλασμάτων την παρακάτω εξέλιξη: Αρχικά παρουσιάζεται στην οθόνη 
ένα ποτάμι, στην μια όχθη του οποίου στέκεται ένα παιδάκι το οποίο προτίθεται 
να περάσει απέναντι. Για να του επιτραπεί όμως να περάσει απέναντι, 
απαραίτητος όρος είναι να απαντήσει στην παρακάτω ερώτηση που τίθεται από το 
πρόγραμμα: «Ποιο είναι το αποτέλεσμα της πρόσθεσης 2/3+ 1 14 ?» . Εύλογα 
διερωτάται κάποιος, ποια είναι η συμβολή του υπολογιστή στο θέμα της 
πρόσθεσης κλασμάτων. Υπάρχει ένα γνωστότατο, σε παγκόσμια κλίμακα, 
πρόβλημα στην πρόσθεση των ετερώνυμων κλασμάτων (βλ. παρ. 7 . 1 7), το οποίο 
δεν φαίνεται να γνωρίζουν οι κατασκευαστές του προγράμματος ή πιθανά δεν 
τους απασχολεί το πώς μαθαίνουν τα παιδιά. 

Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται μια στροφή στην πολιτική των εταιρειών, οι 
οποίες προσπαθούν να γίνουν εταιρείες «εκπαιδευτικού» λογισμικού, χωρίς 
εισαγωγικά. Για το λόγο αυτό ζητούν τη συνεργασία μια πλειάδας επιστημονικών 
ειδικοτήτων, παιδαγωγών, ψυχολόγων, κοινωνικών επιστημόνων, δασκάλων 
ποικίλων ειδικοτήτων, μαθηματικών και σχεδιαστών λογισμικού οι οποίοι θα 
συνθέσουν τις επιστημονικές τους γνώσεις για να προκύψει ένα καλύτερης ποιότητας 
εκπαιδευτικό λογισμικό. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ 

ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΤΟΥ ΡΗΤΟΥ ΑΡΙΘΜΟΥ, ΑΝΑΠΤΥΞΗ, 
ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΥΤΩΝ ΩΣ ΑΥΤΟΝΟΜΩΝ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ 
ΜΟΝΤΕΛΩΝ. 

"Τα κλάσματα κρατούν μέσα τους ένα μεγάλο μυστικό " 

Goethe. 

Στο κεφάλαιο αυτό γίνεται ανάλυση των διάφορων εννοιολογικών μορφών του ρητού, 
καταγράφονται τα στοιχεία που αποτελούν το συνεκτικό τους ιστό, αιτιολογείται η ύπαρξη 
κάθε μιάς στο μαθηματικό επίπεδο και (κυρίως) αξιολογείται η απόδοσή τους, όταν αυτές 
λειτουργούν ως αυτόνομα διδακτικά μοvιέλα. 

Στη Μέση Ανατολή κυκλοφορεί στην παράδοση μιά παλιά ιστορία που λέει περίπου τα 
εξής: 
'Ένας γέρος Άραβας, Anwar το όνομά του, πριν πεθάνει παρήγγειλε να κληρονομήσουν τα παιδιά 
του, τις καμήλες του με τον εξής τρόπο: Να δοθεί στον πρωτότοκο γιό του το 1 /2 των καμηλών, 
στο δευτερότοκο το 1 /4, και τέλος στον υστερότοκο το 1/5. Ο γέρος πέθανε αφήνοντας πίσω του 1 9  
καμήλες. Τα παιδιά δεν μπορούσαν να συμφωνήσουν στη μοιρασιά. Ενας δερβίσης, που περνούσε 
εκείνη την ώρα, καβάλα στην καμήλα του, παρακολούθησε τη διαμάχη, κατεβαίνει από την καμήλα 
του και προσφέρει τη βοήθειά του με ενθουσιασμό: "Σας δανείζω την καμήλα μου!", λέει. Ετσι η 
μοιρασιά των 20, τώρα πλέον, καμηλών είναι άνετη. Ο δερβίσης ανεβαίνει πάλι στην καμήλα του 
και συνεχίζει το δρόμο του αφήνοντας και τους τρεις κληρονόμους ικανοποιημένους. 
Τοιουτοτρόπως, εκπληρώθηκε η τελευταία θέληση του Anwar." 2 

5.1 Η έννοια του ρητού αριθμού 
Όταν κάνουμε λόγο για ένα φυσικό αριθμό, υπάρχει αναμφίβολα, μιά σαφής σχέση 
ανάμεσα στο σημαίνον και στο σημαινόμενο. Πιό αυστηρά υπάρχει μιά ένα προς ένα 
αντιστοιχία ανάμεσα στο σύμβολο και στην οντότητα με την οποία αυτό συσχετίζεται. 
Αυτό δεν συμβαίνει στην περίπτωση του ρητού αριθμού. Από το σημείο αυτό ξεκινούν οι 
διάφορες προσεγγίσεις του ρητού αριθμού. Οι πολλές εννοιολογικές μορqές και οι 
διαφορετικοί ρόλοι τους οποίους μπορεί να παίξει. Δεν υπάρχει ομοφωνία μεταξύ των 
ερευνητών σε διεθνή κλίμακα για τις διάφορες ερμηνείες του ρητού αριθμού. Πιο 

1 Ο όρος κλάσμα, αντίθετα με τον όρο ρητός, έχει χρησιμοποιηθεί στο παρελθόν με διάφορες 
σημασίες. Και οι δύο όμως όροι καθώς και άλλοι όροι που αναφέρονται σ' αυτή την ανάλυση, 
ξεκαθαρίζονται από μαθηματική και γνωστική άποψη στο Παράρτημα της εργασίας μου «Η 
μετάβαση των μαθητών από το σύστημα των φυσικών αριθμών στο σύστημα των θετικών ρητών», 
(Δαφέρμος, 1 999). Πολύ συνοπτικά, οι ρητοί αριθμοί νοούνται εδώ με τη μαθηματική τους έννοια, 
δηλ. ως κλάσεις ισοδύναμων μεταξύ τους κλασμάτων, όπου τα κλάσματα και οι πράξεις μεταξύ 
τους με τη συνηθισμένη τους έννοια. Στο πλαίσιο αυτής της ανάλυσης, γίνεται περιορισμένη χρήση 
του όρου ρητός αριθμός, εννοώντας (εκτός αν προσδιορίζεται διαφορετικά) το θετικό ρητό. Επίσης 
είναι προφανές ότι ο όρος "ακέραιος" όπου δεν έχει τον προσδιορισμό "θετικός" ταυτίζεται με τον 
όρο "θετικός ακέραιος". 
2 Ο μύθος αναφέρεται σκόπιμα, γιατί ενέχει ένα σημαντικό εννοιολογικό στοιχείο. Κατά την 
άποψή μας, ο μύθος ξεδιπλώνει μπροστά μας την πιό αφηρημένη εννοιολογική όψη του ρητού. Την 
τελεστική ερμηνεία στην οποία θα αναφερθούμε παρακάτω εκτενώς. 
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συγκεκριμένα, δεν υπάρχει ομοφωνία για το πόσες, ποιες και με ποια μαθηματική ή 
διδακτική αιτιολογία, ερμηνείες του ρητού αριθμού υπάρχουν. Υπάρχει όμως ευρύτατη 
συναίνεση ότι πρόκειται για μιά εξαιρετικά σύνθετη μαθηματική έννοια η οποία 
παρουσιάζει σημαντικές δυσκολίες στην κατανόησή της, τόσο σε μικρούς μαθητές όσο και 
σε ενήλικες. 

Η έρευνα στη μαθηματική παιδεία φαίνεται ότι έχει αρχίσει να εντοπίζει την αιτιολογία 
αυτών των δυσκολιών. Η Kerslake ( 1 986), παρατηρεί ότι τα προβλήματα που έχουν τα 
παιδιά με τα κλάσματα, οφείλονται στην περιορισμένη αντίληψη που έχουν αυτά για το 
κλάσμα. Οι Hiebert, et al. ( 1 99 1 ), στην έρευνά τους κάνουν λόγο για «μερικού χαρακτήρα 
κατανοήσεις» που κατασκευάστηκαν από τους μαθητές, σχετικά με τα δεκαδικά κλάσματα. 
Υπάρχει, λοιπόν, προφανής ανάγκη να αναδειχθούν, να αναλυθούν και να αιτιολογηθούν οι 
πιθανές ερμηνείες του ρητού αριθμού, γιατί αυτό θα διευρύνει στη σκέψη των παιδιών την 
εικόνα που έχουν γι' αυτόν και θα συμβάλλει στην επίλυση πολλών προβλημάτων που 
αντιμετωπίζουν. 

Ο Smith ( 1 953), θεωρεί τα κλάσματα ως τεχνητούς αριθμούς και δε φαίνεται να έχει 
άδικο. Γιατί το κλάσμα δεν είναι μια αυθύπαρκτη οντότητα που συνδέεται από μόνη της με 
κάποιο αντικείμενο, σύνολο πραγμάτων ή αριθμό. Το κλάσμα εγκαθιδρύει ποσοτικές 
σχέσεις ανάμεσα σε πλειάδες πραγμάτων. Το κρίσιμο σημείο, για όποιον θα ήθελε να 
αναλύσει την έννοια του κλάσματος, είναι το εξής: αυτές οι σχέσεις δεν ενυπάρχουν στα 
πράγματα. Τις εισάγουμε εμείς, για να περιγράψουμε, να αναλύσουμε και να οργανώσουμε 
τις προβληματικές καταστάσεις που μας παρουσιάζονται. Το γε"ρνός όμως ότι αυτές τις 
σχέσεις τις εισάγουμε εμείς δεν μπορεί να είναι προσδιοριστικό του χαρακτήρα τους. 
Μπορεί επομένως να είναι πραγματικές ή φανταστικές. 

Ο ρητός αριθμός είναι, αναμφίβολα, μια πλούσια μαθηματική έννοια. Εξ αιτίας του 
πλούτου της, έχουν εφευρεθεί από τους συγγραφείς πολλοί όροι3 για την απόδοση των 
διάφορων εννοιολογικών μορφών της. 

Ο ρητός αριθμός χαρακτηρίζεται, επίσης, από εξαιρετική πολυπλοκότητα (Kieren & 
Southwell, 1 979) και αυτό είναι ένας βασικός λόγος για τον οποίο δενμπορούμε εύκολα να 
τον κατασκευάσουμε. 

Η Noνillis ( 1 976), εστιάζει την προσοχή της στην συνθετότητα, η οποία ενυπάρχει στην 
έννοια του κλάσματος και προτείνει μία ανάλυση με βάση το γνωστό ιεραρχικό μοντέλο 
του Gagne ( 1965). 

Υπάρχουν πολλές προσπάθειες να καθοριστούν οι διάφορες εννοιολογικές μορφές του 
ρητού αριθμού. Και δεν είναι καθόλου σαφές, χάριν τίνος σκοπού ή βάσει ποιών κριτηρίων 
επιχειρούνται αυτές οι προσεγγίσεις. Στην παρούσα εργασία διατυπώνουμε τις από 
μαθηματική και γνωστική σκοπιά, τις διακρίσιμες εννοιολογικές μορφές του ρητού 
αριθμού, και με τη βοήθεια συγκεκριμένων κριτηρίων εξετάζουμε τη διδακτική τους 
καταλληλότητα. 
Εχοντας αυτό κατά νού ας αναφέρουμε ότι ο Kieren αρχικά ( 1 976), έκανε μια προσέγγιση 
διακρίνοντας 7 υποκατασκευές. Αυτή την προσέγγιση τον βλέπουμε να τη βελτιώνει 
αργότερα, καταλήγοντας στην ακόλουθη προσέγγιση (Kieren 1 980): 
1. Ρητοί αριθμοί σαν σχέσεις μέρους-όλου (pan whole) 
2. >> >> πηλίκο (quotient) 

3 Οι πλέον χρησιμοποιούμενοι στη διεθνή βιβλιογραφία είναι οι: "models" (Weckesser, 1 970), 
"interpretations" (Kieren, 1 976), "subconcept" (Novillis, 1 976), "subconstructs" (Behr et al., 1 983), 
"meanings" (Ohlsson, 1988), "aspects" (Postel, 1981 ), και "personalities" (Behr et al. 1 992). 



3. >> 
4. >> 
5. >> 

>> 
>> 
>> 

λόγος (ratio) 
τελεστής ( operator) 
μέτρο (measure) 
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Ο Kieren πιστεύει ότι για να κατανοήσει κάποιος την έννοια του ρητού αριθμού είναι 
απαραίτητα δυο πράγματα: 
α) κατανόηση όλων των παραπάνω εννοιολογιl<lόν μορφών που αφορούν ένα ρητό και 
β) Κατανόηση των σχέσεων μεταξύ τους. 

Ας σημειωθεί επίσης, ότι υπάρχουν και άλλες προσεγγίσεις, όπως εκεVη των Behr, et al. 
( 1983), που διακρίνει 7 υποκατασκευές, οι οποίες δεν ταυτίζονται με τις επίσης 7 του 
Kieren ( 1 976), που προαναφέραμε. 

Η προσέγγιση του Kieren ( 1 980), έτυχε ευρύτερης συναίνεσης αργότρα.Οι Behr, et al. 
( 1992 και 1 993), διατυπώνουν τη ΟΟση ότι οι 5 αυτές μορφές, έτσι όπως τις όρισε τότε ο 
Kieren, είναι ικανές να επεξηγήσουν την έννοια του ρητού αριθμού. 

Επίσης την προσέγγιση του Kieren ( 1980), φαίνεται να συμμερίζεται ο Ρουσόπουλος 
( 1 99 1 ), ο οποίος όμως προσθέ1Ει σ' αυτήν μια επι πλέον μορφf( Ο ίδιος διατυπώνει τη 
θέση ότι κάθε μορφή μπορεί να αποτελέσει ένα αυτόνομο μοντέλο διδασκαλίας των 
κλασμάτων στο Δημοτικό σχολείο, και προβαίνει σε μιά ταξινόμηση που βασίζεται σε 
σοβαρά επιστημολογικά και λογικομαθηματικά κριτήρια. Αυτά είναι: 
1 )  Ο βαθμός συνθετότητας του μοντέλου σαν κατασκευή, δηλ. το πόσο απλά μπορεί ένα 
μοντέλο να κατασκευασθεί. 
2) Η σχέση που έχει το μοντέλο με τα συνεχή και διακριτά μέσα. 
3) Η δομική ευκρίνεια του μοντέλου, δηλ. το κατά πόσο τα δομικά συστατικά του 
μοντέλου είναι σαφώς διακρίσιμα. 
4) Η δυνατότητα του μοντέλου να δημιουργεί ευρετικό περιβάλλον. 
5) Η σχέση που έχει το μοντέλο με την ισοδυναμία και τη σύγκριση. 
6) Ο βαθμός ευελιξίας του μοντέλου στην εκτέλεση των 4 πράξεων. 
Τα κριτήρια αυτά, κατά τη γνώμη μας μπορούν να αποτελέσουν μιά εννοιολογική βάση 
στην οποία να στηρίξουμε μιά συνολική θεώρηση κάθε μοντέλω. Πριν όμως 
επιχειρήσουμε κάτι τέτοιο, πρέπει να σημειώσουμε ότι μέσα από τη γενικότερη 
συλλογιστική του Ρουσόπουλου γίνεται ξεκάθαρο ότι: Οι διαφορετικές όψεις του ρητού 
αριθμού, κάθε μια από μόνη της δεν επαρκεί για να κατανοηθεί η έννοια, αλλά αποτελούν 
συμπληρωματικούς μεταξύ τους τρόπους θέασης, που είναι αναγκαίοι για την πληρέστερη 
σύλληψη της έννοιας. Τούτο καθίσταται φανερό και από την αντιστοίχισή τους με 
συγκεκριμένα μαθηματικά χαρακτηριστικά του συνόλου Q των ρητών αριθμών. 

5.2 Πόσες και ποιες ερμηνείες του ρητού δεχόμαστε και γιατί 
Από το σύνολο των ερμηνειών του ρητού που αναφέρθηκαν, κατά τη γνώμη μας, πέντε 
μόνον από αυτές είναι δυνατόν να γίνουν αποδεκτές. Είναι εκείνες του Kieren ( 1 980), και 
τις αποδεχόμαστε για τους παρακάτω λόγους: 
ί .  Από μαθηματική άποψη έχουν ξεκάθαρο, πλήρες και διακριτό μεταξύ τους περιεχόμενο. 

Ετσι παρατηρούμε ότι η πρώτη ερμηνεία (μέρος -όλου), «βλέπει» το ρητό σαν κλάσμα. 
Η δεύτερη ερμηνεία του ρητού (ως πηλίκο), θεωρεί το ρητό σαν διατεταγμένο ζεύγος 

4 Την εννοιολογική αυτή μορφή δεν την αναπτ6σσει, αλλά την αναφέρει, όπως λέει, χάριν 
πληρότητας. Είναι η «ως δεκαδικός αριθμός ερμηνεία του κλάσματος» . 
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φυσικών που επεκτείνει τη διαίρεση5 των φυσικών (Ν). Η τρίτη ερμηνεία (ως λόγος), 
θεωρεί το ρητό σαν στοιχείο του σώματος πηλίκων που κατασκευάζεται από τους 
ακεραίους6 . Η τέταρτη ερμηνεία (ως τελεστής), θεωρεί το ρητό σαν στοιχείο της 
ομάδας των αυτομορφισμών του Q με πράξη τη σύνθεση, όπου ο ρητός a, ως στοιχείο 
της πολλαπλασιαστικής ομάδας του Q, αντιστοιχεί στον αυτομορφισμό fa : Q >Q: 
fa(x)=ax (η απεικόνιση a -> fa είναι ισομορφισμός ομάδων). Η πέμπτη ερμηνεία (ως 
μέτρο), θεωρεί τους ρητούς σαν διανύσματα εφοδιαcμένα μόνο με προσθετική δομή. 

ί ί .  Υπάρχουν σαφή ενοποιητικά στοιχεία τα οποία αποτελούν το συνεκτικό ιστό, που 
συνδέει μεταξύ τους όλες τις εννοιολογικές μορφές. Τον αποτελούν οι έννοιες της 
ισοδύναμης διαμέρισης (partitioning), του καθορισμού της μονάδας μέτρησης και και 
της ποσότητας που μετρά η καθορισθείσα μονάδα. Τις αναπτύσουμε παρακάτω. 

ί ί ί . Από γνωστική άποψη οι πέντε μορφές μπορούν να αποτελέσουν πέντε αυτόνομα 
διδακτικά μοντέλα, με την έννοια των 6 κριτηρίων που αναπτύχθηκαν στην 
προηγούμενη παράγραφο. 

Ετσι λοιπόν στην παρούσα εργασία υιοθετούμε το μοντέλο των 5 μορφών του Kieren 
( 1980), σαν μιά επαρκή εννοιολογική βάση για την ανάπτυξη της ιδέας του ρητώ 
αριθμού. Θα ορίσουμε τις 5 μορφές του ρητού με χαλαρό τρόπο, γιατί όπως θα φανεί από 
την παρακάτω ανάπτυξή τους, δεν είναι απολύτως εφικτή μια αυστηρή μαθηματική 
διατύπωση. Επιπλέον, θα επιχειρήσουμε μιά συνολική κριτική της κάθε μορφlς ή 
ερμηνείας του ρητού ως διδακτικού μοντέλου. Η χρησιμότητα της ανάλυσης που 
επιχειρείται δεν αναδεικνύεται μόνο από το γεγονός ότι μπορεί πιθανά να υπαγορεύσει 
αλλαγές στο αναλυτικό πρόγραμμα των μαθηματικών του Δημοτικού σχολείου (και της Α' 
Γυμνασίου), αλλά και να μας βοηθήσει να καταλάβουμε τον τρόπο που σκέπτονται οι 
μαθητές όταν αντιμετωπίζουν προβλήματα με ρητούς. 

5.3 Οι ερμηνείες του ρητού 

5.3.Λ Η ως μέρος- όλου (part-whole) ερμηνεία του ρητού. 
Ορισμός. Η μέρος-όλου αντίληψη περιλαμβάνει τη θέαση του ρητού αριθμού ως ολότητας 
που συντίθεται απο ένα συγκεκριμένο αριθμό διακριτών μερών. 
Al. Βαθμός συνθετότητας. 
Σαν εννοιολογική κατασκευή αυτό το μοντέλο δεν παρουσιάζει μεγάλη συνθετότητα. Δεν 
είναι, με άλλα λόγια, δύσκολο να το κατασκευάσουμε. Ετσι αν έχουμε ένα λεμόνι και το 
κόψουμε σε 4 ίσα (ισοδύναμα) κομμάτια, και στη συνέχεια πάρουμε 3 από αυτά, έχουμε 
αμέσως αισθητοποίηση του κλάσματος 3/4. Εφαρμόσαμε λοιπόν ένα δίπολο ενεργειών 
πάνω σε ένα υλικό μέσο (λεμόνι) για να φτάσουμε στην αισθητοποίηση του κλάσματος 
(3/4). Αυτή η δραστηριότητα του "χώρισε και πάρε" είναι η δεσπόζουσα δραστηριότητα 
στην εφαρμογή του μέρους- όλου μοντέλου. 
Μοναδική ίσως δυσκολία και προϋπόθεση για την κατασκευή του, αποτελεί η έννοια της 
διαμέρισης. Οπως τονίζουν οι Pothier & Sawada ( 1 983), ο ρόλος της διαμέρισης είναι 

5 Η διαίρεση α:β στο Ν δε γίνεται πάντα. Γι' αυτό θεωρούμε το κλάσμα α/β σαν στοιχείο 
κατάλληλης επέκτασης του Ν, έτσι ώστε να ισχύουν όλες οι γνωστές από το Ν ιδιότητες των 
αλγεβρικών πράξεων, και επί πλέον η διαίρεση να έχει νόημα για κάθε δυό στοιχεία της επέκτασης 
αυτής. 
6 βλ. Για την standard αλγεβρική αυτή κατασκευή, που ισχύει για κάθε μαθηματικό δακτύλιο, όπως 
οι ακέραιοι, βλ. π.χ. Jacobson, 1974, παρ. 2.9. 
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θεμελιώδης στην κατανόηση του ρητού αριθμού και ιδιαίτερα για την μέρος- όλου 
υποκατασκευή αυτού. Πράγματι, είναι σαφές ότι δεν επαρκεί να διαμερίσουμε7 ένα υλικό 
μέσο για να λάβουμε ένα μέρος (κλάσμα) από αυτό. Είναι ανάγκη να προχωρήσουμε στη 
δημιουργία ισοδύναμων και όχι ίσων8 μερών. Το παρακάτω παράδειγμα τεκμηριώνει αυτή 
την αναγκαιότητα: "Σε ένα αθλητικό καλάθι ενός σχολείου βρίσκονται 3 μπάλες του 
μπάσκετ, 8 μπάλες του τένις και 4 μπάλες του ποδοσφαίρου. Τί κλάσμα του συνόλου 
αποτελούν οι μπάλες του τένις;" Εδώ, προφανώς δεν μπορεί να γίνει καν λόγος για "ίσα 
μέρη" .  Ωστόσο η έννοια του κλάσματος έχει πλήρες περιεχόμενο: 8 από τις 1 5  δηλ. 8/1 5 . 
Α2. Σχέση μα τα συνεχή και διακριτά μέσα. 
Η συμπεριφορά του μοντέλου απέναντι στα διακριτά και στα συνεχή μέσα δεν είναι η ίδια. 
Προηγούμενα δώσαμε δύο παραδείγματα: Το φώτο είχε σαν αναφορικό της έννοιας του 
κλάσματος ένα συνεχές μέσο (ολόκληρο ένα λεμόνι) και το δεύτερο ένα διακριτό μέσο 
(συνολικά όλες οι μπάλες). Σε διεθνές επίπεδο δεν υπάρχει ομοφωνία για το ποιός δρόμος 
είναι διδακτικά καταλληλότερος να μυήσουμε τον αρχάριο μαθητή στις κλασματικές 
έννοιες. Βέβαια, στα σχολικά εγχειρίδια του Δημοτικού και του Γυμνασίου τα 
παραδείγματα που αναφέρονται στα συνεχή μέσα είναι πολλαπλάσια των διακριτών. Η 
εξοικείωση των μαθητών με τα συνεχή μέσα είναι μεγαλύτερη παρά με τα διακριτά μέσα. 
Αυτό φαίνεται καθαρά από τα παραδείγματα που χρησιμοποιούν για να απαντήσουν στην 
ερώτηση: "Πως θα εξηγούσες, σε ένα φίλο σου που δεν ξέρει, τί είναι ένα κλάσμα;" Η 
συντριπτική πλειοψηφία των μαθητών χρησιμοποιεί στα παραδείγματά της, σαν αναφορικό 
της έννοιας του κλάσματος μία πίτσα, ή ένα κέϊκ, ή ένα ψωμί, κτλ. δηλ. ένα συνεχές μέσο 
(Δαφέρμος, 1996). Ωστόσο, ας θεωρήσουμε τις παρακάτω δύο περιπτώσεις: 
Περίπτωση πρώτη: Δίνουμε σε ένα μαθητή 4 λεμόνια και του λέμε να μας δώσει τα 3/4 από 
αυτά τα λεμόνια. 
Περίπτωση δεύτερη: Δίνουμε στον ίδιο μαθητή ένα λεμόνι και του λέμε να μας δώσει τα 
3/4 από αυτό. 
Παρατηρούμε ότι στην πρώτη περίπτωση η εργασία του μαθητή είναι σαφώς απλούστερη. 
Ξεχωρίζει 3 από τα 4 λεμόνια και μας τα παραδίδει. Στην δεύτεΡl περίπτωση για να μας 
απαντήσει σωστά ο μαθητής θα πρέπει ασφαλώς να έχει υπ'όψιν του την έννοια της 
διαμέρισης. Επιπλέον θεωρούμε ότι απαιτείται και μιά δεξιότητα από μέρους του μαθητή 
προκειμένου να επιτύχει ίσα κομμάτια. Αυτά σημαίνουν ότι στη δεύτερη περίπτωση ο 

7 Διαμέριση, στο πεδίο των «καθαρών» μαθηματικών, σημαίνει την ανάλυση ενός συνόλου σε 
υποσύνολα τέτοια ώστε κάθε στοιχείο του συνόλου να ανήκει σε ένα και μόνο από τα υποσύνολα 
(Fraleigh, 1989). Αυτά ονομάζονται υποσύνολα διαμέρισης, είναι ξένα, αλλά όχι κατ' ανάγκη 
ισοδύναμα μεταξύ τους. 
Η έννοια όμως της διαμέρισης (partitioning), στο χώρο της Μαθηματικής Παιδείας, δεν φαίνεται 
να έχει το ίδιο περιεχόμενο. Συχνότατα στη διεθνή βιβλιογραφία παρατηρεί κανείς τον όρο 
partitioning να συμπεριλαμβάνει και την ιδέα των ισοδύναμων μερών (βλ. Tzu-Ta, 1992, σελ. 1 1  ). 
Οι Kieren & Southwell, ( 1979), ορίζουν τη διαμέριση ως τη διαίρεση ενός συνόλου σε υποσύνολα 
ίδιου μεγέθους. 
8 Στα σχολικά εγχειρίδια (Μαθηματικά Ε' Δημοτικού,ΟΕΔΒ, 1996-97, και Μαθηματικά Α' 
Γυμνασίου ΟΕΔΒ, 1 996 -97), σε ό,τι αφορά την μέρος- όλου υποκατασκευή, γίνεται λόγος για την 
"ισότητα των μερών" και μόνον, και πουθενά δεν αναφέρεται η "ισοδυναμία των μερών", κάτι το 
οποίο είναι προφανώς ορθότερον. Αυτό όμως είναι πιθανό να δημιουργεί στη σκέψη των μαθητών 
μια ανεπαρκή και ίσως στρεβλή εικόνα για την έννοια του κλάσματος. (Στην εργασία μας «Η 
μετάβαση των μαθητών . . .  », Δαφέρμος ( 1999) και συγκεκριμένα στο τέλος της παραγράφου 3 
αυτής, αναλύεται η διαφοροποίηση «ισότητας» και «ισοδυναμίας»). 
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μαθητής θα πρέπει να κινητοποιήσει πιθανά ανώτερες νοητικές δομές για να εκτελέσει μιά 
πιό σύνθετη εργασία. 
Από την ερευνητική βιβλιογραφία παρατηρούμε άι, οι Bigelow, et al. ( 1 989), θεωρούν τα 
διακριτά μέσα περισσότερο κατάλληλα για να διδαχ,θούν οι πρώτες έννοιες των κλασμάτων 
στα παιδιά. Αντίθετα, οι Steffe & Oliνe ( 1993), υποστηρίζουν ότι τα συνεχή μέσα είναι 
καταλληλότερα διότι προσφέρουν στα παιδιά τη δυνατότητα να κατασκευάσουν 
κλασματικά σχήματα με τη χρήση ήδη γνωστών πράξεων και εννοιών. 
Ωστόσο, κατά τη γνώμη μας, το σημαντικότερο πρόβλημα στην κατανόηση του ρητού 
αριθμού δεν είναι εκείνο της επιλογής των δακριτών ή συνεχών μέσων. Περισσότερο 
κρίσιμο ερώτημα είναι η μετάβαση από τα μεν στα δε. Πράγματι ας υποθέσουμε ότι ο 
μαθητής διδάσκεται κλάσματα πρώτα με τα συνεχή μέσα. Από το χειρισμό του συνεχούς 
μέσου προφανώς προκύπτει μιά γνώση που οφείλεται στην εμπειρία αυτού αυτού του 
μέσου. Ο μαθητής είδε την αναγκαιότητα για τη δημιουργία "ίσων" κομματιών, έμαθε να 
διαμερίζει και προχώρησε στην αισθητοποίηση του κλάσματος με αυτό το μέσο. Αυτή τη 
γνώση τι θα την κάνει στην περίπτωση του διακριτού μέσου; Πως θα μεταβεί στο διακριτό 
μέσο χρησιμοποιώντας τη γνώση και την εμπειρία που απέκτησε από το προηγούμενο, 
συνεχές μέσο; Ποιός μπορεί να είναι ο συνδετικός κρίκος ανάμεσα στα δύο μέσα ; 

Είναι φανερό, ότι το ερώτημα αυτό δεν αφορά μόνο τη Διδακτική ή τη Φιλοσοφία των 
Μαθηματικών. Είναι ένα γενικώτερο επιστημολογικό πρόβλημα. Εμείς εδώ θα 
περιοριστούμε να αναφέρουμε απλώς, κάτι που αφορά στη διδακτική διάσταση αυτού του 
προβλήματος: Ρόλο συνδετικού κρίκου ανάμεσα στα διακριτά και στα συνεχή μέσα 
φαίνεται να μπορούν να παίξουν τα μαθηματικά της ποσότητας (Schwartz, 1 976, 1 988, 
Kaput, 1 985) . Με άλλα λόγια, τα μαθηματικά της ποσότητας μπορούννα καλύψουν και να 
γεφυρώσουν το γνωστικό διάκενο ανάμεσα στις συνεχείς και τις διακριτές ποσότητες. 
Είναι σαφές, ότι η ανάλυσή του ζητήματος των μαθηματικών της ποσότητας, ξεπερνά κατά 
πολύ τα στενά όρια αυτής της εργασίας. 
Α3. Δομική ευκρίνεια και ευρετικό περιβάλλον. 
Το κλασματικό μοντέλο που εξετάζουμε είναι ένα απλό μοντέλο που διαθέτει δομική 
ευκρίνεια και δημιουργεί ένα ιδιαίτερα πλούσιο, ευρετικό περιβάλλον. 
Οταν δοθεί στους μαθητές το κλάσμα 4/5, αυτοί ξέρουν ότι το ορθογώνιο (Σχ. 1 ), θα 
πρέπει να το κόψουν σε 5 (ίσα) κομμάτια. Εάν ο παρονομαστής του κλάσματος είναι 7, 
τότε τα κομμάτια θα πρέπει να γίνουν 7. Γίνεται επίσης εύκολα αντιληπτό ότι στην 
περίπτωση του Σχ. 2 δεν είναι δυνατό να γίνει λόγος για κλάσμα 4/5 . 
Επίσης, είναι σαφές και δεν χρειάζεται ιδιαίτερη προσπάθεια για να διαπιστωθεί, ότι τα 415 
προκύπτουν από άθροιση του 1 /5 και 1/5 και 1 /5 και 1/5 .  Δηλ. ότι τα 4/5 είναι 4 φορές το 
115 .  Εύκολα επίσης συμπεραίνουμε (Σχ. 1 ), ότι μας χρειάζεται ακόμη 1/5 για να φτάσουμε 
την ακέραια μονάδα (το όλο). Τέλος, από το Σχ. 3 βλέπουμε ότι υπερβαίνουμε την ακέραια 
μονάδα κατά 1 /5 .  
Καθώς όμως κάνουμε λόγο συνεχώς για πέμπτα, αναπτύσσεται μιά ολόκληρη γλωσσική 
φιλολογία γύρω από αυτό. Για παράδειγμα, 3 πέμπτα και 4 πέμπτα μας κάνουν 7 πέμπτα. 5 
πέμπτα μείον 3 πέμπτα ίσον 2 πέμπτα κτλ. Ετσι φαίνεται να δικαιολογείται η θέση του 
Kieren ( 1 98 1  ), ότι η μέρος- όλου μπορεί να θεωρηθεί σαν ένα γλωσσικά γενεσιουργό 
μοντέλο. 
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Σχ. 1 Σχ. 2 Σχ. 3 

Α4. Σχέση με την ισοδυναμία και τη σύγκριση. 
Το μοντέλο μέρος- όλου σε ό,τι αφορά τα συνεχή μέσα λειτουργεί σχεδόν ικανοποιητικά. 
Αν έχουμε μιά πίτα και την κόψουμε στα 2 και στη συνέχεια λάβουμε το 1 κομμάτι τότε θα 
έχουμε λάβει από αυτήν το 1 /2 δηλ. τη μισή πίτα. Ομως τη μισή πίτα θα λάβουμε και αν 
την κόψουμε σε 4 (ίσα) κομμάτια και λάβουμε τα 2. Αυτή, η εκ νέου διαμέριση στο 
συνεχές υλικό που μόλις περιγράψαμε, δεν είναι πάντα το ίδιο εύκολη στο διακριτό μέσο. 
Για παράδειγμα, εαν έχουμε 5 μικρές μπάλες και ξεχωρίσουμε από αυτές 1 ,  τότε λέμε ότι 
πήραμε κλάσμα 1 /5 του συνόλου. Με αυτό το μοντέλο όμως, είναι προφανές ότι δεν μπορώ 
να εμφανίσω το κλάσμα 2/1 0  και να αναδείξω την ισοδυναμία του 1 /5 και του 2/ 1 0. 
Σχετικά με τη σύγκριση και όταν πρόκειται για ομώνυμα κλάσματα, το μοντέλο δουλεύει 
ικανοποιητικά. Δεν ισχύει όμως το ίδιο και για την περίπτωση των ετερωνύμων 
κλασμάτων. Ας δούμε για παράδειγμα, τη σύγκριση του 3/5 και 5/8 στο πλαίσιο της μέρος
όλου ερμηνείας. 
Από το Σχ. 4 βλέπουμε ότι μόλις και μετά βίας καθίσταται δυνατό να δειχθεί ότι το 315 
είναι μικρότερο από το 5/8. Μια επιτυχής διαμέριση των ράβδων απαιτεί ιδιαίτερη 
δεξιότητα από μέρους του μαθητή9. 
Α5. Ευελιξία στην εκτέλεση των πράξεων. 
Το μοντέλο μέρος- όλου παρουσιάζει ευελιξία στην εκτέλεση της πρόσθεσης και 
αφαίρεσης μόνο στην περίπτωση των ομώνυμων κλασμάτων. Δεν είναι ευέλικτο στην 
περίπτωση των ετερώνυμων κλασμάτων (βλ. Σχ. 5). 

VJΔΔ 

··-- - · 

-; 
Σχ. 4 

Σχ. 5 

9 Να σημειώσουμε ότι ο μαθητής ακόμη και στην περίπτωση που επιχειρήσει να σχεδιάσει το 
παραπάνω σχήμα (Σχ. 4), μέσα σε ένα υπολογιστικό περιβάλλον (π.χ. WORD 9.0 ) θα 
αντιμετωπίσει σημαντικές δυσκολίες. Η ανάλυση της οθόνης δεν είναι μεταβλητή γραμμικά όσο 
καλή οθόνη κι αν έχουμε. Αρα, θα πρέπει να καταβληθεί προσπάθεια ώστε, οι διάφοροι παράμετροι 
του σχεδίου μας να προσαρμόζονται στη συγκεκριμένη ανάλυση. Πράγματι, παρατηρούμε ότι η 
διαμέριση της επάνω ράβδου που παριστάνει το 3/5 στο Σχ. 4 , δεν είναι επιτυχής. 
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Σε ό,τι αφορά τον πολ/σμό, το συγκεκριμένο μοντέλο συμπεριφέρεται σαφώς καλύτερα απ' 
ό,τι στην πρόσθεση. Αυτό που αξίζει να επισημάνουμε εδώ, είναι ότι η ευελιξία του 
μοντέλου είναι μεγαλύτερη όταν η προβληματική κατάσταση που έχουμε να 
αντιμετωπίσουμε εκτυλίσσεται στο πλαίσιο των συνεχών μέσων. Αυτό θα φανεί αμέσως 
από τα δύο παραδείγματα που ακολουθούν: 
Παράδειγμα 1 (με συνεχή μέσα): 
Ας πάρουμε μια λευκή χάρτινη λωρίδα και ας την τοποθετήσουμε οριζόντια (βλ. Σχ. 6) . 
Εφαρμόζουμε την στρατηγική: 
α. Διαίρεση σε 3 ίσα κομμάτια με κατακόρυφες ευθείες (Σχ. 6α ) . 
β. Κατακόρυφο δίπλωμα από τα δεξιά, ώστε να λάβουμε τα 2/3 της λωρίδας. 
γ. Οριζόντιο δίπλωμα στα δύο και γραμμοσκίωη του μισού. 
δ. Πλήρες ξεδίπλωμα της λωρίδας για να φανεί τι κλάσμα του όλου είναι το 
γραμμοσκιασμένο. 
Παράδειγμα 2 (με διακριτά μέσα). 
Ας πάρουμε 1 2  κέρματα, διατεταγμένα σε 3 στήλες των 4 εκάστη (όπως στα σχ. Ία και 7β) . 
α. Εγκλωβίζουμε με ένα έγχρωμο πλαστικό περίγραμμα τις 2 στήλες από αυτές 
λαμβάνοντας τα 2/3 των κερμάτων (Σχ. 7α). 
β. Στη συνέχεια με ένα άλλου χρώματος πλαστικό περίγραμμα εγκλωβίζουμε εκ νέου τα 
μισά από αυτά που βρίσκονται στο πρώτο περίγραμμα (Σχ. 7β), λαμβάνοντας δηλ. το Yz 
του 2/3 . Το κλάσμα του κλάσματος είναι σαφές ότι περιέχεται στο μικρότερο περίγραμμα 
(Yz χ 213 =216). 
Α6 Γνωστικές συνέπειες από τrιν εφαρμογή του μέρος- όλου. 
Παρά τον θεμελιακό της χαρακτήρα (που διαπιστώσαμε παραπάνω), παρά το ιδιαίτερα 
πλούσιο ευρετικό περιβάλλον που δημιουργεί, παρά την απλότητα και την καταλληλότητα 
και αξία που έχει για τον αρχάριο μαθητή και άλλα σημαντικά γνωρίσματα που διαθέτει, η 
μέρος όλου ερμηνεία επισύρει αρκετή και βάσιμη κριτική: 
• Σε αυτή την ερμηνεία καταλογίζεται το γεγονός, ότι ευθύνεται από τη μια για την 

αδυναμία των μαθητών να δούν το κλάσμα ως αριθμό και από την άλλη, ότι καλλιεργεί 
στη σκέψη των μαθητών μια ιδιαίτερα περιορισμένη αντίληψη για το ρητό. Αυτό το 
τελευταίο, αποκτά ιδιαίτερη σημασία αν λάβουμε υπ' όψιν μας ότι από την αρχή, δηλ. 
πριν από τη διδασκαλία, οι μικροί μαθητές έχουν ήδη μια πολύ περιορισμένη αντίληψη 
για μια τόσο πλατιά μαθηματική έννοια, όπως είναι ο ρητός αριθμός (Mack, 1 993). 

1 1 1 1 ~ ~ fXIXJ 1 
Σχ. 6α Σχ. 6β Σχ. 6γ Σχ. 6δ 

2/3 χ Yz = 216 
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• Οι Haenisch ( 1985), Wachsmuth et al., ( 1 983), παρατηρούν ότικαθώς το μέρος- όλου 
εστιάζει την προσοχή του στη σχέση ανάμεσα στα μέρη ενδιαφέροντος και στο όλο, 
είναι δύσκολο για τα παιδιά να φαντασθούν ένα τέτοιο μοντέλο σαν αναπαράσταση ενός 
απλού αριθμού. Ενα τέτοιο μοντέλο, λένε, δεν ενέχει την έννοια ενός και μόνου 
αριθμού. Για παράδειγμα το 314, το βλέπουν περισσότερο σαν 3 από τα 4 μέρη ενός 
όλου, παρά σαν ένα και μόνο αριθμό του οποίου η αξία είναι μικρότερη από το 1 .  
Παραπέρα, η Haenisch ( 1 985), επισημαίνει ότι το μέρος -όλου μοντέλο κάνει επίκληση 
περισσότερο αντικειμένων, παρά αριθμών στη σκέψη των παιδιών. Τέλος, η Kerslake 
( 1 986), θεωρεί ότι είναι τέτοια η σύγχυνση που προκαλεί αυτό το μοντέλο στα παιδιά 
ώστε δεν είναι δυνατό να προσαρμόσουν στις νοητικές τους κατασκευές την αντίληψη 
ότι το κλάσμα είναι αριθμός. 

• Το μοντέλο μέρος- όλου αμφισβητείται από τους Wachsmuth, et al. ( 1 983), σαν τρόπος 
θεμελίωσης της έννοιας του ρητού αριθμού. Είναι λένε ακατάλληλος, γιατί παρά το ότι 
προσφέρει μια συγκεκριμένη βάση, κτίζει μια περιορισμένη αντίληψη για το ρητό 
αριθμό. Πιο συγκεκριμένη είναι η Mack ( 1 993). Αυτή πιστεύει ότι έχουμε ανάγκη από 
μια ισχυρή κατανόηση του ρητού αριθμού σε πολλαπλά επίπεδα αφαίρεσης. Αυτή η 
ισχυρή κατανόηση θα επιτευχθεί με την εννοιολογικοποίηση της μονοοας. Οι Behr, et 
al. ( 1 993) έχουν προτείνει μια πληθώρα τρόπων για την εννοιολογικοποίηση της 
μονάδας. Το μέρος -όλου μοντέλο όμως, δεν επιτρέπει την ανάπτυξη αυτών των 
τρόπων. 

5.3.Β Η ως πηλίκο διαίρεσης (quotient) ερμηνεία του ρητού 
Ορισμός. Η αντίληψη του ρητού ως πηλίκου 1 Ο περιλαμβάνει τη θέασή του ως διαίρεσης 
α πραγμάτων σε β ίσα μέρη. Συμβολικά α:β με α,β φυσικούς και β: Ο. 
Β 1. Ο βαθμός συνθετότητας του μοντέλου . 
Πρίν προχωρήσουμε στην κατασκευή του μοντέλου πρέπει να επισημάνουμε τρία 
πράγματα: 
1 .  Η διαδικασία της διαμέρισης προαπαιτείται στην κατασκευή του μοντέλου. 

1 0  Ο Silνer ( 1986, σελ. 195), προχωρεί σε δύο υπο-ερμηνείες του πηλίκου, ή καλύτερα της 
διαίρεσης, οι οποίες παρουσιάζουν γνωστικό ενδιαφέρον ιδιαίτερα σε προβληματικές καταστάσεις 
που αντιμετωπίζουν οι μαθητές: Η πρώτη υποερμηνεία ονομάζεται μεριστική (partitiνe) και 
σημαίνει ότι ο διαιρετέος μερίζεται σε τόσα ακριβώς μέρη όσα καθορίζει ο διαιρέτης. Η δεύτερη 
υποερμηνεία ονομάζεται μετρική ( quotitiνe) και αφορά την περίπτωση ο διαιρέτης να μετρά κάποια 
ποσότητα η οποία επαναληπτικά εξάγεται από τον διαιρετέο. Αν θέλουμε μια συμβολική 
αναπαράσταση των προβλημάτων μερισμού και μέτρησης θα πρέπει να θεωρήσουμε τη συνάρτηση 
y=λ.χ όπου λ καθαρός αριθμός. Τότε, η σχέση y/λ=χ θα μπορούσε να παριστάνει τη διαίρεση 
μερισμού, ενώ η σχέση y /y:=λ τη διαίρεση μέτρησης. 
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2. Αντίθετα με την μέρος- όλου υποκατασκευή τα α και β μπορεί να αναπαριστούν 
διαφορετικούς τύπους πραγμάτων. Το σύμβολο α/β εφαρμόζεται μεν στην παρούσα 
ερμηνεία, αλλά έχει διαφορετική σημασία. Το α εδώ δεν αναπφιστά τα μέρη του όλου 
που λαμβάνουμε, αλλά αναπαριστά την ποσότητα ή τα στοιχεία που θα κατανεμηθούν 
ισομερώς. Το β αναπαριστά όχι τα ισοδύναμα μέρη στα οποία μερίζεται το όλο, αλλά 
τον αριθμό των ισοδύναμων ομάδων στις οποίες η ποσότητα α θα κατανεμηθεί. 

3. Ενώ στο πλαίσιο της μέρος- όλου ερμηνείας ο αριθμός των μερών α δεν μπορεί να 
υπερβαίνει τον αριθμό των μερισμάτων β, στο πλαίσιο της παρούσας ερμηνείας δεν 
υπάρχει αυτός ο περιορισμός. Για παράδειγμα, 3 πορτοκάλια μπορώ να τα μοιράσω 
εξίσου σε 2, ή σε 3 ,  ή 4 παιδιά δηλ. σε μικρότερο, ίσο ή μεγαλύτερο αριθμό 
μερισμάτων. 

Η κατασκευή του συγκεκριμένου μοντέλου παρουσιάζει, όπως είναι φυσικό, δύο όψεις. Η 
πρώτη αφορά στην περίπτωση του να καταλήγει η διαίρεση του α:β σε ένα φυσικό αριθμό. 
Και τότε είναι φανερό ότι δεν έχουμε κανένα κατασκευαστικό πρόβλημα. Εξασφαλίζεται 
η ισότητα των μερών που είναι και το σημαντικό μέλημά μας. Έχουμε μια απλή 1 1  

κατασκευή με δεσπόζουσα δραστηριότητα τη "δίκαιη μοιρασιά". Ο Streefland ( 1 984, 
1 987) σ' αυτήν ακριβώς την δραστηριότητα στηρίζει μιά ευρεία προσέγγιση των 
κλασμάτων, που την ονομάζει "ρεαλιστική προσέγγιση" .  
Η δεύτερη, αφορά την περίπτωση του να καταλήγει η διαίρεση σε ένα μη ακέραιο 
αποτέλεσμα. Για παράδειγμα έχουμε 2 πίτσες οι οποίες θα πρέπει να μοιραστούν (εξίσου) 
σε 3 παιδιά. Η διαίρεση 2:3 δεν καταλήγει σε κάποιο "χειροπιαστό" αποτέλεσμα. Ο 
δεκαδικός, περιοδικός αριθμός 0 .666. .. που προκύπτει, δυσκολεύει προφανώς την 
κατασκευή, αλλά και την ευελιξία του μοντέλου. Ωστόσο λύση υπάρχει με τη βοήθεια της 
διαμέρισης και στη συνέχεια ανασύνθεσης των μερών. Πράγματι, στην πρώτη φάση 
(διαμέριση, Σχ. 8α), βλέπουμε καθένα από τα 3 παιδιά να παίρνει από κάθε πίτσα 1/3 .  Στη 
δεύτερη φάση (ανασύνθεση των μερών, Σχ. 8β), βλέπουμε το κάθε παιδί να λαμβάνει 
συνολικά 2/3 της πίτσας. 
Β2. Η σχέση που έχει το μοντέλο με τα συvεdι και διακριτά μέσα. 
Δεν είναι σαφές ότι το μοντέλο μας έχει καλύτερη σχέση με τα συνεχή ή με τα διακριτά 
μέσα. Πιθανότατα δεν τίθεται θέμα μετάβασης από τα συνεχή στα διακριτά μέσα ή το 
αντίστροφο. Θα μπορούσαμε δηλ. να ισχυριστούμε ότι, κατά κάποιο τρόπο, το μοντέλο 
που εξετάζουμε παρακάμπτει τη διάκριση συνεχών και διακριτών μέσων. Ο τρόπος με τον 
οποίο μοιράστηκαν οι 2 πίτσες στα 3 παιδιά (βλ. Σχ. 8α και Σχ. 8β) τεκμηριώνει τους 
προηγούμενους ισχυρισμούς. Η προβληματική κατάσταση που εξετάσαμε δεν είναι αμιγώς 
«συνεχής» ή «διακριτή». Το καθένα από τα 3 παιδιά πήρε ακριβώς ένα «κλάσμα» του 
συνόλου (δύο πίτσες), όπως ακριβώς το προέβλεπε ο κανόνας της «δίκαιης μοιρασιάς» .  
Ετσι η ονομασία «κλάσμα» 1 2  (μερίδιο), φαίνεται στο πλαίσιο αυτού του μοντέλου να είναι 
πολύ επιτυχής. 

1 1  Η κατασκευή του μοντέλου μπορεί να γίνει κάποτε μια αρκετά σύνθετη και δύσκολη υπόθεση 
για τους μαθητές. Για παράδειγμα, αν έχουμε σε μια φρουτιέρα, ένα κομμάτι καρπούζι, ένα μήλο 
και δυό πορτοκάλια πως θα επιτυγχάνετο μια δίκαιη μοιρασιά σε τρία παιδιά; 
1 2  Προφανώς εδώ, μπορούμε να κάνουμε λόγο για «αμιγή» κλάσματα με την έννοια ότι το 
αντίστοιχο κλάσμα δεν είναι ακέραιος. 



Σχ. 8α. 
Η πρώτη 
φάση της 
μοιρασιάς 
(διαμέριση) 

Β3. Δομική ευκρίνεια και ευρεπκό περιβάJ.λον. 

Σχ. 8β. 
Η δεύτερη 
φάση (ανα
σύνθεση 
των μερών). 
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Το μοντέλο έχει δομική ευκρίνεια, όπως είδαμε παραπάνω, αλλά όχι πάντοτε (βλ. 
περίπτωση μη ακέραιου πηλίκου). Ασφαλώς, δημιουργεί ευρετικό περιβάλλον και αυτό 
φαίνεται από τις εξής υποθέσεις: Θα μπορούσαμε, για παράδειγμα, να διερωτηθούμε, πόσα 
παιδιά θα έπρεπε να έχουμε ώστε, εάν οι πίτσες ήσαν 4 αντί για 2, να λάβει το κάθε παιδί 
πάλι την ίδια ποσότητα; ή αλλιώς, πόσες πίτσες θα έπρεπε να έχουμε ώστε εάν τα παιδιά 
ήσαν 6 αντί για 3,  να λάβει το καθένα πάλι την ίδια ποσότητα; 
Β4. Σχέση με την ισοδυναμία και τη σύγκριση. 
Σε σχέση με την ισοδυναμία βλέπουμε από τις υποθέσεις που μόλις διατυπώσαμε 
παραπάνω ότι το μοντέλο ανταποκρίνεται πολύ ικανοποιητικά. Αλλά και σε σχέση με τη 
σύγκριση η απόδοση του μοντέλου είναι εξίσου καλή. Πράγματι, δεν έχουμε και πολύ να 
προβληματιστούμε εάν θέλουμε να βρούμε ποιό κλάσμα είναι μεγαλύτερq το 3/5 ή το 5/8. 
Η διαίρεση αριθμητή δια παρονομαστή στην πρώτη περίπτωση ισούται με 0.6, ενώ στη 
δεύτερη με 0.625. 
Β5. Ευελιξία στην εκτέλεση πράξεων. 
Στο επίπεδο των πράξεων εύκολα γίνεται αντιληπτό ότι η υποκατασκευή σαν διδακτικό 
μοντέλο ίσως δεν έχει να προσφέρει πολλά. Για παράδειγμα, διαφορετική είναι η θεώρηση 
του 6/2 ως πηλίκου που παριστά τον αριθμό 3 και διαφορετική του 2/3 που παριστά τον 
περιοδικό αριθμό 0.66. Αν έχουμε όμως έχουμε να προσθέσουμε 3/5 +5/8 τότε σε πρώτη 
φάση παίρνουμε 0.6 και 0.625 και σε δεύτερη προσθέτουμε τα προκύπτοντα πηλίκα που 
μας δίνουν 1 .225. Δεν θα ήταν όμως το ίδιο εύκολο να προσθέσουμε με τον ίδιο τρόπο το 
213 +518. Οι πράξεις φαίνεται να είναι ένα αδύνατο σημείο του συγκεκριμένου μοντέλου, 
όταν το πηλίκον δεν αναπαρίσταται από δεκαδικό αριθμό με πεπερασμένο πλήθος μη 
μηδενικών ψηφίων. 

5.3.Γ Η ως λόγος(rαtίο) πληθικοτήτων ή μερών ερμηνεία του ρητού 
Ορισμός. Η αντίληψη του ρητού ως λόγου περιλαμβάνει τη θέαση του ρητού ως αναλογίας 
δύο πληθυσμών ή μερών, η οποία εκφράζεται με το ανάγωγο κλάσμα α/β , όπου β :;t:O, δηλ. 
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θα λέγαμε από μαθηματικής πλευράς, ως μιά κλάση ισοδυναμίας ισοδύναμων μεταξύ τους 
κλασμάτων. 
ΓΙ. Ο βαθμός συνθετότητας του μοντέλου . 
Το μοντέλο φαίνεται απλό σαν κατασκευή. Για παράδειγμα, εαν σε μιά μαθητική τάξη τα 
αγόρια είναι 8 και τα κορίτσια είναι 1 2, η αναλογία των δύο ομάδων μπορεί να εκφραστεί 
με το κλάσμα 2/3. Αν το μεγάλο μπουκάλι της coc& cola περιέχει 1 .5 λίτρα και το μικρό 
0.5 λίτρα η αναλογία των όγκων του μεγάλου προς το μικρό είναι 3 : 1 (λέμε δηλ. 3 προς 1 ) .  
Αν θέλαμε να γράψουμε την τελευταία σχέση με τη μορφή ενός διατεταγμένου ζεύγους (α, 
β) θα μπορούσαμε να παρατηρήσουμετα εξής: Το πρώτο μέλος του διατεταγμένου ζεύγους 
αφορά την πρώτη ποσότητα, το δεύτερο τη δεύτερη ποσότητα και το διατεταγμένο ζεύγος 
είναι μια μαθηματική έκφραση που συσχετίζει, και άρα συγκρίνει τις δύο ποσότητες. Το 
διατεταγμένο ζεύγος, συχνά μπορεί να εκφράζει μια νέα έννοια, με σαφώς καθορισμένη 
μονάδα μέτρησης, η οποία συγκροτείται από μονάδες μέτρησης των δύο ποσοτήτων που 
συσχετίζει. Για παράδειγμα, εαν ένα αυτοκίνητο καλύπτει 1 00 χιλιόμετρα κάθε 3 ώρες, 
τότε λέμε ότι πρόκειται για ένα λόγο 1 00/3 ανάμεσα στο φυσικό μέγεθος του διαστήματος 
και σε εκείνο του χρόνου. Ο λόγος αυτός συσχετίζει τα δύο μεγέθη, και δημιουργεί τη νέα 
έννοια της ταχύτητας με μονάδα μέτρησης: τα χιλιόμετρα ανά ώρα. Αυτό το τελευταίο 
μας δίνει τη δυνατότητα να θεωρήσουμε το λόγο σαν μια συνάρτηση της μορφής 
y=f(x)=a.x , η οποία αποτελεί βέβαια και ένα άλλο τρόπο κατασκευής του μοντέλου που 
αναφερόμαστε. Το ότι όμως πρόκειται για συνάρτηση θα το δσψε καλύτερα από το 
παρακάτω πρόβλημα: 
«Ενα αυτοκίνητο καλύπτει κάθε 3 ώρες 100 χιλιόμετρα. Κάθε 2. 7 ώρες πόσα χιλιόμετρα 
καλύπτει;» 
Σκεπτόμενοι αναλογικά, θα βλέπαμε ότι το πρόβλημα απεικονίζεται στη σχέση : 

� = 
2

•
7 

=> 3. x=lOO . 2.7 => χ= z;υ = 90 (συμβολική λύση της εξισώσεως). 
100 χ 3 

Τα διατεταγμένα ζεύγη (α,β) για τα οποία κάναμε λόγο mραπάνω, είναι τα (3, 1 00) και 
(2.7, 90). Αυτά προκύπτουν από την ισότητα των λόγων 3/1 00 και 27/χ με άλλα λόγια 
συγκροτούν την αναλογία που αναπαριστά το μαθηματικό πρόβλημα που τέθηκε. Σαν 
διατεταγμένα όμως ζεύγη αριθμών, ασφαλώς μπορούν να παρασταθούν σε ένα Καρτεσιανό 
σύστημα συντεταγμένων. Αυτό ψως μας οδηγεί στην εύρεση του :1ς κάτι που αποτελεί 
γραφική λύση του προβλήματος. Ο τρόπος είναι ο εξής: Για να κατασκευάσουμε την 
ευθεία που αποτελεί και τη γραφική παράσταση της συ\άρτησης αρκεί να έχουμε 
προσδιορίσει δύο σημεία από τα οποία διέρχεται αυτή. Αλλά το ένα σημείο (3, 1 00), ήδη 
το έχουμε από το πρόβλημα. Το πρώτο μέλος του αφορά το χρόνο και το δεύτερο το 
διάστημα. Επομένως, ο οριζόντιος άξονας των χ θα είναι ο άξονας των χρόνων, ενώ ο 
κατακόρυφος άξονας των y θα είναι ο άξονας των διαστημάτων. Όμως το αυτοκίνητο σε 
χρόνο μηδέν φυσικά θα έχει καλύψει διάστημα μηδέν. Επομένως το άλλο μας ζεύγος, θα 
είναι το (0,0). 
Από το Σχ. 1 Ο παρατηρούμε ότι ότι ο λόγος 1 00/3 που θεωρήσαμε στο πρόβλημά μας δεν 
είναι τίποτε άλλο από την κλίση λ=εφφ=lΟΟ/3 της ευθείας που αναπαριστά τη συνάρτηση.  
Ακόμη παρατηρούμε ότι, αφού σχεδιά:rουμε την ευθεία της συ\άρτησης, η λύση της 
αναλογίας που απεικονίζει το πρόβλημα είναι άμmη. Η τιμή 2. 7 στον άξονα των χ 
αντιστοιχεί στην τιμή 90 του άξονα των y .  Τέλος παρατηρούμε ότι, μέσω αυτής της 
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υποκατασκευής αφηρημένες μαθηματικές έννοιες αποκτούν άμεσο, εποπτικό και φυσικό 
νόημα. Γιατί ο λόγος 1 00/3 στο παράδειγμα που εξετάζουμε, αποδίδει iην ταχύτητα του 
αυτοκινήτου. 
Γ2. Σχέση με τα συνεχή και διακριτά μέσα 
Και στην περίπτωση των διακριτών και στην περίπτωση των συνεχών ποσοτήτων ο λόγος 
αναφέρεται στη σχέση των μεγεθών τους. Είναι δηλ. με άλλα λόγια, ένας συγκριτικός 
δείκτης ως προς το σχετικό μέγεθός τους. Από αυτή την άποψη δεν περιμένουμε σημαντική 
διαφορά στη συμπεριφορά του μοντέλου απέναντι στα δύο μέσα. 
Ωστόσο, είναι διαφορετικό να λέμε ότι σε κάθε ένα Έλληνα αντιστοιχούν 5 Τούρκοι, από 
το να λέμε ότι σε μία πορτοκαλάδα η αναλογία χυμού και νερού είναι 1 προς 5 .  Στην 
πρώτη περίπτωση έχουμε δύο σύνολα και συγκρίνουμε τους πληθάριθμους αυτών, 
χωρίζοντάς τα σε ισοδύναμα μεταξύ τους υποσύνολα, με ένα στοιχείο το καθhα. Ολοι οι 
Έλληνες μεταξύ τους (στο πρώτο σύνολο) και όλοι οι Τούρκοι (πάλι μεταξύ τους στο 
δεύτερο σύνολο), είναι ισοδύναμοι με κριτήριο την έννοια του ανήκειν σε μια εθνότητα. 
Στη δεύτερη περίπτωση προφανώς δεν συγκρίνουμε πληθάριθμους. Όμως εξασφαλίζεnι η 
ισοδυναμία των μερών. Τόσο ο όγκος του χυμού όσο και ο όγκος του νερού διαμερίζονται 
με ομοιόμορφο τρόπο, που σημαίνει ότι κάνουμε χρήση τηςδιαίρεσης μερισμού και στους 
δύο με κοινό διαιρέτη μια αυθαίρετη μονάδα όγκου. Προφανώς η δεύτερη περίπτωση είναι 
πιο σύνθετη και η σύλληψή της θα ήταν δυσκολότερη από τους μαθητές. Αυτό σημαίνει ότι 
η λειτουργία του μοντέλου κρίνεται ικανοποιητικότερη κατά τη χρήση διακριτών μέσων. 
Γ3. Δομική ευκρίνεια και ευρετικό περιβάλλον. 
Το μοντέλο μας (όσο κι αν ακούγεται παράξενο) δεν έχει δομική ευκρίνεια. Δημιουργεί 
όμως ευρετικό περιβάλλον, όπως θα δούμε παρακάτω. 
Ηδη από την προηγούμενες παραγράφους (['2 και ΓΙ), είδαμε να γίνεται χρήση των 
εκφράσεων «κάθε 3 ώρες καλύπτει 100 χιλιόμετρα» , «σε κάθε 1 αντιστοιχούν 5»,« 1 προς 
5» κτλ. Και θα μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε μια ποικιλία εκφράσεων, όπως 
συμβαίνει στην πραγματικότητα («συνδέονται», «αναλογούν» , «προσιδιάζουν», κτλ), για 
να εκφράσουμε μια σχέση αναλογίας, αντιστοιχίας ή ομοιότητας. Αυτό είναι μια πρώτη 
ένδειξη ότι γενικά ο τρόπος οικοδόμησης του μοντέλου δεν είναι ξεκάθαρος. 

Y=f(x)=( l 00/3). χ 

80 
Β (3, 1 00) 

Χιλιόμετρα 60 
40 

Α (2.7, 90) 
20 

1 2 3 4 Ε Σχ. 1 0  Ωρες 
3 

Πράγματι, σε αντίθεση με τα μοντέλα μέροις όλου και πηλίκο διαίρεσης, δεν έχουμε ένα 
σαφή, ενιαίο μηχανισμό δημιουργίας ισοδυνάμων μερών, που απαιτεί το μοντέλο μας για 



66 

να κατασκευαστεί. Με άλλ,α 'λόγια, η δεσπόζουσα δραστηριότητα «χωρίζω και παίρνω», 
που συναντήσαμε στο μέρος- όλου μοντέλο και η οποία ουσιαστικά απέβλεπε στη 
δημιουγία ισοδυνάμων μερών, εδώ δεν είναι άμεσα ορατή ούτε συγκεκριμένη. Βέβαια 
υπάρχει, όπως την περιγράψαμε παραπάνω, αλλά είναι αρκετά αφηρημένη. Όμως, ασαφής 
ως ένα βαθμό ή αφηρημένη δεσπόζουσα δραστηριότητα σημαίνει, δυσκολία εξήγησης της 
έννοιας του κλάσματος. Επομένως, το μοντέλο δεν ενδείκνυται για να εισάγει τους μικρούς 
μαθητές στις αρχικές έν\.Οιες του κλάσματος. 
Παρά την έλλειψη δομικής ευκρίνειας το μοντέλο δημιουργεί ευρετικό περιβάλλον. Αυτό 
φαίνεται από την κατασκευή των ισοδύναμων κλασμάτων που αναπτύσσεται στην επόμενη 
παράφραφο. 
Γ4. Σ-κέση με την ισοδυναμία και τη σύγκριση. 
Η ισοδυναμία είναι μια έννοια που βρίσκεται στην καρδιά του εξεταζόμενου μοντέλου. Και 
είναι βέβαιο ότι, ο πιο ενδεδειγμένος τρόπος για να προάγει κανείς την έννοια της 
ισοδυναμίας είναι να χρησιμοποιήσει το μοντέλο του λόγου για την δημιουργία 
ισοδύναμων 'λόγων (αναλογιών). Οι ισοδύναμοι λόγοι μπορούν να δημιουργηθούν από τη 
διαμέριση ενός συνόλου σε ισοδύναμα υποσύνολα με βάση τις παρακάτω αρχές: 
ί) Ολα τα στοιχεία που διαθέτει το σύνολο που διαμερίζεται χρησιμοποιούνται για τη 

συγκρότηση των υποσυνόλων. 
ί ί) Κάθε ένα από τα υποσύνολα που παράγονται διαθέτει ίδιο αριθμό στοιχείων. 
ί ί ί) Σε κάθε υποσύνολο τα στοιχεία είναι ισοδύναμα μεταξύ τους. 
Ας δώσουμε όμως ένα παράδειγμα. 
«Εστω ότι έχουμε σε ένα αθλητικό καλάθι 3 μπάλες μπάσκετ, 3 μπάλες ποδοσφαίρου και 6 
μπάλες τένις. Πώς μπορούμε να δημιουργήσουμε κλάσματα ισοδύναμα με το 1 13 ;» 

Μπορούμε με βάση τις παραπάνω αρχές να διαμερίσουμε το σύνολό μας σε 3 υποσύνολα 
κάθε ένα των οποίων θα διαθέτει 1 μπάλα του μπάσκετ, 1 μπάλα του ποδοσφαίρου και 2 
μπάλες του τένις. Αφού τότε το α�ικό σύνολο αντιστοιχεί (ισοδυναμεί) σε 3 υποσύνολα 
(που παράγονται από τη διαμέριση αυτού), τότε έχουμε το λόγο 1 :3 .  Αν θεωρήσουμε όμως 
πλησίον του αρχικού, ένα ακόμη σύνολο (Σχ. 1 1  β), με τα ίδια ακριβώς στοιχεία, στο οποίο 
προβαίνουμε στην ίδια διαμέριση, τότε έχουμε πλέον δύο σύνολα που από πλευράς 
πληθαρίθμων ισοδυναμούν με 6 υποσύνολα. Ο νέος 'λόγος 2:6 περιγράφει με τον ίδιο 
τρόπο, τη συσχέτιση των δύο πλέον συνόλων με τα υποσύνολά τους. Επομένως, είναι 
ισοδύναμος με τον αρχικό 'λόγο 1 :3 .  Εάν θέλαμε να προσθέσουμε ένα τρίτο σύνολο με τα 
ίδια χαρακτηριστικά και την ίδια διαμέριση θα παίρναμε ένα νέο ισοδύναμο με τους δύο 
πρώτους λόγο 3 :9. Ετσι λειτουργώντας, δημιουργούμε το μη πεπερασμένο σύνολο των 
ισοδύναμων λόγων προς το λόγο 1 :3 .  
Από το Σχ. 1 1  α,  βλέ110υμε ότι εάν θέλαμε να δημιουργήσουμε ισοδύναμους λόγους προς 
το 1 :2 αυτό θα ήταν δυνατό στο παράδειγμά μας. Αρκεί να διαμερίσουμε το αρχικό μας 
σύνολο νε δύο ισοδύναμα υποσύνολα σύμφωνα με τις αρχές που περιγράφηκαν παραπάνω. 
Μια πιθανή διαμέριση σε δύο υποσύνολα Α και Β θα είχε σαν αποτέλεσμα, για 
παράδειγμα, το Α υποσύνολο να έχει 2 μπάλες του ποδοσφαίρου, 3 μπάλες του τένις και 1 
μπάλα του μπάσκετ και το υποσύνολο Β να έχει 2 μπάλες του μπάσκετ, 3 μπάλες του τένις 
και 1 μπάλα του ποδοσφαίρου. 
Αν θέλαμε να δημιουργήσουμε ισοδύναμους λόγους εργαζόμενοι με συνεχή μέσα θα 
ακολουθούσαμε μια στρατηγική όμοια με του Σχ. 1 2. 
Σχετικά με τη σύγκριση, το εξεταζόμενο μοντέλο αποδίδει το ίδιο καλά με την ισοδυναμία. 
Είναι επαρκώς αντtληπτός, για παράδειγμα ο "βαθμός επιτυχίας" για ένα παίκτη της 
Εθνικής μπάσκετ στις παρακάτω περιπτώσεις: σε μια διεθνή συνάντηση από τις 20 
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προσπάθειες για καλάθι οι 1 8  ήσαν επιτυχείς, ( 1 8/20), ενώ σε μια άλλη συνάντηση από τις 
1 8  προσπάθειες 14  μόνο ήσαν επιτυχείς ( 14/ 18). 
Γ5. Ευελιξία στην εκτέλεση των πράξεων. 
Το μοντέλο του λόγου φαίνεται να έχει ελάχιστη ή σχεδόν ανύπαρκτη ευελιξία στην 
εκτέλεση των πράξεων. Ας πάρουμε την περίπτωση της πρόσθεσης. Η αντίληψη ότι οι 
λόγοι δεν προστίθεται είναι μια πλατιά διαδεδομένη αντίληψη, όπως ισχυρίζεται ο Ohlsson 
( 1 988). Πράγματι, εάν θεωρήσουμε ότι ένα αυτοκίνητο καταναλώνει σε μια πρώτη φάση 
(πρώτο τμήμα) μιάς διαδρομής του κάθε 12  χιλιόμετρα 1 λίτρο βενζίνης, ενώ σε μια 
δεύτερη φάση, για διάφορους λόγους, καταναλώνει κάθε 1 Ο χιλιόμετρα 1 λίτρο, αυτό δεν 
σημαίνει ότι η κατανάλωση για όλη τη διαδρομή είναι κάθε ( 12/ 1+10/1= 22/ 1 )  22 
χιλιόμετρα 1 λίτρο. Επίσης, αν μέσα σε μία μαθητική τάξη η αναλογία αγοριών και 
κοριτσιών είναι 3 προ 5 και σε μια άλλη 4 προς 5, αυτό δεν σημαίνει ότι αν ενώσουμε τις 
δύο τάξεις σε μία, η νέα τάξη θα έχει αναλογία 3/5+4/5=7/5. Είδαμε επίσης (παρ. ΓΙ ), ότι η 
ταχύτητα ενός αυτοκινήτου μπορεί να εκφραστεί με την κλίση της ευθείας που αναπαριστά 
τη συνάρτηση κίνησής του. Αλλά θα ήταν λάθος να δεχθούμε ότι αν θέλουμε να 
προσθέσουμε δυό ταχύτητες, θα βρίσκαμε το αποτέλεσμα προσθέτοντας τις κλίσεις των 
ευθειών των συναρτήσεών τους. Όλα αυτά τα παραδείγματα δεν είναι δυνατόν να 
υπακούσουν ούτε στο νόμο πρόσθεσης των ακεραίων αριθμών, ούτε στο νόμο πρόσθεσης 
των ρητών αριθμών . 

Σχ. 1 lα 

Σχ. 1 2  
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Αξίζει όμως να σημειώσουμε εδώ το εξής «παράδοξο» : 
Μέσα σε μια μαθητική τάξη λέμε στα παιδιά ότι ' 'ο λόγος αγοριών- κοριτσιών στην τάξη 
σας είναι 3 :5 και αυτό το αποδίδουμε συμβολικά με το ρητό αριθμό 3/5 ' ' .  Στη συνέ�ια 
λέμε στα παιδιά ότι ' 'στη διπλανή τάξη η αναλογία είναι 4 : 5 και αυτό πάλι το αποδίδουμε 
με το ρητό 4/5" .  Ζητάμε, στη συνέχεια, την αναλογία αγοριών -κοριτσιών στο σύνολο των 
δύο τάξεων. Αφού όμως 3/5 και 4/5 είναι ρητοί, γιατί δεν μπορούν να προστεθούν με το 
γνωστό νόμο της πρόσθεσης των ρητών ; Με ποιο τρόπο θα δικαιολογήσουμε στα παιδιά 
την άποψη ότι η αναλογία αγοριών -κοριτσιών για την τάξη που προκύπτει από τη 
συνένωση των δύο αυτών τάξεων δεν είναι το άθροισμα 3/5 και 4/5 και ότι έτσι 
διατυπωμένο το πρόβλημα είναι ελλιπές; 
Μπορούμε όμως να αντιμετωπίσουμε πρακτικά το ζήτημα με τη βοήθεια των αλγεβρικών 
εξισώσεων. Αν θεωρήσουμε ότι χ είναι τα αγόρια στην πρώτη τάξη τότε (3/5).χ είναι τα 
κορίτσια. Επίσης αν y είναι τα αγόρια στη δεύτερη τάξη τότε (4/5).y είναι τα κορίτσια σ' 
αυτή. Οπότε αναζητούμε το λόγο (χ+y) : [(3/5).χ+(4/5).y] . Ο λόγος αυτός δεν είναι βέβαια 
δυνατόν να βρεθεί αν δεν δοθεί μια νέα σχέση που να εμπλέκει τα χ και y και μάλιστα 
πολλαπλασιαστικά, για παράδειγμα y=2x 13• 
Γ6. Ερευνητικά ευρήματα που αφορούν στην εφαρμογή του μοντέλου στους μαθητές. 
Μιά διεθνώς πολύ γνωστή έρευνα σχετιm με την ικανότητα παιδιών και ενηλίκων στην 

κατανόηση του λόγου ή πιό σωστά την ικανότητα σύγκρισης δύο λόγων έγινε από τον 
Noelting ( 1 978). Τα παιδn κλήθηκαν να εξετάσουν ποιό μίγμα χυμού πορτοκαλάδας και 
νερού περιείχε περισσότερο "πορτοκάλι". Στην μελέτη το κάθε μίγμα εκφράστηκε σαν 
ένα διατεταγμένο ζεύγος ( α, β), του οποίου ο πρώτος όρος αντιστοιχεί στον αριθμό των 
ποτηριών του χυμού πορτοκαλάδας και ο δεύτερος όρος τον αριθμό των ποτηριών του 
νερού. Για παράδειγμα, τα παιδιά ρωτήθηκαν ποιό μίγμα απο τα (2,3) και (3,4) περιέχει 
περισσότερο "πορτοκάλι" . Η λογική που αναπτύσσεται στις εργασίες με λόγους και 
αναλογίες ονομάζεται, όπως έχουμε ξανατονίσει αναλογική λογική (proportional 
reasoning). Ο Noelting ( 1 980a και 1 980b), διέκρινε δύο τύπους στρατηγικών που είναι 
δυνατόν να αναπτύξουν τα παιδιά στην προσπάθειά τους να λύσουν προβλήματα 
αναλογιών: α) την ενδο- στρατηγική (within strategy) και β) την δια στρατηγική (between 
strategy).  Ας δούμε το παράδειγμα των ζευγών (2, 3) και ( 1 ,  2) . 

1 3  Αξίζει εδώ να σημειωθεί ότι ο Ohlsson ( 1988), προσπαθεί να αντιμετωπίσει προβληματικές 
καταστάσεις σαν κι αυτές που αναφέρουμε με ένα ιδιαίτερα ακατανόητο τρόπο, καταλήγοντας σε 
σημαντικά μαθηματικά λάθη, που επιπλέον, ενισχύουν στο μυαλό την μαθητών ένα 
χαρακτηριστικό σε παγκόσμια κλίμακα λάθος τους: την πρόσθεση αριθμητών και παρονομαστών, 
όπως θα διαπιστώσουμε αμέσως παρακάτω. Θεωρεί ότι περιπτώσεις σαν τις παραπάνω μπορούν να 
αντιμετωπιστούν αν, όπως λέει, δούμε το λόγο σαν άνυσμα: «Πράγματι, αν λάβουμε το πρώτο 
παράδειγμα με την βενζίνη τότε η κατανάλωση για την πρώτη φάση μπορεί να αναπαρασταθεί με 
το διατεταγμένο ζεύγος (12, 1 ), ενώ για τη δεύτερη με το ( 10, 1 ). Αν εφαρμοστεί ο νόμος 
(x,y)+(u,ν)=(x+u,y+v), τότε βλέπουμε ότι μπορούμε να έχουμε ένα ικανοποιητικό [sic] αποτέλεσμα 
για την απόδοση του αυτοκινήτου στην όλη διαδρομή: ( 12, 1 )+{1 0, 1)=(22,2) το αποίο βέβαια είναι 
ισοδύναμο με το άνυσμα ( 1 1 , 1). Ομοίως εργαζόμενοι στο παράδειγμα της σχέσης αγοριών -
κοριτσιών θα παίρναμε την ορθή [sic] λύση για τη σύνθετη τάξη: (3,5)+(4,5)=(7, 10) » .  Βλ. σελ. 8 1 .  
Εύκολα βλέπουμε ότι η λύση (7, 10) είναι σωστή μόνον αν y=x (!). 
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Για την ενδο- στρατηγική στο πρώτο ζεύγος για κάθε ποτήρι χυμού αντιστοιχούν 1 .5 
ποτήρια νερού, ενώ στο δεύτερο ζεύγος για κάθε ποτήρι χυμού αντιστοιχούν 2 ποτήρα 
νερού. Άρα το πρώτο μίγμα έχει περισσότερο χυμό. Για την δια στρατηγική εάν 
διπλασιάσουμε το χυμό στο δεύτερο ζεύγος τότε το νερό είναι περισσότερο κατά ένα 
ποτήρι. 

5.3. Δ Η ως τελεστής (operator) ερμηνεία του ρητού 
Ορισμός. Η αντίληψη του ρητού ως τελεστή περιλαμβlνει τη θέασή του ως συ\άρτησης η 
οποία εφαρμόζεται σε κάποιο αριθμό ή σε κάποιο αντικείμενο ή σε κάποιο σύνολο. Η 
συνάρτηση είναι της μορφής: 
a 7 fa (χ) =a.x με σύνολο αφετηρίας την πολλαπλασιαστική ομάδα των ρητών και σύνολο 
αφίξεως την ομάδα των αυτομορφισμών (με πράξη τη σύνθεση). Εύκολα συμπεραίνουμε 
ότι η απεικόνιση a 7 fa είναι ένας ισομορφισμός πολλαπλασιαστικών ομάδων. 

Δ 1. Ο βαθμός συνθετότητας του μοντέλου . 
Από την αρχή παρατηρούμε ότι η τελεστική ερμηνεία είναι στενά συνδεδεμένη με την ως 
λόγος ερμηνεία. Στην παράγραφο (ΓΙ), δείξαμε ότι η ως λόγος υποκατασκευή είναι δυνατό 
να ιδωθεί σαν μια συνάρτηση ίδιας μορφής, με αυτή που αναφέρεται στον ορισμό ή,ς 
τελεστικής ερμηνείας. Κατά τους Behr, etal. ( 1 983), η τελεστική υποκατασκευή μπορεί να 
ενσαρκώνει μια μηχανή- συνάρτηση στην οποία το α/β μπορεί να περιγραφεί σαν "ένα α 
προς β" ή "ανά α για β". 
Παρά την εννοιολογική συγγένεια όμως, με την ως λόγο υποκατασκευή και αντίθετα 
με όλες τις άλλες υποκατασκευές, αυτή η ερμηνεία αξώνει ο ρητός α/β να θεωρηθεί 
περισσότερο σα μιά οντότητα, παρά σαν ένα διατεταγμένο ζεύγος αριθμών (Marshall, 
1993). Αυτό το στοιχείο είναι κατά τη γνώμη μας και η ειδοποιός διαφορά του 
συγκεκριμένου μοντέλου σε σχέση με τα υπόλοιπα. Γιατί στο πλαίσιο τηςτελεστικής 
ερμηνείας ο ρητός α/β μπορεί να παίξει το ρόλο ενός (αυτόνομου) μηχανισμού του οποίου 
η λειτουργία είναι να μετασχηματίζει Τα μεγέθη που αναλαμβάνει να μετασχηματίσει ο 
ρητός σαν τελεστής, μπορεί να είναι αριθμοί, σύνολα, γεωμετρικά σχήματα (βλ. Σχ. 1 3), 
μήκη και άλλα φυσικά μεγέθη. 

Ας δούμε όμως ένα παράδειγμα. Ας υποθέσουμε ότι έχουμε τον αριθμό 1 5 . Αν 
εφαρμόσουμε πάνω του το ρητό 2/3 με τελεστικό τρόπο θα έχουμε δύο ταυτόχρονες 
λειτουργίες: Ο αριθμός θα πολλαπλασιαστεί τόσες φορές όσοκαθορίζει ο αριθμητής του 
(μεγέθυνση), ενώ ταυτόχρονα θα διαιρεθεί όσες φορές καθορίζει ο παρονομαστής του 
(σμίκρυνση). Δεσπόζουσα λοιπόν δραστηριότητα για το μοντέλο μας, είναι το δίπολο των 
ενεργειών μεγέθυνση- σμίκρυνση. 
Αλλά, ενώ είναι ορατή η δεσπόζουσα δραστηριότητα, δεν βλέπουμε να καταλήγουμε στην 
ισοδυναμία των μερών που είναι η φυσική της κατάληξη. Επομένως, δεν υπάρχει ανάδειξη 
της έννοιας του ρητού. Πρόκειται λοιπόν για μια αφηρημένη υποκατασκευή και για μιά 
σαφώς αλγεβρική ερμηνεία του ρητού αριθμού. 
Δ2. Σχέση με τα συνεχή και διακριτά μέσα 
Το μοντέλο του τελεστή δεν παρουσιάζει προβλήματα στη λειτουργία του με τα συνεχή και 
τα διακριτά μέσα. Επιπλέον, όπως θα δούμε παρακάτω, πιθανόν να αποδειχθεί η πλέον 
κατάλληλη γέφυρα ανάμεσά τους. 
i) Περίπτωση με ένα συνεχές μέσο. 
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Αν πάρουμε μία ράβδο μήκους Α και εφαρμόσουμε το κλάσμα α/β σ' αυτήν, κατά τα 
γνωστά, το αποτέλεσμα0 θα είναι επιμήκυνση της ράβδου α φορές, ενώ στη συνέχεια θα 
έχουμε σμίκρυνση της ράβδου από τον παράγοντα β. 
ί ί) Περίπτωση με ένα διακριτό μέσο. 
Αν έχουμε ένα σύνολο με κ στοιχεία και εφαρμόσουμε πάνω σ' αυτό το ρητό α/β θα 
λάβουμε ένα νέο σύνολο, που τα στοιχεία του θα υποστούν αύξηση (κ.α) και κατόπιν 
μείωση δηλ. τελικά θα αναχθούν στην ποσότητα (κ.α/β). Να σημειώσουμε εδώ ότι, δεν έχει 
καμιά πρακτική σημασία, η σειρά των ενεργειών που συντελούνται: Πρώτα αύξηση και 
κατόπιν μείωση ή το αντίθετο. Ετσι δικαιολογείται η θέση, ότι ο ρητός α/β στο πλαίσιο της 
τελεστικής ερμηνείας δεν θεωρείται σαν διατεταγμένο ζεύγος, αλλά σαν (ξεχωριστή) 
οντότητα. 
Δ3. Δομική ευκρίνεια και ευρετικό περιβάV..ον. 
Για τους λόγους που αναφέραμε παραπάνω, το μοντέλο μας δεν διαθέτει δομική ευκρίνεια. 
Είναι αρκετά αφηρημένο και δεν προσφέρεται ως εκ τούτου για την οικοδόμηση της 
έννοιας του ρητού, η οποία απαιτεί ένα πλούσιο ευρετικό περιβάλλον. 

Σχ. 13 Ο ρητός αριθμός ως μετασχηματιστής 
γεωμετρικών σχημάτων: Κ=ΣΑ/ΣΑ'=2/3 

Δ4. Σχέση με την ισοδυναμία και τη σύγκριση. 

Β' 

Για να δείξουμε τη σχέση του μοντέλου με την ισοδυναμία και τη σύγκριση θα 
θεωρήσουμε το ρητό σαν μια μηχανή μετασχηματισμού (αναφερθήκαμε νοpίτερα στην 
παρ. Δl). Αν υποθέσουμε λοιπόν ότι διαθέτουμε δυό μηχανές. Η πρώτη κάνει 
μετασχηματισμούς «3 προς 4», ή αλλιώς «ανά 3 για 4», δηλ. είναι μια μηχανή, ας την 
πούμε, τριών-τετάρτων. Η δεύτερη κάνει μετασχηματισμούς «6 προς 8» δηλ. είναι μια 
μηχανή έξι-όγδοων. Ας υποθέσουμε ότι θέτουμε στην πρώτη μηχανή σαν είσοδο τον 
αριθμό 20. Τότε η έξοδος που λαμβάνουμε είναι 20(3/4)=60/4=15 .  Αν στη συνέχεια 
θέσουμε στην άλλη μηχανή, των έξι-όγδοων, τον ίδιο αριθμό θα παρατηρήσουμε ότι η 
έξοδος ταυτίζεται με εκείνη της πρώτης μηχανής. Με άλλα λόγια, η μηχανή των τριών 
τετάρτων «καταφέρνει» μετασχηματισμούς «6 προς 8» . Αυτό όμως είναι απόδειξη, ότι οι 
δυό μηχανές είναι ισοδύναμες. Επομένως 3/4=6/8. 
Ομοίως, με τη σύγκριση, το τελεστικό μοντέλο φαίνεται να αποδίδει μάλλον 
ικανοποιητικά. Για παράδειγμα, αν έχουμε να συγκρίνουμε τους ρητούς 2/3 και 3/4, αρκεί 
να θεωρήσουμε δύο μηχανές «δύο-τρίτων» και «τριών-τετάρτων», αντίστοιχα και στη 
συνέχεια να βρούμε μια κατάλληλη είσοδο. 
(Αυτή η κατάλληλη είσοδος είναι, όπως είιαι φανερό, κάποιο κοινό πολλαπλάσιο των δύο 
παρονομαστών). Στην περίπτωσή μας κατάλληλη ποσότητα είναι ο αριθμός 12. Το κρίσιμο 
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ερώτημα εδώ είναι πως βρίσκουν οι μαθητές που εργάζονται στο πλαίσιο της τελεστικής 
ερμηνείας, την κατάλληλη ποσότητα που πρέ11:ι να τεθεί ως είσοδος, για να καταφέρουν τη 
σύγκριση. Αυτό είναι ένα ανοικτό ερώτημα. 

20 

1 
3 
4 

1 5  

20 

1 
6 
8 1 5  

Σχ. 14. Η μία μηχανή μπορεί να εκτελέσει μετασχηματισμούς του τύπου της άλλης. 

Δ5. Ευελιξία στην εκτέλεση των πράξεων. 
Είναι φανερό ότι η πράξη που ευνοείται περισσότερο από τη λειτουργία του μοντέλου είναι 
ο πολλαπλασιασμός. Πράγματι αν έχουμε να πολλαπλασιάσουμε το 2/3 επί το 3/4, δεν 
έχουμε παρά να «συνθέσουμε» τις αντίστοιχες μηχανές-συναρτήσιις (πρβλ. τον ορισμό του 
μοντέλου στην αρχή της παρ. 5 .3 Δ). Αυτό σημαίνει ότι απλά θα lίσουμε τη μία σαν 
είσοδο στην άλλη. Στο σχ. 1 5  αναπαρίσταται αυτή η διαδικασία. 

12 

\� ι 
2 8 -

Σχ. 1 5  3 

ι: � �  
Η σύνθεση 
των μηχανών «213» 
και «314» . ---+ 6 

Δ 6. Ερευνητικά ευρήματα που αφορούν την εφαρμογή του μοντέλου στους μαθητές. 
Ενας μεγάλος αριθμός ερευνητών έχει ασχοληθεί με αυτήν την υποκατασκευή 
αναδεικνύοντας ταυτόχρονα τη μεγάλη σποοοαιότητά της (Fehr, 1968, Kieren, Nelson, 
1 978, Noelting, 1 978, Kieren, & Southwell, 1979, Ganson, & Kieren, 1 980, Davis, 
Hunting, & Pearn, 1993, Behr, Harel, Post, & Lesh, 1 992 και 1993). 

5.3.Ε Η ως σημείο ευθείας (number line ή measure) ερμηνεία του ρητού 
Ορισμός. Η ως μέτρο αντίληψη του ρητού περιλαμβάνει τη θέασή του ως σημείου ή ως 
διανύσματος πάνω σε μιά αριθμογραμμή. 
ΕΙ. Ο βαθμός συνθετότητας του μοντέλου. 
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Η κατασκευή του μοντέλου δεν είναι όσο φαίνεται απλή. '&ας πρακτικός τρόπος 
κατασκευής του μοντέλου είναι ο εξής: 
Θεωρούμε μιά ευθεία, σε κάποιο σημείο της οποίας θέτουμε αυθαίρετα το σημείο μηδέν. 
Ξεκινώντας από αυτό, δηλ. χρησιμοποιώντας το σαν αφετηρία, παίρνουμε ίσου μήκους 
ευθύγραμμα τμήματα πρός τα δεξιά. Κάθε ένα από αυτά αντιπροσωπύει τη μονάδα 
μήκους. Η αισθητοποίηση του κλάσματος 3/4 γίνεται με επίκληση πάλι του θεμελιώδους 
μοντέλου μέρος- όλου: Χωρίζοντας την πρώτη μονάδα μήκους σε 4 ίσα μέρη και 
παίρνοντας τα 3, ξεκινώντας όμως από την αρχή (σημείο μηδέν), εντοπίζουμε το σημεό 
314. 
Το πρώτο που έχουμε να παρατηρήσουμε είναι, ότι η διαμέριση, (που σχεδόν σε όλες τις 
υποκατασκευές, πλήν της τελεστικής, είναι ένα απαραίτητο γνωστικό και διαδικαστικό 
προαπαιτούμενο), είναι παρούσα. 
Το δεύτερο είναι ότι, η δεσπόζουσα δραστηριότητα του μέρο'5 όλου μοντέλου («χωρίζω 
και παίρνω»), είναι η ίδια και εδώ. Πρίν από τη δεσπόζουσα δραστηριότητα όμως, εδώ 
έχουμε ένα άλλο, μη διαισθητικό14, αυτή τη φορά, μέλημα. Αυτό το μέλημα έχει να κάνει 
με μια άλλου είδους δραστηριότητα, η οποία απαιτεί την κινητοποίηση νέας γνωστικής 
δομής και αφορά τον καθορισμό της μονάδας αναφοράς Το μήκος της μονάδας αναφοράς 
καθορίζεται αυθαίρετα, όπως επίσης αυθαίρετα καθορίζεται και ο αριθμός των ισοδυνάμων 
μερών στα οποία θα διαιρεθεί κατόπιν. Το κρίσιμο σημείο είναι το αναλλοίωτο της 
μονάδας μέτρησης κάτω από οποιαδήποτε διαμέριση 

14 Λέμε μη διαισθητικό γιατί εδώ, αντίθετα με τη διαδικασία της διαμέρισης που φαίνεται να έχει 
στοιχεία από την άτυπη γνώση των μαθητών, η διαδικασία της μοναδοποίησης η οποία 
προϋποθέτει την εννοιολογική σύλληψη της μονάδας, φαίνεται να έχει χαρακτηριστικά τυπικής 
γνώσης που μπορεί δηλ. να προέλθει από το δάσκαλο, το διδακτικό εγχειρίδιο κτλ. Οι Pitkethly & 
Hunting,(1996), κατατάσσουν τη διαμέριση στους διαισθητικούς μηχανισμούς (βλ. σελ. 25). Αυτό 
σε ό,τι αφορά το πρώτο μέρος της προηγούμενης πρότασης. Σχετικά με το δεύτερο μέρος της 
πρότασης ότι δηλ. η εννοιολογικοποίηση της μονάδας δεν φαίνεται να έχει τέτοια χαρακτηριστικά, 
αλλά να αποτελεί περισσότερο τυπική γνώση, λέμε ότι αποτελεί δική μας εκτίμηση που τη 
στηρίζουμε στους παρακάτω λόγους: 
1 .  Η Lamon (1993), θεωρεί την εννοιολογικοποίηση της μονάδας, όχι απλά σαν μια ικανότητα να 

κατασκευάσουμε μια μονάδα αναφοράς μέσα σε ένα συγκεκριμένο πλαίσιο, αλλά προπαντός 
σαν ικανότητα να επανερμηνεύσουμε μια δεδομένη κατάσταση από την άποψη αυτής της 
μονάδας. 

2. Από την άλλη η Mack ( 1990, 1993), βρήκε μετά από πολύχρονες έρευνες, ότι η αρχική 
διαισθητική αντίληψη της μονάδας στα παιδιά που εξέτασε, ήταν αρκετά περιορισμένη και ότι 
τα παιδιά δεν μπορούσαν να εννοιολογικοποιήσουν εκ νέου την έννοια της μονάδας με μια 
πλειάδα διαφορετικών τρόπων. 

Αν δεχθούμε τη θέση της Lamon και τη μαρτυρία της Mack, είναι λογικό να υποθέσουμε ότι η 
εννοιολογικοποίηση της μονάδας είναι περισσότερο υπόθεση τυπικής, και λιγότερο διαισθητικής 
γνώσης και άρα χρειάζεται μεγαλύτερη προσπάθεια για να αποκτηθεί από τους μαθητές. 
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Σχ. 16  Η ως μέτρο (measure) ή αριθμογραμμή (number line) 
ερμηνεία του ρητού 
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Το τρίτο που παρατηρούμε, είναι ότι δεν αρκεί να ορίσουμε μόνο τη μονάδα μέτρησης. Θα 
πρέπει, για να κατασκευάσουμε σωστά την αριθμογραμμή, να διατd;ουμε τις μονάδες 
μέτρησης κατά τέτοιο τρόπο, ώστε στο πέρας της πρώτης η οποία έχει αφετηρία το μηδέν, 
να βρίσκεται η αρχή της επόμενης κτλ. 
Ε2. Σχέση με τα συνεχή και διακριτά μέσα 
Όπως είναι φανερό, το υπό εξέταση μοντέλο έχει νόημα μόνο στα συνεχή μέσα 
Ε3. Δομική ευκρίνεια και ευρετικό περιβάJλον. 
Το μοντέλο διαθέτει δομική ευκρίνεια όπως διαπιστώσαμε, όχι όμως υψηλή. Για την 
κατασκευή της μονάδας δεν επαρκεί, όπως είδαμε, η διαισθητική γνώση των μαθητών. 
Απαιτείται σοβαρή διδακτική παρέμβαση για να κατανοηθεί η έννοια της μονάδας 
μέτρησης. Δεν είναι εύκολο για τους μαθητές να αντιληφθούν ότι η μονάδα είναι 
ταυτόχρονα μεταβλητό μέγεθος πρίν την ορίσουμε (αφού το μήκος της το επιλέγουμε 
αυθαίρετα εμείς) και είναι επίσης σταθερό μέγεθος αφού την ορίσουμε. Γιατί 
παραμένει αναλλοίωτη, στην όποια διαμέριση την υποβάλλουμε μετά τον καθορισμό 
της. Επίσης δεν είναι εύκολο να αντtληφθούν, ότι θα πρέπει να διατάξουμε με ανυσματικό 
τρόπο τις μονάδες μέτρησης για να κατασκευάσουμε το μοντέλο, ούτε τέλος ν' 
αντtληφθούν ότι οι διαμερίσεις της μονάδας μέτρησης είναι άπειρες το πλήθος. Θα θέλαμε 
να προτείνουμε δυό παραδείγματα, ένα στο παραδοσιακό πλαίσιο διδασκαλίας και ένα στο 
περιβάλλον της γλώσσας προγραμματισμού Logo, που φαίνεται να συμβάλλουν στην 
κατεύθυνση της εννοιολογικοποίησης της μονάδας: 
ι) Στο παραδοσιακό πλαίσιο. 
Παίρνουμε με τον κανόνα ευθύγραμμα τμήματα 5 cm, 1 Ο cm, 20 cm και 25 cm. Στη 
συνέχεια λέμε στα παιδιά ότι αν το πρώτο ευθ. τμήμα το πούμε α, τότε φυσικά το δεύτερο 
θα είναι 2α, το τρίτο 4α και το τέταρτο 5α. 
Αν στη συνέχεια αλλάξουμε τα πράγματα και ονομάσουμε α το τρίτο ευθ. τμήμα (των 20 
cm), τότε το δεύτερο (των 10  cm), προφανώς θα είναι α/2 αφού είναι το μισό και το πρώτο 
θα είναι (α/2)/2 =α/4, αφού είναι το μισό του μισού. Το πιο δύσκολο βέjaιια παραμένει το 
τέταρτο, των 25 cm. Όμως παρατηρούμε ότι το τέταρτο ευθ. τμήμα είναι 5 φορές 
μεγαλύτερο του πρώτου, άρα θα είναι 5. (α/4)= 5α/4. 
Η τελευταία απάντηση «514 του α», εφόσον προκύψει από την πλευρά των μαθητών σαν 
παράγωγο μέγεθος του α, είναι μια ένδειξη πως βαδίζουμε στην κατεύθυνση της 
εννοιολογικοποίησης της ,.t>νάδας (Σχ. 17). 
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ιι) Στο περιβάλλον της Logo. 
Δίνουμε στον υπολογιστή μας εντολή να ονομάσει μια περιοχή της μνήμης του με το 
γράμμα α και ταυτόχρονα να αποθηκεύσει σ' αυτή την περιοχή τον αριθμό 250. Αυτά όλα 
γίνονται με την εντολή : 
make "a 250 
Στη συνέχεια λέμε στη χελώνα να προχωρήσει μπροστά, από κεί που βρίσκεται (αριστερό 
επάνω άκρο της οθόνης) 250 βήματα χελώνας. Αυτό γίνεται με την εντολή: 
fd 250 
Μετρούμε15 με το υποδεκάμετρο αυτή την απόσταση στην οθόνη και παρατηρούμε ότι 
είναι 1 Ο cm. Κατόπιν λέμε στη χελώνα να επιστρέψει πίσω στην αρχική της θέση, 
χρησιμοποιώντας την μεταβλητή α στην οποία εκχωρήσαμε την τιμή 250. Αυτό γίνεται με 
την εντολή: 
bk :a 
Πράγματι, η χελώνα επιστρέφει στο σημείο από το οποίο ξεκίνησε κι αυτό είναι μια 
απόδειξη, ότι η μεταβλητή α έχει την τιμή 250 σαν περιεχόμενο. 
Υ στερα από αυτό δίνουμε στη χελώνα διαδοχικά τις εντολές: 
fd 2*:a 
και 
bk 500 
Παρατηρούμε ότι πράγματι το 2* :a (έτσι συμβολίζεται σε περβάλλον Logo το γινόμενο 
2α) αντιστοιχεί ακριβώς σε 500 βήματα χελώνας. 
Παρόμοια κινούμενοι καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι αν τα 250 βήματα χελώνας τα 
ονομάσουμε α τότε τα 125 β.χ. θα πρέπει να τα λέμε σ12 επειδή (όπως είδαμε), σαν είσοδοι 
στην ίδια συνάρτηση φέρνουν ισοδύναμα αποτελέσματα. 
Το παράδειγμα της Logo είναι, κατά την άποψή μας, καλύτερο για δύο λόγους: 
ι) γιατί αναδεικνύει την έννοια της μονάδας με ελκυστικότερο τρόπο (βλέπουμε τη χελώνα 
να επιστρέφει στο ίδιο σημείο με διαφορετικές εισόδους ( αρθμός και μεταβλητή) σε 
αντίστοιχες συναρτήσεις (fd και bk). 
ιι) γιατί ταυτόχρονα αναδεικνύει και την έννοια της μεταβλητής και μάλιστα με 
εναργέστερο τρόπο. 

Σχ. 1 7. Στην κατεύθυνση της εννοιολογικοποίησης της μονάδας. 

S α  
4 

1 5  Ανάλογα με το υπολογιστικό περιβάλλον (ανάλυση οθόνης κτλ.), μεταβάλλεται και η σχέση των 
βημάτων χελώνας με τα cm. Στη δική μας περίπτωση η σχέση είναι 1 προς 25. 
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Ε4. Σχέση με την ισοδυναμία και τη σύγκριση. 
Δεν είναι καθόλου σαφές, ότι το μοντέλο έχει μια καλή σχέση με την ισοδυναμία και τη 
σύγκριση. Ας υποθέσουμε ότι θέλουμε να συγκρίνουμε το 2/3 με το 3/4. Αφού ορίσουμε 
κατά τα γνωστά τη μονάδα μας, τη χωρίζουμε σε 3 ίσα μέρη την πρώτη φορά και 
παίρνουμε τα 2 (μετρώντας από την αρχή προς τα δεξιά), ενώ τη δεύτερη φορά χωρίζουμε 
την ίδια μονάδα σε 4 ίσα μέρη και μετρώντας πάλι από την αρχή παίρνουμε τα 3 .  
Παρατηρούμε ότι το 3/4 είναι πιο δεξιά από το 2/3, επομένως είναι μεγαλύτερο. Αυτή όμως 
η διαπίστωση είναι διαισθητική και δεν βοηθά στην mιάπτυξη ενός λογισμού που θα 
διευκόλυνε τη σύγκριση των ρητών. 
Ε5. Ευελιξία στην εκτέλεση των πράξεων. 
Σε ό,τι αφορά τον πολλαπλασιασμό το μοντέλο ανταποκρίνεται ικανοποιητικά. Με τη 
βοήθεια του Καρτεσιανού επιπέδου έχουμε μια καλή εποπτική εικόνα και αισθ"ιτοποίηση 
αυτής της πράξης. Απεικονίζουμε τον πρώτο ρητό στον ένα άξονα κατά τα γνωστά, και το 
δεύτερο στον άλλο. Το εμβαδόν του χωρίου που προσδιορίζεται από τις κάθετες ευθείες 
που αντιστοιχούν στους δύο ρητούς και από τους άξονες χ και y αναπαριστά τογινόμενο 
των δύο ρητών. 
Τα πράγματα όμως δεν είναι το ίδιο άνετα, σε σχέση με την πρόσθεση ή την αφαίρεσηκαι 
ιδιαίτερα με την περίπτωση των ετερωνύμων κλασμάτων. Η διαδικασία είναι πιο σύνθετη 
και απαιτεί εκτός από μια άλλη διαμέριση της μονάδας (που πη)άζει από τα ομώνυμα 
κλάσματα που πρέπει να δημιουργήσουμε από τα δοθέντα) και την διαδοχική παράθεση 
των δύο κλασμάτων με τον τρόπο που διατάσσουμε ανύσματα για να τα προσθέσουμε. Για 
να «δουλεύει» το μοντέλο μας, δηλ. να παράγει ευκρινή αποτελέσματα θα πρέπει, 
προφανώς, να διαμερίσουμε τη μονάδα σε τόσα ισοδύναμα μέρη όσο είναι κάποιο κοινό 
πολλαπλάσιο των παρονομαστών των δύο κλασμάτων. Αυτό όμως στερεί τη διαδικασία 
της πρόσθεσης από το πλεονέκτημα του να είναι φυσι�. 
Για παράδειγμα αν θέλουμε να προσfεσουμε το 1/3 και το 1/5 πρέπει να λάβουμε υπ' όψιν 
μας όλες εκείνες τις παρατηρήσεις που κάναμε στην κατασκευή του μοντέλου (βλ. παρ. 
ΕΙ ). Επιπλέον, για να έχουμε ένα ευκρινές αποτέλεσμα της πρόσθεσης, είναι απαραίτητο 
να διαμερίσουμε τη μονάδα, όχι με τον τρόπο που μας υπαγορεύουν τα δύο δοθέντα 
κλάσματα 1/3 και 1/5, αλλά τα ισοδύναμα αυτών 5/1 5  και 3/1 5 .  Αφού γίνει αυτό, 
διατάσσουμε διαδοχικά τα δύο μήκη των ομώνυμων πλέον κλασμάτων και διαβάζουμε το 
αποτέλεσμα της πρόσθεσης σαν ένδειξη του πέρατος του &ύτερου κλάσματος στην 
αριθμογραμμή. 

1 

3 

1 
ο 1 

Σχ. 1 8. Η πρόσθεση των ρητών στο πλαίσιο της μετρικής ερμηνείας. 



76 

Ε6. Ερευνητικά ευρήματα που αφορούν την εφαρμογή του μοντέλου σrους μαθητές. 
Η Noνillis- Larson ( 1 980), ενέπλεξε τα παιδιά των τελευταίων τάξεων του δημοτικού σε 
εργασίες, που στόχευαν τον εντοπισμό κλασμάτων πάνω σε αριθμογραμμές. Τα 
αποτελέσματα έδειξαν τα παιδιά ευκολότερα μπόρεσαν να εντοπίσουν κλάσματα πάνω σε 
γραμμές μήκους ένα και επίσης όταν ο αριθμός των υποδιαιρέσεων της μονάδας μήκους 
ήταν ακριβώς ίσος με τον παρονομαστή του κλάσματος. Αντίθετα στις περιπτώσεις που η 
γραμμή αριθμών είχε μήκος δύο μονάδες μήκους περισσότερο από το 25% θεώρησε σαν 
μονάδα μήκους όλη τη γραμμή αριθμών. Αυτό δείχνει μιά δυσκολία των μαθητών να 
ξεκαθαρίσουν εννοιολογικά τη μονάδα αναφοράς. Τέλος, τα ευρήματα της Noνillis- Larson 
δείχνουν ότι τα παιδιά δεν μπορούν να συσχετίσουν ένα κλάσμα με το ισοδύναμό του 
προσδιορίζοντας ένα και το αυτό σημείο στη γραμμή αριθμών. Για παράδειγμα το 113 σαν 
σημείο δεν ταυτίστηκε με τα 2/6 που προέκυψαν από μιά άλλη διαμέριση της ίδιας 
μονάδας μήκους (χωρισμός πρώτα σε τρίτα και κατόπιν σε έκτα). 
Η σπουδαιότητα της ως μέτρο υποκατασκευής αναδεικνύεται από το γεγονός ότι υπάρχει 
ένας ισχυρός δεσμός ανάμεσα στούς ρητούς αριθμούς, στη Γεωμετρία και στο χώρο. 
Αυτός ο δεσμός παρατηρήθηκε από τους Piaget, et al. ( 1 960). Αναμφίβολα οι ιδιότητες 
των ρητών αριθμών έχουν γεωμετρικό χαρακτήρα. Οπως έδειξε ο Blakers (1 967), οι 
ιδιότητες των θετικών ρητών και του μηδενός είναι δυνατόν να ειδωθούν σαν ισομορφικές 
με τις ιδιότητες πράξεων και με άλλες ιδιότητες του συνόλου των γραμμικών μονάδων. 
Μια μετρική προσέγγιση προσφέρει εμπειρίες διάταξης καθώς και μιά άλλη θέαση του 
άπειρα μεγάλου (Kieren, 1993). Ο Kieren παρατηρεί ότι ο μετρικός χαρακτήρας του ρητού 
αριθμού συχνά παραμελείται σε πολλά αναλυτικά προγράμματα μαθηματικών. Με άλλα 
λόγια, δεν εισάγεται η γραμμή αριθμών σαν μοντέλο διδασκαλίας των ρητών αριθμών. 
Ομως υπάρχουν και περιπτώσεις στις οποίες αυτό αmτελεί κεντρικό θέμα. Π.χ το North 
American curriculum project, Developing Mathematical Processes (Romberg, et al. ,  1974-
1 976). 

5.4 Ο συνεκτικός ιστός που ενοποιεί πς 5 ερμηνείες 
Όπως είδαμε, οι προαναφερθaσες ερμηνείες αναπαριστούν διακρίσιμες εννοιολογικές 
μορφές του ρητού αριθμού. Αυτό δεν σημαίνει ότι ο ρητός αριθμός μπορεί να 
τμηματοποιηθεί σε κάποιο αριθμό απομονωμένων υποκατασκευών. Οι υποκατασκευές που 
αναλύσαμε είναι ανεξάρτητες η μία από την άλλη, έχουν ξεχωριστό μαθηματικό και 
γνωστικό περιεχόμενο και διατηρούν αυτόνομη λειτουργία ως διδακτικά μοντέλα. Ωστόσο, 
είναι στενά συνδεδεμένες μεταξύ των και είναι δυνατόν να μεταβούμε από μια 
συγκεκριμένη υποκατασκευή σε μία άλλη με σχετικά απλό τρόπο. 
Το συνεκτικό ιστό που συνδέει εννοιολογικά όλες αυτές τις ερμηνιίες, αποτελούν τρείς 

ενοποιητικοί παράγοντες: 
ί .  Η έννοια της ίσης διαμέρισης ή του ισοδύναμου μερισμού (partίtίonίng). 
Σε κάθε ερμηνεία, ( πλήν της τελεστικής), η έννοια του ίσου μερισμού αποτελεί βασικό 
στοιχείο το οποίο και την προσδιορίζει. Οι διαφορετικές υποκατασκευές του ρητού 
αριθμού απαραίτητα συνεπάγονται και διαφορετικούς τρόπους διαμέρισης των μονάδων 
που είναι να διαμεριστούν. Ο ρόλος του ίσου μερισμού φαίνεται να είναι ιδιαίτερα 
σημαντικός. Ορισμένοι συγγραφείς πιστεύουν ότι, εάν θέλουμε να θεμελιώσουμε την ιδέα 
του ρητού αριθμού στη σκέψη των παιδιών, θα πρέπει να δώσουμε μεγάλη έμφαση στη 
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διαδικασία διαμέρισης και συγκεκριμένα στα σχήματα16 που τα παιδιά αναπτύσσουν, όταν 
προσπαθούν να μερίσουν εξ ίσου ή ισοδυνάμως μια δεδομένη ποσότητα (Vergnaud, 1 983, 
Hunting, 1 986, Kieren, 1988, Streefland, 1991 ). Ο Kieren ( 1 993), ιcχι>ρίζεται ότι οι ρητοί 
αριθμοί αναφύονται και οργανώνονται μέσα από το φαινόμενο του μερισμού. 
Οι Carpenter, et al. ( 1 993), υποστηρίζουν ότι η διαμέριση παίζει ένα παρόμοιο ρόλο στην 
ανάπτυξη του ρητού αριθμού με εκείνον που παίζει η απαρίθμηση ( counting) για τους 
φυσικούς αριθμούς. Η κατασκευή του ρητού αριθμού εξαρτάται από την ολοκλήρωση των 
σχημάτων απαρίθμησης και διαμέρισης στη σκέψη του παιδιού. Μια βαθειά κατανόηση του 
ρητού αριθμού σημαίνει γνώση του γεγονότος ότι η διαμέριση καταλήγει σε μια ποσότητα η 
οποία αντιπροσωπεύεται από ένα νέο είδος αριθμού. 
ίί. Η έννοια της μονάδας. 
Καθώς διατρέχουμε τις διάφορες ερμηνείες βλέπουμε να μεταβάλλεται η φύση της 
μονάδας. Αυτό σημαίνει ότι λαμβάνουν χώραν μετασχηματισμοί οι οποίοι χαρακτηρίζονται 
από συνθέσεις, αναλύσεις και ανασυνθέσεις μονάδων. Από τον τρόπο που επιλέγονται και 
μετασχηματίζονται οι μονάδες προσδιορίζονται και οι διακρίσεις ανάμεσα στις 
διαφορετικές έννοιες των διαφορετικών ερμηνειών. 
Επιπλέον, φαίνεται ότι είναι δυνατόν, να χρησιμοποιήσουμε την έννοια της μονάδας σαν 
μια βάση για να αναλύσουμε μια συγκεκριμένη ερμηνεία. Η Lamon (1 993), επιχειρεί κάτι 
τέτοιο στην περίπτωση του λόγου. Στη συγκεκριμένη εργασία της, αναλύει το πώς οι λόγοι 
μπορούν θεωρηθούν και να λειτουργήσουν ως μονάδες. Το σπουδαότερο όμως στοιχείο 
στην εργασία της είναι, κατά τη γνώμη μας, το γεγονός ότι εάν παρακολουθήσουμε το λόγο 
όταν αυτός χρησιμοποιείται ως μονάδα, θα μπορέσουμε να εξηγήσουμε καλύτερα τον 
τρόπο που σκέπτονται τα παιδιά στην πρώτη τους επαφή με προβλήματα λόγων. 
iii. Η έννοια της ποσότητας. 
Οι ρητοί αριθμοί αναπαριστούν ποσότητες. Αυτό βέβαια, είναι δύσκολο να χωρέσει στη 
σκέψη των μαθητών οι οποίοι θεωρούν ότι μόνο οι φυσικοί αριθμοί μπορούν να 
αναπαριστούν ποσότητες. Πολλές από τις εσφαλμένες αντιλήψεις ταv μαθητών για 
βασικές έννοιες των κλασμάτων, φαίνεται να έχουν την πηγή τους στην έλλειψη της 
ικανότητας των παιδιών να δούν τους ρητούς αριθμούς ως αναπαραστάτες ποσοτήτων 
(Carpenter, et al., 1 993). Η έννοια της ποσότητας είναι από την άποψη αυτή ένας 
παράγοντας ο οποίος μπορεί να προσφέρει ενότητα στην κατανόηση της έννοιας του ρητού 
αριθμού. 

5.5 Διαπιστώσεις οπό την ανάλυση των εννοιολογικών μορφών 
1 .  Κάθε μια από τις 5 εννοιολογικές μορφές που αναπτύξαμε έχει σαφή υπόσταση στο 

μαθηματικό επίπεδο, ξεκάθαρο γνωστικό περιεχόμενο, είναι ανεξάρτητη από τις 
υπόλοιπες και μπορεί να λειτουργήσει αυτόνομα σαν διδακτικό μοντέλο. Όλες δε μαζί 
μπορούν να λειτουργήσουν συμπληρωματικά στην κατεύθυνση μιάς ολοκληρωμένης 
εικόνας για το ρητό αριθμό. 

1 6  Κατά τον Hunting ( 1986), σχήμα είναι ένα θεωρητικό αντικείμενο το οποίο εκτελεί μια 
πρακτική λειτουργία στην ανάπrοξη των μοντέλων ανθρώπινης μάθησης. Η λειτουργία ενός 
σχήματος πρέπει να λαμβάνει υπ' όψιν της τις κανονικότητες στην ανθρώπινη συμπεριφορά. Ένα 
σχήμα είναι πραγματικό μόνο στο βαθμό που καταφέρνει να εξηγήσει τη συμπεριφορά ενός 
προσώπου κάτω από ορισμένες συνθήκες. 
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2. Οι εννοιολογικές μορφές ενώ είναι ανεξάρτητες και διακριτές γνωστικά μεταξύ τους 
υπάρχει συνεκτικός ιστός που τις συνδέει και τον αποτελούν οι έννοιες της ποσότητας, 
της μονάδας και του ισοδύναμου μερισμού. 

3. Η μέρος- όλου εννοιολογική μορφή, βάσιμα μπορεί να θεωρηθεί σαν μιά γlοσσικά 
γενεσιουργός μορφή (Kieren, 198 1  ) .  Την ίδια στιγμή όμως, η μέρος- όλου αντίληψη των 
μαθητών για το ρητό αριθμό πιθανώς να περιορίζει την αρχικά ήδη περιορισμένη 
κατανόηση του ρητού αριθμού, καθώς δεν επιτρέπει την εννοιολογικοποίηση της 
μονάδας με την πληθώρα τρόπων που περιγράφουν οι Behr, et al. ( 1 993), και τους 
οποίους έχουμε ανάγκη για μιά ισχυρή κατανόηση του ρητού αριθμού σε πολλαπλά 
επίπεδα αφαίρεσης (Mack, 1993). 

4. Για να είναι σε θέση κάποιος ερευνητής να προσφέρει στα παιδιά εμπειρίες που θα 
οδηγήσουν σε μιά πλήρη και βαθειά κατανόηση του ρητού αριθμού θα πρέπει να 
εξετάσει την ικανότητά τους να αποκτήσουν γνώση του τι σημαίνει κάθε μιά απο τις 
υποκατασκευές ή ερμηνείες αυτές (Behr, et al. 1 993). 

5. Η πλέον αφηρημένη ερμηνεία του ρητού αριθμού είναι αναμφίβολα η τελεστική. 
Ταυτόχρονα είναι η μοναδική ερμηνεία που εκφράζει το ρητό αριθμό σαν μια 
μαθηματική οντότητα, που δεν έχει ανάγκη από εξωμαθηματικούς προσδιορισμούς 
(αναφορικά). 
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Στο κεφάλαιο αυτό γίνεται αναφορά σε γνωστικές θεωρίες που επηρέασαν την έρευνά μας, 
αναφορά στην έννοια του μικρόκοσμου, αναλύεται η σχέση του με τις μαθηματικές ιδέες, ή 
πιο συγκεκριμένα η σχέση Logo περιβάλλοντος και αριθμητικής-άλγεβρας. Επίσης 
προβάλλονται θεωρητικά μοντέλα για την ανάπτυξη του μικρόκοσμου δηλ. εκπαιδευτικές 
φιλοσοφίες για την οικοδόμησή του, γίνεται σύντομη συσχέτιση των θεωριών του Piaget και 
του Vygotsky και τέλος προσδιορίζεται μέσα από την πραγμάτευση όλων αυτών τι είδους 
μικρόκοσμο θέλουμε, με άλλα λόγια ποια είναι η εκπαιδευτική φιλοσοφία της δικής μας 
προσέγγισης, η φιλοσοφία του «Ευδόξου» . 

6.1. Γνωστικές θεωρίες που επηρέασαν την έρευνά μας 
Θα ξεκινήσουμε με την παρατήρηση ότι οι διάφορες κοινωνικές και γνωστικές θεωρίες από 
τη μια επηρεάζουν τον τρόπο που οι ερευνητές και οι δάσκαλοι δουλεύουν μέσα στις 
πειραματικές ή μη αίθουσες και από την άλλη επηρεάζουν τον τρόπο που γίνεται η ανάλυση 
των δεδομένων σε μια έρευνα. Ετσι θα ήταν χρήσιμο να αναφερθούμε στις θεωρητικές 
απόψεις των Piaget και Vygotsky οι οποίες σε σημαντικό βαθμό επηρέασαν την πειραματική 
μας δουλειά. Η αναφορά και η ως ένα βαθμό συσχέτιση των δύο κορυφαίων επιστημόνων 
της μάθησης που επιχειρούμε, αποτελεί και ένα στοιχείο που ενισχύει την αντικειμενικότητα 
της έρευνάς μας, καθώς αποκαλύπτει τις θεωρητικές μας αφετηρίες και τις πηγές της 
προσέγγισής μας. 

Τα τελευταία χρόνια από τη μεριά των ψυχολόγων, των κοινωνικών ψυχολόγων, αλλά και 
των ερευνητών της Δικακτικής Μαθηματικών παρατηρείται μια θεαματική επιστροφή στη 
μελέτη των έργων του Piaget, αλλά κυρίως του Vygotsky. Για παράδειγμα βλ. τις εργασίες 
των Hoyles, και Noss, ( 1987a), και Nunes, et al. ( 1991 ). Στις εργασίες αυτές τα θέματα που 
κυρίως θίγονται είναι το θέμα της γλώσσας και της κοινωνικής αλληλεπίδρασης, καθοριστικά 
ζητήματα για τα μαθησιακά περιβάλλοντα που επιχειρούμε να οικοδομήσουμε με τη βοήθεια 
του υπολογιστή. 

Για τον Piaget η γλώσσα αντανακλά τη γνωστική ανάπτυξη του ατόμου και εξαρτάται 
από αυτήν. Ο εγωκεντρικός λόγος που αρχικά εμφανίζεται, εξαφανίζεται στη συνέχεια και 
αντικαθίσταται από τον κοινωνικό λόγο. Ο Piaget υποστηρίζει ότι η γλώσσα είναι το 
αποτέλεσμα της ανάπτυξης της ευφυίας. Γι' αυτόν η εξέλιξη των σχημάτων είναι συνώνυμη 
με την ανάπτυξη της ευφυίας, η οποία είναι απαραίτητη για την προσαρμογή και την 
επιβίωση των ατόμων. Ο Piaget, υπέθετε ότι η σκέψη και η γλώσσα θα πρέπει να 
αναπτύσσονται ξεχωριστά, αφού η ανάπτυξη της ευφυίας ξεκινά με τη γέννηση του παιδιού, 
δηλ. πολύ πριν αυτό μιλήσει. Ένα παιδί μαθαίνει να μιλάει μόνο όταν η γνωστική του 
ανάπτυξη το επιτρέψει. Όταν δηλ. αυτή προσεγγίσει ένα τέτοιο σημείο, ώστε να 
συναισθάνεται ότι ένα ραβδί συμβολίζει ένα καράβι, ή ότι μια λέξη μπορεί να συμβολίζει ένα 
αντικείμενο. Ακόμη, η γλώσσα για τον Piaget, δεν είναι πρωτεύον στοιχείο στην ανάπτυξη 
του παιδιού. Απλώς είναι μια αντανάκλαση του επιπέδου ευφυίας του. Ειδικότερα οι πρώτες 
ευφυείς σκέψεις του παιδιού δεν μπορούν να εκφραστούν με τη γλώσσα, αφού υπάρχουν ως 
εικόνες και ως σωματικές δράσεις. Αυτό το ονόμασε αυτιστική σκέψη. Η πρώιμη ομιλία είναι 
εγωκεντρική, που σημαίνει ότι χρησιμοποιείται από το παιδί για να εκφράσει περισσότερο τις 
σκέψεις του, και λιγότερο να επικοινωνήσει κοινωνικά με άλλα πρόσωπα. Ο Piaget δεν έλαβε 
υπ' όψιν του ότι η γλώσσα μπορεί να μας βοηθήσει να προσαρμοστούμε στον κόσμο μας και 
φαίνεται να υποτιμά τον τρόπο με το οποίο τα παιδιά χρησιμοποιούν τη γλώσσα για να 
κάνουν ερωτήσεις και να μαθαίνουν για τον κόσμο μας από άλλους ανθρώπους. 

Για τον Vygotsky η γλώσσα έχει τις ρίζες της στις κοινωνικές αλληλεπιδράσεις, όμως η 
σκέψη αναπτύσσεται από τις ενέργειες του ατόμου στο περιβάλλον. Ο εγωκεντρικός λόγος 
συνεχίζεται μέσα στο μυαλό μας ως λεκτική σκέψη, ενώ αναπτύσσουμε τον κοινωνικό λόγο 
για να επικοινωνήσουμε με άλλους ανθρώπους. Η γλώσσα και η σκέψη αναπτύσσονται 
ανεξάρτητα η μία από την άλλη στην αρχή. Κι αυτός, όπως κι ο Piaget, πίστευε ότι τα παιδιά, 
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αρχίζουν να σκέφτονται πριν αρχίσουν να μιλάνε. Τα μωρά κατά τη διάρκεια των δύο 
πρώτων χρόνων, αρχίζουν να σκέπτονται αναπτύσσοντας σχήματα, ως αποτέλεσμα των 
σωματικών τους δραστηριοτήτων μέσα στο περιβάλλον. Μετά την παρέλευση των δύο 
χρόνων, στη σκέψη τους συμβαίνει μια σημαντική αλλαγή, με την έννοια ότι 
χρησιμοποιούνται σύμβολα για να αντικαταστήσουν άλλα πράγματα. Για παράδειγμα, ένα 
κομμάτι σχοινί «είναι» ένα σκουλήκι. Τότε αρχίζει να εμφανίζεται ο λόγος. Μέχρι αυτό το 
σημείο, η σκέψη αποτελείται από ενέργειες, αντιλήψεις και εικόνες. Ονόμασε αυτή τη σκέψη 
προ- γλωσσική. Στο μεταξύ η ανάπτυξη της γλώσσας έχει προχωρήσει ξεχωριστά με τη 
μορφή εξάσκησης και παραγωγής ήχων, που είναι απαραίτητα για το λόγο (βάβισμα). Αυτή 
είναι η προδιανοητική γλώσσα, η οποία έχει τις ρίζες της στην κοινωνική αλληλεπίδραση. 
Υπάρχει ένα κρίσιμο σημείο στην ανάπτυξη. Είναι το σημείο που η προγλωσσική σκέψη και 
η προ- διανοητική γλώσσα συγκλίνουν. Τότε το παιδί αρχίζει να σκέπτεται με λέξεις. Στην 
ηλικία των δύο χρόνων τα παιδιά χρησιμοποιούν αυτό το είδος λεκτικής σκέψης για να 
λύσουν προβλήματα. Η πρώτη ομιλία των παιδιών είναι εγωκεντρική, με την έννοια ότι δεν 
μπορούν να διακρίνουν ανάμεσα στη σκέψη τους και στην ομιλία για κοινωνικούς λόγους. 

Ωστόσο τα στοιχεία από τις θεωρίες των δύο μεγάλων επιστημόνων που ενδιαφέρουν 
περισσότερο την προσέγγισή μας αφορούν τον προσδιορισμό των ρόλων εκπαιδευτή και 
εκπαιδευόμενου μέσα στο μαθησιακό περιβάλλον. Είναι λογικό να περιμένουμε ο μαθητής να 
εισάγεται από το δάσκαλο στο μαθησιακό έργο και ο μαθητής τελικά να εσωτερικεύει τους 
μαθησιακούς στόχους, τη μέθοδο και την εμπειρία, σε σημαντικό βαθμό μέσα από την 
αλληλεπίδρασή του με το δάσκαλο. Είναι έτσι φανερό ότι η διδακτική παρέμβαση είναι κατά 
τον Vygotsky πιο σημαντική από ό,τι θεωρεί ο Piaget. 

Το σημαντικότερο ίσως σημείο και για τις δύο θεωρίες και στο οποίο φαίνεται να 
συμφωνούν, είναι η υπόθεση της εσωτερίκευσης από την πλευρά του μαθητευόμενου ατόμου. 
Η εσωτερίκευση, φαίνεται να είναι προϊόν αλληλεπίδρασης ή διαπραγμάτευσης των εννοιών 
που φέρει το μαθητευόμενο άτομο, και των εννοιών που προέρχονται από το δάσκαλο και το 
γενικότερο μαθησιακό περιβάλλον. Οι ιδέες όμως και οι έννοιες ενός μαθητή, οπωσδήποτε 
δεν είναι οι ίδιες με εκείνες ενός εκάστου των συμμαθητών του, που βρίσκονται στην ίδια 
ζώνη «προσεχούς ανάπτυξης» . Ας σημειώσουμε ότι, ενώ όλοι αυτοί οι συμμαθητές 
βρίσκονται στην ίδια ζώνη, δεν λειτουργούν το ίδιο. Συχνά βλέπουμε το δάσκαλο να χαράζει 
μέσα στην αίθουσα μια πορεία, η οποία υφίσταται αλλεπάλληλες αλλαγές, πιθανά μπορεί και 
να ανατραπεί εξαιτίας ατομικών διαφοροποιήσεων ή προσωπικών αναγκών των μαθητών. 
Μέσα στο πλαίσιο της γενικότερης δυναμικής που αναπτύσσεται μέσα στην τάξη η πορεία 
του διδακτικού έργου αντικειμενικά γίνεται δύσκολη. Στην περίπτωση των μαθηματικών που 
μας απασχολεί, το πρόβλημα είναι ακόμη δυσκολότερο γιατί ο δάσκαλος είναι υποχρεωμένος 
να θέσει εντελώς συγκεκριμένους στόχους για να διαμορφώσει δομές. Αλλά και ο μαθητής 
δεν είναι υποχρεωμένος να αντιγράψει παθητικά την προσφερόμενη γνώση. Έτσι από τη μια 
έχουμε τους επ' ακριβώς προσδιορισμένους, αυστηρά προκαθορισμένους στόχους της 
διδακτικής παρέμβασης και από την άλλη τις ξεχωριστές προσωπικότητες ενός εκάστου των 
μαθητών οι οποίες δεν απορροφούν, αλλά οικοδομούν τη γνώση. Πώς μπορεί επομένως ο 
δάσκαλος ή ο ερευνητής να αντιμετωπίσει αυτό το πρόβλημα; 

Οι Ράπτης και Ράπτη ( 1996), βλέπουν σαν διέξοδο «να γίνονται αποδεκτά πολλά 
συστήματα γνωστικών λειτουργιών, πολλοί τρόποι σκέψης, για την είσοδο στη συγκεκριμένη 
ζώνη, ενώ συγχρόνως οι μαθητές που έχουν ήδη αναπτύξει παρόμοια συστήματα πριν 
αρχίσουν μια δραστηριότητα, να έχουν την ευκαιρία να αποκτούν, μπαίνοντας μέσα στην όλη 
διαδικασία, νέα διαφοροποιημένα γνωστικά συστήματα» . Αυτές τις θέσεις τις εξηγούν οι ίδιοι 
αμέσως παρακάτω: «Γι' αυτό τα ανοικτά προβλήματα, οι σύνθετες ομάδες εργασίας, η 
αλληλοδιδακτική, οι έρευνες, η εργασία με υπολογιστές κ.α, είναι για τη θεωρία του 
Vygotsky (όπως και για τους κονστρακτιβιστές) δραστηριότητες που με τη βοήθεια του 
δασκάλου, μπορεί να ωφελήσουν όλους τους μαθητές, ενώ ο καθένας θα μπορεί να δουλεύει 
στο δικό του επίπεδο και έτσι να προκύπτει μια μεγάλη ποικιλία από διαδικασίες» . 

Κατά την άποψή μας όλες οι παραπάνω αρχές, της αλληλοδιδακτικής, των ομάδων 
εργασίας, της συνεργασίας και των ανοιχτών προβλημάτων που προτείνουν οι δύο ερευνητές, 
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είναι δυνατόν να λάβουν χώραν σε ένα και το αυτό περιβάλλον, το περιβάλλον που 
οικοδομείται με τη βοήθεια του υπολογιστή (βλ. σχετικές έρευνες των Hoyles, et al., 1 99 1 ,  
Harel 1 99 1) .  Μέσα σ '  αυτά τα περιβάλλοντα πέρα από τις ιδιαίτερες τεχνικές και άλλες 
συνθήκες (στις οποίες εκτενώς θα αναφερθούμε παρακάτω), δύο φαίνεται να είναι τα 
σημαντικότερα ζητήματα: το θέμα της αλληλεπίδρασης ανάμεσα στους κοινωνικούς 
εταίρους1 της μάθησης και το θέμα της ισοτιμίας ανάμεσα σ' αυτούς. Επομένως, από τη μια 
θα πρέπει να αναζητήσουμε μεθόδους οι οποίες θα επιτρέψουν την όσο το δυνατόν 
μεγαλύτερη αλληλεπίδραση μεταξύ αυτών των κοινωνικών εταίρων (Palinscar and Brown, 
1984), και από την άλλη να επιδιώξουμε τη διαμόρφωση σχέσεων ισοτιμίας και διευθέτησης 
των συγκρούσεων ανάμεσα σ' αυτούς τους εταίρους, όπως τονίζει και ο ίδιος ο Vygotsky. 

Οπωσδήποτε είναι ενδιαφέρον να δούμε πώς επιμερίζεται η σπουδαιότητα της 
αλληλεπίδρασης ανάμεσα σε ζεύγη κοινωνικών εταίρων. Για παράδειγμα, το βάρος της 
παιδαγωγικής επίδρασης είναι μεγαλύτερο όταν την αναλαμβάνει ο δάσκαλος, ή όταν την 
αναλαμβάνει ο συνομiληκος; Ίσως είναι αυτονόητη η απάντηση, αλλά όπως λέει η Driscoll 
( 1 994), έχουν γίνει έρευνες για το θέμα της αλληλεπίδρασης όπως την εννοεί ο Vygotsky. 
Αυτές οι έρευνες έδειξαν ότι η αλληλεπίδραση με τους δασκάλους ήταν αποτελεσματικότερη 
σε ορισμένες περιπτώσεις και ασθενέστερη σε άλλες. Για παράδειγμα, σε ό,τι αφορά την 
ανάπτυξη στρατηγικών σχεδιασμού και συσπείρωσης των μαθητών η αλληλεπίδραση έδειξε 
να είναι αποτελεσματικότερη, όταν η διδακτική παρέμβαση ασκούνταν από τη μεριά του 
δασκάλου. (Radziszewska and Rogoff, 1 988). Υπήρξαν όμως και περιπτώσεις που η 
αλληλεπίδραση ήταν αποτελεσματικότερη, όταν η διδακτική παρέμβαση ασκούνταν από τη 
μεριά των συνομιλήκων (Glachan and Light, 1 982, Russel, 1 982). 

Η επικοινωνία όλων των κοινωνικών εταίρων, για να χρησιμοποιήσουμε τον όρο του 
Vygotsky, μέσα στο μαθησιακό πλαίσιο που προτείνουμε εμείς, και όχι μόνο ο 
επικοινωνιακός λόγος του δασκάλου, ήταν αυτό που απασχόλησε ιδιαίτερα την έρευνά μας. 
Ο δάσκαλος είναι, όπως λέει και ο Vygotsky «ο διαμεσολαβητής της επίσημης κουλτούρας» , 
αλλά δεν είναι ο μοναδικός αχθοφόρος της γνώσης. Είναι ένας μόνο από τους φορείς της. Η 
μαθηματική αλλά και η ανθρώπινη γνώση γενικότερα, είναι ένα πολιτισμικό αγαθό που 
πρέπει να φτάσει στο μαθητευόμενο άτομο με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Αναμφίβολα, 
ένας σημαντικός φορέας γνώσης μπορεί να αναδειχθεί, αν σχεδιαστεί με προσοχή και όραμα 
και το υπολογιστικό περιβάλλον. Κατά την άποψή μας, το μεγαλύτερο μυστικό στο 
σχεδιασμό του βρίσκεται στον (όσο το δυνατόν) ακριβέστερο προσδιορισμό του ρόλου όλων 
των συντελεστών της μάθησης μέσα στο περιβάλλον του μικρόκοσμου. Αυτό ακριβώς 
επιχειρούμε παρακάτω (βλ. παρ. 6. 1 1 . 1  μέχρι 6. 1 1 .5) με την ανάλυση των συνιστωσών του 
« Ευδόξου» . 

6.2 Η έννοια του μικρόκοσμου: αρχιτεκτονική και ρόλος 
Ο όρος «μικρόκοσμος» δεν έχει ορισμένο, μονοσήμαντο, ούτε κοινά αποδεκτό 

περιεχόμενο. Υπάρχει ένας ολοένα αυξανόμενος αριθμός ορισμών, που ξεκινούν από ένα 
αυστηρό κανονιστικό σύνολο κριτηρίων ως προς τη δομή του μικρόκοσμου, όπως σημειώνει 
ο Groen ( 1 984), και φτάνουν να συμπεριλαμβάνουν οποιοδήποτε διερευνητικό περιβάλλον. 
Όπως σημειώνει η Weir ( 1987), η πρώτη χρήση του όρου «μικρόκοσμος» έγινε από τους 
επιστήμονες της τεχνητής νοημοσύνης για να περιγράψει «ένα μικρό, συνεκτικό χώρο 
αντικειμένων και δραστηριοτήτων οι οποίες εμπλέκονται με τη μορφή ενός προγράμματος 
στον υπολογιστή και ο οποίος (μικρόκοσμος) αντιστοιχεί σε ένα ενδιαφέρον μέρος του 
πραγματικού κόσμου» . Η ίδια τονίζει ότι «επειδή τα αντίστοιχα κομμάτια του πραγματικού 
κόσμου τυπικά ήσαν πολύ σύνθετα, οι μικρόκοσμοι εκείνων των πρώτων ημερών, ήταν 
απλοποιημένες εκδόσεις της πραγματικότητας που λειτούργησαν ως πειράματα για να 
δοκιμάσουν τις θεωρίες της συμπεριφοράς» (όπ. παρ. σελ. 12). 

Για τους Pufall, 1 988, και Laborde, 1 990, «μικρόκοσμος» σημαίνει «ένας εννοιολογικός 
κόσμος, ο οποίος αποτελείται από ένα σύνολο αντικειμένων, ένα σύνολο κανόνων που αφορά 

1 Μέσα σ' αυτούς τους εταίρους συγκαταλέγεται και ο υπολογιστής, όπως θα δείξουμε παρακάτω. 
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στις σχέσεις τους, και ένα σύνολο λειτουργιών οι οποίες μπορούν να εφαρμοστούν πάνω σ' 
αυτά τα αντικείμενα» . 

Οι μικρόκοσμοι έχουν εισαχθεί σαν διερευνητικά εργαλεία, που επιτρέπουν στα παιδιά να 
διερευνήσουν μια αναπαράσταση ενός δεδομένου χώρου, παρατηρεί η Hoyles ( 199 1 ). Αυτοί 
είναι περιβάλλοντα μέσα στα οποία τα παιδιά μπορούν να αναζητήσουν τις συνέπειες των 
θεμελειωδών κανόνων της λογικής και των βαθύτερων σχέσεων του συγκεκριμένου χώρου 
αναφοράς. 

Ο Papert, ( 1987a), έμμεσα ορίζει τον μικρόκοσμο σαν « .. ένα κομμάτι της 
πραγματικότητας. Αυτό είναι αυστηρά περιορισμένο . . .  αλλά είναι πλούσιο και σχεδιάζεται 
σαν ένα ασφαλές μέρος για διερεύνηση . . .  » .  Αξίζει να αναφέρουμε τι περιεχόμενο δίνει στον 
όρο «πλούσιο περιβάλλον», ο Papert για να καταλάβουμε και το βαθμό σπουδαιότητας που 
αποδίδει εκείνος στο μαθησιακό περιβάλλον του μικρόκοσμου. Στην ίδια εργασία του 
(Papert, 1 987a, σελ. 79/80), θεωρεί το μικρόκοσμο "πλούσιο περιβάλλον, με την έννοια ότι 
χpυσά ψήγματα γνώσης είναι διασκορπισμένα μέσα και γύρω από αυτόν για να τα βρεί το 
μαθητευόμενο άτομο". 

Συχνά στη βιβλιογραφία, βλέπουμε το μικρόκοσμο να περιγράφεται σαν μια συλλογή από 
υπολογιστικά εργαλεία. Αυτά τα εργαλεία κατασκευάζονται κατά τέτοιο τρόπο, ώστε να 
επιτρέπουν στα παιδιά να τα διερευνήσουν και να τα ελέγξουν, ενώ υπάρχει το δεδομένο ότι 
από τη φύση τους τα εργαλεία αυτά, είναι περιορισμένου ελέγχου (Hoyles, et al. , 1991). Μια 
κοινά δηλούμενη λογική για την ανάπτυξη ενός μικρόκοσμου είναι ότι τα παιδιά μαθαίνουν 
μέσω της ενεργούς κατασκευής της γνώσης τους: η ουσιαστική ιδέα είναι ότι, μέσω του 
παιχνιδιού που λαμβάνει χώρα μέσα στο μικρόκοσμο, τα παιδιά καταφέρνουν να 
κατανοήσουν τις ιδιότητές του. Οι ιδιότητες αυτές είναι χαρακτηριστικές του μικρόκοσμου 
και έχουν "εμφυτευτεί" σύμφωνα με καλά προσδιορισμένους μαθησιακούς στόχους που 
τέθηκαν πολύ νωρίτερα από την κατασκευή του. 

Γενικά μέσα στην κοινότητα της Logo, ο όρος έχει παλιότερα χpησιμοποιηθεί για να 
περιγράψει «ένα καλά ορισμένο, πλήν ωστόσο περιορισμένο περιβάλλον μέσα στο οποίο 
συμβαίνουν ενδιαφέροντα πράγματα και στο οποίο υπάρχουν σπουδαίες ιδέες για να 
μαθευτούν» . (Goldenberg, 1 982, p. 21 8). Ο Lawler (1982), τονίζει ότι ένας μικρόκοσμος δεν 
πρέπει να εστιάζει την προσοχή του πάνω σε προβλήματα που θα φτιαχτούν, αλλά σε 
«καθαρά» (neat), φαινόμενα. Θεωρεί δε ως τέτοια, τα φαινόμενα που έμφυτα κινούν το 
ενδιαφέρον κάποιου για να τα παρατηρήσει και να αλληλεπιδράσει με αυτά. Το ερώτημα 
όμως που τίθεται είναι το εάν και κατά πόσο επαρκούν αυτά τα καθαρά φαινόμενα για να 
οικοδομήσουμε ένα μαθησιακά αποτελεσματικό μικρόκοσμο. 

Στην υπόθεση του μικρόκοσμου κυρίαρχο στοιχείο, δεν είναι τα παραπάνω φαινόμενα 
παρατηρούν οι Hoyles, and Noss ( 1987a), αλλά το διδακτικό πλαίσιο μέσα στο οποίο 
λαμβάνει χώρα η μάθηση. Αυτό με απλά λόγια σημαίνει ότι, δεν θα επαρκούσε για την 
οικοδόμηση του μικρόκοσμου, απλώς η ανάπτυξη της τεχνικής του συνιστώσας. Γιατί ο κάθε 
μαθητής, αλλά και ο ενήλικας εννοιολογικοποιεί διαφορετικά. Επίσης, σε κάθε έναν από 
αυτούς η μάθηση επηρεάζεται ένα πλήθος επιδραστικών και γνωστικών εμπειριών και 
στρωμάτων κατανόησης από προηγούμενη μάθηση. Όλα αυτά είναι χώροι υποκειμενικής 
εμπειρίας, όπως τους ονομάζει ο Bauersfield (1 980), και σχηματίζουν ένα περιβάλλον, 
απέναντι στο οποίο, ο μικρόκοσμος θα πρέπει να προσαρμόσει τη δομή και το ρόλο του. 
Έτσι, γίνεται φανερό, ότι ο μικρόκοσμος δεν θα μπορούσε ποτέ να κτιστεί ανεξάρτητα από 
τις προηγούμενες εμπειρίες και τις διαισθήσεις του μαθητή, πέρα από τις προσδοκίες και τους 
στόχους του δασκάλου ή από το κατά περίπτωση περιβάλλον. 

6.3 Η σπουδαιότητα της παιδαγωγικής φάσης στην ανάπτυξη του 
μικρόκοσμου 

Για όλα τα είδη εκπαιδευτικού λογισμικού, στη φάση του σχεδιασμού τους, σημαντικό 
ζήτημα είναι να ληφθούν υπ' όψιν όλα εκείνα τα στοιχεία τα οποία σχετίζονται με τον 
παιδαγωγικό παράγοντα. Με άλλα λόγια, με το ποιούς θα διδάξουμε, τι θα διδάξουμε και με 
ποιο τρόπο θα το διδάξουμε. Όλα αυτά τα θέματα συγκροτούν την παιδαγωγική φάση στην 
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ανάπτυξη του λογισμικού, η οποία είναι τόσο σπουδαία, ώστε τυχόν παραμέλησή της πιθανά 
σημαίνει ακύρωση του εκπαιδευτικού λογισμικού. Ο Μακράκης (2000), εντάσσει όλα αυτά 
τα παιδαγωγικά στοιχεία σε ένα συστηματικό, αναδρομικό και λειτουργικό σχήμα, που 
αναπόφευκτα εμπλέκει και ορισμένα τεχνικά ζητήματα, και το οποίο θεωρεί απαραίτητο για 
την ανάπτυξη οποιουδήποτε λογισμικού που προορίζεται για εκπαιδευτικούς σκοπούς. 
Θεωρούμε σκόπιμη μια συνοπτική περιγραφή του: 
• Αναγνώριση του προβλήματος. Αυτό σημαίνει την αναγνώριση ή μη του γεγονότος, ότι 

ένα πρόγραμμα με τη βοήθεια του υπολογιστή, όντως αποτελεί μια ποιοτική διαφορά 
έναντι του παραδοσιακού τρόπου διδασκαλίας. Με άλλα λόγια, να επιβεβαιώσουμε ή όχι 
την υπόθεση ότι ένα πρόγραμμα στον υπολογιστή σημαίνει προσφορά και πιθανά 
καινοτομία στην παραδοσιακή διδασκαλία. Και ακόμη, σημαίνει ξεκαθάρισμα του 
διλήμματος εάν είναι ή όχι, ένα συγκεκριμένο θέμα, άξιο να προσεγγισθεί από ένα 
πρόγραμμα στον υπολογιστή. 

• Εκτίμηση των αναγκών. Αυτό σημαίνει να καταγραφούν οι ανάγκες της διαδικασίας 
μάθησης και διδασκαλίας, οι αδυναμίες και οι τάσεις της παραδοσιακής μεθόδου, αλλά 
και οι δυσκολίες των μαθητών στη θεματική περιοχή που προσεγγίζεται, ώστε το 
λογισμικό να εστιάζει, να ικανοποιεί και να θεραπεύει αυτές τις ανάγκες. Στην 
ερευνητική βιβλιογραφία αν και τονίζεται ιδιαίτερα η ανάλυση των αναγνών στη 
διαδικασία σχεδιασμού και ανάπτυξης εκπαιδευτικού λογισμικού, η διαδικασία αυτή δεν 
απαντάται συχνά ή υποβαιμίζεται η σημασία της (Μακράκης 1 998β, Mumford, 1 99 1  ). 

• Ανάπτυξη μιάς πλήρους εικόνας για την ομάδα των μαθητών. Αυτό σημαίνει ανίχνευση 
του γνωστικού επιπέδου των μαθητών, των ικανοτήτων, των προσωπικών στρατηγικών 
και των πιθανών αντιθέσεών τους. 

• Καθορισμός διδακτικών και μαθησιακών στόχων. Αυτό σημαίνει να οικοδομήσουμε ένα 
πλαίσιο με τους διαθέσιμους πόρους (τύποι υπολογιστών, τεχνικές μέθοδοι κτλ), με 
προσεκτικό ζύγισμα των καταστάσεων ώστε οι γνωστικοί στόχοι να μην αναπτύσσονται 
υπερβολικά σε βάρος των επιδραστικών και ψυχοκινητικών στόχων. 

• Ανάλυση έργου. Αυτό σημαίνει ανάλυση των λειτουργιών και των ικανοτήτων, που 
πρέπει να αναπτύξει ο χρήστης του λογισμικού για να προσεγγίσει του στόχους που 
τέθηκαν στο προηγούμενο βήμα. 

• Προγραμματισμός του περιεχομένου. Αυτό σημαίνει την πρακτική ένταξη του 
λογισμικού στο σχολικό αναλυτικό πρόγραμμα και προσαρμογή του στο γνωστικό 
επίπεδο και τις ανάγκες των μαθητών. 

• Συνέχεια του περιεχομένου. Αυτό σημαίνει την οργάνωση του περιεχομένου σε 
διδακτικές ενότητες και στο πλαίσιο ενός ακαδημαϊκού εξαμήνου κατά τέτοιο τρόπο, 
ώστε να διασφαλίζεται η αναλογία, η αλληλουχία, η έμφαση, η ενότητα και η ισορροπία 
των μερών του. 

• Επιλογή των μεθόδων, των μέσων, και των λύσεων. Αυτό σημαίνει την επιλογή των 
μέσων και των στρατηγικών εκείνων, που προάγουν τις γνωστικές και μεταγνωστικές 
δεξιότητες των μαθητών και επίσης τους αφήνουν περιθώρια πρωτοβουλιών και ελέγχου. 
Τέλος, απέναντι στο κρίσιμο ερώτημα της υιοθέτησης κοσντρακτιβιστικών ή 
μπιχαβιοριστικών στρατηγικών μάθησης ο Μακράκης (2000), προτείνει την επιλογή των 
πρώτων όταν οι στόχοι μας αφορούν το πώς να μάθουμε κάτι, και των δεύτερων όταν οι 
στόχοι μας σχετίζονται με το π να μάθουμε. 

Στην ανάπτυξη του δικού μας μικρόκοσμου, του «Ευδόξου» , ενώ δεν ακολουθήσαμε πιστά το 
παραπάνω μοντέλο, εύκολα διακρίνει κανείς στην εργασία μας, ότι δεν απομακρυνόμαστε 
σημαντικά από αυτό, σε ό,τι αφορά την ουσία των βασικών του θέσεων. Εξ αιτίας του 
γεγονότος ότι εμείς έπρεπε να οικοδομήσουμε μια ειδική περίπτωση μικρόκοσμου, όπου τα 
ίδια τα αντικείμενα του λογισμικού ήταν ταυτόχρονα και μαθηματικά αντικείμενα, δηλ. 
είχαμε ανάγκη από ένα μαθηματικό μικρόκοσμο μιάς άλλης δυναμικής, προσδιορίσαμε 
διαφορετικά τη φιλοσοφία και τη δομή του, ώστε αυτός να μπορέσει να αναδείξει καλύτερα 



84 

το εύρος και το βάθος της μαθηματικής έννοιας του ρητού. Αυτή τη φιλοσοφία και τη δομή 
αναπτύσσουμε στις παραγράφους 6. 1 Ο - 6. 14 της εργασίας μας. Εκεί, παραθέτουμε επίσης, 
εξειδικευμένες θέσεις που αφορούν τη φύση και το χαρακτήρα του μικρόκοσμου ως χώρου 
πρόκλησης, πρόσκλησης και καλλιέργειας μαθηματικών ιδεών, οι οποίες 
αποκρυσταλλώνονται με τη μορφή συνιστωσών του μαθηματικού μας μικρόκοσμου. 

6.4 Ο υπολογιστής σε ρόλο γνωσπκού «ικριώματος» ( scaffolding) 
Οι σχεδιαστές των υπολογιστικών περιβαλλόντων, συχνά κάνουν λόγο για το ρόλο που 
μπορεί να διαδραματίσει ο υπολογιστής στο κτίσιμο διαισθήσεων, συμπεριφορών και στην 
ανάπτυξη μιάς γλώσσας η οποία αναπαριστά αυτές τις διαισθήσεις. Οι Hoyles, et al. ( 199 1 ), 
παρατήρησαν στην έρευνά τους ότι τα παιδιά δουλεύοντας στο υπολογιστικό περιβάλλον, 
ανέπτυξαν στρατηγικές οι οποίες διέφεραν από εκείνες που τα ίδια ανέπτυξαν στο 
παραδοσιακό περιβάλλον «με μολύβι και χαρτί» και οι οποίες στρατηγικές στη συνέχεια τα 
βοήθησαν να λύσουν προβλήματα, αξιοποιώντας το πλεονέκτημα που τους προσέφερε ο 
υπολογιστής. Αυτή η δυνατότητα από τη μεριά του υπολογιστή ονομάζεται Scaffolding και 
έχει εννοιολογικό αντίστοιχο στη θεωρία του Vygotsky. Ας δούμε πώς. Ο Vygotsky ( 1 978), 
χρησιμοποιεί τον όρο «ζώνη προσεχούς ανάπτυξης» για να περιγράψει την απόσταση 
ανάμεσα στο επίπεδο της πραγματικής ανάπτυξης, όπως καθορίστηκε από το προσωπικό 
στυλ επίλυσης προβλημάτων και στο επίπεδο της πιθανής ανάπτυξης, όπως καθορίστηκε δια 
μέσου του στυλ επίλυσης προβλημάτων, που έγινε κάτω από την καθοδήγηση του δασκάλου 
ή σε συνεργασία με ομάδα ικανών συνομιλήκων. Αυτά σε απλούστερη γλώσσα σημαίνουν, 
ότι σε κάθε μαθητευόμενο άτομο υπάρχει μια περιοχή που βρίσκεται σε κατάσταση 
λανθάνουσας, αλλά δυναμικής εξέλιξης. Σ' αυτήν θα μπορούσαμε να θεωρήσουμε ότι 
υπάγονται οι γνωστικές εκείνες δραστηριότητες, που το άτομο μπορεί να επιτύχει με τη 
βοήθεια άλλων, όχι τελείως μόνο του. Για τους σχεδιαστές των εννοιολογικών μικρόκοσμων 
αυτός ο «άλλος» ή καλύτερα μέσα σ' αυτούς τους άλλους φαίνεται να είναι ο υπολογιστής. 

Το γνωστικό ικρίωμα είναι μια μεταφορά η οποία χρησιμοποιήθηκε πρώτα από του 
Wood, et al. ( 1976), και περιγράφει την ιδέα της απλοποίησης του ρόλου των παιδιών, ενώ 
αυτά δουλεύουν μια εργασία και καθοδηγούνται ταυτόχρονα και με προοδευτικό τρόπο από 
το δάσκαλο. Αυτή η προοδευτική βοήθεια καθόλου δεν σημαίνει απλοποίηση της 
πραγματικής δουλειάς, δεν σημαίνει δηλ. ότι απομακρυνόμαστε από την πραγματική ουσία 
της δραστηριότητάς μας ή ότι κάνουμε έκπτωση πάνω στο ουσιαστικό περιεχόμενο του 
αντικειμένου μάθησης, αλλά ότι ο δάσκαλος αφαιρεί απλώς κάποιες γνωστικές απαιτήσεις. 
Έτσι το γνωστικό ικρίωμα, μπορεί να πάρει διάφορες μορφές, για παράδειγμα να 
λειτουργήσει ο ενήλικας ή ο δάσκαλος σαν μια τράπεζα μνήμης για το παιδί, να κατευθύνει 
την προσοχή του σε διάφορους στόχους, να κινητοποιεί και να ενθαρρύνει το παιδί να 
προσπαθεί. Αυτό είναι σημαντικά διαφορετικό από την ιδέα του να κατασκευάσουν τα παιδιά 
ο, τιδήποτε για τους εαυτούς τους και επίσης διαφορετικό από την ιδέα του να λέμε ότι πρέπει 
να δοθούν στα παιδιά «απλούστερα» προβλήματα, μέχρις να είναι αυτά έτοιμα να 
αντιμετωπίσουν δυσκολότερα. Η δική μας άποψη την οποία και εφαρμόσαμε στο πλαίσιο του 
δικού μας μικρόκοσμου είναι ότι δεν πρέπει να διστάσουμε να δώσουμε στα παιδιά 
προβλήματα που τα προκαλούν στο γνωστικό επίπεδο με τη διαπλοκή τους, αλλά να βρούμε 
τρόπο να τα βοηθήσουμε στην προσπάθειά τους να τα λύσουν. Είναι πιθανό επομένως να 
μπορέσουμε να επέμβουμε με τη βοήθεια του υπολογιστικού περιβάλλοντος στην κρίσιμη 
περιοχή της «προσεχούς ανάπτυξης» για να ενεργοποιήσουμε γνωστικές στρατηγικές πού 
είναι έτοιμες να εκδηλωθούν και περιμένουν το κατάλληλο έναυσμα ή πιο σωστά το 
κατάλληλο μέσο. Πρέπει να είμαστε όμως προσεκτικοί, γιατί δεν έχουμε αρκετά ερευνητικά 
ευρήματα πάνω σ' αυτό. Ο ρόλος του υπολογιστή ως γνωστικού «ικριώματος» , είναι ένα 
ζήτημα που χρήζει περισσότερης διερεύνησης και οπωσδήποτε θα απασχολήσει τη 
μελλοντική έρευνα. 

6.5 Ο προσανατολισμός του μικρόκοσμου ως μαθημαπκού περιβάλλοντος 
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Μέσα σε ένα οποιοδήποτε υπολογιστικό περιβάλλον, μπορούμε να πούμε πως τα παιδιά 
μπορούν να προάγουν τη μάθησή τους, χρησιμοποιώντας τα εργαλεία που τους προσφέρει ο 
μικρόκοσμος και να στοχαστούν πάνω σ.την ανατροφοδότηση που προσφέρει ο υπολογιστής. 
Είναι ακόμη δυνατόν στο πλαίσιο λειτουργίας του μικρόκοσμου να διερευνήσουν τα 
προγραμματιστικά εργαλεία που αυτός διαθέτει και επίσης να προχωρήσουν στην κατασκευή 
νέων. Αλλά αυτό που ιδιαίτερα μας ενδιαφέρει και θα αναπτύξουμε διεξοδικά παρακάτω, 
είναι οι χαρακτηριστικές ιδιότητες των εργαλείων του μικρόκοσμου, αφού στρατηγικός μας 
στόχος παραμένει πάντα, να βρούμε ένα υπολογιστικό περιβάλλον μέσα στο οποίο να 
αναπτυχθούν οι μαθηματικές ιδέες με τον καλύτερο και αποτελεσματικότερο τρόπο, για τους 
μαθητές. Η άποψη του Noss ( 1985), είναι ότι οι χαρακτηριστικές ιδιότητες του μικρόκοσμου 
θα μπορούσαν κάλλιστα να είναι αναπαραστάσεις μαθηματικών δομών και σχέσεων οι οποίες 
μπορούν να αναδειχθούν αφαιρετικά με αλληλεπίδραση από το μικρόκοσμο. Έτσι οι 
μικρόκοσμοι μπορούν να ειδωθούν σαν υπολογιστικά περιβάλλοντα τα οποία 
«ενσωματώνουν», μαθηματικές ιδέες. Ένα τέτοιο κλασικό παράδειγμα μικρόκοσμου είναι η 
γεωμετρία της χελώνας. 

Είναι σαφές λοιπόν ότι εμείς ενδιαφερόμαστε για ένα μικρόκοσμο με μαθηματικό 
προσανατολισμό και χαρακτήρα που διαθέτει εργαλεία ικανά να υποδαυλίσουν το 
μαθηματικό στοχασμό. 

6. 6 Η αριθμηπκή, η άλγεβρα και η παρέμβαση του Logo- περιβάλλοντος στο 
μεταξύ τους διάκενο. 

Η έννοια του ρητού, την οποία θέλουμε να αναπτύξουμε και να προβάλλουμε με τη 
βοήθεια του υπολογιστικού περιβάλλοντος είναι μιά έννοια της αριθμητικής και της 
άλγεβρας. Με άλλα λόγια, μια έννοια που σχετίζεται τόσο με το συγκεκριμένες, όσο και με 
αφηρημένες μαθηματικές οντότητες. Για να είμαστε πιο ακριβείς ο ρητός είναι περισσότερο 
μια αφηρημένη έννοια, άρα ανήκει περισσότερο στην άλγεβρα και λιγότερο στην αριθμητική. 
Αναπόφευκτα επομένως, θα πρέπει να περιγράψουμε τη σχέση αυτών των μαθηματικών 
περιοχών (αριθμητικής-άλγεβρας) με το μικρόκοσμο της Logo. 

Θα ξεκινήσουμε με τη διαπίστωση ότι η άλγεβρα σαν μια μαθηματική γλώσσα, 
αναπτύχθηκε πρώτα σαν εργαλείο επίλυσης εξισώσεων, στις οποίες το γράμμα ή το σύμβολο 
αναπαριστούσε ένα συγκεκριμένο, αλλά οπωσδήποτε άγνωστο αριθμό. Στη συνέχεια πήρε τη 
μορφή της κλασικής, γενικευμένης αριθμητικής στη οποία τα σύμβολα χρησιμοποιήθηκαν 
για να παραστήσουν σχέσεις ανάμεσα σε μεταβλητές (Vieta, 1 7°ς αιώνας). Τέλος η άλγεβρα 
πήρε τη μορφή της γενικής μελέτης των δομών γνώσης ως μοντέρνα άλγεβρα. Η μοντέρνα 
άλγεβρα μπορεί να θεωρηθεί σαν μια γλώσσα που έχει την ικανότητα, να κάνει σαφείς τις 
ομοιότητες στη δομή, ανάμεσα σε διαφορετικά μαθηματικά συστήματα (Hoyles and 
Sutherland, 1 989). 

Ωστόσο, η αναγκαιότητα του αλγεβρικού συμβολισμού, φαίνεται να είναι αναπόφευκτη. 
Οι λόγοι που επιβάλλουν τον αλγεβρικό συμβολισμό δεν είναι για να εκμοντερνίσουμε τα 
σχολικά μαθηματικά ή να εκφράσουμε κομψά τις συνήθως μακροσκελείς, προφορικές, 
περιφραστικές εκφράσεις. Αντίθετα, όπως τονίζουν οι Byers και Erlwanger (1 984), 
εισάγουμε τον αλγεβρικό συμβολισμό γιατί δεν μπορούμε να κάνουμε πλέον χωρίς αυτόν και 
η διδασκαλία του είναι περισσότερο αναγκαία από τη διδασκαλία της θεσιακής αξίας2. Οι 
συμβολικές εκφράσεις μετασχηματίζονται πολύ πιο εύκολα, από τις αντίστοιχες προφορικές 
τους και έτσι όχι μόνο δαπανούμε λιγότερο χρόνο και εργασία, αλλά αυτές οι εκφράσεις 
βοηθούν επίσης και στην κατανόηση του περιεχομένου. 

Η κατανόηση περιεχομένου δεν είναι τίποτε άλλο από την κατανόηση εννοιών και δομών, 
δηλ. της άλγεβρας. Η έρευνα στο θέμα αυτό (Kϋhemann, 198 1 ,  Booth, 1 984), στο θέμα δηλ. 
της κατανόησης της άλγεβρας, έχει φωτίσει σημαντικά τα προβλήματα που έχουν τα παιδιά 

2 Να υπενθυμίσουμε ότι η διδασκαλία της θεσιακής αξίας των ψηφίων, είναι θέμα του αναλυτικού 
προγράμματος των μαθηματικών του Δημοτικού σχολείου και αφορά την αριθμητική και όχι την 
άλγεβρα. 
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σχετικά με την ερμηνεία των γραμμάτων, την τυποποίηση και το συμβολισμό μιας 
γενικεύσιμης μεθόδου. Έχει παρατηρηθεί ότι συχνά τα παιδιά, δεν συμβολίζουν τις μεθόδους 
που χρησιμοποιούν για να λύσουν προβλήματα στην αριθμητική. Επομένως αυτά δεν είναι 
ικανά να διαμορφώσουν ένα γενικευμένο τύπο για μια μέθοδο, κάτι το οποίο είναι συχνά 
αναγκαίο, στην άλγεβρα. Με άλλα λόγια είναι φανερό, ότι τα παιδιά συχνά ενδιαφέρονται να 
πάρουν μια «απάντηση» σε ένα πρόβλημα και δεν τα απασχολεί η μεθοδολογική του 
αντιμετώπιση. Βέβαια αυτό δε δημιουργεί κανένα πρόβλημα στο χώρο της αριθμητικής, αλλά 
στο χώρο της άλγεβρας είναι κεντρικής σημασίας ζήτημα, αφού η μέθοδος μπορεί να 
αναπαραστήσει τη δομή ενός προβλήματος. "Εάν τα παιδιά δεν έχουν διαθέσιμη εκείνη τη 
δομή στην αριθμητική περίπτωση", διαπιστώνει η Booth (1 984), "είναι απίθανο να την 
παράγουν ή να την κατανοήσουν στην αλγεβρική περίπτωση", (όπ. παρ.σελ. 1 02). Επομένως 
οι καθηγητές των μαθηματικών είναι ανάγκη να βρούν προβλήματα, τα οποία προκαλούν τη 
χρήση της άλγεβρας, γιατί η άλγεβρα είναι σημαντική στην κατανόηση των μαθηματικών 
εννοιών και δεν είναι απλώς ένα σύνολο από χειρισμούς (Vergnaud and Corte, 1 986).  

Έτσι φτάνουμε στο κρίσιμο ερώτημα: Με ποιο τρόπο θα μπορούσαμε να βοηθήσουμε 
τους μαθητές να κινηθούν περισσότερο στην κατεύθυνση της μεθόδου, η οποία έχει 
μεγαλύτερη αξία, όπως είδαμε, από την «απάντηση» την οποία συνήθως προτιμούν; Αυτό δεν 
είναι εύκολο εγχείρημα στο παραδοσιακό σχολικό πλαίσιο, υποστηρίζουν οι Hoyles and 
Sutherland ( 1989). Αντίθετα, αυτό είναι περισσότερο εφικτό να επιτευχθεί, όπως υποστηρίζει 
η Booth ( 1 984), με το να μεταφέρουμε το πρόγραμμα διδασκαλίας στο πλαίσιο μιας 
"μαθηματικής μηχανής", δηλ. στον υπολογιστή. Σ' αυτό το πλαίσιο όμως, είναι ανάγκη να 
κατασκευαστεί κώδικας, δηλ. πρόγραμμα, του οποίου στόχος θα είναι να περιλάβει εντολές, 
οι οποίες θα καταστήσουν ικανή τη μηχανή να λύσει δοσμένα προβλήματα. Η οικοδόμηση 
όμως του προγράμματος, συνεπάγεται σύλληψη και κατασκευή δομής και αυτή με τη σειρά 
της συνεπάγεται την εισαγωγή γραμμάτων- μεταβλητών ως γενικευμένων αριθμών. 

Υπάρχουν ερευνητικά δεδομένα, που υποστηρίζουν ότι κάτω από ορισμένες συνθήκες, ο 
υπολογιστής μπορεί να βελτιώσει την εκμάθηση της άλγεβρας. Ο Noss (1 986), 
πραγματοποίησε μια τέτοια μελέτη με παιδιά ηλικίας 19 ετών τα οποία προηγουμένως είχαν 
μάθει Logo σε διάστημα 1 8  μηvών. Το πόρισμα στο οποίο κατέληξε ο Noss ήταν ότι «τα 
παιδιά μπορούν κάτω από κατάλληλες συνθήκες να κάνουν χρήση της άλγεβρας που έμαθαν 
χρησιμοποιώντας το Logo- περιβάλλον για να κατασκευάσουν αλγεβρικές σημασίες μέσα σε 
ένα μη υπολογιστικό περιβάλλον» (οπ. παρ., σελ. 354). 

Με άλλα λόγια εδώ βλέπουμε καθαρά μια ενδυνάμωση της παραδοσιακής διδασκαλίας 
της άλγεβρας (της άλγεβρας «με χαρτί και μολύβι»), που προέρχεται από μεταφορά 
δεξιοτήτων και γνώσεων που αποκτήθηκαν στο πλαίσιο της πληροφορικής και πιο 
συγκεκριμένα στο μικρόκοσμο της Logo. 

6. 7 Ο τρόπος που πραγματώνεται η μάθηση των μαθημαπκών στο 
μικρόκοσμο της Logo 
Τα παιδιά μπορούν να μάθουν μαθηματικά με την απασχόλησή τους μέσα σε μια λειτουργική 
μαθηματική δραστηριότητα. Η κατασκευή μαθησιακών περιβαλλόντων μέσα στα οποία η 
δύναμη των μαθηματικών μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να λύσει προβλήματα, προσφέρει 
μια ευκαιρία να εφαρμόσουμε μαθηματικές ιδέες και λειτουργίες σαν εργαλεία, σε 
καταστάσεις οι οποίες έχουν προσωπικό ενδιαφέρον για το μαθητή ( Hoyles and Noss, 
1 987b). 

Σε τέτοιες περιπτώσεις είναι σημαντικό να σημειώσουμε ότι ο μαθητής- χρήστης δεν έχει 
σαφή συνείδηση των μαθηματικών εννοιών και των σχέσεων οι οποίες εμπλέκονται στη 
δραστηριότητα. Το πρόβλημα επομένως, είναι να αναχθούν αυτές οι ασαφείς μαθηματικές 
δομές του μαθητή- χρήστη, στο «επίπεδο της συνειδητής επίγνωσης» (Thom, 1 973). 

Ο Vygotsky ( 1 962), τονίζει ότι η πρακτική εμπειρία έχει δείξει ότι η απ'ευθείας μάθηση 
των εννοιών είναι αδύνατη και άγονη. Ένας δάσκαλος που επιχειρεί κάτι τέτοιο, δεν 
επιτυγχάνει τίποτα παραπάνω πέρα από ένα άδειο βερμπαλισμό, μια παπαγαλίστικη 
επανάληψη των λέξεων, από το παιδί που αποστηθίζει τη γνώση των αντίστοιχων εννοιών, 
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α'λλiJ. που στην πραγματικότητα επικαλύπτει ένα κενό. Αν λάβουμε σοβαρά υπ' όψιν μας την 
παραπάνω διαπίστωση, θα πρέπει να αναζητήσουμε ένα τρόπο, ώστε οι μαθηματικές ιδέες να 
μην εισάγονται αυτούσιες, α'λλiJ. να παρεμβάλλονται μέσα σε κάποιες, όχι απαραίτητα 
μαθηματικές διαδικασίες, α'λλiJ. που να διεγείρουν όμως το μαθηματικό στοχασμό. Με άλλα 
λόγια, θα πρέπει να οικοδομήσουμε ένα, όχι αμιγές μαθηματικό περιβάλλον, το οποίο να 
προσφέρει στους μαθητές την ευκαιρία να διερευνήσουν μαθηματικές έννοιες, να 
διατυπώσουν υποθέσεις για τις ιδιότητές τους και να δοκιμάσουν έπειτα αυτές τις υποθέσεις 
στην πράξη. 

Η Douady (1 985), υποστηρίζει ότι οι μαθηματικοί, συχνά, αντιμετωπίζουν στη δουλειά 
τους προβλήματα που κανένας τους, δεν ξέρει πώς να τα λύσει (την ίδια στιγμή που οι 
μαθητές πιστεύουν ότι ο δάσκαλός τους μπορεί να λύσει τα προβλήματα που αυτοί 
αντιμετωπίζουν). Έτσι οι μαθηματικοί οδηγούνται στο να δημιουργήσουν έννοιες με τη 
μορφή εργαλείων. Αυτά τα εργαλεία για να μεταβιβαστούν στην επιστημονική κοινότητα 
βγαίνουν έξω από το πλαίσιό τους και παίρνουν τη μορφή ενός μαθηματικού αντικειμένου. Η 
Douady (οπ. παρ.) δίδει σε ένα μαθηματικό αντικείμενο την ιδιότητα του εργαλείου, όταν το 
ενδιαφέρον μας εστιάζεται στη χρήση αυτού του αντικειμένου για να λύσουμε προβληματικές 
καταστάσεις. Με τον όρο δε «αντικείμενο» , η Douady εννοεί «το πολιτιστικό αντικείμενο το 
οποίο έχει μια θέση στο σώμα της επιστημονικής γνώσης, σε μια δεδομένη στιγμή και είναι 
κοινωνικά αναγνωρισμένο» .  ( οπ. παρ. σελ. 35). 

Ένα τέτοιο περιβάλλον, κατάλληλο να βοηθήσει την ανάπτυξη εργαλείων σαν κι αυτών 
που μόλις περιγράψαμε, φαίνεται να είναι ο μικρόκοσμος της Logo3. Αν θέλαμε να 
εκφραστούμε απλούστερα, θα λέγαμε ότι τα αντικείμενα αυτά δεν είναι άλλα από τις 
δομημένες διαδικασίες, οι οποίες αποτελούν και την πεμπτουσία των Logo- mathematics4. 
(Kieren, 1 992). Αυτές οι διαπικασίες πρέπει να πούμε, δεν είναι μόνο αντικείμενα. Είναι και 
γεννήτορες αντικειμένων. 

Ενδιαφέρον όπως είναι να δούμε τον τρόπο που δουλεύουν αυτά υπολογιστικά εργαλεία. 
Τα παιδιά μπορούν να χρησιμοποιήσουν αυτά τα εργαλεία εστιάζοντας την προσοχή τους 
κυρίως στην έξοδο αυτών των προγραμμάτων. Οι έξοδοι βοηθούν τα παιδιά να διερευνήσουν 
τα αποτελέσματα της αλλαγής των αρχικών τιμών (εισόδων) και ακόμη να δοκιμάσουν τα 
όρια της εφαρμοσιμότητας των εν λόγω εργαλείων. Η παρατήρηση των Hoyles and Noss 
( 1 987a), πάνω σ' αυτό, είναι καίριας σημασίας και αφορά στον τρόπο που η αρχιτεκτονική 
της Logo διασυνδέεται με την μαθηματική έννοια που θέλουμε να προβάλλουμε και επιδρά 
στην κατανόησή της: « Η Logo, εξ αιτίας του τρόπου σχεδιασμού της είναι λογικό να 
περιμένουμε να ερευνά απ' ευθείας την έννοια, καθεαυτήν, να ανασκάπτει δηλ. την 
εννοιολογική στοίβα των ιδεών και των σχέσεων που την σχηματίζουν» ( οπ.παρ.σελ. 587). 
Τα παιδιά μπορούν να διακρίνουν μέσα από την κατασκευή του προγράμματος τις επιδράσεις 
των διάφορων συστατικών μερών του και να ερευνήσουν τη σχέση που έχουν αυτά με το όλο 
πρόγραμμα. 

6.8 Το θέμα του συμβολισμού και ο μικρόκοσμος της Logo 
Ίσως, η πιο σημαντική συμβολή της πληροφορικής στα μαθηματικά είναι στο θέμα του 

συμβολισμού (Kieren, 1 978). Ο συμβολισμός, όπως έδειξε ο Dienes ( 1964), αναδεικνύει την 
δύναμη των μαθηματικών, αφού αποτελεί σπουδαίο αναλυτικό εργαλείο. Ωστόσο, για 
πολλούς μαθητές αποδείχθηκε σοβαρό εμπόδιο στη μάθηση των μαθηματικών. Ο αυστηρός, 
αφηρημένος συμβολισμός ήταν το κυρίαρχο χαρακτηριστικό των μοντέρνων ή νέων, όπως 

3 Ακόμα και σήμερα πιστεύουμε πως οι θέσεις που εξέφρασε ο Noss ( 1992), ισχύουν στο ακέραιο για την 
υπόθεση του μαθηματικού μικρόκοσμου : «Δεν έχουμε ακόμη καταφέρει να προσφέρουμε στους μαθητές μια 
γλώσσα προγραμματισμού που να τους καταστήσει ικανούς να μεταφέρουν τη δύναμη των μαθηματικών ιδεών 
στην κουλτούρα μας. Αντίθετα με την BASIC, που είναι μια γλώσσα που κοιτάζει στο παρελθόν (καμία από τις 
τεχνικές και πνευματικές αναγκαιότητες που επέβαλλαν τη γέννησή της δεν ισχύει πλέον)» και που δυστυχώς 
διδάσκεται ευρύτατα στα ελληνικά σχολεία, «η LOGO είναι ένα εργαλείο για να λύσουμε προβλήματα, να 
εκφραστούμε και να επικοινωνήσουμε μαθηματικά» . 
4 Πρόκειται για ένα νέο επιστημονικό κλάδο, όπως προτείνουν οι Noss and Hoyles ( 1992). 
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ονομάστηκαν, μαθηματικών, αλλfι. και η αιτία της πλήρους αποτυχίας τους στη δεκαετία του 
'60. 

Σε ένα τέτοιο λοιπόν σημαντικό και ακανθώδες ζήτημα για τα μαθηματικά, έρχεται να 
προσφέρει συνδρομή, και μάλιστα εννοιολογική, η πληροφορική. Ας προσέξουμε ένα 
οποιοδήποτε αλγόριθμο, ο οποίος προορίζεται για έναν υπολογιστή. Αναμφίβολα, είναι μια 
καλή γέφυρα για τα τυπικά μαθηματικά, αλλά αποτελεί ταυτόχρονα και ένα χρήσιμο μέσο 
συμβολικού ελέγχου. Ο συμβολισμός του αλγόριθμου που αναφέραμε, είναι από τη φύση του 
κατασκευαστικός. Γιατί ο κώδικας κάθε σπουδαστή είναι προσωπικός, εκφράζεται δηλ. με το 
δικό του, ατομικό στυλ. Πέρα από αυτό, ο κώδικας είναι ακριβής ή τουλάχιστο θα πρέπει να 
είναι, αν θέλουμε να είναι εφαρμόσιμος στη μηχανή. Ακόμη μπορούμε να τον δοκιμάσουμε 
με ένα πραγματικό, χειροπιαστό τρόπο για να διαπιστώσουμε εάν αυτός «δουλεύει» . Τέλος, 
μπορούμε να τον τροποποιήσουμε με την έννοια της εκσφαλμάτωσης ( debugging), αλλά και 
με την έννοια της γενίκευσης, ώστε να καλύψει ένα πλήθος περιπτώσεων και φαινομένων. Το 
αφrwημένο λοιπόν εργαλείο της πληροφορικής, που ονομάσαμε αλγοριθμικό κώδικα μετρέπεται 
σε συγκεκριμένο και μαθηματικά χρήσιμο όργανο, όταν εφαρμόζεται στο υπολογιστικό 
περιβάλλον μιάς μηχανής, με διάφανα αποτελέσματα. 

6.9 Παιδαγωγικοί και μαθηματικοί λόγοι για την επιλογή της Logo στην 
οικοδόμηση του «Εvδόξοv». 
Στην παράγραφο αυτή παραθέτουμε τους παιδαγωγικούς και μαθηματικούς λόγους οι οποίοι 
μας οδήγησαν στην επιλογή της Logo, ως προγραμματιστικού μέσου για την οικοδόμηση του 
μικρόκοσμου του «Ευδόξου» . Ο «Εύδοξος» δεν είναι απλά ένας κανονιστικός μικρόκοσμος ή 
μια συλλογή υπολογιστικών εργαλείων τα οποία αλληλοσυνδέονται. Είναι ο εννοιολογικός 
μικρόκοσμος της έρευνάς μας, ο οποίος χρησιμοποιείται για την ανάπτυξη της μαθηματικής 
έννοιας του ρητού αριθμού, της διερεύνησης των διάφορων εννοιολογικών της διαστάσεων 
και της αποκάλυψης των μαθηματικών της ιδιοτήτων. Οι μαθησιακοί και μαθηματικοί λόγοι 
είναι οι εξής: 
• Η Logo είναι ειδικά σχεδιασμένη για να προμηθεύει ένα «τελείως φυσικό περιβάλλον για 

μια πειραματική προσέγγιση των μαθηματικών ιδεών και διαδικασιών» (Feurzing, et al. 
1 969), και ένα παιδαγωγικό και μαθησιακό πλαίσιο για χρήση γενικών ευρετικών 
αναλύσεων, σχεδιασμού και κριτικής θεώρησης (Hoyles, & Sutherland, 1 989). 

• Τα γραφικά της χελώνας αποτελούν πιθανά την καλύτερη διαθέσιμη εισαγωγή στον 
προγραμματισμό, για τάξεις μαθητών με διάφορες επιδόσεις και ικανότητες (Hoyles, 
Sutherland, 1 989). 

• Σπουδαίες μαθηματικές δραστηριότητες, όπως είναι το σπάσιμο ενός προβλήματος, σε 
μικρότερα διερευνήσιμα μέρη και χρήση λύσεων πάνω στα δομικά συστατικά που 
αποτελούν μια μαθηματική κατασκευή ενθαρρύνονται από τα πολύ σημαντικά 
χαρακτηριστικά της διαδικαστικότητας και της επεκτασιμότητας. 

• Η εκσφαλμάτωση υποβοηθάται από την διαδικαστική φύση της Logo και ενθαρρύνεται 
από το δυναμικό τρόπο σύνταξης και τις αλληλεπιδραστικές ευκολίες που διαθέτει η 
Logo. 

• Αν δεχθούμε τις απόψεις των Vygotsky (1 978), Bruner (1 966, 1985), Brown ( 1 978, 
1 984), σύμφωνα με τις οποίες η μάθηση είναι προϊόν κοινωνικής αλληλεπίδρασης και 
επικοινωνιακού διαλόγου, η Logo, αναμφίβολα, διαθέτει τέτοιου είδους χαρακτηριστικά. 

• Υπάρχουν πολλές και σημαντικές ερευνητικές μαρτυρίες, οι οποίες υποστηρίζουν πώς το 
περιβάλλον της Logo είναι ευρετικό, παρακινεί τη μάθηση, ενθαρρύνει τη συνεργασία και 
την ανταλλαγή απόψεων και είναι αλληλεπιδραστικό από τη φύση του. (Logo Math 
Project, 1 983- 1 986, Istructional Software Design Project, 1 986- 1 99 1 ,  Harel & Papert 
1 990, Headlight Project, Harel 1 986, Kafai and Harel, 1 990). 

• Στο Logo περιβάλλον αποδεδειγμένα έχουμε ελευθερία δράσης και επιλογής προσωπικού 
σχεδιασμού και στυλ. Ο Harvey (1 993), επισημαίνει το γεγονός, ότι αντίθετα με τη Logo, 
στις άλλες γλώσσες υψηλού επιπέδου, όπως για παράδειγμα με την Pascal, μόνο ένας 



89 

δρόμος υπάρχει για να πραγματοποιήσεις μια δραστηριότητα. Δεν κάνεις ότι σου αρέσει ή 
ότι θα μπορούσε να σε διασκεδάσει μαθαίνοντας. Υπάρχει προφανής έλλειψη ελευθερίας 
και αδυναμία εφαρμογής πλουραλιστικών λύσεων. Έτσι οι επιλογές των παιδιών έξω από 
τη Logo φαίνεται να είναι αρκετά περιορισμένες έως ανύπαρκτες. Στο περιβάλλον της 
Logo είναι δυνατόν να γίνουν επιλογές οι οποίες ταιριάζουν στο συναισθηματικό και 
γνωστικό επίπεδο των παιδιών. 

• Επίσης, να αναφέρουμε κάτι ιδιαίτερα σημαντικό για τη δική μας έρευνα: Τα μαθηματικά 
της Logo, φαίνεται να ελκύουν ιδιαίτερα τα παιδιά, ενώ κάτι τέτοιο δεν συμβαίνει με 
άλλα επίσης αλληλεπιδραστικά περιβάλλοντα, όπως για παράδειγμα ISETL και APL, τα 
οποία διαθέτουν περισσότερο συμβατικά μαθηματικά. 

• Ερευνητικές προσπάθειες (Clements, 1 986, Harel, 1991), επεχείρησαν να εκτιμήσουν την 
επίδραση της προγραμματιστικής μάθησης πάνω σε συγκεκριμένες δεξιότητες, όπως για 
παράδειγμα, στοχαστικότητα, αποκλίνουσα σκέψη. Το συμπέρασμα από αυτές είναι ότι 
'Ό Logo- προγραμματισμός μπορεί να αυξήσει την απόδοση σε συγκεκριμένες γνωστικές 
και μεταγνωστικές δεξιότητες και πάνω σε μετρήσεις δημιουργικότητας" (Clements, 
1 986). 

• Η συγκεκριμένη έκδοση της Logo, που χρησιμοποιείται στο μικρόκοσμο του «Ευδόξου» , 
η Comenious Logo, μπορεί να λειτουργήσει σαν περιβάλλον σε 3 επίπεδα ταυτόχρονα: 
(α) Στο επίπεδο του μαθητή-χρήστη ο οποίος και ως αρχάριος έχει τη δυνατότητα να 
χρησιμοποιήσει βασικές εντολές και να διερευνήσει βασικά χαρακτηριστικά του 
υπολογιστικού περιβάλλοντος, (β) στο επίπεδο του δασκάλου, ο οποίος μπορεί να 
σχεδιάσει μόνος ή μαζί με τους μαθητές του ή ακόμη και σε συνεργασία με σχεδιαστές 
λογισμικού διάφορες εφαρμογές (ανάλογα με τους τιθέμενους μαθησιακούς στόχους), και 
τέλος (γ)στο επίπεδο του επαγγελματία προγραμματιστή, ο οποίος μπορεί να εφαρμόσει 
σύνθετες τεχνικές και να εκμεταλλευτεί στο έπακρο τα πιο προχωρημένα χαρακτηριστικά 
του περιβάλλοντος. Οι Blaho, et al. (1 993), θεωρούν ότι η ταυτόχρονη συνύπαρξη μέσα 
σε ένα και το αυτό υπολογιστικό περιβάλλον των 3 ρόλων που περιγράψαμε, καθιστά τη 
συγκεκριμένη έκδοση της Logo ένα ιδιαίτερα αποτελεσματικό εκπαιδευτικό περιβάλλον. 

6.1 Ο Τεχνικοί λόγοι για την επιλογή της Logo στην οικοδόμηση του 
«Ευδόξου». 

Στην παράγραφο αυτή αναλύουμε τα σπουδαιότερα τεχνικά χαρακτηριστικά της Logo, τα 
οποία βοήθησαν σημαντικά στην ανάπτυξη της τεχνικής συνιστώσας του «Εύδοξου» . Αυτά 
είναι: 
• Η Logo είναι εξ αιτίας της φιλοσοφίας σχεδιασμού της διαδικαστική. Αυτό σημαίνει ότι 

τα δομικά συστατικά της είναι μικρά, ευέλικτα προγράμματα (procedures), τα οποία είναι 
δυνατόν να περιέχουν στο εσωτερικό τους άλλες procedures ή πρωταρχικές logo εντολές 
(primitives). Οι procedures είναι αυτόνομα, ξεχωριστά προγράμματα που εξυπηρετούν 
συγκεκριμένους σκοπούς, αναλύονται και συντίθενται εύκολα και τέλος διαρθρώνονται 
σε ένα αρμονικό σύνολο, το οποίο αποτελεί το συνολικό πρόγραμμα. Ως προς το 
χαρακτηριστικό αυτό δεν έχει να ζηλέψει τίποτα από τις ονομαζόμενες μοντέρνες, 
σύγχρονες γλώσσες, Pascal, Fortran, C ή άλλα περιβάλλοντα εκπαιδευτικών εφαρμογών 
TOOLBOOK, κτλ. 

• Είναι επεκτάσιμη. Αυτό σημαίνει ότι φαινομενικά μόνο αποτελείται από ένα 
πεπερασμένο σύνολο πρωταρχικών εντολών και διαδικασιών. Αφού υπάρχει η 
δυνατότητα, ανά πάσα στιγμή να κτίσουμε νέες procedures οι οποίες ενσωματώνονται 
άμεσα στο αρχικό ρεπερτόριο, χωρίς αυτή η εργασία να υπόκειται σε κανένα περιορισμό 
ή να επιφέρει προγραμματιστική σύγκρουσης, είναι φανερό ότι δεν έχει πέρας η 
ακολουθία της επέκτασης. Όσο κι αν φαίνεται περίεργο μέσα στον ασύλληπτα μεγάλο 
όγκο προγραμμάτων που μας κατακλύζει δεν είναι ακόμη και σήμερα πολλά τα 
προγράμματα τα οποία που μπορούν να υποστηρίξουν τη δημιουργία μαθησιακού 
μικρόκοσμου. Και ο λόγος είναι η απουσία της επεκτασιμότητας, η οποία είναι μια 
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ιδιότητα πάνω στην οποία θεμελιώνεται η τεχνική βάση των μικρόκοσμων (Harvey, 
1 993). Έτσι μέσα στο μικρόκοσμο του «Ευδόξου» , οποιοσδήποτε μαθητής -χρήστης, 
αλλά και ο δάσκαλος μπορεί να επεκτείνει ανά πάσα στιγμή το υπολογιστικό μαθησιακό 
περιβάλλον με την προσθήκη οσοδήποτε μεγάλου πλήθους διαδικασιών. 

• Είναι αλληλεπιδραστική. Αυτό σημαίνει ότι οποιαδήποτε εντολή ή διαδικασία εκτελείται 
με απλή πληκτρολόγηση και πάτημα, στη συνέχεια, του πλήκτρου enter ή return. Με 
αυτό τον τρόπο η ανατροφοδότηση είναι άμεση και για τα πιθανά λάθη που εμφανίζονται 
υπάρχει άμεση διόρθωση. 

• Οι δομές δεδομένων που υποστηρίζει η Logo είναι τύπου List5 • Αυτό συνεπάγεται μια 
σειρά λειτουργικών πλεονεκτημάτων: 

ι.  Υπάρχει δυνατότητα συνδυασμού δύο ή περισσοτέρων list για την οικοδόμηση μιάς 
νέας list. 

11. Είναι δυνατή η διαμέριση μιάς list σε έναν αριθμό νέων list. 
iii. Μπορούμε να αντιγράψουμε μια list 
ιν. Μπορούμε να καθορίσουμε το πλήθος των στοιχείων μιας list. 
v. Ακόμη μπορούμε να ταξινομήσουμε τα στοιχεία μιάς list. 
• Η Logo είναι συναρτησιακή (functional). Στις συναρτησιακές γλώσσες, όπως η Logo, το 

μοντέλο που αποτελεί τη βάση μιάς πράξης είναι μια μαθηματική συνάρτηση. Έτσι, είναι 
δυνατό να ορίσουμε συναρτήσεις, να συνθέσουμε συναρτήσεις, να υπολογίσουμε 
αντίστροφες συναρτήσεις κτλ. 

• Η Logo είναι αναδρομική. Η δυνατότητα χρήσης αναδρομικών διαδικασιών, έχει σαν 
αποτέλεσμα σύντομα και κομψά προγράμματα, που εμπλουτίζουν την κεντρική δομή ενός 
προβλήματος για να χρησιμοποιηθεί σε σύνθετες δομές. 

• Η Logo, είναι μια από τις σαφέστερες γλώσσες προγραμματισμού. Αυτό σημαίνει ότι 
είναι κατά τέτοιο τρόπο σχεδιασμένη, ώστε να κάνει σαφείς τις βασικές, θεμελιώδεις 
έννοιες του προγραμματισμού, όπως είναι η φύση των μεταβλητών, των διαδικασιών και 
άλλων υπολογιστικών εργαλείων (Harvey, 1987). Αυτό σημαίνει ότι είναι δυνατόν να 
πετύχουμε, μέσω της Logo, ένα εύκολο πέρασμα στον κόσμο της πληροφορικής, χωρίς 
ταυτόχρονα να απομακρυνθούμε καθόλου από τον επιστημονικό της λόγο. Η εισαγωγή 
στον κόσμο αυτό ενός νέου παιδιού, ή ενός ενήλικα, μέσω μιάς άλλης γλώσσας, όπως 
είναι η Basic, που διδάσκεται σήμερα με μεγάλη έμφαση στα ελληνικά σχολεία και σε 
αρκετά Πανεπιστημιακά Τμήματα, συχνά είναι τραυματική, στρεβλή και ελλιπής. 
Αντίθετα με τη Logo, η οποία προκαλεί ενθουσιασμό, όπως έδειξε η έρευνά μας, η 
εισαγωγή με την Basic, αποθαρρύνει το μαθητευόμενο να προχωρήσει άφοβα στον κόσμο 
της πληροφορικής, ενώ φαίνεται να δημιουργεί περιοριστικά εμπόδια στο γνωστικό και 
στο τεχνικό επίπεδο (Στεργιοπούλου, κ.α., 1 995, Μιχαηλίδης, 1 989). Ο Μιχαηλίδης 
(1 989), παρατηρεί ότι η Basic είναι μια γλώσσα χωρίς προγραμματική δομή, χωρίς 
αναδρομικότητα. Η εκμάθησή της δημιουργεί προαντιληπτικές έννοιες (preconcepts), που 
δυσχεραίνουν σοβαρά την εκμάθηση άλλης, πιο σύνθετης γλώσσας, επειδή έχει ήδη 
διαμορφωθεί μια συμπεριφορά επίλυσης προβλημάτων σύμφωνα με τους κανόνες της 
Basic και η συμπεριφορά αυτή επαναλαμβάνεται. 

• Η συγκεκριμένη έκδοση της logo, που χρησιμοποιήθηκε στην οικοδόμηση του 
«Ευδόξου» , (η COMENIOUS LOGO, ή MULTI LOGO ή SUPER LOGO), παρουσιάζει 
πέρα από αυτά που περιγράψαμε, ακόμη περισσότερα πλεονεκτήματα προς όφελος των 
μαθητών και του δασκάλου: ευέλικτο, λειτουργικό και ελκυστικό «παραθυρικό» 

5 Ο όρος λίστα (βλ. Μαρινάκης, Τασόπουλος, 1985), σημαίνει ένα ταξινομημένο σύνολο στοιχείων, που ο 
αριθμός του δεν είναι σταθερός, αλλά μπορεί να μεταβάλλεται και για τα οποία επιτρέπονται προσθέσεις και 
αφαιρέσεις. Υπάρχουν δύο είδη list, η γραμμική και η μη γραμμική. Μια υλοποίηση της γραμμικής Iist, που 
χρησιμοποιείται από όλες σχεδόν τις γλώσσες προγραμματισμού, είναι οι γνωστοί μας πίνακες (matrix), που 
συναντάμε στα προγράμματα εφαρμογών. Η γραμμική list, διακρίνεται σε δύο κατηγορίες: 
α) Στην στατική γραμμική list, για την οποία το μήκος του πίνακα είναι γνωστό πριν από τη μετάφραση 
( compilation), του προγράμματος β) δυναμική γραμμική list, για την οποία το μέγεθος του πίνακα δεν είναι 
αρχικά γνωστό, αλλά καθορίζεται κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του προγράμματος. 
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περιβάλλον, ευκολότερο τρόπο ορισμού μεταβλητών και procedures οι οποίες 
αποδεδειγμένα στο παρελθόν παρουσίαζαν δυσκολίες στα παιδιά (Sutherland, 1 993 , 1989, 
1 987, Harvey, 1 993, Booth, 1 984, Kϋchemann, 1 98 1 )  ευκολότερη σύνταξη, εντοπισμός 
και εκσφαλμάτωση προγραμμάτων, υποστήριξη ήχου και γραφικών, έμμεση δυνατότητα 
animation και γενικά δυνατότητα για την οικοδόμηση πλήρους multimedia εφαρμογής. 

6.11 Η εκπαιδευπκή φιλοσοφία και η δομική διάρθρωση του «Ευδόξου» 
Στην παράγραφο αυτή αναφερόμαστε στις μεθοδολογικές αφετηρίες του μαθηματικού 

μας μικρόκοσμου, και στις θεωρητικές αντιλήψεις που απαρτίζουν την επιστημολογική του 
βάση. Η παράγραφος αυτή ουσιαστικά απαντά στο ερώτημα «ποια είναι η γενικότερη 
φιλοσοφία της παρούσας έρευνας» ,  καθώς δεν αναφέρεται μόνο στις φιλοσοφικές, 
παιδαγωγικές και μαθηματικές αντιλήψεις, από τις οποίες εμφορείται ο μαθηματικός 
μικρόκοσμος του «Ευδόξου» και οι οποίες προδιέγραψαν επ' ακριβώς τη δομή του, αλλά και 
αντανακλά την ευρύτερη αντίληψή μας για τη μάθηση. Πριν ακόμη ξεκινήσουμε την 
οικοδόμηση του λογισμικού ή πιο σωστά, πριν καν διατυπώσουμε το σκοπό της ερευνητικής 
μας πρότασης, αντιμετωπίσαμε ένα βασικό προβληματισμό: «Μέσα στο γενικό σχεδιασμό 
της πειραματικής έρευνας, ποιός θα έπρεπε να είναι ο ρόλος του δασκάλου» .  Με άλλα λόγια, 
μας απασχολούσε ο ακριβής προσδιορισμός του είδους, της ποιότητας, της χρονικότητας και 
της καταλληλότητας της παιδαγωγικής παρέμβασης. Γιατί όπως θα φανεί παρακάτω, τυχόν 
αλλαγές στην παιδαγωγική συνιστώσα του μικρόκοσμου επιφέρουν αυτόματα αλλαγές και 
στις υπόλοιπες συνιστώσες του μικρόκοσμου, αλλά και στη συνολική δομή και λειτουργία 
του. Για παράδειγμα, εάν αφαιρέσουμε από ένα μικρόκοσμο την παιδαγωγική συνιστώσα, 
τότε είναι σαφές ότι θα πρέπει να ενισχύσουμε αμέσως και θεαματικά την τεχνική του 
συνιστώσα γιατί όσα είχε προηγουμένως επιφορτιστεί ο δάσκαλος, είναι σαφές και λογικό, 
ότι θα πρέπει να τα εκτελεί για λογαριασμό του η μηχανή. Η εξάλειψη όμως της 
παιδαγωγικής συνιστώσας με παράλληλη διόγκωση της τεχνικής συνιστώσας, μας πάει σε 
άλλο σχεδιασμό, με άλλα λόγια σε άλλη φιλοσοφία για τον μαθησιακό μας μικρόκοσμο. Μια 
πολύ γνωστή φιλοσοφία σχεδιασμού, στην οποία έχει εξαλειφθεί πλήρως η παιδαγωγική 
συνιστώσα, και στη οποία έχουμε αναφερθεί στο κεφ. 4, είναι εκείνη των Intelligent Tutoring 
Systems. 

Βέβαια, θα μπορούσε κάποιος να θέσει το ερώτημα: «Μα έχουμε ανάγκη παιδαγωγικής 
παρέμβασης;» . Ή διαφορετικά, «τί να την κάνουμε την παιδαγωγική παρέμβαση, όταν 
διαθέτουμε ένα εκπληκτικά πλούσιο υπολογιστικό περιβάλλον το οποίο μπορεί να μας 
προσφέρει σχεδόν τα πάντα γύρω από τη μάθηση, αρκεί να αφοσιωθούμε σ' αυτό, να 
βυθιστούμε δηλ. στην ατέρμωνα πολιτιστική του κουλτούρα;» . Αλλά πέρα από αυτή την 
αντίληψη των νοήμονων συστημάτων, υπάρχει και η κατασκευαστική (κονστρακτιβιστική) 
αντίληψη για τη μάθηση, μια αντίληψη ευρύτατα αποδεκτή, σύμφωνα με την οποία ο ίδιος ο 
μαθητής είναι ικανός να οικοδομήσει τη μάθησή του με συνεχή ενασχόληση μέσα στο 
υπολογιστικό περιβάλλον. Στο νέο αυτό πλαίσιο ο δάσκαλος, ενώ είναι υπαρκτός, είναι 
θεαματικά υποβαθμισμένος. Παρά τον ιδιαίτερα μεγάλο πλούτο των κονστρακτιβιστικών 
ιδεών (ελεύθερη έκφραση, αυθόρμητη μάθηση, ευχάριστη και ελκυστική ενασχόληση, 
αυτόνομη δημιουργία, κατάργηση λογοκρισίας, ανάπτυξη ατομικών και κοινωνικών 
ικανοτήτων, ανάπτυξη αισθημάτων αυτογνωσίας, αυτοπεποίθησης και κοινωνικής άμιλλας, 
προετοιμασία των ατόμων για την έξοδό τους σε ένα ανταγωνιστικό κόσμο κτλ.), υπάρχουν 
σοβαρά μειονεκτήματα στην προσέγγιση αυτή, που εκφράστηκε κύρια από τον Papert και 
τους συνεργάτες του: 
• Ακόμη και να υπάρξει στο σχολείο του μέλλοντος, η δυνατότητα να έχει ο κάθε μαθητής 

το δικό του υπολογιστή (πράγμα δύσκολο και μάλλον ανέφικτο), η χρονική δαπάνη που 
απαιτείται είναι τόσο μεγάλη, που δεν αφήνει κανένα περιθώριο για ανάπτυξη άλλου 
είδους γνώσεων και δεξιοτήτων που έχει ανάγκη ο σημερινός άνθρωπος. 

• Τους οπαδούς της κατασκευαστικής αντίληψης του Papert, δεν φαίνεται να απασχολεί το 
θέμα των όρων διδασκαλίας, ούτε το κοινωνικό πλαίσιο μέσα στο οποίο συντελείται η 
μάθηση. Εμείς δεν πιστεύουμε πως αποκλειστικός στόχος της διδασκαλίας θα πρέπει να 
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είναι η δημιουργία ενός ατομικού εξοπλισμού γνώσεων, αλλά η δημιουργία μιας 
ευρύτερης πολιστιστικής βάσης για τα άτομα που ξεπερνά το καθένα ξεχωριστά. 

Η δική μας αντίληψη για την πραγμάτωση της μάθησης και επομένως η φιλοσοφία πάνω 
στην οποία κτίσαμε το μικρόκοσμο του «Ευδόξου», είναι κατασκευαστικής φύσης, αλλά 
απέχει σημαντικά από τον κονστρακτιβισμό του Papert. Για μας δεν τίθεται θέμα παρουσίας 
ή μη παιδαγωγικής παρέμβασης. Τη θεωρούμε δεδομένη. Άλλα είναι τα πραγματικά μας 
διλήμματα μέσα στο μαθησιακό μικρόκοσμο, για τα οποία θα μιλήσουμε παρακάτω (βλ. 
παιδαγωγική συνιστώσα του μικρόκοσμου). Ωστόσο, κυρίαρχο ζήτημα στην προσέγγισή μας 
είναι το ποιος έχει την πρωτοβουλία των κινήσεων μέσα στον εκπαιδευτικό μικρόκοσμο, ή 
όπως πολύ σωστά το θέτει η Hoyles ( 199 1 ), "ποιος ελέγχει το βασικό σκοπό ή την ατζέντα 
των δραστηριοτήτων μέσα στο υπολογιστικό περιβάλλον» . Εφόσον επιδιώκουμε να κτίσουμε 
ένα μικρόκοσμο, που να ενσαρκώνει μαθηματικές ιδέες, είμαστε υποχρεωμένοι να 
φροντίσουμε τόσο την ανάδειξη των τοπικών δομών των μαθηματικών (τις επιμέρους 
θεματικές ενότητες) που υπεισέρχονται, όσο και το πώς θα καταδείξουμε στους μαθητές το 
γεγονός ότι αυτές οι δομές αποτελούν μέρος ενός ευρύτερου μαθημαπκού λόγου, που είναι 
και το μεγάλο ζητούμενο της μαθηματικής παιδείας. Και αυτή τη δουλειά, οπωσδήποτε δεν 
θα μπορούσε να την προσφέρει ένα νοήμων ή έμπειρο σύστημα, ούτε ποτέ θα ήταν δυνατόν 
αυτό το επίτευγμα να είναι προϊόν της συνεχούς κατασκευαστικής ενασχόλησης, όσο 
σύνθετη, πολυεπίπεδη και επιτηδευμένη κι αν ήταν αυτή. Επομένως θα αποτελούσε σοβαρό 
εκπαιδευτικό λάθος να υποθέσουμε ότι η απλή και μόνον αλληλεπίδραση με τον υπολογιστή, 
ερήμην διδακτικής παρέμβασης, θα ήταν δυνατόν να βοηθήσει τα παιδιά να εκτιμήσουν τις 
ιδέες που μορφώνουν την επιστημολογική βάση του μικρόκοσμου, να εμβαθύνουν τη μάθησή 
τους (Noss 1 985, Hoyles and Sutherland 1 989). Το συμπέρασμα λοιπόν είναι ότι αφού δεν 
προσδοκούμε σημαντικά μαθησιακά οφέλη από την απλή αλληλεπίδραση μαθητή
υπολογιστή, αναζητούμε ένα άλλο παράγοντα, που να έχει την ικανότητα και την ευθύνη της 
σύνθεσης του μαθηματικού λόγου (έχουμε τονίσει ξανά ότι η μαθηματική γνώση ούτε ενιαία 
είναι, ούτε τελειωμένη). Φυσικά ένας τέτοιος παράγων, αφού θα έχει την ευθύνη της 
σύνθεσης του μαθηματικού λόγου, θα έχει και τον έλεγχο των δραστηριοτήτων μέσα στο 
μικρόκοσμο. 

Βασικός στόχος μέσα σε ένα μαθηματικό μικρόκοσμο, θα πρέπει να είναι η "αφαίρεση" 
και η γενίκευση των μαθηματικών ιδεών. Η σπουδαιότητα του ρόλου του δασκάλου, σε ένα 
τέτοιο ζήτημα όπως είναι η "αφαίρεση", ήταν λίγο πολύ υποτιμημένη στο παρελθόν, όπως 
παρατηρεί η Hoyles ( 1 99 1). Όμως η έρευνα στο χώρο της μαθηματικής παιδείας, έδειξε ότι 
τα παιδιά δεν ανακαλύπτουν τα μαθηματικά, απλώς παίζοντας με διαχειριστικά βοηθήματα. 
Η ανάλυση των αλληλεπιδράσεων μέσα σε μια τάξη μαθηματικών, έδειξε ότι "η 
παιδαγωγική παρέμβαση είναι αυτή η οποία επιβάλλει τη μαθημαπκή δομή και προκαλεί 
την επίγνωση και τη συναίσθηση των θεμελιωδών μαθημαπκών ιδεών" (Walkerdine, 
1 982). Ο παράγων λοιπόν που θα συμβάλλει αποφασιστικά στην επίγνωση των μαθηματικών 
ιδεών, στη σύνθεση του ενιαίου μαθηματικού λόγου και στο συντονισμό των πρωτοβουλιών 
μέσα στο μικρόκοσμο δεν μπορεί να είναι άλλος από εκείνον της παιδαγωγικής παρέμβασης. 
Το βάρος λοιπόν που αντικειμενικά ανατίθεται στο δάσκαλο είναι ιδιαίτερα μεγάλο. Ο 
μικρόκοσμος επομένως θα πρέπει να είναι τέτοιων προδιαγραφών ώστε να είναι ένα 
ευέλικτο, αποτελεσματικό και αξιόπιστο όργανο στα χέρια του δασκάλου. Είναι φανερό 
λοιπόν ότι στην οικοδόμηση του μαθηματικού μικρόκοσμου, η πρώτη μας προτεραιότητα 
αναγκαστικά δόθηκε στον ακριβή προσδιορισμό του ρόλου του δασκάλου και με βάση αυτό 
το προσδιορισμό, προσδιορίσαμε το λογισμικό, ώστε να υπηρετήσει αποτελεσματικότερα 
τους στόχους που εκείνος θα έθετε. 

Από την άλλη, το θέμα της αλληλεπίδρασης μαθητή- υπολογιστή μας απασχόλησε 
ιδιαίτερα, γιατί στην προσπάθειά μας να κατανοήσουμε καλύτερα και βαθύτερα αυτή την 
αλληλεπίδραση, διαπιστώσαμε ότι είχαμε εμπλακεί σε μια ευρύτερη και σημαντικότερη 
υπόθεση που έχει να κάνει με τη μάθηση μέσω της κοινωνικής αλληλεπίδρασης. Επιπλέον, 
είναι φανερό ότι οι δραστηριότητες των παιδιών μέσα σε ένα υπολογιστικό περιβάλλον είναι 
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συνεργατικής φύσης, γιατί όπως διαπιστώνει ο Sheingold (1 987), "η υπολογιστική δουλειά 
αποζητά τη συνεργασία", (παρά το γεγονός ότι οι συνθήκες κάτω από τις οποίες αυτό 
συμβαίνει χρειάζονται ακόμη διερεύνηση, κατά την άποψή μας). Από την πλευρά μας 
ενθαρρύναμε τη συνεργασία ανάμεσα στα παιδιά, και διευκολύναμε όσο μας ήταν δυνατόν 
την αλληλεπίδραση μαθητή- υπολογιστή, και οργανώσαμε από τα πριν, δηλ. πριν ακόμη 
φτάσουμε στην πειραματική διδασκαλία σκόπιμες δραστηριότητες, που την ενισχύουν. Για 
παράδειγμα, συχνά θέταμε το ερώτημα σε μια ομάδα μαθητών που εργάζονταν σε ένα Η/Υ, 
για ποιο λόγο η διπλανή ή οι άλλες ομάδες, δεν βρήκαν σε μια ανατιθέμενη δραστηριότητα το 
ίδιο αποτέλεσμα με αυτήν (αδιάψευτος μάρτυρας γι' αυτό είναι πάντα η οθόνη). Η συνομιλία 
δεν ήταν πάντα ανάμεσα σε μαθητές διαφορετικών ομάδων, αλλά συχνά ανάμεσα σε μαθητές 
και στον υπολογιστή ο οποίος ήταν αντικειμενικά ένας κανονικός εταίρος στη συζήτηση των 
μαθηματικών ιδεών, που διεξάγονταν μέσα στο εργαστήριο: 

Είναι γνωστό και γίνεται ολοένα πιο σαφές, πως η μαθηματική γνώση είναι κοινωνικής 
φύσης (Balacheff, 1 991 ). Αυτή την κοινωνική διάσταση των μαθηματικών, πιστεύουμε ότι 
έρχεται να την ενισχύσει με τον καλύτερο τρόπο, το υπολογιστικό περιβάλλον. Η Turkle 
(1 987) σημειώνει ότι "η μηχανή έχει ένα τρόπο να σε εκμαυλίζει ψυχολογικά και 
ανθρωπομορφικά". Στα προγράμματα του 'Έύδοξου", αυτό το στοιχείο φαίνεται πολύ 
καθαρά, καθώς οι ανθρωπομορφικές εκφράσεις και οι συγκινησιακές δράσεις, βρίθουν (βλ. 
τα μηνύματα του υπολογιστή στην παρ. 7.6). 

Με βάση όλα τα παραπάνω, η δομική διάρθρωση του μαθηματικού μας μικρόκοσμου, του 
'Έυδόξου", περιλαμβάνει τις εξής 4 συνιστώσες: 

6.11.1 Η τεχνική συνιστώσα του «Ευδόξου» 
Αυτή είναι το λογισμικό (Software ), και αποτελείται από 2 1  προγράμματα τα οποία 
υπηρετούν στόχους που περιγfάφονται στην αρχή της έρευνας (βλ. κεφ. 2). Για παράδειγμα, 
το πρόγραμμα «Το κλάσμα ως τελεστής» , υποβοηθά την προβολή και ανάδειξη της 
τελεστικής ερμηνείας του ρητού. Τα προγράμματα δεν έχουν τεχνική, αλλά εννοιολογική 
σύνδεση μεταξύ των. Για παράδειγμα τα προγράμματα «Το κλάσμα ως λόγος» και «Το 
κλάσμα ως αναλογία» , έχουν τον ίδιο σκοπό, αλλά διαφορετικούς στόχους οι οποίοι 
διαπλέκονται και αλληλοσυμπληρώνονται. Σκοπός τους είναι η ανάδειξη της ερμηνείας του 
ρητού ως «λόγου», ενώ οι στόχοι του μεν πρώτου είναι να προβάλλει την αναλλοιωσιμότητα 
του λόγου, κάτω από την επίδραση διαφορετικών μετασχηματισμών, του δε δεύτερου, να 
εκφράσει με αναπαραστατικό τρόπο αυτή την αναλλοιωσιμότητα (βλ. παράγρ. 7. 7). 

Η ιδέα του diSessa ( 1989), που θεωρεί ότι «η μάθηση μέσα σε σύνολα πλούσιων, 
αλληλένδετων και αλληλοσυσχετιζόμενων μικρόκοσμων οι οποίοι ενσωματώνουν τις ίδιες 
μαθηματικές δομές, είναι ισχυρή και αντέχει μέσα στο χρόνο» είναι πιθανά ορθή, αλλά 
τελείως ανεφάρμοστη στην περίπτωσή μας, όπως εξηγήσαμε, όταν κάναμε λόγο για τον 
κονστρακτιβισμό του Papert (βλ. παρ. 6. 1 Ο). Για μας βασικό μέλημα δεν ήταν η «βύθιση» 

6 Το πρόγραμμα έπρεπε να φέρει τον τίτλο «0 ρητός ως τελεστής»,  αλλά σκόπιμα αναφέρεται ο όρος κλάσμα 
για ένα και μόνο λόγο: Είναι πω γνώριμος όρος για τους μαθητές, οι οποίοι όταν για πρώτη φορά, βλέπουν στο 
σύνολο των προγραμμάτων του «Ευδόξου» να υπάρχει ο όρος «ρητός», εμφανίζονται συγκρατημένοι. Βαθμιαία 
και με τρόπο παιδαγωγικά ορθό, από μάθημα σε μάθημα και από γνωστές έννοιες γι' αυτούς και διαδικασίες, 
εξηγήσαμε στα παιδιά ότι αυτό για το οποίο συνεχώς θα μιλάμε, είναι ο ρητός αριθμός, ο οποίος έχει διάφορες, 
ενδιαφέρουσες μορφές, τις οποίες θέλουμε να γνωρίσουμε. Αυτή η υπόθεση που κάναμε στην αρχή, εκ των 
υστέρων αποδείχθηκε ότι ήταν ιδιαίτερα ορθή. Τα παιδιά προς το τέλος της πειραματικής διδασκαλίας έκαναν 
συχνή χρήση του όρου ρητός και αναγνώριζαν με σχετική ευχέρεια τις διάφορες εννοιολογικές του μορφές, ενώ 
στην αρχή αυτής, για την παράσταση α/β, ένα μόνο όνομα υπήρχε στην έκφρασή τους: «κλάσμα» . 
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στην υπολογιστική κουλτούρα, αφου ετσι κι αλλιώς δεν είχαμε την πολυτέλεια ή τη 
δυνατότητα από πλευράς χρόνου κυρίως, αλλά και μέσων, να το επιχειρήσουμε. Επιπλέον δεν 
είμαστε πεπεισμένοι ότι κάτι τέτοιο έχουν ανάγκη οι μαθηματικές δομές να αναδειχθούν. 
Μάλλον, όπως σημειώνει και η Harel ( 1991 ,  σελ. 383), "δεν έχουμε ανάγκη ένα σύστημα 
πολύ διαφοροποιημένων αναπαραστάσεων, με περίπλοκη (sophisticated) διδασκαλία, με 
πολύ έμπειρες αναπαραστάσεις και αλγόριθμους» . Έτσι, τα 21  προγράμματα του «Ευδόξου» 
τα κατασκευάσαμε με τέτοιο τρόπο, ώστε να εστιάσουμε την προσοχή των παιδιών πάνω σε 
καθορισμένες μαθηματικές ιδέες (εννοιολογικές μορφές του ρητού κτλ.) και τα παιδιά μόνα 
τους να δημιουργήσουν τις συνδέσεις ανάμεσα σ' αυτές εκμεταλλευόμενα τις 
αναπαραστάσεις που το υπολογιστικό περιβάλλον τους προσέφερε. Τα προγράμματα του 
μικρόκοσμου είναι εργαλεία, εύκολα στη χρήση τους και προσφέρουν στο μαθητή ένα 
διαρθρωμένο, αλλά και απλό αναπαραστατικό σύστημα για την κατανόηση μιάς 
συγκεκριμένης μαθηματικής δομής: εκείνης του ρητού αριθμού. 

Η τεχνική συνιστώσα του «Ευδόξου», όπως και κάθε τεχνική συνιστώσα ενός 
οποιουδήποτε Logo- περιβάλλοντος, έχει το χαρακτηριστικό της διαρκούς ανάπτυξης. Ο 
δάσκαλος, τα μαθητευόμενα άτομα, αλλά και οποιοσδήποτε έχει ενασχόληση μ' αυτό το 
περιβάλλον, μπορεί ανά πάσα στιγμή, με απλό και σαφή τρόπο και σύμφωνα με τις 
ικανότητες και τις προσωπικές του προτιμήσεις να επεκτείνει αυτό το περιβάλλον τεχνικά. 
Όπως πολύ εύστοχα το λέει ο Harvey (1987), "η Logo, δεν έχει ούτε κατώφλι, ούτε ταβάνι» . 
Αρκετές φορές, ιδιαίτερα στα πρώτα μαθήματα της πειραματικής διδασκαλίας κάναμε χρήση 
αυτής της σημαντικότατης ιδιότητας του υπολογιστικού μας περιβάλλοντος (βλ. παρ. 7. 1 ). 

Όπως σημειώσαμε και παραπάνω, δεν ωθήσαμε τα παιδιά στον προγραμματισμό, γιατί, 
και δεν μπορούσαμε από πλευράς χρόνου να το κάνουμε και δεν αποτελεί βαθύτερη 
πεποίθησή μας ότι αυτό έχουν ανάγκη οι μαθηματικές δομές για να οικοδομηθούν στη σκέψη 
των παιδιών. Όμως χρησιμοποιήσαμε όλες μας τις δυνάμεις για να οικοδομήσουμε ένα 
σύνολο υπολογιστικών αντικειμένων τα οποία να διαθέτουν μαθηματικές ιδιότητες. Για 
παράδειγμα, το πρόγραμμα «Το κλάσμα ως τελεστής» , δεν είναι δυνατόν να οικοδομηθεί εξ 
ολοκλήρου από τους μαθητές ή με τη συνεργασία δασκάλου και μαθητών. Η 
πραγματοποίηση ενός τέτοιου εγχειρήματος θα είχε πιθανώς γνωστικά οφέλη, αλλά η χρονική 
δαπάνη θα ήταν τεράστια από τη μια, και από την άλλη θα απαιτούσε την ανάπτυξη εκ των 
προτέρων, σημαντικών προγραμματιστικών ικανοτήτων από την πλευρά των μαθητών και 
του δασκάλου. Εάν επιχειρούσαμε κάτι τέτοιο στην πειραματική μας διδασκαλία, έχουμε την 
πεποίθηση ότι θα ξεστρατίζαμε από τους αρχικούς μας στόχους, να μάθουν δηλ. τα παιδιά 
ρητούς αριθμούς. Επομένως ούτε αποφύγαμε τον προγραμματισμό, ούτε βυθιστήκαμε στην 
προγραμματιστική διαδικασία. Ωστόσο, δεν μας ξέφυγε πιστεύουμε, ο πραγματικός μας 
στόχος, που ήταν στην περίπτωση του προγράμματος που αναφέραμε, η ανάδειξη της 
τελεστικής λειτουργίας του ρητού αριθμού. Για τα παιδιά, το πρόγραμμα ήταν ένα « μαύρο 
κουτί» , όπως όλα τα προγράμματα του μικρόκοσμου. Την προγραμματιστική του όμως αρχή, 
δηλ. την ουσία της βαθύτερής του δομής, δεν παραλείψαμε να τη θίξουμε και να την 
αναλύσουμε επειδή ακριβώς, δεν μας ενδιέφερε η εσωτερική του δομή από την πλευρά του 
προγραμματισμού, αλλά οι μαθηματικές ιδιότητες που αυτή η δομή περιέκλειε. Η αναγωγή 
της βαθύτερης δομής αυτού του προγράμματος σε απλό πρόγραμμα οικοδομήσιμο από τους 
ίδιους τους μαθητές, επέφερε, θέλουμε να πιστεύουμε το επιθυμητό αποτέλεσμα: Οι μαθητές 
φαίνεται να κατανόησαν ότι τα μικρά ή μεγαλύτερα άλματα που κάνει το «ποντικάκι» στην 
οθόνη, δεν είναι παρά αποτέλεσμα του πολλαπλασιασμού μικρών ή μεγαλύτερων ρητών 
ποσοτήτων επί του σταθερού ορίσματος, της εντολής FD (βλ. παρ. 7.9). Δηλ. αντιλήφθηκαν 
ότι η τελεστική ερμηνεία του ρητού «κρύβεται» μέσα στο πρόγραμμα και την είδαν σαν 
λειτουργία να αναπαρίσταται με φυσικό τρόπο στην οθόνη. 

Ολοκληρώνοντας τις απόψεις μας για την τεχνική συνιστώσα, θα θέλαμε να πούμε και 
τούτο: Αντίθετα με τους Hoyles, et al. ( 1989), η έρευνά μας στέκεται κριτικά απέναντι στην 
οραματική άποψη που βλέπει το μικρόκοσμο, περισσότερο σαν ένα πλαίσιο για επέκταση και 
συντονισμό διαισθήσεων, παρά σαν ένα μέσο «θεραπείας» εννοιολογικών προβλημάτων ή 
σαν πεδίο τυπικής διδασκαλίας των μαθηματικών δομών και των συνακόλουθων 
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διαχειριστικών κανόνων. Ακριβώς ανάμεσα σ' αυτά τα δύο βλέπουμε εμείς το ρόλο του 
μικρόκοσμου. Έχουμε δικαιολογήσει στα προηγούμενα ότι η οικοδόμηση των θεμελιωδών 
μαθηματικών δομών δεν επιτυγχάνεται από την απλή αλληλεπίδραση με το sotfware, αλλά ο 
μικρόκοσμος σαφώς είναι κάτι περισσότερο από απλός συντονιστής διαισθήσεων. Ο 
μικρόκοσμος, θα πρέπει κατά την άποψή μας, να αντλεί τη δύναμή του από την παραγωγή 
αποτελεσμάτων στο γνωστικό επίπεδο, όχι απλά να υποδαυλίζει τις προϊδεάσεις των 
μαθητών. Μόνο με ένα τέτοιο προσανατολισμό θα μπορέσει να αποτελέσει ένα πειστικό μέσο 
υπέρβασης των αδυναμιών και ανανέωσης της παραδοσιακής διδασκαλίας των μαθηματικών. 
Με άλλα λόγια, θεωρούμε το μικρόκοσμο σαν παράγοντα υπολογιστικής και μαθηματικής 
γνώσης. Αυτή η γνώση μεταφράζεται σε ικανότητα να επιτύχουμε αποτελεσματικές 
ενέργειες 7 τόσο στο επίπεδο του μικρόκοσμου, όσο και στο επίπεδο της κατανόησης των 
μαθηματικών δομών. 

Πριν περάσουμε στην αναλυτική περιγραφή της τεχνικής συνιστώσας του μικρόκοσμου, 
δηλ. ποια είναι τα 2 1  προγράμματα του «Ευδόξου», θα θέλαμε να υπενθυμίσουμε ότι επειδή 
οι μαθηματικές ιδέες, δεν είναι αποκομμένες η μία από την άλλη, αλλά αποτελούν ευρύτερα 
εννοιολογικά πλέγματα, είναι φυσικό στην προσπάθειά μας να αναλύσουμε μία από αυτές να 
εμπλεκόμαστε με πολλές άλλες, συναφείς έννοιες. Έτσι, είναι φυσικό και αναμενόμενο και τα 
προγράμματα του μικρόκοσμου, τα οποία ενσαρκώνουν αυτές τις έννοιες, στοχεύουν στον 
αναστοχασμό, στην ενεργοποίηση της διαισθητικής γνώσης και στην ανάδειξη αυτών των 
εννοιών, να παρουσιάζουν διαπλοκή. Γι' αυτό το λόγο δεν είναι δυνατόν να αντιστοιχίσουμε, 
αυστηρά, σε κάθε πρόγραμμα μία μαθηματική έννοια, αλλά κάνουμε λόγο για σύνολα 
μαθηματικών εννοιών και διαδικασιών τις οποίες μπορεί, ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα να 
υποβοηθήσει. Αναλυτικά οι προσανατολισμοί κάθε προγράμματος είναι οι εξής: 
1 .  Το πρόγραμμα «ΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΛΑΣΜΑΤΟΣ», είναι δυνατόν να 

χρησιμοποιηθεί σε μια μεγάλη γκάμα στόχων: στην ανάπτυξη της αντίληψης για το 
μέγεθος του κλάσματος, για την ανάδειξη της μέρος- όλου ερμηνείας, στη μοναδοποίηση, 
στην εισαγωγή στην έννοια του λόγου και της τελεστικής ερμηνείας του ρητού και τέλος 
στη σύνδεση συμβόλου και σημασίας για το κλάσμα (βλ. αντίστοιχες παραγράφους στο 
κεφ. 7 της πειραματικής διδασκαλίας). 

2. Το πρόγραμμα «ΕΛΆΧΙΣΤΟ ΚΟΙΝΟ ΠΟΛ/ΣΙΟ», μπορεί να χρησιμοποιηθεί σαν μέσο για 
την ανάλυση αριθμών σε γινόμενα πρώτων παραγόντων και σαν μέσο ταχύτατης εύρεσης 
ΕΚΠ και των ιδιοτήτων του. Πχ. Με τη βοήθειά του μπορούμε να δείξουμε ότι το ΕΚΠ 
τριών αριθμών ισούται με το ΕΚΠ των δύο από αυτούς και του τρίτου αριθμού. (βλ. 
αντιστ. Παρ. στο κεφ. 7). 

3. Όμοια πράγματα ισχύουν και για το πρόγραμμα «ΜΕΓΙΣΤΟΣ ΚΟΙΝΟΣ ΔΙΑΙΡΕΤΗΣ» . 
Εδώ πρέπει να επισημάνουμε ότι με το συνδυασμό των δύο προγραμμάτων είναι δυνατόν 
να δειχθεί η ιδιότητα που συνδέει το γινόμενο, το ΕΚΠ και το ΜΚΔ δύο αριθμών, δηλ. 
ότι εάν m και η είναι δυό φυσικοί τότε: m. η =  ΕΚΠ(m,η) . ΜΚΔ(m,η). (βλ. αντιστ. Παρ. 
στο κεφ. 7). 

4. Το πρόγραμμα «ΔΙΑΚΡΙΤΆ ΜΕΣΑ», προβάλλει την έννοια του κλάσματος στα διακριτά 
μέσα, ενώ ταυτόχρονα στοχεύει να γίνει η γέφυρα διακριτών με τα συνεχή μέσα. (βλ. παρ. 
7. 12). 

5. Το πρόγραμμα «ΑΠΛΟΠΟΙΗΣΗ ΚΛΑΣΜΑΤΟΣ», με τη βοήθεια του προγράμματος 
«ΜΕΓΙΣΤΟΣ ΚΟΙΝΟΣ ΔΙΑΙΡΕΤΗΣ», το οποίο «καλεί εσωτερικά», δείχνει με τον 
ταχύτερο δυνατό τρόπο τη διαδικασία απλοποίησης κλασμάτων. 

6. Το πρόγραμμα «ΜΕΡΟΣ ΟΛΟΥ», όχι μόνο μπορεί να αναδείξει την μέρος - όλου 
ερμηνεία του ρητού, α'λλiJ. στοχεύει στην υπέρβαση της μονάδας και γενικά στην 
υπέρβαση της διαισθητικής γνώσης των παιδιών η οποία είναι αναγκαία σε κάποιο στάδιο 
για μια βαθύτερη κατανόηση της έννοιας του ρητού αριθμού. 

7 Ο ορισμός της γνώσης ως ικανότητας για να πετύχουμε αποτελεσματικές ενέργειες έχει διατυπωθεί από τους 
φιλόσοφους Maturana and Varela ( 1987), και υιοθετείται κι εδώ με την ίδια έννοια. 
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7. Το πρόγραμμα «ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΚΛΑΣΜΆΤΩΝ» , βοηθά στην κατανόηση της έννοιας της 
σύγκρισης, της ισοδυναμίας, της διάταξης, της αντίληψης του μεγέθους του κλάσματος 
και της αντίληψης του μηδενικού κλάσματος. 

8. Το πρόγραμμα «ΤΟ ΚΛΑΣΜΑ ΩΣ ΛΟΓΟΣ» , ενσαρκώνει την ομώνυμη εννοιολογική 
μορφή του ρητού, αποσαφηνίζει την έννοια της συνάρτησης και της αναλλοιωσιμότητας 
του λόγου. Ακόμη είναι σε θέση να αναδείξει με αναπαραστατικό τρόπο την λειτουργία 
του αρνητικού αριθμού (βλ. παρ. 7.7). 

9. Το πρόγραμμα «ΠΡΟΣΘΕΣΗ ΚΛΑΣΜΆΤΩΝ», είναι αναγκαίο, όχι μόνο για την 
συγκεκριμένη πράξη κλασμάτων αλλά και για την αναχαίτηση ενός συστηματικού λάθους 
στη σκέψη των παιδιών. Μέσα από αυτή την εννοιολογική λειτουργία, το πρόγραμμα 
οποία εισάγει με φυσικό τρόπο την αναγκαιότητα ύπαρξης ομώνυμων κλασμάτων 
(ανάγκη να μοιράσουμε τις πίτες αλλιώς). (βλ. παρ. 7. 1 7). 

10. Ανάλογα πράγματα ισχύουν και για το πρόγραμμα «ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΚΛΑΣΜΆΤΩΝ» . Εδώ 
να σημειώσουμε ότι το πρόγραμμα αυτό, επιπλέον αναγκάζει τα παιδιά να ανακαλέσουν 
στη μνήμη τους προηγούμενη γνώση για το μέγεθος του κλάσματος και για τις ιδέες της 
σύγκρισης κλασμάτων αφού η δεύτερη είσοδος απαιτεί εισαγωγή μικρότερου κλάσματος 
(βλ. παρ. 7. 1 8). 

1 1 .  Το πρόγραμμα «ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΜΟΣ ΚΛΑΣΜΆΤΩΝ» , εκτός από τη συγκεκριμένη 
πράξη την οποία, όπως και τα άλλα προγράμματα, αναπαριστά, συμβάλλει στην 
αντιμετώπιση μιάς εσφαλμένης αντίληψης στη σκέψη των παιδιών: στην αντίληψη ότι «ο 
πολ/σμός δημιουργεί πάντοτε μεγαλύτερο» . 

12.  Το πρόγραμμα «ΔIΑΙΡΕΣΗ ΚΛΑΣΜΆΤΩΝ», λειτουργεί στην αντίστοιχη κατεύθυνση, 
αναχαιτίζοντας παράλληλα το άλλο περιορισπκό σχήμα στη σκέψη των παιδιών ότι «η 
διαίρεση δημιουργεί οπωσδήποτε μtι<p ότερο» . Επιπλέον να σημειώσουμε και μια άλλη 
χρήσιμη λειτουργία του: αναγκάζει τους μαθητές να ανακαλέσουν τις γνώσεις που έχουν 
ήδη, μέχρι το σημείο αυτό διδαχθεί, για τη συνήθη διάταξη των κλασμάτων, καθώς το 
απαιτούμενο κλάσμα κατά τη δεύτερη είσοδο, πρέπει να κυμαίνεται ανάμεσα στο 1 και το 
1 .5 .  (βλ. παρ. 7.20). 

13 .  Το πρόγραμμα «OXI ΚΟΥΚΛΑ ! » , επιχειρεί να καταφέρει εννοιολογικό «πλήγμα» στον 
πράγματι επιζήμιο για τις έννοιες σχετικά με τους ρητούς αριθμούς προσθετικό τρόπο 
σκέψης των παιδιών, παραμορφώνοντας κούκλες και αναγορεύοντας σε κυρίαρχο τον 
πολλαπλασιαστικό τρόπο σκέψης, με τη μέθοδο της γνωστικής σύγκρουσης (conflict). 

14. Το πρόγραμμα «ΤΟ ΚΛΑΣΜΑ ΩΣ ΑΝΑΛΟΓIΑ», πορεύεται σε παράλληλους δρόμους 
με το πρόγραμμα «ΤΟ ΚΛΑΣΜΑ ΩΣ ΛΟΓΟΣ» για να προάγουν από κοινού τις έννοιες 
του λόγου και της αναλογίας. 

1 5 . Το πρόγραμμα «IΣΟΔΥΝΑΜΑ ΚΛΆΣΜΑΤΑ», βοηθά στην οικοδόμηση μιάς βασικής 
έννοιας για το ρητό αριθμό και τα μαθηματικά γενικότερα και επίσης προσπαθεί να 
συνδέσει την έννοια του κλάσματος με εκείνη της διαίρεσης και του δεκαδικού (βλ. παρ. 
7. 1 6) .  

1 6. Το πρόγραμμα «ΑΡΙΘΜΟΓΡΑΜΜΗ» ενσωματώνει την ως μέτρο ερμηνεία του ρητού, 
αναδεικνύει την έννοια της μονάδας, του μεγέθους του κλάσματος, την ιδιότητα της 
συνήθους διάταξης, και τέλος την έννοια της ισοδυναμίας. 

17 .  Το πρόγραμμα «ΤΟ ΚΛΑΣΜΑ ΩΣ ΠΗΛΙΚΟΝ», ενέχει την ομώνυμη ερμηνεία του 
ρητού, νομιμοποιεί ως αποδεκτή τη μορφή Ο/α όπου α όχι μηδέν, επισημαίνει τη σημασία 
της αδύνατης μορφής α/Ο, όπου α όχι μηδέν και της αόριστης μορφής 0/0, επιχειρεί να 
συνδέσει την έννοια του κλάσματος με εκείνη της διαίρεσης και το αντίστροφο. 

1 8 . Το πρόγραμμα «ΤΟ ΚΛΑΣΜΑ ΩΣ ΔΕΚΑΔΙΚΟΣ», λειτουργεί παράλληλα με το 
προγραμμα «ΑΡΙΘΜΟΓΡΑΜΜΗ», προχωρεί παραπέρα από εκείνο και προσπαθεί να 
συνδέσει το κλάσμα με τη δεκαδική του αναπαράσταση, δείχνει ότι αυτό δεν είναι πάντα 
εφικτό αναδεικνύοντας την ειδοποιό διαφορά ανάμεσα στις δύο μορφές. 

1 9. Το πρόγραμμα «ΤΟ ΚΛΑΣΜΑ ΩΣ ΤΕΛΕΣΤΗΣ» , ενσαρκώνει την πιο αφηρημένη όψη 
του ρητού, την τελεστική, προβάλλει την έννοια του μεγέθους του κλάσματος την 
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ιδιότητα της ισοδυναμίας και της συνήθους διάταξης, και αναδυκνύει τον αυτόνομο και 
μετασχηματιστικό ρόλο που μπορεί να παίξει ο ρητός. 

20. Το πρόγραμμα «ΑΝΆΜΕΣΑ», προκαλεί τους μαθητές να αντιληφθούν διαισθητικά την 
ιδιότητα της πυκνότητας του συνόλου Q, των ρητών επιχειρώντας παρέμβαση στη «ζώνη 
της επόμενης ανάπτυξης» . 

2 1 .  Ο φάκελλος "MICRO_GAMES" είναι ένα σύνολο από 7 μικροπρογράμματα τα οποία 
προσφέρονται για την ψυχαγωγία των μαθητών στον ελεύθερο χρόνο τους. 

6.11.2 Η παιδαyωγική συνιστώσα του «Εύδοξου» 
Το ζήτημα του εάν και κατά πόσο έχουμε ανάγκη παιδαγωγικής παρέμβασης το θίξαμε 
διεξοδικά στην παρ. 6. 1 1 . Διαπιστώσαμε εκεί ότι ουσία της δικής μας προσέγγισης, αποτελεί 
η ιδέα πως την παιδαγωγική παρέμβαση την έχουμε απόλυτα ανάγκη για να θεμελιώσουμε 
μαθηματικές δομές και ότι εκείνος που πρέπει να ασκήσει αυτή την παρέμβαση είναι ο 
δάσκαλος. Αυτό που θα μας απασχολήσει επομένως εδώ είναι η εξειδίκευση αυτής της θέσης: 
Τι είδους δραστηριότητες περιλαμβάνει αυτή η παρέμβαση. Ή για να το θέσουμε 
ακριβέστερα, ο δάσκαλος ως κύριος υπεύθυνος μέσα στην τάξη τι είδους δραστηριότητες 
είναι διατεθειμένος να ενθαρρύνει, με άλλα λόγια τι στυλ δουλειάς είναι έτοιμος να 
υιοθετήσει. 

Οι δυνατότητες που έχουμε για να λειτουργήσουμε στο πλαίσιο του μικρόκοσμου 
φαίνεται να είναι δύο: Η πρώτη είναι το λεγόμενο δομημένο, προσχεδιασμένο στυλ δουλειάς, 
που σημαίνει ότι όλοι οι παιδαγωγικοί και μαθησιακοί στόχοι είναι αυστηρά 
προσχεδιασμένοι και υλοποιούνται χωρίς παρεκκλίσεις. Αυτό το στυλ έχει σαν βασικό του 
χαρακτηριστικό τη δομή και περιγράφεται από την Turkle (1 984), σαν "hard mastery". Η 
δεύτερη είναι το λεγόμενο εξερευνητικό (exploratory) στυλ δουλειάς, που σημαίνει 
εξερεύνηση μέσα στο μικρόκοσμο χωρίς δομή, χωρίς επιβαλλόμενο πλαίσιο και χωρίς 
περιορισμούς. Αυτό το στυλ φαίνεται να προτιμούν πολλοί μαθητές (Hoyles and Noss, 
1 987b ). Είναι προφανές ότι οι σχεδιαστές πρέπει να επιλέξουν και δεν είναι εύκολη η 
επιλογή. Γιατί τυχόν υιοθέτηση του δομημένου τρόπου θα σήμαινε σαφή μείωση της 
αυτονομίας του μαθητή, ενώ υιοθέτηση του διερευνητικού τρόπου θα σήμαινε κατάσταση 
υπερβολικής ελευθερίας με αμφίβολα αποτελέσματα στο επίπεδο οικοδόμησης των 
μαθηματικών εννοιών. 

Εμείς, εντοπίσαμε αυτό το πρόβλημα από πολύ νωρίς στην πειραματική μας διδασκαλία 
και προσπαθήσαμε να κρατήσουμε τις αναγκαίες ισορροπίες. Από τη μια προδιαγράψαμε 
τους βασικούς στόχους που αφορούν τη θεμελίωση βασικών μαθηματικών εννοιών, όπως για 
παράδειγμα την ξεχωριστή ανάπτυξη καθεμιάς από τις εννοιολογικές όψεις του ρητού τις 
οποίες επεξηγήσαμε με παραδείγματα μέσα και έξω από το μικρόκοσμο και από την άλλη, 
αφήσαμε ικανά χρονικά περιθώρια στα παιδιά για να εξερευνήσουν μόνα τους αυτές τις 
εννοιολογικές μορφές του ρητού, με τη βοήθεια του λογισμικού. 

Επομένως, για μας, η διερεύνηση μέσα στο μικρόκοσμο έπρεπε να αποκτήσει δομή, αφού 
η επισήμανση των σημείων εκκίνησης, η εστίαση σε καθοριστικά σημεία της διδακτικής 
μεθόδου, και η σύνθεση πιθανά αντιφατικών απόψεων στη διδακτέα ύλη, (όπως για 
παράδειγμα γιατί υπάρχουν διάφορες εννοιολογικές μορφές του ρητού, ποιοι μαθηματικοί και 
διδακτικοί λόγοι επιβάλλουν τη διάκριση ανάμεσά τους), δεν είναι δυνατόν να συμβούν 
αυτόματα στα παιδιά. Στην προσέγγισή μας ο δάσκαλος διαδραματίζει ένα αποφασιστικό και 
κρίσιμο ρόλο, αφού αυτός καθορίζει τους όρους του γνωστικού παιχνιδιού στο μικρόκοσμο 
και προσδιορίζει τις πολλαπλές αλληλεπιδράσεις. Ένα από τα σοβαρά μελήματά του είναι και 
η αποσαφήνιση των «εργαλείων» που χρησιμοποιούνται από τα παιδιά στο μικρόκοσμο, 
καθώς αυτά προγραμματίζουν ή διερευνούν μέσα σ' αυτόν (Hoyles, 1 986). 

Οι Hoyles and Noss, είναι ιδιαίτερα γνωστοί στη διεθνή επιστημονική κοινότητα για την 
εμπειρία τους σε Logo- περιβάλλοντα. Εξ αιτίας αυτού του γεγονότος θα ήταν χρήσιμο να 
λάβουμε υπ' όψιν μας τις πρακτικές συμβουλές που αυτοί απευθύνουν στους νέους 
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παιδαγωγούς, που θέλουν να διαδραματίσουν ουσιαστικό ρόλο σε παρόμοια περιβάλλοντα 
Hoyles and Noss ( 1 987α). 
ί. Να βοηθήσουν στην κατάργηση του διαχωρισμού μεταξύ προγραμματιστικής 
δραστηριότητας και «άλλων» μαθηματικών δραστηριοτήτων και να προάγουν τις 
διασυνδέσεις ανάμεσα στους δύο τρόπους δουλειάς 
ίί. Στο επίπεδο των αλληλεπιδράσεων μαθητή - δασκάλου, θα πρέπει οι δεύτεροι να έχουν 
υπόψιν τους ότι οι παρεμβάσεις που ξεκινούν από τους ίδιους είναι περισσότερο 
αποτελεσματικές, όταν εμπλέκονται και εναρμονίζονται με την εξερευνητική δραστηριότητα 
των παιδιών, παρά όταν γίνονται χάριν των προδιαγεγραμμένων στόχων της διδασκαλίας 
(Noss, 1 984). 
ίίί. Στα παιδιά πρέπει να δοθεί η ελευθερία να αποκτήσουν συνείδηση των δικών τους 
προγραμμάτων (procedures) για να κατανοήσουν τη δύναμη των νέων εργαλείων που τα ίδια 
δημιούργησαν. Οι ερωτήσεις του τύπου «τι νομίζεις ότι θα συνέβαινε εάν . . .  ; » ,  φαίνεται να 
είχαν γόνιμη λειτουργία στις πειραματικές τάξεις των παραπάνω δύο ερευνητών και 
προτείνουν τη χρήση τους στους νέους παιδαγωγούς. 

Σε ό,τι αφορά την πρόταση (ί), παρατηρήσαμε στις πειραματικές μας τάξεις πως η 
εναλλαγή προγραμματιστικής και άλλων δραστηριοτήτων, απαιτούσε πρόσθετη προσπάθεια 
από μέρους των μαθητών οι οποίοι δεν είχαν συνηθίσει να αφήνουν το μολύβι και το 
τετράδιο και να καταπιάνονται αμέσως με το πληκτρολόγιο. Παρατηρήσαμε δηλ. πως υπήρχε 
ένα πρόβλημα γενικότερου συντονισμού μέσα στην αίθουσα, το οποίο είχε σαν αποτέλεσμα 
να χαθεί αρκετός χρόνος, ιδιαίτερα στα πρώτα μαθήματα. Στην προσπάθειά μας να πετύχουμε 
αυτό το συντονισμό διαπιστώσαμε σε μερικές περιπτώσεις κάποια δυσκαμψία ή κούραση από 
τη μεριά αρκετών μαθητών, οι οποίοι φάνηκαν να βρίσκονται σε συνεχή κίνηση και 
εγρήγορση από την εναλλαγή υπολογιστικών και μη δραστηριοτήτων. Ταυτόχρονα όμως 
διαπιστώσαμε ότι η εναλλαγή υποβοηθούσε την διεύρυνση της σκέψης των παιδιών και την 
εμβάθυνση στις μαθηματικές έννοιες και επίσης ότι δεν ήταν μόνιμο αλλά παροδικό 
φαινόμενο στις συναντήσεις μας με τα παιδιά. 

Σε ό,τι αφορά την παρατήρηση (ίί), θέλουμε να πούμε ότι στις πειραματικές μας 
διδασκαλίες το διαπιστώσαμε με ιδιαίτερα σαφή τρόπο. Όσες φορές δεν πετύχαμε αυτή την 
εναρμόνιση, και ευτυχώς δεν ήταν πολλές, τα αποτελέσματα ήταν απογοητευτικά. Οι 
μαθητές, από την πρώτη τους κιόλας επαφή με το περιβάλλον του Logo- μικρόκοσμου 
εκδηλώνουν την τάση να αναλάβουν εξερευνητικές πρωτοβουλίες, τις οποίες ο δάσκαλος 
πρέπει να εκμεταλλευτεί κατάλληλα για να πετύχει τους βαθύτερους στόχους του 
αντικειμένου της μάθησης. Στην περίπτωση των μαθηματικών αυτή η εναρμόνιση αποκτά 
μεγαλύτερη σπουδαιότητα, επειδή στη μαθησιακή διαδικασία, εμπλέκονται σύνθετες και 
αφηρημένες έννοιες. 

Τέλος, σε ό,τι αφορά τη σύσταση (iii), καταγράψαμε στην έρευνά μας, τη βαθιά 
ικανοποίηση των παιδιών όταν αυτά κατάφερναν να δημιουργήσουν ένα, έστω απλό, 
πρόγραμμα. Τα παιδιά στην αρχή της οικοδόμησής του δεν βλέπουν καθαρά το νόημα των 
ενεργειών τους. Μετά την ολοκλήρωση όμως και το «τρέξιμο» του προγράμματος κατανοούν 
τη δύναμη του προγραμματισμού και τη βαθύτερη σκοπιμότητα των όσων κουράστηκαν να 
σχεδιάσουν. Για παράδειγμα, όταν τα παιδιά κλήθηκαν να σχεδιάσουν ένα σπίτι το οποίο 
αναλογικά να είναι μεγαλύτερο από κάποιο δεδομένων διαστάσεων, δεν έβλεπαν στην αρχή 
αυτό που είδαν στο τέλος της ολοκλήρωσης του προγράμματος: ότι το πρόγραμμα που τα ίδια 
έφτιαξαν είχε τα «κότσια» να φτιάχνει σπίτι οσοδήποτε μεγάλο ή μικρό επιθυμούσαν και το 
οποίο πάντα είχε την χαρακτηριστική ιδιότητα: ήταν «αναλογικά» μεγαλύτερο ή μικρότερο 
από το δοσμένο, κι ακόμη, ότι όλα τα σπίτια που αυτό σχεδίαζε ήταν μεταξύ τους 
«αναλογικά» (βλ. παρ. 7.8). 

Σχετικά με τις ερωτήσεις του τύπου «τι νομίζεις ότι θα συνέβαινε εάν . . .  ;», που θυμίζουν 
τη μαιευτική σωκρατική μέθοδο, πρέπει να πούμε ότι τέτοιες ερωτήσεις γίνονταν καθημερινά 
στα παιδιά, ενεθάρρυναν το διάλογο μέσα στην αίθουσα και διευκόλυναν την αλληλεπίδραση 
μαθητών και δασκάλου, αλλά και μεταξύ των μαθητών. Όταν κατασκευάσαμε τον «Εύδοξο» 
φροντίσαμε στις «οθόνες» που σχεδιάσαμε να εισάγουμε παρόμοιου τύπου ερωτήσεις, με 
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προφανή στόχο τη διερεύνηση και την προαγωγή του διαλόγου (βλ. Διαίρεση κλασμάτων, Σχ. 
7.20. 1) .  

6.11.3 Η μαθητική συνιστώσα του μικρόκοσμου 
Αυτή η συνιστώσα του μικρόκοσμου σχετίζεται με όλα εκείνα τα στοιχεία που το παιδί 

φέρει στην πειραματική διδασκαλία, και τα οποία επηρεάζουν τη μετέπειτα δράση του και τις 
στρατηγικές που αυτό υιοθετεί μέσα στο μικρόκοσμο. Είναι οι προϊδεάσεις και η διαισθητική 
γνώση των παιδιών, οι οποίες είναι ιδιαίτερα χρήσιμες για το σχεδιαστή του μικρόκοσμου και 
για το δάσκαλο. Από την πλευρά μας προσπαθήσαμε να αποκτήσουμε μια όσο το δυνατόν 
καλύτερη εικόνα για την άτυπη γνώση των μαθητών σε ό,τι αφορά τις ρητές έννοιες. Ο λόγος 
που ενδιαφερθήκαμε ιδιαίτερα γι' αυτή τη γνώση είναι απλός: Η διαισθητική ή άτυπη8 γνώση 
των παιδιών καθορίζει σε σημαντικό βαθμό τις αλληλεπιδράσεις μέσα στο μικρόκοσμο. Με 
αυτές, τις μερικού χαρακτήρα, διαισθητικές αντιλήψεις, που προϋπάρχουν στη σκέψη των 
παιδιών είναι αναγκασμένοι να δουλέψουν οι δάσκαλοι και με τις κατανοήσεις που 
κατακτήθηκαν από προηγούμενη διδασκαλία ή από το εξωσχολικό πλαίσιο θα πρέπει ο 
μικρόκοσμος να επιχειρήσει συνδέσεις. 

Επομένως, η παιδική συνιστώσα αφορά τα ζητήματα των επιδραστικών και γνωστικών 
όψεων του μικρόκοσμου. Είναι λογικό να υποθέσουμε, ότι ο τρόπος που αντιλαμβάνεται ένα 
παιδί μια εργασία που σκόπιμα του ανατίθεται, εξαρτάται κυρίως από δυό παράγοντες: Ο 
πρώτος, είναι τα συστήματα αναπαράστασης που αυτό έχει διαθέσιμα στη σκέψη του. Ο 
δεύτερος είναι το εάν και κατά πόσον οι γνωστικές απαιτήσεις της συγκεκριμένης εργασίας 
εμπίπτουν στη «ζώνη της επόμενης ανάπτυξης», όπως την ορίζει ο Vygotsky (1 962). Από την 
άλλη, έχει συγκεντρωθεί αρκετή ερευνητική μαρτυρία η οποία συγκλίνει στην άποψη, ότι οι 
απαντήσεις των μαθητών δεν είναι καθόλου τυχαίες, αλλά βασίζονται πάνω σε τελείως 
ορθολογικές και συνεπείς αφαιρέσεις των περασμένων τους εμπειριών (Erlwanger, 1 973, 
Resnick, 1 976, Davis, 1 984, Easley, 1 984). Είναι σημαντική επίσης, η συμβολή των Booth 
(1984), και Hart (1 984), στο θέμα της κυριαρχίας του «ανακριβούς» στη σκέψη των μαθητών. 
Οι έρευνες των ερευνητριών αυτών έδειξαν ότι οι «εσφαλμένες» μέθοδοι των παιδιών μπορεί 
να είναι ιδιοσυγκρατικές ή προσωπικές, αλλά σε καμιά περίπτωση δεν είναι πρωταρχικές 
(pήmitive), από τη φύση τους. Ακόμη έδειξαν ότι, αυτές οι «λαθεμένες» στρατηγικές είναι 
πολύ γερά δεμένες, με πρωϊμότερες εμπειρίες, μέσα στο πλαίσιο των οποίων, αυτές οι 
στρατηγικές ήταν σωστές. 

Στο θέμα όμως της διαισθητικής γνώσης είναι ανάγκη να σταθούμε περισσότερο. Η γνώση 
που φέρουν τα παιδιά στην τυπική διδασκαλία και κατά πόσο αυτή επηρεάζει τη μάθηση των 
μαθητών, αλλά και τη διδασκαλία των δασκάλων, έχει απασχολήσει ένα τα τελευταία χρόνια 
ένα σημαντικό αριθμό ερευνητών (Brown, et al., 1989, Carpenter and Fennema, 1 988, 
Greeno, 1 986). Η γνώση αυτή μπορεί να χαρακτηριστεί σαν εφαρμοσμένη γνώση, με την 
έννοια ότι προέρχεται από περιστάσεις πραγματικής ζωής, και φυσικά κατασκευάζεται 
χωριστά από κάθε παιδί. Η διαισθητική γνώση μπορεί να είναι σωστή ή εσφαλμένη. Η Mack, 
(1 993), πιστεύει ότι μπορούμε να θεωρήσουμε αυτή τη γνώση σαν απάντηση στα 
προβλήματα που τίθενται στο πλαίσιο των καταστάσεων πραγματικής ζωής, με τις οποίες 
είναι εξοικειωμένο το παιδί. Το ερώτημα που τίθεται είναι, το εάν και κατά πόσον αυτή η 
γνώση είναι προϊόν τυπικής διδασκαλίας ή του κοινωνικού πλαισίου που βρίσκεται έξω από 
αυτήν. Η Leinhardt ( 1988), ισχυρίζεται ότι η διαισθητική γνώση, προέρχεται περισσότερο 
από ατομικές, πραγματικής ζωής εμπειρίες, παρά αποτελεί προϊόν τυπικής διδασκαλίας. 

Η έρευνά μας ενδιαφέρεται, όπως είναι φυσικό, για τη διαισθητική γνώση που αφορά του 
ρητούς αριθμούς. Οι έρευνες των Van den Βήk & Streefland (1979), Leinhardt (1 988), 
Lamon (1989), Mack ( 1990), έδειξαν ότι οι μαθητές φτάνουν στην τυπική διδασκαλία των 

8 Είναι τέτοιος ο πλούτος αυτής της έννοιας, ώστε έχουν χρησιμοποιηθεί διάφοροι όροι από τους ερευνητές για 
την απόδοσή της. Η Leinhardt ( 1988), χρησιμοποιεί τον όρο intuitiνe knowledge, οι Brown et al. ( 1 989), 
χρησιμοποιούν τον όρο situated knowledge, και οι Ginsburg (1982), Saxe ( 1988), χρησιμοποιούν τον όρο 
informal knowledge. 
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κλασμάτων έχοντας ένα πλούσιο απόθεμα διαισθητικής γνώσης που αφορά τις κλασματικές 
έννοιες και διαδικασίες. Το ερώτημα που μας απασχόλησε τόσο στο επίπεδο της 
παραδοσιακής διδασκαλίας, όσο και στο επίπεδο οικοδόμησης του μαθηματικού μας 
μικρόκοσμου ήταν το εάν και κατά πόσον είναι δυνατόν η διαισθητική γνώση να μας 
προσφέρει μια επαρκή βάση για την κατασκευή σημασιών για τα τυπικά σύμβολα και τις 
διαδικασίες των ρητών. Οι απόψεις των ερευνητών σ' αυτό το θέμα διαφοροποιούνται. Οι 
Mack (1990), Leinhardt (1988), Streefland (1993), εμφανίζονται κατηγορηματικοί ως προς 
αυτό το ερώτημα. Οι Hart (1988), Lesh et al. (1 988), Sowder (1988), δεν συμμερίζονται αυτές 
τις θέσεις και διατυπώνουν την άποψη ότι η διαισθητική γνώση των μαθητών ίσως και να 
περιοgίσει την κατανόηση των ρητών αριθμών, αλλά αυτό είναι κάτι που εξαρτάται από τη 
φύση αυτής της γνώσης. Οι ίδιοι ερευνητές προσθέτουν ότι η υπόθεση των ρητών αριθμών 
με την πραγματικά σύνθετη μαθηματική τους υπόσταση (βλ. εννοιολογικές μορφές του 
ρητού, Kieren, 1 988), δεν μπορεί να συγκριθεί με εκείνη των ακεραίων αριθμών. Με άλλα 
λόγια οι τελευταίοι ερευνητές δεν φαίνεται να περιμένουν και πολλά πράγματα από τη 
διαισθητική γνώση των μαθητών για τους ρητούς, καθώς πιστεύουν ότι η διαισθητική 
αντίληψη των παιδιών για τους ρητούς περισσότερο αντανακλά τη γνώση τους για τους 
ακεραίους, παρά τις κρίσιμες αρχές που διέπουν την κατανόηση των ρητών (βλ. περιγραφή 
αυτών των αρχών από τους Behr, et al., 1993). 

Ανεξάρτητα όμως με τη θέση που μπορεί κάποιος να πάρει απέναντι στο παραπάνω 
ερώτημα, σχετικά με τη διαισθητική γνώση των ρητών δύσκολα θα μπορούσε να 
αμφισβητήσει ότι οι μαθητές συχνά χρησιμοποιούν επιτυχώς τις διαισθητικές τους 
στρατηγικές για να λύσουν ένα πλήθος προβλημάτων που εμπλέκουν ρητούς (Gunderson & 
Gunderson, 1 957, Van den Βήk & Streefland, 1 979, Tourniaire, 1986, Kieren, 1 988, 
Leinhardt, 1 988, Hunting & Sharpley, 1 988, Lamon 1989, Mack 1990). Ακόμη θα θέλαμε να 
σημειώσουμε τις βάσιμες υπόνοιες των Kurplus, et al. ( 1 983), Hart (1 988), Behr, et al. 
(1 993), οι οποίοι υποστηρίζουν ότι οι διαισθητικές στρατηγικές των μαθητών πιθανά 
παρεμβαίνουν ακούσια ή απρόσεχτα στην ανάπτυξη της κατανόησης των ρητών εξ αιτίας της 
περιορισμένης φύσης της διαισθητικής γνώσης. Οι ίδιοι προσθέτουν ότι αρκετοί τύποι 
προβλημάτων με ρητούς, είναι ιδιαίτερα σύνθετοι και απαιτούν ευέλικτες στρατηγικές για να 
λυθούν. Οι υπαινιγμοί ότι οι διαισθητικές στρατηγικές δεν μπορούν να ανέλθουν σε τέτοιο 
επίπεδο, είναι σαφείς. 

Θα είχε κανείς την αίσθηση ότι ξαναγυρίσαμε στο ίδιο σημείο, από όπου ξεκινήσαμε, 
σχετικά με το ερώτημα της επάρκειας της διαισθητικής γνώσης. Δεν είναι όμως αλήθεια. 
Εμείς πιστεύουμε ότι με κανένα τρόπο δεν πρέπει να απεμπολήσουμε την αξία της 
διαισθητικής γνώσης ως στοιχείου για το σχεδιασμό της τυπικής διδασκαλίας και του 
μικρόκοσμου. Ωτσόσο είναι υπερβολικό να στηρίξουμε εξ ολοκλήρου την διδασκαλία μας 
στις διαισθητικές αντιλήψεις των παιδιών, οι οποίες οπωσδήποτε είναι μερικού και 
αποσπασματικού χαρακτήρα. Εκείνο που αποδείχθηκε ιδιαίτερα χρήσιμο στην οικοδόμηση 
του μικρόκοσμού μας, και το οποίο είδαμε να επαληθεύεται με πολύ σαφή τρόπο στη 
διάρκεια της πειραματικής μας διδασκαλίας, ήταν μια απλή υπόθεση που κάναμε στο 
ξεκίνημα της έρευνας. Ότι πιθανά στη βάση όλων των διαισθητικών στρατηγικών των παιδιών 
/Jρίσκεται η μέρος-όλου ερμηνεία. Αυτή η υπόθεση βασίστηκε κύρια στις εργασίες των 
Kerslake, ( 1986), Leinhardt, (1988), Mack (1990). Πράγματι, συχνά παρατηρήσαμε τα παιδιά 
να επιστρατεύουν την μέρος- όλου ερμηνεία για να λύσουν ένα πλήθος προβλημάτων με 
ρητούς, όπως για παράδειγμα στη σύγκριση κλασμάτων (βλ. παρ. 7 . 1 5) και γενικά μας έμεινε 
ισχυρή η εντύπωση ότι, σε ό,τι αφορά το σύνολο γνώσης των παιδιών για τους κλασματικούς 
αριθμούς, τίποτα δεν είναι πιο σταθερό στη σκέψη τους από την μέρος- όλου ερμηνεία. Στο 
τελευταίο αυτό στοιχείο, στηριχθήκαμε για να κάνουμε την προβολή της δυσκολότερης από 
τις εννοιολογικές μορφές του ρητού, της τελεστικής, την οποία δεν ήταν εύκολο να 
αντιληφθούν στην πρώτη τους επαφή τα παιδιά (βλ. παρ. 7.9). Επίσης, πρέπει να πούμε ότι με 

9 Στο έτσι κι αλλιώς πελώριο και εξαιρετικά ενδιαφέρον θέμα της διαισθητικής γνώσης, δεν έχουμε τη 
δυνατότητα να επεκταθούμε. Για μια εκτενή ανατομία αυτής της έννοιας βλ. Resnick ( 1986). 
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βάση αυτό το στοιχείο, την ισχυρότατη γνώση της μέρος- όλου ερμηνείας, αντιμετωπίσαμε 
ένα συστηματικό λάθος των παιδιών και των ενηλίκων, που αντιστέκεται πεισματικά στο 
χρόνο (Kerslake, 1 986), και στην όποια διδασκαλία προσπαθεί να το απαλείψει: την 
πρόσθεση αριθμητών και παρονομαστών στην πράξη της πρόσθεσης κλασμάτων (βλ. 
αποτελέσματα της πειραματικής διδασκαλίας, κεφ 8.). Στο σχεδιασμό του μικρόκοσμου, 
συχνά βλέπει κανείς άμεση ή έμμεση την παρουσία της μέρος- όλου ερμηνείας και ο λόγος 
είναι ο ίδιος: Να υποβοηθήσουμε τα παιδιά με βάση τη διαισθητική τους γνώση (μέρος- όλου 
αντίληψη), να αντιληφθούν κάποιες πιο προχωρημένες έννοιες, όπως για παράδειγμα, η 
υπέρβαση της μονάδας (βλ. παρ. 7.4). Όπως μπορεί, εύκολα, κάποιος να παρατηρήσει, το 
συστηματικό λάθος που προαναφέραμε για την πρόσθεση κλασμάτων, προσπαθήσαμε να το 
αντιμετωπίσουμε με «οθόνες» που προφανώς αντανακλούν την μέρος- όλου ερμηνεία (βλ. 
παρ. 7. 1 7  ). Ένα παρόμοιο λάθος στην αφαίρεση κλασμάτων, αντιμετωπίστηκg επίσης, πάλι 
με τη βοήθεια «οθονών» που αντανακλούν την μέρος- όλου ερμηνεία του ρητού (βλ. παρ. 
7. 1 8) .  

Τεκμηριώνεται επομένως το συμπέρασμα, ότι η διαισθητική γνώση, η οποία στην ουσία 
είναι γνώση της μέρος- όλου ερμηνείας (και ό,τι αυτή συμπεριλαμβάνει, ισοδυναμία μερών, 
διαμέριση και πιθανά αντίληψη της μονάδας), ήταν ένας σοβαρός παράγοντας, που 
διαμόρφωσε τη μορφή και την ουσία του μαθηματικού μας μικρόκοσμου και ευρύτερα της 
πειραματικής μας διδασκαλίας. 

6.11.4 Η πλαισιακή ή κοινωνική (cοnteχtuαl)συνιστώσα του 'Έυδόξου" 
Η πλαισιακή συνιστώσα αναφέρεται στο κοινωνικό πλαίσιο μέσα στο οποίο λαμβάνει χώρα η 
προγραμματιστική δραστηριότητα. Ανάλογα με τον τρόπο που εισάγεται ένα πρόβλημα, με 
τη μέθοδο που αξιολογείται και τις ιδιαίτερες κοινωνικές συνθήκες κάτω από τις οποίες 
πραγματώνεται, είναι δυνατόν να έχουμε διαφορετικές επιδράσεις στα μαθητευόμενα άτομα. 
Οι έρευνες των Lave, et al. (1 984), Wolf (1 984), έδειξαν το δραματικό τρόπο με τον οποίο 
επηρεάζεται η απόδοση ενός μαθητή, πάνω σε ένα μαθηματικό πρόβλημα, από το πλαίσιο 
μέσα στο οποίο, αυτό το πρόβλημα ενσωματώνεται. Η Hoyles (1 985a), σημειώνει ότι ο 
τρόπος που τα παιδιά εννοιολογικοποιούν μια δραστηριότητα, επηρεάζεται από την όλη 
ιστορία των συγκυριακών, κοινωνικών και πολιτισμικών επιδράσεων και στη συνέχεια 
μορφοποιείται με κοινωνική αλληλεπίδραση. Το κοινωνικό και πολιτισμικό πλαίσιο, 
αναμφίβολα επηρεάζει τον τρόπο που τα παιδιά θα εκλάβουν ένα πρόβλημα, αλλά και τον 
τρόπο που θα το αναπαραστήσουν. Με πιο απλά λόγια, οι παράγοντες που επηρεάζουν τη 
στάση ενός μαθητή, είναι η σχέση του με τους συμμαθητές του, ο βαθμός διάχυσης των ιδεών 
μέσα στην τάξη, η ύπαρξη ή μη διερευνητικού κλίματος μέσα σ' αυτήν. 

Το κοινωνικό πλαίσιο μέσα στην τάξη μπορεί να είναι σταθερό, ή να μεταβάλλεται, 
ανάλογα με τη χροιά που ο δάσκαλος δίνει στις μαθησιακές δραστηριότητες ή ανάλογα με το 
πώς τα παιδιά εκλαμβάνουν τις εργασίες που τους ανατίθενται. Για παράδειγμα, μπορεί μια 
ανατιθέμενη εργασία να εκλαμβάνεται σαν παιχνίδι, ή σαν σοβαρό καθήκον, σαν περίπλοκη 
μαθηματική δουλειά ή σαν εύκολη μηχανιστική εργασία. Οι Hoyles, et al. ( 1 985), 
παρατηρούν ότι το συγκυριακό πλαίσιο εγείρει συγκινήσεις, οι οποίες με τη σειρά τους 
προσδιορίζουν σημασίες για τις μαθηματικές έννοιες που παρεμβάλλονται στο μικρόκοσμο. 

Εμείς πιστεύουμε ότι το γενικότερο κοινωνικό πλαίσιο μέσα σε μια τάξη, το 
προσδιορίζει σε σημαντικό βαθμό ο δάσκαλος, σε συνάρτηση με τη σοβαρότητα, την 
επιστημονική του επάρκεια και τον τρόπο της παιδαγωγικής του παρέμβασης. Στην 
πειραματική μας διδασκαλία, διαπιστώσαμε σαφώς, ότι είναι ανάγκη να υπάρξει έλεγχος για 
να μην εκτραπεί η μαθησιακή διαδικασία. Μέσα στο εργαστήριο, από την αρχή εξηγήσαμε, 
ότι θα ακολουθήσουμε ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα, αναλύσαμε στα παιδιά, αλλά και 
στους γονείς τους, το μαθησιακό όφελος που θα προκύψει από αυτό και ανακοινώσαμε την 
πρόθεσή μας να το εφαρμόσουμε χωρίς παρεκκλίσεις. Παράλληλα επισημάναμε και τη 
διασκεδαστική του πλευρά. Ότι πρόκειται δηλ. για ένα παιχνίδι, μέσα στο οποίο θα μάθουμε 
μαθηματικά, διασκεδάζοντας. Ζητήσαμε και είχαμε τη συναίνεση των παιδιών και των 
γονέων τους. Η πλαισιακή λοιπόν συνιστώσα του «Ευδόξου» , έχει να κάνει με τη συναίνεση 
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και το ήθος και για μας δεν εννοείται μικρόκοσμος χωρίς αυτήν. Τελειώνοντας, 
επισημαίνουμε και τούτο: Εάν υιοθετηθεί ένα πλήρως εξερευνητικό στυλ δουλειάς, δηλ. 
χωρίς δομή και χωρίς σαφώς προσδιορισμένους από τα πριν στόχους, μέσα σε ένα 
μαθηματικό περιβάλλον όπως του «Εύδοξου», δεν μπορούμε να αναμένουμε σοβαρά 
μαθησιακά αποτελέσματα. Γιατί το περιβάλλον είναι τόσο ανοικτό (βλ. παρ. 6.9 και 6. 1 Ο), 
ώστε δεν έχει νόημα ο παιδαγωγικός έλεγχος στην περίπτωση αυτή. 

6.11.5 Η αλληλεπίδραση των συνιστωσών του 'Έυδόξου" 
Σ' αυτή την παράγραφο θα δείξουμε τη διαπλοκή και την αλληλοεξάρτηση των 

συνιστωσών του 'Έύδοξου" και τον τρόπο με τον οποίο πιθανές αλλαγές σε μία από αυτές, 
συνεπάγονται αυτόματα αλλαγές και στις υπόλοιπες. 

Είδαμε στην παιδική συνιστώσα (παρ. 6.1 1 .3), ότι τα παιδιά διαθέτουν διαφορετικά 
μαθησιακά στυλ, υιοθετούν μέσα στο μικρόκοσμο διαφορετικούς τρόπους δουλειάς, και 
προφανώς έχουν διαφορετικές διαισθητικές αντιλήψεις. Αυτό σημαίνει ότι η τεχνική 
συνιστώσα του μικρόκοσμου θα πρέπει να είναι κατά τέτοιο τρόπο φτιαγμένη, ώστε να 
προσαρμόζεται στο υπάρχον γνωστικό υπόβαθρο των παιδιών και γενικά να ανταποκρίνεται 
στις μαθησιακές ανάγκες και τα ενδιαφέροντά τους. Η παιδική συνιστώσα επομένως 
βρίσκεται σε άμεση σχέση με την τεχνική και μάλιστα είναι εκείνη η συνιστώσα που σε 
μεγάλο βαθμό την προσδιορίζει. 

Όπως επίσης είδαμε στην παιδαγωγική συνιστώσα (παρ. 6. 1 1 .2), αλλά και στη γενική 
συζήτηση για τη φιλοσοφία του 'Έυδόξου" (παρ. 6. 1 1  ), ο δάσκαλος είναι εκείνος που θέτει 
τους μαθησιακούς στόχους, προσδιορίζει το διδακτέα ύλη, τη δομή και το όλο διδακτικό 
υλικό, που θα βοηθούσε στην αρτιώτερη και ουσιαστικότερη πορεία της διαδικασίας 
μάθησης και διδασκαλίας. Επομένως, η τεχνική συνιστώσα του μικρόκοσμου πρέπει να είναι 
δομημένη κατά τέτοιο τρόπο, ώστε να γίνει ένα αποτελεσματικό όργανο στα χέρια του 
παιδαγωγού. Αυτό σημαίνει άμεσο προσδιορισμό της τεχνικής από την παιδαγωγική 
συνιστώσα. 

Αν δούμε προσεκτικά τα μηνύματα, που στα διάφορα προγράμματα του 'Έύδοξου" και 
για διάφορους λόγους παρουσιάζονται από τον υπολογιστή, και γενικά το "πρόσωπο" που 
δείχνει ο "Εύδοξος" στα παιδιά, θα διαπιστώσουμε ότι είναι φιλικό προς το μαθητή, τον 
ενθαρρύνουν στην προσπάθειά του, τα δε μηνύματα ενέχουν μαθηματικό νόημα, έχουν 
σοβαρότητα, είναι επίκαιρα, αλλά και εκπλήσσουν ευχάριστα τα παιδιά (βλ. όλες 
παραγράφους του κεφ. 7, που αφορά την πειραματική διδασκαλία). Αυτά όλα, συνθέτουν ένα 
ευχάριστο και εποικοδομητικό πλαίσιο, μια επαρκή και σωστή πλαισιακή συνιστώσα, η οποία 
όμως οφείλεται κύρια στις προσαρμογές του λογισμικού. Είναι λοιπόν φανερή η 
αλληλεπίδραση πλαισιακής και τεχνικής συνιστώσας. Αν η τεχνική συνιστώσα δεν διαθέτει 
τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά που προαναφέραμε, μαθησιακά, πολιτισμικά και ψυχολογικά, 
είναι προφανές, ότι θα έχουμε ένα ανεπαρκές από μαθηματική άποψη, φτωχό σε ερεθίσματα 
και πιθανά βαρετό πλαίσιο, μέσα στο οποίο διεξάγεται η μάθηση. 

Το συμπέρασμα, επομένως, που συνάγεται από τις παραπάνω συσχετίσεις είναι ότι η 
παιδική, η παιδαγωγική και η πλαισιακή συνιστώσα του μικρόκοσμου προσδιορίζουν σε 
σημαντικό βαθμό την τεχνική του συνιστώσα, η οποία εάν υποστεί μεταβολές είναι φανερές 
οι επιπτώσεις της στις υπόλοιπες. Για παράδειγμα, σε καμία περίπτωση οι γνωστικές 
απαιτήσεις του τεχνικού πλαισίου του μικρόκοσμου, δεν θα μπορούσαν να υπερβαίνουν το 
βαθμό γνωστικής ανάπτυξης των παιδιών. Η εξέλιξη της τεχνικής συνιστώσας υποχρεωτικά 
πρέπει να βρίσκεται σε αντιστοιχία με την εξέλιξη των υπολοίπων συνιστωσών για να 
υπάρχει συντονισμός μέσα στο μικρόκοσμο. 

Αλλά ενώ οι 3 προαναφερόμενες συνιστώσες φαίνεται ζωηρά να επηρεάζουν την τεχνική, 
υπάρχει και μεταξύ τους σημαντική αλληλεπίδραση. Για παράδειγμα, αφού ο δάσκαλος ασκεί 
τον έλεγχο, έχει το γενικό πρόσταγμα, δίνει τον τόνο, προσδιορίζει το είδος και το ύφος των 
συζητήσεων μέσα στην αίθουσα, είναι φυσικό να επηρεάζει σημαντικά το μαθησιακό 
πλαίσιο, αλλά και την παιδική προσωπικότητα. Με άλλα λόγια η παιδαγωγική συνιστωσα 
ασκεί σοβαρή επίδραση στην πλαισιακή και στην παιδική συνιστώσα. Τέλος, οι συνθήκες 
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κάτω από τις οποίες διεξάγεται η μάθηση, προφανώς επηρρεάζουν τη διάθεση, την απόδοση 
και τις στρατηγικές των παιδιών, δηλ. είναι σαφής η αλληλεπίδραση πλαισιακής και παιδικής 
συνιστώσας. 

Γενικό συμπέρασμα, από όλα τα παραπάνω είναι ότι οι 4 συνιστώσες του 'Έυδόξου", 
είναι στενά αλληλένδετες και λειτουργούν ως σύστημα, δηλ. μεταβολές σε μία συνεπάγονται 
αυτόματα μεταβολές στις υπόλοιπες (βλ. Σχ. 6. 1 1 .5 . 1 ). Για να έχουμε επομένως 
αποτελεσματική λειτουργία του μικρόκοσμου είναι ανάγκη να επιδιώξουμε τον πλήρη 

Παtδαγωγucή Πλαισιακή 

Τεχνική 

Σχ. 6. 1 1 .5 . 1  Οι συνιστώσες του «Ευδόξου» 

συντονισμό όλων των συνιστωσών του. 

Μαθητική 



1 04 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΒΔΟΜΟ 
Η ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ 

Στο κεφάλαιο αυτό θα αναπτύξουμε τον τρόπο με τον οποίο έγινε η προβολή των 
στόχων της πειραμαnκής διδασκαλίας, της οποίας ο χαρακτήρας ήταν όχι μόνο 
θεραπευnκός, αλλά και ενίοτε διαγνωσnκός. Πριν πούμε ο,nδήποτε, θα θέλαμε να 
υπευθυμίσουμε όn τα παιδιά των 3 πειραμαnκών ομάδων (Π.Ο.) δεν γνώριζαν να 
χρησιμοποιούν Η/Υ υπολογιστή, πλην ελαχίστων περιπτώσεων στις οποίες 
διαπιστώθηκε όn η εμπειρία αφορούσε το παίξιμο παιχνιδίων (games), τα οποία δεν 
είχαν μαθησιακό, αλλά μόνο διασκεδασnκό χαρακτήρα. 

Προβληματιστήκαμε πολύ στην αρχή της δουλειάς μας, για το "από πού ν' 
αρχίσουμε". Γιατί τα διάφορα κεφάλαια που είχαμε να αναπτύξουμε σχετικά με την 
έννοια του ρητού (διαμέριση, μοναδοποίηση, εννοιολογικές μορφές του ρητού, 
πολλαπλασιαστικές σχέσεις κ.τ.λ,), παρουσιάζουν μία τέτοια διαπλοκή και είναι τόσο 
αλληλένδετα μεταξύ τους, που είναι εξαιρεnκά δύσκολο να επιχειρηθεί οποιαδήποτε 
ιεραρχική παράθεσή τους. Καταλήξαμε να ξεκινήσουμε με προκλασματικές έννοιες, 
όπως είναι η διαμέριση και η μοναδοποίηση, να συνεχίσουμε με διαδικασίες 
αισθητοποίησης του κλάσματος, με ανάπτυξη του πολλαπλασιαστικού τρόπου 
σκέψης και στη συνέχεια με ευρεία προβολή των εννοιολογικών μορφών του ρητού. 
Σημειώνουμε ότι η σειρά παρουσίασης των θεμάτων της Πειραματικής Διδασκαλίας 
(Π.Δ.) είναι και η σειρά με την οποία τα διδάξαμε. 
7.1 Γνωριμία και πpοκαταpπκά στοιχεία Ίια το Logo- περιβάλλον 
Σε συνέχεια των παραπάνω, ήταν και είναι φανερό πως για να εξασφαλισθεί μια 
συνέχεια στην πειραμαnκή μας διδασκαλία, έπρεπε να υπάρξει σαν εισαγωγή, μια 
γενικού χαρακτήρα ενασχόληση με το περιβάλλον της Logo. 
Με το άνοιγμα του Η/Υ, αν ακολουθήσουμε τη διαδρομή: 
Εναρξη-> προγράμματα-> MUL TILAND -> MUL TILOGO, εισαγόμαστε στο 
περιβάλλον της LOGO. Εξοικείωση με το περιβάλλον αυτό σημαίνει: 
1 .  εκμάθηση βασικών εντολών της ( FD, ΒΚ, RT, LT, ST, ΗΤ, PU, PD, κτλ). 
11. Μια πρώτη εισαγωγή στην έννοια της μεταβλητής 
111. Η εντολή ΜΑΚΕ 
1v. Η εντολή REPEAT 
v. Η έννοια της διαδικασίας (PROCEDURE). 
Οι 4 εντολές κίνησης της χελώνας, (FD, ΒΚ, RT, LT), πολύ γρήγορα αφομοιώθηκαν 
από τους μαθητές, χωρίς καμιά ιδιαίτερη δυσκολία. Επίσης το ίδιο συνέβη με τις 
εντολές εμφάνισης (ST) και απόκρυψης (ΗΤ). Εξηγήθηκε στη συνέχεια στα παιδιά 
ότι η χελώνα κρατεί μια πένα και γράφει επάνω στην οθόνη και όταν θέλουμε να 
κινηθεί χωρίς να γράψει θα πρέπει να της παραγγέλλουμε να σηκώνει την πένα με την 
εντολή PU (=σήκωσε πένα). Αντίθετα, όταν θέλουμε να κινηθεί αφήνοντας ίχνη (να 
γράφει δηλ.), θα πρέπει να της το πούμε με την εντολή PD (=κατέβασε πένα). 

Σχετικά με την έννοια της μεταβλητής πρέπει να σημειώσουμε τρία ζητήματα: 
Πρώτον, ότι οι έρευνες έχουν δείξει όn τα παιδιά έχουν σημαντικές δυσκολίες σε ό,τι 
αφορά τη χρήση και την κατανόηση των μεταβλητών στην άλγεβρα (Booth, 1 984, 
Kίichemann, 1 98 1 ). Δεύτερον, όn η έννοια της μεταβλητής, αντίθετα με το 
παραδοσιακό πλαίσιο διδασκαλίας, ευκολότερα και σαφέστερα μπορεί να αναδειχθεί 
στο υπολογιστικό περιβάλλον μιάς γλώσσας προγραμμαnσμού με παιδαγωγική 
φιλοσοφία, όπως η LOGO. Εάν για παράδειγμα θεωρήσουμε τη μεταβλητή χ, η οποία 
λαμβάνει την nμή 30, αυτό αναγκασnκά θα το συμβολίσουμε στο παραδοσιακό 
πλαίσιο διδασκαλίας με ένα ό'Ί) πολύ σαφή τρόπο: χ=30. Δεν φαίνεται εδώ καλά 
ποιός μεταβάλλεται, ποιά είναι η σταθερή ποσότητα και προπαντός, πώς εισάγεται η 
σταθερή ποσότητα στη μεταβαλόμενη. Αντίθετα με τον αλγεβρικό, ο υπολογιστικός 
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τρόπος μας επιτρέπει να εκφραστούμε με σαφήνεια, πληρότητα και με τρόπο οικείο 
για τους μαθητές. 
Στα παιδιά εξηγήθηκε, πως η μνήμη του υπολογιστή αποτελείται από μικρά, άδεια 
"δοχεία", στα οποία μπορούμε να δώσουμε ονόματα που επιθυμούμε και στα οποία 
μπορούμε να βάλουμε μέσα κάτι συγκεκριμένο, έναν αριθμό για παράδειγμα. Δηλ. 
αντί να πούμε χ=30, λέμε ότι ένα από τα δοχεία, το βαπτίσαμε χ και στη συνέχεια, 
μέσα σ' αυτό βάλαμε τον αριθμό 30. 
Έτσι η εντολή: 
Make "χ 30 (δηλ. βάλε στο χ 30), γίνεται άμεσα κατανοητή, όπως διαπιστώσαμε, με 
τον εξής τρόπο: Δίνουμε αμέσως μετά την make δύο εντολές, οι οποίες επαληθεύουν 
το γεγονός ότι έχει εισαχθεί η τιμή 30 στο δοχείο χ. Δηλ. ότι η μεταβλητή χ έχει τιμή 
30 τώρα. Η πρώτη είναι η Show :χ, η οποία με την εκτέλεσή της μας επιστρέφει το 
περιεχόμενο της μεταβλητής χ, δηλ. την τιμή 30 και η δεύτερη είναι η εντολή Fd :χ, η 
οποία καλεί τη χελώνα να μετακινηθεί τόσο, όσο ορίζει το περιεχόμενο της 
μεταβλητής χ. Μετά την εκτέλεση της εντολής αυτής Fd :χ, παρατηρούμε ότι η 
χελώνα μετακινείται κατά 30 βήματα, γεγονός που με τη σειρά του αποδεικνύει, ότι η 
μεταβλητή χ πράγματι έχει τιμή 30. 

Δεύτερον, έχει παρατηρηθεί και έχουμε μαρτυρίες από τη διεθνή εμπειρία, ότι τα 
παιδιά συχνά δεν κατανοούν ότι διαφορετικά ονόματα μεταβλητών μπορούν να 
αναπαριστούν την ίδια αξία (Kϋchemann, 1 98 1 ,  Wagner, 1 98 1 ). 

Αυτό εμείς το αντιμετωπίσαμε ως εξής: Καλέσαμε τις 4 ομάδες των μαθητών που 
υπήρχαν μέσα στην πειραματική μας αίθουσα, να δώσουν, αντίστοιχα, μια εντολή 
από τις παρακάτω: 

και κατόπιν γράψαμε στον πίνακα τις παρακάτω εντολές και ρωτήσαμε τα παιδιά να 
μας πούν τι διαφορά θα έχουν μεταξύ τους, (στο επίπεδο των αποτελεσμάτων): 

Με άλλα λόγια, τους ζητήσαμε να μας πούν, αν η χελώνα μετακινηθεί 
διαφορετικά ή σε ίση απόσταση, με αυτές τις 4 εντολές μετακίνησης. Οι απαντήσεις 
που πήραμε από όλους σχεδόν τους μαθητές, ήταν πανομοιότυπες. Τα παιδιά 
θεωρούν ότι οι 4 εντολές είναι τελείως διαφορετικές μεταξύ τους, δηλ. αφού αλλάζει 
το όνομα, «θα αλλάζει και η απόσταση μετακίνησης οπωσδήποτε» . Όμως αυτή η 
λαθεμένη εντύπωση ανατράπηκε παραχρήμα. Η χελώνα σε όλες τις οθόνες των 
υπολογιστών μετακινήθηκε σε ίση απόσταση (τα παιδιά τη μέτρησαν με το 
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υποδεκάμετρο !) με την εκτέλεση των προηγούμενων εντολών. Τα παιδιά κατέληξαν 
μόνα τους στο συμπέρασμα, πως δεν έχει σημασία το όνομα που εκχωρούμε σε μια 
μεταβλητή, αλλά η τιμή που της δίνουμε. 

Σε ό,τι αφορά τις εντολές make και fd, θα πρέπει να σημειώσουμε μια δυσκολία 
που συνάντησαν οι μαθητές και δεν οφείλεται σ' αυτούς. Είναι το γεγονός ότι αλλιώς 
ορίζεται μια μεταβλητή με την εντολή make, και αλλιώς χρησιμοποιείται από άλλες 
εντολές, για παράδειγμα από την εντολή fd. Πράγματι στην περίπτωση της 
μεταβλητής χ λέμε: 
ΜΑΚΕ "Χ 30 
Και κατόπιν λέμε: 
FD :X 

Δηλαδή για την ίδια μεταβλητή Χ, στη μια περίπτωση χρησιμοποιούμε τα εισαγωγικά 
(εντολή ΜΑΚΕ), και στην άλλη την άνω και κάτω τελεία (εντολή FD). Αυτό το 
γεγονός δημιούργησε σύγχυση στους μαθητές, οι οποίοι δυσκολεύτηκαν να το 
αφομοιώσουν, και τελικά με δυσφορία το αποδέχθηκαν. Τους εξηγήσαμε ότι αυτό 
είναι μια ιδιοτροπία της LOGO και προχωρήσαμε. Ωστόσο θεωρούμε μια σοβαρή 
ατέλεια της LOGO, την διαφορετική αναπαράσταση της μεταβλητής, θέμα το οποίο 
είναι δυνατόν να προκαλέσει προβλήματα στο γνωστικό και στο συμβολικό επίπεδο, 
αν δεν υπάρξει ο κατάλληλος διδακτικός χειρισμός. 
Στη συνέχεια αναπτύξαμε την έννοια της διαδικασίας (procedure). Το παράδειγμα 
που χρησιμοποιήσαμε ήταν να κατασκευαστεί ένα τετράγωνο, αρχικά με το γνωστό 
τρόπο των διαδοχικών εντολών: 

Κατόπιν παρατηρήσαμε πως αυτές οι 8 εντολές αν τις δούμε ανα δύο, αποτελούν 4 
ζεύγη τα οποία έχουν κάτι κοινό. Αποτελούν ένα δίπολο ενεργειών: «προχώρα
στρίψε» . Αυτό το δίπολο όμως, καθώς επαναλαμβάνεται 4 φορές, πανομοιότυπο είναι 
εύκολο να αναπαρασταθεί με μια συντομότερη εντολή, η οποία αναφέρει με σαφή 
τρόπο πόσες φορές θα επαναληφθεί κάτι και έχει μέσα στις αγκύλες ποιο είναι αυτό 

Πράγματι, η εντολή REPEAT έγινε τόσο κατανοητή στους μαθητές που από μόνοι 
τους ρώτησαν αν με την ίδια εντολή θα μπορούσαν να φτιάξουν τρίγωνο. Με 
ικανοποίηση δεχθήκαμε το αίτημά τους και το μόνο εμπόδιο ήταν κατά πόσο θα 
αλλάξει μέσα στην παρένθεση η τιμή της συνάρτησης RT. Μερικοί πρότειναν πως θα 
πρέπει υποχρεωτικά να αλλάξει και η τιμή της άλλης συναρτήσεως, της FD, αλλά 
γρήγορα (από τις προσπάθειες που έκαναν στο υπολογιστικό περιβάλλον) 
αντελήφθησαν, ότι αυτό είναι περιττό, αφού η FD μόνο την πλευρά του κλειστού 
σχήματος καθορίζει και ότι αυτός που μεριμνά για το «κλείσιμο» του σχήματος είναι 
η εντολή RT. Ετσι, η προσοχή όλων, εστιάστηκε στο κατά πόσο θα έπρεπε ν' αλλάξει 
η τιμή της RT. Καλέσαμε ένα μαθητή να σηκωθεί όρθιος και να αρχίσει να 
περιφέρεται τυχαία, αλλά με τη φροντίδα να διαγράψει μια πλήρη στροφή, ώστε η 
πορεία του στο δάπεδο να κλείσει. Προς όλους τέθηκε η ερώτηση πόσες μοίρες 
απαιτεί μια πλήρης στροφή. Χωρίς δυσκολία έγινε σαφές, ότι χρειαζόμαστε γι' αυτό 
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συνολικά 360 μοίρες. Μα τόσο ακριβώς είναι και το γινόμενο 4 Χ 90 που διαφαίνεται 
στη δομή της εντολής REPEAT. Ετσι, με ελάχιστη προσπάθεια τα παιδιά κατέληξαν 
στην εντολή σχηματισμού του τριγφνου: 

-. ' ΙΙΙΙΕΙΙ 
Ύστερα απ' αυτό οι εντολές σχηματισμού κανονικού πενταγώνου, εξαγώνου και 
οποιουδήποτε κανονικού σχήματος ήταν εύκολο εγχείρημα για τα παιδιά των 
πειραματικών ομάδων. Όμως η απλή αναγραφή στον μαυροπίνακα, των αντίστοιχων 
εντολών σχηματισμού των κανονικών σχημάτων, τριγώνου, τετραγώνου, 
πενταγώνου, εξαγώνου και επταγώνου δηλ. των εντολών, 

υποδαύλισε τη συναγωγή μιάς γενικής μορφής για την εντολή REPEAT, η οποία 
διατυπώνεται με τη βοήθεια μεταβλητής: 

1111111 llll-111 lli 11 
όπου Ν φυσικά, ο αριθμός των πλευρών του κανονικού Ν- γώνου. 

Αφού παρατηρήσαμε από κοινού με τα παιδιά, ότι η LOGO έχει μια μεγάλη 
ευελιξία, επεκτείνεται και αυτοματοποιεί τις διαδικασίες, ώστε να κάνει εύκολη και 
διασκεδαστική τη δουλειά μας, δηλώσαμε πως υπάρχει τρόπος να αποφύγουμε και 
την εντολή REPEAT, και να πούμε με πολύ απλούστερο τρόπο στον υπολογιστή, να 
σχεδιάσει ένα κανονικό σχήμα. Πώς; Με το να κατασκευάσουμε τη λεγόμενη 
«ΔIΑΔΙΚΑΣIΑ»: 
Ενώ βρισκόμαστε στο logo περιβάλλον ακολουθούμε τη διαδρομή : 
Παράθυρο-> προβολή μνήμης-> προσθήκη διαδικασίας. Στο τελευταίο κάνουμε κλίκ, 
οπότε μας ρωτά το όνομα της διαδικασίας. Πληκτρολογούμε POLY, (από τα πρώτα 
γράμματα της λέξεως πολύγωνο) και αμέσως το πρόγραμμα τοποθετεί αυτόματα σε 
ένα νέο παράθυρο τη δομή της διαδικασίας: 
-_._. 

.. 
Στο ενδιάμεσο των δύο παραπάνω σειρών, αναβοσβήνει ο δρομέας και μας περιμένει 
να πληκτρολογήσουμε τις όποιες εντολές θελήσουμε. Εισάγουμε την REPEAT εκεί, 
δηλώνουμε και το όνομα της μεταβλητής (:Ν) δεξιά της λέξεως POLY και κάνουμε 
κλίκ στο τέλος. Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ είναι έτοιμη και φορτωμένη στη μνήμη: 

Το μικρό αυτό πρόγραμμα είναι ισχυρότατο και όντως εκπλήσσει τους μικρούς 
μαθητές με τη δύναμή του. Οποιοδήποτε κανονικό σχήμα είναι τώρα εφικτό να 
κατασκευαστεί, σε δευτερόλεπτα, αν απλώς πληκτρολογηθεί η λέξη POLY, ένα 
διάστημα, ο αριθμός των πλευρών του και φυσικά πατηθεί κατόπιν το πλήκτρο 
ENTER. Για παράδειγμα, αν θέλουμε να κατασκευάσουμε 7 -γωνο, αρκεί η εντολή: 

'11 
Στο σχήμα Σχ. 7. 1 .2 βλέπουμε τα αποτελέσματα όλων των προαναφερθέντων 
εντολών με τη χρήση της διαδικασίας POLY. 
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Αυτό που αξίζει να σημειωθεί είναι μια συμπεριφορά που παρατηρήσαμε στην 
περίπτωση της έννοιας της διαδικασίας (PROCEDURE). Όταν καλούσαμε τα παιδιά 

Σχ. 7. 1 .2 
Οι διαδοχικές έξοδοι της 
διαδικασίας POL Υ. 
POLY 3 
POLY 4 
POLY 5 
POLY 6 
POLY 7 

μετά τη η . στα μεθεπόμενα μαθήματα, να λύσουν προβλήματα 
διάφορων γεωμετρικών κατασκευών, σχεδόν κανένας δεν έκανε χρήση της 
διαδικασίας ως εργαλείου για την κατασκευή κάποιου σχήματος. Όλοι 
χρησιμοποιούσαν την εντολή REPEAT, και αν ήταν ανάγκη έδιναν κι άλλες εντολές 
στη συνέχεια. Ακόμη συμπλήρωναν όπως - όπως την όλη κατασκευή, αποφεύγοντας 
τη χρήση διαδικασίας, ενώ όπως διαπιστώσαμε γνώριζαν τον τρόπο να την 
οικοδομήσουν. Άλλωστε η συγκεκριμένη έκδοση της Logo (MUL ΤΙ LOGO), παρέχει 
στον χρήστη, ένα ιδιαίτερα φιλικό τρόπο για να κτίσει διαδικασία. Είναι σαφές 
λοιπόν ότι τα παιδιά αποφεύγουν τη διαδικασία ως τρόπο εργασίας, μολονότι την 
γνωρίζουν. Στο ίδιο συμπέρασμα κατέληξε και ο Brian Harvey (Harvey, 1992). 

Στην πειραματική μας διδασκαλία παρατηρήσαμε κάτι που μας ήταν ήδη γνωστό 
από τη βιβλιογραφία (Sutherland, 1987), ότι δηλ. τα παιδιά αποδίδουν μεγάλη 
σημασία στο όνομα της μεταβλητής. Αντιμετωπίζουν με σκεπτικισμό, απορία και 
γενικά με διάθεση αποφυγής την έννοια αυτή. Στην δική του Logo- εμπειρία ο 
Sutherland, (όπ. παρ.) σημειώνει ότι «τα παιδιά δεν μπορούσαν να διανοηθούν να 
επιλέξουν μια εργασία που χρησιμοποιούσε την έννοια της μεταβλητής» μέχρι που 
αυτά «απόκτησαν μια κάποια αντίληψη για τις δυνατότητες αυτής της ιδέας» . Ο 
μικρόκοσμος της Logo, προσέφερε και σε μας, ένα σημαντικό πλαίσιο να 
βοηθήσουμε τα παιδιά να αποκτήσουν μια βαθύτερη κατανόηση της έννοιας της 
μεταβλητής. Εμείς ενθαρρύναμε τα παιδιά να χρησιμοποιήσουν ένα πλήθος 
ονομάτων για μεταβλητή. Για παράδειγμα, να χρησιμοποιήσουν ονόματα μεταβλητών 
με ένα γράμμα, αφηρημένα ονόματα που γι' αυτά δεν σημαίνουν τίποτα, και ονόματα 
απλών γραμμάτων, όπως στην άλγεβρα. Αυτή η σκόπιμη τακτική είχε και απώτερο 
στόχο. Την απόκτηση της αντίληψης του αφηρημένου, ή καλύτερα την απόκτηση της 
αίσθησης της αφηρημένης οντότητας μέσω του μαθηματικού αντικειμένου της 
μεταβλητής, το οποίο είναι ορατό και συγκεκριμένο στο μικρόκοσμο της Logo. 

Κλείνοντας αυτή την παράγραφο, θα θέλαμε να σημειώσουμε πως στην προσπάθειά μας να 
εξοικειώσουμε τα παιδιά των 3 πεφαματικών ομάδων, χρησιμοποιήσαμε αρκετά στοιχεία 
(προγράμματα, μικρές εφαρμογές, εκπαιδευτικά παιχνίδια) από τα βιβλία των Μικρόπουλου και Λαδιά 
( 1997), Δαπόντε (1989), Ατματζίδη, Γλαμπεδάκη (1992). Στα βιβλία αυτά αντανακλάται με σαφή και 
σωστό από εκπαιδευτική άποψη τρόπο η φιλοσοφία της Logo και η προγραμματιστική της δύναμη. 
Ωστόσο δεν κρίθηκε σκόπιμο να μεταφέρουμε στην εργασία μας τις επιπλέον δραστηριότητες που 
αναπτύχθηκαν με τα παιδιά στο πλαίσιο της εξοικείωσης τους με το περιβάλλον αυτό. Το ενδιαφέρον 
σημείο είναι ότι με αυτές τις δραστηριότητες έγινε στα παιδιά κατανοητό ότι ένα μικρό πρόγραμμα 
είναι σε θέση να πετύχει θαυμάσια πράγματα αρκεί να κατανοηθούν βασικές προγραμματιστικές 
αρχές. Για παράδειγμα, η τελευταία εφαρμογή που αναπτύξαμε από το βιβλίο των Μικρόπουλου, 
Λαδιά (1997, σελ. 209) για το ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ που ολισθαίνει στην οθόνη (animatίon), έφερε 
σκεπτικισμό, αλλά και μεγάλο ενθουσιασμό για το τι μπορούμε να πετύχουμε αν μάθουμε να 
προγραμματiζουμε . . .  
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7.2 Προκλασμαπκές έννοιες (διαμέριση, μοναδοποίηση). 
Από νωρίς στην Πειραματική μας Διδασκαλία έγινε σαφές, και μας ήταν γνωστό 

και από τη βιβλιογραφία, ότι η μέρος- όλου ερμηνεία ήταν πολύ γνωστή στους 
μαθητές. Σε αυτό το δεδομένο στηριχτήκαμε για να ξεκινήσουμε την Πειραματική 
μας Διδασκαλία. Οπωσδήποτε, η μέρος- όλου ερμηνεία προϋποθέτει την έννοια της 
διαμέρισης και αποτελεί βασικό της στοιχείο. Πάραυτα, καλέσαμε τα παιδιά να 
ανοίξουν τους υπολογιστές και να επιλέξουν το πρόγραμμα του «Ευδόξου» , που 
φέρει το όνομα «Μέρος-όλου» . Το πρόγραμμα αυτό, όπως και τα υπόλοιπα από τον 
υπολογιστικό μικρόκοσμο του «Ευδόξου», χρησιμοποιήθηκε κατά τη διάρκεια της 
Π.Δ. για να εξυπηρετήσει πολλούς μαθησιακούς στόχους, (όχι μόνο την προβολή της 
ομώνυμης εννοιολογικής μορφής του ρητού), με πρώτο την ανάδειξη της έννοιας της 
διαμέρισης. Τα κλάσματα που προτίμησαν να δώσουν οι μαθητές στο πρόγραμμα, με 
την πρώτη τους επαφή μαζί του, δηλ. με την εκκίνησή του, ήταν το Yi και το Υ4. 
Στο παρακάτω σχήμα (Σχ. 7.2. 1 ), βλέπουμε μια έξοδο του προγράμματος, όταν δοθεί 
σαν είσοδος από το πληκτρολόγιο το κλάσμα 4/5. 

το ΚΜΣΜΑ ΩΣ Μ ΕΡΟΣ - ΟΛΟΥ ΕΡΜ Η Ν ΕΙΑ! 

Σχ. 7.2. 1 

Το κλάσμα που δώσατε είναι το: 4 1 5 
Τα παι ιά εύκο αναγνώρισαν ότι τα "μέρη" στα οποία κόπηκε η πίτα ήταν όλα 

ίσα, αλλά αυτό δεν ήταν ένας καλός γνωστικός διάδρομος για να εισαχθούν 
μετέπειτα, στην έννοια του κλάσματος. Γιατί τα μέρη στην περίπτωση της πίτας 
(συνεχούς μέσου), είναι και πρέπει να είναι ίσα, αν θέλουμε να κάνουμε λόγο για 
κάποιο κλάσμα στη συνέχεια, αλλά αν έχουμε 5 διαφορετικά φρούτα (διακριτό μέσο), 
για παράδειγμα 2 μήλα, 1 μπανάνα, 1 καρπούζι και 1 πορτοκάλι, τι νόημα έχει τότε η 
ισότητα των μερών; Το βασικό ζητούμενο στην περίπτωση αυτή δεν είναι η ισότητα 
των μερών, αλλά η ισοδυναμία των μερών, με βάση μια συγκεκριμένη ιδιότητα 
αυτών, εκείνη του φρούτου. Κάθε ξεχωριστό κομμάτι από τη συλλογή, διατηρεί την 
αυτονομία του και είναι ισοδύναμο με όλα τα υπόλοιπα. Παρόμοια παραδείγματα που 
αναφέρθηκαν στα παιδιά, αυτόν ακριβώς το στόχο προσπάθησαν να πετύχουν: την 
ανάδειξη της ισοδυναμίας των μερών. Αποφύγαμε όμως, τη θεωρητική ανάπτυξη του 
ζητήματος, γιατί η έννοια της σχέσης ισοδυναμίας δεν ήταν ακόμη γνωστή στους 
μαθητές. Ο στόχος τελικά φαίνεται να επιτεύχθηκε, αν κρίνουμε από το γεγονός ότι 
οι περισσότεροι μαθητές, έλυσαν με επιτυχία το πρόβλημα: "έχουμε 5 μπάλες του 
τένις, 3 του ποδοσφαίρου και 2 του μπάκετ. Τι κλάσμα του συνόλου αποτελούν οι 
μπάλες του ποδοσφαίρου;" 

Σχετικά με την έννοια της μοναδοποίησης, αναφερθήκαμε και σε άλλα μαθήματα 
της Π.Δ. Εδώ περιοριστήκαμε σε λίγες βασικές επισημάνσεις. Για παράδειγμα θεσαμε 
στους μαθητές ερωτήματα του τύπου: "Αν η πίτα ήταν πιο μεγάλη, με το να πάρουμε 
πάλι 4/5 θα τρώγαμε περισσότερη πίτα;" ή "Αν η πίτα ήταν μικρότερη, με το ίδιο 
κλάσμα (4/5), τι κομμάτι θα παίρναμε; Μεγαλύτερο, μικρότερο και γιατί;". Σε 
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τελευταία ανάλυση ποιος κανονίζει αν θα φάμε μεγαλύτερο ή μικρότερο κομμάτι; Το 
κλάσμα από μόνο του, μήπως δεν μας λέει τίποτε, αν δεν καθορίσουμε τίνος κομμάτι 
είναι αυτό, δηλ. αν δεν καθορίσουμε το αναφορικό του; 
Αυτό προσπαθήσαμε να δείξουμε στα παιδιά με διάφορα, παρόμοια με τα παραπάνω, 
παραδείγματα: την ανάγκη της ύπαρξης της μονάδας αναφοράς. Και φάνηκε να είναι 
κατανοητό αυτό στην πλειοψηφία των παιδιών. Για την έννοια όμως της 
μοναδοποίησης θα κάνουμε λόγο και στα επόμενα με πιο αναλυτικό τρόπο. 

7.3 Η αισθητοποίηση του κλάσματος 
Με τον όρο αισθητοποίηση του κλάσματος εννοούμε την ικανότητα αντίληψης του 

μεγέθους του κλάσματος από μέρους των παιδιών. Η αισθητοποίηση είναι μια 
απόπειρα να συνδέσουμε με σαφή τρόπο στη σκέψη των παιδιών, το σύμβολο του 
κλάσματος με τη φυσική ποσότητα που αυτό αναπαριστά. Γι' αυτό το σκοπό 
χρησιμοποιήσαμε διάφορους τρόπους: 
Α. Παράδειγμα πρώτο: χάρτινα εμβαδά που επιθέτουμε το ένα πάνω στο άλλο. 
Καλέσαμε αρχικά τους μαθητές να σχεδιάσουν με το διαβήτη κυκλικά χωρία σε ένα 
κομμάτι χαρτί που αναπαριστούσαν για παράδειγμα το 2/3 και το % και με βάση τη 
μέθοδο της επίθεσης να αποφανθούν ποιο είναι μεγαλύτερο. Από τα διάφορα 
παραδείγματα που εκτελέστηκαν φάνηκε πως πράγματι οι μαθητές κατανοούσαν 
αυτή τη μέθοδο και απαντούσαν σωστά για το σχετικό μέγεθος των κλασμάτων. 
Β .  Παράδειγμα δεύτερο: Με τη χρήση του προγράμματος «ΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ 
ΚΛΑΣΜΑ ΤΟΣ» που οικοδομήθηκε ειδικά για το σκοπό αυτό στο υπολογιστικό 
περιβάλλον του «ΕΥ ΔΟΞΟΥ» . Το πρόγραμμα αυτό, όταν ξεκινά τη λειτουργία του, 
αναπαριστά μια σοκολάτα 36 υποδιαιρέσεων, την οποία μπορεί ο μαθητής να 
«τρώει» , με τη βοήθεια του ποντικιού. Πράγματι, σε κάθε «κλίκ» του ποντικιού, 
οπουδήποτε μέσα στο εμβαδόν της σοκολάτας, ακούγεται ένας ήχος απόσπασης, 
γίνεται έγχρωμο το μέρος (κλάσμα) που αποσπάται από αυτήν και ταυτόχρονα 
αναγράφεται στο κάτω δεξιό μέρος της οθόνης, η συμβολική του αξία. 

Αρχικά καλέσαμε τους μαθητές να "παίξουν" με το πρόγραμμα, να κάνουν κλίκ 
στην επιφάνεια της σοκολάτας παρατηρώντας το κλάσμα εκείνο της σοκολάτας που 
κατανάλωσαν. Καθώς τα παιδιά κάνουν κλίκ, αποκόπτουν έγχρωμα χωρία στην 
επιφάνεια της σοκολάτας, τα οποία αναδεικνύουν το σχετικό μέγεθος του κλάσματος 
που αναπαρίσταται. Μετά από αυτή την ελεύθερη χρήση του προγράμματος, τους 
ζητήσαμε να μας πούν πόσα κομμάτια της σοκολάτας αποτελούν το όλο αυτής, το Υ2, 
το Ιf.ι, κλάσματα δηλ. που τους ήταν πολύ γνωστά πριν την Π.Δ. Από την πρώτη 
κιόλας περίπτωση, εκείνη του Υ2, τα παιδιά κάθε ομάδας παρατήρησαν ότι οι 
υπόλοιπες 3 ομάδες των συμμαθητών τους κατέληξαν σε άλλη1 εικονική 
αναπαράσταση για το ίδιο κλάσμα (βλ. και παρακάτω σχήματα Σχ.7.3. 1 ,  Σχ.7.3 .2, 
Σχ.7.3.3, Σχ.7.3 .4). 

1 Εδώ πρέπει να σημειώσουμε, την ικανότητα του «Εύδοξου» , ο οποίος, φυσικά, είναι ένα Lοgο
περιβάλλον, να ευνοεί το διάλογο, την αλληλεπίδραση μεταξύ των μαθητών, τη συνεργατική μάθηση, 
αφού τίποτε δεν γίνεται με ένα μόνο τρόπο, αλλά ο καθένας μπορεί να εφαρμόσει τη δική του 
στρατηγική μάθησης και να συζητήσει τα αποτελέσματά της με τα υπόλοιπα μαθητευόμενα άτομα. Οι 
4 διαφορετικές αναπαραστάσεις του Υ:ι, ενός πολύ γνωστού κλάσματος για όλα τα παιδιά, είναι ένα 
πρώτο δείγμα που τεκμηριώνει την αλήθεια των παραπάνω ισχυρισμών για τις μαθησιακές ιδιότητες 
του μικρόκοσμου που κατασκευάσαμε. Να σημειώσουμε επ' ευκαφία και το εξής: Σχεδόν ποτέ οι 4 
ομάδες των μαθητών οι οποίες ανελάμβαναν να εκτελέσουν διάφορες εργασίες σαν κι αυτή με το Yi, 
δεν είχαν ταυτόσημα αποτελέσματα, δηλ. την ίδια έξοδο στην οθόνη του υπολογιστή. Η 
διαφοροποίηση και η πληθώρα των αναπαραστάσεων, τροφοδοτεί το διάλογο και είναι ένα βασικό 
ζητούμενο για τη μάθηση των μαθηματικών. 
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Από τη συζήτηση έγινε σαφές ότι δεν έχει σημασία πού θα κάνουμε τα κλίκ πάνω στο 
σώμα της σοκολάτας, και με ποια διαδοχή, .αλλά το πόσα είναι αυτά τα κλίκ σε σχέση 
με σύνολο των κομματιών της σοκολάτας. Με άλλα λόγια φάνηκε να γίνεται σαφές 
ότι εάν η σοκολάτα είχε άλλον αριθμό κομματιών θα έπρεπε να ληφθούν τα κομμάτια 
εκείνα που προέβλεπε η σχέση του αριθμητή προς τον παρονομαστή. Αυτό όμως δεν 
ήταν πάντοτε εφικτό, όπως είναι φανερό για τα παιδιά. Διότι εύκολα βρήκαν πόσα 
κομμάτια ήταν το � και το Υ4, για τη δεδομένη σοκολάτα των 36 κομματιών, επειδή 
οι κατακόρυφες στήλες είναι 4, (πήραν τις 2 από αυτές στην πρώτη περίπτωση και 1 
στη δεύτερη), αλλά δεν συνέβη το ίδιο και με το 1/3 .  Η λύση που προτάθηκε από ένα 
μαθητή ήταν ενδιαφέρουσα: ''Αφού η σοκολάτα είναι 36 κομμάτια πάντοτε ο 
παρονομαστής πρέπει να είναι 36 !". 

ΑΙ ΣΘΗΤΟ Π Ο Ι Η ΣΗ ΤΟΥ ΚΛΑΣΜΑΤΟΣ Ι  

Μ ε  το αριστερό κουμπί του ποντικιού κάντε κλίκ 
μέσα στα ορθογώνια κουτάκια για να πάρετε το ανάλογο 
ΚΛΑΣΜΑ σοκολάτας! 
r---���������� 1 / 2 

Σχ. 7.3 . 1 .  Η αναπαράσταση του � από την πρώτη ομάδα μαθητών. 

Αυτό, αμέσως το εκμετα υθηκαμε και προτείναμε να γίνεται πάντοτε αυτό με 
πολλαπλασιασμό του παρονομαστή με κάποιο αριθμό που θα ταίριαζε. Τα παιδιά 
όμως συχνά ξεχνούσαν να πολλαπλασιάσουν και τον αριθμητή με τον ίδιο αριθμό και 
αυτό ήταν ένα μειονέκτημα της κατά τα άλλα αποτελεσματικής μεθόδου. Στη 
συνέχεια τους ζητήσαμε να αναζητήσουν ένα τρόπο, ώστε να εμφανισθεί το κλάσμα 
2/3 στην κάτω δεξιά θέση της οθόνης. Τα παιδιά έπρεπε να σκεφθούν πόσα κλίκ θα 
έπρεπε να κάνουν σε αντίστοιχα ορθογώνια κομμάτια και μετά να το επιβεβαιώσουν 
και πρακτικά με το ποντίκι. Εδώ κατά περίεργο τρόπο, (αφού είχαμε συμφωνήσει 
μόλις προηγουμένως για τη μέθοδο μέσω του πολλαπλασιασμού), προτάθηκε από μια 
μαθήτρια να κόψουμε τη σοκολάτα σε τρία ίσα μέρη και να πάρουμε τα δύο. 

της επισημάναμε. 
Πράγματι το παιδί μέτρησε αντίστοιχα με τα κλίκ ορθογώνια και μας απάντησε 24. 

Το δικαιολόγησε δε, με το ότι είχε ξεχάσει να πάρει 2, δηλ. όσα έλεγε ο αριθμητής. 
Το πρόγραμμα της "σοκολάτας", μας έδωσε την ευκαιρία να αναφερθούμε και πάλι 
στη μονάδα αναφοράς. Θέσαμε διάφορα ερωτήματα στους μαθητές: "Αν η σοκολάτα 
είχε 3 στήλες και τον ίδιο αριθμό γραμμών, τα 2/3 αυτής πόσα κομμάτια θα ήταν 
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τότε;", "Αν η σοκολάτα είχε 8 γραμμές και ίδιες στήλες, τι κλάσματα θα μας έδειχνε 
τότε ο υπολογιστής, στο κάτω δεξιό μέρος της οθόνης;'', "Πώς θα έπρεπε να είναι 
σχεδιασμένη η σοκολάτα ώστε να βλέπουμε αντί για τριακοστά έκτα, εικοστά έκτα;". 
Η συζήτηση που έγινε με τους μαθητές ήταν γόνιμη και έσπρωξε παραπέρα τη σκέψη 
των μαθητών σχετικά με την έννοια της μοναδοποίησης και της αισθητοποίησης του 
κλάσματος, αν κρίνουμε από τις απαντήσεις των παιδιών οι οποίες ηταν ολοένα 
καλύτερες, καθώς προχωρούσε ο διάλογος. 

ΑΙ ΣΘΗΤΟΠΟΙ Η ΣΗ ΤΟΥ ΚΛΑΣΜΑΤΟΣ Ι  

Μ ε  το αριστερό κουμπί του ποντικιού κάντε κλίκ 
μέσα στα ορθογώνια κουτάκια για να πάρετε το ανάλογο 
ΚΛΑΣΜΑ σοκολάτας! 

Σχ. 7.3 .2. Η αναπαράσταση του Υ2, από τη δεύτερη ομάδα μαθητών. 
1 / 2 

Α Ι ΣΘ ΗΤΟ Π Ο Ι Η ΣΗ ΤΟΥ ΚΛΑΣΜΑΤΟ Σ Ι  

Μ ε  το αριστερό κουμπί του ποντικιού κάντε κλίκ 
μέσα στα ορθογώνια κουτάκια για να πάρετε το ανάλογο 
ΚΛΑΣΜΑ σοκολάτας! 
.--����������� 1 1 2 

Σχ. 7.3 .3 .  Η αναπαράσταση του Υ2 από την τρίτη ομάδα των μαθητών. 

Η «σοκολάτα» όμως σαν πρόγραμμα μας έδωσε και μια καλή ευκαιρία να εισάγουμε 
τα παιδιά σε δύο ενδιαφέρουσες εννοιολογικές μορφές του ρητού, μορφές που θα 
σχολιάσουμε εκτενώς παρακάτω. Είναι οι μορφές του λόγου και του τελεστή, 
ιδιαίτερα δύσκολες να συλληφθούν από την παιδική σκέψη. Ετσι λοιπόν, καθώς 
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«παίζαμε» με το πρόγραμμα της σοκολάτας, θέσαμε εμμέσως, πλήν σαφώς, 
ερωτήματα που άπτονται αυτών των εννοιολογικών μορφών. Καλέσαμε τους μαθητές 
να πούν ποιο είναι το «φαγωμένο» (έγχρωμο) μέρος της σοκολάτας και ποιο το 
«αφάγωτο» (άχρωμο), σε μια δεδομένη κατάσταση, π.χ. αν κάνουμε 1 5  κλίκ επάνω 
της. Τα παιδιά εύκολα απάντησαν ότι τα 1 5  κομμάτια είναι τότε το έγχρωμο μέρος 
και 2 1  το άχρωμο, αλλά δεν ήξεραν στη συνέχεια να μας πούν πως θα μπορούσαμε 
να το συμβολίσουμε αυτό στον πίνακα. Τότε ακολουθήσαμε το παρακάτω σχήμα: 

Έγχρωμο μέρος 

1 5  

2 1  
άχρωμο μέρος 

Οι μαθητές στη συνέχεια εύκολα αναγνώρισαν το γεγονός, ότι μπορούσαμε να 
γράψουμε το 1 5  στον παρονομαστή και το 21 στον αριθμητή, αρκεί να γράψουμε τη 
φράση "έγχρωμο μέρος" στον παρονομαστή και "άχρωμο μέρος" στον αριθμητή. 
Σε ό,τι αφορά την τελεστική ερμηνεία του ρητού αριθμού προτείναμε στα παιδιά να 
βρούν με τη βοήθεια του ποντικιού ένα τρόπο, ώστε να εμφανίσει κάτω δεξιά στην 
οθόνη του Η/Υ το κλάσμα 4/5 . Οι προσπάθειες, βέβαια, ήταν άκαρπες, και η απορία 
των μαθητών ήταν έκδηλη, αλλά υποσχεθήκαμε στα παιδιά ότι θα 
ξανακουβεντιάζαμε το ζήτημα αυτό παρακάτω (βλ. προβολή τελεστικής ερμηνείας, 
παρ. 7.9). 

ΑΙ ΣΘΗΤΟ Π Ο Ι Η ΣΗ ΤΟΥ ΚΛΑΣΜΑΤΟ Σ!  

Μ ε  το αριστερό κουμπί του ποντικιού κάντε κλίκ 
μέσα στα ορθογώνια κουτάκια για να πάρετε το ανάλογο 
ΚΛΑΣΜΑ σοκολάτας! 

Σχ. 7.3.4. Η αναπαράσταση του Yz από την τέταρτη ομάδα μαθητών. 
1 / 2 
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7.4 Η υπέρβαση της μέρος- όλου ερμηνείας 
Η μέρος- όλου ερμηνεία, ασφαλώς και είναι ένα πολύ καλό μέσο για να εισαχθούν τα παιδιά 
στην έννοια του κλάσματος και ν' αποκτήσουν μια αρχική εικόνα γι' αυτό. Ο λόγος για την 
καταλληλότητα αυτού του μέσου είναι ότι η εννοιολογική αυτή μορφή του ρητού είναι 
ισχυρά προσκολλημένη στη σκέψη των μαθητών, εισάγεται πολύ νωρίς σε αυτήν, από την 
παιδική ακόμα ηλικία, και επομένως τα παιδιά φτάνουν στην Π. Δ. με αυτό το δεδομένο, το 
οποίο είναι ορθό να εκμεταλλευτούμε. Εκτίμησή μας όμως είναι, ότι μετά τη αρχική της 
χρήση αυτή η ερμηνεία θα πρέπει να υποβαθμιστεί σκόπιμα, επειδή ακριβώς δημιουργεί 
περιοριστικά σχήματα σχετικά με την έννοια του ρητού αριθμού. Στη σκέψη των παιδιών 
παρατηρήσαμε ότι για το σύμβολο α/β μια και μόνο είναι η κυρίαρχη αντίληψη: ότι πρόκειται 
για ένα κομμάτι από ένα μεγαλύτερο όλο. Εδώ θεωρούν ότι τελειώνει η έννοια του ρητού και 
είναι κατά συνέπεια αδιανόητο ο αριθμητής να υπερβαίνει το παρονομαστή. Επομένως, για 
τα παιδιά η μοναδική σχέση μεταξύ του α και του β είναι μια ανισοτική σχέση του τύπου α :::; 
β. Με άλλα λόγια, έξω από τη μονάδα, οποιαδήποτε κι αν είναι αυτή (πίτα, μήλο, κτλ.), δεν 
έχει νόημα το σύμβολο α/β και επομένως, όλες μας οι δραστηριότητες περιορίζονται σε ό,τι 
αυτό περικλείει. Από την άλλη, οποιαδήποτε προβληματική κατάσταση που εμπλέκει έννοιες 
γύρω από το σύμβολο αυτό, αντιμετωπίζεται κάτω από το πρίσμα της μέρος- όλου ερμηνείας, 
δηλ. τα παιδιά προσπαθούν να λύσουν προβλήματα που τους παρουσιάζονται 
επιστρατεύοντας τη μέρος όλου λογική. Έχουμε δηλ. με την προσέγγιση αυτή ένα καθαρό 
διδακτικό εμπόδιο στην ανάπτυξη της έννοιας του ρητού αριθμού, ένα εννοιολογικό 
περιορισμό, τον οποίο πρέπει αναγκαστικά να υπερβούμε. Αλλά υπέρβαση της μέρος- όλου 
ερμηνείας, σαφώς σημαίνει υπέρβαση της μονάδας. Αυτός ήταν και ο στόχος μας από τα 
πρώτα κιόλας μαθήματα της Π. Δ. Προσπαθήσαμε να διευρύνουμε την έννοια του 
κλάσματος, το οποίο αντανακλά σαφέστατα την μέρος- όλου λογική, ώστε να γίνει δυνατή η 
σύλληψη της ευρύτερης έννοιας του ρητού αριθμού. Τα παραδείγματα που χρησιμοποιήσαμε 
προέρχονται και από το χώρο της παραδοσιακής διδασκαλίας και από τα προγράμματα του 
υπολογιστικού μας μικρόκοσμου. Αρχικά θέσαμε το ερώτημα στους μαθητές: «Πώς θα 
μπορούσες να εξηγήσεις σε ένα φίλο σου τι είναι το 5/4; Κάντε, ένα σχέδιο που να το 
δείχνει» . Η μεγάλη πλειοψηφία των μαθητών (περίπου 60-70%), έγραψαν στο τετράδιό τους, 
ότι «δεν γίνεται αυτό!» ,  ή «από το λιγότερο δεν μπορούμε να βγάλουμε περισσότερο!» ,  ή 
έκαναν διάφορα σχέδια και σχήματα, που στη συνέχεια τα διέγραφαν, αποκαλύπτοντας 
προφανή αδυναμία να κατασκευάσουν μια γραφική αναπαράσταση του 5/4. 
Να δούμε τι λέει κι ο υπολογιστής! Προτείναμε στα παιδιά να καλέσουν πάλι το "Ως μέρος
όλου" πρόγραμμα του 'Έύδοξου" και να δώσουν ως είσοδο το 5/4. Την έξοδο τη βλέπουμε 
στο Σχ. 7.4. 1 .  
Η έξοδος του προγράμματος τροφοδότησε μια γόνιμη συζήτηση, στην οποία έγινε 
κατανοητό από τους μαθητές ότι είναι ανάγκη να αναλύσουμε το 5/4 σε ένα άθροισμα 
"τετάρτων", δηλ. 5/4=1/4+1/4+1/4+1/4+1/4=4/4+1/4, από τα οποία τα 4 πρώτα θα μας έδιναν 
μία μονάδα, την πρώτη δηλ. πίτα και το άλλο, το πέμπτο "τέταρτο", θα μπορούσε να ληφθεί 

το ΚΛΑΣΜΑ ΩΣ Μ ΕΡΟΣ - ΟΛΟΥ ΕΡΜ Η Ν ΕΙΑ! 

Σχ. 7.4 . 1  1 

Το κλάσμα που δώσατε είναι το: 5 / 4 
Ο Μ ΚΔ  του αρ ιθμητή και του παρονομαστή είναι ο:  1 
Το ανάγωγο κλάσμα που αναπαρίσταται είναι το: 5 / 4 
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από μια άλλη, δεύτερη πίτα κατά τα γνωστά. Υπήρξε όμως και ένα παράδειγμα στον πίνακα, 
υπό τύπον ανέκδοτου, το οποίο και παραθέτουμε: 
"Κάποιος μαθητής λέει σε ένα συμμαθητή του: Ξέρεις γιατί μου έτυχε φέτος το φλουρί στο 

σπίτι μας; Κι είναι σίγουρος τρόπος, σου το λέω να τον έχεις κι εσύ υπ' όψιν σου αν θέλεις να 
κερδίσεις! Τους πρότεινα να φάω τα 7/5 από την πρωτοχρονιάτικη πίτα μας και το 
δέχτηκαν!". Τι συμπέρασμα βγάζετε εσείς παιδιά; 
Ακολουθώντας τη ανάλυση του προηγούμενου παραδείγματος, 7 πέμπτα είναι 5 πέμπτα και 2 
πέμπτα, τα παιδιά κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι ο μαθητής παγίδευσε τους γονείς του, 
επειδή οι τελευταίοι δεν ήξεραν ρητούς και κλασματικούς αριθμούς! 

7.5 Η ενίσχυση του πολλαπλασιασπκού τρόπου σκέψης 
Πριν να εισαχθούμε στις προσωπικότητες του ρητού, διατυπώσαμε μια υπόθεση, της οποίας η 
αλήθεια επαληθεύτηκε από τα αποτελέσματα της εκτέλεσης της πρώτης κιόλας πειραματικής 
διδασκαλίας. Παρατηρήσαμε δηλ. ότι κάθε απόπειρα να βοηθήσουμε τους μαθητές να 
αποκτήσουν μια βαθύτερη αντίληψη για το ρητό αριθμό και προ παντός να αποκτήσουν 
εννοιολογική γνώση γι' αυτόν, φαινόταν να προϋποθέτει την εισαγωγική ενασχόληση των 
μαθητών με αυτό που ονομάζουμε στα μαθηματικά πολλαπλασιαστικές σχέσεις. Και ο λόγος 
που μας έκανε να διατυπώσουμε μια τέτοια υπόθεση ήταν ότι ο ρητός αριθμός, είτε στην 
κλασματική του μορφή είτε στις υπόλοιπες εννοιολογικές του όψεις, ενέχει την 
πολλαπλασιαστική σχέση. Ένα απλό παράδειγμα θα ήταν, να δούμε τη σχέση του 2 με το 3 
στο πλαίσιο του ρητού αριθμού 2/3 . Είναι φανερό ότι 2=(2/3).3 δηλ. το 2 με το 3 συνδέονται 
σαφώς με πολλαπλασιαστικό τρόπο. Αποφασιστικό σύμμαχο σ' αυτήν την προσπάθειά μας 
βρήκαμε το υπολογιστικό περιβάλλον της LOGO. Ταυτόχρονα έγινε δυνατή και η εισαγωγή 
της έννοιας της μεταβλητής, κάτι εξ ίσου σημαντικό για την κατανόηση της έννοιας του 
ρητού αριθμού. 
Τα παραδείγματα των πολλαπλασιαστικών σχέσεων που τέθηκαν προς συζήτηση με τους 
μαθητές είναι του παρακάτω τύπου: 
Παράδειγμα 1 .  
«Θεωρείστε τους αριθμούς 3 και 6. Έχουμε δικαίωμα να βαπτίσουμε α το 3 ;  Εάν ναι τότε το 
6 πώς θα το βαπτίσουμε;» 
Παράδειγμα 2. (αντίστροφο του 1) 
«Θεωρείστε τους ίδιους αριθμούς, αλλά με αντίστροφη σειρά, το 6 και το 3 .  Εάν πούμε α το 
6, τότε το 3 πώς θα το πούμε;» 
Παρατηρήσαμε συστηματικά (δηλ. και στις 3 πειραματικές διδασκαλίες), ότι οι απαντήσεις 
των παιδιών στο παράδειγμα 1 ,  ήταν άμεσες και σωστές. Αλλά αυτό δεν συνέβη και με το 
παράδειγμα 2. Ένα σημαντικό ποσοστό μαθητών δυσκολεύτηκε να δώσει τη σωστή 
απάντηση ( α/2). 
Καλέσαμε όμως τους μαθητές στον πίνακα και τους ενθαρρύναμε να λύσουν παρόμοια 
ολοένα και δυσκολότερα παραδείγματα, όπως το παρακάτω, το οποίο εκείνη τη στιγμή 
κατασκευάσαμε. Μετρήσαμε το ύψος του Γιάννη και της Μαρίας (παιδιών μέσα από την Π. 
Ο.) και τα καταγράψαμε. Ήταν 120 και 1 00 εκατ. αντίστοιχα. Ερώτηση προς όλους τώρα: 
Παράδειγμα 3.  
«Εάν πώ το ύψος του Γιάννη α, τότε πως θα πώ το ύψος της Μαρίας;» 
Οι μαθητές με ελάχιστη βοήθεια ανέπτυξαν το σχήμα: 

Τα 120 εκ. τα λέμε α 
Τα 100 εκ. τα λέμε χ αφού δεν τα 
ξέρουμε 
� = � => 120 · χ = 100 · α => χ  = Wo · α = i · α 

Το χ θα βρεθεί από την 
ισότητα 

Η Μαρία επομένως έχει 
ύψος τα 5/6 του ύψους του 
Γιάννη. 
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Ό,τι όμως δεν κατάφερε το παραδοσιακό πλαίσιο διδασκαλίας, φαίνεται να πέτυχε το 
υπολογιστικό περιβάλλον της LOGO. Εννοούμε την παραπέρα ενίσχυση της πολλαπλασια
στικής στρατηγικής και την ανάδειξη της έννοιας της μεταβλητής. Αυτά τα δύο, όπως αμέσως 
θα διαπιστώσουμε, είναι στενά συνδεδεμένα στο πλαίσιο της LOGO. 
Μετά από τις παραπάνω διαπιστώσεις ήταν ευκολότερο να προχωρήσουμε βαθύτερα στην 
ουσία των πολλαπλασιαστικών σχέσεων. 
Παράδειγμα 4 (αλλαγή του βηματισμού της χελώνας). 
Εάν δώσουμε, στο περιβάλλον της LOGO την εντολή: 
FD 100 
Θα διαπιστώσουμε πως η χελώνα δεν μετακινήθηκε 100 εκατοστά. Και το ερώτημα που 
τίθεται άμεσα είναι πώς θα την κάνουμε να κινείται με εκατοστά. Πρέπει λοιπόν να 
προσδιοριστεί η σχέση ανάμεσα στα εκατοστά και στα βήματα χελώνας. Με τρόπο ανάλογο 
του παραδείγματος 3,  και με τη βοήθεια του υποδεκάμετρου, αναπτύσσουμε το παρακάτω 
σχήμα: 

Τα 100 βήματα χελώνας είναι 5 εκατ. 
Πόσα βήματα χελώνας είναι το 1 εκατ. 
"' "' "' "' "' "' "' "' "' "' "' "' "' "' "' "' "' "' "' "' "' * * * * * *  

1�0 = f => 5 · χ = 1 00 => χ = 1�0 = 20 και επομένως 

το κάθε εκατοστό είναι 20 βήματα χελώνας. 

Η συνάρτηση FD επομένως, που μετακινεί τη χελώνα κατά εκατοστά πλέον, θα είναι της 
μορφής: 
FD 20*χ, όπου χ θα είναι τα εκατοστά. που επιθυμούμε να μετακινηθεί η χελώνα. 

7.6 Η προβολή της ως πηλίκον ερμηνείας του ρητού 
Ίσως να φαίνεται περίεργο, μα ήταν γεγονός που παρατηρήσαμε συστηματικά στην έρευνά 
μας το εξής: Τα παιδιά δύσκολα κατανοούν πως το σύμβολο α/β είναι δυνατόν να σημαίνει 
και μια διαίρεση του α δια β. Και αν προς στιγμή φαίνεται να το αποδέχονται, δεν έχουμε 
ισχυρές ενδείξεις ότι το κατανοούν βαθιά. Με δεδομένη την καλή γνώση της μέρος- όλου 
ερμηνείας του ρητού από τους μαθητές, για μας κάτι τέτοιο ήταν αναμενόμενο. Γιατί στη 
σκέψη των μαθητών είναι καλά θεμελιωμένο πως αυτό που είναι να μοιραστεί είναι στον 
παρονομαστή και σε καμιά περίπτωση δεν μοιράζεται ο αριθμητής, όπως θα ήθελε η ως 
πηλίκον ερμηνεία του ρητού. Στα τετράδιά τους οι μαθητές σημείωσαν από την αρχή του 
μαθήματος για την ως πηλίκον ερμηνεία του ρητού, ότι αριθμητής = διαιρετέος και 
παρονομαστής = διαιρέτης, α"J..λά είδαμε καθαρά ότι ελάχιστοι από αυτούς το θυμήθηκαν στα 
επόμενα μαθήματα, και σχεδόν κανένας, δεν το χρησιμοποίησε για να λύσει προβληματικές 
καταστάσεις που παρουσιάστηκαν (π.χ. σύγκριση κλασμάτων). 

Ολοφάνερα λοιπόν αναγνωρίσαμε μια εννοιολογική επίθεση της μέρος- όλου ερμηνείας 
του ρητού, στην προσπάθειά μας να διδάξουμε την ως πηλίκον ερμηνεία του ρητού. Διότι, 
όπως θα δούμε αμέσως, η στρατηγική της μέρος- όλου ερμηνείας, για την οποία μιλήσαμε, 
στην πρώτη μας κιόλας επαφή με τα παιδιά, και την οποία γρήγορα διαπιστώσαμε ότι 
κατέχουν, δεν συνάδει με τη στρατηγική της ως πηλίκον ερμηνείας του ρητού. Για να είμαστε 
πιο ακριβείς, η δεσπόζουσες δραστηριότητες των δύο εννοιολογικών μορφών του ρητού, που 
προαναφέραμε, φανερά συγκρούονται. Για παράδειγμα, ας πάρουμε το ρητό 3/5. Στο πλαίσιο 

της μέρος- όλου ερμηνείας έχουμε να χωρίσουμε το όλο σε 5 ίσα μέρη και στη συνέχεια να 
πάρουμε τα 3 .  Κρατάμε τη στρατηγική γι' αυτή την ερμηνεία: "χωρίζουμε και παίρνουμε". 

Στο πλαίσιο της άλλης ερμηνείας, της ως πηλίκον, έχουμε ακριβώς το αντίθετο: "παίρνουμε 3 

πράγματα και τα χωρίζουμε σε 5 ισοδύναμα μέρη. Κρατάμε τη στρατηγική και γι' αυτή την 
ερμηνεία: "παίρνουμε και μετά χωρίζουμε". Δηλ. οι μαθητές ουσιαστικά καλούνται, από το 

προηγούμενο μέχρι το επόμενο μάθημα, ή καλύτερα από τη μια στιγμή στην άλλη, να 

ερμηνεύσουν το ίδιο σύμβολο, με δυό φανερά διαφορετικούς και αντικρουόμενους τρόπους. 
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Με ά'JJ.α λόγια, αυτό που σε μας φαίνεται σωστό, στα παιδιά δικαίως φαίνεται παράξενο και 
ακατανόητο. Είναι τελείως λογικό ο δάσκαλος των μαθηματικών ή πιθανά ο ενήλικος να 
μεταβαίνει από ένα εννοιολογικό πλαίσιο σε ένα άλλο, όπου ισχύουν άλλες συνθήκες και 
θεωρήσεις, αφού έχει το απαραίτητο γνωστικό υπόβαθρο για τις προσαρμογές που απαιτεί η 
μετάβαση. Για το δωδεκάχρονο όμως μαθητή πώς θα μπορούσαμε να υποθέσουμε κάτι 
ανάλογο; Επομένως, η συμπεριφορά των μαθητών όταν αυτοί μεταβαίνουν από την μέρος
όλου στην ως πηλίκον ερμηνεία, είναι δυνατόν να εξηγηθεί, αφού τότε τα παιδιά βρίσκονται 
μπροστά σε λογικές αντιφάσεις. Πρέπει επίσης να σημειώσουμε ότι τα παιδιά όταν 
μεταβαίνουν από την μέρος- όλου, στην ως πηλίκον ερμηνεία του ρητού είναι ανάγκη να 
συγκρουστούν με τη διαισθητική τους γνώση, κάτι το οποίο τα φέρνει σε απογοήτευση. Τα 
παιδιά πρέπει να αρνηθούν κάτι το οποίο πολύ καλά γνωρίζουν, μια παλιά και πολύ γνώριμη 
αντίληψή τους, τη μέρος- όλου αντίληψη, για να αποκτήσουν τη νέα γνώση, που αφορά στην 
ως πηλίκον ερμηνεία των ρητών αριθμών. 
Εδώ πρέπει να σημειώσουμε επίσης, ότι υπάρχει ένα ποσοστό μαθητών της Α' Γυμνασίου, το 
οποίο δεν έχει την ικανότητα να κάνει διαίρεση. Παρατηρήσαμε και στις τρείς πειραματικές 
ομάδες ότι ένα σταθερό ποσοστό, που κυμαίνεται από 10-12 % δεν γνωρίζει τη διαδικασία 
της διαίρεσης στην απλούστερή της μορφή (φυσικός δια φυσικού). Το ποσοστό αυτό αυξάνει 
σημαντικά (περίπου 20-30 %), εάν θεωρήσουμε την περίπτωση της διαίρεσης φυσικού διά 
δεκαδικού ή την περίπτωση δεκαδικού διά δεκαδικού. 
Το ομώνυμο πρόγραμμα του 'Έυδόξου", που βοηθάει την προβολή της ως πηλίκον 
ερμηνείας του ρητού, παρουσιάζει ως έξοδο, ένα πλαίσιο1 όπως του Σχ. 7.6. 1 : 

το ΚΛΑΣΜΑ Ω Σ  ΠΗΛΙΚΟ ΔΥΟ ΦΥΣΙΚΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝΙ 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ : 
1 . Κάθε κλάσμα είναι ( και ) το πηλίκο 
της διαf ρεσης που έχει διαιρετέο τον 
αριθμητή του κλάσματος και διαιρέτη τον 
παρονομαστή του κλάσματος . Συμβολικά: 
α Ι β = α : β με β όχι μηδέν! 
2.  Κάθε φυσικός αριθμός γράφεται ως κλάσμα 
που έχει αριθμητή τον αριθμό αυτό και 

παρονομαστή τη μονάδα . Συμβολικά: α / 1 = α 
3 .  Εάν οι όροι ενός κλάσματος είναι ίσοι 
τότε το κλάσμα ίσο με τη μονάδα . 
Συμβολικά: α Ι α = 1 , με α όχι μηδέν! 
4.  Εάν ένα κλάσμα έχει αριθμητή το μηδέν 
τότε είναι ίσο με το μηδέν! Συμβολικά: 
Ο Ι α = Ο με α βέβαια όχι μηδέν! 
ΠΡΟΣΟΧΗ! Ποτέ να μην ξεχνάμε ότι ΔΕΝ 
ΥΠΑΡΧΕΙ κλάσμα με παρονομαστή το μηδέν! 

Σχ. 7.6.1 

Το κλάσμα 2 / 3 
που διί.Jσατε ΔΕΙ\J παριστάνει 

φυσικό αριθμό !  

Το αποτέλεσμα της διαίρεσης 

αριθμηηΊ δια πο:ρονι:ιμαστή 

είναι ο δεrω:δικός αριθμός: 

0 ,666666666666666667 

Εύλογα τίθεται, τώρα, το ερώτημα: Πώς αντιδρά ο υπολογιστής, στις περιπτώσεις εκείνες που 
ο μαθητής αγνοώντας τις παρατηρήσεις του προγράμματος, εισάγει μη αποδεκτές μορφές 
ρητών αριθμών; Για παράδειγμα τι γίνεται στην περίπτωση που εισάγεται η αόριστη (Ο/Ο) ή η 
αδύνατη ( α/Ο) μορφή; 
Στις περιπτώσεις αυτές ο υπολογιστής των πολυμέσων σφυρίζει και παρουσιάζεται στην 
οθόνη ένα μήνυμα υπενθύμισης σε κόκκινο πλαίσιο, που αναφέρει ότι κάποιος μαθηματικός 

1 Φυσικά ο δεκαδικός αριθμός που παριστάνει το αποτέλεσμα αριθμητή δια παρονομαστή είναι κατά 
προσέγγιση, κάτι το οποίο εξηγήσαμε στα παιδιά ότι οφείλεται σε αδυναμία της Logo. 
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κανόνας έχει παραβιαστεί. Οι περιπτώσεις αυτές ήταν διασκεδαστικές για τα παιδιά και τα 
είδαμε να συγκρατούν στη μνήμη τους τα γεγονότα αυτά στα επόμενα μαθήματα. 
Παρ' όλη όμως την εντύπωση που προκάλεσαν στα παιδιά οι αντιδράσεις του υπολογιστή 
στις περιπτώσεις αόριστων και αδύνατων μορφών του ρητού, δεν μπορούμε να ισχ;υριστούμε 
ότι καταφέραμε να πείσουμε τους μαθητές ότι αυτές οι εκφράσεις, δεν μπορούν να γίνουν 
αποδεκτές. Ετσι αναγκαστήκαμε να προσκομίσουμε παραδείγματα από την καθημερινή ζωή: 
'Ένας γέρος πέθανε απένταρος και δεν είχε απογόνους. Ποιο νόημα έχει τώρα παιδιά η 
διαίρεση; Ποιο πράγμα θα μοιράσουμε και σε ποιους; Τι συμπέρασμα βγάζετε τώρα εσείς 
παιδιά;" 
Μερικά παιδιά και πάλι επέμειναν ότι "αφού δεν είχε λεφτά κύριε θα βάλουμε μηδέν στον 
αριθμητή. Και αφού δεν έχουμε κανένα να τα μοιράσουμε, μηδέν θα βάλουμε και στον 
παρονομαστή. Αρα μηδέν δια μηδέν ίσον μηδέν!" Αναμφίβολα ήταν μια δύσκολη στιγμή για 
την πειραματική μας διδασκαλία. Καλέσαμε και πάλι τα παιδιά να δώσουν από το 
πληκτρολόγιο σαν "κλάσμα" το 0/0. 

το ΚΛΑΣΜΑ ΩΣ Π ΗΛΙ ΚΟ ΔΥΟ ΦΥΣΙΚΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ ! 

~ 

Στη θέα του προηγούμενου μηνύματος (Σχ.7.6.2), ακούστηκε ένας μαθητής να λέει: "Νάτο 
κύριε, ούτε ο Υπολογιστής δεν ξέρει . . .  ! !". Αυτό ακριβώς θέλαμε κι εμείς ! Να μείνει στη 
σκέψη των μικρών μαθητών ότι "δεν ξέρουμε πόσο κάνει μια τέτοια αριθμητική έκφραση". 
Δηλώσαμε αμέσως στα παιδιά ότι στις επόμενες εκπαιδευτικές βαθμίδες, θα μάθουν 
περισσότερα πράγματα πάνω σ' αυτό το ζήτημα και ότι για την ώρα το Ο/Ο δεν ξέρουμε πόσο 
κάνει! 
Κι ένας άλλος είπε: "Κι η συμπεθέρα κύριε, έτσι τα λέει! Σαν τον υπολογιστή : αν υποψιαστώ 
ότι . . .  θα πεθάαανω!"  2 

Παρόμοια πράγματα συνέβησαν και με την περίπτωση της αδύνατης μορφής α/Ο. Και σ' 
αυτήν ακολουθήσαμε παρόμοια τακτική: "Μιά γριά πέθανε άφησε 7 εκ., μα δεν είχε 
απογόνους. Για ποια μοιρασιά μπορούμε να μιλήσουμε;" 
Ένας μαθητής λέει τότε: 'Άμ τότε κύριε . . .  θα τα πάρει το κράτος τα λεφτά!" 
Του απαντήσαμε ότι αν βάλουμε στη μέση το κράτος, αλλάζει το πρόβλημα, δεν έχουμε να 
επιλύσουμε το ίδιο πρόβλημα, γιατί το κράτος είναι tνας κληρονόμος, άρα θα διαιρέσουμε 
τότε το 7 με τη μονάδα. "Να ξαναδούμε πάλι τον υπολογιστή" πρότεινε κάποιος άλλος 
μαθητής. Μετά την εισαγωγή του 7 /Ο, το αποτέλεσμα που βλέπουμε στην οθόνη είναι εκείνο 
του Σχ.7.6.3 (κραυγή διαμαρτυρίας). Τέλος, θα πρέπει να σημειώσουμε και το εξής: Υπάρχει 

2 Σημειώνουμε εδώ για τον αναγνώστη, ότι κατά το χρόνο διεξαγωγής της Πειραματικής Διδασκαλίας 
προβάλλονταν οι "δέκα μικροί μήτσοι" του Λάκη Λαζόπουλου, από την τηλεόραση του Mega, ξέραμε 
ότι οι μαθητές παρακολουθούσαν αυτή την εκπομπή και εκμεταλλευθήκαμε την 'ευκαιρία να 
συνδέσουμε τη διδασκαλία μας με την καθημερινή πραγματικότητα των παιδιών. 
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μια σοβαρή σύγχυση στη σκέψη των μαθητών σχετικά με τις εκφράσεις3 α/Ο και Ο/α. 
Αρκετές φορές παρατηρήσαμε τα παιδιά να ισχυρίζονται για παράδειγμα ότι 710=0 ! ή ότι 
017=7, γεγονός που ερμηνεύεται ότι η ως πηλίκον ερμηνεία του ρητού δεν κατανοείται 
επαρκώς από τους 12χρονους μαθητές. Το ιδιαίτερα περίεργο που καταγράψαμε στην 
πειραματική μας διδασκαλία ήταν ότι αυτές οι λαθεμένες απαντήσεις δίνονταν από μαθητές 
που κατά την επίσημη άποψη, δηλ. την άποψη του Σχολείου τους, ήταν μαθητές υψηλών 
αποδόσεων στα μαθηματικά. 
Σαν γενική παρατήρηση θα θέλαμε να πούμε τούτο: Το σχήμα α:β=ο/β, που φαίνεται απλό 
σε μια πρώτη θέαση, δεν είναι καθόλου αυτονόητο στη σκέψη των παιδιών και δεν είναι 
εύκολο να συγκρατηθεί μακροπρόθεσμα στη μνήμη τους. Με άλλα λόγια, διαπιστώσαμε 
ότι, ενώ άλλες ερμηνείες του ρητού, όπως για παράδειγμα η μέρος- όλου ερμηνεία, είναι 
ισχυρότατες στη σκέψη των παιδιών, δεν συμβαίνει κάτι τέτοιο και με την ως πηλίκον 
ερμηνεία. Κάθε φορά που παρουσιάζονταν ανάγκη να εκφραστεί η διαίρεση α:β ως ρητός 
ο/β, υπήρχε δισταγμός και αβεβαιότητα και δυσφορία από τη μεριά των 12 χρονων 
μαθητών. 

το ΚΛΑΣΜΑ ΩΣ Π ΗΛΙ ΚΟ ΔΥΟ ΦΥΣΙ ΚΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ ! 

� L:__J 

3 Για μtα αναλυτtκή παρουσίαση των δυσκολtών που παρουσtάζουν 01 μαθητές σχεηκά με αυτές τις εκφράσε1ς 
βλ. Τρούλης ( 1992). 
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7. 7 Η προβολή της ως λόγος ερμηνείας του ρητού 
Στην ως λόγο εννοιολογική μορφή του ρητού, δόθηκε ιδιαίτερη έμφαση στη διάρκεια 
Πειραματικής μας διδασκαλίας. Γιατί στο πλαίσιο ανάπτυξης αυτής της μορφής, μας 
δόθηκε η ευκαιρία να υλοποιήσουμε ταυτόχρονα άλλους δύο στόχους: Την ανάπτυξη 
του αναλογικού τρόπου σκέψης και τη σκόπιμη υποβάθμιση του προσθετικού 
τοιούτου. Ο αναλογικός τρόπος σκέψης, σχετίζεται άμεσα με τον πολλαπλασιαστικό, 
αν δεν ταυτίζεται μαζί του, όπως εύκολα μπορούμε να δείξουμε με ένα απλό 
παράδειγμα: 3/4=3 .(1/4). Στα σχολικά μαθηματικά οι πράξεις της διαίρεσης και του 
πολλαπλασιασμού καταγράφονται ως «αντίστροφες πράξεις» , ενώ μια πλειάδα 
επιστημόνων της μαθηματικής παιδείας δέχεται την άποψη του V ergnaud, ότι οι 
λόγοι, οι αναλογίες, ο πολλαπλασιασμός κ.α, ανήκουν στο ίδιο εννοιολογικό πεδίο, 
εκείνο των πολλαπλασιαστικών δομών (Vergnaud, 1 983). 
Θα πρέπει να σημειώσουμε αρχικά πως ο λόγος δεν είναι μια ερμηνεία, που τα 

παιδιά φαίνεται να κατέχουν από το Δημοτικό. Δεν θα λέγαμε όμως ότι σαν ιδέα τους 
είναι άγνωστη. Έτσι, αρχίσαμε να προβάλλουμε την ερμηνεία αυτή του ρητού με 
απλά παραδείγματα, στο πλαίσιο της παραδοσιακής διδασκαλίας: 
Παράδειγμα 1. 
"Μια πολυκατοικία έχει ύψος 45 μέτρων και μια άλλη έχει ύψος 15  μέτρων. Πόσες 
φορές μεγαλύτερη είναι η πρώτη από την δεύτερη; Αν υποθέσουμε ότι δεν ξέρουμε 
τα ύψη των πολυκατοικιών και πούμε α το ύψος της πρώτης και β το ύψος της 
δεύτερης τι σημαίνει το α/β;" 
Τα παιδιά εύκολα βρήκαν ότι η πρώτη είναι 3 φορές μεγαλύτερη, αλλά κανένα από 
αυτά δεν μπόρεσε να προτείνει πώς θα μπορούσαμε να το εκφράσουμε αυτό με τη 
βοήθεια κάποιας σχέσης. Όταν τους ζητήσαμε να μας απαντήσουν τη δεύτερη 
ερώτηση, σχεδόν κανένας δεν εξέφρασε προθυμία να γράψει κάτι στον πίνακα, παρά 
το γεγονός ότι στο προηγούμενο μάθημα μιλήσαμε για ζητήματα πολλαπλασιαστικών 
σχέσεων και έλυσαν τα ίδια προβλήματα πάνω σ' αυτά. Προτείναμε στα παιδιά να 
θεωρήσουν πώς το 45 είναι ίσο με α, (επειδή δεν ξέρουμε το ύψος της πρώτης 
πολυκατοικίας έχουμε το δικαίωμα να το πούμε α) και ότι για τον ίδιο λόγο θα έχουμε 
1 5=β. Τότε λοιπόν με βάση τη σχέση του 45 με το 15, θα βρούμε την σχέση του α με 
το β. Πράγματι τα παιδιά απάντησαν αμέσως ότι α=3 .β 
Εκμεταλλευτήκαμε αυτό το γεγονός και θέσαμε την ερώτηση «αφού το α είναι 3 
φορές το β, τότε το β, πόσες φορές χωράει στο α;» . Τα παιδιά δεν μπόρεσαν αμέσως 
να συνειδητοποιήσουν αυτό που μόλις είχαν ομολογήσει, ότι δηλ. θα χωράει τόσες 
φορές, όσες το 1 5  στο 45. Μετά από αρκετή ώρα το πρότεινε κάποια μαθήτρια («3 
φορές») και τότε η ίδια έγραψε στον πίνακα τη σχέση: α:β=3 . Τότε τα καλέσαμε να 
μας πούν, τι σχέση έχει το κλάσμα με τη διαίρεση (κάτι που είχαν μάθει στα μόλις 
προηγούμενα μαθήματα) και πραγματικά έφτασαν φυσιολογικά στη σχέση α/β=3 . Η 
αντίστροφη ερώτηση, να βρεθεί δηλ. η σχέση β/α=l/3 μας πήρε περισσότερο χρόνο 
και ο κυριότερος λόγος μας ήταν το γεγονός ότι τα παιδιά της Α' Γυμνασίου δύσκολα 
μπορούν να φανταστούν διαίρεση στην οποία ο διαιρετέος είναι μικρότερος από τον 
διαιρέτη. Τους φαίνεται επίσης δύσκολο, να φανταστούν κλάσμα με μεγαλύτερο 
αριθμητή από τον παρονομαστή. Ετσι όταν τους είπαμε πως αναζητούμε το λόγο 
1 5145 ώστε να φτάσουμε στο λόγο β/α, υπήρξε προφανής αμηχανία στην αίθουσα 
του εργαστηρίου. Στη συνέχεια αναπτύξαμε ένα πιο σύνθετο παράδειγμα: 
Παράδειγμα 2. 
«Ενας πατέρας πήγε το γυιό του στο σχολείο, το οποίο απέχει 1 00 μέτρα από το σπίτι 
τους. Το βήμα του πατέρα είναι 80 εκ. και του γυιού 20 εκ. Να βρείτε: 
α) Πόσα βήματα έκανε ο καθένας; 
β) Ποιος έκανε πιο πολλά βήματα; 
γ) Πόσα παραπάνω βήματα έκανε αυτός που έκανε τα πιο πολλά βήματα; 
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δ) Εάν ο πατέρας έκανε τόσα βήματα όσα ο γυιός, πόσα μέτρα πιο πέρα θα πήγαινε;» 
Η λύση 
Το παράδειγμα αυτό άρεσε ιδιαίτερα στα παιδιά. Υπήρξε μεγάλη κινητοποίηση, 
προθυμία και συμμετοχή για την επίλυσή του, χωρίς να καταλάβουμε τους 
βαθύτερους λόγους που συνέβη αυτό. Υποθέτουμε ότι ο κύριος λόγος, ήταν η σχέση 
του παραδείγματος με την πραγματικότητα, δηλ. το παράδειγμα ήταν ζωντανό, από 
τον άμεσο κοινωνικό τους περίγυρο. Τα παιδιά δεν δυσκολεύτηκαν ιδιαίτερα να 
απαντήσουν στα 3 πρώτα ερωτήματα (α),(β),(γ). Εμείς παρατηρήσαμε ότι τα παιδιά 
σημείωσαν τη διαίρεση στο πρώτο ερώτημα 100 :20 χωρίς να αντιληφθεί κανένα πως 
έπρεπε να υπάρξει μετατροπή των μονάδων μέτρησης στο ίδιο σύστημα. 
Συμφωνήσαμε να γίνουν τα 20 εκ. μέτρα, αλλά οι μισοί μαθητές δεν είχαν την 
ικανότητα να γράψουν τον ισοδύναμο δεκαδικό αριθμό 0,2. Επίσης στο πρώτο 
ερώτημα, μας δόθηκε η ευκαιρία να εκφράσουμε το δεκαδικό αριθμό υπό μορφή 
δεκαδικού κλάσματος (2/1 Ο), με τη δικαιολογία ότι αν γίνει αυτό, θα αποφύγουμε τη 
διαίρεση φυσικού διά δεκαδικού, η οποία δεν τους ήταν αρεστή, γιατί αρκετοί δεν την 
θυμόνταν. Επίσης υπήρξε δυσφορία και διστακτικότητα στην αίθουσα όταν 
προτείναμε στα παιδιά να γράψουν τη διαίρεση 100 : 0,2 υπό μορφή κλάσματος και 
οι λόγοι φάνηκε να ήταν δύο: Ότι «δεν ήταν και πολύ σωστό» να τη γράψουμε με 
κλασματική μορφή, αλλά κυρίως, όπως μας είπαν τα παιδιά, δεν έχουν συναντήσει 
κλάσμα με δεκαδικό παρονομαστή, ή αριθμητή. «Μα υπάρχει τέτοιο κλάσμα κύριε, 
αφού ο παρονομαστής μας λέει πόσα κομμάτια να κάνουμε την ακέραια μονάδα!» .  
Μετά από συζήτηση το πρώτο ερώτημα πήρε τη μορφή: 

1 00 ιοο 1000 
α) 1 00 : 0,2=- = -1 = -- = 500 βήματα έκανε ο γυιός. 

0,2 ι� 2 
Όμοια δουλέψαμε και για τα βήματα του πατέρα: 

1 00: o,s= 
100 

= 
Τ 

= 
1 000 

= 12s 
0,8 ΊΟ 8 

β) Ο γυιός επομένως έκανε περισσότερα βήματα. 
γ) Τα παραπάνω βήματα του γυιού ήταν η διαφορά: 500-125=375 
δ) Αν ο πατέρας έκανε τα βήματα του γυιού, αφού το βήμα του πατέρα είναι 0,8 μ. 
και ο γυιός έκανε 500 βήματα, θα κάλυπτε απόσταση: 0,8 . 500=400 μ. Επομένως θα 
πήγαινε πιο πέρα: 400-100=300 μ. 

Στη συνέχεια επιχειρήσαμε να λύσουμε με τα παιδιά το ίδιο πρόβλημα, με τη χρήση 
άγνωστων παραμέτρων. Δηλ. το πρόβλημα: 
Παράδειγμα 3. 
<<'Ένας πατέρας πήγε το γυιό του στο σχολείο, το οποίο απέχει α μέτρα από το σπίτι 
τους. Το βήμα του πατέρα είναι β μέτρα. και του γυιού γ μέτρα. Να βρείτε: 
α) Πόσα βήματα έκανε ο καθένας; 
β) Ποιος έκανε πιο πολλά βήματα; 
γ) Πόσα παραπάνω βήματα έκανε αυτός που έκανε τα πιο πολλά βήματα; 
δ) Εάν ο πατέρας έκανε τόσα βήματα όσα ο γυιός, πόσα μέτρα πιο πέρα θα πήγαινε;» 
Στο πρόβλημα αυτό οι μαθητές συνάντησαν ανυπέρβλητες δυσκολίες, ιδιαίτερα στην 
τελευταία του ερώτηση. Η ώρα περνούσε και με μεγάλη δυσκολία έγινε δυνατό να 
απαντηθούν τα 2 πρώτα ερωτήματα. Η χρήση των αφηρημένων ποσοτήτων α, β, γ 
έκανε το πρόβλημα απροσπέλαστο και αναδιατυπώσαμε το ερώτημα, θέτοντας τις 
τιμές του προηγούμενου προβλήματος δηλ. καλέσαμε τα παιδιά να λύσουν το 
παρακάτω πρόβλημα χωρίς να χρησιμοποιήσουν αριθμητικές τιμές, παρά μόνον τις 
παραμέτρους α, β, γ οι οποίες "κρύβουν" μέσα τους τις αντίστοιχες τιμές: 
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Παράδειγμα 4. 
«Ενας πατέρας πήγε το γυιό του στο σχολείο, το οποίο απέχει α= 100 μέτρα από το 
σπίτι τους. Το βήμα του πατέρα είναι β=Ο,8 μέτρα. και του γυιού γ=Ο,2 μέτρα. Να 
βρείτε: 
1 )  Πόσα βήματα έκανε ο καθένας; 
2) Ποιος έκανε πιο πολλά βήματα; 
3) Πόσα παραπάνω βήματα έκανε αυτός που έκανε τα πιο πολλά βήματα; 
4) Εάν ο πατέρας έκανε τόσα βήματα όσα ο γυιός, πόσα μέτρα πιο πέρα θα πήγαινε;» 
Λύση 
Πράγματι με τη σκέψη στο Παράδειγμα 2 έγινε κατορθωτό να επιλυθεί από τα παιδιά 
το πρόβλημα του παραδείγματος 4. 

1) Τα βήματα του γυιού ήταν: α 
r 

Ενώ τα βήματα του πατέρα ήταν : α β 
2) Υπήρξε αρκετός προβληματισμός για το πώς ποιός έκανε περισσότερα βήματα, 

καθώς επίσης και για το πώς θα σημειώσουμε αυτά τα βήματα, δηλ. για τη σειρά 

' δ ' α α Μ ' λ  ' θ ' ξ ' των ορων της ιαφορας: - - - . α ιστα καποιοι μα ητες ε εφρασαν την 
r Ρ 

πεποίθηση ότι αυτή η παράσταση είναι λάθος, διότι όταν αφαιρέσουμε τους 
αριθμητές θα έχουμε μηδέν στον αριθμητή σαν αποτέλεσμα! 

3) Η διαφορά α - α είναι ο αριθμός των παραπάνω βημάτων του γυιού, κάτι το 
r Ρ 

οποίο ενώ έγραψαν τα παιδιά στον πίνακα, το κοιτούσαν με απορία. 

4) Εάν ο πατέρας έκανε τα βήματα του γυιού δηλ. έκανε α βήματα, αφού το κάθε 
r 

βήμα του πρώτου είναι β, τότε σ' αυτή την περίπτωση, θα κάλυπτε απόσταση: 

α β , Ε ,  θ ,  , α β  , - · μετρα. πομενως α πηγαινε παραπερα : - · - α μετρα. 
r r 

Όπως είναι φανερό, το τρίτο παράδειγμα ήταν το δυσκολότερο, καθώς τα παιδιά 
έπρεπε να λειτουργήσουν με ένα τρόπο που δεν είχαν συνηθίσει, να χειρίζονται δηλ. 
εκφράσεις αφηρημένων ποσοτήτων. Η τοποθέτηση όμως συγκεκριμένων τιμών στις 
άγνωστες παραμέτρους, έκανε προσιτό το πρόβλημα στους 12 χρονους μαθητές, οι 
οποίοι το έλυσαν πολύ ευκολότερα. 
Μετά από τα παραδείγματα αυτά, επιστρέψαμε και πάλι στο μικρόκοσμο του 
«Ευδόξου» . 
Το πρόγραμμα που τρέξαμε για να εμβαθύνουμε περισσότερο στην έννοια του λόγου, 
είναι το «Το κλάσμα ως λόγος, ή ως αναλογία», το οποίο ζητά στην είσοδό του ένα 
βασικό μήκος, προκειμένου να σχεδιάσει μια κούκλα. Με βάση αυτό το βασικό 
μήκος και ανάλογα με τις οδηγίες των συναρτήσεων που εμπεριέχει (και τις οποίες 
βλέπουμε στο Σχ. 7.7. 1 ), η χελώνα της LOGO σχεδιάζει κάθε φορά ολόκληρη την 
κούκλα στην οθόνη του ΗΙΥ. Οι μαθητές όποια τιμή και αν δώσουν ως είσοδο για το 
βασικό μήκος διαπιστώνουν όταν «τρέξουν» αλλεπάλληλες φορές το πρόγραμμα, πως 
οι οποιοιδήποτε λόγοι παραμένουν σταθεροί. Αυτό είναι διδακτικά, το πλέον 
ουσιώδες ζήτημα για την προβολή της συγκεκριμένης εννοιολογικής μορφής του 
ρητού: Η σταθερότητα του λόγου. 
Για παράδειγμα, ας δούμε το λόγο του μήκους του κυρίως σώματος της κούκλας, 
προς το μήκος του ποδιού της ίδιας φυσικά κούκλας, όταν δώσουμε σαν βασικό 
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μήκος το 40 (που είναι με χρώμα κόκκινο, αποτελεί το μήκος της αριστερής παρειάς 
της κούκλας και βλέπουμε στο Σχ. 7.7. 1 να έχει θέσει αυτήν την τιμή στο L). 

το ΚΛΑΣΜΑ ΩΣ ΛΟΓΟΣ ή ΩΣ ΑΝΑΛΟΓΙΑ !  

Σχ. 7.7. 1 

Το πρ6γραμμα σχεδlασε την κούκλα ως εξι}ς: 
Πήρε σσν ΒΑΣfΚΟ ΜΗΚΟΣ (κόκκινη γραμμή στο σχέδιο της κούκλας) 
το Μήκος που δώσσrι ας το πούμι L = 40 
Μήκος λαιμού (μώβ χρώμα) = LI 4 
Μήκος κυριου σώματος (πράσινο χρώμα) = L .. ( 514)  
Μήκος χεριού (μπλt χρώμα) = L 
Μήκος ποδιού (κtτρινο χρώμα) = L • ( 3 ι 2) 

Να υπολογiσιτι στα τι:τράδιά σας τους ΛΟΓΟΥΣ : 
Μήκος χεριού : Μι}κος ποδιοιJ 
Μήκος κυρ/ου σώματος : Μήκος ποδιού 
Μήιως λαιμού : Μήκος ποδιού 
Βασικό Μήκος : Μήκος λαιμού 
Π6σες φορtς μιγαλύτιρο ιlναι το μήκος του ποδιού αυτής της κούκλας 
σπ6 το μnκος του λαιμού της ; 
Προσοχή! Η Κούκλα θυμώνει και τα σπάει! 

Η οθόνη τότε μας πληροφορεί ότι L=40 και ότι 
Μήκος κυρίου σώματος=L. (5/4), επομένως θα έχουμε: 
Μήκος κυρίου σώματος=40. (5/4)=200/4=50 βήματα χελώνας. Και επίσης επειδή 
Μήκος ποδιού=L. (3/2), αυτό θα ισούται με 40. (3/2)=120/2=60 β.χ. Ο ζητούμενος 
λόγος τότε θα είναι 50/60=5/6 
Όποια όμως είσοδο κι αν δώσουμε ως βασικό μήκος, για παράδειγμα 1 Ο ή 20 ή 30 ή 
50 κτλ., διαπιστώνουμε ότι ο λόΎος εlναι ο lδιος πάντα, δηλ. 516 και μπορεί να μας 
είναι από πριν γνωστός αφού: 

1f- L · 5 · 2  5 - = = -
1& L · 3 · 4  6 2 

Το επόμενο πρόγραμμα του «Εύδοξου», κινείται στην ίδια κατεύθυνση (του λόγου), 
φέρει το όνομα «ΤΟ ΚΛΑΣΜΑ ΩΣ ΛΟΓΟΣ ή ΩΣ ΑΝΑΛΟΓΙΑ II», κατασκευάζει 4 
«αναλογικά» σχήματα, δηλ. αναπαριστά στην οθόνη με «αναλογικό» τρόπο 4 
κούκλες, των οποίων τα βασικά μήκη προσδιορίζονται από 4 αντίστοιχες εισόδους 
(βλ. Σχ. 7.7.2). 
Παρατηρούμε ότι και σ' αυτό το πρόγραμμα, η τιμή του λόγου είναι σταθερή 
ανάμεσα σε δύο οποιεσδήποτε κούκλες, σε ότι αφορά αντίστοιχα ευθύγραμμα 
τμήματα (μέλη). Οι κούκλες λοιπόν, έχουν σταθερή αναλογία ως προς το 
οποιοδήποτε μέρος του σώματός τους και αυτή η αναλογία καθορίζεται από το λόγο 
των βασικών μηκών, που εμείς καθορίζουμε από το πληκτρολόγιο. Στη συγκεκριμένη 
περίπτωση η αναλογία που εμείς καθορίσαμε από το πληκτρολόγιο και απεικονίζεται 
στο Σχ. 7.7.2, είναι: 1 5 : 30 : 45 : 50 
Για να μ1λήσουμε πιο συγκεκριμένα, αν θεωρήσουμε την πρώτη με την τρίτη κούκλα, 
αυτές έχουν ως προς κάποιο μέλος του σώματός του σταθερό λόγο, ο οποίος ισούται 
με 1 5  : 45 και το οποίο λόγο, εμείς προκαθορίσαμε από το πληκτρολόγιο, αφού 
δώσαμε για πρώτη είσοδο το 1 5  και για τρίτη είσοδο το 45 . 



το ΚΛΑΣΜΑ ΩΣ ΛΟ ΓΟ Σ ή ΩΣ ΑΝΑΛΟ ΓΙΑ ! 

1 Σχ. 7.7.2 

ΑΝΑΛΟΓΙΑ ΒΑΣΙ ΚΩΝ Μ Η Ι<ΩΝ:  1 5 : 

Παράδειγpα 5. 

ι 
! ) ' ! 
� r./i ϊ : ι_: 
' 

124 

Μετά την παραπάνω «παιδεία» στην αναλογική λογική, τα παιδιά ήταν έτοιμα να 
αντιμετωπίσουν από μόνα τους ένα αντtπροσωπευτικό παράδειγμα αυτής της λογικής. 
Το τελευταίο παράδειγμα σε ό,τι αφορά την προβολή της ως λόγου ερμηνείας του 
ρητού ήταν η κατασκευή του γράμματος L, του αγγλικού αλφάβητου. Αυτό που 
ζητήθηκε ακριβώς από τους μαθητές ήταν: 
«Να κατασκευάσετε το γράμμα L του αγγλικού αλφάβητου, κατά τρόπον ώστε ο 
λόγος των μηκών της κάθετης προς την οριζόντια πλευρά να είναι 3 :  2» . 
Η μαθηματική ανάλυση του προβλήματος. 
Οι μαθητές ξεκίνησαν με το δικό τους πρακτικό τρόπο να κατασκευάσουν το γράμμα 
L, δίνοντας τις παρακάτω εντολές: 
Fd 3 
Bk 3 
Rt 90 
Fd 2 
Bk 2 
LT 90 
Το αποτέλεσμα, βέβαια ήταν μια μινιατούρα η οποία όμως ήταν σωστή ως 
κατασκευή, αφού πληρούσε τις απαιτήσεις του προβλήματος. Επειδή όμως δεν 
ξεχώριζε στην οθόνη ως σχήμα, προτάθηκε από τα ίδια τα παιδιά να μεγαλώσουμε τις 
πλευρές. 

Πώς θα μεγαλώσουμε τις πλευρές παιδιά; 
Το 3 θα το κάνουμε 30, εiπε ο Θανάσης. 
Και το 2 τι θα το κάνουμε; 
20, κύριε. 
Πολύ ωραία παιδιά σλλ.ά αφού ξέρετε να φτιάχνετε με μία λέξη σχήματα, γιατί 
δεν χρησιμοποιείτε αυτή τη μέθοδο; 
Θα φτιάξουμε διαδικασία, κύριε . . .  

Έτσι τα παιδιά έδωσαν μορφή προγράμματος στη δουλειά τους και οι μεμονωμένες 
εντολές μπήκαν μέσα στην διαδικασία (procedure) που τα ίδια έφτιαξαν: 
TO L 
Fd 3 
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Στη συνέχεια πληκτρολογώντας απλώς το γράμμα L, και πατώντας ENTER, 
παρουσίασαν άμεσα στην οθόνη το γράμμα L. 
-Εντάξει παιδιά, αλλά αν θέλουμε να σχεδιάσει η χελώνα ένα L, που να έχουν οι 
πλευρές του την ίδια αναλογία και να δίνουμε από το πληκτρολόγιο, όσο μήκος 
θέλουμε στη μια πλευρά, δεν μπορούμε να το πετύχουμε; Τι πρέπει να αλλάξουμε 
μέσα στο πρόγραμμα και τι έξω από αυτό; 

Αυτό είναι δύσκολο κύριε! 
Καλά, αν πούμε α το 30, τότε πώς θα πούμε το 20; 
Ο Γιώργος σχεδιάζει στο τετράδιό του τα παρακάτω, τα οποία τον καλέσαμε να 
γράψει και στον πίνακα: 

Το 30 το λέμε α 
Το 20 το λέμε χ; δηλ. 

�g = � => 30 · χ = 20 · α => χ = �g · α => χ = f · α 

Πώς τα βρήκες Γιώργο όλα αυτά; 

Γύρισα το τετράδιό μου στα προηγούμενα . . .  και είδα πώς γίνεται . . .  

Ετσι, το πρόγραμμα L, παίρνει τώρα τη μορφή: 

Τώρα είναι εφικτό να κατασκευάσουμε το γράμμα L, με όποιο μήκος θελήσουμε για την 
κάθετή του πλευρά, χωρίς να αλλάξει η αναλογία των πλευρών του (3:2). 
Η εκτέλεση του προγράμματος με είσοδο το 80 την πρώτη φορά και με το -80, τη 
δεύτερη φορά, φαίνεται στο Σχ. 7.7.3 

Με την ευκαιρία, σημειώνουμε την αναπαραστατική λειτουργία του αρνητικού 
αριθμού. Το αριστερό L, σχηματίζεται αντεστραμένο, εξ αιτίας του γεγονότος ότι η 
είσοδος που τέθηκε στην procedure, είναι αρνητική (-80). Αυτή η λειτουργία για τον 
αρνητικό αριθμό, στο πλαίσιο της παραδοσιακής διδασκαλίας, δηλ. σε μη 
υπολογιστικά πλαίσια, είναι εξαιρετικά δύσκολο έως ακατόρθωτο να αναδειχθεί. 
Επίσης πρέπει να σημειώσουμε, πως οι μαθητές στη μεγάλη τους πλειοψηφία, 
τροποποίησαν το πρόγραμμα από την πρακτική συγκεκριμένη του μορφή, στην 
αφηρημένη (με τη χρήση μεταβλητής), με πολύ λίγη βοήθεια. Αυτό μας ενθάρρυνε να 
υποθέσουμε, ότι η έννοια της μεταβλητής έχει κατακτηθεί ως ένα βαθμό και ότι η 
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έννοια του λόγου ως εννοιολογική μορφή είναι δυνατόν να προσεγγισθεί μέσω της 
κατασκευής, μικρών, ευέλικτων και με πολύ σαφή δομή προγραμμάτων, στο πλαίσιο 
του μικρόκοσμου της LOGO. 

Σχ. 7.7.3 
Τα αποτελέσματα των 
Εντολών: 
L 80 
LT 90 
PU 
FD 1 00 
PD 
RT 90 
L -80 
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7. 8 Η υποβάθμιση του προσθετικού τρόπου σκέψης 
Η μέθοδος που χρησιμοποίησαμε για να υποβαθμίσουμε τον προσθετικό τρόπο 

σκέψης των παιδιών έχει ψυχολογικές αφετηρίες, αναφέρεται από τους Πιαζετικούς 
ψυχολόγους γενικά σαν συγκρουσιακή μέθοδος (conflict), και έχει σαν κυρίαρχο 
χαρακτηριστικό την διάψευση των προσδοκιών των παιδιών από τα αποτελέσματα 
των ενεργειών τους. Μια λεπτομερέστερη ανάλυση του θέματος αυτού παρατίθεται 
σε άλλη εργασία μας (Δαφέρμος, 1996α). Εδώ θα θέλαμε να αναφερθούμε 
περισσότερο στις διαδικασίες που ακολουθήσαμε για να προκαλέσουμε ταυτόχρονα 
με την υποβάθμιση του προσθετικού, την αναβάθμιση του πολλαπλασιαστικού 
τρόπου σκέψης. Ξεκινήσαμε με ένα απλό πρόγραμμα, στο περιβάλλον της Logo, το 
οποίο όταν «τρέχει» , δημιουργεί ένα κλειστό σχήμα (ένα «σπίτι»). Το σχήμα αυτό 
είναι δεδομένων διαστάσεων (βλ. Σχ. 7 .8. 1 ), το είχαμε δημιουργήσει από τα πρώτα 
κιόλας μαθήματα της πειραματικής διδασκαλίας από κοινού με τα παιδιά . 
Τίθεται το θέμα να «μεγαλώσει» σαν κατασκευή. Αυτό σημαίνει ότι, πάλι θα πρέπει 
να δημιουργηθεί ένα νέο «σπίτι» , το οποίο όμως είναι ανάγκη να είναι κατ' εικόνα 
και ομοίωση του αρχικού. Αυτό όμως είναι αδύνατο να επιτευχθεί από τους 12  
χρονους μαθητές, όσο αυτοί επιμένουν να σκέπτονται προσθετικά. Έχουμε μπροστά 
μας μια ξεκάθαρη περίπτωση αναλογικής λογικής, χωρίς τη χρήση της οποίας, δεν 
είναι δυνατόν να επιτευχθεί ο στόχος μας. Να οδηγήσουμε δηλ. προγραμματιστικά τη 
χελώνα, ώστε αυτή να κατασκευάσει ένα όμοιο με το αρχικό, σχήμα. 

ΤΟ SPITII 
FD 50 
RT 60 
FD 75 
RT 60 
FD 75 
RT 60 
FD 50 
RT 90 
FD 1 28 
RT 90 
END 

75 

50 
50 
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Σχ. 7. 8. 1 Η έξοδος του προγράμματος SPITI l, που παρατίθεται αριστερά. 

Καλέσαμε λοιπόν τους μαθητές να γράψουν μια νέα διαδικασία (SPITI2), η οποία να 
δημιουργεί ένα σπίτι μεγαλύτερης πλευράς, για παράδειγμα κατά 20 βήματα χελώνας. 
Αυτό που είχαμε υποθέσει, ότι δηλαδή θα προσθέσουν το 20 αυτό σε όλες τις εντολές 
του προγράμματος, οι οποίες σχεδιάζουν μήκη πλευρών, αυτό και έγινε. Από τα 30 
παιδιά των πειραματικών ομάδων μόνο ένα, δεν προχώρησε σ' αυτή την ενέργεια, 
καθώς διετύπωσε επιφυλάξεις για την ορθότητα του εγχειρήματος. Τα υπόλοιπα 29 
προχώρησαν, άμεσα και χωρίς κανένα ενδοιασμό στην πρόσθεση του 20, σε κάθε 
εντολή σχεδιασμού πλευράς, «έτρεξαν» το πρόγραμμα SPITI2 και τα αποτελέσματα 
τα βλέπουμε στο Σχ.7.8.2 Πρόκειται για ένα ιδιαίτερα σημανπκό γεγονός που 
κατήραψε η έρευνά μας και σημαίνει μεταφορά του προσθετικού τρόπου σκέψης 
και στο υπολογιστικό περιβάλλον από το παραδοσιακό πλαίσιο διδασκαλίας. 



1 28 

Η έκπληξη των παιδιών στη θέα ενός μισοτελειωμένου, ανολοκλήρωτου σχήματος, 
τροφοδότησε, όπως ήταν φυσικό, συζητήσεις, οι οποίες αποδείχτηκαν γνωστικά 
γόνιμες. Ορισμένα παιδιά1 πρότειναν να δώσουμε ακόμη μερικά βήματα στη χελώνα, 
με την εντολή FD, ώστε να «κλείσει» το ελαττωματικό δάπεδο. Η ιδέα όμως 
εγκαταλείφθηκε για το λόγο ότι αυτά τα βήματα δεν ήταν επ' ακριβώς γνωστά, κάτι 
που είχε ανάγκη το πρόγραμμα για να λειτουργήσει στη γενική του μορφή. (Για το μη 
μυημένο αναγνώστη, διευκρινίζουμε ότι το πρόγραμμα εκτελείται στο περιβάλλον 
της LOGO, με απλή πληκτρολόγηση του ονόματός του και πάτημα του πλήκτρου 
return, στη συνέχεια). Ετσι, τα ίδια τα παιδιά μόνα τους αναγνώρισαν το αδιέξοδο. Ο 

ΤΟ SPITI2 
FD 50+20 
RT 60 
FD 75+20 
RT 60 
FD 75+20 
RT 60 
FD 50+20 
RT 90 
FD 1 28+20 
RT 90 
END 

70 70 

148 

Σχ. 7.8.2 Οι συνέπειες του προσθετικού τρόπου σκέψης. Το σχήμα δεν «κλείνει» ! ! 

τρόπος με τον οποίο αντιμετώπισαν το πρόβλημα που είχαν να επιλύσουν, 
διαπίστωσαν πως δεν ήταν ο κατάλληλος. Ωστόσο, δεν ήταν έτοιμα να προτείνουν 
ένα άλλο τρόπο για την κατασκευή ενός αναλογικά μεγαλύτερου σχήματος. Τότε 
κρίναμε απαραίτητη, την διδακτική παρέμβαση από μέρους μας. Προτείναμε να 
συμβολίσουμε την αριστερή κάθετη πλευρά με a, και τότε οι μαθητές δέχτηκαν, πως a 
θα πρέπει να συμβολίσουμε και την δεξιά κάθετη πλευρά, αφού δεν είναι δυνατόν να 
είναι άνισοι οι δύο τοίχοι του σπιτιού. Επίσης, συμβολίσαμε με b, κάθε μια από τις 
ίσες πλευρές της σκεπής και με c, το μήκος του δαπέδου. Οπότε σκεπτόμενοι όπως 
στην περίπτωση του παραδείγματος με την κούκλα, το οποίο μόλις προηγούμενα 
είχαμε αναλύσει (βλ. προηγ. παράγρ. 7.7), γράψαμε τις σχέσεις: 
!!.. - 50 - l. - b - 1. · a  h - 75 - 3 - - 2 
!!.. - Ά - 25 - c - 64 . 0  c - 128 - 64 - - 25 

Με βάση αυτές τις σχέσεις προχωρήσαμε στην τροποποίηση του προγράμματος που 
κατασκευάζει το σπίτι και μάλιστα το διατυπώσαμε στη γενική του μορφή: 

1 Σημειώνουμε εδώ ότι τα παιδιά αυτά ήταν στην συντριπτική τους πλειοψηφία κορίτσια, τα οποία 
φάνηκε να μην ενοχλούνται και πολύ από το γεγονός, ότι ο πρωταρχικός στόχος για την όλη 
κατασκευή, που ήταν η αναλοΎική αύξηση των διφάσεων του σπιτιού, σαφώς δεν επιτεύχθηκε (βλ. 
και παρ. 7.25, για την εν γένει συμπεριφορά των δύο φύλων απέναντι στους υπολογιστές). 
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Το γεγονός ότι ο νέος τρόπος ήταν σωστός, έγινε ταχύτατα σαφές, καθώς τα παιδιά 
οποιαδήποτε είσοδο και αν έδιναν στην procedure SPITI, δηλ. οποιαδήποτε τιμή κι αν 
έθεταν στη μεταβλητή a, το αποτέλεσμα ήταν πάντα ένα «κλειστό» σχήμα (βλ. Σχ. 
7.8.3). Το σχήμα αυτό ήταν μικρότερο ή μεγαλύτερο, ανάλογα με το πόσο μικρή ή 
μεγάλη ήταν η τιμή του α, που καθορίζονταν από το πληκτρολόγιο. Για παράδειγμα 
όλες οι παρακάτω εντολές, σχεδιάζουν κάθε φορά ένα τέλειο (χωρίς ελαττώματα στις 
διαστάσεις του) σπίτι, το οποίο έχει μεγαλύτερες ολοένα διαστάσεις, αφού εμείς 
αυξάνουμε κατά βούληση, τη βασική του διάσταση (αριστερός τοίχος): 
SPITI 40 
SPITI 55 
SPITI 70 
SPITI 99 

Σχ. 7.8.3. Οι έξοδοι του προγράμματος SPITI, όταν είσοδοι είναι οι τιμές: 40, 55, 70, 99, αντίστοιχα . .  

SPITI 40 
SPITI 55 
SPITI 70 
SPITI 99 

Ο νέος τρόπος σκέψης ήταν φανερό ότι είχε να κάνει με σχέσεις λόγων, αναλογιών 
και γενικά πολλαπλασιαστικών δομών, άρα ήταν πολλαπλασιαστικός/ αναλογικός. Ο 
τρόπος αυτός, παρατηρήσαμε πως δεν ήταν αρκετά οικείος σε όλα τα παιδιά και έτσι 
κρίθηκε αναγκαίο να προσφέρουμε στα παιδιά και άλλα παραδείγματα που 
συμβάλλουν στην ανάπτυξή του. Τα παραδείγματα προήλθαν και πάλι από το 
υπολογιστικό περιβάλλον του «Ευδόξου» . 
Το πρόγραμμα «ΟΧΙ ΚΟΥΚΛΑ» , με το οποίο ασχοληθήκαμε στη συνέχεια, είναι 
φτιαγμένο κατά τέτοιο τρόπο, ώστε να αναδεικνύει την πολλαπλασιαστική/ 
αναλογική σκέψη, ενώ παράλληλα καταφέρνει σημαντικά πλήγματα στον προσθετικό 
τρόπο σκέψης, που τόσο ισχυρά είναι προσκολλημένος στο παιδικό μυαλό. Το 
πρόγραμμα «ΟΧΙ ΚΟΥΚΛΑ», όταν εκτελείται ζητά από τα παιδιά να δώσουν 4 
αριθμούς (βασικά μήκη), για να σχεδιάσει με βάση αυτούς, ισάριθμες κούκλες. Όμως, 
οποιαδήποτε κι αν είναι τα μήκη που οι μαθητές δίνουν από το πληκτρολόγιο, οι 
κούκλες βγαίνουν παραμορφωμένες. Ο λόγος που συμβαίνει αυτό είναι πράγματι 
αυτός που λέει και η οθόνη ότι δηλ. το πρόγραμμα δεν σκέπτεται, πολλαπλασιαστικά/ 
αναλογικά, αλλά προσθετικά/ αφαιρετικά, δηλ. έτσι όπως συνηθίζουν να σκέπτονται 
οι 12  χρονοι μαθητές. Μέσα στο εσωτερικό του προγράμματος υπάρχουν εντολές 
προς τη χελώνα, οι οποίες καθώς εκτελούνται σχεδιάζονται οι κούκλες. Οι εντολές 
όμως σχεδιασμού του κεφαλιού της κούκλας παρεκλίνουν από την 
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πολλαπλασιαστική/ αναλογική λογική και σε κάποιο σημείο που απαιτείται 
πολλαπλασιασμός, γίνεται αντί γι' αυτόν αφαίρεση. Σαν άμεση συνέπεια αυτού του 
γεγονότος, έρχεται η παραμόρφωση, η οποία στην ακραία της μορφή εμφανίζει την 
κούκλα εντελώς ακέφαλη. Αυτό συμβαίνει όταν μια από τις εισόδους έχει τιμή 40 
(βλ. Σχ. 7.8 .4). 

ΟΤΑΝ το Π ΡΟΓΡΑΜ ΜΑ ΔΕΝ ΣΚΕΠΤΕΤΑΙ ΠΟΛΛΑΠΜΣΙΑΣΤΙΚΑ! 

Σχ. 7.8.4 

)f\ 
/'\ 

κόκκινων Μ 

Οταν το 
ΠΡΟΓΡΑΜ ΜΑ 
αυτό φτιάχνει 
το κεφάλι 
κάνει ΑΦΑΙ ΡΕΣ 
ενώ θάπρεπε 
να κάνει 

Ι>ο� 
�l'liq 

<ι""t<ι 
Ιttqι 

Στην τελευταία αυτή περίπτωση, δηλ. όταν μια από τις τιμές εισόδου είναι 40, 
εμφανίζεται επιπρόσθετα ( πάνω από το σχέδιο), και μια επισήμανση που αναλύει τι 
ακριβώς τι συμβαίνει στο εσωτερικό του προγράμματος. Η procedure (και ξέρουν 
από τα πρώτα κιόλας μαθήματα οι μαθητές τι σημαίνει αυτό, αφού έχουν οικοδομήσει 
τέτοια μικρά προγράμματα), που σχεδιάζει το κεφάλι της κούκλας έχει το όνομα 
ΚEFALI και παράμετρο εισόδου L-40. Έτσι, καθώς εισάγεται από το πληκτρολόγιο η 
τιμή 40 και τοποθετείται στη θέση του L, η παράσταση L-40, παίρνει συνολικά τιμή 
40-40=0. Αυτό σημαίνει ανυπαρξία κεφαλιού για την κούκλα, αφού η χελώνα 
μετακινείται στην περίπτωση αυτή μηδέν βήματα. Στην ίδια επισήμανση όμως, 
τίθεται το ερώτημα: «Θα ήταν ποτέ δυνατόν να συμβεί αυτό, να βγεί δηλ. η κούκλα 
ακέφαλη, εάν η παράσταση L-40 είχε τη μορφή L *Χ, όπου Χ#Ο; Με απλούστερα 
λόγια, θα είχαμε ποτέ ακέφαλη κούκλα, αν αντί της αφαίρεσης είχαμε 
προγραμματίσει πολλαπλασιασμό;» . 
Παρατηρήσαμε ότι οι μαθητές αρκετά καλά κατανόησαν το «λάθος» του 
προγράμματος, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι ήταν σε θέση να κατασκευάσουν αυτό το 
πρόγραμμα. Όμως, ο στόχος μας δεν ήταν σε καμιά περίπτωση να μάθουν να 
κατασκευάζουν προγράμματα με την LOGO, αλλά να χρησιμοποιήσουμε την LOGO 
για να πετύχουμε στόχους που αδυνατεί να υπηρετήσει η παραδοσιακή διδασκαλία. 
Είναι αυτονόητο ότι το «λάθος» , στη διατύπωση της συγκεκριμένης παράστασης 
ήταν σκόπιμο από μέρους μας, για να προκαλέσει απορίες και συζητήσεις γόνιμες για 
δυό στρατηγικές που αντιπαλεύουν στη σκέψη των παιδιών στην προσπάθειά τους να 
εισχωρήσουν βαθύτερα στην έννοια του ρητού αριθμού. Και όπως έχουμε και πάλι 
αναφέρει (βλ. κεφ. 5) είναι ανάγκη η νέα λογική, η πολλαπλασιαστική να υπερισχύσει 
σ' αυτή τη διαπάλη, γιατί ο ρητός αριθμός από πλευράς δομής ενέχει την 
πολλαπλασιαστική σχέση και όχι την προσθετική. Ακόμη γιατί η προσθετική λογική 
έχει πολύ βαθιές ρίζες στη σκέψη των παιδιών, δεν παρακάμπτεται εύκολα και όπως 
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παρατηρήσαμε στην έρευνά μας, δεν μπορεί εύκολα να συνυπάρξει με την 
πολλαπλασιασπκή σαν να πρόκειται για αντίπαλες ιδέες. 

ΟΤΑΝ το ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΕΝ ΣΚΕΠΤΕΤΑΙ ΠΟΜΑΠΜΣΙΑΣΤΙΚΑ! 

Σχ. 7.8.5 Οταν το 
ΠΡΟΓΡΑΜ Μ 
αυτό φτιάχνει 
το κεφάλι 
κάνει ΑΦΑΙ ΡΕ 
ενώ θάπρεπε 
να κάνει 

ι?ο� �ι2 

\ 

�<ι-1. <'ιf?. 

Περιμέναμε ΣΤΑΘΕ ΡΗ ΑΝΜΟΓΙΑ ΒΑΣΙΚΩΝ ( κόκκινων ) ΜΗΚΩΝ: 20 : 30 : 40 : 50 
Π ΡΟΣΟΧΗ! Η δυσαναλογία και η ανομοιομορφfα παρατηρ ' Ό . ' 

Η είσοδος της πολλαπλασιαστικής λογικής στη σκέψη των παιδιών αντιμετωπίζεται 
με δυσπιστία από τα παιδιά και παρά το μεγάλο πλήθος παραδειγμάτων που 
διαθέσαμε τόσο στο πλαίσιο της παραδοσιακής διδασκαλίας, όσο και εκείνο του 
μικρόκοσμου, αυτή δεν ενσωματώθηκε στο βαθμό που αναμέναμε. Οι λόγοι για τους 
οποίους συνέβη αυτό, δεν μας είναι επ' ακριβώς γνωστοί. Επειδή πρόκειται για μια 
άρτια και καλά προετοιμασμένη πειραματική διδασκαλία, χρονικά άνετη, ελκυστική 
από την παρουσία των υπολογιστών και με διαρκές ενδιαφέρον από την πλευρά των 
μαθητών, ήταν δύσκολο δεχθούμε ότι οι συνθήκες κάτω από τις οποίες έγινε η 
είσοδος δεν ήταν οι κατάλληλες. Από την άλλη το στοιχείο του ενθουσιασμού, που 
μόνιμα υπήρχε στην αίθουσα, καθόλη τη διάρκεια του πειραματικής διδασκαλίας, δεν 
άφηνε περιθώρια για αιτιάσεις. Η έρευνά μας δεν αντιμετώπισε και δεν απαντά 
σ'αυτό το ζήτημα. Το ζήτημα δηλ. του γιατί, δεν είχαμε ισχυρή ενσωμάτωση αυτής 
της λογικής στη σκέψη των παιδιών, ενώ το όλο πλαίσιο διδασκαλίας ήταν πολύ 
καλό, ίσως ιδανικό. Υποθέτουμε, επομένως, ό,τι μας απόμεινε: Πως ο παράγοντας της 
ωρίμανσης των παιδιών ίσως να είναι καθοριστικός στην έκβαση αυτού του 
ζητήματος. 

Ωστόσο αυτή η υπόθεση, ότι δηλ. πιθανά η επίδραση του παράγοντα της 
ηλικιακής ωρίμανσης είναι καθοριστική σ�ιην κατανόηση της πολλαπλασιαστικής/ 
αναλογικής λογικής (γιατί γι' αυτό, ακριβώς πρόκειται), έχει σοβαρή στήριξη από την 
πλευρά των Πιαζετικών ψυχολόγων. Αυτοί υποστηρίζουν ότι η αναλογική λογική 
είναι ένα επίτευγμα που επιτυγχάνεται εξελικτικά καθυστερημένα, επειδή αυτή η 
λογική συνεπάγεται δεύτερης τάξης αναστοχασμό. Οι λόγοι σαφώς εκφράζουν 
σχέσεις ανάμεσα σε δυό ποσότητες και οι συγκρίσεις ανάμεσα σε λόγους 
συνεπάγονται θεώρηση σχέσεων ανάμεσα σε σχέσεις (Piaget & Inhelder, 1 975). Στη 
δική μας περίπτωση παρατηρούμε τα εξής στις σχέσεις που γράψαμε στην αρχή της 
παραγράφου: 
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JL - ..Ά - li => c - 64 · a (2) c 
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ότι ο λόγοι a/b και 50/75 είναι σχέσεις πρώτης τάξης. Παρόμοια και οι λόγοι a/c και 
50/128. Οι αναλογίες όμως (1)  και (2) που προκύπτουν από την ισότητα αυτών των 
λόγων είναι σχέσεις δεύτερης τάξης. Πράγματι υπάρχει ισχυρή ερευνητική μαρτυρία 
πως η πλήρης κατανόηση των αναλογικών σχέσεων αναπτύσσεται αργά στη σκέψη 
των παιδιών (Moore, Dixon, Haines, 1 991 ,  Nolting, 1 980). Τέλος, οι Sophian and 
Wood, (1 997), διατυπώνουν τη θέση ότι η συλλογιστική γύρω από σχέσεις μεταξύ 
σχέσεων είναι ουσιαστικά πέρα από πς δυνατόπιτες των παιδιών. 
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7.9 Η προβολή της τελεσπκής ερμηνείας του ρητού 
Η προβολή της τελεστικής ερμηνείας του ρητού ξεκίνησε με τη βοήθεια του γνωστού 
στους μαθητές μοντέλου, μέρος- όλου: 

Τα παιδιά δεν έδειξαν προθυμία. Μετά από λίγο ο Χαράλαμπος γράφει στον πίνακα: 
ιι.ι+ 114+ 114 = %. 

Τελικά ο Χαράλαμπος γράφει: 
ιι.ι+ 114+ 114= 3 .  ιι.ι. 
Συζητούμε με τα παιδιά διάφορα παρόμοια παραδείγματα που οι συμμαθητές τους 
λύνουν στον πίνακα: 
113+ 113+ 113+ 113=4 . 113 
Yz+Yz+Yz+Yz+Yz=5 . Yz 
115+ 115+ 115+ 115=4. 115 
117+ 117+ 117=3 . 117 
- Τώρα παιδιά, αν γράψω 117 επί 3, αντί για 3 επί 117 π λάθος κάνω; 

Σημειώνουμε εδώ ότι σ ' αυτό το τελευταίο ερώτημα κανένα παιδί δεν απάντησε, ενώ 
διαπιστώσαμε με σαφή τρόπο ότι για τους μισούς τουλάχιστον μαθητές ήταν γνωστή η 
αντιμεταθετική ιδιότητα του ποΑλαπλασιασμού. Χωρίς να χάσουμε χρόνο καταφύγαμε 
στο μικρόκοσμο του «Ευδόξου», σε γνωστό από τα προηγούμενα μαθήματα 
πρόγραμμα. Τρέξαμε όλοι μαζί, εκ νέου, το πρόγραμμα 'ΆΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ 
ΚΛΑΣΜΑΤΟΣ", και καλέσαμε τα παιδιά να βρούν ένα τρόπο να γράψει ο 
υπολογιστής 4/5 στο κάτω δεξιό μέρος της οθόνης. Προσπάθησαν και με τις δύο 
προαναφερόμενες (στην παρ. 7.2) μεθόδους, αλλά όπως είναι φανερό υπήρξε 
αδιέξοδο. Κάποιος μαθητής πρότεινε να κάνουμε συνεχώς κλίκ και δεν μπορεί, "αφού 
όλα τα κλάσματα τα δείχνει κύριε κατά σειρά, έ θα δείξει και το 4/5 !". Τον 
ενθαρρύναμε κι αυτόν και τα υπόλοιπα παιδιά να το εφαρμόσουν, φυσικά χωρίς 
αποτέλεσμα. Στο 36° κλίκ όμως, τα περίμενε και το μήνυμα: "Συγχαρητήρια! Φάγατε 
όλη τη σοκολάτα! Τώρα τι περιμένετε να σας πώ εγώ ένας απλός υπολογιστάκος;". 
Μετά την έκπληξή τους τα παιδιά, μπροστά στο φανερό αδιέξοδο, περίμεναν τη δική 
μας παρέμβαση. Τους είπαμε ότι μέχρι τώρα βρήκαμε μαζί, ότι το Yz είναι 1 8  
κομμάτια, ότι το !f.ι είναι 9, ότι τα 2/3 είναι 24 και ότι τέλος πάντων κάποια σχέση 

1 Αυτό το «3 φορές κάτ»> είναι αξιοσημείωτο πώς το εκλαμβάνουν μερικοί μικροί μαθητές, όταν 
καλούνται να συζητήσουν στο πλαίσιο της τελεστικής ερμηνείας του ακέραιου αριθμού. Για 
παράδειγμα, ο 7 χρονος Νίκος, λέει ότι «αν πάρω 5 και άλλα 5 και άλλα 5, έχω 3 φορές 5, αλλ/J. αυτό 
το 3 δεν είναι αριθμός, όπως το 5. Μόνο το 5 είναι αριθμός, το 3 δεν είναι, είναι φορές » .  (Τζανάκης, 
1997). 
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έχουν αυτοί οι τρείς αριθμοί 1 8, 9, 24 με το 36. Για παράδειγμα, τα ρωτήσαμε τι 
σημαίνει το Υ2 του 36, το Υ4 του 36, το 2/3 του 36 ; Στην πρώτη περίπτωση βρήκαμε 
1 8, στη δεύτερη 9, και στην τρίτη 24. 

Τα περισσότερα παιδιά απάντησαν πως κατάλαβαν αυτό το "του '', πως σημαίνει 
πολλαπλασιασμό. Και τότε τους προτείναμε να το γράψουν στο τετράδιο. 
Ξαναγυρίσαμε στο θέμα μας που ήταν "ποια είναι τα 415 του 36". Διαπιστώσαμε, 
συζητώντας με τα παιδιά, ότι η πράξη (415). 36=14415=28,5 καταλήγει σε αριθμό που 
δεν είναι φυσικός, αρα ποτέ ο υπολογιστής δεν θα γράψει το κλάσμα 415 κατω δεξιά 
στην οθόνη! Γιατί δεν μπορούμε, βέβαια, να κάνουμε 28 και μισό κλίκ !!! 
Στη συνέχεια οι μαθητές προχώρησαν βαθύτερα στο μετασχηματιστικό ρόλο που 
μπορεί να διαδραματίσει ο ρητός αριθμός. Αυτό έγινε ως εξής: 

Τα παιδιά άρχισαν να συζητούν μεταξύ τους, αλλά δεν κατέληξαν για αρκετή ώρα σε 
κάποιο συμπέρασμα. Κάποια στιγμή ο Κώστας θέτει την ερώτηση: 
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'"Όταν πολlζουμε ένα αριθμό με κλάσμα μικρότερο της μονάδας, τότε αυτός 
μικραίνει, ενώ όταν τον πολlζουμε με κλάσμα μεγαλύτερο της μονάδας αυτός 
μεγαλώνει". 
Ας σημειώσουμε σ' αυτό το σημείο, ότι δαπανήθηκε αρκετή ώρα για να κατανοηθεί ο 
ρόλος του ρητού αριθμού ως αυξητή ή ως μειωτή μιάς ποσότητας και προκάλεσε 
συζητήσεις ανάμεσα στους μαθητές. Βασικός λόγος που συνέβη αυτό ήταν, κατά τη 
γνώμη μας, ότι οι σκέψη των μαθητών προσέκρουε συνεχώς σε μια ριζωμένη 
αντίληψη, που αντιστέκονταν σθεναρά στο εννοιολογικό επίπεδο: 'Ό 
πολλαπλασιασμός δημιουργεί πάντα μεγαλύτερο". Εμείς για να υπερνικήσουμε αυτό 
το εμπόδιο, χρησιμοποιήσαμε αρκετά παραδείγματα και κάναμε λόγο για μηχανές 
"έκπτωσης" για την περίπτωση των μικρότερων της μονάδας κλασμάτων, και για 
μηχανές "αύξησης'', για την περίπτωση των μεγαλύτερων της μονάδας κλασμάτων. 
Είπαμε δηλ. στα παιδιά ότι τα μικρότερα της μονάδας κλάσματα μοιάζουν με 
αποστακτήρα τσικουδιάς, όπου βάζεις πολλά τσίκουδα, αλλά παίρνεις λίγη τσικουδιά, 
ενώ τα μεγαλύτερα της μονάδας κλάσματα μοιάζουν με μηχανές που παράγουν 
"μαλλί της γριάς'', όπου βάζεις μια κουταλιά ζάχαρη παίρνεις ένα τεράστιο όγκο 
"μαλλιού". 

Η τελεστική λειτουργία όμως του ρητού αριθμού, στην πιο σύνθετη μορφή της, 
είναι βέβαια, αυτό που θα ονομάζαμε επιγραμματικά "το κλάσμα του κλάσματος". 
Καλέσαμε τους μαθητές να συζητήσουν και να λύσουν μαζί μας το εξής πρόβλημα 
(βλ. και Σχ. 7.9. 1) :  

Σχ. 7.9. 1 
Η εννοιολογικοποίηση 
της τελεστικής 
ερμηνείας του ρητού, 
στην πιο σύνθετή της 
μορφή: «Το κλάσμα του 
κλάσματος» . 

Τ 1 1 • ο 6 του 3 , ειναι 

όπως δείχνει το 

σχήμα το /8 του 

όλου τυριού, αφού 
κάθε τρίτο έχει 6 
ίσα κομμάτια και 
επομένως έχουμε 
συνολικά 
6+6+6=18 ίσα 
κομμάτια. 

••Ένας άνθρωπος επισκέφθηκε, παρέα με το γυιό του, στο βουνό, ένα φίλο του βοσκό. 
Όταν έφευγαν ο βοσκός τους έδωσε το 1/3 από ένα κεφαλοτύρι. Στην επιστροφή ο 
γυιός πείνασε και ο πατέρας του, του έδωσε το 116 από το τυρί που τους είχε δώσει ο 
βοσκός. Τι μέρος του αρχικού τυριού του βοσκού έφαγε ο γυιός;" 
Είναι φανερό ότι στην περίπτωση αυτή μας δίνεται η δυνατότητα να εξηγήσουμε 
εννοιολογικά την τελεστική λειτουργία του ρητού αριθμού, σε αντίθεση με τα μόλις 
προηγούμενα παραδείγματα που εκθέσαμε και τα οποία εξηγούν με διαδικαστικό 
τρόπο, τη λειτουργία αυτή. Αυτό, βέβαια γίνεται με επίκληση της γενεσιουργού 
ερμηνείας "μέρος- όλου" του ρητού. Το σχήμα 7.9. 1 ,  κατασκευάζεται ως εξής: 
Αρχικά έχουμε το τυρί του βοσκού, το οποίο χωρίζουμε σε 3 ίσα μέρη και 
αποκόπτουμε το 1 /3 .  Στη συνέχεια αυτό το 1 /3 το χωρίζουμε σε 6 ίσα μέρη και 
λαμβάνουμε το 1 από αυτά, δηλ. το 116. Τώρα αυτό το 116, τι σχέση έχει με το όλο; 
Μα, αν έτσι όπως χωρίσαμε το 1/3 σε 6 ίσα κομμάτια, χωρίσουμε και τα άλλα δύο 
"τρίτα" του τυριού, παρατηρούμε ότι, αυτό το κομμάτι είναι το 1/18  για το όλο τυρί. 
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Με άλλα λόγια βρήκαμε, ότι το 1/6 του 1/3 είναι το 1/18 .  Δηλ. είχαμε δύο κλάσματα 
το 1/6 και το 1/3 και από αυτά προέκuψε το 1 / 18 .  Ποια πράξη δηλ. υπαινίσσεται η 
διαδικασία; 

· 
Οι μαθητές, όπως σαφέστατα παρατηρήσαμε, οδηγήθηκαν στο συμπέρασμα ότι η 
έκφραση "το κλάσμα του κλάσματος" ενέχει την έννοια του πολλαπλασιασμού 
των δύο κλασμάτων. 

Μετά από τα παραπάνω "θεωρητικά" παραδείγματα, ο μικρόκοσμος του 
'Έυδόξου", ήρθε να ξεκουράσει, να διασκεδάσει και να συμπληρώσει με 
εντυπωσιακό, όπως θα δούμε αμέσως τρόπο, την ανάπτυξη της τελεστικής ερμηνείας 
του ρητού. Με δύο, διαδοχικά και γρήγορα κλίκ στο πρόγραμμα "Το κλάσμα ως 
τελεστής" ένα ποντικάκι πάνω σε πατίνι κάνει την εμφάνισή του στην άνω αριστερή 
γωνία της οθόνης, και μια προτροπή (prompt) καλεί το μαθητή -χρήστη να δώσει ένα 
κλάσμα από το πληκτρολόγιο. Μετά την αποδοχή του κλάσματος (αυτό πρέπει να 
είναι μικρότερο του 1 .5), το ποντικάκι κινείται τραγουδώντας προς τα δεξιά και 
διαγράφει μια ευθύγραμμη τροχιά, αφήνοντας πίσω του τα ίχνη των 1 Ο αλμάτων που 
πραγματοποιεί. Βέβαια, τα άλματα αυτά, είναι ευθέως ανάλογα των μεγεθών των 
κλασμάτων που δίνονται από το πληκτρολόγιο. Έτσι το διάστημα μεταξύ δύο 
διαδοχικών κουκίδων, οι οποίες προσδιορίζουν ένα άλμα, είναι τόσο μεγαλύτερο ή 
μικρότερο, όσο μεγαλύτερο ή μικρότερο είναι το μέγεθος του αντίστοιχου 
κλάσματος, που έχει δοθεί. Σε κάθε κλάσμα, όπως είναι φυσικό, αντιστοιχεί και μία 
ευθύγραμμη οριζόντια τροχιά 10  αλμάτων. Έτσι είναι δυνατόν να γίνουν συγκρίσεις 
και σε επίπεδο συνολικής τροχιάς, όπως μπορούμε να δούμε εύκολα από το Σχ.7.9.2 

3 .1 4  

1 / 2 

---,� 
Σχ. 7.9.2 
Η τελεστική 
λειτουργία του 
ρητού αριθμού. 

3 / 2  

Τα παιδιά μαζί με τον έκδηλο ενθουσιασμό τους διατυπώνουν και την απορία, γιατί 
οι «πατηνιές» είναι άλλοτε εντονότερες ή ασθενέστερες, σαν αποτέλεσμα των οποίων 
φυσικά, έχουμε μικρότερα ή μεγαλύτερα άλματα του ποντικιού. Εξ αιτίας των 
προηγούμενων συζητήσεων, πολύ γρήγορα αντιλαμβάνονται ότι το μέγεθος του 
κλάσματος είναι αυτό που ευθύνεται γι' αυτή τη διαφοροποίηση. Η ροή των 
πραγμάτων από την εκτέλεση του προγράμματος είναι τέτοια, που και ο τελευταίος 
μαθητής είδαμε να αντιλαμβάνεται το γεγονός αυτό. Είναι επόμενο να ζητήσουν τα 
παιδιά μια εξήγηση για το τι γίνεται περίπου στο εσωτερικό του προγράμματος, 
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πράγμα που έγινε. Τα παιδιά ζήτησαν να μάθουν («πώς το κάνει κύριε;» , «εσείς δεν 
το φτιάξατε; άρα ξέρετε πως το κάνει το ποντικάκι . . .  »), τον τρόπο που «πατηνάρει» 
το ποντικάκι, πως δηλ. ξέρει να κάνει μικρό ή μεγάλο άλμα. Αυτή η στάση των 
παιδιών μας ξάφνιασε, δεν την περιμέναμε και με ιδιαίτερη χαρά και ικανοποίηση 
προσφερθήκαμε να εξηγήσουμε τη φιλοσοφία του προγράμματος. Η βασική ιδέα σε 
αυτό, είναι όντως απλή και οι μαθητές, χωρίς ιδιαίτερη δυσκολία, μπόρεσαν να την 
αντιληφθούν. Το ποντικάκι κινείται όπως η χελώνα, δηλ. με την εντολή FD. Απλώς 
στη θέση της χελώνας βάζουμε το ποντίκι. Όμως η εντολή FD, έχει και ένα όρισμα, 
λέμε π.χ. FD 1 00 ή FD :χ, αν έχουμε προηγουμένως προσδιορίσει με την εντολή 
make πόσο θέλουμε να είναι αυτό το χ. Δίνουμε λοιπόν εμείς μια αρκούντως μεγάλη 
τιμή στο χ, για παράδειγμα 30 και σ' αυτό επάνω τον αριθμό εφαρμόζουμε τα 
διάφορα κλάσματα. Αυτά τα κλάσματα μικραίνουν ή μεγαλώνουν τον αριθμό αυτό, 
εάν (όπως είδαμε αναλυτικά στα πρώτα παραδείγματα που αναπτύξαμε για την 
τελεστική λειτουργία του ρητού) είναι μικρότερα ή μεγαλύτερα της μονάδας. Η 
συνάρτηση FD k* :χ, αναλαμβάνει να κάνει την εφαρμογή του όποιου κλάσματος 
δίνεται, πάνω στο χ, το οποίο χ δεν είναι τώρα πιά άγνωστη ποσότητα, είναι γνωστή 
και την ξέρουμε, αφού με την εντολή make, της δώσαμε την τιμή 30. Έτσι, το όποιο 
κλάσμα δίνεται από το πληκτρολόγιο, αντικαθιστά το k (τελεστής) στη συνάρτηση 
FD, που έχει τώρα απλούστερη μορφή ( FD :k*30) και η οποία μετακινεί ανάλογα το 
ποντίκι. Αν δώσουμε δηλ. από το πληκτρολόγιο το κλάσμα 4/5, για παράδειγμα, τότε 
έχουμε ( 4/5).30=24, δηλ. 24 βήματα χελώνας είναι τώρα το άλμα του ποντικιού. 
Αντίθετα αν δώσουμε το κλάσμα 3/2, τότε έχουμε (3/2).30=45, δηλ. έχουμε ένα 
σαφώς μεγαλύτερο άλμα για το ποντίκι. 

Τα παιδιά έχουν τη δυνατότητα να παίξουν αρκετά με το συγκεκριμένο πρόγραμμα 
και να αποκτήσουν εκτεταμένη πρακτική εμπειρία της τελεστικής ερμηνείας του 
ρητού, διασκεδάζοντας. Το πρόγραμμα δίνει τη δυνατότητα στα μαθητευόμενα άτομα 
να δώσουν μέχρι 7 εισόδους κλασμάτων, οπότε προσφέρεται και για ταυτόχρονη 
σύγκριση και διάταξη ισάριθμων θετικών ρητών αριθμών. Οι συνολικές διαδρομές 
είναι δυνατόν να συγκριθούν, επειδή ακριβώς ο αριθμός των αλμάτων είναι πάντα 
σταθερός ( 10). Όπως φαίνεται από το Σχ. 7.9.3, στην 8η είσοδο το πρόγραμμα κλείνει 
με ένα ορθό παιδαγωγικά τρόπο, δεν δέχεται δηλ. και άλλη είσοδο με τη δικαιολογία 
ότι το ποντικάκι «κατέβηκε από τα πατίνια» . Τέλος, η μουσική επένδυση φαίνεται να 
είναι η κατάλληλη, αν κρίνουμε από τις αντιδράσεις των μαθητών. Κάθε «πατηνιά» 
συνοδεύεται με το κατάλληλο, δικό της, αυτόνομο μουσικό ημιτόνιο και όταν 
τελειώνει η διαδρομή του ποντικιού τερματίζεται αντίστοιχα και η μουσική του 
εύθυμου ποντικιού. 
Η τελεστική ερμηνεία του ρητού φάνηκε να έχει μεγάλη αξία και δύναμη στα μάτια 
των παιδιών, κάτι που θέλαμε να δείξουμε σε αυτά και ήταν από τους βασικούς μας 
στόχους. Μια δύσκολη όψη του ρητού αριθμού φάνηκε να κατανοείται σε 
ικανοποιητικό βαθμό από τους 12 χρονους μαθητές, με τη σημαντική βοήθεια του 
υπολογιστικού περιβάλλοντος του «Ευδόξου» . 
Ας σημειώσουμε τέλος, ότι τελεστικά μοντέλα ρητών έχουν μελετηθεί μέσα σε 

διδακτικά πλαίσια από μια σειρά ερευνητών (Braunfeld and Wolfe, 1 966, Dienes, 
1 967, Pickert, 1968, Usiskin, 1 979, Freudenthal, 1 983, Hilton, 1983). Σχετικά με τα 
γνωστικά σχήματα που αναπτύσσουν τα παιδιά, όταν χειρίζονται το ρητό ως τελεστή 
υπάρχει ευρύτατη ερευνητική μαρτυρία (Behr, Harel, Post, and Lesh, 1 993, Davis, 
1 99 1 ,  Hunting, Davis, and Bigelow,1 99 1 ,  Kieren and Nelson, 1 978, Kieren and 
Southwell, 1 979, Southwell, 1 984, Behr et al., 1 993). 

Κλείνοντας την παράγραφο θα θέλαμε να τονίσουμε το γεγονός ότι, ενώ πρόκειται 
για μια σημαντικότατη εννοιολογική μορφή του ρητού, η τελεστική ερμηνεία είναι 
ελάχιστα γνωστή στους μαθητές της στοιχειώδους εκπαίδευσης. Η επίδοση των 
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μαθητών τόσο στο δημοτικό, όσο και στο τέλος της Α' γυμνασίου, είναι ιδιαίτερα 
χαμηλή σε προβλήματα που εμπλέκουν αυτή την ερμηνεία (βλ. Δαφέρμος, 1 998, και 
Δαφέρμος, 2000, αντίστοιχα). 

το ΚΛΑΣΜΑ ΩΣ ΤΕΛΕΣΤΗ Σ !  1 Σχ. 7.9.3 

3 .1 4  

4 / 5  

1 / 2 

3 / 8  

5 / 6  

- .a 
7 1 8  
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7.1 Ο Η προβολή της ως μέτρο ερμηνείας του ρητού. 
Σε ό,τι αφορά αυτή την ερμηνεία, η πρώτη μας φροντίδα ήταν να βρούμε ένα όσο το 
δυνατό απλό τρόπο, να κατασκευάσουμε την αριθμογραμμή, χωρίς να απομακρυνθούμε 
από την επιστημονική αλήθεια (βλ. τρόπος κατασκευής της αριθμογραμμής στην 
παράγραφο 5 .3 .Ε). Τα παιδιά, αρχικά δέχτηκαν ότι από κάπου έπρεπε να ξεκινήσουμε 
για να φτιάξουμε την αριθμογραμμή, αλλά στο σημείο αυτό τα περισσότερα από αυτά 
ήθελαν να τεθεί η ένδειξη 1 και όχι η ένδειξη Ο. Τα παιδιά στη συνέχεια πείστηκαν ότι 
έπρεπε να ονομάσουμε το σημείο αφετηρίας, σημείο μηδέν, γιατί οι αριθμοί που ήταν 
μεγαλύτεροι από το μηδέν, αλλά πιο μικροί από το 1 ,  «έπρεπε να έχουν κάποιο τόπο να 
καθίσουν», όπως μας είπε ο Νεκτάριος (ένα παιδί που τελείωσε το δημοτικό στη Νότια 
Αφρική). Στη συνέχεια φάνηκε εύκολο για τα παιδιά να λάβουν ίσα διαστήματα δεξιά 
του μηδενός και να τοποθετήσουν στα όριά τους τους φυσικούς αριθμούς 
1 ,2,3,4, . . .  κ.τλ., ώστε να σχηματιστεί η αριθμογραμμή. 
Ενας μαθητής είπε, ότι τα διαστήματα που έφτιαξε ο Νεκτάριος στον πίνακα, έπρεπε να 
είναι μεγαλύτερα για να χωράνε πολλοί αριθμοί, για παράδειγμα ανάμεσα στο 3 και στο 
4, αλλά ένας άλλος είπε, ότι το μήκος του διαστήματος δεν μας πειράζει, γιατί δεν 
υπάρχουν αριθμοί ανάμεσα στο 3 και στο 4 !  Επέμεινε δε να του πούμε έστω και έναν 
αριθμό που να χωράει ανάμεσα στο 3 και στο 4. Όταν του προτείναμε το 3,5 είπε «ναι, 
αλλά αυτός δεν είναι κανονικός αριθμός» . Αυτή τη φράση την έχουμε ξανακούσει από 
το στόμα των μαθητών αρκετές φορές και έχουμε διευκρινίσει στην πορεία της 
πειραματικής μας τι ακριβώς σημαίνει. Για μια μεγάλη μερίδα μαθητών «κανονικός 
αριθμός» σημαίνει ο αριθμός που δεν είναι δεκαδικός, δεν είναι κλάσμα, δεν έχει 
πρόσημο και επομένως είναι φυσικός αφού από όσα συστήματα είναι γνωστά μόνο 
αυτό απομένει. 

Το πρώτο πράγμα που διαγνώσαμε αμέσως μετά την κατασκευή της αριθμογραμμής, 
ήταν η σύγχυση ανάμεσα σ' αυτήν και στην μέρος- όλου ερμηνεία. Αυτό φάνηκε με 
σαφή τρόπο από τις εργασίες που αναθέσαμε στα παιδιά εντός και εκτός του 
μικρόκοσμου. Πριν εισαχθούν στο μικρόκοσμο του «Ευδόξου», στα παιδιά ανατέθηκε 
να κατασκευάσουν στο τετράδιό τους αριθμογραμμή με 1 Ο διαβαθμίσεις και να 
τοποθετήσουν το κλάσμα 7 /1 Ο επάνω της. Παρατηρήσαμε ότι σε κάθε πειραματική 
ομάδα ένα σημαντικό ποσοστό μαθητών είχε την εντύπωση ότι το 7 /1 Ο βρίσκεται στο 
σημείο 7 της αριθμογραμμής. Διευκρινιστικές ερωτήσεις από μέρους μας απέδειξαν ότι 
αυτό οφείλονταν στην σύγχυση των δύο προαναφερθέντων μοντέλων. Ο παρακάτω 
διάλογος είναι αποκαλυπτικός: 

Να σημειώσουμε εδώ ότι στο ίδιο συμπέρασμα κατέληξε και η έρευνα της Novillis
Larson (1980), σχετικά με αυτό το ζήτημα (εννοιολογική σύγχυση των δύο μοντέλων). 
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Στη συνέχεια ζητήσαμε από τα παιδιά να μας τοποθετήσουν το 4/3 στην 
αριθμογραμμή και το αποτέλεσμα όπως φάνηκε από τα τετράδιά τους, ήταν το εξής: Το 
50% των παιδιών απάντησε ότι το 4/3 είναι ανάμεσα στο Ο και το 1 ,  το 40% ότι είναι 
ανάμεσα στο 1 και το 2, και τέλος το 10% ότι είναι ανάμεσα στο 4 και το 5 .  Τα παιδιά 
που απάντησαν σωστά την ερώτηση αιτιολόγησαν την απάντησή τους λέγοντας ότι 
4/3=1 /3+1/3+1/3+1/3= 3/3+1/3= 1 +1/3 ,  άρα είναι κάτι παραπάνω από 1 .  Κανένα όμως 
από αυτά δεν χώρισε σε τρίτα τη βασική μονάδα μήκους στην αριθμογραμμή, δηλ. το 
διάστημα ανάμεσα στο μηδέν και το 1 και το διάστημα ανάμεσα στο 1 και το 2, και 
κατόπιν μετρώντας τρίτα, να τοποθετήσει με αυτή τη διαδικασία το 4/3 στην ακριβή 
του θέση. Η διδακτική μας παρέμβαση αυτό ακριβώς το νόημα περιείχε: Να δείξουμε 
πως κάθε διάστημα ανάμεσα σε δύο διαδοχικούς φυσικούς αποτελεί μονάδα, την οποία 
εμείς πάντα μπορούμε να χωρίσουμε σε όσα κομμάτια θέλουμε ή καλύτερα σε όσα 
κομμάτια είναι ανάγκη να την χωρίσουμε, για να αντιμετωπίσουμε την προβληματική 
κατάσταση που μας τίθεται, και έτσι να δημιουργήσουμε τρίτα, τέταρτα, έβδομα τα 
οποία θα μας οδηγήσουν στον ακριβή προσδιορισμό της θέσης του ρητού που 
αναζητούμε. Εδώ πρέπει να σημειώσουμε ότι ένας μόνον μαθητής, από όσους 
απάντησαν σωστά, έκανε διαίρεση για να οδηγηθεί στο συμπέρασμα ότι το 4/3 είναι 
λίγο πιο πέρα από το 1 .  Ωστόσο και οι δυό στρατηγικές (πρόσθεση «τρίτων» και 
εκτέλεση διαίρεσης) είχαν διδαχθεί ισοβαρώς σε προηγούμενα μαθήματα, και επομένως 
ήταν αφ' ενός γνωστές, και αφετέρου αναμέναμε να εμφανιστούν ισομερώς. Το 
τελευταίο αυτό σαφώς δεν συνέβη. Αυτό όμως το γεγονός για τη μη εκτέλεση 
διαίρεσης, το έχουμε σχολιάσει αναλυτικά στην παρ. 7.6 και δεν θα επανέλθουμε. 
Βλέπουμε, απλά εδώ, μια ενίσχυση όσων είχαμε ισχυριστεί εκεί για τη ως πηλίκον 
ερμηνεία του ρητού αριθμού. 

Ένα άλλο ερώτημα που τέθηκε στους μαθητές ήταν να βρούν κλάσματα ανάμεσα στο 
Ο και το 1 .  Πράγματι ενώ αυτό στην αρχή φάνηκε δύσκολο, στη πορεία της συζήτησης 
αποδείχθηκε ότι οι μαθητές είχαν να προτείνουν αρκετά τέτοια κλάσματα π.χ. Υ2, 113 ,  
Υ.., τα οποία φαίνεται να γνώριζαν από πολύ παλιά και τα εκχωρούσαν με ευκολία. 
Έδειξαν όμως διστακτικότητα και επιφυλάξεις, όταν ρωτήσαμε, πού περίπου είναι η 
θέση του 350/500. Αυτό σημαίνει, κατά την άποψή μας, ότι δεν είναι κυρίαρχη στη 
σκέψη των παιδιών η ιδέα, πως η συσχέτιση αριθμητή- παρονομαστή είναι εκείνη που 
θα προσδιορίσει τη θέση του δεδομένου κλάσματος στην αριθμογραμμή και η ευκολία 
με την οποία τοποθετούσαν τα προαναφερθέντα κλάσματα ήταν προϊόν μιάς 
παλιότερης, ριζωμένης αντίληψης που είχε να κάνει με τη μέρος όλου ερμηνεία. 

Η προσφυγή στο μικρόκοσμο του «Ευδόξου», δυνάμωσε την προβληματική των 
παιδιών και προσέφερε πλούσιες συζητήσεις. Με την εκτέλεση του προγράμματος 
«ΑΡΙΘΜΟΓΡΑΜΜΗ», μια έγχρωμη αριθμογραμμή εμφανίζεται στην οθόνη μας και 
ένας πάσσαλος βρίσκεται σφηνωμένος στη θέση μηδέν αυτής. Τότε εάν για 
παράδειγμα, δώσουμε από το πληκτρολόγιο ως είσοδο, το κλάσμα 39/47, ο πάσσαλος 
εγκαταλείπει τη μηδενική του θέση και σφηνώνεται με πάταγο (ακούγεται ο σχετικός 
ήχος από τα ηχεία του Η/Υ), στη θέση 39/47 της αριθμογραμμής (βλ. Σχ. 7. 1 0. 1 ). 

Η συζήτηση που ακολουθεί έχει σαν θέμα γιατί και πώς μπορούμε να ξέρουμε από 
πριν πού θα πάει να σφηνωθεί ο πάσσαλος. Το πεδίο είναι πολύ πρόσφορο για να 
δοκιμαστούν όλες οι υποθέσεις. Για παράδειγμα αν δώσουμε το κλάσμα 47/47 
βλέπουμε ότι ο πάσσαλος τίθεται ακριβώς πάνω από τη μονάδα, οπότε αν κρατήσουμε 
σταθερό τον παρονομαστή και μειώνουμε συνεχώς τον αριθμητή, παρατηρούμε ότι 
μετακινείται ολοένα αριστερότερα ο πάσσαλος. Αντίθετα, ο πάσσαλος μετακινείται 
διαρκώς δεξιότερα αν κρατήσουμε σταθερό τον παρονομαστή και αυξάνουμε σταθερά 
τον αριθμητή του κλάσματος. Αυτά διαπιστώθηκαν από τους μαθητές μέσα από τις 
αλλεπάλληλες εισόδους στο πρόγραμμα, δηλ. με τη συνεχή αλληλεπίδρασή τους με το 
μικρόκοσμο. 
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Η εσφαλμένη ιδέα που είδαμε να φέρουν αρχικά οι μαθητές στην πειραματική 
διδασκαλία (και την οποία εύκολα διαγνώσαμε με τη βοήθεια του μικρόκοσμου), ότι 
όσο αυξάνουμε και τους δύο όρους του κλάσματος, τόσο αυξάνει η τιμή του 
κλάσματος, υπέστη σημαντικά εννοιολογικά ρήγματα στη σκέψη των παιδιών. Για 
παράδειγμα, τα παιδιά είδαν να διαψεύδονται οι ελπίδες τους, ότι το κλάσμα 200/300 
θα εντοπιστεί δεξιότερα του 4/5, ως μεγαλύτερο. Ακόμη, αναγκάστηκαν να 
συνειδητοποιήσουν και να αποδεχθούν ότι το κλάσμα 21/2 1  έχει την ίδια αξία με το 
345/345, άρα ταυτίζονται στην αριθμογραμμή. Παρατηρήσαμε επίσης, ότι τα παιδιά δεν 
μπορούσαν να φανταστούν ότι άπειρα τον αριθμό κλάσματα εντοπίζονται, για 
παράδειγμα, στο σημείο 7 της αριθμογραμμής (ιδιότητα ισοδυναμίας). Με άλλα λόγια, 
μια θεμελιακή έννοια για τα μαθηματικά, η ισοδυναμία, βρήκε ένα θερμό 
συμπαραστάτη στο πεδίο του προγράμματος «ΑΡΙΘΜΟΓΡΑΜΜΗ», του μικρόκοσμου 
«ΕΥ ΔΟΞΟΣ» . Η δύναμη του συγκεκριμένου προγράμματος ήταν μεγαλύτερη από όσο 
υπολογίζαμε, όταν το κατασκευάσαμε. Όπως μπορούμε αμέσως να διαπιστώσουμε, το 
πρόγραμμα είναι σε θέση να συμβάλλει στην ανάδειξη της έννοιας της πυκνότητας του 
συνόλου των ρητών αριθμών, αφού οποιοδήποτε (ορατό) διάστημα και αν λάβουμε 
πάνω στην αριθμογραμμή, πάντα θα εντοπίζει ο πάσσαλος ένα κλάσμα μέσα σ' αυτό. 

το ΚΛΑΣΜΑ ΣΑΝ ΣΗΜΕΙΟ ΣΤΗ Ν  ΑΡΙΘΜΟΓΡΑΜ Μ Η  

Δώσατε το κλάσμα 39  / 47 

ο 1 2 3 4 5 6 7 8 

Σχ. 7. 1 0. 1  

9 1 0  

ια παρά ειγμα, κα σαμε τα παι ιά να μας πούν, αν υπάρχουν άσματα ανάμεσα στο 
7 και το 8.  Οι απαντήσεις των μαθητών πριν να καταφύγουν στο μικρόκοσμο, είναι 
πολύ ενδιαφέρουσες. Σταχυολογούμε από αυτές: «Κανένα», «Δύο, το 7 και το 8» , «Το 
718» , «Όχι κύριε, το 78 πέφτει εκεί. . .  » .  
Προσπαθήσαμε να μυήσουμε τα παιδιά στη στρατηγική «Προσθέτουμε τα άκρα του 
διαστήματος και διαιρούμε δια δύο» με τον εξής τρόπο: 

Τα παιδιά πράγματι θέτουν το 1 5/2 και βλέπουν τον πάσσαλο να τίθεται στη μέση του 
διαστήματος ανάμεσα στο 7 και το 8. 
MiJ lld'iiiiiiRA8ii1iii IΙ1Wii1111f•J,::� 
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Μετά από αρκετά παραδείγματα, που λύσαμε μαζί και σχολιάσαμε με τα παιδιά, 
φάνηκε να αφομοιώνουν την προτεινόμενη στρατηγική και να αντιλαμβάνονται ότι 
«πάρα πολλά» (η ιδέα του άπειρου δεν τους είναι ακόμη γνωστή) κλάσματα υπάρχουν 
και μπορούμε να βρούμε σε οποιοδήποτε διάστημα πάνω στην αριθμογραμμή. 
Αυτή η στρατηγική (του ημιαθροίσματος), όπως είναι φανερό έχει καθολική ισχύ, δηλ. 
μπορεί να εφαρμοστεί για οποιοδήποτε (ορατό) διάστημα στην αριθμογραμμή και να 
δώσει τουλάχιστο ένα αποτέλεσμα, να εντοπίσει επομένως ένα κλάσμα σε δεδομένο 
διάστημα. 

Μια άλλη άσκηση που αναπτύχθηκε στο πλαίσιο της ως μέτρου ερμηνείας, ήταν η 
εξής: «Ποιους αριθμούς θα πρέπει να βάλω σαν παρονομαστές του 1 7  ώστε να 

προκύψουν κλάσματα μικρότερα του ένα;» Ο< 17 <1 
Μετά από αλλεπάλληλες δοκιμές και συζητήσεις τα παιδιά κατέληξαν στο συμπέρασμα 
ότι στη θέση του ερωτηματικού, μπορούμε να βάλουμε όλους τους αριθμούς που είναι 
μεγαλύτεροι από το 1 7. 
Στην αρχή της πειραματικής μας διδασκαλίας είχαμε την αίσθηση ότι η ως σημείο στην 
αριθμογραμμή ερμηνεία του ρητού αριθμού δεν ήταν άγνωστη στους μαθητές. Στην 
πορεία της συζήτησής μας όμως με τα παιδιά, διαπιστώσαμε ότι η γνώση αυτής της 
ερμηνείας του ρητού ήταν επιφανειακή. Με τη βοήθεια υπολογιστικού μικρόκοσμου 
καταφέραμε να προκαλέσουμε ανάδυση των λαθεμένων στρατηγικών και γενικά των 
αντιλήψεων που έχουν οι μαθητές για την αριθμογραμμή, πράγμα το οποίο θα ήταν 
πολύ δυσκολότερο χωρίς αυτόν. Η λειτουργία του πασσάλου ο οποίος σφηνώνεται με 
πάταγο στο σημείο που προσδιορίζει η είσοδος του προγράμματος, προσέδωσε 
ευελιξία στη διαδικασία μάθησης και διδασκαλίας, τα παιδιά με ενθουσιασμό 

το ΚΜΣΜΑ ΣΑΝ ΣΗΜ ΕΙΟ ΣΤΗΝ ΑΡΙΘΜΟΓΡΑΜ Μ Η  

Δώσατε τ ο  κλάσμα 30 1 4  

ο 1 2 3 4 

Σχ. 7. 10.2 
«Πόσα πολλά κλάσματα» 
βρίσκονται ανάμεσα στο 7 και στο 8 

5 6 7 8 9 1 0  

διερωτήθηκαν, αναζήτησαν και συζήτησαν μεταξύ τους και μαζί μας, για τις πιθανές 
θέσεις των ρητών αριθμών πάνω στην αριθμογραμμή, και φάνηκε να απόκτησαν μια 
άλλη, βαθύτερη αντίληψη για την κατασκευή, δομή και λειτουργία της συγκεκριμένης 
εννοιολογικής μορφής του ρητού. 
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7.11 Η ανπστοιχία κλάσματος- δεκαδικού 
Πριν να ξεκινήσουμε την πραγμάτευση του ζητήματος της αντιστοιχίας κλάσματος
δεκαδικού, θα θέλαμε να αναφέρουμε ένα γεγονός που παρατηρήσαμε και στις 3 
πειραματικές διδασκαλίες. Υπήρχε έντονη τάση των μαθητών, οποιοδήποτε 
πρόβλημα ή άσκηση και αν έλυναν να μην αφήνουν σε κλασματική μορφή το 
αποτέλεσμα της λύσης, ή για να το πούμε καλύτερα, να δυσφορούν όταν η λύση δεν 
ήταν ακέραια ή ήταν δεκαδικός, περιοδικός αριθμός. Σε αρκετές περιπτώσεις 
προσπαθούσαν να μετατρέψουν το αποτέλεσμα σε οπωσδήποτε δεκαδικό με 
πεπερασμένο πλήθος ψηφίων και όταν δεν το κατάφερναν, άρχιζαν να υποψιάζονται 
ότι η λύση που πέτυχαν δεν ήταν σωστή. Με άλλα λόγια, η σωστή λύση, φάνηκε να 
είναι ταυτισμένη στη σκέψη των παιδιών με την ακέραια λύση. Για παράδειγμα 
δώσαμε προς επίλυση το πρόβλημα «Έχουμε δυό αριθμούς το 12  και το 40. Εάν το 12  
το ονομάσουμε το α, τότε πώς θα ονομάσουμε το 40;» Ο διάλογος με την Αφροδίτη 
(μια μαθήτρια της Γ' πειραματικής ομάδας) είναι χαρακτηριστικός: 

x = :g · a )  

Η Αφροδίτη απλοποιεί με το 2, δυό φορές και βρίσκει χ = 1f · α , αλλά δεν την 
βλέπουμε καθόλου ικανοποιημένη. 

Ο διάλογος συνεχίζεται με την Αφροδίτη, αλλά ξαναγυρίζουμε στα ίδια. Η Αφροδίτη, 
τελικά, πείθεται ότι το κλάσμα είναι ένας αξιοπρεπής αριθμός, αλλά η συνηθισμένη 
λάμψη στο πρόσωπό της απουσίαζε. 
Η αντιστοιχία κλάσματος- δεκαδικού αριθμού, επιχειρήθηκε από μας με τη βοήθεια 
του υπολογιστικού περιβάλλοντος. Το συγκεκριμένο πρόγραμμα του «Εύδοξου» , 
φέρει το όνομα «ΤΟ ΚΛΑΣΜΑ ΩΣ ΔΕΚΑΔΙΚΟΣ» και λειτουργεί ως εξής: Με την 
έναρξη του προγράμματος εμφανίζεται στην οθόνη μια αριθμογραμμή και ένα άμεσο 
μήνυμα προτρέπει το χρήστη να δώσει ένα κλάσμα από το πληκτρολόγιο. Αφού 
εισαχθεί το κλάσμα, εμφανίζεται και δεύτερη αριθμογραμμή, ισοδύναμη με την 
πρώτη, αλλά ελαφρά παραλλαγμένη και ένα δεύτερο μήνυμα ζητά αυτή τη φορά τον 
ισοδύναμο (;) δεκαδικό αριθμό. Στην περίπτωση που οι δυό αυτές εκφράσεις είναι 
πράγματι ισοδύναμες, εμφανίζεται μήνυμα επιβεβαίωσης εκτός από την ορατή 
ταύτισή τους μέσω της κατακόρυφης κίτρινης γραμμής που τις συνδέει. Στην 
αντίθετη περίπτωση το μήνυμα διαφοροποιείται, και στο βαθμό που είναι εφικτό από 
την ανάλυση της οθόνης του ΗΝ, παρατηρείται μια απόκλιση από την κίτρινη 
γραμμή, που χαράσσεται με βάση την κλασματική έκφραση. Για παράδειγμα, αν ο 
μαθητής εισάγει αρχικά το κλάσμα 2/3 και κατόπιν το δεκαδικό αριθμό 
0.6666666666, με όσο πλήθος δεκαδικών ψηφίων κι αν τον δώσει, η απάντηση θα 
είναι πάντα αρνητική: Οι δύο εκφράσεις «ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΙΣΕΣ» (βλ. Σχ. 7. 1 1 . 1 ). Με 
αυτό τον τρόπο, οι μαθητές, θέλουμε να πιστεύουμε ότι αρχίζουν να συνηθίζουν στο 



το ΚΛΑΣΜΑ ΣΑΝ ΔΕΚΑΔΙ ΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ! 

Δώσατε το κλάσμα 2 / 3 . Δείτε το στην πρώτη αριθμογραμμή 
Δώσατε το δεκαδικό αρ ιθμό 0.666666666666666 
Δείτε το.v στη δεύτερη αρ ιθμογραμμή! 

ο 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

ο 2 3 4 5 6 7 Β 9 
Σχ. 7. 1 1 . 1  
Η 
αναντιστοιχία 
κλάσματος-
δεκαδικού 
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1 0  

1 0  

να εκφρά ονται με ακρί εια: το 0.6666666666 ε(ναι μια προσέγγιση του 213 και δεν 
ε(ναι (σο με αυτό. Αντίθετα, το ο/.ι και το 0.75 είναι ισοδύναμες εκφράσεις για μια 
ποσότητα και ταυτfζονται πρακτικά (βλ. Σχ. 7 . 1 1 .2) . Παρατηρήσαμε ότι τα παιδιά 
αρκετή ώρα «έπαιξαν» με το πρόγραμμα αυτό και ενώ είχαμε αρχικά την εντύπωση 
ότι δεν τα απασχολούν ζητήματα μαθηματικής ακρίβειας, στη συνέχεια 
διαψευστήκαμε. 
Είδαμε τα παιδιά να εισάγουν μέγα αριθμό δεκαδικών ψηφίων με σκοπό, όπως μας 
είπαν «να γονατίσουν το computer", ώστε να «βαρεθεί» και να βγάλει (όπως είπαν), 
δυό εκφράσεις που δεν είναι, ίσες. Και τα ικανοποίησε σφόδρα η δύναμη του 
υπολογιστή, «να μην κολώνει . .  ! » .  Βλέπουμε εδώ επ' ευκαιρία, ότι υπήρξε μια αθέατη 
προσωπική αναμέτρηση ανάμεσα στους μαθητές και στον υπολογιστή και είδαμε 
τους πρώτους να χρησιμοποιούν ανθρωπομορφικές εκφράσεις στην αλληλεπίδραση 
μαζί του. 

Τα παιδιά, στην προσπάθειά τους να εξηγήσουν κάθε φορά τις εξόδους του 
προγράμματος, μας έδωσαν την ευκαιρία να καταγράψουμε τις αντtλήψεις τους για το 
δεκαδικό αριθμό. Διακρίναμε σαφώς τις εξής συμπεριφορές: 

Η πρώτη από αυτές έχει να κάνει με τη θεσιακή αξία των δεκαδικών ψηφίων. 
Αρκετοί μαθητές θεωρούν ότι το πλήθος των δεκαδικών ψηφίων καθορίζει 
αποφασιστικά το μέγεθος του αριθμού. Για παράδειγμα, θεωρούν ότι το 0.2 1 1 
είναι μεγαλύτερο από το 0.4, επειδή έχει περισσότερα ψηφία. 
Επίσης, φάνηκε να υπάρχει σε μεγάλο βαθμό σύγχυση γύρω από τους αριθμούς 
0.05 και 0.5. Πολλοί μαθητές θεωρούν ότι το 0.05 δεν διαφέρει από το 0.5 και 
σημαίνει ό,τι και εκείνο, 50%, δηλ. μισή από την ποσότητα που εξετάζουμε. 
Υπάρχει εμφανής αδυναμία των μαθητών να μετατρέψουν ένα δεκαδικό με 
πεπερασμένο πλήθος μη μηδενικών ψηφίων, σε ποσοστό επί τοις εκατό ή γενικά 
σε δεκαδικό κλάσμα. Για παράδειγμα, με δυσκολία μπορούν να αντιληφθούν ότι: 

ο 4 - 4 _ 40 - 4001' • - Ϊίί - 100 - ίΌ 



το ΚΜΣΜΑ ΣΑΝ ΔΕΚΑΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ!  

Δώσατε το κλάσμα 3 / 4 . Δείτε το στην πρώτη αριθμογραμμή 
Δώσατε το δεκαδ ικό αρ ιθμό 0.75 
Δείτε τογ στη δεύτερη αρ ιθμογραμμή! 

! 

ο 1 2 3 4 

ο 2 3 4 

Σχ. 7. 1 1 .2 
Η αντιστοιχία 
κλάσματος-
δεκαδικού αριθμού 

5 6 7 8 9 

5 6 7 θ 9 
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1 0  

1 0  

Μια ά η αν ' ηψη είναι εκείνη που θέ ι τα έκατα, να είναι πάντα μεγαλύτερα 
από τα χιλιοστά. Για παράδειγμα ένας αριθμός μαθητών θεωρεί ότι το 0.6 είναι 
μεγαλύτερο από το 0.625, γιατί όπως δηλώνει το 0.6 είναι δέκατα, ενώ το 0.625 
είναι χιλιοστά. 
Είναι σχεδόν αδύνατο για ένα μαθητή της Α' Γυμνασίου να ακολουθήσει μια 
στρατηγική η οποία ξεκινάει από ένα δεκαδικό με πεπερασμένο πλήθος μη 
μηδενικών ψηφίων και καταλήγει σε ένα μη δεκαδικό κλάσμα. Π.χ. 

0 6 - ..2.. - 1 • - JO - 5 
Το πρόβλημα των μετατροπών του ρητού αριθμού από τη μια έκφραση στην άλλη, 

είναι πράγματι μια δύσκολη υπόθεση για τους μαθητές της Α' Γυμνασίου. Παρά το 
γεγονός ότι είχε προηγηθεί η διδασκαλία της ως πηλίκου ερμηνείας του ρητού, μια 
μεγάλη μερίδα μαθητών δεν μπόρεσε να ξεκινήσει από μόνη της τη διαίρεση 
αριθμητή- παρονομαστή για να μπορέσει να αποφανθεί αν υπάρχει αντιστοιχία 
ανάμεσα στην κλασματική και στη δεκαδική έκφραση του ρητού. Αφού όμως 
ξεπεράστηκε αυτό το πρόβλημα, μας εντυπωσίασε το ενδιαφέρον των μαθητών να 
ασχοληθούν με πράγματα, τα οποία πιστεύαμε ότι δεν θα τους συγκινήσουν. Για 
παράδειγμα, η προσέγγιση στο . . .  άπειρο της οριακής τιμής 1/3 από τον ολοένα 
αυξάνοντα τα δεκαδικά του ψηφία αριθμό 0.333 . . . Η αναζήτηση της μαθηματικής 
ακρίβειας, δεν είναι βέβαια ένα χαρακτηριστικό γνώρισμα των παιδιών αυτής της 
ηλικίας. 

Ωστόσο, η ικανότητα να εκφράζονται τα παιδιά με ακρίβεια, θα πρέπει κατά τη 
γνώμη μας, να καλλιεργείται όσο το δυνατόν νωρίτερα στη μέση εκπαίδευση. Η 
λειτουργία του μικρόκοσμου ήταν σαφώς η αιτία που προκάλεσε αυτή τη 
συμπεριφορά: «Για να δούμε τώρα, που έβαλα 1 8  δεκαδικά ψηφία, τι θα μου πεί ο 
υπολογιστής . . . ! » ,  είπε ο Ευπρέπιος. Ο ίδιος μαθητής, νωρίτερα έθεσε την ερώτηση: 
"Μα κύριε είναι δυνατόν να μου λέει (ο Η/Υ), ότι δεν είναι ίσα το 1/3 με το 0.33;" 
Δείχνει το τετράδιό του και λέει: "Δεν έκανα σωστά τη διαίρεση; . . .  ". 
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7.12 Η γέφυρα ανάμεσα στα συνεχή και στα διακριτά μέσα. 
Σ' αυτή την παράγραφο αναλύουμε το πώς επιχειρήσαμε να συνδέσουμε συνεχή και 
διακριτά μέσα με τη βοήθεια ενός προγράμματος που κατασκευάσαμε στο πλαίσιο του 
μικρόκοσμού μας («ΕΥ ΔΟΞΟΣ» ). Αρχικά πρέπει να τονίσουμε ότι η σχέση συνεχών 
και διακριτών μέσων είναι ένα πολύ παλιό πρόβλημα, όχι μόνο για τη Μαθηματική 
Παιδεία και τη Φιλοσοφία των Μαθηματικών αλλά και για τη Φιλοσοφία με την 
ευρύτερή της έννοια (Wittgenstein, 1 984, Αναπολιτάνος, 1 995, Ρουσόπουλος, 1 99 1). 
Αυτό όμως το γεγονός, το ότι δηλ. πρόκειται για ένα πελώριο φιλοσοφικό πρόβλημα, 
δεν μπορεί να αποκλείσει διδακτικές προσεγγίσεις εκλαϊκευμένου χαρακτήρα, οι οποίες 
ενέχουν πρακτικό νόημα και είναι χρήσιμες. 
Το πρόγραμμά μας ονομάζεται "ΔΙΑΚΡΙΤΑ ΜΕΣΑ" και διαθέτει δύο εισόδους: Η 
πρώτη καλεί το μαθητή- χρήστη να προσδιορίσει τον αριθμό των διακριτών μέσων 
(σπίρτα), που θα χρησιμοποιηθούν σαν μια ολότητα και θα αποτελέσουν τη μονάδα 
αναφοράς. Η δεύτερη είσοδος, ζητά να καθοριστεί από το πληκτρολόγιο το κλάσμα 
εκείνο, που θα εφαρμοστεί πάνω σ' αυτήν την ποσότητα (τελεστική λειτουργία). 
Οπωσδήποτε το αποτέλεσμα αυτής της εφαρμογής είναι ο προσδιορισμός των 
διακριτών μέσων (σπίρτων), που αντιστοιχούν σ' αυτό το κλάσμα. Όμως το προϊόν της 
τελεστικής δράσης, είναι οπωσδήποτε διακριτό και σε αρκετές περιπτώσεις, (εάν ο 

ΤΟ ΚΛΑΣΜΑ ΣΤΑ ΔΙΑΚΡΙΤΑ Π ΕΔΙΑ: Το παιχνίδι  με τα ΣΠ ΙΡΤΑ! 

συντε 
μέσο. 

Εχουμε δηλ. 30 σπίρτα. Τότε 2 Ι 3 των 30 ε ίναι 20 σπ ίρτα 

Σχ. 7.12.1  Μια προσπάθεια 
αναγωγής του διακριτού μέσου 
σε συνεχές: 
Τα 2/3 των 30 σπίρτων είναι 20 
σπίρτα (διακριτό μέσο), Wλά 
ταυτόχρονα, αυτά τα 20 σπίρτα 
καλύπτουν τα 2/3 του εμβαδού 
του αστεριού αναφοράς (συνεχές 
μέσο). 

αίνει τη μονά α), μπορεί να ει ωθεί, και σαν συνεχές 

Για παράδειγμα, αν υποθέσουμε ότι αναζητούμε τα 213 των 30 σπίρτων θα πρέπει να 
δώσουμε σαν πρώτη είσοδο το 30 και σαν δεύτερη το 213 . Η έξοδος του προγράμματος 
(βλ. Σχ. 7. 12 . 1 ), μπορεί να εκληφθεί, τόσο σαν διακριτό, όσο και σαν συνεχές μέσο, 
χωρίς ιδιαίτερη δυσκολία. Το προϊόν της εφαρμογής του κλάσματος-τελεστή 2/3είναι 
τα 20 σπίρτα για τα οποία δεν χωράει αμφιβολία ότι είναι διακριτό μέσο. Ταυτόχρονα 
όμως αυτά τα 20 σπίρτα καλύπτουν εμβαδόν που καλύπτει τα 2/3 της μονάδας 
αναφοράς, την οποία εμείς αρχικά προσδιορίσαμε (30 σπίρτα) και μπορεί να ειδωθεί 
σαν ένα συνεχές μέσο (αστέρι). Με άλλα λόγια, το διακριτό μέσο ανάγεται σε συνεχές 
και αναπαρίσταται με τον τρόπο που προσδιορίζει η μέρος- όλου ερμηνεία. 
Ας δούμε όμως και περιπτώσεις όπου αυτή η αναγωγή, δεν είναι ιδιαίτερα επιτυχής. 
Ας υποθέσουμε ότι αναζητούμε τα 1 7/5 των 30 σπίρτων. Η έξοδος που θα λάβουμε από 
το πρόγραμμα, εάν σε αυτό δώσουμε σαν πρώτη είσοδο το 30 και σαν δεύτερη το 1 7/5, 
είναι εκείνη του Σχ .. 7. 12.2. Σ' αυτή την έξοδο βλέπουμε καθαρά ότι τα 1 7/5 των 30 
σπίρτων είναι 1 02 σπίρτα, δηλ. το προϊόν της τελεστικής λειτουργίας του ρητού πάνω 
σε ένα διακριτό μέσο είναι πάλι μια διακριτή ποσότητα. Ίσως όμως το προϊόν αυτό να 
ειδωθεί και σαν ένα σύνολο συνεχών ποσοτήτων: Καθώς 1 7/5 = 515 +515 +515 +215 = 1 
+ 1 +1  + 215, έχουμε 30 σπίρτα που μας δίνουν ένα αστέρι (συνεχής ποσότητα), άλλα 
30 σπίρτα που μας δίνουν ένα δεύτερο αστέρι, ακόμη άλλα 30 σπίρτα που μας δίνουν 
ένα τρίτο αστέρι, και 12  σπίρτα τα οποία μας δίνουν προσεγγιστικά τα 2/5 από ένα, 
ίδιας δομής αστέρι, με το αστέρι αναφοράς (30 σπίρτων). 
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ΤΟ ΚΛΑΣΜΑ ΣΤΑ ΔΙΑΚΡΙΤΑ ΠΕΔΙΑ: Το παιχνίδι με τα ΣΠΙΡΤΑ! 

Εχουμε δηλ. 30 σπίρτα. Τότε 1 7 1 5  των 30 ε ίναι 1 02 σπ ίρτα 

Σχ.7. 12.2 Μια 
απόπειρα σύνδεσης 
συνεχών και 
διακριτών μέσων: 

1J = f + f  + f + f  
= l + l + l + f 

Θα πρέπει όπως να ούμε τη συμπεριφορά του προγράμματος στις περιπτώσεις εκείνες 
που το προϊόν της τελεστικής δράσης του ρητού είναι μη φυσικός. Για παράδειγμα αν 
αναζητήσουμε τα 5/2 των 27 σπίρτων και εισάγουμε τις τιμές στις αντίστοιχες εισόδους 
θα λάβουμε μια έξοδο σαν εκείνη του Σχ. 7. 12.3. 

ΤΟ ΚΛΑΣΜΑ ΠΑ ΔΙΑΚΡΙΤΑ ΠΕΔΙΑ: Το παιχνίδι με τα ΣΠΙΡΤΑ! 

Εχουμε δηλ. 27 σπlρτα. Τότε 5 1 2  των 27 ε ίναι 67.5 σπίρτα 

Κάποιο σπίρτο 
δεν έχε ι κεφάλι 
Γ ιατίι ι  ?? 

Σχ. 7 . 12.3 Η συμπεριφορά του προγράμματος 
«ΔΙΑΚΡΙΤΑ ΜΕΣΑ», στις περιπτώσεις που η έξοδος 
δεν είναι ακέραιος αριθμός σπίρτων. 

Ο αναγνώστης εύκολα παρατηρεί ότι το αποκεφαλισμένο σπίρτο δεν έχει κοπεί στην 
τύχη. Παρά την όχι καλή ανάλυση της οθόνης, το πρόγραμμα καταφέρνει να το κόβει 
στο σημείο που πρέπει. Στη συγκεκριμένη περίπτωση το αποκεφαλισμένο σπίρτο, είναι 
κομμένο κατά το ήμισυ περίπου, δηλ. όπως προτάσσει το δεκαδικό αποτέλεσμα (67,5). 

Το πρόγραμμα των σπίρτων άρεσε στα παιδιά. Δεν είμαστε βέβαιοι, ότι η προσπάθεια 
για εννοιολογική αναγωγή των διακριτών ποσοτήτων σε συνεχείς, είχε τα επιδιωκόμενα 
αποτελέσματα. Αυτό όμως που παρατηρήσαμε στη συμπεριφορά των παιδιών, ήταν μια 
βαθύτερη αντίληψη της τελεστικής ερμηνείας του ρητού, η οποία διαπιστώθηκε και στα 
αποτελέσματα των στατιστικών μετρήσεων (βλ. κεφ.8. παρ. 8 . 1 3). 
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7.13. Η ανάπτυξη δύο w:yοριθμικών διαδικασιών (Ε.Κ.Π και Μ.Κ.Δ) 
Η ανάπτυξη του ελάχιστου κοινού πολ/σιου (Ε.Κ.Π ) και του μέγιστου κοινού διαιρέτη 
(Μ.Κ.Δ) κρίθηκε σκόπιμη, καθώς το μέν πρώτο ήταν αναγκαίο, στη μετατροπή ετερώνυμων 
κλασμάτων, στη σύγκριση και γενικά σε υπολογιστικές διαδικασίες που συναντάμε στους 
ρητούς, ο δε δεύτερος στην απλοποίηση κλασμάτων και στην εκτέλεση σύνθετων 
αλγεβρικών παραστάσεων. 
7.13.α . Οι στρατηΎικές ΎΙα το Ε.Κ.Π 
Η πρώτη στρατηγική που αναπτύξαμε για το Ε.Κ.Π, ήταν εννοιολογικού και συνάμα 
πρακτικού χαρακτήρα. 

ΕΥΡΕΣΗ ΕΜΧΙ ΣΤΟΥ ΚΟΙ ΝΟΥ ΠΟΛΜΠΜΣΙΟΥ ΔΥΟ ΦΥΣΙΚΩΝ 

οι  πρώτοι  παράγοντες του 36 είναι ο ι :  2 2 3 3 

ο ι  πρώτοι  παράγοντες του 45 είναι ο ι :  3 3 5 
Σχ.7.13α. 1 
Η αλγοριθμική μέθοδος για την εύρεση του 
Ε.Κ.Π, (ανάλυση σε γινόμενο πρώτων 
παραγόντων). 

Το ΕΚΠ του 36 και του 45 είναι το 1 80 

u l t i -Logo Uersion 1 . 1 Βασίλης Οαφέρμος 

αλιiίς Όρ ι σε: ς  στη Logo 

Εξηγήσαμε στα παιδιά, ότι όπως λέει και το όνομά του, «το Ε.Κ.Π δύο αριθμών, είναι το πιο 
μικρό από όλα τους τα κοινά πολλαπλάσια» .  Για παράδειγμα, ας αναζητήσουμε το Ε.Κ.Π των 
αριθμών 36 και 45. Σε ένα πίνακα δύο στηλών, υπολογίζουμε τα πολλαπλάσια των δύο 
αριθμών και καθώς αυτά αυξάνουν (από πάνω προς τα κάτω διαβάζουμε φυσικά), επί των δύο 
στηλών, εντοπίζουμε το μικρότερο κοινό τους πολλαπλάσιο (βλ. παρακάτω πίνακα): 

Εύρεση Ελάχιστου Κοινού Πολλαπλάσιου (Ε.ΚΠ) των αριθμών 36 
και 45 

Πολλαπλάσια του 36 Πολλαπλάσια του 45 
0.36=0 0.45=0 
1 .36=36 1 .45=45 
2.36=72 2.45=90 

3 .36=108 3 .45=135 
4.36=144 

Η δεύτερη στρατηγική, που εμείς αναπτύξαμε για το Ε.Κ.Π, (φυσικά διαδικαστικού 
χαρακτήρα), ήταν εκείνη της ανάλυσης των αριθμών σε γινόμενο πρώτων παραγόντων και 
υποστηρίζεται από πρόγραμμα του «Εύδοξου» που φέρει το όνομα «ΕΛΆΧΙΣΤΟ ΚΟΙΝΟ 
ΠΟΛΛΑΠΛΆΣΙΟ» (Βλέπε Σχ. 7. 1 3α. 1 ). Για την περίπτωση των αριθμών 36 και 45, αφού 
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αναλύσουμε κάθε ένα από αυτούς σε γινόμενο πρώτων παραγόντων, «σχηματίζουμε γινόμενο 
από κοινούς και μη κοινούς παράγοντες, τον καθένα με το μεγαλύτερο εκθέτη», και αυτό το 
γινόμενο αποτελεί το Ε.Κ.Π των δύο αριθμών. 

Η ανάλυση κάθε αριθμού σε γινόμενο πρώτων παραγόντων έγινε με τη βοήθεια του 
μηχανιστικού κανόνα: 

Σχόλια 
Αρχικά πρέπει σημειώσουμε ότι, οι δυνάμεις αριθμών, οι κανόνες διαιρετότητας και η 
ανάλυση σε γινόμενο παραγόντων, αλλά και η όλη διαδικασία εύρεσης του Ε.Κ.Π, ήταν 
γνωστές στους μαθητές, γιατί αυτή η ύλη, περιλαμβάνονταν στο επίσημο διδακτικό τους 
εγχειρίδιο των Μαθηματικών (Αλιμπινίσης, Αντύπας, Ευσταθόπουλος, Κλαουδάτος, 
Παπασταυρίδης, «Μαθηματικά Α' Γυμνασίου», κεφ. 1 ,  ΟΕΔΒ, 1 996), και τα είχαν πρόσφατα 
διδαχθεί. 

Παρά τα παραπάνω δεδομένα, παρατηρήσαμε ότι τα παιδιά, στη συντριπτική τους 
πλειοψηφία, προσήλθαν στην πειραματική διδασκαλία, χωρίς να έχουν την ικανότητα να 
εφαρμόσουν τους κανόνες διαιρετότητας, ούτε να αναλύσουν σωστά ένα αριθμό σε γινόμενο 
πρώτων παραγόντων και φυσικά χωρίς να μπορούν να υπολογίσουν το Ε.Κ.Π. Σχετικά με την 
εφαρμογή των κανόνων διαιρετότητας παρατηρήσαμε μια σύγχυση ανάμεσά τους. Για 
παράδειγμα, αρκετοί μαθητές ισχυρίστηκαν ότι ένας αριθμός διαιρείται με 5 αν τελειώνει σε 
Ο ή 5, ή αν το άθροισμα των ψηφίων του είναι 9 (! !). Σχετικά με την ανάλυση σε γινόμενο 
παραγόντων διαπιστώσαμε ότι τα παιδιά δεν είχαν υπ' όψιν τους συγκεκριμένη στρατηγική 
και έδειξαν προθυμία να μάθουν ένα καλό «τυφλοσούρτη», όπως μας είπε κάποιος μαθητής. 
Τέλος, σχετικά με το Ε.Κ.Π, παρατηρήσαμε ότι απουσίαζαν, σαφώς, τα γνωστικά 
προαπαιτούμενα για τον υπολογισμό του: Με την πρώτη μέθοδο (εννοιολογική τη λέμε 
εμείς), εάν κάποιος έβρισκε σωστά τα πολλαπλάσια των αριθμών, στη συνέχεια έπρεπε να 
συλλέξει τα κοινά πολλαπλάσια (κάτι το οποίο δεν φάνηκε να καταβαίνουν αρκετά παιδιά) 
και να αναζητήσει το ελάχιστο (αν έλεγες το μικρότερο πολλαπλάσιο έβλεπες αμέσως θετικές 
αντιδράσεις στα πρόσωπα των παιδιών). Με άλλα λόγια, οι λέξεις στην περίπτωση του Ε.Κ.Π 
φάνηκε να έχουν πελώρια σημασία και τελικά στη συζήτησή μας με τα παιδιά, 
αναγκαστήκαμε να υπερτονίσαμε τις εξισώσεις: κοινό πο/Jσιο = ίδιο πο/Jσιο και ελάχιστο 
πο/Jσιο = το μικρότερο από όλn. τα πο/Jσια. Η άλλη μέθοδος υπολογισμού του Ε.Κ.Π, δηλ. 
μέσω της ανάλυσης σε γινόμενο παραγόντων δεν είχε καμία τύχ;η στην αποδοχή της από 
τους μαθητές. Αρκετοί την κατά'λn.βαν, ελάχιστοι την αφομοίωσαν και σχεδόν κανένας δεν 
μπόρεσε να την ανακαλέσει σωστά, στο τέλος της πειραματικής διδασκαλίας. 

Εμείς δεν επιμείναμε στην δεύτερη μέθοδο. Απλά την αναφέραμε για να δώσουμε μια 
αμυδρή εικόνα για τη σημαντική μαθηματική ιδέα της ανάλυσης των πρώτων παραγόντων. 
Καταστήσαμε κυρίαρχ;η μέθοδο αυτή που ονομάσαμε «εννοιολογική» και τη θεωρούμε από 
διδακτική άποψη ορθότερη και αποτελεσματικότερη. Τίθεται όμως το ερώτημα: Γιατί το 
αντίστοιχο πρόγραμμα του «Ευδόξου» είναι βασισμένο στη μέθοδο της ανάλυσης σε 
πρώτους παράγοντες; Η απάντηση είναι ότι θέλn.με να βλέπουν την ανάλυση των πρώτων 
παραγόντων συνεχώς οι μαθητές στην οθόνη (σπουδαιότητα της ιδέας), και να 
εξοικονομούμε κι εμείς και εκείνοι χρόνο στην εκτέλεση ποικίλων υπολογισμών που τη 
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συγκεκριμένη στιγμή δεν είχαν την πρώτη σημασία. Για παράδειγμα, όταν γίνεται η 
πραγμάτευση της πρόσθεσης κλασμάτων το Ε.Κ.Π είναι δεδομένο (και το πρόγραμμα μας το 
παρέχει αμέσως) και όχι ζητούμενο, που πρέπει εκείνη τη στιγμή να δαπανήσουμε χρόνο για 
την αναζήτησή του. Κυρίαρχος ρόλος του συγκεκριμένου προγράμματος ήταν να 
εξοικονομήσει χρόνο που τον είχαμε ανάγκη (μεγάλος όγκος διδακτέας ύλης) και από την 
άλλη να επιβεβαιώσει την ορθότητα των υπολογισμών που γίνονταν στο τετράδιο από τους 
μαθητές. 

7.13.β Οι στρατηγικές για το Μ.Κ.Δ. 
Όπως και με το Ε.Κ.Π, η πρώτη στρατηγική που αναπτύξαμε για το Μ.Κ.Δ, ήταν 

εννοιολογικού και πρακτικού χαρακτήρα. Όπως αναφέρει και το όνομά του, ο Μ.Κ.Δ δύο 
αριθμών, είναι «Ο μεγαλύτερος από όλους τους κοινούς διαιρέτες τους» . Για παράδειγμα, ας 
αναζητήσουμε το Μ.Κ.Δ των ίδιων αριθμών 36 και 45. Σε ένα πίνακα δύο στηλών, 
υπολογίζουμε τους διαιρέτες των δύο αριθμών, απομονώνουμε τους κοινούς διαιρέτες σε μια 
νέα γραμμή και λαμβάνουμε το μεγαλύτερο από αυτούς (βλ. παρακάτω πίνακα): 

Εύρεση Μέγιστου Κοινού Διαιρέτη (ΜΚ.Δ) των αριθμών 36 και 45 
Διαιρέτες του 36 Διαιρέτες του 45 

1 ,  2, 3, 4, 6, 9, 12, 1 8  1 ,  3, 5, 9, 1 5  

Κοινοί διαιρέτες των δύο αριθμών 
1 ,3,9 

Ο μεγαλύτερος από αυτούς το 9, άρα 
t--��������- -��������-i 

� 
Η δεύτερη στρατηγική, που αναπτύξαμε για το Μ.Κ.Δ, (επίσης διαδικαστικού χαρακτήρα), 
ήταν εκείνη της ανάλυσης των αριθμών σε γινόμενο πρώτων παραγόντων και υποστηρίζεται 
από πρόγραμμα του «Εύδοξου» που φέρει το όνομα «ΜΕΓΙΣΤΟΣ ΚΟΙΝΟΣ ΔΙΑΙΡΕΤΗΣ» 
(Βλέπε Σχ. 7. 13 .β. 1) .  Για την περίπτωση των αριθμών 36 και 45, αφού αναλύσουμε κάθε ένα 
από αυτούς σε γινόμενο πρώτων παραγόντων, «σχηματίζουμε γινόμενο από κοινούς και μόνο 
παράγοντες, τον καθένα με το μικρότερο εκθέτη» , και αυτό το γινόμενο αποτελεί το Μ.Κ.Δ 
των δύο αριθμών. 

ΕΥΡΕΣΗ Μ ΕΓΙ ΣΤΟΥ ΚΟΙ ΝΟΥ ΔΙΑΙ ΡΕΤΗ ΔΥΟ ΦΥΣΙΚΩΝ 

οι πρώτοι παράγοντες του 36 είναι ο ι :  2 2 3 3 

οι πρώτοι  παράγοντες του 45 είναι ο ι :  3 3 5 

οι  κοινοί παράγοντες των 36 και 45 είναι ο ι :  3 3 

Σχ . . 7. 13 .β. Ι 
Η αλγοριθμική μέθοδος εύρεσης του 
Μ.Κ.Δ (ανάλυση σε γινόμενο πρώτων 
Παραγόντων). 

ο Μ ΚΔ του 36 και του 45 είναι ο 9 
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Σχόλια 
Τα σχόλια στην περίπτωση του Μ.Κ.Δ, είναι τελείως όμοια με του Ε.Κ.Π και δεν θα τα 
επαναλάβουμε. Ισχύουν τα ίδια σχετικά με τις γνώσεις, τη στάση και την απόδοση των 
μαθητών στο ζήτημα αυτό. Η πρώτη μέθοδος και έγινε κατανοητή και παρέμεινε ισχυρή με 
την πάροδο του χρόνου. Επισημάναμε στα παιδιά ότι ο Μ.Κ.Δ, θα χρειαστεί στην 
απλοποίηση κλασμάτων. Τα παιδιά εξέφρασαν την έκπληξή τους: 
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7.14 Απλοποίηση κλάσματος 
Η ανάπτυξη της ενότητας για την απλοποίηση του κλάσματος έγινε με μια σειρά 
παραδειγμάτων στον πίνακα, μέσα από τα οποία έγιναν έγινε δυνατό να καταγράψουμε τα 
εξής: 
• Ένα αρκετά μεγάλο ποσοστό παιδιών φαίνεται να πιστεύει ότι η απλοποίηση σημαίνει να 

διαιρέσω ξέχωρα τον αριθμητή από τον παρονομαστή με όποιον αριθμό ταιριάζει στον 

καθένα. Για παράδειγμα, το κλάσμα :� μετά την απλοποίηση, κατέληξε στη μορφή t .  
Είδαμε στα τετράδια αρκετών μαθητών, ότι έγινε διαίρεση του 1 2  με το 2 και στη 
συνέχεια διαίρεση του 1 5  με το 3 .  Όταν ρωτήσαμε αν απλοποιείται παραπέρα λάβαμε την 
απάντηση ότι «Ναι, το κλάσμα γίνεται 2/5». Αυτό έμμεσα μας οδηγεί στο συμπέρασμα 
ότι για αρκετά παιδιά το κλάσμα αποτελείται από 2 ανεξάρτητους και δεν είναι μια 
ενιαία οντότητα και καθώς επίσης και ότι η ως λόγος ερμηνεία του ρητού δεν έχει 
εμπεδωθεί. 

• Τα παιδιά στη συντριπτική τους πλειοψηφία δεν κατανοούν πως η απλοποίηση ενός 
κλάσματος σημαίνει αναγωγή του σε μία μορφή όπου και ο αριθμητής και ο 
παρονομαστής να μην μπορούν να διαιρεθούν πλέον, ταυτόχρονα, από κάποιο τρίτο μη 

μηδενικό αριθμό. Για παράδειγμα, το κλάσμα �� δεν θεωρείται παραπέρα απλοποιήσιμο 
γιατί όπως είπαν «το 13 ,  δεν διαιρείται με κανένα» . 

• Τα παιδιά είναι πολύ δύσκολο, έως αδύνατο, να φανταστούν ότι ο συντομότερος δρόμος 
για την απλοποίηση του κλάσματος είναι η διαίρεση των όρων του με το Μ.Κ.Δ. Για 
παράδειγμα, καλέσαμε τα παιδιά να απλοποιήσουν το κλάσμα if6 •  Τα παιδιά 

ακολούθησαν την εξής πορεία διαδοχικών διαιρέσεων: if6 = /268 = l4 = 3'i = 1� = t 

ΑΠΛΟΠΟΙ Η ΣΗ ΚΛΑΣΜΑΤΩΝ 

Το κλάσμα που δώσατε ε ίναι το: 32 / 256 

Σχ. 7. 14. 1 
Η 
απλοποίηση 
κλασμάτων 
με τη 
Βοήθεια του 
Μ.Κ.Δ. 

Ο Μ ΚΔ  του Αριθμητή και του Παρονομαστή είναι ο :  3 2  

Το ΑΝΑΓΩΓΟ κλάσμα ε ίναι τ ο :  1 / 8 

Συχνά όμως, μια τέτοια πορεία είναι τροχοπέδη για τη διδασκαλία καθώς χάνεται αρκετός, 
πολύτιμος χρόνος, κουράζει και αποθαρρύνει το μαθητή. Το πρόγραμμα «ΑΠΛΟΠΟΙΗΣΗ 
ΚΛΑΣΜΑΤΟΣ» του «Εύδοξου», έρχεται να βοηθήσει και να κάνει πιο ευέλικτη την 
παραδοσιακή διδασκαλία αφού παρέχει άμεση βοήθεια, είναι ελκυστικό με τα γραφικά και τη 
μουσική του, και αμβλύνει τις παραπάνω αναφερόμενες αρνητικές επισημάνσεις (βλ. 
Σχ.7. 1 4. 1 ). Το πρόγραμμα αυτό ανήκει στην κατηγορία των προγραμμάτων που δεν 
υποδαυλίζουν γνωστική αλλαγή, αλλά λειτουργούν ως ευέλικτα εργαλεία του παραδοσιακού 
πλαισίου διδασκαλίας. 
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7.15 Σύγκριση και διάταξη κλασμάτων 
Αντίθετα, με την ανάπτυξη άλλων ενοτήτων, στην περίπτωση της σύγκρισης και διάταξης 
κλασμάτων ακολουθήσαμε διαφορετικό τρόπο προβολής της έννοιας αυτής. Κι αυτό γιατί 
πιστεύουμε πως πρέπει να εκμεταλλευτούμε ένα σοβαρό πλεονέκτημα που μας δίνει ο 
μικρόκοσμος του «Εύδοξου» . Να παίξουμε το παιχνίδι των διαισθήσεων προς όφελος των 
μαθηματικών ιδεών. Αυτή δεν είναι μια νέα πρακτική. Είναι μια ιδιότητα των μαθηματικών 
μικρόκοσμων, όσων φυσικά η δομή και η φιλοσοφία είναι τέτοια, ώστε να μπορεί να 
υποστηρίξει τέτοιες καταστάσεις. Είναι οι μικρόκοσμοι που εμφορούνται από μια κατάλληλη 
παιδαγωγική φιλοσοφία. Οι Hoyles, et al., ( 1991), βλέπουν το μικρόκοσμο περισσότερο σαν 
ένα πλαίσιο για την "επέκταση και το συντονισμό διαισθήσεων", παρά σαν ένα μέσο για τη 
τυπική διδασκαλία μαθηματικών δομών και διαχειριστικών κανόνων. Ο Καλομητσίνης 
(1 985) επισημαίνει πως ο μαθητής που χρησιμοποιεί την υπολογιστή για να κάνει μια πράξη, 
θα πρέπει να ξέρει χονδρικά πού πρέπει να κυμαίνεται το αποτέλεσμα. Επίσης τονίζει ότι εάν 
απωλέσουν αυτή την ικανότητα (του χονδρικού, διαισθητικού υπολογισμού), η οποία στην 
ουσία σημαίνει εξουσία πάνω στην νέα τεχνολογία, θα γίνουν ανίκανοι για παραπέρα 
σχεδιασμούς και θα μικρύνει επικίνδυνα το "οπτικό τους πεδίο". Επίσης οι Τζανάκης και 
Κούρκουλος (2000), θεωρούν τη δυνατότητα εκτίμησης του αποτελέσματος υπολογισμών σε 
τάξη μεγέθους, ως ένα από τα βασικά στοιχεία της Μαθηματικής Παιδείας. 

Στο πνεύμα των παραπάνω, καλέσαμε τους μαθητές να "τρέξουν" το πρόγραμμα του 
'Έύδοξου" που φέρει το όνομα "ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΚΛΑΣΜΆΤΩΝ", το οποίο ξεκινώντας, 
εμφανίζει στην αριστερή γωνία της οθόνης του Η/Υ, επτά παρατεταγμένα άλογα και ένα 
κουτσό (δηλώνεται κουτσό και αποδεικνύεται στη συνέχεια), ζητά από το μαθητή να δώσει 
από το πληκτρολόγιο 7 κλασματικούς (στην ουσία ρητούς, γιατί το μήνυμα στην οθόνη λέει 
«δώστε κλάσμα ανάμεσα στο μηδέν και το 3») αριθμούς. Αφού δοθούν οι 7 κλασματικοί 
αριθμοί, ακούγεται ο ήχος του πιστολιού για την εκκίνηση, οι αριθμοί που δόθηκαν καβαλάνε 
τα 7 μάχιμα άλογα, (το κουτσό δεν μπορεί, φυσικά, να τρέξει, παραμένει στην αφετηρία και 
το βλέπουμε πλάϊ ακριβώς στο άλογο του μηδενικού κλάσματος), ακούγεται χλιμίντρισμα και 

ΤΑ ΚΛΑΣΜΑΤ Α ΤΡΕΧΟΥΝ ΣΤΟΝ ΙΠΠΟΔΡΟΜΟ 

Τώρα τι παρατηρεrτε ?? 

Σχ. 7 . 1 5  . 1  Διαισθητικός 
προσδιορισμός του σχετικού 
μεγέθους του κλασματικού 
(ρητού) αριθμού.Μια μεταφορά 
του μηδενικού κλάσματος στη 
φυσική πραγματικότητα. 

Μήπως ΜΗΔΕΝΙ ΚΟ ΚΜΣΜΑ και 
κουτσό άλογο ( πρώτο άλογο ) είναι το iδιο πράγμα ?? 

τα ά ογα ορμάνε ασυγκρ τητα στον ιππο ρομο της ο όνης. 
Αφήνουμε τα παιδιά, για αρκετή ώρα, να επαναλάβουν την εκτέλεση του προγράμματος, 

δίδοντας ποικίλες επτάδες σε μια τελείως ελεύθερη εξερευνητική δραστηριότητα. (βλ. παρ. 
6. 1 1 .2). Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα την ανάπτυξη συζητήσεων και ανταλλαγής απόψεων 
ανάμεσα στους μαθητές και τη δημιουργία κλίματος αξιοσημείωτης, πλήν λίγο- πολύ 
ανεξήγητης για μας, ευφορίας. Εκμεταλλευτήκαμε τον ενθουσιασμό που υπήρχε για να 
θέσουμε τα ερωτήματά μας. Ηδη ένα από αυτά, που αφορά στο μηδενικό κλάσμα τίθεται 
μόνο του στην οθόνη (βλ. Σχ. 7. 1 5 . 1) .  Τα παιδιά από τις αλλεπάλληλες εκτελέσεις του 



1 54 
προγράμματος, παρατηρούν τις σχετικές θέσεις των αλόγων- κλασμάτων και καλούνται να 
εξηγήσουν διαισθητικά, γιατί ένα κλάσμα είναι μεγαλύτερο, μικρότερο ή ίσο από ένα άλλο, 
προβάλλοντας την όποια (μαθηματική ή όχι) δικαιολογία έχουν εκείνη τη στιγμή στο μυαλό. 
Από τα πρώτα κιόλας λεπτά, μπορέσαμε να συζητήσουμε με τα παιδιά και να κάνουμε 
κάποιες ορθές σκέψεις σε ότι αφορά την αριθμητική αξία διαφόρων κλασμάτων. Για 
παράδειγμα, μπορούμε να εκμαιεύσουμε από τους μαθητές μια σωστή απάντηση για το ποιο 
κλάσμα είναι μεγαλύτερο από τα 5/4 και %. Είναι σαφές ότι τα παιδιά, δεν αντιλαμβάνονται 
καλά- καλά τι είναι αυτό το 5/4, πολύ αλλοπρόσαλλο και αλλόκοτο τους φαίνεται, αν 
κρίνουμε από τις αντιδράσεις τους, αλλά τη σωστή απάντηση και μάλιστα τεκμηριωμένη την 
προσφέρει ένα από αυτά: ''Αφού έχουμε 4 και παίρνουμε 5 τη μια φορά και την άλλη 
παίρνουμε 3, έ κύριε, είναι πιο μεγάλο το 5/4". Την ιδέα αυτή φαίνεται να συμμερίζονται και 
τα υπόλοιπα παιδιά ανεπιφύλακτα. Εμείς αδράξαμε την ευκαιρία της σωστής απάντησης για 
να δείξουμε και τον άλλο τρόπο σκέψης, που αναδεικνύει τη λειτουργία της γλώσσας1 : 

Στη συνέχεια πάμε στον πίνακα και δίνουμε το παράδειγμα του 2/7 και του 4/7. 
Διαπιστώνουμε ότι για τα παιδιά το παιχνίδι με τον παρονομαστή είναι ευχάριστο, αλλά δεν 
τους ήταν καθόλου γνωστό: 

Τελικά, η κουβέντα με τα "τέταρτα", "έβδομα" κτλ. είναι ευχάριστη έκπληξη για τα παιδιά, 
που δέχονται τελικά ότι η σύγκριση κλασμάτων με κοινό παρονομαστή είναι μια κατάσταση 
παρόμοια με του συμμιγούς αριθμού: 

Το διαισθητικό παιχνίδι όμως συνεχίζεται για να μας αποκαλύψει, ότι εκτός από την 
κυρίαρχη μέρος- όλου ερμηνεία υπάρχουν και άλλες αντιλήψεις για τη σύγκριση των 
κλασμάτων στη σκέψη των παιδιών. Η επόμενη συζήτηση αφορά τη σύγκριση ετερώνυμων 
κλασμάτων, όπου εκτός από την μέρος- όλου ερμηνεία, διαφαίνεται και μια άλλη αντίληψη 
για το κλάσμα, που το "βλέπει" όχι σαν ενιαία οντότητα, αλλά σαν δυό αριθμούς. Τα 
κλάσματα που συγκρίνουμε, τα βλέπουμε στην ίδια οθόνη και είναι τα 3/2 και 5/4. 
Ο διάλογος με τον Γιάννη (ένα μαθητή της Γ' πειραματικής ομάδας) είναι χαρακτηριστικός: 

1 Μια από τις σημαντικές δυσκολίες που έχουν τα παιδιά με τα κλάσματα φαίνεται να οφείλεται στην ανεπαρκή 
χρήση της γλώσσας, επισημαίνει η Kerslake (1991 ). 



Σχ.7. 1 5.2 Διαίρεση: Μια μέθοδος 
σύγκρισης κλασμάτων, που δεν 
συγκρατούν εύκολα οι μαθητές, 
παρά το ότι την κατανοούν 
επαρκώς. 
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1 / 2 = 0 ,5  
2 / 3 = 0 ,666666 
4 / 5 = 0 ,8 
3 / 2 = 1 ,5 
5 / 4 = ·J ,25 
1 7  / 7 = 2 ,42857 
5 / 9 = 0 ,555555 

Πράγματι, ο Γιάννης μετά από ένα μαραθώνιο συζητήσεων μέσα στην τάξη κατέληξε ότι: 
3/2=Yz+Yz+Yz=1/4+ 114+ 114+ 1/4+Yz=4/4+Yz=1 +Yz δηλ. ένα ψωμί και μισό ψωμί. 
Σχόλια 
Το πρώτο που έχουμε να παρατηρήσουμε από τη συζήτηση με το Γιάννη, είναι η δυσκολία 
των παιδιών να δούν το κλάσμα σαν διαίρεση αριθμητή δια παρονομαστή. Το 4/4 ο 
Γιάννης δεν το είδε σαν διαίρεση (εμείς του το επισημάναμε) και καθυστέρησε να απαντήσει 
για το πόσο κάνει το 4/4+ 1/4 εξ αιτίας αυτού. Ένα άλλο γεγονός που παρατηρήσαμε στην 
ανάπτυξη αυτής της ενότητας (σύγκριση κλασμάτων), ήταν ότι τα παιδιά ελέγχουν καλύτερα 
την δεκαδική από την κλασματική έκφραση. Για παράδειγμα όταν βρήκαν ότι 5/4=1 .25 και 
3/2=1 .5 συμπέραναν σχετικά εύκολα ότι 1 .5 > 1 .25. 

Από ερευνητική άποψη ξέρουμε γιατί συμβαίνει αυτό. Είναι κάτι που τεκμηριώνει η 
5χρονη έρευνα 1975- 1980 της ομάδας των ερευνητών, που δούλεψε στο πλαίσιο του 
προγράμματος CSMS, στην Αγγλία (βλ. Hart, 1981 ). Η έρευνα αυτή αναφέρει καθαρά το 
εξής: Στα κλάσματα, τα παιδιά από την ηλικία των 12  μέχρι την ηλικία των 1 5  χρόνων, δεν 
μείωσαν σχεδόν καθόλου το ποσοστό αποτυχίας τους (35 %). Αντίθετα στους δεκαδικούς το 
ποσοστό αποτυχίας μειώθηκε σταθερά από 55% (12 χρόνια) σε 25% (15  χρόνια). Αυτό 
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σημαίνει ότι η επίδραση της σχολικής διδασκαλίας είναι σχεδόν μηδαμινή, ενώ η επίδραση 
των καταστάσεων και των προβλημάτων της ζωής (δεκαδικοί), βελτιώνει σημαντικά την 
κατανόηση, όσο μεγαλώνει το παιδί. 
Α.λλfJ. ο Γιάννης ήδη μας αποκάλυψε μια μέθοδο σύγκρισης κλασμάτων. Την στρατηγική της 

αναπαράστασης, που καταγράφουμε παρακάτω. Σχετικά με τη διαίρεση, στο Σχ.7. 1 5.2 
βλέπει κανείς και τα ατελείωτα δεκαδικά ψηφία ενός δεκαδικού περιοδικού αριθμού. Πρέπει 
να σημειώσουμε ότι τα παιδιά, ενώ κατανοούν αυτή τη στρατηγική (της διαίρεσης), δεν 
παραμένει στη μνήμη τους για πολύ καιρό, δεν ανακαλείται και δεν εκχωρείται εύκολα για 
την αντιμετώπιση προβλημάτων σύγκρισης. Όπως εύστοχα παρατηρούν οι Πατρώνης και 
Σπανός (1 996), «τα παιδιά δεν μπορούν εύκολα να συνδέσουν ένα κλάσμα με τη δεκαδική 
του αναπαράσταση» .  Η στατιστική ανάλυση των αποτελεσμάτων της έρευνάς μας 
αποδεικνύει πλήρως τις παραπάνω θέσεις (βλ. κεφ. 8 ) . 

Πρέπει να πούμε επίσης ότι το πρόγραμμα «ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΚΛΑΣΜΆΤΩΝ» είναι σε θέση να 

ΤΑ ΚΛΑΣΜΑΤΑ ΤΡΕΧΟΥΝ ΣΤΟΝ ΙΠΠΟΔΡΟΜΟ! 

Σχ.7. 15.3 
Η ανάδειξη της έννοιας της 
ισοδυναμίας με τη βοήθεια 
του προγράμματος 
«ΣΥΓΚΡΙΣΗ 
ΚΛΑΣΜΑΤΩΝ» . 
Τα κλάσματα είναι, φανερά, 
ίσης ιπποδύναμης. 

1 / 1 = 1 
3 / 3 = 1 
4 / 4 = 1 
21  / 21  = 1 
1 1 / 1 1 = 1  
471 / 471 = 1 
1 7 / 1 7 = 1  

υποστηρ' ει π ήρως την προ ο η μιας θεμε ιώ ους έννοιας για τα μαθηματικά, της 
ισοδυναμίας, όπως βλέπουμε από το Σχ.7. 1 5 .3 .  

Ένα τρίτο σημείο που κατέγραψε η έρευνά μας είναι η επιστράτευση της μέρος- όλου 
ερμηνείας για να επιλυθούν προβλήματα σύγκρισης. Για παράδειγμα όταν ρωτήσαμε αρκετά 
παιδιά μας είπαν ότι το 4/5 και το 516 είναι ίσα και το δικαιολόγησαν ως εξής: Στην πρώτη 
περίπτωση έχουμε 5 και παίρνουμε 4, ενώ στη δεύτερη έχουμε ένα παραπάνω, αλλά 
παίρνουμε και ένα λιγότερο. 

Μέθοδοι σύγκρισης κλασμάτων (ρητών) 
Εμείς στη συζήτησή μας με τα παιδιά καταγράψαμε συνολικά 3 στρατηγικές και προτείναμε 
και μια τέταρτη (βλ. παρακάτω Δ μέθοδος). Θεωρούμε δε πολύ σημαντικό την ύπαρξη 
πολλών εναλλακτικών μεθόδων σύγκρισης ρητών, διότι η μεγαλύτερη αφομοίωσή τους 
σημαίνει και βαθύτερη κατανόηση της έννοιας του ρητού. 

Α. Η αναπαραστατική μέθοδος. 
Ας πάρουμε τους ίδιους αριθμούς 3/2 και 5/4. 
Για τον πρώτο έχουμε : 3/2=Yz+Yz+Yz =8 
Για τον δεύτερο έχουμε: 5/4=1/4+ 114+ 114+ 114+ 1/4=Yz+Yz+ 1/4-811 
Κατασκευάζουμε δύο ίσες παράλληλες ράβδους και επεκτείνουμε την πρώτη κατά το ήμισυ, 
ενώ τη δεύτερη κατά το Υ.. . Το αποτέλεσμα είναι φανερό. 

Β. Η μέθοδος της διαίρεσης. 
Αφού κάθε κλάσμα αναπαριστά μια διαίρεση, θα είναι 
312=1 .5 και 5/4=1 .25 επομένως 3/2 > 514. 



Γ. Η μέθοδος των ομωνύμων κλασμάτων. 
3 3 · 2  6 5 - = - = - > -
2 2 · 2 4 4 

Δ. Η μέθοδος του σύνθετου κλάσματος 
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Κατασκευάζουμε ένα κλάσμα που έχει σαν όρους τα δύο συγκρινόμενα κλάσματα. Αν αυτό 
το κλάσμα είναι μεγαλύτερο της μονάδας, τότε το κλάσμα που θέσαμε στον αριθμητή του 
σύνθετου κλάσματος είναι προφανώς μεγαλύτερο από εκείνο που θέσαμε στον παρονομαστή. 

l. 3 . 4 12  3 5 1.. = - = - > 1 => - > -
t 2 · 5  1 0  2 4 
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7.16. Ισοδυναμία κλασμάτων 
Η προβολή της έννοιας της ισοδυναμίας, ξεκίνησε από ένα παράδειγμα που αναπτύξαμε 

στον πίνακα και απεικονίζει τη διαμέριση μιάς πίτας, η οποία αρχικά κόβεται σε 4 και στη 
συνέχεια σε 8, 1 6, κ.τ.λ. κομμάτια. Δείχνουμε γεωμετρικά ότι εάν ένας μαθητής λάβει το 1/.ι 
της πίτας, δεν «τρώει» περισσότερη πίτα από έναν άλλον, ο οποίος λαμβάνει τα 2/8 αυτής. 
Είναι φανερό ότι το εννοιολογικό μας όχημα είναι πολύ καλό, διότι η μεριζόμενη πίτα 
αντανακλά την μέρος- όλου ερμηνεία του ρητού, η οποία όπως έχουμε επισημάνει πάμπολλες 
φορές είναι καλά γνωστή στα παιδιά. Επίσης, προφανώς κατάλληλο είναι και το 
διαχειριστικό μας όργανο, γιατί η έννοια της δικαιοσύνης είναι αναπτυγμένη στα παιδιά της 
λικία των 12  όνων: 1 1 11!! 18§1.11.\8�1"11tί•"'". "%-;τον άλi:Ο. Έτσι η ς ΧΡ Ο j ,,m:,���' -" ,,/�lma&�':; ,'λ:'k.t1'!ι."\ .. er-: ψ,,γ''"��>, , : , 

φτάνουμε, εύκολα στην κατασκευή μιάς σειράς ισοδύναμων κλασμάτων, 1/.ι, 2/8, 4/1 6, κτλ. 
Στη συνέχεια προστρέχουμε στο μικρόκοσμο του «Εύδοξου» . Η διερεύνηση του ζητήματος 
για την ισοδυναμία ή μη δύο ή περισσοτέρων κλασμάτων, που τίθεται αμέσως μετά την 
πρώτη παρουσίαση της έννοιας της ισοδυναμίας, γίνεται με το προηγούμενο πρόγραμμα 
«ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΚΛΑΣΜΆΤΩΝ» (βλ. προηγ. Παρ. 7. 1 5). Επόμενα ζητήματα όπως, «εξηγείστε 
τι σημαίνει ισοδυναμία δύο δεδομένων κλασμάτων, «πόσα ισοδύναμα κλάσματα για 
δεδομένο κλάσμα υπάρχουν» , συζητούνται με τη βοήθεια του προγράμματος 
«IΣΟΔ ΥΝΑΜΙΑ ΚΛΑΣΜΆΤΩΝ», το οποίο λειτουργεί με τρόπο όμοιο εκείνου της 
σύγκρισης, με τη διαφορά ότι διαθέτει μία και όχι 7 εισόδους. Με την έναρξη της εκτέλεσης 
του προγράμματος βλέπουμε την εικόνα του Σχ. 7 . 16 . 1  

ΙΣΟΔΥΝΑΜΑ ΚΛΑΣΜΑΤΑ! 
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---� / 3  
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Σχ.7. 1 6.2 Μια (πρώτη) έξοδος του 
προγράμματος «IΣΟΔ ΥΝΑΜΑ 
ΚΛΑΣΜΑ ΤΑ», όταν η είσοδος είναι ο 
αριθμός 20/30. 
Λέμε «μια» έξοδος, γιατί για την ίδια 
είσοδο π.χ το 20/30, έχουμε πλήθος 
διαφορετικών εξόδων (παραγωγή, 
θεωρητικά, άπειρου πλήθους 
ισοδύναμων κλασμάτων). 

-------�6 / 54.__�������---' 

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ:  
1 .  Γιατi αυτά τα 7 κλάσματα είναι ισοδύναμα ?? 
2. Ενα συγκεκριμένο κλάσμα πόσα 

ισοδύναμα κλάσματα έχει ?? 
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Το πρώτο που έχουμε να παρατηρήσουμε εδώ, είναι ο περιορισμός του μεγέθους του 
κλάσματος, ο οποίος είναι σκόπιμος και διαφορετικός σε όλα τα προγράμματα του 
μικρόκοσμου του «Εύδοξου» . Σκόπιμος γιατί τα παιδιά αναγκάζονται να προβληματιστούν 
πόσο μεγάλο κλάσμα θα πρέπει να εισάγουν για να το κάνει δεκτό το πρόγραμμα και να 
«τρέξει» . Διαφορετικός γιατί, για μαθηματικούς και τεχνικούς λόγους δεν πρέπει και δεν 
μπορεί να είναι ίδιο, το διάστημα από το οποίο επιλέγεται ο ρητός αριθμός. Για παράδειγμα 

Ι ΣΟΔΥΝΑΜΑ ΚΛΑΣΜΑΤΑ! 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

Σχ.7 . 16 . 1  Η είσοδος του προγράμματος «IΣΟΔΥΝΑΜΑ ΚΛΆΣΜΑΤΑ» . 

δεν είναι δυνατόν να εισάγουμε συνέχεια ρητούς που κείνται ανάμεσα στο Ο και το 1 ,  ούτε, 
αντίστοιχα, μπορούμε να δίνουμε οσοδήποτε μεγάλους ρητούς οι οποίοι παράγουν σχήματα 
που δεν χωράνε στη οθόνη. 

Το δεύτερο που έχουμε να παρατηρήσουμε είναι ότι το πρόγραμμα έχει μία είσοδο, δηλ. 
δίνουμε από το πληκτρολόγιο ένα ρητό αριθμό (κλάσμα) και το πρόγραμμα λειτουργεί ως 
παραγωγός ισοδύναμων ρητών εκφράσεων. Κατά τα άλλα, τα 7 παρατεταγμένα 
αυτοκινητάκια, εκκινούν ταυτόχρονα με τον ήχο του πιστολιού εκκίνησης, ακούγεται από τα 
ηχεία ο χαρακτηριστικός ήχος εκκίνησης της μηχανής του αυτοκινήτου και τα αυτοκίνητα 
επιταχύνονται επί της οθόνης. 

Τα παιδιά καλούνται να σχολιάσουν το αποτέλεσμα (βλ. Σχ.7 .1 6.2), όταν η είσοδος που 
δόθηκε από το πληκτρολόγιο είναι ο αριθμός 20/30. Αρχικά βλέπουν ότι το δεύτερο 
αυτοκίνητο είναι το απλοποιημένο κλάσμα και έτσι γίνεται μια σύντομη αναδρομή στην ήδη 
γνωστή από τα προηγούμενα (βλ. παρ. 7. 14), έννοια της απλοποίησης. Σχετικά με την πρώτη 
ερώτηση, τα παιδιά καλούνται να δικαιολογήσουν, με όποιο τρόπο εκείνη τη στιγμή έχουν 
κατά νού (μαθηματικό ή μή), γιατί τα κλάσματα είναι ισοδύναμα και έτσι βλέπουμε την 
διαισθητική γνώση που προϋπάρχει και μεταφέρεται στην πειραματική διδασκαλία. «Τα 
αυτοκίνητα έχουν την ίδια ιπποδύναμη, κύριε» , μας είπε η Αλίκη (ένα παιδί που ο πατέρας 
της είναι μηχανικός). Εκμεταλλευτήκαμε την ευκαιρία και καλέσαμε την Αλίκη να εξηγήσει 
στην τάξη τι σημαίνει «ίδια ιπποδύναμη» και λάβαμε την απάντηση ότι «τραβάνε το ίδιο» τα 
αυτοκίνητα διότι «είναι ό'AJJ. με διπλό διαφορικό», όπως μας είπε ο Άκης. Από τη συζήτηση 
που έγινε ήταν σαφές ότι τα παιδιά έχουν αρκετές γνώσεις από τα πριν για την έννοια της 
ισοδυναμίας, παρήγαγαν σχετικά εύκο'ΑJJ. ισοδύναμα κλάσματα (με κατάλληλο 
πολ'λJJ.π'λJJ.σιασμό ή διαίρεση αριθμητή και παρονομαστή), αλλά παρουσίασαν δυσκολίες στο 
να αποφανθούν για την ισοδυναμία δύο δεδομένων κ'ΑJJ.σμάτων- αυτοκινήτων που τους 
υποδείξαμε στην τύχη. Για παράδειγμα, όταν τους ζητήσαμε να αποφανθούν για την 
ισοδυναμία των κ'ΑJJ.σμάτων- αυτοκινήτων 1 8/27 και 30/45, τα περισσότερα παιδιά δεν 
μπόρεσαν να απαντήσουν. Μα και όσα απάντησαν, δεν ήταν σε θέση να προσφέρουν μια 
σαφή στρατηγική για το πώς μπορούμε να αντιμετωπίσουμε ένα τέτοιο πρόβλημα. 
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Η διδακτική μας παρέμβαση κατέτεινε σε ένα τέτοιο στόχο. Υπενθυμίσαμε τη διαδικασία 
της απλοποίησης των δύο κλασμάτων, η οποία μας οδηγεί σε μια σωστή κρίση για την 
ισοδυναμία των δύο κλασμάτων. Εφόσον αυτή καταλήγει στο ίδιο ανάγωγο κλάσμα, είναι 

Ι ΣΟΔΥΝΑΜΑ ΚΛΑΣΜΑΤΑ! 
---�Ο / 30 
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Σχ. 7 . 16.3 Μια δεύτερη διαδοχική 
έξοδος, με την ίδια ακριβώς είσοδο 
(20/30). Εάν εξαιρέσουμε τους δύο 
πρώτους, δηλ. τον αριθμό που δώσαμε 
και το ανάγωγο κλάσμα του 2/3, οι 
υπόλοmοι αποτελούν καινούργια 
ισοδύναμα κλάσματα, διαφορετικά 
από εκείνα της πρώτης εξόδου (βλ. και 
Σχ.7. 16.2) 

δυνατόν να επαναδημιουργήσουμε τα δύο κλάσματα από τον κοινό γεννήτορα (2/3). Η 
φράση «το κλάσμα 2/3 το βλέπουμε παιδιά ότι γεννάει τελικά τα κλάσματα 1 8/27 και 30/45, 

, 2 2 . 9 1 8  2 2 · 1 5  30 , 
δ , 'δ αφου - = - = - και - = -- = - », αρεσε στα παι ια και ει αμε να την 

3 3 . 9 27 3 3 · 1 5 45 
επαναλαμβάνουν σε επόμενα παραδείγματα. 
Σχετικά με την ερώτηση «πόσα ισοδύναμα κλάσματα έχει ένα κλάσμα» , την αφήσαμε να 
πέσει σαν ώριμο φρούτο. Καλέσαμε τα παιδιά να κρατήσουν την ίδια είσοδο (20/30) 
σταθερή, και να καταγράψουν τις διαδοχικές εξόδους που αυτή προκαλεί. Το αποτέλεσμα 5 
διαδοχικών εξόδων το βλέπουμε στον παρακάτω πίνακα (Πίν. 7. 16. 1) .  Επίσης στα Σχ.7. 16.2, 
Σχ.7. 1 6.3 και Σχ.7. 1 6.4, παρατηρούμε 3 διαδοχικές εξόδους για την ίδια είσοδο 20/30. Στον 
Πίνακα 7. 1 6. 1 ,  παρατηρούμε ότι σε κάθε έξοδο, από τη δεύτερη και μετά, έχουμε σταθερά 
τον αριθμό που δώσαμε, την απλοποιημένη του μορφή και 5 άλλα κλάσματα τα οποία είναι 
σχεδόν όλα νέα, σε σχέση με την προηγούμενη έξοδο. Αυτό σημαίνει ότι έχουμε για το ίδιο 
κλάσμα (20/30), «αμέτρητα ισοδύναμα κλάσματα» , όπως μας είπε μια μαθήτρια. Εμείς 
προσθέσαμε τη λέξη «άπειρα», αλλά την αποσύραμε πάραυτα, καθώς η φράση «αμέτρητα» 
της μαθήτριας ήταν ακριβής και δεν απομακρύνονταν διόλου από την επιστημονική ακρίβεια. 

Πίνακας 7.16.1 Είσοδοι -έζοδοι του προγράμματος «IΣΟΔ ΥΝΑ.ΜΑ ΚΛΑΣ.ΜΑ ΤΑ» 
Αριθμός Είσοδος Έξοδος 
εισόδου 

1 '1 20/30 20/30 2/3 12/1 8 1 8/27 24/36 30/45 36/54 
2η 20/30 20/30 2/3 32/48 48/72 64/96 80/120 96/144 
3η 20/30 20/30 2/3 416 619 8/12 1 011 5 12/1 8 
4'1 20/30 20/30 2/3 8/12 12/1 8 1 6/24 20/30 24136 
5η 20130 20130 213 28/42 42/63 56/84 70/105 84/126 

Σχόλια 
Από τον προηγούμενο πίνακα (7. 16 . 1 )  παρατηρούμε ότι επαναλαμβάνεται ο αριθμός που 
δίνεται στην είσοδο και στην έξοδο, κι αυτό είναι σωστό να επισημαίνεται στα παιδιά, γιατί 
στα ισοδύναμα κλάσματα π.χ. του 20/30 περιλαμβάνεται και ο εαυτός του. 

Επίσης, τελειώνοντας, πρέπει να σημειώσουμε ότι στο πλαίσιο της παραδοσιακής 
διδασκαλίας θα ήταν σχετικά δύσκολο, αν όχι ακατόρθωτο και φυσικά όχι ελκυστικό για τα 



Ι ΣΟΔΥΝΑΜΑ ΚΛΑΣΜΑΤΑ! 
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Σχ.7. 16.4 Μια (τρίτη) 
διαδοχική έξοδος του 
προγράμματος «IΣΟΔ ΥΝΑΜΑ 
ΚΛΑΣΜΑ ΤΑ» με την ίδια 
είσοδο (20/30). Η παραγωγή 
νέων, ολοένα, ισοδύναμων 
κλασμάτων με το 20/30, 
συνεχίζεται . . .  

1 6 1  

παιδιά, να προβληθεί η ιδέα ότι ένα δεδομένο κλάσμα έχει άπειρα ισοδύναμα κλάσματα. Η 
διαδικασία εκτιμάμε ότι θα ήταν εξαιρετικά χρονοβόρα και πιθανά βαρετή. 
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7.1 7  Πρόσθεση κλασμάτων (Η ανπμετώπιση ενός συστημαπκού λάθους). 
Η πρόσθεση κλασμάτων, όπως και οι υπόλοιπες πράξεις (αφαίρεση, πολiσμός, διαίρεση), 

πιστεύουμε πως θα πρέπει να γίνουν με τη βοήθεια γραφικών αναπαραστάσεων. Το γνωστό 

λάθος των παιδιών σε διεθνή κλίμακα ( f + t = f ), μόνο με γραφική αναπαράσταση, 

φαίνεται όπ μπορεί να ανπμετωπιστεί. Ο μικρόκοσμος του «Ευδόξου» , είναι σε θέση να 

Π ΡΟΣΘΕΣΗ ΚΛΑΣΜΑΤΩΝ Μ Ι ΚΡΟΤΕΡΩΝ Τ Η Σ  ΜΟΝΑΔΑΣ ! 

+ 
( 4 / 5 ) + ( 1 / 3 ) =  

-- ( 4 / 5 ) + ( 1 / 3 ) :  

Σχ.7. 1 7. 1  Η 

αντιμετώπιση ενός 

συστηματικού λάθους 
στην πρόσθεση, με τη 
βοήθεια γραφικής

' 

αναπαράστασης. 

οι  ΠΙΤΕΣ Μ Ε ΡΙ Σ Μ ΕΝ Ε Σ  ΑΝ\ΙΩ Σ  . . .  

-- ( 1 2 / 1 5 )  + ( 5 / 1 5 )  = 

το ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ Π ΡΟΣΘΕΣΗΣ! 

προσφέρει οηθεια στο ζήτημα αυτό. Το αντίστοιχο πρόγραμμα, φέρει το όνομα 
«ΠΡΟΣΘΕΣΗ ΚΛΑΣΜΑ ΤΩΝ» και διαθέτει δύο εισόδους. Στην περίπτωση που δίνονται από 
το πληκτρολόγιο μη ανάγωγα κλάσματα, το πρόγραμμα προχωρεί αυτόματα στην 
απλοποίησή τους και κατόπιν σχεδιάζει τη γραφική τους αναπαράσταση. Αν υποθέσουμε ότι 
τα κλάσματα που δόθηκαν, για πρόσθεση, από το πληκτρολόγιο είναι το 4/5 και το 1/3, η 
έξοδος του προγράμματος φαίνεται στο Σχ. 7 . 1 7  . 1 .  

Το πρώτο πράγμα, που επισημαίνουμε στα παιδιά, είναι πως τα κομμάτια από τις δύο πίτες 
που έχουμε να προσθέσουμε είναι άνισα ως προς το μέγεθος. Τα παιδιά καλούνται να 
απαντήσουν την ερώτηση: «Μπορούμε να προσθέσουμε ανόμοια πράγματα;» Η απάντηση 
είναι καθολική και την εκφράζει πολύ καλά η Πόπη: «Μα κύριε, κουκιά με καρπούζια θα 
προσθέσουμε;» Έτσι η ανάγκη να κοπούν αλλιώς οι πίτες, έτσι ώστε να δημιουργηθούν 
ισομεγέθη κομμάτια, δηλ. όμοια πράγματα όπως είπαν οι μαθητές, είναι φανερή. Και αυτό 
υλοποιείται στη δεύτερη σειρά της γραφικής αναπαράστασης. Το να κοπούν όμως οι πίτες 
αλλιώς, σημαίνει δημιουργία ομώνυμων κλασμάτων, μια αναγκαιότητα που δεν χωράει 
αρχικά, στη σκέψη των παιδιών: «Δεν είχα καταλάβει κύριε, γιατί έπρεπε να κάνουμε τα 
κλάσματα ομώνυμα . . .  » ,  μας είπε η Ειρήνη (ένα ιδιαίτερα ντροπαλό παιδάκι) στο διάλειμμα, 
για να συμπληρώσει αργότερα: «Εδώ, (στο πανεπιστήμιο ήθελε να πεί), όλα γίνονται 
αλλιώς . . .  » .  Η δημιουργία των ομώνυμων κλασμάτων, βλέπουμε μ' αυτό τον τρόπο, να 
έρχεται σαν φυσικό επακόλουθο. Στην τρίτη σειρά της αναπαράστασης, καθώς προστίθενται 
τα όμοια πλέον κομμάτια, προκύπτει η ανάγκη (αφού το άθροισμα ξεπερνά τη μονάδα), να 
δημιουργηθεί και δεύτερη πίτα στο αποτέλεσμα, κάτι το οποίο φυσικά, κάνει το πρόγραμμα. 
Σχόλια 

Από τα παραδείγματα που λύσαμε με τα παιδιά στο πλαίσιο του μικρόκοσμου, αλλά και 
στον πίνακα, διαπιστώσαμε ότι αρκετά παιδιά είναι δύσκολο να ανακαλέσουν τον 
υπολογισμό του Ε.Κ.Π και η στρατηγική που «περπατάει» καλύτερα, φαίνεται να είναι ο 
κατάλληλος πολiσμός των όρων των κλασμάτων με κάποιο αριθμό, ή η κλασική «χιαστί» 
τοποθέτηση των παρονομαστών πάνω στα καπελάκια των κλασμάτων, ώστε να 
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δημιουργηθούν ομώνυμα κλάσματα. Το πρόγραμμα του μικρόκοσμου άρεσε πολύ στα 
παιδιά, τα οποία «έπαιξαν» για αρκετό χρόνο μ' αυτό, επαλήθευσαν με τη βοήθειά του τη 
λύση των ασκήσεων που έκαναν στο τετράδιο και όπως φαίνεται και από τη στατιστική 
ανάλυση των αποτελεσμάτων πως το πασίγνωστο λάθος (πρόσθεση αριθμητών και 
παρονομαστών) υπέστη σοβαρά πλήγματα ως στρατηγική για την πρόσθεση κλασμάτων. 

Ας σημειώσουμε και μια τεχνική λεπτομέρεια: Το πρόγραμμα, στις περιπτώσεις που 
εισάγονται από το πληκτρολόγιο κλάσματα που χρήζουν απλοποίησης, προχωρεί αυτόματα 
στην απλοποίησή τους, δίνει στην οθόνη τη νέα τους απλοποιημένη μορφή και προχωρεί στη 
συνέχεια στην εκτέλεση της πρόσθεσης (βλ. Σχ. 7. 1 7.2). 

Π ΡΟΣΘΕΣΗ Κ/\ΑΣΜΑΤΩΝ Μ Ι ΚΡΟΤΕΡΩΝ ΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ! 

+ 

( 1 28 Ι 256 ) + ( 200 Ι 256 ) = 

-- ( 1 Ι 2 ) + ( 25 Ι 32 ) = 

οι Π ΙΤΕΣ Μ Ε Ρ Ι Σ Μ ΕΝΕΣ ΑΜΙΩΣ . . .  

Ι=== ( 1 6  Ι 32 ) + ( 25 Ι 32 ) = 

το ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗ Σ ΠΡΟΣΘΕΣΗ Σ!  

-- 4 1  / 32 

Σχ. 7. 1 7.2. Η ανταπόκριση του 
προγράμματος «ΠΡΟΣΘΕΣΗ 
ΚΛΑΣΜΆΤΩΝ» , στις περιπτώσεις 
μη ανάγωγων κλάσμάτων. 
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7.18 Αφαίρεση κλασμάτων (Η ανπμετώπιση ενός δεύτερου συστημαπκού 
λάθους). 

Αρχικά, θα θέλαμε να διευκρινίσουμε, ότι το συστηματικό λάθος στο οποίο αναφερόμαστε 
είναι σε πολύ υψηλό ποσοστό (91 % ) για τους μαθητές των τελευταίων τάξεων του 
Δημοτικού, και είναι του τύπου: 1 - η = :� . Οι δε δικαιολογίες, που προέβαλλαν οι μαθητές 
γι' αυτό, ήταν του τύπου "Το 1 1  δεν βγαίνει από το 1 ,  άρα θα πούμε 1 1 - 1=10  και 12-0=12", ή 
"το 1 είναι δωδέκατο και αν αφαιρέσουμε από τα 1 1  δωδέκατα 1 δωδέκατο, θα μείνουν 1 Ο 
δωδέκατα". (Δαφέρμος, 1 998). 

Η ανάπτυξη της διαδικασίας για την αφαίρεση κλασμάτων ξεκίνησε με σημείωση της 
πράξης αυτής στον πίνακα. Ζητήσαμε από τους μαθητές να γράψουν στον πίνακα και στα 
τετράδιά τους μερικά παραδείγματα αφαίρεσης κλασμάτων. Εκείνο που πολύ γρήγορα έγινε 
σαφές, ήταν ότι πολλά παιδιά είχαν δυσκολία να εκχωρήσουν παραδείγματα και ο λόγος δεν 
μας ήταν φανερός. Αλλά και από εκείνα που προσέφεραν παραδείγματα, ένας σημαντικός 
αριθμός έδειχνε να μην κατανοεί τη σημασία της πράξης που σημείωσε. Επίσης να μην 
κατανοεί, ότι το μεγαλύτερο κλάσμα δεν ήταν δυνατόν να αφαιρεθεί από το μικρότερο 1 •  Ο 
διάλογος με την Αντωνία (μια μαθήτρια, η οποία δεν έγραψε κανένα παράδειγμα στο 
τετράδιό της), είναι αντιπροσωπευτικός: 

Βλέπουμε αμέσως την Αντωνία να γράφει στο τετράδιο: t - t  = 

Στη συνέχεια καλέσαμε τους μαθητές να «τρέξουν» το αντίστοιχο πρόγραμμα του 

ΑΦΑΙ Ρ Ε Σ Η  ΚΛΑΣΜΑΤΩΝ Μ Ι ΚΡΟΤΕΡΩΝ Τ Η Σ  Μ Ο ΝΑΔΑΣ 

Σχ.7. 1 8 . 1 .Το μήνυμα 
του υπολογιστή όταν 
εισαχθεί σαν πρώτο 
κλάσμα (αφαιρετέος) 
μικρότερο από το 
δεύτερο (αφαιρέτης). 
Μειωμένη αντίληψη 
του μεγέθους του 
κλάσματος ή 
επtπολαιότης; 

«Ευδόξου», για την πράξη που πραγματευόμαστε, «ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΚΛΑΣΜΆΤΩΝ», το οποίο 
διαθέτει δύο εισόδους ( η πρώτη είναι το κλάσμα από το οποίο θα αφαιρέσουμε (αφαιρετέος) 
και η δεύτερη το κλάσμα που θα αφαιρέσουμε από το πρώτο (αφαιρέτης)). Τότε συνέβη το 
εξής: Από τους 4 υπολογιστές που εργάζονταν αντίστοιχες ομάδες παιδιών στο εργαστήριο, 
οι 3 άρχισαν να σφυρίζουν εκκωφαντικά και να εμφανίζεται κόκκινο μήνυμα στις οθόνες. Το 
σημαντικό δεν ήταν ο θόρυβος (προφανώς δεν είχαμε αντιληφθεί προ στιγμήν ότι τα ηχεία 
ήταν διαπασών), α'λλ.ά το κόκκινο μήνυμα, το οποίο βλέπουμε στο Σχ.7. 1 8. 1  και το οποίο 
εξηγεί τι ακριβώς συνέβη. Εμείς καταναλώσαμε αρκετή ώρα για να διαλευκάνουμε την 
υπόθεση. Το γεγονός ήταν αποτέλεσμα βιασύνης ή μειωμένης αντίληψης για το μέγεθος του 
κλάσματος; Η πεποίθησή μας είναι ότι και τα δύο συνέβησαν, αλλά παρά το γεγονός της 

1 Υπενθυμίζουμε ότι οι μαθητές μας δεν είχαν ακόμη δtδαχθεί την έννοια του αρνητικού αριθμού και 

επομένως έχει νόημα η παρούσα συζήτηση. 
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κατανόησης των διαδικασιών σύγκρισης κλασμάτων, ένα μικρό, πλήν όμως σταθερό ποσοστό 
μαθητών, δεν κατάφερε να αποκτήσει επαρκή αντίληψη για το μέγεθος του κλάσματος. Για 
να είμαστε περισσότερο ακριβείς και δίκαιοι, αφού η πρώτη είσοδος από τη δεύτερη απέχουν 
χρονικά κάποια δευτερόλεπτα θα πρέπει ο μαθητής -χρήστης του προγράμματος να έχει από 
τα πριν σκεφτεί ποιο ακριβώς κλάσμα θα αφαιρέσει από ποιο, ώστε να μην βρεθεί μπροστά 
στο κόκκινο μήνυμα και να μην δεχθεί το ταυτόχρονο σφύριγμα του υπολογιστή. Αν για 
παράδειγμα, ζητήσουμε από το μαθητή να πραγματοποιήσει μια αφαίρεση που εμπλέκει τα 
κλάσματα 2/9 και 3/14, θα πρέπει για να ανταποκριθεί άμεσα στο πρόγραμμα να διαθέτει 
άριστη αντίληψη για το μέγεθος του κλάσματος. Παρατηρούμε δηλ. ότι το πρόγραμμα είναι 
και μια άριστη άσκηση για εξακρίβωση της ικανότητας ενός μαθητή να εκτιμήσει το μέγεθος 
του κλάσματος. 
Σχόλια 
Ας δούμε αρχικά, μια έξοδο του προγράμματος στην περίπτωση που εισάγουμε για πρώτη 

είσοδο το κλάσμα 50/60 και σαν δεύτερη το κλάσμα 1/15 (βλ. Σχ.7. 1 8.2). Γενικά σ' αυτό το 
πρόγραμμα τι παρατηρούμε; Η πρώτη παρατήρηση είναι ότι τα εισαγώμενα κλάσματα, εάν 
είναι μη ανάγωγα, απλοποιούνται άμεσα, καθώς επίσης, απλοποιείται αμέσως, αν παραστεί 
ανάγκη και το αποτέλεσμα της αφαίρεσης. Η δεύτερη παρατήρηση έχει να κάνει με την 
αναγκαιότητα της ύπαρξης ισομεγέθων κομματιών (μεριδίων), προκειμένου να 
πραγματοποιηθεί η αφαίρεση. Ισχύουν και εδώ όσα επισημάναμε στην πρόσθεση κλασμάτων, 
καθώς επίσης και τα σχόλια για το Ε.Κ.Π. 

ΑΦΑΙ ΡΕΣΗ ΚΛΑΣΜΑΤΩΝ Μ Ι ΚΡΟΤΕΡΩΝ ΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ 

( 50 / 60 ) - ( 1 / 1 5  ) = ( 5 / 6 ) - ( 1 / 1 5  ) = Σχ.7. 1 8.2 Μια έξοδος 

( 25 / 30 ) - ( 2 Ι 30 ) = ( 23 Ι 30 ) 

του προγράμματος, όταν 
εισάγουμε σαν πρώτη 
είσοδο το κλάσμα 50/60 
και σαν δεύτερη το 
κλάσμα 1/ 15 .  

Η τρίτη παρατήρηση, έχει να κανει με την αναπαραστατική ευκρίνεια του προγράμματός 
μας, μια ικανότητα την οποία όσον μας επιτρέπει η ανάλυση της οθόνης του Η/Υ και του 
εκτυπωτή που διαθέτουμε, μπορούμε να δείξουμε (βλ. Σχ.7 . 1 8.3 ). 
Η τέταρτη παρατήρηση έχει να κάνει με μια αδιευκρίνιστη τάση των παιδιών να θέλουν να 
«εξαντλήσουν» ή να «βασανίσουν» πιθανώς ένα Η/Υ. Εννοούμε ότι εδώ, όπως και σε κάθε 
πρόγραμμα είδαμε τα παιδιά (όταν τα αφήναμε τελείως ελεύθερα), να θέλουν να εισάγουν 
κλάσματα με όσο το δυνατόν μεγαλύτεροuς όρους. Για παράδειγμα, έδιναν το κλάσμα 
497/499, το οποίο είναι σχεδόν στα ανώτατα επιτρεπόμενα όρια που καθορίζονται από το 
πρόγραμμα, ή έδιναν το κλάσμα 999999999/1000000000 το οποίο είναι πάνω από τα όρια 
αuτά. Τα παιδιά είχαν βέβαια διάφορα φράγματα από την πλευρά του υπολογιστή, στην 
περίπτωσή μας τα ανώτατα όρια των όρων του κλάσματος, τα ανώτατα όρια των μεγεθών 



1 66 

των εισαγομένων κλασμάτων, τα κόκκινα μηνύματα και τα σφυρίγματα από πλευράς του Η/Υ 
στις περιπτώσεις παραβιάσεων των διάφορων συμβάσεων κτλ., τα οποία υποθέτουμε ότι 
πιθανά συσσώρευσαν καταπίεση η οποία έπρεπε κάπου να εκτονωθεί. Πιθανώς όμως να 
πρόκειται για τη φυσική περιέργεια των παιδιών και ενηλίκων, όταν έρχονται σε επαφή με 
μια άγνωστη κατάσταση, να θέλουν να διερευνήσουν τα όριά της. Αυτό συμβαίνει από τα 
μαθηματικά μέχρι τις γεωγραφικές εξερευνήσεις! Σε κάθε περίπτωση η ερμηνεία αυτής της 
συμπεριφοράς των μαθητών πιστεύουμε ότι δεν είναι δική μας υπόθεση. 

ΑΦΑΙ ΡΕΣΗ ΚΛΑΣΜΑΤΩΝ Μ Ι ΚΡΟΤΕΡΩΝ ΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ 
( 1 / 50 ) - ( 1 / 1 00 ) = ( 1 / 50 ) - ( 1 / 1 00 ) = Σχ. 7. 1 8.3 Η 

( 2 / 1 00 ) - ( 1 Ι 1 00 ) = ( 1 / 1 00 ) 

αναπαραστατική 
ευκρίνεια του 
προγράμματός μας, όσο 
την επιτρέπουν να 
αναδειχθεί οι αναλύσεις 
οθόνης και εκτυπωτή . . .  
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7.19 Πολλαπλασιασμός κλασμάτων (η ανπμετώπιση μιάς εσφαλμένης 
αντίληψης) 
Η εσφαλμένη αντίληψη στην οποία αναφερόμαστε είναι ότι τα παιδιά πιστεύουν ότι 
οπωσδήποτε ο πολλαπλασιασμός δημιουργεί μεγαλύτερο. Αυτό διαπιστώθηκε μέσα από τις 
απαντήσεις σε ασκήσεις και προβλήματα που δόθηκαν στα παιδιά κατά τη διάρκεια της 
πειραματικής διδασκαλίας. Ένα από αυτά ήταν το εξής: «Εάν πολλαπλασιάσω έναν αριθμό 
με ένα άλλο τι αποτέλεσμα θα πάρω; Δώστε ένα παράδειγμα» . Και από τις 3 πειραματικές 
ομάδες, ένα μόνο παιδί είπε, ότι είναι δυνατόν να πάρω μικρότερο αποτέλεσμα. Αξίζει όμως 
να αναφέρουμε αυτούσιες μερικές απαντήσεις ώστε να αναλυθεί καλύτερα η συγκεκριμένη 
αντίληψη: 
• «Μεγαλύτερο, γιατί αν κάναμε την αντίθετη πράξη, τη διαίρεση, θα παίρναμε μικρότερο 

αποτέλεσμα. Π.χ. 40: 1 0=4 και 50 . 5=250» . Εδώ παρατηρούμε ότι υπάρχει ένα άτυπο, 
διαισθητικό μοντέλο το οποίο περιλαμβάνει ένα δίδυμο «αντίθετων», όπως τις αποκαλεί 
το συγκεκριμένο παιδί, πράξεων από τις οποίες η μια λειτουργεί στην αντίθετη 
κατεύθυνση της άλλης: ο πολ/σμός μεγαλώνει, ενώ η διαίρεση μικραίνει πάντα. 

• «0 πολ/σμός μεγαλώνει τον αριθμό π.χ 2.2=4. Εξαιρείται αν τον αριθμό τον 
πολλαπλασιάσω με το 1 ,  τότε μένει ο ίδιος π.χ 2.1=2» . Εδώ βλέπουμε η απάντηση να 
περιλαμβάνει τη λειτουργία του 1 ως παράγοντα, αλλά να θεωρεί ανύπαρκτες άλλες 
περιπτώσεις γινομένου. 

• «Μεγαλύτερο. Π.χ 3 . 1 0=30. Άλλο ένα παράδειγμα με κλάσματα i · 3 = 1 = 1,5 » .  Δύο 
σημειώσεις εδώ: Υπάρχει ένα μικρό ποσοστό μαθητών που βλέπει το κλάσμα να έχει 
θέση μέσα σε μια διαδικασία πολ/σμού, αλλά η μεγάλη πλειοψηφία ούτε καν το 
διανοείται γιατί, όπως θα δείξουμε αναλυτικά παρακάτω, δεν το θεωρεί αριθμό. Η 
δεύτερη σημείωση, είναι ότι τα παιδιά δεν αφήνουν και δεν τους αρέσει καθόλου να 
αφήνουν το όποιο αποτέλεσμα βρούν, σε κλασματική μορφή. 

• «α) Αν ο αριθμός είναι το 1 ,  το ίδιο π.χ. 1 .3=3.  β) Αν είναι μεγαλύτερος της μονάδας 
μεγαλύτερο π.χ 2.3=6. γ) Και αν είναι μικρότεροι και οι δύο, μικρότερο. Πχ. 0,5 . 
Ο,5=0,25 < 0,5» . Πρώτον, παρατηρούμε εδώ καθαρά πως δεν έχει θέση το κλάσμα στις 
περιπτώσεις πολ/σμού που διακρίνει ο μαθητής. Δεύτερο, ότι η περίπτωση να είναι ο ένας 
μικρότερος και ο άλλος τυχαίος. Τρίτο, ότι θα έπρεπε, (αλλά δεν είδαμε κανένα μαθητή 
να το κάνει αυτό), να περιλαμβάνει και την περίπτωση του μηδενός ως παράγοντα, αφού 
κάνει διάκριση περιπτώσεων1 • 

• «Πάντα βγαίνει μεγαλύτερο το αποτέλεσμα π.χ. 2 .  100=200 και 7. 1 0=70 ή 3.6=18» .  Εδώ 
φαίνεται να πιστεύει η μαθήτρια, ότι ο νόμος είναι ένας και γνωστός σε όλους, αφού δίνει 
3 παραδείγματα και όλα καταλήγουν στο ίδιο συμπέρασμα. 

• «Μεγαλύτερο, πχ. 8. 1 1  =88. Το 8 γίνεται 88». Ο μαθητής υπαινίσσεται τελεστική 
λειτουργία για τον ακέραιο αριθμό 1 1 , αφού λέει, εμμέσως πλήν σαφώς, ότι εφαρμόζει 
επάνω στο 8 έναν άλλο αριθμό (το 1 1 ) και αυτό το 8 γίνεται 88. 

• «Μεγαλύτερο, γιατί τι είναι 3 .6; Είναι 6+6+6, άρα είναι μεγαλύτερο από το 6» . Η 
απάντηση της Άννας είναι σημαντική για την ανάλυσή μας: Στη σκέψη της, η έννοια του 
πολλαπλασιασμού είναι σαφώς συνδεδεμένη με ένα μοντέλο επαναληπτικής πρόσθεσης. 
Με βάση την ερμηνεία της Άννας, ο πολλαπλασιαστής σε ένα Ύινόμενο μπορεί να είναι 
μόνο ακέραιος (φυσικός) αριθμός. Ωστόσο το μοντέλο της επαναληπτικής πρόσθεσης, 
φαίνεται να έχει σημαντική διδακτική αξία σε μικρότερες ηλικίες (πρώτες και μεσαίες 
τάξεις του δημοτικού), αφού αναγνωρίζεται σαν ένα διδακτικό υπόδειγμα το οποίο 
διαθέτει μια σταθερή διαισθητική βάση (Freudenthal, 1973). Για μας το μοντέλο της 
επαναληπτικής πρόσθεσης, δεν έχει σημαντική αξία καθώς οι αριθμοί που 
πραγματευόμαστε, οι ρητοί, «υπακούουν» σε μια άλλη λογική, η οποία δεν έχει σχέση με 

1 Σε όλη τη διαδρομή της έρευνάς μας, παρατηρήσαμε ότι τα μοντέλα των παιδιών για οποιοδήποτε 
εννοιολογικό ή διαδικαστικό θέμα ότι ήταν είναι ελλιπή. 
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την προσθετική και μάλιστα είναι ανάγκη να την υπερφαλαγγίσει για να επιτύχει την 
αποτελεσματική διδασκαλία τους. Για παράδειγμα, σε ένα πολλαπλασιασμό που 
πολλαπλασιαστής είναι το 2/7 δεν έχει διαισθητικό νόημα και επομένως δεν είναι δυνατόν 
να χρησιμοποιήσουμε το μοντέλο της επαναληπτικής πρόσθεσης το οποίο σαφώς 
στηρίζεται σε διαισθητική βάση. Η στρατηγική που εμείς προτείνουμε τόσο για τη 
διδασκαλία του πολλαπλασιασμού γενικά όσο και για την αντιμετώπιση της 
συγκεκριμένης εσφαλμένης αντίληψης είναι η δύο τύποι γραφικής αναπαράστασης, ένας 
στο παραδοσιακό πλαίσιο και ένας στο πλαίσιο του μικρόκοσμου του « Ευδόξου» , τις 
οποίες αναπτύσσουμε αμέσως παρακάτω. 

Σχετικά με την εσφαλμένη αντίληψη που αναφέραμε για τον πολλαπλασιασμό υπάρχει και 
άλλη ερευνητική μαρτυρία (Bell, et al., 1 981). Οι ερευνητές αυτοί σημειώνουν, ότι τα παιδιά 
παρουσιάζουν δυσκολίες στην εκτέλεση των αριθμητικών πράξεων και ένας βασικός λόγος 
είναι ότι τις συνδέουν κατά τρόπο απόλυτο με ορισμένα αποτελέσματα, όπως στην περίπτωσή 
μας ''ο πολλαπλασιασμός μεγαλώνει έναν αριθμό" και "η διαίρεση μικραίνει έναν αριθμό". 

Με βάση τα παραπάνω ξεκινήσαμε τη διδασκαλία του πολλαπλασιασμού στο παραδοσιακό 
πλαίσιο με τη μέθοδο του ορθογωνίου, ένα μοντέλο που διαθέτει απλή δομή και έχει σαφές 
μαθηματικό νόημα. Ας υποθέσουμε ότι έχουμε να πολλαπλασιάσουμε το (3/4).(2/5). 
Σχηματίζουμε δύο κάθετες ημιευθείες και τις διαβαθμίζουμε λαμβάνοντας ίσα ευθύγραμμα 
τμήματα πάνω σ' αυτές. Στη μια κάθετο θεωρούμε 3 από τις 4 διαβαθμίσεις και στην άλλη 2 
από τις 5 .  Σχηματίζονται έτσι δύο ορθογώνια των οποίων το εμβαδόν αρκετά καλά ξέρουν να 
βρίσκουν οι μαθητές: το μικρό (γραμμοσκιασμένο) με εμβαδόν 3επί 2 και το μεγάλο με 
εμβαδόν 4 επί 5 .  Ο λόγος των εμβαδών των ορθογωνίων, αποτελεί και το γινόμενο των δύο 
κλασμάτων (6/20). (βλ. Σχ. 7. 1 9. 1). 

4 

3 

2 

2 3 4 5 

Σχ.7. 19 . 1  
Η μέθοδος των 
ορθογωνίων για τη 
διδασκαλία του 
πολλαπλασιασμού. 
Γραφική 
αναπαράσταση του 
γινομένου των 
κλασμάτων. 
(3/4 ).(2/5)=6/20 

Στη συνέχεια καταφύγαμε στο μικρόκοσμο του «Εύδοξου για να αντιμετωπίσουμε την 
εσφαλμένη αντίληψη των μαθητών, με τη βοήθεια του ομώνυμου προγράμματος 
«ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΜΟΣ ΚΛΑΣΜΆΤΩΝ» . Το πρόγραμμα αυτό διαθέτει δύο εισόδους, για 
τους δυό κλασματικούς παράγοντες του γινομένου που αναπαριστά και υπολογίζει 
αριθμητικά. Ο περιορισμός και για τις δύο εισόδους είναι σκόπιμος (κλάσματα μικρότερα της 
μονάδας), περισσότερο για εννοιολογικούς παρά για τεχνικούς λόγους. Θέλαμε τόσο το 
αποτέλεσμα του πολλαπλασιασμού, όσο και οι παράγοντες να είναι μικρότερα της μονάδας. 
Ας υπενθυμίσουμε εδώ ότι κανένα παιδί δεν έδωσε παράδειγμα, στο τετράδιο ή στον πίνακα, 
και στις 3 πειραματικές μονάδες, που να θίγει αυτήν την περίπτωση. Αυτή την «ξεχασμένη» 
από τα παιδιά περίπτωση θέλαμε να προβάλουμε περισσότερο και μέσω αυτής να 
αντιμετωπίσουμε την εσφαλμένη εντύπωση των παιδιών για τον πολλαπλασιασμό. 

Σχόλια 
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Τα παιδιά πολύ καλά ξέρουν ότι μπορούμε να πολλαπλασιάζουμε ανόμοια πράγματα και εκεί 
βασιστήκαμε για να τους πούμε ότι δεν υπάρχει πρόβλημα να πολλαπλασιάσουμε πίτες με 
άνισα κομμάτια. Ένα μικρό ποσοστό παιδιών ήθελε σαν προϋπόθεση του πολλαπλασιασμού 
την ύπαρξη ομώνυμων κλασμάτων. Τα παιδιά είχαν την ευχέρεια να εισάγουν από το 
πληκτρολόγιο και τα πιο «απίθανα» όπως είπαν κλάσματα, σαν εκείνα του Σχ.7. 1 9.3, αφού το 
πρόγραμμα είχε την τεχνική δύναμη να τα αναπαραστήσει. 

Το βασικό ερώτημα που βλέπουμε στις εξόδους του προγράμματος, δηλ. «Γιατί στην 
οθόνη, το αποτέλεσμα του πολλαπλασιασμού δεν ξεπερνά τη μία πίτσα», απαντήθηκε από 
τους μαθητές μόνο στο τέλος της διδακτικής ώρας. Όπως μας είπε ο Χαράλαμπος (ένα παιδί 
της Α' πειραματικής ομάδας), «ποτέ κύριε δεν γίνεται αυτό (να δούμε το πρόγραμμα να 
σχεδιάζει κι άλλη πίτσα), γιατί όλοι οι πολλαπλασιασμοί βγάζουν πιο μικρό από τη μονάδα 
αποτέλεσμα» . Και γιατί Χαράλαμπε, τον ρωτήσαμε, συμβαίνει αυτό; Ο Χαράλαμπος μας 
δείχνει στο τετράδιο, 1 0  πολλαπλασιασμούς που κατέγραψε και μας λέει: «Δείτε κύριε εδώ . . .  
όλα τα κλάσματα είναι πιο μικρά από τη μονάδα . .  » .  Και λοιπόν; τον ρωτήσαμε. «Μισή φορά 
το μισό είναι ένα Υ<ι! Δηλ. μικρότερο κι από το Υ2 και μικρότερο από τη μονάδα. Τα παιδιά 
έγραψαν μετά από αυτό στο τετράδιο το συμπέρασμα, που λίγο ως πολύ τα ίδια 
προσδιόρισαν: «Το γινόμενο οποιουδήποτε αριθμού με έναν άλλον μικρότερο της μονάδας θα 
είναι μικρότερο από τον αριθμό αυτό» . 

Π ΟΛΛΑΠΜΣΙΑΣΜΟΣ ΚΛΑΣΜΑΤΩΝ Μ Ι ΚΡΟΤΕΡΩΝ ΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ 

( 45 Ι 50 ) * ( 1 1  / 22 ) = ( 9 / 1 Ο ) * ( 1 / 2 ) = ( 9 Ι 20 ) 

χ 

Μπορούμε να πολλαπλασιάζουμε ανόμοια πράγματα! n.χ.  κιλά με χρήματα. 
Επομένως μπορούμε να πολλαπλασιάζουμε άνισα κομμάτια από δυό πίτσες . 
Δηλ. μπορούμε να πολλαπλασιάζουμε κλάσματα χωρις να τα κάνουμε ομώνυμα! 
Ερώτηση : Γιατί το αποτέλεσμα του πολλαπλασιασμού 
στην οθόνη δεν ξεπερνά τη Μ ΙΑ πίτσα ?? 

Σχ. 7 . 1 9  .2 Η αναπαραστατική μέθοδος του πολλαπλασιασμού κλασμάτων με τη βοήθεια του 
«Εύδοξου» . Εδώ, το γινόμενο (προϊόν) του πολ/σμού, είναι μικρότερο από κάθε παράγοντά του. 

Στο σημείο αυτό θα θέλαμε να καταγράψουμε και το εξής: Σε κάποια στιγμή καθώς 
συζητούσαμε με τα παιδιά και σχολιάζαμε τα γινόμενα του 30 με διάφορα κλάσματα π.χ. 
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ΠΟΝ\ΑΠΜΣΙΑΣΜΟΣ Κ/\ΑΣΜΑΤΩΝ Μ Ι ΚΡΟΤΕΡΩΝ ΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ 

( 345 Ι 400 ) * ( 25 / 90 ) = ( 69 Ι 80 ) * ( 5 / 1 8 ) = ( 23 / 96 ) 

χ 

Μπορούμε να πολλαπλασιάζουμε ανόμοια πράγματα! n.χ.  κιλά με χρήματα. 
Επομένως μπορούμε να πολλαπλασιάζουμε άνισα κομμάτια από δυό πίτσες. 
Δηλ. μπορούμε να πολλαπλασιάζουμε κλάσματα χωρίς να τα κάνουμε ομώνυμα! 
Ερώτηση : Γιατί το αποτέλεσμα του πολλαπλασιασμού 
στην οθόνη δεν ξεπερνά τη Μ ΙΑ πίτσα ?? 

Σχ.7. 19.3 Μια έξοδος του προγράμματος «ΠΟΛ/ΣΜΟΣ ΚΛΑΣΜΆΤΩΝ», η οποία δείχνει την 
ικανότητά του για υψηλή ανάλυση, αφού μπορεί να διαμερίζει ευκρινώς την πίτα σε, τουλάχιστον, 
100 κομμάτια. Ο μαθητής- χρήστης έχει την ευχέρεια να «παίξει» με ένα πλήθος παραγόντων. 

οι εκφράσεις «το 30 επαναλαμβάνεται μισή φορά», «το 30 επαναλαμβάνεται 1/3 της φοράς» 
κτλ. (εκφράσεις οι οποίες μας ξέφυγαν εν τη ρύμη του λόγου), ήταν εκφράσεις ατυχείς, 
εκφράσεις που δεν είχαν κανένα νόημα για τα παιδιά, γιατί όπως πιστεύουμε δεν είχαν ίχνος 
διαισθηnκής βάσης. Τα παιδιά οδηγήθηκαν στο συμπέρασμα που καταγράψαμε παραπάνω 
μέσα από μια διαδικασία φυσικά εμπειρική, αλλά η οποία ενέπλεκε γνωστά σε αυτά 
εννοιολογικά και οπωσδήποτε άτυπα νοηnκά σχήματα. Ο Χαράλαμπος μας είπε όn «το μισό 
του μισού είναι το τέταρτο», του οποίου «τετάρτου» το μέγεθος, είναι καλά προσδιορισμένο 
και σε σχέση με το μισό και σε σχέση με το όλο, στη σκέψη του. 

Μια άλλη παρατήρηση είναι όn αν ήθελε κάποιος να κατανείμει τα λάθη των παιδιών σnς 
4 πράξεις, πρόσθεση κλασμάτων, αφαίρεση, πολ/σμός και διαίρεση, ο πολλαπλασιασμός θα 
παρουσίαζε τα λιγότερα λάθη. Με άλλα λόγια, ο πολλαπλασιασμός σε επίπεδο εκτέλεσης 
είναι η ευκολότερη πράξη. Αντίθετα, σαν εννοιολογική σύλληψη ή καλύτερα όταν 
εμπλέκεται σε πρόβλημα στο οποίο ένας από τους παράγοντες είναι ρητός και έχουμε δηλ. 
περίπτωση τελεσnκ:ής λειτουργίας του ρητού, καθίσταται πρόβλημα μέγιστης δυσκολίας για 
τα παιδιά (Δαφέρμος, 1 998). 
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7.20 Διαίρεση κλασμάτων (η αντιμετώπιση μιάς ακόμη εσφο.λμένης 
αντίληψης). 

Η εσφαλμένη αντίληψη στην περίπτωση της διαίρεσης είναι εκείνη που θέλει τη διαίρεση να 
«μικραίνει» τον αριθμό. Αυτή η αντίληψη εμφανίζεται, όπως είδαμε στην προηγούμενη 
παράγραφο και όπως θα δούμε παρακάτω, να αποτελεί τον ένα πόλο ενός λανθασμένου 
νοητικού σχήματος το οποίο φαίνεται να έχει ισχυρά ερείσματα στη σκέψη των παιδιών: « Ο 
πολλαπλασιασμός μεγαλώνει, ενώ η διαίρεση μικραίνει τον αριθμό» . Αυτό το άτυπο νοητικό 
σχήμα, το παρατηρήσαμε σε πολλές περιπτώσεις, στη διάρκεια της πειραματικής μας 
διδασκαλίας. Καθοριστικές όμως θεωρούμε τις απαντήσεις των παιδιών στο ερώτημα: «Εάν 
διαιρέσω έναν αριθμό με ένα άλλο αριθμό, τι αποτέλεσμα θα πάρω; Δώστε παραδείγματα» . 
Από τις απαντήσεις που έδωσαν οι μαθητές, ερευνητικό ενδιαφέρον, παρουσιάζουν οι 
παρακάτω για το λόγο ότι δείχνουν εκτός από τη συγκεκριμένη αντίληψη για τη διαίρεση και 
την ικανότητά τους να εκτελούν σωστά και τη διαδικασία της διαίρεσης: 
• «Μικρότερο αποτέλεσμα. Γιατί αν πολλαπλασιάζαμε ένα αριθμό με ένα άλλο, θα έβγαινε 

μεγαλύτερο αποτέλεσμα π.χ. 40 : 1 0=4, αλλά 50. 5=250» . Ρωτήσαμε τη συγκεκριμένη 
μαθήτρια στο διάλειμμα να μας πεί αν αυτό που λέει το έμαθε στο δημοτικό και μας 
απάντησε «Ναι, κύριε πολλές φορές μας το είπε ο δάσκαλος» . Αυτή την απάντηση την 
πήραμε και από πολλά άλλα παιδιά. Οι απαντήσεις όμως αυτές δεν τεκμηριώνουν ότι το 
συγκεκριμένο σχήμα, οφείλεται αποκλειστικά στην τυπική διδασκαλία. 

• «Μεγαλύτερο αποτέλεσμα γιατί 23 :3=766» . Εδώ παρατηρούμε ότι υπάρχει αδυναμία 
σωστής εκτέλεσης της διαδικασίας της διαίρεσης, αλλά αυτό δεν είναι το σπουδαίο. Το 
σπουδαίο είναι ότι δεν υπάρχει λογικότητα στην απάντηση που δίνει ο συγκεκριμένος 
μαθητής κι αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό για ένα μαθητή 12 χρόνων. 

• «Μεγαλύτερο, αλλά μπορεί και μικρότερο π.χ f :1 = f .  Εάν όμως f :2 = 2ί5 » .  Εδώ ο 
μαθητής φαίνεται να εστιάζει την προσοχή του στον διαιρέτη. Διακρίνει δυό ειδών 
διαιρέτες. Από τη μια τη μονάδα, στην οποία φαίνεται να αποδίδει κατά περίεργο τρόπο 
ότι ευθύνεται για το μεγαλύτερο αποτέλεσμα, και από την άλλη τους μεγαλύτερους της 
μονάδας διαιρέτες, οι οποίοι δημιουργούν το μικρότερο αποτέλεσμα. Η συγκεχυμένη 
εικόνα στο μυαλό του μαθητή για τη διαίρεση είναι δύσκολο να διερευνηθεί, ακόμη και 
από τον τρόπο που σημειώνει τη διαίρεση (το 511 να υποθέσουμε ότι είναι ο διαιρετέος; 
Μήπως γίνεται εδώ και ένα άλλο μπέρδεμα ανάμεσα στη διαίρεση και στο κλάσμα;). Δεν 
έγινε δυνατό από την πλευρά μας να το διευκρινίσουμε. 

• «Θα βγεί βέβαια μικρότερο. Πχ. 33 :2=17» .  Η μαθήτρια έχει κάνει τη διαίρεση με τον 
κλασικό αλγόριθμο, την βγάζει με υπόλοιπο μηδέν (τελεία), επομένως δεν αντιμετωπίζει 
πρόβλημα δεκαδικών ψηφίων στο πηλίκο. Η φράση «βέβαια» προφανώς δείχνει ότι ο 
κανόνας ότι η διαίρεση βγάζει μικρότερο αποτέλεσμα είναι ισχυρότατος και 
αδιαπραγμάτευτος. 

• «Θα βγεί μικρότερο, γιατί στη διαίρεση ξέρουμε τα πολλά και ψάχνουμε τα λίγα. Π.χ. 
120:5=24. Ήτανε 1 20 και το διαίρεσα με το 5 και βγήκε 24 δηλ. 24<120» . Η εσφαλμένη 
αντίληψη είναι εδώ στην πιο ανάγλυφή της μορφή. 

• « α) Αν είναι μεγαλύτερος της μονάδας (εννοεί το διαιρέτη), μικρότερο. β) αν και οι δυό 
αριθμοί είναι μικρότεροι της μονάδας, μεγαλύτερο. Π.χ. 3 :4=0,75 και 0,5 . 0,2 =2,5» .  Ο 
συγκεκριμένος μαθητής σωστά εστιάζει την προσοχή του στο διαιρέτη, αλλά τον 
βλέπουμε στη β) περίπτωση να θέτει σαν όρο για μεγαλύτερο (του αριθμού) πηλίκο το να 
είναι αμφότεροι (διαιρετέος και διαιρέτης) μικρότεροι της μονάδας. Από το μοντέλο του 
φαίνεται να ξεφεύγουν οι περιπτώσεις της μονάδας και του μηδενός, δηλ. όπως έχουμε 
ξανά επισημάνει, είναι ένα ελλιπές μοντέλο, σαν όλα που έχουν στη σκέψη τους οι 
μαθητές. 

• «Θα προκύψει μικρότερο επειδή π.χ. 8:4=2 οπότε βρήκαμε μικρότερο αριθμό απ' αυτούς 
που διαιρέσαμε. Ένα άλλο παράδειγμα με κλάσματα είναι t :2 = t = 0,75 » .  Η μαθήτρια 
αυτή κάνει λόγο και για τον διαιρετέο και για τον διαιρέτη και δεν παραλείπει να δώσει 
και ένα παράδειγμα για τα κλάσματα έστω και αν τα χειρίζεται λανθασμένα. Ωστόσο, 
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είναι σαφές ότι η γέφυρα (μετατροπή) ανάμεσα στη διαίρεση και στο κλάσμα σαφώς 
παρουσιάζει προβλήματα, τα οποία όπως είδαμε αντιμετωπίζει ένα σημαντικό ποσοστό 
παιδιών. 

Ένα άλλο πρόβλημα που παρατηρήσαμε στην πειραματική μας διδασκαλία σε ό,τι αφορά τη 
διαίρεση, είναι η δυσκολία ενός πολύ μεγάλου ποσοστού παιδιών να εκτελέσει διαίρεση 
δεκαδικού δια δεκαδικό. Ο χειρισμός της υποδιαστολής φαίνεται να είναι ένα σχεδόν 
άγνωστο θέμα, για τα περισσότερα παιδιά της Α' γυμνασίου. Σοβαρό πρόβλημα, αλλά σε 
λίγο πιο μικρό βαθμό παρουσιάζει και η περίπτωση της διαίρεσης ακεραίου δια δεκαδικό. 

Τα προβλήματα αυτά, σχετικά με τη διαίρεση ακεραίων και δεκαδικών, αντιμετωπίστηκαν 
με παραδείγματα στον πίνακα όσο μας ήταν δυνατόν, γιατί οι δεκαδικοί δεν ήταν στο 
επίκεντρο του διδακτικού και ερευνητικού μας ενδιαφέροντος, παρά μόνον στο βαθμό που 
σχετίζονται με κλασματικούς αριθμούς. 

Σχετικά με τις διάφορες περιπτώσεις διαίρεσης, που σχετίζονται με οποιοδήποτε τρόπο με 
κλάσματα, έχουμε να παρατηρήσουμε τα εξής: 
• Η περίπτωση της διαίρεσης ακεραίου με κλάσμα π.χ 2:f και το αντίστροφο f :2 

αντιμετωπίζονται από πολλά παιδιά με δυσφορία και αμηχανία. Η ανάμιξη δηλ. ακεραίων 
και κλασματικών στο πλαίσιο της διαίρεσης φαίνεται να ξενίζει ιδιαίτερα τα παιδιά τα 
οποία στην πλειοψηφία τους παρουσιάζουν ανικανότητα να αντιμετωπίσουν τέτοιες 
περιπτώσεις. 

• Το ζήτημα αυτό παίρνει ιδιαίτερα μεγάλες διαστάσεις στη περίπτωση που δοθεί στα 
παιδιά ένα πρόβλημα διαίρεσης που εμπλέκει ακέραιους και δεκαδικούς στον ρόλο του 
διαιρετέου ή του διαιρέτη. 

• Η περίπτωση της διαίρεσης κλάσματος με άλλο κλάσμα δεν φαίνεται να είναι ιδιαίτερα 
μεγάλο πρόβλημα, καθώς υπάρχει εμπειρικός κανόνας ο οποίος επιστρατεύεται από 
αρκετούς μαθητές συχνά με επιτυχία: «Για να διαιρέσουμε κλάσμα με κλάσμα, 
αντιστρέφουμε του όρους του δευτέρου κλάσματος και αντί διαιρέσεως κάνουμε 
πολλαπλασιασμό» . 

ΔΙΑΙΡΕΣΗ ΚΛΑΣΜΑΤΩΝ !  

( 7 0  1 90 ) : ( 5 0  Ι 40 ) = ( 7 1 9  ) : ( 5 Ι 4 ) = ( 28 Ι 45 ) 

• 

• 

Μπορούμε να διαιρούμε ανόμοια πράγματα! Π.)(. κιλά με χρήματα. 
Επομένως μπορούμε να διαιρούμε άνισα κομματια από δυό πίτσες. 
Δηλ. μπορούμε να διαιρούμε κλάσματα χωρfς να τα κάνουμε ομώνυμα ! .  
Ν α  τρέξετε πολλές φο��ς το ΠΡΟ ΓΡΑΜ ΜΑ! Τι παρατηρείτε ?? 
Ερώτηση1 : Ο ΔΙΑΙΡΕΤΕΟΣ και ο Δ ΙΑΙ ΡΕΤΗΣ τι σχέση έχουν 
με το ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ της διαίρεσης ?? 
Ερώτηση2 : Εάν το δεύτερο κλάσμα ήταν κι αυτό μικρότερο 
της μονάδας τι θα έδειχνε η οθόνη ?? 
Ποιούς κανόνες βγάζετε για τη διαίρεση κλασμάτων? 

Σχ. 7 .20. 1 Η διαίρεση δημιουργεί μικρότερο, μόνο όσο διαφούμε με κάτι μεγαλύτερο . . . ! 

Το κυρίαρχο σφάλμα των μαθητών (ότι η διαίρεση δημιουργεί αναγκαστικά μικρότερο) εμείς 
επιχειρήσαμε να το αντιμετωπίσουμε με την βοήθεια γραφικών αναπαραστάσεων τις οποίες 
προσέφερε ο μικρόκοσμος του «Ευδόξου» . Το ομώνυμο πρόγραμμα «ΔΙΑΙΡΕΣΗ 
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ΚΛΑΣΜΑΤΩΝ» διαθέτει δύο εισόδους, η πρώτη των οποίων δέχεται ρητούς αριθμούς 

ΔΙΑΙ ΡΕΣΗ ΚΜΣΜΑΤΩΝ !  
( 1 80 / 399 ) : ( 30 / 20 ) = ( 60 / 1 33 ) : ( 3 / 2 ) = ( 40 / 1 33 ) 

• 

• 

Μπορούμε να διαιρούμε ανόμοια πράγματα! Π.χ. κιλά με χρήματα. 
Επομένως μπορούμε να διαιρούμε άνισα κομμάτια από δυό πίτσες. 
Δηλ. μπορούμε να διαιρούμε κλάσματα χωρίς να τα κάνουμε ομώνυμα! . 
Να τρέξετε πολλές φορές το ΠΡΟΓΡΑΜ ΜΑ! Τι παρατηρείτε ?? 
Ερώτηση 1 : Ο ΔΙΑΙ ΡΕΤΕΟΣ και ο ΔΙΑΙ ΡΕΤΗΣ τι σχέση έχουν 
με το ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ της διαίρεσης ?? 
Ερώτηση2 : Εάν το δεύτερο κλάσμα ήταν κι αυτό μικρότερο 
της μονάδας τι θα έδειχνε η οθόνη ?? 
Ποιούς κανόνες βγάζετε για τη διαίρεση κλασμάτων? 

Σχ. 7.20.2 Η τεχνική δύναμη του προγράμματος επιτρέπει ευρύ φάσμα ρητών εισόδων. 

ανάμεσα στο μηδέν και το ένα, ενώ η δεύτερη ρητούς ανάμεσα στο 1 και το 1 ,5 αυστηρά. 
Στην περίπτωση που ο μαθητής- χρήστης προσπαθήσει να εισάγει αριθμούς έξω από τα όρια 
αυτά, εμφανίζεται στην οθόνη σχετικό μήνυμα λάθους και ακούγεται ανάλογο ηχητικό σήμα. 
Μια έξοδο του παραπάνω προγράμματος παρατηρούμε στο Σχ. 7.20. 1 

«Ναι, συμφωνούμε ότι η διαίρεση δημιουργεί μικρότερο, αλλά για προσέξτε στην οθόνη ότι 
αυτό γίνεται μόνο όταν διαιρούμε με μεγαλύτερο αριθμό. Αντίθετα εάν αλλάξουμε τακτική 
και διαιρούμε με ολοένα μικρότερο αριθμό, το αποτέλεσμα συνεχώς θα μεγαλώνει και 
κάποια στιγμή θα έχουμε «πηλίκο που είναι μεγαλύτερο και από τον διαιρετέο και από το 
διαιρέτη» ,  όπως μας είπε ο Μανόλης (ένας μαθητής της Β' πειραματικής ομάδας), ο οποίος 
έδωσε δυό παραδείγματα (0.5 :  0,2=2,5 και Υ2 :  1/10=5). 

Σχόλια 
Αρχικά παρατηρήσαμε ότι τα παιδιά μέσα σε λίγο χρόνο «συμμορφώθηκαν» προς τις 

επιταγές του προγράμματος. Η προσπάθεια να δώσουν κλασματικούς και ρητούς αριθμούς 
στις εισόδους του προγράμματος απέδωσε γρήγορα καρπούς. Είδαμε τα παιδιά με σχετική 
άνεση να δίνουν από το πληκτρολόγιο κλάσματα ανάμεσα στο μηδέν και το ένα, ενώ φάνηκε 
αρκετά καλά να αντιλαμβάνονται το γεγονός, του τι σημαίνει ρητός ανάμεσα στο 1 και το 1 ,5 
δηλ. μόλις να ξεπερνά τη μονάδα, αλλά όχι και τη μιάμισυ μονάδα. Φαίνεται ότι η υπέρβαση 
της μονάδας, που διδάχθηκε σε κάποιο μάθημα στην αρχή της πειραματικής διδασκαλίας 
απέδωσε εκ των υστέρων καρπούς. 

Σε ό,τι αφορά τις ερωτήσεις που θέτει το πρόγραμμα και παρατηρούμε στα Σχ.7.20. 1 και 
Σχ. 7 .20.2 αναλυτικά, έχουμε να δηλώσουμε τα εξής: 
Προσπαθήσαμε να πείσουμε τα παιδιά με παραδείγματα, ότι μια διαίρεση είναι στη ουσία ένα 
κλάσμα (με την ευρύτερη έννοια, δηλ. ρητός). Επομένως, όποια σχέση έχει αριθμητής με τον 
παρονομαστή, έχει και ο διαιρετέος με το διαιρέτη και το αντίστροφο. Αφού όμως κάθε 
κλάσμα είναι ένας αριθμός, η διαίρεση κλάσματος με άλλο κλάσμα είναι διαίρεση μεταξύ δύο 
αριθμών. Επομένως αν ο διαιρετέος μένει σταθερός και συνεχώς αυξάνουμε τον 
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παρονομαστή, θα λαμβάνουμε ολοένα και μικρότερο πηλίκον. Αντίθετα, αν κρατήσουμε 
σταθερό τον αριθμητή και μικραίνουμε συνεχώς τον παρονομαστή το πηλίκον συνεχώς θα 
αυξάνει. Όταν ο παρονομαστής γίνει μικρότερος από τη μονάδα, και μικρότερος από τον 
αριθμητή, τότε το πηλίκον γίνεται μεγαλύτερο και από τον αριθμητή (διαιρετέο) και από τον 
παρονομαστή (διαιρέτη), όπως βλέπουμε από τα παραδείγματα: 

Η οθόνη επομένως θα έδειχνε αντίστοιχα, 2/3, %, 1 ,  1 .5, 2, 2.5, 3 πίτες. Για ευνόητους 
τεχνικούς λόγους δεν εκπονήσαμε το πρόγραμμα που θα είχε για εισόδους δυό κλάσματα 
μικρότερα της μονάδας. Αλλά και για εκπαιδευτικούς λόγους. Θέλαμε να φανταστούν τα 
παιδιά ένα τέτοιο πρόγραμμα με βάση τα όσα είδαμε στα παραδείγματα. 
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7.21 Αριθμηπκές πράξεις και άτυπα μοντέλα των παιδιών 
Η εμπλοκή μας με τις αριθμητικές πράξεις στις προηγούμενες παραγράφους, έκανε 

αναπόφευκτη την ανάγκη μιάς σύντομης αναφοράς, σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο τα 
παιδιά αντιμετωπίζουν προβλήματα αριθμητικών πράξεων. Πρόκειται για ένα πολύ 
σημαντικό ζήτημα που απασχολεί τους ερευνητές της Μαθηματικής παιδείας και της 
Ψυχολογίας των Μαθηματικών. Θα ξεκινήσουμε με τη θέση ότι μερικές φορές δεν είναι 
ιδιαίτερα σημαντικό να καταγράψουμε τις σωστές ή τις λάθος απαντήσεις ενός μεγάλου 
πλήθους παιδιών, αλλά το πώς η παιδική σκέψη οδηγείται στο να κρατήσει τη μια ή την 
άλλη στάση απέναντι σε ένα συγκεκριμένο πρόβλημα. Υπάρχει σημαντική ερευνητική 
μαρτυρία, η οποία μας πείθει ότι στην επίλυση ενός προβλήματος, πέρα από διαδικαστικούς, 
τυπικούς ή καθαρά μαθηματικούς παράγοντες, ισχυρότατη είναι η παρέμβαση ενός αθέατου 
μοντέλου από την πλευρά του μαθητή, το οποίο μπορεί να δράσει ποικιλότροπα. Να οδηγήσει 
πιθανά στη σωστή απάντηση, να εκτρέψει την προσπάθεια λύσης, να την αναστείλει ή να τη 
διακόψει. 

Οι Fischbein, et al., ( 1 995), υποθέτουν ότι «κάθε θεμελιώδης αριθμητική πράξη 
παραμένει γενικά συνδεδεμένη με ένα λανθάνον, ασυνείδητο και πρωτόγονο διαισθητικό 
μοντέλο. Η αναγνώριση της πράξης που χρειάζεται για να επιλυθεί ένα πρόβλημα με δύο 
αριθμητικά δεδομένα γίνεται όχι άμεσα, αλλά με τη μεσολάβηση του μοντέλου. Το μοντέλο 
επιβάλλει τους δικούς του περιορισμούς στη διαδικασία επίλυσης» . Αυτό που παρατηρήσαμε 
εμείς στην μαθήτρια Άννα, (ότι δηλ. το 3 .6=6+6+6), οι παραπάνω ερευνητές το θεωρούν σαν 
πρωτόγονο μοντέλο για τον πολλαπλασιασμό. Για τη διαίρεση πρωτόγονο μοντέλο είναι η 
διαίρεση μερισμού. Μετά την τυπική διδασκαλία, τα παιδιά αποκτούν και δεύτερο 
διαισθητικό μοντέλο, το μοντέλο της διαίρεσης μετρήσεως. Ο Polanyi (1 969), χρησιμοποιεί 
τον όρο άδηλο μοντέλο και υποστηρίζει ότι οι γνωστικές αποφάσεις δεν καθορίζονται ποτέ 
μόνο από καθαρά τυπικούς και ρητούς παράγοντες, αλλά στηρίζονται πάντα σε κάποιες μη 
εξηγήσιμες δομές. Προφανώς, ο Polanyi (όπ. παρ.), με αυτά που λέει θεωρεί, ότι οι άδηλοι 
καθοριστικοί παράγοντες των γνωστικών αποφάσεων είναι απίθανο να γίνουν ρητοί και 
επομένως είναι αδύνατο να ελεγχθούν. Οι προηγούμενοι ερευνητές (Fischbein, at.al, οπ. παρ.) 
πιστεύουν το αντίθετο, ότι δηλ. οι άδηλοι παράγοντες των γνωστικών αποφάσεων είναι 
δυνατόν να γίνουν ρητοί και στη συνέχεια να περάσουν σε συνειδητό έλεγχο. Για το πώς 
όμως είναι δυνατόν να γίνει αυτό, δεν μας παρέχουν σαφείς πληροφορίες. Ο ισχυρισμός τους 
ότι "κάθε διδακτική διαδικασία απαιτεί μια τέτοια παραδοχή" είναι βάσιμος, αλλά όχι και 
επαρκής για να στηρίξει μια τέτοια υπόθεση. Ωστόσο πρέπει να παραδεχθούμε ότι οι 
ερευνητές αυτοί προσφέρουν μια ενδιαφέρουσα επιχειρηματολογία για το ρόλο του άδηλου, 
διαισθητικού μοντέλου: '"Όταν προσπαθήσει κανείς να εκφράσει ρητά τι συμβαίνει στο 
διαισθητικό, άδηλο επίπεδο κατά την εκτέλεση αριθμητικών πράξεων, μερικές φορές 
προκύπτει μια αλληλουχία νοητικών μετασχηματισμών, που τυπικά δεν έχουν νόημα και 
είναι αλγοριθμικά εσφαλμένοι. Όταν όμως αυτοί οι μετασχηματισμοί ερμηνευτούν μέσα στα 
πλαίσια των περιορισμών του κατάλληλου πρωτόγονου μοντέλου, ολόκληρη η υποθετική 
αλυσίδα, γίνεται πρόδηλη και συνεπής. Τα ευρήματά μας, ενισχύουν την πεποίθησή μας, ότι 
πολλές από τις δυσκολίες που συναντούν τα παιδιά όταν χειρίζονται αριθμητικές πράξεις, 
μπορούν να εξηγηθούν με παρόμοιο τρόπο, ως οφειλόμενες στη σύγκρουση ανάμεσα στις 
τυπικές αλγοριθμικές δομές και τα αντίστοιχα, άδηλα πρωτόγονα μοντέλα (η έμφαση 
δική μας)". Οι ίδιοι ερευνητές επικαλούνται και τα ευρήματα της Kieran (1981), η οποία με 
πειστικό τρόπο έδειξε ότι τα παιδιά τείνουν να δίνουν στο σημείο του ίσον όχι τις τυπικές 
ιδιότητες της ισότητας, αλλά μάλλον εκείνες που προκύπτουν από τη συμπεριφορική του 
ερμηνεία (τα άδηλα μοντέλα είναι στη φύση τους συμπεριφορικά, δηλ. όταν κάποιος 
προσπαθεί να ανακαλύψει το διαισθητικό μοντέλο που συνδέει ένας μαθητής με μια ορισμένη 
πράξη, πρέπει να εξετάσει κάποια πρακτική συμπεριφορά η οποία αντικατοπτρίζει το 
πρακτικά αντίστοιχο εκτελέσιμο της αριθμητικής πράξης). Έτσι πιθανόν για τα παιδιά μια 
παράσταση 10=7+3, να μην έχει το νόημα μιας διαδικασίας που καθώς εκτελείται (το 
αριστερό μέλος), οδηγεί σε ένα αποτέλεσμα (το δεξιό μέλος). 
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Εμείς θα θέλαμε να συμφωνήσουμε με την παρατήρηση των παραπάνω ερευνητών ότι οι 
δυσκολίες των παιδιών σε προβλήματα αριθμητικών πράξεων (Fischbein, et.al., οπ. παρ.), 
συχνά οφείλονται στη σύγκρουση ανάμεσα στις τυπικές αλγοριθμικές δομές και σε <<Κάπ 
άλλ0>), που εκείνοι ονομάζουν άδηλο μοντέλο, και το οποίο είναι εξαιρετικά δύσκολο να 
ανακαλυφθεί, καθώς είναι πιθανόν διαρκώς να αλλάζει. Για παράδειγμα να δούμε τη στάση 
των παιδιών σε ένα πρόβλημα που τους δώσαμε και αναφέρεται στην πιλοτική φάση του 
πρώτου ερωτηματολόγιου (προτέστ) της έρευνάς μας: «ένας μαθητής άνοιξε τον κουμπαρά 
του και ξόδεψε τα 3/8 από τα χρήματα που είχε. Από τα χρήματα που ξόδεψε τα 2/3 τα έδωσε 
για να αγοράσει βιβλία. Τι μέρος των αρχικών χρημάτων του κουμπαρά ξόδεψε για βιβλία;» 
Ολοι σχεδόν οι μαθητές που έδωσαν λάθος απάντηση, είχαν την εξής συστηματική 

συμπεριφορά: Αφού σημείωσαν την πράξη της αφαίρεσης f - f = f4 - �� την έσβησαν. 
Ακολούθησε ο εξής αντιπροσωπευτικός διάλογος με έναν από αυτούς: 

Στην περίπτωσή μας το διαισθητικό μοντέλο είναι σαφές. Η λέξη «από» είναι ταυτισμένη 
πλήρως με την πράξη της αφαίρεσης. Ενώ η τυπική αλγοριθμική δομή (αφαίρεση ομώνυμων 
κλασμάτων) έρχεται σε σύγκρουση με το διαισθητικό μοντέλο (από=αφαίρεση). Το 
αποτέλεσμα της σύγκρουσης είναι το σβήσιμο της απάντησης, το οποίο σε όλα τα γραπτά του 
τέστ είναι εμφανές. 

Όμως εδώ πρέπει να αναφερθεί και το εξής ιδιαίτερα σημαντικό: Το ίδιο πρόβλημα δόθηκε 
κατά πιλοτική φάση της έρευνάς μας και στους φοιτητές των παιδαγωγικών Τμημάτων στα 
Ελληνικά Πανεπιστήμια. (Δαφέρμος, Τζανάκης, 2000). Οι συμπεριφορές ήταν εντελώς 
όμοιες! Αυτό σημαίνει ότι τα μοντέλα διδασκαλίας που αρχικά δέχονται και αφομοιώνουν οι 
μαθητές, ριζώνουν τόσο βαθιά στις νοητικές δομές των μαθητών, ώστε συνεχίζουν να ασκούν 
έναν υποσυνείδητο έλεγχο πάνω στη νοητική τους συμπεριφορά, ακόμη και μετά που τα 
παιδιά θα αποκτήσουν σωστές αλλά τυπικές μαθηματικές γνώσεις. Εδώ αναδύεται μια 
διαφωνία με την Πιαζετική θεωρία η οποία αναφέρει, ότι με την αρχή της περιόδου των 
τυπικών διεργασιών, τα παιδιά στηρίζονται λιγότερο σε διαισθητικές εξηγήσεις και 
περιορισμούς και αναμένεται να είναι πιο ανοικτά στα τυπικά στοιχεία ενός προβλήματος. 

Τη θέση μας αυτή για τους ενήλικες (φοιτητές κ.α), δέχονται και οι προαναφερόμενοι 
συγγραφείς Fischbein, at.al, οπ. παρ.), χωρίς να επικαλούνται συστηματικές ενδείξεις. Πέρα 
από τον κοινό μας ισχυρισμό, ότι τα άδηλα μοντέλα εξακολουθούν να επηρεάζουν τη 
διαδικασία επίλυσης ακόμη και στα ενήλικα άτομα, προβάλλουν και τον εξής: αυτά τα άδηλα 
μοντέλα λειτουργούν με ένα μάλλον ασυνείδητο τρόπο. 

Αλλά όπως κι αν έχει το πράγμα, είτε είναι συνειδητός ο τρόπος λειτουργίας των 
διαισθητικών μοντέλων, είτε υποσυνείδητος, το ερώτημα που τίθεται είναι ποιες είναι οι 
κατάλληλες στρατηγικές με τις οποίες πρέπει να εφοδιάσουμε τα παιδιά ώστε να καταφέρουν 
να ελέγξουν αυτά τα άδηλα μοντέλα. 
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7.22 Η άρνηση του κλάσματος ως αριθμού 
Για το θέμα της άρνησης του κλάσματος ως αριθμού θα κάνουμε λόγο και στα 

αποτελέσματα της στατιστικής ανάλυσης. Σ' αυτή την παράγραφο θα παραθέσουμε στοιχεία 
που δεν περιλαμβάνονται στα τρία τέστ (προ-τέστ, μετα-τέστ και τελικό τέστ), της 
πειραματικής μας διδασκαλίας. 

Αρχικά θα θέλαμε να κάνουμε μια διευκρίνιση που αφορά συνολικά στην πειραματική μας 
διδασκαλία. Όσο μας ήταν δυνατόν, προσπαθήσαμε να εκμαιεύσουμε τις θέσεις των παιδιών 
σε μια σειρά μαθηματικών υποθέσεων χρησιμοποιώντας πολύ συχνά τον γραπτό λόγο. 
Προτιμήσαμε δηλ. να γράφουν τα παιδιά στο τετράδιο την άποψή τους για μια μαθηματική 
ιδέα, παρά να μας την εκθέσουν προφορικά. Κι αυτό γιατί, όπως επισημαίνει μια σημαντική 
ερευνήτρια από το χώρο της μαθηματικής παιδείας (Pirie, 1 992), συχνά η προφορική γλώσσα 
μεταβιβάζει μια πιο αφηρημένη εικόνα από το γραμμένο κείμενο και συμβολισμό. Η 
προφορική γλώσσα μπορεί να λειτουργήσει ενίοτε ταχυδακτυλουργικά με αποτέλεσμα να 
παράγει ακατάλληλες και ασαφείς εικόνες. 
Καθώς εμείς θέλαμε να διερευνήσουμε το εάν και κατά πόσο τα παιδιά βλέπουν το κλάσμα 
σαν αριθμό τα καλέσαμε να μας απαντήσουν γραπτά σε μερικά ερωτήματα και ασκήσεις. 

Το πρώτο ερώτημα που θέσαμε στα παιδιά ήταν το εξής: «Ένας μαθητής είπε ότι το 
κλάσμα δεν είναι αριθμός. Εσείς τι λέτε και για ποιο λόγο;» . Οι αντιπροσωπευτικές 
απαντήσεις που λάβαμε από τους μαθητές ήταν οι παρακάτω τις οποίες και σχολιάζουμε 
σύντομα: 
1 .  « Εγώ πιστεύω, ότι το κλάσμα είναι αριθμός, γιατί και το 2/3 και το 315 και όλα τα 

κλάσματα είναι αριθμοί» . Ρωτήσαμε τη μαθήτρια αυτή «από πού φαίνεται ότι το 2/3 είναι 
αριθμός και λάβαμε την απάντηση: «αφού έχουμε 3 κομμάτια και παίρνουμε τα 2, αριθμό 
δεν παίρνουμε από ένα άλλο αριθμό;» . Είναι φανερό ότι ένα ζευγάρι αριθμών βλέπει το 
παιδί αυτό και όχι μια ενιαία μαθηματική οντότητα που είναι το κλάσμα. 

2. «Το κλάσμα είναι αριθμός γιατί όταν γράφουμε κλάσματα γράφουμε δυό αριθμούς, άρα 
είναι αριθμός. Π.χ. 5/4, παίρνουμε ένα μήλο και το χωρίζουμε σε πέντε κομμάτια και 
παίρνουμε τα τέσσερα» . Η απάντηση αυτή είναι πιο ανάγλυφη και στηρίζει τον 
προηγούμενο ισχυρισμό περί ύπαρξης δύο αριθμών. Επί πλέον το δίπολο των ενεργειών 
«χωρίζω και παίρνω» φαίνεται να είναι συγκεχυμένο, αφού χωρίζει σε 5 και παίρνει 4 
και αυτό το συμβολίζει με το 514. 

3 .  «Το κλάσμα είναι αριθμός γιατί είναι μια διαίρεση δυό αριθμών» . Στη συνέχεια η 
συγκεκριμένη μαθήτρια αντί να δώσει παράδειγμα αντίστοιχο με τα λεγόμενά της, 
σχεδιάζει μια ράβδο σε σχήμα ορθογωνίου, τη χωρίζει σε 4 κομμάτια και γραμμοσκιάζει 
τα 3 .  Και εδώ η σύγχυση είναι ορατή. Η μαθήτρια δεν δίνει ένα παράδειγμα που να 
ολοκληρώνει την πρώτης της σκέψη ότι το κλάσμα είναι αριθμός. Αυτό για το οποίο 
φαίνεται να είναι πολύ σίγουρη είναι η μέρος- όλου ερμηνεία, μέσω της οποίας προσφέρει 
ένα παράδειγμα. 

4. «Κατά τη γνώμη μου ένα κλάσμα είναι αριθμός, επειδή για να κάνουμε ένα κλάσμα 
δεκαδικό θα πρέπει να κάνουμε διαίρεση π.χ. % άμα το διαιρέσουμε θα βρούμε 0,75» .  Η 
απάντηση του μαθητή αυτού δείχνει ότι γνωρίζει την ως πηλίκον ερμηνεία και μπορεί να 
βλέπει το κλάσμα ως αριθμό. 

5. « α) Το κλάσμα είναι αριθμός γιατί αποτελεί μέρος της μονάδας. β) Ο συγκεκριμένος 
μαθητής σχεδιάζει μια αριθμογραμμή με σωστό τρόπο και αφού τοποθετήσει στο σωστό 
σημείο το � δηλώνει με ένα βέλος από κάτω από την αριθμογραμμή: «αυτό είναι το μισό 
της μονάδας» . Σε ό,τι αφορά την (α) απάντηση του μαθητή παρατηρούμε κάτι ιδιαίτερα 
σημαντικό: Το κλάσμα ως όνομα και ως μαθηματικό περιεχόμενο περιορίζεται στα όρια 
της μέρος- όλου ερμηνείας του ρητού, μια αντίληψη που το καθιστά αριθμό μικρότερο 
της μονάδας. Μέσα σε όλο το αναλυτικό πρόγραμμα των μαθηματικών της στοιχειώδους 
εκπαίδευσης αυτή είναι η κυρίαρχη έννοια για το κλάσμα. Για αριθμούς μεγαλύτερους 
της μονάδας έχουμε υπέρβαση αυτής της έννοιας, δεν μιλάμε πλέον για κλάσμα, αλλά για 
ρητό αριθμό που συμπεριλαμβάνει το κλάσμα και το υπερβαίνει σαν σύνολο. 
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6. «Ναι το κλάσμα είναι αριθμός γιατί έχει και αριθμητή και παρονομαστή οι οποίοι είναι 
πάντα αριθμοί. Π.χ. 2/3 είναι και το 2 και το 3 αριθμός (�ia!llf�Yiii!i!lto 
•ΙΙΙ · .. i · 1)» . Δύο αριθμούς βλέπει κι ��ός·''�''μ�Θη���� οπ�iους 
ξεχωρίζει με πολύ σαφή τρόπο, αφού βάζει τον καθένα σε ένα μικρό κύκλο. 

7. «Το κλάσμα είναι αριθμός γιατί είναι ένα μέρος του αριθμού, π.χ. 2/3».  Για τη μαθήτρια 
αυτή ο αριθμός, όπως μας εξήγησε, είναι το 3 και μέρος αυτού του αριθμού είναι το 2. 
Αυτή είναι η άλλοτε φανερή, άλλοτε λανθάνουσα αντίληψη των μαθητών γενικά, το 
πιστεύω τους με άλλα λόγια για το κλάσμα, ως μέρος ενός όλου, άρα μικρότερο από αυτό 
το όλο. 

Το δεύτερο ερώτημα που θέσαμε στα παιδιά ήταν: «Υπάρχει αριθμός που άμα τον βάλεις στη 
θέση του κουτιού ισχ;ύει (δηλ. είναι σωστή) η σχέση 3 χ ιι = 4 ; )) . 
Οι αντιπροσωπευτικές απαντήσεις που λάβαμε είναι οι παρακάτω: 
• «Δεν υπάρχει» . Την απάντηση αυτή έδωσε το 91  % των μαθητών 
• «Υπάρχει αριθμός και είναι το 3».  Ποσοστό μαθητών που έδωσαν αυτή την απάντηση 3% 

• «Υπάρχει και είναι το 411» .  Ποσοστό μαθητών που έδωσαν αυτή την απάντηση 3% . 
• «Δεν υπάρχει αριθμός. Μπορούμε να βάλουμε ένα γράμμα» . Ποσοστό μαθητών που 

έδωσαν αυτή την απάντηση 3% 

Το τρίτο ερώτημα, το θέσαμε στα παιδιά μετά από παρέλευση 2 ημερών και καλούσε τα 
παιδιά να λύσουν την εξίσωση: 3χ=4. Με έκπληξη παρατηρήσαμε, ότι την έλυσε σωστά η 
συντριπτική πλειοψηφία των παιδιών (24 στους 30 δηλ. ποσοστό 80%). Να σημειώσουμε δε 
ότι οι σωστές λύσεις ήταν οι περισσότερες σε δεκαδική μορφή ( x=l .33), ενώ ελάχιστες ήταν 
σε κλασματική μορφή (χ=4/3). 

Διαπιστώσεις 
Αν συσχετίσουμε τις απαντήσεις των μαθητών στα τρία ερωτήματα θα κλίνουμε προς την 

άποψη, ότι 6ταν τα παιδιά λένε 6π το κλάσμα είναι αpιθμ6ς, δεν το εννοούν. Για τα παιδιά 
αριθμός, φαίνεται να είναι ο ακέραιος (φυσικός) αριθμός ή και σε μερικές περιπτώσεις ο 
δεκαδικός αριθμός, αλλά (για τη συντριπτική τους πλειοψηφία) όχι το κλάσμα. Το κλάσμα 
φαίνεται να είναι για τους περισσότερους μαθητές δύο αριθμοί και όχι μία ενιαία μαθηματική 
οντότητα, η οποία ενέχει την πολλαπλασιαστική σχέση. Δεν θεωρούν λοιπόν τα παιδιά το 
κλάσμα σαν αριθμό και αυτό πιθανότατα οφείλεται στο γεγονός ότι τα παιδιά περισσότερο 
έχουν συνδέσει το σύμβολο α/β με διαμερίσεις γεωμετρικών χωρίων, εμβαδών κτλ., με άλλα 
λόγια με τη μέρος- όλου ερμηνεία και ελάχιστα με ένα μονοσήμαντα ορισμένο, 
συγκεκριμένο αριθμό (Kerslake, 1986). Στο ίδιο συμπέρασμα κατατείνει και η διεθνής 
εμπειρία, η οποία αναφέρει ότι όχι μόνο οι μαθητές της στοιχειώδους εκπαιδεύσεως 
(Kerslake, 1 986), αλλά και οι φοιτητές- αυριανοί δάσκαλοι (Cramer & Lesh, 1 988), 
αντιμετωπίσουν το ίδιο πρόβλημα σχετικά με τα κλάσματα. 

Εμείς πιστεύουμε ότι στο παραδοσιακό πλαίσιο διδασκαλίας είναι αρκετά δύσκολο να 
πετύχουμε τη σύλληψη του κλάσματος ως αριθμού. Στο πλαίσιο όμως του μικρόκοσμου του 
«Εύδοξου», αυτό φαίνεται να είναι ευκολότερο. Η προβολή της ως πηλίκον ερμηνείας του 
ρητού είναι πιθανό να προσφέρει βοήθεια προς την κατεύθυνση αυτή. Να σημειώσουμε 
επίσης ότι ο μικρόκοσμος με τον οποίο τα παιδιά έρχονται σε συνεχή επαφή, περιλαμβάνει 
προγράμματα τα οποία σχεδόν αποκλειστικά απαιτούν κλασματικούς αριθμούς. Έτσι το 
κλάσμα με τη βοήθεια του μικρόκοσμου καταφέρνει να υπερβεί τα στενά όρια της μέρος
όλου ερμηνείας και να αποκατασταθεί στη σκέψη των μαθητών ως ρητός αριθμός. 
Υπενθυμίζουμε ότι όταν ο αριθμητής υπερβαίνει τον παρονομαστή, σε ένα κλάσμα, στη 
σκέψη του μαθητή, αλλά και του ερευνητή πιθανά, εξασθενίζει η εικόνα του ως κλάσματος, 
φαίνεται να χάνει το εννοιολογικό του πλαίσιο, το πλαίσιο δηλ. μέσα στο οποίο προσκτήθηκε 
και έχει νόημα για τα παιδιά και επομένως τότε έχουμε υπέρβαση της έννοιας αυτής η οποία 
αναγκαστικά καταγράφεται ως ρητός αριθμός. Για παράδειγμα, το 5/4, και όλοι οι μεταξύ της 
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μονάδας και του 1 .5 αριθμοί, οι οποίοι αποτελούν είσοδο στο πρόγραμμα της διαίρεσης, πως 
είναι δυνατόν να καταγραφούν ως κλάσματα στη νοητική δομή του παιδιού, όταν η 
δεσπόζουσα δραστηριότητα «χωρίζουμε και από αυτά παίρνουμε» δεν είναι δυνατόν να 
εφαρμοστεί; Γιατί όπως μας είπε η Ουρανία για το 5/4, «πως θα πάρουμε κύριε από τα 
λιγότερα, περισσότερα;» . 

Προφανώς τα αποτελέσματα της πειραματικής διδασκαλίας, θα αποτελέσουν μια ένδειξη 
για το εάν και κατά πόσο επιτεύχθηκε ο στόχος για την αντίληψη του κλάσματος ως αριθμού, 
καθώς σχετικές ερωτήσεις που μπορούν να ελέγξουν το ζήτημα αυτό, υπάρχουν στο προ
τέστ, στο μετα- τέστ και στο τελικό τέστ. Αυτή η δομή είναι σε θέση να ελέγξει τη μεταβολή 
της στάσης των παιδιών μέσα σε ένα αρκετά μακρύ χρονικό διάστημα, αφού το τελικό τέστ, 
γίνεται 3 μήνες μετά την πειραματική διδασκαλία. 
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7.23 Η πυκνότητα του συνόλου Q των ρητών 
Αποτελεί πεποίθησή μας πως θα πρέπει στους μαθητές της Α' Γυμνασίου να γίνει λόγος 

για την πυκνότητα του συνόλου των ρητών, βασιζόμενοι στην εκτίμηση των Fischbein, et al. 
(1 985), ότι θα πρέπει να εισάγουμε μέσα στις μαθηματικές αίθουσες από νωρίς 
προχωρημένες ιδέες. Αν δεν το κάνουμε αυτό, ισχυρίζονται οι ερευνητές αυτοί, το 
αποτέλεσμα θα είναι να παραχωρήσουμε έδαφος για την ανάπτυξη περιοριστικών 
σχημάτων στη σκέψη των παιδιών, όπως για παράδειγμα, «Ο πολλαπλασιασμός δημιουργεί 
μεγαλύτερο», «η διαίρεση δημιουργεί μικρότερο», κτλ. σχήματα που δημιουργούν 
ανασχέσεις και εμποδίζουν την μαθηματική ανάπτυξη των παιδιών. 

Εμείς γράψαμε στον πίνακα τη σειρά των φυσικών αριθμών 0, 1 ,2,3,4,5,6,7,8,9, . . .  και 
καλέσαμε τους μαθητές της πειραματικής μας διδασκαλίας να μας πούν αν έχει δεδομένος 
φυσικός αριθμός, επόμενο και προηγούμενο. Όλοι οι μαθητές διαπίστωσαν την αλήθεια του 
ισχυρισμού. Στη συνέχεια τους ζητήσαμε να αναγράψουν μια «σειρά» κλασμάτων, αν 
υπάρχει τέτοια όπου τα κλάσματα να είναι με τον ίδιο τρόπο παρατεταγμένα, δηλ. από το 
μικρότερο προς το μεγαλύτερο. Οι περισσότεροι μαθητές έγραψαν τη σειρά λανθασμένα, 
δηλ. αντίστροφα (από το μεγαλύτερο προς το μικρότερο, Υ2, 113, Υ4 , . .  κτλ.). Αφού 
συμφωνήσαμε για τη «σωστή σειρά», την αναγράψαμε στον πίνακα: 
1 19, 1/8, 1 /7, 116, 115, Ι/.ι, 1/3, Υ2, . . . και στη συνέχεια θέσαμε διαδοχικά τις ερωτήσεις: 
1 .  Ανάμεσα στο κλάσμα Υ4 και στο 113 υπάρχει κλάσμα; 
2. Ποιο ακριβώς είναι αυτό; 
3 .  Μήπως είναι πολλά τα κλάσματα που παρεμβάλλονται ανάμεσά τους και πόσα; 

Το ξέρετε ότι . .  ΑΝΑΜ ΕΣΑ σε δυό τυχαία κλάσματα 
πάντα ΧΩΡΑΕΙ ενα τρίτο ; 

Σχ. 7 .23 . 1  Η πρώτη είσοδος του προγράμματος «ΑΝΆΜΕΣΑ» . 

Όλοι οι μαθητές απάντησαν ότι δεν υπάρχουν κλάσματα ανάμεσα στο Υ4 και το 113 ,  επομένως 
η απάντηση στα υπόλοιπα ερωτήματα ήταν αυτονόητη. Το περιοριστικά σχήματα που 
αναδύονται στην περίπτωσή μας είναι πολλά: 
• «υπάρχει «αλληλουχία» κλασμάτων . . .  1 /9, 1/8, 117, . . .  όμοια με εκείνη των φυσικών» . 
• Άρα «κάθε κλάσμα έχει και προηγούμενο και επόμενο» 
• «ανάμεσα σε δυό «διαδοχικά» κλάσματα , π.χ. σαν το Υ4 και το 113, δεν υπάρχει άλλο 

ανάμεσά τους» . 
Ετοιμαστήκαμε στη συνέχεια να καταφύγουμε στον «Εύδοξο», αλλά μας πρόλαβε η 
Αφροδίτη: 
«Το computer τι λέει γι' αυτό;» ρώτησε. Τα παιδιά αφού πληροφορήθηκαν το όνομα του 

προγράμματος «ΑΝΆΜΕΣΑ», το «έτρεξαν» και την πρώτη του είσοδο τη βλέπουμε στο 
Σχ.7.23 . 1  
Κατόπιν δίνουμε για πρώτη είσοδο το Υ4 και για δεύτερη το 1/3 και απολαμβάνουμε την 
έξοδο (βλ. Σχ. 7.23.2 ). 
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Τα παιδιά "έπαιξαν" με το πρόγραμμα για αρκετό χρονικό διάστημα, χωρίς να τα 
προτρέψουμε. Είχαν ήδη συνηθίσει το γεγονός, ότι σε κάθε πρόγραμμα, δίνεται χρονικά η 
δυνατότητα να το περιεργαστούν, να διερευνήσουν τις διάφορες όψεις του, να δούν "τι 
βγάζει", τι μπορεί να καταφέρει και τελικά να αποκτήσουν μια στοιχειώδη οικειότητα μαζί 
του, πρίν αρχίσει η κανονική συζήτηση. Οι αντιδράσεις των μαθητών στο πρόγραμμα 
«ΑΝΆΜΕΣΑ», μας χαροποίησαν ιδιαίτερα. Οι μαθητές έδειξαν να ενδιαφέρονται για 
ιδιαίτερα λεπτά μαθηματικά ζητήματα: «Μα είναι δυνατόν κύριε, να μην έχει προηγούμενο 

Το έρετε οτι . .  ΑΝΑΜ ΕΣΑ σε δυό τυχαία κλάσματα 
πάντα ΧΩΡΑΕΙ ενα τρίτο ; 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ : 
Αφού τρέξετε πολλές το ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ αυτό 
θα καταλάβετε τα εξής πολύ σημαντικά: 
1 .  Αυτό που ισχύει στους φυσικούς αριθμούς 
δηλ. ότι κάθε φυσικός έχει ένα προηγούμενο 
και ένα επόμενο, δείτε τη διαδοχή των φυσικών 
1 ,2,3,4,5,6,7,9,  . . .  ΔΕΝ Ι ΣΧΥΕΙ ΜΕ ΤΙΠΟΤΕ 
στα ΚΜΣΜΑΤΑ! Π.χ. Ο φυσικός αριθμός 6 
έχει επόμενό του τον αριθμό 7 και 
προηγούμενό του τον αριθμό 5. 
2. Ομως το κλάσμα 1 Ι 4 δεν έχει το 1 Ι 3 
σαν επόμενο ούτε το 1 Ι 5 σαν προηγούμενο! 
Κάθε κλάσμα δεν tχει ούτε προηγούμενο 
ούτε επόμενο! Πώς το διαπιστώνουμε αυτό? 
Μα οταν δίνουμε ΔΥΟ ΤΥΧΑΙΑ ΚΜΣΜΑΤΑ 
στον υπολογιστή τα οποία κανονίζουμε 
να έχουν μικρή διαφορά μετα�ύ τους 
και ο υπολογιστής ΠΑΝΤ Α βρισκει ένα 
τρίτο κλάσμα ΑΝΑΜ ΕΣά τους τί άλλο 
θα μπορούσαμε να υποθέσουμε ότι 
συμβαfνει?? 

Δώσατε τα κλάσματα 1 Ι 4 και 1 Ι 3 
Το κλάσμα 7 / 24 χωράει ανάμεσά 
τους δηλ. είναι μικρότερο του 1 Ι 3 
και μεγαλύτερο του 1 Ι 4 
Συμβολικά: 1 Ι 4 < 7 Ι 24 < 1 Ι 3 
Απόδειξη: 
Δείτε με ποιό δεκαδικό αριθμό 
είναι ίσο το κάθε κλάσμα: 
1 / 4 = 0,25 
7 Ι 24 = 0,291 666666666666667 
1 / 3 = 0,333333333333333333 
Από το κλάσμα πώς πήγε ο 
υπολογιστάκος στο δεκαδικό? 

Τί πράξη έκανε? 

Σχ. 7.23.2 Μια έξοδος του 
προγράμματος «ΑΝΑΜΕΣΑ», για την 
ανάδειξη της ιδιότητας της πυκνότητας 
του συνόλου των ρητών Q. 

ένα κλάσμα», μας είπε η Πόπη. «Ούτε επόμενο δεν έχει κύριε;» ρώτησε ο Νεκτάριος. «Και τι 
υπάρχει μετά από ένα κλάσμα;» διερωτήθηκε σιγανά η Ματούλα. Από δίπλα της ο 
Δευκαλίων της απαντά: «Το τίποτα» . Αυτά τα ερωτήματα, μας εξέπληξαν ευχάριστα και 
αισθανθήκαμε βαθιά ικανοποίηση για την ερευνητική μας δουλειά. Το σημαντικότερο 
ερώτημα που μας τέθηκε ήταν «καλά το κομπιούτερ ξέρει και το βγάζει (το κλάσμα ανάμεσα 
στα δύο κλάσματα που του λέμε), εμείς μπορούμε μόνοι μας;» 

Με αφορμή την ερώτηση του Δευκαλίωνα «πώς το κάνει το πρόγραμμα κύριε;» 
αναπτύξαμε μια απλή στρατηγική, που οδηγεί στο στόχο της χωρίς να κάνει καμία έκπτωση 
από επιστημονικής πλευράς. Πήραμε την περίπτωση του αν μπορούμε να βρούμε ένα κλάσμα 
ανάμεσα στα «διαδοχικά» (τώρα θα δείξουμε ότι δεν είναι διαδοχικά) κλάσματα Υ4 και 1/3 .  

Παρατηρούμε ότι τα κλάσματα αυτά έχουν τον ίδιο αριθμητή, τη μονάδα. Αφού λοιπόν οι 
αριθμητές τους είναι ίσοι, τότε μπορούμε να δημιουργήσουμε ένα κλάσμα που να έχει ίδιο 
αριθμητή, τη μονάδα, και παρονομαστή κάποιο αριθμό ανάμεσα στο 3 και το 4 π.χ το 3 ,5, το 
οποίο προφανώς «χωράει» ανάμεσά τους. Ένα τέτοιο λοιπόν κλάσμα είναι το 

1 
...L - ..l.. - ..i.. - .l!!. - l.  3 5 - 1i - 1i - 35 - 7 • ' 10 10 

Μια άλλη στρατηγική βέβαια θα ήταν να κάνω τα κλάσματα ομώνυμα και παίρνοντας 
ισοδύναμα προς αυτά κλάσματα με κατάλληλα μεγάλους όρους, να βρώ οσαδήποτε πολλά 
κλάσματα ανάμεσα στα δοθέντα. 
Τα παιδιά εύκολα αναγνώρισαν ότι οι δεκαδικοί αριθμοί ανάμεσα στο 3 και το 4 είναι 
αμέτρητοι, επομένως και τα κλάσματα τα οποία μπορεί να βρεί κάποιος, ανάμεσα στα δύο 
αυτά κλάσματα Υ4 και 1/3 είναι άπειρα. 
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7.24 Η μέρος- όλου αντίληψη αποτελεί διδακτικό ή επιστημολογικό εμπόδιο; 
Η έννοια του επιστημολογικού εμποδίου δεν είναι μια ιδέα που προέρχεται από τα 

μαθηματικά, αλλf�. όπως θεωρούσε ο Bachelard (1 938), περιορίζονταν στο χώρο των 
πειραματικών επιστημών. 
Ωστόσο η μετατόπιση και η εισαγωγή της στο χώρο της μαθηματικής παιδείας έγινε δυνατή 
και απαραίτητη από την ανάπτυξη της Θεωρίας των Διδακτικών Καταστάσεων, στη δεκαετία 
του 1 970. 

Ωστόσο, είναι φανερό ότι πρίν να επεκτείνουμε την έννοια του επιστημολογικού 
εμποδίου στο χώρο της μαθηματικής γνώσης, είναι ανάγκη να την ερμηνεύσουμε με τη 
βοήθεια κάποιων απαραίτητων όρων. Στη βιβλιογραφία, δύσκολα βρίσκει κάποιος ένα άμεσο 
ορισμό γι' αυτή την έννοια. Οπωσδήποτε, είναι δύσκολο να αποφανθούμε για το εάν 
αποτελεί ή όχι επιστημολογικό εμπόδιο κάποια εννοιολογική κατασκευή (στην περίπτωσή 
μας η μέρος- όλου ερμηνεία), όταν δεν έχουμε σαφή επιστημολογικά κριτήρια με βάση τα 
οποία να κρίνουμε. Ο Duroux (1982), κάνει λόγο για 5 συνθήκες, οι οποίες οριοθετούν την 
έννοια του επιστημολογικού εμποδίου: 
1 .  Ένα επιστημολογικό εμπόδιο είναι ένα κομμάτι γνώσης1 ή μια αντίληψη, όχι μια 

δυσκολία ή ένα έλλειμμα γνώσης. 
2. Αυτό το κομμάτι γνώσης παράγει απαντήσεις οι οποίες είναι κατάλληλες, μέσα σε ένα 

συγκεκριμένο, συχνά βιωματικό, πλαίσιο. 
3 .  Αλλά αυτό, δημιουργεί εσφαλμένες απαντήσεις έξω από το πλαίσιο αυτό. Μια σωστή, 

καθολική απάντηση απαιτεί μια σημαντικά διαφορετική θεώρηση. 
4. Τελικά αυτό το κομμάτι γνώσης αντιστέκεται ταυτόχρονα και σε περιστασιακές 

αντιφάσεις, μα και στη θεμελίωση μιάς καλύτερης γνώσης. Η κατοχή ενός καλύτερου 
κομματιού γνώσης δεν είναι επαρκής για το προηγούμενο κομμάτι γνώσης, σε βαθμό που 
να μπορεί να το εξαφανίσει (εκεί ακριβώς εντοπίζεται η διαφορά ανάμεσα στην 
υπερνίκηση των επιστημολογικών εμποδίων και στη πιαζετική προσαρμογή). Επομένως 
το συμπέρασμα είναι, ότι απαραίτητα πρέπει να αναγνωρίσουμε το επιστημολογικό 
εμπόδιο και να ενσωματώσουμε την άρνησή του μέσα στο νέο κομμάτι γνώσης. 

5 .  Μετά την αναγνώριση της ανακρίβειας του επιστημολογικού εμποδίου, αυτό συνεχίζει να 
ξεπροβάλλει με ένα, τελικά, επίμονο τρόπο. 

Κατά την άποψή μας, η μέρος- όλου ερμηνεία του ρητού πληροί όλες τις παραπάνω 
προϋποθέσεις για να χαρακτηριστεί επιστημολογικό εμπόδιο. Αναλυτικά παρατηρούμε: 
• Η μέρος- όλου ερμηνεία, σαφώς, είναι ένα κομμάτι γνώσης, με την έννοια που δίνει στον 

όρο ο Brousseau ( 1997), καθώς είναι μια εννοιολογική μορφή του ρητού, μια αυτόνομη 
θεωρητική κατασκευή, την οποία κατέχουν σε σημαντικό βαθμό οι μαθητές, αποτελεί 
τμήμα της διαισθητικής γνώσης που αυτά αποκτούν πριν το σχολείο ή σε προηγούμενες 
εκπαιδευτικές βαθμίδες (Hunting, 1 983, Miller, 1984, Kerslake, 1 986, Frydman & Bryant, 
1 988, Hunting & Davis, 1 991), και επομένως δεν αποτελεί μια δυσκολία ή ένα γνωστικό 
έλλειμμα για τα παιδιά. 

• Η έρευνά μας έδειξε ότι τα παιδιά επιστρατεύουν γνώσεις που απέκτησαν στο πλαίσιο της 
μέρος- όλου ερμηνείας για να επιλύσουν προβλήματα που δεν σχετίζονται με αυτήν. Έτσι 
τα βλέπουμε να αποφαίνονται ότι το 4/5 είναι ίσο με το 5/6, με την αιτιολογία ότι στην 
πρώτη περίπτωση έχουμε 5 και παίρνουμε 4, ενώ στη δεύτερη έχουμε ένα παραπάνω 
κομμάτια, έχουμε 6 κομμάτια να μοιράσουμε, αλλf�. παίρνουμε επίσης ένα παραπάνω δηλ. 
παίρνουμε 5 κομμάτια (βλ παρ. 7 . 1 5). Αλλf�. ενώ παράγουν λαθεμένες απαντήσεις έξω 
από το πλαίσιο της μέρος όλου ερμηνείας, μέσα σ' αυτήν η συντριπτική πλειοψηφία δίνει 
ορθές απαντήσεις. Για παράδειγμα, βλέπουμε τα παιδιά να συγκρίνουν με επιτυχία 
κλάσματα που έχουν τον ίδιο παρονομαστή, για παράδειγμα το 3/7 με το 5/7. 

1 Ο Brousseau (1997), αποδίδει στον όρο «κομμάτι γνώση9> το εξής περιεχόμενο: «Ένα κομμάτι γνώσης είναι 
το αποτέλεσμα της προσαρμογής ενός σπουδαστή σε μια δεδομένη κατάσταση». Εμείς χρησιμοποιούμε σ' αυτή 
την παράγραφο τον όρο με το ίδιο περιεχόμενο. 
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• Είναι σαφές πόρισμα για την έρευνά μας, ότι η μέρος- όλου ερμηνεία αντιστέκεται στην 
οικοδόμηση μιας καλύτερης γνώσης για το ρητό αριθμό. Οι Behr, et al., ( 1 992 και 1 993), 
πιστεύουν ότι οι 5 υποκατασκευές του ρητού (ως μέρος- όλου, ως πηλίκο, ως λόγος, ως 
τελεστής και ως μέτρο) είναι σε θέση να αποδώσουν την έννοια του ρητού, οι δε Kieren 
& Nelson (1 978), Kieren (1980), Behr, et al., ( 1 993), ορθά επισημαίνουν ότι βαθιά και 
πλήρης γνώση του ρητού σημαίνει, κατάκτηση όλων εννοιολογικών μορφών της έννοιας 
αυτής. Ενώ όμως έχουμε αυτά τα δεδομένα, καταγράψαμε ωστόσο 4 περιπτώσεις στις 
οποίες συνέβη αρνητική παρέμβαση της μέρος- όλου ερμηνείας στην ανάπτυξη της 
έννοιας του ρητού. Οι τρείς από αυτές αφορούν ισάριθμες εννοιολογικές όψεις του ρητού 
(ως πηλίκο, ως λόγος, και ως μέτρο), ενώ η τέταρτη αφορά τη θέαση του κλάσματος ως 
αριθμού. Σχετικά με την ως πηλίκο ερμηνεία του ρητού είδαμε καθαρά ότι υπάρχει 
φανερή σύγκρουση ανάμεσα στις δεσπόζουσες δραστηριότητες των δύο γνωστικών 
μοντέλων, (μέρος- όλου και πηλίκο) του ρητού (βλ. παρ. 7.6). Επίσης στην παράγραφο 
αυτή (παρ. 7.6), είδαμε ότι τα παιδιά για να κατακτήσουν τη νέα γνώση (την ως πηλίκον 
ερμηνεία του ρητού), πρέπει να έρθουν σε σύγκρουση με την παλιά γνώση, να αρνηθούν 
διαισθητικές αντιλήψεις που σχετίζονται με αυτή την παλιά γνώση και που είναι ισχυρά 
προσκολλημένες στις νοητικές δομές των μαθητών (μέρος- όλου αντίληψη). Σε όλη την 
πορεία της πειραματικής μας διδασκαλίας είδαμε ακόμη, ότι αυτά που δεν σχετίζονταν με 
την μέρος- όλου ερμηνεία, με άλλα λόγια ό,τι δεν σχετίζονταν με τη διαισθητική γνώση 
των παιδιών, παρουσίαζε σοβαρές δυσκολίες στη διδασκαλία του. Για παράδειγμα, όταν 
κάναμε λόγο για την ως λόγο ερμηνεία του ρητού (βλ. παρ. 7. 7), οι μαθητές και των 3 
πειραματικών ομάδων έδειξαν παντελή απροθυμία να γράψουν στον πίνακα μια απλή 
σχέση για το λόγο δύο οποιονδήποτε μεγεθών. Για παράδειγμα, για το λόγο των υψών 
δύο πολυκατοικιών, ή για το λόγο των εμβαδών ενός έγχρωμου κομματιού προς το 
άχρrομο από ένα ορθογώνιο (βλ. παρ. 7.3). Εμείς αυτό το ερμηνεύσαμε ως εξής: Το 
σύμβολο 1 5/21 δεν έχει άλλο νόημα παρά μόνον ότι έχουμε 21  κομμάτια, από τα οποία 
παίρνουμε 1 5. Όταν λοιπόν κάνουμε λόγο για το «φαγωμένο» (έγχρωμο) μέρος της 
σοκολάτας (βλ. παρ. 7.3), προς το «αφάγωτο» (άχρωμο) μέρος αυτής, και τους λέμε ότι 
αυτή η σχέση, η σχέση του ενός κομματιού με το άλλο έτσι εκφράζεται, συμβολικά, δηλ. 
με το σύμβολο 1 5/21 ,  το οποίο εκείνα, αλλιώς έχουν εννοιολογικοποιήσει, φυσικά τα 
ξενίζουμε. Ολοφάνερα δεν έχουν καμία σχέση τα εν λόγω γνωστικά μοντέλα του ρητού 
(μέρος- όλου και λόγος), που αναπόφευκτα συγκρίνονται, συσχετίζονται και προσπαθούν 
να συνυπάρξουν στη σκέψη του παιδιού. Κι εμείς από την άλλη δεν έχουμε πειστικές 
εξηγήσεις για να πείσουμε τα παιδιά, για το λογικό του χαρακτήρα των ενεργειών μας. 
Ότι δηλ. οι δύο καταστάσεις (μέρος- όλου και λόγος), είναι ορθό, λογικό και νόμιμο, να 
αποδίδονται με το ίδιο σύμβολο, το 1 5/21 .  Τελικά το σοβαρό ερώτημα που τίθεται είναι: 
αφού είμαστε αναγκασμένοι από παιδαγωγική άποψη να εξασφαλίσουμε μια συνέχεια 
στην παρεχόμενη, διδακτέα ύλη, με ποιο συγκεκριμένο τρόπο θα συνδέσουμε τις δύο 
υποκατασκευές του ρητού; Αναπόφευκτα θα χρησιμοποιήσουμε πρώτα στη δουλειά μας, 
στην πρώτη μας κουβέντα με τα παιδιά για τα κλάσματα, τη μέρος- όλου ερμηνεία, τη 
γενεσιουργό ερμηνεία, όπως εύστοχα την αποκαλεί ο Kieren, ( 198 1  ). Στη συνέχεια, στο 
επόμενο ή σε κάποιο από τα επόμενα μαθήματα θα κάνουμε λόγο για την ως λόγο 
ερμηνεία. Πώς θα συνδέσουμε τότε την παλιά με τη νέα γνώση; Είμαστε σαφώς 
μπροστά σε ένα επιστημολογικό εμπόδιο. Η τρίτη περίπτωση παρακώλυσης που 
παρατηρήσαμε από τη μεριά της μέρος- όλου ερμηνείας, είναι η περίπτωση της ως μέτρο 
ερμηνείας του ρητού. Υπάρχει μια σαφής σύγχυση της μέρος -όλου ερμηνείας, με την ως 
μέτρο ερμηνεία του ρητού, για αρκετούς μαθητές. Έτσι, αν τους δώσουμε μια 
αριθμογραμμή με 1 Ο διαβαθμίσεις φυσικών αριθμών, παρατηρούμε ότι θεωρούν σαν 
μονάδα, ολόκληρη την αριθμογραμμή και κατά συνέπεια το 711 Ο, για παράδειγμα, το 
τοποθετούν ανάμεσα στο 9 και το 1 0  της αριθμογραμμής. Το εύρημά μας αυτό, συνάδει 
με τη διεθνή εμπειρία (Novillis- Larson, 1 980). Τέλος, μια τέταρτη περίπτωση αρνητικής 
συμβολής της ως μέρος- όλου ερμηνείας στην κατανόηση της έννοιας του ρητού 
αναλύεται στην παρ. 7 .22. Εκεί διαπιστώσαμε ότι ένα υψηλό ποσοστό μαθητών δεν 
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θεωρεί το κλάσμα σαν αριθμό και ότι πιθανότατα αυτό οφείλεται στην επίδραση της 
μέρος- όλου ερμηνείας, αφού τα παιδιά δύο ξεχωριστούς αριθμούς βλέπουν, ακριβώς 
έτσι όπως αυτοί εμπλέκονται στην ερμηνεία αυτή. Και αυτή η διαπίστωση ενισχύεται 
από τη διεθνή εμπειρία (Κerslake, 1986, Cramer & Lesh, 1988). 

• Συχνά στην πειραματική μας διδασκαλία προσπαθήσαμε να υποβαθμίσουμε την μέρος
όλου αντίληψη στη σκέψη των παιδιών, μέσω της υπέρβασης της έννοιας της μονάδας 
(βλ. παρ. 7.4). Ο προφανής λόγος είναι η βαθύτερη κατανόηση της έννοιας του ρητού. 
Όσο κι αν προσπαθήσαμε να το πετύχουμε αυτό, 3 μήνες μετά το τέλος της πειραματικής 
μας προσπάθειας υπήρξε ένας πολύ μικρός αριθμός παιδιών που δεν είχε την ικανότητα 
να αναπαραστήσει γραφικά ρητούς αριθμούς του τύπου α/β με α>β (βλ. αποτελέσματα 
Π. Δ.). Το επιστημολογικό εμπόδιο της μέρος- όλου αντίληψης ξεπροβάλλει απρόσμενα 
ξανά και ας είχαμε την πεποίθηση ότι το είχαμε νικήσει κατά κράτος και "τακτοποιήσει" 
με ορθό, παιδαγωγικά και μαθηματικά, τρόπο, πλάϊ στις υπόλοιπες ερμηνείες του ρητού, 
στη σκέψη των παιδιών. 

• Όλα τα παραπάνω στοιχεία, μας πείθουν πως η μέρος- όλου αντίληψη σαφώς αποτελεί 
επιστημολογικό εμπόδιο. 

Σχετικά με το εάν αποτελεί ή όχι διδακτικό εμπόδιο έχουμε να παρατηρήσουμε τα εξής: 
• Η προσπέλαση της έννοιας του ρητού είναι αδύνατη χωρίς την επιστράτευση και χρήση 

της μέρος- όλου ερμηνείας. Τα παιδιά στην πρώτη τους επαφή με τις έννοιες σχετικά με 
ρητούς αριθμούς, αναγκαστικά θα αντιμετωπίσουν προβλήματα διαμέρισης και μονάδας 
αναφοράς, στοιχεία που προφανώς διαθέτει η μέρος- όλου ερμηνεία (βλ. κεφ. 7, Π. Δ.). 

• Δεν είναι δυνατή η αισθητοποίηση της έννοιας του κλάσματος, χωρίς αναφορά στην 
μέρος- όλου ερμηνεία (βλ. παρ. 7.3). 

• Επίσης, καθίσταται προβληματική, αν όχι αδύνατη η διδασκαλία αλλων εννοιολογικών 
μορφών του ρητού, όπως για παράδειγμα, η τελεστική ερμηνεία στην προκαταρτική της 
φάση τουλάχιστον (βλ. παρ. 7.9) και η ως μέτρο ερμηνεία του ρητού, σε ότι αφορά τη 
διαμέριση της μονάδας αναφοράς. 

• Τέλος, είναι διαπιστωμένο ερευνητικά ότι η μέρος- όλου αντίληψη είναι βασικό στοιχείο 
της διαισθητικής (άτυπης) γνώσης των παιδιών με την έννοια ότι, όχι μόνον είναι μια 
γνώση που από την προσχολική ηλικία ενυπάρχει στις γνωστικές δομές του παιδιού, έστω 
και ελλιπής ή ανακριβής, αλλά και με την έννοια ότι αποτελεί γνώση προηγούμενων 
εκπαιδευτικών βαθμίδων (δημοτικό σχολείο). Επομένως, αναγκαστικά θα ληφθεί υπ' όψιν 
και θα αξιοποιηθεί κατάλληλα μέσα στη γενικότερη διδακτική διαδικασία. 

• Ο Κieren (198 1 ), ορθώς κατά την γνώμη μας την έχει αποκαλέσει γενεσιουργό ερμηνεία, 
γιατί τα βασικά στοιχεία που την απαρτίζουν απαντώνται και στις υπόλοιπες ερμηνείες 
και λειτουργούν σαν συνεκτικός ιστός ανάμεσά των (βλ. παρ. 5 .4). 

• Με βάση τα παραπάνω στοιχεία τείνουμε να παραδεχθούμε, ότι η μέρος- όλου ερμηνεία 
δεν αποτελεί διδακτικό εμπόδιο. 

7.25 Στάσεις και συμπεριφορές των παιδιών μέσα στο υπολογιστικό περιβάλλον. 
Στην παρ. 3 .6 της Μεθοδολογίας, είχαμε επισημάνει τους λόγους για τους οποίους 
επιτρέψαμε στα παιδιά της Πειραματικής διδασκαλίας να επιλέξουν μόνα τους τις θέσεις 
τους γύρω από τους Η/Υ, μέσα στο εργαστήριο που γίνονταν το μάθημα. Έτσι, είδαμε 
τα παιδιά να σχηματίζουν 4 ομάδες, δύο από τις οποίες ήταν αμιγώς του ενός φύλου, 
ενώ οι άλλες δύο είχαν παιδιά κι από τα δύο φύλλα. Παρατηρήσαμε δε τα εξής: 
• Όσο διαρκούσε η πειραματική διδασκαλία (5 διδακτικές εβδομάδες), μέσα στην 

πειραματική αίθουσα μόνιμα υπήρχε ατμόσφαιρα ακραιφνούς ενθουσιασμού και 
συνεργατικού πνεύματος. Αυτό ήταν σαφές και για τις τρείς πειραματικές 
διδασκαλίες. Εάν υπήρξε ένα δυσάρεστο στοιχείο για τους μαθητές αυτό ήταν ο 
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χρόνος που δεν καταλαβαίναμε όλοι πότε περνούσε. Για τα παιδιά η πειραματική 
διδασκαλία ήταν μια νέα, ευχάριστη εμπειρία η οποία από νωρίς εκτιμήθηκε από 
αυτά και συσχετίστηκε με την εμπειρία του Σχολείου τους: « Στο σχολείο, κύριε, 
. . .  βαριέμαι. Εδώ μου αρέσει. Δεν γίνεται να ερχόμαστε εδώ . . .  συνέχεια;», μας είπε 
τις τελευταίες μέρες της πειραματικής διδασκαλίας ο Νεκτάριος. Τα παιδιά βίωσαν 
ένα άλλο είδος διδασκαλίας, ένα διαφορετικό μαθησιακό περιβάλλον, το οποίο 
φάνηκε να τα επηρεάζει βαθύτερα από όσο περιμέναμε και ήταν πέρα από το στενό 
αντικείμενο μάθησής των. Μας προκάλεσε έκπληξη και ιδιαίτερη ικανοποίηση, αυτό 
που έγραψε στον υπολογιστή μια μαθήτρια φεύγοντας. Το παραθέτουμε αυτούσιο, 
όχι βέβαια για να δείξουμε τα ορθογραφικά και τα συντακτικά λάθη των παιδιών 
αυτής της ηλικίας, αλλά γιατί φαίνεται να είναι στο πνεύμα όσων διαδραματίστηκαν 
στην πειραματική μας διδασκαλία: « 

> .  
• Το όραμα λοιπόν της Ειρήνης να πάει κάποτε στο Πανεπιστήμιο, είναι ίσως το 

σημαντικότερο στοιχείο που πρέπει να καταγράψουμε από την Logo- εμπειρία που 
προσφέραμε στα 12  χρονα παιδιά. Εάν η ερευνητική μας προσπάθεια κατάφερε να 
επηρεάσει τη σκέψη των παιδιών για το μέλλον, αυτό είναι, οπωσδήποτε, η 
καλύτερη δικαίωση για τα υπολογιστικά περιβάλλοντα αυτού του τύπου (Logo- like 
environments ). 

• Ένα άλλο, ιδιαίτερα σαφές στοιχείο που παρατηρήσαμε είναι το εξής: Η 
συμπεριφορά ή καλύτερα το είδος της αλληλεπίδρασης ανάμεσα στον υπολογιστή 
και στα παιδιά, αλλά και ανάμεσα και μέσα στα δύο φύλα ήταν έντονα 
διαφοροποιημένο. Ας προσέξουμε την παρακάτω φράση από τα λόγια της Ειρήνης: 
«Όταν έρθουν τα άλλα παιδιά -jd8'?�f��) και τους 
δείχνω μαζί με τα άλλα παιδιά που έκανα μαθηματικά στο πανεπιστιμιο θα είναι και 
αυτά χαρούμενα μαζί με εμάς τα παιδιά» . Για μας αυτή η φράση δείχνει κάτι 
ιδιαίτερα σημαντικό, που χαρακτηρίζει τη συμπεριφορά ολόκληρου του πληθυσμού 
των κοριτσιών που συμμετείχαν και στις τρείς πειραματικές ομάδες διδασκαλίας. Τα 
κορίτσια δεν ήταν αδιάφορα, όπως άλλωστε και τα αγόρια για το αντικείμενο 
μάθησης. Μα ήταν τελείως σαφές ότι για τα κορίτσια προείχε να περνάμε καλά, να 
είμαστε πρώτα όλοι χαρούμενοι και μετά το αντικείμενο μάθησης. Γι' αυτό τα 
βλέπουμε (τα κορίτσια ), στην περίπτωση που αδυνατούσαν να πετύχουν τη σωστή 
οικοδόμηση, (δηλ. με αναλογικό τρόπο), του σπιτιού που τους αναθέσαμε, να 
διερωτώνται το εξής: «Πειράζει που η γραμμή δεν έκλεισε; . . .  » ,  σε αντίθεση με τα 
αγόρια που φάνηκε να τα ενοχλεί, σαφώς περισσότερο, η αδυναμία τους αυτή. Με 
απλούστερα λόγια, το στυλ των κοριτσιών, χωρίς να είναι αδιάφορο, είναι εμφανώς 
«ελαφρύτερο», από το στυλ των αγοριών που είναι αυστηρότερο (τα αγόρια φάνηκε 
να πήραν πιο σοβαρά τα αντικείμενα της μάθησής των). Τα ευρήματά μας ως προς 
το ζήτημα αυτό συνάδουν με τη διεθνή εμπειρία (Nielsen and Roepstorf, 1 985, 
Hoyles and Sutherland, 1 989). 

• Σχετικά με το ζήτημα της αλληλεπίδρασης των αγοριών μεταξύ τους, αλλά και των 
κοριτσιών μεταξύ τους παρατηρήσαμε τα εξής: Τα αγόρια μεταξύ τους, όπως και τα 
κορίτσια μεταξύ τους, συνεργάστηκαν ικανοποιητικά, καθόλη τη διάρκεια της Π.Δ., 
για να πετύχουν από κοινού λύσεις στα προβλήματα που συνεχώς τους αναθέταμε. 
Υπήρξε όμως, μια σαφής εσωτερική διαφοροποίηση ανάμεσα στις δύο ομάδες. Τα 
κορίτσια λειτουργούσαν πιο συναινετικά, ενώ τα αγόρια επιζητούσαν λιγότερο τη 
συναίνεση, το ένα του άλλου. Για παράδειγμα, σε μια αμιγώς «γυναικεία» ομάδα, 
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γύρω από ένα υπολογιστή, παρατηρήσαμε ότι όταν το πρόγραμμα ζητούσε να δοθεί 
από το πληκτρολόγιο ένα κλάσμα ανάμεσα στο 1 και το 1 .5,  το κορίτσι που 
κάθονταν ακριβώς στο μέσο της ομάδας, δηλ. είχε το πληκτρολόγιο ακριβώς 
μπροστά του, δεν έδινε το ζητούμενο κλάσμα, εάν προηγουμένως δεν είχε 
εξασφαλίσει την πλήρη συναίνεση και των άλλων δύο μελών της ομάδας. Αντίθετα, 
στα αγόρια παρατηρήσαμε περισσότερο, ατομικού χαρακτήρα δράση. Τα αγόρια δεν 
ρωτούσαν συχνά, το ένα το άλλο τι να κάνουν όταν έπρεπε να προβούν σε κάποια 
ενέργεια, αλλά χωρίς να χάνουν χρόνο σε «διαβουλεύσεις» με το διπλανό τους, 
προχωρούσαν σε λήψη απόφασης και «ότι θέλει ας γίνει!» .  Η εξερεύνηση νέων 
γνώσεων, πραγμάτων και καταστάσεων, η ανάληψη περισσότερων και ευρύτερων 
πρωτοβουλιών, το θάρρος, η αποφασιστικότητα φάνηκαν να είναι τα 
χαρακτηριστικά των αγοριών, σε αντίθεση με τα κορίτσια που κρατούσαν μια 
συντηρητικότερη θέση απέναντι σε όλα αυτά. Οι Carmichael, et al. , (1 986), 
συμφωνούν ως προς τα παραπάνω, ότι δηλ. πράγματι τα κορίτσια αρκούνται σε όσα 
ξέρουν, δεν επιζητούν νέες εξερευνήσεις και γνώσεις, δεν αναπτύσσουν εύκολα 
πρωτοβουλίες, αλλά συσχετίζουν αυτή τη συμπεριφορά με την τάση τους, να είναι 
μεθοδικά και να επιζητούν την τελειότητα. 

• Σχετικά με τη θέση της Μαυρίδου (1992), ότι στις ομάδες με δύο άτομα γύρω από 
ένα Η/Υ, αναπτύσσονται συγκρούσεις και ανταγωνισμοί πρέπει να πούμε ότι δεν 
παρατηρήσαμε κάτι τέτοιο. Τόσο στην πιλοτική πειραματική διδασκαλία που 
πραγματοποιήσαμε, όσο και στις κανονικές ( τρείς) πειραματικές διδασκαλίες που 
ακολούθησαν, δεν αποκομίσαμε την εντύπωση ότι μια ομάδα παιδιών δεν 
λειτουργούσε ικανοποιητικά ή παρουσίαζε μειωμένη απόδοση εξ αιτίας, και μόνο, 
του γεγονότος ότι αποτελούνταν από δύο παιδιά. Τελικά αυτό που φάνηκε να παίζει 
σοβαρό ρόλο στη λειτουργία και στην απόδοση μιάς ομάδας, δεν ήταν ο αριθμός 
της, αλλά η ύπαρξη μέσα σ' αυτήν κάποιου υπερκινητικού παιδιού το οποίο είτε στη 
διμελή, είτε στην τριμελή περίπτωση, μπορεί να εκτρέψει όχι μόνο την πορεία της 
ομάδας, αλλά και ολόκληρη την πειραματική διδασκαλία. Αυτό όμως δεν είναι κάτι 
συνηθισμένο. Συνολικά στις τρείς πειραματικές ομάδες μια μόνο περίπτωση τέτοιου 
παιδιού μας έτυχε, το οποίο βαθμιαία κατάφερε να προσαρμοστεί και να 
συνεργαστεί αρμονικά με τα υπόλοιπα. 

• Σχετικά με τις ανάμικτες ομάδες, που αποτελούνταν από αγόρια και από κορίτσια 
μαζί, η έρευνά μας κατέγραψε ενεργότερη συμμετοχή και δράση από την πλευρά 
των αγοριών ή του αγοριού, προκειμένου για διμελείς ομάδες. Παρά το γεγονός ότι 
εμείς από την πιλοτική μας κιόλας, πειραματική διδασκαλία, διαβλέψαμε μια τάση 
κυριαρχίας των αγοριών και καταβάλλαμε ιδιαίτερες προσπάθειες για να μειώσουμε 
αυτή την τάση, παρακινώντας παράλληλα τα κορίτσια σε δυναμικότερη κατεύθυνση, 
δεν καταφέραμε να «εξισορροπήσουμε» αυτές τις δύο συμπεριφορές. Προφανώς, 
δεν είναι εύκολο, στο πλαίσιο οποιασδήποτε βραχύβειας πειραματικής διδασκαλίας, 
να ανατραπούν πάραυτα, οι κοινωνικοί, ψυχολογικοί ή ιδιοσυγκρατικοί λόγοι, οι 
οποίοι προκαλούν τις διαφορετικές αυτές συμπεριφορές από την πλευρά των δύο 
φύλων. 

• Σε ό,τι αφορά τον προγραμματισμό υπάρχουν αντικρουόμενες απόψεις για τα δύο 
φύλα. Ο Anderson (1987), βρήκε ότι τα κορίτσια στο Λύκειο (High School), είχαν 
καλύτερη απόδοση από τα αγόρια σε συγκεκριμένες περιοχές του προγραμματισμού, 
όπως για παράδειγμα στην ανάλυση προβλημάτων και σε αλγοριθμικές αφαρμογές. 
Αντίθετα η Dirckinck- Holmfeld (1 985), διατυπώνει την άποψη ότι αν 
προγραμματισμός σημαίνει μια λογική, γραμμική και μη διφορούμενη γλώσσα, τότε 
τα κορίτσια δεν έχουν καμιά σχέση με αυτό, εξ αιτίας κοινωνικών και πολιτισμικών 
παραγόντων που επιδρούν στο γνωστικό στυλ των κοριτσιών. Εμείς, όσες φορές 
αναθέσαμε τη δημιουργία μικρών προγραμμάτων στα παιδιά της πειραματικής μας 
διδασκαλίας, διαπιστώσαμε μεγαλύτερη προθυμία, ταχύτητα και ακρίβεια από τη 
μεριά των αγοριών. Τις δομημένες εργασίες, τις εργασίες με αυστηρά 
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προκαθορισμένους στόχους (well-defined projects), φαίνεται να προτιμούν τα 
αγόρια, ενώ τα κορίτσια αρέσκονται σε ένα πιο χαλαρό στυλ δουλειάς, λιγότερο 
δομημένο, και περισσότερο εξερευνητικού χαρακτήρα (Loosely- defined), 
σημειώνουν οι Carmichael et al. ( 1986). Τέλος, οι Fife-Shaw, et al., ( 1 986), έδειξαν 
ότι τα αγόρια χρησιμοποιούν τους υπολογιστές με πιο ουσιαστικό τρόπο, παρά τα 
κορίτσια και χρησιμοποιούν για παράδειγμα τον προγραμματισμό, μια περιοχή η 
οποία αναδεικνύει ιδιαίτερα μεγάλες διαφορές ανάμεσα στα δύο φύλα, φυσικά σε 
βάρος των κοριτσιών. 

• Μετά τις παραπάνω, πικρές, πλήν θεμελιωμένες διαπιστώσεις για τα κορίτσια, είναι 
λογικό και αναμενόμενο, να υπάρξουν τελικά σημαντικές διαφορές σχετικά με την 
απόδοση των παιδιών στα τέστ που ακολούθησαν την πειραματική διδασκαλία. 
Πράγματι, η έρευνά μας δείχνει στατιστικώς σημαντική διαφορά ανάμεσα στα δύο 
φύλα (σε βάρος των κοριτσιών), σε ό,τι αφορά την απόδοσή τους σχετικά με τις 
έννοιες που αφορούν στους ρητούς, που αναπτύχθηκαν στο πλαίσιο της 
πειραματικής μας διδασκαλίας, με τη βοήθεια του μικρόκοσμου (βλ. κεφ. 8). 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΟΓΔΟΟ 
Η ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 

8.1 Προκαταρτικά στοιχεία της ανάλυσης 
Σ' αυτή την παράγραφο εξετάζουμε προδιαδικαστικά ζητήματα, που αφορούν στις 
στατιστικές αναλύσεις που θα ακολουθήσουν και δείχνουν την επάρκεια των στατιστικών 
μας μοντέλων. Αυτά είναι τα εξής: 

• Τρόπος βαθμολόγησης των ερωτήσεων στα γραπτά δοκίμια , της έρευνας. 
• Η ισοδυναμία των 3 ερωτηματολογίων 
• Η ισοδυναμία των 3 πειραματικών ομάδων 

Σε ό,τι αφορά το πρώτο ζήτημα, τον τρόπο βαθμολόγησης, θα πρέπει να αναφερθεί ότι οι 
1 3  ερωτήσεις στο πρώτο ερωτηματολόγιο, πλήν της με αριθμό 1 1  η οποία δεν 
βαθμολογήθηκε, ομαδοποιήθηκαν με βάση το βαθμό δυσκολίας τους, σε τρείς ομάδες. 
Την πρώτη ομάδα αποτέλεσαν οι δυσκολότερες ερωτήσεις 3α, 5, 6, 7 και 
βαθμολογήθηκαν με συντελεστή 1 .  Τη δεύτερη ομάδα αποτέλεσαν οι λιγότερο δύσκολες 
ερωτήσεις 1 ,  8, 9, 1 0, 12 και βαθμολογήθηκαν με συντελεστή 0.9. Την τρίτη ομάδα 
αποτέλεσαν οι ερωτήσεις με την ελάχιστη δυσκολία 2, 3β, και 4 που βαθμολογήθηκαν με 
συντελεστή Ο. 7. 

Η κλίμακα βαθμολογίας που χρησιμοποιήθηκε για να βαθμολογήσουμε κάθε ερώτηση 
χωριστά, ήταν από μηδέν μέχρι 20. Έτσι, ο γενικός βαθμός σε ολόκληρο το ΠΡΟΤΕΣΤ, 
(βλ. στο ΠΑΡΆΡΤΗΜΑ, το πρώτο ερωτηματολόγιο) προήλθε από το μέσο όρο των 12  επί 
μέρους ερωτήσεων κάθεμιά από τις οποίες πολλαπλασιάστηκε με τον αντίστοιχο 
συντελεστή. 

Με τον ίδιο τρόπο που βαθμολογήσαμε στο ΠΡΟΤΕΣΤ, αναγκαστικά βαθμολογήθηκαν 
και τα υπόλοιπα (ΜΕΤΑΤΕΣΤ, ΤΕΛΙΚΟ ΤΕΣΤ) γιατί τα αποτελέσματα μόνο έτσι θα 
ήταν συγκρίσιμα. Τα μοντέλα των επαναληπτικών μετρήσεων τα οποία χρησιμοποιούμε 
παρακάτω το έχουν όπως θα δούμε ως προϋπόθεση. 

Ο συντελεστής στον οποίο αναφερθήκαμε παραπάνω, δηλ. εκείνος με τον οποίο 
πολλαπλασιάστηκε η κάθε ερώτηση, προήλθε από τον τύπο 1 :  
Σ=l-NJN, όπου Nc είναι ο αριθμός των ορθών απαντήσεων στην πιλοτική φάση και Ν ο 
αριθμός των παιδιών που απάντησαν την ερώτηση. 

Σε ό,τι αφορά το δεύτερο ζήτημα, την ισοδυναμία των 3 ερωτηματολογίων που δόθηκαν 
αντίστοιχα στο ΠΡΟΤΕΣΤ, ΜΕΤΑΤΕΣΤ, και ΤΕΛΙΚΟ ΤΕΣΤ, πρέπει να πούμε πως 
καταβλήθηκε μεγάλη προσπάθεια για να γίνουν ισοδύναμα. Η πιλοτική φάση της έρευνας 
έδειξε ότι είναι ισοδύναμα αφού οι συντελεστές δυσκολίας των αντίστοιχων ερωτήσεων 
είναι παραπλήσιοι. Για παράδειγμα, η ερώτηση με αύξοντα αριθμό 7, και στα 3 
ερωτηματολόγια είχε τον ίδιο βαθμό δυσκολίας. Η πιλοτική φάση της έρευνας έγινε στο 
ίδιο Γυμνάσιο, μια ακαδημαϊκή χρονιά πριν από την κύρια έρευνα και μοιράστηκαν 
ερωτηματολόγια σε όλους τους μαθητές της Α' Γυμνασίου με τον εξής τρόπο: Με τυχαία 
διανομή επιδόθηκαν 50 ερωτηματολόγια του τύπου που δόθηκε στο ΠΡΟΤΕΣΤ, 50 του 
τύπου που δόθηκε στο ΜΕΤΑΤΕΣΤ και 50 του τύπου που δόθηκε στο ΤΕΛΙΚΟ ΤΕΣΤ. 
Διαπιστώσαμε ότι το ποσοστό των παιδιών που απαντούσε σωστά μια συγκεκριμένη 
ερώτηση του πρώτου ερωτηματολογίου ήταν ίδιο ή ελαφρά αποκλίνον με το ποσοστό 
που επίσης σωστά απαντούσε την αντίστοιχη ερώτηση, στο δεύτερο ή στο τρίτο 
ερωτηματολόγιο. 

Σχετικά με το τρίτο ζήτημα, την ισοδυναμία των ομάδων πρέπει να τονίσουμε ότι την 
επιδιώκουμε για τους εξής λόγους : Πρώτον, όπως είναι αυτονόητο, θα πρέπει οι αφετηρίες 
των 3 πειραμάτων να είναι περίπου όμοιες. Αυτό σημαίνει ότι τα πειραματικά υποκείμενα θα 
πρέπει να είναι περίπου ισοδύναμα σε ό,τι αφορά την γενική τους επίδοση στο ΠΡΟ ΤΕΣΤ. 

1 Ο τύπος αυτός είναι μια παραλλαγή του τύπου, που αναφέρει στο βιβλίο του ο Κασσωτάκ:ης, ( 1989, σελ. 2 1 2). 
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Δεύτερον, τα στατιστικά μοντέλα των επαναληπτικών διαδικασιών Repeated measures, 
προϋποθέτουν, (σιωπηρά) την ισοδυναμία των πειραματικών ομάδων στο ΠΡΟΤΕΣΤ 
(Βασδέκης, 2000). Έτσι, θα πρέπει να προχωρήσουμε σε ανάλυση διασποράς με ένα 
παράγοντα ( one way ANOV Α), για να διαπιστώσουμε το εάν και κατά πόσο μπορούν να 
θεωρηθούν ισοδύναμες οι πειραματικές ομάδες, στο ξεκίνημα της πειραματικής διδασκαλίας. 
Οι προϋποθέσεις για την εφαρμογή αυτής της διαδικασίας (ΟΝΕ WA Υ ANOV Α) είναι ως 
γνωστόν 3 :  

• Ανεξαρτησία παρατηρήσεων 
• Κανονικότητα 
• Ομοιογένεια 
Θα εξετάσουμε μία-μία χωριστά. Η πρώτη παραδοχή είναι δεδομένη. Τα πειραματικά 
υποκείμενα δεν έχουν κανενός είδους εξάρτηση μεταξύ τους, αφού είναι τυχαία 
επιλεγμένα. 

Για τη δεύτερη παραδοχή που αφορά στην κανονικότητα μας πληροφορεί ο Πίνακας. 
8. 1 . 1 .  

Πίνακας. 8. 1 . 1  Tests of Normality 

* This is a lower bound of the true significance. 
a Lilliefors Significance Correction 

Σ' αυτόν τον πίνακα (8. 1 . 1 ), παρατηρούμε ότι σε κάθε επίπεδο της ανεξάρτητης 
μεταβλητής, PEIR, η οποία παριστάνει τις 3 πειραματικές ομάδες, υπάρχει κανονικότητα 
για την εξαρτημένη μεταβλητή VPRO, που είναι ο γενικός βαθμός σε ολόκληρο το 
ΠΡΟΤΕΣΤ. Οπωσδήποτε επειδή το δείγμα μας είναι κάτω από 50 υποκείμενα, μας 
ενδιαφέρει πρωταρχικά το δεξιό ήμισύ του, δηλ. οι τιμές του στατιστικού κριτηρίου 
Shapiro- Wilk. Η τελευταία στήλη αρκεί για τα συμπεράσματά μας. Στην πρώτη γραμμή 
εκείνης, παρατηρούμε ότι για την πρώτη πειραματική ομάδα υπάρχει κανονικότητα και 
μάλιστα η μηδενική υπόθεση (Ηο : υπάρχει κανονικότητα στο πρώτο επίπεδο της PEIR), 
ισχύει σε επίπεδο σημαντικότητας 92%. Όμοια, βλέπουμε ότι υπάρχει κανονικότητα για 
τη δεύτερη και τρίτη πειραματική ομάδα σε επίπεδο στατ. σημαντ. 74,3 % και 39,8 % 
αντίστοιχα. 

Για την τρίτη παραδοχή (της ομοιογένειας), μας πληροφορεί ο παρακάτω Πίνακας 
8. 1 .2. Σ' αυτόν βλέπουμε ότι οι υπό σύγκριση πληθυσμιακές ομάδες έχουν ομοιογένεια 
και μάλιστα η Ηο: είναι ομοιογενείς οι 3 πειραματικές ομάδες, ισχύει σε επίπεδο στατ. 
σημαντ. 49,9 %. 

Πiν. 8. 1 .2 Test of Homogeneity of Variances VPRO 
Leve n e  Statistic df1  d f2 Sιg 

: --8.ι� 
Ετσι, αφου οι 3 παραπανω παραδοχές για την one way ANOV Α ισχύουν, μπορούμε 
απερίσπαστοι να προχωρήσουμε στην εφαρμογή της. Πρώτα όμως θα ήταν χρήσιμο να 
δούμε περιγραφικές στατιστικές για τις 3 πειραματικές μας ομάδες. Ο Πίνακας 8. 1 .3 μας 
δίνει λεπτομερή αναφορά για όλους τους περιγραφικούς δείκτες των πειραματικών μας 
ομάδων. Για παράδειγμα, έχουμε υπογραμμίσει τους μέσους όρους αυτών των ομάδων 
στο ΠΡΟΤΕΣΤ. Για την πρώτη πειραματική ομάδα ο μέσος όρος είναι, όπως βλέπουμε, 
5,22, για τη δεύτερη 6, 14, και τέλος για την τρίτη 6. 

Table 8. 1 .3 Descriptives 
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5, 
4, 

1 , 334 
,47 

Lower Boun 
Upper Boun 

Υι 

Πlνακας 8.1 .4 ANOVA VPRO 

Απομένει να δούμε, αν αυτοί οι μέσοι όροι διαφέρουν σε επίπεδο στατιστικής 
σημαντικότητας 5%. Γι' αυτό θα μας πληροφορήσει ο Πίνακας 8. 1 .4. Στην τελευταία του 
στήλη, μας δείχνει ότι η υπόθεση Ηο : Δεν υπάρχουν διαφορές ανάμεσα στους 3 μέσους 
όρους των πειραματικών ομάδων, ισχύει και μάλιστα σε επίπεδο στατ. σημαντ. 45, 1  %. 
Τελικό συμπέρασμα: Οι πειραματικές ομάδες είναι ισοδύναμες στο ΠΡΟΤΕΣΤ. 
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8.2 Η 'γενική επίδοση των παιδιών στους ρητούς 

Ας συμβολίσουμε με V το γενικό βαθμό, που αφορά το σύνολο των ερωτήσεων σε ένα 
γραπτό τέστ (ερωτηματολόγιο), και ο οποίος γενικός βαθμός V, είναι ένας μέσος όρος ο 
οποίος προήλθε με τον τρόπο που περιγράψαμε στην προηγούμενη παράγραφο 8 . 1 .  Σ' αυτή 
την παράγραφο, εξετάζουμε τη διαφοροποίηση αυτού του βαθμού στη διαδρομή του 
ανάμεσα από τα 3 τέστ και πς 3 πειραμαπκές ομάδες (Π.Ο.). Ιδιαίτερα μας ενδιαφέρει να 
μελετήσουμε τις γραμμικές αντιθέσεις που έχουμε περιγράψει στην παρ. 3 .2 και εμφαίνονται 
στο Σχ. 3 .2. 1 .  

Με απλούστερα λόγια μας ενδιαφέρει να δούμε, κατά κύριο λόγο, τη στατιστικώς 
σημαντική διαφορά της γενικής επίδοσης ανάμεσα στο ΠΡΟ ΤΕΣΤ και ΜΕΤ ΑΤΕΣΤ, και τη 
διαφορά ανάμεσα στο ΜΕΤΑΤΕΣΤ και ΤΕΛΙΚΟ ΤΕΣΤ, σε κάθε πείραμα. Επίσης μας 
ενδιαφέρουν (δευτερευόντως), οι ίδιες διαφορές ανεξαρτήτως πειράματος και οι διαφορές 
ανάμεσα στις πειραματικές ομάδες χωρίς αναφορά σε συγκεκριμένο τεστ, αλλά στο σύνολο 
των τεστ. Και όλα αυτά είναι σε θέση να τα πετύχει ένα καλά σχεδιασμένο μονοπαραγοντικό 
μοντέλο επαναληπτικών μέτρων (UNIVARIATE REPEATED MEASURES). Το 
περιγράφουμε ευθέως: 

• Εξαρτημένη μεταβλητή : V (βαθμός στο σύνολο των ερωτήσεων) 
• Ανεξάρτητες μεταβλητές: PEIR (με τιμές 1 =Α πειραματική ομάδα, 2= Β πειρ. ομάδα, 

3=Γ πειρ. Ομάδα), SUBJECT(30 πειραματικά υποκείμενα), TRIAL (με τιμές 
l =ΠΡΟΤΕΣΤ, 2=ΜΕΤΑΤΕΣΤ, 3=ΤΕΛΙΚΟ ΤΕΣΤ). 

• Τυχαία μεταβλητή: SUBJECT 
• Μέθοδος: ΤΥΡΕ ΙΙΙ. 
• Επίσης οι γραμμικές αντιθέσεις που αναφέραμε, ορίζονται με τη βοήθεια της 

LMATRIX 

Οι παραδοχές γι' αυτό το μοντέλο είναι: 
• Ανεξαρτησία παρατηρήσεων 
• Κανονικότητα και για την ακρίβεια μονοπαραγοντική κανονικότητα (Univariate 

normality) (βλ. Maxwell & Delaney, 1 990, σελ. 605) 
• Σφαιρικότητα ή κυκλικότητα για τη μήτρα διασποράς- συνδιασποράς με τη 

βοήθεια του κριτηρίου Mauchly's W. 

Η πρώτη παραδοχή ισχύει, γιατί τα υποκείμενα της έρευνας μετρήθηκαν ανεξάρτητα 
το ένα από το άλλο. 
Για τη δεύτερη παραδοχή μας πληροφορούν οι Πίνακες 8.2. 1 .  κ:αι 8.2.2. Στο δεξιό 
ήμισυ του πρώτου (αφού Ν<50 το Shapiro-Wilk μας ενδιαφέρει), από αυτούς 
βλέπουμε ότι σε κάθε επίπεδο του παράγοντα TRIAL η υπόθεση « Ηο : υπάρχει 
κανονικότητα», ισχύει, αφού η σημαντικότητα σε κάθε περίπτωση, είναι πολύ 
μεγαλύτερη από 5% που θέτουμε εμείς ως όριο. 

* This is a lower bound of the true signifίcance. 
a Lilliefors Signifίcance Correction 

Στον δεύτερο πίνακα (8.2.2), παρατηρούμε ότι μόνο σε ένα επίπεδο, δηλ. μόνο στην 
τρίτη πειραματική ομάδα απορρίπτεται η Ηο (sign.=1 %). Όμως η παραβίαση αυτή 
στην κανονικότητα, διόλου δεν εμπνέει ανησυχία. Διότι όπως έδειξαν οι έρευνες 
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(Stevens, 1996, σελ. 459), τα repeated measures είναι αρκετά ανθεκτικά (robust), στις 
παραβιάσεις της κανονικότητας. Έτσι, η εγκυρότητα του F κριτηρίου, που παρακάτω 
θα δούμε, δεν διακυβεύεται. Επομένως και η δεύτερη παραδοχή για την κανονικότητα 
στα διάφορα επίπεδα των ανεξάρτητων μεταβλητών PEIR και TRIAL ισχύει. 

Πίνακας 8.2.2 Tests of Normality 

, 1 67 30 

* This is a lower bound of the true significance 
** This is an upper bound of the true significance. 
a Lilliefors Significance Correction 

30 

Για την τύχη της τρίτης παραδοχής (Mauchly's test), μας πληροφορεί ο Πίνακας 8.2.3. 
Εκεί βλέπουμε αρκετά πράγματα, τα οποία είναι ανάγκη να εξηγήσουμε αναλυτικά. 

Πίνακας 8.2.3 Mauchly's Test of Sphericityb 

Measure: MEASURE_ 1 

Greenhouse-
Geίsser 

Huynh-Feldt Lower-bound 

,728 8,256 2 ,016 ,786 ,888 ,500 
Tests the null hypothesis that the error coνarίance matrίx of the orthonormalίzed transformed 
dependent νariables ίs proportίonal to an identity matrix. 
a May be used to adjust the degrees of freedom for the aνeraged tests of sίgnificance. Corrected 
tests are displayed ίπ the Tests of Within-Subjects Effects table. 
b Design: l ntercept+PEIR Within Subjects Design: TRIAL 

Το πρώτο που παρατηρούμε είναι ότι η υπόθεση «Ηο : υπάρχει σφαιρικότητα στην 
μήτρα διασποράς- συνδιασποράς», απορρίπτεται (βλ. sign.=1 ,6 %). Όμως έχουμε 3 
νέες εναλλακτικές λύσεις για να διασφαλίσουμε την εγκυρότητα του univariate F 
λόγου. Είναι οι 3 δείκτες για το epsilon (ε). Πριν αναφερθούμε όμως σε αυτούς, θα 
πρέπει να διευκρινίσουμε, ότι το στατιστικό κριτήριο του Mauchly παραείναι 
αυστηρό. Οπωσδήποτε, όπως έδειξαν οι Huynh, and Feldt (1 970) και Pouanet and 
Lepine ( 1970), εργαζόμενοι ανεξάρτητα, η ακριβής συνθήκη για να είναι το F-τεστ 
έγ1Cυρο, είναι η σφαιρικότητα. Με ά/.λα λόγια, είναι η ικανή συνθήκη. Δεν υπάρχουν 
όμως έρευνες που να αποδεικνύουν ότι η σφαιρικότητα είναι και η αναγκαία συνθήκη 
για την εγκυρότητα του F. Ακόμη να τονίσουμε ότι σπάνια στις στατιστικές έρευνες 
των κοινωνικών επιστημών συναντάει κανείς την ικανοποίηση αυτής της συνθήκης. Η 
σημαντικότητα του κριτηρίου του Mauchly, που συναντάμε είναι, συνήθως, πολύ 
κάτω από το 5%. Έτσι τίθεται το ερώτημα: Όταν παραβιάζεται η σφαιρικότητα, όπως 
ξεκάθαρα συμβαίνει στην περίπτωση των δεδομένων μας, τί κάνουμε; 

Η απάντηση είναι ότι χωρίς να απομακρυνόμαστε από την επιστημονική αλήθεια 
θέτουμε σε εφαρμογή το τροποποιημένο UNIV ARIATE REPEATED MEASURE 
μοντέλο. Η προσαρμοσμένη τιμή του ε χρησιμοποιείται τότε για να αλλάξουμε τους 
βαθμούς ελευθερίας στον αριθμητή και στον παρανομαστή του F- λόγου. Με 
απλούστερα λόγια, υπολογίζουμε ξανά την τιμή του F, με νέους βαθμούς ελευθερίας. 
Οι νέοι αυτοί βαθμοί ελευθερίας προκύπτουν και στον αριθμητή και στον 
παρανομαστή με πολλαπλασιασμό των παλιών βαθμών ελευθερίας με το epsilon. 
Υπάρχουν όμως, όπως ξαναείπαμε και προηγούμενα 3 epsilon τα οποία εμφαίνονται 
στον Πίνακα 8.2.3. Το συντηρητικό Greenhouse- Geisser=0,786, το λιγότερο 
συντηρητικό Huynh- Feldt=0.888, και τέλος το ακραίο Lower-bound=0.500. 
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Για να μην μακρηγορούμε, δεν αντιμετωπίζουμε θέμα εγκυρότητας του F για τα 
δεδομένα της έρευνάς μας. Απόδειξη γι' αυτό αποτελεί ο Πίνακας 8.2.4. 

πrvακας 8.2.4 Tests of Within-Subjects Effects 
Measure: MEASURE_ 1 

906,896 

906,896 

Lower 906,896 
bound 

Sphericity 93,881 
Assumed 

Lower 
bound 

93,881 

93,881 

93,881 

a Computed using alpha = ,05 

576,814 

51 0,551 

906,896 

23,470 

26,426 

46,941 

3,405 

4,331 

3,833 

6,809 

1 33, 186 

1 33, 186 

1 33, 186 

6,894 

6,894 

6,894 

6,894 

,000 ,831 209,402 1 ,000 

,000 ,831 236,580 1 ,000 

,000 ,831 1 33, 1 86 1 ,000 

,000 ,338 27,575 ,990 

,001 ,33 21 ,677 ,971 

,000 ,338 24,491 ,983 

,004 ,338 1 3,787 ,891 

Στην έβδομη στήλη του Πίνακα αυτού παρατηρούμε ότι η σημαντικότητα του F δεν 
αλλάζει δραματικά, είτε υποθέσουμε την σφαιρικότητα (βλ. δεύτερη και 6η γραμμή 
του Πίνακα 8.2.4), είτε δεν την υποθέσουμε (βλ. υπόλοιπες γραμμές του Πίνακα 
8 .2.4). Επομένως το πρόβλημα της σφαιρικότητας υπερφαλαγγίζεται. 

πrvακας 8.2.5 Descriptive Statistics 

Μετά τον παραπάνω έλεγχο των 
παραδοχών προχωρούμε απερίσπαστοι 
στην εφαρμογή του μοντέλου μας. Ο 
Πίνακας 8.2.5 μας δίνει μια σαφή, 
λεπτομερή εικόνα, για το πώς κινήθηκε ο 
μέσος όρος V του συνόλου των ερωτήσεων 
για τους ρητούς, μέσα από τις διάφορες 
πειραματικές ομάδες και τα διάφορα τέστ. 
Για παράδειγμα, για την πρώτη 
πειραματική μονάδα έχουμε μέσο όρο στο 
ΠΡΟΤΕΣΤ 5,22, στο ΜΕΤΑΤΕΣΤ 1 1 ,01 
και στο ΤΕΛΙΚΟ ΤΕΣΤ 9,79. Σχετικά με το 
εάν και κατά πόσον υπάρχουν στατιστικώς 
σημαντικές διαφορές ανάμεσα στα τέστ ή 

στις ομάδες ή στους ποικίλους συνδιασμούς αυτών θα το διαπιστώσουμε αμέσως παρακάτω. 
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Με ά/.λα λόγια, θα διαπιστώσουμε αν οι διαφορές στο δείγμα μας αντικατοπτρίζουν 
πραγματικές διαφορές στον πληθυσμό. 

18 

16 

14 

12 

10 
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Το ΓΡΑΦ. 8.2. 1 αναπαριστά τα δεδομένα του 
Πίνακα 8.2.5. Στο γράφημα αυτό παρατηρούμε 
ότι δεν έχουμε ομοιόμορφη εξέλιξη των 
πειραματικών ομάδων. Ενώ στο ξεκίνημα 
(ΠΡΟΤΕΣΤ) έχουμε περίπου την ίδια χαμηλή 

2 απόδοση, στο ΜΕΤ Α ΤΕΣΤ το οποίο γίνεται 
μετά την πειραματική διδασκαλία φαίνεται να 
έχουμε σοβαρή άνοδο και για τις τρείς. Αυτή η 
άνοδος είναι ταυτόσημη για τις πειραματικές 

ομάδες 1 και 2, ενώ είναι θεαματικότερη για την τρίτη πειραματική ομάδα. Τέλος, στο 
ΤΕΛΙΚΟ ΤΕΣΤ, το οποίο γίνεται 3 μήνες από το τέλος της πειραματικής διδασκαλίας 
φαίνεται να συγκρατούνται οι γνώσεις που αποκτήθηκαν στην πειραματική διδασκαλία για 
τις πειραματικές ομάδες 1 και 3, ενώ για την δεύτερη πειραματική ομάδα παρατηρείται 
σημαντική άνοδος όπως θα μας δείξει η στατιστική ανάλυση που έπεται. 

πrvακας 8.2.6 Tests of Between-Subjects Effects 
Dependent Variable: V 

Error 186,84 
a Computed using alpha = ,05 

1 60 

,004 1 3,548 ,886 

4,653 ,000 125,621 1 ,000 

7,060 ,000 28,239 ,991 

Ο Πίνακας 8.2.6 είναι ο βασικός πίνακας ανάλυσης διασποράς για το repeated measures 
μοντέλο μας. Αρχικά εστιάζουμε την προσοχή μας στην έβδομη στήλη που αφορά τις 
σημαντικότητες των παραγόντων του μοντέλου. Στην τέταρτη γραμμή γίνεται αναφορά στην 
αναξάρτητη μεταβλητή PEIR και ελέγχεται η Ηο : Δεν υπάρχει διαφορά ως προς τη γενική 
επίδοση των μαθητών ανάμεσα στις 3 πειραματικές ομάδες. Η υπόθεση αυτή απορρίπτεται 
ισχυρά σε επίπεδο στατιστικής σημαντικότητας 4 %0. Αυτό βέβαια μας προειδοποιεί ότι οι 
πειραματικές ομάδες εμφανίζουν διαφορά και πρέπει να αναζητήσουμε εμείς πού είναι αυτή 
η διαφορά. Με άλλα λόγια, ανάμεσα σε ποια ζεύγη πειραματικών ομάδων υπάρχει. Στη 
συνέχεια παρατηρούμε στην όγδοη γραμμή του εν λόγω πίνακα ότι η υπόθεση Ηο : Δεν 
υπάρχουν διαφορές ως προς τη γενική επίδοση των παιδιών για τους ρητούς ανάμεσα στα 3 
τεστ. Και αυτή η υπόθεση απορρίπτεται ισχυρά (sign.=0,000), επομένως υπάρχουν διαφορές 
ανάμεσα στα διάφορα τεστ και ασφαλώς θα πρέπει να τις αναζητήσουμε. Αυτό γίνεται 
αμέσως παρακάτω. Από την 1 Οη γραμμή επίσης του ίδιου πίνακα παρατηρούμε ότι υπάρχει 
σημαντική αλληλεπίδραση (interaction) ανάμεσα στις μεταβλητές PEIR και TRIAL, γεγονός 
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που ερμηνεύεται ότι οι διαφορές για τις οποίες κάναμε λόγο προηγούμενα, θα πρέπει να 
εξεταστούν σε κάθε επίπεδο του άλλου ανεξάρτητου παράγοντα. Για παράδειγμα, δεν αρκεί 
να εντοπίσουμε γενικά τη διαφορά μεταξύ ΠΡΟΤΕΣΤ και ΜΕΤΑΤΕΣΤ, ούτε μεταξύ 
ΜΕΤΑΤΕΣΤ και ΤΕΛΙΚΟΥ ΤΕΣΤ, αλλά θα πρέπει να εξεταστούν αυτές οι διαφορές σε κάθε 
επίπεδο του παράγοντα PEIR, δηλ. με απλά λόγια σε κάθε πειραματική ομάδα. Βέβαια 
τίθεται το ερώτημα. : Μπορεί το επαναληπτικό μας μοντέλο να απομονώσει ένα- ένα τα 
επίπεδα του παράγοντα PEIR και να εξετάσει αμερόληπτα σε κάθε ένα τη διαφορά των 
επιπέδων του άλλου παράγοντα TRIAL ; Η απάντηση είναι ότι αυτό γίνεται με τη βοήθεια 
της LMATRIX στην οποία ορίζουμε τα κατάλληλα διανύσματα. Για να κλείσουμε την 
αναφορά μας στον Πίνακα 8.2.6, θα θέλαμε να επισημάνουμε κάτι το οποίο υποσχεθήκαμε 
στην παράγραφο 3 .2. και αφορά την ισχύ του πειραματικού μας μοντέλου. Πράγματι, από την 
τελευταία στήλη αυτού του πίνακα παρατηρούμε ότι η ισχύς (POWER) του μοντέλου μας 
είναι ιδιαίτερα υψηλή και κυμαίνεται από 88,8 μέχρι 100%. 
Πίνακας 8.2. 7 Contrast Results8 (Κ Matrix) 

a Based on the user-specifιed contrast coefficients (L') matrix: TRIAL 1 νs TRIAL2 at PEIR1 
Ο Πίνακας 8.2.7 μας πληροφορεί, όπως λέει και η γραμμή κάτω από αυτόν, ότι αν 

απομονώσουμε στατιστικά την πειραματική ομάδα 1 ,  τότε η διαφορά ανάμεσα στο 
PROTEST και METATEST είναι στατιστικώς σημαντική (βλ. 7η γραμμή, με έντονα) και 
μάλιστα σε επίπεδο < 0.0005 (πέντε δεκάκις χιλιοστά). Επ' ευκαιρία να σημειώσουμε ότι το 
SPSS αυτό εννοεί, δηλ. τα 5 δεκάκις χιλιοστά, όταν γράφει sign.=0,000. Τα αναλυτικά 
στοιχεία για την ANOVA που αφορά στην παραπάνω διαφορά παρατίθενται στον Πίν. 8.2.8. 
Πίνακας 8.2.8 Test Results Dependent Variable: V 

Για την πρώτη λοιπόν πειραματική ομάδα, για τα 1 Ο παιδιά της πρώτης ακαδημαϊκής 
χρονιάς, υπάρχει σαφέστατη βελτίωση σε ό,τι αφορά την γενική επίδοσή τους στους ρητούς 
μετά την πειραματική διδασκαλία. Απομένει να διαπιστώσουμε (βλ. παρακάτω), αν γι' αυτή 
την πειραματική ομάδα κρατήθηκε αυτή η γνώση μετά την παρέλευση 3 μηνών από την 
πειραματική διδασκαλία. 

Πίνακας 8.2.9 Contrast Results8 (Κ Matήx) 

a Based on the user-specified contrast coefficients (L') matrix: TRIAL 1 νs TRIAL2 at PEIR2 
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Ο Πίνακας 8 .2.9 είναι μια αναφορά στη διαφορά ΠΡΟΤΕΣΤ και ΜΕΤΑΤΕΣΤ για την 
πειραματική ομάδα 2. Με όμοιους συλλογισμούς (όπως και στην περίπτωση της 
πειραματικής ομάδας 1 ), καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι υπάρχει στατιστικώς σημαντική 
διαφορά (sign.=0.005), ανάμεσα στις μετρήσεις πριν και αμέσως μετά στην πειραματική 
διδασκαλία. Δηλ. η συμπεριφορά της ως προς τη γενική απόδοση είναι όμοια με εκείνη της 
πρώτης πειραματικής ομάδας. 

Για να αποφύγουμε την άσκοπη επανάληψη όμοιων με παραπάνω συλλογισμών, θα 
αναφέρουμε ότι η συμπεριφορά και της τρίτης πειραματικής ομάδας ως προς το ίδιο ζήτημα 
(γενική απόδοση στους ρητούς) είναι όμοια με των άλλων δύο, όπως μας πληροφορεί ο 
Πίνακας 8 .2. 1 Ο. 

Πlνακας 8.2.1 Ο Contrast Results8 {Κ Matrix) 

a Based οη the user-specified contrast coefficients {L') matrix: TRIAL 1 vs TRIAL2 at PEIR3 

Μέχρι αυτού του σημείου, έχουμε καταλήξει στο συμπέρασμα ότι η διαφορά ανάμεσα στο 
ΠΡΟΤΕΣΤ και ΜΕΤΑΤΕΣΤ, για κάθε πειραματική ομάδα ξεχωριστά είναι στατιστικώς 
σημαντική. Με άλλα λόγια, η πειραματική διδασκαλία επηρέασε σημαντικά τις γενικές γνώσεις 
των παιδιών για τους ρητούς. Αυτό συνέβη σε κάθε πειραματική ομάδα ξεχωριστά. 

Στη συνέχεια θα εξετάσουμε τη διαφορά της γενικής επίδοσης ανάμεσα στο ΜΕΤ ΑΤΕΣΤ 
και ΤΕΛΙΚΟ ΤΕΣΤ για κάθε πειραματική ομάδα. 
Ο Πίνακας 8.2. 1 1  μας παρέχει την πληροφορία ότι η διαφορά της γενικής επίδοσης ανάμεσα 

στο ΜΕΤ ΑΤΕΣΤ και το ΤΕΛΙΚΟ ΤΕΣΤ είναι σταπσπκώς ασήμαντη για την πρώτη 
πειραματική ομάδα (sign=58,4 %). 

Πlνακας 8.2. 1 1  Contrast Results8 {Κ Matrix) 

ο 
,458 
,832 

-1 ,209 
2, 1 26 

a Based οη the user-specified contrast coefficients {L') matrix: TRIAL2 vs TRIAL3 at PEIR1 

Αυτό σημαίνει ότι η (σημαντική) γνώση που τα παιδιά της πρώτης πειραματικής ομάδας 
απόκτησαν στην πειραματική διδασκαλία διατηρείται σταθερή στα ίδια επίπεδα με την 
πάροδο ικανού χρόνου από την πειραματική διδασκαλία. Υπενθυμίζουμε ότι ο μέσος όρος 
στους ρητούς για την πρώτη πειραματική ομάδα ήταν στο ΠΡΟΤΕΣΤ 5,22 μονάδες, έγινε 
1 1 ,0 1  μονάδες στο ΜΕΤΑΤΕΣΤ για να καταλήξει στις 9,79 μονάδες στο ΤΕΛΙΚΟ ΤΕΣΤ (βλ. 
Πίνακα 8.2.5 και Γράφημα 8 .2. 1) .  Αυτή δηλ. η πτώση των 1 ,22 μονάδων που παρατηρήθηκε 
στο ΤΕΛΙΚΟ ΤΕΣΤ γι' αυτή την πειραματική ομάδα είναι από στατιστική άποψη ασήμαντη. 
Επομένως, μπορούμε να κάνουμε λόγο για διατήρηση της γνώσης που αποκτήθηκε στην 
πειραματική διδασκαλία. 
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Ο Πίνακας 8 .2. 12 παρουσιάζει τη διαφορά μεταξύ ΜΕΤΑΤΕΣΤ και ΤΕΛΙΚΟΥ ΤΕΣΤ στην 
δεύτερη πειραματική ομάδα. Η διαφορά αυτή είναι σταπσπκώς σημανπκή (sίgn.=1,2 %). 
Επομένως, για τα παιδιά της δεύτερης πειραματικής ομάδας δεν έχουμε απλώς μια σαφή 
διατήρηση των γενικών τους γνώσεων για τους ρητούς με την πάροδο του χρόνου (3 μήνες 
από την πειραματική διδασκαλία), αλλά και μια παραπέρα ενίσχυση. Γιατί ο μέσος όρος στο 
ΤΕΛΙΚΟ ΤΕΣΤ αυξήθηκε κατά 1 ,33 μονάδες ΜΕΤΑΤΕΣΤ και αυτή η αύξηση είναι 
στατιστικώς σημαντική (βλ. Πίνακα 8 .2.5 και Γράφημα 8.2. 1 ). 

Αναρωτηθήκαμε ποιος να είναι ο λόγος γι' αυτήν τη διαφοροποίηση της δεύτερης ομάδας 
από τις άλλες δύο. Παρακάτω θα δούμε ότι και η Τρίτη ομάδα παρουσιάζει την ίδια 
συμπεριφορά σε σχέση με την εξέλιξη του γενικό βαθμού στο σύνολο των ερωτήσεων του 
τεστ. Αποταθήκαμε στον καθηγητή των Μαθηματικών του Σχολείου των παιδιών. Η 
απάντηση που λάβαμε ήταν: «Τα παιδιά αυτά τα βλέπω πολύ αλλαγμένα μετά την επάνοδό 
τους στο σχολείο. Φαίνεται η διδασκαλία στο πανεπιστήμιο να τους έκανε καλό . . .  Τα 
ενθουσίασαν τα computers . . . Μα να σας πω και κάτι: Σε λίγες μέρες έχουμε τις εξετάσεις 
του Ιουνίου και φαίνεται να διάβασαν κάτι παραπάνω και τα πιάσατε προετοιμασμένα . . .  » .  

Πfνακας 8.2. 1 2  Contrast Results8 ( Κ  Μatήχ) 

a Based οη the user-specified contrast coefficients (L') rnatrix: TRIAL2 vs TRIAL3 at PEIR2 

Αυτή η φράση του συναδέλφου «διάβασαν κάτι παραπάνω» εξήγησε με σαφή τρόπο τη 
διαφοροποίηση της συγκεκριμένης ομάδας από τις άλλες για τις οποίες να σημειωθεί ότι το 
ΜΕΤΑΤΕΣΤ συνέπεσε χρονικά. Το ΜΕΤΑΤΕΣΤ γι' αυτές έγινε Μάϊο μήνα, ενώ για τη 
δεύτερη πειραματική ομάδα έγινε Ιούνιο. Υπενθυμίζουμε ότι το υποχρεωτικό χρονικό 
διάστημα που χωρίζει ΜΕΤΑΤΕΣΤ και ΤΕΛΙΚΟ ΤΕΣΤ είναι 3 μήνες. 

Ο Πίνακας 8.2. 1 3  δείχνει τα ανάλογα στοιχεία για την τρίτη πειραματική ομάδα., η οποία 
για το ίδιο ζήτημα δε διαφοροποιείται από την πρώτη. Η σημαντικότητα είναι γι' αυτή τη 
γραμμική αντίθεση 23, 1  %, πράγμα το οποίο σημαίνει ότι η γνώση στο ΜΕΤΑΤΕΣΤ 
διατηρείται. 

Πίνακας 8.2. 1 3  Contrast Results8 (Κ Matrix) 

a Based οη the user-specified contrast coefficients (L') rnatήx: TRIAL2 vs TRIAL3 at PEIR3 

Μέχρι αυτό το σημείο, είμαστε σε θέση να συνάγουμε άλλο ένα συμπέρασμα. Ότι σε κάθε 
πειραματική ομάδα συνέβη διατήρηση της γνώσης που αποκτήθηκε στην πειραματική 
διδασκαλία, γεγονός που αναδεικνύει την επιδραστική της δύναμη, αλλά και την καταλληλότητα 
της διδακτικής μας προσέγγισης. 
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Η ανάλυση μας όμως δεν θα είχε πληρότητα αν δεν εξετάζαμε την πορεία του μέσου όρου 
επίδοσης ανεξαρτήτως πειραματικής ομάδας, δηλ στο σύνολο των πειραματικών ομάδων, 
α"JJ.i!. και ανεξαρτήτως τεστ, δηλ. στο σύνολο των γραπτών δοκιμίων. Αυτά τα δύο ζητήματα 
θα εξετάσουμε ευθύς αμέσως. Οι Πίνακες 8.2. 14  και 8.2. 1 5  αφορούν σε μετρήσεις των 
πειραματικών ομάδων, ενώ οι Πίνακες 8.2. 1 6  και 8.2. 17  αφορούν σε μετρήσεις των τεστ. 

Πlνακας 8.2. 14  Estimates Dependent Variable: V 

a Based οη modified population marginal mean. 
1 1 ,877 1 3,239 

Ο Πίνακας 8.2. 14  παρουσιάζει τους μέσους όρους των 3 πειραματικών ομάδων, το σφάλμα 
του μέσου όρου και το αντίστοιχο διάστημα εμπιστοσύνης. Ο Πίνακας 8.2. 1 5  μας 
πληροφορεί ότι δεν υπάρχει στατιστικώς σημαντική διαφορά ανάμεσα στην πρώτη και τη 
δεύτερη πειραματική ομάδα (βλ. τρίτη γραμμή του πίνακα sign.=0.062). Αυτό σημαίνει ότι 
αφού όπως δείξαμε στην παρ. 8 . 1  οι δύο ομάδες δεν παρουσίαζαν στην έναρξη της 
πειραματικής διδασκαλίας διαφορά, ότι εξελίχθηκαν με παρόμοιο τρόπο και κατά τη διάρκεια 
της πειραματικής διδασκαλίας. Θα λέγαμε ότι από πλευράς συνολικής απόδοσης ήταν δύο 
ισοδύναμες ομάδες. Θα θέλαμε όμως να προσθέσουμε και μερικά στοιχεία που δεν 
αναδεικνύονται από την ανάλυση. Η πρώτη πειραματική ομάδα παρουσίαζε πολύ μεγάλη 
κινητικότητα. Είχε ιδιαίτερα «ζωηρά» παιδιά όπως θα έλεγαν οι συνάδελφοι μαθηματικοί. 
Αυτό, κατά την άποψη μας, είχε αρνητικές συνέπειες στη μάθηση τους. Αντίθετα η δεύτερη 
πειραματική ομάδα είχε πιο «πειθαρχημένα» παιδιά, τα οποία φαίνονταν δεκτικά στη 
μάθηση. Οι συζητήσεις όμως που κάναμε με την πρώτη πειραματική ομάδα δεν ήταν το ίδιο 
ποιοτικά με εκείνες της δεύτερης. Στην πρώτη πειραματική ομάδα, τα «ατίθασα» παιδιά και 
για να είμαστε ακόμα πιο σαφείς τα «ζωηρότατα» αγόρια της, έκαναν σημανπκότατες 
ερωτήσεις κατά το διάλογο που διεξάγονταν μέσα στο εργαστήριο. Αυτό δεν συνέβη με τη 
δεύτερη πειραματική ομάδα, όπου ποτέ δεν χάθηκε ο έλεγχος από μεριάς διδακτικής 
παρέμβασης. Οι στόχοι και γενικά η προγραμματισμένη διαδικασία εκπληρώνονταν πάντα 
στο ακέραιο. Αντίθετα, στην πρώτη πειραματική ομάδα ήταν τέτοια η δυναμική που 
αναπτύσσονταν ώστε συχνά η διαδικασία έτεινε να ξεστρατίσει. Τελικά και οι δυό ομάδες τα 
κατάφεραν, όπως έδειξαν τα αποτελέσματα, να εμφανιστούν ίδιες. 

Πlνακας 8.2. 1 5  Pairwise Compaήsons 

Based οπ estimated marginal means 
a Adjustment for multiple compaήsons: Bonferroni. 
b Απ estimate of the modified population marginal mean (1). 

Και το συμπέρασμα που καταλήξαμε μετά και τα 3 πειράματα ήταν, ότι πρέπει πάντα σε μία 
προσέγγιση σαν τη δική μας, δηλ. σε μια διδασκαλία με τη βοήθεια υπολογιστή, να κρατάμε 
τις ισορροπίες. Τίποτε δεν θα πρέπει να αφεθεί στην τύχη του. Ο ενθουσιασμός των παιδιών 
θα πρέπει να διοχετευθεί προσεκτικά στη σωστή κατεύθυνση. Δηλ να εξυπηρετήσει 
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περισσότερο διδακτικούς στόχους παρά αυτόνομες πορείες ή την προσωπική τέρψη (βλ. για 
διερευνητικό τρόπο δουλειάς στο κεφ. 7 της παρούσας εργασίας). 

Ας επανέλθουμε όμως στον Πίνακα 8.2. 1 5 . Ανάμεσα στις πειραματικές ομάδες 1 και 3 
παρατηρούμε πως υπάρχει στατιστικώς σημαντική διαφορά (sign.=0,0005). Το ίδιο 
παρατηρούμε και ανάμεσα στις πειραματικές ομάδες 2 και 3 .  Ταυτόχρονα με την εξήγηση 
του φαινομένου, θα θέλαμε να δώσουμε και το «στίγμα» της τρίτης πειραματικής ομάδας. Η 
ομάδα αυτή, η οποία δείχνει και τη μεγαλύτερη επίδοση (μέσος όρος=12,56 μονάδες, βλ. 
Πίν. 8.2. 1 4), συνδύαζε τα καλύτερα χαρακτηριστικά από τις δύο άλλες. Ενώ σ' αυτήν δεν 
απουσίασε ο ποιοτικά υψηλός μαθηματικός λόγος, απουσίαζε το «αεικίνητο» , η «ανησυχία» , 
η υπερδραστηριότητα της πρώτης πειραματικής ομάδας. Τα παιδιά ήταν δεκτικά στη μάθηση, 
συγκροτημένα, επιμελή, με αυτοπειθαρχία, θαρρείς και τα διαλέξαμε! Υπάρχει όμως και ένα 
στοιχείο που πιθανά είναι καθοριστικό. Στην ομάδα αυτή η συντριπτική πλειοψηφία ήταν 
κορίτσια (7) και υπήρχαν 3 μόνον αγόρια, ενώ στις άλλες υπήρχε ισοκατανομή (5 αγόρια και 
5 κορίτσια). Δεν θελήσαμε να θυσιάσουμε την τυχαία δειγματοληψία, χάριν της ισοδυναμίας 
ανάμεσα στα δύο φύλα. Θεωρούμε ότι ένας από τους παράγοντες που τροφοδοτούσαν την 
διαρκή ένταση στη διδασκαλία της πρώτης ομάδας ήταν τα υπερδραστήρια αγόρια της. 
Γενικά παρατηρήσαμε το εξής (βλ. και κεφ. 7 της Π.Δ.): Υπήρχε φανερή καταπίεση από τη 
μεριά του ανδρικού πληθυσμού στο γυναικείο. Αυτή η συμπεριφορά είχε μεγαλύτερη ένταση 
στην πρώτη πειραματική ομάδα. Μικρότερης κλίμακας στη δεύτερη και ελάχιστη αλλά 
υπαρκτή στην Τρίτη Π.Ο . .  Τα αγόρια δεν άφηναν τα κορίτσια να πάρουν πρωτοβουλίες, 
αντιμετώπιζαν σαν ιδιοκτησία τους τον υπολογιστή και αυτό είχε ορατές συνέπειες στη 
μάθησή τους. Αλλά για τον παράγοντα του φύλου θα πούμε περισσότερα στην επόμενη 
παράγραφο (8.3). 

Ένα τελευταίο στοιχείο το οποίο δύσκολα μπορεί να ελεγχθεί, αλλά είναι και αδύνατο να 
μην επηρέασε την εξέλιξη των πειραμάτων είναι η δική μας ωριμότητα. Στο Γράφημα 8.2. 1 
είναι ορατή η βελτίωση των πραγμάτων από πείραμα σε πείραμα και από χρονιά σε χρονιά. 
Δύσκολα μπορεί να πιστέψει κανείς ότι δεν επηρέασε την πειραματική διδασκαλία η στο 
μεταξύ, αναπόφευκτα και ανεπαίσθητα συντελούμενη, βελτίωσή μας. Ωστόσο να 
σημειώσουμε ότι σε ό,τι αφορά το σκοπό, τους προκαθορισμένους στόχους, τη δομή και το 
πρόγραμμα διδασκαλίας τίποτε δεν άλλαξε. Και δεν έπρεπε να αλλάξει. Ούτε το λογισμικό το 
οποίο βλέπαμε να επιδέχεται βελτιώσεις, δεν τολμήσαμε να αλλάξουμε γιατί μια τέτοια 
αλλαγή θα υπονόμευε σοβαρότατα το στατιστικό μας μοντέλο. Οι επαναληπτικές μας 
μετρήσεις προφανώς θα πρέπει να διεξάγονται κάτω από τις ίδιες (κατά το δυνατόν) 
συνθήκες. 

Συνεχίζουμε την ανάλυση μας με τα διάφορα τεστ της έρευνας. Προς στιγμήν ας 
«ξεχάσουμε» την ύπαρξη πειραματικών ομάδων, ή αλλιώς ας θεωρήσουμε ότι έχουμε 30 
πειραματικά άτομα σε μια πειραματική διδασκαλία τα οποία υποβάλλουμε στα γνωστά 3 
τέστ. Βέβαια, το επαναληπτικό μοντέλο μας δεν «ξεχνάει» . Απλώς απομονώνει κατάλληλα τα 
επίπεδα των παραγόντων που χρειάζεται. Ο λόγος είναι για το repeated measures μοντέλο που 
περιγράψαμε στην αρχή αυτής της παραγράφου. Ο Πίνακας 8.2. 1 6  δείχνει καθαρά ότι έχουμε 
μια προοδευτική αύξηση στην επίδοση των παιδιών από τεστ σε τεστ (βλ. δεύτερη στήλη του 
Πίνακα 8.2. 1 6. Είναι όμως στατιστικώς σημαντικές οι εικονιζόμενες διαφορές; 

Πίνακας 8 .2. 1 6  Estimates Dependent Variable: V 
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Αυτό το ερώτημα το απαντάει ο Πίνακας 8.2. 1 7  ο οποίος μας λέει ότι στατιστικώς σημαντικές 
διαφορές υπάρχουν μόνο ανάμεσα στο ΠΡΟΤΕΣΤ και το ΜΕΤΑΤΕΣΤ (sίgn. =0, 0005), ενώ δεν 
υπάρχει διαφορά ανάμεσα στο ΜΕΤΑΤΕΣΤ και το ΤΕΛΙΚΟ ΤΕΣΤ (sίgn. =0, 194). 

Πlνακας 8.2. 1 7  Pairwise Compaήsons Dependent Variable: V 

Based οη estimated marginal means 
a Adjustment for multiple comparisons: Bonferroni. 

Ας σημειώσουμε ένα τελευταίο στοιχείο για τον Πίνακα 8.2. 17. Η μέθοδος του Bonfeπoni 
χρησιμοποιήθηκε στην ανάλυση γιατί ο αριθμός των συγκρίσεων δεν είναι μεγάλος (Kirk, 
1 995). 
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ 
Από όλα τα αναφερθέντα στην παρούσα παράγραφο, συνάγεται το συμπέρασμα ότι είτε 

εξετάσουμε χωριστά, σε κάθε πειραματική ομάδα, είτε σε όλες μαζί τη γραμμική αντίθεση 
ανάμεσα στο ΠΡΟΤΕΣΤ και το ΜΕΤΑΤΕΣΤ η διαπίστωση είναι η ίδια: Υπάρχει 
στατιστικώς σημαντική διαφορά ανάμεσα στο ΠΡΟΤΕΣΤ και το ΜΕΤΑΤΕΣΤ. Με απλά 
λόγια, η πειραματική διδασκαλία με τη βοήθεια του μικρόκοσμου του «Εύδοξου», επέφερε 
σημαντικά αποτελέσματα στη μάθηση των παιδιών. Όμοια παρατηρήσαμε ότι γενικά είναι 
ασήμαντη στατιστικώς η διαφορά, ανάμεσα στο ΜΕΤΑΤΕΣΤ και το ΤΕΛΙΚΟ ΤΕΣΤ, γεγονός 
που ερμηνεύεται ότι η κατακτηθείσα γνώση στην πειραματική διδασκαλία διατηρείται στο 
πέρασμα του χρόνου. 

Στα επόμενα δεν θα δώσουμε μεγάλη έμφαση στα επίπεδα της μεταβλητής PEIR, γιατί 
όπως είδαμε η διαδρομή των πειραματικών ομάδων είναι παρόμοια. Αντίθετα θα επιμείνουμε 
περισσότερο στην εξέταση των γραμμικών αντιθέσεων στα επίπεδα της μεταβλητής TRIAL 
Άλλωστε το κύριο ζητούμενο της έρευνάς μας, όπως είναι φανερό, είναι οι διαφορές 
ΠΡΟΤΕΣΤ- ΜΕΤΑΤΕΣΤ και ΜΕΤΑΤΕΣΤ- ΤΕΛΙΚΟΥ ΤΕΣΤ, οι οποίες απαντούν στα 
ζητήματα της κατάκτησης της -yνώσης και της διατήρησής της, αντίστοιχα. 
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8.3 Profile analysis για τον παράγοντα του φύλου 
Σ' αυτή την παράγραφο θα εξετάσουμε τη σχέση των δύο φύλων για τα παιδιά των 

πειραματικών μας ομάδων στο σύνολό τους, έτσι όπως αυτή εξελίσσεται μέσα από τις 3 
γραπτές δοκιμασίες. Για λόγους πληρότητας και καλής εφαρμογής του επαναληπτικού 
μοντέλου που πρόκειται να εφαρμόσουμε, θα πρέπει να εξετάσουμε την ισοδυναμία των δύο 
υπό εξέταση ομάδων (αγοριών- κοριτσιών) στο PROTEST. Εφαρμόζουμε τη διαδικασία t-test 
για ανεξάρτητα δείγματα η οποία ως γνωστόν έχει ως 3 προϋποθέσεις: 

• Ανεξαρτησία παρατηρήσεων 
• Κανονικότητα 
• Ομοιογένεια 

Πίνακας 8.3 . 1  Tests of Normality 

* This is a lower bound of the true significance. 
a Lilliefors Signίficance Correction 

Καθώς η πρώτη προϋπόθεση πληρείται, εξετάσουμε τις υπόλοιπες δύο. Στον Πίνακα 8.3 . 1  
και μάλιστα στο δεξιό του ήμισυ το οποίο μας ενδιαφέρει (βλ. προηγούμενες 
παραγράφους 8 . 1  και 8.2 το γιατί), παρατηρούμε ότι έχουμε κανονικότητα και στα δύο 
επίπεδα του παράγοντα SEX (sign.=33,4 %και 93,6 %). Όσο δε για την ομοιογένεια, αυτή 
εξασφαλίζεται από το Test Levene, όπως μας λέει ο Πίνακας 8.3 .3 στο αριστερό του 
μέρος (sign.=66,8 %). 

Πίνακας 8.3.2 Group Statistics 

Πίνακας 8.3.3 lndependent Samples Test 

, 1 88 ,668 ,837 

,833 

,41 0 

Dίf. 

,54 ,64 ,78 

,54 ,64 ,79 1 ,86 

Στον ίδιο Πίνακα 8.3.3 (βλ προτελευταία γραμμή, αφού εξασφαλίζεται η ομοιογένεια), 
παρατηρούμε ότι η σημαντικότητα για το t-test είναι sign.=41%, πράγμα το οποίο 
σημαίνει ότι τα αγόρια με τα κορίτσια στο ΠΡΟΤΕΣΤ δεν εμφανίζουν σταπστικώς 
σημανπκή διαφορά. Ο Πίνακας 8.3 .2 συμπληρώνει τον Πίνακα 8.3.3 με στοιχεία για την 
t-test διαδικασία. Εκεί παρατηρούμε ότι τα αγόρια είναι 13  και εμφανίζουν μέσο όρο 6,09 
στο σύνολο των ερωτήσεων, ενώ τα κορίτσια είναι 1 7  και εμφανίζουν αντίστοιχο μέσο 
όρο 5,55 μονάδες, ο οποίος δεν διαφέρει σημαντικά από τον προηγούμενο. 
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Τα αγόρια λοιπόν δεν διαφέρουν από τα κορίτσια σε ό,τι αφορά τη συνολική επίδοση 
στο ΠΡΟΤΕΣΤ. 

Μετά τα παραπάνω είμαστε έτοιμοι να προχωρήσουμε στο οικοδόμηση του 
επαναληπτικού μοντέλου για το οποίο κάναμε λόγο στην αρχή της παραγράφου. Το 
μοντέλο αυτό είναι ένα πολυπαραγοντικό επαναληπτικών μέτρων (MUL TIV ARIATE 
REPEATED MEASURES) μοντέλο, το οποίο σύμφωνα με το επίσημο εγχειρίδιο του 
SPSS (βλ. SPSS 9.0, Advanced models, 1999, σελ. 106), έχει ως προϋποθέσεις για την 
εγκυρότητα του F- λόγου τα εξής: Πέρα από την multivariate normality, την οποία είδαμε 
να μην επηρεάζει σοβαρά επαναληπτικά μοντέλα σαν το δικό μας (βλ. παρ.8 . 1  και 8.2), οι 
μήτρες διασποράς- συνδιασποράς στα δύο επίπεδα της ανεξάρτητης μεταβλητής (στην 
περίπτωσή μας είναι η SEX), να είναι ίσες. Αυτό όμως (η ισότητα των μητρών), ως 
γνωστόν ελέγχεται με το κριτήριο Box's Μ. 

Πίνακας 8.3.4 Box's Test of Equality of Covariance Matrices• 
Tests the null hypothesis that the observed covariance matrices of the dependent 
variables are equal across groups. 
a Design: lntercept+SEX Within Subjects Design: TRIAL 

Ο Πίνακας 8.3.4 μας ειδοποιεί ότι οι αναφερθείσες μήτρες είναι ίσες 
(sign.=12,6 %). Δεδομένης της πληρότητας των παραδοχών προχωρούμε 

στην οικοδόμηση του επαναληπτικού μας μοντέλου: 

Με τη βοήθεια του παραπάνω μοντέλου είναι δυνατή η πραγματοποίηση της Profile analysis. 
Πρίν εφαρμόσουμε το μοντέλο μας θα πρέπει να εξηγήσουμε τι σημαίνει Profile analysis και 
γιατί την κάνουμε. Την Profile analysis τη χρειαζόμαστε για να πληροφορηθούμε με ποιο 
τρόπο απαντούν τις ερωτήσεις των τεστ τα παιδιά του ενός και του άλλου φίλου. Όσο για το 
τι σημαίνει profile analysis θα γίνει κατανοητό από τη διατύπωση 3 δυνατών υποθέσεων τις 
οποίες διατυπώνουμε με στραμμένη την προσοχή μας στο Γράφημα 8.3 . 1 .  
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Υπόθεση παραλληλισμού: είναι τα profiles των 
πληθυσμιακών μέσων αγοριών και κοριτσιών 
παράλληλα; (Μια ένδειξη ότι είναι παράλληλα 
αποτελεί το γr:yονός ότι οι δυό γραμμές που 
αναπαριστούν τα δύο φύλα στο γράφημα 8.3.Ι 
δεν τέμνονται). 
Υπόθεση ισότητας profiles: αν υποθέσουμε ότι 
υπάρχει παραλληλισμός είναι τα profiles 
αγοριών- κοριτσιών ίσα; 
Υπόθεση ισότητας των μέσων όρων: αν και 
πάλι υποθέσουμε ότι υπάρχει παραλληλισμός 
είναι οι μέσοι όροι αγοριών - κοριτσιών ίσοι; 

PRETEST POSTTEST DELAYED TEST 

τRΙΑL Ο Πίνακας 8.3.5 υποστηρίζει ουσιαστικά το 
γράφημα 8.3 . 1 .  Σ' αυτόν τον πίνακα, για παράδειγμα, βλέπουμε ότι ο μέσος όρος των 
αγοριών που είναι πάντα μεγαλύτερος του αντίστοιχου μέσου όρου των κοριτσιών, ήταν 
6,09 στο ΠΡΟΤΕΣΤ, ανήλθε στο 13 ,79 στο ΜΕΤΑΤΕΣΤ, για να καταλήξει 
σταθεροποιούμενος στο 13 ,22. 
Επίσης, αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι η διασπορά αυξήθηκε από το ΠΡΟΤΕΣΤ στο 
ΜΕΤΑΤΕΣΤ και για τις δύο πληθυσμιακές ομάδες. Μεγαλύτερη αύξηση έχουμε στα 
κορίτσια, γεγονός που σημαίνει ότι οι αποστάσεις κάθε κοριτσιού από το αντίστοιχο μέσο 
όρο είναι κατά πολύ μεγαλύτερες στα κορίτσια, από ό,τι στα αγόρια. 
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Ας επανέλθουμε όμως στο θέμα του 
παραλληλισμού. Ο Πίνακας 8.3 .6, 
σύμφωνα με όλες τις μεθόδους Pillai' s 
trace, Wilk's lambda, κτλ. δείχνει ότι 
υπάρχει παραλληλισμός των profiles 
(sign.=20, 1 %). Αυτό πρακτικά σημαίνει 
ότι τα αντίστοιχα κομμάτια των δύο 
γραμμών που αντιστοιχούν στα δύο φύλα 
είναι «παράλληλα» . Δεν 
διασταυρώνονται πουθενά οι δύο γραμμές 
και αν θέλαμε να υπολογίσουμε 

, 8 στατιστικά την αλληλεπίδραση θα 
βλέπαμε ότι δεν υπάρχει αλληλεπίδραση 

(interaction). Αν θέλαμε να μtλήσουμε πιο απλή, αλλά λιγότερο στατιστική γλώσσα, θα 
λέγαμε ότι η κατάσταση ή καλύτερα η σχέση αγοριών- κοριτσιών, ποτέ δεν άλλαξε μέσα 
από την πορεία των γραπτών δοκιμασιών. Αν ξεκινήσουμε από το ΠΡΟΤΕΣΤ, βλέπουμε 
μια υπεροχή των αγοριών (έστω και μη σημαντική στατιστικώς). Αυτή η υπεροχή 
διατηρείται και μάλιστα διευρυνόμενη και στο ΜΕΤΑΤΕΣΤ και στο ΤΕΛΙΚΟ ΤΕΣΤ. 
Αυτή είναι και η πρακτική σημασία του παραλληλισμού. 

Πlνακας 8.3.6 Multivariate Test Results 

a Computed using alpha = ,05 
b Exact statistic 

,201 , 1 12 

,201 , 1 12 

3,409 ,326 

3,409 ,326 

Οι πορείες λοιπόν αγοριών- κοριτσιών είναι παράλληλες και σταθερά υπερέχουν τα αγόρια. 
Σε ό,τι αφορά τη δεύτερη υπόθεση (ισότητας των profiles), βλέπουμε από τον Πίνακα 8.3.7 
ότι υπάρχει και ισότητα των profiles (sign.=1 8,6 %). Αυτό σημαίνει ότι μπορούμε να 
υποθέσουμε ο τρόπος που ανταποκρίνονται στα τρία τεστ τα αγόρια και τα κορίτσια, είναι ο 
ίδιος. 

Το τελευταίο ζήτημα αφορά κάτι πολύ πιο συγκεκριμένο από τα profiles. Την πιθανή ισότητα 
των μέσων όρων των δύο φύλων στα τρία τεστ. Γι' αυτό το θέμα μας μtλάνε οι πίνακες 8.3 .8 
και 8.3 .9. Ο πρώτος από αυτούς (8.3 .8), ελέγχει την υπόθεση Ηο: όλοι οι μέσοι είναι ίσοι, 
και μας πληροφορεί ότι αυτή η υπόθεση απορρίπτεται ισχυρά (sign.=0,0005). Επομένως οι 
μέσοι όροι, όπως αναμένονταν δεν είναι ίσοι. Πού όμως διαφέρουν; Αυτό το ερώτημα απαντά 
ο άλλος πίνακας (Πίνακας 8 .3 .9) . Αρχικά εκεί βλέπουμε να γίνεται μετασχηματισμός των 
oήginal μεταβλητών και θα θέλαμε να εξηγήσουμε τι αναπαριστούν αυτές οι νέες ΤΙ και Τ2. 
Έτσι όπως έχουμε ορίσει την MMATRIX, η μετασχηματισμένη μεταβλητή ΤΙ που 
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δημιουρείται, αναπαριστά την αντίθεση ανάμεσα στο ΠΡΟ ΤΕΣΤ και το ΜΕΤ Α ΤΕΣΤ, ενώ η 
μεταβλητή Τ2, αναπαριστά την αντίθεση ανάμεσα στο ΜΕΤΑΤΕΣΤ και το ΤΕΛΙΚΟ ΤΕΣΤ. 

Πlνακας 8.3.8 Multiνariate Test Results 

a Computed using alpha = ,05 
b Exact statistic 

ΠΙνακας 8.3.9 Univariate Test Results 

27,000 ,000 

27,000 ,000 

,818 121 , 1 35 1 ,000 

,818 1 2 1 ,  1 35 1 ,000 

Για την πρώτη μετασχηματισμένη μεταβλητή ΤΙ,  παρατηρούμε ότι αντιστοιχεί σε επίπεδο 
στατιστικής σημαντικότητας 0,0005, πράγμα το οποίο σημαίνει ότι η υπόθεση «οι δύο μέσοι 
όροι στο ΠΡΟΤΕΣΤ και το ΜΕΤ ΑΤΕΣΤ είναι ίσοι» , απορρίπτεται ισχυρότατα. Επομένως, η 
ασήμαντη διαφορά αγοριών-κοριτσιών στο ΠΡΟΤΕΣΤ, έγινε σημαντικότατη στο 
ΜΕΤΑΤΕΣΤ, που ακολούθησε την πειραματική διδασκαλία. Για τη δεύτερη μεταβλητή 
Τ2, παρατηρούμε τα εντελώς αντίθετα πράγματα. Σε ένα πολύ υψηλό επίπεδο στατιστικής 
σημαντικότητας (sign.=86,2 %), γίνεται δεκτή η υπόθεση ότι «οι δύο μέσοι όροι του 
ΜΕΤΑΤΕΣΤ και του ΤΕΛΙΚΟΥ ΤΕΣΤ είναι ίσοι» . Τι συμπεραίνουμε από αυτά τα τελευταία; 
Δύο πολύ σημαντικά συμπεράσματα: 

• Πρώτον, πως η πειραματική διδασκαλία με τη βοήθεια του μικρόκοσμου του 
«Εύδοξου», δημιούργησε χάσμα στην επίδοση των δύο φύλων σε ό,τι αφορά τους 
ρητούς αριθμούς. Η ωφέλεια της πειραματικής διδασκαλίας ήταν σαφώς μεγαλύτερη 
για τα αγόρια. 

• Δεύτερον, πως η κατάσταση που διαμόρφωσε η Π.Δ. διατηρήθηκε σχεδόν 
αναλλοίωτη, ικανό χρόνο και μετά από αυτήν. Η σχέση των επιπέδων κατάκτησης της 
γνώσης των ρητών για τα δύο φύλα παρέμεινε η ίδια ανάμεσα στο ΜΕΤΑΤΕΣΤ και το 
ΤΕΛΙΚΟ ΤΕΣΤ. 

Όλα όσα αναφέρθηκαν σ' αυτήν την παράγραφο συνάδουν απόλυτα με όσα εικάσαμε στο 
κεφάλαιο 7 της Π. Δ. και ιδιαίτερα στην παράγραφο 7.25. Η στατιστική ανάλυση που 
έγινε εδώ, ήρθε να επιβεβαιώσει συμπεριφορές για τα δύο φύλα που είχαμε διαγνώσει 
πολύ πρίν, στη διάρκεια ακόμη της Π.Δ . .  

Σημείωση -διευκρίνιση Ύιο. το MULTWARIATE REPEATED MEASURES MODEL: 
Η Profile analysis την οποία αναπτύξαμε δεν θα ήταν πλήρης και αντικειμενική, αν δεν 
πληροφορούσαμε τον αναγνώστη για τον τρόπο που ορίσαμε τις γραμμικές αντιθέσεις 
κάθε φορά που εκτελούνταν η ανάλυση. Πιο συγκεκριμένα, είναι γνωστό πως για κάθε 
υπόθεση (παραλληλισμού, ισότητας profiles και ισότητας των μέσων όρων), είναι ανάγκη 
να ορίζουμε κάθε φορά δύο μήτρες γραμμικών αντιθέσεων. Η μία από αυτές είναι η 
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Lmatήx η οποία αφορά την ανεξάρτητη μεταβλητή PEIR και η άλλη είναι η Mmatήx η 
οποία αφορά την ενοποιημένη εξαρτημένη μεταβλητή TRIAL. 

Έτσι, για κάθε περίπτωση ορίζουμε ως εξής τα ζεύγη των παραπάνω μητρών: 

• Παραλληλισμός των Profiles 
LMATRIX= [Ο 1 -1 ]  όπου η πρώτη τιμή Ο αντιστοιχεί στο συνολικό intercept και το 
ζεύγος 1 -1 συγκρίνει την ομάδα των αγοριών με την ομάδα των κοριτσιών. 

1 ο 
MMATRIX= -1 1 

ο -1 

• Ισότητα Profiles 
LMATRIX=[O 1 -1 ]  

MMATRIX=[l 1/3 1 113 1 113] 

• Ισότητα των μέσων όρων 
LMATRIX=[l 0.5 0.5], όπου η τιμή 1 αντιστοιχεί στο intercept και οι τιμές 0.5 0.5 
αντιστοιχούν στην ομάδα των αγοριών και κοριτσιών αντίστοιχα. 

1 ο 
MMATRIX = -1 1 

ο -1 

Όλες οι παραπάνω μαθηματικές δομές ορίζονται μέσα στο στατιστικό πρόγραμμα SPSS 
μέσω κατάλληλων υποεντολών που φέρουν τα ίδια ονόματα. 
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8.4 Η κατάκτηση της Ίνώσης των εvvοιολοΊικών μορφών του ρητού αριθμού 
Σ' αυτή την παράγραφο μελετάμε στο σύνολό τους τις εννοιολογικές μορφές του ρητού 

αριθμού και μια κατάλληλη ερώτηση είναι η ερώτηση 2 των ερωτηματολογίων έρευνας. Με 
άλλα λόγια, θα εξετάσουμε πώς αυτή η γνώση διαφοροποιείται στο πέρασμά της από τις 3 
πειραματικές ομάδες και προπαντός μέσα από τις 3 γραπτές δοκιμασίες. Το στατιστικό 
μοντέλο που θα αναπτύξουμε είναι ένα UNIV ARIATE REPEATED MEASURES μοντέλο με 
την εξής δομή: 

α; 

• INDEPENDENT VARIABLES: PEIR, SUBJECT, V2 
(οι δύο πρώτες μεταβλητές, μας είναι ήδη γνωστές από την παράγραφο 8.2, και η 
τελευταία αφορά την επίδοση των παιδιών στην ερώτηση 2) 
• RANDOM V ARIABLE: SUBJECT 
• METHOD: BONFERRONI (αφού έχουμε μικρό αριθμό συγκρίσεων) 
• DESIGN: PEIR SUBJECT(PEIR) TRIAL PEIR*TRIAL 

Graf. 8.4.1 Normal Q-Q Plot of V2 

For PEIR= 1 
2,0 
1 ,5 
1.0 
,5 

0,0 

g -,5 

Οι παραδοχές γι' αυτό το μοντέλο είναι επίσης 
γνωστές: ανεξαρτησία παρατηρήσεων, univariate 
normality, σφαιρικότητα ή κυκλικότητα για τη 
μήτρα διασποράς- συνδιασποράς. Επειδή όπως 
ξανατονίσαμε (βλ. παρ.8.2) τα επαναληπτικά 
μοντέλα ANOV Α είναι αρκετά robust στις 
παραβιάσεις της κανονικότητας (Hand & 
Crowder, 1996), θα ελέγξουμε με χαλαρό τρόπο 
την κανονικότητα. Ένας τέτοιος τρόπος είναι με 
τη χρήση Q-Q PLOTS. Τα γραφήματα 8.4. 1 ,  
8.4.2, 8.4.3, μας πείθουν ότι δεν αντιμετωπίζουμε 
πρόβλημα σε ό,τι αφορά την κανονικότητα του 
μοντέλου μας στα διάφορα επίπεδα της 
ανεξάρτητης μεταβλητής PEIR. Σ' αυτά τα 
γραφήματα παρατηρούμε ότι οι συντεταγμένες 
αναμενόμενων και παρατηρούμενων τιμών 
εντοπίζονται γύρω από τη διαγώνια (θεωρητική) 
γραμμή. 
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! :::: ___ �--������-�� 4 10 12 14 16 18 
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Graf. 8.4.2 Normal Q-Q Plot of V2 

For PEIR= 2 
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Graf. 8.4.3 Normal Q-Q Plot of V2 
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For PEIR= 3 

20 22 
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Observed Value 

Επίσης στα γραφήματα 8.4.4, 8.4.5, 8.4.6 
παρατηρούμε ότι κατά προσέγγιση υπάρχει 
κανονικότητα για τα διάφορα επίπεδα της 
ανεξάρτητης μεταβλητής TRIAL, ή για να το 
πούμε με απλά λόγια, υπάρχει κανονικότητα σε 
κάθε ένα από τα 3 τέστ. 

Επομένως, η παραδοχή της κανονικότητας 
ικανοποιείται. 
Σε σχέση με την τελευταία παραδοχή της 
σφαιρικότητας χρησιμοποιούμε το test του 
Mauchly's W. Ο Πίνακας 8.4. 1 μας πληροφορεί 
ότι η μήτρα διασποράς- συνδιασποράς είναι 
κατά τύπο σφαιρική (sign.=24,4 % > 5% ), οπότε 
όλες οι παραδοχές για το μοντέλο μας ισχύουν. 
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Graf. 8.4.4 Normal Q-Q Plot of V2 

For TRIAL= 1 

Obserνed Value 

Graf. 8.4.5 Normal Q-Q Plot of V2 

For TRIAL= 2 
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Graf. 8.4.6 Normal Q-Q Plot of V2 

For TRIAL= 3 

Obserνed Value 

Πίνακας 8.4. 1 Mauchly's Test of Sphericitya 
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Gr�e�:���e- Huynh-Feldt Lower-bound 

,898 2,801 2 ,244 ,907 1 ,000 ,500 
Tests the null hypothesis that the error covariance matrix of the orthonormalized transformed 
dependent variables is proportional to an identity matrix_ 
a May be used to adjust the degrees of freedom for the averaged tests of significance. Corrected 
tests are displayed in the Tests of Within-Subjects Effects table. 
b Design: l ntercept+PEIR Within Subjects Design: TRIALV2 

Αφού οι παραδοχές ικανοποιούνται είμαστε σε θέση να εφαρμόσουμε το μοντέλο μας. Μια 
πρώτη ένδειξη για το πώς διαμορφώθηκε ο μέσος όρος V2, για την ερώτηση 2 του 
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ερωτηματολογίου της έρευνας, στα 3 τεστ των 3 πειραματικών ομάδων, μας παρέχει ο 
Πίνακας 8 .4.2. 

Πίνακας 8.4.2 Descriptiνe Statistics 
Στον Πίνακα αυτόν (8.4.2), υπάρχει λεπτομερής 
καταγραφή της επίδοσης των παιδιών σε κάθε 
στάδιο της πειραματικής διαδικασίας. Για 
παράδειγμα, η τρίτη πειραματική ομάδα ξεκίνησε 
στο ΠΡΟΤΕΣΤ, με ένα μέσο όρο 9,9 μονάδων, 
κινήθηκε με μεγάλη αύξηση στο ΜΕΤΑΤΕΣΤ, 
(μέσος όρος 15  μονάδες) για να σταθεροποιηθεί 
στις 15,3 μονάδες. Γενικά όλες οι πειραματικές 
ομάδες κινήθηκαν ανοδικά και είναι σαφές ότι τα 
παιδιά από το ΠΡΟΤΕΣΤ μέχρι το ΤΕΛΙΚΟ ΤΕΣΤ 
συνεχώς βελτιώνονταν. Αυτή όπως η εικόνα του 
Πίνακα 8.4.2, πρέπει να δούμε τι πραγματικές 
διαστάσεις έχει, με τη βοήθεια της στατιστικής 
ανάλυσης. Ο Πίνακας 8.4.3 μας δίνει τις πρώτες 

στατιστικές πληροφορίες για την ανάλυση διασποράς. 

Πίνακας 8.4.3 Tests of Between-Subjects Effects Dependent Variable: V2 

a Computed using alpha = ,05 
b MS(SUBJECT(PEIR)} 
c MS(Error) 

,393 ,077 

2,942 ,000 79,425 , 999 

Το πρώτο στοιχείο που παρατηρούμε είναι ότι δεν υπάρχει αλληλεπίδραση ανάμεσα στις 
ανεξάρτητες μεταβλητές PEIR και TRIAL V2, αφού η αντίστοιχη σημαντικότητα είναι 35,5 
%, γεγονός που σημαίνει ότι η μεταβλητή PEIR επηρεάζει ομοιόμορφα τα διάφορα επίπεδα 
της TRIAL V2. Με απλά λόγια η συμπεριφορά των διάφορων πειραματικών ομάδων είναι 
τελείως όμοια. 

Το δεύτερο στοιχείο είναι ότι ο παράγων «πειραματική ομάδα», δεν είναι σημαντικός. 
Βλέπουμε στην 4η γραμμή του πίνακά μας ότι η σημαντικότητα για τη μεταβλητή PEIR, είναι 
82,3 %. Αυτά τα δύο στοιχεία σε συνδυασμό με την παρατήρηση ότι και στην προηγούμενη 
παράγραφο 8.3 το ίδιο διαπιστώσαμε, μας ωθούν να πιστέψουμε ότι είτε μία, είτε 
περισσότερες φορές επαναλάβουμε το πείραμά μας, δηλ. αναλώσουμε 1 ,  ή 2 ή 3 ακαδημαϊκές 
χρονιές για να εκτελέσουμε ισάριθμες πειραματικές διδασκαλίες, τα τελικά συμπεράσματα 
από την πρώτη πειραματική ομάδα, θα ίσχυαν και για τις υπόλοιπες. Αυτό όμως θα το 
συζητήσουμε και πάλι σε παρακάτω αναλύσεις μας. 

Το τρίτο στοιχείο στον Πίνακα 8.4. είναι η μεγάλη επίδραση του παράγοντα TRIAL V2 
(sign.=0,0005). Αυτό σημαίνει ότι υπάρχει σημαντική διαφορά στην επίδοση των παιδιών 
ανάμεσα στα διάφορα τέστ. 
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Πίνακας 8.4. 4 Estimates Dependent Variable: V2 

a Based οη modified population marginal mean. 

Ο Πίνακας 8.4.4 μας πληροφορεί ότι η επίδοση των παιδιών των 3 πειραματικών ομάδων 
είναι εντελώς παραπλήσια, ενώ ο Πίνακας 8.4.5 επιβεβαιώνει με τον καλύτερο τρόπο ότι δεν 
υπάρχουν διαφορές ανάμεσα στις πειραματικές ομάδες. Σε όλες τις περιπτώσεις συγκρίσεων 
η σημαντικότητα είναι 1 00%. 

Πίνακας 8.4.5 Pairwise Compaήsons Dependent Variable: V2 

Based οη estimated marginal means 
a Adjustment for multiple comparisons: Bonferroni. 
b Αη estimate of the modified population marginal mean (1). 

Πίνακας 8.4.6 Estimates Dependent Variable: V2 

a Based οη modified population marginal mean. 

Πίνακας 8.4. 7 Pairwise Compaήsons Dependent Vaήable: V2 

Based οη estimated marginal means 
a Adjustment for multiple compaήsons: Bonferroni. 
b Αη estimate of the modified population marginal mean (1). 

1 6,320 



2 10  

Σε ό,τι αφορά την επίδοση των παιδιών στα 3 τεστ, έχουμε αναλυτικά στοιχεία στον Πίνακα 
8.4.6. Στη δεύτερη στήλη αυτού του Πίνακα παρατίθενται οι μέσοι όροι για κάθε τεστ. 
Απομένει να δούμε το εάν και κατά πόσον οι εικονιζόμενες διαφορές είναι στατιστικώς 
σημαντικές. 
Ο Πίνακας 8.4.7 μας λέει ότι ανάμεσα στο ΠΡΟΤΕΣΤ και το ΜΕΤΑΤΕΣΤ υπάρχει 
στατιστικώς σημαντική διαφορά σε επίπεδο 0,0005, ενώ ανάμεσα στο ΜΕΤΑΤΕΣΤ και το 
ΤΕΛΙΚΟ ΤΕΣΤ δεν υπάρχει σημαντική διαφορά (sign.=100%). 

Τα τελευταία αυτά στοιχεία τεκμηριώνουν την άποψη, ότι η πειραματική διδασκαλία με τη 
βοήθεια του «Ευδόξου», είχε ισχυρότατη επίδραση στη σκέψη των παιδιών σε ό,τι αφορά τη 
γνώση των εννοιολογικών μορφών του ρητού αριθμού. 
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8.5 Η μεταβολή της στάσης των παιδιών απένανπ σε κάθε εννοιολΟ'yική μορφή του ρητού 
αριθμού 

Στην παράγραφο αυτή μελετάμε εσωτερικά την ερώτηση 2 των ερωτηματολογίων έρευνας. 
Επειδή κάθε μια από τις υποερωτήσεις της αντανακλά συγκεκριμένη εννοιολογική μορφή του 
ρητού θα ήταν ενδιαφέρον να δούμε πώς άλλαξε η στάση των παιδιών από το ΠΡΟΤΕΣΤ στο 
ΜΕΤΑΤΕΣΤ, και από το ΜΕΤΑΤΕΣΤ στο ΤΕΛΙΚΟ ΤΕΣΤ, για κάθε μια από τις 
εννοιολογικές μορφές του ρητού. 

• Η ως πηλίκον εννοιολοΎική μορφήτου ρητού 
Η πρώτη υποερώτηση Ε2Α, ευθέως παραπέμπει στην ως πηλίκον διαίρεσης εννοιολογική 
μορφή του ρητού. Μια πρώτη ένδειξη για το πώς διαφοροποιήθηκε η στάση των 30 παιδιών1 

που μετείχαν στα πειράματα αποτελεί ο Πίνακας 8.5 . 1  
Πfνακας 8.5. 1 Frequencies 

Αρχικά πρέπει να πούμε ότι οι τιμές 1 και 2 στην πρώτη 
γραμμή του πίνακα 8.5 .1  είναι οι τιμές όπως τις 
συμβολίσαμε στα ερωτηματολόγια που μοιράστηκαν στα 
παιδιά. Η σωστή απάντηση είναι προφανώς η 2 και 
παρατηρούμε ότι στο ΠΡΟΤΕΣΤ έχουμε 1 5  εσφαλμένες 
απαντήσεις και 15  σωστές. Η κατάσταση αυτή φαίνεται 

να αλλάζει σημαντικά στο ΜΕΤΑΤΕΣΤ, όπου τώρα εμφανίζονται 6 μόνο εσφαλμένες 
απαντήσεις και 24 ορθές. Στο ΤΕΛ. ΤΕΣΤ η κατάσταση φαίνεται να μην αλλάζει σημαντικά, 
οι εσφαλμένες απαντήσεις μειώνονται κατά 1 ,  ενώ αυξάνουν οι ορθές απαντήσεις επίσης 
κατά μία. 
Εφαρμόζουμε το μη- παραμετρικό τέστ Cochran's Q για να ελέγξουμε την υπόθεση Ηο : δεν 

υπάρχει αλλαγή στη στάση των παιδιών ανάμεσα στα 3 τεστ. Να σημειωθεί ότι την υπόθεση 
αυτή θα την ελέγξουμε σε επίπεδο στατιστικής σημαντικότητας 2,5 % και όχι 5% όπως είναι 
το σύνηθες. Το λόγο θα τον εξηγήσουμε παρακάτω. 

Πίνακας 8.5.2 Test Statistics 
Ο Πίνακας 8.5.2 δείχνει ότι η υπόθεσή μας 
απορρίπτεται ισχυρά σε επίπεδο στατ. σημαντικότητας 
0,005. Επομένως στα 3 τεστ υπάρχει σημαντική 
διαφοροποίηση. Εικάζουμε ότι η υπάρχουσα 
σημαντική μεταβολή στη στάση των παιδιών για την 
ως διαίρεση εννοιολογική μορφή του ρητού είναι 
ανάμεσα στο ΠΡΟΤΕΣΤ και το ΜΕΤΑΤΕΣΤ, αλλά ο 

τρόπος για να το πετύχουμε δεν είναι ιδιαίτερα εύκολος. Μια ικανοποιητική όμως λύση είναι 
να χρησιμοποιήσουμε το McNemar τεστ για να ελέγξουμε την αντίθεση ανάμεσα στο 
ΠΡΟΤΕΣΤ και το ΜΕΤΑΤΕΣΤ και ανάμεσα στο ΜΕΤΑΤΕΣΤ και ΤΕΛΙΚΟ ΤΕΣΤ αλλά με 
την προϋπόθεση να ελεγχθούν και οι δύο υποθέσεις σε επίπεδο κάτω του 2,5% (Βασδέκης 
2000). 
Πίνακας 8.5.3 Test Statisticsb 

a Binomial distribution used. 
b McNemar Test 

1 Λέμε των 30 παιδιών συνολικά, γιατί ο παράγων PEIR, δηλ. που αφορά την πειραματική ομάδα που 
συμμετέχει το κάθε παιδί, δεν αποδεικνύεται σημαντικός, κάτι που είδαμε και σε προηγούμενες παραγράφους, 
του κεφ.8. Για να μην παραθέσουμε λοιπόν άσκοπα στοιχεία που τεκμηριώνουν το ίδιο πράγμα, μελετούμε σε 
όλες τις περιπτώσεις της παρούσας παραγράφου 8.5, συνολικά για τα 30 παιδιά την αλλαγή της στάσης απέναντι 
σε κάθε μια εννοιολογική μορφή του ρητού αριθμού. 
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Από τις σημαντικότητες που παραθέτει ο Πίνακας 8.5.3 μας ενδιαφέρει η exact sign.(one
tailed)=l ,8%, για το λόγο ότι μας είναι γνωστή η κατεύθυνση. Η πειραματική διδασκαλία, 
είναι σαφές από τη μέχρι τώρα ανάλυση ότι, εμφανίζει την τάση να βελτιώνει την απόδοση 
των παιδιών σε όλο το φάσμα των μεταβλητών μας. Αφού λοιπόν η σημαντικότητα είναι 
1 ,8% δηλ. αρκετά κάτω από το όριο του 2,5% που εμείς θέσαμε, η υπόθεσή μας 
απορρίπτεται και επομένως υπάρχει σημαντική αλλαγή στη στάση των παιδιών μετά την 
πειραματική διδασκαλία. 

Πίνακας 8.5.3Α Test Statisticsb 

Ν 
Exact Sig. (2-tailed] 

Exact Sig. ( 1 -tailed 
Ροίπt Probabilίty 

a Bιnomιal d ιstrιbutιon used. 
b McNemar Test 

ΜΕΤΑΤΕΣΤ- ΤΕΛΙΚΟ ΤΕΣΤ 
30 

1 ,000 • 

,500 
,313 

Ο Πίνακας 8.5.3Α , μας πληροφορεί ότι η υπόθεση «δεν υπάρχει αλλαγή στη στάση των 
παιδιών από το ΜΕΤΑΤΕΣΤ στο ΤΕΛΙΚΟ ΤΕΣΤ, για την ως πηλίκον ερμηνεία του ρητού» , 
ισχύει ισχυρά ( exact sign.(2-tailed)= 100% ). Επομένως η γνώση της ερμηνείας αυτής του 
ρητού, παραμένει σταθερή στο πέρασμα του χρόνου που διαδέχθηκε την πειραματική 
διδασκαλία. 
Η εννοιολογική μορφή του ως πηλίκο ρητού αριθμού ενισχύεται σημαντικά στη σκέψη των 
παιδιών με τη βοήθεια του μικρόκοσμου του «Εύδοξου» . 

• Η ως μέρος- όλου εvνοιολοΎική μορφή του ρητού αριθμού 
Σ' αυτήν την εννοιολογική μορφή του ρητού παραπέμπει η υποερώτηση Ε2Β των 
ερωτηματολογίων έρευνας. Εφαρμόζουμε και πάλι το μη παραμετρικό τέστ Cochran's Q, και 
τα αποτελέσματα τα βλέπουμε στον Πίνακα 8.5.4. 

Πίνακας 8.5.4 Frequencies 
Στον Πίνακα αυτό 8.5.4 παρατηρούμε ότι από τα 30 παιδιά που 
συμμετείχαν στα πειράματα, τα 28 σωστά έδωσαν σωστή απάντηση 
στο ΠΡΟΤΕΣΤ και μόνον 2 απάντησαν λαθεμένα. Αυτό σημαίνει ότι 
αυτή η εννοιολογική μορφή του ρητού τους ήταν πολύ γνωστή πριν 
την πειραματική διδασκαλία. Εμείς το είχαμε αυτό το στοιχείο 
υπ'όψιν μας πριν ξεκινήσουμε την πειραματική διδασκαλία γιατί μας 

ήταν ήδη γνωστό τόσο από τη διεθνή βιβλιογραφία (βλ. εκτενή ανάλυση του θέματος στην 
παρ. 5.3.α), όσο και από δικές μας έρευνες στον ελληνικό χώρο (βλ. Δαφέρμος, 1996). Έτσι 
λοιπόν ήταν λογικό να μην δώσουμε έμφαση σ' αυτήν την υποκατασκευή του ρητού, στη 
διάρκεια της πειραματικής διδασκαλίας. Ο πίνακας 8.5.5 έρχεται να συμπληρώσει τον 
Πίνακα 8.5.4.  Μας λέει ότι η υπόθεση «Ηο : δεν υπάρχουν διαφορές στα διάφορα τεστ σε ότι 
αφορά τον τρόπο απάντησης της ερώτησης 2β» ισχύει ισχυρά (asymp.sign=77,9 %), και 
επομένως το ήδη υψηλό επίπεδο των παιδιών, σε ό,τι αφορά τη γνώση της μέρος- όλου 
ερμηνείας παραμένει υψηλό κατά τη διάρκεια όλων των τέστ. 

Πίνακας 8.5.5 Test Statistics 

a 1 ίs treated as a success. 

• Η ως λόΎος εννοιολοΎική μορφή του ρητού αριθμού 
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Η υποερώτηση 2γ του ερωτηματολογίου έρευνας αντανακλά την ως λόγος ερμηνεία του 
ρητού. Ο πίνακας 8.5.6 εμφανίζει την εξέλιξη των απαντήσεων στα 3 τεστ για την ερώτηση 
2γ. Εκεί βλέπουμε ότι από τα 30 παιδιά, τα 8 μόνο απάντησαν σωστά την ερώτηση 2γ, ενώ τα 
υπόλοιπα 22 απάντησαν εσφαλμένα στο ΠΡΟΤΕΣΤ. Η κατάσταση όμως αυτή του ΠΡΟΤΕΣΤ 
αλλάζει δραματικά όπως βλέπουμε στο ΜΕΤΑΤΕΣΤ και στη συνέχεια παραμένει σχεδόν 
αμετάβλητη στο ΤΕΛΙΚΟ ΤΕΣΤ. 
Πfνακας 8.5.6 Frequencies 

Πράγματι, ο Πίνακας 8.5.7 που εμφανίζει τα αποτελέσματα της εφαρμογής του μη 
παραμετρικού κριτηρίου Cochran's Q, για τα 3 τεστ μας πληροφορεί ότι υπάρχει 
στατιστικώς σημαντική διαφορά ανάμεσα στα 3 τεστ (asymp. sign.=0.0005). 

Πfνακας 8.5.7 Test Statistics 

Πίνακας 8.5.8 Test Statisticsb 

Επίσης ο Πίνακας 8.5.8 μας δείχνει ότι υπάρχει 
στατιστικώς σημαντική διαφορά ανάμεσα στο 
ΠΡΟΤΕΣΤ και το ΜΕΤΑΤΕΣΤ (exact sign.(2-
tailed)=0.0005), ενώ ο Πίνακας 8.5.9 μας 
αποκλείει παντελώς την πιθανότητα να έχουμε 
διαφορά ανάμεσα στο ΜΕΤΑΤΕΣΤ και το ΤΕΛΙΚΟ 
ΤΕΣΤ (exact sign.(2-tailed)=1 00%). 

ΠΡΟΤΕΣΤ- ΜΕΤΑΤΕΣΤ 

a Binomial distribution used. 
b McNemar Test 

Πίνακας 8.5. 9 Test Statisticsb 

a Binomial distribution used. 
b McNemar Test 

ΜΕΤΑΤΕΣΤ- ΤΕΛΙΚΟ ΤΕΣΤ 

Όλα τα παραπάνω στοιχεία μας πείθουν ότι τα παιδιά προσήλθαν στην πειραματική 
διδασκαλία χωρίς να έχουν γνώση της ως λόγος ερμηνείας του ρητού αριθμού. Δεν 
αποδέχτηκαν στο ΠΡΟΤΕΣΤ την ύπαρξή της και φάνηκε να έχουν ανεπαρκή, περιορισμένη ή 
ελάχιστη γνώση για τη συγκεκριμένη εννοιολογική ερμηνεία του ρητού. Η πειραματική 
διδασκαλία σαφώς κατάφερε να μεταβάλλει τη στάση των παιδιών στο ζήτημα αυτό. Η δε 
κατακτηθείσα γνώση στην πειραματική διδασκαλία για την υποκατασκευή αυτή του ρητού, 
φάνηκε να διατηρείται σχεδόν αναλλοίωτη και μετά την πάροδο ικανού χρόνου από το τέλος 
της πειραματικής διδασκαλίας. Οι ισχυρισμοί όμως που διατυπώνουμε εδώ για αυτήν την 
εννοιολογική μορφή, ενισχύονται και από άλλες ενδείξεις. Για παράδειγμα, από τη μελέτη 
της ερώτησης 4 του ερωτηματολογίου. Η ερώτηση αυτή (4), αντανακλά εμμέσως την ως λόγο 
ερμηνεία. Κατά την άποψή μας, σωστή απάντηση στην ερώτηση 4 σημαίνει επαρκή γνώση 
του εννοιολογικού μοντέλου του λόγου. 

• Η ως σημείο στην αριθμογραμμή ερμηνεία του ρητού αριθμού 
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Η υποερώτηση 2δ του ερωτηματολογίου έρευνας είναι ένας δείκτης για την ως μέτρο 
ερμηνεία του ρητού. Κατά τα γνωστά εφαρμόζουμε τα μη παραμετρικά κριτήρια Cochran's Q 
και MacNemar με την προϋπόθεση που αναφέραμε στην αρχή αυτής της παραγράφου 
(παρ.8.5). 

Πίνακας 8.5. 1 0. Ερώτηση 2δ. Frequencies 

Πίνακας 8.5. 1 2  Test Statistics McNemar Test 
Binomial distribution used. ΠΡΟΤΕΣΤ -ΜΕΤΑΤΕΣΤ 

Ν 30 
Exact Sig. (2-tailed) ,οοοα 

Πίνακας 8.5. 1 3  Test Statistics McNemar Test 
Binomial distribution used. ΜΕΤΑΤΕΣΤ- ΤΕΛ. ΤΕΣΤ 

Ν 30 
Exact Sig. (2-tailed) ,21 9  

Οι Πίνακες 8.5 . 1 0, 8.5 . 1 1 , 8 .5 . 12, 8 .5 . 1 3  αφορούν στην ίδια ερώτηση, την 2δ. 
Στον πρώτο από αυτούς 8.5. 1 0  παρατηρούμε το πώς διαφοροποιήθηκε η στάση των παιδιών 
στα 3 τεστ. Πιο συγκεκριμένα, στο ΠΡΟΤΕΣΤ βλέπουμε 9 μόνο παιδιά από τα 30 να 
απαντούν σωστά την ερώτηση και 2 1  να την απαντούν λαθεμένα. Αντίθετα, στο ΜΕΤ ΑΤΕΣΤ 
παρατηρούμε ότι υπάρχει ριζική αλλαγή της στάσης των παιδιών, τα οποία φαίνονται να 
αναγνωρίζουν την ως μέτρο εννοιολογική μορφή του ρητού και να αποδέχονται στη μεγάλη 
τους πλειοψηφία της ύπαρξή της. Αυτή η κατάσταση, έτσι όπως διαμορφώθηκε μετά την 
πειραματική διδασκαλία, ή καλύτερα από την πειραματική διδασκαλία δεν φαίνεται να 
αλλάζει παρά μόνο ανεπαίσθητα στην επόμενη γραπτή δοκιμασία (ΤΕΛ. ΤΕΣΤ). 

Ο δεύτερος Πίνακας 8.5. 1 1  μας παρέχει την πληροφορία ότι γενικά ανάμεσα στα 3 τέστ, 
υπάρχουν στατιστικώς σημαντικές διαφορές (asymp.sign.=0,0005). Το πού ακριβώς 
εντοπίζονται αυτές οι διαφορές αναφέρονται στους Πίνακες 8.5 . 12  και 8.5 . 1 3 . 

Ο Πίνακας 8.5 . 12  μας ειδοποιεί ότι ανάμεσα στο ΠΡΟΤΕΣΤ και το ΜΕΤΑΤΕΣΤ, υπάρχει 
στατιστικώς σημαντική διαφορά (Exact Sig. (2-tailed)=0,0005). 

Τέλος, ο Πίνακας 8.5 . 1 3  μας πληροφορεί ότι ανάμεσα στο ΜΕΤΑΤΕΣΤ και το ΤΕΛ. 
ΤΕΣΤ, δεν υπάρχει στατιστικώς σημαντική διαφορά. 
Όλα τα παραπάνω σημαίνουν ότι σε ό,τι αφορά την ως μέτρο ερμηνεία του ρητού, η 

πειραματική διδασκαλία την οποία ακολούθησε το ΜΕΤΑΤΕΣΤ, τα κατάφερε να επηρεάσει 
τη σκέψη και να αλλάξει την άποψη των παιδιών για τη συγκεκριμένη όψη του ρητού. Τα 
παιδιά ενώ προσήλθαν στην πειραματική διδασκαλία με λίγη ή ελάχιστη γνώση για την 
ερμηνεία αυτή του ρητού αριθμού, φαίνεται να αποκόμισαν σημαντικές γνώσεις γι' αυτήν 
στη διάρκεια της πειραματικής διδασκαλίας, τις οποίες διατήρησαν στο πέρασμα ικανού 
χρόνου μετά την πραγματοποίησή της. Ο μικρόκοσμος του «Ευδόξου» εμφανίζεται 
επιδραστικός και ικανός να βοηθήσει στην επιτυχία του στόχου που αρχικά είχαμε θέσει 
σχετικά με τη συγκεκριμένη ερμηνεία. 
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Να σημειώσουμε επίσης το εξής: Η υποερώτηση 2δ δεν είναι το μόνο στοιχείο στο οποίο θα 
στηριχθούμε για να εξάγουμε τα τελικά συμπεράσματά μας γι' αυτήν την ερμηνεία. Μια 
σοβαρότερη θέση για τη συγκεκριμένη ερμηνεία του ρητού θα προκύψει από τη μελέτη της 
ερώτησης 12 του ερωτηματολογίου (βλ. παρακάτω). 

• Η τελεστική ερμηνε{α του ρητού αριθμού 
Η υποερώτηση 2ε του ερωτηματολογίου έρευνας αντανακλά την τελεστική ερμηνεία του 
ρητού και είναι μια χρήσιμη ένδειξη για το πώς εξελίχθηκε η σκέψη των παιδιών στα 3 τεστ, 
σε ό,τι αφορά αυτή την ερμηνεία. Η υποερώτηση αυτή (2ε), δεν είναι ο μόνος δείκτης για να 
διαμορφώσουμε την τελική μας θέση για την τελεστική ερμηνεία. Υπάρχει ένας σοβαρότερος 
δείκτης γι' αυτήν και είναι η ερώτηση 7 του ερωτηματολογίου έρευνας, την οποία θα 
μελετήσουμε παρακάτω (βλ. παρ. 8 . 1 3). 

Οι Πίνακες 8.5. 14, 8.5 . 1 5, 8 .5 . 16, 8.5. 1 7  αναφέρονται στη μελέτη της ίδιας 
υποερώτησης (2ε). Ο Πρώτος Πίνακας 8.5 . 14  είναι ένας πίνακας συχνοτήτων και μας 
αποκαλύπτει πως διαφοροποιήθηκε το σύνολο των μαθητών της έρευνας στα 3 τεστ σχετικά 
με την τελεστική ερμηνεία. Σ' αυτόν βλέπουμε ότι μόνο το 1/3 των παιδιών αναγνωρίζει την 
τελεστική ερμηνεία του ρητού ενώ τα 2/3 δεν την αποδέχονται. Αυτή η εικόνα μεταβάλλεται 
ριζικά στο ΜΕΤΑΤΕΣΤ, για να διατηρηθεί αναλλοίωτη στο ΤΕΛΙΚΟ ΤΕΣΤ. 

Πlνακας 8.5. 14  Frequencies 

Ο επόμενος πίνακας (Πίν. 8.5 . 1 5), απορρίπτει την υπόθεση ότι δεν υπάρχουν διαφορές 
ανάμεσα στα 3 τεστ (Asymp. Sig.=0,0005). 

Πίνακας 8.5. 1 6  Test Statistics McNemar Test 
Binomial distribution used. ΠΡΟΤΕΣΤ-ΜΕΤΑΤΕΣΤ 

Ν 30 

Exact Sig. (2-tailed) ,035 

Ο τρίτος πίνακας (Πίν. 8.5 . 1 6), απορρίπτει την υπόθεση ότι δεν υπάρχουν διαφορές ανάμεσα 
στο ΠΡΟΤΕΣΤ και το ΜΕΤΑΤΕΣΤ (Exact Sig. (2-tailed)=0,035). Να σημειώσουμε εδώ ότι 
εμάς μας ενδιαφέρει η exact one-tailed πιθανότητα, γιατί εμείς την κατεύθυνση, όπως έχουμε 
επισημάνει την γνωρίζουμε (όπως έχουμε ξανατονίσει είναι προς τα δεξιά). Επομένως exact 
sign.=0,01 75 < 0.0250 το οποίο είναι το όριο που εμείς θέσαμε). 

Ο τελευταίος Πίνακας 8.5 . 1 7, μας 
πληροφορεί ότι δεν υπάρχουν διαφορές 

Exact Sig. ( -tailed) ανάμεσα στο ΜΕΤ ΑΤΕΣΤ και το 
ΤΕΛΙΚΟ ΤΕΣΤ, επομένως η εικόνα που 

υπήρχε στο ΜΕΤΑΤΕΣΤ δεν αλλάζει καθόλου (exact sign.(2-tailed)=100%). 

Η στατιστική ανάλυση που έγινε για την υποερώτηση 2ε, έδειξε ότι με ελάχιστη γνώση της 
τελεστικής ερμηνείας προσήλθαν τα παιδιά στην πειραματική διδασκαλία. Οι γνώσεις τους 
όμως γι' αυτήν την ερμηνεία διευρύνθηκαν σημαντικά και ακόμη φάνηκε να αντέχουν στο 
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χρόνο. Ο αρχικός στόχος της πειραματικής διδασκαλίας σχετικά με την τελεστική ερμηνεία 
φαίνεται να επιτεύχθηκε. Το υπολογιστικό περιβάλλον του «Εύδοξου» για μια ακόμη φορά 
φάνηκε να παίζει σημαντικό ρόλο στην αλλαγή της στάσης των παιδιών στο επίπεδο των 
εννοιολογικών μορφών του ρητού. 

• Η σχέση κλασμαπκής και δεκαδικής μορφής 
Οι υποερωτήσεις 2στ και 2ζ του ερωτηματολογίου έρευνας προσφέρονται για να 
αποτελέσουν ενδείξεις για το πώς εξελίχθηκε στη σκέψη των παιδιών η σχέση κλασματικής 
και δεκαδικής έκφρασης. Η στατιστική ανάλυση που πραγματοποιήσαμε έδειξε ότι οι 
απαντήσεις των παιδιών δεν ταυτίζονται στις δύο ερωτήσεις. Το ενδιαφέρον όμως στοιχείο 
είναι ότι στο επίπεδο των συμπερασμάτων έχουμε ομοφωνία είτε αναλύσουμε τη μία είτε την 
άλλη ερώτηση. Έτσι, κρίναμε σκόπιμο να παραθέσουμε στοιχεία μόνο από τη μια ερώτηση, 
την υποερώτηση 2στ. 
Οι πίνακες 8.5. 1 8, 8.5. 1 9, 8.5.20, 8.5.21 αφορούν την ίδια υποερώτηση (2στ). 

Πfνακας 8.5. 1 8  Frequencies 
Πfνακας 8.5. 1 9  Test Statistics 

Ο Πίνακας 8.5. 1 8  μας δίνει την εικόνα σε κάθε τεστ σχετικά με τη σχέση κλάσματος
δεκαδικού. Σ' αυτόν παρατηρούμε ότι τα παιδιά στο ΠΡΟΤΕΣΤ έχουν ελάχιστη γνώση γι' 
αυτή τη σχέση. Μόνο 8 από τα 30 δίνουν σωστή απάντηση, ενώ τα υπόλοιπα 22 δεν φαίνεται 
να έχουν υπ' όψιν τους ότι είναι δυνατόν να μετασχηματίσουμε μια κλασματική μορφή σε 
αντίστοιχη δεκαδική εκτελώντας μια απλή διαίρεση. Η κατάσταση στο ΠΡΟΤΕΣΤ είναι και 
ένας πρόσθετος δείκτης για την ως πηλίκον ερμηνεία του ρητού για την οποία μιλήσαμε στην 
αρχή αυτής της παραγράφου (8.5). Με απλά λόγια τα παιδιά δεν γνωρίζουν τη σχέση των 
διαφόρων μορφών του ρητού πλήν της μέρος- όλου εννοιολογικής μορφής, όπως είδαμε πάλι 
στην ίδια παράγραφο. Επανερχόμενοι στο ΜΕΤΑΤΕΣΤ, παρατηρούμε μια σημαντική 
μεταβολή της στάσης των παιδιών προς τη σωστή κατευθυνση. Αυτή η νέα καλή εικόνα 
διατηρείται περίπου η ίδια και στο ΤΕΛΙΚΟ ΤΕΣΤ. 

Ο Πίνακας 8.5. 1 9  επιβεβαιώνει όσα μόλις προηγουμένως εικάσαμε, ότι δηλ. υπάρχει 
θεαματική αλλαγή στη στάση των παιδιών μετά την πειραματική διδασκαλία. Η υπόθεση ότι 
δεν υπάρχουν διαφορές ανάμεσα στα 3 τέστ απορρίπτεται ισχυρά (asymp. Sign=0,0005< 
0,025 που θέσαμε ως όριο). 

Ο Πίνακας 8.5.20 δείχνει ότι υπάρχει στατιστικώς σημαντική διαφορά ανάμεσα στο 
ΠΡΟΤΕΣΤ και το ΜΕΤΑΤΕΣΤ (exact sign.=0,001 <0,025 που θέσαμε ως όριο). 

Πfνακας 8.5.20 McNemar Test 
Binomial distribution used ΠΡΟΤΕΣΤ - ΜΕΤΑΤΕΣΤ 

Ν 30 

Exact Sig. (2-tailedι ,001 

Τέλος, ο Πίνακας 8.5.21 δείχνει ότι δεν υπάρχει στατιστικώς σημαντική διαφορά ανάμεσα 
στο ΜΕΤΑΤΕΣΤ και το ΤΕΛΙΚΟ ΤΕΣΤ (exact sign.=45,3 %). 
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Πίνακας 8.5.21 McNemar Test 
Binomial distribution used. ΜΕΤΑΤΕΣΤ- ΤΕΛΙΚΟ ΤΕΣΤ 

Ν 30 

Exact Sig. (2-tailed, ,453 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ 
Τα παραπάνω στοιχεία της στατιστικής ανάλυσης δείχνουν με σαφή τρόπο ότι τα παιδιά ενώ 
προσέρχονται στην πειραματική διδασκαλία με ελάχιστη γνώση της σχέσης κλάσματος
δεκαδικού, μετά από αυτήν εμφανίζονται σημαντικά διαφοροποιημένα ως προς το ζήτημα 
αυτό. Αυτή η διαφοροποίηση αποτελεί μια ένδειξη ότι η πειραματική διδασκαλία είναι σε 
θέση να προάγει τη σχέση κλάσματος- δεκαδικού στη σκέψη των παιδιών. Επίσης αυτή η 
βελτίωση δεν φαίνεται να έχει εφήμερο χαρακτήρα, όπως έδειξε η ανύπαρκτη διαφορά 
ΜΕΤΑΤΕΣΤ- ΤΕΛ.ΤΕΣΤ. Ένας ακόμη στόχος της πειραματικής διδασκαλίας με τη βοήθεια 
του μικρόκοσμου του «Εύδοξου», φαίνεται να επιτεύχθηκε. 
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8.6 Η υπέρβαση του όλου 
Κατά τη διάρκεια της πειραματικής διδασκαλίας ( παρ.7.4 αυτής της εργασίας) 

διαπιστώσαμε μια σαφή αδυναμία των παιδιών να υπερβούν το ΟΛΟ. Με άλλα λόγια 
διαπιστώσαμε πως υπήρχε ένας εγκλωβισμός στη σκέψη των παιδιών, η οποία περιορίζονταν 
σε ό,τι περιελάμβανε η μέρος -όλου ερμηνεία του ρητού. Γι' αυτόν ακριβώς το λόγο ήταν 
σχεδόν αδύνατο για τη συντριπτική πλειοψηφία των παιδιών να φανταστούν κλάσματα όπου 
ο αριθμητής είναι μεγαλύτερος από τον παρονομαστή. Αυτό φαίνεται πολύ καθαρά από τον 
τρόπο που απάντησαν τα παιδιά την πρώτη ερώτηση στο ΠΡΟΤΕΣΤ (βλ. στο ΠΑΡ ΑΡΤΗΜΑ 
το πρώτο ερωτηματολόγιο). Η ερώτηση έλεγε «πως θα μπορούσες να εξηγήσεις σε ένα φίλο 
σου τι είναι το 312» . Πραγματικά, τα παιδιά δεν μπόρεσαν να εξηγήσουν τι είναι το 3/2. 
Παρατηρήσαμε στα ερωτηματολόγια ότι ειλικρινά προσπάθησαν να απαντήσουν την 
ερώτηση αυτή, αλλά χωρίς αποτέλεσμα. Γι' αυτό βλέπουμε το χώρο κάτω από την ερώτηση 1 
στο πρώτο ερωτηματολόγιο της έρευνας, να είναι γεμάτος από αποτυχημένα σχέδια, 
μουτζούρες και διαγραφές που σαφώς προδίδουν αδυναμία γραφικής αναπαράστασης του 
3/2. Με άλλα λόγια είναι εμφανής μια αδυναμία να εκφράσουν ό,τι δεν είναι στο πλαίσιο της 
μέρος όλου ερμηνείας του ρητού. Ο αριθμός 3/2 σαφώς δεν είναι μέσα στο πλαίσιο της 

Σχ. 8.6. 1 Σχ. 8.6.2 

συγκεκριμένης ερμηνείας του ρητού. Και όπως τονίσαμε και σε άλλα σημεία αυτής της 
εργασίας, τα παιδιά προσήλθαν στην πειραματική διδασκαλία ξέροντας πολύ καλά ένα μόνο 
εννοιολογικό μοντέλο του ρητού: το μέρος- όλου. Μέσα δε από αυτό προσπαθούν να 
αντιμετωπίσουν, να εκφράσουν και να ερμηνεύσουν κάθε τι που αφορά στους ρητούς 
αριθμούς. Προβλήματα, διαδικασίες, υπολογισμούς, αναπαραστάσεις. Θα θέλαμε να 
παραθέσουμε δύο από τα πιο συνηθισμένα σχέδια που οι μαθητές προσέφεραν, προκειμένου 
να απαντήσουν την ερώτηση για το 3/2 (βλ. Σχ. 8.6. 1 και Σχ. 8.6.2). 

Σ' αυτή την παράγραφο θα εστιάσουμε την προσοχή μας στη μελέτη της ερώτησης 1 των 
ερωτηματολογίων έρευνας για να δούμε εάν και κατά πόσο η πειραματική διδασκαλία 
μπόρεσε να διευρύνει τη σκέψη των παιδιών για την έννοια του ρητού και να τα βοηθήσει να 
υπερβούν εννοιολογικά τη μονάδα. Για να μελετήσουμε το ζήτημα αυτό και πιο 
συγκεκριμένα την εξέλιξη των απαντήσεων των παιδιών στην ερώτηση 1 ,  θα 
κατασκευάσουμε ένα πολυπαραγοντικό επαναληπτικό μοντέλο. 

Οι προϋποθέσεις εφαρμογής του μοντέλου μας είναι οι γνωστές: 
• Ανεξαρτησία παρατηρήσεων 
• Multiνariate normality 



• Ομοιογένεια (Box's Μ test). 
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Για τις δύο πρώτες έχει γίνει λόγος σε προηγούμενες παραγράφους, δεν αντιμετωπίζουμε 
κανένα σοβαρό κώλυμα σχετικά με την εγκυρότητα του F-λόγου ακόμη και στην 
περίπτωση της παραβίασης της κανονικότητας (Stevens, 1986) και απομένει να 
εξετάσουμε την ισότητα των μητρών διασποράς- συνδυασποράς στα διάφορα επίπεδα του 
between παράγοντα που είναι η μεταβλητή PEIR. Ο πίνακας 8.6. 1 μας εξασφαλίζει με τον 
καλύτερο τρόπο ότι η υπόθεση της ομοιογένειας που απαιτεί το μοντέλο μας πληρείται. Η 
σημαντικότητα του δείκτη Box's Μ είναι ιδιαίτερα υψηλή (sign.=60, 1 %), επομένως 
μπορούμε να υποθέσουμε ότι οι εν λόγω μήτρες είναι ίσες. 

Πlνακας 8.6 . 1  Box's Test of Equality of Covariance Matrices 
(Design: lntercept+PEIR Within Subjects Design: TRIALV1 

Αφού λοιπόν ικανοποιούνται οι παραδοχές μπορούμε να εφαρμόσουμε το μοντέλο μας. Ο 
Πίνακας 8 .6.2 μας προσφέρει αρκετά χρήσιμα περιγραφικά στοιχεία. 

Πίνακας 8.6.2 Descriptive Statistics 
Το πρώτο ενδιαφέρον στοιχείο σ' αυτόν είναι οι 
βαθμοί των παιδιών στο ΠΡΟΤΕΣΤ. Η θέση που 
διατυπώσαμε παραπάνω για την αδυναμία των 
παιδιών να λειτουργήσουν έξω και πέρα από τα 
εννοιολογικά όρια της μέρος- όλου ερμηνείας 
ενισχύεται από τα δεδομένα του Πίνακα 8.6.2. Στην 
αρχή αυτού του πίνακα βλέπουμε να βρίσκονται κάτω 
από τη βάση και οι τρείς πειραματικές ομάδες 
(βαθμός 9,6 για την πρώτη Π.Ο., 9 για τη δεύτερη, και 
9,2 για την τρίτη). 
Στη συνέχεια, η κατάσταση βελτιώνεται 
εντυπωσιακά. Όλες οι ομάδες στο ΜΕΤ Α ΤΕΣΤ (βλ. 
μεταβλητή Vl TR2) εμφανίζουν μεγάλη άνοδο (οι 

αντίστοιχοι μέσοι όροι είναι 1 7,8 για την πρώτη, 1 5,7 για τη δεύτερη και 1 8,6 για την τρίτη 
π.ο.). 

Πlνακας 8.6.3 Multivariate Tests (Design: lntercept+PEIR Within Subjects: TRIALV1 ) 

1 36,575 1 ,000 

4,029 ,297 

,283 

,333 
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Τέλος, στον Πίνακα 8.6.2, παρατηρούμε ότι οι μέσοι όροι της επίδοσης των παιδιών στο 
ΤΕΛΙΚΟ ΤΕΣΤ, διαφέρουν ανεπαίσθητα από τους αντίστοιχους στο ΜΕΤΑΤΕΣΤ. Αυτό 
σημαίνει ότι η γνώση που κατακτήθηκε στην πειραματική διδασκαλία συγκρατήθηκε στα ίδια 
σχεδόν επίπεδα και μετά την πάροδο ικανού χρονικού διαστήματος από αυτήν. 

Ο Πίνακας 8.6.3 επίσης, μας παραθέτει σημαντικά στοιχεία. Σ' αυτόν βλέπουμε ότι 
οποιοδήποτε από τα multivariate tests κι αν εφαρμόσουμε, τα αποτελέσματα για τις βασικές 
μας υποθέσεις δεν αλλάζουν καθόλου στο επίπεδο των συμπερασμάτων. Πιο συγκεκριμένα, ο 
παράγων TRIALVI είτε με τη μέθοδο Pilfai's Trace, είτε με τις υπόλοιπες υπολογισθεί, 
αναγορεύεται σημαντικός ( exact. Sign=0,0005). Επίσης, παρατηρούμε ότι με όλες τις 
χρησιμοποιούμενες μεθόδους οι παράγοντες τεστ και πειραματική ομάδα (TRIALV1 * PEIR), 
δεν παρουσιάζουν αλληλεπίδραση. Για παράδειγμα, η μέθοδος Wilks' Lambda απορρίπτει την 
υπόθεση ύπαρξης interaction σε ποσοστό 42,3 %. Το τελευταίο αυτό στοιχείο σημαίνει ότι 
μπορούμε να πραγματοποιήσουμε αναλύσεις χωρίς να λάβουμε υπ' όψιν τον παράγοντα 
πειραματική ομάδα, αφού αυτός επηρεάζει ομοιόμορφα τα επίπεδα του παράγοντα τέστ 
TRIALVI). Παρακάτω θα δούμε ότι ανάμεσα στις πειραματικές ομάδες ουδεμία στατιστικώς 
σημαντική διαφορά υπάρχει, επομένως, εμμέσως πλήν σαφώς, ο παράγοντας πειραματική 
ομάδα είναι ασήμαντος. Πρακτικά αυτό σημαίνει κάτι που ξαναεπισημάναμε: Η συμπεριφορά 
των διάφορων πειραματικών ομάδων είναι σε πάρα πολλά ζητήματα τελείως όμοια και 
επομένως συχνότατα πρέπει να ξεχνάμε ότι έχουμε 3 πειραματικές ομάδες και να θεωρούμε 
ότι τα παιδιά αποτελούν μία πειραματική ομάδα. 

Πlνακας 8.6.4 Tests of Within-Subjects Effects 

1 ,  1 99 ,322 4,798 ,351 

1 , 1 99 ,317 2,454 ,242 

,2 
1 1 , 1 00 1 , 1 99 ,317 2,399 ,24 

4,627 

Ο Πίνακας 8.6.4, μας δείχνει δυό σημαντικά πράγματα. Το πρώτο είναι ότι ο παράγων που 
αναφέρεται στα διάφορα τεστ TRIAL Vl είναι σημαντικός είτε προϋποθέσουμε τη 
σφαιρικότητα είτε όχι (sign.=0,0005). Αυτό σημαίνει ότι απορρίπτεται ισχυρά η υπόθεση ότι 
η απόδοση των παιδιών στα διάφορα γραπτά τέστ είναι η ίδια. Το δεύτερο επίσης σημαντικό 
στοιχείο είναι ότι το μοντέλο που οικοδομήσαμε για να ελέγξουμε διαφορές στην επίδοση 
των παιδιών στην ερώτηση 1 είναι ισχυρότατο ( observed Power= 100% ) . 

Ο επόμενος Πίνακας 8.6.5, τεκμηριώνει όσα ισχυριστήκαμε παραπάνω σχετικά με τις 
πειραματικές ομάδες. Από τις παρατιθέμενες γραμμικές αντιθέσεις ( contrasts) συνάγεται το 
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συμπέρασμα ότι δεν υπάρχουν στατιστικώς σημαντικές διαφορές ανάμεσα στις πειραματικές 
ομάδες. Για παράδειγμα στην γραμμική αντίθεση πρώτης και δεύτερης πειραματικής ομάδας 
αντιστοιχεί επίπεδο στατιστικής σημαντικότητας 89, 7 %. 

Πfνακας 8.6.5 Multiple Comparisons Bonferroni 

1 ,  

-1 ,96 

Ο τελευταίος Πίνακας 8.6.6 μας παρέχει τις πΜον χρήσιμες πληροφορίες. Στην τρίτη 
γραμμή αυτού βΜπουμε, ότι η υπόθεση «Ηο: δεν υπάρχει σημαντική διαφορά ανάμεσα στο 
ΠΡΟΤΕΣΤ και το ΜΕΤΑΤΕΣΤ» απορρίπτεται ισχυρά (sign.=0,0005). Επομένως όσα 
ισχυριστήκαμε στην αρχή αυτής της παραγράφου σχετικά με την απόδοση των παιδιών πριν 
και μετά την πειραματική διδασκαλία σε ό,τι αφορά την ερώτηση 1 ,  είναι ακριβή και 
επιβεβαιώνονται από στατιστική άποψη. Στον ίδιο πίνακα παρατηρούμε ότι δεν υπάρχει 
στατιστικώς σημαντική διαφορά ανάμεσα στην απόδοση των παιδιών στο ΜΕΤ Α ΤΕΣΤ και 
το ΤΕΛΙΚΟ ΤΕΣΤ (sign.=5,5 %). Δηλ. οι απώλειες στο επίπεδο της γνώσης είναι ασήμαντες. 

1 5,226 ,055 5,226 ,596 

2 1 ,280 ,294 2,559 ,253 

Level 2 vs. 2 ,300 1 ,306 ,287 2 ,613 ,258 
Level 3 

Level 1 vs. 14,300 
Level 2 

Level 2 vs. ,23 
Level 

a Computed using alpha = ,05 

Όλα όσα ειπώθηκαν στην παράγραφο αυτή συγκλίνουν σε 3 συμπεράσματα: 
• Πρώτον, ότι τα παιδιά προσήλθαν στην πειραματική διδασκαλία με σαφή αδυναμία 

να λειτουργήσουν έξω από τα όρια της μέρος- όλου ερμηνείας του ρητού. Φάνηκε να 
είχαν συνηθίσει, στις προηγούμενες εκπαιδευτικές τους βαθμίδες, να λειτουργούν 
μέσα στο πλαίσιο της μέρος- όλου λογικής και τη γνωρίζουν πολύ καλά. Οι συνέπειες 
όμως της εφαρμογής αυτής της λογικής είναι ορατές. Η πειραματική διδασκαλία (βλ. 
κεφ. 8) διεπίστωσε εσφαλμένη μεταφορά γνώσης σε άλλα πλαίσια, εσφαλμένη 
αντιμετώπιση καταστάσεων που δεν υπάγονται στο μέρος- όλου μοντέλο, λαθεμένη 
ερμηνεία φαινομένων και εκτιμήσεων στους υπολογισμούς έξω από αυτό. 

• Δεύτερον, η πειραματική διδασκαλία φαίνεται ότι κατάφερε να άρει το εννοιολογικό 
αδιέξοδο των παιδιών. Διεύρυνε την αντίληψή τους για την έννοια του ρητού. Πέρα 
από την κλασματική όψη του ρητού, τα παιδιά έμαθαν ότι αυτός έχει κι άλλες όψεις, 
κι ότι η έκφραση α/β καθόλου δεν συνεπάγεται ότι α � β, όπως προστάζει το μοντέλο 
που επί μακρόν βίωσαν στα προηγούμενα χρόνια της μάθησής τους. Δηλ. η ριζωμένη 
αντίληψη πολλών παιδιών, που εκφράστηκε από την Ουρανία, μια μαθήτρια της Α' 
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Γυμνασίου, «μα από τα λιγότερα κύριε, μπορώ να πάρω περισσότερα;», φαίνεται να 
υπέστη σημαντικά ρήγματα στη σκέψη των παιδιών. Η πειραματική διδασκαλία με τη 
βοήθεια του περιβάλλοντος του «Ευδόξου», βοήθησε αποφασιστικά στην 
οικοδόμηση μιας ευρύτερης αντίληψης για το ρητό και συνέβαλλε στην υποβάθμιση 
της σημασίας του υπερτιμημένου από τους μαθητές μοντέλου μέρος- όλου. 

• Τρίτον, 3 μήνες μετά την πειραματική διδασκαλία δεν παρατηρήθηκε υποτροπιασμός 
του φαινομένου που περιγράψαμε. Όπως δείχνουν τα στοιχεία, τα παιδιά και στο 
ΜΕΤΑΤΕΣΤ απάντησαν το ίδιο καλά την ερώτηση 1 ,  που αφορά τον έ'λεγχο της 
υπέρβασης της μέρος- όλου αντίληψης. Αυτό σημαίνει ότι οι αλλαγές που επέφερε η 
πειραματική διδασκαλία είναι μόνιμες και δεν έχουν προσωρινό χαρακτήρα. 
Αναγνωρίζεται έτσι ότι η πειραματική μας διδασκαλία σε ό,τι αφορά το 
συγκεκριμένο πρόβλημα, έχει σοβαρή επιδραστική ικανότητα, αφού διαμορφώνει 
μόνιμες συμπεριφορές. 



223 

8. 7 Η άρνηση της έκφρασης ο/β ως αριθμού 

Στην παρ. 7 .22 αυτής της εργασίας συζητήσαμε το ζήτημα της άρνησης του κλάσματος ως 
αριθμού. Εκεί διαπιστώσαμε με σαφή τρόπο ένα παράδοξο: Να παραδέχονται τα παιδιά ότι το 
κλάσμα είναι αριθμός, αλλά να μην το εννοούν, όπως αποδείξαμε. Σ' αυτήν την παράγραφο 
θα μελετήσουμε την ερώτηση 3\ των ερωτηματολογίων έρευνας. Αυτή η ερώτηση 
πιστεύουμε ότι μπορεί να μας προσφέρει μια καλή εικόνα για τις πεποιθήσεις των παιδιών 
σχετικά με τη θεώρηση του κλάσματος ως αριθμού ή για να είμαστε πιο ακριβείς με τη 
θεώρηση της έκφρασης α/β ως αριθμού. Με απλά λόγια, θα δούμε σε πιο βαθμό είχαν 
κατακτήσει τα παιδιά αυτή την αντίληψη για την υπόσταση του κλάσματος ως αριθμού και 
εάν και κατά πόσον μπόρεσε η πειραματική διδασκαλία να διευρύνει αυτή την αντίληψη, στη 
συνέχεια. 

Για τις ανάγκες της στατιστικής ανάλυσης σχεδιάζουμε ένα νέο επαναληπτικό μοντέλο. 

Παραδοχές εφαρμογής του μοντέλου: 
• Ανεξαρτησία παρατηρήσεων 
• Univariate normality 
• Έλεγχος ομοιογένειας (κριτήριο Mauchly'W) 

Για λόγους που έχουμε επανειλημμένα αναφέρει, θα εξετάσουμε μόνο την τελευταία 
παραδοχή. Ο πίνακας 8.7. 1  μας πληροφορεί ότι το κριτήριο ικανοποιείται και μάλιστα το 
επίπεδο στατιστικής σημαντικότητας είναι αξιοπρόσεκτα υψηλό για συμπεριφορικές μελέτες 
(sign.=57,4 %). 

Greenhouse Huynh-Feld Lower-bound 
Geisse 

,958 1 , 1 0  2 ,574 ,960 1 ,000 ,500 
Tests the null hypothesis that the error covariance matrix of the orthonormalized transformed 
dependent νariables is proportional to an identity matrix. 
a May be used to adjust the degrees of freedom for the averaged tests of significance. Corrected 
tests are displayed in the Tests of Within-Subjects Effects table. 
b Design: l ntercept+PEIR Within Subjects Design: TRIALV3A 

Επομένως μπορούμε να εφαρμόσουμε το μοντέλο μας. Στον Πίνακα 8 .7.2 παρατηρούμε τους 
μέσους όρους όλων των γραπτών δοκιμασιών. 
Οι μέσοι όροι όλων των πειραματικών ομάδων στο ΠΡΟΤΕΣΤ είναι ιδιαίτερα χαμηλοί. 
Τούτο σημαίνει ότι τα παιδιά στη συντριπτική τους πλειοψηφία προσήλθαν στην πειραματική 
διδασκαλία έχοντας την πεποίθηση ότι η έκφραση α/β δεν είναι αριθμός. 



Πίνακας 8.7.2 Descriptiνe Statistics 

PEIR Mean Std. Deνiation 
ΠΡΟ ΤΕΣΤ 1 2,6( 1 ,35 

2 4,6( 1 ,26 
3 3,3( 2,06 

Tota 3,5( 1 ,76 
ΜΕΤΑΤΕΣl 1 5,9( 7,50 

2 6, 1 C  5,04 
:: 9,8C 8,85 

Tota 7,2ϊ 7,28 
ΤΕΛ. ΤΕΣl 1 3,9( 5,80 

2 7,6( 6,65 
� 9,9( 8,76 

Tota 7, 1� 7, 3ι 

Λ 
1( 

1( 
1( 
3C 
1( 

1G 
1C 
3C 
1( 

1( 
1( 
3( 
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Διαφορετικά δεν εξηγείται το γεγονός ότι και 
τα ελάχιστα παιδιά που έλυσαν την άσκηση, 
που βρήκαν δηλ. σωστό αποτέλεσμα 
λύνοντας την αντίστοιχη εξίσωση έγραψαν 
στη συνέχεια στα ερωτηματολόγιά τους την 
πρόταση: « χ = 2} , άρα δεν υπάρχει 
αριθμός». Κατά την άποψή μας αυτό είναι η 
πιο ισχυρή απόδειξη που θα μπορούσε η 
έρευνα να εκμαιεύσει για το πώς θεωρούν τα 
παιδιά τις εκφράσεις του τύπου α/β. 

Στο ΜΕΤΑΤΕΣΤ, παρατηρούμε μια 
αύξηση όλων των μέσων όρων κατά 3 
μονάδες περίπου, η οποία όπως θα δούμε 
παρακάτω κρίνεται σημαντική από 
στατιστική άποψη. Ωστόσο, η αύξηση αυτή 
δεν είναι ικανή να οδηγήσει τις πειραματικές 

ομάδες πάνω από τη βάση ( 10). Η καλύτερη πειραματική ομάδα, η τρίτη, μόλις που αγγίζει το 
9,8. 

Η ίδια εικόνα με αυτή που παρατηρήσαμε στο ΜΕΤΑΤΕΣΤ διατηρείται και στο ΤΕΛΙΚΟ 
ΤΕΣΤ, όπου καλύτερη πειραματική ομάδα αναδεικνύεται πάλι η τρίτη με μέσο όρο 9,9. 

Πίνακας 8.7.3 Tests of Between-Subjects Effects Dependent Variable: V3A 

7 

,001 77,013  

1 ,  7 , 6  

,999 

' 7 

,3 ο 

Ο Πίνακας 8. 7.3 είναι ένας πίνακας ανάλυσης διασποράς για το επαναληπτικό μας μοντέλο. 
Σ '  αυτόν παρατηρούμε τα εξής: Πρώτον ότι ο παράγων πειραματική ομάδα (PEIR) δεν είναι 
στατιστικώς σημαντικός (sign.=24,4%). Δεύτερον, ότι ο παράγων τέστ {TRIAL), είναι 
στατιστικώς σημαντικός και μάλιστα ισχυρά (sign.=4 %0). Τρίτον, δεν υπάρχει σημαντική 
αλληλεπίδραση (interaction) ανάμεσα στους δυό αυτούς παράγοντες (sign.=29,4%) . 

Πίνακας 8. 7 .4 Estimates Dependent Variable: V3A 
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Ο Πίνακας 8 .7.4 μας δίνει τους μέσους όρους των 3 πειραματικών ομάδων, ανεξαρτήτως 
τεστ, ενώ ο Πίνακας 8.7.5 συμπληρώνει κατά κάποιο τρόπο τον Πίνακα 8.7.4, δίνοντας τις 
διαφορές σε επίπεδο στατιστικής σημαντικότητας αυτών των μέσων όρων. Στον Πίνακα 8.7.5 
παρατηρούμε ότι η πρώτη πειραματική ομάδα δεν διαφέρει σημαντικά από τη δεύτερη 
(sign.=33 ,4 %), ούτε η δεύτερη διαφέρει από την τρίτη (sign.=60,9 %), ενώ ότι η πρώτη 
πειραματική ομάδα διαφέρει σημαντικά από την τρίτη (sign.=1 ,6 %). 

Πlνακας 8.7.6 Estimates Dependent Variable: V3A 

a Based οπ modified population marginal mean. 

Ο πίνακας 8.7.6, μας παρουσιάζει περισσότερο ενδιαφέροντα στοιχεία. Μας λέει ότι 
ανεξαρτήτως πειραματικής ομάδας, ή πιο σωστά, αν αγνοήσουμε τον παράγοντα πειραματική 
ομάδα ο οποίος είδαμε προηγούμενα ότι δεν είναι σημαντικός, ο μέσος όρος στο ΠΡΟΤΕΣΤ 
είναι 3,5, στο ΜΕΤΑΤΕΣΤ 7,2 και στο ΤΕΛΙΚΟ ΤΕΣΤ 7,1 . 

nrνακας 8.7.7 Pairwise Comparisons (Bonferroni ) Dependent Variable: V3A 

1 

Για το αν είναι στατιστικώς σημαντικές οι διαφορές αυτών των μέσων όρων μας 
πληροφορεί ο Πίνακας 8.7.7. Σ' αυτόν παρατηρούμε ότι η διαφορά ανάμεσα στο ΠΡΟΤΕΣΤ 
και το ΜΕΤΑΤΕΣΤ είναι στατιστικώς σημαντική (sign.=9%o ) που σημαίνει ότι υπήρξε 
μαθησιακό όφελος από το ΠΡΟΤΕΣΤ στο ΜΕΤΑΤΕΣΤ, σε σχέση με το ζήτημα που 
συζητάμε. Επίσης, στον ίδιο πίνακα 8.7.7 παρατηρούμε ότι δεν υπάρχει στατιστικώς 
σημαντική διαφορά ανάμεσα στο ΜΕΤΑΤΕΣΤ και το ΤΕΛΙΚΟ ΤΕΣΤ (sign.=100%), πράγμα 
που σημαίνει ότι η γνώση που κατακτήθηκε στην πειραματική διδασκαλία παραμένει 
σταθερή και μετά από αυτήν, στην πορεία του χρόνου. 

Συζήτηση- Διαπιστώσεις 
Όλα τα παραπάνω στοιχεία της στατιστικής ανάλυσης μαρτυρούν μια αγωνιώδη προσπάθεια 
από μέρους της πειραματικής διδασκαλίας να διευρύνει τη σκέψη και την αντίληψη των 
παιδιών για το ρητό αριθμό. Διότι, προφανώς ένα σημαντικό στοιχείο που μαρτυρεί ευρύτητα 
αντίληψης της έννοιας του ρητού αριθμού είναι και η θεώρησή του ως αριθμού. Βέβαια, το 
30% των μαθητών έλυσε σωστά τη συγκεκριμένη άσκηση (ερωτ. 3Α, στο ερωτηματολόγιο 
της έρευνας). Αλλά αυτό το γεγονός περισσότερο φαίνεται να σημαίνει γι' αυτά τα παιδιά, 
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γνώση στο διαδικαστικό επίπεδο, ή ικανότητα στο επίπεδο των υπολογισμών, παρά 
ικανότητα να αντιληφθούν την έκφραση α/β ως αριθμό. Αυτός ο ισχυρισμός θα αποδειχθεί 
στην αμέσως επόμενη παράγραφο (παρ. 8.8), όπου θα δούμε ότι η απόδοση των παιδιών σε 
μια τελείως ανάλογη ερώτηση- άσκηση (βλ. ερωτ. 3Β του ερωτηματολογίου έρευνας), που 
δεν εμπλέκει όμως ρητή έκφραση στη θέση του αγνώστου, αλλά ακέραια, είναι σαφώς 
ανώτερη. 

Η πειραματική διδασκαλία, όπως έδειξαν τα στατιστικά στοιχεία, επέφερε ποσοτική, αλλά 
όχι ποιοτική αλλαγή. (Ας υπενθυμίσουμε ότι μετά την πειραματική διδασκαλία, οι μέσοι όροι 
όλων των πειραματικών ομάδων δεν ξεπέρασαν το 1 Ο για την ερώτηση 3Α , δηλ τη βάση στην 
κλίμακα της Α' Γυμνασίου). Το ερώτημα τίθεται άμεσα: Ευθύνεται η πειραματική 
διδασκαλία ή υπάρχουν και λόγοι έξω από αυτήν; Κι αν ευθύνεται η πειραματική διδασκαλία 
σε ποια ακριβώς σημεία; 

Στα ερωτήματα αυτά παρατηρούμε τα εξής: 
• Σε όλα τα προγράμματα του υπολογιστικού μας μικρόκοσμου, του «Εύδοξου» , 

υπάρχουν είσοδοι, (μία ή περισσότερες), οι οποίες καλούν το μαθητή να δώσει από το 
πληκτρολόγιο ένα κλάσμα, προκειμένου να λειτουργήσει το πρόγραμμα. Η φράση 
«δώστε ένα κλάσμα» θα ήταν προτιμότερο να είχε αντικατασταθεί από τη φράση 
«δώστε ένα ρητό αριθμό» . Αυτό θα υποβοηθούσε τα παιδιά, τα οποία σε καθημερινή 
βάση επί 5 εβδομάδες ασκούνται στο υπολογιστικό περιβάλλον, να συνηθίσουν στην 
ιδέα ότι το κλάσμα που έμαθαν στο δημοτικό είναι αριθμός και ότι η έκφραση α/β 
είναι μια ενιαία αριθμητική οντότητα. Αυτό βέβαια δεν είναι χωρίς αντίλογο. Το 
πρόγραμμα δεν θα γινόταν έτσι λιγότερο φιλικό στα παιδιά, αφού θα χρησιμοποιούσε 
όρους ξένους προς το γνωστικό τους υπόβαθρο; Η απάντηση δίνεται από το Μανώλη, 
ένα μαθητή της πρώτης πειραματικής ομάδας: «Μα κύριε τι είναι αυτοί οι ρητοί; Τα 
κλάσματα που μάθαμε στο Δημοτικό; Γιατί μας τους λέτε ρητούς;» . Η δε 
Εμμανουέλα, μια μαθήτρια της ίδιας πειραματικής ομάδας, θέτει την πρώτη κιόλας 
μέρα της πειραματικής διδασκαλίας το ερώτημα: «Το � είναι κλάσμα . .  Ο ρητός που 
λέτε πώς γράφεται;» Καίρια ερωτήματα, που συνεπάγονται άμεσες ρυθμίσεις. 

• Γίνεται επομένως σαφές ότι είναι δύσκολο να ξεκινήσεις μια διδασκαλία 
χρησιμοποιώντας όρους άγνωστους στα παιδιά, όπως ο όρος «ρητός αριθμός» . 
Υιοθετήσαμε στα προγράμματά μας γνωστούς όρους και ονόματα οικεία στα παιδιά. 
Πιστεύουμε ότι αυτό ήταν σωστό επειδή πολλά πράγματα πετύχαμε με τα 
προγράμματα αυτά που μιλούσαν τη γλώσσα των παιδιών, αλλά αυτό δεν ήταν χωρίς 
συνέπειες. Όπως δείξαμε στην παράγραφο 7.22, στη σκέψη του παιδιού, ο όρος 
«κλάσμα» ως όνομα, και ως μαθηματικό περιεχόμενο, σημαίνει ό,τι περικλείει η 
μέρος- όλου ερμηνεία: ένα κομμάτι, από ένα άλλο κομμάτι σαφώς μεγαλύτερο, κι 
επομένως κάτι πέρα από τον αριθμό. Με άλλα λόγια «το κλάσμα» για το παιδί είναι 
μια διευθέτηση, μια κάποια ορισμένου τύπου μοιρασιά. όχι αριθμός. Οι μελέτες των 
Kerslake,(1986), Cramer, & Lesh, (1988), συμφωνούν πλήρως μ' αυτή τη θέση. Η 
ριζωμένη, επομένως μέρος- όλου ερμηνεία για την έκφραση α/β στη σκέψη των 
παιδιών είναι σύμφωνα με όλες τις ενδείξεις ο βασικός λόγος για την άρνηση του 
κλάσματος ως αριθμού. 

• Αν όμως αποδεχθούμε μια τέτοια θέση, οδηγούμαστε στο συμπέρασμα ότι όσο καλά 
οργανωμένη κι αν είναι μια διδασκαλία 5 εβδομάδων, δεν είναι εύκολο να αλλάξει μια 
ιδέα που έχει τόσο βαθιές ρίζες στη σκέψη των παιδιών. Από την άλλη γνωρίζουμε 
πολύ καλά ότι Ύεvικά οι έννοιες που σχετlζονται με ρητούς και κλασμαπκούς 
αριθμούς αναπτύσσονται αρΎά στη σκέψη των παιδιών (Moore, et al., 1 99 1 ,  Nolting 
1 980, Piaget & Inhelder, 1 975). Επομένως μια πειραματική διδασκαλία σαν τη δική 
μας με συΎΚεκριμένο χρονικό ορίζοντα, δεν θα μπορούσε να ανατρέψει δομές και 
αντιλήψεις που οικοδομήθηκαν σε μια μακρά εκπαιδευτική και μη διαδρομή. Το 
πραγματικό ζητούμενο είναι μια μακρόπνοη και αδιάπτωτη διδακτική παρέμβαση, 
που να διαποτίζει ολόκληρο το cuπiculum της στοιχειώδους εκπαιδεύσεως (Moss & 
Case, 1 999). 



227 

8.8 Η ισότητα των λόγων όταν δεν εμπλέκει ρητή έκφραση 
Σ' αυτή την παράγραφο μελετάμε την υποερώτηση 3Β του ερωτηματολογίου έρευνας η 

οποία διαφέρει από τον υποερώτηση 3Α μόνο ως προς το ότι δεν εμπλέκει στη θέση του 
αγνώστου ρητούς αριθμούς. Έτσι θα είναι δυνατή μια σύγκριση ανάμεσα σε αριθμητικές 
εκφράσεις που εμπλέκουν ρητούς και σε τελείως ανάλογες εκφράσεις που εμπλέκουν 
φυσικούς αριθμούς, γνωστούς στα παιδιά. 

Για τη μελέτη της ερώτησης 3Β, οικοδομούμε ένα παρόμοιο επαναληπτικό μοντέλο: 

Οι προϋποθέσεις εφαρμογής του μοντέλου είναι οι γνωστές: 
• Ανεξαρτησία παρατηρήσεων 
• Univariate normality 
• Έλεγχος ομοιογένειας (κριτήριο Mauchly'W) 

Από αυτές θα εξετάσουμε μόνο την τελευταία παραδοχή για τους γνωστούς λόγους. Ο 
πίνακας 8.8. 1 μας πληροφορεί ότι το κριτήριο ικανοποιείται και μάλιστα το επίπεδο 
στατιστικής σημαντικότητας είναι αξιοπρόσεκτα υψηλό για συμπεριφορικές μελέτες 
(sign.=83,9 %). 

Πίνακας 8.8. 1 Mauchly's Test of Sphericity b 

reenhouse
Geisser 

,356 ,839 ,987 1 ,000 ,500 
Tests the null hypothesis that the error coνariance matrix of the orthonormalized transformed 
dependent νariables is proportional to an identity matrix. 
a May be used to adjust the degrees of freedom for the aνeraged tests of significance. Corrected 
tests are displayed in the Tests of Within-Subjects Effects table. 
b Design: l ntercept+PEIR Within Subjects Design: TRIALV3B 

Πίνακας 8.8.2 Descriptiνe Statistics 
Οι προϋποθέσεις επομένως πληρούνται, 

οπότε προχωρούμε στην εφαρμογή του 
μοντέλου μας. Ο Πίνακας 8.8.2 προσφέρει 
περιγραφικά στοιχεία για κάθε πειραματική 
ομάδα και για κάθε τεστ. Αμέσως γίνεται 
αντιληπτό ότι ο συνολικός μέσος όρος για την 
ερώτηση 3Β (13 ,53 μονάδες) στο ΠΡΟΤΕΣΤ, 
είναι κατά πολύ ανώτερος του αντίστοιχου 
στην ερώτηση 3Α (3,5 μονάδες). Δηλ τα 
παιδιά πρίν ακόμη να ξεκινήσει η πειραματική 
διδασκαλία είχαν κάποιες γνώσεις πάνω στο 
πως θα χειριστούν εκφράσεις με ισότητες 
λόγων, οι οποίες όμως δεν εμπλέκουν ρητούς, 
αλλά ακέραιους αριθμούς. Στον ίδιο Πίνακα 
8.8.2 παρατηρούμε ότι υπάρχει μια σαφής 
άνοδος 3 περίπου μονάδων για τις 3 
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πειραματικές ομάδες συνολικά, η οποία περίπου ταυτίζεται με την άνοδο που σημείωσαν τα 
παιδιά στην ερώτηση 3Α. 

Τέλος παρατηρούμε, μια ελαφρά άνοδο περίπου 1 μονάδας από το ΜΕΤΑΤΕΣΤ στο 
ΤΕΛΙΚΟ ΤΕΣΤ, η οποία θα πρέπει να δούμε αν είναι πραγματική. Γενικά δηλ. παρατηρούμε, 
ότι ο βαθfός επίδρασης της πειραματική διδασκαλίας ήταν περίπου ο ίδιος για τις ερωτήσεις 
3Α και 3 , α'J.J.iJ. το γνωστικό υπόβαθρο με το οποίο ξεκίνησαν τα παιδιά δεν ήταν όπως 
είδαμε καθόλου το ίδιο. Με άλλα λόγια, οι γνωστικές αφετηρίες των παιδιών παρουσίαζαν 
στις δύο ερωτήσεις, μεγάλη διαφορά. 

Ο Πίνακας 8.8.3 είναι ένας πίνακας ανάλυσης διασποράς για το μοντέλο μας. Σ' αυτόν 
παρατηρούμε τα εξής: Πρώτον, ότι ο παράγων πειραματική ομάδα (PEIR), δεν είναι 
στατιστικά σημαντικός (sign.=8,5 %). Δεύτερον, ότι ο παράγων τέστ (TRIAL), είναι 
στατιστικά σημαντικός (sign.=1 %0). Τρίτον, ότι δεν υπάρχει μεταξύ αυτών των παραγόντων 
σημαντική αλληλεπίδραση (sign.=1 1 ,8 %). Αυτό σημαίνει ότι ο παράγων πειραματική ομάδα 
επηρεάζει ομοιόμορφα τα επίπεδα του παράγοντα τέστ και επομένως μπορούμε να κάνουμε 
λόγο για διαφορές ανάμεσα στα διάφορα τεστ, χωρίς να εμπλέκουμε τις πειραματικές ομάδες 
ή επίσης και το αντίθετο. Να διερευνούμε διαφορές ανάμεσα σε πειραματικές ομάδες χωρίς 
να συνυπολογίζουμε τον παράγοντα τέστ. Βέβαια, την έρευνά μας πρωτίστως ενδιαφέρει η 
διαφορά ανάμεσα στα διάφορα τέστ. 

Πίνακας 8.8.3 Tests of Between-Subjects Effects Dependent Variable: V3B 

1 30,300 

31 ,733 

6, 91 

,085 5,423 ,491 

3,056 ,000 82,51 7  ,999 

7,949 ,001 1 5,899 ,944 

1 ,936 ,1 18  7,744 ,547 

Ο πίνακας 8.8.4, μας ειδοποιεί ότι καλύτερη πειραματική ομάδα ως προς το ζήτημα που 
εξετάζουμε αναδείχθηκε η δεύτερη (μ.ο 1 7,46 μονάδες), και ακολουθούν η τρίτη και η πρώτη 
πειραματική ομάδα με μ.ο. 1 6, 13  και 1 3,3 μονάδες, αντίστοιχα. 

Πίνακας 8.8.4 Estimates Dependent Variable: V3B 
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Για το αν και κατά πόσον διαφέρουν σε στατιστικό επίπεδο οι μέσοι όροι που μόλις 
προαναφέραμε μας πληροφορεί ο Πίνακας 8.8.5. Εκεί βλέπουμε ότι η πρώτη πειραματική 
ομάδα διαφέρει από τη δεύτερη και την τρίτη σε επίπεδα στατ. σημαντικότητας (sign.=1 %0) 
και (sign.=2,7 %), αντίστοιχα, ενώ η δεύτερη με την τρίτη πειραματική ομάδα δεν διαφέρουν 
μεταξύ τους σημαντικά (sign.=62,3 %). Για τις ποιοτικές όμως διαφορές έχουμε κάνει λόγο 
στην παρ. 8.3 και δεν θα επανέλθουμε. Τα όσα αναφέρθηκαν εκεί ισχύουν και εδώ. Θα 
προσθέσουμε απλώς ότι στα παιδιά της δεύτερης πειραματικής ομάδας παρατηρήσαμε πως 
άρεσαν ιδιαίτερα τα διαδικαστικά ζητήματα, δηλ. οι υπολογισμοί, οι φόρμουλες και λιγότερο 
εννοιολογικές συζητήσεις που αναζητούσαν το βαθύτερο «γιατί» . Δεν είναι δυνατόν να 
επεκταθούμε περισσότερο στο ζήτημα αυτό. Θα περιοριστούμε στους συγκεκριμένους 
στόχους της έρευνάς μας. 

πrνακας 8.8.6 Estimates Dependent Variable: V3B 

Με αυτή την ιδέα στη σκέψη μας στρέφουμε το βλέμμα στον Πίνακα 8.8.6. Το πρώτο 
στοιχείο που αναγνωρίζουμε είναι ότι τα παιδιά (φυσικά όλων των πειραματικών ομάδων), 
ξεκίνησαν από ένα περίπου ικανοποιητικό επίπεδο, χωρίς μεγάλα γνωστικά ελλείμματα. Τα 
μεγάλα γνωστικά ελλείμματα είδαμε να υπάρχουν στην άλλη υποερώτηση, με συναφή δομή, 
την 3Α. Εκεί τα παιδιά προσήλθαν στην πειραματική διδασκαλία έχοντας σχεδόν παντελή 
άγνοια για το θέμα που αυτή η ερώτηση πραγματεύεται. Στη συνέχεια, δηλ. μετά την 
πειραματική διδασκαλία, παρατηρούμε την επίδοση των παιδιών να ακολουθεί μια σταθερά 
ανοδική πορεία ως την τελική εξέταση. 

πrνακας 8.8.7 Pairwise Compaήsons (Bonferroni) Dependent Variable: V3B 

Ο Πίνακας 8.8.7 μας γνωστοποιεί πού ακριβώς διαφέρουν οι παρατηρούμενοι στον 
προηγούμενο πίνακα, μέσοι όροι. Πράγματι, υπάρχει στατιστικώς σημαντική διαφορά 
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ανάμεσα στο ΠΡΟΤΕΣΤ και το ΜΕΤΑΤΕΣΤ, (sign.=3,8% <5%), πράγμα το οποίο σημαίνει 
ότι η πειραματική διδασκαλία έφερε τα παιδιά σε ένα καλύτερο επίπεδο, σε ό,τι αφορά τις 
ισότητες των λόγων, όταν αυτές δεν εμπλέκουν ρητό αριθμό. Επίσης αυτή η γνώση που 
κατακτήθηκε στο στάδιο της πειραματικής διδασκαλίας φαίνεται να διατηρείται σταθερή και 
μετά την πάροδο ικανού χρόνου από αυτήν, όπως δείχνει το επίπεδο στατιστικής 
σημαντικότητας για τη διαφορά ΜΕΤΑΤΕΣΤ- ΤΕΛ. ΤΕΣΤ (sign.=55 .8% >5%). 

Συζήτηση- διαπιστώσεις 
Τα παραπάνω ευρήματα σε συνδυασμό με τα ευρήματα από τη μελέτη της συναφούς 

υποερώτησης 3Α, συγκλίνουν στο συμπέρασμα ότι υπάρχει άρνηση από μέρους των παιδιών 
να δεχθούν τους ρητούς αριθμούς ως αριθμούς. Να υπενθυμίσουμε ότι στην ερώτηση 3\ 
σχεδόν όλα τα παιδιά απάντησαν ότι «ΔΕΝ ΥΠΆΡΧΕΙ ΑΡΙΘΜΟΣ» 1• Αυτή την απάντηση 
είναι λογικό να τη δεχθούμε από εκείνα τα παιδιά τα οποία δεν έλυσαν σωστά ή καθόλου δεν 
άγγιξαν την άσκηση 3Α, στα διάφορα τεστ. Για τα παιδιά όμως που ενώ έλυσαν σωστά την 
άσκηση (1/3 του συνόλου, στο ΜΕΤΑΤΕΣΤ) και αμέσως μετά το σωστό αποτέλεσμα πως 
είναι δυνατόν να δικαιολογήσουμε μια ίδια δήλωση («δεν υπάρχει αριθμός»); Βέβαια εύλογα 
θα διερωτηθεί κάποιος: « μα πόσα είναι αυτά τα παιδιά;» Είναι τα μισά από όσα έλυσαν 
σωστά την άσκηση2, δηλ. είναι 5 παιδιά. Επομένως, καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι 
σωστή αντίληψη για τις ρητές εκφράσεις α/β ως αριθμούς, φαίνεται να έχει μόνο το 15% του 
συνόλου των παιδιών. Κι αυτό το ποσοστό καταγράφει μια σαφή αδυναμία για τη μεγάλη 
πλειοψηφία των παιδιών που συμμετείχαν στην πειραματική διδασκαλία. Σε αυτό το σημείο, 
βλέπουμε την πειραματική διδασκαλία να αγγίζει τα όριά της. 

1 Ναι έτσι ακριβώς, με κεφαλαία γράμματα, μου απάvrησαν ορισμένα παιδιά ότι δεν υπάρχει αριθμός. 
2 Παραθέτουμε για λόγους αντικειμενικότητας αυτούσιες τις λύσεις 3 από αυτούς τους μαθητές. Αυτές οι λύσεις 
αντtπροσωπεύουν και τους 5 (ερωτ. 3Α στο ΜΕΤΑΤΕΣΤ): 

• Μανώλης (Β' πειραματική ομάδα): «3.7=4.χ => 4.χ=21 => χ= �1 Άρα δεν υπάρχει αριθμός» . 

• Κατερίνα (Γ' πειραματική ομάδα): Αυτή η μαθήτρια ενώ λύνει με το ίδιο τρόπο την άσκηση αυτή, στη 
συνέχεια τη διαγράφει με ένα μεγάλο χ και προσθέτει: «Να γιατί δεν υπάρχευ> (εννοεί τη λέξη 
αριθμός). 

• Γιώργος: (Β' πειραματική ομάδα): «Επειδή 3.7=4.χ => 4.χ=2 1 => χ= �1 ΔΕΝ ΥΠΆΡΧΕΙ ΑΡΙΘΜΟΣ. 

Αν κάνουμε όμως 2 1 :4 βρίσκουμε 5,25». Μήπως η τελευταία απάντηση είναι η καλύτερη απόδειξη για 
την άρνηση του κλάσματος ως αριθμού; 
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8.9 Η αναλλοιωσιμότητα του λόγου 
Σ' αυτήν την παράγραφο μελετάμε την επίδοση των παιδιών στην ερώτηση 4 των 

ερωτηματολογίων έρευνας. Η ερώτηση αυτή αποτελείται από 5 υποερωτήσεις οι οποίες έχουν 
σκοπό να διερευνήσουν την αναλλοιωσιμότητα του λόγου. Πράγματι, μια προσεκτική 
ανάλυση της υφής κάθε μιάς από αυτές τις ερωτήσεις θα μπορούσε να μας πείσει πως οι 
σκόπιμες, όμοιες μεταβολές στον αριθμητή και στον παρονομαστή είναι ορθές από 
μαθηματική άποψη, μόνο αν γίνονται κατά τέτοιο τρόπο, ώστε να εξασφαλίζεται το 
αναλλοίωτο του λόγου. Για παράδειγμα, η πρώτη υποερώτηση 4Α, στο ΠΡΟΤΕΣΤ, θέτει το 
ερώτημα στο παιδί αν ο δεδομένος λόγος �: παραμένει αναλλοίωτος εάν απαλείψουμε το 
ψηφίο των μονάδων από τον αριθμητή και τον παρονομαστή αντίστοιχα. Η δεύτερη 
υποερώτηση 4Β (βλ. ΠΡΟΤΕΣΤ), θέτει πάλι το ερώτημα της αναλλοιωσιμότητας του λόγου, 
αλλά με διαφορετικό τρόπο. Καλεί το μαθητή να απαντήσει αν ο κοινός προσθετέος 8 στον 
αριθμητή και στον παρονομαστή είναι δυνατόν να απαλειφθεί χωρίς να αλλάξει η τιμή του 
λόγου �: . Η τρίτη υποερώτηση θέλει να διερευνήσει το ερώτημα εάν έχουμε το δικαίωμα να 

διαιρέσουμε τους όρους δεδομένου λόγου, του f με αριθμό διάφορο του μηδενός, χωρίς να 
μεταβληθεί η τιμή του. Παρόμοια, η τέταρτη υποερώτηση 4Δ θέτει το ερώτημα του εάν είναι 
μαθηματικά νόμιμο να πολλαπλασιάσουμε τους όρους ενός λόγου χωρίς αυτός να 
μεταβληθεί. Το ίδιο ερώτημα, με την τέταρτη υποερώτηση, προσπαθεί να διαλευκάνει στη 
σκέψη του παιδιού και η τελευταία υποερώτηση 4Ε , αλλά προφανώς πιο συγκεκαλυμένα. 

Είναι φανερό ότι ορθές απαντήσεις στα παραπάνω 5 ερωτήματα μαρτυρούν επαρκή γνώση 
της αναλλοιωσιμότητας του λόγου. Ας οικοδομήσουμε λοιπόν κατά τα γνωστά το 
επαναληπτικό εκείνο μοντέλο που θα μας δώσει απαντήσεις για το εάν, πού, και κατά πόσον 
έγινε δυνατή η κατάκτηση της συγκεκριμένης μαθηματικής έννοιας που πραγματευόμαστε. 

Οι προϋποθέσεις εφαρμογής του μοντέλου είναι οι γνωστές: 
• Ανεξαρτησία παρατηρήσεων 
• Univaήate noπnality 
• Έλεγχος ομοιογένειας (κριτήριο Mauchly'W) 

Από αυτές θα εξετάσουμε μόνο την τελευταία παραδοχή για λόγους που εξηγήσαμε στις 
προηγούμενες παραγράφους. Ο πίνακας 8.9. 1 μας πληροφορεί ότι το κριτήριο ομοιογένειας 
W του Mauch/y, το οποίο επιτάσσει η ανάλυσή μας, ικανοποιείται (sign.=10, 1  %). 

Πίνακας 8.9.1 Mauchly's Test of Sphericityb 

Mauchly's ιι\ Approx. Chi d Sig. Epsilong 
Squarε 

Within Subjects Greenhouse Huynh-Feld Lower-boun 
Effec1 Geisseι 

TRIALV� ,83� 4,55i 2 , 1 01 ,861 ,983 
Tests the null hypothesis that the error covarιance matrιχ of the orthonormalιzed transformed 
dependent variables is proportional to an identity matriχ. 
a May be used to adjust the degrees of freedom for the averaged tests of significance. Corrected 
tests are displayed in the Tests of Within-Subjects Effects table. 
b Design: l ntercept+PEIR Within Subjects Design: TRIALV4 

,50 
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Στη συνέχεια, στον Πίνακα 8.9.2 παρατηρούμε μια, γενικά, χαμηλή επίδοση των διάφορων 
πειραματικών ομάδων, η οποία μετά την πειραματική διδασκαλία διαγράφει ανοδική πορεία 

Πiνακας 8.9.2 

1 PEIR 

ΠΡΟΤΕΣΤ 1 

2 
3 

Total 
ΜΕΤΑΤΕΣΤ 1 

2 
3 

Total 
ΤΕΛ. ΤΕΣΤ 1 

2 
3 

Total 

1 00%). 

Descriptive Statistics 
1 

Mean Std. Deviation 

1 0,60 2,99 

9,80 5,69 
1 0,90 4,58 
1 0,43 4,42 
1 3,30 3,27 
1 5,60 3,50 
1 8,80 2,70 
1 5,90 3,83 
1 1 ,60 2,95 
1 6,90 3,54 
1 9,20 1 ,75 
1 5,90 4,25 

Ν 

1 0  

1 0  
1 0  
30 
1 0  
1 0  
1 0  
30 
1 0  
1 0  
1 0  
30 

και στη συνέχεια δείχνει να σταθεροποιείται 
στο ΤΕΛΙΚΟ ΤΕΣΤ. Για παράδειγμα, η πρώτη 
πειραματική ομάδα στο ΠΡΟΤΕΣΤ, μόλις και 
μετά βίας υπερβαίνει τη βάση (μ.ο. 1 0,6 
μονάδες), κάνει άλμα 3 περίπου μονάδων στο 
ΜΕΤΑΤΕΣΤ (μ.ο. 1 3,3 μονάδες), και τείνει να 
σταθεροποιηθεί με ελαφρά μείωση στο 
ΤΕΛΙΚΟ ΤΕΣΤ (μ.ο. 1 1 ,6 μονάδες). 

Ο επόμενος Πίνακας 8.9.3, είναι ένας πίνακας 
ανάλυσης διασποράς για το επαναληπτικό μας 
μοντέλο. Το πρώτο στοιχείο που παρατηρούμε 
σ' αυτόν είναι ότι το μοντέλο μας κινείται σε 
ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα στατιστικής 
επάρκειας, αφού η POWER (βλ. τελευταία 
στήλη δεξιά) κυμαίνεται από 88,9% μέχρι 

Το δεύτερο στοιχείο που παρατηρούμε σ' αυτόν είναι η παρουσία αλληλεπίδρασης μεταξύ 
των ανεξάρτητων μεταβλητών του μοντέλου μας PEIR και TRIAL (sign.=2 %0). Αν θέλουμε 
να μιλήσουμε αυστηρή στατιστική γλώσσα, αυτό το στοιχείο μας αποτρέπει από το να 
ζητήσουμε κύριες επιδράσεις (main effects) για τις μεταβλητές πειραματική ομάδα (PEIR) 
και τέστ (TRIAL). Απλά θα επισημάνουμε ότι τόσο ο παράγων PEIR όσο και ο παράγων 
TRIAL είναι στατιστικώς σημαντικοί (sign.=4%o kai sign.=0,0005, αντίστοιχα). Ωστόσο το 
γεγονός της ύπαρξης αλληλεπίδρασης σημαίνει πρακτικά ότι δεν έχει νόημα να 
αναζητήσουμε γενικά διαφορές ανάμεσα στο ΠΡΟΤΕΣΤ και το ΜΕΤΑΤΕΣΤ, ούτε και 
ανάμεσα στο ΜΕΤΑΤΕΣΤ και το ΤΕΛΙΚΟ ΤΕΣΤ. Επομένως, αναγκαστικά θα αναζητήσουμε 
αυτές τις δύο διαφορές σε όλα τα επίπεδα του παράγοντα PEIR. Ετσι συνολικά θα 
παραθέσουμε 6 νέους πίνακες διαφορών. 

πrνακας 8.9.3 Tests of Between-Subjects Effects Dependent Variable: V4 
Source Type 111 Sum d Mean Square F Sig. Noncent. Observed 

of Squarefi Parameteι Power 
l ntercept Hypoth 1 7836,544 1 1 7836,544 815,557 ,000 81 5,557 1 ,000 

esis 
Erroι 590,50C 2ί 21 ,87C 

PEIR Hypott 299,289 2 149,644 6,842 ,004 1 3,685 ,889 
esis 

Error 590,500 2ί 2 1 ,870 
SUBJECT(PEIR) Hypoth 590,50( 2i 21 ,87( 2,560 ,00� 69, 1 09 ,996 

esis 
Error 461 ,40( 54 8,54..ιl 

TRIAL Hypoth 597,68� 2 298,84..ιΙ 34,975 ,000 69,951 1 ,000 
esis 

Error 461 ,40( 54 8,544 
PEIR * TRIAL Hypoth 1 63,57€ 4 40,894 4,786 ,00� 1 9, 144 ,937 

esis 
Error 461 ,400 54 8,544 

Ο πρώτος από αυτούς τους 6 πίνακες είναι ο Πίνακας 8.9.4, ο οποίος εξετάζει τη γραμμική 
αντίθεση ανάμεσα στο ΠΡΟΤΕΣΤ και ΜΕΤΑΤΕΣΤ, όταν λειτουργούμε στο επίπεδο 1 της 
μεταβλητής PEIR, δηλ. στην πρώτη πειραματική ομάδα. Στον πίνακα αυτό βλέπουμε ότι 
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υπάρχει στατιστικώς σημαντική διαφορά ανάμεσα στο ΠΡΟ ΤΕΣΤ και το ΜΕΤ Α ΤΕΣΤ, στην 
πρώτη πειραματική ομάδα (sign.=4,4% <5%). 

Πίνακας 8.9.4 Contrast Results (Κ Matrix)8 
Dependent Variable 

Contras V4 
L1 Contrast Estimate -2,700 

Hypothesized Value ο 
Difference (Estimate - Hypothesized) -2,700 

Std. Error 1 ,307 
Sig. ,044 

95% Confidence lnterval for Difference Lower Bound -5,321 
Upper Bound -7,9 13Ε-02 

a Based οη the user-specιfied contrast coefficιents (L') matrιx: TRIAL 1 νs TRIAL2 at ΡΕΙR1  

Ο επόμενος Πίνακας 8.9.5, μας πληροφορεί ότι ανάμεσα στο ΠΡΟΤΕΣΤ και το ΜΕΤΑΤΕΣΤ 
υπάρχει στατιστικώς σημαντική διαφορά, όταν η ομάδα αναφοράς είναι η δεύτερη 
πειραματική ομάδα (sign.=0,0005<5%). 

Πίνακας 8.9.5 Contrast Results (Κ Matrix)8 
Dependent Variable 

Contras V4 
L1 Contrast Estimate -5,80C 

Hypothesized Value ο 
Difference (Estimate - Hypothesized) -5,800 

Std. Error 1 ,307 
Sig. ,000 

95% Confidence lnterval for Difference Lower Bound -8,421 
Upper Bound -3, 1 79 

a Based on the user-specιfied contrast coefficιents (L') matrιx: TRIAL 1 νs TRIAL2 at ΡΕΙR2 

Για την αντίθεση ΠΡΟΤΕΣΤ- ΜΕΤΑΤΕΣΤ στην τρίτη πειραματική ομάδα μας λέει ο 
Πίνακας 8.9.6. Και εκεί παρατηρούμε ότι υπάρχει στατιστικώς σημαντική διαφορά, ανάμεσα 
στο ΠΡΟΤΕΣΤ και ΜΕΤΑΤΕΣΤ (sign.=0,0005<5%). 

πrνακας 8.9.6 Contrast Results (Κ Matrix)8 
Dependent Variable 

Contras1 V4 
L1 Contrast Estimate -7,90( 

Hypothesized Value ο 
Difference (Estimate - Hypothesized} -7,900 

Std. Error 1 ,307 
Slg. ,000 

95% Confidence l nterval for Difference Lower Bound -1 0,521  
Upper Bound -5,279 

a Based on the user-specιfied contrast coefficιents (L') matrιx: TRIAL 1 νs TRIAL2 at PEIR3 

Δηλ. μέχρι αυτό το σημείο, είδαμε να υπάρχει στατιστικώς σημαντική διαφορά ανάμεσα στο 
ΠΡΟΤΕΣΤ και το ΜΕΤΑΤΕΣΤ, σε κάθε επίπεδο του παράγοντα πειραματική ομάδα. Οι 
επόμενοι πίνακες κάνουν λόγο για τη διαφορά ΜΕΤΑΤΕΣΤ και ΤΕΛΙΚΟΥ ΤΕΣΤ στα 
διάφορα επίπεδα του παράγοντα πειραματική ομάδα. 
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Ο Πίνακας 8.9.7 μας πληροφορεί ότι δεν υπάρχει στατιστικώς σημαντική διαφορά 
ανάμεσα στο ΜΕΤΑΤΕΣΤ και το ΤΕΛΙΚΟ ΤΕΣΤ, στο επίπεδο της πρώτης πειραματικής 
ομάδας (sign.=19,9 % >5%). 

Πίνακας 8.9.7 Contrast Results (Κ Matrix)8 

Contras1 
L1  Contrast Estimate 

Hypothesized Value 
Difference (Estimate - Hypothesized) 

Std. Error 
Sig. 

95% Confidence lnterνal for Difference 

Dependent Variable 
V4 

1 ,700 
ο 

1 ,700 
1 ,307 

,199 
Lower Bound -,921 
Upper Bound 4 ,321 

a Based οη the user-specrfied contrast coefficιents (L') matrιx: TRIAL2 νs TRIAL3 at PEIR1 

Ο Πίνακας 8.9.8 δείχνει ότι δεν υπάρχει στατιστικώς σημαντική διαφορά ανάμεσα στο 
ΜΕΤΑΤΕΣΤ και το ΤΕΛΙΚΟ ΤΕΣΤ στο επίπεδο της δεύτερης πειραματικής ομάδας 
(sign.=32,4% >5%). 

Πίνακας 8.9.8 Contrast Results (Κ Matrix)8 
Dependent Variable 

Contras1 V4 
L1 Contrast Estimate -1 ,300 

Hypothesized Value ο 
Difference (Estimate - Hypothesized) -1 ,300 

Std. Erroι 1 ,307 
Sig. ,324 

95% Confidence lnterνal for Difference Lower Bound -3,921 
Upper Bound 1 ,321 

a Based οη the user-specified contrast coefficients (L') matrix: TRIAL2 νs TRIAL3 at PEIR2 

Τέλος, ο Πίνακας 8 .9.9 μας αναφέρει ότι δεν υπάρχει στατιστικώς σημαντική διαφορά 
ανάμεσα στο ΜΕΤΑΤΕΣΤ και το ΤΕΛΙΚΟ ΤΕΣΤ στο επίπεδο της τρίτης πειραματικής 
ομάδας (sign.=76, 1  ο/ο>5%). 

Πίνακας 8.9.9 Contrast Results (Κ Matrix)8 

Contras 
L1 Contrast Estimate 

Hypothesized Value 
Difference (Estimate - Hypothesized) 

Std. Error 
Sig. 

95% Confidence lnterνal for Difference 

Dependent Variable 
V4 

-,400 
ο 

-,400 
1 ,307 

,761 
Lower Bound -3,021 
Upper Bound 2,221 

a Based οη the user-specified contrast coefficients (L') matrιx: TRIAL2 νs TRIAL3 at PEIR3 

Από όλα τα παραπάνω γίνεται σαφές ότι ανάμεσα στο ΠΡΟΤΕΣΤ και το ΜΕΤΑΤΕΣΤ 
υπάρχει στατιστικώς σημαντική διαφορά σε όλα τα πειράματα που εκτελέστηκαν από τη 
σκόπιμη πειραματική μας διδασκαλία. Αυτό σημαίνει ότι κατακτήθηκε σημαντική γνώση σε 
ό,τι αφορά την αναλλοιωσιμότητα του λόγου εξ αιτίας της πειραματική μας διδασκαλίας. 
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Επίσης, αυτή η γνώση που κατακτήθηκε κατά τη διάρκεια της πειραματικής μας διδασκαλίας 
διατηρήθηκε στα ίδια σχεδόν επίπεδα και μετά από την πάροδο ικανού χρονικού διαστήματος 
από το τέλος της. Τελική διαπίστωση είναι ότι η πειραματική μας διδασκαλία, σε ότι αφορά 
την ως λόγος ερμηνεία του ρητού, μια ιδιαίτερα σπουδαία όψη του ρητού, υπέστη σημαντική 
προβολή και αναβάθμιση στη σκέψη των παιδιών, αφού η βαθύτερη ουσία της, η 
αναλλοιωσιμότητα, αναδείχθηκε με σαφή και γενικά ικανοποιητικό τρόπο. Η δράση του 
μικρόκοσμου του «Εύδοξου» φαίνεται να είναι καταλυτική, γιατί αυτός ο υπολογιστικός 
μικρόκοσμος είναι, αναμφίβολα, το βασικότερο συστατικό της διδακτικής μας προσέγγισης. 
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8.1 Ο Εννοιολογική κατανόηση ή αλλιώς: δικαιώνει το ρόλο του ο «Εύδοξος» ως 
εννοιολογικός μικρόκοσμος; 

Στην παράγραφο αυτή θα μελετήσουμε το κρισιμότερο ίσως ζήτημα της παρούσας 
εργασίας. Ουσιαστικά πρόκειται για το ερώτημα εάν και κατά πόσο ο υπολογιστικός 
μικρόκοσμος που κατασκευάσαμε με τη βοήθεια της Logo, ο «Εύδοξος» , μπόρεσε να 
προβάλλει και να αναδείξει τον πλούτο και το βαθύτερο νόημα της μαθηματικής έννοιας του 
ρητού. Με άλλα λόγια, εξετάζουμε το ερώτημα εάν ο «Εύδοξος» μπόρεσε να παίξει το ρόλο 
για τον οποίο τον κατασκευάσαμε: την καλλιέργεια, προαγωγή και κατανόηση των 
μαθηματικών ιδεών γύρω από την ιδιαίτερα σημαντική έννοια του ρητού. Γιατί είναι γνωστό 
ότι σε ό,τι αφορά τους ρητούς και κλασματικούς αριθμούς, και γενικά τα μαθηματικά, τα 
παιδιά κάθε ηλικίας έχουν μεγαλύτερο πρόβλημα στην κατανόηση των εννοιών και στην 
αλληλοσύνδεσή τους παρά στην εφαρμογή αλγοριθμικών διαδικασιών και υπολογισμών 
(Haπison & Greer, 1993, Philippou & Christou, 1993, Streefland, 1991 ,  Δαφέρμος, 1996). 
Μπορεί επομένως ο «Εύδοξος» , να υποβοηθήσει αποφασιστικά την ανάπτυξη της 
εννοιολογικής γνώσης1, λειτουργώντας ως πεδίο αλληλοσύνδεσης των εννοιών και 
μαθηματικού αναστοχασμού ή απλά και μόνο διευκολύνει τους υπολογισμούς και τις 
αλγοριθμικές διαδικασίες; Αυτό είναι το κυρίαρχο ερώτημα της παραγράφου, αλλά και ένα 
από τα σοβαρότερα ζητούμενα αυτής της εργασίας. 

Θεωρούμε ότι οι ερωτήσεις 2, 5, 6 και 7 αντανακλούν αυτή τη γνώση που ονομάσαμε 
εννοιολογική, γι' αυτό και συνθέτουμε σε μία μεταβλητή που ονομάζουμε VEN, την επίδοση 
των παιδιών της πειραματικής διδασκαλίας στις ερωτήσεις αυτές. 

Οι προϋποθέσεις εφαρμογής του μοντέλου είναι οι γνωστές: 
• Ανεξαρτησία παρατηρήσεων 
• Univariate normality 
• Έλεγχος ομοιογένειας (κριτήριο Mauchly'W) 

Από αυτές θα εξετάσουμε μόνο την τελευταία παραδοχή για λόγους που εξηγήσαμε στις 
προηγούμενες παραγράφους. Ο πίνακας 8. 1 0. 1  μας πληροφορεί ότι το κριτήριο ομοιογένειας 
W του Mauchly, το οποίο επιβάλλει η ανάλυσή μας, ικανοποιείται (sign.=21 ,2 %). 

Πίνακας 8. 1 0. 1  Mauchly's Test of Sphericityb 

Mauchly's Lι'\ Αρρrοχ. Chι d Sig. Epsifon 
Squar 

Within Subject Greenhouse Huynh-Feld� Lower-bound 
Effec Geisser 
VE ,88Ε 3,08 2 ,21 � ,89S 1 ,00( 

Tests the null hyρothesιs that the error covarιance matnx of the orthonormalιzed transformed 
dependent variables is proportional to an identity matrix. 
a May be used to adjust the degrees of freedom for the averaged tests of signifιcance. Corrected 
tests are displayed in the Tests of Within-Subjects Effects table. 
b Design: lntercept+PEIR Within Subjects Design: VEN 

,50( 

Ο Πίνακας 8. 1 0.2 μας πληροφορεί για την εξέλιξη των 3 πειραματικών ομάδων μέσα από τις 
3 γραπτές δο1Cιμασίες. Στο ΠΡΟΤΕΣΤ, και οι 3 πειραματικές ομάδες ξεκίνησαν με πολύ 

1 Το περιεχόμενο που αποδίδομε εδώ στον όρο «εννοιολογική γνώση» , δεν διαφέρει από εκείνο που ο Skemp 
αποδίδει στον όρο «εννοιολογική κατανόηση» (βλ. Skemp, 1996). 
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χαμηλές επιδόσεις, ιδιαίτερα η πρώτη πειραματική ομάδα η οποία εμφανίζει μ.ο= 4,4 
μονάδες! AJJ...ά και οι επιδόσεις των ά'J.λων πειραματικών ομάδων (η δεύτερη με μ.ο.=5,7 και 
η τρίτη με μ.ο.=8) μας πείθουν ότι τα παιδιά προσήλθαν στην πειραματική διδασκαλία με 
ελάχιστη, έως ανύπαρκτη εννοιολογική κατανόηση. Μετά την πειραματική διδασκαλία, στο 
ΜΕΤΑΤΕΣΤ, παρατηρούμε μια εντυπωσιακή άνοδο για όλες τις πειραματικές ομάδες, η 
οποία αντιστοιχεί σε κατά μέσον όρο αύξηση 8 απόλυτων μονάδων, αύξηση που 
οπωσδήποτε είναι από τις μεγαλύτερες που παρατηρήθηκαν σε ολόκληρη τη στατιστική μας 
ανάλυση. Αυτή η άνοδος φαίνεται να μην έχει περιστασιακό χαρακτήρα, αφού στο ΤΕΛΙΚΟ 
ΤΕΣΤ, οι απώλειες είναι ελάχιστες (μείωση 1 ,3 μονάδες). Μια γραφική αναπαράσταση των 
μεταβολών που περιγράφει ο Πίνακας 8 . 10.2 βλέπουμε στο γράφημα 8. 1 0. 1 .  Μια γενική 
εντύπωση είναι ότι ο στόχος που τέθηκε για τον εννοιολογικό χαρακτήρα του μικρόκοσμου 
επιτυγχάνεται σε σημαντικό βαθμό. Ας προχωρήσουμε όμως σε λεπτομερή ανάλυση. 

Πlνακας 8. 1 0.2 Descriptive Statistics 
PEIF Mean 

ΠΡΟΤΕΣ1 1 4,40 

2 5,70 
� 8,00 

Total 6,03 
ΜΕΤΑΤΕΣΤ 1 1 2,30 

2 1 1 ,80 
3 1 7,60 

Total 1 3,90 
ΤΕΛ. ΤΕΣ1 1 1 0,7( 

2 12,6( 
� 14,50 

Total 12,60 

Std. Deviation 
2,59 

3,02 
3,43 
3,30 
5,06 
4,92 
3,47 
5, 1 3  
3,59 
4,30 
3,75 
4,07 

Ν 
1 0  

1 0  
1 0  
30 
1 0  
1 0  
1 0  
30 
1 0  
1 0  
1 0  
30 

Ο Πίνακας 8. 1 0.2 είναι ο βασικός 
πίνακας για το επαναληπτικό 
μοντέλο που δημιουργήσαμε. Ένα 
πρώτο, σημαντικό στοιχείο που 
παρατηρούμε σ' αυτόν είναι η 
ιδιαίτερα υψηλή παρατηρούμενη 
POWER των στατιστικών μας 
εκτιμήσεων, (βλ. τελευταία στήλη 
του εν λόγω πίνακα), ιδιαίτερα για 
μεταβλητές που παρουσιάζουν 
μεγάλο ενδιαφέρον στην έρευνά 
μας, όπως για παράδειγμα η TRIAL, 
η οποία αντανακλά, όπως έχουμε 
πολλές φορές επισημάνει στις 

προηγούμενες παραγράφους, τα χρονικά επίπεδα ή α'J.λιώς τη χρονοσειρά των γραπτών 
δοκιμασιών της έρευνάς μας. 

Ένα δεύτερο, επίσης σημαντικό στοιχείο στον ίδιο πίνακα, είναι η απουσία 
α'J.ληλεπίδρασης μεταξύ των μεταβλητών PEIR και TRIAL (Sign.=39,3), γεγονός που 
σημαίνει ότι μπορούμε να εκτιμήσουμε τις διαφορές ΠΡΟΤΕΣΤ - ΜΕΤΑΤΕΣΤ, καθώς και 
ΜΕΤΑΤΕΣΤ- ΤΕΛ. ΤΕΣΤ, χωρίς να τις ελέγξουμε ξεχωριστά σε κάθε επίπεδο του 
παράγοντα PEIR, δηλ. σε κάθε πειραματική ομάδα ξεχωριστά. Ένα τρίτο στοιχείο που 
παρατηρούμε είναι ότι τόσο ο παράγοντας PEIR, όσο και ο παράγοντας TRIAL, είναι 
στατιστικώς σημαντικοί παράγοντες (sign.=2%o για τον πρώτο και sign.=0,0005 για τον 
δεύτερο). 

Πlνακας 8. 1 0.3 Tests of Between-Subjects Effects Dependent Variable: VEN 
Source Type 111 Sum d, Mean Square F Sig. Noncent. Obserνed 

of Squares Parameteι Power 
l ntercep Hypothesis 1 0765,69( 1 1 0765,69( 648,991 ,000 648,991 1 ,000 

Error 447,885 2ί 1 6,58€ 
PEIR Hypothesis 258,832 2 129,41ε 7,802 ,002 1 5,603 ,927 

Error 447,885 2ί 1 6,588 
SUBJECT(P Hypothesis 447,885 27 1 6,58ε 1 ,305 ,200 35,232 ,844 

EIR) 
Error 686,481 5� 1 2,71 3 

TRIAL Hypothesis 1 146,75€ � 573,379 45, 1 03 ,000 90,206 1 ,000 
Error 686,481 � 12,713  

PEIR * TRIAL Hypothesis 53, 131  � 13,283 1 ,045 ,393 4, 1 7� , 307 
Error 686,481 54 12,713  
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Τα τελευταία αυτά σημαίνουν, ότι υπάρχει στατιστικώς σημαντική διαφορά ανάμεσα στις 
διάφορες πειραματικές ομάδες, στοιχείο που δευτερευόντως ενδιαφέρει την έρευνά μας και 
επίσης ότι υπάρχει στατιστικώς σημαντική διαφορά ανάμεσα στα διάφορα τεστ, στοιχείο που 
πρωτευόντως ενδιαφέρει την έρευνά μας. 

Πίνακας 8. 1 0.4 Estimates Dependent Variable: VEN 
Mearι Std. Errot 95% Confidence lnterva 

PEIF Lower Bound Upper Bound 
1 9,45ε ,651 8, 1 50 1 0,761 
2 1 0,04� ,651 8,739 1 1 ,350 
3 1 3,31 1 ,651 12,006 14,616 

Ο Πίνακας 8. 1 0.4 δίνει τους μέσους όρους των 3 πειραματικών ομάδων, το τυπικό σφάλμα 
αυτών των μέσων όρων, καθώς και τα διαστήματα εμπιστοσύνης των. 

Πίνακας 8. 1 0.5 Pairwise Comparisons (Bonferroni) Dependent Variable: VEN 
Mean Difference (1-J, Std. Erroι Sig. 95% Confidence lnterval fοι 

Difference 
(1) PEIR (J) PEIR Lower Bound Upper Bound 

1 2 -,589 ,921 1 ,00(J -2,864 1 ,686 
3 -3,85ε ,921 ,00( -6, 1 30 -1 ,581 

2 1 ,589 ,921 1 ,00(J -1 ,686 2,864 
3 -3,267 ,921 ,00� -5,541 -,992 

3 1 3,856 ,921 ,OO(J 1 ,581 6, 1 30 
2 3,267 ,921 ,00� ,992 5,541 

Ο Πίνακας 8. 1 0.5 προσδιορίζει τις διαφορές αυτών των μέσων όρων. Σημειώνουμε πάλι ότι 
όσα ισχυριστήκαμε σε προηγούμενες παραγράφους, για την τρίτη πειραματική ομάδα, αλλά 
και για τις υπόλοιπες τα βλέπουμε να επιβεβαιώνονται στο ακέραιο. Είχαμε δηλ. καταγράψει 
μια σειρά από θετικά στοιχεία στη συμπεριφορά των παιδιών της τρίτης πειραματικής 
ομάδας, τα οποία σαφώς μεταφράστηκαν σε αυξημένη επίδοση στο εννοιολογικό επίπεδο. 
Έτσι, βλέπουμε αυτή την πειραματική ομάδα να εμφανίζει στατιστικώς σημαντική διαφορά 
τόσο με την πρώτη ( sign.=0,0005 ), όσο και με τη δεύτερη πειραματική ομάδα (sign.=2%o). 

Πlνακας 8. 1 0.6 Estimates Dependent Variable: VEN 
Mearι Std. Erroι 95% Confidence lnterva 

TRIAL Lower Bound Upper Bound 

1 5,978 ,651 4,673 7,283 
2 14,233 ,651 12,928 1 5,538 
3 1 2,600 ,651 1 1 ,295 1 3,905 

Ο επόμενος Πίνακας 8 . 10.6 εμφανίζει τους μέσους όρους στο ΠΡΟΤΕΣΤ, στο ΜΕΤΑΤΕΣΤ 
και στο ΤΕΛΙΚΟ ΤΕΣΤ, το τυπικό σφάλμα και το διάστημα εμπιστοσύνης εκάστου. 

Πίνακας 8. 1 Ο.7 Pairwise Comparisons (Bonferroni) Dependent Variable: VEN 
Mean Difference (1-J, Std. Erroι Sig. 95% Confidence lntervaι 

for Difference 
(1) TRIAL (J) TRIAL Lower Bound Upper Bound 

1 2 -8,25ε ,921 ,00( -1 0,53C -5,981 
3 -6,622 ,921 ,OO(J -8,897 -4,348 

2 1 8,25Ε ,921 ,000 5,981 1 0,530 
3 1 ,63� ,921 ,24Ε -,641 3,908 

3 1 6,622 ,921 ,000 4,348 8,897 
2 -1 ,633 ,921 ,245 -3,908 ,641 
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Για το εάν και κατά πόσο διαφέρουν αυτοί οι μέσοι όροι μας πληροφορεί ο τελευταίος 
Πίνακας 8. 1 0.7. Σ' αυτόν παρατηρούμε ότι η διαφορά ΠΡΟΤΕΣΤ-ΜΕΤΑΤΕΣΤ είναι 
στατιστικώς σημαντική (sign.=0,0005), ενώ η διαφορά ΜΕΤΑΤΕΣΤ- ΤΕΛ. ΤΕΣΤ, δεν είναι 
(sign.=24,5%). Αυτά σημαίνουν ότι πράγματι η πειραματική διδασκαλία επέφερε ουσιαστική 
(και όπως είδαμε σημαντική σε απόλυτους αριθμούς) αλλαγή στην επίδοση των παιδιών, ως 
προς το θέμα της εννοιολογικής κατανόησης του ρητού και ότι η γνώση που κατακτήθηκε δεν 
υπέστη παρά ελάχιστες απώλειες με την πάροδο του χρόνου. 

GRAF.8. 10.1  
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Τελική διαπίστωση είναι ότι ο στόχος για ένα υπολογιστικό μικρόκοσμο ο οποίος μπορεί να 
υποβοηθήσει την ανάπτυξη των μαθηματικών εννοιών και την αλληλοσύνδεσή τους φαίνεται 
να επιτεύχθηκε. Ο επιθετικός προσδιορισμός «εννοιολογικός» για το μικρόκοσμο του 
«Ευδόξου», αποδίδεται ορθά, όπως έδειξε η στατιστική ανάλυση. Βέβαια, μπορεί να τεθεί το 
ερώτημα: Μα ο μικρόκοσμος του «Ευδόξου» αποτελεί το σύνολο της διδακτική μας 
προσέγγισης; Ασφαλώς όχι. Ωστόσο όμως, όπως και σε πολλά σημεία αυτής της εργασίας 
δείξαμε, ο μικρόκοσμος αποτελεί το βασικό συστατικό της προτεινόμενης πειραματικής 
διδασκαλίας και το καθοριστικό στοιχείο για την αλλαγή του παραδοσιακού πλαισίου 
διδασκαλίας. Πιστεύουμε ότι χωρίς το μικρόκοσμο δεν είναι δυνατόν να γίνει λόγος για 
ριζικό μετασχηματισμό του παραδοσιακού πλαισίου διδασκαλίας ή για υπέρβασή του. Από τη 
διεθνή εμπειρία δεν έχουμε μια πειστική πρόταση για «θεραπεία» εννοιολογικών 
προβλημάτων με τους ρητούς που να περιορίζεται στο παραδοσιακό πλαίσιο. Αντίθετα, σε 
προσεγγίσεις σαν τη δική μας, με τη βοήθεια δηλ. υπολογιστικών μικρόκοσμων, έχουμε 
βάσιμες ενδείξεις ότι είναι δυνατόν να παρακινήσουμε την εννοιολογική γνώση με 
ικανοποιητικά αποτελέσματα. Τεκμηριωμένο παράδειγμα αποτελεί ο ratio and proportion 
mikroword των Hoyles, et al.,(1991)  τον οποίο περιγράψαμε στην παράγραφο 4. 12. 
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8.11 Η διαδικαστική γνώση 
Σε αυτή την παράγραφο, θα εξετάσουμε την πορεία της διαδικαστικής ή εργαλειακής γνώσης 
όπως αυτή διαγράφεται μέσα από τις πειραματικές ομάδες, αλλά κυρίως μέσα από τις 
διάδοχες γραπτές δοκιμασίες. 

Θεωρούμε ότι οι ερωτήσεις 9Α, 9Β, 9Γ και 9Δ, αντανακλούν αυτή τη γνώση που 
ονομάζουμε διαδικαστική, γι' αυτό και τις ανάγουμε σε μία μεταβλητή που ονομάζουμε V9, 
και η οποία αντιπροσωπεύει την επίδοση των παιδιών της πειραματικής διδασκαλίας στις 
ερωτήσεις αυτές. Το μοντέλο που χρησιμοποιούμε για τη στατιστική ανάλυση της 
διαδικαστικής γνώσης είναι το εξής: 

Οι προϋποθέσεις εφαρμογής του μοντέλου είναι οι γνωστές: 
• Ανεξαρτησία παρατηρήσεων 
• Univariate normality 
• Έλεγχος ομοιογένειας (κριτήριο Mauchly'W) 

Από αυτές θα εξετάσουμε μόνο την τελευταία παραδοχή για λόγους που εξηγήσαμε στις 
προηγούμενες παραγράφους. Ο πίνακας 8. 1 1 . 1  μας πληροφορεί ότι το κριτήριο ομοιογένειας 
W του Mauchly, το οποίο επιβάλλει η ανάλυσή μας, ικανοποιείται (sign.=89,3 %). 

Πίνακας 8. 1 1 . 1  Mauchly's Test of Sphericity b 

Mauchly's W 4.pprox. Chί df Sig. Epsίlon8 
Square 

Within Subject Greenhouse- Huynh-Feldt Lower-bound 
Effect Geisser 

W9 ,991 ,231 2 ,893 ,991 1 ,000 ,500 

Tests the null hypothesιs that the error coνarιance matrιx of the orthonormalιzed transformed 
dependent νariables is proportional to an identity matrix. 
a May be used to adjust the degrees of freedom for the aνeraged tests of significance. Corrected 
tests are displayed in the Tests of Within-Subjects Effects table. 
b Design:  lntercept+PEIR Within Subjects Design: V9 

Επομένως είναι δυνατόν να προχωρήσουμε στην εφαρμογή του στατιστικού μας μοντέλου, 
εφόσον η βασικότερη προυπόθεση (κριτήριο Mauchly) πληρούται. Ο Πίνακας 8. 1 1 .2 μας 
πληροφορεί για την εξέλιξη των 3 πειραματικών ομάδων μέσα από τις 3 γραπτές δοκιμασίες. 
Στο ΠΡΟΤΕΣΤ, και οι 3 πειραματικές ομάδες ξεκίνησαν με πολύ χαμηλές επιδόσεις, 
ιδιαίτερα η πρώτη πειραματική ομάδα η οποία εμφανίζει μ.ο= 3,5 μονάδες! Αλλά και οι 
επιδόσεις των άλλων πειραματικών ομάδων (η δεύτερη με μ.ο.=4,4 και η τρίτη με μ.ο.=4,9) 
μας πείθουν ότι τα παιδιά προσήλθαν στην πειραματική διδασκαλία με ελάχιστη, έως 
ανύπαρκτη εργαλειακή γνώση. Υπενθυμίζεται ότι στην προηγούμενη παράγραφο (8. 1 0), 
είχαμε παρατηρήσει την ίδια χαμηλή επίδοση σε ό,τι αφορά την εννοιολογική κατανόηση. Με 
άλλα λόγια, τα παιδιά προσήλθαν στην πειραματική διδασκαλία, έχοντας χαμηλή επίδοση 
τόσο στην εννοιολογική, όσο και στην εργαλειακή γνώση. 

Μετά την πειραματική διδασκαλία, δηλ. στο ΜΕΤΑΤΕΣΤ, παρατηρούμε μια εντυπωσιακή 
άνοδο για όλες τις πειραματικές ομάδες, η οποία αντιστοιχεί σε κατά μέσον όρο αύξηση 8 
και πλέον απόλυτων μονάδων, αύξηση που οπωσδήποτε είναι όπως και στην περίπτωση της 
εννοιολογικής γνώσης σημαντική. Αυτή η άνοδος φαίνεται να μην έχει καθόλου 
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περιστασιακό χαρακτήρα, αφού στο ΤΕΛΙΚΟ ΤΕΣΤ, όχι μόνον δεν υπάρχουν απώλειες, αλλά 
παρατηρείται και κατά μέσον όρο αύξηση μιάς περίπου μονάδας για το σύνολο των 
πειραματικών μονάδων (βλ. Πίνακας 8 . 1 1 .2, τελευταία γραμμή, τρίτη στήλη). 

Πlνακας 8. 1 1 .2 Descriptiνe Statistics 

PEIR Mean 

ΠΡΟΤΕΣΤ 1 3,50 

� 4,40 
3 4,90 
rτotal 4,27 

ΜΕΤΑΤΕΣΤ 1 12,60 

2 1 1 ,80 
3 13,50 
rotal 12,63 

rΤΕΛ. ΤΕΣΤ 1 1 2,80 

2 14,50 
3 1 2,70 
Total 13,33 

Std. 
Deνiation 

�. 12  

β,69 
3,35 
3,65 

β ,65 

5, 14  
3,37 
5, 1 0  

4,61 

4,38 
4,62 
�.46 

Ν 

1 0  

1 0  
1 0  
30 

1 0  

1 0  
1 0  
30 

1 0  

1 0  
1 0  
30 

Ο Πίνακας 8. 1 1 .3 είναι ο βασικός 
πίνακας για το επαναληπτικό μοντέλο 
που δημιουργήσαμε. Ένα πρώτο, 
σημαντικό στοιχείο που παρατηρούμε 
σ' αυτόν, είναι η ιδιαίτερα υψηλή 
POWER, των στατιστικών μας 
εκτιμήσεων (βλ. τελευταία στήλη του εν 
λόγω πίνακα), η οποία φτάνει μέχρι και 
το 100%, για μεταβλητές που 
παρουσιάζουν μεγάλο ενδιαφέρον στην 
έρευνά μας, όπως η TRIAL. 
Ένα δεύτερο, επίσης σημαντικό 
στοιχείο, στον ίδιο πίνακα, είναι η 
απουσία αλληλεπίδρασης μεταξύ των 
μεταβλητών PEIR και TRIAL 

(sign.=44,6%), γεγονός που σημαίνει ότι μπορούμε να εκτιμήσουμε τις διαφορές ΠΡΟΤΕΣΤ 
ΜΕΤΑΤΕΣΤ, καθώς και ΜΕΤΑΤΕΣΤ- ΤΕΛ. ΤΕΣΤ, χωρίς να τις ελέγξουμε ξεχωριστά σε 
κάθε επίπεδο του παράγοντα PEIR, δηλ. σε κάθε πειραματική ομάδα ξεχωριστά. Ένα τρίτο 
στοιχείο που παρατηρούμε είναι ότι ο παράγοντας PEIR, , είναι στατιστικώς σημαντικός 
παράγοντας (sign.=82,4 %). Τέλος, για τον παράγοντα TRIAL παρατηρούμε ότι, ως συνήθως, 
είναι στατιστικώς σημαντικός (sign.=0,0005). 

Πίνακας 8. 1 1 .3 Tests of Between-Subjects Effects Dependent Variable: V9 
Source Type 1 1 1  Sum (jf Mean Square F Sig. Noncent. 

of Squares Parameter 
lntercept Hypothesis 9445,378 1 9445,378 267,079 ,000 267,079 

Error 954,867 27 35,365 
PEIR Hypothesis 1 3,756 2 6,878 , 1 94 ,824 ,389 

�rror 954,867 27 35,365 
SUBJECT(P Hypothesis 954,867 27 35,365 2,316 ,004 62,521 
EIR} 

Error 924,733 54 1 5,273 

TRIAL Hypothesis 1 629,622 2 814,81 1 53,350 ,000 1 06,701 
Error 824,733 54 1 5,273 

PEIR * TRIAL Hypothesis 57,644 � 14,41 1 ,944 ,446 3,774 
Error 824,733 54 1 5,273 

Observed 
Power 
1 ,000 

,077 

,991 

1 ,000 

,279 

Ο Πίνακας 8. 1 1 .4 δίνει τους μέσους όρους των 3 πειραματικών ομάδων, το τυπικό σφάλμα 
αυτών των μέσων όρων, καθώς και τα διαστήματα εμπιστοσύνης τους. 

Πίνακας 8. 1 1 .4 Estimates Dependent Variable: V9 
Mean Std. Error 95% Confidence lnterval 

PEIR Lower Bound Upper Bound 
1 9,700 ,714 β,270 1 1 ,  1 30 
2 1 0,600 ,714 9 , 170 12,030 
3 1 0,433 ,714 9,003 1 1 ,864 

Based οη modified population marginal mean 
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Πιο συγκεκριμένα, παρατηρούμε ότι για τη διαδικαστική γνώση, η συνολική απόδοση 
και στα τρία τεστ η δεύτερη πειραματική ομάδα, είναι εκείνη των υψηλότερων αποδόσεων 
(μ.ο=ΙΟ,6 μονάδες). 

πrνακας 8 . 1 1 .5 Pairwise Comparisons (Bonferroni } Dependent Variable: V9 
Mean Difference (1-J} Std. Error Sig. 95% Confidence lnterνal fοι 

Difference 
Ι} PEIR (J) PEIR Lower Bound Upper Bound 

1 2 ι-,900 1 ,009 1 ,000 3,393 1 ,593 
3 ,733 1 ,009 1 ,000 3,227 1 ,760 

12 1 ,900 1 ,009 1 ,000 1 ,593 3,393 
3 , 1 67 1 ,009 1 ,000 2,327 12,660 

3 1 ,733 1 ,009 1 ,000 1 ,760 3,227 
2 , 1 67 1 ,009 1 ,000 '-2,660 12,327 

Ο Πίνακας 8 . 1 1 .5 δείχνει όσα δεν δείχνει ο Πίνακας 8 . 1 1 .4, σε ό,τι αφορά τις διάφορες 
πειραματικές ομάδες. Συγκεκριμένα το επιπλέον στοιχείο σ' αυτόν είναι η απεικόνιση των 
διαφορών ανάμεσα στις πειραματικές ομάδες, σε ό,τι αφορά τη διαδικαστική γνώση. Είναι 
φανερό ότι οι διάφορες πειραματικές ομάδες της έρευνάς μας, δεν εμφανίζουν στατιστικώς 
σημαντική διαφορά (βλ. 5η στήλη του Πίνακα 8. 1 1 .5). 

πrνακας 8. 1 1 .6 Estimates Dependent Variable: V9 
Mean Std. Error 95% 

IConfidence 
lnterνal 

TRIAL Lower Upper 
Bound Bound 

1 4,267 ,714 �.836 5,697 
2 12 ,633 ,714 1 1 ,203 14,064 
3 1 3,833 ,714 12,403 1 5,264 
Based on modified population marginal mean. 

Ο Πίνακας 8. 1 1 .  7 παρουσιάζει τα πλέον ενδιαφέροντα στοιχεία για την πειραματική μας 
δουλειά. Σ' αυτόν φαίνεται με σαφή τρόπο ότι διαφορά ανάμεσα στο ΠΡΟΤΕΣΤ και το 
ΜΕΤΑΤΕΣΤ είναι στατιστικώς σημαντική και μάλιστα σε εντυπωσιακό επίπεδο 
(sign.=0,0005, δηλ. 5 δεκάκις χιλιοστά). Αυτό σημαίνει ότι σημαντική γνώση κατακτήθηκε 
στο διαδικαστικό ή εργαλειακό επίπεδο κατά τη διάρκεια της πειραματικής διδασκαλίας. 
Εμείς θεωρούμε ότι η προγραμματιστική δουλειά στο πλαίσιο του υπολογιστικού 
μικρόκοσμου του «Ευδόξου», όσο κι αν δεν ήταν αυτόνομη, επηρέασε σημαντικά τα παιδιά. 
Θα πρέπει εδώ να θυμίσουμε ότι στα παιδιά δεν ανατέθηκαν βαριά καθήκοντα σε ό,τι αφορά 
τις εργασίες στο επίπεδο του προγραμματισμού. Με ά'ΑΜJ. λόγια, δεν εκλήθησαν να 
σχεδιάσουν ολοκληρωμένα προγράμματα μόνα τους. Τα προγράμματα σχεδιάστηκαν και 
εκτελέστηκαν από τα παιδιά πάντα με τη δική μας βοήθεια και συμπαράσταση. Όμως αυτό 
φαίνεται να συνέβαλλε στην ανάπτυξη της διαδικαστικής γνώσης. Γιατί προγραμματισμός 
σημαίνει πριν απ' όλα κώδικας ο οποίος είναι σαφέστατα μια αλγοριθμική διαδικασία. Θα 
θέλαμε να τονίσουμε επίσης ότι και έξω από το μικρόκοσμο του «Ευδόξου» , στο απλό 
πλαίσιο της Comenius Logo, τα παιδιά είχαν την ευκαιρία, πράγμα που παρατηρήσαμε να 
πραγματοποιούν, να εκτελούν πράξεις με κλασματικούς αριθμούς, «για να δούμε λέει τι 
βγάζει το κομπιούτερ . . .  » .  Για παράδειγμα, η Αφροδίτη, μια μαθήτρια της Γ' πειραματικής 
ομάδας μας είπε: «για να δούμε κύριε, τι βγάζει το κομπιούτερ άμα φάμε τα % από μια 
πίτα;» . Στη συνέχεια η ίδια διερωτήθηκε «την πίτα κύριε πως την καταλαβαίνει το 
κομπιούτερ;» Όταν επισημάναμε στην Αφροδίτη, ότι μια πίτα, ένα μήλο, ή ότι άλλο 
φαντασθεί είναι ένα ΟΛΟ το οποίο για τον υπολογιστή όπως και για μας είναι η μονάδα, δηλ. 
το 1 ,  εκείνη πρότεινε: « για να το δούμε κύριε . . .  Δηλ. αν του γράψω εδώ (και δείχνει τη 
γραμμή εντολών της Logo) 1-3/4, θα μου βγάλει σωστά το αποτέλεσμα Υ-ι ; ». Πράγματι, η 
Αφροδίτη, όπως και άλλα παιδιά έλαβαν από τον υπολογιστή τη σωστή απάντηση, η οποία 



243 

όμως ήταν σε δεκαδική μορφή 0,25 και μετά από συζήτηση και άλλων παραδειγμάτων 
πείστηκαν ότι το ΟΛΟ είναι δεκτό μέσα στις διαδικασίες του υπολογιστή, αλλά και για τα 
μαθηματικά του Πίνακα με το γνωστότατο σύμβολο (1 ). Το παράδειγμα αυτό δείχνει ότι από 
μεριάς του υπολογιστή υπήρξε μια συμβολή στην ανάπτυξη της διαδικαστικής γνώσης. Η 
συμβολή όμως αυτή δεν μπορεί να θεωρηθεί μόνο διαδικαστικού χαρακτήρα, γιατί η 
ανάπτυξη της έννοιας του όλου δεν είναι μόνο διαδικαστικό ζήτημα. Είναι και εννοιολογικό. 
Και για να είμαστε πιο ακριβείς, η σύλληψη της έννοιας του ΟΛΟΥ, με άλλα λόγια η έννοια 
της ολότητας, είναι πριν απ' όλα εννοιολογικό ζήτημα και μάλιστα καθοριστικής σημασίας 
για τις κλασματικές και ρητές έννοιες. 

Πiνακας 8 .1 1 .  7 Pairwise Comparisons (Bonferroni) Dependent Variable: V9 
Mean Difference (1-J) Std. Error Sig. 95% Confιdence lnterval 

ior Difference 
(1) TRIAL (J) TRIAL Lower Bound Upper Bound 
1 2 8,367 1 ,009 ,000 1 0,860 5,873 

3 9, 567 1 ,009 ,000 12,060 7,073 
2 1 6,367 1 ,009 ,000 5,873 1 0,860 

3 1 ,200 1 ,009 ,719 �3,693 1 ,293 
3 1 g, 567 1 ,009 ,000 7,073 12 ,060 

2 1 ,200 1 ,009 ,71 9 �1 ,293 3,693 

Ωστόσο ο Πίνακας 8. 1 1 . 7 δείχνει και ένα άλλο στοιχείο. Ότι η διαφορά ανάμεσα στο 
ΜΕΤΑΤΕΣΤ και το ΤΕΛΙΚΟ ΤΕΣΤ είναι στατιστικώς ασήμαντη (sign.=7 1 ,9 %). Αυτό 
σημαίνει ότι η διαδικαστική γνώση που κατακτήθηκε στη διάρκεια της πειραματικής 
διδασκαλίας με τη βοήθεια του μικρόκοσμου του «Ευδόξου» δεν είναι παροδικού χαρακτήρα. 
Στον πίνακα αυτό υπάρχει σαφής ένδειξη ότι αυτή η γνώση διατηρείται χρονικά ανέπαφη και 
μάλιστα ο μέσος όρος των πειραματικών ομάδων εμφανίζει ανοδική τάση με αύξηση 1 ,2 
μονάδων. 
Υπάρχουν επομένως 3 σαφή ευρήματα για τη διαδικαστική γνώση: 

• Τα παιδιά προσήλθαν στην πειραματική διδασκαλία με ιδιαίτερα χαμηλή 
διαδικαστική γνώση. 

• Κατά τη διάρκεια της πειραματικής διδασκαλίας κατακτήθηκε σημαντικό ποσό αυτής 
της γνώσης. 

• Η γνώση που κατακτήθηκε εμφανίζει μόνιμο χαρακτήρα. 



244 

8.12 Η ως μέτρο ερμηνεία του ρητού αριθμού 
Σ' αυτήν την παράγραφο μελετάμε την ως μέτρο ερμηνεία του ρητού αριθμού, ή αλλιώς 

την ως σημείο στην αριθμογραμμή ερμηνεία του ρητού αριθμού. Η ερώτηση 12  του 
ερωτηματολογίου έρευνας προφανώς αντανακλά την ερμηνεία αυτή του ρητού. Για τη μελέτη 
της ερώτησης αυτής κατασκευάζουμε μονοπαραγοντικό επαναληπτικό μοντέλο με τα 
παρακάτω χαρακτηριστικά: 

Οι προϋποθέσεις εφαρμογής του μοντέλου είναι οι γνωστές: 
• Ανεξαρτησία παρατηρήσεων 
• Univariate normality 
• Έλεγχος ομοιογένειας (κριτήριο Mauchly'W) 

Από αυτές θα εξετάσουμε μόνο την τελευταία παραδοχή για λόγους που εξηγήσαμε στις 
προηγούμενες παραγράφους. Ο πίνακας 8 . 12. 1 μας πληροφορεί ότι το κριτήριο ομοιογένειας 
W του Mauchly, το οποίο επιβάλλει η ανάλυσή μας, ικανοποιείται (sign.=65,3 %). 

Πfνακας 8 . 12 . 1  Mauchly's Test of  Sphericityb 

Mauchly's \Λ Approx. Chi 
Square 

Within Subjects 
Effect 

V12 ,96ε ,846 

d 

2 

Sig. Epsilon 

Greenhouse Huynh-Feld Lower-bound 
Geisse 

,653 ,96 1 ,000 ,50( 
Tests the null hypothesιs that the error coνarιance matrιx of the orthonormalιzed transformed 
dependent νarίables ίs proportίonal to an ίdentity matrix. 
a May be used to adjust the degrees of freedom for the aνeraged tests of sίgnίfιcance. Corrected 
tests are displayed ίπ the Tests of Withίn-Subjects Effects table. 
b Design: lntercept+PEIR Within Subjects Design: TRIALV1 2 

Επομένως η ανάλυση που επακολουθεί είναι δόκιμη από στατιστική άποψη. Μια αρχική 
εικόνα του πώς διαμορφώνεται η ιδέα της ως μέτρο ερμηνείας του ρητού στη σκέψη των 
πειραματικών υποκειμένων, μας δίνει ο Πίνακας 8. 12.2. 

Πίνακας 8.1 2.2 Descriptiνe Statίstίcs for V12 
PEIR Mean Std. Deviation 

ΠΡΟΤΕΣΤ 1 7,30 1 ,42 

2 6,40 5, 1 5  

3 4,50 1 ,58 

Total 6,07 3,32 
ΜΕΤΑΤΕΣΤ 1 14,90 S,59 

2 16,00 S,46 
3 ΖΟ,00 ,00 
Total 1 6,97 5,60 

ΤΕΛ. ΤΕΣΤ 1 14,50 5,91 

2 14,60 s, 1 1  

3 20,00 ,00 

Total 16,37 5,41 

Ν 

1 0  

1 0  
1 0  

30 
1 0  
1 0  
1 0  

βΟ 
1 0  

1 0  

1 0  
30 

Στον πίνακα αυτόν βλέπουμε αρχικά ότι 
καμιά πειραματική ομάδα δεν κατάφερε 
να ξεπεράσει στο ΠΡΟΤΕΣΤ τη 
παραδεκτή για την Α' Γυμνασίου βάση 
βαθμολογίας ( 10). Η επίδοση και των 3 
πειραματικών ομάδων απέχει πολύ από 
αυτήν και τη χειρότερη επίδοση σε ό,τι 
αφορά τη γνώση της ερμηνείας αυτής 
φαίνεται να την έχει η τρίτη πειραματική 
ομάδα (μ.ο.=4,5). 
Στη συνέχεια παρατηρούμε μια ιδιαίτερα 

εντυπωσιακή άνοδο για όλες τις 
πειραματικές ομάδες με πρωτοπόρο την 
Γ' πειραματική ομάδα, της οποίας η 
άνοδος ξεπέρασε κάθε προηγούμενο. Ενώ 
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ήταν τελευταία στην κατάταξη στο ΠΡΟΤΕΣΤ, ξεπέρασε τις υπόλοιπες, αλλά και τον εαυτό 
της πραγματοποιώντας άλμα 1 5,5 μονάδων στο ΜΕΤΑΤΕΣΤ ! !  Αυτή την πρωτοπορία 
βλέπουμε να τη διατηρεί και στο ΤΕΛΙΚΟ ΤΕΣΤ. 

Πίνακας 8. 12.3 Tests of Between-Subjects Effects Dependent Variable: V12 
Source Type 1 1 1  Sum d Mean Square Sig. Noncent. Observed 

of Squares Parameter Power 
lntercep Hypothesis 1 5523,60( 1 1 5523,60( 451 ,55 ,ooc 451 ,559 1 ,000 

Erroι 928,20( 27 34,37ε 
PEIR Hypothesis 1 30,20( 2 65, 1 0( 1 ,89 ,170 3,787 ,359 

Erroι 928,20( 2ί 34,378 
SUBJECT(P Hypothesis 928,20( 27 34,378 2,41 ,003 65,213 ,994 

EIR) 
Erroι 768,60( 5..:1 1 4,23� 

TRIAL Hypothesis 2252,60( 2 1 1 26,30( 79, 1 3  ,000 1 58,262 1 ,000 
Error 768,600 54 14,233 

PEIR * TRIAL Hypothesis 252,80( 4 63,20( 4,44 ,004 1 7,761 ,917 
Error 768,60( 54 14,23� 

Ο Πίνακας 8. 12.3 που ακολουθεί έχει ένα σημαντικό στοιχείο το οποίο θα λάβουμε υπ' όψιν, 
μας στη παραπέρα ανάλυση. Οι μεταβλητές PEIR και TRIAL παρουσιάζουν σημαντική 
αλληλεπίδραση (sign.=4%o). Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να επεκτείνουμε την ανάλυσή μας 
σε κάθε επίπεδο της μεταβλητής PEIR. Με απλά λόγια θα πρέπει να εξετάσουμε τις διαφορές 
ανάμεσα στις διάφορες γραπτές δοκιμασίες σε κάθε πειραματική ομάδα ξεχωριστά, αφού 
υπάρχει σημαντική αλληλεπίδραση ανάμεσα στις μεταβλητές που προαναφέραμε. 

Ο Πίνακας 8 . 12.4 που ακολουθεί παρουσιάζει τη διαφορά ΠΡΟΤΕΣΤ και ΜΕΤΑΤΕΣΤ σε 
ό,τι αφορά την γνώση της ως μέτρο ερμηνείας του ρητού στο επίπεδο της Α' και μόνον 
πειραματικής μονάδας. (Το επαναληπτικό μοντέλο που οικοδομήσαμε έχει την ικανότητα να 
απομονώνει τις πειραματικές ομάδες χωρίς να κάνει εκπτώσεις σε ό,τι αφορά την ακρίβεια 
των μετρήσεων). Έτσι παρατηρούμε εδώ ότι υπάρχει στατιστικώς σημαντική διαφορά 
ανάμεσα στο ΠΡΟΤΕΣΤ και το ΜΕΤΑΤΕΣΤ (sign.=0,0005), γεγονός που υπαινίσσεται ότι 
κατακτήθηκε σημαντική γνώση στη διάρκεια της πειραματικής διδασκαλίας για την Α' 
πειραματική ομάδα, για το πρώτο δηλ. ερευνητικό μας πείραμα. 

Πίνακας 8. 1 2.4 Contrast Results (Κ Matrix) 
Dependent Variable 

Contrast V12 
L1 Contrast Estιmate -7,60( 

Hypothesized Value ο 
Difference (Estimate - Hypothesized) -7,600 

Std. Error 1 ,687 
Sig. ,000 

95% Confidence lnterval for Difference Lower Bound -1 0,983 
Upper Bound -4,21 7  

a Based οη the user-specified contrast coefficients (L') matrix: TRIAL 1 νs TRIAL2 at PEIR1 

Ο δεύτερος Πίνακας 8. 1 2.5, παρουσιάζει την ίδια περίπου εικόνα σε ό,τι αφορά το ίδιο θέμα 
για τη δεύτερη και μόνον πειραματική μας ομάδα. Δείχνει δηλ. ότι υπάρχει στατιστικώς 
σημαντική διαφορά ανάμεσα στο ΠΡΟΤΕΣΤ και το ΜΕΤΑΤΕΣΤ (sign.=0,0005) για την 
γνώση της ως μέτρο ερμηνείας του ρητού των μαθητών της Β '  Π.Ο. 
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Πfνακας 8 .12 .5  Contrast Results (Κ Matrix) 
Dependent Variable 

Contras V12 
L1 Contrast Estimatε -9,600 

Hypothesized Value ο 
Difference (Estimate - Hypothesized) -9,60( 

Std. Erroι 1 ,687 
Sig ,000 

95% Confidence lnterval for Difference Lower Bound -12,983 
Upper Bound -6,2 17  

a Based οη  the user-specιfied contrast coefficιents (L') matrιx: TRIAL 1 νs TRIAL2 at PEIR2 

Ο τρίτος Πίνακας 8 . 12.6 παρουσιάζει τα αποτελέσματα για την Γ' πειραματική ομάδα. Σ' 
αυτόν παρατηρούμε ό,τι και στους δύο προηγούμενους Πίνακες 8. 1 2.5 και 8 . 1 2.4. 
Παρατηρούμε δηλ. ότι υπάρχει στατιστικώς σημαντική διαφορά ανάμεσα στο ΠΡΟΤΕΣΤ και 
το ΜΕΤΑΤΕΣΤ (sign.=0,0005) για το δείγμα των μαθητών της Γ' πειραματικής ομάδας. 

Πίνακας 8 . 1 2.6 Contrast Results (Κ Matrix) 
Dependent Variable 

Contras1 V1 2 
L1 Contrast Estimate -1 5,500 

Hypothesized Value ο 
Difference (Estimate - Hypothesized) -1 5,500 

Std. Error 1 ,687 
Sig. ,000 

95% Confidence lnterval for Difference Lower Bound -18,883 
Upper Bound -12, 1 1 7  

a Based οη the user-specified contrast coefficients (L') matrix: TRIAL 1 νs TRIAL2 at PEIR3 

Με άλλα λόγια οι 3 Πίνακες 8.1 2.4, 8 . 12.5 και 8 . 12.6 τεκμηριώνουν τη θέση ότι υπάρχει και 
στις 3 πειραματικές ομάδες στατιστικώς σημαντική διαφορά ανάμεσα στο ΠΡΟΤΕΣΤ και το 
ΜΕΤΑΤΕΣΤ, γεγονός που σημαίνει ότι η πειραματική διδασκαλία πράγματι κατάφερε να 
επιφέρει σημαντική αύξηση στη γνώση της ως μέτρο ερμηνείας του ρητού. 

Πίνακας 8. 12.7 Contrast Results (Κ Matrix) 
Dependent Variable 

Contras V1 2 
L1 Contrast Estimate ,40( 

Hypothesized Value 1 
Difference (Estimate - Hypothesized) ,40( 

Std. Erroι 1 ,687 
Sig. ,813 

95% Confidence lnterval for Difference Lower Bound -2,983 
Upper Bound 3,783 

a Based οη the user-s ecified contrast coefficients L' matrix: TRIAL2 νs TRIAL3 at Ρ ( ) PEIR1 

Οι επόμενοι πίνακες 8. 12.7, 8 . 1 2.8 και 8 . 1 2.9 αφορούν τη διαφορά ΜΕΤΑΤΕΣΤ και 
ΤΕΛΙΚΟΥ ΤΕΣΤ για τις αντίστοιχες πειραματικές ομάδες και φυσικά αναφέρονται στο ίδιο 
ζήτημα, τη γνώση της ως μέτρο ερμηνείας του ρητού. 

Έτσι ο Πίνακας 8 . 1 2.7 αναδεικνύει την αντίθεση ΜΕΤΑΤΕΣΤ και ΤΕΛΙΚΟΥ ΤΕΣΤ για την 
Α' πειραματική ομάδα. Η αντίθεση αυτή είναι στατιστικώς ασήμαντη (sign.=8 1 ,3%), γεγονός 
που ερμηνεύεται ως διατήρηση της γνώσης που κατακτήθηκε από τους μαθητές της Α' 
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πειραματικής ομάδας κατά τη διάρκεια της Π.Δ. για σημαντικό χρονικό διάστημα μετά την 
ολοκλήρωσή της. 

Πίνακας 8. 1 2.8 Contrast Results (Κ Matrix) 
Dependent Variable 

Contras V12 
L1 Contrast Estimate 1 ,400 

Hypothesized Value ο 
Difference (Estimate - Hypothesized) 1 ,400 

Std. Error 1 ,687 
Sig. ,41 0 

95% Confidence lnterνal for Difference Lower Bound -1 ,983 
Upper Bound 4,783 

a Based οπ the user-specιfied contrast coefficιents (L') matrιx: TRIAL2 νs TRIAL3 at PEIR2 

Παρόμοια ο Πίνακας 8 . 12.8 αναδεικνύει την αντίθεση ΜΕΤΑΤΕΣΤ και ΤΕΛΙΚΟΥ ΤΕΣΤ 
για την Β '  πειραματική ομάδα. Η αντίθεση αυτή είναι στατιστικώς ασήμαντη (sign.=41 %), 
γεγονός που ερμηνεύεται ως διατήρηση της γνώσης που κατακτήθηκε από τους μαθητές 
αυτής της πειραματικής ομάδας, για σημαντικό χρονικό διάστημα μετά την ολοκλήρωση της 
πειραματικής διδασκαλίας. 

Πίνακας 8 . 1 2.9 Contrast Results (Κ Matrix) 
Dependent Variable 

Contrast V1 2 
L1 Contrast Estimate -1 ,81 9Ε-14 

Hypothesized Value ο 
Difference (Estimate - Hypothesized) -1 ,81 9Ε-14 

Std. Error 1 ,687 
Sig. 1 ,000 

95% Confidence lnterνal for Difference Lower Bound -3,383 
Upper Bound 3,383 

a Based οπ the user-specιfied contrast coefficιents (L') matrιx: TRIAL2 νs TRIAL3 at PEIR3 

Τέλος, ο Πίνακας 8 . 12.9 αναδεικνύει την αντίθεση ΜΕΤΑΤΕΣΤ και ΤΕΛΙΚΟΥ ΤΕΣΤ για 
την Γ' πειραματική ομάδα. Η αντίθεση αυτή είναι στατιστικώς ασήμαντη (sign.=100 %), 
γεγονός που αναμφίβολα αποδεικνύει τη διατήρηση της γνώσης που κατακτήθηκε από τους 
μαθητές αυτής της πειραματικής ομάδας για σημαντικό χρονικό διάστημα μετά την 
ολοκλήρωση της πειραματικής διδασκαλίας. 

GRAF. 8.1 2.1 
30 

20 

,,,
- - - - - - - - - - - ·  

, .. .. . . . .. . . . ,,, . . .  . 
,ιι .,:;;,•·- · - · - ·w.tι .... ... 

' .:;,;. PEIR 
10 /..;;' 

Me ....._ ::<J 
an ·;.' 
V1 ' 
2 

TRIAL 

2 3 

2 

Το γράφημα 8 . 12 . 1  αναπαριστά γραφικά όλα 
όσα αλγεβρικά ισχυριστήκαμε σ' αυτήν την 
παράγραφο. Απεικονίζει την πορεία των 
πειραματικών ομάδων από το ΠΡΟΤΕΣΤ στο 
ΜΕΤΑΤΕΣΤ και το ΤΕΛΙΚΟ ΤΕΣΤ, την 
κυριαρχία της Γ' πειραματικής ομάδας, την 
άνοδο και τη διατήρηση της γνώσης που 
κατακτήθηκε στη διάρκεια της πειραματικής 
διδασκαλίας όλων των πειραματικών ομάδων. 



248 

8.13 Η πορεία της τελεσπκής ερμηνείας του ρητού 
Στην παράγραφο αυτή θα παρακολουθήσουμε την εξέλιξη της τελεστικής ερμηνείας του 

ρητού, όπως αυτή διαμορφώθηκε μέσα από τις διάφορες πειραματικές ομάδες, αλλά κυρίως 
μέσα από τις ιεραρχικά δομημένες γραπτές διαδικασίες (ΠΡΟΤΕΣΤ, ΜΕΤΑΤΕΣΤ, ΤΕΛΙΚΟ 
ΤΕΣΤ). Θεωρούμε ότι η ερώτηση 7 του ερωτηματολογίου έρευνας αντανακλά αυτή την 
εννοιολογική μορφή του ρητού. Το στατιστικό μοντέλο που κατασκευάσαμε για τη μελέτη 
της συγκεκριμένης ερμηνείας του ρητού είναι ένα μονοπαραγοντικό επαναληπτικό μοντέλο 
το οποίο έχει την παρακάτω δομή: 

Οι προϋποθέσεις εφαρμογής του μοντέλου είναι οι γνωστές: 
• Ανεξαρτησία παρατηρήσεων 
• Univariate normality 
• Έλεγχος ομοιογένειας (κριτήριο Mauchly'W) 

Από αυτές θα εξετάσουμε μόνο την τελευταία παραδοχή για λόγους που εξηγήσαμε στις 
προηγούμενες παραγράφους. Ο πίνακας 8. 1 3 . 1  μας πληροφορεί ότι το κριτήριο ομοιογένειας 
W του Mauchly, το οποίο επιβάλλει η ανάλυσή μας, διόλου δεν ικανοποιείται (sign.=0,0005) 
και επομένως δεν μπορούμε να υπολογίσουμε την τιμή του F λόγου με το γνωστό τρόπο που 
μέχρι τώρα την υπολογίζαμε. Όπως έδειξε ο Βοχ (1954), όταν παραβιάζεται η σφαιρικότητα 
όπως στην περίπτωσή μας ο λόγος F γίνεται θετικά μεροληπτικός. Αυτό σημαίνει ότι τότε 
συχ;νά απορρίπτουμε τη μηδενική μας υπόθεση, ενώ αυτή είναι ορθή. Με απλά λόγια, συχ;νά 
διαπράττουμε σφάλμα τύπου Ι, στην περίπτωση που παραβιάζεται η σφαιρικότητα. Τώρα στο 
ερώτημα: «σε ποιο βαθμό αποκλίνουμε από τη σφαιρικότητα;» απαντάει η έρευνα των 
Greenhouse, Geisser (1 959). Αυτοί υπολόγισαν την έκταση στην οποία η μήτρα 
συνδιασποράς αποκλίνει από τη σφαιρικότητα με τη βοήθεια της παραμέτρου epsilon, η 
οποία έχει τιμή 1 όταν η σφαιρικότητα ικανοποιείται. Όμως για ευνόητους λόγους δεν θα 
επεκταθούμε πάνω σ' αυτό. Θα περιοριστούμε απλά να πούμε ότι επειδή στην περίπτωσή μας 
το κριτήριο της σφαιρικότητας (Mauchly) δεν ικανοποιείται και μάλιστα καθόλου (βλ. 
σημαντικότητα στον Πίνακα 8. 13 . 1 ), εμείς κρίναμε σκόπιμο να λάβουμε την παρακάτω διπλή 
προφύλαξη: 

• Πρώτον θα καταφύγουμε για τον υπολογισμό του F σε μια τριάδα εναλλακτικών 
στατιστικών κριτηρίων τα οποία βελτιώνουν την ακρίβεια του F λόγου, 
επεμβαίνοντας στους βαθμούς ελευθερίας. Τα κριτήρια σε ό,τι αφορά το στατιστικό 
τους χαρακτήρα, είναι λιγότερο ως περισσότερο συντηρητικά, έως ακραία. Το πρώτο 
κριτήριο είναι των Greenhouse- Geisser, το οποίο θεωρείται συντηρητικό, καθώς 
υποτιμά την παράμετρο epsilon. Το δεύτερο είναι των Huynh-Feldt, το οποίο 
θεωρείται λιγότερο συντηρητικό, αφού αντίθετα με το πρώτο, τείνει να υπερεκτιμά το 
epsilon (Maxwell & Delaney, 1 990). Το τρίτο και τελευταίο είναι το κριτήριο Lower
Bound, το οποίο αντιπροσωπεύει την πιο συντηρητική προσέγγιση που είναι είναι 
δυνατόν να υπάρχει, αφού δείχ;νει τη πιο ακραία δυνατή απόκλιση από τη 
σφαιρικότητα. 

• Δεύτερον, σε ό, τι αφορά τις post hoc διαδικασίες θα χρησιμοποιήσουμε τη μέθοδο 
Bonfeπoni. (βλ. Stevens, 1 996, σελ. 5 12). Βέβαια, εύλογα τίθεται το ερώτημα: Γιατί 
αναφερόμαστε τώρα στη μέθοδο Bonfeπoni αφού συνέχεια τη χρησιμοποιούμε στα 
επαναληπτικά μοντέλα μας; Η απάντηση είναι ότι η μέθοδος αυτή ενδείκνυται και 
στις περιπτώσεις που το δείγμα μας δεν είναι ιδιαίτερα μεγάλο, όπως στην περίπτωσή 
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μας. Υπενθυμίζουμε ότι στην περίπτωσή μας έχουμε συνολικό δείγμα Ν=30, ενώ 
δείγμα πειραματικής ομάδας n=l O. 

Με βάση τα παραπάνω στοιχεία επιστρέφουμε στην ανάλυσή μας. 

Πlνακας 8. 1 3. 1  Mauchly's Test of Sphericityb 

Mauchly's Approx. Chι d Sig. Epsilon• 
ΊΛ Square 

Within Greenhouse Huynh-Feldf 
Subjects -Geisser 

Effecf 
Vί , 551 15,50� 2 ,οοι , 69C , 76� 

Tests the null hypothesιs that the error covarιance rnatrιx of the orthonorrnalιzed transformed 
dependent variables is proportional to an identity matrix. 

Lower 
bouna 

, 50( 

a May be used to adjust the degrees of freedom for the averaged tests of signifίcance. Corrected 
tests are displayed in the Tests of Within-Subjects Effects table. 
b Design:  l ntercept+PEIR Within Subjects Design: V7 

Ο Πίνακας 8 . 1 3 . 1  μας πληροφορεί ότι αφού δεν ικανοποιείται το κριτήριο της σφαιρικότητας 
(sign.=0,0005), μπορούμε να καταφύγουμε σε διορθωτικά τέστ, τα οποία διαθέτει ο Πίνακας 
8. 1 3 .2. 

Πlνακας 8. 1 3.2 Tests of Within-Subjects Effects 
Source Type 1 1 1  Sum d Mean F Sig. Noncent. Observea 

of Squares Square Pararneter Poweι 
V7 Spherici� 1 034,822 2 51 7,41 1 61 ,35� ,000 122,706 1, 00G 

Assumed 
Greenhouse 1 034,822 1 ,38( 749,865 61 ,353 ,00� 84,668 1, 00C 

Geisseι 
Huynh-Feld 1 034,822 1 ,53€ 672,891 61 ,353 ,000 94,353 1, 00C 

Lower-bound 1 034,822 1 ,00( 1 034,822 61 ,353 ,000 61 ,353 1, 000 
V7 * PEIR Sphericity 1 36,444 � 34, 1 1 1  4,04f ,006 1 6, 1 7� , 887 

Assumed 
Greenhouse 1 36,444 2,76C 49,436 4,045 ,01 6 1 1 ,  1 64 , 77� 

Geisser 
Huynh-Feld 1 36,444 3,Ο7ε 44,361 4,045 ,01 2 12,441 , 812 

Lower-bound 1 36,44� 2,00( 68,222 4,045 ,029 8,090 , 671 
Error(V7) Spherici� 455,40( 5.ι 8,433 

Assumed 
Greenhouse 455,40( 37,26( 12,222 

Geisser 
Huynh-Feld 455,400 41 ,52� 1 0,96€ 

Lower-bounc 455,40C 27,00( 16, 861 

Πράγματι, ο Πίνακας 8. 13 .2 μας πληροφορεί ότι οποιοδήποτε από τα αναφερθέντα 
εναλλακτικά στατιστικά κριτήρια κι αν θεωρήσουμε, ή υποθέσουμε την ύπαρξη 
σφαιρικότητας ή όχι, η σημαντικότητα του δείκτη F δεν αλλάζει ουσιαστικά. Για τη 
μεταβλητή V7, το συμπέρασμα είναι ότι η υπόθεση ότι «στα 3 τέστ δεν υπάρχουν διαφορές 
σε ό,τι αφορά την επίδοση των παιδιών για την τελεστική ερμηνεία» , απορρίπτεται ισχυρά 
(sign.=0,0005). Επομένως, υπάρχουν διαφορές ανάμεσα στα τέστ και θα τις αναζητήσουμε 
αμέσως παρακάτω. Παρατηρούμε όμως ότι υπάρχει και ισχυρή αλληλεπίδραση ανάμεσα στις 
μεταβλητές V7 και PEIR, είτε υποθέσουμε την ύπαρξη σφαιρικότητας είτε όχι. Για 
παράδειγμα, εάν υποτεθεί η σφαιρικότητα, η σημανnκότητα του δείκτη F για την 
αλληλεπίδραση των εν λόγω μεταβλητών είναι 6%0, ενώ με τη μέθοδο των Greenhouse
Geisser η σημαντικότητα εlναι 1 ,6%. 

Στη συνέχεια θα μελετήσουμε τα περιγραφικά στοιχεία του επαναληπτικού μοντέλου που 
οικοδομήσαμε στην αρχή της παραγράφου. 



Πiνακας 8. 1 3.3 Descriptive Statistics 
PEIR Mean 

ΠΡΟ ΤΕΣΤ 1 3,20 
2 5,90 
3 3,00 

Total 4,03 
ΜΕΤΑΤΕΣl 1 7,70 

2 12,80 
� 12,50 

Tota 1 1 ,0( 
ΤΕΛΙΚΟ ΤΕΣl 1 7,1( 

2 13,10 
� 14,1� 

Tota 1 1,4J 

Std. Deviation 
,6� 

2,85 
2,45 
2,51 
1 ,25 
5,6� 
6,57 
5,44 
1 ,6C 
5,38 
5,72 
5, 4t 

Ν 
1l 
1l 
1l  
3( 
1( 
1( 
1( 
3( 
1( 
1( 
1(  
3( 
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Ο Πίνακας 8 . 1 3 .3, μας 
πληροφορεί ότι οι μαθητές και των 
3 πειραματικών ομάδων 
προσήλθαν στη διδασκαλία με 
ιδιαίτερα χαμηλή, έως ανύπαρκτη 
γνώση της τελεστικής ερμηνείας 
του ρητού. Για την Α' 
πειραματική ομάδα ο μ.ο.=3,20, 
για Β' μ.ο.=5,9 και τέλος για την 
Γ' πειραματική ομάδα μ.ο.=3,0 ! ! 
Μετά την πειραματική διδασκαλία 
παρατηρούμε μια πολύ σημαντική 
αύξηση στην επίδοση των 

πειραματικών ομάδων στο ΜΕΤΑΤΕΣΤ, με εξαίρεση την Α' πειραματική ομάδα της οποίας η 
αύξηση είναι η μικρότερη: 4,5 μονάδες. Οι υπόλοιπες δύο πειραματικές ομάδες βλέπουμε να 
σημειώνουν σημαντική άνοδο, η μεν Β'  6 περίπου μονάδες, η δε Γ' 9,8 μονάδων. Η εικόνα 
αυτή σταθεροποιείται στα ίδια επίπεδα στο ΤΕΛΙΚΟ ΤΕΣΤ, με τάσεις παραπέρα βελτίωσης. 

Ας δούμε όμως λεπτομερέστερα τι συνέβη σε κάθε μια από τις πειραματικές ομάδες και 
μάλιστα με ακριβείς στατιστικούς δείκτες. 

Πίνακας 8 . 1 3 .4 Contrast Results (Κ Matrix) 
Dependent Variable 

Contras V7 
L1 Contrast Estirnate -4,500 

Hypothesized Value ο 
Difference (Estirnate - Hypothesized) -4,500 

Std. Error 1 ,299 
Sig. ,001 

95% Confidence lnterval for Difference Lower Bound -7, 1 04 
Upper Bound -1 ,89Ε 

a Based on the user-specιfied contrast coefficιents (L') matrιx: TRIAL 1 vs TRIAL2 at PEIR1 

Ο Πίνακας 8 . 1 3 .4 μας δείχνει ότι στο επίπεδο της Α' πειραματικής ομάδας υπάρχει 
στατιστικώς σημαντική διαφορά ανάμεσα στο ΠΡΟΤΕΣΤ και το ΜΕΤΑΤΕΣΤ (sίgn.=1%o). 
Αυτό σημαίνει ότι η άνοδος των 4,5 μονάδων που παρατηρήσαμε στον προηγούμενο πίνακα 
8 . 1 3 .3 για τα παιδιά της Α' πειραματικής ομάδας είναι σημαντική, δηλ. με απλά λόγια η 
γνώση για την τελεστική ερμηνεία που κατακτήθηκε στην πειραματική διδασκαλία είναι 
πραγματική. 

Πίνακας 8. 1 3. 5 Contrast Results (Κ Matrix) 
Dependent Variable 

Contras1 V7 
L1 Contrast Estimate -6,900 

Hypothesized Value ( 
Difference (Estirnate - Hypothesized -6,90C 

Std. Error 1 ,29� 
Slg. ,000 

95% Confidence lnterval for Difference Lower Bounc -9,504 
Upper Bound -4,29€ 

a Based οη the user-specιfied contrast coefficιents (L') matrιx: TRIAL 1 vs TRIAL2 at PEIR2 

Ο Πίνακας 8 . 1 3 .5 μας αποδίδει την εικόνα για τη Β'  πειραματική ομάδα. Καταγράφει τη 
διαφορά ΠΡΟΤΕΣΤ- ΜΕΤΑΤΕΣΤ στο επίπεδο του Β'  πειράματος. Τα παιδιά αυτά είδαμε 
στον Πίνακα 8. 1 3 .3 να πραγματοποιούν ένα σημαντικότατο άλμα στην επίδοσή τους για την 
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τελεστική ερμηνεία, σχεδόν 7 μονάδων και δικαίως αναμένουμε αυτό το άλμα να είναι 
στατιστικώς σημαντικό, όπως και είναι (sign.=0,0005). Βέβαια, τα παιδιά αυτά ξεκίνησαν 
από καλύτερες γνωστικές αφετηρίες. Ήταν μεν χαμηλό το γνωστικό τους υπόβαθρο, αλλά 
σαφώς υπαρκτό. Η πειθαρχία, το βασικότερο χαρακτηριστικό των παιδιών αυτής της 
πειραματικής ομάδας, φαίνεται να βοήθησε σημαντικά στο πέρασμα του διδακτικού λόγου 
στις γνωστικές δομές των παιδιών για την ερμηνεία αυτή. 

Πίνακας 8 . 1 3.6 Contrast Results (Κ Matrix) 
Dependent Variable 

Contras V7 
L1 Contrast Estimate -9,50( 

Hypothesized Value ο 
Difference (Estimate - Hypothesized) -9,50( 

Std. Error 1 ,299 
Sig. ,OO(J 

95% Confidence lnterval for Dιfference Lower Bound -12,  1 04 
Upper Bound -6,896 

a Based on the user-specιfied contrast coefficιents (L') matrιx: TRIAL 1 vs TRIAL2 at ΡΕΙR3 

Ο Πίνακας 8 . 1 3 .6 μας αναφέρει στοιχεία από το Γ' πείραμα. Σ' αυτόν παρατηρούμε ότι η 
διαφορά ΠΡΟΤΕΣΤ- ΜΕΤΑΤΕΣΤ στο επίπεδο της Γ' πειραματικής ομάδας είναι στατιστικώς 
σημαντική (sign.=0,0005). Τα παιδιά της ομάδας αυτής, όπως μας βεβαιώνει ο Πίνακας 
8. 1 3 .3 ,  να το πούμε έτσι απλά, ξεκίνησαν από το τίποτα (μ.ο.=3 ! !). Δεν είχαν καμιά ιδέα για 
την ερμηνεία αυτή του ρητού. Και έφτασαν στο ανώτερο σημείο σε σχέση με τις υπόλοιπες 
πειραματικές ομάδες. Γι' αυτή την πειραματική ομάδα δεν ήταν μόνο η πειθαρχία, αλλά και η 
ποιότητα του ανθρώπινου δυναμικού που τη συγκροτούσε, στοιχεία που έπαιξαν καθοριστικό 
ρόλο στην γνωστική της κατάληξη. Αυτό το έχουμε επισημάνει και στο προηγούμενο 
κεφάλαιο (Βλ. κεφ. 7). Εκεί δεν αποποιηθήκαμε και τις δικές μας «ευθύνες» . Δεν 
αποκλείσαμε δηλ. καθόλου το ενδεχόμενο να ήταν ένας από τους βασικούς λόγους για την 
ομολογουμένως καλύτερη γνωστική πορεία και κατάληξη της Γ' πειραματικής ομάδας, η 
δική μας ωρίμανση. Χωρίς να το θέλουμε ίσως βελτιώσαμε κατά πολύ την ποιότητα του 
διδακτικού μας λόγου όσο περνούσε ο καιρός και η τελευταία χρονιά (1998-1999) φαίνεται 
να ήταν πιο γόνιμη, αφού η συνεργασία μας με τη συγκεκριμένη πειραματική ομάδα ήταν 
σαφώς αρμονικότερη. Ωστόσο πρέπει να καταστήσουμε σαφές ότι δεν αλλάξαμε διδακτικές 
παραμέτρους, μεθόδους, διδακτέα ύλη ή λογισμικό το οποίο σκόπιμα έμεινε το ίδιο. Ο λόγος 
για την μη αλλαγή όλων των προηγουμένων στοιχείων ήταν ότι, από σταπσπκή άποψη, 
έπρεπε οι συνθήκες διεξα,,ι.ιηής των 3 πειραμάτων να είναι ίδιες. Και κατεβλήθη πελώρια 
προσπάθεια, προκειμένου να ικανοποιηθεί ο στατιστικός αυτός όρος, ώστε να λειτουργήσουν 
ορθά τα επαναληπτικά μοντέλα που οικοδομήσαμε στη στατιστική μας ανάλυση. Μπορεί 
όμως κάποιος να «φρενάρει» ή να εμποδίσει την δική του προσωπική εξέλιξη; Μπορεί να 
παραγγέλλει στον εαυτό του να μένει πάντα ο ίδιος από γνωστική και πνευματική άποψη; 
Μπορεί να σταματήσει την ατομική του ωρίμανση; Οι συναντήσεις μας με τα παιδιά έγιναν 
σε συγκεκριμένες χρονικές περιόδους και στο μέτρο του δυνατού κάτω από τις ίδιες 
συνθήκες. Είναι οι ιστορικές συναντήσεις του υποκειμένου με το αντικείμενο της έρευνας. 
Όμως ούτε τα παιδιά ήταν τα ίδια, ούτε εμείς. 

Στη συνέχεια θα προσπαθήσουμε να μορφώσουμε μια εικόνα για την εξέλιξη της 
τελεστικής γνώσης στη σκέψη των παιδιών, 3 μήνες μετά την πειραματική διδασκαλία. Να 
δούμε δηλ. τις γραμμικές αντιθέσεις ανάμεσα στο ΜΕΤΑΤΕΣΤ και το ΤΕΛΙΚΟ ΤΕΣΤ για 
κάθε μία από τις πειραματικές ομάδες. 
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Ο Πίνακας 8 . 1 3 .7 μας παρέχει την πληροφορία ότι η διαφορά ανάμεσα στο ΜΕΤΑΤΕΣΤ και 
το ΤΕΛΙΚΟ ΤΕΣΤ στο επίπεδο του Α' πειράματος είναι στατιστικώς ασήμαντη 
(sign.=64,6%). 

Πίνακας 8 . 1 3 .7 Contrast Results (Κ Matrix) 
Dependent Variable 

Contras V7 
L1 Contrast Estimate ,600 

Hypothesized Value ο 
Difference (Estimate - Hypothesized) ,600 

Std. Error 1 ,29ε 
Sig. , 64Ε 

95% Confidence lnterνal for Difference Lower Bound -2,004 
Upper Bound 3,204 

a Based οπ the user-specιfied contrast coefficιents (L') matrιx: TRIAL2 νs TRIAL3 at PEIR1 

Αυτό σημαίνει ότι η αποκτηθείσα γνώση για την τελεστική ερμηνεία διατηρείται σταθερή στη 
σκέψη των παιδιών της Α' πειραματικής ομάδας, 3 μήνες μετά την ολοκλήρωση της 
πειραματικής διδασκαλίας. 

Πίνακας 8 . 1 3.8 Contrast Results (Κ Matrix) 
Dependent Variable 

Contras V7 
L1 Contrast Estimate -,300 

Hypothesized Value ο 
Difference (Estimate - Hypothesized -,300 

Std. Error 1 ,299 
Sig. ,81� 

95% Confidence lnterνal for Difference Lower Bound -2,904 
Upper Bound 2,304 

a Based οπ the user-specιfied contrast coefficιents (L') matrιx: TRIAL2 νs TRIAL3 at PEIR2 

Ο Πίνακας 8. 1 3 .8 μας πληροφορεί ότι η διαφορά ανάμεσα στο ΜΕΤΑΤΕΣΤ και το ΤΕΛΙΚΟ 
ΤΕΣΤ στο επίπεδο του Β '  πειράματος είναι στατιστικώς ασήμαντη (sign.=81 ,8 %). 
Αυτό σημαίνει ότι η αποκτηθείσα γνώση για την τελεστική ερμηνεία διατηρείται αναλλοίωτη 
στη σκέψη των παιδιών της Α' πειραματικής ομάδας, 3 μήνες μετά την ολοκλήρωση της 
πειραματικής διδασκαλίας. 

Πίνακας 8. 1 3.9 Contrast Results (Κ Matrix) 
Dependent Variable 

Contras V7 
L1 Contrast Estimate -1 ,600 

Hypothesized Value ο 
Difference (Estimate - Hypothesized) -1 ,60( 

Std. Error 1 ,29� 
Sig. ,22� 

95% Confidence lnterνal for Difference Lower Bound -4,204 
Upper Bound 1 ,004 

a Based οπ the user-specified contrast coefficients (l' matrix: TRIAL2 νs TRIAL3 at Ρ EIR3 

Τέλος, ο Πίνακας 8 . 1 3 .9 μας ενημερώνει, ότι η διαφορά ανάμεσα στο ΜΕΤΑΤΕΣΤ και το 
ΤΕΛΙΚΟ ΤΕΣΤ στο επίπεδο του Γ' πειράματος είναι στατιστικώς ασήμαντη (sign.=22,3 %). 
Αυτό σημαίνει ότι η αποκτηθείσα γνώση για την τελεστική ερμηνεία διατηρείται αναλλοίωτη 
στη σκέψη των παιδιών της Γ' πειραματικής ομάδας, 3 μήνες μετά την ολοκλήρωση της 
πειραματικής διδασκαλίας. 
Τα τελικά συμπεράσματα για την τελεστική ερμηνεία του ρητού είναι τα εξής: 
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• Τα παιδιά προσήλθαν στην πειραματική διδασκαλία με σχεδόν ανύπαρκτη τη γνώση 
αυτής της ερμηνείας του ρητού. Αυτό δεν είναι αδικαιολόγητο. Στο θεωρητικό 
πλαίσιο αυτής της εργασίας (βλ. παρ. 5.3. Δ. τεκμηριώσαμε τη θέση ότι πρόκειται για 
την κατ' εξοχήν αλγεβρική ερμηνεία του ρητού αριθμού και την πιο αφηρημένη 
εννοιολογική του όψη. Και στην παράγραφο 7.9 καταδείξαμε πόσο σημαντική είναι η 
εννοιολογική αυτή μορφή του ρητού στην αν�πτυξη της ευρύτερης έννοιας του 
ρητού, αλλά και στη μαθηματική ολοκλήρωση των παιδιών, επικαλούμενοι ευρύτατη 
βιβλιογραφία (βλ. βιβλιογραφικές αναφορές στο τέλος της παρ. 7.9). Στην ίδια 
παράγραφο, αναγνωρίζει κανείς το μέγεθος των προσπαθειών που καταβλήθηκαν για 
την ανάπτυξη και προβολή αυτής της σπουδαίας ερμηνείας του ρητού. 

• Ωστόσο σε απόλυτους αριθμούς δεν είχαμε προφανώς το επιθυμητό αποτέλεσμα, 
αφού σε καμία πειραματική ομάδα η επίδοση δεν ξεπέρασε τα όρια του μετρίου ( 1 3  
μονάδες, με βάση την κλίμακα 0-20). Η επιδραστική δύναμη όμως της πειραματικής 
διδασκαλίας, δύσκολα μπορεί να αμφισβητηθεί, αφού τα άλματα των πειραματικών 
ομάδων ήταν σημαντικά, όχι μόνο από στατιστική αλλά και από γνωστική άποψη, 
δηλ. διδακτικής ουσίας. Στη χειρότερη περίπτωση (βλ. περίπτωση Α' πειραματικής 
ομάδας), είχαμε άλμα 4,5 μονάδων και στην καλύτερη περίπτωση (βλ. περίπτωση Γ' 
πειραματικής ομάδας) άλμα-ρεκόρ: σχεδόν 10 μονάδες! Είναι γεγονός ότι στο 
σπουδαιότερο θέμα στην ανάπτυξη της έννοιας του ρητού, η πειραματική διδασκαλία 
έδειξε τον καλύτερό της εαυτό. Η δε βοήθεια του υπολογιστικού περιβάλλοντος, του 
«Ευδόξου», στην προβολή της τελεστικής όψης του ρητού φαίνεται να ήταν 
αποφασιστικού χαρακτήρα (βλ. παρ. 7.9). Υπενθυμίζουμε ότι ο υπολογιστικός 
μικρόκοσμος προσέφερε στην υπόθεση της ανάπτυξης της τελεστικής ερμηνείας 
εμπειρίες, που είναι εξαιρετικά δύσκολο, αν όχι ακατόρθωτο να προσφερθούν στο 
παραδοσιακό πλαίσιο διδασκαλίας. Θεωρούμε εξαιρετικά σημαντικό από γνωστική 
και διδακτική άποψη τον τρόπο που το «ποντικάκι» αφήνει τα ίχνη των αλμάτων του, 
κατά μήκος της διαδρομής του. Η «πατηνιά» είναι κατά την άποψή μας η πεμπτουσία 
της τελεστικής ερμηνείας, αφού αναδεικνύει ανάγλυφα το μετασχηματιστικό ρόλο του 
ρητού αριθμού (βλ. παρ. 7.9). 

• Τα στατιστικά στοιχεία έδειξαν ότι η αποκτηθείσα γνώση για την τελεστική ερμηνεία 
διατηρείται με την πάροδο του χρόνου. Η πειραματική διδασκαλία φαίνεται να 
επηρεάζει μακροπρόθεσμα τη σκέψη των παιδιών1 . Αξίζει να σημειωθεί ότι σε δύο 
από τις 3 περιπτώσεις πειραματικών ομάδων (βλ. στοιχεία Πινάκων αυτής της 
παραγράφου με πρώτο τον Πίνακα 8. 13 .3), είχαμε στο ΤΕΛΙΚΟ ΤΕΣΤ όχι απλά 
διατήρηση της υπάρχουσας γνώσης, αλλά σαφείς τάσεις παραπέρα ενίσχυσής της. Για 
παράδειγμα, η επίδοση στο ΤΕΛΙΚΟ ΤΕΣΤ για την Γ' πειραματική ομάδα ήταν 
ακόμη μεγαλύτερη από εκείνη του ΜΕΤΑΤΕΣΤ κατά 1 ,6 μονάδες (βλ. Πίνακα 
8 . 1 3 .9). 

1 Σήμερα που γράφονται οι γραμμές αυτές, δηλ. 4 χρόνια από την έναρξη της πρώτης πειραματικής διδασκαλίας 
τα παιδιά που συμμετείχαν σε αυτήν όταν με συναντούν στο δρόμο (και γίνεται συχνά αυτό) δεν με ρωτούν 
μόνο «τι κάνω» . Με πραγματικό ενθουσιασμό μου θέτουν διάφορες ερωτήσεις για τον καιρό της πειραματικής 
διδασκαλίας. Όλα όσα ζήσαμε. Μια από τις ερωτήσεις που μου έθεσαν πολλοί ήταν και η εξής: «τι κάνει το 
ποντικάκι;», εννοώντας ποια είναι η τύχη του αντίστοιχου προγράμματος του «Ευδόξου» . . .  Τα σημάδια που 
άφησε η πειραματική διδασκαλία στην παιδική σκέψη είναι περισσότερο από ορατά. Και ιδιαίτερα 
ελπιδοφόρα . . .  
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8.14 Η τελεσπκή ερμηνεlα από μια άλλη Ύωνlα θέασης 
Επειδή η τελεστική ερμηνεία του ρητού είναι ιδιαίτερα σπουδαίο ζήτημα για την ιδέα του 

ρητού αριθμού και κατ' επέκταση για την έρευνά μας, θα αφιερώσουμε και αυτή την 
παράγραφο σ' αυτήν. Από μια άλλη σκοπιά όμως. Τη σκοπιά του να ερευνήσουμε τη 
συμπεριφορά των μαθητών όταν τους δίνεται ένα πρόβλημα που τους παρέχει τη δυνατότητα 
να παρακάμψουν την τελεστική ερμηνεία. Είναι γεγονός ότι η ερώτηση 7 του 
ερωτηματολογίου έρευνας πάνω στην οποία βασίσαμε την ανάλυση της τελεστικής ερμηνείας 
δεν αφήνει πολλά περιθώρια αποφυγής της τελεστικής ερμηνείας. Με άλλα λόγια ο μαθητής, 
ή έχει γνώση της τελεστικής ερμηνείας οπότε θα λύσει τη συγκεκριμένη άσκηση, ή δεν 
γνωρίζει αυτή την ερμηνεία του ρητού, οπότε δεν θα τη λύσει. Το δίλημμα αυτό δεν υπάρχει 
στην ερώτηση 1 Ο του ερωτηματολογίου έρευνας. Γιατί τα παιδιά μπορούν να αντιμετωπίσουν 
την ερώτηση αυτή προτείνοντας για τη λύση της τουλάχιστον δυό διαφορετικές λύσεις πέραν 
της τελεστικής ερμηνείας. Οι δύο άλλες λύσεις, εκτός της τελεστικής, είναι η διαίρεση και η 
ισότητα των λόγων (θα αναφερθούμε αναλυτικά παρακάτω). 

Έτσι η ερώτηση 1 Ο του ερωτηματολογίου έρευνας μας προσφέρει δύο δυνατότητες: 
1 .  Να εξετάσουμε την επίδοση των παιδιών στην περίπτωση προβλήματος που δεν 

απαιτεί αναγκαστικά γνώση της τελεστικής ερμηνείας, και αφήνει περιθώρια και για 
άλλες λύσεις πέρα από την τελεστική 

2 .  Να καταγράψουμε τις λύσεις που πρότειναν τα παιδιά, ώστε να οδηγηθούμε σε 
πορίσματα για το αν και κατά πόσο η πειραματική διδασκαλία επηρέασε τα παιδιά 
στην κατεύθυνση της υιοθέτησης και της χρήσης της τελεστικής ερμηνείας σε 
διάφορα προβλήματα. 

Το πρώτο ζήτημα, όπως είναι εύλογο, θα εξεταστεί με τη χρήση ενός επαναληπτικού 
μοντέλου. Η δομική του διάρθρωση είναι: 

Οι προϋποθέσεις εφαρμογής του μοντέλου είναι οι γνωστές: 
• Ανεξαρτησία παρατηρήσεων 
• Univariate normality 
• Έλεγχος ομοιογένειας (κριτήριο MaucWy'W) 
Από αυτές θα εξετάσουμε μόνο την τελευταία παραδοχή για λόγους που εξηγήσαμε στις 
προηγούμενες παραγράφους. Ο πίνακας 8 . 14. 1  μας πληροφορεί ότι το κριτήριο 
ομοιογένειας W του Mauchly, το οποίο επιβάλλει η ανάλυσή μας, ικανοποιείται 
(sign.=17,7%), και επομένως είναι δόκιμη η univariate ανάλυση που έπεται. 

Πίνακας 8 .14. 1 Mauchly's Test of Sphericity b 
Mauchly's VI Approx. Chi· d Sig Epsilon 

Square 
Within Subjects Greenhouse Huynh-Feld Lower-bound 

Effec1 Geisse 
V1C ,s1ε 3,441 � ,17ί ,89 1 ,000 

Tests the null hypothesιs that the error covanance matrιx of the orthonormalιzed transformed 
dependent variables is proportional to an identity matrix. 
a May be used to adjust the degrees of freedom for the averaged tests of signifιcance. Corrected 
tests are displayed in the Tests of Within-Subjects Effects table. 
b Design: lntercept+PEIR Within Subjects Design: V1 0 

, 50( 
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Ο Πίνακας 8. 14.2 που ακολουθεί μας δίνει τη συνολική εικόνα για την επίδοση των 
παιδιών στην ερώτηση 1 Ο του ερωτηματολογίου έρευνας και πας παρέχει τη δυνατότητα 
για μια αντιπαραβολή με τον Πίνακα 8. 13 .3, ο οποίος αφορά στην ερώτηση 7 του 
ερωτηματολογίου έρευνας. 

Π!νακας 8.14.2 Descriptive Statistics 
PElf; Mean Std. 

Deviatior 
ΠΡΟΤΕΣΊ 1 7,30 6,5f 

2 3,70 2,21 
3 7,90 7,91 

Total 6,30 6, 1 5  
ΜΕΤΑΤΕΣΤ 1 12,60 5,3ξ 

2 1 1 ,30 4,Οε 
� 1 5,00 5,6ξ 

Tota 1 2,97 5, 1 Ε  
ΤΕΛΙΚΟ 1 1 5,20 6,43 

ΤΕΣΤ 
2 1 5,3� 5, 1 6  
� 18,3� 1 ,2f 

Tota 1 6,27 4,8a 

Ν 

1(  

1 (  
1 0  
30 
1 0  

1 0  
1 0  
30 
1 (  

1 0  
1 C  
3C 

Η πρώτη παρατήρηση είναι ότι εδώ, 
δηλ. στην ερώτηση 1 Ο τα παιδιά των 
πειραματικών ομάδων πλήν της 
δεύτερης ξεκινούν από καλύτερες 
θέσεις. ΑJ.λά και εκείνης ο μ.ο.=3,7 
είναι κατά τι μεγαλύτερος από εκείνον 
της ασθενέστερης Α' πειραματικής 
ομάδας στον Πίνακα 8. 1 3 .3. 
Αυτό σημαίνει ότι τα παιδιά από το 
ΠΡΟΤΕΣΤ ήδη, παρουσιάζονται σε 
πλεονεκτικότερη θέση, αφού έχουν τη 
δυνατότητα να αποφύγουν κάτι το 
οποίο όπως μας έδειξε η ανάλυση της 
ερώτησης 7, δεν ξέρουν: Την τελεστική 
ερμηνεία του ρητού. Ο συνολικός 
μ.ο.=6,3 όλων των πειραματικών 
ομάδων στο ΠΡΟ ΤΕΣΤ, για την 

ερώτηση 1 Ο είναι κατά 3 ,27 μονάδες μεγαλύτερος από τον αντίστοιχο της ερώτησης 7 (βλ. 
Πίνακα 8. 1 3 .3). Η δυνατότητα αποφυγής της τελεστικής ερμηνείας είναι υπαρκτή αφού όπως 
θα παρατηρήσουμε αναλυτικότερα παρακάτω υπήρχε και η λύση της διαίρεσης. Διαίρεσαν 
δηλ. μερικοί το 1 5/2 διά 3 και κατέληξαν στο σωστό αποτέλεσμα 2,5 ή 5/2. 

Το άλμα από το ΠΡΟΤΕΣΤ στο ΜΕΤΑΤΕΣΤ, είναι κατά τι μεγαλύτερο για την 
ερώτηση 10, όπως μας δείχνει ο Πίνακας 8 . 14.2, αλλά ο μ.ο. είναι περίπου μεγαλύτερος 
κατά 2 μονάδες. Αυτό τεκμηριώνει την άποψη ότι ενώ η πειραματική διδασκαλία είναι το 
ίδιο περίπου επιδραστική για τις δυο ερωτήσεις, η απόδοση των παιδιών είναι σαφώς 
καλύτερη στην ερώτηση 1 Ο γιατί όπως επισημάναμε ξανά, τα παιδιά έχουν κι άλλη οδό, 
πλήν της τελεστικής, για να λύσουν το συγκεκριμένο πρόβλημα. Στα γραπτά ορισμένων 
παιδιών δεν υπάρχει η τελεστική ερμηνεία σαν λύση. Ούτε στο ΠΡΟΤΕΣΤ, ούτε στο 
ΜΕΤΑΤΕΣΤ, ούτε στο ΤΕΛΙΚΟ ΤΕΣΤ. Δεν την κατάλαβαν ίσως ποτέ, την αποφεύγουν 
πιθανώς, δεν ήταν σίγουρα για την ορθότητά της, με λίγα λόγια η έρευνα δεν κατάφερε να 
προσδιορίσει τους ακριβείς λόγους για την απουσία αυτής της ερμηνείας από τα γραπτά 
κάποιων παιδιών. 

Η εικόνα στο ΤΕΛΙΚΟ ΤΕΣΤ, είναι εμφανέστατα πολύ καλύτερη για την ερώτηση 1 Ο 
παρά για την ερώτηση 7. Θα αναφερθούμε παρακάτω στους ακριβείς λόγους που 
συμβαίνει αυτό. 

Π!νακας 8. 14.3 Tests of Between-Subjects Effects Dependent Variable: V1 Ο 
Source Type 1 1 1  Sum d Mean Square Sig. Noncent. Observed 

of Squares Parameter Power 
lntercep Hypothesis 1 2626, 1 7€ 1 1 2626, 1 7ξ 228 , 15  ,000 228, 1 53 1 ,00C 

Error 1494,20( 21 55,341 
PElf; Hypothesis 198,95Ε � 99,47ξ 1 ,79 ,18! 3,59f , 342 

Erroι 1494,20( 21 55,341 
SUBJECT(P Hypothesis 1494,20( 21 55,341 3,62 ,000 97,77ξ 1 ,00( 

EIR) 
Erroι 825,20( 5-1 1 5,281 

TRIAL Hypothesis 1 546,68� � 773,34.11 50,60 ,000 1 01 ,2 13  1 ,000 
Erroι 825,20( 5Α 1 5,281 

PEIR * TRIAL Hypothesis 36,77ξ Α 9, 1 9� ,60 ,663 2,407 ' 1 86 
Error 825,20( 5� 1 5,281 
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Ο Πίνακας 8. 1 4.3 μας πληροφορεί ότι, πρώτον, δεν υπάρχει σημαντικό interaction 
ανάμεσα στις μεταβλητές PEIR και TRIAL (sign.=66,3%), γεγονός που υπαινίσσεται 
μπορούν να μελετηθούν η μία ανεξάρτητα από την άλλη. Φαίνεται οι πορείες των 
διάφορων πειραματικών ομάδων σε ό,τι αφορά την επίδοση στην ερώτηση 1 Ο να είναι 
παρόμοιες. Δεύτερον, ότι η μεταβλητή PEIR δεν είναι στατιστικώς σημαντική 
(sign.=18,5%). Και τρίτον, ότι η μεταβλητή TRIAL, η οποία ιδιαίτερα μας ενδιαφέρει ότι 
είναι στατιστικώς σημαντική (sign.=0,0005). 

Πίνακας 8. 14.4 Estimates Dependent Variable: V1 0 
Mean Std. Error 95% Confidence lnterval 

TRIAL Lower Bound Upper Bound 
1 6,30( ,714 4,869 7,731 
2 12,96ϊ ,71-4 1 1 ,536 14,39Ε 
3 1 6,26ϊ ,71-4 14,836 1 7,698 

a Based on modιfied populatιon margιnal mean. 

Ο Πίνακας 8. 14.4 είναι μια συνολική εκτίμηση για όλες τις πειραματικές ομάδες και 
δείχνει την επίδοσή τους στα διάφορα τεστ. Έτσι, ο μ.ο. είναι 6,3 για το ΠΡΟΤΕΣΤ, 12,97 
για το ΜΕΤΑΤΕΣΤ και 1 6,27 για το ΤΕΛΙΚΟ ΤΕΣΤ. 

Πίνακας 8 . 14.5  Pairwise Comparisons (Bonferroni) Dependent Variable: V1 Ο 
Mean Difference (1-J) Std. Erroι Sig 95% Confidence lnterval 

for Difference 
(1) TRIAL (J) TRIAL Lower Bound Upper Bound 

1 2 -6,66ί 1 ,00� ,00 -9, 1 61 -4, 1 73 
� -9,96ί 1 ,00� ,00 -12,461 -7,4Π 

2 1 6,66ί 1 ,00� ,00 4, 1 73 9 , 161 
� -3,30( 1 ,00� ,00 -5,794 -,806 

3 1 9,96ί 1 ,00� ,00 7,473 1 2,461 
2 3,30( 1 ,009 ,00 ,806 5,794 

Ο επόμενος Πίνακας 8 . 14.5 μας ειδοποιεί για το αν και κατά πόσο είναι στατιστικώς 
σημαντικές οι διαφορές ανάμεσα στα τέστ. Πράγματι, η διαφορά ανάμεσα στο ΠΡΟΤΕΣΤ 
και το ΜΕΤΑΤΕΣΤ είναι στατιστικώς σημαντική (sign.=0,0005), γεγονός που 
επιβεβαιώνει ότι σε ό,τι αφορά προβλήματα τέτοιου τύπου, όπως της ερωτήσεως 10, 
κατακτήθηκε σημαντική γνώση και εμπειρία κατά τη διάρκεια της πειραματικής 
διδασκαλίας. Η διαφορά των δύο μονάδων στο ΜΕΤΑΤΕΣΤ που καταγράφεται στους 
Πίνακες 8. 1 3 .3 και 8 . 14.2 εάν μετρηθεί θα είναι στατιστικώς σημαντική και δείχνει κατά 
την άποψή μας πραγματική διαφορά στην απόδοση των παιδιών ανάμεσα στις ερωτήσεις 
7 και 1 0. Παρατηρήσαμε ότι σχεδόν όλα τα παιδιά που έλυσαν το πρόβλημα που θέτει η 
ερώτηση 7, έλυσαν και το πρόβλημα 10. Παρατηρήσαμε ότι αυτό που αναμέναμε ήταν 
αλήθεια. Περισσότερα παιδιά έλυσαν το πρόβλημα 1 Ο παρά που έλυσαν το πρόβλημα 7. 
Τα παιδιά που δεν έλυσαν το πρόβλημα 7, αλλά έλυσαν το πρόβλημα 1 Ο, ήταν ακριβώς 
εκείνα τα οποία δεν χρησιμοποίησαν σαν όχημα την τελεστική ερμηνεία, αλλά 
χρησιμοποίησαν δυό άλλες μεθόδους: τη διαίρεση και την αναλογία. Οπότε το 
συμπέρασμα είναι ξεκάθαρο: Για ορισμένα παιδιά η τελεστική ερμηνεία δεν ήταν οικείο 
εργαλείο για την επίλυση προβλημάτων, δεν φαίνεται να την κατανόησαν αρκετά και δεν 
την υιοθετούν σαν μέθοδο επίλυσης προβλημάτων. 

Ο Πίνακας 8 . 14.5, περιέχει όμως και ένα άλλο αξιοπρόσεκτο στοιχείο. Υπάρχει 
στατιστικώς σημαντική διαφορά (κι είναι από τις λίγες φορές που κατεγράφη στην έρευνά 
μας), ανάμεσα στο ΜΕΤΑΤΕΣΤ και το ΤΕΛΙΚΟ ΤΕΣΤ (sign.=6%0). Πράγματι, όπως 
δείχνει ο ίδιος πίνακας υπάρχει διαφορά 3,3 μονάδων στην επίδοση των παιδιών ανάμεσα 
στα δυο αυτά τέστ. Πώς εξηγείται αυτό; Τα παιδιά με την αποχώρησή των από την 
πειραματική διδασκαλία δεν σταμάτησαν βέβαια τη φοίτησή των στο Γυμνάσιο που 
ανήκαν. Επόμενο κεφάλαιο στη διδακτέα ύλη των μαθηματικών ήταν οι αναλογίες. Όπως 
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είναι φυσικό αντιμετώπισαν προβλήματα του τύπου της ερώτησης 1 Ο, τα οποία και 
έλυσαν με τη μέθοδο των αναλογιών. 

Στη συνέχεια θα μας απασχολήσει το δεύτερο ζήτημα πού τέθηκε στην αρχή αυτής της 
παραγράφου. Το αν δηλ. και κατά πόσο η πειραματική διδασκαλία επηρέασε τα παιδιά να 
κάνουν χρήση της τελεστικής ερμηνείας στην επίλυση διαφόρων προβλημάτων. 

Αρχικά ορίζουμε τη μεταβλητή METHl O  με τις παρακάτω τιμές: 
1 =Δεν έδωσε λύση στο πρόβλημα, αδιευκρίνιστη η μέθοδος που χρησιμοποιήθηκε 
2=έλυσε το πρόβλημα με τη βοήθεια της διαίρεσης. Π.χ. ο μαθητής διαίρεσε το 5 12  διά 3 
και το πηλίκον το διαίρεσε ξανά διά 5. (βλ. Β' ερωτηματολόγιο έρευνας, ερωτ. 1 Ο). 
3=έλυσε το πρόβλημα χρησιμοποιώντας αναλογίες π.χ. 
5 .ill. 
- = _3_ => 5 . χ = 5312 => 1 5 . χ = 5 12  => χ = .ill. 
1 χ 

15 

4=έλυσε το πρόβλημα με επιστράτευση της τελεστικής ερμηνείας δηλ. χ = t · 5�2 = 5i1ff 

30 

20 

1 0  

Σχ. 8. 1 4. 1  ΕΡΩΤΗΣΗ 1 0  

ΜΕΘΟΔΟΙ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ 

ΜΕΤΗ 1 0  

TRIAL 

-
, - - - - - - - - - - ·  

- ·  

2 3 

2 

4 

Στο Σχ. 8 . 14 . 1  μπορεί κάποιος να παρατηρήσει πάρα πολλά ενδιαφέροντα πράγματα. 
Αρχικά πρέπει να πούμε ότι ο οριζόντιος άξονας TRIAL αναπαριστά τις 3 γραπτές 
δοκιμασίες: l =ΠΡΟΤΕΣΤ, 2=ΜΕΤΑΤΕΣΤ και 3=ΤΕΛ. ΤΕΣΤ. Ο κατακόρυφος άξονας 
αναπαριστά τον αριθμό των παιδιών. Έτσι η πρώτη μέθοδος με τη συμπαγή τεθλασμένη 
γραμμή (με τον αριθμό 1 ), μας πληροφορεί ότι στο ΠΡΟΤΕΣΤ ελάχιστα παιδιά 
κατάφεραν να λύσουν το πρόβλημα. Η συντριπτική πλειοψηφία δεν το έλυσε σωστά ή δεν 
το απάντησε καθόλου. Α'λλ1ι. και για όσους από αυτούς επεχείρησαν λύση οι λαθεμένες 
απαντήσεις δεν μας προσέφεραν πληροφόρηση για το ποια μέθοδος χρησιμοποιήθηκε. Οι 
ελάχιστες, τέλος, σωστές απαντήσεις στο ΠΡΟΤΕΣΤ, να σημειώσουμε επ' ευκαιρία ότι 
ήταν όλες με τη χρήση της διαίρεσης. Ακολουθώντας την πορεία της ίδιας γραμμής (1), 
παρατηρούμε ότι από το ΠΡΟΤΕΣΤ ως το ΤΕΛΙΚΟ ΤΕΣΤ, μειώνεται ολοένα ο αριθμός 
των παιδιών που δεν απαντούν ή απαντούν λαθεμένα. Στο ΤΕΛΙΚΟ ΤΕΣΤ καταγράφεται 
ένας πολύ μικρός αριθμός παιδιών, τα οποία δεν έχουν την ικανότητα να επιλύσουν αυτό 
το πρόβλημα. 

Η δεύτερη γραμμή (2)αναπαριστά τη διαδρομή των παιδιών τα οποία χρησιμοποίησαν 
τη διαίρεση ως τρόπο επίλυσης του προβλήματος 1 Ο, η οποία είναι μια σαφώς φθίνουσα 
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διαδρομή. Ολοένα και λιγότερο παιδιά στην ιεραρχία των γραπτών δοκιμασιών 
χρησιμοποιούν (ενθυμούνται) τη διαίρεση ως μέσο επίλυσης. Πού οφείλεται αυτό; Θα 
φανεί από τα παρακάτω. Σε ό,τι αφορά το ΠΡΟΤΕΣΤ, μήπως ήξεραν και κάποια άλλη 
μέθοδο να εφαρμόσουν τα παιδιά, ερχόμενα από το Δημοτικό, πλήν της διαίρεσης; 

Η γραμμή με τον αριθμό 3, αναπαριστά την πορεία της αναλογίας ως μεθόδου 
επίλυσης. Είναι μια σαφώς αύξουσα πορεία η οποία ξεκινά από μηδενική βάση: Κανένα 
παιδί δεν τη χρησιμοποίησε στο ΠΡΟΤΕΣΤ ως τρόπο επίλυσης του προβλήματος 10. Τη 
βλέπουμε στο Σχ. 8 . 14. 1 ,  να παρουσιάζεται δειλά στο ΜΕΤΑΤΕΣΤ, λίγο πιο κάτω από τη 
διαίρεση, και ο λόγος είναι ότι σαν διαδικασία επίλυσης προβλημάτων αναπτύχθηκε κατά 
τη διάρκεια της πειραματικής διδασκαλίας. Στη συνέχεια, τη βλέπουμε στο ΜΕΤ Α ΤΕΣΤ 
να συναγωνίζεται την τελεστική μέθοδο, χωρίς όμως να καταφέρνει να την υποσκελίσει. 
Είναι σημαντικά υποδεέστερη από αυτήν παρά το ότι είναι η πιο πρόσφατα διδαχθείσα 
μέθοδος (όταν έγινε το ΤΕΛΙΚΟ ΤΕΣΤ, περίπου 1 ,5 μήνα πρωτύτερα είχαν τελειώσει το 
κεφάλαιο των αναλογιών, ενώ ακριβώς 3 μήνες πριν είχαν διδαχθεί την τελεστική μέθοδο 
στο πλαίσιο της πειραματικής διδασκαλίας). 

Έτσι η τελεστική ερμηνεία, τη διαδρομή της οποίας αναπαριστά η γραμμή με τον 
αριθμό 4, φαίνεται να είναι κυρίαρχη στη σκέψη των παιδιών. Στο ΠΡΟΤΕΣΤ, κανένας 
δεν φαίνεται να τη χρησιμοποιεί σαν μέθοδο επίλυσης, παρά το γεγονός ότι κάποιοι 
μαθητές την ξέρουν, κι αυτό φαίνεται από το ότι κάποιοι έλυσαν το πρόβλημα 7 το οποία 
αναγκαστικά απαιτεί αυτή τη μέθοδο). Στη συνέχεια, τη βλέπουμε στο ΜΕΤΑΤΕΣΤ, να 
χρησιμοποιείται ιδιαίτερα από τα παιδιά, υπερφαλαγγίζοντας έντονα τις υπόλοιπες 
μεθόδους, γεγονός που αποδεικνύει ότι η επίδραση της πειραματικής διδασκαλίας ήταν 
έντονη στο θέμα αυτό. Τέλος, παρατηρούμε ότι στο ΤΕΛΙΚΟ ΤΕΣΤ, όχι μόνο δεν 
«ξεχνιέται» , όπως θα περίμενε κανείς (βλ. παραπάνω επιχείρημα), αλλά υπερφαλαγγίζει 
όλες τις υπόλοιπες μεθόδους. 
Ακριβή ποσοστά για όλα που προαναφέρθηκαν με βάση το Σχ. 8. 14. 1 μας παρέχει ο 

Πίνακας 8 . 14.6 που ακολουθεί: 

Πlνακας 8 . 14.6 ΕΡΩΤΗΣΗ 1 0: ΜΕΘΟΔΟΙ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ 
ΠΡΟΤΕΣl ΜΕΤΑΤΕΣl ΤΕΛΙΚΟ ΤΕΣΤ 

Coun % Coun % Coun % 
ΑΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙ-1 24 80,0% 1 1  36,7% 3 1 0,0% 

ΔΙΑΙΡΕΣΙ-1 6 20,0% 3 1 0,0% 2 6,7% 
ΑΝΑΛΟΓΙJΙ 2 6,7% 1 0  33,3% 

ΤΕΛΕΣΤΙΚΗ 14 46,7% 1 5  50,0% 

Τα τελικά συμπεράσματα από την παράγραφο αυτή και την προηγούμενη (8. 1 3) για 
την τελεστική μέθοδο είναι τα εξής: 

• Η πειραματική διδασκαλία έσπειρε « σπόρον καλόν» στη σκέψη των παιδιών για 
την τελεστική μέθοδο, αφού αυτή είναι η κυρίαρχη, αυτήν θυμούνται, υιοθετούν 
και επιστρατεύουν τα παιδιά, στην επίλυση προβλημάτων που τους ανατίθενται 
και την αφορούν. Ωστόσο είμαστε ακόμη μακριά από το να πούμε ότι η μεγάλη 
πλειοψηφία των παιδιών κατανόησε βαθιά, εμπέδωσε και ενσωμάτωσε γνωστικά 
τον βαθύτερο, αλγεβρικό και μετασχηματιστικό ρόλο της τελεστικής ερμηνείας 
(βλ. στατιστικά αποτελέσματα της παρ. 8 . 1 3). 

• Καταγράφονται, επίσης, στη σκέψη των παιδιών και άλλες 2 μέθοδοι, καθόλου 
ευκαταφρόνητες. Εκείνες της διαίρεσης και της αναλογίας οι οποίες διαθέτουν 
ισχυρά ερείσματα στο γνωστικό υπόβαθρο των παιδιών. 

• Ένα μικρό ποσοστό παιδιών φαίνεται να μην κατανόησε, να μην ενστερνίστηκε ή 
να θέλει να αποφύγει την τελεστική μέθοδο την οποία ποτέ δεν χρησιμοποίησε 
σαν μέθοδο επίλυσης προβλημάτων. Η παρούσα έρευνα δεν είναι σε θέση να 
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προσδιορίσει τους ακριβείς λόγους για τους οποίους συμβαίνει αυτό. Τα παιδιά 
αυτά φαίνεται να τη θεωρούν πολύ αφηρημένη. Χαρακτηριστικές είναι οι 
απαντήσεις ενός παιδιού, το οποίο έγραψε κάτω από την άσκηση 7 στο Α' 
ερωτηματολόγιό του (ΠΡΟΤΕΣΤ) το εξής: «Μα πώς να τη λύσουμε κύριε αυτή 
την άσκηση, αφού δεν μας λέτε πόσα χρήματα είχε στην αρχή ο κουμπαράς;» . Ο 
ίδιος μαθητής έγραψε στο Β'  ερωτηματολόγιο για την άσκηση 7: «Δεν ξέρω» . Και 
στο Γ' ερωτηματολόγιο (3 μήνες μετά) έγραψε: «Δεν λύνεται . . .  αφού δεν ξέρουμε 
πόσοι επροηβαστήκανε . .  ». ( επροηβαστήκανε=προβιβάστηκαν ). 
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8.15 Η σύγκριση ρητών αριθμών και οι έμμεσες ενδείξεις για την ως μέρος- όλου και την 
ως πηλίκον ερμηνεία του ρητού 

Σ' αυτή την παράγραφο θα εξετάσουμε τη συμπεριφορά των παιδιών απέναντι στη 
σύγκριση των ρητών. Για το πώς εξελίχθηκε αυτή η συμπεριφορά μέσα από τις διάφορες 
πειραματικές ομάδες, αλλά 1CUρίως μέσα από τις διάφορες γραπτές δοκιμασίες, θα μας 
πληροφορήσει η ερώτηση 8 του ερωτηματολογίου έρευνας. Το στατιστικό μοντέλο που 
κατασκευάσαμε για τη μελέτη της ερώτησης αυτής έχει την παρακάτω δομική διάρθρωση: 

Οι προϋποθέσεις εφαρμογής του μοντέλου είναι οι γνωστές: 
• Ανεξαρτησία παρατηρήσεων 
• Univariate normality 
• Έλεγχος ομοιογένειας (κριτήριο Mauchly'W) 
Από αυτές θα εξετάσουμε μόνο την τελευταία παραδοχή για λόγους που εξηγήσαμε σε 
πολλές από τις προηγούμενες παραγράφους. Ο πίνακας 8. 1 5 . 1  μας πληροφορεί ότι το 
κριτήριο ομοιογένειας W του Mauchly, το οποίο επιβάλλει η ανάλυσή μας, ικανοποιείται 
(sign.=10,8 %), και επομένως είναι δόκιμη η univariate ανάλυση που έπεται. 

Πίνακας 8. 1 5. 1  Mauchly's Test of Sphericityb 

Mauchly's ΊΛ. Approx. Chi d Sig. Epsilon 
Square 

Within Subjects Greenhouse Huynh-Feld Lower-bound 
Effect Geisse 

va , 84� 4,417  :.ϊ ,10� ,86 ,987 ,50( 
Tests the null hypothesιs that the error covarιance matrιx of the orthonormalιzed transformed 
dependent variables ίs proportional to an identity matrix. 
a May be used to adjust the degrees of freedom for the averaged tests of signifιcance. Corrected 
tests are displayed ίn the Tests of Within-Subjects Effects table. 
b Design: lntercept+PEIR Within Subjects Design: TRIALV8 

Πfνακας 8. 1 5.2 Descriptive Statistics 
PEIR Mean Std. Deviation 

ΠΡΟΤΕΣl 1 7,7(1 9, 1 7  
2 7,2� 3,61 
� 5,7(1 7,47 

Tota 6,87 6,9.:1 
ΜΕΤΑΤΕΣl 1 1 5,2(1 7,77 

2 1 2,6( 7,2.:1 
� 17,0( 6,7Ε 

Tota 14,9� 7,2Ε 
ΤΕΛ. ΤΕΣl 1 1 1 ,2( 8,61 

2 17,4( 3 , 1�  
� 1 7,8( 2,9( 

Tota 1 5,4ί 6, 1 7  

Ν 
1 0  
1 0  
1 0  
30 
1 0  
1 0  
1 0  
30 
1 0  
1 0  
1 0  
30 

Ο Πίνακας 8.1 5 .2 αποδίδει τους μέσους 
όρους για κάθε πειραματική ομάδα, για 
κάθε τέστ και για το σύνολο 
αμφοτέρων. Έτσι, είμαστε σε θέση να 
δούμε ότι τα παιδιά προσερχόμενα στην 
πειραματική διδασκαλία είχαν κάποια 
γνώση για την ιδιότητα της σύγκρισης, 
αλλά όχι σπουδαία, όπως φαίνεται από 
τις επιδόσεις όλων των πειραματικών 
ομάδων στο ΠΡΟΤΕΣΤ. Για 
παράδειγμα, παρατηρούμε ότι στο 
ΠΡΟ ΤΕΣΤ, η καλύτερη επίδοση είναι 
εκείνη της Α' πειραματικής ομάδας με 
μ.ο.=7,7 μονάδες. 

Στη συνέχεια, μετά την πειραματική διδασκαλία, στον ίδιο πίνακα παρατηρούμε ότι επίδοση 
στο ΜΕΤΑΤΕΣΤ, για όλες τις πειραματικές ομάδες, είναι κατά 8 και πλέον μονάδες 
αυξημένη (όντως από τις καλύτερες επιδόσεις που έχουμε εξετάσει στο σύνολο των 
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αναλύσεών μας), γεγονός που μας επιτρέπει να ισχυριστούμε ότι η σύγκριση είναι μια από τις 
περιπτώσεις που η πειραματική διδασκαλία πολύ μεγάλη επίδραση. Η εικόνα αυτή του 
ΜΕΤΑΤΕΣΤ, δεν αλλάζει σημαντικά στο ΤΕΛΙΚΟ ΤΕΣΤ, όπου βλέπουμε να συγκρατείται η 
αποκτηθείσα κατά την πειραματική διδασκαλία γνώση. Λεπτομέρειες, για στατιστικώς 
σημαντικές διαφορές ανάμεσα στις περιγραφικές μετρήσεις του Πίνακα 8. 1 5 .2, θα δούμε 
παρακάτω. 

Πfνακας 8. 1 5.3 Tests of Between-Subjects Effects Dependent Variable: V8 
Source Type 1 1 1  Sum d Mean Square Sig. Noncent. Observed 

of Squares Parameter Power 
lntercep1 Hypothesis 14873,87Ε 1 14873,878 283,81 ,000 283,81 9 1 ,000 

Error 1414,967 2ί 52,40€ 
PEIR Hypothesis 68, 1 5€ 2 34,078 ,65 ,530 1 ,301 ' 14€ 

Error 1414,967 2ί 52,406 
SUBJECT(P Hypothesis 1414,967 2ί 52,40€ 1 ,26 ,229 34,097 ,828 

EIR 
Error 2240,93� 5.ιl 41 ,49� 

TRIAL Hypothesis 1634,422 2 81 7,21 1 1 9,69 ,OO(J 39,385 1 ,000 
Error 2240,93� 54 41 ,49� 

PEIR * TRIAL Hypothesis 280,64.ι .ιΙ 70, 1 61 1 ,69 ,166 6,763 ,485 
Error 2240,93� 5..ιl 41 ,499 

Ο Πίνακας 8 . 1 5 .3 είναι ο βασικός πίνακας ανάλυσης διασποράς για τη μεταβλητή V8 που 
αποδίδει το βαθμό στη σύγκριση ρητών. Η πολύ υψηλή Power για τη μεταβλητή TRIAL 
(100% ), η οποία αφορά τα τέστ και την έρευνά μας πρωτίστως, είναι το πρώτο σημαντικό 
στοιχείο στο πίνακα αυτό. Το δεύτερο σημαντικό στοιχείο είναι η ανυπαρξία αλληλεπίδρασης 
ανάμεσα στις κύριες μεταβλητές PEIR και TRIAL (sign.=16,6%), γεγονός που μας 
απαλλάσσει από την ανάγκη να αναζητήσουμε διαφορές σε κάθε πειραματικό επίπεδο, δηλ. 
σε κάθε πειραματική ομάδα ξεχωριστά. Έτσι οι αναζητούμενες διαφορές περιορίζονται στο 
επίπεδο της μεταβλητής PEIR, της οποίας η σημαντικότητα είναι εντυπωσιακά υψηλή 
(sign.=0.0005, στον ίδιο Πίνακα 8 . 1 5.3). Το τρίτο και τελευταίο στοιχείο που θα σχολιάσουμε 
στον εν λόγω πίνακα είναι η σημαντικότητα του παράγοντα PEIR (sign.=53%). Πρόκειται, 
όπως είναι φανερό για ένα ασήμαντο στατιστικώς παράγοντα. Αυτό το γεγονός και σε 
συνδυασμό ότι δεν υπάρχει interaction ανάμεσα στις κύριες μεταβλητές, καθιστούν περιττή 
την αναζήτηση διαφορών ανάμεσα στις πειραματικές ομάδες. Έτσι, εμείς θα κάνουμε λόγο 
παρακάτω για διαφορές ανάμεσα στα διάφορα τεστ και φυσικά θα εννοούμε σ' αυτές το 
σύνολο των πειραματικών ομάδων. 

Ο Πίνακας 8 . 1 5.4, μας δίνει μια λεπτομερή εικόνα, γύρω από τις στατιστικές διαφορές 
ανάμεσα στα διάφορα τέστ. 

Πίνακας 8. 1 5.4 Pairwise Comparisons (Bonferroni) Dependent Variable: V8 
Mean Std. Error Sig. 95% 

Difference Confidenc 
(1-J) e lnterval 

for 
Difference 

(1) TRIAL (J) TRIAL Lower Upper 
Bound Bound 

1 2 -8,40( 1 ,66� ,000 -12,510 -4,29( 
3 -9,56ί 1 ,66� ,00(J -1 3,676 -5,45i 

2 1 8,40( 1 ,66� ,00� 4,290 12 ,51(  
3 -1 , 1 6ϊ 1 ,66� 1 ,00� -5,276 2,94� 

3 1 9,567 1 ,66� ,000 5,457 1 3,67ε 
2 1 ,  167 1 ,66� 1 ,000 -2,943 5,27Ε 
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Σ' αυτόν τον πίνακα παρατηρούμε ότι η διαφορά ανάμεσα στο ΠΡΟΤΕΣΤ και το 
ΜΕΤΑΤΕΣΤ είναι στατιστικώς σημαντική (sign.=0,0005), γεγονός που καταδεικνύει ότι η 
πειραματική διδασκαλία κατάφερε να επιφέρει σημαντική αναβάθμιση στο γνωστικό επίπεδο 
των παιδιών σε ό,τι αφορά τη σύγκριση κλασμάτων. Πρέπει δε να ομολογήσουμε ότι οι 
μαθητές δεν προσήλθαν στην πειραματική διδασκαλία χωρίς να έχουν κάποια γνώση της 
ιδιότητας της σύγκρισης από το δημοτικό. Υπήρχε αυτή η γνώση, η μικρή έστω γνώση που 
έδειξαν τα στοιχεία, πάνω στην οποία φαίνεται να έκτισε ο μικρόκοσμος του «Εύδοξου» . 
Αυτό το γεγονός ήταν ορατό κατά τη διάρκεια της πειραματικής διδασκαλίας και ασφαλώς θα 
πρέπει να καταγραφεί. 

Η τέταρτη στήλη του πίνακα 8. 15 .4 δείχνει τις διαφορές των μέσων όρων ανάμεσα στα 
διάφορα τέστ. Η διαφορά των 1 , 167 μονάδων την οποία έχει το ΤΕΛΙΚΟ ΤΕΣΤ από το 
ΜΕΤΑΤΕΣΤ, δεν κρίνεται στατιστικώς σημαντική (sign.=100%). Αυτό σημαίνει ότι το 
γνωστικό επίπεδο των παιδιών από το ΜΕΤΑΤΕΣΤ στο ΤΕΛΙΚΟ ΤΕΣΤ, δεν μεταβάλλεται 
σημαντικά. Με απλούστερα λόγια, η γνώση που κατακτήθηκε κατά τη διάρκεια της 
πειραματικής διδασκαλίας φαίνεται να παραμένει σταθερή, με την πάροδο του χρόνου. Αυτό 
έμμεσα υπαινίσσεται μόνιμες, ισχυρές επιδράσεις εκ μέρους της πειραματικής διδασκαλίας 
για το ζήτημα της σύγκρισης. 

Υπάρχουν επομένως 3 σαφή ευρήματα για τη γνώση της σύγκρισης: 
• Τα παιδιά προσήλθαν στην πειραματική διδασκαλία έχοντας μια έστω μικρή γνώση 

για τη σύγκριση των ρητών. 
• Κατά τη διάρκεια της πειραματικής διδασκαλίας αυτή η γνώση διευρύνθηκε 

σημαντικά, με αποτέλεσμα να ανέλθει σε περίπου ικανοποιητικά επίπεδα. 
• Η γνώση για τη σύγκριση, που κατακτήθηκε στη διάρκεια της πειραματικής 

διδασκαλίας, εμφανίζει ως τελικό προϊόν με μόνιμο χαρακτήρα. 

Στο υπόλοιπο αυτής της παραγράφου, θα αναζητήσουμε τις μεθόδους που τα παιδιά 
χρησιμοποίησαν για να επιλύσουν προβλήματα σύγκρισης. 

• Για να καταγράψουμε τις μεθόδους που χρησιμοποιήθηκαν από τα παιδιά στην 
προσπάθειά τους να λύσουν την άσκηση 8, θα ορίσουμε μια νέα μεταβλητή για 
λογαριασμό της άσκησης- ερώτησης αυτής, που θα την ονομάσουμε Μ8 και θα 
πρέπει να πούμε ότι η μεταβλητή αυτή, δεν καταγράφει σωστές ή λαθεμένες 
απαντήσεις στην ερώτηση 8, αλλά προσπαθεί να εκμαιεύσει μεθόδους που 
προτίθενται τα παιδιά να χρησιμοποιήσουν για να λύσουν προβλήματα σύγκρισης. 

Αναλυτικά η Μ8 θα έχει σαν τιμές: 

• 1 =Το παιδί απαντά ότι τα δύο κλάσματα είναι ίσα, γιατί όπως γράφει στην απάντησή 
του «στο πρώτο κλάσμα στο 5/7, είχαμε 7 και πήραμε 5, ενώ στο δεύτερο κλάσμα 
είχαμε 5 και πήραμε 3 δηλ. πάλι πήραμε 2 λιγότερα» . Ένα άλλο παιδί λέει το ίδιο 
πράγμα, αλλά το εκφράζει ως εξής: «τα κλάσματα είναι ίσα γιατί για το 517 έχουμε 7-
5=2 και για το 315 έχουμε 5-3=2, δηλ. το ίδιο παίρνουμε και από το ένα και από το 
άλλο» , βλ. Α' ερωτηματολόγιο, δηλ. εκείνο που δόθηκε στο ΠΡΟΤΕΣΤ. Σε ό,τι 
αφορά το Β' ερωτηματολόγιο η απάντηση που μπορεί να δοθεί στην ερώτηση που 
φέρει τον ίδιο αύξοντα αριθμό (8) είναι παρόμοια. Το ίδιο ισχύει και με την 
αντίστοιχη ερώτηση του Γ' ερωτηματολογίου. Μιά προσεκτική ανάγνωση της 
ερώτησης 8 σε κάθε ερωτηματολόγιο, θα μας έπειθε ότι οι ρητοί που εμπεριέχονται σ' 
αυτήν, μπορεί να αλλάζουν από τέστ σε τέστ, αλλά η ουσία παραμένει η ίδια. Η 
διαφορά παρονομαστή-αριθμητή είναι σκόπιμα ίδια. Στόχος της ερώτησης δεν είναι 
μόνο να διαπιστωθεί σε ποιό βαθμό τα παιδιά έχουν την ικανότητα να επιλύουν 
σωστά ασκήσεις σύγκρισης, αλλά και κατά πόσο κατέχουν σε βάθος τις ερμηνείες του 
ρητού ώστε να τις χρησιμοποιήσουν κατάλληλα. Στην προκείμενη περίπτωση, εάν 
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δηλ. το παιδί απαντήσει πως είναι ίσα τα κλάσματα εξ αιτίας των ίσων διαφορών 
παρονομαστή- αριθμητή, προφανώς έχει επιλέξει λάθος όχημα για να επιλύσει το 
συΎΚεκριμένο πρόβλημα. Η μέρος- όλου ερμηνεία δεν είναι το κατάλληλο όχημα για 
τη σύγκριση ετερωνύμων κλασμάτων. Αποδίδει βέβαια στην περίπτωση των 
ομωνύμων κλασμάτων, α'λλfι. μόνον εκεί. Παρακάτω θα δούμε τί συμβαίνει και με την 
ως πηλίκον ερμηνεία. 

• 2= Το παιδί κάνει ομώνυμα τα 2 κλάσματα και αποφαίνεται για το σχετικό τους 
μέγεθος. (Ούτε εδώ μας ενδιαφέρει αν καταφέρνει να κάνει σωστά τα κλάσματα 
ομώνυμα. Καταγράφουμε απλά την προτεινόμενη μέθοδο). 

• 3=Το παιδί σχεδιάζει 2 ράβδους εκ των οποίων η μιά αναπαριστά το ένα και η άλλη 
το άλλο κλάσμα και αποφαίνεται για το σχετικό μέγεθος των δύο κλασμάτων (Εδώ 
δεν είναι το μέλημά μας να διακρίνουμε αν έχει γίνει σωστή διαμέριση των ράβδων. 
Ούτε καν αν αυτές είναι ίσες. Απλά καταγράφεται σαν μέθοδος σύγκρισης). 

• 4=Το παιδί σχεδιάζει δυό πίτες οι οποίες αναπαριστούν αντίστοιχα τα δύο κλάσματα 
και αποφαίνεται για το σχετικό τους μέγεθος (Το ίδιο με παραπάνω ισχύει και εδώ). 

• 5=Το παιδί εκτελεί δυο διαιρέσεις και αποφαίνεται με τη βοήθεια του δεκαδικού που 
προκύπτει για το σχετικό μέγεθος των δύο κλασμάτων (εδώ διαφαίνεται και η σχέση 
του με την ως πηλίκο ερμηνεία του ρητού). 

Πίνακας 8. 1 5 .5 .  ΕΡΩΤΗΣΗ 8: ΜΕΘΟΔΟΙ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ ΣΤΗ 
ΣΥΓΚΡΙΣΗ 

ΠΡΟΤΕΣ'l ΜΕΤΑΤΕΣΤ ΤΕΛΙΚΟ ΤΕΣΊ 

Coun1 % Coun1 ο/ι Coun1 ο/ι 
1 ΙΣΑ il 14,8% 1 3,3ο/ι ο 0% 
2 ΟΜΩΝΥΜΑ 1 3,7% 5 16,7% 3 10,Οο/ι 

3 ΜΕ 8 29,6ο/ι 3 1 0,0% 1 3,3ο/ι 
ΡΑΒΔΟΥΣ 

4 ΜΕ ΠΙΤΕ� 1� 5 1 ,9ο/ι 8 26,7% 9 30,Οο/ι 

5 ΜΕ 13 43,3% 1 7  56,7% 
ΔΙΑΙΡΕΣΉ 

Total 27 100,0% 30 100,0% 30 100,0% 

Ο Πίνακας 8 . 1 5 .5 μας δίνει μιά συνολική εικόνα των 3 πειραματικών ομάδων με τιμές και 
ποσοστά για κάθε μέθοδο και σε κάθε τέστ. Όμως το Γράφημα 8. 1 5 . 1 ,  το οποίο αναπαριστά 
το ίδιο ζήτημα, φαίνεται να είναι περισσότερο πρόσφορο για να διατυπώσουμε τις 
παρατηρήσεις μας. 

Η πρώτη από αυτές έχει να κάνει με την πρώτη επιλογή των παιδιών. Στο ΠΡΟΤΕΣΤ ένα 
σημαντικό ποσοστό παιδιών θεωρεί ότι τα σΌΎΚρινόμενα κλάσματα είναι ίσα, γεγονός που 
μαρτυρεί ότι επιστρατεύεται η μέρος- όλου ερμηνεία για την επίλυση του προβλήματος που 
τίθεται. Η επίδραση όμως της μέρος-όλου ερμηνείας στη σκέψη των παιδιών φαίνεται να 
εξασθενεί στην πορεία της ερευνητικής διαδικασίας, (αυτό ήταν και ένας από τους στόχους 
της πειραματικής διδασκαλίας) και βλέπουμε να περιορίζεται στο 3,3%, στη επόμενη φάση 
(ΜΕΤΑΤΕΣΤ), ενώ μηδενίζεται στη μεθεπόμενη ( ΤΕΛΙΚΟ ΤΕΣΤ). 

Η δεύτερη επιλογή των παιδιών αφορά τα ομώνυμα κλάσματα. Ένα πολύ μικρό ποσοστό 
παιδιών (μόλις 3 ,0%, διότι υπάρχουν και 3 παιδιά που δεν απάντησαν καθόλου και επομένως 
δεν είναι δυνατόν να καταταγούν σε κάποια κατηγορία) προτείνει τα ομώνυμα κλάσματα σαν 
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μέθοδο επίλυσης στο ΠΡΟΤΕΣΤ. Το ποσοστό αυτό αυξάνει σημαντικά στο ΜΕΤΑΤΕΣΤ 
( 16, 7% ), γιατί στο μεταξύ, δηλ. κατά τη διάρκεια της πειραματικής διδασκαλίας τα παιδιά 
«ξαναθυμήθηκαν» τη μέθοδο υπολογισμού του Ε.Κ.Π, το οποίο μάλιστα έμαθαν να 
υπολογίζουν και με άλλους τρόπους (βλ. Παρ. 7. 1 3 .α), για να σταθεροποιηθεί στο ΤΕΛ. 
ΤΕΣΤ, 3 μήνες αργότερα, στο 10%. 

Η τρίτη μέθοδος, η μέθοδος με τη βοήθεια ράβδων, είναι η μέθοδος που χρησιμοποίησε ένα 
σημαντικό ποσοστό παιδιών στο 

c j 
8 

Γραφ.8.15.1 ΕΡΩΤΗΣΗ 8: ΠΡΟΤΕΣΤ (29,6%). Η μέθοδος 

ΜΕΘΟΔΟΙ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙ ΜΟΠΟΙΗΘΗ ΚΑΝ 

Μ8 

2 

3 

4 
5 
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αυτή, προφανές γνωστικό 
κατάλοιπο του δημοτικού, είδαμε 
να παρουσιάζει μιά φθίνουσα 
πορεία στη σκέψη των παιδιών και 
όχι μόνο στη διαδρομή των 
ιεραρχημένων τέστ. Τα παιδιά 
ολοένα τη χρησιμοποιούσαν και 
λιγότερο. Ο λόγος είναι ότι τα 
παιδιά στο πλαίσιο της 
πειραματικής διδασκαλίας 
κατανόησαν πως δεν τα 
εξυπηρετεί ιδιαίτερα. Για 
παράδειγμα, αντιλήφθηκαν πολύ 
νωρίς ότι δεν είναι καθόλου 

εύκολο να διαμεριστούν σωστά οι ράβδοι, ούτως ώστε να προκύψει ορατό, και 
αδιαμφισβήτητο αποτέλεσμα για το σχετικό μέγεθος των κλασμάτων που αυτά 
αναπαριστούν. Μερικά παιδιά μάλιστα δεν κατάφερναν εύκολα όχι μόνο να διαμερίσουν 
σωστά τις εν λόγω ράβδους, αλλά ούτε καν να εξασφαλίσουν εξωτερικά την ισότητά τους. 
Είναι αξιοσημείωτο το γεγονός, ότι ούτε ένας μαθητής στη διάρκεια της πειραματικής 
διδασκαλίας δεν ήταν σε θέση να μας δικαιολογήσει για ποιό λόγο θα έπρεπε οι δύο ράβδοι, 
που αναπαρίσταναν τα δύο συγκρινόμενα κλάσματα να είναι ίσοι. 

Η τέταρτη μέθοδος, η μέθοδος με τη βοήθεια πίτας, φαίνεται να είναι το μεγαλύτερο 
γνωστικό κατάλοιπο του Δημοτικού. Στο πλαίσιο της πειραματικής διδασκαλίας ό,τι 
διαπιστώσεις κάναμε για την προηγούμενη μέθοδο (των ράβδων), κάναμε και γι' αυτήν. Και 
επισημάναμε τις ίδιες αδυναμίες για τις δύο μεθόδους. Μάλιστα επισημάνθηκε στα παιδιά και 
το αποδείξαμε στην αίθουσα, ότι είναι σαφώς δυσκολότερο να διαμεριστεί σωστά ένας 
κύκλος (μιά πίτα δηλ.) σε δεδομένο αριθμό ίσων κομματιών, παρά ένα τσουρέκι (δηλ. μία 
ράβδος). Αυτό δεν φάνηκε όμως να συγκρατείται, παρά το γεγονός ότι αρκετά παιδιά έδειξαν 
να το κατανοούν. Έτσι παρατηρείται ένα μεγάλο ποσοστό παιδιών να χρησιμοποιεί αυτή τη 
μέθοδο σε κάθε τέστ. Είναι σαφές, ότι η πειραματική διδασκαλία μόνο προσωρινά κατάφερε 
να αναχαιτίσει την τάση των παιδιών να χρησιμοποιούν αυτή τη μέθοδο. Τα κυκλικά χωρία 
φαίνεται να είναι αναπόσπαστα δεμένα με την έννοια του κλάσματος στη σκέψη των παιδιών. 
Αυτό είναι ένα πολύ σαφές συμπέρασμα στην έρευνά μας. 

Η πέμπτη μέθοδος, η μέθοδος της διαίρεσης είναι η μόνη μέθοδος που κανένα παιδί δεν 
«θυμήθηκε» στο ΠΡΟΤΕΣΤ. Αυτό εμμέσως πλήν σαφώς ερμηνεύεται ως αδυναμία των 
παιδιών να συνδέσουν τη ρητή με τη δεκαδική έκφραση ενός αριθμού, ή για να το 
εκφράσουμε καλύτερα υπαινίσσεται παντελή άγνοια της ως πηλίκο ερμηνείας του ρητού. 
Αυτή η γνωστική κατάσταση ανατρέπεται άρδην, μετά την πειραματική διδασκαλία. Στο 
ΜΕΤΑΤΕΣΤ παρατηρούμε μια πραγματική μεταστροφή των παιδιών σε ό,τι αφορά την 
χρήση της διαίρεσης ως μεθόδου σύγκρισης ρητών αριθμών, πράγμα το οποίο παραπέμπει 
ευθέως στην ως πηλίκο ερμηνεία του ρητού. Γιατί δεν είναι δυνατόν το 43% των 
πειραματικών μαθητών να χρησιμοποιεί μια μέθοδο με την οποία δεν έχει καλή σχέση, δεν 
την αισθάνεται οικεία, και σε τελική ανάλυση δεν την κατέχει. Αλλά η αυτή τάση των 
μαθητών να χρησιμοποιούν τη διαίρεση σαν μέθοδο σύγκρισης, όχι μόνο δεν μειώνεται στο 
ΤΕΛΙΚΟ ΤΕΣΤ, αλλά αντίθετα αυξάνει θεαματικά. Στην τελευταία φάση της ερευνητικής 
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διαδρομής, το 56, 7% των πειραματικών μαθητών φαίνεται να υιοθετεί τη διαίρεση ως μέθοδο 
επίλυσης προβλημάτων σύ'yκρισης. Η πορεία αυτής της μεθόδου είναι η μόνη γνησίως 
αύξουσα διαδρομή από όλες της Γραφήματος 8. 1 5 . 1  και εμπεριέχει ένα ξεκάθαρο μήνυμα: 
ότι η πειραματική διδασκαλία κατάφερε να αλλάξει τη στάση των παιδιών σε ό,τι αφορά την 
ως πηλίκον ερμηνεία του ρητού. Περισσότεροι από τους μισούς πειραματικούς μαθητές 
έφτασαν τελικά να τη χρησιμοποιούν εκεί όπου αρχικά κανένας δεν την «θυμότανε» . 
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8.16 Η πορεία του συστημαπκού λάθους στην πρόσθεση κλασμάτων 
Η ερώτηση 9\ σε ό'ΜJ. τα ερωτηματολόγια έρευνας (ΠΡΟΤΕΣΤ, ΜΕΤΑΤΕΣΤ και ΤΕΛΙΚΟ 

ΤΕΣΤ) αφορά, όπως είναι φανερό, την πρόσθεση κλασμάτων ή καλύτερα την πρόσθεση 
ρητών αριθμών. Είναι γνωστό, ότι σε παγκόσμια κλίμακα τα παιδιά, αλλά και οι ενήλικες σε 
ένα ιδιαίτερα μεγάλο ποσοστό εμφανίζονται στην πρόσθεση κλασμάτων να προσθέτουν 
αριθμητές και παρονομαστές. Σ' αυτή την παράγραφο μας ενδιαφέρει να δούμε την πορεία 
εξέλιξης αυτού του χαρακτηριστικού λάθους. Για να την μελετήσουμε θα ορίσουμε μια νέα 
μεταβλητή με το όνομα Ε9Α και τιμές: 

• 1 =το παιδί έλυσε σωστά την άσκηση 9Α 

• 2=το παιδί έλυσε λάθος την άσκηση 9Α , αλλά υπέπεσε στο χαρακτηριστικό λάθος της 
πρόσθεσης κ'ΜJ.σμάτων. Για παράδειγμα ας πάρουμε την άσκηση 9Α στο ΠΡΟΤΕΣΤ: 
Το παιδί εκεί είχε να προσθέσει τα κλάσματα 3/5 και 5/8 και απεφάνθη ότι το 
αποτέλεσμα αυτής της πρόσθεσης είναι το 8/13 .  

• 3= το παιδί δεν έλυσε σωστά την άσκηση, αλλά δεν υπέπεσε σε αυτό που εμείς 
ονομάσαμε χαρακτηριστικό λάθος, δεν προσέθεσε δηλ. αριθμητές και παρονομαστές. 
Έκανε άλλο λάθος, για παράδειγμα έκανε λάθος στον υπολογισμό του Ε.Κ.Π. 

30 

20 

1 0  

Γράφημα 8. 1 6. 1  ΕΡΩΤΗΣΗ 9Α: 

Η ΠΟΡΕΙΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΘΕΣΗΣ ΚΜΣΜΑΤΩΝ 

Ε9Α 

Το Γράφημα 8 . 16. 1 ,  αλλά και ο Πίνακας 
8 . 16 . 1  κάνουν λόγο για το ίδιο πράγμα: 
Το πώς αντιμετώπισαν την πράξη της 
πρόσθεσης οι μαθητές του συνόλου των 
πειραματικών ομάδων, στα 3 
ιεραρχημένα τέστ της πειραματικής 
διαδικασίας. 
Η πρώτη παρατήρηση που μπορούμε να 
κάνουμε είναι ότι οι σωστές απαντήσεις 
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3 ενώ αυξάνονται ακόμη περισσότερο στο 
ΤΕΛΙΚΟ ΤΕΣΤ, όπου το ποσοστό 
αγγίζει το 70%. 

Η δεύτερη παρατήρηση αφορά το χαρακτηριστικό λάθος, το οποίο ξεκινά από το 70,4%, 
μειώνεται θεαματικά στο 6,9 %, ενώ παρουσιάζει μικρή αύξηση σε σχέση με το ΜΕΤΑΤΕΣΤ 
στο ΤΕΛΙΚΟ ΤΕΣΤ (13 ,3%). 

Πίνακας 8 . 16 . 1 ΕΡΩΤΗΣΗ 9"" : Η πορεία της πρόσθεσης των κλασμάτων 
l=ΠΡΟΤΕΣΊ 2=ΜΕΤΑΤΕΣΊ 3=ΤΕΛΙΚΟ ΤΕΣΤ 

Coun1 % Coun1 ο/ι Coun1 % 
1 =σωστή απάντ. 'j 25,9% l S  65,5% 21  70,0% 

2=χαρ. λάθος lS 70,4% � 6,9% 4 1 3,3% 
3=άλλο λάθος 1 3,7% 8 27,6% 5 1 6,7% 

Tota 2i 100,0% 2S 1 00,Οο/ι 30 100,0% 

Η τρίτη παρατήρηση αφορά στα ποικί'ΜJ., άλ'ΜJ. λάθη, τα οποία αφορούν στην πρόσθεση 
κ'ΜJ.σμάτων τα οποία δεν φαίνεται να παρουσιάζουν κάποια συγκεκριμένη μορφή και τα 
οποία όμως δεν είναι και αμελητέα. 
Το πρωτεύον ζήτημα που μας αφορά εδώ, που ήταν και στόχος της πειραματικής μας 
διδασκαλίας, είναι η πορεία του συστηματικού λάθους της πρόσθεσης, το οποίο η 
πειραματική μας διδασκαλία φαίνεται να περιόρισε σε εντυπωσιακό βαθμό. Η βοήθεια των 
γραφικών αναπαραστάσεων που ο μικρόκοσμος του «Εύδοξου» μας προσέφερε, φαίνεται να 
ήταν αποφασιστική στην αναχαίτιση αυτού του λάθους. 
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8.1 7  Η πορεία του συστηματικού λάθους στην αφαίρεση των κλασμάτων 
Η μελέτη της ερώτησης 8Β του ερωτηματολογίου έρευνας, μας προσφέρει την ευκαιρία να 

διαπιστώσουμε την εξέλιξη της συμπεριφοράς των παιδιών στο ζήτημα της αφαίρεσης 
κλασματικών ή ρητών αριθμών. Όπως και στην πρόσθεση των κλασμάτων έτσι και στην 
αφαίρεση διαπιστώσαμε την ύπαρξη συστηματικού λάθους. Ορίζουμε και πάλι μια νέα 
μεταβλητή για την ερώτηση 9Β με το όνομα Ε9Β και με τιμές: 

• 1 =το παιδιά έλυσε σωστά την άσκηση 9Β 
• 2=το παιδί δεν έλυσε σωστά την άσκηση 9Β, αλλά έκανε το εξής χαρακτηριστικό 

λάθος. Για παράδειγμα ας πάρουμε το ΜΕΤΑΤΕΣΤ. Εκεί η προς επίλυση άσκηση 
ήταν να εκτελεστεί η πράξη: lj- - 1  Το παιδί απάντησε lj- - 1  = 131 - + = 1� δηλ. 
αφαίρεσε αριθμητές και παρονομαστές. 

• 3=Το παιδί δεν έλυσε σωστά την άσκηση 9Β, αλλά έκανε άλλου είδους λάθος από το 
παραπάνω χαρακτηριστικό λάθος. Για παράδειγμα, έκανε λάθος στον υπολογισμό του 
Ε.Κ.Π. με αποτέλεσμα η τελική απάντηση να είναι εσφαλμένη. 

30 
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Γράφ. 8.17.1 ΕΡΩΤΗΣΗ 9Β: 

Η ΠΟΡΕΙΑ ΤΗΣ ΑΦΑΙ ΡΕΣΗΣ ΚΛΑΣΜΑΤΩΝ 
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Στο γράφημα 8 . 17  . 1  παρατηρούμε την 
εξέλιξη της αφαίρεσης του συνόλου 
των πειραματικών ομάδων από το 
ΠΡΟΤΕΣΤ έως το ΤΕΛΙΚΟ ΤΕΣΤ. Η 
πορεία του χαρακτηριστικού λάθους 
(γραμμή 2) είναι, όπως βλέπουμε μια 
πορεία σαφώς πτωτική. Γενικά τα 
παιδιά εμφανίζονται να βελτιώνουν την 
ικανότητά τους να εκτελούν σωστά την 
πράξη της αφαίρεσης από τη μια 
γραπτή δοκιμασία ως την άλλη . 
Ο Πίνακας 8 . 1 7  . 1 ,  οπωσδήποτε 
συμπληρώνει το Γράφημα 8 . 1 7. 1 ,  
δίνοντας ακριβή αριθμητικά δεδομένα 
για την εξέλιξη της ίδιας ερώτησης 9Β. 

Πίνακας 8. 17 . 1  ΕΡΩΤΗΣΗ 9Β: Η ΠΟΡΕΙΑ ΤΗΣ ΑΦΑΙΡΕΣΗΣ ΚΛΑΣΜΑΤΩΝ 
l=ΠΡΟΤΕΣ 2=ΜΕΤΑΤΕΣΤ 3=ΤΕΛΙΚΟ ΤΕΣΊ 

Count Coun1 % Coun1 % 
l=σωστή 3 1 2,5 2 1  77,So/r. 1 7 63 ,0% 

απάντηση 
2=χαρ. 21 87,5 2 7,4% 5 18,5% 
λάθοc 

3=άλλο 4 14,8% 5 1 8,5% 
λάθος 
Tota.J 24 100,0 27 100,0% 27 100,0% 

Η πρώτη παρατήρηση είναι ότι τα παιδιά προσήλθαν στην πειραματική διδασκαλία μη 
γνωρίζοντας, σχεδόν καθόλου, να κάνουν αφαίρεση κλασμάτων. Στο· ΠΡΟΤΕΣΤ μόνο 3 
παιδιά από τα 30 (1 0%) έλυσαν σωστά την άσκηση 9Β. Στη συνέχεια το ποσοστό των 
παιδιών που την έλυσαν σωστά από 1 0% στο ΠΡΟΤΕΣΤ, ανήλθε στο εντυπωσιακό 77,8% για 
να σταθεροποιηθεί στο 63% στο ΜΕΤΑΤΕΣΤ. Η πειραματική διδασκαλία κατάφερε να 
βελτιώσει σε σημαντικό βαθμό την επίδοση των παιδιών στην αφαίρεση. 

Η δεύτερη παρατήρηση αφορά στο χαρακτηριστικό λάθος της αφαίρεσης αριθμητών και 
παρονομαστών αντίστοιχα, για τη δημιουργία του ρητού αποτελέσματος. Όπως μας λέει ο 
Πίνακας 8. 1 7  . 1 ,  ένα ιδιαίτερα εντυπωσιακό ποσοστό παιδιών (87 ,5% ), δηλ. αισθητά 
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μεγαλύτερο του αντίστοιχου της πρόσθεσης κλασμάτων, φαίνεται να πιστεύει ότι η αφαίρεση 
κλασματικών αριθμών είναι υπόθεση αφαίρεσης δύο ζευγών ακεραίων αριθμών που 
συγκροτούν αντίστοιχα τους αριθμητές και τους παρονομαστές των κλασματικών αριθμών. Η 
πειραματική διδασκαλία φαίνεται να επέφερε ένα εντυπωσιακό «κτύπημα» σ' αυτή τη 
λαθεμένη αντίληψη. Εμείς αποδίδουμε το μεγαλύτερο βάρος αυτής επιτυχίας στη δράση του 
μικρόκοσμου του «Εύδοξου», ο οποίος προσέφερε στα παιδιά πολυάριθμες ζωντανές 
αναπαραστάσεις της κλασματικής αφαίρεσης, ικανές να ανατρέψουν τη ριζωμένη στη σκέψη 
του στρεβλή εικόνα για τη συγκεκριμένη πράξη. Τα παιδιά είχαν τη δυνατότητα, να 
πραγματοποιήσουν μόνα των ή σε συνεργασία με τους συμμαθητές των ή τέλος και μαζί μας 
άφθονα παραδείγματα στο υπολογιστικό πλαίσιο που «Εύδοξου» που βοηθούν στη βαθύτερη 
κατανόηση της πράξης της κλασματικής αφαίρεσης και επομένως στη συνειδητοποίηση του 
λάθους. 

Η τρίτη παρατήρηση αφορά σ'εκείνο το «άλλο» λάθος, πέραν του χαρακτηριστικού. Δεν 
φαίνεται στον Πίνακα 8. 1 7. 1 ,  αλλά είναι ακριβές, ότι 6 παιδιά από τα 30, δηλ. το 20%, ούτε 
καν δοκίμασε στο ΠΡΟΤΕΣΤ να λύσει την άσκηση 9Β. Επίσης στο ΤΕΛΙΚΟ ΤΕΣΤ, ένα 
περίπου ίδιο ποσοστό 1 8,5%, ενώ ήξερε πως ήταν λάθος να αφαιρέσει αριθμητές και 
παρανομαστές, δεν κατάφερε να αποφύγει άλλα λάθη. 

Επίσης δεν θα θέλαμε να αφήσουμε ασχολίαστο το εξής: Γιατί η συνολική εικόνα του 
Πίνακα 8 . 17 . 1  είναι χειρότερη από εκείνη του Πίνακα 8 . 16. 1 ;  Ο λόγος, κατά την άποψή μας, 
έγκειται στο γεγονός ότι στην παράσταση της αφαίρεσης υπάρχει ακέραιος αριθμός, ο οποίος 
δυσκόλεψε παραπέρα τα πράγματα για τους μικρούς μαθητές. Στη διάρκεια της πειραματικής 
διδασκαλίας αυτό έγινε σαφές αρκετές φορές. 

Το τελικό συμπέρασμα για το χαρακτηριστικό λάθος της αφαίρεσης είναι ότι ο 
συγκεκριμένος στόχος της πειραματικής μας προσέγγισης επιτεύχθηκε χάρις στη βοήθεια των 
αναπαραστάσεων του «Εύδοξου» (βλ. παρ. 7 . 1 7). 



269 

8.18 Το συστημαπκό λάθος στα προβλήματα που εμπλέκουν την τελεσπκή ερμηνεία 
Σε προηγούμενες παραγράφους έχουμε αναφερθεί εκτενώς στην τελεστική ερμηνεία. Σ' 
αυτή την παράγραφο θα αναφερθούμε σε ένα μόνο ζήτημα, που δεν θίξαμε σ' εκείνες. Το 
ζήτημα του συστηματικού λάθους που υπεισέρχεται σε προβλήματα που εμπλέκουν την 
τελεστική ερμηνεία. Αναγκαστικά, θα δούμε και όλους τους άλλους τύπους λαθών που 
συναντώνται σε προβλήματα αυτής της μορφής. Για την ερώτηση 7 του 
ερωτηματολογίου έρευνας ορίζουμε μια νέα μεταβλητή με το όνομα Ε7 και τιμές: 

• l=To παιδί έκανε πρόσθεση. Για παράδειγμα στην άσκηση 7 του ΜΕΤΑΤΕΣΤ 
έδωσε σαν απάντηση την t + i 

• 2= Το παιδί έκανε αφαίρεση. Στο ίδιο πρόβλημα έδωσε την απάντηση f - i  
• 3= Το παιδί έδωσε τη σωστή απάντηση, δηλ. έκανε πολ/σμό: f · t  
• 4=Το παιδί έκανε διαίρεση. Στο ίδιο πρόβλημα έδωσε την απάντηση: f : f  
• 5= Άλλη πράξη. Για παράδειγμα στο ίδιο πρόβλημα έδωσε την εξής απάντηση: 

Στις 8 χιλιάδες δραχμές του κουμπαρά ξόδεψε τις 3 για βιβλία 
Στις 2 χιλιάδες δραχμές Χ; ξόδεψε 

Οπότε έχουμε χ = 3 · f = f 

20 

10 

Γραφ.8.18.1  ΕΡΩΤΗΣΗ 7 :  
το ΜΘΟΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΡΜΗΝΕΙΑΣ 

Ε7 

Το Γράφημα 8 . 18 . 1  αναπαριστά την ποιοτική 
εξέλιξη της ερώτησης 7 του ερωτηματολογίου 
έρευνας. Σ' αυτό βλέπουμε ότι η πορεία των 
λαθών όλων των τύπων είναι λιγότερο ή 
περισσότερο φθίνουσα. Το συστηματικό λάθος 
που διαπράττουν τα παιδιά όταν λύνουν 
προβλήματα τελεστικής ερμηνείας όπως το εν 

... - λόγω, είναι η αφαίρεση του δευτέρου κλάσματος ,, ,,  . .. ..  
- - - - · 3 . . ...... :.:;------ · - · 4  που υπάρχει στο πρόβλημα από το πρώτο. Το 

] 0 -·-·- · -·---.....,..,.·.w.·.�·:.:.:.·.·� . . . .  s σφάλμα αυτό έχει μεγαλύτερες διαστάσεις από 
1 ότι φαίνεται να έχει. Γιατί τα περισσότερα 
τRιΑι παιδιά, από αυτά που δεν απάντησαν καθόλου 

την ερώτηση, όταν τα ρωτήσαμε γιατί δεν την προσπάθησαν καθόλου μας έδωσαν την ίδια 
απάντηση: «Προσπάθησα κύριε . . .  αλλά το 3/8 δεν βγαίνει από το 213» . Ξεκαθαρίσαμε δηλ. 
τη στρατηγική στη σκέψη των παιδιών γι' αυτού του τύπου τα προβλήματα: «Αφαιρούμε το 
δεύτερο κλάσμα του προβλήματος, από το πρώτο» . Δεν ασχολήθηκαν λοιπόν καθόλου με το 
πρόβλημα γιατί θεώρησαν για κάποιο λόγο ότι το 3/8 είναι μεγαλύτερο κλάσμα από το 2/3 
και δεν αφαιρείται από αυτό. 

Πίνακας 8. 1 8 . 1  ΕΡΩΤΗΣΗ 7 : ΤΟ ΛΑΘΟΣ ΣΤΗΝ ΤΕΛΕΣΤΙΚΉ ΕΡΜΗΝΕΙΑ 

l=ΠΡΟΤΕΣΊ 2=ΜΕΤΑΤΕΣΊ 3=ΤΕΛΙΚΟ ΤΕΣΊ 

�ount % Coun1 % Coun1 % 
1 =ΠΡΟΣΘΕΣΙJ 1 5,9% 

2=ΑΦΑΙΡΕΣΙ:Ι j 41,2% = 20,0% (j 23,1% 
3=ΠΟΛ/ΣΜΟΣ 1 5,9% 14  56,0% 17 65,4% 

4=ΔΙΑΙΡΕΣf. 1 5,9% 3 12,0% 1 3,8% 
5=ΑΛΛΗ ΠΡΑΞΙJ 7 41 ,2% 3 12,0% 2 7,7% 

Tota 1 7  1 00,0% 25 100,0% 26 1 00,0% 

Από τον πίνακα 8 . 1 8. 1  γίνεται σαφές ότι το συστηματικό λάθος στα προβλήματα 
τελεστικής ερμηνείας, το λάθος της αφαίρεσης, αναχαιτίστηκε σε σημαντικό βαθμό από 
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την πειραματική διδασκαλία, αλλά δεν εξαλείφθηκε. Όπως επισημάναμε και σε 
προηγούμενες παραγράφους για ένα καθόλου ευκαταφρόνητο ποσοστό παιδιών η 
τελεστική ερμηνεία είναι ιδιαίτερα ακατανόητη. Στις επαφές μας με τα παιδιά στο 
πλαίσιο των 3 πειραματικών διδασκαλιών, διαπιστώσαμε ότι το συγκεκριμένο λάθος της 
αφαίρεσης οφείλεται στη λέξη «από» που υπάρχει στο πρόβλημα, η οποία στη σκέψη 
των παιδιών έχει συνδεθεί ισχυρά με την αφαίρεση. 
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8.19 Η επίδοση των παιδιών στο επίσημο Σχολείο και στο Πειραμαπκό πλαίσιο 
Σ' αυτήν την παράγραφο θα μας απασχολήσει το ζήτημα της προσωπικής εικόνας καθενός 

από τα 30 παιδιά που συμμετείχαν στην πειραματική διδασκαλία και αυτή την εικόνα θα 
προσπαθήσουμε έμμεσα να την συσχετίσουμε με την αντίστοιχη εικόνα που το επίσημο 
Σχολείο των παιδιών μορφώνει, για κάθε ένα από αυτά. Κάνουμε λόγο για «εικόνα» γιατί δεν 
είναι δυνατή η άμεση συσχέτιση των επιδόσεων στο σχολείο με τις επιδόσεις στο 
πειραματικό μας πλαίσιο. Τα ποιοτικά standards ανάμεσα στα δύο αυτά πλαίσια είναι πολύ 
διαφορετικά και επομένως ένας συγκεκριμένος βαθμός σαφέστατα δεν αντανακλά το ίδιο 
μαθησιακό επίπεδο. Με απλούστερα λόγια, σε ό,τι αφορά την γενική επίδοση στους ρητούς η 
ίδια και η αυτή «ποιότητα» είναι δυνατόν να αποδοθεί αριθμητικά διαφορετικά και επομένως 
προκαλείται σύγχυση στο επίπεδο των απόλυτων συγκρίσεων. Επομένως δεν θα 
χρησιμοποιήσουμε τον γνωστό συντελεστή Pearson για να βγάλουμε τα συμπεράσματά μας, 
παρά το γεγονός ότι είναι εφαρμόσιμος, αφού και στις δύο περιπτώσεις η κλίμακα μέτρησης 
είναι αριθμητική- ισοδιαστημική (interval). Αντί γι' αυτό θα προτιμήσουμε την αποτίμηση 
της προσωπικής διαδρομής κάθε παιδιού με τη βοήθεια γραφικής αναπαράστασης. 

Πριν ξεκινήσουμε τη διερεύνησή μας, θέλουμε να σημειώσουμε ότι η συσχέτιση των δύο 
εικόνων, οι οποίες αντανακλούν αντίστοιχα και τα αξιολογικά «πιστεύω» του Σχολείου και 
της Π.Ο. για το κάθε παιδί, μας ενδιαφέρει γιατί θέλουμε να διερευνήσουμε το ερώτημα: οι 
«καλοί» μαθητές του σχολείου είναι εκείνοι οι οποίοι διαπρέπουν και στο πειραματικό 
πλαίσιο; Και το ανάλογο επίσης ερώτημα: οι «κακοί» μαθητές του σχολείου, εξακολουθούν 
να έχουν τις ίδιες χαμηλές επιδόσεις και μέσα σε ένα άλλο πλαίσιο, όπως είναι το 
πειραματικό πλαίσιο που περιγράψαμε στην ερευνητική μας προσέγγιση; Με άλλα λόγια, 
απλούστερα, μας ενδιαφέρει να δούμε τι απόγιναν οι «καλοί» , οι «κακοί» και οι «άσχημοι» 
μαθητές της παραδοσιακής διδασκαλίας. Τελικά σε ποιο βαθμό, μέσα στο πλαίσιο του δικού 
μας διδακτικού περιβάλλοντος, άλλαξε ή μετασχηματίστηκε, όλο εκείνο το φάσμα των 
μαθητών που η παραδοσιακή διδασκαλία, με το δικό της τρόπο, σπούδασε, διαμόρφωσε και 
αξιολόγησε; Υπήρξαν και ποιες αλλαγές, στο σώμα των μαθητών ή είναι αυτό όπως το 
ξέραμε και μας το περιγράφει η παραδοσιακή διδασκαλία; Αν ισχύει αυτό το τελευταίο, τότε 
το νέο πειραματικό πλαίσιο, απλά αναπαρήγαγε την κατάσταση που βρήκε από την 
παραδοσιακή διδασκαλία. Κατά την άποψή μας, μια νέα μέθοδος διδασκαλίας για να κριθεί 
σημαντική δεν αρκεί απλά να φέρνει αποτελέσματα στο επίπεδο των γενικών επιδόσεων. Η 
μέθοδός μας κατάφερε, όπως δείξαμε στην παρ. 8.2. να επιτύχει σημαντικές διαφοροποιήσεις 
στο μαθησιακό επίπεδο. Το επιπλέον ζητούμενο είναι σε ποιες κατηγορίες μαθητών 
απευθύνεται, κι αν έχει την ικανότητα να φέρει στο προσκήνιο τη μεγάλη μάζα των μαθητών. 
Αυτούς που δεν ελκύει και τελικά δεν καταφέρνει να κινητοποιήσει η παραδοσιακή μέθοδος. 
Και αυτό είναι ένα στοιχείο το οποίο επίμονα θα αναζητήσουμε στα παρακάτω. 

Τα 3 γραφήματα που ακολουθούν αφορούν στην προσωπική διαδρομή των παιδιών των 3 
πειραματικών ομάδων. Σε κάθε διάγραμμα, ο οριζόντιος άξονας των χ αναπαριστά ιεραρχικά 
τους 3 σταθμούς των πειραματικών μας δοκιμασιών (l=ΠΡΟΤΕΣΤ, 2=ΜΕΤΑΤΕΣΤ και 
3=ΤΕΛΙΚΟ ΤΕΣΤ), ενώ ο κατακόρυφος, των ψ, αναπαριστά την συνολική επίδοση των 
παιδιών στους ρητούς. Ας ξεκινήσουμε τα σχόλιά μας από την πρώτη πειραματική μας 
ομάδα. Το Γράφημα 8 . 19. 1 ,  αναπαριστά τις προσωπικές διαδρομές των 10  παιδιών του Α' 
πειράματος. Οι παρατηρήσεις που καταγράφουμε από αυτό το γράφημα είναι οι εξής: 

• Ο μαθητής που είναι πρώτος στη σειρά κατάταξης στο ΜΕΤΑΤΕΣΤ, (φαίνεται στο 
διάγραμμα με κωδικό 5), δηλ. εκείνος που αναδείχθηκε άριστος στο Α' πειραματικό 
μας πλαίσιο, δεν ήταν ένας από εκείνους που το παραδοσιακό πλαίσιο θεωρεί 
άριστους ή καλούς σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουμε από το σχολείο. Το σχολείο 
του τον θεωρεί «μέτριο» και πιθανά χαμηλών επιδόσεων μαθητή. Εδώ πρέπει να 
προσθέσουμε ότι από τους 3 πρωτεύσαντες στην Α' πειραματική μας ομάδα (στο 
Γράφημα 8 . 19. 1 φαίνονται με τους κωδικούς 5, 10,4) οι δύο είναι μαθητές « μέτριοι» 
κατά την άποψη του Σχολείου των. Τέλος πρέπει να πούμε ότι κανείς από τους 3 
«άριστους» του Σχολείου δεν «χειροτέρεψε» μέσα στο πειραματικό μας πλαίσιο. Όλοι 
κινήθηκαν ανοδικά στο ΜΕΤΑΤΕΣΤ και μάλιστα ένας από αυτούς κατάφερε να είναι 



272 

και πάλι «άριστος» καταλαμβάνοντας τη δεύτερη θέση στη συνολική κατάταξη της Α' 

-

Γραφ.8. 1 9. 1  Γενικές επιδόσεις 

στην Α' ΠΕΙΡ. ΟΜΑΔΑ 
1 8  

16  

14 

12  

ιο  

8 

6 
> 
a 4 
(!) 
::Ε 2 

Ι 2 

TRIAL 

πειραματικής ομάδας στο ΜΕΤΑΤΕΣΤ (βλ. στο Γράφημα κωδικός 1) .  

Μέχρι εδώ, βγαίνει το συμπέρασμα, ότι οι «άριστοι» του πειραματικού πλαισίου δεν είναι 
ακριβώς οι «άριστοι» της πειραματικής διδασκαλίας. Κάποιοι « μέτριοι» της 
παραδοσιακής διδασκαλίας, (θα δούμε παρακάτω πόσοι ακριβώς) διεκδικούν με αξιώσεις 
τις πρώτες θέσεις ή τουλάχιστον εμφανίζονται «αρκετά καλοί», στη συνολική κατάταξη 
της πειραματικής διδασκαλίας. Μέχρι εδώ λοιπόν, αβίαστα συνάγεται το συμπέρασμα, ότι 
ο «καλός» της παραδοσιακής διδασκαλίας γίνεται καλύτερος ή στη χειρότερη περίπτωση 
παραμένει «καλός» στο πειραματικό πλαίσιο, ενώ η ομάδα των υψηλών επιδόσεων σ' 
αυτό το τελευταίο, σαφώς διευρύνεται από παιδιά που το επίσημο Σχολείο θεωρεί 
« μέτρια» . 
• Στο ίδιο γράφημα, 8 . 19. 1 ,  δυό παιδιά (βλ. γραμμές με κωδικούς 6 και 9) φαίνεται να 

μην βελτιώνουν ουσιαστικά την επίδοσή των και στο νέο πλαίσιο διδασκαλίας με τη 
βοήθεια δηλ. υπολογιστικού περιβάλλοντος. Τα παιδιά αυτά, τα οποία σημειώνουμε 
επ' ευκαιρία είναι κορίτσια, θεωρούνται από το επίσημο Σχολείο «χαμηλών 
επιδόσεων» . Ένα ποσοστό παιδιών επομένως, της τάξης του 20% (ή και λιγότερο 
όπως φαίνεται και από τα αποτελέσματα των άλλων δύο πειραματικών ομάδων), δεν 
εμφανίζει σημαντική πρόοδο στο πειραματικό πλαίσιο και το ίδιο, όπως δηλώνεται, 
πράττει και στο συνηθισμένο παραδοσιακό πλαίσιο. Είναι το ποσοστό εκείνο που δεν 
άλλαξε «κατηγορία» . Ωστόσο, οι λόγοι για τους οποίους τα συγκεκριμένα παιδιά δεν 
πέτυχαν ούτε στο παραδοσιακό, ούτε πειραματικό πλαίσιο δεν φαίνεται να είναι οι 
ίδιοι. Όπως μας δήλωσε ο καθηγητής των Μαθηματικών του σχολείου, τα 
συγκεκριμένα παιδιά «ήταν αδιάφορα» , ενώ εμείς δεν παρατηρήσαμε κάτι τέτοιο στο 
δικό μας πειραματικό περιβάλλον. Αντίθετα (και το έχουμε καταγράψει και σε άλλο 
σημείο της έρευνάς μας, βλ. παρ. 8.3), παρατηρήσαμε με σαφή τρόπο κάτι άλλο: Τα 
δύο αυτά κοριτσάκια και γενικά όλα τα κοριτσάκια της συγκεκριμένης πειραματικής 
ομάδας καταπιέζονταν από την παρουσία των αγοριών που ήθελαν να έχουν συνεχώς 
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την πρωτοβουλία των κινήσεων μέσα στην πειραματική αίθουσα. Αυτή η 
κατακλυσμιαία συμπεριφορά των αγοριών είναι κατά την εκτίμησή μας ο κύριος 
'λόγος που τα συγκεκριμένα παιδιά απωθήθηκαν στο μαθησιακό περιθώριο. 

• Η τρίτη και τελευταία παρατήρηση αφορά στη μεγάλη πλειοψηφία των παιδιών της 
Α' πειραματικής ομάδας ( 60% ). Ήδη ένα από αυτά τα παιδιά το είδαμε να είναι 
πρώτο στη γενική κατάταξη στο ΜΕΤΑΤΕΣΤ. Τα παιδιά αυτά είναι οι «μέτριοι» ή οι 
«κακοί» μαθητές του παραδοσιακού σχολείου που ενώ ξεκίνησαν από πολύ χαμηλά, 
με ελάχιστες γνώσεις για τους ρητούς, σημείωσαν σημαντική πρόοδο στο νέο 
περιβάλλον (βλ στο Γράφημα 8. 19. 1 ,  τις γραμμές με κωδικούς 1 ,2,3,5,7,9). 
Μεταφέρουμε αυτούσια τη συνομιλία μας με ένα από αυτά αφού τελείωσε το 
ΜΕΤΑΤΕΣΤ: 

Ο Μανώλης δείχνει να ασφυκτιά καθώς μιλάει και το δικό μας συμπέρασμα από τα 
παραπάνω είναι ότι ένας ολόκληρος κόσμος παιδιών αδυνατεί να εκφραστεί στο 
παραδοσιακό πλαίσιο διδασκαλίας, να το απεχθάνεται, με αποτέλεσμα να αδρανοποιείται και 
να μην αποδίδει στο επίπεδο της μάθησης. Αυτή τη μεγάλη μάζα των παιδιών φαίνεται να 
ελκύει το περιβάλλον του «Ευδόξου» το οποίο εισάγει νέα δεδομένα στη διαδικασία μάθησης 
και διδασκαλίας και φέρνει στο προσκήνιο απογοητευμένους μαθητές. 

Ας δούμε όμως και την εικόνα της Β'  πειραματικής ομάδας (Γ ραφ. 8. 1 9  .2). 
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Και εδώ τα συμπεράσματα είναι παρόμοια. Όπως έχουμε τονίσει και αλλού, οι «βίοι» των 
πειραματικών ομάδων είναι συχνά «παράλληλοι» . Ακριβέστερα οι παρατηρήσεις είναι οι 
εξής: 

• Σ' αυτή την πειραματική ομάδα υπήρχαν δυό παιδιά, τα οποία κατά την άποψη του 
σχολείου ήταν «άριστα» . Αυτά τα παιδιά τα βλέπουμε καταλαμβάνουν την 5η και την 
6η θέση αντίστοιχα (βλ. γραμμές με κωδικούς 20 και 1 5  αντίστοιχα στο Γράφ. 
8 . 1 9.2). Αυτό το γεγονός ενισχύει παραπέρα την θέση που δειλά μάλλον διατυπώσαμε 
στα σχόλιά μας για την Α' πειραματική ομάδα, ότι οι «άριστοι» της πειραματικής 
διδασκαλίας δεν είναι οι «άριστοι» της παραδοσιακής διδασκαλίας. Με άλλα λόγια 
δηλ. παρατηρήσαμε ότι εάν κάποιος μαθητής είναι υψηλών αποδόσεων στο Σχολείο 
του, αυτό δεν συνεπάγεται ότι θα τα καταφέρνει εξίσου άριστα στο πειραματικό 
πλαίσιο. Αυτό μας προξένησε ενδιαφέρον και θελήσαμε να το διερευνήσουμε όσο μας 
ήταν δυνατόν. Πράγματι, αναγκαστήκαμε να ζητήσουμε πληροφόρηση τόσο από τα 
παιδιά, όσο και από τον καθηγητή των Μαθηματικών του σχολείου. Και το πρώτο 
στοιχείο που διαπιστώσαμε ήταν ότι τα δύο πλαίσια διδασκαλίας και μάθησης 
«απείχαν» πράγματι σημαντικά. Το δικό μας πειραματικό πλαίσιο, όπως έχουμε 
πολλές φορές τονίσει σ' αυτή την εργασία και ήταν από τους κεντρικούς στόχους 
αυτής της προσέγγισης, ήταν κατά βάση εννοιολογικό, ενώ του επίσημου σχολείου, 
ήταν σαφέστατα διαδικαστικό. Τα παιδιά φαίνεται να είχαν συνηθίσει σε ένα τρόπο 
σκέψης και εργασίας που σαφέστατα είχε να κάνει με αλγοριθμικές διαδικασίες και 
τεχνικές και όχι με την σε βάθος κατανόηση των ρητών εννοιών. Έτσι μερικά από τα 
«άριστα» αυτά παιδιά της παραδοσιακής διδασκαλίας κατάφεραν να προσαρμοστούν 
μάλλον γρήγορα στο πνεύμα του πειραματικού περιβάλλοντος και έτσι κατόρθωσαν 
να διατηρήσουν την «πρωτιά» τους και στο νέο περιβάλλον. 'Αλλα παιδιά αυτής της 
κατηγορίας δεν κατάφεραν να προσαρμοστούν έγκαιρα και γι' αυτό το λόγο τα 
βλέπουμε να μην καταλαμβάνουν τις πρώτες, αλλά τις «δεύτερες» θέσεις στις δικές 
μας γραπτές δοκιμασίες. Αυτός όμως δεν είναι ο μοναδικός λόγος για την εξεταστική 
υποχώρηση ορισμένων «άριστων» παιδιών της παραδοσιακής διδασκαλίας. Υπάρχει, 
κατά τη γνώμη μας και άλλος σημαντικός λόγος. Παρατηρήσαμε σε μερικά από αυτά 
τα παιδιά, αλλά όχι μόνον σε αυτά, ότι είχαν εξαιρετική δυσκολία στην 
αλληλεπίδρασή τους με τον υπολογιστή και με συγκεκριμένα προγράμματα του 
υπολογιστικού μικρόκοσμου. Για παράδειγμα, παρατηρήσαμε μερικά παιδιά να 
προσπαθούν επί μέρες να εξοικειωθούν με τη λειτουργία του «ποντικιού» .  Και σε μια 
μάλιστα περίπτωση ένα από τα «άριστα» αυτά παιδιά παρουσίασε εξαιρετική 
δυσκολία στην κατανόηση της ιδέας ότι «δεν είναι ανάγκη να έχεις ένα γήπεδο στη 
διάθεσή σου για να κινήσεις αποτελεσματικά τη μύτη του ποντικού κατά μήκος και 
κατά πλάτος της οθόνης» . Σε άλλα πάλι διακρίναμε δυσκολία να λειτουργήσουν 
συγκεκριμένα προγράμματα που απαιτούσαν να δοθούν από το πληκτρολόγιο ρητοί 
αριθμοί που ικανοποιούσαν ορισμένες προϋποθέσεις. Λόγου χάριν να είναι αυτοί οι 
ρητοί ανάμεσα στο μηδέν και το ένα ή να υπερβαίνουν το ένα αλλά να μην ξεπερνούν 
το 1 ,5. Είναι φανερό ότι στο πλαίσιο του μικρόκοσμου των μαθηματικών ιδεών, αλλά 
και γενικά σε κάθε υπολογιστικό πλαίσιο, απαιτούνται ορισμένες δεξιότητες για να 
υπάρξει ευελιξία από μέρους του παιδιού. Πρόσθετες δεξιότητες που εμείς λαθεμένα, 
αρχικώς, πιστεύαμε ότι τα διαθέτουν οι «άριστοι» μαθητές της παραδοσιακής 
διδασκαλίας. Το συμπέρασμα από τα παραπάνω είναι ότι «άριστοι του παραδοσιακού 
πλαισίου» και «άριστοι του πειραματικού-υπολογιστικού πλαισίου» δεν είναι ένα και 
το αυτό σύνολο. 

• Όπως και με την Α' πειραματική ομάδα, ακριβώς έτσι και εδώ, ένα ποσοστό της 
τάξης του 20% (δύο παιδιά, και πάλι κορίτσια), δεν φαίνεται να σημειώνουν προόδους 
ούτε στο πειραματικό, ούτε στο παραδοσιακό πλαίσιο (βλ. διακεκομμένες γραμμές με 
κωδικούς 1 8, 19  στο Γράφ. 8. 1 9.2). Ισχύουν και εδώ όσα ισχυριστήκαμε στην Α' 
πειραματική ομάδα για το ποσοστό αυτό των παιδιών. «Ό,τι και να κάνεις συνάδελφε, 
όσες νεωτεριστικές μεθόδους κι αν χρησιμοποιήσεις, μερικοί μαθητές οι ίδιοι θα 
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παραμείνουν. Ας το πάρουμε απόφαση: Ορισμένοι δεν θα μάθουν . . .  Τι να κάνουμε;» 
μας είπε ο καθηγητής των Μαθηματικών του σχολείου, όταν συζητήσαμε για το 
ποσοστό αυτό του 20% που δεν σημειώνει ουσιαστική άνοδο. 

• Η τελευταία μας παρατήρηση αφορά και πάλι στο 60% των παιδιών και αυτής της 
πειραματικής ομάδας. (βλ. γραμμές με κωδικούς, 1 1 , 12, 1 3, 14 , 16, 1 7). Αυτά τα παιδιά 
που το παραδοσιακό σχολείο θεωρεί «μέτρια», όχι απλά σημείωσαν σημαντική 
πρόοδο, αλλά διέλυσαν και το μύθο του «καλού» και του «μέτριου» μαθητή, αφού και 
εδώ, όπως και στην προηγούμενη πειραματική ομάδα, ο πρώτος των πρώτων στην 
κατάταξή μας, είναι ένας από αυτούς! «Εδώ θέλω νάρχομαι . . .  (και εννοεί τον τρόπο 
που γίνεται το μάθημα στο πειραματικό μας πλαίσιο). Αγάπησα τα μαθηματικά, που 
δε μου άρεσαν . . .  » ,  μας είπε ο Μιχάλης, ο οποίος «ήθελε να έρθει και την άλλη 
χρονιά . . .  » ,  γιατί νόμιζε ότι θα γίνει πειραματική διδασκαλία και για την Β' 
Γυμνασίου στην οποία θα βρίσκεται την επόμενη ακαδημαϊκή χρονιά . . .  Και όταν του 
εξηγήσαμε ότι αυτό δεν είναι δυνατό γιατί το πείραμά μας αφορά στην Α' Γυμνασίου 
και μόνον, αναστέναξε και μας είπε: «Θα πάρω υπολογιστή . . .  Μου το υποσχέθηκε ο 
πατέρας μου . . .  και θα φτιάξω προγράμματα μόνος μου . . .  Θα . . .  » .  

Ας δούμε όμως και την τρίτη και τελευταία πειραματική ομάδα (Γραφ 8. 1 9.3). 
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Το Γράφ. 8 . 19.3 αναπαριστά τις προσωπικές διαδρομές των 10  παιδιών της Γ' πειραματικής 
ομάδας. Αναλυτικά παρατηρούμε εκεί τα εξής: 

• Το μοναδικό παιδί, από τα 1 0  αυτής της ομάδας που θεωρείται στο παραδοσιακό 
πλαίσιο «άριστο»,  το βλέπουμε να κατατάσσεται στο πειραματικό πλαίσιο 2° στο 
ΜΕΤΑΤΕΣΤ και 1°  στο ΤΕΛΙΚΟ ΤΕΣΤ( βλ. πιο παχιά γραμμή με κωδικό 2 1  στο 
Γράφ. 8. 1 9.3). Ο πρώτος στην κατάταξή μας είναι και πάλι κάποιος που η 
παραδοσιακή διδασκαλία θεωρεί «μέτριο» . Επίσης το παιδί που το παραδοσιακή 
πλαίσιο θεωρεί «καλό» κατατάσσεται 3° (βλ. γραμμή με κωδικό 25 στο Γραφ. 8 . 1 9.3). 

• Η τρίτη πειραματική ομάδα κατά την άποψη της παραδοσιακής αντίληψης έχει μόνο 
ένα κακό μαθητή, το οποίο βλέπουμε να ξεπερνά δύο «μέτριους» και να 
καταλαμβάνει την 7η θέση στη συνολική κατάταξη. 

• Το υπόλοιπο 70% της Γ' πειραματικής ομάδας που είναι κατά το παραδοσιακό 
πλαίσιο «μέτριοι» , το βλέπουμε να καταργεί όλους τους μύθους περί «καλών» 
«μέτριων» και «κακών» μαθητών, να βελτιώνει σημαντικά τις γνώσεις του στους 
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ρητούς και να καταλαμβάνει όχι μόνο καλές, α'λλ.ά και πρώτες θέσεις στην κατάταξή 
μας. 

Όλα τα παραπάνω μας ωθούν να διατυπώσουμε 3 γενικές διαπιστώσεις οι οποίες αφορούν 
το σύνολο των πειραματικών ομάδων: 
• Ένα μικρό ποσοστό παιδιών, το οποίο κατά μέσον όρο και στις 3 πειραματικές ομάδες 

δεν ξεπερνά το 1 7%, ενώ δεν είναι αμέτοχο όπως στο παραδοσιακό πλαίσιο 
διδασκαλίας, και το είδαμε να συμμετέχει στις δραστηριότητες του υπολογιστικού 
περιβά'λλ.οντος, και να δηλώνει ενθουσιασμένο, στο πειραματικό πλαίσιο δεν το 
είδαμε να βελτιώνει τη μάθησή του. 

• Θα περίμενε κανείς ότι οι 3 πρώτες θέσεις στην κατάταξη των 1 Ο παιδιών κάθε 
πειραματικής ομάδας θα ανήκαν σε παιδιά που στο παραδοσιακό πλαίσιο διδασκαλίας 
επίσης κατείχαν κάτι ανάλογο. Αυτό όμως καθόλου δεν επαληθεύθηκε. Από τις 9 
πρώτες θέσεις των 3 πειραματικών ομάδων, οι 3 μόνον καταλήφθηκαν από τους 
«άριστους» και οι υπόλοιπες 6 από «μέτριους» μαθητές κατά την άποψη της 
παραδοσιακής διδασκαλίας. Είναι ανάγκη επίσης να σημειώσουμε κάτι που μας έκανε 
ιδιαίτερη εντύπωση: Σε καμιά πειραματική ομάδα δεν κατετάγη πρώτος κάποιος 
μαθητής ή κάποια μαθήτρια που το παραδοσιακό πλαίσιο θεωρούσε «άριστο» ή 
«άριστη» . Αυτό το γεγονός μας έκανε να πιστέψουμε ότι η νοοτροπία που 
αναπτύσσουν τα παιδιά στο παραδοσιακό πλαίσιο είναι πολύ διαφορετική από εκείνη 
την οποία εμείς προσπαθήσαμε να εισάγουμε στο πειραματικό μας πλαίσιο. Είδαμε 
αμέτρητες φορές ότι τα παιδιά εστιάζουν την προσοχή τους σε ζητήματα που δεν 
αποτελούν τη βαθύτερη ουσία των ρητών, δηλ. σε εννοιολογικά ζητήματα, α'λλ.ά σε 
ζητήματα πράξεων και εκμάθησης μνημονικών κανόνων και τεχνικών που θα τα 
απαλλάξουν από το «μπελά» του να σκέφτονται βαθύτερα. Αυτό καθόλου δεν 
σημαίνει ότι υπάρχει ραθυμία στα νέα παιδιά. Τα είδαμε να είναι εξαιρετικά πρόθυμα 
και ενθουσιώδη σε όλη τη διάρκεια των 5 πειραματικών εβδομάδων. Κανένας δεν τα 
πίεζε να έρχονται στο πειραματικό εργαστήριο, δεν λαμβάναμε απουσίες κι όμως 
κανένα παιδί ποτέ δεν απουσίασε. Επίσης, ερχόταν στην ώρα τους, με την έναρξη του 
μαθήματος ήταν όλοι παρόντες και συμμετείχαν πρόθυμα στις διαδικασίες της 
πειραματικής διδασκαλίας (ασκήσεις στο τετράδιο, ομαδικές εργασίες στον 
υπολογιστή κτλ.). Έτσι φαίνεται να αποκτά βάρος ο ισχυρισμός ότι η αιτία του 
γεγονότος ότι οι «άριστοι» του παραδοσιακού πλαισίου δεν κατάφεραν να είναι και 
πάλι «άριστοι» , αλλά μά'λλ.ον «αρκετά καλοί» στο πειραματικό πλαίσιο, είναι η 
διαφορετική νοοτροπία, ο λαθεμένος προσανατολισμός στη σκέψη τους και η 
ανυπαρξία κάποιων δεξιοτήτων που απαιτεί ένα υπολογιστικό περιβάλλον όπως το 
δικό μας. Βέβαια, εύλογα κάποιος μπορεί να διερωτηθεί: «Η νοοτροπία αυτή του 
σχολείου πέρασε μόνο στους «άριστους» μαθητές της; Δεν άγγιξε καθόλου τους 
«μέτριους» μαθητές της;» .  Η απάντηση μας είναι ότι η παραδοσιακή μέθοδος φάνηκε 
να επηρεάζει περισσότερο τους «άριστους» παρά τους «μέτριους» μαθητές της. Για 
μας ήταν ξεκάθαρο ότι αυτοί οι «μέτριοι» μαθητές της παραδοσιακής διδασκαλίας 
ήταν περισσότερο δεκτικοί και εύπλαστοι στον πειραματικό, ας τον πούμε έτσι, λόγο. 
Οι «άριστοι» μαθητές συχνά εμφανίζονταν «να τα ξέρουν» και δεν έδειχναν τη 
δέουσα προσοχή σε εννοιολογικές αναλύσεις και επισημάνσεις που απαιτούσαν 
μεγαλύτερη νοητική συγκέντρωση και εμβάθυνση. Εύκολα διακρίνει κανείς στα 
γραπτά τους κάποια εννοιολογικά κενά και ανεξήγητες αντιφάσεις. Για παράδειγμα, 
φαίνεται να μπορούν να λύσουν το πρόβλημα 5 του ερωτηματολογίου έρευνας, ενώ 
δεν μπορούν να λύσουν το πρόβλημα 1 Ο του ίδιου ερωτηματολογίου, το οποίο ανήκει 
στο ίδιο εννοιολογικό πεδίο και όπως εύκολα μπορεί να διαπιστωθεί είναι σαφώς 
ευκολότερο. 

• Ωστόσο, είναι γεγονός ότι το 83% του συνόλου των παιδιών (όλων των πειραματικών 
ομάδων), φαίνεται να σημειώνει σημαντική μαθησιακή πρόοδο στην υπόθεση των 
ρητών, και επίσης να είναι ενθουσιασμένο μέσα στο νέο πειραματικό περιβά'λλ.ον. Τα 
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παιδιά αυτά βρήκαν αυτό το περιβάλλον πιό άμεσο, πιό κοινωνικό και ξεκάθαρα 
περισσότερο ενδιαφέρον, όπως τα ίδια δήλωναν στην πειραματική αίθουσα συχνά. 
Στην επάνοδό τους στο σχολείο, αυτά τα παιδιά εμφανίστηκαν σημαντικά 
διαφοροποιημένα από πλευράς νοοτροπίας, όπως οι ίδιοι οι καθηγητές τους μας 
δήλωσαν. Έτσι τεκμηριώνεται η θέση, ότι το πειραματικό μας περιβάλλον κατάφερε 
να λειτουργήσει διαμορφωτικά στην εξέλιξη της συμπεριφοράς των παιδιών και να 
αυξήσει τις γνώσεις τους στους ρητούς. 
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1 .  Μια οποιαδήποτε απόπειρα προσέγγισης του ζητήματος των ρητών αριθμών, είτε στο 
μαθηματικό, είτε στο γνωστικό, είτε στο επιστημολογικό επίπεδο, έχει ανάγκη από 
μια εκτενή και τεκμηριωμένη θεωρητική ανάλυση των πιθανών εννοιολογικών όψεων 
που διαθέτει ο ρητός αριθμός. Ένα πρώτο επομένως γενικό συμπέρασμα είναι ότι δεν 
είναι δυνατόν να γίνει λόγος για βαθιά γνώση του ρητού αριθμού από την πλευρά των 
μαθητευομένων ατόμων, χωρίς να γίνει επαρκής κατανόηση των διάφορων 
εννοιολογικών του μορφών. Ακόμη δεν νοείται μαθηματικό αναλυτικό πρόγραμμα 
στη στοιχειώδη και στη μέση εκπαίδευση, αλλά ούτε και μπορεί να γίνει λόγος για 
μαθηματική ολοκλήρωση για ένα μαθητευόμενο άτομο, απούσης αυτής της έννοιας. 
Έτσι, είναι ανάγκη να τη νομιμοποιήσουμε, όχι μόνο στο μαθηματικό και 
επιστημολογικό επίπεδο, αλλά και στο απλούστερο συγκριτικά επίπεδο, της 
καθημερινής διδακτικής πράξης. Με απλά λόγια εξετάσαμε εάν οι διάφορες όψεις του 
ρητού αριθμού είναι δυνατόν να λειτουργήσουν και ως αυτόνομα διδακτικά μοντέλα. 
Επομένως, πρωταρχικό μέλημα αυτής της εργασίας ήταν να γίνει σαφής διάκριση 
των εννοιολογικών μορφών του ρητού αριθμού, για να διαπιστωθεί πόσες, ποιες και 
για ποιούς λόγους, εννοιολογικές μορφές μπορούμε να δεχθούμε. Δεν προχωρήσαμε 
σε αυθαίρετο διαχωρισμό αυτών των εννοιολογικών και διδακτικών μοντέλων, αλλά 
θέσαμε σαφή μαθηματικά και επιστημολογικά κριτήρια, πάνω στα οποία στηρίξαμε 
την κριτική μας. Αυτά είναι: 

1 )  Ο βαθμός συνθετότητας του μοντέλου σαν κατασκευή, δηλ. το πόσο 
απλά μπορεί ένα μοντέλο να κατασκευασθεί. 

2) Η σχέση που έχει το μοντέλο με τα συνεχή και διακριτά μέσα. 
3) Η δομική ευκρίνεια του μοντέλου, δηλ. το κατά πόσο τα δομικά 

συστατικά του μοντέλου είναι σαφώς διακρίσιμα. 
4) Η δυνατότητα του μοντέλου να δημιουργεί ευρετικό περιβάλλον. 
5) Η σχέση που έχει το μοντέλο με την ισοδυναμία και τη σύγκριση. 
6) Ο βαθμός ευελιξίας του μοντέλου στην εκτέλεση των 4 πράξεων. 
Με βάση αυτά τα κριτήρια διακρίναμε 5 ερμηνείες του ρητού: α) την 

Μέρος- όλου, β) την ως πηλίκον, γ) την ως λόγος, δ) την ως τελεστής και 
ε)την ως μέτρο ερμηνεία. 

2. Από μαθηματική άποψη οι παραπάνω ερμηνείες έχουν ξεκάθαρο, πλήρες και διακριτό 
μεταξύ τους περιεχόμενο: 

• Η πρώτη ερμηνεία (μέρος -όλου), «βλέπει» το ρητό σαν κλάσμα. 
• Η δεύτερη ερμηνεία του ρητού (ως πηλίκο), θεωρεί το ρητό σαν διατεταγμένο ζεύγος 

φυσικών που επεκτείνει τη διαίρεση των φυσικών Ν (Η διαίρεση α:β στο Ν δε γίνεται 
πάντα. Γι '  αυτό θεωρούμε το κλάσμα σ/β σαν στοιχείο κατά.Μηλης επέκτασης του Ν.). 

• Η τρίτη ερμηνεία (ως λόγος), θεωρεί το ρητό σαν στοιχείο του σώματος πηλίκων που 
κατασκευάζεται από τους ακεραίους. 

• Η τέταρτη ερμηνεία (ως τελεστής), θεωρεί το ρητό σαν στοιχείο της ομάδας των 
αυτομορφισμών του Q με πράξη τη σύνθεση, όπου ο ρητός α, ως στοιχείο της 
πολλαπλασιαστικής ομάδας του Q, αντιστοιχεί στον αυτομορφισμό fa : Q ->Q: 
fa(x) =ax (η απεικόνιση α -> fa είναι ισομορφισμός ομάδων). 

• Η πέμπτη ερμηνεία (ως μέτρο), θεωρεί τους ρητούς σαν διανύσματα εφοδιασμένα μόνο 
με προσθετική δομή. 

• Για τις παραπάνω ερμηνείες υπάρχουν σαφή ενοποιητικά στοιχεία τα οποία 
αποτελούν το συνεκτικό ιστό, που τις συνδέει μεταξύ των. Τον αποτελούν οι έννοιες 
της ισοδύναμης διαμέρισης (partίtίonίng), του καθορισμού της μονάδας μέτρησης και 
και της ποσότητας που μετρά η καθορισθείσα μονάδα. 
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• Τέλος από γνωστικη αποψη οι πέντε ερμηνείες μπορούν να αποτελέσουν πέντε 
αυτόνομα διδακτικά μοντέλα, με την έννοια των 6 κριτηρίων που αναπτύχθηκαν στο 
προηγούμενο εδάφιο. 

3 .  ΑJ.λά πέρα από τη ανάλυση των ερμηνειών του ρητού αριθμού, ένα άλλο θεωρητικό 
θέμα, δευτερευόντως, απασχόλησε την έρευνά μας: Το εάν αποτελεί επιστημολογικό 
ή διδακτικό εμπόδιο η μέρος-όλου ερμηνεία του ρητού αριθμού. Από την ανάλυση 
που πραγματοποιήσαμε στην παράγραφο 7.24 συνάγεται το συμπέρασμα, ότι η μέρος
όλου ερμηνεία είναι ένα επιστημολογικό εμπόδιο με βάση τα επιστημολογικά 
κριτήρια του Duroux (1982). Πράγματι, είναι δυνατόν να δειχθεί ότι η μέρος- όλου 
ερμηνεία, δεν αποτελεί μια δυσκολία ή ένα γνωστικό έλλειμμα για τα παιδιά. 
Αντίθετα, είναι ένα χρήσιμο αρχικό κομμάτι γνώσης το οποίο όμως τελικά λειτουργεί 
ως εμπόδιο για να συνδεθεί επιστημολογικά ένα κομμάτι γνώσης που αποτελεί την 
παλιά γνώση, με ένα ά').λο κομμάτι γνώσης που αποτελεί τη νέα γνώση. Η έρευνά μας 
κατέληξε επίσης στο συμπέρασμα ότι η μέρος- όλου ερμηνεία δεν αποτελεί διδακτικό 
εμπόδιο. Πράγματι, δεν είναι δύσκολο να δειχθεί ότι η μέρος- όλου αντίληψη 
αποτελεί βασικό στοιχείο της διαισθητικής (άτυπης) γνώσης των παιδιών και ότι η απ' 
ευθείας προσπέλαση της έννοιας του ρητού είναι αδύνατη χωρίς την επιστράτευση και 
χρήση της μέρος- όλου ερμηνείας. Για παράδειγμα, είναι αδύνατη η διδασκαλία της 
ως μέτρο ερμηνείας του ρητού, αφού δεν είναι δυνατόν να γίνει διαμέριση της 
μονάδας αναφοράς χωρίς την άμεση επίκληση της μέρος- όλου λογικής. Τέλος είναι 
αδύνατη η αισθητοποίηση της έννοιας του κλάσματος χωρίς άμεση αναφορά στην 
ερμηνεία αυτή. 

4. Η νέα μέθοδος διδασκαλίας των ρητών που αναπτύξαμε, με τη βοήθεια ειδικά 
σχεδιασμένου υπολογιστικού περιβάUοντος, έδειξε πως έχει τη δυνατότητα να 
βοηθήσει αποφασιστικά στην κατανόηση της έννοιας του ρητού αριθμού τόσο στο 
εννοιολογικό, όσο και στο αλγοριθμικό επίπεδο. Με τη βοήθεια της μεθόδου αυτής 
έγινε η ανάπτυξη και η προβολή των εννοιολογικών όψεων του ρητού αριθμού οι 
οποίες αποτελούν και τη βαθύτερη ουσία αυτής της μαθηματικής έννοιας. Η μέθοδος 
αυτή που τελικά εφαρμόστηκε σαν διδακτικό μοντέλο, αρχικά αναλύθηκε θεωρητικά 
στο μαθηματικό επίπεδο και σχεδιάστηκε το λογισμικό της με βάση τα στοιχεία της 
διεθνούς και της ελληνικής εμπειρίας. Η μέθοδος αυτή δεν αποτελεί μια απλή 
τροποποίηση του παραδοσιακού τρόπου διδασκαλίας, ούτε ανατρέπει το βασικό της 
χαρακτηριστικό, που είναι ο ρόλος του εκπαιδευτικού. Αντίθετα, στο πλαίσιο αυτής 
της μεθόδου ο εκπαιδευτικός όχι μόνο δεν παρακάμπτεται ή υποβαθμίζεται από την 
ύπαρξη των τεχνολογικών μέσων, αλλά απεναντίας αναβαθμίζεται σημαντικά αφού 
έχει στη διάθεσή του ένα ιδιαίτερα ευέλικτο, επιδραστικό και αποτελεσματικό όπλο: 
Το μικρόκοσμο των μαθηματικών ιδεών, τον «Εύδοξο» . Επομένως η μέθοδός μας δεν 
έχει τεχνοκρατικό χαρακτήρα, θα μπορούσε δε να αποτελέσει μια ολοκληρωμένη, 
εναλλακτική λύση στο πρόβλημα της διδασκαλίας των κλασμάτων, όπως 
υποδεικνύουν τα επι μέρους αποτελέσματα της έρευνάς μας. 

5 .  Τα χαρακτηριστικά της νέας μεθόδου είναι η αμεσότητα, η συμμετοχή, η κοινωνική 
αλληλεπίδραση και ο ενθουσιασμός των μαθητών. Στην παράγραφο 8. 1 9  αλλά και 
στο κεφ. 7 της πειραματικής διδασκαλίας δείξαμε ότι το νέο περιβάλλον βοηθά τους 
μαθητές όλων των «κατηγοριών» να εκφραστούν άμεσα και να ανταλλάξουν τις 
μαθηματικές ιδέες και απόψεις τους άμεσα. Ο διάλογος είδαμε ότι δεν περιορίζεται 
ανάμεσα στον εκπαιδευτικό και τους μαθητές αλλά και ανάμεσα στις ομάδες των 
μαθητών που εργάζονται γύρω από ένα ηλεκτρονικό υπολογιστή. Επίσης πρέπει να 
επισημάνουμε ότι στο περιβάλλον που αναφερόμαστε υπάρχει και ένα άλλο νέο 
χρήσιμο στοιχείο: η αλληλεπίδραση μαθητή- υπολογιστή, όταν ο μαθητής επιλέγει να 
κάνει εφαρμογές μόνος του στον υπολογιστή ( exploratory style εργασίας). Η νέα 
μέθοδος διδασκαλίας των ρητών απέδειξε ότι μπορεί να κινητοποιήσει όλους 
εκείνους που είναι ανενεργοί ή απεχθάνονται τον παραδοσιακό τρόπο 
διδασκαλίας των μαθηματικών, τα «αδιάφορα» κατά την παραδοσιακή αντίληψη 
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παιδιά, που «δεν μαθαίνουν» ή δεν καταφέρνουν και πολλά πράγματα. Στην 
παράγραφο 8 . 19, είδαμε ότι στο πλαίσιο της νέας μεθόδου είναι δυνατόν να αλλάξουν 
συμπεριφορά, να ενεργοποιηθούν και στη συνέχεια να καταγράψουν σημαντικές 
επιτυχίες και οι πιο «ταπεινοί» , δηλ. τα παιδιά των χαμηλών ή ελάχιστων επιδόσεων. 
Ο ενθουσιασμός που προκαλεί το όντως ελκυστικό και διασκεδαστικό υπολογιστικό 
περιβάλλον δεν μπορεί να αφήνει κανέναν αμέτοχο ή αδιάφορο και η μάθηση έρχεται 
σαν φυσικό επακόλουθο της αλληλεπίδρασης και του διαλόγου ο οποίος όπως είδαμε 
στο κεφ. 7 είναι αναπόφευκτος. 

6. Η στατιστική ανάλυση των στοιχείων της έρευνας, το τι δηλ. κατάφερε η μέθοδός μας 
στο επίπεδο των μετρήσεων, έρχεται να επισφραγίσει όλες τις παραπάνω εκτιμήσεις 
για την αξία της νέας μεθόδου. Σε ό,τι αφορά την γενική επίδοση των παιδιών, δηλ. 
την επίδοση στο σύνολο των ερωτήσεων στις γραπτές δοκιμασίες (τέστ) για τους 
ρητούς, αλλά και σχεδόν σε όλα τα επί μέρους θέματα που αφορούν τους ρητούς το 
γενικό συμπέρασμα είναι ότι κατακτήθηκε αφενός σημαντική γνώση, και αφ' ετέρου 
αυτή η γνώση παρέμεινε σταθερή και σε αρκετές περιπτώσεις αναλλοίωτη με το 
πέρασμα του χρόνου που ακολούθησε την πειραματική διδασκαλία. Γενική 
διαπίστωση είναι ότι τα παιδιά προσήλθαν στην πειραματική διδασκαλία έχοντας ένα 
ισχνό γνωστικό υπόβαθρο στους ρητούς. Όλες ανεξαιρέτως οι πειραματικές ομάδες 
σημείωσαν σημαντική γνωστική πρόοδο, γεγονός που μας πείθει ότι η μέθοδος έχει 
αξιοπιστία. Υπενθυμίζουμε ότι τα 3 πειράματα τα οποία εκτελέσαμε κάλυψαν 
αντίστοιχα 3 ακαδημαϊκές ή καλύτερα σχολικές περιόδους, και επομένως είναι 
ιδιαίτερα σημαντικό το στοιχείο ότι οι διαφορετικές απόπειρες και συνθήκες 
εφαρμογής της νέας μεθόδου (νέο δείγμα μαθητών κάθε χρονιά, και αναπόφευκτα 
άλλο επίπεδο εμπειρίας για μας ως εισηγητών), οδήγησαν σε γενικές γραμμές στα 
ίδια ενθαρρυντικά αποτελέσματα για το γνωστικό επίπεδο των παιδιών. 

7. Αν θέλαμε, ωστόσο, να πραγματοποιήσουμε μια ανατομία στο εσωτερικό των 3 
πειραματικών ομάδων και μιλώντας πάντα για την επίδοσή τους στο σύνολο των 
ερωτήσεων των γραπτών δοκιμασιών, θα λέγαμε ότι τα παιδιά της Α' πειραματικής 
ομάδας ήταν τα περισσότερο «ανήσυχα» . Ανήσυχα από τη άποψη της πειθαρχίας, 
αλλά και ανήσυχα από την άποψη της επιστημονικής περιέργειας. Οι συζητήσεις για 
τους ρητούς, που έγιναν στο πλαίσιο αυτής της πειραματικής διδασκαλίας ήταν οι 
καλύτερες από την άποψη της ποιότητας και του επιστημονικού βάθους. Για 
παράδειγμα, σε καμία άλλη πειραματική ομάδα δεν έγινε κατανοητό σε τέτοιο βαθμό 
ότι ο αριθμητής και ο παρονομαστής ενός κλάσματος είναι συνδεδεμένοι μεταξύ τους 
πολλαπλασιαστικά και ότι για να καταλάβεις βαθιά τους ρητούς πρέπει να 
καταλάβεις τι σημαίνει πολλαπλασιαστική σχέση. Οι αναμφίβολα όμως ποιοτικές 
συζητήσεις με αυτά τα παιδιά δεν μεταφράστηκαν σε πόντους στο επίπεδο των 
μετρήσεων. Τα παιδιά αυτά, σαν ομάδα, κατετάγησαν τελευταία στη συνολική 
κατάταξη των πειραματικών ομάδων. Με ελάχιστες εξαιρέσεις πάνω σε ειδικά θέματα 
των ρητών, η συνολική τους επίδοση ήταν συγκριτικά η χαμηλότερη, σε όλες τις 
εξεταστικές δοκιμασίες. Να σημειώσουμε επίσης ότι στο πλαίσιο αυτής της 
πειραματικής ομάδας σημειώθηκε η πιο έντονη καταπίεση του ανδρικού σε βάρος του 
γυναικείου πληθυσμού, με μας στο άχαρο και επώδυνο ρόλο του πυροσβέστη. Τα 
αγόρια αυτής της ομάδας ήθελαν να πάρουν όλες τις πρωτοβουλίες από τις 
συμμαθήτριές τους, προσπαθώντας να τις περιθωριοποιήσουν. Η Β' πειραματική 
ομάδα ήταν η ομάδα που θα ονομάζαμε «ήρεμη δύναμη» . Δούλευε με πολύ λιγότερο 
θόρυβο, συμμετείχε ενεργά στις διαδικασίες και διατύπωνε ερωτήσεις, χωρίς να 
επιμένει όμως στη βαθύτερη ουσία των πραγμάτων. Την ενδιέφεραν περισσότερο 
πρακτικά προβλήματα, ήθελε να ξέρει δρόμους να λύσει προβλήματα και κατέγραφε 
με σπουδή τεχνικές που προτείναμε. Για παράδειγμα, ήθελε να ξέρει όλους τους 
τρόπους σύγκρισης δύο ρητών. Στο πλαίσιο όμως και αυτής της ομάδας, αλλά σε 
χαμηλότερο βαθμό παρατηρήθηκε καταπίεση των αγοριών σε βάρος των κοριτσιών. 
Φυσικά αυτά όλα λειτούργησαν σε βάρος των κοριτσιών, τα οποία παρουσίασαν 
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πλημμελή απόδοση. Η Γ' πειραματική ομάδα ήταν η ομάδα που συνδύαζε την 
ποιότητα με την πειθαρχία και αυτό είχε ορατές συνέπειες στο επίπεδο των 
μετρήσεων. Ενώ προσήλθε και αυτή, όπως και οι άλλες, στην διδασκαλία, με 
ελάχιστες γνώσεις, σημείωσε συγκριτικά τα μεγαλύτερα γνωστικά άλματα. Η διαφορά 
ανάμεσα στο ΠΡΟΤΕΣΤ και το ΜΕΤΑΤΕΣΤ, άγγιξε μερικές φορές τις 12,5 μονάδες! 

8. Σε ό,τι αφορά το σύνολο των πειραματικών ομάδων και σε ό,τι αφορά την επίδοση 
των παιδιών στο σύνολο των ερωτήσεων των γραπτών δοκιμασιών (τέστ), 
διαπιστώθηκε στατιστικώς σημαντική διαφορά ανάμεσα στο ΠΡΟΤΕΣΤ και το 
ΜΕΤΑΤΕΣΤ, γεγονός που τεκμηριώνει την άποψη ότι τα 30 παιδιά των πειραματικών 
ομάδων αποκόμισαν σημαντικές γνώσεις για τους ρητούς από την νέα μέθοδο 
διδασκαλίας. Ο μέσος όρος των 3 πειραματικών ομάδων αυξήθηκε από το ΠΡΟΤΕΣΤ 
στο ΜΕΤ ΑΤΕΣΤ κατά 6,5 απόλυτες μονάδες (με άριστα το 20) και αυτή η αύξηση 
κρίνεται ιδιαίτερα ικανοποιητική αν λάβουμε υπ' όψιν μας ότι τα ποιοτικά standards 
τα οποία θέσαμε για τους ρητούς σε όλη τη διάρκεια της πειραματικής μας 
διδασκαλίας, και συνακόλουθα στις εξεταστικές δοκιμασίες, ήταν ιδιαίτερα υψηλά 
για παιδιά ηλικίας 12· 13  χρόνων. Δεν πρέπει επίσης να διαφεύγει από την προσοχή 
μας το γεγονός ότι οι ρητές έννοιες αναπτύσσονται αργά στη σκέψη των παιδιών 
(Moore, Dixon, Haines, 1 99 1 ,  Nolting, 1 980) και επομένως μια πειραματική 
διδασκαλία 5 διδακτικών εβδομάδων, σαν τη δική μας, δεν είναι ικανή να ανατρέψει 
στη σκέψη των παιδιών το συνολικό οικοδόμημα των γνωστικών δομών, 
ανεπαρκειών και ενίοτε στρεβλών αντιλήψεων για τους ρητούς, που κληροδότησε 
στα παιδιά η πολύχρονη παραδοσιακή διδασκαλία. Επομένως, η άποψη που θεωρεί 
ότι η αύξηση των 6,5 μονάδων από το ΠΡΟΤΕΣΤ στο ΜΕΤΑΤΕΣΤ είναι μικρή και 
δεν προσδίδει σοβαρή αξία στη νέα πειραματική μέθοδο που την επέφερε, είναι 
μάλλον αφελής. Γιατί δεν είναι δυνατόν να παραβλέψουμε ότι η φιλολογία και η 
συλλογιστική γύρω από έννοιες σχετικές με τους ρητούς αριθμούς, αναγκαστικά 
παραπέμπει σε σχέσεις μεταξύ σχέσεων και αυτό σύμφωνα με τις εκτιμήσεις 
σημαντικών ερευνητών είναι ουσιαστικά πέρα από τις δυνατότητες των παιδιών 
(Sophian and Wood, 1 997). Επίσης δεν είναι δυνατόν να παραβλέψουμε ότι η 
ανάλυση της γενικής επίδοσης των παιδιών, είτε αυτή γίνει στο σύνολο των 
πειραματικών ομάδων, είτε στο επίπεδο κάθε μιάς από αυτές ξεχωριστά, οδηγεί στο 
ίδιο συμπέρασμα: Πάντοτε υπάρχει στατιστικώς σημαντική διαφορά ανάμεσα στο 
ΠΡΟΤΕΣΤ και το ΜΕΤΑΤΕΣΤ (sign.=0,0005 για το σύνολο των ομάδων και για κάθε 
μια ξεχωριστά), γεγονός που δείχνει ότι η νέα μέθοδος επέφερε σημαντική αλλαγή 
στο γνωστικό επίπεδο των παιδιών, σε ό,τι αφορά τους ρητούς. Το επόμενο ερώτημα 
που τίθεται είναι: Διατηρήθηκε ή όχι η γνώση αυτή, όταν για τα παιδιά η 
πειραματική διδασκαλία ήταν παρελθόν; Η απάντηση βρίσκεται στη διαφορά 
επίδοσης ανάμεσα στο ΜΕΤΑΤΕΣΤ και το ΤΕΛΙΚΟ ΤΕΣΤ. Να υπενθυμίσουμε ότι το 
ΤΕΛΙΚΟ ΤΕΣΤ, για κάθε πειραματική ομάδα, έγινε υποχρεωτικά 3 μήνες αργότερα 
από την ολοκλήρωση της πειραματικής διδασκαλίας. Και εδώ η απάντηση στο 
τελευταίο ερώτημα είναι σαφής για το σύνολο των πειραματικών ομάδων: Δεν 
υπάρχει στατιστικώς σημαντική διαφορά ανάμεσα στο ΜΕΤΑΤΕΣΤ και το ΤΕΛΙΚΟ 
ΤΕΣΤ (sign.=0, 1 94), γεγονός που σημαίνει ότι η κατακτηθείσα σημαντική γνώση 
κατά τη διάρκεια της πειραματικής διδασκαλίας διατηρείται σταθερή με την πάροδο 
αρκετού χρόνου από αυτήν. Σε ό,τι αφορά τις επί μέρους αναλύσεις, δηλ. εκείνες που 
αφορούν σε κάθε μία ξεχωριστά πειραματική ομάδα χωριστά, παρατηρούμε ότι για 
την πρώτη και την τρίτη πειραματική ομάδα, όπως και για το σύνολο των ομάδων δεν 
υπάρχει στατιστικώς σημαντική διαφορά ανάμεσα στο ΜΕΤΑΤΕΣΤ και το ΤΕΛΙΚΟ 
ΤΕΣΤ (sign.=58,4% για την Α' πειρ. Ομάδα και sign.=23, 1% για την Γ' πειρ. Ομάδα). 
Για τη Β'  πειρ. Ομαδα η ανάλυση έδειξε ότι υπάρχει στατιστικώς σημαντική 
διαφορά ανάμεσα στο ΜΕΤΑΤΕΣΤ και το ΤΕΛΙΚΟ ΤΕΣΤ (sign.=1 ,2%), αλλά αυτή η 
διαφορά είναι προς τα πάνω, δηλ η επίδοση στο ΤΕΛΙΚΟ ΤΕΣΤ είναι καλύτερη από 
εκείνη του ΜΕΤΑΤΕΣΤ και όπως δείξαμε στην παρ. 8.2 οφείλεται στη συγκεκριμένη 
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χρονική συ'γ1CUρία. Σε καμιά περίπτωση δεν είναι σε βάρος της πειραματικής μεθόδου. 
Όλα τα αναφερθέντα στο παρόν εδάφιο συγκλίνουν ισχυρά στο συμπέρασμα, ότι η 
νέα μέθοδος διδασκαλίας προσέφερε στα παιδιά σημανπκή γνώση για τους 
ρητούςαριθμούς και όπ αυτή η γνώση φαίνεται να έχει όχι παροδικό, αλλά μόνιμο 
χαρακτήρα. 

9. Εφόσον λοιπόν η νέα μέθοδος φέρνει αποτελέσματα στο γνωστικό επίπεδο είναι 
λογικό να διερωτηθούμε ποια είναι εκείνα τα χαρακτηριστικά της που προκαλούν τη 
συγκεκριμένη μάθηση. Με άλλα λόγια πώς αποκτήθηκε η γνώση αυτή; Ήταν 
αποτέλεσμα της δράσης του μικρόκοσμου του «Εύδοξου» , ήταν αποτέλεσμα της 
ευρείας μαθηματικής ανάλυσης, προβολής των εννοιολογικών μορφών του ρητού και 
των πολλαπλών αναπαραστάσεών του ή τέλος ήταν αποτέλεσμα της κοινωνικής 
αλληλεπίδρασης και της γενικότερης προβληματικής που αναπτύχθηκε στο πειρα
ματικό πλαίσιο; Το ίδιο ερώτημα φαίνεται να έχει απασχολήσει και άλλους ερευνητές 
που έκαναν στο παρελθόν έρευνες παρόμοιες με τη δική μας. Πουθενά μέσα στα 
κείμενά τους δεν διακρίναμε μια ευθεία απάντηση γι' αυτό (βλ. αναλυτική 
παρουσίαση όλων αυτών των ερευνών στο κεφ. 4). Αυτό δεν είναι τυχαίο. Ας δούμε 
την άποψη της Harel, μιας ερευνήτριας που μεγιστοποιεί τη δύναμη του 
υπολογιστικού περιβάλλοντος και εμφανέστατα υποβαθμίζει αν δεν παραβλέπει 
τελείως το ρόλο του δασκάλου και γενικά την αξία της διδακτικής παρέμβασης: «Η 
κατάσταση στο ISDP ήταν τόσο σύνθετη που θα μπορούσε κάποιος να κάνει 
αναρίθμητες υποθέσεις για την «πραγματική πηγή» της μάθησης των παιδιών που 
συμμετείχαν στο Project. Εγώ συμπεραίνω ότι το ISDP μας επέτρεψε να 
δημιουργήσουμε ένα συνολικό μαθησιακό περιβάλλον, μέσα στο οποίο έλαβε χώρα 
εντυπωσιακά ολοκληρωμένη μάθηση», Harel, 199 1 ,  σελ. 392). Η προσέγγιση των 
ρητών είναι πράγματι μια σύνθετη διδακτική διαδικασία, αλλά εμείς πιστεύουμε ότι η 
ανάλυση των εννοιολογικών μορφών του ρητού είναι εκείνη η οποία αποτελεί τη 
βαθύτερη ουσία της έννοιας του ρητού, και κάνει πράγματι πολύπλοκη τη διδασκαλία 
του. Όμως, στο συγκεκριμένο πειραματικό πλαίσιο της Harel, καθόλου δεν είδαμε να 
συμβαίνει κάτι τέτοιο. Η Harel αποδίδει τα πάντα στη δύναμη του υπολογιστικού 
περιβάλλοντος, το οποίο ας σημειωθεί ότι στη δική της περίπτωση είναι ένα ανοικτό 
περιβάλλον. Ακριβέστερα αποτελείται από το συγγραφικό και μόνο εργαλείο που 
χρησιμοποιούμε για να φτιάξουμε το μικρόκοσμο, και μέσα σ' αυτό το ανοικτό 
περιβάλλον εκείνη, αναζητά την πραγματική πηγή της μάθησης των παιδιών. Εμείς 
έχουμε διαφορετική άποψη. Την πραγματική πηγή της μάθησης των παιδιών την 
αναζητούμε στο σύνολο της διδακτικής μας προσέγγισης. Σε καμιά περίπτωση δεν 
θεοποιούμε τον «Εύδοξο» και θα θέλαμε να του αποδώσουμε όσα και μόνον του 
ανήκουν. Και είναι πολλά αυτά. Ωστόσο το εγχείρημα δεν είναι εύκολο. Δεν είναι 
δηλ. εύκολο να αποδώσουμε στο υπολογιστικό περιβάλλον τις ιδιότητες που ακριβώς 
έχει, χωρίς να εκτεθούμε στον κίνδυνο των απλουστεύσεων. Να πούμε για 
παράδειγμα, ότι το υπολογιστικό περιβάλλον είναι εκείνο το μέσο που μπορεί να μας 
αποκαλύψει τον πλούτο και τη δύναμη των μαθηματικών εννοιών. Αρχικά πρέπει να 
δεχθούμε ότι χωρίς το μικρόκοσμο δεν θα υπήρχε η ατμόσφαιρα ακραιφνούς 
ενθουσιασμού που παρατηρήθηκε μέσα στο πειραματικό περιβάλλον, δεν θα υπήρχε 
εκείνο το έντονο και συνεχές ενδιαφέρον και η περιέργεια για μάθηση από μέρους 
των παιδιών, δεν θα υπήρχε η πράγματι μεγάλη δυνατότητα για ποικίλες ανα
παραστάσεις της έννοιας του ρητού, (γνωρίζουμε τι τρομερή δύναμη έχει ο 
υπολογιστής πάνω σ' αυτό) και επίσης δεν θα τροφοδοτούνταν σε τέτοιο βαθμό οι 
συζητήσεις ανάμεσα στις διάφορες ομάδες παιδιών που δημιουργεί η εργασία μέσα 
στο πειραματικό περιβάλλον. Το σπουδαιότερο όμως χαρακτηριστικό του 
μικρόκοσμου δεν εμπεριέχεται σ' αυτά που μόλις αναφέραμε. Είναι η ιδιότητά του να 
υποδαυλίζει την ανάπτυξη των μαθηματικών εννοιών. Γιατί όλα τα προγράμματα του 
«Εύδοξου» είναι αυτά καθεαυτά μαθηματικά αντικείμενα. Και το μαθητευόμενο 
άτομο μπορεί να παίξει με αυτά και να οδηγηθεί σε αφαιρέσεις και γενικεύσεις. Μόνο 
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που αυτή τη δουλειά το μαθητευόμενο άτομο, δεν μπορεί να την κάνει από μόνο του. 
Είναι ανάγκη να υπάρξει κατάλληλη διδακτική παρέμβαση. Για παράδειγμα όπως 
είδαμε στην παράγραφο 7.7 το πρόγραμμα του μικρόκοσμου «ΤΟ ΚΛΑΣΜΑ ΩΣ 
ΛΟΓΟΣ ή ΩΣ ΑΝΑΛΟΓIΑ» είναι δυνατόν με κατάλληλη καθοδήγηση από μέρους 
του δασκάλου να μας οδηγήσει στην αναλλοιωσιμότητα του λόγου. Στην έρευνά μας 
είδαμε καθαρά ότι στη μαθηματική αυτή «ανακάλυψη» ποτέ δεν μπορεί να φτάσει ένα 
παιδί μόνο του. Το μεγάλο επομένως ζήτημα, της διαμόρφωσης της μαθηματικής 
γνώσης, δεν είναι αποκλειστική υπόθεση του υπολογιστικού περιβάλλοντος, όσο 
τέλεια κι αν έχει αυτό οικοδομηθεί. Εμείς, το ξαναλέμε για μια ακόμη φορά, δεν 
πιστεύουμε στο διερευνητικό στυλ ( exploratory style) δουλειάς, που φαίνεται να 
πιστεύει η Harel. Δεν περιμένουμε σπουδαία πράγματα από τον φιλελεύθερο τρόπο 
εργασίας. Δεν πιστεύουμε δηλ. πως εάν δώσουμε σε ένα παιδί ένα πλούσιο 
υπολογιστικό περιβάλλον ότι είναι δυνατόν να οδηγηθεί από μόνο του στην 
ανακάλυψη της μαθηματικής γνώσης. Εμείς πιστεύουμε στο δομημένο τρόπο 
δουλειάς κι αυτόν εφαρμόσαμε στην διδακτική μας προσέγγιση. Αυτό σημαίνει ότι 
θέσαμε σαφείς και προδιαγεγραμμένους στόχους που προήλθαν από τη θεωρητική 
ανάλυση, οικοδομήσαμε το μικρόκοσμο με βάση συγκεκριμένες θέσεις και ανάγκες 
ιεραρχήσαμε τους στόχους μας, προγραμματίσαμε τη συνολική μας δουλειά για τους 
ρητούς και την εκτελέσαμε με τη βοήθεια του μικρόκοσμου των μαθηματικών 
εννοιών. Ο μικρόκοσμος επομένως, μας προσέφερε το αναγκαίο πλαίσιο, μας 
προσέφερε τις «καταστάσεις» που χρειαζόμασταν για να προκαλέσουμε τη 
μαθηματική γνώση, αλλά δεν ήταν παρά ένα απλό, πλήν αποτελεσματικό, εργαλείο 
στη δουλειά μας. Κατά τη γνώμη μας, η κατάκτηση της μαθηματικής γνώσης δεν 
μπορεί να γίνει αυθόρμητα, ούτε με απλή αλληλεπίδραση με τον υπολογιστή, ούτε 
τέλος με απλή αλληλεπίδραση μεταξύ των μαθητευομένων ατόμων. Ποιο είναι το 
μυστικό επομένως για την ανάπτυξη της μαθηματικής γνώσης; Ποιο είναι το μυστικό 
της επιτυχίας αυτής της διδακτικής μεθόδου; Μόνο περιφραστικά μπορούμε να 
απαντήσουμε: Το συγκεκριμένο πειραματικό περιβάλλον με τη συγκεκριμένη δομή 
και λειτουργία που περιγράψαμε και την αποτελεσματική στήριξη του «Ευδόξου» . 

Ειδικότερα επιμέρους συμπεράσματα 
1 Ο. Η ανάλυση των στοιχείων της έρευνας, δεν έδειξε ιδιαίτερα μεγάλες διαφορές 

ανάμεσα στα δύο φύλα. Κατέγραψε όμως σημαντικές διαφορές μεταξύ τους, τις 
οποίες θα παρουσιάσουμε ποσοτικά και ποιοτικά. Αρχικά πρέπει να τονίσουμε ότι τα 
δύο σύνολα, όπως έδειξε ο στατιστικός έλεγχος (βλ. παρ. 8 .3), προσήλθαν στην 
πειραματική διδασκαλία ισοδύναμα, σε ό,τι αφορά τις γενικές τους γνώσεις στους 
ρητούς αριθμούς. Δεν είχαμε δηλ. καλύτερες επιδόσεις στο σύνολο των ερωτήσεων 
στο ΠΡΟΤΕΣΤ, από τη μεριά του ενός ή του άλλου φύλου. Επίσης από την αρχή, δηλ 
από την πρώτη κιόλας πειραματική διδασκαλία ήταν ορατή η διαφοροποίηση 
ανάμεσα στα δύο φύλα. Τα κορίτσια ήταν στην αρχή και παρέμειναν ως το τέλος 
«μαζεμένα», που σημαίνει ότι οι πρωτοβουλίες που ανελάμβαναν, η κινητικότητα και 
η συνολική τους δράση μέσα στον πειραματικό πλαίσιο ήταν αισθητά περιορισμένη 
έναντι των αγοριών. Έχουμε επαναλάβει αρκετές φορές σ' αυτή την εργασία ότι 
πάντα, σε όλες τις πειραματικές ομάδες και ιδιαίτερα στις δύο πρώτες, Α' και Β', ήταν 
ολοφάνερη μια καταπιεστική συμπεριφορά των αγοριών σε βάρος των κοριτσιών. 
Στην Γ' πειραματική ομάδα η ένταση αυτής της συμπεριφοράς ήταν σαφέστατα 
μειωμένη και ο λόγος που συνέβη αυτό φανερός: Ο πληθυσμός των αγοριών ήταν 
πολύ μικρότερος. Η τυχαία δειγματοληψία την τελευταία φορά έφερε την σύνθεση 
της Γ' πειραματικής ομάδας ως εξής: 3 αγόρια και 7 κορίτσια. Κατά τη διάρκεια της 
πειραματικής διδασκαλίας παρατηρήσαμε επίσης, ότι τα αγόρια είχαν μια πιο επίμονη 
συμπεριφορά προς το αντικείμενο της μάθησής τους. Είδαμε δηλ. τα αγόρια να 
αντιμετωπίζουν με μεγαλύτερη σοβαρότητα μια σειρά από θέματα κατασκευαστικού 
χαρακτήρα, να επιδιώκουν μια τελειότητα στις μαθηματικές κατασκευές και να 
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ενοχλούνται πολύ όταν αυτές δεν ήταν πετυχημένες, λόγω λαθών στο αντίστοιχο 
πρόγραμμα εντολών της LOGO (βλ. παραγράφους 7.8 και 7.25). Τα κορίτσια ενώ 
ενδιαφέρονταν και συμμετείχαν στο συνολικό «γίγνεσθαι» του πειραματικού πλαισίου 
διδασκαλίας και θα λέγαμε συχνά με ενθουσιασμό, διακρίναμε σ' αυτά μια 
«ελαφρότητα» στον τρόπο που αντιμετώπιζαν αρκετά γνωστικά ζητήματα: «Πειράζει 
που η γραμμή δεν έκλεισε;» είπε ένα κορίτσι, όταν όλα τα παιδιά απέτυχαν να 
δημιουργήσουν ένα αναλογικά μεγαλύτερο σπίτι. « Καλά δε βλέπεις ότι δεν είναι 
καλό το πάτωμα του σπιτιού; Κάποια εντολή έχουμε λάθος . . .  » ,  απάντησε το αγόρι 
(βλ. παρ. 7.8 και 7.25). Τα ευρήματά μας ως προς τα ζητήματα αυτά, νοοτροπίας και 
γνωστικού στυλ, συνάδουν με τα ευρήματα και άλλων ερευνών (Nielsen and 
Roepstorf, 1 985, Hoyles and Sutherland, 1989). Σε ό,τι αφορά την ενδοσυνεννόηση 
των ομάδων του ίδιου φύλου, παρατηρήσαμε, ότι τόσο τα αγόρια όσο και τα κορίτσια 
συνεργάστηκαν μεταξύ τους αρμονικά, καθόλη τη διάρκεια της πειραματικής 
διαδικασίας. Διακρίναμε όμως στις ομάδες των κοριτσιών εσωτερικά μια μεγαλύτερη 
συναίνεση, σε αντίθεση με τα αγόρια που δεν περίμεναν ιδιαίτερα την έγκριση του 
διπλανού των για να πάρουν κάποια πρωτοβουλία ή μια απόφαση. Τα αγόρια φάνηκε 
να αρέσκονται να λειτουργούν περισσότερο στο ατομικό παρά στο συλλογικό 
επίπεδο. Σε ό,τι αφορά τον προγραμματισμό και τις αλγοριθμικές δραστηριότητες 
διαπιστώσαμε τα εξής: Τα κορίτσια φάνηκε να τα αποφεύγουν αυτά. Όσες φορές δε, 
κατά τη διάρκεια της Π.Δ. αναθέσαμε στα παιδιά τη δημιουργία μικρών 
προγραμμάτων, διαπιστώσαμε μεγαλύτερη προθυμία, ταχύτητα και ακρίβεια από τη 
μεριά των αγοριών. Το λιγότερο δομημένο στυλ δουλειάς και περισσότερο οι 
εξερευνητικές δραστηριότητες που δεν έχουν και πολύ σκοτούρα, αλλά αντίθετα είναι 
διασκεδαστικές, φαίνεται να αρέσουν στα κορίτσια. Και σ' αυτά τα τελευταία 
ζητήματα, τα ευρήματά μας συμφωνούν με τα ευρήματα αρκετών άλλων ερευνών 
(Carmichael, et al., 1 986, Anderson, 1987, Dirckinck- Holmfeld, 1 985, Fife-Shaw, et 
al., 1 986). Δεν ήταν στους στόχους της έρευνάς μας και δεν διερευνήσαμε τους 
ιδιαίτερους ψυχολογικούς, κοινωνικούς ή πολιnσμικούς λόγους για τους οποίους τα 
δύο φύλα εκθέτουν αυτή τη συμπεριφορά στα ζητήματα του προγραμματισμού και 
των αλγοριθμικών δραστηριοτήτων. Είναι ένα θέμα για μελλονnκή έρευνα. Στη 
συνέχεια, θα αναπτύξουμε την ποσοτική όψη της διαφοράς αγοριών- κοριτσιών. 

1 1 . Όπως είπαμε και στο προηγούμενο εδάφιο, το σημείο εκκίνησης των δύο φύλων ήταν 
το ίδιο. Οι μέσοι όροι ως προς τη γενική επίδοση στο ΠΡΟΤΕΣΤ, ήταν για τα αγόρια 
και τα κορίτσια αντίστοιχα 6,09 και 5,55, αλλά η διαφορά τους όμως αυτή, είναι 
στατιστικώς ασήμαντη (t=0,837, df=28, sign.=41%). Στη συνέχεια όμως αυτή η 
διαφορά που ήταν ασήμαντη αρχικά, έγινε σημαντική στο ΜΕΤΑΤΕΣΤ και παρέμεινε 
το ίδιο σημαντική και στο ΤΕΛΙΚΟ ΤΕΣΤ. Πράγματι, παρατηρούμε στο ΜΕΤΑΤΕΣΤ 
Μ.Ο. για τα αγόρια 13,79, ενώ για τα κορίτσια Μ.0=1 1 ,4 1 .  Τέλος στο ΤΕΛΙΚΟ 
ΤΕΣΤ ο Μ.Ο.=13,22 για τα αγόρια, ενώ για τα κορίτσια Μ.Ο.=12, 1 1 .  Με τη βοήθεια 
της Profile Analysis, πραγματοποιήσαμε τη διερεύνηση των διαδρομών των δύο 
φύλων μέσα από τα 3 τέστ. Ενδιαφερθήκαμε να μάθουμε τον τρόπο με τον οποίο 
απαντούν στις ερωτήσεις των τεστ, τα παιδιά του ενός και του άλλου φύλου. Και 
δοκιμάσαμε 3 αλυσιδωτές υποθέσεις: Η πρώτη υπόθεση ήταν η υπόθεση του 
παραλληλισμού: «Είναι τα profiles των πληθυσμιακών μέσων των αγοριών και των 
κοριτσιών παράλληλα;» . Η δεύτερη υπόθεση ήταν η υπόθεση της ισότητας των 
profiles: « Αν υποθέσουμε ότι υπάρχει παραλληλισμός είναι ίσα τα profiles αγοριών
κοριτσιών;» . Η τρίτη και τελευταία υπόθεση ήταν η υπόθεση της ισότητας των μέσων 
όρων: «Αν και πάλι υποθέσουμε ότι υπάρχει παραλληλισμός είναι οι μέσοι όροι 
αγοριών- κοριτσιών ίσοι;» .  Σχετικά με την πρώτη υπόθεση βρήκαμε ότι τα Profiles 
των δύο φύλων είναι «παράλληλα» (sign.=20, 1%), πράγμα που σημαίνει ότι δεν 
υπάρχει αλληλεπίδραση (οι διαδρομές των δύο φύλων πουθενά δεν τέμνονται). Αυτό 
παραπέρα σημαίνει, ότι η κατάσταση ή καλύτερα η σχέση αΊοριών- κοριτσιών ποτέ 
δεν άλλαξε μέσα από την πορεία των γραπτών δοκιμασιών. Αν ξεκινήσουμε από το 
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ΠΡΟΤΕΣΤ, βλέπουμε μια υπεροχή των αγοριών (έστω και στατιστικώς ασήμαντη). 
Αυτή η υπεροχή διατηρείται και μάλιστα η διαφορά διευρύνεται στις δύο επόμενες 
εξεταστικές δοκιμασίες ΜΕΤΑΤΕΣΤ και ΤΕΛΙΚΟ ΤΕΣΤ, φυσικά σε βάρος των 
κοριτσιών. Επομένως τα profiles των δύο φύλων είναι παράλληλα. Και η δεύτερη 
υπόθεση, για την ισότητα των profiles βρήκαμε ότι ισχύει (sign.=1 8,6%). Αυτό 
σημαίνει ότι ο τρόπος που ανταποκρίνονται στα 3 τέστ τα αγόρια και τα κορίτσια 
είναι ο ίδιος. Η τελευταία υπόθεση για την ισότητα των μέσων όρων απορρίπτεται 
(sign.=0,0005). Σε ποια ακριβώς σημεία υπάρχει διαφορά είναι ευνόητο να 
καταλάβουμε, σύμφωνα με όσα είπαμε στην αρχή του εδαφίου. Προφανώς στο 
ΜΕΤΑΤΕΣΤ και στο ΤΕΛΙΚΟ ΤΕΣΤ. Ωστόσο, τα στατιστικά στοιχεία μας 
βεβαιώνουν ότι το χάσμα που παρατηρήθηκε ανάμεσα στα δύο φύλα στο 
ΜΕΤΑΤΕΣΤ, διατηρήθηκε και στο ΤΕΛΙΚΟ ΤΕΣΤ σχεδόν αμείωτο. Σε ένα πολύ 
υψηλό επίπεδο στατιστικής σημαντικότητας (sign.=86,2%) έγινε δεκτή η υπόθεση ότι 
«οι δύο μέσοι όροι του ΜΕΤΑΤΕΣΤ και του ΤΕΛΙΚΟΥ ΤΕΣΤ είναι ίσοι» . Τελικώς 
από την profile analysis, συνάγονται δύο ιδιαίτερα σημαντικά συμπεράσματα: 
Πρώτον, ότι η πειραματική διδασκαλία με τη βοήθεια του μικρόκοσμου του 
«Εύδοξου» , δημιούργησε χάσμα ανάμεσα στα δύο φύλα σε ό,τι αφορά τη συνολική 
τους επίδοση στους ρητούς. Η ωφέλεια της πειραματικής διδασκαλίας ήταν σαφώς 
μεγαλύτερη για τα αγόρια. Δεύτερον, ότι η συγκεκριμένη κατάσταση που διαμόρφωσε 
η πειραματική διδασκαλία διατηρήθηκε σχεδόν αναλλοίωτη ικανό χρόνο και μετά 
από αυτήν, αφού η σχέση των επιπέδων κατάκτησης της γνώσης των ρητών παρέμεινε 
η ίδια στη διαδρομή τους από το ΜΕΤΑΤΕΣΤ στο ΤΕΛΙΚΟ ΤΕΣΤ. 

1 2. Μια πρώτη ένδειξη για την αλλαγή ή μη της στάσης των παιδιών απέναντι στο 
σύνολο των ερμηνειών του ρητού αριθμού μας παρέχει η μελέτη της ερώτησης 2 των 
ερωτηματολογίων έρευνας. Η στατιστική ανάλυση έδειξε ότι ο παράγων 
«πειραματική ομάδα» δεν είναι ένας σημαντικός παράγων στη μελέτη της ερώτησης 
αυτής και επίσης ότι δεν υπάρχει αλληλεπίδραση του παράγοντα αυτού με τον 
παράγοντα «τέστ» . Αυτά τα δύο στοιχεία μας οδηγούν στο συμπέρασμα ότι είτε μία 
είτε δύο ή και 3 φορές εκτελούνταν η πειραματική διδασκαλία, τα αποτελέσματα στο 
ποιοτικό επίπεδο δεν θα διαφοροποιούνταν. Με άλλα λόγια οι συμπεριφορές των 3 
πειραματικών ομάδων, σε ό,τι αφορά την αποδοχή των εννοιολογικών μορφών του 
ρητού, βρέθηκαν τελείως όμοιες. Στην ανάλυσή μας ο σημαντικός παράγων βρέθηκε 
να είναι ο παράγων «τέστ» (sign.=0,0005). Αξιοπρόσεκτο είναι το γεγονός ότι τα 
παιδιά προσήλθαν στη πειραματική διδασκαλία έχοντας μια κάποια γνώση των 
ερμηνειών του ρητού αριθμού. Για να είμαστε πιο ακριβείς, όπως έδειξε η ανάλυση, 
τα παιδιά φάνηκαν να αποδέχονται τις διάφορες εννοιολογικές όψεις του ρητού, άλλη 
σε μεγαλύτερο και άλλη σε μικρότερο βαθμό (θα αναφερθούμε αναλυτικά 
παρακάτω). Ο μέσος όρος των 3 πειραματικών ομάδων στο ΠΡΟΤΕΣΤ (για το σύνολο 
των υποερωτήσεων της ερώτησης 2), ήταν 10,80, ενώ ο αντίστοιχος μέσος όρος στο 
ΜΕΤΑΤΕΣΤ ήταν 14,56 και τέλος στο ΤΕΛΙΚΟ ΤΕΣΤ 1 5,2. Η διαφορά στην 
επίδοση των παιδιών ανάμεσα στο ΠΡΟΤΕΣΤ και το ΜΕΤ ΑΤΕΣΤ ήταν στατιστικώς 
σημαντική (sign.=0,0005), γεγονός που αποδεικνύει ότι η πειραματική διδασκαλία με 
τη βοήθεια του «Εύδοξου», άλλαξε σημαντικά τη στάση των παιδιών απέναντι στις 
ερμηνείες του ρητού, οι οποίες αναγνωρίστηκαν από τα παιδιά σε πολύ μεγαλύτερο 
βαθμό. Επίσης σημειώνουμε ότι ανάμεσα στο ΜΕΤΑΤΕΣΤ και το ΤΕΛΙΚΟ ΤΕΣΤ, 
δεν βρέθηκε στατιστικώς σημαντική διαφορά (sign.=100%), γεγονός που σημαίνει ότι 
η γνώση που αποκτήθηκε στην πειραματική διδασκαλία για τις προσωπικότητες του 
ρητού, συγκρατήθηκε σταθερή και μετά την πάροδο ικανού χρόνου μετά από αυτήν. 
Τελικό συμπέρασμα είναι ότι ο στόχος που είχαμε θέσει στην αρχή της πειραματικής 
μας μεθόδου, για μεγαλύτερη αναγνώριση και αποδοχή των διάφορων ερμηνειών του 
ρητού αριθμού επιτεύχθηκε σε ικανοποιητικό βαθμό. Στη συνέχεια θα αναφερθούμε 
στον τρόπο που εξελίχθηκε στη σκέψη των παιδιών κάθε μια από τις προσωπικότητες 
του ρητού στη διαδρομή της μέσα από τα 3 γραπτά τέστ. 
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1 3 .  Ο στατιστικός έ'Μ.γχος των προσωπικοτήτων βασίστηκε στην εφαρμογή των 
κριτηρίων Cochran' Q και McNemar με την προϋπόθεση ότι ό'Μ.ς οι υποθέσεις θα 
ε'λλγχονταν σε επίπεδο στατιστικής σημαντικότητας χαμηλότερο από το σύνηθες 
(5%). Ε'λλγξαμε το σύνολο των γραμμικών αντιθέσεων σε επίπεδο στατιστικής 
σημαντικότητας 2,5%, διότι τα μοντέλα μας είναι επαναληπτικά, με κατηγορικά 
δεδομένα διχοτομικού χαρακτήρα και έπρεπε να ληφθεί πρόνοια αποφυγής 
στατιστικού λάθους τύπου Ι .  

14. Για την ως πηλίκον εννοιολογική μορφή τοιi ρητού οι σωστές απαντήσεις στο 
ΠΡΟΤΕΣΤ ήταν 1 5  και οι εσφαλμένες επίσης 1 5. Η κατάσταση μετά την πειραματική 
διδασκαλία αλλάζει σημαντικά, αφού στο ΜΕΤΑΤΕΣΤ, έχουμε 24 σωστές 
απαντήσεις και 6 εσφαλμένες. Τέλος στο ΤΕΛΙΚΟ ΤΕΣΤ, παρατηρούμε 25 σωστές 
και 5 εσφαλμένες απαντήσεις. Ε'λλγξαμε 3 υποθέσεις: Η πρώτη έ'Μ.γε ότι «δεν υπάρχει 
αλλαγή στη στάση των παιδιών ανάμεσα στα 3 τέστ, σε ό,τι αφορά την ως πηλίκον 
ερμηνεία του ρητού» και απορρίφθηκε από το κριτήριο Cochran's Q σε επίπεδο 
σημαντικότητας < 0,0005. Στη συνέχεια έπρεπε να ε'λλγξουμε πού εντοπίζεται η 
αλλαγή της στάσης των παιδιών ως προς αυτή την προσωπικότητα του ρητού και 
ε'λλγξαμε τη δεύτερη υπόθεση που έ'Μ.γε ότι «δεν υπάρχει αλλαγή στη στάση των 
παιδιών από το ΠΡΟΤΕΣΤ στο ΜΕΤΑΤΕΣΤ, σε ό,τι αφορά την ως πηλίκον ερμηνεία 
του ρητού» . Αυτή η δεύτερη υπόθεση απορρίφθηκε από το κριτήριο McNemar σε 
επίπεδο σημαντικότητας < 1 ,8 %. Και η τρίτη και τε'Μ.υταία υπόθεση έ'Μ.γε ότι «δεν 
υπάρχει αλλαγή στη στάση των παιδιών από το ΜΕΤΑΤΕΣΤ στο ΤΕΛΙΚΟ ΤΕΣΤ, σε 
ό,τι αφορά την ως πηλίκον ερμηνεία του ρητού», η οποία έγινε δεκτή από το κριτήριο 
McNemar (sign.=100%). Ένα άλλο επίσης στοιχείο που προέρχεται από τη με'λλτη της 
ερώτησης 8 των ερωτηματολογίων έρευνας και αφορά την ως πηλίκον ερμηνεία του 
ρητού είναι το εξής: Παρατηρήσαμε με'Μ.τώντας τις μεθόδους σύγκρισης ότι τα παιδιά 
από το ΠΡΟΤΕΣΤ στο ΜΕΤΑΤΕΣΤ κι από το ΜΕΤΑΤΕΣΤ στο ΤΕΛΙΚΟ ΤΕΣΤ 
χρησιμοποιούσαν ολοένα και περισσότερο σαν μέθοδο σύγκρισης τη μέθοδο της 
διαίρεσης. Πιο συγκεκριμένα παρατηρήσαμε, ότι ενώ στο ΠΡΟΤΕΣΤ κανένα από τα 
30 παιδιά των πειραματικών ομάδων δεν χρησιμοποίησε τη διαίρεση σαν μέθοδο 
σύγκρισης δύο ρητών, στο ΜΕΤΑΤΕΣΤ που ακολούθησε την πειραματική 
διδασκαλία το 43,3 % τη χρησιμοποίησε και ότι αυτό το ποσοστό αυξήθηκε ακόμη 
περισσότερο φτάνοντας το 56,7% στο ΤΕΛΙΚΟ ΤΕΣΤ. Η εντυπωσιακή αυτή αλλαγή 
της συμπεριφοράς των παιδιών, ενισχύει την άποψη ότι τα παιδιά ολοένα και 
περισσότερο κατάφεραν να κατανοήσουν βαθύτερα την ως πηλίκον ερμηνεία του 
ρητού, γιατί η διαίρεση αντανακλά ευθέως τη συγκεκριμένη ερμηνεία. Όλα τα 
παραπάνω στοιχεία τεκμηριώνουν με σαφή τρόπο την άποψη ότι η νέα μέθοδος 
διδασκαλίας των ρητών μετέβαλ'Μ. σημαντικά τη συμπεριφορά των παιδιών, προς την 
κατεύθυνση της κατάκτησης της γνώσης για την ως πηλίκον ερμηνεία του ρητού και 
ότι αυτή η κατάκτηση της γνώσης δεν είχε προσωρινό, αλλά μόνιμο χαρακτήρα. 

1 5. Για την ως μέρος- όλου ερμηνεία του ρητού ελέγξαμε μόνο την υπόθεση ότι «δεν 
υπάρχουν διαφορές στα 3 τέστ, σε ό,τι αφορά την αντιμετώπιση της μέρος- όλου 
ερμηνείας» η οποία και έγινε δεκτή (sign.=77,9%). Από αυτό το στοιχείο συνάγεται 
το συμπέρασμα ότι η πειραματική μέθοδος δεν διαφοροποίησε σημαντικά τις γνώσεις 
των παιδιών ως προς την μέρος- όλου ερμηνεία του ρητού. Τα παιδιά προσήλθαν στην 
πειραματική διδασκαλία με ήδη σημαντικές γνώσεις γι' αυτήν και αυτές τις γνώσεις 
τις διατήρησαν σταθερές και μετά από την ολοκλήρωσή της. Για λόγους πληρότητας 
αναφέρουμε ότι την αντίστοιχη ερώτηση 2β στα ερωτηματολόγια της έρευνας την 
απάντησαν στο ΠΡΟΤΕΣΤ 28 από τα 30 παιδιά της έρευνας και αυτή η κατάσταση 
δεν άλλαξε σημαντικά στο ΜΕΤΑΤΕΣΤ και στο ΤΕΛΙΚΟ ΤΕΣΤ. 

1 6. Για την ως λόγος ερμηνεία του ρητού πραγματοποιήσαμε τις ίδιες αναλύσεις με 
εκείνες για την ως πηλίκον ερμηνεία του ρητού, με'Μ.τώντας την υποερώτηση 2γ. Για 
να μην μακρηγορούμε το συμπέρασμα από αυτές ήταν, ότι τα παιδιά αντίθετα με ό,τι 
συνέβη με την μέρος- όλου ερμηνεία την οποία γνώριζαν πολύ καλά, προσήλθαν στην 
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πειραμαnκή διδασκαλία έχοντας ελάχιστη γνώση για την ως λόγος ερμηνεία του 
ρητού. Τα παιδιά δεν αποδέχθηκαν στο ΠΡΟΤΕΣΤ την ύπαρξή της και φάνηκαν να 
έχουν περιορισμένη αντίληψη γι' αυτήν. Η πειραμαnκή διδασκαλία σαφώς κατάφερε 
να μεταβάλλει τη στάση των παιδιών στο ζήτημα αυτό. Η δε στάση των παιδιών δεν 
μεταβλήθηκε σχεδόν καθόλου από το ΜΕΤΑΤΕΣΤ ως το ΤΕΛΙΚΟ ΤΕΣΤ γεγονός 
που αποδεικνύει όn η αποδοχή της ως λόγος ερμηνείας του ρητού εξακολουθεί να 
είναι σε υψηλό βαθμό και μετά την πάροδο ικανού χρόνου από την ολοκλήρωση της 
πειραμαnκής διδασκαλίας. Αλλά αν η μελέτη της υποερώτησης 2γ μας έδειξε το 
βαθμό αποδοχής της ως λόγος ερμηνείας του ρητού, η μελέτη της ερώτησης 4 των 
ερωτηματολογίων έρευνας, μας δείχνει κάn που αποτελεί τη βαθύτερη ουσία αυτής 
της ερμηνείας: Την αναλλοιωσιμότητα του λόγου. Πράγμαn, τα σταnσnκά στοιχεία 
της ανάλυσης, (βλ. παράγραφο 8.9) δείχνουν όn μια ιδιαίτερα σπουδαία όψη του 
ρητού, όπως είναι η ως λόγος ερμηνεία του, με την πειραμαnκή μας μέθοδο 
προβλήθηκε σημανnκά και αναβαθμίστηκε στη σκέψη των παιδιών, αφού τα παιδιά 
κατανόησαν και συγκράτησαν την ιδέα όn δεν έχει σημασία η αλλαγή των αριθμών 
στην κορυφή και στον πυθμένα της έκφρασης α/β, αλλά το αν και κατά πόσο αυτός ο 
λόγος είναι σταθερός. 

1 7. Οι αναλύσεις που πραγματοποιήθηκαν για την ως μέτρο ερμηνεία του ρητού (μελέτη 
ερώτησης 2δ), έδειξαν παρόμοια αποτελέσματα με την ως λόγο ερμηνεία. Η νέα 
πειραμαnκή μέθοδος διδασκαλίας κατάφερε να επηρεάσει τη σκέψη και να αλλάξει 
την άποψη των παιδιών για τη συγκεκριμένη όψη του ρητού. Τα παιδιά ενώ 
προσήλθαν στην πειραμαnκή διδασκαλία εμφανίζοντας ελάχιστη αποδοχή για την ως 
μέτρο ερμηνεία του ρητού, φαίνεται να την αποδέχθηκαν σε σημανnκό βαθμό κατά 
τη διάρκειά της και αυτήν την αποδοχή εξακολουθούν να την έχουν και μετά την 
πάροδο της πειραμαnκής διδασκαλίας. Ωστόσο για την πραγμαnκή ικανότητα των 
παιδιών να λύσουν προβλήματα που εμπλέκουν αυτήν την ερμηνεία θα 
πληροφορηθούμε από τη μελέτη της ερώτησης 12 του ερωτηματολογίου έρευνας. Η 
πορεία των μέσων όρων των 3 πειραμαnκών ομάδων σε ό,n αφορά αυτή την 
ερώτηση είναι η εξής: μ.ο.=6,07 στο ΠΡΟΤΕΣΤ, μ.ο.=16,97 στο ΜΕΤΑΤΕΣΤ, και 
τέλος μ.ο.=16,37 στο ΤΕΛΙΚΟ ΤΕΣΤ. Η εντυπωσιακή διαφορά των 12,47 μονάδων, 
ανάμεσα στο ΠΡΟΤΕΣΤ και το ΜΕΤΑΤΕΣΤ είναι όπως αναμένεται σταnσnκώς 
σημανnκή (sign.=0,0005), ενώ η διαφορά ανάμεσα στο ΜΕΤΑΤΕΣΤ και το ΤΕΛΙΚΟ 
ΤΕΣΤ είναι ασήμαντη (sign.=71 ,2%) . Τα στοιχεία αυτά μας οδηγούν σταθερά στο 
συμπέρασμα όn τα παιδιά προσκόμισαν ελάχιστες γνώσεις για την ως μέτρο ερμηνεία 
του ρητού στην πειραμαnκή διδασκαλία, ενώ αποκόμισαν σημανnκές γνώσεις από 
αυτήν και nς διατήρησαν ανέπαφες στο πέρασμα του χρόνου που ακολούθησε την 
Π.Δ. Επομένως η νέα μέθοδος διδασκαλίας των ρητών, εμφανίζεται επιδρασnκή και 
ικανή να βοηθήσει στην επιτυχία του στόχου που αρχικά είχαμε θέσει σχεnκά με τη 
συγκεκριμένη ερμηνεία του ρητού. 

1 8. Για την τελεσnκή ερμηνεία του ρητού (μελέτη ερώτησης 2ε), παρατηρήσαμε όn μόνο 
το 113 των παιδιών την αποδέχεται στο ΠΡΟΤΕΣΤ, ενώ τα 2/3 την απορρίπτουν. Αυτή 
η εικόνα βλέπουμε να μεταβάλλεται ριζικά στο ΜΕΤΑΤΕΣΤ (τα 516 των παιδιών την 
αποδέχονται, ενώ το 116 την απορρίπτει), για να διατηρηθεί αναλλοίωτη στο ΤΕΛΙΚΟ 
ΤΕΣΤ. Πέρα όμως από το ζήτημα της αποδοχής, υπάρχει και το ζήτημα της 
ικανότητας των παιδιών να ανnμετωπίσουν προβλήματα που ενέχουν αυτή την 
ερμηνεία ρητού. Η μελέτη της ερώτησης 7 των ερωτηματολογίων έρευνας μας 
παρέχει την πληροφόρηση για την ικανότητα αυτή των παιδιών. Τα στοιχεία έδειξαν 
όn τα παιδιά προσήλθαν στην πειραμαnκή διδασκαλία όχι απλώς με ελάχιστη γνώση 
της τελεσnκής ερμηνείας, α'λλά με σχεδόν ανύπαρκτη, αφού στο ΠΡΟΤΕΣΤ ο μέσος 
όρος των 3 πειραμαnκών ομάδων ήταν 4,03 . Οι γνώσεις τους όμως για την πιο 
αφηρημένη ερμηνεία του ρητού, διευρύνθηκαν σημανnκά κατά τη διάρκεια της 
πειραμαnκής διδασκαλίας αφού ο αντίστοιχος μέσος όρος ανέβηκε κατά 7 μονάδες 
στο ΜΕΤΑΤΕΣΤ. Επίσης αυτές οι σημανnκές γνώσεις αποδείχθηκε πως αντέχουν στο 
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χρόνο αφού ο μέσος όρος παρέμεινε στα ίδια επίπεδα. Επομένως ο αρχικός στόχος 
της πειραματικής διδασκαλίας σχετικά με την τελεστική ερμηνεία, την οποία ιδιαίτερα 
προσεκτικά προβάλλαμε κατά τη διάρκεια της πειραματικής διδασκαλίας, 
επιτεύχθηκε. Η νέα μέθοδος διδασκαλίας με όπλο το υπολογιστικό περιβάλλον του 
«Ευδόξου» για μια ακόμη φορά φάνηκε να παίζει σημαντικό ρόλο στην αλλαγή της 
στάσης και του γνωστικού υπόβαθρου των παιδιών στο επίπεδο των εννοιολογικών 
μορφών του ρητού. 

1 9. Υπάρχει όμως και ένα άλλο σημαντικό ζήτημα που αφορά την τελεστική ερμηνεία 
του ρητού και επεχείρησε η έρευνά μας να διευκρινίσει. Το ζήτημα αυτό είναι, ποια 
στάση ακριβώς τηρούν τα παιδιά όταν τους δοθεί ένα πρόβλημα που έχει τρόπους 
διαφυγής από την τελεστική ερμηνεία. Με άλλα λόγια, αν το πρόβλημα αυτό λύνεται 
με διαίρεση ή χρήση αναλογίας ποια μέθοδο από αυτές κυρίως επιστρατεύουν για να 
το λύσουν; Αυτό έχει για μας ιδιαίτερη σημασία γιατί δείχνει το βαθμό διείσδυσης 
μιάς ιδιαίτερα ξένης, δυσνόητης και αφηρημένης ερμηνείας του ρητού στις 
μακροπρόθεσμες πρακτικές των παιδιών. Η παράλληλη μελέτη της ερώτησης 1 Ο και 
της ερώτησης 7 των ερωτηματολογίων έρευνας μας δίνει μια εικόνα για την 
συμπεριφορά των παιδιών στο πρόβλημα που αναφέραμε. Πράγματι τα στοιχεία από 
αυτές δείχνουν ότι η πειραματική διδασκαλία έσπειρε « σπόρον καλόν» στη σκέψη 
των παιδιών για την τελεστική μέθοδο, αφού αυτή είναι η κυρίαρχη, αυτήν θυμούνται, 
υιοθετούν και επιστρατεύουν τα παιδιά, στην επίλυση γενικών προβλημάτων που τους 
ανατίθενται και την εμπλέκουν σαν έναν από τους δυνατούς τρόπους επίλυσής των. 
Ωστόσο είμαστε ακόμη μακριά από το να πούμε ότι η μεγάλη πλειοψηφία των 
παιδιών κατανόησε βαθιά, εμπέδωσε και ενσωμάτωσε γνωστικά τον βαθύτερο, 
αλγεβρικό και μετασχηματιστικό ρόλο της τελεστικής ερμηνείας (βλ. στατιστικά 
αποτελέσματα της παρ. 8 . 1 3). Τέλος, θα πρέπει να σημειώσουμε ότι ένα σχετικά 
μικρό ποσοστό παιδιών (1 5-20% περίπου) φαίνεται να μην κατανόησε, να μην 
ενστερνίστηκε ή να θέλει να αποφύγει την τελεστική μέθοδο την οποία ποτέ δεν 
χρησιμοποίησε σαν μέθοδο επίλυσης προβλημάτων. Η παρούσα έρευνα δεν είναι σε 
θέση να προσδιορίσει τους ακριβείς λόγους για τους οποίους συμβαίνει αυτό. Τα 
παιδιά αυτά φαίνεται να θεωρούν πολύ αφηρημένη έως απροσπέλαστη τη 
συγκεκριμένη ερμηνεία του ρητού. Χαρακτηριστικές είναι οι απαντήσεις ενός 
παιδιού, το οποίο έγραψε κάτω από την άσκηση 7 στο Α' ερωτηματολόγιό του 
(ΠΡΟΤΕΣΤ) το εξής: «Μα πώς να τη λύσουμε κύριε αυτή την άσκηση, αφού δεν μας 
λέτε πόσα χρήματα είχε στην αρχή ο κουμπαράς;» . Ο ίδιος μαθητής έγραψε στο Β' 
ερωτηματολόγιο για την άσκηση 7: «Δεν ξέρω» . Και στο Γ'  ερωτηματολόγιο (3  μήνες 
μετά) έγραψε: «Δεν λύνεται . . .  αφού δεν ξέρουμε πόσοι επροηβαστήκανε . .  » .  
( επροηβαστήκανε= προβιβάστηκαν). 

20. Σε ό,τι αφορά τη σχέση κλασματικής και δεκαδικής μορφής ενός ρητού 
παρατηρήσαμε τα εξής (μελέτη των ερωτήσεων 2στ και 2ζ): Τα στοιχεία της 
στατιστικής ανάλυσης δείχνουν με σαφή τρόπο ότι τα παιδιά ενώ προσέρχονται στην 
πειραματική διδασκαλία με ελάχιστη γνώση της σχέσης κλάσματος- δεκαδικού, μετά 
από αυτήν εμφανίζονται σημαντικά διαφοροποιημένα ως προς το ζήτημα αυτό. Αυτή 
η διαφοροποίηση αποτελεί μια ένδειξη ότι η πειραματική διδασκαλία είναι σε θέση να 
προάγει τη σχέση κλάσματος- δεκαδικού στη σκέψη των παιδιών. Επίσης, η 
προαγωγή αυτή δεν φαίνεται να έχει εφήμερο χαρακτήρα όπως έδειξε η ανύπαρκτη 
διαφορά ΜΕΤΑΤΕΣΤ- ΤΕΛΙΚΟ ΤΕΣΤ. Ένας ακόμη στόχος της Π.Δ. με τη βοήθεια 
του μικρόκοσμου του «Ευδόξου», φαίνεται να επιτεύχ:θηκε. 

2 1 .  Στη διάρκεια της πειραματικής διδασκαλίας (παρ.7.4 αυτής της εργασίας) 
διαπιστώσαμε μια σαφή αδυναμία των παιδιών να υπερβούν το ΟΛΟ. Με άλλα λόγια 
διαπιστώσαμε πως υπήρχε ένας εγκλωβισμός στη σκέψη των παιδιών, η οποία 
περιορίζονταν σε ό,τι περιελάμβανε η μέρος -όλου ερμηνεία του ρητού. Γι' αυτόν 
ακριβώς το λόγο ήταν σχεδόν αδύνατο για τη συντριπτική πλειοψηφία των παιδιών να 
φανταστούν κλάσματα όπου ο αριθμητής είναι μεγαλύτερος από τον παρονομαστή. 
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Για το πώς εξελίχθηκε η υπόθεση αυτή, της αδυναμίας υπέρβασης του ΟΛΟΥ στη 
σκέψη των παιδιών, και στη διαδρομή τους μέσα από τους εξεταστικούς σταθμούς της 
έρευνας, μας πληροφορεί η στατιστική μελέτη της ερώτησης 1 των ερωτηματολογίων 
της έρευνας. Τα στατιστικά στοιχεία που αναφέρονται στην παράγραφο 8.6 
συγκλίνουν σε 3 συμπεράσματα: Πρώτον, ότι τα παιδιά προσήλθαν στην πειραματική 
διδασκαλία με σαφή αδυναμία να λειτουργήσουν έξω από τα όρια της μέρος- όλου 
ερμηνείας του ρητού. Φάνηκε να είχαν συνηθίσει, στις προηγούμενες εκπαιδευτικές 
τους βαθμίδες, να λειτουργούν μέσα στο πλαίσιο της μέρος- όλου λογικής και τη 
γνωρίζουν πολύ καλά. Οι συνέπειες όμως της εφαρμογής αυτής της λογικής είναι 
ορατές. Η πειραματική διδασκαλία (βλ. κεφ. 8), διαπίστωσε εσφαλμένη μεταφορά 
γνώσης σε άλλα πλαίσια, εσφαλμένη αντιμετώπιση καταστάσεων που δεν υπάγονται 
στο μέρος- όλου μοντέλο, λαθεμένη ερμηνεία φαινομένων και εκτιμήσεων στους 
υπολογισμούς έξω από αυτό. Δεύτερον, η πειραματική διδασκαλία φαίνεται ότι 
κατάφερε να άρει το εννοιολογικό αδιέξοδο των παιδιών. Διεύρυνε την αντίληψή τους 
για την έννοια του ρητού. Πέρα από την κλασματική όψη του ρητού, τα παιδιά 
έμαθαν ότι αυτός έχει κι άλλες όψεις, κι ότι η έκφραση α/β καθόλου δεν συνεπάγεται 
ότι α :S β, όπως προστάζει το μοντέλο που επί μακρόν βίωσαν στα προηγούμενα 
χρόνια της μάθησής τους. Δηλ. η ριζωμένη αντίληψη πολλών παιδιών, που 
εκφράστηκε από την Ουρανία, μια μαθήτρια της Α' Γυμνασίου, «μα από τα λιγότερα 
κύριε, μπορώ να πάρω περισσότερα;» , φαίνεται να υπέστη σημαντικά ρήγματα στη 
σκέψη των παιδιών. Η πειραματική διδασκαλία με τη βοήθεια του περιβάλλοντος του 
«Ευδόξου», βοήθησε αποφασιστικά στην οικοδόμηση μιας ευρύτερης αντίληψης για 
το ρητό και συνέβαλλε στην υποβάθμιση της σημασίας του υπερτιμημένου από τους 
μαθητές μοντέλου μέρος- όλου. Τρίτον, 3 μήνες μετά την πειραματική διδασκαλία δεν 
παρατηρήθηκε υποτροπιασμός του φαινομένου που περιγράψαμε. Όπως δείχνουν τα 
στοιχεία, τα παιδιά και στο ΜΕΤΑΤΕΣΤ απάντησαν το ίδιο καλά την ερώτηση 1 ,  που 
αφορά τον έλεγχο της υπέρβασης της μέρος- όλου αντίληψης. Αυτό σημαίνει ότι οι 
αλλαγές που επέφερε η πειραματική διδασκαλία δεν έχουν προσωρινό χαρακτήρα. 
Αναγνωρίζεται έτσι ότι η πειραματική μας διδασκαλία σε ό,τι αφορά το συγκεκριμένο 
πρόβλημα, έχει σοβαρή επιδραστική ικανότητα, αφού διαμορφώνει μόνιμες 
συμπεριφορές. 

22. Στη διάρκεια της πειραματικής μας διδασκαλίας διαπιστώσαμε ότι τα παιδιά έχουν σε 
ό,τι αφορά τον πολλαπλασιασμό και τη διαίρεση τις εξής εσφαλμένες αντιλήψεις: Για 
μεν τον πρώτο, τον πολλαπλασιασμό, θεωρούν ότι «αυτός πάντα δημιουργεί 
μεγαλύτερο», ενώ για τη δεύτερη πράξη, τη διαίρεση, «αυτή πάντα δημιουργεί 
μικρότερο» . Δεν ήταν στους αρχικούς στόχους της έρευνάς μας, να αντιμετωπίσουμε 
αυτά τα «περιοριστικά σχήματα», τα οποία πράγματι περιορίζουν την αρχικά ήδη 
περιορισμένη στη σκέψη των παιδιών έννοια του ρητού. Ασχοληθήκαμε όμως με αυτά 
τα ζητήματα μέσα στην Π.Δ., εισάγοντας τα κατάλληλα παραδείγματα τόσο στον 
παραδοσιακό πλαίσιο (με χαρτί και μολύβι στον πίνακα), όσο και στο 
αποτελεσματικότερο (όπως αποδείχθηκε) πλαίσιο του μικρόκοσμου του «Ευδόξου» , 
με τη βοήθεια του οποίου καταφέραμε σημαντικά «πλήγματα» σ' αυτές τις λαθεμένες, 
αλλά επίμονες ιδέες των παιδιών. Διαπιστώσαμε επίσης ότι τα παιδιά δεν διανοούνται 
κάν το κλάσμα ως παράγοντα σε ένα οποιοδήποτε γινόμενο παραγόντων. Επειδή οι 
αντιλήψεις αυτές φανερά στενεύουν την έννοια του ρητού στη σκέψη των παιδιών, τις 
εντάξαμε στο σύνολο της διδακτικής πράξης και μάλιστα από νωρίς, στην Α' κιόλας 
πειραματική διδασκαλία, γιατί έτσι εξυπηρετείται αρτιότερα ο βασικότερος στόχος 
της διδακτικής μας προσέγγισης: η διεύρυνση της έννοιας του ρητού στη σκέψη των 
παιδιών. 

23. Διαπιστώσαμε επίσης στην έρευνά μας πως ένας από τους βασικούς μοχλούς για τη 
διεύρυνση της έννοιας του ρητού αναμφίβολα είναι η ανάπτυξη του 
πολλαπλασιαστικού τρόπου σκέψης, ο οποίος είναι περισσότερο αποτελεσματικός 
όταν γίνεται παράλληλα με την υποβάθμιση του προσθετικού τρόπου σκέψης. Ο 
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μικρόκοσμος του «Ευδόξου», όπως δείχνουν τα παραδείγματα των παραγράφων 7.5 
και 7.8 μας έδωσε μια θαυμάσια ευκαιρία να αντιδιαστείλουμε τις δύο αυτές λογικές 
στη σκέψη των παιδιών και να καταδείξουμε ότι η δομή και η φύση του ρητού 
αριθμού, δεν είναι συνυφασμένη με τον προσθετικό τρόπο σκέψης, και δεν έχει καμιά 
σχέση με αυτόν. Αντίθετα, όπως δείξαμε στην πειραματική μας διδασκαλία οι όροι 
του κλάσματος και του ρητού συνδέονται πολλαπλασιαστικά μεταξύ των και δεν είναι 
δυνατόν, χωρίς να αναπτύξουμε τον πολλαπλασιαστικό τρόπο σκέψης, να 
κατανοήσουμε βαθιά την έννοια του ρητού. 

24. Στην έρευνά μας (βλ. παρ 7.22), διαπιστώσαμε με σαφή τρόπο ένα παράδοξο: Να 
παραδέχονται τα παιδιά ότι το κλάσμα είναι αριθμός, αλλά να μην το εννοούν. Η 
μελέτη της ερώτησης 3Α, των ερωτηματολογίων έρευνας μπορεί να μας προσφέρει 
μια καλή εικόνα για τις πεποιθήσεις των παιδιών σχετικά με τη θεώρηση του 
κλάσματος ως αριθμού ή για να είμαστε πιο ακριβείς με τη θεώρηση της έκφρασης 
α/β ως αριθμού. Επίσης η παράλληλη μελέτη της ερώτησης 38 των ερωτηματολογίων 
έρευνας, βοηθάει να αντιδιαστείλουμε τη συμπεριφορά των παιδιών στο προηγούμενο 
ζήτημα, καθόσον αυτή η ερώτηση έχει την ίδια μαθηματική μορφή με την 3Α, και δεν 
εμπλέκει ρητούς, αλλά φυσικούς αριθμούς. Τα στατιστικά στοιχεία, τα οποία 
προήλθαν από τη μελέτη της ερώτησης 3Α έδειξαν ότι η πειραμαπκή διδασκαλία 
επέφερε ποσοπκή, αλλά όχι ποιοπκή αλλαγή στη συμπεριφορά των παιδιών, σε ότι 
αφορά τη στάση τους απέναντι στη ρητή έκφραση α/β. Τα παιδιά προσήλθαν στην 
πειραματική διδασκαλία με την βαθιά πεποίθηση, (όπως αποδείχθηκε κατά τη 
διάρκεια της πειραματικής διδασκαλίας), ότι το κλάσμα δεν είναι αριθμός. Αυτή η 
πεποίθηση, σύμφωνα με το στατιστικό μας μοντέλο ανατράπηκε αφού η διαφορά 
ΠΡΟΤΕΣΤ- ΜΕΤΑΤΕΣΤ προέκυψε στατιστικώς σημαντική (sign.=9o/oo ). Για μας 
όμως, αυτή η ανατροπή δεν έχει ουσιαστικό περιεχόμενο, αφού στο ΜΕΤΑΤΕΣΤ, οι 
μέσοι όροι όλων των πειραματικών ομάδων δεν ξεπέρασαν το 1 0  για την ερώτηση 3Α. 
Χωρίς περιστροφές πρέπει να ομολογήσουμε ότι η πειραματική διδασκαλία ως προς 
το στόχο της αυτό, δηλ. να ωθήσει τα παιδιά να αντιληφθούν το κλάσμα ως αριθμό ή 
καλύτερα να αντιληφθούν την έκφραση α/β ως μια ενιαία αριθfητική οντότητα, δεν 
είχε το επιθυμητό αποτέλεσμα. Επίσης η μελέτη της ερώτησης 3 , η οποία έχει τη ίδια 
μαθηματική δομή, αλλά εμπλέκει φυσικούς αριθμούς, έδειξε μια τελείως άλλη 
συμπεριφορά από τη μεριά των παιδιών. Αυτά τα στοιχεία εμμέσως, πλήν σαφώς, 
τεκμηριώνουν τη θέση ότι τα παιδιά δεν βλέπουν τους ρητούς ως αριθμούς, αλλά 
μόνο τους φυσικούς. Μπορεί όμως να τεθεί και το ερώτημα: Ευθύνεται εξ ολοκλήρου 
η πειραματική διδασκαλία γι' αυτήν την αποτυχία ή υπάρχουν και λόγοι έξω από 
αυτήν; Κι αν ευθύνεται η πειραματική διδασκαλία σε ποια ακριβώς σημεία; Στα 
ερωτήματα αυτά παρατηρούμε τα εξής: Πρώτον, σε όλα τα προγράμματα του 
υπολογιστικού μας μικρόκοσμου, του «Εύδοξου», υπάρχουν είσοδοι, (μία ή 
περισσότερες), οι οποίες καλούν το μαθητή να δώσει από το πληκτρολόγιο ένα 
κλάσμα, προκειμένου να λειτουργήσει το πρόγραμμα. Η φράση «δώστε ένα κλάσμα» 
θα ήταν προτιμότερο να είχε αντικατασταθεί από τη φράση «δώστε ένα ρητό αριθμό» . 
Αυτό θα υποβοηθούσε τα παιδιά, τα οποία σε καθημερινή βάση επί 5 εβδομάδες 
ασκούνται στο υπολογιστικό περιβάλλον, να συνηθίσουν στην ιδέα ότι το κλάσμα που 
έμαθαν στο Δημοτικό είναι αριθμός και ότι η έκφραση α/β είναι μια ενιαία αριθμητική 
οντότητα. Αυτό βέβαια δεν είναι χωρίς αντίλογο. Το πρόγραμμα δεν θα γινόταν έτσι 
λιγότερο φιλικό στα παιδιά, αφού θα χρησιμοποιούσε όρους ξένους προς το γνωστικό 
τους υπόβαθρο; Η απάντηση δίνεται από το Μανώλη, ένα μαθητή της πρώτης 
πειραματικής ομάδας: «Μα κύριε τι είναι αυτοί οι ρητοί; Τα κλάσματα που μάθαμε 
στο Δημοτικό; Γιατί μας τους λέτε ρητούς;» . Η δε Εμμανουέλα, μια μαθήτρια της 
ίδιας πειραματικής ομάδας, θέτει την πρώτη κιόλας μέρα της πειραματικής 
διδασκαλίας το ερώτημα: «Το Υ2 είναι κλάσμα . .  Ο ρητός που λέτε πώς γράφεται;» 
Καίρια ερωτήματα, που συνεπάγονται την ανάγκη άμεσων εξηγήσεων. Δεύτερον, 
γίνεται επομένως σαφές ότι είναι δύσκολο να ξεκινήσεις μια σκόπιμη διδασκαλία 
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χρησιμοποιώντας όρους άγνωστους στα παιδιά, όπως ο όρος «ρητός αριθμός» . 
Υιοθετήσαμε στα προγράμματά μας γνωστούς όρους και οικεία ονόματα στα παιδιά, 
γεγονός που ήταν σωστό διότι

, 
πο'λλά πράγματα πετύχαμε με τα προγράμματα αυτά 

που μtλούσαν τη γλώσσα των παιδιών, αλλά αυτό δεν ήταν χωρίς συνέπειες. Όπως 
δείξαμε στην παράγραφο 7.22, στη σκέψη του παιδιού, ο όρος «κλάσμα» ως όνομα, 
και ως μαθημαπκό περιεχόμενο, σημαίνει μόνον ό, π περικλείει η μέρος- όλου 
ερμηνεία: ένα κομμάπ, από ένα άλλο κομμάπ σαφώς μεγαλύτερο, κι επομένως κάπ 
πέρα από τον αριθμό. Για το παιδί το κλάσμα είναι μια διευθέτηση, μια κάποια 
μοιρασιά, άρα όχι αριθμός. Οι μελέτες των Kerslake,(1986), Cramer, & Lesh, 
(1 988), συμφωνούν πλήρως μ' αυτή τη θέση. Η ριζωμένη, επομένως μέρος- όλου 
ερμηνεία για την έκφραση α/β στη σκέψη των παιδιών είναι σύμφωνα με όλες τις 
ενδείξεις ο βασικός λόγος για την άρνηση του κλάσματος ως αριθμού. Τρίτον, αν 
αποδεχθούμε μια τέτοια όμως θέση, οδηγούμαστε στο συμπέρασμα ότι όσο καλά 
οργανωμένη κι αν είναι μια διδασκαλία 5 εβδομάδων δεν είναι εύκολο να α'λλάξει μια 
ιδέα που έχει τόσο βαθιές ρίζες στη σκέψη των παιδιών. Από την άλλη γνωρίζουμε 
πολύ καλά ότι γενικά οι έννοιες σχεπκά με τους ρητούς αναπτύσσονται αργά στη 
σκέψη των παιδιών (Moore, et al. , 1991 ,  Nolting 1980, Piaget & Inhelder, 1 975). 
Επομένως μια πειραματική διδασκαλία σαν τη δική μας με συγκεκριμένο χρονικό 
ορίζοντα, δεν θα μπορούσε να ανατρέψει δομές και αντιλήψεις που οικοδομήθηκαν σε 
μια μακρά εκπαιδευτική και μη, διαδρομή. Το πραγματικό ζητούμενο είναι μια 
μακρόπνοη και αδιάπτωτη διδακτική παρέμβαση, που να διαποτίζει ολόκληρο το 
curriculum της στοιχειώδους εκπαιδεύσεως (Moss & Case, 1 999). 

25. Ένα βασικό ερώτημα που απασχόλησε πολύ την έρευνά μας ήταν το εάν ο 
μικρόκοσμος που κατασκευάσαμε με τη βοήθεια της LOGO, είναι σε θέση να 
υποβοηθήσει τα παιδιά να αντιμετωπίζουν κυρίως εννοιολογικά ζητήματα από την 
περιοχή των ρητών αριθμών. Με άλλα λόγια, μας απασχόλησε το πρόβλημα, αν ο 
μικρόκοσμος του «Εύδοξου» προσφέρει βοήθεια εκεί που κυρίως την έχουν ανάγκη 
τα παιδιά: Στη βαθύτερη κατανόηση των ρητών εννοιών και στην αλληλοσύνδεσή 
τους. Θεωρούμε ότι από κοινού μια μελέτη των ερωτήσεων 2, 5, 6, και 7, θα μας 
απαντήσει σ'αυτό το πρόβλημα. Πράγματι, η στατιστική ανάλυση έδειξε ότι όλες 
ανεξαιρέτως οι πειραματικές ομάδες παρουσίασαν, σε ό,τι αφορά τα εννοιολογικά 
ζητήματα, εντυπωσιακή πρόοδο από το ΠΡΟΤΕΣΤ στο ΜΕΤΑΤΕΣΤ (sign.=0,0005), 
η οποία κατά μέσον όρο αντιστοιχεί σε 8 απόλυτες μονάδες. Η πρόοδος αυτή 
καταγράφεται και στο ΤΕΛΙΚΟ ΤΕΣΤ, το οποίο δεν παρουσίασε στατιστικώς 
σημαντική διαφορά από το ΜΕΤΑΤΕΣΤ (sign.=24,5%). Τα στοιχεία αυτά 
τεκμηριώνουν την άποψη ότι ο επιθετικός προσδιορισμός «εννοιολογικός» που 
προσάπτουμε ενίοτε στο μικρόκοσμο του «Ευδόξου», του αποδίδεται ορθά., αφού η 
εννοιολογική κατανόηση με τη βοήθειά του συντελέστηκε. Βέβαια, μπορεί να τεθεί 
το ερώτημα: Μα ο μικρόκοσμος του «Ευδόξου», αποτελεί το σύνολο της διδακτική 
μας προσέγγισης; Ασφαλώς όχι. Ωστόσο όμως, όπως και σε πολλά σημεία αυτής της 
εργασίας δείξαμε, ο μικρόκοσμος αποτελεί το βασικό συσταπκό της προτεινόμενης 
πειpαμαπκής διδασκαλίας και το καθορισπκό στοιχείο για την αλλαγή του 
παραδοσιακού πλαισiου διδασκαλίας. Πιστεύουμε όπ ο μικρόκοσμος καθιστά 
εφικτό ένα ριζικό μετασχημαπσμό του παραδοσιακού πλαισiου διδασκαλίας ή 
αλλιώς την υπέρβασή του. Από τη διεθνή εμπειρία δεν έχουμε μια πειστική πρόταση 
για «θεραπεία» εννοιολογικών προβλημάτων με τους ρητούς που να περιορίζεται στο 
παραδοσιακό πλαίσιο. Αντίθετα, σε προσεγγίσεις σαν τη δική μας, με τη βοήθεια δηλ. 
υπολογιστικών μικρόκοσμων, έχουμε βάσιμες ενδείξεις ότι είναι δυνατόν να 
παρακινήσουμε την εννοιολογική γνώση με ικανοποιητικά αποτελέσματα. 
Τεκμηριωμένο παράδειγμα αποτελεί ο RATIO AND PROPORTION MIΚROWORD 
των Hoyles, et al. ( 1991 )  (βλ. παράγραφο 4. 12). 

26. Στόχος όμως της πειραματικής διδασκαλίας δεν ήταν μόνο η ανάπτυξη της 
εννοιολογικής, αλλά και της διαδικαστικής ή όπως ονομάζεται αλλιώς εργαλειακής 
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γνώσης. Και εκεί οι γνώσεις των παιδιών έπρεπε να βελτιωθούν. Θεωρούμε πως οι 
' 9Α 9Β 9Γ 9Δ ' λε θ ' ' ' θ  δ '  ' ερωτησεις , , , και , εαν με τη ουν απο κοινου α μας ωσουν μια εικονα 

για την εργαλειακή γνώση. Πράγματι η στατιστική μας ανάλυση έδειξε ότι ο μέσος 
όρος όλων των πειραματικών ομάδων στο ΠΡΟΤΕΣΤ ήταν 4,26, στο ΜΕΤ ΑΤΕΣΤ 
1 2,63 και στο ΤΕΛΙΚΟ ΤΕΣΤ 1 3,83. Η διαφορά ανάμεσα στο ΠΡΟΤΕΣΤ και το 
ΜΕΤΑΤΕΣΤ εμφανίζεται στατιστικώς σημαντική (sign.=0,0005), ενώ η διαφορά 
ανάμεσα στο ΜΕΤ ΑΤΕΣΤ και το ΤΕΛΙΚΟ ΤΕΣΤ στατιστικώς ασήμαντη 
(sign.=71 ,9%). Τα στοιχεία αυτά μας πείθουν ότι η νέα πειραματική μέθοδος που 
θεμελιώσαμε με τη βοήθεια του μικρόκοσμου επέφερε σημαντικά αποτελέσματα και 
στο επίπεδο της εργαλειακής γνώσης. Τα παιδιά ενώ προσήλθαν στην πειραματική 
διδασκαλία με ελάχιστες γνώσεις και μειωμένη ικανότητα στην εκτέλεση 
αλγοριθμικών διαδικασιών, αποχώρησαν από αυτήν αποκομίζοντας σημαντικές 
γνώσεις. Οι γνώσεις αυτές όπως έδειξαν τα στατιστικά στοιχεία δεν έχουν παροδικό, 
αλλά μόνιμο χαρακτήρα στις γνωστικές δομές των παιδιών. 

27. Η ικανότητα των παιδιών να συγκρίνουν ρητούς, ήταν επίσης ένας στόχος της 
πειραματικής διδασκαλίας. Η μελέτη της ερώτησης 8 των ερωτηματολογίων έρευνας 
μας δίνει μια εικόνα του πως εξελίχθηκε η ικανότητα αυτή των παιδιών στη διαδρομή 
της ερευνητικής μας διαδικασίας. Πράγματι, από τα στατιστικά στοιχεία της 
παραγράφου 8 . 1 5  παρατηρούμε ότι τα παιδιά προσήλθαν στην πειραματική 
διδασκαλία έχοντας κάποιες μα όχι σπουδαίες γνώσεις για τη σύγκριση, (μέσος όρος 
για το σύνολο των 3 πειραματικών ομάδων στο ΠΡΟΤΕΣΤ 6,87 μονάδες). Από την 
πειραματική διδασκαλία φαίνεται να αποκόμισαν σημαντικές γνώσεις (μέσος όρος για 
το σύνολο των 3 πειραματικών ομάδων στο ΜΕΤΑΤΕΣΤ 14,93 μονάδες). Τέλος, η 
γνώση που κατακτήθηκε στην πειραματική διδασκαλία παρατηρούμε ότι διατηρείται 
σταθερή με το πέρασμα του χρόνου (μέσος όρος για το σύνολο των 3 πειραματικών 
ομάδων στο ΤΕΛΙΚΟ ΤΕΣΤ 14,93 μονάδες). Η διαφορά ανάμεσα στο ΠΡΟΤΕΣΤ και 
το ΜΕΤΑΤΕΣΤ κρίνεται στατιστικώς σημαντική (sign.=0,0005), ενώ η διαφορά 
ανάμεσα στο ΜΕΤΑΤΕΣΤ και το ΤΕΛΙΚΟ ΤΕΣΤ κρίνεται στατιστικώς ασήμαντη 
(sign.=1 00%). Αυτά τα δύο τελευταία στοιχεία μας πείθουν ότι η επίδραση της νέας 
πειραματικής μεθόδου σε ό,τι αφορά τη σύγκριση, όπως και σε πολλά άλλα γνωστικά 
ζητήματα, είναι ισχυρή, αφού η γνώση που αυτή προσφέρει στα παιδιά και σημαντική 
είναι και διατηρείται σταθερή στο πέρασμα του χρόνου. 

28. Η έρευνά μας εντόπισε 3 συστηματικά λάθη από μέρους των παιδιών σε ό,τι αφορά 
τους ρητούς, τα οποία και προσπάθησε να θεραπεύσει. Αυτά είναι: Το συστηματικό 
λάθος στην πρόσθεση των κλασμάτων, το συστηματικό λάθος στην αφαίρεση των 
κλασμάτων και τέλος το συστηματικό λάθος στην εφαρμογή της τελεστικής 
ερμηνείας. Σε ό,τι αφορά την πρόσθεση των κλασμάτων το συστηματικό λάθος στην 
πρόσθεσή τους είναι η απ' ευθείας πρόσθεση των αριθμητών και των παρονομαστών 
αντίστοιχα προκειμένου να σχηματισθεί το κλάσμα-άθροισμα. Από τα στοιχεία της 
στατιστικής ανάλυσης (βλ. παρ. 8. 1 6) παρατηρούμε ότι η νέα πειραματική μέθοδος 
κατάφερε να αναχαιτίσει σε μεγάλο βαθμό αυτή την εσφαλμένη αντίληψη στη σκέψη 
των παιδιών. Τα παιδιά προσήλθαν στην πειραματική διδασκαλία με ριζωμένη στη 
σκέψη τους την αντίληψη, ότι η πρόσθεση των κλασμάτων είναι υπόθεση πρόσθεσης 
αριθμητών και παρονομαστών αντίστοιχα, αφού το 70,4 % του συνόλου των παιδιών 
που συμμετείχαν στην πειραματική διδασκαλία υπέπεσαν σ' αυτό το σφάλμα στο 
ΠΡΟΤΕΣΤ. Αυτή όμως η κατάσταση μεταβάλλεται εντυπωσιακά στο ΜΕΤΑΤΕΣΤ, 
αφού τότε μόνο το 6,9 % διαπράττει αυτό το σφάλμα. Σχεδόν τα ίδια αποτελέσματα 
παρατηρούμε και στο ΤΕΛΙΚΟ ΤΕΣΤ, όπου το 13 ,6% του συνόλου των παιδιών 
διαπράττει το συγκεκριμένο λάθος. Αυτά τα αποτελέσματα μας πείθουν ότι η νέα 
μέθοδος διδασκαλίας των ρητών είναι σε θέση να επιφέρει σημαντικά ρήγματα σ' 
αυτή τη ριζωμένη αντίληψη, που για χρόνια παιδιά και ενήλικες φέρουν λαθεμένα 
στις γνωστικές τους δομές. Πιστεύουμε ότι στην ανάσχεση αυτού του λάθους 
σημαντικότατη ήταν η προσφορά του μαθηματικού μικρόκοσμου του «Εύδοξου», ο 



293 

οποίος προσέφερε χρήσιμες αναπαραστάσεις από τη διαισθητική γνώση των παιδιών 
(βλ. παρ. 7. 1 7). Τα παιδιά καλά ξέρουν ότι δεν είναι δυνατόν να προσθέσουμε 
ανόμοια πράγματα , «κουκιά με καρπούζια», όπως είπε ένα από αυτά τα παιδιά και η 
αναγωγή αυτής θέσης στο επίπεδο της κλασματικής πρόσθεσης έγινε σαφώς από το 
μικρόκοσμο ο οποίος προσέφερε απεριόριστο αριθμό αναπαραστάσεων με πίτες «που 
έπρεπε να κοπούν αλλιώς», για να είναι δυνατή η κλασματική πρόσθεση. Πιθανώς η 
υπόθεση της κλασματικής πρόσθεσης να ήταν από τις ωραιότερες στιγμές του 
μικρόκοσμου, καθώς και η στιγμή της ανάδειξης του μετασχηματιστικού ρόλου του 
ρητού στο πλαίσιο της τελεστικής ερμηνείας. Αυτές οι περιπτώσεις συγκέντρωσαν 
στο μέγιστο βαθμό την προσοχή και τον ενθουσιασμό των παιδιών. 

29. Σε ό,τι αφορά το συστηματικό λάθος στην αφαίρεση των κλασμάτων η εικόνα δεν 
απέχει πολύ από εκείνη της πρόσθεσης κλασμάτων. Παρατηρούμε ότι τα παιδιά 
προσήλθαν στην πειραματική διδασκαλία με έμμονη την ιδέα ότι για να κάνουμε 
αφαίρεση κλασμάτων αρκεί να αφαιρέσουμε αριθμητές και παρονομαστές αντίστοιχα 
για να σχηματιστεί το κλάσμα-διαφορά. Όπως έδειξαν τα στατιστικά στοιχεία το 
ποσοστό των παιδιών που είχαν αυτή την αντίληψη ήταν στο ΠΡΟΤΕΣΤ 87,5%. Αυτό 
το ποσοστό το βλέπουμε να μειώνεται στο 7,4% στο ΜΕΤΑΤΕΣΤ και να τείνει να 
σταθεροποιηθεί στο ΤΕΛΙΚΟ ΤΕΣΤ στο 1 8,5%. Τα στοιχεία αυτά μας ωθούν στο 
συμπέρασμα ότι η νέα πειραματική μέθοδος κατάφερε να αλλάξει σε σημαντικό, αν 
όχι σε εντυπωσιακό βαθμό, αυτή τη λαθεμένη αντίληψη για την κλασματική 
αφαίρεση που φαινόταν ριζωμένη στη σκέψη των παιδιών πριν την πειραματική 
διδασκαλία. Όπως και στην περίπτωση της πρόσθεσης κλασμάτων, έτσι κι εδώ ήταν 
φανερή η γνωστική συνεισφορά του μικρόκοσμου του « Ευδόξου», ο οποίος 
προσέφερε τις αναγκαίες αναπαραστάσεις που αποτέλεσαν το συνδετικό κρίκο 
ανάμεσα στην έννοια της πρόσθεσης κλασμάτων και στη διαισθητική γνώση των 
παιδιών. 

30. Σε ό,τι αφορά το συστηματικό λάθος των παιδιών όταν αυτά αντιμετωπίζουν 
προβλήματα που ενέχουν την τελεστική ερμηνεία παρατηρούμε ότι η εικόνα που 
λαμβάνουμε από τα στατιστικά στοιχεία είναι σημαντικά διαφοροποιημένη από 
εκείνη των δύο προηγούμενων περιπτώσεων, δηλ. της πρόσθεσης και της αφαίρεσης 
κλασμάτων. Από τα στοιχεία της παρ. 8. 1 8  παρατηρούμε ότι στο ΠΡΟΤΕΣΤ, από τα 
παιδιά που έλυσαν λάθος την συγκεκριμένη άσκηση για την τελεστική ερμηνεία (και 
είναι η πλειοψηφία του συνόλου αυτά που δεν την έλυσαν σωστά ή δεν την άγγιξαν 
καθόλου), ένα μεγάλο ποσοστό από αυτά, ( 41 ,2% ), διαπιστώνεται ότι κάνει 
αφαίρεση στο ΠΡΟΤΕΣΤ. Αυτό μας ωθεί να κάνουμε λόγο για συστηματικό λάθος 
στην αντιμετώπιση προβλημάτων που εμπλέκουν την τελεστική ερμηνεία. Η 
πειραματική διδασκαλία μείωσε στο μισό περίπου αυτό το ποσοστό (20%) κατά το 
ΜΕΤΑΤΕΣΤ. Η εικόνα αυτή δεν αλλάζει σημαντικά στο ΤΕΛΙΚΟ ΤΕΣΤ όπου το 
ποσοστό των παιδιών που διαπράττουν αυτό το λάθος είναι 23, 1 %. Τα στοιχεία αυτά 
μας πείθουν ότι η νέα μέθοδος κατάφερε σημαντικά γνωστικά πλήγματα στο 
συγκεκριμένο λάθος, χωρίς να μπορούμε να πούμε ότι κατάφερε να το εξαλείψει. Η 
ερευνά μας κατέληξε στο συμπέρασμα ότι για ένα καθόλου ευκαταφρόνητο ποσοστό 
παιδιών το οποίο 1C0μαίνεται περίπου στο 20%, η λέξη «από» η οποία υπάρχει σε 
τέτοιου είδους μαθηματικά προβλήματα και τη συναντάμε συχνά στα επίσημα 
διδακτικά βιβλία του δημοτικού σχολείου, είναι δύσκολο να αποσυνδεθεί νοητικά από 
την πράξη της αφαίρεσης. Να υπενθυμίσουμε επίσης ότι τα προβλήματα που 
εμπλέκουν την τελεστική ερμηνεία είναι για τους μαθητές τα πλέον αφηρημένα και 
δύσκολα και σ' αυτά τα παιδιά σημείωσαν συγκριτικά τη μικρότερη βαθμολογική 
άνοδο στα γραπτά τέστ. Αυτά όμως τα στοιχεία καθόλου δεν μειώνουν την αξία της 
νέας πειραματικής μεθόδου η οποία έφερε σημαντικά αποτελέσματα και στο ζήτημα 
που πραγματευόμαστε, χωρίς αυτά να είναι θεαματικά, όπως σε άλλες περιπτώσεις. Η 
τελεστική ερμηνεία, είναι η πιο αλγεβρική από τις εννοιολογικές μορφές του ρητού 
και επομένως η πλέον αφηρημένη. 
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3 1 .  Στην πειραματική μας διδασκαλία τολμήσαμε να κάνουμε λόγο και για προχωρημένα 
ζητήματα που αφορούν την έννοια του ρητού, όπως για παράδειγμα η πυκνότητα του 
συνόλου Q των ρητών, βασιζόμενοι στην εκτίμηση των Fischbein, et al. (1 985), ότι θα 
πρέπει να εισάγουμε μέσα στις μαθηματικές αίθουσες από νωρίς προχωρημένες ιδέες. 
Την έννοια αυτή της πυκνότητας διδάξαμε χαλαρά, όχι με αυστηρό μαθηματικό 
τρόπο, χωρίς ωστόσο να απομακρυνθούμε ούτε κατ' ελάχιστο από την επιστημονική 
αλήθεια. Είχαμε και σ' αυτό, όπως και σε πολλά άλλα ζητήματα, την αποφασιστική 
στήριξη του μικρόκοσμου του «Ευδόξου», ο οποίος για δύο οποιαδήποτε δεδομένα 
κλάσματα, σε δευτερόλεπτα μας προσέφερε ένα τρίτο, ανάμεσα σ' αυτά. Στη συνέχεια 
με χαρτί και μολύβι τα παιδιά ανακάλυπταν με δικούς τους τρόπους (ομώνυμα 
κλάσματα, διαίρεση κτλ.), ότι ο «Εύδοξος» είχε πράγματι δίκιο, ότι πράγματι αυτό το 
κλάσμα ήταν μικρότερο από το ένα και μεγαλύτερο από το άλλο, από τα δοθέντα και 
τελικά αφού συνέβη αυτό με αρκετά παραδείγματα, οι ομάδες εργασίας οδηγούνταν 
φυσιολογικά στο μαθηματικό συμπέρασμα ότι το κλάσμα δεν έχει ούτε προηγούμενο, 
ούτε επόμενο. Η πράγματι δύσκολη έννοια της πυκνότητας γίνονταν προσπελάσιμη 
και με ιδιαίτερα σαφή τρόπο. 

Συνοψίζοντας τα όσα αναφέρθηκαν μπορούμε να πούμε ότι η νέα μέθοδος διδασκαλίας 
των ρητών που προέκυψε από την έρευνά μας, αλλού περισσότερο κι αλλού λιγότερο, 
πέτυχε τους στόχους της, οι οποίοι κυρίως εστιάζονταν στη διεύρυνση της έννοιας του 
ρητού με την ανάπτυξη και κατανόηση των εννοιολογικών του μορφών. Τα ευρήματα από 
αυτή τη ερευνητική προσέγγιση μας παρέχουν ισχυρές ενδείξεις, ότι ένας 
αποτελεσματικός τρόπος για την ανάπτυξη, προαγωγή και διδασκαλία των ρητών εννοιών 
είναι τα διδακτικά περιβάλλοντα με την υποστήριξη ειδικά σχεδιασμένου εκπαιδευτικού 
μικρόκοσμου, όπως ο «Εύδοξος» . Η νέα μέθοδος διδασκαλίας των ρητών με το 
συγκεκριμένο τεχνολογικό υπόβαθρο που περιγράψαμε, είναι σε θέση να αποτελέσει μια 
πειστική εναλλακτική πρόταση για τη διδασκαλία των ρητών αριθμών στο μέλλον, σε 
αντικατάσταση του σημερινού, αδιέξοδου παραδοσιακού τρόπου διδασκαλίας των. 



ΠΑΡΆΡΤΗΜΑ 
ΤΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 

Α' ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ (ΠΡΟΤΕΣΤ) 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΑΘΗΤΗ ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ: 
ΗΛΙΚΙΑ: •...••.•...•...•.•..•.....•.....• 
ΦΥΛΟ: .•.... l=ΑΓΟΡΙ 2=ΚΟΡΙΤΣΙ 

3 
1. Πώς θα μπορούσες να εξηγήσεις σε ένα φίλο σου, τι είναι το - ; Αν δεν βρείς άλλο τρόπο 

2 
ζωγράφισε κάτι να το δείχνει! 

2. Τι σημαίνει για σένα το κλάσμα δύο τρίτα; Βάλε σε κύκλο το ΝΑΙ ή το ΟΧΙ σε κάθε μιά από τις 
7 υποερωτήσεις: 
α. Σημαίνει μιά διαίρεση του 3 δια 2; 1 = ΝΑΙ 2= ΟΧΙ. 
β. Σημαίνει ότι κάνουμε την ακέραια μονάδα 3 ίσα μέρη και παίρνουμε τα 2; 1 =ΝΑΙ 2=0ΧΙ. 
γ. Σημαίνει ότι η αναλογία δύο πληθυσμών είναι 2 προς 3 ; 1 =ΝΑΙ 2=0ΧΙ. 
δ. Σημαίνει ότι είναι ένα σημείο στην αριθμογραμμή, όπως στο σχήμα; 1 =ΝΑΙ 2=0ΧΙ. 

2 
ο -

3 2 3 

ε. Σημαίνει ότι είναι τα 2/3 του Α, όπου Α είναι ένας αριθμός ή μιά ποσότητα; 1 =ΝΑΙ 2=0ΧΙ. 
στ. Σημαίνει ότι είναι μιά μορφή του δεκαδικού αριθμού 0.666... 1 =ΝΑΙ 2=0ΧΙ 
ζ. Σημαίνει ότι είναι μιά μορφή του δεκαδικού αριθμού 0. 1 1 1 . .. 1 =ΝΑΙ 2=0ΧΙ. 

3. Υπάρχει αριθμός ο οποίος να ικανοποιεί την παρακάτω σχέση; 
2 ? - = -
4 7 

'Ομοια απάντησε και για τη σχέση i = � 
? 15 

Δικαιολόγησε τις απαντήσεις σου. 

4. Ποιές σχέσεις είναι Σωστές και ποιές Λάθος; Βάλε την κατάλληλη λέξη δεξιά από την κάθε 
μιά. 

21 2 - = -
31 3 

30 + 1 30 -- = -
� + 1  � 

5 :2 5 - = -
7 :2 7 

11 .2 1 1  - = -
15 .2 15 

45 15 - = -
� 13 

5. Πέντε μπουκάλια σαμπάνια χρειάστηκε ο Σιγάλας για να γεμίσει 3 φορές το κύπελο που κέρδισε ο 
''ΟΑ ΥΜΠΙΑΚΟΣ" στο πρωτάθλημα κάποια χρονιά. Τι κλάσμα του μπουκαλιού "χωράει" στο 
κύπελο; 
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6. Τί μήκος έχει το λουκάνικο; 

Βάλε σε κύκλο τη σωστή απάντηση. 

λουκάνικο 

ο 2 

3 α. -
4 

δ. � 
2 

3 

7 
β. -

3 
γ. 2,5 

4 6 
ε. - στ. -

2 4 
ζ. Κανένα από αυτά 

4 

7. Ένας μαθητής άνοιξε τον κουμπαρά του και ξόδεψε τα 2/3 από τα χρήματα που είχε. Από τα 
χρήματα που ξόδεψε τα 3/8 τα έδωσε για να αγοράσει βιβλία. Τι μέρος των αρχικών χρημάτων του 
κουμπαρά ξόδεψε για βιβλία; 

8. Σκέψου ένα τρόπο για να με πείσεις ότι το 5/7 είναι μεγαλύτερο από το 3/5; Αν δεν βρείς άλλο 
τρόπο, σχεδίασέ μου κάτι που να το δείχνει αυτό. 

9. Εκτέλεσε τις πράξεις: 

1 1 
- + + - = 
Ζ7 3 

17 2 - - - 1 = = 
3 

1 3  5 - - = 
7 3 

3 6 : - -
2 

10. Τρείς ίσες δεξαμενές περιέχουν συνολικά 1f κυβικά νερό. Πόσα κυβικά νερό περιέχει η κάθε 

μιά; 

11 .  Μία χρυσαφένια κορδέλλα μήκους 17  cm πρέπει να κοπεί σε 4 ίσα κομμάτια. Βάλε σε 
κύκλο μία απάντηση. Την απάντηση που πιστεύεις ότι δίνει το μήκος κάθε κομματιού: 
α) Το μήκος κάθε κομματιού είναι τόσα εκατοστά όσες φορές χωράει το 4 στο 17. 

β) Το μήκος κάθε κομματιού είναι 4 t εκατοστά. 

γ) Το μήκος κάθε κομματιού είναι 4,25 εκατοστά. 

δ) Το μήκος κάθε κομματιού είναι 1J εκατοστά. 

12. Τοποθέτησε το κλάσμα 4/3 πάνω στην αριθμογραμμή. 

ο 2 3 4 
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Β' ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ (ΜΕΤΑΤΕΣΤ) 
Γράψε εδώ τον ΑΡΙΘΜΟ σου στην τάξη: 

1. Πώς θα μπορούσες να εξηγήσεις σε ένα φiλο σου, τι είναι το '!_ ;  Αν δεν βρείς ά'λλ.ο τρόπο 
5 

ζωγράφισε κάτι να το δείχνει! 

2. Τι σημαίνει για σένα το κλάσμα τρία πέμπτα; Βάλε σε κύκλο το ΝΑΙ ή το ΟΧΙ σε κάθε μιά από 
τις 7 υποερωτήσεις: 
α. Σημαίνει μιά διαίρεση του 5 δια 3;  1 = ΝΑΙ 2= ΟΧΙ. 
β. Σημαίνει ότι κάνουμε την ακέραια μονάδα 5 ίσα μέρη και παίρνουμε τα 3; l=NAI 2=0ΧΙ. 
γ. Σημαίνει ότι η αναλογία δύο πληθυσμών είναι 3 προς 5 ; 1 =ΝΑΙ 2=0ΧΙ. 
δ. Σημαίνει ότι είναι ένα σημείο στην αριθμογραμμή, όπως στο σχήμα; 1 =ΝΑΙ 2=0ΧΙ. 

ο 
2 

5 2 3 

ε. Σημαίνει ότι είναι τα 315 του Α, όπου Α είναι ένας αριθμός ή μιά ποσότητα; 1 =ΝΑΙ 2=0ΧΙ. 
ζ. Σημαίνει ότι είναι μιά μορφή του δεκαδικού αριθμού 0.6 1 =ΝΑΙ 2=0ΧΙ. 
στ. Σημαίνει ότι είναι μιά μορφή του δεκαδικού αριθμού 0.6666 .. . . . .  1 =ΝΑΙ 2=0ΧΙ 

3. Υπάρχει αριθμός ο οποίος να ικανοποιεί την παρακάτω σχέση; Αν ΝΑΙ τότε ποιός είναι; 
2 ? - = -
4 7 

'Ομοια απάντησε και για τη σχέση � = 2-
? 15 

4. Ποιές σχέσεις είναι σωστές και ποιές λάθος; Βάλε την κατάλληλη λέξη δεξιά από την κάθε μιά. 

21 2 - = -
31 3 

30 + 1 30 -- = -
j) + l j) 

5 :2 5 - = -
7:2 7 

ΙΙ .2 Ι Ι  - = -
15 .2 15 

45 15 - = -
39 13 

5. Ο Νίκος άδειασε 3 μεγάλα μπουκάλια πορτοκαλάδα για να γεμίσει μιά φορά τα ποτήρια των 1 1  

φiλων του. Τι κλάσμα του ποτηρwύ "χωράει" στο μπουκάλι; 

6. Τί μήκος έχει το λουκάνικο; 

Βάλε σε κύκλο τη σωστή απάντηση. 

λουκάνικο 

ο 2 

δ. � 
2 

7 
β. -

3 

4 ε. -
2 

3 

γ. 2,5 

6 στ. -
4 

ζ. Κανένα από αυτά 

4 
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7. Μόνο τα .!..?. από το σύνολο των προσπαθειών για καλάθι που επεχείρησε η ΕΘΝΙΚΉ μπάσκετ 
2 1  

σε μιά διεθνή συνάντηση ήσαν επιτυχείς (καλάθια). Από τα καλάθια που πέτυχε η ΕΘΝΙΚΉ μόνο 

1 
τα S ήσαν τρίποντα. Τί κλάσμα του συνόλου των προσπαθειών για καλάθι ήσαν τα τρίποντα; 

8. Ποιό κλάσμα είναι πιό μεγάλο το 4/7 ή το 5/8; Αν δε βρείς άλλο τρόπο πορείς να μου σχεδιάσεις 
κάτι που να το δείχνει; 

9. Εκτέλεσε τις πράξεις: 

1 1 
- + - =  Ζ7 3 

17 - - 1 = 
3 

1 3  5 - = 
7 3 

� · 2= 
2 

10. Πέντε ίδιες σοκολάτες είναι 'BJ γραμμάρια. Πόσα γραμμάρια είναι η κάθε μιά; 
2 

11. Μία μεταξωτή κορδέλλα μήκους 41  εκατοστών πρέπει να κοπεί σε 5 ίσα κομμάτια. Βάλε 
σε κύκλο μία απάντηση. Την απάντηση που πιστεύεις ότι δίνει το μήκος κάθε κομματιού: 
α. Το μήκος κάθε κομματιού είναι τόσα εκατοστά όσες φορές χωράει το 5 στο 41  

β. Το μήκος κάθε κομματιού είναι 8 i εκατοστά. 
5 

γ. Το μήκος κάθε κομματιού είναι 8,2 εκατοστά. 

δ. Το μήκος κάθε κομματιού είναι 64 εκατοστά . 
5 

12. Σε ποιό αριθμό βρίσκεται πιό κοντά το κλάσμα ! ; Βάλε σε κύκλο τη σωστή απάντηση. 
9 

α. Στον αριθμό 19  
β. Στον αριθμό 1 0  
γ. Στον αριθμό 9 
δ. Στον αριθμό 1 
ε. Στον αριθμό Ο 

ΤΕΛΟΣ 
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Γ' ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ (ΤΕΛΙΚΟ ΤΕΣΤ) 
Γράψε εδώ τον ΑΡΙΘΜΟ σου στην τάξη : 

1. Πώς θα μπορούσες να εξηγήσεις σε ένα φίλο σου, τι είναι το 2. ; Ζωγράφισε κάτι να το δείχνει! 
5 

2. Τι σημαίνει για σένα το κλάσμα δύο πέμπτα; Βάλε σε κύκλο το ΝΑΙ ή το ΟΧΙ σε κάθε μιά από 
τις 7 υποερωτήσεις: 
α. Σημαίνει μιά διαίρεση του 5 δια 2; 1 = ΝΑΙ 2= ΟΧΙ. 
β. Σημαίνει ότι κάνουμε την ακέραια μονάδα 5 ίσα μέρη και παίρνουμε τα 2; 1 =ΝΑΙ 2=0ΧΙ. 
γ. Σημαίνει ότι η αναλογία δύο πληθυσμών είναι 2 προς 5 ; 1 =ΝΑΙ 2=0ΧΙ. 
δ. Σημαίνει ότι είναι ένα σημείο στην αριθμογραμμή, όπως στο σχήμα; 1 =ΝΑΙ 2=0ΧΙ. 

2 

ο 5 2 3 

ε. Σημαίνει ότι είναι τα 2/5 του Α, όπου Α είναι ένας αριθμός ή μιά ποσότητα; 1 =ΝΑΙ 2=0ΧΙ. 
στ. Σημαίνει ότι είναι μιά μορφή του δεκαδικού αριθμού 0.4 1 =ΝΑΙ 2=0ΧΙ. 
ζ. Σημαίνει ότι είναι μιά μορφή του δεκαδικού αριθμού 0.4444 . . . . . .  1 =ΝΑΙ 2=0ΧΙ 

3. Υπάρχει αριθμός ο οποίος να ικανοποιεί την παρακάτω σχέση; Αν ΝΑΙ τότε ποιός είναι; 
2 ? - = -
4 7 

4 3 
Ομοια απάντησε και για τη σχέση - = -? 15 

4. Ποιές σχέσεις είναι σωστές και ποιές λάθος; Βάλε την κατάλληλη λέξη δεξιά από την κάθε μιά. 

21 2 - = -
31 3 

30 + 1 30 

50 + 1 50 

5 :2 5 - = -
7 :2 7 

ll .2 1Ι 

15 .2 15 

45 15 - = -
� 13 

5. Η Μαρία άδειασε 2 μεγάλα μπουκάλια πορτοκαλάδα για να γεμίσει μιά φορά τα ποτήρια των 7 
συμμαθητριών της. Τι κλάσμα του ποτηριού "χωράει" στο μπουκάλι; 

6. Τί μήκος έχει το λουκάνικο; 

Βάλε σε κύκλο τη σωστή απάντηση. 

λουκάνικο 

ο 2 

δ. � 
2 

β. 2. 
3 

4 ε. -
2 

3 

γ. 3,1  

6 στ. -
4 

ζ. Κανένα από αυτά 

4 
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2 7. Από τα παιδιά της Α' Γυμνασίου ενός σχολείου μόνο τα - κατάφεραν πέρυσι να προβιβαστούν. 
3 

1 
Από τα παιδιά που προβιβάστηκαν μόνο το - πήρε άριστα. Ti κλάσμα του συνόλου των παιδιών 

5 
της Α' Γυμνασίου πήραν άριστα; 

8. Ποιό κλάσμα είναι πιό μεγάλο το 2/3 ή το 4/5; Σκέψου κάποιο τρόπο να μου δικαιολογήσεις την 
απάντησή σου. Για παράδειγμα με ένα σχέδιο ή με πράξεις. 

9. Εκτέλεσε τις πράξεις: 

l l 
6. 

5 - + - = - -
Zl 3 3 

17 3 l - - 1 = - : - -
3 2 2 

10. Τρία ίδια ψωμιά ζυγίζουν r.ιJ γραμμάρια. Πόσα γραμμάρια είναι το κάθε ψωμί; 
2 

11 .  Μία χρυσή αλυσίδα μήκους 64 εκατοστών πρέπει να κοπεί σε 5 ίσα κομμάτια. Βάλε σε 
κύκλο μία απάντηση. Την απάντηση που πιστεύεις ότι δίνει το μήκος κάθε κομματιού: 
α. Το μήκος κάθε κομματιού είναι τόσα εκατοστά όσες φορές χωράει το 5 στο 64 

β. Το μήκος κάθε κομματιού είναι 12 f εκατοστά. 

γ. Το μήκος κάθε κομματιού είναι 12,8 εκατοστά. 

δ. Το μήκος κάθε κομματwύ είναι 6:ι εκατοστά . 
5 

12. Σε ποιό αριθμό βρίσκεται πιό κοντά το κλάσμα t ; Βάλε σε κύκλο τη σωστή απάντηση. 

α. Στον αριθμό 8 
β. Στον αριθμό 9 
γ. Στον αριθμό Ο 
δ. Στον αριθμό 1 
ε. Στον αριθμό 17  
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ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ: 1 3  χρόνια διδασκαλία εκπαιδευτικών σεμιναρίων με απόφαση 
της Γ.Σ. του τμήματος Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών (με βάση το άρθρο, 48 παρ. 
1 2  του Ν. 1 404/83 )  σε προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές στα παρακάτω 
αντικείμενα: 
1 .  Στοιχεία λειτουργικών συστημάτων (DOS, WINDOWS, MACINTOSH κτλ), και 

επεξεργαστών κειμένου (WORD FOR WINDOWS, QUARΚX PRESS FOR MAC κτλ). 
2 .  Γλώσσες Προγραμματισμού με παιδαγωγική φιλοσοφία (THERRAPIN LOGO FOR 

MAC, COMENIUS LOGO κτλ.) 
3. Στοιχεία Περιγραφικής και Επαγωγικής Στατιστικής για κοινωνικές επιστήμες. 
4. Προγράμματα στατιστικής επεξεργασίας δεδομένων για κοινωνικές επιστήμες 

(ΜΙΝΙΤΑΒ, SPSS FOR WINDOWS κτλ.). 
5. Τεχνικές δειγματοληψίας, Μεθοδολογία έρευνας για κοινωνικές επιστήμες. 

• Εκτός από τα παραπάνω έχω πραγματοποιήσει το εργαστηριακό μέρος των 
παρακάτω 5 εξαμηνιαίων μαθημάτων το οποίο οι ίδιοι οι διδάσκοντες μου 
ανέθεσαν με σύμφωνη γνώμη της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος Φ.Κ.Σ 
και με βάση το άρθρο, 48 παρ. 12 του Ν. 1 404/83.  Τα μαθήματα αυτά 
γίνονταν στο εργαστήριο Ηλεκτρονικών Υπολογιστών του Φ .Κ.Σ και 
περιελάμβαναν την εκτέλεση εργασιών εισαγωγής, επεξεργασίας, ανάλυσης 
και ερμηνείας σταπστικών δεδομένων με προγράμματα στατιστικής 
ανάλυσης (�cυρίως του SPSS) και με ομάδες φοιτητών οι οποίες παρέδιδαν 
εργασίες εφαρμογών στον διδάσκοντα : 

1 .  Στο πλαίσιο του εξαμηνιαίου μαθήματος του Επίκουρου Καθηγητή Κοινωνιολογίας 
κ. Φ. Νικολόπουλου το οποίο είχε τίτλο «Μέθοδοι και Τεχνικές της Κοινωνιολογικής 
έρευνας», και το οποίο πραγματοποιήθηκε κατά το χειμερινό εξάμηνο του 
ακαδημαϊκού έτους 1994-95. 

2. Στο πλαίσιο του εξαμηνιαίου μαθήματος του Επίκουρου Καθηγητή Κοινωνιολογίας 
κ. Φ. Νικολόπουλου το οποίο είχε τίτλο «Μεθοδολογία και Τεχνικές έρευνας της 
Κοινωνιολογίας», και το οποίο πραγματοποιήθηκε κατά το χειμερινό εξάμηνο του 
ακαδημαϊκού έτους 1995-96. 

3. Στο πλαίσιο του εξαμηνιαίου μαθήματος της Επίκουρης Καθηγήτριας 
Κοινωνιολογίας κ. Αικ. Μαριδάκη - Κασσωτάκη το οποίο είχε τίτλο «Γνωστική 
Ψυχολογία: Θεωρίες για τη Γνωσnκή Ανάπτυξη», και το οποίο πραγματοποιήθηκε 
κατά το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 1 996-97. 

4. Στο πλαίσιο του εξαμηνιαίου μαθήματος της Επίκουρης Καθηγήτριας Ψυχολογίας κ 
Καρίνας Κουφάκου και της ( συν)διδάσκουσας αυτό το μάθημα κ. Χριστίνας 
Παπαηλιού το οποίο είχε τίτλο «Εφαρμογή ερευνητικών μεθόδων στην Ψυχολογία-
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Πρακτική άσκηση», και το οποίο πραγματοποιήθηκε κατά το εαρινό εξάμηνο του 
ακαδημαϊκού έτους 1 998-99. 

5. Στο πλαίσιο του εξαμηνιαίου μαθήματος του Αναπληρωτή Καθηγητή 
Κοινωνιολογίας κ. Αντώνη Γεωργούλα με τίτλο «Διαδικασίες κατασκευής 
πολιτικών ταυτοτήτων στην Ελλάδα», και το οποίο πραγματοποιήθηκε κατά το 
χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2000-200 1 .  

• Συμμετείχα επίσης ως επιμορφωτής νέων τεχνολογιών στην εκπαίδευση 
στο πλαίσιο του Πιλοτικού Προγράμματος της Οδύσσειας «Το Νησί των 
Φαιάκων>> που είχε σαν στόχο την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών της 
πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. Η επιμόρφωση διεξήχθη κατά την περίοδο 
Οκτωβρίου- Δεκεμβρίου 1 999 και τη γενική ευθύνη είχε ο Καθηγητής του 
Πανεπιστημίου Κρήτης κ. Β. Μακράκης . 

• 

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ: Συμμετοχή στα παρακάτω ερευνητικά προγράμματα τα οποία 
χρηματοδοτήθηκαν από το Πανεπιστημίου Κρήτης και την Ευρωπαϊκή Ένωση: 

1 .  Συμμετοχή στο χρηματοδοτούμενο από το Πανεπιστήμιο Κρήτης ερευνητικό 
πρόγραμμα του Καθηγητή Παιδαγωγικής κ. Μιχάλη Βάμβουκα με τίτλο «Ικανότητα 
μαθητών ηλικίας 1 0- 14  ετών στην κατανόηση της μεταφορικής και αλληγορικής 
σημασίας λέξεων και φράσεων (παροιμιών)», κατά το ακαδημαϊκό έτος 1 987-88 
(Απρίλιος- Αύγουστος 1 988). 

2. Συμμετοχή στο χρηματοδοτούμενο από το Πανεπιστήμιο Κρήτης ερευνητικό 
πρόγραμμα του Καθηγητή Παιδαγωγικής κ. Μιχάλη Βάμβουκα με τίτλο «Στάσεις 
γονέων κατά την αγωγή των παιδιών τους», κατά το ακαδημαϊκό έτος 199 1 - 1 992 
(Ιανουάριος - Απρίλιος 1 992). 

3. Συμμετοχή στο χρηματοδοτούμενο από το Πανεπιστήμιο Κρήτης ερευνητικό 
πρόγραμμα της Αναπληρώτριας Καθηγήτριας του Π.Τ.Δ.Ε του Πανεπιστημίου 
Κρήτης κ. Πέλλας Καλογιαννάκη με τίτλο «Πολιτική Κοινωνικοποίηση και 
Εκπαίδευση», κατά το ακαδημαϊκό έτος 1990- 1 99 1 . ( Αναλυτικά αποτελέσματα της 
έρευνας έχουν δημοσιευθεί στη μονογραφία της κ. Π. Καλογιαννάκη με τίτλο 
«Ελληνες μαθητές του Δημοτικού και Πολιτική Κοινωνικοποίηση, εμπειρική έρευνα 
και διεθνής αναφορά», Εκδόσεις Μιχ. Π. Γρηγόρη, 1993). 

4. Συμμετοχή στο χρηματοδοτούμενο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή διεθνές ερευνητικό 
πρόγραμμα της Καθηγήτριας κ. Μαρίας Κούση με τίτλο "The Transformation of 
Enνironmental Activism" κατά το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 1 998-99 
( 1 -3-99 μέχρι 3 1-3-99). 

5 .  Συμμετοχή στο χρηματοδοτούμενο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή διεθνές ερευνητικό 
πρόγραμμα της Καθηγήτριας κ. Μαρίας Κούση με τίτλο "Grassroots Environment 
Action and Sustainable Development ίη Southern Europe" κατά το εαρινό εξάμηνο 
του ακαδημαϊκού έτους 1 997-98 (Τα αποτελέσματα αυτής της έρευνας έχουν 
δημοσιευθεί στη μονογραφία της κ. Μ. Κούση με τίτλο «Protest- Case Analysis: Α 
Methodological Approach for the Study of Grassroots Environmental Mobilizations" 
έκδοση του CENTER FOR RESEARCH ΟΝ SOCIAL ORGANIZA ΤΙΟΝ 
WORΚING PAPER SERIES, May 1 998, # 570. Στην σελ. 1 αυτής της έκδοσης 
αναφέρονται τα ονόματα των ερευνητών που συμμετείχαν και επομένως του 
υπογράφοντα). 

6. Συμμετοχή στο χρηματοδοτούμενο από την Επιτροπή Ερευνών του Πανεπιστημίου 
Κρήτης ερευνητικό πρόγραμμα του Επίκουρου Καθηγητή Κοινωνιολογίας κ. 
Φίλιππου Νικολόπουλου με τίτλο «Κοινονικοοικονομικές Δομές, Αναπτυξιακή 
Πολιτική και Οικολογικά Προβλήματα: Η περiπtωση της Κρήτης» κατά το χρονικό 
διάστημα Οκτώβριος 1 996- Οκτώβριος 1997. 

7. Συμμετοχή στο ερευνητικό πρόγραμμα του Επίκουρου Καθηγητή Κοινωνιολογίας κ. 
Μηνά Σαματά με τίτλο «Πρυτανικές Εκλογές του 1996 στο Πανεπιστήμιο Κρήτης: 
Παράγοντες επιρροής ψήφου» κατά το χρονικό διάστημα από 1 -5-96 μέχρι 30-5-96. 

8 .  Συμμετοχή στο χρηματοδοτούμενο από την Ευρωπαϊκή Ένωση ερευνητικό 
πρόγραμμα της Καθηγήτριας κ. Μαρίας Κούση με τίτλο "Sustainability, Democracy 
and Locality: Community ldentity ίη the Sustainability Transition" (Ιούνιος 1998). 
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• Επεtδή ασχολούμαι ερευνητικά με τους ρητούς αριθμούς περισσότερο από 5 
χρόνια, μου εζητήθη από το Παtδαγωγικό Ινστιτούτο (η αρμόδια επιτροπή 
αποτελούνταν από τον κ. Αδαμόπουλο και την Αναπληρώτρια Καθηγήτρια 
του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων κ. Ε. Κολέζα) να υποβάλλω προτάσεις για την 
αναμόρφωση του Αναλυτικού Προγράμματος των Μαθηματικών στην Α' 
Γυμνασίου, κάτι το οποίο και έκανα. Οι προτάσεις μου όπως αναφέρει και η 
βεβαίωση που επισυνάπτεται ελήφθησαν σοβαρά υπ' όψιν στην 
αναμόρφωση του Αναλυτικού Προγράμματος των Μαθηματικών της Α' 
Γυμνασίου. 

• Το Πρόγραμμα «ΕΥ ΔΟΞΟΣ» το οποίο είναι ένας υπολογιστικός 
μικρόκοσμος (πολυμεσική εφαρμογή σε WINDOWS), που υποβοηθά τα 
παιδιά να κατανοήσουν τις ρητές και κλασματικές έννοιες και για το οποίο 
έγραψαν οι εφημερίδες (βλ. εφημερίδα των Αθηνών «ΤΑ ΝΕΑ» 1 -9-98, 
εφημερίδα του Ρεθύμνου «ΕΛΕΥΘΕΡΙΆ», 25-26 Ιουλίου 1 998, εφημερίδα 
του Ρεθύμνου «ΚΡΗΤΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ», Σεπτέμβριος 1 998, εφημερίδα 
του Ρεθύμνου, «ΦΟΙΤΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑ Υ ΛΟΣ», Μάρτιος 1999) είναι εξ 
ολοκλήρου δικό μου δημιούργημα. 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΧΩΡΙΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ: 
1 .  EUROLOGO 93 : Logo like Enνironments: Reflection & Prospects, Uniνersity of Athens, 

Departments oflnformatics, 28-3 1 August 1993, Athens Greece. 
2. 1 °  Πανελλήνιο Συνέδριο Δtδακτικής Μαθηματικών και Πληροφορικής στην Εκπαίδευση, 

Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Π.Τ.Δ.Ε, Ιωάννινα, 23-26 Οκτ. 1993 . 
3. 12° Πανελλήνιο Συνέδριο Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρείας, "Τα μαθηματικά και οι 

άλλες επιστήμες", Πανεπιστήμιο Κρήτης, 1 0-13  Νοεμβρίου 1 997. 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΉ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΜΕ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ: 
1 .  ΠΡΩΤΗ ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ, 1 0- 1 1 Απρίλης 1 998, 
Πανεπιστήμιο Κρήτης, Π.Τ.Δ.Ε., Ρέθυμνο Κρήτης. 
2. ΔΕΥΤΕΡΗ ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ, 2 1 -22 Απρίλης 2000, 
Πανεπιστήμιο Κρήτης, Π.Τ.Δ.Ε., Ρέθυμνο Κρήτης. 

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ: 
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ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ ΑΣΧΟΛΙΕΣ: Το εργαστήρω στο οποίο εργάζομαι καθημερινά 
(εργαστήρω ΗΝ του Φ.Κ.Σ), το δημωύργησα ο ίδως το 1 987 από την αρχή, παρέχει τεχνική 
υποστήριξη σε όλα τα μηχανήματα του Τμήματος, την Γραμματεία, στα 30 καθηγητικά 
γραφεία που διαθέτουν ΗΝ, στα όργανα του Τομέα Ψυχολογίας. Έχω καταθέσει μέχρι 
σήμερα 47 προτάσεις στη Γ.Σ του ΦΚΣ για την εκπαιδευτική και λειτουργική αναβάθμιση 
του Τμήματος (βλ. Πρακτικά της της Γ.Σ του Φ.Κ.Σ). Το 1 987 που διορίστηκα στο Τμήμα 
δεν υπήρχε ούτε ένας ΗΝ στο Τμήμα. Μόνον γραφομηχανές. Στο εργαστήρω αυτό έγινε η 
εκπαίδευση όλων των μελών ΔΕΠ, των στελεχών της Γραμματείας και των προπτυχιακών και 
μεταπτυχιακών φοιτητών του Τμήματος. Το εργαστήρω αυτό του οποίου μέχρι σήμερα έχω 
την ευθύνη, παρέχει για 1 3  συνεχή χρόνια και στους φοιτητές των άλλων Τμημάτων της 
Φtλοσοφικής συνεχή τεχνική βοήθεια και υποστήριξη (σε ό,τι αφορά βέβαια το επιστημονικό 
μου αντικείμενο). 

Όλα τα παραπάνω τεκμηριώνονται από επίσημα πρακτικά του Τμήματος και από 
Βεβαιώσεις που επισυνάπτω. 




