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                ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ 
 
 

ΚΛΑΣΜΑΤΑ, ΔΕΚΑΔΙΚΟΙ ΚΑΙ ΠΟΣΟΣΤΑ 
 
Η έννοια του ρητού αριθμού είναι μια από τις πιο σημαντικές έννοιες των 
μαθηματικών, διδάσκεται στους μαθητές από την αρχή του Δημοτικού σχολείου. Οι 
ρητοί αριθμοί χρησιμοποιούνται ευρέως στην καθημερινή ζωή των ανθρώπων. Οι 
έρευνες όμως σε μαθητές τόσο του Δημοτικού σχολείου όσο και του Γυμνασίου 
δείχνουν ότι παρουσιάζονται πολλά λάθη στη χρήση των ρητών αριθμών. Για 
παράδειγμα, πολλοί μαθητές όταν θέλουν να προσθέσουν κλάσματα όπως, 2/3+ ½, 
προσθέτουν τους αριθμητές και τους παρονομαστές. Επίσης δηλώνουν ότι μεταξύ του 
1,4 και 1,5 δεν υπάρχει κανένας αριθμός. Προφανώς, στα παραπάνω λάθη οδηγούνται 
οι μαθητές εξαιτίας του γεγονότος ότι χειρίζονται τους κλασματικούς ή τους 
δεκαδικούς αριθμούς με τη λογική των ακεραίων. Θεωρούν δηλαδή τον αριθμητή και 
τον παρονομαστή ως ανεξάρτητες και όχι ως συσχετισμένες οντότητες και έτσι στην 
πρόσθεση κλασμάτων προσθέτουν τους αριθμητές και τους παρονομαστές. Επίσης 
λένε ότι δεν υπάρχει κάποιος αριθμός μεταξύ του 1,4 και 1,5 διότι μεταξύ των 
ακεραίων αριθμών 4 και 5 δεν υπάρχει κάποιος αριθμός.          
Μια άλλη πιθανή αιτία από την οποία προέρχονται οι δυσκολίες που αντιμετωπίζουν 
οι άνθρωποι με τους ρητούς αριθμούς είναι το γεγονός ότι, σε αντίθεση με τους 
φυσικούς αριθμούς, οι ρητοί δεν προκύπτουν μέσα από μια φυσική διαδικασία 
σκέψης, αλλά είναι ένα σύστημα κοινωνικά κατασκευασμένο και επικυρωμένο που 
ικανοποιεί συγκεκριμένες ανάγκες. Αυτό εξάλλου το δείχνει, η καθυστερημένη 
εμφάνιση των αριθμών αυτών με το σημερινό συμβολισμό, στην ιστορία των 
μαθηματικών. 
 
 
ΛΙΓΑ ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
 
Δεν θα αναφερθώ με λεπτομέρειες στην ιστορία των ρητών, απλός θέλω να δώσω 
μερικά στοιχεία. Είναι ενδιαφέρον να δείξουμε την έννοια της κλασματικής μονάδας 
σε αρχαίους πολιτισμούς όπως των Αιγυπτίων, το εξινταδικό σύστημα των 
Βαβυλωνίων και τα δεκαδικά κλάσματα των Κινέζων.       
 
Ανακαλύπτουν ξανά και χρησιμοποιούν τους δεκαδικούς στην Ευρώπη τον XVI   αιώνα    
 
Ο Al-Kasi1, που πέθανε το 1429, έδωσε μια πρώτη περιγραφή των δεκαδικών 
αριθμών. Μια πολλή καλή γνώση της αριθμητικής των Ινδών και μια διεύρυνση της 
έννοιας του αριθμού σε όλους τους ρητούς επέτρεψε στους Άραβες να ανακαλύψουν 
τους δεκαδικούς. Ο Al-Kasi δείχνει να γνωρίζει καλά για την ανακάλυψή του (τα 
δεκαδικά κλάσματα) σε βιβλίο, Miftah al-hisab, του 1427. Κάτω από την επιρροή των 
σοφών των Αράβων, το δεκαδικό σύστημα απέκτησε αξιοπιστία στον επιστημονικό 
κόσμο. Εισήχθηκε στη δυτική Ευρώπη γύρω στο Χ αιώνα. Αλλά η δεκαδική μέτρηση 
των μερών της μονάδας εκλαϊκεύτηκε πολύ πιο αργά, το XIV αιώνα.    

                                                        
1 Al-Kasi, μαθηματικός και αστρονόμος που έζησε το δεύτερο μισό του XIV αιώνα. Διεύθυνε το 
εργαστήριο Samarcande.   
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O Christoph Rudolff2 το 1530 και ο Francois Viete3 το 1579 δημοσιεύουν βιβλία στα 
οποία πρότειναν τη χρήση των δεκαδικών. Το 1585, ο Simon Stevin4, στην 
πραγματεία του «la Disme» ορίζει τους δεκαδικούς και προτείνει τη χρήση τους για 
«κάθε υπολογισμό που συναντάται στις υποθέσεις των ανθρώπων», σύμφωνα με την 
εισαγωγή του βιβλίου του απευθύνεται « στους αστρολόγους, χωρομέτρες, μετρητές 
των ταπετσαριών, γενικά μετρητές των στερεών, μετρητές των χρημάτων και σε 
όλους τους εμπόρους». Ο συμβολισμός που χρησιμοποιεί ο Stevin στους δεκαδικούς 
του αριθμούς είναι : 2 0 3 1 7 2 6 3 για τον 2,376. Μέχρι σήμερα παραμένουν 
αναπάντητα ερωτήματα όπως: Πως οι δεκαδικοί κατέκτησαν την Ευρώπη τον XVI 
αιώνα; Υπήρχε μια μετάθεση της λειτουργίας του βαβυλωνιακού συστήματος στο 
δεκαδικό σύστημα; Ο Al-Kasi και η σχολή Samarcande επηρέασαν τους Ευρωπαίους 
επιστήμονες; 
 
Η αναδιοργάνωση των μαθηματικών τον XIX και XX αιώνα      
 
Κατά τη διάρκεια του ΧΙΧ αιώνα συσσωρεύτηκαν πολλές ιδέες και 
πραγματοποιήθηκε η μετάβαση από τα «κλασικά» μαθηματικά στα σημερινά 
μαθηματικά. Σιγά-σιγά δημιουργείτε μια γενική ιδέα αυτή της δομής στη βάση της 
μαθηματικής θεωρίας. Αυτή η αλλαγή στην αντίληψη των μαθηματικών οδηγεί σε 
μια αναδόμηση παίρνοντας υπόψη τις καινούργιες κατακτήσεις και τις σχέσεις τους 
με τις παλιές γνώσεις. Ορίζουμε τώρα ένα αριθμό ως στοιχείο ενός συνόλου αριθμών 
που διαθέτει ορισμένες ιδιότητες. 
Έτσι οι ρητοί αριθμοί, αριθμοί της μορφής α/β όπου α και β είναι ακέραιοι και β≠0, 
ορίζονται με βάση τους ακεραίους διαμέσου μιας σχέσης ισοδυναμίας. Με αυτήν την 
οπτική, οι δεκαδικοί αριθμοί είναι ρητοί αριθμοί των οποίων μια γραφή είναι ένα 
κλάσμα με παρονομαστή μια δύναμη του δέκα. Ο Dedekind5 έδειξε ότι μπορούμε να 
συνδέσουμε τις βάσεις της αριθμητικής με τη θεωρία των συνόλων την οποία 
ανέπτυξε ο Cantor6 την ίδια εποχή.     
 
ΣΧΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΡΗΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ  
 
Τα νοητικά σχήματα που διαθέτει ένας εκπαιδευόμενος σχετικά με την έννοια του 
ρητού βρίσκονται στη βάση της γνώσης που ενεργοποιεί για την επίλυση των 
σχετικών προβλημάτων. Τα σχήματα, δηλαδή, είναι νοητικές κατασκευές που 
δημιουργούνται από την ανάγκη ενός ατόμου να λειτουργήσει σε ένα περιβάλλον, 
χρησιμοποιώντας εκείνα τα στοιχεία από τη γνώση του τα οποία είναι κατάλληλα για 
τις συγκεκριμένες συνθήκες. Για τους ρητούς αριθμούς μπορούμε να διακρίνουμε τα 
πέντε παρακάτω σχήματα: 
Ø Μέρος-όλου 
Ø Πηλίκο  
Ø Λόγος  
Ø Τελεστής 
Ø Μέτρηση 
 

                                                        
2 Christoph Rudolff, Γερμανός μαθηματικός του πρώτου μισού του XIV αιώνα, πέθανε πριν το 1552 
σύμφωνα με τον Jean Itard.  
3 Francois Viete (1540 – 1603), Γάλλος μαθηματικός. 
4 Simon Stevin (1548-1620), Φλαμανδός μαθηματικός και φυσικός.  
5 Richard Dedekind (1831-1916), Γερμανός μαθηματικός, μαθητής του Gauss. 
6 George Cantor (1845-1918), Γερμανός μαθηματικός.   
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Ø Το σχήμα μέρος-όλου 
 
Η αντίληψη μέρος-όλου θεωρεί τον ρητό αριθμό ως ολότητα που συντίθεται από ένα 
συγκεκριμένο αριθμό διακριτών μερών. Για το κλάσμα α/β, το όλο χωρίζεται σε β 
κομμάτια, κάθε κομμάτι συμβολίζεται με 1/β. Το α/β αναπαριστά τα α κομμάτια από 
τα β. Το «όλο» μπορεί να είναι μια συνεχής ποσότητα (σχήμα 1) όπως οι πίτσες, οι 
τούρτες που δεν είναι χωρισμένες σε κομμάτια, διάφορα γεωμετρικά σχήματα κτλ. 
Μπορεί να είναι επίσης ένα σύνολο από διακριτές ποσότητες (σχήμα 2) όπως τα 
διάφορα αντικείμενα, τα άτομα, κτλ.  
 

 
 
Προφανώς οι δύο καταστάσεις των συνεχών και των διακριτών ποσοτήτων 
παρουσιάζουν διαφορές. Στις διακριτές ποσότητες χωρίζουμε ή είναι χωρισμένο το 
αντικείμενο σε ίσα κομμάτια από τα οποία παίρνουμε μερικά. Στις διακριτές 
ποσότητες υπάρχει πάντοτε μια μονάδα αλλά τα αντικείμενα δεν είναι σίγουρο αν 
είναι οργανωμένα σε τόσες ισοδύναμες ομάδες όσες λεει ο παρονομαστής του 
κλάσματος. Αν δεν είναι χωρισμένα, όπως η παραπάνω περίπτωση, τότε θα πρέπει να 
τα χωρίσουμε. Τελικά το αποτέλεσμα που βρίσκουμε στις διακριτές ποσότητες, όπως 
παραπάνω το 3/8 του 40, δηλαδή το 15, είναι ένας αριθμός. Το πλήθος του αριθμού 
αυτού (15) έχει λόγο με το αρχικό σύνολο (40) το κλάσμα που έχουμε (15/40=3/8). Η 
μορφή αυτή είναι περισσότερο το σχήμα του λόγου που θα δούμε στη συνέχεια.     
Η διδασκαλία δεν πρέπει να δώσει ιδιαίτερη έμφαση σε παραδείγματα με συνεχείς 

ή διακριτές ποσότητες, όπως κάνει η κλασική διδασκαλία που δίνει έμφαση μόνο στις 
συνεχείς ποσότητες. Πρέπει να δώσουμε παραδείγματα και από συνεχείς και από 
διακριτές καταστάσεις και να μεταβούμε ομαλά με τους μαθητές από την μια 
κατάσταση στην άλλη.    
 
Το σχήμα μέρος-όλου προσφέρεται για γνήσια κλάματα (κλάσματα <1) αλλά δεν 
προσφέρεται για καταχρηστικά κλάσματα (κλάσματα >1). 
Το σχήμα αυτό αν και είναι θεμελιακό και απλό για τον αρχάριο μαθητή εντούτοις 
επιδέχεται αρκετή κριτική. 
Υποστηρίζεται ότι καλλιεργεί στο μαθητευόμενο μια περιορισμένη αντίληψη για το 
δεκαδικό αριθμό και ευθύνεται για την αδυναμία των εκπαιδευόμενων να δουν το 
κλάσμα ως αριθμό. Για παράδειγμα το 2/3, το θεωρούν περισσότερο σαν 2 από τα 3 
μέρη, παρά σαν έναν αριθμό μικρότερο του 1. Υποστηρίζεται επίσης ότι το μοντέλο 
αυτό κάνει περισσότερο επίκληση αντικειμένων παρά αριθμών στη σκέψη του 
μαθητευόμενου.   
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Ø Το σχήμα πηλίκο 
 
Το σχήμα του ρητού ως πηλίκο διαίρεσης (α/β) θεωρεί το ρητό ως διαίρεση α 
πραγμάτων σε β ίσα μέρη. Για παράδειγμα, έχουμε να μοιράσουμε, δίκαια, τρεις 
σοκολάτες σε επτά άτομα. Ο πρακτικός τρόπος με τον οποίο μπορούμε να 
ενεργήσουμε σε αυτό το πρόβλημα δεν είναι προφανής. Ένας τρόπος είναι να 
τοποθετήσουμε τις τρεις σοκολάτες τη μια δίπλα στην άλλη, να χαράξουμε επτά ίσα 
κομμάτια στην πλευρά της μιας και να χωρίσουμε με το μαχαίρι ταυτόχρονα τις τρεις 
σοκολάτες σε επτά μέρη (σχήμα 3).  
 

 
 
Τι βλέπουμε λοιπόν εδώ, πρώτον, ότι το σύμβολο 3/7 μπορεί να σημαίνει «διαιρώ 3 
μονάδες με το 7» και δεύτερον, ότι το αποτέλεσμα αυτής της διαίρεσης είναι «τρία 
έβδομα της μονάδας». Έτσι το σύμβολο 3/7 αναπαριστά ταυτόχρονα μια οδηγία να 
εκτελέσω μια πράξη και το αποτέλεσμα της πράξης. Πολύ συχνά χρησιμοποιούμε 
αυτό το σχήμα της διαίρεσης του κλάσματος α/β «το α διαιρείται με το β» όταν 
χειριζόμαστε τα κλάσματα με κομπιουτεράκι. Χτυπώντας α : β εκφράζουμε το 
κλάσμα ως δεκαδικό.   
 
Στο σχήμα μέρος-όλου χρησιμοποιούμε τον ίδιο συμβολισμό α/β με το σχήμα του 
πηλίκου. Στις καταστάσεις του πηλίκου όμως τα α δεν αναπαριστά τα μέρη ενός όλου 
αλλά την ποσότητα που θα διαιρεθεί ισομερώς, το β αναπαριστά τον αριθμό των 
μερών της διαίρεσης. Επίσης τα α και β αναπαριστούν διαφορετικά είδη πραγμάτων 
και δεν υπάρχει ο περιορισμός ώστε α < β.   
 
Ø Το σχήμα λόγος  
 
Σε αυτήν την περίπτωση ο ρητός ως λόγος εκφράζει τη σχέση δύο ποσοτήτων, 
συγκρίνονται δηλαδή μεταξύ τους τα μεγέθη δύο ποσοτήτων. Άρα στο σχήμα του 
λόγου δεν υπάρχει μια διαμέριση μιας ποσότητας ή ενός συνόλου αντικειμένων όπως 
συνέβαινε στα δύο προηγούμενα σχήματα.    
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Παράδειγμα 
Σε μια τάξη Α υπάρχουν 8 αγόρια και 12 κορίτσια και σε μια τάξη Β υπάρχουν 6 
αγόρια και 8 κορίτσια. Σε πια τάξη υπάρχουν αναλογικά περισσότερα αγόρια στην Α 
ή στην Β. 
Μπορούμε να συγκρίνουμε τους λόγους αγόρια / κορίτσια σε κάθε τάξη. Να 
συγκρίνουμε δηλαδή τους λόγους: 8 αγόρια / 12 κορίτσια και 6 αγόρια / 8 κορίτσια 
(8/12=2/3=0,66 και 6/8=3/4=0,75). Οι λόγοι αυτοί είναι εξωτερικοί λόγοι (rate), 
συγκρίνουμε δηλαδή μεταξύ τους τους δύο διαφορετικούς χώρους μέτρησης (αγόρια, 
κορίτσια). 
 
Παράδειγμα  
Ένα αυτοκίνητο στα 100 χιλιόμετρα καταναλώνει 12 λίτρα βενζίνη και ένα άλλο 
αυτοκίνητο καταναλώνει 8 λίτρα βενζίνη. Ποια σχέση έχει η κατανάλωση του 
δεύτερου αυτοκίνητου με το πρώτο; Το δεύτερο αυτοκίνητο καταναλώνει 8/12=2/3 
φορές λιγότερο από το πρώτο. Η κατανάλωση λοιπόν του δεύτερου αυτοκινήτου είναι 
τα 2/3 του πρώτου. Εδώ συγκρίνουμε μέτρα από τους ίδιους χώρους μέτρησης 
(λίτρα), στην περίπτωση αυτή λέμε ότι έχουμε ένα εσωτερικό λόγο (ratio). 
 
Ø Το σχήμα τελεστής  
 
Ο ρητός ως τελεστής λειτουργεί ως μια μηχανή που μετατρέπει μια ποσότητα σε μια 
άλλη. Λειτουργεί δηλαδή ως μια συνάρτηση η οποία εφαρμόζεται σε κάποιο αριθμό, 
σύνολο ή αντικείμενο. 
 
Παράδειγμα  
Μεγέθυνε το τετράγωνο ΑΒΓΔ κατά 4/3  
 

 
 
Παράδειγμα  
Ένα σπίτι έχει ύψος 8 μέτρα σε δύο μήνες το ύψος του έγινε 12 μέτρα. Πόσες φορές 
αυξήθηκε το ύψος του σπιτιού; Το ύψος του σπιτιού αυξήθηκε κατά 12/8 φορές, 
δηλαδή, 12/8=3/2=1,5 φορές.  
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Παρατηρούμε ότι το σχήμα του τελεστή μοιάζει πολύ με το σχήμα του λόγου. Το 
σχήμα όμως του τελεστή θεωρεί τον ρητό α/β ως μια οντότητα και όχι ένα 
διατεταγμένο ζεύγος αριθμών. Ο ρητός ως τελεστής μπορεί να παίξει το ρόλο ενός 
αυτόνομου μηχανισμού του οποίου η λειτουργία είναι να μετασχηματίζει. Στο 
παραπάνω παράδειγμα το ύψος 8 μέτρα όταν ενεργεί επάνω του ο τελεστής 3/2, 
πραγματοποιούνται δύο λειτουργίες: Το 8 πολλαπλασιάζεται με το 3, δηλαδή, 
μεγεθύνεται 3 φορές και διαιρείται με το 2 δηλαδή σμικραίνει 2 φορές. 
Πραγματοποιείται δηλαδή μια μεγέθυνση και μια σμίκρυνση χωρίς να έχει σημασία 
ποιος μετασχηματισμός πραγματοποιείται πρώτος. 
 
Ø Το σχήμα μέτρηση 
 
Η θεώρηση του ρητού α/β ως σημείο πάνω σε έναν άξονα ή ως μέτρηση προκύπτει 
από την επανάληψη του μοναδιαίου κλάσματος 1/β για τον καθορισμό μιας 
απόστασης. Δημιουργείτε μια συμβολική αναπαράσταση του ρητού πάνω στην 
ευθεία. Στην ευθεία αυτή τοποθετούμε αυθαίρετα το σημείο μηδέν και τη χωρίζουμε 
σε μοναδιαία τμήματα, κάθε μοναδιαίο τμήμα το χωρίζουμε σε β κομμάτια. 
Παρατηρούμε ότι και εδώ έχουμε τη δραστηριότητα του σχήματος μέρος-όλου 
χωρίζω και παίρνω. Πριν από αυτό όμως θα πρέπει να καθορίσουμε τη μονάδα 
αναφοράς, αυτή καθορίζεται αυθαίρετα.      
 
Παράδειγμα  
 
Τοποθετείστε το κλάσμα 4/7 επάνω στον άξονα. 
 

 
 
Παράδειγμα 
 
Χρησιμοποιώντας τα σημεία που δίνονται στον παρακάτω άξονα τοποθετήστε τα 
σημεία, 2, ½, και ¼.  
 

 
 
Τα διάφορα σχήματα που αναλύσαμε παραπάνω παρά το γεγονός ότι είναι 
μαθηματικά και εννοιολογικά ανεξάρτητες κατασκευές , συνδέονται αρκετά μεταξύ 
τους. Υπάρχει ένα κοινό πλαίσιο που συνδέει όλες αυτές τις διαφορετικές 
καταστάσεις. Το κοινό αυτό πλαίσιο βασίζεται σε τρεις έννοιες: 
♦ Η έννοια της ίσης διαμέρισης 
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♦ Η έννοια της μονάδας  
♦ Η έννοια της ποσότητας 
 
Η έννοια της διαμέρισης είναι πολύ σημαντική για τη συγκρότηση της έννοιας των 
ρητών, είναι τόσο σημαντική όσο είναι η απαρίθμηση για τους φυσικούς αριθμούς.  
Η έννοια της μονάδας μεταβάλλεται ανάλογα το σχήμα του ρητού στο οποίο 
βρισκόμαστε. Ο χειρισμός της έννοιας αυτής είναι επίσης καθοριστικός για την 
κατανόηση των ρητών αριθμών.  
Οι ρητοί αριθμοί, όπως και οι φυσικοί, αναπαριστούν ποσότητες. Πολλές φορές η 
έλλειψη της ικανότητας των εκπαιδευόμενων να δουν τους ρητούς αριθμούς ως 
αναπαραστάσεις ποσοτήτων δημιουργεί λάθη και εσφαλμένες αντιλήψεις. Η έννοια 
της ποσότητας λοιπόν, μπορεί να βοηθήσει στην καλύτερη κατανόηση των ρητών 
αριθμών.   
 
 


