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ΚΑΠΟΙΕΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

 
Οι εκπαιδευόμενοι χρειάζεται να δουν και να χρησιμοποιήσουν ποικίλα μοντέλα 

του κλάσματος, εστιάζοντας αρχικά στα οικία κλάσματα όπως είναι το μισό, τα 
τέταρτα, πέμπτα, έκτα, όγδοα και τέταρτα. Χρησιμοποιώντας το μοντέλο του 
εμβαδού στο οποίο χωρίζουμε την επιφάνεια σε μέρη, οι εκπαιδευόμενοι μπορούν να 
δουν πως στα κλάσματα τα μέρη συνδέονται με το όλο, να συγκρίνουν τα 
κλασματικά μέρη του όλου και να βρίσκουν τα ισοδύναμα κλάσματα. 
Πρέπει να αναπτύξουν στρατηγικές για τη διάταξη και τη σύγκριση κλασμάτων 
χρησιμοποιώντας συχνά σημεία αναφοράς όπως είναι το ½ και το 1. Για παράδειγμα, 
μπορούν να συγκρίνουν κλάσματα όπως 3/7 και 5/9 – το πρώτο είναι λίγο μικρότερο 
από το ½ και το δεύτερο λίγο μεγαλύτερο.     
Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε παράλληλες αριθμογραμμές πάνω στις οποίες να 
παρουσιάσουμε μοναδιαία κλάσματα και τα πολλαπλάσιά τους. Οι μαθητές μπορούν 
να δουν τα κλάσματα σαν αριθμούς, τη σχέση τους με το 1 και να διαπιστώσουν τις 
σχέσεις μεταξύ των κλασμάτων και την ισοδυναμία τους. Να αρχίσουν να 
καταλαβαίνουν ότι μεταξύ δύο κλασμάτων υπάρχει πάντοτε ένα άλλο κλάσμα.   

 
Σε ένα επόμενο στάδιο, οι εκπαιδευόμενοι θα πρέπει να έχουν εμπειρίες από την 
σύγκριση κλασμάτων μεταξύ του 0 και του 1 σε σχέση με σημεία αναφορά όπως: 0, 
¼, ½, ¾ και 1. Θα επεκτείνουν αυτήν την εμπειρία σε καταστάσεις στις οποίες 
διατάσσουν ή συγκρίνουν κλάσματα, στις οποίες πολλοί εκπαιδευόμενοι συναντούν 
δυσκολίες. 
Για παράδειγμα, λιγότεροι από 1/3 των μαθητών 13 χρονών στις ΗΠΑ βρίσκουν 
σωστά το μεγαλύτερο αριθμό μεταξύ των ¾, 9/16, 5/8 και 2/3. Οι οπτικές εικόνες των 
κλασμάτων ως λωρίδες θα βοηθήσουν πολλούς μαθητές να σκεφτούν ευέλικτα στη 
σύγκριση κλασμάτων. Όπως φαίνεται στο σχήμα 8 κάποιος μπορεί να συμπεράνει ότι 
το 5/6 είναι μεγαλύτερο από το 2/3, διότι το κάθε κλάσμα είναι ακριβώς ένα κομμάτι 
μικρότερο από 1 και το υπόλοιπο 1/6 κομμάτι είναι μικρότερο από το υπόλοιπο 1/3 
κομμάτι. Οι μαθητές μπορεί να βοηθηθούν επίσης, με το να σκέφτονται τις σχετικές 
θέσεις των κλασμάτων και των δεκαδικών στην αριθμογραμμή. 
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Για την εισαγωγή των δεκαδικών αριθμών μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε 

διάφορα οικεία παραδείγματα από την καθημερινή ζωή. Τώρα με τα Ευρώ μπορούμε 
να χρησιμοποιήσουμε τα λεπτά για να μιλήσουμε για τα δέκατα και τα εκατοστά και 
τις μεταξύ τους σχέσεις. Μπορούμε να μελετήσουμε τη σχέση μεταξύ κλασμάτων και 
δεκαδικών αριθμών επικεντρώνοντας στην ισοδυναμία. Με διάφορες δραστηριότητες 
οι εκπαιδευόμενοι μπορούν να καταλάβουν ότι ένα κλάσμα, π.χ. το 1/5 είναι 
ισοδύναμο με το 2/10 και ότι έχει μια δεκαδική αναπαράσταση τη 0,2.  
Όταν συναντούν ένα καινούργιο σχήμα του κλάσματος – ως πηλίκο δύο ακεραίων 
αριθμών (1/5=2/10=0,2) – μπορούν να βρουν και άλλο τρόπο να φτάσουν σε αυτήν 
την ισοδυναμία. Χρησιμοποιώντας το κομπιουτεράκι για να εκτελέσουν διαιρέσεις 
από γνωστά κλάσματα όπως ½, ¼, 1/3, 2/5 και ¾ μπορούν να μάθουν κοινές 
ισοδυναμίες κλασμάτων – δεκαδικών. Μπορούν επίσης να μάθουν ότι κάποια 
κλάσματα μπορούν να εκφραστούν ως πεπερασμένοι δεκαδικοί (με συγκεκριμένο 
πλήθος δεκαδικών ψηφίων) ενώ κάποια άλλα κλάσματα ως δεκαδικοί με άπειρο 
πλήθος ψηφίων (περιοδικοί ή όχι).  
Οι μαθητευόμενοι χρειάζεται να βαθαίνουν την κατανόηση τους σχετικά με τους 
δεκαδικούς αριθμούς και να διευρύνουν το πεδίο των αριθμών και των καταστάσεων 
με τις οποίες δουλεύουν. Αρχικά η θεμελίωση της εργασίας των μαθητευόμενων 
στους δεκαδικούς αριθμούς βασίζεται στην κατανόηση των φυσικών αριθμών και του 
συστήματος αρίθμησης. Οι μαθητευόμενοι έμαθαν να σκέφτονται τους δεκαδικούς 
αριθμούς ως φυσική προέκταση του δεκαδικού συστήματος αρίθμησης για την 
αναπαράσταση ποσοτήτων μικρότερων από το 1. Στη συνέχεια θα πρέπει να 
κατανοηθούν οι δεκαδικοί ως κλάσματα με παρονομαστή δυνάμεις του 10. Η 
απουσία μιας σταθερής αντιληπτικής θεμελίωσης μπορεί να σταθεί εμπόδιο για τους 
μαθητευόμενους. Χωρίς μια σταθερή αντιληπτική θεμελίωση, οι μαθητευόμενοι 
συχνά σκέφτονται λανθασμένα τους δεκαδικούς αριθμούς. Μπορεί για παράδειγμα, 
να σκεφτούν ότι, το 4,28 είναι μεγαλύτερο από το 4,7 γιατί το 28 είναι μεγαλύτερο 
από το 7. Οι μαθητευόμενοι πρέπει επίσης, να χειρίζονται τους δεκαδικούς αριθμούς 
όπως εμφανίζονται στην οθόνη του υπολογιστή, όπου εκεί ίσως έχουν 
στρογγυλοποιηθεί ή περικοπεί. 
 



 10 

Οι εκπαιδευόμενοι μπορούν να κατανοήσουν τη σημασία του ποσοστού ως μέρος-
όλου και να χρησιμοποιήσουν κοινά κλάσματα όπως το 10%, το 33,3% ή το 50% ως 
σημεία αναφοράς σε καταστάσεις όπου παρουσιάζονται ποσοστά. Για παράδειγμα, σε 
μια ταμπέλα εκπτώσεων το 34% της έκπτωσης μπορεί να διαβαστεί ότι γίνεται 
έκπτωση  στο 1/3 της τιμής του προϊόντος. Μελετώντας τα κλάσματα, τους 
δεκαδικούς και τα ποσοστά ταυτόχρονα, οι εκπαιδευόμενοι μπορούν να μάθουν να 
κινούνται μεταξύ ισοδυνάμων εκφράσεων, διαλέγοντας και χρησιμοποιώντας τις 
κατάλληλες και προσαρμοσμένες μορφές για να λύσουν προβλήματα και να 
εκφράσουν τις ποσότητες.               
Τα ποσοστά μπορούμε να τα σκεφτόμαστε με τρόπους που συνδυάζουν πλευρές και 
των κλασμάτων και των δεκαδικών. Τα ποσοστά είναι ιδιαίτερα χρήσιμα όταν 
συγκρίνουμε δεκαδικά μέρη συνόλων ή αριθμών ίσου μεγέθους, και μπορεί να 
συναντώνται σε καταστάσεις λύσης προβλήματος της καθημερινής ζωής. Ειδικά 
ποσοστά, το μικρότερο του 1% και το μεγαλύτερο του 100% είναι ενδιαφέροντα και 
πολλοί μαθητές μπορεί να επωφεληθούν από τη συχνή επαφή με προβλήματα που 
έχουν ποσοστά με αυτές τις διαστάσεις για να αναπτύξουν μια βαθιά κατανόηση.    
 
Μπορεί να αναπτυχθεί μια βαθιά κατανόηση των ρητών αριθμών διαμέσου 

εμπειριών με μια ποικιλία μοντέλων. Όπως λωρίδες κλασμάτων, αριθμογραμμές, 
πλέγμα 10Χ10, μοντέλα εμβαδού και αντικείμενα. Αυτά τα μοντέλα προσφέρουν 
στους εκπαιδευόμενους υλικές αναπαραστάσεις αφηρημένων ιδεών και υποστηρίζουν 
την ουσιαστική χρήση των αναπαραστάσεων και την ευέλικτη κίνηση μεταξύ τους 
για τη λύση προβλημάτων.  
Όταν λύνουν πραγματικά προβλήματα οι εκπαιδευόμενοι θα καταλάβουν τα 
πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα των διαφόρων αναπαραστάσεων των ποσοτήτων. 
Για παράδειγμα, οι εκπαιδευόμενοι δεν θα καταλάβουν μόνο ότι το 20/100, 5/20, 0,2 
και 20% είναι όλα αναπαραστάσεις του ίδιου αριθμού, αλλά επίσης ότι αυτές οι 
αναπαραστάσεις δεν μπορεί να χρησιμοποιηθούν με τον ίδιο τρόπο σε όλες τις 
περιπτώσεις. Για παράδειγμα, όταν μιλούμε για έκπτωση μπορούμε να πούμε 20%, 
για μια πιθανότητα να κερδίσουμε σε ένα τυχερό παιχνίδι μπορούμε να πούμε 5/20 
και για μια τιμή σε Ευρώ να πούμε 0,20 Ευρώ.  
 
Πράξεις 
 
Ο καθηγητής μπορεί να βοηθήσει τους μαθητές να διευρύνουν την κατανόησή 

τους ως προς την πρόσθεση και αφαίρεση ολόκληρων αριθμών στους δεκαδικούς 
αριθμούς. Την κατανόηση αυτή θα την οικοδομήσουν στο σύστημα αρίθμησης. 
Οι μαθητές μπορεί να γίνουν ικανοί να υπολογίζουν 1,4 + 0,67 εφαρμόζοντας την 
γνώσης τους στο 140 + 67 και την κατανόηση των μεγεθών των αριθμών που 
εμπλέκονται στον υπολογισμό.  
Χωρίς μια τέτοια θεμελίωση οι μαθητές μπορεί να λειτουργούν με τους δεκαδικούς 
αριθμούς ακατάλληλα τοποθετώντας τη δεκαδική υποδιαστολή σε λάθος θέση μετά 
από πολλαπλασιασμό ή διαίρεση. Οι καθηγητές μπορεί να βοηθήσουν τους μαθητές 
στην σωστή πρόσθεση και αφαίρεση κλασμάτων με το να τους βοηθήσουν να 
αναπτύξουν τη σημασία για τον αριθμητή, τον παρανομαστή και την ισοδυναμία, και 
με το να τους ενθαρρύνουν στο να χρησιμοποιούν σημείο αναφοράς και εκτίμησης. 
 
Οι μαθητές οι οποίοι έχουν μια στερεή αντιληπτική θεμελίωση στα κλάσματα 

έχουν μικρότερη προδιάθεση στο να κάνουν υπολογιστικά λάθη από ό,τι οι μαθητές 
οι οποίοι δεν έχουν μια τέτοια θεμελίωση. 
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Η διαίρεση κλασμάτων σε πολλές περιπτώσεις δημιουργεί δυσκολία στους μαθητές. 
Η συνηθισμένη ενέργεια «αντιστρέφω και πολλαπλασιάζω» πολλές φορές δημιουργεί 
δυσκολίες για αρκετό καιρό. Εφαρμόζεται λανθασμένα, ξεχνούν ποιον αριθμό να 
αντιστρέψουν. Ένας κοινός δρόμος για να εξηγήσουμε τυπικά τη διαδικασία 
«αντιστρέφω και πολλαπλασιάζω» είναι να χρησιμοποιήσουμε εξεζητημένα 
επιχειρήματα που εμπλέκουν τη χρήση αλγεβρικών ρητών εκφράσεων, τα οποία 
ξεφεύγουν από τις δυνατότητες των περισσότερων μαθητών. Αυτή η διαδικασία 
μπορεί να φανεί πολύ απόμακρη και μυστηριώδης για πολλούς μαθητές. Η έλλειψη 
όμως κατανόησης των βασικών ρητών καθιστά τους μαθητές αδύναμους να 
επισημάνουν τα λάθη τους και να φωτίσουν τη σύγχυση τους σχετικά με τη διαίρεση 
των κλασμάτων.  
Μια εναλλακτική προσέγγιση συνίσταται στο να βοηθήσουμε τους μαθητές να 
καταλάβουν τη διαίρεση κλασμάτων με την οικοδόμηση πάνω στο ότι γνωρίζουν 
σχετικά με διαίρεση των ακεραίων αριθμών. 
Εάν οι μαθητές καταλαβαίνουν τη σημασία της διαίρεσης ως επαναλαμβανόμενης 
διαίρεσης μπορεί να αναγνωρίσουν ότι 32: 8 μπορεί να ειδωθεί ως «πόσα σύνολα των 
8 υπάρχουν στο σύνολο των 32;». Αυτή η οπτική της διαίρεσης μπορεί επίσης, να 
εφαρμοστεί στα κλάσματα, όπως στο παρακάτω παράδειγμα: 
Εάν 4 μέτρα ρολό μπορεί να κοπούν σε κομμάτια όπου το καθένα είναι τα ¾ του 
μέτρου; 
 

 
Για τη λύση αυτού του προβλήματος, οι μαθητές μπορούν να πραγματοποιήσουν 
επαναλαμβανόμενο κόψιμο από ¾ μέτρα ρολό. 
Τα 4 μέτρα του ρολού είναι αρκετά για 5 ολόκληρα κομμάτια, με ένα υπόλοιπο το 1/3 
του κομματιού. 
Εμπειρίες με τέτοια προβλήματα μπορεί να βοηθήσουν τους μαθητές να 
οικοδομήσουν μια κατανόηση της διαίρεσης κλασμάτων. 
 
Ιδιότητες 
 
Για τη διαδικασία των ιδιοτήτων των πράξεων με δεκαδικούς και κλάσματα όπως 
είναι η αντιμεταθετική και προσεταιριστική ιδιότητα της πρόσθεσης και του 
πολλαπλασιασμού μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τις εμπειρίες από τους ακεραίους 
αριθμούς. 
Αυτές οι ιδιότητες μπορεί να χρησιμοποιηθούν για να απλοποιήσουν πολλούς 
υπολογισμούς με κλάσματα, για παράδειγμα 3 × (4/5 × 2/3) μπορεί να γραφτεί  
(3 × 2/3) × 4/5, πράγμα που κάνει τον υπολογισμό ευκολότερο.  
Η οικεία επιμεριστική ιδιότητα των ακεραίων αριθμών μπορεί να εφαρμοστεί επίσης, 
στα κλάσματα και τους δεκαδικούς. Οι μαθητές γνωρίζουν ήδη ότι 6 × 43 μπορεί να 
υπολογιστεί αναλύοντας το 43 και χρησιμοποιώντας την επιμεριστική ιδιότητα του 
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πολλαπλασιασμού στην πρόσθεση (6 × 40) + (6 × 3) με παρόμοιο τρόπο μπορεί να 
υπολογιστεί 4 × 3 ½  εκφραζόμενο ως (4 × 3) + (4 × ½).  
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