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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Η παρούσα μελέτη εξετάζει την επίδραση τεσσάρων διδακτικών συνθέσεων, 

αρχών, μεθόδων και πρακτικών διδασκαλίας, που χρησιμοποιήθηκαν σε παρεμβατικά 

προγράμματα για την κατάκτηση των αριθμητικών συνδυασμών (ΑΣ) των 4ρων 

αριθμητικών πράξεων από μαθητές με ειδικές μαθησιακές δυσκολίες (ΕΜΔ) και 

μαθητές με ήπια νοητική αναπηρία (ΗΝΑ). Οι συνολικά 123 συμμετέχοντες μαθητές 

(89 μαθητές με ΕΜΔ και 34 μαθητές με ΗΝΑ) κατανεμήθηκαν σε μία ομάδα ελέγχου 

(ΟΕ) και σε τρεις πειραματικές ομάδες (ΠΟ). Η διδασκαλία στην ΟΕ βασίστηκε στις 

αρχές της αποτελεσματικής διδασκαλίας και αποτέλεσε τη βάση των πειραματικών 

διδασκαλιών. Στην 1
η
 ΠΟ, η αποτελεσματική διδασκαλία (ΟΕ) εμπλουτίστηκε με την 

εναλλακτική ομαδοποίηση των ΑΣ με βάση ένα κοινό αριθμητικό χαρακτηριστικό. 

Στη 2
η
 ΠΟ έγινε σύνθεση της διδασκαλίας της 1

ης
 ΠΟ και της διδασκαλίας 

στρατηγικών για την εύρεση ΑΣ. Τέλος, στην 3
η
 ΠΟ, προστέθηκε η διδασκαλία 

επιλεγμένων διαστάσεων της έννοιας (αίσθησης) αριθμού στη διδασκαλία της 2
ης

 

ΠΟ.    

Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι οι διδασκαλίες ήταν αποτελεσματικές ως προς 

την κατάκτηση των ΑΣ και όλες οι ομάδες σημείωσαν σημαντική βελτίωση σε σχέση 

με τις αρχικές τους επιδόσεις. Στην ευχέρεια και διατήρηση των ΑΣ πρόσθεσης και 

πολλαπλασιασμού η 3
η
 ΠΟ (με τη σύνθεση όλων των μεθόδων και πρακτικών) 

σημείωσε σημαντική διαφορά από τις ομάδες που είχαν τις χαμηλότερες επιδόσεις (1
η
 

ΠΟ και ΟΕ αντίστοιχα), ενώ στη γενίκευση των ΑΣ δεν παρουσιάστηκαν σημαντικές 

διαφορές. Επιπλέον, στα αποτελέσματα φάνηκε ότι η διδασκαλία της έννοιας αριθμού 

είχε θετική επίδραση στην κατάκτηση των ΑΣ πρόσθεσης και πολλαπλασιασμού, αν 

και σύμφωνα με την άποψη ορισμένων ερευνητών η κατάκτηση των ΑΣ αυτών των 

πράξεων δεν απαιτεί σημαντικές εννοιολογικές γνώσεις. Ακόμη, η διδασκαλία 

στρατηγικών εύρεσης ΑΣ φαίνεται να ευνοεί την ευχέρεια των ΑΣ αφαίρεσης 

περισσότερο από ότι την ευχέρεια των ΑΣ διαίρεσης, αν και δεν αναμενόταν 

διαφορές καθώς οι δύο πράξεις παρουσιάζουν εννοιολογικές και διαδικαστικές 

ομοιότητες. Οι συγκρίσεις των επιδόσεων των μαθητών με ΕΜΔ και με ΗΝΑ 

ανέδειξαν ενδιαφέροντα στοιχεία. Όπως ήταν αναμενόμενο, οι μαθητές με ΕΜΔ 

σημείωσαν καλύτερες επιδόσεις από τους μαθητές με ΗΝΑ. Ωστόσο φαίνεται ότι η 

διδασκαλία στρατηγικών ευνόησε περισσότερο τους μαθητές με ΕΜΔ από τους 

μαθητές με ΗΝΑ, ενώ η προσθήκη της έννοιας αριθμού βελτίωσε την επίδοση των 

μαθητών με ΗΝΑ σε επίπεδα ανταγωνιστικά με αυτά των μαθητών με ΕΜΔ. Η 
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διαφοροποίηση αυτή ίσως σχετίζεται με τις ομοιότητες και διαφορές των μαθητών με 

ΕΜΔ και με ΗΝΑ ως προς τα γνωστικά και μαθησιακά χαρακτηριστικά που 

σχετίζονται με την ευχέρεια των ΑΣ. Κοινοί και σημαντικοί παράγοντες εκμάθησης 

των ΑΣ είναι η «ταχύτητα επεξεργασίας πληροφοριών», η «γνώση ιδιοτήτων» και οι 

«δεξιότητες απαρίθμησης». Διαφοροποίηση εμφανίζεται ως προς τη «μνήμη 

εργασίας» που είναι σημαντική μόνο για τους μαθητές με ΕΜΔ, ενώ για τους μαθητές 

με ΗΝΑ είναι το «λεξιλόγιο». Τα αποτελέσματα αναλύονται διεξοδικά για τη 

συμβολή που μπορεί να έχουν στην εκπαιδευτική έρευνα και πράξη για την 

κατάκτηση των ΑΣ.      
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ABSTRACT 

This study examines the effect of four didactic compositions, principles, 

methods and teaching practices used in intervention programs for the conquest of 

arithmetic combinations (ACs) of 4 arithmetic operations by students with learning 

disabilities (LD) and students with mild intellectual disabilities (MID). Total of 123 

participating students (89 students with LD and 34 students with MID) were divided 

into a control group (CG) and three experimental groups (EG). The intervention in 

CG based on the principles of effective teaching and was the basis of experimental 

interventions. In the 1
st
  EG effective teaching (CG) enriched with an alternative 

grouping of ACs based on a common arithmetic characteristic. In the 2nd EG over the 

alternative grouping (1
st
 EG) added the teaching of strategies for answering ACs. 

Finally, the teaching of 3
rd

 EG beyond the above practices included the teaching of 

dimensions of number sense as the conceptual background of learning ACs. 

Results showed that the interventions were effective in the conquest of ACs 

and all groups showed a significant improvement over their initial performance. In 

fluency and maintenance of addition and multiplication  ACs the 3rd EG (with the 

composition of all methods and practices) has made a significant difference of groups 

that had the lowest performance (1st EG and CG respectively), while to the 

generalization of ACs encountered no significant differences. Moreover, the results 

showed that the teaching of number sense had a positive effect on fluency of addition 

and multiplication ACs, although according to some researchers the conquest of ACs 

of these operations requires no considerable conceptual knowledge. Furthermore, the 

teaching of learning strategies of ACs seems to favor the fluency of subtraction and 

division ACs, although no differences were expected as the two operations have 

conceptual and procedural similarities.  

Comparisons of the performance of students with LD and MID revealed 

interesting information. As expected, students with LD outperformed students with 

MID. However, it appears that the strategies instruction promotes the fluency of ACs 

for more for students with LD than students with MID, while the teaching of number 

sense has improved the performance of students with MID and they reached levels 

competitive with those of students with LD. This variation may be related to the 

similarities and differences of students with LD and MID in terms of cognitive and 

learning characteristics associated with the fluency of ACs. Common and significant 
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factors for students of both categories of needs are the “processing speed of 

information”, the “knowledge of properties” and “counting skills”. " Diversification 

appears on the “working memory”, which was important for students with LD, while 

for students with MID was the “vocabulary”. The results are analyzed in detail to the 

contribution it can make to educational research and practice to conquest ACs.  
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 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Κεντρική θέση μεταξύ των βασικών μαθηματικών γνώσεων και δεξιοτήτων, 

που πρέπει να χρησιμοποιούνται με τη μεγαλύτερη δυνατή ευχέρεια προκειμένου να 

διευκολυνθεί η υλοποίηση σύνθετων έργων, όπως είναι οι αλγόριθμοι των πράξεων 

και η επίλυση προβλημάτων έχουν οι Αριθμητικοί Συνδυασμοί (ΑΣ). Οι ΑΣ 

αναφέρονται στα αποτελέσματα των τεσσάρων πράξεων με δύο μονοψήφιους 

αριθμούς, δηλαδή στα αθροίσματα και τις διαφορές με αποτέλεσμα μέχρι 20 και στα 

γινόμενα και πηλίκα με αποτέλεσμα μέχρι 100  (Αγαλιώτης, 2004). Προκειμένου να 

μείνουν ελεύθερες επαρκείς γνωστικές δυνάμεις επεξεργασίας πληροφοριών και να 

αφιερώνονται σε νέες σύνθετες δεξιότητες και γνώσεις, οι ΑΣ πρέπει να 

ανακαλούνται αυτόματα, δηλαδή σε χρόνο μικρότερο των 3
ων

 δευτερολέπτων, όπως 

προτείνεται για την άμεση ανάκληση πληροφοριών από τη μακρόχρονη μνήμη 

(Gersten et al., 2009
.
 Fuchs et al., 2008). Ωστόσο, πολλοί μαθητές που 

αντιμετωπίζουν σοβαρές δυσκολίες μάθησης δεν καταφέρνουν να φτάσουν σε αυτό 

το επίπεδο ανάκλησης πολλών ΑΣ και επιμένουν στην κοπιαστική απαρίθμηση. Το 

πρόβλημα γίνεται έντονο, καθώς ακολουθώντας το πρόγραμμα σπουδών οι μαθητές 

εμπλέκονται σε ανώτερης τάξης και μεγαλύτερων απαιτήσεων μαθηματικά έργα, 

χωρίς να διαθέτουν τις προαπαιτούμενες γνώσεις. Η συνέπεια είναι ότι οι μαθητές 

κάνουν πολλά λάθη και έχουν συνεχώς χαμηλές επιδόσεις, απογοήτευση και άγχος 

για τα μαθηματικά (Miller & Hudson, 2007).   

Σημαντικός αριθμός μαθητών που δυσκολεύονται στην κατάκτηση των ΑΣ 

παρουσιάζουν ειδικές μαθησιακές δυσκολίες (ΕΜΔ), ήπια νοητική αναπηρία (ΗΝΑ) 

ή άλλες ήπιες εκπαιδευτικές ανάγκες. Παρά το πλήθος ερευνών, κυρίως σε μαθητές 

με ΕΜΔ, δεν έχουν δοθεί όλες οι απαντήσεις για την αιτιολογία ανάπτυξης των 

δυσκολιών μάθησης στα μαθηματικά. Οι ατομικοί παράγοντες που έχουν μελετηθεί 

και φαίνεται να επιδρούν στην μάθηση των ΑΣ είναι η μνήμη εργασίας, η ταχύτητα 

επεξεργασίας πληροφοριών ή και προβλήματα με το γλωσσικό κώδικα όπως η 

φωνολογική επίγνωση (Geary, 2004
.
 Mabbot & Bisanz, 2008). Αλλά και η απουσία 

προαπαιτούμενων ειδικών μαθηματικών γνώσεων και δεξιοτήτων, όπως η έννοια 

(αίσθηση) αριθμού και η απαρίθμηση, μπορεί να οδηγήσουν σε δυσκολίες μάθησης 

των ΑΣ (Αγαλιώτης, 2011· Butterworth, 2005).  

Η επιστήμη και έρευνα της ειδικής εκπαίδευσης καλείται να δώσει λύσεις για 

τη διδακτική στήριξη μαθητών που παρουσιάζουν ΕΜΔ και ΗΝΑ. Ειδικά ερωτήματα 

που πρέπει να απαντηθούν είναι: Με ποιον τρόπο μαθαίνουν οι μαθητές με ΕΜΔ και 
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με ΗΝΑ; Ποιες πρακτικές διδασκαλίας είναι κατάλληλες για τους μαθητές  της κάθε 

κατηγορίας; Ποιοι γνωστικοί μηχανισμοί ενεργοποιούνται στους μαθητές με ΕΜΔ 

και με ΗΝΑ κατά τη διαδικασία της μάθησης; Με ποια κριτήρια θα πάρουμε τις 

κατάλληλες διδακτικές αποφάσεις για τους μαθητές της κάθε κατηγορία αναγκών;    

Οι απαντήσεις σε ερωτήματα όπως τα παραπάνω δίνονται μέσα από 

πειραματικές έρευνες, οι οποίες παρέχουν πληροφορίες για την αποτελεσματικότητα 

συγκεκριμένων πρακτικών διδασκαλίας και για τις αιτίες εμφάνισης των δυσκολιών 

μάθησης των ΑΣ (Cirino et al., 2011). Ωστόσο, οι πειραματικές έρευνες για την 

κατάκτηση μαθηματικών γνώσεων, και ειδικότερα των ΑΣ, είναι λίγες. Ακόμη 

λιγότερες είναι επίσης οι έρευνες που περιλαμβάνουν μαθητές και των δύο 

κατηγοριών αναγκών (ΕΜΔ και ΗΝΑ). Στη συνήθη σχολική πράξη οι μαθητές με 

ΕΜΔ και με ΗΝΑ ακολουθούν παρόμοια εκπαιδευτικά προγράμματα, καθώς 

θεωρείται ότι οι εκπαιδευτικές τους ανάγκες δε διαφέρουν σημαντικά. Ωστόσο, 

ερευνητικά δεν είναι απόλυτα ξεκάθαρο αν οι μαθητές με ΕΜΔ και με ΗΝΑ έχουν 

παρόμοιες εκπαιδευτικές ανάγκες ή αν διαφέρουν σημαντικά (Calhoon & Mayes, 

2005). Η παρούσα έρευνα λοιπόν επιδιώκει να καλύψει ένα μέρος από το κενό αυτό.  

Συνοπτικά, οι στόχοι της παρούσας έρευνας είναι: (1) να συγκρίνει την 

επίδραση συγκεκριμένων πρακτικών διδασκαλίας για την κατάκτηση των ΑΣ σε 

μαθητές με ΕΜΔ και με ΗΝΑ, (2) να συγκρίνει την επίδραση των παρεμβάσεων 

στους μαθητές των δύο κατηγοριών εκπαιδευτικών αναγκών και (3) να εξετάσει τη 

συσχέτιση γνωστικών παραγόντων και μαθησιακών παραμέτρων με την 

αποτελεσματικότητα των παρεμβάσεων χωριστά σε μαθητές με ΕΜΔ και με ΗΝΑ.  

Για να γίνουν οι κατάλληλες συγκρίσεις, μαθητές με ΕΜΔ και με ΗΝΑ 

συμμετείχαν από κοινού στις ομάδες διδασκαλίας της έρευνας. Οι ομάδες της έρευνας 

ήταν τέσσερις, τρεις πειραματικές και μία ομάδα ελέγχου. Η ομάδα ελέγχου δέχτηκε 

διδασκαλία βασισμένη σε αρχές της αποτελεσματικής διδασκαλίας. Η 

αποτελεσματική διδασκαλία θεωρείται η πιο κατάλληλη προσέγγιση για τη 

διδασκαλία, κυρίως των βασικών γνώσεων, σε μαθητές με σοβαρές δυσκολίες 

μάθησης. Το πρόγραμμα της ομάδας ελέγχου αποτέλεσε τη βάση των παρεμβάσεων 

στις πειραματικές ομάδες, στις οποίες σταδιακά προστέθηκαν πρακτικές, των οποίων 

η αποτελεσματικότητα έχει αποδειχτεί πειραματικά. Συγκεκριμένα στην 1
η
 ΠΟ 

προστέθηκε η εναλλακτική ομαδοποίηση των ΑΣ με βάση ένα κοινό αριθμητικό 

χαρακτηριστικό, η οποία διευκολύνει την απομνημόνευση τους. Στη 2
η
 ΠΟ 

εφαρμόστηκε το πρόγραμμα της 1
ης

 ΠΟ και προστέθηκε η διδασκαλία στρατηγικών 
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εύρεσης αποτελεσμάτων σε ΑΣ, η οποία στοχεύει στην κατάκτηση κατάλληλων και 

ευέλικτων τρόπων απαντήσεων σε άγνωστους ΑΣ. Τέλος, στην 3
η
 ΠΟ εφαρμόστηκε 

το πρόγραμμα της 2
ης

 ΠΟ και προστέθηκε η διδασκαλία συγκεκριμένων διαστάσεων 

της έννοιας αριθμού, οι οποίες αποτελούν το εννοιολογικό υπόβαθρο των ΑΣ. Στην 

έρευνα συμμετείχαν εκπαιδευτικοί και μαθητές από 25 Τμήματα Ένταξης γενικών 

δημοτικών σχολείων της ευρύτερης περιοχής της βόρειας Ελλάδας. Συνολικά ο 

αριθμός των μαθητών ήταν 123, ηλικίας από 9 ως 12 ετών. Οι 89 από αυτούς 

παρουσίαζαν ειδικές μαθησιακές δυσκολίες και οι 34 ήπια νοητική αναπηρία. Η 

έρευνα πραγματοποιήθηκε κατά το σχολικό έτος 2013-2014 και διήρκεσε 35 

εβδομάδες. Η πραγματοποίηση της έρευνας έγινε σε τέσσερα στάδια: αρχικός 

έλεγχος, εφαρμογή διδακτικών παρεμβάσεων, τελικός έλεγχος και έλεγχος 

διατήρησης της γνώσης των ΑΣ 3 εβδομάδες μετά το τέλος των παρεμβάσεων. Οι 

εκπαιδευτικοί που συμμετείχαν στην έρευνα αρχικά δέχθηκαν εκπαίδευση τεσσάρων 

ωρών για τους στόχους, τις διαδικασίες εφαρμογής των παρεμβάσεων και το χειρισμό 

του υλικού διδασκαλίας.     

Η επιλογή της προσέγγισης της αποτελεσματικής διδασκαλίας ως βάση και 

κεντρικό κορμό των διδακτικών πακέτων στηρίχθηκε σε πλήθος ερευνών που έχουν 

δείξει ότι αυξάνει στο μέγιστο βαθμό τις ευκαιρίες μάθησης των μαθητών με ήπιες 

εκπαιδευτικές ανάγκες (Wray, Medwell, Fox, & Poulson, 2000). 

Συνοπτικά, τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν ότι ένα καλά οργανωμένο 

πρόγραμμα διδασκαλίας, το οποίο βασίζεται σε πλήθος αρχών της αποτελεσματικής 

διδασκαλίας είναι επαρκές για να σημειώσουν οι μαθητές με ΕΜΔ και με ΗΝΑ 

σημαντική βελτίωση στην κατάκτηση των ΑΣ. Το επίπεδο όμως κατάκτησης 

βελτιώνεται με τη σύνθεση αποτελεσματικής διδασκαλίας και ειδικών τεχνικών και 

πρακτικών που στοχεύουν σε διαφορετικές διαστάσεις κατάκτησης των ΑΣ 

(απομνημόνευση, τρόποι εύρεσης αποτελεσμάτων, εννοιολογικό υπόβαθρο). 

Επιπλέον, τα αποτελέσματα έδειξαν ότι η διδασκαλία τρόπων εύρεσης των ΑΣ ευνοεί 

περισσότερο τους μαθητές με ΕΜΔ από τους μαθητές με ΗΝΑ, ενώ η διδασκαλία 

βασικών εννοιών είναι πιο σημαντική για τους μαθητές με ΗΝΑ από ότι για τους 

μαθητές με ΕΜΔ. Η διαφοροποίηση των τελικών επιδόσεων πιθανόν συνδέεται με 

τους διαφορετικούς συσχετισμούς της ευχέρειας με τα γνωστικά συστήματα 

επεξεργασίας και αντίληψης των πληροφοριών που είχαν οι μαθητές των δύο 

διαγνωστικών κατηγοριών κατά τους αρχικούς ελέγχους.   
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Δομή και παρουσίαση της έρευνας  

Η ερευνητική μελέτη αναπτύσσεται σε τέσσερα κεφάλαια. Στο 1
ο
 κεφάλαιο 

γίνεται η θεωρητική θεμελίωση του θέματος, στο 2
ο
 περιλαμβάνεται η μεθοδολογία 

της έρευνας, στο 3
ο
 κεφάλαιο παρουσιάζονται τα αποτελέσματα των ελέγχων και 

συγκρίσεων πριν και μετά τις παρεμβάσεις και στο 4
ο
 και τελευταίο κεφάλαιο 

περιλαμβάνονται η συζήτηση, τα συμπεράσματα και οι προτάσεις της έρευνας.     

Αναλυτικά:   

Στο 1ο κεφάλαιο γίνεται η επισκόπηση της βιβλιογραφίας για το θέμα που 

πραγματεύεται η έρευνα. Το κεφάλαιο χωρίζεται σε τέσσερα υποκεφάλαια. 

 Στο 1
ο
 υποκεφάλαιο περιλαμβάνονται τα αποτελέσματα των ερευνών 

για τη σημασία, το περιεχόμενο, τα χαρακτηριστικά, τα στάδια 

μάθησης και το γνωστικό υπόβαθρο των ΑΣ ως αντικείμενο μάθησης.  

 Στο 2
ο
 υποκεφάλαιο περιλαμβάνονται τα αποτελέσματα των ερευνών 

για τους γνωστικούς παράγοντες και τις ειδικές γνώσεις και δεξιότητες 

που αποτελούν αιτίες ανάπτυξης δυσκολιών μάθησης των ΑΣ, όπως 

είναι η μνήμη εργασίας, η ταχύτητα επεξεργασίας πληροφοριών, οι 

πρώιμες αριθμητικές ικανότητες, η απαρίθμηση και οι στρατηγικές για 

την εύρεση ΑΣ.  

 Στο 3ο υποκεφάλαιο περιλαμβάνονται τα αποτελέσματα ερευνών για 

τη συσχέτιση των ατομικών χαρακτηριστικών με την μάθηση των ΑΣ 

κυρίως για τους μαθητές με ΕΜΔ, καθώς για τους μαθητές με ΗΝΑ ο 

σχετικός αριθμός ερευνών είναι μικρός.  

 Στο 4
ο
 και τελευταίο υποκεφάλαιο περιλαμβάνονται τα στοιχεία των 

ερευνών για τις προτεινόμενες μεθόδους και τεχνικές διδασκαλίας των 

ΑΣ και τα αποτελέσματα των πειραματικών ερευνών σε μαθητές με 

ΕΜΔ και με ΗΝΑ  

Στο τέλος του κεφαλαίου παρουσιάζονται οι προβληματισμοί που προέκυψαν 

από τη μελέτη των σχετικών ερευνών, οι στόχοι, τα ερωτήματα και οι υποθέσεις στις 

οποίες επιδίωξε η παρούσα έρευνα να δώσει απαντήσεις.  

Στο 2ο κεφάλαιο περιλαμβάνεται η μεθοδολογία της έρευνας. Στο κεφάλαιο 

αυτό περιγράφονται αρχικά οι προδιαγραφές μιας πειραματικής έρευνας που 

καθορίζουν την πιστότητα εφαρμογής της. Στη συνέχεια, γίνεται αναλυτική 

περιγραφή των χαρακτηριστικών των συμμετεχόντων, των διαδικασιών των 
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παρεμβάσεων ως προς τη διάρκεια, τα σενάρια διδασκαλίας, τα υλικά εκπαιδευτικών 

και μαθητών, καθώς και το περιεχόμενο διδασκαλίας. Επίσης, περιγράφονται 

αναλυτικά τα εργαλεία που χρησιμοποιήθηκαν στην έρευνα για την αξιολόγηση των 

χαρακτηριστικών των μαθητών και των αρχικών και τελικών αποτελεσμάτων για την 

κατάκτηση των ΑΣ.  

Στο 3ο κεφάλαιο περιλαμβάνονται τα αποτελέσματα της έρευνας. Η σειρά 

παρουσίασης τους είναι ανάλογη με τη σειρά των ερωτημάτων και των υποθέσεων 

που διατυπώθηκαν, ξεκινώντας με την επίδραση και σύγκριση των διδασκαλιών ανά 

ομάδα έρευνας και ανά πράξη αριθμητικής για την ευχέρεια διατήρηση και γενίκευση 

των ΑΣ. Στη συνέχεια παρουσιάζονται οι συγκρίσεις μεταξύ των μαθητών με ΕΜΔ 

και με ΗΝΑ, συνολικά και ανά ομάδα διδασκαλίας, ως προς την ευχέρεια, διατήρηση 

και γενίκευση των ΑΣ. Στο τελευταίο τμήμα του κεφαλαίου παρουσιάζονται τα 

αποτελέσματα των συσχετισμών της τελικής επίδοσης στην ευχέρεια των ΑΣ με τις 

γνωστικές και μαθησιακές μεταβλητές, στις οποίες οι μαθητές με ΕΜΔ και με ΗΝΑ 

διέφεραν σημαντικά κατά τους αρχικούς ελέγχους.  

Στο 4
ο
 κεφάλαιο περιλαμβάνονται τα συμπεράσματα και η συζήτηση για τα 

αποτελέσματα της παρούσας έρευνας σε σχέση με τα αποτελέσματα των ερευνών που 

περιλαμβάνονται στο 1
ο
 κεφάλαιο. Τα συμπεράσματα αφορούν την επίδραση των 

πρακτικών διδασκαλίας που σχετίζονται με το αντικείμενο των ΑΣ ανά ομάδα 

έρευνας, ανά πράξη αριθμητικής και ανά κατηγορία εκπαιδευτικών αναγκών. Τέλος, 

αναφέρονται το γενικό συμπέρασμα, οι περιορισμοί της έρευνας, προτάσεις για τη 

βελτίωση της διδασκαλίας των ΑΣ στη σχολική πράξη, αλλά και ιδέες και προτάσεις 

για μελλοντική έρευνα.  
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1
ο
 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 

ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ – ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ 

ΘΕΜΕΛΙΩΣΗ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 

 

1.1. ΦΥΣΗ, ΣΗΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΤΩΝ 

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΝ ΣΥΝΔΥΑΣΜΩΝ  

 

1.1.1. Εισαγωγή 

Η προαγωγή της μαθηματικής σκέψης και η ενίσχυση της μαθηματικής 

γνώσης όλων των μαθητών συνιστούν μια από τις σημαντικότερες προκλήσεις που 

αντιμετωπίζουν διαχρονικά τα εκπαιδευτικά συστήματα παγκοσμίως. Οι προκλήσεις 

αυτές είναι εντονότερες στο επίπεδο της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, λόγω του ότι σε 

αυτό δομείται η θεμελιακή γνώση για την ανάπτυξη της μαθηματικής σκέψης 

(English & Mulligan, 2013). Σημαντικά δομικά στοιχεία, αυτής της αναπτυξιακής 

διαδικασίας είναι (1) η κατανόηση των τρόπων αναπαράστασης των αριθμών 

(ποσότητα – σύμβολο), (2) η απαρίθμηση, (3) η γνώση του δεκαδικού συστήματος 

και (4) η ευχέρεια χρήσης των αριθμητικών συνδυασμών (ΑΣ) (π.χ. Butterworth, 

2005· Curtis, Okamoto, & Weckbacher, 2009· VanDerHeyden & Burns, 2009).  

Ο όρος «Αριθμητικοί Συνδυασμοί» (ΑΣ) αναφέρεται στα αποτελέσματα των 

πράξεων πρόσθεσης και πολλαπλασιασμού με μονοψήφιους αριθμούς μέσα στην 

πρώτη 20αδα και στην πρώτη 100αδα αντίστοιχα, καθώς και στις, αντίστροφες των 

παραπάνω, πράξεις της αφαίρεσης και της διαίρεσης. Ο συνολικός αριθμός των ΑΣ  

είναι 390 και για τις τέσσερις πράξεις. Για κάθε μια από τις πράξεις πρόσθεσης, 

αφαίρεσης, πολλαπλασιασμού υπάρχουν 100 ΑΣ και για τη διαίρεση 90 (Αγαλιώτης, 

2011). O όρος «Αριθμητικοί Συνδυασμοί» (ΑΣ) αντικατέστησε τον παλαιότερο όρο 

«Βασικά Αριθμητικά Δεδομένα», προκειμένου να σηματοδοτηθεί ότι αναφερόμαστε 

σε ποικίλους τρόπους για την εύρεση ενός αποτελέσματος και όχι απλώς σε ένα 

σύνολο μεμονωμένων πληροφοριών που απλώς ανακαλούνται από τη μνήμη. Για 

παράδειγμα, το ζήτημα δεν είναι μόνο να κατακτηθεί το ότι 5 + 3 = 8, αλλά ότι 8 = 5 

+ 3 = 6 + 2 = 7 + 1 = 4 + 4 = 2  x 4 = 4 x 2 (Barrody, Bajwa, & Eiland, 2009· Garnett, 

1992· Geary,  Hoard, & Nugent, 2012· Gersten, Jordan, & Flojo, 2005). 
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1.1.2. Γνωστικές διεργασίες και Αριθμητικοί Συνδυασμοί   

Η διαδικασία κατάκτησης των ΑΣ ενσωματώνει τους τρεις τύπους γνώσης, 

δηλαδή τη δηλωτική, διαδικαστική και την εννοιολογική γνώση.  

Σύμφωνα με τους Miller & Hudson (2007) η δηλωτική γνώση είναι η 

πληροφορία που ανακαλεί ο μαθητής άμεσα από τη μακρόχρονη μνήμη. Η ευχέρεια 

(ακρίβεια + ταχύτητα) στη χρήση των ΑΣ είναι αποτέλεσμα της δηλωτικής γνώσης, 

που έχει επιτευχθεί μέσα από την κατανόηση και χρήση ποικίλων εννοιών και 

διαδικασιών της μαθησιακής επεξεργασίας, στην οποία έχει εμπλακεί ο μαθητής. Για 

παράδειγμα, ένας μαθητής βλέπει τον ΑΣ «3+4» και απαντά χωρίς καθυστέρηση «7». 

Η ικανότητα απομνημόνευσης και αυτόματης ανάκλησης ΑΣ είναι πολύ σημαντική 

και καθορίζει την πρόοδο του μαθητή μέσα στο ιεραρχικό πρόγραμμα των 

Μαθηματικών, καθώς αυτό γίνεται βαθμιαία δυσκολότερο (Miller & Hudson, 2007).  

Η γνώση διαδικασιών (διαδικαστική γνώση) αποτελεί την ικανότητα 

ακολουθίας μιας σειράς βημάτων για την εκτέλεση ενός μαθηματικού έργου, όπως 

είναι η εφαρμογή μιας γνωστικής στρατηγικής για την εύρεση ενός ΑΣ πρόσθεσης. 

Για παράδειγμα, ο ΑΣ 7+8 μπορεί να βρεθεί με την εφαρμογή στρατηγικών, όπως: 7 

+ 8 = 7 + (7 + 1) = (7 + 7) + 1 = 14 + 1 = 15 ή 7 + 8 = (8 - 1) + 8 = (8 + 8) – 1 = 16 – 

1 = 15, κατά τις οποίες χρησιμοποιούνται γνωστά δεδομένα, όπως 7 + 7 = 14 ή 8 + 8 

= 16 για την εύρεση άγνωστων. Η εφαρμογή τέτοιων διαδικασιών μειώνει τη 

διάρκεια εύρεσης αποτελεσμάτων, ελαχιστοποιεί τις πιθανότητες εμφάνισης λαθών 

και συμβάλλει στην κατανόηση των συνδέσεων των ΑΣ μεταξύ τους (Gersten & 

συνεργάτες 2005· Rittle- Johnson & Alibali, 1999).   

Ως εννοιολογική γνώση ορίζεται η κατοχή και χρήση ενός δικτύου καλά 

διασυνδεμένων πληροφοριών, στο οποίο η σύνδεση των πληροφοριών είναι το ίδιο 

σημαντική με τις πληροφορίες, που την αποτελούν (Schuchardt, Maehle, & 

Hasselhorn, 2008· Woodward & Montague, 2002). Μία έννοια έχει συγκεκριμένα 

χαρακτηριστικά, που σχετίζονται με ποικίλους τρόπους με τα χαρακτηριστικά άλλων 

εννοιών. Για παράδειγμα, η έννοια της πρόσθεσης δύο στοιχείων για τη δημιουργία 

ενός τρίτου μεγαλύτερου συνδέεται και προάγει και την έννοια της αφαίρεσης, ως 

απομάκρυνση ενός μικρότερου στοιχείου από ένα μεγαλύτερο. Παράδειγμα της 

σύνδεσης αυτής είναι η χρήση του αθροίσματος ενός ΑΣ πρόσθεσης για την εύρεση 

ενός άγνωστου ΑΣ αφαίρεσης. Λόγου χάρη, η διαφορά 15 - 8, μπορεί να βρεθεί από 

το άθροισμα 8 + 7 = 15 με την κατανόηση και χρήση της σύνδεσης των πράξεων 
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μεταξύ τους, όπου όταν α + β = γ, τότε ισχύει και γ – α = β και γ – β = α  (Evans, 

2007· Rittle-Johnson, Siegler, & Alibali, 2001). Επομένως, ο εντοπισμός κοινών 

χαρακτηριστικών (συνδέσεων) μεταξύ δύο ΑΣ προάγει τη γενίκευση της έννοιας, 

δηλαδή τη χρήση της σε νέες, άγνωστες καταστάσεις και πλαίσια, μέσω της 

εφαρμογής διαδικασιών που περιλαμβάνουν τις έννοιες, που έχουν κατακτηθεί 

(Cowan et al., 2011).  

Οι τρεις μορφές γνώσης δηλωτική, διαδικαστική και εννοιολογική είναι 

συνεκτικά δεμένες μεταξύ τους και η γνώση της μίας περιλαμβάνει στοιχεία της 

άλλης, αλλά και η μάθηση της μίας προάγει τη μάθηση της άλλης (Delazer & Benke, 

1997). Για παράδειγμα, διαδικαστική και εννοιολογική γνώση μπορούν να 

συνδυαστούν ως εξής: η αντιμεταθετική ιδιότητα (έννοια), που ισχύει στην πρόσθεση 

και στον πολλαπλασιασμό, σύμφωνα με την οποία όταν α + β = γ, τότε και β + α = γ 

και όταν α x β = γ, τότε και β x α = γ, διευκολύνει την εύρεση αθροισμάτων και 

γινομένων με την απλή αντιστροφή των όρων της πράξης. Συνεπώς, αν ένας μαθητής 

γνωρίζει ότι 5 + 3 = 8, τότε γνωρίζει ή πρέπει να γνωρίζει ότι και 3 + 5 = 8 ή αν 

γνωρίζει ότι 7 x 3 = 21, τότε πρέπει να γνωρίζει ότι και 3 x 7 = 21. Η συγκεκριμένη 

γνώση και χρήση της έννοιας έχει ως αποτέλεσμα τη σημαντική μείωση του πλήθους 

των ΑΣ προς απομνημόνευση, καθώς ο μαθητής εύκολα βρίσκει τα αποτελέσματα 

ΑΣ πρόσθεσης και πολλαπλασιασμού, αξιοποιώντας αυτά που ήδη γνωρίζει (Gersten 

et al., 2005). Στο θέμα αυτό η Canobi (2004), δουλεύοντας με παιδιά 8 ετών τυπικής 

επίδοσης, επιβεβαίωσε τη σύνδεση μεταξύ εννοιολογικής και διαδικαστικής γνώσης 

εξετάζοντας την συσχέτιση της έννοιας μέρους – όλου (part – whole) με την 

εφαρμογή και χρήση στρατηγικών δια μέσου των οποίων ΑΣ πρόσθεσης 

χρησιμοποιούνται για την εύρεση ΑΣ αφαίρεσης με τη χρήση της αντίστροφης 

σχέσης των δύο πράξεων. Η αντίστροφη σχέση των πράξεων αναφέρεται στα ζεύγη 

των αντίθετων πράξεων (πρόσθεση- αφαίρεση και πολλαπλασιασμός- διαίρεση) και 

στη χρήση ΑΣ πρόσθεσης και πολλαπλασιασμού για την εύρεση ΑΣ αφαίρεσης και 

διαίρεσης αντίστοιχα. Για παράδειγμα, ένας μαθητής που κατανοεί την αντίστροφη 

σχέση των πράξεων χρησιμοποιεί με ευχέρεια τη στρατηγική του «συμπληρώματος» 

για την εύρεση του 15 – 8 =… ανατρέχοντας στο γνωστό και σχετικό 8 + 7 = 15 και 

απαντά 7. Προϋπόθεση για την κατανόηση της αντίστροφης σχέσης των πράξεων και 

της στρατηγικής του «συμπληρώματος» είναι η κατανόηση της έννοιας μέρους – 

όλου. Πυρήνας της έννοιας μέρους- όλου είναι ότι ένα σύνολο στοιχείων (όλο) μπορεί 

να αναλυθεί σε μικρότερα μέρη χωρίς να αλλάξει το όλο, αλλά και να ανασυντεθεί σε 
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άλλα χωρίς να αλλάξει το σύνολο (όλο) π.χ. δύο σύνολα 3 + 3 στοιχείων συνθέτουν 

ένα σύνολο 6 στοιχείων, αλλά ταυτόχρονα το σύνολο των 6 στοιχείων μπορεί να 

αναλυθεί σε 4 + 2, χωρίς να αλλάξει το σύνολο 6. Η γνώση αυτή αποτελεί τη βάση με 

την οποία οι μαθητές κατανοούν τις σχέσεις και τις συνδέσεις αριθμών και πράξεων 

αναλύοντας ή συνθέτοντάς τους αριθμούς- όρους ενός ΑΣ με τρόπο που 

διευκολύνεται η εύρεση απαντήσεων (Zhou & Peverly, 2005). Η κατανόηση όμως της 

σχέσης πρόσθεσης και αφαίρεσης προάγεται και από την ευχέρεια του μαθητή να 

περιγράψει προφορικά την ίδια τη διαδικασία χρήσης του «συμπληρώματος», δηλαδή 

τα βήματα που ακολουθεί ξεκινώντας από έναν άγνωστο ΑΣ αφαίρεσης, για να 

καταλήξει στη χρήση ενός γνωστού και σχετικού  ΑΣ πρόσθεσης. Για παράδειγμα, 

για την εύρεση του 6 – 2 = … ο μαθητής σκέφτεται ότι το 6 σχηματίζεται από το 2 

και το συμπλήρωμα του (6 = 2 + ?) και καταλήγει στο γνωστό (2 + 4 = 6) (Baroody, 

Purpura, Eiland, & Reid, 2012· Canobi, 2004).  

Επομένως, η γνώση και άμεση ανάκληση ΑΣ (δηλωτική γνώση) προάγει την 

ευχέρεια εφαρμογής στρατηγικών (διαδικαστική γνώση) κι αυτές με τη σειρά τους 

την κατανόηση εννοιών (εννοιολογική γνώση), αλλά και το αντίθετο συμβαίνει, 

δηλαδή η κατανόηση μιας έννοιας (εννοιολογική γνώση) προάγει την ανάπτυξη και 

χρήση στρατηγικών (διαδικαστική γνώση), που έχει ως αποτέλεσμα την άμεση 

σύνδεση μιας αριθμητικής παράστασης ενός ΑΣ με το ορθό αποτέλεσμα και την 

άμεση ανάκληση του (δηλωτική γνώση). Για το λόγο αυτό μπορεί και πρέπει να 

γίνεται αξιοποίηση όλων των ειδών γνώσεων, αφού όλες μαζί προάγουν την ευελιξία 

στον τρόπο σκέψης και στη χρήση γνώσεων που κατέχει ένας μαθητής (Baroody & 

Dowker, 2013· Burns, 2011· Canobi, 2004· Cowan et al., 2011· Gersten et al., 2005).  

 

1.1.3. Αντιλήψεις για τη μάθηση των Αριθμητικών Συνδυασμών 

Δύο είναι οι επικρατέστερες αντιλήψεις για τον τρόπο μάθησης των ΑΣ. Η 1
η
 

αντίληψη αναφέρεται στην συμβατική/ παθητική απομνημόνευση (passive storage) 

και αυτόματη ανάκληση των ΑΣ ως διακριτών δεδομένων, ως αποτέλεσμα εμπειρίας 

και πρακτικής άσκησης, θέση που αντικατοπτρίζεται και στη χρήση του 

προηγούμενου όρου Βασικά Αριθμητικά Δεδομένα. Η 2
η
 αντίληψη αναφέρεται στην 

ενεργητική κατασκευή (active construction) της γνώσης, σύμφωνα με την οποία η 

μάθηση των ΑΣ είναι αποτέλεσμα δόμησης ενός ισχυρού δικτύου συνδυασμών και 

σχέσεων μεταξύ εννοιών, διαδικασιών και δεδομένων, όπου η απομνημόνευση και η 



26 

αυτόματη ανάκληση προκύπτουν ως αποτέλεσμα της οργάνωσης και ευχέρειας του 

δικτύου αυτού (Baroody, 1999· Cowan et al., 2011). 

Σύμφωνα με την 1
η
 αντίληψη, η μάθηση των ΑΣ δεν προϋποθέτει  σημαντικές 

γνωστικές απαιτήσεις και διαδικασίες. Επιδίωξη της μαθησιακής διαδικασίας είναι η 

ανάπτυξη της δηλωτικής γνώσης και η άμεση ανάκληση των ΑΣ από την μακρόχρονη 

μνήμη, πιθανά με τη μορφή λεκτικών αναπαραστάσεων του τύπου «πέντε και τρία… 

οχτώ». O μαθητής συνδέει άμεσα την ορθή απάντηση με την αριθμητική παράσταση 

και την ανακαλεί αυτόματα. Στο 5 + 3 = 8 ο μαθητής συνδέει προφορικά ή γραπτά το 

οχτώ (8) με την αριθμητική παράσταση πέντε και τρία (5+3). Στο πλαίσιο αυτής της 

προσέγγισης οι ΑΣ αποτελούν ένα σύνολο αυτοδύναμων και ανεξάρτητων μεταξύ 

τους πληροφοριών, χωρίς καμία απαίτηση για γνώση εννοιών και διαδικασιών ή 

δημιουργία συνδυασμών και σύνδεση αυτών μεταξύ τους. Η απομνημόνευση και η 

άμεση ανάκληση αποτελούν τη μόνη λύση για την εύρεση απαντήσεων. Για το λόγο 

αυτό η επιμονή των μαθητών στην απαρίθμηση και στη χρήση των δαχτύλων ως 

οπτική ενίσχυση για την τήρηση της ακολουθίας των αριθμών θεωρείται «κακή» 

συνήθεια, που εμποδίζει την απομνημόνευση. Η άποψη αυτή είναι πολύ διαδεδομένη, 

ακόμη και στις μέρες μας, μεταξύ εκπαιδευτικών και γονέων και οδηγεί σε έντονη, 

επίμονη και επίπονη πρακτική εξάσκηση στην απαγγελία των ΑΣ με στόχο την 

κατάκτησή τους. Η απομνημόνευση που επιτυγχάνεται με τον τρόπο αυτό έχει ως 

αποτέλεσμα τη χρήση των ΑΣ κυρίως, αν όχι αποκλειστικά, σε έργα με τα οποία ο 

μαθητής είναι εξοικειωμένος στη συνήθη σχολική πρακτική, παράγοντας ταυτόχρονα 

αδυναμία ευέλικτης και αποτελεσματικής αξιοποίησης των ΑΣ σε άγνωστα, 

εξωσχολικά πλαίσια (Cowan et al., 2011).    

Αντίθετα με παραπάνω, η 2
η
 αντίληψη για την ενεργητική «κατασκευή» της 

γνώσης απαιτεί να υπάρχει ένα πλούσιο, καλά οργανωμένο και διασυνδεδεμένο 

δίκτυο κατανοητών δεδομένων, ιδιοτήτων, εννοιών και διαδικασιών, η ευχέρεια στη 

χρήση του οποίου διευκολύνει την άμεση ανάκληση (Cowan et al., 2011). Για 

παράδειγμα, γνωρίζοντας ο μαθητής ότι ο κάθε αριθμός δημιουργείται από τον 

προηγούμενο συν μία μονάδα της ίδιας τάξης (+ 1), χρησιμοποιεί τη γνώση αυτή 

ταυτόχρονα με τη γνώση γνωστών αθροισμάτων για να βρει το αποτέλεσμα ενός 

άγνωστου ΑΣ (π.χ. αν γνωρίζει ότι 3 + 3 = 6 και ότι το 4 είναι μία μονάδα 

περισσότερο – μεγαλύτερο από το 3, τότε για το αποτέλεσμα 3 + 4 θα σκεφτεί ότι 

είναι μία μονάδα περισσότερο από 6, άρα 7). Με τον τρόπο αυτό η χρήση της 

απαρίθμησης και των δαχτύλων περιορίζεται, καθώς ο μαθητής κάνει νοερούς 



27 

χειρισμούς των δεδομένων και των εννοιών που κατέχει. Κατά την 

«κατασκευαστική» αντίληψη, λοιπόν, η δηλωτική γνώση δεν αποτελεί τον μοναδικό 

στόχο της εκπαιδευτικής διαδικασίας, αλλά εξέλιξη της κατανόησης, σύνδεσης και 

ευέλικτης χρήσης εννοιών, δεδομένων και διαδικασιών. Η άμεση ανάκληση των ΑΣ 

είναι αποτέλεσμα μιας πολύ καλά δομημένης και ουσιαστικής γνώσης, που έχει 

νόημα για το μαθητή και δυνατότητα εφαρμογής σε άγνωστα έργα.  

Οι δύο αντιλήψεις μπορεί να μη διαφέρουν μεταξύ τους ως προς το 

αποτέλεσμα της επιθυμητής συμπεριφοράς που επιδιώκεται να εμφανίσει ο μαθητής, 

που είναι η εύκολη και γρήγορη πρόσβαση στο αποτέλεσμα ενός ΑΣ, αλλά διαφέρουν 

ως προς τις διαδικασίες μάθησης και ιδιαίτερα ως προς την αξιοποίηση της τελικής 

γνώσης στο πλαίσιο της μαθηματικής ανάπτυξης του μαθητή (Baroody, Bajwa, & 

Eiland, 2009· Hopkins & Lawson, 2006).  

 

1.1.4. Στάδια και στρατηγικές μάθησης των Αριθμητικών Συνδυασμών 

Η μάθηση των ΑΣ αποτελεί μια σύνθετη διαδικασία, που περιλαμβάνει 

συγκεκριμένα στάδια ανάπτυξης εννοιών και γνώσεων για τη δόμηση του αριθμού, τη 

χρήση αποτελεσματικών στρατηγικών εύρεσης αποτελεσμάτων και την άμεση 

ανάκληση αυτών (Crawford, 2003· Hopkins & Egeberg, 2009).  

1
ο
 στάδιο: Για τους ΑΣ πρόσθεσης, στο 1

ο
 στάδιο ο μαθητής απαριθμεί / 

μετρά για να βρει το αποτέλεσμα ενός ΑΣ Στόχος της διαδικασίας είναι η ακρίβεια, 

δηλαδή να δοθεί η σωστή απάντηση σε έναν άγνωστο συνδυασμό. Είναι το στάδιο 

που αναπτύσσεται η εννοιολογική κατανόηση, με χρήση απτικών αντικειμένων ή 

εικονιστικών αναπαραστάσεων, τα οποία απαριθμεί ο μαθητής για να απαντήσει 

σωστά σε έναν ΑΣ που είναι σε συμβολική μορφή (Crawford, 2003). Στην πρόσθεση, 

η πιο πρώιμη στρατηγική είναι αυτή της απαρίθμησης και των δύο όρων, συνήθως με 

τη χρήση των δαχτύλων. Για παράδειγμα, για να βρει την απάντηση στο 3+5 ο 

μαθητής σηκώνει 3 και 5 δάχτυλα και αρχίζει να τα μετρά από την αρχή όλα μαζί. Σε 

δεύτερο επίπεδο ο μαθητής μετρά ξεκινώντας από τον πρώτο αριθμό, δηλαδή στο 3 + 

5 ο μαθητής χρησιμοποιεί μόνο 5 δάχτυλα και ξεκινά να μετρά μετά το 3, δηλαδή το 

4, 5, 6, 7, 8. Η πιο εξελιγμένη στρατηγική απαρίθμησης είναι η μέτρηση του 

μικρότερου όρου, ανεξάρτητα από τη θέση του μέσα στην αριθμητική παράσταση, 

δηλαδή στο προηγούμενο παράδειγμα αν και το 3 είναι ο 1
ος

 όρος, ο μαθητής 

σκέφτεται «5+3» και μετρά μετά το 5 χρησιμοποιώντας 3 δάχτυλα, δηλαδή 6, 7, 8. Η 
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στρατηγική αυτή είναι πιο αποτελεσματική, γρήγορη και λιγότερο επιρρεπής σε λάθη 

σε σχέση με τις δύο προηγούμενες, αλλά υιοθετείται δυσκολότερα από τους μαθητές 

με σοβαρές δυσκολίες μάθησης (Cooney, Swanson, & Ladd, 1988· Garnett, 1992).    

Στην εύρεση των ΑΣ πολλαπλασιασμού, στο 1
ο
 στάδιο η πιο συνηθισμένη 

στρατηγική είναι η επαναλαμβανόμενη απαρίθμηση και πρόσθεση, όπου ο μαθητής 

μετρά και προσθέτει τον μικρότερο όρο, όσες φορές δηλώνει ο μεγαλύτερος. Για 

παράδειγμα, για το αποτέλεσμα του 6 x 3 απαριθμεί και προσθέτει τον αριθμό 3 έξι 

φορές, δηλαδή νοερά, ή συνήθως με τη χρήση δαχτύλων, μετρά 3 + 3 + 3 + 3 + 3 + 3 

(Crawford, 2003· Zhang, Xin, & Si, 2013).   

Για τους ΑΣ αφαίρεσης, η πιο συνηθισμένη στρατηγική στο 1o στάδιο είναι η 

αντίστροφη απαρίθμηση από το μειωτέο, τόσων αριθμών όσοι αυτοί που δηλώνονται 

από τον αφαιρετέο, με τη χρήση των δαχτύλων. Για παράδειγμα, για την εύρεση του 

ΑΣ 12 – 3, ο μαθητής σκέφτεται 11, 10, 9 και απαντά γρήγορα και συχνά σωστά. Η 

στρατηγική αυτή είναι αποτελεσματική όταν ο μειωτέος είναι <= 3, αλλά χάνει σε 

αποτελεσματικότητα, όταν ο αφαιρετέος είναι >3. Για παράδειγμα, για την εύρεση 

του ΑΣ 12 – 9 ο μαθητής πρέπει να μετρήσει 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, πράγμα που 

οδηγεί σε λάθη, μια και οι αριθμοί είναι αρκετοί (Baroody et al., 2009).  

Για τους ΑΣ διαίρεσης, συνήθως οι μαθητές στο 1
ο
 στάδιο αφαιρούν 

επαναλαμβανόμενα το διαιρέτη και καταγράφουν τις επαναλήψεις. Λόγου χάρη, για 

την εύρεση του αποτελέσματος 12 : 3 ο μαθητής μετρά αντίστροφα ανά 3 ως το ένα: 

12, 11, 10… 9, 8, 7… 6, 5, 4… 3, 2, 1 και καταγράφει τον αριθμό 4 (τέσσερις 

αφαιρέσεις). Οι στρατηγικές αυτές είναι χρονοβόρες, με αυξημένες πιθανότητες 

λάθους, διότι δεσμεύουν μεγάλα τμήματα προσοχής και μνήμης με αποτέλεσμα να 

κουράζουν το μαθητή και να μην υπάρχει γνωστικό αποθεματικό για να ασχοληθεί με 

άλλες διαδικασίες και ενέργειες (όπως π.χ. τα βήματα των αλγόριθμων των πράξεων). 

Οι μαθητές τυπικής ανάπτυξης συνήθως μέχρι το τέλος της Α΄ τάξης έχουν 

κατανοήσει την έννοια και τη διαδικασία της απαρίθμησης και είναι έτοιμοι να 

αντικαταστήσουν την εφαρμογή της με διαδικασίες, που είναι πιο άμεσες και το ίδιο 

αποτελεσματικές. Τέτοιες διαδικασίες είναι οι στρατηγικές με χρήση γνωστών ΑΣ, 

που προάγουν την απομνημόνευση και την άμεση ανάκληση ενός αποτελέσματος από 

τη μνήμη. Αυτό δεν συμβαίνει με τους μαθητές με σοβαρές δυσκολίες μάθησης 

(Baroody et al., 2009· Geary, Hoard, Nugent, & Bailey, 2012· Gersten et al., 2005).  

2
ο
 στάδιο: Στο 2

ο
 στάδιο κατάκτησης των ΑΣ ο μαθητής χρησιμοποιεί 

γνωστούς ΑΣ, εφαρμόζει αποσύνθεση ή/και ανασύνθεση των όρων και βρίσκει την 
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απάντηση σε άγνωστους ΑΣ Για παράδειγμα: (α) για την απάντηση στον ΑΣ 

πρόσθεσης 8 + 5, ο μαθητής γνωρίζει τα αθροίσματα 8 + 2 = 10 και 5 = 2 + 3 και 

μπορεί να ενεργήσει νοερά ως εξής: 8 + 5 =  8 + (2 + 3) = (8 + 2) + 3 = 10 + 3 = 13, 

(β) για το 7 + 8, ο μαθητής γνωρίζει τα αθροίσματα 7 + 7 = 14 και 14 + 1 = 15 και 

κάνει το συλλογισμό 7 + 8 =  7 + (7 + 1) = (7 + 7) + 1 = 14 + 1 = 15. Στον 

πολλαπλασιασμό, οι στρατηγικές, που χρησιμοποιούνται ευρέως είναι ο 

διπλασιασμός και αναδιπλασιασμός γνωστών γινομένων. Για παράδειγμα, για να βρει 

το 8 x 4  σκέφτεται (4 x 4) + (4 x 4) και προσθέτει τα δυο γινόμενα 16 + 16 δίνοντας 

την απάντηση 32.  

Για τους ΑΣ αφαίρεσης και διαίρεσης η πιο διαδεδομένη και λειτουργική 

στρατηγική του 2
ου

 σταδίου είναι η χρήση της συμπληρωματικής σχέσης της 

πρόσθεσης και του πολλαπλασιασμού με την αφαίρεση και τη διαίρεση αντίστοιχα. 

Για παράδειγμα, για την εύρεση της διαφοράς 15 - 9, ο μαθητής αξιοποιεί τη 

συμπληρωματική σχέση των πράξεων πρόσθεσης και αφαίρεσης, όπου ισχύει ότι αν 

α+β = γ, τότε και α = γ – β, σκέφτεται τον αριθμό που μαζί με το 9 κάνουν 15 δηλαδή 

9 + ….. = 15 και ανακαλεί το άθροισμα 9 + 6 = 15 ή μετρά από το 9 ως το 15 και 

δίνει την απάντηση 6. Αντίστοιχα, για το πηλίκο 72 : 8 =…, αξιοποιεί τη 

συμπληρωματική σχέση διαίρεσης - πολλαπλασιασμού, όπου ισχύει ότι αν α x  β = γ, 

τότε και α = γ : β, σκέφτεται τον αριθμό που θα πολλαπλασιάσει με το 8 για να βρει 

72, δηλαδή 8 x … = 72 και ανακαλεί, αν είναι γνωστό, το γινόμενο 8 x 9 = 72 ή 

χρησιμοποιεί ένα γνωστό γινόμενο, π.χ. 8 x 8 = 64, και προσθέτει ακόμη 1 x 8 και 

δίνει την απάντηση 9. Επειδή ακόμη και ενήλικες χρησιμοποιούν πολύ συχνά για 

αφαιρέσεις και διαιρέσεις ευέλικτα και άμεσα τη συμπληρωματική σχέση και τη 

χρήση γνωστών ΑΣ πρόσθεσης και πολλαπλασιασμού, υποστηρίζεται ότι οι 

στρατηγικές αυτές είναι οι πιο αποτελεσματικές για την εύρεση απαντήσεων ΑΣ 

αφαίρεσης και διαίρεσης (Cambell, 2008). Για το λόγο αυτό αρκετοί ερευνητές 

θεωρούν ότι η χρήση αυτών των στρατηγικών δηλώνει επαρκές επίπεδο κατάκτησης 

των ΑΣ, ιδιαίτερα όταν εφαρμόζονται με ευχέρεια (Campbell, 2008· Hopkins και 

Egeberg, 2009). Οι μαθητές τυπικής επίδοσης αναπτύσσουν αυθόρμητα τέτοιες 

στρατηγικές τις οποίες χρησιμοποιούν με ευελιξία και αποτελεσματικότητα, ενώ οι 

μαθητές με δυσκολίες μάθησης δε φτάνουν συνήθως σε αυτό το στάδιο (Bryant, 

Hartman, & Kim, 2003· Campbell, 2008· LeFevre & Morris, 1999).   

3
ο
 στάδιο: Στο 3

ο
 στάδιο ο μαθητής ανακαλεί άμεσα, σχεδόν ασυνείδητα, 

χωρίς να καταβάλει ιδιαίτερη προσπάθεια, τις ορθές απαντήσεις των ΑΣ που 
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επιθυμεί, μέσα σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα που διαρκεί έως 3 δευτερόλεπτα 

(Baroody et al., 2009· Crawford, 2003· Garnett, 1992).  

 

1.1.4.1.  Σημασία του αυτοματισμού των Αριθμητικών Συνδυασμών 

Προκειμένου να μεταφέρει και να αξιοποιήσει ένας μαθητής τη γνώση των 

ΑΣ σε διάφορα πλαίσια, πρέπει προηγουμένως αυτοί να έχουν κατακτηθεί σε βαθμό 

αυτοματισμού. Διαφορετικά, δεσμεύονται σημαντικές γνωστικές πηγές στη 

διατήρηση και επεξεργασία των ΑΣ και δεν υπάρχουν γνωστικά αποθέματα 

διαθέσιμα για άλλο γνωστικό έργο, όπως η εφαρμογή αλγόριθμων και η επίλυση 

προβλημάτων. Μία πληροφορία θεωρείται ότι ανακαλείται αυτόματα όταν 

ανασύρεται από τη μνήμη σε διάστημα 2-3 δευτερολέπτων ή και λιγότερο (Crawford, 

2003). Όμως, ο αυτοματισμός στην ανάκληση των ΑΣ δεν είναι καθόλου εύκολο να 

κατακτηθεί, γιατί προϋποθέτει την ταχεία εφαρμογή διαδικασιών εύρεσης 

αποτελεσμάτων από τα υπεύθυνα συστήματα επεξεργασίας των πληροφοριών. Όταν 

όμως η ταχύτητα είναι χαμηλή, τότε παρατείνεται η διάρκεια επεξεργασίας και 

εμποδίζεται η σύνδεση και παρουσία ενός ΑΣ με την απάντηση του στη μακρόχρονη 

μνήμη, από την οποία ανακαλείται όποτε χρειάζεται. Το αποτέλεσμα είναι ένας 

μαθητής να μην ανακαλεί απαντήσεις, αλλά να συνεχίζει να χρησιμοποιεί 

στρατηγικές για την εύρεση αποτελεσμάτων ακόμη και σε ΑΣ που απάντησε πριν από 

λίγα λεπτά (Cowan et al., 2011· Hopkins & Lawson, 2006).  

Οι μαθητές συνήθως έρχονται στο σχολείο με ένα υπόβαθρο 

αυτοματοποιημένης γνώσης ΑΣ, κυρίως πρόσθεσης με άθροισμα < 10 (Jordan & 

Hanich, 2000), αλλά στην πορεία και ως τη Γ΄ τάξη έχουν την τάση, να 

χρησιμοποιούν συχνότερα στρατηγικές απαρίθμησης και λιγότερο νοερές 

στρατηγικές και άμεση ανάκληση (Heirdsfield, 2003· 2001). Οι μαθητές θεωρούν ότι 

με την απαρίθμηση μειώνουν τις πιθανότητες να κάνουν λάθος, παραγνωρίζοντας το 

γεγονός ότι η απαρίθμηση απαιτεί μεγαλύτερη χρονική διάρκεια για την ολοκλήρωση 

της και περισσότερα αποθέματα προσοχής και μνήμης σε σχέση με τη χρήση νοερών 

στρατηγικών ή την άμεση ανάκληση (Cowan et al., 2011). Καθώς σε κάποιο σημείο 

του προγράμματος σπουδών, ιδιαίτερα στα τέλη της Γ΄ τάξης, αυξάνονται οι 

απαιτήσεις των Μαθηματικών σε αλγόριθμους με πολυψήφιους αριθμούς και επίλυση 

προβλημάτων, εμφανίζεται έντονα η ανάγκη αυτοματοποιημένης χρήσης των ΑΣ. 

Τότε οι μαθητές τυπικής ανάπτυξης «πιέζονται» και αρχίζουν να προσπαθούν να 
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ανακαλέσουν αυτόματα τους ΑΣ. Αντίθετα, οι μαθητές με σοβαρές δυσκολίες 

μάθησης δεν ακολουθούν την ίδια πορεία και συνεχίζουν  να χρησιμοποιούν την 

απαρίθμηση στην πλειονότητα των ΑΣ, όχι μόνο στη Γ,΄ αλλά και σε μεγαλύτερες 

τάξεις. Είναι σημαντικό, ότι η άμεση ανάκληση των ΑΣ δε βελτιώνεται ουσιαστικά 

με την ενασχόληση των μαθητών με μεταγενέστερες δεξιότητες, π.χ. με αλγόριθμους 

με πολυψήφιους αριθμούς, όπως συχνά πιστεύεται, με αποτέλεσμα οι δυσκολίες 

ανάκλησης να παραμένουν σε όλη τη διάρκεια της σχολικής ζωής (Geary et al., 2012· 

Gersten et al., 2005). Ακόμη και έφηβοι 13-17 ετών με ειδικές μαθησιακές δυσκολίες 

στα μαθηματικά χρησιμοποιούν την άμεση ανάκληση ΑΣ μόνο στο 20%-38% των 

ευκαιριών που έχουν, ενώ για το 80%-62% συνεχίζουν να χρησιμοποιούν την 

απαρίθμηση (Hopkins & Lawson, 2006). Συχνά οι δυσκολίες των μαθητών στην 

άμεση ανάκληση και αποτελεσματική χρήση των ΑΣ μπορεί να συνεχίζουν και μετά 

την αποφοίτηση των μαθητών από το σχολείο. Οι ενήλικες οι οποίοι ως μαθητές 

είχαν σοβαρές δυσκολίες σε βασικές αριθμητικές γνώσεις, όπως η ανάκληση των ΑΣ, 

συχνά αντιμετωπίζουν προβλήματα στην επαγγελματική τους ζωή, που σχετίζονται 

με χαμηλούς μισθούς, μερική απασχόληση, μεγάλες περιόδους ανεργίας και 

μειωμένες πιθανότητες επαγγελματικής εξέλιξης και προαγωγής στο εργασιακό 

περιβάλλον (Geary et al., 2012).  

 

1.1.5. Σύνδεση Αριθμητικών Συνδυασμών με τη μαθηματική ανάπτυξη    

Οι ΑΣ αποτελούν προϋποτιθέμενη γνώση και προβλεπτικό παράγοντα για μια 

σειρά μεταγενέστερων μαθηματικών γνώσεων, όπως είναι οι νοεροί υπολογισμοί, οι 

αλγόριθμοι των πράξεων και η επίλυση προβλημάτων (Jordan & Hanich, 2000). 

Μακροχρόνιες έρευνες επιβεβαιώνουν ότι νήπια και μαθητές Α΄ τάξης με χαμηλές 

επιδόσεις στην ακρίβεια χρήσης των ΑΣ συνέχισαν να έχουν χαμηλές επιδόσεις στα 

Μαθηματικά, ακόμη και μετά από δύο και τρία χρόνια (Β΄ και Γ΄ τάξη), σε σχέση με 

μαθητές με υψηλή αρχική επίδοση στους ΑΣ οι οποίοι παρουσίασαν σταθερή 

βελτίωση με την πάροδο των χρόνων (Jordan & Hanich, 2003· Jordan, Glutting, & 

Ramineni, 2010). Για παράδειγμα, οι Locuniak & Jordan (2008) βρήκαν ότι σε νήπια 

τυπικής ανάπτυξης η ακρίβεια σε ΑΣ πρόσθεσης και αφαίρεσης περιλαμβάνεται 

στους παράγοντες που προβλέπουν την ευχέρεια των πράξεων με πολυψήφιους 

αριθμούς στα τέλη της Β΄ τάξης. Στο ίδιο συμπέρασμα κατέληξαν και οι Jordan, 
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Glutting, Ramineni, & Watkins (2010) που επέκτειναν την παραπάνω έρευνα στη Γ΄ 

τάξη. 

Οι στρατηγικές εύρεσης αποτελεσμάτων των ΑΣ αποτελούν πρότυπα πάνω 

στα οποία βασίζονται οι μαθητές για την ανάπτυξη νοερών στρατηγικών εκτίμησης 

και εύρεσης αποτελεσμάτων με πολυψήφιους αριθμούς (Dowker, 2009· Seethaler & 

Fuchs, 2006· Star, Rittle – Johnson, Lynch, & Perova, 2009). Για παράδειγμα, για την 

εύρεση του 7 + 8 γίνεται χρήση των αθροισμάτων = 10 (7 + 3 = 10) εφαρμόζοντας τη 

διαδικασία 7 + 8 = 7 + (3 + 5) = 10 + 5 = 15. Μαθητές που χειρίζονται με ευκολία 

τέτοιες στρατηγικές διαμορφώνουν σταδιακά ένα πρότυπο χρήσης αθροισμάτων στην 

πλησιέστερη 10αδα, παράδειγμα της οποίας είναι το 32 + 28 = 30 + 30 = 60. Η 

Heirdsfield (2003, 2001) σε έρευνα με μαθητές τυπικής ανάπτυξης Γ΄ και Δ΄ τάξης 

βρήκε ότι οι μαθητές που ανακαλούσαν άμεσα ΑΣ και χρησιμοποιούσαν με ευχέρεια 

νοερές στρατηγικές και περιστασιακά την απαρίθμηση για την εύρεση των 

αποτελεσμάτων είχαν μεγαλύτερη επάρκεια στη χρήση νοερών στρατηγικών με 

πολυψήφιους αριθμούς, σε σχέση με τους μαθητές που δεν ανακαλούσαν ή δε 

χρησιμοποιούσαν νοερές στρατηγικές ΑΣ και οι οποίοι συνήθως εφάρμοζαν τον 

αλγόριθμο νοερά.  

 

1.1.6. Αιτίες εμφάνισης δυσκολιών στην ευχέρεια των Αριθμητικών     

Συνδυασμών 

Έχουν εντοπιστεί δύο βασικές κατηγορίες παραγόντων που οδηγούν στην 

εμφάνιση σοβαρών μαθησιακών δυσκολιών στα μαθηματικά: (1) οι ατομικοί 

παράγοντες, που αφορούν αδυναμίες γνωστικών παραγόντων του μαθησιακού 

μηχανισμού, όπως η μνήμη εργασίας (Andersson & Ostergren, 2012· Geary, Hoard, 

Byrd-Craven, Nugent, & Numtee, 2007· Geary, Hoard, Nugent, & Byrd-Craven, 

2008· Wu et al., 2008) και (2) οι περιβαλλοντικοί παράγοντες, που συνδέονται με την 

αναποτελεσματική διδασκαλία και τις ανεπαρκείς ευκαιρίες εκπαίδευσης, ιδιαίτερα 

των μαθητών με σοβαρές ατομικές αδυναμίες (Baroody, 2006· Geary, 2011). 

Οι κυριότεροι ατομικοί γνωστικοί παράγοντες, που έχουν ευρέως μελετηθεί 

και έχει βρεθεί ότι σχετίζονται με τη μαθηματική γνώση και τη μάθηση των ΑΣ είναι:  

[1] Η μνήμη εργασίας (working memory) 

[2] Η φωνολογική βραχύχρονη μνήμη (phonological short- term memory) και  

- Παράγοντες της γλωσσικής ανάπτυξης με κυρίαρχη τη  
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o Φωνολογική επίγνωση (phonological awareness). 

[3] Η ταχύτητα επεξεργασίας (processing speed) 

[4] Η συγκέντρωση της προσοχής 

Στους περιβαλλοντικούς παράγοντες εντάσσονται: 

[1] Το χαμηλό κοινωνικο-οικονομικό και μορφωτικό υπόβαθρο   

[2] Η παρατεταμένη απουσία από το σχολείο λόγω προβλημάτων υγείας κ.τ.λ.  

[3] Η αναποτελεσματική διδασκαλία που δεν καλύπτει συνολικά τις 

εκπαιδευτικές ανάγκες του μαθητή, ιδιαίτερα εκείνων που αντιμετωπίζουν 

σοβαρές δυσκολίες μάθησης. 

Οι γενικοί γνωστικοί παράγοντες δεν επηρεάζουν μόνο άμεσα την κατάκτηση 

των ΑΣ, αλλά και έμμεσα καθώς ευθύνονται και για την εμφάνιση δυσκολιών στην 

ανάπτυξη των ειδικών μαθηματικών γνώσεων και δεξιοτήτων, που αποτελούν τις 

προαπαιτούμενες γνώσεις για την κατάκτηση των ΑΣ (Alloway & Passolunghi, 2011· 

Gelman & Butterworth, 2005· Fletcher, 2005). 

Οι βασικές μαθηματικές γνώσεις και δεξιότητες, που έχουν μελετηθεί και 

σχετίζονται με την κατάκτηση των ΑΣ είναι παράμετροι της έννοιας αριθμού   

(number sense) όπως:  

[1] Οι πρώιμες αριθμητικές ικανότητες (early numerical competencies), όπως 

η αναγνώριση και σύνδεση των τρόπων αναπαράστασης των αριθμών, π.χ. 

3 = / / / = τρία 

[2] Η έννοια και οι δεξιότητες απαρίθμησης, π.χ. εκκίνηση και τερματισμός 

της απαρίθμησης από και σε οποιοδήποτε αριθμό ή η αναπαραγωγή μιας 

αριθμητικής ακολουθίας ανά 2, ανά 5, προσθέτοντας ή αφαιρώντας  

[3] Οι ιδιότητες των πράξεων, όπως η αντιμεταθετική ιδιότητα, η οποία ισχύει 

στους ΑΣ πρόσθεσης και πολλαπλασιασμού και η συμπληρωματική 

σχέση, που ισχύει μεταξύ των αντίθετων πράξεων (πρόσθεση – αφαίρεση 

και πολλαπλασιασμός – διαίρεση). 

[4] Οι στρατηγικές εύρεσης αποτελεσμάτων ΑΣ, που προηγούνται της άμεσης 

ανάκλησης των ΑΣ, όπου χρησιμοποιούνται συνδυαστικά γνωστοί ΑΣ και 

η απαρίθμηση για την εύρεση άγνωστων (π.χ. 7 + 5 = 7 + (3 + 2) = 7 + 3 + 

2 = 10 + 2 = 12). 
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1.2. ΓΝΩΣΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΗΝ                   

ΚΑΤΑΚΤΗΣΗ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΝ ΣΥΝΔΥΑΣΜΩΝ 

 

Στην ενότητα αυτή παρουσιάζονται αναλυτικά οι γενικοί γνωστικοί 

παράγοντες και οι ειδικές μαθηματικές γνώσεις και δεξιότητες, που σχετίζονται με 

την κατάκτηση των ΑΣ Ελλείψεις και αδυναμίες σε κάποιον από αυτούς τους 

παράγοντες (ή σε συνδυασμό αυτών) οδηγούν στην ανάπτυξη σοβαρών δυσκολιών 

στη μάθηση των ΑΣ (Andersson & Ostergren, 2012· Geary et al., 2007· Jordan & 

Hanich, 2003· Kyttala, Aunio, & Hautamaki, 2010· Wu et al., 2008). 

 

1.2.1. Ο ρόλος της μνήμης εργασίας  στην ευχέρεια των ΑΣ 

 1.2.1.1. Γενικά  

Η μνήμη εργασίας είναι υπεύθυνη για την προσωρινή διατήρηση και 

επεξεργασία των πληροφοριών κατά τη διάρκεια εκτέλεσης ενός γνωστικού έργου 

(Gathercole & Pickering, 2000· Kyttala et al., 2010).   

Στις σχετικές έρευνες, η μνήμη εργασίας εξετάζεται υπό το πρίσμα του 

μοντέλου που έχει προτείνει ο Baddeley (1992) και προβλέπει δύο τύπους 

λειτουργιών: την παθητική αποθήκευση και την ενεργητική επεξεργασία των 

πληροφοριών. Η μνήμη εργασίας είναι σύνθετη γνωστική δομή, που περιλαμβάνει 

τέσσερα υποσυστήματα, ανάλογα με το είδος ή την διαχείριση των πληροφοριών. Τα 

δύο από αυτά εντάσσονται στη λειτουργία της βραχύχρονης παθητικής αποθήκευσης 

και είναι εξειδικευμένα ως προς το είδος των πληροφοριών που αποθηκεύουν 

(modality-specific storage). Συγκεκριμένα:   

 (1) Ο φωνολογικός βρόγχος (phonological loop) είναι το αρμόδιο σύστημα 

για την προσωρινή διατήρηση φωνολογικών πληροφοριών του γλωσσικού και 

μαθηματικού κώδικα και  

(2) Το οπτικοχωρικό «σημειωματάριο» (optico-visual sketchpad) είναι το 

αρμόδιο σύστημα για τη διατήρηση οπτικών και χωρικών πληροφοριών. 

Η ενεργητική επεξεργασία των πληροφοριών γίνεται από το κεντρικό 

εκτελεστικό σύστημα (central executive) (Kyttala et al., 2010), το οποίο έχει εποπτικό 

και συντονιστικό ρόλο πάνω στα δύο υποσυστήματα προσωρινής αποθήκευσης και 

διατήρησης των πληροφοριών (Geary et al., 2012). Το κεντρικό εκτελεστικό σύστημα 
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είναι αρμόδιο για: (1) το πλήθος των πληροφοριών που αποτελούν αντικείμενο 

ταυτόχρονης επεξεργασίας, (2) την επιλογή των σχετικών με το εκτελούμενο έργο 

πληροφοριών και την απόρριψη των άσχετων με αυτό και (3) τον έλεγχο της χρονικής 

διάρκειας ολοκλήρωσης της επεξεργασίας ενός έργου (Adams, 2007· Geary, 2011· 

Schuchardt et al., 2008).  

Στο παραπάνω μοντέλο, ο  Baddeley (2003) πρόσθεσε το σύστημα μνήμης 

επεισοδίων (episodic buffer). Το σύστημα μνήμης επεισοδίων θεωρείται ότι 

ενσωματώνει πληροφορίες από τα δύο υποσυστήματα προσωρινής διατήρησης και 

επεξεργασίας, το φωνολογικό βρόγχο και  το οπτικοχωρικό σημειωματάριο και το 

ενεργητικό υποσύστημα επεξεργασίας των πληροφοριών, το κεντρικό εκτελεστικό 

σύστημα. Ως τώρα δεν έχει αναφερθεί συσχέτιση με την κατάκτηση των ΑΣ 

(Compton, Fuchs, Fuchs, Lambert, & Hamlett, 2011· Pickering & Gathercole, 2004).  

Στις έρευνες του πεδίου συχνά χρησιμοποιούνται οι όροι φωνολογική ή 

λεκτική βραχύχρονη μνήμη (phonological/ verbal short-term memory) για το 

φωνολογικό βρόγχο και οπτικοχωρική βραχύχρονη μνήμη (optico-visual short-term 

memory) για το οπτικοχωρικό σημειωματάριο. Αντίστοιχα, για το κεντρικό 

εκτελεστικό σύστημα χρησιμοποιείται ο όρος φωνολογική μνήμη μνήμη (phonological 

working memory), όταν επεξεργάζεται φωνολογικές πληροφορίες και οπτικοχωρική 

μνήμη εργασίας (optico-visual working memory), όταν επεξεργάζεται οπτικοχωρικές 

πληροφορίες (Gathercole & Pickering, 2001· Kyttala et al., 2010· Raghubar, Barnes, 

& Hercht, 2010). Με τον ίδιο τρόπο χρησιμοποιούνται οι αντίστοιχοι όροι στην 

παρούσα έρευνα.  

 

1.2.1.2. Κεντρικό Εκτελεστικό Σύστημα, (Μνήμη Εργασίας) και ΑΣ  

Μεγάλος αριθμός ερευνών υποστηρίζει τη συμβολή της μνήμης εργασίας  

στην απόκτηση βασικών ακαδημαϊκών γνώσεων και δεξιοτήτων. Πλήθος ερευνών 

υποστηρίζουν το ρόλο της μνήμης εργασίας ως βασικό γενικό γνωστικό παράγοντα 

που συνδέεται με την εμφάνιση δυσκολιών στην μάθηση των ΑΣ σε προνήπια, νήπια 

και μαθητές ως 15 ετών, υψηλής, μέσης, χαμηλής επίδοσης, καθώς και σε μαθητές 

που αντιμετωπίζουν σοβαρές δυσκολίες μάθησης στα μαθηματικά (Alloway, 

Gathercole, Kirkwood, & Elliot,  2009· Alloway & Passolunghi, 2011· Geary et al., 

2007· Kyttala et al., 2010· Luculano,Moro, & Butterworth, 2011· Murphy, Mazzocco, 

Hanich, & Early, 2007· Schuchardt et al., 2008).  
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Οι Geary, Brown, και Samaranayake, (1991) αποδίδουν τις δυσκολίες των 

μαθητών με ειδικές μαθησιακές δυσκολίες στην άμεση ανάκληση των ΑΣ, σε δύο 

πιθανούς λόγους, που σχετίζονται με τις λειτουργίες που επιτελεί το Κεντρικό 

Εκτελεστικό Σύστημα της μνήμης εργασίας:  

Ο ένας λόγος είναι ότι το εύρος των πληροφοριών που επεξεργάζεται 

ταυτόχρονα το σύστημα είναι συχνά μικρότερο στους μαθητές με ειδικές μαθησιακές 

δυσκολίες σε σύγκριση με τους μαθητές τυπικής ανάπτυξης. Συνέπεια είναι ο 

μαθητής με ειδικές μαθησιακές δυσκολίες να μην μπορεί να διατηρήσει και να 

επεξεργαστεί ταυτόχρονα τις σχετικές με έναν συγκεκριμένο ΑΣ πληροφορίες, όπως 

π.χ. το αριθμητικό μέγεθος των τελεστών του. Αυτό οδηγεί σε αύξηση των 

πιθανοτήτων εμφάνισης λαθών ανάκλησης ή υπολογισμού του αποτελέσματός του.  

Ο δεύτερος λόγος είναι ότι οι μαθητές συναντούν δυσκολίες στην επιλογή των 

σχετικών με το εκτελούμενο έργο πληροφοριών και την απόρριψη των άσχετων με 

αυτό (Geary et al., 1991). Ένας μαθητής, για να βρει την απάντηση σε έναν άγνωστο 

ΑΣ εφαρμόζοντας π.χ. μια νοερή στρατηγική, πρέπει να ανακαλέσει, να διατηρήσει 

και να επεξεργαστεί γνωστούς ΑΣ, που έχουν σχέση και σύνδεση με τον άγνωστο για 

τον οποίο αναζητά το αποτέλεσμα (Raghubar et al., 2010).  Για παράδειγμα, για τον 

ΑΣ 8 + 5=… ο μαθητής ανακαλεί τον ΑΣ 5 = 3 + 2 και τον χρησιμοποιεί στη 

στρατηγική 8 + 5 = 8 + (2 + 3) = (8 + 2) + 3 = 10 + 3 = 13. Ταυτόχρονα όμως 

απορρίπτει άλλους ΑΣ, όπως 8 + 1 = 9 ή 3 x 5 = 15, οι οποίοι δεν έχουν σχέση με τον 

συγκεκριμένο άγνωστο ΑΣ (8 + 5) και δεν εξυπηρετούν την εύρεση του 

αποτελέσματός του. Αναφερόμενοι οι Luculano και συνεργάτες  (2011) και Fuchs και 

συνεργάτες (2005)  στη σημαντικότητα της ικανότητας απόρριψης άσχετων 

πληροφοριών τη χαρακτηρίζουν ως «φίλτρο» για την επιλογή των σχετικών και 

κατάλληλων με ένα νοητικό έργο πληροφοριών.   

Οι Hopkins και Lawson (2006) εξηγούν πως η παρατεταμένη διάρκεια 

εφαρμογής διαδικασιών και επεξεργασίας σχετίζεται με την εμφάνιση δυσκολιών 

στην άμεση ανάκληση των ΑΣ Για παράδειγμα, όταν η απαρίθμηση απαιτεί μεγάλη 

διάρκεια, όπως συμβαίνει όταν οι όροι ενός ΑΣ είναι μεγαλύτεροι του  4 (π.χ. 6 + 8 ή 

14 - 8), τότε είναι πιθανό μέχρι να ολοκληρωθεί η απαρίθμηση να έχει παρέλθει το 

χρονικό διάστημα της ταυτόχρονης παρουσίας όλων των σχετικών πληροφοριών στη 

μνήμη εργασίας. Όταν παρέλθει το διάστημα αυτό οι πληροφορίες αρχίζουν να 

«ξεθωριάζουν» και να χάνονται. Το αποτέλεσμα είναι να μην υπάρχει ταυτόχρονη 

παρουσία και σύνδεση της αριθμητικής παράστασης ενός ΑΣ με την ορθή απάντηση 
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στη μνήμη εργασίας, ώστε ο ΑΣ να αποθηκευτεί ως ολοκληρωμένη μορφή 

παράσταση – απάντηση (π.χ. 6 + 8 = 14) στη μακρόχρονη μνήμη. Ο μηχανισμός που 

ενεργοποιείται για να ξεπεραστεί ο περιορισμός αυτός είναι η χρήση ενός γνωστού 

ΑΣ ως «ενδιάμεσου αποτελέσματος» με το οποίο τροποποιείται το αριθμητικό 

μέγεθος τουλάχιστον ενός από τους δύο όρους, ώστε να περιοριστεί η διάρκεια 

απαρίθμησης. Για παράδειγμα, για την εύρεση του αποτελέσματος «6 + 8 =…» 

σχετικός ΑΣ που μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως  ενδιάμεσος είναι ο «4 +  4 = 8», ο 

οποίος αξιοποιείται στη διαδικασία 6 + 8 = 6 + (4 + 4) = (6 + 4) + 4 = 10 + 4 = 14. 

Για τον ΑΣ «6 x 7 = …», μπορεί να αξιοποιηθεί το γνωστό «5 x 7 = 35» στη 

διαδικασία 6 x 7 = (5 x 7) + 7 = 35 + 7 = 42. Οι διαδικασίες αυτές είναι πιο γρήγορες 

και λιγότερο επιρρεπείς στην εμφάνιση λαθών από την απαρίθμηση. Φυσικά μπορεί 

να υπάρξουν πολλές λειτουργικές επιλογές, που καλύπτουν τις προϋποθέσεις της 

μνήμης εργασίας ως προς το εύρος, την επιλογή των σχετικών με το εκτελούμενο 

έργο πληροφοριών και τη διάρκεια επεξεργασίας. Στο παραπάνω παράδειγμα «6 + 8 

= …» ένας μαθητής μπορεί να χρησιμοποιήσει το «8 + 8 = 16» εφαρμόζοντας τη 

στρατηγική: 6 + 8 = 8 + 8 – 2 = 16 – 2 = 14. Με τέτοιες διαδικασίες επιτυγχάνεται η 

ταυτόχρονη παρουσία μιας αριθμητικής παράστασης ενός ΑΣ με την ορθή απάντηση 

στη μνήμη εργασίας και αυξάνονται οι πιθανότητες αποθήκευσης των ΑΣ ως 

ολοκληρωμένων αναπαραστάσεων (ΑΣ + απάντηση) στη μακρόχρονη μνήμη. Όταν 

πληρούνται οι προϋποθέσεις επεξεργασίας της μνήμης εργασίας, αυξάνονται οι 

πιθανότητες άμεσης ανάκλησης, ενώ όταν δεν πληρούνται παρατηρείται η 

επανάληψη της απαρίθμησης για την εύρεση της απάντησης σε έναν ΑΣ, ο οποίος 

απαντήθηκε σωστά ακόμη και πριν από ελάχιστα λεπτά.  

 

1.2.1.3.  Φωνολογικός βρόγχος (λεκτική/ φωνολογική βραχύχρονη μνήμη) 

Η φωνολογική βραχύχρονη μνήμη είναι το αρμόδιο σύστημα για τη 

διατήρηση και επεξεργασία των φωνολογικών πληροφοριών, που σχετίζονται με το 

γλωσσικό και το μαθηματικό κώδικα (Clark & Grossman, 2007), καθώς και με την 

εμφάνιση αδυναμιών, που επηρεάζουν την κατάκτηση της ανάγνωσης και γραφής 

(Katzir et al., 2006· Simmons & Singleton, 2008). Πλήθος ερευνών υποστηρίζουν τη 

συσχέτιση της φωνολογικής βραχύχρονης μνήμης με την άμεση ανάκληση των ΑΣ σε 

μαθητές με τυπική επίδοση και σε μαθητές με ειδικές μαθησιακές δυσκολίες και 

μάλιστα η συσχέτιση αυτή είναι πολύ μεγαλύτερη από ό,τι με τα άλλα συστήματα της 
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μνήμης εργασίας, το κεντρικό εκτελεστικό σύστημα και το οπτικοχωρικό 

«σημειωματάριο» (Aloway & Passolungi, 2011· Cirino, Fuchs, Elias, Powell, & 

Schumacher, 2013· Shin & Bryant, 2013).   

Η φωνολογική βραχύχρονη μνήμη δε συνδέεται μόνο με την ευχέρεια, αλλά 

και με τις διαδικασίες εύρεσης αποτελεσμάτων ΑΣ, τις δεξιότητες απαρίθμησης και 

την ανάπτυξη και χρήση νοερών στρατηγικών (Cirino, Fletcher, Ewing-Cobbs, 

Barnes, & Fuchs, 2007· Fuchs, Fuchs, & Compton, 2013· Geary, 2004). Η 

επικρατέστερη άποψη για τη συσχέτιση της φωνολογικής βραχύχρονης μνήμης με 

την ευχέρεια στη χρήση των ΑΣ είναι ότι οι ΑΣ αποτελούν αντικείμενο φωνολογικής 

επεξεργασίας, όπως είναι η ανάγνωση και η γραφή και η δυσλειτουργία της 

φωνολογικής μνήμης εμποδίζει την κατάκτησή τους (Cowan et al., 2011· Wu et al., 

2008). Η άποψη αυτή αναφέρεται ως υπόθεση φωνολογικού ελλείμματος (Robinson, 

Menchetti, & Torgesen, 2002) και στηρίζει τη θέση της κοινής αιτιολογίας ανάπτυξης 

σοβαρών δυσκολιών μάθησης στην ανάγνωση και στα μαθηματικά.  

 

1.2.1.3.1. Υπόθεση φωνολογικού ελλείμματος και ευχέρεια των ΑΣ  

Διάφορες έρευνες υποστηρίζουν τη θέση ότι οι μαθητές με αναγνωστικές 

δυσκολίες έχουν σημαντικές δυσκολίες στην άμεση ανάκληση των ΑΣ, αλλά και στις 

διαδικασίες εύρεσης των αποτελεσμάτων τους, την απαρίθμηση και τις νοερές 

στρατηγικές. Οι δυσκολίες στη μάθηση των ΑΣ εμφανίζονται ακόμη και αν οι 

μαθητές με αναγνωστικές δυσκολίες δεν έχουν ελλείψεις σε άλλους τομείς των 

μαθηματικών, όπως στους αλγόριθμους των πράξεων ή στην επίλυση προβλημάτων   

(Jordan & Hanich, 2000· Fuchs et al., 2005· Locuniak & Jordan, 2008).  

Σύμφωνα με τη θεωρία του φωνολογικού ελλείμματος, αδυναμίες στην 

επεξεργασία του φωνολογικού κώδικα αποτελούν πρωταρχική δυσκολία εκμάθησης 

των ΑΣ. Οι δυσκολίες αναφέρονται κυρίως σε ελλείψεις της φωνολογικής 

αναπαράστασης των αριθμητικών συμβόλων, δηλαδή των αριθμολέξεων (π.χ. 

/π/έ/ν/τ/ε, ε/π/τ/ά, ο/χ/τ/ώ) στη μακρόχρονη μνήμη, όπως συμβαίνει με τις λέξεις του 

γλωσσικού κώδικα, που επηρεάζει αρνητικά και την ανάκληση των ΑΣ (Simmons & 

Singleton, 2009). Αυτό συμβαίνει διότι οι όροι και η απάντηση ενός ΑΣ 

αποτελούνται από αριθμολέξεις, οι οποίες αντιστοιχούν σε συγκεκριμένα αριθμητικά 

σύμβολα. Όταν οι μαθητές αντιμετωπίζουν ελλείμματα στη διατήρηση της 

ακολουθίας των ήχων που αποτελούν τις αριθμολέξεις, τότε η επεξεργασία των 
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αριθμολέξεων/ όρων ενός ΑΣ συναντά σημαντικές δυσκολίες. Το αποτέλεσμα είναι 

να δυσκολεύεται η αποθήκευση, διατήρηση και άμεση ανάκληση ενός ΑΣ από τη 

μακρόχρονη μνήμη. Για παράδειγμα, δυσκολίες στη διαμόρφωση και διατήρηση της 

σειράς των συμβόλων που αποτελούν τις αριθμολέξεις έξι, οχτώ ή σαράντα-οχτώ 

λόγω δυσκολιών π.χ. στην ακουστική διάκριση των φωνημάτων από τα οποία 

αποτελούνται οι συγκεκριμένες λέξεις (έ/ξ/ι, ο/χ/τ/ώ, σ/α/ρ/ά/ντ/α-ο/χ/τ/ώ), τότε η 

προσπάθεια απομνημόνευσης της ακολουθίας τους με τη μορφή έξι φορές το οχτώ… 

σαράντα-οχτώ (6 x 8 = 48) γίνεται δύσκολη (Alloway & Passolunghi, 2011· Kyttala 

et al., 2010· Luculano et al., 2011). Ως συνέπεια, οι προσπάθειες απομνημόνευσης 

των ΑΣ μέσω της τακτικής επανάληψης και απαγγελίας, όπως γίνεται στη συνήθη 

σχολική πράξη, δεν οδηγεί σε σημαντικά θετικά αποτελέσματα. Ουσιαστικά, με την 

επανάληψη ο μαθητής αυτό που μαθαίνει είναι η σύνδεση των λέξεων που συνθέτουν 

έναν ΑΣ, όταν όμως οι λέξεις δεν έχουν ξεκάθαρη αναπαράσταση στη μακρόχρονη 

μνήμη, τότε η προσπάθεια σύνδεσης μεταξύ τους αποτυγχάνει και η εξάσκηση με 

τακτικές επαναλήψεις δεν οδηγεί στα αναμενόμενα αποτελέσματα ως προς την 

απομνημόνευση των ΑΣ (Robinson et al., 2002· Simmons & Singleton, 2009).  

Ωστόσο, όλοι οι μαθητές με φωνολογικές αδυναμίες δεν παρουσιάζουν και 

μαθηματικές δυσκολίες, ούτε όλοι οι μαθητές με μαθηματικές δυσκολίες 

παρουσιάζουν και φωνολογικές - αναγνωστικές δυσκολίες. Αν η αιτία ήταν ίδια, θα 

περίμενε κανείς να εμφανίζονται ίδιας σοβαρότητας λάθη ταυτόχρονα σε όλες τις 

περιοχές, πράγμα που δεν συμβαίνει (Agaliotis, 1993). Προφανώς, λοιπόν, ό,τι 

επηρεάζει την ανάγνωση επηρεάζει σε ένα βαθμό, και όχι απόλυτα, και τα 

μαθηματικά. Ειδικά για τους ΑΣ η ανεπαρκής φωνολογική επεξεργασία εξηγεί σε ένα 

σημαντικό βαθμό την εμφάνιση δυσκολιών απομνημόνευσης ΑΣ πρόσθεσης και 

πολλαπλασιασμού (Gelman & Butterworth, 2005· Kyttala et al., 2010· Simmons & 

Sigleton, 2009). Το συμπέρασμα όμως δεν ισχύει για ΑΣ αφαίρεσης και διαίρεσης, 

όταν για την εύρεση των απαντήσεων τους χρησιμοποιείται η συμπληρωματική 

σχέση των πράξεων, δηλαδή  ΑΣ πρόσθεσης και πολλαπλασιασμού αντίστοιχα (π.χ. 

15 – 7 =… να βρεθεί μέσω 7 + 8 = 15 ή 21 : 3 =… να βρεθεί μέσω 3 x 7 = 21) που 

εκτός από τη φωνολογική επεξεργασία απαιτεί νοερές ενέργειες και συνδέσεις 

πράξεων και ποσοτήτων μεταξύ τους (Kammii, Lewis, & Kirkland, 2001).   

 

1.2.1.4.  Οπτικοχωρικό «σημειωματάριο» (οπτικοχωρική βραχύχρονη μνήμη) 
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 Οι ανεπάρκειες στην οπτικοχωρική βραχύχρονη μνήμη σχετίζονται με την 

εμφάνιση σοβαρών δυσκολιών σε διάφορα μαθηματικά πεδία, όπως στη γεωμετρία, 

στους αλγόριθμους και στη θεσιακή αξία του ψηφίου. Ωστόσο, η άμεση ανάκληση 

των ΑΣ δε φαίνεται να σχετίζεται με την οπτικοχωρική μνήμη τουλάχιστον σε όλο το 

ηλικιακό φάσμα των μαθητών (Andersson & Ostergren, 2012· Gathercole & 

Pickering, 2000, 2001· Rourke & Conway, 1997).  

Οι Alloway, Gathercole, Kirkwood, και Elliot (2009) βρήκαν ότι σε μαθητές 

με σοβαρές δυσκολίες μάθησης στα μαθηματικά ηλικίας από 5 ως 7 ετών,  οι 

δυσκολίες εύρεσης απαντήσεων ΑΣ σχετίζονται με ελλείψεις στην οπτικοχωρική 

μνήμη. Αντίθετα, σε μεγαλύτερους μαθητές ως 11 ετών, οι οποίοι εμπλέκονται σε 

σύνθετα μαθηματικά έργα όπως οι αλγόριθμοι των πράξεων και η επίλυση 

προβλημάτων βρήκαν ότι οι δυσκολίες άμεσης ανάκλησης και χρήσης στρατηγικών 

για την εύρεση ΑΣ σχετίζονται με ελλείψεις στη φωνολογική και όχι στην 

οπτικοχωρική μνήμη. Οι ερευνητές συμπεραίνουν ότι υπάρχει διαφοροποίηση στη 

συσχέτιση των ΑΣ με τα διαφορετικά υποσυστήματα της μνήμης εργασίας ανάλογα 

με τη μορφή αναπαράστασης των ΑΣ (σύμβολα – ποσότητες) και με την ηλικία των 

μαθητών. Σύμφωνα με τους Raghubar, Barnes, και Hecth  (2010)  προνήπια και νήπια 

στα οποία η ανάπτυξη των νοητικών συστημάτων δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμα και 

ζητείται η εύρεση απαντήσεων σε ΑΣ πρόσθεσης και αφαίρεσης, φαίνεται ότι 

ενεργοποιείται η οπτικοχωρική βραχύχρονη μνήμη και το κεντρικό εκτελεστικό 

σύστημα. Αντίθετα, σε μεγαλύτερης ηλικίας μαθητές, που βασίζονται στη συμβολική 

αναπαράσταση των αριθμών, μαζί με το κεντρικό εκτελεστικό σύστημα 

ενεργοποιείται η φωνολογική βραχύχρονη μνήμη για την εύρεση απαντήσεων ή την 

άμεση ανάκληση των ΑΣ. Οι ερευνητές εξηγούν ότι νήπια και προνήπια βρίσκουν τα 

αποτελέσματα ΑΣ κάνοντας νοερούς χειρισμούς των ποσοτήτων που εκφράζουν τα 

σύμβολα των αριθμών, αλλά καθώς η φωνολογική βραχύχρονη μνήμη και οι 

γλωσσικές ικανότητες αναπτύσσονται με την πάροδο των χρόνων, μαθητές 

μεγαλύτερης ηλικίας βασίζονται περισσότερο στη φωνολογική βραχύχρονη μνήμη 

για την εύρεση απαντήσεων σε ΑΣ (Raghubar et al., 2010). 

Συμπερασματικά, φαίνεται ότι η οπτικοχωρική βραχύχρονη μνήμη δε 

σχετίζεται με την άμεση ανάκληση και την ευχέρεια στη χρήση στρατηγικών εύρεσης 

των αποτελεσμάτων τους σε μαθητές πάνω από 8 ετών, οι οποίοι τείνουν να 

χειρίζονται τους αριθμούς με τη συμβολική τους αναπαράσταση (Gathercole & 
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Alloway, 2006· Gathercole & Baddeley,1993). Ασφαλώς, τα ειδικά χαρακτηριστικά 

ομάδων και μεμονωμένων μαθητών διαφοροποιούν την ισχύ αυτών των ερμηνειών. 

 

1.2.2. Ο ρόλος της ταχύτητα επεξεργασίας των πληροφοριών (processing  

speed) στην ευχέρεια των ΑΣ  

1.2.2.1.  Γενικά  

Η ταχύτητα επεξεργασίας πληροφοριών αναφέρεται στο ρυθμό της γενικής 

ικανότητας του ατόμου να αντιλαμβάνεται, να κωδικοποιεί και να ανακαλεί 

πληροφορίες (Cowan et al., 2011· Luculano et al., 2011· Salthouse, 2000). Η 

ταχύτητα επεξεργασίας  περιλαμβάνει συγκεκριμένα συστατικά: (1) την ταχύτητα 

λήψης αποφάσεων (decision speed), που αναφέρεται στην ικανότητα εκτέλεσης 

έργων με ελάχιστες απαιτήσεις, όπως η αναγνώριση οπτικών συμβόλων, γραμμάτων 

ή ψηφίων και (2) την ταχύτητα αντίληψης (perceptual speed), που αναφέρεται στην 

ικανότητα σύγκρισης και εντοπισμού ομοιοτήτων μεταξύ οπτικών πληροφοριών, 

γραμμάτων ή ψηφίων, που παρουσιάζονται ταυτόχρονα για προκαθορισμένο χρονικό 

διάστημα (Conway, Cowan, Bunting, Therriault, & Minkoff, 2002· Cowan et al., 

2011· Luculano et al., 2011).   

Η ταχύτητα επεξεργασίας συσχετίζεται με ποικίλους γνωστικούς παράγοντες. 

Για παράδειγμα, η λειτουργικότητα της μνήμης εργασίας σχετίζεται με την  ταχύτητα 

επεξεργασίας, καθώς όσο πιο γρήγορος ο ρυθμός επεξεργασίας, τόσο το εύρος των 

πληροφοριών που διατηρούνται και υπόκεινται ταυτόχρονα σε επεξεργασία είναι 

μεγαλύτερο (Commodari & Di Blasi, 2014· Luculano et al., 2011). Επιπλέον, η 

ικανότητα συγκέντρωσης της προσοχής σε ένα έργο δεν εξαρτάται μόνο από το είδος 

και την ποσότητα των πληροφοριών που είναι απαραίτητες για την εκτέλεση του, 

αλλά και από τον έλεγχο της χρονικής διάρκειας της ίδιας της επεξεργασίας. Όσο 

μεγαλύτερη η διάρκεια επεξεργασίας και διατήρησης των πληροφοριών, τόσο η 

πιθανότητα απόσπασης της προσοχής αυξάνεται, ενώ όσο πιο μικρή η διάρκεια 

επεξεργασίας, τόσο η προσοχή παραμένει συγκεντρωμένη στο εκτελούμενο έργο 

(Commodari & Di Blasi, 2014· McGrew & Hessler, 1995). Η επίδραση της ταχύτητας 

επεξεργασίας σε γνωστικούς παράγοντες επεξεργασίας, αλλά και στην ανάπτυξη της 

μαθηματικής γνώσης εξαρτάται από την ηλικία του ατόμου (Kail, 2008). Σχετικές 

έρευνες έδειξαν ότι στην παιδική ηλικία η ταχύτητα επεξεργασίας είναι καθοριστική 

τόσο για την ανάπτυξη ατομικών διαφορών σε γνωστικούς παράγοντες, όσο και για 
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την κατάκτηση βασικών μαθηματικών γνώσεων, όπως είναι οι ΑΣ (Fry & Hale, 1996· 

Salthouse, 1996). Αντίθετα σε άτομα μεγαλύτερα των 18 ετών, αλλά και σε άτομα 

ηλικίας ως 40 ετών, φαίνεται ότι η ταχύτητα επεξεργασίας δε συσχετίζεται με 

ανώτερες μαθηματικές γνώσεις (Conway et al., 2002). 

Επομένως, η ταχύτητα επεξεργασίας επηρεάζει την αποτελεσματικότητα 

άλλων γνωστικών παραγόντων που είναι σημαντικοί για τη μάθηση, όπως η προσοχή 

και η μνήμη, αλλά και την κατάκτηση βασικών μαθηματικών γνώσεων, όπως είναι η 

κατάκτηση των ΑΣ σε επίπεδο άμεσης ανάκλησης (Conway et al., 2002· Cowan et 

al., 2011· Salthouse, 2000).  

 

 1.2.2.2. Συσχέτιση ταχύτητας επεξεργασίας με τη μάθηση των ΑΣ    

Σημαντικός αριθμός ερευνών υποστηρίζει την άποψη ότι η ταχύτητα 

επεξεργασίας πληροφοριών είναι σημαντικός παράγοντας, που προβλέπει την 

επίδοση στην άμεση ανάκληση ΑΣ, ιδιαίτερα σε μικρές ηλικίες (Bull & Johnston, 

1997· Cowan et al., 2011· Floyd, Evans, & McGrew, 2003). Η ταχύτητα 

επεξεργασίας δε συσχετίζεται μόνο με την άμεση ανάκληση των ΑΣ, αλλά και με την 

ταχύτητα εφαρμογής διαδικασιών για την εύρεση των αποτελεσμάτων τους, την 

απαρίθμηση και τις νοερές στρατηγικές (Cirino et al., 2013· Fuchs et al., 2006).  

Για παράδειγμα, οι Fuchs και συνεργάτες (2006) εξέτασαν τη συσχέτιση της 

ταχύτητας επεξεργασίας με πλευρές της μαθηματικής γνώσης σε παιδιά Γ΄ τάξης 

τυπικής επίδοσης και βρήκαν ότι η ταχύτητα επεξεργασίας σχετίζεται με την 

ταχύτητα απαρίθμησης και την ευχέρεια των ΑΣ, αλλά δε σχετίζεται με πιο σύνθετα 

έργα, όπως οι αλγόριθμοι των πράξεων και η επίλυση προβλημάτων. Όπως έχει 

αναφερθεί, η γρήγορη απαρίθμηση έχει ως αποτέλεσμα την επιτυχή αναπαράσταση 

ολοκληρωμένων ΑΣ στη μνήμη εργασίας και την αποθήκευση τους με αυτή τη μορφή 

στη μακρόχρονη μνήμη. Επομένως, η ταχύτητα επεξεργασίας σχετίζεται σημαντικά 

με την αποθήκευση των ΑΣ στη μακρόχρονη μνήμη και την άμεση ανάκληση από 

αυτήν (Fuchs et al., 2006· Hopkins & Lawson, 2006· Jordan & Hanich, 2000).  

Ωστόσο, οι Cowan και συνεργάτες (2011) βρήκαν σε παιδιά με ειδικές 

μαθησιακές δυσκολίες, Β΄ και Γ΄ τάξης ότι η ταχύτητα επεξεργασίας συσχετίζεται 

μόνο με την άμεση ανάκληση των ΑΣ και όχι με άλλες μαθηματικές γνώσεις και 

δεξιότητες, όπως με την αίσθηση (έννοια) αριθμού, τη χρήση ιδιοτήτων και την 
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ανάπτυξη νοερών στρατηγικών για την εύρεση ΑΣ πρόσθεσης και αφαίρεσης και την 

επίλυση προβλημάτων.   

Ακόμη, οι Geary και συνεργάτες (1991) εξέτασαν τη συσχέτιση της ταχύτητας 

επεξεργασίας πληροφοριών με την ανάπτυξη και χρήση στρατηγικών ΑΣ και την 

άμεση ανάκληση ΑΣ πρόσθεσης, σε 3 ομάδες παιδιών 9 και 10 ετών, χαρισματικών, 

τυπικής επίδοσης και με ειδικές μαθησιακές δυσκολίες. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι 

υπάρχουν σημαντικές διαφορές μεταξύ των μαθητών ως προς το ρυθμό ανάπτυξης 

και χρήσης στρατηγικών ΑΣ, με τους χαρισματικούς μαθητές να αναπτύσσουν και να 

χρησιμοποιούν στρατηγικές με πιο γρήγορο ρυθμό από τους τυπικούς μαθητές και 

τους τελευταίους να ξεπερνούν τους μαθητές με ειδικές μαθησιακές δυσκολίες.  

Ωστόσο, ως προς την άμεση ανάκληση ΑΣ δε βρέθηκαν σημαντικές διαφορές μεταξύ 

των χαρισματικών και των μαθητών με τυπική επίδοση, καθώς και των τυπικών 

μαθητών με τους μαθητές με ειδικές μαθησιακές δυσκολίες, ενώ βρέθηκαν διαφορές 

μεταξύ χαρισματικών μαθητών και μαθητών με ειδικές μαθησιακές δυσκολίες. 

Επομένως, ναι μεν η ταχύτητα επεξεργασίας είναι σημαντική για την ανάπτυξη 

στρατηγικών και την άμεση ανάκληση των ΑΣ, αλλά δεν αποτελεί τον καθοριστικό 

παράγοντα που διαφοροποιεί την επίδοση στην κατάκτηση των ΑΣ μεταξύ μαθητών 

διαφορετικών νοητικών ικανοτήτων. Αν η ταχύτητα επεξεργασίας ήταν ο 

καθοριστικός παράγοντας για την κατάκτηση των ΑΣ, τότε οι χαρισματικοί μαθητές 

θα έπρεπε να έχουν διαφορές όχι μόνο στη χρήση στρατηγικών, αλλά και στην άμεση 

ανάκληση των ΑΣ, τόσο με τους μαθητές με Ε.Μ.Δ., όσο και με τους μαθητές 

τυπικής επίδοσης, λόγω της διαφοράς που υπάρχει μεταξύ τους ως προς τη νοητική 

ικανότητα.  

Οι Rousselle και Noel (2007) σύγκριναν τις επιδόσεις μαθητών Β΄ τάξης με 

ειδικές μαθησιακές δυσκολίες και συνομηλίκων με τυπική επίδοση σε βασικές 

αριθμητικές γνώσεις, όπως στη σύγκριση αριθμών και στην ακρίβεια και ταχύτητα 

απαντήσεων σε ΑΣ πρόσθεσης και αφαίρεσης. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι οι 

μαθητές με ειδικές μαθησιακές δυσκολίες έχουν σημαντικά πιο αργή ταχύτητα και 

κάνουν περισσότερα λάθη όταν τα έργα που εκτελούν γίνονται με τη χρήση 

συμβολικών αναπαραστάσεων των αριθμών, ενώ όταν χειρίζονται πραγματικά 

αντικείμενα δεν παρουσιάζουν σημαντικές διαφορές σε σχέση με τους μαθητές 

τυπικής επίδοσης. Επομένως, φαίνεται ότι ο ρόλος της ταχύτητας επεξεργασίας στην 

εύρεση ΑΣ περιορίζεται μόνο στη συμβολική και όχι στην ποσοτική αναπαράστασή 

τους.    
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1.2.3. Ο ρόλος της αίσθησης - έννοιας αριθμού στην ευχέρεια των ΑΣ 

1.2.3.1.  Γενικά   

Τα τελευταία χρόνια και με την έκρηξη του επιστημονικού ενδιαφέροντος για 

την αίσθηση (έννοια) αριθμού (number sense– concept) έχει προκύψει ένας 

σημαντικός αριθμός ερευνών που εξετάζει τη επίδραση των ελλείψεων της αίσθησης/ 

έννοιας αριθμού στην ανάπτυξη σοβαρών μαθηματικών δυσκολιών. Στις σχετικές 

έρευνες χρησιμοποιούνται οι όροι «αίσθηση αριθμού» (number sense), «έννοια 

αριθμού» (number concept) ή «έννοια της αίσθησης αριθμού» (number sense 

concept), για να περιγράψουν την εννοιολογική δομή που περιλαμβάνει μια σειρά 

βασικών γνώσεων και δεξιοτήτων για τη σημασία του αριθμού, τους τρόπους 

αναπαράστασης του, τις σχέσεις των αριθμών μεταξύ τους, τις λειτουργίες τους κ.α. 

(Berch, 2005· Gersten & Chard, 1999· McIntosh, Reys, & Reys, 1992). Στην 

παρούσα έρευνα οι δύο όροι αίσθηση αριθμού και έννοια αριθμού χρησιμοποιούνται 

ως συνώνυμοι. Υποστηρίζεται ότι οι ελλείψεις στην έννοια αριθμού αποτελούν 

σημαντική πηγή εμφάνισης δυσκολιών στην εύρεση αποτελεσμάτων ΑΣ 

(Butterworth, 2005· Landerl, Bevan, & Butteworth, 2004). Οι Gersten και Chard 

(1999) παραλληλίζουν τη σημασία της έννοιας του αριθμού για τα μαθηματικά με τη 

σημασία της φωνολογικής επίγνωσης για την ανάγνωση και τη γραφή.  

Αν και η συναίνεση των ερευνητών ως προς τον ορισμό της έννοιας του 

αριθμού δεν είναι απόλυτη και ο ορισμός της θεωρείται δύσκολος, πιστεύεται ότι η 

αναγνώρισή της είναι μάλλον εύκολη (Berch, 2005). Γενικά μπορεί να ειπωθεί ότι 

αποτελεί την αναπτυξιακή δομή με την οποία το άτομο χειρίζεται με ευχέρεια και 

ευελιξία τους αριθμούς, κατανοεί τη σημασία τους, τον τρόπο λειτουργίας τους και 

τις εφαρμογές τους, βελτιώνει τις στρατηγικές του και αυτοματοποιεί τη γνώση αυτή 

σε πράξεις και προβλήματα (Gersten & Chard, 1999· McIntosh et al., 1992). Οι 

μαθητές με αναπτυγμένη αίσθηση αριθμού κατανοούν καλύτερα τον κόσμο των 

ποσοτήτων και των αριθμών, αναγνωρίζουν τις συνδέσεις μεταξύ αριθμών, τη δομή 

και λειτουργία του αριθμητικού συστήματος και αναπτύσσουν αυθόρμητα δικές τους 

στρατηγικές εύρεσης λύσεων, ανάλογα με το πλαίσιο, τον σκοπό και τα δεδομένα που 

έχουν (Berch, 2005· Butterworth, 2005· Krajewski & Schneider, 2009).   

Η ανάπτυξη της έννοιας του αριθμού γίνεται όπως η μητρική γλώσσα και 

εξαρτάται κυρίως από περιβαλλοντικούς παράγοντες αλληλεπίδρασης του παιδιού με 
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σημαντικούς ενήλικες στα πρώτα χρόνια της ζωής του μέσα από ανεπίσημες 

ευκαιρίες σε καθημερινές δραστηριότητες. Μάλιστα οι Griffin, Case, και Siegler 

(1994) βρήκαν ότι το 96% των νηπίων από υψηλό κοινωνικοοικονομικό επίπεδο 

έχουν αναπτυγμένη την έννοια του αριθμού σε σύγκριση με το 18% των νηπίων από 

χαμηλό κοινωνικοοικονομικό επίπεδο.  

 

1.2.3.2.  Συστατικά και στάδια ανάπτυξης της έννοιας αριθμού  

Η έννοια αριθμού θεωρείται ότι περιλαμβάνει ένα σύνολο συστατικών που 

αφορούν γνώσεις, δεξιότητες, ικανότητες, τάσεις, προσδοκίες και κλίσεις, που 

καθιστούν το άτομο ικανό να κατανοεί τη σημασία και τη λειτουργία των αριθμών 

μέσα στα πολλαπλά πλαίσια στα οποία εμφανίζονται (Berch, 2005). Σύμφωνα με μία 

ταξινόμηση των συστατικών αυτών, υπάρχουν τρείς μεγάλες κατηγορίες, που η κάθε 

μία περιλαμβάνει συγκεκριμένα χαρακτηριστικά/συστατικά της έννοιας: (1) η γνώση 

και ευχέρεια κατανόησης με τους αριθμούς, τις πολλαπλές αναπαραστάσεις τους, το 

σχετικό και απόλυτο μέγεθος, τη διάταξη, σύγκριση και ανάλυση σε άλλους αριθμούς 

(πρώιμες αριθμητικές ικανότητες), (2) η γνώση και ευχέρεια της επίδρασης των 

πράξεων στους αριθμούς, η γνώση των ιδιοτήτων και σχέσεων των πράξεων μεταξύ 

τους, όπως η αντιμεταθετική ιδιότητα της πρόσθεσης και του πολλαπλασιασμού και η 

συμπληρωματική σχέση της πρόσθεσης με την αφαίρεση και (3) η γνώση και 

ευχέρεια εφαρμογών των αριθμών μέσα σε πλαίσια υπολογισμών, δηλαδή η 

κατανόηση της σχέσης πλαισίου προβλημάτων και πράξεων, η γνώση των 

πολλαπλών στρατηγικών επίλυσης και η εκτίμηση και ο έλεγχος λογικότητας της 

απάντησης (McIntosh et al., 1992· Berch, 2005· Locuniak & Jordan, 2008).  

Η ανάπτυξη της αίσθησης αριθμού περιλαμβάνει δύο στάδια: (1) την πρώιμη / 

διαισθητική έννοια και (2) τη δευτερογενή / συμβολική έννοια αριθμού. Η 

πρώιμη/διαισθητική έννοια θεωρείται έμφυτη και σχετίζεται με βιολογικούς 

παράγοντες, ενώ η δευτερογενής/συμβολική έννοια θεωρείται επίκτητη και σχετίζεται 

με περιβαλλοντικούς παράγοντες και τη ανάπτυξη της μαθηματικής σκέψης. Τα δύο 

στάδια αποτελούν μια συνεκτική γνωστική δομή, που επιδρά σε  άλλα γνωστικά 

συστήματα, ως αποτέλεσμα της ανάπτυξης και της εκπαίδευσης του ατόμου 

(Butterworth, 2005· Landerl et al., 2004).  

Η πορεία δόμησης της έννοιας του αριθμού αρχίζει από τη βρεφική ηλικία. 

Ακόμη και βρέφη πέντε μηνών μπορούν να ξεχωρίσουν δύο από τρία αντικείμενα και 
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να προβλέπουν τις μετατροπές μικρών συνόλων αντικειμένων (Aster & Shalev, 2007· 

Chard et al., 2005). Μέχρι τα 4-6 έτη τα νήπια δομούν τις πρώιμες αριθμητικές 

ικανότητες, που είναι (1) οι θεμελιώδεις αριθμητικές δεξιότητες και (2) οι βασικές 

μαθηματικές έννοιες. Πλέον το νήπιο μπορεί να κάνει νοερά κρίσεις για το μέγεθος 

μιας ποσότητας και συγκρίσεις, χωρίς να είναι απαραίτητη η παρουσία απτικών 

υλικών, χρησιμοποιώντας μόνο τις συμβολικές αναπαραστάσεις [π.χ. αναγνωρίζει ότι 

το οχτώ (8) είναι μεγαλύτερο από το έξι (6)]. Μέχρι τα 7–8 έτη γίνεται η δόμηση πιο 

πολύπλοκων δεξιοτήτων και εννοιών όπως: (1) η απαρίθμηση, (2) οι δεξιότητες 

αδρής εκτίμησης αριθμητικών ποσοτήτων μέσα στην 1
η
 εκατοντάδα, (3) η γραμμική 

αναπαράσταση των αριθμών και ο εντοπισμός θέσης αριθμού σε φυσική ή νοερή 

αριθμογραμμή, (4) η κατανόηση ιδιοτήτων και σχέσεων των πράξεων, (5) η δόμηση 

του δεκαδικού συστήματος και η κατανόηση της θεσιακής αξίας του ψηφίου, (6) οι 

στρατηγικές για την εύρεση αποτελεσμάτων ΑΣ, (7) οι νοεροί υπολογισμοί, (8) ο 

αυτοματισμός ορισμένων ΑΣ  πρόσθεσης, κυρίως μέσα στην πρώτη 10αδα, και (9) η 

συσχέτιση γνωστών με άγνωστους Α.Σ χρησιμοποιώντας γνωστά δεδομένα μέσα σε 

νοερές στρατηγικές ή αξιοποιώντας τη γνώση των ιδιοτήτων και σχέσεων των 

πράξεων, για να βρει απαντήσεις σε άγνωστους ΑΣ πρόσθεσης και αφαίρεσης 

(Feigenson, Libertus, & Halberda, 2013· Butterworth & Laurillard, 2010).    

 

1.2.3.3.  Έννοια αριθμού και αριθμητικοί συνδυασμοί 

Υποστηρίζεται ότι η κατάκτηση των ΑΣ βασίζεται σε συστατικά της έννοιας 

αριθμού (Baroody et al., 2009· Dowker, 2009· Griffin, 2004). Τα συστατικά που 

έχουν μελετηθεί ευρέως στις σχετικές έρευνες και έχει φανεί ότι σχετίζονται με την 

άμεση ανάκληση των ΑΣ είναι: οι (1) οι θεμελιώδεις αριθμητικές δεξιότητες (2) οι 

βασικές μαθηματικές έννοιες, (3) η απαρίθμηση, και (4) οι ιδιότητες των πράξεων.  

 

1.2.3.3.1. Θεμελιώδεις αριθμητικές δεξιότητες  

Οι θεμελιώδεις αριθμητικές δεξιότητες περιλαμβάνουν την αναγνώριση 

ποσοτικών και συμβολικών αναπαραστάσεων των αριθμών (π.χ. 15, 23), τη σύγκριση 

αριθμών (μεγαλύτερο από…, μικρότερο από…), την κατανόηση της απόστασης ενός 

αριθμού από  έναν άλλο (π.χ. το 7 είναι πιο κοντά στο 9 ή στο 4), τη σύνδεση των 

αναπαραστάσεων των αριθμών μεταξύ τους (π.χ. η αριθμολέξη τέσσερα και το 

σύμβολο 4 αντιπροσωπεύουν την ποσότητα / / / / αντικειμένων). Αρχικά γίνεται η 
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σύνδεση ποσοτήτων με τις αντίστοιχες αριθμολέξεις και μεταγενέστερα η σύνδεση 

αριθμολέξεων με τα αντίστοιχα σύμβολα. Με τον τρόπο αυτό οι αριθμοί αποτελούν 

ένα συνεκτικό σύστημα σχέσεων μεταξύ τους και όχι τρία διαφορετικά και άσχετα 

υποσυστήματα. Για να κατακτηθεί όμως το σύστημα των αριθμών απαιτούνται 

εμπειρίες υψηλού επιπέδου, πριν την είσοδο του παιδιού στο επίσημο σύστημα 

εκπαίδευσης (Griffin, 2004).  

Οι πρώιμες αριθμητικές δεξιότητες αποτελούν προαπαιτούμενη γνώση για την 

ανάπτυξη της απαρίθμησης, καθώς οι μαθητές μπορούν να κατανοήσουν ότι μία 

αριθμητική ακολουθία σχηματίζεται από τον προηγούμενο στη σειρά αριθμό συν 

επιπλέον μια μονάδα της ίδιας τάξης π.χ. 1, 2 (1 + 1), 3 (2 + 1) κ.τ.λ. Έχει βρεθεί ότι 

νήπια με επαρκείς πρώιμες αριθμητικές δεξιότητες έχουν καλύτερες επιδόσεις στην 

ανάκληση των ΑΣ στην Α΄ τάξη, ενώ νήπια με ελλείψεις στις δεξιότητες αυτές 

αντιμετωπίζουν μεγάλες δυσκολίες με την ανάκληση ΑΣ και τη χρήση  στρατηγικών 

εύρεσης των αποτελεσμάτων τους (Desoete & Gregoire, 2006· Wilson, Revkin, 

Cohen, Cohen, & Dehaene, 2006).  

Όταν λοιπόν νήπια έχουν πολύ χαμηλότερη επίδοση στις θεμελιώδεις 

αριθμητικές δεξιότητες από το μέσο όρο, τότε μεγαλώνει η πιθανότητα εμφάνισης 

ειδικών μαθησιακών δυσκολιών στα μαθηματικά και συστήνεται η πρώιμη 

παρέμβαση για την πρόληψη περισσότερων προβλημάτων μάθησης. Από το γεγονός 

ότι συχνά μέχρι το τέλος της Γ΄ τάξης μαθητές που στο νηπιαγωγείο είχαν χαμηλά 

επίπεδα στις θεμελιώδεις αριθμητικές δεξιότητες καταφέρνουν να φτάσουν τα 

επίπεδα των συμμαθητών τυπικής ανάπτυξης (Halberda & Feigenson, 2008· 

Krajewski & Schneider, 2009), προκύπτει ότι οι ευκαιρίες εκπαίδευσης που 

παρέχονται στο σχολείο μπορεί να βελτιώνουν τα επίπεδα των θεμελιωδών 

αριθμητικών δεξιοτήτων, αν και αυτό δε φαίνεται να επηρεάζει τις δυσκολίες που 

συναντούν οι μαθητές στην άμεση ανάκληση των ΑΣ (Desoete & Gregoire, 2006). 

1.2.3.3.2. Βασικές μαθηματικές έννοιες  

Σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη της μαθηματική γνώσης διαδραματίζει η 

έννοια του πλήθους, που αποτελεί την κεντρική εννοιολογική δομή της έννοιας του 

αριθμού. Το πλήθος μιας συλλογής είναι ο αριθμός που αντιπροσωπεύει το σύνολο 

των στοιχείων της συλλογής, τα οποία έχουν ή ικανοποιούν μια συγκεκριμένη 

ιδιότητα του συνόλου. Για παράδειγμα, το νήπιο, που κατανοεί την έννοια του 
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πλήθους αναγνωρίζει ότι δύο κύκλοι ή δύο λουλούδια έχουν το ίδιο πλήθος, 

ανεξάρτητα από τις υπόλοιπες ιδιότητες τους, όπως το χρώμα, το μέγεθος κ.τ.λ.   

Η έννοια του πλήθους αποτελεί προϋπόθεση για την ανάπτυξη μιας σειράς 

μεταγενέστερων μαθηματικών γνώσεων, όπως η απαρίθμηση και η συμπληρωματική 

σχέση των πράξεων πρόσθεσης και αφαίρεσης. Για παράδειγμα, όταν σε μια συλλογή 

δύο στοιχείων προστεθεί ένα ακόμη, θα δημιουργηθεί ένα σύνολο τριών στοιχείων, 

δηλαδή θα αλλάξει το πλήθος της συλλογής. Βέβαια ισχύει και το αντίθετο, και αν 

από μία συλλογή τριών στοιχείων αφαιρεθεί ένα, πάλι θα αλλάξει το πλήθος της 

συλλογής. Με τον τρόπο αυτό γίνονται κατανοητές οι έννοιες των πράξεων και οι 

σχέσεις μεταξύ τους, καθώς αυτές δεν είναι τίποτα παραπάνω από μετατροπές πάνω 

στο πλήθος ενός συνόλου (Baroody et al., 2009· Curtis et al., 2009· Kyttala et al., 

2010). 

Η έννοια του πλήθους συνδέεται με την κατανόηση μίας ακόμη βασικής 

μαθηματικής έννοιας, που είναι η σχέση μέρους – όλου (part- whole), η οποία 

αποτελεί τη γνώση ότι ένα σύνολο στοιχείων μπορεί να διαμοιραστεί σε μέρη, ίσα ή 

άνισα μεταξύ τους, και το πλήθος του συνόλου να μην αλλάξει (π.χ. το σύνολο 5 

στοιχείων μπορεί να διαμοιραστεί σε 3 + 2 στοιχεία ή 4 + 1 ή ακόμη σε 5 

μεμονωμένα στοιχεία 1 + 1 + 1 + 1 + 1 και το συνολικό πλήθος της συλλογής 

παραμένει ίδιο). Με τον τρόπο αυτή η σχέση μέρους- όλου συνθέτει τέσσερεις ειδικές 

έννοιες του αριθμού: (1) την ισότητα (equal) σύμφωνα με την οποία 5 = 3 + 2, (2) την 

αντίστροφη έννοια (reverse) σύμφωνα με την οποία 5 – 3 = 2, 5 – 2 = 3, (3) τη 

συμπληρωματικότητα (complementary) σύμφωνα με την οποία 5 = 3 + 2 = (3 – 1) + (2 

+ 1) και (4) την αντιμετάθεση (commutative) σύμφωνα με την οποία 5 = 3 + 2 = 2 + 3 

(Zhou & Peverly, 2005, σελ. 262). 

Η σχέση μέρους - όλου αποτελεί προαπαιτούμενη γνώση για την κατανόηση 

της σύνθεσης και αποσύνθεσης των αριθμών (π.χ. 5 = 3 + 2 = 2 + 3 = 4 + 1 = 1 + 4 

κ.τ.λ.). Η ικανότητα της σύνθεσης και αποσύνθεσης των αριθμών είναι κεντρική για 

την ανάπτυξη νοερών στρατηγικών στις οποίες οι μαθητές χρησιμοποιούν γνωστούς 

ΑΣ ως ενδιάμεσα δεδομένα για τον υπολογισμό του αποτελέσματος ενός άγνωστου. 

Οι γνωστοί ΑΣ όμως πρέπει να έχουν κάποια σχέση με τον ένα τουλάχιστον από τους 

όρους του άγνωστου ΑΣ, π.χ. για την εύρεση του άγνωστου «7 + 5 =…» ως 

ενδιάμεσο αποτέλεσμα ο μαθητής μπορεί να χρησιμοποιήσει το «10 = 7 + 3» και να 

σκεφτεί: 7 + 5 = 7 + (3 + 2) = (7 + 3) + 2 = 10 + 2 = 12.  
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Η σχέση μέρους – όλου και οι δεξιότητες αποσύνθεσης και σύνθεσης αριθμών 

αποτελούν τη βάση για την κατανόηση και χρήση των ιδιοτήτων και σχέσεων των 

πράξεων, όπως είναι η αντιμεταθετική ιδιότητα στην πρόσθεση (3 + 6 = 6 + 3 = 9) 

και στον πολλαπλασιασμό (3 x 6 = 6 x 3 = 18). Η κατανόηση της αντιμεταθετικής 

ιδιότητας προϋποθέτει τη γνώση ότι η θέση των όρων μιας αριθμητικής παράστασης 

πρόσθεσης ή πολλαπλασιασμού μπορεί να αλλάξει και το αποτέλεσμα να παραμείνει 

ίδιο, που αποτελεί βασική παράμετρο της έννοιας μέρους- όλου. Ακόμη η σχέση 

μέρους - όλου αποτελεί βάση για την κατανόηση της συμπληρωματικής σχέσης των 

αντίθετων πράξεων μεταξύ τους (πρόσθεσης- αφαίρεσης και πολλαπλασιασμού- 

διαίρεσης). Η κατανόηση της συμπληρωματικής σχέσης των πράξεων προϋποθέτει 

την κατανόηση της έννοιας ότι ένα σύνολο στοιχείων σχηματίζεται από ένα 

μικρότερο πλήθος στοιχείων με την προσθήκη του συμπληρώματος του (μέρη) για το 

σχηματισμό του συνόλου (όλο) π.χ. 12 – 8 = x, x + 8 = 12 ή 8 + 4 = 12 ή 12 : 4 = y, y 

x 4 = 12. Η κατανόηση επομένως της σχέσης μέρους- όλου προάγει την κατανόηση 

των ιδιοτήτων και σχέσεων των πράξεων και ενθαρρύνει τη χρήση τους στην 

ανάπτυξη στρατηγικών εύρεσης αποτελεσμάτων και την άμεση ανάκληση των ΑΣ 

(Baroody, 1999· Canobi, 2004· Dowker, 2009· Zhou & Peverly, 2005). 

 

1.2.3.3.3. Απαρίθμηση  

Η απαρίθμηση είναι η ικανότητα αναπαραγωγής των αριθμολέξεων με βάση 

κάποιο μοτίβο ακολουθίας, π.χ. 2/ 4/ 6/ 8… ή 5/ 10/ 15/ 20… ή 3/ 3/ 9/ 12… αποτελεί 

προαπαιτούμενη γνώση για μια σειρά δεξιοτήτων, όπως η κατανόηση του 10δικου 

συστήματος, η κατανόηση των ιδιοτήτων των πράξεων, η ανάπτυξη στρατηγικών για 

την εύρεση αποτελεσμάτων ΑΣ, αλλά ακόμη και η ολοκλήρωση των αλγορίθμων και 

η επίλυση προβλημάτων (Butterworth, 2005).  

Η δεξιότητα φαίνεται απλή, αλλά ένα παιδί χρειάζεται περίπου τέσσερα 

χρόνια από τα 2 ως τα 6 έτη, για να κατακτήσει την έννοια, τις αρχές και τις 

δεξιότητες απαρίθμησης, ώστε να τη χρησιμοποιεί με αποτελεσματικότητα (Okamoto 

& Case, 1996· Curtis et al., 2009). Η απαρίθμηση, επομένως, δεν αποτελεί απλά 

σωστή απαγγελία των αριθμών, αλλά απαιτεί βαθύτερη κατανόηση για το πώς 

συνδέονται μεταξύ τους οι αριθμοί και γιατί.   

Για να κατακτήσει κάποιος πλήρως ανεπτυγμένη τη δεξιότητα της 

απαρίθμησης πρέπει αρχικά να έχει κατανοήσει τις αρχές απαρίθμησης, που είναι: (1) 
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η σταθερή σειρά των αριθμολέξεων ένα, δύο, τρία κ.τ.λ., (2) η αντιστοίχιση κάθε 

αριθμολέξης με ένα και μόνο αντικείμενο, (3) ο ειδικός ρόλος της τελευταίας 

αριθμολέξης, η οποία κατά την απαρίθμηση ενός συνόλου δηλώνει το πλήθος του, (4) 

η σειρά απαρίθμησης των στοιχείων του συνόλου δεν έχει καμιά επίδραση στο 

πλήθος του και (5) σε ένα σύνολο στοιχείων πρέπει να καταμετρηθούν όλα τα 

στοιχεία ξεχωριστά. Η κατανόηση των αρχών απαρίθμησης, εκτός από την ανάπτυξη 

δεξιοτήτων απαρίθμησης, καθορίζει την ανάπτυξη στρατηγικών, όπως η έναρξη 

απαρίθμησης από το μικρότερο προσθετέο (min- strategy) στους ΑΣ πρόσθεσης (π.χ. 

για την εύρεση του 3 + 5 = … ο μαθητής ξεκινά την απαρίθμηση από το 5… 6, 7, 8 

και μετρά 3 αριθμούς)  (Butterworth, 2005). 

Η απαρίθμηση συνδέεται με τη μάθηση των ΑΣ, καθώς το 1
ο
 στάδιο μάθησης 

τους βασίζεται στην ανάπτυξη στρατηγικών που εκτελούνται κυρίως με την 

απαρίθμηση. Η ανάπτυξη της απαρίθμησης περνά από συγκεκριμένα στάδια, τα 

οποία σχετίζονται με την ανάπτυξη στρατηγικών απαρίθμησης και τα οποία είναι: (1) 

η απαρίθμηση φυσικών αντικειμένων που αντιπροσωπεύουν τους όρους ενός ΑΣ, (2) 

η  απαρίθμηση με φυσική αναπαράσταση μόνο του δεύτερου όρου και (3) η 

απαρίθμηση με φυσική αναπαράσταση του μικρότερου από τους δύο όρους, όπου 

γίνεται και η εφαρμογή της αντιμεταθετικής ιδιότητας (π.χ. 3 + 6 = 6 + 3) 

(Butterworth, 2005· Curtis et al., 2009· Kyttala et al., 2010).  

 

1.2.3.3.4. Ιδιότητες των πράξεων και ΑΣ 

Πολύ σημαντικός παράγοντας της έννοιας αριθμού που συνδέεται με τη 

μάθηση των ΑΣ είναι η κατανόηση και χρήση των ιδιοτήτων των πράξεων. Η γνώση 

και χρήση των ιδιοτήτων βοηθούν τη σύνδεση των ΑΣ μεταξύ τους και συμβάλλουν 

στη μείωση του όγκου πληροφοριών, που έχει να απομνημονεύσει ο μαθητής. Το 

γεγονός αυτό μπορεί να αξιοποιηθεί για τη διδασκαλία σε μαθητές που παρουσιάζουν  

μνημονικές αδυναμίες (Αγαλιώτης, 2011). 

Η ιδιότητα που χρησιμοποιείται συχνότερα στη μάθηση των ΑΣ είναι η 

αντιμεταθετική ιδιότητα των πράξεων πρόσθεσης και πολλαπλασιασμού. Η 

αντιμεταθετική ιδιότητα είναι η διατήρηση του ίδιου αθροίσματος ή του ίδιου 

γινομένου, ακόμη κι αν αλλαχθεί η σειρά των όρων της αριθμητικής παράστασης, 

δηλαδή αν ισχύει α + β = γ, τότε και β + α = γ και αν α x β = γ, τότε και β x α = γ. 

Σχετική είναι και η συμπληρωματική σχέση των αντίθετων πράξεων της πρόσθεσης 
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με την αφαίρεση και του πολλαπλασιασμού με τη διαίρεση, διότι για να βρεθεί π.χ. το 

αποτέλεσμα στην πράξη 12 - 4, μπορεί να χρησιμοποιηθεί το γνωστό 4 + 8 = 12, διότι 

ισχύει ότι όταν α + β = γ, τότε ισχύει και γ – α = β και γ – β = α.  

Η αξιοποίηση των ιδιοτήτων και σχέσεων των πράξεων γίνεται στα στάδια 

εκμάθησης ΑΣ, καθώς μειώνουν το πλήθος των ΑΣ που έχει να μάθει ο μαθητής και 

ταυτόχρονα αξιοποιούνται οι γνωστοί ΑΣ για την μάθηση των νέων, άγνωστων. Για 

παράδειγμα, γνωρίζοντας ο μαθητής την αντιμεταθετική ιδιότητα και τη 

συμπληρωματικότητα πρόσθεσης και αφαίρεσης μπορεί ευκολότερα να βρει ότι π.χ. 3 

+ 5 = 5 + 3 = 8 και 6 + 3 = 9, αλλά και 9 – 3 = 6,  9 – 6 = 3.  

Η χρήση των ιδιοτήτων των πράξεων στην εύρεση ΑΣ μπορεί να είναι 

αποτέλεσμα εκπαίδευσης και πρακτικής άσκησης, που συντελεί μεν στην ακρίβεια 

απαντήσεων και στην ευκολία του μαθητή, αλλά δεν εγγυάται απαραίτητα κατάκτηση 

των σχετικών εννοιών. Επίσης, μπορεί να συμβαίνει και το αντίθετο, δηλαδή ο 

μαθητής να κατανοεί τις ιδιότητες και τις σχέσεις, αλλά να μην χρησιμοποιεί τη 

γνώση αυτή στην εύρεση άγνωστων ΑΣ Μία πιθανή εξήγηση για την εμφάνιση αυτής 

της συμπεριφοράς είναι ότι οι μαθητές με σοβαρές δυσκολίες μάθησης δε γενικεύουν 

και δε χρησιμοποιούν τη γνώση που κατέχουν, γιατί δε γνωρίζουν σε ποιο πλαίσιο και 

με ποιο τρόπο να το κάνουν (Baroody, 2006· Canobi, 2004· Dowker, 2009). 

Οι Kammii και συνεργάτες (2001) ερευνώντας τη σχέση αφαίρεσης με την 

πρόσθεση σε παιδιά νηπιαγωγείου, Α΄ και Δ΄ τάξης, βρήκαν ότι η ευχέρεια χρήσης 

των  ΑΣ πρόσθεσης είναι μεγαλύτερη από την ευχέρεια χρήσης των ΑΣ αφαίρεσης. 

Για το λόγο αυτό ακόμη και τα νήπια προτιμούν να βρίσκουν τις απαντήσεις στις 

αφαιρέσεις χρησιμοποιώντας τη γνώση αντίστοιχων αθροισμάτων. Η θεωρητική 

βάση της προτίμησης της πρόσθεσης έναντι της αφαίρεσης βρίσκεται στην πιαζετιανή 

θεωρία της προτίμησης των θετικών πλευρών των πράξεων, αντιλήψεων και γνώσεων 

παρά στις αρνητικές και στην ιδέα ότι η αρνητική πλευρά είναι δευτερογενής δομή, η 

οποία έπεται της θετικής (Lewis & Kirkland, 2001). Για παράδειγμα, όταν ένα βρέφος 

βλέπει μια κόκκινη μπάλα σκέφτεται θετικά, ότι είναι μια μπάλα και μετά, ότι είναι 

κόκκινη. Μετά σκέφτεται ότι δεν είναι κούκλα, δεν είναι μήλο, δεν είναι μπλε κ.τ.λ. 

Με τον τρόπο αυτό ο Piaget έδειξε ότι η αφαίρεση και η διαίρεση είναι δευτερογενείς 

δομές που αναπτύσσονται μετά την πρόσθεση και τον πολλαπλασιασμό. Επομένως, 

είναι προτιμότερο και πιο εύκολο για κάποιον να προστρέχει στη γνώση των 

αθροισμάτων, που προϋπάρχει στη μακρόχρονη μνήμη, αντί να απαριθμεί ή να 
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εφαρμόζει άλλες στρατηγικές για να απαντήσει σε έναν άγνωστο ΑΣ αφαίρεσης 

(Lewis & Kirkland, 2001). 

 

1.2.4.  Ο ρόλος των στρατηγικών στη μάθηση των ΑΣ   

Είναι σημαντικό οι μαθητές να χρησιμοποιούν με ευχέρεια και ευελιξία 

στρατηγικές εύρεσης αποτελεσμάτων των ΑΣ (Canobi, 2004). Ως στρατηγική 

ορίζεται ένα σχέδιο δράσης, που περιλαμβάνει συγκεκριμένα βήματα, μεθόδους, 

τεχνικές και δεδομένα, που αξιοποιεί ο μαθητής για την επίτευξη ενός μαθησιακού 

στόχου. Οι στρατηγικές αποτελούν σύνθετες και απαιτητικές νοητικές διαδικασίες 

που προϋποθέτουν την κατοχή υψηλών επιπέδων έννοιας αριθμού, όπως η γνώση της 

ανάλυσης και ανασύνθεσης αριθμών, η γνώση δεδομένων ΑΣ σε βαθμό άμεσης 

ανάκλησης και οι δεξιότητες απαρίθμησης (Butterworth, 2005· Dowker, 2009· 

Hopkins & Lawson, 2006).  

Η έννοια της στρατηγικής περιλαμβάνει τέσσερις διαστάσεις, που 

καταδεικνύουν το επίπεδο ανάπτυξης, την ευελιξία και την ευχέρεια στη χρήση τους 

και που είναι: (1) το ρεπερτόριο, (2) η συχνότητα, (3) η ευχέρεια και (4) η 

προσαρμογή των στρατηγικών (Torbeyns et al., 2004). Το ρεπερτόριο αναφέρεται στο 

σύνολο των διαφορετικών στρατηγικών που διαθέτει ένας μαθητής. Όταν ο μαθητής 

διαθέτει ένα ευρύ ρεπερτόριο στρατηγικών αυξάνει την πιθανότητα να επιλέξει την 

καταλληλότερη για την εύρεση ενός αποτελέσματος. Η συχνότητα αναφέρεται στο 

πόσες φορές εμφανίζεται μια στρατηγική και συνδέεται με το εύρος του ρεπερτορίου 

των στρατηγικών που έχει ένας μαθητής στη διάθεση του. Η ευχέρεια με την οποία 

χρησιμοποιείται μια στρατηγική αναφέρεται στην ακρίβεια της απάντησης και στον 

χρόνο ολοκλήρωσης των βημάτων της. Η αργή ταχύτητα δε βοηθά στη βελτίωση της 

ευχέρειας χρήσης μιας στρατηγικής. Όσο περισσότερο χρόνο χρειάζεται ένας 

μαθητής για την εφαρμογή μιας στρατηγικής, τόσο πιο κουραστική η διαδικασία και 

μειώνονται οι πιθανότητες επανάληψης της χρήσης της. Η προσαρμογή αναφέρεται 

στην επιλογή της καταλληλότερης στρατηγικής με βάση τα χαρακτηριστικά του 

έργου. Ένας μαθητής με ένα ευρύ ρεπερτόριο στρατηγικών αυξάνει τις πιθανότητες 

να επιλέξει την καταλληλότερη ανάλογα με τα χαρακτηριστικά του στόχου του και 

αυξάνονται οι πιθανότητες γενίκευσης μιας στρατηγικής, για την αντιμετώπιση νέων, 

άγνωστων έργων (Torbeyns et al., 2004· Zhang et al., 2013). Παράγοντες που 

καθορίζουν την επιλογή και τη χρήση των στρατηγικών από τους μαθητές είναι:  
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(1) η γνώση για το πότε και πως εφαρμόζεται μια στρατηγική  

(2) η αναγνώριση της αξίας μιας στρατηγικής και η καταλληλότητα της 

επιλογής της σε σχέση με άλλες στρατηγικές και  

(3) η διάρκεια και η προσπάθεια που απαιτούνται για την εφαρμογή τους.   

Εκτός από τους παράγοντες αυτούς καθοριστικό ρόλο στην εκτίμηση της 

αξίας και χρήσης των στρατηγικών από τους μαθητές έχει η αντίληψη της 

εκπαιδευτικής διαδικασίας και η σημασία που δίνει στη διδασκαλία στρατηγικών 

(Wu et al., 2008· Varol και Farran, 2007). Συνήθως στο σχολείο δεν δίνεται έμφαση 

στην ανάπτυξη και χρήση στρατηγικών (Heirdsfield, 2003) για την εύρεση των ΑΣ 

και για αυτό ακόμη και μαθητές τυπικής ανάπτυξης δε χρησιμοποιούν συχνά 

στρατηγικές για την εύρεση ΑΣ (Compton et al., 2011).  

Οι Torbeyns και συνεργάτες (2004) εξέτασαν και σύγκριναν την ανάπτυξη και 

τα χαρακτηριστικά των στρατηγικών ΑΣ πρόσθεσης και αφαίρεσης σε μαθητές με 

ειδικές μαθησιακές δυσκολίες και τυπικής ανάπτυξης, ίδιας ή μικρότερης 

χρονολογικής ηλικίας. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι οι μαθητές με ΕΜΔ 

χρησιμοποιούν πολύ λιγότερες στρατηγικές και με μικρότερη επάρκεια από τους 

μαθητές με τυπική ανάπτυξη ίδιας ηλικίας, αλλά δεν έχουν διαφορές ως προς το 

ρεπερτόριο των στρατηγικών που χρησιμοποιούν από μαθητές μικρότερης ηλικίας. 

Ωστόσο, διαφέρουν από τους μικρότερης ηλικίας μαθητές ως προς τη συχνότητα, 

ακρίβεια και ταχύτητα εφαρμογής των στρατηγικών. Επομένως, οι μαθητές με ΕΜΔ 

παρουσιάζουν καθυστέρηση σε σχέση με τους μαθητές τυπικής ανάπτυξης στην 

ανάπτυξη και εφαρμογή στρατηγικών, αλλά έχουν δυνατότητες ανάπτυξης και 

χρήσης στρατηγικών.   

Αν και είναι ξεκάθαρη η συσχέτιση των στρατηγικών με την ακρίβεια των 

ΑΣ, διότι αποτελούν το 2
ο
 στάδιο μάθησης τους που προηγείται της άμεσης 

ανάκλησης, δεν έχει  διευκρινιστεί η συσχέτιση στρατηγικών με την άμεση ανάκληση 

των ΑΣ. Η χρήση στρατηγικών είναι κατά την κατασκευαστική αντίληψη της γνώσης 

προαπαιτούμενο στάδιο της κατάκτησης των ΑΣ που προσφέρει ευχέρεια και 

ταχύτητα χρήσης, η οποία οδηγεί στην άμεση ανάκληση (Dowker, 2009· Dowker & 

Sigley, 2010).  

Υποστηρίζεται ότι η χρήση στρατηγικών εύρεσης ΑΣ είναι σημαντική, διότι 

με αυτές μειώνονται οι πιθανότητες συσχετισμού των δεδομένων με λανθασμένες 

απαντήσεις. Αυτό όμως δε σημαίνει ότι ενισχύονται οι συσχετισμοί με τις ορθές 

απαντήσεις ΑΣ. Με την εφαρμογή στρατηγικών οι μαθητές εκπαιδεύονται σε τρόπους 
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εύρεσης των ορθών απαντήσεων και η ευχέρεια χρήσης τους αυξάνει τις πιθανότητες 

ταυτόχρονης παρουσίας αριθμητικής παράστασης - αποτελέσματος στη μνήμη 

εργασίας, προάγοντας έτσι την άμεση ανάκληση των ΑΣ από τη μακρόχρονη μνήμη 

(Hopkins & Egeberg, 2009· Tournaki, 2003). Ακόμη και ενήλικες δε βασίζονται 

αποκλειστικά στην ανάκληση ΑΣ όλων των πράξεων. Για τα μικρά δεδομένα, δηλαδή 

για τα αθροίσματα μικρότερα ή ίσα με 10 και τα γινόμενα μικρότερα ή ίσα με 25 

συνήθως οι ενήλικες κάνουν αυτόματη ανάκληση. Ωστόσο, για μεγαλύτερα 

αθροίσματα και γινόμενα ΑΣ είναι πιθανό να χρησιμοποιούν στρατηγικές. Η χρήση 

των στρατηγικών ποικίλει ανάλογα με την πράξη και τα χαρακτηριστικά των ΑΣ. Για 

την αφαίρεση και τη διαίρεση χρησιμοποιούνται πιο συχνά στρατηγικές από ό,τι για 

την πρόσθεση και τον πολλαπλασιασμό (Campbell, 2008).  

 

1.2.5.  Σύνοψη πορείας κατάκτησης των ΑΣ και σημεία εμφάνισης 

δυσκολιών 

Συνοψίζοντας την πορεία κατάκτησης των ΑΣ επισημαίνουμε ότι: Οι τυπικοί 

μαθητές στα αρχικά στάδια (στο νηπιαγωγείο) αντιμετωπίζουν τους ΑΣ ως 

προβλήματα προς επίλυση και χρησιμοποιούν στρατηγικές απαρίθμησης για την 

εύρεση απαντήσεων.   

Σε επόμενο στάδιο οι μαθητές χρησιμοποιούν γνωστούς ΑΣ (που έχουν μάθει 

με απαρίθμηση) σε συνδυασμό με άλλες γνώσεις και δεξιότητες, όπως τη σχέση 

μέρους- όλου ή τις ιδιότητες των πράξεων, για το χειρισμό άγνωστων ΑΣ, 

αναπτύσσοντας παράλληλα νοερές στρατηγικές εύρεσης αποτελεσμάτων [π.χ. 5 + 7 = 

7 + 5 = 7 + (3 + 2) = 7 + 3 + 2 = 10 + 2 = 12]. 

 Με την ανάπτυξη της γνωστικής λειτουργίας οι μαθητές αρχίζουν να 

χρησιμοποιούν πιο αποτελεσματικά τις στρατηγικές εύρεσης ΑΣ και με την πρακτική 

άσκηση χρειάζονται λιγότερο χρόνο για την εκτέλεσή τους. Η βελτίωση της 

ταχύτητας εφαρμογής στρατηγικών αυξάνει τις πιθανότητες ολοκληρωμένης 

αναπαράστασης ενός ΑΣ στη μνήμη εργασίας (συμμετέχοντες αριθμοί και 

αποτέλεσμα) και κατά συνέπεια και τις πιθανότητες αποθήκευσης στη μακρόχρονη 

μνήμη. Έτσι οργανώνεται η άμεση ανάκληση από τη μακρόχρονη μνήμη και 

ταυτόχρονα η ελαχιστοποίηση των πιθανοτήτων εμφάνισης λαθών.  
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Η μάθηση των ΑΣ, επομένως, δεν είναι μια απλή διαδικασία μηχανιστικής 

απομνημόνευσης, αλλά μια ολοκληρωμένη συνεκτική γνώση θεμελιακών εννοιών, 

διαδικασιών και συσχετισμών μεταξύ διαφορετικών ΑΣ (Dowker, 2009).  

Προβλήματα στην κατάκτηση των ΑΣ φαίνεται να προκύπτουν όταν οι 

μαθητές παραμένουν στο 1
ο
 στάδιο μάθησης των ΑΣ και χρησιμοποιούν την 

απαρίθμηση συχνά και για μεγάλο διάστημα. Μάλιστα πολύ συχνά παρατηρείται ότι 

οι μαθητές χρησιμοποιούν οπτικά βοηθήματα, κυρίως τα δάχτυλά τους, ως 

μνημονικούς ενισχυτές για τη διατήρηση της σωστής ακολουθίας των αριθμών. Ενώ 

όμως χρησιμοποιούν τα δάχτυλά τους κάνουν πολλά λάθη κατά την εφαρμογή της 

απαρίθμησης. Η ανάγκη χρήσης των δαχτύλων δηλώνει την αδύναμη νοερή 

αναπαράσταση των αριθμών και της σταθερής ακολουθίας τους στη μακρόχρονη 

μνήμη (Butterworth, 2005). Για το λόγο αυτό συχνά οι μαθητές χρησιμοποιούν 

φυσικούς ενισχυτές, όπως τα δάχτυλα, για τη διατήρηση της σταθερής ακολουθίας 

των αριθμών και δεν πρέπει να απαγορεύεται η χρήση τους για όσο οι μαθητές το 

έχουν ανάγκη (Jordan, Kaplan, Nabors, Olah, & Locuniak, 2006). Οι αδυναμίες στην 

αναγνώριση, σύγκριση και νοερό χειρισμό αριθμητικών αναπαραστάσεων αποτελεί 

χαρακτηριστική δυσκολία των παιδιών με σοβαρές δυσκολίες μάθησης (Landerl et 

al., 2004). Επομένως, σύμφωνα με την άποψη αρκετών ερευνητών οι εκπαιδευτικοί 

δεν πρέπει να αποθαρρύνουν τους μαθητές να χρησιμοποιούν τα δάχτυλά τους όταν 

εφαρμόζουν στρατηγικές απαρίθμησης για την εύρεση ΑΣ (Berteletti & Booth, 2015· 

Butterworth, 2005· Landerl et al., 2004). Καθώς ωριμάζουν οι μαθητές αρχίζουν να 

εγκαταλείπουν τη χρήση των δαχτύλων και να απαριθμούν προφορικά, περνώντας 

σταδιακά στην απομνημόνευση και άμεση ανάκληση των ΑΣ (Jordan et al., 2010· 

Locuniak & Jordan, 2008).  

Οι δυσκολίες όμως στην άμεση ανάκληση των ΑΣ έχουν αρνητικές συνέπειες 

στη γενική μαθηματική απόδοση, καθώς πολλές μαθηματικές γνώσεις, όπως οι 

αλγόριθμοι των πράξεων και η επίλυση προβλημάτων απαιτούν τη χρήση ΑΣ σε 

επίπεδο αυτοματισμού (Anderson & Ostergren, 2012). Για παράδειγμα, αν ένας 

μαθητής δεν ανακαλεί άμεσα ή δε βρίσκει με σχετική ευκολία τα αποτελέσματα ΑΣ, 

τότε είναι πολύ δύσκολο να καταφέρει να βρει π.χ. την περίμετρο ή το εμβαδό 

τριγώνου με πλευρές 8 και 6 εκατοστά (Powell, Fuchs, & Fuchs, 2010). Οι αρνητικές 

επιπτώσεις, όμως, συνεχίζονται και στη διάρκεια της ενήλικης ζωής, καθώς σε πολλές 

καθημερινές δραστηριότητες, όπως στη διαχείριση χρηματικών συναλλαγών 

απαιτείται ευχέρεια στη χρήση ΑΣ. Για παράδειγμα, ο υπολογισμός 5,48 και 8,56 
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ευρώ είναι πολύ δύσκολος για το άτομο που δε γνωρίζει σε βαθμό αυτοματισμού τον 

ΑΣ 5 + 8 = 13 (Geary, 2004· Powell et al., 2010). 

Δυσκολίες στην κατάκτηση των ΑΣ παρουσιάζουν διάφορες κατηγορίες 

μαθητών, όπως οι μαθητές που διδάσκονται με αναποτελεσματικό τρόπο (ασύμβατο 

με τον τρόπο που μαθαίνουν), οι μαθητές που απουσιάζουν συχνά από το σχολείο, οι 

μαθητές από χαμηλά κοινωνικο- οικονομικά στρώματα και οι μαθητές με ήπιες 

εκπαιδευτικές ανάγκες (Cowan & Powell, 2013·Gersten & Chard, 1999). Με την 

ομάδα των ατόμων με ήπιες εκπαιδευτικές ανάγκες θα ασχοληθούμε στο επόμενο 

κεφάλαιο.  
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1.3. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕ ΗΠΙΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ 

ΑΝΑΓΚΕΣ 

 

1.3.1. Γενικά   

Ως μαθητές με ήπιες εκπαιδευτικές ανάγκες (ΗΕΑ) χαρακτηρίζονται οι 

μαθητές που θεωρείται ότι παρουσιάζουν ειδικές μαθησιακές δυσκολίες (ΕΜΔ), ήπια 

νοητική αναπηρία (ΗΝΑ) και συναισθητική διαταραχή ή προβλήματα συμπεριφοράς 

(Stollar - Bolinger, 2008). Οι μαθητές με ήπιες εκπαιδευτικές ανάγκες αποτελούν τη 

συντριπτική πλειοψηφία του μαθητικού πληθυσμού µε ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες 

(>70%) (Edyburn, 2000) και περίπου το 10% - 14% του γενικού μαθητικού 

πληθυσμού ηλικίας από 6 ως 21 ετών. Από το συνολικό αριθμό των ΗΕΑ περίπου το 

40% παρουσιάζει ειδικές μαθησιακές δυσκολίες. Οι μαθητές με νοητική αναπηρία 

αποτελούν περίπου το 7% του συνολικού πληθυσμού με ειδικές ανάγκες και από 

αυτούς το 75% με 85% παρουσιάζει ήπια νοητική αναπηρία (Compendium, 2013). Οι 

μαθητές με ΗΕΑ έχουν παρόμοιες ανάγκες διδασκαλίας και μπορεί και πρέπει να 

εκπαιδεύονται κυρίως, ή και αποκλειστικά, στη γενική τάξη, με την προϋπόθεση ότι 

θα δεχτούν κατάλληλη υποστήριξη (Αγαλιώτης, 2011). Από την άποψη του 

περιεχομένου, των μεθόδων και της οργάνωσης των προγραμμάτων μεγαλύτερη 

συγγένεια υπάρχει μεταξύ των μαθητών με ΕΜΔ και ΗΝΑ, λόγω των κοινών 

στοιχείων των αναγκών τους (Parmar, Cawley, & Miller, 1994· Stollar - Bolinger, 

2008). Στις ομάδες αυτές επικεντρώνεται και η παρούσα έρευνα. 

Ο πληθυσμός των μαθητών με ΕΜΔ ή ΗΝΑ περιλαμβάνει πολλά άτομα που 

παρουσιάζουν συστηματικές και σοβαρές δυσκολίες στην κατάκτηση των 

μαθηματικών γνώσεων και δεξιοτήτων (Kroesbergen & Van Luit, 2003). Μεταξύ 

αυτών των δυσκολιών κεντρική θέση έχουν οι δυσκολίες με την ευχερή κατάκτηση 

και χρήση των ΑΣ (Geary et al., 2007· Fuchs et al., 2013). Λαμβάνοντας υπόψη τον 

σημαντικό αριθμό μαθητών με ΗΕΑ και τη σημασία που μπορεί να έχουν οι 

παρεμβάσεις που απευθύνονται σ’ αυτούς για όλο το φάσμα των μαθητών με 

δυσκολίες στην κατάκτηση των ΑΣ παρουσιάζει ασφαλώς ενδιαφέρον η μελέτη 

τρόπων για τη διδακτική τους στήριξη. Σημαντικό ρόλο στο πλαίσιο αυτό παίζει η 

διασαφήνιση των γνωστικών χαρακτηριστικών των μαθητών με ήπιες εκπαιδευτικές 

ανάγκες ως προς (1) τον τρόπο που σκέφτονται και ενεργούν όταν εμπλέκονται σε 

ένα μαθησιακό έργο (που μπορεί να εμπεριέχει τους παράγοντες που περιορίζουν την 
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αποτελεσματικότητα της προσπάθειάς τους) και (2) την ανάπτυξη αποτελεσματικών 

και κατάλληλων εκπαιδευτικών προγραμμάτων, που θα είναι προσαρμοσμένα στις 

ιδιαιτερότητες και εκπαιδευτικές ανάγκες του κάθε μαθητή (Montague & Jitendra, 

2012). Στη συνέχεια θα σκιαγραφηθούν τα προφίλ των μαθητών με ΕΜΔ και ΗΝΑ. 

 

1.3.2. Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες  

1.3.2.1.  Ορισμός  

Πολλοί ορισμοί έχουν προταθεί για τις ειδικές μαθησιακές δυσκολίες 

προσπαθώντας να συμπεριλάβουν τις βασικές αντιλήψεις για τη συγκεκριμένη 

διαταραχή. Ένας λειτουργικός ορισμός των ειδικών μαθησιακών δυσκολιών είναι ο 

εξής:  

«Η ειδική μαθησιακή δυσκολία (αναπηρία – specific learning disability) 

αναφέρεται σε ετερογενείς συστάδες διαταραχών οι οποίες εμποδίζουν σημαντικά την 

ομαλή ακαδημαϊκή πρόοδο, σε ένα ποσοστό 2% έως 3% του μαθητικού πληθυσμού. Η 

έλλειψη προόδου γίνεται εμφανής στη σχολική απόδοση, η οποία παραμένει κάτω από 

τι προσδοκίες που προκύπτουν από τη χρονολογική και νοητική ηλικία, ακόμη και όταν 

παρασχεθεί υψηλής ποιότητας διδασκαλία. η πρωταρχική εκδήλωση της έλλειψης 

προόδου είναι η σημαντική υπο-επίδοση σε μια από τις βασικές περιοχές δεξιοτήτων 

(δηλαδή ανάγνωση, μαθηματικά, γραφή), η οπoία δε συνδέεται με ανεπαρκείς 

εκπαιδευτικές, διαπροσωπικές, πολιτισμικές- οικογενειακές ή / και κοινωνικο-

γλωσσικές εμπειρίες. Η πρωταρχική διαφορά μεταξύ ικανότητας και επίδοσης μπορεί 

να έχει τη μορφή ελλείψεων στη γλωσσική ικανότητα (προσληπτική ή / και εκφραστική), 

στη γνωστική λειτουργία (π.χ. επίλυση προβλημάτων, ικανότητες σκέψης, ωριμότητα), 

στις νευροψυχολογικές διαδικασίες (π.χ. πρόσληψη, προσοχή, μνήμη) ή σε οποιοδήποτε 

συνδυασμό τέτοιων ελλείψεων, οι οποίες θεωρείται ότι προκύπτουν από δυσλειτουργίες 

του κεντρικού νευρικού συστήματος. Η ειδική μαθησιακή δυσκολία είναι μια διακριτή 

κατάσταση που διαφοροποιείται από τη γενικευμένη μαθησιακή αποτυχία διαμέσου 

μιας μέσου όρου ή άνω του μέσου όρου (>90) γνωστικής ικανότητας και ενός προφίλ 

μαθησιακών δεξιοτήτων που εμφανίζει σημαντική διασπορά, υποδηλώνοντας περιοχές 

δυνατοτήτων και αδυναμιών. Η κύρια ειδική μαθησιακή δυσκολία μπορεί να 

συνοδεύεται από δευτερεύουσες δυσκολίες, οι οποίες πρέπει να λαμβάνονται υπόψη 

κατά το σχεδιασμό εντατικής, εξατομικευμένης διδασκαλίας ειδικής αγωγής, που 

απευθύνεται στο πρωταρχικό πρόβλημα» (Αγαλιώτης, 2011, σελ. 130). 
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Ο προσδιορισμός των χαρακτηριστικών των μαθητών με ΕΜΔ τα οποία 

σχετίζονται με την ανάπτυξη σοβαρών δυσκολιών μάθησης στα μαθηματικά έχει 

αποδειχτεί δύσκολο έργο, διότι εκτός από την ποικιλομορφία των ατόμων της ομάδας 

υπάρχουν και οι εξής παράγοντες: (1) οι ποικίλοι τρόποι αξιολόγησης για την 

παρουσία ειδικών μαθησιακών δυσκολιών και (2) η απουσία γενικώς αποδεκτού 

κριτηρίου ένταξης των μαθητών στην κατηγορία των ΕΜΔ (Fuchs et al., 2005· 

Geary, 2004). Το σύνηθες κριτήριο που χρησιμοποιείται στις έρευνες για την 

αναγνώριση των μαθητών με ΕΜΔ είναι η διαφορά μεταξύ αναμενόμενης επίδοσης 

(με βάση το ΔΝ ενός ψυχομετρικού εργαλείου αξιολόγησης της γενικής νοημοσύνης 

π.χ. WISC-IV) και πραγματικής επίδοσης σε ένα σταθμισμένο εργαλείο αξιολόγησης 

μαθηματικών γνώσεων (Fuchs, Mock, Morgan, & Young, 2003· Vaughn & Fuchs, 

2003). Αν η διαφορά μεταξύ αναμενόμενης και πραγματικής επίδοσης είναι 

μεγαλύτερη από 1,5 τυπική απόκλιση (σε εργαλεία με Μ.Ο. =100 και Τ.Α. = 15), τότε 

ο μαθητής θεωρείται ότι εμφανίζει ειδικές μαθησιακές δυσκολίες. Η επιλογή του 

κριτηρίου αυτού επιδέχεται κριτική από διάφορους ερευνητές. Οι προβληματισμοί 

των ερευνητών περιλαμβάνουν: (1) κατά πόσο η διαφορά που εμφανίζεται μεταξύ 

αναμενόμενης και πραγματικής επίδοσης είναι επαρκής και αξιόπιστη πληροφορία 

για την αναγνώριση ΕΜΔ, (2) κατά πόσο η διαφορά αυτή προσφέρει χρήσιμες 

πληροφορίες για την αντιμετώπιση των μαθησιακών αναγκών του μαθητή και (3) 

κατά πόσο ο ΔΝ πρέπει να αποτελεί αναπόσπαστο στοιχείο στη διαδικασία 

αναγνώρισης των μαθητών με ΕΜΔ (Vaughn & Fuchs, 2003). Η χρήση του ΔΝ 

αγνοεί ενδοατομικές και διαομαδικές διαφορές μεταξύ των μαθητών σε επιμέρους 

γνωστικούς και μαθησιακούς μηχανισμούς και δεν αφήνει περιθώρια συγκρίσεων σε 

παράγοντες όπως μνήμη, προσοχή, ταχύτητα επεξεργασίας, χρήση στρατηγικών κ.τ.λ. 

μεταξύ των μαθητών με διάφορα επίπεδα επιδόσεων στα μαθηματικά. Για 

παράδειγμα, ενώ δεν υπάρχει διαφορά στο γενικό δείκτη νοημοσύνης μεταξύ των 

μαθητών με τυπική και χαμηλή επίδοση, οι μαθητές των δυο ομάδων μπορεί να 

διαφέρουν σημαντικά στη λειτουργικότητα της εργαζόμενης μνήμης, η όποια 

συνδέεται με την μαθηματική ανάπτυξη (Fletcher, Denton, & Francis, 2005· Compton 

et al., 2011· Wu et al., 2008). Ακόμη και η χρήση σταθμισμένων τεστ στα 

μαθηματικά έχει δεχτεί κριτική από πολλούς ερευνητές, καθώς τα τεστ αυτά 

περιλαμβάνουν και αξιολογούν ένα ευρύ φάσμα μαθηματικών γνώσεων με βάση το 

αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών, ενώ στην πραγματικότητα οι μαθητές με σοβαρές 

δυσκολίες συνήθως έχουν πρόβλημα  σε συγκεκριμένα μαθηματικά πεδία. Επομένως, 
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το τελικό αποτέλεσμα του τεστ ίσως να μην αντιπροσωπεύει τις πραγματικές 

δυνατότητες και αδυναμίες και να γίνεται υπερεκτίμηση ή υποεκτίμηση των 

πραγματικών αναγκών του μαθητή (Geary, 2004). Ένα άλλο στοιχείο που εμποδίζει 

την ομοιογένεια των αποτελεσμάτων ως προς την αναγνώριση των μαθητών με ΕΜΔ 

είναι το γεγονός ότι διαφορετικοί ερευνητές περιλαμβάνουν στις ομάδες μελέτης 

σημαντικά διαφορετικά τμήματα του φάσματος της χαμηλής επίδοσης, που 

κυμαίνονται από το 35% ως 10% της σχετικής κατανομής (Mazzocco, 2005· Mabbott 

& Bisanz, 2008· Murphy et al., 2007). Οι μαθητές αυτοί διαφέρουν σημαντικά μεταξύ 

τους από μαθησιακή – γνωστική άποψη, γεγονός που σε ένα βαθμό μπορεί να 

αποτυπώνεται και στο είδος των δυσκολιών που παρουσιάζουν. Τέλος, αξίζει να 

αναφερθεί το ζήτημα των υποομάδων που περιλαμβάνει ο πληθυσμός των μαθητών 

με ΕΜΔ. Αναφέρονται μαθητές με δυσκολίες κυρίως στην Ανάγνωση, μαθητές με 

δυσκολίες κυρίως στα Μαθηματικά και μαθητές με σχεδόν εξίσου σημαντικές 

δυσκολίες και στους δύο τομείς (Cirino et al., 2013· Compton et al., 2011· Geary, 

2011). Συνολικά οι έρευνες δείχνουν ότι, ανεξάρτητα από την αιτιολογία και τα πεδία 

εμφάνισης δυσκολιών, όλοι αυτοί οι μαθητές έχουν σοβαρά προβλήματα στην άμεση 

ανάκληση των ΑΣ Όπως θα φανεί και στη συνέχεια, υπάρχουν διαφοροποιήσεις, 

αλλά και πολλά κοινά στοιχεία στην εμφάνιση και την αιτιολογία των προβλημάτων 

με τους ΑΣ 

 

 1.3.2.2. Μαθητές με ΕΜΔ με κυρίαρχες τις αναγνωστικές δυσκολίες    

Οι μαθητές με ΕΜΔ που παρουσιάζουν κυρίως αναγνωστικές δυσκολίες 

κάνουν πολλά λάθη στην ακριβή άμεση ανάκληση των ΑΣ (Fuchs et al., 2005· 

Gersten et al., 2005). Τα λάθη ακρίβειας δείχνουν ότι οι μαθητές μπορεί να 

αντιμετωπίζουν δυσκολίες και στην απαρίθμηση, με την έννοια ότι η σταθερή 

ακολουθία των αριθμολέξεων, π.χ. ένα, δύο… εφτά, οχτώ….., αποτελούν φωνολογικές 

πληροφορίες και η επεξεργασία τους συνδέεται με τη φωνολογική βραχύχρονη 

μνήμη, που συχνά δυσλειτουργεί σ’ αυτούς τους μαθητές. Το αποτέλεσμα είναι ότι 

δυσκολεύεται η αναπαράσταση, διατήρηση και ανάκληση από τη μακρόχρονη μνήμη,  

όπως ακριβώς συμβαίνει με τις φωνολογικές πληροφορίες της γλώσσας (Mee-Yin 

Chan &  Ho, 2010· Alloway et al., 2009). Οι Simmons και Singleton (2009) βρήκαν 

ότι οι μαθητές με δυσλεξία έχουν αργή ταχύτητα απαρίθμησης, η οποία οδηγεί σε 

χαμηλά επίπεδα άμεσης ανάκλησης ΑΣ Αυτό σημαίνει ότι οι μαθητές με 
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αναγνωστικές μόνο δυσκολίες δεν κάνουν τόσο συχνά λάθη ακρίβειας, αλλά στην 

ευχέρεια έχουν χαμηλή επίδοση εξαιτίας της αργής ταχύτητας απαρίθμησης. Πέρα 

όμως από την ευχέρεια στη χρήση των ΑΣ, οι μαθητές με αναγνωστικές μόνο 

δυσκολίες δεν αντιμετωπίζουν σοβαρές δυσκολίες στην έννοια αριθμού και σε άλλες 

μαθηματικές γνώσεις (Desoete & Gregoire, 2006· Landerl, Fussenegger, Moll, & 

Willburger, 2009· Simmons & Singleton, 2009).   

 

1.3.2.3.  Μαθητές με ΕΜΔ με κυρίαρχες τις μαθηματικές δυσκολίες  

  Οι μαθητές με σοβαρές δυσκολίες κυρίως στα μαθηματικά έχουν σημαντικές 

ελλείψεις στην άμεση ανάκληση των ΑΣ, όπως και οι μαθητές με σοβαρές 

αναγνωστικές δυσκολίες, αλλά, αντίθετα με εκείνους, έχουν αδυναμίες σε 

παραμέτρους της έννοιας αριθμού, που συνδέονται με δυσκολίες στη μνήμη εργασίας 

(Cirino et al., 2013· Cirino et al.,  2007). Επίσης, παρά τις σημαντικές ελλείψεις στην 

ευχέρεια, οι μαθητές αυτοί δεν κάνουν συχνά λάθη ακρίβειας και απαντούν 

συχνότερα σωστά σε ΑΣ από ό,τι συνήθως οι μαθητές με αναγνωστικές δυσκολίες. 

Το καλύτερο επίπεδο ακρίβειας αποδίδεται στο γεγονός ότι οι μαθητές με 

μαθηματικές δυσκολίες δεν έχουν ανεπάρκειες στη φωνολογική βραχύχρονη μνήμη 

και επομένως δεν κάνουν λάθη κατά την απαρίθμηση, όπως οι μαθητές με 

αναγνωστικές δυσκολίες. Το καλύτερο επίπεδο ακρίβειας, ωστόσο, δε φαίνεται να 

βοηθά τους μαθητές με μαθηματικές δυσκολίες να έχουν καλύτερο επίπεδο ευχέρειας 

από τους μαθητές με αναγνωστικές δυσκολίες. Η χαμηλή ταχύτητα απάντησης ίσως 

οφείλεται στην αργή απαρίθμηση, η οποία εμποδίζει την ταυτόχρονη παρουσία των 

επιμέρους αριθμών και του αποτελέσματος (ορθής απάντησης) στη μνήμη εργασίας 

και έτσι παρακωλύεται η αποθήκευση και η άμεση ανάκληση από τη μακρόχρονη 

μνήμη του ολοκληρωμένου ΑΣ. Η αργή απαρίθμηση ίσως οφείλεται σε αδυναμίες 

στην ταχύτητα επεξεργασίας των πληροφοριών, καθώς η εμφάνιση δυσκολιών στην 

ευχέρεια των ΑΣ συνδέεται με τον παράγοντα της ταχύτητας επεξεργασίας (Cowan et 

al., 2011· Chong & Siegel, 2008· Hopkins  & Lawson, 2006). Άλλη εξήγηση μπορεί 

να βρεθεί στο γεγονός ότι οι μαθητές αυτοί παρουσιάζουν καθυστέρηση στη 

μετάβαση από το χειρισμό των ποσοτικών αναπαραστάσεων των αριθμών στο 

χειρισμό των αντίστοιχων συμβολικών αναπαραστάσεων και γι αυτό χρειάζονται 

περισσότερο χρόνο στην απαρίθμηση (Hopkins & Lawson, 2006). Σημειώνεται ότι οι 

Andersson και Ostergren (2012) βρήκαν ότι μαθητές Ε΄ και Στ΄ τάξης με σοβαρές 
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μαθησιακές δυσκολίες στα μαθηματικά, που δεχόντουσαν επιπλέον ενισχυτική 

διδασκαλία στο αντικείμενο αυτό, είχαν σημαντικές ελλείψεις στην έννοια αριθμού 

και συγκεκριμένα στην αναγνώριση και σύνδεση των αναπαραστάσεων των αριθμών 

μεταξύ τους (ποσότητα - σύμβολο), στο σχηματισμό της νοερής αριθμογραμμής, στη 

μνήμη εργασίας και στην οπτικοχωρική βραχύχρονη μνήμη.  

 

1.3.2.4.  Μαθητές με ΕΜΔ με δυσκολίες σε ανάγνωση και μαθηματικά (διπλό 

έλλειμμα) 

Οι μαθητές με ΕΜΔ με έλλειμμα στους δύο τομείς μάθησης, ανάγνωση και 

μαθηματικά, έχουν αδυναμίες σε περισσότερους γνωστικούς παράγοντες και 

χαμηλότερη επίδοση σε περισσότερες μαθησιακές παραμέτρους από τους μαθητές με 

δυσκολίες σε έναν από τους δύο τομείς μάθησης (Gersten et al., 2005· Kroesbergen & 

Van Luit, 2003· Mee-Yin Chan & Ho, 2010). Σημειώνεται ωστόσο ότι τα 

αποτελέσματα για τα χαρακτηριστικά των μαθητών με ΕΜΔ σε ανάγνωση και 

μαθηματικά δεν είναι σταθερά. Με βάση τη θεωρία για την κοινή αιτιολογία 

εμφάνισης δυσκολιών μάθησης σε ανάγνωση και μαθηματικά, οι μαθητές με το διπλό 

έλλειμμα παρουσιάζουν σημαντικές ελλείψεις στη φωνολογική βραχύχρονη μνήμη 

και στο κεντρικό εκτελεστικό σύστημα της μνήμης εργασίας. Αυτές οι ελλείψεις 

δημιουργούν πολλά λάθη στην άμεση ανάκληση των ΑΣ και στην ακρίβεια 

απαντήσεων, που οφείλονται στα λάθη απαρίθμησης και στη χρήση νοερών 

στρατηγικών (Gersten, et al., 2005· Locuniak & Jordan, 2008· Shin & Bryant, 2013· 

Simmons & Singleton, 2009). Αντίθετα, σύμφωνα με τη θεωρία της διαφορετικής 

αιτιολογίας, ελλείψεις στη φωνολογική επεξεργασία ευθύνονται για την ανάπτυξη 

αναγνωστικών δυσκολιών , ενώ ελλείψεις στην έννοια αριθμού οδηγούν στην 

ανάπτυξη μαθηματικών δυσκολιών (Gelman & Butterworth, 2005· Landerl et al., 

2004).  

Από σχετικές έρευνες προκύπτει ότι η συνεμφάνιση των δύο δυσκολιών 

λειτουργεί προσθετικά και αυξάνει την ένταση των δυσκολιών, αλλά δεν 

παρουσιάζονται ποιοτικές διαφορές στο είδος των δυσκολιών και λαθών των 

μαθητών με το διπλό έλλειμμα σε σχέση με μαθητές με μεμονωμένες δυσκολίες σε 

έναν τομέα μάθησης. Για παράδειγμα, οι Jordan και Hanich (2003· 2000)  βρήκαν ότι 

οι μαθητές Β΄ και Γ΄ τάξης με διπλό έλλειμμα σε μαθηματικά και γλώσσα 

χρησιμοποιούν σπάνια την άμεση ανάκληση και κάνουν συχνά λάθη απαρίθμησης 
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στην εύρεση ΑΣ, όπως οι μαθητές με ΕΜΔ μόνο στην ανάγνωση. Παρόμοια, οι 

Cirino et al., (2007) βρήκαν ότι οι μαθητές με διπλό έλλειμμα σε ανάγνωση και 

μαθηματικά δυσκολεύονται περισσότερο στην ακρίβεια, ακόμη και σε αθροίσματα 

<10,  από τους μαθητές με δυσκολίες κυρίως στα μαθηματικά. Επίσης, η χαμηλότερη 

επίδοση των μαθητών με διπλό έλλειμμα στους ΑΣ αφαίρεσης αποδίδεται στις 

μεγαλύτερες ελλείψεις των μαθητών αυτών στην απαρίθμηση και στη χρήση 

στρατηγικών από τους μαθητές με μαθηματικές δυσκολίες. Οι Shin και Bryant (2013) 

συνέθεσαν τα αποτελέσματα σχετικών ερευνών που συγκρίνουν το γνωστικό και 

μαθησιακό προφίλ μαθητών με δυσκολίες στα δύο μαθησιακά πεδία με αυτούς που 

είχαν δυσκολίες κυρίως στα μαθηματικά, και βρήκαν ότι ως προς την άμεση 

ανάκληση ΑΣ όλοι οι μαθητές αντιμετώπιζαν παρόμοιες δυσκολίες, αλλά ως προς τη 

χρήση στρατηγικών οι μαθητές με το διπλό έλλειμμα είχαν εντονότερες δυσκολίες 

από τους μαθητές με δυσκολίες κυρίως στα μαθηματικά.  

 

1.3.3. Ήπια νοητική αναπηρία (ΗΝΑ) 

1.3.3.1.  Γενικά  

Τα άτομα με ήπια νοητική αναπηρία (ΗΝΑ) συγκροτούν την πολυπληθέστερη 

ομάδα (85%) του συνολικού πληθυσμού των ατόμων με νοητική αναπηρία 

(Πολυχρονοπούλου, 2012). Ο μέσος όρος εμφάνισης ήπιας νοητικής αναπηρίας στο 

γενικό πληθυσμό υπολογίζεται στα 34 ανά 1000 άτομα, ενώ της μέτριας και σοβαρής 

νοητικής αναπηρίας είναι 3,8 ανά 1000 άτομα (Melville, Hamilton, Hankey, Miller, & 

Boyle, 2007). Ο όρος «νοητική αναπηρία» (intellectual disability) αντικατέστησε τον 

προηγούμενο «νοητική καθυστέρηση» (mental retardation).  

Σύμφωνα με το Διαγνωστικό Εγχειρίδιο για τις Νοητικές Ασθένειες 

(Diagnostic Manual of Mental Disorders, DSM-V) το άτομο με νοητική αναπηρία 

παρουσιάζει σημαντικούς περιορισμούς στη γενική νοητική του ικανότητα και στη 

λειτουργική προσαρμοστικότητά του σε τομείς κοινωνικών και καθημερινών 

δεξιοτήτων. Ο βαθμός της νοητικής αναπηρίας αποτυπώνεται στο δείκτη νοημοσύνης 

(Δ.Ν.) που προκύπτει από σταθμισμένα τεστ αξιολόγησης της νοητικής λειτουργίας 

(π.χ. WISC-IV). Τα άτομα με ήπια νοητική αναπηρία έχουν δείκτη νοημοσύνης από 

75 έως 50, τα άτομα με μέτρια νοητική αναπηρία από 50 έως 35  και τα άτομα με 

σοβαρή αναπηρία < 35. Επίσης το άτομο πρέπει να εμφανίζει δυσλειτουργίες σε δύο 

ή περισσότερους τομείς: στις ακαδημαϊκές δεξιότητες, ανάγνωση, γραφή μαθηματικά, 
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στην επικοινωνία, στην ανάπτυξη και διατήρηση διαπροσωπικών σχέσεων και 

δεξιοτήτων και σε τομείς αυτοπροστασίας, αυτοεξυπηρέτησης και αυτοκαθοδήγησης. 

Η εμφάνιση των δυσλειτουργιών αυτών πρέπει να γίνει κατά τη διάρκεια της 

αναπτυξιακής περιόδου ως το 18
ο
 έτος της ηλικίας του ατόμου (Schalock  et al., 

2010).  

Τα άτομα με ΗΝΑ παρουσιάζουν ετερογενή χαρακτηριστικά και μπορούν να 

αναπτυχθούν ικανοποιητικά σε βασικούς τομείς μάθησης και συμπεριφοράς. Με 

επιπλέον εκπαιδευτική στήριξη και τις κατάλληλες τροποποιήσεις και προσαρμογές 

στο πρόγραμμα σπουδών και στις μεθόδους διδασκαλίας μπορούν να ενσωματωθούν 

μαθησιακά στην τυπική τάξη του γενικού σχολείου (Πολυχρονοπούλου, 2012· 

Polloway, Lubin, Smith, & Patton, 2010· Vicari, Albertini, & Caltarigone, 1992).   

Το γεγονός ότι οι μαθητές με ΗΝΑ παρουσιάζουν σημαντικές δυσκολίες στα 

μαθηματικά είναι γνωστό (Hoard, Geary, & Hamson, 1999). Αυτό που δεν είναι 

γνωστό, είναι ποιοι γνωστικοί παράγοντες ευθύνονται για τη χαμηλή επίδοσή τους 

στα μαθηματικά. Αυτό οφείλεται στο ότι σχετικά μικρός αριθμός ερευνών εξετάζει το 

ζήτημα της συσχέτισης των γνωστικών χαρακτηριστικών και των ακαδημαϊκών 

δεξιοτήτων σε μαθητές με ΗΝΑ με τις επιδόσεις τους σε γνωστικά αντικείμενα. Μία 

πιθανή εξήγηση για την απουσία τέτοιων ερευνών είναι η παλιότερη άποψη ότι η 

ύπαρξη σημαντικής διαφοράς στο ΔΝ σε σχέση με μαθητές τυπικής ανάπτυξης είναι 

ικανός παράγοντας αιτιολόγησης των χαμηλών επιδόσεων σε ακαδημαϊκούς τομείς. 

Ωστόσο, αν και η γενική νοημοσύνη, όπως εκφράζεται στο ΔΝ, επηρεάζει την 

ανάπτυξη γνωστικών παραγόντων (Henry, 2001), πλήθος ερευνητών αναφέρουν ότι η 

γενική νοημοσύνη δεν είναι ούτε ο μόνος, ούτε ο πιο σημαντικός παράγοντας για την 

επίδοση σε ακαδημαϊκά έργα (Hoard et al., 1999· Soltani & Roslan, 2013· Vicari et 

al., 1992). Υπάρχουν και άλλοι παράγοντες, όπως η μνήμη εργασίας ή η ταχύτητα 

επεξεργασίας πληροφοριών που αποτελούν βασικές αιτίες ανάπτυξης σοβαρών 

δυσκολιών μάθησης (Soltani & Roslan, 2013), όπως συμβαίνει στους μαθητές με 

ΕΜΔ. Αν ο ΔΝ καθόριζε απόλυτα την επίδοση σε ακαδημαϊκούς τομείς, τότε θα 

περίμενε κανείς ότι οι μαθητές με ΕΜΔ, που έχουν παρόμοιο ΔΝ με μαθητές τυπικής 

ανάπτυξης, δε θα διαφέρουν από αυτούς στην επίδοση, πράγμα που βέβαια δεν ισχύει 

(Compton et al., 2011). 

 

1.3.3.2. Γνωστικά χαρακτηριστικά μαθητών με ΗΝΑ  
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Οι έρευνες για τα γνωστικά χαρακτηριστικά των μαθητών με ΗΝΑ και τη 

συσχέτιση τους με τη μαθηματική επίδοση εξετάζουν τη λειτουργικότητα των ατόμων 

με ΗΝΑ υπό το πρίσμα της αναπτυξιακής καθυστέρησης ή υστέρησης στην ανάπτυξη 

των ατομικών παραγόντων που σχετίζονται με τη μάθηση. Για παράδειγμα, σχετικές 

έρευνες δείχνουν ότι οι μαθητές με ήπια νοητική αναπηρία εμφανίζουν δυσκολίες στη 

λειτουργία της μνήμης εργασίας, η οποία επηρεάζει τα επίπεδα της μαθηματικής 

επίδοσης, όπως συμβαίνει με τους μαθητές με ΕΜΔ  (Henry, 2001· De Smedt, Noel, 

Gilmore, & Ansani, 2013· Hasselhom & Mahler, 2007· Maehler & Schuchardt, 2009· 

Van der Molen, Van Luit, Jongmans, Van der Molen, 2007). Οι Henry, Comoldi, και 

Mahler, (2010) βρήκαν ότι, όπως στους μαθητές με ΕΜΔ έτσι και στους μαθητές με 

ΗΝΑ, η μνήμη εργασίας συσχετίζεται με την ανάπτυξη των μαθηματικών δεξιοτήτων 

και η φωνολογική βραχύχρονη μνήμη συσχετίζεται με την ανάπτυξη αναγνωστικών 

δεξιοτήτων.  

Οι Van der Molen και συνεργάτες (2007) σύγκριναν την λειτουργικότητα της 

μνήμης εργασίας των παιδιών με ΗΝΑ με μαθητές τυπικής ανάπτυξης ίδιας και 

μικρότερης χρονολογικής ηλικίας με ίδια νοητική ηλικία. Τα αποτελέσματα έδειξαν 

ότι οι μαθητές με ΗΝΑ παρουσιάζουν καθυστέρηση στη μνήμη εργασίας και στη 

φωνολογική βραχύχρονη μνήμη σε σχέση με συνομήλικούς τους, αλλά έχουν 

παρόμοια επίπεδα με μαθητές μικρότερης χρονολογικής ηλικίας, αλλά ίδιας νοητικής 

ηλικίας. Το εύρημα στηρίζει την υπόθεση της αναπτυξιακής καθυστέρησης στα 

υποσυστήματα της μνήμης εργασίας.  

Την παραπάνω έρευνα επέκτειναν οι Schuchardt, Gebhardt, και Mäehler 

(2010) σε μαθητές με ήπια και οριακή νοητική αναπηρία και βρήκαν ότι μεταξύ τους 

δεν υπάρχουν διαφορές στα υποσυστήματα της μνήμης εργασίας, στο κεντρικό 

εκτελεστικό σύστημα, και στη φωνολογική και οπτικοχωρική βραχύχρονη μνήμη. 

Αντίθετα, σε σχέση με μαθητές μικρότερης ηλικίας έχουν παρόμοιες επιδόσεις στο 

κεντρικό εκτελεστικό σύστημα και την οπτικοχωρική βραχύχρονη μνήμη, αλλά 

χαμηλότερη επίδοση στη φωνολογική βραχύχρονη μνήμη. Οι Van der Molen, Henry, 

και Van Luit (2014) υποστηρίζουν ότι το κεντρικό εκτελεστικό σύστημα και η 

οπτικοχωρική βραχύχρονη μνήμη αναπτύσσεται στους μαθητές με ΗΝΑ ως την 

ηλικία των 15 χρόνων, όπως στους μαθητές τυπικής ανάπτυξης. Αντίθετα η 

φωνολογική βραχύχρονη μνήμη σταματά να αναπτύσσεται στην ηλικία περίπου των 

10 ετών σε αντίθεση με τους μαθητές τυπικής ανάπτυξης που συνεχίζει ως τα 15 τους 

χρόνια. Η διατήρηση της ανάπτυξης του κεντρικού εκτελεστικού συστήματος και της 
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οπτικοχωρικής βραχύχρονης μνήμης των μαθητών με ΗΝΑ ίσως είναι ο παράγοντας 

που διαφοροποιεί τους μαθητές με ήπια νοητική αναπηρία, από τις άλλες κατηγορίες 

νοητικής αναπηρίας (μέτρια και σοβαρή), καθώς εκείνοι έχουν σημαντική υστέρηση 

σε όλες τις διαστάσεις της εργαζόμενης μνήμης στις οποίες η ανάπτυξη ίσως σταματά 

σε πολύ μικρότερη ηλικία (Henry, 2001). Επιπλέον, οι μαθητές με ΗΝΑ έχουν 

παρόμοιες δυνατότητες επανάληψης για απομνημόνευση (rehearsal) με τους μαθητές 

τυπικής ανάπτυξης και διαφοροποιούνται από όσους ανήκουν στις άλλες κατηγορίες 

νοητικής αναπηρίας, καθώς εκείνοι παρουσιάζουν σημαντικές δυσκολίες στον 

παράγοντα αυτό. Επομένως, οι δυσκολίες ανάκλησης των μαθητών με ΗΝΑ μάλλον 

δεν οφείλονται σε μια γενική αδυναμία παρουσίας ολοκληρωμένων αναπαραστάσεων 

στην μακρόχρονη μνήμη, αλλά σε αδυναμία στο να χειριστούν ταυτόχρονα την 

επεξεργασία, την αναπαράσταση και τη διατήρηση των σχετικών με ένα έργο 

πληροφοριών στην εργαζόμενη μνήμη, ιδιαίτερα όταν οι πληροφορίες αυτές είναι 

φωνολογικού τύπου, όπως είναι οι αριθμολέξεις που συνθέτουν έναν ΑΣ (αρθμητικοί 

όροι και απάντηση) (Van der Molen et al., 2014). Σημαντικός αριθμός ερευνών 

δείχνει ότι ακόμη και ενήλικες με ΗΝΑ παρουσιάζουν σημαντικές ελλείψεις σε 

τομείς του λεκτικού προγραμματισμού (verbal planning), στην ανάκληση λέξεων, στη 

φωνολογική ευχέρεια και στη φωνολογική επίγνωση, που επηρεάζουν και την 

ευχέρεια των μαθηματικών γνώσεων όπως οι ΑΣ (Henrik, Henry, Ponnberg, & 

Nilsson, 2010· Foster, 2012).   

Έχει βρεθεί ότι οι μαθητές με ΗΝΑ αντιμετωπίζουν σοβαρές ελλείψεις σε 

διάφορες διαστάσεις της έννοιας αριθμού, αλλά δεν είναι σαφές σε ποιο βαθμό αυτές 

οι ελλείψεις μπορούν να υπερκεραστούν  αποτελεσματικά με τις κατάλληλες 

εκπαιδευτικές ρυθμίσεις (Parmar et al., 1994). Για παράδειγμα, οι Brankaer, 

Ghesquiere, και De Smedt (2011) σύγκριναν τις επιδόσεις 10χρονων μαθητών με 

ΗΝΑ με μαθητές τυπικής ανάπτυξης ίσης και μικρότερης χρονολογικής ηλικίας στην 

αναγνώριση και σύγκριση αριθμών χρησιμοποιώντας σύμβολα (π.χ. 3 Vs 7) και 

εικόνες ποσοτήτων (π.χ. / / / Vs / / / / / / /). Τα αποτελέσματα έδειξαν, ότι οι μαθητές 

με ΗΝΑ είχαν σημαντικές ελλείψεις στη σύγκριση των αριθμών, ανεξάρτητα από την 

μορφή της αναπαράστασης (σύμβολα – εικόνες) σε σχέση με τους συνομηλίκους 

τους, αλλά και με τους μαθητές μικρότερης ηλικίας. Το εύρημα στηρίζει την άποψη 

ότι οι μαθητές με ΗΝΑ παρουσιάζουν σημαντική υστέρηση σε σχέση με μαθητές 

τυπικής ανάπτυξης στις βασικές έννοιες που περιλαμβάνουν την κατανόηση και τη 

σημασία του αριθμού. Οι ερευνητές προτείνουν, οι παρεμβάσεις για τη βελτίωση των 
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επιδόσεων των μαθητών με ΗΝΑ στα μαθηματικά να περιλαμβάνουν τη διδασκαλία 

βασικών αριθμητικών εννοιών, καθώς φαίνεται ότι οι μαθητές με ΗΝΑ υστερούν 

σημαντικά στην ανάπτυξη των εννοιών αυτών. Τα αποτελέσματα αυτά επιβεβαίωσαν 

οι ίδιοι ερευνητές σε άλλη παρόμοια έρευνα δύο χρόνια αργότερα (Brankaer, 

Ghesquiere, & De Smedt, 2013) με 8χρονους μαθητές με ΗΝΑ. Στην  έρευνα αυτή 

εκτός από την σημαντική υστέρηση των μαθητών με ΗΝΑ, οι ερευνητές βρήκαν ότι 

και η μνήμη εργασίας των μαθητών με ΗΝΑ υστερεί σημαντικά από μαθητές ίδιας 

και μικρότερης ηλικίας, αν και μεταξύ των δύο μετρήσεων (σύγκριση αριθμών και 

μνήμη εργασίας) δε βρέθηκε σημαντική συσχέτιση. Επομένως, οι δυσκολίες των 

μαθητών με ΗΝΑ στην κατανόηση του αριθμού ως έννοια, δεν οφείλεται σε 

αδυναμίες της μνήμης εργασίας. Όπως επισημαίνουν οι ερευνητές το εύρημα είναι 

σημαντικό και δείχνει ότι η γνώση βασικών εννοιών του αριθμού και η μνήμη 

εργασίας αποτελούν ανεξάρτητους παράγοντες που επηρεάζουν την επίδοση των 

μαθητών με ΗΝΑ στα μαθηματικά, όπως δείχνουν ορισμένες έρευνες και με μαθητές 

με ΕΜΔ (Anderson & Ostergren, 2012· Geary et al., 2012).    

Από τις σχετικές έρευνες σε μαθητές με ΕΜΔ φαίνεται ότι υπάρχει 

διαφοροποίηση ανάλογα με την ηλικία των μαθητών σε σχέση με την συσχέτιση των 

γνωστικών παραγόντων και το χειρισμό των αναπαραστάσεων των αριθμών 

(ποσοτική – συμβολική) στην κατανόηση της έννοιας αριθμού. Σε μικρή ηλικία οι 

μαθητές προσεγγίζουν τους αριθμούς ως ποσότητες και ενεργοποιείται η 

οπτικοχωρική βραχύχρονη μνήμη, ενώ σε  μεγαλύτερη ηλικία οι μαθητές 

προσεγγίζουν τους αριθμούς μέσω των συμβόλων τους και ενεργοποιείται η 

φωνολογική βραχύχρονη μνήμη. Συνεπώς, ίσως και οι μαθητές με ΗΝΑ να έχουν 

παρόμοια επίπεδα έννοιας αριθμού με μαθητές μικρότερης ηλικίας όταν χειρίζονται 

ποσότητες, λόγω ομοιοτήτων μεταξύ μαθητών με ΗΝΑ και μαθητών τυπικής 

ανάπτυξης μικρότερης ηλικίας στην οπτικοχωρική μνήμη. Αντίθετα, οι μαθητές με 

ΗΝΑ έχουν χαμηλότερα επίπεδα στην έννοια αριθμού ακόμη και από μικρότερους 

μαθητές, όταν χειρίζονται σύμβολα, λόγω διαφορών στην φωνολογική μνήμη.  

Ελάχιστες είναι οι έρευνες που συγκρίνουν τα γνωστικά και μαθησιακά 

χαρακτηριστικά των μαθητών με ΗΝΑ με άλλες κατηγορίες μαθητών με σοβαρές 

δυσκολίες μάθησης. Από την βιβλιογραφική ανασκόπηση για τους σκοπούς της 

παρούσας έρευνας προέκυψε μία μελέτη των Maehler και Schuchardt, (2009) 

σύγκριναν τις ομοιότητες και διαφορές παιδιών με ΕΜΔ και με ΗΝΑ ως προς τις 

λειτουργίες της μνήμης εργασίας. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι οι μαθητές των δύο 
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κατηγοριών αναγκών, αν και διαφέρουν σημαντικά ως προς το ΔΝ (23 μονάδες),  δε 

διαφέρουν σημαντικά ως προς τις επιδόσεις στα υποσυστήματα της μνήμης εργασίας 

(κεντρικό εκτελεστικό σύστημα, φωνολογικός βρόγχος και οπτικο-χωρικό 

«σημειωματάριο). Αυτό σημαίνει ότι η μνήμη εργασίας των παιδιών με ΕΜΔ και με 

ΗΝΑ είναι παρόμοια και επομένως στο μέτρο της επίδρασης της μνήμης εργασίας 

στα γνωστικά έργα αναμενόμενο είναι να είναι παρόμοια η επίδοση των δύο ομάδων. 

Οι Calhoun και Mayes (2005) εξέτασαν μαθητές με ΕΜΔ, ΗΝΑ, ΔΕΠΥ, αυτισμό, 

διπολικές διαταραχές, άγχος και κατάθλιψη για να εντοπίσουν ομοιότητες και 

διαφορές που έχουν ως προς διάφορους γνωστικούς παράγοντες, οι οποίοι είναι 

σημαντικοί διαγνωστικά όσο και εκπαιδευτικά. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι οι 

μαθητές με ΗΝΑ είχαν χαμηλότερες επιδόσεις από τους μαθητές με ΕΜΔ στην 

ταχύτητα επεξεργασίας (Processing Speed), στη λεκτική κατανόηση (Verbal 

Comprehension), στην αντιληπτική οργάνωση (Perceptual Organization). Οι 

ερευνητές συμπληρώνουν ότι η αργή ταχύτητα επεξεργασίας σχετίζεται με τον 

αργότερο ρυθμό μάθησης και με δυσκολίες στην κατανόηση πληροφοριών, αλλά και 

με την αργή ταχύτητα εκτέλεσης διεργασιών. Παρόμοια, οι Brewer και Smith (1990) 

βρήκαν ότι ενήλικες με ΗΝΑ έχουν πιο αργή ταχύτητα επεξεργασίας σε σχέση με 

ενήλικες με τυπική νοημοσύνη.    

Το σημαντικότερο πρόβλημα των παιδιών με ΗΝΑ εντοπίζεται στην 

κατανόηση βασικών εννοιών και γι αυτό η διδασκαλία και η πρακτική άσκηση για 

βελτίωση της ευχέρειας δε βοηθά να κλείσει το κενό της κατανόησης εννοιών. 

Προτείνεται η συστηματική χρήση της ιεραρχικής αναπαράστασης της γνώσης για 

την κατάκτηση βασικών θεμελιωδών εννοιών, όπως η ποσοτική και συμβολική 

έννοια αριθμού, οι αρχές και οι δεξιότητες απαρίθμησης, που αποτελούν θεμελιώδεις 

γνώσεις των μαθηματικών και γνωστική βάση για πλήθος δεξιοτήτων, μεταξύ των 

οποίων και η ανάκληση των ΑΣ (Brankaer et al., 2013· Parmar et al., 1994).  

Συνηθισμένο χαρακτηριστικό των παιδιών με ΗΝΑ είναι η αδυναμία 

γενίκευσης και μεταφορά της γνώσης σε άγνωστα έργα ή ακόμη και σε αυτά που 

έχουν έμμεση σχέση με όσα γνωρίζουν. Η αδυναμία αποδίδεται σε γνωστικές 

δυσλειτουργίες ή καθυστερήσεις, όπως στην προσοχή και τη μνήμη (Kroesbergen και 

Van Luit, 2003). Ωστόσο, οι Van der Molen, Van Luit, Van der Molen, Klugkist, και 

Jongmans, (2010) εξέτασαν την επίδραση ενός λογισμικού προγράμματος 

εκπαίδευσης της μνήμης εργασίας σε 72 εφήβους (13-16 ετών) με ήπια και με οριακή 

νοητική αναπηρία (Borderline Intellectual Disabilities) για πέντε (5) εβδομάδες. Τα 



69 

αποτελέσματα έδειξαν σημαντική βελτίωση στη μνήμη εργασίας, που οδήγησε σε 

βελτίωση στην ευχέρεια των ΑΣ, στην ευχέρεια των αλγόριθμων των τεσσάρων 

πράξεων και στην ευχέρεια ανάγνωσης. Η βελτίωση στην ευχέρεια των ΑΣ και της 

ανάγνωσης, δείχνει ότι αντίθετα με την άποψη που κυριαρχεί, τα άτομα με ήπια 

νοητική μπορούν σε ένα βαθμό να γενικεύσουν αυτά που μαθαίνουν σε νέες, 

αδίδαχτες δεξιότητες (Park & Gaylord- Ross, 1989).  
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1.4. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΝ ΣΥΝΔΥΑΣΜΩΝ 

 

1.4.1. Γενικά χαρακτηριστικά αποτελεσματικών παρεμβάσεων  

 

1.4.1.1.  Εισαγωγή  

Μετά από ένα μεγάλο διάστημα έμφασης στην αιτιολογία των δυσκολιών 

κατάκτησης των μαθηματικών γνώσεων, που οδήγησε ερευνητές όπως οι Gersten et 

al (2005) στο να κάνουν λόγο για μια «θεωρητικοποίηση» των ερευνών, η 

επιστημονική κοινότητα έχει στραφεί αποφασιστικά προς την προσπάθεια οργάνωσης 

προγραμμάτων για την υποστήριξη των μαθητών που αποτυγχάνουν στην 

προσπάθειά τους να μάθουν μαθηματικά. Η τάση αυτή ενισχύθηκε ιδιαίτερα: (1) από 

τη συνειδητοποίηση του δραστικού περιορισμού των επαγγελματικών ευκαιριών 

όσων δεν κατέχουν επαρκείς μαθηματικές γνώσεις (Geary et al., 2008) και (2) από 

την ανάδειξη του βαθμού ανταπόκρισης του μαθητή σε έγκυρη διδασκαλία σε 

σημαντικό δείκτη του είδους και της σοβαρότητας των δυσκολιών του (Toll & Van 

Luit, 2013). Η συστηματική ενασχόληση με τις παρεμβατικές έρευνες έχει αποδώσει 

πολύτιμες πληροφορίες για τη διδασκαλία μαθητών με δυσκολίες στα μαθηματικά 

και ιδιαίτερα στους ΑΣ.  

Ειδικότερα, μετα-αναλύσεις παρεμβατικών ερευνών για τη διδασκαλία των 

ΑΣ δείχνουν ότι μια διδασκαλία υψηλής ποιότητας και μέτριας έντασης, που 

παρέχεται 3 ως 4 φορές την εβδομάδα για 30 ως 45 λεπτά σε κάθε μάθημα και για 12 

ως 20 εβδομάδες, έχει θετικά αποτελέσματα στην κατάκτηση των ΑΣ σε παιδιά που 

αντιμετωπίζουν ή είναι εν δυνάμει να αναπτύξουν σοβαρές μαθησιακές δυσκολίες. 

Μάλιστα, αυτούς που είναι εν δυνάμει, αλλά δεν έχουν ακόμη επίσημα ΕΜΔ, μια 

τέτοια διδασκαλία μπορεί να τους οδηγήσει στην εξάλειψη δυσκολιών και να τους 

επιτρέψει να φτάσουν σε επίπεδα τυπικής επίδοσης. Αντίθετα, η έλλειψη μιας τέτοιας 

διδασκαλίας μπορεί να διευρύνει την απόσταση από την τυπική επίδοση και να 

δημιουργήσει μεγάλες δυσκολίες στην ακαδημαϊκή πορεία (Adams, 2007· Baroody, 

1988· Bryant, Bryant, Gersten, Scammacca, & Chavez, 2008· Carr, Taasoobshirazi, 

Stroud, & Royer, 2011· Codding, Burns, & Lukito, 2011· Fuchs et al., 2010· 

Gresham, Wood, Liaupsin, & Umbreit,  2007· Wilson et al., 2006· Woodward, 2006).  
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Στη συνέχεια παρουσιάζονται στοιχεία αποτελεσματικού σχεδιασμού 

διδακτικών παρεμβάσεων για τη μάθηση των ΑΣ ως προς τις μεθόδους, τις τεχνικές 

και το περιεχόμενο διδασκαλίας.  

 

1.4.1.2.  Δομή και χαρακτηριστικά της αποτελεσματικής διδασκαλίας 

Η αποτελεσματική διδασκαλία αποτελεί σύνθεση αρχών, μεθόδων και 

τεχνικών από διαφορετικές θεωρητικές προσεγγίσεις, οι οποίες έχουν θετική 

επίδραση στην προσπάθεια διδακτικής στήριξης μαθητών διαφορετικών ικανοτήτων, 

και ιδιαίτερα μαθητών με δυσκολίες στη μάθηση (Αγαλιώτης, 2012· Codding et al., 

2011· Methe, Kilgus, Neiman, & Riley-Tillman, 2012). Για παράδειγμα, μετα-

αναλύσεις παρεμβατικών ερευνών σε μαθητές με ήπιες εκπαιδευτικές ανάγκες 

έδειξαν ότι η άμεση διδασκαλία (direct instruction), που είναι στοιχείο της 

αποτελεσματικής διδασκαλίας και περιγράφεται στη συνέχεια, είναι ιδιαίτερα 

αποτελεσματική μέθοδος διδασκαλίας των βασικών μαθηματικών γνώσεων, όπως 

είναι οι ΑΣ, αν και όχι οπωσδήποτε και των ανώτερων μαθηματικών ιδεών (Codding 

et al., 2011· Gersten et al., 2009· Kroesbergen & Van Luit, 2003· Methe et al., 2012). 

Η μετα-ανάλυση των Gersten και συνεργάτες (2009) ανέδειξε τη σημασία της χρήσης 

απτικών αντικειμένων και της σταδιακής μετάβασης σε εικονιστικές αναπαραστάσεις 

και κατόπιν σε σύμβολα. Η ίδια μετα-ανάλυση απέδωσε αποδείξεις για τη σημασία 

που έχουν η σειρά παρουσίασης των νέων γνώσεων, η προφορική περιγραφή των 

στρατηγικών εύρεσης ΑΣ και η συνεχής ανατροφοδότηση του μαθητή. Επίσης, η 

συνεργατική μάθηση αποδείχτηκε βοηθητική για μαθητές με χαμηλή επίδοση, άλλα 

όχι για μαθητές με ΕΜΔ. Έχει διαπιστωθεί ακόμη ότι οι μαθητές με ΕΜΔ 

ανταποκρίνονται θετικότερα στις διδακτικές παρεμβάσεις από τους μαθητές με ΗΝΑ 

και οι μαθητές μεγαλύτερης ηλικίας από τους μαθητές μικρότερης ηλικίας 

(Kroesbergen & Van Luit, 2003). Ως προς τη διάρκεια των παρεμβάσεων 

διαπιστώθηκε ότι οι παρεμβάσεις μικρής διάρκειας έχουν καλύτερα αποτελέσματα 

από τις παρεμβάσεις μεγάλης διάρκειας, διότι οι σύντομες παρεμβάσεις 

επικεντρώνονται σε έναν μικρό τομέα μάθησης, π.χ. τα αθροίσματα ως το 10, και 

επηρεάζονται από λίγους και ελέγξιμους εξωγενείς παράγοντες. Αντίθετα είναι τα 

πράγματα στο πλαίσιο παρεμβάσεων μεγάλης διάρκειας, όπου οι παράγοντες είναι 

πολλοί και οι μνημονικές απαιτήσεις μεγάλες (Gersten et al., 2009· Kroesbergen & 

Van Luit, 2003).  
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1.4.1.3.  Άμεση διδασκαλία 

Η άμεση διδασκαλία είναι μια συμπεριφοριστικής έμπνευσης διδακτική 

μέθοδος, που επιδιώκει την επίτευξη σαφώς ορισμένων στόχων μάθησης (π.χ. 80% 

ορθές προσπάθειες ανάκλησης ΑΣ), διαμέσου της παροχής στο μαθητή συνεχών 

ευκαιριών διαβαθμισμένης εξάσκησης, συστηματικής παρακολούθησης της 

μαθησιακής πορείας του, πρόληψης της εμφάνισης λαθών διαμέσου αυστηρού 

ελέγχου προαπαιτούμενων   γνώσεων και άμεσης διόρθωσης των λαθών όταν 

εμφανιστούν (Alvermann, 2002· Magliaro, Lockee, & Burton, 2005· Scheeerens, 

2004). Η άμεση διδασκαλία περιλαμβάνει τεχνικές όπως η μίμηση προτύπου, η 

φωναχτή σκέψη (προφορικές περιγραφές και επεξηγήσεις ενός έργου με 

συγκεκριμένα βήματα, όπως η διδασκαλία στρατηγικών), η συστηματική 

καθοδήγηση του μαθητή από το δάσκαλο και η σταδιακή απόσβεση της συμμετοχής 

του τελευταίου, η οργάνωση του περιεχομένου από τα εύκολα στα δύσκολα και η 

ενθάρρυνση και κινητοποίηση του μαθητή για τη συμμετοχή του σε κάθε στάδιο της 

διδασκαλίας (Schopman & Van Luit, 1999· Van Luit & Schopman, 2000).   

 Παρά τα σημαντικά επιτεύγματά της, η άμεση διδασκαλία έχει δεχτεί κριτική, 

που επικεντρώνεται στο ότι είναι μια δασκαλοκεντρική μέθοδος, που δε διακρίνεται 

για τη δημιουργικότητα και τη συναισθηματική δράση του μαθητή. Ωστόσο, έρευνες 

όπως αυτή των Malofeeva, Day, Saco, Ciancio, και Young, (2004) για την ανάπτυξη 

της έννοιας αριθμού και την ευχέρεια των ΑΣ έδειξαν ότι μπορεί να υπάρξουν θετικές 

αντιδράσεις των μαθητών στην άμεση διδασκαλία, αρκεί το πρόγραμμα να είναι 

δομημένο με τρόπο ευχάριστο και σύντομο, με δραστηριότητες σε παιγνιώδη μορφή, 

κατάλληλες για την ηλικία των παιδιών, και με χρήση ποικίλων ακουστικών, 

οπτικών, απτικών και κιναισθητικών υλικών. 

 

1.4.1.3.1. Αρχές αποτελεσματικής διδασκαλίας  

Σύμφωνα με τους Αγαλιώτη (2011), Fuchs και συνεργάτες, (2008) και Griffin 

(2004), για να είναι αποτελεσματική η διδασκαλία θα πρέπει να περιλαμβάνει ή να 

χαρακτηρίζεται από: 

(1) Σαφήνεια στόχων και ενημέρωση του μαθητή για τη σημασία τους. Το 

χαρακτηριστικό αυτό αναφέρεται (α) στη λεπτομερή ενημέρωση του μαθητή για την 

αναγκαιότητα διδασκαλίας των ΑΣ απαραίτητου προηγούμενου σταδίου μάθησης σε 

σχέση με τις επερχόμενες μαθηματικές γνώσεις, ώστε να κατανοήσει τη 
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σπουδαιότητά τους και να καταβάλει την αναγκαία προσπάθεια και (β) στη 

διατύπωση των στόχων που περιλαμβάνουν το περιεχόμενο, τις ενέργειες καθώς και 

το κριτήριο επίτευξης του στόχου (Zimmerman, 1990). Οι στόχοι αναφέρονται σε 

παρατηρήσιμες και μετρήσιμες συμπεριφορές που αναμένεται να έχει αναπτύξει η 

διαμορφώσει ο μαθητής στο τέλος του μαθήματος ή του προγράμματος. Παράδειγμα 

διαμόρφωσης ενός διδακτικού στόχου είναι: Ο μαθητής σε γραπτή δραστηριότητα να 

απαντά σωστά σε τουλάχιστον 16 από τους 20 (> 80%) ΑΣ πρόσθεσης, όπου ο ένας 

προσθετέος είναι η μονάδα (1) και ο άλλος οποιοσδήποτε αριθμός από το 2 ως το 9 σε 

διάστημα 1΄ λεπτού. Η άποψη ότι οι στόχοι μπορούν να ορίζονται σε συνεργασία με 

το μαθητή βρίσκει σημαντικές δυσκολίες στην εφαρμογή, καθώς οι μαθητές με ΕΜΔ 

είτε θέτουν υψηλούς, μη ρεαλιστικούς στόχους και καθώς βλέπουν ότι δεν μπορούν 

να ανταπεξέλθουν με επιτυχία απογοητεύονται (Montague & Van Garderen, 2003· 

Gersten et al., 2009), είτε θέτουν χαμηλούς και περιορισμένους στόχους που δε 

συμβάλλουν στη μαθησιακή εξέλιξη τους.  

(2) Ανασκόπηση της προηγούμενης και προαπαιτούμενης γνώσης. 

Διαμέσου της ανασκόπησης επισημαίνονται τυχόν κενά και ελλείψεις σε 

προϋποθέσεις της μάθησης, αλλά κυρίως ενεργοποιούνται σχετικές με το αντικείμενο 

διδασκαλίας προηγούμενες γνώσεις, τις οποίες διαθέτει ο μαθητής. Σημειώνεται ότι 

συχνά οι μαθητές με σοβαρές δυσκολίες μάθησης δε χρησιμοποιούν τις γνώσεις που 

διαθέτουν, γιατί δεν γνωρίζουν πότε και πώς να το κάνουν (Montague, 2007). Για 

παράδειγμα, πριν από τη διδασκαλία των γινομένων «επί δύο» (π.χ. 2 x 7 = 14) 

γίνεται ανασκόπηση των αθροισμάτων «διδύμων αριθμών» (π.χ. 7 + 7 = 14), με την 

προϋπόθεση ότι ο μαθητής κατέχει τη γνώση αυτή, καθώς τα αθροίσματα των 

«διδύμων αριθμών» είναι όμοια με τα γινόμενα «επί δύο» (π.χ. 6 + 6 = 2 x 6 = 12) και 

μπορούν να αξιοποιηθούν ως προηγούμενη σχετική γνώση, πάνω στην οποία 

στηρίζεται ο μαθητής για την κατάκτηση της νέας.   

(3) Έλεγχος της δυσκολίας του έργου και παρουσίασή του σε μικρές 

διδακτικές μονάδες ανά μάθημα. Η ανάγκη της βήμα προς βήμα προσέγγισης του 

στόχου για την αποφυγή της αποτυχίας και τη δόμηση γνώσεων χωρίς κενά, 

επιβάλλει τον έλεγχο των απαιτήσεων του κάθε μαθησιακού έργου πριν από την 

παρουσίαση στους μαθητές, ιδιαίτερα όταν πρόκειται για μαθητές με ειδικές ανάγκες. 

Μαθητές με χαμηλή επίδοση και ειδικές ανάγκες παρουσιάζουν περιορισμούς σε 

γνωστικούς παράγοντες, π.χ. μνήμη και προσοχή, και δεν μπορούν να διαχειριστούν 

τον όγκο πληροφοριών τον οποίο διαχειρίζονται οι μαθητές τυπικής επίδοσης 
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(Alloway et al., 2005). Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να γίνεται προσεκτική δόμηση του 

περιεχομένου των διδασκαλιών, ώστε ο όγκος των γνώσεων να είναι λειτουργικός και 

διαχειρίσιμος. Για παράδειγμα, στην περίπτωση των ΑΣ ο Woodward (2006) 

αναφέρει ότι ένας ικανοποιητικός αριθμός ανά μάθημα είναι από 6 ως 10 νέοι ΑΣ 

κάθε φορά.  

 (4) Έμφαση στην εννοιολογική κατανόηση διαμέσου της χρήσης των 

τριών τρόπων αναπαράστασης της γνώσης (πραξιακός- χειραπτικός, εικονιστικός- 

σχηματικός, αφηρημένος- συμβολικός). Η παρουσίαση μιας και της αυτής γνώσης με 

διαφορετικούς τρόπους κωδικοποίησης των πληροφοριών (αναπαράστασης των 

γνώσεων) συμβάλλει σημαντικά στην κατανόηση και στη διάκριση των σχέσεων. 

Χωρίς την ύπαρξη κατανόησης οι μαθητές με ήπιες εκπαιδευτικές ανάγκες 

εφαρμόζουν μηχανιστικά μια διαδικασία και πιθανόν τη χρησιμοποιούν στη σχολική 

πρακτική, αλλά δεν τη μεταφέρουν σε άγνωστα έργα, καθώς δε διαθέτουν τους 

αυθόρμητους μηχανισμούς γενίκευσης, που διαθέτει ο τυπικός πληθυσμός 

(Montague, 2007· Montague & Jitendra, 2012). Για παράδειγμα, ο κανόνας «κάθε 

αριθμός που πολλαπλασιάζεται με τη μονάδα έχει ως γινόμενο τον ίδιο αριθμό» γίνεται 

αντιληπτός από τους μαθητές με ΗΕΑ με πολλά παραδείγματα με απτικά υλικά, 

εικονιστικές αναπαραστάσεις αυτών και προφορικές εξηγήσεις από το δάσκαλο, και 

με σταδιακή αύξηση της εμπλοκής του μαθητή (Baroody, 1999· Carnine, 1997· Wray 

et al., 2000).  

(5) Εξασφάλιση επαρκούς καθοδηγούμενης πρακτικής άσκησης με 

σταδιακή απομάκρυνση του δασκάλου και αυτόνομης πρακτικής άσκησης με 

θετική ανατροφοδότηση. Η χρήση αρχικά της καθοδηγούμενης και κατόπιν της 

αυτόνομης εξάσκησης συνδέεται με την υλοποίηση της αρχής της χωρίς λάθη 

μάθησης (errorless learning). Στο στάδιο της καθοδηγούμενης άσκησης ο δάσκαλος 

παρέχει νύξεις και βοηθήματα ώστε να προλάβει την εμφάνιση λαθών και να 

δυναμώσει τη σύνδεση ενός ΑΣ με τη σωστή απάντηση (Jones & Eayrs, 1992). 

Επίσης, καθοδηγεί το μαθητή στην ανακάλυψη συνδέσεων και σχέσεων μεταξύ 

δεδομένων και στην ανάπτυξη νοερών στρατηγικών για την εύρεση των 

αποτελεσμάτων τους. Στην αυτόνομη εξάσκηση ο μαθητής αποκτά ευχέρεια στη 

χρήση των νέων γνώσεων και προετοιμάζεται για τη σύνδεσή τους με άλλες 

συγγενείς γνώσεις (Doadler & Fien, 2013· Jones & Eayrs, 1992). Ειδικά για τη 

βελτίωση της ευχέρειας των ΑΣ είναι σημαντική η ένταξη στη διδασκαλία 
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δραστηριοτήτων εξάσκησης με περιορισμένη χρονική διάρκεια, που «πιέζουν» το 

μαθητή να μειώσει τη διάρκεια απαντήσεων. Οι δραστηριότητες αυτές κινητοποιούν 

δημιουργικά το μαθητή και ενισχύουν τη συγκέντρωση της προσοχής και το 

ενδιαφέρον του (Miller, Hall , & Heward, 1995· Miller & Hudson, 2007·  Montague 

& Jitendra, 2012). 

 (6) Τελική αποτίμηση της διδασκαλίας και έλεγχος της προόδου του 

μαθητή. Είναι πολύ σημαντικό για τη δόμηση της γνώσης να έχει κατακτηθεί ένα 

επίπεδο πριν προχωρήσει η διδασκαλία στο επόμενο (Miller & Hudson, 2007). Σε 

αντίθετη περίπτωση σωρεύονται ελλείψεις και λάθη που οδηγούν στην αποτυχία. Οι 

πληροφορίες που συγκεντρώνει ο εκπαιδευτικός κατά το στάδιο αυτό είναι χρήσιμες 

για τη λήψη διδακτικών αποφάσεων προς όφελος του μαθητή (Bryant et al., 2016· 

Fuchs et al., 2008). Για παράδειγμα, η καταγραφή της τελικής επίδοσης σε έναν 

πίνακα προόδου ανά μάθημα ενημερώνει το μαθητή για την παρούσα επίδοση και για 

το τι αναμένεται ακόμη να μάθει, ώστε να επικεντρώσει την προσοχή και μνήμη του 

στους στόχους μάθησης (Doadler & Fien, 2013· Merrill, 2002· Scheerens, 2004) 

 

 1.4.1.4. Υλοποίηση διδασκαλίας με βάση της μαθησιακή ιεραρχία 

Βασικός στόχος ενός παρεμβατικού προγράμματος για την αντιμετώπιση των 

δυσκολιών μάθησης των ΑΣ είναι να διέλθει ο μαθητής με επιτυχία τα στάδια της 

μαθησιακής ιεραρχίας ως προς τη γνώση αυτή ή, με άλλα λόγια, να περάσει με 

επιτυχία από το επίπεδο των σωστών απαντήσεων στο επίπεδο χρήσης των ΑΣ σε 

σύνθετα έργα, που δεν σχετίζονται με την αρχική διδασκαλία. Η μαθησιακή ιεραρχία 

είναι μια ακολουθία επιπέδων κατοχής και χρήσης της γνώσης, που είναι τα εξής: (1) 

Η απόκτηση/ ακρίβεια απαντήσεων αναφέρεται στο σύνολο των ορθών απαντήσεων, 

π.χ. σε γραπτή δοκιμασία που περιλαμβάνει 20 ΑΣ να γραφτούν σωστά όσο το 

δυνατό περισσότερες απαντήσεις. (2) Η ευχέρεια, δηλαδή το σύνολο των 

απαντήσεων, που δίνονται όχι μόνο σωστά αλλά και γρήγορα, σε συγκεκριμένο 

χρόνο, είναι σημαντική παράμετρος της μάθησης και δίνει περισσότερες πληροφορίες 

από την ακρίβεια για το επίπεδο στο οποίο έχει κατακτηθεί η γνώση. Μια γνώση, για 

να χρησιμοποιηθεί και να γενικευτεί, θα πρέπει πρώτα να έχει κατακτηθεί σε βαθμό 

αυτοματισμού. Για παράδειγμα, ένας ΑΣ πρέπει να ανακαλείται με ευχέρεια, άμεσα, 

σχεδόν ασυνείδητα, από τη μνήμη, χωρίς ενδιάμεση χρονοβόρα επεξεργασία στα 

γνωστικά συστήματα, ώστε το δυναμικό του ατόμου να ελευθερωθεί και να διατεθεί 
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σε νέο αντικείμενο μάθησης. (3) Η διατήρηση της γνώσης στα ίδια επίπεδα ακρίβειας 

και ταχύτητας, μετά ορισμένο χρονικό διάστημα από την απόκτηση ευχέρειας, στη 

διάρκεια του οποίου δεν έχει μεσολαβήσει επιπρόσθετη διδασκαλία. (4) Η γενίκευση 

της χρήσης της αποκτηθείσας γνώσης σε νέα, άγνωστα έργα. Η γενίκευση 

επιτυγχάνεται όταν η δεξιότητα/στόχος της παρέμβασης γίνεται συστατικό που 

εντάσσεται σε πιο πολύπλοκες μαθηματικές διαδικασίες. (5) Η προσαρμογή της νέας 

αποκτηθείσας γνώσης αναφέρεται στην ικανότητα των μαθητών να χρησιμοποιούν  

με ευχέρεια και ευελιξία τις γνώσεις που κατέκτησαν στην πραγματική ζωή και να 

επιλύουν προβληματικές καταστάσεις στην καθημερινότητά τους (Αγαλιώτης, 2012).  

Η μεταανάλυση των Burns, Kanive, και De Grande (2010) μελέτησε τη 

συσχέτιση των σταδίων της μαθησιακής ιεραρχίας απόκτησης και ευχέρειας των ΑΣ 

με τα συστατικά των διδακτικών παρεμβάσεων. Οι ερευνητές επισημαίνουν ότι τα 

συστατικά που πρέπει να περιλαμβάνει μια διδακτική παρέμβαση για τους ΑΣ 

εξαρτώνται από το στάδιο της μαθησιακής ιεραρχίας που βρίσκεται ο μαθητής και 

στο οποίο στοχεύει η παρέμβαση. Για παράδειγμα, στο στάδιο της απόκτησης/ 

ακρίβειας  των ΑΣ, οι μαθητές χρειάζεται να διδαχθούν έννοιες και στρατηγικές 

σχετικές με τους ΑΣ και για να γίνει αυτό απαιτείται η χρήση των 3ων τρόπων 

αναπαράστασης της γνώσης, επίδειξη της γνώσης, καθοδηγούμενη πρακτική άσκηση 

και συχνή ανατροφοδότηση. Αντίθετα, στο στάδιο της ευχέρειας ο μαθητής κατέχει 

τη γνώση, αλλά την εκτελεί με χαμηλή ταχύτητα, η οποία βελτιώνεται με 

επιπρόσθετη πρακτική άσκηση, ώστε να καταστεί γρήγορος χρήστης της γνώσης και 

να γενικεύσει τη γνώση που κατέχει σε ανώτερης τάξης έργα. Ανάλογα, επομένως, με 

το στάδιο μάθησης και γνώσης του μαθητή απαιτούνται διαφορετικές μεθοδολογικές 

επιλογές διδασκαλίας. Όμως, είναι πιθανόν ένας μαθητής να έχει αργή ταχύτητα και 

να κάνει πολλά λάθη στους ΑΣ Ο μαθητής αυτός επωφελείται από μια διδασκαλία, η 

οποία περιλαμβάνει επίδειξη της γνώσης και πρακτική άσκηση με άμεση 

ανατροφοδότηση, που προάγει την απόκτηση/ ακρίβεια απαντήσεων, αλλά και 

πρακτική άσκηση με δραστηριότητες περιορισμένης χρονικής διάρκειας και τελική 

ανατροφοδότηση, που προάγει την ευχέρεια (Burns et al., 2010).  

 

1.4.1.5.  Διαστάσεις μάθησης και χρήσης των αριθμητικών συνδυασμών 

Η πλήρης κατάκτηση των ΑΣ αναφέρεται στη δηλωτική (declarative), 

διαδικαστική (procedural) και εννοιολογική (conceptual) διάσταση γνώσης και 
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μάθησης, που συγκροτούν την πλήρη γνωστική δομή αυτού του τμήματος των 

μαθηματικών (Burns, 2011· Garderen, Newman, Stormont, & Lembke, 2012). Οι 

διαστάσεις αυτές αλληλοσυμπληρώνονται, αλλά παράλληλα δηλώνουν διαφορετικές 

ιστορικές αντιλήψεις διδασκαλίας, και διαφορετικές χρήσεις των ΑΣ. 

 

1.4.1.5.1. Ανάπτυξη της δηλωτικής γνώσης των ΑΣ 

Η δηλωτική γνώση των ΑΣ είναι ουσιαστικά η άμεση ανάκληση των 

αποτελεσμάτων τους από τη μνήμη. Κλειδί για την ανάπτυξη της δηλωτικής γνώσης 

είναι η πρακτική άσκηση με συχνές επαναλήψεις, προφορικές ή γραπτές, με τους ΑΣ 

ως ολοκληρωμένες αναπαραστάσεις της μορφής «πέντε και τρία… οχτώ ή 5 + 3 = 8» 

(Baroody, 2006). Στόχος της πρακτικής άσκησης είναι να αυξήσει τις πιθανότητες 

συσχέτισης μιας αριθμητικής παράστασης με την ορθή απάντηση. Με τον τρόπο αυτό 

προάγει τη μετάβαση από τη χρήση στρατηγικών για την εύρεση του αποτελέσματος 

ενός ΑΣ στην άμεση ανάκληση του από τη μνήμη (Hopkins & Egeberg, 2009). Με 

την πρακτική άσκηση ο μαθητής «πιέζεται» να «θυμηθεί» την απάντηση που επιθυμεί 

και να αποφύγει την εφαρμογή της απαρίθμησης. Η άποψη βασίζεται στο νόμο της 

συχνότητας του Thorndike, σύμφωνα με τον οποίο όσο πιο συχνά εμφανίζεται ένα 

ερέθισμα, τόσο πιο πιθανή είναι η συγκράτηση, απομνημόνευση και άμεση ανάκλησή 

του από τη μνήμη (Baroody, 1999· Miller & Hudson, 2007). Η πρακτική άσκηση 

περιλαμβάνει τη χρήση τεχνικών και δραστηριοτήτων, οι οποίες στηρίζονται στη 

συχνή εμφάνιση και επανάληψη των ΑΣ. 

Η πολύχρονη προσέγγιση των ΑΣ ως δηλωτικής γνώσης οδήγησε στο να 

δοθεί βαρύτητα στη μηχανιστική απομνημόνευσή τους, αλλά και στην υιοθέτηση 

μιας σειράς συνηθειών για τη διδασκαλία τους, όπως (α) η παρουσίαση μικρού 

αριθμού δεδομένων σε κάθε μάθημα και (β) η παροχή ευκαιριών εξάσκησης με 

ποικίλες δραστηριότητες που έχουν θετική επίδραση στη μάθησή τους (Stigler & 

Hiebert, 1999). Κριτική στην έμφαση στην πρακτική άσκηση και στην ανάπτυξη της 

δηλωτικής γνώσης προέρχεται από την αντίληψη της ενεργητικής δόμησης της 

γνώσης, σύμφωνα με την οποία, για να βελτιώσει ουσιαστικά ο μαθητής το επίπεδο 

της γνώσης του πρέπει να εκτεθεί σε μια σειρά δημιουργικών δραστηριοτήτων 

ανακάλυψης και χρήσης διαδικασιών, σχέσεων και ιδιοτήτων. Με τον τρόπο αυτό η 

μάθηση αποκτά νόημα και με την πρακτική άσκηση αυτοματοποιείται η δεξιότητα 
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και επιτυγχάνεται η ευχέρεια, χωρίς εξοντωτικές επαναλήψεις που κουράζουν το 

μαθητή (Baroody, 2006).  

  

1.4.1.5.1.α. Δραστηριότητες περιορισμένης χρονικής διάρκειας στην 

εξάσκηση γι τη βελτίωση της άμεσης ανάκλησης των ΑΣ 

Σχετικά πρόσφατες έρευνες έχουν αναπτυχθεί δραστηριότητες πρακτικής 

άσκησης, οι οποίες στοχεύουν στη βελτίωση της χρονικής διάρκειας απάντησης σε 

έναν ΑΣ. Στόχος των δραστηριοτήτων αυτών είναι να μειώσουν τη διάρκεια 

απαντήσεων στα 2-3 δευτερόλεπτα (όσο το δυνατό πλησιέστερα στο επίπεδο του 

αυτοματισμού στη χρήση της γνώσης). Αυτό στην πράξη σημαίνει ότι ο μαθητής 

κατά την εμπλοκή του σε μια τέτοια δραστηριότητα έχει στη διάθεση του μικρό 

χρονικό διάστημα, π.χ. 1 λεπτό, για να απαντήσει σε ένα συγκεκριμένο πλήθος ΑΣ, 

που συνήθως είναι 20. Οι αριθμοί προκύπτουν από το ότι, αν ο μαθητής απαντήσει σε 

όλους τους ΑΣ σωστά, θα χρειαστεί κατά μέσο όρο 3 δευτερόλεπτα για τον κάθε ένα, 

που αποτελεί το μέγιστο χρονικό διάστημα αυτοματοποίησης της γνώσης (Fuchs et 

al., 2006· Powell, Fuchs, Fuchs, Cirino, & Fletcher, 2009).   

Μία τεχνική υλοποίησης τέτοιων δραστηριοτήτων είναι η άσκηση με 

«Σταθερή Χρονική Καθυστέρηση» (Constant Time Delay) (Miller et al., 1995), κατά 

την οποία παρουσιάζεται ένα ερέθισμα στο μαθητή 9όπως μια κάρτα που είναι 

καταγεγραμμένος ένας ΑΣ χωρίς την απάντηση)  και ο μαθητής καλείται να 

απαντήσει σε διάστημα 3-5 δευτερολέπτων. Αν δεν απαντήσει, τότε ο δάσκαλος 

παρουσιάζει το αποτέλεσμα και ο μαθητής επαναλαμβάνει πολλές φορές τον ΑΣ με 

το αποτέλεσμά του, για να το μάθει. Ανάλογη πρακτική είναι και η δραστηριότητα 

«1-Λεπτό Διάρκεια» (1-Minute Timings), κατά την οποία ο μαθητής κινητοποιείται να 

απαντήσει σε όσους περισσότερους ΑΣ μπορεί μέσα σε 1 λεπτό (Graham, Bellert, 

Thomas, & Pegg, 2007· Miller & Hudson, 2007· Woodward, 2006). Ο στόχος της 

δραστηριότητας είναι ο μαθητής να φτάσει τις 20 σωστές απαντήσεις σε διάρκεια 1 

λεπτού. Για να πετύχει ο μαθητής το στόχο αυτό γίνονται καθημερινές επαναλήψεις, 

ώστε να αυξάνεται το πλήθος των ΑΣ που ανακαλεί ο μαθητής μέχρι το επιθυμητό 

αποτέλεσμα (20 ΑΣ). Ακόμη, οι Fuchs και συνεργάτες (2006) ανέπτυξαν τη 

δραστηριότητα «Ξεπερνώ το σκορ» (Beat the score) κατά την οποία αρχικά ο μαθητής 

απαντά ελεύθερα σε ένα συγκεκριμένο πλήθος ΑΣ και ο εκπαιδευτικός μετρά το 

χρόνο που χρειάστηκε για να απαντήσει. Αμέσως μετά ενημερώνει το μαθητή για τη 

διάρκεια που απαιτήθηκε και του ζητά να επαναλάβει την ίδια δραστηριότητα, 
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προσπαθώντας να δώσει τις ίδιες απαντήσεις σε μικρότερο χρονικό διάστημα. Η 

ένταξη τέτοιων δραστηριοτήτων στην πρακτική άσκηση ενισχύει την ταχύτητα 

πρόσβασης στην πληροφορία και κινητοποιεί το μαθητή να συγκεντρώσει την 

προσοχή του και να συνεχίσει την εξάσκηση (Geary, Widaman, Little & Cornnier, 

1987· Graham et al., 2007· Woodward, 2006). Οι εκπαιδευτικοί είναι συνήθως 

απρόθυμοι να εντάξουν τέτοιες δραστηριότητες στη διδασκαλία θεωρώντας ότι 

αγχώνουν και πιέζουν το μαθητή. Ωστόσο, οι Miller και συνεργάτες (1995) βρήκαν 

ότι ο περιορισμός της χρονικής διάρκειας στις δραστηριότητες αυτές δεν επηρεάζει 

αρνητικά την ακρίβεια των ΑΣ, αντίθετα ενισχύει την επίδοση. Επιπλέον, οι μαθητές 

είναι πιο ενεργητικοί, συγκεντρωμένοι στο έργο, κινητοποιημένοι και δηλώνουν ότι 

θα ήθελαν να επαναλάβουν τις δραστηριότητες λέγοντας ότι τους βοηθούν να μάθουν 

καλύτερα (Geary et al., 1987).  

 

1.4.1.5.2.  Ανάπτυξη της διαδικαστικής γνώσης των ΑΣ 

Η διαδικαστική γνώση των ΑΣ στηρίζεται στην κατοχή στρατηγικών εύρεσης 

των αποτελεσμάτων τους. Οι στρατηγικές αποτελούν στάδια μάθησης των ΑΣ πριν 

την άμεση ανάκλησή τους. Η διδασκαλία στρατηγικών στοχεύει στην ακριβή και 

ταχεία εκτέλεση τους, είτε είναι μια στρατηγική απαρίθμησης, είτε μια νοερή 

στρατηγική με χρήση γνωστών δεδομένων. Όταν οι στρατηγικές εκτελούνται με 

ευχέρεια, τότε ευνοείται η άμεση ανάκληση και η γενίκευση της χρήσης τους σε 

νέους άγνωστους ΑΣ (Canobi, 2004).  

Είναι πολύ σημαντικό οι μαθητές να χρησιμοποιούν με ευχέρεια και ευελιξία 

στρατηγικές εύρεσης αποτελεσμάτων, να γνωρίζουν πολλές στρατηγικές και να 

επιλέγουν την πιο κατάλληλη, δηλαδή την πιο αποτελεσματική με βάση τα 

χαρακτηριστικά του στόχου που θέλουν να πετύχουν.  

Οι μαθητές τυπικής ανάπτυξης ανακαλύπτουν αυθόρμητα στρατηγικές και με 

την εμπειρία αποκτούν ευχέρεια και ευελιξία στη χρήση τους. Οι μαθητές με σοβαρές 

δυσκολίες μάθησης δεν ανακαλύπτουν τις στρατηγικές και χρειάζονται συστηματική 

διδασκαλία, καθώς δε γνωρίζουν πότε και πώς να εφαρμόσουν μια στρατηγική, δεν 

αναγνωρίζουν την αξία και τη χρησιμότητα μιας στρατηγικής σε σχέση με άλλες ή 

μπορεί να έχουν δυσκολίες να διαχειριστούν το χρόνο και την προσπάθεια που πρέπει 

να αφιερώσουν σε μια στρατηγική (Varol & Farran, 2007).  
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Η διδασκαλία στρατηγικών για την εύρεση των ΑΣ συχνά απουσιάζει από τα 

προγράμματα σπουδών. Ωστόσο, η απομνημόνευση ενός τόσο μεγάλου αριθμού 

μεμονωμένων πληροφοριών είναι πολύ δύσκολη, επίπονη και συχνά ανεπιτυχής 

διαδικασία, η οποία οδηγεί στην αποτυχία μάθησης, στην παραίτηση και στην 

απογοήτευση των μαθητών με σημαντικές δυσκολίες μάθησης (Baroody et al., 2009).  

Πλήθος ερευνών εντάσσουν τη διδασκαλία στρατηγικών στον κεντρικό άξονα 

των προγραμμάτων παρέμβασης για την κατάκτηση των ΑΣ (π.χ. Fuchs et al., 2010· 

Hopkins & Egeberg, 2009· Woodward, 2006). Οι έρευνες αυτές παρουσιάζουν θετικά 

αποτελέσματα ως προς την ακρίβεια των απαντήσεων και τη γενίκευση των ΑΣ, αλλά 

αμφισβητήσιμα ως προς την ευχέρεια που μπορεί να επιτευχθεί με τη διδασκαλία 

τους. Ειδικά παραδείγματα στρατηγικών πρόσθεσης και αφαίρεσης είναι:  

Πρόσθεση: Η απαρίθμηση του μικρότερου όρου (min – strategy). Ανεξάρτητα 

από τη θέση που έχει ο μικρότερος όρος μέσα στην αριθμητική παράσταση ο μαθητής 

καλείται να συγκρατήσει το μεγαλύτερο όρο στη μνήμη και να απαριθμήσει με τα 

δάχτυλά του τον μικρότερο όρο. Για παράδειγμα, στο 3 + 5 ο μαθητής καλείται να 

δείξει και να πει «5» και να σηκώσει τρία δάχτυλα και να μετρήσει «6, 7, 8». Ο 

τελευταίος αριθμός που λέει είναι η απάντηση.  

Αφαίρεση: Η στρατηγική του συμπληρώματος. Εξηγώντας ότι ο μειωτέος 

είναι ο αριθμός που βρίσκεται πριν το σύμβολο μείον (-) και ο αφαιρετέος μετά το 

μείον, ο εκπαιδευτικός μαθαίνει στο μαθητή να δείχνει, να λέει και να μετρά το 

μικρότερο όρο χρησιμοποιώντας τα δάχτυλα του μέχρι τον αριθμό που βρίσκεται πριν 

το μείον, το μειωτέο. Η απάντηση είναι το πλήθος των δαχτύλων που χρησιμοποίησε 

στη μέτρηση. Για παράδειγμα, για τον ΑΣ αφαίρεσης 12 – 8 = … ο μαθητής δείχνει 

και λέει 8 και μετρά 9, 10, 11, 12 σηκώνοντας για κάθε αριθμό ένα δάχτυλο. Στο 

τέλος μετρά τα δάχτυλα και το πλήθος τους είναι η απάντηση (4) (Powell et al.,  

2010). 

 

1.4.1.5.3.  Ανάπτυξη της εννοιολογικής γνώσης των ΑΣ 

Η εννοιολογική διάσταση των ΑΣ αναφέρεται στο μέγεθος, στις σχέσεις, στη 

θέση στο σύστημα των αριθμών και στους τρόπους παραγωγής των ΑΣ. Η 

εννοιολογική γνώση προάγεται, μεταξύ άλλων, με τη χρήση των 3 τρόπων 

αναπαράστασης της γνώσης. Αρχικά οι μαθητές κατακτούν το περιεχόμενο μιας 

έννοιας με τη χρήση απτικών υλικών και μετά η διδασκαλία προχωρά στο ημι-
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συγκεκριμένο, εικονιστικό επίπεδο με εικόνες, σχέδια αντικειμένων ή 

αριθμογραμμές. Τέλος οι μαθητές εκτελούν νοερά τις ίδιες διαδικασίες 

χρησιμοποιώντας τις αφηρημένες/ συμβολικές αναπαραστάσεις των αριθμών 

(Αγαλιώτης, 2011· Geary, 2011· Witzel, 2005).  

Πολλές έρευνες περιλαμβάνουν τη διδασκαλία της έννοιας αριθμού μαζί με 

την μάθηση των ΑΣ Τα αποτελέσματα των παρεμβάσεων αυτών ως προς την 

ακρίβεια των ΑΣ είναι ενθαρρυντικά, αλλά ως προς την ευχέρεια είναι 

αμφισβητήσιμα (Kaser et al., 2013· Rasanen, et al., 2009· Wilson et al., 2006). 

Επιπλέον, δεν είναι ακόμη γνωστό ποια συστατικά της έννοιας του αριθμού και με 

ποιον ακριβώς τρόπο επηρεάζουν την ευχέρεια με τους ΑΣ (Dyson, Jordan, & 

Glutting, 2011). Για παράδειγμα, η Canobi (2004) βρήκε ότι η σχέση μέρους – όλου 

αποτελεί πολύ σημαντικό παράγοντα για τη βελτίωση της σύνδεσης των πράξεων 

πρόσθεσης και αφαίρεσης και για την ανάπτυξη νοερών στρατηγικών με αποσύνθεση 

και ανασύνθεση των όρων, που βελτιώνουν την ακρίβεια των απαντήσεων.  

Πλήθος προγραμμάτων έχουν αναπτυχθεί για τη βελτίωση κατάκτησης των 

ΑΣ με κεντρικό σημείο την ανάπτυξη διαστάσεων της έννοιας αριθμού, που 

θεωρείται ότι αποτελούν θεμέλιο και προαπαιτούμενη γνώση για την κατάκτησή των 

ΑΣ. Για παράδειγμα, το Rescue Calcularis (Kaser et al., 2013) είναι ένα λογισμικό 

πρόγραμμα στον Η/Υ, που σύμφωνα με τους δημιουργούς του συνδυάζει 

ολοκληρωμένη εκπαίδευση σε μαθηματικές δεξιότητες και προάγει τη γενίκευση των 

δεξιοτήτων αυτών σε ανώτερες και δυσκολότερες δεξιότητες. Περιλαμβάνει (α) 

βασικές αριθμητικές γνώσεις για τις αναπαραστάσεις των αριθμών ως ποσότητες και 

σύμβολα, (β) τις αριθμητικές πράξεις και (γ) την κατανόηση και επίλυση 

προβλημάτων σε παιγνιώδη μορφή. Ανάλογα προγράμματα υπάρχουν πολλά και 

χρησιμοποιούνται συχνά στις έρευνες για την ανάπτυξη της έννοιας αριθμού π.χ. 

Number Race, Graphogame-Math (Rasanen et al., 2009· Wilson et al., 2006).  

 

 

1.4.2. Εφαρμογές ειδικών παρεμβατικών προγραμμάτων για τη διδασκαλία 

των αριθμητικών συνδυασμών  

 

Οι ΑΣ έχουν αποτελέσει στόχο μιας σειράς παρεμβατικών προγραμμάτων, τα 

οποία έχουν αναδείξει τη σημασία κάποιων μεθοδολογικών παραγόντων και 
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επιλογών. Για παράδειγμα, οι Bryant και συνεργάτες (2016) εξέτασαν την επίδραση 

μιας παρέμβασης για τη γενίκευση των ΑΣ πρόσθεσης και αφαίρεσης σε ανώτερης 

τάξης έργα, όπως αλγόριθμοι και προβλήματα, σε μαθητές Β΄ τάξης με ΕΜΔ. Η 

παρέμβαση βασίστηκε στις αρχές της αποτελεσματικής διδασκαλίας: ανασκόπηση 

προηγούμενων γνώσεων, άμεση διδασκαλία, χρήση των τριών τρόπων 

αναπαράστασης της γνώσης, καθοδηγούμενη άσκηση και τακτικός έλεγχος της 

προόδου του μαθητή. Ως προς το περιεχόμενο, το πρόγραμμα περιλάμβανε 

διδασκαλία παραμέτρων της έννοιας αριθμού και στρατηγικών, καθώς και πρακτική 

άσκηση για τη βελτίωση της ευχέρεια των ΑΣ Η παρουσίαση των ΑΣ έγινε με 

εναλλακτική ομαδοποίηση με βάση ένα κοινό χαρακτηριστικό. Η διάρκεια της 

παρέμβασης ήταν 10 εβδομάδες με 3 ως 5/ 30λεπτα μαθήματα την εβδομάδα σε 

ομάδες των 2 ή 3 μαθητών. Τα αποτελέσματα ήταν πολύ θετικά και όλοι οι μαθητές 

βελτιώθηκαν στην ευχέρεια και γενίκευση των ΑΣ  

Παρόμοια με την παραπάνω έρευνα, αλλά σε μαθητές μεγαλύτερης ηλικίας 

ήταν η έρευνα των Graham και συνεργάτες (2007), οι οποίοι εξέτασαν την  επίδραση 

μιας παρέμβασης για την ευχέρεια και γενίκευση των ΑΣ όλων των πράξεων σε 42 

μαθητές 5
ης

 ως 7
ης

 τάξης χωρίς και με ΕΜΔ. Η διάρκεια της παρέμβασης ήταν 26 

εβδομάδες, με 3/ 30λεπτα μαθήματα την εβδομάδα. Το πρόγραμμα περιλάμβανε την 

άμεση διδασκαλία των ΑΣ και των στρατηγικών εύρεσης των αποτελεσμάτων τους, 

την πρακτική άσκηση για βελτίωση της ευχέρειας και άσκηση σε διευρυμένα 

δεδομένα, όπως 50 x 5 = …, αλγόριθμους και προβλήματα. Τα αποτελέσματα 

έδειξαν, ότι οι μαθητές με ΕΜΔ σημείωσαν σημαντική βελτίωση στην ευχέρεια και 

γενίκευση των ΑΣ και πλησίασαν την ομάδα ελέγχου.  

Οι Bryant και συνεργάτες (2008) εξέτασαν την επίδραση ενός προγράμματος 

ενισχυτικής διδασκαλίας για την ακρίβεια των ΑΣ πρόσθεσης και αφαίρεσης σε 42 

μαθητές Α΄ τάξης, εν δυνάμει να αναπτύξουν ΕΜΔ στα μαθηματικά. Το πρόγραμμα 

βασίστηκε στις αρχές της άμεσης διδασκαλίας και στη χρήση των 3 τρόπων 

αναπαράστασης των αριθμών. Περιλάμβανε επίσης παραμέτρους της έννοιας 

αριθμού, όπως η αναγνώριση και σύγκριση αριθμών, η αξία θέσης του ψηφίου και η 

σχέση του όλου με τα μέρη του καθώς και στρατηγικές  απαρίθμησης για την εύρεση 

των ΑΣ Η παρουσίαση των ΑΣ έγινε εναλλακτικά με οικογένειες δεδομένων 

πρόσθεσης- αφαίρεσης μαζί. Η διάρκεια της παρέμβασης ήταν 3 ως 4/ 20λεπτα 

μαθήματα την εβδομάδα, για 18 εβδομάδες. Τα αποτελέσματα ήταν ενθαρρυντικά για 

τους μαθητές με δυσκολίες μάθησης στα μαθηματικά και οι ερευνητές συμπεραίνουν 
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ότι η αποτελεσματικότητα της παρέμβασης οφείλεται στην  άμεση, συστηματική 

διδασκαλία με τη χρήση απτικών υλικών, η οποία προάγει την κατανόηση εννοιών.  

Κοινή διαπίστωση των ερευνητών από διάφορα προγράμματα όπως τα 

παραπάνω είναι ότι η επιτυχία τους οφείλεται στην οργάνωση και το σχεδιασμό, που 

περιλαμβάνουν πρακτικές της αποτελεσματικής διδασκαλίας, αλλά και τη διδασκαλία 

της έννοιας αριθμού και στρατηγικών εύρεσης των αποτελεσμάτων των ΑΣ. Όλα 

αυτά τα στοιχεία συνθέτουν παραγωγικά πακέτα που καλύπτουν πολλές από τις 

εκπαιδευτικές ανάγκες των μαθητών με σοβαρές δυσκολίες μάθησης των ΑΣ. Αυτά 

τα διδακτικά πακέτα φαίνεται ότι είναι κατάλληλα για τους μαθητές που 

αντιμετωπίζουν σοβαρές δυσκολίες μάθησης των ΑΣ, ανεξάρτητα από τις σοβαρές ή 

μέτριες, γενικές ή ειδικές μαθησιακές δυσκολίες που έχουν. Η αποτελεσματικότητα 

των παρεμβάσεων, επίσης, δε διαφοροποιείται σε σχέση με την ηλικία των μαθητών 

που συμμετέχουν στις έρευνες. Από μεθοδολογική άποψη βέβαια, ένας περιορισμός 

των ερευνών είναι ότι οι παρεμβάσεις περιλαμβάνουν πολλά στοιχεία και δεν μπορεί 

να γίνει εκτίμηση της επίδρασης του κάθε στοιχείου χωριστά ή σε συνδυασμό με 

κάποιο άλλο ως προς την αποτελεσματικότητα της παρέμβασης. Επίσης, συνήθως 

στις σχετικές έρευνες η διδασκαλία στην πειραματική ομάδα συγκρίνεται με την 

τυπική διδασκαλία μιας ομάδας ελέγχου, για την οποία όμως δε γίνεται κάποια 

αναφορά ή διευκρίνιση ως προς τα στοιχεία που περιλαμβάνει και ως προς το ποιες 

ομοιότητες ή διαφορές έχει με την πειραματική διδασκαλία, ώστε να φανεί το 

πραγματικό μέγεθος της επίδρασης της πειραματικής διδασκαλίας. Έτσι, με την 

έλλειψη λεπτομερειών για τη διδασκαλία στην ομάδα ελέγχου ίσως υπερεκτιμάται ή 

υποεκτιμάται η επίδραση της πειραματικής διδασκαλίας. Για παράδειγμα, ίσως η 

πρακτική άσκηση με προφορικές ή γραπτές επαναλήψεις είναι συστατικό και της 

διδασκαλίας στην ομάδα ελέγχου, οπότε η σημαντική διαφορά που προκύπτει μεταξύ 

πειραματικής και ομάδας ελέγχου στην ευχέρεια δεν μπορεί να οφείλεται στην 

πρακτική άσκηση (Bryant et al., 2016· Graham et al., 2007). 

 

 1.4.2.1. Ειδικές πρακτικές διδασκαλίας για την απομνημόνευση των ΑΣ   

Σημαντικός αριθμός ερευνών επικεντρώνεται στο σημαντικό ζήτημα της 

απομνημόνευσης και ευχερούς χρήσης των ΑΣ, όπου εκτός από την παραδοσιακή 

συχνή επανάληψη, νέες τεχνικές φαίνεται να αποδίδουν καρπούς. Για παράδειγμα, οι 

Powell και συνεργάτες (2009) σύγκριναν την επίδραση τριών παρεμβάσεων για την 
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ευχέρεια των ΑΣ πρόσθεσης και αφαίρεσης σε μαθητές Γ΄ τάξης με ΕΜΔ. Στην 1
η
 

ομάδα η παρέμβαση περιλάμβανε πρακτική άσκηση στην ευχέρεια των ΑΣ, όπου οι 

μαθητές έβλεπαν στην οθόνη του Η/Υ για ελάχιστα δευτερόλεπτα έναν ΑΣ. Μόλις ο 

ΑΣ «έσβηνε» από την οθόνη του Η/Υ, οι μαθητές πληκτρολογούσαν τον ΑΣ που 

είχαν δει και το λογισμικό παρείχε άμεσο έλεγχο της απάντησης. Στη 2
η
 ομάδα 

υπήρχε η ίδια εξάσκηση και επιπλέον η παρουσίαση των ΑΣ γινόταν εναλλακτικά σε 

οικογένειες δεδομένων πρόσθεσης – αφαίρεσης (π.χ. 8 + 4 = 12 και 12 – 8 = 4). Η 3
η
 

ομάδα δέχτηκε διδασκαλία και πρακτική χρήσης ΑΣ σε αλγόριθμους πράξεων. Τέλος, 

η ομάδα ελέγχου δεν είχε επιπλέον διδασκαλία. Η διάρκεια των παρεμβάσεων ήταν 

37 ως 45 μαθήματα για 15 εβδομάδες. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι οι μαθητές στις 

ομάδες που διδάχθηκαν ΑΣ ξεπέρασαν στην ευχέρεια τους μαθητές των ομάδων που 

δεν τους διδάχθηκαν, αλλά μεταξύ τους δε φάνηκαν σημαντικές διαφορές.  

Παρόμοια αποτελέσματα για τη βελτίωση της ευχέρειας μέσω της εξάσκησης 

με γραπτές επαναλήψεις των ΑΣ βρήκαν οι Fuchs και συνεργάτες (2008) σε 127 

μαθητές Γ΄ τάξης. Οι μαθητές χωρίστηκαν σε 4 ομάδες και οι παρεμβάσεις 

αφορούσαν τη διδασκαλία ΑΣ, αλγορίθμων και προβλημάτων πρόσθεσης και 

αφαίρεσης. Η 1
η
 ομάδα εξασκήθηκε σε γραπτές επαναλήψεις των ΑΣ που έβλεπαν οι 

μαθητές για λίγα δευτερόλεπτα στην οθόνη του Η/Υ, η 2
η
 ομάδα εξασκήθηκε στην 

εκτίμηση αποτελεσμάτων και στους αλγόριθμους, η 3
η
 ομάδα έκανε εξάσκηση και 

στις δύο παραπάνω δεξιότητες και η 4
η
 ήταν η ομάδα ελέγχου χωρίς επιπλέον 

εξάσκηση. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι η κάθε ομάδα βελτιώθηκε στον τομέα που 

είχε ασκηθεί. Οι μαθητές της 1
ης 

ομάδας βελτιώθηκαν στην ευχέρεια των ΑΣ 

περισσότερο από τους μαθητές της 2
ης

 ομάδας, που δεν είχαν διδαχθεί ΑΣ, αλλά και 

από τους μαθητές της 3
ης

 ομάδας με το συνδυασμό ΑΣ και αλγόριθμων. Επίσης, η 3
η
 

ομάδα δεν παρουσίασε βελτίωση στους αλγόριθμους, αν και αναμενόταν το αντίθετο, 

λόγω της άσκησης που είχε κάνει. Το εύρημα ήταν απρόσμενο, καθώς οι ΑΣ 

αποτελούν προαπαιτούμενη γνώση για τους αλγόριθμους και θα περίμενε κανείς η 

άσκηση και βελτίωση σε ΑΣ να οδηγήσει σε βελτίωση και στους αλγόριθμους. Οι 

ερευνητές αποδίδουν το εύρημα σε ελλείψεις γνωστικών παραγόντων που συνδέονται 

με τη μάθηση των ΑΣ. Συνολικά, η έρευνα δείχνει ότι μόνο με την πρακτική άσκηση 

οι μαθητές βελτιώθηκαν στην ευχέρεια στον τομέα που ασκήθηκαν, αλλά δε 

γενίκευσαν τη γνώση που απέκτησαν. Το αποτέλεσμα στηρίζει την άποψη ότι η 

πρακτική άσκηση προάγει την ευχέρεια, αλλά όχι τη γενίκευση της γνώσης (Cowan et 

al., 2011).  
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Παρόμοια, σε 2 μαθητές με μέτρια νοητική αναπηρία οι Hayter, Scott, 

McLaughlin, και Weber (2007) εξέτασαν την επίδραση της άσκησης με προφορικές 

επαναλήψεις στην ευχέρεια των  ΑΣ πολλαπλασιασμού με τελεστή το 4. Η διάρκεια 

της παρέμβασης ήταν 11 μαθήματα. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι οι μαθητές 

βελτιώθηκαν στην ευχέρεια των ΑΣ. Επομένως, η πρακτική άσκηση ωφελεί τους 

μαθητές με νοητική αναπηρία για να βελτιώσουν τα επίπεδα ευχέρειας.  

Διαφορετικές θέσεις από αυτές των παραπάνω ερευνών για την επίδραση της 

πρακτικής άσκησης στη γενίκευση της γνώσης υποστηρίζει ο Baroody (1988). Ο 

ερευνητής εξέτασε την επίδραση μιας παρέμβασης σε 24 άτομα με μέτρια και 6 με 

ήπια νοητική αναπηρία, ηλικίας από 6 ως 20 ετών, για τους ΑΣ πρόσθεσης με το 0 

και 1 (π.χ. 4 + 0 και 5 + 1), υποθέτοντας ότι τα άτομα θα υιοθετούσαν και θα 

γενίκευαν τη χρήση των κανόνων σε αδίδακτους ΑΣ, χωρίς να γίνει άμεσα η 

διδασκαλία των κανόνων αυτών. Η παρέμβαση βασίστηκε στους 3 τρόπους 

αναπαράστασης της γνώσης (απτικό- εικονιστικό- συμβολικό επίπεδο) και στη 

συστηματική πρακτική άσκηση και είχε διάρκεια 51/20λεπτα μαθήματα για 20 

εβδομάδες. Τα αποτελέσματα ήταν πολύ θετικά και έδειξαν ότι οι μαθητές δόμησαν 

τους κανόνες + 0 και + 1 και τους γενίκευσαν σε άγνωστα δεδομένα.  

Εκτός από την εξάσκηση με γραπτές επαναλήψεις ΑΣ, άλλη μία μέθοδος που 

θεωρείται ότι βοηθά στη βελτίωση της ευχέρειας των ΑΣ είναι οι στρατηγικές 

απομνημόνευσης (mnemonic strategies). Τα αποτελέσματα των ερευνών που 

εξετάζουν την επίδραση των στρατηγικών απομνημόνευσης στη μάθηση των ΑΣ 

είναι διφορούμενα για μαθητές με ΕΜΔ, αλλά θετικά για μαθητές με νοητική 

αναπηρία (Nelson, Burns, Kanive, & Ysseldyke, 2013· Poncy, Skinner, & Jaspers, 

2007). Για παράδειγμα, οι  Nelson και συνεργάτες (2013) αμφισβητούν την επίδραση 

των στρατηγικών απομνημόνευσης στη μάθηση των ΑΣ σε άτομα με ΕΜΔ. Οι 

ερευνητές σύγκριναν δύο προγράμματα διδασκαλίας ΑΣ πολλαπλασιασμού με 

τελεστές 6, 7 ή 8, 9 σε 86 μαθητές Γ΄ και Δ΄ τάξης με χαμηλή επίδοση στα 

μαθηματικά και με ΕΜΔ Στην 1
η
 ομάδα η διδασκαλία περιλάμβανε στρατηγικές 

απομνημόνευσης, ενώ στη 2
η
 ομάδα περιλάμβανε εξάσκηση με μια δραστηριότητα 

πολλαπλής επιλογής, όπου ο μαθητής επέλεγε μία από 3 προτεινόμενες απαντήσεις. Η 

στρατηγική απομνημόνευσης περιλάμβανε τη χρήση εικόνων και λεκτικών 

συνειρμών, τις οποίες ο μαθητής συνειρμικά συνδέει με έναν συγκεκριμένο ΑΣ (π.χ. 

ο ΑΣ 8 x 8 = 64 συνδέεται με μια εικόνα δύο χιονάνθρωπων (σχήμα σαν το 8), που 

κρυώνουν και χρειάζονται ξύλα για φωτιά, διότι το ΄sticks for the fire” ακουστικά 
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μοιάζει με το ‘sixty-four΄(64). Η χρονική διάρκεια των παρεμβάσεων ήταν 4 

συνεχόμενες ημέρες, από 15 ως 20 λεπτά ανά μάθημα. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι 

οι μαθητές στη 2
η
 ομάδα με την άσκηση πολλαπλής επιλογής βελτιώθηκαν 

περισσότερο στην ευχέρεια των ΑΣ από την 1
η
 ομάδα με τις στρατηγικές 

απομνημόνευσης και οι μαθητές με χαμηλή επίδοση περισσότερο από τους μαθητές 

με ΕΜΔ Μάλιστα οι μαθητές με ΕΜΔ στην 1
η
 ομάδα εμφάνισαν χαμηλότερη επίδοση 

σε ευχέρεια και γενίκευση και από την ομάδα ελέγχου, που δεν είχε επιπρόσθετη 

διδασκαλία. Οι ερευνητές συμπεραίνουν ότι (α) οι στρατηγικές απομνημόνευσης 

βοηθούν τους μαθητές με χαμηλή επίδοση, αλλά όχι τους μαθητές με ΕΜΔ, (β) οι 

μαθητές με σοβαρές δυσκολίες μάθησης χρειάζονται υψηλής ποιότητας προγράμματα 

διδασκαλίας που πρέπει να περιλαμβάνουν προαπαιτούμενες γνώσεις για να 

δομήσουν τη μάθηση των ΑΣ σωστά και (γ) μόνη της η άσκηση που στοχεύει στη 

σύνδεση ΑΣ και απαντήσεων δεν αρκεί για τη βελτίωση της απομνημόνευσης και την 

επίτευξη υψηλών επιπέδων ευχέρειας.  

Αντίθετα, οι Poncy και συνεργάτες (2007) σε μία μαθήτρια με μέτρια νοητική 

αναπηρία σύγκριναν την επίδραση δύο πρωτοκόλλων με στρατηγικές 

απομνημόνευσης, το Καλύπτω- Γράφω- Συγκρίνω (Cover-Copy-Compare, CCC) και 

το Ηχογραφημένα προβλήματα (Taped-problems, TP) σε ΑΣ πρόσθεσης με άθροισμα 

<10. Στο πρώτο πρόγραμμα δίνεται στο μαθητή ένα φύλλο εργασίας με ΑΣ, που 

πρέπει να απαντήσει γραπτά. Αριστερά από τους ΑΣ είναι γραμμένες οι απαντήσεις, 

οι οποίες είναι καλυμμένες και δεξιά υπάρχει κενός χώρος, για να γράψει ο μαθητής 

την απάντηση. Αφού ο μαθητής γράψει την απάντηση, αποκαλύπτει και ελέγχει την 

ορθότητα της δικής του με αυτή που είναι γραμμένη αριστερά. Αν η απάντηση είναι 

σωστή, προχωρά στον επόμενο ΑΣ, αν όχι ξαναγράφει ή επαναλαμβάνει προφορικά 

τη σωστή απάντηση. Στο δεύτερο πρόγραμμα η μαθήτρια ακούει από ένα CD player 

έναν ΑΣ και καθοδηγείται να απαντήσει, πριν ακουστεί η απάντηση από το player. 

Τα αποτελέσματα ήταν θετικά για τα δύο προγράμματα ως προς την ευχέρεια των 

Α.Σ, αλλά με το ΤΡ τα αποτελέσματα φάνηκαν πιο γρήγορα. Οι ερευνητές 

καταλήγουν ότι μεταξύ δύο προγραμμάτων με την ίδια αποτελεσματικότητα πρέπει 

να προτιμάται εκείνο που έχει μικρότερη χρονική διάρκεια.  

Συνοπτικά, οι παραπάνω έρευνες δείχνουν ότι με πρακτικές που στοχεύουν 

στη βελτίωση της απομνημόνευσης των ΑΣ, οι μαθητές με ΕΜΔ και οι μαθητές με 

νοητική αναπηρία βελτιώνουν τα επίπεδα ευχέρειας ΑΣ, αλλά όχι της γενίκευσης 

χρήσης τους σε ανώτερης τάξης έργα (Fuchs et al., 2008· Powell et al., 2009). 
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Επίσης, οι στρατηγικές απομνημόνευσης είναι αποτελεσματικές για τους μαθητές με 

ΗΝΑ, ενώ δε φαίνεται να είναι πιο αποτελεσματικές από την εξάσκηση με 

δραστηριότητες συστηματικής προφορικής ή γραπτής επανάληψης για τους μαθητές 

με ΕΜΔ. Η επιλογή της καταλληλότερης μεθόδου διδασκαλίας που εμφανίζουν την 

ίδια αποτελεσματικότητα μπορεί να γίνεται με βάση τα κριτήρια που θέτουν οι Poncy 

και συνεργάτες (2007). Σύμφωνα με την άποψη των ερευνητών αυτών πρέπει να 

προτιμάται η μέθοδος εκείνη που προφέρει το μεγαλύτερο δυνατό μαθησιακό όφελος 

στο μαθητή με τις λιγότερες δυνατές απαιτήσεις σε παραμέτρους, όπως το χρηματικό 

κόστος, η χρήση υλικών ή η χρονική διάρκεια υλοποίησης της διδασκαλίας (Poncy et 

al., 2007).  

 

1.4.2.1.1. Εναλλακτική ομαδοποίηση των ΑΣ  

Μία πρακτική που θεωρείται ότι διευκολύνει την απομνημόνευση και προάγει 

ταυτόχρονα τη σύνδεση των ΑΣ μεταξύ τους είναι η παρουσίαση των ΑΣ με 

εναλλακτική ομαδοποίηση των δεδομένων τους (Αγαλιώτης και συν., 2003· Baroody, 

1999· Powell et al., 2009· Περικλειδάκης, 2006· Woodward, 2006). Εναλλακτική 

ομαδοποίηση σημαίνει ότι οι ΑΣ παρουσιάζονται στους μαθητές με διαφορετική 

σειρά από τη συμβατική που υπάρχει στα σχολικά εγχειρίδια. Για παράδειγμα, στα 

σχολικά εγχειρίδια οι ΑΣ πρόσθεσης διδάσκονται με βάση το μέγεθος του 

αθροίσματος, δηλαδή αρχικά τα αθροίσματα <5, μετά τα αθροίσματα <10 και μετά τα 

μεγαλύτερα. Για την αφαίρεση η παρουσίαση των ΑΣ ακολουθεί την ίδια σειρά με 

μειωτέο μικρότερο ή ίσο με  5, 10 και μετά με μεγαλύτερους από 10. Στον 

πολλαπλασιασμό η παρουσίαση των ΑΣ στα σχολικά εγχειρίδια διαφοροποιείται, 

καθώς διδάσκονται ταυτόχρονα εύκολοι και δύσκολοι πίνακες του πολλαπλασιασμού. 

Για παράδειγμα, ο πίνακας του «2» διδάσκεται ταυτόχρονα με τον πίνακα του «4» και 

ο πίνακας του «3» μαζί με τον πίνακα του «6» με το σκεπτικό ότι ο μαθητής για τους 

δύσκολους ΑΣ θα διπλασιάσει το αποτέλεσμα του σχετικού και πιο εύκολου ΑΣ (π.χ. 

4 x 6 = 2 x 6 + 2 x 6 = 12 + 12 = 24). Η στρατηγική αυτή με τον τρόπο που 

χρησιμοποιείται δεν είναι λειτουργική για μαθητές με σοβαρές δυσκολίες μάθησης, 

διότι: για να μπορέσουν να συνδέσουν τους ΑΣ με το μεγαλύτερο τελεστή (π.χ. 6) με 

τους ΑΣ με το μικρότερο τελεστή (π.χ. 3) θα έπρεπε οι τελευταίοι να είναι ήδη 

γνωστοί στο μαθητή σε επίπεδο άμεσης ανάκλησης, ώστε να τους χρησιμοποιήσει ως 
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βάση στήριξης για τη μάθηση των πιο δύσκολων ΑΣ, πράγμα που δε συμβαίνει 

οπωσδήποτε (Teli & Agaliotis, 2012).  

Κάποιοι τρόποι εναλλακτικής ομαδοποίησης που προτείνονται ως 

αποτελεσματικοί είναι: (1) Η ομαδοποίηση των ΑΣ ως οικογενειών δεδομένων των 

αντίθετων πράξεων, πρόσθεσης - αφαίρεσης και πολλαπλασιασμού - διαίρεσης, οι 

οποίοι μοιράζονται κοινούς όρους, π.χ. 6 + 3 = 9,  3 + 6 = 9 και 9 – 3 = 6, 9 – 6 = 3 ή 

3 x 6 = 18, 6 x 3 = 18 και 18 : 3 = 6, 18 : 6 = 3 και (2) Η  ομαδοποίηση των ΑΣ με 

βάση ένα κοινό αριθμητικό χαρακτηριστικό, π.χ. τα αθροίσματα +1 (5 + 1, 8 + 1 

κ.τ.λ.) ή τα γινόμενα των διδύμων αριθμών (2 x 2, 4 x 4 κ.τ.λ.), σε συνδυασμό με την 

αξιοποίηση των ιδιοτήτων των πράξεων, π.χ. της αντιμεταθετικής, που επιτρέπει την 

κατάκτηση δύο ΑΣ με την εκμάθηση ενός (π.χ. 3 x 4 = 4 x 3 = 12) (Αγαλιώτης, 

2011).  

Την εναλλακτική ομαδοποίηση με οικογένειες δεδομένων εξέτασαν οι Burns 

και συνεργάτες (2010) σε μια παρέμβαση για την ευχέρεια και γενίκευση των ΑΣ 

όλων των πράξεων, σε προβλήματα που έδωσαν σε μαθητές Γ΄ και Δ΄ τάξης με 

χαμηλή μαθησιακή επίδοση και με ΕΜΔ. Η παρέμβαση επικεντρωνόταν στην 

πρακτική άσκηση για την ευχέρεια των ΑΣ με δραστηριότητες πολλαπλής επιλογής 

και χρονο-περιορισμένης διάρκειας. Η διδασκαλία των ΑΣ έγινε με εναλλακτική 

ομαδοποίηση σε οικογένειες δεδομένων, πρόσθεσης- αφαίρεσης και 

πολλαπλασιασμού- διαίρεσης. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι όλοι οι μαθητές 

ωφελήθηκαν στην ευχέρεια των ΑΣ, αλλά στη γενίκευση χρήσης τους ωφελήθηκαν 

περισσότερο οι μαθητές με χαμηλή επίδοση από τους μαθητές με ΕΜΔ. Πολλοί από 

τους μαθητές με ΕΜΔ αν και παρουσίασαν βελτίωση, συνέχισαν να έχουν χαμηλές 

επιδόσεις (< 25%) στη χρήση των ΑΣ κατά την επίλυση προβλημάτων. Οι ερευνητές 

εξηγούν ότι η παρουσίαση των ΑΣ σε οικογένειες δεδομένων, η οποία θεωρητικά 

προάγει την κατανόηση και σύνδεση των ΑΣ μεταξύ τους, δε βοήθησε τους μαθητές 

στη γενίκευση της χρήσης τους. Επιπλέον, οι ερευνητές συμφωνούν με τη θέση ότι η 

άσκηση που στοχεύει μόνο στην απομνημόνευση των ΑΣ, ναι μεν βελτιώνει την 

ευχέρεια των ΑΣ, αλλά δεν αρκεί για να καλύψει τις εκπαιδευτικές ανάγκες των 

μαθητών με ΕΜΔ στην κατανόηση εννοιών, που είναι προϋπόθεση για να 

χρησιμοποιηθούν οι ΑΣ σε ανώτερης τάξης έργα.  

Ο Baroody (1999) σύγκρινε την επίδραση της διδασκαλίας της 

συμπληρωματικής σχέσης πρόσθεσης και αφαίρεσης με την επίδραση της εξάσκησης 

σε ΑΣ, παρουσιάζοντας τους ΑΣ εναλλακτικά σε οικογένειες δεδομένων, σε μαθητές 
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Α΄ τάξης εν δυνάμει να αναπτύξουν σοβαρές δυσκολίες μάθησης στα μαθηματικά. Τα 

αποτελέσματα ήταν απογοητευτικά, καθώς δε φάνηκε συστηματική βελτίωση στη 

χρήση της συμπληρωματικής σχέσης για την εύρεση ΑΣ αφαίρεσης. Ο ερευνητής 

εξηγεί, ότι η ταυτόχρονη διδασκαλία ΑΣ αντίθετων πράξεων δε βελτιώνει τη σύνδεση 

των ΑΣ των αντίθετων πράξεων μεταξύ τους. Τα ευρήματα για την μηδαμινή 

επίδραση της εναλλακτικής ομαδοποίησης με οικογένειες δεδομένων αντιτίθενται στη 

θεωρητική άποψη ότι η εναλλακτική ομαδοποίηση προάγει την εννοιολογική 

κατανόηση των σχέσεων και συνδέσεων των ΑΣ μεταξύ τους. Εξήγηση ως προς αυτά 

τα ευρήματα μπορεί να δοθεί από τη θέση ότι, για να γίνει η σύνδεση των ΑΣ 

αφαίρεσης με τους ΑΣ πρόσθεσης, πρέπει αρχικά οι ΑΣ πρόσθεσης να έχουν 

κατακτηθεί σε βαθμό αυτοματισμού. Διαφορετικά δεν υπάρχει η απαιτούμενη 

γνωστική βάση, για να συνδέσει ο μαθητής τη νέα και πιο δύσκολη γνώση, όπως είναι 

οι ΑΣ αφαίρεσης, ούτε να δομήσει την έννοια της σύνδεσης των πράξεων μεταξύ 

τους (Dowker, 2009).  

Αντίθετα από τις έρευνες που χρησιμοποίησαν οικογένειες δεδομένων, οι 

έρευνες που έχουν συμπεριλάβει στα προγράμματα διδασκαλίας τους την 

εναλλακτική ομαδοποίηση των ΑΣ με βάση ένα κοινό αριθμητικό χαρακτηριστικό 

όπως των Αγαλιώτη και συν. (2003), Bryant και συνεργάτες (2016) και Woodward 

(2006), έχουν θετικά αποτελέσματα στη μάθηση των ΑΣ Ωστόσο, στις έρευνες αυτές 

η εναλλακτική ομαδοποίηση συνυπάρχει με ένα πλήθος καλών πρακτικών που 

βασίζονται στις αρχές της αποτελεσματικής διδασκαλίας, όπως η χρήση των 3 

τρόπων αναπαράστασης της γνώσης, η συστηματική πρακτική άσκηση, η τελική 

αποτίμηση και ανατροφοδότηση του μαθητή κ.τ.λ., και δεν είναι ξεκάθαρο αν και σε 

ποιο βαθμό η εναλλακτική ομαδοποίηση με βάση ένα κοινό χαρακτηριστικό 

συμβάλλει στην αποτελεσματικότητα των παρεμβάσεων.  

 

1.4.2.2.  Πρακτικές για την ανάπτυξη της διαδικαστικής γνώσης των ΑΣ  

Η διαδικαστική γνώση των ΑΣ, δηλαδή η δυνατότητα ακολουθίας μιας σειράς 

βημάτων μιας στρατηγικής εύρεσης απαντήσεων ΑΣ με ευχέρεια και επάρκεια 

επιτυγχάνεται με την άμεση διδασκαλία των στρατηγικών αυτών.    

Οι Iseman και Naglieri (2011) εξέτασαν την επίδραση της διδασκαλίας 

στρατηγικών στην ακρίβεια και γενίκευση  χρήσης ΑΣ πρόσθεσης και αφαίρεσης, σε 

μαθητές 13 ετών με ΕΜΔ. Η διάρκεια της παρέμβασης ήταν 10 ημέρες. Η παρέμβαση 
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περιλάμβανε εξάσκηση στην εφαρμογή στρατηγικών σε φύλλα εργασίας με ΑΣ, αλλά 

και πράξεις με μεγαλύτερους αριθμούς, η οποία ακολουθούνταν από συζήτηση, όπου 

οι μαθητές ενθαρρύνονταν να εκφράσουν προφορικά τους τρόπους που είχαν 

χρησιμοποιήσει για την εύρεση των αποτελεσμάτων των ΑΣ. Στο τέλος έκαναν ξανά 

εξάσκηση στα φύλλα εργασίας. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι οι  μαθητές βελτίωσαν 

τις επιδόσεις τους στην ακρίβεια χρήσης των ΑΣ και στους αλγόριθμους και 

γενίκευσαν τη χρήση τους σε κριτήρια αξιολόγησης γενικών μαθηματικών γνώσεων.   

Οι Fuchs και συνεργάτες (2010) εξέτασαν την επίδραση της διδασκαλίας 

στρατηγικών εύρεσης ΑΣ στην επίλυση προβλημάτων πρόσθεσης και αφαίρεσης σε 

παιδιά με ΕΜΔ. Οι στρατηγικές που διδάχθηκαν οι μαθητές για την πρόσθεση ήταν η 

απαρίθμηση του μικρότερου προσθετέου και για την αφαίρεση η χρήση του 

συμπληρώματος για την εύρεση ΑΣ αφαίρεσης μέσω της χρήσης ΑΣ πρόσθεσης. Οι 

μαθητές χωρίστηκαν σε δύο πειραματικές ομάδες και μία ομάδα ελέγχου. Στην 1
η
 

πειραματική ομάδα οι μαθητές διδάχθηκαν στο πρώτο μάθημα τις στρατηγικές για 

την εύρεση των ΑΣ πρόσθεσης και αφαίρεσης. Στη 2
η
 πειραματική ομάδα, εκτός από 

την αρχική διδασκαλία των ίδιων στρατηγικών, γινόταν σε όλη τη διάρκεια του 

προγράμματος καθημερινά ολιγόλεπτη εξάσκηση στη χρήση των στρατηγικών και 

μετά συνέχιζαν κανονικά το πρόγραμμα για την εκτέλεση πράξεων. Τα αποτελέσματα 

έδειξαν ότι η 2
η
 ομάδα παρουσίασε καλύτερα επίπεδα ευχέρειας στη χρήση 

στρατηγικών και ακρίβειας απαντήσεων ΑΣ από την 1
η
 ομάδα και την ομάδα 

ελέγχου. Αξιοσημείωτο είναι ότι η 1
η
 ομάδα παρουσίασε καλύτερα επίπεδα ευχέρειας 

χρήσης στρατηγικών σε σχέση με την ομάδα ελέγχου, αν και είχε διδαχθεί τις 

στρατηγικές σε ένα και μόνο μάθημα, χωρίς περαιτέρω εξάσκηση. Τα ευρήματα 

δείχνουν το σημαντικό ρόλο της διδασκαλίας στρατηγικών εύρεσης ΑΣ για τους 

μαθητές με ΕΜΔ. Όταν οι μαθητές κατορθώνουν να υπολογίζουν γρήγορα και να 

απαντούν σωστά, προάγεται η δυνατότητα αναπαράστασης των ΑΣ με την 

ολοκληρωμένη τους μορφή (αριθμητική παράσταση – απάντηση) στη μακρόχρονη 

μνήμη και αυξάνονται οι πιθανότητες μετάβασης στην άμεση ανάκληση ΑΣ και στη 

γενίκευση χρήσης αυτών σε νέα πιο απαιτητικά έργα.  

Ένας αριθμός ερευνών εξετάζει αν υπάρχει διαφοροποίηση στην εκμάθηση 

των ΑΣ συγκρίνοντας την επίδραση από τη μία της εξάσκησης στην απομνημόνευση 

των ΑΣ (π.χ. 5 + 3 = 8) και από την άλλη της διδασκαλίας στρατηγικών εύρεσης 

απαντήσεων ΑΣ.  
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Οι Carr και συνεργάτες (2011) σε μαθητές τυπικής επίδοσης Β΄ τάξης βρήκαν 

ότι η διδασκαλία στρατηγικών βελτιώνει την ακρίβεια απαντήσεων, ενώ η 

συστηματική επανάληψη βελτιώνει την ευχέρεια των ΑΣ. Οι ερευνητές σύγκριναν 

την επίδραση (α) της επαναληπτικής εξάσκησης μέσω καταγραφής απαντήσεων σε 

ΑΣ που εμφανιζόταν στην οθόνη ενός Η/Υ (π.χ. 5 + 3 =…), (β) της διδασκαλίας της 

στρατηγικής «πρόσθεση του μικρότερου όρου» για τους ΑΣ πρόσθεσης (π.χ. για τον 

ΑΣ 3 + 5 ο μαθητής συγκρατεί στη μνήμη το 5 και μετρά 3 αριθμούς μετά το 5, 

δηλαδή 6, 7, 8) και της στρατηγικής του «συμπληρώματος» για την εύρεση ΑΣ 

αφαίρεσης (π.χ. για τον ΑΣ 13 – 9 ο μαθητής ανακαλεί τον ΑΣ 9 + 4 = 13 και απαντά 

4), (δ) του συνδυασμού των δύο τεχνικών διδασκαλίας, δηλαδή της 

επαναλαμβανόμενης εξάσκησης και της διδασκαλίας στρατηγικών και (ε) της τυπικής 

διδασκαλίας (ομάδα ελέγχου) ως προς την ακρίβεια και ευχέρεια χρήσης ΑΣ 

πρόσθεσης και αφαίρεσης. Η παρέμβαση είχε διάρκεια 40/ 30λεπτα μαθήματα, για 2 

φορές την εβδομάδα. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι οι μαθητές στις πειραματικές 

ομάδες βελτίωσαν τα επίπεδα ακρίβειας των ΑΣ σε σχέση με την ομάδα ελέγχου 

(τυπική διδασκαλία). Μεταξύ των πειραματικών ομάδων, αν και δε σημειώθηκαν 

σημαντικές διαφορές, φαίνεται ότι η 1
η
 και η 3

η
 ομάδα εμφάνισαν καλύτερα επίπεδα 

ευχέρειας, λόγω της επαναληπτικής εξάσκησης, από τη 2
η
 ομάδα που δεν είχε 

επιπλέον εξάσκηση. Ωστόσο, η 2
η
 ομάδα είχε καλύτερα επίπεδα ακρίβειας στη χρήση 

των στρατηγικών, ακόμη και από την 3
η
 ομάδα με τη συνδυαστική παρέμβαση 

στρατηγικών και πρακτικής μαζί. Μία πιθανή εξήγηση για τη χαμηλότερη ακρίβεια 

στη χρήση στρατηγικών στην 3
η
 ομάδα είναι ότι λόγω της εξάσκησης αφιερώθηκε 

λιγότερος χρόνος στη διδασκαλία στρατηγικών και πιθανόν οι μαθητές δεν έφτασαν 

στα επίπεδα της 2
ης

 ομάδας, η οποία εξασκήθηκε στις στρατηγικές για μεγαλύτερο 

χρονικό διάστημα.  

Επιπλέον η Tournaki (2003) σύγκρινε την επίδραση της διδασκαλίας της 

απαρίθμησης του μικρότερου προσθετέου για την εύρεση ΑΣ πρόσθεσης και της 

πρόσθετης εξάσκησης με γραπτές επαναλήψεις ΑΣ σε 42 μαθητές Β΄ τάξης με ΕΜΔ. 

Το περιεχόμενο διδασκαλίας ήταν 20 ΑΣ πρόσθεσης και η διάρκεια της παρέμβασης 

ήταν 8 διδακτικές ώρες. Στα αποτελέσματα φάνηκε ότι η ομάδα με τη διδασκαλία της 

στρατηγικής είχε καλύτερες επιδόσεις στην ακρίβεια και γενίκευση των ΑΣ και 

πλησίασε τα επίπεδα της τυπικής ομάδας, αλλά στην ευχέρεια των ΑΣ οι δύο ομάδες 

(ΕΜΔ με στρατηγική ή με επαναλήψεις) είχαν παρόμοια επίδοση.  
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Παρόμοια αποτελέσματα βρήκε και ο Woodward (2006) που σύγκρινε την 

επίδραση της εξάσκησης με δραστηριότητες επανάληψης ΑΣ και του συνδυασμού 

επαναληπτικών ασκήσεων και διδασκαλίας στρατηγικών σε δύο ομάδες μαθητών με 

χαμηλή επίδοση στα μαθηματικά και με ΕΜΔ για τη βελτίωση της ευχέρειας και 

γενίκευσης ΑΣ πολλαπλασιασμού. Η παρέμβαση είχε διάρκεια 4 εβδομάδες. Οι 

παρεμβάσεις, εκτός από την πρακτική ή και τη διδασκαλία στρατηγικών 

περιλάμβαναν την παρουσίαση των ΑΣ με εναλλακτική ομαδοποίηση δεδομένων με 

βάση ένα κοινό χαρακτηριστικό. Στη 2
η
 ομάδα σε κάθε μάθημα γινόταν ανασκόπηση 

των στρατηγικών που είχαν προηγουμένως διδαχθεί οι μαθητές. Μία ακόμη διαφορά 

μεταξύ των ομάδων ήταν στη γενίκευση των ΑΣ, όπου στην 1
η
 ομάδα οι μαθητές 

έκαναν εξάσκηση σε διευρυμένα δεδομένα (π.χ. 2 x 3  2 x 30 ή 3 x 5  3 x 50), 

ενώ στη 2
η
 ομάδα έκαναν εξάσκηση σε αλγόριθμους πολλαπλασιασμού. Τα 

αποτελέσματα έδειξαν ότι οι μαθητές στη 2
η
 ομάδα (στρατηγικές + άσκηση) είχαν 

καλύτερη ακρίβεια από τους μαθητές στην 1
η
 ομάδα (άσκηση), ενώ στην ευχέρεια οι 

δύο ομάδες δε σημείωσαν  σημαντικές διαφορές μεταξύ τους, όπως αναμενόταν. Στη 

γενίκευση οι δύο ομάδες βελτιώθηκαν στον τομέα που είχαν ασκηθεί κατά τη 

διάρκεια της παρέμβασης, αλλά δεν παρουσιάστηκε μεταφορά της κατακτηθείσας 

γνώσης σε αδίδακτα έργα. Για την απουσία διαφοράς μεταξύ των ομάδων στην 

ευχέρεια ο ερευνητής επισημαίνει τον επιστημονικό προβληματισμό για τους τρόπους 

μέτρησης της ευχέρειας (π.χ. 20 απαντήσεις σε 1 λεπτό), εξηγώντας ότι μεταξύ 

άμεσης ανάκλησης και ευχέρειας στην εφαρμογή μιας στρατηγικής δεν υπάρχει τόσο 

ξεκάθαρο όριο όσο η βιβλιογραφία προτείνει, και πολλοί μαθητές, ανεξάρτητα αν 

μπορούν να ανακαλέσουν άμεσα μια απάντηση, συνεχίζουν να χρησιμοποιούν 

στρατηγικές. Για παράδειγμα, για το 6 x 4 =… σκέφτονται 5 x 4 + 4 = 20 + 4 = 24, 

άμεσα και σωστά, αν και ενδεχομένως θα ήταν σε θέση να ανακαλέσουν το 

αποτέλεσμα απευθείας από τη μνήμη. Επίσης, μεταξύ των μαθητών με χαμηλή 

επίδοση και με ΕΜΔ η διαφορά στις τελικές επιδόσεις διατηρήθηκε σε παρόμοια 

επίπεδα με τις αρχικές επιδόσεις πριν τις παρεμβάσεις. Κατά τον Woodward (2006) 

το αποτέλεσμα βεβαιώνει την ύπαρξη  διαφορετικού ρυθμού μάθησης μεταξύ των 

μαθητών με χαμηλή επίδοση και με ΕΜΔ, που συσχετίζεται με διαφορές σε 

γνωστικούς ή μαθησιακούς παράγοντες.  

Η επίδραση της διδασκαλίας στρατηγικών στην γενίκευση των ΑΣ συνδέεται 

με την επίδραση που έχει έμμεσα στην κατανόηση βασικών εννοιών, όπως η 

κατανόηση της έννοιας των πράξεων. Βοηθώντας στην κατανόηση της έννοιας των 
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πράξεων, οι στρατηγικές βοηθούν παράλληλα στο να κλείσει το κενό των μαθητών με 

σοβαρές δυσκολίες μάθησης στην κατανόηση εννοιών που είναι βασικές στην 

ανάπτυξη της μαθηματικής γνώσης (Canobi, 2004).  

Οι Zhang και συνεργάτες (2013) ερεύνησαν την επίδραση μιας πειραματικής 

διδασκαλίας για τη χρήση της στρατηγικής της επαναλαμβανόμενης πρόσθεσης (π.χ. 

3 x 4 = 3 + 3 + 3 + 3 = 12) στην ακρίβεια των ΑΣ πολλαπλασιασμού σε 2 μαθητές Ε΄ 

τάξης με ΕΜΔ και έναν με χαμηλή επίδοση. Το πρόγραμμα περιλάμβανε ένα 

βιωματικό παιχνίδι ρόλων στο οποίο οι μαθητές έπρεπε να κινηθούν π.χ. 4 φορές στο 

χώρο της τάξης και να μεταφέρουν κάθε φορά 3 ίδια αντικείμενα, για να βρουν 

τελικά τον ΑΣ 4 x 3. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι οι μαθητές βελτίωσαν την 

ακρίβεια των ΑΣ χρησιμοποιώντας τη συγκεκριμένη στρατηγική. Οι ερευνητές 

συμπεραίνουν ότι οι δυσκολίες των μαθητών με ΕΜΔ στον πολλαπλασιασμό δεν 

αφορούν μόνο την άμεση ανάκληση των ΑΣ, αλλά κυρίως την κατανόηση της 

έννοιας της πράξης. Επομένως, η διδασκαλία της στρατηγικής της 

επαναλαμβανόμενης πρόσθεσης όχι μόνο προάγει την ακρίβεια, αλλά ευνοεί και τη 

δόμηση εννοιών και τη σύνδεση των πράξεων πρόσθεσης και πολλαπλασιασμού 

μεταξύ τους, καθώς ο μαθητής ακολουθεί π.χ. το σκεπτικό 3 x 4 = 4 + 4 + 4 = 8 + 4 = 

12. Οι ερευνητές καταλήγουν ότι η διδασκαλία στρατηγικών βοηθά τους μαθητές με 

ΕΜΔ να αξιοποιούν, να χειρίζονται νοερά και να συνδέουν γνωστούς με άγνωστους 

ΑΣ για την εύρεση των απαντήσεων τους (Butterworth, 2005· Dowker, 2009· 

Torbeyns et al., 2004).   

Από την άλλη πλευρά, βέβαια, πρέπει να σημειωθεί ότι υπάρχουν και έρευνες 

που δείχνουν ότι η διδασκαλία στρατηγικών εύρεσης αποτελεσμάτων ΑΣ δε βοηθά 

την ευχέρεια, ούτε τη γενίκευση των ΑΣ Για παράδειγμα, οι Hopkins και Egeberg 

(2009) δίδαξαν τη στρατηγική απαρίθμησης του μικρότερου προσθετέου για τους ΑΣ 

πρόσθεσης σε 8 μαθητές 8
ης

 τάξης (Β΄ Γυμνασίου) με ΕΜΔ. Η παρέμβαση διήρκεσε 

4 ημέρες και περιλάμβανε εκτενή πρακτική άσκηση σε φύλλα εργασίας, που 

συμπλήρωνε ατομικά κάθε μαθητής. Ο στόχος ήταν να μειωθεί η διάρκεια 

απαρίθμησης και να βελτιωθεί η ευχέρεια των ΑΣ. Ωστόσο, στα αποτελέσματα δε 

φάνηκε βελτίωση στην ευχέρεια χρήσης της στρατηγικής, ούτε στη μείωση της 

διάρκειας απαρίθμησης, όπως αναμενόταν. Οι ερευνητές αποδίδουν τα αποτελέσματα 

στην ελάχιστη διάρκεια της πρακτικής άσκησης. Ακόμη, ίσως το αποτέλεσμα να 

συνδέεται με τα χαρακτηριστικά των μαθητών, όπως η ηλικία ή οι γνωστικοί 

παράγοντες που εμπλέκονται στη μάθηση των ΑΣ 
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Συγκεντρωτικά, οι παραπάνω έρευνες δείχνουν ότι η διδασκαλία στρατηγικών 

τείνει να προάγει την ακρίβεια και γενίκευση των ΑΣ (Iseman & Naglieri, 2011), ενώ 

η άσκηση στην γραπτή αναπαραγωγή απαντήσεων σε ΑΣ βελτιώνει περισσότερο την 

ευχέρεια των ΑΣ σε μαθητές τυπικής ανάπτυξης και με ΕΜΔ (Carr et al., 2011· 

Tournaki, 2003· Woodward, 2006). Παράλληλα, οι στρατηγικές βοηθούν την 

ανάπτυξη της εννοιολογικής κατανόησης (Zhang et al., 2013), αλλά ενώ θα περίμενε 

κανείς ότι η βελτίωση στην εννοιολογική κατανόηση θα είχε επίδραση και στην 

ευχέρεια χρήσης των ΑΣ κάτι τέτοιο δε φαίνεται να συμβαίνει (Canobi, 2004). 

Επίσης, τα αποτελέσματα των ερευνών δείχνουν ξεκάθαρα ότι μεταξύ των μαθητών 

των διαφορετικών επιπέδων επίδοσης υπάρχει διαφορετικός ρυθμός μάθησης και οι 

μαθητές με χαμηλή επίδοση είχαν καλύτερες επιδόσεις από τους μαθητές με ΕΜΔ 

(Fuchs et al., 2010· Tournaki, 2003· Woodward, 2006). 

Αξίζει να σημειωθεί ότι συγκριτικές έρευνες για την κατάκτηση των ΑΣ με 

πληθυσμούς διαφορετικών κατηγοριών ήπιων εκπαιδευτικών αναγκών, όπως οι 

μαθητές με ΕΜΔ και ΗΝΑ, είναι εξαιρετικά σπάνιες. Η βιβλιογραφική αναζήτηση 

για τους σκοπούς της παρούσας έρευνας βρήκε μόνο μία έρευνα με  μαθητές με ΕΜΔ 

και με ΗΝΑ, που εξετάζει την επίδραση ενός προγράμματος διδασκαλίας για τη 

μάθηση ΑΣ πολλαπλασιασμού και διαίρεσης. Οι Van Luit και Naglieri (1999) 

εξέτασαν την επίδραση ενός προγράμματος παρέμβασης (MASTER) για τους ΑΣ 

πολλαπλασιασμού και διαίρεσης σε παιδιά με ΕΜΔ (9-11 ετών) και με ΗΝΑ (9-14 

ετών). Το πρόγραμμα διδασκαλίας στην πειραματική ομάδα βασίστηκε στην 

ανακάλυψη στρατηγικών, στην ανάπτυξη συνδέσεων μεταξύ των πράξεων και των 

ΑΣ, την κατανόηση του αριθμητικού συστήματος, τις ιδιότητες των πράξεων και την 

απομνημόνευση δεδομένων, ενώ η ομάδα ελέγχου δεν είχε επιπρόσθετη διδασκαλία. 

Η διάρκεια της παρέμβασης ήταν 4 μήνες. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι και οι δύο 

ομάδες βελτιώθηκαν, ωστόσο η ομάδα της παρέμβασης βελτιώθηκε περισσότερο σε 

σχέση με την αρχική επίδοση της και σε σύγκριση με την ομάδα ελέγχου. Τα 

αποτελέσματα έδειξαν ότι όλοι οι μαθητές των δύο κατηγοριών εκπαιδευτικών 

αναγκών βελτιώθηκαν στην ευχέρεια και γενίκευση των ΑΣ, ενώ σε όλες τις 

μετρήσεις οι μαθητές με ΕΜΔ είχαν υψηλότερες επιδόσεις από τους μαθητές με 

ΗΝΑ. Μόνο στη  γενίκευση, τα παιδιά με ΕΜΔ αξιοποίησαν τη γνώση που 

κατέκτησαν κατά 100%, ενώ τα παιδιά με ΗΝΑ μόλις κατά 24% στα έργα γενίκευσης 

[παραδείγματα έργων: 8 x 13 = (8 x 10 + 8 x 3) ή 64 : 4 = (40 : 4) + (24 : 4)]. 

Σύμφωνα με τους ερευνητές τα χαμηλά επίπεδα γενίκευσης των παιδιών με ΗΝΑ 



95 

εξηγούνται από την εκτενή βιβλιογραφία που δείχνει τη μεγάλη δυσκολία μαθητών 

με ΗΝΑ να αναπτύξουν και να χρησιμοποιήσουν αποτελεσματικά στρατηγικές σε νέα 

άγνωστα έργα (Van Luit & Naglieri, 1999).  

 

1.4.2.3.  Επίδραση της διδασκαλίας της έννοιας αριθμού στη μάθηση των 

αριθμητικών συνδυασμών 

Πολλές έρευνες για τη μάθηση των ΑΣ περιλαμβάνουν στα προγράμματα 

διδασκαλίας παραμέτρους της έννοιας αριθμού σε συνδυασμό με την πρακτική 

άσκηση ή με τη διδασκαλία στρατηγικών (Kaser et al., 2013· Re, Pedron, Tressoldi, 

& Lucangeli, 2004). Οι έρευνες αυτές δείχνουν ότι παράμετροι της έννοιας αριθμού, 

όπως η κατανόηση των διαφορετικών αναπαραστάσεων των αριθμών (συμβολική και 

ποσοτική αναπαράσταση), οι δεξιότητες απαρίθμησης και η κατανόηση σχέσεων των 

αριθμών μεταξύ τους (όπως η σχέση μέρους- όλου), συνεισφέρουν σημαντικά στην 

ανάπτυξη στρατηγικών εύρεσης ΑΣ Επομένως, η έννοια αριθμού παίζει καίριο ρόλο 

στη διαδικασία κατάκτησης των ΑΣ, αν και δεν είναι ξεκάθαρη η συσχέτιση της 

έννοιας αριθμού με την ευχέρεια των ΑΣ, αλλά ούτε και η επίδραση της σε σχέση με 

τα χαρακτηριστικά των πράξεων (Kaser et al., 2013· Wilson et al., 2006).  

Για παράδειγμα, οι Malofeeva και συνεργάτες (2004) βρήκαν σε ομάδα 

νηπίων εν δυνάμει να αναπτύξουν ΕΜΔ ότι η διδασκαλία παραμέτρων της έννοιας 

αριθμού, όπως οι πρώιμες αριθμητικές ικανότητες, η γνώση ιδιοτήτων και εννοιών 

και η απαρίθμηση, οδήγησαν σε μεγάλη βελτίωση της ευχέρειας των ΑΣ πρόσθεσης 

και αφαίρεσης. 

Επίσης, έρευνες που εντάσσουν τη διδασκαλία της έννοιας αριθμού μαζί με 

άλλες πρακτικές, όπως η διδασκαλία στρατηγικών, αναφέρουν θετική συσχέτιση με 

την ευχέρεια των ΑΣ Οι  Re και συνεργάτες (2014) εξέτασαν σε 27 μαθητές από Β΄ 

ως Ε΄ τάξη με χαμηλή επίδοση και με ΕΜΔ την επίδραση ενός προγράμματος 

παρέμβασης για την ακρίβεια και ευχέρεια των ΑΣ πρόσθεσης, αφαίρεσης και 

πολλαπλασιασμού και τη γενίκευση της χρήσης τους σε αλγόριθμους και νοερές 

πράξεις. Το πρόγραμμα περιλάμβανε τη διδασκαλία πρώιμων ικανοτήτων της έννοιας 

αριθμού, τη διδασκαλία στρατηγικών ΑΣ και συστηματική άσκηση απομνημόνευσης. 

Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι οι μαθητές και των δύο επιπέδων δυσκολιών 

βελτιώθηκαν σημαντικά σε όλα τα στάδια μάθησης των ΑΣ Στη γενίκευση οι μαθητές 

με τη χαμηλή επίδοση είχαν καλύτερη επίδοση από τους μαθητές με ΕΜΔ. Το 
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εύρημα επιβεβαιώνει τη θέση ότι οι μαθητές με ΕΜΔ δυσκολεύονται να γενικεύσουν 

τη γνώση, ακόμη κι αν την κατέχουν, τουλάχιστον όσο και οι μαθητές με χαμηλή 

επίδοση, χωρίς όμως ΕΜΔ. (Montague, 2007).  

Το ίδιο συμπέρασμα υποστηρίζουν μερικώς οι Kaser και συνεργάτες (2013), 

οι οποίοι σε παιδιά με ΕΜΔ βρήκαν ότι η διδασκαλία της έννοιας αριθμού προάγει 

την ευχέρεια κυρίως των ΑΣ αφαίρεσης έναντι των ΑΣ πρόσθεσης. Οι ερευνητές 

εξηγούν ότι η επίδραση της διδασκαλίας της έννοιας αριθμού στην ευχέρεια των ΑΣ 

αφαίρεσης πιθανόν σχετίζεται με το ότι για την εύρεση ΑΣ αφαίρεσης 

χρησιμοποιούνται συχνότερα στρατηγικές εύρεσης αποτελεσμάτων από ότι για την 

εύρεση ΑΣ πρόσθεσης. Η έννοια αριθμού όμως, όπως έχει αναφερθεί συνδέεται με 

τις προϋποτιθέμενες γνώσεις που απαιτούνται για την εκτέλεση των βημάτων μιας 

στρατηγικής, όπως με τις δεξιότητες απαρίθμησης και τη χρήση γνωστών ΑΣ. 

Αντίθετα, για τους ΑΣ πρόσθεσης η συχνότερη στρατηγική είναι η άμεση ανάκληση 

των αποτελεσμάτων τους ως φωνολογικές πληροφορίες από τη μακρόχρονη μνήμη 

χωρίς να υπάρχουν σημαντικές απαιτήσεις κατανόησης εννοιών και χειρισμού 

ποσοτήτων. Βέβαια, οι ερευνητές τονίζουν ότι οι μαθητές είχαν πολύ υψηλά επίπεδα 

ακρίβειας στους ΑΣ πρόσθεσης και η πρακτική άσκηση με προφορικές επαναλήψεις 

ήταν αρκετή για βελτίωση της ταχύτητας απάντησης, ενώ αν οι μαθητές δεν ήταν 

πολύ ακριβείς στους ΑΣ πρόσθεσης ίσως τα αποτελέσματα να ήταν διαφορετικά και 

η έννοια αριθμού να είχε επίδραση και στους ΑΣ πρόσθεσης.  

Η έρευνα των Wilson και συνεργάτες (2006) κινείται στο ίδιο μήκος κύματος 

με αυτήν των Kaser και συνεργάτες (2013). Συγκεκριμένα, οι ερευνητές αυτοί 

εξέτασαν την επίδραση ενός προγράμματος για την έννοια αριθμού σε παιδιά  (7 - 9 

ετών) με ΕΜΔ σε σχέση με την ευχέρεια των ΑΣ πρόσθεσης και αφαίρεσης. Η 

παρέμβαση περιλάμβανε δεξιότητες απαρίθμησης και τις πρώιμες αριθμητικές 

ικανότητες (αναγνώριση και σύγκριση αριθμών). Τα αποτελέσματα έδειξαν μεγάλη 

βελτίωση κυρίως στην ευχέρεια των ΑΣ αφαίρεσης. Οι ερευνητές εξηγούν ότι η 

έννοια αριθμού συσχετίζεται περισσότερο με τους ΑΣ αφαίρεσης παρά  με τους ΑΣ 

πρόσθεσης, διότι οι τελευταίοι ανακαλούνται από τη μνήμη ως φωνολογικές 

πληροφορίες, χωρίς τη μεσολάβηση κάποιας επεξεργασίας. Αντίθετα, για να μπορεί 

ένας μαθητής να απαντά άμεσα σε ΑΣ αφαίρεσης πρέπει να γνωρίζει αρχικά καλά 

τους ΑΣ πρόσθεσης και να κατέχει δύο βασικές έννοιες: τη συμπληρωματική σχέση 

των πράξεων πρόσθεσης και αφαίρεσης, και τη σχέση μέρους- όλου, για να επιλέγει 

τον ΑΣ πρόσθεσης που είναι σχετικός με τον ΑΣ αφαίρεσης για τον οποίο «ψάχνει» 
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την απάντηση. Όταν ένας μαθητής δεν κατέχει τη συμπληρωματική σχέση των 

πράξεων ακόμη κι αν γνωρίζει τους ΑΣ πρόσθεσης, δεν τους χρησιμοποιεί για την 

εύρεση ΑΣ αφαίρεσης. Ακόμη κι αν ο μαθητής γνωρίζει τη συμπληρωματική σχέση, 

ενώ δεν έχει κατακτήσει επαρκώς τη σχέση μέρους- όλου, τότε ίσως για έναν ΑΣ 

αφαίρεσης ψάχνει ένα γνωστό ΑΣ πρόσθεσης που έχει άθροισμα το μειωτέο του ΑΣ 

και δίνει λανθασμένη απάντηση. Για παράδειγμα, για τον ΑΣ 12 – 4 =… ψάχνει ένα 

γνωστό ΑΣ πρόσθεσης με άθροισμα 12 και ανακαλεί το 6 + 6 = 12 και απαντά «6».  

Στο ίδιο συμπέρασμα με το παραπάνω, αλλά από αντίθετο δρόμο, καταλήγουν 

και οι Fuchs και συνεργάτες (2006) μετά από έρευνα σε 33 μαθητές Α΄ τάξης εν 

δυνάμει να αναπτύξουν ειδικές μαθησιακές δυσκολίες. Οι ερευνητές εξέτασαν την 

επίδραση της επανάληψης με γραπτές απαντήσεις για τη βελτίωση της ευχέρειας των 

ΑΣ πρόσθεσης και αφαίρεσης. Τα αποτελέσματα έδειξαν, ότι υπήρξε μεγάλη 

βελτίωση στην άμεση ανάκληση των ΑΣ πρόσθεσης, αλλά όχι στους  ΑΣ αφαίρεσης, 

ούτε στη μεταφορά των ΑΣ και των δύο πράξεων σε προβλήματα. Η απουσία 

μεταφοράς συνδυάζεται με την απουσία εννοιολογικής κατανόησης των πράξεων, 

όπως φάνηκε και στην έρευνα των Burns και συνεργάτες (2010). Η απουσία 

βελτίωσης στην ευχέρεια των ΑΣ αφαίρεσης δείχνει ότι η πρακτική άσκηση ίσως 

βοηθά περισσότερο την ευχέρεια των ΑΣ πρόσθεσης, αλλά όχι των ΑΣ αφαίρεσης 

που απαιτούν, πέρα από φωνολογική επεξεργασία, και εννοιολογική κατανόηση, 

σύνδεση και χρήση των αντίστοιχων ΑΣ πρόσθεσης, που εξασφαλίζει η επαρκής 

γνώση της έννοιας αριθμού.  

Ωστόσο, την άποψη για τη θετική επίδραση της έννοιας αριθμού στους ΑΣ 

αμφισβητεί η έρευνα των Rasanen και συνεργάτες (2009). Οι ερευνητές εξέτασαν την 

επίδραση δύο προγραμμάτων διδασκαλίας της έννοιας αριθμού στην ευχέρεια των 

ΑΣ πρόσθεσης και αφαίρεσης σε 30 νήπια εν δυνάμει να αναπτύξουν ΕΜΔ στα 

μαθηματικά. Η διάρκεια των προγραμμάτων ήταν 15 καθημερινά μαθήματα για 3 

εβδομάδες. Το πρόγραμμα διδασκαλίας ήταν παρόμοιο με το πρόγραμμα των Wilson 

και συνεργάτες (2006). Τα αποτελέσματα έδειξαν θετική επίδραση μόνο σε 

διαστάσεις της έννοιας αριθμού που είχαν διδαχθεί οι μαθητές, αλλά σε καμία άλλη 

μέτρηση, ούτε στην απαρίθμηση, ούτε στην ακρίβεια των ΑΣ πρόσθεσης και 

αφαίρεσης.  

Στο ίδιο συμπέρασμα κατέληξαν και οι Van Luit και Schopman (2000), οι 

οποίοι εξέτασαν την επίδραση ενός προγράμματος παρέμβασης για την ακρίβεια των 

ΑΣ πρόσθεσης και αφαίρεσης σε 62 παιδιά από 5 ως 7 ετών με ΕΜΔ. Το πρόγραμμα 
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είχε διάρκεια 20 μαθημάτων και περιλάμβανε παραμέτρους της έννοιας αριθμού όπως 

η σύνδεση των τρόπων αναπαράστασης των αριθμών ως ποσότητα και στρατηγικές 

απαρίθμησης. Τα αποτελέσματα της παρέμβασης, ήταν θετικά μόνο για τις 

παραμέτρους της έννοιας αριθμού, ενώ οι μαθητές δε σημείωσαν βελτίωση στην 

ακρίβεια των ΑΣ. Οι ερευνητές αποδίδουν το αποτέλεσμα στην έλλειψη 

μεταγνωστικών στρατηγικών των μαθητών με ΕΜΔ και στην ελλιπή ικανότητα 

χρήσης  των γνώσεων που διαθέτουν.  

 

 1.4.3.  Συσχέτιση αποτελεσματικότητας παρέμβασης με γνωστικούς και 

μαθησιακούς παράγοντες 

Οι Fuchs και συνεργάτες (2005) εξέτασαν (1) την επίδραση ενός 

προγράμματος πρώιμης παρέμβασης στις μαθηματικές δεξιότητες μαθητών Α΄ τάξης 

εν δυνάμει να αναπτύξουν ΕΜΔ σε σχέση με μαθητές τυπικής ανάπτυξης και (2) τους 

γνωστικούς παράγοντες που σχετίζονται με την εμφάνιση των σοβαρών δυσκολιών 

μάθησης στα μαθηματικά. Η παρέμβαση έγινε σε μικρές ομάδες μαθητών και η 

διάρκεια ήταν 16 εβδομάδες, επί 3 φορές την εβδομάδα. Επίκεντρο της παρέμβασης 

ήταν οι βασικές αριθμητικές έννοιες, η απαρίθμηση και η κατανόηση της θεσιακής 

αξίας, σε ΑΣ πρόσθεσης και αφαίρεσης με αθροίσματα <12, σε αλγορίθμους και σε 

πράξεις με διψήφιους αριθμούς. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι η παρέμβαση ήταν 

θετική για τις βασικές έννοιες, τους αλγορίθμους και τις πράξεις, ωστόσο δεν ήταν 

θετική ως προς την ευχέρεια των ΑΣ. Επίσης, το επίπεδο των μαθητών εν δυνάμει να 

αναπτύξουν ΕΜΔ παρέμεινε χαμηλότερο σε όλες τις μετρήσεις σε σχέση με τους 

τυπικούς μαθητές μετά το τέλος της παρέμβασης. Οι ερευνητές αποδίδουν το εύρημα 

στη γενική αδυναμία των μαθητών για σημαντική βελτίωση στην ευχέρεια των ΑΣ 

και στην πιθανότητα να ήταν ακατάλληλο το λογισμικό πρόγραμμα στο στάδιο της 

πρακτικής άσκησης, αφού δεν παρείχε εικονιστική αναπαράσταση των ΑΣ για 

προαγωγή της κατανόησης της γνώσης.  Ως  προς τους γνωστικούς παράγοντες που 

συσχετίστηκαν με την ευχέρεια των ΑΣ, φαίνεται ότι η προσοχή και η φωνολογική 

επεξεργασία είναι οι σημαντικότεροι παράγοντες για την αποδοτικότητα μιας 

διδακτικής παρέμβασης. Πιθανόν περιορισμοί στην προσοχή και κυρίως στην 

παράμετρο της επιλογής των σχετικών με έναν έργο πληροφοριών και την απόρριψη 

των άσχετων να δυσκολεύουν την ανάκληση της σωστής απάντησης ενός ΑΣ. 

Επίσης, περιορισμοί στη φωνολογική επεξεργασία μπορεί να συνδέονται με 
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δυσκολίες στην άμεση ανάκληση των ΑΣ, καθώς αυτοί αποτελούν φωνολογικές 

πληροφορίες που αποτελούν αντικείμενο της φωνολογικής βραχύχρονης μνήμης.   

 

 1.4.4. Παρεμβατικές έρευνες για τη διδασκαλία των ΑΣ στη χώρα μας  

Στη χώρα μας η διδασκαλία των ΑΣ σε μαθητές με δυσκολίες και ειδικές 

εκπαιδευτικές ανάγκες δεν έχει μελετηθεί επαρκώς. Η βιβλιογραφική αναζήτηση για 

τις ανάγκες της παρούσας έρευνας κατέληξε σε 4 σχετικές μελέτες.  

Η έρευνα των Αγαλιώτη, Δημητρακόπουλου, Δήμου, Θεοδώρου, Πεσλή και 

Χαρίση (2003) με θέμα τη διδασκαλία ΑΣ πολλαπλασιασμού σε 24 μαθητές  Δ΄, Ε΄ 

και ΣΤ΄ τάξης με ΕΜΔ στηρίχθηκε: στη χρήση της εναλλακτικής ομαδοποίησης των 

ΑΣ, στη διασφάλιση της κατάκτησης των προϋποτιθέμενων γνώσεων, στη χρήση των 

τρόπων αναπαράστασης των γνώσεων (πράξη – εικόνα – σύμβολο) και στην 

αξιοποίηση της αντιμεταθετικής ιδιότητας. Τα αποτελέσματα της έρευνας ήταν πολύ 

ενθαρρυντικά, αφού βρέθηκε ότι οι μαθητές βελτίωσαν σημαντικά την ακρίβεια και 

την ταχύτητα χρήσης των ΑΣ και μετέφεραν τη γνώση στην επίλυση προβλημάτων 

πολλαπλασιασμού.  

Ο Περικλειδάκης (2006· 2003) δίδαξε τους ΑΣ του πολλαπλασιασμού και της 

διαίρεσης σε 23 παιδιά Γ΄ και Δ΄ τάξης με ΕΜΔ. Η παρέμβαση περιλάμβανε το 

συνδυασμό άμεσης και ομαδοσυνεργατικής διδασκαλίας, καθώς και τη χρήση των 

τρόπων αναπαράστασης της γνώσης, τη διδασκαλία εννοιών, κανόνων και ιδιοτήτων 

πολλαπλασιασμού και διαίρεσης. Η διδασκαλία των ΑΣ πολλαπλασιασμού – 

διαίρεσης, γινόταν με μια μορφή οικογενειών δεδομένων, δηλαδή αφού 

εξακριβωνόταν η γνώση ορισμένων ΑΣ πολλαπλασιασμού, ακολουθούσε η 

διδασκαλία των σχετικών ΑΣ διαίρεσης. Οι μαθητές της πειραματικής ομάδας 

βελτιώθηκαν σημαντικά στους ΑΣ σε σχέση με την ομάδα ελέγχου, διατήρησαν τα 

επίπεδα επιτυχίας ευχέρειας 6 μήνες μετά την παρέμβαση και γενίκευσαν τη γνώση 

αυτή σε αλγόριθμους και προβλήματα.  

Οι παραπάνω έρευνες αφορούν μαθητές με ειδικές μαθησιακές δυσκολίες και 

δεν περιλαμβάνονται μαθητές με ήπια νοητική αναπηρία. Η μόνη έρευνα στη χώρα 

μας με μαθητές με μέτρια νοητική αναπηρία είναι του Zisimopoulos (2010). Ο 

ερευνητής έκανε ένα συνδυασμό δύο στρατηγικών απομνημόνευσης και εξέτασε την 

αποτελεσματικότητα τους στη μάθηση των ΑΣ πολλαπλασιασμού σε δύο έφηβους με 

μέτρια νοητική αναπηρία. Το πρόγραμμα βασίστηκε στη χρήση λέξεων ως 
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μνημονικών νύξεων για συγκεκριμένους αριθμούς. Για παράδειγμα, ο αριθμός 2 

συνδυάστηκε με τη λέξη shoe, που μοιάζει με τη λέξη  two, η λέξη dirty με τον 

αριθμό thirty (30), η λέξη door με τον αριθμό 4 (four) και η λέξη gate για τον αριθμό 

8 (eight). Για τον ΑΣ 4 x 8 = 32 για παράδειγμα, ο μαθητής θυμάται με την εξής 

σειρά τις λέξεις door – gate - dirty shoe
1
. Για την υποστήριξη της απομνημόνευσης 

της φράσης και τη σύνδεση με τον αντίστοιχο ΑΣ υπάρχει και οπτική ενίσχυση με 

εικονιστική αναπαράσταση των λέξεων και των αριθμών. Τα αποτελέσματα έδειξαν 

ότι η ακρίβεια στους ΑΣ που διδάχθηκαν οι μαθητές έφτασε στο 90%.  

 

1.4.5.  Διαπιστώσεις που οδήγησαν στη διεξαγωγή της παρούσας έρευνας 

Από την εκτενή μελέτη της σχετικής βιβλιογραφίας προέκυψαν ορισμένες 

διαπιστώσεις και προβληματισμοί που αποτέλεσαν το πλαίσιο για την ανάπτυξη και 

τη διεξαγωγή της παρούσας έρευνας και ειδικότερα για την αξιολόγηση και σύγκριση 

πρακτικών και μεθόδων για τη διδασκαλία των ΑΣ σε μαθητές με ΕΜΔ και με ΗΝΑ.  

Από τις σχετικές έρευνες διαπιστώθηκε ότι οι παρεμβατικές διδασκαλίες για 

τη μάθηση των ΑΣ περιλαμβάνουν συνήθως πλήθος τεχνικών και μεθόδων που τις 

καθιστούν μεν αποτελεσματικές, αλλά δυσκολεύουν την εκτίμηση της επίδρασης του 

κάθε παράγοντα χωριστά. Για παράδειγμα, η εναλλακτική ομαδοποίηση με βάση ένα 

κοινό χαρακτηριστικό μελετήθηκε χωριστά στην έρευνα των Powell και συνεργάτες 

(2009) με τη μορφή των οικογενειών δεδομένων αντίθετων πράξεων, και βρέθηκε ότι 

έχει ουδέτερη συσχέτιση με τη μάθηση των ΑΣ, αν και από κάποιους άλλους 

ερευνητές (π.χ. Baroody, 1999) είχε υποστηριχθεί η πιθανότητα ύπαρξης θετικής 

συσχέτισης.  

Επίσης, πρέπει να σημειωθεί από μεθοδολογική άποψη ότι, στις περισσότερες 

έρευνες, η αποτελεσματικότητα μιας πειραματικής παρέμβασης κρίνεται με τη 

σύγκριση της πειραματικής ομάδας με μια ομάδα ελέγχου που ακολουθεί την τυπική 

διδασκαλία. Στις έρευνες αυτές συνήθως, η πειραματική διδασκαλία οδηγεί σε 

σημαντική βελτίωση στη μάθηση των ΑΣ σε σχέση με την ομάδα ελέγχου. Ωστόσο, 

συχνά δεν αναφέρονται λεπτομέρειες για τη διδασκαλία της ομάδας ελέγχου. Αυτό 

                                                           
1
 Θα πρέπει να επισημάνουμε ότι η έρευνα πραγματοποιήθηκε σε ελληνικό σχολείο και με Έλληνες μαθητές. Ωστόσο, στο 

άρθρο δεν αναφέρεται η προσαρμογή των λεκτικών νύξεων της μνημονικής στρατηγικής στην ελληνική γλώσσα και 

παραθέτουμε τις περιγραφές, όπως αναφέρονται στο άρθρο.  
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ίσως οδηγεί σε υπερεκτίμηση των παραμέτρων που συνθέτουν την πειραματική 

διδασκαλία. Για παράδειγμα, αν η επαναληπτική εξάσκηση αποτελεί πρακτική που 

εντάσσεται στη διδασκαλία της ομάδας ελέγχου, εκτός από την διδασκαλία της 

πειραματικής ομάδας, και η πειραματική ομάδα σημειώνει σημαντική διαφορά από 

την ομάδα ελέγχου τότε πιθανόν η σημαντική βελτίωση να πρέπει να αποδοθεί στα 

υπόλοιπα στοιχεία που συνθέτουν την πειραματική παρέμβαση και όχι στην 

εξάσκηση.  

Ένα ακόμη στοιχείο προβληματισμού είναι η διαπίστωση ότι η πλειονότητα 

των ερευνών επικεντρώνεται στους ΑΣ πρόσθεσης και αφαίρεσης, ανεξάρτητα από 

την ηλικία ή την τάξη φοίτησης των μαθητών. Ελάχιστες έρευνες περιλαμβάνουν 

τους ΑΣ πολλαπλασιασμού και σχεδόν απουσιάζουν οι έρευνες που περιλαμβάνουν 

τους ΑΣ διαίρεσης. Ακόμη και στην συνήθη πρακτική του σχολείου η μάθηση της 

διαίρεσης και των ΑΣ είναι σπάνια για τους μαθητές με ΕΜΔ και για τους μαθητές με 

ΗΝΑ. Η απουσία των ΑΣ διαίρεσης πιθανόν οφείλεται στο γεγονός ότι η διαίρεση 

θεωρείται δύσκολη έννοια, απαιτεί υψηλό επίπεδο ευχέρειας ΑΣ πολλαπλασιασμού 

και συνήθως δε διδάσκεται συστηματικά στην τυπική σχολική πρακτική, όπως 

συμβαίνει με τους ΑΣ πρόσθεσης, αφαίρεσης και πολλαπλασιασμού. Το αποτέλεσμα 

είναι πολλοί μαθητές με ήπιες εκπαιδευτικές ανάγκες δεν φτάνουν ποτέ σε επίπεδα 

επάρκειας με την συγκεκριμένη πράξη (Bryant, Hartman, & Kim, 2003). Η 

διαπίστωση ότι αυτό συμβαίνει και σε ερευνητικό επίπεδο καθιστά την ανάγκη να 

μελετηθεί αναλυτικά η επίδραση των παρεμβάσεων στους ΑΣ διαίρεσης όπως γίνεται 

με τις άλλες πράξεις.  

Σημειώνεται ακόμη ότι ελάχιστες έρευνες συσχετίζουν την επίδραση των 

παρεμβάσεων με τα χαρακτηριστικά των πράξεων (Fuchs et al., 2006· Kaser et al., 

2013· Wilson et al., 2006). Μάλιστα, οι συσχετίσεις αυτές αφορούν μόνο την 

επίδραση της έννοιας αριθμού. Υπάρχει όμως πιθανότητα και η επίδραση άλλων 

παραγόντων, όπως της διδασκαλίας στρατηγικών, να διαφοροποιείται σε σχέση με τα 

χαρακτηριστικά των πράξεων. Για παράδειγμα, συνήθως τα αποτελέσματα των 

ερευνών δείχνουν ότι η διδασκαλία στρατηγικών δεν προάγει την ευχέρεια των ΑΣ. 

Ωστόσο δεν έχει διευκρινιστεί αν η επίδραση της διδασκαλίας στρατηγικών στην 

ευχέρεια διαφοροποιείται σε σχέση με τα χαρακτηριστικά των πράξεων. Είναι πιθανό 

η διδασκαλία της συμπληρωματικής σχέσης να επιδρά θετικά στην ευχέρεια των ΑΣ 

αφαίρεσης και διαίρεσης.   
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Μία ακόμη διαπίστωση είναι ότι στους πληθυσμούς των σχετικών ερευνών 

περιλαμβάνονται συνήθως διάφορες ομάδες μιας μόνο κατηγορίας ειδικών αναγκών 

(π.χ. μαθητές με μέτριες και σοβαρές ΕΜΔ), ενώ η διερεύνηση της ανταπόκρισης 

διαφορετικών ομάδων ειδικών αναγκών είναι πολύ σπάνιο φαινόμενο. Στις έρευνες 

αυτές οι διαφοροποιήσεις στα τελικά αποτελέσματα των παρεμβάσεων αποδίδονται 

σε διαφοροποιήσεις μεταξύ των μαθητών σε γνωστικούς παράγοντες που συνδέονται 

με τη μάθηση των ΑΣ Ωστόσο, μόνο σε μία έρευνα περιλαμβάνονται έλεγχοι για τη 

συσχέτιση των αποτελεσμάτων της παρέμβασης με τα γνωστικά χαρακτηριστικά των 

μαθητών (Fuchs et al., 2005), ενώ θα ήταν χρήσιμες πληροφορίες για πιθανές 

συσχετίσεις που οδηγούν στην εμφάνιση των σοβαρών δυσκολιών μάθησης 

(Compton et al., 2011· Cowan et al., 2011). Τέλος, σημειώνεται ότι στις περισσότερες 

έρευνες για την κατάκτηση των ΑΣ δεν γίνεται συστηματικός έλεγχος της διατήρησης 

και γενίκευσης των όποιων κερδών προκύπτουν από την παρέμβαση.  

 

1.4.6.  Σκοπός και στόχοι της έρευνας 

Λαμβάνοντας υπόψη όλα τα προηγούμενα, αποφασίστηκε η διεξαγωγή της 

παρούσας έρευνας με σκοπό τη σύγκριση της αποτελεσματικότητας διδακτικών 

παρεμβάσεων για την κατάκτηση των αριθμητικών συνδυασμών των 4ρων πράξεων 

από μαθητές με ήπιες εκπαιδευτικές ανάγκες. Ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της 

παρούσας έρευνας είναι: (1) Η συμμετοχή μαθητών από δυο κατηγορίες ήπιων 

εκπαιδευτικών αναγκών (ΕΜΔ – ΗΝΑ). (2) Η διδασκαλία ΑΣ και των 4ρων 

αριθμητικών πράξεων. (3) Η σύνθεση και εφαρμογή 4ρων διαφορετικών διδακτικών 

πακέτων, που όλα έχουν ως βάση τη σύγχρονη αποτελεσματική διδασκαλία. (4) Ο 

προ-έλεγχος γνωστικών χαρακτηριστικών και προϋποτιθέμενων γνώσεων των 

μαθητών. (5) Ο έλεγχος ευχέρειας στη χρήση των ΑΣ πριν και μετά την παρέμβαση. 

(6) Ο έλεγχος διατήρησης και γενίκευσης της γνώσης μετά την παρέμβαση.  

 

 Κύρια ερωτήματα στα οποία επιδιώκεται να δοθούν απαντήσεις με την 

παρούσα μελέτη είναι τα εξής: 

 Υπάρχει διαφορετικού επιπέδου βελτίωση της επίδοσης των 

συμμετεχόντων της έρευνας στην ευχερή χρήση των ΑΣ κάθε μιας από 

τις 4ρεις αριθμητικές πράξεις, ανάλογα με τη μεθοδολογική σύνθεση 

με την οποία διδάσκονται;  
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 Υπάρχει διαφορά στο βαθμό διατήρησης και γενίκευσης της γνώσης 

των ΑΣ κάθε μιας από τις 4ρεις αριθμητικές πράξεις, ανά κατηγορία 

ειδικών αναγκών και ομάδα διδασκαλίας; 

 Υπάρχει διαφορά στη βελτίωση χρήσης των ΑΣ μεταξύ μαθητών με 

ΕΜΔ και μαθητών με ΗΝΑ ως αποτέλεσμα της εφαρμογής των 

τεσσάρων διδακτικών πακέτων με κοινό κορμό την αποτελεσματική 

διδασκαλία;  

 Υπάρχει συσχέτιση συγκεκριμένων γνωστικών παραγόντων και 

μαθησιακών παραμέτρων των συμμετεχόντων με τα αποτελέσματα 

των παρεμβάσεων στην ευχέρεια χρήσης των ΑΣ των 4ρων 

αριθμητικών πράξεων, ανά κατηγορία ειδικών αναγκών; 

 

Οι υποθέσεις της έρευνας είναι οι εξής: 

  

1
η
 υπόθεση: 

 Μηδενική: Μετά την παρέμβαση οι επιδόσεις των συμμετεχόντων των 

τεσσάρων ομάδων διδασκαλίας στην ευχέρεια, διατήρηση και 

γενίκευση των ΑΣ δε θα διαφέρουν. 

 Εναλλακτική: Μετά την παρέμβαση οι επιδόσεις των συμμετεχόντων 

των 4ρων ομάδων διδασκαλίας στην ευχέρεια, διατήρηση και 

γενίκευση των ΑΣ και των 4ρων πράξεων θα είναι διαφορετικές. 

  

2
η
 υπόθεση:  

 Μηδενική: Η ευχέρεια, διατήρηση και γενίκευση χρήσης των ΑΣ των 

τεσσάρων πράξεων από ομάδες μαθητών με ΕΜΔ και ΗΝΑ δεν θα 

διαφέρουν ως αποτέλεσμα διδασκαλίας με διδακτικά πακέτα που 

έχουν κοινό βασικό κορμό και εμπλουτίζονται σταδιακά με 

διδασκαλία μνημονικών τεχνικών, στρατηγικών εύρεσης ΑΣ και 

βασικών διαστάσεων της έννοιας του αριθμού.  

 Εναλλακτική: Η ευχέρεια, διατήρηση και γενίκευση χρήσης των ΑΣ 

των τεσσάρων πράξεων από ομάδες μαθητών με ΕΜΔ και ΗΝΑ θα 

διαφέρουν ως αποτέλεσμα διδασκαλίας με διδακτικά πακέτα που 

έχουν κοινό βασικό κορμό και εμπλουτίζονται σταδιακά με 
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διδασκαλία μνημονικών τεχνικών, στρατηγικών εύρεσης ΑΣ και 

βασικών διαστάσεων της έννοιας του αριθμού. 

 

3
η
 υπόθεση: 

 Μηδενική: Οι επιδόσεις των μαθητών με ΕΜΔ και των μαθητών με 

ΗΝΑ κάθε μιας από τις ομάδες διδασκαλίας δε θα διαφέρουν. 

 Εναλλακτική: Οι επιδόσεις των μαθητών με ΕΜΔ και των μαθητών με 

ΗΝΑ κάθε μιας από τις ομάδες διδασκαλίας θα είναι διαφορετικές. 

  

4
η
 υπόθεση 

Μηδενική: Οι γνωστικοί και μαθησιακοί παράγοντες που συσχετίζονται με 

την επίδραση των παρεμβάσεων στην ευχέρεια των ΑΣ και των 4ρων 

πράξεων δεν θα διαφέρουν στους μαθητές με ΕΜΔ και τους μαθητές με 

Η.Ν.Α. 

Εναλλακτική: Οι γνωστικοί και μαθησιακοί παράγοντες που 

συσχετίζονται με την επίδραση των παρεμβάσεων στην ευχέρεια των ΑΣ 

και των 4ρων πράξεων θα είναι διαφορετικοί στους μαθητές με ΕΜΔ και 

τους μαθητές με ΗΝΑ 
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2o ΚΕΦΑΛΑΙΟ 

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 

 

2.1. Ερευνητική στρατηγική 

Η πιο ενδεδειγμένη μέθοδος έρευνας για την ανακάλυψη αποτελεσματικών 

πρακτικών που θα αξιοποιηθούν στα διδακτικά προγράμματα και στην οργάνωση των 

εκπαιδευτικών υπηρεσιών, είναι η πειραματική (Gersten, Fuchs, Coyne, Grenwood, 

& Innocenti, 2005). Με τη μέθοδο αυτή αξιολογείται η επίδραση μιας διδακτικής 

παρέμβασης στην αλλαγή της μαθησιακής συμπεριφοράς του πληθυσμού της 

έρευνας. Ο ερευνητής επισημαίνει ένα πρόβλημα, διατυπώνει υποθέσεις και 

προβαίνει σε ενέργειες που οδηγούν στην επιβεβαίωση ή την απόρριψη των 

υποθέσεων για τη λύση του προβλήματος (Cohen, Manion, & Morrison, 2008). 

Επειδή κύριος στόχος της παρούσας έρευνας είναι ακριβώς ο προσδιορισμός 

αποτελεσματικών πρακτικών για τη διδασκαλία ενός σημαντικού στοιχείου των 

μαθηματικών γνώσεων και δεξιοτήτων, η ερευνητική στρατηγική που ακολουθήθηκε 

είναι η πειραματική.  

Βασικά συστατικά μιας πειραματικής έρευνας είναι: (1) η εξασφάλιση 

σχετικών μετρήσεων πριν και μετά την παρέμβαση, (2) η ύπαρξη μίας τουλάχιστον 

πειραματικής ομάδας και μιας ομάδας ελέγχου και (3) ο έλεγχος του σφάλματος που 

οφείλεται σε ατομικές διαφορές (Cohen et al., 2008). Τα συστατικά αυτά δίνουν τη 

δυνατότητα να επιτευχθεί ο μεγαλύτερος βαθμός βεβαιότητας ότι οι διαφορές στις 

τιμές μιας εξαρτημένης μεταβλητής οφείλονται στην εφαρμογή της διδακτικής 

παρέμβασης και όχι στην επίδραση άλλων παραγόντων. Προς την κατεύθυνση αυτή 

σημαντικό ρόλο παίζει η ύπαρξη ομάδας ελέγχου και πειραματικών ομάδων, οι 

οποίες θα πρέπει να έχουν συγκροτηθεί με τρόπο που να ουδετεροποιεί διάφορους 

ατομικούς και άλλους παράγοντες που μπορεί να επηρεάσουν το αποτέλεσμα. Αυτό 

επιτυγχάνεται με την «εξομοίωση των πειραματικών ομάδων». Η διαδικασία κρίνεται 

απαραίτητη για να εξασφαλίσουμε την εξωτερική και εσωτερική εγκυρότητα της 

έρευνας και να αποκλείσουμε τις πιθανότητες διαμόρφωσης των αποτελεσμάτων από 

εξωγενείς παράγοντες. Με τον τρόπο αυτό αυξάνεται και η ευαισθησία του 

πειράματος, δηλαδή η δυνατότητα εντοπισμού μικρών, αλλά συστηματικών 

διαφορών μεταξύ των πειραματικών ομάδων και της ομάδας ελέγχου (Creswell, 

2011). Η τεχνική εξομοίωσης που ακολουθήθηκε στην παρούσα έρευνα ήταν η 
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εξομοίωση κατά άτομο, κατά την οποία η επιλογή των συμμετεχόντων έγινε κατά 

ζεύγη, ώστε όλοι οι συμμετέχοντες να είναι ίδιοι σε σχέση με τις μεταβλητές ελέγχου. 

Η διαδικασία προστατεύει την εσωτερική και εξωτερική εγκυρότητα των 

αποτελεσμάτων, καθώς αποκλείει την πιθανότητα τα αποτελέσματα να επηρεαστούν 

από τους παράγοντες με βάση τους οποίους γίνεται η εξομοίωση των ομάδων.   

 

2.2. Η σημασία της πιστότητας  εφαρμογής των παρεμβατικών 

διδασκαλιών 

Ως πιστότητα παρέμβασης στην εκπαιδευτική έρευνα ορίζεται το σύνολο των 

στρατηγικών που πιστοποιούν την ακρίβεια και συνέπεια της παρέμβασης κατά τον 

σχεδιασμό και την εφαρμογή της, ώστε να είναι παρόμοιες για όλο τον πληθυσμό της 

έρευνας. Η πιστότητα είναι υψηλότερη όταν: (1) λαμβάνονται υπόψη τα  

χαρακτηριστικά του πληθυσμού για τον οποίο σχεδιάστηκε, (2) καταγράφονται με 

λεπτομέρειες όλα τα βήματα της παρέμβασης στο εγχειρίδιο και στις οδηγίες 

εφαρμογής και (3) υπάρχει τακτική εποπτεία της παρέμβασης από τον κύριο 

ερευνητή (Gersten & Edyburn, 2007· Odom et al., 2005). 

Ο χώρος της ειδικής εκπαίδευσης είναι από τους πλέον δύσκολους για την 

εφαρμογή επιστημονικών πειραματικών μεθόδων με υψηλή πιστότητα. Οι δυσκολίες 

προκύπτουν από την ποικιλία των χαρακτηριστικών των ατόμων με ειδικές 

εκπαιδευτικές ανάγκες (Mabbot & Bisanz, 2008). Μία δεύτερη διάσταση που 

δυσκολεύει την πιστότητα των ερευνών, και συνεπώς και τις γενικεύσεις των 

συμπερασμάτων, είναι ότι διεξάγονται σε διάφορα πλαίσια, που μπορεί να 

περιλαμβάνουν συνδιδασκαλία μέσα στην τυπική τάξη, παράλληλη στήριξη ενός 

μαθητή, παράλληλη φοίτηση στο τμήμα ένταξης ή φοίτηση σε ειδικό σχολείο. 

Επομένως, στην ειδική εκπαίδευση μια πρακτική δεν αρκεί να αναφέρεται ως 

αποτελεσματική ή όχι, αλλά θα πρέπει να αναφέρεται για ποιους και σε ποιο πλαίσιο 

είναι αποτελεσματική. Τα παραπάνω κάνουν δύσκολη την εφαρμογή πειραματικών 

ερευνών. Ωστόσο, η ανακάλυψη νέων πρακτικών απαιτεί τη δοκιμή νέων  προτάσεων 

σε φυσικά πλαίσια.  

Οι Gersten και συνεργάτες (2005) προτείνουν για τις πειραματικές και ημι-

πειραματικές έρευνες στην ειδική αγωγή ορισμένους δείκτες που λειτουργούν ως 

πλαίσιο αξιολόγησης, σχεδιασμού και εφαρμογής μιας παρέμβασης. Συγκεκριμένα, 

για τις πειραματικές έρευνες διδακτορικών διατριβών προτείνουν: (1) τη θεωρητική 
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θεμελίωση της μελέτης και των παρεμβατικών σχεδιαγραμμάτων με βάση 

προηγούμενες παρόμοιες έρευνες, (2) τη σημαντικότητα, χρησιμότητα και 

καταλληλότητα των ερωτημάτων ως προς τους σκοπούς της έρευνας, (3) την 

εξασφάλιση ότι οι συμμετέχοντες μοιάζουν μεταξύ τους σε συγκεκριμένα 

χαρακτηριστικά και ανήκουν στην ομάδα πληθυσμού που μελετάται, (4) την 

εξασφάλιση παρόμοιου επαγγελματικού προφίλ από την πλευρά των εκπαιδευτικών 

που παρέχουν την παρέμβαση, (5) την αναλυτική περιγραφή της παρέμβασης και την 

παρόμοια εφαρμογή σε όλες τις ομάδες, (6) τη διασφάλιση της πιστότητας 

εφαρμογής, (7) τη χρήση πολλαπλών μετρήσεων, τόσο ως προς την συγκεκριμένη 

γνώση που διδάσκεται όσο και ως προς την αξιοποίησή της σε πλαίσια γενίκευσης, 

(8) τη χρησιμοποίηση περιγραφών και τρόπων που αποδεικνύουν την αξιοπιστία των 

αποτελεσμάτων και (9) τη χρησιμοποίηση μεθόδων και αναλύσεων των δεδομένων 

που είναι κατάλληλες για τις υποθέσεις και τα ερωτήματα της έρευνας. Στους 

επιθυμητούς δείκτες ποιοτικής αξιολόγησης περιλαμβάνονται: (1) η εξοικείωση των 

αξιολογητών με τις συνθήκες της έρευνας, (2) η αξιοπιστία της εσωτερικής 

εγκυρότητας των αποτελεσμάτων με επαναληπτική εξέταση και μετρήσεις μετά το 

τέλος της παρέμβασης, (3) η ύπαρξη εγγράφων που αποδεικνύουν την παρεχόμενη 

διδασκαλία και (4) η αξιολόγηση των ποιοτικών χαρακτηριστικών παροχής της 

παρέμβασης, όπως π.χ.  η χρήση οπτικοακουστικών μεθόδων για την πιστότητα 

εφαρμογής της. 

Η παρούσα έρευνα λοιπόν, αρχικά εξασφάλισε την άδεια και έγκριση της 

αρμόδιας υπηρεσίας του υπουργείου παιδείας (Φ15/601/92482/Γ1, 25/8/2012), 

παραθέτοντας όλα τα στοιχεία της έρευνας, τόσο για τις μεθόδους και τα εργαλεία 

αξιολόγησης των μαθητών, όσο και για τους στόχους και τις διαδικασίες εφαρμογής 

των παρεμβάσεων. Στην παρούσα έρευνα οι παρεμβατικές διδασκαλίες 

περιλαμβάνουν και αξιολογούν την επίδραση πρακτικών που έχουν εξεταστεί σε 

προηγούμενες σχετικές έρευνες του πεδίου. Για παράδειγμα, η εναλλακτική 

ομαδοποίηση και η διδασκαλία στρατηγικών εύρεσης ΑΣ έχουν συμπεριληφθεί σε 

παρεμβάσεις για μαθητές με ΕΜΔ (Aγαλιώτης και συν., 2003· Tournaki, 2003· 

Woodward, 2006). Επιπλέον, ως προς τους συμμετέχοντες καταβλήθηκε προσπάθεια 

να μην υπάρχουν σημαντικές διαφορές μεταξύ των ομάδων σε παραμέτρους που 

σχετίζονται με χαρακτηριστικά των μαθητών, όπως η ηλικία, η τάξη φοίτησης, το 

φύλο ή ως προς την κατηγορία εκπαιδευτικών αναγκών, αλλά και ως προς τις αρχικές 

επιδόσεις στην ευχέρεια των ΑΣ που θα επηρέαζαν τα αποτελέσματα της έρευνας. 
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Επίσης, οι συμμετέχοντες εκπαιδευτικοί είχαν όλοι χρόνια εμπειρία διδασκαλίας σε 

μαθητές με ΕΜΔ και με ΗΝΑ σε τμήματα ένταξης δημοτικών σχολείων της χώρας. Η 

παρόμοια εφαρμογή των διδακτικών παρεμβάσεων εξασφαλίστηκε με την αναλυτική 

περιγραφή των σταδίων διδασκαλίας που περιλήφθηκε στα σενάρια διδασκαλίας τα 

οποία δόθηκαν  σε όλους τους εκπαιδευτικούς, ύστερα από ατομική εκπαίδευση που 

είχαν. Στόχος της εκπαίδευσης ήταν η ενημέρωση, η κατανόηση και η ευχέρεια στην 

εφαρμογή του σεναρίου, που ήταν σημαντικό τόσο για την εξασφάλιση της 

αποτελεσματικότητας των παρεμβάσεων, όσο και για την πιστότητα της έρευνας. 

Παράλληλα όμως η πιστότητα εφαρμογής εξετάστηκε με την παρατήρηση και 

καταγραφή της εφαρμογής όλων των σταδίων με τον τρόπο που περιγραφόταν στο 

σενάριο διδασκαλίας. Σε περιπτώσεις που δεν υπήρχε πιστή εφαρμογή τα 

αποτελέσματα δε χρησιμοποιήθηκαν στην έρευνα. Επιπλέον, υπήρξαν πολλαπλές 

μετρήσεις των αποτελεσμάτων της παρέμβασης καθώς για κάθε πράξη υπήρξαν 

τέσσερις μετρήσεις, δύο για την ευχέρεια (μία πριν και μία μετά την παρέμβαση), μία 

για τη διατήρηση και μία για τη γενίκευση των ΑΣ Αυτό σημαίνει ότι η 

αποτελεσματικότητα των παρεμβάσεων εξετάστηκε με βάση 16 συνολικά μετρήσεις 

για όλες τις πράξεις.  

Επίσης, στην παρούσα έρευνα η παροχή διδασκαλίας από ενεργούς 

εκπαιδευτικούς αποτελεί πλεονέκτημα της έρευνας, καθώς πραγματοποιήθηκε στο 

φυσικό πλαίσιο της τάξης, με εκπαιδευτικούς και όχι από κάποιο εξειδικευμένο 

επιστημονικό και ερευνητικό προσωπικό, που ίσως να είχε μεγαλύτερη γνώση ως 

προς τις μεθόδους και τις πρακτικές διδασκαλίας, αλλά θα απείχε από τις συνήθεις 

συνθήκες που επικρατούν στα σχολεία, δημιουργώντας σημαντικό περιορισμό για τη 

δυνατότητα αξιοποίησης των αποτελεσμάτων στη σχολική πράξη (Duhon, House, & 

Stinnett, 2012).  

 

2.3. Συμμετέχοντες της έρευνας  

Η έρευνα πραγματοποιήθηκε σε τμήματα ένταξης των δημοτικών σχολείων 

της ευρύτερης περιοχής της κεντρικής Μακεδονίας και συγκεκριμένα στους νομούς 

Θεσσαλονίκης, Χαλκιδικής, Σερρών και Κιλκίς, λόγω της ευκολίας πρόσβασης της 

ερευνήτριας σε σχολεία των νομών αυτών. Αρχικά ζητήθηκε από τους δασκάλους 

των τμημάτων ένταξης των γενικών σχολείων αυτών των νομών να υποδείξουν τους 

μαθητές που κατά τη γνώμη τους αντιμετώπιζαν σημαντικές δυσκολίες ως προς την 
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κατοχή και χρήση των ΑΣ. Προτάθηκαν 151 μαθητές, που φοιτούσαν στις τάξεις Γ΄, 

Δ΄, Ε΄ και Στ΄, με βάση το εξής σκεπτικό: Σύμφωνα με το πρόγραμμα του σχολείου 

μέχρι το τέλος του α΄ τριμήνου της Γ΄ τάξης έχουν διδαχθεί όλοι οι ΑΣ και οι μαθητές 

αρχίζουν να διδάσκονται συστηματικά αλγορίθμους πράξεων με ακέραιους, 

πολυψήφιους αριθμούς και να επιλύουν προβλήματα των 4 πράξεων. Σύμφωνα με το 

πρόγραμμα σπουδών δεν προβλέπεται κάποια επιπλέον διδασκαλία για την εκμάθηση 

των ΑΣ, όποτε οι μαθητές που δεν έχουν αποκτήσει ευχέρεια στη χρήση τους 

αντιμετωπίζουν σημαντικό πρόβλημα. Οι μαθητές που υποδείχτηκαν από τους 

εκπαιδευτικούς ήταν από δύο κατηγορίες των ήπιων εκπαιδευτικών αναγκών, δηλαδή 

ανήκαν είτε (1) στην ομάδα των ειδικών μαθησιακών δυσκολιών είτε (2) στην ομάδα 

της ήπιας νοητικής αναπηρίας. Οι μαθητές αυτοί φοιτούσαν κάποιες ώρες την 

εβδομάδα στο τμήμα ένταξης του σχολείου τους και τις υπόλοιπες ώρες στη γενική 

τάξη.  

Συνοπτικά, τα κριτήρια επιλογής και κατάταξης του πληθυσμού στις ομάδες 

της έρευνας ήταν: (1) η φοίτηση  σε μία από τις τάξεις Γ΄, Δ΄, Ε΄ και Στ΄, (2) η 

ύπαρξη  επίσημης γνωμάτευσης από αρμόδια κρατική υπηρεσία (ΚΕΔΔΥ ή 

Ιατροπαιδαγωγικό Κέντρο Δημόσιου Νοσοκομείου) για την κατηγορία των ειδικών 

εκπαιδευτικών αναγκών, η οποία είχε εκδοθεί το πολύ ένα χρόνο πριν την έναρξη της 

έρευνας, (3) η φοίτηση του μαθητή στο τμήμα ένταξης για τουλάχιστον ένα έτος και 

(4) η εμφάνιση δυσκολιών στην ευχέρεια των ΑΣ όλων των πράξεων σε επίπεδο 

κατώτερο του 30% από το συνολικό πλήθος των 80 ΑΣ στους οποίους εξετάστηκαν 

οι μαθητές κατά την αρχική αξιολόγηση για την επιλογή του πληθυσμού που θα 

συμμετείχε στην έρευνα. Στις γνωματεύσεις των μαθητών με ΕΜΔ υπήρχε ως προς 

τη νοημοσύνη η επισήμανση ότι «η γενική νοημοσύνη του μαθητή είναι μέσα στα όρια 

της τυπικής νοημοσύνης», ενώ για τους μαθητές με ήπια νοητική αναπηρία στην 

επίσημη γνωμάτευση υπήρχε ο χαρακτηρισμός «νοητική ανωριμότητα ή ήπια νοητική 

καθυστέρηση», αλλά στην πλειονότητα των γνωματεύσεων δεν υπήρχε 

καταγεγραμμένος ο ΔΝ αριθμητικά. Η χρησιμοποίηση τέτοιου είδους πληροφοριών 

για το σχηματισμό ομάδων συμμετεχόντων σε πειραματικές και ημι-πειραματικές 

έρευνες είναι μια συνήθης πρακτική (βλέπε π.χ. σχετικά στο Gustafson, Falth, 

Svensson, Tjus, & Heimann, 2011· Woodward, 2006).  

Αναφορικά με τα γνωστικά αντικείμενα στα οποία εντοπίζονταν οι ελλείψεις 

των συμμετεχόντων σημειώνεται ότι όλοι οι μαθητές με ειδικές μαθησιακές 

δυσκολίες και με ήπια νοητική αναπηρία είχαν σημαντικές ελλείψεις τόσο στην 
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ανάγνωση όσο στα μαθηματικά και παρακολουθούσαν συγκεκριμένες ώρες (από 5 ως 

8) στο τμήμα ένταξης και για τα δύο αντικείμενα. Αξίζει να αναφερθεί ότι οι μαθητές, 

ανεξάρτητα από την κατηγορία ειδικών αναγκών στην οποία ανήκαν, συμμετείχαν 

συχνά από κοινού στις ομάδες διδασκαλίας ανάγνωσης και μαθηματικών των 

τμημάτων ένταξης, ανάλογα βέβαια με την τάξη φοίτησης και τις εκπαιδευτικές 

ανάγκες κατά την κρίση των εκπαιδευτικών. Η σύνθεση των ομάδων διδασκαλίας στα 

τμήματα ένταξης των σχολείων διατηρήθηκε και κατά τη διεξαγωγή των διδακτικών 

παρεμβάσεων της παρούσας έρευνας, ώστε να μην υπάρξει επίδραση από τυχόν 

αλλαγές και να λειτουργούν οι ομάδες της έρευνας όπως ακριβώς και οι ομάδες της 

καθημερινής διδακτικής πράξης. Η διατήρηση της σύνθεσης και η γεωγραφική 

κατανομή των Τμημάτων Ένταξης επηρέασαν αναπόφευκτα και  τον αριθμό των 

συμμετεχόντων ανά ομάδα, αν και όπως θα φανεί στη συνέχεια αυτό δεν είχε 

σημαντική επίδραση στα αποτελέσματα.  

Μετά τον αρχικό προσδιορισμό των μαθητών στάλθηκε στους γονείς τους 

επιστολή για τους σκοπούς της έρευνας και ζητήθηκε η γραπτή άδειά τους για τη 

συμμετοχή των παιδιών τους στα προγράμματα παρέμβασης. Από τους 151 μαθητές 

επέστρεψαν τις σχετικές δηλώσεις οι 130, οι οποίοι αποτέλεσαν τον αρχικό πληθυσμό 

της έρευνας. Δυστυχώς 7 μαθητές όλοι με Η.Ν.Α. για διάφορους λόγους π.χ. μεγάλος 

αριθμός απουσιών λόγω ασθενειών αποσύρθηκαν από την έρευνα και έτσι ο τελικός 

αριθμός συμμετεχόντων διαμορφώθηκε στους 123 μαθητές.  

 

Πίνακας 2.1: Δημογραφικά χαρακτηριστικά του συνολικού πληθυσμού   

    Φύλο               Ηλικία Τάξη ΚΕΑ 

    Αγόρια Κορίτσια Αγόρια Κορίτσια Γ+Δ Ε+Στ Ε.Μ.Δ Η.Ν.Α  

Ν % % % Μ             TA Μ            TA % % % % 

123 100 60,2 39,8 9,87 1,33 10,1 1,18 56,1 43,9 72,4 27,6 

 

Από τους 123 μαθητές που αποτέλεσαν τον τελικό πληθυσμό της έρευνας, το 

60,2% ήταν αγόρια και το 39,8% κορίτσια. Η μέση χρονολογική ηλικία των μαθητών 

ήταν 10,03 έτη (Τ.Α. 1.37). Από αυτούς, το 32.5% φοιτούσε στην Γ΄ τάξη, το 23,6% 

στην Δ΄ τάξη, το 25,2% στην Ε΄ και το 18,7% στη Στ΄ τάξη. Το 72% ανήκαν στην 

κατηγορία των Ειδικών Μαθησιακών Δυσκολιών (ΕΜΔ), ενώ το 27,6% παρουσίαζε 

Ήπια Νοητική Αναπηρία (ΗΝΑ), χωρίς να αναφέρεται συγκεκριμένη αιτία για την 
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ανάπτυξη της νοητικής αναπηρίας, όπως για παράδειγμα κάποιο σύνδρομο 

χρωμοσωμικής διαταραχής (π.χ. Prader-Willi ή Williams) σύμφωνα με την επίσημη 

γνωμάτευση από τα ΚΕΔΔΥ και τα Ιατροπαιδαγωγικά κέντρα των νοσοκομείων των 

αντίστοιχων  νομών. Τα δημογραφικά χαρακτηριστικά του συνολικού πληθυσμού της 

έρευνας εμφανίζονται στον Πίνακα 2.1.  

 

2.3.1.  Δημογραφικά χαρακτηριστικά συμμετεχόντων ανά ομάδα έρευνας 

Μετά την αρχική αξιολόγηση η επιλογή για την τοποθέτηση των 123 μαθητών 

στις ομάδες της έρευνας έγινε εξομοιώνοντας τους συμμετέχοντες στις ομάδες με 

βάση τα χαρακτηριστικά, φύλο (αγόρια – κορίτσια), τάξη φοίτησης (Γ΄- Δ΄ και Ε΄ -  

Στ΄) και κατηγορία ήπιων εκπαιδευτικών αναγκών (ΕΜΔ – ΗΝΑ) (Creswell, 2011).  

Στην ομάδα ελέγχου (ΟΕ) συμμετείχαν 30 μαθητές εκ των οποίων οι 18 

(60%) ήταν αγόρια και οι 12 (40%) κορίτσια. Ο μέσος όρος της ηλικίας των αγοριών 

ήταν 10,32 (T.A. 1,24) ετών και των κοριτσιών 10,23 (T.A. 1,37). Από αυτούς, οι 18 

(60%) μαθητές φοιτούσαν στις Γ΄ και Δ΄ τάξεις, ενώ οι 12 (40%)  στις Ε΄ και Στ΄ 

τάξεις. Οι 20 (67%) από αυτούς ήταν μαθητές με ΕΜΔ και οι 10 (33%) ήταν μαθητές 

με ΗΝΑ. Τα χαρακτηριστικά των συμμετεχόντων στην ομάδα ελέγχου εμφανίζονται 

στον Πίνακα 2.2.  

 

Πίνακας 2.2: Δημογραφικά χαρακτηριστικά ομάδας ελέγχου (ΟΕ) 

    Φύλο Ηλικία Τάξη  ΚΕΑ 

  

Αγόρια      Κορίτσια Αγόρια         Κορίτσια         

 

Ν Ν Ν  Μ             ΤΑ  Μ            ΤΑ 

Γ-

Δ 

Ε-

Στ ΕΜΔ ΗΝΑ  

Ο.ε.  30 18 12 10,32 1,24 10,23 1,37 18 12 20 10 

 

Στην πειραματική ομάδα 1 (ΠΟ1) συμμετείχαν 23 παιδιά εκ των οποίων τα 16 

(70%) ήταν αγόρια και τα 7 (30%) ήταν κορίτσια. Ο μέσος όρος της ηλικίας των 

αγοριών ήταν 9,66 (TA 1,6) ετών και των κοριτσιών 9,25(T.A. 0,84). Από αυτούς, οι 

14 (61%) μαθητές φοιτούσαν στις Γ΄ και Δ΄ τάξεις, ενώ οι 9 (39%)  στις Ε΄ και Στ΄ 

τάξεις. Οι 19 (83%) από αυτούς ήταν μαθητές με ΕΜΔ και οι 4 (17%) ήταν μαθητές 

με ΗΝΑ. Ο αριθμός των συμμετεχόντων με ΗΝΑ στην ΠΟ1 ξεκίνησε με 11 μαθητές. 

Δυστυχώς στην πορεία δεν συμπεριλήφθηκαν τα δεδομένα 7 μαθητών είτε γιατί 



112 

αποσύρθηκαν από τις ομάδες διδασκαλίας, είτε γιατί απουσίαζαν συχνά από τις 

ομάδες διδασκαλίας και τα δεδομένα δεν ήταν ολοκληρωμένα. Τα χαρακτηριστικά 

των συμμετεχόντων στην 1
η
 πειραματική ομάδα εμφανίζονται στον Πίνακα 2.3.  

 

Πίνακας 2.3: Δημογραφικά χαρακτηριστικά πειραματικής ομάδας 1 (ΠΟ1) 

    Φύλο Ηλικία Τάξη  ΚΕΑ 

  

Αγόρια      Κορίτσια Αγόρια         Κορίτσια         

 

Ν Ν Ν  Μ             ΤΑ  Μ            ΤΑ 

Γ-

Δ 

Ε-

Στ ΕΜΔ ΗΝΑ  

Πο1 23 16 7 9,66 1,6 9,25 0,84 14 9 19 4 

 

Στη 2
η
 πειραματική ομάδα (ΠΟ2) συμμετείχαν 38 μαθητές. Από αυτούς οι 22 

(58% ) ήταν αγόρια και οι 16 (42%) ήταν κορίτσια. Ο μέσος όρος της ηλικίας των 

αγοριών ήταν 10,18 (TA 1,34) και των κοριτσιών ήταν 9,99 (T.A. 1,32) ετών. Οι 20 

(53%) φοιτούσαν στις Γ΄ και Δ΄ τάξεις και οι 18 (47%) στις Ε΄ και Στ΄ τάξεις. Οι 26 

(68%) ήταν μαθητές με ΕΜΔ και οι 12 (32%) ήταν μαθητές με ΗΝΑ. Τα 

δημογραφικά χαρακτηριστικά της πειραματικής ομάδας 2 εμφανίζονται στον Πίνακα 

4. 

 

Πίνακας 2.4: Δημογραφικά χαρακτηριστικά πειραματικής ομάδας 2 (ΠΟ2) 

    Φύλο   Ηλικία Τάξη   ΚΕΑ   

  

Αγόρια Κορίτσια Αγόρια            Κορίτσια         

 
Ν Ν Ν  Μ             ΤΑ  Μ            ΤΑ Γ-Δ 

Ε-

Στ ΕΜΔ ΗΝΑ  

ΠO2 38 22 16 10,18 1,34 9,99 1,32 20 18 26 12 

 

Στην 3
η
 πειραματική ομάδα (ΠΟ3) συμμετείχαν 32 μαθητές. Από αυτούς οι 18 

(56%) ήταν αγόρια και οι 14 (44%) ήταν κορίτσια με μέσο όρο ηλικίας για τα αγόρια 

9,34 (Τ.Α. 1,24) και για τα κορίτσια 11 (Τ.Α. 1,2) ετών. Από αυτούς, οι 17 (53%) 

φοιτούσαν στις Γ΄ και Δ΄ τάξεις και οι 15 (47%) στις Ε΄ και Στ΄ τάξεις. Οι μαθητές με 

ΕΜΔ ήταν 23 (75%) και οι μαθητές με ΗΝΑ ήταν 8 (25%). Τα δημογραφικά 

χαρακτηριστικά της πειραματικής ομάδας 3 εμφανίζονται στον Πίνακα 2.5.   
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Πίνακας 2.5: Δημογραφικά χαρακτηριστικά πειραματικής ομάδας 3 (ΠΟ3) 

    Φύλο   Ηλικία Τάξη   ΚΕΑ   

 

Ν Αγόρια Κορίτσια Αγόρια            Κορίτσια         

 
Ν Ν Ν  Μ             ΤΑ  Μ            ΤΑ Γ-Δ 

Ε-

Στ ΕΜΔ ΗΝΑ  

ΠΟ3 32 18 14 9,34 1,24 11 1,2 17 15 23 8 

  

 

2.3.2. Εκπαιδευτικοί  

Οι εκπαιδευτικοί που συμμετείχαν στην έρευνα ήταν συνολικά 25 άτομα και 

είχαν όλοι σπουδές στην ειδική αγωγή σε προπτυχιακό ή σε μεταπτυχιακό επίπεδο. 

Μεγάλος αριθμός αυτών (14 άτομα - 60%) είχαν σπουδές και πολυετή εμπειρία (από 

6 ως 15 έτη) στη γενική αγωγή, εκτός των σπουδών τους στην Ειδική Αγωγή. Ένα 

αξιόλογο ποσοστό των εκπαιδευτικών αυτών (36%) είχαν μεταπτυχιακές σπουδές 

στην ειδική αγωγή και εκπαίδευση. Κανείς από τους συμμετέχοντες δεν ήταν κάτοχος 

διδακτορικού διπλώματος. Όλοι οι εκπαιδευτικοί εργάζονταν σε τμήματα ένταξης 

των δημοτικών σχολείων ως μόνιμοι ή αναπληρωτές εκπαιδευτικοί ειδικής αγωγής 

και είχαν εκπαιδευτική εμπειρία κατά μέσο όρο 9 έτη σε τμήματα ένταξης, πριν τη 

συμμετοχή τους στην παρούσα έρευνα. 

 

Πίνακας 2.6: Συμμετέχοντες εκπαιδευτικοί   

 Φύλο Ηλικία  Τμήμα 

ΕΑΕ 

Διδ/λε

ίο 

ΠΜΣ Έτη στη 

Γ.Αγωγή 

Έτη σε 

Τ.Ε 

Μόνιμοι Αναπ/τές 

Πλήθος  N M.O. Ν Ν N N N N N 

Άντρες 6 46 1 5 1 5 15 5 1 

Γυναίκες 19 43 10 9 8 9 9 9 10 

 

 

2.4. Διαδικασίες και εργαλεία της έρευνας  

2.4.1. Διαδικασίες  

Η ερευνητική διαδικασία έλαβε χώρα από τον Οκτώβριο του έτους 2013 έως 

τον Μάιο του 2014 (συνολικά 35 εβδομάδες) και ολοκληρώθηκε σε 4 στάδια: (1) 
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αρχικός έλεγχος για την αξιολόγηση των γνωστικών παραμέτρων και των 

μαθηματικών προϋποτιθέμενων γνώσεων που σχετίζονται με το αρχικό επίπεδο 

κατάκτησης των ΑΣ και γενικότερα με τη μάθησή τους, (2) εφαρμογή διδακτικών 

προγραμμάτων, (3) τελικός έλεγχος ευχέρειας και γενίκευσης χρήσης των ΑΣ και (4) 

έλεγχος διατήρησης της ευχέρειας χρήσης των ΑΣ. 

Όλοι οι εκπαιδευτικοί που συμμετείχαν στην εφαρμογή του προγράμματος 

παρακολούθησαν αρχικά μια ατομική εκπαίδευση τεσσάρων ωρών για τους 

διδακτικούς στόχους, τις πρακτικές διδασκαλίας, την βήμα προς βήμα ανάλυση του 

περιεχομένου και τις μεθόδους παρουσίασης των ΑΣ. Στη συνέχεια έγινε ομαδικά η 

παρουσίαση και η παράδοση όλου του υλικού διδασκαλίας. Σε όλη τη διάρκεια της 

έρευνας, η ερευνήτρια ερχόταν σε εβδομαδιαία επικοινωνία με τον κάθε εκπαιδευτικό 

χωριστά, με κάθε πρόσφορο τρόπο. Στις επικοινωνίες και στις συναντήσεις αυτές 

γινόταν συζήτηση για την πορεία της έρευνας και για τα θέματα, απορίες ή 

προβλήματα, που αντιμετώπιζε ο κάθε εκπαιδευτικός.  

Ο αρχικός έλεγχος των γνωστικών και μαθησιακών παραμέτρων κατάκτησης 

των ΑΣ έγινε κατά τη διάρκεια του α΄ τριμήνου του σχολικού έτους 2013-2014 σε 

διαφορετικό χρόνο για κάθε μαθητή, αλλά οι παρεμβάσεις άρχισαν ταυτόχρονα και 

διήρκησαν όλο το β΄ σχολικό τρίμηνο για όλες τις ομάδες και μέρος του γ΄ τριμήνου 

(ως το Μάιο) για την 2
η
 και 3

η
 πειραματική ομάδα του ίδιου σχολικού έτους. Η 

μεγαλύτερη διάρκεια των παρεμβάσεων στη 2
η
 και 3

η
 πειραματική ομάδα οφείλεται 

στο ότι οι παρεμβάσεις για τις ομάδες αυτές περιλάμβαναν επιπλέον στοιχεία 

(διδασκαλία στρατηγικών και έννοιας αριθμού).  

Ο αρχικός έλεγχος πραγματοποιήθηκε από την ερευνήτρια ατομικά σε κάθε 

έναν μαθητή χωριστά στο τμήμα ένταξης του σχολείου φοίτησής του, ύστερα από 

συνεννόηση με το δάσκαλο και το διευθυντή του σχολείου. Οι παρεμβάσεις 

εφαρμόστηκαν σε ομάδες των δύο ως τεσσάρων παιδιών στα τμήματα ένταξης των 

σχολείων φοίτησης τους, σε μέρες και ώρες που αποφάσιζε ο δάσκαλος του τμήματος 

ένταξης ανάλογα με το πρόγραμμά του.    

 

 

2.4.2. Διάρκεια παρεμβάσεων  

Ο συνολικός αριθμός ωρών που αφορούσε άμεσα τη διδασκαλία για την 

ευχέρεια χρήσης των ΑΣ ήταν ίδιος για όλες τις ομάδες, 24 διδακτικές ώρες (6 ώρες 



115 

για τους ΑΣ κάθε πράξης, 4 x 6 = 24), διάρκειας 35 περίπου λεπτών. Κατά εβδομάδα 

γινόντουσαν 2 - 3 διδασκαλίες, ανάλογα με το πρόγραμμα του κάθε Τμήματος 

Ένταξης. Αυτό πρακτικά οδήγησε σε διδασκαλίες διάρκειας 10 – 11 εβδομάδων. Η 

διάρκεια αυτή συνηθίζεται μεταξύ των ερευνών που περιλαμβάνουν πειραματικές 

διδασκαλίες για την κατάκτηση των ΑΣ (Fuchs et al., 2008· Powell et al., 2009).  

Όπως αναφέρθηκε παραπάνω, η διάρκεια ήταν μεγαλύτερη για την 2
η
 και 3

η
 ΠΟ κατά 

4 – 6 εβδομάδες.  

Αναλυτικά: Συνολικά 6 διδακτικές ώρες ήταν αφιερωμένες στη διδασκαλία 

των ΑΣ κάθε πράξης χωριστά. Στις 3 πρώτες ώρες γινόταν η διδασκαλία νέων 

δεδομένων με σταδιακά αυξανόμενο βαθμό δυσκολίας κατάκτησης και 

αυτοματισμού. Στο 4
ο
 μάθημα γινόταν γενική ανασκόπηση των ΑΣ που διδάχθηκαν 

και ο έλεγχος της ευχέρειας και γενίκευσης των ΑΣ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι). Τις δύο 

επιπλέον ώρες διδασκαλίας αξιοποιούσε ο εκπαιδευτικός για επανάληψη ή 

αναδόμηση των δραστηριοτήτων της καθοδηγούμενης και αυτόνομης πρακτικής 

άσκησης, όταν οι μαθητές σε μια ομάδα παρέμβασης δεν είχαν κατακτήσει το 

κριτήριο επίτευξης του στόχου μάθησης στο στάδιο της αυτόνομης άσκησης (δηλαδή 

ευχέρεια σε γραπτή άσκηση 20 ΑΣ που πρέπει να απαντήσει ο μαθητής σε διάρκεια 

ενός λεπτού). Μετά την ολοκλήρωση των 6 διδακτικών ωρών για τη διδασκαλία των 

ΑΣ μίας πράξης, η παρέμβαση συνέχιζε στη διδασκαλία των ΑΣ της επόμενης 

πράξης, ακολουθώντας τη συνήθη σειρά ξεκινώντας από την πρόσθεση, στην 

αφαίρεση, στον πολλαπλασιασμό και τέλος στη διαίρεση. Η σειρά παρουσίασης των 

ΑΣ κάθε πράξης ήταν σύμφωνη με τη σειρά παρουσίασης τους στα σχολικά 

εγχειρίδια των Α΄ και Β΄ τάξεων για την ομάδα ελέγχου, ενώ στις πειραματικές 

ομάδες η σειρά παρουσίασης έγινε με εναλλακτικό τρόπο με βάση ένα κοινό 

αριθμητικό χαρακτηριστικό, η οποία διευκολύνει την απομνημόνευση τους 

(Αγαλιώτης, 2011). Η απόφαση μετάβασης στον επόμενο διδακτικό στόχο 

ανεξάρτητα αν όλοι οι μαθητές σε μια ομάδα παρέμβασης είχαν κατακτήσει τον 

στόχο μάθησης με βάση το κριτήριο που είχε αποφασιστεί συνηθίζεται στις 

συγκριτικές παρεμβατικές έρευνες με περισσότερες από δύο ομάδες διδασκαλίας για 

λόγους ερευνητικής πιστότητας. Με τον τρόπο αυτό ελέγχεται η επίδραση του 

παράγοντα της χρονικής διάρκειας της παρέμβασης, η οποία θα επηρέαζε σημαντικά 

τα αποτελέσματα της διδασκαλίας (Codding et al., 2011· Woodward, 2006).      

Στη 2
η
 πειραματική ομάδα, πριν την έναρξη της διδασκαλίας των ΑΣ κάθε 

πράξης, αφιερώνονταν από ένα ή δύο μαθήματα για τη διδασκαλία των στρατηγικών 
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εύρεσης αποτελεσμάτων των ΑΣ της συγκεκριμένης πράξης που ακολουθούσε. 

Συγκεκριμένα, για τη διδασκαλία των στρατηγικών πρόσθεσης και πολλαπλασιασμού 

διατέθηκαν τέσσερις διδακτικές ώρες, δύο για κάθε μία πράξη, ενώ για τη διδασκαλία 

στρατηγικών εύρεσης ΑΣ αφαίρεσης και διαίρεσης διατέθηκαν συνολικά δύο 

διδακτικές ώρες, μία για κάθε πράξη. Οι στρατηγικές αναφέρονταν στη 

χρησιμοποίηση ήδη γνωστών ΑΣ για την εύρεση άλλων ΑΣ, που οι μαθητές δεν 

γνώριζαν ή δεν μπορούσαν να ανακαλέσουν άμεσα από τη μνήμη. Για παράδειγμα, 

πριν διδαχθούν τους ΑΣ πρόσθεσης, οι μαθητές διδάχθηκαν τον τρόπο με τον οποίο 

αξιοποιείται η αντιμεταθετική ιδιότητα για την εύρεση άγνωστων ΑΣ. Λόγου χάρη, ο 

άγνωστος ΑΣ «3 + 5» βρίσκεται αντιστρέφοντας τη θέση των όρων και 

χρησιμοποιείται η απάντηση του γνωστού ΑΣ «5 + 3 = 8». Ακόμη, οι συμμετέχοντες  

διδάχθηκαν τη στρατηγική απαρίθμησης του μικρότερου προσθετέου (Μετρώ τον 

μικρό!) στην οποία αξιοποιείται η αντιμεταθετική ιδιότητα (π.χ. για τον ΑΣ «3 + 8 

=…» ο μαθητής αλλάζει τη θέση των όρων σε 8 + 3 και μετρά μετά το 8, 9, 10, 11) 

ώστε να περιορίσει τη διάρκεια και τις πιθανότητες λάθους κατά την απαρίθμηση. Η 

τελευταία στρατηγική για τους ΑΣ πρόσθεσης περιλάμβανε την χρήση των γνωστών 

δεδομένων με άθροισμα 10 αναλύοντας τον ένα από τους δύο όρους της πρόσθεσης 

εφαρμόζοντας τη διαδικασία, όπως φαίνεται στο παράδειγμα: 8 + 5 = 8 + (2 + 3) = 8 

+ 2 + 3 = 10 + 3 = 13 (Powell et al., 2010). Με την προσθήκη των 6 ωρών 

διδασκαλίας για τις στρατηγικές η συνολική διάρκεια της παρέμβασης για τη 2
η
 

πειραματική ομάδα ανήλθε στις 30 διδακτικές ώρες, με δύο ως τρεις συνεδρίες την 

εβδομάδα, δηλαδή 10 ως 15 εβδομάδες συνολικά.  

Η διδασκαλία της 3
ης

 πειραματικής ομάδας περιλάμβανε, εκτός από τη 

διδασκαλία των στρατηγικών με τον ίδιο τρόπο που έγινε στη 2
η
 πειραματική ομάδα, 

ένα εναρκτήριο στάδιο πριν τη διδασκαλία των στρατηγικών, που ήταν αφιερωμένο 

στη διδασκαλία γνώσεων και δεξιοτήτων της έννοιας αριθμού. Η διάρκεια του 

σταδίου αυτού ήταν 6 διδακτικές ώρες. Συγκεκριμένα, μία διδακτική ώρα ήταν 

αφιερωμένη στην αναγνώριση, σύγκριση αριθμών με την ποσοτική και συμβολική 

τους αναπαράσταση (π.χ. / / / και 3), η δεύτερη διδακτική ώρα ήταν αφιερωμένη στη 

διδασκαλία της σχέσης μέρους- όλου, με ανάλυση και σύνθεση ποσοτήτων και 

συμβόλων των αριθμών, και τέσσερις διδακτικές ώρες ήταν αφιερωμένες σε 

δεξιότητες απαρίθμησης για κατανόηση ποσοτικών σχέσεων. Η συνολική διάρκεια 

της παρέμβασης για την 3
η
 πειραματική ομάδα, λοιπόν, ήταν 36 διδακτικές ώρες, με 

δύο ή τρεις συνεδρίες εβδομαδιαίως, δηλαδή 12 ως 18 εβδομάδες συνολικά.  
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Υπογραμμίζεται, ότι ο επιπλέον χρόνος διδασκαλίας για τη 2
η
 και την 3

η
 

πειραματική ομάδα σε σχέση με την ομάδα ελέγχου και την 1
η
 πειραματική ομάδα 

της έρευνας δεν αφορούσε αυτούσια την εξάσκηση για την κατάκτηση των ΑΣ, αλλά 

κάποιες θεωρούμενες ειδικές τεχνικές ή υποτιθέμενες προϋποθέσεις κατάκτησής 

τους.  

 

 

2.4.3. Ειδικά χαρακτηριστικά των διδασκαλιών 

Τα διδακτικά πακέτα που χρησιμοποιήθηκαν για τη διδασκαλία της ομάδας 

ελέγχου και των 3
ων

 πειραματικών ομάδων είχαν έναν κοινό κορμό που περιλάμβανε 

βασικές αρχές και πρακτικές της αποτελεσματικής διδασκαλίας. Αυτές οι αρχές και 

πρακτικές ήταν διαρθρωμένες σε 6 αλληλένδετα και ιεραρχικά δομημένα στάδια, τα 

οποία ήταν τα εξής: (1) Ενημέρωση του μαθητή από το δάσκαλο για τον στόχο του 

μαθήματος και ανασκόπηση των ΑΣ που έχουν διδαχθεί οι μαθητές σε προηγούμενο 

μάθημα και είναι χρήσιμοι για την εύρεση των νέων, άγνωστων ΑΣ. (2) Άμεση και 

ρητή διδασκαλία της νέας γνώσης με έμφαση στην εννοιολογική κατανόηση με τη 

χρήση απτικών, εικονιστικών και συμβολικών αναπαραστάσεων των ΑΣ. (3) 

Καθοδηγούμενη εξάσκηση και διορθωτική ανατροφοδότηση. (4) Ανασκόπηση της 

γνώσης και των εφαρμογών της. (5) Αυτόνομη εξάσκηση και διορθωτική 

ανατροφοδότηση. (6) Τελική αποτίμηση της διδασκαλίας και έλεγχος προόδου του 

μαθητή. Τα στάδια διδασκαλίας και οι πρακτικές που περιλάμβανε καθένα από αυτά 

αποτέλεσαν το βασικό σενάριο διδασκαλίας που παραδόθηκε στους εκπαιδευτικούς 

μαζί με το υπόλοιπο υλικό των παρεμβάσεων στο στάδιο της εκπαίδευσής τους 

(ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I). Στο βασικό σενάριο διδασκαλίας, με το οποίο διδάχτηκε η ομάδα 

ελέγχου, προσθέταμε σταδιακά και από ομάδα σε ομάδα (ξεκινώντας με την πρώτη 

πειραματική) από μια επιπλέον διδακτική πρακτική, μέθοδο, τεχνική ή γνώση. Έτσι, 

στο βασικό διδακτικό πακέτο (ομάδα ελέγχου) προστέθηκε η εναλλακτική 

ομαδοποίηση των ΑΣ, που θεωρείται ότι διευκολύνει την απομνημόνευση (1
η
 ΠΟ). 

Στο πακέτο της 1
ης

 ΠΟ προστέθηκε η διδασκαλία των στρατηγικών εύρεσης 

άγνωστων ΑΣ με βάση τους ήδη γνωστούς κι έτσι διαμορφώθηκε το διδακτικό 

πακέτο της 2
ης

 ΠΟ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ). Στο πακέτο της 2
ης

 ΠΟ προστέθηκε η 

διδασκαλία βασικών διαστάσεων της έννοιας του αριθμού και διαμορφώθηκε έτσι η 

διδασκαλία της 3
ης

 ΠΟ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ). Στη συνέχεια αναφέρονται τα 
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ερευνητικά δεδομένα που δικαιολογούν τις επιλογές μας για τη δημιουργία των 

διδακτικών πακέτων.  

 

2.4.3.1. Αιτιολόγηση της σειράς με την οποία προστέθηκαν στη βασική 

διδασκαλία οι ειδικές τεχνικές 

Η απόφαση για τη σειρά με την οποία εμπλουτίστηκε η βασική διδασκαλία με 

τεχνικές κατάκτησης των ΑΣ και εννοιολογικά αριθμητικά στοιχεία (εναλλακτική 

ομαδοποίηση, στρατηγικές εύρεσης αποτελεσμάτων και στοιχεία έννοιας αριθμού) 

λήφθηκε με βάση το στόχο μάθησης που εξυπηρετούν οι συγκεκριμένες προσθήκες, 

σε σχέση με τη συχνότητα εμφάνισης δυσκολιών των μαθητών. Ειδικότερα, η 

εναλλακτική ομαδοποίηση χρησιμοποιήθηκε πρώτη, διότι είναι γνωστό ότι οι 

μαθητές με ήπιες εκπαιδευτικές ανάγκες έχουν σοβαρές δυσκολίες στην 

απομνημόνευση και άμεση ανάκληση των ΑΣ και, επομένως, χρειάζονται άμεσα μια 

τεχνική που προάγει την απομνημόνευση (Gersten et al., 2005). Ωστόσο, έρευνες 

έχουν δείξει ότι παρά τη χρήση τεχνικών απομνημόνευσης και την κατάκτηση από 

τους μαθητές με ήπιες εκπαιδευτικές ανάγκες ενός ικανού αριθμού ΑΣ, οι μαθητές 

αυτοί συχνά ξεχνούν όσα μαθαίνουν και χρειάζονται στρατηγικές εύρεσης 

αποτελεσμάτων, ώστε χρησιμοποιώντας ήδη γνωστούς ΑΣ να βρίσκουν τους 

αγνώστους ή όσους τυχόν δε θυμούνται σε δεδομένη στιγμή, ιδιαίτερα όταν πρόκειται 

για διατήρηση ή γενίκευση της γνώσης (Tournaki, 2003). Έτσι λοιπόν, οι στρατηγικές 

για την εύρεση των ΑΣ προστέθηκαν στη συνέχεια στο διδακτικό πρόγραμμα. Όμως, 

η κατάκτηση στρατηγικών αποτελεί επίσης πρόβλημα για τους μαθητές με ΗΕΑ, που 

ίσως οφείλεται σε ελλείψεις στην κατανόηση βασικών διαστάσεων των μαθηματικών 

που εντάσσονται στην έννοια αριθμού και αποτελούν τη βάση για την ανακάλυψη 

σχέσεων και συνδέσεων γνωστών με άγνωστους ΑΣ (Butterworth, 2005). Η 

κατανόηση των διασυνδέσεων των ΑΣ μπορεί να προαχθεί με την κατάκτηση 

διαστάσεων της έννοιας του αριθμού και γι αυτό η διδασκαλία τέτοιων διαστάσεων 

ήταν η τελευταία που προστέθηκε στη διδακτική παρέμβαση. Στη συνέχεια 

περιγράφονται τόσο η βασική διδακτική παρέμβαση όσο και οι διδακτικές προσθήκες 

που ίσχυσαν για κάθε πειραματική ομάδα.  

 

2.4.3.2. Στόχοι και χαρακτηριστικά των σταδίων της βασικής διδασκαλίας 
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Στο 1
ο
 στάδιο της βασικής διδασκαλίας γίνεται η ανασκόπηση της 

προηγούμενης γνώσης σύμφωνα με την οποία «ενεργοποιούνται» οι προηγούμενες 

πληροφορίες και δεξιότητες που διαθέτει ο μαθητής και που του είναι χρήσιμες για τη 

μάθηση των νέων. Η πρακτική συνάδει με την αρχή της ανάγκης σύνδεσης της 

καινούριας με την προϋπάρχουσα γνώση, προκειμένου να διευκολυνθεί η κατάκτηση 

της νέας, αλλά και να δημιουργηθεί ένα συνεκτικό δίκτυο γνώσεων που θα στηρίξει 

τη μνημονική συγκράτηση (Baroody, 2006). Αυτό έχει ιδιαίτερη αξία για τους 

μαθητές με σοβαρές δυσκολίες μάθησης, οι όποιοι συνήθως δε χρησιμοποιούν τη 

γνώση ακόμη κι αν τη διαθέτουν, γιατί δεν γνωρίζουν πότε και πώς να το κάνουν 

(Montague, 2007). Για παράδειγμα, πριν από τη διδασκαλία των γινομένων «επί 

τρία» (π.χ. 3 x 7 =…) γίνεται ανασκόπηση των γινομένων «επί δύο» (π.χ. 2 x 7 = 14) 

τα οποία έχει διδαχθεί και γνωρίζει ο μαθητής, ώστε να χρησιμοποιήσει τη γνώση που 

κατέχει εφαρμόζοντας τη διαδικασία «3 x 7 = 2 x 7 + 1 x 7 = 14 + 7 = 21». Επίσης, 

στο στάδιο αυτό γίνεται η ενημέρωση του μαθητή για το στόχο του μαθήματος. Έτσι, 

στο 1
ο
 μάθημα των ΑΣ πρόσθεσης για παράδειγμα, ο δάσκαλος ενημερώνει το 

μαθητή ότι ο στόχος του μαθήματος είναι να απαντήσει σωστά και μέσα σε 1΄ λεπτό, 

τουλάχιστον σε 16 από τους 20 ΑΣ με έναν προσθετέο το (1), π.χ. 5 + 1, το (2), π.χ. 4 

+ 2 και σε ΑΣ που έχουν άθροισμα (10) π.χ. 6 + 4. Ο στόχος μάθησης επιμερίζεται σε 

μικρές διδακτικές μονάδες για να ελεγχθεί ο βαθμός δυσκολίας του και να είναι 

εφικτό για το μαθητή να τον κατακτήσει. 

Το 2
ο
 στάδιο περιλαμβάνει την άμεση διδασκαλία των νέων ΑΣ. Ο δάσκαλος 

παρουσιάζει, «δείχνει» τη νέα γνώση αρχικά με τη χρήση απτικών υλικών, 

επενδύοντας με προφορικές εξηγήσεις βήμα προς βήμα τις ενέργειες που κάνει. Για 

παράδειγμα, για να αναπτύξει ο μαθητής τη δεξιότητα εύρεσης του ΑΣ 7 + 3 = 10, ο 

δάσκαλος αρχικά χρησιμοποιεί 7 και 3 κύβους μέτρησης και την κάρτα με τον ΑΣ 7 + 

3. Στη συνέχεια, ο δάσκαλος λέει: έχω 7 κύβους και βάζω άλλους τρεις «8, 9, 10» και 

επιβεβαιώνει την απάντηση (10) από το πίσω μέρος της κάρτας του ΑΣ «7 + 3». Για 

την εύρεση του ΑΣ «8 – 2 = 6» ο δάσκαλος χρησιμοποιεί 8 κύβους, από τους οποίους 

απομακρύνει τους 2 και απομένουν 6 κύβοι. Συγχρόνως, ο δάσκαλος λέει φωναχτά τη 

σκέψη του καθώς ενεργεί με τα υλικά: έχω 8 κύβους και απομακρύνω τους 2, τώρα 

έχω 6.  

Στη συνέχεια ο δάσκαλος καταγράφει τα βήματα σε ένα φύλλο εργασιών 

ζωγραφίζοντας κύβους και σύμβολα. Για παράδειγμα στα προηγούμενα 
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παραδείγματα (7 + 3 και 8 – 2), ο δάσκαλος λέει φωναχτά τις ενέργειες που κάνει, 

ζωγραφίζει και γράφει:  

 

 +  =    

7 + 3 = 10  

 

                   

8 – 2 = 6 

 Περνώντας στη χρήση της αριθμογραμμής (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V), ο δάσκαλος 

πάνω σε μια αριθμογραμμή ζωγραφίζει τα βήματα των ενεργειών που κάνει: είμαι στο 

7 προχωρώ άλλα 3 και πάω  στο 10. Η χρήση της αριθμογραμμής για την οπτική 

αναπαράσταση εύρεσης απαντήσεων σε ΑΣ χρησιμοποιείται στα προγράμματα 

πολλών παρεμβατικών ερευνών (Fuchs et al., 2006· Powell et al., 2009· Woodward, 

2006). Για παράδειγμα για την εύρεση του ΑΣ 7 x 6 = 42 η οπτική αναπαράσταση 

εύρεσης της απάντησης είναι η ακόλουθη: 

 

           π.χ. 6 x 6 = 36                                  + 6 

 

 

 

 

Η προφορική επένδυση των ενεργειών είναι πολύ σημαντική στο στάδιο αυτό, 

ενώ ταυτόχρονα γίνεται συζήτηση, ερωτήσεις, απαντήσεις από και προς το μαθητή 

και δίνονται λεπτομερείς εξηγήσεις, όπου χρειάζεται. Επιδίωξη του δασκάλου είναι η 

σταδιακή αύξηση της εμπλοκής του μαθητή στη σειρά των ενεργειών με μίμηση 

προτύπου και σταδιακή μείωση της δικής του συμμετοχής, μέχρι ο μαθητής να 

αποκτήσει ευχέρεια με το νέο τρόπο εύρεσης των ΑΣ. Για να το πετύχει αυτό 

επαναλαμβάνει με πολλά παραδείγματα τις ίδιες ενέργειες παρέμβασης (Carnine, 

1997· Wray et al., 2000).  

Στο 3
ο
 στάδιο της βασικής (αποτελεσματικής) διδασκαλίας, αυτό της 

καθοδηγούμενης εξάσκησης, ο μαθητής ασκείται στην ευχερή χρήση των ΑΣ με τη 

χρήση των καρτών (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI) που είχε ήδη χρησιμοποιήσει στο 

προηγούμενο στάδιο, όπου από τη μια πλευρά είναι γραμμένη η αριθμητική 

παράσταση και από την άλλη η απάντηση. Για παράδειγμα, ο μαθητής καλείται να 
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διαβάσει έναν ΑΣ, να απαντήσει και να ελέγξει την απάντηση από το πίσω μέρος της 

κάρτας. Ο δάσκαλος στο στάδιο αυτό παροτρύνει το μαθητή, αν δε θυμάται την 

απάντηση να ακολουθήσει τις ενέργειες που έκανε στο προηγούμενο στάδιο. Η 

ανατροφοδότηση του δασκάλου σε όλη τη διάρκεια της δραστηριότητας είναι να 

ενθαρρύνει και να επαινεί το μαθητή για τις σωστές απαντήσεις: «Τα πας πολύ καλά! 

Αυτό είναι σωστό!» ή να  προλάβει την εμφάνιση λάθους: «Αυτό πρέπει να το 

προσέξεις! Θυμήσου τι είχαμε πει!» ή να δίνει εξηγήσεις για διόρθωση των λαθών 

άμεσα: «Δοκίμασε ξανά, αν δυσκολεύεσαι χρησιμοποίησε τους κύβους!». Οι κάρτες 

στις οποίες ο μαθητής απαντά σωστά  αφήνονται στο τραπέζι εργασίας. Αν ο μαθητής 

δώσει λάθος απάντηση, ο δάσκαλος επεμβαίνει και λέει: «Είσαι σίγουρος για την 

απάντηση αυτή; Δοκίμασε πάλι!» Αν ο μαθητής δεν βρει μόνος τη σωστή απάντηση ο 

δάσκαλος του υπενθυμίζει τον τρόπο με τον οποίο είχαν εργαστεί στο στάδιο της 

διδασκαλίας και βοηθά το μαθητή να βρει τη σωστή απάντηση. Ο μαθητής μετά 

επαναλαμβάνει προφορικά 2 φορές τον ΑΣ και τον τοποθετεί στο τέλος της στοίβας 

με τις κάρτες που κρατά στα χέρια του, ώστε να επαναληφθεί. Ο μαθητής συνεχίζει 

τη δραστηριότητα με τις κάρτες των ΑΣ και η δραστηριότητα επαναλαμβάνεται μέχρι 

ο μαθητής να απαντήσει σωστά σε όλους τους ΑΣ και να μην έχει στα χέρια του 

καμία κάρτα.   

Για τη βελτίωση της ταχύτητας απάντησης ο μαθητής εμπλέκεται σε 

δραστηριότητα όπου ο δάσκαλος του δείχνει  μια κάρτα με έναν ΑΣ και ρωτά, για 

παράδειγμα «Πόσο κάνει 7 και 5;» και ο μαθητής πρέπει να απαντήσει μέσα σε 3 

δευτερόλεπτα. Αν ο μαθητής απαντήσει λανθασμένα τότε παροτρύνεται να βρει την 

απάντηση μετρώντας ή χρησιμοποιώντας ένα γνωστό ΑΣ και να επαναλάβει τον ΑΣ 

προφορικά 2 φορές με την ολοκληρωμένη του μορφή (π.χ. 7 + 5 = 12).  Μετά η 

κάρτα μπαίνει στο τέλος της στίβας που κρατά ο δάσκαλος, ο οποίος ενημερώνει το 

μαθητή ότι θα του ζητήσει ξανά να απαντήσει στον ίδιο ΑΣ, όταν έρθει η σειρά του. 

Η δραστηριότητα συνεχίζεται μέχρι ο μαθητής να απαντήσει σε όλους τους ΑΣ 

σωστά και γρήγορα. Οι κάρτες με τους ΑΣ στους οποίους απαντά σωστά ο μαθητής 

αφήνονται στο τραπέζι εργασίας και η δραστηριότητα συνεχίζεται με αυτούς στους 

οποίους ο μαθητής άργησε να απαντήσει ή απάντησε λανθασμένα. Έτσι σταδιακά 

μειώνεται το πλήθος των ΑΣ που έχει να απαντήσει ο μαθητής και ταυτόχρονα 

μειώνεται η χρονική απόσταση που μεσολαβεί για την επανάληψη ενός ΑΣ στον 

οποίο ο μαθητής είχε απαντήσει λάθος την πρώτη φορά. Με τη συντόμευση της 

χρονικής απόστασης για την εμφάνιση και επανάληψη ενός ΑΣ βελτιώνεται ο ρυθμός 
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μάθησης του μαθητή, καθώς αυξάνονται οι ευκαιρίες εξάσκησης και οι πιθανότητες 

να απαντήσει σωστά ο μαθητής (Konrad, Helf, & Joseph, 2011).  

Στο 4
ο
 στάδιο γίνεται μικρή ανασκόπηση των δραστηριοτήτων που 

προηγήθηκαν. Ο δάσκαλος λέει στο μαθητή: «Σήμερα μάθαμε να προσθέτουμε 

αριθμούς και να βρίσκουμε άθροισμα 10.  Θέλεις να μου πεις ένα παράδειγμα; Πόσο 

κάνει 7 + 3;».  Ο μαθητής απαντά στην ερώτηση και ο δάσκαλος επαινεί το μαθητή 

και λέει: «Ας δούμε τι  θυμόμαστε λοιπόν!». (εισαγωγή στο επόμενο στάδιο) 

Στο 5
ο
 στάδιο της διδασκαλίας, αυτό της αυτόνομης εξάσκησης για βελτίωση 

της ακρίβειας και ευχέρειας των ΑΣ, χρησιμοποιούνται Φύλλα Εργασιών (για τις ΠΟ 

το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΧΙ και για την ΟΕ το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΧΙΙ) που έχουν ετοιμαστεί 

για τον κάθε μαθητή χωριστά. Λαμβάνοντας υπόψη τις δυσκολίες που προκύπτουν 

από τη μετάβαση στο νέο στάδιο, όπου ο μαθητής μόνος του πλέον χωρίς 

παροτρύνσεις ή διευκολύνσεις πρέπει να απαντήσει και μάλιστα γραπτά στις 

δραστηριότητες, η 1
η
 δραστηριότητα επιλέχτηκε να είναι πολλαπλής επιλογής. Η 

επιλογή της σωστής απάντησης αυξάνει τις πιθανότητες ορθής απάντησης καθώς ο 

μαθητής έχει να επιλέξει από ένα μικρό πλήθος απαντήσεων (Cirino et al., 2007).   

Για παράδειγμα:      

 

1. Ενώνω με τη σωστή απάντηση των παρακάτω. Αφού το κάνω αυτό, λέω τα ζευγάρια 

δεδομένων π.χ. 3 + 2 = 5 , αλλά  και 2 + 3 κάνουν  5! 

                                        

   3 + 2     3 + 1      4 + 1     7 + 2      6 + 2      9 + 1       8 + 2      7 + 3     6 + 4      5 + 5 

  

2   3   4   5   6   7   8   9   10 
 

Αφού ολοκληρώσει ο μαθητής τη δραστηριότητα γίνεται ο έλεγχος από το 

δάσκαλο, ο οποίος σημειώνει τα λάθη και παρακινεί το μαθητή να τα διορθώσει 

λέγοντας: «Χρειάζεται να το κοιτάξεις πάλι». Αν ο μαθητής κάνει περισσότερα από 4 

λάθη στους 10 ΑΣ της δραστηριότητας, επαναλαμβάνονται οι δραστηριότητες της 

καθοδηγούμενης άσκησης.  

Η επόμενη δραστηριότητα της αυτόνομης εξάσκησης σχετίζεται με τη 

βελτίωση της ευχέρειας, καθώς ζητείται από το μαθητή να «διαβάσει» τους ΑΣ με τις 

σωστές απαντήσεις που έχει επιλέξει στην 1
η
 δραστηριότητα, π.χ. έξι και δύο… οχτώ, 

εφτά φορές το τέσσερα… εικοσιοχτώ. Η δραστηριότητα αποσκοπεί στην εξάσκηση 
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των ΑΣ ως φωνολογικών πληροφοριών που προάγουν τη διατήρηση και ευχέρεια 

ανάκλησης από τη μνήμη (Landerl et al., 2009).  

Στην τελευταία δραστηριότητα της αυτόνομης εξάσκησης ο μαθητής απαντά 

γραπτά αυτή τη φορά στους 20 ΑΣ που έχει διδαχθεί στο μάθημα με περιορισμό της 

χρονικής διάρκειας της δραστηριότητας σε 1’ λεπτό. Όταν περάσει το λεπτό η 

δραστηριότητα διακόπτεται. Στο τέλος ο δάσκαλος ελέγχει τα αποτελέσματα και 

παρέχει θετική και διορθωτική ανατροφοδότηση στο μαθητή: «Απάντησες σωστά σε 

14 από τους 20 αριθμητικούς συνδυασμούς. Καλή προσπάθεια! Να προσπαθήσουμε 

πάλι γι αυτούς τους 6!» και επαναλαμβάνεται δύο φορές η τελευταία δραστηριότητα 

του σταδίου της καθοδηγούμενης εξάσκησης για τη βελτίωση της ακρίβειας και 

ταχύτητας μόνο με τις κάρτες των ΑΣ στις οποίες ο μαθητής απάντησε λάθος. Η 

τελευταία αυτή δραστηριότητα του σταδίου της αυτόνομης εξάσκησης 

επαναλαμβάνεται δύο φορές ακόμη, με στόχο ο μαθητής να απαντά σωστά 

τουλάχιστον σε 16 από τους 20 ΑΣ (80% επιτυχία ως προς την ακρίβεια σε 1΄λεπτό).  

Το 6
ο
 και τελευταίο στάδιο της πλήρους αποτελεσματικής διδασκαλίας, που 

αποτέλεσε την αποκλειστική διδασκαλία για την ΟΕ και το βασικό κορμό των 

παρεμβάσεων για τις τρεις ΠΟ, αφορά την τελική αποτίμηση της διδασκαλίας ως 

προς την ευχέρεια των ΑΣ με δύο δραστηριότητες ελέγχου της ευχέρειας στα Φύλλα 

Ελέγχου του μαθητή (για τις ΠΟ το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΧΙΙ και για την ΟΕ το 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΧΙV). Ο δάσκαλος λέει στο μαθητή: «Πολύ ωραία μέχρι εδώ! Τώρα 

θα ξανακάνεις το ίδιο, προσπαθώντας να απαντάς γρήγορα (όχι βιαστικά), γιατί έχεις 

μόνο ένα λεπτό στη διάθεση σου. Μόλις περάσει ο χρόνος, θα πω STOP και θα 

σταματήσεις». Στην 1η δραστηριότητα «Όσα έμαθα σε 1 λεπτό!» ο μαθητής απαντά 

γραπτά στους ΑΣ που αποτελούσαν το περιεχόμενο του μαθήματος της ημέρας. Ο 

δάσκαλος, αφού ολοκληρωθεί η δραστηριότητα κάνει τον τελικό έλεγχο και μαζί με 

το μαθητή σημειώνουν το τελικό αποτέλεσμα στον πίνακα προόδου (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

ΧV) του μαθητή και συζητούν για την ευκολία ή δυσκολία του αντικειμένου και για 

την πρόοδο που έχει κάνει στην ευχέρεια των ΑΣ.  

Στο στάδιο αυτό της τελικής αποτίμησης υπάρχει και μια 2
η
 δραστηριότητα 

«Όσα θυμάμαι σε 1 λεπτό!» στην οποία ο μαθητής απαντά σε 20 ΑΣ της ίδιας 

πράξης, τους οποίους έχει διδαχθεί τόσο σε προηγούμενα μαθήματα, όσο και στο 

μάθημα της ημέρας. Η ένταξη της δραστηριότητας στο στάδιο αυτό αποσκοπεί στην 

ανασκόπηση και διατήρηση των προηγούμενων ΑΣ που έχει μάθει ο μαθητής, καθώς 

είναι γνωστό ότι οι μαθητές με ΕΜΔ χρειάζονται τακτική υπενθύμιση των γνώσεων 
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που έχουν κατακτήσει, γιατί έχουν την τάση να ξεχνούν αυτά που έχουν μάθει 

(Montague, 2007). Η διατήρηση της γνώσης των ΑΣ προάγεται και με την 

ανασκόπηση των προαπαιτούμενων γνώσεων που περιλαμβάνει το 1
ο
 στάδιο της 

παρέμβασης, καθώς αποτελούν τη γνώση, όχι μόνο που είναι απαραίτητη για τη 

μάθηση της νέας, αλλά και αυτή που έχουν κατακτήσει οι μαθητές σε προηγούμενα 

μαθήματα.   

Για τη βελτίωση της γενίκευσης και χρήσης των ΑΣ σε ανώτερης τάξης 

μαθηματικά έργα, το πρόγραμμα δεν περιλαμβάνει κάποια συγκεκριμένη 

δραστηριότητα, καθώς θέλαμε να ελέγξουμε, αν οι μαθητές με σοβαρές δυσκολίες 

μάθησης μπορούν να γενικεύσουν αυθόρμητα τη γνώση των ΑΣ σε ένα έργο, για το 

οποίο δεν έχει προηγηθεί συστηματική διδασκαλία.  

Συγκεντρωτικά, η ερευνητική τεκμηρίωση των μεθόδων και των πρακτικών 

που εντάχθηκαν στο βασικό πρόγραμμα διδασκαλίας τόσο για την ομάδα ελέγχου, 

όσο και για τις πειραματικές ομάδες παρουσιάζεται στον Πίνακα 2.7. 

 

Πίνακας 2.7: Ερευνητική τεκμηρίωση διδακτικών ενεργειών ανά στάδιο βασικής 

διδασκαλίας 

Στάδια Έρευνες  

Ανασκόπηση προηγούμενης γνώσης και 

ενημέρωση του στόχου μάθησης 

Baroody, 2006 

Montague, 2007 

 

 

Άμεση διδασκαλία νέων ΑΣ 

Fuchs et al., 2006 

Powell et al., 2009 

Woodward, 2006 

Carnine, 1997 

Konrad et al., 2011 

Wray et al., 2000 

 

Καθοδηγούμενη πρακτική άσκηση Cirino et al.,  2007 

 

Αυτόνομη πρακτική άσκηση Landerl et al., 2009 

 

Τελική αποτίμηση της διδασκαλίας και έλεγχος 

κατάκτησης του στόχου μάθησης 

 

Woodward, 2006 

Bryant et al., 2016 

  

 

 

2.4.3.3. Διδασκαλία 1
ης

 πειραματικής ομάδας – Εναλλακτική ομαδοποίηση ΑΣ  
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Η 1
η
 πειραματική ομάδα δέχθηκε διδασκαλία για την ευχέρεια, διατήρηση και 

γενίκευση της χρήσης των ΑΣ, η οποία στηριζόταν στις έξι θεμελιώδεις αρχές της 

αποτελεσματικής διδασκαλίας που χρησιμοποιήθηκαν και στη διδασκαλία της 

ομάδας ελέγχου, με την προσθήκη όμως της εναλλακτικής ομαδοποίησης των ΑΣ. 

Αυτή η τεχνική παρουσίασης των ΑΣ θεωρείται στρατηγική επιλογή που διευκολύνει 

την απομνημόνευση, τη διατήρηση και άμεση ανάκληση των ΑΣ από τη μακρόχρονη 

μνήμη. Με τη συγκεκριμένη πρόταση οι ΑΣ ομαδοποιούνται με βάση κάποιο κοινό 

αριθμητικό χαρακτηριστικό και παρουσιάζονται με σειρά που καθορίζεται από την 

ευκολία αναγνώρισης του χαρακτηριστικού και, συνεπώς από την ευκολία 

απομνημόνευσης και όχι από το μέγεθος του αποτελέσματος (Αγαλιώτης, 2011).  

Η διδασκαλία των ΑΣ ξεκίνησε από τους εύκολους, συνεχίστηκε με τους ΑΣ 

μέτριας δυσκολίας και στο τελευταίο μάθημα παρουσιάστηκαν οι ΑΣ που θεωρούνται 

δύσκολο να απομνημονευτούν. Για την πρόσθεση και τον πολλαπλασιασμό κάθε 

μάθημα περιλαμβάνει 10 νέους ΑΣ και άλλους 10 που προκύπτουν από την 

αντιμετάθεση των όρων των πρώτων (π.χ. 6 + 5 = 5 + 6 και 5 x 6 = 6 x 5).  

 

Στην πρόσθεση: 

1
ο
 μάθημα: Προσθέσεις με το 1 (4 + 1, 7 + 1), προσθέσεις με το 2 (7 + 2, 6 + 

2) και προσθέσεις με άθροισμα 10 (6 + 4, 7 + 3) 

2
ο
 μάθημα: Προσθέσεις διδύμων αριθμών (3 + 3, 6 + 6, 7 + 7), προσθέσεις με 

το 10 (10 + 2, 10 + 4) και ΑΣ με άθροισμα 9 (5 + 4, 6 + 3) 

3
ο
 μάθημα: προσθέσεις με άθροισμα > 10 και < 15 (6 + 5, 8 + 5, 9 + 6) 

Στον πολλαπλασιασμό:  

1
ο
 μάθημα: Πολλαπλασιασμοί με το 1 (4 x 1, 7 x 1), με το 2 (6 x 2, 7 x 2) και 

με το 5 (3 x 5, 6 x 5) 

2
ο
 μάθημα: Πολλαπλασιασμοί διδύμων αριθμών (3 x 3, 6 x 6) και  

πολλαπλασιασμοί με το 3 (8 x 3, 6 x 3). 

3
ο
 μάθημα: Πολλαπλασιασμοί με το 9 (7 x 9, 8 x 9), με το 4 (6 x 4, 8 x 4) και 

οι 6 x 7, 6 x 8 και 7 x 8.  

Σε αντιστοιχία με τα παραπάνω, στην αφαίρεση και διαίρεση ακολουθήθηκε η 

ίδια σειρά, από τους εύκολους στους μέτριους και στους δύσκολους ΑΣ, 

αξιοποιώντας τη σχέση μεταξύ πρόσθεσης – αφαίρεσης και πολλαπλασιασμού – 

διαίρεσης (π.χ. από το 6 + 5 στο 11 – 5 και από το 6 x 3 στο 18 : 3). Όπως στην 

πρόσθεση και στον πολλαπλασιασμό, έτσι και στην αφαίρεση και διαίρεση, 
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διδάχθηκαν κάθε φορά 10 νέοι ΑΣ και άλλοι 10 που προέκυψαν από αντιμετάθεση 

όρων (π.χ. 11 – 5 = 6 και 11 – 6 = 5, 18 : 3 = 6 και 18 : 6 = 3).  

Οι διδακτικές ρυθμίσεις που σχετίζονται με την εναλλακτική ομαδοποίηση 

και παρουσίαση των ΑΣ στηρίζονται στις έρευνες των: Αγαλιώτης και συν. (2003), 

Griffin (1992), Woodward (2006). 

 

2.4.3.4. 2
η
 πειραματική ομάδα – Εναλλακτική ομαδοποίηση και διδασκαλία 

στρατηγικών 

 Στη 2
η
 πειραματική ομάδα η διδασκαλία προέκυψε από έναν συνδυασμό της 

διδασκαλίας της 1
ης

 πειραματικής ομάδας και της διδασκαλίας στρατηγικών εύρεσης 

αποτελεσμάτων ΑΣ (αποτελεσματική διδασκαλία + εναλλακτική ομαδοποίηση + 

διδασκαλία στρατηγικών εύρεσης ΑΣ). 

Πριν από τη διδασκαλία των ΑΣ κάθε πράξης προηγήθηκε η διδασκαλία των 

στρατηγικών για την εύρεση των ΑΣ της συγκεκριμένης πράξης. Για κάθε 

στρατηγική υπήρχε μία αφίσα, η οποία περιλάμβανε τα βήματα της στρατηγικής και η 

οποία αναρτήθηκε σε σταθερή θέση μέσα στην τάξη, ώστε οι μαθητές να έχουν τη 

δυνατότητα να ελέγχουν και να διατηρούν σωστά τη σειρά των βημάτων κάθε 

στρατηγικής (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΙΙ). Για παράδειγμα η στρατηγική «Πάντα μετρώ τον 

μικρό!» περιλάμβανε 3 βήματα: 1) Βάζω στο μυαλό μου τον Μεγάλο αριθμό 2) Μετρώ 

τον μικρό με τα δάχτυλα και 3) Η απάντηση είναι ο τελευταίος αριθμός, που λέω.  

 

Στρατηγικές πρόσθεσης:   

 «Μετρώ τον μικρό!»  

«Στάση στο 10!»  

 

Στρατηγικές αφαίρεσης  

«Μετρώ από τον Μεγάλο προς τα κάτω!»( για αφαιρετέους ως 3)  

«Μετρώ από τον μικρό προς τα πάνω!»( για αφαιρετέους 4 και πάνω)  

 

Στρατηγικές πολλαπλασιασμού  

Χρήση της αντιμεταθετικής ιδιότητας  

«Τα δίδυμα είναι Χρήσιμα!»  
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Στρατηγική διαίρεσης 

«Ότι και να λες, εγώ θα πολλαπλασιάζω!»  

 

Η διάρκεια της διδασκαλίας στρατηγικών ήταν 6 διδακτικές ώρες και έτσι η 

συνολική διάρκεια της παρέμβασης για τη 2
ης

 πειραματικής ομάδας ήταν 30 

διδακτικές ώρες, με δύο ως τρεις συνεδρίες την εβδομάδα, δηλαδή 10 ως 15 

εβδομάδες.  

Η χρήσης της αντιμεταθετικής ιδιότητας για τους ΑΣ πρόσθεσης και 

πολλαπλασιασμού έγινε με τη χρήση των υλικών, εικόνων, της αριθμογραμμής και 

των συμβόλων, εξηγώντας στο μαθητή ότι δεν έχει σημασία η σειρά των όρων και αν 

αλλάξει η θέση τους το αποτέλεσμα παραμένει ίδιο, π.χ. 5 + 3 = 3 + 5 = 8 ή 3 x 6 = 6 

x 3 = 18. Η χρήση της ιδιότητας συνάδει με την έμφαση που πρέπει να δίνεται στη 

δομή και τη σύνδεση των ΑΣ μεταξύ τους και στη διδασκαλία στρατηγικών (Burns, 

2011). Ο δάσκαλος εξηγεί αναλυτικά στο μαθητή τη χρησιμότητα και την πρακτική 

αξία της ιδιότητας, η οποία αξιοποιείται π.χ. κατά τη διδασκαλία της στρατηγικής 

«Μετρώ τον μικρό!», όπου ο μαθητής διδάσκεται ότι ανεξάρτητα από τη θέση του 

μικρότερου όρου μέσα στην αριθμητική παράσταση πάντα θα μετρά αυτόν κι όχι τον 

μεγάλο [π.χ. για το 3 + 6 ο μαθητής θα σκεφτεί τον αριθμό 6 και θα μετρήσει 7, 8, 9 

(3 αριθμούς) και θα απαντήσει 9].  

Για την εύρεση των ΑΣ αφαίρεσης ο μαθητής μαθαίνει με τη χρήση 

αντικειμένων / εικόνων και συμβόλων να μετρά αντίστροφα για αφαιρετέους -1, -2, 

και -3, ενώ για αφαιρετέους > 3 μαθαίνει να χρησιμοποιεί τη συμπληρωματική σχέση 

με τους αντίστοιχους ΑΣ πρόσθεσης. Η στρατηγική συνάδει με την έμφαση που 

πρέπει να δίνεται στην ανάπτυξης της δομής και της σύνδεσης των επιμέρους ΑΣ σε 

ένα σύνολο διασυνδεμένων μεταξύ τους πληροφοριών (Burns, 2011).   

Στους ΑΣ πολλαπλασιασμού εκτός από την αντιμεταθετική ιδιότητα 

διδάχθηκε η στρατηγική «Τα δίδυμα είναι χρήσιμα!». Τα δεδομένα των δίδυμων 

αριθμών (π.χ. 6 x 6) πολλές φορές χρησιμοποιούνται ως στήριγμα για την εύρεση 

άλλων ΑΣ, που είναι πιο δύσκολο να απομνημονευτούν, ακολουθώντας το σκεπτικό 

π.χ. 6 x 7 = 6 x 6 + 6 = 36 + 6 = 42.  

Για την εύρεση των ΑΣ διαίρεσης διδάχθηκε η στρατηγική «Ό,τι και να λες, 

εγώ θα πολλαπλασιάζω!». Ο μαθητής διδάσκεται ότι για την εύρεση των ΑΣ 

διαίρεσης μπορεί να χρησιμοποιήσει τους ΑΣ πολλαπλασιασμού, όπως ακριβώς 

χρησιμοποιεί τους ΑΣ πρόσθεσης για την εύρεση των ΑΣ αφαίρεσης, π.χ. το 36 : 6 
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=… από το 6 x 6 = 36. Οι διδακτικές ρυθμίσεις που σχετίζονται με τη διδασκαλία των 

συγκεκριμένων στρατηγικών στηρίζονται στις έρευνες των: Burns (2011), Fuchs και 

συνεργάτες (2010), Carr και συνεργάτες (2011), Tournaki (2003), Woodward (2006). 

 

2.4.3.5. 3η πειραματική ομάδα – Εναλλακτική ομαδοποίηση, διδασκαλία 

στρατηγικών και διδασκαλία έννοιας αριθμού 

Τέλος, στην 3
η
 πειραματική ομάδα η διδασκαλία είχε τα στοιχεία της 2

ης
 

πειραματικής ομάδας με την προσθήκη όμως της διδασκαλίας βασικών συστατικών 

της έννοιας του αριθμού πριν την παρέμβαση (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ). Οι διαστάσεις της 

έννοιας αριθμού, που ερευνητικά συνδέονται με την μάθηση των ΑΣ και διδάχθηκαν 

με τη χρήση των 3 τρόπων αναπαράστασης της γνώσης, είναι: Οι πρώιμες 

αριθμητικές ικανότητες της αναγνώρισης και σύγκρισης ποσοτικών και συμβολικών 

αναπαραστάσεων των αριθμών και της δημιουργίας ακολουθιών με ποσότητες και 

σύμβολα (π.χ. με ποσότητες  -   - _____ -    , με σύμβολα 1 -  2 __ -  4). 

Εκτός από το υλικό διδασκαλίας δόθηκε στους δασκάλους βοηθητικό υλικό με 

εικόνες ποσοτήτων, αριθμογραμμές και κάρτες με τα σύμβολα των αριθμών 

(ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIII). Ενδεικτικές ερωτήσεις που γίνονται στο μαθητή για την 

αναγνώριση ποσοτήτων είναι: «Πόσα είναι αυτά;» (δείχνουμε συγκεκριμένη ποσότητα 

σχημάτων –π.χ. κύκλων- και ο μαθητής απαντά μετρώντας ή αναγνωρίζοντας άμεσα). 

«Ποιος αριθμός είναι αυτός» (π.χ. είναι το 7), «Δείξε μου πού έχει 7 τελίτσες» (επιλέγει 

από κάρτες ποσοτήτων).  

 

                                    7                    

 

Για τη σύγκριση των ποσοτήτων και των συμβόλων ενδεικτικές ερωτήσεις 

είναι: «Ποια είναι πιο πολλά;», «Ποια είναι πιο λίγα;», «Τι θα κάνουμε για να γίνουν 

οι ποσότητες ίσες;», «Ποιος αριθμός είναι μετά από το 5;», «Ποιος αριθμός είναι πριν 

από το 8;» 

 

 

 

 

6 
 

3 
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Τέλος, για την τήρηση των ακολουθιών ενδεικτικές ερωτήσεις είναι: «Βάλε 

στη σειρά από τα λίγα στα πολλά/ από τα πολλά στα λίγα/ ποιος αριθμός λείπει από τη 

μέση;».  

    4                   2                          5                               3 

                        

 

3    4  ___  6  ___   8 

 

Με τη χρήση των απτικών, εικονιστικών αναπαραστάσεων και συμβόλων και 

ένα Φύλλο εργασίας (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΧ) έγινε η διδασκαλία της ανάλυσης και 

σύνθεσης ποσοτήτων και αριθμών (π.χ. 7 μολύβια και τελίτσες, μπορούν να 

χωριστούν σε 4  και 3 και σε 5 και 2 μολύβια και τελίτσες). Ο μαθητής ζωγραφίζει τις 

αναλύσεις και γράφει τα αντίστοιχα σύμβολα.  

 

               =         

 

             =              

 

7 = 4 + 3 = 5 + 2 

 

Ενδεικτικές ερωτήσεις: «Σε ποιες ομάδες μπορούμε να χωρίσουμε το 7 (….ή 

όποιον άλλο αριθμό); Με ποιον άλλο τρόπο μπορούμε να το κάνουμε; Αν πάρουμε .…4 

(τόσα) και …3 (τόσα)… πόσα γίνονται όλα μαζί; Αν πάρουμε .….5(τόσα) και …2 

(τόσα)…. πόσα είναι όλα μαζί;».  

Στη συνέχεια οι μαθητές διδάχθηκαν δεξιότητες απαρίθμησης με αριθμητικές 

ακολουθίες ανά 1 ως 10 και 20, ανά 2 ως 20, ανά 3 ως 30, ανά 5 ως 50, προς τα πάνω 

και αντίστροφα. Η διδασκαλία ακολούθησε τα στάδια της άμεσης διδασκαλίας με 

προετοιμασία και ανασκόπηση των προηγούμενων γνώσεων, με άμεση διδασκαλία 

και τη χρήση των 3 τρόπων αναπαράστασης της γνώσης, με καθοδηγούμενη και 
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αυτόνομη πρακτική άσκηση και τελικό έλεγχο στα Φύλλα Ελέγχου για την 

απαρίθμηση (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Χ).  

 

Ανεβαίνω   2/2 0 …… …… …….. …….. …….. ……. …….. …….. …….. 20 

Κατεβαίνω 2/2 20 …… …… …….. …….. …….. ………. …….. …….. …….. 0 

 

Οι διδακτικές ρυθμίσεις που σχετίζονται με τη διδασκαλία της έννοιας 

αριθμού στηρίζονται στις έρευνες των: Griffin (2004), Jordan και συνεργάτες (2010), 

Kaser και συνεργάτες (2013), Malofeeva και συνεργάτες (2004), Rasanen και 

συνεργάτες (2009), Wilson και συνεργάτες (2006). 

  

 

2.4.4. Υλικό διδασκαλίας  

Το υλικό διδασκαλίας παραδόθηκε στον κάθε δάσκαλο στη φάση της 

εκπαίδευσης του. Περιλαμβάνει τον φάκελο του εκπαιδευτικού και τον φάκελο του 

μαθητή (για κάθε έναν μαθητή χωριστά).  

Ο φάκελος του εκπαιδευτικού περιλαμβάνει: (1) τα σενάρια διδασκαλίας, με 

αναλυτικές οδηγίες για τα στάδια διδασκαλίας για τους ΑΣ (ομάδα ελέγχου και 

πειραματικές ομάδες) (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι) και για τη διδασκαλία των στρατηγικών (2
η
 

και 3
η
 πειραματική ομάδα) (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ) και της έννοιας αριθμού (3

η
 

πειραματική ομάδα) (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ), (2) φύλλα εργασιών με κατάλληλη 

απεικόνιση για την εικονιστική αναπαράσταση των ΑΣ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV) και 

φύλλα εργασιών με αριθμογραμμές για το στάδιο της διδασκαλίας και τη δημιουργία 

νοερών αναπαραστάσεων των ΑΣ (ομάδα ελέγχου και πειραματικές ομάδες) 

(ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V), (3) κάρτες όλων των δεδομένων, που αποτελούν το περιεχόμενο 

του προγράμματος και χρησιμοποιούνται στην ανασκόπηση προηγούμενης γνώσης, 

στη διδασκαλία των νέων ΑΣ και στην πρακτική εξάσκηση, καθοδηγούμενη και 

αυτόνομη, χρονομετρημένη και μη (ομάδα ελέγχου και πειραματικές ομάδες) 

(ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI), (4) τις αφίσες για τις στρατηγικές (2
η
 και 3

η
 πειραματική ομάδα) 

(ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VII), (5) τις κάρτες με αριθμούς από το 1 ως το 15 (ως το μέγιστο 

άθροισμα στο περιεχόμενο διδασκαλίας των ΑΣ πρόσθεσης π.χ. 7 + 8 και 9 + 6) 

(συμβολικές αναπαραστάσεις) με τις αντίστοιχες ποσότητες (εικονιστικές 
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αναπαραστάσεις) για τη διδασκαλία της έννοιας αριθμού (3
η
 πειραματική ομάδα) 

(ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIII), (6) φύλλα εργασίας για την ανάλυση και σύνθεση 

αριθμητικών ποσοτήτων (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΧ και (6) κάρτες με τις αριθμητικές 

ακολουθίες (π.χ. 3  6  9  12 ……. 24   27  30) για τη διδασκαλία των δεξιοτήτων 

απαρίθμησης (3
η
 πειραματική ομάδα) (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ X).  

Ο φάκελος του μαθητή περιλαμβάνει: (1) έντυπο με φύλλα εργασιών για το 

στάδιο της αυτόνομης πρακτικής άσκησης των ΑΣ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ XI), (2) έντυπο 

με φύλλα ελέγχου για την τελική αποτίμηση της διδασκαλίας ως προς την ευχέρεια, 

διατήρηση και γενίκευση των ΑΣ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ XII), (3) πίνακα προόδου του 

μαθητή, που σημειώνεται η επίδοσή του σε κάθε μάθημα, για να έχει επίγνωση της 

γνώσης που έχει κατακτήσει και που πρέπει ακόμη να μάθει (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑXV). Τα 

φύλλα εργασιών (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΧΙΙΙ) και τα φύλλα ελέγχου (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ XIV) 

για την ομάδα ελέγχου διαφοροποιούνταν από τα αντίστοιχα των πειραματικών 

ομάδων στη σειρά παρουσίασης του περιεχομένου των ΑΣ. Για τους ΑΣ πρόσθεσης 

και αφαίρεσης στην ομάδα ελέγχου ακολουθήθηκε η συμβατική σειρά παρουσίασης 

αρχικά τα μικρά αθροίσματα <= 5, μετά τα αθροίσματα <= 10 και μετά τα 

αθροίσματα >10. Για τους ΑΣ πολλαπλασιασμού και διαίρεσης ακολουθήθηκε η 

σειρά του πίνακα της προπαίδειας. Στις πειραματικές ομάδες ακολουθήθηκε η 

εναλλακτική ομαδοποίηση με βάση ένα κοινό χαρακτηριστικό, όπως έχει αναφερθεί 

παραπάνω (Αγαλιώτης, 2011). Συγκεκριμένα, για τους ΑΣ πρόσθεσης και τους 

αντίστοιχους της αφαίρεσης η διδασκαλία περιλάμβανε με τη σειρά αθροίσματα + 1, 

+ 2, δεδομένα με άθροισμα 10 (π.χ. 6 + 4), αθροίσματα διδύμων αριθμών (π.χ. 3 + 3), 

αθροίσματα με έναν όρο το 10 (π.χ. 10 + 4), και τέλος διάφορα αθροίσματα > 10 (π.χ. 

6 + 5, 7 + 5, 8 + 4, 8 + 7). Για τους ΑΣ πολλαπλασιασμού και διαίρεσης η διδασκαλία 

ξεκίνησε με γινόμενα x1, x 2, x 5, διδύμων αριθμών και γινόμενα x 3, x 9, x 6, x 7, x 

8. Επόμενο ήταν λοιπόν η σειρά παρουσίασης των ΑΣ στα φύλλα εργασιών και 

ελέγχου να ακολουθεί τη σειρά διδασκαλίας τους.  

 

2.4.5.  Περιεχόμενο διδασκαλίας  

Όλες οι ομάδες διδάχθηκαν και ελέγχθηκαν με τους ίδιους ακριβώς ΑΣ ώστε 

να εξασφαλιστεί ο ίδιος βαθμός δυσκολίας περιεχομένου. Σε κάθε μάθημα 

διδάσκονταν 10 νέοι ΑΣ και οι αντίθετοι / συμπληρωματικοί τους, π.χ. 5+3 και 3+5, 

συνολικά 20 ΑΣ σε κάθε μάθημα. Ο συνολικός αριθμός των ΑΣ που διδάχθηκαν για 
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κάθε πράξη ήταν 60 και για όλες τις πράξεις 240, από τους 390 ΑΣ που υπάρχουν 

συνολικά. Στο 1
ο
 μάθημα διδάσκονται πάντα τα πιο εύκολα, στο 2

ο
 τα μέτρια και στο 

3
ο
 τα δύσκολα δεδομένα. Η σειρά αυτή επιλέχθηκε για να αποκτήσει ο μαθητής 

θετικές εμπειρίες και εξοικείωση με τα στάδια διδασκαλίας. Η εξασφάλιση θετικών 

εμπειριών και επιτυχιών συμβάλλει στην τόνωση του ενδιαφέροντος, της 

αυτοεκτίμησης και της αυτο-αποτελεσματικότητας του (Montague, 2007). 

Πρέπει να σημειωθεί ότι τα υλικά του εκπαιδευτικού και του μαθητή, το 

σενάριο διδασκαλίας και το περιεχόμενο διδασκαλίας των ΑΣ, είναι όμοια για όλες 

τις ομάδες της έρευνας.  

 

2.4.6. Αρχικός έλεγχος  

Η αρχική αξιολόγηση ήταν διάρκειας δύο διδακτικών ωρών για κάθε μαθητή 

και έγινε ατομικά στο τμήμα ένταξης των μαθητών από την ερευνήτρια, μετά από 

συνεννόηση με τον εκπαιδευτικό του τμήματος ένταξης. Η αξιολόγηση έγινε με τα 

εργαλεία της έρευνας και είχε ως στόχο τη συλλογή των απαραίτητων πληροφοριών 

για τις επιδόσεις των μαθητών σε επιμέρους παράγοντες του γνωστικού και 

μαθησιακού υπόβαθρου κατάκτησης των ΑΣ πριν την παρέμβαση, ώστε να γίνουν οι 

απαραίτητες συσχετίσεις μετά από αυτήν. Για τις μετρήσεις που απαιτούσαν 

περιορισμό χρονικού διαστήματος στο 1΄ λεπτό χρησιμοποιήθηκε χρονόμετρο.  

 

2.4.7.  Εργαλεία διερεύνησης γνωστικών παραγόντων και μαθησιακών 

προϋποθέσεων κατάκτησης των ΑΣ    

Οι γνωστικοί παράγοντες που συσχετίζονται με την κατάκτηση των ΑΣ και 

αξιολογήθηκαν στη συγκεκριμένη έρευνα είναι: (1) Δύο από τους γενικούς 

παράγοντες της γλωσσικής ικανότητας, ο σχηματισμός εννοιών και το εκφραστικό 

λεξιλόγιο. Οι παράγοντες αυτοί περιλαμβάνονται στις έρευνες του πεδίου, καθώς 

φαίνεται ότι σχετίζονται με την ανάπτυξη σοβαρών δυσκολιών μάθησης στα 

μαθηματικά  (Malofeeva et al., 2004· Jordan, Glutting, & Ramineni, 2010· Locuniak 

& Jordan 2008· Simmons & Singleton, 2008). (2) Η εργαζόμενη μνήμη, που οι 

λειτουργίες της όπως το εύρος των πληροφοριών που επεξεργάζεται ταυτόχρονα και 

η επιλογή των σχετικών με ένα έργο πληροφοριών, με ταυτόχρονη απόρριψη των 

άσχετων με αυτό, θεωρούνται βασικοί παράγοντες καθορισμού της επιτυχίας στη 

μάθηση των ΑΣ (Alloway & Passolunghi, 2011· Geary et al., 2007).  (3) Η ταχύτητα 
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επεξεργασίας πληροφοριών, η οποία συσχετίζεται με την διάρκεια επεξεργασίας των 

ΑΣ και την ταυτόχρονη εμφάνιση αριθμητικής παράστασης και αποτελέσματος ενός 

ΑΣ στην εργαζόμενη μνήμη (Cirino et al., 2007· Cowan & Powell, 2013). (4) Η 

φωνολογική βραχύχρονη μνήμη, η οποία συσχετίζεται με την επεξεργασία των ΑΣ ως 

φωνολογικών πληροφοριών (Hopkins & Egeberg, 2009). (5) Η φωνολογική 

επίγνωση, η όποια συσχετίζεται με την υπόθεση του φωνολογικού ελλείμματος ως 

αιτία για την ανάπτυξη δυσκολιών κατάκτησης των ΑΣ και την επεξεργασία των 

δεδομένων ως φωνολογικών πληροφοριών (αριθμολέξεις) (Kyttala et al., 2010· 

Luculano et al., 2011). Ένα σύνολο ερευνών δείχνει τη συσχέτιση των παραγόντων 

αυτών με τις δυσκολίες κατάκτησης των ΑΣ, ενώ δεν έχει αποδειχτεί η συσχέτιση με 

άλλους παράγοντες.    

Η εκτίμηση των γνωστικών παραγόντων έγινε διαμέσου συγκεκριμένων 

κλιμάκων του ΑΘΗΝΑ ΤΕΣΤ  διάγνωσης δυσκολιών μάθησης (Παρασκευόπουλος, 

Καλαντζή-Αζίζι & Γιαννίτσας, 1999). Πρόκειται για πολυθεματικό, 

ψυχοπαιδαγωγικό, διαγνωστικό εργαλείο ενδοατομικής αξιολόγησης και διάγνωσης 

μαθησιακών δυσκολιών. Σύμφωνα με τους συντάκτες του «δίνει μια αναλυτική 

εικόνα της κατάστασης του παιδιού σε καίριους τομείς της ανάπτυξης και εντοπίζει 

ελλειμματικές περιοχές, οι οποίες ενδεχομένως παρεμποδίζουν το παιδί να 

ανταποκριθεί στις μαθησιακές απαιτήσεις του σχολείου» (Παρασκευόπουλος και 

συν., 1999, Δομή και Χρησιμότητα, σελ. 15). Το εργαλείο περιλαμβάνει 14 επιμέρους 

μετρήσεις, που αξιολογούν τις νοητικές, αντιληπτικές, γλωσσικές και κινητικές 

διεργασίες, που συσχετίζονται με την ανάπτυξη δυσκολιών μάθησης που 

αντιμετωπίζουν οι μαθητές. Οι δοκιμασίες έχουν τη μορφή ψυχομετρικών κλιμάκων 

και αξιολογούν το επίπεδο και το ρυθμό ανάπτυξης του μαθητή στους εξής τομείς: (1) 

νοητική ικανότητα, (2) μνήμη ακολουθιών, (3) ολοκλήρωση ελλιπών παραστάσεων, 

(4) γραφο-φωνολογική ενημερότητα, (5) οπτικο-κινητικός συντονισμός, (6) 

πλευρίωση και (7) προσανατολισμός σώματος. Το τεστ είναι σταθμισμένο στον 

ελληνικό πληθυσμό και χορηγείται σε ηλικίες 5-10 ετών. αλλά μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί και με  παιδιά που φοιτούν σε μεγαλύτερες τάξεις του δημοτικού και 

του γυμνασίου, που παρουσιάζουν σοβαρές μαθησιακές ανεπάρκειες (Grammenou, 

2011· Παρασκευόπουλος και Παρασκευοπούλου, 2011).  

Το ΑΘΗΝΑ ΤΕΣΤ χρησιμοποιείται ευρέως για τη διάγνωση των 

Μαθησιακών Δυσκολιών, αλλά και ως μέσο συλλογής ερευνητικών δεδομένων για τη 

διενέργεια ψυχοπαιδαγωγικών ερευνητικών εργασιών (Triliva & Stalikas, 2004·  
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Παρασκευόπουλος και Παρασκευοπούλου, 2011). Από το συγκεκριμένο τεστ για την 

εκτίμηση γνωστικών παραγόντων χρησιμοποιήσαμε τις κλίμακες: (1) Γλωσσικές 

αναλογίες, (2) Λεξιλόγιο, (3) Μνήμη ακολουθιών και (4) Δεξιότητες απαρίθμησης. 

Οι κλίμακες Γλωσσικές Αναλογίες και Λεξιλόγιο εκτιμούν τη γενική γλωσσική 

ικανότητα και ανάλογα χρησιμοποιήθηκαν και στην παρούσα έρευνα. Η σημασία της 

ικανότητας αυτής στην κατάκτηση των ΑΣ έχει επισημανθεί από τους Compton και 

συνεργάτες (2011). Η κλίμακα Μνήμη Ακολουθιών εκτιμά την ικανότητα άμεσης 

προφορικής επανάληψης και τήρησης μιας ακολουθίας αριθμών (π.χ. 5, 2, 3 ή 5, 7, 6, 

9). Πλήθος ερευνών περιλαμβάνουν τη συγκεκριμένη μέτρηση για την εκτίμηση της 

βραχύχρονης λεκτικής μνήμης (π.χ. Alloway & Passolunghi, 2011· Cirino et al., 

2013· Fuchs et al., 2006) και με παρόμοιο τρόπο χρησιμοποιήθηκε στην παρούσα 

έρευνα.  

Οι μαθησιακές παράμετροι που αποτελούν προαπαιτούμενες έννοιες και 

γνώσεις της μάθησης των ΑΣ, και πιθανόν η έλλειψη τους συσχετίζεται με την 

ανάπτυξη δυσκολιών στη μάθηση τους, είναι: (1) η έννοια αριθμού, (2) η ανάπτυξη 

και χρήση της νοερής αριθμογραμμής, (3) οι δεξιότητες απαρίθμησης (4) η γνώση 

ιδιοτήτων των πράξεων, (5) η συχνότητα χρήσης στρατηγικών εύρεσης 

αποτελεσμάτων και (6) η άμεση ανάκληση ΑΣ (Butterworth, 2005· Canobi, 2004· 

Curtis et al., 2009· Desoete & Gregoire, 2006· Torbeyns et al., 2004).  

Η αξιολόγηση των μαθησιακών παραμέτρων κατάκτησης των ΑΣ έγινε με τα 

εξής εργαλεία: Για τη μέτρηση της έννοιας αριθμού χρησιμοποιήθηκε το Number 

Knowledge Test (Griffin, 2004), το οποίο μετρά βασικές διαστάσεις της σημασίας / 

αίσθησης του αριθμού και της κατανόησης και γνώσης του αριθμητικού συστήματος 

σε παιδιά ηλικίας από 4 ως 10 ετών. Η έννοια αριθμού αναφέρεται ως «κεντρική 

εννοιολογική δομή» (central conceptual structure) και ως «δυναμικό οργανωτικό 

σχήμα» (powerful organizing schema) της ποσοτικής διάστασης του αριθμού, που 

είναι σημαντική για την επιτυχή διαχείριση της μαθηματικής γνώσης. Το 

συγκεκριμένο τεστ είναι διαθέσιμο από την ιστοσελίδα Number Worlds 

(http://clarku.edu/numberworlds/nw_TestItems.htm) και χρησιμοποιείται αυτούσιο σε 

ένα πλήθος ερευνών για τη συσχέτιση της έννοιας αριθμού με τη μάθηση των ΑΣ, 

αποτελώντας πρότυπο για την ανάπτυξη παρόμοιων τεστ εκτίμησης της κατοχής της 

έννοιας αριθμού από μαθητές που είναι εν δυνάμει ή ήδη παρουσιάζουν σοβαρές 

δυσκολίες μάθησης (π.χ. Jordan, Kaplan, Locuniak, & Ramineni,  2007· Malofeeva et 

al., 2004). Το τεστ είναι χωρισμένο σε επίπεδα από 0 ως 4 και το κάθε επίπεδο 

http://clarku.edu/numberworlds/nw_TestItems.htm
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περιλαμβάνει προαπαιτούμενες γνώσεις για την κατάκτηση του επόμενου. Με το τεστ 

εκτιμάται το επίπεδο του μαθητή ως προς την  κατοχή παραμέτρων της έννοιας 

αριθμού και ως προς την ετοιμότητα μάθησης του για επερχόμενες μαθηματικές 

γνώσεις. Χρησιμοποιήθηκε επίσης η κλίμακα Δεξιότητες Απαρίθμησης από το 

ΑΘΗΝΑ ΤΕΣΤ  διάγνωσης δυσκολιών μάθησης (Παρασκευόπουλος και συν., 1999) 

για την εκτίμηση της επάρκειας των μαθητών σε δεξιότητες απαρίθμησης. Για τις 

υπόλοιπες μαθηματικές γνώσεις και δεξιότητες, τη χρήση της νοερής αριθμογραμμής, 

τη γνώση ιδιοτήτων των πράξεων, τη συχνότητα χρήσης στρατηγικών εύρεσης 

αποτελεσμάτων και την αρχική επίδοση στην άμεση ανάκληση των ΑΣ, 

χρησιμοποιήθηκαν προσαρμογές στην ελληνική γλώσσα αντίστοιχων μετρήσεων 

άλλων ερευνών, οι οποίες περιγράφονται αναλυτικά στις επόμενες υποενότητες.  

  

2.4.8. Αναλυτική παρουσίαση εργαλείων ελέγχου γνωστικών και 

μαθησιακών προϋποθέσεων κατάκτησης των ΑΣ 

2.4.8.1. Γλωσσικές αναλογίες   

Η δοκιμασία αποτελείται από 32 ζεύγη προτάσεων. Η πρώτη πρόταση είναι 

πλήρης, ενώ η δεύτερη ελλιπής και το παιδί πρέπει να συμπληρώσει προφορικά τη 

λέξη που λείπει ακούγοντας τον εξεταστή και βρίσκοντας την αναλογία των 4ρων 

εννοιών [π.χ. Τα ζώα έχουν πόδια, τα αυτοκίνητα έχουν (ρόδες)]. Ο εξεταζόμενος 

πρέπει να καταλάβει την κοινή έννοια μεταξύ των δύο προτάσεων και να την 

εκφράσει προφορικά (Παρασκευόπουλος και Παρασκευοπούλου, 2011). Αν η 

απάντηση είναι σωστή το παιδί παίρνει ένα βαθμό, αν είναι λανθασμένη παίρνει 0. 

Αν αποτύχει σε 4 συνεχόμενες ερωτήσεις, η χορήγηση της κλίμακας τερματίζεται. Η 

ανώτατη βαθμολογία είναι 32 μονάδες και το άθροισμα των μονάδων, που 

συγκεντρώνει ο μαθητής είναι ο αρχικός βαθμός. Από τον αρχικό βαθμό σε 

συνδυασμό με τη χρονολογική ηλικία προκύπτουν δύο δείκτες: (α) η αναπτυξιακή 

ηλικία και (β) το αναπτυξιακό πηλίκο. Η αναπτυξιακή ηλικία δείχνει το ποσό της 

μαθησιακής ωριμότητας, που έχει κατακτήσει το παιδί μέχρι την ημερομηνία 

εξέτασης στη συγκεκριμένη κλίμακα. Το αναπτυξιακό πηλίκο δείχνει το ρυθμό-

ταχύτητα μαθησιακής ωριμότητας που έχει κατακτήσει το παιδί μέχρι την 

ημερομηνία εξέτασης. Ο συγκερασμός των δυο αποτελεσμάτων οδηγεί στην 

κατάταξη του παιδιού σε μία συγκεκριμένη διαγνωστική κατηγορία: (1) ανεπαρκής 

επίδοση, (2) οριακά χαμηλή επίδοση, (3) μέση επίδοση, (4) οριακά υψηλή επίδοση 
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και (5) εξαιρετική επίδοση. Η μέση επίδοση αντιστοιχεί στο 50% του μαθητικού 

πληθυσμού, η οριακά υψηλή και οριακά χαμηλή επίδοση αντιστοιχούν στο 16% του 

μαθητικού πληθυσμού η κάθε μια και η εξαιρετική και ανεπαρκής επίδοση 

αντιστοιχούν στο 9% του μαθητικού πληθυσμού η κάθε μια. Στις μετρήσεις της 

παρούσας έρευνας χρησιμοποιήθηκαν οι πέντε διαγνωστικές κατηγορίες.  

Ο σχηματισμός εννοιών χρησιμοποιείται συχνά στις έρευνες ως ξεχωριστή 

γνωστική διάσταση της γενικής νοητικής ανάπτυξης και κατανόησης, όπως και η 

ταχύτητα διαδικασιών και η μνήμη εργασίας, ιδιαίτερα όταν επιδιώκεται η 

αναγνώριση του γνωστικού προφίλ παιδιών με δυσκολίες μάθησης (Compton et al., 

2011·  Seethaler & Fuchs, 2006). Η κλίμακα είχε ικανοποιητικό επίπεδο εσωτερικής 

αξιοπιστίας (Cronbach's Alpha, α=0,81).  

 

2.4.8.2. Λεξιλόγιο 

Αποτελείται από 20 λέξεις, κυρίως ρήματα και ουσιαστικά, συγκεκριμένα και 

αφηρημένα, τα οποία διαβάζει ο εξεταστής ένα - ένα στο παιδί και αυτό δίνει τον 

ορισμό. Περιλαμβάνονται εύκολες και δύσκολες λέξεις, π.χ. μήλο και αμελώ. Με την 

κλίμακα αυτή αξιολογείται η γνώση των λέξεων, το εκφραστικό λεξιλόγιο, η 

γλωσσική ανάπτυξη και η μακρόχρονη μνήμη. Κάθε απάντηση βαθμολογείται με 2, 1 

και 0 μονάδες. Η κλίμακα τερματίζεται μετά από 4 συνεχόμενες αποτυχημένες 

προσπάθειες. Η ανώτατη βαθμολογία είναι 40 μονάδες και το άθροισμα των μονάδων 

είναι ο αρχικός βαθμός, οποίος μαζί με τη χρονολογική ηλικία του μαθητή 

χρησιμοποιείται για τον καθορισμό των τελικών αποτελεσμάτων. Όπως και στην 

κλίμακα των Γλωσσικών Αναλογιών που περιγράφεται παραπάνω, τα τελικά 

αποτελέσματα των απαντήσεων είναι δύο δείκτες: (α) η αναπτυξιακή ηλικία και (β) 

το αναπτυξιακό πηλίκο. Ο συγκερασμός των δυο αποτελεσμάτων οδηγεί στην 

κατάταξη του παιδιού σε μία συγκεκριμένη διαγνωστική κατηγορία: (1) ανεπαρκής 

επίδοση,(2) οριακά χαμηλή επίδοση, (3) μέση επίδοση, (4) οριακά υψηλή επίδοση και 

(5) εξαιρετική επίδοση που έχουν τις ίδιες αντιστοιχίες στο μαθητικό πληθυσμό, όπως 

έχει και η προηγούμενη κλίμακα (Γλωσσικές Αναλογίες).  

Το λεξιλόγιο χρησιμοποιείται άλλοτε ως συγκεκριμένη μέτρηση του 

εκφραστικού λεξιλογίου και της λεκτικής γνώσης (Cirino et al., 2013), άλλοτε ως 

εκτίμηση της γενικής γνωστικής ικανότητας που επιδρά στην κατάκτηση 

μαθηματικών γνώσεων και δεξιοτήτων (Malofeeva et al., 2004· Wagner et a.,  1997) 
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και άλλοτε συνδυάζεται με άλλες μετρήσεις, όπως οι γλωσσικές αναλογίες και η 

κατανόηση κειμένου ως γενικός γλωσσικός παράγοντας (Compton et al., 2011· 

Cowan & Powell, 2013· Seethaler & Fuchs, 2006). Στην παρούσα έρευνα 

χρησιμοποιήθηκε ως γενικός γνωστικός παράγοντας εκτίμησης των γενικών 

γλωσσικών ικανοτήτων του γνωστικού προφίλ των μαθητών. Η κλίμακα είχε 

ικανοποιητικό επίπεδο εσωτερικής αξιοπιστίας (Cronbach's Alpha, α=0,81). 

 

2.4.8.3. Μνήμη εργασίας / κεντρικό εκτελεστικό σύστημα  

Χρησιμοποιήθηκε η δοκιμασία «Αντίστροφη Ακολουθία Αριθμών» (Numbers 

Reversed), η οποία αποτελεί προσαρμογή στην ελληνική γλώσσα μετρήσεων που 

έχουν χρησιμοποιηθεί για τον έλεγχο της συσχέτισης της μνήμης εργασίας και 

μάθησης των ΑΣ σε άλλες έρευνες (Jordan et al., 2007· Schuchardt et al., 2008). 

Περιλαμβάνει 10 ακολουθίες ψηφίων, των οποίων σταδιακά αυξάνεται το πλήθος 

(από 3 ως 7 ψηφία). Ο μαθητής ακούει τον εξεταστή να λέει μια ακολουθία ψηφίων 

(π.χ. 4, 6, 5, 8) και επαναλαμβάνει την ακολουθία αντίστροφα (π.χ. 8, 5, 6, 4) δηλαδή 

από το τελευταίο ως το πρώτο ψηφίο. Αρχικά δίνονται δύο παραδείγματα στο μαθητή 

με ακολουθίες δύο και τριών ψηφίων και αμέσως μετά διεξάγεται η μέτρηση. Το 

αποτέλεσμα εκφράζεται από το πλήθος της ακολουθίας με τα περισσότερα ψηφία, 

που απάντησε σωστά ο μαθητής σε τουλάχιστον δύο συνεχόμενες προσπάθειες. Για 

παράδειγμα, αν ο μαθητής επανέλαβε σωστά δύο ακολουθίες πέντε ψηφίων, το τελικό 

αποτέλεσμα είναι πέντε (5). Ανάλογη μέτρηση του παράγοντα αυτού χρησιμοποιείται 

στις σχετικές έρευνες (Gathercole & Pickering, 2001· 2000· Grammenou, 2011· 

Gustafson et al., 2011· Katzir et al., 2006· Landerl et al., 2009· Schuchardt et al., 

2008· Wagner, Torgesen, & Rashotte. 1994· Wagner et al., 1997· Wu et al., 2008). Η 

κλίμακα είχε ικανοποιητικό επίπεδο εσωτερικής αξιοπιστίας (Cronbach's Alpha, 

α=0,80). 

 

2.4.8.4.  Ταχύτητα επεξεργασίας πληροφοριών (processing speed)  

Η δοκιμασία περιλαμβάνεται στην έρευνα των Cirino, et al., (2013) για τη 

συσχέτιση της ταχύτητας επεξεργασίας οπτικών πληροφοριών με τη μάθηση των ΑΣ. 

Περιλαμβάνει 20 σειρές ψηφίων και σε κάθε σειρά υπάρχουν έξι ψηφία, εκ των 

οποίων δύο είναι όμοια (π.χ. 8, 3, 5, 4, 8, 1). Ο μαθητής κυκλώνει τα δύο ίδια ψηφία 

σε κάθε σειρά, σε όσες περισσότερες σειρές μπορεί σε διάστημα ενός λεπτού. Για 
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κάθε σωστή σειρά ο μαθητής κερδίζει μια μονάδα. Το αποτέλεσμα είναι ο αριθμός 

των σωστών απαντήσεων που έδωσε το παιδί μέσα σε ένα λεπτό και εκφράζει την 

ακρίβεια και την ταχύτητα απόκρισης σε ένα έργο που πρέπει να επεξεργαστεί 

(Mayes & Calhoun, 2007). Η συγκεκριμένη μέτρηση χρησιμοποιείται σε πλήθος 

ερευνών (π.χ. Cirino et al., 2013· Compton et al., 2011· Seethaler & Fuchs, 2006). Η 

κλίμακα είχε ικανοποιητικό επίπεδο εσωτερικής αξιοπιστίας (Cronbach's Alpha, 

α=0,79). 

 

2.4.8.5.  Φωνολογική βραχύχρονη μνήμη  

Για τη μέτρηση της φωνολογικής βραχύχρονης μνήμης χρησιμοποιήθηκε η 

δοκιμασία «Μνήμη Ακολουθιών» (ΑΘΗΝΑ ΤΕΣΤ). Περιλαμβάνει 16 ακολουθίες 

ψηφίων αυξανόμενου εύρους, τις οποίες επαναλαμβάνει ο μαθητής προφορικά 

αμέσως μετά τον εξεταστή, ακριβώς με τη σειρά που τις άκουσε από αυτόν, π.χ. ο 

αξιολογητής λέει 3, 5, 2, 1 και ο μαθητής επαναλαμβάνει 3, 5, 2, 1. Ο μαθητής 

παίρνει 2 μονάδες για κάθε ακολουθία που άκουσε μία φορά και επανέλαβε αμέσως 

σωστά, και μια μονάδα για κάθε ακολουθία που άκουσε δύο φορές και επανέλαβε 

σωστά. Το τεστ τερματίζεται, όταν ο μαθητής δώσει δύο συνεχόμενες αποτυχημένες 

απαντήσεις σε δύο συνεχόμενες προσπάθειες. Η αρχική βαθμολόγηση αποτελείται 

από το σύνολο των μονάδων που κέρδισε. Οι δείκτες που προκύπτουν και ο τρόπος 

με τον οποίο αυτοί συνδυάζονται και δίνουν τις διαγνωστικές κατηγορίες ακολουθούν 

ακριβώς το ίδιο σχήμα με τις κλίμακες Γλωσσικές Αναλογίες και Λεξιλόγιο, που 

περιγράφονται παραπάνω. Στις μετρήσεις της  παρούσας έρευνας χρησιμοποιήθηκαν 

οι πέντε διαγνωστικές κατηγορίες του εργαλείου.  

Ανάλογη μέτρηση του παράγοντα αυτού χρησιμοποιείται σε σχετικές έρευνες 

(Grammenou, 2011· Gathercole & Pickering, 2001· 2000· Gustafson et al., 2011· 

Jordan et al., 2010· Katzir et al., 2006· Landerl et al., 2009· Schuchardt et al., 2008· 

Wu et al., 2008). Η κλίμακα είχε ικανοποιητικό επίπεδο εσωτερικής αξιοπιστίας 

(Cronbach's Alpha, α=0,81). 

 

2.4.8.6.  Φωνολογική επίγνωση  

Η αξιολόγηση της φωνολογικής επίγνωσης έγινε με τη μέτρηση «φωνολογική 

έκθλιψη» (phonological elision) (Cirino et al., 2013). Σύμφωνα με τους 

Schatschneider, Francis, Foorman, Fletcher και Mehta (1999) και Katzir και 
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συνεργάτες (2006) η «φωνολογική έκθλιψη» παρέχει αρκετά ακριβή εκτίμηση της 

φωνολογικής επίγνωσης. Χρησιμοποιήθηκε μια άτυπη δοκιμασία που περιλαμβάνει 

10 λέξεις δισύλλαβες και τρισύλλαβες που ο μαθητής ακούει από τον αξιολογητή και 

καλείται να αναπαράγει προφορικά τη λέξη που απομένει, αφού παραλείψει ένα 

συγκεκριμένο φθόγγο (σύμφωνο ή φωνήεν) από την αρχή, τη μέση ή το τέλος της 

λέξης. Για παράδειγμα, «τι θα μείνει αν από τη λέξη δάσος αφαιρέσεις το δ»  ή «τι θα 

μείνει αν από τη λέξη μπαλόνι αφαιρέσεις το π». Αρχικά δίνονται 3 παραδείγματα για 

να κατανοήσει ο μαθητής τις απαιτήσεις της δοκιμασίας και αφού γίνει αυτό, 

διεξάγεται η μέτρηση. Ο μαθητής παίρνει μία μονάδα για κάθε σωστή απάντηση και 

το αποτέλεσμα είναι το σύνολο των σωστών απαντήσεων. Η συγκεκριμένη μέτρηση 

έχει χρησιμοποιηθεί σε μια σειρά ερευνών για την αξιολόγηση της συσχέτισης μεταξύ 

φωνολογικής επίγνωσης και ευχέρειας των ΑΣ (Cirino et al., 2013· Landerl, 

Fussenegger, Moll, & Willburgen, 2009· Katzir et al., 2006· Loizou & Stuart, 2003· 

Wagner et al., 1994) (Cronbach's Alpha, α=0,79).  

 

2.4.8.7.  Έννοια αριθμού  

Για τη μέτρηση της έννοιας του αριθμού χρησιμοποιήθηκε το Number 

Knowledge Test (Griffin, 2004· Okamoto & Case, 1996· Chard et al., 2005), το οποίο 

περιλαμβάνει τις μετρήσεις: ακολουθίες αριθμών ( π.χ. ποιος αριθμός είναι δύο θέσεις 

μετά το 3), συγκρίσεις αριθμών ( π.χ. ποιος αριθμός είναι μεγαλύτερος το 6 ή το 7), 

την απόσταση μεταξύ αριθμών ( π.χ. ποιος αριθμός είναι πιο κοντά στο 21, το 25 ή το 

18) και συγκρίσεις αριθμητικών συνδυασμών ( π.χ. ποια διαφορά είναι μεγαλύτερη, η 

διαφορά ανάμεσα στο 4 και το 2 ή η διαφορά ανάμεσα στο 3 και το 6). Για κάθε 

σωστή απάντηση το παιδί κερδίζει μία μονάδα. Το σύνολο των μονάδων κατατάσσει 

το παιδί σε ένα αναπτυξιακό επίπεδο, που αντιστοιχεί σε μια χρονολογική ηλικία, 

σύμφωνα με το εγχειρίδιο χρήσης του εργαλείου. Στην παρούσα έρευνα 

χρησιμοποιήθηκε η χρονολογική ηλικία, που αντιστοιχεί στην συνολική αρχική 

βαθμολογία. Στο εγχειρίδιο χρήσης του εργαλείου παρέχεται πίνακας με τις 

αντιστοιχίσεις των μονάδων και των αντίστοιχων ηλικιών: 9-14 μονάδες αντιστοιχούν 

σε 5-6 έτη, 15-19 μονάδες σε 6-7 έτη, 20-25 μονάδες σε 7-8 έτη, 26-28 μονάδες σε 8-

9 έτη και 29-32 μονάδες σε 9-10 έτη.  
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Το συγκεκριμένο τεστ αυτούσιο έχει χρησιμοποιηθεί σε σημαντικό αριθμό 

ερευνών (Cowan & Powell, 2013· Cowan et al., 2011·  Jordan et al., 2010· Malofeeva 

et al., 2004) (Cronbach's Alpha, α=0,80). 

 

2.4.8.8.  Δεξιότητες απαρίθμησης  

Η αξιολόγηση των δεξιοτήτων απαρίθμησης έγινε με την κλίμακα 

«Δεξιότητες Απαρίθμησης» του ΑΘΗΝΑΤΕΣΤ (Παρασκευόπουλος και συν., 1999). 

Το παιδί καλείται να μετρήσει ανά 2 ως το 12, ανά 3 ως το 18, ανά 4 ως το 24, ανά 5 

ως το 35 και ανά 6 ως το 30 και αντίστροφα. Για κάθε σωστή προσπάθεια κερδίζει 

μία μονάδα. Το σύνολο των μονάδων που συγκεντρώνει ο μαθητής είναι το 

αποτέλεσμα της μέτρησης και το μέγιστο σκορ μπορεί να είναι 10. Η επίδοση του 

παιδιού χαρακτηρίζεται ως επαρκής (1) ή ελλιπής (2), ανάλογα με τις μονάδες που 

συγκέντρωσε, και ο χαρακτηρισμός αυτός χρησιμοποιήθηκε και στην παρούσα 

έρευνα (Παρασκευόπουλος και Παρασκευοπούλου, 2011). Πλήθος ερευνών 

περιλαμβάνουν παρόμοιες μετρήσεις της συγκεκριμένης δεξιότητας (Aunio, 

Hautamaki, & Van Luit, 2005· Jordan et al., 2006· Jordan et al., 2007· Stock, 

Desoete, & Roeyers, 2009· Wilson et al., 2006). Η κλίμακα είχε ικανοποιητικό 

επίπεδο εσωτερικής αξιοπιστίας (Cronbach's Alpha, α=0,78). 

 

2.4.8.9. Εκτίμηση θέσης αριθμού σε αριθμογραμμή 

 Η μέτρηση αναφέρεται στην εκτίμηση θέσης μονοψήφιιων και διψήφιων 

αριθμών πάνω σε μια αριθμογραμμή και αποτελεί προσαρμογή με μικρότερο πλήθος 

αριθμών από την αντίστοιχη μέτρηση των Cowan και Powell (2013). Η μέτρηση 

συσχετίζεται με τη γνώση του αριθμητικού συστήματος και τη νοερή ποσοτική 

αναπαράσταση των αριθμών (LeFevre et al., 2010). Περιλαμβάνει 6 αριθμούς (3, 16, 

33, 58, 72, 94) τους οποίους  ο μαθητής τοποθετεί σε μια αριθμογραμμή από το 0 ως 

το 100. Η αριθμογραμμή περιλαμβάνει διακριτά σημεία για κάθε αριθμό και δεκάδα.  

 

0                                              16                                                   33                                             50 

 

Ο αξιολογητής εξηγεί στο παιδί και σημειώνει στις ακραίες θέσεις το μηδέν 

(0) και το 100, ενώ τοποθετεί και το 50 ακριβώς στη μέση των δύο ακραίων σημείων. 
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Για κάθε απάντηση υπολογίζεται το ποσοστό της τιμής του απόλυτου λάθους μεταξύ 

της εκτίμησης του μαθητή για τη θέση του αριθμού και της πραγματικής του θέσης 

(Siegler & Booth, 2004). Για παράδειγμα, αν ένας μαθητής τοποθετήσει τον αριθμό 

33 στη θέση 42, τότε το ποσοστό του απόλυτου λάθους είναι 9% (42 – 33 / 100). Η 

συγκεκριμένη μέτρηση χρησιμοποιείται σε πλήθος ερευνών για τη μάθηση των ΑΣ 

(Cirino et al, 2013· Cowan & Powell, 2013· Geary et al., 2007· Geary et al., 2008·  

Landerl, et al., 2009· LeFevre et al., 2010· Siegler & Booth, 2004). Η κλίμακα είχε 

ικανοποιητικό επίπεδο εσωτερικής αξιοπιστίας (Cronbach's Alpha, α=0,81). 

 

2.4.8.10. Ιδιότητες των πράξεων  

Η δοκιμασία αποτελεί προσαρμογή στην ελληνική γλώσσα ως προς τις 

οδηγίες του αξιολογητή προς το μαθητή της αντίστοιχης μέτρησης των Cowan και 

συνεργάτες (2011) για τη χρήση των ιδιοτήτων των πράξεων στην εύρεση 

απαντήσεων σε άγνωστα δεδομένα. Παρουσιάζονται γραπτά ζεύγη δεδομένων, όπου 

στο πρώτο η απάντηση είναι γραμμένη, ενώ  στο δεύτερο λείπει και πρέπει να τη 

γράψει το παιδί. Ο αξιολογητής εξηγεί, ότι η πρώτη απάντηση μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί για να βρεθεί η δεύτερη, χωρίς διαδικασίες μέτρησης. Για 

παράδειγμα, ο αξιολογητής δείχνει στο φύλλο εργασίας και λέει: «Αν γνωρίζεις ότι 5 

+ 4 = 9, τότε πόσο κάνει 4 + 5 =…, αν γνωρίζεις ότι 76 – 8 = 68, πόσο κάνει 68 + 8 

=…». Μετρά την ικανότητα του παιδιού να χρησιμοποιεί με ευχέρεια τις ιδιότητες 

και να συνδέει ένα γνωστό με ένα άγνωστο συνδυασμό. Το σύνολο των σωστών 

απαντήσεων εκφράζει την ευχέρεια του μαθητή στη χρήση ιδιοτήτων και σχέσεων 

των πράξεων και συνδέσεων γνωστών με άγνωστα δεδομένα και το μέγιστο 

αποτέλεσμα μπορεί να είναι 20 μονάδες (Cowan et al., 2011). Η κλίμακα είχε 

ικανοποιητικό επίπεδο εσωτερικής αξιοπιστίας (Cronbach's Alpha, α=0,78). 

 

2.4.8.11. Στρατηγικές εύρεσης αποτελεσμάτων ΑΣ    

Για την εξέταση ευχέρειας στη χρήση στρατηγικών χρησιμοποιήθηκε η 

αντίστοιχη μέτρηση των Cowan και συνεργάτες (2011). Η δοκιμασία αποτελείται από 

4 γραπτές δοκιμασίες, κάθε μια από τις οποίες περιλαμβάνει ΑΣ κάθε πράξης 

χωριστά. Αναλυτικά, το παιδί καλείται να απαντήσει στους ΑΣ πρόσθεσης: 4 + 4, 8 + 

8, 2 + 7, 4 + 6, 9 + 8, 4 + 7, 5 + 9, 2 + 8, στους ΑΣ αφαίρεσης: 6 - 3, 16 - 8, 15 - 7, 11 

- 9, 12 - 3, 16 - 9, στους ΑΣ πολλαπλασιασμού: 6 x 2, 5 x 4, 3 x 3, 7 x 7, 8 x 4,6 x 8, 9 
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x 4, 8 x 7 και στους ΑΣ διαίρεσης: 7 : 7, 12 : 6, 32 : 8, 54 : 9, 20 : 5, 27 : 3. Ο 

αξιολογητής παρακολουθεί το μαθητή καθώς απαντά και στο τέλος του ζητά να 

εξηγήσει τον τρόπο που σκέφτηκε για να βρει την απάντηση (μέθοδος αυτο-

αναφοράς). Η συζήτηση γίνεται μόνο για τις σωστές απαντήσεις. Ο αξιολογητής 

σημειώνει αν το παιδί (1) βρήκε την απάντηση με άμεση ανάκληση ή (2) 

χρησιμοποίησε μια στρατηγική, μια ιδιότητα ή έναν γνωστό ΑΣ και απαρίθμηση. Η 

χρήση των αυτο-αναφορών είναι πολύ διαδεδομένη μεταξύ των ερευνών που 

μελετούν την ανάπτυξη και χρήση στρατηγικών ΑΣ από μαθητές με σοβαρές 

δυσκολίες μάθησης. Για κάθε σωστή προσπάθεια ο μαθητής παίρνει μια μονάδα. Το 

μέγιστο αποτέλεσμα είναι 28 μονάδες και αντιπροσωπεύει την ακρίβεια ΑΣ και τη 

ευχέρεια χρήσης στρατηγικών (Cowan et al., 2011· Geary et al., 2007· Jordan & 

Hanich, 2000· Torbeyns et al., 2004). Η κλίμακα είχε ικανοποιητικό επίπεδο 

εσωτερικής αξιοπιστίας (Cronbach's Alpha, α=0,83). 

 

2.4.8.12. Έλεγχος ευχέρειας των ΑΣ όλων των πράξεων 

Η δοκιμασία αυτή αποτελεί προσαρμογή (προστέθηκε ο έλεγχος των ΑΣ 

πολλαπλασιασμού και διαίρεσης) από την αντίστοιχη δοκιμασία των Cowan και 

Powell (2013) και περιλαμβάνει τέσσερις μετρήσεις, μία για κάθε πράξη. Η κάθε 

μέτρηση περιέχει 20 ΑΣ μιας πράξης, πρόσθεσης (7 + 2 =…, 6 + 6 =…, 9 + 4 =…), 

αφαίρεσης (5 – 2 =…, 9 – 4 =…, 15 – 8 =…), πολλαπλασιασμού (2 x 6 =…, 7 x 7 

=…, 8 x 6 =…) και διαίρεσης (20 : 4 =…, 18 : 2 =…, 24 : 6 =…). Το αποτέλεσμα 

αυτών των ΑΣ καλείται να βρει γραπτά ο μαθητής σε διάρκεια ενός λεπτού. Μόλις 

περάσει το λεπτό, η συμπλήρωση απαντήσεων διακόπτεται. Το αποτέλεσμα είναι το 

σύνολο των σωστών απαντήσεων που έδωσε το παιδί σε κάθε πράξη χωριστά. Το 

μέγιστο σκορ μπορεί να είναι 20 για κάθε μία από τις τέσσερις πράξεις (σύνολο 80). 

Ανάλογη μέτρηση χρησιμοποιείται στο σύνολο σχεδόν των ερευνών που 

περιλαμβάνουν την ευχέρεια των ΑΣ στις μετρήσεις τους  (Chavez, 2008· Cirino et 

al., 2007· Cirino et al., 2013· Cowan et al., 2011· Cowan & Powell, 2013· Landerl et 

al., 2009· Bryant et al., 2008· Seethaler & Fuchs, 2006). Η κλίμακα είχε 

ικανοποιητικό επίπεδο εσωτερικής αξιοπιστίας (Cronbach's Alpha, α=0,77). 

 

2.4.8.13. Έλεγχος διατήρησης των ΑΣ  
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Στον τελικό έλεγχο περιλαμβάνεται και ο έλεγχος της διατήρησης της γνώσης, 

κατά τον οποίο ο μαθητής απαντά σε 10 ΑΣ από αυτούς που διδάχθηκε σε διάστημα 

ενός λεπτού, μετά την παρέλευση 3ων εβδομάδων από το τέλος της παρέμβασης. Η 

κλίμακα είχε ικανοποιητικό επίπεδο εσωτερικής αξιοπιστίας (Cronbach’s Alpha, 

α=0,77).  

 

2.4.8.14. Έλεγχος γενίκευσης των ΑΣ  

Η δοκιμασία είναι όμοια με την δοκιμασία της Tournaki (2003) για τον έλεγχο 

της μεταφοράς της γνώσης των ΑΣ που κατέκτησαν οι μαθητές σε νέο, άγνωστο 

έργο. Η δοκιμασία περιλαμβάνει 10 αριθμητικές παραστάσεις των δύο πράξεων με 3 

μονοψήφιους αριθμούς. Για παράδειγμα, για την πρόσθεση οι πράξεις είχαν τη μορφή  

(2 + 1) + 1, (6 + 2) + 3, (8 + 5) + 2, για την αφαίρεση (8 - 4) - 2, (12 - 6) - 1, (13 - 4) - 

3, για τον πολλαπλασιασμό (3 x 3) + 3, (7 x 4) + 2, (8 x 9) + 1 και για τη διαίρεση (16 

: 2) + 2, (40 : 5) + 3, (21 : 3) + 1. Αρχικά ο μαθητής εκτελεί την πράξη μέσα στην 

παρένθεση και στο αποτέλεσμα προσθέσει τον αριθμό έξω από την παρένθεση τη 

μονάδα. Ο έλεγχος της γενίκευσης δεν είχε χρονικό περιορισμό για την ολοκλήρωση 

της δραστηριότητας, όπως είχαν ο έλεγχος της ευχέρειας και διατήρησης  των ΑΣ 

(Tournaki, 2003). Πριν τη γενικευμένη χρήση της, η συγκεκριμένη δραστηριότητα 

δόθηκε σε 4 τμήματα Γ΄ και Δ τάξης, για να κριθεί η καταλληλότητα της. Οι μαθητές 

τυπικής ανάπτυξης Δ΄ τάξης απάντησαν σωστά σε όλες τις πράξεις σε ποσοστό πάνω 

από 90%, ενώ της Γ΄ απάντησαν σωστά πάνω από 90% στην πρόσθεση και την 

αφαίρεση και πάνω από 75% στον πολλαπλασιασμό και τη διαίρεση. Η κλίμακα είχε 

ικανοποιητικό επίπεδο εσωτερικής αξιοπιστίας (Cronbach’s Alpha, α=0,74). 

 

 

2.5. Έλεγχος πιστότητας  

Ο έλεγχος της πιστότητας εφαρμογής των διδακτικών παρεμβάσεων έγινε από 

δύο ανεξάρτητους παρατηρητές, υποψήφιους διδάκτορες, σε 4 περιπτώσεις για κάθε 

ομάδα διδασκαλίας, με τη χρήση ενός «πρωτοκόλλου παρατήρησης». Συγκεκριμένα, 

το πλήθος των ωρών διδασκαλίας των ΑΣ για όλες τις ομάδες ήταν 600 ώρες (24 

ώρες ανά ομάδα x 25 ομάδες). Ο έλεγχος πιστότητας στηρίχθηκε σε 100 πρωτόκολλα 

παρατήρησης (25 ομάδες x 4 παρατηρήσεις ανά ομάδα). Οι ανεξάρτητοι παρατηρητές 

πριν την αξιολόγηση της πιστότητας ενημερώθηκαν συστηματικά από την ερευνήτρια 
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ως προς τα υλικά, τις μεθόδους και τις διαδικασίες που έπρεπε να ακολουθεί ο 

εκπαιδευτικός σε κάθε στάδιο της διδακτικής παρέμβασης. Το πρωτόκολλο 

παρατήρησης αναφερόταν στα στάδια διδασκαλίας της παρέμβασης (σενάριο 

διδασκαλίας). Για κάθε στάδιο χρησιμοποιήθηκε μία 4βαθμη κλίμακα αξιολόγησης 

τύπου Likert, όπου 1= χαμηλή εφαρμογή, 2= μέτρια εφαρμογή, 3= πολύ καλή 

εφαρμογή και 4= άριστη εφαρμογή των σταδίων (Bryant et al., 2016). Για 

παράδειγμα, για το 1
ο
 στάδιο του σεναρίου διδασκαλίας (Προετοιμασία) η αποτίμηση 

για την εφαρμογή του σταδίου περιελάμβανε τρεις παρατηρήσεις με συγκεκριμένα 

κριτήρια αποτίμησης:  

(1
η
) Ο/Η εκπαιδευτικός επέλεξε το υλικό της δραστηριότητας ανασκόπησης, 

τις κάρτες διδαγμένων και γνωστών ΑΣ με κριτήριο τη δυνατότητα χρήσης αυτών 

στην εκμάθηση των νέων ΑΣ του μαθήματος: 1 = χαμηλή εφαρμογή (ο εκπαιδευτικός 

έκανε ανασκόπηση όλων των ΑΣ που είχαν διδαχθεί), 2 = μέτρια εφαρμογή (ο 

εκπαιδευτικός έκανε άκριτα επιλογή ορισμένων ΑΣ), 3= πολύ καλή εφαρμογή (ο 

εκπαιδευτικός επέλεξε ένα μέρος των γνωστών ΑΣ που ήταν σχετικοί με τους νέους 

ΑΣ) και 4 = άριστη εφαρμογή (ο εκπαιδευτικός επέλεξε όλους τους γνωστούς και 

σχετικούς ΑΣ με τους ΑΣ του νέου μαθήματος).    

(2
η
) Ο/Η εκπαιδευτικός ενημέρωσε προφορικά το μαθητή ότι στόχος της 

ανασκόπησης ήταν η ανάκληση γνωστών και σχετικών με τα νέα δεδομένα ΑΣ του  

μαθήματος: 1 = χαμηλή εφαρμογή (ο εκπαιδευτικός δεν ενημέρωσε το μαθητή για το 

στόχο της ανασκόπησης), 2 = μέτρια εφαρμογή (ο εκπαιδευτικός ενημέρωσε το 

μαθητή ότι η ανασκόπηση γίνεται για τη βελτίωση της διατήρησης των ΑΣ), 3 = πολύ 

καλή εφαρμογή (ο εκπαιδευτικός ενημέρωσε γενικά το μαθητή ότι η ανασκόπηση 

γνωστών ΑΣ μπορεί να βοηθήσει τη μάθηση νέων) και 4 = άριστη εφαρμογή (ο 

εκπαιδευτικός ενημέρωσε το μαθητή ότι η ανασκόπηση συγκεκριμένων ΑΣ γίνεται 

γιατί αποτελούν χρήσιμη γνώση που θα αξιοποιηθεί για τη μάθηση των νέων ΑΣ).  

 (3
η
) Ο/Η εκπαιδευτικός τήρησε τη διαδικασία: ερώτηση προς μαθητή και αν 

η άμεση απάντηση ήταν: α) σωστή, τότε ο εκπαιδευτικός επιβράβευσε το μαθητή και 

συνέχισε στο επόμενο δεδομένο ή β) λάθος, τότε ο εκπαιδευτικός ενθάρρυνε το 

μαθητή να βρει το αποτέλεσμα, να επαναλάβει δύο φορές τον ΑΣ και να βάλει την 

κάρτα στο τέλος της στοίβας για να επαναληφθεί: 1 = χαμηλή εφαρμογή (όταν ο 

εκπαιδευτικός παρεμβαίνει και προκαταλαμβάνει την απάντηση του μαθητή), 2 = 

μέτρια εφαρμογή (όταν ο εκπαιδευτικός δεν επιβραβεύει ή δεν ενθαρρύνει 

συστηματικά το μαθητή), 3 = πολύ καλή εφαρμογή (όταν ο εκπαιδευτικός δεν 
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επιμένει στη συστηματική επανάληψη) και 4 = άριστη εφαρμογή (όταν ο 

εκπαιδευτικός τηρεί τα στάδια της διαδικασίας).  

Στην έρευνα χρησιμοποιήθηκαν τα αποτελέσματα που προέκυψαν από άριστη 

και πολύ καλή εφαρμογή της πλειονότητας των σταδίων διδασκαλίας, ενώ οι 

παρεμβάσεις με χαμηλή και μέτρια εφαρμογή αποκλείστηκαν από την έρευνα. Τα 

δεδομένα 6 μαθητών δεν συμπεριλήφθηκαν στα αποτελέσματα της έρευνας, διότι η 

εφαρμογή των παρεμβάσεων δεν ήταν υψηλή (πολύ καλή ή άριστη εφαρμογή). Η 

συμφωνία μεταξύ των δύο παρατηρητών ως προς την αξιολόγηση της εφαρμογής των 

παρεμβάσεων ήταν πολύ υψηλή (α=0,92).    

    

  

2.6. Ανάλυση των αποτελεσμάτων της έρευνας 

Οι στατιστικές αναλύσεις έγιναν με το πρόγραμμα στατιστικής ανάλυσης  

ΙΒΜ SPSS 21.0. Αρχικά πραγματοποιήθηκαν οι έλεγχοι των υποθέσεων (κανονική 

κατανομή και διασπορά τιμών) (Levene’s test και Shapiro test) για χρήση 

παραμετρικών τεστ. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι σε ορισμένες μεταβλητές δεν 

πληρούταν το κριτήριο της κανονικής κατανομής (p<0.05). Για το λόγο αυτό οι 

στατιστικές αναλύσεις έγιναν με μη-παραμετρικά τεστ (Mann Whitney, Kruskall- 

Wallis και Wilcoxon tests) (Κατσής, Σιδερίδης, και Εμβαλωτής, 2011). Επιπλέον, 

υπολογίστηκε το μέγεθος επίδρασης (effect size) συγκρίνοντας (α)  την αρχική με την 

τελική επίδοση στην ευχέρεια σε κάθε ομάδα της έρευνας και (β) τις τελικές 

επιδόσεις στην ευχέρεια των ΑΣ μεταξύ των ομάδων της έρευνας. Η διαφορά 

επίδρασης μεταξύ των διαφορετικών ομάδων της έρευνας αξιοποιήθηκε στις 

συγκρίσεις μεταξύ των στοιχείων που περιλαμβανόταν στις διαφορετικές 

παρεμβάσεις της έρευνας. Το μέγεθος επίδρασης αποτελεί περιγραφικό δείκτη για την 

αποτελεσματικότητα μιας διδακτικής παρέμβασης και για τη διαφορά της 

αποτελεσματικότητας δύο διδακτικών παρεμβάσεων. Η Αμερικανική Ψυχολογική 

Εταιρεία (American Psychological Association) και έγκριτα επιστημονικά περιοδικά 

συστήνουν τη χρήση του δείκτη μέγεθος επίδρασης ως απαραίτητο συμπληρωματικό 

στοιχείο των στατιστικών αναλύσεων στην εκπαιδευτική έρευνα (Ledesma, Macbeth, 

& Kohan, 2009· Thalheimer & Cook, 2002). Η σημαντικότητα του δείκτη, έγκειται 

στο ότι συγκρίνοντας, για παράδειγμα, την αποτελεσματικότητα μιας πειραματικής 

διδασκαλίας σε σχέση με αυτή της τυπικής διδασκαλίας προκύπτει πιθανόν μια 
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στατιστικά σημαντική διαφορά, η οποία δείχνει ότι η πειραματική διδασκαλία δεν 

έχει την ίδια αποτελεσματικότητα με την τυπική, αλλά δεν πληροφορεί ουσιαστικά 

για το πόση είναι η διαφορά της αποτελεσματικότητας αυτής (Fritz, Richler, & 

Morris, 2012) . Ένας ακόμη λόγος είναι ότι στις στατιστικές αναλύσεις οι σημαντικές 

ή μη σημαντικές διαφορές που προκύπτουν εξαρτώνται και από το μέγεθος του 

δείγματος της έρευνας. Έτσι μία μη στατιστικώς σημαντική διαφορά σε μία έρευνα 

με μικρό δείγμα, είναι πιθανό να είναι σημαντική σε μία έρευνα με μεγάλο δείγμα 

συμμετεχόντων (Fritz et al., 2012· Ledesma et al., 2009· Thalheimer & Cook, 2002). 

Στην πειραματική εκπαιδευτική έρευνα συχνά οι ομάδες απαρτίζονται από μικρούς 

αριθμούς συμμετεχόντων, ιδιαίτερα όταν περιλαμβάνονται περισσότερες από μία 

πειραματικές ομάδες, πράγμα που αυξάνει τις πιθανότητες να προκύψουν μη 

σημαντικές διαφορές, όπως στις έρευνες των Powell και συνεργάτες (2009) και 

(Tournaki, 2003). Το μέγεθος επίδρασης όμως αναμένεται να μη διαφοροποιείται σε 

σχέση με το μέγεθος του δείγματος της έρευνας (Gersten et al., 2009· Methe et al., 

2012).   

Ο έλεγχος διαφορών μεταξύ των ομάδων στην επίδραση των παρεμβάσεων, 

όταν ο πληθυσμός της έρευνας είναι μικρός και οι αναλύσεις γίνονται με μη 

παραμετρικούς ελέγχους προτείνεται να γίνεται με το δείκτη (r), ο οποίος 

υπολογίζεται με βάση των τύπο:  

r = Z/  

 

όπου Ζ είναι η μετατροπή των αρχικών αποτελεσμάτων σε τυπικές τιμές  και δείχνει 

το βαθμό απόκλισης των δεδομένων του κάθε ατόμου από το μέσο όρο του 

συνολικού πληθυσμού. Η μετατροπή των αρχικών δεδομένων σε τυπικές τιμές (Ζ) 

γίνεται αυτόματα από το SPSS και εμφανίζεται μαζί με τα αποτελέσματα των 

ελέγχων (Mann Whitney, Wilcoxon test, Kruskall- Wallis). Το  είναι το πλήθος 

των παρατηρήσεων των συμμετεχόντων. Για παράδειγμα, αν το αρχικό σκορ είναι 18 

ο μέσος όρος του συνολικού πληθυσμού είναι 15, με τυπική απόκλιση 3.5, τότε το Ζ 

είναι 0.85 [Z = (18 – 15) / 3.5 = 0.85]. Επίσης, αν η ομάδα περιλαμβάνει 20 μαθητές, 

για τους οποίους συγκεντρώνονται δύο αποτελέσματα ( ένα πριν την παρέμβαση και 

ένα μετά την παρέμβαση), τότε το N = 20 + 20 = 40 δεδομένα. Επομένως, το μέγεθος 

επίδραση (r) για τον κάθε μαθητή θα είναι 0.85 / 6.32 = 0.13(Ho, 2009· Fritz et al., 

2012). Όταν η τιμή του r είναι μεταξύ  0.10-0.30 η επίδραση θεωρείται μικρή, όταν 
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είναι μεταξύ 0,31-0.50 θεωρείται μέτρια και όταν r > 0.51 θεωρείται μεγάλη (Fritz et 

al., 2012). Στους πίνακες που συνοδεύουν τα αποτελέσματα της έρευνας έχει 

καταγραφεί ο αρχικός μέσος όρος και όχι οι τυπικές τιμές (Ζ), όπως γίνεται και σε 

άλλες σχετικές έρευνες (Fuchs et al., 2008). Λόγω του σχεδιασμού της έρευνας, που 

προέβλεπε τη σταδιακή προσθήκη μόνο ενός νέου διδακτικού στοιχείου στη βασική 

διδασκαλία της ΟΕ για κάθε πειραματική ομάδα, η πιθανή διαφορά της επίδρασης (r) 

μας επιτρέπει να κάνουμε εκτιμήσεις για την αποτελεσματικότητα του κάθε 

παράγοντα που προστέθηκε διαδοχικά, δηλαδή της εναλλακτικής ομαδοποίησης, της 

διδασκαλίας στρατηγικών και της έννοιας αριθμού. Ακόμη επιτρέπει συνδυαστικές 

εκτιμήσεις μεταξύ πειραματικών ομάδων, αφενός, και ομάδας ελέγχου, αφετέρου, ή 

και των πειραματικών ομάδων μεταξύ τους.  

Για τη συσχέτιση γνωστικών και μαθησιακών παραγόντων με την 

αποτελεσματικότητα των παρεμβάσεων στην ευχέρεια των ΑΣ, υπολογίστηκε μία νέα 

συνδυαστική μεταβλητή, που ονομάστηκε «μέση ευχέρεια» από το μέσο όρο των 

τελικών αποτελεσμάτων της ευχέρειας στους ΑΣ όλων των πράξεων μαζί. Για 

παράδειγμα, αν ο τελικός μέσος όρος ενός μαθητή για κάθε πράξη είναι: για την  

πρόσθεση 17 μονάδες, για την αφαίρεση 14, για τον πολλαπλασιασμό 16 και για τη 

διαίρεση 12 μονάδες, τότε η τιμή της «μέσης ευχέρειας» είναι 15 = [(17 + 14 + 16 + 

12) / 4]. Οι έλεγχοι για τη συσχέτιση της «μέσης ευχέρειας» με τους γνωστικούς 

παράγοντες και τις μαθησιακές παραμέτρους έγιναν χωριστά για τους μαθητές των 

δύο κατηγοριών εκπαιδευτικών αναγκών (ΕΜΔ, ΗΝΑ). Οι γνωστικοί και μαθησιακοί 

παράγοντες που χρησιμοποιήθηκαν στην ανάλυση ήταν αυτοί που στους αρχικούς 

ελέγχους παρατηρήθηκαν σημαντικές διαφορές μεταξύ των μαθητών με ΕΜΔ και με 

ΗΝΑ. Με τον τρόπο αυτό μπόρεσαν  να γίνουν εκτιμήσεις αν οι διαφοροποιήσεις των 

μαθητών με ΕΜΔ και με ΗΝΑ σε ατομικά χαρακτηριστικά σχετίζονται με διαφορές 

στα αποτελέσματα των παρεμβάσεων.     
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3
ο
 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 

 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 

 

3.1. Εισαγωγή  

Το κεφάλαιο αυτό περιλαμβάνει τα αποτελέσματα της έρευνας. Για τη 

διευκόλυνση της ανάλυσης τα αποτελέσματα έχουν χωριστεί σε 4 ενότητες:  

Στην 1
η
 ενότητα περιλαμβάνονται τα αποτελέσματα του αρχικού ελέγχου των 

ομάδων και των κατηγοριών ήπιων εκπαιδευτικών αναγκών (ΕΜΔ και ΗΝΑ), ως 

προς τους γενικούς γνωστικούς παράγοντες και τις ειδικές μαθησιακές παραμέτρους 

(μαθηματικές γνώσεις και δεξιότητες), καθώς και οι αρχικές επιδόσεις των μαθητών 

στην ευχέρεια των ΑΣ πριν την εφαρμογή των παρεμβάσεων. 

Στη 2
η
 ενότητα παρουσιάζονται οι δια-ομαδικές συγκρίσεις στην ευχέρεια, 

διατήρηση και γενίκευση των ΑΣ, σε όλες τις πράξεις μετά την παρέμβαση.   

Στην 3
η
 ενότητα παρουσιάζονται οι δια-κατηγορικές και ενδο- ομαδικές 

συγκρίσεις μεταξύ των μαθητών με ειδικές μαθησιακές δυσκολίες και με ήπια 

νοητική αναπηρία στο σύνολο του πληθυσμού και σε κάθε ομάδα χωριστά στην 

ευχέρεια, διατήρηση και γενίκευση των ΑΣ όλων των πράξεων μετά την παρέμβαση.  

Στην 4
η
 ενότητα παρουσιάζονται οι συσχετισμοί των τελικών αποτελεσμάτων 

των παρεμβάσεων στην ευχέρεια των ΑΣ με τους γνωστικούς παράγοντες και τις 

μαθησιακές παραμέτρους στις οποίες στις οποίες οι μαθητές με ΕΜΔ και με ΗΝΑ 

διαφέρουν σημαντικά, σύμφωνα με τα αποτελέσματα του αρχικού ελέγχου.  

Οι αναλύσεις στην 1
η
 ενότητα αφορούν άμεσα τα χαρακτηριστικά των 

πληθυσμών των ομάδων και των κατηγοριών ήπιων εκπαιδευτικών αναγκών, τα 

οποία σχετίζονται με τη μάθηση των ΑΣ, για να εξεταστεί αν υπάρχουν σημαντικές 

διαφορές που θα ήταν λόγος εμφάνισης διαφοροποιήσεων στην επίδραση των 

παρεμβάσεων. Οι αναλύσεις των αποτελεσμάτων στις επόμενες ενότητες απαντούν 

στα  ερωτήματα της έρευνας.  

 

3.2. 1
η
 Ενότητα - Αρχικός έλεγχος  

 

3.2.1. Σύγκριση των ομάδων σε γνωστικούς παράγοντες και μαθησιακές 

προϋποθέσεις της κατάκτησης των ΑΣ  
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Στην υποενότητα αυτή παρουσιάζονται αποτελέσματα σύγκρισης των ομάδων 

της έρευνας ως προς γνωστικούς παράγοντες και τις μαθησιακές παραμέτρους οι 

οποίες σχετίζονται με τη μάθηση των ΑΣ, πριν την παρέμβαση. Η σύγκριση έγινε για 

να εντοπιστούν ομοιότητες και διαφορές μεταξύ των ομάδων, που μπορεί να 

επηρεάζουν τα αποτελέσματα της έρευνας.  

Στον Πίνακα 3.1 εμφανίζονται οι μέσοι όροι και οι τυπικές αποκλίσεις των 

αποτελεσμάτων των ομάδων της έρευνας ως προς τους παράγοντες αυτούς.  

 

Πίνακας 3.1: Μέσοι όροι επίδοσης και τυπικές αποκλίσεις των ομάδων ως προς τους 

γενικούς γνωστικούς παράγοντες  

  OE/ Ν=30 ΠΟ1/Ν=23 ΠΟ2/Ν=38 ΠΟ3/Ν=32 

 Μ  ΤΑ Μ  ΤΑ Μ  ΤΑ Μ  ΤΑ 

Γλωσσικές αναλογίες  2,21 1,20 2,39 1,19 2,18 1,14 2,13 1,28 

Λεξιλόγιο  1,59 0,86 1,52 1,16 2,06 1,17 1,88 1,21 

Μνήμη εργασίας  3,88 1,19 3,24 0,97 3,18 1,24 3,81 1,26 

Ταχύτητα  

επεξεργασίας  
11,63 4,62 10,35 2,52 9,74 3,95 11,31 3,47 

Φωνολογική βραχύχρονη 

μνήμη 
1,77 1,04 2,39 1,37 1,74 0,89 1,69 0,89 

Φωνολογική επίγνωση  6,5 2,83 6,22 2,31 6,13 3,39 7,34 2,35 

 

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα (Kruskal -Wallis Test), μεταξύ των μέσων 

όρων των ομάδων δεν υπάρχει στατιστικώς σημαντική διαφορά στο σύνολο των 

γνωστικών παραγόντων. Τα αποτελέσματα των συγκρίσεων εμφανίζονται στον 

Πίνακα 3.2.  

 

Πίνακας 3.2: Συγκρίσεις μεταξύ των ομάδων στους γενικούς γνωστικούς παράγοντες 

Γνωστικοί παράγοντες χ
2
(2) df p 

Γλωσσικές αναλογίες 1,182 3 0,757 

Λεξιλόγιο 6,013 3 0,111 

Μνήμη εργασίας 6,991 3 0,072 

Ταχύτητα επεξεργασίας  4,308 3 0,23 

Φωνολογική βραχύχρονη μνήμη 4,725 3 0,193 

Φωνολογική επίγνωση 3,174 3 0,366 
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Τα αποτελέσματα και οι συγκρίσεις μεταξύ των ομάδων στις μαθησιακές 

προϋποθέσεις (σημαντικές παράμετροι κατάκτησης των ΑΣ) εμφανίζονται στους 

Πίνακες 3.3, 3.4 και 3.5.  

 

Πίνακας 3.3.: Διαφορές των ομάδων ως προς τις ειδικές μαθησιακές παραμέτρους   

 

Τα αποτελέσματα ως προς τις «Δεξιότητες απαρίθμησης» (ΑΘΗΝΑ ΤΕΣΤ) 

εμφανίζονται στον Πίνακας 3.5.  

 

Πίνακας 3.4: Διαφορές στις Δεξιότητες απαρίθμησης μεταξύ των ομάδων 

  ΟΕ  % ΠΟ1  % ΠΟ2 % ΠΟ3 % ΣΥΝΟΛΟ % 

Επαρκής   19 63 12 52 16 42 14 44 61 50 

Ελλιπής 11 37 11 48 22 58 18 56 62 50 

Σύνολο  30 100 23 100 38 100 32 100 123 100 

 

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα των συγκρίσεων (Kruskal - Wallis Test) δεν 

υπάρχουν στατιστικά σημαντικές διαφορές πριν την παρέμβαση σε καμία από τις 

ειδικές μαθησιακές παραμέτρους που θεωρούνται σημαντικές για την κατάκτηση των 

ΑΣ. 

 

Ν ΟΕ/Ν=30 ΠΟ1/Ν=23 ΠΟ2/Ν=38 ΠΟ3/Ν=32 

 
Μ  ΤΑ Μ  ΤΑ Μ  ΤΑ Μ  ΤΑ 

Έννοια αριθμού  7,4 1,49 7,65 1,19 7,24 0,91 7,65 0,91 

Εκτίμηση θέσης σε 

αριθμογραμμή 

 

6,11 

 

9,23 

 

3,87 

 

8,09 

 

7,22 

 

10,46 

 

12,21 

 

23,54 

Γνώση Ιδιοτήτων  13,17 4,88 12,93 4,25 11,13 4,14 12,28 5,85 

Συχνότητα χρήσης 

στρατηγικών  

 

5,48 

 

3,01 

 

4,56 

 

2,16 

 

5,71 

 

2,42 

 

4,85 

 

2,33 

Συχνότητα χρήσης 

άμεσης ανάκλησης 

 

8,37 

 

6,02 

 

7,61 

 

4,56 

 

5,72 

 

4,45 

 

8,47 

 

6,14 
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Πίνακας 3.5: Αποτελέσματα συγκρίσεων μεταξύ των ομάδων στις ειδικές 

μαθησιακές παραμέτρους 

Ειδικές μαθησιακές παράμετροι  χ
2
(2) df p 

Έννοια αριθμού 3,872 3 0,276 

Εκτίμηση θέσης αριθμού σε αριθμογραμμή 2,440 3 0,185 

Γνώση ιδιοτήτων 4,393 3 0,222 

Συχνότητα χρήσης στρατηγικών 4,829 3 0,185 

Συχνότητα άμεσης ανάκλησης 2,001 3 0,118 

Δεξιότητες απαρίθμησης 3,586 3 0,310 

 

Συγκεντρωτικά, πριν από την παρέμβαση, οι ομάδες της έρευνας δεν 

παρουσιάζουν μεταξύ τους στατιστικά σημαντικές διαφορές σε κανέναν από τους 

γνωστικούς παράγοντες και τις μαθησιακές παραμέτρους που συσχετίζονται με τη 

μάθηση των ΑΣ    

 

3.2.2. Σύγκριση των μαθητών με ΕΜΔ  και με ΗΝΑ σε γνωστικούς 

παράγοντες και μαθησιακές παραμέτρους που σχετίζονται με τη μάθηση των ΑΣ  

Στον Πίνακα 3.7 εμφανίζονται οι μέσοι όροι και οι τυπικές αποκλίσεις των 

μαθητών με ΕΜΔ και με ΗΝΑ ως προς τους γνωστικούς παράγοντες. Παρατηρούμε 

ότι σε όλες τις μετρήσεις η ομάδα των μαθητών με ΕΜΔ έχει υψηλότερους μέσους 

όρους από την ομάδα των μαθητών με ΗΝΑ.  

 

Πίνακας 3.7: Διαφορές στους γενικούς γνωστικούς παράγοντες μεταξύ μαθητών με 

ΕΜΔ και με ΗΝΑ 

  ΕΜΔ/Ν=89 ΗΝΑ/Ν=34   

   Μ ΤΑ Μ ΤΑ p 

Γλωσσικές αναλογίες 2,43 1,28 1,68 0,87 0,003* 

Λεξιλόγιο 2,00 1,20 1,26 0,66 0,001* 

Μνήμη εργασίας 3,76 1,20 2,90 1,07 0,001* 

Ταχύτητα επεξεργασίας 11,47 3,57 8,71 3,82 0,001* 

Φωνολογική βραχ/νη μνήμη 1,84 1,01 1,91 1,19 0,946 

Φωνολογική επίγνωση 6,47 2,80 6,76 2,94 0,460 
Σημείωση: *p<0,01, σημαντική συσχέτιση του παράγοντα με την κατηγορία ΗΕΑ  
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Σύμφωνα με τα αποτελέσματα (Mann Whitney test) μεταξύ των δύο 

κατηγοριών ΕΜΔ και ΗΝΑ υπάρχουν στατιστικά σημαντικές διαφορές στις 

μετρήσεις: «γλωσσικές αναλογίες» (U=8,610, df=1, p=0,003), στο «λεξιλόγιο» 

(U=11,784, df=1, p=0,001), στη «μνήμη εργασίας» (U=0,834, df=1, p=0,001) και 

στην «ταχύτητα επεξεργασίας» (U=11,326, df=1, p=0,001), με τους μαθητές με ΕΜΔ 

να έχουν καλύτερες επιδόσεις από τους μαθητές με ΗΝΑ. Αντίθετα δεν υπάρχουν 

στατιστικά σημαντικές διαφορές στη «φωνολογική βραχύχρονη μνήμη» (U=0,005, 

df=1, p=0,946) και στη «φωνολογική επίγνωση» (U=0,546, df=1, p=0,460). Στις 

τυπικές αποκλίσεις δεν παρατηρούνται σημαντικές διαφορές μεταξύ των ομάδων σε 

καμία μέτρηση. Από αυτό προκύπτει, ότι οι απαντήσεις των μαθητών κάθε 

κατηγορίας δε διαφοροποιούνται σημαντικά από τον μέσο όρο.  

Στον Πίνακα 3.8 εμφανίζονται οι μέσοι όροι και οι τυπικές αποκλίσεις των 

μαθητών με ΕΜΔ και με ΗΝΑ στις επιμέρους μαθηματικές προϋποθέσεις, οι οποίες 

συνδέονται με την κατάκτηση των ΑΣ.  

 

Πίνακας 3.8: Διαφορές μεταξύ μαθητών με ΕΜΔ και με ΗΝΑ σε ειδικές  μαθησιακές 

παραμέτρους  

  ΕΜΔ (89) ΗΝΑ (34)   

 Μ ΤΑ Μ ΤΑ p 

Έννοια αριθμού  7,53 1,18 7,26 0,99 0,242 

Εκτίμηση θέσης σε αριθμογραμμή  6,47 13,53 10,62 17,12 0,082 

Γνώση Ιδιοτήτων 12,96 4,55 10,44 5,19 0,016* 

Συχνότητα χρήσης  στρατηγικών   5,23 2,37 5,16 2,94 0,949 

Συχνότητα άμεσης ανάκλησης  8,20 5,37 6,44 5,1 0,071 

Σημείωση: *p<0,05, σημαντική συσχέτιση του παράγοντα με την κατηγορία ΗΕΑ  

 

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα των ελέγχων (Mann Whitney test)  μεταξύ των 

μέσων όρων των δύο κατηγοριών ήπιων εκπαιδευτικών αναγκών δεν υπάρχουν 

στατιστικά σημαντικές διαφορές στην «έννοια αριθμού» (U=1219,500 z=-1,666, 

p=0,096), στην «εκτίμηση θέσης αριθμού σε αριθμογραμμή» (U=1217.000, z=-1,738, 

p=0,082), στη «συχνότητα χρήσης στρατηγικών» (U=1353,500, z=-0,064, p=0,949), 

ενώ στη «συχνότητα άμεσης ανάκλησης» η διαφορά είναι οριακή, αλλά όχι 

σημαντική (U=1116,00, z=-2,516, p=0,071). Αντίθετα, υπάρχουν στατιστικά 

σημαντικές διαφορές μεταξύ των μαθητών των δύο κατηγοριών στις «ιδιότητες των 
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πράξεων» (U=1074,00, z=-2,413, p=0,016)με τους μαθητές με ΕΜΔ να εμφανίζουν 

καλύτερες επιδόσεις από τους μαθητές με ΗΝΑ.     

Αναφορικά με τη δεξιότητα απαρίθμησης (Πίνακας 3.9) μεταξύ των δύο 

κατηγοριών υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά (U=1029,50, z=-3,157, p = 

0.002<0.05) και οι μαθητές με ΕΜΔ έχουν σημαντικά καλύτερες επιδόσεις από τους 

μαθητές με ΗΝΑ.  

 

Πίνακας 3.9: Διαφορές μεταξύ μαθητών με ΕΜΔ και ΗΝΑ στις δεξιότητες 

απαρίθμησης  

 Μαθητές     ΕΠΑΡΚΗΣ  % ΕΛΛΙΠΗΣ %  ΣΥΝΟΛΟ % 

ΕΜΔ * 52 58 37 42 89 100 

ΗΝΑ  9 26 25 74 34 100 

Σημείωση: *p<0,01, σημαντική συσχέτιση του παράγοντα με την κατηγορία ΗΕΑ  

 

Στον Πίνακα 3.11 συνοψίζονται οι ομοιότητες και διαφορές των μαθητών των 

δύο κατηγοριών ήπιων εκπαιδευτικών αναγκών ως προς τους γνωστικούς παράγοντες 

και τις μαθησιακές παραμέτρους, που συσχετίζονται με τη μάθηση των ΑΣ.  

 

Πίνακας 3.11: Αποτελέσματα συγκρίσεων μεταξύ μαθητών με ΕΜΔ και με ΗΝΑ σε 

γνωστικούς παράγοντες και μαθησιακές παραμέτρους που σχετίζονται με την 

κατάκτηση των ΑΣ   

ΟΜΟΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ 

Φωνολογική βραχύχρονη μνήμη Γλωσσικές αναλογίες 

Φωνολογική επίγνωση Λεξιλόγιο 

Έννοια αριθμού Μνήμη εργασίας 

Εκτίμηση θέσης σε αριθμογραμμή Ταχύτητα επεξεργασίας 

Συχνότητα χρήσης στρατηγικών Γνώση ιδιοτήτων 

Συχνότητα άμεσης ανάκλησης Δεξιότητες Απαρίθμησης 

 

 

Συνολικά, υπάρχουν σημαντικές διαφορές σε γνωστικούς παράγοντες και 

μαθησιακές παραμέτρους  μεταξύ των μαθητών με ειδικές μαθησιακές δυσκολίες και 

με ήπια νοητική αναπηρία. Ως προς τους γνωστικούς παράγοντες οι μαθητές με 

ειδικές μαθησιακές δυσκολίες έχουν υψηλότερες επιδόσεις από τους μαθητές με ήπια 

νοητική αναπηρία στις «γλωσσικές αναλογίες», στο «λεξιλόγιο», στη «μνήμη 
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εργασίας» και στην «ταχύτητα επεξεργασίας». Αντίθετα, ως προς τη «φωνολογική 

βραχύχρονη μνήμη» και τη «φωνολογική επίγνωση» οι επιδόσεις των μαθητών με 

ΕΜΔ και με ΗΝΑ είναι παρόμοιες. Ως προς τις μαθησιακές παραμέτρους, οι μαθητές 

με ΕΜΔ διαθέτουν υψηλότερα επίπεδα στη «γνώση ιδιοτήτων» των πράξεων και στις 

«δεξιότητες απαρίθμησης» από τους μαθητές με ΗΝΑ, αλλά στην «έννοια αριθμού», 

στην «εκτίμηση θέσης αριθμού σε αριθμογραμμή», στη «συχνότητα χρήσης 

στρατηγικών» και στη συχνότητα χρήσης «άμεσης ανάκλησης». Δεν παρουσιάζονται 

σημαντικές διαφορές μεταξύ των μαθητών των δύο κατηγοριών εκπαιδευτικών 

αναγκών.   

Οι αδυναμίες στην «μνήμη εργασίας» και την «ταχύτητα επεξεργασίας» 

πληροφοριών θεωρούνται πρωτογενείς αιτίες για την ανάπτυξη δυσκολιών στη 

μάθηση των ΑΣ και για το λόγο αυτό διαφορές στις τελικές επιδόσεις μεταξύ των δύο 

κατηγοριών είναι πιθανό να επηρεάζονται από τις διαφορές αυτές. Πρωτογενείς αιτίες 

δυσκολιών μάθησης των ΑΣ θεωρούνται και οι παράγοντες «φωνολογική 

βραχύχρονη μνήμη», «φωνολογική επίγνωση» και «έννοια αριθμού», στις οποίες 

όμως οι μαθητές με ΕΜΔ και με ΗΝΑ που συμμετέχουν στην παρούσα έρευνα έχουν 

παρόμοιες επιδόσεις. Επίσης οι μαθητές με ΕΜΔ διαφοροποιούνται σημαντικά από 

τους μαθητές με ΗΝΑ ως προς τη γνώση των ιδιοτήτων των πράξεων. Υπενθυμίζεται 

ότι οι ιδιότητες των πράξεων συνδέονται με τη εκμάθηση των ΑΣ, καθώς γνωστοί ΑΣ 

αξιοποιούνται στην εύρεση άγνωστων.  

 

3.2.3. Σύγκριση των ομάδων στην αρχική ευχέρεια των ΑΣ όλων των 

πράξεων πριν την εφαρμογή των παρεμβάσεων  

Τα αποτελέσματα των συγκρίσεων μεταξύ των ομάδων ως προς το αρχικό 

επίπεδο της ευχέρειας των ΑΣ όλων των πράξεων, για να διαπιστώσουμε το σημείο 

εκκίνησης των ομάδων και τις διαφορές που έχουν μεταξύ τους εμφανίζονται στον 

Πίνακα 3.12. Σύμφωνα με τις στατιστικές συγκρίσεις (Kruskal Wallis) στις αρχικές 

επιδόσεις μεταξύ των ομάδων της έρευνας δεν υπάρχουν στατιστικά σημαντικές 

διαφορές στους ΑΣ πρόσθεσης [χ
2
(2)=3,120, df=3, p=0,374], αφαίρεσης 

[χ
2
(2)=1,593, df=3, p=0,661], πολλαπλασιασμού [χ

2
(2)=0,064, df=3, p=0,996] και 

διαίρεσης [χ
2
(2)=1,569, df=3, p=0,666]. Η παρόμοια επίδοση των ομάδων της 

έρευνας στην αρχική ευχέρεια των ΑΣ, σε συνδυασμό με την απουσία πολύ 

σημαντικών διαφορών σε γνωστικούς και μαθησιακούς παράγοντες, επιτρέπει τη 
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σύνδεση των πιθανών βελτιώσεων στις τελικές επιδόσεις με την επίδραση των 

διδακτικών παρεμβάσεων.  

 

Πίνακας 3.12: Αρχική ευχέρεια στη χρήση των ΑΣ όλων των πράξεων όλων των 

ομάδων 

    Πρόσθεση Αφαίρεση Πολ/σμος  Διαίρεση 

 N Μ  ΤΑ Μ ΤΑ Μ ΤΑ Μ ΤΑ 

Ο.Ε .  30 9,93 5,03 8,97 4,94 6,17 3,81 4,87 4,45 

ΠΟ1  23 10,04 3,68 7,7 4,75 5,83 3,18 3,78 3,87 

ΠΟ2  38 10,42 4,51 8,92 3,8 6,21 4,07 3,32 3,33 

ΠΟ3  32 11,06 3,81 8,58 3,91 6,35 3,98 4,16 3,79 

 

 

3.2.4. Σύγκριση στην αρχική ευχέρεια των ΑΣ μεταξύ όλων των μαθητών με 

ΕΜΔ και με ΗΝΑ   

Τα αποτελέσματα των συγκρίσεων μεταξύ μαθητών με ΕΜΔ και με ΗΝΑ 

στην αρχική ευχέρεια πριν την εφαρμογή των διδακτικών παρεμβάσεων εμφανίζονται 

στον Πίνακα 3.13.  

 

Πίνακας 3.13: Αρχική ευχέρεια χρήσης ΑΣ μαθητών με ΕΜΔ και με ΗΝΑ  

    Πρόσθεση Αφαίρεση Πολλαπλασιασμός  Διαίρεση 

 N Μ  ΤΑ Μ ΤΑ Μ ΤΑ Μ ΤΑ 

ΕΜΔ  89 11,33* 4,06 9,35* 4,18 6,58* 3,77 4,30 4,06 

ΗΝΑ   34 8,15 4,15 6,94 4,13 5,09 3,68 3,21 3,03 
Σημείωση: *p<0,05  

 

Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι μεταξύ των μαθητών με ΕΜΔ και με ΗΝΑ 

υπάρχουν στατιστικά σημαντικές διαφορές στις αρχικές επιδόσεις ευχέρειας στην  

πρόσθεση (U=850,00, z=-3,763, p=0,000), στην αφαίρεση (U=1001,00, z=-2,903, 

p=0,004) και στον πολλαπλασιασμό (U=1175,500, z=-1,920, p=0,05), ενώ δεν 

υπάρχουν διαφορές στη διαίρεση (U=1296,00, z=-1,291, p=0,197).  
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3.3. 2η Ενότητα αποτελεσμάτων 

Στη 2
η
 ενότητα τα δεδομένα αφορούν (1) τις διαφορές μεταξύ αρχικής και 

τελικής επίδοσης στην ευχέρεια των ΑΣ κάθε ομάδας της έρευνας χωριστά και (2) τις 

διαφορές μεταξύ όλων των ομάδων στην ευχέρεια, διατήρηση και γενίκευση των ΑΣ 

όλων των πράξεων. Στα αποτελέσματα περιλαμβάνεται και ο βαθμός (έκταση, 

μέγεθος) βελτίωσης που αναφέρεται στη διαφορά μεταξύ αρχικής και τελικής 

επίδοσης που παρουσίασε η κάθε ομάδα. Σύμφωνα με την Fuchs (2003) ο βαθμός 

βελτίωσης (growth) μεταξύ αρχικής και τελικής επίδοσης είναι χρήσιμος δείκτης για 

τον καθορισμό της επίδρασης μιας διδακτικής παρέμβασης στα τελικά αποτελέσματα. 

Έτσι λοιπόν, στα αποτελέσματα αυτής της ενότητας περιλαμβάνεται και το μέγεθος 

επίδρασης (r) της παρέμβασης (1) σε κάθε ομάδα χωριστά και (2) σε όλες τις ομάδες, 

σε σύγκριση μεταξύ τους ( όπως έχει ήδη αναφερθεί στην ενότητα 2.4.10).  

 

3.3.1.  Σύγκριση μεταξύ αρχικής και τελικής επίδοσης στην ευχέρεια των 

ΑΣ σε κάθε ομάδα  

3.3.1.1. Ομάδα Ελέγχου 

Στον Πίνακα 3.14 εμφανίζονται οι μέσοι όροι, οι τυπικές αποκλίσεις, ο 

βαθμός βελτίωσης και το μέγεθος επίδρασης της διδασκαλίας για την ομάδα ελέγχου 

σε όλες τις πράξεις πριν και μετά την διδακτική παρέμβαση. Παρατηρώντας τον 

Πίνακα 3.14 βλέπουμε ότι ως προς την ευχέρεια η ομάδα ελέγχου παρουσίασε 

σημαντική διαφορά (πριν και μετά την παρέμβαση) σε όλες τις πράξεις. Σύμφωνα με 

τα αποτελέσματα των ελέγχων (Wilcoxon test) οι διαφορές μεταξύ αρχικής και 

τελικής επίδοσης είναι σημαντικές στην ευχέρεια των ΑΣ πρόσθεσης (z=-4.711, 

p=0.000, r=0,47), αφαίρεσης (z=-2,981, p=0,003, r=0,30), πολλαπλασιασμού (z=-

4,713, p=0,000, r=0,51) και διαίρεσης (z=-4,541, p=0,000, r=0,37). Ως προς το βαθμό 

βελτίωσης, η μεγαλύτερη πρόοδος παρουσιάζεται στους ΑΣ πρόσθεσης και 

πολλαπλασιασμού. Ως προς το μέγεθος επίδρασης, συγκρίνοντας την αρχική με την 

τελική επίδοση παρατηρούμε ότι το πρόγραμμα διδασκαλίας στην ομάδα ελέγχου είχε 

μεγαλύτερη επίδραση στους ΑΣ πολλαπλασιασμού και μετά στους ΑΣ πρόσθεσης, 

ενώ στους ΑΣ αφαίρεσης και διαίρεσης είχε παρόμοια επίδραση. Θυμίζουμε ότι στον 

έλεγχο της ευχέρειας ζητείται από τους συμμετέχοντες να απαντήσουν σε 20 ΑΣ κάθε 
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πράξης  χωριστά μέσα σε 1΄ λεπτό. Μόλις παρέλθει το χρονικό αυτό διάστημα η 

δοκιμασία διακόπτεται.  

 

Πίνακας 3.14: Βελτίωση ΟΕ στην ευχέρεια χρήσης των ΑΣ όλων των πράξεων 

(Ν=30)  

  Πριν  Μετά  Βελτίωση Επίδραση  

 Μ ΤΑ Μ ΤΑ Μ ΤΑ r 

Πρόσθεση 9,93 5,03 14,83* 4,17 4,9 3,39 0.47 

Αφαίρεση  8,97 4,94 12* 4,72 3,03 2,62 0.30 

Πολ/σμος 6,17 3,81 11,5* 5,02 5,33 3,32 0.51 

Διαίρεση 5,14 4,48 9,54* 6,35 4,39 5,16 0.37 

Σημείωση: *p<0,05 

 

3.3.1.2. 1
η
 Πειραματική Ομάδα  

Στον Πίνακα 3.15 εμφανίζονται οι μέσοι όροι, οι τυπικές αποκλίσεις, ο 

βαθμός βελτίωσης και το μέγεθος επίδρασης της διδασκαλίας, για την 1
η
 πειραματική 

ομάδα σε όλες τις πράξεις.  

 

Πίνακας 3.15: Βελτίωση της 1
ης 

 ΠΟ στην ευχέρεια χρήσης των ΑΣ όλων των 

πράξεων (Ν=23)  

  Πριν  Μετά  Βελτίωση Επίδραση  

 Μ ΤΑ Μ ΤΑ Μ ΤΑ r 

Πρόσθεση 10,04 3,68 14,04* 4,03 4 2,95 0.46 

Αφαίρεση  7,7 4,75 12,26* 4,27 4,56 4,17 0.45 

Πολ/σμος 5,83 3,18 12* 4,04 6,17 3 0.65 

Διαίρεση 3,91 3,89 10,41* 4,28 6,5 3,66 0.62 

Σημείωση: *p<0,05 

 

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα των κατάλληλων ελέγχων οι διαφορές μεταξύ 

της αρχικής και τελικής επίδοσης στην ευχέρεια είναι στατιστικά σημαντικές για τους 

ΑΣ πρόσθεσης (z=-3,742, p=0,000, r=0,47), αφαίρεσης (z=-3,355, p=0,001, r=0,30), 

πολλαπλασιασμού (z=-3,989, p=0,000, r=0,65) και διαίρεσης (z=-4,205, p=0,000, 

r=0,40). Ως προς το βαθμό βελτίωσης η μεγαλύτερη πρόοδος σημειώνεται στους ΑΣ 
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πολλαπλασιασμού και διαίρεσης και η μικρότερη πρόοδος στους ΑΣ πρόσθεσης και 

αφαίρεσης. Ως προς το μέγεθος επίδρασης, οι μαθητές της ομάδας αυτής ωφελήθηκαν 

περισσότερο στους ΑΣ πολλαπλασιασμού και διαίρεσης και λιγότερο στους ΑΣ 

πρόσθεσης και αφαίρεσης. 

 

3.3.1.3.  2
η
 Πειραματική Ομάδα  

Στον Πίνακα 3.16 εμφανίζονται οι μέσοι όροι, οι τυπικές αποκλίσεις, ο 

βαθμός βελτίωσης και το μέγεθος επίδρασης της διδασκαλίας, για την 2
η
 πειραματική 

ομάδα σε όλες τις πράξεις πριν και μετά την διδακτική παρέμβαση. 

 

Πίνακας 3.16: Βελτίωση της 2
ης

 ΠΟ στην ευχέρεια χρήσης των ΑΣ όλων των 

πράξεων (Ν=38)  

  Πριν  Μετά  Βελτίωση Επίδραση  

 Μ ΤΑ Μ ΤΑ Μ ΤΑ r 

Πρόσθεση 10,42 4,51 15,47* 4,34 5,05 3,25 0.50 

Αφαίρεση  8,92 3,8 13,89* 4,71 4,97 3,34 0.50 

Πολ/σμος 6,21 4,07 12,79* 4,23 6,58 2,77 0.62 

Διαίρεση 3,32 3,33 9,74* 5 6,42 5,28 0.60 

Σημείωση: *p<0,05 

 

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα των ελέγχων οι διαφορές μεταξύ αρχικής και 

τελικής επίδοσης στην ευχέρεια των ΑΣ είναι στατιστικά σημαντικές σε όλες τις 

πράξεις, πρόσθεση (z=-4,770, p=0,000, r=0,50), αφαίρεση (z=-4,634, p=0,000, 

r=0,50), πολλαπλασιασμό (z=-5,384, p=0,000, r=0,62) και διαίρεση (z=-5,378, 

p=0,000, r=0,60). Το μέγεθος επίδρασης σε όλες τις πράξεις είναι υψηλό (>0.50) και 

δείχνει ότι οι μαθητές ωφελήθηκαν παρόμοια από την παρέμβαση στους ΑΣ όλων 

των πράξεων. 

 

3.3.1.4.  3
η
 Πειραματική Ομάδα  

Στον Πίνακα 3.17 εμφανίζονται οι μέσοι όροι, οι τυπικές αποκλίσεις, ο 

βαθμός βελτίωσης και το μέγεθος επίδρασης της διδασκαλίας, για την 3
η
 πειραματική 

ομάδα σε όλες τις πράξεις, πριν και μετά την διδακτική παρέμβαση. 
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Πίνακας 3.17: Βελτίωση της 3
ης

 ΠΟ στην ευχέρεια χρήσης όλων των πράξεων 

(Ν=32)  

  Πριν  Μετά  Βελτίωση Επίδραση  

 Μ ΤΑ Μ ΤΑ Μ ΤΑ r 

Πρόσθεση 11,06 3,81 16,42* 3,56 5,35 2,61 0,59 

Αφαίρεση  8,58 3,67 12,71* 4,56 4,13 4,56 0,45 

Πολ/σμος 6,35 4,04 14,03* 4,15 7,68 3,65 0,68 

Διαίρεση 4,16 3,79 11,13* 5,94 6,97 4,95 0,57 

Σημείωση: *p<0,05 

 

Η 3
η
 πειραματική ομάδα σημείωσε σημαντική βελτίωση στην τελική ευχέρεια 

των ΑΣ σε όλες τις πράξεις, κυρίως όμως στους ΑΣ πολλαπλασιασμού και διαίρεσης 

και μετά στους ΑΣ πρόσθεσης και αφαίρεσης. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα των 

ελέγχων (Wilcoxon test), οι διαφορές μεταξύ της αρχικής και τελικής επίδοσης στην 

ευχέρεια όλων των πράξεων είναι στατιστικά σημαντικές στην πρόσθεση (z=-4,752, 

p=0,000, r=0,59), στην αφαίρεση (z=-4,738, p=0,000, r=0,45), στον πολλαπλασιασμό 

(z=-4,867, p=0,000, r=0,68) και στη διαίρεση (z=-4,836, p=0,000, r=0,57). Ως προς 

το βαθμό βελτίωσης, η μεγαλύτερη πρόοδος σημειώθηκες στους ΑΣ διαίρεσης και 

αφαίρεσης και ακολούθως στους ΑΣ πολλαπλασιασμού και πρόσθεσης. Η 

μεγαλύτερη όμως επίδραση της διδασκαλίας ήταν στους ΑΣ πολλαπλασιασμού 

(r=0,68), ενώ η επίδραση ήταν παρόμοια για τους ΑΣ πρόσθεσης και διαίρεσης 

(r=0,59, r=0,57) και μικρότερη για τους ΑΣ αφαίρεσης (r=0,45).  

Συνοψίζοντας, όλοι οι μαθητές, ανεξάρτητα από την ομάδα παρέμβασης στην 

οποία ανήκαν, σημείωσαν στατιστικά σημαντικές διαφορές στην τελική επίδοση 

ευχέρεια των ΑΣ σε όλες τις πράξεις σε σχέση με τις αρχικές τους επιδόσεις.  

 

 

3.3.2. Συγκρίσεις μεταξύ των ομάδων στην τελική ευχέρεια, διατήρηση και 

γενίκευση χρήσης των ΑΣ  

Στις ενότητες που ακολουθούν παρουσιάζονται οι συγκρίσεις μεταξύ των 

ομάδων της έρευνας στην ευχέρεια, διατήρηση και γενίκευση των ΑΣ όλων των 

πράξεων μετά τις διδακτικές παρεμβάσεις. 
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3.3.2.1.  Συγκρίσεις μεταξύ των ομάδων στην τελική ευχέρεια των ΑΣ όλων των 

πράξεων μετά την εφαρμογή των παρεμβάσεων 

Παρακάτω παρουσιάζονται τα αποτελέσματα στις τελικές επιδόσεις της 

ευχέρειας των ομάδων ανά πράξη αριθμητικής. 

 

3.3.2.1.1. Πρόσθεση  

Στον πίνακα 3.18 εμφανίζονται οι μέσοι όροι, οι τυπικές αποκλίσεις και ο 

βαθμός βελτίωσης μεταξύ αρχικής και τελικής επίδοσης των ομάδων της έρευνας 

στους ΑΣ πρόσθεσης.  

 

Πίνακας 3.18: Αποτελέσματα συγκρίσεων μεταξύ των ομάδων στην τελική ευχέρεια 

χρήσης των ΑΣ πρόσθεσης  

  ΟΕ ΠΟ1 ΠΟ2 ΠΟ3 

 Μ  ΤΑ Μ ΤΑ Μ ΤΑ Μ ΤΑ 

Πριν 9,93 5,03 10,04 3,68 10,42 4,51 11,06 3,81 

Μετά 14,83 4,17 14,04 4,03 15,47 4,34 16,42 3,56 

Βελτίωση 4,9 0,86 4 0,35 5,05 0,17 5,36 0,25 

 

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα (Kruskal Wallis) δεν υπάρχουν στατιστικά 

σημαντικές διαφορές μεταξύ των ομάδων στις τελικές επιδόσεις ευχέρειας στους ΑΣ 

πρόσθεσης [χ
2
(2)=5,466, df=3, p=0,141].  

Στη συνέχεια έγιναν συγκρίσεις μεταξύ των ομάδων κατά ζεύγη στην τελική 

ευχέρεια των ΑΣ πρόσθεσης, καθώς το Kruskall- Wallis δεν παρέχει τη δυνατότητα 

αυτόματης σύγκρισης των ομάδων κατά ζεύγη. Τα αποτελέσματα παρουσιάζονται 

στον Πίνακα 3.19.  

Η συνέχεια της ανάλυσης (Mann-Whitney) έδειξε ότι μεταξύ 1
ης

 και 3
ης

 

πειραματικής ομάδας υπάρχει διαφορά, η οποία είναι σημαντική και μέτριας ισχύος 

(U=226,500, z=-2,305, p-0,021, r=0,30), ενώ οι υπόλοιποι έλεγχοι μεταξύ ομάδας 

ελέγχου και των υπόλοιπων πειραματικών ομάδων καθώς και μεταξύ των 

πειραματικών ομάδων μεταξύ τους έδειξαν ότι δεν υπάρχουν στατιστικά σημαντικές 

διαφορές.  
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Πίνακας 3.19: Σύγκριση στην τελική ευχέρεια χρήσης των ΑΣ πρόσθεσης κατά 

ζεύγη ομάδων 

  ΟΕ ΠΟ1 ΠΟ2 

 ΠΟ1 ΠΟ2 ΠΟ3 ΠΟ2 ΠΟ3 ΠΟ3 

U 308 512 359 344 226,5 518 

z -0,607 -0,724 -1,551 -1,397 -2,305 -0,871 

p 0,503 0,469 0,121 0,162 0,021* 0,384 

Σημείωση: *p < 0,05 μεταξύ ΠΟ3 και ΠΟ1 

 

Στον Πίνακα 3.20 παρουσιάζονται τα αποτελέσματα των συγκρίσεων μεταξύ 

των τελικών επιδόσεων των ομάδων στους ΑΣ πρόσθεσης ως προς το μέγεθος 

επίδρασης των παρεμβάσεων.  

 

Πίνακας 3.20. Επίδραση των παρεμβάσεων στην τελική ευχέρεια των ΑΣ πρόσθεσης  

Μέγεθος επίδρασης (r) 

 ΟΕ ΠΟ1 ΠΟ2 

 ΠΟ1 ΠΟ2 ΠΟ3 ΠΟ2 ΠΟ3 ΠΟ3 

Πρόσθεση  0,09 0,07 0,20 0,17 0,30 0,12 

  

Τα αποτελέσματα της σύγκρισης μεταξύ ομάδας ελέγχου και ΠΟ1 δείχνουν 

ότι η εναλλακτική ομαδοποίηση είχε αμελητέα επίδραση (0,09) στην τελική ευχέρεια 

των ΑΣ πρόσθεσης. Το ίδιο αμελητέα επίδραση είχε και η σύνθεση της εναλλακτικής 

ομαδοποίησης με τη διδασκαλία στρατηγικών, όπως φαίνεται στην σύγκριση μεταξύ 

ομάδας ελέγχου και ΠΟ2 (0,07). Αντίθετα η σύνθεση όλων των στοιχείων 

(εναλλακτική ομαδοποίηση, διδασκαλία στρατηγικών και έννοιας αριθμού) είχε 

μικρή επίδραση στην ευχέρεια των ΑΣ πρόσθεσης, όπως φαίνεται στη σύγκριση 

μεταξύ ομάδας ελέγχου και ΠΟ3 (0,20). Η σύγκριση των ομάδων ΠΟ1 και ΠΟ2 

δείχνει ότι η επίδραση μεμονωμένα της διδασκαλίας στρατηγικών είναι μικρή (0,17). 

Όταν όμως οι στρατηγικές συνδυάζονται με την έννοια αριθμού, τότε φαίνεται ότι 

δημιουργείται μια δυναμική που αποτυπώνεται στη διαφορά μεταξύ ΠΟ1 και ΠΟ3. Η 

επίδραση αυτής της σύνθεσης είναι μέτρια (r = 0,30), αλλά δικαιολογεί τη σημαντική 

διαφορά στην επίδοση των ΑΣ πρόσθεσης που υπάρχει μεταξύ των ομάδων αυτών. 

Αντίθετα η μεμονωμένη επίδραση της έννοιας αριθμού, όπως φαίνεται από τη 

σύγκριση της ΠΟ2 με την ΠΟ3 είναι μικρή (0,12). 
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3.3.2.1.2. Αφαίρεση  

Στον Πίνακα 3.21 εμφανίζονται οι διαφορές των μέσων όρων και των τυπικών 

αποκλίσεων μεταξύ αρχικής και τελικής επίδοσης των ομάδων της έρευνας στην 

αφαίρεση. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα δεν υπάρχουν στατιστικά σημαντικές 

διαφορές μεταξύ των ομάδων στις τελικές επιδόσεις ευχέρειας στους ΑΣ αφαίρεσης 

[χ
2
(2)=3,052, df=3, p=0,384].  

 

Πίνακας 3.21: Αποτελέσματα συγκρίσεων μεταξύ των ομάδων στην τελική ευχέρεια 

χρήσης των ΑΣ αφαίρεσης  

 ΟΕ ΠΟ1 ΠΟ2 ΠΟ3  

 Μ  ΤΑ Μ ΤΑ Μ ΤΑ Μ ΤΑ 

Πριν 8,97 4,94 7,7 4,75 8,92 3,8 8,58 3,67 

Μετά 12 4,72 12,26 4,27 13,89 4,71 12,71 4,56 

Βελτίωση 3,03 0,22 4,56 0,48 4,97 0,91 4,13 0,89 

 

Ο έλεγχος κατά ζεύγη μεταξύ των ομάδων της έρευνας έδειξε ότι δεν υπάρχει 

στατιστικά σημαντική διαφορά σε καμία σύγκριση. Τα αποτελέσματα όλων των 

συγκρίσεων κατά ζεύγη παρουσιάζονται στον Πίνακα 3.22. 

 

Πίνακας 3.22: Σύγκριση στην τελική ευχέρεια των ΑΣ αφαίρεσης κατά ζεύγη 

ομάδων  

  ΟΕ ΠΟ1 ΠΟ2 

 ΠΟ1 ΠΟ2 ΠΟ3 ΠΟ2 ΠΟ3 ΠΟ3 

U 330,5 441,5 421 357 327,5 507,5 

z -0,262 -1,596 -0,638 -1,2 -0,512 -0,989 

p 0,793 0,11 0,523 0,23 0,609 0,323 

 

Στον Πίνακα 3.23 παρουσιάζονται τα αποτελέσματα των συγκρίσεων μεταξύ 

των ομάδων ως προς το μέγεθος επίδρασης των παρεμβάσεων στην ευχέρεια χρήσης 

των ΑΣ αφαίρεσης. Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι η επίδραση της εναλλακτικής 

ομαδοποίησης είναι αμελητέα για τους ΑΣ αφαίρεσης, όπως φαίνεται στη σύγκριση 

μεταξύ ομάδας ελέγχου και πειραματικής ομάδας 1 (0,02). Η επίδραση της σύνθεσης 

εναλλακτικής ομαδοποίησης και διδασκαλίας στρατηγικών είναι μικρή (0,20), όπως 
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φαίνεται στη σύγκριση της ομάδας ελέγχου με την ΠΟ2. Η επίδραση μεμονωμένα της 

διδασκαλίας στρατηγικών ήταν μικρή (0,18), όπως φαίνεται στη σύγκριση της ΠΟ1 

με την ΠΟ2, ενώ η σύγκριση της ΠΟ3 με την ΠΟ1 δείχνει ότι η σύνθεση των δύο 

στοιχείων διδασκαλία στρατηγικών και έννοιας αριθμού είχε αμελητέα επίδραση 

(0,05). Τέλος, μεμονωμένα η επίδραση της διδασκαλίας της έννοιας αριθμού στην 

ευχέρεια των ΑΣ αφαίρεσης ήταν μικρή (0,12), όπως φαίνεται στη σύγκριση μεταξύ 

ΠΟ2 και ΠΟ3. 

 

Πίνακας 3.23: Επίδραση των παρεμβάσεων στην ευχέρεια των ΑΣ αφαίρεσης  

Μέγεθος επίδρασης r 

 ΟΕ ΠΟ1 ΠΟ2 

 ΠΟ1 ΠΟ2 ΠΟ3 ΠΟ2 ΠΟ3 ΠΟ3 

Αφαίρεση  0,02 0,20 0,08 0,18 0,05 0,12 

 

   

3.3.2.1.3. Πολλαπλασιασμός  

Στον Πίνακα 3.24 εμφανίζονται των αποτελέσματα των συγκρίσεων μεταξύ 

αρχικής και τελικής επίδοσης των ομάδων στους ΑΣ πολλαπλασιασμού. Σύμφωνα με 

τα αποτελέσματα δεν υπάρχουν στατιστικά σημαντικές διαφορές μεταξύ των ομάδων 

στις τελικές επιδόσεις ευχέρειας στους ΑΣ πολλαπλασιασμού [χ
2
(2)=5,163, df=3, 

p=0,160].  

 

Πίνακας 3.24: Αποτελέσματα συγκρίσεων μεταξύ των ομάδων στην τελική ευχέρεια 

των ΑΣ πολλαπλασιασμού   

 ΟΕ ΠΟ1 ΠΟ2 ΠΟ3 

 Μ  ΤΑ Μ ΤΑ Μ ΤΑ Μ ΤΑ 

Πριν 6,17 3,81 5,83 3,18 6,21 4,07 6,35 4,04 

Μετά 11,5 5,02 12 4,04     12,79 4,23 14,03 4,15 

Βελτίωση 5,33 1,21 6,17 0,86 6,58 0,18 7,68 0,11 

 

Η συνέχεια της ανάλυσης με την κατά ζεύγη σύγκριση των ομάδων μεταξύ 

τους (Mann-Whitney) έδειξε ότι μεταξύ 3
ης

 πειραματικής ομάδας και ομάδας ελέγχου 

υπάρχει στατιστικά σημαντική, αλλά μικρής ισχύος (r=0.26) διαφορά στην ευχέρεια 
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των ΑΣ πολλαπλασιασμού (U=320.500, z=-2.096, p=0.036), ενώ μεταξύ των 

υπόλοιπων συγκρίσεων δεν υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά. Τα 

αποτελέσματα όλων των συγκρίσεων εμφανίζονται στον Πίνακα 3.25. 

 

Πίνακας 3.25: Σύγκριση στην τελική ευχέρεια των ΑΣ πολλαπλασιασμού κατά ζεύγη 

  ΟΕ ΠΟ1 ΠΟ2 

 ΠΟ1 ΠΟ2 ΠΟ3 ΠΟ2 ΠΟ3 ΠΟ3 

U 319,5 473 320,5 394,5 266,5 495,5 

z -0,46 -1,203 -2,096 -0,636 -1,582 -1,134 

p 0,645 0,229 0,036* 0,525 0,114 0,257 

Σημείωση: * p<0,05 μεταξύ ΠΟ3 και ομάδας ελέγχου 

 

Στον Πίνακα 3.26 παρουσιάζονται τα αποτελέσματα των συγκρίσεων μεταξύ 

των ομάδων ως προς το μέγεθος επίδρασης των παρεμβάσεων.  

 

Πίνακας 3.26.: Επίδραση των παρεμβάσεων στην ευχέρεια ΑΣ πολλαπλασιασμού  

Μέγεθος επίδρασης r 

 ΟΕ ΠΟ1 ΠΟ2 

 ΠΟ1 ΠΟ2 ΠΟ3 ΠΟ2 ΠΟ3 ΠΟ3 

Πολλαπλασιασμός  0,05 0,14 0,26 0,10 0,24 0,14 

 

Τα αποτελέσματα των συγκρίσεων έδειξαν ότι η εναλλακτική ομαδοποίηση 

έχει αμελητέα επίδραση (0,05), όπως φαίνεται στη σύγκριση μεταξύ ομάδας ελέγχου 

και ΠΟ1, ενώ η σύνθεση εναλλακτικής ομαδοποίησης και διδασκαλίας στρατηγικών 

έχει μικρή επίδραση (0,14), ενώ η σύνθεση των παραπάνω στοιχείων μαζί με την 

έννοια αριθμού έχει επίσης μικρή, αλλά σημαντική επίδραση (0,26). Η διδασκαλία 

στρατηγικών έχει μικρή επίδραση όπως φαίνεται στη σύγκριση μεταξύ ΠΟ1 και ΠΟ2  

(0,10), όπως και η επίδραση της σύνθεσης των δύο στοιχείων διδασκαλία 

στρατηγικών και έννοιας αριθμού (0,24), όπως φαίνεται στη σύγκριση μεταξύ ΠΟ1 

και ΠΟ3. Μικρή είναι η επίδραση της έννοιας αριθμού (0,14) συγκρίνοντας την ΠΟ2 

με την ΠΟ3. 
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3.3.2.1.4. Διαίρεση  

Στον Πίνακα 3.27 εμφανίζονται οι διαφορές των μέσων όρων και των τυπικών 

αποκλίσεων μεταξύ αρχικής και τελικής επίδοσης των ομάδων της έρευνας στους ΑΣ 

διαίρεσης. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα δεν υπάρχουν στατιστικά σημαντικές 

διαφορές μεταξύ των ομάδων στις τελικές επιδόσεις ευχέρειας στους ΑΣ διαίρεσης 

[χ
2
(2)=1,536, df=3, p=0,674].  

 

Πίνακας 3.27: Αποτελέσματα συγκρίσεων μεταξύ των ομάδων στην τελική ευχέρεια 

των ΑΣ διαίρεσης 

  ΟΕ ΠΟ1 ΠΟ2 ΠΟ3 

 Μ  ΤΑ Μ ΤΑ Μ ΤΑ Μ ΤΑ 

Πριν 5,14 4,48 3,91 3,89 3,32 3,33 4,16 3,86 

Μετά 9,54 6,35 10,41 4,28 9,74 5 11,13 5,24 

Βελτίωση 4,4 1,87 6,5 0,39 6,42 1,67 6,97 1,38 

 

Οι περαιτέρω αναλύσεις κατά ζεύγη ομάδων έδειξαν ότι δεν υπάρχουν 

στατιστικά σημαντικές διαφορές σε καμία σύγκριση. Τα αποτελέσματα εμφανίζονται 

στον Πίνακα 3.28. 

 

Πίνακας 3.28: Σύγκριση στην τελική ευχέρεια των ΑΣ διαίρεσης κατά ζεύγη ομάδων 

  ΟΕ ΠΟ1 ΠΟ2 

 ΠΟ1 ΠΟ2 ΠΟ3 ΠΟ2 ΠΟ3 ΠΟ3 

U 269 516,5 372,5 373 314,5 511,5 

z -0,767 -0,202 -0,937 -0,693 -0,481 -0,938 

p 0,443 0,84 0,349 0,488 0,631 0,348 

 

Στον Πίνακα 3.29 παρουσιάζονται τα αποτελέσματα των συγκρίσεων μεταξύ 

των ομάδων ως προς το μέγεθος επίδρασης των παρεμβάσεων στους ΑΣ διαίρεσης.  

 

Πίνακας 3.29: Επίδραση των παρεμβάσεων στην ευχέρεια των ΑΣ διαίρεσης  

Μέγεθος επίδρασης r 

 ΟΕ ΠΟ1 ΠΟ2 

 ΠΟ1 ΠΟ2 ΠΟ3 ΠΟ2 ΠΟ3 ΠΟ3 

Διαίρεση  0,08 0,02 0,14 0,07 0,07 0,14 
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Ως προς τους ΑΣ διαίρεσης η επίδραση της εναλλακτικής ομαδοποίησης και 

της σύνθεσης εναλλακτικής ομαδοποίησης και διδασκαλίας στρατηγικών είναι 

αμελητέα, όπως φαίνεται στις συγκρίσεις μεταξύ ΟΕ και ΠΟ1 (0,08) και μεταξύ ΟΕ 

και ΠΟ2 (0,02). Η προσθήκη όμως της έννοιας αριθμού στο πρόγραμμα παρέμβασης 

είχε μικρή επίδραση στους ΑΣ διαίρεσης, όπως φαίνεται στη σύγκριση της ΠΟ3 με 

την ΟΕ (0,14), αλλά και με την ΠΟ2 (0,14). Από την άλλη, η σύνθεση διδασκαλίας 

στρατηγικών και έννοιας αριθμού, χωρίς την επίδραση της εναλλακτικής 

ομαδοποίησης ήταν αμελητέα (0,07), όπως φαίνεται στη σύγκριση μεταξύ ΠΟ1 και 

ΠΟ3.  

Συνοψίζοντας, μπορούμε να πούμε ότι τα αποτελέσματα στην ευχέρεια 

χρήσης των ΑΣ διαφοροποιούνται ανάλογα με τα χαρακτηριστικά των παρεμβάσεων 

και τα χαρακτηριστικά των πράξεων.  

Σημαντικές διαφορές παρουσιάστηκαν σε επιμέρους συγκρίσεις μεταξύ των 

ομάδων στην ευχέρεια χρήσης των ΑΣ των θετικών πράξεων, πρόσθεσης και 

πολλαπλασιασμού. Συγκεκριμένα, η 3
η
 πειραματική ομάδα σημείωσε σημαντική 

διαφορά σε σχέση με την 1
η
 πειραματική ομάδα και την ομάδα ελέγχου στους ΑΣ 

πρόσθεσης και πολλαπλασιασμού αντίστοιχα. Η διαφορά αυτή όμως δε μπορεί να 

αποδοθεί μόνο στη διδασκαλία της έννοιας αριθμού, καθώς παρατηρείται σταδιακή 

βελτίωση της επίδοσης από την ομάδα ελέγχου ως την 3
η
 πειραματική ομάδα και για 

τις δύο πράξεις (Γράφημα 1).  

 

Γράφημα 1: Τελική επίδοση στην ευχέρεια ΑΣ θετικών πράξεων 

 

Επομένως κάθε ένα από τα στοιχεία (εναλλακτική ομαδοποίηση, διδασκαλία 

στρατηγικών και έννοια αριθμού), τα οποία προστέθηκαν σταδιακά στις πειραματικές 

ομάδες 1, 2 και 3 φαίνεται ότι συμβάλλουν στη βελτίωση της ευχέρειας των ΑΣ 
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θετικών πράξεων και στην τελευταία ομάδα (ΠΟ3) η σύνθεση όλων των στοιχείων 

μαζί, οδηγεί σε σημαντική βελτίωση και σε επίπεδα ευχέρειας, που για τους ΑΣ 

πρόσθεσης έφτασαν στο επίπεδο αυτοματισμού (ΜΟ=16,42 στα 20), ενώ για τους ΑΣ 

πολλαπλασιασμού το προσέγγισαν (ΜΟ=14,03 στα 20).  

Ωστόσο, στους ΑΣ των αρνητικών πράξεων, αφαίρεση και διαίρεση δεν 

παρατηρείται η ίδια εξελικτική βελτίωση από ομάδα σε ομάδα, όπως στους ΑΣ των 

θετικών πράξεων και φαίνεται να υπάρχει διαφοροποίηση στην επίδραση της 

διδασκαλίας στρατηγικών και της έννοιας αριθμού στην τελική επίδοση στην  

ευχέρεια των δύο πράξεων (Γράφημα 2). Η διδασκαλία στρατηγικών φαίνεται να 

προάγει περισσότερο την ευχέρεια των ΑΣ αφαίρεσης και λιγότερο την ευχέρεια των 

ΑΣ διαίρεσης (ΠΟ2), ενώ η έννοια αριθμού φαίνεται να προάγει περισσότερο την 

ευχέρεια των ΑΣ διαίρεσης και λιγότερο την ευχέρεια των ΑΣ αφαίρεσης (ΠΟ3). 

 

Γράφημα 2: Τελική επίδοση των ομάδων στην ευχέρεια ΑΣ αρνητικών πράξεων 

 

 

 

3.3.2.2. Σύγκριση μεταξύ των ομάδων στη διατήρηση της ευχέρειας των ΑΣ 

μετά την εφαρμογή των παρεμβάσεων  

Στην ενότητα αυτή παρουσιάζονται τα αποτελέσματα των επιπέδων 

διατήρησης των ΑΣ μετά την παρέλευση 3 εβδομάδων από τη διδασκαλία τους. Αυτό 

σημαίνει ότι οι μαθητές εξετάστηκαν σε παρόμοια δοκιμασία με αυτήν της τελικής 

ευχέρειας (π.χ. 6 + 3 =…/ 12 – 7 =…/ 6 x 2 =…/ 18 : 3=…), μετά από 3 εβδομάδες 

και χωρίς κάποια ανατροφοδότηση στο ενδιάμεσο χρονικό διάστημα. 
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3.3.2.2.1. Πρόσθεση  

Όπως φαίνεται στον Πίνακα 3.30 η ομάδα ελέγχου και οι πειραματικές ομάδες 

έχουν διατηρήσει παρόμοια επίπεδα ευχέρειας των ΑΣ πρόσθεσης. Σύμφωνα με τα 

αποτελέσματα δεν υπάρχουν στατιστικά σημαντικές διαφορές μεταξύ των ομάδων 

στις τελικές επιδόσεις διατήρησης στους ΑΣ πρόσθεσης [χ
2
(2)=1,794 df=3, p=0,616].  

 

Πίνακας 3.30: Αποτελέσματα συγκρίσεων μεταξύ των ομάδων στη διατήρηση των 

ΑΣ πρόσθεσης  

  ΟΕ ΠΟ1 ΠΟ2 ΠΟ3 

 Μ ΤΑ Μ ΤΑ Μ ΤΑ Μ ΤΑ 

Πρόσθεση   8,53 1,73 8,3 1,71 8,66 2,07 8,61 1,54 

 

Τα αποτελέσματα των κατά ζεύγη ομάδων συγκρίσεων στην διατήρηση της 

ευχέρειας των ΑΣ πρόσθεσης εμφανίζονται στον Πίνακα 3.31 και επιβεβαιώνουν ότι 

δεν υπάρχουν σημαντικές διαφορές μεταξύ των ομάδων της έρευνας.  

 

Πίνακας 3.31: Σύγκριση στη διατήρηση των ΑΣ πρόσθεσης κατά ζεύγη ομάδων  

  ΟΕ ΠΟ1 ΠΟ2 

 ΠΟ1 ΠΟ2 ΠΟ3 ΠΟ2 ΠΟ3 ΠΟ3 

U 316 503 461 361 322 531,5 

z -0,543 -0,899 -0,061 -1,225 -0,633 -0,756 

p 0,587 0,369 0,952 0,22 0,527 0,45 

 

3.3.2.2.2. Αφαίρεση   

Όπως στην πρόσθεση, έτσι και στην αφαίρεση, δεν εμφανίζονται σημαντικές 

διαφορές ομάδων [χ
2
(2)=1,315, df=3, p=0,726] μεταξύ των ομάδων της έρευνας στη 

διατήρηση των ΑΣ αφαίρεσης (Πίνακας 3.32).  

 

Πίνακας 3.32: Αποτελέσματα συγκρίσεων μεταξύ των ομάδων στη διατήρηση των 

ΑΣ αφαίρεσης  

  ΟΕ ΠΟ1 ΠΟ2 ΠΟ3 

 Μ ΤΑ Μ ΤΑ Μ ΤΑ Μ ΤΑ 

Αφαίρεση  7,17 2,45 7,78 2,29 7,42 2,69 7,71 2,55 
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Τα αποτελέσματα των συγκρίσεων κατά ζεύγη ομάδων στη διατήρηση των 

ΑΣ αφαίρεσης εμφανίζονται στον Πίνακα 3.33 και επιβεβαιώνουν ότι δεν υπάρχουν 

σημαντικές διαφορές μεταξύ των ομάδων της έρευνας.  

 

Πίνακας 3.33: Αποτελέσματα συγκρίσεων στη διατήρηση των ΑΣ αφαίρεσης 

μεταξύ των ομάδων κατά ζεύγη 

  ΟΕ ΠΟ1 ΠΟ2 

 ΠΟ1 ΠΟ2 ΠΟ3 ΠΟ2 ΠΟ3 ΠΟ3 

U 296 520 395 419 344,5 546,5 

z -0,892 -0,628 -1,03 -0,272 -0,215 -0,524 

p 0,372 0,53 0,303 0,785 0,83 0,6 

  

3.3.2.2.3.  Πολλαπλασιασμός  

Στη διατήρηση των ΑΣ πολλαπλασιασμού επίσης δε σημειώνονται 

σημαντικές διαφορές μεταξύ των ομάδων [χ
2
(2)=5,129, df=3, p=0,163] (Πίνακας 

3,34).  

 

Πίνακας 3.34: Αποτελέσματα συγκρίσεων μεταξύ των ομάδων στη διατήρηση των  

ΑΣ πολλαπλασιασμού  

  ΟΕ ΠΟ1 ΠΟ2 ΠΟ3 

 Μ ΤΑ Μ ΤΑ Μ ΤΑ Μ ΤΑ 

Πολλαπλασιασμός  7,2 2,35 7,3 2,09 7,03 2,69 8,26 1,91 

 

Ωστόσο η 3
η
 πειραματική ομάδα παρουσίασε υψηλότερα επίπεδα διατήρησης 

των ΑΣ πολλαπλασιασμού (8,26) από τις υπόλοιπες ομάδες, οι οποίες κυμάνθηκαν σε 

παρόμοια επίπεδα (ΟΕ=7,2, ΠΟ1=7,3 και ΠΟ2=7,03). Τα αποτελέσματα των 

συγκρίσεων κατά ζεύγη ομάδων εμφανίζονται στον Πίνακα 3.35. Τα αποτελέσματα 

δείχνουν ότι υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά στη διατήρηση των ΑΣ 

πολλαπλασιασμού μεταξύ 2
ης

 και 3
ης

 πειραματικής ομάδας (0,048), με την 3
η
 να έχει 

υψηλότερη επίδοση. Επίσης, η διαφορά της 3
ης

 πειραματικής ομάδας με την ομάδα 

ελέγχου είναι αξιοσημείωτη, αν και μη σημαντική (0,077), και το ίδιο συμβαίνει 

μεταξύ 1
ης

 και 3
ης

 πειραματικής ομάδας (0,081) με υπερέχουσα την 3
η
 ομάδα και στις 

δυο περιπτώσεις. Το αποτέλεσμα δείχνει ότι οι μαθητές στην 3
η
 πειραματική ομάδα 



170 

διατήρησαν καλύτερο επίπεδο ευχέρειας χρήσης των ΑΣ πολλαπλασιασμού σε σχέση 

με όλες τις υπόλοιπες ομάδες της έρευνας.  

 

Πίνακας 3.35: Σύγκριση στην ευχέρεια των ΑΣ πολλαπλασιασμού κατά ζεύγη  

  ΟΕ ΠΟ1 ΠΟ2 

 ΠΟ1 ΠΟ2 ΠΟ3 ΠΟ2 ΠΟ3 ΠΟ3 

U 340,5 555,5 346,5 421,5 259 429 

z -0,082 -0,182 -1,766 -0,234 -1,747 -1,977 

p 0,935 0,855 0,077 0,815 0,081 0,048* 

Σημείωση: *p<0,05 

 

3.3.2.2.4. Διαίρεση  

Στη διατήρηση των ΑΣ διαίρεσης (Πίνακας 3.36) παρατηρούμε ότι όλες οι 

ομάδες της έρευνας έχουν διατηρήσει σε παρόμοια επίπεδα την ευχέρεια με τους ΑΣ 

διαίρεσης, χωρίς στατιστικά σημαντικές διαφορές μεταξύ τους [χ
2
(2)=2,279, df=3, 

p=0,517].  

 

Πίνακας 3.36: Αποτελέσματα συγκρίσεων μεταξύ των ομάδων στη διατήρηση των 

ΑΣ διαίρεσης  

  ΟΕ ΠΟ1 ΠΟ2 ΠΟ3 

 Μ ΤΑ Μ ΤΑ Μ ΤΑ Μ ΤΑ 

Διαίρεση  7,14 3,39 6,73 1,98 7 2,93 6,3 2,48 

 

Το αποτέλεσμα επιβεβαιώνεται και στις συγκρίσεις κατά ζεύγη ομάδων όπως 

φαίνεται στον Πίνακα 3.37. 

 

Πίνακας 3.37: Συγκρίσεις στη διατήρηση των ΑΣ διαίρεσης κατά ζεύγη ομάδων 

  ΟΕ ΠΟ1 ΠΟ2 

 ΠΟ1 ΠΟ2 ΠΟ3 ΠΟ2 ΠΟ3 ΠΟ3 

U 260,5 502,5 332 384 302 487,5 

z -0,941 -0,388 -1,384 -0,527 -0,524 -1,028 

p 0,347 0,698 0,166 0,598 0,60 0,304 
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Συνοψίζοντας, μπορούμε να πούμε ότι τα καλύτερα επίπεδα διατήρησης των 

ΑΣ σε σχέση με τα επίπεδα ευχέρειας μετά την ολοκλήρωση των παρεμβάσεων 

παρατηρούνται στην πράξη της πρόσθεσης, ακολουθούν η αφαίρεση και ο 

πολλαπλασιασμός και τελευταία η διαίρεση. Μεταξύ των ομάδων, η 3
η
 πειραματική 

ομάδα έχει σημαντικά καλύτερα επίπεδα διατήρησης στους ΑΣ πολλαπλασιασμού σε 

σχέση με τις υπόλοιπες ομάδες, ενώ στις υπόλοιπες συγκρίσεις για τη διατήρηση των 

ΑΣ οι ομάδες δεν έχουν σημαντικές διαφορές μεταξύ τους.     

 

3.3.2.3. Συγκρίσεις μεταξύ των ομάδων στη  γενίκευση των ΑΣ μετά την 

εφαρμογή των παρεμβάσεων 

Στην ενότητα αυτή παρουσιάζονται και συγκρίνονται οι μέσοι όροι και οι 

τυπικές αποκλίσεις στη γενίκευση που πέτυχαν οι ομάδες στους ΑΣ των τεσσάρων 

πράξεων. Το έργο γενίκευση, στο οποίο οι μαθητές δεν έκαναν καμία εξάσκηση κατά 

τη διάρκεια του προγράμματος ήταν 40 δοκιμασίες (από 10 για κάθε πράξη) με δύο 

πράξεις με μονοψήφιους αριθμούς της μορφής (5 + 7) + 1=…, (13 – 5) + 3=…, (3 x 

8) + 2 =… και (42 : 6 =…) + 2.  

 

3.3.2.3.1. Πρόσθεση  

Στον πίνακα 3.38 συγκρίνονται οι μέσοι όροι και οι τυπικές αποκλίσεις στη 

γενίκευση των ΑΣ πρόσθεσης όλων των ομάδων της έρευνας.  

 

Πίνακας 3.38: Αποτελέσματα των συγκρίσεων μεταξύ των ομάδων στη γενίκευση 

των ΑΣ πρόσθεσης.  

  ΟΕ ΠΟ1 ΠΟ2 ΠΟ3 

 Μ ΤΑ Μ ΤΑ Μ ΤΑ Μ ΤΑ 

Πρόσθεση  8,97 1,29 8,57 1,37 8,47 2,37 8,35 2,27 

 

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα δεν υπάρχουν στατιστικά σημαντικές διαφορές 

μεταξύ των ομάδων στις τελικές επιδόσεις γενίκευσης στους ΑΣ πρόσθεσης 

[χ
2
(2)=1,047, df=3, p=0,0987]. Τα αποτελέσματα των συγκρίσεων μεταξύ των 

ομάδων κατά ζεύγη επιβεβαιώνουν ότι δεν υπάρχουν σημαντικές διαφορές μεταξύ 

των ομάδων της έρευνας (Πίνακας 3.39). 
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Πίνακας 3.39: Σύγκριση στη γενίκευση των ΑΣ πρόσθεσης κατά ζεύγη ομάδων 

  ΟΕ ΠΟ1 ΠΟ2 

 ΠΟ1 ΠΟ2 ΠΟ3 ΠΟ2 ΠΟ3 ΠΟ3 

U 290,5 555,5 424,5 387,5 345 567 

z -1,039 -0,193 -0,63 -0,78 -0,214 -0,285 

p 0,299 0,847 0,529 0,436 0,83 0,775 

 

3.3.2.3.2. Αφαίρεση  

Στην αφαίρεση (Πίνακας 3.40), παρουσιάζεται μεγαλύτερη ανομοιογένεια 

μεταξύ των μέσων όρων σε σχέση με τις υπόλοιπες πράξεις, ωστόσο κι εδώ δεν 

υπάρχουν στατιστικά σημαντικές διαφορές μεταξύ των ομάδων (χ
2
(2)=0,135, df=3, 

p=0,987).  

 

Πίνακας 3.40: Αποτελέσματα συγκρίσεων μεταξύ των ομάδων στη γενίκευση των 

ΑΣ αφαίρεσης  

  ΟΕ ΠΟ1 ΠΟ2 ΠΟ3 

 Μ ΤΑ Μ ΤΑ Μ ΤΑ Μ ΤΑ 

Αφαίρεση  7,77 2,04 8,87 4,26 7,66 2,61 7,03 3,52 

 

Τα αποτελέσματα των συγκρίσεων των ομάδων κατά ζεύγη επιβεβαιώνουν ότι 

δεν υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ των ομάδων της έρευνας 

(Πίνακας 3.41) 

 

Πίνακας 3.41: Σύγκριση στη γενίκευση των ΑΣ αφαίρεσης των ομάδων κατά ζεύγη 

  ΟΕ ΠΟ1 ΠΟ2 

 ΠΟ1 ΠΟ2 ΠΟ3 ΠΟ2 ΠΟ3 ΠΟ3 

U 344,5 551 464 414,5 354,5 566 

z -0,009 -0,24 -0,015 -0,342 -0,036 -0,285 

p 0,993 0,811 0,988 0,733 0,971 0,775 

 

3.3.2.3.3. Πολλαπλασιασμός  

Στους ΑΣ πολλαπλασιασμού (Πίνακας 3.42), όπως και στους ΑΣ αφαίρεσης, 

υψηλότερο μέσο όρο εμφανίζει η 1
η
 πειραματική ομάδα, ακολουθεί η 3

η
 πειραματική 

ομάδα, ενώ η 2
η
 πειραματική ομάδα και η ομάδα ελέγχου έχουν συγκεντρώσει τους 
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χαμηλότερους μέσους όρους, αλλά οι διαφορές πάλι δεν είναι σημαντικές 

[χ
2
(2)=1,780, df=3, p=0,619].  

 

Πίνακας 3.42: Αποτελέσματα συγκρίσεων μεταξύ των ομάδων στη γενίκευση των 

ΑΣ πολλαπλασιασμού  

  ΟΕ ΠΟ1 ΠΟ2 ΠΟ3 

 Μ ΤΑ Μ ΤΑ Μ ΤΑ Μ ΤΑ 

Πολλαπλασιασμός 7,4 2,67 9,09 4,27 7,55 2,89 8,13 2,41 

 

Τα αποτελέσματα των συγκρίσεων των ομάδων κατά ζεύγη επιβεβαιώνουν ότι 

δεν υπάρχουν στατιστικά σημαντικές διαφορές μεταξύ των ομάδων στη γενίκευση 

των ΑΣ πολλαπλασιασμού (Πίνακας 3.43).    

 

Πίνακας 3.43: Σύγκριση ως προς τη γενίκευση των ΑΣ πολλαπλασιασμού κατά 

ζεύγη ομάδων 

  ΟΕ ΠΟ1 ΠΟ2 

 ΠΟ1 ΠΟ2 ΠΟ3 ΠΟ2 ΠΟ3 ΠΟ3 

U 339 537,5 385,5 407 287 540,5 

z -0,11 -0,414 -1,185 -0,45 -1,253 -0,61 

p 0,913 0,679 0,236 0,653 0,21 0,542 

 

 

3.3.2.3.4. Διαίρεση  

Τα αποτελέσματα των συγκρίσεων μεταξύ των ομάδων εμφανίζονται στον 

Πίνακα 3.44. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα δεν υπάρχουν στατιστικά σημαντικές 

διαφορές μεταξύ των ομάδων στις τελικές επιδόσεις γενίκευσης στους ΑΣ διαίρεσης 

[χ
2
(2)=2,330, df=3, p=0,507]. 

 

Πίνακας 3.44: Αποτελέσματα συγκρίσεων μεταξύ των ομάδων στη γενίκευση των 

ΑΣ διαίρεσης  

  ΟΕ ΠΟ1 ΠΟ2 ΠΟ3 

 Μ ΤΑ Μ ΤΑ Μ ΤΑ Μ ΤΑ 

Διαίρεση  5,93 3,63 7,14 2,29 6,45 2,84 5,65 3,32 
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Τα αποτελέσματα των συγκρίσεων μεταξύ των ομάδων κατά ζεύγη 

επιβεβαιώνουν ότι δεν εμφανίζονται σημαντικές διαφορές στη γενίκευση των ΑΣ 

διαίρεσης (Πίνακας 3.45).  

 

Πίνακας 3.45: Σύγκριση στη γενίκευση των ΑΣ διαίρεσης κατά ζεύγη ομάδων 

  ΟΕ ΠΟ1 ΠΟ2 

 ΠΟ1 ΠΟ2 ΠΟ3 ΠΟ2 ΠΟ3 ΠΟ3 

U 260 513,5 406 366 260 510,5 

z -0,951 -0,242 -0,428 -0,805 -1,475 -0,954 

p 0,342 0,809 0,668 0,421 0,14 0,34 

 

Συνοψίζοντας, μεταξύ των ομάδων της έρευνας δεν παρουσιάζονται 

σημαντικές διαφορές στη γενίκευση των ΑΣ όλων των πράξεων. Μεταξύ των 

πράξεων καλύτερα επίπεδα γενίκευσης παρατηρούνται στην πρόσθεση, στην 

αφαίρεση και στον πολλαπλασιασμό και χαμηλότερα από τις υπόλοιπες πράξεις είναι 

τα επίπεδα γενίκευσης των ΑΣ διαίρεσης. Το αποτέλεσμα πιθανόν συνδέεται με τα 

χαμηλότερα επίπεδα αρχικής ευχέρειας των ΑΣ διαίρεσης σε σχέση με τα επίπεδα 

των ΑΣ των υπόλοιπων πράξεων.  

Συγκεντρωτικά, τα αποτελέσματα έδειξαν ότι οι συμμετέχοντες όλων των 

ομάδων σημείωσαν στατιστικά σημαντική διαφορά στην ευχέρεια χρήσης των ΑΣ 

όλων των πράξεων, σε σχέση με τις αρχικές τους επιδόσεις. Συγκρίνοντας τις τελικές 

επιδόσεις στην ευχέρεια, διατήρηση και γενίκευση των ΑΣ, προκύπτει: Στην ευχέρεια 

πρόσθεσης και πολλαπλασιασμού η 3
η
 πειραματική ομάδα σημείωσε σημαντική 

διαφορά από την 1
η
 πειραματική ομάδα και την ομάδα ελέγχου, ενώ στην αφαίρεση 

και τη διαίρεση δεν υπάρχουν σημαντικές διαφορές. Επίσης, διαφορές βρέθηκαν στη 

διατήρηση των ΑΣ πολλαπλασιασμού, όπου η 3
η
 πειραματική ομάδα είχε υψηλότερα 

επίπεδα από όλες τις άλλες ομάδες, ενώ στις υπόλοιπες πράξεις δε φάνηκαν 

σημαντικές διαφορές. Στη γενίκευση των ΑΣ όλων των πράξεων δεν εμφανίστηκε 

κάποια διαφορά μεταξύ των ομάδων της έρευνας. Συνολικά και συγκριτικά, δηλαδή, 

η 3
η
 πειραματική ομάδα είχε τα καλύτερα αποτελέσματα, έστω κι αν οι διαφορές με 

τις άλλες ομάδες δεν υπήρξαν ιδιαίτερα εκτεταμένες.  

 

3.4. 3η Ενότητα αποτελεσμάτων   
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Στην ενότητα αυτή παρουσιάζονται και συγκρίνονται τα αποτελέσματα στην 

ευχέρεια μετά τις διδακτικές παρεμβάσεις, στη γενίκευση και διατήρηση των ΑΣ (1) 

μεταξύ του συνολικού πληθυσμού των μαθητών με ΕΜΔ και των μαθητών με ΗΝΑ, 

(2) μεταξύ των μαθητών με ΕΜΔ και με ΗΝΑ σε κάθε ομάδα της έρευνας, (3) μεταξύ 

των μαθητών με ΕΜΔ σε όλες τις ομάδες και (4) μεταξύ των μαθητών με ΗΝΑ σε 

όλες τις ομάδες, για να φανεί αν υπάρχει διαφοροποιημένη επίδραση της κάθε 

διδακτικής παρέμβασης, σε σχέση με τα χαρακτηριστικά των μαθητών που ανήκουν 

σε κάθε μία από τις δύο κατηγορίες ήπιων εκπαιδευτικών αναγκών.  

 

3.4.1. Συγκρίσεις μεταξύ του συνολικού πληθυσμού με ΕΜΔ (Ν=89) και του 

συνολικού πληθυσμού με ΗΝΑ (Ν=34) στην τελική ευχέρεια, διατήρηση και 

γενίκευση των ΑΣ  

Στις υποενότητες που ακολουθούν παρουσιάζονται αναλυτικά τα 

αποτελέσματα και οι συγκρίσεις μεταξύ των μαθητών με ΕΜΔ και με ΗΝΑ στην 

ευχέρεια, διατήρηση και γενίκευση όλων των πράξεων 

 

3.4.1.1. Σύγκριση στην τελική ευχέρεια χρήσης  των ΑΣ μεταξύ όλων των 

μαθητών με ΕΜΔ και με ΗΝΑ   

Τα αποτελέσματα των επιδόσεων στην τελική ευχέρεια χρήσης των ΑΣ 

εμφανίζονται στον Πίνακα 3.46.  

 

Πίνακας 3.46: Τελική ευχέρεια χρήσης των ΑΣ μαθητών με ΕΜΔ και με ΗΝΑ  

Ευχέρεια    Πρόσθεση Αφαίρεση Πολ/σμός  Διαίρεση 

 N Μ ΤΑ Μ ΤΑ Μ ΤΑ Μ ΤΑ 

ΕΜΔ  89 15,92* 3,69 13,39* 4,58 13,28* 4,24 10,80* 5,20 

ΗΝΑ   34 13,65 4,63 11,35 4,42 10,97 4,55 8,55 5,83 

Σημείωση: *p<0,05 

 

Στις συγκρίσεις των τελικών επιδόσεων στην ευχέρεια των ΑΣ μεταξύ του 

συνολικού πληθυσμού με ΕΜΔ και του συνολικού πληθυσμού με ΗΝΑ, τα 

αποτελέσματα έδειξαν ότι υπάρχουν στατιστικά σημαντικές διαφορές στην ευχέρεια 

των ΑΣ όλων των πράξεων, πρόσθεσης (U=1071,00, z=-2,454, p=0,014), αφαίρεσης 
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(U=1081,00 z=-2,384, p=0,017), πολλαπλασιασμού (U=1074,00, z=-2,420, p=0,016) 

και διαίρεσης (U=1081,00 z=-2,013, p=0,044).  

3.4.1.2. Σύγκριση στη διατήρηση της ευχέρειας  χρήσης των ΑΣ μεταξύ όλων 

μαθητών με ΕΜΔ και με ΗΝΑ   

Τα αποτελέσματα των επιδόσεων στη διατήρηση των ΑΣ όλων των πράξεων 

εμφανίζονται στον Πίνακα 3.47.  

 

Πίνακας 3.47: Αποτελέσματα στη διατήρηση των ΑΣ των μαθητών με ΕΜΔ και με 

ΗΝΑ  

Διατήρηση    Πρόσθεση Αφαίρεση Πολλαπλασιασμός  Διαίρεση 

 N Μ  ΤΑ Μ ΤΑ Μ ΤΑ Μ ΤΑ 

ΕΜΔ     89 8,81* 1,50 7,82 2,64 7,67 2,21 7,04* 2,81 

ΗΝΑ   34 7,88 2,24 7,06 2,79 6,82 2,58 6,06 2,48 

Σημείωση: *p<0,05 

 

Στη διατήρηση, στατιστικά σημαντικές διαφορές παρατηρούνται στους ΑΣ 

πρόσθεσης (U=1161,50, z=-2,036, p=0,042) και διαίρεσης (U=1057,50, z=-2,089, 

p=0,037), ενώ δεν υπάρχουν διαφορές στους ΑΣ αφαίρεσης (U=1216,50, z=-1,625, 

p=0,104) και πολλαπλασιασμού (U=1217,00, z=-1,625, p=0,104).  

 

3.4.1.3. Σύγκριση στη γενίκευση χρήσης των ΑΣ μεταξύ όλων μαθητών με ΕΜΔ 

και με ΗΝΑ   

Τα αποτελέσματα της γενίκευσης χρήσης των ΑΣ όλων των πράξεων 

εμφανίζονται στον Πίνακα 3.48.  

Πίνακας 3.48: Αποτελέσματα στη γενίκευση των ΑΣ των μαθητών με ΕΜΔ και με 

ΗΝΑ  

Γενίκευση    Πρόσθεση Αφαίρεση Πολλαπλασιασμός  Διαίρεση 

 N Μ  ΤΑ Μ ΤΑ Μ ΤΑ Μ ΤΑ 

ΕΜΔ  89 8,78 1,84 7,72 2,64 7,83 2,49 6,55 3,04 

ΗΝΑ   34 8,09 2,13 7,06 2,79 7,29 2,83 5,45 3,14 
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Σύμφωνα με τα αποτελέσματα των συγκρίσεων στη γενίκευση των ΑΣ 

υπάρχουν οριακά  μη στατιστικά σημαντικές διαφορές μεταξύ των ομάδων στην 

πρόσθεση (U=1179,50, z=-1,930, p=0,054) και στη διαίρεση (U=1118,00, z=-1,801, 

p=0,072), ενώ δεν υπάρχουν στην αφαίρεση (U=1274,50, z=-1,292, p=0,197) και 

στον πολλαπλασιασμό (U=1332,00, z=-0,964, p=0,335). 

 

 

3.4.2. Συγκρίσεις μεταξύ μαθητών με ΕΜΔ και με ΗΝΑ που συμμετέχουν 

σε κάθε ομάδα της έρευνας στην ευχέρεια, διατήρηση και γενίκευση των ΑΣ 

 

Στις επόμενες υποενότητες παρουσιάζονται αναλυτικά τα αποτελέσματα στην 

κατάκτηση των ΑΣ για κάθε ομάδα χωριστά. Με τον τρόπο αυτό ελέγχεται αν 

υπάρχουν διαφορές στην αποτελεσματικότητα των διδακτικών παρεμβάσεων μεταξύ 

των μαθητών με ΕΜΔ και των μαθητών με ΗΝΑ, σε κάθε ομάδα. Σε κάθε ομάδα τα 

δεδομένα διαχωρίστηκαν σε αυτά των μαθητών με ΕΜΔ και σε αυτά των μαθητών με 

ΗΝΑ. Ωστόσο ο αριθμός των μαθητών με ΗΝΑ ήταν πολύ μικρός σε κάθε ομάδα 

(ΟΕ=8, ΠΟ1=4, ΠΟ2=12, ΠΟ3=10) και δεν επέτρεψε τη χρήση επαγωγικών 

αναλύσεων. Για το λόγο αυτό τα αποτελέσματα, μέσοι όροι, τυπικές αποκλίσεις και 

ποσοστά ευχέρειας που κατέκτησαν οι μαθητές παρουσιάζονται περιγραφικά. Παρ’ 

όλα αυτά θεωρούμε ότι αποτελούν στοιχεία που διαφωτίζουν την 

αποτελεσματικότητα των παρεμβάσεων για τους μαθητές των διαφορετικών 

κατηγοριών ειδικών αναγκών της κάθε ομάδας παρέμβασης, όπως συστήνει και ο 

Woodward (2006).    

 

3.4.2.1. Αποτελέσματα στην τελική ευχέρεια των ΑΣ μεταξύ μαθητών με ΕΜΔ 

και με ΗΝΑ σε κάθε ομάδα 

Στην ενότητα αυτή συγκρίνονται τα αποτελέσματα της τελικής ευχέρειας των 

ΑΣ σε όλες τις πράξεις μεταξύ των μαθητών με ΕΜΔ και των μαθητών με ΗΝΑ σε 

κάθε ομάδα της έρευνας, για να φανεί αν η κάθε διδασκαλία και τα επιπλέον στοιχεία 

τα οποία περιλαμβάνει επηρεάζουν την ευχέρεια χρήσης των ΑΣ ανά ομάδα ειδικών 

αναγκών.  
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3.4.2.1.1. Ομάδα ελέγχου 

Στον Πίνακα 3.49 περιλαμβάνονται οι μέσοι όροι και οι τυπικές αποκλίσεις 

στην ευχέρεια χρήσης των ΑΣ όλων των πράξεων των μαθητών με ειδικές 

μαθησιακές δυσκολίες και με ήπια νοητική αναπηρία στην ομάδα ελέγχου. 

Παρατηρούμε ότι σε όλες τις πράξεις οι μαθητές και των δύο κατηγοριών έχουν 

σημειώσει αξιοσημειωτες διαφορές στην τελική επίδοση σε σχέση με τις αρχικές τους 

επιδόσεις. Οι μαθητές με ειδικές μαθησιακές δυσκολίες έχουν συγκεντρώσει  

υψηλότερους μέσους όρους και ποσοστά ευχέρειας σε όλες τις πράξεις σε σχέση με 

τους μαθητές με ήπια νοητική αναπηρία.  

 

Πίνακας 3.49: Αποτελέσματα στην ευχέρεια των μαθητών με ΕΜΔ(Ν=20) και ΗΝΑ 

(Ν=10) στην ομάδα ελέγχου.   

          Πριν         Μετά   

   Μ ΤΑ % Μ ΤΑ % 

Πρόσθεση  ΕΜΔ 11,15 5,1 56 15,65 3,77 78 

ΗΝΑ 7,5 4,08 38 13,2 4,63 66 

Αφαίρεση ΕΜΔ 10 4,93 50 12,5 5,02 63 

ΗΝΑ 6,9 4,5 35 11 4,13 55 

Πολ/σμος  ΕΜΔ 6,5 3,98 33 12,25 5,1 61 

ΗΝΑ 5,5 3,56 28 10 4,73 50 

Διαίρεση  ΕΜΔ 5,5 4,76 28 10,06 6,07 50 

ΗΝΑ 3,6 3,65 18 8,6 7,05 43 

 

 

3.4.2.1.2. 1
η
 πειραματική ομάδα  

Στον Πίνακα 3.50 περιλαμβάνονται οι μέσοι όροι και οι τυπικές αποκλίσεις 

των μαθητών με ΕΜΔ και με ΗΝΑ της 1
ης

 ΠΟ.  

Οι μαθητές με ΕΜΔ ξεπέρασαν σε όλες τις πράξεις στην ευχέρεια χρήσης των 

ΑΣ τους μαθητές με ΗΝΑ. Αν και οι μαθητές των δύο κατηγοριών ειδικών αναγκών 

σημείωσαν αξιόλογη βελτίωση σε όλες τις πράξεις, φαίνεται πως η «ψαλίδα» μεταξύ 

τους μεγάλωσε. Αυτό πιθανόν να δηλώνει ότι οι μαθητές με ειδικές μαθησιακές 

δυσκολίες ωφελούνται περισσότερο από τους μαθητές με ήπια νοητική αναπηρία από 

τη ρύθμιση της παρουσίασης των ΑΣ με εναλλακτική ομαδοποίηση με βάση ένα 

κοινό αριθμητικό χαρακτηριστικό.  
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Πίνακας 3.50: Αποτελέσματα στην ευχέρεια των μαθητών με ΕΜΔ (Ν=19) και ΗΝΑ 

(Ν=4) στην 1
η
 πειραματική ομάδα.  

          Πριν         Μετά   

        Μ ΤΑ % Μ ΤΑ % 

Πρόσθεση  ΕΜΔ 10,26 3,98 51 14,79 3,52 74 

ΗΝΑ 9 1,63 45 10,5 5 53 

Αφαίρεση ΕΜΔ 8,53 4,7 43 12,84 3,28 64 

ΗΝΑ 3,75 2,75 19 9,5 7,55 48 

Πολ/σμος  ΕΜΔ 5,89 3,23 30 12,74 3,84 64 

ΗΝΑ 5,5 3,41 28 8,5 3,41 43 

Διαίρεση  ΕΜΔ 4,37 4 22 11 4,09 55 

ΗΝΑ - - 5 6,67 4,16 33 

 

 

3.4.2.1.3. 2
η
 πειραματική ομάδα  

Στον Πίνακα 3.51 περιλαμβάνονται οι μέσοι όροι και οι τυπικές αποκλίσεις 

των μαθητών με ειδικές μαθησιακές και ήπια νοητική αναπηρία στη 2
η
 ΠΟ.  

 

Πίνακας 3.51: Αποτελέσματα στην ευχέρεια χρήσης των ΑΣ των μαθητών με ΕΜΔ 

(Ν=26) και ΗΝΑ (Ν=12) στη 2
η
 πειραματική ομάδα.   

  Πριν   Μετά   

        Μ ΤΑ % Μ ΤΑ % 

Πρόσθεση  ΕΜΔ 12 3,51 60 16,58 3,95 83 

ΗΝΑ 7 4,67 35 13,08 4,35 65 

Αφαίρεση ΕΜΔ 9,62 3,47 48 14,85 4,88 74 

ΗΝΑ 7,42 4,2 37 11,83 3,73 59 

Πολ/σμος  ΕΜΔ 7,12 3,81 36 13,58 3,75 68 

ΗΝΑ 4,25 4,07 21 11,08 4,85 55 

Διαίρεση  ΕΜΔ 3,15 3,49 19 11,12 4,68 56 

ΗΝΑ 3,67 3,08 18 6,75 4,49 34 

 

Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι οι μαθητές των δύο κατηγοριών ήπιων 

εκπαιδευτικών αναγκών έχουν σημειώσει μεγάλη βελτίωση σε σχέση με τις αρχικές 

τους επιδόσεις. Οι μαθητές με ΕΜΔ μάλιστα, στους ΑΣ πολλαπλασιασμού έφτασαν 

σε υψηλά επίπεδα ευχέρειας (ΜΟ=16,58), σύμφωνα με το κριτήριο που είχε τεθεί για 

την κατάκτηση της ευχέρειας, που ήταν 16 σωστές γραπτές απαντήσεις από 20 

συνολικά ΑΣ σε διάρκεια ενός λεπτού. Οι διαφορές στην ευχέρεια όλων των πράξεων 
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δείχνει ότι οι μαθητές με ΕΜΔ ωφελήθηκαν περισσότερο από τους μαθητές με ΗΝΑ 

από την προσθήκη της διδασκαλίας στρατηγικών.  

 

3.4.2.1.4.  3
η
 πειραματική ομάδα  

Στον Πίνακα 3.52 περιλαμβάνονται οι μέσοι όροι και οι τυπικές αποκλίσεις 

των μαθητών με ειδικές μαθησιακές δυσκολίες και με ήπια νοητική αναπηρία στην 

πειραματική ομάδα 3.  

 

Πίνακας 3.52: Αποτελέσματα στην ευχέρεια χρήσης των ΑΣ των μαθητών με ΕΜΔ 

(N=24) και με ΗΝΑ (N=8) στην 3
η
 πειραματική ομάδα  

 Πριν   Μετά   

        Μ ΤΑ % Μ ΤΑ % 

Πρόσθεση  ΕΜΔ 11,58 3,78 58 16,35 3,47 82 

ΗΝΑ 10,25 3,99 51 16,63 4,06 83 

Αφαίρεση ΕΜΔ 9,17 3,8 46 12,96 4,64 65 

ΗΝΑ 7,88 4,01 40 12 4,56 60 

Πολ/σμος  ΕΜΔ 6,63 4,07 33 14,3 4,25 72 

ΗΝΑ 5,63 3,85 28 13,25 4,02 66 

Διαίρεση  ΕΜΔ 4,5 3,98 23 10,87 6,06 55 

ΗΝΑ 3,13 2,8 15 11,88 5,93 59 

 

Στην 3
η
 πειραματική ομάδα οι τελικές επιδόσεις όλων των μαθητών είτε 

παρουσιάζουν ειδικές μαθησιακές δυσκολίες είτε ήπια νοητική αναπηρία, είναι 

υψηλές και με ελάχιστες διαφορές μεταξύ τους σε όλες τις πράξεις. Μάλιστα, στους 

ΑΣ πρόσθεσης οι μαθητές των δύο κατηγοριών αναγκών κατέκτησαν υψηλά επίπεδα 

ευχέρειας. Επομένως, φαίνεται ότι ο συνδυασμός όλων των τεχνικών, που 

προστέθηκαν στο πρόγραμμα της βασικής διδασκαλίας, δηλαδή η εναλλακτική 

ομαδοποίηση, η διδασκαλία στρατηγικών και έννοιας αριθμού, ωφέλησε τους 

μαθητές με ΗΝΑ παρόμοια με τους μαθητές με ΕΜΔ στην 3
η
 πειραματική ομάδα. Οι 

μαθητές με ΕΜΔ, ωστόσο, και στη 2
η
 πειραματική ομάδα που περιλάμβανε τη βασική 

διδασκαλία και τις πρακτικές, εναλλακτική ομαδοποίηση και διδασκαλία 

στρατηγικών, χωρίς δηλαδή την έννοια αριθμού, κατέκτησαν υψηλά επίπεδα 

ευχέρειας στους ΑΣ πρόσθεσης (ΜΟ=16,58), όπως και οι μαθητές στην 3
η
 

πειραματική ομάδα (ΜΟ=16,35). Αντίθετα οι μαθητές με ΗΝΑ στη 2
η
 πειραματική 
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ομάδα είχαν χαμηλότερες επιδόσεις (ΜΟ=13,08) από τους μαθητές με ΕΜΔ, ενώ 

στην 3
η
 πειραματική ομάδα κατέκτησαν υψηλά επίπεδα ευχέρειας (ΜΟ=16,63) 

παρόμοια με τους μαθητές με ΕΜΔ (ΜΟ=16,35). Το αποτέλεσμα δείχνει ότι οι 

μαθητές με ΕΜΔ ωφελούνται από τη διδασκαλία που συνδυάζει τις αρχές της 

αποτελεσματικής διδασκαλίας με εναλλακτική ομαδοποίηση και διδασκαλία 

στρατηγικών, ενώ οι μαθητές με ΗΝΑ εκτός από τα παραπάνω χρειάζονται και τη 

διδασκαλία βασικών εννοιών (έννοια αριθμού) για να σημειώσουν υψηλά επίπεδα 

ευχέρειας.   

Συνοψίζοντας, από τα περιγραφικά δεδομένα φαίνεται ότι όλοι οι μαθητές 

στις δύο κατηγορίες ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών σε όλες τις ομάδες σημείωσαν 

βελτίωση στην τελική ευχέρεια των ΑΣ σε σχέση με τις αρχικές τους επιδόσεις. Όπως 

ήταν αναμενόμενο, οι μαθητές με ΕΜΔ διατήρησαν υψηλότερα επίπεδα ευχέρειας σε 

σχέση με τους μαθητές με ΗΝΑ, δικαιώνοντας την αρχική εικόνα της διαφοράς υπέρ 

τους. Στην ομάδα ελέγχου υπάρχει μία τάση μείωσης των αρχικών διαφορών στην 

ευχέρεια μεταξύ των μαθητών των δύο κατηγοριών εκπαιδευτικών αναγκών. 

Αντίθετα, η εναλλακτική ομαδοποίηση και παρουσίαση των δεδομένων και η 

εισαγωγή της διδασκαλίας στρατηγικών στην 1
η
 και 2

η
 πειραματική ομάδα ευνόησαν 

την ευχέρεια των μαθητών με ΕΜΔ περισσότερο από ό,τι τους μαθητές με ΗΝΑ 

Μάλιστα, η «ψαλίδα» μεταξύ των μαθητών των δύο κατηγοριών αναγκών 

διατηρήθηκε σε επίπεδα παρόμοια με τα αρχικά, πριν την παρέμβαση. Όμως, η 

διδασκαλία της έννοιας αριθμού στην 3
η
 πειραματική ομάδα φαίνεται να ευνόησε 

τους μαθητές με ΗΝΑ, οι οποίοι έφτασαν σε ανταγωνιστικά επίπεδα με τους μαθητές 

με ΕΜΔ. 

 

 

3.4.2.2.  Αποτελέσματα στη διατήρηση  των ΑΣ  μεταξύ μαθητών με ΕΜΔ και με 

ΗΝΑ σε κάθε ομάδα  

Στην ενότητα αυτή παρουσιάζονται τα αποτελέσματα των μαθητών (μέσοι 

όροι, τυπικές αποκλίσεις και ποσοστά) με ΕΜΔ και με ΗΝΑ στη διατήρηση των ΑΣ 

σε κάθε ομάδα της έρευνας.  
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3.4.2.2.1. Ομάδα ελέγχου  

Τα αποτελέσματα των μαθητών με ΕΜΔ και με ΗΝΑ στην ομάδα ελέγχου 

παρουσιάζονται στον Πίνακα 3.53. Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι οι μαθητές 

σημείωσαν παρόμοιες επιδόσεις και παρόμοια ποσοστά σε όλες τις πράξεις.   

 

Πίνακας 3.53: Διαφορές στη διατήρηση των ΑΣ μεταξύ μαθητών με Ε.Μ.Δ. (N=20) 

και ΗΝΑ (Ν=10) στην ομάδα ελέγχου  

 ΕΜΔ ΗΝΑ 

 Μ ΤΑ % Μ ΤΑ % 

Πρόσθεση 8,6 1,66 86 8,4 1,95 84 

Αφαίρεση 7,3 2,47 73 6,9 2,51 69 

Πολλαπλασιασμός 7,25 2,24 72 7,1 2,68 71 

Διαίρεση 7,61 3,68 73 6,3 2,79 63 

 

 

3.4.2.2.2. 1
η
 Πειραματική ομάδα  

Στον Πίνακα 3.54 περιλαμβάνονται τα αποτελέσματα των μαθητών με ΕΜΔ 

και με ΗΝΑ στην 1
η
 πειραματική ομάδα ως προς τη διατήρηση των ΑΣ όλων των 

πράξεων.  

 

Πίνακας 3.54: Αποτελέσματα στη διατήρηση των ΑΣ μαθητών με ΕΜΔ (Ν=19) και 

με ΗΝΑ (Ν=4) στην 1
η
 πειραματική ομάδα  

  ΕΜΔ  ΗΝΑ  

 Μ ΤΑ % Μ ΤΑ % 

Πρόσθεση 8,32 1,63 83 8,25 2,36 82 

Αφαίρεση 7,89 2,15 78 7,25 3,2 72 

Πολ/μός 7,89 1,72 78 4,5 1,29 45 

Διαίρεση 7,05 1,92 70 4,67 0,57 46 

 

Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι ενώ δεν υπάρχουν διαφορές μεταξύ των δύο 

κατηγοριών ΕΜΔ και ΗΝΑ στη διατήρηση των ΑΣ πρόσθεσης και αφαίρεσης, 

εμφανίζονται μεγάλες διαφορές στη διατήρηση των ΑΣ πολλαπλασιασμού και 

διαίρεσης. Βέβαια οι μαθητές με ΗΝΑ είναι πολλοί λίγοι στην ομάδα αυτή και για το 

λόγο αυτό τα αποτελέσματα παρουσιάζονται με κάθε επιφύλαξη. 



183 

3.4.2.2.3.  2
η
 πειραματική ομάδα  

Στον πίνακα 3.55 περιλαμβάνονται τα αποτελέσματα των μαθητών με ΕΜΔ 

και με ΗΝΑ στη 2η πειραματική ομάδα. Φαίνεται ότι η παρέμβαση με την επιπλέον 

διδασκαλία στρατηγικών ωφέλησε περισσότερο τους μαθητές με ΕΜΔ, οι οποίοι 

διατήρησαν καλύτερα επίπεδα  από τους μαθητές με ΗΝΑ σε όλες τις πράξεις. 

 

Πίνακας 3.55: Αποτελέσματα στη διατήρηση των ΑΣ μαθητών με ΕΜΔ (Ν=26) και 

με ΗΝΑ (Ν=12) στη 2
η
 πειραματική ομάδα  

  ΕΜΔ  ΗΝΑ  

 Μ ΤΑ % Μ ΤΑ % 

Πρόσθεση 9,31 1,32 93 7,25 2,7 72 

Αφαίρεση 7,92 1,93 79 6,33 3,75 63 

Πολ/μός 7,23 2,58 72 6,58 2,99 65 

Διαίρεση 7,58 2,8 75 5,75 2,92 57 

 

 

3.4.2.2.4. 3
η
 πειραματική ομάδα  

Στον Πίνακα 3.56 περιλαμβάνονται τα αποτελέσματα των μαθητών με ΕΜΔ 

και με ΗΝΑ στην 3
η
 πειραματική ομάδα.   

 

Πίνακας 3.56: Αποτελέσματα στη διατήρηση των ΑΣ μαθητών με ΕΜΔ (Ν=24) και 

με ΗΝΑ (Ν=8) στην 3
η
 πειραματική ομάδα  

  ΕΜΔ  ΗΝΑ  

 Μ ΤΑ % Μ ΤΑ % 

Πρόσθεση 8,83 1,37 88 8 1,92 80 

Αφαίρεση 8,09 2,27 80 6,63 3,15 66 

Πολλαπλασιασμός 8,35 2,03 83 8 1,6 80 

Διαίρεση 6,14 2,71 61 6,75 1,75 67 

 

 Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι όλοι οι μαθητές διατήρησαν σε παρόμοια 

επίπεδα την ευχέρεια των ΑΣ πρόσθεσης, πολλαπλασιασμού και διαίρεσης, ενώ 

στους ΑΣ αφαίρεσης οι μαθητές με ΕΜΔ διατήρησαν οριακά καλύτερα την ευχέρεια 

των ΑΣ.  
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3.4.2.3. Αποτελέσματα ως προς τη  γενίκευση των ΑΣ μεταξύ μαθητών με ΕΜΔ 

και με ΗΝΑ σε κάθε ομάδα 

 

Στην ενότητα αυτή παρουσιάζονται τα περιγραφικά αποτελέσματα στη 

γενίκευση των ΑΣ σε όλες τις πράξεις μεταξύ των μαθητών με ειδικές μαθησιακές 

δυσκολίες και των μαθητών με ήπια νοητική αναπηρία σε κάθε ομάδα της έρευνας 

χωριστά. 

 

3.4.2.3.1. Ομάδα ελέγχου 

Στον Πίνακα 3.57 περιλαμβάνονται οι μέσοι όροι, οι τυπικές αποκλίσεις και 

τα ποσοστά των μαθητών με ειδικές μαθησιακές και με ήπια νοητική αναπηρία ως 

προς τη γενίκευση των ΑΣ στην ομάδα ελέγχου.  

 

Πίνακας 3.57: Αποτελέσματα στη γενίκευση των ΑΣ των μαθητών με ΕΜΔ (Ν=20) 

και ΗΝΑ (Ν=10) στην ομάδα ελέγχου 

  ΕΜΔ  ΗΝΑ  

 Μ ΤΑ % Μ ΤΑ % 

Πρόσθεση 9,2 1,05 92 8,5 1,65 85 

Αφαίρεση 8,1 2,02 81 7,1 2,02 71 

Πολ/μός 7,65 2,7 76,5 6,9 2,68 69 

Διαίρεση 5,94 3,71 59 5,9 3,66 59 

 

Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι όλοι οι μαθητές κατάφεραν να γενικεύσουν τη 

γνώση των ΑΣ που απέκτησαν και οι μαθητές με ΕΜΔ τα κατάφεραν καλύτερα από 

τους μαθητές με ΗΝΑ, κυρίως στους ΑΣ πρόσθεσης και αφαίρεσης, ενώ στους ΑΣ 

πολλαπλασιασμού και διαίρεσης είχαν παρόμοια επίπεδα.  

 

3.4.2.3.2. 1
η
 πειραματική ομάδα  

Στον Πίνακα 3.58 περιλαμβάνονται οι μέσοι όροι, οι τυπικές αποκλίσεις και 

τα ποσοστά των μαθητών με ειδικές μαθησιακές και με ήπια νοητική αναπηρία ως 

προς τη γενίκευση των ΑΣ στην 1
η
 πειραματική ομάδα. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι 

όλοι οι μαθητές σημείωσαν υψηλά επίπεδα γενίκευσης σε όλες τις πράξεις. Στις 

τυπικές αποκλίσεις των μαθητών με ΗΝΑ υπάρχει μεγάλη διασπορά των τιμών. Το 
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αποτέλεσμα ίσως οφείλεται στον πολύ μικρό αριθμό των μαθητών με ΗΝΑ στην 

ομάδα αυτή (Ν=4).   

 

Πίνακας 3.58: Αποτελέσματα στη γενίκευση των ΑΣ μαθητών με ΕΜΔ (Ν=19) και 

με ΗΝΑ (Ν=4) στην 1
η
 πειραματική ομάδα.  

  ΕΜΔ  ΗΝΑ  

 Μ ΤΑ % Μ ΤΑ % 

Πρόσθεση 8,58 1,42 87 8,5 1,29 86 

Αφαίρεση 8,84 3,8 79 9 6,83 67 

Πολ/μός 8,21 3,19 77 8,5 6,7 83 

Διαίρεση 7,11 2,25 71 7,33 5,05 72 

 

 

3.4.2.3.3. 2
η
 πειραματική ομάδα   

Στον Πίνακα 3.59  περιλαμβάνονται οι μέσοι όροι, οι τυπικές αποκλίσεις και 

τα ποσοστά των μαθητών με ειδικές μαθησιακές και με ήπια νοητική αναπηρία ως 

προς τη γενίκευση των ΑΣ στη 2
η
 πειραματική ομάδα.  

 

Πίνακας 3.59: Αποτελέσματα στη γενίκευση των ΑΣ των μαθητών με ΕΜΔ (Ν=26) 

και ΗΝΑ (Ν=12) στη 2
η
 πειραματική ομάδα.  

  ΕΜΔ  ΗΝΑ  

 Μ ΤΑ % Μ ΤΑ % 

Πρόσθεση 9,04 2,01 90 7,25 2,73 72 

Αφαίρεση 7,54 2,86 76 7,92 2,06 78 

Πολ/μός 7,69 2,73 76 7,25 3,3 72 

Διαίρεση 6,92 2,82 69 5,42 2,71 54 

 

Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι όλοι οι μαθητές ανεξάρτητα από την κατηγορία 

εκπαιδευτικών αναγκών κατάφεραν να γενικεύσουν τη γνώση των ΑΣ όλων των 

πράξεων. Επίσης στους ΑΣ πρόσθεσης και διαίρεσης οι μαθητές με ΕΜΔ σημείωσαν 

καλύτερες επιδόσεις από τους μαθητές με ΗΝΑ, ενώ στους ΑΣ αφαίρεσης και 

πολλαπλασιασμού οι μαθητές των δύο κατηγοριών αναγκών παρουσίασαν παρόμοια 

επίπεδα διατήρησης. 
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3.4.2.3.4. 3
η
 πειραματική ομάδα  

Στον Πίνακα 3.60 περιλαμβάνονται οι μέσοι όροι, οι τυπικές αποκλίσεις και 

τα ποσοστά των μαθητών με ειδικές μαθησιακές και με ήπια νοητική αναπηρία ως 

προς τη γενίκευση των ΑΣ στην 3
η
 πειραματική ομάδα. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι 

όλοι οι μαθητές κατάφεραν να γενικεύσουν τη γνώση των ΑΣ που απέκτησαν. Οι 

μαθητές με ΕΜΔ είχαν καλύτερα επίπεδα γενίκευσης στους ΑΣ πρόσθεσης και 

διαίρεσης από τους μαθητές με ΗΝΑ, ενώ στους ΑΣ αφαίρεσης και 

πολλαπλασιασμού οι επιδόσεις ήταν παρόμοιες.  

 

Πίνακας 3.60: Αποτελέσματα στη γενίκευση των ΑΣ των μαθητών με ΕΜΔ (Ν=24) 

και με ΗΝΑ (Ν=8) στην 3
η
 πειραματική ομάδα.  

  ΕΜΔ  ΗΝΑ  

 Μ ΤΑ % Μ ΤΑ % 

Πρόσθεση 9,04 2,01 90 7,25 2,73 72 

Αφαίρεση 7,54 2,86 76 7,92 2,06 78 

Πολλαπλασιασμός 7,69 2,73 77 7,25 3,3 72 

Διαίρεση 6,92 2,82 69 5,42 2,71 54 

 

Συγκεντρωτικά, όλοι οι μαθητές, ανεξάρτητα από τις ειδικές εκπαιδευτικές 

ανάγκες που παρουσίαζαν, κατάφεραν να γενικεύσουν τη γνώση των ΑΣ που έμαθαν, 

σε νέα, αδίδακτα έργα. Σε όλες τις ομάδες φαίνεται ότι οι μαθητές με ΕΜΔ τα 

κατάφεραν καλύτερα από τους μαθητές με ΗΝΑ στους ΑΣ πρόσθεσης και διαίρεσης, 

ενώ δε φάνηκε αντίστοιχη διαφοροποίηση στους ΑΣ αφαίρεσης και 

πολλαπλασιασμού. Το αποτέλεσμα συνάδει και με τα αποτελέσματα της σύγκρισης 

μεταξύ του συνολικού πληθυσμού με ΕΜΔ με το συνολικό πληθυσμό με ΗΝΑ που 

έδειξε ότι υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ των μαθητών των δύο 

κατηγοριών στους ΑΣ πρόσθεσης και διαίρεσης, ενώ δεν υπάρχει στους ΑΣ 

αφαίρεσης και πολλαπλασιασμού.  

 

 

3.4.3. Συγκρίσεις μεταξύ μαθητών με ΕΜΔ που συμμετέχουν στις 

διαφορετικές ομάδες της έρευνας στην ευχέρεια, διατήρηση και γενίκευση των ΑΣ  
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Στην ενότητα αυτή συγκρίνονται οι επιδόσεις στην ευχέρεια, διατήρηση και 

γενίκευση των ΑΣ μεταξύ των μαθητών με ΕΜΔ, που συμμετέχουν στα διαφορετικά 

σχήματα διδακτικών παρεμβάσεων για την κατάκτηση των ΑΣ. Στόχος των 

συγκρίσεων ήταν να εξετάσουμε αν εμφανίζεται διαφοροποίηση στα αποτελέσματα 

των μαθητών της ίδιας κατηγορίας ειδικών αναγκών, η οποία να προκύπτει από τη 

συμπλήρωση των στοιχείων που προστέθηκαν στις πειραματικές διδασκαλίες. 

Σημειώνεται ότι για τους μαθητές με ΗΝΑ αναφέρονται μόνο περιγραφικά 

αποτελέσματα, εξαιτίας του μικρού αριθμού συμμετεχόντων σε κάθε ομάδα της 

έρευνας. 

 

3.4.2.1. Συγκρίσεις στην ευχέρεια των ΑΣ ανά πράξη αριθμητικής  

Στην ενότητα αυτή συγκρίνονται οι τελικές επιδόσεις των μαθητών με ειδικές 

μαθησιακές δυσκολίες σε κάθε πράξη, για να ελέγξουμε τις διαφορές που 

εμφανίζονται στην τελική ευχέρεια των ΑΣ κάθε πράξης χωριστά.  

  

3.4.2.1.1 Πρόσθεση  

Στον Πίνακα 3.61 εμφανίζονται τα αποτελέσματα στην ευχέρεια χρήσης των 

ΑΣ πρόσθεσης των μαθητών με ΕΜΔ που συμμετέχουν σε όλες τις ομάδες. Οι 

συγκρίσεις μεταξύ των ομάδων έδειξαν ότι δεν υπάρχουν στατιστικά σημαντικές 

διαφορές στους ΑΣ πρόθεσης (χ
2
(2)=3,969, df=3, p=0,265). Αν και οι διαφορές δεν 

είναι σημαντικές, φαίνεται ότι οι μαθητές με ΕΜΔ στη 2
η
 και 3

η
 πειραματική ομάδα 

με την προσθήκη της διδασκαλίας στρατηγικών και της έννοιας αριθμού σημείωσαν 

υψηλότερες και παρόμοιες μεταξύ τους επιδόσεις από τους μαθητές με ΕΜΔ στην 

ομάδα ελέγχου και στην 1
η
 πειραματική ομάδα.  

 

Πίνακας 3.61: Αποτελέσματα στην ευχέρεια των ΑΣ πρόσθεσης των μαθητών με 

ΕΜΔ  

  ΟΕ/Ν=20 ΠΟ1/Ν=19 ΠΟ2/Ν=26 ΠΟ3/Ν=24 

 Μ ΤΑ Μ ΤΑ Μ ΤΑ Μ ΤΑ 

Τελική   15,65 3,77 14,79 3,52 16,58 3,95 16,35 3,47 

Αρχική 11,15 5,1 10,26 3,98 12 3,51 11,58 3,78 

Βελτίωση 4,5 3,53 4,53 3,05 4,58 2,83 4,77 2,72 
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3.4.2.1.2 Αφαίρεση  

Στον Πίνακα 3.62 εμφανίζονται τα αποτελέσματα στην ευχέρεια χρήσης των 

ΑΣ αφαίρεσης των μαθητών με ΕΜΔ που συμμετέχουν σε όλες τις ομάδες. Οι 

συγκρίσεις μεταξύ των ομάδων έδειξαν ότι δεν υπάρχουν στατιστικά σημαντικές 

διαφορές στους ΑΣ αφαίρεσης [χ
2
(2)=4,421, df=3, p=0,219]. Αν και οι διαφορές δεν 

είναι σημαντικές, οι μαθητές με ΕΜΔ στη 2
η
 πειραματική ομάδα με τη διδασκαλία 

στρατηγικών σημείωσαν υψηλότερες επιδόσεις στους ΑΣ αφαίρεσης σε σχέση με τις 

υπόλοιπες ομάδες, ακόμη και από την 3
η
 πειραματική ομάδα στην οποία το 

πρόγραμμα διδασκαλίας περιλάμβανε και τη διδασκαλία στρατηγικών και την έννοια 

αριθμού. 

 

Πίνακας 3.62: Αποτελέσματα στην ευχέρεια των ΑΣ αφαίρεσης των μαθητών με 

ΕΜΔ  

  ΟΕ/Ν=20 ΠΟ1/Ν=19 ΠΟ2/Ν=26 ΠΟ3/Ν=24 

 Μ ΤΑ Μ ΤΑ Μ ΤΑ Μ ΤΑ 

Τελική   12,5 5,02 12,84 3,28 14,85 4,88 12,96 4,64 

Αρχική  10 4,93 8,53 4,7 9,62 3,47 9,17 3,9 

Βελτίωση  2,5 2,47 4,31 3,69 5,23 3,55 3,79 2,96 

 

3.4.2.1.3 Πολλαπλασιασμός  

Στον Πίνακα 3.63 εμφανίζονται τα αποτελέσματα στην ευχέρεια χρήσης των 

ΑΣ πολλαπλασιασμού των μαθητών με ΕΜΔ που συμμετέχουν σε όλες τις ομάδες. Οι 

συγκρίσεις μεταξύ των ομάδων έδειξαν ότι δεν υπάρχουν στατιστικά σημαντικές 

διαφορές στους ΑΣ πολλαπλασιασμού [χ
2
(2)

 
= 2,701, df = 3, p = 0,440] και οι 

μαθητές στην 2
η
 και 3

η
 πειραματική ομάδα σημείωσαν καλύτερες επιδόσεις από τους 

μαθητές στην ομάδα ελέγχου και στην 1
η
 πειραματική ομάδα. 

 

Πίνακας 3.63: Αποτελέσματα στην ευχέρεια των ΑΣ πολλαπλασιασμού των 

μαθητών με ΕΜΔ σε όλες τις ομάδες   

  ΟΕ/Ν=20 ΠΟ1/Ν=19 ΠΟ2/Ν=26 ΠΟ3/Ν=24 

 Μ ΤΑ Μ ΤΑ Μ ΤΑ Μ ΤΑ 

Τελική   12,25 5,1 12,74 3,84 13,58 3,75 14,30 4,25 

Αρχική  6,5 3,98 5,89 3,23 7,12 3,81 6,63 4,07 

Βελτίωση 5,75 3,65 6,85 3,4 6,46 2,13 7,67 4,11 
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3.4.2.1.4.  Διαίρεση 

Στον Πίνακα 3.64 εμφανίζονται τα αποτελέσματα στην ευχέρεια χρήσης των 

ΑΣ διαίρεσης των μαθητών με ΕΜΔ που συμμετέχουν σε όλες τις ομάδες. Οι 

συγκρίσεις μεταξύ των ομάδων έδειξαν ότι δεν υπάρχουν στατιστικά σημαντικές 

διαφορές στους ΑΣ διαίρεσης [χ
2 

(2)= 0,385, df = 3, p = 0,943]. Σε αυτούς τους ΑΣ τη 

μεγαλύτερη βελτίωση σημείωσαν οι μαθητές με ΕΜΔ στη 2
η
 πειραματική ομάδα σε 

σχέση με τους μαθητές στις υπόλοιπες ομάδες.  

 

Πίνακας 3.64: Αποτελέσματα στην ευχέρεια των ΑΣ διαίρεσης των μαθητών με 

ΕΜΔ όλων των ομάδων  

  ΟΕ/Ν=20 ΠΟ1/Ν=19 ΠΟ2/Ν=26 ΠΟ3/Ν=24 

 Μ ΤΑ Μ ΤΑ Μ ΤΑ Μ ΤΑ 

Τελική   10,06 6,07 11 4,09 11,12 4,68 10,87 6,06 

Αρχική 5,5 4,76 4,37 4 3,15 3,49 4,5 3,98 

Βελτίωση 4,56 5,49 6,63 3,68 7,97 4,32 6,37 4,75 

 

 

3.4.2.2. Συγκρίσεις στην διατήρηση των ΑΣ κάθε πράξης  

Στον Πίνακα 3.65 εμφανίζονται οι μέσοι όροι και οι τυπικές αποκλίσεις των 

μαθητών με ΕΜΔ όλων των ομάδων της έρευνας στη διατήρηση των ΑΣ όλων των 

πράξεων. 

 

Πίνακας 3.65: Αποτελέσματα στη διατήρηση των ΑΣ των μαθητών με ΕΜΔ  

   Πρόσθεση  Αφαίρεση  Πολ/σμος  Διαίρεση 

 Ν Μ ΤΑ Μ ΤΑ Μ ΤΑ Μ ΤΑ 

ΟΕ 20 8,6 1,66 7,3 2,47 7,25 2,24 7,61 3,68 

ΠΟ1 19 8,32 1,63 7,89 2,15 7,89 1,72 7,05 1,92 

ΠΟ2 26 9,31 1,32 7,92 1,93 7,23 2,58 7,58 2,8 

ΠΟ3 24 8,83 1,37 8,09 2,27 8,35  2,03 6,14 2,71 

            

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα των ελέγχων δεν υπάρχουν στατιστικά 

σημαντικές διαφορές μεταξύ των μαθητών με ΕΜΔ στη διατήρηση των ΑΣ 

πρόσθεσης [χ
2
(2)=6,242 df=3, p=0,100], αφαίρεσης [χ

2
(2)=1,528, df=3, p=0,676], 
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πολλαπλασιασμού [χ
2
(2)=3,929, df=3, p=0,269] και διαίρεσης [χ

2
(2)=5,178, df=3, 

p=0,159]. Όλοι οι μαθητές έχουν υψηλά επίπεδα διατήρησης των ΑΣ σε όλες τις 

πράξεις και τα υψηλότερα επίπεδα εμφανίζονται στην πρόσθεση, ενώ τα χαμηλότερα 

στη διαίρεση. 

 

3.4.2.3. Συγκρίσεις στην γενίκευση των ΑΣ κάθε πράξης  

Στον Πίνακα 3.66 παρουσιάζονται οι μέσοι όροι και οι τυπικές αποκλίσεις στη 

γενίκευση των ΑΣ όλων των πράξεων για τους μαθητές με ειδικές μαθησιακές 

δυσκολίες (ΕΜΔ). Σύμφωνα με τα αποτελέσματα των ελέγχων δεν υπάρχουν 

στατιστικά σημαντικές διαφορές μεταξύ των μαθητών με ΕΜΔ στη γενίκευση των 

ΑΣ πρόσθεσης [χ
2
(2)=3,551 df=3, p=0,314] αφαίρεσης [χ

2
(2)=0,269, df=3, p=0,966] 

πολλαπλασιασμού [χ
2
(2)=2,536, df=3, p=0,469] και διαίρεσης [χ

2
(2)=0,859, df=3, 

p=0,835]. Οι μαθητές με ΕΜΔ σε όλες τις ομάδες παρουσίασαν υψηλά επίπεδα 

γενίκευσης και τα υψηλότερα επίπεδα φάνηκαν στους ΑΣ πρόσθεσης, ενώ τα 

χαμηλότερα στους ΑΣ διαίρεσης. 

 

Πίνακας 3.66: Διαφορές στη γενίκευση των ΑΣ των μαθητών με ΕΜΔ 

   Πρόσθεση  Αφαίρεση  Πολ/σμος  Διαίρεση 

 Ν Μ ΤΑ Μ ΤΑ Μ ΤΑ Μ ΤΑ 

ΟΕ 20 9,2 1,05 8,1 2,02 7,65 2,7 5,94 3,71 

ΠΟ1 19 8,58 1,42 8,84 3,8 8,21 3,19 7,11 2,25 

ΠΟ2 26 9,04 2,01 7,54 2,86 7,69 2,73 6,92 2,82 

ΠΟ3 24 8,3 2,4 7,43 3,32 8,43 2,12 6,13 3,29 

 

 

3.4.4. Συγκρίσεις μεταξύ μαθητών με ΗΝΑ που συμμετέχουν στις 

διαφορετικές ομάδες της έρευνας στην ευχέρεια, διατήρηση και γενίκευση των ΑΣ  

 

3.4.3.1. Αποτελέσματα στην ευχέρεια των ΑΣ ανά πράξη αριθμητικής  

Στην ενότητα αυτή παρουσιάζονται τα τελικά αποτελέσματα, μέσοι όροι, 

τυπικές αποκλίσεις και ο βαθμός βελτίωσης στην ευχέρεια των ΑΣ των μαθητών με 



191 

ΗΝΑ. Τα αποτελέσματα δείχνουν τις τάσεις που διαμορφώνονται για τους μαθητές με 

ΗΝΑ σε σχέση με τα συμπληρωματικά στοιχεία που μπήκαν στα διδακτικά 

προγράμματα των ομάδων της έρευνας. 

   

3.4.3.1.1. Πρόσθεση  

Στον Πίνακα 3.67 παρουσιάζονται οι μέσοι όροι, οι τυπικές αποκλίσεις και ο 

βαθμός βελτίωσης των μαθητών με ΗΝΑ σε όλες τις ομάδες στην τελική ευχέρεια 

των ΑΣ πρόσθεσης. Ως προς τις τελικές επιδόσεις αλλά και ως προς το βαθμό 

βελτίωσης παρατηρείται σταδιακή βελτίωση από την ομάδα ελέγχου στη 2
η
 και 3

η
 

πειραματική ομάδα. Ωστόσο η 1
η
 πειραματική ομάδα παρουσιάζει τη μικρότερη 

βελτίωση από όλους. Το αποτελέσματα πιθανόν να σχετίζεται με τον μικρό αριθμό 

ατόμων συμμετεχόντων με ΗΝΑ στην 1
η
 πειραματική ομάδα.   

 

Πίνακας 3.67: Αποτελέσματα στην ευχέρεια των ΑΣ πρόσθεσης μεταξύ των 

μαθητών με ΗΝΑ 

  ΟΕ/Ν=10 ΠΟ1/Ν=4 ΠΟ2/Ν=12 ΠΟ3/Ν=8 

 Μ ΤΑ Μ ΤΑ Μ ΤΑ Μ ΤΑ 

Τελική   13,2 4,63 10,5 5 13,08 4,35 16,63 4,06 

Αρχική  7,5 4,09 9 1,63 7 4,67 10,25 3,99 

Βελτίωση 5,7 2,98 1,5 2 6,08 4,12 6,38 2,19 

 

 

3.4.3.1.2. Αφαίρεση 

Στον Πίνακα 3.68 παρουσιάζονται οι μέσοι όροι, οι τυπικές αποκλίσεις και ο 

βαθμός βελτίωσης των μαθητών με ΗΝΑ στην ευχέρεια των ΑΣ αφαίρεσης σε όλες 

τις ομάδες της έρευνας στην τελική ευχέρεια των ΑΣ αφαίρεσης. Ως προς τα τελικά 

αποτελέσματα και το βαθμό βελτίωσης παρατηρούνται παρόμοιες επιδόσεις μεταξύ 

της ομάδας ελέγχου και της 2
ης

 και 3
ης

 πειραματικής ομάδας, ανεξάρτητα από το 

πρόγραμμα διδασκαλίας που ακολούθησαν. Οι μαθητές στην 1
η
 πειραματική ομάδα 

σημείωσαν μεγαλύτερο βαθμό βελτίωσης σε σχέση με τις υπόλοιπες ομάδες, αλλά 

μικρότερο μέσο όρο στην τελική επίδοση. Το αποτέλεσμα ίσως σχετίζεται με τη 

χαμηλότερη αρχική επίδοση και το μικρό αριθμό συμμετεχόντων με ΗΝΑ στην  

ομάδα αυτή.  
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Πίνακας 3.68: Αποτελέσματα στην ευχέρεια των ΑΣ αφαίρεσης των μαθητών με 

ΗΝΑ  

  ΟΕ/Ν=10 ΠΟ1/Ν=4 ΠΟ2/Ν=12 ΠΟ3/Ν=8 

 Μ ΤΑ Μ ΤΑ Μ ΤΑ Μ ΤΑ 

Τελική 11 4,13 9,5 7,55 11,83 3,73 12 4,56 

Αρχική  6,9 4,5 3,75 2,75 7,42 4,2 7,88 4,01 

Βελτίωση  4,1 2,46 5,75 6 4,41 2,74 4,12 2,66 

 

 

3.4.3.1.3.  Πολλαπλασιασμός 

Στον Πίνακα 3.69 παρουσιάζονται οι μέσοι όροι, οι τυπικές αποκλίσεις και το 

βαθμό βελτίωσης των μαθητών με ΗΝΑ στην τελική ευχέρεια των ΑΣ 

πολλαπλασιασμού. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι ως προς την τελική επίδοση και ως 

προς το βαθμό βελτίωσης υπάρχει σταδιακή βελτίωση από την ομάδα ελέγχου στη 2
η
 

και 3
η
 πειραματική ομάδα, ενώ στην 1

η
 πειραματική ομάδα οι μαθητές έχουν 

χαμηλότερες επιδόσεις και στην τελική επίδοση και στο βαθμό βελτίωσης.   

 

Πίνακας 3.69: Αποτελέσματα στην ευχέρεια των ΑΣ πολ/σμού των μαθητών με 

ΗΝΑ  

  ΟΕ/Ν=10 ΠΟ1/Ν=4 ΠΟ2/Ν=12 ΠΟ3/Ν=8 

 Μ ΤΑ Μ ΤΑ Μ ΤΑ Μ ΤΑ 

Τελική  10 4,73 8,5 3,41 11,08 4,85 13,25 4,02 

Αρχική  5,5 3,56 5,5 3,41 4,25 4,07 5,63 3,85 

Βελτίωση  4,5 2,54 3 1 6,83 3,92 7,62 1,99 

 

 

3.4.3.1.4. Διαίρεση  

Στον Πίνακα 3.70 εμφανίζονται οι μέσοι όροι, οι τυπικές αποκλίσεις και ο 

βαθμός βελτίωσης των μαθητών με ΗΝΑ στην τελική ευχέρεια των ΑΣ διαίρεσης. Τα 

αποτελέσματα έδειξαν ότι οι μαθητές στην 3
η
 πειραματική ομάδα σημείωσαν πολύ 

υψηλότερα επίπεδα στην τελική ευχέρεια από τους μαθητές των υπόλοιπων ομάδων. 

Ως προς το βαθμό βελτίωσης, η ομάδα ελέγχου η 1
η
 και η 2

η
 πειραματική  ομάδα 
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έχουν παρόμοια επίδοση, ενώ η 3
η
 πειραματική ομάδα έχει πολύ υψηλότερη επίδοση 

από τις υπόλοιπες ομάδες.  

 

Πίνακας 3.70: Αποτελέσματα στην ευχέρεια των ΑΣ διαίρεσης των μαθητών με 

ΗΝΑ  

 ΟΕ/Ν=10 ΠΟ1/Ν=4 ΠΟ2/Ν=12 ΠΟ3/Ν=8 

 Μ ΤΑ Μ ΤΑ Μ ΤΑ Μ ΤΑ 

Τελική  8,6 7,05 6,67 4,16 6,75 4,49 11,88 5,93 

Αρχική  3,6 3,65 3,67 3,08 3,13 2,8 3,03 2,5 

Βελτίωση 5 6,16 3 4,16 3,62 3,54 8,85 5,47 

 

 

3.4.3.2. Αποτελέσματα στη διατήρηση των ΑΣ των μαθητών με ΗΝΑ  

Στον Πίνακα 3.71 εμφανίζονται οι μέσοι όροι και οι τυπικές αποκλίσεις των 

μαθητών με ΗΝΑ στη διατήρηση των ΑΣ όλων των πράξεων. Τα αποτελέσματα 

έδειξαν ότι οι μαθητές με ΗΝΑ σε όλες τις ομάδες της έρευνας σημείωσαν παρόμοια 

επίπεδα διατήρησης των ΑΣ Υψηλότερα επίπεδα διατήρησης παρατηρούνται στους 

ΑΣ πρόσθεσης και πολλαπλασιασμού, ενώ χαμηλότερα επίπεδα παρατηρούνται 

στους ΑΣ αφαίρεσης και διαίρεσης.  

 

Πίνακας 3.71: Αποτελέσματα στη διατήρηση των ΑΣ των μαθητών με ΗΝΑ  

 Πρόσθεση Αφαίρεση Πολ/σμος Διαίρεση 

 Μ ΤΑ Μ ΤΑ Μ ΤΑ Μ ΤΑ 

ΟΕ 
8,4 1,95 6,9 2,51 7,1 2,68 6,3 2,79 

ΠΟ1 
8,25 2,36 7,25 3,2 4,5 1,29 4,67 0,57 

ΠΟ2 
7,25 2,7 6,33 3,75 6,58 2,99 5,75 2,92 

ΠΟ3 
8 1,92 6,63 3,15 8 1,6 6,75 1,75 

 

 

 

3.4.3.3. Αποτελέσματα στη γενίκευση των ΑΣ των μαθητών με ΗΝΑ  

Στον Πίνακα 3.72 παρουσιάζονται οι μέσοι όροι και οι τυπικές αποκλίσεις 

των μαθητών με ΗΝΑ Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι οι μαθητές σε όλες τις ομάδες 

μπόρεσαν να γενικεύσουν τη γνώση των ΑΣ που κατέκτησαν. Στους ΑΣ πρόσθεσης 
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και πολλαπλασιασμού οι επιδόσεις μεταξύ των ομάδων δεν διαφέρουν σε υψηλό 

βαθμό, ενώ στους ΑΣ διαίρεσης υπάρχει μεγάλη διακύμανση μεταξύ των ομάδων. 

Για παράδειγμα, στους ΑΣ αφαίρεσης η 3
η
 πειραματική ομάδα είχε μέσο όρο 5,88 και 

η 2
η
 είχε μέσο όρο 7,92. Στη διαίρεση η ομάδα ελέγχου είχε μέσο όρο 5,90 και η 3

η
 

πειραματική ομάδα 4,25, ενώ ήταν αναμενόμενο η 3
η
 πειραματική ομάδα να έχει 

υψηλότερες επιδόσεις με βάση τις επιδόσεις των ομάδων στην ευχέρεια και 

διατήρηση των ΑΣ. Παρόμοια εικόνα δεν εμφανίζεται για τους ΑΣ πρόσθεσης και 

πολλαπλασιασμού. Το αποτέλεσμα ίσως συνδέεται με τις εμπειρίες των μαθητών με 

ΗΝΑ στη συνήθη σχολική πρακτική. Οι μαθητές με ΗΝΑ στο σχολείο συνήθως 

ασκούνται αρκετά σε προσθέσεις, λιγότερο σε πολλαπλασιασμούς και αφαιρέσεις και 

σπάνια σε διαιρέσεις. Ίσως οι χαμηλές εμπειρίες των μαθητών σε αφαιρέσεις και 

κυρίως σε διαιρέσεις προσδίδουν μια επιπλέον δυσκολία στους μαθητές να χειριστούν 

με σταθερότητα τους ΑΣ που έμαθαν και να τους χρησιμοποιήσουν σε έργο, στο 

οποίο μάλιστα δεν έχουν διδαχθεί.     

 

Πίνακας 3.72: Αποτελέσματα στη γενίκευση των ΑΣ των μαθητών με ΗΝΑ   

  
 

Πρόσθεση Αφαίρεση Πολ/σμος Διαίρεση 

 N 
Μ ΤΑ Μ ΤΑ Μ ΤΑ Μ ΤΑ 

ΟΕ 10 8,5 1,65 7,1 2,02 6,9 2,68 5,9 3,66 

ΠΟ1 4 8,5 1,29 9 6,83 8,5 6,7 7,33 3,05 

ΠΟ2 12 7,25 2,73 7,92 2,06 7,25 3,3 5,42 2,71 

ΠΟ3 8 8,5 2 5,88 4,05 7,25 3,1 4,25 3,19 

 

Συνοψίζοντας, τα αποτελέσματα έδειξαν ότι δε σημειώνονται αξιόλογες 

διαφορές στη μάθηση των ΑΣ μεταξύ των μαθητών με ΕΜΔ που συμμετέχουν στις 

διαφορετικές ομάδες της έρευνας, τα αποτελέσματα δείχνουν ότι δε σημειώνονται 

σημαντικές διαφορές. Για τους μαθητές με ΗΝΑ δεν μπορούμε να έχουμε ανάλογα 

συμπεράσματα λόγω της απουσίας επαγωγικών ελέγχων.  

 

 

3.5. 4η Ενότητα αποτελεσμάτων  
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Ένας βασικός στόχος της παρούσας έρευνας ήταν η εξέταση συσχέτιση των 

γνωστικών και μαθησιακών παραγόντων μάθησης με τις τελικές επιδόσεις στην 

ευχέρεια χρήσης των ΑΣ που σημείωσαν οι μαθητές με ΕΜΔ και με ΗΝΑ.  

Στις συσχετιστικές αναλύσεις που έγιναν, χρησιμοποιήθηκαν μόνο οι 

γνωστικοί και μαθησιακοί παράγοντες, στους οποίους οι μαθητές με ΕΜΔ και με 

ΗΝΑ παρουσίασαν σημαντικές διαφορές στον αρχικό έλεγχο. Επίσης, υπολογίστηκε 

μια νέα, σύνθετη, μεταβλητή, η οποία ονομάστηκε «μέση ευχέρεια» από το μέσο όρο 

των τελικών επιδόσεων στην ευχέρεια των τεσσάρων πράξεων (ΜΟ πρόσθεσης + 

ΜΟ αφαίρεσης + ΜΟ πολλαπλασιασμού + ΜΟ διαίρεσης / 4) για τους μαθητές με 

ΕΜΔ και για τους μαθητές με ΗΝΑ.  

 

3.5.1. Συσχέτιση γνωστικών και μαθησιακών μεταβλητών με την τελική 

ευχέρεια των ΑΣ μαθητών με ΕΜΔ  

Στον πίνακα 3.73 παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της συσχέτισης μεταξύ 

γνωστικών και μαθησιακών παραγόντων με την τελική ευχέρεια χρήσης των ΑΣ των 

τεσσάρων πράξεων στους μαθητές με ΕΜΔ.  

 

Πίνακας 3.73: Συσχέτιση γνωστικών παραγόντων και γενικής ευχέρειας των ΑΣ 

στους μαθητές με ΕΜΔ  

ΕΜΔ/ Ν=86 (1)
1
 (2)

 1
 (3)

 1
 (4)

 1
 (5)

 1
 (6)

 1
 (7)

 1
 

Συνολική Ευχέρεια (1)  1       

Γλωσσικές αναλογίες 

(2) 0.79 1      

Λεξιλόγιο (3) 0.167 0,395** 1     

Ταχύτητα επεξ/σίας (4) 0,402** 0,293* 0,065 1    

Μνήμη εργασίας (5) 0,305** 0,055 -0,093 0,221 1   

Γνώση ιδιοτήτων (6) 0,310** 0,245* 0,033 0,383** 0,275* 1  

Απαρίθμηση (7) 0,401** 0,070 -0,091 0,320** 0,323** 0,371** 1 

Σημείωση: *p < 0,05   * *p < 0,01 

 
1
οι κωδικοί του κάθετου άξονα 
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Στους μαθητές με ΕΜΔ υπάρχει σημαντική συσχέτιση της ευχέρειας με τους 

γνωστικούς παράγοντες «ταχύτητα επεξεργασίας» και «μνήμη εργασίας» και με τους 

μαθησιακούς παράγοντες «γνώση ιδιοτήτων» και «απαρίθμηση». Οι δύο γνωστικοί 

παράγοντες «ταχύτητα επεξεργασίας» και «μνήμη εργασίας», συσχετίζονται 

σημαντικά με τους δύο μαθησιακούς παράγοντες «γνώση ιδιοτήτων» και 

«απαρίθμηση». Μεταξύ των γνωστικών παραγόντων «ταχύτητα επεξεργασίας» και 

«μνήμη εργασίας» δεν υπάρχει σημαντική συσχέτιση, ενώ μεταξύ των μαθησιακών 

παραμέτρων «γνώση ιδιοτήτων» και «απαρίθμηση» υπάρχει σημαντική συσχέτιση 

(Πίνακας 3.56). Η «ταχύτητα επεξεργασίας» συσχετίζεται σημαντικά και με τον 

γνωστικό παράγοντα «γλωσσικές αναλογίες» (σχηματισμός εννοιών), ενώ η «μνήμη 

εργασίας» με κανέναν άλλο γνωστικό παράγοντα.  

 

 

3.5.2. Συσχέτιση γνωστικών και μαθησιακών μεταβλητών με την τελική 

ευχέρεια των ΑΣ μαθητών με ΗΝΑ   

Στον Πίνακα 3.74 παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της ανάλυσης μεταξύ 

γνωστικών και μαθησιακών παραγόντων με την τελική ευχέρεια χρήσης των ΑΣ των 

τεσσάρων πράξεων στους μαθητές με ΗΝΑ.  

 

Πίνακας 3.74: Συσχέτιση γνωστικών παραγόντων και γενικής ευχέρειας των ΑΣ 

στους μαθητές με ΗΝΑ  

ΗΝΑ/ Ν=33 (1)
1
 (2)

 1
 (3)

 1
 (4)

 1
 (5)

 1
 (6)

 1
 (7)

 1
 

Συνολική Ευχέρεια (1)΄ 1       

Γλωσ/κές αναλογίες (2) -0,131 1      

Λεξιλόγιο (3) 0,397* 0,237 1     

Ταχύτητα επεξ/σίας (4) 0,470** 0,109 0,186 1    

Μνήμη εργασίας (5) 0,069 -0,031 -0,080 0,387* 1   

Γνώση ιδιοτήτων (6) 0,588** -0,073 0,369* 0,633** 0,216 1  

Απαρίθμηση (7) 0,415* 0,159 0,379* 0,311 0,084 0,453** 1 

Σημείωση: *p < 0.05  **p < 0.01  

 
1
οι κωδικοί του κάθετου άξονα 
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Στους μαθητές με ΗΝΑ υπάρχει σημαντική συσχέτιση της ευχέρειας των ΑΣ 

με τους γνωστικούς παράγοντες: «ταχύτητα επεξεργασίας» και «λεξιλόγιο» και με 

τους μαθησιακούς παράγοντες: «γνώση ιδιοτήτων» και «απαρίθμηση». Μεταξύ των 

γνωστικών παραγόντων «ταχύτητα επεξεργασίας» και «λεξιλόγιο» δεν υπάρχει 

σημαντική συσχέτιση, ενώ μεταξύ των μαθησιακών παραμέτρων, «γνώση ιδιοτήτων» 

και «απαρίθμηση» υπάρχει σημαντική συσχέτιση. Ως προς τη συσχέτιση γνωστικών 

και μαθησιακών παραγόντων, η «ταχύτητα επεξεργασίας» συσχετίζεται σημαντικά 

μόνο με τις «ιδιότητες των πράξεων» και όχι με την «απαρίθμηση», ενώ το 

«λεξιλόγιο» συσχετίζεται σημαντικά και με τους δύο μαθησιακούς παράγοντες 

«ιδιότητες των πράξεων» και «απαρίθμηση». Επίσης η «ταχύτητα επεξεργασίας» 

συσχετίζεται σημαντικά με την «μνήμη εργασίας», ενώ το «λεξιλόγιο» με κανέναν 

άλλο γνωστικό παράγοντα.  

Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι για όλους τους μαθητές, ανεξάρτητα από την 

κατηγορία ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών στην οποία ανήκουν, δύο είναι οι 

γνωστικοί παράγοντες και δύο οι μαθησιακές παράμετροι που συσχετίζονται 

σημαντικά με την ευχέρεια χρήσης των ΑΣ, που απέκτησαν οι μαθητές μετά την 

ολοκλήρωση των παρεμβάσεων. Ο ένας γνωστικός παράγοντας η «ταχύτητα 

επεξεργασίας» είναι κοινός για τους μαθητές με ΕΜΔ και με ΗΝΑ, ενώ 

διαφοροποίηση φαίνεται να υπάρχει ως προς το δεύτερο γνωστικό παράγοντα. Στους 

μαθητές με ΕΜΔ η «μνήμη εργασίας» συσχετίζεται σημαντικά με την τελική 

ευχέρεια χρήσης των ΑΣ, ενώ στους μαθητές με ΗΝΑ το «λεξιλόγιο» είναι αυτό που 

παρουσιάζει σημαντική συσχέτιση. 

Ως προς τις μαθησιακές παραμέτρους που συσχετίζονται με την τελική 

ευχέρεια των ΑΣ, τη «γνώση ιδιοτήτων» και τις «δεξιότητες απαρίθμησης», δεν 

παρουσιάζεται διαφοροποίηση μεταξύ των μαθητών  με ΕΜΔ και με ΗΝΑ.  

 Πέρα όμως από τους παράγοντες, που συσχετίζονται με την ευχέρεια χρήσης 

των ΑΣ, τα αποτελέσματα δείχνουν ότι υπάρχει διαφοροποίηση μεταξύ των μαθητών 

με ΕΜΔ και με ΗΝΑ ως προς τη συσχέτιση γνωστικών και μαθησιακών παραγόντων 

μεταξύ τους. Στους μαθητές με ΕΜΔ ο κάθε ένας από τους δύο γνωστικούς 

παράγοντες, «ταχύτητα επεξεργασίας» και «μνήμη εργασίας» συνδέεται σημαντικά 

και με τους δύο μαθησιακούς παράγοντες, «γνώση ιδιοτήτων» και «δεξιότητες 

απαρίθμησης». Αντίθετα, στους μαθητές με ΗΝΑ η «ταχύτητα επεξεργασίας» 

συνδέεται με τη μία μαθησιακή παράμετρο, τη «γνώση ιδιοτήτων», αλλά δε 
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συνδέεται με τις «δεξιότητες απαρίθμησης». Από την άλλη πλευρά, ο παράγοντας 

«λεξιλόγιο» συνδέεται και με τις δύο μαθησιακές παραμέτρους, «γνώση ιδιοτήτων» 

και «δεξιότητες απαρίθμησης».  

Μία ακόμη διαφοροποίηση μεταξύ των μαθητών με ΕΜΔ και με ΗΝΑ είναι η 

συσχέτιση του κοινού παράγοντα «ταχύτητα επεξεργασίας» με άλλους γνωστικούς 

παράγοντες. Στους μαθητές με ΕΜΔ η «ταχύτητα επεξεργασίας» συσχετίζεται με τις 

«γλωσσικές αναλογίες» (σχηματισμός εννοιών), ενώ στους μαθητές με ΗΝΑ η 

«ταχύτητα επεξεργασίας» δε συσχετίζεται με κανέναν γνωστικό παράγοντα. 

Συνοπτικά, τα αποτελέσματα παρουσιάζονται στον Πίνακα 4.74. 

 

Πίνακας 4.74: Συσχετίσεις γνωστικών παραγόντων και μαθησιακών παραμέτρων με 

τη μέση ευχέρεια των ΑΣ σε μαθητές με ΕΜΔ και με ΗΝΑ  

  «Μέση ευχέρεια» ΑΣ  

μετά την ολοκλήρωση των παρεμβάσεων 

Μαθητές με ΕΜΔ  Μαθητές με ΗΝΑ 

 

Γνωστικοί παράγοντες 

 

Μαθησιακές παράμετροι 

 

Γνωστικοί παράγοντες 

Γλωσσικές αναλογίες Ιδιότητες πράξεων* Γλωσσικές αναλογίες 

Λεξιλόγιο  Δεξιότητες απαρίθμησης* Λεξιλόγιο* 

*Ταχύτητα επεξεργασίας  Ταχύτητα επεξεργασίας* 

*Μνήμη εργασίας  Μνήμη εργασίας 

Σημείωση: *συσχέτιση με τη «Μέση ευχέρεια» ΑΣ  
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4ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ 

 

ΣΥΖΗΤΗΣΗ – ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ - ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 

  

4.1. Εισαγωγή 

Το κεφάλαιο αυτό περιλαμβάνει τη συζήτηση των αποτελεσμάτων της 

έρευνας και τα συμπεράσματα από αυτήν, τα οποία (α) προσφέρουν απαντήσεις στα 

ερωτήματα και τις υποθέσεις της έρευνας και (β) επιτρέπουν τη διατύπωση 

λειτουργικών προτάσεων για τη διδασκαλία των αριθμητικών συνδυασμών σε 

μαθητές με ήπιες εκπαιδευτικές ανάγκες. 

Η παρούσα έρευνα αποσκοπούσε στη σύγκριση μεθοδολογικών συνθέσεων 

(παρεμβάσεων) για την αποτελεσματική διδασκαλία ΑΣ σε μαθητές με ΕΜΔ και με 

ΗΝΑ, με στόχο την ευχερή χρήση, τη διατήρηση και τη γενίκευση της σχετικής 

γνώσης. Για το σκοπό αυτό 123 μαθητές, χωρισμένοι σε 4 ομάδες (1 ΟΕ – 3 ΠΟ) που 

περιλάμβαναν μαθητές και των δύο κατηγοριών ειδικών αναγκών, διδάχτηκαν 240 

τυχαία επιλεγμένους ΑΣ, από τους συνολικά 390 ΑΣ των τεσσάρων αριθμητικών 

πράξεων. Η διδασκαλία έγινε με βάση τέσσερα διδακτικά πακέτα που 

διαμορφώθηκαν ως εξής: Συγκροτήθηκε αρχικά μια διδακτική παρέμβαση σύμφωνα  

με θεμελιώδεις αρχές της αποτελεσματικής διδασκαλίας (όπως π.χ. η σύνδεση της 

παλιάς με την καινούρια γνώση, η χρήση των 3
ων

 τρόπων αναπαράστασης της γνώσης 

και η παροχή συστηματικής ανατροφοδότησης). Στη συνέχεια, στη βασική 

διδασκαλία προστέθηκε μια εναλλακτική ομαδοποίηση και παρουσίαση των ΑΣ (1
η
 

ΠΟ). Στη διδασκαλία της 1
ης

 ΠΟ, προστέθηκαν στρατηγικές εύρεσης ΑΣ (2
η
 ΠΟ). 

Τέλος, στη διδασκαλία της 2
ης

 ΠΟ προστέθηκε η διδασκαλία επιλεγμένων 

διαστάσεων της έννοιας (αίσθησης) του αριθμού (3
η
 ΠΟ). Με τον τρόπο αυτό 

προέκυψαν τέσσερα διδακτικά πακέτα, των οποίων την αποτελεσματικότητα 

ελέγξαμε. 

 

4.2. Συγκρίσεις μεταξύ αρχικών και τελικών επιδόσεων στην ευχέρεια 

των ΑΣ κάθε ομάδας  

 



200 

Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι σε όλες τις ομάδες, ανεξάρτητα από τη σύνθεσή 

τους και τη φύση της διδασκαλίας που δέχτηκαν, παρουσιάστηκαν στατιστικά 

σημαντικές βελτιώσεις των επιδόσεων στην ευχέρεια των ΑΣ όλων των πράξεων, σε 

σχέση με την αρχική επίδοση. Σε απόλυτες τιμές και κατά μέσο όρο στο σύνολο των 

πράξεων, η ομάδα ελέγχου έδειξε βελτίωση κατά 4,40 ΑΣ, η 1
η
 πειραματική ομάδα 

κατά 5,30 ΑΣ, η 2
η
 πειραματική ομάδα κατά 5,75 ΑΣ και η 3

η
 πειραματική ομάδα 

κατά 6,03 ΑΣ (δοκιμασία εύρεσης 20 ΑΣ σε 1΄ λεπτό). Από αυτό συμπεραίνεται ότι η 

παρέμβαση που στηρίζεται σε αρχές της αποτελεσματικής διδασκαλίας διαθέτει 

υψηλή δυναμική ενίσχυσης της επίδοσης των μαθητών και σε συνδυασμό με ειδικές 

τεχνικές μπορεί να προσφέρει πολύ θετικά αποτελέσματα.  

Θετικά αποτελέσματα με τη χρήση παρεμβάσεων που στηρίζονταν σε αρχές 

της αποτελεσματικής διδασκαλίας έχουν πετύχει και άλλοι ερευνητές (π.χ. Αγαλιώτης 

και συν., 2003· Agaliotis και Teli, 2016· Bryant et al., 2016· Bryant et al., 2008· Re et 

al., 2014· Teli &  Agaliotis, 2016). Επίσης, μετααναλύσεις (π.χ. Codding et al., 2011· 

Gersten et al., 2009· Kroesbergen &  Van Luit, 2003· Methe et al., 2012) έχουν δείξει 

ότι οι μαθητές που αντιμετωπίζουν σοβαρές δυσκολίες μάθησης στα μαθηματικά, 

ωφελούνται ιδιαίτερα από αυτού του είδους τη διδακτική υποστήριξη. Ειδικότερα, 

φαίνεται ότι η ιδιαίτερη φροντίδα για κατάκτηση των μαθησιακών προϋποθέσεων 

από τους μαθητές και η σύνδεση της καινούριας με την παλιά γνώση προσφέρουν 

συνεκτικότητα στη μάθηση, καλύτερη απομνημόνευση και γρήγορη κατάκτηση 

(Montague, 2007). Η άμεση διδασκαλία, με την αναλυτική παρουσίαση και επίδειξη 

της νέας γνώσης από το δάσκαλο με σαφή και συστηματικό τρόπο, αποτελεί 

κατάλληλη και αποτελεσματική μέθοδο για τη βελτίωση κατάκτησης των ΑΣ από 

μαθητές που αντιμετωπίζουν σοβαρές δυσκολίες μάθησης (Kroesbergen &  Van Luit, 

2005). Άλλη επιλογή της παρούσας έρευνας, που υποστηρίζεται και από άλλους 

ερευνητές αφορά τους τρεις τρόπους αναπαράστασης της γνώσης (αντικείμενα, 

εικόνες και σύμβολα). Η επιλογή αυτή προάγει την κατανόηση βασικών 

μαθηματικών εννοιών, που αποτελούν το εννοιολογικό υπόβαθρο των ΑΣ (Miller &  

Hudson, 2007). Επιπλέον, τα δύο στάδια της πρακτικής άσκησης με τη χρήση 

διαδικασιών διόρθωσης ή αυτοδιόρθωσης προλαμβάνουν ή τροποποιούν λάθη και 

παρανοήσεις κατανόησης ή εφαρμογής διαδικασιών επεξεργασίας για την εύρεση ΑΣ 

(Ketterlin-Geller, Chard, &  Fien, 2008· Vaughn, Linan-Thompson, &  Hickman, 

2003). Τέλος, η τελική αποτίμηση της διδασκαλίας και η ενημέρωση και 

ανατροφοδότηση του μαθητή για την πρόοδο του και την επίτευξη των στόχων 
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μάθησης προάγει το ενδιαφέρον και τα κίνητρα μάθησης και αυξάνει τις πιθανότητες 

επιτυχίας κατά την ενασχόληση με ένα μαθησιακό έργο (Binder &  Watkins, 1990· 

Vaughn et al., 2003). 

 Ως προς το μέγεθος επίδρασης της κάθε διδασκαλίας, τα αποτελέσματα 

έδειξαν ότι συνολικά σε όλες τις πράξεις για την ομάδα ελέγχου η επίδραση (διαφορά 

επίδοσης πριν – μετά την παρέμβαση) ήταν μέτρια (r= 0,41), ενώ για τις πειραματικές 

ομάδες η επίδραση ήταν μεγάλη (1
η
 ΠΟ r= 0,54, 2

η
 ΠΟ r= 0,55 και 3

η
 ΠΟ r= 0,57). Η 

διαφορά της επίδρασης μεταξύ ομάδας ελέγχου και πειραματικών ομάδων 

πιθανότατα δείχνει πως ο συνδυασμός αποτελεσματικής διδασκαλίας και ειδικών 

τεχνικών ενισχύει αποφασιστικά τη δυναμική των παρεμβάσεων (Teli &  Agaliotis, 

2016).  

Λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός πως οι τέσσερις ομάδες δε διέφεραν 

στατιστικώς σημαντικά κατά την αρχική αξιολόγηση σε γνωστικούς παράγοντες και 

μαθησιακές προϋποθέσεις, ούτε και στις αρχικές επιδόσεις ευχέρειας, μπορεί να 

υποστηριχτεί ότι η διαφορά στην ισχύ των επιδράσεων ήταν αποτέλεσμα της 

σταδιακής προσθήκης στη βασική διδασκαλία της ομάδας ελέγχου των τριών ειδικών 

διδακτικών ρυθμίσεων για την επεξεργασία των πληροφοριών και την εννοιολογική 

κατανόηση. Η διαφοροποίηση της επίδρασης διδασκαλιών, ως αποτέλεσμα 

προσθήκης ειδικών διδακτικών ρυθμίσεων έχει παρατηρηθεί και σε άλλες έρευνες. 

Για παράδειγμα, οι Fuchs και συνεργάτες (2010) βρήκαν ότι μαθητές με ΕΜΔ 

βελτίωσαν την ευχέρεια χρήσης στρατηγικών εύρεσης ΑΣ πρόσθεσης και αφαίρεσης, 

όταν εκτός από τη διδασκαλία των στρατηγικών, υποβλήθηκαν σε καθημερινή, 

ολιγόλεπτη και συστηματική πρακτική εξάσκηση στην εφαρμογή τους. Ομοίως, ο 

Woodward (2006) βρήκε ότι το μαθησιακό όφελος των μαθητών με ΕΜΔ στην 

ευχέρεια των ΑΣ πολλαπλασιασμού αυξάνεται, όταν σε ένα πρόγραμμα που 

βασίζεται στις αρχές της αποτελεσματικής διδασκαλίας προστεθεί και η διδασκαλία 

στρατηγικών εύρεσης ΑΣ. Η μεγαλύτερη επίδραση της σύνθεσης 

αλληλοσυμπληρούμενων πρακτικών διδασκαλίας στη βελτίωση της επίδοσης, σε 

σχέση με την επίδραση μεμονωμένων στοιχείων διδασκαλίας, αναγνωρίζεται και σε 

άλλα μαθησιακά πεδία. Για παράδειγμα, οι Gustafson και συνεργάτες (2011) βρήκαν 

ότι η αναγνωστική ευχέρεια των μαθητών με ΕΜΔ βελτιώνεται, όταν η παρέμβαση, 
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εκτός από τη φωνολογική επίγνωση, περιλαμβάνει διδασκαλία για τη βελτίωση της 

αναγνωστικής κατανόησης.   

Ως προς τα αποτελέσματα της παρούσας έρευνας φάνηκε ότι η εναλλακτική 

ομαδοποίηση και παρουσίαση των ΑΣ έχει θετική επίδραση στην ευχέρεια χρήσης 

τους, όπως και στην έρευνα των Αγαλιώτης και συν. (2003) και Burns και συνεργάτες 

(2010), πιθανότατα διότι προσφέρει δυνατότητα καλύτερης αξιοποίησης της μνήμης 

των μαθητών με ΗΕΑ (Crawford, 2003· Garnett, 1992). Η χρήση στρατηγικών 

εύρεσης ΑΣ φαίνεται επίσης ότι συμβάλλει στη βελτίωση της ευχέρειας χρήσης των 

ΑΣ, όπως φάνηκε και στην έρευνα των Iseman και Naglieri (2011) και Tournaki 

(2003), ίσως διότι οι μαθητές μαθαίνουν τρόπους να αξιοποιούν ΑΣ που ήδη 

γνωρίζουν για την εύρεση άγνωστων (Canobi, 2004· Torbeyns et al., 2004· Zhang et 

al., 2013). Τέλος, η διδασκαλία διαστάσεων της έννοιας (αίσθησης) του αριθμού 

παίζει κι αυτή θετικό ρόλο, όπως και στην έρευνα των Maloefeeva και συνεργάτες 

(2004) και Re και συνεργάτες (2014), μάλλον επειδή συγκεκριμένες διαστάσεις της 

αποτελούν το εννοιολογικό υπόβαθρο για τη μάθηση των ΑΣ (Butterworth, 2005· 

Jordan et al., 2010).  

Στις επόμενες υποενότητες περιλαμβάνεται η ανάλυση των στοιχείων που 

προέκυψαν από τις συγκρίσεις των ομάδων της έρευνας και των κατηγοριών ειδικών 

εκπαιδευτικών αναγκών στην ευχέρεια, διατήρηση και γενίκευση των ΑΣ. 

  

4.3. Επιμέρους συγκρίσεις μεταξύ ομάδων παρέμβασης και κατηγοριών 

ειδικών αναγκών στην ευχέρεια, διατήρηση και γενίκευση των ΑΣ 

 

4.3.1. Συγκρίσεις μεταξύ ομάδων παρέμβασης (διδακτικών παρεμβάσεων) 

στην ευχέρεια των ΑΣ 

4.3.1.1. Γενικά  

Τα αποτελέσματα της παρούσας έρευνας έδειξαν ότι υπήρξαν σημαντικές 

διαφορές στην ευχέρεια χρήσης των ΑΣ σε δύο περιπτώσεις: Η πρώτη περίπτωση 

αφορά τη διαφορά στην ευχέρεια των ΑΣ πρόσθεσης της 3
ης

 ΠΟ από την 1
η
 ΠΟ και η 

δεύτερη περίπτωση αφορά τη σημαντική διαφορά στην ευχέρεια των ΑΣ 
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πολλαπλασιασμού πάλι της 3
ης

 ΠΟ από την ομάδα ελέγχου. Σε όλες τις υπόλοιπες 

συγκρίσεις μεταξύ των ομάδων της έρευνας οι διαφορές δεν ήταν σημαντικές. 

Ανάλογα αποτελέσματα, όπου φαίνονται επιμέρους διαφορές μεταξύ ορισμένων και 

όχι όλων των ομάδων παρουσιάζονται συχνά σε πειραματικές έρευνες στις οποίες 

περιλαμβάνονται περισσότερες από μία πειραματικές ομάδες (Carr et al., 2011· Fuchs 

et al., 2010· Powell et al., 2009) . Για παράδειγμα, οι Powell και συνεργάτες (2009) 

σε έρευνα με μαθητές με ΕΜΔ, που περιλάμβανε τρεις πειραματικές ομάδες και μια 

ομάδα ελέγχου, βρήκαν ότι οι δύο πειραματικές ομάδες σημείωσαν σημαντική 

διαφορά στην ευχέρεια των ΑΣ πρόσθεσης και αφαίρεσης σε σχέση με την 3
η
 

πειραματική ομάδα και την ομάδα ελέγχου. Μεταξύ όμως των δύο αυτών 

πειραματικών ομάδων δεν υπήρξαν σημαντικές διαφορές. Επιπλέον, η 3
η
 πειραματική 

ομάδα δεν σημείωσε σημαντική διαφορά από την ομάδα ελέγχου. Παρόμοια, στην 

έρευνα των Carr και συνεργάτες (2011) με μαθητές τυπικής ανάπτυξης, οι 3 

πειραματικές ομάδες ξεπέρασαν σημαντικά την ομάδα ελέγχου στην ευχέρεια των 

ΑΣ, αλλά μεταξύ τους δεν είχαν σημαντικές διαφορές, παρά τις διαφοροποιήσεις στα 

προγράμματα διδασκαλίας.  

Στην παρούσα έρευνα, επιπλέον, δε φάνηκαν συχνές διαφορές των 

πειραματικών ομάδων από την ομάδα ελέγχου. Η απουσία σημαντικών διαφορών 

μεταξύ πειραματικών ομάδων και ομάδας ελέγχου  αναφέρεται και σε άλλες έρευνες 

στις οποίες η ομάδα ελέγχου περιλαμβάνει ειδική διδακτική παρέμβαση, η οποία 

διαφοροποιείται από την παρέμβαση των πειραματικών ομάδων, πράγμα που δε 

συμβαίνει όταν η ομάδα ελέγχου εξακολουθεί να διδάσκεται με τη συνήθη σχολική 

μέθοδο (π.χ. Duhon et al., 2012· Methe et al., 2012· Nelson et al., 2013). Για 

παράδειγμα, στην έρευνα των Nelson και συνεργάτες (2013) μαθητές με ΕΜΔ 

χωρίστηκαν σε δύο ομάδες διδασκαλίας για την κατάκτηση των ΑΣ αφαίρεσης. Στη 

μία ομάδα οι ΑΣ αφαίρεσης διδάχθηκαν με τη χρήση στρατηγικών απομνημόνευσης 

και στην άλλη με την παραδοσιακή πρακτική εξάσκηση με επαναλήψεις των ΑΣ. Τα 

αποτελέσματα έδειξαν ότι μεταξύ των δύο ομάδων δε σημειώθηκαν σημαντικές 

διαφορές. Ανάλογα αποτελέσματα έδειξε και η έρευνα των Duhon και συνεργάτες 

(2012) σε μαθητές τυπικής ανάπτυξης για την κατάκτηση των ΑΣ πολλαπλασιασμού. 

Οι παρεμβάσεις διέφεραν μόνο ως προς μέσο διδασκαλίας, καθώς στη μία ομάδα οι 

μαθητές έκαναν εξάσκηση στην οθόνη του Η/Υ, ενώ στη δεύτερη έκαναν εξάσκηση 

με φύλλα εργασιών. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι μεταξύ των ομάδων δε 

σημειώθηκαν σημαντικές διαφορές. Στην παρούσα έρευνα η ομάδα ελέγχου δέχθηκε 
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υψηλής ποιότητας διδακτική στήριξη με βάση τις αρχές της αποτελεσματικής 

διδασκαλίας, η οποία απέδωσε θετικά αποτελέσματα που ίσως δεν ήταν εύκολο να 

ξεπεραστούν σε σημαντικό βαθμό από τις πειραματικές διδασκαλίες και για αυτό δεν 

εμφανίστηκαν σημαντικές διαφορές μεταξύ τους. 

Όμως, ανεξάρτητα από το αν οι διαφορές μεταξύ των ομάδων στα 

αποτελέσματα της ευχέρειας χρήσης των ΑΣ ήταν σημαντικές ή όχι, υπάρχουν 

διαφοροποιήσεις ως προς την επίδραση της κάθε παρέμβασης. Το μέγεθος επίδρασης 

(r) θεωρείται δείκτης που δίνει σημαντικές πληροφορίες για την πρακτική σημασία 

μιας διδακτικής παρέμβασης, ανεξάρτητα αν τα αποτελέσματα έχουν σημαντική 

διαφορά (Vaughn  et al., 2010). Για παράδειγμα, στην παρούσα έρευνα η επίδραση 

της διδασκαλίας στην 3
η
 ΠΟ ήταν σημαντική και μικρή (0,26) στους ΑΣ 

πολλαπλασιασμού σε σχέση με την ομάδα ελέγχου, αλλά μη σημαντική και ίσης 

επίδρασης (0,24) σε σχέση με την 1
η
 ΠΟ στους ίδιους ΑΣ. Επίσης, η μικρή ή μέτρια 

διαφοροποίηση της επίδρασης, που παρατηρήθηκε στο σύνολο των συγκρίσεων της 

παρούσας έρευνας ήταν αναμενόμενη με βάση τα ευρήματα ερευνών που 

συγκρίνονται δύο διαφορετικές διδασκαλίες μεταξύ τους. Η διαφορά της επίδρασης 

στις περιπτώσεις αυτές συνήθως είναι μικρή ή μέτρια, ενώ όταν συγκρίνεται η αρχική 

και τελική επίδοση μιας ομάδας ή ακόμη και η επίδοση μιας ομάδας διδασκαλίας και 

μιας ομάδας χωρίς διδασκαλία, τότε η διαφορά είναι μέτρια ή μεγάλη (Kroesbergen 

&  Van Luit, 2003).  

Οι σημαντικές διαφορές της 3
ης

 ΠΟ σε σχέση με την ομάδα ελέγχου και την 

1
η
 ΠΟ στους ΑΣ των θετικών πράξεων, πρόσθεσης και πολλαπλασιασμού, 

συμφωνούν με την άποψη ότι η επίδραση των στοιχείων της διδασκαλίας εξαρτάται 

από τα χαρακτηριστικά των πράξεων που περιλαμβάνει η παρέμβαση (Cooney et al., 

1988· Prado, Mutreja, &  Booth, 2014). Για παράδειγμα, οι Prado και συνεργάτες 

(2014) έχουν βρει ότι η κατάκτηση των ΑΣ πολλαπλασιασμού βελτιώνεται με συχνές 

και συστηματικές προφορικές επαναλήψεις των δεδομένων, ενώ η κατάκτηση των 

ΑΣ αφαίρεσης βελτιώνεται με τη διδασκαλία στρατηγικών εύρεσης των 

αποτελεσμάτων τους. Τα χαρακτηριστικά των πράξεων αφορούν τόσο το 

εννοιολογικό υπόβαθρο των πράξεων, όσο και τις γνωστικές διεργασίες μάθησής 

τους. Συγκεκριμένα, οι ΑΣ των θετικών πράξεων (πρόσθεση και πολλαπλασιασμός) 

συνήθως (1) ανακαλούνται ως φωνολογικές πληροφορίες από τη μακρόχρονη μνήμη, 

(2) ισχύει η αντιμεταθετική ιδιότητα μεταξύ των δεδομένων κάθε μίας πράξης και η 

συμπληρωματική σχέση με τους αντίθετους ΑΣ αφαίρεσης και διαίρεσης αντίστοιχα. 
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Στην περίπτωση των ΑΣ των αρνητικών πράξεων (αφαίρεση και διαίρεση) οι 

μαθητές, πέρα από τη φωνολογική επεξεργασία, πρέπει να διαθέτουν καλή γνώση 

έννοιας αριθμού, για να ανταπεξέλθουν στις απαιτήσεις κατανόησης και χρήσης της 

συμπληρωματικής σχέσης με τις αντίστοιχες θετικές πράξεις κατά την εύρεση 

αποτελεσμάτων τους. Η συμπληρωματική σχέση και η χρήση ΑΣ θετικών πράξεων 

θεωρείται αποτελεσματική και συχνόχρηστη στρατηγική για την εύρεση ΑΣ 

αρνητικών πράξεων, ιδιαίτερα όταν τα χρησιμοποιούμενα αθροίσματα είναι > 10 και 

τα σχετικά γινόμενα > 25, ακόμη και μεταξύ ενηλίκων (Crawford, 2003· Woodward, 

2006).  

Στις επόμενες υποενότητες παρουσιάζονται αναλυτικά τα συμπεράσματα της 

παρούσας έρευνας για την επίδραση των παρεμβάσεων σε σχέση με τα 

χαρακτηριστικά των πράξεων.  

 

4.3.1.2. Ευχέρεια χρήσης ΑΣ θετικών πράξεων (πρόσθεση – πολλαπλασιασμός) 

Ως προς τους ΑΣ πρόσθεσης και πολλαπλασιασμού τα αποτελέσματα στην 

παρούσα έρευνα έδειξαν ότι υπάρχει σταδιακή βελτίωση της επίδοσης από ομάδα σε 

ομάδα, η οποία μπορεί να αποδοθεί στην προσθήκη των διδακτικών ρυθμίσεων στη 

βασική διδασκαλία. Μάλιστα, στην 3
η
 ομάδα που περιλαμβάνει όλες τις προσθήκες, 

εναλλακτική ομαδοποίηση των ΑΣ, διδασκαλία στρατηγικών και διδασκαλία 

αίσθησης αριθμού η διαφορά στην τελική ευχέρεια των ΑΣ φτάνει να είναι 

στατιστικά σημαντική σε σχέση με την ομάδα με τη χαμηλότερη τελική επίδοση στην 

πρόσθεση (1
η
 πειραματική ομάδα) και στον πολλαπλασιασμό (ομάδα ελέγχου).  

 

4.3.1.2.1. Επίδραση της εναλλακτικής ομαδοποίησης 

Τα αποτελέσματα της παρούσας έρευνας συγκρίνοντας την ΠΟ1 με την ΟΕ 

έδειξαν ότι η εναλλακτική ομαδοποίηση είχε ελάχιστη επίδραση στην ευχέρεια 

χρήσης των ΑΣ πρόσθεσης και πολλαπλασιασμού, συγκρίνοντας τα δεδομένα της 1
ης

 

πειραματικής ομάδας με αυτά της ομάδας ελέγχου (r = 0,09 για τους ΑΣ πρόσθεσης 

και r = 0,05 για τους ΑΣ πολλαπλασιασμού). Το αποτέλεσμα πρέπει να κριθεί με 

προσοχή διότι φαίνεται: 

(α) να συμφωνεί μεν με αποτελέσματα ερευνών που χρησιμοποίησαν κάποια 

εναλλακτική ομαδοποίηση και δεν βρήκαν σημαντική συσχέτιση με την επίδοση (π.χ. 

Baroody, 1999· Powell et al., 2009), αλλά στις έρευνες αυτές η εναλλακτική 
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ομαδοποίηση και παρουσίαση των ΑΣ έγινε με οικογένειες δεδομένων (π.χ. 4+3, 3+4, 

7-4, 7-3) και όχι με βάση ένα κοινό χαρακτηριστικό ομάδων ΑΣ, όπως στην παρούσα 

περίπτωση, 

(β) να βρίσκεται σε διαφωνία με αριθμό ερευνών που περιέλαβαν την 

εναλλακτική ομαδοποίηση με βάση ένα κοινό χαρακτηριστικό (π.χ. Αγαλιώτης και 

συν., 2003· Bryant et al., 2016· Woodward, 2006) ή με οικογένειες δεδομένων (π.χ. 

Burns et al., 2010· Bryant et al., 2008· Περικλειδάκης, 2006) και βρήκαν θετικά 

αποτελέσματα, αλλά οι παρεμβάσεις αυτές, εκτός από την εναλλακτική ομαδοποίηση, 

περιλάμβαναν και άλλες ειδικές πρακτικές,  

(γ) να επηρεάζεται από το γεγονός ότι κατά τον έλεγχο της τελικής επίδοσης 

των ομάδων δεν έγινε διάκριση της πιθανής επίδρασης της διδασκαλίας στην 

κατάκτηση των «εύκολων» ΑΣ (π.χ. αθροίσματα +1, +2 ή δίδυμοι αριθμοί) και 

«δύσκολων» ΑΣ (π.χ. για να απαντηθεί το 7 + 8 χρησιμοποιείται ο γνωστός ΑΣ 7 + 7 

εφαρμόζοντας νοερά τη διαδικασία 7 + 8 = 7 + (7 + 1) = (7 + 7) + 1 = 14 + 1 = 15) 

(Agaliotis &  Teli, 2016). 

Με άλλα λόγια, οι διαφορές μεταξύ των ερευνών στο μεθοδολογικό 

σχεδιασμό και στις επιλογές μορφών εναλλακτικής ομαδοποίησης επιβάλλουν 

προσοχή στην ερμηνεία ομοιοτήτων και διαφορών ως προς την αποτελεσματικότητα 

της χρήσης εναλλακτικής ομαδοποίησης και παρουσίασης των ΑΣ. Αυτό που μπορεί 

να υποστηριχτεί με βάση τα στοιχεία της παρούσας έρευνας είναι πως, όταν η 

παρέμβαση για την ευχέρεια των ΑΣ στηρίζεται σε αρχές της αποτελεσματικής 

διδασκαλίας, η εναλλακτική ομαδοποίηση ίσως δεν έχει στατιστικά σημαντική 

επίδραση. Αυτό βέβαια δε σημαίνει ότι η εναλλακτική ομαδοποίηση στερείται αξίας, 

αφού και στην παρούσα έρευνα καταγράφηκε θετική διαφορά με την προσθήκη της 

εναλλακτικής ομαδοποίησης, η οποία όμως δεν πληρούσε τις στατιστικές απαιτήσεις 

για να χαρακτηριστεί σημαντική. Στην πράξη, λοιπόν, είναι θετικό να 

χρησιμοποιείται η εναλλακτική ομαδοποίηση, ιδιαίτερα αν δεν υπάρχουν όλες οι 

προϋποθέσεις ης αποτελεσματικής διδασκαλίας.   

 

4.3.1.2.2. Επίδραση της διδασκαλίας στρατηγικών εύρεσης ΑΣ 

Ως προς τη διδασκαλία στρατηγικών με στόχο την ευχερή χρήση ΑΣ 

πρόσθεσης και πολλαπλασιασμού, στοιχεία στην παρούσα έρευνα προκύπτουν από τη 

σύγκριση της 1
ης

 με τη 2
η
 πειραματική ομάδα. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι η 
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επίδραση της διδασκαλίας στρατηγικών ήταν μικρή τόσο στην πρόσθεση (r = 0,17) 

όσο και στον πολλαπλασιασμό (r = 0,10). Παρά τη μικρή επίδραση, οι μαθητές της 

2
ης 

πειραματικής ομάδας προσέγγισαν τα ζητούμενα επίπεδα άμεσης ανάκλησης των 

ΑΣ πρόσθεσης (15,47 ΑΣ ανά 1΄), αλλά όχι στους ΑΣ πολλαπλασιασμού (12,79 ΑΣ 

ανά 1΄). Η βελτίωση στους ΑΣ των δύο πράξεων με τη διδασκαλία στρατηγικών 

συμφωνεί με έρευνες που βρήκαν ότι η άμεση διδασκαλία στρατηγικών είναι 

αποτελεσματική πρακτική για την κατάκτηση των ΑΣ. Για παράδειγμα, ο Woodward 

(2006) βρήκε ότι οι μαθητές με ΕΜΔ βελτιώθηκαν σημαντικά στην ευχέρεια των ΑΣ 

πολλαπλασιασμού, από την προσθήκη της διδασκαλίας στρατηγικών σε ένα 

πρόγραμμα που βασιζόταν σε αρχές της αποτελεσματικής διδασκαλίας. Στο ίδιο 

συμπέρασμα κατέληξαν και οι Fuchs και συνεργάτες (2010) για τη σημασία της 

διδασκαλίας στρατηγικών στην κατάκτηση ΑΣ πρόσθεσης και μάλιστα υποστηρίζουν 

ότι ακόμα και ένα μάθημα με τη διδασκαλία στρατηγικών, χωρίς περαιτέρω 

ανατροφοδότηση, είναι αρκετό για να φανεί βελτίωση στην ευχέρεια χρήσης ΑΣ. 

Το αποτέλεσμα της παρούσας έρευνας ως προς τη σημασία των στρατηγικών 

στην ευχέρεια των ΑΣ έρχεται σε αντίθεση με την άποψη ότι η διδασκαλία 

στρατηγικών έχει μεγαλύτερη επίδραση στην ακρίβεια απαντήσεων ΑΣ σε σύγκριση 

με την ταχύτητα και άρα οι μαθητές, μαθαίνουν μεν να απαντούν σωστά, αλλά δεν το 

κάνουν γρήγορα και δεν φτάνουν στο στάδιο της άμεσης ανάκλησης των ΑΣ 

(Hopkins, &  Egeberg, 2009· Tournaki, 2003). Η αντίθεση μεταξύ των ερευνών ίσως 

προκύπτει από διαφορές στον τρόπο διδασκαλίας των στρατηγικών. Συγκεκριμένα, 

στις έρευνες που δε βρήκαν συσχέτιση στρατηγικών και  ευχέρειας ΑΣ, η διδασκαλία 

έγινε με εξάσκηση σε φύλλα εργασίας ή στην οθόνη του υπολογιστή και με χρήση 

μόνο συμβολικών αναπαραστάσεων, όπου οι μαθητές απαντούσαν σε ΑΣ της μορφής 

«3 + 7 = ….» (Fuchs et al., 2006· Hopkins &  Egeberg, 2009· Tournaki, 2003). 

Αντίθετα, σε έρευνες που βρήκαν συσχέτιση της διδασκαλίας στρατηγικών με την 

ευχέρεια των ΑΣ οι παρεμβάσεις περιλάμβαναν προφορικές εξηγήσεις και 

αυτοαναφορές των μαθητών για τα στάδια εφαρμογής των στρατηγικών (Iseman &  

Naglieri, 2011) ή ακόμη και άλλες διδακτικές ρυθμίσεις, όπως είναι η εναλλακτική 

ομαδοποίηση και η χρήση των 3 τρόπων αναπαράστασης της γνώσης, οι οποίες 

προάγουν την εννοιολογική κατανόηση που είναι προϋπόθεση για την κατάκτηση της 

ευχέρειας (Woodward, 2006). Η επίδραση της διδασκαλίας στρατηγικών στη 

βελτίωση της εννοιολογικής γνώσης υποστηρίζεται από πολλούς ερευνητές (Burns, 

2011· Canobi, 2004). Αν δεν έχει εξασφαλιστεί η κατανόηση βασικών εννοιών 



208 

υπάρχει κίνδυνος οι στρατηγικές να μαθαίνονται ως απλές διαδικασίες. Με αυτό τον 

τρόπο όμως δεν προάγεται η ευχέρεια και μετάβαση από τη χρήση στρατηγικών στο 

επόμενο στάδιο μάθησης, που είναι η άμεση ανάκληση των ΑΣ (Zhang, et al., 2013). 

Η εννοιολογική κατανόηση όμως επιτυγχάνεται, μεταξύ άλλων, και με τη χρήση των 

3 τρόπων αναπαράστασης της γνώσης και τις προφορικές εξηγήσεις των βημάτων 

μιας στρατηγικής (Dowker, 2009), όπως έγινε στην παρούσα έρευνα. Οι μαθητές, 

καθώς χειρίζονται απτικά υλικά και ταυτόχρονα περιγράφουν προφορικά τα βήματα 

μιας στρατηγικής,  «εσωτερικοποιούν» την ίδια τη διαδικασία της στρατηγικής, 

αποκτούν ευχέρεια και γενικεύουν αυτό που «κάνουν», τα βήματα δηλαδή μιας 

στρατηγικής, ανεξάρτητα από το αν οι αναπαραστάσεις είναι υλικές ή νοερές 

(Butterworth, 2005· Dowker, 2009· Hopkins &  Lawson, 2006· Torbeyns et al., 

2004).  

Συνεπώς, στην καθημερινή διδακτική πράξη θα πρέπει να περιλαμβάνεται η 

διδασκαλία στρατηγικών εύρεσης ΑΣ ιδιαίτερα για μαθητές που είτε δεν 

ανακαλύπτουν αυθόρμητα τις στρατηγικές αυτές, είτε δεν τις χρησιμοποιούν με 

ευχέρεια και κάνουν λάθη κατά την εφαρμογή τους, όπως συμβαίνει συχνά με τους 

μαθητές με ήπιες εκπαιδευτικές ανάγκες.  

 

4.3.1.1.3. Επίδραση έννοιας αριθμού 

Η σημασία της σύνθεσης διδασκαλίας στρατηγικών και έννοιας αριθμού στην 

ευχέρεια των ΑΣ πρόσθεσης και πολλαπλασιασμού φάνηκε στην παρούσα έρευνα 

από τις επιδόσεις των μαθητών στην 3
η
 ΠΟ. Οι συμμετέχοντες στην ομάδα αυτή 

έφτασαν το προκαθορισμένο κριτήριο άμεσης ανάκλησης (16,42 ΑΣ) στην πρόσθεση 

(και το πλησίασαν στον πολλαπλασιασμό - 14,03) και είχαν τη μεγαλύτερη βελτίωση 

από όλες τις ομάδες στην πρόσθεση (5,36 σε σύγκριση με 4,9/ 4/ 5,05) και στον 

πολλαπλασιασμό (7,68 σε σύγκριση με 5,33/ 6,17/ 6,58). Η επίδραση της 

διδασκαλίας στην 3
η
 ΠΟ ήταν σημαντική και μέτριας ισχύος (r = 0,30) στην ευχέρεια 

χρήσης ΑΣ πρόσθεσης σε σχέση με την 1
η
 ΠΟ και σημαντική και μικρής ισχύος (r = 

0,26) στην ευχέρεια χρήσης ΑΣ πολλαπλασιασμού σε σχέση με την ομάδα ελέγχου. 

Το αποτέλεσμα συμφωνεί με αποτελέσματα ερευνών με μαθητές με διαφορετικά 

επίπεδα δυσκολιών (χαμηλή επίδοση ή σοβαρές δυσκολίες μάθησης) ή κατηγορίες 

εκπαιδευτικών αναγκών (ΕΜΔ ή ΗΝΑ) και διαφορετικών ηλικιών (Β΄ έως Ε΄ τάξη), 

οι οποίες συνέθεσαν τη διδασκαλία στρατηγικών με την έννοια αριθμού και 
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απέδωσαν θετικά αποτελέσματα (Malofeeva et al., 2004· Re et al., 2014· Van Luit &  

Naglieri, 1999). Για παράδειγμα, οι Van Luit και Naglieri (1999) εξέτασαν την 

επίδραση μιας διδασκαλίας που περιλάμβανε την κατανόηση του αριθμητικού 

συστήματος, την έννοια των πράξεων, τις ιδιότητες και σχέσεις των πράξεων μεταξύ 

τους και τη διδασκαλία στρατηγικών στην ευχέρεια των ΑΣ πολλαπλασιασμού και 

διαίρεσης σε μαθητές 9 ως 14 ετών με ΕΜΔ και με ΗΝΑ. Τα αποτελέσματα έδειξαν 

ότι η παρέμβαση ήταν αποδοτική για όλους τους μαθητές ανεξάρτητα από τις ειδικές 

ανάγκες που παρουσίαζαν.  

Στην παρούσα έρευνα, η ειδική επίδραση της έννοιας αριθμού στην ευχέρεια 

χρήσης των ΑΣ ήταν μικρή για τους ΑΣ των θετικών πράξεων (r = 0,12 για την 

πρόσθεση και r = 0,14 για τον πολλαπλασιασμό), όπως φάνηκε από τη σύγκριση της 

3
ης

 ΠΟ με τη 2
η
 ΠΟ. Το αποτέλεσμα συμφωνεί με άλλα αποτελέσματα που 

συσχετίζουν τη βελτίωση στη μάθηση των ΑΣ με την ενίσχυση κατανόησης της 

έννοιας αριθμού (Bryant et al., 2016· Malofeeva et al., 2004· Bryant et al., 2008· Re 

et al., 2014· Van Luit &  Naglieri, 1999). Για παράδειγμα, οι Malofeeva και 

συνεργάτες (2004) σε νήπια εν δυνάμει να αναπτύξουν ΕΜΔ βρήκαν ότι η 

διδασκαλία παραμέτρων της έννοιας αριθμού, όπως η αναγνώριση και σύνδεση 

αριθμών και ποσοτήτων (π.χ. 3 = ***), η απαρίθμηση και η σχέση μέρους- όλου, 

έχουν θετική επίδραση στην ακρίβεια και ευχέρεια των απαντήσεων σε ΑΣ 

πρόσθεσης και αφαίρεσης. Η πιθανή εξήγηση για θετική επίδραση της κατανόησης 

της έννοιας αριθμού στην ευχέρεια χρήσης στρατηγικών εύρεσης ΑΣ είναι ότι 

παράμετροι της έννοιας αριθμού αποτελούν το γνωστικό υπόβαθρο για την ανάπτυξη 

και ευχέρεια χρήσης στρατηγικών εύρεσης ΑΣ Οι παράμετροι της έννοιας αριθμού 

που συμπεριλήφθηκαν στο πρόγραμμα της 3
ης

 ΠΟ ήταν οι ειδικές γνώσεις και 

δεξιότητες που αποτελούν προϋποτιθέμενες γνώσεις για την κατάκτηση των ΑΣ, 

δηλαδή η ορθή αντιστοίχιση αριθμητικών συμβόλων και ποσοτήτων, η σχέση 

μέρους- όλου και οι δεξιότητες απαρίθμησης (Baroody, 2006· Canobi, 2004· Dowker, 

2009). Ειδικότερα, η σχέση μέρους- όλου, η οποία αναφέρεται στην κατανόηση ότι 

ένας αριθμός αναλύεται σε δύο ή περισσότερα ίσα ή άνισα μέρη και το μέγεθός του 

παραμένει σταθερό (Canobi, 2004), αποτελεί προϋποτιθέμενη γνώση για την 

κατανόηση των ιδιοτήτων των πράξεων, για την ανάλυση και ανασύνθεση αριθμών – 

όρων ενός ΑΣ και για την απαρίθμηση, που με τη σειρά τους είναι καίρια στοιχεία 

στην εφαρμογή βημάτων μιας στρατηγικής (Butterworth, 2005· Curtis et al., 2009). 

Για παράδειγμα, για να είναι αποτελεσματική η διδασκαλία της στρατηγικής 
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«πρόσθεσης του μικρότερου όρου» προαπαιτείται οι μαθητές να διαθέτουν ευχέρεια 

στη χρήση της αντιμεταθετικής ιδιότητας, ικανότητες ανάλυσης αριθμών και 

δεξιότητες απαρίθμησης (π.χ. 5 + 8 = 8 + 5 = 8 + (2 + 3) = (8 + 2) + 3 = 10 + 

(απαρίθμηση 3
ων 

αριθμών ….11, 12, 13) = 13 (Dowker, 2009· Evans, 2007· 

Schuchardt et al., 2008). 

Η επίδραση της διδασκαλίας της έννοιας αριθμού στους ΑΣ των θετικών 

πράξεων, που βρέθηκε στην παρούσα έρευνα, έρχεται σε αντίθεση με την άποψη 

ορισμένων ερευνητών (Kaser et al., 2013· Wilson et al., 2006) ότι η έννοια αριθμού 

προάγει περισσότερο την κατάκτηση των ΑΣ των αρνητικών πράξεων. Οι Wilson και 

συνεργάτες (2006) εξηγούν ότι οι ΑΣ πρόσθεσης ανακαλούνται ως φωνολογικές 

πληροφορίες και για το λόγο αυτό δεν υπάρχουν απαιτήσεις νοητικών «πράξεων», 

που εμπίπτουν στο περιεχόμενο της έννοιας αριθμού, όπως χρειάζεται για τους ΑΣ 

αφαίρεσης. Ωστόσο, στην παρούσα έρευνα φάνηκε ότι η διδασκαλία της έννοιας 

αριθμού βελτίωσε σημαντικά την ευχέρεια των ΑΣ πρόσθεσης και πολλαπλασιασμού. 

Η διαφορά των αποτελεσμάτων της παρούσας έρευνας με αυτά των Kaser και 

συνεργάτες και Wilson και συνεργάτες ίσως οφείλεται στο εξής: Οι έρευνες αυτές 

απευθύνονταν σε πληθυσμούς προσχολικής ηλικίας, τα προγράμματα διδασκαλίας 

ήταν λογισμικά για τον Η/Υ και περιλάμβαναν πολλές παραμέτρους της έννοιας 

αριθμού, που δεν είχαν όλες σχέση με τους ΑΣ. Επιπλέον, ο έλεγχος της κατάκτησης 

των ΑΣ περιλάμβανε αθροίσματα < 10 στα οποία οι μαθητές είχαν αρκετά υψηλή 

επίδοση στον αρχικό έλεγχο πριν την παρέμβαση και έτσι δεν υπήρχαν σημαντικά 

περιθώρια βελτίωσης. Αντίθετα, η παρούσα έρευνα είχε συμμετέχοντες Δημοτικού 

Σχολείου, η διδασκαλία συμπεριέλαβε παραμέτρους της έννοιας αριθμού που 

προτείνονται ερευνητικά ως εννοιολογικό υπόβαθρο για την κατάκτηση των ΑΣ και ο 

έλεγχος της ευχέρειας των ΑΣ περιλάμβανε και αθροίσματα >10 για τα οποία 

συχνότερα οι μαθητές χρησιμοποιούν στρατηγικές για την εύρεση των 

αποτελεσμάτων τους.  

Με βάση τα παραπάνω μπορεί να υποστηριχτεί ότι στη διδακτική πράξη 

πρέπει να εξασφαλίζεται η κατάκτηση βασικών παραμέτρων της έννοιας αριθμού που 

συνθέτουν το εννοιολογικό υπόβαθρο των ΑΣ πριν την έναρξη της διδασκαλίας τους. 

Η διδασκαλία της έννοιας αριθμού πριν τη διδασκαλία των ΑΣ αυξάνει τις 

πιθανότητες αποτελεσματικής μάθησης και χρήσης τους με ευχέρεια σε επερχόμενες 

μαθηματικές γνώσεις και δεξιότητες.  
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4.3.1.3. Ευχέρεια στους ΑΣ αφαίρεσης και διαίρεσης 

Ως προς τους ΑΣ αφαίρεσης και διαίρεσης δεν παρουσιάστηκαν σημαντικές 

διαφορές μεταξύ των ομάδων της έρευνας στην τελική ευχέρεια. Οι μαθητές 

σημείωσαν υψηλότερες επιδόσεις στην αφαίρεση από ό,τι στη διαίρεση, ωστόσο ο 

βαθμός βελτίωσης ήταν υψηλότερος στη διαίρεση από ό,τι στην αφαίρεση. Το 

αποτέλεσμα ίσως οφείλεται στις χαμηλότερες αρχικές επιδόσεις των μαθητών στους 

ΑΣ διαίρεσης, οπότε υπήρχαν μεγαλύτερα περιθώρια βελτίωσης σε αυτούς, από ό,τι 

υπήρχαν στους ΑΣ αφαίρεσης. Ως προς το βαθμό επίδρασης των στοιχείων που 

προστέθηκαν στις πειραματικές διδασκαλίες τα αποτελέσματα παρουσιάζονται στις 

επόμενες υποενότητες.  

 

4.3.1.3.1. Επίδραση εναλλακτικής ομαδοποίησης 

Η εναλλακτική ομαδοποίηση και παρουσίαση των ΑΣ με βάση ένα κοινό 

χαρακτηριστικό είχε ελάχιστη επίδραση στην ευχέρεια των δύο πράξεων, αφαίρεσης 

και διαίρεσης, όπως φάνηκε στη σύγκριση της 1
ης

 πειραματικής ομάδας με την ομάδα 

ελέγχου (r = 0,02 για τους ΑΣ αφαίρεσης και r = 0,08 για τους ΑΣ διαίρεσης). Το 

αποτέλεσμα πρέπει να κριθεί με ιδιαίτερη προσοχή, όπως και στους ΑΣ θετικών 

πράξεων, καθώς φαίνεται:  

(α) να συμφωνεί με έρευνες όπως των Powell και συνεργάτες (2009) και 

Baroody (1999) που βρήκαν ότι η εναλλακτική ομαδοποίηση και ομαδοποίηση των 

ΑΣ δεν είχε σημαντική επίδραση στην ευχέρεια χρήσης τους. Ωστόσο, πρέπει να 

τονιστεί ότι οι παραπάνω έρευνες από την παρούσα διαφέρουν ως προς τον τρόπο 

εναλλακτικής ομαδοποίησης που χρησιμοποιείται. Στις έρευνες των Baroody και 

Powell και συνεργάτες οι ΑΣ ομαδοποιούνται σε οικογένειες δεδομένων θετικών και 

αρνητικών πράξεων και διδάσκονται ταυτόχρονα (π.χ. 5 + 3, 3 + 5, 8 - 3, 8 - 5). Στην 

παρούσα έρευνα οι ΑΣ κάθε πράξης ομαδοποιούνται με βάση κάποιο κοινό 

χαρακτηριστικό μίας πράξης (π.χ. αφαιρέσεις του 1, διαφορές διδύμων αριθμών, 

διαιρέσεις διά 5, διαιρέσεις διδύμων αριθμών).  

(β) να διαφωνεί με έρευνες που χρησιμοποίησαν τον ίδιο τρόπο εναλλακτικής 

ομαδοποίησης και παρουσίασης των ΑΣ με βάση ένα κοινό χαρακτηριστικό για τη 

διδασκαλία των ΑΣ πολλαπλασιασμού (Αγαλιώτης και συν., 2003· Woodward, 

2006), πρόσθεσης και αφαίρεσης (Bryant et al., 2016) και βρήκαν θετικά 

αποτελέσματα. Ωστόσο, στις έρευνες αυτές περιλαμβάνονται πλήθος πρακτικών της 
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αποτελεσματικής διδασκαλίας και δεν είναι ξεκάθαρο κατά πόσο η εναλλακτική 

ομαδοποίηση έχει συμβάλλει στη βελτίωση της ευχέρειας χρήσης των ΑΣ. 

 Μία πιθανή εξήγηση για τα αποτελέσματα της παρούσας έρευνας ίσως 

σχετίζεται με τον μεθοδολογικό σχεδιασμό και την προσθήκη μίας και μόνο 

πρακτικής στη διδασκαλία στην 1
ης

 ΠΟ σε σχέση με την ομάδα ελέγχου. Η ομάδα 

ελέγχου είχε ένα υψηλής ποιότητας πρόγραμμα βασισμένο σε αρχές και πρακτικές 

αποτελεσματικής διδασκαλίας, το οποίο ίσως ήταν δύσκολο να ξεπεραστεί από την 

προσθήκη μόνο της εναλλακτικής ομαδοποίησης (Agaliotis &  Teli, 2016). Οι 

Codding και συνεργάτες (2011) αναφέρουν ότι η αποτελεσματικότητα μιας 

διδακτικής παρέμβασης εξαρτάται από το πλήθος των στοιχείων διδασκαλίας που 

περιλαμβάνει και όσα περισσότερα είναι τα στοιχεία διδασκαλίας τόσο μεγαλύτερη η 

επίδραση της.  Ίσως λοιπόν η διαπίστωση αυτή να ισχύει και για την διαφοροποίηση 

της επίδρασης δύο παρεμβάσεων, με την έννοια ότι όσο λιγότερες οι διαφορές μεταξύ 

των παρεμβάσεων, τόσο μικρότερη και η διαφοροποίηση της επίδρασης που έχουν. Η 

ισχύς της υπόθεσης αυτής ξεφεύγει από τους στόχους και δεν μπορεί να ελεγχθεί από 

τα αποτελέσματα της παρούσας έρευνας. Πάντως, όπως και στην περίπτωση των 

θετικών πράξεων, η εναλλακτική ομαδοποίηση δεν μπορεί να απορριφθεί ως πιθανό 

εργαλείο βελτίωσης της κατάκτησης των ΑΣ αφαίρεσης και διαίρεσης από 

ορισμένους μαθητές με ΗΕΑ. 

 

4.3.1.3.2. Επίδραση διδασκαλίας στρατηγικών 

Η επίδραση της διδασκαλίας στρατηγικών για την εύρεση των ΑΣ αφαίρεσης 

και διαίρεσης φάνηκε από τη σύγκριση μεταξύ 1
ης

 και 2
ης

 ΠΟ. Η επίδραση του 

συνδυασμού εναλλακτικής ομαδοποίησης και διδασκαλίας στρατηγικών φάνηκε από 

τη σύγκριση μεταξύ 2
ης

 ΠΟ και ομάδας ελέγχου. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι στην 

πρώτη περίπτωση η επίδραση ήταν μικρή (r = 0,18) για τους ΑΣ αφαίρεσης και 

ελάχιστη (r = 0,07) για τους ΑΣ διαίρεσης, ενώ στη δεύτερη περίπτωση (ΠΟ2 Vs OE) 

η επίδραση ήταν μέτρια (r = 0,20) για τους ΑΣ αφαίρεσης και ελάχιστη για τους ΑΣ 

διαίρεσης (r = 0,02). Επομένως, φαίνεται ότι η διδασκαλία στρατηγικών είχε θετική 

επίδραση στην ευχέρεια χρήσης των ΑΣ αφαίρεσης, αλλά όχι στην ευχέρεια χρήσης 

των ΑΣ διαίρεσης.  

Η θετική επίδραση της διδασκαλίας του «συμπληρώματος» στην ευχέρεια 

χρήσης των ΑΣ αφαίρεσης συμφωνεί με έρευνες που περιλαμβάνουν τη διδασκαλία 
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για τον τρόπο που αξιοποιούνται οι ΑΣ πρόσθεσης για την εύρεση ΑΣ αφαίρεσης 

(Iseman &  Naglieri, 2011). Για παράδειγμα, οι Fuchs και συνεργάτες (2010) βρήκαν 

ότι η διδασκαλία της συγκεκριμένης στρατηγικής, ακόμη κι αν γίνει σε ένα και μόνο 

μάθημα και χωρίς άλλες διδακτικές ρυθμίσεις, προάγει την ευχέρεια χρήσης των ΑΣ 

πρόσθεσης για την εύρεση των ΑΣ αφαίρεσης από μαθητές Γ΄ τάξης με ΕΜΔ. 

Παρόμοια, οι Iseman και Naglieri (2011) βρήκαν σε μαθητές 13 ετών με ΕΜΔ ότι η 

διδασκαλία στρατηγικών και η χρήση αυτοαναφορών και προφορικών επεξηγήσεων 

για τον τρόπο και τα βήματα μιας στρατηγικής προάγει την κατάκτηση των ΑΣ 

Επομένως, οι μαθητές με ΕΜΔ μπορούν να χρησιμοποιήσουν τη στρατηγική με 

επάρκεια, αφού προηγουμένως την έχουν διδαχθεί. Η πιθανή εξήγηση για την 

αποτελεσματικότητα της διδασκαλίας στρατηγικών που δίνεται από τους Torbeyns 

και συνεργάτες (2004) είναι ότι οι μαθητές με σοβαρές δυσκολίες μάθησης έχουν μεν 

σημαντικές ελλείψεις στην ανάπτυξη και χρήση στρατηγικών σε σχέση με μαθητές 

τυπικής ανάπτυξης, ίδιας χρονολογικής ηλικίας, αλλά σε σχέση με μαθητές τυπικής 

ανάπτυξης και μικρότερης ηλικίας έχουν δυσκολίες κυρίως ως προς τη χρήση τους. 

Αυτό σημαίνει ότι οι μαθητές με σοβαρές δυσκολίες μάθησης αναπτύσσουν 

στρατηγικές με πιο αργό ρυθμό από τους μαθητές τυπικής ανάπτυξης, αλλά το κύριο 

πρόβλημα τους είναι ότι δεν τις χρησιμοποιούν συχνά, κάνουν πολλά λάθη ή και 

καθυστερούν πολύ στην εφαρμογή τους (Torbeyns et al., 2004). Επομένως, προκύπτει 

η ανάγκη για την άμεση διδασκαλία στρατηγικών εύρεσης ΑΣ για να περιοριστούν οι 

δυσκολίες των μαθητών και να μπορέσουν να τις χρησιμοποιήσουν με επάρκεια και 

ευελιξία, όπως και οι μαθητές τυπικής ανάπτυξης (Doadler &  Fien, 2013· Iseman &  

Naglieri, 2011·Zhang et al., 2013).   

Ως προς την επίδραση της διδασκαλίας στρατηγικών στην ευχέρεια των ΑΣ 

διαίρεσης, τα αποτελέσματα της παρούσας έρευνας ήταν διαφορετικά από ό,τι για την 

ευχέρεια των ΑΣ αφαίρεσης, καθώς φάνηκε ότι η διδασκαλία χρήσης ΑΣ 

πολλαπλασιασμού είχε ελάχιστη επίδραση στην βελτίωση της ευχέρειας χρήσης ΑΣ 

διαίρεσης. Το αποτέλεσμα ήταν απρόσμενο καθώς, θεωρητικά, οι δύο πράξεις 

(αφαίρεση – διαίρεση) έχουν ομοιότητες ως προς τις διεργασίες μάθησης τους και η 

χρήση της συμπληρωματικής σχέσης με τους ΑΣ πρόσθεσης και πολλαπλασιασμού 

αντίστοιχα, θεωρείται η πλέον αποτελεσματική και συχνόχρηστη στρατηγική, ακόμη 

και μεταξύ ενηλίκων (Crawford, 2003· Robinson et al., 2006). Δυστυχώς, στη διεθνή 

βιβλιογραφία οι πειραματικές έρευνες για την κατάκτηση των ΑΣ διαίρεσης είναι 

ελάχιστες και δεν περιλαμβάνουν αναλυτικά στοιχεία για την επίδραση των 
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παρεμβάσεων σε σχέση με τα χαρακτηριστικά των πράξεων (Bryant et al., 2016· 

Burns et al., 2010· Van Luit & Naglieri, 1999). Μία πιθανή εξήγηση για την 

αναποτελεσματικότητα της διδασκαλίας στρατηγικών στη βελτίωση της ευχέρειας 

των ΑΣ διαίρεσης ίσως βρίσκεται στην έρευνα των Robinson και Dube (2009a) για 

την κατανόηση και χρήση της σχέσης των αντίθετων πράξεων (πρόσθεση- αφαίρεση 

και πολλαπλασιασμός- διαίρεση) σε μαθητές τυπικής ανάπτυξης. Φαίνεται ότι οι 

μαθητές αντιλαμβάνονται τη σχέση πρόσθεσης - αφαίρεσης καλύτερα από ότι 

αντιλαμβάνονται τη σχέση πολλαπλασιασμού – διαίρεσης. Ως συνέπεια, οι μαθητές 

έχουν μεγαλύτερες δυσκολίες στην εφαρμογή στρατηγικών εύρεσης ΑΣ διαίρεσης 

χρησιμοποιώντας ΑΣ πολλαπλασιασμού από τις δυσκολίες που συναντούν στην 

εφαρμογή στρατηγικών εύρεσης ΑΣ αφαίρεσης χρησιμοποιώντας ΑΣ πρόσθεσης. Οι 

ίδιοι ερευνητές σε άλλη έρευνα (Robinson &  Dube, 2009b) βρήκαν ότι μαθητές Στ΄ 

τάξης τυπικής ανάπτυξης καθυστερούν στην κατάκτηση της σχέσης 

πολλαπλασιασμού και διαίρεσης σε σχέση με την κατάκτηση της σχέσης πρόσθεσης 

και αφαίρεσης ακόμη και μετά από εξάσκηση διάρκειας 8 εβδομάδων στη χρήση 

πολλαπλασιασμών για την εύρεση αποτελεσμάτων διαιρέσεων (Robinson &  Dube, 

2009b). Επομένως, παρά τις φαινομενικές ομοιότητες της σύνδεσης και χρήσης των 

ΑΣ των αντίθετων πράξεων (πρόσθεσης- αφαίρεσης και πολλαπλασιασμού- 

διαίρεσης) φαίνεται ότι υπάρχουν διαφορές σε παραμέτρους της κατάκτησής τους. Τα 

αποτελέσματα της παρούσας έρευνας ίσως καταδεικνύουν αυτή ακριβώς τη διαφορά 

στην κατανόηση της εννοιολογικής σύνδεσης των αντίθετων πράξεων, δείχνοντας ότι 

η διδασκαλία της στρατηγικής του συμπληρώματος για την εύρεση ΑΣ αφαίρεσης 

είναι πιο αποτελεσματική από ότι για την εύρεση ΑΣ διαίρεσης, διότι οι μαθητές 

κατανόησαν καλύτερα τη σύνδεση πρόσθεσης - αφαίρεσης από ότι τη σύνδεση 

πολλαπλασιασμού – διαίρεσης (Robinson &  Dube, 2009a· Teli &  Agaliotis, 2016). 

Ωστόσο, απαιτείται περισσότερη έρευνα για να τεκμηριωθεί αν η διδασκαλία της 

στρατηγικής του συμπληρώματος έχει διαφορετική επίδραση στην κατάκτηση των 

ΑΣ αφαίρεσης και διαίρεσης.    

Με βάση τα ευρήματα της παρούσας έρευνας μπορεί να υποστηριχθεί ότι οι 

αβασάνιστες κρίσεις για τη δυσκολία κατάκτησης των ΑΣ διαίρεσης πρέπει να 

αποφεύγονται τουλάχιστον μέχρι να εφαρμοστούν κατάλληλα διδακτικά 

προγράμματα, που θα περιλαμβάνουν αποτελεσματικές στρατηγικές. Το είδος των 

στρατηγικών βέβαια πρέπει να βρεθεί με σχετική έρευνα.  
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4.3.1.3.3. Επίδραση της διδασκαλίας της έννοιας αριθμού  

Η επίδραση της διδασκαλίας της έννοιας αριθμού στην 3
η
 ΠΟ που φάνηκε 

από τη σύγκρισή της με τη 2
η
 ΠΟ, ήταν θετική, αν και μικρή, τόσο για τους ΑΣ 

αφαίρεσης (r=0,12) όσο και για τους ΑΣ διαίρεσης  (r=0,14). Τα αποτελέσματα της 

επίδρασης της έννοιας αριθμού στην ευχέρεια ΑΣ αρνητικών πράξεων  συμφωνούν 

με τα ευρήματα ερευνών που δείχνουν ότι υπάρχει θετική συσχέτιση της διδασκαλίας 

παραμέτρων της έννοιας αριθμού με την ευχέρεια των ΑΣ αφαίρεσης (Kaser et al., 

2013· Wilson et al., 2006). Η συσχέτιση της έννοιας αριθμού με την κατάκτηση των 

ΑΣ διαίρεσης δεν είναι γνωστή από τα αποτελέσματα ανάλογων ερευνών που έχουν 

συμπεριλάβει στα προγράμματα διδασκαλίας την έννοια αριθμού (Bryant et al., 2016· 

Van Luit &  Naglieri, 1999). Γενικά, ελάχιστες έρευνες εξετάζουν τις προϋποθέσεις 

και τα στάδια μάθησης ΑΣ διαίρεσης, ακόμη και σε πληθυσμούς τυπικής ανάπτυξης 

(Robinson et al., 2006).  

Μία εξήγηση για την θετική επίδραση της έννοιας αριθμού στην κατάκτηση 

των ΑΣ αρνητικών πράξεων είναι ότι οι παράμετροι της έννοιας αριθμού που 

διδάχθηκαν στην 3
η
 ΠΟ της παρούσας έρευνας, όπως η σχέση μέρους- όλου και η 

απαρίθμηση αποτελούν το εννοιολογικό υπόβαθρο για την ανάπτυξη και χρήση 

στρατηγικών εύρεσης ΑΣ, όπως συμβαίνει με την επίδραση της έννοιας αριθμού στην 

ευχέρεια των ΑΣ των θετικών πράξεων (βλ. παραπάνω).   

Τα αποτελέσματα της παρούσας έρευνας έδειξαν ότι η επίδραση της 

διδασκαλίας της έννοιας αριθμού στην ευχέρεια των ΑΣ διαίρεσης ήταν διαφορετική 

και μεγαλύτερη από την επίδραση που είχε η διδασκαλία στρατηγικών στην ευχέρεια 

των ίδιων ΑΣ (διαίρεσης) (2
η
 ΠΟ). Το αποτέλεσμα υποδηλώνει ότι η άμεση 

διδασκαλία στρατηγικών δεν αρκεί για την ανάπτυξη και χρήση στρατηγικών για την 

εύρεση ΑΣ διαίρεσης, ίσως διότι οι μαθητές δε διαθέτουν την απαιτούμενη γνώση και 

ευχέρεια στις βασικές έννοιες, οι οποίες αποτελούν προαπαιτούμενη γνώση για την 

ανάπτυξη και χρήση στρατηγικών (Robinson et al., 2006). Πολλές έρευνες 

υποστηρίζουν ότι τόσο οι μαθητές με ΕΜΔ, όσο και οι μαθητές με ΗΝΑ έχουν 

περιορισμένη γνώση βασικών εννοιών και δεξιοτήτων, η οποία έχει αρνητικές 

επιπτώσεις σε πιο σύνθετες μαθηματικές γνώσεις, όπως είναι η ακρίβεια και ευχέρεια 

ΑΣ (Butterworth, 2005· Brankaer et al., 2011· Canobi, 2004· Curtis et al., 2009· 

Dowker, 2009· Parmar et al., 1994). Αν δεν έχει εξασφαλιστεί η γνώση των βασικών 

εννοιών, τότε υπάρχει ο κίνδυνος οι στρατηγικές να εφαρμόζονται μηχανιστικά και 
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με περιορισμένη ευχέρεια και ευελιξία, που εμποδίζουν τη μετάβαση στην άμεση 

ανάκληση των ΑΣ. 

 

 

4.3.1.4. Διατήρηση και γενίκευση των ΑΣ 

 

Ο έλεγχος διατήρησης της ευχέρειας στη χρήση των ΑΣ έγινε με δοκιμασία 

παρόμοια με τη δοκιμασία του τελικού ελέγχου για την ευχέρεια των ΑΣ (π.χ. 7 + 4 

=…, 15 – 7 = …, 6 x 7 =…, 81 : 9 =…) τρεις εβδομάδες μετά την ολοκλήρωση των 

διδακτικών παρεμβάσεων. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι οι μαθητές σε όλες τις 

ομάδες, ανεξάρτητα από τη διδακτική παρέμβαση που παρακολούθησαν, σημείωσαν 

υψηλά επίπεδα διατήρησης. Οι μαθητές στην 3
η
 ΠΟ διατήρησαν σε σημαντικό βαθμό 

καλύτερα τους ΑΣ πολλαπλασιασμού από τους μαθητές στη 2
η
 ΠΟ και οριακά από 

τους μαθητές στις άλλες ομάδες (1
η
 ΠΟ και ομάδα ελέγχου). Στις υπόλοιπες πράξεις, 

πρόσθεση, αφαίρεση και διαίρεση δεν παρατηρήθηκαν σημαντικές διαφορές μεταξύ 

των ομάδων της έρευνας. Το αποτέλεσμα της υψηλής διατήρησης όλων των ΑΣ 

συμφωνεί με έρευνες που έχουν ελέγξει τη διατήρηση της ευχέρειας μετά από 

χρονικό διάστημα, που κυμαίνεται από 10 ημέρες (Woodward, 2006) ως δύο και τρεις 

εβδομάδες (Bryant et al., 2016· Rasanen et al., 2009) ή και 3 μήνες μετά το τέλος των 

διδακτικών παρεμβάσεων (Van Luit &  Naglieri, 1999). Η διαφοροποίηση της 3
ης

 ΠΟ 

στη διατήρηση των ΑΣ πολλαπλασιασμού πιθανόν οφείλεται στα υψηλότερα επίπεδα 

ευχέρειας που κατέκτησε η ομάδα αυτή σε σχέση με τις υπόλοιπες ομάδες στο τέλος 

των παρεμβάσεων και τα οποία διατήρησε και μετά από 3 εβδομάδες από το τέλος 

των παρεμβάσεων.  

Ως προς τη γενίκευση των ΑΣ, τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν ότι 

μαθητές όλων των ομάδων κατάφεραν να γενικεύσουν τις γνώσεις που απέκτησαν και 

μεταξύ των ομάδων δεν εμφανίστηκαν σημαντικές διαφορές στους ΑΣ όλων των 

πράξεων. Τα αποτελέσματα συμφωνούν με άλλες έρευνες στις οποίες οι παρεμβάσεις 

περιλαμβάνουν αρχές και πρακτικές της αποτελεσματικής διδασκαλίας παρόμοιες με 

την παρούσα έρευνα (π.χ. Re et al., 2014· Woodward, 2006). Η άποψη ορισμένων 

ερευνητών είναι ότι η γενίκευση των ΑΣ επιτυγχάνεται μόνο με τη διδασκαλία 

στρατηγικών, διότι οι μαθητές μαθαίνουν τρόπους βελτίωσης της ακρίβειας των ΑΣ, 

έχουν μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση στις ικανότητες να βρίσκουν απαντήσεις σε ΑΣ και 
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χρησιμοποιούν τη γνώση αυτή σε ανώτερης τάξης έργα (Fuchs et al., 2010· Tournaki, 

2003). Ωστόσο, στην παρούσα έρευνα σε όλες τις ομάδες παρουσιάστηκαν παρόμοια 

υψηλά επίπεδα γενίκευσης, ανεξάρτητα αν η παρέμβαση περιλάμβανε διδασκαλία 

στρατηγικών (2
η
 και 3

η
 πειραματική ομάδα) ή όχι (ομάδα ελέγχου και 1

η
 πειραματική 

ομάδα). Τα αποτελέσματα στην παρούσα έρευνα ίσως δείχνουν ότι το όφελος που 

προέρχεται άμεσα από τη διδασκαλία στρατηγικών, μπορεί να προέλθει και από 

άλλες πρακτικές (αποτελεσματικής) διδασκαλίας. Για παράδειγμα, στην 1
η
 ΠΟ ίσως η 

εναλλακτική ομαδοποίηση, η οποία διευκολύνει την απομνημόνευση των ΑΣ σε 

ομάδες δεδομένων κάνοντας προφανείς τις σχέσεις των ΑΣ μεταξύ τους να έπαιξε 

θετικό ρόλο. Σημειώνεται επίσης η σημασία της συχνής εξάσκησης, που οδηγεί στην 

αναγνώριση και επαλήθευση της ύπαρξης κοινών χαρακτηριστικών μεταξύ 

συγκεκριμένων ΑΣ, συμβάλλει στη γενίκευση της χρήσης των κοινών στοιχείων και 

στην αντίληψη της έννοιας ότι οι ΑΣ υπό ορισμένες προϋποθέσεις συνδέονται μεταξύ 

τους. Για παράδειγμα, η αναγνώριση και επαλήθευση ότι 4 + 5 = 9 και 5 + 4 = 9 

οδηγεί στην αντίληψη της έννοιας της αντιμεταθετικης ιδιότητας, σύμφωνα με την 

οποία η αλλαγή της σειράς των όρων σε ΑΣ πρόσθεσης ή πολλαπλασιασμού δεν 

αλλάζει το αποτέλεσμα διευκολύνοντας σταδιακά τη γενίκευση χρήσης σε νέους, 

άγνωστους ΑΣ (Cowan et al, 2011).  

Μια ακόμη εξήγηση που μπορεί να δοθεί για την απουσία διαφοροποίησης 

στη γενίκευση των ΑΣ μεταξύ των ομάδων στην παρούσα έρευνα, ίσως σχετίζεται 

και με τα χαρακτηριστικά του συγκεκριμένου έργου που επιλέχθηκε για τον έλεγχο 

της γενίκευσης. Ο έλεγχος της γενίκευσης γίνεται με δύο τρόπους: με μαθηματικά 

έργα που έχουν μεγάλη εννοιολογική εγγύτητα με τους ΑΣ, όπως είναι το έργο που 

επιλέχθηκε στην παρούσα έρευνα, πράξεις με τρεις μονοψήφιους αριθμούς (για 

παράδειγμα: [(3+ 4) + 5 = …] (Cravalho, McLaughlin, Derby, και Waco, 2014· 

Tournaki, 2003), και με έργα με σημαντική εννοιολογική διαφορά (για παράδειγμα: 

χρήση διευρυμένων δεδομένων (λ.χ. 50 x 4, 30 x 2), αδρή εκτίμηση αποτελεσμάτων 

(λ.χ. 54 + 62 ≤ ή ≥ 110) ή και χρήση ΑΣ σε αλγορίθμους (Fuchs et al., 2006· Fuchs et 

al., 2008· Woodward, 2006). Για λόγους, λοιπόν, ερευνητικής πιστότητας επιλέχθηκε 

ένα έργο που προσέγγιζε σημαντικά τους ΑΣ ως προς τα χαρακτηριστικά των όρων 

(μονοψήφιοι αριθμοί) και ως προς τις διαδικασίες εύρεσης απαντήσεων. Από την 

άλλη, το έργο αυτό ίσως είχε μεγάλη συνάφεια με τους ΑΣ και δεν άφηνε περιθώρια 

εμφάνισης διαφορών στη γενίκευση, που ίσως φαινόταν με ένα έργο που θα είχε 

μεγάλη διαφοροποίηση από τους ΑΣ. Ακόμη κι αν κάποια ομάδα είχε μεγαλύτερα 
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οφέλη από τις υπόλοιπες, αυτά δεν μπόρεσαν να φανούν στο συγκεκριμένο έργο 

γενίκευσης. Ενδεχομένως, η 3
η
 ΠΟ με όλες τις ερευνητικά προτεινόμενες πρακτικές 

στη διδασκαλία της και με τα υψηλότερα επίπεδα ευχέρειας από τις υπόλοιπες 

ομάδες, να παρουσίαζε καλύτερα επίπεδα γενίκευσης σε ένα έργο με περισσότερες 

απαιτήσεις επεξεργασίας από αυτό που επιλέχτηκε. Η διαπίστωση ότι η γενίκευση 

ίσως διαφοροποιείται ανάλογα με την «εγγύτητα» ή «απόσταση» από το έργο 

ευχέρειας, δεν είναι νέα και έχει σημαντικό ενδιαφέρον για την εκπαιδευτική 

διαδικασία. Το αποτέλεσμα έχει ενδιαφέρον για την εκπαιδευτική διαδικασία και 

δείχνει ότι οι μαθητές με ήπιες εκπαιδευτικές ανάγκες μεταφέρουν τη γνώση που 

μαθαίνουν σε νέα έργα, όταν αυτά διαφέρουν ελάχιστα από αυτά που ήδη γνωρίζουν. 

Το εύρημα είναι σημαντικό και μπορεί να αξιοποιηθεί στην οργάνωση 

προγραμμάτων διδασκαλίας, καθώς δείχνει ότι όταν οι νέες, αδίδακτες γνώσεις 

διαφέρουν ελάχιστα από την προηγούμενη γνώση που κατέχουν οι μαθητές, τότε 

αυξάνονται οι πιθανότητες σύνδεσης και χρήσης της προηγούμενης γνώσης 

(Tournaki, 2003· Van Luit &  Naglieri, 1999· Woodward, 2006).  

  

4.3.2. Συγκρίσεις μεταξύ μαθητών των διαφορετικών κατηγοριών ήπιων 

εκπαιδευτικών αναγκών 

 

Βασικός  στόχος της παρούσας έρευνας ήταν να συγκρίνει την επίδραση των 

παρεμβάσεων στη μάθηση των ΑΣ μεταξύ μαθητών με ΕΜΔ και μαθητών με ΗΝΑ. 

Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι όλες οι παρεμβάσεις ήταν αποδοτικές και τόσο οι 

μαθητές με ΕΜΔ όσο και οι μαθητές με ΗΝΑ βελτιώθηκαν σημαντικά στην ευχέρεια 

χρήσης των ΑΣ σε σχέση με τις αρχικές τους επιδόσεις. Τα αποτελέσματα 

συμφωνούν με παρεμβατικές έρευνες που περιλαμβάνουν στη διδασκαλία 

χαρακτηριστικά παρόμοια με τα χαρακτηριστικά των παρεμβάσεων της παρούσας 

έρευνας για τη διδασκαλία των ΑΣ σε μαθητές είτε με ΕΜΔ (Bryant et al., 2016· Re 

et al., 2014· Woodward, 2006· ) είτε με ΗΝΑ (Baroody, 1988· Van Luit &  Naglieri, 

1999).  

Θα πρέπει να επισημάνουμε ότι οι πειραματικές έρευνες που συγκρίνουν τις 

επιδόσεις των μαθητών των δύο κατηγοριών εκπαιδευτικών αναγκών είναι ελάχιστες 

στη διεθνή βιβλιογραφία. Η απουσία σχετικών ερευνών μπορεί να αποδοθεί στην 

παλαιότερη αντίληψη περί διαφοράς που έχουν οι μαθητές των δύο κατηγοριών 
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ειδικών αναγκών (ΕΜΔ και ΗΝΑ) στο δείκτη νοημοσύνης, ο οποίος δημιουργεί 

διαφορετικές προσδοκίες για την μαθησιακή επίδοση τους (Parmar et al., 1994). 

Σύγχρονες αντιλήψεις, όμως, θεωρούν ότι ο δείκτης νοημοσύνης δεν αποτελεί τον 

κύριο ή το μόνο παράγοντα που καθορίζει τις ακαδημαϊκές επιδόσεις των μαθητών. 

Παράγοντες όπως η μνήμη εργασίας  ή η ταχύτητα επεξεργασίας των πληροφοριών 

αποτελούν εξίσου πιθανές πηγές εμφάνισης δυσκολιών μάθησης ( Soltani &  Roslan, 

2013· Vicari et al., 1992) και δεν είναι ξεκάθαρο αν και σε ποιο βαθμό οι μαθητές 

των δύο κατηγοριών αναγκών διαφοροποιούνται στους συγκεκριμένους παράγοντες 

(Maehler &  Schuchardt, 2009). Οι συγκρίσεις, λοιπόν, των μαθητών των δύο 

κατηγοριών ειδικών αναγκών παρουσιάζουν ερευνητικό, αλλά και διδακτικό 

ενδιαφέρον, λόγω του ότι οι μαθητές αυτοί συχνά διδάσκονται σε κοινά πλαίσια και 

ακολουθούν παρόμοια προγράμματα διδασκαλίας.  

 

4.3.2.1. Συγκρίσεις στην ευχέρεια ΑΣ μεταξύ των μαθητών με ΕΜΔ και με ΗΝΑ  

Συγκρίνοντας τις επιδόσεις των μαθητών με ΕΜΔ με τις επιδόσεις των 

μαθητών με ΗΝΑ στην ευχέρεια των ΑΣ, ανεξάρτητα από τη διδασκαλία που είχαν 

δεχτεί, φάνηκε ότι οι μαθητές με ΕΜΔ ωφελήθηκαν περισσότερο από τους μαθητές 

με ΗΝΑ. Τα αποτελέσματα συμφωνούν με την έρευνα των Van Luit και Naglieri 

(1999) οι οποίοι βρήκαν ότι οι μαθητές με ΕΜΔ ανταποκρίθηκαν καλύτερα και 

παρουσίασαν υψηλότερα επίπεδα κατάκτησης των ΑΣ από τους μαθητές με ΗΝΑ. 

Επιπρόσθετα, συμφωνούν με παρατηρήσεις ερευνητών ότι στην πλειονότητα των 

παρεμβατικών ερευνών οι μαθητές με ΗΝΑ εμφανίζουν χαμηλότερα επίπεδα 

ανταπόκρισης σε μια διδακτική παρέμβαση από τους μαθητές με ΕΜΔ (Caffrey &  

Fuchs, 2007· Kroesbergen & Van Luit, 2003). Για παράδειγμα, η ανασκόπηση των 

Caffrey και Fuchs (2007) έδειξε ότι στις 6 από τις 8 έρευνες που περιλαμβάνουν 

μαθητές με ΕΜΔ και με ΗΝΑ, οι μαθητές με ΕΜΔ παρουσίασαν μεγαλύτερη 

βελτίωση και καλύτερες επιδόσεις από τους μαθητές με ΗΝΑ είτε στο πεδίο των 

αναγνωστικών είτε των μαθηματικών δυσκολιών.  

Στις υποενότητες που ακολουθούν γίνεται συζήτηση για την επίδραση των 

παρεμβάσεων των πειραματικών ομάδων στους μαθητές με ΕΜΔ και με ΗΝΑ σε 

κάθε ομάδα χωριστά.  
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4.3.2.1.1. Αποτελεσματική διδασκαλία και εναλλακτική ομαδοποίηση 

Στην 1
η
 πειραματική ομάδα (αποτελεσματική διδασκαλία + εναλλακτική 

ομαδοποίηση) τα αποτελέσματα έδειξαν ότι οι μαθητές με ΕΜΔ και με ΗΝΑ 

παρουσίασαν βελτίωση στην ευχέρεια των ΑΣ σε σχέση με τις αρχικές επιδόσεις 

τους. Μεταξύ τους εμφανίζεται μια διαφορά στις τελικές επιδόσεις του επιπέδου του 

20%, προς όφελος των μαθητών με ΕΜΔ, στο σύνολο των πράξεων. Φαίνεται λοιπόν 

ότι η εναλλακτική ομαδοποίηση ωφέλησε περισσότερο τους μαθητές με ΕΜΔ από 

τους μαθητές με ΗΝΑ (Agaliotis & Teli, 2016). Το αποτέλεσμα δε σημαίνει ότι οι 

μαθητές με ΗΝΑ δεν ωφελήθηκαν σε σχέση με τις αρχικές τους επιδόσεις στην 

άμεση ανάκληση των ΑΣ, αλλά ότι οι μαθητές με ΕΜΔ αποκόμισαν μεγαλύτερα 

οφέλη από την εναλλακτική ομαδοποίηση των δεδομένων. Το αποτέλεσμα ίσως 

σχετίζεται με τα χαρακτηριστικά και το ρόλο της εναλλακτικής ομαδοποίησης στη 

μάθηση των ΑΣ. Θεωρητικά η εναλλακτική ομαδοποίηση με βάση ένα κοινό 

χαρακτηριστικό διευκολύνει την απομνημόνευση, γιατί κάνει προφανείς τις σχέσεις 

μεταξύ ΑΣ που μοιράζονται αυτό το χαρακτηριστικό ή  βασίζονται σε κάποια 

ιδιότητα ή υπακούουν σε έναν κανόνα (π.χ. όλοι οι πολλαπλασιασμοί με τη μονάδα 

(1) έχουν ως αποτέλεσμα τον άλλο αριθμό, διάφορο της μονάδας). Η 

συνειδητοποίηση της ύπαρξης κοινών χαρακτηριστικών προάγει το σχηματισμό και 

τη χρήση εννοιών σε έργα με παρόμοια στοιχεία και ο μαθητής ανακαλεί 

αποτελέσματα με ταχύτητα, χωρίς να προβαίνει σε αναλυτικές διαδικασίες εύρεσης 

αυτών (Garnett, 1992· Griffin, 2004). Οι μαθητές, όμως, με ΗΝΑ έχουν σημαντικές 

δυσκολίες στην  αντίληψη των κοινών στοιχείων  και στην αξιοποίηση αυτών σε 

άλλα έργα παρόμοιας φύσης, υστερώντας σε αυτό το σημείο από τους μαθητές με 

ΕΜΔ  (Agaliotis & Teli, 2016· Brankaer et al., 2011· Maehler &  Schuchardt, 2009· 

Murphy et al., 2007· Parmar et al., 1994).   

 

4.3.2.1.2. Αποτελεσματική διδασκαλία, εναλλακτική ομαδοποίηση και 

διδασκαλία στρατηγικών  

Στη 2
η
 πειραματική ομάδα (αποτελεσματική διδασκαλία + εναλλακτική 

ομαδοποίηση + διδασκαλία στρατηγικών) τα αποτελέσματα έδειξαν ότι οι μαθητές με 

ΕΜΔ και με ΗΝΑ σημείωσαν βελτίωση σε σχέση με τις αρχικές τους επιδόσεις. Ως 

προς την επίδοση  των μαθητών των δύο κατηγοριών εκπαιδευτικών αναγκών, 

φάνηκε ότι οι μαθητές με ΕΜΔ ωφελήθηκαν κατά μέσο όρο 17% περισσότερο από 
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τους μαθητές με ΗΝΑ από την προσθήκη της διδασκαλίας στρατηγικών στο 

πρόγραμμα παρέμβασης για την ευχέρεια των ΑΣ. Το αποτέλεσμα  ίσως εξηγείται με 

βάση την άποψη ότι οι μαθητές των δύο κατηγοριών αναγκών αντιμετωπίζουν 

διαφορετικού τύπου δυσκολίες που επηρεάζουν την ανάπτυξη και χρήση 

στρατηγικών. Σύμφωνα με τους Torbeyns και συνεργάτες (2004) οι μαθητές με ΕΜΔ 

κατανοούν τις ιδιότητες και σχέσεις των ΑΣ και τις χρησιμοποιούν μέσα σε 

στρατηγικές, αλλά παρουσιάζουν δυσκολίες στα βήματα των στρατηγικών, στην 

ακρίβεια και ταχύτητα εφαρμογής και στην επιλογή της κατάλληλης στρατηγικής 

ανάλογα με τα χαρακτηριστικά του έργου που έχουν να κάνουν. Για παράδειγμα, ένας 

μαθητής με ΕΜΔ που δε χρησιμοποίει τις στρατηγικές με ευχέρεια και επάρκεια, 

είναι πιθανό για τον ΑΣ 7 x 8 να ακολουθεί το σκεπτικό 7 x 8 = (5 x 8) + 8 + 8 = 40 + 

8 + 8 = 48 + 8 = 56 και αξιοποιεί το γνωστό γινόμενο 5 x 8 = 40. Η επιλογή όμως 

αυτή δεν είναι η πιο λειτουργική, καθώς παραμένουν σημαντικές απαιτήσεις 

απαρίθμησης που αυξάνουν τις πιθανότητες εμφάνισης λάθους. Αντίθετα, επιλογές 

όπως π.χ. 7 x 8 = 8 x 7= (7 x 7) + (1 x 7) = 49 + 7 = 56 ή 7 x 8 = (8 x 8) - 8 = 64 – 8 = 

56 είναι πιο λειτουργικές και με λιγότερες απαιτήσεις απαρίθμησης, που μειώνουν τις 

πιθανότητες εμφάνισης λάθους (Peters-Burton et al., 2014· Torbeyns et al., 2004). 

Από την άλλη, ίσως ένας μαθητής ΗΝΑ που δεν έχει κατανοήσει ότι μπορεί να 

χρησιμοποιήσει γνωστά δεδομένα για την εύρεση άγνωστων, ακόμη κι αν γνωρίζει 

έναν ΑΣ που με κάποιο τρόπο μπορεί να τον βοηθήσει στην εύρεση ενός άγνωστου 

δεν τον αξιοποιεί, γιατί δεν έχει αντιληφθεί τη δυνατότητα χρήσης γνωστών ΑΣ για 

την εύρεση άγνωστων (Brankaer et al., 2011· Kroesbergen & Van Luit, 2003· Van 

Luit &  Naglieri, 1999). Για παράδειγμα, ένας μαθητής με εννοιολογικά κενά στη 

σύνδεση των ΑΣ είναι πιθανό για την εύρεση του ΑΣ 7 x 8, ακόμη κι αν γνωρίζει το 

π.χ. 7 x 7 = 49 να εφαρμόζει τη στρατηγική της επαναλαμβανόμενης πρόσθεσης με 

την εξής διαδικασία: απαριθμεί για 7 συνεχόμενες φορές το 8 αρχίζοντας από τη 

μονάδα, δηλαδή 1/2/3/4/5/6/7/8 – 9/10/11/12/13/14/15/16 – 17/18/19/20/21/22/23/24 

- 25/26/27/28/29/30/31/32 - 33/34/35/36/37/38/39/40 - 41/42/43/44/45/46/47/48 - 

49/50/51/52/53/54/55/56. Κατά την εφαρμογή της διαδικασίας συχνά χρησιμοποιεί 

εξωτερικούς ενισχυτές για την ορθή τήρηση της ακολουθίας των αριθμών (δάχτυλα 

και εικονιστικές αναπαραστάσεις π.χ. / / / / που σχεδιάζει σε ένα φύλλο χαρτί). Η 

χρήση της συγκεκριμένης στρατηγικής, όπως γίνεται αντιληπτό είναι ιδιαίτερα 

κοπιαστική, χρονοβόρα και απαιτητική με αυξημένες πιθανότητες εμφάνισης λάθους.  
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4.3.2.1.3. Αποτελεσματική διδασκαλία, εναλλακτική ομαδοποίηση, 

διδασκαλία στρατηγικών και διδασκαλία έννοιας αριθμού 

Στην 3
η
 πειραματική ομάδα (αποτελεσματική διδασκαλία + εναλλακτική 

ομαδοποίηση + διδασκαλία στρατηγικών + διδασκαλία έννοιας αριθμού) τα 

αποτελέσματα έδειξαν ότι οι μαθητές με ΕΜΔ και με ΗΝΑ σημείωσαν παρόμοια 

βελτίωση σε σχέση με τις αρχικές τους επιδόσεις. Η διαφορά τους ήταν μόλις 4% 

στην τελική ευχέρεια των ΑΣ, υπέρ των μαθητών με ΕΜΔ. Το αποτέλεσμα δείχνει ότι 

οι μαθητές με ΗΝΑ ωφελήθηκαν περισσότερο από τους μαθητές με ΕΜΔ από την 

προσθήκη της έννοιας αριθμού στο πρόγραμμα παρέμβασης. Τα αποτελέσματα 

υποστηρίζουν τη θέση ότι κύριο πρόβλημα και μεγάλη δυσκολία των μαθητών με 

ΗΝΑ είναι οι ανεπάρκειες στο εννοιολογικό υπόβαθρο, σε παραμέτρους της έννοιας 

αριθμού που αποτελούν τη βάση για τη μάθηση των ΑΣ (Baroody, 2006· Brankaer et 

al., 2011· Maehler & Schuchardt, 2009).  Η βελτίωση των μαθητών με ΗΝΑ ύστερα 

από συστηματική διδασκαλία των βασικών εννοιών δείχνει όχι μόνο τις σημαντικές 

ελλείψεις που έχουν στην κατανόηση εννοιών (Brankaer et al., 2011), αλλά και ότι 

μετά από συστηματική διδασκαλία οι μαθητές με ΗΝΑ μπορούν να καλύψουν σε 

σημαντικό βαθμό τα κενά και τις ελλείψεις και να εφαρμόσουν τη γνώση αυτή για 

την βελτίωση της ευχέρειας των ΑΣ.  

Αντίθετα, οι μαθητές με ΕΜΔ φαίνεται ότι δεν ωφελήθηκαν στον ίδιο βαθμό 

όπως οι μαθητές με ΗΝΑ από τη διδασκαλία της έννοιας αριθμού, καθώς οι επιδόσεις 

τους παρέμειναν σε παρόμοια επίπεδα με τους μαθητές με ΕΜΔ στη 2
η
 ΠΟ, στην 

οποία διδάχθηκαν οι στρατηγικές εύρεσης ΑΣ. Το αποτέλεσμα για τη μικρή συμβολή 

της διδασκαλίας της έννοιας αριθμού στην βελτίωση της ευχέρειας χρήσης των ΑΣ σε 

μαθητές με ΕΜΔ υποδηλώνει ότι μάλλον οι δυσκολίες των μαθητών με ΕΜΔ δεν 

είναι κυρίως στην κατανόηση εννοιών, αλλά στις διαδικασίες αξιοποίησης εννοιών 

και διαδικασιών για την εύρεση ΑΣ επιβεβαιώνοντας σχετικές θέσεις άλλων ερευνών  

(Agaliotis & Teli, 2016· Torbeyns et al., 2004· Shin & Bryant, 2013). 

 

4.3.2.2.  Συγκρίσεις στη διατήρηση και γενίκευση των ΑΣ μεταξύ του συνολικού 

πληθυσμού των μαθητών με ΕΜΔ και με ΗΝΑ  

 

Ως προς τη διατήρηση  των ΑΣ τα αποτελέσματα έδειξαν ότι ως ομάδα οι 

μαθητές με ΕΜΔ ωφελήθηκαν περισσότερο από τους μαθητές με ΗΝΑ στους ΑΣ 
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πρόσθεσης και διαίρεσης, ενώ οι επιδόσεις των μαθητών των δύο κατηγοριών ειδικών 

αναγκών ήταν παρόμοιες στους ΑΣ αφαίρεσης και πολλαπλασιασμού. Ανεξάρτητα, 

όμως, αν παρουσιάζουν σημαντική ή όχι διαφοροποίηση σε όλες τις συγκρίσεις, οι 

μαθητές με ΕΜΔ είχαν γενικά καλύτερες επιδόσεις από τους μαθητές με ΗΝΑ. Μία 

πιθανή εξήγηση για τις διαφοροποιήσεις μεταξύ των μαθητών των δύο κατηγοριών 

αναγκών στη διατήρηση των ΑΣ είναι ότι οι μαθητές με ΕΜΔ συγκρατούν καλύτερα 

από τους μαθητές με ΗΝΑ τις γνώσεις που έχουν διδαχθεί, κυρίως, διότι τους 

δίνονται περισσότερες ευκαιρίες ενασχόλησης με μαθηματικά έργα από τους μαθητές 

με ΗΝΑ (Kroesbergen & Van Luit, 2003), οπότε τις διατηρούν καλύτερα. Βέβαια, 

ένας άλλος πιθανός λόγος είναι οι διαφοροποιήσεις μεταξύ των μαθητών με ΕΜΔ και 

με ΗΝΑ σε σημαντικούς γνωστικούς παράγοντες, που εμπλέκονται στις διαδικασίες 

μάθησης  (Cowan  et al., 2011· Shin & Bryant, 2013). Ίσως οι μαθητές με ΗΝΑ 

έχουν μεγαλύτερες δυσκολίες από τους μαθητές με ΕΜΔ να διατηρήσουν στη 

μακρόχρονη μνήμη τις γνώσεις που μαθαίνουν. Αν το πρόβλημα όμως ήταν κυρίως 

στη μακρόχρονη μνήμη, τότε θα ήταν αναμενόμενο σημαντική διαφορά να προέκυπτε 

στους ΑΣ όλων των πράξεων, κάτι που δε φάνηκε στα αποτελέσματα της έρευνας 

καθώς οι μαθητές των δύο κατηγοριών αναγκών στη διατήρηση των ΑΣ αφαίρεσης 

και πολλαπλασιασμού δεν είχαν σημαντικές διαφορές.  

Οι σημαντικές διαφορές στη διατήρηση προέκυψαν στους ΑΣ πρόσθεσης, που 

θεωρούνται οι πιο ευκολομνημόνευτοι από τους ΑΣ των τεσσάρων πράξεων, και 

στους ΑΣ διαίρεσης, που θεωρούνται οι πιο δυσκολομνημόνευτοι από τους ΑΣ των 

τεσσάρων πράξεων. Αντίθετα, στους ΑΣ μέτριας δυσκολίας, αφαίρεσης και 

πολλαπλασιασμού, δεν εμφανίστηκαν σημαντικές διαφορές. Το αποτέλεσμα μπορεί 

να οφείλεται στο ότι  οι μαθητές με ΕΜΔ είναι ίσως πιο ακριβείς και πιο γρήγοροι 

στην επεξεργασία των πληροφοριών από τους μαθητές με ΗΝΑ, με αποτέλεσμα  η 

διαφοροποίηση επίδοσης να γίνεται φανερή τόσο σε εύκολα έργα, λόγω ταχύτητας 

(ΑΣ πρόσθεσης), όσο και σε δύσκολα λόγω ακρίβειας (ΑΣ διαίρεσης), ενώ σε μέτριας 

δυσκολίας έργα η διαφοροποίηση δεν εκδηλώνεται. Βέβαια, χρειάζεται περισσότερη 

εξειδικευμένη έρευνα για τη διερεύνηση της συσχέτισης των γνωστικών παραγόντων 

των μαθητών με τα χαρακτηριστικά των πράξεων, αλλά και των διαβαθμίσεων 

δυσκολίας που παρουσιάζουν οι ΑΣ κάθε πράξης.   

Ως προς τη γενίκευση των ΑΣ, παρουσιάστηκαν παρόμοια αποτελέσματα με 

αυτά της διατήρησης, με τους  μαθητές με ΕΜΔ να σημειώνουν καλύτερες επιδόσεις 

από τους μαθητές με ΗΝΑ στους ΑΣ πρόσθεσης και διαίρεσης και  παρόμοιες 
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επιδόσεις στους ΑΣ πολλαπλασιασμού και αφαίρεσης. Το αποτέλεσμα ίσως 

σχετίζεται με το συγκεκριμένο έργο για τον έλεγχο της γενίκευσης, το οποίο είχε 

μεγάλη εννοιολογική και διαδικαστική εγγύτητα με τους ΑΣ (Cravalho et al., 2014· 

Tournaki, 2003) και χαμηλές απαιτήσεις επεξεργασίας, δίνοντας έτσι την ευκαιρία σε 

όλους τους μαθητές, ανεξάρτητα από το είδος των εκπαιδευτικών αναγκών, να 

σημειώσουν πολύ υψηλές επιδόσεις. Θα πρέπει να αναφερθεί, ότι από την παρούσα 

έρευνα δεν μπορεί να βρεθεί αν οι μαθητές θα εμφάνιζαν υψηλά και παρόμοια 

επίπεδα γενίκευσης σε έργο υψηλότερης δυσκολίας, με μεγαλύτερη νοηματική και 

διαδικαστική απόσταση από τους ΑΣ, όπως οι αλγόριθμοι ή τα διευρυμένα δεδομένα.  

Στις επόμενες υποενότητες γίνεται συζήτηση για την επίδραση των 

παρεμβάσεων στη διατήρηση και γενίκευση των ΑΣ στους μαθητές με ΕΜΔ και με 

ΗΝΑ σε κάθε ομάδα χωριστά.  

 

4.3.2.2.1. Αποτελεσματική διδασκαλία και εναλλακτική ομαδοποίηση 

Στην 1
η
 πειραματική ομάδα (αποτελεσματική διδασκαλία + εναλλακτική 

ομαδοποίηση) φαίνεται ότι οι μαθητές με ΕΜΔ διατήρησαν κατά 16% καλύτερα την 

ευχέρεια χρήσης των ΑΣ από τους μαθητές με ΗΝΑ. Επομένως, η εναλλακτική 

ομαδοποίηση, όχι μόνο ωφέλησε περισσότερο τους μαθητές με ΕΜΔ στην κατάκτηση 

της ευχέρειας των ΑΣ, αλλά συνέβαλε και στα καλύτερα επίπεδα διατήρησης σε 

σχέση με τους μαθητές με ΗΝΑ. Τα καλύτερα επίπεδα διατήρησης των μαθητών με 

ΕΜΔ εξηγούνται από τα καλύτερα επίπεδα ευχέρειας που κατέκτησαν οι μαθητές με 

ΕΜΔ σε σχέση με τους μαθητές με ΗΝΑ. Το επίπεδο κατοχής μιας γνώσης είναι 

καθοριστικό για την επίδοση του μαθητή στο επόμενο στάδιο μάθησης σύμφωνα με 

την ακολουθία της μαθησιακής ιεράρχησης της γνώσης (Αγαλιώτης, 2012). Ως προς 

τη γενίκευση οι μαθητές των δύο κατηγοριών εκπαιδευτικών αναγκών δε σημειώνουν 

ουσιαστική διαφοροποίηση (ΕΜΔ =78% και ΗΝΑ = 77%) στη χρήση των ΑΣ σε 

πράξεις με τρεις μονοψήφιους αριθμούς.  

 

4.3.2.2.2. Αποτελεσματική διδασκαλία, εναλλακτική ομαδοποίηση και 

διδασκαλία στρατηγικών  

Στη 2
η
 πειραματική ομάδα (αποτελεσματική διδασκαλία, εναλλακτική 

ομαδοποίηση + διδασκαλία στρατηγικών) οι μαθητές με ΕΜΔ διατήρησαν καλύτερα 

επίπεδα από τους μαθητές με ΗΝΑ κατά 24%. Σε σχέση λοιπόν με την προηγούμενη 
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ομάδα το ποσοστό διατήρησης της ευχέρειας των ΑΣ αυξήθηκε. Τα αποτελέσματα 

είναι παρόμοια με τα αποτελέσματα της ευχέρειας των ΑΣ, στην οποία οι μαθητές με 

ΕΜΔ είχαν καλύτερα επίπεδα από τους μαθητές με ΗΝΑ κατά 17%. Η διαφορά τόσο 

στην ευχέρεια όσο και στη διατήρηση δείχνει ότι η διδασκαλία στρατηγικών ευνοεί 

τους μαθητές με ΕΜΔ περισσότερο από τους μαθητές με ΗΝΑ όχι μόνο στο να 

βελτιώσουν τα επίπεδα ευχέρειας, αλλά και να τα διατηρήσουν. Ως προς τη γενίκευση 

των ΑΣ, η διδασκαλία των στρατηγικών προκάλεσε μικρή διαφορά στη γενίκευση 

των ΑΣ (9%) προς όφελος των μαθητών με ΕΜΔ σε σχέση με τους μαθητές με ΗΝΑ. 

Η μικρή διαφορά μεταξύ των μαθητών των δύο κατηγοριών αναγκών στη γενίκευση 

χρήσης των ΑΣ ίσως δείχνει ότι και οι μαθητές με ΗΝΑ μπόρεσαν σε υψηλό ποσοστό 

να γενικεύσουν τη γνώση που διδάχθηκαν. Η εξήγηση ίσως σχετίζεται με τα 

χαρακτηριστικά του έργου γενίκευσης, που είχε μικρές απαιτήσεις από τους μαθητές 

και έτσι όλοι σημείωσαν υψηλά επίπεδα γενίκευσης.   

 

4.3.2.2.3. Αποτελεσματική διδασκαλία, εναλλακτική ομαδοποίηση, 

διδασκαλία στρατηγικών και διδασκαλία έννοιας αριθμού  

Στην 3
η
 πειραματική ομάδα οι μαθητές με ΕΜΔ και με ΗΝΑ διατήρησαν σε 

παρόμοιο βαθμό την ευχέρεια των ΑΣ και η διαφορά μεταξύ τους είναι μηδαμινή 

(1%). Το αποτέλεσμα ήταν αναμενόμενο σύμφωνα με τα αποτελέσματα της ευχέρειας 

που είχαν κατακτήσει οι μαθητές με ΕΜΔ και με ΗΝΑ (4% διαφορά) στον έλεγχο της 

ευχέρειας των ΑΣ και δείχνει τη σημαντική συμβολή της διδασκαλίας της έννοιας 

αριθμού στην κατάκτηση των ΑΣ κυρίως για τους μαθητές με ΗΝΑ.  

Ως προς τη γενίκευση χρήσης των ΑΣ, οι μαθητές σημείωσαν επίπεδα με 

σχετικά μικρή διαφορά (9%), όπως και με τα αποτελέσματα στη 2
η
 πειραματική 

ομάδα. Το αποτέλεσμα ίσως εξηγείται από τα χαρακτηριστικά του έργου για τον 

έλεγχο της γενίκευσης χρήσης των ΑΣ.  

Συγκεντρωτικά, η απουσία επαγωγικών αναλύσεων μεταξύ των μαθητών με 

ΕΜΔ και με ΗΝΑ σε κάθε ομάδα της έρευνας χωριστά δεν επιτρέπει να αναδείξουμε 

με βεβαιότητα τη σύνθεση στοιχείων που διαφοροποιεί την επίδραση της διδασκαλίας 

για τη μάθηση των ΑΣ μεταξύ των μαθητών με ΕΜΔ και με ΗΝΑ. Θα αρκεστούμε να 

επισημάνουμε ότι η  παρούσα έρευνα προσφέρει ενδείξεις ότι οι μαθητές με ΕΜΔ 

ωφελούνται από τη διδασκαλία στρατηγικών, ενώ οι μαθητές με ΗΝΑ έχουν ανάγκη 

τη διδασκαλία βασικών εννοιών, που αποτελούν το εννοιολογικό υπόβαθρο των ΑΣ. 
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Η παρούσα έρευνα αναδεικνύει την ανάγκη για περισσότερες και με μεγαλύτερους 

πληθυσμούς έρευνες με μαθητές με ΕΜΔ και με ΗΝΑ για να εξεταστούν οι τάσεις 

που διαφάνηκαν.  

 

4.3.3. Συγκρίσεις στην ευχέρεια, διατήρηση και γενίκευση των ΑΣ μαθητών 

της ίδιας κατηγορίας εκπαιδευτικών αναγκών  

 

Στην υποενότητα αυτή γίνεται συζήτηση για την επίδραση των διαφορετικών 

παρεμβάσεων σε μαθητές που παρουσιάζουν είτε ΕΜΔ είτε ΗΝΑ χωριστά για την 

κάθε κατηγορία εκπαιδευτικών αναγκών.  

 

4.3.3.1. Συγκρίσεις μεταξύ των μαθητών με ΕΜΔ στην ευχέρεια, διατήρηση και 

γενίκευση των ΑΣ 

 

Τα αποτελέσματα των συγκρίσεων μεταξύ των μαθητών με ΕΜΔ που 

συμμετείχαν στις 4 ομάδες της έρευνας έδειξαν ότι δεν υπάρχουν σημαντικές 

διαφορές στην ευχέρεια, διατήρηση και γενίκευση των ΑΣ. Ωστόσο, υπάρχουν 

διαφοροποιήσεις μεταξύ των ομάδων στις τελικές επιδόσεις ευχέρειας, διατήρησης 

και γενίκευσης των ΑΣ, οι οποίες φαίνεται να συνδέονται με τα χαρακτηριστικά των 

παρεμβάσεων. Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι οι μαθητές  με ΕΜΔ της 2
ης

 και 3
ης

 

πειραματικής ομάδας σημείωσαν καλύτερες επιδόσεις σε σχέση με την ομάδα 

ελέγχου και την 1
η
 πειραματική ομάδα στους ΑΣ όλων των πράξεων. Για παράδειγμα, 

στην ευχέρεια των ΑΣ πολλαπλασιασμού η βελτίωση των μαθητών στην ΟΕ ήταν 

κατά 5,75 ΑΣ, στην 1
η
 ΠΟ κατά 6,85 ΑΣ, στην 2

η
 ΠΟ κατά 6,46 και στην 3

η
 ΠΟ κατά 

7,67 ΑΣ. Τα αποτελέσματα δείχνουν τη σημασία της διδασκαλίας παραμέτρων της 

έννοιας αριθμού στην ευχέρεια των ΑΣ θετικών πράξεων. Στην αφαίρεση και στη 

διαίρεση οι τελικές επιδόσεις στην ευχέρεια των ΑΣ είναι υψηλότερες για τους 

μαθητές της 2
ης

 πειραματικής ομάδας (ΜΟ = 14,85 σε ΑΣ αφαίρεσης και ΜΟ = 11,12 

σε ΑΣ διαίρεσης) από τους μαθητές της 3
ης

 πειραματικής ομάδας (ΜΟ = 12,96 σε ΑΣ 

αφαίρεσης και ΜΟ = 10,87 σε ΑΣ διαίρεσης). Επομένως, και στις συγκρίσεις μεταξύ 

μαθητών με ΕΜΔ φαίνεται η σημασία της διδασκαλίας στρατηγικών για την 

κατάκτηση των ΑΣ από μαθητές με ΕΜΔ (Teli & Agaliotis, 2016).  
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4.3.3.2. Συγκρίσεις μεταξύ των μαθητών με ΗΝΑ στην ευχέρεια, διατήρηση και 

γενίκευση των ΑΣ 

 

Για τους μαθητές με ΗΝΑ τα αποτελέσματα είναι μόνο περιγραφικά καθώς ο 

πληθυσμός σε κάθε ομάδα ήταν μικρός και δεν επέτρεψε τη διενέργεια επαγωγικών 

αναλύσεων. Η τάση που διαφαίνεται από τις τελικές επιδόσεις στην ευχέρεια είναι ότι 

υπάρχει διαφοροποίηση προς όφελος της 3
ης

 ΠΟ στην οποία οι μαθητές με ΗΝΑ 

κατάφεραν να φτάσουν σε επίπεδα άμεσης ανάκλησης των ΑΣ πρόσθεσης (ΜΟ 

=16,63), ενώ οι υπόλοιπες ομάδες είχαν χαμηλότερη επίδοση (13,2, 10,5, 13,08 

αντίστοιχα). Επιπρόσθετα, ο ρυθμός προόδου όπως αποτυπώνεται στο βαθμό 

βελτίωσης στην 3
η
 ΠΟ ήταν υψηλότερος από τον ρυθμό προόδου των άλλων ομάδων. 

Για παράδειγμα, στους ΑΣ πολλαπλασιασμού οι μαθητές της 3
η
 ΠΟ βελτιώθηκαν 

στην ευχέρεια κατά 7,62 ΑΣ ανά λεπτό, ενώ για τις υπόλοιπες ομάδες η βελτίωση 

στους ΑΣ πολλαπλασιασμού ήταν μικρότερη (ΠΟ1= 4, ΠΟ2= 5, ΠΟ= 3= 6,83). 

Επομένως, και στις συγκρίσεις αυτές φαίνεται ότι η διδασκαλία της έννοιας αριθμού 

είναι σημαντική παράμετρος της διδασκαλίας των ΑΣ σε μαθητές με ΗΝΑ.  

 

4.4. Συσχέτιση γνωστικών παραγόντων και μαθησιακών παραμέτρων με 

την ευχέρεια των ΑΣ  

 

Ένας βασικός στόχος της παρούσας έρευνας ήταν να εξετάσει αν υπάρχουν 

διαφορές στην επίδραση των παρεμβάσεων, που να σχετίζονται με διαφοροποιήσεις 

των μαθητών με ΕΜΔ και με ΗΝΑ σε γνωστικούς παράγοντες και μαθησιακές 

παραμέτρους που σχετίζονται με την ευχέρεια χρήσης των ΑΣ.   

Για να γίνει ο έλεγχος της συσχέτισης γνωστικών και μαθησιακών 

μεταβλητών, αφενός, και αποτελεσματικότητας των παρεμβάσεων, αφετέρου, 

χρησιμοποιήθηκε η μεταβλητή «μέση ευχέρεια» που υπολογίστηκε από το άθροισμα 

των μέσων όρων της τελικής ευχέρειας των 4ρων πράξεων για τους μαθητές με ΕΜΔ 

και με ΗΝΑ. Στις αναλύσεις συμπεριλήφθηκαν οι γνωστικοί παράγοντες και οι 

μαθησιακές παράμετροι στις οποίες οι μαθητές με ΕΜΔ και με ΗΝΑ διέφεραν 

σημαντικά μεταξύ τους κατά τους αρχικούς ελέγχους. Οι μαθητές των δύο 

κατηγοριών παρουσίασαν σημαντικές διαφορές στους γνωστικούς παράγοντες 

«γλωσσικές αναλογίες», «λεξιλόγιο», «μνήμη εργασίας» και «ταχύτητα επεξεργασίας 
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πληροφοριών» και ως προς τις μαθησιακές παραμέτρους «γνώση ιδιοτήτων» και 

«δεξιότητες απαρίθμησης». Σε όλα αυτά τα στοιχεία οι μαθητές με ΕΜΔ είχαν 

υψηλότερες επιδόσεις από τους μαθητές με ΗΝΑ.  

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της παρούσας έρευνας, για τους μαθητές με 

ΕΜΔ οι γνωστικοί παράγοντες και οι μαθησιακές παράμετροι που σχετίζονται με την 

αποτελεσματικότητα των διδακτικών παρεμβάσεων στην ευχέρεια των ΑΣ είναι: (1) 

η μνήμη εργασίας (2) η ταχύτητα επεξεργασίας των πληροφοριών, (3) οι ιδιότητες 

των πράξεων και (4) οι δεξιότητες απαρίθμησης. Επιπλέον, οι δύο γνωστικοί 

παράγοντες «μνήμη εργασίας» και «ταχύτητα επεξεργασίας» συσχετίζονται 

σημαντικά και με τις δύο μαθησιακές παραμέτρους «ιδιότητες των πράξεων» και 

«δεξιότητες απαρίθμησης». Τέλος, σημαντική συσχέτιση βρέθηκε και μεταξύ των 

μαθησιακών παραμέτρων «ιδιότητες των πράξεων» και «δεξιότητες απαρίθμησης».   

Τα αποτελέσματα της παρούσας έρευνας για τους μαθητές με ΗΝΑ έδειξαν 

ότι οι σημαντικές γνωστικές και μαθησιακές μεταβλητές είναι: (1) η ταχύτητα 

επεξεργασίας πληροφοριών, (2) το λεξιλόγιο, (3) η γνώση ιδιοτήτων και (4) οι 

δεξιότητες απαρίθμησης. Επίσης, η «ταχύτητα επεξεργασίας» συσχετίζεται με τη 

«γνώση ιδιοτήτων», αλλά όχι με τις «δεξιότητες απαρίθμησης», ενώ το «λεξιλόγιο» 

συσχετίζεται και με τις «ιδιότητες των πράξεων» και με τις «δεξιότητες 

απαρίθμησης». Μεταξύ των μαθησιακών παραμέτρων, «ιδιότητες των πράξεων» και 

«δεξιότητες απαρίθμησης» παρουσιάζεται σημαντική συσχέτιση. 

Επομένως, μεταξύ των μαθητών με ΕΜΔ και με ΗΝΑ φαίνεται να υπάρχουν 

ομοιότητες και διαφορές ως προς τις γνωστικές και μαθησιακές μεταβλητές που 

συσχετίζονται με την τελική ευχέρεια χρήσης των ΑΣ. Η σημαντική διαφοροποίηση 

στους παράγοντες αυτούς μεταξύ μαθητών με ΕΜΔ και με ΗΝΑ, κατά τους αρχικούς 

ελέγχους και η σημαντική συσχέτιση των παραγόντων αυτών με τα αποτελέσματα της 

ευχέρειας, επιτρέπει να υποθέσουμε ότι ίσως αιτιολογούν τη διαφορά μεταξύ 

μαθητών με ΕΜΔ και με ΗΝΑ στην τελική ευχέρεια χρήσης των ΑΣ. Στις επόμενες 

υποενότητες παρουσιάζονται αναλυτικά οι ομοιότητες και διαφοροποιήσεις αυτές 

μεταξύ των μαθητών με ΕΜΔ και με ΗΝΑ.  

 

 

4.4.1. Ομοιότητες μεταξύ μαθητών με ΕΜΔ και με ΗΝΑ στη συσχέτιση 

γνωστικών παραγόντων και μαθησιακών παραμέτρων με την τελική ευχέρεια 

χρήσης ΑΣ 
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Τα αποτελέσματα των συσχετίσεων της τελικής επίδοσης στην ευχέρεια 

χρήσης των ΑΣ με τους γνωστικούς παράγοντες, έδειξαν ότι κοινός γνωστικός 

παράγοντας για τους μαθητές των δύο κατηγοριών εκπαιδευτικών αναγκών είναι η 

ταχύτητα επεξεργασίας πληροφοριών. Η σημαντική συσχέτιση της «ταχύτητας 

επεξεργασίας πληροφοριών» με την ευχέρεια των ΑΣ συμφωνεί με την άποψη ότι ο 

παράγοντας αυτός επηρεάζει την κατάκτηση και χρήση των βασικών μαθηματικών 

γνώσεων και δεξιοτήτων κυρίως για μαθητές πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης (Geary, 

2011· McGrew & Hessler, 1995), όπως είναι και οι μαθητές της παρούσας έρευνας. 

Αυτό συμβαίνει διότι όπως έχει αναφερθεί (σελ. 28) στην παιδική ηλικία (5 ως 10 

ετών) η ταχύτητα επεξεργασίας είναι καθοριστικός παράγοντας τόσο για την 

ανάπτυξη γνωστικών παραγόντων μάθησης όσο και για την κατάκτηση βασικών 

γνώσεων (Fry & Hale, 1996· Salthouse, 1996). Συγκεκριμένα, ως προς την 

κατάκτηση βασικών μαθηματικών γνώσεων η «ταχύτητα επεξεργασίας 

πληροφοριών» θεωρείται καθοριστικός παράγοντας τόσο για τη διάρκεια εκτέλεσης 

ενός νοητικού έργου, όσο και για την ανάκληση πληροφοριών από τη μακρόχρονη 

μνήμη. Επομένως, η διάρκεια ανάκλησης δεδομένων και η ταχύτητα εφαρμογής 

μαθηματικών διαδικασιών προαπαιτούν την εν γένει δυνατότητα των μαθητών στην 

ταχεία εκτέλεση νοητικών έργων. Με τον τρόπο αυτό ενισχύεται η σχέση της 

ευχέρειας ΑΣ με την ταχύτητα επεξεργασίας (Cowan & Powell, 2013). Η θετική 

συσχέτιση με την ευχέρεια των ΑΣ συμφωνεί με έρευνες που υποστηρίζουν ότι η 

«ταχύτητα επεξεργασία πληροφοριών» είναι καθοριστικός παράγοντας μάθησης των 

ΑΣ, τόσο για μαθητές με ΕΜΔ (Bull & Johnston, 1997· Cirino et al., 2013· Cowan et 

al., 2011) όσο και για μαθητές με HNA (Brewer & Smith, 1990). Η εξήγηση 

βασίζεται στην άποψη ότι η ταχύτητα επεξεργασίας πληροφοριών επιδρά στην 

ταχύτητα (1) άμεσης ανάκλησης ΑΣ από τη μακρόχρονη μνήμη και (2) χρήσης 

στρατηγικών εύρεσης ΑΣ (Bull & Johnson, 1997· Compton et al., 2011· Cowan & 

Powell, 2013· Fuchs et al., 2006). Η αποτελεσματική χρήση στρατηγικών απαιτεί 

ορθή και γρήγορη απαρίθμηση ή και ορθή και γρήγορη εφαρμογή μιας σύνθετης 

στρατηγικής που περιλαμβάνει χρήση άλλων δεδομένων και ανάλυση και σύνθεση 

των όρων ενός ΑΣ (π.χ. 7 + 5 = 7 + 3 + 2 = 10 + 2 =  12)  (Ellemor-Collins & Wright, 

2009). Όσο πιο άμεση η εφαρμογή αυτών των διαδικασιών, τόσο αυξάνονται οι 

πιθανότητες ταυτόχρονης παρουσίας και σύνδεσης ενός ΑΣ με την ορθή απάντηση 

στη μνήμη εργασίας και, κατά συνέπεια, τόσο βελτιώνεται η «αποθήκευση» και 
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διατήρηση της ολοκληρωμένης αναπαράστασης του ΑΣ στη μακρόχρονη μνήμη 

(Fuchs et al., 2006· Jordan & Hanich, 2000). Οι μαθητές με ΗΝΑ στην παρούσα 

έρευνα εμφανίζουν μεγαλύτερες αδυναμίες στην ταχύτητα επεξεργασίας των 

πληροφοριών, από τους μαθητές με ΕΜΔ. Το αποτέλεσμα συμφωνεί με τους Calhoon 

και Mayes (2005) οι οποίοι εξέτασαν παιδιά 6 ως 16 ετών με ΕΜΔ, ΗΝΑ ΔΕΠΥ, 

αυτισμό και ψυχωτικές διαταραχές ως προς γενικούς γνωστικούς παράγοντες και 

βρήκαν ότι οι μαθητές με ΗΝΑ είναι σημαντικά πιο αργοί στην ταχύτητα 

επεξεργασίας από τους μαθητές με ΕΜΔ. Επομένως, η χαμηλότερη επίδοση στην 

τελική ευχέρεια των ΑΣ στην παρούσα έρευνα ίσως δείχνει ότι οι μαθητές με ΗΝΑ 

εκτελούν πιο αργά τις στρατηγικές εύρεσης ΑΣ και καθυστερούν περισσότερο από 

τους μαθητές με ΕΜΔ στην άμεση ανάκληση ΑΣ από τη μακρόχρονη μνήμη.  

Στην παρούσα έρευνα φάνηκε ότι οι μαθησιακές παράμετροι (ιδιότητες των 

πράξεων και δεξιότητες απαρίθμησης), που συσχετίζονται με την τελική ευχέρεια των 

ΑΣ είναι κοινές για τους μαθητές με ΕΜΔ και με ΗΝΑ. Τα αποτελέσματα 

συμφωνούν με έρευνες που υποστηρίζουν ότι η γνώση ιδιοτήτων και η απαρίθμηση 

είναι σημαντικές προϋποθέσεις για την κατάκτηση των ΑΣ (Cowan et al., 2011· 

Jordan et al., 2010· Murphy et al., 2007· Toll & Van Luit, 2013). Η πιθανή εξήγηση 

για τη σημαντικότητα των ιδιοτήτων των πράξεων στην ευχέρεια χρήσης των ΑΣ 

είναι ότι μέσω των ιδιοτήτων οι μαθητές αξιοποιούν γνωστούς ΑΣ για την εύρεση 

απαντήσεων σε άγνωστους ΑΣ (Baroody et al., 2009· Kammii et al., 2001· Kyttala et 

al., 2010). Για παράδειγμα, με την αντιμεταθετική ιδιότητα οι μαθητές συνδέουν ΑΣ 

θετικών πράξεων μεταξύ τους (π.χ. 3 + 5 = 5 + 3) και με την συμπληρωματική σχέση 

συνδέουν ΑΣ θετικών πράξεων και αρνητικών πράξεων μεταξύ τους (π.χ. 12 – 5 = 7 

και 7 + 5 = 12) (Baroody, 2006· Butterworth et al., 2003· Kammii et al., 2001). Η 

απαρίθμηση, από την άλλη, αποτελεί τον κύριο και πιο συχνόχρηστο τρόπο εύρεσης 

απαντήσεων σε ΑΣ από μαθητές με σοβαρές δυσκολίες μάθησης (Cooney et al., 

1988· Crawford, 2003). Συνέπεια της αργής απαρίθμησης είναι να μειώνονται οι 

πιθανότητες ταυτόχρονης παρουσίας και σύνδεσης ενός ΑΣ με την ορθή απάντηση 

στη μνήμη εργασίας και κατ΄ επέκταση και η διατήρηση και άμεση ανάκληση από τη 

μακρόχρονη μνήμη (Cirino et al., 2007· Jordan & Hanich, 2003· Shin & Bryant, 

2013). Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι οι μαθητές με ΗΝΑ έχουν μεγαλύτερες 

ελλείψεις από τους μαθητές με ΕΜΔ τόσο στη γνώση ιδιοτήτων, όσο και στις 

δεξιότητες απαρίθμησης. Αυτό σημαίνει ότι οι μαθητές με ΗΝΑ έχουν λιγότερες 

πιθανότητες από τους μαθητές με ΕΜΔ από τη μία να συνδέσουν γνωστούς με 
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άγνωστους ΑΣ, μέσω της χρήσης των ιδιοτήτων, και από την άλλη να πετύχουν την 

ολοκλήρωση των ΑΣ (παράσταση- αποτέλεσμα) στη μνήμη εργασίας και στη 

μακρόχρονη μνήμη.  

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της παρούσας έρευνας, ένα ακόμη κοινό 

στοιχείο μεταξύ μαθητών με ΕΜΔ και με ΗΝΑ είναι ότι οι μαθησιακές παράμετροι 

(ιδιότητες των πράξεων και απαρίθμηση), που σχετίζονται με την ευχέρεια των ΑΣ, 

συσχετίζονται και μεταξύ τους. Το αποτέλεσμα συμφωνεί με έρευνες που έδειξαν ότι 

υπάρχει σημαντική συσχέτιση μεταξύ απαρίθμησης και ιδιοτήτων των πράξεων 

(Butterworth, 2005· Curtis et al., 2009). Μία πιθανή εξήγηση για την αλληλεπίδραση 

ιδιοτήτων πράξεων και απαρίθμησης δίνει ο Butterworth (2005). Ο ερευνητής 

υποστηρίζει ότι οι μαθητές, καθώς ασκούνται στην απαρίθμηση, βελτιώνουν τις 

δεξιότητες τους, αποκτούν ταχύτητα και ευχέρεια στην εφαρμογή τους, με 

αποτέλεσμα να ελευθερώνονται πηγές προσοχής και μνήμης από αυτή καθαυτή την 

απαρίθμηση και οι μαθητές να αρχίζουν εμπειρικά να αντιλαμβάνονται τις ιδιότητες 

των πράξεων. Για παράδειγμα, ένας μαθητής ο οποίος μετρά ορθά και γρήγορα για 

την εύρεση ενός ΑΣ, αρχίζει να αντιλαμβάνεται ότι η σειρά με την οποία απαριθμεί 

τους όρους του ΑΣ (μπορεί να ξεκινήσει από τον πρώτο ή το δεύτερο όρο) δεν έχει 

επίπτωση στο αποτέλεσμα του ΑΣ. Σταδιακά ο μαθητής γενικεύει τη διαπίστωση 

αυτή και την αξιοποιεί για την εύρεση ενός άγνωστου ΑΣ χωρίς να απαριθμεί (π.χ. 3 

+ 5 = 5 + 3 = 8). Επιπλέον, όταν ένας μαθητής διαθέτει ευχέρεια στη γνώση και 

χρήση ιδιοτήτων και απαρίθμησης, οι πόροι προσοχής και μνήμης αφιερώνονται στην 

ανάπτυξη στρατηγικών εύρεσης ΑΣ. Για παράδειγμα, στη στρατηγική απαρίθμησης 

του μικρότερου όρου για τους ΑΣ πρόσθεσης, ο μαθητής μετρά τον μικρότερο από 

τους δύο όρους, ανεξάρτητα από τη θέση που αυτός έχει μέσα στην αριθμητική 

παράσταση, εφαρμόζοντας το σκεπτικό [π.χ. 5 + 8 = 8 + (1-9/ 1-10/ 1-11/ 1-12/ 1-13) 

(Kammii et al., 2001). Επομένως, οι μεγαλύτερες ελλείψεις των μαθητών με ΗΝΑ 

στις μαθησιακές προϋποθέσεις (ιδιότητες των πράξεων και απαρίθμηση) ίσως 

αιτιολογούν και τις μεγαλύτερες δυσκολίες που έχουν στην χρήση στρατηγικών 

εύρεσης ΑΣ σε σχέση με τους μαθητές με ΕΜΔ, όπως φάνηκε στα αποτελέσματα της 

παρούσας έρευνας.   
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4.4.2. Διαφορές μεταξύ μαθητών με ΕΜΔ και ΗΝΑ σε γνωστικούς 

παράγοντες και μαθησιακές παραμέτρους που συνδέονται με την τελική ευχέρεια 

χρήσης των ΑΣ 

 

Μία σημαντική διαφοροποίηση μεταξύ των μαθητών με ΕΜΔ και με ΗΝΑ 

είναι ότι στους μαθητές με ΕΜΔ φάνηκε σημαντική συσχέτιση της τελικής ευχέρειας 

με τη μνήμη εργασίας, ενώ στους μαθητές με ΗΝΑ παρουσιάστηκε συσχέτιση της 

ευχέρειας με τον γενικό γνωστικό παράγοντα «λεξιλόγιο».  

Για τους μαθητές με ΕΜΔ το εύρημα της σημαντικής συσχέτισης της 

ευχέρειας των ΑΣ με τη μνήμη εργασίας συμφωνεί με πλήθος ερευνών που 

υποστηρίζουν ότι η μνήμη εργασίας είναι ο κύριος παράγοντας που ευθύνεται για τις 

δυσκολίες μάθησης στα μαθηματικά και για την κατάκτηση των ΑΣ από μαθητές με 

ΕΜΔ (Gathercole & Pickering, 2001· Geary, 1990· Compton et al., 2011· Cowan & 

Powell, 2013· Schuchardt et al., 2008· Wu et al., 2008). Μια πιθανή εξήγηση 

σχετίζεται με την άποψη ότι η μνήμη εργασίας καθορίζει την ικανότητα του ατόμου 

να επιλέγει τις απαραίτητες πληροφορίες και ταυτόχρονα να εκτελεί τις νοητικές 

διεργασίες για την ολοκλήρωση ενός νοητικού έργου (Geary et al., 2012). Για 

παράδειγμα, όταν ένας μαθητής δεν ανακαλεί άμεσα την απάντηση ενός ΑΣ, τότε 

εφαρμόζει μια νοερή στρατηγική, κατά την οποία ταυτόχρονα διατηρεί στη μνήμη 

εργασίας τους όρους του ΑΣ (π.χ. 8 + 6), κάνει νοητικές «πράξεις» ανάλυσης και 

ανασύνθεσης των όρων του ΑΣ, ανακαλεί γνωστούς ΑΣ και απαριθμεί [π.χ. 8 + 6 = 8 

+ (2 + 4) = (8 + 2) + 4 = 10 + 4 = 14]. Όταν όμως υπάρχουν αδυναμίες σε αυτές τις 

λειτουργίες, τότε εμφανίζονται αρνητικές επιπτώσεις άμεσα στην ανάπτυξη και 

χρήση στρατηγικών εύρεσης ΑΣ και έμμεσα στη διατήρηση και άμεση ανάκληση των 

ΑΣ από τη μακρόχρονη μνήμη (Anderson & Ostergren, 2012· Geary et al., 2012· 

Geary et al., 2007· Hopkins & Lawson, 2006).  

Όπως αναφέρθηκε παραπάνω στους μαθητές με ΗΝΑ ο δεύτερος γνωστικός 

παράγοντας που συσχετίζεται με την τελική επίδοση στην ευχέρεια των ΑΣ είναι το 

«λεξιλόγιο». Η συσχέτιση του «λεξιλογίου» με την ευχέρεια των ΑΣ συμφωνεί με 

έρευνες, όπως των Alloway και Passolunghi (2011), Cowan και συνεργάτες (2011) 

και Malofeeva και συνεργάτες (2004), ότι το «λεξιλόγιο» έχει σημαντική συσχέτιση 

με τη μάθηση και ευχέρεια των ΑΣ. Η εξήγηση της συσχέτισης του παράγοντα 

«λεξιλόγιο» με την ευχέρεια των ΑΣ ίσως μπορεί να βρεθεί στα ευρήματα των 
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Kyttala και συνεργάτες (2010) για τη συσχέτιση του «λεξιλογίου» με τις μαθησιακές 

προϋποθέσεις (ιδιότητες των πράξεων και απαρίθμηση). Οι ερευνητές υποστηρίζουν 

ότι οι ανεπάρκειες στους γλωσσικούς παράγοντες συνιστούν μια γενική χαμηλή 

γνωστική ικανότητα, η οποία εμποδίζει την κατανόηση εννοιών, που επιδρά αρνητικά 

στην απόδοση στα μαθηματικά. Η δοκιμασία «λεξιλόγιο» του ΑΘΗΝΑ ΤΕΣΤ, που 

χρησιμοποιήθηκε στην παρούσα έρευνα, αποτελεί δείκτη για τη γενική γλωσσική 

ικανότητα, σύμφωνα με τους δημιουργούς του (Παρασκευόπουλος και συν., 1999). 

Σύμφωνα με τον Πόρποδα (2005) οι κλίμακες «Γλωσσικές αναλογίες» και 

«Λεξιλόγιο» του ΑΘΗΝΑ ΤΕΣΤ είναι ενδεικτικές της κατάκτησης του προφορικού 

και γραπτού λόγου, της κατανόησης και της ανάπτυξης αναγνωστικών και 

μαθηματικών δυσκολιών. Η χρήση του «λεξιλογίου», μεμονωμένα ή σε συνδυασμό 

με άλλες μετρήσεις, όπως οι «γλωσσικές αναλογίες», χρησιμοποιείται ως παράγοντας 

εκτίμησης της γενικής γνωστικής ικανότητας και από άλλους ερευνητές (Fuchs et al., 

2010· Parmar et al., 1994). Τα αποτελέσματα της παρούσας έρευνας, λοιπόν, που 

προέκυψαν από τη χρήση του ΑΘΗΝΑ ΤΕΣΤ, έδειξαν ότι οι μαθητές με ΗΝΑ έχουν 

σημαντικά χαμηλότερη επίδοση από τους μαθητές με ΕΜΔ στους δύο παράγοντες 

«γλωσσικές αναλογίες» και «λεξιλόγιο». Οι χαμηλές επιδόσεις στους δύο αυτούς 

παράγοντες συνδέονται με την εμφάνιση δυσκολιών στην ανάπτυξη της 

εννοιολογικής γνώσης. Οι βασικές έννοιες και μαθησιακές προϋποθέσεις που 

συνδέονται με το «λεξιλόγιο» (Kyttala et al., 2010) και εξετάστηκαν στην παρούσα 

έρευνα ήταν η «γνώση των ιδιοτήτων των πράξεων» και η «απαρίθμηση». Εφόσον οι 

ιδιότητες των πράξεων αποτελούν παράμετρο του εννοιολογικού υπόβαθρου των ΑΣ, 

είναι πιθανόν οι μαθητές με ΗΝΑ να δυσκολεύονται περισσότερο από τους μαθητές 

με ΕΜΔ να αντιληφθούν τις ιδιότητες των πράξεων (Cirino et al., 2013). Η υπόθεση 

ότι οι μαθητές με ΗΝΑ έχουν σημαντικές δυσκολίες στην κατάκτηση βασικών 

εννοιών υποστηρίζεται σε πολλές έρευνες (Brankaer et al., 2011· 2013· Parmar et al., 

1994). Επιπλέον, η συσχέτιση του παράγοντα «λεξιλόγιο» με την απαρίθμηση, ίσως 

σχετίζεται με την εμφάνιση δυσκολιών κατανόησης των αρχών της απαρίθμησης, 

όπως (1) η σταθερή ακολουθία των αριθμολέξεων, (2) η ένα προς ένα αντιστοίχιση 

αριθμολέξης και αντικειμένου μέτρησης και (3) ο ειδικός ρόλος του τελευταίου στην 

ακολουθία αριθμού (που δηλώνει το πλήθος της συλλογής) (Butterworth, 2005· 

Brankaer et al., 2011). Οι δυσκολίες στην κατανόηση των εννοιών αυτών έχουν 

αρνητικές επιπτώσεις στην ανάπτυξη στρατηγικών εύρεσης ΑΣ και στην άμεση 
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ανάκληση των ΑΣ (Butterworth, 2005), στις οποίες οι μαθητές με ΗΝΑ δείχνουν να 

έχουν σημαντικές δυσκολίες (Henry et al.,  2010).  

Επομένως, η διαφοροποίηση μεταξύ μαθητών με ΕΜΔ και με ΗΝΑ ως προς 

τους γνωστικούς παράγοντες, «μνήμη εργασίας» και «λεξιλόγιο» μάλλον δείχνει ότι 

οι μαθητές των δύο κατηγοριών εκπαιδευτικών αναγκών εμφανίζουν διαφορετικού 

τύπου δυσκολίες μάθησης και ανάγκες κατά την ενασχόληση με την κατάκτηση των 

ΑΣ. Οι μαθητές με ΕΜΔ αντιλαμβάνονται και κατανοούν τις έννοιες, τις συνδέσεις 

και τις ιδιότητες των ΑΣ, αλλά έχουν δυσκολίες κυρίως στην εφαρμογή στρατηγικών 

που περιλαμβάνουν τις έννοιες αυτές. Αντίθετα, οι μαθητές με ΗΝΑ έχουν δυσκολίες 

στη γενική αντιληπτική ικανότητα, όπως αποτυπώνεται στη μέτρηση «λεξιλόγιο». Οι 

περιορισμοί στην γενική αντιληπτική ικανότητα των μαθητών με ΗΝΑ περιορίζει την 

ικανότητα να αντιληφθούν ότι υπάρχουν συνδέσεις και σχέσεις μεταξύ των ΑΣ. 

Καθώς δεν αντιλαμβάνονται τις συνδέσεις μεταξύ των ΑΣ, δεν μπορούν να 

αξιοποιήσουν γνωστούς ΑΣ για την εύρεση άγνωστων και δεν εφευρίσκουν 

στρατηγικές, πέρα από την απαρίθμηση (Geary et al., 2008). Επομένως, όπως φάνηκε 

στην παρούσα έρευνα, σε μια διδακτική παρέμβαση που στοχεύει στην μάθηση 

στρατηγικών οι μαθητές με ΕΜΔ πιθανόν ανταποκρίνονται καλύτερα από τους 

μαθητές με ΗΝΑ. Αντίθετα, οι μαθητές με ΗΝΑ φαίνεται να χρειάζονται 

συστηματική διδασκαλία των βασικών εννοιών, για να μπορέσουν να ανταποκριθούν 

στη διδασκαλία των ΑΣ με παρόμοιο τρόπο με αυτόν των μαθητών με ΕΜΔ. Ίσως για 

τους λόγους αυτούς οι μαθητές με ΗΝΑ ωφελήθηκαν από τη διδασκαλία της έννοιας 

αριθμού στην 3
η
 πειραματική ομάδα, ενώ οι μαθητές με ΕΜΔ ωφελήθηκαν από τη 

διδασκαλία στρατηγικών στη 2
η
 πειραματική ομάδα και δεν παρουσίασαν σημαντική 

αλλαγή από την προσθήκη της διδασκαλίας εννοιών στην 3
η
 πειραματική ομάδα.     

 

4.5.  Συμπεράσματα για τα ερωτήματα και τις υποθέσεις της έρευνας  

 

Στην ενότητα αυτή παρουσιάζονται συνοπτικά τα συμπεράσματα ως προς τα 

ερωτήματα της έρευνας και την επιβεβαίωση ή απόρριψη των υποθέσεων της 

παρούσας έρευνας.  

 Η υπόθεση  ότι οι συμμετέχοντες κάθε ομάδες διδασκαλίας θα 

διαφέρουν μεταξύ τους στην ευχέρεια, διατήρηση και γενίκευση των ΑΣ 

επιβεβαιώνεται εν μέρει από τα αποτελέσματα της έρευνας. Σημαντική διαφορά είχε 
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η 3
η
 ΠΟ στην ευχέρεια χρήσης των ΑΣ θετικών πράξεων (πρόσθεση και 

πολλαπλασιασμός) από τις ομάδες που σημείωσαν τη χαμηλότερη επίδοση (1
η
 ΠΟ 

και ομάδα ελέγχου αντίστοιχα). Η σημαντική διαφοροποίηση μπορεί να αποδοθεί 

στην παρέμβαση της 3
ης

 ΠΟ η οποία είχε το πιο εμπλουτισμένο πρόγραμμα 

διδασκαλίας (αποτελεσματική διδασκαλία + εναλλακτική ομαδοποίηση + διδασκαλία 

στρατηγικών + διδασκαλία έννοια αριθμού) σε σχέση με τις υπόλοιπες ομάδες. Στην 

ευχέρεια χρήσης των ΑΣ των αρνητικών πράξεων καμία ομάδα δε διαφοροποιήθηκε 

σημαντικά από τις υπόλοιπες. Στη διατήρηση των ΑΣ σημαντική διαφορά σημείωσε 

πάλι η 3
η
 ΠΟ σε σχέση με την ομάδα που είχε τη χαμηλότερη επίδοση (2

η
 ΠΟ). Στη 

γενίκευση των ΑΣ οι ομάδες δεν παρουσίασαν σημαντικές διαφορές μεταξύ τους. Η 

απουσία σημαντικής διαφοροποίησης στη γενίκευση χρήσης των ΑΣ ίσως οφείλεται 

στα χαρακτηριστικά του έργου, καθώς οι μαθητές εξετάστηκαν σε έργο που είχε 

μεγάλη συνάφεια στην διαδικασία επίλυσης με τους ΑΣ (πράξεις με 3 μονοψήφιους 

αριθμούς).  

 Η υπόθεση ότι οι επιδόσεις στην ευχέρεια, διατήρηση και γενίκευση 

των ΑΣ των 4ρων πράξεων από μαθητές με ΕΜΔ και με ΗΝΑ θα διαφέρουν ως 

αποτέλεσμα διδασκαλίας με διδακτικά πακέτα που έχουν κοινό βασικό κορμό την 

αποτελεσματική διδασκαλία και εμπλουτίζονται σταδιακά με τη διδασκαλία 

μνημονικών τεχνικών, στρατηγικών εύρεσης ΑΣ και βασικών παραμέτρων της 

έννοιας αριθμού  επιβεβαιώνεται για την ευχέρεια χρήσης των ΑΣ, αλλά ισχύει εν 

μέρει για τη διατήρηση και γενίκευση των ΑΣ. Τα αποτελέσματα των συγκρίσεων 

έδειξαν ότι οι μαθητές με ΕΜΔ είχαν καλύτερες επιδόσεις από τους μαθητές με ΗΝΑ 

στην τελική ευχέρεια χρήσης των ΑΣ όλων των πράξεων. Στη διατήρηση και 

γενίκευση των ΑΣ οι μαθητές με ΕΜΔ είχαν καλύτερες επιδόσεις από τους μαθητές 

με ΗΝΑ στους ΑΣ πρόσθεσης και διαίρεσης, ενώ δεν είχαν στους ΑΣ αφαίρεσης και 

πολλαπλασιασμού.  

 Η υπόθεση ότι οι επιδόσεις των μαθητών με ΕΜΔ και με ΗΝΑ θα 

διαφέρουν σε κάθε ομάδα διδασκαλίας δεν κατέστη δυνατό να εξεταστεί καθώς δεν 

μπόρεσαν (λόγω του μικρού πληθυσμού με ΗΝΑ) να γίνουν οι κατάλληλοι 

επαγωγικοί έλεγχοι και υπάρχουν μόνο περιγραφικά αποτελέσματα. Η τάση που 

διαφαίνεται είναι ότι η διδασκαλία στρατηγικών αρκεί για να βελτιώσουν οι μαθητές 

με ΕΜΔ τις επιδόσεις στην ευχέρεια, διατήρηση και γενίκευση χρήσης των ΑΣ, ενώ 

οι μαθητές με ΗΝΑ χρειάζονται εκτός από τη διδασκαλία στρατηγικών και τη 
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διδασκαλία βασικών εννοιών για να βελτιώσουν τις επιδόσεις στην κατάκτηση των 

ΑΣ. Μεταξύ των μαθητών με ΕΜΔ που συμμετέχουν στις διαφορετικές ομάδες της 

έρευνας δε βρέθηκαν σημαντικές διαφορές στην ευχέρεια, διατήρηση και γενίκευση 

χρήσης των ΑΣ. Μεταξύ των μαθητών με ΗΝΑ που συμμετέχουν στις διαφορετικές 

ομάδες της έρευνας δεν έχουμε τα ανάλογα επαγωγικά αποτελέσματα που να 

επιβεβαιώνουν ή να απορρίπτουν την υπόθεση της διαφοροποίησης της επίδρασης 

των παρεμβάσεων. 

 Η υπόθεση ότι οι γνωστικοί παράγοντες και οι μαθησιακές 

προϋποθέσεις που συσχετίζονται με την επίδραση των παρεμβάσεων στην ευχέρεια 

των ΑΣ και των 4ρων πράξεων θα είναι διαφορετικοί για τους μαθητές με ΕΜΔ και 

με ΗΝΑ επιβεβαιώνεται μερικώς από τα αποτελέσματα των σχετικών αναλύσεων. 

Για τους μαθητές με ΕΜΔ και με ΗΝΑ η «ταχύτητα επεξεργασίας» είναι ο κοινός 

γνωστικός παράγοντας που σχετίζεται με τις διαφορές στις τελικές επιδόσεις της 

ευχέρειας των ΑΣ. Επιπρόσθετα κοινές για τους μαθητές με ΕΜΔ και με ΗΝΑ είναι 

και οι μαθησιακές προϋποθέσεις που σχετίζονται με την ευχέρεια των ΑΣ «ιδιότητες 

των πράξεων» και «δεξιότητες απαρίθμησης». Μεταξύ των μαθητών των δύο 

κατηγοριών αναγκών υπάρχει σημαντική διαφοροποίηση ως προς το δεύτερο 

γνωστικό παράγοντα που συσχετίζεται με την τελική επίδοση στην ευχέρεια των ΑΣ. 

Για τους μαθητές με ΕΜΔ η «μνήμη εργασίας» σχετίζεται με την επίδραση των 

παρεμβάσεων στην ευχέρεια των ΑΣ, ενώ για τους μαθητές με ΗΝΑ το «λεξιλόγιο». 

Η διαφοροποίηση των μαθητών με ΕΜΔ και με ΗΝΑ στους δύο παράγοντες «μνήμη 

εργασίας» και «λεξιλόγιο» ίσως σχετίζεται με τη διαφοροποίηση της επίδρασης των 

παρεμβάσεων για την ευχέρεια των ΑΣ.  

 

 

4.6. Περιορισμοί της έρευνας  

 

Η παρούσα έρευνα έχει ορισμένους σημαντικούς περιορισμούς, οι οποίοι 

πρέπει να ληφθούν υπόψη κατά την αξιοποίηση των συμπερασμάτων της.  

Πρωταρχικά, το μέγεθος του πληθυσμού των μαθητών με ΗΝΑ δεν είναι  

ικανοποιητικό, αν και καταβλήθηκε προσπάθεια να είναι επαρκής ο αριθμός τους σε 

κάθε ομάδα της έρευνας. Ο μικρός αριθμός μαθητών με ΗΝΑ είχε ως αποτέλεσμα τη 

χρήση περιγραφικών αναλύσεων, πράγμα που έχει συμβεί και σε άλλες σχετικές 
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έρευνες (Woodward, 2006). Ακόμη, η μη τήρηση της κανονικής κατανομής σε 

ορισμένες σημαντικές μεταβλητές της έρευνας οδήγησε στη χρήση μη παραμετρικών 

κριτηρίων, με τους περιορισμούς που αυτό συνεπάγεται. Μελλοντικές έρευνες θα 

πρέπει να περιλαμβάνουν μεγαλύτερους πληθυσμούς μαθητών των διαφορετικών 

κατηγοριών εκπαιδευτικών αναγκών, ώστε να εξεταστούν με μεγαλύτερη πιστότητα 

οι τάσεις που φαίνεται να προκύπτουν στην παρούσα έρευνα.  

Ένας δεύτερος περιορισμός της παρούσας έρευνας αφορά τα δεδομένα που 

συγκεντρώθηκαν για τις επιδόσεις των μαθητών σε κάθε ομάδα διδασκαλίας στην 

ευχέρεια χρήσης των ΑΣ πριν και μετά την παρέμβαση. Τα δεδομένα επαρκούσαν για 

τους συγκεκριμένους σκοπούς της έρευνας. Ωστόσο, για τον έλεγχο προόδου και 

βελτίωσης των μαθητών θα ήταν χρήσιμο να υπάρχουν περισσότερες ενδιάμεσες 

μετρήσεις κατά τη διδασκαλία των εύκολων, μέτριας δυσκολίας και δύσκολων ΑΣ 

κάθε πράξης.  

Ένας τρίτος περιορισμός σχετίζεται με το έργο γενίκευσης, το οποίο  είχε 

μεγάλη συνάφεια με το έργο ευχέρειας των ΑΣ και ενδεχομένως δεν άφησε 

περιθώρια να φανούν τα οφέλη από τα επιμέρους στοιχεία που προστέθηκαν στις 

πειραματικές διδασκαλίες σε μαθητές με διαφορετικές εκπαιδευτικές ανάγκες. 

Ενδεχομένως, ένα έργο γενίκευσης πιο απομακρυσμένο διαδικαστικά ή εννοιολογικά 

από την κατάκτηση των ΑΣ, όπως οι αλγόριθμοι ή η επίλυση προβλημάτων, να 

οδηγούσε σε διαφορές στην εικόνα της γενίκευσης της χρήσης των ΑΣ. 

Ένας τέταρτος (μερικός) περιορισμός της έρευνας είναι η απόφαση 

μετάβασης από έναν διδακτικό στόχο στον επόμενο μετά την ολοκλήρωση του 

προσυμφωνημένου χρόνου διδασκαλίας, ανεξάρτητα αν όλοι οι μαθητές της ομάδας 

διδασκαλίας είχαν κατακτήσει το κριτήριο επίτευξης του στόχου ευχέρειας 

(τουλάχιστον 16 σωστές απαντήσεις από ένα σύνολο 20 ΑΣ σε διάστημα ενός 

λεπτού). Αν οι ομάδες διδασκαλίας παρέμεναν σε ένα διδακτικό στόχο μέχρι την 

επίτευξη του κριτηρίου του, όπως συνηθίζεται στις έρευνες με μία πειραματική ομάδα 

χωρίς διδασκαλία στην ομάδα ελέγχου, ίσως τα αποτελέσματα να ήταν διαφορετικά. 

Ωστόσο, η απόφαση για την αλλαγή του διδακτικού στόχου συνηθίζεται στις 

συγκριτικές πειραματικές έρευνες που περιλαμβάνουν περισσότερες από δύο ομάδες 

διδασκαλίας, για λόγους ερευνητικής πιστότητας. Με αυτό τον τρόπο ελέγχεται η 

επίδραση του παράγοντα της χρονικής διάρκειας μιας παρέμβασης στην 

αποτελεσματικότητα της, καθώς η χρονική διάρκεια είναι σημαντικός παράγοντας 
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που επηρεάζει σημαντικά την αποτελεσματικότητα μιας διδασκαλίας (Codding et al., 

2011· Kroesbergen & Van Luit, 2003· Powell et al., 2009· Woodward, 2006).   

 

 

4.7.  Εκπαιδευτικές επιπτώσεις των ευρημάτων της έρευνας  

Η παρούσα έρευνα τόσο με τις πρακτικές διδασκαλίας στα προγράμματα 

παρέμβασης, όσο και με τα αποτελέσματά της συμβάλλει στην αναθεώρηση κάποιων 

πρακτικών της σχολικής πράξης. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι η κατάκτηση των ΑΣ 

δεν είναι τόσο εύκολη υπόθεση όσο θεωρείται, ιδιαίτερα όπως αντιμετωπίζεται στη 

συνήθη σχολική πράξη. Στο σχολείο οι ΑΣ διδάσκονται σε μεγάλο βαθμό ως 

μεμονωμένα δεδομένα για τα οποία η πρακτική εξάσκηση με συχνές επαναλήψεις 

προφορικές ή γραπτές είναι ο κύριος τρόπος για την κατάκτησή τους. Ωστόσο, όπως 

φάνηκε στην παρούσα έρευνα, ο τελικός σκοπός της διδασκαλίας των ΑΣ είναι η 

ανάπτυξη ενός συνεκτικού και οργανωμένου δικτύου δεδομένων, διαδικασιών, 

εννοιών, σχέσεων, κανόνων και ιδιοτήτων, για την επάρκεια του οποίου μπορεί να 

χρειάζεται αυξημένος χρόνος διδασκαλίας και εξάσκησης, ώστε να μπορέσουν οι 

μαθητές με ΗΕΑ να αποκτήσουν την ευχέρεια που απαιτείται (Garnett, 1992).  

Τα αποτελέσματα της παρούσας έρευνας ανέδειξαν τη σημασία της 

οργάνωσης και εφαρμογής προγραμμάτων παρέμβασης με βάση τις αρχές της 

αποτελεσματικής διδασκαλίας. Οι μεμονωμένες πρακτικές που χρησιμοποιούνται σε 

ερευνητικά προγράμματα έχουν ασφαλώς διδακτική δυναμική, αλλά πρέπει να 

ενταχθούν σε ένα λειτουργικό πλαίσιο για να αποδώσουν (Ketterlin-Geller et al., 

2008). Για παράδειγμα, η ανασκόπηση της προηγούμενης γνώσης ως πρωταρχικό 

στάδιο της διδασκαλίας είναι απαραίτητη, καθώς οι μαθητές με ΗΕΑ δεν ανακαλούν 

αυθόρμητα τη γνώση που διαθέτουν για να κάνουν τη σύνδεση παλαιάς με τη νέα 

γνώση και πρέπει η ενέργεια αυτή να αποτελεί τμήμα κάθε προγράμματος 

διδασκαλίας.  

Η παρούσα έρευνα καταδεικνύει τη σημασία ελέγχου και κατοχής των 

προϋποτιθέμενων γνώσεων πριν την διδασκαλία για την απομνημόνευση των ΑΣ από 

τους μαθητές στους οποίους απευθύνεται μια διδακτική παρέμβαση. Οι μαθητές στην 

3
η
 ΠΟ είχαν τις υψηλότερες επιδόσεις στην κατάκτηση των ΑΣ και μάλιστα στην 

ομάδα αυτή οι μαθητές με ΗΝΑ προσέγγισαν τα επίπεδα εκμάθησης των ΑΣ με αυτά 

των μαθητών με ΕΜΔ. Το στοιχείο που συμπληρώθηκε στην διδακτική παρέμβαση 
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της 3
ης

 ΠΟ ήταν η διδασκαλία παραμέτρων της έννοιας αριθμού που ερευνητικά έχει 

φανεί ότι αποτελούν το εννοιολογικό υπόβαθρο των ΑΣ. Φαίνεται, λοιπόν, ότι οι 

μαθητές με ΗΝΑ είχαν ανάγκη την άμεση και συστηματική διδασκαλία των 

προϋποτιθέμενων βασικών εννοιών που θεμελιώνουν τη γνώση των ΑΣ και για αυτό 

μπόρεσαν να επιτύχουν παρόμοια επίπεδα με τους μαθητές με ΕΜΔ. Η διαπίστωση 

αυτή βέβαια δεν ισχύει για όλους τους μαθητές με ΗΕΑ καθώς φαίνεται ότι οι 

μαθητές με ΕΜΔ στην ίδια ομάδα δεν ωφελήθηκαν στον ίδιο βαθμό με τους μαθητές 

με ΗΝΑ από την διδασκαλία των προϋποτιθέμενων εννοιών. Οι μαθητές με ΕΜΔ 

στην 3
η
 ΠΟ είχαν παρόμοια επίπεδα κατάκτησης των ΑΣ με τους μαθητές με ΕΜΔ 

στη 2
η
 ΠΟ στην οποία είχε προστεθεί η διδασκαλία στρατηγικών εύρεσης ΑΣ και 

απουσίαζε η διδασκαλία εννοιών της αίσθησης αριθμού. Το αποτέλεσμα δείχνει ότι οι 

μαθητές με ΕΜΔ είχαν ανάγκη την άμεση και συστηματική διδασκαλία στρατηγικών 

εύρεσης ΑΣ, πιθανόν διότι δεν έχουν συστηματικές δυσκολίες στην αντίληψη 

εννοιών για την ανάπτυξη στρατηγικών και την κατάκτηση των ΑΣ, αλλά κυρίως 

στην εφαρμογή και χρήση των στρατηγικών αυτών με ευχέρεια και επάρκεια. 

Επομένως, στη διδακτική πράξη πρέπει να λαμβανόνται υπόψη πιθανές διαφορές στις 

ανάγκες μάθησης των μαθητών με ΕΜΔ και με ΗΝΑ και να γίνεται διαφοροποίηση 

της διδασκαλίας των ΑΣ. Οι δυσκολίες των μαθητών με ΕΜΔ φαίνεται να 

προέρχονται από αδυναμίες στην εφαρμογή στρατηγικών εύρεσης ΑΣ, ενώ οι 

δυσκολίες των μαθητών με ΗΝΑ φαίνεται να προέρχονται από αδυναμίες στην 

αντίληψη βασικών εννοιών, που εμποδίζουν την ανάπτυξη και χρήση στρατηγικών 

εύρεσης ΑΣ. Η διαφοροποίηση της διδασκαλίας στρατηγικών με βάση την παραπάνω 

τάση μπορεί να έχει θετικά αποτελέσματα τόσο για τους μαθητές με ΕΜΔ όσο και για 

τους μαθητές με ΗΝΑ.  

Ενδιαφέρον επίσης για την σχολική πράξη έχει η διαφοροποίηση της 

επίδρασης των παρεμβάσεων σε σχέση με τα χαρακτηριστικά των θετικών και 

αρνητικών πράξεων. Η διαφορετική επίδραση της διδασκαλίας στρατηγικών και της 

διδασκαλίας της έννοιας αριθμού στους ΑΣ αφαίρεσης και διαίρεσης έχει σημαντικές 

επιπτώσεις και δείχνει ότι η αντίστροφη σχέση της πρόσθεσης και αφαίρεσης είναι 

πιο οικεία στους μαθητές, από την αντίστροφη σχέση του πολλαπλασιασμού με τη 

διαίρεση. Αυτή η διαφοροποίηση ίσως οφείλεται στο γεγονός ότι συνήθως στο 

σχολείο δε γίνεται συστηματική διδασκαλία όλων των ΑΣ και ορισμένες πράξεις, 

όπως η πρόσθεση και αφαίρεση, εμφανίζονται σε πολύ μεγαλύτερη συχνότητα από 

τον πολλαπλασιασμό και τη διαίρεση (Methe et al., 2012). Χαρακτηριστικό 
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παράδειγμα είναι ότι πολλοί μαθητές από αυτούς που συμμετείχαν στην έρευνα 

διδάχθηκαν για 1
η
 φορά τους ΑΣ διαίρεσης. Η διαίρεση γενικά θεωρείται δύσκολη 

πράξη και συνήθως αποφεύγεται η διδασκαλία της σε μαθητές με ήπιες εκπαιδευτικές 

ανάγκες. Ωστόσο, τα αποτελέσματα της έρευνας υποστηρίζουν την άποψη ότι οι 

μαθητές, ανεξάρτητα από τις εκπαιδευτικές ανάγκες που έχουν, μπορούν και πρέπει 

να έχουν πρόσβαση στο αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών, τουλάχιστον για την 

κατάκτηση βασικών γνώσεων όπως είναι οι ΑΣ. Αυτό που πρέπει να διαφέρει είναι ο 

τρόπος διδασκαλίας, ο οποίος πρέπει να καλύπτει τις εκπαιδευτικές ανάγκες των 

μαθητών με σοβαρές δυσκολίες μάθησης (Vaughn et al., 2003).   

Ένα σημαντικό εύρημα της παρούσας έρευνας είναι η δυνατότητα γενίκευσης 

των μαθητών με ΗΝΑ σε έργο που προσεγγίζει σημαντικά τη γνώση που ήδη έχουν 

κατακτήσει. Το αποτέλεσμα έχει ενδιαφέρον για την εκπαιδευτική διαδικασία, καθώς 

δείχνει ότι οι μαθητές με ΗΕΑ και κυρίως οι μαθητές με ΗΝΑ, αντίθετα με ό,τι 

πιστεύεται μεταφέρουν τη γνώση που μαθαίνουν σε νέα, αδίδακτα έργα, όταν αυτά 

διαφέρουν λίγο από αυτά που ήδη γνωρίζουν. Το εύρημα είναι σημαντικό και μπορεί 

να αξιοποιηθεί στην οργάνωση προγραμμάτων διδασκαλίας, καθώς δείχνει ότι όταν 

οι νέες, αδίδακτες γνώσεις διαβαθμίζονται με τρόπο ώστε να έχουν πολλά κοινά 

στοιχεία με την προηγούμενη γνώση που κατέχουν οι μαθητές, τότε αυξάνονται οι 

πιθανότητες σύνδεσης και χρήσης της προηγούμενης γνώσης για την κατάκτηση της 

νέας, ανεξάρτητα αν οι μαθητές έχουν διαφορετικά γνωστικά χαρακτηριστικά ή 

διαφορετικές εκπαιδευτικές ανάγκες.  

 

 

4.8. Γενικά συμπεράσματα και προτάσεις για μελλοντικές έρευνες 

  

Η παρούσα έρευνα διαθέτει ορισμένα μεθοδολογικά χαρακτηριστικά, τα 

οποία τη διαφοροποιούν από άλλες διερευνήσεις του πεδίου των ΑΣ και της 

επιτρέπουν να ξεπεράσει, τουλάχιστον εν μέρει, κάποιους από τους περιορισμούς 

άλλων σχετικών ερευνών.  

Συγκεκριμένα, η πειραματική μέθοδος που ακολουθήθηκε στην παρούσα 

έρευνα, δηλαδή η παροχή υψηλής ποιότητας διδασκαλία στην ομάδα ελέγχου και η 

σταδιακή προσθήκη από τη μια πειραματική ομάδα στην άλλη νέων τεχνικών και 

πρακτικών διδασκαλίας, έκανε δυνατό τον  έλεγχο της επίδρασης της κάθε διδακτικής 
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προσθήκης και την αποφυγή υπερεκτίμησης της σημασίας τους (Powell et al., 2009). 

Επίσης, η συγκεκριμένη μεθοδολογία επέτρεψε να γίνει εκτίμηση των 

διαφοροποιητικής επίδρασης της διδασκαλίας στρατηγικών και της έννοιας αριθμού 

στη κατάκτηση των ΑΣ στους μαθητές  με ΕΜΔ και τους μαθητές με ΗΝΑ. Τα 

αποτελέσματα της παρούσας έρευνας έδειξαν ότι η επίδραση των υπό μελέτη 

τεχνικών διδασκαλίας, δηλαδή της εναλλακτικής ομαδοποίησης  των ΑΣ, της 

διδασκαλίας στρατηγικών εύρεσης των αποτελεσμάτων τους και της διδασκαλίας 

παραμέτρων της έννοιας αριθμού εξαρτάται από τα χαρακτηριστικά των πράξεων και 

από τα χαρακτηριστικά των μαθητών.  

Συγκεκριμένα, τα αποτελέσματα έδειξαν ότι η διδασκαλία στρατηγικών 

ωφελεί περισσότερο την κατάκτηση των ΑΣ αφαίρεσης από την κατάκτηση των ΑΣ 

διαίρεσης, ενώ η διδασκαλία της αίσθησης αριθμού ωφελεί περισσότερο την 

κατάκτηση των ΑΣ διαίρεσης από την κατάκτηση των ΑΣ αφαίρεσης. Το εύρημα 

δείχνει ότι η αντίστροφη σχέση πολλαπλασιασμού και διαίρεσης και η στρατηγική 

του συμπληρώματος με τη χρήση ΑΣ πολλαπλασιασμού για την εύρεση ΑΣ 

διαίρεσης, ίσως δεν είναι τόσο εμφανής στους μαθητές όσο η αντίστοιχη σχέση 

πρόσθεσης και αφαίρεσης (Robinson & Dubé, 2009a). Μελλοντικές έρευνες θα 

πρέπει να εξετάσουν διεξοδικότερα την ισχύ της υπόθεσης αυτής με συνεντεύξεις και 

αυτοαναφορές των μαθητών για τον τρόπο με τον οποίο επεξεργάζονται και 

απαντούν σε ΑΣ αφαίρεσης και διαίρεσης.  

 Σημαντικό εύρημα της παρούσας έρευνας αποτελεί η επίδραση της 

διδασκαλίας της έννοιας αριθμού στην ευχέρεια των ΑΣ πρόσθεσης και 

πολλαπλασιασμού, που έρχεται σε αντίθεση με έρευνες που υποστηρίζουν ότι η 

αίσθηση αριθμού συσχετίζεται κυρίως με τους ΑΣ αφαίρεσης και διαίρεσης (Wilson, 

et al., 2006). Το εύρημα διαφοροποιείται από την άποψη ότι οι ΑΣ των θετικών 

πράξεων ανακαλούνται απλώς ως φωνολογικές πληροφορίες από τη μακρόχρονη 

μνήμη, χωρίς σημαντικές απαιτήσεις γνώσης εννοιών. Η παρούσα έρευνα έδειξε ότι η 

διδασκαλία και η κατάκτηση σημαντικών παραμέτρων της έννοιας αριθμού για τους 

ΑΣ των θετικών πράξεων είναι το ίδιο σημαντική, όσο για την κατάκτηση των ΑΣ 

των αρνητικών πράξεων. Η υπόθεση είναι νέα και απαιτείται διεξοδικότερη μελέτη 

για την επιβεβαίωση ή απόρριψη της.     

Σημαντική συνεισφορά της παρούσας έρευνας στη διερεύνηση του πεδίου 

αποτελούν τα ευρήματα για τους μαθητές με ΕΜΔ και με ΗΝΑ, καθώς οι έρευνες με 

μαθητές των δύο αυτών κατηγοριών εκπαιδευτικών αναγκών είναι εξαιρετικά 
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σπάνιες, αν και η συνεκπαίδευση μαθητών των δύο αυτών κατηγοριών εκπαιδευτικών 

αναγκών είναι συνήθης στην σχολική πράξη. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι η 

διδασκαλία στρατηγικών εύρεσης ΑΣ ευνοεί περισσότερο τους μαθητές με ΕΜΔ από 

τους μαθητές με ΗΝΑ, ενώ η διδασκαλία παραμέτρων της έννοιας αριθμού ευνοεί 

περισσότερο τους μαθητές με ΗΝΑ, οι οποίοι σε ορισμένες περιπτώσεις μπορούν να 

φτάσουν σε παρόμοια επίπεδα με τους μαθητές με ΕΜΔ στην ανάκληση ΑΣ.  

Μία σημαντική συνεισφορά της παρούσας έρευνας στη διερεύνηση του 

πεδίου είναι οι συσχετισμοί μεταξύ γνωστικών και μαθησιακών παραγόντων μάθησης 

(π.χ. μνήμη εργασίας, ταχύτητα επεξεργασίας, ιδιότητες των πράξεων και δεξιότητες 

απαρίθμησης) με τις τελικές επιδόσεις στην ευχέρεια των ΑΣ για τους μαθητές με 

ΕΜΔ και με ΗΝΑ. Στην πλειονότητα των σχετικών πειραματικών ερευνών, στις 

οποίες οι συμμετέχοντες διαφοροποιούνται ως προς το είδος ή τον τύπο αναγκών 

μάθησης που εμφανίζουν δεν περιλαμβάνονται παρόμοιες συσχετίσεις (Powell et al., 

2009· Van Luit & Naglieri, 1999). Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι οι μαθητές των δύο 

κατηγοριών αναγκών παρουσιάζουν ομοιότητες και διαφορές ως προς τα γνωστικά 

χαρακτηριστικά που συνδέονται με την αποτελεσματικότητα των παρεμβάσεων στην 

ευχέρεια των ΑΣ. Η «ταχύτητα επεξεργασίας πληροφοριών» είναι ο γνωστικός 

παράγοντας που συσχετίζεται με την τελική ευχέρεια τόσο για τους μαθητές με ΕΜΔ, 

όσο και για τους μαθητές με ΗΝΑ. Διαφοροποίηση μεταξύ των μαθητών των δύο 

κατηγοριών εμφανίζεται ως προς τη «μνήμη εργασίας» που συσχετίζεται με την 

ευχέρεια των ΑΣ στους μαθητές με ΕΜΔ, ενώ στους μαθητές με ΗΝΑ είναι το 

«λεξιλόγιο» ο παράγοντας που παρουσιάζει σημαντική συσχέτιση με την ευχέρεια 

των ΑΣ. Η διαφοροποίηση αυτή ίσως είναι ενδεικτική για τις δυσκολίες των μαθητών 

των δύο κατηγοριών αναγκών, αλλά και για τη διαφοροποίηση που φάνηκε στα 

αποτελέσματα σε σχέση με τη διδασκαλία στρατηγικών εύρεσης ΑΣ και 

παραμέτερων της έννοιας αριθμού. Με βάση τα ευρήματα της έρευνας μπορεί να 

γίνει η υπόθεση ότι μαθητές με ΕΜΔ ευνοήθηκαν περισσότερο από τους μαθητές με 

ΗΝΑ από τη διδασκαλία στρατηγικών εύρεσης ΑΣ εξαιτίας των περιορισμών στην 

μνήμη εργασίας, ενώ οι μαθητές με ΗΝΑ ωφελήθηκαν περισσότερο από τους 

μαθητές με ΕΜΔ από τη διδασκαλία της αίσθησης αριθμού εξ αιτίας των αδυναμιών 

να αντιληφθούν έννοιες και να τις χρησιμοποιήσουν με ευχέρεια. Τα ευρήματα 

συμφωνούν με την άποψη των Caffrey και Fuchs (2007) ότι οι μαθητές με ΕΜΔ και 

με ΗΝΑ παρουσιάζουν διαφορές ως προς τον τρόπο και τις ανάγκες μάθησης που 

παρουσιάζουν. Η υπόθεση βέβαια θα πρέπει να εξεταστεί διεξοδικά με περισσότερες 
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μελέτες και μέχρι να γίνει αυτό η εξαγωγή των όποιων συμπερασμάτων είναι 

επισφαλής.  

 

 

4.9.  Επίλογος  

Τα αποτελέσματα της παρούσας έρευνας υποστηρίζουν τη θέση ότι τα 

εκπαιδευτικά προγράμματα που βασίζονται στις αρχές της αποτελεσματικής 

διδασκαλίας και περιλαμβάνουν κατάλληλες πρακτικές επεξεργασίας πληροφοριών 

του μαθητή με την ύλη μπορούν να είναι ιδιαιτέρως αποτελεσματικά στην περίπτωση 

μαθητών με σοβαρές δυσκολίες μάθησης (Αγαλιώτης, 2011· Codding et al., 2011· 

Griffin, 2004· Vaughn et al., 2003). Τα ευρήματα επιτρέπουν τη διατύπωση της 

υπόθεσης ότι οι μαθητές με διαφορετικές ήπιες εκπαιδευτικές ανάγκες ωφελούνται 

από παρόμοια προγράμματα διδασκαλίας, αλλά από την άλλη, είναι αναγκαία η 

διαφοροποίηση των προγραμμάτων με βάση τους περιορισμούς σε ατομικούς 

γνωστικούς παράγοντες που εμποδίζουν την επίτευξη της μάθησης. Η παρούσα 

έρευνα έδειξε ότι οι μαθητές με ΗΝΑ παρουσιάζουν σημαντικές ελλείψεις σε 

γενικούς αντιληπτικούς παράγοντες και στην κατανόηση εννοιών και 

ανταποκρίνονται καλύτερα σε παρεμβάσεις με άμεση διδασκαλία βασικών εννοιών. 

Μάλιστα, η επίδραση της διδασκαλίας για τη βελτίωση της εννοιολογικής γνώσης 

μπορεί να είναι τόση, που η επίδοση των μαθητών με ΗΝΑ να φτάνει σε 

ανταγωνιστικά επίπεδα την επίδοση των μαθητών με  ΕΜΔ. Από την άλλη, οι 

μαθητές με ΕΜΔ φαίνεται να μην εμφανίζουν στον ίδιο βαθμό δυσκολίες αντίληψης 

εννοιών, αλλά παρουσιάζουν δυσκολίες επεξεργασίας πληροφοριών και 

ανταποκρίνονται καλύτερα από τους μαθητές με ΗΝΑ στην άμεση διδασκαλία 

στρατηγικών εύρεσης ΑΣ, όπως έχουν επισημάνει και άλλοι ερευνητές (π.χ. Adams, 

2007· Gersten et al., 2005· Graham et al., 2007· Van Luit & Schopman, 2000). 

Ολοκληρώνοντας τη συζήτηση, η παρούσα έρευνα συμφωνεί με την άποψη 

των Gersten και συνεργάτες (2009) ότι διαθέτουμε τα διδακτικά «εργαλεία» για την 

αποτελεσματική εκπαίδευση των μαθητών με σοβαρές δυσκολίες μάθησης, αλλά 

πρέπει αυτά να ενταχθούν σε κατάλληλα διδακτικά μοντέλα τα οποία να 

ανταποκρίνονται στις ποικίλες εκπαιδευτικές ανάγκες των μαθητών με σοβαρές 

δυσκολίες μάθησης. Τα μοντέλα αυτά θα πρέπει να αξιολογηθούν μέσα από 

εμπειρικές, παρεμβατικές έρευνες, οι οποίες είναι οι πλέον κατάλληλες για τη λήψη 
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διδακτικών αποφάσεων και την ανάπτυξη εκπαιδευτικών προγραμμάτων. Σημαντικό 

πρόβλημα όμως της επιστημονικής εκπαιδευτικής κοινότητας είναι το κενό που 

υπάρχει μεταξύ των ερευνητικών προτάσεων για την εκπαίδευση των ατόμων με 

ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και της συνήθους σχολικής πράξης. Η ευθύνη για τη 

βελτίωση της σύνδεσης μεταξύ θεωρίας και πράξης είναι ζήτημα εκπαιδευτικής 

πολιτικής και βαρύνει όλους τους παράγοντες του εκπαιδευτικού συστήματος. Η 

ανάπτυξη λειτουργικών σχέσεων μεταξύ των ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων 

και θεσμών παραγωγής γνώσης και των φορέων υλοποίησης και εφαρμογής της 

αποτελεί άμεση ανάγκη.  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I 

ΣΕΝΑΡΙΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΝ ΣΥΝΔΥΑΣΜΩΝ (όλες οι 

ομάδες)  

 

Διάρθρωση αριθμητικών συνδυασμών 

1.  Πρόσθεση  

1.1.  Δεδομένα πρόσθεσης (1) 

1.2. Δεδομένα πρόσθεσης (2) 

1.3. Δεδομένα πρόσθεσης (3) 

1.4. Ολική ανασκόπηση – Γενίκευση 

 

2.  Αφαίρεση 

2.1. Δεδομένα αφαίρεσης (1) 

2.2. Δεδομένα αφαίρεσης (2) 

2.3. Δεδομένα αφαίρεσης (3) 

2.4. Ολική ανασκόπηση- Γενίκευση – Διατήρηση πρόσθεσης 

 

3. Πολλαπλασιασμός 

3.1. Δεδομένα πολλαπλασιασμού (1) 

3.2. Δεδομένα πολλαπλασιασμού (2) 

3.3. Δεδομένα πολλαπλασιασμού (3) 

3.4. Ολική ανασκόπηση – Γενίκευση – Διατήρηση αφαίρεσης 

 

4. Διαίρεση  

4.1. Δεδομένα διαίρεσης (1) 

4.2. Δεδομένα διαίρεσης (2)  

4.3. Δεδομένα διαίρεσης (3) 

4.4.  Ολική ανασκόπηση – γενίκευση – διατήρηση πολλαπλασιασμού 
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Σενάριο Διδασκαλίας διδακτικού στόχου  

 

Υλικά (περιλαμβάνονται στο φάκελο εκπαιδευτικού και μαθητή)  

Κάρτες δεδομένων ή αριθμητικών συνδυασμών, για το στάδιο της προετοιμασίας, 

της διδασκαλίας νέων δεδομένων και το στάδιο της καθοδηγούμενης εξάσκησης. 

Φύλλα με σχήματα και αριθμογραμμές, για το στάδιο της διδασκαλίας νέων 

δεδομένων 

Φύλλα εργασιών, για το στάδιο της αυτόνομης εξάσκησης και  

Φύλλα ελέγχου, για την τελική αποτίμηση της διδασκαλίας. 

 

Στάδια  

 

1.  Προετοιμασία 

Αρχίζουμε με ανασκόπηση των προηγούμενων δεδομένων, που έχουν 

διδαχθεί οι μαθητές. Με τις κάρτες δεδομένων της προηγούμενης φοράς κάνουμε 

ερωτήσεις στους μαθητές, για να ‘φρεσκάρουν’, όσα έχουν διδαχθεί. Για παράδειγμα 

λέμε: Πόσο κάνει π.χ. «6+2». Αν ο μαθητής απαντήσει σωστά λέμε «μπράβο» και 

συνεχίζουμε, αν απαντήσει λάθος, τον παροτρύνουμε, να μετρήσει, να επαναλάβει 2 

φορές σωστά και τον ενημερώνουμε ότι θα το ξαναρωτήσουμε στο τέλος.  

 Στο 1
ο
 μάθημα, εννοείται ότι δεν υπάρχει αυτό το στάδιο, ενώ στην ολική 

ανασκόπηση κάνουμε επανάληψη όλων των δεδομένων.  

 

2.  Διδασκαλία νέων δεδομένων 

Ενημερώνουμε τον/ τους μαθητές για τα νέα δεδομένα που θα μάθουμε και 

παίρνουμε το νέο πακέτο με τις κάρτες δεδομένων (π.χ. 2). Χρησιμοποιώντας μία μία 

τις κάρτες δεδομένων, αναπαριστούμε τον κάθε αριθμητικό συνδασμό με υλικά, που 

χρησιμοποιούμε στα μαθηματικά, όπως κύβους, ξυλάκια ή άλλα. Για παράδειγμα, 

στην πρόσθεση 6+2 λέμε: «Φαντάζομαι ότι υπάρχουν 6 κύβοι πάνω στο τραπέζι και 

έχω και άλλους 2 εδώ μπροστά μου. Για να βρω πόσοι είναι όλοι οι κύβοι μετρώ 6…7, 

8» μετρώντας και δείχνοντας τους κύβους. Αφήνουμε το μαθητή, να εμπλακεί στη 

διαδικασία, να επαναλάβει αυτά που είπαμε και σταδιακά να ενεργεί μόνος του. Αυτό 

το κάνουμε για όλα τα νέα δεδομένα. Με τον ίδιο τρόπο αναπαριστούμε τα δεδομένα 

σε φύλλο με τελίτσες (περιλαμβάνεται στο φάκελο για τον εκπαιδευτικό) και πάνω 

στην αριθμογραμμή (περιλαμβάνεται στο φάκελο για τον εκπαιδευτικό). Η 

παραμονή μας σε κάθε στάδιο εξαρτάται από το βαθμό εκμάθησης, που 

διαπιστώνουμε και πάντως όχι παραπάνω από την προκαθορισμένη διάρκεια 

διδασκαλίας των ΑΣ κάθε πράξης (6 διδακτικές ώρες). 

 

3.  Καθοδηγούμενη πρακτική εξάσκηση 

Υλικά: Κάρτες δεδομένων 

1η δραστηριότητα 

Διαβάζω και Απαντώ 

Ο μαθητής παίρνει τις κάρτες με τους νέους ΑΣ και διαβάζει φωναχτά, π.χ. έξι 

και δύο. Μετρά ή απαντά άμεσα και ελέγχει την απάντηση στο πίσω μέρος της 

κάρτας. Με σωστή απάντηση ο μαθητής κερδίζει την κάρτα, ενώ με λάθος απάντηση 

ξαναμετρά και επαναλαμβάνει δύο φορές π.χ. έξι και δύο κάνουν οχτώ. Η κάρτα 

μπαίνει στο κάτω μέρος της στοίβας, ώστε να επαναληφθεί. Η δραστηριότητα 

συνεχίζεται μέχρι ο μαθητής, να απαντήσει σωστά σε όλες. Αν έχουμε δύο ή 

περισσότερους μαθητές χωρίζουμε το πακέτο σε ισόποσα με τα παιδιά κομμάτια και 
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όταν ένας μιλά, οι άλλοι ακούν. Εναλλάσσουμε τα πακέτα, έτσι ώστε όλοι οι μαθητές 

να πάρουν όλα τα δεδομένα. Εμείς καθοδηγούμε το μαθητή, όταν διαπιστώνουμε ότι 

κάνει λάθος στο αποτέλεσμα ή στη μέτρηση. Προσέχουμε να τηρείται η διαδικασία. 

2
η
 δραστηριότητα 

Ενώνω τα ίδια 

Απλώνουμε στο θρανίο τις κάρτες δεδομένων και ζητάμε από τον/ τους 

μαθητές, να βρουν, να πουν και να ενώσουν τα αντίθετα ζευγαράκια δεδομένων, π.χ. 

6+2 και 2+6 κτλ. 

3
η
  δραστηριότητα 

Ακούω και Απαντώ Γρήγορα (χρονομετρημένη εξάσκηση, 3’’). 

Αυτή τη φορά έχουμε τις κάρτες εμείς, τις δείχνουμε μία μία και ρωτάμε: «πόσο 

κάνει…»  και ο μαθητής απαντά μέσα σε 3’’. Αν κάνει λάθος ή δεν απαντήσει άμεσα, 

τον παροτρύνουμε να μετρήσει και η κάρτα μπαίνει στο κάτω μέρος της στοίβας, για 

να επαναληφθεί, κρατώντας το χρόνο, για όσες φορές χρειαστεί. Σε περισσότερους 

μαθητές ρωτάμε με τη σειρά έναν, έναν, και προσέχουμε όλοι να απαντήσουν σε όλα 

σωστά.  

 

4.  Ανασκόπηση 

Λέμε: «σήμερα μάθαμε να προσθέτουμε αριθμούς (π.χ. στην πρώτη δεκάδα ή 

αυτούς που έχουν άθροισμα πάνω από 10). Προσπαθούμε να απαντάμε σωστά και 

γρήγορα σε όλα. Αν πάλι δε θυμόμαστε  κάποιον, τότε μετράμε».  

 

5.  Αυτόνομη πρακτική εξάσκηση  

Υλικά: Φύλλα Εργασιών 

 

1
η
 δραστηριότητα 

Διαβάζω -  διαλέγω την απάντηση  (κριτήριο επιτυχίας 100%) 

Στα Φύλλο εργασίας ο μαθητής επιλέγει και ενώνει κάθε ΑΣ με την 

απάντηση. Στο τέλος κάνουμε έλεγχο, δείχνουμε τα λάθη και παρακινούμε το 

μαθητή,  να διορθώσει μια λάθος απάντηση. Αν ο μαθητής κάνει περισσότερα από 3 

λάθη, επαναλαμβάνουμε τις δραστηριότητες με τις κάρτες δεδομένων από το 

προηγούμενο στάδιο. 

 

2
η
 δραστηριότητα 

Διαβάζω – απαντώ προφορικά (κριτήριο επιτυχίας 100%) 

Ο μαθητής κοιτώντας  τα δεδομένα της 1
ης

 δραστηριότητας, λέει τον κάθε ΑΣ 

με την αντίστοιχη απάντηση και το αντίθετο ζευγαράκι του. 

 

       3
η
 δραστηριότητα 

Θυμάμαι ή μετρώ και απαντώ! (κριτήριο επιτυχίας 100%) 

Εξηγούμε στο μαθητή ότι πρέπει να γράψει την απάντηση δίπλα σε κάθε ΑΣ 

Κάνουμε άμεσα τον έλεγχο και για τα λάθη καθοδηγούμε το μαθητή να 

ξαναπροσπαθήσει και να επαναλάβει προφορικά, μέχρι να τα πει όλα σωστά. 

 

       6.   Τελική αποτίμηση 

      Υλικά: Φύλλα ελέγχου 

        1
η
 δραστηριότητα 

Όσα έμαθα σε 1 λεπτό! 
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Λέμε στο μαθητή: «Πολύ ωραία μέχρι εδώ, τώρα θα ξανακάνεις το ίδιο, με τη διαφορά 

ότι τώρα πρέπει να απαντάς γρήγορα, έχεις μόνο ένα λεπτό στη διάθεση σου. Μόλις 

περάσει ο χρόνος, θα πω STOP και θα σταματήσεις. 

2
η
 δραστηριότητα 

Όσα θυμάμαι σε 1 λεπτό! 

Όπως παραπάνω, προετοιμάζουμε το μαθητή και λέμε: «Πολύ ωραία μέχρι εδώ, τώρα 

θα ξανακάνεις το ίδιο μόνο που αυτή η άσκηση έχει και προηγούμενες (π.χ.) 

προσθέσεις. Πάλι πρέπει να είσαι γρήγορος,  γιατί έχεις μόνο ένα λεπτό στη διάθεση 

σου. Μόλις περάσει ο χρόνος θα πω STOP και θα σταματήσεις.  

Στο τέλος του μαθήματος κάνουμε τον τελικό έλεγχο και μαζί με το μαθητή 

ενημερώνουμε τον πίνακα προόδου, σχολιάζοντας τα αποτελέσματά δίνοντας 

συγχαρητήρια για το αποτέλεσμα και την προσπάθεια. 

…………………………………………………………………………………………

………………………………….. 

Ολική ανασκόπηση 

Αυτό το μάθημα είναι επανάληψη, όλων των δεδομένων, που έχουν διδαχθεί οι 

μαθητές. Επαναλαμβάνουμε τις δραστηριότητες με τις κάρτες δεδομένων από το 

στάδιο της καθοδηγούμενης εξάσκησης, επαναλαμβάνουμε προφορικά τις 

δραστηριότητες της αυτόνομης εξάσκησης και, τέλος, κάνουμε τον τελικό έλεγχο με 

μία άσκηση στα φύλλα ελέγχου και ενημερώνουμε τον πίνακα προόδου του μαθητή. 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………  

Γενίκευση 

Την ίδια μέρα, με την ολική ανασκόπηση κάνουμε και τον έλεγχο για την γενίκευση 

της γνώσης σε μη διδαγμένα έργα. Λέμε: Για να δούμε, πόσο σε βοηθούν αυτά που 

έμαθες μέχρι τώρα, να απαντήσεις σε αυτά… που δεν είδαμε. Η δραστηριότητα δεν 

είναι χρονομετρημένη, δείχνουμε ένα παράδειγμα στο παιδί, για να καταλάβει τι 

πρέπει, να κάνει και αφήνουμε 3- 4 λεπτά. Το αποτέλεσμα καταγράφεται στον πίνακα 

προόδου.  

…………………………………………………………………………………………

………………………………………. 

Διατήρηση της γνώσης 

Στο τέλος των  Φύλλων Ελέγχου υπάρχει Φύλλο ελέγχου για τη διατήρηση της 

γνώσης. Αφού τελειώνει μια ενότητα δεδομένων μιας πράξης και μετά από 15 μέρες 

περίπου, ο μαθητής συμπληρώνει στο φύλλο αυτό την άσκηση με τα δεδομένα της 

πράξης, για την οποία πέρασαν οι 15 μέρες από τότε, που διδάχθηκε. Συγκεκριμένα, 

στο τέλος της αφαίρεσης, θα γίνει έλεγχος διατήρησης της πρόσθεσης, στο τέλος του 

πολλαπλασιασμού, θα γίνει έλεγχος της αφαίρεσης, στο τέλος της διαίρεσης, θα γίνει 

έλεγχος διατήρησης του πολλαπλασιασμού και μετά 15 μέρες από το τέλος της 

διαίρεσης, θα γίνει και ο έλεγχος διατήρησης των δεδομένων αυτής.  

Η δραστηριότητα είναι χρονομετρημένη για 1 λεπτό.  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II 

ΣΕΝΑΡΙΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ (2η και 3η ΠΟ) 

 

               Πριν τη διδασκαλία των αριθμητικών συνδυασμών προηγείται η διδασκαλία 

στρατηγικών μέτρησης, ως προαπαιτούμενη δεξιότητα, που καθιστά πιο γρήγορη και 

εύκολη την κατάκτηση των βασικών δεδομένων των πράξεων. 

Διάρκεια: 1 διδακτική ώρα, πριν την εισαγωγή των δεδομένων κάθε πράξης, δηλαδή 

οι στρατηγικές της πρόσθεσης, πριν την εισαγωγή δεδομένων πρόσθεσης, της 

αφαίρεσης, πριν την εισαγωγή δεδομένων αφαίρεσης κ.ο.κ.  

 

Υλικά: (κύβοι, ξυλάκια ή άλλα υλικά), poster στρατηγικής, φύλλο με 

τελίτσες, για την εικονιστική αναπαράσταση και αριθμογραμμές (περιλαμβάνονται 

στο φάκελο του εκπαιδευτικού). Στις αριθμογραμμές ο μαθητής εφαρμόζει και λέει 

φωναχτά τα βήματα της στρατηγικής. Μπορούν να χρησιμοποιηθούν μαζί με τα 

σύμβολα.  

 

Πρόσθεση  

1. Αντιμεταθετική ιδιότητα στην πρόσθεση και στον πολλαπλασιασμό. 

Δείχνουμε με αντικείμενα, σε εικόνες, στην αριθμογραμμή και εξηγούμε 

στον/ στους μαθητές, την αντιμεταθετική ιδιότητα (π.χ. 5+3=8, άρα και το 3+5=8 ή το 

3Χ6=18, άρα και το 6Χ3=18, γιατί είναι οι ίδιοι αριθμοί και δεν αλλάζει το 

αποτέλεσμα η σειρά με την οποία θα τους πούμε). Επομένως όταν μαθαίνουμε ένα 

αποτέλεσμα, ουσιαστικά μαθαίνουμε δύο και δεν χρειάζεται να το ξαναδούμε άλλη 

φορά, γιατί θα είναι διπλός κόπος. 

2. Μετρώ τον μικρό! Σχετίζεται με τη χρήση της αντιμεταθετικής ιδιότητας. 

Ακολουθούμε τα βήματα στο poster της στρατηγικής (περιλαμβάνεται) και με 

αντικείμενα/ εικόνες/ σύμβολα δείχνουμε και εξηγούμε. 

3. Στάση στο 10! Μια πιο απαιτητική αλλά και αναβαθμισμένη στρατηγική, 

όπου ο μαθητής χρησιμοποιεί γνωστά δεδομένα, για να αποφύγει την απαρίθμηση. 

Ακολουθώντας τα βήματα στο poster της στρατηγικής με αντικείμενα/ εικόνες και 

σύμβολα δείχνουμε και εξηγούμε. Σε κάθε επίπεδο παραμένουμε ανάλογα με το 

επίπεδο κατανόησης των βημάτων της στρατηγικής από τους μαθητές.  

 

Αφαίρεση  

1. Μετρώ προς τα κάτω από τον ΜΕΓΑΛΟ (για αφαιρετέους -1, -2, -3). 

Όπως παραπάνω έτσι κι εδώ με τη χρήση αντικειμένων/ εικόνων και συμβόλων 

δείχνουμε και εξηγούμε τα βήματα της στρατηγικής με το poster  

2. Μετρώ προς τα πάνω! (όταν ο αφαιρετέος είναι >3) 
 Όπως παραπάνω έτσι κι εδώ, με τα ίδια υλικά, σειρά και τρόπο, εξηγούμε ότι αντί 

για αφαίρεση μπορούμε να κάνουμε πρόσθεση, διότι είναι πιο εύκολη πράξη.  

 (για αφαιρετέους >3) 

 

Πολλαπλασιασμός  

1. Αντιμεταθετική ιδιότητα, 

Εδώ ισχύει ό, τι και στην πρόσθεση. 

2. Ό,τι ξέρω, το χρησιμοποιώ! Τα δεδομένα των δίδυμων αριθμών και Χ5, 

πολλές φορές χρησιμοποιούνται βοηθητικά, για άλλα δεδομένα που είναι δύσκολα 

στην απομνημόνευση, π.χ. για το 6 x 7, αν ο μαθητής γνωρίζει το 6 x 6 = 36, τότε 
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μαθαίνει, ότι μπορεί να προσθέσει ακόμη μια φορά 6 και βρίσκει 42. Ο τρόπος 

διδασκαλίας ακολουθεί τα ίδια βήματα, σειρά, πορεία με τα παραπάνω 

 

Διαίρεση  

1. Ότι και να λες, εγώ θα πολλαπλασιάζω!  
Με τον ίδιο τρόπο εξηγούμε στο μαθητή ότι αντί για διαίρεση, μπορεί με 

πολλαπλασιασμό, που είναι πιο εύκολη πράξη, να βρίσκει αυτό που χρειάζεται.  

       Για να βεβαιωθούμε ότι οι μαθητές κατανόησαν τη στρατηγική, ζητάμε να μας 

απαντήσουν σε δεδομένα με μεγαλύτερους αριθμούς π.χ.. για τη στρατηγική Πάντα 

μετρώ τον μικρό! Ρωτώ το μαθητή: «Πόσο κάνει… 3+15, 2+16, 22+3, 25+3, 29+2». 

Για τη στρατηγική Πάντα κάνω στάση στο 10! «Πόσο κάνει…18+4, 28+6, 19+5, 

17+7» και με τη βοήθεια του poster και της αριθμογραμμής, ο μαθητής βρίσκει το 

αποτέλεσμα. Επαναλαμβάνουμε τη διαδικασία, μέχρι να σιγουρευτούμε, ότι ο 

μαθητής κατάλαβε και εφαρμόζει τη στρατηγική, ανεξάρτητα αν βρίσκει λάθος 

αποτέλεσμα.  

     Έχοντας μπροστά το poster της στρατηγικής, δείχνω με αντικείμενα ένα/ ένα τα 

βήματα και εξηγώ στο μαθητή πώς ενεργώ. Σταδιακά ο μαθητής επαναλαμβάνει τα 

βήματα λεκτικά και με επίδειξη με αντικείμενα και πάνω στην αριθμογραμμή.  

1. Στις αριθμογραμμές ο μαθητής εφαρμόζει και λέει τα βήματα της 

στρατηγικής. Τον καθοδηγούμε να κοιτά και τα βήματα στο poster και να 

λέει φωναχτά τη σκέψη του.  

2. Προφορικά: Κοιτώντας τις αριθμογραμμές, που έχει συμπληρώσει, ο 

μαθητής λέει τα βήματα, που ακολούθησε, για να φτάσει στο αποτέλεσμα, 

τον παρακινούμε να κοιτάζει και το poster και βοηθάμε και διορθώνουμε, 

όπου χρειάζεται.  

Προφορικά: Ζητάμε από τον μαθητή, να χρησιμοποιήσει τη στρατηγική για να βρει 

τις απαντήσεις σε δεδομένα με μεγαλύτερους αριθμούς π.χ.. για τη στρατηγική Πάντα 

μετρώ τον μικρό! «3+15, 2+16, 22+3, 25+3, 29+2» και για τη στρατηγική Πάντα 

κάνω στάση στο 10! τα «8+9, 18+4, 28+6, 19+5, 17+7» και ο μαθητής 

ακολουθώντας τα βήματα, βρίσκει το αποτέλεσμα σε αυτά τα δεδομένα. Αν χρειαστεί 

επαναλαμβάνουμε τη διαδικασία, μέχρι να σιγουρευτούμε ότι ο μαθητής κατάλαβε 

και εφαρμόζει τη στρατηγική, ανεξάρτητα αν κάνει λάθος στο αποτέλεσμα. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



273 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III 

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΕΝΝΟΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΥ (3
η
 ΠΟ) 

 

 Διδασκαλία για έννοια αριθμού 

Υλικά: Αντικείμενα (κύβοι, ξυλάκια κ.α.), 1. Φύλλα Εργασίας Αναγνώριση 

ποσοτήτων, 2. Φύλλο εργασίας για Ανάλυση και σύνθεση αριθμών και ποσοτήτων, 3. Φύλλο 

Εργασίας με Οικογένειες δεδομένων 4. Κάρτες με τελίτσες και 5. Αριθμοκάρτες  ως το 10  

(περιλαμβάνονται). 

Διάρκεια διδασκαλίας: 5 διδακτικές ώρες 

Περιεχόμενο  

1. Άμεση αναγνώριση και προσέγγιση ποσοτήτων και αριθμών 1-10 

Στόχος είναι η άμεση αναγνώριση ποσοτήτων και αριθμών και η όσο γίνεται πιο 

ακριβής προσέγγιση ποσοτήτων > 5. Αρχικά ο μαθητής αναγνωρίζει διάφορες ποσότητες 

αντικειμένων, που εμφανίζουμε μπροστά του για 5΄΄. Το ίδιο κάνουμε και με τις κάρτες 

ποσοτήτων και με τις αριθμοκάρτες. Ενδεικτικές ερωτήσεις:  

Πόσα είναι αυτά; (δείχνουμε συγκεκριμένη ποσότητα κύβων, ο μαθητής απαντά 

μετρώντας ή αναγνωρίζοντας άμεσα και περνάμε γρήγορα στην επόμενη). Ποιος αριθμός είναι 

αυτός, π.χ. 7,  δείξε μου που έχει 7 τελίτσες (κάρτα ποσοτήτων). 

Σύγκριση 

Με τα παραπάνω υλικά, βάζοντας και βγάζοντας υλικά, εικόνες, αριθμούς. 

Ερωτήσεις: Ποια είναι πιο πολλά; Ποια είναι πιο λίγα; Τι θα κάνουμε για να γίνουν 

ίδια; Τι άλλο μπορούμε να κάνουμε; Τι θα γίνει αν στο ένα βάλω 2 ακόμη; Τι θα γίνει αν 

βγάλω δύο; Πόσα πρέπει να βάλω για να γίνουν ίδια; Ποιος αριθμός είναι μετά από αυτόν; 

Ποιος είναι πριν από αυτόν; 

2. Ακολουθίες 
Ίδια υλικά 

Ερωτήσεις: Βάλε στη σειρά τις ποσότητες – τους αριθμούς από τα πιο λίγα στα πιο 

πολλά/ από τα πολλά στα λίγα/ ποιος αριθμός λείπει από τη σειρά/ πόσα πράγματα πρέπει να 

βάλουμε στην κενή θέση και γιατί; 

3. Αποσύνθεση και ανασύνθεση αριθμών 

Υλικά: ίδια υλικά και Φύλλο Εργασίας: Ανάλυση και σύνθεση αριθμών  

(περιλαμβάνεται στο φάκελο του μαθητή). Αρχικά δείχνουμε στο μαθητή τον τρόπο που 

εργαζόμαστε και μετά συνεχίζει αυτός. Αναλύουμε και συνθέτουμε αριθμούς με κύβους, 

ζωγραφίζοντας τους και γράφοντας τους αριθμούς που αναλύεται στο Φύλλο Εργασίας, 

Ανάλυση και Σύνθεση αριθμών, π.χ.. 7 κύβοι, μπορούν να χωριστούν σε 4  και 3 και σε 5 και 

2 κύβους. Ο μαθητής σχεδιάζει αντικείμενα με τις αναλύσεις αυτές και γράφει τους αριθμούς 

στις αντίστοιχες θέσεις. Στο τέλος επαναλαμβάνει προφορικά και γρήγορα τις αναλύσεις, που 

έκανε και απαντά στις ερωτήσεις: «το 7 πώς μπορούμε να το χωρίσουμε; Με ποιον άλλο 

τρόπο; Αν πάρουμε  4 και 3 πόσα είναι όλα μαζί; Αν πάρουμε  5 και ακόμη 2 πόσα είναι όλα 

μαζί; (ο μαθητής μπορεί να κοιτά τον πίνακα ανάλυσης και σύνθεσης,  για να απαντά). 

4. Aπαρίθμηση 
Απαρίθμηση ανά 1 ως 10 και 20, ανά 2 ως 20, ανά 3 ως 30, ανά 5 ως 50, προς τα 

πάνω και ανάποδα. 

Προετοιμασία  

Εκτός από το 1
ο
 μάθημα στα υπόλοιπα ζητάμε από το μαθητή να μας πει τις 

αριθμητικές αλυσίδες που έχει μάθει ως τώρα.  

       Διδασκαλία  

Υλικά: κύβοι ή ξυλάκια και το υλικό που περιλαμβάνεται: 1. αριθμητικές αλυσίδες  

2. αριθμοκάρτες για τις αριθμητικές αλυσίδες  3. Αριθμογραμμές και 4. Φύλλο ελέγχου 

Αν π.χ.. θέλουμε να δείξουμε την αλυσίδα ανά 2, μετράμε 2 κύβους και τοποθετούμε 

τον αριθμό 2 από κάτω, μετά μετράμε άλλα 2 και βάζουμε τον αριθμό 4 από κάτω κ.τ.λ.  Στη 
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συνέχεια το κάνουμε με την αριθμητική αλυσίδα με τελίτσες και τις κάρτες με τους αριθμούς, 

που περιλαμβάνονται στο πακέτο διδασκαλίας.  

Καθοδηγούμενη εξάσκηση 

Υλικά : Αριθμοκάρτες 

1
η
 δραστηριότητα 

Απλώνουμε μπροστά στο μαθητή τις αριθμοκάρτες της αλυσίδας π.χ.. ανά 2 και 

ζητάμε να τις βάλει στη σειρά μετρώντας φωναχτά προς τα πάνω δύο – δύο. Μετά ζητάμε να 

κάνει το ίδιο με τη διαφορά, ότι θα ξεκινήσει από το 20 και θα μετρά φωναχτά προς τα κάτω 

δύο- δύο. Αν κρίνουμε απαραίτητο ζητάμε από το μαθητή να επαναλάβει την δραστηριότητα. 

2
η
 δραστηριότητα 

Όπως είναι οι κάρτες στη σειρά από την προηγούμενη δραστηριότητα, τις γυρνάμε 

ανάποδα, χωρίς να τις αλλάξουμε θέση, ώστε να μη φαίνεται ο αριθμός και αφήνουμε μόνο 

π.χ.. την πρώτη αριθμοκάρτα με το 2. Λέμε στο μαθητή, να πει τον αριθμό, που ακολουθεί 

και να γυρίσει την αριθμοκάρτα, για να επιβεβαιώσει την απάντηση, που έδωσε. Αν κάνει 

λάθος, τον καθοδηγούμε, να μετρήσει σωστά και να επαναλάβει 2 φορές. Μετά ζητάμε να 

κάνει το ίδιο με τη διαφορά, ότι θα ξεκινήσει από το 20 και θα κατεβαίνει δύο – δύο. Αν 

κρίνουμε απαραίτητο, ζητάμε από το μαθητή, να επαναλάβει τη δραστηριότητα.  

Επανάληψη 

Ο μαθητής λεκτικά μετρά προς τα πάνω/ κάτω τη νέα αριθμητική αλυσίδα, που 

διδάχθηκε.  

Αυτόνομη εξάσκηση 

              Υλικά: Φύλλα εργασιών απαρίθμησης 

Σε αριθμογραμμή στα Φύλλα εργασιών απαρίθμησης, δείχνουμε στο μαθητή πως 

πρέπει να ενεργήσει και τον αφήνουμε να συνεχίσει μόνος του, π.χ.. στην αλυσίδα ανά 2 στις 

3 πρώτες αριθμογραμμές ανεβαίνει ανά δύο και γράφει τον αριθμό και στις 3 επόμενες 

κατεβαίνει ανά δύο και γράφει τον αριθμό. Αν κάνει πάνω από δύο λάθη, τότε παρακινούμε 

το μαθητή να συνεχίσει μόνος του την εξάσκηση και στις επόμενες αριθμογραμμές.  

Τελικός έλεγχος 
Στο φύλλο ελέγχου (τελευταία σελίδα) ο μαθητής γράφει την αλυσίδα, που διδάχθηκε 

μία φορά μετρώντας προς τα πάνω και μία μετρώντας ανάποδα προς τα κάτω.  

   Πριν τη διδασκαλία των αριθμητικών συνδυασμών προηγείται η διδασκαλία 

στρατηγικών μέτρησης, ως προαπαιτούμενη δεξιότητα, που καθιστά πιο γρήγορη και 

εύκολη την κατάκτηση των βασικών δεδομένων των πράξεων. 
5. Σχέση μέρους - όλου 

Στο Φύλλο Εργασίας Ανάλυση και σύνθεση, ο μαθητής αναλύει υλικά, εικόνες και 

αριθμούς με τις κάρτες, χρησιμοποιώντας το τρίγωνο οικογενειών δεδομένων και εκφράζει 

τις σχέσεις των αριθμών μεταξύ τους π.χ.. Το 4 μπορεί να είναι ως 3 και 1 κ.ο. και 

καταγράφει τις αναλύσεις του σε ένα φύλλο χαρτί.  

                     4    

 

   3                                                   1 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV 

ΕΙΚΟΝΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΗ (για τους αριθμητικούς συνδυασμούς) 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V 

 ΑΡΙΘΜΟΓΡΑΜΜΕΣ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI 

ΚΑΡΤΕΣ ΔΕΔΟΜΈΝΩΝ (δειγματικά) 

 

3+2 9+1 

3+1 8+2 

4+1 7+3 

7+2 6+4 

6+2 5+5 
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2+3 1+9 

1+3 2+8 

1+4 3+7 

2+7 4+6 

2+6 5+5 

7+7 6+6 
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13-8 15-9 

8X1 8X2 

7X1 9X2 

5X2 3X5 

6X2 6X5 

7X2 7X5 
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8Χ5 2Χ8 

5Χ7 2Χ7 

5Χ6 2Χ5 

5Χ3 2Χ6 

2Χ9 1Χ7 

3Χ3 8Χ8 
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16:4 81:9 

25:5 12:4 

36:6 18:6 

49:7 21:7 

21:3 25:5 

18:3 36:6 
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12:3 49:7 

9:3 64:8 

16:4 81:9 

45:9 28:4 

63:9 32:4 

72:9 42:7 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VII 

ΑΦΙΣΕΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ (2η και 3η ΠΟ) 

 

ΠΡΟΣΘΕΣΗ 

 

 

 

 
Μετρώ… τον μικρό! 

Πρόσθεση  

1. Βάζω στο μυαλό μου τον            
ΜΕΓΑΛΟ αριθμό… 

2. Μετρώ όσα ο μικρός με τα 
δάχτυλα και…  

3. Η απάντηση είναι ο 
τελευταίος αριθμός που λέω!  

2+7 
7…8  9! 
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Με ΜΕΓΑΛΟΥΣ αριθμούς πάντα 

κάνω στάση… στο 10! 

Πρόσθεση  

1. Βάζω στο μυαλό μου τον ΜΕΓΑΛΟ 

αριθμό… 

2.Παίρνω από τον μικρό, όσα χρειάζομαι 

για να πάω στο 10… 

3.Ανεβαίνω από το 10 τόσα, όσα έμειναν 

στον μικρότερο και  

4. Η απάντηση είναι ο τελευταίος αριθμός  
 

8+6 

8+2=10 

10+…11  12  13  14 ! 
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ΑΦΑΙΡΕΣΗ 

 

 

 

 

 
Mετρώ προς τα κάτω από τον 

ΜΕΓΑΛΟ! 

Αφαίρεση 
1. Βάζω τον ΜΕΓΑΛΟ στο 

μυαλό μου  
2. Μετρώ προς τα κάτω τον 

μικρό… 
3. Η απάντηση είναι εκεί που 

έφτασα!  

9-3 

9…8   7   6! 
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Μετρώ προς τα πάνω! 

Αφαίρεση 
1. Βάζω τον μικρό στο μυαλό 

μου…  
2. Μετρώ προς τα πάνω με τα 

δάχτυλα, μέχρι να φτάσω στον  
ΜΕΓΑΛΟ και … 

3. Η απάντηση είναι τα 
δάχτυλα που σήκωσα!  

13-8 

8…9  10  11  12  13 

      5! 
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ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΜΟΣ 

 

 

 
Τα δίδυμα είναι χρήσιμα! 

1. Βρίσκω τον μικρό αριθμό 

2. Τον πολλαπλασιάζω με τον εαυτό     

του 

3. Προσθέτω τον ίδιο μία φορά ακόμη 

4. Ο αριθμός, που βρίσκω είναι η 

απάντηση! 

6Χ7 

6Χ6=36 

36….37, 38, 39, 40, 41…42!! 
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ΔΙΑΙΡΕΣΗ 

 

 

 
Ό,τι και να λες,  

εγώ θα πολλαπλασιάζω! 

Διαίρεση  

1. Βάζω στο μυαλό μου τον 
μικρό αριθμό… 

2. Ρωτώ: με ποιον αριθμό τον 
πολλαπλασιάζω, για να βρω 
τον ΜΕΓΑΛΟ; …  

3. Αυτός είναι η απάντηση!  
 

48: 6 
6 Χ ; =48  

Ααα!!! είναι το 8! 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIII  

ΚΑΡΤΕΣ ΑΡΙΘΜΩΝ (3η ΠΟ) 

 

1 ● 

 

2 

 

●● 

3 
●● 

● 

4 
●● 

●● 
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5 

●● 

 ● 

●● 

6 

●●    ● 

 ● 

●● 

7 

●●    ●● 

 ● 

●● 

8 

●●      ● 

 ● 

●●     ●● 
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9 

●●     ●● 

 ●      ●● 

●● 

10 

●●     ●● 

 ●       ● 

●●     ●● 

11 

●●     ●● 

 ●       ● 

●●     ●●    ● 

12 

●●     ●● 

 ●       ● 

●●     ●●  ●● 
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13 

●●     ●● 

 ●       ● 

●●     ●●    ●●● 

14 

●●     ●●      ●● 

 ●       ●       ●● 

●●     ●● 

15 

●●     ●●    ●● 

 ●       ●      ● 

●●     ●●    ●● 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IX 

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΘΕΣΗ ΑΡΙΘΜΩΝ (3η ΠΟ) 

 

Ανάλυση και σύνθεση αριθμών σε ποσότητες 

Αριθμοί  1
ο
ς τρόπος  

Αναπαράστασης 

 (τελίτσες, ανάλογα με τις 

αναλύσεις που κάνει) 

1
ο
 

τρόπος 

Ψηφία 

  

 2
ος

 τρόπος  

Αναπαράστασης 

2
ος

 

τρόπος  

Ψηφία 

4 

 

 3 

 

1 

 

 

 

 

2 

 

2 

6 

 

    

8 

 

    

9 

 

    

3 

 

    

5     

7 
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2     

9     

10     

11     

12     

13     

14     

15     
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Χρήση τρισδιάστατων υλικών   
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ X 

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΕΣ ΑΚΟΛΟΥΘΙΕΣ (3
η
 ΠΟ) 

 

 

Ανά 1 αριθμό 

1 2 3 4 5 

6 7 8 9 10 

11 12 13 14 15 

16 17 18 19 20 
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Ανά 2 αριθμούς  

2 4 6 8 10 

12 14 16 18 20 

Ανά 3 αριθμούς 

3 6 9 12 15 
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18 21 24 27 30 

Ανά 5 αριθμούς  

5 10 15 20 25 

30 35 40 45 50 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ XI (δειγματικά) 

ΦΥΛΛΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (1
η
, 2

η
 και 3

η
 ΠΟ) 

 

   

                   

 

 

  

ΦΥΛΛΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ  

Στάδιο αυτόνομης εξάσκησης 

Στοιχεία Μαθητή 

Όνομα: 

………………………………………………………………………………….. 

Σχολείο: 

…………………………………………………………………………………. 

Τάξη φοίτησης:……………………………………………………………………… 
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 Αθροίσματα +1/+2/=10 (1) 

 

 

 

 

 

1. Ενώνω με τη σωστή απάντηση τα παρακάτω. Αφού το κάνω αυτό, λέω τα 

ζευγάρια δεδομένων, π.χ. 3+2 = 5, αλλά και 2+3 κάνουν 5  

 

3+2 3+1 4+1 7+2 6+2 9+1 8+2 7+3 6+4 5+5 

          

2    3    4    5    6    7    8   9   10 

 

 

2. Πόσο κάνει; Απαντώ ή μετρώ όσο πιο γρήγορα μπορώ! 

 

3+2 3+1 4+1 7+2 6+2 

9+1 8+2 7+3 6+4 5+5 

2+7 1+3 1+4 2+3 2+6 

1+9 2+8 3+7 4+6 5+5 

 

 

 

 

 

 



301 

 
 Στάση στο 10 (3) 

 

 

 

 

 

1. Ενώνω με τη σωστή απάντηση τα παρακάτω.  Αφού το κάνω αυτό, λέω τα 

ζευγάρια δεδομένων, π.χ. 3+2 = 5, αλλά και 2+3 κάνουν 5 

 

 

6+5 7+5 7+6 8+4 8+5 8+6 8+7 9+4 9+5 9+6 

 

10    11   12    13    14    15  

 

2. Πόσο κάνει; Απαντώ ή μετρώ όσο πιο γρήγορα μπορώ! 

 

6+5 7+5 7+6 8+4 8+5 

8+6 8+7 9+4 9+5 9+6 

5+6 5+7 6+7 4+8 5+8 

6+8 7+8 4+9 5+9 6+9 
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 Ολική ανασκόπηση 

 

 

 

 

 

1. Ενώνω με τη σωστή απάντηση τα παρακάτω Αφού το κάνω αυτό, λέω τα 

ζευγάρια δεδομένων, π.χ. 3+2 = 5, αλλά και 2+3 κάνουν 5   

 

 

2+1 6+6 6+5 8+6 8+2 7+7 7+5 2+2 9+5 10+2 

10    11   12    13    14    15  

7+6 7+3 3+2 10+3 8+4 9+4 6+2 10+4 8+5 9+1 

 

 

 

2. Πόσο κάνει; Απαντώ ή μετρώ όσο πιο γρήγορα μπορώ! 

 

7+2 8+2 9+5 3+2 6+2 

6+6 7+7 10+2 10+3 10+4 

6+5 7+5 7+6 8+4 8+5 

8+6 2+2 7+3 9+4 9+1 
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 αφαιρέσεις -1/-2/ζευγαράκια του 10 (1) 

 

 

 

 

 

1. Ενώνω με τη σωστή απάντηση τα παρακάτω Αφού το κάνω αυτό, λέω τα 

ζευγάρια δεδομένων, π.χ. 8-2=6, αλλά και 8-6 (από το αποτέλεσμα) = 2 

 

 

5-2 4-1 5-1 9-2 8-2 10-1 10-2 10-3 10-4 10-5 

 

1    2     3     4    5    6    7    8    9   10 

 

2. Πόσο κάνει; Απαντώ ή μετρώ όσο πιο γρήγορα μπορώ! 

 

5-2 4-1 5-1 9-2 8-2 

10-1 10-2 10-3 10-4 10-5 

5-3 4-3 5-4 9-7 8-6 

10-5 10-6 10-7 10-8 10-9 
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 ολική ανασκόπηση 

 

 

 

 

 

1. Ενώνω με τη σωστή απάντηση τα παρακάτω 

 

3-1 10-1 14-6 11-5 5-1 6-3 14-5 13-6 8-2 15-5 

          

1    2     3     4   5   6   7   8   9   10 

8-4 12-6 14-6 14-5 12-4 12-5 13-3 11-5 13-4 15-6 

 

3. Πόσο κάνει; Απαντώ ή μετρώ όσο πιο γρήγορα μπορώ! 

 

9-2 12-6   11-5  14-6 

10-2 14-7   12-5  4-2 

14-5 13-3   13-6  10-3 

5-2 12-2   12-4  13-4 

8-2 14-4   13-5  10-1 
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 πολλαπλασιασμοί Χ1/Χ2/Χ5 (1) 

 

 

 

 

 

1. Ενώνω με τη σωστή απάντηση τα παρακάτω. Αφού το κάνω αυτό, λέω και τα 

αντίθετα ζευγαράκια, π.χ. 8Χ1=8 και 1Χ8=8 

 

 

8Χ1 7Χ1 5Χ2 7Χ2 6Χ2 8Χ2 9Χ2 3Χ5 6Χ5 7Χ5 

     

7    8   9    10   12    14   16    18    21     

 

 

2. Πόσο κάνει; Απαντώ ή μετρώ όσο πιο γρήγορα μπορώ! 

 

 

8Χ1 7Χ1 5Χ2 7Χ2 6Χ2 

8Χ2 9Χ2 3Χ5 6Χ5 7Χ5 

5Χ6 2Χ7 2Χ6 1Χ7 1Χ8 

8Χ5 2Χ9 5Χ3 2Χ8 5Χ7 
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δίδυμοι και Χ3 (2) 

 

 

 

 

 

1. Ενώνω με τη σωστή απάντηση τα παρακάτω. Αφού το κάνω αυτό, λέω και τα 

αντίθετα ζευγαράκια, π.χ. 4Χ3=12 και 3Χ4=12 

 

 

4Χ4 3Χ3 6Χ6 7Χ7 8Χ8 9Χ9 5Χ5 4Χ3 6Χ3 7Χ3 

 

9   12   16   18   21   25   36   49   64   81    

 

2. Πόσο κάνει; Απαντώ ή μετρώ όσο πιο γρήγορα μπορώ! 

 

3Χ3 4Χ4 5Χ5 6Χ6 7Χ7 

8Χ8 9Χ9 4Χ3 6Χ3 7Χ3 

8Χ3 3Χ7 3Χ6 3Χ4 3Χ8 

3Χ3 5Χ5 7Χ7 6Χ6 4Χ4 
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Χ9/Χ4/ διάφορα (3) 

 

 

 

 

 

1. Ενώνω με τη σωστή απάντηση τα παρακάτω. Αφού το κάνω αυτό, λέω και τα 

αντίθετα ζευγαράκια, π.χ. 7Χ4=28 και 4Χ7=28 

  

5Χ9 7Χ9 8Χ9 5Χ4 6Χ4 7Χ4 8Χ4 6Χ7 6Χ8 7Χ8 

 

20   24   28    32   42   45  48   56    63  72   

 

2. Πόσο κάνει; Απαντώ ή μετρώ όσο πιο γρήγορα μπορώ! 

 

5Χ9 7Χ9 8Χ9 5Χ4 6Χ4 

7Χ4 8Χ4 6Χ7 6Χ8 7Χ8 

9Χ5 9Χ7 9Χ8 4Χ5 4Χ6 

4Χ7 4Χ8 7Χ6 8Χ6 8Χ7 
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Ολική ανασκόπηση 

 

 

 

 

 

1. Ενώνω με τη σωστή απάντηση τα παρακάτω  

 

8Χ1 9Χ2 5Χ2 6Χ5 7Χ7 7Χ2 3Χ3 9Χ9 5Χ5 3Χ6 

          

8   9  10   12  14   18   20 21   24 25  28   32  35  45   48  49  72  81        

 

5Χ9 8Χ4 8Χ9 6Χ8 6Χ4 7Χ4 5Χ4 3Χ4 3Χ7 7Χ5 

 

 

2. Πόσο κάνει; Απαντώ ή μετρώ όσο πιο γρήγορα μπορώ! 

 

8Χ1 9Χ2 5Χ2 6Χ5 7Χ2 

3Χ3 9Χ9 5Χ5 3Χ6 7Χ7 

5Χ9 8Χ4 8Χ9 6Χ8 6Χ4 

7Χ4 5Χ4 3Χ4 3Χ7 7Χ5 
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Διαιρετέος 1/2/5 (1) 

 

 

 

 

 

1. Ενώνω με τη σωστή απάντηση τα παρακάτω. Αφού το κάνω αυτό, λέω και τα 

αντίθετα ζευγαράκια π.χ.. 8:1=8 και 8:8 (από το αποτέλεσμα)=1 

 

 

8:1 7:1 10:2 12:2 14:2 16:2 18:2 15:5 30:5 35:5 

 

1   2   3   4   5   6   7   8   9    

          

 

2. Πόσο κάνει; Απαντώ ή μετρώ όσο πιο γρήγορα μπορώ! 

 

8:1 7:1 10:2 12:2 14:2 

16:2 18:2 15:5 30:5 35:5 

21:7 7:7 10:5 12:6 35:7 

16:8 18:9 10:5 30:6 14:7 
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Διαιρέσεις με διδύμους  και :3 (2) 

 

 

 

 

 

1. Ενώνω με τη σωστή απάντηση τα παρακάτω. Αφού το κάνω αυτό λέω και τα 

αντίθετα ζευγαράκια π.χ.. 12:4=3 και 12:3 (από το αποτέλεσμα) =4  

 

 

9:3 16:4 25:5 36:6 49:7 64:8 81:9 12:4 18:6 21:7 

 

1   2   3   4   5   6   7   8   9   

  

2. Πόσο κάνει; Απαντώ ή μετρώ όσο πιο γρήγορα μπορώ! 

 

9:3 64:8 21:3 25:5 

16:4 81:9 18:3 36:6 

25:5 12:4 12:3 49:7 

36:6 18:6 9:3 64:8 

49:7 21:7 16:4 81:9 
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ολική ανασκόπηση 

 

 

 

 

1. Ενώνω με τη σωστή απάντηση τα παρακάτω  

 

 

8:1 9:3 45:9 24:4 12:2 16:2 64:8 28:4 30:5 81:9 

          

1   2   3   4   5   6   7   8   9    

 

40:5 21:3 45:5 16:4 56:8 16:8 25:5 28:7 20:4 48:8 

          

 

2. Πόσο κάνει; Απαντώ ή μετρώ όσο πιο γρήγορα μπορώ! 

 

8:1   16:2   40:5   16:8 

9:3   64:8   21:3   25:5 

45:9   28:4   45:5   28:7 

24:4   30:5   16:4   20:4 

12:2   81:9   56:8   48:8 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ XII 

ΦΥΛΛΑ ΕΛΕΓΧΟΥ (1
η
, 2

η
 και 3

η
 ΠΟ) 

 

 

 

 

  

 

ΦΥΛΛΑ ΕΛΕΓΧΟΥ 

Τελική αποτίμηση  

 

Στοιχεία Μαθητή 

Όνομα: ………………………………………………………………………………….. 

Σχολείο: …………………………………………………………………………………. 

Τάξη φοίτησης:……………………………………………………………………… 
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Όσα έμαθα σε 1 λεπτό! (2) 

 

Όσα θυμάμαι σε 1 λεπτό! 

3+2   9+1   5+4   2+2   

8+2   3+1   7+7   6+6   

4+1   7+3   3+3   10+2   

6+4   7+2   6+3   4+4   

6+2   10+3   5+5   5+4   

 

 

 

7+7   6+6   4+5   5+5   

2+2   6+3   3+10   4+4   

3+3   5+4   2+10   6+6   

4+4   10+2   7+7   3+3   

10+3   10+4   2+2   3+6   
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Ολική ανασκόπηση 

  

                

   Τα θυμάμαι όλα σε 1 λεπτό! 

7+2   6+6   6+5   8+6   

8+2   7+7   7+5   2+2   

9+5   10+2   7+6   7+3   

3+2   10+3   8+4   9+4   

6+2   10+4   8+5   9+1   

 

 

Μήπως όσα έμαθα με βοηθούν να βρω τα παρακάτω; 

(2+1)+1= (6+6)+1= (6+5)+2= (8+6)+1= (2+2)+1= 

(6+2)+1= (10+4)+3= (8+5)+1= (9+1)+3= (8+4)+2= 
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Όσα έμαθα σε 1 λεπτό! (2) 

14-7   9-3   12-6   9-6   

4-2   9-4   8-4   9-5   

6-3   12-2   6-3   12-10   

8-4   13-3   4-2   13-10   

12-6   14-4   14-7   14-10   

 

Όσα θυμάμαι σε 1 λεπτό! 

5-2   10-1   9-6   4-3   

6-3   12-2   14-7   5-4   

5-2   10-4   12-6   9-7   

12-6   10-5   12-2   13-3   

8-4   13-3   14-4   9-5   
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Ολική ανασκόπηση 

 

 

Τα θυμάμαι όλα σε 1 λεπτό! 

9-2 12-6   11-5  14-6      

10-2 14-7   12-5  4-2      

14-5 13-3   13-6  10-3      

5-2 12-2   12-4  13-4      

8-2 

 

 

 

14-4   13-5  10-1      

Μήπως όσα έμαθα με βοηθούν να βρω τα παρακάτω; 

(3-1)-1= (8-2)-1= (6-3)-2= (8-4)-1= (10-1)-2= 

(10-5)-3= (12-6)-1=  (13-3)-3= (13-4)-1= (15-6)-2= 
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Όσα έμαθα σε 1 λεπτό! (2) 

3Χ3   8Χ8   8Χ3   3Χ3   

4Χ4   9Χ9   3Χ7   5Χ5   

5Χ5   4Χ3   3Χ6   7Χ7   

6Χ6   6Χ3   3Χ4   6Χ6   

7Χ7   7Χ3   3Χ8   4Χ4   

 

Όσα θυμάμαι σε 1 λεπτό! 

8Χ1   3Χ3   8Χ8   8Χ2   

9Χ2   9Χ9   4Χ4   7Χ1   

5Χ2   5Χ5   3Χ4   3Χ5   

6Χ5   3Χ6   6Χ6   6Χ2   

7Χ2   7Χ7   3Χ7   7Χ5   
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Ολική ανασκόπηση 

 

 

 

Τα θυμάμαι όλα σε 1 λεπτό! 

8Χ1   3Χ3   5Χ9   7Χ4   

9Χ2   9Χ9   8Χ4   5Χ4   

5Χ2   5Χ5   8Χ9   3Χ4   

6Χ5   3Χ6   6Χ8   3Χ7   

7Χ2 

 

  7Χ7   6Χ4   7Χ5   

Μήπως όσα έμαθα με βοηθούν να βρω τα παρακάτω; 

(8x1)+2= (3X3)+3= (5X9)+1= (7X4)+1= (9X2)+1= 

(5X2)+1= (5X5)+1= (8X9)+2= (3X4)+1= (6X5)+3= 



319 

 

 

 

Όσα έμαθα σε 1 λεπτό! (2) 

9:3   64:8 

 

  21:3   25:5   

16:4   81:9 

 

  18:3   36:6   

25:5   12:4   12:3   49:7   

36:6   18:6   9:3   64:8   

49:7   21:7   16:4   81:9   

 

Όσα θυμάμαι σε 1 λεπτό! 

8:1   16:2   40:5   16:8   

16:4   81:9   18:3   36:6   

12:2   30:5   12:6   30:6   

14:2   35:5   35:7   14:7   

36:6   18:6   9:3   64:8   
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  Ολική ανασκόπηση 

 

  

Τα θυμάμαι όλα σε 1 λεπτό! 

8:1   16:2   40:5   16:8   

9:3   64:8   21:3   25:5   

45:9   28:4   45:5   28:7   

24:4   30:5   16:4   20:4   

12:2   81:9   56:8   48:8   

 

Μήπως όσα έμαθα με βοηθούν να βρω τα παρακάτω;  

Δε βιάζομαι, έχω αρκετό χρόνο! 

 

(8:1)+1= (16:2)+2= (40:5)+1= (16:8)+1= (16:4)+3= 

(12:2)+3= (9:3)+1 

 

 

(21:3)+2= (25:5)+2=       (20:4)+1= 
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Φύλλο ελέγχου διατήρησης της γνώσης 

 

1. Αφού τελειώσει το κεφάλαιο της αφαίρεσης, ελέγχουμε τη διατήρηση της γνώσης 

της πρόσθεσης με τον παρακάτω πίνακα 

 

Μήπως θυμάσαι, πόσο κάνουν; (χρόνος 1 λεπτό) 

3+2 10+3 8+5 9+4 8+4 

7+7 6+6 10+3 6+2 7+5 

2. Αφού τελειώσει το κεφάλαιο του πολλαπλασιασμού ελέγχουμε τη διατήρηση της 

γνώσης αφαίρεσης με τον παρακάτω πίνακα 

 

Μήπως θυμάσαι, πόσο κάνουν; (χρόνος 1 λεπτό) 

5-1 6-3 10-1 12-4 13-5 

8-2 10-5 12-6 13-4 12-5 

 

3. Αφού τελειώσει το κεφάλαιο της διαίρεσης, ελέγχουμε τη διατήρηση της γνώσης του 

πολλαπλασιασμού με τον παρακάτω πίνακα 

 

Μήπως θυμάσαι, πόσο κάνουν; (χρόνος 1 λεπτό) 

 

8Χ1 3Χ3 9Χ2 5Χ5 7Χ7 

       3Χ4 6Χ8 5Χ9 3Χ6 3Χ7 

4. Μετά από 15 μέρες, ελέγχουμε τη διατήρηση της διαίρεσης  

 

Μήπως θυμάσαι, πόσο κάνουν; (χρόνος 1 λεπτό) 

 

8:1 16:2 9:3 30:5 81:9 

       25:5 28:4 21:3 12:2 45:5 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ XIII 

ΦΥΛΛΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (Ομάδα ελέγχου) 

 

                                                     

 

 

ΦΥΛΛΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ  

Στάδιο Αυτόνομης εξάσκησης 

 

Στοιχεία Μαθητή 

Όνομα: ………………………………………………………………………………….. 

Σχολείο: …………………………………………………………………………………. 

Τάξη φοίτησης:……………………………………………………………………… 
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 Αθροίσματα ως 10 (1) 

 

 

 

 

 

3. Ενώνω με τη σωστή απάντηση τα παρακάτω. Αφού το κάνω αυτό, λέω τα  ‘ζευγάρια’ 

δεδομένων π.χ.. 3+1=4, αλλά  και 1+3 κάνουν 4 . 

 

3+1 4+1 5+5 4+4 3+2 7+3 8+4 9+4 9+5 10+3 

 

3     4     5     6    7     8    10 

 

4. Πόσο κάνει; Απαντώ ή μετρώ όσο πιο γρήγορα μπορώ! 

 

3+1 7+3 1+3 3+7 

4+1 8+4 1+4 4+8 

5+5 9+4 5+5 4+9 

4+4 9+5          4+4 5+9 

3+2 10+3 2+3 3+10 
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 Αθροίσματα >και < 10 (2) 

 

 

 

 

 

1. Ενώνω με τη σωστή απάντηση τα παρακάτω. Αφού το κάνω αυτό, λέω τα  ‘ζευγάρια’ 

δεδομένων π.χ.. 3+1=4, αλλά  και 1+3 κάνουν 4  

 

8+2 7+2 6+6 3+3 6+2 6+4 8+7 7+6 7+5 10+4 

 

6    8    9    10   12   15    13    14     12 

 

 

2. Πόσο κάνει; Απαντώ ή μετρώ όσο πιο γρήγορα μπορώ! 

 

8+2 6+4 2+8 4+6 

7+2 8+7 2+7 7+8 

6+6 7+6 6+6 6+7 

3+3 7+5 3+3 5+7 

6+2 10+4 2+6 4+10 
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  Αθροίσματα >10 (3) 

 

 

 

1. Ενώνω με τη σωστή απάντηση τα παρακάτω. Αφού το κάνω αυτό, λέω τα  

‘ζευγάρια’ δεδομένων π.χ.. 3+1=4, αλλά  και 1+3 κάνουν 4  

 

6+3 5+4 7+7 2+2 9+1 10+2 9+6 8+6 6+5 8+5 

 

10    11   12    13    14    15  

 

       2. Πόσο κάνει; Απαντώ ή μετρώ όσο πιο γρήγορα μπορώ! 

 

6+3 10+2 5+8 1+9   

5+4 9+6 5+6 2+2   

7+7 8+6 6+8 7+7   

2+2 6+5 6+9 4+5   

9+1 8+5 2+10 3+6 
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Ολική 

ανασκόπηση 

  

 

              1. Ενώνω με τη σωστή απάντηση τα παρακάτω 

 

2+1 6+6 6+5 8+6 8+2 7+7 7+5 2+2 9+5 10+2 

 

10    11   12    13    14    15  

7+6 7+3 3+2 10+3 8+4 9+4 6+2 10+4 8+5 9+1 

 

      2. Πόσο κάνει; Απαντώ ή μετρώ όσο πιο γρήγορα μπορώ! 

 

7+2 6+6  6+5  8+6 

8+2 7+7  7+5  2+2 

9+5 10+2  7+6  7+3 

3+2 10+3  8+4  9+4 

6+2 10+4  8+5  9+1 
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 Διαφορές (2) 

 

 

 

 

 

1. Ενώνω με τη σωστή απάντηση τα παρακάτω. Αφού το κάνω αυτό, λέω και τα 

αντίθετα ζευγαράκια π.χ.. 15-8=7 και 15-7 (από το αποτέλεσμα) =8 

 

10-2 9-2 12-6 6-3 8-2 10-4 15-8 13-6 12-5 14-4 

 

1    2     3     4   5   6   7   8   9   10 

 

2. Πόσο κάνει; Απαντώ ή μετρώ όσο πιο γρήγορα μπορώ! 

10-2 10-4 14-10 8-6  

9-2 15-8 12-7 6-3  

12-6 13-6 13-7 12-6  

6-3 12-5 15-7 9-7  

8-2 14-4 10-6 10-8  
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 ολική ανασκόπηση 

 

 

 

 

 

              1. Ενώνω με τη σωστή απάντηση τα παρακάτω.  

 

3-1 10-1 14-6 11-5 5-1 6-3 14-5 13-6 8-2 15-5 

 

1    2     3     4   5   6   7   8   9   10 

 

8-4 12-6 14-6 14-5 12-4 12-5 13-3 11-5 13-4 15-6 

 

 

2. Πόσο κάνει; Απαντώ ή μετρώ όσο πιο γρήγορα μπορώ! 

 

9-2 12-6 11-5 14-6   

10-2 14-7 12-5 4-2   

14-5 12-2 13-6 10-3   

5-2 13-3 12-4 13-4   

8-2 14-4 13-5 10-1   
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 Χ1/2/3 (1) 

 

 

 

 

 

1. Ενώνω με τη σωστή απάντηση τα παρακάτω. Αφού το κάνω αυτό, προφορικά λέω τα  

‘ζευγάρια’ δεδομένων π.χ.. 8Χ1=8 και 1Χ8 κάνει 8 

 

8Χ1 7Χ1 5Χ2 7Χ2 6Χ2 8Χ2 9Χ2 3Χ3 3Χ4 3Χ6 

 

    7    8   9    10   12    14   16    18    21     

          

 

    2. Πόσο κάνει; Απαντώ ή μετρώ όσο πιο γρήγορα μπορώ! 

 

8Χ1 7Χ1 5Χ2 7Χ2 6Χ2 

8Χ2 9Χ2 3Χ3 3Χ4 3Χ6 

3Χ7 2Χ7 2Χ6 1Χ7 1Χ8 

4Χ3 6Χ3 7Χ3 2Χ8 3Χ3 
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Ολική ανασκόπηση 

 

 

 

 

 

1. Ενώνω με τη σωστή απάντηση τα παρακάτω  

 

8Χ1 9Χ2 5Χ2 6Χ5 7Χ7 7Χ2 3Χ3 9Χ9 5Χ5 3Χ6   

 

8  9  12   18   10  14  18  20   21  24   25   28   30   32   45   48   49  72  81 

      

7Χ7     5Χ9    8Χ4    8Χ9    6Χ8      6Χ4     7Χ4      5Χ4       3Χ4        3Χ7          

 

 2.Πόσο κάνει; Απαντώ ή μετρώ όσο πιο γρήγορα μπορώ! 

 

8Χ1 9Χ2 5Χ2 6Χ5 7Χ2 

3Χ3 9Χ9 5Χ5 3Χ6 7Χ7 

5Χ9 8Χ4 8Χ9 6Χ8 6Χ4 

7Χ4 5Χ4 3Χ4 3Χ7 7Χ5 
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Διαιρετέος: 1/2/3 (1) 

 

 

 

 

 

1. Ενώνω με τη σωστή απάντηση τα παρακάτω.  

 

8:1 7:1 10:2 12:2 14:2 16:2 18:2 9:3 12:4 18:6 

          

1   2   3   4   5   6   7   8   9    

 

     2. Πόσο κάνει; Απαντώ ή μετρώ όσο πιο γρήγορα μπορώ! 

 

8:1 7:1 10:2 12:2 14:2 

16:2 18:2 9:3 12:4 18:6 

21:7 7:7 10:5 12:6 14:7 

16:8 18:9 9:3 12:3 18:3 
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ολική ανασκόπηση 

 

 

 

 

 

1. Ενώνω με τη σωστή απάντηση τα παρακάτω  

 

8:1 9:3 45:9 24:4 12:2 16:2 64:8 28:4 30:5 81:9 

 

1   2   3   4   5   6   7   8   9    

40:5 21:3 45:5 16:4 56:8 16:8 25:5 28:7 20:4 48:8 

 

      2. Πόσο κάνει; Απαντώ ή μετρώ όσο πιο γρήγορα μπορώ! 

 

8:1   16:2   40:5   16:8 

9:3   64:8   21:3   25:5 

45:9   28:4   45:5   28:7 

24:4   30:5   16:4   20:4 

12:2   81:9   56:8   48:8 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ XIV 

ΦΥΛΛΑ ΕΛΕΓΧΟΥ (Ομάδα ελέγχου) 

 

 

  

 

ΦΥΛΛΑ ΕΛΕΓΧOY 

Στάδιο τελικής αποτίμησης 

 

Στοιχεία Μαθητή 

Όνομα: ………………………………………………………………………………….. 

Σχολείο: …………………………………………………………………………………. 

Τάξη φοίτησης:……………………………………………………………………… 
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Αθροίσματα (2)                        

  Όσα έμαθα,  σε 1 λεπτό! 

8+2 6+4 2+8 4+6 

7+2 8+7 2+7 7+8 

6+6 7+6 6+6 6+7 

3+3 7+5 3+3 5+7 

6+2 10+4 2+6 4+10 

Όσα θυμάμαι σε 1 λεπτό!   

 

3+1 8+2 6+4 7+3  

4+1 7+2 8+4 8+7  

5+5 6+6 9+4 7+6  

4+4 3+3 9+5 7+5  

3+2 6+2 10+3 10+4  
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Ολική ανασκόπηση 

Προσπαθώ να τα θυμηθώ όλα, σε 1 λεπτό!  

7+2 6+6  6+5  8+6 

8+2 7+7  7+5  2+2 

9+5 10+2  7+6  7+3 

3+2 10+3  8+4  9+4 

6+2 10+4  8+5  9+1 

   

Μήπως όσα έμαθα με βοηθούν… να βρω τα παρακάτω; 
(Χωρίς χρονικό περιορισμό) 

 

(2+1)+2= (6+6)+1= (6+5)+2= (8+6)+1= (2+2)+3= 

(6+2)+1= (10+4)+3= (8+5)+1= (9+1)+1= (8+4)+2= 
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Διαφορές (2) 

Όσα έμαθα σε 1 λεπτό!  

10-2 10-4 14-10 8-6  

9-2 15-8 12-7 6-3  

12-6 13-6 13-7 12-6  

6-3 12-5 15-7 9-7  

8-2 14-4 10-6 10-8  

 

Όσα θυμάμαι σε 1 λεπτό! 

4-1 10-2 10-3 10-4       

5-1 9-2 12-4 15-8       

10-5 12-6 13-4 13-6       

8-4 6-3 14-5 12-5       

5-3 8-2 13-3 14-4       
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Ολική ανασκόπηση 

Προσπαθώ να τα θυμηθώ όλα, σε 1 λεπτό!  

9-2 12-6 11-5 14-6 

10-2 14-7 12-5 4-2 

14-5 12-2 13-6 10-3 

5-2 13-3 12-4 13-4 

8-2 14-4 13-5 10-1 

 

Μήπως όσα έμαθα με βοηθούν… να βρω τα παρακάτω; 
(χωρίς χρονικό περιορισμό) 

(7-1)-1= (8-2)-1= (6-3)-2= (8-4)-2= (10-1)-1= 

(10-5)-1= (12-6)-3= (13-3)-1= (13-4)-1= (15-6)-3= 
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x1/ x2/ x3 (1) 

 

 

 

Όσα έμαθα σε 1 λεπτό! 

8x1=    8X2 3X7   4x3=   

7x1= 9X2 2x7=   6x3=   

5x2= 3X3 2x6=   7x3=   

7x2= 3X4 1x7=   2X8   

6x2= 3X6 1x8=   3x3=   
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 X7/8/9 (3) 

Όσα έμαθα, σε 1 λεπτό! 

7X7 3X8 8X5 8X3   

7X8 9X9 8X6 9X9   

8X8 7X9 8X8 9X7   

6X8 8X9 8X7 9X8   

5X8 5X9 7X7 9X5   

 Όσα θυμάμαι σε 1 λεπτό! 

8X1 4X4 7X7 6X8  

9X2 5X5 9X9 5X9  

5X2 6X4 8X8 7X4  

3X4 6X6 8X9 6X7  

7X2 8X4 5X8 3X6  
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Ολική Ανασκόπηση  

 

Προσπαθώ  να τα θυμηθώ όλα σε 1 λεπτό! 

8Χ1   3Χ3   5Χ9   7Χ4 

9Χ2   9Χ9   8Χ4   5Χ4 

5Χ2   5Χ5   8Χ9   3Χ4 

6Χ5   3Χ6   6Χ8   3Χ7 

7Χ2   7Χ7   6Χ4   7Χ5 

 

Μήπως, όσα έμαθα με βοηθούν… να βρω τα παρακάτω; 
(χωρίς χρονικό περιορισμό) 

(8x1)+2= (3x3)+3= (5x9)+1= (7x4)+1= (9x2)+2= 

(5x2)+1= (5x5)+3= (8x9)+1= (3x4)+3= (6x5)+1= 

 

 



341 

Διαιρετέος :1/2/3 (1) 

 

 

 

 

Όσα έμαθα, σε 1 λεπτό! 

8:1 16:2 21:7 16:8    

7:1 18:2 7:7 18:9    

10:2 9:3 10:5 9:3    

12:2 12:4 12:6 12:3    

14:2 18:6 14:7 18:3    
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Ολική ανασκόπηση 

 

Προσπαθώ να τα θυμηθώ όλα σε 1 λεπτό!  

8:1   16:2   40:5   16:8 

9:3   64:8   21:3   25:5 

45:9   28:4   45:5   28:7 

24:4   30:5   16:4   20:4 

12:2   81:9   56:8   48:8 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Μήπως όσα έμαθα με βοηθούν… να βρω τα παρακάτω; 
(χωρίς χρονικό περιορισμό)  
 

(8:1)+2= (16:2)+1= (40:5)+3= (16:8)+1= (16:4)+3= 

(12:2)+2= (9:3)+1= (21:3)+3= (25:5)+1= 
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Φύλλο ελέγχου διατήρησης της γνώσης 

 
1. Αφού τελειώσει το κεφάλαιο της αφαίρεσης, ελέγχουμε τη διατήρηση της γνώσης 

της πρόσθεσης με τον παρακάτω πίνακα 

Μήπως θυμάσαι, πόσο κάνουν; (χρόνος 1  λεπτό) 

 

3+2 10+3 8+5 9+4 8+4 

7+7 6+6 10+3 6+2 7+5 

 
2. Αφού τελειώσει το κεφάλαιο του πολλαπλασιασμού ελέγχουμε τη διατήρηση της 

γνώσης αφαίρεσης με τον παρακάτω πίνακα 

Μήπως θυμάσαι, πόσο κάνουν; (χρόνος 1 λεπτό) 

 

5-1 6-3 10-1 12-4 13-5 

8-2 10-5 12-6 13-4 12-5 

 

3. Αφού τελειώσει το κεφάλαιο της διαίρεσης, ελέγχουμε τη διατήρηση της γνώσης 

του πολλαπλασιασμού με τον παρακάτω πίνακα 

Μήπως θυμάσαι, πόσο κάνουν; (χρόνος 1 λεπτό) 

 

8Χ1 3Χ3 9Χ2 5Χ5 7Χ7 

       3Χ4 6Χ8 5Χ9 3Χ6 3Χ7 

 
4. Μετά από 15 μέρες, ελέγχουμε τη διατήρηση της διαίρεσης  

Μήπως θυμάσαι, πόσο κάνουν; (χρόνος 1 λεπτό) 

 

8:1 16:2 9:3 30:5 81:9 

 

       25:5 28:4 21:3 12:2 45:5 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ XV 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΟΔΟΥ ΜΑΘΗΤΗ 

 


