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Περύληψη 

 

ηόρνο ηεο παξνύζαο έξεπλαο είλαη ε αμηνιόγεζε ηεο δπλαηόηεηαο ησλ καζεηώλ κε 

εηδηθέο καζεζηαθέο δπζθνιίεο λα ελεξγνπνηνύλ ην γλσζηηθό ζρήκα ηεο πξόζζεζεο θαη 

ηεο αθαίξεζεο ζην πιαίζην επίιπζεο καζεκαηηθώλ πξνβιεκάησλ κηαο πξάμεο, πνπ 

παξνπζηάδνληαη ιεθηηθά θαη εηθνληζηηθά. ηνπο 50 ζπκκεηέρνληεο ηεο έξεπλαο, πνπ 

ήηαλ καζεηέο θαη καζήηξηεο ηεο Β’ θαη Γ’ ηάμεο Γεκνηηθώλ ρνιείσλ ηνπ Ννκνύ 

Γξεβελώλ, δόζεθαλ 12 πξνβιήκαηα-ηζηνξίεο, 6 ιεθηηθά θαη 6 εηθνληζηηθά. Σνπο 

δεηήζεθε λα πεξηγξάςνπλ ηελ θαηάζηαζε πνπ απεηθνλίδεηαη ζην πξόβιεκα, λα 

αλαθέξνπλ ηελ ελέξγεηα πνπ απαηηείηαη γηα ηελ επίιπζή ηνπ θαη λα θαηνλνκάζνπλ ηελ 

θαηάιιειε γηα ηελ επίιπζε ηνπ πξνβιήκαηνο πξάμε. Μέζα από ηελ πνζνηηθή θαη 

πνηνηηθή αλάιπζε ησλ απνηειεζκάησλ θάλεθαλ νη ζεκαληηθέο δπζθνιίεο πνπ 

παξνπζηάδνπλ νη καζεηέο κε εηδηθέο καζεζηαθέο δπζθνιίεο ζηελ ελεξγνπνίεζε ησλ 

θαηάιιεισλ γλσζηηθώλ ζρεκάησλ θαηά ηελ επίιπζε ιεθηηθώλ καζεκαηηθώλ 

πξνβιεκάησλ πξόζζεζεο θαη αθαίξεζεο. Σα ειιείκκαηα ηνπ γλσζηηθνύ ζρήκαηνο 

πξάμεσλ εληνπίδνληαη όρη κόλν ζηε δηαρείξηζε πξνβιεκάησλ πνπ παξνπζηάδνληαη κε 

ιεθηηθή κνξθή, αιιά θαη θαηά ηελ επίιπζε εηθνληζηηθώλ πξνβιεκάησλ πξόζζεζεο θαη 

αθαίξεζεο. Σα απνηειέζκαηα ζπδεηηνύληαη σο πξνο ηηο εθπαηδεπηηθέο επηδόζεηο ηνπο.  

 

Λέμεηο-θιεηδηά: εηδηθέο καζεζηαθέο δπζθνιίεο, επίιπζε καζεκαηηθώλ πξνβιεκάησλ, 

ιεθηηθά πξνβιήκαηα, εηθνληζηηθά πξνβιήκαηα, γλσζηηθό ζρήκα πξόζζεζεο θαη 

αθαίξεζεο 
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Abstract 
 

The purpose of this study is to assess the ability of students with specific learning 

disabilities to activate the cognitive schemes of addition and subtraction in the context 

of one-step word and pictorial problem solving. Twelve problems, 6 word problems and 

6 pictorial problems, were given to 50 students attending the 2
nd

 and 3
rd

 grade of 

primary schools situated in the Municipality of Grevena. Participants were asked to 

describe the situation of the problem, mention the action required to solve it and name 

the suitable mathematical operation. Quantitative and qualitative analyses revealed the 

significant difficulties of students with specific learning difficulties in the activation of 

appropriate cognitive schemes, when trying to solve both word and pictorial problems 

of addition and subtraction. The results are discussed in terms of their educational 

repercussions. 

 

Keywords: specific learning disabilities, mathematical problem-solving, word 

problems, pictorial problems, cognitive schemes of addition and subtraction 
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Πρόλογοσ 
 

Πξηλ ηελ παξνπζίαζε ηεο δηπισκαηηθήο κνπ εξγαζίαο ζα ήζεια λα 

επραξηζηήζσ όζνπο κε ζηήξημαλ ζηελ πξνζπάζεηά κνπ απηή. 

Καηαξράο ζα ήζεια λα επραξηζηήζσ ηνλ επηβιέπνληα θαζεγεηή κνπ θύξην 

Αγαιηώηε Ισάλλε, Καζεγεηή ηνπ Σκήκαηνο Δθπαηδεπηηθήο θαη Κνηλσληθήο Πνιηηηθήο , 

γηα ηηο πνιύηηκεο ζπκβνπιέο ηνπ θαη ηελ θαζνδήγεζή ηνπ θαζ’ όιε ηε δηάξθεηα ηεο 

δηπισκαηηθήο κνπ εξγαζίαο. Αθόκε, ζα ήζεια λα επραξηζηήζσ ηελ θ. Καξηαζίδνπ 

Λεπθνζέα, Αλαπιεξώηξηα Καζεγήηξηα, θαη ηελ θ. Πξώηνπ Υαξίθιεηα, Δπίθνπξε 

Καζεγήηξηα ηνπ ίδηνπ Σκήκαηνο, γηα ην ρξόλν πνπ αθηέξσζαλ γηα ηε κειέηε θαη ηελ 

αμηνιόγεζε ηεο παξνύζαο εξγαζίαο.  

Χζηόζν, ε έξεπλα απηή δελ ζα είρε πινπνηεζεί ρσξίο ηε ζπκβνιή ησλ 

Γηεπζπληώλ ηνπ 1
νπ

, 3
νπ

, 4
νπ

, 5
νπ 

θαη 6
νπ 

Γεκνηηθνύ ρνιείνπ Γξεβελώλ, αιιά θαη ησλ 

καζεηώλ θαη καζεηξηώλ πνπ κε πξνζπκία ζπκκεηείραλ ζηε κειέηε.  

Σέινο, ζα ήζεια λα επραξηζηήζσ ηελ νηθνγέλεηά κνπ, ηνπο θίινπο κνπ θαη 

ηδηαίηεξα ηνλ θίιν κνπ Νίθν πνπ αθνύξαζηα κε ζηήξημαλ θαζ’ όιε ηε δηάξθεηα ηεο 

απαηηεηηθήο απηήο ρξνληάο.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 
 

Ειςαγωγό 
 

Σα Μαζεκαηηθά απνηεινύλ αλαπόζπαζην θνκκάηη όισλ ησλ ηνκέσλ ηεο 

θαζεκεξηλήο καο δσήο θαη ε θαηάθηεζε ησλ καζεκαηηθώλ γλώζεσλ επηδξά ζεηηθά ζην 

ζρνιείν, ηελ εξγαζία, ην ζπίηη θαη ηελ θνηλσλία. Τςειά επίπεδα καζεκαηηθώλ 

γλώζεσλ απαηηνύληαη γηα ηηο πεξηζζόηεξεο ζέζεηο εξγαζίαο ηνπ 21
νπ

 αηώλα (Jitendra, 

Hoff & Beck, 1999· Patton, Cronin, Bassett & Koppel, 1997· Xin, Jitendra & Deatline-

Buchman, 2005), επηβεβαηώλνληαο ηελ αμία ηεο ηθαλόηεηαο επίιπζεο καζεκαηηθώλ 

πξνβιεκάησλ ζηε ηερλνινγηθά αλαπηπγκέλε θνηλσλία (Jordan, Hanich & Uberti, 2003· 

Shoenfeld, 1992· Xin & Jitendra, 1999). Γηα ην ιόγν απηό είλαη ζεκαληηθό όινη νη 

καζεηέο λα έρνπλ ηα επαξθή πξνζόληα γηα ηελ αληηκεηώπηζε ησλ πξνθιήζεσλ ηεο 

ζύγρξνλεο θνηλσλίαο (Xin et al., 2005), ηνλίδνληαο ηε ζεκαζία ηεο παξνρήο κηαο 

πνηνηηθήο δηδαζθαιίαο θαηά ηελ εθπαίδεπζε ησλ καζεηώλ κε θαη ρσξίο εηδηθέο 

καζεζηαθέο δπζθνιίεο (Xin & Jitendra, 1999).  

Παξόιν πνπ εξεπλεηέο ππνζηεξίδνπλ όηη ην πνζνζηό ησλ καζεηώλ κε εηδηθέο 

καζεζηαθέο δπζθνιίεο ζηα Μαζεκαηηθά είλαη ίζν κε εθείλσλ πνπ παξνπζηάδνπλ 

Γπζιεμία θαη Γηαηαξαρή Διιεηκκαηηθήο Πξνζνρήο θαη Τπεξθηλεηηθόηεηα, έρεη 

δηελεξγεζεί πνιύ ιηγόηεξε ζπζηεκαηηθή έξεπλα γηα ηνλ ηνκέα απηό (Fuchs & Fuchs, 

2002· Jordan & Hanich, 2000· Jordan et al., 2003· Παληειηάδνπ, 2011· Shalev, 

Auerbach, Manor & Gross-Tsur, 2000· Swanson & Jerman, 2006· Träff & Samueisson, 

2013). Έλα εκπόδην γηα ηελ πεξαηηέξσ έξεπλα ησλ καζεκαηηθώλ γλώζεσλ θαη 

δεμηνηήησλ απνηειεί ε πνιππινθόηεηα ηνπ ηνκέα ησλ καζεκαηηθώλ θαη ην επξύ θάζκα 

ησλ γλσζηηθώλ ειιεηκκάησλ πνπ απνηεινύλ ελνρνπνηεηηθνύο παξάγνληεο γηα ηελ 

ύπαξμε εηδηθώλ καζεζηαθώλ δπζθνιηώλ ζηα καζεκαηηθά (Geary, 2004· Geary, Hamson 

& Hoard, 2000).  
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Η επίιπζε καζεκαηηθώλ πξνβιεκάησλ θαηαιακβάλεη έλα ζεκαληηθό κέξνο ηεο 

καζεκαηηθήο εθπαίδεπζεο θαη γηα ην ιόγν απηό ζα πξέπεη λα δίλεηαη πεξηζζόηεξε 

έκθαζε ζηνλ ζπγθεθξηκέλν ηνκέα καζεκαηηθήο γλώζεο (Cummins, 1991· Bouck, 

Bouck, Joshi & Jonshon, 2016). Χζηόζν, κεγαιύηεξε έκθαζε έρεη δνζεί ζηελ 

αμηνιόγεζε ηνπ επηπέδνπ θαηνρήο ή όρη βαζηθώλ καζεκαηηθώλ ελλνηώλ ή ηεο 

ππνινγηζηηθήο επρέξεηαο κε απνηέιεζκα λα παξακεινύληαη άιιεο αλώηεξεο 

καζεκαηηθέο δεμηόηεηεο, όπσο ε επίιπζε καζεκαηηθώλ πξνβιεκάησλ (Fuchs & Fuchs, 

2005· Jitendra & Hoff, 1996· Jordan & Hanich, 2000). Η δπζαλάινγε απηή 

επηθέληξσζε ζηνπο ζπγθεθξηκέλνπο ηνκείο δεμηνηήησλ ζηεξίδεηαη ζηελ αληίιεςε όηη 

ζηα καζεκαηηθά ππάξρεη κηα ηεξαξρία ζηελ αθνινπζία ησλ γλώζεσλ. Με άιια ιόγηα, νη 

βαζηθέο καζεκαηηθέο δεμηόηεηεο απνηεινύλ πξνϋπόζεζε γηα ηε δηδαζθαιία πην 

ζύλζεησλ καζεκαηηθώλ γλώζεσλ, ζηηο νπνίεο πεξηιακβάλεηαη θαη ε επίιπζε 

καζεκαηηθώλ πξνβιεκάησλ. Έηζη, νη καζεηέο κε εδηθέο καζεζηαθέο δπζθνιίεο ζπρλά 

δελ αζρνινύληαη κε ηελ επίιπζε καζεκαηηθώλ πξνβιεκάησλ ζηε ζρνιηθή ηνπο δσή, 

θαζώο πνιινί δελ απνθηνύλ πνηέ ηηο πξναπαηηνύκελεο γλώζεηο γηα ηελ εηζαγσγή ηνπο 

ζηε δηδαζθαιία ηνπ ηνκέα απηνύ πνπ ζα ηνπο πξνζθέξεη ρξήζηκεο θαη απαξαίηεηεο 

γλώζεηο γηα ηελ θαζεκεξηλή ηνπο δσή θαη ζα ζπκβάιιεη θαζνξηζηηθά ζηελ θαηαλόεζε, 

ηελ πξόιεςε θαη ηελ παξέκβαζε ηεο καζεκαηηθήο ηθαλόηεηαο ησλ παηδηώλ απηώλ 

(Fuchs & Fuchs, 2005). Δπηπιένλ, νη Fuchs & Fuchs (2005) απέδεημαλ όηη νη καζεηέο 

ειηθίαο 8 θαη 9 εηώλ κπνξνύλ λα επσθειεζνύλ από ηε δηδαζθαιία καζεκαηηθώλ 

πξνβιεκάησλ αθόκε θη αλ δελ έρνπλ αλαπηύμεη επαξθώο ηηο βαζηθέο καζεκαηηθέο ηνπο 

δεμηόηεηεο. Σν απνηέιεζκα ηεο έξεπλαο απηήο έρεη σο ζηόρν ηελ ελζάξξπλζε ησλ 

εθπαηδεπηηθώλ λα ζπκπεξηιάβνπλ ζηε δηδαζθαιία ηνπο θαη ηελ επίιπζε καζεκαηηθώλ 

πξνβιεκάησλ, αθόκα θη αλ ζπλερίδνπλ λα δηδάζθνπλ βαζηθέο καζεκαηηθέο γλώζεηο, 

θαζώο ηα παηδηά απηά δελ ηηο έρνπλ απνθηήζεη επαξθώο. 
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Δλώ ε έξεπλα γηα ηελ επίιπζε καζεκαηηθώλ πξνβιεκάησλ είλαη πεξηνξηζκέλε, 

νη ιηγνζηέο κειέηεο πνπ είλαη δηαζέζηκεο γηα ην ζπγθεθξηκέλν πεδίν έρνπλ επηθεληξσζεί 

θπξίσο ζηε δηδαζθαιία ηεο επίιπζή ηνπο (Bouck et al., 2016). Πνιύ ιίγεο κειέηεο 

έρνπλ εμεηάζεη ηα είδε ιαζώλ ζε αξηζκεηηθνύο ππνινγηζκνύο θαη θαηά ηελ επίιπζε 

καζεκαηηθώλ πξνβιεκάησλ (Bouck et al. 2016· Bryant, Bryant & Hammill, 2000· Träff 

& Samueisson, 2013), αλ θαη ε θαηαλόεζε ησλ ιαζώλ πνπ θάλνπλ νη καζεηέο κε 

εηδηθέο καζεζηαθέο δπζθνιίεο θαηά ηελ ελαζρόιεζή ηνπο κε ηελ επίιπζή ηνπο είλαη 

θαίξηαο ζεκαζίαο, θαζώο πξνζθέξεη πιεξνθνξίεο ηόζν γηα ηελ επίδνζε ησλ παηδηώλ 

απηώλ όζν θαη γηα ην είδνο ησλ δπζθνιηώλ πνπ παξνπζηάδνπλ (Bouck et al., 2016).  

Μία από ηηο αδπλακίεο πνπ αληηκεησπίδνπλ θαηά ηελ επίιπζε καζεκαηηθώλ 

πξνβιεκάησλ ηόζν νη καζεηέο ηππηθήο αλάπηπμεο όζν θαη νη καζεηέο κε εηδηθέο 

καζεζηαθέο δπζθνιίεο είλαη ε αλαγλώξηζε ηνπ γλσζηηθνύ ζρήκαηνο πξάμεο ζε ιεθηηθά 

καζεκαηηθά πξνβιήκαηα πνπ πεξηέρνπλ θαηαζηάζεηο ηεο θαζεκεξηλήο δσήο. ηόρνο 

ηεο παξνύζαο εξγαζίαο είλαη ε αμηνιόγεζε ηνπ επηπέδνπ θαηνρήο ηνπ γλσζηηθνύ 

ζρήκαηνο ηεο πξόζζεζεο θαη ηεο αθαίξεζεο από καζεηέο Β’ θαη Γ’ Γεκνηηθνύ. Οη 

δπζθνιίεο πνπ αληηκεησπίδνπλ νη καζεηέο ζηνλ ηνκέα απηό ζα αλαιπζνύλ ηόζν 

πνζνηηθά όζν θαη πνηνηηθά κε ζηόρν όρη κόλν ηελ επηζήκαλζε ησλ ειιεηκκάησλ ηνπο 

ζηνλ ηνκέα απηό, αιιά θαη ηελ αλάιπζε ηνπ είδνπο ησλ ιαζώλ πνπ δηαπξάηηνπλ 

ζπρλόηεξα ηα παηδηά απηά θαη ηελ δηεξεύλεζε ηεο αηηηνινγίαο ηνπο. Η θαηνρή ηνπ 

γλσζηηθνύ ζρήκαηνο από καζεηέο κε εηδηθέο καζεζηαθέο δπζθνιίεο έρεη κειεηεζεί 

αιιά όρη επαξθώο. Έηζη, ε παξνύζα εξγαζία θαιείηαη λα εκπινπηίζεη ηελ έξεπλα ζηνλ 

ηνκέα απηό, παξέρνληαο πνζνηηθά θαη πνηνηηθά απνηειέζκαηα πνπ ζηεξίδνληαη ζηελ 

ειιεληθή πξαγκαηηθόηεηα.   

ην πξώην κέξνο ηεο παξνύζαο εξγαζίαο επηρεηξείηαη ε βηβιηνγξαθηθή 

αλαζθόπεζε ηνπ ππό κειέηε ζέκαηνο. Αξρηθά, γίλεηαη αλαθνξά ζηελ επίιπζε 
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καζεκαηηθώλ πξνβιεκάησλ, ζηα ζηάδηα επίιπζεο θαη ζηνπο ηύπνπο καζεκαηηθώλ 

πξνβιεκάησλ αλάινγα κε ηε ζεκαζηνινγηθή ηνπο δνκή. Η πξώηε ελόηεηα 

νινθιεξώλεηαη κε επηζήκαλζε ησλ γλσζηηθώλ απαηηήζεσλ γηα ηελ επίιπζε ελόο 

πξνβιήκαηνο αιιά θαη ησλ παξαγόλησλ πνπ επεξεάδνπλ ηε δηαδηθαζία απηή. ηε 

δεύηεξε ελόηεηα, γίλεηαη πξνζπάζεηα απνζαθήληζεο ηεο έλλνηαο θαη ηεο θύζεο ηνπ 

ζρήκαηνο θαη ζηε ζπλέρεηα ζεκαηηθό θέληξν ηεο ελόηεηαο γίλεηαη ην γλσζηηθό ζρήκα 

πξάμεο. Παξαηίζεηαη ε δηδαζθαιία πνπ ζηεξίδεηαη ζην ζρήκα θαη επηρεηξείηαη ε 

αμηνιόγεζή ηεο θαη ε ζπκβνιή ηεο ζηε βειηίσζε ηεο επίδνζεο ησλ παηδηώλ κε εηδηθέο 

καζεζηαθέο δπζθνιίεο ζηα καζεκαηηθά. ηελ ηξίηε ελόηεηα αθνύ δίλεηαη ν νξηζκόο θαη 

ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ καζεηώλ κε εηδηθέο καζεζηαθέο δπζθνιίεο, αλαθέξνληαη ηα πην 

ζπλήζε ιάζε θαη νη δπζθνιίεο πνπ αληηκεησπίδνπλ νη καζεηέο απηνί θαηά ηελ επίιπζε 

καζεκαηηθώλ πξνβιεκάησλ θαη ηνλίδεηαη ηδηαίηεξα ην ζρήκα ηεο ιέμεο-θιεηδί πνπ 

ρξεζηκνπνηείηαη ζπρλά από ηα παηδηά απηά. 

Σν δεύηεξν κέξνο ηεο εξγαζίαο είλαη εξεπλεηηθό. Αξρηθά παξνπζηάδεηαη ε 

κεζνδνινγία ηεο έξεπλαο, νη ζπκκεηέρνληεο θαη ην εξγαιείν, θαζώο θαη ε δηαδηθαζία 

πνπ αθνινπζήζεθε. Αθνινπζεί ε πνζνηηθή θαη πνηνηηθή αλάιπζε ησλ απνηειεζκάησλ 

γηα λα πξαγκαηνπνηεζεί ε ζπδήηεζε ησλ επξεκάησλ. Η εξγαζία νινθιεξώλεηαη κε ηελ 

εμαγσγή ησλ ζπκπεξαζκάησλ θαη ηελ αλαθνξά ζηνπο πεξηνξηζκνύο θαη ηηο πξνηάζεηο 

ηεο έξεπλαο. ην ηέινο ηεο εξγαζίαο αλαγξάθεηαη ε βηβιηνγξαθία πνπ 

ρξεζηκνπνηήζεθε θαηά ηελ παξνύζα έξεπλα. Σέινο, ζην παξάξηεκα παξαηίζεηαη ην 

απηνζρέδην εξγαιείν, ηα έμη ιεθηηθά θαη έμη εηθνληζηηθά πξνβιήκαηα κε ηα νπνία 

πινπνηήζεθε ε έξεπλα. 
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ΚΕΥΑΛΑΙΟ 1 
 

1.1. Η διαδικαςύα και οι γνωςτικϋσ απαιτόςεισ τησ επύλυςησ 

προβλημϊτων 
 

1.1.1. Επύλυςη μαθηματικών προβλημϊτων 
 

Καηά ηνπο (Mayer & Hegarty, 1996, ζ. 31) «πξόβιεκα πθίζηαηαη όηαλ κηα 

θαηάζηαζε είλαη ζε κηα δεδνκέλε ζέζε, εζύ ζέιεηο ε θαηάζηαζε λα είλαη ζε κηα επηζπκεηή 

ζέζε θαη δελ ππάξρεη θαλεξόο ηξόπνο γηα λα κεηαθηλεζείο από ηε δεδνκέλε ζηελ 

επηζπκεηή ζέζε. Υπάξρνπλ ηξία ζηνηρεία ζηελ πεξηγξαθή ηνπ πξνβιήκαηνο, ε δεδνκέλε 

ζέζε, ε επηζπκεηή ζέζε, νη επηηξεπόκελεο πξάμεηο». Ο ιύηεο δειαδή είλαη αληηκέησπνο 

κε κηα δεδνκέλε θαηάζηαζε, αιιά αλαδεηά κία άιιε θαηάζηαζε, ηελ θαηάζηαζε 

ζηόρνπ (Mayer, 1985). Άξα ε επίιπζε καζεκαηηθώλ πξνβιεκάησλ απνηειεί ηελ 

πξνζπάζεηα ηνπ ιύηε λα επηιύζεη ην πξόβιεκα, δειαδή λα θαηαιάβεη πώο ζα κπνξνύζε 

λα κεηαθεξζεί από ηε δεδνκέλε ζηελ επηζπκεηή ζέζε (Mayer & Hegarty, 1996). Χο 

επίιπζε καζεκαηηθώλ πξνβιεκάησλ, ινηπόλ, νξίδνληαη «νη γλσζηηθέο δηαδηθαζίεο πνπ 

θάλεη έλαο ιύηεο πξνβιήκαηνο γηα λα κεηαθηλεζεί από ηελ θαηάζηαζε ηνπ λα κε γλσξίδεη 

πώο λα ιύζεη ην πξόβιεκα ζε κηα θαηάζηαζε πνπ λα γλσξίδεη πώο λα ην ιύζεη» (Mayer & 

Hegarty, 1996, ζ. 31), κε ιίγα ιόγηα «ε όιε δηαδηθαζία αληηκεηώπηζεο ελόο πξνβιήκαηνο 

ζηελ πξνζπάζεηα επίιπζήο ηνπ» (Blum & Niss, 1991, ζ. 38). Η επίιπζε καζεκαηηθώλ 

πξνβιεκάησλ δηαζέηεη ηέζζεξα ραξαθηεξηζηηθά: α) είλαη γλσζηηθή, δειαδή πινπνηείηαη 

ζην γλσζηηθό ζύζηεκα ηνπ ιύηε θαη κπνξεί λα αιιάμεη απεπζείαο ύζηεξα από 

κεηαβνιέο ζηε ζπκπεξηθνξά ηνπ ιύηε, β) είλαη κία δηαδηθαζία, δηόηη πεξηιακβάλεη 

παξνπζίαζε θαη ρεηξηζκό ηεο γλώζεο ζην γλσζηηθό ζύζηεκα ηνπ ιύηε, γ) είλαη 

θαηεπζπλόκελε, θαζώο νη ζθέςεηο ηνπ ιύηε παξαθηλνύληαη από ηνπο ζηόρνπο θαη δ) 

είλαη πξνζσπηθή, γηαηί νη αηνκηθέο γλώζεηο θαη δεμηόηεηεο ηνπ ιύηε ζπκβάιινπλ ζηνλ 
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πξνζδηνξηζκό ηεο δπζθνιίαο ή επθνιίαο κε ηελ νπνία ηα εκπόδηα γηα ηε ιύζε ζα 

μεπεξαζηνύλ (Mayer & Wittrock, 1996). 

«Έλα ιεθηηθό πξόβιεκα κπνξεί λα ραξαθηεξηζηεί σο ε ιεθηηθή παξνπζίαζε κηαο 

θαηάζηαζεο, παξέρνληαο θάπνηεο ζπγθεθξηκέλεο πιεξνθνξίεο (ζπλήζσο αξηζκεηηθέο), 

πνπ απαηηεί ηε ρξήζε απηώλ ησλ πιεξνθνξηώλ γηα λα απαληεζεί ε δεηνύκελε εξώηεζε» 

(Marshall, Pribe & Smith, 1987, ζ. 2). Με άιια ιόγηα έλα ιεθηηθό πξόβιεκα «είλαη έλα 

αθεγεκαηηθό απόζπαζκα»  (Heller & Greeno, 1979, ζ. 189), πνπ «αλαγλσξίδεη κεξηθέο 

πνζόηεηεο θαη πεξηγξάθεη κηα ζρέζε κεηαμύ ηνπο» (Riley, Greeno & Heller, 1983, ζ. 10). 

Οη πιεξνθνξίεο πνπ δίλνληαη είλαη ελζσκαησκέλεο κέζα ζε κηα ηζηνξία-πξόβιεκα, 

όπνπ ζπάληα πεξηέρνληαη θαη πεξηζζόηεξεο ιεπηνκέξεηεο (Fuchs, Fuchs, Hamlett & 

Appleton, 2002). Σα ιεθηηθά πξνβιήκαηα ζα κπνξνύζαλ λα ραξαθηεξηζηνύλ σο θαιά 

δνκεκέλα πξνβιήκαηα κεηαζρεκαηηζκνύ όπνπ πεξηέρεηαη ε αξρηθή θαη ηειηθή 

θαηάζηαζε θαη ππάξρεη έλα ζύλνιν πηζαλώλ πξάμεσλ κε ζηόρν ηε ιύζε (Heller & 

Greeno, 1979). Σα ιεθηηθά καζεκαηηθά πξνβιήκαηα δηαθέξνπλ από ηνπο αξηζκεηηθνύο 

ππνινγηζκνύο, θαζώο ζηα πξώηα πξνζηίζεληαη νη γισζζηθέο πιεξνθνξίεο κε ηηο νπνίεο 

δεηείηαη λα θαηαζθεπαζηεί ε ιύζε. ηνπο ππνινγηζκνύο πξνζθέξεηαη ην πξόβιεκα 

έηνηκν γηα ιύζε, ελώ ζηα ιεθηηθά αξηζκεηηθά πξνβιήκαηα δεηείηαη από ηνπο καζεηέο 

λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ην θείκελν γηα λα αλαδεηήζνπλ ηηο πιεξνθνξίεο πνπ ιείπνπλ, 

ώζηε λα θαηαζθεπάζνπλ κηα αξηζκεηηθή πξόηαζε θαη λα εθηειέζνπλ ηελ πξάμε κε 

ζηόρν ηελ εύξεζε ηεο πιεξνθνξίαο πνπ ιείπεη (Fuchs et al., 2002). Μία αθόκε δηαθνξά 

ησλ ιεθηηθώλ καζεκαηηθώλ πξνβιεκάησλ είλαη όηη γηα ηελ επηινγή θαη εθαξκνγή ησλ 

αξηζκεηηθώλ πξάμεσλ απαηηείηαη πξώηα ε αλάγλσζε θαη θαηαλόεζε ηεο 

πεξηγξαθόκελεο ζην πξόβιεκα θαηάζηαζεο (Heller & Greeno, 1979).  
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1.1.2.τϊδια επύλυςησ μαθηματικών προβλημϊτων 
 

Οη ηειεπηαίεο θαη πην εμειηγκέλεο πξνηάζεηο ζρεηηθά κε ηα ζηάδηα επίιπζεο 

πξνβιεκάησλ έρνπλ σο βάζε ηελ πξόηαζε ηνπ Polya (1945), ν νπνίνο πξόηεηλε 

ηέζζεξα ζηάδηα ηα νπνία θαιείηαη λα αθνινπζήζεη επηηπρώο ν καζεηήο γηα λα επηιύζεη 

έλα καζεκαηηθό πξόβιεκα. Η πξόηαζή ηνπ αθνξνύζε ηα παξαθάησ ζηάδηα: α) 

θαηαλόεζε ηνπ πξνβιήκαηνο, επηλόεζε ελόο ζρεδίνπ επίιπζεο, γ) πινπνίεζε ηνπ 

ζρεδίνπ θαη δ) έιεγρν ηεο ιύζεο. Με βάζε ηα παξαπάλσ, ε πην νινθιεξσκέλε άπνςε 

πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζηνλ καζεκαηηθό θόζκν γηα ηελ επίιπζε καζεκαηηθώλ 

πξνβιεκάησλ είλαη εθείλε ησλ Mayer, Lewis & Hegarty (1992). 

1
ν
 ζηάδην-Μεηάθξαζε: Πξόθεηηαη γηα ην ζηάδην ηεο αλαγλσζηηθήο απνθσδηθνπνίεζεο 

ηνπ πξνβιήκαηνο θαη ηελ πξνζπάζεηα αδξήο θαηαλόεζεο ηεο θαηάζηαζεο πνπ 

πεξηγξάθεηαη ζε απηό, δεκηνπξγώληαο κηα λνεηηθή αλαπαξάζηαζε. 

2
ν
 ζηάδην-Οινθιήξωζε: Αθνινπζεί ε ζύλζεζε ησλ αλαπαξαζηάζεσλ πνπ 

ζρεκαηίζηεθαλ ζην ζηάδην ηεο κεηάθξαζεο θαη ε δεκηνπξγία ηεο ζπλνιηθήο εηθόλαο 

ηνπ πξνβιήκαηνο θαη ησλ ζρέζεσλ κεηαμύ ησλ δεδνκέλσλ. 

3
ν
 ζηάδην-ρεδηαζκόο: Πξαγκαηνπνηείηαη ε επηινγή ησλ θαηάιιεισλ ελεξγεηώλ θαη ε 

αληηζηνίρεζή ηνπο κε ηηο θαηάιιειεο αξηζκεηηθέο πξάμεηο. 

4
ν
 ζηάδην-Δθηέιεζε: Δπηρεηξείηαη ε εθηέιεζε ησλ πξάμεσλ θαη ε απόδνζε κηαο 

αξηζκεηηθήο απάληεζεο-απνηειέζκαηνο πνπ απνηειεί ηε ιύζε ηνπ πξνβιήκαηνο. 

5
ν
 ζηάδην-Αλαζηνραζκόο-Έιεγρνο: Σν ζηάδην απηό, αλ θαη δελ είρε πξνηαζεί από ηνπο 

Mayer θαη ζπλ. (1992), είλαη ηδηαίηεξα θξίζηκν, θαζώο ν ιύηεο αμηνπνηώληαο ηηο 

κεηαγλσζηηθέο ηνπ ηθαλόηεηεο ειέγρεη ηε ινγηθόηεηα ηνπ απνηειέζκαηνο, ηηο πξάμεηο, 

θαζώο θαη ηε δηαδηθαζία πνπ αθνινύζεζε γηα ηε ιύζε. Σν ζηάδην απηό απνηειεί ζηάδην 

ησλ απνηειεζκαηηθώλ ιπηώλ (Αγαιηώηεο, 2013). 
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ην ζεκείν απηό ζα πξέπεη λα ηνληζηεί όηη έλα ιύηεο καζεκαηηθώλ 

πξνβιεκάησλ δελ αθνινπζεί γξακκηθά ηα πέληε ζηάδηα θαηά ηελ επίιπζε ελόο 

καζεκαηηθνύ πξνβιήκαηνο, εθηόο θη αλ ην ζπγθεθξηκέλν είλαη εμαηξεηηθά εύθνιν, αιιά 

ε δηαδηθαζία επίιπζεο καζεκαηηθώλ πξνβιεκάησλ απνηειεί κηα «ζύλζεηε θαη 

πνιπεπίπεδε δηαδηθαζία επεμεξγαζίαο πιεξνθνξηώλ, δηαηύπσζεο θαη ειέγρνπ ππνζέζεσλ, 

ζύγθξηζεο ηεο θαηαιιειόηεηαο πηζαλώλ καζεκαηηθώλ εξγαιείσλ θαη επηινγήο ζρεηηθώλ 

δηαδηθαζηώλ» (Αγαιηώηεο, 2013, ζ. 31). Οη επηηπρεκέλνη ιύηεο ζπλήζσο αθνινπζνύλ 

κηα πην γξακκηθή πνξεία κε ιηγόηεξεο επαλεμεηάζεηο, παιηλδξνκήζεηο θαη επαλειέγρνπο 

από ηνπο ππόινηπνπο ιύηεο καζεκαηηθώλ πξνβιεκάησλ (Αγαιηώηεο, 2013). 

 

1.1.3.Σύποι μαθηματικών προβλημϊτων ανϊλογα με τη 

ςημαςιολογικό τουσ δομό 
 

Σα καζεκαηηθά πξνβιήκαηα αλάινγα κε ηε ζεκαζηνινγηθή ηνπο δνκή κπνξνύλ 

λα δηαθξηζνύλ ζε αληίζηνηρεο θαηεγνξίεο. Χο ζεκαζηνινγηθέο ζρέζεηο νξίδνληαη νη 

ζρέζεηο κεηαμύ ελόο ζπλόινπ θπζηθώλ πνζνηήησλ (Yeap & Kaur, 2001), δειαδή 

αλαθέξνληαη ζηελ ελλνηνινγηθή γλώζε γηα ηηο απμήζεηο, κεηώζεηο, ζπλδπαζκνύο θαη 

ζπγθξίζεηο ελόο ζπλόινπ αληηθεηκέλσλ (Riley et al., 1983). Καηά θαηξνύο έρνπλ 

πξνηαζεί δηάθνξεο θαηεγνξηνπνηήζεηο θαη γηα ην ιόγν απηό ηα νλόκαηα πνπ 

αλαθέξνληαη ζε θάζε ηύπν πνηθίιινπλ. Παξαθάησ αλαθέξνληαη κεξηθέο από ηηο πην 

νινθιεξσκέλεο θαη επξύηαηα ρξεζηκνπνηεκέλεο πξνηάζεηο εξεπλεηώλ. 

Οη Marshall θαη ζπλ. (1987) πξνηείλνπλ ηελ θαηεγνξηνπνίεζε ησλ καζεκαηηθώλ 

πξνβιεκάησλ ζε πέληε ηνκείο, βάζε ησλ ζεκαζηνινγηθώλ δνκώλ ηνπ θάζε 

πξνβιήκαηνο. Πξνβιήκαηα κε θνηλέο βαζηθέο ζεκαζηνινγηθέο πηπρέο αλήθνπλ ζηελ 

ίδηα θαηεγνξία. Οη παξαπάλσ εξεπλεηέο ζεσξνύλ όηη πέληε θαηεγνξίεο πξνβιεκάησλ 

επαξθνύλ γηα ηελ θαηεγνξηνπνίεζε ζρεδόλ όισλ ησλ καζεκαηηθώλ πξνβιεκάησλ. Οη 

θαηεγνξίεο πνπ έρνπλ πξνηαζεί από ηνπο Marshall θαη ζπλ. (1987) είλαη νη αθόινπζεο: 



13 
 

Πξνβιήκαηα Αιιαγήο: ηα πξνβιήκαηα απηνύ ηνπ ηύπνπ παξαηεξείηαη κία 

αύμεζε ή κείσζε κηαο κεηξήζηκεο πνζόηεηαο. Κάζε πξόβιεκα μεθηλά κε κηα αξρηθή 

θαηάζηαζε, θαηά ηελ νπνία νξίδνληαη ηα αληηθείκελα θαη ε πνζόηεηά ηνπο. ε 

κεηαγελέζηεξν ρξόλν ζπκβαίλεη κηα αιιαγή. Αθνύ ζπκβεί ε αιιαγή απηή δηαηππώλεηαη 

κηα ηειηθή θαηάζηαζε θαηά ηελ νπνία αλαδεηείηαη ε λέα πνζόηεηα.  

Πξνβιήκαηα πλδπαζκνύ: ηα πξνβιήκαηα απηά δελ πξαγκαηνπνηείηαη θακία 

ελέξγεηα, όπσο ζηα πξνβιήκαηα αιιαγήο, θαη έηζη νη πνζόηεηεο ηνπ θάζε δεδνκέλνπ 

κέλνπλ ακεηάβιεηεο. Αληίζεηα, πξαγκαηνπνηείηαη κηα ηεξαξρηθή ή ζύλζεηε 

νκαδνπνίεζε ησλ δεδνκέλσλ ηνπ πξνβιήκαηνο, δειαδή ηα ζηνηρεία κεηνλνκάδνληαη 

θαη θαηαηάζζνληαη ζε κηα λέα θαηεγνξία. Ο ιύηεο ζα πξέπεη λα έρεη θαηαιάβεη όηη ε 

λέα θαηεγνξία απνηειεί κηα επξύηεξε θαηεγνξηνπνίεζε από ηηο αξρηθέο θαη είλαη ίζε κε 

ην άζξνηζκα ησλ αξρηθώλ, κηθξόηεξσλ θαηεγνξηώλ. Πξνϋπόζεζε γηα ηα παξαπάλσ 

είλαη ε ύπαξμε ζεκαζηνινγηθώλ δεζκώλ κεηαμύ ησλ αξρηθώλ θαηεγνξηώλ. Γηα ηελ 

επίιπζε πξνβιεκάησλ απηήο ηεο θαηεγνξίαο ην άηνκν θαιείηαη λα ζηεξηρζεί ζηηο 

ζεκαζηνινγηθέο δνκέο πνπ έρεη απνζεθεπκέλεο ζηε καθξνπξόζεζκε κλήκε, ώζηε λα 

αλαγλσξίζεη θαη λα πξνζδηνξίζεη ηα δεδνκέλα ηνπ πξνβιήκαηνο. Αλ δελ δηαζέηεη ηηο 

απαηηνύκελεο γλώζεηο, ην πξόβιεκα είλαη αδύλαην λα ιπζεί. 

Πξνβιήκαηα ύγθξηζεο: Σα πξνβιήκαηα ηέηνηνπ ηύπνπ πεξηιακβάλνπλ δύν 

ζηνηρεία θαζέλα από ηα νπνία ζπλδέεηαη κε κηα αξηζκεηηθή ηηκή, ελώ θαη ηα δύν έρνπλ 

ηα ίδηα ζεκαζηνινγηθά ραξαθηεξηζηηθά. Σα ζηνηρεία απηά αμηνινγνύληαη κε ζηόρν ηνλ 

εληνπηζκό ηεο ζρέζεο κεηαμύ ηνπο. Γειαδή, ν ιύηεο δελ ελδηαθέξεηαη γηα ηελ 

μερσξηζηή ηηκή ηνπ θάζε αληηθεηκέλνπ αιιά γηα ηε ζρέζε κεηαμύ ηνπ κεγέζνπο δύν 

παξόκνησλ αληηθεηκέλσλ. Όκνηα κε ηα πξνβιήκαηα ζπλδπαζκνύ, ζηα πξνβιήκαηα 

ζύγθξηζεο δελ ιακβάλεη ρώξα θακία ελέξγεηα αιιά απνηεινύλ κηα ζηαηηθή θαηάζηαζε.   
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Πξνβιήκαηα Πνηθηιίαο-Γηαθνξάο: Γηαθέξνπλ από ηελ πξνεγνύκελε 

θαηεγνξία πξνβιεκάησλ ζην ό, ηη ζε απηά πεξηιακβάλνληαη ηέζζεξα αληηθείκελα-

δεδνκέλα πνπ ζπλδένληαη αλά δύν κεηαμύ ηνπο κε ζρέζεηο. Κάζε δεύγνο 

αληηπξνζσπεύεη ηνλ ηύπν θαη ηελ αμία ησλ δεδνκέλσλ, δειαδή ηε θύζε θαη ηνλ αξηζκό 

ησλ αληηθεηκέλσλ αληίζηνηρα. Σν άηνκν θαιείηαη λα αλαγλσξίζεη ηα δεύγε θαη ηηο 

ελώζεηο κεηαμύ ησλ δεδνκέλσλ θαη λα πξαγκαηνπνηήζεη κηα απεηθόληζε ησλ ζρέζεσλ 

ηνπ ελόο δεύγνπο κε ηνπ άιινπ, ώζηε λα ειέγμεη ηε ινγηθή ηνπο. Γηα ηε δεκηνπξγία ησλ 

ζρέζεσλ είλαη αλαγθαίν ε θύζε ησλ δεδνκέλσλ λα είλαη ε ίδηα, ην ίδην θαη νη κεηαμύ 

ηνπο ζρέζεηο. Σν ζηνηρείν πνπ ζα δηαθέξεη πξέπεη λα είλαη κόλν νη αξηζκεηηθέο ηηκέο 

ησλ αληηθεηκέλσλ. Αθόκε, ηξία από ηα ηέζζεξα ζηνηρεία πξέπεη λα είλαη γλσζηά θαη 

έλα ην δεηνύκελν, κε ζηόρν ηελ αλεύξεζή ηνπ.  

Πξνβιήκαηα Μεηαηξνπήο: Σα πξνβιήκαηα απηνύ ηνπ ηύπνπ ζηεξίδνληαη ζηελ 

άπνςε όηη έλα αληηθείκελν κπνξεί λα πεξηγξαθεί κε πνιινύο δηαθνξεηηθνύο ηξόπνπο. 

Αλαιπηηθόηεξα, αλ έλα αληηθείκελν έρεη κηα αξηζκεηηθή ηηκή θαη αλ απηό θέξεη κηα 

γλσζηή ζρέζε κε έλα άιιν αληηθείκελν πνπ έρεη επίζεο κηα αξηζκεηηθή ηηκή, κπνξεί λα 

πεξηγξαθεί ην πξώην αληηθείκελν κε δύν ηξόπνπο: κε ηελ αξρηθή ηνπ κέηξεζε θαη σο 

ζπλάξηεζε ηεο αμίαο ηνπ δεύηεξνπ αληηθεηκέλνπ. Γηα λα ζπκβεί απηό ζα πξέπεη ηα δύν 

αληηθείκελα λα απνηεινύλ δηαθξηηέο νληόηεηεο θαη λα εθθξάδνληαη κε ην ίδην κέηξν. Σα 

πξνβιήκαηα απηνύ ηνπ είδνπο πεξηγξάθνπλ κηα ζηαηηθή θαηάζηαζε θαηά ηελ νπνία δελ 

πξαγκαηνπνηείηαη θακία δξάζε θαη αιιαγή πνζόηεηαο, αιιά αθξηβή δηαηήξεζε 

πνζνηήησλ κε κεηάβαζε από ηε κηα κνλάδα κέηξεζεο ζηελ άιιε.  

Οη Riley θαη ζπλ. (1983) πξνηείλνπλ κία άιιε θαηεγνξηνπνίεζε, ε νπνία 

επηθεληξώλεηαη ζηα πξνβιήκαηα πξόζζεζεο θαη αθαίξεζεο θαη είλαη εθείλε πνπ 

ρξεζηκνπνηήζεθε θαη ζην εξεπλεηηθό κέξνο ηεο εξγαζίαο. Πην ζπγθεθξηκέλα, ην πξώην 

θξηηήξην ηεο ηαμηλνκίαο είλαη νη ζεκαζηνινγηθέο ζρέζεηο πνπ πεξηγξάθνληαη ζην 
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πξόβιεκα, δειαδή ν ζπλδπαζκόο, ε αύμεζε, ε κείσζε ή ε ζύγθξηζε ηνπ ζπλόινπ ησλ 

αληηθεηκέλσλ ηνπ πξνβιήκαηνο. Με βάζε απηό ην θξηηήξην ππάξρνπλ νη παξαθάησ 

ηέζζεξηο θαηεγνξίεο: Πξνβιήκαηα πλδπαζκνύ, Πξνβιήκαηα Αιιαγήο, Πξνβιήκαηα 

ύγθξηζεο θαη Πξνβιήκαηα Δμνκνίσζεο. Σν δεύηεξν θξηηήξην είλαη ε ζέζε ηεο 

άγλσζηεο πνζόηεηαο. ύκθσλα κε απηό ην θξηηήξην θάζε κία από ηηο ηέζζεξηο 

θαηεγνξίεο κπνξεί λα δηαηξεζεί ζε ππν-ηύπνπο πξνβιεκάησλ, δεκηνπξγώληαο έηζη 

επηπιένλ θαηεγνξίεο πξνβιεκάησλ. Σα πξνβιήκαηα Αιιαγήο θαη Δμνκνίσζεο 

πεξηγξάθνπλ ηηο πξάμεηο ηεο πξόζζεζεο θαη ηεο αθαίξεζεο σο δξάζεηο πνπ πξνθαινύλ 

απμήζεηο ή κεηώζεηο ζε κηα πνζόηεηα, ελώ ηα πξνβιήκαηα πλδπαζκνύ θαη ύγθξηζεο 

πεξηιακβάλνπλ ζηαηηθέο ζρέζεηο αλάκεζα ζε πνζόηεηεο. Αλαιπηηθόηεξα:  

Πξνβιήκαηα Αιιαγήο: ηα πξνβιήκαηα απηνύ ηνπ είδνπο ε αξρηθή πνζόηεηα 

πθίζηαηαη κία αιιαγή, απμάλεηαη ή κεηώλεηαη. 

Πξνβιήκαηα πλδπαζκνύ: Τπάξρνπλ δύν μερσξηζηέο πνζόηεηεο πνπ δελ 

αιιάδνπλ θαη ν ιύηεο δεηείηαη λα ηηο εμεηάζεη ζε ζπλδπαζκό. 

Πξνβιήκαηα ύγθξηζεο: Πεξηιακβάλνπλ δύν μερσξηζηέο πνζόηεηεο, κία από 

ηηο νπνίεο αιιάδεη γηα λα γίλεη ίδηα κε ηελ άιιε πνζόηεηα. 

Πξνβιήκαηα Δμνκνίωζεο: Τπάξρνπλ δύν μερσξηζηέο πνζόηεηεο πνπ δελ 

αιιάδνπλ θαη ν ιύηεο δεηείηαη λα πξνζδηνξίζεη ηε δηαθνξά ηνπο. 

Έλα από ηα πιενλεθηήκαηα ηεο θαηεγνξηνπνίεζεο κε βάζε ηηο ζεκαζηνινγηθέο 

ζρέζεηο είλαη όηη απαηηείηαη κηθξόο αξηζκόο θαηεγνξηνπνηήζεσλ. Αθόκε, νη ζρέζεηο 

είλαη απιέο θαηαζηάζεηο πνπ έρνπλ αληιεζεί από ηελ θαζεκεξηλή δσή θαη είλαη 

θαηαλνεηέο αθόκε θαη γηα κηθξά παηδηά, θαζηζηώληαο δπλαηή ηε δηδαζθαιία ηνπο ζε 

άηνκα όισλ ησλ ειηθηώλ. Σέινο, νη θαηεγνξηνπνηήζεηο κπνξνύλ λα ζπλδπαζηνύλ γηα λα  

αληηπξνζσπεύζνπλ ζύλζεηα πξνβιήκαηα πνπ αλαπαξηζηνύλ πξαγκαηηθέο θαηαζηάζεηο 

(Marshall, Barthuli, Brewer & Rose, 1989). 
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1.1.4. Γνωςτικϋσ απαιτόςεισ επύλυςησ μαθηματικών προβλημϊτων 
 

Καηά ηελ επίιπζε ελόο πξνβιήκαηνο ν ιύηεο θαιείηαη λα αλαγλσξίζεη ηελ 

θαηάζηαζε πνπ πεξηγξάθεηαη ζην πξόβιεκα θαη λα ηελ εξκελεύεη κε βάζε ηηο 

πξνζσπηθέο ηνπ εκπεηξίεο. Αλαιπηηθόηεξα, αξρηθά πξέπεη λα αλαγλώζεη νξζά ην 

πξόβιεκα, αλαγλσξίδνληαο ηηο ιέμεηο πνπ πεξηέρνληαη ζε απηό θαη ζηε ζπλέρεηα λα 

εληνπίζεη ηελ θαηάζηαζε ηνπ πξνβιήκαηνο θαη ηηο ζρέζεηο κεηαμύ ησλ δεδνκέλσλ, κε 

ζηόρν ηελ νξγάλσζε ελόο ζρεδίνπ πνπ ζα νδεγήζεη ζηελ επίιπζή ηνπ (Marshall et al., 

1987). 

Η επίιπζε καζεκαηηθώλ πξνβιεκάησλ απνηειεί κηα πνιύπινθε θαη ζύλζεηε 

γλσζηηθή δξαζηεξηόηεηα πνπ πεξηιακβάλεη ζρεκαηηθή θαη ζηξαηεγηθή γλώζε θαη έλαλ 

αξηζκό γλσζηηθώλ δηαδηθαζηώλ (Edens & Potter, 2008). Σα είδε γλώζεο πνπ 

επεξεάδνπλ ζεκαληηθά θαη θαζνξίδνπλ ηελ επηηπρή επίιπζε ελόο καζεκαηηθνύ 

πξνβιήκαηνο είλαη:  

α) ε γισζζηθή γλώζε, δειαδή ε γλώζε ηεο ειιεληθήο γιώζζαο θαη ηεο ζεκαζίαο ησλ 

ιέμεσλ (Mayer, 1995, όπσο αλαθέξεηαη ζην Αγαιηώηεο, 2013). Η ζεκαζηνινγηθή 

θαηαλόεζε ελόο θεηκέλνπ απαηηεί γλσζηηθέο δηαδηθαζίεο θαη ηθαλόηεηεο παξόκνηεο κε 

εθείλεο πνπ απαηηνύληαη γηα ηελ θαηαλόεζε νπνηνπδήπνηε γξαπηνύ θεηκέλνπ καδί κε 

γλώζεηο ζρεηηθά κε ηελ έλλνηα ησλ καζεκαηηθώλ όξσλ (π.ρ. πεξηζζόηεξν, ιηγόηεξν) 

(Lucangeli, Tressoldi, & Cendron, 1998). 

β) ε πξαγκαηνινγηθή γλώζε, ε ύπαξμε γλώζεσλ ηνπ καζεηή από ην επξύηεξν 

θνηλσληθό ηνπ πεξηβάιινλ (Mayer, 1995, όπσο αλαθέξεηαη ζην Αγαιηώηεο, 2011). Η 

επίιπζε καζεκαηηθώλ πξνβιεκάησλ απαηηεί ηθαλή ραξηνγξάθεζε ηνπ θεηκέλνπ ζηε 

βάζε ησλ γλώζεσλ ηνπ αλαγλώζηε, ώζηε λα επηηεπρζεί ε νξζή ηνπ θαηαλόεζε θαη λα 

νδεγεζεί ζηε ιύζε ηνπ (Cummins, Kintsch, Reusser & Weimer, 1988).  
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γ) ε γλώζε ππνδεηγκάησλ πξνβιεκάησλ, δειαδή ε γλώζε θαηεγνξηώλ καζεκαηηθώλ 

πξνβιεκάησλ πνπ ζα ζπκβάιινπλ ζηελ εμαγσγή ηεο ιύζεο ηνπ πξνβιήκαηνο (Mayer, 

1995, όπσο αλαθέξεηαη ζην Αγαιηώηεο, 2011). Ο ιύηεο ζα πξέπεη λα έρεη αλαπηπγκέλε 

ηελ ηθαλόηεηα θαηεγνξηνπνίεζεο θαη αλαγλώξηζεο ηεο βαζηάο δνκήο ηνπ πξνβιήκαηνο 

(Lucangeli et al., 1998). Η επίιπζε καζεκαηηθώλ πξνβιεκάησλ απαηηεί ηελ νξγάλσζε 

ησλ πξνβιεκάησλ αλάινγα κε ηηο νκνηόηεηεο πνπ παξνπζηάδνπλ σο πξνο ηε δνκή ηνπο. 

Η γλώζε ηεο καζεκαηηθήο δνκήο ησλ πξνβιεκάησλ δηεπθνιύλεη ηελ ελεξγνπνίεζε ησλ 

ζρεηηθώλ ζρεκάησλ πνπ ζα νδεγήζνπλ ζηελ αλαπαξάζηαζε ηνπ πξνβιήκαηνο θαη ζηε 

ζπλέρεηα ζηε ιύζε ηνπ. Όιεο νη γλώζεηο ζρεηηθά κε ηα πξνβιήκαηα είλαη πξνζβάζηκεο 

κόλν όηαλ ε γλώζε είλαη επαξθώο νξγαλσκέλε ζηε κλήκε κε κηα θαηάιιειε γλσζηηθή 

δνκή, ηα ζρήκαηα πξνβιεκάησλ (Jitendra, DiPipi & Perron-Jones, 2002· Hershkovitz & 

Nesher, 2003). 

δ) ε ζηξαηεγηθή γλώζε, ε ηθαλόηεηα επηλόεζεο ελόο ζρεδίνπ ιύζεο (Mayer, 1995, όπσο 

αλαθέξεηαη ζην Αγαιηώηεο, 2013) θαη ε ζσζηή εθηέιεζε ησλ βεκάησλ (Lucangeli et 

al., 1998). Η ζηξαηεγηθή γλώζε αλαθέξεηαη ζηελ επίγλσζε ησλ απαξαίηεησλ γηα ηελ 

επίιπζε ελόο αξηζκεηηθνύ πξνβιήκαηνο ζηξαηεγηθώλ (Montague & Bos, 1990). 

ε) ε αιγνξηζκηθή γλώζε, ε γλώζε εθηέιεζεο ησλ πξάμεσλ (Mayer, 1995, όπσο 

αλαθέξεηαη ζην Αγαιηώηεο, 2013). 

Δπηπιένλ, θαηά ηελ επίιπζε καζεκαηηθώλ πξνβιεκάησλ απαηηείηαη ε θαηνρή 

κεηαγλσζηηθώλ ηθαλνηήησλ πνπ επεξεάδνπλ ηε ιύζε ηνπ. Μία από απηέο είλαη ε 

ηθαλόηεηα εθηίκεζεο ηεο ιύζεο, ε νπνία απνηειεί κεηαγλσζηηθή ηθαλόηεηα ιόγσ ηεο 

αλαγθαηόηεηαο αλάθιεζεο παξειζνληηθώλ πξνζσπηθώλ εκπεηξηώλ κε αξηζκεηηθνύο 

ππνινγηζκνύο θαη παξόκνηα πξνβιήκαηα κε ζηόρν ηελ εθηίκεζε ηεο ιύζεο. Αθόκε, κία 

άιιε κεηαγλσζηηθή ηθαλόηεηα είλαη ε αμηνιόγεζε ηεο δηαδηθαζίαο θαη ε αμηνιόγεζε 
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ησλ ππνινγηζκώλ από ηελ πιεπξά ηνπ καζεηή, δειαδή ε ηθαλόηεηα παξαθνινύζεζεο 

ηεο πξνζσπηθήο ηνπ απόδνζεο. (Lucangeli et al., 1998).  

Καηά ηνπο Riley θαη ζπλ. (1983), νη νπνίνη δίλνπλ έκθαζε ζηελ θαηαλόεζε ησλ 

ζεκαζηνινγηθώλ ζρέζεσλ πνπ πεξηέρνληαη ζην πξόβιεκα, ηξία είδε γλώζεο είλαη 

απαξαίηεηα γηα ηελ επίιπζε ιεθηηθώλ καζεκαηηθώλ πξνβιεκάησλ: α) ηα ζρήκαηα γηα 

ηελ θαηαλόεζε ησλ πνηθίισλ ζεκαζηνινγηθώλ ζρέζεσλ πνπ πεξηγξάθνληαη ζηα 

καζεκαηηθά πξνβιήκαηα, β) ηα ζρήκαηα δξάζεο γηα ηελ αλαπαξάζηαζε ηεο γλώζεο 

ζρεηηθά κε ηηο ελέξγεηεο πνπ εκπιέθνληαη ζηε ιύζε ηνπ πξνβιήκαηνο, γ) θαη ε 

ζηξαηεγηθή γλώζε γηα ηνλ ζρεδηαζκό ηεο ιύζεο ηνπ πξνβιήκαηνο. Γηα ηελ επίιπζε 

ελόο καζεκαηηθνύ πξνβιήκαηνο, ν ιύηεο ρξεζηκνπνηεί ηε γλώζε πνπ έρεη γηα ηα 

ζρήκαηα, γηα ηελ αλαπαξάζηαζε ηεο πεξηγξαθόκελεο θαηάζηαζεο ηνπ πξνβιήκαηνο 

θαη ζηε ζπλέρεηα θάλεη ρξήζε ησλ ζρεκάησλ δξάζεο γηα ηε δεκηνπξγία ηεο ιύζεο ηνπ 

πξνβιήκαηνο.  

1.1.5. Παρϊγοντεσ που επηρεϊζουν την επύλυςη μαθηματικών 

προβλημϊτων 
 

Η δπζθνιία ελόο καζεκαηηθνύ πξνβιήκαηνο εμαξηάηαη από πνιινύο 

παξάγνληεο νη νπνίνη θαζνξίδνπλ ηελ επηηπρή ή όρη επίιπζή ηνπ. Οη Riley θαη ζπλ. 

(1983) ππνζηεξίδνπλ όηη πξνβιήκαηα κε δηαθνξεηηθέο ζεκαζηνινγηθέο δνκέο δελ έρνπλ 

ην ίδην επίπεδν δπζθνιίαο, αθόκα θη αλ απαηηνύλ ηελ ίδηα πξάμε γηα ηελ επίιπζή ηνπο. 

Αλαιπηηθόηεξα, ηα πξνβιήκαηα ύγθξηζεο ηείλνπλ λα είλαη πην δύζθνια από ηα 

πξνβιήκαηα πλδπαζκνύ ή Αιιαγήο (Riley et al., 1983· Valentin & Sam, 

2004·Vlahović-Štetić, Rovan & Mendek, 2004· Yeap & Kaur, 2001). Οη Yeap & Kaur 

(2001) ζεσξνύλ όηη ε δπζθνιία ηνπο νθείιεηαη θπξίσο ζηελ άγλνηα ησλ καζεηώλ γηα 

ηνλ ζπγθεθξηκέλν ηύπν καζεκαηηθώλ πξνβιεκάησλ, θαζώο ηα ζρνιηθά εγρεηξίδηα δελ 

πεξηέρνπλ πνιιά πξνβιήκαηα ζύγθξηζεο, θαη όρη ηόζν ζηελ πεξίπινθε ζεκαζηνινγηθή 

ηνπο δνκή. Σε γλσξηκία ησλ καζεηώλ κε κία πεξηγξαθόκελε θαηάζηαζε πνπ εμαξηάηαη 
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από έλαλ ζπγθεθξηκέλν ηύπν πξνβιεκάησλ σο παξάγνληα πνπ δηεπθνιύλεη ηελ επίιπζε 

ηνπ πξνβιήκαηνο ππνγξακκίδνπλ θαη νη Christou & Philippou (1999). Οη Valentin & 

Sam (2004) ηνλίδνπλ ηελ ύπαξμε ησλ ζπγθξηηηθώλ ζρέζεσλ ζηα καζεκαηηθά 

πξνβιήκαηα σο παξάγνληα δπζθνιίαο θαη νη Christou & Philippou (1999) αλαθέξνπλ 

όηη ιέμεηο όπσο «πεξηζζόηεξα» ή «ιηγόηεξα» έρνπλ ηελ ηάζε λα κπεξδεύνπλ ηνπο 

καζεηέο. Αληίζεηα, άιινη εξεπλεηέο ππνζηεξίδνπλ όηη ν ηύπνο ηνπ πξνβιήκαηνο δελ 

είλαη αξθεηόο γηα λα θαζνξίζεη ηνλ βαζκό δπζθνιίαο ηνπ πξνβιήκαηνο, κε εμαίξεζε ηα 

πξνβιήκαηα Αιιαγήο πνπ ζεσξνύληαη πην εύθνια. (García, Jiménez, & Hess, 2006). 

Σέινο, νη Riley θαη ζπλ. (1983) αλαθέξνπλ όηη παηδηά κεγαιύηεξεο ειηθίαο είλαη πην 

ηθαλά θαηά ηελ επίιπζε καζεκαηηθώλ πξνβιεκάησλ, δηόηη νη πνηθίιεο ζεκαζηνινγηθέο 

δνκέο αληηζηνηρνύλ ζε ζπγθεθξηκέλεο έλλνηεο πνπ απνθηώληαη ζε δηαθνξεηηθά ρξνληθά 

δηαζηήκαηα ηεο γλσζηηθήο αλάπηπμεο. Γηα ην ιόγν απηό κπνξεί έλα παηδί λα έρεη 

θαηαλνήζεη ηα πξνβιήκαηα Αιιαγήο θαη πλδπαζκνύ θαη όρη ηα πξνβιήκαηα 

ύγθξηζεο. Οη Christou & Philippou (1999) θαη Vlahović-Štetić θαη ζπλ. (2004) 

αλαθέξνπλ όηη ελώ ε ηθαλόηεηα επίιπζεο ιεθηηθώλ καζεκαηηθώλ πξνβιεκάησλ 

απμάλεηαη κε ηελ ειηθία, ε ζρεηηθή δπζθνιία πνπ εληνπίδεηαη αλά πεξηγξαθόκελε 

θαηάζηαζε καζεκαηηθώλ πξνβιεκάησλ είλαη αλεμάξηεηε από ηελ ειηθία θαη ζρεηίδεηαη 

κε άιινπο παξάγνληεο, όπσο ην ζρήκα θαη ηελ πξάμε. Γειαδή ζε θάζε ειηθηαθή νκάδα 

ε επίδνζε ελόο παηδηνύ ζε καζεκαηηθά πξνβιήκαηα Αιιαγήο ζα είλαη θαιύηεξε από 

ηελ επίδνζή ηνπ ζε πξνβιήκαηα ύγθξηζεο (Vlahović-Štetić et al., 2004). Αθόκε, ε 

ύπαξμε ζε έλα πξόβιεκα πνιιώλ δηαθνξεηηθώλ ζεκαζηνινγηθώλ ζρέζεσλ απμάλεη 

ζεκαληηθά ην επίπεδν δπζθνιίαο. Αληίζεηα, δελ έρεη δηαπηζησζεί αλάινγε επίδξαζε 

θαηά ηελ ύπαξμε ζε έλα πξόβιεκα πνιιώλ όκνησλ ζεκαζηνινγηθώλ ζρέζεσλ (Yeap & 

Kaur, 2001).  
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Οη απόςεηο γηα ηελ επίδξαζε ησλ πξάμεσλ ζηε δπζθνιία επίιπζεο δηίζηαληαη 

(Christou & Philippou, 1999). Όζνλ αθνξά ην είδνο ηεο πξάμεο θαίλεηαη πσο δελ 

επεξεάδεη ην επίπεδν δπζθνιίαο, θαζώο πξνβιήκαηα πξόζζεζεο θαη αθαίξεζεο 

παξνπζίαζαλ ίδην επίπεδν δπζθνιίαο γηα ηνπο καζεηέο κε εηδηθέο καζεζηαθέο 

δπζθνιίεο (García et al., 2006). Οη Valentin & Sam (2004) παξαηήξεζαλ ζε έξεπλά 

ηνπο κία ηάζε ησλ καζεηώλ λα δίλνπλ σο πηζαλή απάληεζε πην ζπρλά ηελ πξόζζεζε 

όηαλ δελ γλώξηδαλ ηε ιύζε. Οη Christou & Philippou (1999) θαηαιήγνπλ όηη νύηε ε 

δηάθξηζε κε βάζε ηελ πεξηγξαθόκελε θαηάζηαζε νύηε ε δηάθξηζε κε βάζε ηελ πξάμε 

επαξθνύλ γηα λα θαζνξίζνπλ ηελ επθνιία ή δπζθνιία κε ηελ νπνία ζα ιπζεί έλα 

πξόβιεκα, αιιά έλαο ζπλδπαζκόο απηώλ ησλ δύν επζύλεηαη γηα ην κεγαιύηεξν κέξνο 

ηεο δηαδηθαζίαο.  

Χζηόζν, κεγαιύηεξε επίδξαζε έρεη ε ζέζε ηνπ αγλώζηνπ θαη ε ζεηξά ησλ 

ζηνηρείσλ ηνπ πξνβιήκαηνο, ε νπνία θαζνξίδεη ην επίπεδν δπζθνιίαο ησλ ιεθηηθώλ 

πξνβιεκάησλ. Αλαιπηηθόηεξα, ηα πξνβιήκαηα όπνπ ν άγλσζηνο παξνπζηάδεηαη ζηελ 

πξώηε ζέζε είλαη εθείλα ζηα νπνία ηα παηδηά ηππηθήο αλάπηπμεο θαη εηδηθά εθείλα πνπ 

παξνπζηάδνπλ εηδηθέο καζεζηαθέο δπζθνιίεο έδσζαλ ιηγόηεξεο ζσζηέο απαληήζεηο 

(García et al., 2006· Παληειηάδνπ, 2015). Σελ ίδηα άπνςε ππνζηεξίδνπλ θαη νη Riley θαη 

ζπλ. (1983) γηα ηα πξνβιήκαηα ζηα νπνία ν άγλσζηνο βξίζθεηαη ζηελ αξρηθή ή δεύηεξε 

ζέζε αληί ζηε ζέζε ηνπ απνηειέζκαηνο. Σα πξνβιήκαηα πνπ ζεσξνύληαη εύθνια από 

ηα παηδηά ηππηθήο αλάπηπμεο ζεσξνύληαη κέηξηαο δπζθνιίαο γηα ηνπο καζεηέο κε 

εηδηθέο καζεζηαθέο δπζθνιίεο, ελώ ηα πξνβιήκαηα κέηξηαο δπζθνιίαο γηα ηνπο καζεηέο 

ηππηθήο αλάπηπμεο είλαη κεγάιεο δπζθνιίαο γηα καζεηέο κε εηδηθέο καζεζηαθέο 

δπζθνιίεο (García et al., 2006). Αθόκε, ε παξνπζία πεξηζζόηεξσλ ηνπ ελόο αγλώζησλ 

ζηνηρείσλ απμάλεη ηε δπζθνιία επίιπζεο ηνπ πξνβιήκαηνο (Yeap & Kaur, 2001). 
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Από ηελ άιιε, ην πεξηερόκελν ησλ πξνβιεκάησλ επεξεάδεη ηελ επίδνζε ησλ 

καζεηώλ θαηά ηελ επίιπζε, θαζώο γηα πξνβιήκαηα κε νηθείν πξνο ηα παηδηά 

πεξηερόκελν δόζεθαλ πεξηζζόηεξεο ζσζηέο απαληήζεηο από ό, ηη γηα πξνβιήκαηα κε 

νπδέηεξν πεξηερόκελν (Vlahović-Štetić et al., 2004). 

 

1.2. Σο γνωςτικό ςχόμα 
 

1.2.1. Η ϋννοια του ςχόματοσ  
 

Η ιέμε «schema» είλαη ειιεληθήο πξνέιεπζεο θαη απνηειεί γξάκκα πξνο 

γξάκκα κεηαγιώηηηζε ηεο ιέμεο «ζρήκα». Η έλλνηα ηεο ιέμεο «ζρήκα» έρεη κηα 

πινύζηα θαη καθξά ηζηνξία, θαζώο εκθαλίδεηαη ζηα γξαπηά θείκελα ησλ αξραίσλ 

Διιήλσλ θηινζόθσλ, όπσο ηνπ Πιάησλα θαη ηνπ Αξηζηνηέιε, όπνπ ρξεζηκνπνηείηαη κε 

ηελ έλλνηα ηεο κνξθήο, ηνπ ζρήκαηνο θαη ηεο θηγνύξαο. «Τν ζρήκα ήηαλ αξρηθά ην 

όρεκα γηα ηελ πεξηγξαθή ελόο αληηθεηκέλνπ ή έλλνηαο» (Marshall, 1995, ζ. 7), δίλνληαο 

έκθαζε ζην πεξηγξαθόκελν αληηθείκελν.  

Από ηόηε πνιινί ςπρνιόγνη έρνπλ δηαηππώζεη ηηο απόςεηο ηνπο γηα ην ζρήκα, 

σζηόζν ε πην αλαπηπγκέλε ζεσξία είλαη εθείλε ηνπ Jean Piaget. Η άπνςε ηνπ Piaget 

γηα ηελ αλάπηπμε ηεο γλώζεο επεξέαζε βαζηά ηνλ ζεκεξηλό ηξόπν ζθέςεο ζηνλ ηνκέα 

ηεο γλσζηηθήο θαη αλαπηπμηαθήο ςπρνινγίαο θαη άζθεζε ζεκαληηθή επηξξνή ζηελ 

αλάπηπμε ηεο γλσζηηθήο επηζηήκεο. Αθόκε, θαζνξηζηηθή είλαη ε ζπκβνιή ηνπ ζηελ 

αληίιεςε ηεο πεγήο ηεο γλώζεο θαη ηεο θαηαλόεζεο ηνπ ρώξνπ, ηνπ ρξόλνπ, ηεο 

ινγηθήο θαη ησλ καζεκαηηθώλ από ηελ πιεπξά ησλ παηδηώλ. Ο Piaget  πεξηγξάθεη ην 

ζρήκα σο «έλα πιήξσο ζπλεξγαδόκελν ζύλνιν θπζηθώλ πξάμεσλ θαη γλσζηηθώλ 

ιεηηνπξγηώλ πνπ ιεηηνπξγεί ζπιινγηθά ζην ζύλνιό ηνπ γηα λα αληαπνθξηζεί ζε θάζε 

αληηιεπηή εκπεηξία, ε νπνία ζα κπνξεί λα ζπζρεηηζηεί κε έλα ζρήκα» (Piaget, 1952, ζ. 

237, όπσο αλαθέξεηαη ζην Marshall, 1995, ζ. 14). Καζνξηζηηθέο αξρέο ζηελ αλάπηπμε 
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ηνπ ζρήκαηνο θαηά ηνλ Piaget είλαη ε αθνκνίσζε θαη ε πξνζαξκνγή. Αλαιπηηθόηεξα, 

ηα ζρήκαηα αλαπηύζζνληαη κόλν γηα ηηο ζπλερώο επαλαιακβαλόκελεο θαηαζηάζεηο  θη 

έηζη νη εκπεηξίεο ζα πξέπεη λα πξνζαξκόδνληαη γηα λα ηαηξηάμνπλ κε ην ζρήκα, ην ίδην 

θαη ηα ηξνπνπνηεκέλα ραξαθηεξηζηηθά ηνπο κε ηα ραξαθηεξηζηηθά πνπ είλαη ήδε κέξνο 

ηνπ ζρήκαηνο κε ζηόρν ηελ αθνκνίσζή ηνπο. Από ηελ άιιε, ην ζρήκα πξέπεη λα είλαη 

επέιηθην θαη λα πξνζαξκόδεηαη γηα λα δηεπθνιύλεη ηελ θαηάζηαζε πνπ πξνζπαζεί λα 

αθνκνησζεί (Marshall, 1995). 

1.2.2. Η φύςη του ςχόματοσ 
 

ηνλ επηζηεκνληθό θόζκν θπξηαξρνύλ δύν ηάζεηο γηα ην γλσζηηθό ζρήκα. Η κία 

επηζηεκνληθή πιεπξά αλαγλσξίδεη ην γλσζηηθό ζρήκα σο δνκηθό ραξαθηεξηζηηθό ηεο 

καθξνπξόζεζκεο κλήκεο (Marshall, 1988· Marshall, 1993). Η άιιε πιεπξά εξεπλεηώλ 

δίλεη έκθαζε ζηε θύζε ηεο γλώζεο πνπ πεξηέρεηαη ζην γλσζηηθό ζρήκα, δειαδή ηα 

ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ πεξηερνκέλνπ ηεο γλώζεο (Marshall, 1988) θαη δελ 

εμεηάδεη ηνλ ηξόπν θαηαζθεπήο ηνπ (Marshall, 1993). Αλαιπηηθόηεξα, θαηά ηελ 

αμηνιόγεζε ηνπ γλσζηηθνύ ζρήκαηνο ελδηαθεξόκαζηε ηόζν γηα ηηο δνκηθέο ηδηόηεηέο 

ηνπ, γηα ην βαζκό ζύλδεζεο θαη ην κέγεζνο ηνπ δηθηύνπ πνπ αληηπξνζσπεύεη ην ζρήκα 

όζν θαη γηα ηηο ηδηόηεηεο ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπ, δειαδή ηα δηαθνξεηηθά είδε γλώζεο 

πνπ θηινμελνύληαη ζε απηό (Marshall, 1988· Marshall, 1993). 

Σν ζρήκα απνηειείηαη από ηέζζεξα δηαθνξεηηθά είδε γλώζεο: αλαγλώξηζε 

ραξαθηεξηζηηθώλ, όξην-πεξηνξηζκόο ραξηνγξάθεζεο, ζρεδηαζκόο/ξύζκηζε ζηόρσλ, 

εθηέιεζε. (Marshall, 1988· Marshall, 1993). Καζέλα από ηα παξαπάλσ απνηειεί έλαλ 

θόκβν, ελώ ην ζύλνιό ηνπο ζπληζηά ην δίθηπν ηνπ γλσζηηθνύ ζρήκαηνο. Ο θάζε θόκβνο 

ελώλεηαη κε ηνπο ππόινηπνπο, αιιά θαη κε άιια είδε γλώζεο κε πιεζώξα ζπλδέζεσλ. 

Η πνζόηεηα ησλ ζπλδέζεσλ απηώλ θαζνξίδεη θαη ην επίπεδν αλάπηπμεο ηνπ γλσζηηθνύ 

ζρήκαηνο. Μηα επηηπρήο ελεξγνπνίεζε ηνπ γλσζηηθνύ ζρήκαηνο ζεκαίλεη όηη ην άηνκν 
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αλαγλσξίδεη κηα θαηάζηαζε, θαζνξίδεη αλ ππάξρνπλ θξίζηκα ραξαθηεξηζηηθά, 

δεκηνπξγεί θαηάιιεια ζρέδηα γηα ηε ρξήζε ηνπ ζρήκαηνο θαη εθηειεί απηά ηα ζρέδηα 

(Marshall, 1988· Marshall, 1993). 

Καηά ηελ Marshall (1988) γηα κηα ζθαηξηθόηεξε θαη πιεξέζηεξε αμηνιόγεζε 

ηνπ γλσζηηθνύ ζρήκαηνο ζα πξέπεη λα ιάβνπκε ππόςε θαη ηηο δύν απόςεηο πνπ 

θπξηαξρνύλ γηα ην ζρήκα. Μηα πιεπξά εξεπλεηώλ επηθεληξώλεηαη ζηελ αμηνιόγεζε ηεο 

ζπλδεζηκόηεηαο κεηαμύ ησλ θόκβσλ ηνπ γλσζηηθνύ ζπζηήκαηνο, δειαδή ζην βαζκό 

ζπλδεζηκόηεηαο κεηαμύ ησλ ζπζηαηηθώλ ηνπ γλσζηηθνύ ζρήκαηνο. Η αμηνιόγεζε 

απηνύ ηνπ είδνπο παξέρεη πιεξνθνξίεο ζηνλ εξεπλεηή ζρεηηθά κε ηελ πνζόηεηα ησλ 

πιεξνθνξηώλ πνπ αλαθαινύληαη απηόκαηα θαη είλαη δηαζέζηκεο γηα επεμεξγαζία όηαλ 

ην άηνκν αλαθαιεί έλα θνκκάηη πιεξνθνξηώλ. Από ηελ άιιε πιεπξά, ε κέηξεζε ηνπ 

γλσζηηθνύ ζρήκαηνο κπνξεί λα αθνξά ηνπο ηύπνπο γλώζεο πνπ ζπλδένληαη κεηαμύ 

ηνπο. Οη ζύλδεζκνη απηνί κπνξεί λα αθνξνύλ πνιιά δηαθνξεηηθά είδε γλώζεο ή λα 

ζπλδένπλ κόλν έλα είδνο. Φπζηθά, ε πξώηε πεξίπησζε νδεγεί ζε κηα πιεξέζηεξε 

θαηνρή ηεο γλώζεο (Marshall, 1988). Λακβάλνληαο ππόςε ηα παξαπάλσ, ζρήκα 

νξίδεηαη «ην ζύλνιν ησλ θόκβσλ θαη ησλ ηόμσλ πνπ ζπλδένληαη κε ηνπο θόκβνπο» ή 

«απνηειεί κηα ζπιινγή πιεξνθνξηώλ» (Marshall, 1993, ζ. 156). 

Λακβάλνληαο ππόςε ηα παξαπάλσ έλα ζρήκα είλαη ε γλσζηηθή δνκή πνπ 

πεξηιακβάλεη πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηνλ ηξόπν αιιειεπίδξαζεο ηνπ αηόκνπ κε ην 

πεξηβάιινλ ζε κηα αλαγλσξίζηκε θαηάζηαζε. Γηα ην ιόγν απηό πεξηέρεη αλαγθαία 

ζηνηρεία γηα ηελ αλαγλώξηζε ηεο θαηάζηαζεο θαη ησλ δξάζεσλ πνπ πξέπεη λα θάλεη ην 

άηνκν. Με βάζε ηα παξαπάλσ ην ζρήκα είλαη ε δνκή νξγάλσζεο ηεο κλήκεο πνπ δηέπεη 

ηηο ιεηηνπξγίεο ηεο ζηηο θαζεκεξηλέο καο εκπεηξίεο (Marshall et al., 1987), είλαη κηα 

γλσζηηθή δνκή πνπ νξγαλώλεη ηα ζηνηρεία ησλ πιεξνθνξηώλ ζύκθσλα κε ηνλ ηξόπν 
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πνπ πξέπεη λα αληηκεησπηζηνύλ. Με ηελ ίδηα ζεκαζία ππάξρνπλ ζρήκαηα θαη γηα ηελ 

επίιπζε καζεκαηηθώλ πξνβιεκάησλ (Sweller, 1994).  

1.2.3. Σο γνωςτικό ςχόμα πρϊξεων 
 

Η ηθαλόηεηα επίιπζεο καζεκαηηθώλ ιεθηηθώλ πξνβιεκάησλ εμαξηάηαη από ηελ 

ηθαλόηεηα ηνπ ιύηε λα αλαπαξηζηά ηελ θαηάζηαζε ηνπ πξνβιήκαηνο κε ηξόπν πνπ λα 

δηεπθνιύλεη ηηο δηαδηθαζίεο ζρεδηαζκνύ θαη εύξεζεο ηεο ιύζεο. Όηαλ κηα 

ζεκαζηνινγηθή αλαπαξάζηαζε θαηαζθεπαζηεί, ην ζύζηεκα θαηαιήγεη ζηελ επηινγή 

ηεο θαηάιιειεο δηαδηθαζίαο αξηζκεηηθήο επίιπζεο ηνπ πξνβιήκαηνο. Η δηαδηθαζία 

απηή επηηπγράλεηαη κε αλαθνξά ζηηο απνζεθεπκέλεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ην πνηεο 

πξάμεηο ζρεηίδνληαη κε πνηα ζρήκαηα (Heller & Greeno, 1979). Η ρξεζηκνπνίεζε κηαο 

αξηζκεηηθήο πξάμεο ζε πιαίζην επίιπζεο πξνβιεκάησλ εμαξηάηαη από ηελ αλάπηπμε 

ηνπ γλσζηηθνύ ζρήκαηνο πξάμεο, δειαδή από ηελ ηθαλόηεηα ηνπ καζεηή λα 

αλαγλσξίδεη θαη λα δηαθξίλεη θαηαζηάζεηο θαη δξάζεηο πνπ αλαπαξίζηαληαη ζηα 

καζεκαηηθά κε κία από ηηο ηέζζεξηο αξηζκεηηθέο πξάμεηο (Marshall, 1995). 

Αλαιπηηθόηεξα, ην παηδί θαηά ην ζηάδην ηεο νινθιήξσζεο ζηελ επίιπζε πξνβιεκάησλ, 

θαιείηαη λα δηαθξίλεη ηελ αθνινπζία ελεξγεηώλ θαη ηελ αθνινπζία αξηζκεηηθώλ 

πξάμεσλ. Γηα λα επηηεπρζεί ν ρεηξηζκόο ησλ δύν αθνινπζηώλ ζα πξέπεη ην παηδί πξώηα 

λα πξνζδηνξίζεη ην είδνο θαη ηε ζεηξά ησλ ελεξγεηώλ θαη ζηε ζπλέρεηα ηηο αξηζκεηηθέο 

πξάμεηο ζηηο νπνίεο αληηζηνηρνύλ νη ελέξγεηεο (Αγαιηώηεο, 2013· Plass, Moreno & 

Brunken, 2010· Sweller, 1994). Σα ζρήκαηα απνηεινύλ ηε βάζε γηα ηελ θαηαλόεζε θαη 

ηνλ θαηάιιειν κεραληζκό ηνπ ιύηε ηνπ πξνβιήκαηνο, ώζηε λα ζπιιάβεη ηόζν ηα 

κνηίβα ησλ ζρέζεσλ πνπ πεξηγξάθνληαη ζην πξόβιεκα όζν θαη ηηο ζρέζεηο ηνπο κε ηηο 

πξάμεηο (Marshall, 1995). 

Σν ζρήκα απνηειεί έλα βνεζεηηθό πιηθό γηα ηελ επίιπζε ελόο πξνβιήκαηνο 

(Edens & Potter, 2008), θαζώο κέζσ απηνύ ηα παηδηά δηδάζθνληαη λα αλαγλσξίδνπλ ηα 
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πξνβιήκαηα θαη ηνλ ηύπν ηνπ θαζελόο θαη ζηε ζπλέρεηα λα εθαξκόδνπλ κηα κέζνδν 

ιύζεο πνπ αληηζηνηρεί ζην είδνο ηνπ πξνβιήκαηνο απηνύ (Powell, 2011). Με άιια 

ιόγηα, ε θαηαζθεπή ηεο παξάζηαζεο ελόο πξνβιήκαηνο πεξηιακβάλεη ηε 

ραξηνγξάθεζε κηαο ιεθηηθήο δήισζεο ζε έλα ππάξρνλ ζρήκα. Σν ζρήκα απνηειεί έλα 

όρεκα γηα ηελ θαηαλόεζε ησλ ζεκαζηνινγηθώλ ζρέζεσλ ελόο θεηκέλνπ θαη ηεο 

καζεκαηηθήο ηνπ δνκήο (Christou & Philippou, 1999). Η ζρεκαηηθή αλαπαξάζηαζε ηνπ 

πξνβιήκαηνο πεξηιακβάλεη ζρεηηθέο πιεξνθνξίεο από ην πξόβιεκα θαη ππνγξακκίδεη 

ηηο ζεκαζηνινγηθέο ζρέζεηο πνπ ππάξρνπλ κεηαμύ ηνπο, δηεπθνιύλνληαο ηε κεηάθξαζε 

ηνπ πξνβιήκαηνο θαη ηε ιύζε ηνπ (Jitendra et al., 1999). Γηα ηελ απόθηεζε θαη 

θαιιηέξγεηα ησλ γλσζηηθώλ ζρεκάησλ απαξαίηεηε είλαη ε απόθηεζε ηεο γλώζεο πνπ 

αθνξά ζρέζεηο κεηαμύ κέξνπο-όινπ (Riley et al., 1983). Έλαο ηθαλόο ιύηεο θαηαλνεί 

θαη αλαπαξηζηά ηα ιεθηηθά πξνβιήκαηα σο ζρέζεηο κέξνπο-όινπ θαη κε βάζε ηα 

ζεκαζηνινγηθά ζρήκαηα αλαγλσξίδεη πνηεο πνζόηεηεο ηνπ πξνβιήκαηνο απνηεινύλ ην 

κέξνο θαη πνηεο ην όινλ (Cummins, 1991). 

Έλα ζρέδην είλαη ζρεκαηηθό όηαλ αλαπαξηζηά, κε ηε κνξθή δηαγξάκκαηνο, ηηο 

ρσξηθέο ζρέζεηο θαη αλαινγίεο κεηαμύ ησλ ζηνηρείσλ ηνπ πξνβιήκαηνο. Η ζρεκαηηθή 

αλαπαξάζηαζε δελ είλαη απαξαίηεηα απιή θαη ιηηή, αιιά κπνξεί λα πεξηέρεη 

ιεπηνκέξεηεο, νη νπνίεο όκσο αλαπαξηζηνύλ ρξήζηκεο θαη απαξαίηεηεο πιεξνθνξίεο ηνπ 

πξνβιήκαηνο (Edens & Potter, 2008). Σν ζρήκα κπνξεί λα απνηειείηαη από πνιιέο 

ιεπηνκέξεηεο, νη νπνίεο όκσο δελ είλαη έλαο ζσξόο αληηθεηκέλσλ, αιιά έλα ζύλνιν 

αληηθεηκέλσλ κε ηηο κεηαμύ ηνπο ζρέζεηο, απνθηώληαο λόεκα όια ηα αληηθείκελα 

(Hershkovitz & Nesher, 2003). Οη ιύηεο ρξεζηκνπνηνύλ ην ζρήκα γηα λα νξγαλώζνπλ 

ηηο πιεξνθνξίεο κε ηξόπνπο πνπ παξνπζηάδνπλ ηε βαζηθή δνκή ελόο ηύπνπ 

πξνβιήκαηνο. Γηα ηελ αλαπαξάζηαζε ησλ ζρεκάησλ θαη ηελ νξγάλσζε ησλ 

πιεξνθνξηώλ ηνπ θεηκέλνπ κε ηξόπνπο πνπ αληηπξνζσπεύνπλ ηε δνκή ηνπ 
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πξνβιήκαηνο κπνξνύλ λα ρξεζηκνπνηεζνύλ εηθόλεο, δηαγξάκκαηα, πξνηάζεηο κε 

αξηζκνύο ή εμηζώζεηο (Powell, 2011).  

Σν ζρήκα ρξεζηκνπνηεί θνηλά ζέκαηα ή θαηαζηάζεηο κε ζηόρν ηελ νξγάλσζε 

ησλ πιεξνθνξηώλ πνπ απνζεθεύνληαη ζηε καθξνπξόζεζκε κλήκε. Ο ηξόπνο 

θαηαζθεπήο θαη νξγάλσζεο ηνπ ζρήκαηνο δηαθέξεη από άηνκν ζε άηνκν θαη εμαξηάηαη 

από ηηο εκπεηξίεο ηνπ. Δκπεηξίεο κε θνηλά ζέκαηα ζπλδένληαη κεηαμύ ηνπο. (Marshall, 

1993). Όηαλ ην άηνκν αλαγλσξίδεη ζρεηηθέο θαηαζηάζεηο ηνπ πξνβιήκαηνο, 

ρξεζηκνπνηεί ηηο απνζεθεπκέλεο γλώζεηο από ηε καθξνπξόζεζκε κλήκε θαη θάλεη 

πξόζβαζε ζην θαηάιιειν ζρήκα. Αλ ε θαηάζηαζε δελ είλαη γλσζηή ζην καζεηή θάλεη 

πξόζβαζε ζε πνιιά ζρήκαηα αλαδεηώληαο ην πην θαηάιιειν (Marshall, 1993). Γηα ην 

ιόγν απηό είλαη ζεκαληηθό ν ιύηεο λα έρεη ηθαλνπνηεηηθό ηκήκα γλώζεο απνζεθεπκέλν 

ζηε κλήκε γηα λα θαηαλνήζεη ηελ θαηάζηαζε ηεο πεξηγξαθόκελεο ηζηνξίαο (Marshall et 

al., 1987). Μηα θνηλή θάζε θαηά ηελ επίιπζε ελόο καζεκαηηθνύ πξνβιήκαηνο είλαη ε 

πξόζβαζε ζε έλα ζρήκα θαη ζηε ζπλέρεηα ε επηινγή ελόο άιινπ πνπ ηαηξηάδεη 

θαιύηεξα. Η ηθαλόηεηα επηινγήο νξζνύ ζρήκαηνο απνηειεί εμέρσλ ραξαθηεξηζηηθό ησλ 

ηθαλώλ ιπηώλ (Marshall, 1993).   

Σα γλσζηηθά ζρήκαηα είλαη ηεξαξρηθά νξγαλσκέλεο γλσζηηθέο δνκέο πνπ 

απνθηώληαη θαη απνζεθεύνληαη ζηε καθξνπξόζεζκε κλήκε. Καηά ηελ επίιπζε 

πξνβιεκάησλ όηαλ έλα θνκκάηη πιεξνθνξηώλ αλαθηάηαη από ηε κλήκε, άιια 

ζπλδεδεκέλα θνκκάηηα ησλ πιεξνθνξηώλ ελεξγνπνηνύληαη επίζεο, θαζώο ζε έλα ζρήκα 

θαηαλέκνληαη πνιιά θνκκάηηα πιεξνθνξηώλ. Λακβάλνληαο ππόςε θαη ηα ειιείκκαηα 

ηεο κλήκεο εξγαζίαο πνπ παξνπζηάδνπλ νη καζεηέο κε εηδηθέο καζεζηαθέο δπζθνιίεο, ε 

ζηξαηεγηθή απηή ζηνρεύεη ζηε δηδαζθαιία ελόο κηθξνύ αιιά επαξθνύο αξηζκνύ 

ζηξαηεγηθώλ, παξέρνληαο ζην παηδί ζαθείο νδεγίεο. Η δηδαζθαιία ηεο αλαπαξάζηαζεο 

ηεο θαηάζηαζεο πνπ πεξηγξάθεηαη ζην πξόβιεκα ρξεζηκνπνηώληαο ζρεκαηηθά 
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δηαγξάκκαηα είλαη ζεκαληηθή, δηόηη κεηώλεη ηε δνπιεηά ηεο κλήκεο εξγαζίαο (Jitendra 

& Star, 2011). Πέξα από ηε ζπζηεκαηηθή θαη αλαιπηηθή δηδαζθαιία ε επηηπρία ηεο 

ζηξαηεγηθήο απηήο απνδίδεηαη θαη ζηελ επηθέληξσζή ηεο ζηηο κεηαγλσζηηθέο 

ζηξαηεγηθέο γλώζεηο πνπ είλαη απαξαίηεηεο γηα ηελ παξαθνινύζεζε ησλ δηαδηθαζηώλ 

επίιπζεο καζεκαηηθώλ πξνβιεκάησλ (Jitendra & Star, 2011).  

Η Marshall (1988) αλαθέξεη όηη ε δηαρείξηζε ησλ πξάμεσλ δελ είλαη αξθεηή, 

αιιά θαηά ηελ αμηνιόγεζε ηνπ γλσζηηθνύ ζρήκαηνο απαηηείηαη θαη ε ηθαλόηεηα 

θαηαλόεζεο ηεο θαηάζηαζεο ελόο ιεθηηθνύ πξνβιήκαηνο θαη θαηνρήο ησλ δεμηνηήησλ 

πνπ ζα εμάγνπλ ηηο απαξαίηεηεο πιεξνθνξίεο γηα ηελ θαηάζηαζε πνπ πεξηγξάθεηαη ζην 

πξόβιεκα. Η γλώζε απηή καδί κε ηελ ηθαλόηεηα ππνινγηζκνύ ππνδειώλεη ηελ πιήξε 

θαηνρή ηνπ γλσζηηθνύ ζρήκαηνο (Marshall, 1988). Με άιια ιόγηα, θαηά ηελ 

αλαδήηεζε ησλ ζεκαζηνινγηθώλ ζρέζεσλ ησλ δεδνκέλσλ ελόο πξνβιήκαηνο δελ 

επηθεληξσλόκαζηε ζηελ αλαδήηεζε ησλ θαηάιιεισλ πξάμεσλ πνπ απαηηνύληαη γηα ηε 

ιύζε αιιά αλαδεηάκε ηε θύζε ηεο ζρέζεο κεηαμύ ησλ αληηθεηκέλσλ-δεδνκέλσλ πνπ 

πεξηγξάθνληαη ζην πξόβιεκα. Αλαγλσξίδνληαο ηε ζρέζε δε ζεκαίλεη όηη 

αλαγλσξίζηεθε θαη ε απαηηνύκελε γηα ηε ιύζε πξάμε, θαζώο ν εληνπηζκόο ηεο ζρέζεο 

απηήο κπνξεί λα καο νδεγήζεη ζε πνηθίιεο πξάμεηο (Marshall et al., 1987). 

1.2.4. Διδαςκαλύα του ςχόματοσ 
 

Η επίιπζε καζεκαηηθώλ πξνβιεκάησλ απνηειεί έλα θξίζηκν θαη θαίξηαο 

ζεκαζίαο πεδίν ηνπ αλαιπηηθνύ πξνγξάκκαηνο ζπνπδώλ, θαζώο ε ζθαηξηθή θαη πιήξεο 

αλάπηπμή ηνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ επηηπρία ησλ καζεηώλ ζην ζρνιείν αιιά θαη έμσ από 

απηό (Krawec et al., 2012). Γηα ην ιόγν απηό ζύκθσλα κε ην National Council of 

Teachers of Mathematics (2000) έρνπλ γίλεη ζεκαληηθά βήκαηα γηα ηε κεηαηόπηζε ηνπ 

ελδηαθέξνληνο ηεο δηδαζθαιίαο ηεο επίιπζεο καζεκαηηθώλ πξνβιεκάησλ από ηηο 

δεμηόηεηεο πνπ ζηεξίδνληαη ζηε ζηείξα απνκλεκόλεπζε θαη ηηο δηαδηθαζηηθέο γλώζεηο 
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ζηελ αλάιπζε θαη εξκελεία ηνπ πξνβιήκαηνο αιιά θαη ζηελ ελλνηνινγηθή ηνπ 

θαηαλόεζε. Παξά ην απμεκέλν ελδηαθέξνλ πνπ δίλεηαη ζηελ επίιπζε καζεκαηηθώλ 

πξνβιεκάησλ ηα ηειεπηαία ρξόληα από εξεπλεηέο θαη εθπαηδεπηηθνύο, νη καζεηέο κε 

εηδηθέο καζεζηαθέο δπζθνιίεο ζπλερίδνπλ λα παξνπζηάδνπλ δπζθνιίεο θαηά ηελ 

ελαζρόιεζή ηνπο κε ηνλ ηνκέα απηό (Krawec et al., 2012).  

Μηα εθπαηδεπηηθή πξόηαζε γηα ηε βειηίσζε ηεο ηθαλόηεηαο ησλ καζεηώλ απηώλ 

ζηελ επίιπζε καζεκαηηθώλ πξνβιεκάησλ είλαη ε ρξήζε ζρεκάησλ (Powell, 2011). Έλα 

ζηνηρείν πνπ δηαθνξνπνηεί ηε ζηξαηεγηθή πνπ ζηεξίδεηαη ζην ζρήκα κε ηηο άιιεο 

γλσζηηθέο θαη κεηαγλσζηηθέο ζηξαηεγηθέο είλαη ε ρξήζε ζρεκαηηθώλ δηαγξακκάησλ γηα 

ηε ραξηνγξάθεζε ησλ ζεκαληηθώλ πιεξνθνξηώλ θαη ηελ επηζήκαλζε ησλ 

ζεκαζηνινγηθώλ ζρέζεσλ ηνπ πξνβιήκαηνο κε ζηόρν ηελ επίιπζή ηνπ. Αλ θαη 

ππάξρνπλ θαη άιιεο ζηξαηεγηθέο πνπ πεξηιακβάλνπλ ζρήκαηα θαη δηαγξάκκαηα, 

εθείλεο επηθεληξώλνληαη πεξηζζόηεξν ζηηο δηαδηθαζίεο εύξεζεο ηεο ιύζεο ηνπ 

πξνβιήκαηνο θαη ιηγόηεξν ζηνλ πξνζδηνξηζκό ησλ ζεκαζηνινγηθώλ ζρέζεσλ ηνπ 

πξνβιήκαηνο (Jitendra et al., 2002· Jitendra et al, 1999). Αθόκε, ε δηδαζθαιία απηνύ 

ηνπ είδνπο, ζε αληίζεζε κε ηηο άιιεο δηδαζθαιίεο δίλεη έκθαζε ζηελ ελζσκάησζε ησλ 

δηαθνξεηηθώλ πξαγκαηηθώλ ζηνηρείσλ πνπ είλαη απαξαίηεηα γηα ηελ επίιπζε θαη όρη ζε 

απνκνλσκέλα γεγνλόηα (Xin & Jitendra, 2006). 

ηόρνο ηεο δηδαζθαιίαο πνπ ζηεξίδεηαη ζην ζρήκα είλαη λα βνεζήζεη ηνπο 

καζεηέο λα εγθαζηδξύζνπλ θαη λα επεθηείλνπλ ηνπο ηνκείο ηεο γλώζεο ζηνπο νπνίνπο 

ηα ζρήκαηα είλαη ην επίθεληξν. Η δηδαζθαιία απηή επηθεληξώλεηαη ζηε ζαθή αλάιπζε 

ηνπ ζρήκαηνο ηνπ πξνβιήκαηνο θαη ησλ ζπλδέζεσλ κε ηηο νπνίεο ηα δηαθνξεηηθά 

ζηνηρεία ηνπ ζρήκαηνο ζρεηίδνληαη. Οη ζπλδέζεηο απηέο θαζνξίδνπλ ηελ επηινγή ησλ 

θαηάιιεισλ πξάμεσλ  πνπ απαηηνύληαη γηα ηε ιύζε ηνπ (Xin & Jitendra, 2006).  
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Οη Xin & Jitendra (2006) πεξηγξάθνπλ ηέζζεξα βήκαηα επίιπζεο καζεκαηηθώλ 

πξνβιεκάησλ ζύκθσλα κε ηε δηδαζθαιία πνπ ζηεξίδεηαη ζην ζρήκα, πνπ απνηεινύλ 

ηέζζεξηο μερσξηζηέο αιιά αιιειέλδεηεο κεηαμύ ηνπο δηαδηθαζίεο θαη γηα θάζε κία 

απαηηείηαη έλα δηαθνξεηηθό είδνο γλώζεο. 

1
ν
 ζηάδην: Αλαγλώξηζε ζρήκαηνο ηνπ πξνβιήκαηνο: Γηα ην ζηάδην απηό, όπνπ 

πξαγκαηνπνηείηαη ε κεηάθξαζε ηνπ πξνβιήκαηνο απαηηείηαη, όρη κόλν γισζζηθή θαη 

πξαγκαηηθή γλώζε, αιιά θαη ζρεκαηηθή, κε ηελ νπνία επηηπγράλεηαη ε αλαγλώξηζε ηνπ 

ηύπνπ ηνπ πξνβιήκαηνο.   

2
ν
 ζηάδην: Αλαπαξάζηαζε: Σν ζηάδην απηό πεξηιακβάλεη ηελ αλάπηπμε ελόο 

ζρεκαηηθνύ δηαγξάκκαηνο πνπ αληηζηνηρεί ζηελ αλαπαξάζηαζε ηνπ πξνβιήκαηνο πνπ 

αλαγλσξίζηεθε ζην πξνεγνύκελν ζηάδην θαη γηα ην ιόγν απηό θπξίαξρν ξόιν 

δηαδξακαηίδεη ε γλώζε επεμεξγαζίαο-δηακόξθσζεο. Αλαιπηηθόηεξα, ν ιύηεο εξκελεύεη 

ηηο πιεξνθνξίεο ηνπ πξνβιήκαηνο θαη αλαπηύζζεη ην ζρεκαηηθό δηάγξακκα ηεο 

θαηάζηαζεο ηνπ πξνβιήκαηνο. ην ζρεκαηηθό δηάγξακκα ν ιύηεο ραξηνγξαθεί ηηο 

ιεπηνκέξεηεο ηνπ πξνβιήκαηνο, απνξξίπηνληαο ηηο άζρεηεο ή πεξηηηέο πιεξνθνξίεο.  

3
ν
 ζηάδην: ρεδηαζκόο: ην ζηάδην απηό επηηπγράλεηαη ε ζέζπηζε ζηόρσλ, ε 

επηινγή ησλ θαηάιιεισλ πξάμεσλ θαη ε θαηαγξαθή ηεο καζεκαηηθήο πξόηαζεο ή 

εμίζσζεο. Απαξαίηεηε είλαη ε ζηξαηεγηθή γλώζε, θαζώο ν ιύηεο κπνξεί λα είλαη 

ηθαλόο λα αλαγλσξίζεη ηελ θαηάζηαζε πνπ πεξηγξάθεηαη ζην πξόβιεκα θαη ηνλ ηύπν 

ηνπ αιιά λα κελ είλαη ηθαλόο λα ζρεδηάζεη ηε ιύζε ηνπ. Βαζηθό ζηνηρείν ηνπ βήκαηνο 

απηνύ είλαη ε θαηαλόεζε ησλ καζεκαηηθώλ θαηαζηάζεσλ πνπ πεξηιακβάλνπλ ηε ρξήζε 

αξηζκεηηθήο ελλνηνινγηθήο γλώζεο.  

4
ν
 ζηάδην: Δπίιπζε: Σν ζηάδην πινπνηεί ην ζρέδην πνπ έρεη νξγαλσζεί ζην 

πξνεγνύκελν ζηάδην. Απαξαίηεηε είλαη ε γλώζε εθηέιεζεο, θαζώο ν ιύηεο εθηειεί ηηο 

πξάμεηο. 
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Ο Powell (2011) αλαθέξεη δπν ηξόπνπο δηδαζθαιίαο ηνπ γλσζηηθνύ ζρήκαηνο. 

Καηά ηνλ πξώην (schema-based instruction) ν καζεηήο δηαβάδεη ην ιεθηηθό πξόβιεκα, 

επηιέγεη έλα ζρεκαηηθό δηάγξακκα πνπ ηαηξηάδεη ζην πξόβιεκα θαη ρξεζηκνπνηεί ηε 

δνκή ηνπ δηαγξάκκαηνο γηα λα ην ιύζεη. Η δηδαζθαιία απηήο ηεο ζηξαηεγηθήο 

ζηεξίδεηαη ζηελ νξγάλσζε ησλ πιεξνθνξηώλ ηνπ πξνβιήκαηνο κε ηε κνξθή 

δηαγξακκάησλ. Η δεύηεξε δηδαζθαιία, γλσζηή σο schema-broadening instruction, 

παξνπζηάδεη πνιιέο νκνηόηεηεο κε ηε πξώηε, θαζώο ν καζεηήο δηαιέγεη έλα από ηα 

δηδαθηέα ζρήκαηα γηα λα ιύζεη ην πξόβιεκα, κε ηε δηαθνξά όηη απηή ηε θνξά 

δηδάζθεηαη λα ρξεζηκνπνηεί ηηο γλώζεηο ηνπ γηα ηνπο ηύπνπο πξνβιεκάησλ γηα λα 

αλαγλσξίδεη πξνβιήκαηα κε λέα ή πξόζζεηα ραξαθηεξηζηηθά όηη αλήθνπλ ζε έλαλ ηύπν 

πξνβιήκαηνο γηα ηνλ νπνίν γλσξίδεη ηε ιύζε. Σα λέα πξνβιήκαηα κπνξεί λα πεξηέρνπλ 

άζρεηεο πιεξνθνξίεο, άγλσζην ιεμηιόγην, πιεξνθνξίεο ζε γξαθηθέο παξαζηάζεηο, 

δηαγξάκκαηα ή εηθόλεο, ζπκπιεξσκαηηθέο εξσηήζεηο ή απιά λα έρνπλ δηαθνξεηηθή 

δνκή. Η δηδαζθαιία απηή νξγαλώλεη ηηο πιεξνθνξίεο ζε ηνκείο ή καζεκαηηθέο 

εμηζώζεηο (Powell, 2011). ύκθσλα κε ηνπο Xin & Jitendra (2006) θαηά ηε δηδαζθαιία 

πνπ βαζίδεηαη ζην ζρήκα νη καζεηέο καζαίλνπλ λα αλαγλσξίδνπλ ηε δνκή ηνπ 

πξνβιήκαηνο θαη λα αλαπαξηζηνύλ ηελ θαηάζηαζε ηνπ πξνβιήκαηνο ρξεζηκνπνηώληαο 

ζρεκαηηθά δηαγξάκκαηα. Αξρηθά, παξνπζηάδνληαη ζηνπο καζεηέο πξνβιήκαηα-ηζηνξίεο 

πνπ δελ πεξηιακβάλνπλ άγλσζηεο πιεξνθνξίεο, κε ζηόρν ηελ παξνρή κηαο πιήξεο 

αλαπαξάζηαζεο ηεο δνκήο ελόο καζεκαηηθνύ πξνβιήκαηνο ελόο ζπγθεθξηκέλνπ ηύπνπ. 

ηε ζπλέρεηα, καζαίλνπλ λα ιύλνπλ θαη καζεκαηηθά πξνβιήκαηα πνπ πεξηιακβάλνπλ 

άγλσζηεο πιεξνθνξίεο θαη δεηνύκελα.  

1.2.5. Αξιολόγηςη διδαςκαλύασ που ςτηρύζεται ςτο ςχόμα 
 

Η ζηξαηεγηθή ηνπ γλσζηηθνύ ζρήκαηνο ζρεδηάζηεθε αληιώληαο ζηνηρεία από ην 

ρώξν ηεο εηδηθήο εθπαίδεπζεο, ηεο γλσζηηθήο ςπρνινγίαο θαη ηεο καζεκαηηθήο 
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εθπαίδεπζεο κε ζηόρν λα θαιύςεη ηηο δηαθνξεηηθέο εηδηθέο καζεζηαθέο αλάγθεο ηνπ 

καζεηηθνύ πιεζπζκνύ κε δπζθνιίεο ζηα καζεκαηηθά (Jitendra & Star, 2011). Η 

επίιπζε ελόο καζεκαηηθνύ πξνβιήκαηνο είλαη θάηη πεξηζζόηεξν από κηα απιή εμαγσγή 

αξηζκώλ από κηα θαηάζηαζε-ηζηνξία κε ζηόρν ηε ιύζε ηεο (Jitendra et al., 1998). Γηα 

ην ιόγν απηό ηόζν νη εξεπλεηέο όζν θαη νη εθπαηδεπηηθνί έρνπλ ζηξέςεη ην ελδηαθέξνλ 

ηνπο ζηελ ελίζρπζε ηεο δηδαζθαιίαο επίιπζεο καζεκαηηθώλ πξνβιεκάησλ πνπ ζα δίλεη 

έκθαζε ζηε καζεκαηηθή ζθέςε θαη ζην ζπιινγηζκό (Edens & Potter, 2008· Jitendra et 

al., 1998). Η δηδαζθαιία πνπ ζηεξίδεηαη ζην ζρήκα (schema-based instruction) 

απνηειεί έλδεημε αιιαγήο ηεο ζηάζεο ησλ εθπαηδεπηηθώλ θαηά ηε δηδαζθαιία ηεο 

επίιπζεο καζεκαηηθώλ πξνβιεκάησλ (Jitendra et al., 1998).  

Αλ θαη έρεη απνδεηρζεί όηη ε ζρεκαηηθή αλαπαξάζηαζε ελόο καζεκαηηθνύ 

πξνβιήκαηνο δηεπθνιύλεη ηελ επίιπζή ηνπ, νη έξεπλεο πνπ έρνπλ δηεμαρζεί γηα ην πεδίν 

απηό είλαη πεξηνξηζκέλεο (Xin et al., 2005). Οη Edens θαη Potter (2008) ηνλίδνπλ όηη νη 

νπηηθέο ζρεκαηηθέο αλαπαξαζηάζεηο ζρεηίδνληαη κε ηελ επηηπρία επίιπζεο 

καζεκαηηθώλ πξνβιεκάησλ θαη όηη νη ιύηεο πνπ ρξεζηκνπνηνύλ ζρεκαηηθέο 

αλαπαξαζηάζεηο αληί γηα εηθνληζηηθέο παξνπζηάδνπλ θαιύηεξε απόδνζε θαηά ηελ 

επίιπζε καζεκαηηθώλ πξνβιεκάησλ. Μάιηζηα ε βειηίσζε ηεο επίδνζεο δελ 

επηηπγράλεηαη κόλν θαηά ηελ επίιπζε ηνπ πξνβιήκαηνο γηα ην νπνίν δεκηνπξγήζεθε ε 

αλαπαξάζηαζε, αιιά ζπλδέεηαη θαη κε ηελ επηηπρή επίιπζε πξόζζεησλ καζεκαηηθώλ 

πξνβιεκάησλ, απνηειώληαο κηα δεμηόηεηα πνπ κπνξεί λα κεηαθεξζεί θαη ζε άιια 

καζεκαηηθά πξνβιήκαηα (Edens & Potter, 2008). Λακβάλνληαο ππόςε ηελ 

αλνκνηνγέλεηα ηνπ καζεηηθνύ πιεζπζκνύ κηαο ζρνιηθήο ηάμεο θξίλεηαη αλαγθαία ε 

εμέηαζε ησλ σθειεηώλ ηεο παξερόκελεο δηδαζθαιίαο γηα ηνπο καζεηέο θαη ηδηαίηεξα 

γηα εθείλνπο πνπ παξνπζηάδνπλ εηδηθέο καζεζηαθέο δπζθνιίεο (Griffin & Jitendra, 

2008). Γηα ην ιόγν απηό παξνπζηάδνληαη ηα απνηειέζκαηα δηαθόξσλ εξεπλώλ πνπ 



32 
 

έρνπλ εμεηάζεη ηελ απνηειεζκαηηθόηεηα εθαξκνγήο ζηξαηεγηθώλ πνπ ζηεξίδνληαη ζην 

ζρήκα ζε καζεηέο κε εηδηθέο καζεζηαθέο δπζθνιίεο.  

Η δηδαζθαιία ηεο schema-based instruction πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζε ηξεηο 

καζεηέο είρε σο απνηέιεζκα ηελ αύμεζε ηνπ πνζνζηνύ ησλ νξζώλ απαληήζεσλ γηα 

όινπο ηνπο ζπκκεηέρνληεο. Η ζηξαηεγηθή απηή επέηξεςε ζηα παηδηά κε θησρέο 

ηθαλόηεηεο κλήκεο λα νξγαλώζνπλ ηηο πιεξνθνξίεο ηνπ πξνβιήκαηνο, 

ρξεζηκνπνηώληαο ζεκαζηνινγηθέο ζρέζεηο, λα εθηειέζνπλ ηα βήκαηα πνπ δηδάρζεθαλ 

από ηε ζηξαηεγηθή θαη λα επηιύζνπλ κε επηηπρία ην πξόβιεκα. Πέξα από ηε βειηίσζε 

ηεο επίδνζεο ησλ καζεηώλ θαηά ηελ επίιπζε καζεκαηηθώλ πξνβιεκάησλ ηα παηδηά 

θαηάθεξαλ λα γεληθεύζνπλ ηηο γλώζεηο ηνπο ζε λέα καζεκαηηθά πξνβιήκαηα (Jitendra 

& Hoff, 1996). Έξεπλα πνπ αθνινύζεζε επηβεβαηώλεη ηα παξαπάλσ επξήκαηα 

εμεηάδνληαο θαη απνδεηθλύνληαο ηε βειηίσζε ηεο επίδνζεο ησλ καζεηώλ κε εηδηθέο 

καζεζηαθέο δπζθνιίεο πνπ δηδάρζεθαλ ηε schema-based instruction γηα ηελ επίιπζε 

καζεκαηηθώλ πξνβιεκάησλ, βειηίσζε πνπ επηβεβαηώζεθε κε ηε κέηξεζε ηεο θαηνρήο, 

δηαηήξεζεο θαη γελίθεπζεο ηεο γλώζεο ησλ καζεηώλ. Αλαιπηηθόηεξα, νη καζεηέο απηνί 

θαηάθεξαλ όρη κόλν λα βειηηώζνπλ ηε επίδνζή ηνπο ζηελ επίιπζε καζεκαηηθώλ 

πξνβιεκάησλ αιιά θαη λα δηαηεξήζνπλ ηε γλώζε απηή όηαλ δνθηκάζηεθαλ αξγόηεξα. 

Μία δηαθνξά πνπ παξαηεξήζεθε κεηαμύ ηεο παξαδνζηαθήο δηδαζθαιίαο θαη ηεο 

δηδαζθαιίαο πνπ βαζίδεηαη ζην ζρήκα είλαη όηη όζνη καζεηέο δηδάρζεθαλ ηελ επίιπζε 

καζεκαηηθώλ πξνβιεκάησλ κέζσ ηεο παξαδνζηαθήο δελ θαηάθεξαλ λα δηαηεξήζνπλ ηε 

γλώζε ηνπο. Απηό ίζσο νθείιεηαη ζηε ζπλεθηηθή αλαπαξάζηαζε ησλ ιεθηηθώλ 

πξνβιεκάησλ θαηά ηε δηδαζθαιία πνπ ζηεξίδεηαη ζην ζρήκα, ζηνηρείν πνπ απνπζηάδεη 

από ηελ παξαδνζηαθή δηδαζθαιία. Δπηπιένλ, νη καζεηέο πνπ παξαθνινύζεζαλ ηε 

schema-based instruction θαηάθεξαλ λα γεληθεύζνπλ ηε ρξήζε ηε ζηξαηεγηθήο πνπ 

δηδάρζεθαλ ζε λέα καζεκαηηθά πξνβιήκαηα (Jitendra et al., 1998). Βειηίσζε ηεο 
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επίδνζεο ησλ καζεηώλ θαηά ηελ επίιπζε ησλ καζεκαηηθώλ πξνβιεκάησλ, δηαηήξεζε 

ηεο θαηαθηεκέλεο γλώζεο κέζσ ηεο ζηξαηεγηθήο ηνπ ζρήκαηνο αιιά θαη ηθαλόηεηα 

ρξήζεο ηεο ζηξαηεγηθήο από ηνπο καζεηέο, ρσξίο βνήζεηα, επηβεβαηώλεη θαη επόκελε 

κειέηε (Jitendra et. al, 1999). Αλάινγεο ζεηηθέο επηδξάζεηο όζνλ αθνξά ηελ απόθηεζε, 

δηαηήξεζε θαη γελίθεπζε ηεο γλώζεο θαλέξσζε θαη ε έξεπλα ησλ Xin θαη ζπλ. (2005), 

νη νπνίνη ρξεζηκνπνίεζαλ κηα ζηξαηεγηθή ζρήκαηνο γηα λα δηδάμνπλ ηε δνκή δηαθόξσλ 

ηύπσλ καζεκαηηθώλ πξνβιεκάησλ θαη γηα λα παξνπζηάζνπλ ηε ζύλδεζε ελόο 

ζρεκαηηθνύ δηαγξάκκαηνο κε ηε ιύζε ηνπ πξνβιήκαηνο. Οη καζεηέο πξηλ ηε δηεμαγσγή 

ηεο έξεπλαο παξνπζίαδαλ έιιεηςε ελλνηνινγηθήο θαηαλόεζεο ηνπ πξνβιήκαηνο θαη 

είραλ ηελ ηάζε λα απνκνλώλνπλ ηνπο αξηζκνύο ηνπ πξνβιήκαηνο θαη λα εθαξκόδνπλ 

κηα πξάμε αλεμάξηεηα από ηε θύζε ηνπ πξνβιήκαηνο. Μεηά ηε δηδαζθαιία ηεο 

ζηξαηεγηθήο ηνπ ζρήκαηνο νη καζεηέο θαηόξζσζαλ λα ελεξγνπνηήζνπλ αλώηεξεο 

ηάμεσο ζπιινγηζκνύο, όπσο ηελ αλαγλώξηζε ηεο δνκήο θαη ηνπ ηύπνπ ηνπ 

πξνβιήκαηνο, ηελ αλαπαξάζηαζή ηνπ κε ηε ρξήζε ζρεκαηηθνύ δηαγξάκκαηνο θαη ζηε 

ζπλέρεηα ηε κεηαηξνπή ηνπ ζε καζεκαηηθή πξόηαζε, νδεγώληαο ζηελ επίιπζή ηνπ. 

Απνδεηθλύεηαη ινηπόλ όηη ε ζηξαηεγηθή ζρήκαηνο ζπκβάιιεη ζηελ θαιιηέξγεηα ηεο 

ελλνηνινγηθήο θαηαλόεζεο ησλ καζεηώλ (Xin et al., 2005). ύκθσλα κε ηνπο ίδηνπο 

εξεπλεηέο ε ζηξαηεγηθή ζρήκαηνο ππεξέρεη ηεο γεληθήο ζηξαηεγηθήο, θαζώο ζηε 

δεύηεξε ηα παηδηά καζαίλνπλ λα δσγξαθίδνπλ εηθόλεο γηα ηελ παξνπζίαζε ησλ 

πιεξνθνξηώλ ηνπ πξνβιήκαηνο θαη ζηε ζπλέρεηα λα κεηξάλε ηηο δσγξαθηέο γηα λα 

βξνπλ ηε ιύζε. Χζηόζν, όηαλ ηα πξνβιήκαηα πεξηέρνπλ κεγαιύηεξνπο αξηζκνύο ή 

πνιύπινθεο ζρέζεηο νη καζεηέο νδεγνύληαη ζε ιάζε ηόζν θαηά ηελ απεηθόληζε ησλ 

αληηθεηκέλσλ ηνπ πξνβιήκαηνο, όζν θαη θαηά ηνπο ππνινγηζκνύο ηνπο (Xin et al., 

2005). Οη Jitendra θαη ζπλ. (2007) πέξα από ηα ζεηηθά απνηειέζκαηα ηεο ζηξαηεγηθήο 

ζηελ απόθηεζε, δηαηήξεζε θαη κεηαθνξά ηεο γλώζεο παξαηήξεζαλ όηη ε βειηίσζε ηεο 
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επίδνζεο ησλ ζπκκεηερόλησλ ζηελ επίιπζε καζεκαηηθώλ πξνβιεκάησλ νδήγεζε ζηελ 

θαιιηέξγεηα ησλ αξηζκεηηθώλ πξάμεσλ θαη ζηε βειηίσζε ηεο ηθαλόηεηαο ππνινγηζκνύ. 

Οη ίδηνη εξεπλεηέο ηόληζαλ όηη ράξε ζηελ έκθαζε πνπ δίλεη ε δηδαζθαιία ηνπ ζρήκαηνο 

ζε ζπγθεθξηκέλνπο ηνκείο ηεο ελλνηνινγηθήο γλώζεο κπνξεί λα εθαξκνζηεί ζε καζεηέο 

δεκνηηθνύ, βειηηώλνληαο ηηο επηδόζεηο ηνπο όρη κόλν ζηελ επίιπζε καζεκαηηθώλ 

πξνβιεκάησλ αιιά θαη γεληθόηεξα ζηνλ ηνκέα ησλ καζεκαηηθώλ γλώζεσλ, κεηώλνληαο 

ην ράζκα κεηαμύ ησλ δηαθνξεηηθώλ επηδόζεσλ καζεηώλ δηαθνξεηηθώλ νκάδσλ. 

Αληηζέησο, ε κειέηε ησλ Griffin & Jitendra (2008) δελ επηβεβαίσζε ηηο 

ππνζέζεηο ησλ παξαπάλσ εξεπλεηώλ γηα ηπρόλ ππεξνρή ησλ επηδόζεσλ ησλ καζεηώλ 

πνπ δηδάρζεθαλ ηε ζηξαηεγηθή ηνπ ζρήκαηνο ζε ζύγθξηζε κε εθείλνπο πνπ δηδάρζεθαλ 

ηε γεληθή ζηξαηεγηθή. Καη νη δύν ζηξαηεγηθέο βειηίσζαλ ηηο επηδόζεηο ησλ 

ζπκκεηερόλησλ, γεγνλόο πνπ απνθαιύπηεη ηε ζεκαζία ηεο παξέκβαζεο ζηε δηδαζθαιία 

καζεκαηηθώλ πξνβιεκάησλ. Χζηόζν, ε ζηξαηεγηθή schema-based instruction 

θαηαθηήζεθε ζην κηζό ρξόλν ζε ζρέζε κε ηε γεληθή ζηξαηεγηθή, γεγνλόο πνπ 

απνδίδεηαη ζηελ έκθαζε πνπ δίλεη ε ζηξαηεγηθή απηή ζηε δνκή ηεο καζεκαηηθήο 

θαηάζηαζεο θαη ζηηο ζρέζεηο κεηαμύ ησλ αξηζκεηηθώλ πξάμεσλ ηεο πξόζζεζεο θαη ηεο 

αθαίξεζεο. Από ηελ άιιε, θαηά ηε δηδαζθαιία ηεο γεληθήο ζηξαηεγηθήο ε δηδαζθαιία 

ηεο πξόζζεζεο πξνεγείηαη ηεο αθαίξεζεο κε απνηέιεζκα λα κελ επηηξέπεη ηε ζύγθξηζε 

θαη ηε δηάθξηζε κεηαμύ ησλ δύν πξάμεσλ. 

Έξεπλα ησλ Jitendra θαη ζπλ. (2002) επηβεβαίσζε ηε ζπνπδαηόηεηα ηεο ρξήζεο 

ηεο ζηξαηεγηθήο ηνπ ζρήκαηνο θαηά ηε δηδαζθαιία πξνβιεκάησλ πνιιαπιαζηαζκνύ 

θαη δηαίξεζεο. Οη ζπκκεηέρνληεο βειηίσζαλ ηηο επηδόζεηο ηνπο, ήηαλ ζε ζέζε λα 

ζπδεηήζνπλ ηα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά θάζε ηύπνπ πξνβιήκαηνο, λα εμεγήζνπλ 

ιεθηηθά ηη ξσηάεη ην ιεθηηθό πξόβιεκα θαη λα ζρεδηάζνπλ έλα δηάγξακκα ησλ ζρέζεσλ 

πνπ παξνπζηάδνληαη ζην πξόβιεκα, επηηπγράλνληαο ηελ ελλνηνινγηθή θαηαλόεζε ησλ 



35 
 

βαζηθώλ δεδνκέλσλ ηνπ πξνβιήκαηνο. Αθόκε, ζεκαληηθό εύξεκα ηεο παξνύζαο 

κειέηεο απνηέιεζε ην κεγάιν ρξνληθό δηάζηεκα δηαηήξεζεο ελόο πςεινύ επηπέδνπ 

απόδνζεο ησλ θαηαθηεκέλσλ δεμηνηήησλ από ηνπο ζπκκεηέρνληεο, γεγνλόο πνπ 

αληαλαθιά ηα πνηθίια νθέιε ηεο ζηξαηεγηθήο ηνπ ζρήκαηνο ζηνπο καζεηέο κε εηδηθέο 

καζεζηαθέο δπζθνιίεο, ιακβάλνληαο ππόςε ηε γεληθόηεξε αδπλακία καθξνπξόζεζκεο 

δηαηήξεζεο ησλ δεμηνηήησλ από ηα παηδηά απηά. Αθόκε, ε έξεπλα αλαθέξεη θαη ηα 

ζεηηθά απνηειέζκαηα πνπ επέθεξε ε δηδαζθαιία θαη εθαξκνγή ηεο ζηξαηεγηθήο απηήο 

ζηε ςπρνινγία ησλ καζεηώλ θαη ζηε ζηάζε ηνπο θαηά ηελ επίιπζε καζεκαηηθώλ 

πξνβιεκάησλ. Οη ζπκκεηέρνληεο έδεημαλ ελζνπζηαζκό θαηά ηε ρξήζε ηεο ζηξαηεγηθήο 

κε απνηέιεζκα ηε βειηίσζε ηεο απόδνζεο θαη ηεο ζπκπεξηθνξά ηνπο θαηά ηελ επίιπζε. 

Υαξαθηήξηζαλ ηε ζηξαηεγηθή «εύθνιε ζηε ρξήζε θαη εύρξεζηε ζηελ θαζεκεξηλή 

δσή». Από ηελ άιιε, όζνλ αθνξά ηε γεληθεπζηκόηεηα ησλ γλώζεσλ πνπ θαηαθηήζεθαλ 

ζε λέα πξνβιήκαηα όρη κόλν επηηεύρζεθε αιιά θαη επηρεηξήζεθε κε επηηπρία θαη ζε 

πξνβιήκαηα ίδηαο πξάμεο αιιά δηαθνξεηηθνύ είδνπο, ηα νπνία δελ είραλ αθόκα 

δηδαρζεί νη ζπκκεηέρνληεο.  

 

1.3. Μαθητϋσ με ειδικϋσ μαθηςιακϋσ δυςκολύεσ και επύλυςη 

προβλημϊτων 
 

1.3.1. Ειδικϋσ μαθηςιακϋσ δυςκολύεσ 
 

Πνηθίινη νξηζκνί έρνπλ πξνηαζεί γηα ηνλ νξηζκό ησλ εηδηθώλ καζεζηαθώλ 

δπζθνιηώλ. Ο πιένλ απνδεθηόο θαη ζύγρξνλνο νξηζκόο είλαη εθείλνο ησλ Kavale, 

Spaulding, & Beam (2009), θαζώο επηθεληξώλεηαη ζην ηη είλαη νη εηδηθέο καζεζηαθέο 

δπζθνιίεο, αλαθέξεη ηξόπνπο εκθάληζεο ησλ θαηαζηάζεσλ απηώλ ζηελ θαζεκεξηλή 

καζεζηαθή δξαζηεξηόηεηα ηνπ καζεηή θαη δηαθνξνπνηεί ηηο εηδηθέο καζεζηαθέο 

δπζθνιίεο από άιιεο ζπγγελείο θαηαζηάζεηο (Αγαιηώηεο, 2013).  
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«Η εηδηθή καζεζηαθή δπζθνιία αλαθέξεηαη ζε εηεξνγελείο ζπζηάδεο δηαηαξαρώλ 

νη νπνίεο εκπνδίδνπλ ζεκαληηθά ηελ νκαιή αθαδεκατθή πξόνδν, ζε έλα πνζνζηό 2% έσο 

3% ηνπ καζεηηθνύ πιεζπζκνύ. Η έιιεηςε πξνόδνπ γίλεηαη εκθαλήο ζηε ζρνιηθή 

απόδνζε, ε νπνία παξακέλεη θάησ από ηηο πξνζδνθίεο πνπ πξνθύπηνπλ από ηε 

ρξνλνινγηθή θαη λνεηηθή ειηθία, αθόκε θαη όηαλ παξαζρεζεί πςειήο πνηόηεηαο 

δηδαζθαιία. Η πξσηαξρηθή εθδήισζε ηεο έιιεηςεο πξνόδνπ είλαη ε ζεκαληηθή ππν-

επίδνζε ζε κηα από ηηο βαζηθέο πεξηνρέο δεμηνηήησλ (δειαδή αλάγλσζε, καζεκαηηθά, 

γξαθή), ε νπνία δελ ζπλδέεηαη κε αλεπαξθείο εθπαηδεπηηθέο, δηαπξνζσπηθέο, 

πνιηηηζκηθέο-νηθνγελεηαθέο ή/θαη θνηλσληθν-γισζζηθέο εκπεηξίεο. Η πξσηαξρηθή 

δηαθνξά κεηαμύ ηθαλόηεηαο θαη επίδνζεο κπνξεί λα έρεη ηε κνξθή ειιείςεσλ ζηε 

γισζζηθή ηθαλόηεηα, ζηε γλσζηηθή ιεηηνπξγία, ζηηο λεπξνςπρνινγηθέο δηαδηθαζίεο ή ζε 

νπνηνδήπνηε ζπλδπαζκό ηέηνησλ ειιείςεσλ, νη νπνίεο ζεσξείηαη όηη πξνθύπηνπλ από 

δπζιεηηνπξγίεο ηνπ θεληξηθνύ λεπξηθνύ ζπζηήκαηνο. Η εηδηθή καζεζηαθή δπζθνιία είλαη 

κηα δηαθξηηή θαηάζηαζε πνπ δηαθνξνπνηείηαη από ηε γεληθεπκέλε καζεζηαθή απνηπρία 

δηακέζνπ κηαο κέζνπ όξνπ ή άλσ ηνπ κέζνπ όξνπ (>90) γλσζηηθήο ηθαλόηεηαο θαη ελόο 

πξνθίι καζεζηαθώλ δεμηνηήησλ πνπ εκθαλίδεη ζεκαληηθή δηαζπνξά, ππνδειώλνληαο 

πεξηνρέο δπλαηνηήησλ θαη αδπλακηώλ. Η θύξηα εηδηθή καζεζηαθή δπζθνιία κπνξεί λα 

ζπλνδεύεηαη από δεπηεξεύνπζεο δπζθνιίεο, νη νπνίεο πξέπεη λα ιακβάλνληαη ππόςε θαηά 

ην ζρεδηαζκό εληαηηθήο, εμαηνκηθεπκέλεο δηδαζθαιίαο εηδηθήο αγσγήο, πνπ απεπζύλεηαη 

ζην πξσηαξρηθό πξόβιεκα» (Kavale, Spaulding, & Beam, 2009, ζ. 45-46). 

1.3.2. Φαρακτηριςτικϊ μαθητών με ειδικϋσ μαθηςιακϋσ δυςκολύεσ 
 

Οη καζεηέο κε εηδηθέο καζεζηαθέο δπζθνιίεο παξνπζηάδνπλ θάπνηα θνηλά 

ραξαθηεξηζηηθά πνπ επεξεάδνπλ ηε καζεκαηηθή ηνπο επίδνζε. πλδπαζκόο κειεηώλ 

δηακόξθσζε ηηο παξαθάησ θαηεγνξίεο γλσζηηθώλ, καζεζηαθώλ θαη ςπρνθνηλσληθώλ 

ραξαθηεξηζηηθώλ πνπ εκθαλίδνληαη κε ζηαζεξόηεηα ζηελ πιεηνςεθία ησλ καζεηώλ κε 
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εηδηθέο καζεζηαθέο δπζθνιίεο ζηα καζεκαηηθά, ρσξίο όκσο απηόο ν θαηάινγνο λα 

απνηειεί απόδεημε ηεο ύπαξμεο εηδηθώλ καζεζηαθώλ δπζθνιηώλ, θαζώο νη δπζθνιίεο 

απηέο παξαηεξνύληαη θαη ζε καζεηέο ηππηθήο αλάπηπμεο. Οη καζεηέο απηνί 

παξνπζηάδνπλ: (Αγαιηώηεο, 2013). 

α) Αηζζεζην-θηλεηηθέο δπζθνιίεο κε επηκέξνπο δηαζηάζεηο 

i. ηηο νπηηθν-ρσξηθέο αδπλακίεο 

ii. ηηο δπζθνιίεο αθνπζηηθήο δηάθξηζεο 

iii. ηα πξνβιήκαηα νπηηθν-θηλεηηθνύ ζπληνληζκνύ 

β) Γπζθνιίεο πξνζνρήο θαη κλήκεο κε επηκέξνπο δηαζηάζεηο 

i. ηα πξνβιήκαηα νπηηθήο, αθνπζηηθήο θαη θηλαηζζεηηθήο πξνζνρήο 

ii. ηα πξνβιήκαηα εξγαδόκελεο-βξαρύρξνλεο κλήκεο 

iii. ηα πξνβιήκαηα καθξόρξνλεο κλήκεο 

iv. ηα πξνβιήκαηα κλήκεο αθνινπζηώλ 

γ) Γπζθνιίεο ρξήζεο ηεο καζεκαηηθήο γιώζζαο κε επηκέξνπο δηαζηάζεηο 

i. ηηο δπζθνιίεο πξνζιεπηηθνύ ιόγνπ 

ii. ηηο δπζθνιίεο εθθξαζηηθνύ ιόγνπ 

δ) Γεληθέο γλσζηηθέο θαη κεηαγλσζηηθέο δπζθνιίεο κε επηκέξνπο δηαζηάζεηο 

i. ηηο αδπλακίεο αθεξεκέλεο ζθέςεο 

ii. ηηο δπζθνιίεο νινθιήξσζεο 

iii. ηηο ηδηαηηεξόηεηεο γλσζηηθνύ ύθνπο 

iv. ηηο αλεπαξθείο  γλσζηηθέο θαη κεηαγλσζηηθέο ζηξαηεγηθέο 

ε) Φπρνθνηλσληθέο θαη ζπλαηζζεκαηηθέο δπζθνιίεο κε επηκέξνπο δηαζηάζεηο 

i. ηηο δπζθνιίεο ζηηο «δεμηόηεηεο επηβίσζεο ζηελ ηάμε» 

ii. ηηο δπζθνιίεο δηαρείξηζεο ησλ ζπλαηζζεκάησλ πνπ εκθαλίδνληαη θαηά ηελ ελαζρόιεζε 

κε ηα Μαζεκαηηθά  
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Έξεπλα ηνπ Geary (1993) ηνλίδεη ηελ αλνκνηνγέλεηα ηνπ πιεζπζκνύ ησλ 

καζεηώλ κε εηδηθέο καζεζηαθέο δπζθνιίεο ζηα καζεκαηηθά θαη πξνηείλεη ηελ 

θαηεγνξηνπνίεζε  ηνπο ζε ηξεηο νκάδεο αλάινγα κε ην είδνο ιαζώλ πνπ παξνπζηάδνπλ. 

Έηζη, πξνθύπηνπλ:  

α) νη καζεηέο κε πξνβιήκαηα ζηε ρξήζε ησλ δηαδηθαζηώλ, νη νπνίνη θάλνπλ ζπρλή 

ρξήζε αλώξηκσλ ζηξαηεγηθώλ, πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη θπξίσο από κηθξόηεξνπο ζε 

ειηθία καζεηέο ηππηθήο αλάπηπμεο, δηαπξάηηνπλ ιάζε ζηελ εθηέιεζε ησλ δηαδηθαζηώλ 

ή εκθαλίδνπλ δπζθνιία ζηελ αθνινπζία πνιιώλ βεκάησλ ζε πεξίπινθεο δηαδηθαζίεο 

θαη παξνπζηάδνπλ θησρή θαηαλόεζε ησλ βαζηθώλ, γηα ηε ρξήζε ησλ δηαδηθαζηώλ, 

ελλνηώλ.  

β) καζεηέο κε πξνβιήκαηα ζηε ζεκαζηνινγηθή γλώζε κε βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπο 

ηε δπζθνιία αλάθιεζεο καζεκαηηθώλ γεγνλόησλ, όπσο εξσηήζεηο απιώλ καζεκαηηθώλ 

πξνβιεκάησλ, ελώ αθόκα θαη όηαλ θαηαθέξνπλ λα ηα αλαθαιέζνπλ, ην πνζνζηό 

ζθάικαηνο είλαη πςειό. ηελ αξηζκεηηθή αληηκεησπίδνπλ θπξίσο δπζθνιίεο ζηελ 

αλάθιεζε ησλ αξηζκώλ ελόο πξνβιήκαηνο.  

γ) καζεηέο κε πξνβιήκαηα ζηελ νπηηθνρσξηθή αληίιεςε, πνπ θάλνπλ ρσξηθά ιάζε 

ζηελ αλαπαξάζηαζε αξηζκεηηθώλ πιεξνθνξηώλ αιιά θαη ζηελ εξκελεία θαη 

θαηαλόεζή ηνπο.  

1.3.3. Δυςκολύεσ και λϊθη μαθητών με ειδικϋσ μαθηςιακϋσ δυςκολύεσ ανϊ 

φϊςη επύλυςησ μαθηματικών προβλημϊτων 
 

Έλα ζεκαληηθό κέξνο ηεο δηδαζθαιίαο ησλ καζεκαηηθώλ θαηαιακβάλεη ε 

επίιπζε καζεκαηηθώλ πξνβιεκάησλ. Σα πξνβιήκαηα πνπ πεξηγξάθνπλ θαηαζηάζεηο 

ηεο πξαγκαηηθήο δσήο δελ παξνπζηάδνληαη ζηνπο καζεηέο σο έηνηκεο εμηζώζεηο αιιά 

κε ηε κνξθή ιεθηηθώλ ή εηθνληζηηθώλ αλαπαξαζηάζεσλ πνπ πξέπεη λα εξκελεπζνύλ 

θαη λα επηιπζνύλ. Η επίιπζε ιεθηηθώλ καζεκαηηθώλ πξνβιεκάησλ απνηειεί έλα 

δύζθνιν έξγν γηα ηνπο καζεηέο κε εηδηθέο καζεζηαθέο δπζθνιίεο (Bouck et al., 2016· 
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Powell, 2011) θαη απνηειεί κηα πεξηνρή, όπνπ νη καζεηέο απηνί αληηκεησπίδνπλ κεγάιεο 

δπζθνιίεο θαζ’ όιε ηε δηάξθεηα ηεο ζρνιηθήο ηνπο δσήο (Bryant et al., 2000· Hanich, 

Jordan, Kaplan, & Dick, 2001· Koedinger & Nathan, 2000). Οη García θαη ζπλ. (2006) 

αλαθέξνπλ όηη ε επίδνζε ησλ καζεηώλ κε εηδηθέο καζεζηαθέο δπζθνιίεο βξίζθεηαη έλα 

ή δύν επίπεδα θάησ από ηελ αληίζηνηρε ησλ ζπλνκειίθσλ ηνπο. Σα παηδηά κε εηδηθέο 

καζεζηαθέο δπζθνιίεο παξνπζηάδνπλ θαθέο επηδόζεηο θαηά ηελ επίιπζε ιεθηηθώλ 

καζεκαηηθώλ πξνβιεκάησλ (Cummins et al., 1988· Hegarty, Mayer, & Green, 1992), 

αθόκε θη αλ νη επηδόζεηο ηνπο είλαη θαιέο ζηνπο αξηζκεηηθνύο ππνινγηζκνύο (Hegarty 

et al., 1992). Γεληθόηεξα όκσο νη δπζθνιίεο ηνπο εληνπίδνληαη από ηηο βαζηθέο 

καζεκαηηθέο έλλνηεο θαη ηνπο ππνινγηζκνύο σο ηελ επίιπζε καζεκαηηθώλ 

πξνβιεκάησλ (Parmar, Cawley & Frazita, 1996). ύκθσλα κε έξεπλα ησλ Parmar θαη 

ζπλ. (1996) ηα παηδηά κε ήπηεο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο παξνπζηάδνπλ ρακειά επίπεδα 

επηηπρίαο ζηελ επίιπζε καζεκαηηθώλ πξνβιεκάησλ πνηθίισλ δνκώλ, ζε απιά θαη 

άκεζα πξνβιήκαηα, ζε έκκεζα πξνβιήκαηα (πξνβιήκαηα ζηα νπνία νη ιέμεηο-θιεηδηά 

δελ είλαη ην θιεηδί γηα κηα ζπγθεθξηκέλε πξάμε) θαη ζε πξνβιήκαηα κε άζρεηεο ή 

πεξηηηέο πιεξνθνξίεο. Αλαιπηηθόηεξα, νη καζεηέο απηνί παξνπζηάδνπλ ζεκαληηθέο 

δπζθνιίεο ζηελ επίιπζε αθόκα θαη ησλ πην απιώλ ιεθηηθώλ καζεκαηηθώλ 

πξνβιεκάησλ πνπ πεξηιακβάλνπλ κνλνςήθηνπο αξηζκνύο θαη έρνπλ ειάρηζηεο 

απαηηήζεηο αλαγλσζηηθήο θαηαλόεζεο. Με εμαίξεζε ηα πξνβιήκαηα άκεζεο πξόζζεζεο 

νη καζεηέο κε εηδηθέο καζεζηαθέο δπζθνιίεο αδπλαηνύλ λα πεηύρνπλ έλα πνζνζηό 

κεγαιύηεξν ηνπ 50% ζηα ππόινηπα πξνβιήκαηα. Μεγαιύηεξε δπζθνιία παξνπζηάδνπλ 

ζηα έκκεζα πξνβιήκαηα θαη είλαη ζε κεγάιν βαζκό αδύλαην γηα εθείλνπο λα ιύζνπλ 

πξνβιήκαηα κε παξαπάλσ από έλα βήκαηα. 

Οη δπζθνιίεο πνπ αληηκεησπίδνπλ νη καζεηέο κε εηδηθέο καζεζηαθέο δπζθνιίεο 

βαζίδνληαη θαηά θαλόλα ζε γλσζηηθά ειιείκκαηα, ελώ ζε νξηζκέλεο πεξηπηώζεηο 
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κπνξεί ε αηηηνινγία ηνπο λα είλαη πην γεληθή (Hershkovitz & Nesher, 2003). Οη 

Cummins θαη ζπλ. (1988) αλαθέξνπλ όηη έλα αξηζκεηηθό πξόβιεκα ιύζεθε από όια ηα 

παηδηά ηεο α’ ηάμεο όηαλ παξνπζηάζηεθε κε αξηζκεηηθή κνξθή, ελώ αληίζεηα απάληεζε 

ζσζηά κόλν ην 29% ησλ καζεηώλ όηαλ εθείλν παξνπζηάζηεθε ιεθηηθά. Δπηπιένλ, 

δηαπηζηώζεθε όηη καζεηέο κεγαιύηεξσλ ηάμεσλ ζεσξνύλ πην δύζθνιε ηελ επίιπζε ελόο 

ιεθηηθνύ καζεκαηηθνύ πξνβιήκαηνο ζε ζρέζε κε έλα πνπ δίλεηαη κε ζπκβνιηθή κνξθή. 

Λακβάλνληαο ππόςε ηελ ηάζε απηή ηνπ καζεηηθνύ πιεζπζκνύ ζπκπεξαίλνπκε όηη ε 

απόδνζε ησλ καζεηώλ ζηελ επίιπζε καζεκαηηθώλ πξνβιεκάησλ εμαξηάηαη από 

παξάγνληεο πνπ δελ ζρεηίδνληαη κε ηε καζεκαηηθή ηθαλόηεηα ησλ παηδηώλ. Αθόκε, 

πνιινί εξεπλεηέο (Case, Harris, & Graham, 1992· Montague & Applegate, 1993α· 

Montague & Bos, 1990) έρνπλ παξαηεξήζεη όηη ηα ιάζε πνπ θάλνπλ θαηά ηελ επίιπζε 

καζεκαηηθώλ πξνβιεκάησλ νη καζεηέο κε εηδηθέο καζεζηαθέο δπζθνιίεο νθείινληαη 

θπξίσο ζε ιαζεκέλε επηινγή ηνπ θαηάιιεινπ αιγνξίζκνπ ή ζε κε επηηπρή νινθιήξσζε 

ησλ απαξαίηεησλ βεκάησλ γηα ηελ επίιπζε θαη όρη ζε ιάζε ζηνπο ππνινγηζκνύο, 

δειαδή εθηέιεζε ηνπ θαηάιιεινπ αιγόξηζκνπ αιιά απόδνζε ιαζεκέλνπ 

απνηειέζκαηνο. 

Μειέηε ησλ Bouck θαη ζπλ. (2016) απέδεημε όηη ηα πην ζπρλά ιάζε ησλ παηδηώλ 

κε εηδηθέο καζεζηαθέο δπζθνιίεο ζηα καζεκαηηθά απνδίδνληαη ζηελ έιιεηςε 

θαηαλόεζεο ησλ καζεκαηηθώλ. Αλαιπηηθόηεξα, νη ζπκκεηέρνληεο ζηελ έξεπλα έδσζαλ 

κεγάιν πνζνζηό ιαζεκέλσλ απαληήζεσλ ή άθεζαλ αλαπάληεηα εξσηήκαηα ζηα 

αλνηρηνύ ηύπνπ καζεκαηηθά πξνβιήκαηα πνπ ηνπο δόζεθαλ (καζεκαηηθά πξνβιήκαηα 

γηα ηα νπνία δε δίλεηαη ε επηινγή απαληήζεσλ σο πηζαλή ιύζε), γεγνλόο πνπ 

επηβεβαίσζε ηε δηάζηαζε ησλ δπζθνιηώλ πνπ αληηκεησπίδνπλ νη καζεηέο απηνί ζηνλ 

ζπγθεθξηκέλν ηνκέα καζεκαηηθήο γλώζεο. Οη ιαζεκέλεο απαληήζεηο ησλ καζεηώλ 

έδεημαλ όηη νη ζπκκεηέρνληεο δπζθνιεύνληαλ λα θαηαλνήζνπλ ηη ξσηνύζε ην πξόβιεκα 
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θαη πώο λα ην ιύζνπλ, θαζώο δελ είραλ αλαπηπγκέλε ηελ ελλνηνινγηθή θαηαλόεζε ησλ 

καζεκαηηθώλ, ηθαλόηεηα πνπ απαηηείηαη γηα ηελ επίιπζε καζεκαηηθώλ πξνβιεκάησλ. 

ηα ειιείκκαηα ηεο ελλνηνινγηθήο θαηαλόεζεο νθείινληαη θαη νη αλαπάληεηεο 

εξσηήζεηο ζε πνζνζηό άλσ ηνπ 20% πνπ άθεζαλ ηα παηδηά. Η ζπνπδαηόηεηα ηεο 

ελλνηνινγηθήο θαηαλόεζεο θαηά ηελ επίιπζε καζεκαηηθώλ πξνβιεκάησλ 

επηβεβαηώλεηαη θαη από ηε ζηάζε ησλ καζεηώλ πνπ παξαθνινύζεζαλ έλα standard-

based πξόγξακκα ζπνπδώλ. Οη ζπγθεθξηκέλνη καζεηέο έδσζαλ πεξηζζόηεξεο ζσζηέο 

απαληήζεηο ζην ζύλνιν ησλ πξνβιεκάησλ θαη άθεζαλ ιηγόηεξα πξνβιήκαηα 

αλαπάληεηα, γεγνλόο πνπ απνδίδεηαη ζηε θύζε ηνπ πξνγξάκκαηνο ζπνπδώλ πνπ 

παξαθνινπζνύλ ηα παηδηά απηά. Απηό ην πξόγξακκα ζπνπδώλ επηθεληξώλεηαη ζηελ 

θαιιηέξγεηα ηεο καζεκαηηθήο θαηαλόεζεο ησλ καζεκαηηθώλ. Βέβαηα, ε παξαπάλσ 

ζπζρέηηζε ηνπ επηπέδνπ ελλνηνινγηθήο θαηαλόεζεο κε ην πξόγξακκα ζπνπδώλ ησλ 

καζεηώλ δελ επηβεβαηώζεθε θαη γηα ην άιιν δείγκα ηεο έξεπλαο, θάηη πνπ θξίλεη 

αλαγθαία ηελ δηεμαγσγή πεξαηηέξσ εξεπλώλ. 

Μεγάιε δπζθνιία εληνπίδεηαη ζηα πξνβιήκαηα πνπ παξνπζηάδνπλ άζρεηεο 

πιεξνθνξίεο, όπνπ νη καζεηέο ρξεζηκνπνηνύλ όινπο ηνπο αξηζκνύο ρσξίο λα 

αμηνινγήζνπλ ησλ ρξεζηκόηεηά ηνπο. Πνιύ ζπρλή είλαη ε ρξήζε ηεο πξόζζεζεο, γηαηί 

κε εθείλε κπνξνύλ λα ρξεζηκνπνηεζνύλ όινη νη αξηζκνί καδί αλεμαηξέησο, νδεγώληαο 

ηηο πεξηζζόηεξεο θνξέο ζε ιαζεκέλν απνηέιεζκα (Cawley, Parmar, Foley, Salmon & 

Roy, 2001). Σελ πξάμε ηεο πξόζζεζεο δείρλνπλ λα επηιέγνπλ ζπρλόηεξα νη καζεηέο κε 

εηδηθέο καζεζηαθέο δπζθνιίεο ζηε γιώζζα θαη ζηα καζεκαηηθά, απνδεηθλύνληαο ηελ 

έιιεηςε θαηαλόεζεο ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπ πξνβιήκαηνο, θαζώο ε απόζηαζε ηνπ 

ιάζνπο από ηε ζσζηή απάληεζε είλαη κεγαιύηεξε από εθείλε ησλ απαληήζεσλ ησλ 

ππόινηπσλ ζπκκεηερόλησλ (Hanich et al., 2001). 
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Σα ιάζε ησλ καζεηώλ κε εηδηθέο καζεζηαθέο δπζθνιίεο πνηθίινπλ θαη 

δηαθνξνπνηνύληαη αλάινγα κε ηελ θάζε ηνπ πξνβιήκαηνο (Αγαιηώηεο, 2013). Έηζη 

θαηά ηελ πξώηε θάζε ηεο επίιπζεο, όπνπ ε θάζε πξόηαζε ηνπ πξνβιήκαηνο 

κεηαηξέπεηαη ζε εζσηεξηθή αλαπαξάζηαζε, ζπρλά είλαη ηα αλαγλσζηηθά ιάζε ησλ 

καζεηώλ κε εηδηθέο καζεζηαθέο δπζθνιίεο πνπ έρνπλ σο απνηέιεζκα ηελ παξεξκελεία 

ηνπ λνήκαηνο. Δπίζεο, ζπρλά δίλνληαη ζηα παηδηά πξνβιήκαηα, ηα νπνία δελ είλαη 

ζαθώο δηαηππσκέλα, κε απνηέιεζκα λα ππάξρνπλ πεξηζζόηεξεο από κία εξκελείεο θαη 

λα δίλεηαη από ην καζεηή κηα ιαζεκέλε απάληεζε. Έλα άιιν θνηλό ιάζνο ησλ καζεηώλ 

ζε απηό ην ζηάδην είλαη ε επηθέληξσζε γηα ηελ επηινγή ηεο νξζήο πξάμεο ζηηο ιέμεηο-

θιεηδηά πνπ πεξηέρνληαη ζην πξόβιεκα. Μηα ζηξαηεγηθή θαζόινπ αζθαιή, ηδηαίηεξα 

γηα ηα παηδηά κε εηδηθέο καζεζηαθέο δπζθνιίεο. Σέινο, εμαηηίαο ειιεηκκάησλ ζηνλ 

γισζζηθό ηνκέα, ν καζεηήο αληηκεησπίδεη πξνβιήκαηα ζηελ θαηαλόεζε θαη ηελ 

κεηαηξνπή ησλ πξνηάζεσλ ηνπ πξνβιήκαηνο ζε αλαπαξάζηαζε (Αγαιηώηεο, 2013). 

Ιδηαίηεξα έληνλε είλαη ε αδπλακία απηή ζε πξνβιήκαηα πνπ εκπεξηέρνπλ ζπγθξηηηθέο-

ζπζρεηηθέο ζρέζεηο όπσο έρεη ήδε αλαθεξζεί από άιινπο εξεπλεηέο (Riley et al. 1983· 

Valentin & Sam, 2004· Vlahović-Štetić et al., 2004· Yeap & Kaur, 2001).  

ηε δεύηεξε θάζε επίιπζεο, θαηά ηελ νπνία νη αλαπαξαζηάζεηο πνπ 

δεκηνπξγήζεθαλ ζηελ πξώηε θάζε ζπλζέηνληαη ζε κηα νινθιεξσκέλε λνεηηθή εηθόλα 

ηνπ πξνβιήκαηνο, θαζνξηζηηθό ξόιν δηαδξακαηίδνπλ νη γλώζεηο ηνπ καζεηή γηα ηνπο 

ηύπνπο ησλ καζεκαηηθώλ πξνβιεκάησλ. πρλό ιάζνο θαηά ην ζηάδην απηό είλαη όηη νη 

καζεηέο πξνζπαζνύλ λα αληηκεησπίζνπλ ην πξόβιεκα σο έλα ηύπν πξνβιήκαηνο, ηνλ 

νπνίν έρνπλ δηδαρζεί ζε κεγάιε ζπρλόηεηα θαη γηα ηνλ ιόγν απηό πνιύ πην ζπρλή είλαη 

ε ρξεζηκνπνίεζε ελόο ππνδείγκαηνο πξνβιήκαηνο αιιαγήο. Γηα ην ιόγν απηό, θξίζηκε 

είλαη ε εκπινθή ησλ παηδηώλ κε πνηθηιία ππνδεηγκάησλ κε ζηόρν ηνλ εκπινπηηζκό ησλ 

εκπεηξηώλ θαη ηεο εμνηθείσζεο κε όια ηα είδε πξνβιεκάησλ (Αγαιηώηεο, 2013). Από 
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ηελ άιιε, ε πιεηνςεθία ησλ ζρνιηθώλ εγρεηξηδίσλ δελ επηθεληξώλεηαη ζηελ εθκάζεζε 

ηεο δηάθξηζεο κεηαμύ πξνβιεκάησλ πνπ απαηηνύλ δηαθνξεηηθέο ιύζεηο, θαζώο ζπλήζσο 

έλα ζπγθεθξηκέλν θεθάιαην ή ελόηεηα αζρνιείηαη κε ηελ εθκάζεζε κηαο 

ζπγθεθξηκέλεο πξάμεο. Με απηό ηνλ ηξόπν δε δίλεηαη ε επθαηξία ζηνπο καζεηέο λα 

εμαζθεζνύλ ζηελ επίιπζε ελόο πξνβιήκαηνο κέζσ ηνπ εληνπηζκνύ ηεο θαηεγνξίαο 

ζηελ νπνία απηό αλήθεη θαη θαηόπηλ ηεο επηινγήο ηεο θαηάιιειεο πξάμεο (Griffin & 

Jitendra, 2008· Jitendra et al., 2007· Jitendra & Star, 2011). 

Καηά ηελ ηξίηε θάζε, ην πην θνηλό ιάζνο είλαη όηη νη πξάμεηο εθηεινύληαη 

κεραληζηηθά, ρσξίο λα δηδάζθνληαη ηα νπζηαζηηθά πιαίζηα ζηα νπνία κία πξάμε κπνξεί 

λα εθαξκνζηεί, κε απνηέιεζκα λα είλαη αδύλαηε ε ιύζε πξνβιεκάησλ πνπ δελ 

αληαπνθξίλνληαη ζηα πιαίζηα πνπ δηδάρζεθαλ νη καζεηέο. ηελ ηέηαξηε θάζε, ηα ιάζε 

ησλ καζεηώλ εκθαλίδνληαη θαηά ηελ εθαξκνγή ησλ αιγνξίζκσλ. Σέινο, θαηά ην 

πέκπην ζηάδην, πνπ επηθεληξώλεηαη ζηνλ έιεγρν ηεο δηαδηθαζίαο αιιά θαη ηνπ 

απνηειέζκαηνο, νη καζεηέο κε εηδηθέο καζεζηαθέο δπζθνιίεο παξνπζηάδνπλ ειιείκκαηα 

ζηηο κεηαγλσζηηθέο ηνπο δεμηόηεηεο (Αγαιηώηεο, 2013). 

Λακβάλνληαο ππόςε ηα παξαπάλσ, ε επίιπζε καζεκαηηθώλ πξνβιεκάησλ 

απαηηεί ηε ζπληνληζκέλε εθαξκνγή ελόο πνιύπινθνπ ζπζηήκαηνο γλσζηηθώλ θαη 

κεηαγλσζηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ζηξαηεγηθώλ. Οη θαινί ιύηεο καζεκαηηθώλ 

πξνβιεκάησλ έρνπλ ηελ ηάζε λα νξγαλώλνπλ ηε γλώζε ηνπο γηα ηαρεία αλάθηεζε από 

ηε κλήκε, ηε δεκηνπξγία λνεκαηηθώλ κνηίβσλ θαηά ηελ επίιπζε θαη ηε ρξήζε 

δεμηνηήησλ απηνειέγρνπ γηα ηελ επίηεπμε κηαο θαιήο επίδνζεο. Αληίζεηα, νη καζεηέο 

κε εηδηθέο καζεζηαθέο δπζθνιίεο ραξαθηεξίδνληαη σο αξράξηνη ιύηεο, θαζώο δελ έρνπλ 

αλαπηπγκέλεο ηηο γλσζηηθέο θαη κεηαγλσζηηθέο ηνπο δεμηόηεηεο (Montague & 

Applegate, 1993β) θαη έηζη παξνπζηάδνπλ αδπλακία νινθιήξσζεο δξαζηεξηνηήησλ πνπ 
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απαηηνύλ ηε ρξήζε απηώλ ησλ ζηξαηεγηθώλ, όπσο ε επίιπζε καζεκαηηθώλ 

πξνβιεκάησλ (Krawec, Huang, Montague, Kressler & Melia de Alba, 2012). 

Οη καζεηέο κε εηδηθέο καζεζηαθέο δπζθνιίεο είλαη ιηγόηεξν ζηξαηεγηθνί ιύηεο 

καζεκαηηθώλ πξνβιεκάησλ, ιόγσ έιιεηςεο ζηξαηεγηθώλ γηα ηελ αλαπαξάζηαζε ησλ 

πξνβιεκάησλ θαη είλαη πην πηζαλό λα ιύζνπλ ην πξόβιεκα κε δηαθνξεηηθό ηξόπν από 

ηνπο ζπλνκειίθνπο ηνπο ρσξίο εηδηθέο καζεζηαθέο δπζθνιίεο (Montague & Applegate, 

1993β). Οη ζηξαηεγηθέο πνπ ρξεζηκνπνηνύλ είλαη απιέο θαη πεξηνξηζκέλεο, ελώ δελ 

ζπκβαδίδνπλ κε ην ειηθηαθό θαη γλσζηηθό ηνπο επίπεδν (Παληειηάδνπ, 2015). Δπίζεο, 

αθόκα θαη όηαλ έρνπλ γλώζε ησλ ζηξαηεγηθώλ νη αλαπνηειεζκαηηθνί ιύηεο 

παξνπζηάδνπλ ειιείκκαηα ζηελ απηνξξύζκηζε, απαξαίηεηε γηα ηνλ έιεγρν θαη ηελ 

αμηνιόγεζε ησλ ζηξαηεγηθώλ απηώλ (Montague & Applegate, 1993β). ύκθσλα κε 

έξεπλα ησλ Montague & Bos (1990) εκθάληζαλ αδπλακία ζηελ αλαγλώξηζε ησλ 

ζηξαηεγηθώλ πνπ ρξεζηκνπνηνύλ θαηά ηελ επίιπζε ηνπ πξνβιήκαηνο, ρσξίο λα 

ππάξμνπλ εμσηεξηθέο λύμεηο ή αλαθνξέο ζε ζπγθεθξηκέλεο ζηξαηεγηθέο από ηνπο 

εξεπλεηέο κε ζηόρν λα θαζνδεγήζνπλ θαη λα θαηεπζύλνπλ ηε ζθέςε ησλ καζεηώλ 

απηώλ. Η αδπλακία ηνπο λα αλαθαιέζνπλ ηηο δηαζέζηκεο γηα απηνύο ζηξαηεγηθέο 

επίιπζεο, επηδξά αξλεηηθά ζηελ ηθαλόηεηά ηνπο λα επηιέμνπλ θαη λα εθαξκόζνπλ ηηο 

θαηάιιειεο γηα θάζε πξόβιεκα. ύκθσλα κε ηελ Παληειηάδνπ (2015), ελώ 

αλαγλσξίδνπλ ηελ αμία ρξήζεο ησλ ζηξαηεγηθώλ, δελ είλαη ηθαλά λα πξνζδηνξίζνπλ ηνλ 

ηόπν, ηνλ ηξόπν θαη ηελ αηηία ρξήζεο απηώλ. Αθόκε, ηα παηδηά κε εηδηθέο καζεζηαθέο 

δπζθνιίεο δελ ειέγρνπλ ην απνηέιεζκα ηεο εξγαζίαο ηνπο κεηά ηελ νινθιήξσζή ηεο, 

γεγνλόο πνπ δηθαηνινγείηαη από ηελ αξλεηηθή ζηάζε ησλ καζεηώλ απηώλ γηα ηελ 

επίιπζε καζεκαηηθώλ πξνβιεκάησλ. Καζώο ηα καζεκαηηθά πξνβιήκαηα απνηεινύλ 

κηα επίπνλε δηαδηθαζία γηα εθείλνπο είλαη απξόζπκνη λα επαλεμεηάζνπλ ην έξγν ηνπο, 

ελώ ε ηειηθή απάληεζε έρεη δνζεί (Bryant et al., 2000). Σέινο, ε αληίιεςε ηνπ επηπέδνπ 
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δπζθνιίαο ελόο καζεκαηηθνύ πξνβιήκαηνο δηαδξακαηίδεη θαζνξηζηηθό ξόιν ζηε ζηάζε, 

ηε γλσζηηθή δξαζηεξηόηεηα θαη ηελ επηκνλή πνπ ζα έρνπλ νη καζεηέο κε εηδηθέο 

καζεζηαθέο δπζθνιίεο θαηά ηε ιύζε ηνπ. Γύζθνια πξνβιήκαηα ζα απνζαξξύλνπλ ηνλ 

καζεηή, ν νπνίνο απνγνεηεπκέλνο είλαη πην πηζαλό λα κελ νινθιεξώζεη ην έξγν ηνπ 

(Montague & Applegate, 1993β). Σα παξαπάλσ απνδεηθλύνπλ όηη ε απιή θαηνρή 

γλσζηηθώλ ζηξαηεγηθώλ δελ αξθεί γηα ηελ επηηπρή ιύζε ελόο καζεκαηηθνύ 

πξνβιήκαηνο. Δίλαη απαξαίηεηε θαη ε θαιιηέξγεηα ησλ κεηαγλσζηηθώλ ηθαλνηήησλ ηνπ 

καζεηή ζρεηηθά κε ηηο ζηξαηεγηθέο, θαζώο θαη ε αλάπηπμε ηεο ηθαλόηεηαο ειέγρνπ ηεο 

ρξήζεο ησλ ζηξαηεγηθώλ απηώλ (Montague & Bos, 1990). 

Οη Xin θαη ζπλ. (2005) αλαθέξνπλ κηα ζηξαηεγηθή γηα ηελ επίιπζε ελόο 

καζεκαηηθνύ πξνβιήκαηνο, ησλ ηεζζάξσλ ζηαδίσλ (αλάγλσζε, ζρεδηαζκόο, ιύζε, 

έιεγρνο). Χζηόζν, νη ζηξαηεγηθέο πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη ζε θάζε βήκα είλαη πνιύ 

γεληθέο θαη δελ παξέρνπλ ηηο αλαγθαίεο ιεπηνκέξεηεο. Χο εθ ηνύηνπ δε ζπκβάιινπλ 

νπζηαζηηθά ζηε βειηίσζε ηεο ηθαλόηεηαο επίιπζεο καζεκαηηθώλ πξνβιεκάησλ παηδηώλ 

πνπ δελ είλαη εμνηθεησκέλα κε ηελ εθαξκνγή ησλ ζηξαηεγηθώλ απηώλ θαη έρνπλ εηδηθέο 

καζεζηαθέο δπζθνιίεο ζηα καζεκαηηθά (Jitendra & Star, 2011).  

πκπεξαζκαηηθά, παξά ηε βειηίσζε ησλ καζεκαηηθώλ επηδόζεσλ ηνπ 

καζεηηθνύ πιεζπζκνύ ηππηθήο αλάπηπμεο κε ηελ πάξνδν ησλ εηώλ, ηα πνζνζηά 

επηηπρίαο ησλ καζεηώλ κε εηδηθέο καζεζηαθέο δπζθνιίεο ζηα καζεκαηηθά παξακέλνπλ 

ρακειόηεξα ζε ζύγθξηζε κε ηα πνζνζηά ησλ άιισλ καζεηώλ (Jitendra & Star, 2011). Η 

δηαπίζησζε απηή θάλεη επηηαθηηθή ηελ αλάγθε αιιαγήο ηεο δηδαζθαιίαο ησλ 

καζεκαηηθώλ, ώζηε λα γίλεη πξνζηηή γηα όινπο ηνπο καζεηέο (Bryant et al., 2000· 

Jitendra & Star, 2011). Οη καζεηέο κε εηδηθέο καζεζηαθέο δπζθνιίεο ζηα καζεκαηηθά 

κπνξνύλ λα απνθηήζνπλ δεμηόηεηεο επίιπζεο καζεκαηηθώλ πξνβιεκάησλ όηαλ ε 

δηδαζθαιία ππεξβαίλεη ηα ζπκβαηηθά κνληέια επίιπζεο θαη ζέηεη σο ζηόρν ηελ 
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θαιιηέξγεηα επέιηθησλ ζηξαηεγηθώλ ιύζεο πνπ ζα νδεγήζνπλ ζηελ βαζηά θαηαλόεζε 

ηεο καζεκαηηθήο δνκήο ελόο πξνβιήκαηνο (Jitendra & Star, 2011). ηα παηδηά κε 

εηδηθέο καζεζηαθέο δπζθνιίεο ζα πξέπεη λα δίλεηαη έκθαζε ζηε δηδαζθαιία ηεο 

ελλνηνινγηθήο θαηαλόεζεο ελόο πξνβιήκαηνο κε ζηόρν ηε δεκηνπξγία ηεο αλαγθαίαο 

γλσζηηθήο βάζεο γηα ηελ επίιπζή ηνπ (Xin et al., 2005). Μία ζηξαηεγηθή είλαη ε 

παξνρή ζηνπο καζεηέο επθαηξηώλ εκπινθήο κε πνηθηιία ιεθηηθώλ πξνβιεκάησλ πνπ 

ελζαξξύλεη ηελ αλαιπηηθή ζθέςε θαη βειηηώλεη ηηο γλσζηηθέο δεμηόηεηεο ησλ καζεηώλ 

(Parmar et al., 1996). ηόρνο είλαη ε παξνρή κηαο δηδαζθαιίαο πνπ ζα βνεζήζεη ηνπο 

καζεηέο απηνύο λα γίλνπλ απνηειεζκαηηθνί ιύηεο καζεκαηηθώλ πξνβιεκάησλ, 

εκπινπηίδνληαο ηηο καζεκαηηθέο ηνπο γλώζεηο πέξα από ηηο βαζηθέο καζεκαηηθέο 

δεμηόηεηεο (Parmar et al., 1996). Καηά ηε πξνζπάζεηα βειηίσζεο ηεο ηθαλόηεηαο 

επίιπζεο καζεκαηηθώλ πξνβιεκάησλ από καζεηέο κε εηδηθέο καζεζηαθέο δπζθνιίεο ζα 

πξέπεη λα γλσξίδνπκε όηη δελ πξόθεηηαη λα αιιάμνπλ ηε ζηξαηεγηθή πνπ ρξεζηκνπνηνύλ 

αθόκε θαη κεηά από πξαθηηθή εμάζθεζε. Απηό ζπκβαίλεη δηόηη πνιιά ιεθηηθά 

καζεκαηηθά πξνβιήκαηα κε ηα νπνία θαινύληαη λα αζρνιεζνύλ ηα παηδηά ζην ζρνιηθό 

πιαίζην ιύλνληαη απνηειεζκαηηθά κε ηε κέζνδν ηεο άκεζεο κεηάθξαζεο, πνπ θαηά 

θαλόλα ρξεζηκνπνηνύλ νη αλαπνηειεζκαηηθνί ιύηεο. Έηζη, ε πιεηνςεθία ησλ καζεηώλ 

δελ αιιάδεη πνηέ ηε ζηξαηεγηθή επίιπζεο ελόο πξνβιήκαηνο, ηελ νπνία ζπλερίδεη λα 

ρξεζηκνπνηεί θαη ζηελ ελήιηθε δσή. Λακβάλνληαο ππόςε ηα παξαπάλσ θξίλεηαη 

αλαγθαία ε επηζήκαλζε ζηνπο καζεηέο ηεο ζεκαζίαο αιιαγήο ζηξαηεγηθήο κέζσ ηεο 

επίδεημεο πξνβιεκάησλ πνπ δελ ιύλνληαη κε ηελ άκεζε κεηάθξαζε θαη ε επηθέληξσζε 

ζε κηα κέζνδν πνπ ζα δίλεη έκθαζε ζηελ θαηαλόεζε ηνπ πξνβιήκαηνο (Hegarty, Mayer 

& Monk, 1995). Άιισζηε νη καζεηέο κε εηδηθέο καζεζηαθέο δπζθνιίεο έρεη απνδεηρζεί 

όηη κπνξνύλ λα δηδαρζνύλ θαη λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ζηξαηεγηθέο επίιπζεο καζεκαηηθώλ 

πξνβιεκάησλ (Freeman-Green, O’ Brien, Wood & Hitt, 2015).  
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1.3.4. Η ςτρατηγικό τησ λϋξησ-κλειδύ 
 

Οη αδύλακνη ιύηεο ιόγσ αδπλακηώλ πνπ παξνπζηάδνπλ ζηελ θαηαλόεζε έρνπλ 

ηελ ηάζε λα επηθεληξώλνληαη γηα ηελ επίιπζε ησλ καζεκαηηθώλ πξνβιεκάησλ ζε κηα 

πνζνηηθή απάληεζε ζηεξηδόκελνη ζηνπο αξηζκνύο θαη ηηο ιέμεηο-θιεηδηά ηνπ 

πξνβιήκαηνο, επηιέγνληαο ηελ ζηξαηεγηθή ηεο άκεζεο κεηάθξαζεο (direct translation 

strategy). Καηά ηελ εθαξκνγή απηήο ηεο ζηξαηεγηθήο ν ιύηεο εληνπίδεη θαη ζπλδπάδεη 

ηνπο αξηζκνύο θαη ηηο ιέμεηο-θιεηδηά ηνπ πξνβιήκαηνο, εθηειώληαο ηελ αξηζκεηηθή 

πξάμε πνπ νξίδεη ε ιέμε-θιεηδί (Hegarty et al., 1995· Mayer & Hegarty, 1996). Γηα 

παξάδεηγκα, επηιέγεη πξόζζεζε αλ ππάξρεη ε ιέμε «πεξηζζόηεξα» θαη αθαίξεζε αλ 

ππάξρεη ε ιέμε «ιηγόηεξα» (Hegarty et al., 1995). Αληίζεηα, νη απνηειεζκαηηθνί ιύηεο 

πξηλ θαηαιήμνπλ ζηελ πνζνηηθή επίιπζε ηνπ καζεκαηηθνύ πξνβιήκαηνο πξνζπαζνύλ 

λα δεκηνπξγήζνπλ ην γλσζηηθό ηνπ ζρήκα θαη ύζηεξα βαζηδόκελνη ζε απηό λα 

ζρεδηάζνπλ ηελ ιύζε ηνπ. Η ζηξαηεγηθή απηή είλαη γλσζηή κε ηνλ όξν «problem model 

strategy». Με άιια ιόγηα, πξνεγείηαη ε πνηνηηθή θαηαλόεζε ηνπ πξνβιήκαηνο θαη ζηε 

ζπλέρεηα αθνινπζεί ε πνζνηηθή επίιπζε ηνπ (Hegarty et al., 1995· Mayer & Hegarty, 

1996). ην ζεκείν απηό πξέπεη λα ηνληζηεί όηη κπνξεί ε ζηξαηεγηθή ηεο άκεζεο 

κεηάθξαζεο (direct translation strategy) λα έρεη ζπλδεζεί κε ηε ζηξαηεγηθή πνπ 

ρξεζηκνπνηνύλ ζπλήζσο νη αδύλακνη ιύηεο (Mayer & Hegarty, 1996), όκσο δελ 

ρξεζηκνπνηνύλ όινη νη αλαπνηειεζκαηηθνί ιύηεο κία ζπγθεθξηκέλε ζηξαηεγηθή, νύηε 

θαη νη απνηειεζκαηηθνί ιύηεο κία άιιε. Χζηόζν, θάζε ιύηεο έρεη πεξηζζόηεξεο 

πηζαλόηεηεο λα ρξεζηκνπνηήζεη κηα από ηηο δύν ζηξαηεγηθέο πνπ αλαθέξζεθαλ αλάινγα 

κε ηνλ ηύπν ζηνλ νπνίν αλήθεη (Hegarty et al., 1995).  

Η δηδαζθαιία ηεο ζηξαηεγηθήο ησλ ιέμεσλ-θιεηδηώλ επηιέγεηαη σο εθπαηδεπηηθή 

ζηξαηεγηθή θαη από ηελ πιεπξά ησλ εθπαηδεπηηθώλ θαηά ηε δηδαζθαιία επίιπζεο 

καζεκαηηθώλ πξνβιεκάησλ ζε καζεηέο κε εηδηθέο καζεζηαθέο δπζθνιίεο. 
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Αλαιπηηθόηεξα, ν καζεηήο δηδάζθεηαη ηηο ιέμεηο-θιεηδηά πνπ ζα ηνπ απνθαιύςνπλ ηελ 

θαηάιιειε πξάμε γηα ηελ επίιπζε ηνπ πξνβιήκαηνο. Χζηόζν, αθνινπζώληαο απηή ηε 

ζηξαηεγηθή νη καζεηέο επηθεληξώλνληαη ζηελ επηινγή ηεο θαηάιιειεο πξάμεο ρσξίο λα 

εκβαζύλνπλ ζην πξόβιεκα (Cawley et al., 2001· Jitendra et al., 2007· Xin et al., 2005). 

Σέινο, ε κέζνδνο ηεο αθξηβνύο κεηάθξαζεο έρεη ειάρηζηεο απαηηήζεηο από ηε κλήκε 

εξγαζίαο θαη δελ εμαξηάηαη από ηελ πιήξε γλώζε ησλ δηάθνξσλ ηύπσλ καζεκαηηθώλ 

πξνβιεκάησλ (Hegarty et al., 1995· Mayer & Hegarty, 1996). Χζηόζν, νδεγεί ζε 

ιαζεκέλεο απαληήζεηο όηαλ νη πιεξνθνξίεο ηεο θαηάζηαζεο πνπ πεξηγξάθνληαη ζην 

πξόβιεκα ζρεηίδνληαη κε ηε ιύζε ηνπ, επεηδή νη αδύλακνη ιύηεο απνηπγράλνπλ ζηελ 

αλαγλώξηζε ηεο θαηάζηαζεο ηνπ πξνβιήκαηνο  (Hegarty et al., 1995). Αθόκε, ε 

εμάξηεζε από ηηο ιέμεηο-θιεηδηά ηνπ πξνβιήκαηνο γηα ηελ επηινγή ηεο θαηάιιειεο 

πξάμεο κπνξεί λα νδεγήζεη ζε ζπζηεκαηηθά ιάζε, θαζώο νη ιέμεηο-θιεηδηά 

παξαπιαλνύλ ηνπο καζεηέο γηα ηελ επηινγή ηεο πξάμεο (Αγαιηώηεο 2013· Cawley et 

al., 2001· Jitendra et al., 2007· Jitendra & Star, 2011). Υαξαθηεξηζηηθό είλαη ην 

παξάδεηγκα ησλ Jitendra & Star (2011) όπνπ ε ιέμε-θιεηδί πνπ πεξηέρεηαη ζην 

πξόβιεκα νδεγεί ηνλ καζεηή ζηελ επηινγή κηαο πξάμεο, αθαηάιιειεο γηα ηελ επίιπζε 

ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ πξνβιήκαηνο. «Καηά ηε δηάξθεηα ησλ δηαθνπώλ ηεο ζηε Ρώκε ε 

Chaya έβγαιε κεξηθέο θσηνγξαθίεο κε ηελ ςεθηαθή ηεο θάκεξα. Όηαλ επέζηξεςε ζπίηη 

έζβεζε 9 από ηηο θσηνγξαθίεο. Τώξα έρεη 72 θσηνγξαθίεο πνπ ηεο έμειναν από ην ηαμίδη 

ζηε Ρώκε. Πόζεο θσηνγξαθίεο είρε αξρηθά;» (Jitendra & Star, 2011, ζ. 13). ην 

παξαπάλσ πξόβιεκα γηα έλαλ αδύλακν ιύηε καζεκαηηθώλ ε ιέμε-θιεηδί «έκεηλαλ» 

ππνδειώλεη ηελ εθηέιεζε αθαίξεζεο, ελώ ζηελ πξαγκαηηθόηεηα ε νξζή πξάμε είλαη ε 

πξόζζεζε. 

Οη καζεηέο κε εηδηθέο καζεζηαθέο δπζθνιίεο δπζθνιεύνληαη ζηελ επίιπζε 

καζεκαηηθώλ πξνβιεκάησλ πνπ πεξηιακβάλνπλ ιέμεηο πνπ εθθξάδνπλ ζρέζεηο θαη 
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ζπρλά ζπλδένληαη από ηα παηδηά κε κία ζπγθεθξηκέλε πξάμε αιιά είλαη αληίζεηεο κε 

ηελ απαηηνύκελε αξηζκεηηθή πξάμε (Hegarty et al., 1992). Οη αδύλακνη ιύηεο πνπ 

ρξεζηκνπνηνύλ ηελ ζηξαηεγηθή ηεο άκεζεο κεηάθξαζεο δαπαλνύλ ηνλ ίδην ρξόλν γηα λα 

ιύζνπλ ζπλεπή ή αζπλεπή πξνβιήκαηα θάλνληαο ιάζε ζηε αμηνιόγεζε ηεο ιέμεο πνπ 

δειώζεη κία ζρέζε. Αληίζεηα, νη δπλαηνί ιύηεο πνπ ρξεζηκνπνηνύλ ην ςπρηθό κνληέιν 

(mental model) ζα δαπαλήζνπλ πεξηζζόηεξν ρξόλν ζηελ αλάγλσζε αζπλεπώλ 

πξνβιεκάησλ ζε ζρέζε κε ηα ζπλεπή, θαζώο ν ζρεζηαθόο όξνο νδεγεί ζε κηα ζρέζε 

αληίζεηε από ηελ πξαγκαηηθή ζρέζε κεηαμύ ησλ δύν πνζνηήησλ πνπ αλαθέξνληαη ζην 

πξόβιεκα θη έηζη απνθεύγνπλ ηα ιάζε πνπ νθείινληαη ζηνπο όξνπο απηνύο. Οη 

απνηειεζκαηηθνί ιύηεο αθηεξώλνπλ πεξηζζόηεξν ρξόλν ζηε δεύηεξε αλάγλσζε ησλ 

πιεξνθνξηώλ πνπ δίλεη ην πξόβιεκα γηα ηελ θαηαζθεπή ελόο πνηνηηθνύ κνληέινπ θαη 

όρη ησλ αξηζκώλ (Hegarty et al., 1992). Οη αδύλακνη ιύηεο επηζηξέθνπλ ζπρλά πίζσ ζηα 

κέξε ηνπ πξνβιήκαηνο, γεγνλόο πνπ ππνδειώλεη όηη αγσλίδνληαη λα θαηαιάβνπλ πώο 

λα ιύζνπλ ην πξόβιεκα θαη όηαλ ην θάλνπλ απηό επηθεληξώλνπλ ηελ όξαζή ηνπο 

πεξηζζόηεξν ζηνπο αξηζκνύο θαη ζηηο ιέμεηο πνπ δειώλνπλ ζρέζεηο ζπγθξηηηθά κε ηνπο 

απνηειεζκαηηθνύο ιύηεο. Από ηελ άιιε, νη απνηειεζκαηηθνί ιύηεο δίλνπλ έκθαζε 

ζηνπο αξηζκνύο ζε ζπζρέηηζε όκσο κε ηα νλόκαηα ησλ κεηαβιεηώλ κε ζηόρν ηελ 

πιεξέζηεξε θαηαλόεζε ηνπ πξνβιήκαηνο θαη ηελ εμαγσγή ηεο ιύζεο (Hegarty et al., 

1995). 

ύκθσλα κε έξεπλα ησλ Hegarty θαη ζπλ. (1995) νη απνηειεζκαηηθνί ιύηεο 

ηείλνπλ λα ζπκνύληαη ην νπζηαζηηθό λόεκα, δειαδή ηελ πεξηγξαθόκελε θαηάζηαζε ησλ 

καζεκαηηθώλ πξνβιεκάησλ, θαζώο θαη ηε ζρέζε κεηαμύ κεηαβιεηώλ ζε πξνβιήκαηα 

πνπ έρνπλ ιύζεη. Από ηελ άιιε, νη αδύλακνη ιύηεο ζπκνύληαη ηελ αθξηβή δηαηύπσζε 

κεηαμύ δύν όξσλ, δειαδή ηελ ύπαξμε κηαο ζπγθεθξηκέλεο ιέμεο-θιεηδί. Η ζηάζε ησλ 

δπλαηώλ θαη αδύλαησλ ιπηώλ θαζνξίδεη θαη ηελ ζηξαηεγηθή πνπ έρεη ηελ ηάζε λα 
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αθνινπζεί ε θάζε νκάδα αιιά θαη ηηο πιεξνθνξίεο πνπ αλαδεηά γηα ηελ επίιπζε ελόο 

καζεκαηηθνύ πξνβιήκαηνο (Hegarty et al., 1995). 

 

1.4. Η κατϊςταςη ςτη Ελλϊδα και τα διερευνητικϊ ερωτόματα τησ 

ϋρευνασ 
 

Γπζηπρώο ζηνλ ειιεληθό ρώξν δελ ππάξρνπλ δηαζέζηκεο έξεπλεο κε 

ζπκκεηέρνληεο Έιιελεο καζεηέο ζρεηηθά κε ηελ ελεξγνπνίεζε ησλ γλσζηηθώλ 

ζρεκάησλ θαηά ηελ επίιπζε καζεκαηηθώλ πξνβιεκάησλ. Η κόλε κειέηε πνπ 

εληνπίζηεθε ζην Ιδξπκαηηθό Καηαζεηήξην ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Μαθεδνλίαο ήηαλ ε 

πηπρηαθή εξγαζία ηνπ Αγγειόπνπινπ ηεξγίνπ (2013), ε νπνία είρε σο ζηόρν ηελ 

αμηνιόγεζε ηεο ρξήζεο ησλ γλσζηηθώλ ζρεκάησλ ησλ πξάμεσλ θαηά ηελ επίιπζε 

πξνβιεκάησλ από καζεηέο ηππηθήο αλάπηπμεο θαη καζεηέο κε εηδηθέο καζεζηαθέο 

δπζθνιίεο. Αμηνινγώληαο ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο ν Αγγειόπνπινο (2013) 

θαηέιεμε όηη νη καζεηέο κε εηδηθέο καζεζηαθέο δπζθνιίεο αληηκεησπίδνπλ  ζεκαληηθά 

πξνβιήκαηα ζηελ αλαγλώξηζε θαηαζηάζεσλ πνπ αλαπαξίζηαληαη κε κία από ηηο 

ηέζζεξηο πξάμεηο, κε ηηο δπζθνιίεο λα απμάλνληαη ζηα πξνβιήκαηα δηαίξεζεο θαη 

πνιιαπιαζηαζκνύ. Όζνλ αθνξά ηελ πξόζζεζε θαη ηελ αθαίξεζε, αλαθέξεη όηη ε 

ζεκαζηνινγηθή δνκή ελόο πξνβιήκαηνο επεξεάδεη ζεκαληηθά ηηο επηδόζεηο ησλ 

καζεηώλ απηώλ, θαζώο όζν πην πεξίπινθε είλαη, ηόζν πην έληνλεο είλαη θαη νη 

δπζθνιίεο ησλ παηδηώλ απηώλ.  

Λακβάλνληαο ππόςε ην ζεκαληηθό πνζνζηό ηνπ καζεηηθνύ πιεζπζκνύ πνπ 

αληηκεησπίδεη εηδηθέο καζεζηαθέο δπζθνιίεο θαη ηε ζπνπδαηόηεηα ηεο ελεξγνπνίεζεο 

ησλ γλσζηηθώλ ζρεκάησλ πξάμεσλ γηα ηελ επίιπζε καζεκαηηθώλ πξνβιεκάησλ 

θξίλεηαη απαξαίηεηε ε δηεμαγσγή κηα έξεπλαο πνπ ζα επηθεληξώλεηαη ζηελ αμηνιόγεζε 

ηεο θαηνρήο ηνπ ζρήκαηνο ζε παηδηά δεκνηηθνύ. Από ηελ άιιε, ιακβάλνληαο ππόςε ηα 
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πνηθίια καζεζηαθά ύθε ησλ καζεηώλ θαη ηε ζεσξία ησλ πνιιαπιώλ λνεκνζπλώλ πνπ 

ππνζηεξίδεη ηελ πξνζαξκνγή ησλ δηαδηθαζηώλ παξνπζίαζεο ησλ δηδαθηηθώλ 

αληηθεηκέλσλ ζηηο πξνηηκήζεηο επεμεξγαζίαο πιεξνθνξηώλ ηνπ θάζε καζεηή, ζηελ 

έξεπλα ζα ρξεζηκνπνηεζνύλ δύν ηξόπνη αλαπαξάζηαζεο πξνβιεκάησλ - ν ιεθηηθόο θαη 

ν εηθνληζηηθόο - ώζηε λα δηαπηζησζεί αλ δηαδξακαηίδνπλ ξόιν θαη ζε ηη πνζνζηό ζηελ 

ελεξγνπνίεζε ηνπ γλσζηηθνύ ζρήκαηνο πξάμεο.  

ηόρνο ηεο παξνύζαο έξεπλαο είλαη λα εμεηάζνπκε ηε θάζε ζρεδηαζκνύ θαη 

νινθιήξσζεο ζηα ζηάδηα επίιπζεο καζεκαηηθώλ πξνβιεκάησλ θαη πην ζπγθεθξηκέλα 

λα επηθεληξσζνύκε ζηε δηεξεύλεζε ηεο θαηνρήο από ηε πιεπξά ηνπ καζεηή ηνπ 

γλσζηηθνύ ζρήκαηνο ησλ αξηζκεηηθώλ πξάμεσλ ηεο πξόζζεζεο θαη αθαίξεζεο. Με 

άιια ιόγηα, ν καζεηήο ζα πξέπεη λα είλαη ηθαλόο λα αλαγλσξίδεη θαη λα δηαθξίλεη ηηο 

θαηαζηάζεηο θαη ηηο δξάζεηο πνπ ζηα καζεκαηηθά αλαπαξηζηάλνληαη κε θάζε κηα από 

ηηο πξάμεηο ηεο πξόζζεζεο θαη ηεο αθαίξεζεο. Αλαιπηηθόηεξα, ην παηδί ζα πξέπεη λα 

κπνξεί λα δηαθξίλεη όηη νη θαηαζηάζεηο ζπζζώξεπζεο, ζπλάζξνηζεο, ζπλέλσζεο, 

επηκήθπλζεο, επέθηαζεο, δαλεηζκνύ, πξνζζήθεο, αύμεζεο, απνηακίεπζεο ζηα 

καζεκαηηθά απνδίδνληαη σο πξνζζέζεηο, ελώ αληίζεηα νη δξάζεηο απώιεηαο, κείσζεο, 

θαηαζηξνθήο, δαλεηζκνύ ζε άιινλ, ειάηησζεο, ειάθξπλζεο, απνκάθξπλζεο 

απνηππώλνληαη σο αθαηξέζεηο. Σέινο, ην παηδί ζα πξέπεη λα είλαη ηθαλό λα δηαθξίλεη όηη 

ππάξρνπλ ζε θάζε καζεκαηηθό πξόβιεκα ζηνηρεία ηα νπνία δελ επεξεάδνπλ ηνλ ηξόπν 

απνηύπσζεο ηεο θάζε θαηάζηαζεο ζηα καζεκαηηθά, όπσο ην είδνο, ην κέγεζνο, ην 

ρξώκα, ε δηάζηαζε, ε θαηεύζπλζε ή ν ηόπνο θαη ν ρξόλνο θαη νη ζπκκεηέρνληεο ηεο 

δξάζεο (Αγαιηώηεο, 2013). Καηά ηελ αμηνιόγεζε ηνπ γλσζηηθνύ ζρήκαηνο 

ιακβάλνπκε σο δεδνκέλν όηη ηα παηδηά είλαη ηθαλά λα αλαγλώζνπλ ην πξόβιεκα, 

θαζώο ζηόρνο καο είλαη ε αλεύξεζε ησλ γλώζεσλ πνπ απαηηνύληαη γηα λα θαηαλνήζνπλ 

ηελ πεξηγξαθόκελε θαηάζηαζε θαη ηηο ζρέζεηο κεηαμύ ησλ δεδνκέλσλ. Γηα ην ιόγν 
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απηό ζηελ παξνύζα έξεπλα ηα ιεθηηθά πξνβιήκαηα δηαβάδνληαη από ηνλ εξεπλεηή ζηνλ 

θάζε καζεηή κε εηδηθέο καζεζηαθέο δπζθνιίεο, απνθιείνληαο έηζη ηελ πηζαλόηεηα 

ηπρόλ ειιείκκαηα ζηελ αλαγλσζηηθή ηθαλόηεηα ησλ καζεηώλ λα επεξεάζνπλ ηελ 

ελεξγνπνίεζε ηνπ γλσζηηθνύ ζρήκαηνο ησλ καζεηώλ.  

Σα εξσηήκαηα πνπ ηίζεληαη ζηε ζπγθεθξηκέλε έξεπλα είλαη ηα εμήο: 

Οη καζεηέο κε εηδηθέο καζεζηαθέο δπζθνιίεο θαηέρνπλ ην γλσζηηθό ζρήκα ηεο 

πξόζζεζεο, ώζηε λα ην ρξεζηκνπνηνύλ ζηελ επίιπζε ιεθηηθώλ πξνβιεκάησλ; 

Οη καζεηέο κε εηδηθέο καζεζηαθέο δπζθνιίεο θαηέρνπλ ην γλσζηηθό ζρήκα ηεο 

αθαίξεζεο, ώζηε λα ην ρξεζηκνπνηνύλ ζηελ επίιπζε ιεθηηθώλ πξνβιεκάησλ; 

Οη καζεηέο κε εηδηθέο καζεζηαθέο δπζθνιίεο θαηέρνπλ ην γλσζηηθό ζρήκα ηεο 

πξόζζεζεο, ώζηε λα ην ρξεζηκνπνηνύλ ζηελ επίιπζε εηθνληζηηθώλ πξνβιεκάησλ; 

Οη καζεηέο κε εηδηθέο καζεζηαθέο δπζθνιίεο θαηέρνπλ ην γλσζηηθό ζρήκα ηεο 

αθαίξεζεο, ώζηε λα ην ρξεζηκνπνηνύλ ζηελ επίιπζε εηθνληζηηθώλ πξνβιεκάησλ; 

Τπάξρεη δηαθνξά κεηαμύ ηεο ελεξγνπνίεζεο ηνπ γλσζηηθνύ ζρήκαηνο ηεο 

πξόζζεζεο θαηά ηελ επίιπζε ιεθηηθώλ θαη εηθνληζηηθώλ πξνβιεκάησλ από παηδηά κε 

εηδηθέο καζεζηαθέο δπζθνιίεο; 

Τπάξρεη δηαθνξά κεηαμύ ηεο ελεξγνπνίεζεο ηνπ γλσζηηθνύ ζρήκαηνο ηεο 

αθαίξεζεο θαηά ηελ επίιπζε ιεθηηθώλ θαη εηθνληζηηθώλ πξνβιεκάησλ από παηδηά κε 

εηδηθέο καζεζηαθέο δπζθνιίεο; 
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ΚΕΥΑΛΑΙΟ 2 
 

2.1. Μεθοδολογύα τησ ϋρευνασ 
 

 

2.1.1. Ερευνητικό ςτρατηγικό 
 

Η παξνύζα έξεπλα αλήθεη ζηελ θαηεγνξία ησλ λαηνπξαιηζηηθώλ-εζλνγξαθηθώλ 

εξεπλώλ, θαζώο δηεμάγεηαη ζε θπζηθά, κε θαηαζθεπαζκέλα πιαίζηα, ηνπ πξαγκαηηθνύ 

θόζκνπ κε ηε κηθξόηεξε δπλαηή παξέκβαζε ηνπ εξεπλεηή. Γίλεηαη έκθαζε ζηελ 

παξαηήξεζε θαη θαηαγξαθή ησλ θαηαζηάζεσλ-θαηλνκέλσλ. Σν λόεκα αλαδύεηαη κέζα 

από ηηο θνηλσληθέο θαηαζηάζεηο θαη ε δηαρείξηζή ηνπ επηηπγράλεηαη κε εξκελεπηηθέο 

δηαδηθαζίεο. Οη ππνζέζεηο αλαδύνληαη επηηόπνπ, δηόηη ε κειέηε εμειίζζεηαη ζην ππό 

παξαηήξεζε πιαίζην (Cohen, Manion & Morrison, 2007). 

2.1.2. υμμετϋχοντεσ 
 

Οη ζπκκεηέρνληεο ηεο έξεπλαο ήηαλ 50 καζεηέο Β’ θαη Γ’ δεκνηηθνύ κε εηδηθέο 

καζεζηαθέο δπζθνιίεο ζηα καζεκαηηθά, νη νπνίνη θνηηνύλ ζε ζρνιεία ηνπ Ννκνύ 

Γξεβελώλ. Ο αξηζκόο ησλ καζεηώλ ηεο Β’ Γεκνηηθνύ ήηαλ 28 παηδηά, 16 αγόξηα θαη 12 

θνξίηζηα θαη ν αξηζκόο ησλ καζεηώλ ηεο Γ’ ήηαλ 22 παηδηά, 12 αγόξηα θαη 10 θνξίηζηα. 

Πξνϋπόζεζε γηα ηελ ζπκκεηνρή ζηελ έξεπλα απνηέιεζε ε ύπαξμε εγγξάθνπ πνπ 

γλσζηνπνηνύζε ηελ ύπαξμε δηαγλσζκέλσλ εηδηθώλ καζεζηαθώλ δπζθνιηώλ ζηα 

καζεκαηηθά, ρνξεγεκέλν από ηα Κ.Δ.Γ.Γ.Τ. ή άιιν αληίζηνηρν θνξέα ή ε αμηνιόγεζε 

από ηνλ εθπαηδεπηηθό εηδηθήο αγσγήο ηνπ ηκήκαηνο έληαμεο. Η ζπιινγή ησλ 

δεδνκέλσλ ηεο παξνύζαο έξεπλαο πξαγκαηνπνηήζεθε ην δηάζηεκα από 24-11-2016 

κέρξη 20-12-1016 κε καζεηέο θαη καζήηξηεο από ηα ηκήκαηα έληαμεο ησλ παξαθάησ 

δεκνηηθώλ ζρνιείσλ ηνπ λνκνύ Γξεβελώλ (Πίλαθαο 1). 
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Πίλαθαο 1:Καηαλνκή ησλ καζεηώλ αλά ζρνιείν θνίηεζεο, αλά ηάμε θαη αλά θύιν  

 

 

2.1.3. Διαδικαςύεσ και εργαλεύα τησ ϋρευνασ 
 

Σα εξγαιεία πνπ ρνξεγήζεθαλ ζηνπο ζπκκεηέρνληεο ήηαλ απηνζρέδηα θαη 

θαηαζθεπάζηεθαλ κε ζηόρν ηε κέηξεζε ηνπ επηπέδνπ θαηνρήο ησλ γλσζηηθώλ 

ζρεκάησλ πξόζζεζεο θαη αθαίξεζεο ησλ καζεηώλ ηεο Β’ θαη Γ’ Γεκνηηθνύ κε εηδηθέο 

καζεζηαθέο δπζθνιίεο ζηα καζεκαηηθά. Αλαιπηηθόηεξα, δόζεθαλ ζε θάζε καζεηή έμη 

ηζηνξίεο-πξνβιήκαηα πξόζζεζεο θαη έμη ηζηνξίεο-πξνβιήκαηα αθαίξεζεο πνπ γηα ηελ 

επίιπζή ηνπο απαηηείηαη κόλν κία πξάμε θάζε θνξά (βι. Παξάξηεκα). Σα πξνβιήκαηα 

πεξηέγξαθαλ θαηαζηάζεηο ηεο θαζεκεξηλήο δσήο ησλ καζεηώλ. Αλαιπηηθόηεξα, γηα 

θάζε κία από ηηο δύν πξάμεηο ππήξραλ ηξία ιεθηηθά πξνβιήκαηα θαη άιια ηξία 

εηθνληζηηθά. Σα ιεθηηθά πξνβιήκαηα απνηεινύληαλ από έλα πξόβιεκα πξόζζεζεο 

Αιιαγήο, έλα πξόβιεκα πλδπαζκνύ θαη έλα ύγθξηζεο. Όκνηα θαη γηα ηα πξνβιήκαηα 

αθαίξεζεο ππήξρε έλα πξόβιεκα Αιιαγήο, έλα πξόβιεκα πλδπαζκνύ θαη έλα 

ύγθξηζεο. Σα εηθνληζηηθά πξνβιήκαηα δελ πεξηιάκβαλαλ θακία αξηζκεηηθή 

πιεξνθνξία. Ο καζεηήο επηθεληξσλόηαλ κόλν ζηελ εηθόλα θαη εξκελεύνληαο ηηο  

 

 

Γεκνηηθό ρνιείν Γξεβελώλ 

 

Β’ ηάμε 
 

Γ’ ηάμε 
 

Αγόξηα 

 
 

Κνξίηζηα 

 

ύλνιν 

 

Αγόξηα 
 

Κνξίηζηα 
 

ύλνιν 

1
ν
 Γεκνηηθό ρνιείν Γξεβελώλ 3 5 8 1 2 3 

3
ν
 Γεκνηηθό ρνιείν Γξεβελώλ 3 2 5 8 5 13 

4
ν
 Γεκνηηθό ρνιείν Γξεβελώλ 7 5 12 1 2 3 

5
ν 

Γεκνηηθό ρνιείν Γξεβελώλ 0 0 0 1 1 2 

6
ν
 Γεκνηηθό ρνιείν Γξεβελώλ 3 0 3 1 0 1 

 

ύλνιν 

 

16 

 

12 

 

28 

 

12 

 

10 

 

22 
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πιεξνθνξίεο έπξεπε λα αλαγλσξίζεη ηελ πεξηγξαθόκελε θαηάζηαζε. ηα εηθνληζηηθά 

δελ ππήξμε δηάθξηζε αλά ηύπν πξνβιεκάησλ. Οη ππνινγηζηηθέο απαηηήζεηο γηα όια ηα 

πξνβιήκαηα ήηαλ ειάρηζηεο, θαζώο ε πξνζνρή ηεο έξεπλαο θαηεπζύλεηαη πξνο ηελ 

θαηαλόεζε θαη επεμεξγαζία ησλ πιεξνθνξηώλ ηνπ πξνβιήκαηνο. 

Πξηλ ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηεο έξεπλαο θξίζεθε αλαγθαία ε πηινηηθή εθαξκνγή 

ηνπ εξγαιείνπ ζε 3 καζεηέο κε ζηόρν ηνλ έιεγρν ηεο θαηαιιειόηεηαο ρξήζεο ηνπ γηα 

ηελ ειηθηαθή νκάδα ησλ καζεηώλ. Σα απνηειέζκαηα από ηελ πηινηηθή εθαξκνγή ήηαλ 

ζεηηθά θαη έηζη αθνινύζεζε ε ζπιινγή ησλ δεδνκέλσλ. 

Καηά ηε δηεμαγσγή ηεο έξεπλαο γηλόηαλ πξώηα πξνθνξηθή αλάγλσζε ηνπ θάζε 

ιεθηηθνύ πξνβιήκαηνο από ηνλ εξεπλεηή. ηε ζπλέρεηα, δεηνύηαλ, από ην καζεηή, λα 

πεξηγξάςεη ηελ θαηάζηαζε πνπ πεξηγξάθεηαη ζην πξόβιεκα κε δηθά ηνπ ιόγηα θαη λα 

αλαθέξεη ηελ ελέξγεηα πνπ απαηηείηαη γηα ηελ επίιπζή ηνπ (π.ρ. έλσζε, κείσζε). Σέινο, 

ν καζεηήο θαινύηαλ λα θαηνλνκάζεη ηελ θαηάιιειε γηα ηελ επίιπζε ηνπ πξνβιήκαηνο 

πξάμε, δειαδή λα αλαθέξεη αλ ζα θάλεη πξόζζεζε ή αθαίξεζε. Οινθιεξώλνληαο ηελ 

αμηνιόγεζε ηεο θαηνρήο ηνπ γλσζηηθνύ ζρήκαηνο πξάμεο γηλόηαλ ε παξνπζίαζε ησλ 

εηθνληζηηθώλ πξνβιεκάησλ θαη αθνινπζνύληαλ ε ίδηα δηαδηθαζία. Αλαιπηηθόηεξα, 

παξνπζηαδόηαλ ην εηθνληζηηθό πξόβιεκα ζην καζεηή, ν νπνίνο θαινύληαλ λα 

πεξηγξάςεη ηηο δύν εηθόλεο. Έπεηηα, δεηνύληαλ από ην παηδί λα αλαγλσξίζεη ηε ζρέζε 

κεηαμύ ησλ δύν εηθόλσλ, ηελ θαηάζηαζε πνπ παξνπζηάδεηαη ζε απηέο, θαζώο θαη ηελ 

απαηηνύκελε γηα ηελ επίιπζε ηνπ πξνβιήκαηνο ελέξγεηα (π.ρ. αύμεζε, απνκάθξπλζε). 

Οινθιεξώλνληαο, ν καζεηήο θαηνλόκαδε ηελ πξάμε κε ηελ νπνία ζα ιπλόηαλ ην 

εηθνληζηηθό πξόβιεκα. ε θάζε παηδί ν αλώηαηνο ρξόλνο πνπ δόζεθε γηα ηελ επίιπζε 

ησλ δώδεθα πξνβιεκάησλ ήηαλ 30 ιεπηά.  
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2.1.4. Ανϊλυςη δεδομϋνων 
 

Η αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ ηεο έξεπλαο έγηλε ηόζν πνζνηηθά όζν θαη πνηνηηθά. 

Αξρηθά, έγηλε ρξήζε πεξηγξαθηθήο ζηαηηζηηθήο γηα ηελ παξνπζίαζε ηεο γεληθήο εηθόλαο 

θαη ησλ θαηαλνκώλ ησλ ζηνηρείσλ ηεο έξεπλαο. ηε ζπλέρεηα, ρξεζηκνπνηήζεθε 

επαγσγηθή ζηαηηζηηθή κε ηε ρξήζε ηνπ ζηαηηζηηθνύ παθέηνπ IBM SPSS Statistics 22. 

Διέγζεθε αλ δηαθνξνπνηείηαη ε επίδνζε ησλ καζεηώλ θαηά ηελ επίιπζε ιεθηηθώλ θαη 

εηθνληζηηθώλ καζεκαηηθώλ πξνβιεκάησλ αλάινγα κε ην θύιν ή ηελ ηάμε πνπ θνηηνύλ 

ρξεζηκνπνηώληαο ηε κε παξακεηξηθή ζηαηηζηηθή δνθηκαζία Mann-Whitney. Αθόκε, 

έγηλαλ κε ηελ ίδηα δνθηκαζία ζπγθξίζεηο κεηαμύ ηεο επίδνζεο ησλ καζεηώλ κε εηδηθέο 

καζεζηαθέο δπζθνιίεο αλά πξάμε αιιά θαη ζπλνιηθά θαηά ηελ επίιπζε ιεθηηθώλ θαη 

εηθνληζηηθώλ πξνβιεκάησλ. Σέινο, πξαγκαηνπνηήζεθε πνηνηηθή αλάιπζε ησλ ιαζώλ 

ησλ καζεηώλ κε έκθαζε ζηελ αλάιπζε ηνπ ηξόπνπ ζθέςεο ησλ ζπκκεηερόλησλ. Αμίδεη 

λα ηνληζηεί όηη θαηά ηε δηεμαγσγή ηεο έξεπλαο αμηνινγήζεθε όρη ε ηππηθή απάληεζε 

ηνπ καζεηή αιιά ε ηθαλόηεηά ηνπ λα αλαγλσξίδεη ην είδνο ηεο ζρέζεο δεδνκέλσλ θαη 

δεηνπκέλσλ θαη ηεο αξηζκεηηθήο θαηάζηαζεο ζηελ νπνία ε θαηάζηαζε απηή 

αληηζηνηρεί.  
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ΚΕΥΑΛΑΙΟ 3 
 

3.1. Αποτελϋςματα τησ ϋρευνασ 
 

ην θεθάιαην απηό ζα παξνπζηαζηνύλ ηα απνηειέζκαηα ηεο παξνύζαο έξεπλαο. 

Αξρηθά ρξεζηκνπνηήζεθε πεξηγξαθηθή ζηαηηζηηθή κε ζηόρν ηελ παξνπζίαζε ησλ 

αξηζκεηηθώλ δεδνκέλσλ θαη έπεηηα επαγσγηθή ζηαηηζηηθή γηα ηε δηαπίζησζε ηεο 

ζεκαληηθόηεηαο ησλ δηαθνξώλ κεηαμύ εμαξηεκέλσλ θαη αλεμάξηεησλ κεηαβιεηώλ, 

αιιά θαη ηε ζύγθξηζε ηεο επίδνζεο ησλ καζεηώλ ζηα ιεθηηθά θαη εηθνληζηηθά 

πξνβιήκαηα. Αθνινπζεί ε πνηνηηθή αλάιπζε ησλ ιαζώλ ησλ καζεηώλ. 

 

3.1.1. Ποςοτικό ανϊλυςη 
 

Από κηα γεληθή επηζθόπεζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο έξεπλαο (Πίλαθαο 2) 

πξνθύπηεη όηη 10 καζεηέο Β’ θαη 7 καζεηέο Γ’ Γεκνηηθνύ δελ αλαγλώξηζαλ ην 

γλσζηηθό ζρήκα ηεο πξόζζεζεο ζε θαλέλα ιεθηηθό πξόβιεκα πξόζζεζεο (0/3), ελώ 

κόλν 2 καζεηέο Β’ θαη 4 καζεηέο Γ’ ηάμεο ελεξγνπνίεζαλ ην γλσζηηθό ζρήκα ηεο 

πξόζζεζεο θαη ζηα ηξία πξνβιήκαηα (3/3). Σα ζθνξ αλά ηάμε δελ παξνπζηάδνπλ 

ζεκαληηθέο δηαθνξέο επίδνζεο, εθηόο από ην ζθνξ 3/3 όπνπ νη καζεηέο ηεο Γ’ ηάμεο 

έρνπλ ζρεδόλ ηξηπιάζην πνζνζηό επίδνζεο από ηνπο καζεηέο ηεο Β’. Όζνλ αθνξά ηα 

ιεθηηθά πξνβιήκαηα αθαίξεζεο (Πίλαθαο 3) κόλν 2 καζεηέο ηεο Β’ ηάμεο θαη 4 ηεο Γ’ 

έθαλαλ ρξήζε ηνπ γλσζηηθνύ ζρήκαηνο αθαίξεζεο θαηά ηελ επίιπζε θαη ησλ ηξηώλ 

πξνβιεκάησλ αθαίξεζεο, ελώ 11 θαη 10 καζεηέο θάζε ηάμεο αληίζηνηρα δελ θαηάθεξαλ 

λα αλαγλσξίζνπλ ην γλσζηηθό ζρήκα ηεο αθαίξεζεο ζε θαλέλα πξόβιεκα.  
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 ΜΑΘΗΣΔ ΜΔ Δ.Μ.Γ. 

 

 

 

 

ΠΡΟΘΔΗ 

Β’ ΣΑΞΗ Γ’ ΣΑΞΗ 

0 σζηέο ζηα 3 Πξνβιήκαηα  

10/28 (35,71%) 7/22 (31,82%) 

1 σζηή ζηα 3 Πξνβιήκαηα 

6/28 (21,43%) 5/22 (22,73%) 

2 σζηέο ζηα 3 Πξνβιήκαηα 

10/28 (35,71%) 6/22 (27,27%) 

3 σζηέο ζηα 3 Πξνβιήκαηα  

2/28 (7,14%) 4/22 (18,18%) 

 

Πίλαθαο 2: Απόιπηεο θαη ζρεηηθέο ζπρλόηεηεο ρξήζεο ηνπ γλσζηηθνύ ζρήκαηνο πξόζζεζεο ζηα ιεθηηθά 

πξνβιήκαηα πξόζζεζεο 
 

 

 ΜΑΘΗΣΔ ΜΔ Δ.Μ.Γ. 

 

 

 

 

ΑΦΑΙΡΔΗ 

Β’ ΣΑΞΗ Γ’ ΣΑΞΗ 

0 σζηέο ζηα 3 Πξνβιήκαηα 

11/28 (39,29%) 10/22 (45,45%) 

10 σζηή ζηα 3 Πξνβιήκαηα 

9/28 (32,14%) 5/22 (22,73%) 

2 σζηέο ζηα 3 Πξνβιήκαηα 

6/28 (21,43%) 3/22 (13,64%) 

3 σζηέο ζηα 3 Πξνβιήκαηα 

2/28 (7,14%) 4/22 (18,18%) 

 

Πίλαθαο 3: Απόιπηεο θαη ζρεηηθέο ζπρλόηεηεο ρξήζεο ηνπ γλσζηηθνύ ζρήκαηνο αθαίξεζεο ζηα ιεθηηθά 

πξνβιήκαηα αθαίξεζεο 

 

Χο πξνο ηηο αλεμάξηεηεο κεηαβιεηέο ηνπ θύινπ θαη ηεο ηάμεο θνίηεζεο ζε 

ζρέζε κε ηνπο ηύπνπο πξνβιεκάησλ παξαηεξνύληαη αλά πξάμε ηα παξαθάησ: ην 

πξόβιεκα πξόζζεζεο Αιιαγήο παξαηεξνύληαη νη πην πςειέο επηδόζεηο, κε εμαίξεζε ηα 

αγόξηα ηεο Γ’ ηάμεο, από ηα νπνία κόλν 4 έθαλαλ ζσζηή ρξήζε ηνπ γλσζηηθνύ 

ζρήκαηνο. πλνιηθά ζηε Γ΄ Γεκνηηθνύ ελεξγνπνίεζαλ ην γλσζηηθό ζρήκα πξάμεο ηα 

κηζά παηδηά. Αλάινγε επίδνζε παξαηεξείηαη θαη ζην πξόβιεκα πξόζζεζεο 

πλδπαζκνύ αιιά κόλν γηα ηνπο καζεηέο ηεο Γ’ ηάμεο. Η Β’ ηάμε παξνπζηάδεη 

κηθξόηεξν πνζνζηό επηηπρίαο κε 8 καζεηέο λα αλαγλσξίδνπλ ζσζηά ην γλσζηηθό 

ζρήκα. ην πξόβιεκα πξόζζεζεο πλδπαζκνύ ε επίδνζε ησλ αγνξηώλ ηεο Γ’ είλαη 

ηξηπιάζηα από εθείλε ησλ αγνξηώλ ηεο Β’, ε επίδνζε ησλ θνξηηζηώλ ηεο Β’ είλαη ηα 2/3 
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ηεο επίδνζεο ησλ θνξηηζηώλ ηεο Γ’ θαη ζπλνιηθά ε επίδνζε ησλ παηδηώλ ηεο Γ’ είλαη 

δηπιάζηα από ησλ παηδηώλ ηεο Β’. Σα θνξίηζηα ηεο Β’ ηάμεο παξνπζίαζαλ δηπιάζην 

πνζνζηό επίδνζεο από ηα αγόξηα ηεο Β’, ελώ ζηε Γ’ ηάμε δελ παξαηεξνύληαη 

ζεκαληηθέο δηαθνξέο αλάκεζα ζηηο επηδόζεηο ησλ δύν θύισλ. ην πξόβιεκα 

πξόζζεζεο ύγθξηζεο δελ ππάξρνπλ ζεκαληηθέο δηαθνξνπνηήζεηο αλά ηάμε, ελώ αλά 

θύιν ηα θνξίηζηα έρνπλ δηπιάζηεο επηδόζεηο από ηα αγόξηα (Πίλαθαο 4).  

 

 

ΠΡΟΘΔΗ 
ΦΤΛΟ Β’ Γ' 

 

 

 

ΑΛΛΑΓΗ 

ΑΓΟΡΙΑ 9/16 

56,25% 

4/12 

33,33% 

ΚΟΡΙΣΙΑ 8/12 

66,67% 

7/10 

70% 

ΤΝΟΛΟ 17/28 

60,71% 

11/22 

50% 

 

 

 

ΤΝΓΤΑΜΟΤ 

ΑΓΟΡΙΑ 3/16 

18,75% 

7/12 

58,33% 

ΚΟΡΙΣΙΑ 5/12 

41,67% 

6/10 

60% 

ΤΝΟΛΟ 8/28 

28,57% 

13/22 

59,09% 

 

 

 

ΤΓΚΡΙΗ 

ΑΓΟΡΙΑ 3/16 

18,75% 

2/12 

16,67% 

ΚΟΡΙΣΙΑ 4/12 

33,33% 

3/10 

30% 

ΤΝΟΛΟ 7/28 

25% 

5/22 

22,73% 
 

Πίλαθαο 4: Απόιπηεο θαη ζρεηηθέο ζπρλόηεηεο απαληήζεσλ ησλ καζεηώλ πνπ πξαγκαηνπνίεζαλ ζσζηή 

αλαγλώξηζε θαη ρξήζε ηνπ γλσζηηθνύ ζρήκαηνο πξόζζεζεο ζηηο θαηεγνξίεο ιεθηηθώλ πξνβιεκάησλ 

πξόζζεζεο 
 

Σν πξόβιεκα αθαίξεζεο Αιιαγήο απνηειεί ην κόλν ηύπν πξνβιεκάησλ 

αθαίξεζεο γηα ην νπνίν πξαγκαηνπνηήζεθε νξζή αλαγλώξηζε θαη ρξήζε ηνπ γλσζηηθνύ 

ζρήκαηνο ηεο αθαίξεζεο πάλσ από ηνπο κηζνύο καζεηέο θαη ησλ δύν ηάμεσλ. ην 

πξόβιεκα αθαίξεζεο ύγθξηζεο ην πνζνζηό ησλ θνξηηζηώλ πνπ αλαγλώξηζε ην 

γλσζηηθό ζρήκα ηεο αθαίξεζεο είλαη κεγαιύηεξν από εθείλν ησλ αγνξηώλ θαη γηα ηηο 

δύν ηάμεηο. πλνιηθά θαη ζηηο δύν ηάμεηο ην 1/3 ησλ καζεηώλ θαηάθεξε λα 
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ελεξγνπνηήζεη ην γλσζηηθό ζρήκα ηεο αθαίξεζεο. ην πξόβιεκα πλδπαζκνύ 

εληνπίδνληαη νη πην ρακειέο επηδόζεηο, θαζώο θαλέλα από ηα αγόξηα ηεο Β’ δεκνηηθνύ 

δελ έθαλε νξζή ρξήζε ηνπ ζρήκαηνο θαη κόλν 2 καζεηέο ηεο Γ΄ αλαγλώξηζαλ ην 

γλσζηηθό ζρήκα ηεο αθαίξεζεο. Όζνλ αθνξά ηα θνξίηζηα, ηόζν ζηε Β’ όζν θαη ζηε Γ’ 

ηάμε 2 καζήηξηεο ελεξγνπνίεζαλ γηα ηελ επίιπζε ηνπ πξνβιήκαηνο ην γλσζηηθό ζρήκα 

ηεο αθαίξεζεο (Πίλαθαο 5).  

Όζνλ αθνξά ηα εηθνληζηηθά πξνβιήκαηα πξνέθπςαλ ηα εμήο απνηειέζκαηα: 

ηα εηθνληζηηθά πξνβιήκαηα πξόζζεζεο 8 καζεηέο ηεο Β’ θαη 7 καζεηέο ηεο Γ’ δελ 

έθαλαλ νξζή ρξήζε ηνπ γλσζηηθνύ ζρήκαηνο πξόζζεζεο ζε θαλέλα πξόβιεκα 

πξόζζεζεο, δειαδή πεξίπνπ ίζνο αξηζκόο καζεηώλ κε ηνλ αξηζκό εθείλσλ πνπ έδσζαλ 

ζθνξ 0/3 ζηα ιεθηηθά πξνβιήκαηα πξόζζεζεο. θνξ 3/3 ζηα εηθνληζηηθά πξνβιήκαηα 

πξόζζεζεο έδσζαλ 9 καζεηέο Β’ θαη 10 Γ’ ηάμεο, αξηζκόο ππεξηεηξαπιάζηνο θαη 

ππεξδηπιάζηνο αληίζηνηρα, ζε ζύγθξηζε κε ηνλ αξηζκό ησλ καζεηώλ πνπ 

ελεξγνπνίεζαλ ην γλσζηηθό ζρήκα θαη ζηα ηξία ιεθηηθά πξνβιήκαηα (Πίλαθαο 6). 

ηα εηθνληζηηθά πξνβιήκαηα αθαίξεζεο 15 καζεηέο ηεο Β’ θαη 10 καζεηέο ηεο 

Γ’ ηάμεο δελ ελεξγνπνίεζαλ ην γλσζηηθό ζρήκα αθαίξεζεο ζε θαλέλα πξόβιεκα 

αθαίξεζεο, ελώ 4 ηεο Β’ θαη 3 καζεηέο ηεο Γ’ έδσζαλ ζθνξ 3/3 κε αλαγλώξηζε ηνπ 

ζρήκαηνο θαη ζηα ηξία πξνβιήκαηα πνπ ηνπο δόζεθαλ. ε ζύγθξηζε κε ηα ζθνξ ησλ 

παηδηώλ ζηα ιεθηηθά πξνβιήκαηα αθαίξεζεο ε κόλε αμηνζεκείσηε δηαθνξά είλαη όηη ν 

αξηζκόο ησλ παηδηώλ ηεο Β’ δεκνηηθνύ πνπ έδσζαλ ζθνξ 3/3 θαηά ηελ επίιπζε 

εηθνληζηηθώλ πξνβιεκάησλ δηπιαζηάζηεθε (Πίλαθαο 7). 

 

 

 

 



62 
 

 

ΑΦΑΙΡΔΗ 
ΦΤΛΟ Β’ Γ' 

 

 

 

ΑΛΛΑΓΗ 

ΑΓΟΡΙΑ 9/16 

56,25% 

7/12 

58,33% 

ΚΟΡΙΣΙΑ 7/12 

58,33% 

5/10 

50% 

ΤΝΟΛΟ 16/28 

57,14% 

12/22 

54,55% 

 

 

 

ΤΝΓΤΑΜΟΤ 

ΑΓΟΡΙΑ 0/16 

0% 

2/12 

16,67% 

ΚΟΡΙΣΙΑ 2/12 

16,67% 

2/10 

20% 

ΤΝΟΛΟ 2/28 

7,14% 

4/22 

18,18% 

 

 

ΤΓΚΡΙΗ 

ΑΓΟΡΙΑ 4/16 

25% 

3/12 

25% 

ΚΟΡΙΣΙΑ 5/12 

41,67% 

4/10 

40% 

ΤΝΟΛΟ 9/28 

32,14% 

7/22 

31,82% 
 

Πίλαθαο 5: Απόιπηεο θαη ζρεηηθέο ζπρλόηεηεο απαληήζεσλ ησλ καζεηώλ πνπ πξαγκαηνπνίεζαλ ζσζηή 

αλαγλώξηζε θαη ρξήζε ηνπ γλσζηηθνύ ζρήκαηνο αθαίξεζεο ζηηο θαηεγνξίεο ιεθηηθώλ πξνβιεκάησλ 

αθαίξεζεο 

 

 

 ΜΑΘΗΣΔ ΜΔ Δ.Μ.Γ. 

 

 

 

 

ΠΡΟΘΔΗ 

Β’ ΣΑΞΗ Γ’ ΣΑΞΗ 

0 σζηέο ζηα 3 Πξνβιήκαηα 

8/28 (28,57%) 7/22 (31,82%) 

1 σζηή ζηα 3 Πξνβιήκαηα 

7/28 (25%) 1/22 (4,55%) 

2 σζηέο ζηα 3 Πξνβιήκαηα 

4/28 (14,29%) 4/22 (18,18%) 

3 σζηέο ζηα 3 Πξνβιήκαηα 

9/28 (32,14%) 10/22 (45,45%) 

 

Πίλαθαο 6: Απόιπηεο θαη ζρεηηθέο ζπρλόηεηεο ρξήζεο ηνπ γλσζηηθνύ ζρήκαηνο πξόζζεζεο ζηα 

εηθνληζηηθά πξνβιήκαηα πξόζζεζεο 
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 ΜΑΘΗΣΔ ΜΔ Δ.Μ.Γ. 

 

 

 

 

ΑΦΑΙΡΔΗ 

Β’ ΣΑΞΗ Γ’ ΣΑΞΗ 

0 σζηέο ζηα 3 Πξνβιήκαηα 

15/28 (53,57%) 10/22 (45,45%) 

1 σζηή ζηα 3 Πξνβιήκαηα 

4/28 (14,29%) 4/22 (18,18%) 

2 σζηέο ζηα 3 Πξνβιήκαηα 

5/28 (17,86%) 5/22 (22,72%) 

3 σζηέο ζηα 3 Πξνβιήκαηα 

4/28 (14,29%) 3/22 (13,64%) 

 

Πίλαθαο 7: Απόιπηεο θαη ζρεηηθέο ζπρλόηεηεο ρξήζεο ηνπ γλσζηηθνύ ζρήκαηνο αθαίξεζεο ζηα 

εηθνληζηηθά πξνβιήκαηα αθαίξεζεο 

 

 

 

 

ηα εηθνληζηηθά πξνβιήκαηα παξαηεξείηαη ζεκαληηθή δηαθνξά ζηηο επηδόζεηο 

ησλ καζεηώλ αλάινγα κε ηελ πξάμε πνπ απαηηείηαη γηα ηελ αλαγλώξηζε ηεο 

θαηάζηαζεο πνπ πεξηγξάθεηαη ζηελ εηθόλα. Αλαιπηηθόηεξα, νη καζεηέο θαη ησλ δύν 

ηάμεσλ θαη θύισλ εκθαλίδνπλ ζπλνιηθά θαιύηεξεο επηδόζεηο ζηα πξνβιήκαηα 

πξόζζεζεο. ηα πξνβιήκαηα πξόζζεζεο ηα θνξίηζηα θαη ησλ δύν ηάμεσλ είραλ 

θαιύηεξα πνζνζηά επηδόζεσλ από ηα αγόξηα θαη κάιηζηα ζε δύν πξνβιήκαηα ήηαλ 

δηπιάζηα από ησλ αληίζηνηρσλ ησλ αγνξηώλ (Πίλαθαο 8). ηα πξνβιήκαηα αθαίξεζεο 

ηα αγόξηα ηεο Β’ ηάμεο ζηα 2 από ηα 3 πξνβιήκαηα είραλ θαιύηεξεο επηδόζεηο από ηα 

θνξίηζηα ελώ ζην ηξίην ήηαλ ε κηζή ησλ θνξηηζηώλ. ηε Γ’ ηάμε ζε έλα πξόβιεκα ηα 

πνζνζηά επίδνζεο είλαη ίδηα θαη γηα ηα δύν θύια, ελώ ζηα ππόινηπα νη επηδόζεηο ησλ 

θνξηηζηώλ είλαη δηπιάζηεο ή ηεηξαπιάζηεο ησλ αγνξηώλ (Πίλαθαο 9). 
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ΠΡΟΘΔΗ 
ΦΤΛΟ Β’ Γ' 

 

 

 

Πξόβιεκα 1  

(απγά) 

ΑΓΟΡΙΑ 5/16 

31,25% 

6/12 

50% 

ΚΟΡΙΣΙΑ 9/12 

75% 

7/10 

70% 

ΤΝΟΛΟ 14/28 

50% 

13/22 

59,09% 

 

 

Πξόβιεκα 2 

(κπξκήγθηα) 

ΑΓΟΡΙΑ 6/16 

37,50% 

6/12 

50% 

ΚΟΡΙΣΙΑ 6/12 

50% 

7/10 

70% 

ΤΝΟΛΟ 12/28 

42,86% 

13/22 

59,09% 

 

 

Πξόβιεκα 3 

(αλζξωπάθηα) 

ΑΓΟΡΙΑ 9/16 

56,25% 

5/12 

41,67% 

ΚΟΡΙΣΙΑ 7/12 

58,33% 

8/10 

80% 

ΤΝΟΛΟ 16/28 

57,14% 

13/22 

59,09% 
 

Πίλαθαο 8: Απόιπηεο θαη ζρεηηθέο ζπρλόηεηεο απαληήζεσλ ησλ καζεηώλ πνπ πξαγκαηνπνίεζαλ ζσζηή 

αλαγλώξηζε θαη ρξήζε ηνπ γλσζηηθνύ ζρήκαηνο πξόζζεζεο ζηα εηθνληζηηθά πξνβιήκαηα πξόζζεζεο 

 

 

 

ΑΦΑΙΡΔΗ 
ΦΤΛΟ Β’ Γ' 

 

 

Πξόβιεκα 4 

(κέιηζζεο) 

ΑΓΟΡΙΑ 5/16 

31,25% 

2/12 

16,67% 

ΚΟΡΙΣΙΑ 3/12 

25% 

4/10 

40% 

ΤΝΟΛΟ 8/28 

28,57% 

6/22 

27,27% 

 

 

Πξόβιεκα 5 

(θαξπνύδηα) 

ΑΓΟΡΙΑ 3/16 

18,75% 

5/12 

41,67% 

ΚΟΡΙΣΙΑ 4/12 

33,33% 

4/10 

40% 

ΤΝΟΛΟ 7/28 

25% 

9/22 

40,91% 

 

Πξόβιεκα 6 

(πνπιηά) 

ΑΓΟΡΙΑ 7/16 

43,75% 

2/12 

16,67% 

ΚΟΡΙΣΙΑ 4/12 

33,33% 

6/10 

60% 

ΤΝΟΛΟ 11/28 

39,29% 

8/22 

36,36% 
 

Πίλαθαο 9: Απόιπηεο θαη ζρεηηθέο ζπρλόηεηεο απαληήζεσλ ησλ καζεηώλ πνπ πξαγκαηνπνίεζαλ ζσζηή 

αλαγλώξηζε θαη ρξήζε ηνπ γλσζηηθνύ ζρήκαηνο πξόζζεζεο ζηα εηθνληζηηθά πξνβιήκαηα αθαίξεζεο 
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Πίλαθαο 10: Μέζνη όξνη ιεθηηθώλ θαη εηθνληζηηθώλ πξνβιεκάησλ ζηα νπνία πξαγκαηνπνηήζεθε 

αλαγλώξηζε θαη ρξήζε ηνπ γλσζηηθνύ ζρήκαηνο πξάμεο αλά ηάμε θαη αλά θύιν 

 

ηνπο καζεηέο ηεο Β’ Γεκνηηθνύ ε δεζπόδνπζα ηηκή ηεο επίδνζεο ησλ καζεηώλ 

ζηα ιεθηηθά πξνβιήκαηα πξόζζεζεο ήηαλ 0 γηα ηα αγόξηα θαη 2 γηα ηα θνξίηζηα. Σν 

απόιπην ζθνξ ησλ πεξηζζόηεξσλ καζεηώλ ηεο Β’ ηάμεο ζηα ιεθηηθά πξνβιήκαηα 

αθαίξεζεο ήηαλ 1 γηα ηα αγόξηα θαη 0 γηα ηα θνξίηζηα. ηε Γ’ ηάμε ε επηθξαηνύζα ηηκή 

ηεο επίδνζεο ησλ καζεηώλ ζηα ιεθηηθά πξνβιήκαηα πξόζζεζεο ήηαλ 0 γηα ηα αγόξηα 

θαη 2 γηα ηα θνξίηζηα, ελώ ζηα ιεθηηθά πξνβιήκαηα αθαίξεζεο ήηαλ 0 θαη γηα ηα δύν 

θύια. Όζνλ αθνξά ηα εηθνληζηηθά πξνβιήκαηα πξόζζεζεο ην απόιπην ζθνξ ησλ 

πεξηζζόηεξσλ αγνξηώλ ηεο Β’ αιιά θαη ηεο Γ’ ηάμεο ήηαλ 0 θαη ησλ θνξηηζηώλ θαη ησλ 

δύν ηάμεσλ 3. ηα πξνβιήκαηα αθαίξεζεο ε δεζπόδνπζα ηηκή είλαη ην 0 θαη ζηηο δύν 

ηάμεηο θαη ζηα δύν θύια, εθηόο από ηα θνξίηζηα ηεο Γ’ ηάμεο πνπ έρνπλ δύν 

επηθξαηνύζεο ηηκέο ην 2 θαη ην 0.  

Υξεζηκνπνηώληαο κε παξακεηξηθέο δηαδηθαζίεο θαη ζπγθεθξηκέλα ηνλ έιεγρν 

Mann-Whitney ειέγρζεθε αλ ε αλεμάξηεηε κεηαβιεηή ηνπ θύινπ επεξεάδεη ηηο 

εμαξηεκέλεο κεηαβιεηέο (ηύπνη πξνβιεκάησλ). ύκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα δελ 

ππάξρεη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά ηνπ θύινπ ζηνπο δηάθνξνπο ηύπνπο ιεθηηθώλ 

καζεκαηηθώλ πξνβιεκάησλ. Αλαιπηηθόηεξα, δελ ππάξρεη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή 

δηαθνξά κεηαμύ ησλ αγνξηώλ θαη ησλ θνξηηζηώλ ζηα ιεθηηθά πξνβιήκαηα πξόζζεζεο 

Αιιαγήο (U=241,00, z=-1,523, p=0,128), ζηα ιεθηηθά πξνβιήκαηα πξόζζεζεο 

ύγθξηζεο (U=265,00, z=-1,136, p=0,256), ζηα ιεθηηθά πξνβιήκαηα αθαίξεζεο 

Αιιαγήο  (U=300,00, z=-0,182, p=0,856), ζηα ιεθηηθά πξνβιήκαηα πξόζζεζεο 

 ΦΤΛΟ Β’ Γ' 

 

ΛΔΚΣΙΚΑ 

ΑΓΟΡΙΑ 1,75 2,08 

ΚΟΡΙΣΙΑ 2,58 2,70 

ΤΝΟΛΟ 2,11 2,36 

 

ΔΙΚΟΝΙΣΙΚΑ 

ΑΓΟΡΙΑ 2,19 2,17 

ΚΟΡΙΣΙΑ 2,75 3,60 

ΤΝΟΛΟ 2,43 2,82 
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πλδπαζκνύ (U=264,00, z=-1,006, p=0,315), ζηα ιεθηηθά πξνβιήκαηα αθαίξεζεο 

ύγθξηζεο (U=259,00, z=-1,185, p=0,236) θαη ζηα ιεθηηθά πξνβιήκαηα αθαίξεζεο 

πλδπαζκνύ (U=274,00, z=-1,180, p=0,238). 

Αθόκε, δελ ππάξρεη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά κεηαμύ ησλ καζεηώλ ηεο Β’ 

θαη ηεο Γ’ δεκνηηθνύ ζηα ιεθηηθά πξνβιήκαηα πξόζζεζεο Αιιαγήο (U=275,00, z=        

-0,750, p=0,453), ζηα ιεθηηθά πξνβιήκαηα πξόζζεζεο ύγθξηζεο (U=301,00, z=-0,185, 

p=0,853), ζηα ιεθηηθά πξνβιήκαηα αθαίξεζεο Αιιαγήο  (U=300,00, z=-0,182, 

p=0,856), ζηα ιεθηηθά πξνβιήκαηα αθαίξεζεο ύγθξηζεο (U=307,00, z=-0,024, 

p=0,981) θαη ζηα ιεθηηθά πξνβιήκαηα αθαίξεζεο πλδπαζκνύ (U=274,00, z=-1,180, 

p=0,238). ηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά ππάξρεη κόλν ζηα ιεθηηθά πξνβιήκαηα 

πξόζζεζεο πλδπαζκνύ (U=214,00, z=-2,149, p=0,032). 

Αλάιπζε Mann-Whitney πξαγκαηνπνηήζεθε θαη γηα ηνλ έιεγρν ηεο επίδξαζεο 

ησλ κεηαβιεηώλ ηνπ θύινπ θαη ηεο ηάμεο ζηα δηάθνξα εηθνληζηηθά πξνβιήκαηα. Χο 

πξνο ην θύιν ππάξρεη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά ζην πξώην εηθνληζηηθό πξόβιεκα 

(U=205,00, z=-2,331, p=0,020), ελώ ζην δεύηεξν (U=287,00, z=-0,528, p=0,598), ζην 

ηξίην (U=258,00, z=-1,128, p=0,259), ζην ηέηαξην (U=284,00, z=-0,580, p=0,562), ζην 

πέκπην (U=252,00, z=-1,280, p=0,201) θαη ζην έθην εηθνληζηηθό πξόβιεκα (U=267,00, 

z=-0,953, p=0,341), ε δηαθνξά είλαη ζηαηηζηηθά κε ζεκαληηθή.  

Δπηπιένλ, δηαπηζηώζεθε όηη δελ ππάξρνπλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο δηαθνξέο 

κεηαμύ ηεο Β’ θαη Γ’ ηάμεο ζην πξώην εηθνληζηηθό πξόβιεκα πξόζζεζεο (U=280,00, 

z=-0,634, p=0,526), ζην δεύηεξν εηθνληζηηθό πξόβιεκα αθαίξεζεο (U=304,00,           

z=-0,101, p=0,920), ζην ηξίην εηθνληζηηθό πξόβιεκα πξόζζεζεο (U=258,00, z=-1,128, 

p=0,259), ζην ηέηαξην εηθνληζηηθό αθαίξεζεο (U=259,00, z=-1,185, p=0,236), ζην 

πέκπην εηθνληζηηθό πξόζζεζεο (U=302,00, z=-0,137, p=0,891) θαη ζην έθην 

εηθνληζηηθό αθαίξεζεο (U=299,00, z=-0,209, p=0,834). 
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Σέινο, γηα ηε ζύγθξηζε ηεο επίδνζεο ησλ καζεηώλ αλά πξάμε αιιά θαη 

ζπλνιηθά αλάινγα κε ην είδνο ηεο αλαπαξάζηαζεο έγηλε αλάιπζε Mann-Whitney. 

Γηαπηζηώζεθε όηη δελ ππάξρεη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά ηόζν κεηαμύ ηεο 

επίδνζεο ησλ καζεηώλ ζηελ επίιπζε πξνβιεκάησλ πξόζζεζεο θαη ηεο ιεθηηθήο θαη 

εηθνληζηηθήο αλαπαξάζηαζεο (U=1000,500, z=-1,783, p=0,705), όζν θαη κεηαμύ ηεο 

επίδνζεο ησλ καζεηώλ ζηελ επίιπζε πξνβιεκάησλ αθαίξεζεο θαη ηεο ιεθηηθήο θαη 

εηθνληζηηθήο αλαπαξάζηαζεο (U=1228,00, z=-0,161, p=0,872). Αθόκε, κεηαμύ ηεο 

ζπλνιηθήο επίδνζεο ησλ καζεηώλ θαη ησλ δύν ηξόπσλ αλαπαξάζηαζεο (ιεθηηθόο-

εηθνληζηηθόο) δελ ππάξρεη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά (U=1122,00, z=-0,897, 

p=0,370). 

 

3.1.2. Ποιοτικό ανϊλυςη 

 
Η πην ζπρλή κέζνδνο αμηνιόγεζεο επίιπζεο αξηζκεηηθώλ πξνβιεκάησλ είλαη ε 

παξνπζίαζε πξνβιεκάησλ ζην παηδί θαη ν ππνινγηζκόο ηνπ αξηζκνύ ησλ πξνβιεκάησλ 

γηα ηα νπνία έδσζε ζσζηέο αξηζκεηηθέο απαληήζεηο. Μηα ηέηνηα αμηνιόγεζε σζηόζν 

δελ πξνζθέξεη πιεξνθνξίεο γηα ηελ αμηνιόγεζε ηεο αλάπηπμεο θαη ηνπ ζρεκαηηζκνύ 

ηνπ γλσζηηθνύ ζρήκαηνο θαη δελ παξέρεη θακία δηαγλσζηηθή αμία γηα ηελ πνηόηεηα ησλ 

ζπζηαηηθώλ ηνπ ζπζηήκαηνο, αλ είλαη αζζελή ή ειιηπή (Marshall, 1988). Γηα ην ιόγν 

απηό αθνινπζεί θαη ε πνηνηηθή αλάιπζε ησλ απνηειεζκάησλ.  

Καηά ηε δηεμαγσγή ηεο έξεπλαο παξαηεξήζεθε όηη νη καζεηέο κε εηδηθέο 

καζεζηαθέο δπζθνιίεο θαηά ηελ επίιπζε ησλ ιεθηηθώλ καζεκαηηθώλ πξνβιεκάησλ 

ζηεξίδνληαλ ζε κεγάιν βαζκό ζηηο ιέμεηο-θιεηδηά γηα ηελ επηινγή ηεο θαηάιιειεο 

πξάμεο κε ηελ νπνία ζα έιπλαλ ην πξόβιεκα. Μάιηζηα κε ηε ρξήζε ησλ ιέμεσλ απηώλ 

αηηηνινγνύζαλ θαη ηε επηινγή ηεο πξάμεο (π.ρ. ζα θάλσ πξόζζεζε γηαηί έρεη ηε ιέμε 

«πεξηζζόηεξα», ζα θάλσ αθαίξεζε γηαηί έρεη ηε ιέμε «ιηγόηεξα»). Πνιιά παηδηά 
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επεζήκαηλαλ ηελ επθνιία ελόο πξνβιήκαηνο ράξε ζε κία ζπγθεθξηκέλε ιέμε. Από ηελ 

άιιε, πνιιά παηδηά αηηηνινγνύζαλ ηελ επηινγή κηαο πξάμεο κε κηα, θαηά ηε γλώκε 

ηνπο θαηάιιειε ιέμε-θιεηδί, ε νπνία σζηόζν δελ είρε θακία ηδηαίηεξε ζέζε ζην 

πξόβιεκα. Γηα παξάδεηγκα καζήηξηα ηεο Β’ ηάμεο ζην πξόβιεκα «Η Θενδώξα είρε ζην 

δσκάηηό ηεο 19 αξθνπδάθηα. ηα γελέζιηά ηεο ηεο έθαλαλ δώξν άιια 7 αξθνπδάθηα. 

Πνηεο ελέξγεηεο πξέπεη λα θάλνπκε γηα λα βξνύκε πόζα αξθνπδάθηα έρεη ηώξα ε 

Θενδώξα;» απάληεζε όηη ζα θάλεη πξόζζεζε γηαηί έρεη ηε ιέμε «ηώξα». Μαζεηέο από 

ηελ ίδηα ηάμε θάλνπλ ρξήζε ησλ ιέμεσλ-θιεηδηώλ θαη όπσο αλαθέξνπλ είλαη ηξόπνο 

δηδαζθαιίαο ηεο δαζθάιαο ηνπ ηκήκαηνο.  

Μία άιιε ηάζε ησλ καζεηώλ κε εηδηθέο καζεζηαθέο δπζθνιίεο πνπ εληνπίζηεθε 

είλαη ε κεηαηξνπή ησλ ζπγθξηηηθώλ πξνηάζεσλ ζε πξνζδηνξηζηηθέο. Γηα παξάδεηγκα, ζε 

έλα πξόβιεκα πνπ αλέθεξε όηη «Η Ξέληα έρεη 11 κπαιόληα θαη ε Ράληα έρεη 9 

πεξηζζόηεξα. Πνηεο ελέξγεηεο πξέπεη λα θάλνπκε γηα λα βξνύκε πόζα κπαιόληα έρεη ε 

Ράληα;», πνιιά παηδηά έδηλαλ σο νξζή απάληεζε γηα ηνλ αξηζκό ησλ κπαινληώλ ηεο 

Ράληαο ην 9, ιέγνληαο όηη «ην ιέεη».  

πρλή είλαη ε απόδνζε σο ιύζε ηνπ πξνβιήκαηνο ηπραίσλ αξηζκώλ. Κάπνηα 

παηδηά έδηλαλ σο απάληεζε ηνπο αξηζκνύο ηνπ πξνβιήκαηνο ελσκέλνπο (π.ρ. Η 

Θενδώξα έρεη 197 αξθνπδάθηα) ή απιά αλέβαηλαλ ρξεζηκνπνηώληαο σο αξρή ηνλ πξώην 

αξηζκό ηνπ πξνβιήκαηνο αιιά ρσξίο λα δίλνπλ ζεκαζία ζηνλ δεύηεξν, ζηακαηώληαο ζε 

έλαλ ηπραίν αξηζκό (19 αξθνπδάθηα, 20, 21, 22, 23). Μαζεηήο ηεο Γ’ ηάμεο έδσζε ζε 

όια ηα ιεθηηθά πξνβιήκαηα θνηλέο απαληήζεηο, κεηξώληαο ηα αληηθείκελα ηνπ 

πξνβιήκαηνο μεθηλώληαο από ηνλ αξηζκό 1 (1 καξθαδόξν, 2 καξθαδόξνπο, 3 

καξθαδόξνπο…). πρλή ήηαλ ε επηινγή κηαο ηπραίαο πξάμεο, ε αιιαγή ηεο αξρηθήο 

ηνπο απάληεζεο ή αθόκα θαη ε παξαγσγή κίαο δηθήο ηνπο πξσηόηππεο ηζηνξίαο. Πνιιά 

παηδηά επηλννύζαλ ηζηνξίεο από ην κπαιό ηνπο σο απάληεζε γηα ην πξόβιεκα ή σο 
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αηηηνιόγεζε γηα ηελ ηθαλόηεηα επίιπζεο ηνπ πξνβιήκαηνο, «ζα παίμσ κε ηα 

αξθνπδάθηα», «ζα αληαιιάμνπλ ηα απηνθόιιεηα ε νθία θαη ε Γήκεηξα», «ζα 

βάινπκε άζπξεο θάιηζεο». Η πιεηνςεθία ησλ παηδηώλ θαίλεηαη όηη δελ θαηέρεη ην 

γλσζηηθό ζρήκα ησλ πξάμεσλ, θαζώο αθόκα θαη όηαλ πξνηείλνπλ κία πξάμε δελ 

κπνξνύλ λα αηηηνινγήζνπλ ηελ επηινγή ηνπο θαη αλαθέξνπλ όηη «ζα θάλσ πξόζζεζε 

γηαηί ην ζθέθηεθα» ή «γηαηί πξέπεη», ή «ζα θάλσ αθαίξεζε αιιά μέραζα γηαηί».  

Αθόκε ε πεξίπινθε ζεκαζηνινγηθή δνκή ελόο πξνβιήκαηνο επεξέαζε 

ζεκαληηθά ηηο επηδόζεηο ησλ παηδηώλ. πγθεθξηκέλα, ζην πξόβιεκα αθαίξεζεο 

πλδπαζκνύ νη καζεηέο έδσζαλ ηηο ιηγόηεξεο ζσζηέο απαληήζεηο. Αθόκε, ηδηαίηεξε 

δπζθνιία παξαηεξήζεθε ζην πξόβιεκα πξόζζεζεο πλδπαζκνύ, θαζώο ζεκαληηθόο 

αξηζκόο παηδηώλ απάληεζε όηη «ε Γήκεηξα ζα πξέπεη λα δώζεη έλα απηνθόιιεην ζηε 

νθία γηα λα έρνπλ ίζα», όηη «ζα θάλσ πξόζζεζε γηαηί ε κία έρεη έλα κηθξόηεξν θαη ε 

άιιε έλα κεγαιύηεξν». 

Καηά ηελ επίιπζε ησλ εηθνληζηηθώλ πξνβιεκάησλ νη καζεηέο είραλ ηελ ηάζε λα 

επηθεληξώλνληαη ζηε κέηξεζε ησλ αληηθεηκέλσλ θαη λα δίλνπλ κηα πνζνηηθή απάληεζε, 

ρσξίο λα αλαγλσξίδνπλ ηελ θαηάζηαζε ή ηελ απαηηνύκελε γηα ηε ιύζε πξάμε. Πνιιά 

παηδηά παξνπζηάδνπλ δπζθνιίεο αθόκα θαη ζηελ απαξίζκεζε.  Μαζεηήο ηεο Γ’ ηάμεο 

κεηξάεη κε θνηηώληαο θαλ ηα αληηθείκελα ησλ εηθόλσλ «1 κπξκεγθάθη, 2 κπξκεγθάθηα, 

3 κπξκεγθάθηα….), αθνινπζώληαο απηή ηελ ηαθηηθή ζε όια ηα εηθνληζηηθά 

πξνβιήκαηα.  

Αξθεηά παηδηά θάλεθαλ λα δπζθνιεύνληαη ηδηαίηεξα αθόκα θαη ζηελ απιή 

πεξηγξαθή ηεο θαηάζηαζεο ησλ εηθόλσλ. Σα παηδηά επηθεληξώλνληαη θπξίσο ζηελ 

εύξεζε ηεο πξάμεο θαη όρη ζηελ αλαγλώξηζε ηεο θαηάζηαζεο. Σν ιεμηιόγηό ηνπο ήηαλ 

θησρό θαη ν ιόγνο ηνπο ηδηαίηεξα δηζηαθηηθόο. Πνιιά παηδηά δελ αλαγλώξηδαλ ηε 

ζπζρέηηζε ησλ δύν εηθόλσλ, όηη ε κία απνηειεί ζπλέρεηα ηεο άιιεο. Τπήξμαλ παηδηά 
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πνπ κπέξδεπαλ θαη ηε ζεηξά ησλ εηθόλσλ. Μαζεηήο ηεο Β’ ηάμεο ζην πξόβιεκα κε ηα 

κπξκήγθηα έδσζε κηα ζσζηή αξηζκεηηθή απάληεζε αιιά θαηά ηε γλώκε ηνπ ε θάησ 

εηθόλα πξνεγνύληαλ ηεο πάλσ. Αθόκε, ζε έλα πξόβιεκα Αιιαγήο, κία καζήηξηα 

αλέθεξε όηη ηα πνπιάθηα έθπγαλ από ηελ θάησ εηθόλα θαη πήγαλ ζηελ πάλσ. Αξθεηά 

ζπρλό ιάζνο ησλ παηδηώλ ήηαλ ε κέηξεζε ησλ αληηθεηκέλσλ θαη από ηηο δύν εηθόλεο, κε 

αλαγλσξίδνληαο ηελ αιιαγή (π.ρ. «Θα κεηξήζσ ηηο πάλσ θαη ηηο θάησ κέιηζζεο πνπ 

παίξλνπλ ρπκνύο, δελ ζα κεηξήζσ απηέο πνπ έθπγαλ»). 

Οη ηπραίεο απαληήζεηο είλαη θαη ζηα εηθνληζηηθά πξνβιήκαηα ηδηαίηεξα ζπρλέο. 

Κάπνηα παηδηά αλαθέξνπλ έλαλ ηπραίν αξηζκό, ιέγνληαο όηη «δελ ηα κέηξεζα, ην 

ζθέθηεθα» ή όηη «ην ζθέθηεθα ζην κπαιό». εκαληηθόο αξηζκόο καζεηώλ 

δεκηνπξγνύζε δηθέο ηνπ ηζηνξίεο, όπσο θαη ζηα ιεθηηθά ή απέδηδε ηελ ηθαλόηεηα 

επίιπζεο ελόο πξνβιήκαηνο ζε ηπραίνπο θαη άζηνρνπο παξάγνληεο, «βξήθα πόζεο 

κέιηζζεο ζπλερίδνπλ λα παίξλνπλ ρπκνύο από ηα ινπινύδηα γηαηί ν κπακπάο κνπ έρεη 

κειίζζηα».  

Σέινο, θαλέλαο καζεηήο δελ μεπέξαζε ην όξην ηνπ ρξόλνπ.  
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ΚΕΥΑΛΑΙΟ 4 
 

4.1. υζότηςη 
 

ηόρνο ηεο παξνύζαο εξγαζίαο ήηαλ ε αμηνιόγεζε ηεο θαηνρήο ηνπ γλσζηηθνύ 

ζρήκαηνο ηεο πξόζζεζεο θαη ηεο αθαίξεζεο ζε καζεηέο κε εηδηθέο καζεζηαθέο 

δπζθνιίεο. Οη 50 ζπκκεηέρνληεο ηεο έξεπλαο ήηαλ καζεηέο Β’ θαη Γ’ ηάμεο Γεκνηηθώλ 

ρνιείσλ ηνπ Ννκνύ Γξεβελώλ. Η αμηνιόγεζε πξαγκαηνπνηήζεθε κε 12 απηνζρέδηα 

πξνβιήκαηα-ηζηνξίεο, 6 ιεθηηθά θαη 6 εηθνληζηηθά. Από ηνπο καζεηέο δεηήζεθε λα 

πεξηγξάςνπλ ηελ θαηάζηαζε πνπ αλαθέξεηαη ζην πξόβιεκα, λα δειώζνπλ ηελ ελέξγεηα 

πνπ απαηηείηαη γηα ηελ επίιπζή ηνπ θαη λα θαηνλνκάζνπλ ηελ αξηζκεηηθή πξάμε πνπ 

αληηζηνηρεί ζηελ ελέξγεηα.  

ύκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα, κεγάινο αξηζκόο καζεηώλ κε εηδηθέο 

καζεζηαθέο δπζθνιίεο παξνπζηάδεη ζεκαληηθέο αδπλακίεο θαηά ηελ επίιπζε ιεθηηθώλ 

καζεκαηηθώλ πξνβιεκάησλ, θαζώο πνζνζηό 35,71% καζεηώλ ηεο Β’ θαη 31,82% ηεο 

Γ’ ηάμεο δελ ελεξγνπνίεζε ην γλσζηηθό ζρήκα ηεο πξόζζεζεο ζε θαλέλα ιεθηηθό 

πξόβιεκα πξόζζεζεο θαη κόιηο ην 7,14% ησλ παηδηώλ ηεο Β’ θαη ην 18,18% ηεο Γ’ 

έθαλε ρξήζε ηνπ γλσζηηθνύ ζρήκαηνο θαη ζηα ηξία πξνβιήκαηα. Σα πνζνζηά είλαη 

αθόκε ρακειόηεξα θαηά ηελ επίιπζε ιεθηηθώλ καζεκαηηθώλ πξνβιεκάησλ αθαίξεζεο, 

θαζώο ην 39,29% ησλ καζεηώλ ηεο Β’ θαη ην 45,45% ηεο Γ’ δελ ελεξγνπνίεζαλ ην 

θαηάιιειν γλσζηηθό ζρήκα ζε θαλέλα πξόβιεκα αθαίξεζεο, ελώ ηα πνζνζηά 

παξακέλνπλ ηα ίδηα, κε εθείλα ηεο πξόζζεζεο, γηα ηνπο καζεηέο πνπ έθαλαλ ρξήζε ηνπ 

ζρήκαηνο θαη ζηα ηξία πξνβιήκαηα. Σα παξαπάλσ απνηειέζκαηα επηβεβαηώλνπλ 

επξήκαηα άιισλ εξεπλεηώλ πνπ δείρλνπλ όηη ε επίιπζε ιεθηηθώλ καζεκαηηθώλ 

πξνβιεκάησλ απνηειεί κία από ηηο δπζθνιόηεξεο πεξηνρέο ησλ καζεκαηηθώλ γλώζεσλ 
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γηα ηα παηδηά κε εηδηθέο καζεζηαθέο δπζθνιίεο (Bouck et al., 2016· Bryant et al., 2000· 

Hanich, Jordan, Kaplan, & Dick, 2001· Koedinger & Nathan, 2000· Powell, 2011). 

ρεηηθά κε ηηο επηδόζεηο ησλ καζεηώλ αλάινγα κε ηελ πξάμε ηόζν ησλ 

ιεθηηθώλ όζν θαη ησλ εηθνληζηηθώλ πξνβιεκάησλ παξαηεξήζεθε όηη νη καζεηέο 

παξνπζίαζαλ ρακειόηεξεο επηδόζεηο θαηά ηελ επίιπζε πξνβιεκάησλ αθαίξεζεο.  

ύκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα ην 28,57% ησλ καζεηώλ ηεο Β’ δελ θαηάθεξαλ λα 

ελεξγνπνηήζνπλ ην γλσζηηθό ζρήκα ηεο πξόζζεζεο ζε θαλέλα εηθνληζηηθό πξόβιεκα, 

κε ην αληίζηνηρν πνζνζηό ζρεδόλ λα δηπιαζηάδεηαη ζηα πξνβιήκαηα αθαίξεζεο. Από 

ηνπο καζεηέο ηεο Γ’ ην 31,82% θαη ην 45,45% ησλ παηδηώλ δελ αλαγλώξηζαλ ην 

γλσζηηθό ζρήκα ηεο πξόζζεζεο θαη ηεο αθαίξεζεο αληίζηνηρα ζε θαλέλα εηθνληζηηθό 

πξόβιεκα. Δπηπιένλ, ην πνζνζηό ησλ καζεηώλ πνπ έθαλαλ νξζή ρξήζε ηνπ ζρήκαηνο 

πξόζζεζεο θαη ζηα ηξία εηθνληζηηθά πξνβιήκαηα είλαη δηπιάζην από ην πνζνζηό πνπ 

έθαλε νξζή αλαγλώξηζε ηνπ ζρήκαηνο ηεο αθαίξεζεο γηα ηνπο καζεηέο ηεο Β’ θαη 

ηξηπιάζην γηα ηνπο καζεηέο ηεο Γ’ ηάμεο. Οη απόςεηο γηα ηελ επίδξαζε ησλ πξάμεσλ 

ζηε δπζθνιία επίιπζεο ελόο πξνβιήκαηνο δηίζηαληαη. Οη  García θαη ζπλ. (2006) 

αλαθέξνπλ πσο ην είδνο ηεο πξάμεο δελ επεξεάδεη ην επίπεδν δπζθνιίαο, θαζώο 

πξνβιήκαηα πξόζζεζεο θαη αθαίξεζεο παξνπζίαζαλ ίδην επίπεδν δπζθνιίαο γηα ηνπο 

καζεηέο κε εηδηθέο καζεζηαθέο δπζθνιίεο, ελώ νη Christou θαη Philippou (1999) 

θαηαιήγνπλ όηη νύηε ε δηάθξηζε κε βάζε ηελ πεξηγξαθόκελε θαηάζηαζε νύηε ε 

δηάθξηζε κε βάζε ηελ πξάμε επαξθνύλ γηα λα θαζνξίζνπλ ηελ επθνιία ή δπζθνιία κε 

ηελ νπνία ζα ιπζεί έλα πξόβιεκα, αιιά έλαο ζπλδπαζκόο απηώλ ησλ δύν επζύλεηαη γηα 

ην κεγαιύηεξν κέξνο ηεο δηαδηθαζίαο.  

Μέζα από ηελ πνηνηηθή αλάιπζε ησλ απνηειεζκάησλ εληνπίζηεθαλ θάπνηεο 

ιαλζαζκέλεο ζηξαηεγηθέο πνπ ρξεζηκνπνηνύλ νη καζεηέο κε εηδηθέο καζεζηαθέο 

δπζθνιίεο θαηά ηελ επίιπζε καζεκαηηθώλ πξνβιεκάησλ. Η θπξίαξρε ιαλζαζκέλε 
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ζηξαηεγηθή είλαη ε επηινγή ηεο θαηάιιειεο πξάμεο κεηά ηελ αλαδήηεζε θαη ηνλ 

εληνπηζκό ιέμεσλ-θιεηδηώλ (π.ρ. ζα θάλσ πξόζζεζε γηαηί έρεη ηε ιέμε «πεξηζζόηεξα», 

ζα θάλσ αθαίξεζε γηαηί έρεη ηε ιέμε «ιηγόηεξα»). Η ζηξαηεγηθή απηή έρεη εκθαληζηεί 

θαη ζε πξνεγνύκελεο έξεπλεο (Hegarty et al., 1995· Mayer & Hegarty, 1996). Η ηάζε 

γηα ρξήζε απηήο ηεο ζηξαηεγηθήο νθείιεηαη κάιινλ ζην γεγνλόο όηη ε δηδαζθαιία ησλ 

ιέμεσλ-θιεηδηώλ επηιέγεηαη σο εθπαηδεπηηθή ζηξαηεγηθή από ηελ πιεπξά ησλ 

εθπαηδεπηηθώλ θαηά ηε δηδαζθαιία επίιπζεο καζεκαηηθώλ πξνβιεκάησλ (Cawley et 

al., 2001· Jitendra et al., 2007· Xin et al., 2005), κε απνηέιεζκα ν καζεηήο λα  

ρεηξίδεηαη όια ηα πξνβιήκαηα κε ηνλ ίδην ηξόπν θαη λα νδεγείηαη ζε ζπζηεκαηηθά ιάζε 

(Αγαιηώηεο 2013· Cawley et al., 2001· Jitendra et al., 2007· Jitendra & Star, 2011). Μία 

άιιε εμήγεζε γηα ηελ επηινγή ησλ καζεηώλ κε εηδηθέο καζεζηαθέο δπζθνιίεο ηεο 

ζηξαηεγηθήο ησλ ιέμεσλ-θιεηδηώλ είλαη νη ειάρηζηεο απαηηήζεηο από ηε κλήκε εξγαζίαο 

θαηά ηελ εθαξκνγή ηεο (Hegarty et al., 1995· Mayer & Hegarty, 1996), ιακβάλνληαο 

ππόςε ηηο δπζθνιίεο πνπ παξνπζηάδνπλ νη καζεηέο ζηνλ ηνκέα απηό (Αγαιηώηεο, 

2013). 

Άιιε ιαλζαζκέλε ζηξαηεγηθή πνπ αθνινπζήζεθε από καζεηέο, εηδηθά θαηά ηελ 

επίιπζε πξνβιεκάησλ ύγθξηζεο, είλαη απηή πνπ πεξηιακβάλεη κεηαηξνπή  ησλ 

ζπγθξηηηθώλ-ζπζρεηηζηηθώλ πξνηάζεσλ ηνπ πξνβιήκαηνο (π.ρ. Η Ξέληα έρεη 11 

κπαιόληα θαη ε Ράληα έρεη 9 πεξηζζόηεξα.) ζε πξνζδηνξηζηηθέο (π.ρ. Η Ξέληα έρεη 11 

κπαιόληα θαη ε Ράληα έρεη 9.). Καηά ηνλ Αγαιηώηε (2013), ε ηάζε απηή απνηειεί ζπρλό 

ιάζνο ησλ καζεηώλ θαηά ην ζηάδην ηεο κεηάθξαζεο θαη νθείιεηαη ζε ειιείςεηο ζηηο 

γισζζηθέο γλώζεηο, πνπ κε ηε ζεηξά ηνπο νδεγνύλ ζε δπζθνιίεο θαηαλόεζεο θαη 

κεηαηξνπήο ζε αλαπαξάζηαζε ησλ πξνηάζεσλ πνπ πεξηέρνληαη ζην πξόβιεκα. Η 

δπζθνιία ησλ καζεηώλ θαηά ηελ επίιπζε πξνβιεκάησλ πνπ εκπεξηέρνπλ ζπγθξηηηθέο-

ζπζρεηηθέο ζρέζεηο επηβεβαηώλεηαη θαη από άιινπο εξεπλεηέο, κε ηα πξνβιήκαηα 
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ύγθξηζεο λα ζεσξνύληαη πην δύζθνια ζπγθξηηηθά κε ηα πξνβιήκαηα πλδπαζκνύ θαη 

Αιιαγήο (Christou & Philippou, 1999· Riley et al. 1983· Valentin & Sam, 2004· 

Vlahović-Štetić et al., 2004· Yeap & Kaur, 2001). Η δπζθνιία απηή πνπ 

αληηκεησπίδνπλ νη καζεηέο απνδίδεηαη θαηά ηνπο Yeap & Kaur (2001), όρη ζηελ 

πεξίπινθε ζεκαζηνινγηθή δνκή αιιά ζε άγλνηα ησλ καζεηώλ γηα ηνλ ζπγθεθξηκέλν 

ηύπν καζεκαηηθώλ πξνβιεκάησλ, θαζώο δελ πεξηιακβάλνληαη πνιιά πξνβιήκαηα 

ζύγθξηζεο ζηα ζρνιηθά εγρεηξίδηα. Οη Riley θαη ζπλ. (1983) ππνζηεξίδνπλ όηη 

ζπγθεθξηκέλεο έλλνηεο απνθηώληαη ζε δηαθνξεηηθά ρξνληθά δηαζηήκαηα ηεο γλσζηηθήο 

αλάπηπμεο θαη γηα ην ιόγν απηό κπνξεί έλα παηδί λα έρεη θαηαλνήζεη ηα πξνβιήκαηα 

Αιιαγήο θαη πλδπαζκνύ θαη όρη ηα πξνβιήκαηα ύγθξηζεο, θαζώο νη ζπγθξηηηθέο 

έλλνηεο είλαη πην πεξίπινθεο. Χζηόζν, θαηά ηνπο Christou θαη Philippou (1999) θαη 

Vlahović-Štetić θαη ζπλ. (2004), ελώ ε ηθαλόηεηα επίιπζεο ιεθηηθώλ καζεκαηηθώλ 

πξνβιεκάησλ απμάλεηαη κε ηελ ειηθία, ε ζρεηηθή δπζθνιία πνπ εληνπίδεηαη ζε θάζε 

ηύπν πξνβιήκαηνο δελ εμαξηάηαη από ηελ ειηθία ηνπ καζεηή, αιιά ζρεηίδεηαη κε 

άιινπο παξάγνληεο, όπσο ην ζρήκα ηνπ πξνβιήκαηνο θαη ηελ πξάμε. Γειαδή ζε θάζε 

ειηθηαθή νκάδα ε επίδνζε ελόο παηδηνύ ζε καζεκαηηθά πξνβιήκαηα Αιιαγήο ζα είλαη 

θαιύηεξε από ηελ επίδνζή ηνπ ζε πξνβιήκαηα ύγθξηζεο (Vlahović-Štetić et al., 

2004). 

Η επίδξαζε ηεο ζεκαζηνινγηθήο δνκήο ηνπ πξνβιήκαηνο ζηελ δπλαηόηεηα 

επίιπζεο από ηνπο καζεηέο παξαηεξήζεθε ζηελ παξνύζα έξεπλα θαη θαηά ηελ επίιπζε 

πξνβιεκάησλ αθαίξεζεο πλδπαζκνύ, όπνπ ε πεξίπινθε ζεκαζηνινγηθή δνκή ελόο 

πξνβιήκαηνο επεξέαζε αξλεηηθά ηηο επηδόζεηο ησλ παηδηώλ. Παξόιν πνπ ηα 

πξνβιήκαηα πλδπαζκνύ δελ απνηεινύλ ην δπζθνιόηεξν ηύπν πξνβιεκάησλ νη 

ζπκκεηέρνληεο παξνπζίαζαλ ζεκαληηθέο δπζθνιίεο όηαλ ην πξόβιεκα απηό απαηηνύζε 

ηε ρξήζε αθαίξεζεο. πκπεξαίλνπκε ινηπόλ όηη, όπσο αλαθέξνπλ θαη νη Christou θαη 
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Philippou (1999), νύηε ε δηάθξηζε κε βάζε ηελ πεξηγξαθόκελε θαηάζηαζε νύηε ε 

δηάθξηζε κε βάζε ηελ πξάμε επαξθνύλ γηα ηνλ θαζνξηζκό ηεο επθνιίαο ή δπζθνιίαο 

επίιπζεο ελόο πξνβιήκαηνο, αιιά έλαο ζπλδπαζκόο απηώλ ησλ δύν επζύλεηαη γηα ην 

κεγαιύηεξν κέξνο ηεο δηαθύκαλζεο ζηελ επίδνζε ησλ καζεηώλ. 

Από ηελ άιιε, θάπνηνη καζεηέο έδηλαλ σο ιύζε ηνπ πξνβιήκαηνο, ελσκέλνπο 

ηνπο αξηζκνύο-δεδνκέλα ηνπ πξνβιήκαηνο (π.ρ. ην πξόβιεκα «Η νθία έρεη 8 

απηνθόιιεηα θαη ε Γήκεηξα έρεη 9 απηνθόιιεηα. Πνηεο ελέξγεηεο πξέπεη λα θάλνπκε 

γηα λα βξνύκε πόζα απηνθόιιεηα ζα έρνπλ θαη ηα δύν θνξίηζηα καδί;» έδηλαλ σο 

απάληεζε ηνλ αξηζκό 89). Η ηάζε απηή νθείιεηαη πηζαλόλ ζηελ ζηξαηεγηθή πνπ 

ηείλνπλ λα ρξεζηκνπνηνύλ νη αλαπνηειεζκαηηθνί ιύηεο καζεκαηηθώλ πξνβιεκάησλ. 

Δπηιέγνπλ δειαδή ηελ ζηξαηεγηθή ηεο άκεζεο κεηάθξαζεο (direct translation strategy) 

πνπ επηθεληξώλεηαη ζε κία πνζνηηθή απάληεζε ζηεξηδόκελνη ζηνπο αξηζκνύο ηνπ 

πξνβιήκαηνο (Hegarty et al., 1995· Mayer & Hegarty, 1996). Αθόκε, ε ζηξαηεγηθή 

απηή ίζσο λα επεξέαζε θαη ηε ζηάζε νξηζκέλσλ καζεηώλ θαηά ηελ επίιπζε 

εηθνληζηηθώλ πξνβιεκάησλ. Αλαιπηηθόηεξα, νη καζεηέο ζηεξίδνληαλ ζε κηα πνζνηηθή 

απάληεζε κεηξώληαο ηα αληηθείκελα, ρσξίο λα αλαγλσξίδνπλ ηελ θαηάζηαζε ή ηελ 

απαηηνύκελε γηα ηε ιύζε πξάμε. 

Χο πξνο ηηο ηπραίεο απαληήζεηο ησλ καζεηώλ, ηόζν ζηα ιεθηηθά όζν θαη ζηα 

εηθνληζηηθά πξνβιήκαηα, κπνξεί λα ππνηεζεί όηη απνηεινύλ ζπλήζε πξαθηηθή θάπνησλ 

καζεηώλ, θαζώο απηνί πνπ ηηο παξνπζίαζαλ, απαληνύζαλ κε απηόλ ηνλ ηξόπν ζην 

ζύλνιν ησλ πξνβιεκάησλ, αθόκα θαη ζηα εηθνληζηηθά. Οη άζρεηεο κε ην πξόβιεκα 

απαληήζεηο ή ε δεκηνπξγία κηαο πξνζσπηθήο πξσηόηππεο ηζηνξίαο σο απάληεζε 

πηζαλόλ θαλεξώλνπλ ηε κε εμνηθείσζε ησλ καζεηώλ απηώλ κε ηελ επίιπζε 

καζεκαηηθώλ πξνβιεκάησλ. Αθόκε, πξνεγνύκελεο απνηπρίεο ζην κάζεκα ησλ 

Μαζεκαηηθώλ, θπξίσο θαηά ηελ επίιπζε καζεκαηηθώλ πξνβιεκάησλ, ίζσο επζύλνληαη 
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γηα ηηο ηπραίεο απαληήζεηο, ηελ αιιαγή ηεο αξρηθήο απάληεζεο θαη ηελ αλήζπρε ζηάζε 

πνπ είραλ πνιιά παηδηά θαηά ηε δηάξθεηα ηεο αμηνιόγεζεο (Αγαιηώηεο, 2013). 

Όζνλ αθνξά ηελ επίδνζε ησλ καζεηώλ θαηά ηελ επίιπζε ησλ εηθνληζηηθώλ 

πξνβιεκάησλ, παξαηεξήζεθε όηη δελ ππάξρεη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά ζηελ 

επίδνζε ησλ καζεηώλ κεηαμύ ησλ δύν αλαπαξαζηάζεσλ (ιεθηηθή-εηθνληζηηθή). Σν 

γεγνλόο απηό επηηξέπεη ηελ ππνζηήξημε ηεο ζέζεο όηη ε εηθόλα δελ ζπκβάιιεη 

θαζνξηζηηθά ζηελ ελεξγνπνίεζε ηνπ γλσζηηθνύ ζρήκαηνο ηεο πξόζζεζεο θαη ηεο 

αθαίξεζεο. Δμεηάδνληαο σζηόζν ηνπο κέζνπο όξνπο ησλ πξνβιεκάησλ ζηα νπνία έγηλε 

νξζή ελεξγνπνίεζε ηνπ ζρήκαηνο πξάμεο θαηαιήγνπκε όηη ε εηθνληζηηθή 

αλαπαξάζηαζε έδσζε, όρη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή, αιιά θαιύηεξε επίδνζε ηόζν γηα 

ηνπο καζεηέο ηεο Β’ όζν θαη ηεο Γ’ ηάμεο ζε ζύγθξηζε κε ηελ ιεθηηθή αλαπαξάζηαζε. 

Η αδπλακία πεξηγξαθήο ησλ εηθόλσλ κπνξεί λα απνδνζεί ζε πξνβιήκαηα 

νπηηθήο πξνζνρήο πνπ έρνπλ νη καζεηέο κε εηδηθέο καζεζηαθέο δπζθνιίεο (Αγαιηώηεο, 

2013· Παληειηάδνπ 2011) αιιά, ίζσο, θαη ζηε δπζθνιία κεηαηξνπήο ησλ εηθόλσλ ζε 

δνκέο ζθέςεο πνπ εθθξάδνληαη ιεθηηθά. Η έιιεηςε εμνηθείσζεο κε απηόλ ηνλ ηξόπν 

παξνπζίαζεο είλαη άιιε κηα πηζαλή αηηία ησλ δπζθνιηώλ. Η αδπλακία αλαγλώξηζεο ηεο 

ζπζρέηηζεο ησλ δύν εηθόλσλ θαη ε αληηζηξνθή ηεο ζεηξάο ησλ εηθόλσλ πηζαλόλ 

νθείιεηαη ζηηο νπηηθν-ρσξηθέο αδπλακίεο πνπ παξνπζηάδνπλ νη καζεηέο απηνί 

(Αγαιηώηεο, 2013· Παληειηάδνπ 2011). 

 

4.2. υμπερϊςματα 
 

Λακβάλνληαο ππόςε ηα απνηειέζκαηα ηεο παξνύζαο έξεπλαο ζπκπεξαίλνπκε 

όηη κεγάιν πνζνζηό ησλ καζεηώλ Β΄ θαη Γ΄ Γεκνηηθνύ κε εηδηθέο καζεζηαθέο 

δπζθνιίεο αληηκεησπίδεη ζεκαληηθέο δπζθνιίεο ζηελ ελεξγνπνίεζε ησλ θαηάιιεισλ 

γλσζηηθώλ ζρεκάησλ θαηά ηελ επίιπζε ιεθηηθώλ καζεκαηηθώλ πξνβιεκάησλ 
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πξόζζεζεο θαη αθαίξεζεο. Σα ειιείκκαηα ηνπ γλσζηηθνύ ζρήκαηνο πξάμεσλ 

εληνπίδνληαη όρη κόλν ζηε δηαρείξηζε πξνβιεκάησλ πνπ παξνπζηάδνληαη κε ιεθηηθή 

κνξθή, αιιά θαη θαηά ηελ επίιπζε εηθνληζηηθώλ πξνβιεκάησλ πξόζζεζεο θαη 

αθαίξεζεο.  

Αλαιπηηθόηεξα, νη καζεηέο κε εηδηθέο καζεζηαθέο δπζθνιίεο, ηόζν ηεο Β’ όζν 

θαη ηεο Γ’ ηάμεο, δελ θαηέρνπλ επαξθώο ην γλσζηηθό ζρήκα ηεο πξόζζεζεο, ώζηε λα 

είλαη ηθαλνί λα ην ρξεζηκνπνηνύλ θαηά ηελ επίιπζε ιεθηηθώλ πξνβιεκάησλ. Δπηπιένλ, 

ε αιιαγή ηξόπνπ αλαπαξάζηαζεο, από ιεθηηθό ζε εηθνληζηηθό, δελ θάλεθε λα επηθέξεη 

νπζηαζηηθή δηαθνξνπνίεζε ηεο δπλαηόηεηαο ησλ ζπκκεηερόλησλ λα ελεξγνπνηήζνπλ ην 

γλσζηηθό ζρήκα. Χζηόζν, ην δήηεκα απηό ρξεηάδεηαη πεξαηηέξσ κειέηε. Αλάινγε 

θαίλεηαη λα είλαη ε θαηάζηαζε θαη σο πξνο ηελ αθαίξεζε. Σόζν κε ηε ιεθηηθή όζν θαη 

κε ηελ εηθνληζηηθή αλαπαξάζηαζε, ηα ειιείκκαηα ηνπ γλσζηηθνύ ζρήκαηνο 

παξακέλνπλ.  Από απηό κπνξεί λα ζπλαρζεί όηη ε εηθόλα κπνξεί λα ζπκβάιεη ζηελ 

νξζόηεηα ηεο απάληεζεο, αιιά δελ δεκηνπξγεί ξηδηθά δηαθνξεηηθή θαηάζηαζε σο πξνο 

ηελ άξζε ησλ δπζθνιηώλ θαηαλόεζεο ησλ θαηαζηάζεσλ πνπ απεηθνλίδνληαη ζηα 

πξνβιήκαηα. Χζηόζν, είλαη βέβαην όηη ζέκα πξέπεη λα κειεηεζεί κε κεγαιύηεξν δείγκα 

από απηό ηεο παξνύζαο έξεπλαο.  

 

4.3. Περιοριςμού 
 

Καηά ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηεο παξνύζαο έξεπλαο ππήξμαλ θάπνηνη πεξηνξηζκνί. 

Καηαξράο, ην δείγκα ηεο έξεπλαο είλαη ζρεηηθά κηθξό, εηδηθά εθείλν ησλ καζεηώλ ηεο 

Γ’ ηάμεο. Η πεξηνξηζκέλε ζπκκεηνρή νθείιεηαη θπξίσο ζε αδπλακία πξόζβαζεο ζε όια 

ηα ζρνιεία ηνπ Ννκνύ Γξεβελώλ ιόγσ άξλεζεο ζπκκεηνρήο ησλ δηεπζπληώλ ησλ 

ζρνιείσλ ζηε δηεμαγσγή ηεο έξεπλαο. Δπηπιένλ, αλ θαη όινη νη καζεηέο πνπ 

ζπκκεηείραλ ζηελ έξεπλα είραλ δηαγλσζκέλεο, από επίζεκν θνξέα, εηδηθέο καζεζηαθέο 
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δπζθνιίεο, δελ ππήξμε επηπιένλ πιεξνθόξεζε γηα ην είδνο ησλ δπζθνιηώλ πνπ 

αληηκεησπίδνπλ (αλ νη δπζθνιίεο πεξηνξίδνληαλ ζηα καζεκαηηθά, αλ πεξηιάκβαλαλ 

δπζθνιίεο ζηελ πεξηνρή ηεο γιώζζαο θαη ηη είδνπο θαη αλ ζπλνδεύνληαλ από 

αληηιεπηηθέο δπζθνιίεο). Έλαο αθόκε πεξηνξηζκόο ήηαλ ε κε ζπκκεηνρή ζηελ έξεπλα 

θαη καζεηώλ ηππηθήο αλάπηπμεο κε ζηόρν ηε ζύγθξηζε ησλ δύν πιεζπζκώλ όζνλ 

αθνξά ηελ θαηνρή ηνπ γλσζηηθνύ ζρήκαηνο πξόζζεζεο θαη αθαίξεζεο θαηά ηελ 

επίιπζε καζεκαηηθώλ πξνβιεκάησλ. Σέινο, εμαηηίαο ηεο έιιεηςεο ζηαζκηζκέλνπ 

εξγαιείνπ, ρξεζηκνπνηήζεθε απηνζρέδην εξγαιείν γηα ηελ αμηνιόγεζε ηεο θαηνρήο ηνπ 

γλσζηηθνύ ζρήκαηνο ηεο πξόζζεζεο θαη ηεο αθαίξεζεο ζην πιαίζην επίιπζεο ιεθηηθώλ 

θαη εηθνληζηηθώλ πξνβιεκάησλ.  

 

4.4. Προτϊςεισ 
 

Από ηε δηεμαγσγή ηεο έξεπλαο πξνέθπςαλ θάπνηα ζπκπεξάζκαηα ηα νπνία κε 

ηε ζεηξά ηνπο κπνξνύλ λα νδεγήζνπλ ζε θάπνηεο πξνηάζεηο κε ζηόρν ηελ αμηνπνίεζε 

ησλ επξεκάησλ ζηελ πξάμε θαη ηε κειινληηθή εθαξκνγή ηνπο θαηά ηε δηδαζθαιία 

επίιπζεο ιεθηηθώλ θαη εηθνληζηηθώλ πξνβιεκάησλ.  

Καηαξράο, ινηπόλ, ηα παηδηά ζα πξέπεη λα δηδάζθνληαη από ηηο πξώηεο ηάμεηο 

ηνπ δεκνηηθνύ ηε δηαδηθαζία θαη ηα ζηάδηα επίιπζεο καζεκαηηθώλ πξνβιεκάησλ πνπ 

ζρεηίδνληαη κε θαηαζηάζεηο ηεο θαζεκεξηλήο ηνπο δσήο θαη λα είλαη ηθαλά λα 

δηαθξίλνπλ ηηο θαηαζηάζεηο θαη ηηο δξάζεηο πνπ ζηα καζεκαηηθά αλαπαξηζηάλνληαη κε 

θάζε κηα από ηηο ηέζζεξηο πξάμεηο, αλαγλσξίδνληαο έηζη ην γλσζηηθό ζρήκα πξάμεο. 

Δπηπιένλ, ε ηαθηηθή ησλ εθπαηδεπηηθώλ λα δηδάζθνπλ ζην πιαίζην ηεο αλαγλώξηζεο θαη 

ηεο ζύλδεζεο κηαο θαηάζηαζεο ελόο πξνβιήκαηνο κε κία από ηηο ηέζζεξηο καζεκαηηθέο 

πξάμεηο, ιέμεηο-θιεηδηά ζα πξέπεη λα κεηαβιεζεί, θαζώο όρη κόλν νδεγεί ζπρλά ην παηδί 

ζε ιάζε αιιά εκπνδίδεη ηελ πξνζπάζεηα θαηαλόεζεο ηνπ βαζύηεξνπ λνήκαηνο ηνπ 
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πξνβιήκαηνο από ηνλ καζεηή. Από ηελ άιιε, «ερζξό» ηεο ζθαηξηθήο δηδαζθαιίαο ηεο 

επίιπζεο καζεκαηηθώλ πξνβιεκάησλ απνηειεί ην ζρνιηθό εγρεηξίδην, ην νπνίν κε ηνλ 

ηξόπν πνπ είλαη δηακνξθσκέλν δελ πξνζθέξεη ζην καζεηή ηελ επθαηξία εκπινθήο κε 

πνηθηιία πξνβιεκάησλ, θαζώο θάζε θεθάιαην αληηζηνηρεί ζε ζπγθεθξηκέλε καζεκαηηθή 

πξάμε. Έηζη, ν καζεηήο επηθεληξώλεηαη όρη ζηελ επηινγή ηνπ θαηάιιεινπ αιγνξίζκνπ 

αιιά ζηε ζσζηή εθηέιεζε ηνπ αιγνξίζκνπ πνπ ηνπ θαλέξσζε ε δηδαθηηθή ελόηεηα. 

Χο πξνο ηε ρξήζε εηθόλσλ, ζεκεηώλεηαη όηη αθνύ, ζύκθσλα κε ηα 

απνηειέζκαηα ηεο παξνύζαο έξεπλαο, δελ θαίλεηαη λα ζπκβάιεη ζηε βειηίσζε ηεο 

επίδνζεο, ηόηε ίζσο θξηζεί ζθόπηκε ε δηδαζθαιία κε ηε ρξήζε ζρεκάησλ θαη 

δηαγξακκάησλ, αληί απεηθνλίζεσλ. Γηα παξάδεηγκα, ζην πξόβιεκα «Η Θενδώξα είρε 

ζην δσκάηηό ηεο 19 αξθνπδάθηα. ηα γελέζιηά ηεο ηεο έθαλαλ δώξν άιια 7 

αξθνπδάθηα. Πνηεο ελέξγεηεο πξέπεη λα θάλνπκε γηα λα βξνύκε πόζα αξθνπδάθηα έρεη 

ηώξα ε Θενδώξα;», κπνξνύλ λα γίλνπλ ηα εμήο: Παξνπζηάδεηαη ην παξαθάησ 

ζρεκαηηθό δηάγξακκα ζην καζεηή, ν νπνίνο ζηε ζπλέρεηα θαιείηαη λα ηνπνζεηήζεη 

ζηελ θαηάιιειε ζέζε ηνπ ζρεκαηηθνύ δηαγξάκκαηνο ηα δεδνκέλα ηνπ πξνβιήκαηνο. 

  

 

 

 

Η δηδαζθαιία απηή είλαη ηδηαίηεξα ρξήζηκε θαη επνηθνδνκεηηθή γηα παηδηά κε 

εηδηθέο καζεζηαθέο δπζθνιίεο ζηα καζεκαηηθά, θαζώο κπνξνύλ λα δηδαρζνύλ θαη 

πξνβιήκαηα, ζηα νπνία δίλεηαη ε ηειηθή ηηκή θαη ε αξρηθή είλαη άγλσζηε. Σα παηδηά 

καζαίλνπλ λα αλαγλσξίδνπλ ηε ζεκαζηνινγηθή δνκή ελόο πξνβιήκαηνο θαη ηηο ζρέζεηο 

κεηαμύ ησλ δεδνκέλσλ, ρσξίο λα ζπλδένπλ έλαλ ηύπν πξνβιήκαηνο κε κία 

ζπγθεθξηκέλε πξάμε. 

 

Αξρηθή ηηκή 

 

Σειηθή ηηκή 

 

Αιιαγή 
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Δπίζεο, ε αιιαγή δηαηύπσζεο ησλ πξνβιεκάησλ είλαη ζεκαληηθόο παξάγνληαο. 

Γηα παξάδεηγκα, ην πξνεγνύκελν πξόβιεκα αιιαγήο ζα κπνξνύζε λα είλαη 

δηαηππσκέλν σο εμήο: «Η Θενδώξα είρε ζην δσκάηηό ηεο θάπνηα αξθνπδάθηα. ηα 

γελέζιηά ηεο ηεο έθαλαλ δώξν άιια 7 αξθνπδάθηα. Σώξα έρεη 16 αξθνπδάθηα. Πνηεο 

ελέξγεηεο πξέπεη λα θάλνπκε γηα λα βξνύκε πόζα αξθνπδάθηα είρε ε Θενδώξα πξηλ ηα 

γελέζιηα;» Σνπνζεηώληαο ηα δεδνκέλα ηνπ πξνβιήκαηνο ζην παξαπάλσ ζρεκαηηθό 

δηάγξακκα, ν καζεηήο απνθαζίδεη όηη ε θαηάιιειε γηα ηελ επίιπζε ηνπ καζεκαηηθνύ 

πξνβιήκαηνο πξάμε είλαη ε αθαίξεζε παξόιν πνπ ζην πξόβιεκα παξνπζηάδεηαη 

αύμεζε θαη ππνλνείηαη ε ρξήζε ηεο πξόζζεζεο. Έηζη νη δύν πξάμεηο δηδάζθνληαη 

ηαπηόρξνλα ζηνπο καζεηέο σο πξάμεηο αληίζεηεο ε κία ζηελ άιιε θαη όρη σο μερσξηζηέο 

πξάμεηο ζε δηαθνξεηηθέο ελόηεηεο ηνπ ζρνιηθνύ εγρεηξηδίνπ. 

Αθόκε, θαζνξηζηηθό ξόιν ζηελ ελεξγνπνίεζε ηνπ γλσζηηθνύ ζρήκαηνο ηεο 

πξόζζεζεο θαη ηεο αθαίξεζεο δηαδξακαηίδεη ε εμνηθείσζε ηνπ καζεηή κε 

δξαζηεξηόηεηεο αλαγλώξηζεο ηεο δνκήο ησλ πξνβιεκάησλ. Αθνινπζεί έλα παξάδεηγκα 

κε βάζε ην παξαθάησ πξόβιεκα πξόζζεζεο ζπλδπαζκνύ: «Η νθία θαη ε Γήκεηξα 

απνθάζηζαλ λα ελώζνπλ ηηο ζπιινγέο ηνπο κε απηνθόιιεηα. Η νθία έρεη 8 

απηνθόιιεηα θαη ε Γήκεηξα έρεη 9 απηνθόιιεηα. Πνηεο ελέξγεηεο πξέπεη λα θάλνπκε 

γηα λα βξνύκε πόζα απηνθόιιεηα ζα έρνπλ θαη ηα δύν θνξίηζηα καδί;». Γίλνληαη ζηνλ 

καζεηή ηα παξαθάησ δηαγξάκκαηα θαη εθείλνο θαιείηαη λα επηιέμεη απηό πνπ 

αληηπξνζσπεύεη ηε δνκή ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ πξνβιήκαηνο, αιιά θαη λα αηηηνινγήζεη 

ηελ επηινγή ηνπ.  
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Καηαιήγνληαο, ην γλσζηηθό ζρήκα πξάμεσλ θαη ε ζπνπδαηόηεηα ηεο ρξήζεο 

ηνπ θαηά ηελ επίιπζε καζεκαηηθώλ πξνβιεκάησλ απνηειεί έλα ηνκέα ζηνλ νπνίν νη 

έξεπλεο πνπ έρνπλ δηεμαρζεί ζηνλ ειιεληθό ρώξν είλαη ειάρηζηεο. Κξίλεηαη αλαγθαία 

ινηπόλ ε δηεμαγσγή πεξαηηέξσ κειεηώλ κε ζηόρν ηε ζθαηξηθόηεξε εμέηαζε ηνπ ηνκέα 

απηνύ. Μέζα από ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηεο παξνύζαο κειέηεο πξνέθπςαλ θάπνηα 

εξσηήκαηα γηα δηελέξγεηα αμηόινγσλ κειινληηθώλ εξεπλώλ πάλσ ζην γλσζηηθό ζρήκα 

πξάμεσλ. Δπόκελεο κειέηεο ζα κπνξνύζαλ λα επεθηαζνύλ ζηελ αμηνιόγεζε ηεο 

θαηνρήο ηνπ γλσζηηθνύ ζρήκαηνο ηνπ πνιιαπιαζηαζκνύ θαη ηεο δηαίξεζεο ηόζν θαηά 

ηελ επίιπζε ιεθηηθώλ όζν θαη εηθνληζηηθώλ πξνβιεκάησλ. Σέινο, ζα κπνξνύζαλ λα 

πξαγκαηνπνηεζνύλ ζπγθξίζεηο ζρεηηθά κε ηελ ελεξγνπνίεζε ησλ γλσζηηθώλ ζρεκάησλ 

ησλ ηεζζάξσλ καζεκαηηθώλ πξάμεσλ θαηά ηελ επίιπζε ιεθηηθώλ θαη εηθνληζηηθώλ 

πξνβιεκάησλ από παηδηά κε εηδηθέο καζεζηαθέο δπζθνιίεο θαη παηδηά ηππηθήο 

αλάπηπμεο. 
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Λεθηηθά πξνβιήκαηα πξόζζεζεο θαη αθαίξεζεο 

 

1. Η Θενδώξα είρε ζην δσκάηηό ηεο 19 αξθνπδάθηα. ηα γελέζιηά ηεο ηεο έθαλαλ 

δώξν άιια 7 αξθνπδάθηα. Πνηεο ελέξγεηεο πξέπεη λα θάλνπκε γηα λα βξνύκε πόζα 

αξθνπδάθηα έρεη ηώξα ε Θενδώξα;  

2. Η Ξέληα έρεη 11 κπαιόληα θαη ε Ράληα έρεη 9 πεξηζζόηεξα. Πνηεο ελέξγεηεο πξέπεη 

λα θάλνπκε γηα λα βξνύκε πόζα κπαιόληα έρεη ε Ράληα; 

3. Η νθία θαη ε Γήκεηξα απνθάζηζαλ λα ελώζνπλ ηηο ζπιινγέο ηνπο κε 

απηνθόιιεηα. Η νθία έρεη 8 απηνθόιιεηα θαη ε Γήκεηξα έρεη 9 απηνθόιιεηα. 

Πνηεο ελέξγεηεο πξέπεη λα θάλνπκε γηα λα βξνύκε πόζα απηνθόιιεηα ζα έρνπλ θαη 

ηα δύν θνξίηζηα καδί;  

4. ηελ θαζεηίλα κνπ έρσ 13 καξθαδόξνπο θαη έραζα ηνπο 6. Πνηεο ελέξγεηεο πξέπεη 

λα θάλνπκε γηα λα βξνύκε πόζνπο καξθαδόξνπο έρσ;  

5. ηε γπκλαζηηθή ν Φίιηππνο έβαιε 19 θαιάζηα ζην κπάζθεη θαη ν Νίθνο έβαιε 5 

ιηγόηεξα. Πνηεο ελέξγεηεο πξέπεη λα θάλνπκε γηα λα βξνύκε πόζα θαιάζηα έβαιε ν 

Νίθνο; 

6. Η Ιθηγέλεηα έρεη ζην ζπξηάξη ηεο 12 θαιηζάθηα. Σα 8 από απηά είλαη άζπξα θαη ηα 

άιια είλαη καύξα. Πνηεο ελέξγεηεο πξέπεη λα θάλνπκε γηα λα βξνύκε πόζα καύξα 

θαιηζάθηα έρεη ε Ιθηγέλεηα;  
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Δηθνληζηηθά πξνβιήκαηα πξόζζεζεο θαη αθαίξεζεο 

 

 
 

1. Πνηεο ελέξγεηεο πξέπεη λα θάλνπκε γηα λα βξνύκε πόζα απγά ππάξρνπλ ζην κεγάιν 

θαιάζη ζην νπνίν έβαιαλ ηα δπν παηδηά όια ηα αβγά; 

 

2. Πνηεο ελέξγεηεο πξέπεη λα θάλνπκε γηα λα βξνύκε πόζεο 

κειηζζνύιεο εμαθνινπζνύλ λα παίξλνπλ ρπκνύο από ηα ινπινύδηα; 

 

3. Πνηεο ελέξγεηεο πξέπεη λα θάλνπκε γηα λα βξνύκε πόζα έγηλαλ ηα κπξκήγθηα ηώξα 

πνπ ήξζαλ θη άιια 6; 
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4. Πνηεο ελέξγεηεο πξέπεη λα θάλνπκε γηα λα βξνύκε πόζεο θέηεο θαξπνύδη έθαγε ην 

παηδάθη; 

 

 

5. Πνηεο ελέξγεηεο πξέπεη λα θάλνπκε γηα λα βξνύκε πόζα αλζξσπάθηα έρνπκε ηώξα 

πνπ ν κπακπάο καο έδσζε άιια 5; 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Πνηεο ελέξγεηεο πξέπεη λα θάλνπκε γηα λα βξνύκε πόζα πνπιάθηα θάζνληαη ζην 

δέληξν, αθνύ πέηαμαλ καθξηά 5 πνπιάθηα; 


