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Περίληψη 

O πξνζδηνξηζκφο ησλ καζεκαηηθψλ δπλαηνηήησλ θαη αδπλακηψλ ησλ καζεηψλ κε 

Ήπηεο Δθπαηδεπηηθέο Αλάγθεο (ΖΔΑ) πξνυπνζέηεη ηε δηελέξγεηα κηαο ελδειερνχο 

δηαδηθαζίαο αμηνιφγεζεο δηακέζνπ θαηάιιεισλ εξγαιείσλ. θνπφο ηεο παξνχζαο 

έξεπλαο ήηαλ ε θξηηηθή αλάιπζε αμηνινγηθψλ επξεκάησλ πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηε 

ρνξήγεζε ηνπ Number Knowledge Test θαη ηνπ Dyscalculia Screener, σο πξνο ηελ 

πιεξνθνξηαθή ηνπο ηζρχ θαη ηελ αμηνπνίεζή ηνπο ζηε δηδαθηηθή πξάμε. Σα δπν απηά 

εξγαιεία αμηνιφγεζεο ρνξεγήζεθαλ ζε 31 καζεηέο ηεο Β΄ Γεκνηηθνχ θαη 23 ηεο Γ΄ 

Γεκνηηθνχ, νη νπνίνη είραλ αλαγλσξηζζεί σο άηνκα κε ήπηεο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο θαη 

θνηηνχζαλ ζε Γεκνηηθά ρνιεία ησλ Γξεβελψλ. Διέγρζεθαλ παξάκεηξνη φπσο: ν 

ζρεκαηηζκφο ελλνηψλ, ε ηαρχηεηα εθηέιεζεο δηαδηθαζηψλ, ε εξγαδφκελε κλήκε, ε 

έλλνηα ηνπ αξηζκνχ, ε ηθαλφηεηα ησλ καζεηψλ λα ρεηξίδνληαη κε επρέξεηα ηηο ηδηφηεηεο 

ησλ πξάμεσλ θαη λα ζπλδένπλ γλσζηά κε άγλσζηα δεδνκέλα θαζψο θαη ε θαηαλφεζε 

θαη επίιπζε πξνβιεκάησλ ησλ ηξηψλ πξάμεσλ. Αμηνινγήζεθε επίζεο ε απαξίζκεζε, ε 

αλαγλψξηζε ηνπ κεγέζνπο ησλ αξηζκψλ θαη ε άκεζε αλαγλψξηζε ζσζηνχ 

απνηειέζκαηνο αξηζκεηηθψλ ζπλδπαζκψλ πξφζζεζεο. χκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα, 

νη δπζθνιίεο ζηα καζεκαηηθά ησλ καζεηψλ κε ήπηεο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο 

εληνπίδνληαη θπξίσο, αλ θαη δελ πεξηνξίδνληαη, ζηελ ηαρχηεηα επεμεξγαζίαο 

πιεξνθνξηψλ, ζηελ έλλνηα ηνπ αξηζκνχ, ζηηο πξναπαηηνχκελεο καζεκαηηθέο δεμηφηεηεο, 

ζηηο ζηξαηεγηθέο, ζηελ αλάθιεζε αξηζκεηηθψλ ζπλδπαζκψλ θαη ζηελ επίιπζε 

πξνβιεκάησλ. Σα δχν εξγαιεία θαίλεηαη λα παξέρνπλ ζεκαληηθέο, αιιά κε 

ζρεηηδφκελεο θαη ππφ κία έλλνηα  ζπκπιεξσκαηηθέο, πιεξνθνξίεο, αλ θαη δελ 

θαιχπηνπλ φιν ην θάζκα ησλ αλαγθαίσλ ειέγρσλ γηα ηελ πινπνίεζε εθπαηδεπηηθψλ 
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πξνγξακκάησλ. Χζηφζν, αλαδεηθλχνπλ καζεκαηηθέο ειιείςεηο πνπ είλαη ζεκαληηθφ λα 

ιακβάλνληαη ππφςε θαηά ηε δηδαζθαιία καζεηψλ κε ήπηεο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο.   

Λέμεηο- Κιεηδηά: Ήπηεο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο, αμηνιφγεζε, καζεκαηηθά, Number 

Knowledge Test, Dyscalculia Screener 
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Abstract 

Determining the mathematical abilities and weaknesses of students with mild 

disabilities requires a thorough evaluation process of assessment through appropriate 

tools. The purpose of the present research was the critical analysis of the findings of the 

Number Knowledge Test and the Dyscalculia Screener in terms of their information 

power and their exploitation of outcomes in instruction.These two assessment tools 

were awarded to 31 second grade students and 23 third grade students, who were 

identified as students with mild disabilities and they were attending elementary schools 

in Grevena. They assessed the following parameters: formation of concepts, processing 

speed, number sense, the ability to handle with properties of calculations fluently and 

connect known with unknown data and understanding and problem solving. It was also 

assessed calculation, recognition of number magnitude and recognizing correct result of 

arithmetic combinations. According to results, students with mild disabilities have 

difficulties in processing speed, number sense, mathematical skills, strategies, 

arithmetic combinations recall and problem solving. These two tools seems to give 

important information, but not related and complementary, although they don’t cover 

necessary controls for implementation of curricula. However, they show mathematical 

deficiencies which are important for the education of students with mild disabilities. 

Key words: Mild disabilities, assessment, mathematics, Number Knowledge Test, 

Dyscalculia Screener 
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Πρόλογος  

Πξηλ ηελ παξνπζίαζε ηεο έξεπλάο κνπ, ζα ήζεια λα επραξηζηήζσ φζνπο κε 

ζηήξημαλ ζηελ πξνζπάζεηα απηή.  

Αξρηθά, ζα ήζεια λα επραξηζηήζσ ηνλ επηβιέπνληα θαζεγεηή κνπ, θχξην 

Ησάλλε Αγαιηψηε, Καζεγεηή ηνπ ηκήκαηνο Δθπαηδεπηηθήο θαη Κνηλσληθήο Πνιηηηθήο 

ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Μαθεδνλίαο, γηα ηελ αξκνληθή ζπλεξγαζία, ηελ πνιχηηκε βνήζεηά 

ηνπ, ηε ζηήξημε, ηελ θαζνδήγεζε θαη ηε γλψζε πνπ απνθφκηζα απφ απηφλ ζηα ζέκαηα 

ηεο εηδηθήο αγσγήο. Δπίζεο, επραξηζηψ ηα κέιε ηεο ηξηκεινχο επηηξνπήο, θ. Λεπθνζέα 

Καξηαζίδνπ, Αλαπιεξψηξηα Καζεγήηξηα ηνπ ηκήκαηνο θαη ηνλ θ. Κσλζηαληίλν 

Παπαδφπνπιν, Καζεγεηή ηνπ ίδηνπ ηκήκαηνο.  

εκαληηθή ήηαλ θαη ε βνήζεηα ησλ Γηεπζπληψλ θαη ησλ Δθπαηδεπηηθψλ  ησλ 

Γεκνηηθψλ ρνιείσλ ηνπ Ννκνχ Γξεβελψλ πνπ δέρηεθαλ λα ζπκκεηέρνπλ ζηελ έξεπλα 

ηεο παξνχζαο εξγαζίαο. Φπζηθά ζα ήζεια λα επραξηζηήζσ ηδηαίηεξα ηνπο καζεηέο πνπ 

δέρζεθαλ κε πξνζπκία θαη ραξά λα ζπκκεηάζρνπλ ζηελ αμηνιφγεζε θαη λα αθηεξψζνπλ 

κέξνο ηνπ πνιχηηκνπ ρξφλνπ ηνπο. 

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

ζηήξημή ηνπο. 
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Εισαγωγή 

εκαληηθφο αξηζκφο καζεηψλ πνπ παξνπζηάδνπλ δπζθνιίεο ζηνλ ηνκέα ησλ 

καζεκαηηθψλ παξνπζηάδνπλ εηδηθέο καζεζηαθέο δπζθνιίεο (Δ.Μ.Γ.), ήπηα λνεηηθή 

αλαπεξία (Ζ.Ν.Α) ή άιιεο ήπηεο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο. Παξά ην πιήζνο ησλ εξεπλψλ, 

θπξίσο ζε καζεηέο κε Δ.Μ.Γ., δελ έρνπλ δνζεί φιεο νη απαληήζεηο γηα ηα αίηηα 

εκθάληζεο ησλ δπζθνιηψλ ζηα καζεκαηηθά. Οη αηνκηθνί παξάγνληεο πνπ θαίλεηαη λα 

επηδξνχλ είλαη ε κλήκε εξγαζίαο, ε ηαρχηεηα επεμεξγαζίαο πιεξνθνξηψλ ή θαη 

πξνβιήκαηα κε ην γισζζηθφ θψδηθα φπσο ε θσλνινγηθή επίγλσζε (Geary, 2004). 

Αιιά θαη ε απνπζία πξναπαηηνχκελσλ εηδηθψλ καζεκαηηθψλ γλψζεσλ θαη δεμηνηήησλ, 

φπσο ε έιιεηςε ηεο έλλνηαο ηνπ αξηζκνχ θαη ε απαξίζκεζε, κπνξεί λα νδεγήζνπλ ζε 

δπζθνιίεο κάζεζεο (Αγαιηψηεο, 2011̇ Butterworth, 2005). Ζ παξνχζα έξεπλα αθνξά 

ηελ αμηνιφγεζε καζεηψλ Β΄ θαη Γ΄ ηάμεο ηνπ δεκνηηθνχ κε ήπηεο εθπαηδεπηηθέο 

αλάγθεο ζηα καζεκαηηθά πνπ θνηηνχλ ζηα ηκήκαηα έληαμεο ή ζηε γεληθή ηάμε θαη ν 

εληνπηζκφο ησλ δπλαηνηήησλ θαη ησλ αδπλακηψλ ηνπο ζηνλ ηνκέα ησλ καζεκαηηθψλ 

κέζσ ηνπ Number Knowledge Test (Okamoto & Case, 1996) θαη ηνπ Dyscalculia 

screener (Butterworth, 2003). Έλαο απφ ηνπο βαζηθνχο ζηφρνπο ηεο έξεπλαο είλαη ε 

αλαγλψξηζε ηνπ γλσζηηθνχ πξνθίι ησλ καζεηψλ κε ήπηεο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο κέζσ 

ηνπ ειέγρνπ θαηνρήο ηεο έλλνηαο ηνπ αξηζκνχ θαη ηεο ηαρχηεηαο απαξίζκεζεο, ηεο 

ζχγθξηζεο αξηζκψλ θαη ηεο επίιπζεο αξηζκεηηθψλ ζπλδπαζκψλ. Αθφκε, ε εχξεζε 

νκνηνηήησλ θαη δηαθνξψλ ησλ εξγαιείσλ αμηνιφγεζεο απνηειεί έλαλ αθφκε βαζηθφ 

ζηφρν ηεο έξεπλαο θαζψο θαη ε απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ εξγαιείσλ αμηνιφγεζεο ζηε 

καζεζηαθή δηαδηθαζία. Σέινο, ζηελ έξεπλα ζα κειεηεζνχλ θαη πεξηπηψζεηο καζεηψλ 

κε ήπηα λνεηηθή αλαπεξία θαη ζα αμηνινγεζνχλ νη καζεκαηηθέο ηνπο γλψζεηο. 

ην πξψην κέξνο ηεο εξγαζίαο παξνπζηάδεηαη ε ζεσξεηηθή ζεκειίσζε ηεο 

έξεπλαο. Αξρηθά, αλαθέξνληαη ε έλλνηα θαη νη νξηζκνί ησλ εηδηθψλ καζεζηαθψλ 
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δπζθνιηψλ ζηα καζεκαηηθά, νη δπζθνιίεο πνπ αληηκεησπίδνπλ νη καζεηέο κε εηδηθέο 

καζεζηαθέο δπζθνιίεο ζηα καζεκαηηθά (ΔΜΓΜ) θαζψο θαη ε αλάιπζε ησλ ήπησλ 

εθπαηδεπηηθψλ αλαγθψλ θαη ε ζρέζε ηνπο κε ηα καζεκαηηθά, ε αμηνιφγεζε ζηα 

καζεκαηηθά, νη παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηε καζεκαηηθή γλψζε  θαη ηα ιάζε ησλ 

καζεηψλ ζηα καζεκαηηθά.  

ην δεχηεξν κέξνο πεξηγξάθεηαη ε εξεπλεηηθή δηαδηθαζία πνπ 

πξαγκαηνπνηήζεθε γηα λα επηηεπρζνχλ νη ζηφρνη ηεο εξγαζίαο. Παξνπζηάδεηαη ε 

εξεπλεηηθή ζηξαηεγηθή, ην δείγκα, νη δηαδηθαζίεο θαη ηα εξεπλεηηθά εξγαιεία. ην 

ηξίην κέξνο παξνπζηάδνληαη ηα απνηειέζκαηα θαη ε αλάιπζή ηνπο. Υξεζηκνπνηήζεθαλ 

κε παξακεηξηθνί έιεγρνη γηα ηελ εμαγσγή ησλ απνηειεζκάησλ θαη έγηλε αλάιπζε 

παιηλδξφκεζεο γηα λα βξεζνχλ νη νκνηφηεηεο θαη νη δηαθνξέο ζηα πξνθίι ησλ δχν 

εξγαιείσλ αμηνιφγεζεο. Έγηλαλ αλαιχζεηο αλά δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο θαη ζην 

ηέηαξην κέξνο γίλεηαη κηα ζπδήηεζε γηα ην θάζε απνηέιεζκα θαη αλαιχνληαη ηα 

ζπκπεξάζκαηα πνπ πξνθχπηνπλ απφ απηή. ηε ζπλέρεηα, παξνπζηάδνληαη θάπνηεο 

πξνηάζεηο πνπ ίζσο θαλνχλ ρξήζηκεο ζηελ εθπαηδεπηηθή θνηλφηεηα. Αθνινπζνχλ νη 

βηβιηνγξαθηθέο παξαπνκπέο. 
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Κεθάιαην 1ν 

Θεσξεηηθή ζεκειίσζε ηεο έξεπλαο- Αλαζθόπεζε ηεο 

βηβιηνγξαθίαο 

1.1.     Δηζαγσγή 

Μία απφ ηηο ζεκαληηθφηεξεο πξνθιήζεηο πνπ αληηκεησπίδνπλ ηα εθπαηδεπηηθά 

ζπζηήκαηα είλαη ε πξναγσγή ηεο καζεκαηηθήο ζθέςεο θαη ε ελίζρπζε ηεο καζεκαηηθήο 

γλψζεο. Οη πξνθιήζεηο απηέο είλαη πην έληνλεο ζηελ πξσηνβάζκηα εθπαίδεπζε αθνχ 

εθεί γίλεηαη ε δφκεζε ηεο ζεκειηαθήο γλψζεο γηα ηελ αλάπηπμε ηεο καζεκαηηθήο 

ζθέςεο (English & Mulligan, 2013). εκαληηθά ζηνηρεία γηα ηελ αλάπηπμή ηεο είλαη ε 

θαηαλφεζε ησλ ηξφπσλ αλαπαξάζηαζεο ησλ αξηζκψλ, ε απαξίζκεζε, ε γλψζε ηνπ 

δεθαδηθνχ ζπζηήκαηνο θαη ε επρέξεηα ρξήζεο αξηζκεηηθψλ ζπλδπαζκψλ (Butterworth, 

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

Οη εθπαηδεπηηθέο έξεπλεο ζηα καζεκαηηθά βξίζθνληαη ζε πξψηκν ζηάδην. Οη 

έξεπλεο πνπ είραλ γίλεη γηα ηνπο καζεηέο κε καζεζηαθέο δπζθνιίεο ζηα Μαζεκαηηθά ή 

γηα ηνπο καζεηέο ρακειήο επίδνζεο ήηαλ ιηγφηεξεο απφ 50 ηα ηειεπηαία 25 ρξφληα 

(Baker, Gersten, & Lee, 2002).  

Ζ καζεκαηηθή ηθαλφηεηα απνηειείηαη απφ έλα ζπλδπαζκφ γλψζεσλ θαη 

ηθαλνηήησλ πνπ απνηεινχληαη απφ ηελ θαηαλφεζε ηδεψλ, ηελ επρέξεηα ζηηο 

δηαδηθαζίεο, ηελ επάξθεηα ζηηο ζηξαηεγηθέο, ηελ αηηηνινγία θαη ηελ παξαγσγηθή 

καζεκαηηθή δηάζεζε (NRC, 2001). Κάπνηνη εξεπλεηέο ππνζηεξίδνπλ φηη νη καζεηέο 

ζηηο πξψηεο ηάμεηο ηνπ δεκνηηθνχ πνπ αληηκεησπίδνπλ δπζθνιίεο ζηα καζεκαηηθά 

κπνξεί λα κελ έρνπλ απνθηήζεη ηελ έλλνηα ηνπ αξηζκνχ ζε ζρέζε κε ηνπο 

ζπλνκειίθνπο ηνπο κε ηππηθή επίδνζε (Geary, Bow-Thomas, & Yao, 1992). Ζ έλλνηα 
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ηνπ αξηζκνχ παίδεη πνιχ ζεκαληηθφ ξφιν ζηε κάζεζε ησλ Μαζεκαηηθψλ, φπσο 

ζπκβαίλεη κε ηε θσλνινγηθή επίγλσζε θαη ηελ αλάγλσζε (Gersten & Chard, 1999). 

χκθσλα κε ηνλ Παγθφζκην Οξγαληζκφ Τγείαο νη εθπαηδεπηηθέο δπζθνιίεο 

ηαμηλνκνχληαη ζε δηάθνξεο θαηεγνξίεο. Ζ θαηεγνξηνπνίεζε απηή γίλεηαη ζχκθσλα κε 

ην δείθηε IQ, ηε ζπκπεξηθνξά θαη ηελ αλάγθε γηα εηδηθή κεηαρείξηζε. Οη ήπηεο 

εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο πεξηιακβάλνπλ ηηο Δηδηθέο Μαζεζηαθέο Γπζθνιίεο, ηελ ήπηα 

λνεηηθή αλαπεξία, ηα ήπηα πξνβιήκαηα ζπκπεξηθνξάο, ηε δηαηαξαρή ειιεηκκαηηθήο 

πξνζνρήο θαη ππεξθηλεηηθφηεηαο θαη ηα ήπηα αηζζεηεξηαθά πξνβιήκαηα 

(Παπαζενδψξνπ, 2016). Οη καζεηέο κε ήπηεο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο απνηεινχλ ηε 

ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία ηνπ καζεηηθνχ πιεζπζκνχ κε εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο 

(>70%) (Edyburn, 2000). Πεξίπνπ ην 40% ησλ καζεηψλ κε ήπηεο εθπαηδεπηηθέο 

αλάγθεο παξνπζηάδεη εηδηθέο καζεζηαθέο δπζθνιίεο, ην 7% πεξίπνπ είλαη καζεηέο κε 

λνεηηθή αλαπεξία θαη απφ απηνχο ην 75% κε 85% παξνπζηάδεη ήπηα λνεηηθή αλαπεξία 

(Compendium, 2013).  

Σα καζεκαηηθά απνηεινχλ έλαλ θψδηθα κε εγγελή ραξαθηεξηζηηθά ηα νπνία 

ηνπο πξνζδίδνπλ κηα ηδηαηηεξφηεηα, ελψ αλ δελ ιεθζνχλ ππφςε θαηά ηε δηδαζθαιία 

κπνξεί λα απνδεηρζνχλ πεγή δπζθνιηψλ. Σα ζηνηρεία απηά είλαη ε επνηθνδνκηζηηθή-

δπαδηθή θχζε ηεο γλψζεο, ν αθεξεκέλνο γεληθεπηηθφο ραξαθηήξαο ηνπ θψδηθα, ε 

ηεξαξρηθή νξγάλσζε ησλ δεμηνηήησλ θαη ε πνιιαπιή θαη επάιιειε αλαπαξάζηαζε ησλ 

ελλνηψλ (Αγαιηψηεο, 2011). Οη καζεηέο κε ήπηεο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο παξνπζηάδνπλ 

πνιιέο δπζθνιίεο ζηελ θαηάθηεζε ησλ καζεκαηηθψλ γλψζεσλ θαη δεμηνηήησλ 

(Kroesbergen & Van Luit, 2003). Λακβάλνληαο ππφςε ην ζεκαληηθφ αξηζκφ ησλ 

καζεηψλ κε ήπηεο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο θαη ηελ αλάγθε γηα απνζαθήληζε ησλ 

δπζθνιηψλ πνπ παξνπζηάδνπλ θαη γηα απνηειεζκαηηθή παξέκβαζε παξνπζηάδεη 

αζθαιψο ελδηαθέξνλ ε κειέηε ηνπο θαη ε ρξήζε ζσζηψλ εξγαιείσλ αμηνιφγεζεο. 
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Παξαθάησ παξνπζηάδνληαη ηα πξνθίι ησλ καζεηψλ κε ήπηεο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο θαη 

νη δπζθνιίεο πνπ παξνπζηάδνπλ ζηνλ ηνκέα ησλ καζεκαηηθψλ.  

1.2.   Έλλνηα θαη νξηζκνί ησλ Δηδηθώλ Μαζεζηαθώλ Γπζθνιηώλ 

Οη Δηδηθέο Μαζεζηαθέο Γπζθνιίεο (ΔΜΓ) απνηεινχλ κηα αλαπηπμηαθή 

δηαηαξαρή ε νπνία παξνπζηάδεη ηε κεγαιχηεξε ζπρλφηεηα ζηα ζρνιηθά ρξφληα. Οη 

νξηζκνί πνπ έρνπλ θαηά θαηξνχο δηαηππσζεί πεξηιακβάλνπλ ζηνηρεία θαη 

ραξαθηεξηζηηθά, απφ ηα νπνία θάπνηα έρνπλ αιιάμεη θαη θάπνηα παξακέλνπλ ίδηα. Απηά 

ηα ραξαθηεξηζηηθά αθνξνχλ ζε λεπξνςπρνινγηθά ραξαθηεξηζηηθά, ζε ςπρνινγηθέο 

δηαδηθαζίεο, ζηελ αθαδεκατθή επίδνζε, ζηε γιψζζα, ζηε γλσζηηθή αλάπηπμε, ζηελ 

επθπΐα θαζψο θαη ζε άιια ραξαθηεξηζηηθά ζηνηρεία (Hammill, 1990 ̇Kavale & Forness, 

2000 ̇ Mercer, 1992). Οη πξψηεο ελδείμεηο ηεο δηαηαξαρήο εθδειψλνληαη απφ ηελ 

πξνζρνιηθή ήδε ειηθία  είηε κε ηε κνξθή νπηηθναληηιεπηηθψλ δηαηαξαρψλ είηε κε ηε 

κνξθή δηαηαξαρψλ ηνπ ιφγνπ. Ο φξνο ρξεζηκνπνηείηαη ζηηο ΖΠΑ γηα λα πεξηγξάςεη ηηο 

εηδηθέο δπζθνιίεο κάζεζεο, ελψ ζηε Βξεηαλία ππεξγεληθεπκέλα γηα λα πεξηγξάςεη θάζε 

είδνπο πξφβιεκα κάζεζεο, επίδνζεο θαη ζπκπεξηθνξάο. Απφ ηνπο παηδαγσγνχο 

ρξεζηκνπνηείηαη γηα θάζε κνξθή ζρνιηθήο ππνεπίδνζεο.  

Έλαο απφ ηνπο πξψηνπο πην θνηλά απνδεθηνχο νξηζκνχο πνπ ζηνηρεία ηνπ έρνπλ 

ελζσκαησζεί ζε φινπο ηνπο κεηαγελέζηεξνπο, είλαη απηφο πνπ δηαηππψζεθε απφ ηελ 

Bateman (1965). 

χκθσλα κε ηνλ νξηζκφ απηφ: 

«παηδηά κε εηδηθέο καζεζηαθέο δπζθνιίεο είλαη εθείλα πνπ παξνπζηάδνπλ κηα 

παηδαγσγηθά ζεκαληηθή δηαθύκαλζε αλάκεζα ζην λνεηηθό ηνπο δπλακηθό θαη ζην 

πξαγκαηηθό επίπεδν επίδνζεο, ε νπνία ζπλδέεηαη κε βαζηθέο δηαηαξαρέο ζηε καζεζηαθή 

δηαδηθαζία. Οη δηαηαξαρέο απηέο κπνξεί λα νθείινληαη, όρη όκσο απαξαίηεηα, ζε εκθαλή 

δπζιεηηνπξγία ηνπ Κεληξηθνύ Νεπξηθνύ Σπζηήκαηνο. Δελ κπνξεί λα απνδνζνύλ 
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δεπηεξνγελώο ζε λνεηηθή θαζπζηέξεζε, εθπαηδεπηηθή ή πνιηηηζκηθή απνζηέξεζε, ζνβαξέο 

ζπλαηζζεκαηηθέο δηαηαξαρέο ή αηζζεηεξηαθέο βιάβεο». 

Απφ ην 1965 θαη κεηά ζην ίδην πλεχκα δηαηππψζεθαλ δηάθνξνη νξηζκνί κε πην 

γλσζηφ απηφλ ηνπ Kirk ν νπνίνο πηνζεηήζεθε απφ ην National Advisor Committee on 

Handicapped Children (1967). χκθσλα κε ηνλ νξηζκφ απηφ: 

«παηδηά κε εηδηθέο καζεζηαθέο δπζθνιίεο παξνπζηάδνπλ θάπνηα δηαηαξαρή ζε κηα ή 

πεξηζζόηεξεο από ηηο βαζηθέο δηεξγαζίεο πνπ αλαθέξνληαη ζηε ρξήζε ηνπ γξαπηνύ ή 

πξνθνξηθνύ ιόγνπ. Η θαηεγνξία απηή πεξηιακβάλεη πεξηπηώζεηο όπσο ε ειάρηζηε 

εγθεθαιηθή δπζιεηηνπξγία, ε δπζιεμία, ε δπζθαζία, ε δπζαξηζκεζία θ.α. Οη θαηαζηάζεηο 

απηέο δελ νθείινληαη ζε εκθαλείο αηζζεηεξηαθέο βιάβεο, ζε λνεηηθή θαζπζηέξεζε ή ζε 

ζνβαξέο ζπλαηζζεκαηηθέο δηαηαξαρέο». 

Ο Kirk θαηαιήγεη φηη ηα παηδηά κε εηδηθέο καζεζηαθέο δπζθνιίεο  

«…..παξνπζηάδνπλ κηα εμειηθηηθή αλνκνηνγέλεηα ζηηο ςπρνινγηθέο ηνπο ιεηηνπξγίεο, ε 

νπνία πεξηνξίδεη ηε κάζεζε ζε ηέηνην βαζκό ώζηε λα ρξεηάδεηαη θαηάιιειν εθπαηδεπηηθό 

πξόγξακκα γηα λα θαιπθζνύλ νη  εθπαηδεπηηθέο θαη δηδαθηηθέο ηνπο αλάγθεο» (Kirk, 

1972). 

Ο ηειεπηαίνο νξηζκφο ν νπνίνο έρεη ελζσκαησζεί ζηε πλζήθε γηα ηελ 

Δθπαίδεπζε Αηφκσλ κε Αλαπεξίεο ησλ ΖΠΑ, IDEA (Kavale & Forness, 2000) είλαη 

πεξηζζφηεξν πεξηγξαθηθφο θαη δελ θάλεη αλαθνξέο ζε αηηηνινγηθνχο παξάγνληεο. 

χκθσλα κ’ απηφλ:  

«νη εηδηθέο καζεζηαθέο δπζθνιίεο αλαθέξνληαη ζε δηαηαξαρέο ζε κηα ή πεξηζζόηεξεο από 

ηηο βαζηθέο ςπρνινγηθέο δηεξγαζίεο πνπ εκπεξηέρνληαη ζηε ρξήζε ηνπ πξνθνξηθνύ ή 

γξαπηνύ ιόγνπ, νη νπνίεο έρνπλ σο ζπλέπεηα «αηειή» ηθαλόηεηα αθνπζηηθήο αληίιεςεο, 

ζθέςεο, ιόγνπ, αλάγλσζεο, γξαθήο, νξζνγξαθίαο, καζεκαηηθώλ ηθαλνηήησλ. Ο όξνο 

πεξηιακβάλεη πεξηπηώζεηο όπσο αληηιεπηηθή αλεπάξθεηα, εγθεθαιηθή βιάβε, ειάρηζηε 
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εγθεθαιηθή δπζιεηηνπξγία, δπζιεμία θαη αλαπηπμηαθή αθαζία. Σηνλ όξν δελ 

εκπεξηέρνληαη πεξηπηώζεηο παηδηώλ ησλ νπνίσλ ην πξόβιεκα είλαη απνηέιεζκα νπηηθήο, 

αθνπζηηθήο ή θηλεηηθήο αλεπάξθεηαο, λνεηηθήο θαζπζηέξεζεο ή πξνέξρνληαη από 

δπζκελείο πεξηβαιινληηθέο, πνιηηηζκηθέο ή νηθνλνκηθέο ζπλζήθεο» (IDEA, 2002). 

Σν Τπνπξγείν Παηδείαο γηα ηελ Αγγιία θαη ηελ Οπαιία είρε πξνηείλεη ηέζζεξηο 

θαηεγνξίεο γηα ηελ θαηάηαμε ησλ καζεηψλ κε εηδηθέο καζεζηαθέο δπζθνιίεο. Οη 

καζεηέο έρνπλ: α) δπζθνιίεο ζηελ επηθνηλσλία θαη ηελ αιιειεπίδξαζε, β) δπζθνιίεο 

ζηε γλσζηηθή ιεηηνπξγία θαη ηε κάζεζε, γ) δπζθνιίεο ζηε ζπκπεξηθνξά θαη ζηε 

ζπλαηζζεκαηηθή θαη θνηλσληθή αλάπηπμε θαη δ) δπζθνιίεο ζηελ αηζζεηεξηαθή θαη/ή 

ηελ θηλεηηθή ιεηηνπξγία (DfES, 2004). 

Έλαο ιεηηνπξγηθφο νξηζκφο ησλ εηδηθψλ καζεζηαθψλ δπζθνιηψλ είλαη ν εμήο:  

«Η εηδηθή καζεζηαθή δπζθνιία (αλαπεξία-specific learning disability) 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 (πξνζιεπηηθή ή/θαη εθθξαζηηθή), ζηε 

γλσζηηθή ιεηηνπξγία (π.ρ. επίιπζε πξνβιεκάησλ, ηθαλόηεηεο ζθέςεο, σξηκόηεηα), ζηηο 

λεπξνςπρνινγηθέο δηαδηθαζίεο (π.ρ. πξόζιεςε, πξνζνρή, κλήκε) ή ζε νπνηνδήπνηε 

ζπλδπαζκό ηέηνησλ ειιείςεσλ, νη νπνίεο ζεσξείηαη όηη πξνθύπηνπλ από δπζιεηηνπξγίεο 



16 
 

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 δηαθνξά, 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» (Αγαιηψηεο, 2013). 

Παξαθάησ παξνπζηάδνληαη νη θαηεγνξίεο ησλ εηδηθψλ καζεζηαθψλ δπζθνιηψλ, 

ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπο θαη νη δπζθνιίεο πνπ αληηκεησπίδνπλ ζηνλ ηνκέα ησλ 

καζεκαηηθψλ. 

1.3.     Δηδηθέο καζεζηαθέο δπζθνιίεο θαη Μαζεκαηηθά 

Μεηαμχ ησλ ηνκέσλ πνπ επεξεάδνληαη αξλεηηθά φηαλ ν καζεηήο παξνπζηάδεη 

ΔΜΓ είλαη απηφο ηεο καζεκαηηθήο αλάπηπμεο. Ζ ζεκαζία ησλ καζεκαηηθψλ ζην 

ζρνιείν θαη ηελ θαζεκεξηλή δσή δείρλεη θαη ηε ζεκαζία ηνπ πξνβιήκαηνο πνπ 

πξνθχπηεη απφ ηε κε θαηάθηεζή ηνπο. Οη δπζθνιίεο ζηα καζεκαηηθά είλαη ε ιηγφηεξν 

δηεξεπλεκέλε πεξηνρή αθαδεκατθψλ γλψζεσλ πνπ επεξεάδνληαη απφ ηηο ΔΜΓ 

(Αγαιηψηεο, 2013) θαη νη έξεπλεο έρνπλ δψζεη ζηνηρεία γηα ηε ζρέζε επηκέξνπο ή 

γεληθψλ δεμηνηήησλ ηφζν κεηαμχ ηνπο φζν θαη κε ζπγθεθξηκέλεο αληηιεπηηθέο θαη 

γλσζηηθέο ηθαλφηεηεο. Σα ζηνηρεία απηά δελ αθνξνχλ κφλν καζεηέο κε εηδηθέο 

δηαηαξαρέο αιιά κπνξεί λα βνεζήζνπλ ζηελ θαηαλφεζε γεληθφηεξα ηεο θπζηνινγηθήο 

πνξείαο αλάπηπμεο ησλ καζεκαηηθψλ γλψζεσλ θαη ηθαλνηήησλ αιιά θαη ζηελ εξκελεία 

ηνπ ζπλφινπ ησλ δπζθνιηψλ πνπ παξνπζηάδνπλ ζηα καζεκαηηθά (Macaruso & Sokol, 

1998).Οη καζεηέο απηνί κπνξεί λα εκθαλίδνπλ είηε γεληθεπκέλεο δπζθνιίεο είηε λα 

επεξεάδνληαη κφλν νξηζκέλνη ηνκείο ηνπ καζεκαηηθνχ ζπιινγηζκνχ. πλήζσο νη 
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δπζθνιίεο εληνπίδνληαη ζηελ θαηαλφεζε ησλ καζεκαηηθψλ ελλνηψλ θαη αιγφξηζκσλ 

φζν θαη ζην καζεκαηηθφ ζπιινγηζκφ γηα ηελ επίιπζε πξνβιεκάησλ. Οη δπζθνιίεο 

απηέο κπνξεί λα ζπλδένληαη κε αλεπάξθεηεο ζε αληηιεπηηθέο θαη γλσζηηθέο ιεηηνπξγίεο 

φπσο ηθαλφηεηα ηαμηλφκεζεο, αληηζηνίρεζεο, ζρέζεσλ ζην ρψξν αλάθιεζεο (Shafrir, 

Siegel, 1994) αιιά θαη δηαηαξαρέο ζηελ αλάπηπμε ηνπ ιφγνπ (Lerner, 1993). Αθφκε νη 

καζεηέο εκθαλίδνπλ δπζθνιίεο ζηελ επηινγή ησλ θαηάιιεισλ αξρψλ γηα λα επηιχνπλ 

πξνβιήκαηα καζεκαηηθνχ ζπιινγηζκνχ.  

Οη καζεηέο κε εηδηθέο καζεζηαθέο δπζθνιίεο παξνπζηάδνπλ αηζζεζην-θηλεηηθέο 

δπζθνιίεο. Οη νπηηθν-ρσξηθέο αδπλακίεο, είλαη κία απφ ηηο δηαζηάζεηο ηνπο, νη νπνίεο 

ρσξίδνληαη ζε ηξεηο θαηεγνξίεο: ηηο δπζθνιίεο αλαγλψξηζεο-δηάθξηζεο αληηιεπηηθψλ 

κνξθψλ, ηε δπζθνιία δηάθξηζεο κνξθήο-πιαηζίνπ θαη ηηο δπζθνιίεο ρσξν-ρξνληθήο 

νξγάλσζεο. Παξνπζηάδνπλ δπζθνιίεο ζηελ αλαγλψξηζε ζπκβφισλ, ζρεκάησλ θαη 

γεληθά αληηιεπηηθψλ κνξθψλ πνπ κεηαθέξνπλ πνζνηηθά δεδνκέλα θαη απηφ νδεγεί ζε 

πνιιά ιάζε, φπσο ιαλζαζκέλα απνηειέζκαηα πξάμεσλ ιφγσ κε ζσζηήο αλαγλψξηζεο 

αξηζκψλ θαη ζπκβφισλ, θαζξεθηηθή γξαθή κνλνςήθησλ θαη δηςήθησλ αξηζκψλ θαη 

αληηζηξνθέο, δπζθνιία ζην λα «πνπλ» ηελ ψξα είηε ζε αλαινγηθφ είηε ζε ςεθηαθφ 

ξνιφη θαη δπζθνιία ρεηξηζκνχ ησλ ρξεκάησλ. Οη αληηζηξνθέο πνπ γίλνληαη απφ ηνπο 

καζεηέο ίζσο νθείινληαη ζηε ιαλζαζκέλε αληηζηνίρηζε αληηιεπηηθήο κνξθήο θαη ιέμεο 

ή θσλήο. Οη καζεηέο ρξεζηκνπνηνχλ ηα ζχκβνια ζαλ εηθφλεο, νη νπνίεο φκσο είλαη 

πνιχ δχζθνιν λα ζπγθξαηεζνχλ ζηε κλήκε σο πξνο ηηο ιεπηνκέξεηέο ηνπο. Δπίζεο, νη 

αληηζηξνθέο ίζσο έρνπλ ηε βάζε ηνπο θαη ζηελ αδπλακία ηεο θσλνινγηθήο 

θσδηθνπνίεζεο.  

Όζνλ αθνξά ηηο δπζθνιίεο ζηε δηάθξηζε κνξθήο-πιαηζίνπ, νη καζεηέο δελ 

έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα επεμεξγαζηνχλ έλα εξέζηζκα φηαλ απηφ βξίζθεηαη κε πνιιά 

άιια εξεζίζκαηα. Απηή ε ζχγρπζε νδεγεί ζε ιάζνο αλαγλψξηζε ςεθίσλ ζε 
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πνιπςήθηνπο αξηζκνχο, ζε κε νινθιήξσζε ηεο επίιπζεο κηαο άζθεζεο θαη επνκέλσο 

ζε εγθαηάιεηςή ηεο, ζε ρξήζε κφλν ησλ κεγαιχηεξσλ αξηζκψλ πνπ βξίζθνληαη ζηελ 

άζθεζε θαη ζε κε ζσζηή ρξήζε ηεο αξηζκνκεραλήο. 

Ζ νξγάλσζε ηνπ ρψξνπ θαη ηνπ ρξφλνπ είλαη πνιχ ζεκαληηθνί παξάγνληεο, 

θαζψο επεξεάδνπλ ηελ εθηέιεζε πξάμεσλ θαη ηελ επίιπζε πξνβιεκάησλ. Οη καζεηέο 

παξνπζηάδνπλ δπζθνιίεο κε έλλνηεο θαη ελέξγεηεο φπσο «πάλσ», «θάησ», «δεμηά», 

«αξηζηεξά» θ.ι.π. θαη ηνπνζεηνχλ ζπλήζσο ιάζνο ηνπο αξηζκνχο θαηά ηελ εθηέιεζε 

πξάμεσλ, δελ θαηαλννχλ ηε ζεκαζία ηεο ζεζηαθήο αμίαο, δελ αθνινπζνχλ ηε ζσζηή 

ζεηξά ελεξγεηψλ θαη κεηαθέξνπλ ιάζνο ςεθίν ζηελ επφκελε ζηήιε.  

Δπίζεο, νη καζεηέο αληηκεησπίδνπλ δπζθνιίεο ζηελ αθνπζηηθή δηάθξηζε κε 

απνηέιεζκα λα δεκηνπξγείηαη ζχγρπζε κ’ απηά πνπ αθνχλ, γηαηί θάπνηεο ιέμεηο 

κνηάδνπλ αθνπζηηθά. Τπάξρεη, επίζεο, πεξίπησζε νη καζεηέο λα κελ δηαθξίλνπλ ηε 

θσλή ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ηνπο ή αθφκα θαη κηα ιέμε πνπ έρεη ζεκαζία κέζα ζε κηα 

κεγάιε πξφηαζε  ή έλα νξγαλσηηθφ πξφηππν. 

Αθφκε, ηα πξνβιήκαηα νπηηθν-θηλεηηθνχ ζπληνληζκνχ θέξλνπλ αξλεηηθά 

απνηειέζκαηα ζε δηάθνξεο δεμηφηεηεο φπσο ε απαξίζκεζε, ε κέηξεζε, ε γξαθή 

αξηζκψλ, ζπκβφισλ θαη φξσλ θαη κπνξεί λα νδεγήζεη ζε ζρνιηθή απνηπρία. Ο ρξφλνο 

εθηέιεζεο πξάμεσλ απμάλεηαη θαη έηζη επηβαξχλεηαη ε κλήκε θαη ραιαξψλεη ε 

πξνζνρή.  

 Οξηζκέλνη καζεηέο παξνπζηάδνπλ δπζθνιίεο ζηελ πξνζνρή θαη ζηε κλήκε. Οη 

αδπλακίεο ζηελ πξνζνρή κπνξεί λα ζπλνδεχνληαη θαη απφ ππεξθηλεηηθφηεηα. Οη 

καζεηέο απηνί αδπλαηνχλ λα ζπγθεληξσζνχλ ζ’ έλα αληηθείκελν, κε απνηέιεζκα λα 

θάλνπλ πνιιά ιάζε. Ζ ειιεηκκαηηθή πξνζνρή κπνξεί λα επεξεάδεη ηελ νπηηθή δίνδν, 

ηελ αθνπζηηθή, ηελ θηλαηζζεηηθή ή θάπνην ζπλδπαζκφ απηψλ. 
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Μαζεηέο παξνπζηάδνπλ αδπλακίεο θαη ζηε βξαρχρξνλε-εξγαδφκελε κλήκε, ζηε 

καθξφρξνλε θαη ζηε κλήκε αθνινπζηψλ. Οη καζεηέο πνπ αληηκεησπίδνπλ πξνβιήκαηα 

ζηελ εξγαδφκελε-βξαρχρξνλε κλήκε δελ κπνξνχλ λα ζπγθξαηήζνπλ ηηο πιεξνθνξίεο 

ηεο καζεζηαθήο δηαδηθαζίαο ζηελ νπνία ιακβάλνπλ κέξνο θαη νδεγνχληαη ζε ιάζε 

απμάλνληαο θαη ην ρξφλν εθηέιεζεο. Οη δπζθνιίεο ζηε καθξφρξνλε κλήκε νδεγνχλ 

ηνπο καζεηέο ζε πνιχ αξγνχο ξπζκνχο εθηέιεζεο ησλ πξάμεσλ θαη απνηπρία ζε 

επαλαιεπηηθέο εμεηάζεηο, ελψ νη δπζθνιίεο ζηε κλήκε εξγαζίαο δελ νδεγνχλ ζηελ 

θαηάθηεζε καζεκαηηθψλ ελλνηψλ θαη δεμηνηήησλ πνπ απαηηνχλ ηε ζπγθξάηεζε 

ζηνηρείσλ ζε ζεηξά, φπσο ζπκβαίλεη κε ηνπο αιγφξηζκνπο, ηα πξνβιήκαηα, ηελ ψξα, ηα 

λνκίζκαηα. 

Γπζθνιίεο παξνπζηάδνληαη ζηνλ πξνζιεπηηθφ θαη ζηνλ εθθξαζηηθφ ιφγν, κε 

απνηέιεζκα νη καζεηέο λα δπζθνιεχνληαη λα θάλνπλ ηηο ζσζηέο ζπλδέζεηο ησλ 

αξηζκεηηθψλ φξσλ κε ην πεξηερφκελφ ηνπο θαη λα δπζθνιεχνληαη λα εθθξαζηνχλ κέζσ 

ηνπ ιεθηηθνχ θψδηθα. 

Οη αδπλακίεο αθεξεκέλεο ζθέςεο είλαη απφ ηηο πην βαζηθέο αδπλακίεο ησλ 

καζεηψλ κε εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο. Αδπλαηνχλ λα θαηαλνήζνπλ έλλνηεο πνπ 

παξνπζηάδνληαη κέζα απφ ηα γξαπηά ζχκβνια θαη λα ηα ρξεζηκνπνηήζνπλ γηα λα 

εθθξαζηνχλ κε ηνπο καζεκαηηθνχο φξνπο. Ζ ηερληθή είλαη κεραληζηηθή θαη γη’ απηφ δελ 

επηιέγνπλ ηε ζσζηή πξάμε νχηε θαηαθέξλνπλ λα επηιχζνπλ έλα πξφβιεκα. Οη 

δπζθνιίεο νινθιήξσζεο αλαθέξνληαη ζηελ αδπλακία ησλ καζεηψλ λα ζπλδπάζνπλ θαη 

λα ζπλζέζνπλ επηκέξνπο  πιεξνθνξίεο γηα λα θαηαζθεπάζνπλ λέα γλψζε. Αδπλαηνχλ 

λα ηαμηλνκήζνπλ θαη λα δηαθξίλνπλ, λα δηαβάζνπλ πνιπςήθηνπο αξηζκνχο, λα 

κεηξήζνπλ απφ ηπραίν αξηζκφ, λα πνπλ πνηνο είλαη ν επφκελνο, λα κεηξήζνπλ αλά 2, 3 

θαη θπζηθά λα επηιχζνπλ πξνβιήκαηα επηιέγνληαο ηελ θαηάιιειε πξάμε. Οη 

ηδηαηηεξφηεηεο γλσζηηθνχ χθνπο δελ νδεγνχλ ζηελ πξνζαξκνγή ζηηο λέεο θαηαζηάζεηο. 



20 
 

Μπνξεί ν καζεηήο λα εθηειεί κφλν ηελ πξψηε πξάμε πνπ βξίζθεηαη ζηε ζειίδα ή λα 

ζπλερίζεη λα κεηξά κέρξη φπνηνλ αξηζκφ ζέιεη. Οη αλεπαξθείο γλσζηηθέο θαη 

κεηαγλσζηηθέο ζηξαηεγηθέο είλαη έλα άιιν ραξαθηεξηζηηθφ ησλ καζεηψλ κε 

εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο. Γελ έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα επηιέμνπλ ηηο θαηάιιειεο 

δηαδηθαζίεο θαη ζηξαηεγηθέο, λα νξγαλψζνπλ ηηο πιεξνθνξίεο, λα ειέγμνπλ αλ είλαη 

νξζέο νη πξάμεηο ηνπο θαη γεληθφηεξα δε γλσξίδνπλ πψο λα καζαίλνπλ. 

Όζνλ αθνξά ηνλ ςπρν-θνηλσληθφ θαη ζπλαηζζεκαηηθφ ηνκέα, νη καζεηέο 

αληηκεησπίδνπλ θάπνηεο δπζθνιίεο θαζψο δελ απνθηνχλ ηηο δεμηφηεηεο επηβίσζεο ζηελ 

ηάμε θαη δπζθνιεχνληαη λα δηαρεηξηζηνχλ ηα αξλεηηθά ζπλαηζζήκαηά ηνπο 

δεκηνπξγψληαο πξνβιήκαηα ζηε ζρέζε ηνπο κε ηνλ εθπαηδεπηηθφ θαη κε ηνπο 

ζπκκαζεηέο ηνπο θαη απνθηψληαο αξλεηηθή ζηάζε πξνο ην κάζεκα. 

Ζ εθπαίδεπζε ησλ παηδηψλ κε δπζθνιίεο ζηα καζεκαηηθά επηθεληξψλεηαη ζηε 

δηδαζθαιία εηδηθψλ ή γεληθψλ κεζφδσλ ζθέςεο θαη ζηξαηεγηθψλ, φπσο εηδηθέο 

κεζφδνπο επίιπζεο πξνβιεκάησλ, δηδαζθαιία εκθαλψλ ζηξαηεγηθψλ θαη κεζφδσλ 

θαζψο θαη δηδαζθαιία αλαιπηηθψλ κεζφδσλ επεμεξγαζίαο, έηζη ψζηε λα 

αληηζηαζκηζηνχλ ηα γλσζηηθά θαη αληηιεπηηθά ηνπο ειιείκκαηα. Σν πεξηερφκελν ηνπ 

πξνγξάκκαηνο πξέπεη λα ιακβάλεη ππφςε ηνπ ηηο απαηηήζεηο ηνπ αλαιπηηθνχ 

πξνγξάκκαηνο ηεο ηάμεο, θαη δηδαθηηθέο κέζνδνη, φπσο αιιεινδηδαθηηθή θαη 

ζπλεξγαηηθή, κπνξεί λα ζπκβάινπλ ζηε βειηίσζε ηεο καζεκαηηθήο ηνπο επάξθεηαο. Σα 

ζρέδηα δηδαζθαιίαο ησλ καζεκαηηθψλ φισλ ησλ βαζκίδσλ θαη  νη πξνζαξκνγέο ησλ 

Αλαιπηηθψλ Πξνγξακκάησλ αθνινπζνχλ ηε θηινζνθία απηή (Σδνπξηάδνπ, 2008).  

Ζ πξνζπάζεηα ζπζηεκαηηθήο κειέηεο ησλ επηκέξνπο γλψζεσλ θαη δεμηνηήησλ 

πνπ πξέπεη λα θαηαθηήζνπλ νη καζεηέο γηα λα ζεσξεζνχλ επηηπρεκέλνη ζηε γλσζηηθή 

πεξηνρή ησλ καζεκαηηθψλ έρεη νδεγήζεη ζε δηάθνξεο θαηεγνξηνπνηήζεηο ηεο 
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καζεκαηηθήο γλψζεο ( π.ρ. Denvir, B., Stolz, C., &Brown, M., 1982- Backhouse, J., 

Haggarty, L., Pirie, S. &Stratton, J., 1992- Goldman, S., Hasselbring, T. & the 

Cognition and Technology Group at Van der bilt, 1998, φπσο αλαθέξεηαη ζε 

Αγαιηψηεο, 2000). Όιεο απηέο νη θαηεγνξηνπνηήζεηο αλαγλσξίδνπλ ηε ζεκαζία θαη ην 

ξφιν θάπνησλ βαζηθψλ δνκηθψλ ζηνηρείσλ, πνπ ζχκθσλα κε ηελ νξνινγία ηνπ A. 

Orton (1992) είλαη:    

1. Ζ δηαηήξεζε θαη ε αλάθιεζε ησλ δεδνκέλσλ, 

2. Ζ ρξήζε αιγνξίζκσλ, 

3. Ζ κάζεζε ελλνηψλ, 

4. Ζ επίιπζε πξνβιεκάησλ. 

Παξαθάησ αλαθεξφκαζηε ζηηο θαηεγνξίεο ησλ εηδηθψλ καζεζηαθψλ δπζθνιηψλ 

θαη ηηο δπζθνιίεο πνπ αληηκεησπίδνπλ ζηα καζεκαηηθά φζνη ηηο εκθαλίδνπλ. 

1.3.1. Γπζιεμία 

Ζ δπζιεμία απνηειεί κηα νκάδα Δ.Μ.Γ. κε θχξην ραξαθηεξηζηηθφ ηα 

πξνβιήκαηα λεπξνινγηθήο πξνέιεπζεο ζηελ αθξίβεηα θαη ζηελ επρέξεηα αλαγλψξηζεο 

κεκνλσκέλσλ ιέμεσλ θαη ζηελ απνθσδηθνπνίεζε θεηκέλσλ θαη νξζνγξαθίαο. Δίλαη έλα 

ζχλδξνκν, ην νπνίν ραξαθηεξίδεηαη απφ ηε ζπλχπαξμε θαη ηε δξάζε ζπκπεξηθνξηθψλ 

ζηνηρείσλ θαη θαιφ ζα ήηαλ λα κελ απνκνλψλνληαη ζπκπεξηθνξέο ηνπ καζεηή θαη 

θαηαηάζζεηαη ιαλζαζκέλα ζηελ νκάδα απηή. Παξνπζηάδνληαη ειιείςεηο ζηε 

θσλνινγηθή δηάζηαζε ηεο γιψζζαο, δπζθνιίεο ζηελ αλαγλσζηηθή θαηαλφεζε, νη 

νπνίεο πεξηνξίδνπλ ηηο εκπεηξίεο ησλ καζεηψλ θαη ηελ αλάπηπμε ηνπ ιεμηινγίνπ 

(International Dyslexia Association, 2008).  

Γεληθφηεξα, νη καζεηέο κε δπζιεμία δπζθνιεχνληαη θαηά ηε κεηάθξαζε ηεο 

γιψζζαο ζε ζθέςε θαη ην αληίζεην, παξνπζηάδνπλ αλεπάξθεηεο ζηελ εξγαδφκελε 
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κλήκε, ζηε γξήγνξε αλάθιεζε φξσλ θαη ιέμεσλ απφ ηε κλήκε θαη ζηελ αλάπηπμε 

απηνκαηνπνηεκέλσλ δεμηνηήησλ. Παξ’ φια απηά νη καζεηέο κε δπζιεμία 

αληαπνθξίλνληαη ζε αηνκηθά πξνγξάκκαηα παξέκβαζεο πνπ έρνπλ ζρεδηαζηεί αλάινγα 

κε ηηο δπλαηφηεηεο θαη ηηο αδπλακίεο ηνπο θαη πεξηιακβάλνπλ ηερλνινγίεο 

πιεξνθνξηθήο θαη ζπκβνπιεπηηθή θαη ςπρνινγηθή ππνζηήξημε (British Dyslexia 

Association, 2011). 

Οη καζεηέο κε δπζιεμία παξνπζηάδνπλ ηα εμήο ραξαθηεξηζηηθά ζηα 

καζεκαηηθά:  

α) Γπζθνιία ζηε ζχλδεζε θαη ζπλεπή ρξήζε δηαθφξσλ φξσλ θαη ησλ ζρεηηθψλ 

ζπκβνιηθψλ ηνπο αλαπαξαζηάζεσλ, δειαδή δελ κπνξνχλ λα θάλνπλ ζσζηή αλάθιεζε, 

νδεγνχληαη ζε ζχγρπζε θαη κπνξεί λα νδεγεζνχλ ζηε κε ζπκκεηνρή ζηε καζεζηαθή 

δηαδηθαζία. 

β) Γπζθνιία ζηελ αθαηξεηηθή ιεηηνπξγία κε ηελ έλλνηα ηεο επηζήκαλζεο θαη δηάθξηζεο 

πξνηχπσλ, ζρέζεσλ, γεληθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ θαη δνκψλ νξγάλσζεο, ζηα πιαίζηα 

ζπζηεκάησλ, φπσο ην ζχζηεκα ησλ αξηζκψλ. 

γ) Γπζθνιία ζηε κεηαθνξά κάζεζεο απφ ηε κία θαηάζηαζε ζηελ άιιε. 

δ) Γπζθνιία κε ηε βξαρχρξνλε κλήκε, ε νπνία αλαθέξεηαη θπξίσο ζην αθνπζηηθφ 

ιεθηηθφ ζχζηεκα θαη επηδξά ζηελ απνκλεκφλεπζε αξηζκεηηθψλ ζπλδπαζκψλ αιιά θαη 

φξσλ, θαλφλσλ, δηαδηθαζηψλ θαη ηερληθψλ (Αγαιηψηεο, 2013). 

Απνηέιεζκα απηψλ ησλ δπζθνιηψλ είλαη λα κελ κπνξνχλ νη καζεηέο λα 

εθηειέζνπλ ζσζηά ηηο ηέζζεξηο αξηζκεηηθέο πξάμεηο, λα ζπγρένπλ ηα αξηζκεηηθά θαη ηα 

πξαμηαθά ζχκβνια, λα έρνπλ δπζθνιία ζηελ εθκάζεζε ησλ βαζηθψλ αξηζκεηηθψλ 

δεδνκέλσλ θαη θπξίσο ησλ πηλάθσλ ηνπ πνιιαπιαζηαζκνχ θαη λα δπζθνιεχνληαη 

ηδηαίηεξα κε ηε καζεκαηηθή νξνινγία θαη ηελ επίιπζε γξαπηψλ πξνβιεκάησλ.  
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1.3.2.  Γπζαξηζκεζία 

Ο φξνο «εηδηθή καζεζηαθή δπζθνιία ζηα Μαζεκαηηθά» (ΔΜΓΜ), ε νπνία 

αλαθέξεηαη θαη σο «εηδηθή καζεζηαθή δπζθνιία ζηελ Αξηζκεηηθή», «καζεκαηηθή 

δηαηαξαρή», «καζεκαηηθή καζεζηαθή αλαπεξία», «δπζαξηζκεζία» θαη «εμειηθηηθή 

δπζαξηζκεζία», έρεη σο θχξην ραξαθηεξηζηηθφ γλψξηζκα ηηο δπζθνιίεο ζηελ θαηάθηεζε 

θαη ζηε ρξήζε ησλ καζεκαηηθψλ γλψζεσλ θαη δεμηνηήησλ. Οη δπζθνιίεο απηέο 

πεξηιακβάλνπλ ηηο δπζθνιίεο ζηελ θαηαλφεζε αξηζκεηηθψλ ελλνηψλ, ηελ θαηάθηεζε 

αξηζκεηηθψλ ζπλδπαζκψλ, ζην πψο λα βξίζθνπλ απνηειέζκαηα θαη λα επηιχνπλ έλα 

πξφβιεκα θαη γεληθφηεξα ηε ζπλνιηθή αληίιεςε γηα ηε ιεηηνπξγία ησλ Μαζεκαηηθψλ 

σο ζπκβνιηθνχ ζπζηήκαηνο αλαπαξάζηαζεο ησλ πνζνηηθψλ ζρέζεσλ ηνπ 

πεξηβάιινληνο (Gifford & Rockliffe, 2008˙ Mazzocco, 2009). Ζ «εηδηθή καζεζηαθή 

δπζθνιία ζηα Μαζεκαηηθά» απνηειεί δηαθξηηή Δ.Μ.Γ. κε ηδηαίηεξν γλσζηηθφ πξνθίι 

θαη δηαθνξεηηθέο απαηηήζεηο δηδαζθαιίαο (Mazzocco, 2009˙ Butterworth, 2005˙ Geary 

& Hoard, 2005).O Rourke (1994) κεηά απφ δηάθνξεο έξεπλεο απέδεημε φηη νη καζεηέο 

κε δπζαξηζκεζία έρνπλ δηαθνξεηηθά γλσζηηθά θαη λεπξνςπρνινγηθά πξνθίι απφ ηνπο 

καζεηέο κε Δ.Μ.Γ. θαη ππνζηεξίδεη φηη νη εθπαηδεπηηθνί πξέπεη λα ρξεζηκνπνηνχλ 

δηαθνξεηηθφ ηξφπν πξνζέγγηζεο ηεο καζεζηαθήο δηαδηθαζίαο πεξηγξάθνληαο πξψηα 

ιεθηηθά ηελ πξάμε, καζαίλνληαο ζηε ζπλέρεηα ηνπο καζεηέο λα ηελ πεξηγξάθνπλ κφλνη 

ηνπο θαη κεηά λα ηνπο παξέρνπλ ζχκβνια θαη αληηθείκελα. Ο Siegel (1989) ππνζηήξημε 

φηη νη δχν νκάδεο δηαθέξνπλ ζηε ιεηηνπξγία κλήκεο θαη ζηε θσλεκηθή θσδηθνπνίεζε. 

Μάιηζηα, νη καζεηέο κε δπζαξηζκεζία παξνπζίαζαλ ειιείςεηο ζην νπηηθφ θαη 

αξηζκεηηθφ πιηθφ. 

Ζ δπζαξηζκεζία εκθαλίδεηαη κε πνιιέο κνξθέο. Ο Kosc (1974) αλαθέξεηαη 

ζηελ έξεπλά ηνπ ζε έμη κνξθέο εηδηθψλ καζεζηαθψλ δπζθνιηψλ ζηα Μαζεκαηηθά: α) ηε 

ιεθηηθή, πνπ αλαθέξεηαη ζηηο δπζθνιίεο ησλ καζεηψλ λα θαηαλνήζνπλ θαη λα 
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ρξεζηκνπνηήζνπλ ηνπο καζεκαηηθνχο φξνπο, β) ηελ πξαθηνγλσζηηθή, δπζθνιία 

ρεηξηζκνχ αληηθεηκέλσλ θαη εηθφλσλ, γ) ηε ιεμηινγηθή, δπζθνιία αλαγλψξηζεο 

καζεκαηηθψλ ζπκβφισλ, δ) ηε γξαθνινγηθή, δπζθνιία ζην λα απνδψζνπλ γξαπηά ηα 

ζχκβνια, ε) ηελ ηδενγλσζηηθή, δπζθνιία θαηαλφεζεο ησλ ηδεψλ θαη ζη) ηε ιεηηνπξγηθή, 

φπνπ δελ κπνξνχλ λα εθηειέζνπλ καζεκαηηθέο πξάμεηο.  

ηε ζπλέρεηα, ε Badian (1983) παξνπζίαζε λέεο θαηεγνξίεο, νη νπνίεο είλαη: ε 

αιεμία ή αγξαθία αξηζκψλ, ε ρσξηθή δπζαξηζκεζία, ε αλαξηζκεζία, ε δπζαξηζκεζία 

πξνζνρήο-κλήκεο θαη ν κεηθηφο ηχπνο. Σν 1994 ν Geary πξφηεηλε ηξεηο ππφηππνπο 

ΔΜΓΜ. Ο πξψηνο ππφηππνο ραξαθηεξίδεηαη απφ κε απνηειεζκαηηθή ζεκαζηνινγηθή 

κλήκε κε απνηέιεζκα νη καζεηέο λα δπζθνιεχνληαη ζηνπο αξηζκεηηθνχο ζπλδπαζκνχο 

θαη λα είλαη πνιχ αξγνί. ηνλ δεχηεξν ππφηππν νη καζεηέο δελ κπνξνχλ λα 

θαηαθηήζνπλ θαη λα ρξεζηκνπνηήζνπλ δηαδηθαζίεο, ζηξαηεγηθέο θαη αιγφξηζκνπο θαη 

ζηνλ ηξίην ππφηππν δπζθνιεχνληαη ζηελ νπηηθν-ρσξηθή αληίιεςε κε απνηέιεζκα λα 

ηνπνζεηνχλ ζε ιάζνο ζηήιεο ηνπο αξηζκνχο, λα εθηεινχλ ιαλζαζκέλα ηηο πξάμεηο ηνπο 

θαη λα αληηκεησπίδνπλ δπζθνιίεο κε ηηο γεσκεηξηθέο έλλνηεο.  

Ο πξψηνο γεληθά απνδεθηφο νξηζκφο ηεο δπζαξηζκεζίαο είλαη ηνπ Kosc (1974), 

ν νπνίνο αλαθέξεη φηη είλαη: 

«κηα δνκηθή δηαηαξαρή ησλ καζεκαηηθώλ ηθαλνηήησλ, πνπ έρεη ηηο ξίδεο ηεο ζε κηα 

γελεηηθή ή εθ γελεηήο δηαηαξαρή εθείλσλ ησλ ηκεκάησλ ηνπ εγθεθάινπ, πνπ είλαη ηα 

άκεζα αλαηνκηθν-θπζηνινγηθά ππνζηξώκαηα ηεο σξίκαλζεο ησλ καζεκαηηθώλ 

ηθαλνηήησλ, αλάινγα κε ηελ ειηθία, ρσξίο κηα ηαπηόρξνλε δηαηαξαρή ηεο γεληθήο 

λνεηηθήο ιεηηνπξγίαο».  

Σν Τπνπξγείν Παηδείαο γηα ηελ Αγγιία θαη ηελ Οπαιία έρεη παξνπζηάζεη θαη 

έλαλ άιιν νξηζκφ (DfES, 2001) ζχκθσλα κε ηνλ νπνίν: 
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«ε δπζαξηζκεζία είλαη κηα θαηάζηαζε πνπ επεξεάδεη αξλεηηθά ηελ ηθαλόηεηα απόθηεζεο 

αξηζκεηηθώλ δεμηνηήησλ. Οη καζεηέο κε δπζαξηζκεζία πηζαλόλ λα έρνπλ δπζθνιία ζηελ 

θαηαλόεζε απιώλ αξηζκεηηθώλ ελλνηώλ, λα κε δηαζέηνπλ ηε δπλαηόηεηα δηαηζζεηηθήο 

αληίιεςεο ησλ αξηζκώλ θαη λα έρνπλ πξνβιήκαηα ζην λα κάζνπλ ηνπο αξηζκεηηθνύο 

ζπλδπαζκνύο θαη ηηο (αξηζκεηηθέο) δηαδηθαζίεο. Αθόκε θη όηαλ δίλνπλ κηα ζσζηή 

απάληεζε ή ρξεζηκνπνηνύλ κηα ζσζηή δηαδηθαζία, πηζαλόλ λα ην θάλνπλ κεραληζηηθά θαη 

ρσξίο απηνπεπνίζεζε». 

Ζ δπζαξηζκεζία ζχκθσλα κε ηνλ Geary (1994) είλαη: 

«κηα καζεκαηηθή καζεζηαθή αλαπεξία κπνξεί λα εθδεισζεί κε ηε κνξθή ειιείςεσλ ζηηο 

ηθαλόηεηεο ρεηξηζκνύ ελλνηώλ ή δηαδηθαζηώλ πνπ θαζνξίδνπλ ην πεδίν ησλ Μαζεκαηηθώλ 

θαη πνπ, ζεσξεηηθά, νθείινληαη ζε ππνθείκελεο ειιείςεηο ζηελ θεληξηθή εθηειεζηηθή 

ιεηηνπξγία ή ζηα γισζζηθά ζπζηήκαηα αλαπαξάζηαζεο θαη δηαρείξηζεο ησλ πιεξνθνξηώλ 

(δειαδή ζηελ εξγαδόκελε κλήκε) ή ζην νπηηθνρσξηθό πεδίν». 

Οη εηδηθέο καζεκαηηθέο δπζθνιίεο εκθαλίδνληαη απφ 5% έσο 8% ηνπ 

καζεηηθνχ πιεζπζκνχ. Όζνλ αθνξά ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ καζεηψλ κε εηδηθέο 

καζεζηαθέο δπζθνιίεο ζηα Μαζεκαηηθά, νη Johnson θαη Myklebust ην 1967 αλέθεξαλ 

ζηελ έξεπλά ηνπο ηηο γεληθφηεξεο δπλαηφηεηεο θαη ειιείςεηο θαζψο θαη ηηο καζεκαηηθέο 

ζπκπεξηθνξέο ηνπο, πάλσ ζηελ νπνία ζηεξίρζεθαλ αξγφηεξα νη Bryant, Bryant θαη 

Hammill (2000). χκθσλα κε ηνπο εξεπλεηέο, νη καζεηέο απηνί: α) δπζθνιεχνληαη ζηελ 

επίιπζε πξνβιεκάησλ κε παξαπάλσ απφ κία πξάμεηο, ζηελ εθηέιεζε πξάμεσλ κε 

κεηαθνξά κνλάδσλ απφ ζηήιε ζε ζηήιε (θξαηνχκελα, δαλεηθά), ζηελ αλάθιεζε 

αξηζκεηηθψλ ζπλδπαζκψλ, ζηε γξαθή ιέμεσλ-αξηζκψλ θαη αξηζκεηηθψλ ζπκβφισλ, 

ζηελ ηνπνζέηεζε ησλ αξηζκψλ κε αθξίβεηα ζην ρψξν θαηά ηελ εθηέιεζε πξάμεσλ, β) 

δίλνπλ παξάινγεο απαληήζεηο ζε αξηζκεηηθέο πξάμεηο θαη πξνβιήκαηα, γ) δε 

ρξεζηκνπνηνχλ δηάθνξεο ζηξαηεγηθέο γηα ηελ απινπνίεζε ησλ πξάμεσλ, φπσο ηε ρξήζε 
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ηνπ ζπκπιεξψκαηνο ζηηο αθαηξέζεηο γηα λα βξεη ην απνηέιεζκα ή ην κέηξεκα απφ ηνλ 

κεγαιχηεξν αξηζκφ θαη φρη απφ ηνλ πξψην αξηζκφ ηεο πξάμεο θαη ην αλέβαζκα αλά 1, 

θαη δ) δε ζπκνχληαη κε αθξίβεηα ηηο ζρέζεηο ησλ αξηζκεηηθψλ ζπκβφισλ θαη ησλ 

αληίζηνηρσλ φξσλ θαη ηα ζπγρένπλ. 

Γεληθφηεξα νη καζεηέο κε εηδηθέο καζεζηαθέο δπζθνιίεο ζηα Μαζεκαηηθά  

ππνιείπνληαη απφ ηνπο ζπλνκειίθνπο ηνπο θαηά δχν πεξίπνπ ρξφληα (Cawley & Miller, 

1989).  

Δπίζεο, παξνπζηάδνπλ αδπλακίεο ζην θεληξηθφ εθηειεζηηθφ ζχζηεκα, ζην 

θσλνινγηθφ ζχζηεκα θσδηθνπνίεζεο θαη απνζήθεπζεο πιεξνθνξηψλ, ζην 

νπηηθνρσξηθφ ζχζηεκα θαη ζηελ ηαρχηεηα επεμεξγαζίαο πιεξνθνξηψλ (Geary, 2010̇ 

Swanson & Jerman, 2006). Λφγσ απηψλ ησλ αδπλακηψλ νη καζεηέο θάλνπλ ιάζε ζηελ 

απαξίζκεζε-κέηξεζε θαζψο θαη ηελ επίιπζε πξνβιεκάησλ, αξγνχλ λα αλαθαιέζνπλ 

ηελ νλνκαζία αξηζκεηηθψλ θαη πξαμηαθψλ ζπκβφισλ κε απνηέιεζκα λα αξγνχλ λα 

εθηειέζνπλ κηα πξάμε θαη λα νδεγνχληαη ζε ιάζνο απνηειέζκαηα. Αθφκε, αξγνχλ λα 

θάλνπλ ηε κεηάβαζε απφ ηα θσλνινγηθά ηζνδχλακα ησλ ιέμεσλ ζηηο έλλνηέο ηνπο κε 

απνηέιεζκα λα αξγνχλ λα δηακνξθψζνπλ ηε ζπλνιηθή εηθφλα ησλ πξνβιεκάησλ θαη λα 

κελ ηα επηιχνπλ, αθνχ δελ ελεξγνπνηείηαη ην γλσζηηθφ ηνπο ζρήκα. Οη αδπλακίεο πνπ 

παξνπζηάδνληαη ζην νπηηθν-ρσξηθφ ζχζηεκα, κπνξεί λα νδεγήζνπλ ζε ιαλζαζκέλε 

κέηξεζε αληηθεηκέλσλ, επεηδή ν καζεηήο κπνξεί λα παξαβιέςεη θάπνηα ή λα αθαηξεζεί 

παξαηεξψληαο ην ρψξν πνπ βξίζθνληαη θαη κπνξεί λα κελ ηνπνζεηεί ηα θξαηνχκελα θαη 

ηα δαλεηθά ζηε εθηέιεζε ησλ πξάμεσλ θαη λα βξίζθεη ιάζνο απνηειέζκαηα. Όζνλ 

αθνξά ηελ ηαρχηεηα επεμεξγαζίαο πιεξνθνξηψλ είλαη πνιχ ρακειή γη’ απηνχο ηνπο 

καζεηέο θαη ζπλήζσο δεκηνπξγνχληαη ζπλζήθεο απνηπρίαο (Landerl, Bevan, & 

Butterworth, 2004). 
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Έρεη βξεζεί φηη νη καζεηέο απηνί δπζθνιεχνληαη θαη κε ηηο πνζνηηθέο 

εθηηκήζεηο αθφκε θαη κηθξνχ αξηζκνχ αληηθεηκέλσλ θαη ζπρλά δε δηαζέηνπλ έλα θαιά 

αλαπηπγκέλν απαξηζκεηηθφ ζρήκα. Υξεζηκνπνηνχλ ηα δάρηπιά ηνπο γηα λα κεηξνχλ 

πεξηζζφηεξν απφ ηνπο ηππηθά αλεπηπγκέλνπο καζεηέο θαη κεηξνχλ κε πνιχ αξγφ ξπζκφ 

(Butterworth, 2005) θαη δπζθνιεχνληαη λα ρξεζηκνπνηήζνπλ αξηζκεηηθνχο 

ζπλδπαζκνχο πξφζζεζεο, αθαίξεζεο θαη πνιιαπιαζηαζκνχ (Landerl et al., 2004). 

Υαξαθηεξίδνληαη απφ ηελ έιιεηςε ηεο έλλνηαο ηνπ αξηζκνχ κε απνηέιεζκα λα κελ 

θαηαλννχλ ηε δνκή ηνπ αξηζκεηηθνχ ζπζηήκαηνο θαη λα αδπλαηνχλ λα θαηαλνήζνπλ ηε 

καζεκαηηθή ινγηθή (Jordan, Kaplan, Olah, & Locuniak, 2006). 

1.3.3. Ννεηηθή αλαπεξία 

H λνεηηθή αλαπεξία είλαη έλα ηδηαίηεξν αηνκηθφ θαηλφκελν, πνπ ιφγσ ηεο 

πνιππινθφηεηάο ηνπ καο παξαπέκπεη ζε αλζξσπνινγηθνχο-εζηθνχο θαλφλεο θαη αμίεο. 

Ο νξηζκφο ηεο έλλνηάο ηεο είλαη έλα ηδηαίηεξα ζνβαξφ πξφβιεκα, αθνχ ε έλλνηά ηεο 

είλαη γεληθή θαη επξεία, νπφηε ζα πξέπεη λα νξίδεηαη γηα θάζε άλζξσπν, ιφγσ δηάθνξσλ 

ζπλζεθψλ δσήο, δηάθνξσλ θαηαζηάζεσλ αλαπεξίαο, δηάθνξσλ κνξθψλ αλζξψπηλεο 

χπαξμεο (νχιεο, 2001). Έηζη, πνιχ ζπρλά ζπλαληνχκε ζηε βηβιηνγξαθία φξνπο γηα ηα 

άηνκα κε λνεηηθή αλαπεξία φπσο λνεηηθά αλεπαξθήο, λνεηηθά πζηεξεκέλνο (mentally 

handicapped), αληζφξξνπνο (imblicile), άηνκν κε καζεζηαθέο δπζθνιίεο ή πξνβιήκαηα 

κάζεζεο, κε δηαλνεηηθά πξνβιήκαηα (mentally subnormal) (Luckasson & Reeve, 2001 

φπσο αλαθέξεηαη ζην Luckasson, Borthwick-Duffy, Buntinx, Coulter, Craig, Reeve, 

Schalock & Snell, 2002). Παξάιιεια νη δπζθνιίεο ζηε δηαηχπσζε ηνπ νξηζκνχ 

ζπλδένληαη θπξίσο κε ην λα βξεζνχλ ηα θξηηήξηα, νη θαλφλεο θαη νη αμίεο πνπ ζα 

κπνξνχζαλ λα αληαπνθξηζνχλ ζηνπο δηάθνξνπο θιάδνπο πνπ αζρνινχληαη κε ην 

αληηθείκελν. «Σνλ άλζξσπν κε λνεηηθή αλαπεξία κπνξνχκε λα ηνλ δείμνπκε, δελ 

κπνξνχκε λα ηνλ ζπιιάβνπκε ελλνηνινγηθά. Ο νξηζκφο ηεο έλλνηαο «λνεηηθή 
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αλαπεξία» απνηπγράλεη κπξνζηά ζηελ ακεραλία εθείλνπ πνπ ζέιεη λα πεξηγξάςεη θαη 

λα εξκελεχζεη απηφ ην θαηλφκελν, θαζψο δελ ηα θαηαθέξλεη, κε ηα θξηηήξηα θαη ηα 

επηρεηξήκαηά ηνπ, λα πηάζεη ηελ ππαξμηαθή αιήζεηα θαη πξαγκαηηθφηεηα, ζηελ νπνία 

θηλείηαη θαη νξίδεηαη ν άλζξσπνο κε λνεηηθή αλαπεξία. Σειεπηαία γίλεηαη πνιχ ιφγνο 

γη’απηφλ˙ ν ίδηνο δελ κηιάεη ψζηε λα ηνλ αθνχζνπκε θαη λα ηνλ θαηαιάβνπκε» 

(Thalhammer,1974 φπσο αλαθέξεηαη ζην νχιεο,2001).  

Οη νξηζκνί ηεο λνεηηθήο αλαπεξίαο είλαη δηαζέζηκνη ζηα ηξία πην 

αλαγλσξηζκέλα ζπζηήκαηα, ηα νπνία είλαη: ην ICD10 (the 10
th

 edition of The 

International Classification of Fuctioning, Disability and Health [ICF]; World Health 

Organization, 2001), ην DSM-IV-TR (the textual version of the 4
th

 edition  ηνπ 

Ακεξηθαληθνχ ςπρηαηξηθνχ ζπλδέζκνπ Diagnostic and Statistical Manual of the Mental 

Disorders; American Psychiatric Association,2000) θαη ην AAMR 10 (the 10
th

 revision 

ηνπ Ακεξηθαληθνχ πλδέζκνπ γηα ηνλ νδεγφ ηεο Ννεηηθήο Καζπζηέξεζεο-Mental 

Retardation: Definition, Classification and Systems of Support; Luckasson et al., 2002). 

Καη ηα ηξία ζπζηήκαηα νξίδνπλ ηε λνεηηθή αλαπεξία βαζηζκέλα ζε δχν παξάγνληεο: 

ηελ ππφ ηνπ κέζνπ φξνπ δηαλνεηηθή ιεηηνπξγία πνπ θαζνξίδεηαη απφ ηα ηεζη 

λνεκνζχλεο θαη ηαπηφρξνλα ηα ειιείκκαηα ζηελ πξνζαξκνζηηθή ιεηηνπξγία 

ζπκπεξηθνξάο, πνπ είλαη ην κέγεζνο ζην νπνίν ην άηνκν αληηκεησπίδεη ηηο απαηηήζεηο 

ηεο θαζεκεξηλήο δσήο (Carr & O’ Reilly,2007̇ Mac Lean et al.,2001̇ Sigafoos et al., in 

press, φπσο αλαθέξεηαη ζε Lancioni, G. E., O’Reilly, M. F., Singh, N. N. & Sigafoos, 

J.,2009).  

Απφ ην 1983 έσο θαη ην 2002, ε Ακεξηθαληθή Έλσζε γηα ηε Ννεηηθή 

Καζπζηέξεζε (AΑMR) είρε πξνηείλεη δηάθνξνπο νξηζκνχο, νη νπνίνη φκσο ειάρηζηα 

δηέθεξαλ κεηαμχ ηνπο. Σν 2010 φια αιιάδνπλ. Ζ Ακεξηθαληθή Έλσζε γηα ηε Ννεηηθή 

Καζπζηέξεζε κεηνλνκάδεηαη ζε Ακεξηθαληθή Έλσζε ζηηο Ννεηηθέο θαη Αλαπηπμηαθέο 
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Αλαπεξίεο (ΑΔΝΑΑ) (American Associationon Intellectual and Developmental 

Disabilities) θαη πξνηείλεηαη αιιαγή ηνπ φξνπ θαη νξηζκνχ ηεο λνεηηθήο θαζπζηέξεζεο 

ζε «λνεηηθή αλαπεξία». Ο φξνο «λνεηηθή αλαπεξία» θαιχπηεη αθξηβψο ηνλ ίδην 

πιεζπζκφ αηφκσλ κε ηηο ίδηεο ππνζηεξηθηηθέο θαη εμαηνκηθεπκέλεο ππεξεζίεο κε ηνλ 

παιαηφηεξν νξηζκφ (AAIDD, 2008˙ Wehmeyer & Obremski, 2010 φπσο αλαθέξεηαη 

ζην Γεκεηξηάδνπ, Καξηαζίδνπ,2011).Ο νξηζκφο είλαη: «Ννεηηθή αλαπεξία είλαη ε 

αλαπεξία, ε νπνία ραξαθηεξίδεηαη από ζεκαληηθνύο πεξηνξηζκνύο ζηε λνεηηθή ιεηηνπξγία 

θαη ζηελ πξνζαξκνζηηθή ζπκπεξηθνξά, όπσο απηή εθθξάδεηαη ζηηο γλσζηηθέο, θνηλσληθέο 

θαη πξαθηηθέο πξνζαξκνζηηθέο δεμηόηεηεο. Η αλαπεξία πξέπεη λα εκθαλίδεηαη πξηλ ηελ 

ειηθία ησλ 18» (Luckasson et al., 2010 φπσο αλαθέξεηαη ζην Γεκεηξηάδνπ & 

Καξηαζίδνπ,2011). H πξνζαξκνζηηθή ζπκπεξηθνξά αλαθέξεηαη ζηελ ηθαλφηεηα ηνπ 

αηφκνπ λα πξνζαξκνζηεί ζηηο απαηηήζεηο ηνπ θπζηθνχ θαη θνηλσληθνχ πεξηβάιινληνο, 

επηδεηθλχνληαο απηνλνκία θαη θνηλσληθή ππεπζπλφηεηα ζχκθσλα κε ηελ ειηθία ηνπ θαη 

ηελ θνηλσληθή νκάδα ζηελ νπνία αλήθεη. Οη πεξηνξηζκνί ζηελ πξνζαξκνζηηθή 

ζπκπεξηθνξά επεξεάδνπλ ηφζν ηελ θαζεκεξηλή δσή ηνπ αηφκνπ, φζν θαη ηελ ηθαλφηεηά 

ηνπ λα αληαπνθξίλεηαη ζηηο αιιαγέο ηεο δσήο θαη ηηο πεξηβαιινληηθέο απαηηήζεηο. Σν 

άηνκν, πιένλ, ζπλδέεηαη άξξεθηα κε ηελ θνηλφηεηα θαη ηνλ θνηλσληθφ πεξίγπξν.  

Ζ λνεηηθή αλαπεξία παξνπζηάδεηαη σο κηα ζχλζεηε δηαηαξαρή ηνπ ιφγνπ, ησλ 

γλσζηηθψλ, θηλεηηθψλ θαη θνηλσληθψλ δεμηνηήησλ πνπ νδεγεί ζε παξεθθιίζεηο ηεο 

πξνζαξκνζηηθήο ιεηηνπξγίαο ζηελ θαζεκεξηλή δσή θαη πξνζδηνξίδεη ηέζζεξηο βαζκίδεο 

θαζπζηέξεζεο αλάινγα κε ηε ζνβαξφηεηά ηεο: ήπηα, κέηξηα, ζνβαξή θαη βαξηά. 

1. Ήπηα λνεηηθή αλαπεξία κε δείθηε λνεκνζχλεο απφ 50-55 έσο 70. 

2. Μέηξηα λνεηηθή αλαπεξία κε δείθηε λνεκνζχλεο απφ 35-40 έσο 50-55.  

3. νβαξή λνεηηθή αλαπεξία κε δείθηε λνεκνζχλεο απφ 20-25 έσο 30-35. 

4. Βαξηά λνεηηθή αλαπεξία κε δείθηε λνεκνζχλεο θάησ ηνπ 20 ή 25. 
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Γίλεηαη αληηιεπηφ, φηη θάζε άηνκν κε λνεηηθή αλαπεξία πξέπεη λα 

αληηκεησπίδεηαη σο κηα κνλαδηθή μερσξηζηή πξνζσπηθφηεηα κε ηδηαίηεξα 

ελδηαθέξνληα, πξνβιήκαηα θαη αλάγθεο (Πνιπρξνλνπνχινπ, 1997). 

Όζνλ αθνξά ηε πεξηνρή ησλ καζεκαηηθψλ, νη καζεηέο κε ήπηα λνεηηθή 

αλαπεξία αδπλαηνχλ λα επεμεξγαζηνχλ ηηο πιεξνθνξίεο, έλα γεγνλφο πνπ απνηειεί ηηο 

ζεκαληηθφηεξεο αηηίεο απνηπρίαο ζηελ αλάπηπμε ησλ καζεκαηηθψλ (Harding, 1986˙ 

Zwack-Stier, 1987). Οη αδπλακίεο πνπ παξνπζηάδνπλ ιφγσ ηεο αλαπεξίαο είλαη: α) 

δπζθνιία ζηε ρξήζε ζπκβνιηθψλ αλαπαξαζηάζεσλ θαη λνεηηθψλ αλαπαξαζηάζεσλ, β) 

είλαη παζεηηθνί ζηε κάζεζε, γ) δπζθνιεχνληαη λα δνκήζνπλ έλλνηεο ζηεξηδφκελνη ζηηο 

αηζζεηεξηαθέο εκπεηξίεο, δ) αδπλακίεο πξνζνρήο θαη κλήκεο, ε) πξνβιήκαηα ζηελ 

αλάγλσζε θαη γξαθή ησλ νξνινγηψλ ησλ καζεκαηηθψλ θαη ησλ ζπκβφισλ, ζη) 

δπζθνιεχνληαη λα αλαπηχμνπλ θαη λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ζηξαηεγηθέο, δ) δελ ηειεηψλνπλ 

ηε κέηξεζε θαη ε) δελ κπνξνχλ λα γεληθεχζνπλ θαη λα κεηαθέξνπλ ηε γλψζε. Δίλαη 

θαλεξφ φηη νη καζεηέο κε ήπηα λνεηηθή αλαπεξία απνθηνχλ γλψζεηο θαη δεμηφηεηεο ζε 

κεγαιχηεξε ειηθία απφ ηνπο ζπλνκειίθνπο ηνπο θαηαθηψληαο κφλν ηηο βαζηθέο 

καζεκαηηθέο δεμηφηεηεο (Cornwall, 1974˙ Thomas, 1996).  

Γεληθά, νη καζεηέο κε ήπηα λνεηηθή αλαπεξία ρξεηάδνληαη πεξηζζφηεξν ρξφλν 

γηα ηελ απηφκαηε αλάθιεζε πιεξνθνξηψλ θαη ηνλ ηαπηφρξνλν ρεηξηζκφ πνιιψλ 

γλσζηηθψλ πιεξνθνξηψλ. Γπζθνιεχνληαη λα αθνινπζήζνπλ βήκαηα γηα ηελ εθπφλεζε 

εξγαζίαο, λα δηαηεξήζνπλ ηελ πξνζνρή ηνπο θαη λα ρξεζηκνπνηήζνπλ γλψζεηο θαη 

δεμηφηεηεο ζε δηαθνξεηηθφ πιαίζην απφ ην πιαίζην δηδαζθαιίαο. Σα πεξηζζφηεξα άηνκα 

πνπ εκθαλίδνπλ ήπηα λνεηηθή αλαπεξία θάλνπλ ηεξάζηηεο πξνφδνπο ζηηο 

πξνζαξκνζηηθέο ηνπο ηθαλφηεηεο, γη΄απηφ επεξεάδνληαη ζε φιε ηε δηάξθεηα ηεο δσήο 

ηνπο (Hawkins, Eklund, James, & Foose, 2003).  
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Ζ λνεηηθή αλαπεξία κπνξεί λα ρσξηζηεί ζε ππν-νκάδεο αλάινγα κε ηε γεληθή 

ιεηηνπξγηθφηεηα θαη ηε δπλαηφηεηα καζεκαηηθήο αλάπηπμεο. Τπνζηεξίδεηαη φηη νη 

καζεηέο κε ειαθξηά ή κέηξηα λνεηηθή αλαπεξία κπνξνχλ λα αθνινπζνχλ ην πξφγξακκα 

ζπνπδψλ κε ηηο θαηάιιειεο πξνζαξκνγέο θαη ηξνπνπνηήζεηο. Κάπνηνη καζεηέο 

θαηαθέξλνπλ λα θαηαιάβνπλ θαη λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ζηξαηεγηθέο κέηξεζεο, 

αλαπαξάζηαζεο θαη επίιπζεο πξνβιεκάησλ. Δπίζεο, ζχκθσλα κε έξεπλεο, έρνπλ ηε 

δπλαηφηεηα λα αληαπνθξίλνληαη ζηελ απνηειεζκαηηθή δηδαζθαιία θαλφλσλ θαη 

ινγηθήο ζθέςεο. Έρεη απνδεηρζεί φηη ν ζπλδπαζκφο δηδαζθαιίαο ζηξαηεγηθψλ θαη 

ηξφπσλ αλαπαξάζηαζεο είλαη πνιχ απνηειεζκαηηθφο αθφκα θαη ζηελ επίιπζε 

πξνβιεκάησλ (Baroody, 1999˙ Butler, Miller, Lee, & Pierce, 2001˙ Dolan, Murray, & 

Strangman, 2006, φπσο αλαθέξεηαη ζε Αγαιηψηεο, 2013).  

Ζ λνεηηθή αλαπεξία είλαη κία απφ ηηο ζεκαληηθφηεξεο αηηίεο γηα ηελ απνηπρία 

ζηε καζεκαηηθή ζθέςε. Οη καζεηέο κε λνεηηθή αλαπεξία δελ αλαπηχζζνπλ 

καζεκαηηθά ζε πςειά επίπεδα θαη ζηελ ίδηα ειηθία κε ηνπο ζπλνκειίθνπο ηνπο θαη 

πεξηνξίδνληαη ζην λα κάζνπλ ηηο ζηνηρεηψδεηο καζεκαηηθέο δεμηφηεηεο. Γη’ απηφ ην ιφγν 

είλαη απαξαίηεην λα κειεηήζνπκε θάπνηεο πεξηπηψζεηο καζεηψλ κε ήπηα λνεηηθή 

αλαπεξία θαη κέζσ ηεο αμηνιφγεζεο λα εληνπίζνπκε ηηο δπλαηφηεηεο θαη ηηο αδπλακίεο 

ηνπο ζηα καζεκαηηθά. 

1.3.4. Πξνβιήκαηα ζπκπεξηθνξάο 

Οη καζεηέο κε ήπηεο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο κπνξεί λα παξνπζηάδνπλ 

καζεζηαθέο δπζθνιίεο, λνεηηθή θαζπζηέξεζε, ζπλαηζζεκαηηθή δηαηαξαρή ή 

πξνβιήκαηα ζπκπεξηθνξάο. Απηνί απνηεινχλ πεξίπνπ ην 90% ηνπ καζεηηθνχ 

πιεζπζκνχ πνπ έρνπλ δηαγλσζζεί σο άηνκα κε εηδηθέο αλάγθεο. Μηα ζπκπεξηθνξά είλαη 

πξνβιεκαηηθή ή δηαηαξαγκέλε ή αλεπηζχκεηε, φηαλ ελνριεί ην ίδην ην παηδί ή ηα 
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πξφζσπα ηνπ πεξηβάιινληφο ηνπ θαη πξνθαιεί δπζάξεζηα ζπλαηζζήκαηα ζην ίδην ή ζηα 

πξφζσπα ηνπ πεξηβάιινληφο ηνπ (Καιαληδή-Αδίδη, 1984). 

Ο Upton θαη ζπλεξγάηεο (1978) ππνζηεξίδνπλ φηη ε πξνβιεκαηηθή 

ζπκπεξηθνξά είλαη απνηέιεζκα θνηλσληθήο αιιειεπίδξαζεο θαη δελ δεκηνπξγείηαη 

κφλν απφ ην καζεηή πνπ επηδεηθλχεη ηε ζπκπεξηθνξά. Δπίζεο, ππνγξακκίδνπλ φηη ε 

αηηία γηα ηελ εκθάληζε ηεο πξνβιεκαηηθήο ζπκπεξηθνξάο θαηαλνείηαη ζην πιαίζην ησλ 

δξάζεσλ θαη αιιειεπηδξάζεσλ κεηαμχ ησλ ζπκκεηερφλησλ ζην ζπγθεθξηκέλν 

πεξηβάιινλ. 

Σα ηειεπηαία ρξφληα, φιν θαη πεξηζζφηεξνη εξεπλεηέο αζρνινχληαη κε ηα 

πξνβιήκαηα ζπκπεξηθνξάο. Κνηλφ ζεκείν αλαθνξάο ζηνπο πεξηζζφηεξνπο νξηζκνχο, 

πνπ έρνπλ πξνηαζεί, είλαη ε παξνπζία κε απνδεθηήο ζπκπεξηθνξάο, ε νπνία δεκηνπξγεί 

πξνβιήκαηα ηφζν ζην ίδην ην άηνκν φζν θαη ζην θνηλσληθφ ηνπ πεξηβάιινλ. Κάπνηνη 

απφ ηνπο νξηζκνχο πνπ έρνπλ δηαηππσζεί γηα ηα πξνβιήκαηα ζπκπεξηθνξάο είλαη νη 

αθφινπζνη: «Ο όξνο πξνβιήκαηα ζπκπεξηθνξάο αλαθέξεηαη ζε κία πνηθηιία 

πξνβιεκάησλ, πνπ κπνξεί λα παξνπζηάζεη θάπνην άηνκν ζε ζπλαηζζεκαηηθό θαη 

ςπρνθνηλσληθό επίπεδν κε απνηέιεζκα λα δηαηαξάζζεηαη ε ζρέζε ηνπ κε ηνπο άιινπο 

αιιά θαη ε ζρέζε ηνπ κε ηνλ εαπηό ηνπ». Αλ θαη ν φξνο απηφο ρξεζηκνπνηείηαη επξχηαηα, 

ην πεξηερφκελν ηνπ πνηθίιιεη αλάινγα κε ηε ζεψξεζε πνπ πηνζεηείηαη γηα ηνλ 

πξνζδηνξηζκφ ηεο αλζξψπηλεο ζπκπεξηθνξάο θαη ησλ παξαγφλησλ πνπ ηελ επεξεάδνπλ 

(Γφηθνπ, 2007). χκθσλα κε ηνλ Καλάθε (1991), ε πξνβιεκαηηθή ζπκπεξηθνξά λνείηαη 

σο «ε θαηαζηξεπηηθή ή αληηθνηλσληθή ζπκπεξηθνξά πνπ είλαη απνηέιεζκα θαθήο 

πξνζαξκνγήο». Όπσο αλαθέξεηαη ζηνπο πεξηζζφηεξνπο νξηζκνχο, ηα πξνβιήκαηα 

ζπκπεξηθνξάο ζπλδένληαη κε ηε δπζθνιία πξνζαξκνγήο πνπ κπνξεί λα εκθαλίδνπλ ηα 

παηδηά απηά. Σν άηνκν κε δπζθνιίεο πξνζαξκνγήο δελ θαηαθέξλεη λα αληεπεμέιζεη κε 

επηηπρία ζηηο απαηηήζεηο ηνπ πεξηβάιινληφο ηνπ κε απνηέιεζκα λα βηψλεη αηζζήκαηα 
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δπζθνξίαο ή ελφριεζεο. Όπσο αλαθέξεη ν Καλδαξάθεο (2004) κε ηνλ φξν «δηαηαξαρέο 

ηνπ ζπλαηζζήκαηνο θαη ηεο ζπκπεξηθνξάο», ελλννχκε ηε ρξφληα χπαξμε αθξαίσλ 

ζπκπεξηθνξψλ πνπ δελ είλαη αλεθηέο θαη αλάινγεο ησλ θνηλσληθψλ θαη πνιηηηζηηθψλ 

πξνζδνθηψλ ηνπ πεξηβάιινληνο φπνπ εκθαλίδνληαη. Οη φξνη «πξνβιήκαηα 

ζπκπεξηθνξάο» θαη «δηαηαξαρέο ηνπ ζπλαηζζήκαηνο» δεκηνπξγνχλ ζπρλά ζχγρπζε. Οη 

πεξηζζφηεξνη ζπγγξαθείο ρξεζηκνπνηνχλ ηνλ φξν «πξνβιήκαηα ζπκπεξηθνξάο» 

αλαθεξφκελνη ζηα εμσηεξηθεπκέλα πξνβιήκαηα ζπκπεξηθνξάο. Οη ςπρνιφγνη 

ραξαθηεξίδνπλ ηα εζσηεξηθεπκέλα πξνβιήκαηα ζπκπεξηθνξάο σο «ζπλαηζζεκαηηθέο 

δηαηαξαρέο». 

«Η ζπκπεξηθνξά είλαη έλαο ηξόπνο επηθνηλσλίαο ησλ αηόκσλ ζε γλσζηά θαη 

άγλσζηα πεξηβάιινληα, έλαο ηξόπνο κε ηνλ νπνίν εθθξάδεηαη κηα εζσηεξηθή αλάγθε» ( 

Καξηαζίδνπ, 2006
α
). Κάζε θνηλσλία ή θνηλσληθή νκάδα, αλάινγα κε ηηο αλάγθεο ηεο, 

ζπληάζζεη ηνπο θαλφλεο εθείλνπο ζηνπο νπνίνπο ηα κέιε ηεο πξέπεη λα πξνζαξκνζηνχλ 

γηα ςπρνινγηθνχο (ελδνπξνζσπηθνχο) θαη θνηλσληθνχο (δηαπξνζσπηθνχο) ιφγνπο (Carr 

& Durand,1985, Καλδαξάθεο, 2004). 

χκθσλα κε ηνλ Καλδαξάθε (2004), ε πξνζαξκνγή ηεο ζπκπεξηθνξάο ηνπ 

αηφκνπ, ρσξίδεηαη ζε ηξεηο θαηεγνξίεο: ηελ ελδνπξνζσπηθή, ηε δηαπξνζσπηθή 

πξνζαξκνγή θαη ζηα άιια πξνβιήκαηα ζπκπεξηθνξάο. Με ηνλ φξν «πξνβιήκαηα 

ζπκπεξηθνξάο» ελλννχκε «ηε ρξόληα ύπαξμε αθξαίσλ ζπκπεξηθνξώλ πνπ δελ είλαη 

αλεθηέο θαη αλάινγεο ησλ θνηλσληθώλ θαη πνιηηηζηηθώλ πξνζδνθηώλ ηνπ πεξηβάιινληνο 

πνπ εκθαλίδνληαη» (Καλδαξάθεο 2004) θαη κπνξεί λα πεξηιακβάλνπλ ηελ απφζπξζε, ηε 

ζρνιηθή θνβία, ηελ αληηθνηλσληθφηεηα, ηελ αδπλακία ζπλεξγαζίαο, ην ζπκφ, ηηο 

απεηιέο, ηε ζρνιηθή θνβία θ.ά. (Layman, Hussey, Laing, 2002). 
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Οη καζεηέο κε ζπλαηζζεκαηηθέο δηαηαξαρέο ή δηαηαξαρέο ζπκπεξηθνξάο 

ζπλήζσο ραξαθηεξίδνληαη απφ εμσηεξηθεπκέλεο ζπκπεξηθνξέο, φπσο ε επηζεηηθφηεηα, 

ε παξνξκεηηθφηεηα, ε παξαβίαζε θαλφλσλ θ.ά., αιιά θαη εζσηεξηθεπκέλεο, φπσο ην 

άγρνο, ε εζσζηξέθεηα, νη θησρέο δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο θ.ά. (Lane, Graham, Harris, 

Little, Sandmel, & Brindle, 2010˙ Angold Costello, & Erkanli, 1999 φπσο αλαθέξεηαη 

ζην White, Jarrett, & Ollendick, 2013˙ KesslerChiu, Demler, & Walters, 2005 φπσο 

αλαθέξεηαη ζην White et al., 2013). Μεγάινο αξηζκφο πξνβιεκάησλ ζπκπεξηθνξάο, 

ηδηαίηεξα εμσηεξηθεπκέλσλ πξνβιεκάησλ, φπσο ε επηζεηηθφηεηα θαη ε 

παξνξκεηηθφηεηα, έρνπλ ζπζρεηηζηεί κε ρακειά επίπεδα απηνξξχζκηζεο ηεο 

ζπκπεξηθνξάο (Denham, Bassett, Thayer, Mincic, Sirotkin, & Zinsser, 2012 φπσο 

αλαθέξεηαη ζην Montroy, Bowles, Skibbe, & Foster, 2014˙ Eisenberg, Pidada, & Liew, 

2001 φπσο αλαθέξεηαη ζην Montroy et al, 2014˙ Hill, Degnan, Calkins, & Keane, 2006 

φπσο αλαθέξεηαη ζην Montroy et al, 2014˙ McCabe & Brooks-Gunn, 2007 φπσο 

αλαθέξεηαη ζην Montroy et al, 2014).  

Οη Grissemann & Weber (1990) ππνζηεξίδνπλ φηη ηα παηδηά κε ζπλαηζζεκαηηθά 

πξνβιήκαηα θαη δηαηαξαρέο ζπκπεξηθνξάο έρνπλ ρακειή επίδνζε ζηα καζεκαηηθά, 

γηαηί δελ δηαζέηνπλ ηνλ απηνέιεγρν θαη ηελ απηνζπγθέληξσζε πνπ επηβάιινληαη απφ 

ηελ αιπζηδσηή θχζε ηνπ καζήκαηνο θαη ηελ αδηάζπαζηε ζπλέρεηα ησλ βεκάησλ πνπ 

ζπλζέηνπλ ηηο καζεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο (Grissemann & Weber,1990). Φπζηθά, 

κπνξεί λα ζπκβεί θαη ην αληίζεην, δειαδή κπνξεί κηα απνηπρία ζηα καζεκαηηθά λα 

πξνθαιέζεη ζπλαηζζεκαηηθά πξνβιήκαηα θαη πξνβιήκαηα ζπκπεξηθνξάο. Γεληθά, ε 

αξλεηηθή επίδξαζε ησλ ζπλαηζζεκαηηθψλ πξνβιεκάησλ ζηε καζεκαηηθή επίδνζε 

ζεσξείηαη θαιά ηεθκεξησκέλε. Παξφια απηά, νη Upton θαη  ζπλεξγάηεο (1978) 

παξαηεξνχλ φηη: α) ε δεκηνπξγία δηαηαξαρψλ ζπκπεξηθνξάο θαη ζπλαηζζεκαηηθψλ 

πξνβιεκάησλ κπνξεί λα είλαη απνηέιεζκα θαη φρη αηηία ηεο απνηπρίαο ζηα καζεκαηηθά 
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θαη β) νη δηαηαξαρέο ζπκπεξηθνξάο θαη ε απνηπρία ζηε κάζεζε κπνξεί λα πξνθχπηνπλ 

απφ ηε δξάζε ελφο ηξίηνπ θνηλνχ παξάγνληα. Πνιχ ζεκαληηθή βέβαηα είλαη ε ζηάζε 

ηνπ καζεηή απέλαληη ζηα καζεκαηηθά, δειαδή θαηά πφζν επηζπκεί λα αζρνιείηαη κε ην 

αληηθείκελν, ε αμία πνπ ηνπ απνδίδεη θαη ε ζέζε πνπ έρεη ζηε δσή ηνπ.  

1.3.5. Γηαηαξαρή Διιεηκκαηηθήο Πξνζνρήο θαη Τπεξθηλεηηθόηεηαο 

(ΓΔΠΤ) 

Ζ ΓΔΠΤ είλαη κία απφ ηηο ζπρλφηεξεο λεπξνζπκπεξηθνξηθέο δηαηαξαρέο ηεο 

παηδηθήο θαη εθεβηθήο ειηθίαο (5%-10%). Σα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο δηαηαξαρήο 

είλαη: 1) ε απξνζεμία, 2) ε ππεξθηλεηηθφηεηα θαη 3) ε παξνξκεηηθφηεηα. χκθσλα κ’ 

απηά ηα ραξαθηεξηζηηθά δηαθξίλεηαη ζε ηξεηο ππφ-ηππνπο. α) Ο καζεηήο πνπ έρεη 

ειιεηκκαηηθή πξνζνρή, β) ν καζεηήο κε ππεξθηλεηηθφηεηα ή παξνξκεηηθφηεηα θαη γ) ν 

καζεηήο κε ζπλδπαζκφ ηχπσλ (American Psychiatric Association, 2000).  

Οη καζεηέο κε ΓΔΠΤ παξνπζηάδνπλ δπζθνιίεο ζηε δηαηήξεζε ηεο πξνζνρήο ζε 

εξεζίζκαηα πνπ επαλαιακβάλνληαη θαη δηαζέηνπλ ιηγφηεξν ρξφλν ζ’ απηά, δελ είλαη 

εχθνιν λα ρξεζηκνπνηνχλ επηιεθηηθά ηελ πξνζνρή ηνπο θαη λα επεμεξγάδνληαη βαζηθά 

ζηνηρεία θαη αδπλαηνχλ λα ζπγθεληξσζνχλ ζε δξαζηεξηφηεηεο κε κεραληζηηθφ ηξφπν ή 

φπνπ ππάξρεη κεγάιε εμνηθείσζε (Sergeant, Geurts, Huijbregts, Scheres, & 

Ososterlaan, 2003). 

Ζ ΓΔΠΤ επεξεάδεη θπξίσο ηελ εξγαδφκελε κλήκε επεμεξγαζίαο αθνπζηηθψλ 

πιεξνθνξηψλ θαη φρη ηφζν ησλ νπηηθψλ. Δπίζεο, κπνξεί λα αληηκεησπίζνπλ δπζθνιίεο 

θαη θαηά ηνλ ρεηξηζκφ ηξηζδηάζηαησλ πιηθψλ, δειαδή κε ηελ θηλαηζζεηηθή πξνζνρή. 

ρεηηθά κε ηα καζεκαηηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ καζεηψλ απηψλ, 1) δηαζέηνπλ ιηγφηεξν 

ρξφλν γηα ηελ επεμεξγαζία ησλ ζπκβφισλ ησλ πξάμεσλ, 2) δελ θαηαλέκνπλ ζσζηά ηελ 

πξνζνρή ηνπο θαηά ηελ επεμεξγαζία, κε απνηέιεζκα λα θάλνπλ πνιιά ιάζε, 3) δελ 
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επηκέλνπλ ζηηο επαλεηιεκκέλεο επαθέο κε ηελ ίδηα πιεξνθνξία, νπφηε δπζθνιεχνληαη 

ζηελ απνκλεκφλεπζε θαη ηε δφκεζε ελλνηψλ κε αθξίβεηα θαη ηαρχηεηα, 4) δελ 

επηθεληξψλνπλ ηε πξνζνρή ηνπο ζε εθηεηακέλν ιεθηηθφ πιηθφ γηα απνκλεκφλεπζε θαη 

καζεκαηηθή επεμεξγαζία θαη δελ επεμεξγάδνληαη κε ιεπηνκέξεηα ηα παξαδείγκαηα θαη 

ηα αληηπαξαδείγκαηα ησλ ελλνηψλ, δελ ζπγθξνηνχλ πιήξεηο έλλνηεο θαη δπζθνιεχνληαη 

ζηελ νξγάλσζε ζπλεθηηθνχ καζεκαηηθνχ ζπζηήκαηνο (Αγαιηψηεο, 2013).  

1.3.6. Αηζζεηεξηαθά πξνβιήκαηα 

Σα αηζζεηεξηαθά πξνβιήκαηα παξνπζηάδνληαη φηαλ ν νξγαληζκφο δελ 

επεμεξγάδεηαη θαιά ηα εξεζίζκαηα ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ηνπ ίδηνπ ηνπ νξγαληζκνχ. 

Οθείινληαη είηε ζε γεληθεπκέλε δηαηαξαρή είηε ζε ππεξθφπσζε ησλ αηζζεηεξηαθψλ 

νδψλ. Οη αηζζεηεξηαθέο δπζθνιίεο εκθαλίδνληαη ζε παηδηά κε αλψξηκε ζπκπεξηθνξά, 

δπζθνιίεο επηθνηλσλίαο θαη καζεζηαθέο δπζθνιίεο. Δκθαλίδνληαη ζπλήζσο ζηα πξφσξα 

παηδηά, ζηα παηδηά κε απηηζκφ, ζηα παηδηά κε ηνλ ηχπν ηεο ππεξθηλεηηθφηεηαο, ζηα 

θαθνπνηεκέλα ή παξακειεκέλα παηδηά, ζηα παηδηά κε λεπξνινγηθά πξνβιήκαηα, ζηα 

παηδηά κε καζεζηαθέο ή θνηλσληθέο δπζθνιίεο ή αλαπηπμηαθή θαζπζηέξεζε. 

Σα αηζζεηεξηαθά πξνβιήκαηα δεκηνπξγνχλ ζπλήζσο αλεπαξθείο, 

ζπγθερπκέλεο, αηειείο πιεξνθνξίεο νη νπνίεο πξνθαινχλ γλψζεηο αληίζηνηρεο 

πνηφηεηαο. Όιεο νη αηζζεηεξηαθέο αληηιεπηηθέο δίνδνη παίδνπλ ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ 

πξφζιεςε πιεξνθνξηψλ ζρεηηθψλ κε ηα καζεκαηηθά. Οη καζεηέο κε αηζζεηεξηαθά 

πξνβιήκαηα δελ έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα ελεξγνπνηήζνπλ απηέο ηηο δηφδνπο θαη 

αληηκεησπίδνπλ δπζθνιίεο ζηα καζεκαηηθά. Πην ζπγθεθξηκέλα, νπηηθά πξνβιήκαηα 

πξνθαινχλ δπζθνιίεο ζηε ζπγθξάηεζε ηεο έλλνηαο ηνπ αξηζκνχ. Πξνβιήκαηα 

αθνπζηηθήο αληίιεςεο δπζθνιεχνπλ ηε ζπκκεηνρή ζηε καζεζηαθή δηαδηθαζία, αθνχ 

εκπνδίδνπλ ηελ πξφζιεςε νδεγηψλ ή εξσηήζεσλ. Οη δπζθνιίεο θηλαηζζεηηθήο θχζεσο 
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δελ επηηξέπνπλ ην ρεηξηζκφ αληηθεηκέλσλ θαη νξγάλσλ κε ηξφπν πνπ λα επηηξέπεη ηε 

ζχλδεζε ηεο ελέξγεηαο κε ηα ζχκβνια θαη ηνπο φξνπο ηεο (Αγαιηψηεο,2011).  

1.4.    Αμηνιόγεζε θαη Μαζεκαηηθά 

Με ηελ αμηνιφγεζε καζεηή κε εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο έρνπκε ηε 

δπλαηφηεηα λα ζπγθεληξψζνπκε θαη λα εξκελεχζνπκε εθπαηδεπηηθά ζεκαληηθέο 

πιεξνθνξίεο ψζηε λα παξζνχλ νη λνκηθέο θαη δηδαθηηθέο απνθάζεηο πνπ ζρεηίδνληαη κε 

ηελ παξνρή εηδηθψλ ππεξεζηψλ εθπαίδεπζεο (Αγαιηψηεο, 2011). Με ηελ αμηνιφγεζε 

κπνξνχκε λα ειέγμνπκε ηελ εηνηκφηεηα ηνπ καζεηή γηα ηελ θαηάθηεζε ησλ ζηφρσλ θαη 

λα πξνζδηνξίζνπκε ηηο ειιείςεηο ηνπ αλ ππάξρνπλ, λα δηαπηζηψζνπκε ηελ πξφνδφ ηνπ 

θαη ηα πηζαλά πξνβιήκαηα ζηε κάζεζε θαη ζηελ πξνζαξκνγή, λα βξνχκε ηηο ιχζεηο γη’ 

απηά ηα πξνβιήκαηα θαη λα ειέγμνπκε αλ είλαη θαηάιιειεο. Γηα λα είλαη 

απνηειεζκαηηθή θαη έγθπξε κηα αμηνιφγεζε, ζα πξέπεη λα ζηεξίδεηαη ζε έλα ζεσξεηηθφ 

πιαίζην ζην νπνίν ζα ζηεξίδνληαη ην πεξηερφκελν θαη ε δνκή ηεο. 

Ο ζηφρνο ηεο αμηνιφγεζεο ησλ καζεζηαθψλ δπζθνιηψλ ηνπ καζεηή ζηα 

καζεκαηηθά είλαη ε αλαγλψξηζε ησλ αδπλακηψλ θαη ησλ ηδηαηηεξνηήησλ ηνπ. χκθσλα 

κε ηελ Tomlinson (2008) ε αμηνιφγεζε πξέπεη λα αληηκεησπίδεηαη σο θαηαλφεζε ηνπ 

αηφκνπ γηα ηνλ ηξφπν ιεηηνπξγίαο ηνπ ζε ζπγθεθξηκέλν πεξηβάιινλ. Ο Sternberg 

(2008) ππνζηεξίδεη φηη ε αμηνιφγεζε θαζνδεγεί ηε δηδαζθαιία, γη’ απηφ ζα πξέπεη λα 

έρεη εχξνο θαη λα πεξηιακβάλεη δηαδηθαζίεο πνπ ειέγρνπλ ηνπο ηξφπνπο ζθέςεο θαη ηηο 

δεμηφηεηεο. Δπνκέλσο, ε πξνζπάζεηα πξνζδηνξηζκνχ ησλ δπλαηνηήησλ θαη ησλ 

αδπλακηψλ ησλ καζεηψλ κε δπζθνιίεο κάζεζεο ζηα καζεκαηηθά, ε αμηνιφγεζή ηνπο 

είλαη απαξαίηεηε, πξνθεηκέλνπ λα νξγαλσζεί κε θαηάιιειν ηξφπν ε δηδαζθαιία ηνπο.  

Πξηλ απφ ηελ εηζαγσγή ησλ καζεηψλ ζηνλ θφζκν ησλ καζεκαηηθψλ, ζα πξέπεη 

λα αμηνινγνχληαη νη «αλεπίζεκεο» γλψζεηο ηνπο, δειαδή νη γλψζεηο πνπ έρνπλ 

απνθηήζεη νη καζεηέο απφ ηηο πξνζσπηθέο ηνπο εκπεηξίεο θαη απφ ηηο δξάζεηο ηνπο ζην 
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θνηλσληθφ πεξηβάιινλ ηνπο, θαζψο απηέο απνηεινχλ ηηο βάζεηο γηα ηε καζεκαηηθή ηνπο 

πξφνδν ζην ζρνιείν. Μ’ απηφ ηνλ ηξφπν επηηπγράλεηαη θαη ε νκαιή εηζαγσγή ηνπ 

καζεηή ζηε δηαδηθαζία ηεο αμηνιφγεζεο. Ζ αμηνιφγεζε πξέπεη λα νδεγείηαη ζηελ 

πεξηγξαθή ελφο αθξηβνχο πξνθίι ηνπ καζεηή. Πξέπεη λα πεξηγξάθεη κε αθξίβεηα θαη 

ζαθήλεηα ηηο δπλαηφηεηεο θαη ηηο ειιείςεηο ηνπ καζεηή θαη λα ειέγρνληαη νη δηαζηάζεηο 

ηεο πνηφηεηαο ηεο γλψζεο, ε αθξίβεηα, ε ηαρχηεηα θαη ε γεληθεπζηκφηεηα, κε ηηο νπνίεο 

ν καζεηήο κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεί ηηο γλψζεηο θαη ηηο δεμηφηεηεο. Αθφκε, ν ηξφπνο 

αλαπαξάζηαζεο ηεο γλψζεο πνπ ρξεζηκνπνηεί ν θάζε καζεηήο απνηειεί βαζηθφ 

θνκκάηη ηεο αμηνιφγεζεο αθνχ δίλεη ζεκαληηθέο πιεξνθνξίεο γηα λα πξνζδηνξηζηνχλ νη 

δηδαθηηθνί ζηφρνη. Γηα λα είλαη νινθιεξσκέλε ε εηθφλα γηα θάζε καζεηή, ζα πξέπεη λα 

ρξεζηκνπνηείηαη θαη κηα ιεηηνπξγηθή αθνινπζία-ηεξαξρία καζεκαηηθψλ γλψζεσλ θαη 

δεμηνηήησλ, ψζηε λα έρνπκε ηηο απαξαίηεηεο πιεξνθνξίεο γηα λα νξγαλψζνπκε έλα 

εμεηδηθεπκέλν δηδαθηηθφ πξφγξακκα. Ζ ιεηηνπξγηθή αθνινπζία πεξηνρψλ ειέγρνπ 

θαηνρήο ηεο γλψζεο είλαη: Δλλνηνινγηθή επεμεξγαζία πξνβιεκάησλ- Γλσζηηθφ ζρήκα 

θαη εθηέιεζε πξάμεσλ-Γνκή αξηζκεηηθνχ ζπζηήκαηνο-Αξηζκεηηθνί ζπλδπαζκνί-

Έλλνηα ηνπ αξηζκνχ-Απαξίζκεζε-Αλαγλψξηζε θαη γξαθή ζπκβφισλ-Πνζνηηθή 

επεμεξγαζία πξνβιεκάησλ (Αγαιηψηεο, 2013).  

Ο βαζκφο ελλνηνινγηθήο θαηαλφεζεο, ην καζεκαηηθφ ιεμηιφγην θαη ε επίιπζε 

πξνβιεκάησλ πξέπεη λα απνηεινχλ βαζηθά θνκκάηηα ηεο αμηνιφγεζεο (Cawley & 

Parmar, 2003, φπσο αλαθέξεηαη ζε Αγαιηψηεο, 2013). Αθφκε, ηα ιάζε ηνπ καζεηή ζα 

πξέπεη λα αλαιχνληαη πνηνηηθά ψζηε λα απνθεπρζνχλ ιαζεκέλεο εξκελείεο, λα ραζνχλ 

πιεξνθνξίεο θαη λα κελ εληνπηζηνχλ ζεκαληηθά πξνβιήκαηα. Δπίζεο, ε πνηνηηθή 

αλάιπζε κπνξεί λα βνεζήζεη θαη ηε κεηαγλσζηηθή ιεηηνπξγία ηνπ καζεηή. 
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Αμηνιφγεζε ζα πξέπεη λα γίλεηαη θαη ζηε δηδαζθαιία, αθνχ απνηειεί βαζηθή 

παξάκεηξν ηνπ καζεζηαθνχ απνηειέζκαηνο θαη λα επηιέγεηαη ν θαηάιιεινο 

παξάγνληαο πνπ ζα εξεπλεζεί.  

Ζ ςπρν-ζπλαηζζεκαηηθή ιεηηνπξγία ηνπ καζεηή σο πξνο ηα καζεκαηηθά είλαη 

έλαο αθφκε παξάγνληαο πνπ πξέπεη λα αμηνινγεζεί γηα λα δηαπηζησζεί αλ ε πηζαλή ηνπ 

απνηπρία πξνέξρεηαη απφ ηελ αξλεηηθή ςπρν-ζπλαηζζεκαηηθφηεηά ηνπ. 

Σέινο, ε αμηνιφγεζε πξέπεη λα είλαη επέιηθηε θαη λα πξνζαξκφδεηαη αλάινγα 

ζηηο δπζθνιίεο ηνπ καζεηή, ρσξίο βέβαηα λα απνθιίλεη απφ ηνπο ζηφρνπο ηεο, πνπ 

πξέπεη λα πξνζδηνξίδνληαη κε ζαθήλεηα. Ζ επηηπρεκέλε αμηνιφγεζε εγείξεη εξσηήκαηα 

ζρεηηθά κε ηελ αιιαγή θαη ηε βειηίσζε ηεο δηδαζθαιίαο, ελψ νη πιεξνθνξίεο πνπ 

εμάγνληαη παξέρνπλ ηζρπξά εξγαιεία γηα ηελ θαζνδήγεζε θαη πιεξνθφξεζε ηεο 

δηδαζθαιίαο (Fisher, 2007). 

Βαζηθή πξνυπφζεζε γηα ηελ εθηίκεζε ησλ απνηειεζκάησλ ησλ αιγνξίζκσλ 

είλαη ε θαηαλφεζε ηεο δνκήο ηνπ αξηζκεηηθνχ ζπζηήκαηνο. Ζ αμηνιφγεζε πξέπεη λα 

επηθεληξσζεί ζηε δηεξεχλεζε ησλ γλψζεσλ ηνπ καζεηή γηα ηε δνκή ηνπ αξηζκεηηθνχ 

ζπζηήκαηνο ηα βαζηθά ζηνηρεία ηνπ νπνίνπ είλαη φηη θάζε αξηζκφο πξνθχπηεη απφ ηνλ 

πξνεγνχκελφ ηνπ κε ηελ πξνζζήθε κηαο κνλάδαο, φηη δχν δηαδνρηθνί αξηζκνί έρνπλ ηελ 

ίδηα δηαθνξά, φηη θάζε δέθα κνλάδεο κηαο ηάμεο κεγέζνπο αληηζηνηρνχλ ζε κηα κνλάδα 

ηεο επφκελεο ηάμεο κεγέζνπο θαη φηη ν ίδηνο αξηζκφο κπνξεί λα εθθξαζηεί κε 

δηαθνξεηηθνχο ηξφπνπο είηε απφ άπνςε κνλάδσλ κέηξεζεο είηε απφ άπνςε 

ζπλδπαζκψλ. ηε ζπλέρεηα, πξέπεη λα ειεγρζεί ν βαζκφο θαηνρήο ησλ αξηζκεηηθψλ 

ζπλδπαζκψλ, δειαδή ησλ απνηειεζκάησλ ησλ πξνζζέζεσλ θαη ησλ αθαηξέζεσλ ηεο 

πξψηεο εηθνζάδαο θαη ηεο πξνπαίδεηαο κε ηε κνξθή γηλνκέλσλ θαη πειίθσλ, ψζηε λα 

πξνζδηνξηζηνχλ νη αξηζκεηηθνί ζπλδπαζκνί πνπ θαηέρεη ή φρη ν καζεηήο. Αθφκε, 

πξέπεη λα ειεγρζεί αλ ν καζεηήο αλαγλσξίδεη ηνπο αξηζκεηηθνχο ζπλδπαζκνχο κέζα ζε 
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πξάμεηο θαη ζηε ζπλέρεηα λα ειεγρζεί αλ ν καζεηήο θαηέρεη ηελ έλλνηα ηνπ αξηζκνχ θαη 

ζε πνην επίπεδν. Αθνινπζεί ν έιεγρνο ηεο απαξίζκεζεο-κέηξεζεο πνπ νδεγεί ζην λα 

πξνζδηνξίδνπλ ην κέγεζνο ησλ πνζνηήησλ θαη ζηελ εχξεζε απνηειεζκάησλ ησλ 

πξάμεσλ. Ζ απαξίζκεζε-κέηξεζε πεξηιακβάλεη ηε γλψζε θαη ηε ιεθηηθή εθθνξά ηεο 

αθνινπζίαο ησλ αξηζκν-ιέμεσλ, ηελ ηθαλφηεηα ζπληνληζκνχ ηεο ιεθηηθήο εθθνξάο κε 

ηελ νπηηθή επεμεξγαζία, ηελ θηλεηηθή δξάζε, ηε δηαηήξεζε ζηε κλήκε ηνπ ζηφρνπ, ηε 

δηάθξηζε ησλ ζηνηρείσλ πνπ κεηξήζεθαλ, ηελ εθηίκεζε ηνπ απνηειέζκαηνο, ηε γεληθή 

παξαθνινχζεζε ηνπ φινπ έξγνπ θαη ηηο αξρέο απαξίζκεζεο. Αθνχ ηειεηψζεη απηφο ν 

έιεγρνο ζα πξέπεη λα ειεγρζεί αλ ν καζεηήο κπνξεί λαη δηαθξίλεη θαη λα γξάθεη ηα 

αξηζκεηηθά θαη πξαμηαθά ζχκβνια κε αθξίβεηα, ηαρχηεηα θαη γεληθεπζηκφηεηα, ψζηε λα 

γίλεη αληηιεπηή ε χπαξμε πξνβιεκάησλ. Ζ δηαδηθαζία ηεο αμηνιφγεζεο ζα 

νινθιεξσζεί κε ηελ πνζνηηθή αλάιπζε γξαπηψλ πξνβιεκάησλ. Τπάξρνπλ θάπνηα 

εξγαιεία πνπ κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα κηα απνηειεζκαηηθή αμηνιφγεζε φπσο 

ην ζρήκα ησλ Yimer and Ellerton (2006), ην νπνίν απνηειείηαη απφ πέληε θάζεηο 

επίιπζεο πξνβιήκαηνο, ηελ εκπινθή, ην κεηαζρεκαηηζκφ, ηελ εθαξκνγή, ηελ 

απνηίκεζε θαη ηνλ αλαζηνραζκφ, ε Αλάιπζε Λαζψλ ηνπ Newman (Newman, 1983) 

πνπ μεθηλά απφ ηελ εξψηεζε ηνπ πξνβιήκαηνο θαη πξνρσξά πξνο ηελ αξρή πνπ έξρεηαη 

ζε επαθή ν καζεηήο κε ην πξφβιεκα γηα λα πξνζδηνξηζηεί ε δπζθνιία θαη ε 

Αμηνιφγεζε ηεο Δπίιπζεο Μαζεκαηηθνχ Πξνβιήκαηνο ηεο Montague (1996̇ 1998) πνπ 

έρεη σο ζηφρν λα αληρλεχζεη ηηο γλσζηηθέο ζηξαηεγηθέο, ηηο κεηαγλσζηηθέο δηαδηθαζίεο 

θαη ηνπο ζπλαηζζεκαηηθνχο παξάγνληεο ηνπ καζεηή κέζσ κηαο δνκεκέλεο ζπλέληεπμεο. 

Παξαθάησ γίλεηαη αλαθνξά ζηα δηάθνξα είδε αμηνιφγεζεο. Ζ αμηνιφγεζε ηεο 

κάζεζεο (απνινγηζηηθή) είλαη ε δηαδηθαζία γηα λα δηαπηζησζνχλ ε κάζεζε, νη γλψζεηο 

θαη νη δεμηφηεηεο πνπ ήδε θαηέρεη ν καζεηήο, ρσξίο λα εμεηάδνληαη νη ζπλζήθεο θάησ 

απφ ηηο νπνίεο έγηλε ε πξνζπάζεηα ηνπ καζεηή. Δίλαη κηα εξγαζία πνπ αλαθέξεηαη ζηελ 
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καζεκαηηθή έλλνηα πνπ πξέπεη λα κειεηεζεί θαη παξέρεη θαη δηαθνξεηηθά επίπεδα 

θαηαλφεζεο. Οη εθπαηδεπηηθνί ζηε ζπλέρεηα πξνβιέπνπλ πηζαλέο αληηδξάζεηο θαη ηηο 

θαηεγνξηνπνηνχλ. ην ηέινο, αλαπηχζζνπλ ζηξαηεγηθέο επέθηαζεο θαη ζε άιια επίπεδα 

γηα θαηαλφεζε, ρσξίο φκσο λα θαηαθέξλνπλ λα απνθαζίζνπλ ηη ζα ρξεζηκνπνηήζνπλ 

ζηε ζπλέρεηα γηα λα βνεζήζνπλ ηνπο καζεηέο (Watson, Callingham, & Donne, 2008a, 

2008b).  

 Ζ αμηνιφγεζε γηα ηε κάζεζε (δηακνξθσηηθή) είλαη ε δηαδηθαζία γηα λα 

πξνζδηνξηζηνχλ, φρη κφλν ηη γλσξίδεη ν καζεηήο, αιιά θαη νη ζπλζήθεο πνπ πξνζπαζεί 

ν καζεηήο, νη κεζνδνινγηθέο επηινγέο πνπ κπνξνχλ λα βνεζήζνπλ ζηε βειηίσζε ηεο 

δηδαζθαιίαο, νη ζπλαηζζεκαηηθνί παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ην καζεηή θαη νη 

πεξηβαιινληηθνί παξάκεηξνη πνπ θαζνξίδνπλ πψο ζα ιεηηνπξγήζνπλ φινη νη 

ζπκκεηέρνληεο ζηε καζεζηαθή δηαδηθαζία. Ζ απνινγηζηηθή θαη ε δηακνξθσηηθή 

αμηνιφγεζε πξνζαξκφδνληαη ζηνπο ζθνπνχο ησλ πξνγξακκάησλ θαη ζηελ επηινγή ησλ 

θαηάιιεισλ δηδαθηηθψλ κεζφδσλ. Σέινο, ππάξρεη θαη ε αμηνιφγεζε σο κάζεζε 

ζχκθσλα κε ηελ νπνία νη ζπκκεηέρνληεο αλαιχνπλ θξηηηθά ηηο δηαδηθαζίεο θαη ηα 

απνηειέζκαηα ηεο αμηνιφγεζεο ψζηε λα ειέγμνπλ πνηεο επηινγέο πέηπραλ θαη πνχ 

έγηλαλ ιάζε γηα πεξαηηέξσ βειηίσζε θαη απνηειεζκαηηθφηεηα (Αγαιηψηεο, 2013). Ο 

Biggs (1998) ππνζηεξίδεη φηη ε αλαθεθαιαησηηθή αμηνιφγεζε παίδεη ζεκαληηθφ ξφιν 

θαη πξέπεη λα ηε δνχκε ζαλ κέξνο ηεο φιεο αμηνιφγεζεο θαη πξφηεηλε ηε ρξήζε ηνπ 

πνξηθφιηνπ. Ζ αλαθεθαιαησηηθή αμηνιφγεζε καο δίλεη πιεξνθνξίεο γηα ην ηη έρεη 

κάζεη ν καζεηήο. 

Ζ αμηνιφγεζε ηεο επίδνζεο ζηα καζεκαηηθά κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί ψζηε λα 

βξεζνχλ νη παξάγνληεο πνπ κπνξνχλ λα νδεγήζνπλ ζηελ πξφβιεςε ησλ δπζθνιηψλ θαη 

λα παξαρζεί ε θαηάιιειε παξέκβαζε πξηλ αθφκε νη καζεηέο κείλνπλ πίζσ ζην ζρνιείν 

(Gersten, Jordan, & Flojo, 2005). 
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 Απνηειεί ην πην δπλαηφ ζηνηρείν ζηε κάζεζε θαη ζηε δηδαζθαιία θαη είλαη θάηη 

πεξηζζφηεξν απφ κηα δηαδηθαζία ή κέζνδν πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηε ζπιινγή 

δεδνκέλσλ γηα ηνπο καζεηέο. Πεξηέρεη ηε δηαδηθαζία λα αληιεί ζπκπεξάζκαηα απφ ηα 

δεδνκέλα πνπ έρνπλ ζπιιερζεί θαη λα επηδξά πάλσ ζ’ απηά κε απνηειεζκαηηθνχο 

ηξφπνπο. Σέηνηεο ελέξγεηεο κπνξεί λα γίλνπλ ζε πνιιά επίπεδα, αιιά ην επίθεληξν 

βξίζθεηαη ζην ζρνιείν θαη εηδηθά ζηηο αίζνπζεο. Ζ πνηνηηθή αμηνιφγεζε κπνξεί λα 

παξέρεη πιεξνθνξίεο ζηνπο καζεηέο, ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο, ζηνπο γνλείο, ζην 

εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα απνηειεζκαηηθά θαη κε ρξήζηκνπο ηξφπνπο. Γηα λα  είλαη 

ρξήζηκε, πξέπεη λα ζπιιέγεη πιεξνθνξίεο απφ δηάθνξεο εξγαζίεο πξηλ, θαηά ηε 

δηάξθεηα θαη ζην ηέινο θάζε καζεζηαθήο δηαδηθαζίαο θαη ε αλαηξνθνδφηεζε πνπ 

παξέρεη λα βνεζά ηνπο καζεηέο λα αιιάδνπλ απηφ πνπ θάλνπλ. Ζ εθπαίδεπζε ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ ζηελ απνηειεζκαηηθή αλαηξνθνδφηεζε κπνξεί λα είλαη πην 

απνηειεζκαηηθή κέζσ παηδαγσγηθψλ πξαθηηθψλ παξά κέζσ ηεο αμηνιφγεζεο. 

(Callingham, 2010). 

 Αλάινγα κε ηα πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ, έρεη αιιάμεη θαη ν ηξφπνο αμηνιφγεζεο, 

αθνχ ζηεξίδεηαη ζην πεξηερφκελν ησλ καζεκαηηθψλ (Hofmeister, 1993̇ Hutchinson, 

1993̇ Mercer, Harris, & Miller, 1993̇ Rivera, 1993, φπσο αλαθέξεηαη ζε Bryant & 

Rivera, 1997). Οη εξεπλεηέο ρξεζηκνπνηνχλ δηάθνξεο ηερληθέο αμηνιφγεζεο γηα λα 

εληνπίζνπλ ηνπο καζεηέο κε καζεζηαθέο δπζθνιίεο (Bryant, Taylor, & Rivera, 1994; 

McKinney, Osbourne, & Schulte, 1993; Vogel, Hruby, & Adelman, 1993, φπσο 

αλαθέξεηαη ζε Bryant & Rivera, 1997) ηηο δπλαηφηεηεο θαη ηηο αδπλακίεο ηνπο ζηηο 

καζεκαηηθέο πεξηνρέο, γηα λα παξνπζηάζνπλ ηα απνηειέζκαηα απφ ηε δηδαζθαιία 

εηδηθψλ πξνγξακκάησλ (Case, Harris, & Graham, 1992; Miller & Mercer, 1993; 

Montague, Applegate, & Marquard, 1993; Whinnery & Fuchs, 1993, φπσο αλαθέξεηαη 

ζε Bryant & Rivera, 1997), γηα λα εληνπίζνπλ ηηο ηερληθέο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ νη 
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καζεηέο ζηηο καζεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο (Palmar, 1992, φπσο αλαθέξεηαη ζε Bryant 

& Rivera, 1997), γηα λα γλσξίζνπλ ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ καζεηψλ κε καζεζηαθέο 

δπζθνιίεο ζηα καζεκαηηθά (Hammill et al., 1992; Montague & Applegate, 1993,φπσο 

αλαθέξεηαη ζε Bryant & Rivera, 1997) θαη γηα λα εμεηάζνπλ ηα ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά 

ησλ δνθηκαζηψλ πνπ ρνξεγνχληαη (Fuchs et al., 1994; Jenkins & Jewell, 1992; Sandler, 

Hooper, Scarborough, Watson, & Levine, 1993; Slate, Jones, Graham, & Bower, 1994, 

φπσο αλαθέξεηαη ζε Bryant & Rivera, 1997). Οη πξαθηηθέο ησλ αμηνινγήζεσλ έρνπλ 

επεξεαζηεί απφ ηε κεηαξξχζκηζε ησλ πξνηχπσλ ηνπ Δζληθνχ πκβνπιίνπ ησλ 

δαζθάισλ ησλ Μαζεκαηηθψλ (NCTM) (Bryant & Maddox, in press; Bryant et al., 

1994; Rivera & Bryant, 1992, φπσο αλαθέξεηαη ζε Bryant & Rivera, 1997). 

 Οη δηάθνξεο ηερληθέο αμηνιφγεζεο δεκηνπξγήζεθαλ γηα λα αλαγλσξηζηεί ε 

καζεκαηηθή επίδνζε ησλ καζεηψλ θαη γηα λα θαηαιάβνπκε γηαηί νη καζεηέο 

ππνινγίδνπλ κ’ απηνχο ηνπο ηξφπνπο. Οη ηερληθέο δηαθξίλνληαη ζηα πνξηθφιηα, ζηα 

ηεζη κε θξηηήξηα, ζηηο κεηξήζεηο ζχκθσλα κε ηα πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ, ζηελ αλάιπζε 

ιαζψλ ρξεζηκνπνηψληαο ζπλεληεχμεηο θαη ιίζηεο ηζεθαξίζκαηνο, ζηελ αλάιπζε ιαζψλ 

ζε πξνβιήκαηα κε ιέμεηο θαη ζηελ παξαηήξεζε ησλ καζεηψλ (Bryant & Rivera, 1997). 

Οη Rivera θαη Smith (1996) αλαθέξνπλ ην πνξηθφιην ζαλ κέζν 

παξαθνινχζεζεο ηεο κάζεζεο ησλ καζεηψλ θαη ηελ αμηνιφγεζε ηεο 

απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ θαη ηε ιήςε απνθάζεσλ 

(Bryant & Rivera, 1997). ηα καζεκαηηθά ην πνξηθφιην κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα 

λα ειέγμνπκε ηνλ ηξφπν πνπ νη καζεηέο αληαπνθξίλνληαη ζηα καζεκαηηθά πξνβιήκαηα, 

γηα λα κεηξήζνπκε ηελ αθαδεκατθή επίδνζε θαη ηε κάζεζε ζηελ ηάμε θαη γηα λα 

βνεζεζνχλ νη εθπαηδεπηηθνί ζηηο αμηνινγήζεηο ηνπο (Swicegood,1994̇  Wesson & King, 

1992) θαη γηα λα νξγαλσζεί ην πξφγξακκα παξέκβαζεο ησλ καζεηψλ κε καζεζηαθέο 

δπζθνιίεο ζηα καζεκαηηθά. 
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Σα ηεζη κε θξηηήξηα ρξεζηκνπνηνχληαη γηα λα απνδείμνπλ ηηο γλψζεηο ησλ 

καζεηψλ γηα ην ζπγθεθξηκέλν πεξηερφκελν (Hammill & Bryant, 1991). Πεξηέρνπλ έλα 

επαξθή αξηζκφ απφ αληηθείκελα ζπγθεθξηκέλνπ ηχπνπ γηα λα πξνζδηνξηζηεί αλ ν 

καζεηήο έρεη θαηαλνήζεη ην πεξηερφκελν ζηα καζεκαηηθά (Bryant & Maddox, in press). 

Σα εξγαιεία πνπ ζηεξίδνληαη ζηα πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ είλαη κηα κνξθή 

αμηνιφγεζεο ησλ καζεηψλ ζε ζρέζε κε ηα απνηειέζκαηα ηεο χιεο ηνπ ζρνιηθνχ 

ζπζηήκαηνο. Ζ πξφνδνο κέζα απφ ην πξφγξακκα ζπνπδψλ παξαθνινπζείηαη γηα ηνλ 

πξνζδηνξηζκφ ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηεο καζεκαηηθήο παξέκβαζεο.  

Αλ θαη νη εθπαηδεπηηθνί έρνπλ ρξεζηκνπνηήζεη πνιινχο ηξφπνπο αμηνιφγεζεο 

γηα ηε κάζεζε ζηα καζεκαηηθά, εμσηεξηθέο αμηνινγήζεηο έρνπλ ρξεζηκνπνηεζεί ζε φιν 

ηνλ θφζκν γηα λα κεηξήζνπλ ηε καζεκαηηθή γλψζε καζεηψλ κηαο ρψξαο θαη γηα λα 

ζπγθξίλνπλ απηή ηε γλψζε κε ηηο γλψζεηο άιισλ παηδηψλ ζηνλ θφζκν. Οη εμσηεξηθέο 

αμηνινγήζεηο ζπρλά επεξεάδνπλ ηηο νδεγίεο ησλ δαζθάισλ ζηηο δηάθνξεο 

δξαζηεξηφηεηεο ζηελ ηάμε.  

Οη Suurtmann θαη ζπλεξγάηεο (2016) ππνζηεξίδνπλ φηη ε κεγάιεο θιίκαθαο 

αμηνιφγεζε θαη ε αμηνιφγεζε ζηελ αίζνπζα κπνξνχλ λα πξνζθέξνπλ πνιιά ε κία ζηελ 

άιιε. Τπάξρνπλ βέβαηα ζεκαληηθέο δηαθνξέο ζηηο αξρέο, ζηηο πξαθηηθέο, ηνπο ζηφρνπο 

θαη ηα ζέκαηα πνπ πεξηιακβάλνπλ. Ζ κεγάιεο θιίκαθαο αμηνιφγεζε ελεκεξψλεη ηα 

ζπζηήκαηα θαη ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηνλ έιεγρφ ηνπο θαη γηα ηελ αμηνιφγεζε ησλ 

πξνγξακκάησλ. Υξεζηκνπνηείηαη γηα ηνλ έιεγρν ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζπζηεκάησλ θαη 

παίδεη ζεκαληηθφ ξφιν ζηε δσή ησλ καζεηψλ θαη ησλ δαζθάισλ, γηαηί κέζσ απηήο 

γίλεηαη ε πξνψζεζε ησλ καζεηψλ ζηηο επφκελεο ηάμεηο. Μέζσ απηήο ηεο αμηνιφγεζεο 

αμηνινγνχληαη θαη νη ίδηνη νη εθπαηδεπηηθνί αλάινγα κε ηηο επηδφζεηο ησλ καζεηψλ 

(Wilson & Kenney, 2003). Υξεζηκνπνηείηαη θπξίσο γηα ηελ αμηνιφγεζε ζηα 
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καζεκαηηθά πξνβιήκαηα πνπ ζπλήζσο ρξεηάδνληαη κία ζπγθεθξηκέλε θαη ζσζηή 

απάληεζε.  

Ζ αμηνιφγεζε ζηελ αίζνπζα ζπγθεληξψλεη πιεξνθνξίεο θαη παξέρεη 

αλαηξνθνδφηεζε γηα ηελ ππνζηήξημε ηεο κάζεζεο ησλ καζεηψλ θαη ηηο βειηηψζεηο ζηηο 

πξαθηηθέο ησλ εθπαηδεπηηθψλ. Υξεζηκνπνηεί αμηνινγήζεηο πνπ έρνπλ θηηάμεη νη 

εθπαηδεπηηθνί ή έρνπλ επηιέμεη θαη είλαη πην απνηειεζκαηηθέο φηαλ ζπλάδνπλ κ’ απηά 

πνπ έρνπλ δηδαρζεί νη καζεηέο (Baird et al., 2014). Οη πξφζθαηεο πξννπηηθέο γηα ηελ 

αμηνιφγεζε ζηελ αίζνπζα εληζρχεη ηε ρξήζε ζηξαηεγηθψλ αμηνιφγεζεο, εξγαιείσλ θαη 

θνξκψλ παξέρνληαο πνιιαπιέο επθαηξίεο ζηνπο καζεηέο λα εληζρχζνπλ ηε κάζεζή 

ηνπο, λα θάλνπλ αλαηξνθνδφηεζε (Suurtmann et al., 2016). Δλζαξξχλεη ηηο αληηδξάζεηο 

θαη ηηο απνθξίζεηο θαη παξέρεη ζηνπο καζεηέο επθαηξίεο λα αηηηνινγήζνπλ ηηο ελέξγεηέο 

ηνπο θαη ηε δεκηνπξγηθφηεηά ηνπο. Δπίζεο, ηδηαίηεξε πξνζνρή πξέπεη λα δνζεί ζην 

ζθνπφ ηεο αμηνιφγεζεο ζηα καζεκαηηθά, ψζηε ηα απνηειέζκαηα λα είλαη αμηνπνηήζηκα. 

Ζ αμηνιφγεζε ζηα καζεκαηηθά πξέπεη λα αληηθαηνπηξίδεη ηα καζεκαηηθά πνπ είλαη 

ζεκαληηθά θαη απηά πνπ αμίδνπλ. Γη’ απηφ θαη νη δχν αμηνινγήζεηο πξέπεη λα 

ππνινγίδνπλ ηηο καζεκαηηθέο πξαθηηθέο θαη ηηο ηθαλφηεηεο. Ο ζρεδηαζκφο ηνπο 

πεξηιακβάλεη ηελ επίιπζε πξνβιεκάησλ, ην ζρεδηαζκφ θαη ηελ αηηηνινγία. Σν 1995 ε 

Αμηνιφγεζε ησλ πξνηχπσλ γηα ηα ζρνιηθά καζεκαηηθά πξφηεηλε αμηνινγήζεηο πνπ 

παξέρνπλ απνδεηθηηθά ζηνηρεία γηα λα έρνπλ ηε δπλαηφηεηα νη εθπαηδεπηηθνί λα 

εμεηάδνπλ ηηο επηδξάζεηο απφ ηηο εξγαζίεο θαη ην καζεζηαθφ πεξηβάιινλ ησλ 

καζεκαηηθψλ γλψζεσλ ησλ καζεηψλ, ησλ ηθαλνηήησλ θαη ησλ δηαηάμεσλ, λα θηηάμνπλ 

νδεγίεο πξνζαξκνζκέλεο ζηηο αλάγθεο ησλ καζεηψλ θαη λα δηαβεβαηψζνπλ φηη ν θάζε 

καζεηήο θεξδίδεη δχλακε ζηα καζεκαηηθά (Suurtmann et al., 2016). 

Οη Thompson θαη Kaur (2011) ππνζηήξημαλ φηη νη εθπαηδεπηηθνί κπνξνχλ κέζα 

απφ θάζε ζέκα λα ζθεθηνχλ δηαδηθαζίεο πνπ λα αμηνινγνχλ ηέζζεξηο πεξηνρέο ζηα 
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καζεκαηηθά: ηηο ηθαλφηεηεο, ηηο ηδηφηεηεο, ηηο ρξήζεηο θαη ηηο αλαπαξαζηάζεηο. Οη Toh 

θαη ζπλεξγάηεο (2011) αλέθεξαλ ηε ρξήζε ελφο πξαθηηθνχ θχιινπ εξγαζίαο γηα ηελ 

αμηνιφγεζε ηεο επίιπζεο πξνβιεκάησλ ην νπνίν πεξηέρεη πξνηάζεηο γηα ηνλ ηξφπν πνπ 

θαηαιαβαίλνπλ ην πξφβιεκα, ηηο ελέξγεηεο πνπ πξέπεη λα θάλνπλ, ηηο ιέμεηο θιεηδηά θαη 

ηα αλαιπηηθά βήκαηα πνπ ρξεζηκνπνηνχλ γηα ηελ επίιπζε θαη ηνλ ηξφπν επαιήζεπζεο.  

Έλαο άιινο ελαιιαθηηθφο ηξφπνο αμηνιφγεζεο είλαη ε ζπλέληεπμε, ε νπνία ζα 

πξέπεη λα ζηεξίδεηαη ζε νηθεία πεξηερφκελα ησλ καζεηψλ πνπ αμηνινγεί. Σε 

ρξεζηκνπνίεζαλ νη Young-Loveridge θαη Bicknell (2015) ζηελ έξεπλά ηνπο ζε καζεηέο 

ζηε Νέα Εειαλδία γηα λα δηεξεπλήζνπλ ηε καζεκαηηθή επίδνζε ησλ παηδηψλ απηψλ. 

Καηάθεξαλ λα ειέγμνπλ αλ νη καζεηέο θαηείραλ ηηο έλλνηεο ηνπ πνιιαπιαζηαζκνχ θαη 

ηεο δηαίξεζεο. Αθφκε, ε ξνπκπξίθα ζεσξείηαη ηξφπνο αμηνιφγεζεο γηα ηελ επίιπζε 

πξνβιεκάησλ. Δθαξκφζηεθε απφ ηνπο Elrod θαη Strayer (2015) ζε θνηηεηέο γηα λα 

ειέγμνπλ ηνλ ηξφπν πνπ επηιχνπλ πξνβιήκαηα, ηελ αηηηνινγία πνπ ρξεζηκνπνηνχλ, ηελ 

αλαπαξάζηαζε, ηελ επηθνηλσλία θαη ηε ζπλεξγαζία ησλ καζεηψλ ζε νκάδεο. Οη Smit 

θαη Birri (2014) ρξεζηκνπνίεζαλ ηνλ ίδην ηξφπν αμηνιφγεζεο ζε καζεηέο δεκνηηθνχ θαη 

βξήθαλ φηη απηφο ν ηξφπνο αμηνιφγεζεο ζηα καζεκαηηθά βνεζά θαη ηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο θαη ηνπο καζεηέο λα θαηαλνήζνπλ ηηο ηθαλφηεηέο ηνπο θαη λα θάλνπλ 

αλαηξνθνδφηεζε.   

Ζ απηναμηνιφγεζε απνηειεί έλαλ ηξφπν αμηνιφγεζεο ζηα καζεκαηηθά κε ηνλ 

νπνίν νη καζεηέο κπνξνχλ λα βειηησζνχλ θαη νη εθπαηδεπηηθνί λα αληηιεθζνχλ φηη ε 

αμηνιφγεζε κπνξεί λα επεξεάζεη ηα θίλεηξα ησλ καζεηψλ θαη ηελ απηνεθηίκεζή ηνπο 

(Suurtmann et al., 2016). 

Φπζηθά, έρνπλ ζεκεησζεί πνιιέο επηηπρίεο ζην πιαίζην ηεο πξνζπάζεηαο γηα 

αλάδεημε ησλ πξνβιεπηηθψλ παξαγφλησλ ζχκθσλα κε ηνπο νπνίνπο πξέπεη λα 

νξγαλσζεί ε δηαδηθαζία αλίρλεπζεο πηζαλψλ καζεκαηηθψλ δπζθνιηψλ (Geary, 1994). 



47 
 

Οη πξνβιεπηηθνί παξάγνληεο είλαη: ε εθηίκεζε πνζνηήησλ ρσξίο απαξίζκεζε, ε ρξήζε 

ζηξαηεγηθώλ κέηξεζεο, ε θαηάθηεζε ηεο έλλνηαο ηνπ αξηζκνύ, ε απνκλεκόλεπζε ησλ 

αξηζκεηηθώλ ζπλδπαζκώλ, ε ιεηηνπξγία ηεο εξγαδόκελεο κλήκεο θαη ε νπηηθνρσξηθή 

ηθαλόηεηα (Dowker, 2005̇ Gersten, Clarke, & Jordan, 2007).  Ζ έλλνηα ηνπ αξηζκνχ 

απνηειεί κία πνιχ ζεκαληηθή γλψζε ζηελ αλάπηπμε ηεο καζεκαηηθήο γλψζεο, θαζψο 

φπνηνο ηελ θαηέρεη έρεη ηελ ηθαλφηεηα λα εθηηκά θαη λα ζπγθξίλεη πνζφηεηεο, λα 

αλαγλσξίδεη εχθνια ηα απνηειέζκαηα πξάμεσλ, λα θάλεη λνεξνχο ππνινγηζκνχο θαη λα 

αληηιακβάλεηαη θάζε θνξά ηηο αλαπαξαζηάζεηο ησλ αξηζκψλ θαη λα θάλεη ηε ζσζηή 

επηινγή (Kalchman, Moss, & Case, 2001). Έλα αμηφινγν εξγαιείν κέηξεζεο ηεο 

έλλνηαο ηνπ αξηζκνχ είλαη ε «χληνκε Δμέηαζε ηεο Έλλνηαο ηνπ Αξηζκνχ» ησλ Jordan, 

Glutting, & Ramineri, 2008), ην νπνίν πεξηιακβάλεη 33 εξσηήζεηο-δνθηκαζίεο, νη 

νπνίεο ειέγρνπλ ηελ απαξίζκεζε, ηελ αλαγλψξηζε θαη ηε ζχγθξηζε ησλ αξηζκεηηθψλ 

ζπκβφισλ, ηνπο λνεξνχο ππνινγηζκνχο, ηελ επίιπζε ησλ αξηζκεηηθψλ ζπλδπαζκψλ θαη 

ιεθηηθψλ πξνβιεκάησλ. Αθφκε, έλα άιιν ζεκαληηθφ εξγαιείν κέηξεζεο ηεο έλλνηαο 

ηνπ αξηζκνχ θαη ηεο δνκήο ηνπ αξηζκεηηθνχ ζπζηήκαηνο είλαη ην Number Knowledge 

Test (Okamoto & Case, 1996), ην νπνίν είλαη θαη ην εξγαιείν ηεο παξνχζαο έξεπλαο 

θαη αλαιχεηαη παξαθάησ. Έρεη ηέζζεξα επίπεδα ειέγρνπ ηνπ αξηζκεηηθνχ ζπζηήκαηνο 

θαη δηαζέηεη αμηφινγε πξνγλσζηηθή ηζρχ (Gersten, Clarke, & Jordan, 2007). 

πκπεξαζκαηηθά, ζα κπνξνχζακε λα πνχκε φηη πάληνηε ζα ππάξρεη ε αλάγθε 

γηα αμηνιφγεζε. Καιφ ζα ήηαλ πξψηα λα γίλεηαη πνηνηηθή αμηνιφγεζε ηνπ 

πξνβιήκαηνο, ζηε ζπλέρεηα λα ππάξρεη ην γλσζηηθφ ζρήκα ησλ πξάμεσλ θαη ε 

εθαξκνγή ησλ αιγνξίζκσλ, κεηά λα εμεηάδεηαη ε δνκή ηνπ αξηζκεηηθνχ ζπζηήκαηνο 

θαη νη αξηζκεηηθνί ζπλδπαζκνί, ε γξαθή ησλ αξηζκψλ θαη ησλ ζπκβφισλ θαη ηέινο λα 

γίλεηαη επίιπζε ηνπ πξνβιήκαηνο θαη πνηνηηθή αλάιπζε ησλ ιαζψλ ησλ καζεηψλ, ψζηε 

λα θαηαιήμνπκε ζε κηα πην νινθιεξσκέλε εηθφλα ησλ ηθαλνηήησλ θαη ησλ δπζθνιηψλ 
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ηνπ θαη λα νξγαλψζνπκε ηελ θαηάιιειε θαη απνηειεζκαηηθή δηδαζθαιία (Αγαιηψηεο, 

2013).  

1.5.     Παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηε καζεκαηηθή ζθέςε θαη γλώζε 

ηελ ελφηεηα απηή παξνπζηάδνληαη νη παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηε 

καζεκαηηθή ζθέςε θαη γλψζε. Διιείςεηο ζε θάπνηνλ απφ απηνχο ηνπο παξάγνληεο 

νδεγνχλ ζηελ αλάπηπμε ζνβαξψλ δπζθνιηψλ ζηε κάζεζε ησλ καζεκαηηθψλ (Geary et 

al., 2007).   

1.5.1. Σαρύηεηα επεμεξγαζίαο 

Ζ ηαρχηεηα επεμεξγαζίαο πιεξνθνξηψλ αλαθέξεηαη ζην ξπζκφ ζηνλ νπνίν ην 

άηνκν αληηιακβάλεηαη, θσδηθνπνηεί θαη αλαθαιεί πιεξνθνξίεο (Cowan et al., 2011̇ 

Luculano et al., 2011̇ Salthouse, 2000). Ζ ηαρχηεηα επεμεξγαζίαο απνηειείηαη απφ: 1) 

ηελ ηαρχηεηα ιήςεο απνθάζεσλ, ε νπνία αλαθέξεηαη ζηελ ηθαλφηεηα κε ηελ νπνία ην 

άηνκν εθηειεί έξγα κε ειάρηζηεο απαηηήζεηο, φπσο ε αλαγλψξηζε ησλ ζπκβφισλ, ησλ 

γξακκάησλ ή ησλ ςεθίσλ θαη 2) ηελ ηαρχηεηα αληίιεςεο, ε νπνία αλαθέξεηαη ζηελ 

ηθαλφηεηα ηνπ αηφκνπ λα ζπγθξίλεη θαη λα εληνπίδεη νκνηφηεηεο ζηηο νπηηθέο 

πιεξνθνξίεο πνπ ηνπ παξνπζηάδνληαη, ζηα γξάκκαηα ή ηα ςεθία (Conway, Cowan, 

Therriault, & Minkoff, 2002̇ Cowan et al., 2011̇ Luculano et al., 2011).  

Ζ ηαρχηεηα επεμεξγαζίαο ζρεηίδεηαη κε πνιινχο γλσζηηθνχο παξάγνληεο. Ζ 

κλήκε εξγαζίαο ζρεηίδεηαη άκεζα κε ηελ ηαρχηεηα επεμεξγαζίαο, θαζψο φζν πην 

γξήγνξα ην άηνκν επεμεξγάδεηαη ηηο πιεξνθνξίεο ηφζν πην πνιιέο πιεξνθνξίεο 

δηαηεξνχληαη θαη επεμεξγάδνληαη (Luculano et al., 2011). Αθφκε, ε ηθαλφηεηα 

ζπγθέληξσζεο ηεο πξνζνρήο ζε κηα καζεζηαθή δηαδηθαζία δελ εμαξηάηαη κφλν απφ ηηο 

πιεξνθνξίεο θαη ηελ πνζφηεηά ηνπο αιιά θαη απφ ηνλ έιεγρν ηεο ρξνληθήο δηάξθεηαο 

ηεο επεμεξγαζίαο ηνπο. Όζν κεγαιχηεξε ε δηάξθεηα επεμεξγαζίαο θαη δηαηήξεζεο ησλ 
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πιεξνθνξηψλ, ηφζν πην κεγάιε πηζαλφηεηα ππάξρεη γηα δηάζπαζε ηεο πξνζνρήο, ελψ 

φζν πην κηθξή ε δηάξθεηα, ηφζν παξακέλεη ην άηνκν ζπγθεληξσκέλν ζηε δηαδηθαζία 

(Commodari & Di Blasi, 2014̇ McCrew & Hessler, 1955). Αθφκε, ε ηαρχηεηα 

επεμεξγαζίαο εμαξηάηαη θαη απφ ηελ ειηθία ηνπ αηφκνπ (Kail, 2008). Έξεπλεο έδεημαλ 

φηη ζηελ παηδηθή ειηθία ε ηαρχηεηα επεμεξγαζίαο είλαη θαζνξηζηηθή θαη γηα ηελ 

αλάπηπμε αηνκηθψλ δηαθνξψλ ζηνπο γλσζηηθνχο παξάγνληεο αιιά θαη γηα ηελ 

θαηάθηεζε βαζηθψλ καζεκαηηθψλ γλψζεσλ (Fry & Hale, 1996̇).  

Ζ ηαρχηεηα επεμεξγαζίαο ζρεηίδεηαη άκεζα κε ηελ ηαρχηεηα εθαξκνγήο 

δηαδηθαζηψλ γηα ηελ εχξεζε ησλ απνηειεζκάησλ ηνπο, ηελ απαξίζκεζε θαη ηηο λνεξέο 

ζηξαηεγηθέο (Cirino et al., 2013̇ Fuchs et al., 2006). Οη Fuchs θαη ζπλεξγάηεο (2006) 

εμέηαζαλ ηε ζπζρέηηζε ηεο ηαρχηεηαο επεμεξγαζίαο κε πιεπξέο ηεο καζεκαηηθήο 

γλψζεο ζε καζεηέο ηεο Γ’ ηάμεο ηνπ δεκνηηθνχ θαη βξήθαλ φηη ε ηαρχηεηα 

επεμεξγαζίαο ζρεηίδεηαη κε ηελ ηαρχηεηα απαξίζκεζεο θαη ηελ επρέξεηα ησλ 

αξηζκεηηθψλ ζπλδπαζκψλ, αιιά δελ ζρεηίδεηαη κε ηελ επίιπζε πξνβιεκάησλ. Οη 

Cowan θαη ζπλεξγάηεο (2011) ζηελ έξεπλά ηνπο ζε καζεηέο Β’ θαη Γ’ ηάμεο ηνπ 

δεκνηηθνχ βξήθαλ φηη ε ηαρχηεηα επεμεξγαζίαο ζπζρεηίδεηαη κφλν κε ηελ άκεζε 

αλάθιεζε αξηζκεηηθψλ ζπλδπαζκψλ θαη φρη κε ηελ έλλνηα ηνπ αξηζκνχ, ηηο ηδηφηεηεο, 

ηηο λνεξέο ζηξαηεγηθέο θαη ηελ επίιπζε πξνβιεκάησλ. Οη Rouselle θαη Noel (2007) 

ζηελ έξεπλά ηνπο ζχγθξηλαλ ηηο επηδφζεηο καζεηψλ Β’ ηάμεο ηνπ δεκνηηθνχ κε εηδηθέο 

καζεζηαθέο δπζθνιίεο θαη ζπλνκειίθσλ κε ηππηθή επίδνζε ζηε ζχγθξηζε αξηζκψλ θαη 

ζηελ αθξίβεηα θαη ηαρχηεηα απαληήζεσλ ζε αξηζκεηηθνχο ζπλδπαζκνχο πξφζζεζεο θαη 

αθαίξεζεο. Οη καζεηέο κε εηδηθέο καζεζηαθέο δπζθνιίεο έρνπλ πην αξγή ηαρχηεηα θαη 

θάλνπλ πεξηζζφηεξα ιάζε φηαλ ηα έξγα πνπ εθηεινχλ γίλνληαη κε ηε ρξήζε 

ζπκβνιηθψλ αλαπαξαζηάζεσλ ησλ αξηζκψλ.   
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1.5.2. Έλλνηα ηνπ αξηζκνύ 

Ζ έλλνηα ηνπ αξηζκνχ πνπ βξίζθεηαη ζε άκεζε ζρέζε κε ηνλ ηνκέα ησλ 

Μαζεκαηηθψλ. Ζ αλάπηπμε ηεο έλλνηαο ηνπ αξηζκνχ μεθηλά κε ηελ αθξηβή 

αλαπαξάζηαζε κηθξψλ αξηζκψλ, ελψ ηηο κεγάιεο πνζφηεηεο ηηο εξκελεχνπλ κε θαηά 

πξνζέγγηζε αλαπαξαζηάζεηο (Feigenson & Carey, 2003).  

Ζ έλλνηα ηνπ αξηζκνχ αλαθέξεηαη ζηε ξεπζηφηεηα θαη ζηελ επειημία ησλ 

καζεηψλ λα δηαρεηξίδνληαη ηνπο αξηζκνχο, λα μέξνπλ ηη είλαη ν αξηζκφο, λα εθηεινχλ 

λνεηηθέο αξηζκεηηθέο πξάμεηο θαη λα έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα θάλνπλ ζπγθξίζεηο 

(Gersten & Chard, 1999). Αλαθέξεηαη ζηελ θαηαλφεζε ησλ αξηζκψλ, ησλ ιεηηνπξγηψλ 

θαη ησλ ζρέζεσλ κεηαμχ ηνπο (Malofeeva, Day, Saco, Young, & Ciancio, 2004˙ 

National Research Council, 2009). Δπηηξέπεη ζηνπο καζεηέο λα ζπλδέζνπλ ηηο 

καζεκαηηθέο αξρέο κε ηηο δηαδηθαζίεο (Gersten, Jordan, & Flojo, 2005). Οη 

πεξηζζφηεξνη καζεηέο εηζέξρνληαη ην ζρνιείν κε ηελ έλλνηα ηνπ αξηζκνχ ε νπνία είλαη 

ζρεηηθή κε ηα επίζεκα καζεκαηηθά (National Research Council, 2009). Οη άλζξσπνη 

απφ ηνλ πξψην ρξφλν ηεο δσήο ηνπο έρνπλ ηελ ηθαλφηεηα αξηζκεηηθψλ θαη ρσξηθψλ 

αλαπαξαζηάζεσλ (Antell & Keating, 1983˙ Cordes & Brannon, 2008˙ Wynn, 1992). Σα 

παηδηά ζηε βξεθηθή ειηθία θάλνπλ αθξηβείο αλαπαξαζηάζεηο κηθξψλ νκάδσλ 

αληηθεηκέλσλ θαη εθηηκνχλ αλαπαξαζηάζεηο κεγάισλ νκάδσλ (Feigenson & Carey, 

2003). Απηέο νη πξφσξεο ηθαλφηεηεο αλαπηχζζνληαη ρσξίο ιεθηηθά απνηειέζκαηα ή 

νδεγίεο (Berch, 2005˙ Dehaene, 1997˙ Feigneson, Dehaene, & Spelke, 2004). Ζ κε 

ιεθηηθή γλψζε ησλ αξηζκψλ κνηξάδεηαη απφ ηνπο καζεηέο δηαθνξεηηθψλ θνπιηνχξσλ 

θαη γλσζηηθψλ ηθαλνηήησλ (Gordon, 2004˙ Pica, Lerner, Izard, & Dehaene, 2004) θαη 

παξέρεη ηε δπλαηφηεηα απφθηεζεο ζπκβνιηθψλ αξηζκεηηθψλ ηθαλνηήησλ πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ηελ απαξίζκεζε, ηε ζχγθξηζε θαη ηε δηαρείξηζε ησλ καζεκαηηθψλ. Ζ 

γλψζε ηνπ ζπκβνιηθνχ αξηζκεηηθνχ ζπζηήκαηνο επεξεάδεηαη απφ ην απνηέιεζκα πνπ 
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παίξλεη έλαο καζεηήο θαη κπνξεί λα δηδαρζεί απνηειεζκαηηθά ζην λεπηαγσγείν 

(Ginsburg, Lee, &Boyd, 2008˙ Siegler, 2009). Ζ ζπκβνιηθή έλλνηα ηνπ αξηζκνχ είλαη 

δεπηεξεχνπζα ζηελ γλψζε ησλ αξηζκψλ αιιά άκεζε ζηα επίζεκα καζεκαηηθά πνπ 

δηδάζθνληαη ζηα ζρνιεία (Jordan & Levine, 2009). Ζ απαξίζκεζε απνηειεί επέθηαζε 

ηεο πνηνηηθήο θαηαλφεζεο ησλ κηθξψλ αξηζκψλ (Baroody, 1987˙ Baroody, Lai, &Mix, 

2006˙ Ginsburg, 1989). Οη καζεηέο μεθηλνχλ λα κεηξνχλ ιεθηηθά αθνχ κάζνπλ λα 

κηινχλ (Fuson, 1988). Αξρηθά, κπνξεί λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ηηο ιέμεηο γηα λα νλνκάζνπλ 

κηθξέο πνζφηεηεο ηξηψλ ή ιηγφηεξσλ πξαγκάησλ θαη ζηε ζπλέρεηα νλνκάδνπλ νκάδεο 

αληηθεηκέλσλ. ηελ ειηθία ησλ 4 καζαίλνπλ λα μερσξίδνπλ πνζφηεηεο (Case & Griffin, 

1990˙ Griffin, 2002, 2004). ηελ ειηθία ησλ 6 εηψλ νη καζεηέο ελζσκαηψλνπλ ηηο 

πνζφηεηεο κε ηε γλψζε ηνπ κεηξήκαηνο γηα λα ζρεκαηίζνπλ κηα λνεηηθή αξηζκνγξακκή 

(Siegler & Booth, 2004). Σειηθά θαηαιαβαίλνπλ φηη νη αξηζκνί πνπ είλαη πην κεγάινη 

έρνπλ κεγαιχηεξεο πνζφηεηεο απφ απηνχο πνπ βξίζθνληαη πην λσξίο (LeCorre & Carey, 

2006˙ Griffin, 2004). 

 Ζ απαξίζκεζε θαη ε δηάθξηζε πνζνηήησλ βνεζά ηνπο καζεηέο λα ππνινγίδνπλ 

αξηζκεηηθνχο ζπλδπαζκνχο πξνζζέζεσλ θαη αθαηξέζεσλ. Αλ θαη ηα παηδηά ηνπ 

λεπηαγσγείνπ έρνπλ πεξηνξηζκέλε επηηπρία ζηα πξνβιήκαηα πξνζζέζεσλ θαη 

αθαηξέζεσλ θαη ησλ αξηζκεηηθψλ ζπλδπαζκψλ, πνιινί καζεηέο κπνξνχλ λα επηιχζνπλ 

κε ιεθηηθά πξνβιήκαηα κε ηε ρξήζε αληηθεηκέλσλ (π.ρ. Έδεημαλ ζην παηδί 2 

αληηθείκελα πνπ ήηαλ θαιπκκέλα. Έλα αθφκε αληηθείκελν γιίζηξεζε θάησ απφ ην 

θάιπκκα θαη ην παηδί πξέπεη λα ππνδείμεη φηη ηα ηξία αληηθείκελα είλαη θάησ απφ ην 

θάιπκκα.) (Ginsburg & Russell, 1981˙ Levine, Jordan & Huttenlocher, 1992). Ζ 

επίδνζε ησλ καζεηψλ πξηλ ηελ εηζαγσγή ηνπο ζην ζρνιείν ζηνπο κε ιεθηηθνχο 

ππνινγηζκνχο ζρεηίδεηαη κε ηελ επίδνζε ζηα πξνβιήκαηα κε ηζηνξίεο θαη ηνπο 

αξηζκεηηθνχο ζπλδπαζκνχο πξνηείλνληαο φηη ηα κε ιεθηηθά λνεηηθά κνληέια κπνξεί λα 
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ππνζηεξίμνπλ ππνινγηζκνχο κε ιέμεηο ησλ αξηζκψλ (Levine, Jordan & Huttenlocher, 

1992˙ Huttenlocher, Jordan, & Levine, 1994).  

Οη εηδηθέο καζεζηαθέο δπζθνιίεο ζηα καζεκαηηθά θαίλεηαη φηη έρνπλ ηηο ξίδεο 

ηνπο ζηελ έιιεηςε ηεο έλλνηαο ηνπ αξηζκνχ πνπ ζρεηίδεηαη κε ηνπο αξηζκνχο, κε ηηο 

ζρέζεηο ηνπο, ηε ζχγθξηζή ηνπο, κε ηηο ιεηηνπξγίεο ηνπο θαη κε ηηο κεηαηξνπέο ηνπο 

αληίζεηα κε ηα γεληθά γλσζηηθά ειιείκκαηα (Landerl, Bevan, & Butterworth, 2004˙ 

Malofeeva et al., 2004˙ Mazzocco & Thompson, 2005). Ζ δπζαξηζκεζία, κηα ζνβαξή 

κνξθή καζεκαηηθψλ δπζθνιηψλ, ραξαθηεξίδεηαη απφ ειιείςεηο ζε ζπγθεθξηκέλεο 

πεξηνρέο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνπο αξηζκνχο. Ζ ρακειή επίδνζε ζηελ έλλνηα ηνπ 

αξηζκνχ αληηθαηνπηξίδεηαη απφ αδπλακίεο ζηηο δηαδηθαζίεο κέηξεζεο, αξγή αλάθηεζε 

γεγνλφησλ θαη αλαθξηβείο ππνινγηζκνχο (Geary, Hamson, & Hoard, 2000˙Jordan, 

Hanich, & Kaplan, 2003a, 2003b).  

Ζ έλλνηα ηνπ αξηζκνχ κπνξεί λα κεηξεζεί ζε παηδηά κηθξψλ ειηθηψλ θαη κπνξεί 

λα πξνβιέςεη ηελ επίδνζή ηνπο ζηα καζεκαηηθά (Clarke & Shinn, 2004). ε θάπνηεο 

έξεπλεο, νη νπνίεο έγηλαλ απφ ην θζηλφπσξν κέρξη ηελ άλνημε, έρνπλ δείμεη φηη ε 

πξνθνξηθή κέηξεζε ησλ αξηζκψλ, ε δηάθξηζε πνζνηήησλ, ε αλαγλψξηζε πνζφηεηαο, ε 

αλαγλψξηζε αξηζκψλ θαη ε νλνκαζία ησλ αξηζκψλ πνπ ιείπνπλ ζε κία αθνινπζία 

πξνβιέπνπλ ζε ηθαλνπνηεηηθφ βαζκφ ηελ καζεκαηηθή επίδνζε (Clarke & Shinn, 2004˙ 

Lembke & Foegen, 2009). Οη Methe, Hintze, & Floyd (2008) βξήθαλ φηη ε επρέξεηα 

πνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ αλαγλψξηζε ηεο ζέζεο ησλ αξηζκψλ θαη κε ηελ επρέξεηα 

αλαγλψξηζεο ησλ αξηζκψλ κπνξεί  λα πξνβιέςεη ηελ επίδνζε ζηα καζεκαηηθά.  

Οη Jordan θαη ζπλεξγάηεο ηνπ (Jordan, Kaplan, Olah, & Locuniak, 2006˙ Jordan, 

Kaplan, Locuniak, & Ramineni, 2007˙ Jordan et al., 2009) εμέηαζαλ ηελ αξηζκεηηθή 

επάξθεηα απφ ην λεπηαγσγείν κέρξη ηα κέζα ηεο Α΄ηάμεο ηνπ δεκνηηθνχ ζε ζρέζε κε 

ηελ επίδνζε ζηα καζεκαηηθά θαη ην κέγεζφο ηεο απφ ην ηέινο ηεο Α΄ηάμεο κέρξη ην 
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ηέινο ηεο Γ΄ηάμεο ρξεζηκνπνηψληαο ην Woodcock-Johnson Tests of Achievement-III 

(WJ-III) (McCrew, Schrank, & Woodcock, 2007). Ζ αμηνιφγεζε πνπ ρξεζηκνπνίεζαλ 

ζρεηίδεηαη κε ηνπο αξηζκνχο, ηηο ζρέζεηο ηνπο θαη κε ηηο ιεηηνπξγίεο ηνπο κε ηε κέηξεζε 

ηεο έλλνηαο ηνπ αξηζκνχ (National Research Council, 2009). Έρεη βξεζεί φηη ηα παηδηά 

αλαπηχζζνπλ ζεκειηψδε έλλνηα αξηζκνχ πξηλ απφ ηελ Α΄ηάμε φπνπ καζαίλνπλ πην 

ζχλζεηα καζεκαηηθά. ην λεπηαγσγείν ε έλλνηα ηνπ αξηζκνχ πξνέβιεςε ηελ επίδνζε 

ζηελ Α΄θαη ζηε Γ΄ηάμε. Ζ επίδνζε ζηα καζεκαηηθά ησλ παηδηψλ νηθνγελεηψλ κε 

νηθνλνκηθέο δπζθνιίεο Α΄ θαη Γ΄ ηάμεο κε ρακειή καζεκαηηθή επίδνζε νθείιεηαη ζηε 

ρακειή γλψζε ηεο έλλνηαο ηνπ αξηζκνχ. Ζ έλλνηα ηνπ αξηζκνχ πνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ 

πξφζζεζε θαη ηελ αθαίξεζε πξνβιέπεη ζε πνιχ κεγάιν βαζκφ ηελ επίδνζε ζηα 

καζεκαηηθά. Οη Jordan et al., (2009) παξαηήξεζαλ φηη αλ ηα παηδηά αθήλνπλ ην 

λεπηαγσγείν κε ρακειή αξηζκεηηθή ηθαλφηεηα ζα εηζαρζνχλ ζηελ Α΄ηάμε κε ειιείςεηο 

θαη δελ ζα κπνξνχλ λα παξαθνινπζήζνπλ ηνπο καζεηέο ηππηθήο επίδνζεο θάηη ην νπνίν 

κπνξεί λα νδεγήζεη ζε αιιεινπρία ζρνιηθήο απνηπρίαο.  

χκθσλα κε ηελ έξεπλα ησλ Jordan θαη ζπλεξγάηεο (2010), ε αμηνιφγεζε ζηελ 

έλλνηα ηνπ αξηζκνχ απφ ηελ Α΄ηάμε ηνπ δεκνηηθνχ κπνξεί λα πξνβιέςεη ηηο δπζθνιίεο 

πνπ κπνξεί λα παξνπζηάζνπλ νη καζεηέο ζηα Μαζεκαηηθά ζηε Γ’ ηάμε ηνπ δεκνηηθνχ. 

Ζ έξεπλα αζρνιήζεθε κε ηελ ζεκαληηθφηεηα ηεο πξφσξεο επάξθεηαο ησλ αξηζκψλ ή 

ηεο έλλνηαο ηνπ αξηζκνχ ζηελ επίδνζε ησλ καζεηψλ ζηηο ηάμεηο ηνπ δεκνηηθνχ (Duncan 

et al., 2008˙Jordan, Kaplan, Ramineni, & Locuniak, 2009). Ζ αμηνιφγεζε έγηλε κε ηε 

βνήζεηα ηνπ δηαγλσζηηθνχ εξγαιείνπ ηεο έλλνηαο ηνπ αξηζκνχ ην νπνίν αμηνιφγεζε ηελ 

απαξίζκεζε θαη ηηο αξρέο πνπ αθνινπζνχληαη (π.ρ. ε απαξίζκεζε, ην κέηξεκα κέρξη 

ηνπιάρηζηνλ ην 10, θαη νη αξρέο ηεο κέηξεζεο, ηεο νκαδνπνίεζεο θαη ηεο ζηαζεξήο 

ζεηξάο), ηελ αλαγλψξηζε ησλ αξηζκψλ, ηε γλψζε ησλ αξηζκψλ (π.ρ. πνηνο αξηζκφο είλαη 

κεηά ην 7;), κε ιεθηηθέο πξνζζέζεηο θαη αθαηξέζεηο, πξνβιήκαηα πξνζζέζεσλ θαη 
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αθαηξέζεσλ θαη αξηζκεηηθνχο ζπλδπαζκνχο πξνζζέζεσλ θαη αθαηξέζεσλ. Κάζε ζσζηή 

απάληεζε βαζκνινγείηαη κε κία κνλάδα θαη θάζε ιαλζαζκέλε απάληεζε κε κεδέλ κε 

ζθνξ 33 κνλάδσλ. Σν εξγαιείν ρξεζηκνπνηήζεθε επίζεο ζε ζπλδπαζκφ κε ην εξγαιείν 

WJ-III γηα ηελ αμηνιφγεζε καζεηψλ Α’ ηάμεο ηνπ δεκνηηθνχ θαη βξέζεθε φηη είραλ 

θαιή ζπζρέηηζε (Jordan, Glutting et al., 2008). Δπίζεο, ην εξγαιείν αμηνιφγεζεο ηεο 

έλλνηαο ηνπ αξηζκνχ κπφξεζε λα πξνβιέςεη ηηο δπζθνιίεο ησλ καζεηψλ ζηα 

καζεκαηηθά θαη ζηελ Γ’ ηάμε ηνπ δεκνηηθνχ θαη πξνέβιεςε θαη ηελ επίδνζε ζηηο 

δνθηκαζίεο ηνπ WJ-III ηεο γξαπηήο κέηξεζεο θαη ηεο επίιπζεο πξνβιεκάησλ. 

1.5.3. Μλήκε εξγαζίαο 

Πνιιέο έξεπλεο έρνπλ παξνπζηάζεη ελδηαθέξνλ γηα ηελ εξγαδφκελε κλήκε, ε 

νπνία είλαη ππεχζπλε γηα ηηο δηάθνξεο δηαδηθαζίεο θαη γηα ηε βξαρχρξνλε κλήκε. Ζ 

ζρεηηθή ζπζζσξεπκέλε γλψζε νδεγεί ζην ζπκπέξαζκα φηη ηα κλεκνληθά πξνβιήκαηα 

απνηεινχλ κία απφ ηηο ζπρλφηεξεο αηηίεο ησλ δπζθνιηψλ κάζεζεο θαη πξνζαξκνγήο 

(Alloway, 2011). χκθσλα κε ην κνληέιν ηνπ Baddeley (1992), ππάξρνπλ ηέζζεξα 

ζπζηήκαηα ηεο εξγαδφκελεο κλήκεο: ην θεληξηθφ εθηειεζηηθφ ζχζηεκα, ν θσλνινγηθφο 

βξφγρνο θαη ε νπηηθν-ρσξηθή ζθηαγξάθεζε θαη ε επεμεξγαζία επεηζνδίσλ ή γεγνλφησλ. 

ε πνιιέο έξεπλεο ππάξρνπλ ελδείμεηο φηη νη εηδηθέο καζεζηαθέο δπζθνιίεο ζηα 

καζεκαηηθά ζρεηίδνληαη κε πξνβιήκαηα ζηελ εξγαδφκελε κλήκε (Alloway & 

Gathercole, 2006 ̇Pickering, 2000ȧ Passolunghi, 2006). Ο Geary et al.(1991), Hitchand 

McAuley (1991) θαη Swanson & Sachse-Lee (2001) βξήθαλ φηη νη καζεηέο κε Δ.Μ.Γ. 

ζηα καζεκαηηθά παξνπζηάδνπλ ειιείκκαηα ζηε θσλνινγηθή εξγαδφκελε κλήκε, θάηη 

φκσο πνπ δελ βξήθαλ νη Bull, Johnson, & Roy (1999), Geary et al. (2000), Geary et al. 

(1999), McLean & Hitch (1999) θαη Landerl et al. (2004). Δπίζεο, έρνπλ αλαθεξζεί θαη 

νπηηθν-ρσξηθά ειιείκκαηα (Passolunghi, 2006). Οη καζεηέο κε Δ.Μ.Γ. ζηα καζεκαηηθά 

παξνπζηάδνπλ δπζθνιίεο ζηελ νπηηθν-ρσξηθή κλήκε (visual-spatial sketchpad), αιιά 
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φρη ζηε θσλνινγηθή εξγαδφκελε κλήκε θαη ζην θεληξηθφ εθηειεζηηθφ ζχζηεκα 

(Schuchardt, Maehler & Hasselhorn, 2008). 

1.6.     Λάζε καζεηώλ ζηα Μαζεκαηηθά 

Σα ιάζε ησλ καζεηψλ κε καζεζηαθέο δπζθνιίεο ζηνλ ηνκέα ησλ καζεκαηηθψλ, 

ηδηαίηεξα ζηελ εθηέιεζε ησλ πξάμεσλ θαη ζηελ επίιπζε πξνβιεκάησλ, καξηπξνχλ ηελ 

χπαξμε δπζθνιηψλ ζηε κάζεζε ησλ καζεκαηηθψλ, αληαλαθινχλ ηηο ηδέεο θαη ηηο 

ζηξαηεγηθέο πνπ ρξεζηκνπνηεί ν καζεηήο θαηά ηε καζεκαηηθή ηνπ αλάπηπμε θαη ζηελ 

πξνζπάζεηά ηνπ λα αληαπνθξηζεί ζηηο ζρνιηθέο απαηηήζεηο (Ryan &Williams, 2007̇ 

Σνπκάζεο, 1994).  Σα ιάζε πνπ θάλνπλ ζπλήζσο νη καζεηέο δηαθξίλνληαη απφ ζπλέπεηα 

θαη θαλνληθφηεηα, αλ θαη βέβαηα ππάξρνπλ θαη ηα ηπραία ιάζε ή νιηζζήκαηα, θαη καο 

νδεγνχλ ζηνλ ηξφπν πνπ ζθέθηνληαη νη καζεηέο (Ashlock, 2005). Μπνξνχλ λα 

πξνζθέξνπλ πνιιέο πιεξνθνξίεο ψζηε λα ζρεδηαζηεί ζσζηά ε καζεζηαθή δηαδηθαζία 

θαη ν εθπαηδεπηηθφο λα κπνξέζεη λα ηα αληηκεησπίζεη ρξεζηκνπνηψληαο ηηο θαηάιιειεο 

ζηξαηεγηθέο γηα λα πξνιάβεη ή λα άξεη ηηο δπζθνιίεο.   

Βαζηθέο καζεκαηηθέο έλλνηεο θαη δεμηφηεηεο κπνξνχλ λα ζεσξεζνχλ απηέο πνπ 

απνηεινχλ ηε βάζε ηεο καζεκαηηθήο ηεξαξρίαο θαη ην θπξίαξρν ζπζηαηηθφ ησλ 

δξαζηεξηνηήησλ. Οη έλλνηεο απηέο είλαη ε έλλνηα ηνπ αξηζκνχ θαη ηεο ζεζηαθήο αμίαο, ε 

δηάθξηζε ησλ αξηζκεηηθψλ ζπκβφισλ θαη ε ηθαλφηεηα κέηξεζεο.  

Όζνλ αθνξά ηελ έλλνηα ηνπ αξηζκνχ, νη καζεηέο αδπλαηνχλ λα ζπγθξίλνπλ 

αξηζκεηηθά ζχκβνια σο πξνο ην κέγεζφο ηνπο, γηαηί δελ έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα ηνπο 

απνδψζνπλ πνζνηηθά ραξαθηεξηζηηθά. Γπζθνιεχνληαη λα εθηηκήζνπλ ηα απνηειέζκαηα 

ησλ πξάμεσλ θαη ησλ πξνβιεκάησλ, γηαηί δελ κπνξνχλ λα αληηιεθζνχλ ηηο αιιαγέο πνπ 

γίλνληαη ζηνπο αξηζκνχο κέζσ ησλ πξάμεσλ θαη επίζεο δπζθνιεχνληαη λα αληηιεθζνχλ 

ηηο ηδηφηεηεο ησλ πξάμεσλ θαη ηηο ηερληθέο πνπ κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηήζνπλ γηα ηελ 

επίιπζή ηνπο (Gersten, Jordan & Flojo, 2005). 
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ηελ απαξίζκεζε-κέηξεζε νη καζεηέο ζπλερίδνπλ λα εθθέξνπλ ηηο ιέμεηο-

αξηζκνχο ελψ έρνπλ εμαληιεζεί ηα αληηθείκελα πνπ κεηξνχλ, αληηζηνηρίδνπλ έλα 

αληηθείκελν κε δχν ιέμεηο-αξηζκνχο, παξεκβάιινπλ κηα ιέμε αξηζκνχ κεηαμχ δχν 

αληηθεηκέλσλ θαη αληηζηνηρίδνπλ κηα ιέμε-αξηζκφ κε πεξηζζφηεξα ηνπ ελφο αληηθείκελα 

(Geary, 1994). Ηδηαίηεξε πξνζνρή πξέπεη λα δνζεί ζηε δεμηφηεηα ηεο αληηζηνίρεζεο έλα 

πξνο έλα, δειαδή φηη έλα ζηνηρείν κηαο νκάδαο νληνηήησλ αληηπξνζσπεχεη ηνλ ίδην 

αξηζκφ κε έλα άιιν ζηνηρείν κηαο άιιεο νκάδαο, ρσξίο λα ππνινγίδνπκε ηα 

ραξαθηεξηζηηθά ησλ ζηνηρείσλ (Mercer & Mercer, 2005). Οη δπζθνιίεο πνπ 

παξαηεξνχληαη γηα απηή ηε δεμηφηεηα έρνπλ ζρέζε κε ηε δπζθνιία ζηε δεκηνπξγία 

αθνπζηηθψλ θαη νπηηθψλ ζπλεηξκψλ απφ ην καζεηή, κε ηηο δπζθνιίεο αληίιεςεο 

κνξθήο-πιαηζίνπ, κε ηηο δπζθνιίεο ηνπ εθθξαζηηθνχ ιφγνπ θαη ηεο ιεπηήο 

θηλεηηθφηεηαο (Bley & Thornton, 2001). 

Σα ιάζε πνπ γίλνληαη ζηελ ηαμηλφκεζε ησλ αξηζκψλ πξνθχπηνπλ απφ 

αληηιεπηηθέο αδπλακίεο θαη αδπλακίεο νινθιήξσζεο θαη αθεξεκέλεο ζθέςεο (Bley & 

Thornton, 2001). ηε ζεηξνζέηεζε αληηκεησπίδνπλ δπζθνιίεο ρσξν-ρξνληθήο 

νξγάλσζεο θαη δελ κπνξνχλ λα θαηαθηήζνπλ έλλνηεο πνζνηήησλ, κεγέζνπο θαη 

ρξνληθήο δηαδνρήο, κε απνηέιεζκα λα γίλνληαη πνιιά ιάζε. Οη αδπλακίεο αθεξεκέλεο 

ζθέςεο θαη νινθιήξσζεο, νη δηαηαξαρέο πξνζνρήο θαη νη αληηιεπηηθέο αδπλακίεο 

δπζθνιεχνπλ ηνπο καζεηέο λα δηαηεξνχλ ηνπο αξηζκνχο (Mercer & Mercer, 2005). 

Γηα λα επηηχρνπλ νη καζεηέο ζηελ εθηέιεζε ησλ πξάμεσλ θαη ζηελ επίιπζε ησλ 

πξνβιεκάησλ ζα πξέπεη λα δηαβάδνπλ θαη λα γξάθνπλ ηα αξηζκεηηθά ζχκβνια. 

Γπζθνιίεο ζηελ νπηηθν-ρσξηθή αληίιεςε ή ζηελ αθνπζηηθή/νπηηθή κλήκε νδεγνχλ 

ηνπο καζεηέο ζην λα ζπγρένπλ αξηζκνχο κε θνηλά αληηιεπηηθά ζηνηρεία (Barrody & 

Ginsburg, 1991).  
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Δπίζεο, ζεκαληηθή έλλνηα γηα ηνπο καζεηέο είλαη θαη ε ζεζηαθή αμία ησλ 

αξηζκψλ. χκθσλα κε ηνλ Orton (2004), νη καζεηέο δπζθνιεχνληαη λα δηαθξίλνπλ ην 

κεγαιχηεξν θαη ην κηθξφηεξν κεηαμχ αξηζκψλ κε ηα ίδηα ςεθία, δελ κπνξνχλ λα 

δηαθξίλνπλ ηελ αμία ησλ ςεθίσλ αλάινγα κε ηε ζέζε πνπ θαηέρνπλ, δελ απνδίδνπλ 

ζσζηά ηνπο αξηζκνχο θαη δελ κπνξνχλ λα ζρεκαηίζνπλ κηθξφηεξν ή κεγαιχηεξν αξηζκφ 

πνπ λα απνηειείηαη απφ δχν ή πεξηζζφηεξα ςεθία. 

Λάζε έρνπλ παξαηεξεζεί ζηελ εχξεζε θαη ρξήζε ησλ αξηζκεηηθψλ 

ζπλδπαζκψλ, ίζσο γηαηί γίλεηαη αλαπνηειεζκαηηθή ρξήζε ησλ ζηξαηεγηθψλ πνπ 

εθαξκφδνληαη. Οη ζηξαηεγηθέο απηέο είλαη ε απαξίζκεζε, ε εχξεζε απνηειέζκαηνο 

κέζσ άιιεο πξάμεο θαη ε άκεζε αλάθιεζε δεδνκέλσλ απφ ηε κλήκε. ηελ απαξίζκεζε 

νη καζεηέο βξίζθνπλ ηα απνηειέζκαηα κεγαιχηεξα ή κηθξφηεξα απφ ην πξαγκαηηθφ 

ζπλήζσο θαηά 1, ίζσο γηαηί μερλνχλ ή ζπγρένπλ ην δεχηεξν αξηζκφ ηεο πξάμεο ή γηαηί 

μεθηλνχλ ηε κέηξεζε απφ ιάζνο ζεκείν. ηε ζηξαηεγηθή ησλ παξαγφκελσλ δεδνκέλσλ, 

ιάζε κπνξνχλ λα γίλνπλ ζηελ ιαλζαζκέλε αλάθιεζε ελδηάκεζσλ απνηειεζκάησλ ή 

ζηε κέηξεζε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζηξαηεγηθήο. Σα ιάζε πνπ παξαηεξνχληαη ζηελ 

αλάθιεζε δεδνκέλσλ είλαη νη ηπραίεο εηθαζίεο, δειαδή νη ηπραίεο απαληήζεηο πνπ δελ 

είλαη ζσζηέο, ηα παξά ιίγν ζσζηά πνπ είλαη απνηέιεζκα απνκλεκφλεπζεο 

απνηειεζκάησλ κε ιαλζαζκέλεο ζηξαηεγηθέο κέηξεζεο, ε ζχγρπζε πξάμεσλ θαη ηα 

ιάζε πιαηζίνπ πνπ νθείινληαη ζηελ αλάθιεζε ελφο απνηειέζκαηνο πνπ έρεη ζρέζε κε 

ηνπο αξηζκνχο ηεο πξάμεο αιιά φρη κε ην ζσζηφ απνηέιεζκα (Geary, 1994). 

χκθσλα κε ηνλ Spiers (1987), ζηελ εθηέιεζε πξάμεσλ γίλνληαη ιάζε ζρεηηθά 

κε ηε ζεζηαθή αμία, ιάζε κε ηα ςεθία, κε ηα θξαηνχκελα θαη ηα δαλεηθά, κε ηα βαζηθά 

δεδνκέλα, κε ην ξφιν ηνπ 0 θαη ηνπ 1 ζηνλ πνιιαπιαζηαζκφ, αιγνξηζκηθά ιάζε θαη 

ιάζε κε ηα ζχκβνια. 

Λάζε παξνπζηάδνληαη θαη ζηελ επίιπζε πξνβιεκάησλ. 
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Καηά ηελ πξψηε θάζε ηεο επίιπζεο: 

1. ν καζεηήο κπνξεί λα θάλεη αλαγλσζηηθά ιάζε,  

2. κπνξεί λα ςάρλεη γηα ιέμεηο –θιεηδηά γηα λα καληέςεη ην είδνο ηεο πξάμεο, ε 

νπνία κπνξεί λα κελ είλαη ε απαηηνχκελε, 

3. ην πξφβιεκα κπνξεί λα κελ είλαη ζαθψο δηαηππσκέλν θαη λα επηδέρεηαη 

πεξηζζφηεξεο εξκελείεο 

4. θαη κπνξεί ν καζεηήο λα δπζθνιεχεηαη λα θαηαλνήζεη θαη λα 

αλαπαξαζηήζεη πξνηάζεηο ηνπ πξνβιήκαηνο. 

 Καηά ηε δεχηεξε θάζε ηεο επίιπζεο, ε εγθαζίδξπζε ησλ ππνδεηγκάησλ ή ησλ 

πιαηζίσλ αλαπαξάζηαζεο  εμαξηάηαη ζε κεγάιν βαζκφ απφ ηηο επθαηξίεο πνπ έρνπλ νη 

καζεηέο λα έξζνπλ ζε επαθή κε ηα ζπγθεθξηκέλα πξνβιήκαηα. Οη καζεηέο πξνζπαζνχλ 

λα ιχζνπλ ηα πξνβιήκαηα ζηεξηδφκελνη ζε πξνβιήκαηα-ππνδείγκαηα. 

Καηά ηελ ηξίηε θάζε ηεο επίιπζεο, νη πξάμεηο κέλνπλ ζπλδεδεκέλεο κε άδεια θαη 

πξσηφγνλα δηαηζζεηηθά κνληέια, πνπ ζέηνπλ πεξηνξηζκνχο σο πξνο ηηο ζπλζήθεο 

ρξεζηκνπνίεζεο ησλ πξάμεσλ (Fishbein, Deri, Nello, Marino, 1995 φπσο αλαθέξεηαη 

ζε Αγαιηψηεο,2013). 

Καηά ηελ ηέηαξηε θάζε ηεο επίιπζεο ηνπ πξνβιήκαηνο, ηα ιάζε ζχκθσλα κε ην 

Spiers (1987) γίλνληαη ζηε ζεζηαθή αμία, ζηα ςεθία, ζηα θξαηνχκελα θαη ζηα δαλεηθά, 

ζηα βαζηθά δεδνκέλα θαη ην ξφιν ηνπ (0) θαη ηνπ (1) ζηνλ πνιιαπιαζηαζκφ, ζηνπο 

αιγφξηζκνπο θαη ζηα ζχκβνια.  
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1.7.     Η θαηάζηαζε ζηελ Διιάδα θαη ηα δηεξεπλεηηθά εξσηήκαηα ηεο 

έξεπλαο 

Γπζηπρψο ζηνλ ειιεληθφ ρψξν δελ ππάξρνπλ δηαζέζηκεο έξεπλεο κε 

ζπκκεηέρνληεο Έιιελεο καζεηέο ζρεηηθά κε ηελ αμηνιφγεζε ζχκθσλα κε ηα εξγαιεία 

αμηνιφγεζεο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζ’ απηή ηελ έξεπλα, ην Number Knowledge Test  

θαη ην Dyscalculia Screener. Ζ κφλε κειέηε πνπ εληνπίζηεθε ζην Ηδξπκαηηθφ 

Καηαζεηήξην ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Μαθεδνλίαο ήηαλ ε δηδαθηνξηθή δηαηξηβή ηεο Σέιε 

Αθξνδίηεο (2016), ε νπνία είρε σο ζηφρν ηε ζχλζεζε κεζφδσλ θαη ηερληθψλ γηα ηε 

δηδαζθαιία αξηζκεηηθψλ ζπλδπαζκψλ ησλ ηεζζάξσλ αξηζκεηηθψλ πξάμεσλ ζε καζεηέο 

κε ήπηεο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο. Υξεζηκνπνηήζεθε ην εξγαιείν αμηνιφγεζεο Number 

Knowledge Test γηα λα αμηνινγήζεη ηνπο καζεηέο πξηλ ηελ έλαξμε ηεο δηδαζθαιίαο 

ψζηε λα απνζαθεληζηνχλ νη δπζθνιίεο ησλ καζεηψλ κε ήπηεο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο 

θαη ζην ηέινο ηεο έξεπλαο ψζηε λα ζπγθξίλεη ηηο επηδφζεηο ησλ καζεηψλ ζηηο δηάθνξεο 

δηαδηθαζίεο πνπ ρξεζηκνπνίεζε θαη λα νδεγεζεί ζε ζπκπεξάζκαηα ζρεηηθά κε ηελ 

απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο δηδαζθαιίαο ησλ αξηζκεηηθψλ ζπλδπαζκψλ.  

Λακβάλνληαο ππφςε φια ηα πξνεγνχκελα, απνθαζίζηεθε ε δηεμαγσγή ηεο 

έξεπλαο κε ζθνπφ ηε ζχγθξηζε ησλ δχν εξγαιείσλ αμηνιφγεζεο, ηνπ Number 

Knowledge test θαη ηνπ Dyscalculia screener θαη ηε δηεμαγσγή ησλ γλσζηηθψλ πξνθίι 

καζεηψλ Β’ θαη Γ’ ηάμεο ηνπ δεκνηηθνχ κε ήπηεο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο ζχκθσλα κε 

ηηο επηδφζεηο ηνπο ζηα δχν εξγαιεία. Ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά ηεο παξνχζαο έξεπλαο 

είλαη: 1) Ζ ζπκκεηνρή καζεηψλ κε εηδηθέο καζεζηαθέο δπζθνιίεο ζηα καζεκαηηθά. 2) Ζ 

αμηνιφγεζε κε ηε ρξήζε ηνπ Number Knowledge Test θαη ηνπ Dyscalculia Screener θαη 

ε δηεμαγσγή ησλ γλσζηηθψλ πξνθίι ησλ καζεηψλ. 3) Ζ εχξεζε ησλ νκνηνηήησλ θαη 

ησλ δηαθνξψλ ησλ δχν εξγαιείσλ αμηνιφγεζεο θαη 4) ε αμηνπνίεζή ηνπο ζηε 

καζεζηαθή δηαδηθαζία.   
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Κχξηα εξσηήκαηα ζηα νπνία ζα δνζνχλ απαληήζεηο κε ηελ αθφινπζε έξεπλα 

είλαη ηα εμήο: 

 Πνην είλαη ην πξνθίι καζεκαηηθψλ γλψζεσλ θαη δεμηνηήησλ ησλ καζεηψλ κε 

ήπηεο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο ζχκθσλα κε ην Number Knowledge Test; 

 Πνην είλαη ην πξνθίι καζεκαηηθψλ γλψζεσλ θαη δεμηνηήησλ ησλ καζεηψλ κε 

ήπηεο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο ζχκθσλα κε ην Dyscalculia Screener; 

 Πνηεο νη νκνηφηεηεο θαη νη δηαθνξέο ζηα πξνθίι πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηα δχν 

εξγαιεία; 

 ε πνην βαζκφ ηα απνηειέζκαηα απφ ηελ αμηνιφγεζε καζεηψλ κε ήπηεο 

εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο κε ην Number Knowledge Test θαη ην Dyscalculia 

Screener κπνξνχλ λα αμηνπνηεζνχλ ζηε δηδαζθαιία; 
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                                              ΚΔΦΑΛΑΙΟ 2
ν
  

                                     Μεζνδνινγία ηεο έξεπλαο 

2.1. Δξεπλεηηθή ζηξαηεγηθή 

Ζ εξεπλεηηθή ζηξαηεγηθή πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε ήηαλ πεξηγξαθηθή-

λαηνπξαιηζηηθή-εζλνγξαθηθή έξεπλα κε έκθαζε ζηελ παξαηήξεζε θαη ζηελ 

θαηαγξαθή ησλ θαηαζηάζεσλ ζην θπζηθφ ηνπο πεξηβάιινλ. Ζ έξεπλα είρε 

δεκνγξαθηθά θαη ζπζρεηηζηηθά ραξαθηεξηζηηθά, θαζψο επηρεηξήζεθε λα κειεηεζεί ε 

ππάξρνπζα θαηάζηαζε κε ζπγθέληξσζε πιεξνθνξηψλ απφ ην δείγκα, ψζηε λα 

δηελεξγεζνχλ ζπγθξίζεηο ζηνπο καζεηέο κε ήπηεο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο. Δπίζεο, 

κειεηήζεθαλ ζπζρεηηζκνί κε ζθνπφ λα θαζνξηζηνχλ ηα γλσζηηθά πξνθίι ησλ καζεηψλ 

κε ήπηεο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο (Cohen, Manion & Morisson, 2008). 

2.2. πκκεηέρνληεο ηεο έξεπλαο 

Σν δείγκα ηεο έξεπλαο ήηαλ 54 καζεηέο εθ ησλ νπνίσλ νη 31 (57,4%) ήηαλ 

αγφξηα θαη νη 23 (42,6%) θνξίηζηα. Ο κέζνο φξνο ειηθίαο ησλ αγνξηψλ ήηαλ 7,42 (Σ.Α. 

0,564) θαη ησλ θνξηηζηψλ 7,48 (Σ.Α. 0,511). Απφ απηνχο, νη 31 (57,4%) καζεηέο 

θνηηνχζαλ ζηε Β΄ ηάμε θαη νη 23 (42,6%) θνηηνχζαλ ζηε Γ΄ ηάμε. Οη 50 (92,6%) απφ 

απηνχο ήηαλ καζεηέο κε Δ.Μ.Γ. θαη νη 4 (7,4%) ήηαλ καζεηέο κε Ζ.Ν.Α. Όινη νη 

καζεηέο θνηηνχζαλ ζε δεκνηηθά ζρνιεία ηνπ λνκνχ Γξε ην ζρνιηθφ έηνο 2016-2017 θαη 

έρνπλ δηαγλσζηεί κε ήπηεο καζεζηαθέο δπζθνιίεο ή κε ήπηα λνεηηθή αλαπεξία απφ ην 

ΚΔΓΓΤ. Οη καζεηέο παξαθνινπζνχζαλ ηε γεληθή ηάμε, αιιά θάπνηνη απφ απηνχο 

παξαθνινπζνχζαλ παξάιιεια θαη ην ηκήκα έληαμεο 2-3 ψξεο ηελ εβδνκάδα. Σα 

δεκνγξαθηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ζπλνιηθνχ πιεζπζκνχ ηεο έξεπλαο εκθαλίδνληαη 

ζηνλ Πίλαθα 1. 
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Πίλαθαο 1: Γεκνγξαθηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ζπλνιηθνχ πιεζπζκνχ 

 Φύιν Ηιηθία Σάμε Κ.Η.Δ.Α. 

 Αγφξηα Κνξίηζηα Αγφξηα Κνξίηζηα   

Ν 

54 

Ν Ν Μ ΣΑ Μ ΣΑ Β΄ Γ΄ ΔΜΓ ΖΝΑ 

31 23 7,42 0,564 7,48 0,511 31 23 50 4 

 

Ζ αμηνιφγεζε ησλ καζεηψλ ζηηο γλσζηηθέο θαη καζεζηαθέο παξακέηξνπο έγηλε 

θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ πξψηνπ ηξηκήλνπ ηνπ ζρνιηθνχ έηνπο 2016-2017 ζε δηαθνξεηηθφ 

ρξφλν γηα θάζε καζεηή. Ζ αμηνιφγεζε πξαγκαηνπνηήζεθε απφ ηελ εξεπλήηξηα αηνκηθά 

ζε θάζε καζεηή ρσξηζηά ζην ηκήκα έληαμεο ηνπ ζρνιείνπ ζην νπνίν θνηηά, χζηεξα απφ 

ζπλελλφεζε κε ην δηεπζπληή θαη ην δάζθαιν ηνπ ηκήκαηνο έληαμεο θαη ηεο γεληθήο 

ηάμε.  

Πξηλ ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηεο έξεπλαο θξίζεθε αλαγθαία ε πηινηηθή εθαξκνγή 

ησλ εξγαιείσλ αμηνιφγεζεο ζε ηέζζεξηο καζεηέο κε ζηφρν ηελ θαηαιιειφηεηά ηνπο γηα 

ηηο ειηθηαθέο νκάδεο ζηηο νπνίεο απεπζπλφηαλ. Οη καζεηέο απηνί δελ ρξεζηκνπνηήζεθαλ 

σο δείγκα. ηελ πνξεία δελ ζπκπεξηιήθζεθαλ ηα δεδνκέλα ησλ 4 καζεηψλ κε ήπηα 

λνεηηθή αλαπεξία, δηφηη ήηαλ αξθεηφ κηθξφ ην δείγκα ψζηε λα θαηαιήμνπκε ζε 

αμηφπηζηα θαη ππνινγίζηκα ζπκπεξάζκαηα. Ζ αμηνιφγεζε κε ηε ρξήζε ηνπ πξψηνπ 

εξγαιείνπ γηλφηαλ πξνθνξηθά θαη ζε ιίγν ρξνληθφ δηάζηεκα, αλάινγα βέβαηα κε ηελ 

ηαρχηεηα απφθξηζεο ηνπ θάζε καζεηή, θαη κε ην δεχηεξν εξγαιείν ε δηάξθεηα ηεο 

αμηνιφγεζεο ήηαλ πεξίπνπ κηζή κε κία ψξα. Οη καζεηέο έπξεπε λα απαληνχλ κέζσ 

ππνινγηζηή ζηηο δηαδηθαζίεο αμηνιφγεζεο, θάηη ην νπνίν ηνπο ήηαλ ηδηαίηεξα επράξηζην. 

Σα εξγαιεία δφζεθαλ ζηνπο καζεηέο ζε δηαθνξεηηθφ ρξφλν θαη κέξα θαη 

αληαπνθξίζεθαλ ζεηηθά ζε φιε ηε δηαδηθαζία.  
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2.3. Δξγαιεία δηεξεύλεζεο γλσζηηθώλ θαη καζεζηαθώλ παξαγόλησλ 

Σα εξγαιεία πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζηελ έξεπλα ήηαλ ην Number Knowledge 

Test θαη ην Dyscalculia Screener, ηα νπνία πεξηγξάθνληαη παξαθάησ αλαιπηηθά.  

 Ζ έξεπλα μεθίλεζε κε ηελ αμηνιφγεζε 70 καζεηψλ κε ηελ ρξήζε ησλ παξαθάησ 

αμηνινγήζεσλ, ψζηε λα εληνπίζνπκε ηνπο καζεηέο κε εηδηθέο καζεζηαθέο δπζθνιίεο 

ζηα καζεκαηηθά θαη λα θαηαιήμνπκε ζην δείγκα καο, ην νπνίν αμηνινγήζεθε κε ην 

Number Knowledge Test θαη ην Dyscalculia Screener.  

Οη γλσζηηθνί παξάγνληεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο εηδηθέο καζεζηαθέο δπζθνιίεο 

ζηα καζεκαηηθά αμηνινγήζεθαλ ζηε ζπγθεθξηκέλε έξεπλα: α) ν ζρεκαηηζκφο ελλνηψλ 

θαη ην ιεμηιφγην, νη νπνίνη απνηεινχλ παξάγνληεο ηεο γισζζηθήο ηθαλφηεηαο. Οη 

παξάγνληεο απηνί πεξηιακβάλνληαη ζηελ έξεπλα θαζψο θαίλεηαη φηη ζπζρεηίδνληαη κε 

ηηο καζεζηαθέο δπζθνιίεο ζηα καζεκαηηθά (Malofeeva et al., 2004̇ Jordan, Glutting, & 

Ramineni, 2010̇ Locuniak & Jordan, 2008̇ Simmons & Singleton, 2008). β) Ζ 

εξγαδφκελε κλήκε, ηεο νπνίαο νη ιεηηνπξγίεο έρνπλ άκεζε ζρέζε κε ηηο πιεξνθνξίεο 

πνπ επεμεξγάδνληαη νη καζεηέο θαη ζεσξνχληαη βαζηθνί παξάγνληεο πνπ θαζνξίδνπλ 

ηελ επηηπρία ζηελ επίιπζε αξηζκεηηθψλ ζπλδπαζκψλ. γ) Ζ ηαρχηεηα επεμεξγαζίαο 

πιεξνθνξηψλ, ε νπνία ζπζρεηίδεηαη κε ηελ άκεζε αληαπφθξηζε ησλ καζεηψλ ζηελ 

αλαγλψξηζε αξηζκψλ, ζηελ απαξίζκεζε θαη ζηε ζχγθξηζε θαη κε ηε δηάξθεηα 

επεμεξγαζίαο ησλ αξηζκεηηθψλ ζπλδπαζκψλ θαη ηελ ηαπηφρξνλε εκθάληζε ηνπ 

απνηειέζκαηνο ζηελ εξγαδφκελε κλήκε (Cirino et al., 2007̇ Cowan & Powell, 2013). δ) 

Ζ θσλνινγηθή βξαρχρξνλε κλήκε, ε νπνία ζπζρεηίδεηαη κε ηελ επεμεξγαζία ησλ 

αξηζκεηηθψλ ζπλδπαζκψλ σο θσλνινγηθψλ πιεξνθνξηψλ (Hopkins & Egeberg, 2009). 

Πνιιέο έξεπλεο δείρλνπλ ηε ζπζρέηηζε ησλ παξαγφλησλ απηψλ κε ηηο δπζθνιίεο πνπ 

αληηκεησπίδνπλ νη καζεηέο ζηα καζεκαηηθά. 
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Ζ εθηίκεζε ησλ γλσζηηθψλ παξαγφλησλ έγηλε κέζσ ζπγθεθξηκέλσλ θιηκάθσλ 

ηνπ ΑΘΖΝΑ ΣΔΣ δηάγλσζεο δπζθνιηψλ κάζεζεο (Παξαζθεπφπνπινο, Καιαληδή-

Αδίδη & Γηαλλίηζαο, 1999), ην νπνίν είλαη έλα πνιπζεκαηηθφ, δηαγλσζηηθφ εξγαιείν 

ελδναηνκηθήο αμηνιφγεζεο θαη δηάγλσζεο καζεζηαθψλ δπζθνιηψλ. Γίλεη κηα αλαιπηηθή 

εηθφλα ηεο θαηάζηαζεο ησλ καζεηψλ θαη ησλ δπζθνιηψλ πνπ εκθαλίδνπλ 

(Παξαζθεπφπνπινο, Καιαληδή-Αδίδη & Γηαλλίηζαο, 1999). Σν εξγαιείν πεξηιακβάλεη 

14 αθφκε κεηξήζεηο θαη νη δνθηκαζίεο πνπ έρεη παξνπζηάδνληαη κε ηε κνξθή 

ςπρνκεηξηθψλ θιηκάθσλ θαη αμηνινγνχλ ην επίπεδν θαη ην ξπζκφ αλάπηπμεο ηνπ 

καζεηή ζηε λνεηηθή ηθαλφηεηα, ζηε κλήκε αθνινπζηψλ, ζηελ νινθιήξσζε ειιηπψλ 

παξαζηάζεσλ, ζηε γξαθν-θσλνινγηθή ελεκεξφηεηα, ζηνλ νπηηθν-θηλεηηθφ ζπληνληζκφ, 

ζηελ πιεπξίσζε θαη ζηνλ πξνζαλαηνιηζκφ ηνπ ζψκαηνο. Σν ηεζη είλαη ζηαζκηζκέλν 

ζηνλ ειιεληθφ πιεζπζκφ θαη αμηνινγεί παηδηά ειηθίαο 5-10 εηψλ, αιιά κπνξεί λα 

ρξεζηκνπνηεζεί θαη ζε παηδηά κεγαιχηεξσλ ηάμεσλ (Grammenou, 2011̇ 

Παξαζθεπφπνπινο θαη Παξαζθεπνπνχινπ , 2011). Σν ΑΘΖΝΑ ΣΔΣ ρξεζηκνπνηείηαη 

θαη σο κέζν ζπιινγήο δεδνκέλσλ γηα ηε δηελέξγεηα εξεπλψλ (Παξαζθεπφπνπινο θαη 

Παξαζθεπνπνχινπ, 2011̇ Triliva & Stalikas, 2004). Απφ ην ζπγθεθξηκέλν ηεζη 

ρξεζηκνπνηήζακε ηηο «Γισζζηθέο αλαινγίεο», ην «Λεμηιφγην», ηε «Μλήκε 

αθνινπζηψλ» θαη ηηο «Γεμηφηεηεο απαξίζκεζεο». Οη θιίκαθεο «Γισζζηθέο αλαινγίεο» 

θαη ην «Λεμηιφγην» εθηηκνχλ ηε γεληθή γισζζηθή ηθαλφηεηα. Ζ ζεκαζία απηήο ηεο 

ηθαλφηεηαο ζηελ θαηάθηεζε ησλ αξηζκεηηθψλ ζπλδπαζκψλ έρεη αλαθεξζεί απφ ηνπο 

Compton θαη ζπλεξγάηεο, 2011. Ζ θιίκαθα «Μλήκε αθνινπζηψλ» κεηξά ηελ ηθαλφηεηα 

πξνθνξηθήο επαλάιεςεο αθνινπζίαο αξηζκψλ. ε πνιιέο έξεπλεο ρξεζηκνπνηνχλ ηε 

ζπγθεθξηκέλε κέηξεζε γηα ηελ εθηίκεζε ηεο ιεθηηθήο βξαρχρξνλεο κλήκεο (Cirino et 

al., 2013̇ Fuchs et al., 2006) θαη κ’ απηφ ηνλ ηξφπν ρξεζηκνπνηήζεθε ζηελ παξνχζα 

έξεπλα. Αθφκε, ρξεζηκνπνηήζεθαλ νη πξναπαηηνχκελεο έλλνηεο θαη γλψζεηο ηεο 
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κάζεζεο, ε έλλνηα ηνπ αξηζκνχ, ε αλάπηπμε θαη ρξήζεο ηεο λνεξήο αξηζκνγξακκήο, νη 

δεμηφηεηεο απαξίζκεζεο, ε απαξίζκεζε, νη ηδηφηεηεο ησλ πξάμεσλ, ε ζπρλφηεηα ρξήζεο 

ζηξαηεγηθψλ εχξεζεο απνηειεζκάησλ θαη ε άκεζε αλάθιεζε ησλ αξηζκεηηθψλ 

ζπλδπαζκψλ (Butterworth, 2005̇ Canobi, 2004̇ Curtis et al., 2009̇ Desoete & Gregoire, 

2006̇ Torbeyns et al., 2004).     

Δπηπιένλ, ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ηε κέηξεζε ηεο έλλνηαο ηνπ αξηζκνχ ην Number 

Knowledge Test (Griffin, 2004), ην νπνίν κεηξά βαζηθέο δηαζηάζεηο ηεο έλλνηαο ηνπ 

αξηζκνχ θαη ηεο θαηαλφεζεο θαη γλψζεο ηνπ αξηζκεηηθνχ ζπζηήκαηνο ζε παηδηά 

ειηθίαο 4-10 εηψλ. Ζ έλλνηα ηνπ αξηζκνχ αλαθέξεηαη σο «θεληξηθή ελλνηνινγηθή δνκή» 

θαη σο «δπλακηθφ νξγαλσηηθφ ζρήκα» ηεο πνζνηηθήο δηάζηαζεο ηνπ αξηζκνχ. Σν 

ζπγθεθξηκέλν ηεζη είλαη δηαζέζηκν ζηελ ειεθηξνληθή δηεχζπλζε 

(http://www2.clarku.edu/numberworlds/nw_TestItems.htm) θαη ρξεζηκνπνηείηαη 

απηνχζην ζε πνιιέο έξεπλεο γηα ηελ αλάπηπμε ηεζη εθηίκεζεο ηεο θαηνρήο ηεο έλλνηαο 

ηνπ αξηζκνχ απφ καζεηέο πνπ παξνπζηάδνπλ καζεζηαθέο δπζθνιίεο (Jordan, Kaplan, 

Locuniak, & Ramineni, 2007̇ Malofeeva et al., 2004). Σν ηεζη είλαη ρσξηζκέλν ζε 

επίπεδα απφ 0 έσο 4. Γίλεηαη εθηίκεζε ηνπ επηπέδνπ ηνπ καζεηή σο πξνο ηελ θαηνρή 

ηεο έλλνηαο ηνπ αξηζκνχ θαη ηελ εηνηκφηεηα κάζεζήο ηνπ.  

Οη «Γεμηφηεηεο απαξίζκεζεο» απφ ην ΑΘΖΝΑ ΣΔΣ ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα 

ηελ εθηίκεζε ηεο επάξθεηαο ησλ καζεηψλ. Γηα ηηο ππφινηπεο καζεκαηηθέο γλψζεηο, 

αξηζκνγξακκή, ηδηφηεηεο ησλ πξάμεσλ, ζπρλφηεηα ρξήζεο ζηξαηεγηθψλ εχξεζεο 

απνηειεζκάησλ, ρξεζηκνπνηήζεθαλ πξνζαξκνγέο ζηελ ειιεληθή γιψζζα κεηξήζεσλ 

άιισλ εξεπλψλ, νη νπνίεο αλαιχνληαη αλαιπηηθά ζηηο επφκελεο ελφηεηεο.  

Αθφκε, ρξεζηκνπνηήζεθε ην Dyscalculia Screener, ην νπνίν αλαιχεηαη 

παξαθάησ.  

http://www2.clarku.edu/numberworlds/nw_TestItems.htm
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2.3.1. Αλαιπηηθή παξνπζίαζε εξγαιείσλ ειέγρνπ γλσζηηθώλ θαη 

καζεζηαθώλ παξαγόλησλ 

2.3.1.1. Γισζζηθέο αλαινγίεο 

Ζ δνθηκαζία απνηειείηαη απφ 32 δεχγε πξνηάζεσλ. Κάζε δεπγάξη πεξηέρεη 

ηέζζεξηο έλλνηεο, πνπ ζπλδένληαη κεηαμχ ηνπο κε κηα νξηζκέλε ζρέζε, ζρεκαηίδνληαο 

κία αλαινγία, π.ρ. ην ηξαπέδη είλαη ηεηξάγσλν, ν ήιηνο είλαη……. Ζ πξψηε πξφηαζε είλαη 

πιήξεο, ελψ ε δεχηεξε ειιηπήο θαη ην παηδί πξέπεη λα ζπκπιεξψζεη πξνθνξηθά ηε ιέμε 

πνπ ιείπεη αθνχγνληαο ηνλ εμεηαζηή (π.ρ. Σα δψα έρνπλ πφδηα, ηα απηνθίλεηα έρνπλ 

….).Αμηνινγείηαη επνκέλσο ν ζρεκαηηζκφο ελλνηψλ (Παξαζθεπφπνπινο & 

Παξαζθεπνπνχινπ, 2011), θαζψο ην παηδί πξέπεη, λα θαηαιάβεη ηελ θνηλή έλλνηα 

κεηαμχ ησλ δχν πξνηάζεσλ θαη λα ηελ εθθξάζεη πξνθνξηθά. Αλ ε απάληεζε είλαη 

ζσζηή ην παηδί παίξλεη έλα βαζκφ, αλ είλαη ιαλζαζκέλε παίξλεη 0. Αλ απνηχρεη ζε 4 

ζπλερφκελεο εξσηήζεηο, ε ρνξήγεζε ηεο θιίκαθαο ηεξκαηίδεηαη. Ζ αλψηαηε 

βαζκνινγία είλαη 32 κνλάδεο θαη ην άζξνηζκα ησλ κνλάδσλ, πνπ ζπγθεληξψλεη ν 

καζεηήο είλαη ν αξρηθφο βαζκφο. Απφ ηνλ αξρηθφ βαζκφ ζε ζπλδπαζκφ κε ηε 

ρξνλνινγηθή ειηθία πξνθχπηνπλ δχν δείθηεο: (α) ε αλαπηπμηαθή ειηθία θαη (β) ην 

αλαπηπμηαθφ πειίθν. Ζ αλαπηπμηαθή ειηθία δείρλεη ην πνζφ ηεο καζεζηαθήο 

σξηκφηεηαο, πνπ έρεη θαηαθηήζεη ην παηδί κέρξη ηελ εκεξνκελία εμέηαζεο ζηε 

ζπγθεθξηκέλε θιίκαθα. Σν αλαπηπμηαθφ πειίθν δείρλεη ην ξπζκφ-ηαρχηεηα καζεζηαθήο 

σξηκφηεηαο πνπ έρεη θαηαθηήζεη ην παηδί κέρξη ηελ εκεξνκελία εμέηαζεο. Ο 

ζπγθεξαζκφο ησλ δπν απνηειεζκάησλ νδεγεί ζηελ θαηάηαμε ηνπ παηδηνχ ζε κία 

ζπγθεθξηκέλε δηαγλσζηηθή θαηεγνξία: (1) αλεπαξθήο επίδνζε, (2) νξηαθά ρακειή 

επίδνζε, (3) κέζε επίδνζε, (4) νξηαθά πςειή επίδνζε θαη (5) εμαηξεηηθή επίδνζε. Ζ 

κέζε επίδνζε αληηζηνηρεί ζην 50% ηνπ καζεηηθνχ πιεζπζκνχ, ε νξηαθά πςειή θαη 

νξηαθά ρακειή επίδνζε αληηζηνηρνχλ ζην 16% ηνπ καζεηηθνχ πιεζπζκνχ ε θάζε κηα 
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θαη ε εμαηξεηηθή θαη αλεπαξθήο επίδνζε αληηζηνηρνχλ ζην 9% ηνπ καζεηηθνχ 

πιεζπζκνχ ε θάζε κηα. ηηο κεηξήζεηο ηεο παξνχζαο έξεπλαο ρξεζηκνπνηήζεθαλ νη 

πέληε δηαγλσζηηθέο θαηεγνξίεο.  

Ο ζρεκαηηζκφο ελλνηψλ ρξεζηκνπνηείηαη ζπρλά ζηηο έξεπλεο σο μερσξηζηή 

γλσζηηθή δηάζηαζε ηεο γεληθήο λνεηηθήο αλάπηπμεο, φπσο θαη ε ηαρχηεηα δηαδηθαζηψλ 

θαη ε εξγαδφκελε κλήκε, ηδηαίηεξα φηαλ επηδηψθεηαη ε αλαγλψξηζε ηνπ γλσζηηθνχ 

πξνθίι παηδηψλ κε δπζθνιίεο κάζεζεο (Compton et al. 2011̇ Seethaler & Fuchs, 

2006).Ζ θιίκαθα είρε ηθαλνπνηεηηθφ επίπεδν εζσηεξηθήο αμηνπηζηίαο (Cronbach's 

Alpha, α=0,81).  

2.3.1.2. Σαρύηεηα επεμεξγαζίαο (processing speed) 

Ζ δνθηκαζία απνηειεί πξνζαξκνγή απφ ηνπο Cirino, et al., (2013) γηα ηε 

ζπζρέηηζε ηεο ηαρχηεηαο επεμεξγαζίαο νπηηθψλ, θπξίσο, πιεξνθνξηψλ κε ηε κάζεζε 

ησλ Α... Πεξηιακβάλεη 20 ζεηξέο ςεθίσλ θαη ζε θάζε ζεηξά ππάξρνπλ έμη ςεθία, εθ 

ησλ νπνίσλ δχν είλαη φκνηα π.ρ. 8, 3, 5, 4, 8, 1. Ο καζεηήο θπθιψλεη ηα δχν ίδηα ςεθία 

ζε θάζε ζεηξά, ζε φζεο πεξηζζφηεξεο ζεηξέο κπνξεί ζε δηάζηεκα ελφο ιεπηνχ. Γηα θάζε 

ζσζηή ζεηξά ν καζεηήο θεξδίδεη κηα κνλάδα. Σν απνηέιεζκα είλαη ν αξηζκφο ησλ 

ζσζηψλ απαληήζεσλ πνπ έδσζε ην παηδί κέζα ζε έλα ιεπηφ θαη εθθξάδεη ηελ αθξίβεηα 

θαη ηελ ηαρχηεηα απφθξηζεο ζε έλα έξγν πνπ πξέπεη λα επεμεξγαζηεί (Mayes & 

Calhoun, 2007). Ζ ζπγθεθξηκέλε κέηξεζε ρξεζηκνπνηείηαη ζε πιήζνο εξεπλψλ (π.ρ. 

Cirino et al., 2013̇ Compton et al., 2011̇ Seethaler & Fuchs, 2006). Ζ θιίκαθα είρε 

ηθαλνπνηεηηθφ επίπεδν εζσηεξηθήο αμηνπηζηίαο (Cronbach's Alpha, α=0,79). 

2.3.1.3. Λεμηιόγην 

Απνηειείηαη απφ 20 ιέμεηο, θπξίσο ξήκαηα θαη νπζηαζηηθά, ζπγθεθξηκέλα θαη 

αθεξεκέλα, ηα νπνία δηαβάδεη ν εμεηαζηήο έλα - έλα ζην παηδί θαη απηφ δίλεη ηνλ 
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νξηζκφ. Πεξηιακβάλνληαη εχθνιεο θαη δχζθνιεο ιέμεηο, π.ρ. κήιν θαη ακειψ. Με ηελ 

θιίκαθα απηή αμηνινγείηαη ε γλψζε ησλ ιέμεσλ, ην εθθξαζηηθφ ιεμηιφγην, ε γισζζηθή 

αλάπηπμε θαη ε καθξφρξνλε κλήκε. Κάζε απάληεζε βαζκνινγείηαη κε 2, 1 θαη 0 

κνλάδεο. Ζ θιίκαθα ηεξκαηίδεηαη κεηά απφ 4 ζπλερφκελεο απνηπρεκέλεο πξνζπάζεηεο. 

Ζ αλψηαηε βαζκνινγία είλαη 40 κνλάδεο θαη ην άζξνηζκα ησλ κνλάδσλ είλαη ν αξρηθφο 

βαζκφο, νπνίνο καδί κε ηε ρξνλνινγηθή ειηθία ηνπ καζεηή ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηνλ 

θαζνξηζκφ ησλ ηειηθψλ απνηειεζκάησλ. Σα ηειηθά απνηειέζκαηα ησλ απαληήζεσλ 

είλαη δχν δείθηεο: (α) ε αλαπηπμηαθή ειηθία θαη (β) ην αλαπηπμηαθφ πειίθν. Ζ 

αλαπηπμηαθή ειηθία δείρλεη ην πνζφ ηεο καζεζηαθήο σξηκφηεηαο πνπ έρεη θαηαθηήζεη 

ην παηδί κέρξη ηελ εκεξνκελία εμέηαζεο ζηε ζπγθεθξηκέλε θιίκαθα. Σν αλαπηπμηαθφ 

πειίθν δείρλεη ην ξπζκφ-ηαρχηεηα καζεζηαθήο σξηκφηεηαο πνπ έρεη θαηαθηήζεη ην 

παηδί κέρξη ηελ εκεξνκελία εμέηαζεο. Ο ζπγθεξαζκφο ησλ δπν απνηειεζκάησλ νδεγεί 

ζηελ θαηάηαμε ηνπ παηδηνχ ζε κία ζπγθεθξηκέλε δηαγλσζηηθή θαηεγνξία: (1) 

αλεπαξθήο επίδνζε,(2) νξηαθά ρακειή επίδνζε, (3) κέζε επίδνζε, (4) νξηαθά πςειή 

επίδνζε θαη (5) εμαηξεηηθή επίδνζε. Ζ κέζε επίδνζε αληηζηνηρεί ζην 50% ηνπ 

καζεηηθνχ πιεζπζκνχ, ε νξηαθά πςειή θαη νξηαθά ρακειή επίδνζε αληηζηνηρνχλ ζην 

16% ηνπ καζεηηθνχ πιεζπζκνχ ε θάζε κηα θαη ε εμαηξεηηθή θαη αλεπαξθήο επίδνζε 

αληηζηνηρνχλ ζην 9% ηνπ καζεηηθνχ πιεζπζκνχ ε θάζε κηα. ηηο κεηξήζεηο ηεο 

παξνχζαο έξεπλαο ρξεζηκνπνηήζεθαλ νη πέληε δηαγλσζηηθέο θαηεγνξίεο.  

Σν ιεμηιφγην ρξεζηκνπνηείηαη άιινηε σο ζπγθεθξηκέλε κέηξεζε ηνπ 

εθθξαζηηθνχ ιεμηινγίνπ θαη ηεο ιεθηηθήο γλψζεο (Cirino et al., 2013) θαη άιινηε σο 

εθηίκεζε ηεο γεληθήο γλσζηηθήο ηθαλφηεηαο (Malofeeva et al., 2004· Wagner et al., 

1997) ή ζπλδπάδεηαη κε άιιεο κεηξήζεηο, φπσο νη γισζζηθέο αλαινγίεο θαη ε 

θαηαλφεζε θεηκέλνπ σο γεληθφο γισζζηθφο παξάγνληαο (Compton et al., 2012̇ Cowan 

& Powell, 2013̇ Seethaler & Fuchs, 2006). ηελ παξνχζα έξεπλα ρξεζηκνπνηήζεθε σο 
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γεληθφο γλσζηηθφο παξάγνληαο εθηίκεζεο ησλ γεληθψλ γισζζηθψλ ηθαλνηήησλ ηνπ 

γλσζηηθνχ πξνθίι ησλ καζεηψλ. Ζ θιίκαθα είρε ηθαλνπνηεηηθφ επίπεδν εζσηεξηθήο 

αμηνπηζηίαο (Cronbach's Alpha, α=0,81). 

2.3.1.4. Φσλνινγηθή βξαρύρξνλε κλήκε 

Γηα ηε κέηξεζε ηεο θσλνινγηθήο βξαρχρξνλεο κλήκεο ρξεζηκνπνηήζεθε ε 

δνθηκαζία «Μλήκε αθνινπζηψλ» (ΑΘΖΝΑ ΣΔΣ). Πεξηιακβάλεη 16 αθνινπζίεο 

ςεθίσλ απμαλφκελνπ εχξνπο, ηηο νπνίεο επαλαιακβάλεη ν καζεηήο πξνθνξηθά ακέζσο 

κεηά ηνλ εμεηαζηή, αθξηβψο κε ηε ζεηξά πνπ ηηο άθνπζε απφ απηφλ, π.ρ. ν αμηνινγεηήο 

ιέεη 3, 5, 2, 1 θαη ν καζεηήο επαλαιακβάλεη 3, 5, 2, 1. Ο καζεηήο παίξλεη 2 κνλάδεο γηα 

θάζε αθνινπζία πνπ άθνπζε κία θνξά θαη επαλέιαβε ακέζσο ζσζηά, θαη κηα κνλάδα 

γηα θάζε αθνινπζία πνπ άθνπζε δχν θνξέο θαη επαλέιαβε ζσζηά. Σν ηεζη 

ηεξκαηίδεηαη, φηαλ ν καζεηήο δψζεη δχν ζπλερφκελεο απνηπρεκέλεο απαληήζεηο ζε δχν 

ζπλερφκελεο πξνζπάζεηεο. Ζ αξρηθή βαζκνιφγεζε απνηειείηαη απφ ην ζχλνιν ησλ 

κνλάδσλ πνπ θέξδηζε. Σα ηειηθά απνηειέζκαηα ησλ απαληήζεσλ είλαη δχν δείθηεο: (α) 

ε αλαπηπμηαθή ειηθία θαη (β) ην αλαπηπμηαθφ πειίθν. Ζ αλαπηπμηαθή ειηθία δείρλεη ην 

πνζφ ηεο καζεζηαθήο σξηκφηεηαο πνπ έρεη θαηαθηήζεη ην παηδί κέρξη ηελ εκεξνκελία 

εμέηαζεο ζηε ζπγθεθξηκέλε θιίκαθα. Σν αλαπηπμηαθφ πειίθν δείρλεη ην ξπζκφ-

ηαρχηεηα καζεζηαθήο σξηκφηεηαο πνπ έρεη θαηαθηήζεη ην παηδί κέρξη ηελ εκεξνκελία 

εμέηαζεο. Ο ζπγθεξαζκφο ησλ δπν απνηειεζκάησλ νδεγεί ζηελ θαηάηαμε ηνπ παηδηνχ 

ζε κία ζπγθεθξηκέλε δηαγλσζηηθή θαηεγνξία: (1) αλεπαξθήο επίδνζε,(2) νξηαθά 

ρακειή επίδνζε, (3) κέζε επίδνζε, (4) νξηαθά πςειή επίδνζε θαη (5) εμαηξεηηθή 

επίδνζε. Ζ κέζε επίδνζε αληηζηνηρεί ζην 50% ηνπ καζεηηθνχ πιεζπζκνχ, ε νξηαθά 

πςειή θαη νξηαθά ρακειή επίδνζε αληηζηνηρνχλ ζην 16% ηνπ καζεηηθνχ πιεζπζκνχ ε 

θάζε κηα θαη ε εμαηξεηηθή θαη αλεπαξθήο επίδνζε αληηζηνηρνχλ ζην 9% ηνπ καζεηηθνχ 
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πιεζπζκνχ ε θάζε κηα. ηηο κεηξήζεηο ηεο  παξνχζαο έξεπλαο ρξεζηκνπνηήζεθαλ νη 

πέληε δηαγλσζηηθέο θαηεγνξίεο.  

Αλάινγε κέηξεζε ηνπ παξάγνληα απηνχ ρξεζηκνπνηείηαη ζηηο  ζρεηηθέο έξεπλεο 

(Grammenou, 2011̇ Gathercole & Pickering, 2001̇ 2000̇ Gustafson et al., 2011̇ Jordan et 

al., 2009̇ Katzir et al., 2006̇ Landerl et al., 2009̇ Schuchardt et al., 2008̇ Wu et al., 2008). 

Ζ θιίκαθα είρε ηθαλνπνηεηηθφ επίπεδν εζσηεξηθήο αμηνπηζηίαο (Cronbach's Alpha, 

α=0,81). 

2.3.1.5. Μλήκε εξγαζίαο / θεληξηθό εθηειεζηηθό ζύζηεκα 

Υξεζηκνπνηήζεθε ε δνθηκαζία «Αληίζηξνθε Δπαλάιεςε Αθνινπζηψλ Φεθίσλ» 

(Numbers Reversed), ε νπνία απνηειεί πξνζαξκνγή αληίζηνηρσλ κεηξήζεσλ ζε 

αλάινγεο έξεπλεο γηα ηε ζπζρέηηζε ηεο εξγαδφκελεο κλήκεο κε ηε κάζεζε ησλ Α.. 

(Jordan et al., 2007̇ Schuchardt et al., 2008), πξνθεηκέλνπ λα εμεηαζηεί ε κλήκε 

εξγαζίαο. Πεξηιακβάλεη 10 αθνινπζίεο ςεθίσλ, ησλ νπνίσλ ζηαδηαθά απμάλεηαη ην 

πιήζνο (απφ 3 σο 7 ςεθία). Ο καζεηήο αθνχεη ηνλ εμεηαζηή λα ιέεη κηα αθνινπζία 

ςεθίσλ, π.ρ. 4, 6, 5, 8, θαη επαλαιακβάλεη ηελ αθνινπζία αληίζηξνθα, 8, 5, 6, 4, 

δειαδή απφ ην ηειεπηαίν σο ην πξψην ςεθίν. Αξρηθά δίλνληαη δχν παξαδείγκαηα ζην 

καζεηή κε αθνινπζίεο δχν θαη ηξηψλ ςεθίσλ θαη ακέζσο κεηά δηεμάγεηαη ε κέηξεζε. 

Σν απνηέιεζκα εθθξάδεηαη απφ ην πιήζνο ηεο αθνινπζίαο κε ηα πεξηζζφηεξα ςεθία, 

πνπ απάληεζε ζσζηά ν καζεηήο ζε ηνπιάρηζηνλ δχν ζπλερφκελεο πξνζπάζεηεο. Γηα 

παξάδεηγκα αλ ν καζεηήο επαλέιαβε ζσζηά δχν αθνινπζίεο πέληε ςεθίσλ, ην ηειηθφ 

απνηέιεζκα είλαη πέληε (5). Αλάινγε κέηξεζε ηνπ παξάγνληα απηνχ ρξεζηκνπνηείηαη 

ζε φιεο ηηο ζρεηηθέο έξεπλεο (Gathercole & Pickering, 2001̇ 2000̇ Grammenou, 2011̇ 

Gustafson et al., 2011̇ Katzir et al., 2006̇ Landerl et al., 2009̇ Schuchardt et al., 2008 ̇

Wagner et al., 1994̇ Wagner et al., 1997̇ Wu et al., 2008). Ζ θιίκαθα είρε ηθαλνπνηεηηθφ 

επίπεδν εζσηεξηθήο αμηνπηζηίαο (Cronbach's Alpha, α=0,80). 
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2.3.1.6. Έλλνηα αξηζκνύ 

Γηα ηε κέηξεζε ηεο έλλνηαο ηνπ αξηζκνχ ρξεζηκνπνηήζεθε ην Number 

Knowledge Test (Griffin, 2004̇ Okamoto & Case, 1996̇ Chard et al.,2005), ην νπνίν 

πεξηιακβάλεη ηηο κεηξήζεηο: αθνινπζίεο αξηζκώλ (π.ρ. πνηνο αξηζκφο είλαη δχν ζέζεηο 

κεηά ην 3), ζπγθξίζεηο αξηζκώλ (π.ρ. πνηνο αξηζκφο είλαη κεγαιχηεξνο ην 6 ή ην 7), ηελ 

απόζηαζε κεηαμύ ησλ αξηζκώλ (π.ρ. πνηνο αξηζκφο είλαη πην θνληά ζην 21, ην 25 ή ην 

18) θαη ζπγθξίζεηο αξηζκεηηθώλ ζπλδπαζκώλ (π.ρ. πνηα δηαθνξά είλαη κεγαιχηεξε, ε 

δηαθνξά αλάκεζα ζην 4 θαη ην 2 ή ε δηαθνξά αλάκεζα ζην 3 θαη ην 6). Γηα θάζε ζσζηή 

απάληεζε ην παηδί θεξδίδεη κία κνλάδα. Σν ζχλνιν ησλ κνλάδσλ θαηαηάζζεη ην παηδί 

ζε έλα αλαπηπμηαθφ επίπεδν, πνπ αληηζηνηρεί ζε κηα ρξνλνινγηθή ειηθία, ζχκθσλα κε 

ην εγρεηξίδην ρξήζεο ηνπ εξγαιείνπ. ηελ παξνχζα έξεπλα ρξεζηκνπνηήζεθε ε 

ρξνλνινγηθή ειηθία, πνπ αληηζηνηρεί ζηελ ζπλνιηθή αξρηθή βαζκνινγία. ην εγρεηξίδην 

ρξήζεο ηνπ εξγαιείνπ παξέρεηαη πίλαθαο κε ηηο αληηζηνηρίζεηο ησλ κνλάδσλ θαη ησλ 

αληίζηνηρσλ ειηθηψλ: 9-14 κνλάδεο αληηζηνηρνχλ ζε 5-6 έηε, 15-19 κνλάδεο 

αληηζηνηρνχλ ζε 6-7 έηε, 20-25 κνλάδεο αληηζηνηρνχλ ζε 7-8 έηε, 26-28 κνλάδεο ζε 8-9 

έηε θαη 29-32 κνλάδεο ζε 9-10 έηε. Σν ζπγθεθξηκέλν ηεζη έρεη ρξεζηκνπνηεζεί ζε 

πνιιέο έξεπλεο (Cowan & Powell, 2013̇ Cowan et al., 2011̇ Jordan et al., 2010̇ 

Malofeeva et al., 2004). 

2.3.1.7. Γεμηόηεηεο απαξίζκεζεο 

Ζ αμηνιφγεζε ησλ δεμηνηήησλ απαξίζκεζεο έγηλε κε ηελ θιίκαθα «Γεμηφηεηεο 

Απαξίζκεζεο» ηνπ ΑΘΖΝΑ ΣΔΣ (Παξαζθεπφπνπινο θαη ζπλεξγάηεο, 1999). Σν 

παηδί θαιείηαη λα κεηξήζεη αλά 2 σο ην 12, αλά 3 σο ην 18, αλά 4 σο ην 24, αλά 5 σο ην 

35 θαη αλά 6 σο ην 30 θαη αληίζηξνθα. Γηα θάζε ζσζηή πξνζπάζεηα θεξδίδεη κία 

κνλάδα. Σν ζχλνιν ησλ κνλάδσλ πνπ ζπγθεληξψλεη ν καζεηήο είλαη ην απνηέιεζκα ηεο 
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κέηξεζεο θαη ην κέγηζην ζθνξ κπνξεί λα είλαη 10. Ζ επίδνζε ηνπ παηδηνχ 

ραξαθηεξίδεηαη σο επαξθήο (1) ή ειιηπήο (2), αλάινγα κε ηηο κνλάδεο πνπ 

ζπγθέληξσζε, θαη ν ραξαθηεξηζκφο απηφο ρξεζηκνπνηήζεθε θαη ζηελ παξνχζα έξεπλα 

(Παξαζθεπφπνπινο & Παξαζθεπνπνχινπ, 2011). Πιήζνο εξεπλψλ πεξηιακβάλνπλ 

παξφκνηεο κεηξήζεηο ηεο ζπγθεθξηκέλεο δεμηφηεηαο (Aunio, Hutamaki, & Van Luit, 

2005 ̇Jordan et al., 2006̇ Jordan et al., 2007̇ Stock, Desoete, & Roeyers, 2009̇ Wilson et 

al., 2006). Ζ θιίκαθα είρε ηθαλνπνηεηηθφ επίπεδν εζσηεξηθήο αμηνπηζηίαο (Cronbach's 

Alpha, α=0,78). 

2.3.1.8. Δθηίκεζε ζέζεο αξηζκνύ ζε αξηζκνγξακκή 

Ζ κέηξεζε αλαθέξεηαη ζηελ εθηίκεζε ζέζεο κνλνςήθησλ θαη δηςήθησλ 

αξηζκψλ πάλσ ζε κηα αξηζκνγξακκή θαη απνηειεί πξνζαξκνγή απφ ηελ αληίζηνηρε 

κέηξεζε ησλ Cowan & Powell (2013). Ζ κέηξεζε ζπζρεηίδεηαη κε ηε γλψζε ηνπ 

αξηζκεηηθνχ ζπζηήκαηνο θαη ηε λνεξή πνζνηηθή αλαπαξάζηαζε ησλ αξηζκψλ (Le Fevre 

et al., 2010). Πεξηιακβάλεη 6 αξηζκνχο (3, 16, 33, 58, 72, 94) ηνπο νπνίνπο  ν καζεηήο 

ηνπνζεηεί ζε κηα αξηζκνγξακκή απφ ην 0 σο ην 100. Ζ αξηζκνγξακκή πεξηιακβάλεη 

δηαθξηηά ζεκεία γηα θάζε αξηζκφ, δεθάδα θαη πεληάδα. 

 

0                                            16                                               33                                               50 

 

Ο αμηνινγεηήο εμεγεί ζην παηδί θαη ζεκεηψλεη ζηηο αθξαίεο ζέζεηο ην κεδέλ (0), 

ην 100, ελψ ηνπνζεηεί θαη ην 50 αθξηβψο ζηε κέζε ησλ δχν αθξαίσλ ζεκείσλ. Γηα θάζε 

απάληεζε ππνινγίδεηαη ην πνζνζηφ ηεο ηηκήο ηνπ απφιπηνπ ιάζνπο κεηαμχ ηεο 

εθηίκεζεο ηνπ καζεηή γηα ηε ζέζε ηνπ αξηζκνχ θαη ηεο πξαγκαηηθήο ηνπ ζέζεο (Siegler 

& Booth, 2004). Γηα παξάδεηγκα αλ έλαο καζεηήο ηνπνζεηήζεη ηνλ αξηζκφ 33 ζηε ζέζε 

42, ηφηε ην πνζνζηφ ηνπ απφιπηνπ ιάζνπο είλαη 9% (42 – 33 / 100). Ζ ζπγθεθξηκέλε 
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κέηξεζε ρξεζηκνπνηείηαη ζε πιήζνο εξεπλψλ γηα ηε κάζεζε ησλ Α.. (Cirino et al, 

2013 ̇Cowan & Powell, 2013̇ Geary et al., 2007̇ Geary et al., 2008̇  Landerl et al., 2009 ̇

LeFevre et al., 2010̇ Siegler & Booth, 2004). Ζ θιίκαθα είρε ηθαλνπνηεηηθφ επίπεδν 

εζσηεξηθήο αμηνπηζηίαο (Cronbach's Alpha, α=0,81). 

2.3.1.9. Ιδηόηεηεο ησλ πξάμεσλ 

Ζ δνθηκαζία απνηειεί πξνζαξκνγή ηεο αληίζηνηρεο κέηξεζεο ησλ Cowan et al., 

(2011) γηα ηε ρξήζε ησλ ηδηνηήησλ ησλ πξάμεσλ ζηελ εχξεζε απαληήζεσλ ζε άγλσζηα 

δεδνκέλα. Παξνπζηάδνληαη γξαπηά δεχγε δεδνκέλσλ, φπνπ ζην πξψην ε απάληεζε 

είλαη γξακκέλε, ελψ  ζην δεχηεξν ιείπεη θαη πξέπεη λα ηε γξάςεη ην παηδί. Ο 

αμηνινγεηήο εμεγεί, φηη ε πξψηε απάληεζε κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα λα βξεζεί ε 

δεχηεξε, ρσξίο δηαδηθαζίεο κέηξεζεο. Γηα παξάδεηγκα, ν αμηνινγεηήο δείρλεη ζην 

θχιιν εξγαζίαο θαη ιέεη: Αλ γλσξίδεηο όηη 5+4=9, ηόηε πόζν θάλεη 4+5=…, αλ 

γλσξίδεηο όηη 76-8=68, πόζν θάλεη 68+8=….. Μεηξά ηελ ηθαλφηεηα ηνπ παηδηνχ λα 

ρξεζηκνπνηεί κε επρέξεηα ηηο ηδηφηεηεο θαη λα ζπλδέεη έλα γλσζηφ κε έλα άγλσζην 

ζπλδπαζκφ. Σν ζχλνιν ησλ ζσζηψλ απαληήζεσλ εθθξάδεη ηελ επρέξεηα ηνπ καζεηή 

ζηε ρξήζε ηδηνηήησλ, ζρέζεσλ θαη ζπλδέζεσλ γλσζηψλ κε άγλσζηα δεδνκέλα θαη ην 

κέγηζην απνηέιεζκα κπνξεί λα είλαη 20 κνλάδεο (Cowan et al., 2011). Ζ θιίκαθα είρε 

ηθαλνπνηεηηθφ επίπεδν εζσηεξηθήο αμηνπηζηίαο (Cronbach's Alpha, α=0,78). 

2.3.1.10. ηξαηεγηθέο εύξεζεο απνηειεζκάησλ αξηζκεηηθώλ 

ζπλδπαζκώλ 

Ζ εμέηαζε επρέξεηαο ζηε ρξήζε ζηξαηεγηθψλ απνηειεί πξνζαξκνγή απφ ηελ 

αληίζηνηρε κέηξεζε ησλ Cowan et al., (2011) θαη απνηειείηαη απφ 4 γξαπηέο 

δνθηκαζίεο, θάζε κηα απφ ηηο νπνίεο πεξηιακβάλεη Α.. θάζε πξάμεο ρσξηζηά. 

Αλαιπηηθά, ην παηδί θαιείηαη λα απαληήζεη ζηνπο Α..: 4 + 4, 8 + 8, 2 + 7, 4 + 6, 9 + 8, 
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4 + 7, 5 + 9, 2 + 8,6 - 3, 16 - 8, 15 - 7, 11 - 9, 12 - 3, 16 - 9, 6 x 2, 5 x 4, 3 x 3, 7 x 7, 8 x 

4,6 x 8, 9 x 4, 8 x 7,7 : 7, 12 : 6, 32 : 8, 54 : 9, 20 : 5, 27 : 3. Ο αμηνινγεηήο 

παξαθνινπζεί ην καζεηή θαζψο απαληά θαη ζην ηέινο ηνπ δεηά λα εμεγήζεη ηνλ ηξφπν 

πνπ ζθέθηεθε γηα λα βξεη ηελ απάληεζε (κέζνδνο απην-αλαθνξάο). Ζ ζπδήηεζε γίλεηαη 

κφλν γηα ηηο ζσζηέο απαληήζεηο. Ο αμηνινγεηήο ζεκεηψλεη αλ ην παηδί (1) βξήθε ηελ 

απάληεζε κε άκεζε αλάθιεζε ή (2) ρξεζηκνπνίεζε κηα ζηξαηεγηθή, κηα ηδηφηεηα ή 

έλαλ γλσζηφ Α.. θαη απαξίζκεζε. Ζ ρξήζε ησλ απην-αλαθνξψλ είλαη πνιχ 

δηαδεδνκέλε κεηαμχ ησλ εξεπλψλ πνπ κειεηνχλ ηελ αλάπηπμε θαη ρξήζε ζηξαηεγηθψλ 

Α.. απφ καζεηέο κε ζνβαξέο δπζθνιίεο κάζεζεο. Γηα θάζε ζσζηή πξνζπάζεηα ν 

καζεηήο παίξλεη κηα κνλάδα. Σν κέγηζην απνηέιεζκα είλαη 28 κνλάδεο θαη 

αληηπξνζσπεχεη ηελ αθξίβεηα Α.. θαη ηε επρέξεηα ρξήζεο ζηξαηεγηθψλ (Cowan et al., 

2011̇ Geary et al., 2007̇ Jordan & Hanich, 2000̇ Torbeyns et al., 2004). Ζ θιίκαθα είρε 

ηθαλνπνηεηηθφ επίπεδν εζσηεξηθήο αμηνπηζηίαο (Cronbach's Alpha, α=0,83). 

2.3.1.11. Έιεγρνο επρέξεηαο ησλ Α.. όισλ ησλ πξάμεσλ 

Ζ δνθηκαζία απηή απνηειεί πξνζαξκνγή απφ ηελ αληίζηνηρε κέηξεζε ησλ 

Cowan & Powell, (2013) θαη πεξηιακβάλεη ηέζζεξηο κεηξήζεηο, κία γηα θάζε πξάμε. Ζ 

θάζε κέηξεζε πεξηέρεη 20 Α.. κηαο πξάμεο, πξφζζεζεο (7 + 2 =…, 6 + 6 =…, 9 + 4 

=…), αθαίξεζεο (5 – 2 =…, 9 – 4 =…, 15 – 8 =…), πνιιαπιαζηαζκνχ (2 x 6 =…, 7 x 7 

=…, 8 x 6 =…) θαη δηαίξεζεο (20 : 4 =…, 18 : 2 =…, 24 : 6 =…). Σν απνηέιεζκα 

απηψλ ησλ Α.. θαιείηαη λα βξεη γξαπηά ν καζεηήο ζε δηάξθεηα ελφο ιεπηνχ. Μφιηο 

πεξάζεη ην ιεπηφ, ε ζπκπιήξσζε απαληήζεσλ δηαθφπηεηαη. Σν απνηέιεζκα είλαη ην 

ζχλνιν ησλ ζσζηψλ απαληήζεσλ πνπ έδσζε ην παηδί ζε θάζε πξάμε ρσξηζηά. Σν 

κέγηζην ζθνξ κπνξεί λα είλαη 20 γηα θάζε κία απφ ηηο ηέζζεξηο πξάμεηο (ζχλνιν 80). 

Αλάινγε κέηξεζε ρξεζηκνπνηείηαη ζην ζχλνιν ζρεδφλ ησλ εξεπλψλ πνπ 

πεξηιακβάλνπλ ηελ επρέξεηα ησλ Α.. ζηηο κεηξήζεηο ηνπο  (Chavez, 2008̇ Cirino et al., 
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2007̇ Cirino et al., 2013̇ Cowan et al., 2011̇ Cowan & Powell, 2013̇  Landerl et al., 2009̇ 

Bryant, Bryant, Gersten, Scammacca, 2008̇  Seethaler & Fuchs, 2006). Ζ θιίκαθα είρε 

ηθαλνπνηεηηθφ επίπεδν εζσηεξηθήο αμηνπηζηίαο (Cronbach's Alpha, α=0,7). 

2.3.1.12.  Έιεγρνο γελίθεπζεο-Δπίιπζε πξνβιεκάησλ 

Ζ δνθηκαζία απνηειείηαη απφ ηξία ιεθηηθά πξνβιήκαηα, έλα πξφβιεκα 

πξφζζεζεο, έλα πξφβιεκα αθαίξεζεο θαη έλα πξφβιεκα πνιιαπιαζηαζκνχ. Σέηνηεο 

δνθηκαζίεο έρνπλ ρξεζηκνπνηεζεί θαη ζε άιιεο έξεπλεο (Cirino et al., 2013 ̇ Compton et 

al., 2012) γηα λα εμεηαζηεί ην γλσζηηθφ πξνθίι ησλ καζεηψλ κε εηδηθέο καζεζηαθέο 

δπζθνιίεο ζηα καζεκαηηθά. Ο έιεγρνο ηεο γελίθεπζεο δελ είρε ρξνληθφ πεξηνξηζκφ γηα 

ηελ νινθιήξσζε ηεο δξαζηεξηφηεηαο.  

2.3.2. Dyscalculia Screener 

Σν Dyscalculia Screener δεκηνπξγήζεθε γηα λα εμεηάζεη βαζηθέο αξηζκεηηθέο 

ηθαλφηεηεο θαη λα νδεγεί ζηε δηάγλσζε ηεο δπζαξηζκεζίαο θαη φρη ησλ γεληθψλ 

καζεκαηηθψλ ηθαλνηήησλ. Μπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί ζε ειηθίεο 6-14 ρξνλψλ, αιιά 

θαιχηεξα λα ρξεζηκνπνηείηαη απφ 7 ρξνλψλ θαη πάλσ, γηαηί ηα παηδηά ειηθίαο 6 εηψλ 

είλαη θπζηθφ λα παξνπζηάδνπλ ζνβαξέο ειιείςεηο. Ο ρξφλνο εθηέιεζήο ηνπ είλαη απφ 

15-30 ιεπηά αλάινγα κε ηελ ειηθία θαη ηελ επρέξεηα ησλ καζεηψλ ζε δνθηκαζίεο. 

Υξεζηκνπνηεί απνθξίζεηο απφ ηελ πίεζε ησλ θνπκπηψλ ζηνλ ππνινγηζηή, νη νπνίεο 

αλαιχνληαη απηφκαηα. Δίλαη έλα πνιχ εχθνιν εξγαιείν αμηνιφγεζεο ηεο αξηζκεηηθήο 

ηθαλφηεηαο ησλ καζεηψλ. Δζηηάδεη ζην αλ ν καζεηήο θαηαιαβαίλεη ηελ έλλνηα ηνπ 

αξηζκνχ θαη αλ κπνξεί λα αλαγλσξίζεη θαη λα ρξεζηκνπνηήζεη πνιινχο αξηζκνχο. Ο 

καζεηήο πξέπεη λα παηά έλα θνπκπί ζηνλ ππνινγηζηή, ν νπνίνο θαηαγξάθεη ηελ 

απφθξηζε θαη ηνλ αθξηβή ρξφλν πνπ ρξεηάζηεθε λα απαληήζεη. Απνηειείηαη απφ ηξεηο 

δνθηκαζίεο, πνπ ειέγρνληαη απφ ηνλ ππνινγηζηή. Ζ ηαρχηεηα αληίδξαζεο είλαη ην 
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βαζηθφ θνκκάηη πνπ κεηξηέηαη ζ’ απηφ ην εξγαιείν θαη γη’ απηφ ιακβάλεηαη ππφςηλ αλ ν 

καζεηήο αληηδξά αξγά ζηηο εξσηήζεηο ή είλαη απιά αξγφο αληαπνθξηηήο. Απηφ 

επηηπγράλεηαη κε ηελ ηέηαξηε δνθηκαζία, έλα απιφ ηεζη αληίδξαζεο ην νπνίν ειέγρεηαη 

πξψην ζηε δνθηκαζία (Butterworth, 2004). Αθνινπζεί ε «Απαξίζκεζε βνπιψλ» θαη ε 

«χγθξηζε αξηζκψλ» θαη ζην ηέινο ε «Γνθηκαζία ηεο αξηζκεηηθήο επηηπρίαο» . 

2.3.2.1. Απιό ηεζη αληίδξαζεο 

Οη καζεηέο έπξεπε λα παηνχλ ην αξηζηεξφ ή ην δεμί πιήθηξν αληίζηνηρα θάζε 

θνξά πνπ εκθαληδφηαλ κία βνχια ζηελ νζφλε ηνπ ππνινγηζηή. Δίλαη θαηαλνεηφ φηη 

θάπνηνη καζεηέο αξγνχλ λα πηέζνπλ ηα θνπκπηά ζε θάζε εξέζηζκα. Ζ δνθηκαζία απηή 

ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα δηεπθξηληζηεί απηφ ην γεγνλφο θαη λα ζπλππνινγηζηεί ζην 

απνηέιεζκα επίδνζεο ηνπ θάζε καζεηή. 

2.3.2.2. Απαξίζκεζε βνπιώλ 

’ απηή ηε δνθηκαζία νη καζεηέο ζπγθξίλνπλ ηνλ αξηζκφ ησλ βνπιψλ πνπ 

βξίζθνληαη ζην αξηζηεξφ κέξνο ηεο νζφλεο ηνπ ππνινγηζηή κε ηνλ αξηζκφ πνπ 

βξίζθεηαη ζην δεμί κέξνο ηεο νζφλεο θαη παηνχλ ην αληίζηνηρν θνπκπί γηα ην αλ 

ζπκθσλνχλ κε ην απνηέιεζκα ή φρη. Οη καζεηέο πξέπεη λα βξίζθνπλ ηνλ αξηζκφ ησλ 

βνπιψλ ζε κηα νπηηθή πεξηνρή πνπ έρεη κέρξη ελληά βνχιεο. Γηα λα ην θάλνπλ απηφ 

πξέπεη λα έρνπλ ηελ ηθαλφηεηα λα κεηξνχλ ηα κεγάια ζεη βνπιψλ ή λα βιέπνπλ ηηο 

βνχιεο θαη λα θαηαιαβαίλνπλ ακέζσο ηνλ αξηζκφ ηνπο. Ζ ηθαλφηεηα απηή ζεσξείηαη φηη 

είλαη γελεηηθή θαη θάπνην έιιεηκκα ζ’ απηή νδεγεί ζηε δπζαξηζκεζία. Δπίζεο, νη 

καζεηέο ζα πξέπεη λα γλσξίδνπλ θαη ηε ζεκαζία ησλ αξηζκψλ 1-9. Εεηάκε απφ ηνπο 

καζεηέο λα θάλνπλ ηε δνθηκαζία φζν πην γξήγνξα κπνξνχλ θαη θαηαγξάθνπκε ην 

ρξφλν ηνπο. Οη καζεηέο πνπ αξγνχλ λα εθηειέζνπλ ηε δνθηκαζία (ρξνληθφ φξην είλαη ηα 

8 δεπηεξφιεπηα) πηζαλφλ λα έρνπλ πξνβιήκαηα ζηελ απαξίζκεζε ιφγσ ηεο κε 
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επαξθνχο ηθαλφηεηαο λα αληηιακβάλνληαη αξηζκνχο. Οη ζπκκεηέρνληεο εθηεινχζαλ 

ζηελ αξρή ηεο δνθηκαζίαο 4 δνθηκαζηηθέο δηαδηθαζίεο, ψζηε λα αληηιεθζνχλ ηε 

δηαδηθαζία. Ζ αθξίβεηα θαη ν ρξφλνο αληίδξαζεο απνηεινχλ ηελ εθηίκεζε ηεο επίδνζεο 

ηνπ καζεηή σο πξνο ηελ απαξίζκεζε. Οη δνθηκαζίεο ήηαλ 73.  

2.3.2.3. ύγθξηζε αξηζκώλ 

Ζ επφκελε δνθηκαζία δεηά απφ ηνπο καζεηέο λα επηιέμνπλ ην κεγαιχηεξν 

αξηζκφ παηψληαο ην αλάινγν πιήθηξν φζν πην γξήγνξα γηλφηαλ. Σα δεχγε αξηζκψλ πνπ 

δφζεθαλ ζηνπο καζεηέο ήηαλ 35. Μ’ απηή ηε δνθηκαζία ειέγρεηαη ε ηθαλφηεηα λα 

βάδνπλ ζε ζεηξά ηνπο αξηζκνχο αλάινγα κε ην κέγεζφο ηνπο, ε αθξίβεηα θαη ν ρξφλνο 

απφθξηζεο. Αθφκε, νη καζεηέο ζα πξέπεη λα γλσξίδνπλ πάξα πνιχ θαιά ηνπο αξηζκνχο. 

Οη καζεηέο πνπ παξνπζηάδνπλ ειιείςεηο ζ’ απηή ηελ ηθαλφηεηα πηζαλφλ λα κελ έρνπλ 

θαηαθέξεη λα αληηζηνηρίζνπλ ηνπο αξηζκνχο κε ηε ζεκαζία ηνπο. Όηαλ ζεηξνζεηεί 

θάπνηνο ζσζηά ηνπο αξηζκνχο αλάινγα κε ην κέγεζφο ηνπο, ζεκαίλεη φηη έρεη 

θαηαλνήζεη ηνπο αξηζκνχο. Ζ ηθαλφηεηα απηή ζεσξείηαη φηη είλαη γελεηηθή θαη θάπνην 

έιιεηκκα ζ’ απηή νδεγεί ζηε δπζαξηζκεζία. εκαληηθφ ξφιν παίδεη ν ρξφλνο κέζα ζηνλ 

νπνίν νη καζεηέο πινπνηνχλ ηε δνθηκαζία, δηφηη φηαλ νη καζεηέο αξγνχλ λα 

αληαπνθξηζνχλ ζε κηα εχθνιε δηαδηθαζία πηζαλφλ λα ραξαθηεξίδεηαη απφ 

δπζαξηζκεζία. Δπίζεο, πξέπεη λα επηζεκαλζεί φηη νη αξηζκνί ζηε δνθηκαζία κπνξεί λα 

ήηαλ κεγαιχηεξνη ζε κέγεζνο ή κηθξφηεξνη ρσξίο λα ιακβάλεηαη ππφςηλ ην θπζηθφ ηνπο 

κέγεζνο (π.ρ. γλσξίδνπκε φηη ην 3 είλαη κηθξφηεξν απφ ην 5, αιιά ζην εξγαιείν ην 3 

παξνπζηαδφηαλ έηζη θαη ην 5 κ’ απηφλ ηνλ ηξφπν. Γλσξίδνπκε φηη ν ςειφηεξνο αξηζκφο 

είλαη ν κεγαιχηεξνο θαη κε ηελ παξαπάλσ παξνπζίαζε ηθαλνί ελήιηθεο αξγνχζαλ λα 

αληηδξάζνπλ θαη λα επηιέμνπλ ην ζσζηφ ζε ζρέζε κε ηνπο αξηζκνχο πνπ βξηζθφηαλ ζην 

ίδην χςνο. Απηφ νλνκάδεηαη επίδξαζε δπζαξκνλίαο ελψ ην αληίζεην επίδξαζε 
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αξκνλίαο. Σν χςνο ησλ αξηζκψλ κπνξεί λα επεξεάζεη ηε καζεζηαθή επίδνζε (Girelli, 

Lucangeli and Butterworth, 2000). 

2.3.2.4. Γνθηκαζία αξηζκεηηθήο επηηπρίαο (πξόζζεζε) 

’ απηή ηε δνθηκαζία παξνπζηάδνληαη 28 απνηειέζκαηα πξφζζεζεο (π.ρ. 

3+8=12) θαη νη καζεηέο πξέπεη λα παηήζνπλ ην θαηάιιειν θνπκπί φζν πην γξήγνξα 

κπνξνχλ γηα ην αλ είλαη ζσζηή ε απάληεζε πνπ θαίλεηαη ζηελ νζφλε. Με ηε βνήζεηα 

ηεο εθηίκεζεο ηνπ ρξφλνπ απφθξηζεο γίλεηαη εχθνια αληηιεπηφ πνηνη καζεηέο θάλνπλ 

αλάθιεζε απφ ηε κλήκε γλσζηψλ αζξνηζκάησλ θαη πνηνη κεηξνχλ κε ηα δάρηπια γηα λα 

δνπλ αλ ην απνηέιεζκα είλαη ζσζηφ.  

2.4. Αλάιπζε απνηειεζκάησλ ηεο έξεπλαο 

Οη ζηαηηζηηθέο αλαιχζεηο έγηλαλ κε ην πξφγξακκα ζηαηηζηηθήο αλάιπζεο IBM 

SPSS 24.0. Αξρηθά πξαγκαηνπνηήζεθαλ νη έιεγρνη ησλ ππνζέζεσλ (θαλνληθή θαηαλνκή 

θαη δηαζπνξά ηηκψλ) (Levene’s test θαη Shapiro test) γηα ρξήζε παξακεηξηθψλ ηεζη. Σα 

απνηειέζκαηα έδεημαλ φηη κεξηθέο κεηαβιεηέο δελ πιεξνχζαλ ην θξηηήξην ηεο 

θαλνληθήο θαηαλνκήο (p<0.05). Γη’ απηφ ην ιφγν νη ζηαηηζηηθέο αλαιχζεηο έγηλαλ κε 

κε-παξακεηξηθά ηεζη (Mann-Whitney) (Κάηζεο, ηδεξίδεο θαη Δκβαισηήο, 2011). 

Δπηπιένλ, ρξεζηκνπνηήζεθε ε αλάιπζε παιηλδξφκεζεο γηα λα εμεηαζηνχλ νη 

νκνηφηεηεο θαη νη δηαθνξέο ησλ δχν εξγαιείσλ κε ηα νπνία αμηνινγήζεθαλ νη καζεηέο. 

Ο έιεγρνο δηαθνξψλ κεηαμχ ησλ εξγαιείσλ φηαλ ν πιεζπζκφο ηεο έξεπλαο είλαη κηθξφο 

θαη νη αλαιχζεηο γίλνληαη κε κε παξακεηξηθνχο ειέγρνπο πξνηείλεηαη λα γίλεη κε ην 

δείθηε (r), ν νπνίνο ππνινγίδεηαη κε βάζε ηνλ ηχπν: 

                                              r=Z/√N 
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φπνπ Z είλαη ε κεηαηξνπή ησλ απνηειεζκάησλ ζε ηππηθέο ηηκέο θαη δείρλεη ην βαζκφ 

απφθιηζεο ησλ δεδνκέλσλ ηνπ θάζε αηφκνπ απφ ην κέζν φξν ηνπ πιεζπζκνχ. ε 

κεηαηξνπή ησλ δεδνκέλσλ ζε ηππηθέο ηηκέο (Z) γίλεηαη απφ ην SPSS  θαη εκθαλίδεηαη 

κε ηα απνηειέζκαηα ηνπ ειέγρνπ Mann-Whitney. Σν N είλαη ην πιήζνο ησλ 

παξαηεξήζεσλ ησλ ζπκκεηερφλησλ. Όηαλ ε ηηκή ηνπ r είλαη κεηαμχ 0.10-0.30 ε 

επίδξαζε ζεσξείηαη κηθξή, φηαλ είλαη κεηαμχ 0.31-0.50 ζεσξείηαη κέηξηα θαη φηαλ ην 

r>0.51 ζεσξείηαη κεγάιε (Fritz et al., 2012). Ζ πηζαλή δηαθνξά ηεο επίδξαζεο ηνπ θάζε 

εξγαιείνπ καο επηηξέπεη λα θάλνπκε εθηηκήζεηο γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ θάζε 

εξγαιείνπ θαη λα θάλνπκε ζπλδπαζηηθέο εθηηκήζεηο κεηαμχ ησλ εξγαιείσλ.  

Δπίζεο, έγηλαλ θαη εθηηκήζεηο γηα ην αλ νη δηαθνξνπνηήζεηο ζηα αηνκηθά 

ραξαθηεξηζηηθά ησλ καζεηψλ ζρεηίδνληαη κε ηηο δηαθνξέο επίδνζεο ζε θάζε εξγαιείν 

αμηνιφγεζεο. Σέινο, έγηλε αλάιπζε ηεο επίδνζεο ησλ καζεηψλ κε ήπηα λνεηηθή 

αλαπεξία πεξηγξαθηθά, θαζψο ην δείγκα ήηαλ κηθξφ θαη δελ ήηαλ εχθνιν λα 

θαηαιήμνπκε ζε απνηειέζκαηα. 
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                                             Κεθάιαην 3
ν
  

                            Απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο 

Σν θεθάιαην απηφ πεξηιακβάλεη ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο πνπ πξνθχπηνπλ 

απφ ηε ρνξήγεζε ησλ εξγαιείσλ αμηνιφγεζεο. Γηα ηε δηεπθφιπλζε ηεο αλάιπζεο 

έρνπκε ρσξίζεη ηα απνηειέζκαηα ζε ππνθεθάιαηα. 

ην πξψην ππνθεθάιαην παξνπζηάδνληαη νη επηδφζεηο ησλ καζεηψλ ζην Number 

Knowledge Test. ην δεχηεξν ππνθεθάιαην παξνπζηάδνληαη νη επηδφζεηο ησλ καζεηψλ 

ζην Dyscalculia Screener. ηε ζπλέρεηα παξνπζηάδνληαη ηα απνηειέζκαηα απφ ηε 

ζχγθξηζε ησλ δχν εξγαιείσλ αμηνιφγεζεο θαζψο θαη ηα απνηειέζκαηα απφ ηε 

ζχγθξηζε ησλ δχν θχισλ θαη ησλ ηάμεσλ ησλ καζεηψλ πνπ ζπκκεηείραλ ζηελ έξεπλα 

ζχκθσλα κε θάζε εξγαιείν αμηνιφγεζεο. Αθφκε, παξνπζηάδνληαη νη νκνηφηεηεο θαη νη 

δηαθνξέο ησλ δχν εξγαιείσλ αμηνιφγεζεο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζηελ έξεπλα θαη ε 

ζπζρέηηζε ησλ κεηαβιεηψλ ηνπο. ην ηέινο, πεξηγξάθνληαη νη επηδφζεηο ησλ καζεηψλ 

ηνπ δείγκαηνο ζηηο ππφινηπεο δηαδηθαζίεο αμηνιφγεζεο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ θαζψο 

θαη ε επίδνζε ησλ καζεηψλ κε ήπηα λνεηηθή αλαπεξία. 

3.1.     ύγθξηζε ησλ επηδόζεσλ ησλ καζεηώλ ζην Number Knowledge 

Test 

ηελ ππνελφηεηα απηή παξνπζηάδνληαη ηα απνηειέζκαηα ζχγθξηζεο ησλ 

καζεηψλ ηεο έξεπλαο σο πξνο ηελ έλλνηα ηνπ αξηζκνχ πνπ αμηνινγήζεθε κέζσ ηνπ 

Number Knowledge Test. ηνλ παξαθάησ πίλαθα παξνπζηάδνληαη νη κέζνη φξνη θαη νη 

ηππηθέο απνθιίζεηο ησλ απνηειεζκάησλ ησλ επηδφζεσλ ησλ καζεηψλ ζηελ αμηνιφγεζή 

ηνπο κε ην πξψην εξγαιείν πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε ζηελ έξεπλα. 
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Πίλαθαο 2: Μέζνη φξνη επίδνζεο θαη ηππηθέο απνθιίζεηο ησλ καζεηψλ σο πξνο ην 

Number Knowledge Test. 

N Number Knowledge Test/N=50 

 Μ ΤΑ 

Δθηίκεζε ζέζεο ζε 

αξηζκνγξακκή 

52,28 37,72 

Πξνζέγγηζε ζηελ 

πιεζηέζηεξε δεθάδα  

2,92 1,44 

Γλψζε ηδηνηήησλ 4,52 3,40 

 

Παξαηεξνχκε φηη νη καζεηέο κε εηδηθέο καζεζηαθέο δπζθνιίεο ζηα καζεκαηηθά 

παξνπζηάδνπλ κεγαιχηεξν κέζν φξν ζηελ «Δθηίκεζε ζέζεο ζηελ αξηζκνγξακκή» θαη 

κηθξφηεξνπο ζηελ «Πξνζέγγηζε ζηελ πιεζηέζηεξε δεθάδα» θαη ζηε «Γλψζε ησλ 

ηδηνηήησλ». 

ην παξαθάησ γξάθεκα παξνπζηάδνληαη νη κέζνη φξνη ησλ επηδφζεσλ ησλ 

καζεηψλ ζηηο δνθηκαζίεο ηνπ Number Knowledge Test.  

Γξάθεκα 1: Μέζνη φξνη ησλ επηδφζεσλ ησλ καζεηψλ ζην Number Knowledge Test 
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3.2.     ύγθξηζε ησλ επηδόζεσλ ησλ καζεηώλ ζην Dyscalculia Screener 

ηελ ππνελφηεηα απηή παξνπζηάδνληαη ηα απνηειέζκαηα ζχγθξηζεο ησλ 

επηδφζεσλ ησλ καζεηψλ ηεο έξεπλαο ζην Dyscalculia Screener. ηνλ παξαθάησ πίλαθα 

παξνπζηάδνληαη νη κέζνη φξνη θαη νη ηππηθέο απνθιίζεηο ησλ απνηειεζκάησλ ησλ 

επηδφζεσλ ησλ καζεηψλ ζηελ αμηνιφγεζή ηνπο κε ην δεχηεξν εξγαιείν πνπ 

ρξεζηκνπνηήζεθε ζηελ έξεπλα. 

Πίλαθαο 3: Μέζνη φξνη επίδνζεο θαη ηππηθέο απνθιίζεηο ησλ καζεηψλ σο πξνο ην 

Dyscalculia Screener. 

N Dyscalculia Screener/N=50 

 Μ ΤΑ 

Βνχιεο θαη αληηζηνίρηζε 

αξηζκνχ 

36,64 21,89 

χγθξηζε αξηζκψλ  19,60 10,49 
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Δχξεζε αζξνηζκάησλ 12,10 8,05 

 

Γίλεηαη θαλεξφ φηη νη καζεηέο παξνπζίαζαλ κεγαιχηεξν κέζν φξν ζηε δξαζηεξηφηεηα 

κε ηελ απαξίζκεζε ησλ βνπιψλ θαη ηελ αληηζηνίρηζε κε ην ζσζηφ αξηζκφ θαη 

κηθξφηεξνπο ζηηο άιιεο δχν δνθηκαζίεο.  

Παξαθάησ παξνπζηάδεηαη θαη ην Γξάθεκα φπνπ θαίλνληαη νη κέζνη φξνη ησλ 

επηδφζεσλ ησλ καζεηψλ ζην Dyscalculia Screener.  

Γξάθεκα 2: Μέζνη φξνη ησλ επηδφζεσλ ησλ καζεηψλ ζην Dyscalculia Screener 

 

3.3 Απνηειέζκαηα ζπγθξίζεσλ ησλ εξγαιείσλ αμηνιόγεζεο  

ηελ ππνελφηεηα απηή παξνπζηάδνληαη ηα απνηειέζκαηα αλάιπζεο 

παιηλδξφκεζεο ησλ δχν εξγαιείσλ αμηνιφγεζεο.  
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Πίλαθαο 4: χγθξηζε ησλ εξγαιείσλ αμηνιφγεζεο 

Έλλνηα αξηζκνύ   

 B β p 

Βνχιεο θαη 

αληηζηνίρηζε αξηζκψλ 

0,089 0,467 0,147 

χγθξηζε αξηζκψλ -0,088 -0,222 0,545 

Δχξεζε αζξνηζκάησλ 0,196 0,379 0,328 

εκείσζε.  Πξνζαξκνζκέλν  

χκθσλα κε ηνλ Πίλαθα 4 νη κεηαβιεηέο «Βνχιεο θαη αληηζηνίρηζε αξηζκψλ», ε 

«χγθξηζε αξηζκψλ» θαη ε «Δχξεζε αζξνηζκάησλ» εξκελεχνπλ θαηά 40% ηελ 

εμαξηεκέλε κεηαβιεηή «Έλλνηα ηνπ αξηζκνχ» . Αθφκε απφ ηα 

απνηειέζκαηα ηεο παιηλδξφκεζεο κπνξνχκε λα θαηαιάβνπκε φηη ε παιηλδξφκεζε είλαη 

ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή (p=0.00). Οη κεηαβιεηέο δελ είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο θαη 

επνκέλσο δελ είλαη απαξαίηεηεο γηα ηελ εξκελεία ηεο κεηαβιεηήο «Έλλνηα αξηζκνχ». 

Οη «Βνχιεο θαη αληηζηνίρηζε αξηζκψλ» παίδνπλ κεγαιχηεξν ξφιν ζηε κεηαβιεηή, ζηε 

ζπλέρεηα ε «Δχξεζε αζξνηζκάησλ» θαη ηέινο ε «χγθξηζε αξηζκψλ».  

3.3.1 ύγθξηζε ησλ δύν θύισλ ζην Number Knowledge Test  

ηελ ππνελφηεηα απηή παξνπζηάδνληαη ηα απνηειέζκαηα ζχγθξηζεο ησλ δχν 

θχισλ ηεο έξεπλαο σο ηηο καζεζηαθέο παξακέηξνπο ηνπ Number Knowledge Test. Ζ 

ζχγθξηζε έγηλε γηα λα εληνπηζηνχλ νκνηφηεηεο θαη δηαθνξέο κεηαμχ ησλ νκάδσλ.  

Όζνλ αθνξά ηελ έλλνηα ηνπ αξηζκνχ, ηα απνηειέζκαηα ησλ ειέγρσλ (Mann 

Whitney test) δείρλνπλ φηη δελ ππάξρεη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά αλάκεζα ζηα 

αγφξηα θαη ηα θνξίηζηα ησλ δχν ηάμεσλ ζηελ «Αξηζκνγξακκή» (U=284,500, 

W=151,500, Z=-0,396, p=0,692), ζηελ «Πξνζέγγηζε ζηελ πιεζηέζηεξε δεθάδα» 
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(U=266,500, W=701,500, Z=-0,770, p=0,441) θαη ζηηο «Ηδηφηεηεο-θαλφλεο» 

(U=263,500, W=494,500, Z=-0,812, p=0,417). Σα απνηειέζκαηα θαίλνληαη ζηνλ 

παξαθάησ πίλαθα. 

Πίλαθαο 5: πγθξίζεηο ησλ κέζσλ φξσλ ησλ δχν θχισλ σο πξνο ηελ έλλνηα ηνπ 

αξηζκνχ 

 Φύιν  

 Αγφξη/Ν=29 Κνξίηζη/Ν=21 

 M Sum of Ranks M Sum of Ranks 

Αξηζκνγξακκή 26,19 759,50 24,55 515,50 

Πξνζέγγηζε ζηελ 

πιεζηέζηεξε δεθάδα 

24,19 701,50 27,31 573,50 

Ηδηφηεηεο-Καλφλεο 26,91 780,50 23,55 494,50 

 

3.3.2. ύγθξηζε ησλ καζεηώλ ησλ δύν ηάμεσλ ζην Number knowledge 

Test  

ηνλ Πίλαθα 6 θαίλνληαη ηα απνηειέζκαηα απφ ηε ζχγθξηζε ησλ καζεηψλ ησλ δχν 

ηάμεσλ σο πξνο ηελ επίδνζή ηνπο ζηελ «Έλλνηα ηνπ αξηζκνχ».  

Πίλαθαο 6: χγθξηζε ησλ κέζσλ φξσλ ησλ καζεηψλ ησλ δχν ηάμεσλ σο πξνο ηελ 

Έλλνηα ηνπ αξηζκνχ 

 Σάμε  

 Β’ ηάμε/Ν=28 Γ΄ηάμε/Ν=22 

 M Sum of Ranks M Sum of Ranks 

Αξηζκνγξακκή 27,64 774,00 22,77 501,00 

Πξνζέγγηζε ζηελ 

πιεζηέζηεξε δεθάδα 

23,29 652,00 28,32 623,00 
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Ηδηφηεηεο-θαλφλεο 21,75 609,00 30,27 666,00 

 

Πίλαθαο 7:Απνηειέζκαηα ειέγρνπ Mann-Whitney 

 Mann-Whitney 

U 

Wilcoxon W Z p 

Αξηζκνγξακκή 248,000 501,000 -1,183 0,237 

Πξνζέγγηζε 

ζηελ 

πιεζηέζηεξε 

δεθάδα 

246,000 652,000 -1,249 0,212 

Ηδηφηεηεο-

θαλφλεο 

203,000 609,000 -2,067 0,039* 

εκείσζε: *p<0,05, ζεκαληηθή ζπζρέηηζε ηνπ παξάγνληα κε ηελ θαηεγνξία Σάμε 

ηελ «Αξηζκνγξακκή» θαη ζηελ «Πξνζέγγηζε ζηελ πιεζηέζηεξε δεθάδα» δελ 

ππάξρνπλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο δηαθνξέο αλάκεζα ζηηο δχν ηάμεηο, αιιά ζηηο 

«Ηδηφηεηεο-θαλφλεο» ππάξρεη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά. 

3.3.3.  ύγθξηζε ησλ θύισλ ησλ δύν ηάμεσλ ζην Dyscalculia Screener 

Ζ ζχγθξηζε ησλ αγνξηψλ θαη ησλ θνξηηζηψλ ζην Dyscalculia Screener θαίλεηαη 

ζηνπο παξαθάησ πίλαθεο. χκθσλα κε ηνλ έιεγρν Mann-Whitney, ηα αγφξηα θαη ηα 

θνξίηζηα δελ παξνπζηάδνπλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο δηαθνξέο νχηε ζηελ «Αληηζηνίρηζε 

βνπιψλ θαη αξηζκψλ», νχηε ζηε «χγθξηζε αξηζκψλ», νχηε ζηελ «Δχξεζε 

αζξνηζκάησλ», φπσο θαίλεηαη θαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα. 
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Πίλαθαο 8: χγθξηζε ησλ αγνξηψλ θαη ησλ θνξηηζηψλ ζην Dyscalculia Screener  

 Φύιν  

 Αγφξη/Ν=28 Κνξίηζη/Ν=22 

 M Sum of Ranks M Sum of Ranks 

Αληηζηνίρηζε βνπιψλ θαη 

αξηζκψλ 

25,82 723,00 25,09 552,00 

Μεγαιχηεξνο αξηζκφο 24,75 693,00 26,45 582,00 

Αζξνίζκαηα 25,75 721,00 25,18 554,00 

 

Πίλαθαο 9: Απνηειέζκαηα ειέγρνπ Mann-Whitney 

 Mann-Whitney 

U 

Wilcoxon W Z p 

Αληηζηνίρηζε 

βνπιψλ θαη 

αξηζκψλ 

299,000 552,000 -0,176 0,860 

Μεγαιχηεξνο 

αξηζκφο 

287,000 693,000 -0,411 0,681 

Αζξνίζκαηα 301,000 554,000 -0,137 0,891 

 

3.3.4. ύγθξηζε ησλ καζεηώλ ησλ δύν ηάμεσλ ζην Dyscalculia Screener 

ηνλ Πίλαθα 10 εκθαλίδνληαη νη ζπγθξίζεηο ησλ δχν ηάμεσλ σο πξνο ηηο 

δνθηκαζίεο ηνπ Dyscalculia Screener. 
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Πίλαθαο 10: πγθξίζεηο ησλ καζεηψλ ησλ δχν ηάμεσλ ζην Dyscalculia Screener 

 Σάμε  

 Β’ ηάμε/Ν=28 Γ΄ηάμε/Ν=22 

 M Sum of Ranks M Sum of Ranks 

Αληηζηνίρηζε βνπιψλ θαη 

αξηζκψλ 

21,00 588,00 31,23 687,00 

Μεγαιχηεξνο αξηζκφο 21,70 607,50 30,34 667,50 

Αζξνίζκαηα 22,30 624,50 29,57 650,50 

 

Πίλαθαο 11: Απνηειέζκαηα ειέγρνπ Mann-Whitney 

 Mann-Whitney 

U 

Wilcoxon W Z p 

Αληηζηνίρηζε 

βνπιψλ θαη 

αξηζκψλ 

182,000 588,000 -2,464 0,014* 

Μεγαιχηεξνο 

αξηζκφο 

201,500 607,500 -2,086 0,037* 

Αζξνίζκαηα 218,500 624,500 -1,753 0,080 

εκείσζε: *p<0,05, ζεκαληηθή ζπζρέηηζε ηνπ παξάγνληα κε ηελ θαηεγνξία Σάμε 

Όπσο γίλεηαη αληηιεπηφ, νη καζεηέο παξνπζηάδνπλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο 

δηαθνξέο ζηελ «Αληηζηνίρηζε βνπιψλ θαη αξηζκψλ» (U=182,000, W=588,000, Z=-

2,464, p=0,014), ζηε δνθηκαζία «χγθξηζε αξηζκψλ» (U=201,500, W=607,500, Z=-

2,086, p=0,037) θαη δελ παξνπζηάδνπλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά ζηα 

«Αζξνίζκαηα» (U=218,500, W=624,500, Z=-1,753, p=0,080). 
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3.3.5. ύγθξηζε ησλ καζεηώλ ησλ δύν ηάμεσλ ζην Number Knowledge 

Test θαη ζην Dyscalculia Screener 

ηνλ Πίλαθα 12 παξνπζηάδνληαη νη νκνηφηεηεο θαη νη δηαθνξέο ησλ καζεηψλ 

ησλ δχν ηάμεσλ σο πξνο ηηο δνθηκαζίεο ησλ εξγαιείσλ αμηνιφγεζεο.  

Πίλαθαο 12: Απνηειέζκαηα ζπγθξίζεσλ ησλ καζεηψλ ησλ δχν ηάμεσλ σο πξνο ηηο 

δνθηκαζίεο ησλ εξγαιείσλ αμηνιφγεζεο 

ΟΜΟΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ 

Έλλνηα αξηζκνύ Απαξίζκεζε βνπιψλ θαη αληηζηνίρηζε κε 

αξηζκφ 

Δύξεζε αζξνηζκάησλ χγθξηζε αξηζκψλ 

  

3.3.6. πζρέηηζε ησλ κεηαβιεηώλ ησλ εξγαιείσλ Number Knowledge 

Test θαη Dyscalculia Screener 

ηνλ Πίλαθα 13 παξνπζηάδνληαη ηα απνηειέζκαηα ηεο αλάιπζεο ηεο 

ζπζρέηηζεο κεηαμχ ησλ κεηαβιεηψλ ησλ δχν εξγαιείσλ αμηνιφγεζεο.  

Πίλαθαο 13: πζρέηηζε ησλ κεηαβιεηψλ ησλ εξγαιείσλ αμηνιφγεζεο ζηνπο καζεηέο 

κε Δ.Μ.Γ.Μ. 

Δ.Μ.Γ.Μ./ Ν=50     

Έλλνηα αξηζκνχ (1) 1 0,628** 0,619** 0,598** 

Απαξίζκεζε βνπιψλ θαη 

αληηζηνίρηζε κε αξηζκφ (2) 

0,628** 1 0,897** 0,907** 

χγθξηζε αξηζκψλ (3) 0,619** 0,897** 1 0,934** 
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Δχξεζε αζξνηζκάησλ (4) 0,598** 0,907** 0,934** 1 

          εκείσζε: *p<0,05  **p< 0,01 

νη θσδηθνί ηνπ θάζεηνπ άμνλα 

χκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα ηνπ παξαπάλσ πίλαθα ε «Έλλνηα ηνπ αξηζκνχ» 

ζπζρεηίδεηαη κε ηελ «Απαξίζκεζε βνπιψλ θαη αληηζηνίρηζε ηνπ αξηζκνχ», ηε 

«χγθξηζε αξηζκψλ» θαη ζε κηθξφηεξν βαζκφ κε ηελ «Δχξεζε αζξνηζκάησλ». Μεγάιε 

ζπζρέηηζε ππάξρεη αλάκεζα ζηελ «Απαξίζκεζε βνπιψλ θαη αληηζηνίρηζε ηνπ αξηζκνχ» 

κε ηε «χγθξηζε αξηζκψλ» θαη ηελ «Δχξεζε αζξνηζκάησλ» φπσο θαη αλάκεζα ζηε 

«χγθξηζε αξηζκψλ» θαη ζηελ «Δχξεζε αζξνηζκάησλ».  

3.3.7. Υαξαθηεξηζηηθά καζεηώλ κε εηδηθέο καζεζηαθέο δπζθνιίεο ζηα 

καζεκαηηθά κέζα από ηελ παξαηήξεζε ηεο αμηνιόγεζεο  

Μεηά απφ ηελ αξρηθή αμηνιφγεζε ησλ καζεηψλ θαη ηελ εχξεζε απηψλ πνπ 

αληηκεησπίδνπλ δπζθνιίεο ζηα Μαζεκαηηθά αλαιχζακε ηα απνηειέζκαηα ηεο επίδνζήο 

ηνπο ζε φιεο ηηο δηαδηθαζίεο αμηνιφγεζεο, ψζηε λα θαηαιήμνπκε ζε ζπκπεξάζκαηα 

ζρεηηθά κε ηηο δπζθνιίεο πνπ αληηκεησπίδνπλ ζε φινπο ηνπο ηνκείο.  

ηε δνθηκαζία «Γισζζηθέο αλαινγίεο» παξαηεξήζακε φηη ην κεγαιχηεξν 

πνζνζηφ επηηπρίαο ήηαλ 84,40% απφ δχν καζεηέο ηεο Γ’ ηάμεο θαη ην κηθξφηεξν 

πνζνζηφ ήηαλ 3,10% απφ κία καζήηξηα ηεο Β’ ηάμεο. Οη καζεηέο πνπ είραλ επίδνζε 

θάησ απφ ην κέζν φξν ήηαλ 32(64%), ελψ απηνί πνπ θαηάθεξαλ λα πεξάζνπλ ην κέζν 

φξν ήηαλ 18 (36%). Απηφ ζεκαίλεη φηη νη πεξηζζφηεξνη καζεηέο θαη ησλ δχν ηάμεσλ 

παξνπζηάδνπλ ειιείςεηο ζηηο γισζζηθέο αλαινγίεο. Μέζα απφ ηελ παξαηήξεζε, 

δηαπηζηψζεθε φηη νη καζεηέο δπζθνιεπφηαλ αξθεηά λα ζπζρεηίζνπλ ηηο νινθιεξσκέλεο 

θξάζεηο κε ηηο ειιηπείο θαη λα δψζνπλ ηηο ζσζηέο απαληήζεηο θαη νη πεξηζζφηεξνη 

απαληνχζαλ ζηηο πξνηάζεηο αλάινγα κε ηηο εηθφλεο θαη ηηο εκπεηξίεο πνπ είραλ απφ ηελ 

θαζεκεξηλή ηνπο δσή θαη ηελ επαθή ηνπο κε ηα αληηθείκελα. 
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ηε δνθηκαζία «Σαρχηεηα επεμεξγαζίαο», φπνπ νη καζεηέο έπξεπε κέζα ζε 1’ 

ιεπηφ λα αλαγλσξίζνπλ θαη λα θπθιψζνπλ ηνπο ίδηνπο αξηζκνχο πνπ βξηζθφηαλ ζε 

θάζε ζεηξά ζε φιεο ηηο 20 ζεηξέο,  νη καζεηέο ηεο Β’ θαη ηεο Γ’ ηάμεο κε Δ.Μ.Γ.Μ. 

αληαπνθξίζεθαλ ζρεηηθά θαιά.  

ηελ «Αθνινπζία αξηζκψλ», φπνπ νη καζεηέο έπξεπε λα επαλαιάβνπλ 

πξνθνξηθά ζεηξέο αξηζκψλ απμαλφκελεο δπζθνιίαο πξψηα κε 3 ςεθία θαη ζηε ζπλέρεηα 

κε 5,6 θαη 7 ςεθία αληίζηνηρα, παξνπζίαζαλ αξθεηέο δπζθνιίεο. Οη πεξηζζφηεξνη 

θαηάθεξλαλ ηηο αθνινπζίεο κε ηνπο ιίγνπο αξηζκνχο (π.ρ. 5 2 6, 4 3 5 5) αιιά κε ηνπο 

πνιινχο αξηζκνχο αληηκεηψπηζαλ πξνβιήκαηα θαη κε ηηο δχν πξνζπάζεηεο (π.ρ. 6 1 4 3 

8, 7 7 5 3 6 2). Οη πεξηζζφηεξνη νινθιήξσλαλ ηελ πξψηε (5 2 6), ηε δεχηεξε (4 3 5 5) 

θαη ηελ ηξίηε (4 1 7 2) αθνινπζία κε δχν πξνζπάζεηεο. Οη αθνινπζίεο κε 5 αξηζκνχο 

θαη πάλσ δπζθφιεςαλ φινπο ηνπο καζεηέο κε απνηέιεζκα λα κελ ηα θαηαθέξεη 

θαλέλαο λα νινθιεξψζεη ηε δηαδηθαζία. 

Σν ίδην ζπλέβε θαη κε ηελ «Αληίζηξνθε αθνινπζία αξηζκψλ», φπνπ νη καζεηέο 

έπξεπε λα επαλαιάβνπλ πξνθνξηθά 8 ζεηξέο αξηζκψλ κεηαβαιιφκελεο πνζφηεηαο θαη 

δπζθνιίαο αληίζηξνθα. Οη καζεηέο θαηάθεξλαλ λα επηιχζνπλ ηελ πξψηε αληίζηξνθε 

αθνινπζία (4 1 5) θαη ηε δεχηεξε (3 2 4 4) θαη νη πεξηζζφηεξνη κεηά ηε δεχηεξε 

πξνζπάζεηα νινθιήξσζαλ ηε δηαδηθαζία. Οη ππφινηπεο αθνινπζίεο ηνπο δπζθφιεπαλ 

πάξα πνιχ θαη γη’ απηφ ζηακαηνχζε ε δνθηκαζία. 

Ζ δνθηκαζία «Λεμηιφγην» απνηεινχληαλ απφ 20 ιέμεηο-έλλνηεο. Σηο δηαβάδακε 

θαη ν καζεηήο θαινχληαλ λα καο πεη ηη ήμεξε γηα ηηο έλλνηεο απηέο. Οη εχθνιεο ιέμεηο 

φπσο κήιν, γάληηα, θφηα, ζθπξί, αδηάβξνρν, βιάβε ζρεδφλ απαληήζεθαλ απφ φια ηα 

παηδηά είηε κε ηελ αθξηβή έλλνηά ηνπο ή κε θάπνηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπο. Οη ππφινηπεο 

ιέμεηο πηζαλφλ λα κελ ππήξραλ ζην ιεμηιφγηφ ηνπο θαη γη’ απηφ αληηκεηψπηζαλ 

δπζθνιίεο. Ηδηαίηεξα νη ιέμεηο ηεο δεχηεξεο ζηήιεο ήηαλ άγλσζηεο γηα ην κεγαιχηεξν 
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πνζνζηφ ησλ καζεηψλ ηνπ δείγκαηνο (π.ρ. ζπγγελήο, ζιίςε, κχζνο, ζνθφο, δεηιφο, 

ηζρπξφο, άγνπξνο, παξακειψ). Δπνκέλσο, νη καζεηέο κε Δ.Μ.Γ.Μ. παξνπζηάδνπλ 

ειιείςεηο θαη ζην ιεμηιφγην.  

ηε ζπλέρεηα, νη καζεηέο έπξεπε λα αλαγλσξίζνπλ πξνθνξηθά ηνπο 

κνλνςήθηνπο, δηςήθηνπο θαη ηξηςήθηνπο αξηζκνχο πνπ ηνπο δφζεθαλ ζε ηξεηο ζεηξέο.  

Σν 58% ησλ καζεηψλ αλαγλψξηδε ηνπο αξηζκνχο ησλ δχν πξψησλ ζεηξψλ (π.ρ. 3, 7, 2, 

11, 9, 12, 18, 30, 22, 37, 64, 88) πνπ απνηεινχληαλ απφ κνλάδεο θαη δεθάδεο, αιιά 

δπζθνιεπφηαλ λα δηαβάζνπλ ζσζηά ηνπο αξηζκνχο ηεο ηξίηεο ζηήιεο κε ηηο 

εθαηνληάδεο θαη ηηο ρηιηάδεο (π.ρ. 299, 2084). Αθφκε, 16 καζεηέο (32%) θαηάθεξαλ λα 

αλαγλσξίζνπλ ηνπο πεξηζζφηεξνπο αξηζκνχο θαη απφ ηηο ηξεηο ζεηξέο, ελψ κφλν 2 

καζεηέο (4%) αλαγλψξηδαλ κφλν ηελ πξψηε ζεηξά (π.ρ. 3, 7, 2, 11, 9, 12). 

Γπζθνιίεο παξνπζηάζηεθαλ θαη ζηηο «Γεμηφηεηεο απαξίζκεζεο». Οη καζεηέο έπξεπε λα 

εθηειέζνπλ πξνθνξηθά ηηο επζείεο θαη αληίζηξνθεο εληνιέο αξίζκεζεο αλά 2,3,4,5 θαη 

6. Οη πεξηζζφηεξνη καζεηέο δελ θαηάθεξαλ λα πινπνηήζνπλ ηηο δεμηφηεηεο 

απαξίζκεζεο, αθνχ ηνπο ήηαλ αξθεηά δχζθνιεο, ηδηαίηεξα γηα ηνπο καζεηέο ηεο Β’ 

ηάμεο. 

Όζνλ αθνξά ηα «χκβνια πξάμεσλ» νη καζεηέο ξσηήζεθαλ αλ γλψξηδαλ ζε πνηα 

πξάμε αληηζηνηρνχζε ην θάζε ζχκβνιν πνπ ηνπο δηλφηαλ. Αλαγλψξηδαλ θπξίσο ηα ηξία 

ζχκβνια, ηεο πξφζζεζεο, ηεο αθαίξεζεο θαη ηνπ πνιιαπιαζηαζκνχ, ελψ ην ζχκβνιν 

ηεο δηαίξεζεο κφλν νη καζεηέο ηεο ηξίηεο ηάμεο, ίζσο γηαηί νη καζεηέο ηεο Β’ ηάμεο δελ 

ην έρνπλ δηδαρζεί αθφκε ζαλ ζχκβνιν. 

ηε ζπλέρεηα νη καζεηέο έπξεπε λα απαληήζνπλ ζσζηά γηα ηελ πξνζέγγηζε ησλ 

αξηζκψλ, ησλ αζξνηζκάησλ θαη ηνπ πνιιαπιαζηαζκνχ πνπ θαηλφηαλ ζηνλ πίλαθα ζηελ 

πιεζηέζηεξε δεθάδα κέζα ζε 5δεπηεξφιεπηα ψζηε λα απνθεπρζνχλ νη ππνινγηζκνί. Οη 

καζεηέο αληηκεηψπηζαλ δπζθνιίεο, εηδηθφηεξα ζηε Β΄ζηήιε θαη ηηο απέθεπγαλ. 
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ηε δνθηκαζία «Ηδηφηεηεο-Καλφλεο» νη καζεηέο επίιπζαλ ηηο εχθνιεο ηδηφηεηεο 

ηεο πξφζζεζεο θαη ηεο αθαίξεζεο κε κηθξνχο αξηζκνχο. Έπξεπε κέζα ζε 5 

δεπηεξφιεπηα λα ειέγμνπλ ηελ πξάμε κε ην απνηέιεζκά ηεο θαη λα ηε ρξεζηκνπνηήζνπλ 

γηα λα επηιχζνπλ ηελ επφκελε (π.ρ. 7+5=12 5+7=…..). Τπήξραλ πξάμεηο πξφζζεζεο, 

αθαίξεζεο θαη πνιιαπιαζηαζκνχ κε κνλνςήθηνπο θαη δηςήθηνπο αξηζκνχο.  

ηηο ζηξαηεγηθέο πξφζζεζεο, αθαίξεζεο θαη πνιιαπιαζηαζκνχ νη καζεηέο 

παξνπζίαζαλ δπζθνιίεο. Σνπο δφζεθαλ 10 αξηζκεηηθνί ζπλδπαζκνί πξφζζεζεο, 10 

αξηζκεηηθνί ζπλδπαζκνί αθαίξεζεο θαη 10 αξηζκεηηθνί ζπλδπαζκνί πνιιαπιαζηαζκνχ 

θαη δεηήζεθε λα ηηο επηιχζνπλ κε φπνην ηξφπν κπνξνχλ. Όζνλ αθνξά ηηο ζηξαηεγηθέο 

δηαίξεζεο, νη πεξηζζφηεξνη καζεηέο αδπλαηνχζαλ λα αληαπεμέιζνπλ, γηαηί δελ είραλ 

δηδαρζεί ηε δηαίξεζε (ηδηαίηεξα νη καζεηέο ηεο Β’ ηάμεο) θαη νη καζεηέο ηεο Γ’ ηάμεο 

δελ γλψξηδαλ πψο λα ηηο επηιχζνπλ θαη δελ ηηο έθαλαλ. Μφλν δχν καζεηέο ηεο Γ’ ηάμεο 

επίιπζαλ ζσζηά ηηο 3 απφ ηηο 10 πνπ ηνπο δφζεθαλ. ηε ζπλέρεηα ηνπο δεηήζεθε ν 

ηξφπνο κε ηνλ νπνίν επίιπζαλ ηνπο αξηζκεηηθνχο ζπλδπαζκνχο. Οη πεξηζζφηεξνη 

καζεηέο έθαλαλ αλάθιεζε ζηα δηπιά αζξνίζκαηα (π.ρ. 4+4=) θαη ζε θάπνηνπο 

εχθνινπο πνιιαπιαζηαζκνχο (π.ρ. 7*10=). ηελ πξφζζεζε θαη ζηελ αθαίξεζε 

ρξεζηκνπνηνχζαλ θπξίσο ηα δάρηπιά ηνπο θαη μεθηλνχζαλ λα κεηξνχλ απφ ηνλ πξψην 

φξν ηνπ αξηζκεηηθνχ ζπλδπαζκνχ. Κάπνηνη βέβαηα μεθηλνχζαλ λα κεηξνχλ απφ ηνλ 

κεγαιχηεξν φξν θαη ρξεζηκνπνηνχζαλ ηα δάρηπιά ηνπο. ηελ πξφζζεζε 

δπζθνιεχηεθαλ κε ηνπο αξηζκεηηθνχο ζπλδπαζκνχο πνπ μεπεξλνχζαλ ηε δεθάδα θαη 

ζηελ αθαίξεζε κε ηνπο αξηζκεηηθνχο ζπλδπαζκνχο πνπ ν πξψηνο φξνο μεπεξλνχζε ηε 

δεθάδα. ηελ αθαίξεζε ρξεζηκνπνηνχζαλ ηα δάρηπιά ηνπο θαη θαηέβαηλαλ απφ ηνλ 

πξψην φξν. Διάρηζηνη ρξεζηκνπνίεζαλ ην ζπκπιήξσκα ρσξίο βέβαηα λα έρνπλ ην 

ζσζηφ απνηέιεζκα. ηνλ πνιιαπιαζηαζκφ ρξεζηκνπνηήζεθε ε αλάθιεζε θαη δελ 

επίιπαλ απηνχο πνπ δελ γλψξηδαλ.  
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ηελ άκεζε αλάθιεζε ησλ αξηζκεηηθψλ ζπλδπαζκψλ πξφζζεζεο, αθαίξεζεο 

θαη πνιιαπιαζηαζκνχ νη καζεηέο έπξεπε λα επηιχζνπλ 40 αξηζκεηηθνχο ζπλδπαζκνχο 

πξφζζεζεο θαη πνιιαπιαζηαζκνχ κέζα ζε δχν ιεπηά αληίζηνηρα θαη 20 αξηζκεηηθνχο 

ζπλδπαζκνχο αθαίξεζεο κέζα ζε έλα ιεπηφ. Οη επηδφζεηο δελ ήηαλ θαιέο γηαηί δελ 

έθαλαλ αλαθιήζεηο ησλ δεπγαξηψλ φπνπ ρξεηαδφηαλ θαη πξνζπαζνχζαλ ζπλήζσο λα 

επηιχζνπλ ηηο πξάμεηο κε ηα δάρηπια. 

Σέινο, νη καζεηέο έπξεπε λα απαληήζνπλ ζσζηά ζε ηξία πξνβιήκαηα 

πξφζζεζεο, αθαίξεζεο θαη πνιιαπιαζηαζκνχ. Γεθαηξείο καζεηέο δελ θαηάθεξαλ λα 

επηιχζνπλ θαλέλα πξφβιεκα θαη νη πεξηζζφηεξνη (50%) επίιπζαλ κφλν ην πξφβιεκα 

ηεο πξφζζεζεο.  

ην Dyscalculia Screener νη καζεηέο δπζθνιεχηεθαλ ζηελ πξψηε δνθηκαζία 

φπνπ έπξεπε λα κεηξήζνπλ ηηο βνχιεο πνπ εκθαληδφηαλ ζην αξηζηεξφ κέξνο ηεο νζφλεο 

φζν πην γξήγνξα κπνξνχζαλ θαη λα παηήζνπλ ην αλάινγν πιήθηξν αλ ζπκθσλνχζαλ ή 

φρη κε ηνλ αξηζκφ πνπ εκθαληδφηαλ ζην δεμί κέξνο ηεο νζφλεο. Γπζθνιίεο παξνπζίαδαλ 

ηδηαίηεξα φηαλ νη βνχιεο ήηαλ αξθεηέο θαη ήηαλ δηαζθνξπηζκέλεο.  

ηε δεχηεξε δνθηκαζία έπξεπε λα ζπγθξίλνπλ ηνπο αξηζκνχο πνπ εκθαληδφηαλ 

ζην δεμί θαη ζην αξηζηεξφ κέξνο ηεο νζφλεο ηνπ ππνινγηζηή θαη λα παηήζνπλ ηα 

αληίζηνηρα πιήθηξα. Ηδηαίηεξε δπζθνιία παξνπζίαζαλ φηαλ νη αξηζκνί πνπ εκθαληδφηαλ 

είραλ δηαθνξεηηθφ κέγεζνο απφ ην θπζηθφ ηνπο θαη αδπλαηνχζαλ λα θάλνπλ ηε ζσζηή 

ζχγθξηζε.  

Ζ ηειεπηαία δνθηκαζία, φπνπ νη καζεηέο έπξεπε λα ειέγμνπλ ην ζσζηφ 

απνηέιεζκα απφ ηα αζξνίζκαηα φζν πην γξήγνξα κπνξνχζαλ, νη καζεηέο ήηαλ αξθεηά 

αξγνί θαη ρξεζηκνπνηνχζαλ ζπλήζσο ηα δάρηπιά ηνπο γηα λα βξνπλ ηα απνηειέζκαηα. 
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3.3.8. Δπηδόζεηο ησλ καζεηώλ κε ήπηα λνεηηθή αλαπεξία ζηα εξγαιεία 

αμηνιόγεζεο 

Σν δείγκα ησλ καζεηψλ κε ήπηα λνεηηθή αλαπεξία ήηαλ πνιχ κηθξφ, ψζηε λα 

νδεγεζνχκε ζηελ εμαγσγή ησλ απνηειεζκάησλ ηεο αμηνιφγεζήο ηνπο κε ηα εξγαιεία  

πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζηελ έξεπλα θαη λα θάλνπκε ηηο απαξαίηεηεο ζπγθξίζεηο κε 

ηνπο ππφινηπνπο καζεηέο. Γη’ απηφ παξαθάησ γίλεηαη πεξηγξαθή ησλ επηδφζεψλ ηνπο 

ζηα δχν εξγαιεία αμηνιφγεζεο γηα λα αληηιεθζνχκε ηηο δπζθνιίεο πνπ παξνπζηάδνπλ.  

 Σν δείγκα απνηεινχληαλ απφ δχν αγφξηα ηεο Β’ ηάμεο θαη δχν θνξίηζηα ηεο Γ’ 

ηάμεο απφ δηαθνξεηηθά ζρνιεία ηνπ λνκνχ Γξεβελψλ πνπ είραλ δηαγλσζζεί κε ήπηα 

λνεηηθή αλαπεξία.  

Πξψηα ρνξεγήζεθε ην Number Knowledge Test. Ο πξψηνο καζεηήο ηεο 

Β΄ηάμεο δελ θαηάθεξε λα νινθιεξψζεη ηελ αξηζκνγξακκή, αθνχ δελ ήμεξε πνχ λα 

ηνπνζεηήζεη ηνπο αξηζκνχο. ηε δνθηκαζία ηεο πξνζέγγηζεο ζηελ πιεζηέζηεξε δεθάδα 

απάληεζε ζσζηά κφλν ζηηο δχν πξψηεο πεξηπηψζεηο (θνληά ζε πνηα δεθάδα βξίζθεηαη 

ην 8 θαη ην 17) ελψ ζηηο άιιεο πεξηπηψζεηο δελ κπνξνχζε λα απαληήζεη. ηελ ηξίηε 

δνθηκαζία κε ηηο ηδηφηεηεο ησλ αξηζκψλ νινθιήξσζε κφλν ηξεηο πεξηπηψζεηο απφ ηηο 

δεθανρηψ, νη νπνίεο πεξηειάκβαλαλ κία πξφζζεζε κε κνλνςήθηνπο αξηζκνχο φπνπ 

έπξεπε λα βξεη ην απνηέιεζκά ηεο πνπ ηνπ δηλφηαλ ζηελ πξψηε πξφζζεζε, κία 

αθαίξεζε κε κνλνςήθηνπο αξηζκνχο ε νπνία πξνέθππηε απφ κία πξφζζεζε θαη άιιε 

κία πξφζζεζε ζηελ νπνία έιεηπε έλα φξνο. 

Παξφκνηεο δπζθνιίεο παξνπζίαζε θαη ν άιινο καζεηήο ηεο Β΄ηάμεο. Γελ 

θαηάθεξε λα νινθιεξψζεη ηελ αξηζκνγξακκή, αθνχ ηνπνζεηνχζε ζε ιαλζαζκέλεο 

ζέζεηο ηνπο αξηζκνχο πνπ ηνπ δφζεθαλ. ηε δεχηεξε δνθηκαζία θαηάθεξε λα απαληήζεη 

ζσζηά κφλν ζηελ πξψηε πεξίπησζε κε ηνλ αξηζκφ 8 θαη ζηελ ηξίηε δνθηκαζία δελ 

θαηάθεξε λα πινπνηήζεη θακία πεξίπησζε.  
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Σν πξψην θνξίηζη ηεο Γ΄ηάμεο δελ θαηάθεξε λα ηνπνζεηήζεη θαλέλαλ αξηζκφ 

πάλσ ζηελ αξηζκνγξακκή, αθνχ ηνπο πεξηζζφηεξνπο δελ ηνπο γλψξηδε θαζψο 

αλαγλψξηδε κφλν ηνπο αξηζκνχο κέρξη ην 10 (π.ρ. ην 8 θαη ην 9). Απάληεζε ζσζηά κφλν 

ζηε δεχηεξε δνθηκαζία φπνπ ήμεξε φηη ην 8 είλαη πην θνληά ζην 10 παξά ζην 20. ηελ 

ηξίηε δνθηκαζία δελ κπνξνχζε λα πινπνηήζεη θακία πξάμε θαζψο δελ ηηο γλψξηδε 

αθφκε. Σν ίδην ζπλέβε θαη κε ην άιιν θνξίηζη ηεο Γ’ ηάμεο. Παξνπζίαζε πνιιέο 

δπζθνιίεο ζε φιεο ηηο δνθηκαζίεο θαζψο δελ θαηάθεξε λα πινπνηήζεη θακία. 

Αδπλαηνχζε λα ηνπνζεηήζεη ηνπο αξηζκνχο ζηελ αξηζκνγξακκή, δελ γλψξηδε θνληά ζε 

πνηα δεθάδα είλαη νη αξηζκνί θαη ηηο πξάμεηο ησλ αξηζκψλ ζηελ ηξίηε δνθηκαζία. 

Όινη νη καζεηέο ζε φιεο ηηο δνθηκαζίεο δελ κπνξνχζαλ λα αληαπεμέιζνπλ ζηνπο 

δηςήθηνπο αξηζκνχο νχηε ζηηο ηξεηο πξάμεηο ησλ αξηζκψλ. πκπεξαζκαηηθά, 

παξνπζίαζαλ δπζθνιίεο ζε φιεο ηηο δνθηκαζίεο ηνπ εξγαιείνπ αμηνιφγεζεο, άξα έρνπλ 

ειιείκκαηα ζηελ έλλνηα ηνπ αξηζκνχ.  

ην Dyscalculia Screener ν πξψηνο καζεηήο ηεο Β΄ηάμεο ζηελ απαξίζκεζε ησλ 

βνπιψλ θαη ηελ αληηζηνίρεζε κε ην ζσζηφ αξηζκφ θαηάθεξε ηηο 67 δνθηκαζίεο απφ ηηο 

73, ζηε ζχγθξηζε ησλ αξηζκψλ πινπνίεζε ηηο 30 απφ ηηο 35 θαη ζηελ ηειεπηαία 

δνθηκαζία φπνπ έπξεπε λα βξεη ζσζηφ άζξνηζκα θαηάθεξε λα ππνινγίζεη ζσζηά ηα 20 

απφ ηα 28. Παξνπζίαζε θαιή επίδνζε κφλν πνπ ήηαλ πνιχ αξγφο ζε φιεο ηηο 

δνθηκαζίεο θάηη ην νπνίν έρεη πνιχ κεγάιε ζεκαζία γηα ηελ εμαγσγή απνηειεζκάησλ 

απφ ην εξγαιείν, ην νπνίν κεηξάεη ηελ ηαρχηεηα απφθξηζεο ησλ καζεηψλ. Ο δεχηεξνο 

καζεηήο ηεο Β’ ηάμεο ζηελ πξψηε δνθηκαζία πινπνίεζε ζσζηά ηηο 30 απφ ηηο 73 

πεξηπηψζεηο ηνπ ινγηζκηθνχ, ζηε δεχηεξε δνθηκαζία ηηο 26 απφ ηηο 73 θαη ζηα 

αζξνίζκαηα απάληεζε ζσζηά κφλν ζηα 18 απφ ηα 28. Ο καζεηήο παξνπζηάδεη 

ηδηαίηεξεο δπζθνιίεο ζηελ απαξίζκεζε, φπνπ κπεξδεπφηαλ αξθεηά κε ηηο πεξηπηψζεηο 

φπνπ ππήξραλ πνιιέο βνχιεο καδί θαη ζθνξπηζκέλεο κέζα ζην πιαίζην. Αδπλαηνχζε λα 



97 
 

ηηο κεηξήζεη θαη αξγνχζε πνιχ φιε ε δηαδηθαζία. ηε ζχγθξηζε ησλ αξηζκψλ 

απαληνχζε ζσζηά κφλν ζηηο πεξηπηψζεηο φπνπ ν κεγαιχηεξνο αξηζκφο ήηαλ ζε 

κεγαιχηεξν κέγεζνο απφ ηνλ κηθξφηεξν θαη αξγνχζε πνιχ λα ηνπο ζπγθξίλεη φηαλ ήηαλ 

θαη νη δπν αξηζκνί ζην ίδην κέγεζνο. ηα αζξνίζκαηα ε ηαρχηεηά ηνπ ήηαλ πνιχ αξγή 

θαζψο κεηξνχζε κε ηα δάρηπια ζε θάζε άζξνηζκα. Ζ πξψηε καζήηξηα ηεο Γ’ ηάμεο 

θαηάθεξε ηηο 12 πεξηπηψζεηο ζηελ πξψηε δνθηκαζία κε πνιχ αξγφ ξπζκφ. ηε 

ζχγθξηζε ησλ αξηζκψλ απάληεζε ζσζηά κφλν ζηηο 8 απφ ηηο 35 θαη ζηα αζξνίζκαηα 

θαηάθεξε κφλν 2. Σν θνξίηζη πνιιέο δπζθνιίεο θαη ζηηο ηξεηο δνθηκαζίεο θαη ήηαλ πνιχ 

αξγή. Ηδηαίηεξα δπζθνιεχηεθε ζηα αζξνίζκαηα θαζψο δελ γλσξίδεη πνιχ θαιά ηελ 

πξάμε απηή. Σν δεχηεξν θνξίηζη ηεο Γ΄ηάμεο δπζθνιεπφηαλ λα αληηιεθζεί ηηο 

δνθηκαζίεο θαη γη΄απηφ θαη αληαπνθξίζεθε κε πνιχ αξγνχο ξπζκνχο ζε φιεο ηηο 

δνθηκαζίεο. ηελ απαξίζκεζε ησλ βνπιψλ απάληεζε ζσζηά κφλν ζηηο 5 πεξηπηψζεηο 

απφ ηηο 73, ζηε δεχηεξε δνθηκαζία 2 ζηηο 35 θαη ζηελ ηξίηε κφλν ζε δχν αζξνίζκαηα 

απάληεζε ζσζηά, ρξεζηκνπνηψληαο ηα δάρηπιά ηεο.  

πκπεξαζκαηηθά, κπνξνχκε λα πνχκε φηη νη καζεηέο κε ήπηα λνεηηθή αλαπεξία 

παξνπζίαζαλ ηδηαίηεξεο δπζθνιίεο ζηελ απαξίζκεζε, ζηε ζχγθξηζε ησλ αξηζκψλ θαη 

ζηα αζξνίζκαηα κε κνλνςήθηνπο αξηζκνχο. Δπίζεο, ε ηαρχηεηα κε ηελ νπνία 

πινπνηνχζαλ ηηο δηάθνξεο δνθηκαζίεο ηνπ ινγηζκηθνχ ήηαλ πνιχ αξγή. 
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Κεθάιαην 4ν 

πδήηεζε-πκπεξάζκαηα-Πξνηάζεηο 

4.1.   πδήηεζε 

Ζ παξνχζα έξεπλα απνζθνπνχζε ζηελ εμαγσγή ζπκπεξαζκάησλ γηα ηελ 

επίδνζε ησλ καζεηψλ κε ήπηεο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο ηεο Β΄ θαη Γ΄ ηάμεο Γεκνηηθνχ 

θαη ζηελ αλάιπζε ηνπ γλσζηηθνχ πξνθίι ηνπο κέζα απφ ηηο δνθηκαζίεο ηεο 

αμηνιφγεζεο θαη ζηελ απνηειεζκαηηθή ρξήζε ησλ εξγαιείσλ αμηνιφγεζεο ζηελ 

εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία. Οη 50 καζεηέο πνπ απνηέιεζαλ ην δείγκα ηεο έξεπλαο 

αμηνινγήζεθαλ κε δχν εξγαιεία. Σν πξψην εξγαιείν ήηαλ ε Γνθηκαζία ηεο Γλψζεο ηεο 

Έλλνηαο ηνπ Αξηζκνχ (Number Knowledge Test) θαη ην δεχηεξν εξγαιείν ήηαλ ην 

Dyscalculia Screener. 

χκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο, γίλεηαη θαλεξφ φηη νη καζεηέο 

αληηκεηψπηδαλ δπζθνιίεο ζε φιεο ηηο δνθηκαζίεο ησλ εξγαιείσλ αμηνιφγεζεο (Cirino et 

al, 2015̇ Compton et al., 2012̇ Cowan & Powell, 2013̇ Fuchs et al., 2006̇ ̇Seethaler & 

Fuchs, 2006). 

Ζ αμηνιφγεζε ησλ καζεηψλ κέζσ ηνπ Number Knowledge Test θαη ζχκθσλα 

κε ην Γξάθεκα 1, έδεημε φηη νη καζεηέο παξνπζίαζαλ κεγαιχηεξν κέζν φξν ζηελ 

εθηίκεζε ησλ αξηζκψλ ζηελ αξηζκνγξακκή (ΜΟ=52,28, ΤΑ=37,72). Αθνινπζεί ν 

κέζνο φξνο ζηηο «Ηδηφηεηεο-Καλφλεο» (ΜΟ=4,52, ΤΑ=3,40) θαη ηέινο ν κέζνο φξνο 

ζηελ «Πξνζέγγηζε ζηελ πιεζηέζηεξε δεθάδα» (ΜΟ=2,92, ΤΑ=1,44). Παξαηεξνχκε φηη 

ππάξρεη κεγάιε δηαθνξά αλάκεζα ζην κέζν φξν ηεο εθηίκεζεο ησλ αξηζκψλ ζηελ 

αξηζκνγξακκή θαη ζηνπο άιινπο δχν κέζνπο φξνπο.  

Ζ αξηζκνγξακκή ήηαλ ε πξψηε δνθηκαζία αμηνιφγεζεο. Υξεζηκνπνηήζεθε σο 

ηξφπνο αλαπαξάζηαζεο ησλ αξηζκψλ θαη εθεί ζεκεηψζεθαλ νη ρακειφηεξεο 

βαζκνινγίεο. Σνπο δφζεθε κηα αξηζκνγξακκή ζηελ νπνία ηνπνζεηήζεθε ην 0, ην 50 θαη 
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ην 100 θαη ηνπο δεηήζεθε λα ηνπνζεηήζνπλ ζηε ζσζηή ζέζε ηνπο αξηζκνχο 3,16, 33, 

58, 72, 94, 81, 65, 9. Σν απνηέιεζκα ππνινγίζηεθε κε ην πνζνζηφ ηνπ απφιπηνπ 

ιάζνπο. Οη καζεηέο παξνπζίαζαλ αξθεηέο δπζθνιίεο ζ’ απηή ηε δνθηκαζία. Απηφ 

πηζαλφλ νθείιεηαη ζηελ έιιεηςε ηθαλφηεηαο αλαπαξάζηαζεο ηνπ κεγέζνπο ησλ αξηζκψλ 

ζε έλα ζπκβνιηθφ αξηζκεηηθφ ζχζηεκα (Butterworth, 2005̇ Dehaene, Spelke, Pinel, 

Stanescu, & Tsivkin, 1999). Μφλν 11 καζεηέο θαηάθεξαλ λα βάινπλ ζσζηά ηνπο 

αξηζκνχο ζηε ζέζε ηνπο. Σα ειιείκκαηα πνπ παξνπζίαζαλ νη καζεηέο ζηελ ηνπνζέηεζε 

ησλ ςεθίσλ πηζαλφλ νθείινληαη θαη ζε ειιείςεηο ζηελ νπηηθν-ρσξηθή βξαρχρξνλε 

κλήκε (Alloway, Gathercole, Kirkwood, &Elliot, 2009) νη νπνίεο θπζηθά νδεγνχλ θαη 

ζε έιιεηςε ηεο έλλνηαο ηνπ αξηζκνχ. Ο Butterworth (1999) ππνζηεξίδεη φηη νη άλζξσπνη 

γελληνχληαη γλσξίδνληαο ηνπο αξηζκνχο. Απηή ε έκθπηε καζεκαηηθή ηθαλφηεηα 

ζεσξείηαη φηη είλαη γελεηηθή (Dehaene, 1997̇ 2001). Ζ κε ιεθηηθή ηθαλφηεηα ρσξηθά 

αληηπξνζσπεχεη ην κέγεζνο ζε κηα λνεηηθή αξηζκνγξακκή. Ζ αξηζκνγξακκή ζεσξείηαη 

φηη είλαη κηα εμειηγκέλε αλαπηπμηαθή ηθαλφηεηα ε νπνία βνεζά ζηελ αλαπαξάζηαζε 

πξαγκάησλ ζε ζρέζε κε ην κέγεζφο ηνπο. Απηή ε έκθπηε ηθαλφηεηα λα αλαπαξηζηνχκε 

ην κέγεζνο ησλ αξηζκψλ είλαη ην ζεκέιην πάλσ ζην νπνίν ζηεξίδεηαη ην ζχζηεκα ησλ 

αξηζκψλ θαη ησλ καζεκαηηθψλ δηαδηθαζηψλ (Butterworth,1999) θαη νπνηαδήπνηε 

έιιεηςε ζ’ απηφ πξνκελχεη ηελ εκθάληζε εηδηθψλ καζεζηαθψλ δπζθνιηψλ. 

Οη Baroody (2006) θαη Dowker (2005) δηαπίζησζαλ φηη ε ηθαλφηεηα ηεο 

εθηίκεζεο αξηζκψλ θαη ππνινγηζκψλ απμάλεηαη κε ηελ ειηθία θαη θαζψο κεγαιψλνπλ 

νη καζεηέο, σξηκάδνπλ ζηε ζπλνιηθή ηνπο ηθαλφηεηα ζηα καζεκαηηθά. Αλαπηχζζνπλ 

επίζεο πην θαηάιιειεο θαη ζχλζεηεο δεμηφηεηεο εθηίκεζεο θαη επηιχνπλ αξηζκεηηθνχο 

ζπλδπαζκνχο. Δπνκέλσο, είλαη πηζαλφ ιφγσ ηεο ειηθηαθήο σξηκφηεηαο νη καζεηέο ηεο 

Γ’ ηάμεο λα απέδσζαλ ζηαηηζηηθά θαιχηεξα ζε ζχγθξηζε κε ηνπο καζεηέο ηεο Β’ ηάμεο. 
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Δπίζεο, κε ηε δνθηκαζία απηή δίλεηαη ε δπλαηφηεηα λα μερσξίζνπκε ηνπο 

καζεηέο κε εηδηθέο καζεζηαθέο δπζθνιίεο ζηα καζεκαηηθά θαη απηνχο πνπ δελ 

παξνπζηάδνπλ θακία δπζθνιία (Friso-van den Bos et al., 2015), θαζψο θαη λα 

πξνβιέςνπκε ηηο αξηζκεηηθέο ηνπο ηθαλφηεηεο (Xenidou-Dervou, van der Sshoot, & van 

Lieshout, 2014). Οη καζεηέο κε δπζαξηζκεζία παξνπζηάδνπλ δπζθνιίεο ζηελ 

αλαπαξάζηαζε ησλ αξηζκψλ ζηελ αξηζκνγξακκή. ηελ έξεπλα ησλ Lafay θαη 

ζπλεξγάηεο (2016) νη καζεηέο κε δπζαξηζκεζία παξνπζίαζαλ ζεκαληηθέο ειιείςεηο 

ζηελ εθηίκεζε θαη αλαπαξάζηαζε ησλ αξηζκψλ κε κεγάιν πνζνζηφ απφιπηνπ ιάζνπο, 

γεγνλφο πνπ ίζσο νθείιεηαη ζην έιιεηκκα πνπ παξνπζηάδνπλ ζηελ πξφζβαζε απφ ηνπο 

ζπκβνιηθνχο αξηζκνχο θαη φρη ζε έιιεηκκα ζηε λνεηηθή αξηζκνγξακκή. 

Αθφκε, νη Cowan θαη Powell (2014) επεζήκαλαλ κηα δπλαηή ζπζρέηηζε ηεο 

αθξίβεηαο ζηελ αξηζκνγξακκή θαη πνιιψλ αξηζκεηηθψλ ηθαλνηήησλ φπσο ηελ επρέξεηα 

ζηνπο ππνινγηζκνχο, ζηελ απαξίζκεζε θαη ζηελ επίιπζε αξηζκεηηθψλ πξνβιεκάησλ 

ζε καζεηέο Β’ θαη Γ’ ηάμεο ηνπ δεκνηηθνχ.  

Ζ δεχηεξε δνθηκαζία δεηνχζε απφ ηνπο καζεηέο λα πνπλ θνληά ζε πνηα δεθάδα 

ήηαλ νη αξηζκνί πνπ ηνπο δφζεθαλ. Ζ δνθηκαζία απνηεινχληαλ απφ νρηψ πεξηπηψζεηο 

νη νπνίεο εθηφο απφ κνλνςήθηνπο θαη δηςήθηνπο αξηζκνχο πεξηείραλ θαη αζξνίζκαηα 

θαη έλαλ πνιιαπιαζηαζκφ. Οη καζεηέο έπξεπε κέζα ζε πέληε δεπηεξφιεπηα λα 

απαληήζνπλ ψζηε λα απνθεπρζνχλ νη ππνινγηζκνί. ηα αζξνίζκαηα θαη ζηνλ 

πνιιαπιαζηαζκφ δελ απάληεζε ζσζηά θαλέλα παηδί. Αθφκε θαη νη δηςήθηνη αξηζκνί 

ηνπο δπζθφιεπαλ ηδηαίηεξα (π.ρ. Σν 54 είλαη πην θνληά ζην 50 ή ζην 60;).  

Οη δπζθνιίεο πνπ παξνπζίαζαλ πηζαλφλ νθείινληαη ζην γεγνλφο φηη δελ 

αληηιακβάλνληαη γεληθφηεξα ηελ έλλνηα ηνπ αξηζκνχ. Γεθαεθηά καζεηέο απάληεζαλ 

ζσζηά κφλν γηα ηνπο αξηζκνχο 8 θαη 17, ελψ 12 καζεηέο απάληεζαλ θαη γηα ηνλ αξηζκφ 

46, αλ βξίζθεηαη θνληά ζην 40 ή ζην 50. Οη δπζθνιίεο απηέο ίζσο νθείινληαη θαη ζηε 



101 
 

δηαθνξά ειηθίαο ησλ καζεηψλ, θαζψο ε ειηθία απνηειεί ζεκαληηθφ πξνβιεπηηθφ 

παξάγνληα γηα ηελ επίδνζε ζηελ έλλνηα ηνπ αξηζκνχ, ζχκθσλα κε ηελ έξεπλα ησλ 

Jordan et al. (2006), νη νπνίνη ρξεζηκνπνίεζαλ ζηελ έξεπλά ηνπο ην Number 

Knowledge Test γηα ηελ αμηνιφγεζε ηεο γλψζεο ηνπ αξηζκνχ.  

ηηο «Ηδηφηεηεο-Καλφλεο» νη καζεηέο ηεο Γ’ ηάμεο είραλ θαιχηεξε επίδνζε, 

ζχκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο θαη απηφ απνδεηθλχεηαη θαη απφ άιιεο 

έξεπλεο πνπ έρνπλ γίλεη (Fuchs et al., 2006̇ Torbeyns et al., 2004, Cirino et al., 2015). 

Φπζηθά θαη νη δχν νκάδεο παξνπζίαζαλ αξθεηέο δπζθνιίεο, ίζσο γηαηί νη καζεηέο κε 

καζεζηαθέο δπζθνιίεο παξνπζηάδνπλ ειιείκκαηα ζηελ εξγαδφκελε κλήκε θαη θαηά 

ζπλέπεηα ζηε καθξφρξνλε κλήκε, ψζηε λα κελ έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα αλαθαινχλ 

δηάθνξεο ζηξαηεγηθέο γηα ηελ επίιπζε λνεξψλ πξάμεσλ (Cowan et al., 2011˙ Hopkins & 

Lawson, 2006). Οη καζεηέο θπξίσο επίιπζαλ ηελ αληηκεηαζεηηθή ηδηφηεηα ηεο 

πξφζζεζεο, ηελ αληίζηξνθε πξάμε ζηελ αθαίξεζε, ζπκπιήξσλαλ ηνλ φξν πνπ έιεηπε 

θαη ηελ πξφζζεζε κε ην 0 θαη κε ην 1. Γελ κπνξνχζαλ φκσο λα θάλνπλ ηηο ίδηεο 

ηδηφηεηεο θαη κε ηνπο δηςήθηνπο αξηζκνχο. Οη πνιιαπιαζηαζκνί δελ ηνπο ήηαλ εχθνινη, 

φπσο θαη νη πξάμεηο πνπ έπξεπε λα αλέβνπλ 1 κνλάδα θαη 2 κνλάδεο (π.ρ. 27+5=32 θαη 

έπξεπε λα ιχζνπλ 27+6=, λα ζθεθηνχλ δειαδή φηη ην 6 είλαη κία κνλάδα παξαπάλσ 

απφ ην 5 θαη λα ππνινγίζνπλ ην απνηέιεζκα, φπσο θαη κε ηνλ άιιν ζπλδπαζκφ 

58+7=65 θαη έπξεπε λα ιχζνπλ ηνλ 58+9=). Οη καζεηέο κε Ζ.Δ.Α. δελ έρνπλ ηε 

δπλαηφηεηα λα αληηιεθζνχλ ηηο ηδηφηεηεο ησλ πξάμεσλ θαη δελ έρνπλ επαξθείο θαη 

απνηειεζκαηηθέο ζηξαηεγηθέο κάζεζεο θαη επνκέλσο είλαη δχζθνιν λα ηηο εθαξκφζνπλ 

θαη λα απνθηήζνπλ θαηλνχξηεο γλψζεηο (Rivera & Smith, 1997̇ Wong, 1998). 

Οη δπζθνιίεο πνπ αληηκεηψπηζαλ νη καζεηέο ζηελ αμηνιφγεζή ηνπο κε ην 

Number Knowledge Test δείρλνπλ ηελ ειιηπή γλψζε ηνπ αξηζκεηηθνχ ζπζηήκαηνο. Ζ 

ειιηπήο γλψζε ηνπ ζην λεπηαγσγείν είλαη ν θαιχηεξνο πξνβιεπηηθφο παξάγνληαο ησλ 
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εηδηθψλ καζεζηαθψλ δπζθνιηψλ ζηα Μαζεκαηηθά (Gersten et al., 2005) θαη ζε 

ζπλδπαζκφ κε άιια εξγαιεία, ε γλψζε ηνπ αξηζκεηηθνχ ζπζηήκαηνο πξνβιέπεη ηελ 

αλάπηπμε ησλ Μαζεκαηηθψλ ζηηο επφκελεο ηάμεηο (Jordan et al., 2007̇ Jordan et al., 

2009). Ζ άγλνηα ηνπνζέηεζεο ηεο αμίαο ησλ αξηζκψλ κπνξεί λα μερσξίζεη ηνπο καζεηέο 

κε Δ.Μ.Γ.Μ. (Chan & Ho, 2010) θαη ε κεηαβνιή ζηε Β’ ηάμε ηεο γλψζεο ηεο 

αθνινπζίαο ησλ αξηζκψλ ζρεηίδεηαη κε ηελ επεμεξγαζία κνλνςήθησλ αξηζκψλ (Cowan 

et al., 2005). Ζ γλψζε ηνπ αξηζκεηηθνχ ζπζηήκαηνο θαη ε εθηίκεζε ησλ αξηζκψλ ζηελ 

αξηζκνγξακκή ζπζρεηίδνληαη κεηαμχ ηνπο θαη είλαη θαη νη δχν ζεκαληηθέο γηα λα 

αληηιακβαλφκαζηε ηελ χπαξμε ή κε δπζθνιηψλ (Cowan et al., 2013).  

ηελ αμηνιφγεζε κε ην Dyscalculia screener ε απαξίζκεζε ησλ βνπιψλ θαη ε 

αληηζηνίρεζε κε ην ζσζηφ αξηζκφ (ΜΟ=36,64, ΣΑ=21,89) παξνπζίαζε κεγαιχηεξν 

κέζν φξν ζε ζρέζε κε ηηο άιιεο δχν δνθηκαζίεο, ηε ζχγθξηζε ησλ αξηζκψλ (ΜΟ=19,60, 

ΣΑ=10,49) θαη ηελ εχξεζε αζξνηζκάησλ (ΜΟ=12,10, ΣΑ=8,05). Οη καζεηέο ησλ δχν 

ηάμεσλ παξνπζίαζαλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά ζηελ απαξίζκεζε βνπιψλ θαη ηελ 

αληηζηνίρηζή ηνπο κε ην ζσζηφ αξηζκφ θαη ζηελ αλαγλψξηζε ηνπ κεγαιχηεξνπ αξηζκνχ. 

Απηφ πηζαλφλ νθείιεηαη ζην φηη νη καζεηέο κε εηδηθέο καζεζηαθέο δπζθνιίεο ζηα 

καζεκαηηθά αληηκεησπίδνπλ πξνβιήκαηα ζηελ νπηηθν-ρσξηθή θαη ηελ εξγαδφκελε ηνπο 

κλήκε, θάηη ην νπνίν ζπζρεηίδεηαη κε ηελ ειηθία ηνπο (Fuchs et al., 2006̇ Torbeyns et 

al., 2004, Cirino et al., 2015). Αθφκε, ην έιιεηκκα πνπ παξνπζηάζηεθε ζηελ 

απαξίζκεζε θαη πηζαλφλ νθείιεηαη ζην έιιεηκκα ηεο έλλνηαο ηνπ αξηζκνχ, ίζσο 

νθείιεηαη θαη ζηελ ειηθία ησλ καζεηψλ, αθνχ ην έιιεηκκα παξνπζηάδεηαη ζε κηθξέο 

ειηθίεο (6-7 ρξνλψλ) (Wong et al., 2017). Οη Libertus, Odic, Feigenson θαη Halberda 

(2016) ζηελ έξεπλά ηνπο απέδεημαλ φηη ε ειηθία έρεη άκεζε ζρέζε κε ηε ραξηνγξάθεζε 

αξηζκψλ κεηαμχ ηνπ θαηά πξνζέγγηζε αξηζκεηηθνχ ζπζηήκαηνο θαη ηεο αθξίβεηαο ησλ 

αξηζκνιέμεσλ κε ηηο καζεκαηηθέο ηνπο ηθαλφηεηεο. Τπάξρεη ζεκαληηθή ζπζρέηηζε 
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κεηαμχ ηεο έλλνηαο ηνπ αξηζκνχ θαη ησλ ζπκβνιηθψλ ηθαλνηήησλ ζηα καζεκαηηθά θαη 

έρεη απνδεηρζεί φηη ην έιιεηκκα ζηελ έλλνηα ηνπ αξηζκνχ κπνξεί λα απνηειεί κία 

ζεκαληηθή αηηία εκθάληζεο ηεο δπζαξηζκεζίαο (Wilson & Deheane, 2007̇ Butterworth, 

2005). Σα παηδηά πνπ έρνπλ αζάθεηα ζηελ έλλνηα ηνπ αξηζκνχ, πνπ ηνπο εκπνδίδεη λα 

μερσξίδνπλ αξηζκνχο, κπνξεί λα παξνπζηάζνπλ δπζθνιίεο ζηε κάζεζε ησλ 

ζπκβνιηθψλ καζεκαηηθψλ. Κάπνηεο έξεπλεο ππνζηεξίδνπλ φηη νη καζεηέο πνπ 

παξνπζηάδνπλ δπζαξηζκεζία παξνπζηάδνπλ ρακειφηεξεο επηδφζεηο ζηελ 

αλαπαξάζηαζε ησλ αξηζκψλ (Mazzocco et al., 2011̇ Piazza et al., 2010̇). Χζηφζν, 

ππάξρνπλ έξεπλεο πνπ δελ ππνζηεξίδνπλ απηή ηελ άπνςε (De Schmedt & Gilmore, 

2011̇ Iuculano, Tang, Hall, & Butterworth, 2008)̇. χκθσλα κε ηνπο Rouselle & Noël 

(2007), νη καζεηέο κε δπζαξηζκεζία παξνπζηάδνπλ δπζθνιίεο ζηε ζχλδεζε ησλ 

ζπκβφισλ ησλ αξηζκψλ κε ηελ αλαπαξάζηαζή ηνπο.  

Ζ αθξίβεηα ζηελ απαξίζκεζε είλαη απαξαίηεηε ψζηε λα δεκηνπξγεζεί έλαο 

ηζρπξφο δεζκφο αλάκεζα ζην πξφβιεκα θαη ζηελ απάληεζή ηνπ. Οη καζεηέο πνπ 

κεηξνχλ ρσξίο αθξίβεηα δελ είλαη εχθνιν λα αλαπηχμνπλ έλα επαξθέο δίθηπν ησλ 

αξηζκεηηθψλ γεγνλφησλ ζηε κλήκε ηνπο. Δπίζεο, νη καζεηέο πνπ δελ κπνξνχλ λα 

αλαπηχμνπλ έλα δίθηπν πξέπεη λα ζηεξηρζνχλ ζε ζηξαηεγηθέο πνπ έρνπλ απνζεθεχζεη 

φπσο ηελ απαξίζκεζε, νη νπνίεο κπνξεί λα είλαη θαηάιιειεο γηα κηθξά πξνβιήκαηα 

αιιά αλεπαξθείο γηα κεγάια θαη πεξίπινθα. Δπνκέλσο, απηή ε έιιεηςε δηθηχνπ 

αξηζκεηηθψλ γεγνλφησλ πεξηνξίδεη ηηο ζηξαηεγηθέο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ γηα ηελ επίιπζε 

πξνβιεκάησλ.  

Έρεη βξεζεί φηη νη καζεηέο κε καζεκαηηθέο δπζθνιίεο θαζπζηεξνχλ ή 

απνηπγράλνπλ λα θάλνπλ ηε κεηαθνξά απφ ηε ρξήζε αξγψλ ζηξαηεγηθψλ απαξίζκεζεο 

ζε αλάθιεζε απφ ηε κλήκε (Geary, Bow-Thomas & Yao, 1992˙ Geary, Brown & 

Samaranayake, 1991). Ο Geary ππνζηεξίδεη φηη νη καζεηέο κε ΔΜΓΜ αληαπνθξίλνληαη 
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αξγά ζηηο καζεκαηηθέο δηαδηθαζίεο θαη δελ είλαη αθξηβείο, επνκέλσο έρνπλ ρακειή 

δηάξθεηα ζηελ εξγαδφκελε κλήκε, έλα ραξαθηεξηζηηθφ ιεηηνπξγηθφ έιιεηκκα ζηε 

δηαδηθαζία λνεξήο αξηζκεηηθήο ην νπνίν απαηηεί ηε δηαηήξεζε ησλ ηειεζηψλ θαη ηελ 

αθνινπζία κέηξεζεο. Σα ζπρλά ιάζε ζηελ απαξίζκεζε νθείινληαη ζηηο ρακέλεο 

πιεξνθνξίεο ιφγσ θζνξάο θαη είλαη δχζθνιν γηα απηνχο ηνπο καζεηέο λα αλαπηχμνπλ 

κία αλεπηπγκέλε ζηξαηεγηθή αλάθιεζεο καζεκαηηθψλ γεγνλφησλ. Οη δπζθνιίεο ζηα 

καζεκαηηθά ζρεηίδνληαη κε ηε ρξήζε θησρψλ ζηξαηεγηθψλ θαη θησρήο ηθαλφηεηαο 

απαξίζκεζεο πνπ ζηνρεχνπλ ζε πξνζαξκνζκέλεο παξεκβάζεηο. χκθσλα κε ηνλ 

Dowker (2001), νη νδεγίεο ζε αηνκηθφ επίπεδν κπνξνχλ λα βειηηψζνπλ ηελ 

απαξίζκεζε θαη λα απμήζνπλ ηελ απηνπεπνίζεζε ησλ παηδηψλ. Ζ αληθαλφηεηα ησλ 

παηδηψλ κε Δ.Μ.Γ.Μ. λα ιεηηνπξγήζνπλ αλάκεζα ζηε δηαδηθαζηηθή θαη ζηε δεισηηθή 

γλψζε απνηειεί ηε βάζε ησλ πεξηζζφηεξσλ καζεκαηηθψλ δπζθνιηψλ (Temple & 

Sherwood, 2002). 

Αθφκε, ε ηαρχηεηα απαξίζκεζεο πνζνηήησλ κε πάλσ απφ δέθα αληηθείκελα 

πηζαλφλ λα επηδξά ζηελ αθεξαηφηεηα ηεο κνλάδαο κέηξεζεο ησλ αξηζκψλ (Butterworth, 

2010). Ζ έξεπλα ησλ Reigosa-Crespo θαη ζπλεξγάηεο (2012) βξήθαλ φηη ε ηαρχηεηα 

απαξίζκεζεο έρεη άκεζε ζρέζε κε ηελ απαξίζκεζε. Δπνκέλσο, νη καζεηέο νη νπνίνη 

κέζα απφ ηελ παξαηήξεζε αξγνχζαλ πνιχ ζηελ απαξίζκεζε ησλ βνπιψλ δελ 

νδεγνχληαλ ζε ζσζηά ζπκπεξάζκαηα.   

ηε ζχγθξηζε ησλ αξηζκψλ, νη καζεηέο πνπ δελ έρνπλ θαηαλνήζεη θαη 

απνθηήζεη αθφκε ηελ έλλνηα ηνπ αξηζκνχ, φπνηνλ αξηζκφ έβιεπαλ κεγαιχηεξν ζηελ 

νζφλε ηνπ ππνινγηζηή παηνχζαλ ην αληίζηνηρν πιήθηξν ρσξίο λα ζθεθηνχλ ην κέγεζφο 

ηνπ. Οη Holloway θαη Ansari (2009) θαη νη Sasanguine θαη ζπλεξγάηεο (2014) βξήθαλ 

φηη ε επίδνζε ησλ καζεηψλ ζε δνθηκαζίεο πνπ πεξηιακβάλνπλ ζπγθξίζεηο αξηζκψλ 

ζπζρεηίδνληαη κε ηηο καζεκαηηθέο ηθαλφηεηεο. Έρεη βξεζεί φηη νη καζεηέο κε Δ.Μ.Γ.Μ. 
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παξνπζηάδνπλ αξθεηέο δπζθνιίεο ζηηο ζπγθξίζεηο αξηζκψλ ζε ζρέζε κε ηνπο ηππηθνχο 

καζεηέο (De Smedt & Gilmore, 2011˙ Luculano, Tang, Hall, & Butterworth, 2008˙ 

Landerl & Kolle, 2009˙ Rousselle & Noel, 2007). χκθσλα κ’ απηά ηα απνηειέζκαηα 

γίλεηαη θαλεξφ φηη ε ραξηνγξάθεζε ησλ αξηζκνιέμεσλ θαη ησλ ζπκβφισλ κε ηηο 

ζεκαζίεο ηνπο κπνξεί λα νδεγήζεη ζηελ εμαγσγή ζπκπεξαζκάησλ ζρεηηθά κε ηε 

καζεκαηηθή ηθαλφηεηα ησλ καζεηψλ (Libertus, Odic, Feigenson, &Halberda, 2016).  

Ζ ζχγθξηζε ησλ αξηζκψλ θαη ε απαξίζκεζε πνζνηήησλ πξέπεη λα 

αμηνινγνχληαη ζε έλα εξγαιείν ψζηε λα πξνβιέπεηαη ε αλάπηπμε πην πξνρσξεκέλσλ 

αξηζκεηηθψλ ηθαλνηήησλ (Butterworth, 2010̇ Reigosa-Crespo et al., 2012). Οη 

αξηζκεηηθέο ηθαλφηεηεο ζρεηίδνληαη πην πνιχ κε ηε ζχγθξηζε ησλ αξηζκψλ παξά κε ηελ 

απαξίζκεζε θαη ζχκθσλα κε ηηο επηδφζεηο ησλ καζεηψλ ζηε ζχγθξηζε ησλ αξηζκψλ 

είλαη πην εχθνιν λα δηαθξηζνχλ νη καζεηέο κε Δ.Μ.Γ.Μ. απφ ηνπο καζεηέο κε ρακειή 

επίδνζε (Cowan & Powell, 2014). Ζ απνηπρία ζηε ζχγθξηζε ησλ αξηζκψλ ίζσο 

νθείιεηαη ζηελ έιιεηςε πξφζβαζεο ζηελ έλλνηα ηνπ αξηζκνχ, θάηη ην νπνίν 

ππνζηεξίδεη ε ππφζεζε ηνπ ειιείκκαηνο ζηελ πξφζβαζε (Rouselle & Noël, 2007). 

χκθσλα κ’ απηή ηελ ππφζεζε, ηα παηδηά κπνξνχλ λα κεηξήζνπλ ρσξίο λα 

θαηαιαβαίλνπλ (Piaget, 1952) θαη έρνπλ θαη ηε δπλαηφηεηα λα νλνκάδνπλ ηνπο 

αξηζκνχο. Ζ απηφκαηε πξφζβαζε ζηελ έλλνηα ηνπ αξηζκνχ κπνξεί λα κε ζπκβεί κέρξη 

θαη ηελ Δ’ ηάμε ηνπ δεκνηηθνχ (Girelli, Lucangeli, & Butterworth, 2000). Δπνκέλσο, ν 

ρακειφο κέζνο φξνο πνπ παξνπζίαζαλ νη καζεηέο ζηε ζχγθξηζε ησλ αξηζκψλ έρεη 

άκεζε ζρέζε κε ηελ έλλνηα ηνπ αξηζκνχ πνπ εμεηάζακε κε ην Number Knowledge Test 

θαη κ’ απηφλ ηνλ ηξφπν γίλεηαη θαλεξφ φηη ππάξρεη θάπνηα ζπζρέηηζε ησλ δχν 

εξγαιείσλ αμηνιφγεζεο.   

Ζ ζχγθξηζε ησλ αξηζκψλ ζηελ έξεπλα ησλ Cowan & Powell (2014) ζρεηίδεηαη 

άκεζα κε ηελ επρέξεηα ζηνπο ππνινγηζκνχο θαη απηφ ίζσο γηαηί επεξεάδνληαη θαη νη 
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δχν απφ ηελ εκπεηξία πνπ έρεη ν θαζέλαο ζηνλ ππνινγηζκφ (Shrager & Siegler, 1998). 

Ζ εκπεηξία ζηνπο ππνινγηζκνχο εμαξηάηαη απφ ηε ζχγθξηζε ησλ αξηζκψλ. Ζ ηαρχηεηα 

κε ηελ νπνία νη καζεηέο ζπγθξίλνπλ αξηζκνχο ζηελ Α’ ηάμε κπνξεί λα πξνβιέςεη ηελ 

επηηπρή ή κε επίδνζή ηνπο ζηα Μαζεκαηηθά ζηε Β’ ηάμε (De Smedt, Verschaffel & 

Ghesquière, 2009). Ζ επεμεξγαζία κνλνςήθησλ αξηζκψλ πξνβιέπνπλ ηελ επίδνζε ησλ 

καζεηψλ ζηε Β’ ηάμε (De Smedt et al., 2009) αιιά δελ ζπζρεηίδεηαη κε ηελ επίδνζε 

ζηα καζεκαηηθά ζηε Δ’ θαη ζηελ Σ’ ηάμε (Schneider et al., 2009). Οη καζεηέο κε 

Δ.Μ.Γ.Μ. παξνπζίαζαλ δπζθνιίεο ζηελ επεμεξγαζία ησλ κνλνςήθησλ αξηζκψλ.  

Οη καζεηέο κε Δ.Μ.Γ.Μ. είλαη πην αξγνί ζηε ζχγθξηζε ησλ αξηζκψλ ζε ζρέζε 

κε ηνπο ζπλνκειίθνπο ηνπο ηππηθήο επίδνζεο (Andersson & Östergen, 2012̇ De Smedt 

& Gilmore, 2011̇ Luculano, Tang, Hall, & Butterworth, 2008̇ Landerl et al., 2004 ̇

Rouselle & Noël, 2007). Τπάξρνπλ θαη άιια εξγαιεία αμηνιφγεζεο ηεο ηαρχηεηαο ηεο 

ζχγθξηζεο ησλ αξηζκψλ πνπ παξνπζηάδνπλ ηνπο αξηζκνχο ζε δηαθνξεηηθφ κέγεζνο απφ 

ην θπζηθφ ηνπο γηα λα κπεξδεχνπλ ηνπο καζεηέο (Luculano et al., 2008). ην 

Dyscalculia Screener νη αξηζκνί παξνπζηάδνληαη ζε δηαθνξεηηθφ κέγεζνο θαη νη καζεηέο 

κπεξδεχνληαη λα απνθαζίζνπλ πνηνο είλαη ν κεγαιχηεξνο (π.ρ. ν αξηζκφο 5 εκθαληδφηαλ 

ζην δεμί κέξνο ηεο νζφλεο πην κεγάινο ζε ζρέζε κε ην 8 ην νπνίν ήηαλ πην κηθξφ ζην 

αξηζηεξφ κέξνο ηεο νζφλεο). Απηφ είρε ζαλ απνηέιεζκα ε ηαρχηεηα ησλ καζεηψλ ηνπ 

δείγκαηφο καο λα είλαη πην αξγή.  

ηελ ηειεπηαία δνθηκαζία ηνπ Dyscalculia Screener εκθαληδφηαλ ζηελ νζφλε 

ηνπ ππνινγηζηή αζξνίζκαηα κε ηα απνηειέζκαηά ηνπο θαη νη καζεηέο έπξεπε λα παηνχλ 

ην ζσζηφ πιήθηξν αλάινγα κε ηελ νξζφηεηα ή κε ηνπ απνηειέζκαηνο. Παξαηεξήζεθε 

φηη έθαλαλ αλαθιήζεηο ζηα δηπιά αζξνίζκαηα θαη αληηκεηψπηζαλ δπζθνιίεο ζηα 

ππφινηπα, αθνχ ρξεζηκνπνηνχζαλ ηα δάρηπιά ηνπο γηα λα εμεηάζνπλ αλ ην απνηέιεζκα 

ήηαλ ζσζηφ κε απνηέιεζκα λα αληαπνθξίλνληαη πνιχ αξγά ζηε δηαδηθαζία. Ζ γλψζε 



107 
 

ησλ αξηζκεηηθψλ ζπλδπαζκψλ ζεσξείηαη αμηφινγνο πξνγλσζηηθφο δείθηεο ηεο 

καζεκαηηθήο επίδνζεο ηνπ καζεηή (Gersten, Clarke, & Jordan, 2007). Γλψζε ησλ 

αξηζκεηηθψλ ζπλδπαζκψλ ζεκαίλεη φηη ν καζεηήο κπνξεί λα επηιχζεη ηνλ αξηζκεηηθφ 

ζπλδπαζκφ άκεζα, ρσξίο λα ρξεζηκνπνηήζεη δάρηπια ή θάπνηα ζηξαηεγηθή. Ζ 

αδπλακία ή δπζθνιία ζηελ απνκλεκφλεπζε θαη ζηελ αλάθιεζε ησλ αξηζκεηηθψλ 

ζπλδπαζκψλ κπνξεί λα πξνθχπηεη απφ ηελ κε επαξθή κλήκε ζπκβνιηθψλ πιεξνθνξηψλ 

(Geary, 2004).  

χκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα ηεο παιηλδξφκεζεο ε έλλνηα ηνπ αξηζκνχ, ε 

νπνία αμηνινγείηαη κέζσ ηνπ Number Knowledge Test, επεξεάδεηαη απφ ηε δνθηκαζία 

ηεο απαξίζκεζεο θαη ηεο ζσζηήο αληηζηνίρηζεο αξηζκνχ βνπιψλ θαη αξηζκνχ θαη απφ 

ηελ εχξεζε ησλ αζξνηζκάησλ απφ ην εξγαιείν αμηνιφγεζεο Dyscalculia Screener.  

Οη κέζνη φξνη ησλ αγνξηψλ ζην Number Knowledge Test είλαη κεγαιχηεξνη απφ 

ηνπο κέζνπο φξνπο ησλ θνξηηζηψλ θαη φζνλ αθνξά ηελ ειηθία ησλ καζεηψλ θαη ηελ 

επίδνζή ηνπο θαίλεηαη φηη νη καζεηέο ηεο Γ’ ηάμεο έρνπλ κεγαιχηεξνπο κέζνπο φξνπο 

απφ ηνπο καζεηέο ηεο Β’ ηάμεο ζηελ «Πξνζέγγηζε ζηελ πιεζηέζηεξε δεθάδα» θαη ζηηο 

«Ηδηφηεηεο-Καλφλεο», ελψ ζπκβαίλεη ην αληίζεην ζηελ εθηίκεζε ησλ αξηζκψλ ζηελ 

αξηζκνγξακκή. ηηο «Ηδηφηεηεο-θαλφλεο» ππάξρεη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά ησλ 

καζεηψλ ησλ δχν ηάμεσλ.  

ην Dyscalculia Screener ηα αγφξηα θαη ηα θνξίηζηα ησλ δχν ηάμεσλ δελ 

παξνπζίαζαλ κεγάιεο δηαθνξέο ζηελ επίδνζή ηνπο. Οη καζεηέο φκσο ησλ δχν ηάμεσλ 

παξνπζίαζαλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο δηαθνξέο ζηελ απαξίζκεζε θαη ηε ζσζηή 

αληηζηνίρηζε αξηζκνχ βνπιψλ θαη αξηζκνχ θαη ζηε «χγθξηζε ησλ αξηζκψλ» κε ηνπο 

καζεηέο ηεο Γ’ ηάμεο λα παξνπζηάδνπλ κεγαιχηεξνπο κέζνπο φξνπο.  

ηελ έξεπλα ησλ Wong θαη ζπλεξγάηεο (2017), νη νπνίνη ρξεζηκνπνίεζαλ έλα 

εξγαιείν αμηνιφγεζεο παξφκνην κε ην Dyscalculia Screener ζε ζπλδπαζκφ κε άιια 
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εξγαιεία, νη καζεηέο κε δπζαξηζκεζία παξνπζίαζαλ ειιείκκαηα θαη ζηελ απαξίζκεζε 

θαη ζηελ αλαπαξάζηαζε ηνπ κεγέζνπο ησλ αξηζκψλ, δειαδή παξνπζίαζαλ ειιείκκαηα 

ζηελ έλλνηα ηνπ αξηζκνχ. 

Αθφκε, βξέζεθε φηη ππάξρνπλ ζεκαληηθέο ζπζρεηίζεηο ηεο Έλλνηαο ηνπ αξηζκνχ 

κε ηηο δνθηκαζίεο ηνπ Dyscalculia Screener φπσο θαη νη δνθηκαζίεο ηνπ Dyscalculia 

Screener, «Αληηζηνίρηζε βνπιψλ θαη αξηζκνχ», «χγθξηζε ησλ αξηζκψλ» θαη «Δχξεζε 

αζξνηζκάησλ», παξνπζηάδνπλ ζπζρεηίζεηο κεηαμχ ηνπο.  

Έηζη γίλεηαη θαλεξφ φηη ην Number Knowledge Test θαη ην Dyscalculia 

Screener ζπζρεηίδνληαη άκεζα κεηαμχ ηνπο. χκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα ησλ δχν 

εξγαιείσλ αμηνιφγεζεο ζα κπνξνχζακε λα πνχκε φηη θαη ηα δχν εξγαιεία κπνξνχλ λα 

αμηνπνηεζνχλ ηαπηφρξνλα ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία θαη λα επηθέξνπλ ζεηηθά 

απνηειέζκαηα. Καη ην Number Knowledge Test θαη ην Dyscalculia Screener εμεηάδνπλ 

πνιιέο βαζηθέο πηπρέο ησλ καζεκαηηθψλ ζηηο νπνίεο νη καζεηέο κε εηδηθέο καζεζηαθέο 

δπζθνιίεο ζηα καζεκαηηθά παξνπζηάδνπλ αδπλακίεο ζρεηηθά κε ηελ αξηζκεηηθή 

ηθαλφηεηα. Δπίζεο, κπνξεί λα βξεζεί κέζα απφ απηά ν αλαζηαιηηθφο παξάγνληαο ελφο 

καζεηή πνπ είλαη απφιπηα ηθαλφο ζηελ αξηζκεηηθή ηθαλφηεηα. Καιχπηνπλ κεγάιεο 

πηπρέο ησλ καζεζηαθψλ δπζθνιηψλ ζηα καζεκαηηθά, αθνχ εμεηάδνπλ ηνπο παξάγνληεο 

πνπ επηδξνχλ αξλεηηθά ζηε επίδνζε ησλ καζεηψλ ζηα καζεκαηηθά.  

Απφ ην Number Knowledge Test πξνθχπηνπλ θαιχηεξα απνηειέζκαηα θαη πην 

δπλαηέο ζπζρεηίζεηο ησλ παξαγφλησλ πνπ αμηνινγεί (Baker et al., 2002̇ Chard et al., 

2005). Όζνλ αθνξά ην Dyscalculia Screener ζα κπνξνχζακε λα πνχκε φηη είλαη 

ρξήζηκν εξγαιείν γηα ηε δηάγλσζε καζεηψλ κε καζεζηαθέο δπζθνιίεο ζηα καζεκαηηθά. 

Δπεηδή αμηνινγεί φκσο κφλν απηέο ηηο παξακέηξνπο (απαξίζκεζε θαη ζχγθξηζε 

αξηζκψλ) είλαη πνιχ πεξηνξηζκέλν θαη απηέο νη ηθαλφηεηεο κπνξεί λα κελ 

ππνζηεξίδνληαη ζηηο αξηζκεηηθέο ηθαλφηεηεο. Οη εθπαηδεπηηθνί δελ κπνξνχλ λα 
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απνθηήζνπλ πιήξε εηθφλα γηα ηηο δπζθνιίεο πνπ αληηκεησπίδεη ν καζεηήο. Απηφ αθφκε 

νθείιεηαη ζην φηη ην ινγηζκηθφ βαζίδεηαη θπξίσο ζηελ αληίδξαζε ησλ καζεηψλ. Γηα 

παξάδεηγκα, ν καζεηήο πνπ αληηδξά αξγά ζηελ απαξίζκεζε ζεσξείηαη φηη βαζίζηεθε ζε 

αλεπαξθή ζηξαηεγηθή κέηξεζεο θαη δελ ρξεζηκνπνίεζε ζηξαηεγηθή αλάθιεζεο απφ ηε 

κλήκε (Butterworth, 2003). Δπίζεο, ην ινγηζκηθφ απηφ βαζίδεηαη ζε θάπνην βαζκφ θαη 

ζε άιιεο πεξηνρέο δπζθνιίαο, φπσο πξνβιήκαηα ζηελ αλάγλσζε ή πξνβιήκαηα 

ζπκπεξηθνξάο (Adams, 2007). 

πκπεξαζκαηηθά, θαηαθέξακε λα εληνπίζνπκε ηηο δπλαηφηεηεο θαη ηηο 

αδπλακίεο ησλ καζεηψλ κε εηδηθέο καζεζηαθέο δπζθνιίεο ζηα καζεκαηηθά Β’ θαη Γ’ 

ηάμεο ηνπ δεκνηηθνχ θαη λα ζπγθξίλνπκε ηηο επηδφζεηο ηνπο. Απηφ επηηξέπεη ζηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο λα θαηαλνήζνπλ θαιχηεξα ηα γλσζηηθά πξνθίι ησλ καζεηψλ Β’ θαη Γ’ 

ηάμεο ηνπ δεκνηηθνχ ζηα καζεκαηηθά. Αθφκε, πιεξνθνξεζήθακε γηα ηνπο 

πξνβιεπηηθνχο παξάγνληεο ηεο δπζαξηζκεζίαο θαη έρνπκε ηε δπλαηφηεηα λα 

αλαγλσξίδνπκε ηνπο καζεηέο απηνχο. Έηζη καο δίλεηαη ε δπλαηφηεηα λα ζρεδηάζνπκε 

πξνγξάκκαηα παξέκβαζεο πνπ ζα ζηεξίδνληαη ζηηο αδπλακίεο θαη ηηο δπλαηφηεηέο ηνπο 

ζχκθσλα κε ηα εξγαιεία αμηνιφγεζεο ηεο έξεπλαο, ψζηε λα εμαιεηθζνχλ ή λα 

ειαηησζνχλ νη δπζθνιίεο πνπ αληηκεησπίδνπλ. χκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα ηεο 

έξεπλαο, ζα ήηαλ ρξήζηκν λα ρξεζηκνπνηνχληαη απηά ηα εξγαιεία αμηνιφγεζεο ζηελ 

εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία απφ ηελ αξρή ηεο ρξνληάο κέρξη ην ηέινο, ψζηε λα ππάξρεη κηα 

πην νινθιεξσκέλε εηθφλα γηα ηηο επηδφζεηο ησλ καζεηψλ. Ζ δνθηκαζία κε ηελ νπνία 

ζπγθξίλνληαη νη αξηζκνί ζην Dyscalculia Screener είλαη πνιχ απνηειεζκαηηθή γηα ηελ 

αλάπηπμε ησλ ηθαλνηήησλ ζχγθξηζεο ησλ αξηζκψλ αθφκα θαη ζε κηθξφηεξεο ειηθίεο 

(Räsänen, Salminen, Wilson, Aunio, & Dehaene, 2009).Ζ αξηζκνγξακκή θαη ε 

εμάζθεζε πάλσ ζ’ απηή κπνξεί λα βειηηψζεη ζεκαληηθά ηηο αξηζκεηηθέο ηθαλφηεηεο 

(Kucian et al., 2011). 
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Οη πιεξνθνξίεο πνπ παξνπζηάδνληαη κέζσ ησλ δχν απηψλ εξγαιείσλ ζα 

κπνξνχζαλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζηελ θαηαλφεζε ηεο έλλνηαο ηνπ αξηζκνχ, ζηελ 

αλαγλψξηζε ησλ αξηζκψλ θαη ηεο ζεζηαθήο ηνπο αμίαο, ζηελ απαξίζκεζε, ζηε ζσζηή 

εθκάζεζε ησλ αξηζκεηηθψλ ζπλδπαζκψλ πξφζζεζεο, αθαίξεζεο θαη 

πνιιαπιαζηαζκνχ, ζηηο ηδηφηεηεο ησλ πξάμεσλ, ζηε γλψζε ησλ ζηξαηεγηθψλ εχξεζεο 

απνηειεζκάησλ ζηνπο αξηζκεηηθνχο ζπλδπαζκνχο θαη ζηελ επίιπζε ιεθηηθψλ 

πξνβιεκάησλ.  

Σν Number Knowledge Test κπνξεί λα νδεγήζεη ζε επηηπρή παξέκβαζε πνπ ζα 

επηθέξεη ζεηηθά απνηειέζκαηα ζηηο ηθαλφηεηεο ησλ καζεηψλ κε Δ.Μ.Γ.Μ. (Griffin, 

2005̇ Griffin, Case & Siegler, 1994̇ Opfer & Thompson, 2008̇ Ramani & Siegler, 2008̇ 

Siegler & Ramani, 2008,2009).  

Αθφκε, απνηειεί έλα ζεκαληηθφ εξγαιείν αμηνιφγεζεο θαη πξφβιεςεο ησλ 

εηδηθψλ καζεζηαθψλ δπζθνιίσλ ηδηαίηεξα απφ ηηο κηθξέο ειηθίεο. χκθσλα κε ηελ 

έξεπλα ησλ Fuchs θαη ζπλεξγάηεο (2007), νη νπνίνη ρξεζηκνπνίεζαλ ζηελ αμηνιφγεζή 

ηνπο ην Number Knowledge Test κε άιια ηξία εξγαιεία αμηνιφγεζεο ζε παηδηά 

λεπηαγσγείνπ θαη Α΄ ηάμεο ηνπ δεκνηηθνχ, παξαηεξήζεθε φηη ζηελ Α’ ηάμε ηνπ 

δεκνηηθνχ νη ζπζρεηίζεηο είλαη πην ηζρπξέο κε ηε ρξήζε ηνπ Number Knowledge Test 

ζαλ εξγαιείν αμηνιφγεζεο (Baker et al., 2002˙Chard et al., 2005) θαη απαηηεί πνιχ ιίγα 

ιεπηά γηα λα νινθιεξσζεί. Σα εξγαιεία αμηνιφγεζεο πνπ εμεηάδνπλ πνιιέο 

κεηαβιεηέο ζε πεξηνρέο ησλ καζεκαηηθψλ ζηηο νπνίεο νη καζεηέο παξνπζηάδνπλ 

δπζθνιίεο, παξέρνπλ δπλαηέο ζπζρεηίζεηο ησλ απνηειεζκάησλ. Δίλαη ρξήζηκα φηαλ 

εμεηάδνπλ πνιιέο ηθαλφηεηεο ζηα καζεκαηηθά πνπ ζπλδένληαη κε ηελ επίδνζε ησλ 

καζεηψλ ζηνλ ηνκέα ησλ καζεκαηηθψλ (Fuchs et al., 2007).  

Δπίζεο, ην Number Knowledge Test ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ηελ εμαγσγή ζσζηψλ 

απνηειεζκάησλ ζρεηηθά κε ηηο δπζθνιίεο ησλ καζεηψλ ζηνπο αξηζκεηηθνχο 
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ζπλδπαζκνχο θαη ησλ ηεζζάξσλ πξάμεσλ θαη ηελ νξγάλσζε δηδαζθαιίαο απηψλ, ψζηε 

λα γίλεη επθνιφηεξε ε κάζεζή ηνπο απφ ηνπο καζεηέο κε ήπηεο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο 

(Σέιε, 2016). Δπνκέλσο, κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηε δεκηνπξγία θαηάιιεισλ 

δηδαζθαιηψλ γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ δπζθνιηψλ ζηνπο αξηζκεηηθνχο ζπλδπαζκνχο 

ησλ ηεζζάξσλ πξάμεσλ θαζψο νη δπζθνιίεο κε ηνπο αξηζκεηηθνχο ζπλδπαζκνχο 

αληηθαηνπηξίδνπλ ηηο δπζθνιίεο κε ηελ έλλνηα ηνπ αξηζκνχ, φπσο ε ηθαλφηεηα λα 

ρξεζηκνπνηνχλ ηηο αξρέο κέηξεζεο ή λα δηαρεηξίδνληαη πνζφηεηεο λνεηηθά (Geary, 

Bow-Thomas, & Yao, 1992 ̇ Jordan et al., 2003a). 

4.2. πκπεξάζκαηα 

Λακβάλνληαο ππφςε ηα απνηειέζκαηα ηεο παξνχζαο έξεπλαο ζπκπεξαίλνπκε 

φηη ην γλσζηηθφ πξνθίι ησλ καζεηψλ κε εηδηθέο καζεζηαθέο δπζθνιίεο ζηα καζεκαηηθά 

ζχκθσλα κε ην Number Knowledge Test παξνπζηάδεη πνιιέο αδπλακίεο ησλ καζεηψλ 

ζηελ έλλνηα ηνπ αξηζκνχ, αθνχ νη καζεηέο παξνπζίαζαλ ρακειέο επηδφζεηο ζηελ 

αλαπαξάζηαζε ησλ αξηζκψλ ζηελ αξηζκνγξακκή, ζηελ πξνζέγγηζε ησλ αξηζκψλ ζηελ 

πιεζηέζηεξε δεθάδα θαη ζηηο ηδηφηεηεο ησλ πξάμεσλ, φπνπ νη καζεηέο δπζθνιεπφηαλ λα 

επηιχζνπλ αξηζκεηηθνχο ζπλδπαζκνχο θαη λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ηηο θαηάιιειεο 

ζηξαηεγηθέο εχξεζεο ησλ απνηειεζκάησλ ηνπο. 

χκθσλα κε ην Dyscalculia Screener, ην γλσζηηθφ πξνθίι ησλ καζεηψλ 

παξνπζηάδεη αδπλακίεο ζηελ ηαρχηεηα απφθξηζεο ησλ καζεηψλ, ζηελ απαξίζκεζε, ζηε 

ζχγθξηζε ησλ αξηζκψλ θαη ζηελ εχξεζε απνηειεζκάησλ ησλ αξηζκεηηθψλ 

ζπλδπαζκψλ. Τπήξμε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά ζηνπο καζεηέο ηεο Β’ θαη Γ’ 

ηάμεο ζηελ απαξίζκεζε βνπιψλ θαη ζηελ αληηζηνίρηζε κε ην ζσζηφ αξηζκφ (p=0,014) 

θαη ζηε ζχγθξηζε ησλ αξηζκψλ (p=0,037). 

Σα δχν εξγαιεία παξνπζίαζαλ νκνηφηεηεο ζηε έλλνηα ηνπ αξηζκνχ θαη ζηελ 

εχξεζε ησλ αζξνηζκάησλ θαη νη δηαθνξέο παξνπζηάζηεθαλ ζηηο άιιεο δχν δνθηκαζίεο, 
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ηελ απαξίζκεζε θαη ηε ζχγθξηζε ησλ αξηζκψλ. Φπζηθά, είλαη θαη ηα δχν εξγαιεία 

αμηφινγα θαη αμηφπηζηα θαη κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζηελ εθπαηδεπηηθή 

δηαδηθαζία γηα ηελ αμηνιφγεζε ησλ καζεηψλ θαη ηελ πξφγλσζε ησλ καζεζηαθψλ 

δπζθνιηψλ ζηα καζεκαηηθά. 

4.3. Πεξηνξηζκνί ηεο έξεπλαο 

Ζ έξεπλα απηή είρε νξηζκέλνπο ζεκαληηθνχο πεξηνξηζκνχο, νη νπνίνη ζα πξέπεη 

λα ιεθζνχλ ππφςε θαηά ηελ αμηνπνίεζε ησλ ζπκπεξαζκάησλ ηεο.  

Σν κέγεζνο ηνπ πιεζπζκνχ ησλ καζεηψλ κε καζεζηαθέο δπζθνιίεο ζηα 

καζεκαηηθά πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε ζηελ έξεπλα δελ είλαη επαξθέο γηα λα εμάγνπκε 

ηθαλνπνηεηηθά ζπκπεξάζκαηα. Ο κηθξφο αξηζκφο καζεηψλ κε ΖΝΑ πνπ 

ρξεζηκνπνηήζεθε ζηελ έξεπλα είρε σο απνηέιεζκα ηε ρξήζε πεξηγξαθηθψλ αλαιχζεσλ, 

θάηη πνπ έρεη ζπκβεί θαη ζε άιιεο έξεπλεο (Woodward, 2006). 

Αθφκε, ε κε ηήξεζε ηεο θαλνληθήο θαηαλνκήο νδήγεζε ζηε ρξήζε κε 

παξακεηξηθψλ ειέγρσλ κε ηνπο πεξηνξηζκνχο πνπ απηφ ζπλεπάγεηαη.  

Σα δεδνκέλα πνπ ζπιιέρζεθαλ γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ γλσζηηθνχ πξνθίι 

ησλ καζεηψλ αλάινγα κε ην θάζε εξγαιείν πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε ζα κπνξνχζε λα ήηαλ 

πεξηζζφηεξα, ψζηε λα γίλνπλ πεξηζζφηεξεο κεηξήζεηο θαη λα νδεγεζνχκε ζε θαιχηεξα 

απνηειέζκαηα.  

Έλαο αθφκε ζεκαληηθφο πεξηνξηζκφο ηεο έξεπλαο ήηαλ ε έιιεηςε ηνπ 

παξάγνληα «ρξφλνπ» ζην Dyscalculia Screener ιφγσ ηερληθνχ πξνβιήκαηνο, κε 

απνηέιεζκα ηα ζπκπεξάζκαηα λα κελ είλαη αθξηβή θαη λα κελ ππάξρεη ε δπλαηφηεηα 

αθξηβνχο πξνζδηνξηζκνχ ηνπ πξνθίι ησλ καζεηψλ.  

Δπηπιένλ, δελ έγηλε δηάθξηζε κεηαμχ ησλ δηαθφξσλ θαηεγνξηψλ καζεζηαθψλ 

δπζθνιηψλ πνπ ίζσο είραλ νη καζεηέο θαη ίζσο ηα απνηειέζκαηα θάπνησλ καζεηψλ λα 
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επεξεάδνληαλ θαη απφ άιιεο ειιείςεηο. Δπίζεο, δελ γλσξίδακε ηελ παξέκβαζε πνπ είρε 

δερηεί ν θάζε καζεηήο ζην ηκήκα έληαμεο ή ζηε γεληθή ηάμε ζηελ νπνία θνηηνχζε.  

4.4. Πξνηάζεηο  

Απφ ηα απνηειέζκαηα ηεο παξνχζαο έξεπλαο πξνθχπηνπλ πξνηάζεηο γηα ηελ 

αμηνιφγεζε ησλ επηδφζεσλ ησλ καζεηψλ κε ήπηεο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο. Σν Number 

Knowledge Test θαζψο θαη ην Dyscalculia Screener αμηνινγνχλ αξθεηέο πηπρέο ησλ 

καζεκαηηθψλ πνπ απνηεινχλ ίζσο θαη ηα πην βαζηθά ζπζηήκαηα πνπ επηθέξνπλ 

δπζθνιίεο ζηνπο καζεηέο. Ζ ηαπηφρξνλε ρξήζε ηνπο ζηε καζεζηαθή δηαδηθαζία ζα 

κπνξνχζε λα επηθέξεη πνιχ ζεκαληηθά απνηειέζκαηα γηα φιεο ηηο θαηεγνξίεο 

καζεζηαθψλ δπζθνιηψλ θαη λα δεκηνπξγεζνχλ πξνγξάκκαηα παξέκβαζεο πνπ ζα 

βνεζήζνπλ ηνπο καζεηέο θαη ηνπο εθπαηδεπηηθνχο. 

Γηα ηελ επηηπρή έθβαζε ησλ παξεκβάζεσλ ζα πξέπεη λα ππάξρεη ε ζσζηή 

ζηνρνζεζία θαη ν επαξθήο ρξφλνο γηα εκπέδσζε θαη εμάζθεζε πάλσ ζηελ έλλνηα πνπ 

κειεηάηαη. Γηα λα ππάξμνπλ φκσο θαη ηα δχν ζηνηρεία ζα πξέπεη νη εθπαηδεπηηθνί λα 

έρνπλ ηε δπλαηφηεηα θαη ηελ επειημία λα κελ αθνινπζνχλ ηα απζηεξά 

ρξνλνδηαγξάκκαηα ηεο αθνινπζίαο ησλ αλαιπηηθψλ πξνγξακκάησλ. Μ’ απηφλ ηνλ 

ηξφπν νη εθπαηδεπηηθνί ζα κπνξέζνπλ λα ζηνρεχζνπλ ζηηο αδπλακίεο ησλ καζεηψλ ηνπο 

θαη θάλνληαο ηηο απαηηνχκελεο παξεκβάζεηο νη αδπλακίεο είηε ζα εμαιεηθζνχλ ή ζα 

ειαηησζνχλ.  

Αθφκε, ζα πξέπεη λα γίλνπλ κειινληηθέο έξεπλεο κε κεγαιχηεξν αξηζκφ 

καζεηψλ ησλ δηαθφξσλ θαηεγνξηψλ καζεζηαθψλ δπζθνιηψλ ζρεηηθά κε ηελ 

αμηνιφγεζή ηνπο κε ηε ρξήζε ησλ δχν απηψλ εξγαιείσλ, ψζηε λα εμεηαζηνχλ κε 

κεγαιχηεξε πηζηφηεηα ηα απνηειέζκαηα απηήο ηεο έξεπλαο. 
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