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Περίληψη 

Δεδομένου ότι οι μαθητές με Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες βάσει του Ν. 

3699/2008 φοιτούν στη γενική σχολική τάξη, συνεπάγεται ότι οι διδακτικές 

επιλογές που κάνουν οι εκπαιδευτικοί της τάξης επηρεάζουν άμεσα την επίδοσή 

τους. Όσον αφορά στα Μαθηματικά, η μεγαλύτερη δυσκολία που αντιμετωπίζουν 

οι μαθητές αυτοί, εντοπίζεται στην επίλυση προβλημάτων. Σκοπός της παρούσας 

έρευνας ήταν να διερευνήσει τις διδακτικές επιλογές των εκπαιδευτικών γενικής 

αγωγής που διδάσκουν στις γενικές τάξεις των Δημοτικών σχολείων ως προς την 

υποστήριξη των μαθητών με Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες που αντιμετωπίζουν 

δυσκολίες στην επίλυση μαθηματικών προβλημάτων. Για την διεξαγωγή της 

έρευνας κατασκευάστηκε αυτοσχέδιο ερωτηματολόγιο που αφορούσε στην 

ιεραρχία των λαθών των μαθητών βάσει της σημαντικότητας και της σειράς με την 

οποία θα επέλεγαν οι εκπαιδευτικοί να τα διδάξουν, στην επιλογή μεθόδων και 

τεχνικών σύμφωνα με τη καταλληλότητά τους για το κάθε λάθος των μαθητών 

ξεχωριστά, καθώς επίσης και στην πηγή των γνώσεων από όπου πηγάζουν οι 

επιλογές των εκπαιδευτικών. Στο ερωτηματολόγιο χρησιμοποιήθηκαν εικόνες από 

την προσπάθεια επίλυσης προβλήματος από τρεις πραγματικές περιπτώσεις 

μαθητών και οι ερωτήσεις είχαν την ίδια διάταξη και για τις τρεις περιπτώσεις. Στην 

έρευνα συμμετείχαν συνολικά 177 μόνιμοι εκπαιδευτικοί από όλη την Ελλάδα οι 

οποίοι τη χρονική περίοδο της διεξαγωγής της έρευνας δίδασκαν σε κάποια τάξη. 

Τα αποτελέσματα που προέκυψαν αφορούν στις διδακτικές επιλογές των 

εκπαιδευτικών και για τις τρεις περιπτώσεις μαθητών, ενώ είναι ιδιαίτερα 

ενδιαφέροντα και δίνουν το έναυσμα για την περιγραφή εκπαιδευτικών 

επιπτώσεων και μελλοντικών ερευνών. Η περαιτέρω μελέτη του παρόντος 

θέματος κρίνεται απαραίτητη. 

Λέξεις-κλειδιά: Εκπαιδευτικοί Γενικής Αγωγής, Διδακτικές Επιλογές, Δημοτικό, 

Μαθηματικά, Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες  
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Abstract 

Pupils with Specific Learning Difficulties under Greek Law 3699/2008 attend 

general classrooms. That implies that the teaching choices made by class 

teachers directly affect their performance. As far as Mathematics is concerned, the 

biggest difficulty faced by students with Specific Learning Difficulties is in problem 

solving. The purpose of the current research was to investigate the teaching 

choices general elementary classroom teachers make to support pupils with 

Specific Learning Difficulties who struggle with mathematical problems solving. In 

order to carry out this research, a self-made questionnaire was created. The 

questionnaire examined the hierarchy of students' mistakes, based on the 

importance and in the order teachers would choose to address them in their 

teachings, in the methods and techniques selection according to their suitability for 

each student's error, and on the source of the teachers' knowledge. The 

questionnaire used images from the problem-solving process of three actual 

students and the questions for all three cases were the identical. A total of 177 

elementary teachers from all over Greece who were in some form teaching in 

public schools participated in the survey. The findings of the present study relate 

to teachers' educational choices for all three students, while they are particularly 

interesting and lead to future research examining the educational impact teaching 

methodologies and techniques have on students with Specific Learning Difficulties. 

Further examination of these issues are considered necessary. 

Keywords: General Education Teachers, Instructional Choices, Elementary, 

Mathematics, Specific Learning Difficulties 
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Πρόλογος 

Όπως ένας μαθητής, καλείται να εφαρμόσει σε πρακτικό επίπεδο τις 

γνώσεις που ήδη κατέχει, έτσι κ εγώ στα πλαίσια της εργασίας μου ως 

εκπαιδευτικός Ειδικής Αγωγής, έπρεπε να εφαρμόσω τις γνώσεις που κατέκτησα 

κατά τη διάρκεια της τετραετούς φοίτησής μου σε προπτυχιακό επίπεδο, 

προκειμένου να επιφέρω αλλαγές στη μαθησιακή επίδοση μαθητών με ειδικές 

εκπαιδευτικές ανάγκες. Η παρουσία μου στα Δημοτικά Σχολεία της χώρας, μου 

έδωσε την ευκαιρία να βιώσω τις αλληλεπιδράσεις μαθητών και εκπαιδευτικών στο 

περιβάλλον εκπαίδευσης τόσο σε διδακτικό επίπεδο όσο και σε προσωπικό. Ως 

εκπαιδευτικός Παράλληλης Στήριξης, βρέθηκα μέσα στις γενικές τάξεις κατά τη 

διάρκεια των μαθημάτων, σαν ακόμη μία μαθήτρια της τάξης που κάθεται στο 

θρανίο της απέναντι από τον πίνακα και τον δάσκαλο στην έδρα του.  Αυτό μου 

έδωσε την ευκαιρία να παρακολουθώ και να παρατηρώ καθημερινά τον τρόπο και 

τη διαδικασία τη διδασκαλίας με μία διαφορετική πλέον ματιά, αναλογιζόμενη  τον 

αντίκτυπο της παραμικρής δράσης και επιλογής των εκπαιδευτικών στον κόσμο 

των μαθητών, ειδικότερα σε αυτόν των μαθητών με Ειδικές Μαθησιακές 

Δυσκολίες. Οι διδακτικές επιλογές και ο τρόπος που διεξαγόταν το μάθημα από 

τους εκπαιδευτικούς γενικής αγωγής και στις τρεις σχολικές τάξεις από τις οποίες 

πέρασα, από την αρχή της διδακτικής ώρας μέχρι το τέλος της, παρουσίαζαν 

πάρα πολλές ομοιότητες μεταξύ τους. Τα βιώματα αυτά, μου δημιούργησαν την 

μεγάλη επιθυμία να μελετήσω σε βάθος τις επιλογές αυτές ώστε να απαντηθούν 

ερωτήματα που συνεχώς γυρνούσαν ανήσυχα στο μυαλό μου. Η παρούσα 

εργασία αποτελεί ένα εγχείρημα να δώσει απαντήσεις και να αναδυθούν ορισμένες 

πτυχές της ελληνικής σχολικής πραγματικότητας. 
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Η εκπόνηση της παρούσας εργασίας δεν θα ήταν δυνατή χωρίς την πολύτιμη 

βοήθεια του επόπτη καθηγητή κ. Ιωάννη Αγαλιώτη. Τον ευχαριστώ θερμά, καθώς 

η καθοδήγηση που μου πρόσφερε, η άμεση ανταπόκρισή του στα ερωτήματά μου 

και ο χρόνος που μου αφιέρωσε, μου έδωσε το αίσθημα της ασφάλειας και της 

σιγουριάς που μου έδινε ώθηση να συνεχίζω ακάθεκτη την υλοποίηση αυτού του 

έργου. 

Θα ήθελα επίσης να ευχαριστήσω τον άντρα μου, για την απεριόριστη κατανόηση, 

βοήθεια, στήριξη και συμπαράσταση που μου πρόσφερε καθ’ όλη τη διάρκεια της 

μελέτης και συγγραφής του παρόντος πονήματος. 

Τέλος, ευχαριστώ από καρδιάς όλους τους εκπαιδευτικούς που αφιέρωσαν τον 

χρόνο τους για να συμμετάσχουν στην παρούσα έρευνα αλλά και τις 

συμφοιτήτριές μου Αλεξάνδρα Βαλτζίδου, Γεωργία Ζαλίδα και Άννα Τσακουρίδου 

για την αλληλοβοήθεια, την συμπαράσταση και την ηθική υποστήριξη που παρείχε 

η μία στην άλλη. 
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Εισαγωγή 

Οι μαθητές με Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες είναι αναπόσπαστα μέλη της 

σχολικής τάξης του γενικού σχολείου. Αυτό συνεπάγεται ότι οι διδακτικές επιλογές 

των υπεύθυνων εκπαιδευτικών της τάξης επιδρούν άμεσα στη μαθησιακή επίδοση 

και εξέλιξη των μαθητών αυτών. Οι μαθητές με Ειδικές Μαθησιακές δυσκολίες 

παρουσιάζουν σημαντικά χαμηλότερη επίδοση σε σχέση με τους συνομηλίκους 

τους σε μία ή παραπάνω από τις βασικές γνωστικές περιοχές όπως η ανάγνωση, 

η γραφή, τα μαθηματικά που δεν οφείλονται σε ενδογενείς παράγοντες όπως 

μειωμένο νοητικό δυναμικό, εγκεφαλική βλάβη, αισθητηριακά προβλήματα, ή σε 

κοινωνικοπολιτισμικούς παράγοντες όπως απουσία από το σχολείο ή χαμηλής 

ποιότητας διδασκαλία, σε συναισθηματικούς και συμπεριφορικούς παράγοντες 

(Kavale, Spaulding, & Beam, 2009).  

Μερικές από τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι μαθητές αυτοί, αφορούν 

στην αποκωδικοποίηση, την αναγνώριση λέξεων και στην κατανόηση (Berninger, 

Nagy, Tanimoto, Thompson & Abbott, 2015), στη παραγωγή γραμμάτων και στις 

οπτικοκινητικές δεξιότητες (Σπαντιδάκης, 2011), στο χειρισμό αριθμητικών 

δεδομένων και στην αυτόματη ανάκληση αριθμητικών συνδυασμών (Αγαλιώτης, 

2011). Καθίσταται φανερό πως οι παραπάνω δυσκολίες δρουν ανασταλτικά στην 

επίλυση προβλημάτων οδηγώντας τους μαθητές σε παρανοήσεις και λάθη, 

ειδικότερα όταν Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες ανάγνωσης ή/και γραφής 

συνυπάρχουν με αυτές των Μαθηματικών (Powell, Fuchs, & Fletcher, 2009).  

Κατά την επίλυση προβλημάτων, οι μαθητές εμφανίζουν λάθη σε όλα τα 

στάδια από τα οποία διέρχονται: από την επεξεργασία της εκφώνησης μέχρι και 

τον επανέλεγχο των δράσεών του για την ολοκλήρωση της επίλυσης (Αγαλιώτης, 

2011). Υπάρχουν ορισμένες κατηγορίες λαθών οι οποίες εμφανίζονται 

συστηματικά στα γραπτά των μαθητών αντικατοπτρίζοντας τις βαθύτερες 
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δυσκολίες που πιθανόν να οφείλονται σε ελλιπής κατάκτηση των 

προαπαιτούμενων γνώσεων, σε μνημονικές ή/και αντιληπτικές δυσκολίες ή στην 

απουσία κατανόησης των διαδικασιών (Αγαλιώτης, 2011).  

Βάσει του Ν. 3699/2008, οι μαθητές με Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες 

διδάσκονται στη γενική τάξη υποστηριζόμενοι από τον εκπαιδευτικό της τάξης 

ή/και στα Τμήματα Ένταξης από εκπαιδευτικό Ειδικής Αγωγής. Οι διδακτικές 

επιλογές που μπορούν κάνουν οι εκπαιδευτικοί γενικής αγωγής για την 

υποστήριξη των μαθητών αυτών, αφορούν στο περιεχόμενο του αναλυτικού 

προγράμματος (τι θα μάθει ο μαθητής), τον τρόπο επεξεργασίας του (πως θα το 

μάθει, υλικά και μέσα) και το αποτέλεσμα της μάθησης (πως θα δείξει ο μαθητής 

ότι το έμαθε, αξιολόγηση) ως προς το επίπεδο επίδοσης του μαθητή, των 

ενδιαφερόντων και του μαθησιακού προφίλ του (Παντελιάδου & Αντωνίου, 2008).  

Είναι ιδιαίτερα ενδιαφέρον να μελετηθούν οι διδακτικές επιλογές τους στο 

μάθημα των Μαθηματικών, και συγκεκριμένα στην επίλυση προβλημάτων, για την 

υποστήριξη μαθητών με Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες, καθώς από αυτές 

εξαρτάται και επηρεάζεται άμεσα η επίδοσή τους και η εξέλιξή τους.  

Για την διεξαγωγή της παρούσας έρευνας χρησιμοποιήθηκε ένα αυτοσχέδιο 

ηλεκτρονικό ερωτηματολόγιο που απευθυνόταν σε εκπαιδευτικούς γενικής αγωγής 

οι οποίοι εργάζονται στα Δημοτικά σχολεία της χώρας με ερωτήσεις που 

αφορούσαν στην ιεραρχία λαθών που προέκυψαν από μαθητές κατά την 

ενασχόλησή τους με την επίλυση μαθηματικών προβλημάτων ως προς τη 

σημαντικότητα και τη σειρά διδασκαλίας τους, στην επιλογή τεχνικών και μεθόδων 

για την υποστήριξή τους βάσει της καταλληλότητάς τους ανά λάθος μαθητή όπως 

και στη πηγή των γνώσεων απ’ όπου οι εκπαιδευτικοί αντλούν τις επιλογές τους 
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αυτές. Τα αποτελέσματα που προέκυψαν καθώς και η συζήτησή τους 

περιγράφονται αναλυτικά σε ξεχωριστά κεφάλαια. 

Στο πρώτο κεφάλαιο γίνεται αναφορά στον ορισμό των Ειδικών Μαθησιακών 

Δυσκολιών. Επίσης, περιγράφονται οι δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι μαθητές 

με Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες στην ανάγνωση (δυσλεξία), τη γραφή 

(δυσγραφία) και τα μαθηματικά (δυσαριθμησία) ενώ γίνεται βιβλιογραφική 

ανασκόπηση που αφορά στην επίλυση μαθηματικών προβλημάτων των μαθητών 

αυτών ανά στάδιο και αναφέρονται τα συχνότερα λάθη που εμφανίζονται. Έπειτα 

παρουσιάζονται έρευνες αναφορικά με τις διδακτικές επιλογές των εκπαιδευτικών 

και τις αποτελεσματικότερες μεθόδους και τεχνικές για την υποστήριξη των 

μαθητών αυτών, όπως προκύπτουν από σύγχρονες έρευνες. Επιπλέον, 

παρατίθεται το νομοθετικό και εκπαιδευτικό πλαίσιο ατόμων με ειδικές 

εκπαιδευτικές ανάγκες στην Ελλάδα ενώ περιγράφονται οι λόγοι που επιβάλλουν 

τη μελέτη των επιλογών των εκπαιδευτικών ως προς τη διδακτική στήριξη των 

μαθητών με Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες που δυσκολεύονται στην επίλυση 

προβλημάτων. 

Στο δεύτερο κεφάλαιο, παρουσιάζεται η μεθοδολογία της έρευνας. 

Περιγράφονται  αναλυτικά οι συμμετέχοντες, η διαδικασία της έρευνας, το εργαλείο 

που χρησιμοποιήθηκε για την συλλογή των απαντήσεων και ο τρόπος ανάλυσής 

τους. 

Στο τρίτο κεφάλαιο παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της έρευνας ενώ το 

τέταρτο αφορά στη συζήτηση των αποτελεσμάτων, τα συμπεράσματα, τους 

περιορισμούς της έρευνας, τις εκπαιδευτικές επιπτώσεις και τις προτάσεις για 

μελλοντική έρευνα.  
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Α. Θεωρητικό πλαίσιο  
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Κεφάλαιο 1 

1.1 Ειδικές μαθησιακές δυσκολίες 

Έχουν περάσει 55 χρόνια από την πρώτη απόπειρα ορισμού των Ειδικών 

Μαθησιακών Δυσκολιών, ωστόσο παραμένουν ακόμα πολλοί παράμετροι που δεν 

είναι ξεκάθαροι, όπως καθίσταται φανερό έπειτα από μελέτη και διερεύνηση του 

θέματος. Οι Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες (Ε.Μ.Δ.) απέκτησαν τον πρώτο τους 

ορισμό το 1962 και αναφέρονταν ως εξής: 

«Μία μαθησιακή δυσκολία αναφέρεται σε μία καθυστέρηση, διαταραχή ή 

καθυστερημένη ανάπτυξη σε μία ή περισσότερες από τις προφορικές, γλωσσικές, 

αναγνωστικές, γραπτές, αριθμητικές ή άλλες σχολικές διαδικασίες η οποία 

απορρέει από μία ψυχολογική αναπηρία που προκλήθηκε από μία πιθανή 

εγκεφαλική δυσλειτουργία και/ή συναισθηματικές ή συμπεριφορικές διαταραχές. 

Δεν είναι το αποτέλεσμα της νοητικής καθυστέρησης, της αισθητηριακής απώλειας 

ή πολιτισμικών και εκπαιδευτικών παραγόντων» (Kirk, 1962 όπως αναφέρεται στο 

Kavale & Forness, 2000). 

Ήταν μία βάση για να εισαχθεί τρία χρόνια αργότερα το κριτήριο της 

απόκλισης από τον Bateman (1965) ο οποίος αναφέρεται μεν σε μία απρόσμενη 

αποτυχία, στοιχείο που έλειπε από τον πρώτο ορισμό ωστόσο ένα από τα 

μειονεκτήματά του είναι ότι δεν διασαφηνίζει τη λέξη απόκλιση, ως προς τη τιμή 

και τον τρόπο μέτρησής της (Kavale & Forness, 2000): 

«Τα παιδιά που έχουν μαθησιακές δυσκολίες είναι αυτά που εκδηλώνουν μία 

εκπαιδευτικά σημαντική απόκλιση μεταξύ της αναμενόμενης νοητικής δυνατότητας 

και το πραγματικό επίπεδο απόδοσης που σχετίζεται με βασικές διαταραχές στη 

μαθησιακή διαδικασία, που μπορεί να συνοδεύονται ή να μη συνοδεύονται από 

εμφανή δυσλειτουργία του κεντρικού νευρικού συστήματος και οι οποίες δεν είναι 

δευτερογενής από γενικευμένη νοητική καθυστέρηση, εκπαιδευτική ή πολιτισμική 
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στέρηση, σοβαρή συναισθηματική διαταραχή ή αισθητηριακή απώλεια» (Bateman, 

1965 όπως αναφέρεται στο Kavale & Forness, 2000). 

Πρόκειται για έναν λειτουργικό ορισμό, σκοπός των οποίων είναι να 

δώσουν πρακτικές διαστάσεις στους επίσημους ορισμούς για την αναγνώριση και 

κατηγοριοποίηση των Ειδικών Μαθησιακών Δυσκολιών (Kavale & Forness, 2000). 

Ωστόσο, στον συγκεκριμένο δεν καθορίζεται ο τρόπος με τον οποίο μπορούν να 

μετρηθούν οι επιδόσεις διαφορετικών ικανοτήτων, υπό ποιες συνθήκες και 

περιβάλλοντα, προκειμένου να διατυπωθεί ένα συμπέρασμα για το επίπεδο που 

βρίσκεται ο κάθε μαθητής (Kavale & Forness, 2000). Η πρώτη βάση νομοθετικού 

ορισμού τέθηκε το 1968 από την Εθνική Συμβουλευτική Επιτροπή Ανάπηρων 

Παιδιών (National Advisory Committee on Handicapped Children-NACHC όπως 

αναφέρεται στο Kavale & Forness, 2000):   

«Παιδιά με ειδικές μαθησιακές δυσκολίες (special “specific” learning disabilities) 

παρουσιάζουν μία διαταραχή σε μία ή περισσότερες από τις βασικές ψυχολογικές 

λειτουργίες στην κατανόηση ή στη χρήση προφορικής και γραπτής γλώσσας. Αυτές 

μπορεί να εκδηλωθούν σε διαταραχές ακοής, σκέψης, ομιλίας, ανάγνωσης, 

γραφής, ορθογραφίας ή αριθμητικής. Περιλαμβάνουν καταστάσεις που έχουν 

αναφερθεί ως αντιληπτικές αναπηρίες, εγκεφαλική βλάβη, ελάχιστη εγκεφαλική 

δυσλειτουργία, δυσλεξία, εξελικτική αφασία κτλ. Δεν περιλαμβάνουν μαθησιακά 

προβλήματα που οφείλονται κατά κύριο λόγο σε οπτικές, ακουστικές ή κινητικές 

αναπηρίες, νοητική καθυστέρηση, συναισθηματική διαταραχή ή περιβαλλοντικό 

μειονέκτημα». 

Καθώς το μειονέκτημα των ορισμών να μη δίνουν ξεκάθαρο κριτήριο για τον 

προσδιορισμό των μαθητών που ανήκουν στην κατηγορία των Ειδικών 

Μαθησιακών Δυσκολιών παρέμενε, τη διαφορά έκανε ο παρακάτω ορισμός: 
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«Ειδική μαθησιακή αναπηρία (specific learning disability) μπορεί να υπάρχει σε ένα 

παιδί αν αυτό παρουσιάζει μια σοβαρή διαφορά ανάμεσα στη σχολική επίδοση και 

στη νοητική του ικανότητα σε μια ή περισσότερες από τις εξής περιοχές: 

προφορική έκφραση, γραπτή έκφραση, ακουστική ή αναγνωστική κατανόηση, 

βασικές αναγνωστικές δεξιότητες, μαθηματικοί υπολογισμοί, μαθηματική σκέψη ή 

ορθογραφία. ‘’Σοβαρή διαφορά’’ ορίζεται ότι υπάρχει όταν η επίδοση σε μια ή 

περισσότερες από τις περιοχές είναι μικρότερη κατά 50% ή και περισσότερο, σε 

σύγκριση με την αναμενόμενη επίδοση του παιδιού, όταν ληφθούν υπόψη η ηλικία 

και οι προηγούμενες εκπαιδευτικές εμπειρίες του [αφού δηλαδή υπολογιστεί η 

επίδραση που μπορεί να ασκείται από τους παράγοντες αυτούς σε μια πιθανή 

διαφορά]» (the United States Office of Education-USOE, 1976 όπως αναφέρεται 

στο Αγαλιώτης, 2011). 

Σε αυτόν για πρώτη φορά εισάγεται ένα χειροπιαστό κριτήριο για τη 

διαφορά μεταξύ της πραγματικής επίδοσης του μαθητή και της αναμενόμενης. Ως 

αποτέλεσμα του ορισμού αυτού, προκύπτει πως οι μαθητές με Ειδικές 

Μαθησιακές Δυσκολίες θα διακρίνονται μέσω της σύγκρισης των αποτελεσμάτων 

του μαθητή σε σταθμισμένα τεστ και εργαλεία και του δείκτη νοημοσύνης του με 

την αναμενόμενη επίδοση όπως αυτή απορρέει από τον γενικό δείκτη νοημοσύνης 

(Αγαλιώτης, 2011). 

Λίγα χρόνια αργότερα, οι ερευνητές Kavale & Forness (1995) (όπως 

αναφέρεται στο Kavale & Forness, 2000) ένα σχήμα για την εξακρίβωση των 

Ειδικών Μαθησιακών Δυσκολιών ακολουθώντας τα βήματά του. Αρχικά, 

αναφέρουν, πρέπει να τεκμηριωθεί η υπο-επίδοση του μαθητή από το 

αναμενόμενο, συγκρίνοντας τα συνολικά αποτελέσματα του τεστ νοημοσύνης με 

τα συνολικά αποτελέσματα των σταθμισμένων τεστ επίδοσης. Στο δεύτερο 
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επίπεδο του σχήματος, πρέπει να γίνει η αντιστοιχία των δυσκολιών του μαθητή 

στις βασικές περιοχές δεξιοτήτων (γλώσσα, ανάγνωση, γραφή, μαθηματικά). 

Έπειτα ελέγχεται η ικανότητα του μαθητή να μαθαίνει, δηλαδή η ταχύτητα και ο 

τρόπος  με τον οποίο επεξεργάζεται τις εκπαιδευτικές δραστηριότητες. Στο τέταρτο 

βήμα, ελέγχονται οι ψυχολογικές διαδικασίες (προσοχή, μνήμη, γλωσσική 

επεξεργασία, κοινωνική αντίληψη, η αντιληπτική ικανότητα και η μεταγνώση) και 

στο τελευταίο επίπεδο παρέχονται 5 προτάσεις προς αποκλεισμό, όπως 

αναφέρονται στους ορισμούς (δεν υπάρχει αισθητηριακή αναπηρία, δεν υπάρχει 

νοητική καθυστέρηση, δεν υπάρχουν συναισθηματικές/συμπεριφορικές 

διαταραχές, δεν υπάρχει πολιτισμική διαφορά, δεν υπάρχει αναποτελεσματική 

διδασκαλία). Καταλήγουν λέγοντας ότι ακολουθώντας τα βήματα αυτά, μπορεί 

κανείς να διατυπώσει έναν σαφή και ξεκάθαρο ορισμό ώστε να απαντηθεί το 

ερώτημα «τι είναι οι Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες;».  

Το αν πρέπει να χρησιμοποιηθεί το αποτέλεσμα του τεστ νοημοσύνης για 

τον προσδιορισμό των Ειδικών Μαθησιακών Δυσκολιών, όπως αναφέρθηκε στο 

λειτουργικό ορισμό του USOE, 1976 πυροδότησε έναν νέο κύκλο συζητήσεων. 

Αρχικά, για εκείνη την εποχή έμοιαζε σωστό να χρησιμοποιηθεί ο δείκτης 

νοημοσύνης ως κριτήριο διαχωρισμού μεταξύ των μαθητών με χαμηλή επίδοση σε 

αυτούς με Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες και σε αυτούς με αναμενόμενη χαμηλή 

επίδοση (Lyon, Fletcher, Shaywitz, Shaywitz, Torgesen, Wood, Schulte & Olson, 

2001). Θεωρούνταν επίσης πως ο δείκτης νοημοσύνης είναι ένα μέσο μέσω του 

οποίου μπορεί να προβλεφθεί η ικανότητά του να μαθαίνει (Lyon et al., 2001).Η 

άποψη αυτή έφερε στον αντίλογο αρκετές αξιόλογες προτάσεις που εξηγούσαν για 

ποιο λόγο κάτι τέτοιο δεν ευσταθεί. Τα τεστ νοημοσύνης δεν μπορούν να 

μετρήσουν όλα τα στοιχεία που την απαρτίζουν αν λάβει κανείς υπόψη τη θεωρία 
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πολλαπλών νοημοσυνών ή τη θεωρία (Sternberg, 1997a, 1999 όπως αναφέρεται 

στο Sternberg & Grigorenko, 2002) σύμφωνα με την οποία η νοημοσύνη 

αποτελείται από το αναλυτικό, το δημιουργικό και το πρακτικό (Sternberg & 

Grigorenko, 2002). Αυτό σημαίνει πως αν ένας μαθητής έχει περισσότερο 

αναπτυγμένη τη γλωσσική νοημοσύνη και λιγότερο απ’ όλες τη λογικομαθηματική, 

εάν κληθεί να χειριστεί υλικό προσαρμοσμένο στη λογικομαθηματική νοημοσύνη, 

σαφώς θα έχει χειρότερη επίδοση από αυτήν που θα είχε εάν το υλικό ήταν 

προσαρμοσμένο στη γλωσσική. Επομένως, δεν είναι ασφαλές να διαγνωσθεί ένα 

παιδί με γνώμονα το δείκτη νοημοσύνης ο οποίος αποτελείται από πολλές 

δεξιότητες όπως μη λεκτικές, λεκτικές αλλά και αναγνωστικές (Sternberg & 

Grigorenko, 2002) δεδομένου ότι υπάρχουν και πολλές διαφορές μεταξύ χωρών 

και πολιτειών όσον αφορά στα κριτήρια (Lyon et al., 2001̇ Sternberg & Grigorenko, 

2002). 

Έπειτα από 36 χρόνια, από τους πιο διαδεδομένους και συχνότερα 

χρησιμοποιούμενος ορισμός μέχρι σήμερα είναι αυτός που θεσπίστηκε νομοθετικά 

στην Αμερική (Individuals with Disabilities Education Act  - IDEA, 2004 όπως 

αναφέρεται στο Αγαλιώτης, 2011): 

«Ο όρος ‘’ειδική μαθησιακή αναπηρία’’(specific learning disability) αναφέρεται σε 

διαταραχή μιας ή περισσότερων από τις βασικές ψυχολογικές διαδικασίες που 

εμπλέκονται στην κατανόηση ή στη χρήση της γλώσσας, προφορικής ή γραπτής, η 

οποία διαταραχή μπορεί να εκδηλωθεί ως ατελής ικανότητα ακρόασης με 

προσοχή, σκέψης, ομιλίας, γραφής, ορθογραφίας ή εκτέλεσης μαθηματικών 

υπολογισμών. Ο όρος περιλαμβάνει καταστάσεις όπως οι αντιληπτικές αναπηρίες, 

η εγκεφαλική βλάβη, η ελάχιστη εγκεφαλική δυσλειτουργία, η δυσλεξία και η 

εξελικτική αφασία. Ο όρος δεν αναφέρεται σε μαθησιακό πρόβλημα που είναι κατά 
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κύριο λόγο αποτέλεσμα οπτικών, ακουστικών ή κινητικών αναπηριών, νοητικής 

καθυστέρησης, συναισθηματικής διαταραχής ή περιβαλλοντικού, πολιτισμικού ή 

οικονομικού μειονεκτήματος». 

Παρά τη συνεχή έρευνα και των προσπαθειών βελτίωσης του ορισμού, είναι 

φανερό πως ο παραπάνω μοιάζει πάρα πολύ με αυτόν που συντάχθηκε από την 

Εθνική Συμβουλευτική Επιτροπή το 1968 και πως σε αυτόν αντικατοπτρίζονται οι 

αντιλήψεις εκείνης της εποχής. Αφενός παρουσιάζονται οι τομείς στους οποίους 

δυσκολεύονται οι μαθητές που ανήκουν στη κατηγορία των Ειδικών Μαθησιακών 

Δυσκολιών (γλώσσα, ορθογραφία, μαθηματικά κτλ) και οι διαταραχές (αντιληπτικές 

αναπηρίες, ελάχιστη εγκεφαλική λειτουργία κτλ), αφετέρου είναι αόριστος ως προς 

την ακριβή διατύπωση του «τι είναι τελικά οι ειδικές μαθησιακές δυσκολίες» αλλά 

με ακρίβεια ορίζει το τι δεν είναι (Kavale et al., 2009). 

Ενώ λοιπόν η ενασχόληση με τις Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες και η 

μελέτη για τη βελτίωση του επίσημου ορισμού όπως εκφράζεται στον νόμο Ειδικής 

Αγωγής (IDEA, 2004) δεν έπαψαν, οι ερευνητές (Kavale et al., 2009) αναφέρουν 

ότι οι προσπάθειες και οι προτάσεις που κατατέθηκαν προς τη κυβέρνηση για τη 

διόρθωσή του, απορρίφθηκαν και ο ορισμός παραμένει ο ίδιος. Στόχος τους 

λοιπόν είναι η διατύπωση ενός ορισμού ο οποίος μέσω της περιγραφής του θα 

δίνει τη δυνατότητα στον αναγνώστη να εντάξει τις παρατηρήσεις και τις 

πληροφορίες σε ένα λογικό πλαίσιο, να τις κατανοήσει και να τις χρησιμοποιήσει 

μελλοντικά στην πράξη (Kavale et al., 2009). Ως αποτέλεσμα των παραπάνω, 

προτείνουν τον εξής ορισμό, όπως μεταφράστηκε και παρατίθεται στο Αγαλιώτης 

(2011, σ. 130-131): 

«Η ειδική μαθησιακή δυσκολία (specific learning disability) αναφέρεται σε 

ετερογενείς συστάδες διαταραχών οι οποίες εμποδίζουν σημαντικά την ομαλή 
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ακαδημαϊκή πρόοδο, σε ένα ποσοστό 2% έως 3% του μαθητικού πληθυσμού. Η 

έλλειψη προόδου γίνεται εμφανής στη σχολική απόδοση, η οποία παραμένει κάτω 

από τις προσδοκίες που προκύπτουν από τη χρονολογική και νοητική ηλικία, 

ακόμη και όταν παρασχεθεί υψηλής ποιότητας διδασκαλία. Η πρωταρχική 

εκδήλωση της έλλειψης προόδου είναι η σημαντική υπο-επίδοση σε μία από τις 

βασικές περιοχές δεξιοτήτων (δηλαδή ανάγνωση, μαθηματικά, γραφή), η οποία δεν 

συνδέεται με ανεπαρκείς εκπαιδευτικές, διαπροσωπικές, πολιτισμικές-οικογενειακές 

ή/και κοινωνικο-γλωσσικές εμπειρίες. Η πρωταρχική διαφορά μεταξύ ικανότητας 

και επίδοσης μπορεί να έχει τη μορφή ελλείψεων στη γλωσσική ικανότητα 

(προσληπτική ή/και εκφραστική), στη γνωστική λειτουργία (π.χ. επίλυση 

προβλημάτων, ικανότητες σκέψης, ωριμότητα), στις νευροψυχολογικές διαδικασίες 

(π.χ. πρόσληψη, προσοχή, μνήμη) ή σε οποιοδήποτε συνδυασμό τέτοιων 

ελλείψεων, οι οποίες θεωρείται ότι προκύπτουν από δυσλειτουργίες του κεντρικού 

νευρικού συστήματος. Η ειδική μαθησιακή δυσκολία είναι μια διακριτή κατάσταση 

που διαφοροποιείται από τη γενικευμένη μαθησιακή αποτυχία διαμέσου μιας μέσου 

όρου ή άνω του μέσου όρου (>90) γνωστικής ικανότητας και ενός προφίλ 

μαθησιακών δεξιοτήτων που εμφανίζει σημαντική διασπορά, υποδηλώνοντας 

περιοχές δυνατοτήτων και αδυναμιών. Η κύρια ειδική μαθησιακή δυσκολία μπορεί 

να συνοδεύεται από δευτερεύουσες δυσκολίες, οι οποίες πρέπει να λαμβάνονται 

υπόψη κατά το σχεδιασμό εντατικής, εξατομικευμένης διδασκαλίας ειδικής αγωγής, 

που απευθύνεται στο πρωταρχικό πρόβλημα». 

Ο παραπάνω ορισμός ορίζει με σαφήνεια τι συνιστά τις Ειδικές Μαθησιακές 

Δυσκολίες, πως εκδηλώνονται και ποιοι παράγοντες εάν είναι παρόντες, δεν 

υποδηλώνουν την ύπαρξή τους. Αναφέρεται επίσης στην ανάγκη του σχεδιασμού 

εξατομικευμένης διδασκαλίας και στο κριτήριο με το οποίο γίνεται ο διαχωρισμός 
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των Ειδικών Μαθησιακών Δυσκολιών από γενικευμένη δυσκολία μάθησης. Οι 

Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες αφορούν στη χαμηλή επίδοση στην ανάγνωση, τη 

γραφή και τα μαθηματικά. 

Σύμφωνα με το DSM-V, για να διαγνωσθεί ένας μαθητής με Ειδικές 

Μαθησιακές Δυσκολίες θα πρέπει να παρουσιάζει επίμονες δυσκολίες για 

τουλάχιστον 6 μήνες σε έναν από τους τομείς: δυσκολία στην αποκωδικοποίηση 

κειμένου, δυσκολία στην κατανόηση κειμένου, δυσκολία στην ορθογραφία, 

δυσκολία στην γραπτή έκφραση, δυσκολία στην κατανόηση αριθμητικών εννοιών, 

δεδομένων ή υπολογισμών και δυσκολία στην μαθηματική αιτιολόγηση (Parekh, 

2016).  
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1.2 Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες στην Ανάγνωση και στη Γραφή 

1.2.1 Ανάγνωση 

Η ειδική μαθησιακή δυσκολία στην ανάγνωση χαρακτηρίζεται από 

σημαντικά χαμηλή επίδοση στην αποκωδικοποίηση και την κατανόηση. Η επίδοση 

αυτή των μαθητών συνήθως είναι περίπου 2 τυπικές αποκλίσεις χαμηλότερα από 

αυτήν των συμμαθητών τους (Johnson, Humphrey, Mellard, Woods & Swanson, 

2010).  

Οι ελλείψεις που παρουσιάζουν οι μαθητές αυτοί είναι στην φωνολογική 

επεξεργασία, στην ταχύτητα επεξεργασίας, στη λεκτική εργαζόμενη μνήμη και 

στον προσληπτικό και εκφραστικό λόγο (Johnson et al., 2010 ̇ Landerl, 

Fussenegger, Moll & Willburger, 2009). Η φωνολογική επίγνωση είναι ένα 

συστατικό της αναγνωστικής ικανότητας, κατά την οποία ο μαθητής 

αντιλαμβάνεται ότι ο προφορικός λόγος αποτελείται από μικρότερα δομικά 

στοιχεία, τα φωνήματα (Vellutino, Fletcher, Snowling & Scanlon, 2004). Οι 

δυσχέρειες στη φωνολογική επίγνωση, δεδομένου ότι είναι ανεξάρτητη ικανότητα 

και επιδρά αρνητικά στην ταχύτητα της αποκωδικοποίησης, εμποδίζουν τον 

μαθητή να χρησιμοποιήσει τις ανώτερες λειτουργίες για να κατακτήσουν το νόημα 

αυτών που διαβάζουν (D'Angiulli & Siegel, 2003 ̇ Shaywitz & Shaywitz, 2005). 

Εκτός από την φωνολογική επίγνωση, εξίσου σημαντική είναι και η 

ορθογραφική επίγνωση κατά την οποία ο μαθητής αντιλαμβάνεται το πώς η 

γραπτή αναπαράσταση των φωνημάτων, δηλαδή τα γραφήματα, οργανώνονται σε 

μια λέξη, ενώ όσοι μαθητές παρουσιάζουν δυσκολίες στη φωνολογική επίγνωση, 

παρουσιάζουν δυσκολίες και στην ορθογραφική επίγνωση (Vellutino et al., 2004). 

Οι λεκτικές δεξιότητες είναι κάτω του μέσου όρου σε σχέση με τους συμμαθητές 

τους και η εργαζόμενη μνήμη, η προσοχή και οι γλωσσικές δεξιότητες είναι σε 

χαμηλά επίπεδα (D'Angiulli & Siegel, 2003). Η κατανόηση επηρεάζεται από τη 
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χαμηλή εργαζόμενη μνήμη και τη φτωχή φωνολογική αντιστοιχία γραφήματος 

φωνήματος. Η φωνολογική επίγνωση σχετίζεται άμεσα με την ακρίβεια 

αποκωδικοποίησης ενώ η ταχεία ονομασία (rapid automatized naming) με την 

ταχύτητα αποκωδικοποίησης και αντιστοίχισης φωνήματος-γραφήματος (Vellutino, 

et al., 2004). 

Ειδικότερα, η δυσλεξία είναι ειδική μαθησιακή δυσκολία ανάγνωσης. Η αιτία 

της είναι νευροβιολογική και συναντάται στο 4-7% του μαθητικού πληθυσμού ενώ 

η κύρια δυσκολία τους είναι κυρίως στην αναγνώριση των λέξεων και την 

αποκωδικοποίηση (Berninger et al., 2015). Όσον αφορά στις φωνολογικές 

δυσχέρειες, οι μαθητές δυσκολεύονται στη διαγραφή φωνήματος και την ταχεία 

ονομασία ψηφίων (RAN, Landerl, Fussenegger, Moll & Willburger, 2009). Η 

δυσκολία μετατροπής προφορικού λόγου σε γραπτό και το αντίστροφο σε επίπεδο 

λέξης (Berninger et al., 2015) οφείλεται στη μειωμένη ικανότητα των 

ορθογραφικών και φωνολογικών συστημάτων των μαθητών να αναλύουν σε 

γραφήματα και φωνήματα τις προφορικές και γραπτές λέξεις αντίστοιχα (Berninger 

& O'Malley May, 2011).  

Οι Niileksela & Reynolds (2014) σε έρευνα που πραγματοποίησαν για να 

μελετήσουν τις γνωστικές ικανότητες μαθητών με Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες 

βρήκαν πως στις ειδικές μαθησιακές δυσκολίες ανάγνωσης υπήρχε γενική 

αδυναμία στην ταχύτητα επεξεργασίας απλών γνωστικών δραστηριοτήτων και όχι 

συγκεκριμένα στην ταχεία ονομασία ψηφίων (rapid automatized naming).  

1.2.2 Γραφή 

Στην ίδια έρευνα, οι μαθητές με Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες στην 

ανάγνωση και στη γραφή παρουσίασαν παρόμοιο προφίλ με αυτό των μαθητών 

με Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες στην ανάγνωση, με τη διαφορά ότι προστέθηκε 
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στο προφίλ τους η μειωμένη οπτική μνήμη σε συνδυασμό με τη λεπτή κινητικότητα 

των μαθητών όπως μετρήθηκε στον έλεγχο ανάκλησης σχεδίου από μνήμης, όπου 

έπρεπε να σχεδιάσουν από μνήμης, αφού το κοίταξαν για μικρό χρονικό διάστημα, 

ένα γεωμετρικό σχήμα.  

Όσον αφορά στις Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες στη γραφή, οι δυσκολίες 

που έχουν οι μαθητές αυτοί είναι είτε γνωστικού-μεταγνωστικού τύπου είτε 

μηχανιστικού (Σπαντιδάκης, 2011). Αφενός δεν δημιουργούν στο μυαλό τους ένα 

σχέδιο πριν ξεκινήσουν τη σύνθεση ενός κειμένου κι απλά παραθέτουν 

συνειρμικές ιδέες σχετικές με το θέμα που πραγματεύονται και αφετέρου, υπάρχει 

μεγάλη δυσκολία στον συντονισμό οπτικοκινητικών και γνωστικών-μεταγνωστικών 

δεξιοτήτων (Σπαντιδάκης, 2011). Επίσης, η οπτική μνήμη είναι εξασθενημένη 

δυσχεραίνοντας έτσι τη παραγωγή γραμμάτων στη σειρά, καθώς δεν μπορούν να 

ανακαλέσουν αυτόματα τη μορφή τους και να εκτελέσουν τις κινήσεις για να τα 

παράγουν ενώ το ίδιο ισχύει και για τη γραφή αριθμών στα μαθηματικά για αυτούς 

τους μαθητές (Σπαντιδάκης, 2011). 

Η πιο διαδεδομένη είναι η δυσγραφία. Πρόκειται για τη δυσκολία του 

μαθητή να παράγει ευανάγνωστο γραπτό με το χέρι και στην προσπάθειά του να 

το καταφέρει, επιστρατεύει την προσοχή του στις γνωστικές δεξιότητες της 

γραφής, με αποτέλεσμα να απομένουν λίγοι πόροι εργαζόμενης μνήμης για τη 

γραπτή έκφραση και ορθογραφία (Berninger et al., 2015). Η κιναισθητική μνήμη 

τους είναι μειωμένη, κατέχουν μεν την κίνηση για τον σχεδιασμό των γραμμάτων, 

ωστόσο δεν μπορούν να την ανακαλέσουν αυτόματα (Σπαντιδάκης, 2011).Γι’ αυτό 

υπάρχει δυσκολία να αποτυπώσει στο χαρτί τα γράμματα και τις λέξεις που έχει 

στο μυαλό συντονίζοντας παράλληλα τις λεπτές κινήσεις του χεριού έχοντας ως 

αποτέλεσμα τη χαμηλή ταχύτητα γραφής (Berninger & O'Malley May, 2011) και 
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την ακατάστατη μορφή των κειμένων. Τα προβλήματά τους εντοπίζονται, σε 

γενικότερα πλαίσια, στην γραφή με το χέρι, στην ορθογραφία, στο λεξιλόγιο, στη 

σύνταξη, στη στίξη και στον τονισμό που οφείλονται σε ελλιπή οπτικοχωρική 

αντίληψη, τον οπτικοκινητικό συντονισμό και τη λεπτή κινητικότητα, στην 

εφαρμογή γλωσσικών κανόνων και στις μνήμες (ανάκληση από μακρόχρονη, 

οπτική, ορθογραφική, κιναισθητική) (Σπαντιδάκης, 2011). 

Καθίσταται φανερό πως εάν ένας μαθητής έχει Ειδικές Μαθησιακές 

Δυσκολίες στην ανάγνωση ή/και στη γραφή, η μαθηματική του επίδοση, και 

ιδιαίτερα στην επίλυση προβλημάτων, δεν θα είναι όμοια με αυτή των τυπικών 

συνομηλίκων του, λόγω πολλών παραγόντων, μεταξύ των οποίων είναι και οι 

δυσκολίες μνήμης, οι φωνολογικές δυσκολίες, η χαμηλή ταχύτητα επεξεργασίας 

και ονομασίας κι άλλες γνωστικές δεξιότητες. 
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1.3 Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες στα μαθηματικά  

Σύμφωνα με τη σύγχρονη βιβλιογραφία, οι περιπτώσεις όπου σε έναν 

μαθητή συνυπάρχουν Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες στην ανάγνωση και στη 

γραφή ή/και στα μαθηματικά, είναι εξίσου συχνές με την ύπαρξη μεμονωμένων 

κατηγοριών Ειδικών Μαθησιακών Αναγκών (Moll, Kunze, Neuhoff, Bruder & 

Schulte-Körne, 2014). Οι δυσκολίες στην ανάγνωση και στη γραφή επιδρούν 

αρνητικά στην ανάπτυξη των μαθηματικών δεξιοτήτων και στην επίλυση 

προβλημάτων. 

Η πιο γνωστή Ειδική Μαθησιακή Δυσκολία στα μαθηματικά είναι η 

δυσαριθμησία. Πρόκειται για τη δυσκολία στη γνώση δεδομένων αριθμητικής που 

οδηγεί στην αποτυχία των μαθητών στα μαθηματικά, η οποία έχει νευροβιολογική 

αιτία και συναντάται στο 4-7% του μαθητικού πληθυσμού (Landerl et al., 2009). Η 

επίδοσή τους παραμένει σε σημαντικά χαμηλότερα επίπεδα από αυτά των 

συμμαθητών τους παρά την ενθάρρυνση για συμμετοχή και την παροχή κινήτρων 

(Jitendra & Star, 2011). Σε σχέση με τους συμμαθητές τους, έχουν χαμηλότερη 

γενική (και λεκτική και οπτική) εργαζόμενη μνήμη (Johnson et al., 2010 ̇Swanson & 

Sachse-Lee, 2001), δυσκολίες στην φωνολογική επεξεργασία (Swanson & 

Sachse-Lee, 2001), την ταχύτητα επεξεργασίας (Johnson et al., 2010 ̇ Niileksela & 

Reynolds, 2014), την προσοχή, την εκτελεστική λειτουργία (Johnson et al., 2010), 

και σε συγκεκριμένες δεξιότητες κατά την επίλυση προβλημάτων (Johnson et al., 

2010̇ Swanson & Sachse-Lee, 2001), οι οποίες θα παρουσιαστούν αναλυτικά στο 

επόμενο κεφάλαιο. 

Υπάρχουν δύο απόψεις σχετικά με την πηγή των προβλημάτων των 

μαθητών με δυσαριθμησία. Στην πρώτη θεωρείται ότι προέρχονται από ελλιπείς 

φωνολογικές δεξιότητες (Swanson & Sachse-Lee, 2001), την εργαζόμενη μνήμη, 

τη μακρόχρονη και την οπτικο-χωρική επεξεργασία (Geary, 1993 όπως 
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αναφέρεται στο Mazzocco, Feigenson & Halberda, 2011). Από την άλλη, υπάρχει 

η άποψη ότι οι δυσκολίες προέρχονται από τη δυσχερή αριθμητική επεξεργασία 

(Alloway, Gathercole, Kirkwood & Elliott, 2009 ̇ Landerl et al., 2009).  

Οι Mazzocco et al. (2011) μελέτησαν την άποψη της προέλευσης των 

δυσκολιών των μαθητών από συγκεκριμένο τομέα, αυτόν του αριθμητικού 

συστήματος προσέγγισης (approximate number system) το οποίο αφορά στη 

νοητική αναπαράσταση αριθμών κατά προσέγγιση, στην ικανότητα δηλαδή του 

ατόμου να μπορεί να κάνει εκτιμήσεις σχετικά με το πλήθος αντικειμένων (χωρίς 

να τα μετρήσει και να δηλώσει τον αριθμό) και στην ικανότητα, όταν βλέπει 

αριθμούς τοποθετημένους από το μικρότερο στο μεγαλύτερο και αντίστροφα, να 

αντιληφθεί εάν πρόκειται για αύξουσα ή φθίνουσα σειρά αντίστοιχα. Τα 

αποτελέσματά τους έδειξαν ότι το σύστημα αριθμητικού συστήματος προσέγγισης 

ήταν σημαντικά χαμηλότερο στους μαθητές με δυσαριθμησία καταλήγοντας πως 

πρόκειται για συγκεκριμένη δυσκολία που αφορά μόνο στους μαθητές αυτούς. 

 Όσον αφορά στην εργαζόμενη μνήμη, οι Zheng, Swanson & Marcoulides 

(2011) παρουσιάζουν το μοντέλο του Baddeley (1986) κατά το οποίο, το 

εκτελεστικό σύστημα με αλληλεπιδρά με τα υποσυστήματα προσωρινής 

αποθήκευσης πληροφοριών, την εργαζόμενη μνήμη, το φωνολογικό σύστημα 

(που κρατά λεκτικές πληροφορίες μέσω της εσωτερικής έκφρασης των στοιχείων 

για περιορισμένο χρονικό διάστημα και μετατρέπει οπτικές πληροφορίες σε 

λεκτικές) και το οπτικο-χωρικό σύστημα (που κρατά οπτικο-χωρικές πληροφορίες 

και ευθύνεται για την παραγωγή και τον χειρισμό νοητικών εικόνων). 

Υποστηρίζεται ωστόσο ότι η συνεργασία του κεντρικού εκτελεστικού συστήματος, 

της εργαζόμενης μνήμης, του φωνολογικού κυκλώματος και του οπτικο-χωρικού 

συστήματος συνολικά, επιδρούν άμεσα στην επίλυση αριθμητικών προβλημάτων 



 

23 
 

σε σχέση με την πρόσβαση πληροφοριών στη μακρόχρονη μνήμη (Geary, 2004 ̇ 

Swanson & Sachse-Lee, 2001) και ως ξεχωριστά υποσυστήματα, αποτελούν 

προγνωστικούς δείκτες της μετέπειτα μαθηματικής επίδοσης των μαθητών. Λόγω 

της χαμηλής εργαζόμενης μνήμης, οι μαθητές δεν μπορούν να εδραιώσουν στη 

μακρόχρονη μνήμη τους, τους αριθμητικούς συνδυασμούς, διότι πρέπει στην 

εργαζόμενη μνήμη να υπάρχει ταυτόχρονα και το πρόβλημα (πχ 5+3) και η λύση 

(8) (Rousselle & Noël, 2007). Ενώ επεξεργάζονται το πρόβλημα στην εργαζόμενη 

μνήμη, ο αργός ρυθμός επεξεργασίας τους επιδρά αρνητικά καθώς μέχρι να 

βρουν τη λύση, το πρόβλημα έχει χαθεί από την εργαζόμενη, με αποτέλεσμα να 

μην μπορεί να εδραιωθεί στη μακρόχρονη μνήμη το πρόβλημα και η λύση μαζί, ως 

σύνολο (Geary, 2004 ̇ Rousselle & Noël, 2007) άρα και να μην είναι διαθέσιμο για 

να ανασυρθεί άμεσα από τη μακρόχρονη όποτε χρειαστεί, οδηγώντας ξανά τους 

μαθητές να προσπαθούν να βρουν τη λύση με άλλους τρόπους. Ένας από τους 

τρόπους αυτούς είναι η επιμονή τους στη χρήση στρατηγικών που χρησιμοποιούν 

μαθητές μικρότερης ηλικίας (Geary, 2004̇ Zheng et al., 2011) όπως η μέτρηση με 

τα δάχτυλα (Geary & Hoard, 2005 ̇ Geary, Hoard, Byrd-Craven & DeSoto, 2004 ̇ 

Passolunghi & Siegel, 2001) ή η διαδικασία μέτρησης του συνόλου (the counting-

all procedure, Geary, 2004). Στη συνολική μέτρηση οι μαθητές, όταν έρχονται 

αντιμέτωποι με το πρόβλημα «5+3», δεν ξεκινούν το μέτρημα από το 5 για να 

φτάσουν στο 8 πιο γρήγορα, αλλά ξεκινούν από το 1 και τα μετράνε όλα (Geary, 

2004). Ένα ακόμα πρόβλημα που αντιμετωπίζουν σε αυτή τη διαδικασία οι 

μαθητές, είναι ότι κάποιες φορές δεν θυμούνται σε ποιο δάχτυλο σταμάτησαν τη 

μέτρηση ή πόσα δάχτυλα έχουν μετρήσει και μετράνε το ίδιο δύο φορές ή ξεχνάνε 

να μετρήσουν κάποιο, οδηγώντας τους στη λανθασμένη λύση του 9 ή του 7 ως 

αποτέλεσμα του «5+3». Δεν μπορούν να αναγνωρίσουν τα λάθη τους και 
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επιμένουν σε στρατηγικές όπως αυτές,  για να μην νιώθουν άσχημα σε σχέση με 

τους συμμαθητές τους. Η βασική τους δυσκολία έγκειται στην πρόσβαση 

σημασιολογικών πληροφοριών που εκφράζονται μέσω αριθμητικών συμβόλων 

(Rousselle & Noël, 2007). Οι McLean & Hitch (1999) βρήκαν μειωμένη επίδοση 

μαθητών με δυσαριθμησία σε δραστηριότητα χωρικής εργαζόμενης μνήμης αλλά 

δεν είναι ξεκάθαρο εάν η επίδοση αυτή προκύπτει από χωρική δυσκολία ή από 

δυσκολία των εκτελεστικών λειτουργιών.  

Οι παραπάνω αδυναμίες των μαθητών επιδρούν αρνητικά και στις 

απαραίτητες γνώσεις για την επίλυση προβλημάτων. Οι μαθητές έχουν ελλιπή 

εννοιολογική γνώση, η κατανόηση δηλαδή εις βάθος των μαθηματικών και η 

σύνδεση της νέας γνώσης που τους παρουσιάζεται με τις προϋπάρχουσες 

γνώσεις τους (Gonsalves & Krawec, 2014 ̇ Miller & Hudson, 2007 )̇ λόγω του 

εκτελεστικού συστήματος και της μνήμης τους, όπως προαναφέρθηκε, ενώ η 

έλλειψη αυτή προέρχεται επίσης και από την οπτική ή /και ακουστική τους 

αντίληψη (Mandinach & Gummer, 2016). Η διαδικαστική γνώση, είναι κι αυτή 

απαραίτητη στην επίλυση προβλημάτων και αφορά στην ικανότητα του μαθητή να 

ακολουθεί πιστά συγκεκριμένα βήματα μιας αλληλοδιαδοχικής διαδικασίας (Miller 

& Hudson, 2007), όπως είναι για παράδειγμα οι αλγόριθμοι. Οι μαθητές με 

δυσαριθμησία υστερούν στη γνώση αυτή λόγω της χαμηλής ταχύτητας 

επεξεργασίας και των γνωστικών αδυναμιών  τους (Avitia, DeBiase, Pagirsky, 

Root, Howell, Pan & Knupp, 2017) ενώ εάν συνυπάρχει δυσλεξία, τότε η αδυναμία 

των μαθητών αυτών να τηρούν μία συγκεκριμένη σειρά ενεργειών (Αγαλιώτης, 

2011) τους επιβαρύνει περισσότερο. Επίσης, από τις αδυναμίες τους επηρεάζεται 

άμεσα η δηλωτική γνώση, που αφορά στις πληροφορίες που έχουν αποθηκευτεί 

στη μνήμη τους και είναι διαθέσιμες να τις ανασύρουν άμεσα (Miller & Hudson, 
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2007), όπως για παράδειγμα τα αποτελέσματα των αριθμητικών συνδυασμών και 

των τεσσάρων πράξεων. 

Οι Bryant, Bryant & Hammill (2000) συγκέντρωσαν χαρακτηριστικές 

συμπεριφορές μαθητών με Ειδική Μαθησιακή Δυσκολία στα μαθηματικά που 

εντόπισαν οι εκπαιδευτικοί τους. Από τις 33 που παρουσιάζονται, οι συμπεριφορές 

που χαρακτηρίζονται ως οι ποιο σχετικές με τις Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες στα 

μαθηματικά είναι, με φθίνουσα σειρά:  

1. Η δυσκολία επίλυσης προβλημάτων που απαιτούν περισσότερες 

από μία πράξεις για την επίλυσή τους  

2. Τα λάθη στις κάθετες αριθμητικές πράξεις στις οποίες χρειάζεται 

μεταφορά μονάδων από στήλη σε στήλη  

3. Η καθυστέρηση στην εύρεση αποτελεσμάτων αριθμητικών 

συνδυασμών λόγω μη αυτόματης ανάκλησης από η μνήμη  

4. Η λανθασμένη προφορική εκφορά των λέξεων των αριθμών και  

5. Η εύρεση παράλογων απαντήσεων στις αριθμητικές πράξεις (όπως 

πχ 39+15=414) και στα προβλήματα. 

Οι μαθητές με δυσαριθμησία έχουν χαμηλή επίδοση στα μαθηματικά αλλά 

σχετικά καλή στην ανάγνωση ενώ οι μαθητές με Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες 

στην ανάγνωση και στη γραφή έχουν χαμηλή επίδοση στις δεξιότητες ανάγνωσης 

και γραφής, συνεπώς επηρεάζεται και η επίδοσή τους στα μαθηματικά και την 

επίλυση μαθηματικών προβλημάτων, λόγω των λεκτικών πληροφοριών που 

περιέχουν. Οι μαθητές που έχουν δυσκολίες και στα μαθηματικά και στην 

ανάγνωση ή/και τη γραφή έχουν χαμηλότερη μαθηματική επίδοση από τους 

μαθητές που εμφανίζουν δυσκολίες μόνο στα μαθηματικά. Μπορεί να παλεύουν 

παράλληλα με την ανάγνωση και τα μαθηματικά λόγω αδύναμων δεξιοτήτων 
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φωνολογικής επεξεργασίας ενώ οι μαθηματικές δυσκολίες χωρίς την παρουσία 

αναγνωστικών δυσκολιών μπορεί να οφείλονται σε φτωχή αντίληψη της έννοιας 

του αριθμού (Powell, Fuchs & Fletcher, 2009). Οι Landerl et al. (2009) στην 

έρευνά τους έλεγξαν τις γνωστικές αδυναμίες μαθητών με δυσλεξία και 

δυσαριθμησία. Η επίδοση των μαθητών με δυσλεξία ήταν ίδια με αυτή των 

συνομηλίκων τους στην ενότητα των αριθμών και οι δυσκολίες τους αφορούσαν 

στην ενότητα της φωνολογικής επίγνωσης. Αντιθέτως, οι μαθητές με δυσαριθμησία 

είχαν ικανοποιητική επίδοση στη φωνολογική επίγνωση αλλά είχαν σημαντικές 

δυσκολίες στην επεξεργασία αριθμών, έχοντας σχετική ακρίβεια αλλά πολύ 

χαμηλή ταχύτητα. Πιο συγκεκριμένα, οι μαθητές με δυσαριθμησία δυσκολεύτηκαν 

όχι μόνο με τη συμβολική αναπαράσταση των αριθμών αλλά και με τη σύγκριση 

μεγεθών χωρίς την ύπαρξη αριθμητικών συμβόλων. Στον έλεγχο της 

αριθμογραμμής, όπου οι μαθητές έπρεπε να τοποθετήσουν αριθμούς σε μία 

ευθεία με σημεία, όπως αυτή ενός χάρακα, είχαν κακή επίδοση και στην ακρίβεια, 

οδηγώντας τους ερευνητές στο συμπέρασμα πως, η νοητική αναπαράσταση των 

αριθμών σε αριθμογραμμή δεν είναι ξεκάθαρη δυσκολεύοντας τους μαθητές να 

αντιληφθούν τη συμβολική αναπαράσταση των αριθμών και τα μεγέθη που 

αντιπροσωπεύουν. Καταλήγουν πως οι δυσκολίες που έχουν οι μαθητές με 

δυσκολίες στα μαθηματικά και στη γλώσσα, προκύπτουν από το άθροισμα των 

δυσκολιών των δύο διαταραχών μαζί και δεν οφείλονται σε κοινό παράγοντα, 

όπως για παράδειγμα, τη φωνολογική επίγνωση. Οι Powell, Fuchs & Fletcher 

(2009) συγκρίνουν δύο ομάδες μαθητών – αυτούς με ειδική μαθησιακή δυσκολία 

και στην ανάγνωση και στα μαθηματικά (ΕΜΔΑΜ) με αυτούς που έχουν ειδική 

μαθησιακή δυσκολία μόνο στα μαθηματικά (ΕΜΔΜ). Στην έννοια του αριθμού οι 

μαθητές ΕΜΔΑΜ είχαν σημαντικά χαμηλότερη επίδοση από τους μαθητές με 
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ΕΜΔΜ  και πολλοί δεν ήταν εξοικειωμένοι με την κατάλληλη αναπαράσταση του 

αριθμού. Στη μέτρηση, οι μαθητές ΕΜΔΜ ήταν καλύτεροι όταν τα αντικείμενα δεν 

ήταν σε σειρά αλλά σκόρπια, απέδωσαν όμως χειρότερα από την άλλη ομάδα 

γιατί μέτρησαν το ίδιο αντικείμενο 2 φορές. 

Στην έρευνα των Cirino, Fuchs, Elias, Powell & Schumacher (2015), 

μελετήθηκαν οι επιδόσεις σε γνωστικές και μαθηματικές μετρήσεις τεσσάρων 

ομάδων μαθητών όπου η κάθε ομάδα αντιπροσώπευε τους μαθητές με ειδικές 

μαθησιακές δυσκολίες στην ανάγνωση (ΕΜΔΑ), τους μαθητές με ειδική μαθησιακή 

δυσκολία στα μαθηματικά (ΕΜΔΜ), τους μαθητές με ειδικές μαθησιακές δυσκολίες 

στην ανάγνωση και στα μαθηματικά (ΕΜΔΑΜ) ενώ η τέταρτη ομάδα ήταν μαθητές 

χωρίς ειδικές μαθησιακές δυσκολίες (ΧΕΜΔ). Συνολικά, στη γνωστική (γλώσσα και 

εργαζόμενη μνήμη) και στη μαθηματική επίδοση, ήταν καλύτεροι οι μαθητές ΧΕΜΔ 

ενώ οι μαθητές ΕΜΔΜ και ΕΜΔΑΜ εμφάνισαν παρόμοια επίδοση ειδικότερα στις 

μαθηματικές μετρήσεις. Πιο συγκεκριμένα, οι μαθητές με ΕΜΔΑ είχαν καλύτερη 

ταχύτητα επεξεργασίας αντίθετα με τους μαθητές με ΕΜΔΜ, οι οποίοι είχαν 

χαμηλότερη ταχύτητα επεξεργασίας αλλά καλύτερη επίδοση στους γλωσσικούς 

ελέγχους. Οι μαθητές ΕΜΔΑΜ στους γλωσσικούς ελέγχους εμφάνισαν τις 

δυσκολίες και των δύο ομάδων (ΕΜΔΑ, ΕΜΔΜ) έχοντας επιπλέον χειρότερη 

επίδοση και στους ελέγχους φωνολογικής επίγνωσης και ταχείας ονομασίας 

(RAN). Όσον αφορά στην επίδοση των μαθηματικών ελέγχων, τη χειρότερη 

επίδοση είχε η ομάδα των μαθητών ΕΜΔΑΜ οι οποίοι είχαν τις δυσκολίες που 

εμφάνισαν και οι δύο ομάδες συν τη κακή επίδοση στην Αριθμητική (μέτρηση και 

σειριοθέτηση αλληλουχιών, χρήση θεσιακής αξίας και εντοπισμό κλασμάτων, 

ποσοστών και δεκαδικών) και στην επίλυση προβλημάτων με μονοψήφιους 

αριθμούς. Συμπερασματικά, οι μαθητές ΕΜΔΑ και οι ΕΜΔΑΜ είχαν δυσκολίες 
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στους φωνολογικούς ελέγχους και οι μαθητές ΕΜΔΜ και ΕΜΔΑΜ στην ταχύτητα 

επεξεργασίας, τον μη λεκτικό συλλογισμό και στους περισσότερους μαθηματικούς 

ελέγχους. Οι δυσκολίες που είχε η κάθε ομάδα ξεχωριστά, ήταν παρούσες στην 

ομάδα μαθητών που συνυπήρχαν οι δυο διαταραχές (ΕΜΔΑΜ) καθιστώντας τους 

την ομάδα με τη χειρότερη επίδοση και στους δύο τομείς ελέγχου. 

Οι Avitia et al. (2017) μελέτησαν τα λάθη ανάγνωσης, μαθηματικών, γραφής 

και γλώσσας που έκαναν μαθητές με ειδικές μαθησιακές δυσκολίες στα 

μαθηματικά (ΕΜΔΜ), μαθητές με ειδικές μαθησιακές δυσκολίες στην ανάγνωση 

ή/και στη γραφή (ΕΜΔΑΓ) και μαθητές τυπικής ανάπτυξης (ΤΑ). Χρησιμοποιήθηκε 

ως εργαλείο το KTEA-3 (Kaufman & Kaufman, 2014) το οποίο μετρά την 

ακαδημαϊκή επίδοση μαθητών από 4 έως 25 ετών. Από τα 22 λάθη συνολικά, οι 

επιδόσεις των μαθητών και των δύο ομάδων ήταν παρόμοια, εκτός από την 

επίδοση σε 4 λάθη όπου βρέθηκαν στατιστικά σημαντικές διαφορές. Η επίδοση 

στη φωνολογική επίγνωση ήταν σημαντικά χαμηλότερη για τους μαθητές ΕΜΔΑΓ 

από αυτή των μαθητών ΕΜΔΜ ενώ οι τελευταίοι είχαν σημαντικά χαμηλότερη 

επίδοση στους μαθηματικούς υπολογισμούς. Η αντιστοιχία γραφημάτων με τα 

φωνήματά τους και η γραπτή απόδοση φωνημάτων ήταν διαφορετική και στις 

τρεις ομάδες όπου οι ΕΜΔΑΓ ήταν χειρότεροι απ’ όλους και οι ΕΜΔΜ καλύτεροι 

από τους ΕΜΔΑΓ αλλά χειρότεροι από τους τυπικής ανάπτυξης. Στα υπόλοιπα 18 

λάθη δεν υπήρχαν διαφορές αλλά σε 10 από αυτά και οι δύο ομάδες ήταν 

σημαντικά χαμηλότερα από τους συνομηλίκους: Στη προφορά φωνηέντων σε 

πλαίσιο, στη γνώση ήχου μεσαίου γράμματος, στη γνώση μοτίβου συμφώνου που 

αποτελούν τον έλεγχο αναγνώρισης γραμμάτων και λέξεων, στη φωνολογική 

επίγνωση, στη γραπτή έκφραση είχαν γενικά και μηχανικά λάθη, στη κατανόηση 

επαγωγικού-αφηγηματικού κειμένου, στους γλωσσικούς ελέγχους είχαν λάθη στην 
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προφορική έκφραση γραμματικής και στη γενική προφορική έκφραση και τέλος, 

είχαν λάθη στην επίλυση σύνθετων μαθηματικών προβλημάτων. Οι ερευνητές 

προτείνουν ότι τα ίδια λάθη δεν είναι αποτέλεσμα και των ίδιων γνωστικών 

διαδικασιών και πως η αδυναμία μιας γνωστικής περιοχής μπορεί να εκφραστεί 

διαφορετικά μέσω των λαθών. Για παράδειγμα, η χαμηλή ταχύτητα επεξεργασίας 

επιδρά αρνητικά στη διαδικαστική γνώση των μαθητών στην επίλυση 

προβλημάτων ενώ η ίδια αδυναμία μπορεί να οδηγήσει και στην ελλιπή κατανόηση 

επαγωγικού κειμένου. Καθίσταται φανερό πως από τις αξιολογήσεις δεν πρέπει να 

λαμβάνονται υπόψη τα αριθμητικά αποτελέσματα (σκορ) που πέτυχαν οι μαθητές, 

αλλά οι δυνατότητες και οι αδυναμίες που οδήγησαν τους μαθητές στην επίδοση 

που επιδεικνύουν, όπως επίσης και οι γνωστικές δυνατότητες και αδυναμίες όπως 

καθρεπτίζονται στα λάθη των μαθητών.  

Όσον αφορά στην επίδραση των Ειδικών Μαθησιακών Δυσκολιών  

ανάγνωσης στην μαθηματική επίδοσή τους, οι Vukovic, Lesaux & Siegel (2010) 

μελέτησαν τις μαθηματικές δεξιότητες μαθητών με ειδική μαθησιακή δυσκολία 

ανάγνωσης (δυσλεξία) και κατανόησης σε σχέση με τους μαθητές τυπικής 

ανάπτυξης. Στην επίλυση προβλημάτων δεν βρέθηκαν διαφορές μεταξύ των δύο 

ομάδων Ειδικών Μαθησιακών Δυσκολιών αλλά η επίδοσή και των δύο ομάδων 

ήταν χαμηλότερη από αυτή των συμμαθητών τους. Στους χειρισμούς, όπως 

αλγορίθμους, και στους αριθμητικούς συνδυασμούς οι μαθητές με Ειδική 

Μαθησιακή Δυσκολία κατανόησης είχαν κανονική επίδοση ενώ οι μαθητές με 

δυσλεξία είχαν σημαντικά χαμηλότερη επίδοση από όλους τους υπόλοιπους 

μαθητές. Βρήκαν πως οι μαθητές με δυσλεξία ήταν 5.60 φορές πιο πιθανό να 

παρουσιάσουν δυσχέρειες στην ευχέρεια των αριθμητικών δεδομένων, 8.54 φορές 

στους χειρισμούς (πχ αλγορίθμους) και 4.98 φορές στα προβλήματα, ενισχύοντας 
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την άποψη ότι οι δυσκολίες ειδικότερα στους αριθμητικούς συνδυασμούς, 

οφείλονται στις ελλείψεις των μαθητών στη φωνολογική επίγνωση. 

Οι Peng & Fuchs (2016) στην μετα-αναλυτική τους έρευνα σχετικά με την 

εργαζόμενη μνήμη μαθητών με μαθησιακές δυσκολίες στην ανάγνωση (ΕΜΔΑ), τα 

μαθηματικά (ΕΜΔΜ) και με συνυπάρχουσες αυτές τις δύο δυσκολίες παράλληλα 

(ΕΜΔΑΜ), βρήκαν ότι και οι τρεις ομάδες μαθητών είχαν πολύ χαμηλή λεκτική και 

αριθμητική εργαζόμενη μνήμη σε σχέση με τους μαθητές τυπικής ανάπτυξης. Η 

ομάδα μαθητών ΕΜΔΑΜ  είχαν τη χειρότερη επίδοση απ’ όλες τις ομάδες ενώ οι 

μαθητές ΕΜΔΜ είχαν χαμηλότερη αριθμητική μνήμη εργασίας. Η χαμηλή λεκτική 

εργαζόμενη μνήμη είναι το ίδιο χαμηλή και στους μαθητές ΕΜΔΑ και στους 

μαθητές ΕΜΔΜ. Η μνήμη εργασίας αριθμών όμως ήταν χαμηλή μόνο στους 

μαθητές ΕΜΔΜ και στους ΕΜΔΑΜ που μπορεί αυτό να πηγάζει από τις μη 

επαρκώς ανεπτυγμένες βασικές μαθηματικές γνώσεις τους. 

Η ικανότητα επίλυσης μαθηματικών προβλημάτων μαθητών ΕΜΔΜ και 

ΕΜΔΑΜ σε προβλήματα διαβαθμισμένης δυσκολίας, βρέθηκε ότι τη χειρότερη 

επίδοση είχαν οι ΕΜΔΑΜ και στις τρεις κατηγορίες προβλημάτων ενώ τα 

δυσκολότερα προβλήματα και για τις δύο ομάδες ήταν οι δύο κατηγορίες που ήταν 

πιο σύνθετες λόγω εκφώνησης και αλγορίθμων (Fuchs & Fuchs, 2002).  

Συμπερασματικά, οι μαθητές με Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες στην 

ανάγνωση ή/και στη γραφή, έχουν σημαντικά χαμηλότερη επίδοση από τους 

συνομηλίκους τους σε δραστηριότητες ανάγνωσης και γραφής-το ίδιο ισχύει και 

για τους μαθητές με Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες στα μαθηματικά και τις 

μαθηματικές δραστηριότητες. Όταν όμως, συνυπάρχουν σε ένα μαθητή Ειδικές 

Μαθησιακές Δυσκολίες ανάγνωσης/γραφής αλλά και μαθηματικών, τότε ο μαθητής 

αυτός έχει σημαντικά χαμηλότερη επίδοση, όχι μόνο από τους συνομηλίκους του, 
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αλλά και από τους μαθητές με μία κατηγορία Ειδικών Μαθησιακών Δυσκολιών (ή 

στην ανάγνωση ή στη γραφή). 
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1.4 Επίλυση μαθηματικών προβλημάτων και Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες 

Από τη στιγμή που ένας μαθητής, έρχεται αντιμέτωπος με ένα πρόβλημα 

Μαθηματικών, πρέπει να περάσει από κάποια στάδια για να φτάσει στην επίλυσή 

του και να εφαρμόσει τις γνώσεις που ήδη κατέχει. Αρχικά, θα πρέπει πρώτα να 

κατανοήσει την εκφώνηση και έπειτα να αντιληφθεί και να συνειδητοποιήσει τις 

σχέσεις των δεδομένων που περιγράφονται σε αυτό. Βάσει των σχέσεων,  θα 

πρέπει να επιλέξει τη στρατηγική με την οποία θα το επιλύσει και έπειτα θα 

περάσει στην εκτέλεσή της. Στο τελευταίο ο στάδιο, ο μαθητής πιθανόν θα 

προσπαθήσει να δει αν έχει κάνει κάποιο λάθος ή αν θα μπορούσε να είχε κάνει 

κάτι διαφορετικά. Σε κάθε ένα από αυτά, επιστρατεύονται οι γνώσεις και οι 

ικανότητες των μαθητών που ήδη κατέχουν για να ανταποκριθούν με επιτυχία. 

Μέσω των προβλημάτων, οι μαθητές έχουν την ευκαιρία να εφαρμόσουν τις 

γνώσεις αυτές σε καταστάσεις που ζουν καθημερινά. Ο βαθμός στον οποίο ο 

μαθητής ανταποκρίνεται στην επίλυση προβλημάτων συσχετίζεται θετικά με την 

ικανότητα χειρισμού των αριθμητικών χειρισμών, των τύπων των μαθηματικών 

προβλημάτων και της ορθής επιλογής στρατηγικών επίλυσης (Swanson, Lussier & 

Orosco, 2015). Στην επίλυση μαθηματικών προβλημάτων από τους μαθητές με 

Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες, υπάρχουν λάθη που αφορούν στις παραπάνω 

διαδικασίες και εμφανίζονται σε όλα τα στάδια μέσω των οποίων διέρχεται ο 

μαθητής (Kingsdorf & Krawec, 2014). Οι ερευνητές Yimmer & Ellerton (2006) 

αναφέρονται αναλυτικά στα στάδια μέσω των οποίων διέρχεται από τη στιγμή που 

θα βρεθεί ενώπιον ενός μαθηματικού προβλήματος μέχρι να οδηγηθεί στην 

επίλυσή του, προτείνοντας ένα μοντέλο που αποτελείται από 5 στάδια.  
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Πίνακας 1. Στάδια επίλυσης προβλήματος μαθηματικών (Yimmer & Ellerton, 2006) 
 

1. Εμπλοκή 

2. Μετασχηματισμός 

3. Εφαρμογή 

4. Αποτίμηση 

5. Αναστοχασμός 

 

Το πρώτο από αυτά είναι το στάδιο της εμπλοκής κατά την οποία ο 

μαθητής επεξεργάζεται την εκφώνηση, είτε τη διαβάζει μόνος είτε του παρέχεται 

προφορικά, προσπαθεί να αντλήσει νόημα από αυτήν και να αντιληφθεί αν 

πρόκειται για γνωστό τύπο προβλήματος που έχει αντιμετωπίσει ξανά στο 

παρελθόν και να το συσχετίσει με τις προηγούμενες γνώσεις του (Yimmer & 

Ellerton, 2006). Το στάδιο αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό καθώς πιθανές λάθος 

αντιλήψεις θα οδηγήσουν σε λάθος υποθέσεις για την επίλυση του προβλήματος. 

Οι αναγνωστικές δυσκολίες των μαθητών με ΕΜΔ μπορούν να επιδράσουν 

αρνητικά καθώς η δυσχερής αποκωδικοποίηση θα έχει ως αποτέλεσμα την αργή 

επεξεργασία του, την έλλειψη κατανόησης του προβλήματος ή και διάφορες 

παρανοήσεις προερχόμενες από λάθος κωδικοποίηση, όπως την αντικατάσταση 

κάποιας λέξης της εκφώνησης. Η μειωμένη οπτικοχωρική αντίληψη των μαθητών 

αυτών, μπορεί να τους οδηγήσει να αντιληφθούν λάθος τους αριθμούς της 

εκφώνησης, όπως ο μαθητής στο παρακάτω παράδειγμα (Εικόνα 1), που 

αντιλαμβάνεται τον αριθμό «2» και «3» ως 23, παρά του ότι είναι σε διαφορετικές 

σειρές. 
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Εικόνα 1. Παράδειγμα μαθητή που αντιλαμβάνεται το «2» και το «3» ως «23» 

 
Το δεύτερο στάδιο είναι αυτό του μετασχηματισμού στο οποίο ο μαθητής 

διατυπώνει υποθέσεις για την επίλυση του προβλήματος λαμβάνοντας υπόψη τα 

δεδομένα του, τους αριθμούς και τη μεταξύ τους σχέση (Yimmer & Ellerton, 2006). 

Οργανώνει νοητικά ένα σχέδιο επίλυσης και σκέφτεται κατά πόσο μπορεί να 

εφαρμοστεί σε σχέση με αυτά που ζητά το πρόβλημα. Ο μαθητής ενεργοποιεί το 

γνωστικό σχήμα των πράξεων, βάσει του οποίου μπορεί να αντιληφθεί τη σχέση 

που επέρχεται στα δεδομένα και να την αντιστοιχίσει με την ανάλογη μαθηματική 

πράξη.  Η αδύναμη εργαζόμενη μνήμη σε συνδυασμό με την αργή 

αποκωδικοποίηση και την ελλιπή κατανόηση στο προηγούμενο στάδιο, μπορεί να 

οδηγήσει τον μαθητή σε λάθος συμπεράσματα σχετικά με τις σχέσεις των 

δεδομένων, το ζητούμενο του προβλήματος και την επιλογή του σχεδίου επίλυσής 

του. Οι μαθητές με ΕΜΔ δυσκολεύονται να οργανώσουν τις πληροφορίες του 

προβλήματος στο μυαλό τους (Geary, 2004), να αναγνωρίσουν τους στόχους του 

προβλήματος (Swanson & Lee, 2001) αλλά και σχεδιάσουν μόνοι τους μία 

αναπαράσταση ή ένα σχήμα, στο οποίο θα αποτυπώνονται τα δεδομένα του 

προβλήματος και το ζητούμενο, που θα τους οδηγούσε στη λύση του (Krawec & 

Montague, 2014).  

Σε αυτά τα δύο πρώτα στάδια, καθοριστικό ρόλο παίζει και η διαμόρφωση 

της εκφώνησης μεταξύ άλλων. Οι Fuchs & Fuchs (2002) βρήκαν ότι τα 

δυσκολότερα προβλήματα για τους μαθητές με Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες στα 
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μαθηματικά ήταν αυτά που είχαν μακροσκελής εκφώνηση, που περιείχαν 

λεπτομέρειες και αριθμούς που δεν ήταν χρήσιμα και απαιτούσαν περισσότερα 

από ένα βήματα για την επίλυσή τους. Άλλοι παράγοντες που αφορούν στην 

εκφώνηση και επιδρούν είτε θετικά είτε αρνητικά στην κατανόηση του 

προβλήματος από τον μαθητή, είναι ο τύπος των προβλημάτων και η θέση που 

έχει στην εκφώνηση το ζητούμενο. Όταν το ζητούμενο περιγράφεται στο τέλος της 

εκφώνησης, είναι πιο εύκολο για τους μαθητές απ’ ότι εάν περιγραφόταν στην 

αρχή ή στη μέση της (Powell, Fuchs, Fuchs, Cirino & Fletcher, 2009).  

Η παρουσία λέξεων-κλειδιών στην εκφώνηση μπορεί να αποβεί μοιραία για 

την επίλυση του προβλήματος καθώς εάν οι μαθητές βασιστούν σε αυτές είναι 

πολύ πιθανό να οδηγηθούν σε λάθος (Hegarty, Mayer & Monk, 1995). Για 

παράδειγμα στο πρόβλημα: «Ο Σωτήρης είχε 5 καραμέλες και η μαμά του, του 

έδωσε 5 περισσότερες. Πόσες έχει τώρα;» η λέξη-κλειδί είναι «περισσότερες» και 

η πράξη που απαιτείται είναι η πρόσθεση για την επιτυχή επίλυσή του. Στο 

πρόβλημα όμως: «Ο Σωτήρης έχει 15 καραμέλες που είναι 8 περισσότερες από 

του Μιχάλη. Πόσες καραμέλες έχει ο Μιχάλης;» μπορεί να υπάρχει η ίδια λέξη-

κλειδί ωστόσο ο μαθητής πρέπει να κάνει αφαίρεση για να λυθεί το πρόβλημα με 

επιτυχία. Θα πρέπει να επεξεργαστεί με προσοχή την εκφώνηση και να την 

κατανοήσει πλήρως για να ολοκληρωθεί με επιτυχία η ενασχόλησή του με το 

πρόβλημα. 
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Το τρίτο στάδιο, της εφαρμογής, αφορά στις δράσεις του μαθητή για την 

επίλυση του προβλήματος όπως για παράδειγμα την εκτέλεση πράξεων, οι οποίες 

απορρέουν από το προηγούμενο στάδιο και από τις αποφάσεις που πήρε βάσει 

του γνωστικού σχήματος πράξεων. Εκτός του ότι οι μαθητές με Ειδικές 

Μαθησιακές Δυσκολίες δεν μπορούν να διακρίνουν τα σημαντικά δεδομένα του 

προβλήματος από τις λεπτομέρειες και τα στοιχεία που δεν τους χρειάζονται, 

δυσκολεύονται επίσης να ακολουθήσουν συγκεκριμένα βήματα με συγκεκριμένη 

χρονική ακολουθία (Αγαλιώτης, 2011) για την οργάνωση ενός σχεδίου επίλυσης. 

Αυτό έχει ως αποτέλεσμα την μεγάλη δυσκολία των μαθητών στην ενασχόλησή 

τους με προβλήματα που απαιτούν περισσότερες από μία πράξεις για την επίλυσή 

τους καταλήγοντας συχνά να εκτελούν μόνο μία πράξη και να σταματούν εκεί την 

εργασία τους με το πρόβλημα, όπως φαίνεται στο παράδειγμα παρακάτω (Εικόνα 

2). 

Εικόνα 2. Παράδειγμα μαθητή που εκτελεί μία πράξη αντί για τρεις που απαιτεί η επίλυση του 
προβλήματος 

 

Σε αυτό το στάδιο συμβάλλει αρνητικά και η αδυναμία των μαθητών να 

ανασύρουν από τη μνήμη τους, τους αριθμητικούς συνδυασμούς οδηγώντας τους 

στην εφαρμογή στρατηγικών όπως είναι η μέτρηση με τα δάχτυλα, όπως 
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προαναφέρθηκε, μειώνοντας έτσι την ταχύτητα και την ακρίβεια εκτέλεσης των 

πράξεων.  

Από τα συχνότερα λάθη στο στάδιο αυτό, είναι οι αλγόριθμοι που 

εκτελούνται με λάθος βήματα ή παραλείψεις, όπως η παράλειψη μεταφοράς 

μονάδων σε άλλη στήλη.  Πιο συγκεκριμένα, όταν ένας μαθητής καλείται να 

εκτελέσει κάθετη αφαίρεση αριθμών με δύο διψήφιους, τριψήφιους κ.ο.κ που στον 

μειωτέο ένα ή περισσότερα ψηφία στη στήλη των μονάδων, δεκάδων, 

εκατοντάδων είναι μικρότερα ή ίσα με το μηδέν από τα αντίστοιχα του αφαιρετέου, 

πρέπει να αναδομήσει το ψηφίο αυτό του μειωτέου ή, πιο παραδοσιακά, να 

δανειστεί, προκειμένου να μπορέσει να προχωρήσει στην σωστή εκτέλεση της 

πράξης. 

Εικόνα 4. Εκτέλεση σωστής και λάθος κάθετης αφαίρεσης τετραψήφιων 

 
Ένα από τα συχνότερα λάθη που παρατηρούνται, είναι αυτό που 

αποτυπώνεται παραπάνω (Εικόνα 4), στη λάθος εκτέλεση της πράξης (Riccomini, 

2005). Ο μαθητής χειρίζεται τα ψηφία 3 και 9 ως μεμονωμένους αριθμούς και όχι 

ως συστατικά που μαζί με άλλα συνθέτουν έναν μεγάλο αριθμό, οδηγώντας τον 

στην αφαίρεση του μικρότερου αριθμού από τον μεγαλύτερο, ανεξάρτητα από το 

αν ο μικρότερος αριθμός βρίσκεται είναι στη θέση του μειωτέου και ο μικρότερος 

στη θέση του αφαιρετέου, όπως ισχύει γενικότερα ως κανόνας της αφαίρεσης. Το 

ίδιο συμβαίνει κι όταν σε κάποια στήλη του μειωτέου υπάρχει μηδέν (αντί για το 3, 
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στο παραπάνω παράδειγμα) (Riccomini, 2005). Το λάθος αυτό αποτυπώνει 

αδυναμίες του μαθητή σε βασικές μαθηματικές έννοιες και δεξιότητες, όπως για 

παράδειγμα στη θεσιακή αξία (Bryant et al., 2000). 

Όσον αφορά στην πρόσθεση, τα συχνότερα λάθη είναι αυτά που 

σχετίζονται με το κρατούμενο. Μία από τις κατηγορίες λάθους που αφορούν στο 

κρατούμενο, είναι η παράλειψή του. Η αδυναμία του μαθητή να ανακαλέσει 

αυτόματα από τη μακρόχρονη μνήμη τους απαιτούμενους αριθμητικούς 

συνδυασμούς και ο χρόνος που αφιερώνει για να φτάσει στο αποτέλεσμά τους 

επιδρά αρνητικά στον μαθητή καθώς ξεχνά το κρατούμενο και καταλήγει έτσι σε 

λάθος αποτέλεσμα (Αγαλιώτης, 2011). Έτσι, στο στάδιο αυτό, εκτός από τα λάθη 

αλγορίθμου, αντικατοπτρίζονται και οι λάθος αριθμητικοί συνδυασμοί των 

τεσσάρων πράξεων στην εκτέλεση πράξεων.  

Μία άλλη τεχνική που έχουν οι μαθητές με Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες 

κατά την επίλυση προβλημάτων και αφορά στο τρίτο στάδιο, είναι το «άρπαγμα 

των αριθμών» (Hegarty, Mayer & Monk, 1995  ̇ Swanson et al., 2014) όπου οι 

μαθητές επιλέγουν τυχαία αριθμούς από την εκφώνηση χωρίς να έχουν 

κατανοήσει τις μεταξύ τους σχέσεις είτε είναι σχετικοί είτε είναι άσχετοι με την 

επίλυση, και με αυτούς τους αριθμούς που επιλέγουν εκτελούν πράξεις κατά το 

δοκούν θεωρώντας πως «ξεμπέρδεψαν» με το πρόβλημα (Εικόνα 3). 
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Εικόνα 3. Παράδειγμα μαθητή που επιλέγει τυχαία αριθμούς από την εκφώνηση για να το επιλύσει. 

 

 

Το τέταρτο στάδιο είναι της αποτίμησης όπου ο μαθητής ξαναδιαβάζει το 

πρόβλημα, ελέγχει τον τρόπο με τον οποίο έδρασε, αξιολογεί εάν απαντήθηκαν τα 

ερωτήματα του προβλήματος μέσω των ενεργειών του και αποφασίζει εάν θα 

αποδεχτεί τον τρόπο του ή αν θα τον απορρίψει και θα ξαναπροσπαθήσει. Τέλος, 

το πέμπτο στάδιο του αναστοχασμού αφορά στην ικανοποίηση και στην 

αυτοπεποίθηση που νιώθει σχετικά με τη δράση του, στην κριτική του τοποθέτηση 

απέναντι στο πρόβλημα σχετικά με τον τρόπο επίλυσής του και στην συσχέτιση 

του τύπου του προβλήματος με άλλα ίδιας μορφής ή και διαφορετικής. Στα στάδια 

αυτά δεν θα γίνουν παραπάνω αναφορές καθώς οι μαθητές με Ειδικές 

Μαθησιακές Δυσκολίες σπάνια εμπλέκονται σε αυτές τις διαδικασίες και συνήθως 

αποδέχονται ως λύση το πρώτο αποτέλεσμα το οποίο προέκυψε έπειτα από τις 

δράσεις τους για την επίλυση του προβλήματος (Bryant et al., 2000 ̇ Ημέλλου, 

2016). 
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1.5 Νομοθετικό και εκπαιδευτικό πλαίσιο ατόμων με ειδικές εκπαιδευτικές 

ανάγκες στην Ελλάδα 

Σύμφωνα με τον νόμο 4074/2012, άρθρο 24, παράγραφο 2 που αφορά 

στην κύρωση σύμβασης για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία, 

κατοχυρώνεται η ισότιμη εκπαίδευσή τους και μέσα στα γενικά σχολεία της 

γειτονιάς τους ανεξαρτήτου αναπηρίας. Στα εδάφια γ, δ, και ε, ορίζεται η 

προσαρμογή και η εξατομίκευση ως μέσα για την πρόσβαση και την απόκτηση του 

διδακτικού αγαθού με στόχο την πλήρη ενσωμάτωσή τους, όπως χαρακτηριστικά 

αναφέρεται. Στους μαθητές με αναπηρία εντάσσονται και οι μαθητές με ειδικές 

μαθησιακές δυσκολίες στους οποίους αναφερόμαστε στη παρούσα εργασία, βάσει 

του νόμου 3699/2008, άρθρο 3,παράγραφο 1:  

«Μαθητές με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες θεωρούνται όσοι για 

ολόκληρη ή ορισμένη περίοδο της σχολικής τους ζωής εμφανίζουν σημαντικές 

δυσκολίες μάθησης….. οι οποίες, σύμφωνα με τη διεπιστημονική αξιολόγηση, 

επηρεάζουν τη διαδικασία της σχολικής προσαρμογής και μάθησης. Στους μαθητές 

με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες συγκαταλέγονται ιδίως όσοι 

παρουσιάζουν…. ειδικές μαθησιακές δυσκολίες όπως δυσλεξία, δυσγραφία, 

δυσαριθμησία, δυσαναγνωσία, δυσορθογραφία». 

Προκειμένου να υποστηριχθούν καταλλήλως το πλαίσιο στο οποίο φοιτούν 

και οι μαθητές με ειδικές μαθησιακές δυσκολίες, το 2013 με το άρθρο 39, παρ. 4 

του Ν. 4115/2013 ιδρύθηκαν οι Επιτροπές Διαγνωστικής Εκπαιδευτικής 

Αξιολόγησης και Υποστήριξης (ΕΔΕΑΥ). Οι επιτροπές αυτές αποτελούνται από 

τον Διευθυντή της σχολικής μονάδας, τους εκπαιδευτικούς Ειδικής Αγωγής, έναν 

Ψυχολόγο και έναν Κοινωνικό Λειτουργό (άρθρο 39 του Ν. 4115/2013). Η ομάδα 

αυτή αξιολογεί, δημιουργεί εξατομικευμένο πρόγραμμα παρέμβασης και εργάζεται 



 

41 
 

για την αντιμετώπιση των δυσκολιών των μαθητών. Πιο συγκεκριμένα, 

αναλαμβάνει, μεταξύ άλλων,  

«τη διαδικασία αξιολόγησης, συγκέντρωσης των αναγκαίων πληροφοριών από το 

κοινωνικό και οικογενειακό περιβάλλον, χορήγησης ορισμένων δοκιμασιών για τον 

εντοπισμό των εκπαιδευτικών, ψυχολογικών και κοινωνικών αναγκών του μαθητή, 

συμπεριλαμβανομένης της παρατήρησης στην τάξη και την καταγραφή από τον/την 

υπεύθυνο/η της τάξης εκπαιδευτικό» (άρθρο 5, παρ. α, Ν. 4113/2014). 

Βάσει των δεδομένων που θα προκύψουν από την παραπάνω διαδικασία, 

η διεπιστημονική ομάδα σε συνεργασία με τον/την εκπαιδευτικό της τάξης 

οργανώνει διαφοροποιημένο πρόγραμμα παρέμβασης που αφορά στο σχολικό και 

οικογενειακό περιβάλλον, όπως αναφέρεται στο άρθρο 3, παρ. β και στο άρθρο 

5,παρ. β του Ν. 4113/2014. Εφόσον το πρόγραμμα υλοποιηθεί αλλά οι δυσκολίες 

του μαθητή επιμείνουν, τότε η ΕΔΕΑΥ παραπέμπει τον μαθητή στο ΚΕΔΔΥ, 

σύμφωνα με το άρθρο 3, παρ. η του Ν. 4113/2014, ενώ «στην παραπεμπτική 

βεβαιώνεται ότι έγιναν όλες οι αναγκαίες υποστηρικτικές παρεμβάσεις από το 

σχολείο του μαθητή» (άρθρο 4, παρ. 2, εδάφιο ε, περίπτωση ηη του Ν. 3699/2008 

όπως ισχύει σήμερα έπειτα από τροποποιήσεις). 

Οι μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες φοιτούν στη τάξη του γενικού 

σχολείου και γι’ αυτό το σκοπό υπάρχουν τρεις μορφές υποστήριξης. Πρώτον, 

υποστηρίζονται μέσα στη σχολική τάξη από τον εκπαιδευτικό της τάξης (ΠΕ70) 

όταν πρόκειται για ήπιες μαθησιακές δυσκολίες (άρθρο 6, παρ. 1, εδάφιο α στο Ν. 

3699/2008). Οι εκπαιδευτικοί μπορούν να συνεργαστούν με το οικείο ΚΕΔΔΥ και 

τους σχολικούς συμβούλους γενικής και ειδικής αγωγής για να βοηθηθούν στην 

εκπαιδευτική διαδικασία. Δεύτερον, ο μαθητής μπορεί να υποστηριχθεί μέσα στη 

σχολική τάξη από εκπαιδευτικό ειδικής αγωγής (ΠΕ71) στα πλαίσια της 
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παράλληλης στήριξης-συνεκπαίδευσης (άρθρο 6, παρ. 1, εδάφιο β στο Ν. 

3699/2008). Στόχος της είναι η ένταξη των μαθητών, η παροχή ίσων ευκαιριών 

στην εκπαίδευση και η καλλιέργεια όλων των δεξιοτήτων τους (απόφαση 2, κεφ. 

Α1 στον Ν. 3561/2016), χωρίς διακρίσεις, αξιοποιώντας τις γνώσεις, τις εμπειρίες 

και τα βιώματά τους, χωρίς να δημιουργούνται στιγματισμοί και περιθωριοποιήσεις 

(απόφαση 2, κεφ. Α2 στον Ν.3561/2016). Στον ίδιο νόμο, στο κεφάλαιο Α4, όσον 

αφορά στη μεθοδολογία των προγραμμάτων συνεκπαίδευσης, αναφέρεται: 

«Για τη βέλτιστη εφαρμογή των προγραμμάτων συνεκπαίδευσης ενδείκνυται η 

αξιοποίηση στρατηγικών και μεθόδων όπως η συνεργατική διδασκαλία, η 

διαφοροποίηση της διδασκαλίας, η μέθοδος project, η μέθοδος επίλυσης 

προβλήματος, η μελέτη πεδίου, η ανακαλυπτική μάθηση, η μάθηση μέσω τεχνών, 

κ.α. που διασφαλίζουν την πρόσβαση και την ενεργή συμμετοχή όλων των 

εμπλεκομένων στην εκπαιδευτική διαδικασία».  

Τρίτον, ο μαθητής υποστηρίζεται στα Τμήματα Ένταξης από εκπαιδευτικό 

ειδικής αγωγής (ΠΕ71) (άρθρο 6, παρ. 1, εδάφιο γ στο Ν. 3699/2008). Σύμφωνα 

με την παρ. 5 του άρθρου 82 του Ν. 4368/2016:  

«σκοπός των Τμημάτων Ένταξης είναι η πλήρης ένταξη των μαθητών με ειδικές 

εκπαιδευτικές ανάγκες ή/και αναπηρία στο σχολικό περιβάλλον μέσα από ειδικές 

εκπαιδευτικές παρεμβάσεις. Ο εκπαιδευτικός του ΤΕ υποστηρίζει τους μαθητές 

εντός του περιβάλλοντος της τάξης τους, σε συνεργασία με τους εκπαιδευτικούς 

των τάξεων, με στόχο τη διαφοροποίηση των δραστηριοτήτων και των διδακτικών 

πρακτικών, καθώς και την κατάλληλη προσαρμογή του εκπαιδευτικού υλικού και 

του εκπαιδευτικού περιβάλλοντος. Η υποστήριξη σε ιδιαίτερο χώρο υλοποιείται 

εφόσον το επιβάλλουν οι ιδιαίτερες εκπαιδευτικές ανάγκες των μαθητών, με 
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απώτερο στόχο τη δυνατότητα μελλοντικής υποστήριξης αυτών εντός του 

περιβάλλοντος της τάξης τους». 

Βάσει της παρ. 2, άρθ. 56 του ν. 3966/2011 ως παράλληλη στήριξη 

μπορούν να εργάζονται και οι εκπαιδευτικοί ΠΕ70 που έχουν τα τυπικά προσόντα 

στην Ειδική Αγωγή, ενώ αν δεν επαρκούν τότε τις θέσεις αναλαμβάνουν οι 

εκπαιδευτικοί ΠΕ70 χωρίς προσόντα στην Ειδική Αγωγή. Μπορούν επίσης να 

κάνουν ενισχυτική διδασκαλία στους μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες 

μετά το πέρας των μαθημάτων και να παρέχουν το εξατομικευμένο  υποστηρικτικό 

εκπαιδευτικό πρόγραμμα στο πλαίσιο της συνεκπαίδευσης. Τα προσόντα που 

προαναφέρθηκαν στην Ειδική Αγωγή, ορίζονται στην παρ. 1 του άρθ. 21 στον ν. 

3966/2008 ως: διδακτορικό δίπλωμα στην Ειδική Αγωγή, μεταπτυχιακός τίτλος 

στην Ειδική Αγωγή, διετής μετεκπαίδευση Ειδικής Αγωγής στα Διδασκαλεία της 

χώρας, πτυχίο Παιδαγωγικού Ειδικής Αγωγής, οι εκπαιδευτικοί έχουν μόνιμη 

αναπηρία (τουλάχιστον 67%), είναι γονείς παιδιών με αναπηρία (67% και άνω), 

διαθέτουν αποδεδειγμένη προϋπηρεσία τριών διδακτικών ετών σε δομές Ειδικής 

Αγωγής. 

Από τα παραπάνω καθίσταται φανερό ότι οι εκπαιδευτικοί έχουν πολύ 

μεγάλη ευθύνη απέναντι στους μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, από την 

ανίχνευση και τον εντοπισμό των δυσκολιών ενός μαθητή μέχρι και την κατάρτιση 

εξατομικευμένου προγράμματος παρέμβασης για την άρση των δυσκολιών του.  
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1.6 Επιλογές εκπαιδευτικών, τεχνικές και μέθοδοι για την διδασκαλία 

μαθητών με ειδικές μαθησιακές δυσκολίες που αποτυχαίνουν στην επίλυση 

προβλημάτων  

Σύμφωνα λοιπόν με το άρθρο 6, παρ. 1, εδάφιο α στο Ν. 3699/2008, οι 

μαθητές με ειδικές μαθησιακές δυσκολίες φοιτούν στη γενική τάξη και 

υποστηρίζονται από τους εκπαιδευτικούς της γενικής τάξης στην οποία φοιτούν. 

Δεδομένου των δυσκολιών τους, ως λογική συνέπεια οι εκπαιδευτικοί οφείλουν να 

κάνουν προσαρμογές στη διδασκαλία τους προκειμένου οι μαθητές να 

καταφέρουν να εμπλακούν στη διδασκαλία και να ωφεληθούν. Σε γενικότερο 

πλαίσιο, οι προσαρμογές που μπορούν να κάνουν αφορούν στο περιεχόμενο του 

αναλυτικού προγράμματος (τι θα μάθει ο μαθητής), τον τρόπο επεξεργασίας του 

(πως θα το μάθει, υλικά και μέσα) και το αποτέλεσμα της μάθησης (πως θα δείξει 

ο μαθητής ότι το έμαθε, αξιολόγηση) ως προς το επίπεδο επίδοσης του μαθητή, 

των ενδιαφερόντων και του μαθησιακού προφίλ του (Παντελιάδου & Αντωνίου, 

2008) ενώ μπορεί επίσης να προσαρμόσει το περιβάλλον της τάξης, όπως για 

παράδειγμα τη θέση που κάθεται ο μαθητής (Gagnon, 2000 στο Maccini & 

Gagnon, 2006). 

 

Εικόνα 5. Παράγοντες που μπορούν να τροποποιήσουν οι εκπαιδευτικοί στη διδασκαλία τους 
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Όσον αφορά στην επίλυση ενός προβλήματος μαθηματικών η επιτυχία της 

αποτελείται, σε αδρές γραμμές, από την κατανόηση του προβλήματος, την νοητική 

του αναπαράσταση και τις δράσεις επίλυσης (Mayer, 1998). Ο μαθητής αρχικά 

επεξεργάζεται το πρόβλημα προκειμένου να το κατανοήσει, ωστόσο όταν 

πρόκειται για μαθητές με Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες, υπάρχουν πολλά λάθη 

στο στάδιο αυτό. Τα συχνότερα είναι η μη κατανόηση του προβλήματος, η 

αδυναμία του μαθητή να οργανώσει στο μυαλό του μια νοητική αναπαράσταση της 

σχέσης των δεδομένων του προβλήματος και ένα σχέδιο για την επίλυσή του.  

Οι δυσκολίες αυτές πιθανόν να οφείλονται στο διδακτικό υλικό που 

χρησιμοποιούν οι εκπαιδευτικοί κατά τη διδασκαλία επίλυσης προβλημάτων. Οι 

δάσκαλοι δουλεύουν κυρίως με τα σχολικά εγχειρίδια, όπως έχει παρατηρηθεί 

στην έρευνα (Jitendra, Carnine & Silbert, 1996 ̇ Simmons, Kameenui & Chard, 

1998) αλλά και στην ελληνική σχολική πραγματικότητα (Μπούρας & 

Τριανταφύλλου, 2012). Η παρουσίαση των μαθηματικών προβλημάτων στα 

σχολικά εγχειρίδια προϊδεάζει τους μαθητές για την επίλυσή τους καθώς όλα όσα 

βρίσκονται στην ίδια σελίδα απαιτούν την ίδια πράξη για να λυθούν (Jitendra, 

Griffin, Deatline-Buchman & Sczesniak, 2007) και έτσι δεν παροτρύνονται οι 

μαθητές να ασχοληθούν περαιτέρω με την κατάσταση που περιγράφεται στο 

πρόβλημα.  Παραδοσιακά, οι εκπαιδευτικοί  παρουσιάζουν ένα πρόβλημα στη 

τάξη και έπειτα από ελάχιστη συζήτηση παρέχουν οι ίδιοι τη σωστή απάντηση 

στους μαθητές ενώ τα προβλήματα που ακολουθούν για εξάσκηση, είναι όμοια με 

το πρώτο, γεγονός που δεν προωθεί την κατανόηση των ενεργειών αλλά την 

μηχανιστική εξάσκηση (Simon, 1995). Όπως αναφέρεται στο Βιβλίο του Δασκάλου 

των Μαθηματικών της Α’ Δημοτικού σχετικά με την παραδοσιακή διδασκαλία, η 

γνώση μεταφέρεται από το δάσκαλο, θεωρείται δεδομένο ότι οι μαθητές κατέχουν 
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τις προαπαιτούμενες γνώσεις όπως αυτές ορίζονται από το αναλυτικό πρόγραμμα 

της προηγούμενης τάξης στην οποία φοιτούσαν ενώ σημαντική θέση στη 

διδασκαλία έχουν οι διαδικαστικές γνώσεις και κανόνες τα οποία οι μαθητές 

καλούνταν να απομνημονεύσουν. Οι Jitendra et al. (1996) έλεγξαν το σχολικό 

εγχειρίδιο των μαθηματικών της πέμπτης τάξης ως προς 9 συστατικά στοιχεία της 

αποτελεσματικής διδασκαλίας και υπερίσχυσε η αρνητική κριτική ενώ σε άλλη 

αξιολόγηση σχολικού εγχειριδίου μαθηματικών κρίθηκε ως «κατά προσέγγιση 

αποδεκτό» (Bryant, Bryant, Kethley, Kim, Pool & Seo, 2008).  

Όσον αφορά στα ελληνικά σχολικά εγχειρίδια, ο εκπαιδευτικός δεν είναι 

υποχρεωμένος να καλύψει την ύλη μέσα από αυτά ενώ ενθαρρύνεται η 

διαφοροποίηση και η προσαρμογή της διδασκαλίας στις δυνατότητες και 

αδυναμίες των μαθητών (Βιβλίο Δασκάλου, Μαθηματικά Β’ Δημοτικού). Σε έρευνα 

(Μπούρας & Τριανταφύλλου, 2012) που μελετήθηκαν οι απόψεις των Ελλήνων 

εκπαιδευτικών γενικής αγωγής για τα σχολικά εγχειρίδια, το 91% του δείγματος 

(Ν=195) αποφάνθηκε πως το σχολικό εγχειρίδιο των Μαθηματικών της Ε’ τάξης 

έχει πολλά δομικά προβλήματα, αλλά και στο περιεχόμενο, δημιουργώντας 

σημαντικές δυσκολίες στους μαθητές, ενώ το 48% πιστεύει ότι και το σχολικό 

εγχειρίδιο των Μαθηματικών της Β’ τάξης δημιουργεί αρκετές δυσκολίες στους 

μαθητές. 

Ακόμη, σχετικά με τις δυσκολίες των μαθητών αυτών που οφείλονται στην 

κατανόηση του προβλήματος και συγκεκριμένα στην εκφώνησή του, οι λέξεις-

κλειδιά όπως «περισσότερα», «λιγότερα» κ.ά. που εμπεριέχονται στις εκφωνήσεις 

των προβλημάτων είναι μία λάθος πρακτική καθώς μπορούν εύκολα να 

οδηγήσουν τους μαθητές σε συστηματικά λάθη (Jitendra & Star, 2011 ̇ Jitendra et 

al., 2015). Η χρήση των λέξεων αυτών ως κανόνα, χωρίς να έχουν διδαχθεί σε όλα 
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τα πιθανά πλαίσια που μπορεί να χρησιμοποιηθούν, λειτουργεί ως παγίδα και 

αιτία λαθών καθώς οι μαθητές θα επιλέγουν αυθαίρετα τη πράξη που παραπέμπει 

η εκάστοτε λέξη-κλειδί (An & Wu, 2012). Δεδομένου ότι πολλοί μαθητές 

δυσκολεύονται να διακρίνουν τα σχετικά με την επίλυση στοιχεία της εκφώνησης 

από τις λεπτομέρειες, πρέπει, εκτός από τις κατευθύνσεις του δασκάλου για να 

βρίσκουν τα σχετικά, να αυξάνονται σταδιακά κατά τη διδασκαλία οι λεπτομέρειες 

στην εκφώνηση προκειμένου οι μαθητές να εξασκηθούν και να αποκτήσουν 

μεγαλύτερη ευχέρεια σε αυτή τη δεξιότητα (Swanson et al., 2015). Η παροχή 

σύντομων προβλημάτων με απλή εκφώνηση σε μόνιμη βάση δεν αποτελεί λύση 

(Cook & Riser, 2005 όπως αναφέρεται στο Swanson et al., 2015) αλλά διαιώνιση 

του προβλήματος. Τεχνικές οι οποίες αποδεδειγμένα βοηθούν τους μαθητές στην 

κατανόηση του προβλήματος είναι η παράφρασή του (Αγαλιώτης, 2011), η 

οπτικοποίηση των σχέσεων που περιγράφονται (Gersten et al., 2009 ̇ Krawec & 

Huang, 2016) και η παροχή ενός σχεδίου για την επίλυσή του (Krawec & Huang, 

2016) ενώ πολύ χρήσιμα είναι τα αντικείμενα και οι εικόνες (Simmons, Kameenui 

& Chard, 1998). Η διδασκαλία που βασίζεται στο σχήμα (schema-based 

instruction) χρησιμοποιεί διαγράμματα στα οποία αντικατοπτρίζονται οι σχέσεις 

μεταξύ των δεδομένων του προβλήματος ενισχύοντας έτσι τους μαθητές με 

χαμηλή εργαζόμενη μνήμη (Jitendra & Star, 2011). Ο μαθητής περιγράφει 

προφορικά τις σκέψεις του σε κάθε στάδιο επίλυσης ώστε να ελέγχονται από τον 

εκπαιδευτικό ως προς την κατανόηση και την καταλληλότητά τους (Jitendra & Star, 

2011). Ο έλεγχος αυτός της κατανόησης, αν και είναι πολύ αποτελεσματική 

τεχνική, δεν χρησιμοποιείται συχνά από τους δασκάλους (Gersten et al., 2009).  

Για να είναι ικανός ο μαθητής να επιλύει προβλήματα εντός και εκτός του 

σχολικού πλαισίου, πρέπει να αναπτυχθεί η εννοιολογική του γνώση, η κατανόηση 
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δηλαδή εις βάθος των μαθηματικών και η σύνδεση της νέας γνώσης που του 

παρουσιάζεται με τις προϋπάρχουσες γνώσεις του (Gonsalves & Krawec, 2014̇ 

Miller & Hudson, 2007). Η έλλειψη της γνώσης αυτής προέρχεται επίσης, εκτός 

από τους παράγοντες που προαναφέρθηκαν σε προηγούμενο κεφάλαιο, από το 

άγχος που διακατέχει τους μαθητές σχετικά με τα μαθηματικά, την απουσία 

ανατροφοδότησης από τους δασκάλους, την αναντιστοιχία μεταξύ του ταχέος 

ρυθμού παρουσίασης πληροφοριών στην τάξη και του αργού ρυθμού 

επεξεργασίας των πληροφοριών των μαθητών και τις μειωμένες ευκαιρίες 

συμμετοχής στην τάξη (Mandinach & Gummer, 2016). 

Το National Council of Teachers of Mathematics (NCTM, 2000) 

επικεντρώνεται στην εννοιολογική κατανόηση παρά στη δηλωτική, που προωθείται 

στο αναλυτικό πρόγραμμα και περιγράφεται παρακάτω. Για την ανάπτυξη της 

γνώσης αυτής προτείνονται διαδοχικές παρουσιάσεις αντικειμένων, εικόνων και 

έπειτα συμβόλου (Jitendra, Petersen-Brown, Lein, Zaslofsky, Kunkel, Jung & 

Egan, 2015 ̇ Miller & Hudson, 2007) με την ενεργή συμμετοχή του μαθητή, 

εφαρμογή στη καθημερινότητά του, ομαδική εργασία με συζήτηση και τη βοήθεια 

του εκπαιδευτικού (Marolda & Davidson, 1994 όπως αναφέρεται στο Maccini & 

Gagnon, 2002). Οι μέθοδοι αυτοί είναι ιδιαίτερα χρήσιμοι για τη διδασκαλία 

αριθμητικών συνδυασμών, της θεσιακής αξίας των αριθμητικών ψηφίων και της 

έννοιας του πολλαπλασιασμού (Miller & Hudson, 2007). 

Έχει παρατηρηθεί ότι δεν δίνεται περισσότερος χρόνος εν αναμονή των 

προφορικών απαντήσεων των μαθητών με ειδικές μαθησιακές δυσκολίες στις 

ερωτήσεις των εκπαιδευτικών, οι οποίοι δίνουν το λόγο σε άλλον μαθητή για να 

απαντήσει άμεσα (DeSimone & Parmar, 2006 όπως αναφέρεται στο Mckenna, 

Shin & Ciullo, 2015). Για να μπορεί ένας μαθητής να δίνει άμεσες γραπτές ή 
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προφορικές απαντήσεις, πρέπει να έχει αναπτύξει τη δηλωτική του γνώση. Είναι η 

γνώση που αφορά στις πληροφορίες που έχουν αποθηκευτεί στη μνήμη τους και 

μπορούν να τις ανασύρουν άμεσα (Miller & Hudson, 2007), όπως για παράδειγμα 

τα αποτελέσματα των αριθμητικών συνδυασμών και των τεσσάρων πράξεων. 

Όταν η γνώση αυτή δεν έχει αναπτυχθεί πλήρως συνυπολογίζοντας τις αδυναμίες 

μνήμης των μαθητών με Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες, τότε αυτοί οι παράγοντες 

αντικατοπτρίζονται στα λάθος αποτελέσματα των αριθμητικών συνδυασμών και 

την μη κατανόηση του αριθμητικού συστήματος (όπως για παράδειγμα τη θεσιακή 

αξία) (Miller & Hudson, 2007). Οι τεχνικές που βοηθούν στην ανάπτυξη της 

γνώσης αυτής είναι η συνεχόμενη καθυστέρηση χρόνου (constant time delay) που 

βοηθά ιδιαίτερα στον πολλαπλασιασμό (Miller & Hudson, 2007) και οι 

χρονομετρήσεις ενός λεπτού (1 minute timings) που βοηθά ιδιαίτερα στον χειρισμό 

των αριθμών, τον πολλαπλασιασμό, τη διαίρεση, τα μονοψήφια αριθμητικά 

δεδομένα και τη θεσιακή αξία (Miller & Hudson, 2007). Η συνεχόμενη 

καθυστέρηση χρόνου διεξάγεται ως εξής:  παρουσίαση αντικειμένου (αριθμητικός 

συνδυασμός στην οθόνη του υπολογιστή), αν ο μαθητής απαντήσει εντός 3-5 

δευτερολέπτων συνεχίζει στον επόμενο, εάν απαντήσει λάθος ο δάσκαλος 

εκφωνεί τον συνδυασμό και την απάντηση (5+5=10) και τέλος ο μαθητής το 

επαναλαμβάνει (Miller & Hudson, 2007). Ο χρόνος πρέπει να περιορίζεται για να 

επιτευχθούν οι γρήγορες και άμεσες απαντήσεις που χαρακτηρίζουν τη δηλωτική 

γνώση, η ακρίβεια των απαντήσεων να ελέγχεται ενώ πρέπει να ληφθούν υπόψη 

και τα χαρακτηριστικά του μαθητή στην εφαρμογή των τεχνικών αυτών (Miller & 

Hudson, 2007). Οι χρονομετρήσεις ενός λεπτού μπορούν να γίνουν και σε ομάδες 

ή και σε επίπεδο τάξης. Ο δάσκαλος ετοιμάζει ένα φύλλο στο οποίο υπάρχουν 

περισσότεροι αριθμητικοί συνδυασμοί απ‘ όσους μπορούν να συμπληρώσουν οι 
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μαθητές μέσα σε ένα λεπτό (Miller & Hudson, 2007). Μόλις η αντίστροφη μέτρηση 

ξεκινήσει οι μαθητές πρέπει να συμπληρώσουν όσους περισσότερους μπορούν 

ενώ με τη λήξη του χρόνου αποσύρονται τα φύλλα και τα αποτελέσματα 

παρουσιάζονται σε ένα διάγραμμα ώστε να ενημερώνονται οι μαθητές σχετικά με 

την επίδοσή τους (Miller & Hudson, 2007). Οι χρονομετρήσεις είναι ένα χρήσιμο 

εργαλείο στα χέρια των εκπαιδευτικών καθώς δεν είναι χρονοβόρο, δεν απαιτεί 

μεγάλη προετοιμασία και μπορεί να τροποποιηθεί έτσι ώστε ταυτόχρονα να 

απευθύνεται στις ανάγκες του κάθε μαθητή. Ωστόσο, η εξάσκηση αυτή πρέπει να 

έπεται της πλήρους κατανόησης των βασικών δεδομένων και όχι να εξασκείται ο 

μαθητής μηχανικά, απομνημονεύοντας δεδομένα χωρίς να τα έχει κατανοήσει 

πρώτα. Συστήνονται επίσης, η παρουσίαση των αριθμητικών συνδυασμών με 

συγκεκριμένη ομαδοποίηση και κατηγοριοποίηση (όπως πχ διπλά αθροίσματα) 

και η αναπαράσταση των συνδυασμών με αντικείμενα και καταστάσεις (όπως πχ 

5+5 τα δάχτυλα των χεριών μας) προκειμένου να αποτυπωθούν ευκολότερα στη 

μνήμη του μαθητή (Αγαλιώτης, 2011).  

Δεν αρκεί οι μαθητές να κατανοούν μόνο την έννοια αλλά θα πρέπει να είναι 

σε θέση να μπορούν να τη χρησιμοποιήσουν όποτε και όπου χρειάζεται (Carnine, 

1997). Η δηλωτική γνώση αποτελεί το θεμέλιο της διαδικαστικής γνώσης, η οποία 

αφορά στην ικανότητα του μαθητή να ακολουθεί μία συγκεκριμένη σειρά βημάτων 

(Miller & Hudson, 2007). Χαρακτηριστικό της έλλειψης της διαδικαστικής γνώσης, 

είναι η αντιμετώπιση των μαθητών στα προβλήματα με παραπάνω από μία πράξη 

για την επίλυσή του, που προαναφέρθηκε σε προηγούμενο κεφάλαιο,  όπου 

επιλέγουν τυχαία τους αριθμούς από την εκφώνηση, ή και όλους, για να τους 

συνδυάσουν και να παρουσιάσουν αυτό τους το εγχείρημα ως την επίλυση του 

προβλήματος (Cawley et al., 2001 ̇ Fuchs et al., 2003 όπως αναφέρεται στο 



 

51 
 

Gersten et al., 2009) και τα λάθη στους αλγορίθμους κάθετων πράξεων (Miller & 

Hudson, 2007). Όσον αφορά στη διαδικασία επίλυσης προβλήματος, η διδασκαλία 

στρατηγικών δεν ενδείκνυται σε μαθητές με χαμηλή εργαζόμενη μνήμη (Swanson 

et al., 2015) αλλά συνίσταται η προφορική απόδοση των ενεργειών τους κατά τη 

διαδικασία επίλυσης η οποία αποδεικνύεται πολύ αποτελεσματική τεχνική 

(Αγαλιώτης, 2011 ̇ Βιβλίο Δασκάλου Μαθηματικών Β’ Δημοτικού ̇ Cawley et al., 

2001 ̇ Fuchs et al., 2003 όπως αναφέρεται στο Gersten et al., 2009  ̇ Jitendra & 

Star, 2011) ενώ η παράλληλη ύπαρξη προφορικών και οπτικών δεδομένων 

δεσμεύει λιγότερους πόρους της εργαζόμενης μνήμης (Swanson, Orosco & 

Lussier, 2014). Πέρα όμως από την προφορική απόδοση των ενεργειών, 

απαραίτητη είναι και η καλλιέργεια της διαδικαστικής γνώσης. Για την ανάπτυξή 

της, προτείνεται, η διδασκαλία του μαθητή να ακολουθεί πέντε βασικές αρχές. 

Αρχικά, να του δοθεί μία σειρά βημάτων. Μία άποψη είναι η εκφώνηση να 

παρουσιάζεται βήμα βήμα με οπτικά βοηθήματα (υπογράμμιση, έντονα χρώματα) 

και αντικείμενα (McKenna, Shin  & Ciullo, 2015). Δεύτερον,  αυτή η σειρά να 

μπορεί να γενικευτεί σε όλους τους τύπους προβλημάτων, τρίτον το κάθε βήμα να 

παρακινεί τον μαθητή να δρα και να επιστρατεύει μία γνωστική ή μεταγνωστική 

τεχνική ή να εφαρμόζει έναν κανόνα μαθηματικών, τέταρτον η εκφώνηση του 

προβλήματος να είναι σύντομη και διατυπωμένη με απλά λόγια και πέμπτον, να 

χρησιμοποιηθούν μνημονικά βοηθήματα για να ακολουθεί ο μαθητής τα βήματα με 

επιτυχία. (Miller & Hudson, 2007).  

Στην περίπτωση των λαθών στους αλγορίθμους, γενικότερα και στις 

τέσσερις πράξεις, ιδιαίτερα σημαντική είναι η παράλληλη εκτέλεση πράξεων σε 

υλικό, εικονιστικό και συμβολικό επίπεδο (Αγαλιώτης, 2011) προκειμένου να 

αναπτυχθεί η εννοιολογική γνώση σχετικά με την εκτέλεση της πράξης και έπειτα η 
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σύνδεση της κάθε ενέργειας του αλγορίθμου με την αντίστοιχη γλωσσική 

περιγραφή και ορολογία. Το Βιβλίο Δασκάλου Μαθηματικών της Β’ Δημοτικού 

προωθεί την χρήση εποπτικού υλικού κατά τη διδασκαλία ενώ ορίζει πως η 

διδασκαλία των αλγορίθμων πρέπει να έπεται της κατανόησης της έννοιας των 

πράξεων. Η μηχανιστική, απευθείας διδασκαλία των βημάτων του αλγορίθμου 

χωρίς να έχει εξασφαλιστεί πρώτα η κατανόηση του μαθητή, οδηγεί σε περαιτέρω 

δυσκολίες και αποτυχία (Clements & Sarama, 2012) καθώς ο μαθητής επιβαρύνει 

τη μνήμη του, δεν μπορεί να συνδέσει τη νέα αυτή γνώση με τις προϋπάρχουσες 

με αποτέλεσμα η γνώση αυτή να χάνεται. Ιδιαίτερα, στον αλγόριθμο της κάθετης 

αφαίρεσης με μειωτέο και αφαιρετέο που αποτελούνται από δύο και περισσότερα 

ψηφία, με κάποιο από τα ψηφία του μειωτέου να είναι μικρότερο από το ψηφίο του 

αφαιρετέου στην ίδια στήλη, εφόσον γίνουν οι απαραίτητες ενέργειες να 

κατανοήσει ο μαθητής την πράξη, η εξάσκησή του είναι προτιμότερο να γίνει με 

την μέθοδο της αναδόμησης μειωτέου παρά με την μέθοδο της πρόσθεσης ίσων 

ποσών (Εικόνα 6).  

 

Εικόνα 6. Κάθετη αφαίρεση διψήφιων με τις μεθόδους πρόσθεσης ίσων ποσών και αναδόμησης 

μειωτέου 
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Η μέθοδος της αναδόμησης μειωτέου έχει σημαντικά και περισσότερα 

πλεονεκτήματα από την μέθοδο της πρόσθεσης ίσων ποσών, επιτρέπει την 

αναπαράσταση της κάθε ενέργειας του αλγορίθμου με αντικείμενα και βοηθά τους 

μαθητές να κατανοήσουν τη διαδικασία (Αγαλιώτης, 2011). Ο περίπλοκος τρόπος 

και η εφευρετικότητα με τον οποίο οι μαθητές προσπαθούν να καλύψουν τις 

αδυναμίες τους στην εκτέλεση του  παραδοσιακού αλγορίθμου (Αγαλιώτης, 2011) 

αποδεικνύει πως έχουν την ικανότητα να εμπλακούν και να χρησιμοποιήσουν 

αποτελεσματικά εναλλακτικούς αλγορίθμους. Οι εναλλακτικοί αλγόριθμοι των 

τεσσάρων πράξεων ενδείκνυνται για μαθητές που δυσκολεύονται με τους 

παραδοσιακούς αλγορίθμους (Αγαλιώτης, 2011). Αποδείχθηκε ότι υπερέχουν 

σημαντικά έναντι αυτών, έπειτα από διδασκαλία δύο ομάδων μαθητών με με 

Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες και παρόμοια μεταξύ τους χαρακτηριστικά, όπου η 

μία ομάδα διδάχτηκε τους παραδοσιακούς αλγορίθμους και η άλλη τους 

εναλλακτικούς (Agaliotis, 2009 όπως αναφέρεται στο Αγαλιώτης, 2011). 

Μία επίσης εναλλακτική μέθοδος, είναι και η διδασκαλία ευέλικτων 

αυτοσχέδιων στρατηγικών αντί των παραδοσιακών αλγορίθμων (Van de Walle, 

2007) η οποία συστήνεται και από το Βιβλίο του Δασκάλου Μαθηματικών της Α’ 

Δημοτικού. Σε αυτή τη μέθοδο, ο τρόπος με τον οποίο οι μαθητές θα βρουν το 

αποτέλεσμα μιας πράξης, εφευρίσκεται από τους ίδιους. Για παράδειγμα, όταν 

τεθεί στην τάξη η πράξη 315+245 κάποιοι μπορούν να το λύσουν με διάφορους 

τρόπους, όπως παρακάτω (Πίνακας 2). 
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Πίνακας 2. Παράδειγμα χρήσης ευέλικτων αυτοσχέδιων στρατηγικών πρόσθεσης 

Πρόβλημα                                        315+245 

Ένας τρόπος επίλυσης 300+200=500 

15+45=60 

500+60=560 

Δεύτερος τρόπος επίλυσης 300+200=500 

10+40=50 

5+5=10 

500+50+10=560 

 

Οι συνδυασμοί που μπορούν να πραγματοποιηθούν και να οδηγήσουν στο 

σωστό αποτέλεσμα είναι πολλοί, ωστόσο για να χρησιμοποιηθεί η μέθοδος αυτή 

πρέπει πρώτα ο εκπαιδευτικός να έχει βεβαιωθεί πως οι μαθητές του έχουν καλή 

γνώση της δομής του αριθμητικού συστήματος, της θεσιακής αξίας και άλλων 

βασικών γνώσεων (Van de Walle, 2007). Τα πλεονεκτήματα της μεθόδου αυτής 

είναι ότι επικεντρώνεται στον αριθμό ως σύνολο (58+12=50+10+8+20) και όχι ως 

μεμονωμένα ψηφία (58+12=8+2, 5+1) όπως συμβαίνει στους παραδοσιακούς 

αλγορίθμους, κατανοούν το αριθμητικό σύστημα και εξασκούνται καταλλήλως 

ώστε να χρησιμοποιούν την ίδια μέθοδο και στον νοερό υπολογισμό (Van de 

Walle, 2007). 

Σε γενικότερο πλαίσιο, έρευνα (Maccini & Gagnon, 2000) που μελέτησε τις 

προσαρμογές που κάνουν οι δάσκαλοι τυπικών τάξεων για τους μαθητές με 

Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες βρήκε ότι αυτές αφορούσαν στην μείωση του 

όγκου των εργασιών και την παροχή περισσότερου χρόνου για την ολοκλήρωσή 

τους, οπτικά βοηθήματα που εφιστούν την προσοχή (υπογράμμιση, χρωματική 

κωδικοποίηση) και υπολογιστές τσέπης. Αν και είναι οι πιο συχνά 



 

55 
 

χρησιμοποιούμενες πρακτικές, η αποτελεσματικότητά τους δεν έχει διαπιστωθεί 

(Maccini & Gagnon, 2006) και καθίσταται φανερό πως οι δυσκολίες των μαθητών 

δεν αντιμετωπίζονται δραστικά, αλλά απλά ελαττώνονται προσωρινά. Οι 

εκπαιδευτικοί γενικής αγωγής επικεντρώνονται στο μηχανιστικό κομμάτι, όπως 

αυτό αντικατοπτρίζεται στα γραπτά των μαθητών-εκτέλεση πράξεων και 

αριθμητικοί συνδυασμοί- (Αγαλιώτης, 2011) και όχι στο εννοιολογικό που κρίνεται 

απαραίτητο. 

Οι παραδοσιακές μέθοδοι διδασκαλίας αφορούν στην εξάσκηση του μαθητή 

με μολύβι και χαρτί, την παροχή των εξηγήσεων και των κανόνων από τον 

δάσκαλο για την επίλυση προβλήματος, στην απομνημόνευση δεδομένων και 

κανόνων και στην μηχανιστική εξάσκηση του μαθητή χωρίς να κατανοεί αυτό που 

κάνει (Lampert, 1990 ̇ Mtetwa & Garofalo, 1989 ̇ Rousselle & Noël, 2007 ̇ Van de 

Walle, 2007). Όταν παρουσιάζονται λάθη στην επίλυση προβλημάτων, η 

παρέμβαση του εκπαιδευτικού είναι να προτρέψει τον μαθητή να ξαναδεί το 

πρόβλημα, την παρουσίαση της νέας γνώσης από το δάσκαλο και την παροχή 

ασκήσεων για εξάσκηση η οποία υποτίθεται πως θα εδραιώσει τη γνώση (Simon, 

1995) και πρόκειται κυρίως για την πολλαπλή επανάληψη και τις εργασίες στο 

σπίτι (Βιβλίο Δασκάλου Μαθηματικών Β’ Δημοτικού). Η αντίληψη ότι τα αντικείμενα 

στη διδασκαλία αφορούν στους μαθητές των μικρών τάξεων μόνο (Ημέλλου, 

2016), δημιουργεί πίεση στους μαθητές να χρησιμοποιούν τη συμβολική 

αναπαράσταση (Αγαλιώτης, 2011). Όπως γίνεται αντιληπτό, συνεπάγεται ότι ο 

μαθητής μέσω των μεθόδων αυτών επιβαρύνει τα μνημονικά του αποθέματα, δεν 

συμμετέχει ενεργά στη διαδικασία επίλυσης προβλημάτων αλλά αναμένει από τον 

εκπαιδευτικό να του παρέχει τον τρόπο με τον οποίο θα φτάσει στην επίλυση, δεν 
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δημιουργεί τις απαραίτητες συνδέσεις της νέας γνώσης με τις προϋπάρχουσες και 

αυτό που τελικά μένει είναι το άγχος και τα λάθη. 

Τα λάθη των μαθητών με ειδικές μαθησιακές δυσκολίες δεν 

χρησιμοποιούνται από τους εκπαιδευτικούς στη διδασκαλία τους (DeSimone & 

Parmar, 2006 όπως αναφέρεται στο Mckenna, Shin & Ciullo, 2015). Ενώ τα 

εντοπίζουν εύκολα, τους είναι ιδιαίτερα δύσκολο να θέσουν έναν κατάλληλο 

διδακτικό στόχο βάσει αυτών (Riccomini, 2005). Για να το καταφέρουν, πρέπει να 

συλλέξουν δείγματα λαθών του μαθητή, αυτά να κατηγοριοποιηθούν και να 

προκύψουν συγκεκριμένα οι δυσκολίες που αντιμετωπίζει. Σπάνια ωστόσο 

επικεντρώνονται στις κατηγορίες καθώς δίνουν έμφαση στα μεμονωμένα λάθη 

(Riccomini, 2005) και η διόρθωσή τους αρκείται σε ένα «σωστό» ή «λάθος» (Da 

Ponte & Chapman, 2006). Έτσι διορθώνουν τα μεμονωμένα λάθη αγνοώντας τα 

είδη γνώσεων που έχει ανάγκη ο μαθητής να κατακτήσει, χάνοντας πολύτιμο 

διδακτικό χρόνο που θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί προς όφελος όλων των 

μαθητών και αφήνοντας τους μαθητές με ειδικές μαθησιακές δυσκολίες στη δίνη 

των παρανοήσεων (Riccomini, 2005). Μέσω της παρακολούθησης προόδου του 

μαθητή (Bryant et al., 2008), της διορθωτικής ανατροφοδότησης (Bryant et al., 

2008)  και της ανάλυσης των λαθών οι δάσκαλοι είναι σε θέση να διακρίνουν την 

εννοιολογική βάση των λαθών και να βοηθήσουν τους μαθητές να την καταλάβουν 

(Son, 2013) και έτσι αποκαλύπτεται η αιτία που προκαλεί τα λάθη του μαθητή 

αλλά και οι επόμενοι διδακτικοί στόχοι που πρέπει να θέσει ο εκπαιδευτικός για να 

ξεπεράσει ο μαθητής τις δυσκολίες του (Ball, Hill & Bass, 2005  ̇Bryant et al., 2008 ̇ 

Mckenzie, 2012  ̇ Pajares, 2002 όπως αναφέρεται στο An & Wu, 2012). Η 

αξιολόγηση και η ανάλυση των λαθών του μαθητή ενθαρρύνεται ιδιαίτερα και στο 

Βιβλίο του Δασκάλου των Μαθηματικών της Α’ Δημοτικού επισημαίνοντας πως εάν 
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δεν κατακτηθούν οι προαπαιτούμενες γνώσεις, ο εκπαιδευτικός δεν πρέπει να 

συνεχίσει στη διδασκαλία του επόμενου μαθήματος. 

Οι εκπαιδευτικοί πρέπει, όχι μόνο να γνωρίζουν τα μελανά σημεία του 

αναλυτικού προγράμματος αλλά και τον τρόπο με τον οποίο μπορούν να 

βελτιώσουν τη διδασκαλία τους (Simmons, Kameenui & Chard, 1998). Το National 

Council of Teachers of Mathematics (NCTM, 2000) υποστηρίζει ότι, εφόσον τα 

προβλήματα μαθηματικών είναι σχεδιασμένα έτσι ώστε να αποτελούν κίνητρο και 

να κινητοποιηθούν οι μαθητές να τα επιλύσουν, παρά του ότι η επίλυση 

προβλημάτων είναι μία από τις μεγαλύτερες δυσκολίες τους, τότε όλοι οι μαθητές 

μπορούν να τα καταφέρουν έχοντας ως αποτέλεσμα την ενίσχυση της 

αυτοπεποίθησής τους, μόλις αντιληφθούν ότι ολοκλήρωσαν το μαθηματικό έργο 

χωρίς βοήθεια (Bottge, Ma, Gassaway, Toland, Butler & Cho, 2014).  

Μεγάλη αποτελεσματικότητα έχουν οι παρεμβάσεις που βασίζονται στην 

έρευνα (evidence-based intervention ̇ Carnine et al., 2004 όπως αναφέρεται στο 

Bryant et al., 2008 ̇ Johnson et al., 2010  ̇ Miller & Hudson, 2007), όπως η 

διδασκαλία συμπεριφορικού τύπου ή Άμεση διδασκαλία (explicit instruction ̇ 

Doabler, Nelson, Kosty, Fien, Baker, Smolkowski & Clarke, 2014  ̇Gersten et al., 

2009). Η διδασκαλία συμπεριφορικού τύπου ξεκινά με τον προκαταβολικό 

οργανωτή μέσω του οποίου γίνεται η ανασκόπηση προϋποτιθέμενων γνώσεων, η 

ενημέρωση του μαθητή για το περιεχόμενο του μαθήματος που θα διδαχθεί και οι 

λόγοι για τους οποίους είναι χρήσιμο να το κατακτήσει (Miller & Hudson, 2007). 

Έπειτα παρουσιάζεται το διδακτικό αντικείμενο, ο μαθητής εξασκείται 

καθοδηγούμενος από τον δάσκαλο μέχρι να καταφέρει την αυτόνομη εξάσκηση και 

τέλος, γίνεται η αξιολόγηση (McKenna et al., 2015 ̇ Miller & Hudson, 2007). 

Απαραίτητη προϋπόθεση για την επιτυχία της λεπτομερούς διδασκαλίας είναι η 
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κατοχή σε ικανοποιητικό επίπεδο των προαπαιτούμενων γνώσεων (Carnine, 

Dixon & Silbert, 1998 όπως αναφέρεται στο Bryant et al., 2008  ̇ Jitendra et al., 

1999 όπως αναφέρεται στο Bryant et al., 2008), η κατάτμηση της νέας γνώσης σε 

μικρά βήματα, η παρουσίαση παραδειγμάτων και αντιπαραδειγμάτων και η 

συνεχής δομημένη εξάσκηση του μαθητή για την κατάκτηση της γνώσης (Miller & 

Hudson, 2007). Η διδασκαλία αυτού του τύπου αναφέρεται στο Βιβλίο του 

Δασκάλου Μαθηματικών της Α’ Δημοτικού ως μία από τις βασικές αρχές της 

μάθησης στην οποία στηρίζονται τα νέα σχολικά εγχειρίδια. 

Βάσει της ιεραρχικής δομής της μαθηματικής γνώσης, οι προτεραιότητες 

που τίθενται στη διδασκαλία πρέπει να είναι σε αντιστοιχία με το ρυθμό προόδου 

του μαθητή και της φύσης των δυσκολιών του (Moats, 2014). Εάν ο μαθητής 

εμφανίζει λάθη στην επίλυση προβλημάτων, θα πρέπει πρώτα να βοηθηθεί στην 

επεξεργασία και την κατανόησή του, έπειτα στην επιλογή της πράξης και της 

εκτέλεσής της και τέλος τους αριθμητικούς συνδυασμούς. Πρέπει να κατακτηθούν 

αρχικά οι βασικές δεξιότητες που ο μαθητής δεν κατέχει σε ικανοποιητικό βαθμό 

καθώς αυτές θα αποτελέσουν τη βάση για την θεμελίωση νέων και πιο σύνθετων 

γνώσεων (Miller & Hudson, 2007). Έπειτα, η διδασκαλία θα πρέπει να είναι 

επικεντρωμένη σε μία δεξιότητα κάθε φορά για να μην επιβαρυνθεί επιπλέον ο 

μαθητής γνωστικά και για να είναι ξεκάθαρο στον εκπαιδευτικό, σε ποια ακριβώς 

πτυχή δυσκολεύεται ο μαθητής καθώς ελέγχει την πρόοδό του (Carnine et al., 

2004 όπως αναφέρεται στο Bryant et al., 2008). Επίσης, θετικά αποτελέσματα 

αποδίδουν η δημιουργία ευκαιριών μέσω των οποίων ο μαθητής θα εξασκήσει τη 

νεοαποκτηθείσα γνώση (Carnine, 1997 ̇ Miller & Hudson, 2007), η συμμετοχή του 

σε ομάδες συνομηλίκων (Miller & Hudson, 2007), η ανατροφοδότηση (Carnine, 

1997 ̇ Miller & Hudson, 2007) και ο έλεγχος του ρυθμού προόδου του από τον 
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εκπαιδευτικό (Miller & Hudson, 2007). Ο διδακτικός χρόνος πρέπει να αξιοποιηθεί 

ορθά (Carnine, 1997). 

Ένα πολύ αποτελεσματικό μέσο για να βελτιωθεί η διδασκαλία είναι η 

κατανόηση του τρόπου με τον οποίο σκέφτονται μαθηματικά οι μαθητές (Lin, 2006) 

καθώς αυτό θα επηρεάσει σημαντικά τις δράσεις των δασκάλων στη τάξη (Franke, 

Carpenter, Levi & Fennema, 2001 όπως αναφέρεται στο Lin, 2006). Είναι άλλωστε 

μία από τις αρχές του NCTM (2000) να μην προσπαθούν μόνο να εξακριβώσουν 

οι δάσκαλοι στο πώς να παραδώσουν το μάθημα αλλά και στο πως μεταφράζεται 

εσωτερικά στους μαθητές τους (An & Wu, 2012). Έρευνα (An, Kulm & Wu, 2004) 

που διεξήχθη για να συγκρίνει τις διδακτικές επιλογές εκπαιδευτικών της Κίνας και 

της Αμερικής, απέδειξε ότι το 75% κατάφερε να σχεδιάσει τη διδασκαλία του βάσει 

των αναγκών των μαθητών, αφού πρώτα κατανόησαν τις παρανοήσεις και τον 

τρόπο σκέψης τους που τους οδήγησε σε αυτές. 

Έρευνες δείχνουν ότι, ενώ οι δάσκαλοι γενικής εκπαίδευσης υποστηρίζουν 

πως έχουν την ικανότητα να προσαρμόσουν τη διδασκαλία τους σε μαθητές με 

ειδικές μαθησιακές δυσκολίες, ωστόσο δεν το υλοποιούν (Datnow & Hubbard, 

2016 ̇ Simmons, Kameenui & Chard, 1998  ̇Yuen, Westwood & Wong, 2005) γιατί 

θεωρούν ότι δεν είναι πρακτικό να εφαρμοστούν στη γενική τάξη (Maccini & 

Gagnon, 2006) ενώ προτιμούν να κάνουν προσαρμογές που αφορούν σε όλη την 

τάξη, οι οποίες δεν απαιτούν ιδιαίτερο σχεδιασμό και προετοιμασία (Baker & 

Zigmond, 1995 όπως αναφέρεται στο Maccini & Gagnon, 2006). Οι Fuchs & Fuchs 

(1998) στην έρευνά τους αναφέρονται στους Peterson & Clark (1978) οι οποίοι 

βρήκαν ότι οι έμπειροι δάσκαλοι κάνουν ελάχιστες αλλαγές (εύρημα που συμφωνεί 

με αυτό των Maccini & Gagnon, 2006) για τους μαθητές με δυσκολίες ενώ οι 

αλλαγές αυτές επί της ουσίας ήταν μειωμένες προσδοκίες παρά επιλογή 
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εναλλακτικών μεθόδων και τεχνικών. Επίσης, επιλέγουν μεθόδους στη διδασκαλία 

τους με τις οποίες είναι εξοικειωμένοι και δεν αναλαμβάνουν πτυχές που δεν 

κατανοούν ή δυσκολεύονται να εφαρμόσουν (Spillane, Reiser & Reimer, 2002), 

άρα υπάρχουν λίγες πιθανότητες να επιλέξουν να εφαρμόσουν νέες μεθόδους και 

τεχνικές οι οποίες κρίνονται αποτελεσματικές από τη διεθνή βιβλιογραφία, αλλά 

δεν τους είναι οικείες. 

Είναι κρίσιμο να ληφθεί υπόψη από τους εκπαιδευτικούς γενικής αγωγής ότι 

τα λάθη των μαθητών με ειδικές μαθησιακές δυσκολίες δεν πρέπει να 

βαθμολογούνται με ένα αριθμητικό σκορ ή σωστό/λάθος, αλλά πρέπει να 

θεωρηθούν ως είσοδος στις γνωστικές λειτουργίες των μαθητών και ως ευκαιρία 

να αντιληφθούν τον τρόπο σκέψης τους, καθώς διάφορα και διαφορετικά μεταξύ 

τους λάθη μπορεί να αντικατοπτρίζουν μία γνωστική έλλειψη μαθητή (Avitia et al., 

2017, Βιβλίο Δασκάλου Μαθηματικών Β’ Δημοτικού). Γι’ αυτούς τους λόγους, είναι 

ιδιαίτερα ενδιαφέρον να μελετηθούν οι διδακτικές επιλογές των εκπαιδευτικών 

γενικής αγωγής σχετικά με την υποστήριξη μαθητών με Ειδικές Μαθησιακές 

Δυσκολίες.  
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1.7 Λόγοι που επιβάλλουν τη μελέτη των επιλογών των εκπαιδευτικών ως 

προς τη διδακτική στήριξη των μαθητών με Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες 

που δυσκολεύονται στην επίλυση προβλημάτων  

Ο εκπαιδευτικός της τάξης παίζει καθοριστικό ρόλο στην πορεία των 

μαθητών του. Είναι υπεύθυνος για τους μαθητές από τη στιγμή της προσέλευσής 

του μέχρι και την αποχώρησή τους από το σχολείο. Σε επίπεδο τάξης, είναι αυτός 

που οργανώνει και παρέχει τη γνώση επηρεάζοντας άμεσα με τη διδασκαλία του 

την επίδοση των μαθητών. Παρακολουθώντας καθημερινά την πρόοδό τους, 

όπως είναι λογικό λόγω ποικιλομορφίας των ατομικών χαρακτηριστικών και 

διαφορών, προκύπτουν οι καλοί, οι μεσαίου επιπέδου και οι κακοί μαθητές. 

Σύμφωνα με την αντίληψη του εκπαιδευτικού σχετικά με την επίδοση και τη 

πρόοδο των μαθητών γίνονται και οι διδακτικές επιλογές του σχετικά με τις 

μεθόδους, τα υλικά που θα χρησιμοποιήσει, τις στρατηγικές κτλ. (Clark & 

Peterson, 1986 ̇ McNair, 1978  ̇ Sharpley & Edgar, 1986 όπως αναφέρεται στο 

Eckert, Dunn, Codding, Begeny & Kleinmann, 2006). Εάν η αντίληψή τους αυτή 

τους οδηγήσει σε εσφαλμένα συμπεράσματα, τότε και η διδασκαλία που θα 

σχεδιαστεί για την αντιμετώπιση των δυσκολιών των μαθητών, θα είναι άτοπη 

(Van Geel, Keuning, Visscher & Fox, 2016) και θα δυσχεράνει τις δυσκολίες των 

μαθητών. Τα προσόντα των εκπαιδευτικών και η στάση τους προς τα Μαθηματικά 

επηρεάζουν έμμεσα τις διδακτικές πρακτικές τους, οι οποίες με τη σειρά τους 

επηρεάζουν άμεσα το αποτέλεσμα μάθησης των μαθητών τους (Palardy & 

Rumberger, 2008) ενώ παρόμοιες επιδράσεις επίσης ασκούν και οι στόχοι 

διδασκαλίας που θα θέσει ο εκάστοτε εκπαιδευτικός (Sleep & Eskelson, 2012). 

Όσο υψηλότερα επίπεδα αυτοαποτελεσματικότητας και εκπαίδευσης έχουν οι 

εκπαιδευτικοί, άλλο τόσο υψηλές είναι οι πιθανότητες να εμπλακούν σε 

περισσότερο αποτελεσματικές πρακτικές, οι οποίες με τη σειρά τους θα επιφέρουν 

θετικά αποτελέσματα στην επίδοση των μαθητών (Palardy & Rumberger, 2008).  
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Το περιορισμένο εύρος διδακτικών πρακτικών των δασκάλων, αυξάνει τις 

πιθανότητες να υποθέσει κανείς ότι οι μαθητές του ανήκουν στην κατηγορία των 

Ειδικών Μαθησιακών Δυσκολιών (Gerber, 2005) άσχετα εάν οι δυσκολίες τους 

οφείλονται στην ελλιπή σχεδιασμένη διδασκαλία (Burns, VanDerHeyden & Jiban, 

2006). Η ελλιπής διδασκαλία οφείλεται στην απουσία ομοιομορφίας των 

διδακτικών μεθόδων και στο ότι δεν είναι συστηματική, καθώς από το μοντέλο 

κριτηρίου απόδοσης δεν προκύπτει σαφής κατευθυντήρια για τη διδασκαλία των 

μαθητών αυτών (Aaron, Joshi, Gooden & Bentum, 2008). Η αποτελεσματικότητα 

της διδασκαλίας μπορεί να μειωθεί και από την πίεση που αισθάνονται οι 

εκπαιδευτικοί να καλύψουν την ύλη του αναλυτικού προγράμματος και την πίεση 

του χρόνου, την απουσία υποστήριξης από ειδικούς και τη συμπεριφορά των 

μαθητών (Simon & Schifter, 1991). Αυτός ο φαύλος κύκλος χαμηλής επίδοσης και 

χαμηλού επιπέδου διδασκαλίας, καλλιεργεί τη σκέψη του δασκάλου για πιθανή 

ύπαρξη Ειδικών Μαθησιακών Αναγκών. Οι μαθητές αυτής της κατηγορίες 

μονοπωλούν το ενδιαφέρον γιατί χρειάζονται διαφορετική αντιμετώπιση, και όχι 

την κλασσική παραδοσιακή διδασκαλία (Yuen et al., 2005).  

Βάσει της προόδου, της επίδοσης και της συμπεριφοράς των μαθητών στην 

τάξη, οι εκπαιδευτικοί λαμβάνουν την απόφαση παραπέμψουν για αξιολόγηση 

από τις αρμόδιες υπηρεσίες αυτούς που παρουσιάζουν σημαντικές και επίμονες 

δυσκολίες σε σχέση με τους συνομηλίκους τους, ενώ έχει αποδειχθεί πως, μιας και 

ο μαθητής παραπεμφθεί, είναι σχεδόν απίθανο να μην επιστρέψει με διάγνωση 

(Bryant, Bryant & Hammill, 2000). Η διαδικασία της διάγνωσης όμως 

δυσχεραίνεται λόγω του χαμηλού επιπέδου διδασκαλίας καθώς δεν είναι ξεκάθαρο 

εάν οι δυσκολίες του μαθητή προέρχονται από αυτόν τον παράγοντα ή εάν 

πρόκειται όντως για Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες (Johnson et al., 2010). Οι 
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δάσκαλοι οφείλουν να γνωρίζουν συγκεκριμένες χαρακτηριστικές συμπεριφορές 

που υποδηλώνουν την πιθανή ύπαρξη Ειδικών Μαθησιακών Δυσκολιών 

προκειμένου να λαμβάνουν με σιγουριά και ασφάλεια αποφάσεις σχετικά με τα 

παιδιά αυτά που δυσκολεύονται καθώς μέσω αυτών θα είναι σε θέση να 

εντοπίσουν γρηγορότερα τους μαθητές που «κινδυνεύουν» και να εφαρμόσουν 

διδακτικές επανορθωτικές τεχνικές πριν προβούν στην παραπομπή του μαθητή 

(Bryant et al., 2000). Όλοι αντιλαμβάνονται ότι το σύστημα ως έχει, δεν είναι 

αποτελεσματικό και ορθό, κανείς όμως δεν μπορεί με σιγουριά να προτείνει λύσεις 

(Johnson et al., 2010).  

Είτε διαγνωσθεί ο μαθητής είτε όχι, επιστρέφει στη γενική τάξη βάσει 

νομοθεσίας και τωρινής φιλοσοφίας. Αυτό προσθέτει στο σύνολο των παραμέτρων 

που πρέπει να ρυθμίζει ο εκπαιδευτικός, άλλη μία, αυτή της απαραίτητης και 

αποτελεσματικής διδασκαλίας, σύμφωνης με τις ανάγκες του μαθητή (Aaron et al., 

2008). Ωστόσο, αποδεικνύεται από την έρευνα ότι δεν υπάρχει συμμετοχή των 

δασκάλων σε τάξεις συμπερίληψης λόγω της έλλειψης υποστήριξης από ειδικούς 

και αυτοπεποίθησης για τη διδασκαλία των μαθητών αυτών, ακόμη κι αν έχουν 

θετικές απόψεις για τη συμπερίληψη (Scruggs & Mastropieri, 1996 όπως 

αναφέρεται στο Yuen et al., 2005). Επίσης, θέλουν να χρησιμοποιήσουν άλλες 

τεχνικές και μεθόδους διδασκαλίας από τις συνηθισμένες αλλά αναφέρουν ότι δεν 

είναι εφικτό λόγω του τρόπου λειτουργίας του συστήματος (Barkatsas & Malone, 

2005) γι‘ αυτό οι απόψεις τους δεν αντικατοπτρίζονται στις πρακτικές τους 

(Purnomo, Suryadi & Darwis, 2016).  

Βάσει των παραπάνω, η διερεύνηση και η μελέτη των επιλογών που 

κάνουν οι εκπαιδευτικοί γενικής τάξης όσον αφορά στην υποστήριξη μαθητών με 
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Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες που φοιτούν στη τάξη τους στην παρούσα μελέτη, 

επιβάλλεται καθώς είναι ένα θέμα ανεξερεύνητο στην ελληνική πραγματικότητα.  

Τα ερευνητικά ερωτήματα της παρούσας έρευνας είναι τα εξής: 

1. Ποιο από τα λάθη των παραδειγματικών περιπτώσεων λανθασμένης 

επίλυσης προβλήματος θεωρούν οι εκπαιδευτικοί ως το πιο σημαντικό; 

2. Ποια επιλογή κάνουν ως προς τη σειρά που θα κατέτασσαν τα λάθη για 

την οργάνωση διδασκαλίας του μαθητή;  

3. Ποιες είναι οι διδακτικές επιλογές των εκπαιδευτικών στην περίπτωση 

που ο μαθητής δεν επιλέγει τις κατάλληλες πράξεις για την επίλυση του 

προβλήματος; 

4. Ποιες είναι οι διδακτικές επιλογές των εκπαιδευτικών στην περίπτωση 

που ο μαθητής έχει λάθη στους αλγορίθμους των πράξεων; Επίσης, ποιες είναι οι 

επιλογές τους για το συχνότερο αλγοριθμικό λάθος – αυτό της αφαίρεσης του 

μικρότερου αριθμού από τον μεγαλύτερο ανεξάρτητα από το αν βρίσκεται στη 

θέση του μειωτέου; 

5. Ποιες είναι οι διδακτικές επιλογές των εκπαιδευτικών στην περίπτωση 

που ο μαθητής έχει λάθη στους αριθμητικούς συνδυασμούς; 

6. Ποια θεωρούν οι εκπαιδευτικοί την πιο σημαντική πηγή γνώσεων για 

αυτά τα θέματα; 
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Β. Έρευνα 
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2. Μεθοδολογία 

2.1 Συμμετέχοντες 

Στην έρευνα συμμετείχαν συνολικά 177 μόνιμοι εκπαιδευτικοί γενικής 

εκπαίδευσης ενώ αποκλείστηκαν από το δείγμα όσοι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί 

απάντησαν καταχώρισαν τις απαντήσεις τους. Το 71.8% (ν=127) ήταν γυναίκες και 

το υπόλοιπο 28.2% (ν=49) άνδρες. Ο μέσος όρος ηλικίας ήταν 42 ετών (Μ=42.44, 

SD=7.89) με τον νεότερο συμμετέχοντα να είναι 29 ετών (min=29) και τον 

μεγαλύτερο να είναι 58 ετών (max=58). Οι συμμετέχοντες προέρχονταν από 

συνολικά 32 νομούς στους οποίους εργάζονταν με τους συχνότερους να είναι της 

Αττικής (19.8%), της Θεσσαλονίκης (15.3%), της Πέλλας (9%), της Αχαΐας (5.6%) 

και του Ηρακλείου (4.5%).  

Τα έτη προϋπηρεσίας κατά μέσο όρο ήταν 16 (Μ=16.55, SD=8.07) με τη 

μικρότερη προϋπηρεσία να είναι 8 έτη (min=8) και τη μεγαλύτερη τα 35 έτη 

(max=35). Πιο συγκεκριμένα, το 31.1% (Ν=55) είχαν προϋπηρεσία από 8-10 έτη, 

το 39.5% (Ν=70) από 11-21 έτη και το 29.4% (Ν=52) από 22-35 έτη (Πίνακας 3). 

Πίνακας 3. Αριθμός και ποσοστό επί του δείγματος ανά έτη προϋπηρεσίας 

Προϋπηρεσία συμμετεχόντων Ν (%) 

8-10 έτη 55 (31.1) 

11-21 έτη 70 (39.5) 

22-35 έτη 52 (29.4) 

Όσον αφορά στην εκπαίδευσή τους, το 60.2% (Ν=106) ήταν απόφοιτοι 

Παιδαγωγικού Τμήματος (40.3%, Ν=71), Παιδαγωγικής Ακαδημίας (14.2%, Ν=25) 

ή και των δύο (5.7%, Ν=10). Το 24.4% (Ν=43) ήταν κάτοχοι Μεταπτυχιακού Τίτλου 

(22.1%, Ν= 39) και Διδακτορικού Διπλώματος (2.4%, Ν= 4). Το 10.2% (Ν=18) των 

συμμετεχόντων ήταν απόφοιτοι Παιδαγωγικού Τμήματος (2.8%, Ν=5) και 

απόφοιτοι Παιδαγωγικής Ακαδημίας (6.3%, Ν=11) με μετεκπαίδευση-διδασκαλείο 
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ενώ το υπόλοιπο 1.1% (Ν=2) ήταν απόφοιτος Παιδαγωγικού Τμήματος και 

Παιδαγωγικής Ακαδημίας με μετεκπαίδευση-διδασκαλείο. Το υπόλοιπο 5.1% 

(Ν=9) των συμμετεχόντων ήταν κάτοχοι Μεταπτυχιακού Τίτλου στην Ειδική Αγωγή 

(1.7%, Ν=3) και Διδακτορικού Διπλώματος (3.4%, Ν=6).  

 

Πίνακας 4. Αριθμός και ποσοστό επί του δείγματος ανά επίπεδο εκπαίδευσης 

Εκπαίδευση Ν % Εκπαιδευτικοί που υπάγονται και στις δύο κατηγορίες 
Ν (%) 

Παιδαγωγική 
Ακαδημία 

25 14.2  
 
10 (5.7) Απόφοιτος 

Παιδαγωγικού 
Τμήματος 

71 40.3 

Παιδαγωγική 
Ακαδημία και 
Διδασκαλείο 

11 6.3  
 
 
2 (1.1) Απόφοιτος 

Παιδαγωγικού 
Τμήματος και 
Διδασκαλείο 

5 2.8 

Μεταπτυχιακό 39 22.1  
 
2 (1.1) 

Μεταπτυχιακό 
στην Ειδική 
Αγωγή 

3   1.7 

Διδακτορικό 6 3.4  
Το άθροισμα των ποσοστών ξεπερνά το 100% καθώς πολλοί εκπαιδευτικοί ανήκουν σε 
περισσότερες από μία κατηγορίες-αποφοίτησαν από παιδαγωγικό τμήμα και κατέχουν μεταπτυχιακό 
τίτλο. 

 

Ανεξάρτητα από την εκπαίδευσή τους, το 55.4% (Ν=98) έχει 

παρακολουθήσει κάποια επιμόρφωση στην Ειδική Αγωγή και την εκπαίδευση 

μαθητών με ειδικές μαθησιακές δυσκολίες, ενώ το 44.6% (ν=79) όχι.  

Από το σύνολο των ετών προϋπηρεσίας τους, 70 εκπαιδευτικοί (39.5%) 

δήλωσαν πως στη τάξη τους έχει φοιτήσει μαθητής με ειδικές εκπαιδευτικές 

ανάγκες από 1-3 σχολικά έτη, το 22.6% (Ν=40) δήλωσαν 4-7 έτη, το 14.1% (Ν=25) 

8-10 έτη και οι υπόλοιποι 39 (22%) δήλωσαν πως πάνω από 10 σχολικά έτη. 
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Πίνακας 5. Αριθμός και ποσοστό επί του δείγματος ανά συνολικά σχολικά έτη που οι εκπαιδευτικοί 
δίδαξαν τάξη στην οποία φοιτούσε μαθητής (ή περισσότεροι από έναν) με Ειδικές Εκπαιδευτικές 
Ανάγκες 

Συνολικά έτη Ν (%) 

1-3 70 (39.5) 

4-7 40 (22.6) 

8-10 25 (14.1) 

πάνω από 10 39 (22) 

 

Οι εκπαιδευτικοί, κατά τους μήνες που διεξήχθη η παρούσα έρευνα 

δίδασκαν στις τάξεις Α (14%), Β (15%), Γ (21%), Δ (12%), Ε (19%), ΣΤ (17) και 

Τμήμα Ένταξης (1%).  

Ο μέσος όρος του συνόλου των μαθητών που φοιτούν στις τάξεις των 

συμμετεχόντων είναι 17 (Μ=17.22, SD=5.28) με τους λιγότερους μαθητές να είναι 

4 (min=4) και τους περισσότερους 27 (max=27). 
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2.2 Διαδικασίες και εργαλεία της έρευνας 

2.2.1 Εργαλεία 

Ερωτηματολόγιο (βλ. Παράρτημα). Αρχικά για τη δημιουργία του παρόντος 

ερωτηματολογίου συλλέχθηκαν 10 γραπτά μαθητών με Ειδικές Μαθησιακές 

Δυσκολίες οι οποίοι είχαν λάθη στην επίλυση μαθηματικών προβλημάτων. Πιο 

συγκεκριμένα, το σχολικό έτος 2015-2016 στο Τμήμα Ένταξης Δημοτικού 

Σχολείου του νομού Πέλλας, για διάστημα δύο εβδομάδων, στην αρχή του πρώτου 

διδακτικού δίωρου, στα πλαίσια του μαθήματος, δίνονταν προβλήματα 

Μαθηματικών στους μαθητές που ήταν διαγνωσμένοι με Ειδικές Μαθησιακές 

Δυσκολίες για να τα επιλύσουν μόνοι τους. Τα προβλήματα επιλέχθηκαν να είναι 

ελάχιστης δυσκολίας και αντιστοιχούσαν στο Αναλυτικό Πρόγραμμα που 

διδάσκονταν οι μαθητές εκείνη τη περίοδο. Σε κανένα γραπτό μαθητή δεν 

σημειώθηκε το όνομά του ή οποιοδήποτε χαρακτηριστικό που να μαρτυρά την 

ταυτότητά του προκειμένου να διαφυλαχτεί το απόρρητο. Η εκπαιδευτικός του 

Τμήματος μερίμνησε ο κάθε μαθητής που θα εμπλεκόταν στη συγκεκριμένη 

διαδικασία να είναι μόνος και να μην υπάρχουν εκείνη τη στιγμή άλλοι μαθητές για 

να μην αποσπάται η προσοχή του. Αφού ο μαθητής τακτοποιούταν στη θέση του, 

του δινόταν ένα λευκό φύλλο στο οποίο ήταν τυπωμένο το πρόβλημα, ένα μολύβι 

και μία γόμα. Ο μαθητής καλούταν να διαβάσει σιωπηλά το πρόβλημα και να 

προχωρήσει στην επίλυσή του χωρίς βοήθεια από την εκπαιδευτικό. Σε 

περίπτωση άγνωστης λέξης ο μαθητής μπορούσε να ζητήσει διευκρίνιση, δινόταν 

η εξήγηση από την εκπαιδευτικό και έπειτα είχε την οδηγία να ξεκινήσει την 

επίλυση. Το περιβάλλον ήταν ήσυχο χωρίς περισπασμούς και ο μαθητής είχε στη 

διάθεσή του 20 λεπτά για να το ολοκληρώσει. Παρατηρήθηκε πως οι μαθητές 

τελείωναν πολύ γρηγορότερα. Αφού τελείωναν, η εκπαιδευτικός ευχαριστούσε τον 

μαθητή για την προσπάθεια και το γραπτό αποσυρόταν χωρίς να γίνει αναφορά 
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στα λάθη του. Από τα 10 γραπτά που συλλέχθηκαν συνολικά, επιλέχθηκαν 3 με τη 

βοήθεια του καθηγητή Ιωάννη Αγαλιώτη τα οποία φέρουν τα πιο 

αντιπροσωπευτικά λάθη των μαθητών με Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες. 

Χρησιμοποιήθηκε πρόγραμμα σάρωσης και πολυμηχάνημα Canon για να 

σαρωθούν τα γραπτά των μαθητών και να μετατραπούν σε εικόνα στον 

ηλεκτρονικό υπολογιστή όπου επεξεργάστηκαν ως προς τη φωτεινότητα και την 

αντίθεση των χρωμάτων για να είναι περισσότερο ευκρινή. Έπειτα 

κατασκευάστηκε το ηλεκτρονικό αυτοσχέδιο ερωτηματολόγιο στις Φόρμες Google 

(Google Forms) το οποίο αποτελείται από 5 ενότητες. Η πρώτη ενότητα αφορά 

στα δημογραφικά στοιχεία των συμμετεχόντων, η δεύτερη στην 1η περίπτωση 

μαθητή όπου «ανέβηκε» ως εικόνα ένα από τα τρία γραπτά των μαθητών, η τρίτη 

στη 2η περίπτωση μαθητή όπου «ανέβηκε» άλλη μία εικόνα γραπτού μαθητή, η 

τέταρτη στην 3η περίπτωση μαθητή με την αντίστοιχη εικόνα και η πέμπτη ενότητα 

στην οποία παρουσιάζονται οι εικόνες και των τριών περιπτώσεων. Πιο 

συγκεκριμένα, στην πρώτη ενότητα που αφορούσε στα δημογραφικά στοιχεία των 

συμμετεχόντων χρησιμοποιήθηκαν διχοτομικές κλίμακες για να ορίσουν οι 

συμμετέχοντες το φύλο, το εργασιακό καθεστώς (μόνιμος-η ή αναπληρωτής-τρια) 

και το αν έχουν παρακολουθήσει κάποια επιμόρφωση στην Ειδική Αγωγή και την 

εκπαίδευση μαθητών με ειδικές μαθησιακές δυσκολίες ανεξάρτητα από την 

εκπαίδευσή τους. Κλίμακες απλής επιλογής χρησιμοποιήθηκαν για να δηλώσουν 

οι εκπαιδευτικοί την τάξη στην οποία διδάσκουν την χρονική στιγμή που 

διεξαγόταν η έρευνα (Α, Β, Γ, Δ, Ε, ΣΤ) και τα σχολικά έτη που φοιτούσαν στη τάξη 

τους μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες από το σύνολο των ετών 

προϋπηρεσίας τους (1-3 έτη, 4-7, 8-10, πάνω από 10 έτη). Για την εκπαίδευση 

των συμμετεχόντων χρησιμοποιήθηκε κλίμακα πολλαπλής επιλογής όπου 
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μπορούσαν να επιλέξουν περισσότερες από μία απαντήσεις από τις ακόλουθες: 

Παιδαγωγική Ακαδημία, Απόφοιτος Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής 

Εκπαίδευσης, Μεταπτυχιακός Τίτλος Σπουδών, Μεταπτυχιακός Τίτλος Σπουδών 

στην Ειδική Αγωγή, Διδακτορικός Τίτλος Σπουδών, Διδακτορικός Τίτλος Σπουδών 

στην Ειδική Αγωγή, Μετεκπαίδευση – Διδασκαλείο. Η ηλικία, τα έτη προϋπηρεσίας 

και ο νομός στον οποίο εργάζονταν τη χρονική στιγμή που διεξαγόταν η έρευνα 

ήταν ερωτήσεις ανοιχτού τύπου και συμπληρώνονταν από τους συμμετέχοντες.  

Οι επόμενες τρεις ενότητες είχαν την ίδια διάταξη ερωτήσεων και 

αντιπροσώπευαν τις τρεις διαφορετικές περιπτώσεις μαθητών. Σε κάθε ενότητα 

υπήρχε και από μία διαφορετική φωτογραφία μαθηματικού προβλήματος που έχει 

προσπαθήσει να επιλύσει διαφορετικός κάθε φορά μαθητής με Ειδικές 

Μαθησιακές Δυσκολίες στο οποίο αντικατοπτρίζονται τα λάθη του. Θα ήταν δυνατό 

να παρουσιαστεί με αναλυτική γραπτή περιγραφή η εκάστοτε περίπτωση μαθητή 

και τα ανάλογα λάθη του, όπως στις κλασσικές βινιέτες, ωστόσο ο λόγος που 

επιλέχθηκε πραγματική περίπτωση μαθητή σε οπτική μορφή είναι για να βρίσκεται 

πιο κοντά στην πραγματικότητα που αντιμετωπίζουν καθημερινά οι εκπαιδευτικοί 

(όταν πχ καλούνται να διορθώσουν ένα γραπτό μαθητή και έρχονται αντιμέτωποι 

με το ίδιο το γραπτό και τα λάθη του), για να δημιουργεί ένα ρεαλιστικό πλαίσιο 

στο οποίο καλούνται να δώσουν τις απαντήσεις τους (Jeffries & Maeder, 2005  ̇

Stecher, Le, Hamilton, Ryan, Robyn & Lockwood, 2006) και να μην είναι 

κουραστικό το ερωτηματολόγιο. Επίσης, στις τεχνικές και μεθόδους που 

προσφέρονται προς επιλογή στους εκπαιδευτικούς, συμπεριλαμβάνονται και 

τεχνικές που προέρχονται από την παραδοσιακή διδασκαλία. 

Πιο συγκεκριμένα, η δεύτερη ενότητα ξεκινούσε με την παρακάτω εικόνα 

που αφορά στην 1η περίπτωση μαθητή και την περιγραφή των λαθών του: 
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Εικόνα 7. Πρώτη περίπτωση μαθητή 

 

Στην πρώτη ερώτηση οι εκπαιδευτικοί έπρεπε να επιλέξουν τους αριθμούς 

1-3 σε κλίμακα Likert τριών σημείων για να χαρακτηρίσουν τα παραπάνω λάθη 

κατά τη γνώμη τους ως προς τη σπουδαιότητά τους όπου 1= το λιγότερο 

σημαντικό λάθος / 3= το πλέον σημαντικό. Στη δεύτερη ερώτηση, η οποία ήταν κι 

αυτή κλίμακα Likert τριών σημείων οι συμμετέχοντες για τα ίδια λάθη έπρεπε να 

χρησιμοποιήσουν τους αριθμούς από το 1-3 για να ορίσουν τη σειρά με την οποία 

θα δίδασκαν τα παραπάνω λάθη. Βάσει των σταδίων επίλυσης προβλήματος 

(Yimmer & Ellerton, 2006) και της Διδακτικής Μεθοδολογίας (Αγαλιώτης, 2011), το 

σπουδαιότερο λάθος είναι το ότι ο μαθητής δεν επιλέγει τις κατάλληλες πράξεις για 

την επίλυση του προβλήματος (εκτελεί μία πράξη αντί για τρεις), έπειτα ακολουθεί 

ο λανθασμένος αλγόριθμος και τέλος οι αριθμητικοί συνδυασμοί. Αρχικά θα πρέπει 
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να διδαχθεί ο μαθητής να επιλέγει τις κατάλληλες πράξεις για την επίλυση του 

προβλήματος, έπειτα να εκτελεί σωστά τον αλγόριθμο και τέλος, να διδαχθεί τους 

αριθμητικούς συνδυασμούς ώστε να αποκτήσει ευχέρεια στη χρήση τους 

(ταχύτητα και ακρίβεια).  

Έπειτα, οι ερωτήσεις που ακολουθούσαν αφορούσαν η κάθε μία στο κάθε 

λάθος του μαθητή. Πιο συγκεκριμένα, η τρίτη ερώτηση ήταν κλίμακα τύπου Likert 

πέντε βαθμών και είχε ως εξής: «Για το λάθος εκτέλεσης μίας πράξης αντί για 

τρεις, ποια μέθοδο/τεχνική, από τις παρακάτω, θεωρείτε ως την καταλληλότερη; 

Χρησιμοποιήστε τους αριθμούς 1-5 για να δηλώσετε τη σειρά προτίμησής σας (1= 

η λιγότερο κατάλληλη / 5= η καταλληλότερη)». Οι μέθοδοι και τεχνικές που 

προσφέρονταν ήταν οι 5 παρακάτω και την κάθε μία οι εκπαιδευτικοί τη 

χαρακτήριζαν με τους αριθμούς από το 1-5 ως προς τη καταλληλότητά τους: 

 Προφορικός προσδιορισμός του είδους και της σειράς των ενεργειών 

που αναφέρονται στο πρόβλημα και επιβάλλεται να γίνουν επί των 

ποσοτήτων του προβλήματος και, στη συνέχεια, προφορική 

ονομασία της αριθμητικής πράξης που αντιστοιχεί σε αυτές τις 

ενέργειες 

 Ανάστροφη πορεία επίλυσης, ξεκινώ με το ερώτημα «τι πρέπει να 

ξέρω για να απαντήσω στην ερώτηση του προβλήματος;» 

 Παραγωγή σχήματος από το μαθητή για την αναπαράσταση του 

προβλήματος 

 Απλοποίηση της εκφώνησης του προβλήματος, αφαιρώντας στοιχεία 

που δεν είναι απαραίτητα για την επίλυση του προβλήματος, 

δευτερεύουσες προτάσεις, επίθετα κ.ά. 
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 Στρογγυλοποίηση των δεδομένων του προβλήματος (οι αριθμοί 

13568, 28685 παρουσιάζονται ως 13500,28600) και αδρή εκτίμηση 

του αποτελέσματος από τον μαθητή 

Από την ανασκόπηση της βιβλιογραφίας προκύπτει πως οι καταλληλότερες 

είναι ο προφορικός προσδιορισμός των ενεργειών (Αγαλιώτης, 2011˙Βιβλίο 

Δασκάλου Μαθηματικών Β’ Δημοτικού ̇ Cawley et al., 2001 ̇ Fuchs et al., 2003 

όπως αναφέρεται στο Gersten et al., 2009  ̇ Jitendra & Star, 2011) και η 

ανάστροφη πορεία επίλυσης κατά την οποία ο μαθητής οδηγείται στην περιγραφή 

των βημάτων που απαιτούνται για την επίλυση του προβλήματος με συγκεκριμένη 

ακολουθία (Αγαλιώτης, 2011). Απαιτεί περισσότερο χρόνο από τις άλλες μεθόδους 

γι’ αυτό και έρχεται σε αντίθεση με την καθημερινή πρακτική στις τάξεις που 

χαρακτηρίζονται από πίεση ωστόσο έχει την ίδια αξία με αυτήν του προφορικού 

προσδιορισμού του είδους και της σειράς των ενεργειών. Η παραγωγή σχήματος 

από τον μαθητή είναι εξίσου κατάλληλη μέθοδος (Gersten et al., 2009  ̇Jitendra & 

Star, 2011˙ Krawec & Huang, 2016), ωστόσο χρειάζεται την επίβλεψη του 

εκπαιδευτικού ώστε να αποτυπωθούν ορθά στο σχήμα οι σχέσεις των δεδομένων 

και του ζητούμενου στο πρόβλημα. Η απλοποίηση της εκφώνησης θα βοηθούσε 

εάν η δυσκολία του μαθητή προερχόταν μόνο από αναγνωστικές δυσκολίες και 

από κανέναν άλλο παράγοντα ενώ η στρογγυλοποίηση των δεδομένων εάν 

χρησιμοποιηθεί μεμονωμένα και όχι σε συνδυασμό με κάποια άλλη μέθοδο, είναι 

μία προσωρινή ρύθμιση η οποία δεν βοηθά τον μαθητή να κατανοήσει το 

πρόβλημα εννοιολογικά. Η απλοποίηση της εκφώνησης και η στρογγυλοποίηση 

των δεδομένων είναι τεχνικές που δεν χρειάζονται ιδιαίτερο χρόνο προετοιμασίας 

αλλά βοηθούν τον μαθητή μόνο εφόσον έχει προηγηθεί διδασκαλία και κατανόηση 
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όσον αφορά στις διαδικασίες επίλυσης προβλημάτων. Οι  τεχνικές αυτές 

αντιστοιχούν στην παραδοσιακή μέθοδο διδασκαλίας.  

 Η τέταρτη ερώτηση αφορά στο λάθος του αλγορίθμου, είναι ίδιας μορφής με 

την προηγούμενη και οι συμμετέχοντες καλούνται να χαρακτηρίσουν την κάθε 

μέθοδο/τεχνική με τους αριθμούς από το 1-5 ως προς την καταλληλότητά τους για 

το συγκεκριμένο λάθος: «Για τον λανθασμένο αλγόριθμο, ποια μέθοδο/τεχνική, από 

τις παρακάτω, θεωρείτε ως την καταλληλότερη; Χρησιμοποιήστε τους αριθμούς 1-5 

για να δηλώσετε τη σειρά προτίμησής σας(1= η λιγότερο κατάλληλη / 5= η 

καταλληλότερη)». Οι μέθοδοι και οι τεχνικές που προσφέρονται για το λάθος αυτό 

είναι οι εξής: 

 Παράλληλη εκτέλεση πράξεων σε υλικό, εικονιστικό και συμβολικό επίπεδο 

 Σύνδεση της κάθε ενέργειας του αλγορίθμου με την αντίστοιχη γλωσσική 

περιγραφή και ορολογία 

 Χρήση εναλλακτικών αλγορίθμων 

 Διδασκαλία των βημάτων του αλγορίθμου της κάθετης πρόσθεσης με 

κρατούμενο (πχ 32+19=; - ξεκινάω από δεξιά και λέω, 3+9=12-ένα το 

κρατούμενο, 3+1=4 και ένα το κρατούμενο=5) 

 Διδασκαλία ευέλικτων αυτοσχέδιων στρατηγικών πρόσθεσης (πχ το 

πρόβλημα 32+19 να λυθεί: (30+10) + (9+2) = 40+11 = 51) 

Οι μέθοδοι και οι τεχνικές που προτείνονται, προέρχονται από τη σύγχρονη 

έρευνα αλλά και από την παραδοσιακή μέθοδο διδασκαλίας και παρουσιάζονται 

παρακάτω με φθίνουσα σειρά ως προς τη καταλληλότητά τους. Πιο συγκεκριμένα, 

οι τεχνικές που προτείνονται για το λανθασμένο αλγόριθμο με αποδεδειγμένη 

αποτελεσματικότητα είναι η παράλληλη εκτέλεση πράξεων σε υλικό, εικονιστικό 

και συμβολικό επίπεδο (Αγαλιώτης, 2011˙Jitendra, Petersen-Brown, Lein, 
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Zaslofsky, Kunkel, Jung & Egan, 2015 ̇ Miller & Hudson, 2007), η σύνδεση της 

κάθε ενέργειας του αλγορίθμου με την αντίστοιχη γλωσσική περιγραφή 

(Αγαλιώτης, 2011), η χρήση εναλλακτικών αλγορίθμων (Αγαλιώτης, 2011˙Van De 

Walle, 2007) και η διδασκαλία ευέλικτων στρατηγικών πρόσθεσης (Van De Walle, 

2007). Η διδασκαλία του αλγορίθμου της κάθετης πρόσθεσης με κρατούμενο 

αφορά στην παραδοσιακή μέθοδο. Αναφέρεται η διδασκαλία των βημάτων του 

αλγορίθμου της κάθετης πρόσθεσης με κρατούμενο και η διδασκαλία ευέλικτων 

αυτοσχέδιων στρατηγικών πρόσθεσης καθώς το λάθος αλγορίθμου αυτής της 

περίπτωσης  μαθητή αφορά στην πρόσθεση. Η παράλληλη εκτέλεση πράξεων σε 

υλικό, εικονιστικό και συμβολικό επίπεδο και η σύνδεση της κάθε ενέργειας του 

αλγορίθμου με την αντίστοιχη γλωσσική περιγραφή και ορολογία είναι από τις πιο 

αποτελεσματικές πρακτικές οι οποίες προωθούν την κατανόηση του τι κάνω και 

γιατί. Αντιθέτως, η διδασκαλία του αλγορίθμου της κάθετης πρόσθεσης με 

κρατούμενο εντάσσεται στη παραδοσιακή διδασκαλία κατά την οποία ο μαθητής 

εξασκείται μηχανιστικά σε δράσεις που δεν κατανοεί. Η χρήση εναλλακτικών 

αλγορίθμων και ευέλικτων στρατηγικών είναι τεχνικές αποτελεσματικές που επίσης 

ενισχύουν την κατανόηση του μαθητή, ωστόσο προϋποθέτουν την καλή γνώση 

του αριθμητικού συστήματος από τον μαθητή (Αγαλιώτης, 2011). 

 Ίδιας μορφής και απαιτήσεων είναι και η πέμπτη ερώτηση η οποία αφορά 

στο λάθος των αριθμητικών συνδυασμών: «Για τους λανθασμένους αριθμητικούς 

συνδυασμούς, ποια μέθοδο/τεχνική, από τις παρακάτω, θεωρείτε ως την 

καταλληλότερη; Χρησιμοποιήστε τους αριθμούς 1-5 για να δηλώσετε τη σειρά 

προτίμησής σας (1= η λιγότερο κατάλληλη / 5= η καταλληλότερη)». Για την 

ερώτηση αυτή, παρέχονται οι εξής μέθοδοι και τεχνικές: 
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 Παρουσίαση των δεδομένων με ομαδοποίηση που δεν βασίζεται στο 

μέγεθος του αποτελέσματος, αλλά στην στα κοινά στοιχεία των αριθμητικών 

συνδυασμών (π.χ. διδασκαλία του 9+9 πριν το 3+8, ως μέρος της ομάδας 

πρόσθεσης «διδύμων» [3+3, 4+4.....) 

 Ένταξη των αριθμητικών συνδυασμών σε δράσεις που στηρίζονται στα 

προσωπικά βιώματα του μαθητή 

 Σύνδεση του κάθε αριθμητικού συνδυασμού με αντικείμενα (π.χ. διδασκαλία 

του 5+5 με τα δάχτυλα των χεριών ή του 2+2 με τις ρόδες από ένα 

αυτοκινητάκι) 

 Οπτική παρουσίαση των αριθμητικών συνδυασμών με αριθμογραμμή και 

χρώματα (π.χ. για τη διδασκαλία της ομάδας προσθέσεων με άθροισμα το 

10, χρησιμοποιείται τετραγωνισμένο χαρτί στο οποίο 10 τετράγωνα έχουν 

σχεδιαστεί με κόκκινο πλαίσιο, για τον έναν προσθετέο (7) τα τετράγωνα 

βάφονται κίτρινα και για τον άλλον (3) μπλε) 

 Απομνημόνευση μίας κάθε φορά ομάδας αριθμητικών συνδυασμών (πχ ο 

μαθητής καλείται να μάθει απέξω την ομάδα προσθέσεων με το 9 μέσω 

επανειλημμένων αναγνώσεων) 

Ως καταλληλότερες τεχνικές θεωρούνται η σύνδεση του κάθε αριθμητικού 

συνδυασμού με αντικείμενα (Jitendra, Petersen-Brown, Lein, Zaslofsky, 

Kunkel, Jung & Egan, 2015 ̇ Miller & Hudson, 2007) και η ένταξή τους σε 

δράσεις που στηρίζονται στα προσωπικά βιώματα του μαθητή (Αγαλιώτης, 

2011) προκειμένου να μπορέσει η νέα αυτή γνώση να συνδεθεί με τις 

προϋπάρχουσές του ενώ η παρουσίαση των δεδομένων με ομαδοποίηση 

βάσει κοινών χαρακτηριστικών, όπως λεπτομερώς παρουσιάζεται στο 

Αγαλιώτης (2011), βοηθά ιδιαίτερα τους μαθητές με μνημονικές αδυναμίες. Η 
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απομνημόνευση ομάδας αριθμητικών συνδυασμών βάσει ποσότητας (πχ 

προπαίδεια του 9, του 7 κ.ο.κ) και η οπτική παρουσίαση των συνδυασμών με 

αριθμογραμμή/χρώματα χωρίς προηγούμενη διδασκαλία κατά την οποία να 

εδραιωθεί η κατανόηση, αντιστοιχεί σε παραδοσιακές τεχνικές οι οποίες δεν 

ευνοούν την κατανόηση του μαθητή, όπως έχει προαναφερθεί. 

 Η τελευταία ερώτηση της ενότητας αυτής ήταν και αυτή κλίμακα Likert πέντε 

σημείων και αφορά στην πηγή γνώσης των εκπαιδευτικών βάσει της οποίας 

έκαναν τις επιλογές τους στις προηγούμενες ερωτήσεις. Η ερώτηση είχε ως 

εξής: «Για ποιο λόγο επιλέγετε τις παραπάνω μεθόδους/τεχνικές; 

Χρησιμοποιήστε τους αριθμούς 1-5 για να δηλώσετε τη σειρά προτίμησης σας 

(1= ο λιγότερο σημαντικός λόγος / 5= ο πλέον σημαντικός λόγος)» και οι 

επιλογές προς απάντηση ήταν: 

 Γιατί η εμπειρία μου ως εκπαιδευτικός απέδειξε ότι είναι η 

καταλληλότερη μέθοδος 

 Γιατί μου το πρότεινε ο συνάδελφος ειδικής αγωγής 

 Γιατί η μελέτη σύγχρονων ερευνών που κάνω με αφορμή την 

περίπτωση του παιδιού αποδεικνύει ότι είναι η καταλληλότερη μέθοδος 

 Γιατί μου το πρότεινε ο Σχολικός Σύμβουλος 

 Γιατί οι σπουδές μου απέδειξαν ότι είναι η καταλληλότερη μέθοδος 

Οι παραπάνω απαντήσεις προέκυψαν μέσω της τεχνικής «ομάδας 

εστίασης» (focus group) η οποία πραγματοποιήθηκε από την ερευνήτρια της 

παρούσας έρευνας σε Δημοτικό Σχολείο του νομού Ημαθίας με συμμετέχοντες 7 

εκπαιδευτικούς (οι εκπαιδευτικοί των τάξεων Α, Β, Γ, Δ, Ε, ΣΤ και η διευθύντρια) 

ηλικίας από 35-55 ετών. Οι εκπαιδευτικοί, μέσω συζήτησης, κλήθηκαν να 

αναφέρουν που στηρίζουν τις πρακτικές διδασκαλίας τους και από ποια πηγή 
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γνώσης αντλούν τις μεθόδους και τις τεχνικές που χρησιμοποιούν. Η ερευνήτρια 

δεν συμμετείχε στη συζήτηση, δεν εξέφραζε τις απόψεις της και κατέγραφε τις 

απαντήσεις των εκπαιδευτικών. Οι αναφορές των εκπαιδευτικών με τη μεγαλύτερη 

συχνότητα είναι αυτές που επιλέχθηκαν για τις ανάγκες της παρούσας έρευνας. 

Η τρίτη ενότητα, που αφορούσε στη 2η περίπτωση μαθητή, ξεκινούσε πάλι 

με εικόνα γραπτού μαθηματικού προβλήματος με λάθη και την γραπτή αναφορά 

αυτών: 

Εικόνα 8. Δεύτερη περίπτωση μαθητή

 

Στην πρώτη ερώτηση οι εκπαιδευτικοί έπρεπε να επιλέξουν τους αριθμούς 

1-4 σε κλίμακα Likert τεσσάρων σημείων για να χαρακτηρίσουν τα παραπάνω 

λάθη κατά τη γνώμη τους ως προς τη σπουδαιότητά τους όπου 1= το λιγότερο 

σημαντικό λάθος / 4= το πλέον σημαντικό. Στη δεύτερη ερώτηση, η οποία ήταν κι 

αυτή κλίμακα Likert τριών σημείων οι συμμετέχοντες για τα ίδια λάθη έπρεπε να 

χρησιμοποιήσουν τους αριθμούς από το 1-4 για να ορίσουν τη σειρά με την οποία 

θα δίδασκαν τα παραπάνω λάθη. Καθίσταται φανερό βάσει βιβλιογραφίας πως τα 

λάθη ως προς τη σπουδαιότητά τους και τη σειρά με την οποία πρέπει να 

διδαχθούν, έχουν ως εξής με φθίνουσα σειρά (από το σημαντικότερο προς το 

λιγότερο σημαντικό και από το πρώτο προς το τελευταίο): εκτελεί μία πράξη αντί 

για τρεις, δηλαδή δεν επιλέγει τις κατάλληλες πράξεις για την επίλυση του 

προβλήματος, αφαιρεί τον μικρότερο αριθμό από τον μεγαλύτερο, αλγοριθμικό 
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λάθος που υποδηλώνει αδυναμία κατανόησης της θεσιακής αξίας, λάθος 

αλγόριθμος (δεν επιστρέφει τα «δανεικά») και λάθος αριθμητικοί συνδυασμοί.  

Έπειτα, οι ερωτήσεις που ακολουθούσαν αφορούσαν η κάθε μία στο κάθε 

λάθος του μαθητή. Πιο συγκεκριμένα, η τρίτη ερώτηση ήταν κλίμακα τύπου Likert 

πέντε βαθμών και είχε ως εξής: «Για το λάθος εκτέλεσης μίας πράξης αντί για 

τρεις, ποια μέθοδο/τεχνική, από τις παρακάτω, θεωρείτε ως την καταλληλότερη; 

Χρησιμοποιήστε τους αριθμούς 1-5 για να δηλώσετε τη σειρά προτίμησής σας (1= 

η λιγότερο κατάλληλη / 5= η καταλληλότερη)». Οι μέθοδοι και τεχνικές που 

προσφέρονταν ήταν οι 5 παρακάτω όπως προαναφέρθηκαν στη προηγούμενη 

περίπτωση μαθητή και την κάθε μία οι εκπαιδευτικοί τη χαρακτήριζαν με τους 

αριθμούς από το 1-5 ως προς τη καταλληλότητά τους: 

 Προφορικός προσδιορισμός του είδους και της σειράς των ενεργειών 

που αναφέρονται στο πρόβλημα και επιβάλλεται να γίνουν επί των 

ποσοτήτων του προβλήματος και, στη συνέχεια, προφορική 

ονομασία της αριθμητικής πράξης που αντιστοιχεί σε αυτές τις 

ενέργειες 

 Ανάστροφη πορεία επίλυσης, ξεκινώ με το ερώτημα «τι πρέπει να 

ξέρω για να απαντήσω στην ερώτηση του προβλήματος;» 

 Παραγωγή σχήματος από το μαθητή για την αναπαράσταση του 

προβλήματος 

 Απλοποίηση της εκφώνησης του προβλήματος, αφαιρώντας στοιχεία 

που δεν είναι απαραίτητα για την επίλυση του προβλήματος, 

δευτερεύουσες προτάσεις, επίθετα κ.ά. 
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 Στρογγυλοποίηση των δεδομένων του προβλήματος (οι αριθμοί 

13568, 28685 παρουσιάζονται ως 13500,28600) και αδρή εκτίμηση 

του αποτελέσματος από τον μαθητή 

Η τέταρτη ερώτηση αφορά στο αλγοριθμικό λάθος της αφαίρεσης του 

μικρότερου αριθμού από τον μεγαλύτερο ανεξάρτητα από το ότι ανήκει στον 

μειωτέο, είναι κλίμακα τύπου Likert πέντε σημείων και η ερώτηση διατυπώθηκε ως 

εξής: «Για την αφαίρεση του μικρότερου από τον μεγαλύτερο αριθμό ανεξάρτητα 

από το αν και ποιος είναι μειωτέος ή αφαιρετέος, ποια μέθοδο/τεχνική, από τις 

παρακάτω, θεωρείτε ως την καταλληλότερη; Χρησιμοποιήστε τους αριθμούς 1-5 για 

να δηλώσετε τη σειρά προτίμησής σας (1= η λιγότερο κατάλληλη / 5= η 

καταλληλότερη)». Προσφέρονται πέντε τεχνικές και μέθοδοι προς χαρακτηρισμό 

ως προς τη καταλληλότητά τους με τους αριθμούς από το 1-5 για την 

αντιμετώπιση του λάθους αυτού οι οποίες είναι: 

 Παρουσίαση του αριθμού με αντικείμενα/εικονιστικές αναπαραστάσεις και 

σύμβολα (π.χ. παρουσιάζεται στον μαθητή μία κάρτα με τον αριθμό 54 και 

αυτός καλείται να τον αναπαραστήσει με καλαμάκια τοποθετώντας 5 

ομάδες των δέκα (δεκάδες) κάτω από τον αριθμό 5 της κάρτας και 4 

καλαμάκια μόνα τους (μονάδες) κάτω από τον αριθμό 4) 

 Οπτικοποίηση της θεσιακής αξίας του κάθε αριθμού με τη χρήση άβακα 

(παρουσιάζεται ο αριθμός 591 στον άβακα και ο μαθητής συμπληρώνει σε 

πίνακα με στήλες εκατοντάδων, δεκάδων, μονάδων τους αντίστοιχους 

αριθμούς) 

 Εξάσκηση του μαθητή στη διάκριση μεγαλύτερου-μικρότερου αριθμού (π.χ. 

δίνονται στο μαθητή ζευγάρια αριθμών όπως 1324__1234 και εξασκείται 
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στο να βρίσκει τον μεγαλύτερο από τον μικρότερο βλέποντας το κάθε ψηφίο 

του αριθμού ξεχωριστά και συγκρίνοντας) 

 Υπογράμμιση του μεγαλύτερου αριθμού με κόκκινο χρώμα στις εκφωνήσεις 

προβλημάτων αφαίρεσης 

 Παρουσίαση των αριθμών με αναπαράσταση της ποσότητάς τους στις 

εκφωνήσεις των προβλημάτων (δίπλα από τον κάθε αριθμό υπάρχει σε 

παρένθεση η αναπαράστασή του με κάθετες γραμμές πχ για τον αριθμό 

123 μία μεγάλη έντονη γραμμή για τις εκατοντάδες, δύο μεγάλες γραμμές 

για τις δεκάδες και τρεις μικρότερες για τις μονάδες). 

Η αφαίρεση του μικρότερου αριθμού από τον μεγαλύτερο ανεξάρτητα από το 

αν βρίσκεται στη θέση του μειωτέου, είναι ένα από τα συχνότερα αλγοριθμικά λάθη 

που κάνουν οι μαθητές με Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες το οποίο υποδηλώνει 

παρανόηση σχετικά με τη θεσιακή αξία των αριθμών (Αγαλιώτης, 2011 ̇ Bryant et 

al., 2000 ̇ Riccomini, 2005). Για το λόγο αυτό επιλέχθηκε να παρουσιαστεί 

ξεχωριστά από το λάθος του αλγορίθμου ώστε να μελετηθούν οι επιλογές των 

εκπαιδευτικών για το συχνό αυτό λάθος. Η παρουσίαση του αριθμού με 

αντικείμενα, εικονιστικές αναπαραστάσεις και σύμβολα  (Αγαλιώτης, 

2011˙Jitendra, Petersen-Brown, Lein, Zaslofsky, Kunkel, Jung & Egan, 2015  ̇

Miller & Hudson, 2007 ) και η οπτικοποίηση της θεσιακής αξίας του κάθε αριθμού 

με τη χρήση άβακα είναι οι προτιμότερες τεχνικές για την υποστήριξη του μαθητή 

που παρουσιάζει στο γραπτό του τέτοια είδους λάθη (Αγαλιώτης, 2011). 

Αντιθέτως, η παρουσίαση των αριθμών με αναπαράσταση της ποσότητάς τους 

στις εκφωνήσεις των προβλημάτων, η υπογράμμιση του μεγαλύτερου αριθμού με 

κόκκινο χρώμα και η εξάσκηση του μαθητή στη διάκριση μεγαλύτερου-μικρότερου 

είναι τεχνικές που αντανακλούν τις παραδοσιακές μεθόδους διδασκαλίας. Πιθανόν 
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να βοηθήσουν το μαθητή εκείνη τη δεδομένη στιγμή, σε καμία περίπτωση όμως 

δεν ενισχύουν την αντίληψη του και την κατανόησή του σχετικά με τη θεσιακή αξία.  

Η πέμπτη ερώτηση είναι κι αυτή κλίμακα τύπου Likert πέντε σημείων, αφορά 

στο λάθος του αριθμητικού συνδυασμού: «Για τον λανθασμένο αριθμητικό 

συνδυασμό, ποια μέθοδο/τεχνική, από τις παρακάτω, θεωρείτε ως την 

καταλληλότερη; Χρησιμοποιήστε τους αριθμούς 1-5 για να δηλώσετε τη σειρά 

προτίμησής σας (1= η λιγότερο κατάλληλη / 5= η καταλληλότερη)» και 

προσφέρονται οι εξής πέντε τεχνικές και μέθοδοι όπως προαναφέρθηκαν και στη 

προηγούμενη περίπτωση μαθητή: 

 Παρουσίαση των δεδομένων με ομαδοποίηση που δεν βασίζεται στο 

μέγεθος του αποτελέσματος, αλλά στην στα κοινά στοιχεία των αριθμητικών 

συνδυασμών (π.χ. διδασκαλία του 9+9 πριν το 3+8, ως μέρος της ομάδας 

πρόσθεσης «διδύμων» [3+3, 4+4.....) 

 Ένταξη των αριθμητικών συνδυασμών σε δράσεις που στηρίζονται στα 

προσωπικά βιώματα του μαθητή 

 Σύνδεση του κάθε αριθμητικού συνδυασμού με αντικείμενα (π.χ. διδασκαλία 

του 5+5 με τα δάχτυλα των χεριών ή του 2+2 με τις ρόδες από ένα 

αυτοκινητάκι) 

 Οπτική παρουσίαση των αριθμητικών συνδυασμών με αριθμογραμμή και 

χρώματα (π.χ. για τη διδασκαλία της ομάδας προσθέσεων με άθροισμα το 

10, χρησιμοποιείται τετραγωνισμένο χαρτί στο οποίο 10 τετράγωνα έχουν 

σχεδιαστεί με κόκκινο πλαίσιο, για τον έναν προσθετέο (7) τα τετράγωνα 

βάφονται κίτρινα και για τον άλλον (3) μπλε) 
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 Απομνημόνευση μίας κάθε φορά ομάδας αριθμητικών συνδυασμών (πχ ο 

μαθητής καλείται να μάθει απέξω την ομάδα προσθέσεων με το 9 μέσω 

επανειλημμένων αναγνώσεων). 

Όσον αφορά στην έκτη ερώτηση και στο λάθος του αλγορίθμου της αφαίρεσης, 

είναι ίδιας μορφής με την προηγούμενη και οι συμμετέχοντες καλούνται να 

χαρακτηρίσουν την κάθε μέθοδο/τεχνική με τους αριθμούς από το 1-5 ως προς την 

καταλληλότητά τους για το συγκεκριμένο λάθος: «Για τον λανθασμένο αλγόριθμο, 

ποια μέθοδο/τεχνική, από τις παρακάτω, θεωρείτε ως την καταλληλότερη; 

Χρησιμοποιήστε τους αριθμούς 1-5 για να δηλώσετε τη σειρά προτίμησής σας(1= η 

λιγότερο κατάλληλη / 5= η καταλληλότερη)». Οι μέθοδοι και οι τεχνικές που 

προσφέρονται για το λάθος αυτό είναι οι εξής: 

 Παράλληλη εκτέλεση πράξεων σε υλικό, εικονιστικό και συμβολικό επίπεδο 

 Σύνδεση της κάθε ενέργειας του αλγορίθμου με την αντίστοιχη γλωσσική 

περιγραφή και ορολογία 

 Χρήση εναλλακτικών αλγορίθμων 

 Διδασκαλία της κάθετης αφαίρεσης με αναδόμηση μειωτέου  

 Διδασκαλία της κάθετης αφαίρεσης με τη μέθοδο της "πρόσθεσης ίσων 

ποσών" 

Σε αυτή τη περίπτωση μαθητή, παρουσιάζονται λάθη αλγορίθμου σε κάθετη 

αφαίρεση, σε αντίθεση με την πρώτη περίπτωση μαθητή όπου τα λάθη 

αλγορίθμου αφορούσαν στην κάθετη πρόσθεση. Όσον αφορά στην καταλληλότητα 

των παραπάνω μεθόδων και τεχνικών, παραμένουν ως οι καταλληλότερες η 

παράλληλη εκτέλεση πράξεων σε υλικό, εικονιστικό και συμβολικό επίπεδο 

(Αγαλιώτης, 2011˙Jitendra, Petersen-Brown, Lein, Zaslofsky, Kunkel, Jung & 

Egan, 2015  ̇ Miller & Hudson, 2007), η σύνδεση της κάθε ενέργειας του 
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αλγορίθμου με την αντίστοιχη γλωσσική περιγραφή (Αγαλιώτης, 2011), η χρήση 

εναλλακτικών αλγορίθμων (Αγαλιώτης, 2011˙Van De Walle, 2007). Εάν ο μαθητής 

θα έπρεπε να διδαχθεί τον παραδοσιακό αλγόριθμο, αντί των εξίσου 

αποτελεσματικών εναλλακτικών αλγορίθμων, τότε αυτό θα ήταν προτιμότερο να 

γίνει με τη διδασκαλία της κάθετης αφαίρεσης με αναδόμηση μειωτέου αντί της 

μεθόδου της πρόσθεσης ίσων ποσών, για λόγους που αναλυτικότερα αναφέρονται 

σε προηγούμενο κεφάλαιο. 

Η τρίτη ενότητα καταλήγει με την εξής ερώτηση: «Για ποιο λόγο επιλέγετε τις 

παραπάνω μεθόδους/τεχνικές; Χρησιμοποιήστε τους αριθμούς 1-5 για να 

δηλώσετε τη σειρά προτίμησης σας (1= ο λιγότερο σημαντικός λόγος / 5= ο πλέον 

σημαντικός λόγος)» όπως στην προηγούμενη ενότητα και προσφέρονται οι ίδιες 

απαντήσεις: 

 Γιατί η εμπειρία μου ως εκπαιδευτικός απέδειξε ότι είναι η καταλληλότερη 

μέθοδος 

 Γιατί μου το πρότεινε ο συνάδελφος ειδικής αγωγής 

 Γιατί η μελέτη σύγχρονων ερευνών που κάνω με αφορμή την περίπτωση 

του παιδιού αποδεικνύει ότι είναι η καταλληλότερη μέθοδος 

 Γιατί μου το πρότεινε ο Σχολικός Σύμβουλος 

 Γιατί οι σπουδές μου απέδειξαν ότι είναι η καταλληλότερη μέθοδος 

Οι λόγοι επιλογής των παραπάνω μεθόδων, τεχνικών και γενικότερα 

απαντήσεων περιγράφονται στη προηγούμενη ενότητα. 
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Η τέταρτη ενότητα του ερωτηματολογίου αφορά στην 3η περίπτωση μαθητή και 

ξεκινά με τη φωτογραφία της προσπάθειάς του να το επιλύσει και την αναφορά 

των λαθών του: 

Εικόνα 9. Τρίτη περίπτωση μαθητή 

 

Σε αυτήν την ενότητα, η σειρά, η μορφή, το είδος και οι προσφερόμενες 

απαντήσεις και ο λόγος επιλογής τους είναι ακριβώς ίδιος με αυτές της δεύτερης 

ενότητας που αφορά στην 1η περίπτωση μαθητή επομένως δεν θα αναλυθούν 

περαιτέρω.  

Στην πέμπτη και τελευταία ενότητα παρουσιάζονται και οι τρεις εικόνες στις 

οποίες αποτυπώνονται οι προσπάθειες των μαθητών. Ο λόγος που 

παρουσιάζονται είναι για να μπορέσουν οι εκπαιδευτικοί να απαντήσουν στην 

πρώτη ερώτηση της ενότητας «Ποια από τις παραπάνω περιπτώσεις μαθητών 

θεωρείτε ως την πιο δύσκολη;» χωρίς να χρειαστεί να ανατρέξουν στις 

προηγούμενες ενότητες για να ξαναδούν τις περιπτώσεις. Ο τύπος της ερώτησης 

είναι απλής επιλογής και ο εκπαιδευτικός καλείται να επιλέξει μία από τις τρεις 

απαντήσεις (1η περίπτωση, 2η περίπτωση, 3η περίπτωση). Η δεύτερη και τελευταία 
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ερώτηση που υπάρχει στην ενότητα αυτή, ως συνέχεια της προηγούμενης 

ερώτησης, είναι επίσης τύπου απλής επιλογής και οι συμμετέχοντες πρέπει να 

δηλώσουν τον λόγο για τον οποίο έκαναν την παραπάνω επιλογή. Αναλυτικότερα, 

η ερώτηση έχει ως εξής: «Τι σας οδήγησε σε αυτήν σας την επιλογή;» και οι 

απαντήσεις που προσφέρονται είναι 

 Το πλήθος των λαθών 

 Οι μεμονωμένες κατηγορίες των λαθών 

 Ο συνδυασμός των κατηγοριών των λαθών 

Μπορεί κάποιος εκπαιδευτικός να επέλεγε ως δυσκολότερη τη δεύτερη 

περίπτωση μαθητή δεδομένου ότι είναι η μοναδική στην οποία υπάρχουν 4 λάθη 

ενώ οι άλλες δύο έχουν 3 λάθη και έτσι να δικαιολογείται η απάντηση «το πλήθος 

των λαθών». Επίσης κάποιος εκπαιδευτικός θα μπορούσε να βασιστεί για την 

επιλογή του στις  μεμονωμένες κατηγορίες των λαθών που αφορούν στις 

κατηγορίες λαθών που αναφέρθηκαν, δηλαδή λάθος στην επιλογή κατάλληλης 

πράξης για την επίλυση του προβλήματος, λάθος στον αλγόριθμο ή στον 

αριθμητικό συνδυασμό. Τέλος, ο συνδυασμών των κατηγοριών των λαθών 

σχετίζεται με την μεταξύ τους σύνδεση και επίδραση του ενός στο άλλο καθώς 

μέσω αυτού αποκαλύπτεται ο συνδυασμών των αιτιών που οδήγησαν τον μαθητή 

στα εκάστοτε λάθη (Αγαλιώτης, 2011).  

Όσον αφορά στην αξιοπιστία του ερωτηματολογίου, αυτή ελέγχθηκε με τον 

δείκτη Cronbach Alpha και αποδείχθηκε ότι οι τρεις ενότητες που μελετούσαν τις 

επιλογές των εκπαιδευτικών ως προς τη σπουδαιότητα των λαθών, τη σειρά 

διδασκαλίας, τις μεθόδους ανά λάθος μαθητή και τον λόγο επιλογής των 

εκπαιδευτικών, όπως επίσης και η ενότητα στην οποία οι εκπαιδευτικοί καλούνται 
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να επιλέξουν τη δυσκολότερη περίπτωση μαθητή έχουν υψηλή αξιοπιστία καθώς ο 

δείκτης είναι a= .885 > .70. 

2.2.2 Διαδικασία 

Αρχικά η ερευνήτρια επισκέφθηκε τις ηλεκτρονικές σελίδες των 65 συνολικά 

Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης της χώρας. Από την κάθε μία συνέλεξε 

τις ηλεκτρονικές διευθύνσεις όλων των Δημοτικών Σχολείων, όπου ήταν 

διαθέσιμες. Σε όλες αυτές στάλθηκε με ηλεκτρονικό μήνυμα ο υπερ-σύνδεσμος 

(link) που οδηγούσε τον παραλήπτη στο ηλεκτρονικό ερωτηματολόγιο μαζί με μία 

περιγραφή σχετικά με τα στοιχεία της ερευνήτριας και τον φορέα στον οποίο 

ανήκει, τον τίτλο της παρούσας έρευνας και ευγενική παράκληση για τη συμμετοχή 

στην έρευνα. Το ηλεκτρονικό μήνυμα προωθήθηκε επίσης και στις ηλεκτρονικές 

διευθύνσεις των Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.  

Οι συμμετέχοντες διαβεβαιώθηκαν για τη διαφύλαξη του απορρήτου των 

στοιχείων και των απαντήσεών τους στην εισαγωγική περιγραφή του ηλεκτρονικού 

ερωτηματολογίου. Οι απαντήσεις των συμμετεχόντων καταχωρούνταν αυτόματα 

σε φύλλο Excel αμέσως μετά την υποβολή τους. Η διαδικασία της έρευνας 

ξεκίνησε στις 8 Δεκεμβρίου 2016 που στάλθηκαν τα πρώτα ερωτηματολόγια.  

Λόγω μικρής αρχικά συμμετοχής η αποστολή σε όλους τους παραπάνω 

παραλήπτες επαναλήφθηκε τον Μάρτιο του 2017 ενώ η διαδικασία ολοκληρώθηκε 

στις 20 Απριλίου 2017.  

2.2.3 Ανάλυση των δεδομένων 

Η ανάλυση των δεδομένων έγινε με το στατιστικό πακέτο SPSS. Τα 

δεδομένα καταχωρήθηκαν στο SPSS όπου έγινε η κωδικοποίηση των μεταβλητών 

και αναλύθηκαν αρχικά περιγραφικά και έπειτα ποσοτικά. 

  



 

89 
 

Κεφάλαιο 3 

3. Αποτελέσματα 

Περιγραφική Στατιστική 

Πρώτη περίπτωση μαθητή 

Στην πρώτη περίπτωση μαθητή διακρίνονται 3 λάθη: εκτελεί μία πράξη αντί 

για τρεις, λανθασμένος αλγόριθμος, λανθασμένοι αριθμητικοί συνδυασμοί. Οι 

συμμετέχοντες χαρακτήρισαν τα τρία λάθη με σειρά προτίμησης, ως προς τη 

σημαντικότητά τους με τιμές από το 1 (λιγότερο σημαντικό) μέχρι το 3 (το πλέον 

σημαντικό). Παρακάτω (Πίνακας 6) φαίνονται οι μέσες τιμές και οι τυπικές 

αποκλίσεις των απαντήσεων των συμμετεχόντων: 

Πίνακας 6. Μέση τιμή και τυπική απόκλιση για τη σπουδαιότητα του κάθε λάθους της πρώτης 

περίπτωσης μαθητή 

Εκτελεί μία πράξη αντί για 
τρεις 

Λανθασμένος αλγόριθμος Λανθασμένοι αριθμητικοί 
συνδυασμοί 

Μ (SD) M (SD) M (SD) 

2.52 (0.76) 1.90 (0.68) 2.01 (0.79) 

 

Όσον αφορά το λάθος της εκτέλεσης μίας πράξης αντί για τρεις, για το 

68.5% (Ν=115) των συμμετεχόντων ήταν το σημαντικότερο λάθος, το 14.9% 

(Ν=25) το θεώρησε σημαντικό ενώ το υπόλοιπο 16.7% (Ν=28) το κατέταξαν ως το 

λιγότερο σημαντικό λάθος. Ο λανθασμένος αλγόριθμος αποτελεί το σημαντικότερο 

λάθος για το 18.9% (Ν=32), σημαντικό λάθος για το 52.1% (Ν=88) και το 

υπόλοιπο 29% (Ν=49) το θεώρησε ως το λιγότερο σημαντικό. Τέλος, οι 

λανθασμένοι αριθμητικοί συνδυασμοί ήταν το σημαντικότερο απ’ όλα τα λάθη για 

το 32% (Ν=55%), σημαντικό λάθος για το 37.2% (Ν=64) και το λιγότερο σημαντικό 

για το 30.8% (Ν=53). 
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Έπειτα οι συμμετέχοντες έπρεπε να ορίσουν με ποια σειρά θα 

τοποθετούσαν τα παραπάνω λάθη στην οργάνωση της διδασκαλίας τους για την 

υποστήριξη του μαθητή, αριθμώντας τα από το 1 έως το 3. Τα αποτελέσματα από 

τις επιλογές των εκπαιδευτικών φαίνονται στον παρακάτω πίνακα (Πίνακας 7): 

Πίνακας 7. Μέση τιμή και τυπική απόκλιση για τη σειρά διδασκαλίας των λαθών της πρώτης 

περίπτωσης μαθητή 

Εκτελεί μία πράξη 
αντί για τρεις 

Λανθασμένος 
αλγόριθμος 

Λανθασμένοι 
αριθμητικοί 
συνδυασμοί 

M (SD) M (SD) M (SD) 

1.89 (0.89) 2.12 (0.66) 2.08 (0.83) 

 

Το πρώτο λάθος με το οποίο θα ξεκινούσε τη διδασκαλία η πλειοψηφία 

είναι η εκτέλεση μίας πράξης αντί για τρεις (46.6%, Ν=81). Οι υπόλοιποι το ίδιο 

λάθος το κατέταξαν δεύτερο (18.4%, Ν=32) και τρίτο (35.1%, Ν=61). Το δεύτερο 

λάθος με το οποίο θα συνέχιζε τη διδασκαλία η πλειοψηφία είναι αυτό του 

λανθασμένου αλγόριθμου (54.3%, Ν=94), με το 16.8% (Ν=29) να το κατατάσσει 

πρώτο και το υπόλοιπο 28.9% (Ν=50) τρίτο. Όσον αφορά στους λανθασμένους 

αριθμητικούς συνδυασμούς το 38.7% (Ν=67) θα το τοποθετούσε 3ο στη 

διδασκαλία, το 30.1% (Ν=52) δεύτερο και το 31.2% (Ν=54) πρώτο. 

Οι επόμενες ερωτήσεις αφορούν στην επιλογή μεθόδων και τεχνικών για το 

κάθε λάθος του μαθητή. Για το λάθος εκτέλεσης μίας πράξης αντί για τρεις, 

δόθηκαν στους εκπαιδευτικούς πέντε προτεινόμενες μέθοδοι και τεχνικές με τις 

οποίες θα μπορούσαν να διδάξουν αυτό το λάθος. Οι εκπαιδευτικοί κλήθηκαν να 

τις χαρακτηρίσουν με 5βαθμη κλίμακα Likert από το 1-5, όπου 1 η λιγότερο 

κατάλληλη τεχνική και 5 η καταλληλότερη (Πίνακας 8). 
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Πίνακας 8. Μέση τιμή και τυπική απόκλιση για την καταλληλότητα της κάθε μεθόδου για το λάθος 
εκτέλεσης μιας πράξης αντί για τρεις της πρώτης περίπτωσης μαθητή 

Προφορικός 
προσδιορισμός 
των ενεργειών 

Ανάστροφη 
πορεία 

επίλυσης 

Παραγωγή 
σχήματος 
από τον 
μαθητή 

Απλοποίηση 
της 

εκφώνησης 

Στρογγυλοποίηση 
των δεδομένων 

M (SD) M (SD) M (SD) M (SD) M (SD) 

2.83 (1.41) 3.45 (1.18) 4.04 (1.13) 3.90 (1.22) 2.57 (1.41) 

 

Μία από αυτές τις τεχνικές ήταν ο προφορικός προσδιορισμός του είδους 

και της σειράς των ενεργειών. Το 16.5% (Ν=28) τη θεώρησε ως την 

καταλληλότερη, το 18.8% (Ν=32) αρκετά κατάλληλη, το 19.4% (Ν=33) κατάλληλη,  

το 21.8% (Ν=37) σχετικά κατάλληλη και το 23.5% (Ν=40) τη χαρακτήρισε ως τη 

λιγότερο κατάλληλη. Την ανάστροφη πορεία επίλυσης, το 22.9% (Ν=39) την 

επέλεξε ως την καταλληλότερη, το 27.6% (Ν=47) ως αρκετά κατάλληλη, το 26.5% 

(Ν=45)  ως κατάλληλη, το 17.1% (Ν=29) ως σχετικά κατάλληλη και το 5.9% (Ν=10) 

ως τη λιγότερο κατάλληλη. Την παραγωγή σχήματος από το μαθητή για την 

αναπαράσταση του προβλήματος το 47.7% (Ν=82) την έκρινε ως την 

καταλληλότερη τεχνική. Το υπόλοιπο 52.3% δήλωσε ότι είναι αρκετά κατάλληλη 

(22.7%,Ν=39), κατάλληλη (19.8%, Ν=34), σχετικά κατάλληλη (5.8%, Ν=10) και η 

λιγότερο κατάλληλη (4.1%, Ν=7). Ως καταλληλότερη κρίθηκε και η απλοποίηση της 

εκφώνησης του προβλήματος από το 42.9% (Ν=73), με το 27.1% (Ν=46) να τη 

θεωρεί αρκετά κατάλληλη, το 11.8% (Ν=20) κατάλληλη, το 13.5% (Ν=23) σχετικά 

κατάλληλη και το 4.7% (Ν=8) ως λιγότερο κατάλληλη. Όσον αφορά στη 

στρογγυλοποίηση των δεδομένων του προβλήματος το 14.2% (Ν=24) τη 

χαρακτήρισε την καταλληλότερη και το 12.4% (Ν=21) αρκετά κατάλληλη,  το 

21.9% (Ν=37) κατάλληλη, το 18.9% (Ν=32) σχετικά κατάλληλη και το 32.5% 

(Ν=55) τη χαρακτήρισε τη λιγότερο κατάλληλη. 
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Για τον λανθασμένο αλγόριθμο προτάθηκαν και πάλι 5 μέθοδοι και τεχνικές 

προς χαρακτηρισμό όπως παραπάνω, με 5 σημεία, οι οποίες αναφέρονται στον 

παρακάτω πίνακα (Πίνακας 9). Τα αποτελέσματα κατά μέσο όρο έχουν ως εξής: 

 

Πίνακας 9. Μέση τιμή και τυπική απόκλιση για την καταλληλότητα της κάθε μεθόδου για το λάθος 
αλγορίθμου της πρώτης περίπτωσης μαθητή 

Παράλληλη 
εκτέλεση πράξεων 

σε υλικό, 
εικονιστικό και 

συμβολικό επίπεδο 

Σύνδεση της κάθε 
ενέργειας του 

αλγορίθμου με την 
αντίστοιχη 
γλωσσική 
περιγραφή 

Χρήση 
εναλλακτικών 
αλγορίθμων 

Διδασκαλία των 
βημάτων του 

αλγορίθμου της 
κάθετης 

πρόσθεσης με 
κρατούμενο 

Διδασκαλία 
ευέλικτων 

αυτοσχέδιων 
στρατηγικών 
πρόσθεσης 

M (SD) M (SD) M (SD) M (SD) M (SD) 

3.89 (1.28) 3.22 (1.16) 2.76 (1.31) 3.66 (1.33) 3.35 (1.28) 

 

Η παράλληλη εκτέλεση πράξεων σε υλικό, εικονιστικό και συμβολικό 

επίπεδο θεωρήθηκε ως η καταλληλότερη από το 46.5% (Ν=79). Το 19.4% (Ν=33) 

τη θεώρησε αρκετά κατάλληλη, το 17.1% (Ν=29) κατάλληλη, το 10.6% (Ν=18) 

σχετικά κατάλληλη και το 6.5% (Ν=11) λιγότερο κατάλληλη. Επίσης ως 

καταλληλότερη, κρίθηκε και η διδασκαλία της κάθετης πρόσθεσης με κρατούμενο 

από το 36.7% (Ν=62) ενώ οι υπόλοιποι θεώρησαν πως είναι αρκετά κατάλληλη 

(23.7%, Ν=40), κατάλληλη (18.9%, Ν=32), σχετικά κατάλληλη (10.7%, Ν=18) και 

λιγότερο κατάλληλη (10.1%, Ν=17). Η διδασκαλία ευέλικτων αυτοσχέδιων 

στρατηγικών κρίνεται ως η καταλληλότερη από το 21.1% (Ν=36), αρκετά 

κατάλληλη από το 31.6% (Ν=54), κατάλληλη από το 19.3% (Ν=33), σχετικά 

κατάλληλη από το 17% (Ν=29) και η λιγότερο κατάλληλη από το 11.1% (Ν=19). 

Επίσης, ως η καταλληλότερη για το 13.1% (Ν=22) θεωρείται η σύνδεση της 

ενέργειας με γλωσσική περιγραφή, αρκετά κατάλληλη για το 32.1% (Ν=54), 

κατάλληλη για το 27.4% (Ν=46), σχετικά κατάλληλη για το 18.5% (Ν=31), και η 

λιγότερο κατάλληλη για το 8.9% (Ν=15). Η χρήση εναλλακτικών αλγορίθμων, ήταν 



 

93 
 

η καταλληλότερη για 19 συμμετέχοντες (11.5%) και αρκετά κατάλληλη για 33 

(20%). Από το 68.4% του δείγματος (Ν=113) χαρακτηρίστηκε από κατάλληλη έως 

λιγότερο κατάλληλη. Πιο συγκεκριμένα, το 23.6% (Ν=39) τη χαρακτήρισε 

κατάλληλη και το 44.8% (Ν=74) ήταν μοιρασμένο στη μέση μεταξύ του σχετικά 

κατάλληλη και λιγότερο κατάλληλη.  

Επίσης 5 μέθοδοι και τεχνικές παρουσιάστηκαν στους συμμετέχοντες προς 

επιλογή για τους λάθος αριθμητικούς συνδυασμούς. Οι απαντήσεις των 

συμμετεχόντων αποτυπώνονται στον παρακάτω πίνακα (Πίνακας 10). 

 

Πίνακας 10. Μέση τιμή και τυπική απόκλιση για την καταλληλότητα της κάθε μεθόδου για το λάθος 
αριθμητικών συνδυασμών της πρώτης περίπτωσης 

Παρουσίαση των 
δεδομένων με 
ομαδοποίηση 

Ένταξη των 
αριθμητικών 

συνδυασμών σε 
δράσεις 

Σύνδεση του κάθε 
αριθμητικού 

συνδυασμού με 
αντικείμενα 

Οπτική 
παρουσίαση των 

αριθμητικών 
συνδυασμών με 

αριθμογραμμή και 
χρώματα 

Απομνημόνευση μίας 
κάθε φορά ομάδας 

αριθμητικών 
συνδυασμών 

M (SD) M (SD) M (SD) M (SD) M (SD) 

2.83 (1.10) 3.78 (1.33) 3.84 (1.18) 3.83 (1.18) 2.20 (1.31) 

 

Η παρουσίαση δεδομένων με ομαδοποίηση θεωρήθηκε ως η 

καταλληλότερη από το 7.7% (Ν=13), ως αρκετά κατάλληλη από το 21.4% (Ν=36), 

σχετικά κατάλληλη από το 26.8% (Ν=45) ενώ σχετικά κατάλληλη χαρακτηρίζεται 

από την πλειοψηφία (34.5%, Ν=58). Τέλος, το 9.5% (Ν=16) θεωρεί πως είναι η 

λιγότερο κατάλληλη. Ως καταλληλότερη χαρακτηρίζεται η ένταξη των συνδυασμών 

σε δράσεις με 42.9% (Ν=72). Αρκετά κατάλληλη τη χαρακτηρίζει το 20.2% (Ν=34) 

και κατάλληλη 18.5% (Ν=31). Το υπόλοιπο 18.4% (Ν=31) τη χαρακτηρίζει σχετικά 

κατάλληλη (8.9%, Ν=15) και λιγότερο κατάλληλη (9.5%, Ν=16). Η σύνδεση του 

κάθε συνδυασμού με αντικείμενα επιλέχθηκε ως η καταλληλότερη από το 36.5% 

(Ν=62), ως αρκετά κατάλληλη από το 32.9% (Ν=56) και ως κατάλληλη από το 



 

94 
 

14.1% (Ν=24). Το 11.2% (Ν=19) την επέλεξε ως σχετικά κατάλληλη και το 5.3% 

(Ν=9) ως τη λιγότερο κατάλληλη. Επίσης, ως η καταλληλότερη κρίθηκε και η 

οπτική παρουσίαση των συνδυασμών με αριθμογραμμή και χρώματα από το 

39.5% (Ν=68). Οι υπόλοιποι συμμετέχοντες επέλεξαν πως είναι αρκετά κατάλληλη 

(22.1%, Ν=38), κατάλληλη (25.6%, Ν=44), σχετικά κατάλληλη (7.6%, Ν=13) και 

λιγότερο κατάλληλη (5.2%, Ν=9). Η απομνημόνευση ομάδας αριθμητικών 

συνδυασμών χαρακτηρίστηκε καταλληλότερη (8.3%, Ν=14), αρκετά κατάλληλη 

(9.5%, Ν=16), κατάλληλη (18.5%, Ν=31), σχετικά κατάλληλη (20.8%, Ν=35) ενώ 

είναι η λιγότερο κατάλληλη σύμφωνα με το 42.9% (Ν=72) των συμμετεχόντων. 

Οι εκπαιδευτικοί κλήθηκαν να δηλώσουν, κατατάσσοντας σε σειρά 

προτίμησης τις απαντήσεις τους, για ποιο λόγο επέλεξαν τις παραπάνω μεθόδους 

και τεχνικές. Οι συμμετέχοντες απάντησαν βάσει της εμπειρίας τους, της πρότασης 

συναδέλφου Ειδικής Αγωγής, της μελέτης σύγχρονων ερευνών, της πρότασης 

Σχολικού Συμβούλου και των σπουδών τους (Πίνακας 11). 

Πίνακας 11. Μέση τιμή και τυπική απόκλιση για τις πηγές γνώσεων εκπαιδευτικών στις οποίες 
βασίζονται οι διδακτικές επιλογές τους για την πρώτη περίπτωση μαθητή 

Επιλογή μεθόδων 
λόγω εμπειρίας 

Επιλογή μεθόδων 
λόγω πρότασης 

συναδέλφου 
Ειδικής Αγωγής 

Επιλογή μεθόδων 
λόγω μελέτης 
σύγχρονων 

ερευνών 

Επιλογή μεθόδων 
λόγω πρότασης 

του Σχολικού 
Συμβούλου 

Επιλογή μεθόδων 
λόγω σπουδών 

M (SD) M (SD) M (SD) M (SD) M (SD) 

3.55 (1.61) 2.82 (1.30) 2.99 (1.24) 2.65 (1.34) 2.94 (1.33) 

 

Ο πλέον σημαντικός λόγος ήταν η εμπειρία τους όπως δήλωσε το 45% 

(Ν=77). Για την ίδια απάντηση, για το 16.4% (Ν=28) ήταν αρκετά σημαντικός, για 

το 8.2% (Ν=14) σημαντικός, για το 9.4% (Ν=16) σχετικά σημαντικός και για το 

21.1% (Ν=36) ήταν ο λιγότερο σημαντικός λόγος. Για το 11.6% (Ν=19) ο πλέον 

σημαντικός λόγος ήταν η πρόταση του συναδέλφου Ειδικής Αγωγής, για το 23.2% 

(Ν=38) ήταν αρκετά σημαντικός, για το 20.1% (Ν=33) σημαντικός, για το 25.6% 
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(Ν=42) των συμμετεχόντων ήταν σχετικά σημαντικός λόγος και για το 19.5% 

(Ν=32) ο λιγότερο σημαντικός. Η μελέτη σύγχρονων ερευνών αποτελεί τον πλέον 

σημαντικό λόγο για το 12.2% (Ν=20), αρκετά σημαντικό για το 24.4% (Ν=40), 

σημαντικό λόγο για το 29.3% (Ν=48) των εκπαιδευτικών, σχετικά σημαντικό για το 

18.3% (Ν=30) και τον λιγότερο σημαντικό για το 15.9% (Ν=26). Την πρόταση του 

Σχολικού Συμβούλου θεωρούν τον πλέον σημαντικό λόγο το 11.7% (Ν=19), 

αρκετά σημαντικό το 17.3% (Ν=28), σημαντικό τον θεωρούν το 21.6% (Ν=35), 

σχετικά σημαντικό για το 22.8%(Ν=37) και τον λιγότερο σημαντικό λόγο για το 

26.5% (Ν=43). Τέλος, οι σπουδές αποτελούν τον πλέον σημαντικό λόγο για το 

14.3% (Ν=24), αρκετά σημαντικό για το 23.2% (Ν=39) και σημαντικό για το 25% 

(Ν=42). Το 17.3% (Ν=29) τον θεωρεί σχετικά σημαντικό και το 20.2% (Ν=34) τον 

λιγότερο σημαντικό λόγο. 

 

Δεύτερη περίπτωση μαθητή  

Στη δεύτερη περίπτωση μαθητή υπάρχουν 4 λάθη, τα οποία είναι: Σε 

πρόβλημα 2 πράξεων εκτελείται μόνο μία πράξη αντί για δύο, στην κάθετη 

αφαίρεση ο μαθητής αφαιρεί τον μικρότερο αριθμό από τον μεγαλύτερο αριθμό, 

υπάρχει λανθασμένος αριθμητικός συνδυασμός και λανθασμένος αλγόριθμος 

(ξεχνά τα «δανεικά»). Οι συμμετέχοντες έπρεπε να ορίσουν τα λάθη με σειρά 

σημαντικότητας, επιλέγοντας 1 για το λιγότερο σημαντικό και 4 για το πλέον 

σημαντικό (Πίνακας 12).  
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Πίνακας 12. Μέση τιμή και τυπική απόκλιση για τη σπουδαιότητα του κάθε λάθους της δεύτερης 

περίπτωσης μαθητή 

Εκτελεί μία 
πράξη αντί για 

δύο 

Αφαιρεί τον 
μικρότερο 

αριθμό από τον 
μεγαλύτερο 

Λανθασμένος 
αριθμητικός 
συνδυασμός 

Λανθασμένος 
αλγόριθμος 

M (SD) M (SD) M (SD) M (SD) 

3.15 (1.08) 3.35 (0.81) 2.41 (0.87) 2.18 (1.02) 

 

Ως το πλέον σημαντικό ορίστηκε η εκτέλεση μίας πράξης αντί για δύο από 

το 53% (Ν=89) των συμμετεχόντων. Το 23.2% (Ν=39) τη θεώρησε αρκετά 

σημαντικό λάθος, το 9.5% (Ν=16) σημαντικό και το 14.3% (Ν=24) λιγότερο 

σημαντικό. Πλέον σημαντικό χαρακτήρισαν επίσης και την αφαίρεση του 

μικρότερου αριθμού από τον μεγαλύτερο (52.1%, Ν=88) ενώ από το 35.5% (Ν=60) 

χαρακτηρίζεται αρκετά σημαντικό, από το 7.7% (Ν=13) σημαντικό και από το 4.7% 

(Ν=8) λιγότερο σημαντικό. Ο λανθασμένος αριθμητικός συνδυασμός είναι το 

πλέον σημαντικό για το 12% (Ν=20), αρκετά σημαντικό για το 31.1% (Ν=52), 

σημαντικό για το 43.1% (Ν=72) και το λιγότερο σημαντικό για το 13.8% (Ν=23). Ο 

λανθασμένος αλγόριθμος κρίνεται ως το πλέον σημαντικό λάθος από 20 

εκπαιδευτικούς (12%), αρκετά σημαντικό το θεωρούν οι 45 (27.1%), σημαντικό 

από το 27.7% (Ν=46) και το λιγότερο σημαντικό από το 33.1% (Ν=55) των 

συμμετεχόντων. 

Σχετικά με τη σειρά διδασκαλίας, οι συμμετέχοντες κατά μέσο όρο 

απάντησαν ως εξής (Πίνακας 13):  

 

Πίνακας 13. Μέση τιμή και τυπική απόκλιση για τη σειρά διδασκαλίας των λαθών της δεύτερης 
περίπτωσης μαθητή 

Εκτελεί μία 
πράξη αντί για 

δύο 

Αφαιρεί τον 
μικρότερο 

αριθμό από τον 
μεγαλύτερο 

Λανθασμένος 
αριθμητικός 
συνδυασμός 

Λανθασμένος 
αλγόριθμος 

M (SD) M (SD) M (SD) M (SD) 

2.39 (1.26) 2.37 (1.09) 2.69 (0.91) 2.77 (1.08) 
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Tο 37.5% (Ν=63) θα ξεκινούσε τη διδασκαλία με το λάθος εκτέλεσης μίας 

πράξης αντί για δυο. Το ίδιο λάθος, το 16.1% (Ν=27) θα το δίδασκε δεύτερο, το 

16.1% (Ν=27) τρίτο και το 30.4% (Ν=51) θα το δίδασκε τελευταίο. Το δεύτερο 

λάθος θα ήταν η αφαίρεση του μικρότερου αριθμού από τον μεγαλύτερο σύμφωνα 

με την πλειοψηφία (31.2%,Ν=53) ωστόσο το 26.5% (Ν=45) θα το τοποθετούσαν 

πρώτο στη σειρά και το υπόλοιπο 42.4% τρίτο (21.2%, Ν=36) και τέταρτο (21.2%, 

Ν=36). Τρίτο σε σειρά θα ήταν ο λανθασμένος αριθμητικός συνδυασμός βάσει του 

40% (Ν=68), πρώτο για το 10.6% (Ν=18), δεύτερο για το 29.4% (Ν=50) και 

τέταρτο για το 20% (Ν=34). Επίσης τρίτο θα ήταν στη σειρά για το 33.3% (Ν=56) 

το λάθος αλγορίθμου, το 31% (Ν=52) θα το δίδασκε τέταρτο, το 18.5% (Ν=31) 

πρώτο και το 17.3% (Ν=29) δεύτερο. 

Για το λάθος εκτέλεσης μιας πράξης αντί για δυο, τα αποτελέσματα έχουν 

ως εξής (Πίνακας 14): 

Πίνακας 14. Μέση τιμή και τυπική απόκλιση για την καταλληλότητα της κάθε μεθόδου για το λάθος 
εκτέλεσης μιας πράξης αντί για δύο για τη δεύτερη περίπτωση μαθητή 

Προφορικός 
προσδιορισμός 
των ενεργειών 

Ανάστροφη 
πορεία 

επίλυσης 

Παραγωγή 
σχήματος 
από τον 
μαθητή 

Απλοποίηση 
της 

εκφώνησης 

Στρογγυλοποίηση 
των δεδομένων 

M (SD) M (SD) M (SD) M (SD) M (SD) 

2.79 (1.44) 3.35 (1.17) 3.98 (1.09) 3.91 (1.16) 2.57 (1.43) 

 

Ο προφορικός προσδιορισμός των ενεργειών κρίθηκε ως η καταλληλότερη 

από το 18.3% (Ν=30) και ως αρκετά κατάλληλη από το 14.6% (Ν=24). Κρίθηκε ως 

κατάλληλη από το 20.1% (Ν=33), σχετικά κατάλληλη από το 21.3% (Ν=35) και 

λιγότερο κατάλληλη από το 25.6% (Ν=42). Το 19.5% (Ν=32) των συμμετεχόντων 

θεωρεί την ανάστροφη πορεία επίλυσης την καταλληλότερη, το 28% (Ν=46) 

αρκετά κατάλληλη, το 26.2% (Ν=43) τη θεωρεί κατάλληλη, το 20.7% (Ν=34) 

σχετικά κατάλληλη και το 5.5% (Ν=9) την λιγότερο κατάλληλη. Η παραγωγή 

σχήματος από τον μαθητή χαρακτηρίζεται ως η καταλληλότερη από το 42.1% του 
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δείγματος (Ν=69) και από το 27.4% (Ν=45) αρκετά κατάλληλη. Το 18.9% (Ν=31) 

τη χαρακτηρίζει κατάλληλη ενώ το υπόλοιπο 11.5% σχετικά κατάλληλη (9.1%, 

Ν=15) και λιγότερο κατάλληλη (2.4%, Ν=4). Η πλειοψηφία των συμμετεχόντων 

θεωρεί πως η απλοποίηση της εκφώνησης είναι η καταλληλότερη τεχνική (40.4%, 

Ν=67) και αρκετά κατάλληλη για το 28.9% (Ν=48). Οι 27 (16.3%) τη θεωρούν 

κατάλληλη, οι 17 (10.2%) σχετικά κατάλληλη και οι 7 (4.2%) τη λιγότερο 

κατάλληλη. Το 12.3% (Ν=20) επιλέγει τη στρογγυλοποίηση των δεδομένων του 

προβλήματος ως την καταλληλότερη, το 65.6% είναι μοιρασμένο στο αρκετά 

κατάλληλη (18.4%, Ν=30), κατάλληλη (17.8%, Ν=29) και σχετικά κατάλληλη 

(17.2%, Ν=28) ενώ το υπόλοιπο 34.4% (Ν=56) τη θεωρεί ως τη λιγότερο 

κατάλληλη τεχνική. 

Για το λάθος αφαίρεσης του μικρότερου αριθμού από τον μεγαλύτερο 

ανεξάρτητα από το αν είναι στη θέση του μειωτέου δόθηκαν προς επιλογή πέντε 

μέθοδοι και τεχνικές (Πίνακας 15). 

Πίνακας 15. Μέση τιμή και τυπική απόκλιση για την καταλληλότητα της κάθε μεθόδου για το λάθος 
αφαίρεσης του μικρότερου αριθμού από τον μεγαλύτερο της δεύτερης περίπτωσης μαθητή 

Παρουσίαση του αριθμού με 
αντικείμενα/εικονιστικές 

αναπαραστάσεις και 
σύμβολα 

Οπτικοποίηση 
της θεσιακής 

αξίας 

Εξάσκηση του 
μαθητή στη 

διάκριση 
μεγαλύτερου-
μικρότερου 

Υπογράμμιση 
του μεγαλύτερου 

αριθμού με 
κόκκινο στις 
εκφωνήσεις 

Παρουσίαση των 
αριθμών με 

αναπαράσταση της 
ποσότητας στην 

εκφώνηση 

M (SD) M (SD) M (SD) M (SD) M (SD) 

3.78 (1.36) 3.58 (1.12) 3.60 (1.26) 2.92 (1.48) 2.96 (1.40) 

 

Η παρουσίαση αριθμού με αντικείμενα κρίθηκε η καταλληλότερη από το 

44.6% (Ν=74) των συμμετεχόντων και αρκετά κατάλληλη από το 18.7% (Ν=31). 

Το υπόλοιπο 36.7% του δείγματος θεωρεί πως είναι κατάλληλη (16.9%, Ν=28), 

σχετικά κατάλληλη (10.2%, Ν=17) και λιγότερο κατάλληλη (9.6%, Ν=16). Η 

καταλληλότερη (23.6%, Ν=39) και αρκετά κατάλληλη (32.7%, Ν=54) φαίνεται να 
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είναι, σύμφωνα με τους εκπαιδευτικούς, η οπτικοποίηση της θεσιακής αξίας. Το 

26.7% (Ν=44) θεωρεί πως είναι κατάλληλη, το 12.1% (Ν=20) σχετικά κατάλληλη 

και το 4.8% (Ν=8) λιγότερο κατάλληλη. Επίσης η καταλληλότερη χαρακτηρίστηκε η 

εξάσκηση στη διάκριση μεγαλύτερου-μικρότερου αριθμού από το 31.9% (Ν=52) 

και αρκετά κατάλληλη από το 24.5% (Ν=40). Το 22.7% (Ν=37) τη χαρακτηρίζει 

κατάλληλη, το 13.5% (Ν=22) σχετικά κατάλληλη και το 7.4% (Ν=12) λιγότερο 

κατάλληλη. Η καταλληλότερη για το 21.3% (Ν=34) είναι η υπογράμμιση του 

μεγαλύτερου αριθμού στην εκφώνηση του προβλήματος με κόκκινο. Το 16.9% 

(Ν=27) τη θεωρεί αρκετά κατάλληλη, το 19.4% (Ν=31) θεωρεί πως είναι 

κατάλληλη, το 17.5% (Ν=28) σχετικά κατάλληλη και το 25% (Ν=40) τη λιγότερο 

κατάλληλη τεχνική.  

. Η παρουσίαση των αριθμών με αναπαράσταση ποσότητας στις 

εκφωνήσεις δεν φανερώνει κάποια ξεκάθαρη άποψη των εκπαιδευτικών καθώς το 

39.2% (Ν=64) θεωρεί πως είναι η καταλληλότερη και το 17.8% (Ν=29) τη 

χαρακτηρίζει αρκετά κατάλληλη. Το 43% (Ν=70) πιστεύει ότι είναι κατάλληλη, το 

21.5% (Ν=35) σχετικά κατάλληλη και το 21.5% (Ν=35) η λιγότερο κατάλληλη. 

Οι μέθοδοι και οι τεχνικές που δόθηκαν στους εκπαιδευτικούς για το λάθος 

των αριθμητικών συνδυασμών είναι οι ίδιες με αυτές που δόθηκαν και για την 

προηγούμενη περίπτωση μαθητή (Πίνακας 16). 

 

Πίνακας 16. Μέση τιμή και τυπική απόκλιση για την καταλληλότητα της κάθε μεθόδου για το λάθος 
αριθμητικών συνδυασμών της δεύτερης περίπτωσης μαθητή 

Παρουσίαση 
δεδομένων με 
ομαδοποίηση 

Ένταξη των 
αριθμητικών 

συνδυασμών σε 
δράσεις 

Σύνδεση του 
κάθε αριθμητικού 
συνδυασμού με 

αντικείμενα 

Οπτική 
παρουσίαση των 

αριθμητικών 
συνδυασμών με 

αριθμογραμμή και 
χρώματα 

Απομνημόνευση μιας 
κάθε φορά ομάδας 

συνδυασμών 

M (SD) M (SD) M (SD) M (SD) M (SD) 

2.84 (1.11) 3.73 (1.33) 3.71 (1.17) 3.78 (1.11) 2.26 (1.42) 
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Ως η καταλληλότερη (7.5%, Ν=12) χαρακτηρίστηκε η παρουσίαση των 

δεδομένων με ομαδοποίηση για το λάθος των αριθμητικών συνδυασμών, ενώ το 

23.6% (Ν=38) και το 23% (Ν=37) τη χαρακτήρισε αρκετά κατάλληλη και κατάλληλη 

αντίστοιχα. Το 16.2% των συμμετεχόντων την έκρινε λιγότερο κατάλληλη (8.7%, 

Ν=14) και το 37.3% (Ν=60) σχετικά κατάλληλη. Η ένταξη των συνδυασμών σε 

δράσεις είναι η καταλληλότερη τεχνική για το 39% (Ν=64) και αρκετά κατάλληλη 

για το 25% (Ν=41). Το 16.5% (Ν=27) πιστεύει πως είναι κατάλληλη, το 9.1% 

(Ν=15) σχετικά κατάλληλη και το 10.4% (Ν=17) η λιγότερο κατάλληλη. Επίσης η 

καταλληλότερη θεωρήθηκε η σύνδεση του κάθε συνδυασμού με αντικείμενα από 

το 32.5% (Ν=53), αρκετά κατάλληλη από το 25.8% (Ν=42) και κατάλληλη από το 

27% (Ν=44). Το υπόλοιπο 14.7% την έκρινε σχετικά κατάλληλη (9.2%, Ν=15) και 

λιγότερο κατάλληλη (5.5%, Ν=9). Η οπτική παρουσίαση των συνδυασμών με 

αριθμογραμμή και χρώματα χαρακτηρίστηκε και αυτή ως η καταλληλότερη από το 

33.9% (Ν=56), αρκετά κατάλληλη από το 27.3% (Ν=45) και κατάλληλη από το 

23.6% (Ν=39). Το 13.3% (Ν=22) τη θεωρούν σχετικά κατάλληλη και το 1.8% (Ν=3) 

τη λιγότερο κατάλληλη. Η απομνημόνευση ομάδας αριθμητικών συνδυασμών είναι 

η καταλληλότερη (12.9%, Ν=21), αρκετά κατάλληλη (8%, Ν=13) 36.2% και 

κατάλληλη (15.3%, Ν=25) για τους εκπαιδευτικούς ενώ η λιγότερο κατάλληλη 

μέθοδος κρίνεται για το 44.2% (Ν=72) και σχετικά κατάλληλη για το 19.2% (Ν=32). 

Για τον λανθασμένο αλγόριθμο, οι απαντήσεις που έδωσαν οι εκπαιδευτικοί 

κατά μέσο όρο παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα (Πίνακας 17): 
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Πίνακας 17. Μέση τιμή και τυπική απόκλιση για την καταλληλότητα της κάθε μεθόδου για το λάθος 
αλγορίθμου της δεύτερης περίπτωσης μαθητή 
Παράλληλη 

εκτέλεση πράξεων 
σε υλικό, 

εικονιστικό και 
συμβολικό επίπεδο 

Σύνδεση της κάθε 
ενέργειας του 

αλγορίθμου με την 
αντίστοιχη 
γλωσσική 
περιγραφή 

Χρήση 
εναλλακτικών 
αλγορίθμων 

Διδασκαλία της 
κάθετης αφαίρεσης 

με αναδόμηση 
μειωτέου 

 

Διδασκαλία της 
κάθετης αφαίρεσης 
με τη μέθοδο της 
"πρόσθεσης ίσων 

ποσών" 

M (SD) M (SD) M (SD) M(SD) M (SD) 

4.10 (1.16) 3.31 (1.27) 2.89 (1.22) 3.30 (1.23) 2.97 (1.33) 

 

Η παράλληλη εκτέλεση πράξεων σε υλικό, εικονιστικό και συμβολικό 

επίπεδο χαρακτηρίζεται ως η καταλληλότερη από το 52.8% (Ν=86), και αρκετά 

κατάλληλη από το 21.5% (Ν=35). Το 12.9% (Ν=21) τη θεωρεί κατάλληλη, το 9.2% 

(Ν=15) σχετικά κατάλληλη και το 3.7% (Ν=6) τη λιγότερο κατάλληλη. Το 72.9% 

πιστεύει ότι η σύνδεση της ενέργειας με γλωσσική περιγραφή είναι η 

καταλληλότερη (17.6%, Ν=28), αρκετά κατάλληλη (35.2%, Ν=56) και κατάλληλη 

(20.1%, Ν=32). Το 14.5% (Ν=23) πιστεύει ότι είναι σχετικά κατάλληλη και το 

12.6% (Ν=20) η λιγότερο κατάλληλη. Η χρήση των εναλλακτικών αλγορίθμων 

θεωρείται η καταλληλότερη για το 11.3% (Ν=18), αρκετά κατάλληλη για το 17.6% 

(Ν=28) και κατάλληλη για το 37.1% (Ν=59). Το 16.4% (Ν=26) τη θεωρεί σχετικά 

κατάλληλη και το 17.6% (Ν=28) τη λιγότερο κατάλληλη. Η διδασκαλία της κάθετης 

αφαίρεσης με αναδόμηση μειωτέου είναι η καταλληλότερη από το 18.9% (Ν=30), 

αρκετά κατάλληλη από το 29.6% (Ν=47) και κατάλληλη από το 23.9% (Ν=38), ενώ 

το 18.2% (Ν=29) την έκρινε σχετικά κατάλληλη και το 9.4% (Ν=15) τη λιγότερο 

κατάλληλη. Το 16.5% (Ν=26) θεωρεί πως η διδασκαλία της κάθετης αφαίρεσης με 

τη μέθοδο της "πρόσθεσης ίσων ποσών" είναι η καταλληλότερη και το 21.5% (Ν= 

34) τη χαρακτηρίζει αρκετά κατάλληλη. Το 62% των συμμετεχόντων τη θεωρεί 

κατάλληλη (20.9%, Ν=33) σχετικά κατάλληλη (25.3%, Ν=40) και η λιγότερο 

κατάλληλη (15.8%, Ν=25). 
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Οι λόγοι βάσει των οποίων οι εκπαιδευτικοί χαρακτήρισαν αναλόγως τις 

παραπάνω μεθόδους και τεχνικές φαίνονται κατά μέσο όρο στον πίνακα που 

ακολουθεί (Πίνακας 18): 

Πίνακας 18. Μέση τιμή και τυπική απόκλιση για τις πηγές γνώσεων εκπαιδευτικών στις οποίες 
βασίζονται οι διδακτικές επιλογές τους για τη δεύτερη περίπτωση μαθητή 

Επιλογή μεθόδων 
λόγω εμπειρίας 

Επιλογή μεθόδων 
λόγω πρότασης 

συναδέλφου 
Ειδικής Αγωγής 

Επιλογή μεθόδων 
λόγω μελέτης 
σύγχρονων 

ερευνών 

Επιλογή μεθόδων 
λόγω πρότασης 

του Σχολικού 
Συμβούλου 

Επιλογή μεθόδων 
λόγω σπουδών 

M (SD) M (SD) M (SD) M (SD) M (SD) 

3.38 (1.64) 2.89 (1.27) 2.94 (1.24) 2.63 (1.32) 2.84 (1.35) 

 

Η επιλογή των παραπάνω μεθόδων και τεχνικών με βάση την εμπειρία τους 

είναι ο πλέον σημαντικός λόγος για το 39.4% (Ν=65), αρκετά σημαντικός λόγος 

(18.2%, Ν=30) και σημαντικός λόγος (7.3%, Ν=12). Οι υπόλοιποι 58 

συμμετέχοντες τον θεώρησαν σχετικά σημαντικό λόγο (10.9%, Ν=18) και τον 

λιγότερο σημαντικό λόγο (24.2%, Ν=40).  

Το 11.9% (Ν=19) έκρινε πως η επιλογή λόγω πρότασης του συναδέλφου 

Ειδικής Αγωγής είναι ο σημαντικότερος λόγος, το 23.8% (Ν=38) αρκετά 

σημαντικός, το 22.5% (Ν=36) τον θεώρησε σημαντικό και το 25.6% (Ν=41) 

δήλωσε πως είναι ένας σχετικά σημαντικός λόγος. 

Τη μελέτη σύγχρονων ερευνών το 12.7% (Ν=20) τη θεωρεί πλέον 

σημαντικό λόγο, το 20.4% (Ν=32) αρκετά σημαντικό και για τους υπόλοιπους 

συμμετέχοντες είναι σημαντικός λόγος (29.9%, Ν=47) ή σχετικά σημαντικός 

(21.7%, Ν=34) ή ακόμα και ο λιγότερο σημαντικός λόγος (15.3%, Ν=24).  

Η επιλογή των μεθόδων και τεχνικών λόγω πρότασης του Σχολικού 

Συμβούλου για τους συμμετέχοντες είναι πλέον σημαντικός λόγος (10.8%, Ν=17), 

αρκετά σημαντικός (15.9%, Ν=25) και σημαντικός (26.1%, Ν=41) ενώ για τους 

υπόλοιπους είναι σχετικά σημαντικός (19.7%, Ν=31) και ο λιγότερο σημαντικός 
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λόγος για το 27.4% (Ν=43). Τέλος, οι σπουδές αποτελούν τον πλέον σημαντικό 

λόγο για το 11.3% (Ν=18), αρκετά σημαντικό για το 26.3% (Ν=42) και σημαντικό 

για το 22.5% (Ν=42). Σχετικά σημαντικός λόγος είναι για το 15% (Ν=24) και ο 

λιγότερο σημαντικός λόγος για το 25% (Ν=40). 

Τρίτη περίπτωση μαθητή 

Τα λάθη που έκανε ο τρίτος μαθητής είναι η εκτέλεση μίας πράξης σε 

πρόβλημα που απαιτούσε δύο για τη επίλυσή του, λάθος αλγόριθμος και 

λανθασμένος αριθμητικός συνδυασμός. Οι απαντήσεις των εκπαιδευτικών κατά 

μέσο όρο φαίνονται στον παρακάτω πίνακα (Πίνακας 19): 

Πίνακας 19. Μέση τιμή και τυπική απόκλιση για τη σπουδαιότητα του κάθε λάθους της τρίτης 
περίπτωσης μαθητή 

Εκτελεί μία πράξη 
αντί για τρεις 

Λανθασμένος 
αλγόριθμος 

Λανθασμένοι 
αριθμητικοί 
συνδυασμοί 

M (SD) M (SD) M (SD) 

2.48 (0.77) 1.92 (0.68) 1.92 (0.78) 

 

Όταν οι εκπαιδευτικοί κλήθηκαν να δηλώσουν με ποια σειρά κατατάσσουν 

τα λάθη βάσει της σημαντικότητάς τους, το 65.6% (Ν=108) απάντησε πως το 

πλέον σημαντικό λάθος είναι αυτό της εκτέλεσης μίας πράξης αντί για δύο. Οι 

υπόλοιποι συμμετέχοντες το θεώρησαν σημαντικό (17%, Ν=28) και λιγότερο 

σημαντικό (17.6%, Ν=29). Ο λανθασμένος αλγόριθμος χαρακτηρίστηκε σημαντικό 

λάθος από το 52.7% (Ν=87) και λιγότερο σημαντικό από το 27.9% (Ν=46). Τέλος, 

ο λανθασμένος αριθμητικός συνδυασμός κρίθηκε πλέον σημαντικό λάθος(26.9%, 

Ν=45), σημαντικό (37.7%, Ν=63) και το λιγότερο σημαντικό (35.3%, Ν=59). 

Στην ερώτηση, με ποια σειρά προτεραιότητας θα δίδασκαν τα λάθη στο 

μαθητή, τα αποτελέσματα έχουν ως εξής (Πίνακας 20): 
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Πίνακας 20. Μέση τιμή και τυπική απόκλιση για τη σειρά διδασκαλίας των λαθών της τρίτης 

περίπτωσης μαθητή 

Εκτελεί μία πράξη 
αντί για τρεις 

Λανθασμένος 
αλγόριθμος 

Λανθασμένοι 
αριθμητικοί 
συνδυασμοί 

M (SD) M (SD) M (SD) 

1.87 (0.91) 2.03 (0.66) 2.18 (0.78) 

 

Για την εκτέλεση μίας πράξης αντί για δύο, το 48.5% (Ν=80) απάντησε 

πρώτο, το 15.8% (Ν=26) δεύτερο και το 35.8% (Ν=59) τρίτο. Τον λανθασμένο 

αλγόριθμο τον κατέταξαν δεύτερο (55.8%, Ν=92), τρίτο (23.6%, Ν=39) και πρώτο 

(20.6%, Ν=34). Τέλος, τρίτο θα δίδασκε τον λανθασμένο αριθμητικό συνδυασμό το 

41.7% (Ν=70), δεύτερο το 35.1% (Ν=59) και πρώτο το 23.2% (Ν=39). 

Για τις μεθόδους και τις τεχνικές που θα επέλεγαν οι συμμετέχοντες για να 

διδάξουν το λάθος της εκτέλεσης μιας πράξης αντί για δύο, τα αποτελέσματα 

έχουν ως εξής (Πίνακας 21): 

Πίνακας 21. Μέση τιμή και τυπική απόκλιση για την καταλληλότητα της κάθε μεθόδου για το λάθος 
εκτέλεσης μιας πράξης αντί για δύο της τρίτης περίπτωσης μαθητή 

Προφορικός 
προσδιορισμός 
των ενεργειών 

Ανάστροφη 
πορεία 

επίλυσης 

Παραγωγή 
σχήματος από 

τον μαθητή 

Απλοποίηση 
της εκφώνησης 

Στρογγυλοποίηση 
των δεδομένων 

M (SD) M (SD) M (SD) M (SD) M (SD) 

2.87 (1.44) 3.45 (1.19) 4.01 (1.10) 3.76 (1.14) 2.65 (1.45) 

 

Ο προφορικός προσδιορισμός των ενεργειών θεωρήθηκε ως η 

καταλληλότερη από το 20% (Ν=32) και το υπόλοιπο 16.3% (Ν=26) τη χαρακτήρισε 

αρκετά κατάλληλη και κατάλληλη (16.3%, Ν=26). Σχετικά κατάλληλη μέθοδος 

κρίθηκε από το 25.6% (Ν=41) και η λιγότερο κατάλληλη από το 21.9% (Ν=35). Η 

ανάστροφη πορεία επίλυσης είναι η καταλληλότερη για το 23% (Ν=37), αρκετά 

κατάλληλη για το 28.6% (Ν=46) και κατάλληλη για το 24.2% (Ν=39). Το υπόλοιπο 

24.2% των συμμετεχόντων την έκριναν σχετικά κατάλληλη (18.6%, Ν=30) και 
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λιγότερο κατάλληλη (5.6%, Ν=9). Η καταλληλότερη τεχνική για το 45% (Ν=72) 

είναι η παραγωγή σχήματος από τον μαθητή, αρκετά κατάλληλη για το 23.8% 

(Ν=38) και κατάλληλη για το 20.6% (Ν=33). Σχετικά κατάλληλη τη θεωρεί το 8.1% 

(Ν=13) και λιγότερο κατάλληλη το 2.5% (Ν=4). Η απλοποίηση της εκφώνησης 

είναι η καταλληλότερη για το 30.2% (Ν=49), αρκετά κατάλληλη για το 35.8% 

(Ν=58), και κατάλληλη για το 18.5% (Ν=30). Σχετικά κατάλληλη κρίθηκε από το 

10.5% (Ν=17) και λιγότερο κατάλληλη για το 4.9% (Ν=8). Η στρογγυλοποίηση των 

δεδομένων του προβλήματος είναι η καταλληλότερη τεχνική (14.8%, Ν=24), 

αρκετά κατάλληλη (17.3%, Ν=28) και κατάλληλη (19.1%, Ν=31). Για το 32.7% 

(Ν=53) είναι σχετικά κατάλληλη και για το 16% (Ν=26) η λιγότερο κατάλληλη 

τεχνική.  

Όσον αφορά στο λάθος αλγορίθμου, οι εκπαιδευτικοί απάντησαν κατά μέσο 

όρο (Πίνακας 22): 

Πίνακας 22. Μέση τιμή και τυπική απόκλιση για την καταλληλότητα της κάθε μεθόδου για το λάθος 
αλγορίθμου της τρίτης περίπτωσης μαθητή 

Παράλληλη 
εκτέλεση πράξεων 

σε υλικό, 
εικονιστικό και 

συμβολικό 
επίπεδο 

Σύνδεση της κάθε 
ενέργειας του 

αλγορίθμου με την 
αντίστοιχη 
γλωσσική 
περιγραφή 

Χρήση 
εναλλακτικών 
αλγορίθμων 

Διδασκαλία των 
βημάτων του 

αλγορίθμου της 
κάθετης 

πρόσθεσης με 
κρατούμενο 

Διδασκαλία 
ευέλικτων 

αυτοσχέδιων 
στρατηγικών 
πρόσθεσης 

M (SD) M (SD) M (SD) M (SD) M (SD) 

4.02 (1.24) 3.34 (1.34) 2.91 (1.17) 3.26 (1.19) 2.82 (1.30) 

 

Η παράλληλη εκτέλεση πράξεων σε υλικό, εικονιστικό και συμβολικό 

επίπεδο είναι η καταλληλότερη τεχνική για το 52.4% (Ν=86) και αρκετά κατάλληλη 

για το 17.1% (Ν=28). Το 15.9% (Ν=26) την έκρινε κατάλληλη, το  9.1% (Ν=15) 

σχετικά κατάλληλη και το 5.5% (Ν=9) λιγότερο κατάλληλη. Επίσης, η 

καταλληλότερη για το 19.4% (Ν=31) είναι η σύνδεση της ενέργειας με γλωσσική 

περιγραφή, αρκετά κατάλληλη για το 39.4% (Ν=63) και κατάλληλη για το 11.3% 
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(Ν=18). Το 15.6% (Ν=25) τη θεωρεί σχετικά κατάλληλη και το 14.4% (Ν=23) τη 

λιγότερο κατάλληλη.  Η χρήση εναλλακτικών αλγορίθμων είναι η καταλληλότερη 

για το 10.8% (Ν=17), αρκετά κατάλληλη για το 15.9% (Ν=25) και κατάλληλη 

μέθοδος για το 43.3% (Ν=68). Σχετικά κατάλληλη τη χαρακτηρίζει το 13.4% (Ν=21) 

και λιγότερο κατάλληλη το 16.6% (Ν=26). Η διδασκαλία των βημάτων του 

αλγορίθμου της κάθετης πρόσθεσης με κρατούμενο θεωρήθηκε η καταλληλότερη 

για το 16.8% (Ν=26), ως αρκετά κατάλληλη για το 30.3% (Ν=47) και κατάλληλη για 

το 22.6% (Ν=35). Σχετικά κατάλληλη κρίθηκε από το 23.2% (Ν=36) και λιγότερο 

κατάλληλη από το 7.1% (Ν=11). Τη διδασκαλία ευέλικτων αυτοσχέδιων 

στρατηγικών πρόσθεσης την επέλεξαν ως την καταλληλότερη (12%, Ν=19), 

αρκετά κατάλληλη (20.3%, Ν=32) και κατάλληλη από το 25.3% (Ν=40) ενώ 

σχετικά κατάλληλη χαρακτηρίστηκε από το 22.2% (Ν=35) και λιγότερο κατάλληλη 

από το 20.3% (Ν=32). 

Για το τρίτο λάθος, αυτό των αριθμητικών συνδυασμών, τα αποτελέσματα 

κατά μέσο όρο φαίνονται στον πίνακα που ακολουθεί (Πίνακας 23): 

 

Πίνακας 23. Μέση τιμή και τυπική απόκλιση για την καταλληλότητα της κάθε μεθόδου για το λάθος 
αριθμητικών συνδυασμών της τρίτης περίπτωσης μαθητή 

Παρουσίαση 
των δεδομένων 

με 
ομαδοποίηση 

Ένταξη των 
αριθμητικών 
συνδυασμών 
σε δράσεις 

Σύνδεση του 
κάθε 

αριθμητικού 
συνδυασμού με 

αντικείμενα 

Οπτική 
παρουσίαση 

των 
αριθμητικών 

συνδυασμών με 
αριθμογραμμή 
και χρώματα 

Απομνημόνευση 
μίας κάθε φορά 

ομάδας 
αριθμητικών 
συνδυασμών 

M (SD) M (SD) M (SD) M (SD) M (SD) 

2.76 (1.17) 3.68 (1.34) 3.68 (1.08) 3.92 (1.13) 2.29 (1.39) 

 

Οι εκπαιδευτικοί θεώρησαν την οπτική παρουσίαση των συνδυασμών με 

αριθμογραμμή και χρώματα ως την καταλληλότερη (42.3%, Ν=69), αρκετά 

κατάλληλη (22.1%, Ν=36) και κατάλληλη (24.5%, Ν=40). Το υπόλοιπο 11.1% την 
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έκρινε σχετικά κατάλληλη (7.4%, Ν=12) και λιγότερο κατάλληλη (3.7%, Ν=6). 

Επίσης καταλληλότερη έκριναν και την ένταξη των συνδυασμών σε δράσεις 

(36.9%,Ν=59) ενώ οι υπόλοιποι εκπαιδευτικοί χαρακτήρισαν την μέθοδο αρκετά 

κατάλληλη (25.6%, Ν=41), κατάλληλη (16.9%, Ν=27), σχετικά κατάλληλη (10%, 

Ν=16) και λιγότερο κατάλληλη (10.6%, Ν=17). Η σύνδεση του κάθε συνδυασμού 

με αντικείμενα είναι η καταλληλότερη για το 26.4% (Ν=42), αρκετά κατάλληλη για 

το 32.7% (Ν=52), , κατάλληλη για το 27% (Ν=43), σχετικά κατάλληλη για το 10.1% 

(Ν=16) και λιγότερο κατάλληλη για το 3.8% (Ν=6). Την παρουσίαση δεδομένων με 

ομαδοποίηση το 8.2% (Ν=13) τη χαρακτήρισε την καταλληλότερη, αρκετά 

κατάλληλη από το 22.2% (Ν=35) και κατάλληλη από το 19% (Ν=30). Σχετικά 

κατάλληλη χαρακτηρίστηκε από το 38.6% (Ν=61) και το 12% (Ν=19) τη θεωρεί τη 

λιγότερο κατάλληλη. Η απομνημόνευση ομάδας αριθμητικών συνδυασμών είναι η 

καταλληλότερη για το 10.8% (Ν=17), αρκετά κατάλληλη κρίθηκε από το 11.4% 

(Ν=18), κατάλληλη από το 16.5% (Ν=26), σχετικά κατάλληλη από το 19% (Ν=30) 

και η λιγότερο κατάλληλη τεχνική απ’ όλες από το 42.4% (Ν=67). 

Οι λόγοι που οδήγησαν τους συμμετέχοντες στις παραπάνω επιλογές 

έχουν ως εξής κατά μέσο όρο (Πίνακας 24): 

Πίνακας 24. Μέση τιμή και τυπική απόκλιση πηγών γνώσεων εκπαιδευτικών στις οποίες βασίζονται 
οι διδακτικές επιλογές τους για τη τρίτη περίπτωση 

Επιλογή μεθόδων 
λόγω εμπειρίας 

Επιλογή μεθόδων 
λόγω πρότασης 

συναδέλφου 
Ειδικής Αγωγής 

Επιλογή μεθόδων 
λόγω μελέτης 
σύγχρονων 

ερευνών 

Επιλογή μεθόδων 
λόγω πρότασης 

του Σχολικού 
Συμβούλου 

Επιλογή μεθόδων 
λόγω σπουδών 

M (SD) M (SD) M (SD) M (SD) M (SD) 

3.46 (1.62) 2.91 (1.27) 2.88 (1.24) 2.77 (1.33) 2.94 (1.37) 

 

O πλέον σημαντικός λόγος επιλογής των παραπάνω μεθόδων και τεχνικών 

είναι η εμπειρία (41.4%, Ν=67) των εκπαιδευτικών. Το υπόλοιπο 58.6% 

χαρακτήρισε τον λόγο αυτόν αρκετά σημαντικό (18.5%, Ν=30), σημαντικό (8%, 
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Ν=13), σχετικά σημαντικό (9.3%, Ν=15) και λιγότερο σημαντικό (22.8%, Ν=37). Η 

πρόταση συναδέλφου Ειδικής Αγωγής είναι ο πλέον σημαντικός για το 12.2% 

(Ν=19). Για το 23.7% (Ν=37) είναι αρκετά σημαντικός και για το 23.1% (Ν=36) 

σημαντικός λόγος. Επιπλέον, σχετικά σημαντικός λόγος είναι για το 25% (Ν=39) 

και λιγότερο σημαντικός για το 16% (Ν=25). Για το 12.3% (Ν=19) ο πλέον 

σημαντικός επιλογής είναι η μελέτη σύγχρονων ερευνών, για το 18.1% (Ν=28) 

είναι αρκετά σημαντικός, σημαντικός για το 31.6% (Ν=49), σχετικά σημαντικός για 

το 21.3% (Ν=33) και λιγότερο σημαντικός για το 16.8% (Ν=26). Η πρόταση του 

Σχολικού Συμβούλου για το 71.5% είναι ο πλέον σημαντικός λόγος (13.2%, Ν=20), 

αρκετά σημαντικός (16.6%, Ν=25), σημαντικός για το 28.5% (Ν=43) ενώ σχετικά 

σημαντικός (17.9%, Ν=27) και ο λιγότερο σημαντικός (23.8%, Ν=36). Η επιλογή 

λόγω σπουδών είναι ο πλέον σημαντικός λόγος για το 13.4% (Ν=21), αρκετά 

σημαντικός για το 28% (Ν=44), και σημαντικός για το 20.4% (Ν=32). Το υπόλοιπο 

38.2% τον χαρακτηρίζει σχετικά σημαντικό (15.3%, Ν=24) και λιγότερο σημαντικό 

(22.9%, Ν=36). 

Οι τελευταίες δύο ερωτήσεις του ερωτηματολογίου αφορούσαν στην 

επιλογή της δυσκολότερης περίπτωσης μαθητή από τις τρεις που 

παρουσιάστηκαν παραπάνω και στην αιτιολογία της επιλογής τους (Πίνακας 25).  

Πίνακας 25. Μέση τιμή και τυπική απόκλιση επιλογή δυσκολότερης περίπτωσης μαθητή και 
αιτιολογία μεταξύ των τριών 

Δυσκολότερη περίπτωση μαθητή Αιτιολογία επιλογής του μαθητή 

M (SD) M (SD) 

1.60 (0.79) 2.75 (0.60) 

 

Το 59.2% (Ν=100) θεώρησε δυσκολότερη περίπτωση τον πρώτο μαθητή, 

το 21.3% (Ν=36) τον δεύτερο μαθητή και το 19.5% (Ν=33) τον τρίτο μαθητή. Το 

83.1% (Ν=147) έκαναν την επιλογή τους βάσει του συνδυασμού των κατηγοριών 
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των λαθών ενώ το υπόλοιπο 17% βάσει των μεμονωμένων κατηγοριών των 

λαθών (8.5%, Ν=15) και του πλήθους των λαθών (8.5%, Ν=15). 

Συνοπτικά, οι επιλογές των εκπαιδευτικών ως προς τις επιλογές τους  για 

το σημαντικότερο λάθος, τη σειρά διδασκαλίας, τις μεθόδους και τις τεχνικές που 

θα επέλεγαν να χρησιμοποιήσουν για το κάθε λάθος και την πηγή γνώσεων βάσει 

της οποίας κάνουν τις διδακτικές επιλογές τους, παρουσιάζονται στον παρακάτω 

πίνακα (Πίνακας 26) σε σχέση με το πώς θα ιεραρχούνταν οι παραπάνω μέθοδοι 

και τεχνικές βάσει της σύγχρονης έρευνας.  
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Πίνακας 26. Συγκεντρωτικά αποτελέσματα των επιλογών των εκπαιδευτικών και των τριών 
περιπτώσεων με φθίνουσα σειρά προτίμησης (από το σημαντικότερο/καταλληλότερο προς το 
λιγότερο σημαντικό/κατάλληλο) σε σχέση με αυτά που ορίζει η σύγχρονη έρευνα 

ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΡΕΥΝΑ  ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ 

-Λάθος επιλογή πράξης 
-Αφαίρεση του μικρότερου από μεγαλύτερο 
ανεξάρτητα από το αν βρίσκεται στο 
μειωτέο** 
-Αλγόριθμος 
-Αριθμητικός συνδυασμός 

Σπουδαιότερο λάθος 

- Αφαίρεση του μικρότερου από μεγαλύτερο 
ανεξάρτητα από το αν βρίσκεται στο μειωτέο** 
-Λάθος επιλογή πράξης 
-Αριθμητικός συνδυασμός 
-Αλγόριθμος 

-Λάθος επιλογή πράξης 
-Αφαίρεση του μικρότερου από μεγαλύτερο 
ανεξάρτητα από το αν βρίσκεται στο 
μειωτέο** 

-Αλγόριθμος 
-Αριθμητικός συνδυασμός 

Σειρά διδασκαλίας* 

- Αφαίρεση του μικρότερου από μεγαλύτερο 
ανεξάρτητα από το αν βρίσκεται στο μειωτέο** 
-Λάθος επιλογή πράξης 
-Αριθμητικός συνδυασμός 
-Αλγόριθμος 

-Προφορικός προσδιορισμός ενεργειών 
-Ανάστροφη πορεία επίλυσης 
-Παραγωγή σχήματος από τον μαθητή 
-Απλοποίηση εκφώνησης 
-Στρογγυλοποίηση αριθμών 

Λάθος επιλογή 
πράξης 

-Παραγωγή σχήματος από τον μαθητή 
-Απλοποίηση εκφώνησης 
-Ανάστροφη πορεία επίλυσης 
-Προφορικός προσδιορισμός ενεργειών 
-Στρογγυλοποίηση αριθμών 

-Παράλληλη εκτέλεση πράξεων σε υλικό, 
εικονιστικό και συμβολικό επίπεδο 
-Σύνδεση ενέργειας με γλωσσική 
περιγραφή 

Λάθος αλγόριθμος 

-Παράλληλη εκτέλεση πράξεων σε υλικό, 
εικονιστικό και συμβολικό επίπεδο 
-Σύνδεση ενέργειας με γλωσσική περιγραφή 

ΠΡΟΣΘΕΣΗ 
-Χρήση εναλλακτικών 
αλγορίθμων 
-Διδασκαλία ευέλικτων 
στρατηγικών πρόσθεσης 
-Διδασκαλία πρόσθεσης 
με κρατούμενο 
 

ΑΦΑΙΡΕΣΗ 
-Χρήση 
εναλλακτικών 
αλγορίθμων 
-Διδασκαλία με 
αναδόμηση 
μειωτέου 
-Διδασκαλία με 
πρόσθεση ίσων 
ποσών 
 

ΠΡΟΣΘΕΣΗ 
-Διδασκαλία 
πρόσθεσης με 
κρατούμενο 
-Χρήση 
εναλλακτικών 
αλγορίθμων 
-Διδασκαλία 
ευέλικτων 
στρατηγικών 
πρόσθεσης 

ΑΦΑΙΡΕΣΗ 
-Διδασκαλία με αναδόμηση 
μειωτέου 
-Διδασκαλία με πρόσθεση 
ίσων ποσών 
-Χρήση εναλλακτικών 
αλγορίθμων 

-Παρουσίαση του αριθμού με αντικείμενα, 
εικονιστικές αναπαραστάσεις και σύμβολα 
-Οπτικοποίηση της θεσιακής αξίας 
-Παρουσίαση των αριθμών με 
αναπαράσταση της ποσότητας στην 
εκφώνηση 
-Υπογράμμιση του μεγαλύτερου αριθμού με 
κόκκινο στις εκφωνήσεις 
-Εξάσκηση του μαθητή στη διάκριση 
μεγαλύτερου-μικρότερου 

Αφαίρεση μικρότερου 
αριθμού από τον 
μεγαλύτερο 
ανεξάρτητα από το 
αν βρίσκεται στη 
θέση του μειωτέου** 

-Παρουσίαση του αριθμού με αντικείμενα, 
εικονιστικές αναπαραστάσεις και σύμβολα 
-Εξάσκηση του μαθητή στη διάκριση 
μεγαλύτερου-μικρότερου 
-Οπτικοποίηση της θεσιακής αξίας 
-Παρουσίαση των αριθμών με αναπαράσταση 
της ποσότητας στην εκφώνηση 
-Υπογράμμιση του μεγαλύτερου αριθμού με 
κόκκινο στις εκφωνήσεις 

-Σύνδεση των συνδυασμών με αντικείμενα 
-Ένταξη των συνδυασμών σε δράσεις 
-Παρουσίαση με ομαδοποίηση 
-Οπτική παρουσίαση των αριθμητικών 
συνδυασμών με αριθμογραμμή και 
χρώματα 
-Απομνημόνευση 

Λάθος αριθμητικός 
συνδυασμός 

-Οπτική παρουσίαση των αριθμητικών 
συνδυασμών με αριθμογραμμή και χρώματα 
-Ένταξη των συνδυασμών σε δράσεις σχετικές 
με τα βιώματα του μαθητή 
-Σύνδεση των συνδυασμών με αντικείμενα 
-Παρουσίαση με ομαδοποίηση 
-Απομνημόνευση 

 Πηγή γνώσεων 

-Εμπειρία 
-Μελέτη ερευνών 
-Πρόταση συναδέλφου Ειδικής Αγωγής 
-Σπουδές 
-Πρόταση Σχολικού Συμβούλου 

*Από το πρώτο λάθος που θα δίδασκαν προς το τρίτο 
**Αλγοριθμικό λάθος που παρουσιάζεται στη δεύτερη περίπτωση μαθητή 
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Επαγωγική Στατιστική 

Πραγματοποιήθηκε έλεγχος ανάλυσης της διασποράς κατά ένα παράγοντα (One 

Way ANOVA) για να διαπιστωθεί εάν υπάρχουν πιθανές διαφορές στις 

απαντήσεις των συμμετεχόντων για τη σπουδαιότητα των λαθών, της σειράς 

διδασκαλίας, την επιλογή των μεθόδων/τεχνικών και την πηγή γνώσεων και στις 

τρεις περιπτώσεις μαθητών ως προς το επίπεδο εκπαίδευσης (Απόφοιτοι 

Παιδαγωγικού/Ακαδημίας, Απόφοιτοι Παιδαγωγικού/Ακαδημίας και Διδασκαλείο, 

Κάτοχοι Μεταπτυχιακού και Διδακτορικού, Κάτοχοι Μεταπτυχιακού και 

Διδακτορικού στην Ειδική Αγωγή).  

Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι υπάρχουν στατιστικά σημαντικές διαφορές 

μεταξύ των παραπάνω ομάδων βάσει της εκπαίδευσής τους στην πρώτη 

περίπτωση μαθητή για την παρουσίαση των αριθμητικών συνδυασμών με 

ομαδοποίηση που έχει ως βάση κοινά χαρακτηριστικά  (F (3,163)= 2,797, p=.042 

< 0.05). Στη δεύτερη περίπτωση μαθητή υπήρχαν στατιστικά σημαντικές διαφορές 

μεταξύ των ομάδων στην απλοποίηση της εκφώνησης (F (3,162)= 2,935, 

p=.035<0.05), τη στρογγυλοποίηση των δεδομένων (F (3,159)=2,957, 

p=.034<0.05), την υπογράμμιση του μεγαλύτερου αριθμού με κόκκινο χρώμα (F 

(3,156)=2,998, p=.032<0.05)  και την παράλληλη εκτέλεση πράξεων σε υλικό, 

εικονιστικό και συμβολικό επίπεδο (F (3,159)=3,265, p=.023<0.05). Όσον αφορά 

στην τρίτη περίπτωση μαθητή, οι στατιστικά σημαντικές διαφορές των ομάδων 

βρέθηκαν στη σειρά διδασκαλίας του αλγορίθμου (F (3,161)=3,022, p=.031<0.05) 

και στην ένταξη των αριθμητικών συνδυασμών σε δράσεις που στηρίζονται στα 

προσωπικά βιώματα του μαθητή (F (3,156)=2,901, p=.037<0.05). 

Ο εκ των υστέρων έλεγχος ομάδων LSD φανέρωσε ότι, όσον αφορά στη 

παρουσίαση των αριθμητικών συνδυασμών με ομαδοποίηση στη πρώτη 
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περίπτωση μαθητή,  η μέση τιμή των απαντήσεων των συμμετεχόντων που ήταν 

απόφοιτοι Παιδαγωγικού Τμήματος ή/και Παιδαγωγικής Ακαδημίας (M=2.72, 

SD=1.12) και η μέση τιμή των αποφοίτων Παιδαγωγικού ή/και Ακαδημίας με 

εκπαίδευση στο Διδασκαλείο (M=2.59, SD=1.22) ήταν σημαντικά χαμηλότερες 

από αυτήν των συμμετεχόντων που ήταν κάτοχοι Μεταπτυχιακού ή/και 

Διδακτορικού στην Ειδική Αγωγή (Μ=3.67, SD=1.11) το οποίο σημαίνει ότι 

χαρακτήρισαν τη συγκεκριμένη τεχνική λιγότερο κατάλληλη απ’ ότι τη 

χαρακτήρισαν οι κάτοχοι Μεταπτυχιακού ή/και Διδακτορικού. 

Επίσης, στη δεύτερη περίπτωση μαθητή στην απλοποίηση της εκφώνησης 

διέφεραν σημαντικά η μέση τιμή των κατόχων Μεταπτυχιακού ή/και Διδακτορικού 

στην Ειδική Αγωγή (M=4.88, SD=.35) με των αποφοίτων Παιδαγωγικού Τμήματος 

ή/και Παιδαγωγικής Ακαδημίας (M=3.81, SD=1.15) και των αποφοίτων 

Παιδαγωγικού ή/και Ακαδημίας με εκπαίδευση στο Διδασκαλείο (M=3.61, 

SD=1.29) που σημαίνει ότι οι κάτοχοι Μεταπτυχιακού ή/και Διδακτορικού στην 

Ειδική Αγωγή χαρακτήρισαν τη μέθοδο αυτή ως την καταλληλότερη. 

Στη δεύτερη περίπτωση μαθητή, στη στρογγυλοποίηση των δεδομένων η 

μέση τιμή των κατόχων Μεταπτυχιακού ή/και Διδακτορικού στην Ειδική Αγωγή 

(M=3.88, SD=1.35) διέφερε σημαντικά με τις μέσες τιμές και των τριών ομάδων 

εκπαίδευσης: Απόφοιτοι Παιδαγωγικού/Ακαδημίας (M=2.49, SD=1.43), Απόφοιτοι 

Παιδαγωγικού/Ακαδημίας και Διδασκαλείο (Μ=2.17, SD=1.24), Κάτοχοι 

Μεταπτυχιακού και Διδακτορικού (M=2.68, SD=1.42) το οποίο φανερώνει ότι οι 

κάτοχοι Μεταπτυχιακού ή/και Διδακτορικού στην Ειδική Αγωγή θεωρούν τη τεχνική 

αυτή περισσότερο κατάλληλη σε σχέση με τις υπόλοιπες ομάδες. 

Η μέση τιμή των αποφοίτων Παιδαγωγικού ή/και Ακαδημίας με εκπαίδευση 

στο Διδασκαλείο (M=2.17, SD=1.46) με τις μέσες τιμών των κατόχων 
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Μεταπτυχιακού ή/και Διδακτορικού στην Ειδική Αγωγή (M=3.75, SD=1.28) και των 

κατόχων Μεταπτυχιακού ή/και Διδακτορικού (M=3.20, SD=1.55) διέφεραν 

σημαντικά όσον αφορά στην υπογράμμιση του μεγαλύτερου αριθμού με κόκκινο 

στην εκφώνηση του προβλήματος στη δεύτερη περίπτωση μαθητή 

υποδηλώνοντας ότι οι απόφοιτοι Παιδαγωγικού ή/και Ακαδημίας με εκπαίδευση 

στο Διδασκαλείο θεωρούν τη τεχνική αυτή λιγότερο κατάλληλη σε σχέση με τις 

άλλες δύο ομάδες. 

Στην παράλληλη εκτέλεση πράξεων σε υλικό, εικονιστικό και συμβολικό 

επίπεδο στη δεύτερη περίπτωση μαθητή, η μέση τιμή των αποφοίτων 

Παιδαγωγικού ή/και Ακαδημίας (M=3.90, SD=1.29) διέφερε σημαντικά με τις μέσες 

τιμές των αποφοίτων Παιδαγωγικού ή/και Ακαδημίας με εκπαίδευση στο 

Διδασκαλείο (M=4.59, SD=.71) και των κατόχων Μεταπτυχιακού ή/και 

Διδακτορικού στην Ειδική Αγωγή (M=4.75, SD=.70) φανερώνοντας τη μικρότερη 

προτίμηση των αποφοίτων Παιδαγωγικού ή/και Ακαδημίας σε αυτή την μέθοδο απ’ 

ότι οι συμμετέχοντες των άλλων δύο ομάδων. 

Στη τρίτη περίπτωση μαθητή στη σειρά διδασκαλίας του αλγορίθμου, η 

μέση τιμή των αποφοίτων Παιδαγωγικού ή/και Ακαδημίας με εκπαίδευση στο 

Διδασκαλείο (M=2.39, SD=.60) διέφερε σημαντικά με τις μέσες τιμές των 

αποφοίτων Παιδαγωγικού Τμήματος ή/και Παιδαγωγικής Ακαδημίας (Μ=1.96, 

SD=.65) και των κατόχων Μεταπτυχιακού ή/και Διδακτορικού (M=1.98, SD=.65) το 

οποίο σημαίνει ότι οι Απόφοιτοι Παιδαγωγικού ή/και Ακαδημίας με εκπαίδευση στο 

Διδασκαλείο θα το δίδασκαν 3ο στη σειρά παρά 2ο όπως θα έκαναν οι 

συμμετέχοντες των άλλων δύο ομάδων. 

Όσον αφορά στην ένταξη των αριθμητικών συνδυασμών σε δράσεις που 

βασίζονται στα βιώματα του μαθητή, στη τρίτη περίπτωση μαθητή, η μέση τιμή 
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των αποφοίτων Παιδαγωγικού ή/και Ακαδημίας (M=3.44, SD=1.38) με τη μέση 

τιμή των κατόχων Μεταπτυχιακού ή/και Διδακτορικού (Μ=4.15, SD=.94) διέφεραν 

σημαντικά, υποδηλώνοντας την μεγαλύτερη προτίμηση στη τεχνική αυτή των 

κατόχων Μεταπτυχιακού ή/και Διδακτορικού σε σχέση με τους αποφοίτους 

Παιδαγωγικού ή/και Ακαδημίας.  

Αξίζει να αναφερθεί, το γραπτό σχόλιο εκπαιδευτικού που συμμετείχε στην 

έρευνα και στάλθηκε στην ερευνήτρια αμέσως μετά τη συμπλήρωση του 

ερωτηματολογίου, το οποίο παρατίθεται αυτούσιο:  

«Καλημέρα και καλή επιτυχία στην έρευνα.. είμαι δάσκαλος και παράλληλα φοιτώ 

στο τμήμα Ψυχολογίας.. έχω συμπληρώσει το έντυπο και.. αν σας είναι εύκολο να 

μου αποστείλετε τα αποτελέσματα της έρευνας.. Όμως θα ‘θελα να τονίσω το 

εξής:  το σχολικό πλαίσιο είναι ανεπαρκές , δυσλειτουργικό και μη πρόσφορο για 

να συμβούν αυτά που περιγράφετε ως διαδικασίες παρέμβασης... είναι δυνατό 

μόνο στο πλαίσιο του δασκάλου ένταξης και υπό προϋποθέσεις.. έτσι γα να 

τονίζεται η πικρή αλήθεια.. Καλημέρα σας, Γ. Κ.» 

Τα αποτελέσματα θα αναλυθούν περαιτέρω στη Συζήτηση. 
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Κεφάλαιο 4 

4.Συζήτηση 

Η παρούσα έρευνα είχε σκοπό να μελετήσει τις διδακτικές επιλογές των 

μόνιμων εκπαιδευτικών Γενικής Αγωγής σχετικά με την υποστήριξη των μαθητών 

με Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες που αποτυχαίνουν στην επίλυση προβλημάτων. 

Πιο συγκεκριμένα, οι εκπαιδευτικοί έπρεπε να επιλέξουν τα λάθη των μαθητών 

ιεραρχικά ως προς τη σημαντικότητά τους και τη σειρά με την οποία θα δίδασκαν 

το κάθε λάθος, τις μεθόδους και τις τεχνικές ως προς την καταλληλότητά τους για 

το κάθε λάθος του μαθητή και τις πηγές των γνώσεων από τις οποίες προκύπτουν 

οι επιλογές τους.  

Όσον αφορά στο πρώτο ερευνητικό ερώτημα, δηλαδή ποιο από τα λάθη 

των παραδειγματικών περιπτώσεων μαθητών λανθασμένης επίλυσης 

προβλήματος θεωρούν οι εκπαιδευτικοί ως το πιο σημαντικό, οι απαντήσεις τους 

σε γενικές γραμμές ήταν ίδιες και για τις τρεις περιπτώσεις μαθητή. Στη δεύτερη 

περίπτωση μαθητή, όπου παρουσιάζονται τέσσερα λάθη αντί για τρία, με το 4ο 

από αυτά να είναι το συχνότερο αλγοριθμικό λάθος των μαθητών-η αφαίρεση του 

μικρότερου αριθμού από τον μεγαλύτερο ανεξάρτητα από το αν είναι στη θέση του 

μειωτέου, αυτό αποτέλεσε το σημαντικότερο λάθος απ’ όλα. Σημαντικότερο γι’ 

αυτούς λοιπόν ήταν, και για τις τρεις περιπτώσεις, η λάθος επιλογή των 

κατάλληλων πράξεων για την επίλυση του προβλήματος, όπως αυτή εκφράζεται 

με την εκτέλεση μίας πράξης αντί για δύο ή τρεις που απαιτούσαν τα προβλήματα. 

Καθίσταται φανερό και από τη βιβλιογραφία πως η λάθος επιλογή των 

κατάλληλων πράξεων για την επίλυση προβλήματος είναι όντως το πιο σημαντικό 

από αυτά τα τρία λάθη καθώς καθρεφτίζει την αδυναμία του μαθητή να 

ακολουθήσει συγκεκριμένα βήματα ή μία χρονική αλληλουχία (Αγαλιώτης, 2011). 

Η ίδια αδυναμία αποτυπώνεται και στον λάθος αλγόριθμο, γι’ αυτό και αποτελεί το 
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δεύτερο σημαντικό λάθος αφήνοντας τρίτους τους αριθμητικούς συνδυασμούς. 

Ωστόσο, οι εκπαιδευτικοί επέλεξαν ως δεύτερο σημαντικότερο λάθος αυτό των 

αριθμητικών συνδυασμών και όχι τον λάθος αλγόριθμο, τον οποίο έθεσαν τρίτο 

στη σειρά σημαντικότητας. 

Για το δεύτερο ερευνητικό ερώτημα, με την ίδια σειρά που παρουσιάστηκαν 

ως προς τη σημαντικότητά τους, θα επέλεγαν οι εκπαιδευτικοί να τα διδάξουν 

στους μαθητές. Δηλαδή, αρχικά θα δίδασκαν στο μαθητή τη λάθος επιλογή των 

κατάλληλων πράξεων για την επίλυση του προβλήματος, έπειτα τους αριθμητικούς 

συνδυασμούς και τέλος, τον αλγόριθμο. Όσον αφορά στη δεύτερη περίπτωση που 

παρουσιάζεται και η αφαίρεση του μικρότερου αριθμού από τον μεγαλύτερο 

ανεξάρτητα από το αν είναι στη θέση του μειωτέου, παρά το γεγονός ότι οι 

εκπαιδευτικοί το κατέταξαν ως το σημαντικότερο, στη σειρά διδασκαλίας το 

τοποθετούν τρίτο, έπειτα από τη διδασκαλία του μαθητή στην επιλογή των 

κατάλληλων πράξεων για την επίλυση του προβλήματος. Στην υποστήριξη των 

μαθητών αυτών πρέπει να δοθεί έμφαση στην εννοιολογική κατανόηση των 

ενεργειών που πρέπει να εκτελεστούν προκειμένου να βρεθούν οι κατάλληλες και 

οι σωστά ιεραρχημένες δράσεις για την επίλυση του προβλήματος, έπειτα στην 

επιλογή των σωστών πράξεων οι οποίες να αντιστοιχούν στην παραπάνω 

ιεραρχία και τέλος στη διαδικαστική γνώση, που αφορά στον αλγόριθμο, γι’ αυτό 

το ορθό είναι να ξεκινήσει η διδασκαλία με την υποστήριξη του μαθητή να επιλέγει 

τις κατάλληλες πράξεις για την επίλυση του προβλήματος. Έπειτα, η διδασκαλία 

του αλγορίθμου ως πιο σημαντικό λάθος λόγω των παρόμοιων απαιτήσεων ως 

προς τις γνωστικές λειτουργίες και την ανάγκη κατανόησης και τέλος, η διδασκαλία 

των αριθμητικών συνδυασμών.  
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Όσον αφορά στο τρίτο ερευνητικό ερώτημα, την επιλογή κατάλληλων 

μεθόδων και τεχνικών για τη διδασκαλία του μαθητή να επιλέγει την κατάλληλη 

πράξη για την επίλυση του προβλήματος, οι συμμετέχοντες επιλέγουν την 

παραγωγή σχήματος ως την προτιμότερη επιλογή γι’ αυτούς, ενώ θεωρούν 

αμέσως καλύτερη την απλοποίηση της εκφώνησης. Οι κάτοχοι Μεταπτυχιακού 

ή/και Διδακτορικού τίτλου στην Ειδική Αγωγή την προτιμούν περισσότερο σε 

σχέση με τους υπόλοιπους συμμετέχοντες, εύρημα που προκαλεί εντύπωση 

καθώς η απλοποίηση της εκφώνησης χωρίς προηγουμένως να έχει εξασφαλιστεί η 

εννοιολογική και διαδικαστική κατανόηση παραπέμπει στη παραδοσιακή 

διδασκαλία και στη μηχανιστική εξάσκηση μη κατεκτημένων εννοιολογικά 

γνώσεων, οδηγώντας τους στην αποτυχία. Η παροχή σύντομων προβλημάτων με 

απλή εκφώνηση σε μόνιμη βάση δεν αποτελεί λύση (Cook & Riser, 2005 όπως 

αναφέρεται στο Swanson et al., 2015) αλλά διαιώνιση του προβλήματος. Δικαίως 

η στρογγυλοποίηση των αριθμών στην εκφώνηση αποτελεί τη λιγότερο κατάλληλη 

τεχνική για τον ίδιο λόγο ενώ το αξιοσημείωτο είναι η χαμηλή κατάταξη της 

μεθόδου του προφορικού προσδιορισμού ενεργειών. Οι προτιμότερες μέθοδοι 

από τη βιβλιογραφία για την αντιμετώπιση της λάθος επιλογής πράξης για την 

επίλυση προβλήματος είναι ο προφορικός προσδιορισμός των ενεργειών 

(Αγαλιώτης, 2011 ̇ Βιβλίο Δασκάλου Μαθηματικών Β’ Δημοτικού  ̇ Cawley et al., 

2001 ̇ Fuchs et al., 2003 όπως αναφέρεται στο Gersten et al., 2009  ̇ Jitendra & 

Star, 2011) (κατά συνέπεια και η ανάστροφη πορεία επίλυσης) και η παραγωγή 

σχήματος από τον μαθητή (Αγαλιώτης, 2011 ̇ Jitendra & Star, 2011), δεδομένου 

των αδυναμιών των μαθητών αυτών να οργανώσουν μία νοητική εικόνα των 

δεδομένων του προβλήματος και της μεταξύ τους σχέσης και της δυσκολίας να 
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θέσουν ιεραρχικά τις δράσεις που απαιτούνται για την επίλυση του προβλήματος 

και να τις αντιστοιχήσουν με την κατάλληλη πράξη (Αγαλιώτης, 2011). 

Για το τέταρτο ερευνητικό ερώτημα και το λάθος αλγορίθμου, οι 

εκπαιδευτικοί κατέταξαν την παράλληλη εκτέλεση πράξεων σε υλικό, εικονιστικό 

και συμβολικό επίπεδο ως την καταλληλότερη. Είναι ορθή επιλογή καθώς 

υποστηρίζεται από τη σύγχρονη έρευνα και αποδεικνύεται ως μία από τις πιο 

αποτελεσματικές μεθόδους. Οι απόφοιτοι Παιδαγωγικού ή/και Ακαδημίας είχαν 

σημαντική διαφορά με τους αποφοίτους Παιδαγωγικού ή/και Ακαδημίας με 

εκπαίδευση στο Διδασκαλείο και τους κατόχους Μεταπτυχιακού ή/και 

Διδακτορικού στην Ειδική Αγωγή δηλώνοντας μικρότερη προτίμηση στην τεχνική 

αυτή σε σχέση με τις άλλες δύο ομάδες συμμετεχόντων. Αυτή η επιλογή πιθανόν 

να οφείλεται στην παραδοσιακή αντίληψη που επικρατεί, ότι τα αντικείμενα 

αφορούν μόνο στους μαθητές μικρής ηλικίας καθώς οι μεγαλύτεροι μπορούν 

απευθείας να χειριστούν τα δεδομένα σε συμβολικό επίπεδο. (Ημέλλου, 2016). Η 

χρήση εναλλακτικών αλγορίθμων χαρακτηρίστηκε και στις τρεις περιπτώσεις 

μαθητών ως η λιγότερο κατάλληλη, πιθανόν λόγω του ότι απαιτεί περισσότερο 

χρόνο προετοιμασίας και όπως στηρίζεται από τη βιβλιογραφία, οι εκπαιδευτικοί 

αποφεύγουν τέτοιους είδους τεχνικές οι οποίες απαιτούν ιδιαίτερο σχεδιασμό και 

προετοιμασία (Baker & Zigmond, 1995 όπως αναφέρεται στο Maccini & Gagnon, 

2006). Η κατάταξη των υπόλοιπων μεθόδων και τεχνικών είναι μπερδεμένη και 

δεν παρατηρείται ένα σταθερό μοτίβο στις απαντήσεις τους. Η σύνδεση της κάθε 

ενέργειας του αλγορίθμου με την αντίστοιχη γλωσσική περιγραφή και ορολογία 

ενώ είναι απαραίτητη δεδομένου των αδυναμιών του μαθητή στη κατανόηση και τη 

χρήση της μαθηματικής γλώσσας και ορολογίας (Αγαλιώτης, 2011), άλλοτε 

χαρακτηρίζεται ως σχετικά κατάλληλη και άλλοτε ως αρκετά κατάλληλη. Το ίδιο 
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συμβαίνει και με τη διδασκαλία ευέλικτων αυτοσχέδιων στρατηγικών πρόσθεσης 

την οποία κατατάσσουν είτε ως τη λιγότερο κατάλληλη είτε ως κατάλληλη ενώ η 

διδασκαλία με τη μέθοδο αναδόμησης μειωτέου στη δεύτερη περίπτωση μαθητή 

δικαίως προηγείται της διδασκαλίας με τη μέθοδο πρόσθεσης ίσων ποσών ως 

προς την καταλληλότητά της. Σχετικά με το συχνότερο αλγοριθμικό λάθος των 

μαθητών, την αφαίρεση του μικρότερου αριθμού από τον μεγαλύτερο ανεξάρτητα 

από το αν βρίσκεται στη θέση του μειωτέου, οι εκπαιδευτικοί όρισαν πρώτες ως 

προς την κατάλληλότητά τους, την παρουσίαση του αριθμού με 

αντικείμενα/εικονιστικές αναπαραστάσεις και σύμβολα και την εξάσκηση του 

μαθητή στη διάκριση μεγαλύτερου-μικρότερου αριθμού (π.χ. δίνονται στο μαθητή 

ζευγάρια αριθμών όπως 1324__1234 και εξασκείται στο να βρίσκει τον 

μεγαλύτερο από τον μικρότερο βλέποντας το κάθε ψηφίο του αριθμού ξεχωριστά 

και συγκρίνοντας). Ακολουθούν με φθίνουσα σειρά η οπτικοποίηση της θεσιακής 

αξίας του κάθε αριθμού με τη χρήση άβακα, η παρουσίαση των αριθμών με 

αναπαράσταση της ποσότητάς τους στις εκφωνήσεις των προβλημάτων (δίπλα 

από τον κάθε αριθμό υπάρχει σε παρένθεση η αναπαράστασή του με κάθετες 

γραμμές πχ για τον αριθμό 123 μία μεγάλη έντονη γραμμή για τις εκατοντάδες, 

δύο μεγάλες γραμμές για τις δεκάδες και τρεις μικρότερες για τις μονάδες) και η 

υπογράμμιση του μεγαλύτερου αριθμού με κόκκινο χρώμα στις εκφωνήσεις 

προβλημάτων αφαίρεσης. 

Σχετικά με το πέμπτο ερευνητικό ερώτημα, στην περίπτωση των 

αριθμητικών συνδυασμών οι επιλογές των εκπαιδευτικών ως προς την 

καταλληλότητα των μεθόδων και των τεχνικών που παρουσίασαν ένα σταθερό 

μοτίβο και στις τρεις περιπτώσεις. Η καταλληλότερη τεχνική ορίστηκε η οπτική 

παρουσίαση των αριθμητικών συνδυασμών με αριθμογραμμή και χρώματα και 
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αρκετά κατάλληλη η ένταξη των αριθμητικών συνδυασμών σε δράσεις που 

στηρίζονται στα προσωπικά βιώματα του μαθητή. Η ένταξη των αριθμητικών 

συνδυασμών που στηρίζονται σε βιώματα του μαθητή βοηθά ιδιαίτερα τους 

μαθητές με Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες και είναι ιδιαίτερα αποτελεσματική 

καθώς ενισχύει τη σύνδεση της νέας γνώσης με αυτές που ήδη κατέχει ο μαθητής 

και μειώνει τις μνημονικές τους αδυναμίες ενώ η χρήση των βιωμάτων του 

λειτουργεί ως κίνητρο για το μαθητή να συμμετέχει στη διαδικασία (Βιβλίο 

Δασκάλου Μαθηματικών Β’ Δημοτικού). Περισσότερο κατάλληλη τη χαρακτήρισαν 

οι συμμετέχοντες που κατείχαν Μεταπτυχιακό ή/και Διδακτορικό δίπλωμα σε 

σχέση με τους αποφοίτους Παιδαγωγικού Τμήματος ή/και Ακαδημίας. Η οπτική 

παρουσίαση των αριθμητικών συνδυασμών με αριθμογραμμή και χρώματα θα 

ήταν από τις καταλληλότερες πρακτικές εάν και εφόσον είχε προηγηθεί άμεση 

διδασκαλία για την ενίσχυση της εννοιολογικής γνώσης και κατανόησης με 

παρουσιάσεις αντικειμένων, εικόνων και έπειτα συμβόλου (Jitendra, Petersen-

Brown, Lein, Zaslofsky, Kunkel, Jung & Egan, 2015 ̇ Miller & Hudson, 2007) με την 

ενεργή συμμετοχή του μαθητή, την εφαρμογή στη καθημερινότητά του (ένταξη των 

συνδυασμών στα βιώματά του), ομαδική εργασία με συζήτηση και βοήθεια του 

εκπαιδευτικού (Marolda & Davidson, 1994 όπως αναφέρεται στο Maccini & 

Gagnon, 2002). Οι τεχνικές που χαρακτηρίζονται ως οι λιγότερο κατάλληλες είναι η 

απομνημόνευση και η παρουσίαση των δεδομένων με ομαδοποίηση που δεν 

βασίζεται στο μέγεθος του αποτελέσματος, αλλά στα κοινά στοιχεία των 

αριθμητικών συνδυασμών, ενώ η σύνδεση του κάθε αριθμητικού συνδυασμού με 

αντικείμενα είναι άλλοτε η καταλληλότερη και άλλοτε απλά κατάλληλη. Η μέθοδος 

της απομνημόνευσης είναι καθαρά παραδοσιακή και βασίζεται στη μηχανιστική 

εξάσκηση του μαθητή σε μία δεξιότητα που δεν κατανοεί (Simon, 1995). 
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Αντιθέτως, η παρουσίαση των δεδομένων με ομαδοποίηση που δεν βασίζεται στο 

μέγεθος του αποτελέσματος αλλά στα κοινά στοιχεία των αριθμητικών 

συνδυασμών, μπορεί να παράγει ευκολότερα συνδέσεις στη μνήμη των μαθητών 

με Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες με αποτέλεσμα να αποκτηθεί γρηγορότερα, σε 

συνδυασμό βεβαίως με κάποια μέθοδο που να αναπτύσσει τη κατανόηση του 

μαθητή. 

Σχετικά με το έκτο ερώτημα που αφορά στην επιλογή των εκπαιδευτικών 

ως προς τη σημαντικότερη γι’ αυτούς πηγή γνώσεων για αυτά τα θέματα, η 

καταλληλότερη αναδείχθηκε η εμπειρία, ως αρκετά κατάλληλη ορίστηκε η μελέτη 

σύγχρονων ερευνών, η πρόταση συναδέλφου Ειδικής Αγωγής και οι σπουδές ενώ 

η λιγότερη κατάλληλη η πρόταση του Σχολικού Συμβούλου. Σχετικά με την 

εμπειρία, οι επιλογές των εκπαιδευτικών σχετικά με το πώς θα χρησιμοποιήσουν 

τα δεδομένα των μαθητών (γραπτές εργασίες, βαθμολογίες, λάθη) βασίζονται στις 

προηγούμενες εμπειρίες και στις απόψεις τους (Bertrand & Marsh, 2015 ̇ Ingram, 

Louis & Schroeder, 2004). Εκπαιδευτικός με 22 χρόνια προϋπηρεσίας αναφέρει 

στην έρευνα των Barkatsas & Malone (2005) ότι πρώτα αντλεί τις επιλογές της 

από την εμπειρία της και έπειτα από τις σπουδές της. Η εμπειρία όμως, όπως 

μεταφράζεται σε χρόνια προϋπηρεσίας, αποδείχθηκε πως δεν είναι ένας από τους 

παράγοντες που επιδρούν στην επιλογή διδακτικών πρακτικών ενώ όσο 

αυξάνονται τα έτη της προϋπηρεσίας αυξάνεται και η πιθανότητα της μη εμπλοκής 

τους σε τροποποίηση της διδασκαλίας τους με πιο σύγχρονες έρευνες (Wolters & 

Daugherty,  2007). Στην παρούσα έρευνα, δεδομένου ότι η προϋπηρεσία δεν 

επηρεάζει τις διδακτικές επιλογές των εκπαιδευτικών ως προς την υποστήριξη 

μαθητών, πιθανόν η επιλογή της εμπειρίας ως πηγή γνώσεων να υποδηλώνει 

έμμεσα το αυξημένο αίσθημα αυτοπεποίθησης και αυτό-αποτελεσματικότητας που 
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νιώθουν οι εκπαιδευτικοί, καθώς έχουν περισσότερες ευκαιρίες εμπλοκής στη 

διαδικασία της διδασκαλίας, το οποίο αυξάνεται μαζί με το πέρας των ετών 

(Wolters & Daugherty,  2007), ωστόσο κάτι τέτοιο δεν έχει μελετηθεί στην 

παρούσα έρευνα. Η ελάχιστη καταλληλότητα της πρότασης του Σχολικού 

Συμβούλου ως πηγή γνώσης αιτιολογείται από το γεγονός ότι τα τελευταία χρόνια 

ο θεσμός του Σχολικού Συμβούλου πλέον έχει αποδυναμωθεί, ειδικότερα στα 

μάτια των εκπαιδευτικών, οι οποίοι έχουν χάσει την εμπιστοσύνη τους απέναντί 

του καθώς τον αντιλαμβάνονται ως έναν «ελεγκτή» στο περιβάλλον τους παρά ως 

έναν μέντορα (Παναγόπουλος, 2012). 

4.1 Συμπεράσματα 

Οι παραπάνω επιλογές των εκπαιδευτικών ως προς τη στήριξη μαθητών με 

Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες που αποτυχαίνουν στην επίλυση προβλημάτων 

είναι ιδιαίτερα ενδιαφέρουσες. Αναγνωρίζουν την ανάγκη να διδάξουν αρχικά στο 

μαθητή την ορθή επιλογή των κατάλληλων πράξεων για την επίλυση ενός 

προβλήματος ωστόσο η προτεραιότητα στη διδασκαλία των αριθμητικών 

συνδυασμών έναντι του αλγορίθμου, συμφωνεί με το εύρημα της έρευνας του 

Riccomini (2005) όπου οι εκπαιδευτικοί έθεταν ως στόχο πρώτα τη διδασκαλία 

των αριθμητικών συνδυασμών παρά των συστηματικών λαθών αλγορίθμου 

επιβεβαιώνοντας με αυτόν τον τρόπο την προτίμηση που έχουν στη διδασκαλία 

μηχανιστικών διαδικασιών, που είναι πιο κοντά στην παραδοσιακή διδασκαλία, 

παρά στη προώθηση εννοιολογικής και διαδικαστικής κατανόησης επηρεασμένοι 

από την ύλη του σχολικού εγχειριδίου. Η σύγχυση ως προς την επιλογή της σειράς 

διδασκαλίας των αριθμητικών συνδυασμών και του αλγορίθμου επιβεβαιώνεται και 

από την ελάχιστη διαφορά των μέσων τιμών στους Πίνακες 7, 13 και 20. Οι 

προτεραιότητες που θα τεθούν ως προς τη διδασκαλία οφείλουν να είναι 
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σύμφωνες και επιλεγμένες ανάλογα με τις δυσκολίες του μαθητή και το ρυθμό 

προόδου του (Moats, 2014). 

Ο προφορικός προσδιορισμός των ενεργειών όπως αναφέρθηκε 

προηγουμένως,  υποστηρίζεται από την έρευνα όπως και οι υπόλοιπες μέθοδοι 

και τεχνικές που προσφέρονται για το ίδιο λάθος. Ωστόσο, ενώ οι συμμετέχοντες 

δήλωσαν ως 2η πηγή γνώσεων τη μελέτη σύγχρονων ερευνών σε συνδυασμό με 

την επιλογή του προφορικού προσδιορισμού ως λιγότερο κατάλληλη τεχνική, 

δημιουργεί μία αντίφαση μεταξύ των δύο αυτών επιλογών.  

Επίσης, η επιλογή της απλοποίησης ως 2η καταλληλότερη τεχνική μετά την 

παραγωγή σχήματος από τον μαθητή και η χαμηλή κατάταξη ως προς την 

καταλληλότητα του προφορικού προσδιορισμού των ενεργειών ενισχύει την 

πεποίθηση ότι υπάρχει μία προσκόλληση στη παραδοσιακή μέθοδο δεδομένου ότι 

ο προφορικός προσδιορισμός, προωθείται και στο Βιβλίο του Δασκάλου 

Μαθηματικών Α’ Δημοτικού ενώ οι παραδοσιακές μέθοδοι απορρίπτονται. Το ίδιο 

συμβαίνει και με την ένταξη των αριθμητικών συνδυασμών σε δράσεις που 

στηρίζονται στα βιώματα του μαθητή, με τους κατόχους των Μεταπτυχιακών να τη 

προτιμούν σε σχέση με τους αποφοίτους Παιδαγωγικού ή/και Ακαδημίας. Αυτό 

πιθανόν να οφείλεται και στα έτη προϋπηρεσίας των αποφοίτων Παιδαγωγικού 

ή/και Ακαδημίας καθώς όσο μεγαλύτερη εμπειρία έχει κάποιος, τόσο δυσκολότερα 

να αλλάζει τις διδακτικές επιλογές του και να εντάξει στο μάθημά του σύγχρονες 

μεθόδους και πρακτικές (Wolters & Daugherty,  2007). Η παραδοσιακή επιρροή 

φαίνεται και στην επιλογή των μεθόδων και τεχνικών για το συχνό αλγοριθμικό 

λάθος της αφαίρεσης του μικρότερου αριθμού από τον μεγαλύτερο ανεξάρτητα 

από το αν βρίσκεται στη θέση του μειωτέου, όπου αρχικά χαρακτήρισαν ως την 

καταλληλότερη την παρουσίαση του αριθμού με αντικείμενα/εικονιστικές 
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αναπαραστάσεις και σύμβολα, όπως συστήνεται στα Βιβλία του Δασκάλου των 

Μαθηματικών αλλά και τη σύγχρονη έρευνα (Jitendra et al., 2015 ̇ Miller & 

Hudson, 2007). Ως δεύτερη καταλληλότερη τεχνική όμως, επιλέχθηκε η εξάσκηση 

του μαθητή στη διάκριση μικρότερου-μεγαλύτερου αριθμό καθρεπτίζοντας έτσι τον 

παραδοσιακό τρόπο διδασκαλίας κατά την οποία ο δάσκαλος παρουσιάζει τη 

γνώση (παρουσίαση του αριθμού με αντικείμενα/εικονιστικές αναπαραστάσεις και 

σύμβολα) και ο μαθητής καλείται να εξασκηθεί στη γνώση αυτή με πολλές 

επαναλήψεις μέχρι να φτάσει σε ένα επίπεδο ακρίβειας και να θεωρηθεί από τον 

εκπαιδευτικό ότι ο μαθητής κατέκτησε τη γνώση (Βιβλίο Δασκάλου Μαθηματικών 

Β’ Τάξης). 

Το ίδιο συμβαίνει και με την παράλληλη εκτέλεση πράξεων σε υλικό, 

εικονιστικό και συμβολικό επίπεδο, καθώς οι απόφοιτοι Παιδαγωγικού ή/και 

Ακαδημίας δεν την προτιμούν τόσο όσο οι απόφοιτοι Παιδαγωγικού ή/και 

Ακαδημίας με Διδασκαλείο και οι κάτοχοι Μεταπτυχιακού ή/και Διδακτορικού στην 

Ειδική Αγωγή. 

Όσον αφορά στη σταθερή κατάταξη της χρήσης εναλλακτικών αλγορίθμων 

ως μία από τις λιγότερο κατάλληλες τεχνικές, μπορεί να οφείλεται πιθανόν λόγω 

του ότι απαιτεί περισσότερο χρόνο προετοιμασίας και όπως στηρίζεται από τη 

βιβλιογραφία, οι εκπαιδευτικοί αποφεύγουν τέτοιους είδους τεχνικές οι οποίες 

απαιτούν ιδιαίτερο σχεδιασμό και προετοιμασία (Baker & Zigmond, 1995 όπως 

αναφέρεται στο Maccini & Gagnon, 2006). Επίσης, επιλέγουν μεθόδους στη 

διδασκαλία τους με τις οποίες είναι εξοικειωμένοι και δεν αναλαμβάνουν πτυχές 

που δεν κατανοούν ή δυσκολεύονται να εφαρμόσουν (Spillane, Reiser & Reimer, 

2002), άρα υπάρχουν λίγες πιθανότητες να επιλέξουν να εφαρμόσουν νέες 

μεθόδους και τεχνικές οι οποίες κρίνονται αποτελεσματικές από τη διεθνή 
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βιβλιογραφία, αλλά δεν τους είναι οικείες, όπως η χρήση εναλλακτικών 

αλγορίθμων. Οι έμπειροι δάσκαλοι κάνουν ελάχιστες αλλαγές για τους μαθητές με 

δυσκολίες (εύρημα που συμφωνεί με αυτό των Maccini & Gagnon, 2006 ̇ Peterson 

& Clark, 1978 όπως αναφέρεται στο Fuchs & Fuchs, 1998) ενώ οι αλλαγές αυτές 

επί της ουσίας είναι μειωμένες προσδοκίες παρά επιλογή εναλλακτικών μεθόδων 

και τεχνικών. Ωστόσο, ο περίπλοκος τρόπος και η εφευρετικότητα με τον οποίο οι 

μαθητές προσπαθούν να καλύψουν τις αδυναμίες τους στην εκτέλεση του  

παραδοσιακού αλγορίθμου (Αγαλιώτης, 2011) αποδεικνύει πως έχουν την 

ικανότητα να εμπλακούν και να χρησιμοποιήσουν αποτελεσματικά εναλλακτικούς 

αλγορίθμους. 

Η τυπική απόκλιση των μέσων τιμών και η έλλειψη σταθερότητας στις 

επιλογές τους, ενισχύει την παραπάνω πεποίθηση και πιθανόν να υποδηλώνει 

σύγχυση μεταξύ της επιλογής νέων ή παραδοσιακών τεχνικών και μεθόδων, 

δεδομένου ότι ναι μεν τα νέα σχολικά εγχειρίδια προωθούν μία νέα προσέγγιση 

στη διδασκαλία, ωστόσο δεν υπάρχουν σαφείς κατευθυντήριες οδηγίες για την 

ορθή εφαρμογή της, ειδικότερα για τους μαθητές με Ειδικές Μαθησιακές 

Δυσκολίες. Για παράδειγμα, ο προφορικός προσδιορισμός των ενεργειών, η 

απαραίτητη χρήση εποπτικού υλικού (παράλληλη εκτέλεση πράξεων σε υλικό, 

εικονιστικό και συμβολικό επίπεδο), η διδασκαλία ευέλικτων στρατηγικών όπως πχ 

της πρόσθεσης και η ένταξη των γνώσεων σε δράσεις που ταιριάζουν στα 

βιώματα του μαθητή (όπως η ένταξη των αριθμητικών συνδυασμών σε δράσεις 

που στηρίζονται στα προσωπικά βιώματα του μαθητή) συστήνονται από το Βιβλίο 

Δασκάλου Μαθηματικών της Β’ Δημοτικού ως μέσα για την επιτυχή διδασκαλία 

που τη χαρακτηρίζει η κατανόηση του μαθητή, ωστόσο δεν υπάρχουν 

κατευθυντήριες γραμμές ή άλλες πρακτικές υποδείξεις για την εφαρμογή τους. 
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Επίσης, η μεγάλη τυπική απόκλιση μπορεί να οφείλεται στον τρόπο που 

ερμήνευσαν οι εκπαιδευτικοί την μαθηματική ορολογία όπως παρουσιαζόταν στο 

ερωτηματολόγιο (Stecher et al., 2006) καθώς κατά τη διάρκεια της έρευνας, μία 

από τους συμμετέχοντες θεώρησε ότι οι αριθμητικοί συνδυασμοί αναφέρονται 

στον αλγόριθμο της πράξης. 

Το γεγονός ότι η πρώτη πηγή γνώσεων από την οποία αντλούν τις 

διδακτικές επιλογές τους μπορεί να ερμηνευθεί ποικιλοτρόπως. Αναφέρεται στη 

βιβλιογραφία πως οι διδακτικές επιλογές των εκπαιδευτικών απορρέουν από τις 

απόψεις, το ένστικτο και την εμπειρία τους (Ingram, Louis, & Schroeder. 2004). Οι 

εκπαιδευτικοί με πολλά χρόνια προϋπηρεσίας δεν θα εμπλακούν σε σύγχρονες 

μεθόδους ή σε αλλαγή της διδασκαλίας τους (Wolters & Daugherty,  2007) 

επομένως έτσι θα μπορούσε να δικαιολογηθεί η προτίμησή τους σε περισσότερο 

παραδοσιακές τεχνικές. Η εμπειρία με το πέρας των ετών σημαίνει ότι είχαν την 

ευκαιρία να δοκιμάσουν μεθόδους και τεχνικές ως προς την αποτελεσματικότητά 

τους (Wolters & Daugherty,  2007). Έτσι, η διδακτική επιλογή βάσει εμπειρίας να 

υποδηλώνει την ανάσυρση  από προσωπικά βιώματα μιας τεχνικής ή μεθόδου η 

οποία δοκιμάστηκε στο παρελθόν, είχε αποτέλεσμα και επανέρχεται στο 

προσκήνιο για να χρησιμοποιηθεί ξανά (Borko & Livingston, 1989). Ωστόσο, η 

απαραίτητη γνώση για τον σχεδιασμό υψηλής ποιότητας διδασκαλία δεν 

προκύπτει από γνώσεις επιπέδου Πανεπιστημίου ούτε από την εμπειρία και τις 

προσωπικές πεποιθήσεις των εκπαιδευτικών (Ball, Lubienski, & Mewborn, 2001). 

H επιλογή μιας αποτελεσματικής μεθόδου, ακόμα κι αν έχει τις καλύτερες κριτικές 

βάσει ερευνών, δεν λειτουργεί από μόνη της ως φάρμακο. Πρέπει να υπάρξει η 

σωστή αντιστοιχία διδασκαλίας και αναγκών του μαθητή, όσον αφορά όχι μόνο 

στο μαθησιακό του επίπεδο, αλλά στα ενδιαφέρονται και στο μαθησιακό προφίλ 
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του μαθητή. Η εμπειρία μπορεί να χρησιμοποιηθεί με πρόσφορο τρόπο στη 

διδασκαλία, δεν επαρκεί όμως για τη στοχοθεσία της διδασκαλίας και την επιλογή 

μεθόδων και τεχνικών (Stanovich & Stanovich, 2003).  

Όσον αφορά στις σπουδές, όπως συμπεραίνεται από τις στατιστικά 

σημαντικές διαφορές μεταξύ των ομάδων των συμμετεχόντων σύμφωνα με το 

επίπεδο εκπαίδευσής τους αλλά και από τη σύγχρονη έρευνα, φαίνεται να 

επηρεάζει τις διδακτικές επιλογές τους (Campbell,  Nishio, Smith, Clark, Conant, 

Rust, ... & Choi, 2014). 

Οι επιπτώσεις της επιλογής παραδοσιακών μεθόδων που δίνουν έμφαση 

στην μηχανιστική εξάσκηση και στην απομνημόνευση κανόνων και δράσεων που 

δεν έχουν κατανοήσει επαρκώς οι μαθητές, μεταφράζονται ως δημιουργία  

συσσωρευμένων παρανοήσεων οι οποίες αντικατοπτρίζονται στην προφορική και 

γραπτή επίδοση των μαθητών με τη μορφή των συστηματικών λαθών. Από τη 

συζήτηση και τα συμπεράσματα προκύπτουν οι εκπαιδευτικές επιπτώσεις. 

Σύμφωνα με όλα τα παραπάνω, συμπεριλαμβανομένου του σχόλιου που 

απέστειλε συμμετέχων εκπαιδευτικός στην ερευνήτρια έπειτα από τη συμπλήρωση 

του ερωτηματολογίου, ενώ οι εκπαιδευτικοί θέλουν να χρησιμοποιήσουν άλλες 

μεθόδους και τεχνικές, αναφέρουν πως δεν μπορούν λόγω του εκπαιδευτικού 

συστήματος (Barkatsas & Malone, 2005) 

4.2 Περιορισμοί της έρευνας 
Ένα από τα μειονεκτήματα της έρευνας είναι ήταν η μορφή των 

απαντήσεων του ηλεκτρονικού ερωτηματολογίου. Αν και οι ερωτήσεις πολλαπλών 

επιλογών και τύπου Likert πέντε σημείων έκαναν πιο γρήγορη και ξεκούραση τη 

συμπλήρωση του ερωτηματολογίου,  δεν έδινε την ευκαιρία στους συμμετέχοντες 

να εκφράσουν τις προσωπικές τους απόψεις και σκέψεις πάνω στο αντικείμενο 

μελέτης. Η παροχή ερωτήσεων ανοιχτού τύπου ή και ελεύθερης συμπλήρωσης ως 
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προς τις διδακτικές επιλογές τους σχετικά με τη σημαντικότητα, τη σειρά 

διδασκαλίας, την επιλογή μεθόδων και τεχνικών αλλά και την πηγή γνώσεων απ’ 

όπου αντλούν τις παραπάνω επιλογές, σε συνδυασμό με συνεντεύξεις των 

συμμετεχόντων, θα φώτιζε περισσότερο τον τρόπο σκέψης τους και θα 

προωθούσε την εξαγωγή πολύτιμων αποτελεσμάτων. Η συγκεκριμένη μορφή 

παρουσίασης δεν επιλέχθηκε λόγω των υψηλών απαιτήσεων που θα είχε το 

ερωτηματολόγιο απέναντι στους συμμετέχοντες από άποψη χρόνου και 

συγκέντρωσης. 

Ακόμη, δεν δίνονταν το περιθώριο στους εκπαιδευτικούς να επιλέξουν μία 

άλλη μέθοδο ή τεχνική αλλά έπρεπε να επιλέξουν μία από τις πέντε που δίνονταν, 

αριθμός πολύ μικρός σε σχέση με αυτές που προσφέρει η σύγχρονη έρευνα. Ο 

ηλεκτρονικός τύπος του ερωτηματολογίου, ως μέσο συλλογής των πληροφοριών, 

πιθανόν να έθεσε περιορισμούς σε σχέση με το δείγμα δεδομένου ότι δεν έχουν 

όλοι ανεξαιρέτως την ίδια επαφή με την ηλεκτρονική αλληλογραφία ή και τη χρήση 

ηλεκτρονικών υπολογιστών γι’ αυτό και θα ήταν προτιμότερη η παράλληλη 

παροχή ηλεκτρονικού και έντυπου ερωτηματολογίου. 

4.3 Εκπαιδευτικές επιπτώσεις  
Από τα αποτελέσματα της παραπάνω έρευνας προκύπτει ότι οι 

εκπαιδευτικοί θα επέλεγαν να διδάξουν πρώτα διαφορετικά λάθη από αυτά που 

ορίζει η σύγχρονη έρευνα και η Διδακτική Μεθοδολογία ενώ προτιμούν 

περισσότερο τεχνικές και μεθόδους που απορρέουν από την παραδοσιακή μέθοδο 

με τη μορφή της μηχανιστικής εξάσκησης. 

Λόγω της ιεραρχικής φύσεως των μαθηματικών, η διδασκαλία θα πρέπει να 

εξασφαλίζει την κατάκτηση των προαπαιτούμενων γνώσεων. Ειδικότερα, στην 

περίπτωση που εμφανίζονται λάθη στα γραπτά των μαθητών, θα πρέπει μέσω της 

ανάλυσής τους να εξακριβώνεται η αιτία και οι παρανοήσεις των μαθητών που 
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τους οδήγησαν στα λάθη αυτά και έπειτα να οργανώνεται η διδασκαλία βάσει, 

μεταξύ άλλων, και της ιεραρχίας της μαθηματικής γνώσης προκειμένου να 

διδαχθούν οι ελλιπείς προαπαιτούμενες γνώσεις τους. Εάν δεν έχουν κατακτηθεί 

οι προαπαιτούμενες γνώσεις, ο εκπαιδευτικός δεν μπορεί να προχωρήσει στη 

διδασκαλία του επόμενου μαθήματος, όπως ορίζεται και από το Βιβλίο Δασκάλου 

Μαθηματικών Α’ Δημοτικού. Η οργάνωση διδασκαλίας από πλευράς στοχοθεσίας 

και επιλογής των κατάλληλων μεθόδων και τεχνικών, η οποία δεν λαμβάνει υπόψη 

τους παραπάνω παράγοντες και δεν εστιάζει στην συγκεκριμένη αδυναμία του 

μαθητή που τον οδηγεί στα λάθη, πέρα από την δαπάνη πολύτιμου χρόνου, έχει 

μεγαλύτερες πιθανότητες να δημιουργήσει αρνητικά αποτελέσματα παρά θετικά. 

Η εξάσκηση του μαθητή στη νέα γνώση πρέπει να έπεται της πλήρους 

κατανόησης όπως θα διαπιστωθεί μέσω της αξιολόγησης και όχι να εξασκείται ο 

μαθητής μηχανικά, απομνημονεύοντας δεδομένα χωρίς να τα έχει κατανοήσει 

πρώτα. Η μέθοδος αυτή διαιωνίζει τις παρανοήσεις του μαθητή με αποτέλεσμα τα 

λάθη του να συσσωρεύονται και να επιδρούν αρνητικά στην αυτοπεποίθησή του 

(Αγαλιώτης, 2011) έχοντας ως επακόλουθο προβλήματα συμπεριφοράς και 

αρνητική στάση προς το μάθημα των μαθηματικών. Η επιλογή των μεθόδων και 

των τεχνικών θα πρέπει να είναι σε πλήρη αντιστοιχία με το προφίλ των μαθητών, 

να ενισχύει την κατανόησή τους και να χρησιμοποιούνται συνδυαστικά. Όσο 

αποτελεσματική κι αν αποδεικνύεται μία μέθοδος, δεν μπορεί σε καμία περίπτωση 

να χρησιμοποιηθεί ως πανάκεια παντού και πάντα. 

 

4.4 Εκπαιδευτικές πρακτικές 
Όπως έχει ήδη αναφερθεί, οι εκπαιδευτικοί της γενικής τάξης είναι υπεύθυνοι για 

την εξέλιξη και την επίδοση των μαθητών με Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες που 

φοιτούν στην τάξη τους. Οι αποφάσεις που λαμβάνουν είναι ιδιαίτερα σημαντικές, 
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όπως λόγου χάριν η παραπομπή των μαθητών αυτών για αξιολόγηση από τα 

αρμόδια ΚΕΔΔΥ. Πολλές φορές η χαμηλή επίδοση μαθητών λόγω χαμηλής 

ποιότητας διδασκαλίας δημιουργεί την εντύπωση πως πρόκειται για μαθητή με 

Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες. Για να μπορεί ο εκπαιδευτικός να εντοπίσει με 

μεγαλύτερη ασφάλεια τους μαθητές που πραγματικά χρήζουν αξιολόγησης, θα 

πρέπει να γνωρίζει χαρακτηριστικές συμπεριφορές και δυσκολίες των μαθητών 

αυτών που λειτουργούν ως δείκτες σοβαρών δυσκολιών. Η γνώση αυτή, σε 

συνδυασμό με την επιπλέον βελτίωση της διδασκαλίας από την άποψη 

συμβατότητάς της με τις ανάγκες των μαθητών σχετικά με το επίπεδο ετοιμότητάς 

τους, ενδιαφερόντων και μαθησιακού προφίλ στα πλαίσια της διαφοροποιημένης 

διδασκαλίας μπορεί να διευκολύνει ιδιαίτερα τη διαδικασία της διδασκαλίας και να 

αποδώσει σημαντικά αποτελέσματα, όχι μόνο για τους μαθητές με Ειδικές 

Μαθησιακές Δυσκολίες αλλά και για όλη την τάξη. 

Επιπλέον, η ανάλυση των συστηματικών λαθών στις εργασίες των μαθητών 

φανερώνουν τη βαθύτερη αιτία των δυσκολιών του. Μέσω αυτής, ο εκπαιδευτικός 

θα μπορέσει να οργανώσει τη διδασκαλία του με τέτοιο τρόπο, ώστε να 

ανταποκρίνεται επαρκώς στις ανάγκες του μαθητή. Ιδιαίτερα σημαντική είναι η 

επιλογή των κατάλληλων τεχνικών και μεθόδων σε συνδυασμό με την οργάνωση 

των στόχων σύμφωνα με το μαθητή και τα χαρακτηριστικά του, καθώς η επιλογή 

τεχνικών και μεθόδων που προωθούν την μηχανιστική εξάσκηση και 

απομνημόνευση οδηγούν εκ νέου τον μαθητή σε αποτυχία.  

Εξίσου σημαντική κρίνεται και η ανάπτυξη της γνώσης των εκπαιδευτικών 

του τρόπου σκέψης των μαθητών κατά την ενασχόλησή τους με μαθηματικές 

εργασίες και του τρόπου που μαθαίνουν καθώς θα τους προσφέρει πολύτιμες 
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πληροφορίες για την οργάνωση του υποστηρικτικού προγράμματος που αφορά 

στους μαθητές αυτούς.  

Σε όλα τα παραπάνω, σημαντικότατο ρόλο θα παίξουν τα Πανεπιστημιακά 

Ιδρύματα της χώρας που είναι υπεύθυνα για την ακαδημαϊκή μόρφωση των 

εκπαιδευτικών σε Προπτυχιακό και Μεταπτυχιακό επίπεδο, όπως και η οργάνωση 

επιμορφώσεων οι οποίες ασκούν ένα βαθμό επιρροής στις διδακτικές αποφάσεις 

και επιλογές τους (Maccini & Gagnon, 2006). Οφείλουν να προσφέρουν τις 

παραπάνω γνώσεις και σε θεωρητικό και σε πρακτικό επίπεδο προκειμένου οι 

εκπαιδευτικοί να είναι όσο το δυνατόν καλύτερα καταρτισμένοι όταν θα κληθούν να 

θέσουν σε εφαρμογή τις γνώσεις αυτές. 

Επιπλέον, απαιτείται περαιτέρω έρευνα όσον αφορά τα σχολικά εγχειρίδια, 

το Αναλυτικό Πρόγραμμα και τον τρόπο εφαρμογής τους στη τάξη. Ενώ έχουν 

καταγραφεί οι αδυναμίες και τα προβλήματα των σχολικών εγχειριδίων, τα 

τελευταία 10 χρόνια παραμένουν τα ίδια. Η νέα προσέγγιση που προωθείται στα 

βιβλία του δασκάλου για τη διδασκαλία των Μαθηματικών χρειάζεται να 

επαναπροσδιοριστεί όσον αφορά στον τρόπο υλοποίησής της και το μέσο στο 

οποίο εκφράζεται (σχολικό εγχειρίδιο). Οι εκπαιδευτικοί έχουν ανάγκη από 

ουσιαστική, ξεκάθαρη υποστήριξη μέσω σαφών οδηγιών και κατευθυντήριων, και 

όχι βιβλιογραφική ανασκόπηση σχετικά με την τάση που επικρατεί σε διεθνές 

επίπεδο για τη διδασκαλία των Μαθηματικών.  

 

4.4 Προτάσεις 

Θα ήταν ιδιαίτερα ενδιαφέρον να σχεδιαστεί μία μελέτη των διδακτικών 

επιλογών των εκπαιδευτικών στα Μαθηματικά ως προς τις πρακτικές τους για την 

υποστήριξη των μαθητών με Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες σε πραγματικό χρόνο 
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κατά τη διάρκεια διδακτικής ώρας που πραγματοποιείται το μάθημα, και πιο 

συγκεκριμένα μέσω της παρατήρησης προκειμένου να ελεγχθεί η ανταπόκριση 

των εκπαιδευτικών στα λάθη των μαθητών και πως αυτά αξιοποιούνται στη 

διδασκαλία, μέσω ποιων μεθόδων και τα πιθανά αποτελέσματα που προκύπτουν 

από την παραπάνω διαδικασία. Επίσης, είναι ιδιαίτερα χρήσιμο να μελετηθεί η 

γνώση των εκπαιδευτικών των συχνότερων λαθών που κάνουν οι μαθητές με 

Εδικές Μαθησιακές Δυσκολίες, η γνώση των εκπαιδευτικών της μαθηματικής 

σκέψης των μαθητών και του τρόπου με τον οποίο σκέφτονται και καταλήγουν στα 

εκάστοτε λάθη και η ικανότητά τους στην ανάλυση λαθών των μαθητών.  

Ακόμη, ιδιαίτερα βοηθητικό θα ήταν η συλλογή πληροφοριών για τις 

απόψεις των εκπαιδευτικών σχετικά με το μάθημα των Μαθηματικών, του 

ισχύοντος Αναλυτικού προγράμματος και στον τρόπο που εκφράζεται μέσω των 

σχολικών εγχειριδίων, το εκπαιδευτικό περιβάλλον στο οποίο εργάζονται και τη 

γενικότερη λειτουργία του εκπαιδευτικού συστήματος και πως όλα αυτά πιθανόν 

να συνδέονται με τις διδακτικές επιλογές τους στα πλαίσια  της οικοσυστημικής 

προσέγγισης.  

Όλα αυτά θα δώσουν πολύτιμες πληροφορίες για τον τρόπο με τον οποίο οι 

εκπαιδευτικοί επιλέγουν παραμέτρους της διδασκαλίας τους και τους τομείς στους 

οποίους πιθανόν να χρειάζονται βοήθεια και στήριξη. 
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