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Περίληψη 

Λέξεις κλειδιά: Μαθηματικά, επίλυση προβλημάτων, γνωστικό σχήμα των πράξεων, 

ειδικές μαθησιακές δυσκολίες, διδακτικό πρόγραμμα. 

 

Η παρούσα μεταπτυχιακή διατριβή έχει ως θέμα μια διδακτική παρέμβαση σε μαθητές με 

Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες (ΕΜΔ), με στόχο την δόμηση και ενεργοποίηση του 

γνωστικού σχήματος σε προβλήματα αφαίρεσης, σύγκρισης και εξομοίωσης. Η διδασκαλία 

του γνωστικού σχήματος των πράξεων έγινε διαμέσου πολλαπλών τρόπων αναπαράστασης 

(ΠΤΑ) της γνώσης (χειραπτικών υλικών, εικόνων και αριθμητικών συμβόλων) και 

ακολούθησε τα στάδια της πλήρους αποτελεσματικής διδασκαλίας (effective instruction). 

Για τον έλεγχο της αποτελεσματικότητας της παρέμβασης και της διατήρησης της γνώσης, 

καθώς επίσης και για την εξαγωγή των αντίστοιχων συμπερασμάτων, διενεργήθηκαν 

αξιολογήσεις πριν από την παρέμβαση, ακριβώς μετά από αυτήν, αλλά και 2,5 εβδομάδες 

μετά την ολοκλήρωση της. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι η αντίληψη του γνωστικού 

σχήματος προβλημάτων αφαίρεσης, σύγκρισης και εξομοίωσης, βελτιώθηκε σημαντικά, 

γεγονός που αποτυπώθηκε στην υψηλότερη επίδοση των συμμετεχόντων μετά την 

παρέμβαση και στη σημαντική διατήρηση της γνώσης που κατέκτησαν κατά τον 

επανέλεγχο.  
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Abstract 

Key words: mathematics, problem solving, cognitive scheme of operations, specific 

learning disabilities, instruction, teaching 

 

The present master thesis presents a teaching intervention in students with specific learning 

disabilities, aiming at improving the acquisition of the cognitive scheme in compare and 

equalize subtraction word mathematic problems. The instruction of the cognitive scheme of 

operations was conducted through multiple ways of representing knowledge (manipulatives, 

images and arithmetic symbols) and followed the stages of the effective instruction. To 

check the efficiency of the intervention and the maintenance of knowledge, as well as to 

draw the corresponding conclusions, evaluations were conducted before, just after and two 

and a half weeks after the accomplishment of the intervention. The results showed that the 

perception of the cognitive scheme in compare and equalize subtraction word mathematic 

problems was significantly improved, a fact that was verified by the high performance of the 

participants after the intervention and the significant maintenance of the knowledge acquired 

during the re-check. 
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Πρόλογος 

Τα κίνητρα που με ώθησαν στην ενασχόληση μου με το συγκεκριμένο θέμα, 

πηγάζουν από την ιδιαίτερη αγάπη μου για την διδακτική των Μαθηματικών, αλλά και από 

την προσωπική μου εμπειρία στην διδασκαλία των μαθητών με Ειδικές Μαθησιακές 

Δυσκολίες. Κατά την αξιολόγηση και διδασκαλία των μαθητών με Ε.Μ.Δ. διαπίστωσα, ότι 

για τους περισσότερους από αυτούς, η επίλυση αριθμητικών προβλημάτων δεν αποτελεί 

απλώς ένα άκρως απαιτητικό και δύσκολο έργο, κάτι που ισχύει και για την πλειονότητα 

των τυπικών μαθητών, αλλά πολλές φορές ένα ανυπέρβλητο εμπόδιο με αποτέλεσμα  συχνά 

οι μαθητές να οδηγούνται στην εγκατάλειψη της προσπάθειας ενασχόλησης με αυτά. Αυτό 

βέβαια, είναι ίσως και αναμενόμενο αν αναλογιστούμε τις γνώσεις και δεξιότητες που 

προϋποτίθενται για την επίλυση των αριθμητικών προβλημάτων και παράλληλα τα 

γνωστικά χαρακτηριστικά των μαθητών αυτών.      

 Εμπνευστής και καθοδηγητής της προσπάθειάς μου αυτής, από το προπτυχιακό 

ακόμα επίπεδο, είναι ο καθηγητής και πρόεδρος του τμήματος Εκπαιδευτικής και 

Κοινωνικής Πολιτικής αλλά και διευθυντής του προγράμματος μεταπτυχιακών σπουδών 

«Ειδική Αγωγή, Εκπαίδευση και Αποκατάσταση» κ. Ιωάννης Αγαλιώτης. Θα ήθελα λοιπόν, 

να τον ευχαριστήσω, για τη αμέριστη βοήθεια και συμπαράσταση που μου προσέφερε αλλά 

και για την άμεση και ουσιαστική ανατροφοδότηση του στα ερωτήματα και τις απορίες μου, 

όπως επίσης για την φιλική προσέγγιση και την ηθική στήριξη που μου παρείχε. Του οφείλω 

πολλά για την μέχρι τώρα εξέλιξή μου. Στη συνέχεια, θα ήθελα να ευχαριστήσω τον 

καθηγητή του τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών κ. Ζαφειρόπουλο Κωνσταντίνο 

για τη βοήθεια και την άμεση ανταπόκριση του σε οποιαδήποτε απορία μου σχετικά με τη 

στατιστική ανάλυση των δεδομένων. 

 Ένα μεγάλο ευχαριστώ οφείλω στους μαθητές και τους συναδέλφους 

εκπαιδευτικούς που συμμετείχαν στην έρευνα, και πιο συγκεκριμένα στην Δότα από το 
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Δημοτικό Σχολείο του Χορτιάτη, στον φίλο μου Γιώργο από το Δημοτικό σχολείο του 

Καρλόβασι Σάμου και στην Έλενα από το 10ο Δημοτικό σχολείο Α. Λιοσίων. Η 

ολοκλήρωση της έρευνας θα ήταν αδύνατη χωρίς την συμμετοχή και την πολύτιμη βοήθεια 

τους.  Ακόμα θα ήθελα να ευχαριστήσω τους φίλους μου και συμφοιτητές μου για την ηθική 

συμπαράσταση και τις χρήσιμες συμβουλές τους.      

 Ένα από τα σημαντικότερα άτομα που θα ήθελα να ευχαριστήσω είναι η φίλη και 

συνάδελφος μου Έλενα Μαμαλάκη, η οποία ήταν δίπλα μου οποιαδήποτε στιγμή και αν τη 

χρειάστηκα, παρέχοντας μου ηθική συμπαράσταση και την απαραίτητη ανατροφοδότηση 

σε διάφορα θέματα που αφορούσαν την δημιουργία και ολοκλήρωση του ερευνητικού 

προγράμματος.        

 Περισσότερο από όλους, θα ήθελα να ευχαριστήσω τους γονείς μου, Χρυσόστομο 

και Βασιλική, και την αδερφή μου, Ευαγγελία, για την συμπαράσταση και την ενθάρρυνση 

τους σε όλη αυτή την απαιτητική χρονιά, καθώς χωρίς την ηθική και όχι μόνο βοήθειά τους 

δεν θα τα είχα καταφέρει. Είμαι ιδιαίτερα ευγνώμων στους γονείς μου, για όσα μου έχουν 

προσφέρει όλα αυτά τα χρόνια, για τις αρχές και τις αξίες που μου μετέδωσαν, οι οποίες 

διέπουν την μέχρι τώρα πορεία μου στην ζωή.      

 Τέλος, θα ήθελα να αφιερώσω αυτή την εργασία στην μνήμη του αγαπημένου μου 

παππού, Στέργιου, που πολύ πρόσφατα χάσαμε από κοντά μας. 
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Εισαγωγή 

Το μάθημα των Μαθηματικών είναι από τα πλέον δύσκολα για τους Έλληνες 

μαθητές, αλλά και για τους μαθητές των μεσογειακών χωρών γενικότερα, όπως έχουν δείξει 

σχετικές έρευνες (Lemke et al., 2004). Το κομμάτι των Μαθηματικών  που δυσκολεύει την 

πλειονότητα των μαθητών είναι η επίλυση προβλημάτων, καθώς αυτή εμπεριέχει και 

συνδυάζει όλες τις βασικές και προϋποτιθέμενες γνώσεις και δεξιότητες των Μαθηματικών 

(Αγαλιώτης, 2011). Είναι λογικό λοιπόν, τα Μαθηματικά, και φυσικά η επίλυση 

μαθηματικών προβλημάτων, να δυσκολεύουν ιδιαίτερα και τους μαθητές της ομάδας των 

Ε.Μ.Δ.. Πολλές φορές μάλιστα, οι δυσκολίες των μαθητών με Ε.Μ.Δ. στα Μαθηματικά, 

που προκύπτουν και από τα ιδιαίτερα μαθησιακά τους χαρακτηριστικά, είναι τόσες πολλές 

και συσσωρευμένες, που οδηγούν στην εγκατάλειψη της προσπάθειας και στην αρνητική 

στάση απέναντι στα Μαθηματικά. Καθώς όμως είναι αποδεκτό ότι οι μαθητές με Ε.Μ.Δ. 

μπορούν και πρέπει να ακολουθούν το αναλυτικό πρόγραμμα του σχολείου και να 

διδάσκονται, ως επί το πλείστον ή και αποκλειστικά μέσα στην γενική τάξη (Αγαλιώτης,, 

2016) είναι απαραίτητο να βρεθούν νέοι τρόποι διδασκαλίας και διδακτικές παρεμβάσεις 

για να ξεπεραστούν οι παραπάνω δυσκολίες τους.       

 Σκοπός λοιπόν της παρούσας εργασίας, είναι η δημιουργία ενός διδακτικού 

προγράμματος, με στόχο την βελτίωση της κατοχής του γνωστικού σχήματος των 

προβλημάτων σύγκρισης και εξομοίωσης της αφαίρεσης, από τους μαθητές με Ε.Μ.Δ.. Η 

εργασία αποτελείται από τέσσερα κεφάλαια. Στο πρώτο κεφάλαιο γίνεται αρχικά αναλυτική 

περιγραφή της ομάδας των Ε.Μ.Δ. και των χαρακτηριστικών της, που επηρεάζουν την 

απόκτηση των βασικών γνώσεων και δεξιοτήτων των Μαθηματικών. Αμέσως μετά, γίνεται 

ανάλυση της επίλυσης προβλημάτων και των σταδίων που περιλαμβάνει αυτή. Έπειτα 

παρουσιάζονται οι τύποι μαθηματικών προβλημάτων σύμφωνα με την δομή τους, καθώς και 

τα είδη γνώσης που προϋποτίθενται για την επίλυση προβλημάτων αλλά και τα συχνότερα 
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λάθη που παρατηρούνται από τους μαθητές με Ε.Μ.Δ. Στην συνέχεια παρουσιάζεται 

αναλυτικά η έννοια του γνωστικού σχήματος των πράξεων, καθώς και η έννοια του 

γνωστικού σχήματος αλλά και ο ρόλος του στην μάθηση.  Τέλος παρουσιάζονται σχετικές 

έρευνες και προγράμματα διδασκαλίας καθώς και τα αποτελέσματά τους.   

 Στο δεύτερο κεφάλαιο, παρουσιάζονται οι μεθοδολογικές στρατηγικές που 

ακολουθήθηκαν κατά την εκπόνηση της εργασίας. Ειδικότερα, παρουσιάζεται η ερευνητική 

στρατηγική που ακολουθήθηκε, οι διαδικασίες, τα δημογραφικά στοιχεία του δείγματος και 

ο τρόπος επιλογής του, καθώς και ο τρόπος παρουσίασης και ανάλυσης των δεδομένων. 

 Στο τρίτο κεφάλαιο, γίνεται λεπτομερής παρουσίαση των αποτελεσμάτων της 

έρευνας σε αντιστοιχία με τα ερευνητικά ερωτήματα. Πιο συγκεκριμένα, παρουσιάζεται η 

διαφορά της επίδοσης των μαθητών στα προβλήματα γνωστικού σχήματος σύγκρισης και 

εξομοίωσης της αφαίρεσης, πριν και μετά την διδασκαλία.     

 Τέλος στο τέταρτο κεφάλαιο, παρατίθενται τα συμπεράσματα της έρευνας και 

γίνεται η συζήτηση των αποτελεσμάτων. Ακόμα αναφέρονται οι περιορισμοί τις έρευνας 

αλλά και προτάσεις για μελλοντικές έρευνες. Η εργασία ολοκληρώνεται με την παράθεση 

των σημαντικών στοιχείων του προγράμματος, αλλά και της βιβλιογραφίας που 

χρησιμοποιήθηκε κατά την συγγραφή της εργασίας.  
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1Ο Κεφάλαιο 

Θεωρητική θεμελίωση της έρευνας 

1.1. Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες 

Οι Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες (Ε.Μ.Δ.) είναι μια ομάδα διαταραχών, που 

ανήκουν στη μεγάλη ομάδα των Ήπιων Εκπαιδευτικών Αναγκών (Αγαλιώτης, 2012). Οι 

Ήπιες Εκπαιδευτικές Ανάγκες (Η.Ε.Α.) αποτελούν τη μεγαλύτερη ομάδα των μαθητών με 

ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες (> 80%) και οι μαθητές με Ε.Μ.Δ. αποτελούν περίπου το 40% 

των μαθητών με Η.Ε.Α. (Pullen, Lane, Ashworth&Lovelace, 2017). Οι Ε.Μ.Δ. 

παρατηρούνται σε παιδιά με φυσιολογική ή και άνω του φυσιολογικού νοημοσύνη, με κύριο 

χαρακτηριστικό την σημαντική έλλειψη προόδου σε μια ή περισσότερες βασικές περιοχές 

δεξιοτήτων (ανάγνωση, μαθηματικά, γραφή), που είναι απαραίτητες για την ομαλή 

ακαδημαϊκή πρόοδο του μαθητή. Αυτή η έλλειψη προόδου δεν συνάδει με τις γνωστικές 

ικανότητες του μαθητή και η επίδοση του είναι σημαντικά χαμηλότερη του αναμενόμενου 

(Selikowitz, 2012). Στην περίπτωση των Ε.Μ.Δ., αυτή η έλλειψη προόδου δεν συνδέεται με 

ανεπαρκείς εκπαιδευτικές, διαπροσωπικές, πολιτισμικές - οικογενειακές ή/και κοινωνικο-

γλωσσικές εμπειρίες, που θα μπορούσαν να την δικαιολογήσουν. Η κύρια ειδική μαθησιακή 

δυσκολία μπορεί να συνοδεύεται και από δευτερεύουσες δυσκολίες, οι οποίες περιπλέκουν 

την κατάσταση και δυσκολεύουν την άρση του προβλήματος (Αγαλιώτης, 2011).  

 Οι Ε.Μ.Δ συνδέονται με οριοθετημένες γνωστικές «βλάβες» οι οποίες επηρεάζουν 

την ικανότητα του παιδιού να μάθει σε ένα «φυσιολογικό – τυπικό» περιβάλλον και οι 

οποίες φαίνεται να οφείλονται σε δυσλειτουργίες του κεντρικού νευρικού συστήματος. Οι 

μαθητές με Ε.Μ.Δ. έχουν ένα εύρος γνωστικών ικανοτήτων, αλλά και αδυναμιών, οι οποίες 

μπορούν να επηρεάσουν το μαθησιακό «στυλ» και τα ενδιαφέροντα του παιδιού (Hall, 

2008). Βέβαια, με βάση τα οικοσυστημικά – αλληλεπιδραστικά μοντέλα η επίδοση του 

μαθητή δεν καθορίζεται μόνο από τις ατομικές του ικανότητες ή αδυναμίες, αλλά σύμφωνα 
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και με τον Αγαλιώτη (2011): «από την δυναμική σχέση ατομικών ικανοτήτων, 

ενδιαφερόντων, μαθησιακών προτιμήσεων, διδακτικών εφαρμογών, εκπαιδευτικών 

επιλογών, ειδικών χαρακτηριστικών του φυσικού περιβάλλοντος της μάθησης και διαφόρων 

κοινωνικών επιδράσεων». Συνεπώς, σύμφωνα με αυτήν την άποψη, οι Ε.Μ.Δ θα πρέπει να 

προσεγγίζονται με την παράλληλη ανάλυση των λειτουργιών του μαθητή και των 

χαρακτηριστικών του περιβάλλοντος. Αυτή η προσέγγιση έχει ως συνέπεια μια τάση 

αλλαγής όσον αφορά τα εργαλεία και τις διαδικασίες διαμέσου των οποίων γίνεται ο 

προσδιορισμός των Ε.Μ.Δ.. Η τάση αναφέρεται στη μείωση της χρήσης κατ’ 

αποκλειστικότητα ψυχομετρικών εργαλείων, στην αύξηση της χρήσης μεθόδων ελέγχου της 

παρεχόμενης διδασκαλίας και στην ενίσχυση της σημασίας ελέγχου του βαθμού 

ανταπόκρισης των μαθητών σε αυτήν (Fletcher, Coulter, Reschly, &Vaughn, 2004). Τέλος, 

είναι πολύ σημαντικό να αναφέρουμε ότι  οι μαθητές με Ε.Μ.Δ., όπως και όλοι οι μαθητές 

με Η.Ε.Α., μπορούν και πρέπει να εκπαιδεύονται κυρίως, ή και αποκλειστικά, μέσα στην 

γενική τάξη, με την προϋπόθεση φυσικά, όπως αναφέραμε και προηγουμένως, ότι θα 

δεχτούν την κατάλληλη υποστήριξη (Αγαλιώτης, 2011).  

 

1.1.1  Χαρακτηριστικά των Ε.Μ.Δ. και Μαθηματικά 

Τα άτομα με Ε.Μ.Δ. εμφανίζουν κάποια χαρακτηριστικά που επηρεάζουν άμεσα την 

απόκτηση βασικών γνώσεων και δεξιοτήτων, απαραίτητων για την ομαλή ακαδημαϊκή 

εξέλιξη και φυσικά για τη σχέση των ατόμων αυτών με τα Μαθηματικά. Βέβαια, θα πρέπει 

εξ’ αρχής να τονιστεί ότι τα χαρακτηριστικά αυτά δεν αποτελούν χαρακτηριστικά 

αποκλειστικά και μόνο των μαθητών με Ε.Μ.Δ., αλλά πολλές φορές εμφανίζονται τόσο 

στους μαθητές τυπικής ανάπτυξης, όσο και στους μαθητές με άλλες ειδικές εκπαιδευτικές 

ανάγκες. Επίσης είναι σημαντικό να τονιστεί ότι, ο προσδιορισμός των χαρακτηριστικών 

των μαθητών με Ε.Μ.Δ. είναι εξαρχής ένα δύσκολο εγχείρημα και σύμφωνα με πολλούς 
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ερευνητές μια αμφιλεγόμενη διαδικασία, καθώς: α) η ομάδα των ατόμων με Ε.Μ.Δ 

παρουσιάζει μεγάλη ετερογένεια ως προς τα χαρακτηριστικά της, β) υπάρχει μεγάλη 

ποικιλία στους τρόπους αξιολόγησης για την ύπαρξη των ειδικών μαθησιακών δυσκολιών 

και γ) δεν υπάρχουν κοινώς αποδεκτά κριτήρια ένταξής των μαθητών στην κατηγορία των 

Ε.Μ.Δ. (Fuchs et al., 2005 · Geary, 2004).       

 Παρόλα αυτά,  μια ενδιαφέρουσα κατηγοριοποίηση ορισμένων πιο συχνά 

εμφανιζόμενων χαρακτηριστικών παρουσιάζει ο Αγαλιώτης (2011) και είναι οι εξής:  

« (α) αισθησιο – κινητικές δυσκολίες, με επιμέρους διαστάσεις 

i. τις οπτικο – χωρικές αδυναμίες 

ii. τις δυσκολίες ακουστικής διάκρισης 

iii. τα προβλήματα οπτικο – κινητικού συντονισμού  

 (β) δυσκολίες προσοχής και μνήμης, με επιμέρους διαστάσεις 

i. τα προβλήματα οπτικής, ακουστικής και κιναισθητικής προσοχής 

ii. τα προβλήματα εργαζόμενης – βραχύχρονης μνήμης 

iii. τα προβλήματα μακρόχρονης μνήμης 

iv. τα προβλήματα μνήμης ακολουθιών 

  (γ) δυσκολίες χρήσης της μαθηματικής γλώσσας, με επιμέρους διαστάσεις 

i. τις δυσκολίες προσληπτικού λόγου  

ii. τις δυσκολίες εκφραστικού λόγου 

(δ) γενικές γνωστικές και μεταγνωστικές δυσκολίες, με επιμέρους διαστάσεις 

i. τις αδυναμίες αφηρημένης σκέψης  

ii. τις δυσκολίες ολοκλήρωσης  

iii. τις ιδιαιτερότητες γνωστικού ύφους 

iv. τις ανεπαρκής γνωστικές και μεταγνωστικές στρατηγικές 

(ε) ψυχο - κοινωνικές και συναισθηματικές δυσκολίες, με επιμέρους διαστάσεις  
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i. τις δυσκολίες στις «δεξιότητες επιβίωσης στην τάξη» 

ii. τις δυσκολίες διαχείρισης των συναισθημάτων που εμφανίζονται κατά την     

ενασχόληση με τα Μαθηματικά». 

Το γεγονός ότι τα παραπάνω χαρακτηριστικά μπορεί να εμφανίζονται στα άτομα με 

Ε.Μ.Δ. σε πολλούς συνδυασμούς, βαθμούς και τύπους, καθιστά την κατηγοριοποίηση 

αυτών των ατόμων εξαιρετικά δύσκολη. Ωστόσο, σύμφωνα με τους ερευνητές υπάρχουν 

ορισμένα χαρακτηριστικά, τα οποία εμφανίζονται μαζί σε μεγαλύτερη συχνότητα από 

κάποια άλλα και φαίνεται αυτή η συνύπαρξη τους να επηρεάζει σε σχετικά σταθερή βάση 

την μαθησιακή ικανότητα των μαθητών με Ε.Μ.Δ, δίνοντας έτσι την δυνατότητα 

συγκρότησης κάποιων κατηγοριών και τύπων ειδικών μαθησιακών δυσκολιών. Τέτοιες 

κατηγορίες είναι οι ειδικές μαθησιακές δυσκολίες στην αναγνωστική αποκωδικοποίηση, 

γνωστές με τον όρο «δυσλεξία», οι ειδικές μαθησιακές δυσκολίες στα Μαθηματικά, γνωστές 

συνήθως με τον όρο «δυσαριθμησία», και οι μη – λεκτικές ειδικές μαθησιακές δυσκολίες. 

Οι παραπάνω κατηγορίες, καθώς και η σχέση τους με τα Μαθηματικά θα αναλυθούν 

παρακάτω, πριν από αυτό όμως είναι σημαντικό να τονιστεί ότι όσον αφορά τα Μαθηματικά 

(το ίδιο ισχύει βέβαια και για τις άλλες περιοχές δεξιοτήτων), οι αποφάσεις για την 

διδακτική υποστήριξη των μαθητών με Ε.Μ.Δ. θα πρέπει να λαμβάνονται για τον κάθε 

μαθητή ξεχωριστά και εξατομικευμένα, καθώς όπως τονίζει και ο Αγαλιώτης (2011) 

«πολλές και διαφορετικές γνωστικές και άλλες ιδιαιτερότητες μπορούν να προκαλέσουν 

δυσκολίες στο ίδιο τμήμα της μαθηματικής γνώσης».  

1.1.1.1  Δυσλεξία και Μαθηματικά 

Αυτή η ευρέως γνωστή ομάδα Ε.Μ.Δ., η «δυσλεξία» ή «δυσλεξίες» όπως πολλοί 

ερευνητές συνηθίζουν να την ονομάζουν πλέον, είναι ένα σύνδρομο της οποίας ο πληθυσμός 

παρουσιάζει νευρολογικής αιτιολογίας προβλήματα στην ακρίβεια και ευχέρεια 

αναγνώρισης μεμονωμένων λέξεων, στην αποκωδικοποίηση κειμένων, στη φωνολογική 
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επεξεργασία, αλλά και δευτερευόντως δυσκολίες αναγνωστικής κατανόησης, περιορισμένες 

εμπειρίες ανάγνωσης και προβλήματα μνήμης που μπορούν να επηρεάσουν την ανάπτυξη 

του λεξιλογίου και των γενικών γνώσεων (International Dyslexia Association, 2008 

·Toffalini, Giofrè & Cornoldi, 2017). Εδώ είναι σημαντικό να τονίσουμε ότι τις παραπάνω 

δυσκολίες αντιμετωπίζει και η συντριπτική πλειοψηφία των ατόμων με Ε.Μ.Δ. 

(Παντελιάδου, 2015). Όπως αναφέρθηκε και παραπάνω η δυσλεξία είναι ένα σύνδρομο, 

δηλαδή χαρακτηρίζεται από την συνύπαρξη και ταυτόχρονη δράση ενός φάσματος 

συμπεριφορικών στοιχείων, τα οποία συχνά παρατηρούνται και σε άλλους μαθητές με 

ειδικές ανάγκες άλλα ακόμα και σε μαθητές με χαμηλή σχολική επίδοση (Αγαλιώτης, 2011).

 Τα άτομα αυτής της ομάδας έχει παρατηρηθεί ότι αντιμετωπίζουν δυσκολίες σε 

συγκεκριμένες μαθηματικές περιοχές, έννοιες και δεξιότητες. Πιο συγκεκριμένα, 

παρουσιάζουν ελλείψεις σε βασικές γνώσεις και δεξιότητες και ειδικότερα στην κατάκτηση 

των διατηρήσεων και της έννοιας του αριθμού, στην κατανόηση της έννοιας της θεσιακής 

αξίας των ψηφίων, την κατανόηση του νοήματος των αλγορίθμων σε σχέση με τις ενέργειες 

πάνω στα πραγματικά αντικείμενα και την τήρηση των αλγοριθμικών βημάτων. Επιπλέον, 

δυσκολεύονται στην χρήση του προφορικού/ γραπτού κώδικα Γλώσσας και Μαθηματικών, 

όπως είναι η κατανόηση των ζητουμένων των προβλημάτων, η κατανόηση των οδηγιών του 

εκπαιδευτικού, η διάκριση συμβόλων που μοιάζουν οπτικά ή ακουστικά και η σύνδεση των 

όρων με τα σύμβολά τους και των συμβόλων με τα ονόματά τους. Όσον αφορά τον χειρισμό 

των χωρικών πληροφοριών αδυνατούν να βρουν την ορθή θέση αριθμών και άλλων 

συμβόλων στον χώρο, δεν εργάζονται πάντα κατά την σωστή κατεύθυνση και 

δυσκολεύονται στην χρήση οργάνων γεωμετρίας (Αγαλιώτης, 2011). Επίσης έρευνες έχουν 

δείξει ότι μαθητές με δυσλεξία, έχουν αργή ταχύτητα απαρίθμησης κάτι που επηρεάζει και 

την άμεση ανάκληση των αριθμητικών συνδυασμών (Simmons & Singleton, 2009). Η 

αδυναμία συγκράτησης αριθμητικών δεδομένων (με χαρακτηριστικό παράδειγμα τους 
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αριθμητικούς συνδυασμούς του πολλαπλασιασμού), διαδικασιών, κανόνων, η συγκράτηση 

πληροφοριών κατά την εκτέλεση πράξεων και την επίλυση λεκτικών προβλημάτων, καθώς 

και η δυσκολία στην τήρηση του σχεδίου επίλυσης προβλήματος, συναποτελούν τις βασικές 

τους δυσχέρειες στην μνήμη που επηρεάζουν την σχέση τους με τα Μαθηματικά. Πολύ 

σημαντικό επίσης είναι να τονίσουμε ότι, χαρακτηριστικό είναι το αυξημένο άγχος τους, η 

χαμηλή αυτοπεποίθησή τους, αλλά και η αρνητική τους στάση για τα Μαθηματικά, 

παράμετροι που επηρεάζουν άμεσα την επίδοση των μαθητών στα Μαθηματικά 

(Αγαλιώτης, 2011). 

1.1.1.2  Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες στα Μαθηματικά – Δυσαριθμησία 

Η Ε.Μ.Δ. στα Μαθηματικά – Δυσαριθμησία αποτελεί μια διακριτή Ε.Μ.Δ και 

μπορεί να περιγραφεί ως μια κατάσταση που δυσχεραίνει την ικανότητα απόκτησης 

αριθμητικών δεξιοτήτων (DfES, 2001), η οποία μπορεί να συνοδεύεται από αδυναμία στον 

χειρισμό μαθηματικών εννοιών ή διαδικασιών, με ποικίλη αιτιολογία (Geary, 2004). Αυτή 

η αιτιολογία σύμφωνα με τους διάφορους ορισμούς, μπορεί να αναλυθεί: είτε σε επίπεδο 

επεξεργασίας πληροφοριών είτε σε νευροβιολογικό επίπεδο είτε σε επίπεδο εισδοχής των 

πληροφοριών. Όπως και στην περίπτωση της δυσλεξίας, έτσι και η δυσαριθμησία 

εμφανίζεται με πολλές μορφές, συνεπώς ο όρος θα ήταν προτιμότερο να χρησιμοποιείται 

στον πληθυντικό αριθμό (Αγαλιώτης, 2011). Δυσκολίες που εμφανίζονται συνοδευτικά με 

τις δυσκολίες στα Μαθηματικά, είναι τα προβλήματα στην Ανάγνωση και Γραφή. Επιπλέον, 

έχει βρεθεί ότι οι μαθητές με Ε.Μ.Δ.Μ παρουσιάζουν δυσλειτουργία ως προς τα γενικά 

συστήματα νοητικής λειτουργίας, με αδυναμίες στο κεντρικό εκτελεστικό σύστημα, στο 

φωνολογικό σύστημα κωδικοποίησης και αποθήκευσης πληροφοριών, στο οπτικοχωρικό 

σύστημα και στην ταχύτητα επεξεργασίας πληροφοριών (Geary, 2010· Swanson & Jerman, 

2006).           

 Εκτός από τα γενικά συστήματα νοητικής λειτουργίας, φαίνεται ότι και κάποια 
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συγκεκριμένα χαρακτηριστικά – διεργασίες παίζουν ρόλο στην ελλιπή μαθηματική 

ανάπτυξη των μαθητών με Ε.Μ.Δ.Μ. Γενικό γνώρισμα των μαθητών αυτών είναι ότι 

υπολείπονται κατά περίπου δύο χρόνια ως προς την μαθηματική επίδοση από τους 

συνομηλίκους τους (Mercer, Mercer A. & Pullen, 2011).  Κύρια δυσκολία των μαθητών με 

δυσαριθμησία φαίνεται να είναι η εκτίμηση ποσοτήτων διάφορων αντικειμένων (συνήθως 

ακόμα και μικρού αριθμού), με αποτέλεσμα την στροφή προς την απαρίθμηση τους. Βέβαια, 

το γεγονός ότι τα άτομα αυτά δεν διαθέτουν ανεπτυγμένο απαριθμητικό σχήμα δυσχεραίνει 

ακόμα περισσότερο την προσπάθεια τους, με τον αργό ρυθμό απαρίθμησης και την 

χρησιμοποίηση των δαχτύλων για μεγάλο διάστημα να είναι χαρακτηριστικά παραδείγματα 

(Butterworth, 2008). Επιπροσθέτως, προβληματική είναι η σχέση των ατόμων αυτών με 

τους αριθμητικούς συνδυασμούς γενικά και ιδιαίτερα με αυτούς του πολλαπλασιασμού και 

της αφαίρεσης, με την παράλληλη, σχεδόν παντελή αδυναμία τους να χρησιμοποιήσουν 

τους αριθμητικούς συνδυασμούς της διαίρεσης (Landerl, Bevan & Butterworth, 2004). Όλα 

τα παραπάνω συντελούν στην αδυναμία των μαθητών με Ε.Μ.Δ.Μ. να δομήσουν την 

θεμελιώδη έννοια του αριθμού, η οποία είναι απαραίτητη για την κατανόηση της δομής του 

αριθμητικού συστήματος, αλλά και συνολικά της εννοιολογικής κατάκτησης των 

μαθηματικών διαδικασιών και της μαθηματικής λογικής γενικότερα (Jordan, Kalpan, Olah, 

& Locuniak, 2006). Οι αδυναμίες τους αυτές στις παραμέτρους της έννοιας του αριθμού 

συνδέονται και με τις δυσκολίες τους στην μνήμη εργασίας (Cirino et al., 2015). Τέλος, όσον 

αφορά την επίλυση προβλημάτων οι μαθητές με Ε.Μ.Δ.Μ δυσκολεύονται στον 

προσδιορισμό της σχέσης αιτίου – αποτελέσματος, στην εξαγωγή συμπερασμάτων, αλλά 

και στην επιλογή της ορθής πράξης για την επίλυση ενός προβλήματος (Zeleke, 2004), 

κομμάτι που θα αποτελέσει και ένα από τα κύρια αντικείμενα της έρευνάς μας. Πριν 

ολοκληρωθεί η αναφορά των Ε.Μ.Δ. στα Μαθηματικά –Δυσαριθμησία, είναι ανάγκη να 

τονιστεί για μια ακόμη μια φορά η ετερογένεια που παρουσιάζεται σε αυτή την ομάδα 
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Ε.Μ.Δ., γεγονός που κάνει επιτακτική την ανάγκη εξατομίκευσης τόσο στην διδασκαλία, 

όσο και στην αξιολόγηση των ατόμων της ομάδας.  

1.1.1.3  Μη – λεκτικές Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες και Μαθηματικά 

Οι μη – λεκτικές Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες είναι σύνδρομο, το οποίο φαίνεται 

ότι οφείλεται σε βλάβες της λευκής ουσίας του δεξιού εγκεφαλικού ημισφαιρίου, ουσία 

σημαντική στην επεξεργασία ερεθισμάτων διάφορων αισθητηριακών οδών (Rourke,1995). 

Τρεις είναι οι κύριες κατηγορίες δυσκολιών του συνδρόμου αυτού: η πρώτη αφορά τις 

κινητικές δεξιότητες, η δεύτερη τις κοινωνικές δεξιότητες και η τρίτη τις οπτικο - χωρικές 

δεξιότητες (Αγαλιώτης, 2011). 

Ειδικότερα ως προς τα Μαθηματικά, οι μαθητές με μη – λεκτικές Ειδικές 

Μαθησιακές Δυσκολίες, απομνημονεύουν εύκολα όρους και διαδικασίες, τους οποίους 

χρησιμοποιούν επίσης εύκολα και στον προφορικό λόγο. Από την άλλη, δυσκολεύονται στο 

χειρισμό αντικειμένων ή εικόνων κατά την απαρίθμηση – μέτρηση και δεν αντιλαμβάνονται 

εύκολα την σχέση μέρους – όλου (κλάσματα, δεκαδικοί κ.τ.λ.). Κατά την εκτέλεση των 

αλγορίθμων δυσκολεύονται στην τοποθέτηση των αριθμών στο χώρο αλλά και στην σωστή 

γραφή των πραξιακών συμβόλων. Ακόμα φαίνεται να μην κατανοούν την σχέση μεταξύ 

δεδομένων και ζητουμένων στα μαθηματικά προβλήματα και να δυσκολεύονται στην ορθή 

ακολουθία πράξεων όταν πρόκειται για σύνθετα προβλήματα (Αγαλιώτης, 2011). 

 Τέλος, αυτό που θα πρέπει να επισημανθεί για τους μαθητές αυτής της ομάδας, είναι 

ότι η συνέπεια και η οργάνωση του κοινωνικού τους περιβάλλοντος είναι καταλυτική, ώστε 

να ξεπεραστούν οι δυσκολίες που φαίνεται να έχουν στον τομέα των ανθρώπινων 

αλληλεπιδράσεων και οι οποίες μπορούν να τους αποσπάσουν ακόμα και από την πιο άρτια 

οργανωμένη διδασκαλία (Αγαλιώτης, 2011). 
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1.2 Επίλυση προβλημάτων 

Τα μαθηματικά προβλήματα μπορούν να περιγραφούν ως προφορικές, γραπτές, 

εικονιστικές ή συνδυαστικές αναπαραστάσεις καταστάσεων, σχέσεων ή δράσεων με 

ποσοτικά χαρακτηριστικά, οι οποίες οδηγούν σε ένα ή περισσότερα ζητούμενα. Ο λύτης για 

να καταφέρει να φτάσει στην εύρεση των ζητουμένων θα πρέπει να χρησιμοποιήσει 

συνδυαστικά τις παρεχόμενες πληροφορίες που περιέχονται σε μια αναπαράσταση, 

κατέχοντας βέβαια τα απαραίτητα γνωστά μαθηματικά στοιχεία και διαδικασίες 

(Schoenfeld, 1992· Wilson, Fernandez, & Hadaway, 1993). Η άποψη ότι η ικανότητα 

επίλυσης προβλημάτων αποτελεί ίσως την μείζονος σημασίας δεξιότητα σε ότι αφορά τα 

Μαθηματικά επιβεβαιώνεται από το ότι στην επίλυση μαθηματικών προβλημάτων 

συνυπάρχουν όλα τα δομικά στοιχεία των Μαθηματικών (π.χ. Orton, 2004· NCTM, 2000). 

Είναι γνωστό και από την καθημερινότητα, ότι στα Μαθηματικά όλα αρχίζουν και 

τελειώνουν με τα προβλήματα. Βέβαια η επίλυση προβλημάτων κάθε άλλο παρά μια εύκολη 

διαδικασία είναι. Αντιθέτως, είναι εξαιρετικά απαιτητική καθώς έχει ως προϋπόθεση την 

πλήρη κατανόηση όλων των δομικών στοιχείων των Μαθηματικών καθώς και την 

συναρμογή των στοιχείων αυτών, ανάλογα με την εκάστοτε κατάσταση. Την δυσκολία 

επίλυσης προβλημάτων ενισχύει το γεγονός ότι η συνήθης μορφή με την οποία αυτά 

παρουσιάζονται είναι η γραπτή. Τα γραπτά μαθηματικά προβλήματα, αποτελούν ένα «ειδικό 

είδος κειμένου», που χαρακτηρίζεται από λακωνικότητα, επιλεκτική χρήση μερών του 

λόγου, πυκνότητα των πληροφοριών και αυξημένων απαιτήσεων αποκωδικοποίηση, λόγω 

της σημαντικότητας που μπορεί να έχει η κάθε λέξη στην ορθή κατανόηση του προβλήματος 

(Cummins,1991· S., Hollander,1988). 
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1.2.1 Στάδια επίλυσης μαθηματικού προβλήματος 

Υπάρχουν αρκετές σύγχρονες προσεγγίσεις για τα στάδια επίλυσης ενός 

μαθηματικού προβλήματος, με αρκετό ενδιαφέρον (Mercer, Mercer A., & Pullen, 2011) και 

οι οποίες έχουν όλες τους ως βάση την πρόταση του Polya (1957). Η πρόταση των Yimer 

and Ellerton (2006) αποτελεί μια από τις πιο σύγχρονες και ολοκληρωμένες προτάσεις.  

 Κατά το πρώτο στάδιο της εμπλοκής, όπως το ονομάζουν οι ερευνητές, ο λύτης κάνει 

την πρώτη ανάγνωση του προβλήματος, ξεχωρίζει τις ουσιώδης από τις επουσιώδης 

πληροφορίες και τέλος προσπαθεί να το κατανοήσει, να εξοικειωθεί με το είδος του 

προβλήματος και να εκτιμήσει εάν κατέχει τις απαραίτητες γνώσεις για να το λύσει.  

Κατά το δεύτερο στάδιο, τον μετασχηματισμό, ο λύτης προσπαθεί να αποκτήσει μια 

γενική άποψη για τις απαιτήσεις του προβλήματος, προβαίνει σε ενέργειες που κρίνει 

σκόπιμες για την απλούστευση του, με σκοπό την καλύτερη κατανόηση του και τέλος 

διατυπώνει υποθέσεις για τις κινήσεις που απαιτούνται για την επίλυσή του αλλά και 

δημιουργεί ένα «μακροπρόθεσμο» πλάνο επίλυσης εκτιμώντας παράλληλα την ορθότητα 

του.            

 Στο τρίτο στάδιο, την εφαρμογή, ο λύτης στην ουσία περνάει από την θεωρία στην 

πράξη. Σχεδιάζει ενέργειες σύμφωνα με το πλάνο που έχει σκεφτεί, τις οποίες βάζει σε 

εφαρμογή και εκτιμά την αποτελεσματικότητά τους.  

Η αποτίμηση είναι το τέταρτο στάδιο κατά το οποίο ο λύτης μετά από μια τελική 

ανάγνωση του προβλήματος, κρίνει αν το αποτέλεσμα συνάδει με τα ζητούμενα του 

προβλήματος, ελέγχει αν έχουν επιλεγεί οι σωστές πράξεις και αν εκτελέστηκαν σωστά και 

τέλος αποφασίζει αν θα δεχθεί ή όχι το αποτέλεσμα.  

Το τελευταίο στάδιο είναι αυτό του αναστοχασμού κατά το οποίο γίνεται εκτίμηση 

της όλης διαδικασίας που ακολουθήθηκε προηγουμένως  (εάν έγινε προσεκτικά και με τα 

σωστά βήματα), σύγκριση της διαδικασίας που ακολουθήθηκε με διαδικασίες που 
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χρησιμοποιήθηκαν σε άλλα προβλήματα, έλεγχος για το αν είναι εφικτή η προσομοίωση της 

διαδικασίας που ακολουθήθηκε και σε άλλα προβλήματα, και τέλος η ανάλυση των 

συναισθημάτων που δημιουργήθηκαν στον λύτη κατά την διαδικασία της επίλυσης αλλά και 

στο τέλος αυτής. Σημαντικές λεπτομέρειες στο παραπάνω που αξίζει να τονιστούν, 

σύμφωνα και με τους εμπνευστές του, είναι ότι το μοντέλο αυτό έχει εντάξει γνωστικές και 

μεταγνωστικές διεργασίες απαραίτητες για την επίλυση προβλημάτων, καθώς και ένα 

στάδιο, το στάδιο του αναστοχασμού, που τα υπόλοιπα μοντέλα είτε αγνοούν τελείως, είτε 

συγχωνεύουν με άλλα στάδια. Επιπλέον, το μοντέλο αυτό προσφέρει την ευχέρεια στον λύτη 

σε περίπτωση που δεν επιτύχει την επίλυση του προβλήματος, να ανατρέξει και να βρει τις 

πιθανές αιτίες του λάθους του ώστε να το διορθώσει. Το συγκεκριμένο μοντέλο, όπως 

βέβαια και τα περισσότερα, δεν προϋποθέτουν την πιστή εφαρμογή της σειράς των βημάτων 

– σταδίων, αλλά προσφέρει μια ευελιξία στην πορεία της επίλυσης από τον μετασχηματισμό 

και μετά, η οποία ευελιξία εξαρτάται φυσικά από τις απαιτήσεις του εκάστοτε προβλήματος. 

Η διαδικασία επίλυσης συνήθως είναι εξαιρετικά σύνθετη και περιλαμβάνει αρκετές 

παλινδρομήσεις, εκτός βέβαια από την περίπτωση που το πρόβλημα είναι εξαιρετικά 

εύκολο, όπου ο λύτης δύναται να το αντιμετωπίσει τελείως μηχανικά και να φτάσει πολύ 

εύκολα στη λύση του. 

 

1.2.2 Τύποι μαθηματικών προβλημάτων σύμφωνα με την δομή τους 

Στο κεφάλαιο αυτό θα γίνει αναφορά και ανάλυση των τύπων προβλημάτων των 

τεσσάρων πράξεων, ορισμένοι από τους οποίους χρησιμοποιήθηκαν στην παρούσα έρευνα 

κατά την διδασκαλία του γνωστικού σχήματος της αφαίρεσης. 

1.2.2.1 Προβλήματα προσθετικού τύπου 

Ακόμα και πριν από λίγα χρόνια κυριαρχούσε η αντίληψη ότι τα προβλήματα της 

αφαίρεσης είναι πιο δύσκολα από τα προβλήματα της πρόσθεσης, καθώς και ότι τα 
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προβλήματα της διαίρεσης πιο δύσκολα από αυτά του πολλαπλασιασμού. Ωστόσο, 

σύμφωνα και με τον Λεμονίδη (2001), η δυσκολία των προβλημάτων βασίζεται σε δυο 

μεγάλες κατηγορίες παραγόντων: στη σημασιολογική δομή του προβλήματος και στις 

συντακτικές μεταβλητές. Η πρώτη κατηγορία αφορά την κατοχή εννοιών σχετικών με την 

αύξηση, τη μείωση, τον συνδυασμό και την σύγκριση των στοιχείων των συνόλων, η οποία 

θα περιγραφεί αναλυτικότερα παρακάτω, στην ταξινόμηση των προβλημάτων σύμφωνα με 

αυτά τα χαρακτηριστικά. Η δεύτερη κατηγορία αφορά τους τρόπους παρουσίασης των 

προβλημάτων, δηλαδή τον τρόπο με τον οποίον παρέχονται οι πληροφορίες, τη 

χρησιμοποίηση των λέξεων που οδηγούν σε μια πράξη καθώς και άλλες παραμέτρους που 

μπορούν να επηρεάσουν τους μαθητές – λύτες και ιδιαίτερα αυτούς της ομάδας των Ε.Μ.Δ.. 

Μια ενδιαφέρουσα ταξινόμηση των προβλημάτων του προσθετικού τύπου, η οποία 

χρησιμοποιήθηκε και στην έρευνα μας, είναι αυτή που περιλαμβάνει τέσσερις μεγάλες 

κατηγορίες προβλημάτων: Αλλαγής, Συνδυασμού, Σύγκρισης και Εξομοίωσης (Carpenter, 

Hiebert & Moser, 1981· Riley, Greeno & Heller, 1983).  

Στα προβλήματα Αλλαγής έχουμε μια αρχική ποσότητα – κατάσταση, στην οποία 

επιδρά ένας μετασχηματισμός, με αποτέλεσμα μια τελική ποσότητα – κατάσταση. Ο 

μετασχηματισμός μπορεί να είναι είτε προσθετικός είτε αφαιρετικός. Παρακάτω 

παρατίθεται ένα παράδειγμα αφαιρετικού μετασχηματισμού, αλλαγής: 

 «Ο Αστέριος έχει 13 τάπες. Έδωσε στην Εύη 6 τάπες. Πόσες τάπες έχει τώρα ο 

Αστέριος;» 

   Στα προβλήματα Συνδυασμού έχουμε δύο ποσότητες - καταστάσεις και ψάχνουμε να 

βρούμε το σύνολο της ένωσής τους (πρόσθεση) ή ξέρουμε το σύνολο και την μια ποσότητα 

– κατάσταση και ψάχνουμε να βρούμε την άλλη ποσότητα – κατάσταση (αφαίρεση) 

Παρακάτω παρατίθεται ένα παράδειγμα αφαιρετικού μετασχηματισμού, συνδυασμού: 
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 «Ο Βασίλης και η Έλενα αγόρασαν 12 μπίλιες μαζί. Ο Βασίλης πήρε τις 5 μπίλιες. 

Πόσες μπίλιες πήρε η Έλενα;» 

   Στα προβλήματα Σύγκρισης έχουμε δύο ποσότητες – καταστάσεις, η μία μεγαλύτερη 

από την άλλη, και ψάχνουμε να βρούμε μια τρίτη ποσότητα – κατάσταση, την διαφορά τους 

(αφαίρεση) ή ξέρουμε την μία ποσότητα κατάσταση και την διαφορά της με μια άλλη 

ποσότητα κατάσταση, την οποία και ψάχνουμε να βρούμε (πρόσθεση & αφαίρεση). 

Παρακάτω παρατίθεται ένα παράδειγμα αφαιρετικού μετασχηματισμού, σύγκρισης: 

  « Ο Μάκης έχει 13 μήλα. Η Βάσω έχει 4 λιγότερα μήλα από τον Μάκη. Πόσα μήλα 

έχει η Βάσω;» 

     Στα προβλήματα Εξομοίωσης έχουμε δυο ποσότητες – καταστάσεις και ζητάμε να 

βρούμε τι πρέπει να κάνουμε στην μια ποσότητα – κατάσταση, για να γίνει ίση με την άλλη 

ποσότητα – κατάσταση (πρόσθεση αν μιλάμε για την μικρότερη ποσότητα & αφαίρεση αν 

μιλάμε για την μεγαλύτερη ποσότητα). Παρακάτω παρατίθεται ένα παράδειγμα αφαιρετικού 

μετασχηματισμού, εξομοίωσης: 

 « Ο Γιάννης έχει 4 κάρτες. Ο Φιλοκτήμων έχει 2 κάρτες. Πόσες κάρτες πρέπει να 

κερδίσει ο Φιλοκτήμων για να έχει τόσες όσες και ο Γιάννης; 

Εδώ θα πρέπει να τονιστεί ότι τα προβλήματα Σύγκρισης και Εξομοίωσης θεωρούνται 

σημαντικά πιο δύσκολα από αυτά της Αλλαγής και του Συνδυασμού (Αγαλιώτης, 2011). 

 

1.2.3 Είδη γνώσης που προϋποτίθενται για την επίλυση προβλημάτων και συχνά λάθη 

- προβλήματα που παρατηρούνται. 

Όπως τονίστηκε και προηγουμένως, η επίλυση προβλημάτων είναι αρκετά σύνθετη και 

απαιτητική διαδικασία. Λογικό είναι λοιπόν ο λύτης να πρέπει να κατέχει, αλλά και να 

χρησιμοποιεί αποτελεσματικά διάφορα είδη γνώσεων, ειδικά για τα Μαθηματικά αλλά και 

γενικότερα. Σύμφωνα με την έρευνα που υπάρχει, τα είδη γνώσης που παίζουν σημαντικό 
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ρόλο στην επίλυση προβλημάτων είναι: (1) Η Γλωσσική γνώση, στην προκειμένη 

περίπτωση η γνώση της ελληνικής γλώσσας, (2) Η Πραγματολογική γνώση, δηλαδή η 

κατοχή γνώσεων από το ευρύτερο κοινωνικό περιβάλλον που ζει και μεγαλώνει ο μαθητής, 

(3) Η Γνώση υποδειγμάτων προβλημάτων, δηλαδή η γνώση κατηγοριών προβλημάτων που 

θα μπορέσουν να λειτουργήσουν ως υπόδειγμα, (4) Η Στρατηγική γνώση, δηλαδή η γνώση 

της στρατηγικής – τρόπου που θα επιλεχθεί για να επιλυθεί ένα πρόβλημα και (5) Η  

Αλγοριθμική γνώση, δηλαδή η γνώση των σωστών βημάτων στην εκτέλεση των πράξεων 

(Mayer, 1995, όπ. αναφ. στο Αγαλιώτης, 2011). Μαθητές που παρουσιάζουν ελλείψεις σε 

κάποιο από τα παραπάνω είδη γνώσεων είναι δυνατόν να υποπέσουν σε διάφορα λάθη κατά 

την επίλυση του προβλήματος και συνεπώς να αποτύχουν στην επίλυση του. Ένα λάθος 

μπορεί να είναι ότι ο μαθητής ενδέχεται να κατανοήσει διαφορετική κατάσταση από αυτήν 

που περιγράφεται στο πρόβλημα. Ένα δεύτερο λάθος που συχνά συναντάται είναι στην 

επιλογή της πράξης που χρησιμοποιείται για την εξεύρεση της λύσης σε σχέση με την 

κατάσταση που περιγράφεται στο πρόβλημα (Mayer et al, 1992). Αυτό το τελευταίο, 

αποτελεί και την βάση του προβληματισμού μας σε αυτή την εργασία, δηλαδή το κατά πόσο 

οι μαθητές με Ε.Μ.Δ. κατέχουν το γνωστικό σχήμα των πράξεων και ποιος είναι ο πιο 

πρόσφορος τρόπος διδασκαλίας του. Βέβαια, οι απόψεις για το θέμα της προέλευσης των 

δυσκολιών στο θέμα τις επίλυσης προβλημάτων είναι πολλές και κάποιες από αυτές 

αντικρουόμενες (Αγαλιώτης, 2011· Hegarty, Mayer, Monk, 1995).    

Η πολυπλοκότητα της επίλυσης προβλημάτων δημιουργεί δυσκολίες που οδηγούν τους 

μαθητές σε διάφορα λάθη σε όλες τις φάσεις επίλυσης. Ο Αγαλιώτης (2011) παραθέτει στο 

πόνημα του, διάφορα από τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι μαθητές σε κάθε μία από 

τις φάσεις επίλυσης προβλημάτων, σύμφωνα όμως με την ταξινόμηση των Mayer, Lewis, 

& Hegarty (1992). Στην παρούσα εργασία θα χρησιμοποιηθεί η παράθεση αυτή και θα 

προσαρμοστεί σύμφωνα με την ταξινόμηση των Yimer and Ellerton (2006) που αναλύθηκε 
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παραπάνω. Στο σημείο αυτό, θα πρέπει να επισημανθεί ότι οι δυο ταξινομήσεις έχουν πολλά 

κοινά στοιχεία κατά τα δύο πρώτα στάδια, αλλά διαφοροποιούνται από το τρίτο και μετά. 

Ορισμένα από τα σημαντικότερα προβλήματα – λάθη των μαθητών παρατίθενται 

παρακάτω: 

 Κατά την πρώτη φάση ο μαθητής ενδέχεται να κάνει λάθη στην αποκωδικοποίηση, 

αλλά και στην κατανόηση των πληροφοριών, λόγω ασάφειας ή περιπλοκής στη διατύπωση 

του προβλήματος, λόγω ελλιπών γλωσσικών και πραγματολογικών γνώσεων ή λόγω 

αστοχίας στην αναγνώριση του τύπου του προβλήματος.  

 Κατά τη δεύτερη φάση, φάση στην οποία εστιάζει και το πρόγραμμα διδασκαλίας 

μας, τα λάθη του μαθητή σχετίζονται συνήθως με τη δημιουργία λανθασμένης γενικής 

εικόνας για την κατάσταση του προβλήματος και τη σχέση δεδομένων και ζητούμενων, με 

την επινόηση ακατάλληλου γενικού σχεδίου επίλυσης λόγω ενεργοποίησης 

αναποτελεσματικών στρατηγικών επιλογής ενεργειών (όπως π.χ. η στρατηγική των λέξεων  

- κλειδιών), καθώς και με την λανθασμένη επιλογή αριθμητικών πράξεων. 

 Κατά την τρίτη φάση επίλυσης παρατηρούνται κυρίως λάθη που σχετίζονται με την 

αναποτελεσματική εκτέλεση των αριθμητικών πράξεων, είτε λόγω λανθασμένης χρήσης 

αλγορίθμων είτε λόγω δυσκολιών με τους αριθμητικούς συνδυασμούς.  

 Κατά την τέταρτη και πέμπτη φάση επίλυσης προβλήματος ο μαθητής παρουσιάζει 

λάθη που σχετίζονται κυρίως με την αναποτελεσματική χρήση μεταγνωστικών γνώσεων και 

δεξιοτήτων. 

 

1.2.4. Παράμετροι που επηρεάζουν την επίλυση προβλημάτων 

Η σημασιολογική δομή φαίνεται να επιδρά σημαντικά στην επίλυση των 

προβλημάτων. Προβλήματα που για την επίλυση τους απαιτείται η ίδια πράξη, δυσκολεύουν 

σε διαφορετικό βαθμό τους μαθητές όταν περιγράφονται με διαφορετικές σημασιολογικές 
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δομές. Για παράδειγμα στην πρόσθεση και την αφαίρεση, τα προβλήματα Σύγκρισης είναι 

πιο δύσκολα από τα προβλήματα Αλλαγής (Λεμονίδης, 2001). 

 Επιπλέον, ο τύπος του αγνώστου είναι ένας επιπλέον παράγοντας που επιδρά στην 

δυσκολία των προβλημάτων που έχουν την ίδια σημασιολογική δομή (Λεμονίδης, 2001).  

Άλλοι παράγοντες που φαίνεται να επηρεάζουν την επίλυση προβλημάτων σύμφωνα με 

τον Λεμονίδη (2001) είναι: 

 ο τρόπος παρουσίασης των προβλημάτων (γραπτά, προφορικά κ.τ.λ.) 

 η  δυσκολία της απαιτούμενης πράξης 

 η διατύπωση των πληροφοριών στην εκφώνηση ενός προβλήματος 

  και η σειρά παρουσίασης των πληροφοριών 

 

1.3 Γνωστικό σχήμα των πράξεων 

Σε αυτό το τμήμα της βιβλιογραφικής ανασκόπησης θα γίνει αναφορά στο γνωστικό 

σχήμα και πιο συγκεκριμένα στο γνωστικό σχήμα τον πράξεων που θα αποτελέσει και το 

κύριο θέμα της διδασκαλίας - παρέμβασης μας. Αρχικά θα αναλυθούν οι έννοιες του 

σχήματος και του γνωστικού σχήματος, ο ρόλος που επιτελούν αυτά στην μάθηση και 

συγκεκριμένα στα Μαθηματικά και τέλος θα παρατεθούν έρευνες – διδακτικές παρεμβάσεις 

που έχουν γίνει πάνω σε αυτό το ζήτημα και παρουσιάζουν ενδιαφέρον. 

 

1.3.1 Σχήμα 

Η λέξη αλλά και η έννοια «σχήμα» προέρχεται από την αρχαία Ελλάδα  και τους 

αρχαίους Έλληνες φιλοσόφους. Μάλιστα κατά την S. Marshal (1995) ο τρόπος που 

χρησιμοποιούσε ο Πλάτωνας την λέξη σχήμα σχετίζεται αρκετά με τον τρόπο που 

χρησιμοποιείται και σήμερα. Εκτός από πολλούς σημαντικούς φιλόσοφους και αρκετοί 

ψυχολόγοι, βέβαια αρκετά μεταγενέστερα, μελέτησαν αυτή την έννοια. Οι                         
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πρωτοπόροι σε αυτόν τον τομέα ήταν ο Frederic Bartlett και ο Jean Piaget. Ειδικότερα, ο 

Piaget στην θεωρία του υποστήριξε ότι η γνωστική ανάπτυξη έχει τέσσερα στάδια το καθένα 

από τα οποία στηρίζεται στο προηγούμενο. Οι γνωστικές δομές αναπτύσσονται από τρεις 

διαδικασίες, την «αφομοίωση», την «συμμόρφωση» και την «εξισορρόπηση», οι οποίες 

είναι αδιαχώριστες και συμπληρωματικές διεργασίες ενός μηχανισμού. Κάθε νοητική πράξη 

σχετίζεται με προηγούμενες παρόμοιες πράξεις, γεγονός που μας οδηγεί στην έννοια του 

σχήματος (Elliot, Kratochwill, Cook, Travers, 2000· Siegler, 2002). Κατά τον Piaget, το 

σχήμα μπορεί να περιγραφεί, ως ένα πλήρως συνεργαζόμενο σύνολο φυσικών πράξεων και 

γνωστικών λειτουργιών που λειτουργεί συλλογικά για να ανταποκριθεί σε κάθε αντιληπτή 

εμπειρία, η οποία θα μπορούσε να συσχετιστεί με αυτό το σχήμα. Το σχήμα είναι 

αποτέλεσμα τριών πολύ σημαντικών πτυχών της «αφομοίωσης»: της επανάληψης, της 

αναγνώρισης και της γενίκευσης. Ο Piaget πίστευε ότι τα άτομα δομούν τον κόσμο τους 

ενεργά και δεν είναι παθητικά πλάσματα στα οποία οι εμπειρίες κωδικοποιούνται αυτόματα 

από το περιβάλλον στην μνήμη τους. Τα σχήματα είναι οργανωμένα πρότυπα σκέψης και 

πράξης που βοηθούν τα άτομα να προσαρμοστούν στο περιβάλλον (Marshal, 1995). 

Στο γνωστικό σχήμα έχουν αναφερθεί και άλλοι ερευνητές, όπως οι Rumelhart & 

Ortony (1977, όπ. αναφ στο Marshal, 1995). Σύμφωνα με τους ερευνητές αυτούς το σχήμα 

είναι μια δομή για την οργάνωση των δεδομένων, που περιέχει μια γενικευμένη έννοια για 

ένα αντικείμενο, μια κατάσταση, ένα γεγονός, μια ακολουθία γεγονότων, μια πράξη και μια 

σειρά πράξεων. Επίσης σε ένα σχήμα υπάρχει μια σειρά διασυνδέσεων η φύση των οποίων 

παραμένει αδιευκρίνιστη. Άλλοι ερευνητές θεωρούν ότι το σχήμα είναι κατά κάποιο τρόπο 

ένα «στερεότυπο», δίνοντας έτσι με αυτή τους την μεταφορά μια άλλη πτυχή του σχήματος 

με μεγάλο ενδιαφέρον (Marshal, 1995). 

 Συνδυάζοντας τις παραπάνω θεωρίες μπορούμε να περιγράψουμε την έννοια του 

σχήματος ως εξής: Το σχήμα είναι μια οργανωμένη δομή κοινών στοιχείων παρόμοιων 
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εμπειριών με λεκτικά και μη λεκτικά στοιχεία, που το άτομο απομνημονεύει σταδιακά και 

χρησιμοποιεί για την αναγνώριση πρόσθετων ανάλογων καταστάσεων και για τη διάκριση 

ανόμοιων συνθηκών (Αγαλιώτης, 2016). Επίσης, το άτομο μέσω του σχήματος μπορεί να 

οδηγηθεί σε συμπεράσματα, να κάνει προβλέψεις, να δημιουργήσει στόχους και να 

αναπτύξει σχέδια, αλλά και να αξιοποιήσει δυνατότητες, διαδικασίες ή κανόνες όταν 

αντιμετωπίζει ένα πρόβλημα με το οποίο είναι σχετικό με το συγκεκριμένο πλαίσιο 

εμπειριών του (Marshal, 1995). 

 

1.3.2 Ο ρόλος του γνωστικού σχήματος στην Μάθηση 

Δυο σημαντικές «εστίες» στο πλαίσιο της μάθησης που έχουν να κάνουν με την 

ανάπτυξη του γνωστικού σχήματος είναι η απόκτηση γνωστικών δεξιοτήτων και η ανάπτυξη 

της αναγνώρισης προτύπων – υποδειγμάτων. 

Ένα σημαντικό κομμάτι με το οποίο ασχολούνται ενδελεχώς οι έρευνες είναι το πώς 

τα άτομα αποκτούν γνωστικές δεξιότητες. Καθώς τα άτομα αποκτούν δεξιότητες, 

αναπτύσσουν ιεραρχημένες «δομές» οι οποίες ελέγχουν τις δεξιότητες αυτές και διενεργούν 

πολύτιμες διεργασίες. Η απόκτηση διαδικαστικών δεξιοτήτων είναι ζωτικής σημασίας για 

την ανάπτυξη του σχήματος, καθώς είναι βασικά συστατικά του σχεδιασμού και της 

εκτέλεσης της γνώσης. Δημιουργούν έτσι την απάντηση – ανταπόκριση του ατόμου σε ένα 

πρόβλημα, η οποία βασίζεται στις γνώσεις που έχει το άτομο σύμφωνα με το σχήμα που έχει 

δημιουργήσει. Όμως, θα πρέπει να τονιστεί ότι δεν επαρκούν από μόνες τους για την 

δημιουργία ενός σχήματος, καθώς δεν είναι υπεύθυνες για την αναγνώριση και επεξεργασία 

των καταστάσεων ενός προβλήματος. Ακόμα είναι δυνατό και  να αναπτυχθούν διαδικασίες 

που δεν είναι συνειδητές ή κατανοητές από το άτομο (Marshal, 1995).  

Το δεύτερο στοιχείο που έχει να κάνει με την φύση των πληροφοριών που ένα άτομο 

καλείται να μάθει, εστιάζεται στην αναγνώριση και ταξινόμηση προτύπων – υποδειγμάτων, 
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με χαρακτηριστικό παράδειγμα τον τρόπο με τον οποίο τα άτομα αναγνωρίζουν τα 

γράμματα του αλφάβητου ή τις λέξεις. Τα πρότυπα είναι εξίσου σημαντικά με τις δεξιότητες, 

στην δημιουργία «ισχυρών» σχημάτων. Ένα σχήμα αρχικά χρησιμοποιείται διαμέσου της 

αναγνώρισης ενός προτύπου και η πληροφορία που αποθηκεύεται ως γνώση «αναγνώρισης» 

είναι πολύ ουσιώδης και σημαντική. Όπως και οι δεξιότητες, έτσι και τα πρότυπα δεν 

επαρκούν από μόνα τους ώστε να δημιουργήσουν ένα σχήμα (Marshal, 1995).  

Η διδασκαλία που είναι βασισμένη στο σχήμα (schema – based instruction) 

προσφέρει στα άτομα συγκεκριμένη γνώση που τους βοηθά να δομήσουν και να 

αξιοποιήσουν το σχήμα. Γενικά μια διδασκαλία προσφέρει διάφορες πληροφορίες, 

παραδείγματα, ορισμούς κ.α.. Για να καταλάβουμε την δημιουργία και την ανάπτυξη του 

σχήματος πρέπει να ξέρουμε ποια κομμάτια των πληροφοριών αυτών, και με ποιον 

συνδυασμό, κωδικοποιούνται από τους μαθητές. Είναι πολύ σημαντικό να καθοριστούν τα 

πρώτα κομμάτια της γνώσης που διατηρούν οι μαθητές, επειδή αυτά θα είναι οι βάσεις για 

την επόμενη γνώση που θα χτιστεί πάνω σε αυτά. Η επιλογή των πρώτων αυτών κομματιών 

είναι πιθανόν να δείχνει και την διαφορά μεταξύ των ατόμων στην επεξεργασία  των 

πληροφοριών. Σημαντικό ενδιαφέρον παρουσιάζουν όμως και διάφοροι τύποι γνώσεων οι 

οποίοι ενσωματώνονται σε διαφορετικά συστατικά του σχήματος. Τα τρία κυριότερα είδη 

που υπάρχουν στα περισσότερα εργαλεία διδασκαλίας είναι: τα παραδείγματα, οι 

αφηρημένοι χαρακτηρισμοί και οι γραφικές αναπαραστάσεις. Είναι σημαντικό να 

διευκρινιστεί πότε αυτά αποκτούνται ως αποτέλεσμα μιας διδασκαλίας και πώς συνδέονται 

μεταξύ τους ως μέρος της γνώσης του σχήματος (Marshal, 1995). 

1.3.2.1. Σχήμα και Μνήμη. 

Η διαδικασία αποθήκευσης πληροφοριών στην μακρόχρονη μνήμη είναι και αυτή 

μια λειτουργία της μάθησης. Θεωρώντας την μνήμη ως ένα οργανωμένο δίκτυο, μπορεί να 

υποστηριχτεί ότι αυτό το δίκτυο μπορεί κατ’ εξοχήν να συνδεθεί με την θεωρία του 
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σχήματος. Το σχήμα εξαρτάται από τις «συνδέσεις». Ένα σχήμα με λίγες συνδέσεις δεν 

μπορεί να εξυπηρετήσει ένα άτομο το ίδιο καλά με ένα σχήμα με πολλές συνδέσεις. Ένα 

βασικό ερώτημα λοιπόν για την μάθηση, που μπορεί να συνδεθεί με την θεωρία του 

σχήματος, είναι το πώς συνδέεται μια καινούρια πληροφορία με μια ήδη υπάρχουσα γνώση. 

Η εξήγηση του παραπάνω ερωτήματος βρίσκεται στην οργάνωση της μακρόχρονης μνήμης. 

Ενδιαφέρον παρουσιάζουν εδώ, το πώς οργανώνει η μακρόχρονη μνήμη τον ίδιο της τον 

εαυτό, πώς οι καινούριες γνώσεις οργανώνονται και ο τρόπος με τον οποίο η καινούρια 

γνώση μπορεί να ανασυρθεί (Marshal, 1995).  Επιπλέον, η θεωρία του σχήματος είναι αυτή 

που μπορεί να μας βοηθήσει να αναλύσουμε την μορφή υπό την οποία οι πληροφορίες 

διατηρούνται στην μνήμη. Η μακρόχρονη μνήμη διατηρεί αναρίθμητα σχήματα τα οποία 

παίζουν σημαντικότατο ρόλο στο πως ένα άτομο επεξεργάζεται τις πληροφορίες. (Sweller, 

Ayres, & Kalyuga, 2011) 

Μια άλλη πολύ σημαντική λειτουργία του σχήματος για την μάθηση είναι η βοήθεια 

στην μείωση της φόρτωσης της εργαζόμενης μνήμης. Σε αντίθεση με την μακρόχρονη 

μνήμη, η εργαζόμενη είναι πολύ περιορισμένη. Η απόκτηση των σχημάτων είναι αυτή που 

μπορεί να αυξήσει αποτελεσματικά το ποσό των πληροφοριών που μπορούν να διατηρηθούν 

στην εργαζόμενη μνήμη, με την σύνθεση των ατομικών στοιχείων σε ένα ενιαίο στοιχείο. 

Ενώ δηλαδή, ο αριθμός των αντικειμένων που διατηρούνται στην εργαζόμενη μνήμη μπορεί 

να είναι πολύ μικρός, χάρη στα σχήματα, το ποσό των πληροφοριών που μπορούν να 

διατηρηθούν είναι αρκετά μεγάλος. Συνεπώς, ένα σχήμα δεν διευκολύνει μόνο την 

αποθήκευση στην μακρόχρονη μνήμη αλλά βελτιώνει και τους περιορισμούς της 

εργαζόμενης μνήμης. (Sweller, 1994)  

1.3.2.2 Δηλωτική γνώση, Διαδικαστική γνώση και Σχήμα. 

Για να μελετήσουμε την μάθηση είναι απαραίτητο να διακρίνουμε και να 

διαχωρίσουμε την μνήμη, και φυσικά την γνώση που αποθηκεύεται σε αυτήν, σε δύο μέρη: 
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την δηλωτική και την διαδικαστική. Η δηλωτική γνώση - μνήμη περιέχει όλα όσα ένα άτομο 

ξέρει για το περιβάλλον του. Η διαδικαστική μνήμη περιέχει διαδικασίες που επιτρέπουν σε 

ένα άτομο να δράσει στο περιβάλλον του. Οι δύο αυτές μνήμες έχουν διαφορετικούς 

μηχανισμούς για την αποκωδικοποίηση και την ανάκτηση των πληροφοριών (Anderson, 

1983, όπ. αναφ. στο Marshal, 1995). Μια άλλη άποψη για τον διαχωρισμό αυτό παρατίθεται 

από τον Squire (1987, όπ. αναφ. στο Marshal, 1995), ο οποίος υποστηρίζει ότι η κεντρική 

διαφορά έγκειται στο ότι η δηλωτική γνώση θεωρείται ότι αποκτάται απευθείας συνήθως με 

μια δοκιμή (trial) μάθησης. Αντιθέτως η διαδικαστική γνώση θεωρείται ότι είναι κάτι που 

βελτιώνεται με την εμπειρία ή την εξάσκηση. 

Όμως, στις παραπάνω ερμηνείες δεν φαίνεται πουθενά η συνεργασία των δύο τύπων 

μνήμης, κάτι που εξηγείται και φαίνεται να είναι απαραίτητο στην ενεργοποίηση ενός 

σχήματος. Η δηλωτική και η διαδικαστική γνώση είναι στενά συνδεδεμένες αφού η 

ανάκτηση της μιας διευκολύνει την ανάκτηση της άλλης και είναι και οι δύο άμεσα ενεργές. 

Η θεωρία του σχήματος τοποθετεί την δηλωτική και διαδικαστική γνώση σε ένα ευρύτερο 

πλαίσιο. Το σχήμα δεν είναι από μόνο του ένας ξεχωριστός τύπος γνώσης, όπως 

υποστηρίζουν οι Andersonκαι Squire ορίζοντας τους τύπους γνώσεων, αλλά μια συνύφανση 

ή ένωση των δυο προαναφερθέντων αναγνωρισμένων τύπων γνώσεως. Ούτε όλη η 

δηλωτική γνώση ενσωματώνεται σε ένα σχήμα ούτε όλη η διαδικαστική γνώση έχει δεσμούς 

με το σχήμα. Υπάρχουν γεγονότα και δεξιότητες που είναι απομονωμένα στην μνήμη. 

Αντιθέτως, ένα σχήμα είναι πάντα συνδεδεμένο με κάποια δηλωτική και κάποια 

διαδικαστική γνώση, σύνδεση που είναι απαραίτητη και επιτακτική σύμφωνα με την θεωρία 

του σχήματος (Marshal, 1995). 

Τα σχήματα μπορούν να τροποποιηθούν και να μετατραπούν με την πάροδο του 

χρόνου, ως αποτέλεσμα της επανειλημμένης εφαρμογής τους. Έρευνες αναφέρουν ότι το 

σχήμα μπορεί να ενεργοποιηθεί ακούσια ή σκόπιμα. Για παράδειγμα, στις μελέτες επίλυσης 
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προβλημάτων, παρατηρούνται χαρακτηριστικά μέσα στο πρόβλημα τα οποία φέρνουν ένα 

ολόκληρο σχήμα στην εργαζόμενη μνήμη αυτόματα. Από την άλλη ένα άτομο μπορεί να 

δυσκολεύεται στο πώς να προχωρήσει και έτσι σκόπιμα και συνειδητά να επιχειρεί να 

ανασύρει όποιο σχήμα θυμάται να έχει χρησιμοποιήσει, για να δει αν επαρκεί για να 

προχωρήσει (Marshal, 1995).   

Στην θεώρηση του σχήματος ως δομής ενός δικτύου, προκύπτουν δύο επιπλέον 

θέματα, αυτό της εισόδου των νέων πληροφοριών στο δίκτυο και αυτό της εξόδου - 

ανάκτησης των πληροφοριών (Marshal, 1995).   

 

1.3.3. Το γνωστικό σχήμα των πράξεων 

Το συγκεκριμένο σχήμα, που θα αποτελέσει και το κύριο αντικείμενο της έρευνας 

μας, βοηθάει τον λύτη να αναγνωρίσει και να διακρίνει όλες εκείνες τις καταστάσεις της 

καθημερινής ζωής, που στα Μαθηματικά εκφράζονται με κάθε μια από τις τέσσερις 

αριθμητικές πράξεις. 

Σύμφωνα με τον Αγαλιώτη (2011), παραδείγματα καταστάσεων που αντιστοιχούν 

σε κάθε μια από τις τέσσερις αριθμητικές πράξεις και που ο μαθητής καλείται να 

αναγνωρίσει μέσα σε προβλήματα, ώστε να οδηγηθεί με ασφάλεια στη λύση τους, είναι: 

(α) Για την πρόσθεση: καταστάσεις συσσώρευσης, συνάθροισης, συνένωσης, επιμήκυνσης, 

επέκτασης, προσθήκης, δανεισμού από άλλον, αποταμίευσης, αύξησης και γενικά οι 

καταστάσεις στις οποίες μια αρχική ποσότητα γίνεται μεγαλύτερη μετά την ένωση της με 

κάποια άλλη.  

(β) Για την αφαίρεση: καταστάσεις απώλειας, μείωσης, καταστροφής, δανεισμού σε άλλον, 

ελάττωσης, ελάφρυνσης, απομάκρυνσης και γενικά περιπτώσεις στις οποίες μια αρχική 

ποσότητα γίνεται μικρότερη μετά την απόσπαση ενός μέρους της. 
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(γ) Για τον πολλαπλασιασμό: καταστάσεις πολλαπλής επανάληψης μιας ποσότητας και 

συνδυασμός ζευγών. 

(δ) Για τη διαίρεση: καταστάσεις επανειλημμένης αφαίρεσης της ίδιας ποσότητας από μια 

αρχική ή τη διαμοίραση σε ισόποσες ομάδες. 

Σε όλες τις περιπτώσεις ο λύτης πρέπει να αναγνωρίζει ότι χαρακτηριστικά των 

ποσοτήτων, όπως το είδος, το χρώμα, το μέγεθος, η διάσταση κ.α., του τόπου ή του χρόνου 

αλλά και οι συμμετέχοντες της κατάστασης, δεν επηρεάζουν την επιλογή πράξης.  

 

1.3.4 Το σχήμα της Λέξης – Κλειδί. 

Στοιχεία δείχνουν ότι πολλοί μαθητές βασίζονται πολύ σε ένα απλό σχήμα στην 

προσπάθεια τους να λύσουν ένα πρόβλημα (Marshal, 1981). Αυτό το σχήμα βασίζεται στο 

πώς να αναγνωρίζουν λέξεις – κλειδιά σε ένα πρόβλημα και πώς να τις χρησιμοποιούν για 

να επιλέξουν την σωστή αριθμητική πράξη. Η προσέγγιση των προβλημάτων μέσω των 

λέξεων – κλειδιών εξυπηρετεί περιπτώσεις επίλυσης πολύ απλών προβλημάτων. Όμως, 

ακόμα και σε προβλήματα μιας πράξης με πιο σύνθετη σημασιολογική δομή, οι μαθητές 

δύναται να «εξαπατηθούν» και να επιλέξουν μια πράξη στην οποία τους οδήγησε μια λέξη 

– κλειδί, που όμως στην πραγματικότητα δεν συνδέεται με την κατάσταση που περιγράφει 

το πρόβλημα. Έτσι λοιπόν θα μπορούσαμε να πούμε πως ένα σχήμα λέξης – κλειδί είναι 

τελείως αναξιόπιστο για να χρησιμοποιηθεί στην λύση ενός μαθηματικού προβλήματος. 

 

1.4 Αναπαράσταση της γνώσης  και Μαθηματικά  

Οι αναπαραστάσεις στα μαθηματικά μπορεί να είναι εσωτερικές (π.χ. γνωστικά 

σχήματα, μαθηματικές ιδέες, κ.α.) ή εξωτερικές, οι οποίες είναι παρατηρήσιμες και 

αποτελούν εξωτερικά ερεθίσματα που συμβάλλουν στην κατανόηση μιας νέας έννοιας (π.χ. 

αντικείμενα, εικόνες, σύμβολα) (NCTM, 2000 · Janvier, Girardon, & Morand, 1993).  
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1.4.1. Εξωτερικές αναπαραστάσεις στα μαθηματικά 

 Καθώς στο προηγούμενο υποκεφάλαιο αναλύσαμε διεξοδικά τα γνωστικά σχήματα 

τα οποία αποτελούν εσωτερικές αναπαραστάσεις, θα επικεντρωθούμε στις εξωτερικές 

αναπαραστάσεις, στις οποίες στηρίχτηκε και η μέθοδος διδασκαλίας μας.   

 Οι εξωτερικές αναπαραστάσεις στα μαθηματικά μπορεί να είναι η φυσική γλώσσα, 

ο ίδιος ο μαθηματικός κώδικας, χειραπτικά υλικά και εικονιστικές αναπαραστάσεις (εικόνες, 

διαγράμματα, γραφικά) (Goldin & Shteingold, 2001). Σύμφωνα με τον Bruner (1996) η 

γνώση μπορεί να αναπαρασταθεί με τρεις τρόπους: α) τον «πραξιακό», που περιλαμβάνει 

οποιοδήποτε χειραπτικό υλικό, β) τον «εικονιστικό», που περιλαμβάνει εικόνες και 

διαγράμματα και γ) τον «συμβολικό», ο οποίος περιλαμβάνει συμβολικά συστήματα, όπως 

η γραφή και ο μαθηματικός κώδικας. Μάλιστα σύμφωνα με τον Bruner (1996) οι τρεις αυτοί 

τρόποι αναπαράστασης ακολουθούν την πορεία ανάπτυξης της σκέψης του ανθρώπου, 

συνεπώς η νέα γνώση πρέπει να διδάσκεται σύμφωνα με αυτή την «αρχή», (πράξη – εικόνα 

– σύμβολο), από το πιο συγκεκριμένο («πραξιακό») στο πιο αφηρημένο («συμβολικό»). Η 

σταδιακή σύνδεση των τριών τρόπων αναπαράστασης κατά την διδασκαλία, είναι καίριας 

σημασίας για την επιτυχία της διδασκαλίας και την κατάκτηση της νέας γνώσης από τον 

μαθητή (Αγαλιώτης, 2011) 

1.4.1.1 Πραξιακές αναπαραστάσεις 

 Οποιοδήποτε υλικό ή αντικείμενο της καθημερινής ζωής, το οποίο οι μαθητές 

μπορούν να χειριστούν για να αναπαραστήσουν, να εξερευνήσουν, η να επικοινωνήσουν 

μια μαθηματική ιδέα, μπορεί να χαρακτηριστεί ως πραξιακή αναπαράσταση (Forbringer & 

Fuchs, 2014). Τα χειραπτικά υλικά μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να αναπαραστήσουν 

και να συγκεκριμενοποιήσουν, μαθηματικές ιδέες και έννοιες που είναι συμβολικές και 

αφηρημένες. Τα χειραπτικά υλικά, έχουν το πλεονέκτημα ότι μπορούν να γίνουν αντιληπτά 

με πέρα των μια αισθήσεων (απτικά, οπτικά, κιναισθητικά) (Moyer, 2001).   
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 Σύμφωνα με το Αμερικανικό Εθνικό Συμβούλιο για τη διδασκαλία των 

Μαθηματικών (NCTM, 2000), η χρήση των πραξιακών αναπαραστάσεων στα μαθηματικά 

είναι πολύτιμη, όμως από μόνη της δεν μπορεί να εγγυηθεί υψηλή διδακτική 

αποτελεσματικότητα, στην απόκτηση εννοιών. Χρειάζεται ο συνδυασμός της πραξιακής με 

άλλες αναπαραστάσεις προκειμένου να επιτευχθεί το επιθυμητό αποτέλεσμα (Carbonneau, 

Marley, Selig, 2013).  

1.4.1.2 Εικονιστικές αναπαραστάσεις 

 Οι εικονιστικές αναπαραστάσεις (εικόνες, διαγράμματα και γραφήματα) 

χρησιμοποιούνται ευρέως στην διδασκαλία, λόγω της δυσδιάστατης φύσης τους, που 

διευκολύνει την ενσωμάτωσή τους στα σχολικά εγχειρίδια (Semandeni, 1996). Οι 

εικονιστικές αναπαραστάσεις, όπως και οι πραξιακές, δεν μπορούν μόνες τους να φέρουν 

επιθυμητά αποτελέσματα στην διδασκαλία μαθηματικών εννοιών, αλλά αποτελούν ένα 

χρήσιμο και αποτελεσματικό εργαλείο για την διδασκαλία των Μαθηματικών, εφόσον 

χρησιμοποιηθούν συνδυαστικά με άλλες αναπαραστάσεις (Semandeni, 1996).   

1.4.1.2 Συμβολικές αναπαραστάσεις 

 Οι συμβολικές αναπαραστάσεις στα μαθηματικά περιλαμβάνουν τον συμβατικό 

κώδικα που δημιούργησε ο άνθρωπος για να συμβολίσει τις διάφορες μαθηματικές ιδέες 

(Οrton & Frobisher, 2004). Τα μαθηματικά σύμβολα αποκτούν νόημα μόνο όταν συνδεθούν με 

μια μαθηματική ιδέα ή έννοια (Goldin, & Shteingold, 2001). Η χρήση των συμβολικών 

αναπαραστάσεων είναι απαραίτητη και αναπόφευκτη, για τον χειρισμό εννοιών, 

καταστάσεων και προβλημάτων της καθημερινότητας μας. Το γεγονός αυτό βέβαια τις 

καθιστά, εκτός από απαραίτητες και εξαιρετικά δύσκολες στον χειρισμό τους, αφού 

διέπονται από ένα εξαιρετικά περίπλοκο δίκτυο συνδέσεων με έννοιες, κανόνες, συμβάσεις 

κτλ. (Haylock & Cockburn, 2013). Όπως και οι δύο προηγούμενες μορφές 

αναπαραστάσεων, οι συμβολικές αναπαραστάσεις δεν μπορούν από μόνες τους να 
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στηρίξουν τη μαθηματική κατανόηση και μόνο αν χρησιμοποιηθούν συνδυαστικά με τις 

άλλες προσφέρουν στους μαθητές τη δυνατότητα κατάκτησης γνώσεων και δεξιοτήτων 

(Όμπασης, 2017).   

 

1.5 Σχετικές έρευνες – Προγράμματα διδασκαλίας 

Όπως αναφέραμε πολλές φορές και κατά την διάρκεια της βιβλιογραφικής 

ανασκόπησης, η επίλυση προβλημάτων είναι, θα λέγαμε, το σημείο αναφοράς της 

μαθηματικής γνώσης, εκεί που αρχίζουν και τελειώνουν τα Μαθηματικά. Βέβαια η επίλυση 

προβλημάτων είναι ο τομέας των μαθηματικών που δυσκολεύει περισσότερο όλους τους 

μαθητές και συνεπώς τους μαθητές με Ε.Μ.Δ.. Το γεγονός αυτό έκανε και κάνει πολλούς 

ερευνητές, να επικεντρωθούν στην εύρεση αποτελεσματικών τρόπων διδασκαλίας, με στόχο 

την βελτίωση της επίδοσης των μαθητών σε αυτή την, κατά κοινή ομολογία, πολύ 

απαιτητική μαθηματική δεξιότητα.         

 Έχουν γίνει διάφορες έρευνες πάνω σε ένα ευρύ φάσμα της επίλυσης προβλημάτων, 

είτε αυτό αφορά την αξιολόγηση, είτε την διδασκαλία. Εμείς, σε αυτό το κομμάτι, θα 

επικεντρωθούμε στα προγράμματα διδασκαλίας που έχουν δημιουργηθεί για την επίλυση 

προβλημάτων και πιο συγκεκριμένα για το γνωστικό σχήμα των πράξεων, δηλαδή την 

αναγνώριση της κατάστασης που περιγράφεται στο πρόβλημα και στην συνέχεια την 

επιλογή της κατάλληλης πράξης για την επίλυση του.    

 Είναι σημαντικό να τονίσουμε εξαρχής, ότι δεν υπάρχουν προγράμματα διδασκαλίας 

του γνωστικού σχήματος με πολλαπλούς τρόπους αναπαράστασης, όπως η παρέμβαση μας, 

συνεπώς θα παρουσιάσουμε παρεμφερή προγράμματα διδασκαλίας που εστιάζουν κυρίως 

στην διδασκαλία επίλυσης προβλημάτων με διάφορους τρόπους αναπαράστασης. Επίσης 

πολλοί ερευνητές, και μάλιστα οι περισσότεροι των οποίων τις παρεμβάσεις θα 

παρουσιάσουμε παρακάτω, έχουν διεξαγάγει έρευνες – διδασκαλίες, με πολύ αξιόλογα 
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αποτελέσματα, σε μαθητές και γυμνασίου και λυκείου. Εμείς όμως θα επικεντρωθούμε 

αποκλειστικά σε αυτές του δημοτικού, καθώς σε αυτή την σχολική βαθμίδα ανήκει και το 

δείγμα των μαθητών που συμμετείχαν στην ερευνά μας.  

  

1.5.1 Διδασκαλία επίλυσης προβλημάτων βασισμένη στην θεωρία του σχήματος 

 Μια μεγάλη ομάδα ερευνών είναι αυτή της Asha Jitendra, η οποία με την ομάδα της 

ξεκίνησε από το 1996 μια σειρά ερευνών για την διδασκαλία βασισμένη στην θεωρία του 

σχήματος (schema based instruction) με σχηματική – εικονιστική παρουσίαση των 

προβλημάτων (Jitendra & Hoff, 1996 · Jitendra et al., 1998 · Jitendra, et al., 2007 · Jitendra, 

Dupuis, et al., 2013). H αρχική παρέμβαση των Jitendra & Hoff (1996) είχε στόχο να διδάξει 

στους μαθητές να αναγνωρίζουν και έπειτα να δομούν μόνοι τους, τρία σχήματα στην 

επίλυση προβλημάτων πρόσθεσης και αφαίρεσης, που αντιστοιχούν στους 3 τύπους 

προβλημάτων: αλλαγής (change), συνδυασμού (group) και σύγκρισης (compare), όπως αυτά 

προτάθηκαν από την Marshal (1995). Τα σχήματα αυτά τα αναπαριστούσαν σε σχηματικά 

διαγράμματα στα οποία η ποσότητα συμβολιζόταν με αριθμούς. Η παρέμβαση είχε 

ενθαρρυντικά αποτελέσματα, καθώς και οι τρεις μαθητές τρίτης και τετάρτης τάξης 

δημοτικού με μαθησιακές δυσκολίες, μετά από εξατομικευμένη διδασκαλία, βελτίωσαν 

σημαντικά την αρχική τους επίδοση, την οποία διατήρησαν, με μικρή μείωση στα σκορ, 

στον έλεγχο διατήρησης 2-3 εβδομάδες μετά την διδασκαλία. Ειδικότερα, μετά από 

διδασκαλία 13-16 ημερών οι μαθητές ήταν σε θέση να αναγνωρίζουν και να προσδιορίζουν 

τα χαρακτηριστικά των τριών τύπων προβλημάτων, να τα ταξινομούν ανάλογα με τον τύπο 

τους, να δομούν το σχήμα – σχεδιάγραμμα του προβλήματος και βασισμένοι σε αυτό να 

οδηγούνται στην επίλυση του προβλήματος. Η αξιολόγηση δεν απαιτούσε την εκτέλεση της 

πράξης αλλά μόνο την σωστή επιλογή της.        

 Η επόμενη, από αυτή την σειρά ερευνών, έρευνα αφορούσε μεγαλύτερο αριθμό 
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μαθητών, που θεωρούνται  ως υψηλού κινδύνου για να έχουν μαθησιακές δυσκολίες, και 

είχε διαφορετικό τρόπο διδασκαλίας (Jitendra et al., 1998). Τριάντα τέσσερις μαθητές 

δευτέρας έως πέμπτης τάξης, οι οποίοι στην αρχική αξιολόγηση της επίλυσης μαθηματικών 

προβλημάτων είχαν επίδοση χαμηλότερη του 60%, δέχθηκαν διδασκαλία σε μικρές ομάδες. 

Οι μαθητές χωρίστηκαν σε δύο ομάδες, σε αυτούς που δέχτηκαν διδασκαλία βασισμένη 

στην θεωρία του σχήματος και σε αυτούς που δέχτηκαν παραδοσιακή διδασκαλία. Η 

διδασκαλία βασισμένη στην θεωρία του σχήματος (συνολικά 17-20 διδασκαλίες), 

εστιάστηκε πάλι στα προβλήματα αλλαγής, συνδυασμού και σύγκρισης. Η μέθοδος και ο 

στόχος της διδασκαλίας ήταν ίδιοι με την προηγούμενη έρευνα. Τα αποτελέσματα των 

αξιολογήσεων ακριβώς μετά την διδασκαλία, αλλά και μια εβδομάδα αφού αυτή 

ολοκληρώθηκε, έδειξαν ότι η διδασκαλία βασισμένη στην θεωρία του σχήματος υπερτερεί 

σημαντικά σε σχέση με την παραδοσιακή διδασκαλία.     

Το επόμενο βήμα σε αυτή την σειρά ερευνών, ήταν η διδασκαλία με βάση την 

θεωρία του σχήματος σε ολόκληρη τάξη (αντί σε μικρή ομάδα). Οι Jitendra, Griffin, 

Deatline-Buchman & Sczesniak (2007), χρησιμοποιώντας διδασκαλία βασισμένη στην 

θεωρία του σχήματος, παρόμοια με την έρευνα του 1996, πρόσθεσαν στην διδασκαλία και 

την εξίσωση του προβλήματος. Οι μαθητές αφού σχημάτιζαν τις σχηματικές 

αναπαραστάσεις, έπειτα  δημιουργούσαν την εξίσωση του προβλήματος, βάζοντας ένα 

ερωτηματικό στην θέση του ζητούμενου (δεν ζητούνταν το αποτέλεσμα). Όσον αφορά την 

μεθοδολογία 38 μαθητές με χαμηλή επίδοση από τρεις τάξεις, ανάμεσα στους οποίους και 

9 διαγνωσμένοι με μαθησιακές δυσκολίες, δέχθηκαν σε διάρκεια 15 εβδομάδων τρεις 

διδασκαλίες διάρκειας 30 λεπτών την εβδομάδα. Τα αποτελέσματα στις δύο αξιολογήσεις 

μετά την διδασκαλία έδειξαν ότι υπήρχε διαφορά μετά την διδασκαλία με βάση την θεωρία 

του σχήματος η οποία όμως, δεν ήταν στατιστικά σημαντική. Στην συγκεκριμένη έρευνα, 

βέβαια πρέπει να τονιστεί ότι δεν υπήρχε ομάδα ελέγχου.     
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 Μια άλλη συγκριτική μελέτη σε αυτή την ομάδα ερευνών, είναι η έρευνα της ομάδας 

των Jitendra, et al., (2007), κατά την οποία 88 μαθητές της τρίτης τάξης του δημοτικού 

δέχθηκαν διδασκαλία προσανατολισμένη στην θεωρία του σχήματος και διδασκαλία 

γενικής στρατηγικής. Τέσσερις από του μαθητές που συμμετείχαν στην έρευνα είχαν ΕΜΔ. 

Η διδασκαλία με βάση το σχήμα ακολούθησε παρόμοια μεθοδολογία και στρατηγική με τις 

προηγούμενες έρευνες που αναλύθηκαν παραπάνω, ενώ οι μαθητές που δέθηκαν διδασκαλία 

γενικής στρατηγικής διδάχθηκαν να χρησιμοποιούν 4 βήματα για την επίλυση του 

προβλήματος (ανάγνωση και κατανόηση του προβλήματος, σχεδίαση της λύσης, λύση και 

έλεγχος) παράλληλα με τέσσερις στρατηγικές για την υποστήριξη της διδασκαλίας. Οι 

στρατηγικές αυτές είναι η χρήση αντικειμένων, η δραματοποίηση ή ο σχεδιασμός του 

διαγράμματος του προβλήματος, η δημιουργία μιας αριθμητικής παράστασης και η χρήση 

πληροφοριών από ένα γράφημα. Τα αποτελέσματα, μετά από 41 μαθήματα διάρκειας 

περίπου 25 λεπτών το καθένα, έδειξαν ότι οι μαθητές που δέχθηκαν διδασκαλία βασισμένη 

στην θεωρία του σχήματος, είχαν σημαντικά καλύτερη επίδοση από τους αντίστοιχους που 

δέχτηκαν διδασκαλία γενικής στρατηγικής, τόσο κατά τον πρώτο έλεγχο μετά την 

διδασκαλία καθώς και στον έλεγχο της διατήρησης μετά από 6 εβδομάδες.   

 Μια παρόμοια έρευνα με την προηγούμενη, είναι αυτή των Griffin & Jitendra (2009), 

οποία επίσης συνέκρινε την διδασκαλία επίλυσης προβλημάτων βασισμένη στην θεωρία του 

σχήματος με αυτή της γενικής στρατηγικής, σε παιδιά τρίτης δημοτικού. Συνολικά 60 

μαθητές εκ των οποίων 5 με ΕΜΔ από τρεις διαφορετικές  συμπεριληπτικές τάξεις, 

δέχθηκαν διδασκαλία βασισμένη στην θεωρία του σχήματος ή διδασκαλία γενικής 

στρατηγικής, παρόμοιας μεθοδολογίας και στρατηγικής και στις δύο περιπτώσεις με την 

προηγούμενη αντίστοιχη έρευνα, Jitendra, et al. (2007). Αυτή την φορά η διαφορά ήταν ότι 

οι 20 συνολικά διδασκαλίες είχαν διάρκεια 100 λεπτά η κάθε μια. Τα αποτελέσματα δεν 

ήταν παρόμοια με της προηγούμενης έρευνας, καθώς δεν παρουσιάστηκε διαφορά ανάμεσα 
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στις δύο ομάδες που δέχτηκαν διαφορετικού τύπου διδασκαλία, είτε στην αξιολόγηση μετά 

την διδασκαλία είτε στον έλεγχο διατήρησης μετά από 12 εβδομάδες. Βέβαια, από 3 

ελέγχους-αξιολογήσεις που έγιναν κατά την διάρκεια της διδασκαλίας αρχικά η διδασκαλία 

βασισμένη στην θεωρία του σχήματος υπερτερούσε σημαντικά αυτής την γενικής 

στρατηγικής. Οι ερευνητές απέδωσαν τα αποτελέσματα αυτά στην μεγάλη διάρκεια της 

έρευνας, καθώς και στην μεγάλη διάρκεια της κάθε διδασκαλίας, 100 λεπτά μια φορά την 

εβδομάδα αντί μικρότερης διάρκειας διδασκαλίες για περισσότερες φορές μέσα στην 

εβδομάδα.          

 Μια μεγάλη έρευνα σε 136 μαθητές τρίτης δημοτικού από 35 διαφορετικές τάξεις 

με δυσκολίες στα Μαθηματικά, οι οποίοι δέχτηκαν σε μικρές ομάδες (2-4 μαθητές) 

διδασκαλία βασισμένη στην θεωρία του σχήματος ή διδασκαλία βασισμένη στο αναλυτικό 

πρόγραμμα του σχολείου είχε πολύ ενδιαφέροντα αποτελέσματα (Jitendra, Rodriguez,et al., 

2013). Πιο συγκεκριμένα, οι μαθητές που δέχθηκαν διδασκαλία βασισμένη στην θεωρία του 

σχήματος και στην αρχική αξιολόγηση, είχαν τα υψηλότερα σκορ, είχαν καλύτερη επίδοση 

στην τελική αξιολόγηση, αλλά και σε αυτή της διατήρησης 6 εβδομάδες μετά, από τους 

μαθητές που επίσης είχαν τα υψηλότερα σκορ στην αρχική αξιολόγηση αλλά δέχτηκαν 

βασική διδασκαλία βασισμένη στο πρόγραμμα το σχολείου. Το ακριβώς αντίθετο ίσχυσε 

στους μαθητές με χαμηλότερη αρχική επίδοση (πριν την διδασκαλία) καθώς εκεί οι μαθητές 

που δέχτηκαν βασική διδασκαλία με βάση το πρόγραμμα του σχολείου είχαν καλύτερα 

αποτελέσματα στην τελική αξιολόγηση και στην αξιολόγηση της διατήρησης από αυτούς 

που δέχτηκαν διδασκαλία βασισμένη στην θεωρία του σχήματος. Οι ερευνητές απέδωσαν 

αυτά τα αποτελέσματα στο ότι πιθανώς οι μαθητές με χαμηλή αρχική επίδοση, δεν είχαν εξ 

αρχής ανεπτυγμένες υπολογιστικές ικανότητες, γεγονός που ίσως επηρέασε την επίδοση 

τους στη τελική αξιολόγηση, αφού η διδασκαλία βασισμένη στο σχήμα δεν δίνει έμφαση 

στην ανάπτυξη των υπολογιστικών ικανοτήτων των μαθητών.  
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 Τελευταία, χρονικά, έρευνα σε παιδιά τρίτης δημοτικού με δυσκολίες στα 

Μαθηματικά, από αυτή την ομάδα ερευνών, είναι αυτή των Jitendra, Dupuis, et al. (2013). 

Η διδασκαλία και σε αυτή την περίπτωση ήταν μικροομαδική (2-4 μαθητές) με μια ομάδα 

μαθητών να δέχεται διδασκαλία βασισμένη στην θεωρία του σχήματος και μια ομάδα 

ελέγχου να δέχεται βασική διδασκαλία με βάση το αναλυτικό πρόγραμμα του σχολείου για 

12 εβδομάδες συνολικά και στις δυο περιπτώσεις. Τα αποτελέσματα στην τελική 

αξιολόγηση έδειξαν ότι οι μαθητές που δέχθηκαν διδασκαλία βασισμένη στο σχήμα είχαν 

σημαντικά καλύτερη επίδοση από τους συμμαθητές τους που δέχτηκαν διδασκαλία με βάση 

το πρόγραμμα του σχολείο. Δεν συνέβη όμως το ίδιο κατά τον επανέλεγχο μετά από 8 

εβδομάδες, καθώς δεν παρουσιάστηκε στατιστικά σημαντική διαφορά ανάμεσα στις δύο 

ομάδες. 

 

1.5.2 Διδασκαλία επίλυσης προβλημάτων βασισμένη στην θεωρία της επέκτασης του 

σχήματος 

 Ο Doug και η Lynn Fuchs, μαζί με τους συνεργάτες τους, προσπάθησαν να 

επεκτείνουν τη θεωρία του σχήματος σε μια σειρά ερευνών με παρόμοιους τύπους 

προβλημάτων με αυτούς των ερευνών της Jitendra και των συνεργατών της (συνόλου, 

διαφοράς, αλλαγής), καθώς και σε διαφορετικού τύπου προβλήματα, όπως λίστες από ψώνια 

κ.α.(Fuchs et al., 2004 · Fuchs et al., 2009 · Fuchs et al., 2008). Η γενική ιδέα που 

περιλαμβάνεται σε αυτή την σειρά των ερευνών εστιάζει κυρίως στην μεταφορά και 

επέκταση της έννοιας του σχήματος σε προβλήματα που χρειάζονται το ίδιο σχήμα για την 

επίλυση τους, αλλά ταυτόχρονα έχουν μη οικεία χαρακτηριστικά που μπορούν να 

μπερδέψουν τους μαθητές (π.χ διαφορετική δομή, διαφορετική ερώτηση, περιττές 

πληροφορίες). Όσον αφορά αυτή την ομάδα ερευνών, θα αναλύσουμε παρακάτω μόνο τις 

έρευνες που χρησιμοποιούν παρόμοιους τύπους προβλημάτων με την δική μας έρευνα. 
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 Οι Fuchs et al. (2008) στην έρευνα τους, σε 35 μαθητές τρίτης τάξης με μαθησιακές 

δυσκολίες ή με μεγάλες πιθανότητες να έχουν μαθησιακές δυσκολίες, δημιούργησαν δύο 

ομάδες. Η μια ομάδα δέχτηκε διδασκαλία βασισμένη στην θεωρία της επέκτασης του 

σχήματος με την χρήση μαθηματικών εξισώσεων, ενώ η άλλη δεν δέχθηκε κάποια ιδιαίτερη 

διδασκαλία. Οι μαθητές της πρώτης ομάδας, διδάχθηκαν ατομικά (ένας προς ένα 

διδασκαλία) για 12 συνολικά εβδομάδες, τρεις διδασκαλίες των 30 λεπτών κάθε εβδομάδα. 

Όσον αφορά τα αποτελέσματα, οι μαθητές που δέχθηκαν διδασκαλία είχαν σημαντικά 

καλύτερη επίδοση από την ομάδα ελέγχου σε αξιολόγηση που δημιουργήθηκε από την 

ερευνητική ομάδα, αλλά και σε μια αξιολόγηση που δημιουργήθηκε από μια ερευνητική 

ομάδα που δεν συμμετείχε και δεν είχε καμία σχέση με την έρευνα. Ωστόσο, δεν 

παρατηρήθηκαν διαφορές σε μια τρίτη αξιολόγηση των μαθητών, η οποία έγινε με την 

χρήση μιας τυποποιημένης αξιολόγησης επίλυσης προβλημάτων.    

 Σε μια επόμενη έρευνα (Fuchs et al., 2009), 133 μαθητές τρίτης τάξης, με ειδικές 

μαθησιακές δυσκολίες στα Μαθηματικά ή στην ανάγνωση ή με μεγάλες πιθανότητες να 

έχουν ειδικές μαθησιακές δυσκολίες σε αυτούς τους τομείς, χωρίστηκαν σε τρεις ομάδες. Η 

πρώτη ομάδα δέχτηκε διδασκαλία βασισμένη στην θεωρία της επέκτασης του σχήματος με 

την χρήση μαθηματικών εξισώσεων, η δεύτερη δέχτηκε διδασκαλία στους αριθμητικούς 

συνδυασμούς, ενώ η τρίτη (ομάδα ελέγχου) δεν δέχτηκε ειδική διδασκαλία. Η διδασκαλία 

και στις δύο περιπτώσεις διήρκησε 20 έως 30 λεπτά, τρεις φορές την εβδομάδα, για 15 

εβδομάδες συνολικά. Η αξιολόγηση στην επίλυση προβλημάτων μετά την διδασκαλία, 

έδειξε ότι οι μαθητές που δέχθηκαν διδασκαλία βασισμένη στην θεωρία της επέκτασης του 

σχήματος, είχαν σημαντικά καλύτερη επίδοση από τις άλλες δυο ομάδες. Σε μια δεύτερη 

τυποποιημένη αξιολόγηση επίλυσης προβλημάτων, οι μαθητές που δέχθηκαν διδασκαλία 

βασισμένη στην θεωρία της επέκτασης του σχήματος είχαν σημαντικά καλύτερη επίδοση 

μόνο από τους μαθητές που δεν δέχθηκαν διδασκαλία. Τέλος, οι μαθησιακές δυσκολίες του 
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κάθε μαθητή (μαθησιακές δυσκολίες και στην ανάγνωση και στα Μαθηματικά ή μόνο στα 

Μαθηματικά) φάνηκε να μην επηρεάζουν την ανταπόκριση του στην διδασκαλία με βάση 

την θεωρία της επέκτασης του σχήματος με την χρήση μαθηματικών εξισώσεων. 

 

1.5.3. Προγράμματα διδασκαλίας επίλυσης προβλημάτων με χρήση αντικειμένων 

Διάφορες άλλες παρεμβάσεις για την επίλυση προβλημάτων σε μαθητές με 

μαθησιακές δυσκολίες έχουν λάβει χώρα, κάθε μια με την δική της σημασία και αξία. 

Παρακάτω θα παραθέσουμε ορισμένες που έχουν κάποια κοινά χαρακτηριστικά με την 

έρευνα μας και τα αποτελέσματά τους μπορούν να μας βοηθήσουν στην εξαγωγή χρήσιμων 

συμπερασμάτων.         

 Οι Stellingwerf & Van Lieshout (1999), συμπεριέλαβαν στην έρευνα τους 140 

μαθητές, με μέσο όρο ηλικίας τα 11,3 έτη, από σχολεία για μαθητές με μαθησιακά 

προβλήματα και από σχολεία για μαθητές με ήπια νοητική αναπηρία. Τέσσερις διαφορετικές 

μέθοδοι χρησιμοποιήθηκαν για την διδασκαλία. Στην πρώτη περίπτωση οι μαθητές 

μάθαιναν να γράφουν αριθμητικές παραστάσεις – εξισώσεις για να λύσουν το πρόβλημα. 

Στην δεύτερη περίπτωση οι μαθητές μάθαιναν να αναπαριστούν το πρόβλημα αποκλειστικά 

με αντικείμενα για να μπορέσουν να το λύσουν. Στην τρίτη περίπτωση έγινε συνδυασμός 

των δύο προηγούμενων μεθόδων, ενώ στην τέταρτη οι μαθητές μάθαιναν να λύνουν τα 

προβλήματα «απέξω» χωρίς να χρησιμοποιούν καμία συγκεκριμένη στρατηγική. Εδώ είναι 

σημαντικό να σημειωθεί ότι και οι τέσσερις τρόποι διδασκαλίας υποστηρίχτηκαν με τη 

χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι μόνο οι μαθητές με υψηλή 

αρχική επίδοση, που διδάχθηκαν να χρησιμοποιούν για την επίλυση προβλημάτων, 

αποκλειστικά αριθμητικές παραστάσεις – εξισώσεις, είχαν καλύτερα αποτελέσματα από 

τους αντίστοιχους μαθητές που δέχτηκαν διαφορετικού τύπου διδασκαλία.   

 Οι Marsh & Cooke (1996όπ. αναφ. στο Xin & Jitendra, 1999) στην έρευνα τους σε 
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3 μαθητές τρίτης τάξης με χαμηλή επίδοση στα Μαθηματικά, χρησιμοποίησαν αντικείμενα 

(ράβδους) στην διδασκαλία τους για την επίλυση προβλημάτων. Οι διδασκαλίες ήταν 8 

συνολικά από 20 λεπτά η κάθε μια. Οι μαθητές παρουσίασαν στις αξιολογήσεις που 

ακολούθησαν της διδασκαλίας άμεση και παρατεταμένη βελτίωση στην επίλυση 

προβλημάτων, χωρίς μάλιστα να τους δίνεται η δυνατότητα να χρησιμοποιήσουν τα 

αντικείμενα σε αυτές. 

 

1.6. Έρευνες για την αποτελεσματικότητα των πολλαπλών τρόπων 

αναπαράστασης της γνώσης 

Όπως αναφέραμε και κατά την ανασκόπηση της βιβλιογραφίας η επίλυση 

προβλημάτων είναι ένα μαθησιακό έργο που δυσκολεύει τους περισσότερους μαθητές και 

ιδιαίτερα αυτούς με Ε.Μ.Δ. (Αγαλιώτης, 2011).      

 Η παραπάνω δυσκολία των μαθητών, κάνει επιτακτική την δημιουργία και 

εφαρμογή νέων διδακτικών προγραμμάτων που θα αποσκοπούν στην άμβλυνση αυτών των 

δυσκολιών. Επειδή η επίλυση προβλημάτων είναι συνήθως μια σύνθετη διαδικασία που 

εμπεριέχει πολλά στάδια και απαιτεί υψηλές γνωστικές διεργασίες (Αγαλιώτης 2011. 

Yimmer & Ellerton, 2006), η δημιουργία προγραμμάτων που θα εστιάζουν σε συγκεκριμένα 

στάδια της επίλυσης προβλημάτων και στην γνώση που αυτά προϋποθέτουν, μπορεί να 

ωφελήσει σημαντικά τους μαθητές που δυσκολεύονται σε αυτόν τον τομέα των 

μαθηματικών.          

 Η σημασία και η αποτελεσματικότητα της χρήσης των πολλαπλών τρόπων 

αναπαράστασης και συγκεκριμένα της ακολουθίας πραξιακή – εικονιστική – συμβολική 

αναπαράσταση, που χρησιμοποιήθηκε στην παρούσα διδακτική παρέμβαση, έχει αποδειχτεί 

και τεκμηριωθεί επαρκώς από διάφορες ερευνητικές μελέτες για την διδασκαλία 

μαθηματικών των μαθητών με Ήπιες Εκπαιδευτικές Ανάγκες, ότι συμβάλλει στην απόκτηση 
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αλλά και τη διατήρηση εννοιών και δεξιοτήτων όπως: της θεσιακής αξίας (Mercer & Miller, 

1992· Peterson, Mercer, & O’Shea, 1988), των αριθμητικών συνδυασμών (Mercer & Miller, 

1992· Miller & Mercer, 1993), της έννοιας του πολλαπλασιασμού (Harris, Miller & Mercer, 

1995), προβλημάτων πολλαπλασιασμού (Morin & Miller, 1998), του αλγορίθμου της 

πρόσθεσης (Strozier, Hinton, Terry, & Flores, 2014) του αλγορίθμου της αφαίρεσης με 

αναδόμηση μειωτέου και δανεικό (Flores, 2009· Flores, 2010· Flores, Hinton & Strozier, 

2014· Mancl, Miller & Kennedy, 2012· Miller, Stringfellow, Kaffar, Ferreira & Mancl, 

2011), του αλγορίθμου του πολλαπλασιασμού με δανεικό (Flores, Hinton & Strozier, 2014) 

και του αλγορίθμου της πρόσθεσης με δανεικό (Miller, Stringfellow, Kaffar, Ferreira & 

Mancl, 2011). 

 Όσον αφορά την ελληνική βιβλιογραφία, αξιόλογες έρευνες έχουν διενεργηθεί 

κυρίως για την αξιολόγηση της επίδρασης των πολλαπλών αναπαραστάσεων σε διάφορα 

στοιχεία των Μαθηματικών. Μερικές από αυτές τις ερευνητικές προσεγγίσεις είναι: η 

αξιολόγηση της επίδρασης διάφορων μορφών αναπαραστάσεων στην επίλυση μαθηματικών 

προβλημάτων (Gagatsis, & Elia, 2004),  η αξιολόγηση της επίδρασης των εικονιστικών 

αναπαραστάσεων στην επίλυση απλών προσθετικών προβλημάτων σε μαθητές δευτέρας 

δημοτικού (Agathangelou, Papakosta, & Gagatsis, 2008), η αξιολόγηση της αναπαραστατικής 

ευχέρειας μαθηματικών γνώσεων μαθητών με Ήπιες Εκπαιδευτικές Ανάγκες (Όμπασης, 

2017) και η αξιολόγηση της κατανόησης κλασμάτων μαθητών Ε΄ και ΣΤ΄ δημοτικού με 

τυπική ανάπτυξη και μαθητών με Ήπιες Εκπαιδευτικές Ανάγκες, με βάση τους διάφορους 

τρόπους αναπαράστασης (Παπαθεοδώρου, 2015). 

 Σύμφωνα με τα παραπάνω πρέπει να υπογραμμίσουμε ότι, μετά από συστηματική 

ανασκόπηση της ελληνικής και ξένης βιβλιογραφίας δεν βρέθηκε καμία έρευνα, που να έχει 

χρησιμοποιήσει τους πολλαπλούς τρόπους αναπαράστασης για την διδασκαλία του 

γνωστικού σχήματος των πράξεων. 
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1.7. Σκοπός, ερευνητικά ερωτήματα, υποθέσεις της έρευνας 

Ο βασικός σκοπός της παρούσας έρευνας, είναι η δημιουργία ενός διδακτικού 

προγράμματος, που στόχο θα έχει τη βελτίωση της επίλυσης προβλημάτων αφαίρεσης από 

μαθητές με ΕΜΔ, διαμέσου της δόμησης και ενεργοποίησης του γνωστικού σχήματος 

πράξης. Το πρόγραμμα εστιάζεται στην επίλυση προβλημάτων σύγκρισης και εξομοίωσης 

και χρησιμοποιεί πολλαπλούς τρόπους αναπαράστασης της γνώσης για τη διδασκαλία του 

γνωστικού σχήματος. 

Τα κύρια ερευνητικά ερωτήματα της έρευνας είναι:  

(α) Μπορεί η διδασκαλία του γνωστικού σχήματος των πράξεων με πολλαπλούς 

τρόπους αναπαράστασης της γνώσης, να βελτιώσει την επίδοση των μαθητών με Ε.Μ.Δ. 

στην επίλυση προβλημάτων αφαίρεσης, κατηγορίας «σύγκρισης»; 

Υποθέσεις: Μηδενική: Δεν υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά στην 

  επίδοση μαθητών με ΕΜΔ στην επίλυση προβλημάτων αφαίρεσης – 

σύγκρισης πριν και μετά τη διδασκαλία δόμησης και ενεργοποίησης του   γνωστικού 

σχήματος διαμέσου πολλαπλών τρόπων αναπαράστασης της 

γνώσης. 

 

Εναλλακτική: Υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά στην επίδοση 

μαθητών με ΕΜΔ στην επίλυση προβλημάτων αφαίρεσης – 

σύγκρισης πριν και μετά τη διδασκαλία δόμησης και ενεργοποίησης του γνωστικού 

σχήματος διαμέσου πολλαπλών τρόπων αναπαράστασης της 

γνώσης. 
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(β) Μπορεί η διδασκαλία του γνωστικού σχήματος των πράξεων με πολλαπλούς 

τρόπους αναπαράστασης της γνώσης, να βελτιώσει την επίδοση των μαθητών με Ε.Μ.Δ. 

στην επίλυση προβλημάτων αφαίρεσης, κατηγορίας «εξομοίωσης»; 

Υποθέσεις: Μηδενική: Δεν υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά στην 

επίδοση μαθητών με ΕΜΔ στην επίλυση προβλημάτων αφαίρεσης – 

εξομοίωσης πριν και μετά τη διδασκαλία δόμησης και ενεργοποίησης του γνωστικού 

σχήματος διαμέσου πολλαπλών τρόπων αναπαράστασης της 

γνώσης. 

 

Εναλλακτική: Υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά στην επίδοση 

μαθητών με ΕΜΔ στην επίλυση προβλημάτων αφαίρεσης – 

εξομοίωσης πριν και μετά τη διδασκαλία δόμησης και ενεργοποίησης του γνωστικού 

σχήματος διαμέσου πολλαπλών τρόπων αναπαράστασης της 

γνώσης. 

 

(γ) Αν υπάρχει βελτίωση της επίδοσης μαθητών με ΕΜΔ στην επίλυση 

προβλημάτων αφαίρεσης (σύγκρισης και εξομοίωσης) μετά τη διδασκαλία δόμησης και 

ενεργοποίησης του γνωστικού σχήματος, διαμέσου των πολλαπλών τρόπων 

αναπαράστασης της γνώσης, σε ποιο βαθμό αυτή διατηρείται μετά την παρέλευση χρονικού 

διαστήματος από την εφαρμογή του προγράμματος; 

Υποθέσεις: Μηδενική: Δεν θα υπάρχει διαφορά στην επίδοση μαθητών με ΕΜΔ 

στην επίλυση προβλημάτων αφαίρεσης (σύγκρισης και εξομοίωσης)  

μετά τη διδασκαλία δόμησης και ενεργοποίησης του γνωστικού σχήματος, 

διαμέσου των πολλαπλών τρόπων αναπαράστασης της γνώσης, μετά 

την παρέλευση χρονικού διαστήματος από την εφαρμογή του 
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προγράμματος. 

 

Εναλλακτική: Θα υπάρχει διαφορά στην επίδοση μαθητών με ΕΜΔ 

στην επίλυση προβλημάτων αφαίρεσης (σύγκρισης και εξομοίωσης) 

μετά τη διδασκαλία δόμησης και ενεργοποίησης του γνωστικού σχήματος, 

διαμέσου των πολλαπλών τρόπων αναπαράστασης της γνώσης, μετά 

την παρέλευση χρονικού διαστήματος από την εφαρμογή του 

προγράμματος. 
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2ο Κεφάλαιο 

Μεθοδολογία της έρευνας 

2.1.  Ερευνητική στρατηγική 

 Η μέθοδος που χρησιμοποιήθηκε στην παρούσα έρευνα είναι η πειραματική, η οποία 

αποτελεί συνήθη επιλογή όταν γίνεται έλεγχος αποτελεσματικότητας διδακτικών 

προγραμμάτων (Gersten, Fuchs, Compton, Coyne, Greenwood, & Innocenti, 2005). Η 

πειραματική μέθοδος επιτρέπει την αξιολόγηση της επίδρασης μιας διδακτικής παρέμβασης, 

στην μαθησιακή συμπεριφορά – επίδοση του πληθυσμού της έρευνας, καθώς ο ερευνητής 

διατυπώνει τις ερευνητικές του υποθέσεις, βασισμένες σε ένα διαπιστωμένο πρόβλημα του 

πληθυσμού, και προβαίνει σε δράσεις που αποσκοπούν στην επιβεβαίωση ή την απόρριψη 

των υποθέσεων του για την επίλυση του προβλήματος (Cohen, Manion, & Morrison, 2008).

 Η πειραματική έρευνα περιλαμβάνει βασικά στάδια που είναι απαραίτητα για την 

εξαγωγή αξιόπιστων και έγκυρων αποτελεσμάτων μιας διδακτικής παρέμβασης, όπως είναι 

οι μετρήσεις – αξιολογήσεις σε μια πειραματική ομάδα πριν και μετά την παρέμβαση, αλλά 

και ο έλεγχος του σφάλματος που μπορεί να αποδοθεί σε ατομικές διαφορές. Η πειραματική 

έρευνα με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της επιτρέπει στον ερευνητή να συμπεράνει με 

μεγάλο βαθμό ασφάλειας, ότι οι διαφορές στις τιμές μιας εξαρτημένης μεταβλητής, μπορούν 

να αποδοθούν στην εφαρμογή του διδακτικού προγράμματος και όχι στην επίδραση άλλων 

παραγόντων (Cohenetal., 2008). 

 

2.2.  Συμμετέχοντες της έρευνας 

 Η έρευνα πραγματοποιήθηκε σε τμήματα ένταξης των ευρύτερων περιοχών της 

κεντρικής Μακεδονίας, της Αττικής και του Βορειοανατολικού Αιγαίου και πιο 

συγκεκριμένα στους νομούς Θεσσαλονίκης, Σάμου και στην περιφέρεια της Δυτικής 
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Αττικής. Οι εκπαιδευτικοί συγκεκριμένων τμημάτων ένταξης, στα οποία είχε πρόσβαση ο 

ερευνητής, πρότειναν 34 μαθητές Β’ και Γ’ Δημοτικού με διάγνωση Ε.Μ.Δ., που φοιτούσαν 

κάποιες ώρες την εβδομάδα στο τμήμα ένταξης, πέρα από την συμμετοχή τους στην γενική 

τάξη του σχολείου τους.        

 Τα κριτήρια για την συμμετοχή των μαθητών στην έρευνα ήταν: α) η φοίτηση τους 

στην Β’ ή Γ΄ Δημοτικού, β) η ύπαρξη πρόσφατης επίσημης διάγνωσης από ΚΕΔΔΥ ή άλλο 

επίσημο κρατικό φορέα διάγνωσης, γ) η φοίτηση του μαθητή στο Τ.Ε του σχολείου, δ) 

επίδοση μικρότερη ή ίση του 50%, στην αρχική αξιολόγηση επίλυσης μαθηματικών 

προβλημάτων που δημιουργήθηκε από τον ερευνητή. Σύμφωνα με τα παραπάνω κριτήρια 

επιλέχθηκαν τελικώς, 23 από τους αρχικά προταθέντες 34 μαθητές, για να συμμετάσχουν 

στην έρευνα. 

 

2.2.1  Δημογραφικά χαρακτηριστικά συμμετεχόντων 

Τα δημογραφικά στοιχεία των μαθητών που τελικώς επιλέχθηκαν να συμμετάσχουν 

στην έρευνα, εμφανίζονται στον Πίνακα 1.  Από τους 23 συνολικά μαθητές οι 15 φοιτούσαν 

στην Β’ Δημοτικού και οι 8 στην Γ’. Από το σύνολο των μαθητών 16 ήταν τα αγόρια και 7 

τα  κορίτσια 

Πίνακας 2.1. Δημογραφικά χαρακτηριστικά του δείγματος  

Τάξη Μαθητές με Ε.Μ.Δ. 

Φύλο 

Αγόρια Κορίτσια 

Β’ Δημοτικού 12 3 

Γ’ Δημοτικού 4 4 

Σύνολο 16 7 

 

 

2.2.2. Εκπαιδευτικοί 

 Οι τέσσερις εκπαιδευτικοί που συμμετείχαν στην έρευνα ήταν αναπληρωτές 

εκπαιδευτικοί  ειδικής αγωγής, με βασικό πτυχίο στην ειδική αγωγή. Μια εκπαιδευτικός είχε 
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επίσης και μεταπτυχιακές σπουδές στην ειδική αγωγή και εκπαίδευση. Κανείς 

εκπαιδευτικός δεν ήταν κάτοχος διδακτορικού διπλώματος και όλοι τους υπηρετούσαν ως 

εκπαιδευτικοί σε τμήματα ένταξης, έχοντας 4 έως 12 έτη διδασκαλίας στην ειδική αγωγή. 

 

2.3.  Διαδικασίες και εργαλεία της έρευνας 

2.3.1. Διαδικασίες 

 Η ερευνητική διαδικασία διήρκησε από τον Μάρτιο του 2017 έως τον Ιούνιο του 

ίδιου έτους και ολοκληρώθηκε σε 4 στάδια: α) αρχική αξιολόγηση των μαθητών στην 

κατοχή του γνωστικού σχήματος της αφαίρεσης, β) εφαρμογή διδακτικού προγράμματος, γ) 

τελική αξιολόγηση της κατοχής του γνωστικού σχήματος της αφαίρεσης από τους μαθητές, 

δ) έλεγχος διατήρησης της κατοχής του γνωστικού σχήματος της αφαίρεσης από τους 

μαθητές.            

 Οι εκπαιδευτικοί που συμμετείχαν στην έρευνα, έλαβαν σαφείς οδηγίες πριν την 

έναρξη της διδασκαλίας για κάθε κομμάτι της. Τους δόθηκε συγκεκριμένο εγχειρίδιο με 

αναλυτικές οδηγίες για την κάθε διδασκαλία, κατασκευασμένο από τον ερευνητή, καθώς 

και όλα τα υλικά – αντικείμενα και εικόνες που ήταν απαραίτητα για την υλοποίηση της 

κάθε διδασκαλίας. Ο ερευνητής ήταν σε συνεχή επικοινωνία με τους εκπαιδευτικούς, για 

την εύρυθμη λειτουργία του προγράμματος και για την επίλυση τυχόν αποριών που 

προέκυπταν. Η αρχική αξιολόγηση (Πίνακας 2.2.) έγινε με εργαλείο που δημιουργήθηκε 

από τον ερευνητή και περιελάμβανε 10 προβλήματα αφαίρεσης (5 σύγκρισης και 5 

εξομοίωσης) με παραδοσιακή μορφή παρουσίασης και χρήση αποκλειστικά αριθμητικών 

συμβόλων για την αναπαράστασή και την επίλυσή τους (βλέπε παράρτημα). Πριν την 

αξιολόγηση γινόταν επίδειξη από τον εκπαιδευτικό του τρόπου απάντησης που ζητούταν, 

σε δύο πρότυπα προβλήματα (πρόσθεσης και αφαίρεσης) του επιπέδου των μαθητών. Κατά 

την αξιολόγηση ο εκπαιδευτικός διάβαζε το πρόβλημα στον μαθητή (υπήρχε δυνατότητα 
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και για 2η ανάγνωση του προβλήματος όταν χρειαζόταν), ο οποίος είχε μπροστά του το 

πρόβλημα διαθέσιμο σε φύλλο εργασίας. Από τον μαθητή ζητούταν να περιγράψει την 

ενέργεια που απαιτούταν για την επίλυση του προβλήματος ( π.χ.  θα βγάλω 10 € από τα € 

που έχει ο Μάκης)  και έπειτα να επιλέξει την κατάλληλη αριθμητική πράξη για την επίλυση 

του προβλήματος. Δεν απαιτούνταν η εκτέλεση της αριθμητικής πράξης και η εξαγωγή 

τελικού αριθμητικού αποτελέσματος.        

 Σωστή απάντηση θεωρούνταν η απάντηση που περιελάμβανε σωστή περιγραφή της 

ενέργειας για την λύση του προβλήματος και επιλογή της κατάλληλης πράξης.  

 Το στάδιο της εφαρμογής του διδακτικού προγράμματος διήρκησε συνολικά 4 

εβδομάδες, με 3 διδασκαλίες, διάρκειας μιας διδακτικής ώρας η καθεμιά, κάθε εβδομάδα. 

Το πρόγραμμα ξεκίνησε, για τους μισούς μαθητές, με την εφαρμογή 3 διδακτικών 

παρεμβάσεων προβλημάτων σύγκρισης την πρώτη εβδομάδα, 3 διδακτικών παρεμβάσεων 

προβλημάτων εξομοίωσης την δεύτερη εβδομάδα κ.ο.κ..  Για τους άλλους μισούς μαθητές 

η διδασκαλία ξεκίνησε με 3 διδασκαλίες προβλημάτων εξομοίωσης, για να διασφαλιστεί ότι 

η σειρά παρουσίασης δεν επηρεάζει το τελικό αποτέλεσμα.    

 Η διδασκαλία ακολούθησε τα στάδια της πλήρους αποτελεσματικής διδασκαλίας 

(effective instruction), δηλαδή είχε ως δομικά στοιχεία: την παρουσίαση του μαθησιακού 

αντικειμένου, την καθοδηγούμενη εξάσκηση, την ανακεφαλαίωση, την αυτόνομη εξάσκηση 

και την τελική αξιολόγηση. Πιο συγκεκριμένα, η διδασκαλία ξεκινούσε με την παρουσίαση 

του διδακτικού αντικειμένου (ένα αριθμητικό πρόβλημα) από τον εκπαιδευτικό με την 

χρήση αντικειμένων, εικόνων και αριθμητικών συμβόλων για την αναπαράσταση του 

προβλήματος. Ο εκπαιδευτικός χρησιμοποιούσε τα διάφορα υλικά για να αναπαραστήσει 

με διάφορους τρόπους την κατάσταση που περιγραφόταν στο πρόβλημα και να αναδείξει τη 

σχέση μεταξύ δεδομένων και ζητουμένων. Ιδιαίτερη έμφαση δινόταν στον προσδιορισμό 

της αρχικής κατάστασης και της δράσης που δημιουργούσε την αλλαγή, προκειμένου να 
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διευκολυνθεί ο προσδιορισμός της αναγκαίας ενέργειας για τη λύση. Η παρουσίαση 

ολοκληρωνόταν με τη δημιουργία της εξίσωσης του προβλήματος (7 - ; = 3 ή 7 – 3 = ; - 

ανάλογα αν επρόκειτο για πρόβλημα σύγκρισης ή εξομοίωσης ). Στη συνέχεια, κατά την 

καθοδηγούμενη εξάσκηση, ο μαθητής καλούνταν να ακολουθήσει τα ίδια βήματα και να 

λύσει ένα παρόμοιο πρόβλημα, με ίδια στοιχεία αλλά με διαφορετικούς αριθμούς, με τη 

βοήθεια του εκπαιδευτικού, όποτε αυτό ήταν απαραίτητο. Στον μαθητή παρέχονταν τα 

απαραίτητα αντικείμενα και εικόνες, καθώς και συνεχείς παροτρύνσεις και οδηγίες για την 

πολλαπλή αναπαράσταση του προβλήματος. Στο τέλος ζητούταν πάλι η εξίσωση του 

προβλήματος.   

Κατά την ανακεφαλαίωση γινόταν προφορική περιγραφή των ενεργειών για την 

πολλαπλή αναπαράσταση των προβλημάτων (κυρίως από το μαθητή, με υπενθύμιση από 

τον εκπαιδευτικό). 

Στο στάδιο της αυτόνομης εξάσκησης, ο εκπαιδευτικός ζητούσε από το μαθητή να 

ακολουθήσει τα ίδια βήματα για την επίλυση ενός παρόμοιου προβλήματος, με 

διαφορετικούς αριθμούς, χωρίς αυτή την φορά να του παρέχει κάποια βοήθεια. Ο μαθητής 

είχε και πάλι διαθέσιμα τα αντικείμενα και τις εικόνες για την αναπαράσταση του 

προβλήματος και ζητούταν και πάλι η εξίσωση του προβλήματος.   

Τέλος, είχαμε την αξιολόγηση της διδασκαλίας με ένα ίδιας σημασιολογικής δομής 

πρόβλημα (π.χ. αφαίρεση σύγκρισης), αλλά με διαφορετικά στοιχεία και αριθμητικά 

δεδομένα από τα προηγούμενα. Αυτή την φορά ο μαθητής  καλούνταν να δουλέψει 

αποκλειστικά σε συμβολικό επίπεδο, αφού δεν παρέχονταν αντικείμενα και εικόνες. 

Ζητούνταν και πάλι η εξίσωση του προβλήματος.      

 Η παραπάνω διαδικασία ακολουθήθηκε καθ’ όλη την διάρκεια του διδακτικού 

προγράμματος και για τις δύο κατηγορίες προβλημάτων.     

 Μετά το τέλος της διδασκαλίας ακολούθησε η δεύτερη (τελική) αξιολόγηση των 
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μαθητών η οποία έγινε σε 2 επίπεδα (Πίνακας 2.2.): α) αποκλειστικά με την χρήση 

προβλημάτων παρουσιασμένων μόνο με σύμβολα και χωρίς την δυνατότητα χρήσης από 

τον μαθητή κάποιου χειραπτικού υλικού ή εικόνας κατά την επίλυση β) με την χρήση 

πολλαπλών τρόπων αναπαράστασης των προβλημάτων και της επίλυσης τους (βλέπε 

παράρτημα). Κάθε αξιολόγηση αποτελούνταν από 10 προβλήματα (5 σύγκρισης και 5 

εξομοίωσης) με παραδοσιακή μορφή παρουσίασης. Και στις δύο αξιολογήσεις ζητούμενο 

ήταν η περιγραφή της ενέργειας και έπειτα η επιλογή της κατάλληλης πράξης. Και στις δυο 

περιπτώσεις ζητούνταν η εξίσωση του προβλήματος. 

Πίνακας 2.2. Τρόποι αναπαράστασης των προβλημάτων σε κάθε φάση αξιολόγησης 

 Φάσεις Αξιολόγησης 

 Αρχική Αξιολόγηση Τελική αξιολόγηση Αξιολόγηση διατήρησης της 

γνώσης 

 1η  1η  2η  1η  2η 

Τρόπος 

αναπαράστασης 

της γνώσης 

Αναπαράσταση 

προβλημάτων μόνο 

με σύμβολα 

Χρήση 

πολλαπλών 

τρόπων 

αναπαρά-

στασης 

Αναπαράσταση 

προβλημάτων 

μόνο με 

σύμβολα 

Χρήση 

πολλαπλών 

τρόπων 

αναπαρά-

στασης 

Αναπαράσταση 

προβλημάτων 

μόνο με 

σύμβολα 

 

 Τέλος, έπειτα από 2,5 εβδομάδες έγινε ο έλεγχος διατήρησης της γνώσης του 

γνωστικού σχήματος της αφαίρεσης. Ο τρόπος αξιολόγησης ήταν πανομοιότυπος με αυτόν 

της δεύτερης (τελικής) αξιολόγησης, με την χρήση φυσικά διαφορετικών προβλημάτων από 

άποψη καταστάσεων και αριθμητικών δεδομένων (βλέπε παράρτημα). 

 

2.3.2. Περιεχόμενο και υλικά διδασκαλίας 

 Όπως προαναφέρθηκε, στο πρόγραμμα διδασκαλίας χρησιμοποιήθηκαν 

προβλήματα μιας αφαίρεσης, σύγκρισης (χ - ; = ψ) και εξομοίωσης (χ – ψ = ;).   

 Τα αντικείμενα και οι αντίστοιχες εικόνες ήταν ως επι το πλείστων αντικείμενα της 

καθημερινότητας των μαθητών όπως: καλαμάκια, ξυλάκια, βόλοι, καραμέλες, συνδετήρες 

κ.α..            
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2.4. Ανάλυση των αποτελεσμάτων 

 Τα αποτελέσματα της έρευνας αναλύθηκαν ποσοτικά και ποιοτικά. Συγκεκριμένα, 

έγινε χρήση μεθόδων περιγραφικής στατιστικής για την παρουσίαση της γενικής εικόνας 

και των κατανομών των στοιχείων της έρευνας και μεθόδων επαγωγικής στατιστικής για 

τον έλεγχο της σημαντικότητας των διαφορών επίδοσης, πριν και μετά την παρέμβαση. 

Ειδικότερα, πραγματοποιήθηκαν έλεγχοι κανονικότητας κατανομής - διασποράς τιμών 

(Levene’stest, Shapirotest) και επειδή οι μεταβλητές μας δεν παρουσίαζαν κανονική 

κατανομή (p<0,05) ακολούθησαν στατιστικές αναλύσεις με μη-παραμετρικά τεστ 

(Wilkoxon tests). Επιπλέον, υπολογίστηκε το μέγεθος της επίδρασης (effect size) της 

διδασκαλίας συγκρίνοντας: α) την επίδοση πριν και μετά την παρέμβαση, β) την επίδοση 

μετά την παρέμβαση και τον έλεγχο της διατήρησης (μετά από 2,5 εβδομάδες) και γ) την 

επίδοση κατά την παρουσίαση προβλημάτων μόνο με σύμβολα με τις αξιολογήσεις με 

χρήση πολλαπλών αναπαραστάσεων. Τέλος, έγινε ποιοτική ανάλυση των απαντήσεων  των 

μαθητών.  
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3ο Κεφάλαιο 

Αποτελέσματα της έρευνας 

3.1. Ποσοτική ανάλυση αποτελεσμάτων 

Ξεκινώντας με μια γενική επισκόπηση των αποτελεσμάτων της ποσοτικής ανάλυσης 

των δεδομένων της έρευνας μπορούμε να παρατηρήσουμε (Πίνακας 3.1.) ότι στην αρχική 

αξιολόγηση λίγο περισσότεροι από τα 4/5 των μαθητών που συμμετείχαν στην έρευνα, είχαν 

επιτυχία μικρότερη από 4/10.  

Πίνακας 3.1. Αποτελέσματα αρχικής αξιολόγησης 

ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΠΟΣΟΣΤΟ ΜΑΘΗΤΩΝ 

0 – 1 / 10 26,1% 

2 – 3 / 10 56,5% 

4 – 5 / 10 17,4% 

 

Στις τελικές αξιολογήσεις που πραγματοποιήθηκαν αμέσως μετά την παρέμβαση 

(Πίνακας 3.2.), σε αυτές που έγιναν με την χρήση πολλαπλών τρόπων αναπαράστασης, 

κανένας μαθητής δεν είχε επιτυχία στις απαντήσεις μικρότερη του 9/10. Όμως, στις 

αξιολογήσεις επίλυσης προβλημάτων παρουσιασμένων μόνο με σύμβολα (Π.Μ.Μ.Σ.) δυο 

μαθητές είχαν επίδοση 7 – 8/10. Στις τελικές αξιολογήσεις με χρήση Π.Τ.Α 22 από τους 23 

μαθητές είχαν επίδοση 10/10, ενώ  σε αυτές που τα προβλήματα παρουσιάστηκαν μόνο με 

σύμβολα οι μαθητές με επίδοση 10/10 ήταν 16 συνολικά. 

Πίνακας 3.2. Αποτελέσματα τελικών αξιολογήσεων 

ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΠΟΣΟΣΤΟ ΜΑΘΗΤΩΝ 

 Π.Τ.Α Π.Μ.Μ.Σ 

5 – 6 / 10 0,0% 0,0% 

7 – 8 / 10 0,0% 8,7% 

9 – 10 /10 100% 91,3% 

 

 Στις αξιολογήσεις για τον έλεγχο της διατήρησης της γνώσης, δηλαδή μετά από 2,5 

εβδομάδες από την ολοκλήρωση του προγράμματος (Πίνακας 3.3.), στις αξιολογήσεις με 

χρήση Π.Τ.Α. κανένας μαθητής δεν είχε επίδοση μικρότερη του 9/10. Αντίθετα στις 

αξιολογήσεις της διατήρησης, των προβλημάτων Π.Μ.Μ.Σ, υπήρχαν 2 μαθητές με επίδοση 
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8/10 και ένας με 7/10. Στις αξιολογήσεις με  Π.Τ.Α. 21 από τους 23 μαθητές είχαν επίδοση 

10/10, ενώ οι μαθητές με αντίστοιχη επίδοση στις αξιολογήσεις όπου τα προβλήματα 

παρουσιάστηκαν μόνο με σύμβολα ήταν συνολικά 18. 

Πίνακας 3.3. Αποτελέσματα αξιολογήσεων διατήρησης της γνώσης 

ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΠΟΣΟΣΤΟ ΜΑΘΗΤΩΝ 

 Π.Τ.Α Π.Μ.Μ.Σ 

5 – 6 / 10 0,0% 0,0% 

7 – 8 / 10 0,0% 13,0% 

9 – 10 / 10 100,0% 87,0% 

 

Από την γενική επισκόπηση των αποτελεσμάτων της ποσοτικής ανάλυσης 

δεδομένων της έρευνας προκύπτει ότι 15 από τους 23 συνολικά μαθητές που συμμετείχαν 

στην έρευνα, δεν έκαναν λάθος σε καμία από τις αξιολογήσεις που ακολούθησαν τη 

διδασκαλία, ανεξαρτήτως της επίδοσης που είχαν στην αρχική αξιολόγηση πριν την 

διδασκαλία. Μάλιστα από αυτούς, οι 11 μαθητές είχαν ιδιαίτερα χαμηλή επίδοση στην 

αρχική αξιολόγηση (από 0/10 έως 3/10).     

 Αξιοσημείωτη είναι η επίδοση ενός μαθητή, ο οποίος στην αρχική αξιολόγηση δεν 

είχε καμία σωστή απάντηση, αλλά σε όλες τις επόμενες αξιολογήσεις μετά την ολοκλήρωση 

του προγράμματος, δεν έκανε κανένα λάθος. Επίσης, όλοι οι μαθητές με επίδοση στην 

αρχική αξιολόγηση 4/10 ή 5/10, δεν έκαναν κανένα λάθος στις αξιολογήσεις που 

ακολούθησαν μετά το τέλος του διδακτικού προγράμματος. Ένας από τους 5 μαθητές με 

επίδοση 1/10 στην αρχική αξιολόγηση, είχε επίδοση 10/10 σε όλες τις υπόλοιπες 

αξιολογήσεις.         

Στις περισσότερες περιπτώσεις, η επίδοση των μαθητών στις αξιολογήσεις του 

ελέγχου της διατήρησης της γνώσης είτε παρέμεινε σταθερή είτε μειώθηκε ελαφρώς σε 

σχέση με τις τελικές αξιολογήσεις μετά την ολοκλήρωση του διδακτικού προγράμματος. 

Παρ’ όλα αυτά υπήρχαν δύο μαθητές οι οποίοι στις αξιολογήσεις της επίλυσης 

προβλημάτων που έγιναν μόνο με σύμβολα βελτίωσαν την επίδοση τους. Αντίστοιχα, ένας 

μαθητής βελτίωσε την επίδοση του στις αξιολογήσεις με χρήση Π.Τ.Α..  
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 Όπως αναφέρθηκε και στην μεθοδολογία της έρευνας, χρησιμοποιήθηκαν δύο τύποι 

προβλημάτων αφαίρεσης σύμφωνα με την δομή τους, προβλήματα σύγκρισης και 

προβλήματα εξομοίωσης.        

 Εξετάζοντας τα αποτελέσματα των αξιολογήσεων των μαθητών σύμφωνα με τον 

παραπάνω διαχωρισμό, παρατηρούμε (Πίνακας 3.4.) ότι στην αρχική αξιολόγηση οι 

μαθητές με καμία σωστή απάντηση στα προβλήματα σύγκρισης είναι 2,5 φορές 

περισσότεροι από αυτούς με καμία σωστή απάντηση στα προβλήματα εξομοίωσης. Και 

στους δύο τύπους προβλημάτων περισσότεροι από τους μισούς μαθητές, 60,9% στα 

προβλήματα εξομοίωσης και 52,2% στα προβλήματα σύγκρισης, είχαν μία μόνο σωστή 

απάντηση. Ένας μόνο μαθητής στα προβλήματα εξομοίωσης και δύο μαθητές στα 

προβλήματα σύγκρισης είχαν επίδοση 3/5, ενώ κανείς μαθητής δεν είχε καλύτερη από αυτή 

την επίδοση (3/5) σε κανέναν από τους δύο τύπους προβλημάτων.   

Πίνακας 3.4.  Αποτελέσματα αρχικής αξιολόγησης προβλημάτων Εξομοίωσης και Σύγκρισης 

ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΠΟΣΟΣΤΟ ΜΑΘΗΤΩΝ 

Προβλήματα Εξομοίωσης  Προβλήματα Σύγκρισης 

0 / 5 8,7% 21,7% 

1 / 5 60,9% 52,2% 

2 / 5 26,1% 17,4% 

3 / 5 4,3% 8,7% 

 

Στις τελικές αξιολογήσεις που πραγματοποιήθηκαν αμέσως μετά την παρέμβαση 

(Πίνακας 3.5.), στα προβλήματα εξομοίωσης που αξιολογήθηκαν με χρήση Π.Τ.Α. όλοι οι 

μαθητές απάντησαν χωρίς κανένα λάθος. Στην αντίστοιχη αξιολόγηση στα προβλήματα 

σύγκρισης, ένας μαθητής έκανε ένα μόνο λάθος, ενώ όλοι οι υπόλοιποι απάντησαν χωρίς 

κανένα λάθος. Στην αξιολόγηση των προβλημάτων εξομοίωσης Π.Μ.Μ.Σ, δύο μαθητές 

έκαναν από ένα λάθος, ενώ όλοι οι υπόλοιποι ολοκλήρωσαν την προσπάθεια τους χωρίς 

λάθος. Τέλος, στην αξιολόγηση των προβλημάτων σύγκρισης Π.Μ.Μ.Σ, ένας μαθητής 

απάντησε σωστά σε μόνο δύο από τα πέντε προβλήματα, ενώ περίπου το 1/5 των μαθητών 

είχε 4/5 σωστές απαντήσεις. Σχεδόν τα ¾ των μαθητών απάντησαν σωστά χωρίς κανένα 
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λάθος στα προβλήματα σύγκρισης που παρουσιάστηκαν μόνο με σύμβολα, στην τελική 

αξιολόγηση. 

Πίνακας 3.5. Αποτελέσματα τελικής αξιολόγηση προβλημάτων Εξομοίωσης και Σύγκρισης 

ΕΠΙΤΥΧΙΑ  ΠΟΣΟΣΤΟ ΜΑΘΗΤΩΝ  

Προβλήματα Εξομοίωσης Προβλήματα Σύγκρισης 

Π.Τ.Α Π.Μ.Μ.Σ Π.Τ.Α Π.Μ.Μ.Σ 

2 / 5 0,0% 0,0% 0,0% 4,4% 

3 / 5 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

4 / 5 0,0% 8,7% 4,3% 21,7% 

5 / 5 100,0% 91,3% 95,7% 73,9% 

 

Τα αποτελέσματα των αξιολογήσεων για τον έλεγχο της διατήρησης της γνώσης, 

στους δύο τύπους προβλημάτων αφαίρεσης που εξετάσαμε, φαίνονται στον Πίνακα 3.6.. 

Στα προβλήματα εξομοίωσης που παρουσιάστηκαν με χρήση Π.Τ.Α. οι μαθητές διατήρησαν 

την επίδοση τους σε σχέση με την αντίστοιχη τελική  αξιολόγηση (5/5).  Στα προβλήματα 

σύγκρισης που παρουσιάστηκαν με χρήση Π.Τ.Α. δύο μαθητές έκαναν από ένα λάθος, ενώ 

όλοι οι υπόλοιποι απάντησαν με απόλυτη επιτυχία. Στις αξιολογήσεις των προβλημάτων 

εξομοίωσης που παρουσιάστηκαν μόνο με σύμβολα, μόνο δύο μαθητές έκαναν από ένα 

λάθος. Αντίθετα, στις αντίστοιχες αξιολογήσεις των προβλημάτων σύγκρισης οι μαθητές 

έκαναν περισσότερα λάθη. Πιο συγκεκριμένα ένας μαθητής έλυσε μόνο τα δύο από τα πέντε 

προβλήματα σωστά, ενώ περίπου το 1/5 των μαθητών έκαναν λάθος στο ένα από τα πέντε 

προβλήματα.        

Πίνακας 3.6. Αποτελέσματα αξιολογήσεων διατήρησης της γνώσης προβλημάτων Εξομοίωσης και Σύγκρισης 

ΕΠΙΤΥΧΙΑ  ΠΟΣΟΣΤΟ ΜΑΘΗΤΩΝ  

Προβλήματα Εξομοίωσης Προβλήματα Σύγκρισης 

Π.Τ.Α Π.Μ.Μ.Σ Π.Τ.Α Π.Μ.Μ.Σ 

2 / 5 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

3 / 5 0,0% 4,3% 0,0% 4,4% 

4 / 5 0,0% 8,7% 8,7% 13,0% 

5 / 5 100,0% 87,0% 91,3% 82,6% 

 

Σε μια γενική επισκόπηση των παραπάνω αποτελεσμάτων σε σχέση με τον τύπο των 

προβλημάτων, αξιοσημείωτη είναι η επίδοση δύο μαθητών που στην αρχική αξιολόγηση 

πριν την διδασκαλία είχαν σκορ 0/5, ενώ μετά την διδασκαλία είχαν σκορ 5/5 σε όλες τις 

αξιολογήσεις των προβλημάτων εξομοίωσης. Αντίστοιχα, στα προβλήματα σύγκρισης, 
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πέντε μαθητές δεν έδωσαν καμία σωστή απάντηση στην αρχική αξιολόγηση, ενώ τρεις από 

αυτούς δεν έκαναν κανένα λάθος στις αξιολογήσεις των προβλημάτων σύγκρισης που 

ακολούθησαν την διδασκαλία.  

Τέλος, οι μαθητές που στην αρχική αξιολόγηση, και στους δύο τύπους 

προβλημάτων, είχαν την  καλύτερη επίδοση (3/5), δεν έκαναν κανένα λάθος σε όλες τις 

αξιολογήσεις που πραγματοποιήθηκαν μετά το τέλος του διδακτικού προγράμματος. 

 Αν χωρίσουμε το δείγμα μας ανάλογα με την τάξη φοίτησης των μαθητών μας (15 

μαθητές Β’ Τάξης και 8 μαθητές Γ’ Τάξης), θα παρατηρήσουμε (Πίνακας 3.7.) ότι όλοι οι 

μαθητές της Γ’ τάξης είχαν στην αρχική αξιολόγηση  σκορ από 3/10 έως 5/10, εκτός από 

έναν μαθητή με 0/10. Αντίθετα στους μαθητές της Β’ τάξης, το υψηλότερο σκορ ήταν το 

3/10, από δύο μαθητές, και όλοι οι υπόλοιποι είχαν χαμηλότερη επίδοση χωρίς να υπάρχει 

μαθητής με 0/10. 

Πίνακας 3.7.  Αποτελέσματα αρχικής αξιολόγησης προβλημάτων σύμφωνα με την τάξη φοίτησης 

ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΠΟΣΟΣΤΟ ΜΑΘΗΤΩΝ 

Β’ Τάξη  Γ’ Τάξη 

0 – 1 / 5 33,3% 12,5% 

2 - 3 / 5 66,7% 37,5% 

4 – 5 / 5 0,0% 50,0% 

 

 Στις τελικές αξιολογήσεις (Πίνακας 3.8.) στα προβλήματα που έγινε χρήση Π.Τ.Α. 

οι μαθητές της Γ’ τάξης είχαν όλοι επίδοση 10/10, ενώ από τους μαθητές της Β’ τάξης μόνο 

ένας μαθητής έκανε ένα λάθος. Στην τελική αξιολόγηση προβλημάτων Π.Μ.Μ.Σ ένας 

μαθητής της Γ’ τάξης έκανε δύο λάθη και ένας μόνο ένα λάθος. Στην αντίστοιχη αξιολόγηση 

στους μαθητές της  Β’ τάξης ένας μαθητής έκανε 3 λάθη και τέσσερις μαθητές από ένα 

λάθος.              

Πίνακας 3.8. Αποτελέσματα τελικής αξιολόγησης προβλημάτων σύμφωνα με την τάξη φοίτησης 

ΕΠΙΤΥΧΙΑ  ΠΟΣΟΣΤΟ ΜΑΘΗΤΩΝ  

Β’ Τάξη Γ’ Τάξη 

Π.Τ.Α Π.Μ.Μ.Σ Π.Τ.Α Π.Μ.Μ.Σ 

5 – 6 / 10 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

7 – 8 / 10 0,0% 6,7% 0,0% 12,5% 

9 – 10 / 10 100,0% 93,3% 100,0% 87,0% 
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Στις αξιολογήσεις της διατήρησης της γνώσης (Πίνακας 3.9.) και συγκεκριμένα σε 

αυτές που παρουσιάστηκαν με χρήση Π.Τ.Α., ένας μαθητής Β’ τάξης και ένας Γ’ τάξης 

έκαναν από ένα λάθος. Στην αξιολόγηση των προβλημάτων Π.Μ.Μ.Σ ένας μαθητής της Γ’ 

τάξης έκανε 3 λάθη και ένας 2 λάθη. Στην αντίστοιχη αξιολόγηση  στους μαθητές της Β’ 

τάξης, ένας μαθητής έκανε δύο λάθη και δύο μαθητές από ένα λάθος.    

Πίνακας 3.9. Αποτελέσματα αξιολογήσεων διατήρησης της γνώσης σύμφωνα με την τάξη φοίτησης 

ΕΠΙΤΥΧΙΑ  ΠΟΣΟΣΤΟ ΜΑΘΗΤΩΝ  

Β’ Τάξη Γ’ Τάξη 

Π.Τ.Α Π.Μ.Μ.Σ Π.Τ.Α Π.Μ.Μ.Σ 

5 – 6 / 10 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

7 – 8 / 10 0,0% 6,7% 0,0% 25,0% 

9 – 10 / 10 100,0% 93,3% 100,0% 75,0% 

 

Τέλος αξίζει να σημειωθεί ότι, στις αξιολογήσεις των προβλημάτων Π.Μ.Μ.Σ., 

υπήρξε μια μικρή μείωση στην επίδοση των μαθητών της Γ’ τάξης από την τελική 

αξιολόγηση, στην αξιολόγηση της διατήρησης της γνώσης (Μ.Ο: 9,62/10  9,37/10). 

Αντίθετα στους μαθητές της Β’ τάξης παρατηρήθηκε βελτίωση της επίδοσης τους στις 

αντίστοιχες αξιολογήσεις ( Μ.Ο: 9,53/10  9,73/10).  

 

3.1.1 Σύγκριση της επίδοσης πριν και μετά την διδακτική παρέμβαση 

 Στον Πίνακα 3.10. φαίνονται οι μέσοι όροι και οι τυπικές αποκλίσεις στις 

αξιολογήσεις πριν και μετά την διδακτική παρέμβαση. Παρατηρώντας τον Πίνακα 3.10 

βλέπουμε ότι μετά την διδασκαλία οι μέσοι όροι των αξιολογήσεων είναι μεγαλύτεροι από 

ό,τι πριν από αυτή, ενώ οι τυπικές αποκλίσεις είναι μικρότερες, κάτι που σημαίνει ότι οι 

απαντήσεις του δείγματος μας βελτιώθηκαν και έγιναν πιο ομοιογενείς. 

 Σύμφωνα με τα αποτελέσματα των ελέγχων (Wilkoxon test) προέκυψε ότι οι 

διαφορές μεταξύ της αρχικής αξιολόγησης και της τελικής αξιολόγησης προβλημάτων 

Π.Μ.Μ.Σ. (z= - 4.226, p= 0.000, r= 0.88) είναι σημαντικές και μεγάλης ισχύος, συνεπώς 

υπάρχει μεγάλη βελτίωση στην επίδοση των μαθητών μετά την διδασκαλία. Επίσης  
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υπάρχουν σημαντικές διαφορές μεταξύ της τελικής αξιολόγησης προβλημάτων Π.Μ.Μ.Σ. 

και της τελικής αξιολόγησης με χρήση Π.Τ.Α. (z= -2.124, p= 0.034, r= 0.44) και μεταξύ της 

αξιολόγησης της διατήρησης της γνώσης των προβλημάτων Π.Μ.Μ.Σ. και της αξιολόγησης 

της διατήρησης της γνώσης με χρήση Π.Τ.Α. (z= -1.841, p= 0.066, r= 0.38). Οι διαφορές 

και στις δύο περιπτώσεις είναι μέτριας ισχύος και υπέρ των αξιολογήσεων με χρήση Π.Τ.Α.. 

Τέλος οι διαφορές μεταξύ της τελικής αξιολόγησης προβλημάτων Π.Μ.Μ.Σ. και της  

αξιολόγησης της διατήρησης στα αντίστοιχα προβλήματα (z= - 0.447, p= 0.655, r= 0.09), 

καθώς  και μεταξύ της τελικής αξιολόγησης με χρήση Π.Τ.Α. και της αξιολόγησης της 

διατήρησης της γνώσης με χρήση Π.Τ.Α. (z= - 0.577, p= 0.564, r= 0.12) δεν είναι στατιστικά 

σημαντικές, συνεπώς το αποτέλεσμα που επιτεύχθηκε με την παρέμβαση παρουσίασε 

αντοχή στον χρόνο, έστω για μικρό διάστημα μέχρι τον δεύτερο έλεγχο.  

Πίνακας 3.10. Μέσοι όροι και τυπικές αποκλίσεις της επίδοσης των μαθητών στο γνωστικό σχήμα της 

αφαίρεσης σε όλες τις αξιολογήσεις.  

 Αρχική 

Αξιολόγηση 

Τελική 

Αξιολόγηση 

Π.Τ.Α 

Τελική 

Αξιολόγηση 

Π.Μ.Μ.Σ 

Αξιολόγηση 

Διατήρησης 

Π.Τ.Α 

Αξιολόγηση 

Διατήρησης 

Π.Μ.Μ.Σ 

Μ.Ο 2,3478 9,9565 9,5652 9,9130 9,6087 

Τ.Α 1,30065 ,20851 ,78775 ,28810 ,83878 

 

 

3.2. Ποιοτική ανάλυση αποτελεσμάτων 

 Εκτός της ποσοτικής ανάλυσης κρίθηκε σκόπιμη και η ποιοτική ανάλυση των 

αποτελεσμάτων, η οποία μπορεί να βοηθήσει στην εξαγωγή χρήσιμων συμπερασμάτων, 

καθώς το πρόγραμμα διδασκαλίας και οι απαντήσεις των μαθητών δεν μπορούν να 

αξιολογηθούν και να αναλυθούν μόνο ως απλά αριθμητικά σκορ.   

 Αρχικά είναι σημαντικό να παρατηρηθεί, ότι στις αρχικές αξιολογήσεις οι 

περισσότεροι μαθητές παρουσίασαν σημαντική αδυναμία στην περιγραφή και στην λεκτική 

επένδυση της αφαιρετικής κατάστασης του προβλήματος. Αυτό το γεγονός συνοδευόταν 

πολλές φορές και από την αποκλειστική ενασχόληση των μαθητών με τα αριθμητικά (π.χ. 
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«θα βγάλω τους δύο αριθμούς») χωρίς να τα συνδυάζουν και να τα συνδέουν όπως θα έπρεπε 

με τα υπόλοιπα σημαντικά στοιχεία του προβλήματος (π.χ. θα βγάλω τις μπάλες του 

Γιώργου από τις μπάλες της Έλενας).         

 Επίσης πολλοί μαθητές φάνηκε να κάνουν χρήση λέξεων – κλειδιών καθώς λέξεις ή 

φράσεις όπως « οι καραμέλες του Γιάννη είναι 20 περισσότερες από της Σοφίας», τους 

παραπλανούσαν και τους οδηγούσαν σε λάθος επιλογή πράξης αλλά και περιγραφής της 

κατάστασης του προβλήματος.        

 Εδώ είναι σημαντικό να σημειώσουμε ότι αρκετοί μαθητές κατά την αρχική 

αξιολόγηση αλλά και λίγοι στις αξιολογήσεις που ακολούθησαν μετά το διδακτικό 

πρόγραμμα, περιέγραφαν σωστά την αφαιρετική κατάσταση που περιγραφόταν στο 

πρόβλημα, αλλά στην συνέχεια δεν έκαναν την σωστή επιλογή πράξης, για την επίλυση του 

προβλήματος (τις περισσότερες φορές υποδείκνυαν την πρόσθεση ως την κατάλληλη 

πράξη). Αρκετές φορές συνέβη και το αντίθετο. Δηλαδή να περιγράφουν οι μαθητές 

λανθασμένα την ενέργεια που χρειάζεται να κάνουμε για την επίλυση του προβλήματος, 

αλλά να επιλέγουν την σωστή πράξη για την επίλυση του.     

 Στις αξιολογήσεις μετά την ολοκλήρωση του διδακτικού προγράμματος οι 

περισσότεροι μαθητές δεν φάνηκε να κάνουν χρήση λέξεων – κλειδιών, όπως συνέβη στην 

αρχική αξιολόγηση. Αυτό που παρατηρήθηκε όμως από τα προβλήματα στα οποία έκαναν 

λάθη ορισμένοι μαθητές, κυρίως στις αξιολογήσεις με προβλήματα Π.Μ.Μ.Σ.,  είναι ότι 

όταν υπήρχαν λέξεις όπως «κοντύτερος, ταχύτερος, φθηνότερος», αντί για τις λέξεις 

«περισσότερο – λιγότερο», κάποιοι από τους μαθητές δυσκολεύονταν και οδηγούνταν σε 

λάθη. Για παράδειγμα στο πρόβλημα «Η Έλενα είναι 30 εκατοστά κοντύτερη από τον 

Γιώργο», δυσκολεύονταν να κατανοήσουν τη σύγκριση που εισάγει η λέξη ώστε να 

καταλάβουν ότι η Έλενα είναι 30 εκατοστά λιγότερα από τον Γιώργο, με αποτέλεσμα να 

κάνουν λάθος στην περιγραφή της ενέργειας.      
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 Όσον αφορά την περιγραφή της κατάστασης και της ενέργειας που απαιτείται για 

την επίλυση του εκάστοτε προβλήματος από τους μαθητές, είναι σημαντικό να τονίσουμε 

την διαφορά που καταγράφηκε πριν και μετά την διδασκαλία. Όπως αναφέρθηκε και 

παραπάνω, στις αρχικές αξιολογήσεις οι περισσότεροι μαθητές δυσκολεύονταν να 

περιγράψουν την ενέργεια που απαιτείται για την επίλυση του προβλήματος. Αυτή η 

δυσκολία δεν παρατηρήθηκε όμως μετά την ολοκλήρωση του διδακτικού προγράμματος, 

καθώς οι μαθητές περιέγραφαν με επιτυχία την ενέργεια που απαιτούταν, χρησιμοποιώντας 

συνήθως τους τρόπους που είχαν διδαχθεί.      

 Μια σημαντική λεπτομέρεια, ειδικά για τα προβλήματα σύγκρισης, είναι ότι οι 

περισσότεροι μαθητές, στις αξιολογήσεις μετά το τέλος του διδακτικού προγράμματος 

μπορούσαν να κατανοήσουν και συνήθως περιέγραφαν από μόνοι τους στην απόδοση της 

κατάστασης του προβλήματος, τη συνθήκη: ότι για παράδειγμα «ο Νίκος έχει 20€ 

περισσότερα από την Στέλλα» συνεπάγεται ταυτόχρονά και ότι « η Στέλλα έχει 20€ λιγότερα 

από τον Νίκο».   

Πολύ σημαντική φάνηκε να είναι και η χρησιμότητα της εξίσωσης του προβλήματος. 

Ειδικά στις αξιολογήσεις σε συμβολικό επίπεδο, πολλοί μαθητές διευκολύνονταν να 

γράφουν παράλληλα με την περιγραφή της ενέργειας και την εξίσωση του προβλήματος, 

τονίζοντας κάθε φορά τι αντιπροσωπεύει ο κάθε αριθμός που γράφουν. 

 Τέλος, και για τις δύο κατηγορίες προβλημάτων, σημαντική διαφορά σε σχέση με 

την αρχική αξιολόγηση υπήρξε η δυνατότητα των μαθητών μετά την διδασκαλία, να 

περιγράψουν τι είναι αυτό που βρίσκουν. Δηλαδή για παράδειγμα σε ένα πρόβλημα 

εξομοίωσης μπορούσαν πλέον να αναφέρουν ότι αυτό που θα βρούμε είναι «τα χρήματα 

που πρέπει να ξοδέψει ο Σάκης για να έχει ίσα χρήματα με τον Μάκη». Αντίστοιχα σε ένα 

πρόβλημα σύγκρισης αρκετοί μαθητές αρχικά έδιναν απαντήσεις για το τελικό αποτέλεσμα 
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όπως,  «θα βρούμε τα λιγότερα ξυλάκια του Σάκη» αντί «θα βρούμε πόσα ξυλάκια έχει ο 

Σάκης», κάτι που δεν παρατηρήθηκε στις τελικές αξιολογήσεις.  
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4ο Κεφάλαιο 

Συζήτηση-Συμπεράσματα - Προτάσεις 

 Σκοπός της έρευνας ήταν η διερεύνηση της αποτελεσματικότητας των πολλαπλών 

τρόπων αναπαράστασης της γνώσης στην κατάκτηση του γνωστικού σχήματος της 

αφαίρεσης (σύγκρισης – εξομοίωσης) από μαθητές με Ε.Μ.Δ.. Η διδασκαλία βασίστηκε σε 

ειδικά διαμορφωμένο διδακτικό πρόγραμμα που στηριζόταν στο διδακτικό μοντέλο της 

πλήρους διδασκαλίας. Οι αξιολογήσεις πριν και μετά την διδασκαλία κατέδειξαν την 

βελτίωση της επίδοσης των μαθητών όσον αφορά την κατοχή του γνωστικού σχήματος των 

δύο αυτών τύπων αφαίρεσης. Ειδικότερα:      

 Η βελτίωση της ικανότητας των μαθητών να προσδιορίζουν την αναγκαία πράξη για 

την επίλυση προβλημάτων αφαίρεσης ήταν σημαντική. Πιο συγκεκριμένα, 15 από τους 23 

συνολικά μαθητές που συμμετείχαν στην έρευνα, δεν έκαναν κανένα απολύτως λάθος στις 

αξιολογήσεις μετά την διδασκαλία. Μάλιστα από αυτούς, οι 11 μαθητές είχαν ιδιαίτερα 

χαμηλή επίδοση στην αρχική αξιολόγηση. Με βάση αυτό το εύρημα μπορούμε να 

συμπεράνουμε ότι η διδασκαλία που αξιοποιεί τη δομή της πλήρους διδασκαλίας και την 

αρχή της πολλαπλής αναπαράστασης της γνώσης, μπορεί να βελτιώσει σημαντικά την 

ικανότητα μαθητών με Ε.Μ.Δ. να δομούν και να ενεργοποιούν το γνωστικό σχήμα της 

αφαίρεσης και να επιλύουν προβλήματα σύγκρισης κι εξομοίωσης. Μάλιστα είναι 

σημαντικό να τονίσουμε ότι από τα αποτελέσματα, φάνηκε ότι η αρχική επίδοση των 

μαθητών δεν επηρέασε την ανταπόκριση τους στην διδασκαλία, καθώς ακόμα και μαθητές 

με πολύ χαμηλή αρχική επίδοση, είχαν πολύ μεγάλη βελτίωση μετά την διδασκαλία. 

Το εύρημα αυτό στοιχίζεται με τα ευρήματα των ερευνών της Jitendra και των 

συνεργατών της (1996 έως 2013), όπως αυτά έχουν εκτεθεί στο θεωρητικό μέρος της 

παρούσας εργασίας. Πρέπει βέβαια να σημειωθεί ότι μεταξύ της διδασκαλίας που 

χρησιμοποιήθηκε στην παρούσα έρευνα και της διδασκαλίας που χρησιμοποίησαν οι 
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παραπάνω ερευνητές υπήρχε το κοινό στοιχείο της προσπάθειας δόμησης και 

ενεργοποίησης του γνωστικού σχήματος πράξης με ποικιλία τρόπων αναπαράστασης, αλλά 

υπήρχε και σαφής διαφοροποίηση ως προς το είδος των πολλαπλών αναπαραστάσεων και 

ιδιαίτερα ως προς τη χρήση χειραπτικών υλικών και εικόνων, που ήταν επιλογή μόνο της 

παρούσας έρευνας.  

Η βελτίωση των μαθητών στην δόμηση και την οργάνωση του γνωστικού σχήματος της 

πράξης της αφαίρεσης και η συνακόλουθη βελτίωση της επίδοσής τους στην επίλυση 

προβλημάτων σύγκρισης – εξομοίωσης μπορεί να αποδοθεί στην χρήση των πολλαπλών 

τρόπων αναπαράστασης της γνώσης  κατά την διδασκαλία και των πλεονεκτημάτων που 

αυτή προσφέρει. Όπως έχει αναφερθεί στο θεωρητικό μέρος κι άλλες έρευνες που 

χρησιμοποίησαν πολλαπλούς τρόπους αναπαράστασης της γνώσης για τη διδασκαλία 

μαθηματικών αντικειμένων (έστω διαφορετικών από τα προβλήματα αφαίρεσης) 

κατέδειξαν βελτίωση τω συμμετεχόντων και, συνεπώς, τη θετική επίδραση των πολλαπλών 

τρόπων αναπαράστασης (Miller & Mercer, 1993 · Miller, Stringfellow, Kaffar, Ferreira & 

Mancl, 2011 · Peterson, Mercer, & O’Shea, 1988 · Strozier, Hinton, Terry, & Flores, 2014). 

Το εύρημα φαίνεται να στηρίζει τη θέση του Αγαλιώτη (2011) ότι, διαμέσου των 

αντικειμένων και των εικόνων, οι μαθητές κατανοούν καλύτερα τις καταστάσεις στις οποίες 

αναφέρονται τα προβλήματα έτσι είναι σε θέση να διαχειριστούν αποτελεσματικά τις 

συμβολικές αναπαραστάσεις. Εξάλλου, τα περισσότερα λάθη στις αξιολογήσεις μετά την 

διδακτική παρέμβαση παρατηρήθηκαν σε αυτές που περιείχαν αποκλειστικά προβλήματα 

Π.Μ.Μ.Σ. με παραδοσιακή μορφή παρουσίασης Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι οι διαφορές 

στην επίδοση των μαθητών ανάμεσα στις αξιολογήσεις προβλημάτων Π.Μ.Μ.Σ. και στις  

αξιολογήσεις με Π.Τ.Α. ήταν σημαντικές. 

Η σύγκριση της επίδοσης των μαθητών ανάλογα με τον τύπο του προβλήματος 

έδειξε ότι στα προβλήματα εξομοίωσης, στην τελική αξιολόγηση και στην αξιολόγηση της 
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διατήρησης της γνώσης, με χρήση Π.Τ.Α,. κανένας μαθητής δεν έκανε λάθος. Αντιθέτως, 

στα προβλήματα σύγκρισης ένας μαθητής στην τελική αξιολόγηση και δύο μαθητές στην 

αξιολόγηση της διατήρησης, έκαναν από ένα λάθος. Βλέποντας αυτή τη μικρή διαφορά 

ανάμεσα στην επίδοση των μαθητών στους δύο τύπους προβλημάτων, μπορούμε ίσως να 

συμπεράνουμε ότι η αναπαράσταση με πολλαπλούς τρόπους του γνωστικού σχήματος των 

προβλημάτων εξομοίωσης έγινε καλύτερα κατανοητή από τους μαθητές. Αυτή η μικρή 

διαφορά ίσως να οφείλεται στο ότι στα προβλήματα εξομοίωσης, από τη φύση τους, 

επιτρέπουν την αναπαράσταση και των δύο αρχικών ποσοτήτων του προβλήματος, πράγμα 

που δεν συμβαίνει με τα προβλήματα σύγκρισης. 

Ειδικότερα, στα προβλήματα εξομοίωσης οι μαθητές έβλεπαν μπροστά τους την 

αναπαράσταση με αντικείμενα, εικόνες και παράλληλα με αριθμητικά σύμβολα, δύο 

ποσοτήτων και έψαχναν να βρουν πόσο πρέπει να μικρύνει η μια ή να μεγαλώσει η άλλη, 

ώστε να γίνουν ίσες. Είχαν στην ουσία δύο άμεσα αντιληπτές και παρατηρήσιμες επιλογές 

(πρόσθεση - αφαίρεση). Από την άλλη πλευρά, στον τύπο προβλημάτων σύγκρισης που 

χρησιμοποιήθηκε, οι μαθητές είχαν μπροστά τους το αρχικό μέγεθος μιας ποσότητας, 

γνώριζαν πόσο διαφέρει από μια άλλη ποσότητα, η οποία ήταν το ζητούμενο, αλλά δεν είχαν 

άμεση αναπαράσταση δύο χωριστών ποσοτήτων. Έτσι, μπορούμε να υποθέσουμε ότι η 

παραπάνω ιδιαιτερότητα του συγκεκριμένου τύπου προβλήματος σύγκρισης, είναι ο λόγος 

που οι μαθητές υστέρησαν έστω και σε μικρό βαθμό στα προβλήματα σύγκρισης σε σχέση 

με τα προβλήματα εξομοίωσης όταν είχαμε χρήση Π.Τ.Α. Είναι σημαντικό να προσθέσουμε 

πως και οι δύο αυτοί τύποι προσθετικών προβλημάτων θεωρούνται οι δυσκολότεροι, καθώς 

έχουν πιο περίπλοκή σημασιολογική δομή σε σχέση με τους άλλους (Αγαλιώτης, 2011 · 

Λεμονίδης, 2001).        

 Παρόμοια συμπεράσματα μπορούν να εξαχθούν και αναφορικά με την παρουσίαση 

των προβλημάτων με τον παραδοσιακό τρόπο, καθώς και εκεί παρατηρήθηκε μια μικρή 
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διαφορά στην επίδοση υπέρ των προβλημάτων εξομοίωσης.   

 Εκτός από τις αξιολογήσεις που έγιναν ακριβώς μετά το τέλος του διδακτικού 

προγράμματος, είχαμε και δύο αξιολογήσεις (μια σε χρήση προβλημάτων Π.Μ.Μ.Σ. και μια 

με χρήση Π.Τ.Α.) που πραγματοποιήθηκαν 2,5 εβδομάδες αργότερα για τον έλεγχο της 

διατήρησης της γνώσης του γνωστικού σχήματος της αφαίρεσης εξομοίωσης και σύγκρισης. 

Τα αποτελέσματα μας έδειξαν ότι δεν υπάρχει σημαντική διαφορά μεταξύ των 

αξιολογήσεων που διενεργήθηκαν αμέσως μετά την ολοκλήρωση του διδακτικού 

προγράμματος και αυτών που πραγματοποιήθηκαν 2,5 εβδομάδες μετά για τον έλεγχο της 

διατήρησης. Μάλιστα υπήρξαν και ορισμένοι μαθητές που βελτίωσαν την επίδοση τους από 

την τελική στην  αξιολόγηση της διατήρησης της γνώσης. Αυτά τα αποτελέσματα ίσως θα 

μπορούσαν να μας οδηγήσουν στο συμπέρασμα ότι, η χρήση Π.Τ.Α. στην διδασκαλία του 

γνωστικού σχήματος της αφαίρεσης, εκτός του ότι βελτιώνει σημαντικά την επίδοση των 

μαθητών, επιδρά θετικά και στην διατήρηση αυτής της γνώσης. Κι αυτό είναι ένα πολύ 

ενθαρρυντικό στοιχείο για το πρόγραμμα διδασκαλίας μας, καθώς η διατήρηση της γνώσης 

αποτελεί μια από τις σημαντικότερες δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι μαθητές με Ε.Μ.Δ. 

(Αγαλιώτης, 2011). Σύμφωνα με την μετα- ανάλυση παρόμοιων ερευνητικών παρεμβάσεων 

(Xin, &Jitendra, 1999), οι παρεμβάσεις με τα καλύτερα αποτελέσματα και όσον αφορά την 

τελική αξιολόγηση και όσον αφορά τον έλεγχο της διατήρησης, ήταν οι παρεμβάσεις 

διάρκειας τουλάχιστον ενός μήνα. Η διδασκαλία του προγράμματος μας διήρκησε ακριβώς 

έναν μήνα συνεπώς θα μπορούσαμε να συμπεράνουμε πως και η διάρκεια της παρέμβασης 

μας έπαιξε ρόλο στην βελτίωση της επίδοσης των μαθητών αλλά και στην διατήρηση της 

γνώσης που διδάχτηκαν.   

Ο διαχωρισμός του δείγματος με κριτήριο την ηλικία έδειξε ότι οι μαθητές της τρίτης 

τάξης είχαν ελαφρώς καλύτερη απόδοση στις αξιολογήσεις που ακολούθησαν τη 

διδασκαλία (τελικές αξιολογήσεις) σε σχέση με αυτούς της δευτέρας τάξης, ενώ οι μαθητές 
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της δευτέρας τάξης είχαν καλύτερη επίδοση σχέση με αυτούς της τρίτης στις αξιολογήσεις 

της διατήρησης. Αν αυτό το συνδυάσουμε με το γεγονός ότι οι μαθητές της τρίτης τάξης 

είχαν αρκετά καλύτερη επίδοση στην αρχική αξιολόγηση, μπορούμε να υποθέσουμε ότι η 

διδασκαλία βασισμένη στην χρήση Π.Τ.Α. μπορεί να ωφελήσει ιδιαίτερα τους μαθητές της 

δευτέρας τάξης με Ε.Μ.Δ. που δεν έχουν μεγάλη εμπειρία σε αυτού του τύπου τα 

προβλήματα και συνεπώς είναι καλό να χρησιμοποιείται από την αρχή της διδασκαλίας 

αυτών των προβλημάτων. Αυτό βέβαια δεν σημαίνει πως το διδακτικό πρόγραμμα δεν είναι 

κατάλληλο και για τους μαθητές με μεγαλύτερη εμπειρία σε αυτά τα προβλήματα, καθώς τα 

αποτελέσματα έδειξαν πως η βελτίωση της επίδοσης των μαθητών της τρίτης τάξης με 

Ε.Μ.Δ. ήταν εξαιρετικά σημαντική. Έρευνες που εστίασαν στην σύγκριση της επίδοσης 

των μαθητών όταν αυτοί διδάσκονταν να λύνουν Μαθηματικά προβλήματα με 4 

διαφορετικούς τρόπους, να γράφουν αριθμητικές παραστάσεις – εξισώσεις για να λύσουν 

το πρόβλημα, να αναπαριστούν το πρόβλημα αποκλειστικά με αντικείμενα για να 

μπορέσουν να το λύσουν, να συνδυάζουν τις δύο προηγούμενες μεθόδους και να λύνουν τα 

προβλήματα «απέξω» χωρίς να χρησιμοποιούν καμία συγκεκριμένη στρατηγική 

(Stellingwerf &Van Lieshout, 1999), έδειξαν ότι μόνο οι μαθητές με υψηλή αρχική επίδοση 

που διδάχθηκαν να χρησιμοποιούν για την επίλυση προβλημάτων, αποκλειστικά 

αριθμητικές παραστάσεις – εξισώσεις, είχαν καλύτερα αποτελέσματα από τους αντίστοιχους 

μαθητές που δέχτηκαν διαφορετικού τύπου διδασκαλία. Βέβαια το παραπάνω αποτέλεσμα 

είναι ίσως κάτι το αναμενόμενο, αφού οι μαθητές με καλύτερη επίδοση έχουν μεγαλύτερη 

εξοικείωση στην επίλυση προβλημάτων αποκλειστικά σε συμβολικό επίπεδο, τρόπος που 

χρησιμοποιείται συχνότερα στο σχολικό πλαίσιο για την επίλυση προβλημάτων.  

 Περνώντας στην ποιοτική ανάλυση των αποτελεσμάτων, παρατηρήσαμε την 

σημαντική επίδραση που είχε η διδασκαλία στην ικανότητα της περιγραφής και της λεκτικής 

επένδυσης της αφαιρετικής κατάστασης του προβλήματος, μια δεξιότητα που δυσκολεύει 
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γενικότερα τους μαθητές με ήπιες εκπαιδευτικές ανάγκες και τους οδηγεί σε συχνά λάθη 

στην επίλυση προβλημάτων (Αγαλιώτης, 2011). Η βελτίωση των μαθητών, οι απαντήσεις 

και ο τρόπος που περιέγραφαν την κατάσταση και έπειτα την ενέργεια για την επίλυση του 

προβλήματος, έδειχναν ότι ο βαθμός κατανόησης των συγκεκριμένων καταστάσεων 

αφαίρεσης, αυξήθηκε σημαντικά. Κι αυτό γιατί οι περισσότερες απαντήσεις των μαθητών 

έδειχναν ότι κατανοούν πλήρως αυτό που περιγράφουν, καθώς απαντούσαν με ευκολία 

ακόμα και σε απαιτητικές διευκρινιστικές ερωτήσεις. Η επίδοση αυτή έρχεται σε πλήρη 

αντίθεση με την επίδοση στην αρχική αξιολόγηση, όπου οι περισσότεροι μαθητές στέκονταν 

στα αριθμητικά σύμβολα και αδυνατούσαν να περιγράψουν την κατάσταση και την ενέργεια 

επίλυσης του προβλήματος. Βέβαια, είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι οι μαθητές είχαν 

μεγαλύτερη άνεση στην περιγραφή και την λεκτική επένδυση της κατάστασης και της 

ενέργειας για την λύση του προβλήματος όταν γινόταν χρήση Π.Τ.Α.. Αυτό ίσως μπορεί να 

εξηγηθεί από το γεγονός ότι οι μαθητές σε αυτές τις περιπτώσεις αναπαριστούσαν οι ίδιοι 

με απτά υλικά ή εικόνες τις καταστάσεις της αφαίρεσης, γεγονός που φάνηκε να τους 

βοηθάει στην κατανόηση της και να βελτιώνει την επίδοση τους στην επίλυση του 

προβλήματος.           

 Οι παραπάνω ενδείξεις, γίνονται πιο ισχυρές αν αναλύσουμε μια άλλη πτυχή των 

απαντήσεων των μαθητών. Την ερώτηση του «τι είναι αυτό που βρίσκουμε;» στην λύση του 

κάθε προβλήματος, η οποία χρησιμοποιήθηκε στην αξιολόγηση, για να διαπιστωθεί αν αυτό 

που περιγράφουν οι μαθητές το έχουν καταλάβει ή απαντούν μηχανικά ή και τυχαία. Οι 

απαντήσεις των μαθητών, έδειξαν το υψηλό βαθμό κατανόησης της κατάστασης του 

προβλήματος καθώς εκτός από την αιτιολόγηση της ενέργειας, οι περισσότεροι ήταν σε 

θέση να εξηγήσουν τι είναι αυτό που θα βρουν αν εκτελέσουν την ενέργεια που 

περιγράφουν. Η διαφορά σε σχέση με την αρχική αξιολόγηση, όπου οι μαθητές, όπως 

αναφέραμε και στα αποτελέσματα, πολλές φορές εστίαζαν αποκλειστικά στα αριθμητικά 
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σύμβολα και αδυνατούσαν να απαντήσουν στην ερώτηση του «τι είναι αυτό που βρίσκουμε» 

ήταν αξιοσημείωτη. Από αυτό το γεγονός μπορούμε ίσως να οδηγηθούμε στο συμπέρασμα 

ότι και πάλι η χρήση Π.Τ.Α. και το γεγονός ότι οι μαθητές είχαν μπροστά τους με απτά 

υλικά ή εικόνες την αναπαράσταση του προβλήματος, βοήθησε τους μαθητές με Ε.Μ.Δ. 

στην επίλυση των προβλημάτων του γνωστικού σχήματος της αφαίρεσης. Βέβαια το 

γεγονός ότι ανάλογα θετικά αποτελέσματα είχαμε και στις αξιολογήσεις προβλημάτων 

Π.Μ.Μ.Σ., μας δείχνει για ακόμα μια φορά ότι η χρήση Π.Τ.Α. είναι ωφέλιμη και στα 

λεκτικά προβλήματα, παραδοσιακής μορφής παρουσίασης, που αντιμετωπίζει καθημερινά 

στο σχολικό περιβάλλον ο μαθητής με Ε.Μ.Δ.. Το παραπάνω συμπέρασμα μπορεί να 

στηριχθεί και από την έρευνα των Marsh&Cooke (1996 -όπ. αναφ. στο Xin & Jitendra, 

1999), όπου σε 3 μαθητές τρίτης τάξης με χαμηλή επίδοση στα Μαθηματικά, 

χρησιμοποίησαν αντικείμενα (ράβδους) στην διδασκαλία τους για την επίλυση 

προβλημάτων. Οι μαθητές παρουσίασαν άμεση και παρατεταμένη βελτίωση στην επίλυση 

προβλημάτων στις αξιολογήσεις που ακολούθησαν της διδασκαλίας, χωρίς μάλιστα να τους 

δίνεται η δυνατότητα να χρησιμοποιήσουν τα αντικείμενα σε αυτές. 

 Ένα ακόμα σημαντικό στοιχείο που μας έδωσε η ποιοτική ανάλυση των 

αποτελεσμάτων, ήταν ότι οι μαθητές φάνηκε να μην χρησιμοποιούν πλέον λέξεις – κλειδιά 

στην επίλυσης του προβλήματος. Παρ’ όλο που οι εκφωνήσεις των προβλημάτων στις 

αξιολογήσεις περιείχαν τέτοιες «παγίδες», οι μαθητές σε αντίθεση με την αρχική 

αξιολόγηση δεν επηρεάστηκαν από αυτό και φάνηκε να δίνουν βάση στην σημασιολογική 

δομή του προβλήματος και όχι σε λέξεις- κλειδιά. Η χρήση λέξεων- κλειδιών είναι κακή 

επιλογή, καθώς δεν προάγει την πραγματική επίλυση προβλήματος και οδηγεί συχνά σε 

λάθη (Αγαλιώτης, 2011). Συνεπώς, η βελτίωση που παρατηρήθηκε μετά την διδασκαλία του 

προγράμματος είναι μεγάλης σημασίας. Μπορούμε λοιπόν να υποθέσουμε ότι η χρήση 

Π.Τ.Α στην διδασκαλία του γνωστικού σχήματος της αφαίρεσης ίσως βοηθά τους μαθητές 



69 

 

με Ε.Μ.Δ. να επικεντρωθούν στην σημασιολογική δομή των προβλημάτων, μέσω της 

αναπαράστασης της κατάστασης του προβλήματος, και όχι σε λέξεις- κλειδιά που είναι πολύ 

πιθανόν να τους οδηγήσουν σε λάθος κατά την επίλυση (Αγαλιώτης, 2011). 

 Ένα επίσης σημαντικό στοιχείο της διδασκαλίας και των αξιολογήσεων που 

ακολούθησαν, ήταν η δημιουργία της εξίσωσης του προβλήματος. Πρέπει να τονίσουμε ότι 

κατά την διδασκαλία δόθηκε έμφαση στην σύνδεση της πραξιακής και εικονιστικής 

αναπαράστασης με την συμβολική αναπαράσταση του προβλήματος. Συνεπώς μπορούμε 

ίσως να υποθέσουμε ότι αυτή η σύνδεση βοήθησε τους μαθητές, ακόμα και όταν 

αξιολογούνταν αποκλειστικά σε συμβολικό επίπεδο, να μην βλέπουν τα στοιχεία του 

προβλήματος ως απλά αριθμητικά σύμβολα, αλλά να κατανοούν ότι τα αριθμητικά σύμβολα 

που έχουν μπροστά τους είναι η συμβολική αναπαράσταση των αντικειμένων ή των άλλων 

στοιχείων που εμπεριέχονται στο πρόβλημα. Αξίζει λοιπόν να μελετηθεί σε μελλοντική 

έρευνα, αν η χρήση των εξισώσεων είναι πιο αποτελεσματική με το σχήμα διδασκαλίας που 

χρησιμοποιήσαμε στην έρευνα μας ή με το σχήμα που χρησιμοποίησαν άλλες έρευνες 

(schema based instruction - Jitendra, 1996-2013)   

 

4.1. Περιορισμοί 

 Υπάρχουν διάφοροι παράγοντες που επηρεάζουν τα αποτελέσματα της παρούσας 

έρευνας. Αρχικά, σύμφωνα με την διδακτική μεθοδολογία, πριν την διδασκαλία μιας 

καινούριας γνώσης είναι απαραίτητη η γνωστική σύγκρουση ώστε ο μαθητής να αποβάλει 

την παλαιά – λανθασμένη γνώση. Στην παρούσα έρευνα δεν ήταν εφικτό κάτι τέτοιο λόγω 

των στενών χρονικών περιθωρίων.        

 Επίσης, ο αριθμός του δείγματος ήταν σχετικά μικρός για την εξαγωγή πιο ασφαλών 

συμπερασμάτων για τα αποτελέσματα της έρευνας και την γενίκευσή τους. Ακόμα η 

ανομοιομορφία του δείγματος, διαφορετικός αριθμός κοριτσιών/αγοριών και μαθητών β’/γ’ 



70 

 

τάξης, δεν επέτρεψε την σύγκριση των αποτελεσμάτων μεταξύ των διάφορων υποομάδων.

 Επιπροσθέτως, δεν υπήρχε ομάδα ελέγχου (π.χ. ομάδα τυπικών μαθητών) για την 

σύγκριση των αποτελεσμάτων μεταξύ των δύο ομάδων και την εξαγωγή των αντίστοιχων 

συμπερασμάτων.          

 Ακόμα δεν υπήρξε διαφοροποίηση μεταξύ των μαθητών που κατείχαν το γνωστικό 

σχήμα αλλά δεν το ενεργοποιούσαν, διότι δεν αναγνώριζαν ομοιότητες ανάμεσα σε αυτό 

που ήξεραν και σε αυτό που περιγραφόταν στα προβλήματα, και των μαθητών που δεν 

κατείχαν το γνωστικό σχήμα αρχικά και το δόμησαν με βάση την διδασκαλία που δέχτηκαν. 

 Επιπλέον, ο χρόνος των 2,5 εβδομάδων που μεσολάβησε μεταξύ του τέλους της 

διδασκαλίας και του ελέγχου της διατήρησης της νέας γνώσης, ίσως ήταν σχετικά μικρός σε 

σχέση και με άλλες έρευνες, μεγαλύτερης βέβαια διάρκειας, που άφηναν μεγαλύτερο 

διάστημα για τον συγκεκριμένο έλεγχο.       

 Τέλος, η εξαγωγή συμπερασμάτων είναι δυνατή μόνο για την επίδραση της 

διδασκαλίας με την χρήση Π.Τ.Α. και όχι για την κάθε μέθοδο ξεχωριστά, αφού η 

διδασκαλία βασίστηκε στον συνδυασμό αυτών των μεθόδων.    

 

4.2. Εκπαιδευτικές επιπτώσεις της έρευνας 

 Τα ευρήματα της τρέχουσας ερευνητικής μελέτης είναι ελπιδοφόρα καθώς μπορούν 

να στηρίξουν μια νέα μέθοδο διδασκαλίας, η οποία μπορεί να εφαρμοστεί για τη διδασκαλία 

των μαθητών με Ε.Μ.Δ. είτε στην γενική τάξη είτε στις δομές ειδικής αγωγής. Η ποικιλία 

τρόπων αναπαράστασης της γνώσης και η σύνδεση αυτών μέσα στο διδακτικό πρόγραμμα 

μπορεί να ωφελήσει τους μαθητές της ομάδα των ήπιων εκπαιδευτικών αναγκών.   

 Βέβαια μπορεί να γίνει και χρήση του διδακτικού προγράμματος  στην γενική τάξη, 

σε τυπικούς μαθητές, όμως η επίδραση στην επίδοση τους δεν έχει ερευνηθεί, ώστε να 

διασφαλίζεται η επιτυχία της.         
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 Επίσης η χρήση των πολλαπλών τρόπων αναπαράστασης στην αξιολόγηση των 

προβλημάτων, θα μπορούσε να αποτελέσει έναν εναλλακτικό τρόπο εξέτασης μαθητών με 

ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, ως μέσο για την βελτίωση της ικανότητας τον μαθητών να 

λύνουν προβλήματα με παραδοσιακή παρουσίαση.      

 Η διδασκαλία του γνωστικού σχήματος των πράξεων με την χρήση Π.Τ.Α δίνει μια 

νέα, συμβατή με την θεωρία των πολλαπλών νοημοσυνών, προσέγγιση, που μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί και στο πλαίσιο της διαφοροποιημένης διδασκαλίας.  

 

4.3. Προτάσεις μελλοντικών ερευνών 

 Οι μελλοντικές έρευνες θα ήταν σημαντικό να περιλαμβάνουν ομάδα τυπικών 

μαθητών, για την σύγκριση της επίδοσης τους με την επίδοση των μαθητών με Ε.Μ.Δ.. 

Ακόμα, μεγάλης σημασίας θα ήταν συγκρίσεις με βάση το φύλο και την ηλικία του 

δείγματος για την εξαγωγή αντίστοιχων συμπερασμάτων. Τέλος, η σύγκριση της χρήσης 

Π.Τ.Α στην διδασκαλία του γνωστικού σχήματος με άλλες μεθόδους διδασκαλίας ή με τον 

κάθε τρόπο αναπαράστασης ξεχωριστά, θα μπορούσε να αποδώσει κρίσιμα συμπεράσματά 

για την διδασκαλία. 
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Παράρτημα 

ΑΡΧΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

 

1. Το playstation 4 κοστίζει 368 Ευρώ και το xbox 399 Ευρώ. Πόσο πρέπει να ανέβει η τιμή 

του playstation 4 για να κοστίζει τόσο όσο και το xbox; 

 

2. Ο Ανέστης έχει ύψος 152 εκατοστά και είναι 17 εκατοστά ψηλότερος από την Εύη. Πόσα 

εκατοστά είναι το ύψος της Εύης; 

 

3. Η Κωνσταντίνα είναι 56 κιλά. Η Σοφία είναι 67 κιλά. Πόσα κιλά πρέπει να χάσει η Σοφία 

για να είναι τόσα κιλά όσα και η Κωνσταντίνα; 

 

4. Ο Σκρατ το σκιουράκι έχει δυο φωλιές. Στην πρώτη του φωλιά έχει 39 βελανίδια, τα οποία 

είναι 13 περισσότερα από τα  βελανίδια που έχει στην δεύτερη του φωλιά. Πόσα βελανίδια 

έχει στην δεύτερη του φωλιά ο Σκράτ; 

 

5. Η Μαρία έκανε 12 βήματα στο κουτσό. Η Νατάσα έκανε 9. Πώς θα βρούμε πόσα ακόμα 

βήματα κουτσό θα πρέπει να κάνει η Νατάσα για να έχει κάνει τόσα όσα και η Μαρία; 

 

6. Η Αλεξάνδρα έχει 59 κούκλες, που είναι 21 περισσότερες από τις κούκλες που έχει η 

Μαρία. Ποιες ενέργειες πρέπει να κάνουμε για να βρούμε πόσες κούκλες έχει η Μαρία; 

 

7. Τα παιδιά στο διάλειμμα έπαιξαν σκοινάκι. Η Βάσω έκανε 48 πηδηματάκια στο σκοινάκι. 

Ο Αναστάσης έκανε 63 πηδηματάκια. Πόσα περισσότερα πηδηματάκια έπρεπε να κάνει η 

Βάσω για  να έχει κάνει τόσα όσα και ο Αναστάσης; 
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8. Ο Μάκης έχει 58 τάπες και η Σοφία 16 τάπες λιγότερες από τον Μάκη. Πόσες τάπες έχει η 

Σοφία; 

 

9. Τα παιδιά στο διάλειμμα έπαιξαν μπάσκετ. Η ομάδας της πέμπτης τάξης έβαλε 82 

πόντους. Η ομάδα της Έκτης τάξης έβαλε 64 πόντους. Πόσους περισσότερους πόντους 

έπρεπε να βάλει η Έκτη τάξη για να έχει βάλει τόσους όσους και η ομάδα της Πέμπτης; 

 

10. H Νικολέτα αγόρασε καινούρια πατίνια με 82 Ευρώ. Τα πατίνια του Γιάννη είναι 29 Ευρώ 

φθηνότερα από τα πατίνια της Νικολέτας. Πόσο κοστίζουν τα πατίνια του Γιάννη; 
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ΤΕΛΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΕ ΧΡΗΣΗ Π.Τ.Α. 

 

1. Η Έλενα έχει 16 συνδετήρες. Οι συνδετήρες της Έλενας είναι 9 περισσότεροι από τους 

συνδετήρες του Γιώργου. Πόσους συνδετήρες έχει ο Γιώργος; 

 

2. Ο Θεοδόσης έχει 12 μολύβια και η φίλη του η Αλεξάνδρα έχει 7 μολύβια. Πόσα λιγότερα 

μολύβια έπρεπε να έχει ο Θεοδόσης για να έχει τόσα όσα και η Αλεξάνδρα; 

 

3. H Μαρία έχει 14 κύβους και η Αφροδίτη έχει 8 κύβους. Πόσους κύβους πρέπει να 

αγοράσει ακόμα η Αφροδίτη για να έχει τόσους όσους και η Μαρία; 

 

4. Η Σοφία έχει 20 οδοντογλυφίδες και ο Γιώργος 11 οδοντογλυφίδες λιγότερες από την 

Σοφία. Πόσες οδοντογλυφίδες έχει ο Γιώργος; 

 

5. Ο Ανέστης έχει 23 πινέζες οι οποίες είναι 7 περισσότερες από τις πινέζες που έχει η 

Δήμητρα. Πόσες πινέζες έχει η Δήμητρα; 

 

6. Ο Σπύρος αγόρασε 17 τσίχλες και η Βάσω 11 τσίχλες. Πόσες τσίχλες πρέπει να φάει ο 

Σπύρος για να έχει τόσες όσες και η Βάσω;  

 

7. Ο Σάκης έχει 8 στυλό στην κασετίνα του και η Μάγδα 21 στυλό. Πόσα στυλό πρέπει να 

αγοράσει ακόμα ο Σάκηςγια να έχει τόσα όσα και η Μάγδα;  
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8. Η Εύη έχει 16 καλαμάκια και ο Δημήτρης 9 καλαμάκια λιγότερα από την Εύη. Ποιες 

ενέργειες θα κάνουμε για να βρούμε πόσα καλαμάκια έχει ο Δημήτρης; 

 

9. Ο Στάθης έχει 22 ξυλάκια και ο Αντρέας έχει 11 ξυλάκια. Πόσα ξυλάκια πρέπει να πάρει ο 

Αντρέας για να έχει τόσα όσα και ο Στάθης; 

 

10. Η Νατάσα έχει 18 βόλους. Οι βόλοι της Νατάσας είναι 7 περισσότεροι από τους βόλους 

του Γιάννη. Πόσους βόλους έχει ο Γιάννης; 
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ΤΕΛΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΜΕΝΩΝ ΜΟΝΟ ΜΕ 

ΣΥΜΒΟΛΑ 

 

1. Η Έλενα έχει 16 συνδετήρες. Οι συνδετήρες της Έλενας είναι 9 περισσότεροι από τους 

συνδετήρες του Γιώργου. Πόσους συνδετήρες έχει ο Γιώργος; 

 

2. Ο Θεοδόσης έχει 12 μολύβια και η φίλη του η Αλεξάνδρα έχει 7 μολύβια. Πόσα λιγότερα 

μολύβια έπρεπε να έχει ο Θεοδόσης για να έχει τόσα όσα και η Αλεξάνδρα; 

 

3. H Μαρία έχει 14 κύβους και η Αφροδίτη έχει 8 κύβους. Πόσους κύβους πρέπει να 

αγοράσει ακόμα η Αφροδίτη για να έχει τόσους όσους και η Μαρία; 

 

4. Η Σοφία έχει 20 οδοντογλυφίδες και ο Γιώργος 11 οδοντογλυφίδες λιγότερες από την 

Σοφία. Πόσες οδοντογλυφίδες έχει ο Γιώργος; 

 

5. Ο Ανέστης έχει 23 πινέζες οι οποίες είναι 7 περισσότερες από τις πινέζες που έχει η 

Δήμητρα. Πόσες πινέζες έχει η Δήμητρα; 

 

6. Ο Σπύρος αγόρασε 17 τσίχλες και η Βάσω 11 τσίχλες. Πόσες τσίχλες πρέπει να φάει ο 

Σπύρος για να έχει τόσες όσες και η Βάσω;  

 

7. Ο Σάκης έχει 8 στυλό στην κασετίνα του και η Μάγδα 21 στυλό. Πόσα στυλό πρέπει να 

αγοράσει ακόμα ο Σάκηςγια να έχει τόσα όσα και η Μάγδα;  
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8. Η Εύη έχει 16 καλαμάκια και ο Δημήτρης 9 καλαμάκια λιγότερα από την Εύη. Ποιες 

ενέργειες θα κάνουμε για να βρούμε πόσα καλαμάκια έχει ο Δημήτρης; 

 

9. Ο Στάθης έχει 22 ξυλάκια και ο Αντρέας έχει 11 ξυλάκια. Πόσα ξυλάκια πρέπει να πάρει ο 

Αντρέας για να έχει τόσα όσα και ο Στάθης; 

 

10. Η Νατάσα έχει 18 βόλους. Οι βόλοι της Νατάσας είναι 7 περισσότεροι από τους βόλους 

του Γιάννη. Πόσους βόλους έχει ο Γιάννης; 
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ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΓΝΩΣΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ Π.Τ.Α. 

 

1. Ο Αντρέας έχει 13 μολύβια και η φίλη του η Αλεξάνδρα έχει 7 μολύβια. Πόσα μολύβια 

πρέπει να πάρει ακόμα η Αλεξάνδρα για να έχει τόσα όσα και ο Ανρέας; 

 

2. Η Στέλλα αγόρασε 16 τσίχλες και ο Γιώργος 12 τσίχλες. Πόσες τσίχλες πρέπει να 

αγοράσει ακόμα ο Γιώργος για να έχει τόσες όσες και η Στέλλα; 

 

3. Ο Κωστής έχει 25 πινέζες και η Σοφία 8 πινέζες λιγότερες από τον Κωστή. Πόσες πινέζες 

έχει η Σοφία; 

 

4. Η Εύη έχει 20 καραμέλες και ο Νίκος 11 καραμέλεςλιγότερες από την Εύη. Πόσες 

καραμέλες έχει ο Νίκος; 

 

5. Η Έλενα έχει 18 συνδετήρες. Οι συνδετήρες της Έλενας είναι 11 περισσότεροι από τους 

συνδετήρες του Γιάννη. Πόσους συνδετήρες έχει ο Γιάννης; 

 

6. HΝατάσα έχει 9 κύβους και ο Ανέστης έχει 16 κύβους. Πόσους κύβους πρέπει να χάσει ο 

Ανέστης για να έχει τόσους όσους και η Νατάσα; 

 

 

7. Ο Χάρης έχει 11 στυλό στην κασετίνα του και η Μάγδα 18 στυλό. Πόσα στυλό πρέπει να 

αγοράσει ακόμα ο Χάρηςγια να έχει τόσα όσα και η Μάγδα;  
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8. Ο Σπύρος έχει 18 καλαμάκια τα οποία είναι 12 περισσότερα από τα καλαμάκια που έχει η 

Δήμητρα. Ποιες ενέργειες θα κάνουμε για να βρούμε πόσα καλαμάκια έχει η Δήμητρα; 

 

9. Ο Σάκης έχει 20 ξυλάκια και η Δέσποινα έχει 12 ξυλάκια. Πόσα ξυλάκια πρέπει να χάσει ο 

Σάκης για να έχει τόσα όσα και η Δέσποινα; 

 

10. Η Εύα έχει 17 βόλους. Οι βόλοι της Εύας είναι 9 περισσότεροι από τους βόλους του 

Δημήτρη. Πόσους βόλους έχει ο Δημήτρης; 
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ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΓΝΩΣΗΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ 

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΜΕΝΩΝ ΜΟΝΟ ΜΕ ΣΥΜΒΟΛΑ 

 

1. Ο Πέτρος είναι 94 κιλά και η Κική 72 κιλά. Πόσα κιλά πρέπει να χάσει ο Πέτρος για να 

είναι τόσα όσα και η Κική; 

 

2. Η Αλεξάνδρα έχει μαζέψει 73 αυτοκόλλητα. Τα αυτοκόλλητα της Αλεξάνδρας είναι 25 

περισσότερα από τα αυτοκόλλητα που έχει μαζέψει ο Ανέστης. Πόσα αυτοκόλλητα έχει 

μαζέψει ο Ανέστης; 

 

3. Η Γεωργία έχει ύψος 162 εκατοστά. Η Γεωργία είναι 19 εκατοστά ψηλότερη από τον 

Βαγγέλη. Πόσα εκατοστά είναι το ύψος του Βαγγέλη; 

 

4. Ο Γιάννης έχει 44 νερόμπαλες και ο φίλος του ο Θεοδόσης 52 νερόμπαλες. Πόσες 

νερόμπαλες πρέπει να αγοράσει ο Γιάννης για να έχει τόσες όσες και ο Θεοδόσης; 

 

5. Τα παιδιά στο διάλειμμα έπαιξαν βόλεϊ. Η ομάδας της Δευτέρας τάξης έβαλε 31 πόντους 

και η ομάδα της Τρίτης τάξης έβαλε 45 πόντους. Πόσους  πόντους έπρεπε να βάλει ακόμα 

η Δευτέρα τάξη για να έχει βάλει τόσους όσους και η ομάδα της Τρίτης τάξης; 

 

6. Ο Μάκης το καλοκαίρι έφαγε 65 παγωτά και η Νίκη 23 παγωτά λιγότερα από τον Μάκη. 

Πόσα παγωτά έφαγε η Νίκη το καλοκαίρι; 

 

7. Η Βάσω αγόρασε 54 κιλά κεράσια και η Εύη 41 κιλά κεράσια. Πόσα κιλά κεράσια πρέπει 

να φάει η Βάσω για έχει τόσα κιλά κεράσια όσα έχει και η Εύη; 
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8. Η Νατάσα έχει 100 Ευρώ στο πορτοφόλι της και ο Βύρων 81 Ευρώ στο δικό του 

πορτοφόλι. Πόσα Ευρώ πρέπει να μαζέψει ακόμα ο Βύρων για να έχει τόσα Ευρώ όσα έχει 

και η Νατάσα; 

 

9. Η Έλενα έχει 60 μαρκαδόρους και ο Γιώργος 31 μαρκαδόρους λιγότερους από την Έλενα. 

Ποιες ενέργειες πρέπει να κάνουμε για να βρούμε πόσους μαρκαδόρους έχει ο Γιώργος; 

 

10. H Νικολέτα αγόρασε καινούρια βατραχοπέδιλα με 64 Ευρώ. Τα βατραχοπέδιλα της 

Νικολέτας είναι 28 Ευρώ ακριβότερα από τα βατραχοπέδιλα του Ηλία. Πόσο κοστίζουν τα 

βατραχοπέδιλα του Ηλία; 
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