
i 
 

 

 
ΕΠΟΠΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΑΓΑΛΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2017 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ, ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ 

 
 
 
 
 
 

  ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 
 
 
 
 
 

Αναπαραστατική Ευχέρεια μαθηματικών γνώσεων μαθητών με 

Ήπιες Εκπαιδευτικές Ανάγκες και απαιτήσεις του Αναλυτικού 

Προγράμματος Μαθηματικών του Γενικού Σχολείου  
 
 
 

ΟΜΠΑΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

 

 

 

 



ii 
 

Πίνακας Περιεχομένων 

 
 
Πρόλογος ................................................................................................................................... 1 

Περίληψη .................................................................................................................................. 3 

Εισαγωγή ................................................................................................................................... 4 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: Ανασκόπηση της βιβλιογραφίας  ................................................................. 8 

 1.1. Η αναπαράσταση ως έννοια και ικανότητα  ................................................................... 8 

     1.2. Η εσωτερική νοητική αναπαράσταση-απεικόνιση των  μαθηματικών γνώσεων ......... 12 

    1.2.1. Λεκτικά/συντακτικά συστήματα της ομιλούμενης γλώσσας   ............................... 14 

1.2.2.    Απεικονιστικά συστήματα ................................................................................... 15 

    1.2.3.    Επίσημα συμβολικά συστήματα .......................................................................... 15 

 1.3. Τα στάδια ανάπτυξης των εσωτερικών συστημάτων  αναπαράστασης  στα      

             μαθηματικά .............................................................................................................. 16 

     1.4. Εξωτερικές μαθηματικές αναπαραστάσεις ................................................................... 17 

     1.4.1. Πραξιακές αναπαραστάσεις .................................................................................. 21 

     1.4.1.1. Διδακτικά οφέλη, περιορισμοί και κριτήρια επιλογής των πραξιακών  

                  αναπαραστάσεων    ......................................................................................... 23 

         1.4.1.2. Εικονικές Πραξιακές Αναπαραστάσεις   ........................................................ 28 

 1.4.2. Εικονιστικές αναπαραστάσεις ............................................................................... 30 

          1.4.2.1. Διδακτικά οφέλη και περιορισμοί των εικονιστικών  

                        αναπαραστάσεων .......................................................................................... 32 

     1.4.2.2. Επιλογή των κατάλληλων εικονιστικών αναπαραστάσεων ........................... 35 

      1.4.3. Συμβολικές αναπαραστάσεις ................................................................................ 36 

     1.4.3.1. Διδακτικά οφέλη και περιορισμοί των συμβολικών  

                  αναπαραστάσεων ............................................................................................ 38 

  1.5. Ο ρόλος της αναπαραστατικής μετάφρασης στην κατανόηση και την μάθηση  

          των μαθηματικών ....................................................................................................... 40 

     1.6.  Η σημασία των εξωτερικών αναπαραστάσεων στην κατάκτηση της    

        μαθηματικής γνώσης  ............................................................................................... 48 



iii 
 

    1.6.1. Η κατανόηση των μαθηματικών γνώσεων  ............................................................ 48 

    1.6.2. Ο ρόλος των πραξιακών και εικονιστικών αναπαραστάσεων στην  

                 μάθηση των μαθηματικών ................................................................................... 51 

 1.7.  Μάθηση των μαθηματικών, αναπαραστάσεις και δυσκολίες μαθητών με  

        «Ήπιες Εκπαιδευτικές Ανάγκες»  ............................................................................ 56 

 1.8.  Γνωστικές προϋποθέσεις και απαιτήσεις της μάθησης μέσω   

            αναπαραστάσεων ...................................................................................................... 59 

 1.9.  Η ακολουθία των τρόπων αναπαράστασης (CRA) και η μάθηση των  

            μαθηματικών  ........................................................................................................... 65 

1.10. Πρόγραμμα σπουδών και τρόποι αναπαράστασης .......................................................... 69 

1.11. Η αξιολόγηση της αφαίρεσης μέσω της ακολουθίας των τρόπων  

             αναπαράστασης ....................................................................................................... 75 

    1.11.1. Η διεθνής έρευνα αξιολόγησης της αναπαραστατικής ευχέρειας ............................ 78 

1.12. Διερευνητικά ερωτήματα ................................................................................................ 85 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: Μεθοδολογία της Έρευνας  ........................................................................ 88 

 2.1. Ερευνητική Στρατηγική  ............................................................................................... 88 

     2.2. Συμμετέχοντες .............................................................................................................. 89 

 2.3. Εργαλεία και Διαδικασίες της Έρευνας ....................................................................... 91 

        2.3.1.  Δοκιμασία Αιτιολόγησης Αναπαραστάσεων ......................................................... 95 

    2.3.2.  Δοκιμασία Μετάφρασης Αναπαραστάσεων .......................................................... 95 

    2.3.3.  Δοκιμασία Αναγνώρισης Αναπαραστάσεων ....................................................... 100 

        2.3.4.  Δοκιμασία Ανταλλαγής Αναπαραστάσεων ......................................................... 102 

    2.3.5.  Δοκιμασία Μετάφρασης Αριθμητικών Συμβόλων σε Εικονιστικές/Πραξιακές  

               Αναπαραστάσεις .................................................................................................. 104 

        2.3.6.   Δοκιμασία Μετάφρασης Εικονιστικών/Πραξιακών Αναπαραστάσεων σε     

                    Αριθμητικά Σύμβολα .......................................................................................... 105 

        2.3.7.    Δοκιαμασία Υπολογισμού Αναπαραστατικού Αλγορίθμου .............................. 107 

    2.4     Ανάλυση των σχολικών εγχειρδίων της Α΄ και Β΄ δημοτικού ως προς τις αφαιρετικές    

              αναπαραστάσεις ....................................................................................................... 110 



iv 
 

    2.5.  Ανάλυση των δεδομένων ............................................................................................ 113 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: Αποτελέσματα της Έρευνας  .................................................................... 114 

3.1. Υπολογισμός Συμβολικών Αλγορίθμων ......................................................................... 114 

3.2. Ελεύθερη Μετάφραση Συμβολικής Αφαιρετικής Αναπαράστασης ................................ 116 

   3.2.1. Δυναμική/Στατική παραγωγή αναπαραστάσεων ....................................................... 117 

   3.2.2. Αναπαραστατική δομή .............................................................................................. 118 

   3.2.3. Εικονιστικά σύμβολα ................................................................................................ 118 

   3.2.4.  Είδος Εικονιστικής Αναπαράστασης........................................................................ 121 

   3.2.5. Είδος αφαίρεσης ........................................................................................................ 122 

3.3. Εικονιστικές/Πραξιακές Δοκιμασίες Αναπαραστατικής Ευχέρειας ............................... 125 

   3.3.1. Αιτιολόγηση εικονιστικών και πραξιακών αφαιρετικών αναπαραστάσεων ............. 125 

      3.3.1.1. Ποιοτική ανάλυση των υποδοκιμασιών .............................................................. 126 

   3.3.2. Μετάφραση εικονιστικών/πραξιακών αφαιρετικών αναπαραστάσεων   .................. 130 

      3.3.3.2. Ποιοτική Ανάλυση των Αναπαραστατικών Μεταφράσεων ................................ 133 

            3.3.3.2.1. Πρώτη αναπαράσταση υπολοίπου .............................................................. 134 

            3.3.3.2.2. Δεύτερη αναπαράσταση υπολοίπου ........................................................... 137 

            3.3.3.2.3. Αναπαραστάσεις διαφοράς ......................................................................... 139 

            3.3.3.2.3.  Προσβασιμότητα ανά είδος αναπαράστασης ............................................ 144 

  3.3.3. Αναγνώριση εικονιστικών/πραξιακών αναπαραστάσεων αφαιρετικών  

            αναπαραστάσεων ........................................................................................................ 146 

    3.3.3.1. Ανάλυση της επίδοσης των μαθητών ανά κατηγορία και τρόπο αναπαράστασης στις   

                 δοκιμασίες ............................................................................................................. 149 

   3.3.4. Δοκιμασίες εικονιστικής/πραξιακής ανταλλαγής αναπαραστάσεων βάσει Θεσιακής  

             Αξίας .......................................................................................................................... 153 

   3.3.5. Δοκιμασίες εικονιστικής/πραξιακής μετάφρασης αριθμητικών συμβόλων .............. 157 



v 
 

      3.3.6. Δοκιμασίες μετάφρασης εικονιστικών/πραξιακών αναπαραστάσεων σε αριθμητικά  

                σύμβολα .................................................................................................................. 159 

      3.3.7. Υπολογισμός εικονιστικού/πραξιακού αλγορίθμου της αφαίρεσης ....................... 164 

        3.3.7.1. Συνολικές διαφοροποιήσεις στην αναπαραστατική αλγοριθμική επίδοση ανά  

                     τρόπο και κατηγορία μαθητών .......................................................................... 168 

       3.3.7.2. Λάθη Δανεισμού ................................................................................................. 170 

       3.3.7.2.1. Έγκυρος Δανεισμός ......................................................................................... 171 

       3.3.7.1.2. Πλήθος των Μορφών Δανεισμού .................................................................... 175 

       3.3.7.1.3. Τροποποίηση Μειωτέου .................................................................................. 175 

          3.3.7.3. Αφαίρεση Ασύμβατων Αξιών ......................................................................... 177 

          3.3.7.3.1. Έγκυρη καταγραφή υπολοίπου .................................................................... 179 

          3.3.7.3.1. Πλήθος Αναπαραστάσεων Καταγραφής Υπολοίπου ................................... 181 

         3.3.7.4. Μεταφορά δανεικών ......................................................................................... 181 

         3.3.7.4.1. Είδη των λαθών μεταφοράς ........................................................................... 183 

         3.3.7.5. Εκτίμηση Ορθότητας του Αποτελέσματος ....................................................... 184 

3.4. Συνολικές αναλύσεις του Εργαλείου Αξιολόγησης Αναπαραστατικής Ευχέρειας  

       («ΕΑΑΕ») ........................................................................................................................ 185 

3.5.   Αναπαραστατική Ανάλυση των Διδακτικών Εγχειριδίων της Α΄ και  Β΄ τάξης ........... 187 

   3.5.1. Αρχικές Αφαιρετικές Αναπαραστάσεις των Διδακτικών Εγχειριδίων ...................... 187 

   3.5.2.  Αφαιρετικές Αναπαραστάσεις-Στόχοι των Διδακτικών Εγχειριδίων ....................... 189 

   3.5.3.  Δυναμικότητα ή Στατικότητα των εικονιστικών αναπαραστάσεων ......................... 191 

   3.5.4. Σύμβολα δήλωσης της αφαίρεσης που χρησιμοποιούνται από τα σχολικά βιβλία ... 192 

   3.5.5. Είδος-Κατηγορία αναπαραστατικής αφαίρεσης ........................................................ 194 



vi 
 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: Συζήτηση - Συμπεράσματα ...................................................................... 196 

4.1. Μέρος πρώτο: Συζήτηση υποδοκιμασιών του «Εργαλείου Αξιολόγησης Αναπαραστατικής  

        Ευχέρειας» ...................................................................................................................... 197 

   4.1.1. Υπολογισμός αλγορίθμων σε συμβολική μορφή ...................................................... 197 

   4.1.2. Ελεύθερη μετάφραση αφαιρετικών αναπαραστάσεων .............................................. 199 

     4.1.2.1  Δυναμική/Στατική μετάφραση αναπαραστάσεων        ......................................... 199 

     4.1.2.2. Γραφικά σύμβολα δήλωσης της αφαίρεσης   ....................................................... 201 

     4.1.2.3.  Είδος εικονιστικής αναπαράστασης .................................................................... 203 

     4.1.2.4. Είδος αφαίρεσης ................................................................................................... 203 

  4.1.3. Αιτιολόγηση εικονιστικών και πραξιακών αφαιρετικών αναπαραστάσεων .............. 206 

  4.1.4.  Μετάφραση εικονιστικών/πραξιακών αναπαραστάσεων αφαίρεσης ........................ 211 

     4.1.4.1. Ποιοτική ανάλυση των αναπαραστατικών μεταφράσεων .................................... 215 

        4.1.4.1.1. Αφαιρετικές αναπαραστάσεις υπολοίπου ....................................................... 215 

        4.1.4.1.2. Αφαιρετικές αναπαραστάσεις διαφοράς ......................................................... 220 

     4.1.4.2. Προσβασιμότητα ανά είδος αναπαράστασης στην δοκιμασία της μετάφρασης .. 223 

  4.1.5. Αναγνώριση εικονιστικών/πραξιακών αναπαραστάσεων αφαίρεσης ........................ 225 

     4.1.5.1. Προσβασιμότητα ανά διαδικασία, τρόπο και μορφή αναπαράστασης στην 

δοκιμασία της αναγνώρισης ................................................................................................... 228 

  4.1.6. Δοκιμασίες εικονιστικής/πραξιακής ανταλλαγής αναπαραστάσεων βάσει Θεσιακής 

Αξίας....................................................................................................................................... 231 

  4.1.7. Δοκιμασίες εικονιστικής/πραξιακής μετάφρασης αριθμών ....................................... 235 

  4.1.8. Υπολογισμός εικονιστικού/πραξιακού αλγορίθμου της αφαίρεσης ........................... 239 



vii 
 

     4.1.8.1. Εγκυρος δανεισμός ............................................................................................... 242 

     4.1.8.2. Αφαίρεση ασύμβατων αξιών ................................................................................ 246 

    4.1.8.3. Έγκυρη καταγραφή υπολοίπου ............................................................................. 247 

    4.1.8.4. Πλήθος αναπαραστάσεων καταγραφής υπολοίπου ............................................... 248 

    4.1.8.6. Εκτίμηση ορθότητας του αποτελέσματος ............................................................. 249 

  4.1.9. Αναπαραστατική ανάλυση των διδακτικών εγχειριδίων της Α΄ και  Β΄ τάξης του  

            δημοτικού ................................................................................................................... 250 

4.2. Μέρος Δεύτερο: Συμπεράσματα και Περιορισμοί της έρευνας ...................................... 253 

   4.2.1. Συμπεράσματα ........................................................................................................... 253 

   4.2.2. Περιορισμοί της έρευνας ........................................................................................... 254 

4.3. Μέρος τρίτο: Συζήτηση των διερευνητικών ερωτημάτων .............................................. 254 

4.3.1. Συζήτηση των διερευνητικών ερωτημάτων.................................................................. 255 

4.4. Προτάσεις για μελλοντικές έρευνες ................................................................................ 271 

Βιβλιογραφία ......................................................................................................................... 272 

Παράρτημα............................................................................................................................ 302 

 

 
 
 

 

 
 
  

 

 



1 
 

ΠΡΟΛΟΓΟΣ 

 

      Μαθητές με Ήπιες Εκπαιδευτικές Ανάγκες (Η.Ε.Α) υπάρχουν σχεδόν σε κάθε τάξη. 

Η συμπερίληψη και η αποτελασματική διδασκαλία των μαθητών αυτών με στόχο την 

επιτυχημένη μετάβαση τους στην ενήλικη ζωή, αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες 

προκλήσεις που αντιμετωπίζει το σύγχρονο εκπαιδευτικό σύστημα. Η μάθηση των 

μαθηματικών, ενός γνωστικού αντικειμένου με αφηρημένο και γενικευτικό χαρακτήρα, 

αλλά και αυστηρά ιεραρχική δόμηση γνώσεων, σε συνδυασμό με τα ιδιαίτερα 

γνωστικά και μαθησιακά χαρακτηριστικά των μαθητών με ΗΕΑ, δημιουργεί ένα 

εκρηκτικό μείγμα μαθησιακών και διδακτκών απαιτήσεων. Έτσι, η τεκμηριωμένη 

διδασκαλία (Data-Based) που βασίζεται σε ερευνητικά και αξιολογικά δεδομένα 

αποτελεί μονόδρομο στην αντιμετώπιση των παραπάνω προκλήσεων και την ποιοτική 

αναβάθμιση των διδακτικών υπηρεσιών που λαμβάνουν οι μαθητές με ΗΕΑ στα 

μαθηματικά. Παράλληλα, η κατανόηση των μαθηματικών γνώσεων από τους μαθητές, 

δύναται να υποστηρίξει την λειτουργική και αποτελεσματική τους χρήση στην 

καθημερινή ζωή των μαθητών. Ειδικότερα, για πολλούς ερευνητές το να κατανοεί ένας 

μαθητής μία μαθηματική γνώση, σχετίζεται άμεσα με το να την αντιστοιχίζει, να την 

αναγνωρίζει, να την μεταφράζει και να την αιτιολογεί ευχερώς μέσα από διάφορες 

αναπαραστάσεις, όπως ζωγραφιές, αντικείμενα, διαγράμματα, προβλήματα.  

       Η διδακτική ακολουθία των τριών τρόπων αναπαράστασης (CRA) που 

περιλαμβάνει την διδασκαλία μαθηματικών γνώσεων σε μία ιεραρχική ακολουθία που 

ξεκινά από το συγκεκριμένο (Πραξιακό: χειροπιαστά υλικά), προχωρά στο 

ημισυγκεκριμένο (Εικονιστικό: εικόνες, γραμμές, ζωγραφιές) και αποσβένει στο 

αφηρημένο (Συμβολικό: σύμβολα, αριθμοί, λέξεις), αποτελεί ένα ερευνητικά 

τεκμηριωμένο και συστηματοποιημένο πλαίσιο για την προώθηση της 
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αναπαραστατικής ευχέρειας των μαθηματικών γνώσεων. Ταυτόχρονα όμως, δύναται 

να αποτελέσει και τη βάση σε ένα αξιολογικό μοντέλο που θα στοχεύει στη διακρίβωση 

των τρόπων αναπαράστασης που χρησιμοποιούν οι μαθητές. Μία τέτοια αξιολόγηση, 

δύναται να εξοικονομήσει διδακτικό χρόνο, να προσφέρει άμεσα αξιοποιήσιμες 

πληροφορίες σχετικά με τρόπο που οι μαθητές αντιλαμβάνονται και κατανοούν μία 

μαθηματική γνώση, να προωθήσει την συμπερίληψη τους στο πλαίσιο της τάξης, αλλά 

και να προσφέρει δεδομένα σχετικά με την ετοιμότητα των μαθητών για την εισαγωγή 

τους στο επίσημο συμβολικό σύστημα. Εντούτοις, μία αξιολόγηση μαθηματικών 

γνώσεων με βάσει την διδακτική ακολουθία των τριών τρόπων αναπαράστασης δεν 

είχε επιχειρηθεί εως τώρα. Έτσι λοιπόν στην παρούσα έρευνα επιχειρείται να 

προσδιοριστεί, ο βαθμός και η έκταση της αναπαραστατικής ευχέρειας των ελλήνων 

μαθητών με ΗΕΑ και να συζητηθεί αναφορικά με τις αναπαραστατικές απαιτήσεις του 

προγράμματος σπουδών του ελληνικού σχολείου.   

       Η έρευνα αυτή δεν θα ήταν δυνατό να υλοποιηθεί χωρίς την πολύτιμη βοήθεια του 

καθηγητή και δασκάλου μου κ. Αγαλιώτη Ιωάννη, ο οποίος με την άρτια επιστημονική 

του κατάρτιση με υποστήριξε καίρια σε κάθε βήμα της.  Θέλω να τον ευχαριστήσω 

ιδιαίτερα, διότι ανέχθηκε τις επίμονες ερωτήσεις και απορίες μου, περιέβαλλε όλη αυτή 

την προσπάθεια με ακούραστο πνεύμα και μου έμαθε να αμφισβητώ, να αναζητώ, να 

σκέφτομαι, να στηρίζομαι στις δυνάμεις μου και να αγαπώ την δουλειά μου. Ακόμη, 

ευχαριστώ την οικογένειά μου, τους φίλους μου και την Κατερίνα, για την υπομονή 

και την ανοχή που επέδειξαν στην μεγάλη απουσία μου από τις ζωές τους, αλλά και 

την υπέρμετρη αγάπη τους.  
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Περίληψη.  Πενήντα μαθητές με και χωρίς Ήπιες Εκπαιδευτικές Ανάγκες (Δ΄ - ΣΤ΄ 

Δημοτικού) ελέγχθηκαν ως προς την ικανότητά τους να αναπαρασταίνουν την πράξη της 

αφαίρεσης διαμέσου της ακολουθίας των τριών τρόπων αναπαράστασης της γνώσης 

(συγκεκριμένος / πραξιακός – εικονιστικός / σχηματικός – αφηρημένος/ συμβολικός) (CRA). 

Επίσης, μελετήθηκαν κριτικά τα διδακτικά εγχειρίδια της Α΄ και της Β΄ δημοτικού ως προς 

τους τρόπους αναπαράστασης που χρησιμοποιούν. Ο προσδιορισμός του επιπέδου 

αναπαραστατικής ικανότητας των μαθητών και των διδακτικών προβλέψεων των εγχειριδίων 

ως προς αυτήν τη σημαντική διάσταση της μαθηματικής εκπαίδευσης μπορεί να προσφέρει 

πολύτιμες πληροφορίες για τη διδασκαλία μαθηματικών σε μαθητές χωρίς και με Ήπιες 

Εκπαιδευτικές Ανάγκες (ΗΕΑ). Σύμφωνα με τα αποτελέσματα οι μαθητές παρουσιάζουν 

καλύτερες επιδόσεις με τον πραξιακό τρόπο αναπαράστασης, ενώ δυσκολεύονται να κάνουν 

μεταφράσεις μεταξύ των διαφόρων τρόπων. Οι μαθητές με ΗΕΑ παρουσιάζουν μεγαλύτερες 

δυσκολίες σε όλες τις διαστάσεις της αναπαραστατικής ευχέρειας. Ωστόσο ένα σημαντικό 

μέρος των μαθητών και στις δύο ομάδες δυσκολεύτηκε να μεταφράσει, να αναγνωρίσει και να 

συσχετίσει συμβολικές αναπαραστάσεις και ενέργειες με την πραξιακή ή εικονιστική τους 

έκφραση, παρά το γεγονός πως δεν αντιμετώπιζε κάποια δυσκολία στον υπολογισμό 

συμβολικών αλγορίθμων. Παράλληλα, διαπιστώθηκε ασυμβατότητα ανάμεσα στους τρόπους 

αναπαράστασης που χρησιμοποιούν τα διδακτικά εγχειρίδια και στους τρόπους που 

χρησιμοποιούνται με ευχέρεια από τους μαθητές, με την έννοια ότι τα εγχειρίδια, 

χρησιμοποιούν κυρίαρχα εικονιστικές αφαιρετικές αναπαραστάσεις, ενώ οι μαθητές φαίνεται 

να έχουν σημαντικά καλύτερες επιδόσεις στον πραξιακό τρόπο.  

 

 

Λέξεις-κλειδιά: Ήπιες Εκπαιδευτικές Ανάγκες, αναπαραστατικές δυσκολίες, μαθηματικές 

δυσκολίες, αφαιρετικές αναπαραστάσεις, διδακτική ακολουθία των τριών αναπαράστασης, 

αξιολόγηση μέσω αναπαραστάσεων, διδακτικά εγχειρίδια.    
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

        Μαθητές με δυσκολίες στη μάθηση των Μαθηματικών υπάρχουν σχεδόν σε κάθε 

τάξη. Μια ομάδα παιδιών με υψηλή συχνότητα δυσκολιών, τόσο στα μαθηματικά όσο 

και στα γλωσσικά μαθήματα, είναι αυτή των «Ήπιων Εκπαιδευτικών Αναγκών» 

(Lerner & Johns, 2011). Για τους μαθητές αυτούς η μάθηση των μαθηματικών είναι 

μία από τις σημαντικότερες μαθησιακές και διδακτικές προκλήσεις (Miller & Hudson, 

2007). Η πολυπλοκότητα των χαρακτηριστικών του μαθηματικού συμβολικού 

συστήματος, ο γνωστικός φόρτος που επιφέρει σε συνδυασμό με τα γνωστικά και 

μαθησιακά ελλείμματα της συγκεκριμένης ομάδας, αλλά και μία ενδεχόμενη 

ασυμβατότητα μεταξύ των μαθησιακών της προτιμήσεων και της παρεχόμενης 

διδασκαλίας δύναται να οδηγήσει στην αποτυχία κατάκτησης των πλέον βασικών 

μαθηματικών γνώσεων (Αγαλιώτης, 2011).   

       Η «Ποιοτική» (Qualitative) και «Βασισμένη στα Δεδομένα» (Data-Βased) 

διδασκαλία, αλλά και η εξεύρεση «Καλών Πρακτικών» στηριγμένων στην έρευνα 

(Evidence-Based Practices), με σκοπό την κάλυψη των μαθησιακών αναγκών και 

προτιμήσεων της συγκεκριμένης ομάδας μαθητών, και όχι μόνο, είναι αναγκαία 

(Miller, Butler & Lee, 1998). Παράλληλα, σε μία εποχή που η μαθηματική εκπαίδευση 

παγκοσμίως μεταρρυθμίζεται και στρέφεται όλο και περισσότερο προς την κατανόηση 

και την αποτελεσματική και λειτουργική χρήση των μαθηματικών γνώσεων (NCTM, 

2000), η ανάγκη ανάλογης αναβάθμισης και «καθολικού σχεδιασμού» των 

προγραμμάτων σπουδών με στόχο, όχι μόνο την συμπερίληψη μαθητών με Η.Ε.Α, 

αλλά και την διαφοροποίηση της διδασκαλίας για το σύνολο των μαθητών, καθίσταται 

επιτακτική και στη χώρα μας. 
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       Η κατανόηση των μαθηματικών γνώσεων, σε αντιδιαστολή με την άγονη 

απομνημόνευση τους, ενισχύει την εμπέδωση της δυνατότητας προσωπικής χρήσης 

του μαθηματικού κώδικα, που είναι και ο σκοπός των μαθηματικών, ενισχύει την 

γνωστική κωδικοποίηση και ανάκληση γνώσεων, μειώνει τον γνωστικό φόρτο, οδηγεί 

σε μεγαλύτερη γενικευσιμότητα μία νέας γνώσης, ενισχύει τα κίνητρα μάθησης και 

ενισχύει την μαθηματική επίδοση (Αγαλιώτης, 2011· Carr, et al., 1994· Rittle-Johnson, 

Siegler, & Alibali, 2001· Siegler, 2003).   

      Το να κατανοεί ένας μαθητής μία συγκεκριμένη έννοια σημαίνει α) να την 

αναγνωρίζει μέσα σε διάφορες αναπαραστάσεις,  β) να την χειρίζεται με ευελιξία μέσα 

από διάφορες αναπαραστάσεις και γ) να την μεταφράζει από έναν τρόπο 

αναπαράστασης σε κάποιον άλλο (Lesh, Post και Behr, 1987). Σε αρμονία με τα 

παραπάνω το «Εθνικό Συμβούλιο Δασκάλων Μαθηματικών» (ΝCTM), το «Εθνικό 

Συμβούλιο Μαθηματικών» (NMAP), αλλά και το «Ινστιτούτο Εκπαιδευτικών 

Επιστημών» (IES - Intervention Practise Guide) των ΗΠΑ καλούν μεταξύ άλλων,  

όλους τους μαθητές να δημιουργούν και να χρησιμοποιούν διάφορες μαθηματικές 

αναπαραστάσεις για να επικοινωνούν μαθηματικές ιδέες, να τις εφαρμόζουν και να τις 

μεταφράζουν για την επίλυση προβλημάτων, όπως επίσης και να τις χρησιμοποιούν με 

σκοπό να επιδεικνύουν και να ερμηνεύουν μαθηματικά φαινόμενα (Gersten, et. al., 

2009· NCTM, 2000· ΝΜAP, 2008). 

         Ως μαθηματικές αναπαραστάσεις χαρακτηρίζονται οι απεικονίσεις – 

παρουσιάσεις – σχηματοποιήσεις δομικών στοιχείων των Μαθηματικών (ποσοτήτων, 

πράξεων, προβλημάτων) διαμέσου χειροπιαστών αντικειμένων, εικόνων ή ζωγραφιών, 

διαγραμμάτων, καθώς και μίας πληθώρας αφηρημένων σύμβολων (όπως αριθμητικά 

σύμβολα, πραξιακά σύμβολα κτλ.) (Αshlock, 2010). Οι μαθηματικές αναπαραστάσεις 

καλύπτουν ένα συνεχές, από το αισθητηριακά συγκεκριμένο στο εννοιολογικά 
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αφηρημένο και μπορούν ταξινομηθούν σε τρία βασικά επίπεδα ή τρόπους 

επεξεργασίας και αναπαράστασης: (α) τον Πραξιακό, που  περιλαμβάνει 

αναπαραστάσεις μαθηματικών στοιχείων διαμέσου τρισδιάστατων αντικειμένων, (β) 

τον Εικονιστικό, που περιλαμβάνει δισδιάστατες απεικονίσεις των ποικίλων 

μαθηματικών αντικειμένων και (γ) τον Συμβολικό, στον οποίο οι μαθηματικές γνώσεις 

παρουσιάζονται διαμέσου του επίσημου μαθηματικού συμβολικού συστήματος 

(Forbringer & Fuchs, 2014· Μercer & Μercer, & Pullen, 2011).   

       Για τον περιορισμό των μειονεκτημάτων των επί μέρους τρόπων και την μέγιστη 

αξιοποίηση των πλεονεκτημάτων τους, αλλά και για την σταδιακή εισαγωγή των 

μαθητών στην συμβολική και αφηρημένη γλώσσα των μαθηματικών με κατανόηση, οι 

τρεις αυτοί τρόποι (Πραξιακός → Εικονιστικός → Συμβολικός) χρησιμοποιούνται σε 

μία συνδυαστική ιεραρχική ακολουθία σταδιακής απόσβεσης των συγκεκριμένων 

αναπαραστατικών χαρακτηριστικών που παρέχει σαφή και συνεπή σύνδεση ανάμεσα 

στις αφηρημένες διαδικασίες και τις υλικές ενέργειες που αυτές αναπαραστούν.  

       Τα ερευνητικά δεδομένα καταδεικνύουν την αποτελεσματικότητα χρήσης της 

παραπάνω ακολουθίας αναπαράστασης μαθηματικών γνώσεων αναφορικά με τον 

πληθυσμό των μαθητών με Ήπιες Εκπαιδευτικές Ανάγκες (Η.Ε.Α.) (Butler, Miller, 

Crehan, Babbitt & Pierce, 2003· Flores, 2010· Mancl, Miller & Kennedy, 2012· Mercer 

& Miller, 1992· Peterson, Mercer, & O’Shea, 1988). Ωστόσο, η κατασκευή ενός 

εργαλείου αξιολόγησης της αναπαραστατικής ευχέρειας των μαθητών στη βάση της 

ακολουθίας των τρόπων-επιπέδων αναπαράστασης για ερευνητικούς σκοπούς δεν είχε 

επιχειρηθεί μέχρι τώρα, παρά το γεγονός πως πολλοί είναι οι ερευνητές που προκρίνουν 

την χρησιμοποίησή του, πιστεύοντας πως μπορεί να συμβάλλει αποτελεσματικά στην 

λήψη καθημερινών διδακτικών αποφάσεων (Allsopp, 2008· Allsopp, Kyger, Lovin, 
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Gerretson, Carson, & Ray, 2008· Kennedy & Tipps, 1994· Mercer & Mercer, 2011· 

Ortiz, 2011· Uprichards & Heddens, 1980· Van de Walle, 2007).  

         Άλλη μια έλλειψη που επισημάνθηκε από τη βιβλιογραφική ανασκόπηση του 

παρόντος ερευνητή είναι ότι δεν έχει επιχειρηθεί μέχρι τώρα η ανάλυση των σχολικών 

εγχειριδίων των Μαθηματικών του Ελληνικού Α/θμιου Σχολείου, αναφορικά με τους 

τρόπους αναπαράστασης που προτείνουν για τη διδασκαλία. 

        Σκοπός λοιπόν της παρούσας μελέτης, είναι η αξιολόγηση της αναπαραστατικής 

ευχέρειας στην αφαίρεση των μαθητών με και χωρίς Η.Ε.Α με βάση την ακολουθία 

των τριών τρόπων αναπαράστασης και η σύγκριση των αποτελεσμάτων με τις 

απαιτήσεις του προγράμματος  μαθηματικών που διδάσκονται στο γενικό σχολείο. 

       Αναλυτικά, στο 1ο κεφάλαιο θα γίνει η ανασκόπηση της βιβλιογραφίας σχετικά με 

τα διάφορα είδη αναπαράστασης, τα διδακτικά οφέλη τους και τους περιορισμούς στη 

χρήση τους, τις γνωστικές απαιτήσεις τους σε σχέση με τις αντίστοιχες απαιτήσεις των 

μαθηματικών γνώσεων, όπως επίσης και τις δυσκολίες των μαθητών με Η.Ε.Α. Επίσης, 

θα παρουσιαστούν ερευνητικά δεδομένα σχετικά με τα προγράμματα σπουδών, τους 

τρόπους αναπαράστασης που χρησιμοποιούν τα σχολικά εγχειρίδια και την 

καταλληλότητά τους για την συμπερίληψη μαθητών με Η.Ε.Α. Στο 2ο κεφάλαιο 

αναφέρεται η ερευνητική στρατηγική, περιγράφονται οι συμμετέχοντες, αλλά και τα 

εργαλεία και οι διαδικασίες της έρευνας. Στο 3ο κεφάλαιο της εργασίας γίνεται 

παρουσίαση των αποτελεσμάτων της έρευνας, ενώ στο 4ο κεφάλαιο παρουσιάζεται η 

συζήτηση, με στόχο την εξαγωγή συμπερασμάτων σχετικά με την αναπαραστατική 

ευχέρεια των ελλήνων μαθητών σε σχέση με τις απαιτήσεις τους προγράμματος 

σπουδών τους και τη διατύπωση σχετικών προτάσεων.  
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1ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ 

ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΘΕΜΕΛΙΩΣΗ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ - ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ 

 

1.1. Η αναπαράσταση ως έννοια και ικανότητα 

 

      Η  αναπαράσταση είναι ένας όρος με πολυδιάστατη σημασία και χρήση. Σύμφωνα 

με τον Goldin (2003, p. 276), «η αναπαράσταση είναι μία σύνθεση σημαδιών, 

χαρακτήρων, εικόνων ή αντικειμένων, τα οποία κατά κάποιο τρόπο αντιπροσωπεύουν 

ή αναπαριστούν κάτι άλλο  [δημιουργώντας μία σχέση σημαίνοντος και 

σημαινομένου]. Ανάλογα με την φύση αυτής της αναπαραστατικής σχέσης, ο όρος 

αναπαραστώ μπορεί να ερμηνευτεί με πολλαπλούς τρόπους, όπως  είμαι ανάλογος, 

υποδηλώνω, απεικονίζω, κωδικοποιώ, ενσωματώνω, συμβολίζω, αναφέρομαι σε, 

σημαίνω». Ο παραπάνω ορισμός μέσω της ευρύτητας και της αφαιρετικότητας του 

προσπαθεί να πετύχει, σε κάποιο βαθμό, την γεφύρωση των διάφορων θεωρήσεων 

γύρω από την αναπαράσταση χωρίς να πέσει σε κάποια δυιστική παγίδα (εσωτερική-

εξωτερική αναπαράσταση) που θα προκαλούσε αντιδράσεις από την μία ή την άλλη 

μερίδα επιστημόνων (Kaput, 1998). Η αναπαράσταση στον ορισμό του Goldin όμως, 

θεωρείται ξέχωρη από το άτομο (Smith, 2003, p. 265), ο ορισμός δηλαδή, 

επικεντρώνεται στο προϊόν της αναπαράστασης και καθόλου στις διεργασίες που 

συμβαίνουν στο άτομο. Επιπλέον, δεν υπάρχουν άμεσες προεκτάσεις και εφαρμογές 

για το διδακτικό σχεδιασμό και το σχολικό πρόγραμμα σπουδών (Kaput, 1998). 

Παρόλα αυτά ο Goldin (2003) μας δίνει μία όσο το δυνατόν πιο αντικειμενική εικόνα 

της  εννοιολογικής σημασίας της αναπαράστασης ως προϊόντος, καθώς και του είδους 
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των αναπαραστατικών σχέσεων.  Η φύση αυτών των σχέσεων έχουν σημασία για την 

εκπαιδευτική διαδικασία, αφού αυτές είναι διάχυτες στα προγράμματα σπουδών (π.χ. 

η αντιστοιχία αριθμολέξεων, αριθμητικών συμβόλων και ποσοτήτων κ.α.) και οι 

μαθητές περνούν ένα μεγάλο μέρος την σχολικής τους ζωής προσπαθώντας να τις 

κατακτήσουν.  

      Σύμφωνα με έναν άλλο ορισμό, που χρησιμοποιείται αρκετά σε ερευνητικό 

επίπεδο, «μία αναπαράσταση μπορεί να είναι ο συνδυασμός κάτι γραμμένου στο χαρτί, 

κάτι που έχει τη μορφή ενός φυσικού αντικειμένου και μίας προσεκτικά σχεδιασμένης 

ιδέας στο μυαλό κάποιου» (Davis, Young & McLaughlin, 1982, p. 266). Ο ορισμός 

αυτός συμπεριλαμβάνει σε ένα βαθμό τις εσωτερικές διεργασίες του ατόμου, όμως 

παραμένει αφηρημένος και ασαφής. Ακόμη, η αναπαράσταση στον ορισμό αυτόν 

παρουσιάζεται ως μία κατάσταση και όχι ως μία ενεργητική αλληλεπίδραση του 

ατόμου με τις εξωτερικές αναπαραστάσεις, ενώ και από πλευράς διδακτικής 

μεθοδολογίας και εκπαιδευτικής έρευνας δεν μας προσφέρει πολλά, αφού δεν 

καθορίζει τις παρατηρήσιμες εκείνες συμπεριφορές του ατόμου που θα μας επιτρέψουν 

να γνωρίζουμε αν ο μαθητής χρησιμοποιεί την δεξιότητα της αναπαράστασης με 

επιτυχία. 

      Το «Εθνικό Συμβούλιο Μαθηματικής Εκπαίδευσης» των Η.Π.Α. υποστηρίζει πως 

«ο όρος αναπαράσταση αναφέρεται τόσο στην διαδικασία αναπαράστασης, όσο και 

στο προϊόν της αναπαράστασης αυτής – με άλλα λόγια στην πράξη της σύλληψης μία 

μαθηματικής έννοιας ή σχέσης σε κάποια μορφή και στην ίδια την μορφή…ο όρος 

δηλαδή αναφέρεται τόσο στις διαδικασίες και στα προϊόντα τα οποία είναι εξωτερικά 

παρατηρήσιμα, όσο και σε αυτά που συμβαίνουν  εσωτερικά στο μυαλό των ατόμων» 

(NCTM, 2000, p. 67). Σε αυτόν τον ορισμό αναφέρεται με πιο σαφή τρόπο, τόσο η 

εσωτερική-νοητική αναπαράσταση του ατόμου (π.χ. γνωστικών σχημάτων, 
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μαθηματικών ιδεών), όσο και οι εξωτερικές αναπαραστάσεις, οι οποίες είναι 

παρατηρήσιμες και αποτελούν εξωτερικά ερεθίσματα που μας βοηθούν να 

κατανοήσουμε τις έννοιες (π.χ. σημάδια, χαρακτήρες, εικόνες, αντικείμενα) (Janvier, 

Girardon, & Morand, 1993). Παρ΄ όλα αυτά, η αναπαράσταση δεν παρουσιάζεται εδώ 

ως μία δυναμική έννοια, αλλά ως μία στατική. Οι εξωτερικές αναπαραστάσεις 

παρουσιάζονται με μεγαλύτερη σαφήνεια, ενώ οι εσωτερικές αναφέρονται μόνο 

εμμέσως. Το γεγονός αυτό είναι εύλογο, εφόσον είναι δύσκολο να παρατηρήσει κανείς 

τις εσωτερικές αναπαραστάσεις του άλλου ατόμου (Goldin & Shteingold, 2001). 

Επίσης, δεν αναφέρεται καθόλου στη σχέση και την αλληλεπίδραση που έχουν τα δύο 

συστήματα αναπαραστάσεων (Εξωτερικές – Εσωτερικές). Παραλείπει να αναφερθεί 

λοιπόν, τόσο στην εξωτερίκευση των αναπαραστάσεων, όσο και στην διαδικασία της 

εσωτερίκευσης των εξωτερικών αναπαραστάσεων, θεωρώντας πως η διχοτόμηση 

μεταξύ των δύο συστημάτων είναι μία θεωρητική κατασκευή, που επιτρέπει απλά την 

εξερεύνηση των αλληλεπιδράσεων μεταξύ των δύο συστημάτων, τα οποία σε κάθε 

περίπτωση είναι αλληλένδετα (Goldin & Shteingold, 2001).  

      Οι Pape & Tchosanov (2001) σε μία προσπάθεια περιγραφής και ερμηνείας των 

αλληλεπιδράσεων μεταξύ των δύο συστημάτων αναπαράστασης υποστηρίζουν πως  η 

ανάπτυξη της αναπαραστατικής σκέψης -της ικανότητας δηλαδή για αναπαράσταση- 

των παιδιών είναι μία διττή διαδικασία. Περιλαμβάνει, από τη μία την αλληλεπίδραση 

της εσωτερίκευσης εξωτερικών αναπαραστάσεων και από την άλλη αυτή της 

εξωτερίκευσης νοητικών εικόνων, με την αλληλεπίδραση αυτή να συμβαίνει συχνά 

μέσα σε στα πλαίσια της κοινωνικής αλληλεπίδρασης. Παράλληλα, οι παραπάνω 

ερευνητές ονομάζουν τις αλληλοσχετιζόμενες διαδικασίες της εσωτερίκευσης και 

εξωτερίκευσης «Γνωστική Αναπαράσταση», η οποία και αποτελεί την ζώνη 

αλληλεπίδρασης μεταξύ των δύο διεργασιών. Οι ίδιοι ερευνητές υποστηρίζουν ακόμη 
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πως οι εσωτερικές αναπαραστάσεις δεν κωδικοποιούν μόνο ό,τι είναι εξωτερικό, αλλά 

μπορεί η μία εσωτερική μορφή να αναπαριστά και να ανακωδικοποιείται σε κάποια 

άλλη, υιοθετώντας έτσι την θεωρία του Goldin σχετικά με την αναπαραστατική 

ανακωδικοποίηση (Goldin & Kaput, 1996).   

 

Σχήμα 1.   

Η αλληλεπίδραση εσωτερικών και εξωτερικών αναπαραστάσεων ως προς την έννοια του 

αριθμού.  

 
 
 
 

Προσαρμοσμένο από τους Pape & Tchosanov (2001) 

 

     Ένα άλλο σημαντικό σημείο της αναπαραστατικής θεώρησης των Pape & 

Tchosanov (2001), στο οποίο πρέπει να σταθούμε είναι πως για αυτούς υφίσταται μία 

3 
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αμοιβαία επίδραση ανάμεσα στις εξωτερικές και εσωτερικές αναπαραστάσεις του 

ατόμου. Αναλυτικότερα, σύμφωνα με τον αναπαραστατικό ορισμό τους: 

  

«Αναπαραστατική σκέψη [ικανότητα ή ευχέρεια κατά άλλους] είναι η ικανότητα του 

ατόμου να ερμηνεύει, να δημιουργεί, να χειρίζεται και να επικοινωνεί αποτελεσματικά 

και με τις δύο μορφές αναπαραστάσεων, εξωτερικές και εσωτερικές, τόσο ατομικά, 

όσο και στο ευρύτερο κοινωνικό πλαίσιο» (p. 120). 

 

      Η εκπαιδευτική σημασία του παραπάνω ορισμού βρίσκεται στην προσπάθειά του 

να παρουσιάσει μία εναλλακτική ολιστική προσέγγιση, στην ανάπτυξη της 

αναπαραστατικής ικανότητας (των διεργασιών που τη διέπουν), και όχι απλώς των 

προϊόντων της, είτε νοητικών, είτε εξωτερικών. Ακόμη, θέτει ως προαπαιτούμενες 

γνώσεις μέσα σε ένα κοινωνικό πλαίσιο, τόσο την εξωτερίκευση και επικοινωνία των 

εσωτερικών αναπαραστάσεων, όσο και την εσωτερίκευση-κατανόηση τους. Άλλωστε, 

οι Pape & Tchoshanov (2001) πιστεύουν πως η εσωτερίκευση-κατανόηση κάποιας 

γνώσης χωρίς την δυνατότητα εξωτερίκευσης είναι ανεπαρκής. Με άλλα λόγια το να 

κατανοεί ένας μαθητής μία γνώση χωρίς να δύναται να την επικοινωνήσει είναι δεν 

είναι λειτουργικό. Το πιο σημαντικό στοιχείο του παραπάνω ορισμού είναι πως μπορεί 

να προσφέρει ένα άμεσο πλαίσιο διδακτικής αξιολόγησης και σχεδιασμού, αφού 

καθορίζει τις συμπεριφορές εκείνες που συνιστούν την αναπαραστατική ευχέρεια.         

 
 

1.2. Η εσωτερική νοητική αναπαράσταση-απεικόνιση των  μαθηματικών 

γνώσεων 

 

      Ο όρος «νοητική απεικόνιση» αναφέρεται στη νοητική αναπαράσταση πραγμάτων 

(αντικειμένων, εικόνων, γεγονότων) που δεν είναι διαθέσιμα στα αισθητήρια όργανα 
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σε μία δεδομένη στιγμή, αλλά και της δυνατότητας νοητικής απεικόνισης του 

φανταστικού. Αν και το μεγαλύτερο μέρος της διαθέσιμης ερευνητικής βιβλιογραφίας 

έχει εστιάσει στην οπτική νοητική απεικόνιση, σημειώνεται πως η απεικόνιση αυτή 

μπορεί να αναφέρεται σε οποιαδήποτε αισθητηριακή έκφανση (πράξη, συναίσθημα 

κτλ.) (Sternberg, 1996). Όπως τα εξωτερικά αναπαραστατικά συστήματα, έτσι και τα 

εσωτερικά, είναι δομημένα από κάποια συστατικά στοιχεία που καλούνται από μερίδα 

ερευνητών σημάδια (signs), παρότι είναι εσωτερικά στο άτομο. Τα σημάδια αυτά 

μπορεί να είναι αισθήσεις και αντιλήψεις, οπτικοποιημένα ή φανταστικά αντικείμενα, 

σύμβολα η ακόμη και συναισθήματα (Rogers, 1983). Τα συστήματα αυτά μπορούν να 

ταξινομηθούν σε πέντε κατηγορίες: 

 α) τα λεκτικά/συντακτικά συστήματα της ομιλούμενης γλώσσας  

β) τα απεικονιστικά συστήματα της οπτικο-χωρικής, ακουστικο-ρυθμικής και απτικο-

κιναισθητικής κωδικοποίησης 

γ) τα επίσημα συμβολικά συστήματα  

δ) ένα σύστημα σχεδιασμού, επίβλεψης και εκτελεστικού ελέγχου που κατευθύνει την 

επίλυση προβλημάτων, την στρατηγική σκέψη και άλλες μεταγνωστικές δεξιότητες  

 ε) ένα συναισθηματικό σύστημα που περιλαμβάνει τις στάσεις και τις πεποιθήσεις του 

ατόμου, αλλά και τις διάφορες εναλλασσόμενες καταστάσεις συναισθημάτων κατά την 

μάθηση και  μαθηματικών και την επίλυση προβλημάτων (Goldin & Shteingold 2001· 

Goldin, 2003· Goldin, 2008).    

     Οι σημασιολογικές και συμβολικές σχέσεις που αναπτύσσονται ανάμεσα στις 

διάφορες εσωτερικές συνθέσεις διαφορετικών ειδών, συσχετίζουν αυτά τα συστήματα 

με πολύπλοκους τρόπους. Έτσι, τα ποικίλα συστήματα δεν θεωρούνται ξεχωριστά και 

απομονωμένα, αλλά συνεχώς αλληλεπιδρώντα. Αυτές οι εσωτερικές σχέσεις σε 

συνδυασμό με τις υποδηλωτικές και ερμηνευτικές σχέσεις μεταξύ των εξωτερικών και 



14 
 

εσωτερικών αναπαραστάσεων, κωδικοποιούν το νόημα της γνωστικής και 

συναισθηματικής δραστηριότητας του ατόμου (Goldin, 2008).  

     Όσον αφορά στα μαθηματικά, οι εσωτερικές αναπαραστάσεις αναφέρονται στην 

νοητική αφαίρεση μαθηματικών ιδεών ή στα γνωστικά σχήματα που αναπτύσσουν οι 

μαθητές μέσω της εμπειρίας (Pape & Tchoshanov, 2001). Για την πλήρη κατάκτηση 

των διάφορων μαθηματικών εννοιών, απαιτείται η ανάπτυξη μίας ποικιλίας 

εσωτερικών αναπαραστάσεων, με την ταυτόχρονη και επάλληλη ανάπτυξη 

συσχετίσεων ανάμεσά τους, αυτό είναι και ένα από τα μεγάλα στοιχήματα της 

αποτελεσματικής τους διδασκαλίας (Goldin, 2003). Παρακάτω περιγράφονται με 

μεγαλύτερη λεπτομέρεια κάποια από τα εσωτερικά αναπαραστατικά συστήματα που 

εμπλέκονται με αμεσότερο τρόπο στην αναπαραστατική ικανότητα.  

 

1.2.1. Λεκτικά/συντακτικά συστήματα της ομιλούμενης γλώσσας   

 

      Τα λεκτικά και συντακτικά συστήματα διαδραματίζουν έναν καταλυτικό ρόλο σε 

όλες τις εκφάνσεις των προφορικών μαθηματικών. Συγκεκριμένα αναφέρονται στη 

δυνατότητα των μαθητών για επεξεργασία της ομιλούμενης γλώσσας, στο επίπεδο της 

λέξης, της πρότασης και της φράσης. Ακόμη, περιλαμβάνουν το λεκτικό λεξικό 

πληροφοριών από το οποίο ο μαθητής μπορεί να ανακαλέσει και να αναγνωρίσει 

μαθηματικούς ορισμούς και περιγραφές, συνώνυμες και αντώνυμες λέξεις, αλλά και 

σχέσεις μεταξύ λεξικών κατηγοριών. Επιπλέον, η λεκτική σύνταξη και η γραμματική 

ανήκουν στα συγκεκριμένα συστήματα. Τελειώνοντας, τα συγκεκριμένα συστήματα 

μπορούν να αναπαραστήσουν και να ανακωδικοποιηθούν σε οποιαδήποτε άλλο 

αναπαραστατικό σύστημα, ενώ διαθέτουν και δυνατότητα αυτοαναφοράς. Με άλλα 
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λόγια, το άτομο δύναται να περιγράψει με λέξεις, άλλες λέξεις και προτάσεις (Goldin 

& Kaput, 1996, p. 418).  

  

1.2.2.  Απεικονιστικά συστήματα 

 

     Η νοητική απεικόνιση, όπως προαναφέραμε, είναι η νοητική αναπαράσταση των 

αντικειμένων, εικόνων ή γεγονότων που δεν είναι διαθέσιμα στις αισθήσεις (Sternberg, 

1996). Τα απεικονιστικά συστήματα κωδικοποιούν μη λεκτικές πληροφορίες στο 

επίπεδο αντικειμένων, χαρακτηριστικών, σχέσεων και μετασχηματισμών, ενώ τα πιο 

χρήσιμα απεικονιστικά συστήματα για την περιγραφή της μάθησης των μαθηματικών 

είναι τα οπτικο-χωρικά, τα ακουστικο-ρυθμικά και τα απτικο-κιναισθητικά συστήματα 

(Goldin & Kaput, 1996, p. 419).  

 

1.2.3. Επίσημα συμβολικά συστήματα 

 

     Tα επίσημα συμβολικά συστήματα ως προς τα μαθηματικά αναφέρονται στην 

ικανότητα του ατόμου να χρησιμοποιεί την μαθηματική σημειογραφία ή πιο απλά τη 

μαθηματική γλώσσα (Steffe, Nesher, Cobb, Sriraman & Greer, 2013). Αναλυτικά, τα 

επίσημα συμβολικά συστήματα αναφέρονται στο νοητικό χειρισμό αριθμητικών 

συμβόλων, πράξεων αλλά και την απεικόνιση των συμβολικών βημάτων για την 

επίλυση ενός προβλήματος ή μιας αλγεβρικής εξίσωσης (Goldin, 1987).  
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1.3. Τα στάδια ανάπτυξης των εσωτερικών συστημάτων      

αναπαράστασης  στα μαθηματικά  

 

Ο Goldin (2003, p. 279) προτείνει ένα τριμερές μοντέλο της ανάπτυξης των 

εσωτερικών νοητικών συστημάτων αναπαράστασης που περιλαμβάνει: 

I. Ένα «εφευρετικό/σημειωτικό στάδιο», στο οποίο προσδιορίζεται η σημασία των 

νέων εσωτερικών συνθέσεων-χαρακτήρων με βάση τις εδραιωμένες 

αναπαραστάσεις. Στο στάδιο αυτό αφού εισαχθεί ένας χαρακτήρας σε ένα 

προϋπάρχον σύστημα, η αρχική σημασιολογική ταυτότητα του θα θεωρείται 

και η μόνη αληθινή. 

II. Μία περίοδο «δομικής ανάπτυξης» η οποία κατευθύνεται από την πρώτη 

σημασία που δόθηκε στην νέα εσωτερική σύνθεση. Σε αυτό το στάδιο 

αναπτύσσονται αρκετές δομικές ιδιότητες με βάση το προϋπάρχον σύστημα, 

ενώ για όσο διαρκεί - χωρίς να ακολουθήσουν άλλες επισημάνσεις ως προς την 

σημασιολογία του -  η πρωταρχική σημασία της σύνθεσης επιβεβαιώνεται.  

III. Ένα «αυτόνομο στάδιο» κατά το οποίο η πρωταρχική αναπαραστατική σύνθεση 

αποσπάται από το προηγούμενο σύστημα, λειτουργώντας ευέλικτα με νέες 

σημασίες και σε νέα πλαίσια. Η αυτονόμηση αυτή πραγματοποιείται μόνο όταν 

είναι διαθέσιμες νέες ερμηνείες σε άλλα αναπαραστατικά συστήματα. Οι νέες 

ερμηνείες όμως ενέχουν γνωστικά εμπόδια, καθότι απαιτούν την απόρριψη των 

αρχικών σημειωτικών συνδέσεων/συσχετίσεων με τις οποίες κατασκευάστηκε 

το σύστημα.     
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1.4. Εξωτερικές μαθηματικές αναπαραστάσεις  

 

       Η φύση των εξωτερικών αναπαραστάσεων έχει τύχει μικρότερης ερευνητικής 

προσοχής, σε σύγκριση με την εσωτερική αναπαράσταση, τουλάχιστον στον τομέα της 

εκπαιδευτικής ψυχολογίας. Το γεγονός αυτό πιθανόν να οφείλεται στην πεποίθηση πως 

οι εξωτερικές αναπαραστάσεις δεν μπορούν να αποκαλύψουν πολλά για την εσωτερική 

νοητική απεικόνιση του ατόμου. Από την άλλη, πιθανόν να οφείλεται απλά στην 

έλλειψη κατάλληλης μεθοδολογίας για την μελέτη τους (Zhang, 1997). Για τη 

διδακτική μεθοδολογία όμως, αυτό που έχει σημασία, αφού μπορεί να παρατηρηθεί, να 

αξιολογηθεί και να καθορίσει την διδακτική διαδικασία, είναι οι εξωτερικές 

αναπαραστάσεις. Οι τελευταίες αποτελούν ένα μοναδικό «παράθυρο», αλλά και έναν 

μοναδικό δίαυλο επικοινωνίας του εκπαιδευτικού με τον «κόσμο» του μαθητή.         

       Εκτενέστερα, οι εξωτερικές αναπαραστάσεις, υπό ένα επιστημολογικό πρίσμα, 

ορίζονται ως η γνώση και η δομή του περιβάλλοντος, ως υλικά σύμβολα, αντικείμενα, 

ή διαστάσεις (π.χ. γραφικά σύμβολα, κύβοι, διαστάσεις ενός γραφήματος) και ως 

εξωτερικοί κανόνες, περιορισμοί, ή σχέσεις ενσωματωμένες σε υλικές συνθέσεις (π.χ. 

οι χωρικές σχέσεις των αριθμητικών συμβόλων, οπτικές και χωρικές διατάξεις των 

διαγραμμάτων). Τα εξωτερικά αναπαραστατικά συστήματα περιλαμβάνουν: τη φυσική 

γλώσσα, συμβατικά γραφικά, διαγραμματικά και επίσημα σημειωτικά συστήματα, 

όπως τον μαθηματικό κώδικα, δομημένα μαθησιακά περιβάλλοντα που μπορεί να 

περιλαμβάνουν από χειροπιαστά υλικά, εικόνες μέχρι διαδικτυακούς μικρόκοσμους, 

αλλά και κοινωνικοπολιτισμικές δομές, όπως η συγγένεια, οι οικονομικές σχέσεις και 

οι πολιτικές ιεραρχίες ή ακόμη και το σχολικό σύστημα (Goldin & Shteingold 2001). 

Οι εξωτερικές αναπαραστάσεις έχουν κατηγοριοποιηθεί με ποικίλους τρόπους και από 

διάφορες οπτικές γωνίες. Παρακάτω αναφέρουμε κάποιες από τις κατηγοριοποιήσεις 

που έχουν χρησιμοποιηθεί περισσότερο ερευνητικά.   
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        Μία γενική κατηγοριοποίηση - διάκριση των εξωτερικών αναπαραστάσεων είναι 

αυτή μεταξύ «περιγραφικών» και «απεικονιστικών». Περιγραφικές (Descriptive) είναι 

εκείνες που αποτελούνται από σύμβολα που περιγράφουν γενικότερα την 

πραγματικότητα (π.χ. κάποιο αντικείμενο). Κοινό χαρακτηριστικό τους είναι πως είναι 

περισσότερο γενικές και αφηρημένες από τις απεικονιστικές. Έτσι περιγραφικές 

αναπαραστάσεις είναι: οι προφορικές λεκτικές, τα γραπτά σύμβολα, οι εξισώσεις κτλ. 

Οι απεικονιστικές (Depictive) αναπαραστάσεις από την άλλη είναι περισσότερο 

συγκεκριμένες και αποτελούνται από εικονιστικά σημάδια. Περιλαμβάνουν εικόνες, 

υλικά μοντέλα, χάρτες, κτλ.  (Schnotz & Bannert, 2003· Schnotz, Baadte, Müller, & 

Rasch, 2010, p. 12). Συμπερασματικά, οι περιγραφικές αναπαραστάσεις μεταφέρουν 

το νόημά τους μέσα από συμβάσεις και κανόνες, ενώ οι απεικονιστικές μέσα από την 

οπτική αντίληψη (Tversky & Lee, 1999). 

            Μία άλλη σημαντική κατηγοριοποίηση, υπό το πρίσμα του κατασκευαστή αυτή 

την φορά, είναι αυτή μεταξύ των προκατασκευασμένων αναπαραστάσεων (pre-

fabricated ERs) και των αυτοσχέδιων (Self-Constructed ERs). Για πολλούς ερευνητές 

η διαδικασία κατασκευής και διάδρασης με μία εξωτερική αναπαράσταση θεωρείται 

κρίσιμη για την μάθηση. Η κατασκευή προσωπικών εξωτερικών αναπαραστάσεων 

συνίσταται από δυναμικές επαναλήψεις και διαδράσεις ανάμεσα στα εξωτερικά και τα 

εσωτερικά αναπαραστατικά συστήματα του μαθητή, κατά τη διάρκεια των οποίων 

κατασκευάζει μία προσωπική έκδοση των πληροφοριών που διαθέτει (Cox, 1999). 

Αξίζει να σημειωθεί πως ενώ σποραδικά οι μαθητές κατασκευάζουν εξωτερικές 

αναπαραστάσεις (π.χ. ζωγραφίζουν γραμμές για να υπολογίσουν μία πρόσθεση) 

καθαρά για προσωπική χρήση, ως επί το πλείστον οι αναπαραστάσεις τους 

παρατηρούνται και ελέγχονται  από τρίτους (δάσκαλος). Όμως, ο τελικός σκοπός των 

αναπαραστάσεων, καθορίζει σε μεγάλο βαθμό και την επιλογή αλλά και τον ίδιο τον 



19 
 

τρόπο αναπαράστασης. Για παράδειγμα, οι αναπαραστάσεις που προορίζονται για  

ιδιωτική χρήση διαθέτουν λιγότερες επισημάνσεις και συνήθως είναι μερικώς 

εξωτερικευμένες, σε αντίθεση με αυτές που θα κοινοποιηθούν σε άλλους, οι οποίες 

τείνουν να είναι πιο πλούσιες σε επισημάνσεις, να έχουν καλύτερο σχηματισμό και να 

είναι περισσότερο συμβατικές (Cox, 1999). Αναμφισβήτητα, η πλάστιγγα γέρνει 

πάντοτε προς την πλευρά της πρακτικότητας και της οικονομίας του χρόνου (Zhang, 

1998), ιδιαίτερα όταν ο μαθητής σχηματίζει μία αναπαράσταση για τον εαυτό του. 

Συμπεραίνεται λοιπόν, πως οι αυτοσχέδιες αναπαραστάσεις δεν είναι πάντα 

αντικειμενικό δείγμα του εσωτερικού κόσμου του μαθητή. Από την πλευρά των 

πλεονεκτημάτων της καθεμιάς, ερευνητικά δεδομένα υπογραμμίζουν πως η προσωπική 

κατασκευή των αναπαραστάσεων μπορεί να υποστηρίξει αποτελεσματικότερα την 

κατανόηση (Grossen & Carnine, 1990). Σε έρευνα του Cox (1999) με σκοπό την 

σύγκριση των προκατασκευασμένων αναπαραστάσεων με αυτές που κατασκευαζόταν 

από το ίδιο το άτομο, φάνηκε πως οι μαθητές σημείωναν λάθη στην ερμηνεία έτοιμων 

διαγραμμάτων, αλλά όχι στην κατασκευή τους. Εξάλλου, η κυρίαρχη κριτική στις 

προκατασκευασμένες αναπαραστάσεις είναι πως δημιουργούνται από ειδικούς και 

ενσωματώνουν την δική τους εννοιολογική οπτική, η οποία όμως μπορεί να μην είναι 

εύκολα προσβάσιμη στους νέους μαθητές (Pape & Tchoshanov, 2001). Καταληκτικά, 

μία προσέγγιση σταδιακής ενεργητικής κατασκευής με αναστοχασμό και κατανόηση 

της κάθε ενέργειας, φαίνεται να είναι η πιο αποτελεσματική προσέγγιση για την 

υποστήριξη της μάθησης των μαθητών. 

      Για τον Bruner (1966, p. 49) κάθε γνώση μπορεί να αναπαρασταθεί με τρεις 

τρόπους: α) τον «πραξιακό», β) τον «εικονιστικό» και γ) τον «συμβολικό». Με άλλα 

λόγια, λοιπόν οι εξωτερικές αναπαραστάσεις της εκάστοτε γνώσης μπορούν να λάβουν 

τρεις μορφές.  Ο «πραξιακός» τρόπος περιλαμβάνει οποιοδήποτε χειροπιαστό υλικό, ο 
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«εικονιστικός» τρόπος εικόνες και γραφικές παραστάσεις, ενώ ο «συμβολικός» τρόπος 

περιλαμβάνει συμβολικά συστήματα - όπως  η γραφή, ο μαθηματικός κώδικας - που 

διέπονται από αρχές και κανόνες (Αγαλιώτης, 2011· Κολιάδης, 2001· Goerdt, 2007). 

Ο Bruner (1966, p. 49) υποστηρίζει πως αυτοί οι τρείς τρόποι ακολουθούν την πορεία 

ανάπτυξης της σκέψης του ανθρώπου και κατά συνέπεια η κάθε γνώση πρέπει να 

διδάσκεται σύμφωνα με αυτή την ιεράρχηση από το πιο συγκεκριμένο («πραξιακό»), 

σταδιακά στο πιο αφηρημένο («συμβολικό»).   

        O Lesh (1979) σε μία προσπάθεια επέκτασης της δουλειάς του Bruner ανέπτυξε 

ένα πιο πλήρες μοντέλο με σκοπό την περιγραφή και την ερμηνεία των συσχετίσεων 

και των αλληλεπιδράσεων μεταξύ των εξωτερικών αναπαραστάσεων («Lesh Multiple 

Representation Model» - LMRTM). Συγκεκριμένα στο μοντέλο του – τουλάχιστον για 

τα μαθηματικά του δημοτικού - προτείνει πέντε διακριτές μορφές εξωτερικών 

αναπαραστάσεων: α) τις «καταστάσεις του πραγματικού κόσμου» στις οποίες οι 

γνώσεις βασίζονται στην εμπειρία και οργανώνονται γύρω από γεγονότα του 

πραγματικού κόσμου, χρησιμεύοντας ως γενικά πλαίσια για την ερμηνεία και την 

επίλυση προβλημάτων, β) τις πραξιακές αναπαραστάσεις/βοηθήματα, γ) τις  εικόνες ή 

τα διαγράμματα, δ)  τις λεκτικές αναπαραστάσεις και ε) τα γραπτά σύμβολα (Lesh, Post 

& Behr, 1987· Goerdt, 2007· Κολέζα, 2009). Στο μοντέλο του, ο Lesh (1979) 

ουσιαστικά αναλύει περαιτέρω τον πραξιακό και τον συμβολικό τρόπο του Bruner 

(1966), χωρίς να αλλάζει η ουσία του βασικού τριμερούς σχήματος (πραξιακό-

εικονιστικό-συμβολικό). Παρακάτω θα αναλυθούν οι εξωτερικές αναπαραστάσεις με 

βάση το τριμερές μοντέλο του Bruner, διότι είναι το μοντέλο που έχει χρησιμοποιηθεί 

ερευνητικά κατά κόρον και συστήνεται ευρέως στην διδασκαλία των μαθηματικών του 

δημοτικού και ιδιαίτερα των παιδιών με «ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες» (Butler, 

Miller, Crehan, Babbitt & Pierce, 2003· Flores, 2010· Forbringer & Fuchs, 2014· 
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Mancl, Miller & Kennedy, 2012· Mercer & Miller, 1992· Mercer, Mercer, & Pullen, 

2011· Peterson, Mercer, & O’Shea, 1988· Strozier, 2012· Van de Walle, 2007)   

 

1.4.1. Πραξιακές αναπαραστάσεις 

 

      Οποιοδήποτε υλικό ή συγκεκριμένο  αντικείμενο, το οποίο δύνανται οι μαθητές να 

το χειριστούν σκοπεύοντας να αναπαραστήσουν, να εξερευνήσουν ή να 

επικοινωνήσουν μία μαθηματική ιδέα μπορεί να χαρακτηριστεί ως πραξιακή ή 

συγκεκριμένη αναπαράσταση (Βall, 1992· Forbringer & Fuchs, 2014). Οι εξωτερικές 

αναπαραστάσεις των μαθηματικών είναι στην ουσία αντικείμενα που είτε έχουν 

προσχεδιαστεί, είτε απλώς χρησιμοποιούνται με πρόθεση να αναπαραστήσουν, 

συγκεκριμένα και με σαφήνεια, μαθηματικές ιδέες που είναι αφηρημένες και 

συμβολικές. Οι εξωτερικές αναπαραστάσεις μπορούν να γίνουν αντιληπτές από το 

άτομο τόσο κιναισθητικά, όσο απτικά και οπτικά (Moyer, 2001), διοχετεύονται δηλαδή 

από δύο διαφορετικές διόδους στο σύστημα επεξεργασίας πληροφοριών.  

      Κάποια παραδείγματα γνωστών εμπορικών μαθησιακών υλικών (Βλ. Σχήμα 3) 

είναι τα «Unifix Cubes», και τα «Color Tiles» που μπορούν να χρησιμοποιηθούν στην 

διδασκαλία της απαρίθμησης, της έννοιας του αριθμού, των αριθμητικών συνδυασμών, 

τα «Βase Τen Βlocks» που χρησιμοποιούνται στην εκμάθηση της θεσιακής αξίας και 

των αλγορίθμων, τα «Cuisenaire rods» που μπορούν να χρησιμοποιηθούν στην 

εκμάθηση της έννοιας του αριθμού, των αριθμητικών συνδυασμών, των κλασμάτων, 

τα «Geoboards» που χρησιμοποιούνται στην εκμάθηση σχημάτων. Η λίστα και οι 

χρήσεις του κάθε μαθησιακού υλικού αναφέρονται ως παραδείγματα και δεν είναι 

εξαντλητικές και κατηγορηματικές.          
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Σχήμα 2.   

Συχνόχρηστες αναπαραστάσεις των μαθηματικών του δημοτικού 

       

       Οι πραξιακές αναπαραστάσεις συστήνονται και χρησιμοποιούνται ευρέως στην 

έρευνα και την καθημερινή διδακτική πράξη διεθνώς ως διδακτικά και μαθησιακά 

βοηθήματα. Οι συγκεκριμένες αναπαραστάσεις αντικατοπτρίζουν την δομή των 

εννοιών που αναπαραστούν με έναν πολύ συγκεκριμένο, απτό και σαφή τρόπο, με αυτό 

τον τρόπο, παρέχουν την δυνατότητα στους μαθητές να προβούν στην κατασκευή ενός 

σαφούς νοητικού μοντέλου των διάφορων αφηρημένων μαθηματικών εννοιών  

(Boulton-Lewis, Wilss, & Mutch, 1996). Ωστόσο, γεγονός αποτελεί πως η διδασκαλία 

μαθηματικών εννοιών με  αυτές, παρόλη την θεωρητική υποστήριξη, δεν παρουσιάζει 

ερευνητικά μία σαφή και ξεκάθαρη υπεροχή συγκριτικά με τις παροδοσιακές μεθόδους 

διδασκαλίας (Hiebert & Carpenter, 1992· Sowell, 1989). Σύμφωνα με μετά-αναλύσεις 

της διδακτικής αποτελεσματικότητας που έχει η χρήση τους, το μέγεθος επίδρασης 
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(Effect Size) τους, φαίνεται να είναι χαμηλό έως μέτριο, σε σύγκριση με μία 

διδασκαλία που βασίζεται στην χρήση συμβόλων. Από την άλλη πλευρά, 

παρατηρήθηκαν μέτρια με υψηλά μεγέθη επίδρασης, όσον αφορά στα μέτρα της 

διατήρησης γνώσεων, ειδικότερα για τους μαθητές που βρίσκονταν στο στάδιο των 

«συγκεκριμένων νοητικών λειτουργιών» (7-11 ετών) και χαμηλά μεγέθη επίδρασης σε 

μέτρα επίλυσης προβλημάτων, αιτιολόγησης και γενίκευσης (Baroody, 1989· 

Carbonneau, Marley, Selig, 2013). Εντούτοις, η αποτελεσματικότητα των πραξιακών 

αναπαραστάσεων φαίνεται να εξαρτάται από ένα σύνολο διδακτικών, μαθησιακών, 

αναπαραστατικών και αναπτυξιακών παραγόντων, γεγονός που θέτει περιορισμούς 

στην γενικευσιμότητα και την εξαγωγή ξεκάθαρων συμπερασμάτων από τα παραπάνω 

ευρήματα σχετικά με την χρήση τους.  Συμπερασματικά, η διεθνής έρευνα υποστηρίζει 

ευρέως την χρήση των πραξιακών αναπαραστάσεων στην μάθηση των μαθηματικών 

(NCTM, 2000), ωστόσο απλά και μόνο η παρουσία ενός διδακτικού μέσου δεν μπορεί 

να εγγυηθεί την απόκτηση εννοιολογικής κατανόησης (Carbonneau, Marley, Selig, 

2013).  

       

1.4.1.1. Διδακτικά οφέλη, περιορισμοί και κριτήρια επιλογής των πραξιακών 

αναπαραστάσεων    

 

       Οι πραξιακές αναπαραστάσεις συστήνονται ευρέως και θεωρούνται 

αποτελεσματικές για κάθε τάξη, ηλικία και επίπεδο γνώσεων (Gersten, Jordan, & Flojo, 

2005). Όπως προαναφέρθηκε, οι συγκεκριμένες αναπαραστάσεις αναπαραστούν την 

δομή αφηρημένων μαθηματικών εννοιών με έναν πολύ συγκεκριμένο τρόπο και έτσι 

επιτρέπουν στους μαθητές να κατασκευάσουν ένα σαφές νοητικό μοντέλο για αυτές 

(Boulton-Lewis, Wilss, & Mutch, 1996). 

https://scholar.google.gr/citations?user=GGAcucoAAAAJ&hl=el&oi=sra
https://scholar.google.gr/citations?user=-kuWm2kAAAAJ&hl=el&oi=sra
https://scholar.google.gr/citations?user=GGAcucoAAAAJ&hl=el&oi=sra
https://scholar.google.gr/citations?user=-kuWm2kAAAAJ&hl=el&oi=sra
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       Ένα από τα κυρίαρχα πλεονεκτήματα αποκλειστικά των πραξιακών 

αναπαραστάσεων θεωρείται πως σχετίζεται με το γεγονός πως η αφηρημένη παιδική 

σκέψη είναι προσδεδεμένη στη «συγκεκριμένη αντίληψη» της πραγματικότητας. Έτσι, 

με τον ενεργητικό χειρισμό τέτοιου είδους μαθησιακών υλικών οι μαθητές καθίστανται 

ικανοί να αναπτύξουν ένα ρεπερτόριο εικόνων που δύναται να αξιοποιηθεί σε 

μεταγενέστερο χρόνο ως προς τον νοητικό χειρισμό αφηρημένων εννοιών (Thompson, 

1992· Moyer, 2001). Πιο συγκεκριμένα, ο χειρισμός πολλαπλών και διαφορετικών 

πραξιακών αναπαραστάσεων μίας και της αυτής έννοιας, επιτρέπει στο άτομο να την 

«αδειάσει» από τις αισθητηριακές της ιδιότητες και να αρχίσει να αντιλαμβάνεται τις 

αφηρημένες ιδιότητές της (Bruner, 1966, p. 65). Χωρίς αμφιβολία, η υπόθεση πως η 

σκέψη των παιδιών είναι εγγενώς «συγκεκριμένη» έχει ασκήσει τρομακτική επίδραση 

διαχρονικά στην ανάπτυξη των σχολικών προγραμμάτων σπουδών (Ball, 1992) και 

είναι ευρέως αποδεκτή, όμως σύμφωνα με μία μερίδα ερευνητών η προσέγγιση της 

ανάπτυξης ως μίας μετατόπισης από τον συγκεκριμένο στο αφηρημένο είναι 

υπεραπλουστευμένη (Uttal, Liu & DeLoache, 2006). Η πεποίθησή τους αυτή βασίζεται 

σε έρευνες που υποδεικνύουν πως ακόμη και πολύ μικρά παιδιά έχουν την ικανότητα 

να επιδείξουν αφηρημένο συλλογισμό σε ένα βαθμό, ενώ αντίθετα παιδιά μεγαλύτερης 

ηλικίας διαθέτουν σκέψη που είναι σε υψηλό βαθμό συγκεκριμένη (Quinn, Adams, 

Kennedy, Shettler, & Wasnik, 2003· Uttal, Liu & DeLoache, 2006). Εκτενώς, θεωρούν 

πως οι πραξιακές αναπαραστάσεις αποτελούν σύμβολα, εφόσον αντιπροσωπεύουν μία 

συμβολική έννοια και το αντίστροφο. Κατά συνέπεια για να δομηθεί γνώση μέσα από 

τα διάφορα πραξιακά υλικά, πρέπει να είναι κατανοητός ο τρόπος με τον οποίο αυτά 

αναπαριστούν μία έννοια ή ένα γραπτό σύμβολο. Έτσι, πολλοί μαθητές είναι πιθανόν 

να αποτύχουν να πραγματοποιήσουν τις απαραίτητες συνδέσεις μεταξύ μίας πραξιακής 

αναπαράστασης και της αφηρημένης έννοιας που αντιπροσωπεύει, αν αυτή η σχέση 
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δεν τους υποδειχτεί με σαφήνεια και κατ’ εξακολούθηση. Κατά άλλους η δυσκολία 

αυτή οφείλεται, στο γεγονός πως ο γνωστικός φόρτος της αναγνώρισης των όμοιων 

αναπαραστατικών δομικών στοιχείων είναι πολύ μεγάλος (Boulton-Lewis & Halford, 

1992). Ακόμη, ορισμένοι μαθητές ενδεχομένως να δυσκολευτούν να αντιληφθούν ή να 

κατανοήσουν την ίδια την έννοια του συμβόλου, το γεγονός δηλαδή πως ένα 

αντικείμενο αντιπροσωπεύει μία αφηρημένη εννοιολογική κατασκευή (Uttal & 

Scudder, 1997). Συμπεραίνουμε λοιπόν, πως η αποδοχή των παραπάνω θέσεων 

καθιστά την σύνδεση μη συμβολικών εννοιολογικών γνώσεων με αφηρημένες 

συμβολικές αναπαραστάσεις μία από τις πιο σημαντικές διδακτικές προκλήσεις (Uttal, 

2003). Αξίζει να σημειωθεί τελειώνοντας, πως η ανησυχία και οι αντιρρήσεις αυτής 

της μερίδας επιστημόνων σχετίζονται ως επί το πλείστον με την ορθή διδακτική χρήση 

των πραξιακών αναπαραστάσεων, παρά με την αμφισβήτηση της χρησιμότητάς τους.  

      Μία διδακτική τεχνική που θα μπορούσε να ενισχύσει την αναγνώριση της σχέσης  

μεταξύ σημαίνοντος και σημαινομένου, είναι οι «χειρονομίες». Μαθηματική 

χειρονομία μπορεί να αποτελέσει η επισήμανση μία ποσότητας, ενός συμβόλου ή μία 

σχέσης με τα δάχτυλα (Perry, Church, & Goldin-Meadow, 1988). Σύμφωνα με έρευνα 

των Goldin-Meadow, Nusbaum, Kelly & Wagner (2001), οι μαθητές που 

χρησιμοποιούν χειρονομίες μπορούν να απελευθερώσουν μνημονικούς πόρους, να 

ελαφρύνουν τον γνωστικό φόρτο και υποβοηθήσουν την κωδικοποίηση πληροφοριών. 

Παράλληλα, η χρησιμοποίηση των χειρονομιών από τους εκπαιδευτικούς μπορεί να 

διαδραματίσεί σημαντικό ρόλο, κατευθύνοντας την προσοχή των μαθητών στις 

σημαντικές σχέσεις (Brown,  McNeil & Glenberg, 2009). 

       Όπως και να έχουν τα πράγματα, είναι ευρέως αποδεκτό πως οι πραξιακές 

αναπαραστάσεις δεν μεταφέρουν οι ίδιες κάποιο νόημα, δεν δίνουν σε κάποιον μία 

μυστηριώδη ικανότητα ενόρασης, αλλά ούτε και η κιναισθητική και απτική εμπειρία -
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παρότι ενισχύουν την αντίληψη και την σκέψη- είναι από μόνες τους υπεύθυνες για την 

κατανόηση (Ball, 1992). Η μάθηση λοιπόν ακόμη και με την χρήση των συγκεκριμένων 

αναπαραστάσεων, χωρίς τον κατάλληλο διδακτικό σχεδιασμό μπορεί να καταλήξει σε 

μηχανιστική κατανόηση (Hiebert & Wearne, 1992). Για να μετατραπούν οι χειρισμοί 

των πραξιακών αναπαραστάσεων σε μία πραγματική μαθησιακή εμπειρία, και 

μεγιστοποιηθούν τα εγγενή οφέλη τους, απαιτείται ο συνδυασμός πολλών παραγόντων. 

Καταρχάς, ο μαθητής θα πρέπει με τον κατάλληλα δομημένο διδακτικό σχεδιασμό και 

την καθοδήγηση του δασκάλου του, να αναστοχαστεί την σημασία και την διασύνδεση 

που έχει η κάθε πράξη και ενέργεια που επιτελεί για την έννοια-στόχο. Ό δάσκαλος 

παράλληλα θα πρέπει να κάνει συνεχείς ερωτήσεις για κάθε πράξη και ενέργεια των 

μαθητών, ενώ η επίδειξη της έννοιας θα πρέπει να συνοδεύεται από λεκτική περιγραφή 

των διδακτικών βημάτων. Με τον τρόπο αυτό οι μαθητές καλούνται να 

λεκτικοποιήσουν την σκέψη τους και βέβαια να κωδικοποιήσουν την νέα γνώση σε μία 

επιπρόσθετη μορφή (Μercer & Mercer & Pullen, 2011).  

       Υπό το πρίσμα του εκπαιδευτικού, η εμπειρία ή η απειρία του στην χρήση 

αναπαραστάσεων φαίνεται να είναι ένας σημαντικός περιοριστικός παράγοντας της 

αποτελεσματικότητας των πραξιακών αναπαραστάσεων (Sowell, 1989). Ακόμη, η 

χρησιμοποίηση των διαφόρων μαθησιακών αντικειμένων για διασκέδαση και 

εμπλουτισμό της διδασκαλίας –κάτι το οποίο συμβαίνει κατά κόρον-, και όχι με σκοπό 

την κινητοποίηση των μαθητών (Moyer, 2001). Επιπρόσθετα, τα χαμηλά επίπεδα 

διδακτικής καθοδήγησης φαίνεται πως οδηγούν σε χαμηλότερα ποσοστά μάθησης 

(Carbonneau, Marley & Selig, 2012), η θετική αυτή συσχέτιση είναι ευλογοφανές πως 

μπορεί να ασκήσει τους δικούς της περιορισμούς στην αποτελεσματικότητα των 

αναπαραστάσεων. Τέλος, το μαθηματικό λεξιλόγιο που χρησιμοποιείται από τον 
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εκπαιδευτικό θα πρέπει ταυτιζεται απόλυτα με τις πραξιακές ενέργειες που εκτελεί ο 

μαθητής (Orton & Frobisher, 2004, p. 70).  

       Όσον αφορά στον μαθητικό πληθυσμό και την αποτελεσματικότητα των 

πραξιακών αναπαραστάσεων, χωρίς να αναφερόμαστε αποκλειστικά σε μαθητές με 

εγγενείς δυσκολίες στην μάθηση, φαίνεται πως το αναπτυξιακό status και τα 

μαθησιακά κίνητρα τους μπορούν να επιδράσουν περιοριστικά ή και το αντίθετο. Όσον 

αφορά στo πρώτο, φαίνεται πως οι μαθητές που διανύουν το στάδιο των 

«συγκεκριμένων νοητικών λειτουργιών» σημειώνουν μεσαία με υψηλά μεγέθη 

επίδρασης (effect sizes), τουλάχιστον ως προς την διατήρηση γνώσεων, σε αντίθεση 

με όσους βρίσκονται στο στάδιο των «τυπικών νοητικών λειτουργιών», οι οποίοι και 

δεν φαίνεται να επωφελούνται από τις συγκεκριμένες αναπαραστάσεις. Τα ευρήματα 

αυτά παρέχουν ενδείξεις σχετικά με την καταλληλότητα των πραξιακών 

αναπαραστάσεων για την διδασκαλία μαθητών του δημοτικού.  

        Στα επιπλέον μειονεκτήματα των πραξιακών αναπαραστάσεων 

συμπεριλαμβάνεται και ο ενδεχόμενος πλούτος των ερεθισμάτων που αυτές διαθέτουν, 

ο οποίος και φαίνεται να αντεδείκνυται ερευνητικά (Κaminski, Sloutsky & Heckler, 

2008), καθώς μπορεί να έχει διασπαστικές επιδράσεις. Επίσης, έρευνες καταδεικνύουν 

πως η αποκλειστική διδακτική χρήση συγκεκριμένων αναπαραστάσεων δύναται να 

υπονομεύσει την γενίκευση σε νέες ανόμοιες καταστάσεις (Kaminski, Sloutsky, & 

Heckler, 2008). Στους περιορισμούς τους όμως πρέπει να συμπεριληφθεί και η 

ενδεχόμενη δυσκολία διαχείρισης της τάξης που μπορεί να προκύψει από την αντίληψη 

των χειροπιαστών υλικών απλά ως παιχνιδιών, η ταυτόχρονη επίβλεψη των πραξιακών 

δραστηριοτήτων, η δόμηση και η αξιολόγησή τους, αλλά και το αυξημένο οικονομικό 

τους κόστος (Kim, 1993). 
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1.4.1.2. Εικονικές Πραξιακές Αναπαραστάσεις   

 

     Σύμφωνα με μερίδα ερευνητών, οι εικονικές πραξιακές αναπαραστάσεις που 

αναπτύσονται σε υπολογιστικά περιβάλλοντα είναι «ιδανικές» για την διδασκαλία 

μαθηματικών εννοιών, καθώς μέσω του προγραμματισμού τους μπορούν να 

καταστήσουν σαφή τη σχέση μεταξύ αναπαράστασης και έννοιας (Sarama & Clements, 

2009). Μία εικονική πραξιακή αναπαράσταση ορίζεται ως διαδραστική, διαδικτυακή 

οπτική αναπαράσταση, ενός δυναμικού αντικειμένου που παρέχει την ευκαιρία 

κατασκευής μαθηματικής γνώσης (Moyer, Bolyard & Spikell, 2002, p.373). 

Αναλυτικότερα και σύμφωνα με τους ίδιους ερευνητές, για να θεωρηθεί μία κατ’ 

ουσίαν οπτική αναπαράσταση ως εικονική πραξιακή αναπαράσταση ο μαθητής πρέπει 

να μπορεί να μετατοπίζει, να αναστρέφει και να γυρνά την οπτική αναπαράσταση σαν 

ήταν ένα τρισδιάστατο αντικείμενο (Moyer et al., 2002, p. 373).   

     Στα πλεονεκτήματα των εικονικών πραξιακών αναπαραστάσεων θα πρέπει να 

κατατάξουμε την διαδραστικότητα τους. Ειδικότερα, δίνεται η δυνατότητα στον 

χρήστη να μεταβάλλει τα εικονικά αντικείμενα, να αλλάξει το χρώμα τους, να 

σημειώσει πάνω τους, να τα σημαδέψει και γενικά να αλληλεπιδράσει με αυτά (Moyer, 

Niezgoda, & Stanley 2015).  Περαιτέρω, παρέχεται η δυνατότητα της καταγραφής των 

κινήσεων του, γεγονός πολύ σημαντικό ιδιαίτερα στο πλαίσιο της διδασκαλίας, καθώς 

μπορεί να παρέχει στον δάσκαλο άμεσα αξιολογικά δεδομένα. Για παράδειγμα, παρέχει 

την δυνατότητα επεξεργασίας των διάφορων ενεργειών που εκτελούν οι μαθητές, 

εντοπισμού ενός ενδεχόμενου μοτίβου λαθών σε μεταγενέστερο χρόνο, αλλά και των 

μαθησιακών προτιμήσεών τους αναφορικά με τα αντικείμενα, το πλαίσιο των 

προβλημάτων και άλλες επιλογές που τυχόν δίνει το εκάστοτε πρόγραμμα. Οι μαθητές 

επίσης μπορούν να χειρίζονται την εκάστοτε μορφή αναπαράστασης και να εχουν 
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άμεσα την δυνατότητα να παρατηρήσουν τις επιδράσεις που έχουν οι χειρισμοί τους σε 

μία άλλη μορφή αναπαράστασης (Sarama & Clements, 2009).  

       Επιπρόσθετα, σε κάθε δραστηριότητα που εκτελεί ο μαθητής υπάρχουν 

διαδικτυακοί σύνδεσμοί σχετικοί με την γνώση που διδάσκεται, έτσι δυνητικά μπορεί 

να δίνεται ανατροφοδότηση στον μαθητή κάθε φορά που αποτυχαίνει να απαντήσει 

σωστά και η ευκαιρία της επαναδοκιμής. Επίσης, οι εικονικές πραξιακές 

αναπαραστάσεις μπορούν να συνδέσουν με αμεσότητα δύο ή και περισσότερες μορφές 

αναπαράστασης καθιστώντας την σχέση αυτή ορατή στον χρήστη. Τέλος, μπορούν να 

κινητοποιήσουν τους μαθητές, να υποστηρίξουν την μάθηση και μάλιστα με ένα πολύ  

χαμηλό κόστος (Dorward & Heal, 1999). 

       Παρότι όμως οι εικονικές πραξιακές αναπαραστάσεις προσομοιώνουν με τον 

καλύτερο δυνατό τρόπο τα διάφορα χειροπιαστά αντικείμενα, είναι πολύ πιο 

αφηρημένες από ένα πραγματικό αντικείμενο και δεν επιτρέπουν τον κιναισθητικό και 

απτικό χειρισμό από τον χρήστη και την συνεπεκόλουθη κωδικοποιήση των απτικών 

ερεθισμάτων. Το εννοιολογικό δίκτυο λοιπόν της εκάστοτε συγκεκριμένης γνώσης θα 

στερείται μίας επιπρόσθετης μορφής εσωτερικής αναπαράστασης.  

      Όσον αφορά τέλος στην αποτελεσματικότητα των εικονικών πραξιακών 

αναπαραστάσεων, φαίνεται πως τα ερευνητικά αποτελέσματα είναι μοιρασμένα 

(Moyer-Packenham & Westenskow, 2013). Σύμφωνα λοιπόν με μετά-ανάλυση των 

Moyer-Packenham & Westenskow (2013), σε 32 ερευνητικές μελέτες, οι 

συγκεκριμένες αναπαραστάσεις παρουσίασαν ένα μέτριο μέγεθος επίδρασης στην 

επίτευξη των μαθητών συγκρινόμενες με άλλες διδακτικές προσεγγίσεις. Αξίζει να 

σημειωθεί πως από την συγκεκριμένη μελέτη δεν προέκυψαν σημαντικές διαφορές 

ανάμεσα στις εικονικές και τις φυσικές πραξιακές αναπαραστάσεις (Moyer-Packenham 

et al., 2013), χωρίς αυτό να μας κατευθύνει απαραίτητα στην εξίσωση των δύο μορφων 
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αναπαράστασης. Εξάλλου, η πολυπλοκότητα της ανθρώπινης κατανόησης και τα 

περιορισμένα εργαλεία που διαθέτουμε για να την αξιολογήσουμε δεν μας επιτρέπουν 

να προβαίνουμε σε καταληκτικά συμπεράσματα ως προς αυτήν. 

 

1.4.2. Εικονιστικές Αναπαραστάσεις 

 

       Οι εικονιστικές αναπαραστάσεις, αναφέρονται συχνά στην βιβλιογραφία ως 

«οπτικοποιήσεις». Σύμφωνα με τους Gilbert, Reiner & Nakhleh (2008), οι 

αναπαραστάσεις αυτές ή τα αντικείμενα της οπτικοποίησης -όπως τα χαρακτηρίζουν 

οι ερευνητές-, είναι φυσικά αντικείμενα που παρατηρούνται και ερμηνεύονται από το 

άτομο με σκοπό την κατανόηση κάτι άλλου, πέρα από τα ίδια τα αντικείμενα. Επιπλέον, 

άλλες μορφές αναπαράστασης, όπως γραφικά ή μαθηματικά σύμβολα μπορεί να είναι 

αναπόσπαστα κομμάτια αυτών των αντικειμένων. Σύμφωνα με έναν άλλο ορισμό,  η 

οπτικοποίηση είναι η ικανότητα, η διαδικασία, αλλά και το προϊόν της δημιουργίας, 

της ερμηνείας, της χρήσης και της αντανάκλασης εικόνων, σκίτσων και διαγραμμάτων 

στο μυαλό, στο χαρτί ή σε τεχνολογικά εργαλεία, με σκοπό την απεικόνιση και την 

επικοινωνία πληροφοριών, την σκέψη και την ανάπτυξη προηγουμένως άγνωστων 

μαθηματικών ιδεών και σύνθετων κατανόησεων (Arcavi, 2003).  

       Οι εικονιστικές αναπαραστάσεις χρησιμοποιούνται ευρέως στην διδασκαλία των 

μαθηματικών (van Garderen, Scheuermann, & Jackson, 2012). Οι εικόνες, τα 

διαγράμματα και τα γραφήματα, λόγω της δισδιάστατης φύσης τους μπορούν να 

ενσωματωθούν εύκολα στα διδακτικά εγχειρίδια, τα οποία θεωρούνται ο ευκολότερος 

τρόπος οργάνωσης μίας τάξης (Semadeni, 1996). Παρόλα αυτά, γεγονός αποτελεί πως 

διαθέτουν πολύ μικρή ερευνητική στήριξη που να σχετίζεται με την χρήση τους 

(Macnab, Phillips & Norris, 2012).  
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       Ως προς την κατηγοριοποίησή τους, ένας γενικός διαχωρισμός τους είναι ανάμεσα 

στις «ρεαλιστικές» και τις «λογικές» εικόνες. Ρεαλιστικές εικόνες αποτελούν οι 

φωτογραφίες, οι ζωγραφιές, τα σκίτσα. Οι ρεαλιστικές εικόνες και τα αντικείμενα που 

αναπαραστώνται από αυτές μοιράζονται συγκεκριμένα δομικά στοιχεία και 

χαρακτηριστικά. Για παράδειγμα το χρώμα ή τις χωρικές σχέσεις. Αντίθετα, οι λογικές 

αναπαραστάσεις, όπως οι σχηματικές, ή οι διαγραμματικές διαθέτουν έναν αμιγώς 

συμβολικό χαρακτήρα (Ploetzner, 2014). 

       Ένας άλλος διαχωρισμός που περιγράφει με γλαφυρότερο τρόπο αυτή την 

διαβάθμιση των εικονιστικών αναπαραστάσεων και έχει μεγαλύτερη διδακτική 

χρησιμότητα είναι αυτός μεταξύ των «ημι-συγκεκριμένων» (Semi-concrete) και των 

«ημι-αφηρημένων» (Semi-abstract) αναπαραστάσεων (Μercer, Mercer, & Pullen, 

2011). Οι ημι-συγκεκριμένες εικονιστικές αναπαραστάσεις αποτελούν απεικονίσεις 

αντικειμένων του πραγματικού κόσμου, αποπειρώνται δηλαδή να κωδικοποιήσουν 

κατά το δυνατό την οπτική εμφάνιση των τρισδιάστατων αντικειμένων σε δισδιάστατη 

μορφή. Τέτοιες μπορεί να αποτελέσουν, οι φωτογραφίες, οι ζωγραφιές, τα σκίτσα, οι 

εικόνες. Αντίθετα, οι ημι-αφηρημένες ή oι σχηματικές εικονιστικές αναπαραστάσεις, 

στοχεύουν στην συγκεκριμενοποίηση των αφηρημένων γνώσεων, χωρίς όμως να 

αναφέρονται άμεσα σε κάποιο αντικείμενο του πραγματικού κόσμου. Τέτοιες 

αναπαραστάσεις είναι οι γραμμές, τα γραφικά σύμβολα (βέλος, γραμμές), οι διάφορες 

σχηματικές αναπαραστάσεις όπως τα διαγράμματα, οι γραφικές παραστάσεις (Μercer 

& Mercer, 2011· Hegarty & Kozhevnikov, 1999· Semadeni, 1996).  
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1.4.2.1. Διδακτικά οφέλη και περιορισμοί των εικονιστικών αναπαραστάσεων    

 

       Οι εικονιστικές αναπαραστάσεις υποστηρίζουν την μάθηση μέσω της προώθησης 

της κατανόησης των μαθηματικών φαινομένων, αφενός ως μία επιπλέον μορφή 

αναπαράστασης και κωδικοποίησης πληροφοριών και αφετέρου επιτρέποντας το 

άτομο να προχωρήσει στην σύνδεση και αντιστοίχιση μίας αφηρημένης έννοιας με πιο 

συγκεκριμένες μορφές της. Παράλληλα, η οπτικοποίηση ως διαδικασία, αλλά και ως 

προϊόν, θεωρείται ως ένα πολύ ισχυρό εργαλείο για την επίλυση προβλημάτων, χωρίς 

όμως η παραδοχή αυτή να διαθέτει μία σαφή ερευνητική υποστήριξη (Campbell, Collis 

& Watson, 1995· Phillips, Norris, & Macnab, 2010, p. 41).  

     Μολονότι οι συγκεκριμένες αναπαραστάσεις, όπως προαναφέραμε, φαίνεται να 

περιλαμβάνονται περιλαμβάνονται σε αφθονία σε διάφορα διδακτικά εγχειρίδια που 

έχουν αναλυθεί και θεωρούνται ευρέως ως μία καλή πρακτική, οι μαθητές συχνά 

αποτυγχάνουν να κατακτήσουν γνώσεις διά μέσω αυτών. Η αποτυχία αυτή οφείλεται 

σε μία πλειάδα παραγόντων. Καταρχάς, και σε αντίθεση με άλλες μορφές 

αναπαράστασης (π.χ. τον γραπτό λόγο), οι μαθητές δεν διδάσκονται ή διδάσκονται 

χωρίς σαφήνεια και συστηματικότητα μαθησιακές στρατηγικές σχετικά με τον τρόπο 

επεξεργασίας των εικονιστικών αναπαραστάσεων, αν και τα τελευταία χρόνια έχουν 

αναπτυχθεί και ερευνηθεί ουκ ολίγες στρατηγικές (Ploetzner, 2014). Το γεγονός αυτό 

σε συνάρτηση με έναν δυνητικά μικρό βαθμό καθοδήγησης και ελλιπή διδακτικό 

σχεδιασμό, θα μπορούσε να οδηγήσει σε δυσκολίες συσχέτισης και σύνδεσης των 

εικονιστικών δεδομένων με τις αφηρημένες έννοιες που αναπαριστούν. Αυτές οι 

δεξιότητες  επεξεργασίας εικόνων γίνονται διπλά σημαντικές όταν αναφερόμαστε σε 

άτομα με εγγενείς μνημονικές και αντιληπτικές δυσκολίες, όπως τα άτομα με «ειδικές 

εκπαιδευτικές ανάγκες». Επιπροσθέτως, πολλοί μαθητές αλλά και εκπαιδευτικοί 
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φαίνεται να υποτιμούν την πληροφοριακή αξία των εικονιστικών αναπαραστάσεων 

(Salomon, 1983), έτσι δεν τις χρησιμοποιούν ως εργαλεία σκέψης με σκοπό την 

ενεργητική κατασκευή γνώσεων, αλλά ως μία ψυχαγωγική ή στιγμιαία παρένθεση στην 

μαθησιακή διαδικασία.       

       Μερίδιο ευθύνης όμως δεν θα μπορούσαν να μην έχουν και αρκετά διδακτικά 

εγχειρίδια, αφού φαίνεται πως σε πολλές περιπτώσεις συχνά μεταπηδούν από τη μία 

«ενδιαφέρουσα» εικονιστική αναπαράσταση στην άλλη χωρίς να δώσουν ουσιαστικά 

την ευκαιρία στους μαθητές να εξοικειωθούν μαζί τους. Παράλληλα, σε αυτά πολλές 

φορές μπορεί να εμπεριέχονται αμφίβολες, διφορούμενες και πολύπλοκες εικονιστικές 

αναπαραστάσεις, οι οποίες πολλές φορές έχουν μεγαλύτερο βαθμό δυσκολίας στην 

αποκωδικοποίηση από ότι η ίδια η συμβολική τους έκφραση (Semademi, 1996). Ένα 

άλλο πολύ σημαντικό προβληματικό ζήτημα είναι ότι μεταβάλλουν την σημασία των 

διάφορων συμβόλων και γραφικών σχήματων κατ’ εξακολούθηση. Για παράδειγμα, τα 

βέλη, τα οποία θεωρούνται τόσο απλά και διαδεδομένα που κατά συνέπεια πρέπει να 

είναι και ευκόλως κατανοητά από τους μαθητές, πολλές φορές  χρησιμοποιούνται ως 

σύμβολα διαφορετικών εννοιών σε ένα και το αυτό βιβλίο. Έτσι παρατηρούνται να 

δηλώνουν την αντιστοιχία ένα προς ένα, διάφορες κατηγοριοποιήσεις, την κατεύθυνση 

του δανεικού, την απομάκρυνση ή την ένωση σε μία πρόσθεση κ.α. Σύμφωνα λοιπόν 

με τον Semadeni (1996) η αποκωδικοποίηση ενός γραφικού συμβόλου, πολύ 

περισσότερο δε όταν είναι μέρος ενός μεγαλύτερου γραφικού σχήματος, μπορεί 

κάποιες φορές να είναι συνθετότερη από την μάθηση της ίδιας της συμβολικής έννοιας.   

      Ο τρόπος δόμησης και ο κατασκευαστής των αναπαραστάσεων είναι δύο 

παράγοντες που διαδραματίζουν με τη σειρά τους ένα σημαντικό ρόλο στην αποτυχία 

ορισμένων μαθητών. Ειδικότερα, πολλές από τις προκατασκευσμένες αναπαραστάσεις 

που χρησιμοποιούνται στην εκπαίδευση είναι ευκολότερο να αποκωδικοποιηθούν 

http://link.springer.com/referenceworkentry/10.1007%2F978-1-4419-1428-6_308#CR8_308
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πλήρως από μαθητές που είναι εξοικειωμένοι με τις μεθόδους διδασκαλίας μία έννοιας. 

Έτσι πολλές φορές η κωδικοποίηση ενός διαγράμματος είναι πιο εύκολη υπόθεση για 

ένα μαθητή από ότι η ερμηνεία και αποκωδικοποίηση ενός προκατασκευασμένου 

(Cox, 1999· Semadeni, 1996).  

       Γενικεύοντας και στις εικονιστικές αναπαραστάσεις την θεώρηση των 

Uttal,  Scudder και Deloache (1996), έρχεται στο φως ακόμη μία πιθανολογούμενη 

πηγή δυσκολιών. Πιο συγκεκριμένα λοιπόν, οι μαθητές μπορεί να δυσκολεύονται να 

αντιληφθούν την έννοια του συμβόλου που εμπεριέχουν οι εικονιστικές 

αναπαραστάσεις, το γεγονός δηλαδή πως αναπαριστούν κάτι και δη μία αφηρημένη 

άϋλη έννοια, λειτουργώντας και οι ίδιες ως σύμβολα. Παράλληλα, η έλλειψη 

αξιολογικών δεδομένων, οι ελλιπείς προαπαιτούμενες γνώσεις και οι έλλειψη 

εξατομικευμένης προσέγγισης στην μάθηση με τις συγκεκριμένες αναπαραστάσεις 

μπορεί να συντελέσει επίσης σε μία αποτυχία αποκωδικοποίησης. Αναμφισβήτητα 

βέβαια, την αποτελεσματικότητα ή την αναποτελεσματικότητα των εικονιστικών 

αναπαραστάσεων μπορούν να ενισχύσουν και εγγενείς παράγοντες των μαθητών οι 

οποίοι αναφέρονται παρακάτω (Κεφ. 1.7).  

       Τέλος, δεν λείπουν και οι εικονιστικές αναπαραστάσεις εννοιών που επιδέχονται 

μία εγγενώς πιο φυσική και αβίαστη ερμηνεία και αποκωδικοποίηση από άλλες, όπως 

ορισμένες της πρόσθεσης και του πολλαπλασιασμού, συγκριτικά π.χ. με την 

αναπαράσταση της διαφοράς στην αφαίρεση που μπορεί να προκαλέσει ευκολότερα 

σύγχυση (Semadeni, 1996). Ο βαθμός συνθετότητας μίας έννοιας κάποιες φορές είναι 

τέτοιος που επιβάλλει την χρήση επιπρόσθετων αναπαραστάσεων (Semadeni, 1996). 

Πολλοί μαθητές χρειάζονται λοιπόν, τουλάχιστον δύο αναπαραστάσεις σε σειρά -χωρίς 

να αποτελεί κανόνα- για να κατανοήσουν π.χ. την απομάκρυνση ή την διαφορά στην 

αφαίρεση, μία για το πώς ήταν το σύνολο πριν την μετακίνηση και μία μετά. 
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      Συμπερασματικά, προκύπτει πως κανένα γραφικό σύμβολο ή εικονιστική 

αναπαράσταση, δεν αντιπροσωπεύει αυταπόδεικτα κάποια έννοια, αντίθετα η έννοια 

τους θα πρέπει να «διαπραγματεύεται» κάθε φορά με τους μαθητές και να διδάσκεται 

με σαφήνεια και συστηματικότητα, καθώς μόνο έτσι, μπορούν να αναδειχθούν ως ένα 

χρήσιμο και αποτελεσματικό εργαλείο  (Semadeni, 1996· Witzel, 2005).   

  

1.4.2.2. Επιλογή των κατάλληλων εικονιστικών αναπαραστάσεων     

 

       Ως προς την δημιουργία, την επιλογή και την ορθή χρήση των αναπαραστάσεων 

ιδιαίτερο βάρος πρέπει να δοθεί στον βαθμό συσχέτισης της αναπαράστασης, τόσο με 

την αφηρημένη έννοια την οποία αντιπροσωπεύει, όσο και με τους διδακτικούς 

στόχους και το μαθησιακό προφίλ των μαθητών. Μία αναπαράσταση που εισάγεται 

αποκλειστικά για «εμπλουτισμό» της διδασκαλίας και δεν έχει άμεση συσχέτιση με την 

γνώση που διδάσκεται, ως επί το πλείστον θα διασπάσει την προσοχή των μαθητών 

παρά θα τους ωφελήσει μαθησιακά. Ένα άλλο χαρακτηριστικό είναι η εμφάνιση. Θα 

πρέπει να επισημανθεί πως το διδακτικό αποτέλεσμα δεν καθορίζεται από την 

ποιότητα, την πληρότητα και την ελκυστικότητα μίας εικόνας στο ενήλικο μάτι. Ο 

εκάστοτε εκπαιδευτικός θα πρέπει να λάβει υπόψη όλους τους παραπάνω παράγοντες, 

στην επιλογή των κατάλληλων εικονιστικών αναπαραστάσεων. Ακόμη, θα πρέπει να 

διδάξει στους μαθητές με σαφήνεια πώς να τις επεξεργάζονται και να εξάγουν 

πληροφορίες από αυτές (Macnab, Phillips & Norris, 2012). Τέλος, ένα τελευταίο 

στοιχείο ως προς την επιλογή τους αποτελεί η λελογισμένη και έγκαιρη εισαγωγή τους 

στο πρόγραμμα σπουδών, με βάση την αναπτυξιακή ετοιμότητα των μαθητών 

(Semademi, 1996).     
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1.4.3. Συμβολικές Αναπαραστάσεις 

 

       Οι συμβολικές αναπαραστάσεις στα μαθηματικά περιλαμβάνουν γραπτά και 

προφορικά σύμβολα.  Οι μαθητές πρέπει να είναι ικανοί να συνδέσουν αυτά τα 

σύμβολα με την έννοια-ιδέα που αντιπροσωπεύουν, όπως επίσης και να κινούνται προς 

όλες τις κατευθύνσεις αυτού του τριμερούς σχήματος ασυνείδητα και αβίαστα (Οrton 

& Frobisher, 2004).  

 

Σχήμα 4.   

 

Το τριμερές μοντέλο της μαθηματικής συμβολοποίησης 
 

 

 

 

 

 

 

 

Προσαρμοσμένο από τους Orton & Frobisher (2004) 

 

      Ως προς τις διαφορές προφορικών και γραπτών συμβόλων, ο Skemp (2009) 

αναφέρει πως οι προφορικές αναπαραστάσεις σε αντίθεση με τις γραπτές-οπτικές δεν 

διαθέτουν αφηρημένες χωρικές ιδιότητες, παρουσιάζονται με μία χρονική αλληλουχία 

και όχι στιγμιαία, ενώ η σύνδεσή τους με την μαθηματική σκέψη είναι πιο έντονη 

τουλάχιστον στα αρχικά στάδια εκμάθησης των μαθηματικών. Για τον λόγο αυτό 

υποστηρίζει πως πρέπει να παρέχεται περισσότερος διδακτικός χρόνος σε αυτή.  

Μαθηματική 
ιδέα

Γραπτή 
αναπαράσταση

Προφορική  
Αναπαράσταση
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       Οι μαθηματικές ιδέες είναι αδύνατο να γίνουν αντιληπτές από τις αισθήσεις (Otte, 

2006), χωρίς την διαμεσολάβηση σημαδιών, συμβόλων, εικόνων ή αντικειμένων, 

παράλληλα χωρίς τα τελευταία είναι αδύνατη και η επικοινωνία, αλλά και η μάθηση 

των μαθηματικών ιδεών (Presmeg, 2014, p. 538). Τα σημάδια (γραπτά ή προφορικά), 

σε αντίθεση με τους άλλους δύο τρόπους αναπαράστασης, δεν «κουβαλούν» κάποιο 

εγγενές νόημα παρά μόνο, όταν και εφόσον συνδεθούν με μία μαθηματική ιδέα ή 

έννοια. Στην περίπτωση αυτή αποτελούν μαθηματικά σύμβολα και υπάγονται στο 

ομώνυμο συμβολικό σύστημα. Το κάθε σύμβολο ξεχωριστά αποτελεί μία πολύπλοκη 

έννοια, αφού αναπαριστά ένα ολόκληρο δίκτυο συνδέσεων, π.χ. στην αριθμητική 

εξίσωση 5+3=8, εκφράζουμε μία σχέση μεταξύ 5 εννοιών: της έννοιας του 5 του 3, του 

8, της πρόσθεσης, αλλά και της ισότητας. Το μαθηματικό συμβολικό σύστημα είναι 

δομημένο από υποκείμενες υποθέσεις και συμβάσεις, οι οποίες είναι υπό μία έννοια 

αυστηρής λογικής εξέτασης αυθαίρετες, ενώ από μία πρακτική και ιστορική σκοπιά 

είναι αποτελέσματα πολύπλοκων κοινωνικών διεργασιών (Goldin, & Shteingold, 

2001). Το συμβολικό αυτό σύστημα είναι ουσιαστικά ένας κώδικας, τόσο γραπτός, όσο 

και προφορικός, τον οποίο απαιτείται να  αποκωδικοποιήσει ο μαθητής σε όλη του την 

έκταση για να αποκτήσει νόημα και σημασία (Orton & Frobisher, 2004). Συνάμα, οι 

μαθητές καλούνται να μάθουν την αυθαίρετη αλλά και την συμβατική σημασία κάθε 

συμβόλου που ανήκει σε αυτόν τον κώδικα ξεχωριστά (Orton & Frobisher, 2004), ενώ 

παράλληλα, το σύνολο των διδακτικών ενεργειών ως προς τα μαθηματικά στοχεύει 

καθημερινά στην εκμάθηση, κατανόηση και εφαρμογή τους. Τα αριθμητικά σύμβολα 

διακρίνονται σε τέσσερις βασικές κατηγορίες: 

 

α) Αριθμητικά σύμβολα (3, 4, 7)   

β) Πραξιακά σύμβολα ( +, -, x, :) 
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γ) Σύμβολα σχέσεων ( =, >, <, ≥)  

δ) Βοηθητικά σύμβολα ( [ ] ) 

 

       Επί παραδείγματι, ως προς την αριθμητική εξίσωση 9 + 8 = 17 , τα αριθμητικά 

σύμβολα 9, 8 και 17 συμβολίζουν ποσότητες του πραγματικού κόσμου, το πραξιακό 

σύμβολο (+) υποδηλώνει τους χειρισμούς που καλείται να εκτελέσει ο μαθητής σε 

σχέση με τις δύο ποσότητες, ενώ το σύμβολο = («σύμβολα σχέσεων») υποδεικνύει την 

σχέση μεταξύ αυτών των ποσοτήτων. Τέλος, τα βοηθητικά σύμβολα δηλώνουν την 

σειρά με την οποία τα βασικά σύμβολα θα συνδυαστούν (προτεραιότητα), τέτοια 

συμβόλα αποτελούν οι παρενθέσεις, οι αγκύλες κτλ. («βοηθητικά σύμβολα»)  . Οι τρεις 

τελευταίες κατηγορίες συμβόλων δεν μπορούν να σταθούν μόνες τους και αποκτούν 

νόημα μόνο όταν συνδυάζονται με τα αριθμητικά σύμβολα  (Hazewinkel, 1995).    

         

1.4.3.1. Διδακτικά οφέλη και περιορισμοί των συμβολικών αναπαραστάσεων 

 

       Γεγονός αποτελεί πως χωρίς τις συμβολικές αναπαραστάσεις θα ήταν αδύνατο να 

χειριστούμε την πληθώρα εννοιών, καταστάσεων και προβλημάτων που κατακλύζουν 

καθημερινά την ζωή μας, τουλάχιστον αποτελεσματικά και λειτουργικά με κάποιον 

από τους άλλους τρόπους αναπαράστασης. Σε αυτό το σημείο έγκειται η παντοδυναμία 

τους, αλλά βέβαια και η συνεπακόλουθη δυσκολία τους, αφού ακόμη και η πιο απλή 

μαθηματική παράσταση κουβαλάει ένα πολύπλοκο δίκτυο εννοιών, κανόνων, 

ενεργειών, συμβάσεων κτλ. (Haylock & Cockburn, 2013, p. 14). Σύμφωνα με τους 

Kaminski, Sloutsky & Heckler (2009), οι συμβολικές αναπαραστάσεις δύνανται να 

υποστηρίξουν αποτελεσματικότερα την γενίκευση μαθηματικών γνώσεων, ειδικότερα 

αναφέρουν πως η γενίκευση της εννοιολογικής κατανόησης είναι πιο πιθανόν να 
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συμβεί μετά την μάθηση μίας συμβολικής αναπαράστασης παρά με την μάθηση μίας 

πραξιακής. Επιπλέον, σημειώνουν πως οι συμβολικές αναπαραστάσεις επικεντρώνουν 

την προσοχή των μαθητών ως επί το πλείστον σε δομικά στοιχεία και αναπαραστατικές 

πτυχές, παρά σε επιφανειακά χαρακτηριστικά διαφόρων αντικειμένων.  

      Σύμφωνα με τον Dienes (1960) αρκετές από τις δυσκολίες των παιδιών στα 

μαθηματικά, οφείλονται στην αναπτυξιακή «ανετοιμότητα» τους να διαχωρίσουν μία 

έννοια από το γραπτό της σύμβολο αλλά και από τις εικονιστικές και πραξιακές 

αναπαραστάσεις της. Παράλληλα, πολλοί εκπαιδευτικοί εγείρουν ανησυχίες πως ένα 

πολύ σημαντικό εμπόδιο για την μάθηση των μαθηματικών είναι η άκαιρη, πρόωρη και 

αλματώδης εισαγωγή του γραπτού συμβολικού συστήματος, χωρίς να συνυπολογιστεί 

η ηλικία, η ανάπτυξη, οι προαπαιτούμενες γνώσεις και εν γένει η ετοιμότητα των 

μαθητών. (Orton & Frobisher, 2004). Η παραπάνω ασυμβατότητα δύναται να οδηγήσει 

σε άγονη απομνημόνευση των μαθηματικών γνώσεων στην καλύτερη περίπτωση. Είναι 

κοινώς αποδεκτό άλλωστε, πως οι συμβολικές αναπαραστάσεις, ενέχουν σε 

μεγαλύτερο βαθμό - συγκριτικά με τους άλλους δύο τρόπους - τον κίνδυνο να 

περιορίσουν την πρόσβαση στην εννοιολογική τους υπόσταση (Nathan, 2012). Με την 

αναγκαιότητα όμως, της χρήσης τους να είναι δεδομένη, οι συνεπακόλουθοι 

περιορισμοί και δυσκολίες που απορρέουν από αυτές είναι αναπόφευκτες.  

        Εκτενώς, φαίνεται να οδηγούν τους μαθητές σε αναπατολεσματικές στρατηγικές 

επίλυσης προβλημάτων (Koedinger & Nathan 2004), σε άκαμπτη εφαρμογή 

μεμαθημένων διαδικασιών (McNeil & Alibali, 2005) και σε μη λογικά λάθη (Stigler et 

al., 2010). Δυσκολίες όμως μπορεί να προκληθούν και από την ίδια την πολυπλοκότητα 

των μαθηματικών γνώσεων. Ειδικότερα, στα μαθηματικά χρησιμοποιείται μία γκάμα 

καταστάσεων, αντικειμένων, λεξιλογιών (γραπτά και προφορικά) που μπορεί να 

συνοδεύσει τα εκάστοτε σύμβολα  (Haylock & Cockburn, 2013), για παράδειγμα το 
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σύμβολο « - » μπορεί να ταυτιστεί με τις λέξεις μείον, πλην, βγάζω, αφαιρώ, διαφορά 

και να εκφράσει διάφορες καταστάσεις και έννοιες όπως η ζημία, η απώλεια, η 

απομάκρυνση, η καταστροφή, τα ρέστα. Πολλά σύμβολα επιπλέον, έχουν κοινά οπτικά 

χαρακτηριστικά δημιουργώντας σύγχυση στους μαθητές, όπως το  «6 και 9», το «3 και 

ε», το «x και +», ενώ ένα και το αυτό σύμβολο μπορεί να έχει διαφορετικούς ρόλους 

και διαφορετική ερμηνεία, για παράδειγμα το 0 ως μονάδα και το 0 στο 208. 

Περαιτέρω, κάποια σύμβολα μπορεί να έχουν διφορούμενη σημασία, όπως το 

τετράγωνο «□» που τα τελευταία χρόνια χρησιμοποιείται σε δραστηριότητες για να 

δηλώσει τον άγνωστο αριθμό σε μία εξίσωση (Οrton & Frobisher, 2004). Τέλος, μία 

άστοχη και απλοϊκή σύνδεση ενός πραξιακού συμβόλου (+, -, x, :), όπως συμβαίνει με 

τις λέξεις κλειδιά που χρησιμοποιούν ορισμένοι εκπαιδευτικοί ως συνταγές στην 

επίλυση προβλημάτων, όπως μοιράζω, ενώνω, βγάζω κτλ. προς «διευκόλυνση» πάντα 

των μαθητών, είναι πιθανό να οδηγήσει στην αντίληψη πως ένα σύμβολο χρησιμεύει 

ως συντόμευση μίας λέξης ή μίας φράσης. Για παράδειγμα, το πραξιακό σύμβολο της 

διαίρεσης (: διά) μπορεί να λειτουργεί για κάποιους μαθητές μόνο ως συντόμευση της 

λέξης μοιράζω.   

 

1.5. Ο ρόλος της αναπαραστατικής μετάφρασης στην κατανόηση και την μάθηση 

των μαθηματικών  

  

      Μία από τις κυριότερες ιδιότητες των αναπαραστάσεων είναι η «πολυτροπικότητα» 

(plural) τους, η δυνατότητα δηλαδή «μετάφρασης» τους είτε μέσω 

επανακωδικοποίησης, είτε μέσω της ανακωδικοποίησης τους σε άλλες μορφές 

αναπαράστασης. Κατά συνέπεια, ο όρος «μετάφραση» υποδεικνύει μία γνωστική 

διαδικασία κατά την οποία οι γνώσεις και οι σχέσεις μίας μαθηματικής 
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αναπαραστατικής μορφής (πηγή) επανακωδικοποιούνται ή ανακωδικοποιούνται  

επιτυχώς σε μία άλλη αναπαραστατική μορφή-στόχο (Bosse, Adu-Gyamfi & Chandler,  

2014· Lesh, Post & Behr, 1987). Η «μετάφραση» αναφέρεται σε μία πληθώρα 

ερευνητικά τεκμηριωμένων διδακτικών στρατηγικών, όπως η οπτικοποίηση ή η 

παράφραση ενός προβλήματος.  Ωστόσο, είναι η σαφής και συστηματοποιημένη 

διδασκαλία με την χρήση πολλαπλών μεταφράσεων εκείνη που μπορεί να συμβάλλει 

στην καλύτερη κατανόηση των μαθηματικών φαινομένων και όχι η ευκαιριακή τους 

μεταχείριση. 

    Μία τέτοια συστηματοποιημένη προσέγγιση προτείνεται από το μοντέλο του Lesh 

(LMRTM) (1979). Συγκεκριμένα, προτείνει πως οι μαθηματικές ιδέες μπορούν να 

αναπαρασταθούν με 5 διαφορετικούς τρόπους:  

 

1. Πραξιακές αναπαραστάσεις 

2.  Εικόνες και διαγράμματα 

3.  Καταστάσεις της πραγματικής ζωής 

4.  Λεκτικά σύμβολα 

5. Γραπτά σύμβολα.  

 

      Στο μοντέλο του προτείνει όλες τις πιθανές αλληλεπιδράσεις και μεταφράσεις 

ανάμεσα, αλλά και μεταξύ των διάφορων τρόπων αναπαράστασης, μάλιστα θεωρεί τις 

τελευταίες μεταφράσεις (βλ. παράφραση λεκτικού προβλήματος) εξίσου σημαντικές 

(Βλ. Σχήμα 5). Oι αλλεπάλληλες αυτές μεταφράσεις παρέχουν νόημα στις μαθηματικές 

ιδέες (Cramer, 2003), αφού η ίδια η κατανόηση αντανακλάται στην ικανότητα της 

αναπαράστασης μαθηματικών ιδεών με διαφορετικούς τρόπους, όπως και στην 

ικανότητα σύνδεσης και συσχέτισης όλων αυτών των διαφορετικών μορφών (Lesh, 
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1979). Άλλωστε είναι γεγονός πως τα προβλήματα της καθημερινής ζωής είναι 

πολυτροπικά ως προς την αναπαράστασή τους (Lesh, Post & Behr, 1987).  

 

Σχήμα 5.  

Το Μεταφραστικό Μοντέλο των Πολλαπλών Αναπαραστάσεων του Lesh (1979)  

       

    Προσαρμοσμένο από τους Lesh, Post & Behr (1987) και Orton & Frobisher (2004)     
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Για παράδειγμα, ένα καθημερινό πρόβλημα όπως η επιλογή προϊόντων με βάσης την 

σχέση τιμής και ποιότητας, μπορεί να περιλαμβάνει την αποκωδικοποίηση της ετικέτας 

και της τιμής, τον πραξιακό χειρισμό των αντικειμένων για τον προσδιορισμό του 

βάρους τους ή του σχήματος τους ή της υφής τους, την οπτική σύγκρισή τους και 

πολλές φορές - ιδιαίτερα στα τρόφιμα ή τα καλλυντικά - την όσφρηση ή την γεύση, για 

να μην αναφερθούμε και στα συναισθηματικά συστήματα κωδικοποιήσης που 

υπεισέρχονται και επηρρεάζουν την επιλογή μας. Επιπλέον, οι ικανοί ως προς την 

επίλυση προβλημάτων μαθητές χρησιμοποιούν συνήθως διάφορους τρόπους 

αναπαράστασης και σπάνια εργάζονται για την λύση ενός προβλήματος αποκλειστικά 

με έναν. Εξάλλου, σπάνια ένας τρόπος αναπαράστασης είναι ταιριαστός για την 

αναπαράσταση όλων των κομματιών ενός προβλήματος (Lesh, Landau, & Hamilton, 

1983· Lesh, Post & Behr, 1987).       

       Με σκοπό την εύρεση του τρόπου με τον οποίο οι μαθητές κάνουν μεταφράσεις οι 

Bosse, Adu-Gyamfi και Chandler (2014) διέκριναν θεματικά την διαδικασία της 

μετάφρασης σε 4 υπό-διαδικασίες.  

 

1. Αποκωδικοποίηση της αναπαράστασης-πηγής 

2. Προκαταρκτικός συντονισμός 

3. Κατασκευή της αναπαράστασης-στόχου 

4. Προσδιορισμός της ισοδυναμίας 

 

       Αναλυτικότερα, σε μία πρώτη φάση κατά τη διαδικασία της μετάφρασης, ένας 

μαθητής καλείται να αποκωδικοποιήσει όλες τις έννοιες που αντιπροσωπεύει κάθε 

σύμβολο, αντικείμενο ή εικόνα με σκοπό να αποκτήσει πρόσβαση στην συνολική 
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μαθηματική ιδέα που αναπαρίσταται. Σε επόμενη φάση, αυτή του «προκαταρκτικού 

συντονισμού», απαιτείται να εντοπίσει και να διατυπώσει τις ίδιες μαθηματικές σχέσεις 

μεταξύ των αναπαραστάσεων (πηγής και στόχου) με διαφορετικούς χαρακτήρες, 

σύμβολα, συνθέσεις, συντακτικούς κανόνες, εικόνες, αντικείμενα, δηλαδή με 

διαφορετικά μέσα και τρόπο. Στην «κατασκευή της αναπαράστασης στόχου» ο 

μαθητής απαιτείται να κωδικοποιήσει και να μεταφέρει τα δεδομένα στην καινούργια 

μορφή. Τέλος, κατά την τελευταία υπό-διαδικασία προσδιορίζει την ισοδυναμία 

μεταξύ των δύο μορφών αναπαράστασης και αναστοχάζεται αναφορικά με τις βασικές 

έννοιες-ιδέες που οι δύο αναπαραστάσεις μοιράζονται (Bosse, Adu-Gyamfi, Chandler 

2014). 

      Από μία περισσότερο εκπαιδευτική σκοπιά, και πάντα όσον αφορά στη 

μεταφραστική συμπεριφορά των μαθητών, οι Adu‐Gyamfi, Stiff & Bossé (2012) 

προτείνουν, πως για την διασφάλιση μίας επιτυχούς μετάφρασης και την αποφυγή 

λαθών, ένας μαθητής συστήνεται να χρησιμοποιήσει [και να διδαχθεί] τρεις 

επαληθευτικές διαδικασίες: α) την επαλήθευση εφαρμογής, β) την επαλήθευση των 

χαρακτηριστικών και γ) την επαλήθευση της ισοδυναμίας. Οι τρείς αυτές διαδικασίες 

είναι αλληλοσχετιζόμενες και μπορούν να εφαρμόζονται χωρίς κάποια συγκεκριμένη 

σειρά. Σε κάθε περίπτωση, η ανεπιτυχής επαλήθευση συνεπάγεται μεταφραστικό 

λάθος, ενώ η σχέση των διαδικασιών επαλήθευσης και μετάφρασης δεν είναι αιτιακή.    
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Σχήμα 6.    

Το επαληθευτικό μοντέλο  μετάφρασης των Adu‐Gyamfi, Stiff & Bossé (2012)  

 

 

                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

   Προσαρμοσμένο από τους Adu‐Gyamfi, Stiff & Bossé (2012)  

 

       Ειδικότερα, η «επαλήθευση εφαρμογής» περιλαμβάνει τον επανέλεγχο και την 

επιβεβαίωση μίας μεμαθημένης ακολουθίας αλγοριθμικών βημάτων με σκοπό την 

χαρτογράφηση και ταξινόμηση των δεδομένων της αναπαραστατικής πηγής, αλλά και 

την μεταφορά τους στον αναπαραστατικό στόχο. Η «επαλήθευση χαρακτηριστικών» 

από την άλλη, περιλαμβάνει την επιβεβαίωση της ορθής επανακωδικοποίησης στον 

αναπαραστατικό στόχο της μετάφρασης, ενώ η «επαλήθευση ισοδυναμίας» σχετίζεται 

με την επιβεβαίωση της ισοδυναμίας μεταξύ της αναπαραστατικής πηγής και του 

στόχου. Για παράδειγμα, ένας μαθητής που καλείται να μεταφράσει μία συμβολική 

αναπαράσταση μίας αλγοριθμικής αφαίρεσης (Αναπαραστατικής Πηγή) στον 
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πραξιακό τρόπο (Αναπαραστατικός Στόχος), ως προς την επαλήθευση 

χαρακτηριστικών θα πρέπει να διασφαλίσει πως οι ποσότητες σε κάθε στήλη, τόσο του 

μειωτέου, όσο και του αφαιρετέου έχουν επανακωδικοποιηθεί σωστά και εκφράζονται 

από τις αντίστοιχες πραξιακές αναπαραστάσεις. Παράλληλα, ως προς την επαλήθευση 

εφαρμογής, θα πρέπει να εξετάσει μία προς μία όλες τις ενέργειες που εκτέλεσε στον 

συμβολικό αλγόριθμο και να διασφαλίσει πως αυτές έχουν μεταφερθεί πλήρως στον 

πραξιακό τρόπο. Τέλος, στην επαλήθευση της ισοδυναμίας ο μαθητής καλείται να 

διαπιστώσει αν όλες οι μαθηματικές πληροφορίες, τα χαρακτηριστικά και οι ιδιότητες 

του συμβολικού αλγορίθμου μεταφέρθηκαν στον πραξιακό αντίστοιχο πραξιακό.    

       Ο Janvier (1987) υποστηρίζει  πως οι δυσκολίες στην μετάφραση 

αναπαραστάσεων μπορούν να διακριθούν σε α) «Μαθητοκεντρικούς παράγοντες», που 

σχετίζονται με την πολυπλοκότητα των μεταφραστικών ενεργειών και στους 

παράγοντες του ίδιου του β) «Αναπαραστατικού Περιεχομένου», των 

αναπαραστατικών χαρακτηριστικών και ιδιοτήτων δηλαδή που διαθέτουν οι εκάστοτε 

τρόποι, μορφές και τα είδη αναπαράστασης που εμπλέκονται στην μετάφραση. 

      Υπό το πρίσμα του περιεχομένου υπάρχουν τρεις κυρίαρχες διαστάσεις δυσκολιών,  

α) τα «Κενά δεδομένων» που περιλαμβάνουν τις απούσες πληροφορίες μίας 

αναπαράστασης, β) τα «Συγχεόμενα δεδομένα» των αναπαραστατικών πηγών σε σχέση 

με τις αναπαραστάσεις στόχους, γ) και η «Πυκνότητα χαρακτηριστικών» που 

αναφέρεται στην ποσότητα πληροφοριών που παρέχει μία αναπαράσταση, αλλά και 

στην έκταση της προσπάθειας που απαιτείται για να βρεθούν οι επιπρόσθετες 

πληροφορίες μίας αναπαράστασης (Adu-Gyamfi, Stiff & Bossé, 2012· Bossé, Adu-

Gyamfi & Cheetham, 2011). Από την άλλη πλευρά, οι μαθητοκεντρικοί παράγοντες 

που μπορεί να οδηγήσουν σε διαφορετικά επίπεδα μεταφραστικής επιτυχίας ή 

αποτυχίας είναι η μεταφραστική-αναπαραστατική ικανότητα των μαθητών, οι 
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προσδοκίες των δασκάλων τους, η ένταση των διάφορων δυσκολιών μάθησης, το 

επίπεδο της παρεχόμενης διδασκαλίας και το πρόγραμμα σπουδών.     

       Έχουν προταθεί διάφορες διδακτικές μέθοδοι και στρατηγικές που μπορούν να 

συμβάλλουν αποτελεσματικά στην υποστήριξη των μαθητών αναφορικά με τις 

αναπαραστάσεις και τις μεταφράσεις τους (Bosse, Adu-Gyamfi & Cheetham, 2011). 

Πιο συγκεκριμένα, για την αποτελεσματική υποστήριξη των μαθητών, οι δάσκαλοι 

πρέπει να αξιολογούν τον βαθμό δυσκολίας της εκάστοτε μετάφρασης, παρέχοντας 

περισσότερες διδακτικές ευκαιρίες για τις πιο σύνθετες. Συνάμα, πρέπει να προβαίνουν 

σε ερωτήσεις σχετικά με τις πληροφορίες που παρέχει μία αναπαράσταση, με τις 

πληροφορίες που λείπουν από αυτή, σε σχέση με μία συγκεκριμένη μετάφρασή της, 

αλλά και σχετικά με τις πληροφορίες της πηγής που μπορεί να δημιουργήσουν 

σύγχυση. Περαιτέρω, μέσα από τον συγκεκριμένο προσδιορισμό των λαθών, τις 

εγγενείς δυσκολίες που έχουν οι διάφορες μορφές αναπαράστασης ως προς την 

μετάφρασή τους και βέβαια την αξιολόγηση για την μάθηση των μαθητών μπορούν να 

θέσουν αναλυτικότερους στόχους και να τους υποστηρίξουν αποτελεσματικότερα ως 

προς την ερμηνεία και την μετάφραση των αναπαραστάσεων (Bosse, Adu-Gyamfi & 

Cheetham, 2011). Τέλος, είναι γενικώς αποδεκτό πως όπως ακριβώς εξελλίσεται η 

έννοια μία ιδέας στο μυαλό κάποιου τα δίκτυα μετατροπής και μετάφρασης γίνονται 

όλο και πιο πολύπλοκα. Η αντιστροφή αυτή της διαδικασίας ως προς την διδασκαλία 

(από το απλούστερο στο πιο σύνθετο) τέτοιων εννοιών κρίνει σε έναν βαθμό την 

επιτυχία ή την αποτυχία της. Συνεπώς, οι δάσκαλοι πρέπει να απλοποιούν, να 

συγκεκριμενοποιούν με πραξιακές αναπαραστάσεις, να ειδικεύουν, να επεξηγούν, να 

παραφράζουν και να βάζουν αυτές τις έννοιες σε οικείες καταστάσεις-πλαίσια (Lesh, 

Post & Behr 1987). 
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1.6.Η σημασία των εξωτερικών αναπαραστάσεων στην κατάκτηση της   

μαθηματικής γνώσης 

  

1.6.1. Η κατανόηση των μαθηματικών γνώσεων 

 

"Οι τρόποι με του οποίους οι μαθηματικές ιδέες αναπαριστώνται είναι θεμελιώδεις για 

τον τρόπο με τον οποίο οι άνθρωποι κατανοούν και χρησιμοποιούν αυτές τις ιδέες" 

(NCTM, 2000) 

 

       Ιστορικά, τόσο τα προγράμματα σπουδών των Μαθηματικών όσο και οι δάσκαλοι, 

παραδοσιακά έδιναν περισσότερη έμφαση στην «διαδικασία» της επίλυσης 

προβλημάτων και λιγότερη έμφαση στη διδασκαλία του εννοιολογικού  υποβάθρου 

τους. Αυτές οι προτεραιότητες άλλαξαν με την Μεταρρύθμιση των Μαθηματικών στις 

ΗΠΑ, η οποία έχει επηρεάσει παγκοσμίως την έρευνα και την εκπαίδευση (Stigler & 

Hiebert, 1999· Miller & Hudson, 2007). Οι νέες διαδικασίες προώθησης των 

μαθηματικών περιεχομένων που προτείνονται, όπως η επίλυση προβλημάτων, η 

αιτιολόγιση και η απόδειξη, η επικοινωνία, οι συνδέσεις και οι αναπαραστάσεις 

δείχνουν ξεκάθαρα πως το βάρος της διδασκαλίας των μαθηματικών πρέπει να δίνεται 

πλέον στην κατανόηση και όχι στην άγονη απομνημόνευση διαδικασιών.  

        Οι ερευνητές έχουν επισημάνει επαρκώς τις συνέπειες που έχει η έλλειψη 

κατανόησης των μαθηματικών διαδικασιών στην μάθηση. Συγκεκριμένα, οδηγεί σε 

δυσκολία επιλογής και αξιολόγησης της κατάλληλης διαδικασίας για την επίλυση ενός 

προβλήματος (Schneider & Stern, 2010), σε λιγότερες πιθανότητες γενίκευσης της 

γνώσης σε νέες συνθήκες (Rittle-Johnson, Siegler, & Alibali, 2001) και σε αδυναμία 

ελέγχου της λογικότητας της απάντησης (Carr, et al., 1994). Επιπλέον, οι έλλειψη 
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συσχετιστικής κατανόησης μίας μαθηματικής διαδικασίας περιλαμβάνει μεγαλύτερο 

γνωστικό φόρτο – ιδιαίτερα για μαθητές με εγγενείς μνημονικές δυσκολίες- και 

δυσκολία έως αδυναμία επαρκούς κωδικοποίησης με αποτέλεσμα την αδυναμία 

ανάκλησης της.   

       Η κατανόηση δεν είναι στάσιμη, άλλα μία συνεχώς εναλλασσόμενη και 

αυξανόμενη κατάσταση, συγκεκριμένα, κατανοούμε κάτι μόνο αν μπορούμε να δούμε 

το πώς αυτό σχετίζεται ή συνδέεται με άλλα πράγματα τα οποία γνωρίζουμε (Hiebert 

& Carpenter, 1992). Αναλυτικότερα, τα μαθηματικά κατανοούνται εφόσον η νοητική 

τους αναπαράσταση είναι μέρος ενός δικτύου αναπαραστάσεων. Ο βαθμός της 

κατανόησης καθορίζεται από τον αριθμό και την ισχύ των συνδέσεων. Κατά συνέπεια, 

μία μαθηματική ιδέα, διαδικασία ή δεδομένο γίνεται κατανοητό, εάν είναι συνδεδεμένο 

σε ένα προυπάρχων δίκτυο με ισχυρότερες ή περισσότερες συνδέσεις (Hiebert & 

Carpenter, 1992).  

      Ο Skemp (1976) προτείνει δύο διαφορετικά είδη κατανόησης: την «μηχανιστική 

κατανόηση» (Ιnstrumental), η οποία περιγράφεται ως γνώση μίας ακατανόητης -για το 

άτομο- ακολουθίας κανόνων και ενεργειών και την «συχετιστική κατανόηση» 

(Relational),  που περιγράφεται ως γνώση των συσχετίσεων μεταξύ των ενεργειών και 

πλήρους κατανόησης των αιτιών πίσω από κάθε μία. Ο διαχωρισμός αυτός είναι 

παρόμοιος με τον κλασσικό διαχωρισμό των Ηiebert & Lefevre (1986) μεταξύ 

διαδικαστικής και εννοιολογικής κατανόησης. Οι Byers και Herscovics (1977) σε μία 

προσπάθεια να επεκτείνουν το μοντέλο του Skemp προσέθεσαν δύο επιπλεόν τύπους 

κατανόησης:  την διαισθητική (Intuitive) και την επίσημη (Formal) κατανόηση. Η 

διαισθητική κατανόηση σχετίζεται με την ικανότητα επίλυσης ενός προβλήματος, ενώ 

η επίσημη κατανόηση με την ικανότητα σύνδεσης της μαθηματικής σημειογραφίας με  

τις μαθηματικές ιδέες που αντιπροσωπεύει. 
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Σχήμα 7.   

Η κατανόηση ως συνεχές με βάση το μοντέλο του Skemp (1976) 

Προσαρμοσμένο από τον Van de Walle (2007) 

 

      Για τους Lesh, Post και Behr (1987, p.36) τα διαφορετικά μέσα και οι τρόποι 

αναπαράστασης φωτίζουν διαφορετικές πλευρές της ίδιας έννοιας, ενώ η κατανόηση 

δεν μπορεί να επιτευχθεί από ένα μόνο μέσο-τρόπο αναπαράστασης, μάλιστα 

προσομοιάζοντας την εννοιολογική κατανόηση με ένα παγόβουνο, υποστηρίζουν πως 

η πλήρης εικόνα και κατανόηση μία έννοιας ή μιας γνώσης δεν μπορεί είναι 

προσβάσιμη από ένα και μόνο μέσο ή τρόπο αναπαράστασης. Για τους συγκεκριμένους 

ερευνητές και πάντα σε συνάρτηση με όσα αναφέρθηκαν παραπάνω, το να κατανοεί 

ένας μαθητής μία συγκεκριμένη έννοια σημαίνει α) να την αναγνωρίζει μέσα σε 

διάφορες αναπαραστάσεις  β) να την χειρίζεται με ευελιξία μέσα από διάφορες 

αναπαραστάσεις και γ) να την μεταφράζει από έναν τρόπο αναπαράστασης σε κάποιον 

άλλο.  
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1.6.2. Ο ρόλος των πραξιακών και εικονιστικών αναπαραστάσεων στην μάθηση 

των μαθηματικών 

        

        Η αναπαραστατική ικανότητα, η γνώση δηλαδή αναφορικά με τις διάφορες 

αναπαραστάσεις και η ευκολία στην χρήση αυτή της γνώσης με σκοπό την επίλυση 

προβλημάτων, είναι κρίσιμης σημασίας για την μαθηματική επιτυχία (NCTM, 2000).  

Η  εκπαιδευτική σημασία και αποτελεσματικότητα των διάφορων αναπαραστάσεων 

στην μάθηση των μαθηματικών γνώσεων και δεξιοτήτων έχει επισημανθεί 

επανειλημμένως ερευνητικά, ιδιαίτερα όσον αφορά τα άτομα με «ειδικές εκπαιδευτικές 

ανάγκες» (Bruner, 1966· Fyfe, McNeil, Son, & Goldstone, 2014· Flores, Hinton & 

Strozier, 2014· Lesser & Tchoshanov, 2005· Mancl, Miller & Kennedy, 2012· McNeil 

& Fyfe, 2012·  Mercer & Miller, 1992· Witzel, 2005). Το ζήτημα λοιπόν της 

αναπαράστασης δεν είναι κάτι  καινούργιο για την μάθηση και την διδασκαλία των 

μαθηματικών. Εντούτοις, την τελευταία εικοσαετία, έχει αποκτήσει νέο ενδιαφέρον για 

την έρευνα και την καθημερινή πρακτική τους.  Δεν είναι τυχαίο άλλωστε πως οι 

αναπαραστάσεις έχουν αναδειχθεί ως μία από τις πέντε διεργασίες προώθησης των 

μαθηματικών περιεχομένων από το Εθνικό Συμβούλιο Μαθηματικών των ΗΠΑ 

(NCTM), ανάμεσα στην επίλυση προβλημάτων, στην αιτιολόγιση και την απόδειξη, 

την επικοινωνία και τις συνδέσεις. Η επιλογή αυτή δείχνει με σαφήνεια το ολοένα και 

αυξανόμενο ερευνητικό ενδιαφέρον αναφορικά με την αναπαράσταση (Goldin & 

Janvier, 1998), καταδεικνύει όμως και τον εννοιολογικό προσανατολισμό που πρέπει 

να διαθέτει η σύγχρονη διδασκαλία των μαθηματικών. Αναλυτικά, στην 

αναθεωρημένη του έκδοση το «Principles and Standards for School Mathematics» 

(NCTM, 2000), καλεί τους μαθητές να χρησιμοποιούν ποικίλες μορφές 
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αναπαραστάσεων με ευελιξία για να ερευνούν και να επικοινωνούν τα φαινόμενα του 

αληθινού κόσμου. Ειδικότερα, προτείνει όλοι οι μαθητές να είναι σε θέση: 

 

1. Να δημιουργούν και να χρησιμοποιούν αναπαραστάσεις, για να οργανώνουν και να 

επικοινωνούν μαθηματικές ιδέες 

2. Να επιλέγουν, να εφαρμόζουν και να μεταφράζουν μαθηματικές αναπαραστάσεις 

για να επιλύσουν προβλήματα 

3. Να χρησιμοποιούν αναπαραστάσεις με σκοπό να επιδεικνύουν και να ερμηνεύουν 

με αυτές φυσικά, κοινωνικά και μαθηματικά φαινόμενα (NCTM, 2000) 

       

       Ο ρόλος που μπορεί δυνητικά να επιτελέσουν στην μάθηση οι αναπαραστάσεις 

είναι πολυδιάστατος και εδράζεται περισσότερο στον δομημένο και αποτελεσματικό 

διδακτικό σχεδιασμό, την στοχαστική ανάκλαση (Τhoughtful Reflection) των μαθητών 

σχετικά με αυτές (Roberts, 2007), αλλά και την ενεργητική κατασκευή της εκάστοτε 

γνώσης, παρά σε κάποια εγγενή ιδιότητά τους. Οι αναπαραστάσεις δηλαδή δεν 

κρύβουν κάποια εγγενή «μαγική δύναμη» η οποία να έχει την δυνατότητα διδασκαλίας 

εννοιών (Eisner, 2002). Κάθε διαφορετική μορφή αναπαράστασης αναπτύσσει 

διαφορετικές μορφές σκέψης και μεταφέρει διαφορετικά είδη νοήματος που 

ερμηνεύονται διαφορετικά από κάθε μαθητή (Eisner, 2002). Μάλιστα, ακόμη και αν 

εξισορροπούσαμε όλες τις παραμέτρους της διδασκαλίας στην διαδικασία αυτή της 

προσωπικής ενεργητικής κατασκευής της γνώσης, διαφορετικοί μαθητές θα εξήγαγαν 

πάντα, διαφορετικά νοήματα από την ίδια αναπαράσταση μίας έννοιας (Ozgun-Koca 

& Asli, 1998). Συνεπώς, η επιλογή των αναπαραστάσεων που θα πλαισιώσουν την 

διδακτική διαδικασία πρέπει να αποτελεί προϊόν συστηματικού σχεδιασμού και δεν 

μπορεί να αφήνεται στην τύχη. Παρόλα  αυτά η ορθή διδακτική χρήση των 
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αναπαραστάσεων μπορεί να έχει μία πολύ θετική επίδραση στην μάθηση μέσα από 

τους διάφορους διδακτικούς ρόλους που οι τελευταίες μπορούν να διαδραματίσουν ως: 

 

1. Μέσα προώθησης της κατανόησης των μαθηματικών εννοιών και διαδικασιών 

2. Εργαλεία σκέψης 

3. Μέσα επικοινωνίας, αιτιολόγησης, επεξήγησης μαθηματικών ιδεών και επίλυσης 

προβλημάτων  

4. Εργαλεία καταγραφής και μνημονικά βοηθήματα  

5. Μέσα ενίσχυσης κινήτρων   

6. Μέσα προώθησης της συμπερίληπτικής και διαφοροποιημένης διδασκαλίας  

 

       Εκτενώς, σε ένα πρώτο επίπεδο και λαμβάνοντας υπόψη τους πραναφερθέντες 

ορισμούς της κατανόησης (Βλ. κεφ 1.6.1.) (Hiebert & Carpenter, 1992· Skemp, 1973· 

Lesh, Post και Behr, 1987), γίνεται φανερό πως η συμβολή των αναπαραστάσεων στην 

κατανόηση και κατάκτηση των μαθηματικών γνώσεων έγκειται στην δημιουργία από 

την πλευρά των μαθητών, όσο το δυνατόν περισσότερων συνδέσεων γύρω από μία νέα 

γνώση. Η διασύνδεση αυτή, αφορά αφενός τις προϋπάρχουσες γνώσεις και τις 

αναπαραστάσεις τους και αφετέρου τις διάφορες μορφές αναπαράστασης της ίδιας της 

νέας γνώσης, μέσα από την παροχή μίας πληθώρας δομημένων εκπαιδευτικών 

ευκαιριών και εμπειριών. Πετυχαίνοντας αυτή την διασύνδεση παλιών και νέων 

αναπαραστάσεων και επεκτείνοντας το υπάρχων δίκτυο με κωδικοποιήσιμες  

πληροφορίες –εφόσον είναι κατανοητές-, οι μαθητές δύνανται να δομήσουν μία 

συνεκτική εσωτερική αναπαράσταση της έννοιας που διδάσκονται.              

      Μία άλλη σημαντική συμβολή των πραξιακών και εικονιστικών αναπαραστάσεων 

στην κατανόηση των μαθηματικών είναι πως βοηθούν τους μαθητές να αντιστοιχίσουν 
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τις διάφορες συμβολικές ενέργειες  που απαιτούνται κατά την μαθηματική διαδικασία,  

με την αντίστοιχη υλική τους υπόσταση, με άλλα λόγια να αντιστοιχίσουν τον 

αφηρημένο συμβολικό κώδικα με τον πραγματικό κόσμο, κατανοώντας τον έτσι με ένα 

πιο συγκεκριμένο τρόπο (Αγαλιώτης, 2011). Εξάλλου, η  διδασκαλία των μαθηματικών 

στοχεύει  πολύ περισσότερο, στο να πειστεί ο μαθητής, σχετικά με την αναγκαιότητα 

και την δυνατότητα προσωπικής χρήσης του μαθηματικού συμβολικού συστήματος για 

την αναπαράσταση της πραγματικότητας (Siegler, 2003· Αγαλιώτης, 2011). Η 

κατανόηση της αντιστοιχίας αυτής έχει και μνημονικά οφέλη, αφού υποστηρίζει 

αφενός την καλύτερη κωδικοποίηση και ανάκληση των διάφορων μαθηματικών 

διαδικασιών που πολλές φορές είναι ακατανόητες για τους μαθητές, και αφετέρου την 

εξοικονόμιση μνημονικών πόρων. Τα παραπάνω κρίνονται ιδιαίτερα σημαντικά όταν 

αναφερόμαστε  σε μαθητές με εγγενείς μνημονικές δυσκολίες, όπως οι μαθητές με 

ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. 

        Οι συγκεκριμένες αναπαραστάσεις ενθαρρύνουν επίσης τους μαθητές                          

- λειτουργώντας ως εργαλεία - να παράγουν σκέψη σχετικά με τις έννοιες και τις 

διαδικασίες που διδάσκονται (Ashlock, 2010· Κaput, 1987), για αυτό και αναφέρονται 

συχνά στην βιβλιογραφία ως «εργαλεία» αφαίρεσης και γενίκευσης (Kaput, 1991). 

Εξάλλου, η ίδια η ανάπτυξη των δεξιοτήτων σκέψης των μαθητών θεωρείται πως 

απαιτεί μια προσέγγιση πολλαπλών αναπαραστάσεων, διότι η γνωστική ικανότητα του 

ανθρώπινου εγκεφάλου μοιάζει με πολλαπλό αναπαραστασιακό μοτίβο (Pape & 

Tchoshanov, 2001).        

       Επιπλέον, μπορούν να συμβάλλουν στην επικοινωνία, τόσο των μαθητών μεταξύ 

τους, αφού δεν είναι λίγοι οι ερευνητές που υπογραμμίζουν κατά κόρον την χρήση τους 

μέσα σε κοινωνικό πλαίσιο (Pape & Tchoshanov, 2001· Ζazkis & Liljedahl, 2004· 

Ζhang, 1997), όσο και των μαθηματικών ιδεών καθεαυτών. Έτσι επί παραδείγματι, 
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μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως αφορμή επικοινωνίας και συνεργασίας μέσα στην 

τάξη αλλά και ως μέσο ή εργαλείο για την αιτιολόγηση, επεξήγηση και επίλυση ενός 

προβλήματος (Pape & Tchoshanov, 2001). Στο πλαίσιο αυτό της επικοινωνίας όμως, 

δεν θα μπορούσαμε να μην συμπεριλάβουμε και τον ρόλο που δύνανται να 

διαδραματίσουν ως προς την εναλλακτική επίδειξη μίας κατακτημένης γνώσης, αλλά 

και την καταγραφή της προόδου των μαθητών. 

       Σε ότι αφορά αναλυτικότερα το μνημονικό σύστημα, μπορούν να μειώσουν τον  

μνημονικό φόρτο λειτουργώντας και ως εξωτερικές ενδείξεις που διαφορετικά το 

άτομο  θα έπρεπε να κρατήσει στο μυαλό του, εξοικονομώντας έτσι μνημονικούς 

πόρους (Suwa & Tversky, 2002). Επιπλέον, μπορούν να βοηθήσουν το άτομο  να 

καταγράψει τις εσωτερικές του αναπαραστάσεις (π.χ. η γραφή), χωρίς να υφίσταται ο 

κίνδυνος της μνημονικής λήθης (Zhang, 1997), αλλά και να χρησιμεύσουν ως οπτικο 

– χωρικά σημάδια ανάκλησης πληροφοριών από την μακροπρόθεσμη μνήμη. Ακόμη, 

είναι δυνατό να προωθήσουν την ανακάλυψη και την εξαγωγή οπτικο-χωρικών 

συμπερασμάτων, αφού οι αντιληπτικές κρίσεις για το μέγεθος, την απόσταση και την 

κατεύθυνση πραγματοποιούνται ευκολότερα όταν οι πληροφορίες αναπαριστώνται με 

εικονιστικό ή πραξιακό τρόπο (Suwa & Tversky, 2002). 

       Εν κατακλείδι, φαίνεται πως οι πολλαπλές αναπαραστάσεις μπορούν να κάνουν τα 

μαθηματικά πιο ελκυστικά, να αυξήσουν το ενδιαφέρον των μαθητών και να τους 

κινητοποιήσουν (Dufour & Janvier et al., 1987). Επίσης μπορούν να συμβάλουν 

αποτελεσματικά στην διαφοροποίηση της διδασκαλίας, αλλά και την συμπερίληψη 

μαθητών με «Ήπιες Εκπαιδευτικές Ανάγκες» (Lawrence-Brown, 2004· Witzel, 2005), 

αφενός καθώς η ίδια εικονιστική αναπαράσταση ή το ίδιο πραξιακό υλικό μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί από μαθητές διαφορετικής μαθησιακής ετοιμότητας, για την επίτευξη 

διαφορετικών στόχων και αφετέρου διότι διαφορετικοί τρόποι αναπαράστασης μπορεί 
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να εκφράζουν διαφορετικές μαθησιακές προτιμήσεις ως προς την επεξεργασία 

πληροφοριών.  

 

1.7.Μάθηση των μαθηματικών, αναπαραστάσεις και δυσκολίες μαθητών με 

«Ήπιες Εκπαιδευτικές Ανάγκες»   

 

      Μαθητές με δυσκολίες στη μάθηση των μαθηματικών υπάρχουν σχεδόν σε κάθε 

τάξη. Μία ομάδα παιδιών με υψηλή συχνότητα δυσκολιών, τόσο στα μαθηματικά, όσο 

και στα γλωσσικά μαθήματα είναι αυτή των «Ήπιων Εκπαιδευτικών Αναγκών» 

(«Η.Ε.Α»), η οποία εμφανίζει σχετικά μικρού βαθμού ιδιαιτερότητες και αποκλίσεις 

σε σύγκριση με τον «τυπικό μαθητή», όσον αφορά στη μάθηση. Ειδικότερα, στις 

«Η.Ε.Α» θεωρείται ότι ανήκουν μαθητές, με ήπια νοητική αναπηρία, συναισθηματικές 

και συμπεριφορικές διαταραχές, προβλήματα - διαταραχές λόγου και ειδικές 

μαθησιακές δυσκολίες (Lerner & Johns, 2011). Τα διαγνωστικά όρια μεταξύ των 

παραπάνω κατηγοριών είναι συχνά δυσδιάκριτα, γεγονός που οφείλεται, αφενός στην 

ασάφεια των ορισμών της κάθε κατηγορίας ξεχωριστά και αφετέρου στην 

υποκειμενικότητα των αξιολογητών (Truscott, Catanese & Abrams, 2005), ενώ ως 

κοινό και αδιαμφισβήτητο χαρακτηριστικό τους μπορεί να θεωρηθεί οτι με την 

κατάλληλη υποστήριξη, μπορούν να πετύχουν ικανοποιητική μαθησιακή πρόοδο 

διδασκόμενοι με το πρόγραμμα του γενικού σχολείου (Αγαλιώτης, 2012). 

        Η μάθηση των μαθηματικών για την συγκεκριμένη ομάδα μαθητών είναι μία από 

τις μεγαλύτερες προκλήσεις του σχολικού προγράμματος σπουδών (Miller, Butler & 

Lee, 1998· Miller & Hudson, 2007) και όχι άδικα. Η εποικοδομιστική – δυαδική φύση 

της μαθηματικής γνώσης, ο αφηρημένος και γενικευτικός χαρακτήρας τους, η 

ιεραρχική οργάνωση των μαθηματικών δεξιοτήτων, αλλά και δυσνόητων και 
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περίπλοκων εννοιών, αρχών, ιδιοτήτων, διαδικασιών και εφαρμογών, τόσο σε επίπεδο 

λεξιλογίου, συμβόλων, όσο και σε επίπεδο κατανόησης των ενεργειών (Αγαλιώτης, 

2012), εξηγούν σε μεγάλο βαθμό την συνθετότητα του μαθηματικού συμβολικού 

συστήματος. Αν λοιπόν αναλογιστεί κανείς αυτή την συνθετότητα, καθώς και τις 

συνεπακόλουθες αυξημένες γνωστικές απαιτήσεις που προϋποθέτει, σε συνάρτηση με 

τις δυσκολίες που παρουσιάζει ο συγκεκριμένος πληθυσμός μαθητών, αλλά και μία 

ενδεχόμενη διδακτική-μαθησιακή ασυμβατότητα είναι εύκολο να κατανοήσει την 

μαθηματική αποτυχία των μαθητων με «Η.Ε.Α».  

      Η έρευνα καταδεικνύει διάφορες γνωστικές ελλείψεις και δυσκολίες στην ομάδα 

των μαθητών με Η.Ε.Α που συνδέονται άμεσα με τα μαθηματικά, όπως δυσκολίες στην 

εστίαση της προσοχής (Barkley, 1997· Mayes, Calhoun & Crowell, 2000· Lucangeli & 

Cabrele, 2006), στις διάφορες διαστάσεις της εργαζόμενης μνήμης, με την 

οπτικοχωρική, την ακουστική και την γλωσσική αναπαράσταση, επεξεργασία και 

συγκράτηση να παρουσιάζουν ελλείψεις (Martinussen & Tannock, 2006· Geary, 1990· 

Geary, 2004· McLean & Hitch, 1999), στην ανάκληση πληροφοριών από την 

μακροπρόθεσμη μνήμη (Geary, 1990) και βέβαια την αφηρημένη σκέψη και την 

γενίκευση. 

    Όσον αφορά σε συγκεκριμένες μαθηματικές δεξιότητες, φαίνεται πως παραβιάζουν 

ή δυσκολεύονται να κατανοήσουν τις αρχές της απαρίθμησης, βασίζονται σε 

αναπτυξιακά πρώϊμες αριθμητικές στρατηγικές (Geary, Bow-Thomas, & Yao, 1992), 

ενώ δυσκολεύονται να αναπτύξουν τις βασικές δεξιότητες της έννοιας του αριθμού 

(Gersten & Chard, 1999). Δυσκολεύονται επίσης στην ανάκληση αριθμητικών 

συνδυασμών (Geary, 1990), στον υπολογισμό πράξεων με πολλαπλά βήματα και στην 

μάθηση και συγκράτηση μαθηματικών εννοιών, διαδικασιών και ιδιοτήτων, όπως η 

θεσιακή αξία (Geary, 2004· Jordan, Hanich & Kaplan, 2003). Επιπρόσθετα, 
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χρησιμοποιούν λιγότερες και φτωχότερες στρατηγικές επίλυσης γραπτών 

προβλημάτων, όπως οπτικοποιήσεις και διαγράμματα, ενώ δυσκολεύονται να 

επιλέξουν τις κατάλληλες στρατηγικές (Montague & Applegate, 1993· van Garderen, 

Scheuermann, Jackson, 2012·) και παρουσιάζουν ελλείψεις στις μεταγνωστικές 

στρατηγικές, (Botsas & Padeliadu, 2003). Η ανάπτυξη της αναπαραστατικής 

ικανότητας, όπως αυτή μετρήθηκε κυρίαρχα στην επίλυση προβλημάτων, φαίνεται να 

αποτελεί και αυτή πρόκληση και σύνθετο έργο για μαθητές με Η.Ε.Α, αφού φαίνεται 

πως οι τελευταίοι δυσκολεύονται ή δεν την αναπτύσσουν ποτέ (Krawec, 2014· 

Montague, Bos, Doucette, 1991· van Garderen & Montague, 2003). Επιπλέον, οι 

συγκεκριμένοι μαθητές παράγουν κατά την επίλυση προβλημάτων λιγότερες 

σχηματικές οπτικοποιήσεις και περισσότερες εικονιστικές (van Garderen & Montague, 

2003).  

        Ως προς την μετάφραση αναπαραστάσεων, από ερευνητικά δεδομένα που 

αφορούν μαθητές τυπικής ανάπτυξης προκύπτει πως οι μεταφραστικές δυσκολίες είναι 

ένας σημαντικός περιοριστικός παράγοντας ως προς την μάθηση των μαθηματικών και 

την επίλυση προβλημάτων, ενώ οι μαθητές συχνά δυσκολεύονται να μεταφράσουν 

αριθμητικές, λεκτικές, γραφικές (διαγράμματα, πίνακες) και αλγεβρικές 

αναπαραστάσεις (Behr, Lesh, Post, & Wachsmuth, 1985). Ειδικότερα, μαθητές που δεν 

έχουν κατακτήσει την έννοια του αριθμού φαίνεται να δυσκολεύονται να συνδέσουν 

τις διάφορες μορφές αναπαράστασης (Hecht, Vagi & Torgesen, 2007). Τέλος, υπάρχει 

ισχυρή διασύνδεση μεταξύ των αναπαραστάσεων που διδάσκονται οι μαθητές και των 

αναπαραστάσεων που χειρίζονται με μεγαλύτερη επιτυχία (Bossé, Adu-Gyamfi, & 

Cheetham, 2011), ενώ το είδος της αναπαράστασης καθορίζει ως επί το πλείστον την 

διαδικασία και την μορφή της επίλυσης ή της αιτιολόγησης ενός προβλήματος. Εν 

κατακλείδι, οι μάθηση και ο χειρισμός των αναπαραστάσεων φαίνεται να είναι μία 
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μακροσκελής, μη-γραμμική και ελικοειδής διαδικασία για τους μαθητές (Schoenfeld, 

Smith, & Arcavi, 1993). 

 

1.8. Γνωστικές προϋποθέσεις και απαιτήσεις της μάθησης μέσω  

αναπαραστάσεων 

 

       Ο ευχερής χειρισμός ποικίλων αναπαραστάσεων κατά την μάθηση των 

μαθηματικών αλλά και η κατανόησή τους από τους μαθητές, περιλαμβάνει ένα πλήθος 

γνωστικών προϋποθέσεων και απαιτήσεων, οι οποίες πρέπει να λαμβάνονται υπόψη σε 

κάθε προσπάθεια διδακτικού σχεδιασμού. Παρακάτω, γίνεται μία προσπάθεια 

αναφοράς και περιγραφής των σημαντικότερων από αυτές, χωρίς η λίστα να είναι 

εξαντλητική. 

       Καταρχάς, η χρήση πολλαπλών αναπαραστάσεων κατά την διδασκαλία, σε ένα 

πρώτο επίπεδο, απαιτεί την πλήρη ανάπτυξη του αισθησιο-κινητικού συστήματος. Με 

την ατελή ανάπτυξη του να αποκλείει συγκεκριμένα είδη αναπαραστάσεων και να 

προκρίνει άλλα. Ειδικότερα, δεξιότητες όπως η λεπτή και η αδρή κινητικότητα, αλλά 

και ο οπτικο-κινητικός συντονισμός, είναι απαραίτητες προϋποθέσεις για τον χειρισμό 

πραξιακών αλλά όχι εικονιστικών αναπαραστάσεων. Οι αισθησιο-κινητικές δυσκολίες 

όμως, όπως είναι φυσικό, δύνανται να καθορίσουν και την αναμενόμενη 

αναπαραστατική συμπεριφορά των μαθητών. Για παράδειγμα, δεν είναι δυνατό να 

αναμένεται από έναν μαθητή με δυσκολίες στην λεπτή κινητικότητα να δημιουργήσει 

δικές του αναπαραστάσεις ή να οπτικοποιήσει ένα πρόβλημα. Τέλος, το είδος αλλά και 

τα δομικά χαρακτηριστικά ορισμένων αναπαραστάσεων, όπως το μέγεθος, το σχήμα ή 

το χρώμα, μπορούν να αποτελέσουν τροχοπέδη για ορισμένες κατηγορίες μαθητών. 
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         Η προσοχή και η αντίληψη έχουν κυρίαρχο ρόλο στην διαδικασία επιλογής και 

εκλογής των διάφορων ερεθισμάτων στο στάδιο της αισθητηριακής συγκράτησης 

(Woolfolk, 1998). Πιο συγκεκριμένα, η ικανότητα διατήρησης της προσοχής των 

μαθητών, είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την περαιτέρω συγκράτηση και 

επεξεργασία των μαθηματικών γνώσεων (Αγαλιώτης, 2012) και άρα για την μάθηση 

μαθηματικών εννοιών μέσω αναπαραστάσεων. Κατά συνέπεια, το εύρος, η διάρκεια 

και η επιλεκτική χρήση της προσοχής ανά αισθητηριακό κανάλι, θέτουν περιορισμούς 

στην επεξεργασία και διαφοροποιήσεις στην επιλογή συγκεκριμένων μέσων και 

τρόπων αναπαράστασης για ορισμένους μαθητές. Για παράδειγμα, σε έναν μαθητή με 

περιορισμένο εύρος οπτικής προσοχής, αλλά ικανό εύρος κιναισθητικής προσοχής, θα 

μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν μόνο πραξιακές και όχι εικονιστικές αναπαραστάσεις. 

Ένα άλλος παράγοντας των αναπαραστάσεων που μπορεί να περιορίσει την προσοχή 

και άρα να καθορίσει την καταλληλότητά τους είναι και ο πλούτος των ερεθισμάτων 

που αυτές διαθέτουν, αφού φαίνεται πως ο τελευταίος έχει διασπαστικές επιδράσεις 

(Κaminski, Sloutsky & Heckler, 2009). Τέλος, η έλλειψη ή η ύπαρξη κινήτρων σχετικά 

με το γνωστικό αντικείμενο, με τα είδη, τους τρόπους και τα μέσα αναπαράστασης, 

αλλά και οι εξοικείωση με αυτά μπορούν να επηρρεάσουν εξίσου την προσοχή. 

        Κατά την διεργασία της αντίληψης, ο μαθητής αναγνωρίζει, επιλέγει, αναλύει, 

οργανώνει, συνθέτει και ερμηνεύει τα εισερχόμενα ερεθίσματα στην αισθητηριακή 

μνήμη, ενώ παράλληλα δίνει σε αυτά σημασία και νόημα (Κολλιάδης, 2002). 

Αναλυτικότερα, η σημασία που δίνει ένας μαθητής στις αναπαραστατικά ερεθίσματα 

καθορίζεται τόσο από την αντικειμενική πραγματικότητα, όσο και από τις 

προϋπάρχουσες γνώσεις των μαθητών (Woolfolk, 1998). Κάθε είδος αναπράστασης 

έχει εγγενώς διαφορετικές αντιληπτικές απαιτήσεις, ενώ η αντιληπτική ικανότητα που 

διαθέτει ο κάθε μαθητής ανά αισθητηριακό κανάλι, οι στρατηγικές επεξεργασίας που 



61 
 

έχει αναπτύξει, σε συνδυασμό με τις προϋπάρχουσες γνώσεις του στα μαθηματικά, 

οριοθετούν με σαφήνεια το είδος των αναπαραστάσεων που θα μπορούσαν να 

περιορίσουν ή να επιτρέψουν την περαιτέρω επεξεργασία τους από το γνωστικό 

σύστημα. Οι αντιληπτικές απαιτήσεις όμως, αυξάνονται και με βάση τον 

κατασκευαστή της αναπαράστασης, για παράδειγμα όπως προαναφέρθηκε, οι 

προκατασκευασμένες αναπαραστάσεις μπορεί να δυσκολέψουν την ερμηνεία μαθητών 

που δεν είναι εξοικειωμένοι με τις μεθόδους διδασκαλίας της συγκεκριμένης έννοιας 

που διδάσκεται με αυτές (Cox, 1999· Semadeni, 1996). Παράλληλα, η χρήση 

αμφίβολων διφορούμενων και πολύπλοκων αναπαραστάσεων (Semadeni, 1996) 

μπορεί και αυτή να θέσει τους δικούς της περιορισμούς στην αντίληψη. Επιπρόσθετα, 

αντιληπτικές δυσκολίες μπορεί να δημιουργηθούν ακόμα και όταν η σχέση της 

αναπαράστασης με την γνώση που αντιπροσωπεύει δεν δηλώνεται με σαφήνεια, ενώ 

και η εξοικείωση με συγκεκριμένα είδη αναπαραστάσεων διαδραματίζει και εδώ έναν 

σημαντικό ρόλο.  

       Η εργαζόμενη μνήμη ανασύρει και τροφοδοτεί με πληροφορίες την 

μακροπρόθεσμη μνήμη και λειτουργεί ως μία μνήμη εργασίας, που είναι υπεύθυνη για 

την επιλογή και εφαρμογή στρατηγικών, όπως επίσης και για την εσωτερική 

επανάληψη πληροφοριακών δεδομένων (Baddeley, Hitch, & Allen, 2009). Αναλυτικά, 

κατά τη διάρκεια μίας διδασκαλίας με πολλαπλές αναπαραστάσεις, όλες οι λεκτικές 

και ακουστικές μαθηματικές πληροφορίες, όπως το μαθηματικό λεξιλόγιο, οι λεκτικές 

νύξεις κτλ. περνούν από την λεκτική αισθητηριακή μνήμη στο φωνολογικό κύκλωμα, 

όπου και μπορούν να συγκρατηθούν για λίγα δευτερόλεπτα (Βaddeley, 2003· 

Κολλιάδης, 2002). Παράλληλα, το οπτικοχωρικό σημειωματάριο είναι υπεύθυνο για 

την προσωρινή συγκράτηση και το χειρισμό των μαθηματικών πληροφοριών που 

αναπαριστώνται οπτικοχωρικά, όπως οι εικονιστικές και πραξιακές αναπαραστάσεις, 
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αλλά και μη συμβολικές γραπτές αναπαραστάσεις (Βaddeley, 2003· Logie, 2011). Ενώ 

ορισμένοι ερευνητές προκρίνουν και την ύπαρξη μία πραξιακής μνήμης (κιναισθητική) 

υπεύθυνης για την συγκράτηση και επεξεργασία κιναισθητικών πληροφοριών 

(Zimmer, Cohen, Guynn, Engelkamp, Nouri & Foley, 2001). Όλα τα παραπάνω 

συστήματα, αλλά και συνολικά η επεξεργασία, η κωδικοποίηση και η ανάσυρση 

πληροφοριών από την μακροπρόθεσμη μνήμη, συντονίζονται και κατευθύνονται από 

έναν κεντρικό επεξεργαστή υπεύθυνο για την προσοχή των μαθητών και την επιλογή 

των κατάλληλων στρατηγικών για την εκμάθηση σύνθετων γνωστικών έργων, όπως 

στην προκειμένη περίπτωση τα μαθηματικά και η επίλυση προβλημάτων (Engelkamp, 

1991· Βaddeley, 1996). Οι διατομικές και οι ενδοατομικές διαφορές των μαθητών ως 

προς τα παραπάνω συστήματα θέτουν και πάλι περιορισμούς στην επεξεργασία και 

διαφοροποιήσεις στην επιλογή συγκεκριμένων αναπαραστάσεων για συγκεκριμένους 

μαθητές, για παράδειγμα ερευνητικά δεδομένα καταδεικνύουν διατομικές διαφορές ως 

προς την δημιουργία νοητικών εικόνων (Reisberg, Culver, Heuer & Fischman, 1986). 

Εκτενέστερα, η διάρκεια των ερεθισμάτων σε αυτό το στάδιο μνημονικής συγκράτησης 

είναι 5-20΄΄, ενώ η χωρητικότητα της ανέρχεται στις 5 ± 2 ενότητες πληροφοριών. 

Παρόλα αυτά, όταν η εργαζόμενη μνήμη παράλληλα με την συγκράτηση, εμπλέκεται 

και σε επεξεργασία πληροφοριών (π.χ. σύγκριση, οργάνωση) τότε ο αριθμός ενοτήτων 

συγκράτησης μειώνεται (Sweller, van Merrienboer & Paas, 1998). Έτσι, όταν ένας 

μαθητής έχει να συγκρατήσει σύνθετες καινούργιες γνώσεις που μπορεί να απαιτούν 

επιπλέον, αιτιολόγηση, ερμηνεία ή συσχέτιση αναπαραστάσεων, τότε οι απαιτήσεις 

επεξεργασίας και ο μνημονικός φόρτος μπορεί να αυξηθούν πέρα από τις δυνατότητες 

της εργαζόμενης μνήμης τους. Απαραίτητες λοιπόν προϋποθέσεις για την 

εξοικονόμηση μνημονικών πόρων στην περίπτωση χρήσης πολλαπλών 

αναπαραστάσεων είναι η εξοικείωση με αυτές και ο αυτοματοποιημένος χειρισμός τους 
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(Βοulton-Lewis, 1998), σε ένα δεύτερο επίπεδο η κατανόηση των εννοιών που 

αντιπροσωπεύουν, η κατανόηση της λειτουργίας τους σε συνάρτηση με τους 

διατομικούς μνημονικούς περιορισμούς και διαφοροποιήσεων των μαθητών. Άλλωστε 

οποιοσδήποτε διδακτικός σχεδιασμός δεν συνυπολογίζει τους περιορισμούς αυτούς 

είναι ανεπαρκής (Sweller, van Merrienboer & Paas, 1998). Τέλος, ανασταλτικό αλλά 

και προβλεπτικό παράγοντα του γνωστικού φόρτου, αποτελούν τα γνωστικά σχήματα 

που έχουν αναπτύξει οι μαθητές και τα οποία αναφέρονται με περισσότερη 

λεπτομέρεια παρακάτω, αλλά και η πληρότητα της εκπαιδευτικής αξιολόγησης σε 

συνδυασμό με τον συνεπακόλουθο διδακτικό σχεδιασμό. Η χρήση αναπαραστάσεων 

βέβαια – ιδιαίτερα των πραξιακών και εικονιστικών - μπορεί να προσφέρει 

πολλαπλάσια μνημονικά οφέλη (Βλ. κεφ. 1.6.2.) συγκριτικά με τους περιορισμούς της. 

Για παράδειγμα είναι πιθανό, να εξοικονομούνται μνημονικοί πόροι μέσω της 

συνεπακόλουθης πολλαπλής επεξεργασίας της (Sweller, van Merrienboer & Paas, 

1998). 

       Το τελευταίο στάδιο της εσωτερίκευσης των αναπαραστατικών ερεθισμάτων είναι 

η μακροπρόθεσμη μνήμη, η οποία αποτελεί μία τεράστια αποθήκη πληροφοριών με 

θεωρητικά απεριορίστη διάρκεια συγκράτησης. Για να κωδικοποιηθούν οι 

πληροφορίες σε αυτό το στάδιο, προϋποτίθεται χρόνος, επανάληψη και προσπάθεια 

από το άτομο στο επίπεδο της εργαζόμενης μνήμης (Woolfolk, 1998). Η 

αναπαράσταση των νοητικών πληροφοριών σε αυτό το στάδιο συγκράτησης σύμφωνα 

με πολλούς ερευνητές είναι σε αφηρημένο, σημασιολογικό επίπεδο (προτασιακές 

μονάδες) (Woolfolk, 1998), ενώ σύμφωνα με άλλους ο ανθρώπινος εγκεφάλος, μοιάζει 

πιο πολύ με πολλαπλό αναπαραστατικό μοτίβο: συνδυασμοί πραξιακών, οπτικών και 

συμβολικών αναπαραστάσεων (Pape & Tchoshanov, 2001). 
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        Αν δεχτούμε την τελευταία άποψη τότε, ιδιαίτερα σε μία αφηρημένη και 

συμβολική γλώσσα όπως αυτή των μαθηματικών, η ύπαρξη ενός 

πολυαναπαραστατικού συνεκτικού δικτύου μαθηματικών γνώσεων καθίσταται 

ιδιαίτερα σημαντική, αφού κάθε αναπαράσταση της ίδιας γνώσης, αναδεικνύει 

διαφορετικές πλευρές της, προωθεί την καλύτερη συσχέτιση και κατανόηση γνώσεων 

μέσα από την δημιουργία ενός πληρέστερου γνωστικού σχήματος και βέβαια διαθέτει 

περισσότερες πιθανότητες ανάκλησης. Τελειώνοντας, έρευνες υπογραμμίζουν την 

αδυναμία των συγκεκριμένων πραξιακών αναπαραστάσεων σε επίπεδο γενίκευσης 

(Kaminski, Sloutsky, & Heckler, 2008), με την αδυναμία αυτή να εξισορροπείται, όταν 

αυτές χρησιμοποιούνται ως τμήματα διδακτικών ακολουθιών που σταδιακά οδηγούν 

τους μαθητές στις αφηρημένες εκφάνσεις των εκάστοτε εννοιών (Βλ. κεφ. 1.9.).  

       Όπως προαναφέρθηκε σε προηγούμενο κεφάλαιο, σύμφωνα με την θεώρηση των 

Uttal, Liu και DeLoache (1996), ορισμένοι μαθητές μη κατανοώντας την συσχέτιση 

μεταξύ σημαίνοντος και σημαινομένου, αλλά και την ίδια την έννοια του συμβόλου 

που μπορεί να προτάσσει μία αναπαράσταση, είναι πιθανό να τις χρησιμοποιούν με 

έναν καθαρά μηχανιστικό τρόπο. Συνεπώς είναι πιθανό η χρήση αναπαραστάσεων για 

ορισμένους μαθητές να έχει ενδεχόμενα απαιτήσεις αφηρημένης σκέψης που 

ξεπερνούν τις δυνατότητες τους, έτσι αντί για την προώθηση της κατανόησης που 

επιζητάται δια μέσου αυτών, να επιτυγχάνεται το αντίθετο αποτέλεσμα.  

       Η εξωτερίκευση των εσωτερικών αναπαραστάσεων έχει και αυτή τις δικές της 

γνωστικές απαιτήσεις και προϋποθέσεις. Σύμφωνα με τον Cox (1999), η εξωτερίκευση 

αναπαραστάσεων είναι στενά συνδεδεμένη με την μετάφραση τους. Έτσι, είναι πιθανό 

ένας μαθητής να έχει συλλάβει ή να γνωρίζει μία απάντηση με εικονιστικό ή πραξιακό 

τρόπο, ωστόσο για τις ανάγκες μίας δοκιμασίας να την μεταφράσει συμβολικά, είτε 

δηλαδή να την επεξηγήσει λεκτικά, είτε να την καταγράψει με τον επίσημο μαθηματικό 
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συμβολικό κώδικα. Η μετάφραση αυτή μπορεί για τους περισσότερους μαθητές του 

δημοτικού και τις βασικές μαθηματικές γνώσεις τους να είναι αυτοματοποιημένη, 

ωστόσο για μαθητές με μνημονικούς περιορισμούς, δυσκολίες στο εκφραστικό 

λεξιλόγιο, αδυναμίες στην αφηρημένη σκέψη και την συσχέτιση των αναπαραστάσεων 

με τις διάφορες μεταφράσεις τους, πιθανόν να αποτελεί πηγή επιπρόσθετων 

δυσκολιών. Επίσης, δεδομένων των διατομικών διαφοροποιήσεων αναφορικά με την 

νοητική απεικόνιση (Reisberg, Culver, Heuer & Fischman, 1986) και την μνημονική 

δυνατότητα, η εξωτερίκευση και καταγραφή μιας αναπαράστασης μπορεί να 

λειτουργήσει ενισχυτικά για κάποιους μαθητές, αφού θα μπορούσε να βελτιώσει και 

να αποσαφηνίσει μία ασαφή νοητική απεικόνιση τους (Cox, 1999). Επιπλέον, σύμφωνα 

με τον Reisberg (1987) η εξωτερίκευση και η καταγραφή των εσωτερικών 

αναπαραστάσεων διευκολύνει κατά κάποιον τρόπο την μεταφορά σύνθετων γνώσεων 

ανάμεσα στα μνημονικά υποσυστήματα με τρόπους που πιθανόν δεν προβλέπονται και 

δεν είναι δυνατοί από το γνωστικό σύστημα.  

 

 

1.9.Η ακολουθία των τρόπων αναπαράστασης (CRA) και η μάθηση των 

μαθηματικών  

 

      Το ζήτημα των αναπαραστατικών τρόπων διαμέσου των οποίων διοχετεύονται στο 

σύστημα επεξεργασίας πληροφοριών τα διάφορα στοιχεία για την οργάνωση των 

μαθηματικών γνώσεων είναι ιδιαίτερα σημαντικό (Αγαλιώτης, 2011).  Ωστόσο, όπως 

έχει αναλυθεί σε προηγούμενα κεφάλαια ο κάθενας από αυτούς έχει τους δικούς του 

περιορισμούς και πλεονεκτήματα. Για παράδειγμα, όπως προαναφέρθηκε, η 

προσκόλληση των μαθητών στο συγκεκριμένο-πραξιακό επίπεδο περιορίζει την 



66 
 

γενίκευση, αντίστοιχα η χρησιμοποίηση αποκλειστικά εικονιστικών αναπαραστάσεων, 

χωρίς την προηγούμενη πραξιακή εμπειρία θέτει περιορισμούς στην κατανόηση και 

ενδεχομένως αυξημένες απαιτήσεις επεξεργασίας. Έτσι, αφενός για τον περιορισμό 

κάποιων μειονεκτημάτων των επί μέρους τρόπων και την μέγιστη αξιοποίηση των 

πλεονεκτημάτων τους, αφετέρου δε για την σταδιακή εισαγωγή των μαθητών στην 

συμβολική και αφηρημένη γλώσσα των μαθηματικών με κατανόηση, οι τρεις τρόποι 

αναπαράστασης (Πραξιακός/Εικονιστικός/Συμβολικός) χρησιμοποιούνται σε μία 

συνδυαστική ιεραρχική ακολουθία που παρέχει σαφή και συνεπή σύνδεση ανάμεσα 

στις αφηρημένες διαδικασίες και τις υλικές ενέργειες που αυτές αναπαραστούν.  

       Εν συντομία, με την συγκεκριμένη μέθοδο οι μαθητές διδάσκονται μία γνώση με 

τους τρείς τρόπους αναπαράστασης ιεραρχικά (Πραξιακός → Εικονιστικός → 

Συμβολικός), αρχίζοντας από τον πρώτο που περιλαμβάνει και τα πιο συγκεκριμένα 

μέσα και αποσβένοντας σταδιακά μέχρι τον τελευταίο. Αξίζει να σημειωθεί πως ο 

εκάστοτε τρόπος διδασκαλίας συνδυάζεται με το συμβολικό τρόπο αλλά και με τον 

επόμενό του, ώστε να επιτευχθεί η μέγιστη δυνατή συσχέτιση, αλλά και συνοχή των 

γνώσεων. 

       Η συγκεκριμένη διδακτική ακολουθία προτάθηκε από τον Bruner (1966) στο 

κλασσικό πλέον βιβλίο του «Towards a Theory of Instruction» ως μία θεωρία 

διδασκαλίας βασισμένη στην ανθρώπινη ανάπτυξη και εξέλιξη. Για τον Bruner, 

δηλαδή, καθένας από τους τρείς τρόπους αναπαράστασης αντιπροσωπεύει ταυτόχρονα: 

ένα στάδιο της ανθρώπινης γνωστικής αναπτυξιακής πορείας, έναν τρόπο σκέψης, 

αλλά και ένα εργαλείο διδασκαλίας. Υποστήριζε ακόμη πως με την πολλαπλή 

αναπαράσταση μίας και της αυτής ιδέας οι μαθητές σταδιακά θα είναι σε θέση να 

αδειάσουν μία έννοια από όλες τις αισθητηριακές της ιδιότητες και να συλλάβουν τις 

αφηρημένες ιδιότητές της (Bruner, 1966). Ακόμα και αν οι μαθητές ξεχνούσαν, θα 
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είχαν ένα ρεπερτόριο εικόνων διαθέσιμο που θα τους βοηθούσε να ξαναθυμηθούν μία 

έννοια. Οι Underhill, Uprichard και Heddens (1980) μετονόμασαν τα συστατικά 

στοιχεία της διαδικασίας από πραξιακό σε συγκεκριμένο, από εικονιστικό σε ημι-

συγκεκριμένο και από συμβολικό σε αφηρημένο, ενώ μετονόμασαν τους τρόπους 

αναπαράστασης σε επίπεδα μάθησης1 και γενικότερα παρουσίασαν την ακολουθία με 

ένα πιο σαφή και διδακτικά πρακτικό τρόπο. Η ακολουθία καθιερώθηκε σε 

εκπαιδευτικό επίπεδο, ήδη από τα πρώτα χρόνια της δημοσίευσής της και ενέπνευσε 

διάφορες έρευνες (π.χ. Peterson, Mercer, & O’Shea, 1988). Όλες οι έρευνες που 

ακολούθησαν για την ειδική εκπαίδευση είχαν ως σημείο αναφοράς την ορολογία που 

δόθηκε από τους παραπάνω συγγραφείς. Καταληκτικά, τα τελευταία χρόνια η 

ακολουθία αναφέρεται από μερίδα ερευνητών ως στρατηγική της «σταδιακής 

απομάκρυνσης από το συγκεκριμένο» (Concreteness Fading) (McNeil & Fyfe, 2012). 

        Αναλυτικότερα, σύμφωνα με αυτή την ακολουθία, η διδασκαλία, ακολουθεί μια 

πορεία για την απόκτηση μιας γνώσης, από τον  Συγκεκριμένο/Πραξιακό (Concrete) 

τρόπο, όπου οι μαθητές επιλύουν μαθηματικά προβλήματα με την χρήση διάφορων 

αντικειμένων (κιναισθητικά και απτικά), στον Αναπαραστατικό/Εικονιστικό 

(Representational) τρόπο, όπου επιλύουν παρόμοια προβλήματα αυτή την φορά 

χρησιμοποιώντας ζωγραφιές ή εικόνες. Αυτός, ο τρόπος λειτουργεί ως ένας σύνδεσμος 

ανάμεσα στις πραξιακή και την συμβολική διδασκαλία, αφού οι εικονιστικές 

αναπαραστάσεις δεν είναι ούτε εντελώς συγκεκριμένες και σαφείς, αλλά ούτε και 

τελείως αφηρημένες. Τέλος, στον Αφηρημένο/Συμβολικό (Abstract) τρόπο, όπου οι 

μαθητές χειρίζονται παρόμοια προβλήματα με την μορφή του επίσημου μαθηματικού 

                                                           
1 Στην παρούσα εργασία χρησιμοποιούμε τους όρους Πραξιακό / Εικονιστικό / Συμβολικό, καθότι το 

νόημά τους αποδίδεται με αυτόν τον τρόπο καλύτερα στην ελληνική γλώσσα, ενώ έτσι έχουν καθιερωθεί 

και στην ελληνική εκπαιδευτική και ερευνητική κοινότητα.  
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κώδικα. Τα επίπεδα (τρόποι) αυτά είναι αλληλοεξαρτώμενα και το ζητούμενο σε 

καθένα τους είναι η συσχέτιση του με τα υπόλοιπα. Οι μαθητές μετά το πέρας της 

διδασκαλίας πρέπει να είναι σε θέση να κινούνται με ευκολία ανάμεσά τους, με την 

πορεία να κυμαίνεται είτε από το συγκεκριμένο στο αφηρημένο, είτε από το αφηρημένο 

στο συγκεκριμένο (Forbringer & Fuchs, 2014). Θα πρέπει να σημειωθεί πως η 

στρατηγική αυτή είναι ενσωματωμένη στην μέθοδο της Άμεσης Διδασκαλίας, ενώ σε 

πολλές έρευνες χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με το Στρατηγικό Διδακτικό Μοντέλο 

(SIM). Ακόμη, σε κάποιες εκδοχές της περιλαμβάνει και λεκτική περιγραφή και 

αιτιολόγηση από των μαθητή των εκάστοτε χειρισμών που επιτελεί, κάτι που 

επιτυγχάνεται με ερωτήσεις και αποσβένουσα καθοδήγηση (Αγαλιώτης, 2011· Bruner, 

1966· Forbringer & Fuchs, 2014· Fyfe, McNeil, Son, & Goldstone, 2014, Μercer & 

Μercer, & Pullen, 2011). Η σταθερή αυτή λεκτική περιγραφή, σε όλους τους τρόπους 

αναπαράστασης, ενισχύει ακόμη περισσότερο την σύνδεση και την συσχέτισή τους.   

       Η αποτελσματικότητα της συγκεκριμένης ακολουθίας για τον πληθυσμό των 

μαθητών με ΗΕΑ έχει τεκμηριωθεί και ανδειχθεί επαρκώς.. Αναλυτικά, η ακολουθία 

φαίνεται πως μπορεί να συμβάλει αποτελεσματικά στην απόκτηση, διατήρηση και 

γενίκευση διάφορων μαθηματικών γνώσεων και περιεχομένων, 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), της άλγεβρας (Maccini & Ruhl, 2000· Strozier, 2012· Witzel, 

Mercer & Miller, 2003), 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· Strozier, Hinton, 
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Terry & Flores, 2012), του αλγορίθμου του πολλαπλασιασμού με  δανεικό (Flores, 

Hinton & Strozier, 2014), του αλγορίθμου της πρόσθεσης με δανεικό (Miller, 

Stringfellow, Kaffar, Ferreira & Mancl, 2011), των Κλασμάτων (Butler, Miller, 

Crehan, Babbitt & Pierce, 2003). Οι παραπάνω τομείς της μαθηματικής γνώσεις 

εμφανίζονται ως περιεχόμενα σχολικών προγραμμάτων και διδακτικών εγχειριδίων. Η 

ποιότητα των σχολικών προγραμμάτων και εγχειριδίων έχει αποδειχτεί πως καθορίζει 

την σε μεγάλο βαθμό την διδασκαλία (Haggarty & Peppin, 2002). Για τον λόγο αυτό 

θα στραφούμε τώρα στη διερεύνηση του τρόπου με τον οποίο χειρίζονται τα διάφορα 

επίπεδα αναπαράστασης (Πραξιακό/Εικονιστικό/Συμβολικό) τα ελληνικά 

προγράμματα και εγχειρίδια. 

 

1.10. Πρόγραμμα σπουδών και τρόποι αναπαράστασης 

 

     Τα σχολικά εγχειρίδια έχουν μία σημαίνουσα θέση στην εφαρμογή των εθνικών 

προγραμμάτων σπουδών και την μεταφορά γνώσεων στους μαθητές και αποτελούν τον 

ενδιάμεσο κρίκο ανάμεσα στο αναλυτικό πρόγραμμα και την διδακτική πρακτική μέσα 

στη σχολική τάξη. (Sood & Jitendra, 2007· Sun, Kulm & Capraro, 2009· Καφούσης, 

Σκουμπουρδή & Τάτσης, 2009). Παράλληλα, ενσωματώνουν τις εκπαιδευτικές και 

πολιτισμικές παραδόσεις μιας χώρας και επηρεάζουν τους διδακτικούς σκοπούς και το 

διδακτικό σχεδιασμό στη σχολική τάξη (Κολέζα, 2006). Τα τελευταία χρόνια τα 

προγράμματα σπουδών έχουν απασχολήσει έντονα την διεθνή ερευνητική μαθηματική 

κοινότητα με το μεγαλύτερο κομμάτι των μέχρι τώρα ερευνών να εστιάζει στο τρόπο 

με τον οποίο χρησιμοποιούνται τα εγχειρίδια από τους εκπαιδευτικούς και όχι στο ίδιο 

το περιεχόμενό τους (Μesa, 2004· Καφούσης, Σκουμπουρδή & Τάτσης, 2009). 
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     Οι εκπαιδευτικοί φαίνεται να βασίζονται συχνά στην εμπειρία τους και τις 

πεποιθήσεις τους για την σημαντικότητα ή μη μίας συγκεκριμένης σχολικής θεματικής 

ενότητας. Παρόλα αυτά, τα σχολικά βιβλία φαίνεται να διαδραματίζουν έναν αρκετά 

σημαίνοντα ρόλο κατά τον διδακτικό σχεδιασμό, αποτελώντας σε πολλές περιπτώσεις 

το κυρίαρχο διδακτικό μέσο (Banilower et al., 2013· Haggarty & Peppin, 2002).  

Συγκεκριμένα, φαίνεται να επηρεάζουν τις διδακτικές αποφάσεις και επιλογές των 

εκπαιδευτικών, όπως τι θα διδάξουν, πώς θα το διδάξουν, τι είδους δραστηριότητες θα 

αναθέσουν στους μαθητές τους και πώς θα αξιολογήσουν τα μαθησιακά τους 

επιτεύγματα (Pepin, 2008), καθοδηγούν δηλαδή τους εκπαιδευτικούς σε σχέση με την 

διδακτική θεματολογία και εν γένει το μαθηματικό περιεχόμενο, την σειριοθέτηση του, 

καθώς και την χωροχρονική του οργάνωση  (Κολέζα, 2006). Συνοπτικά, τα σχολικά 

βιβλία διαμορφώνουν τις ιδιαίτερες εκείνες διαδικασίες μετάδοσης και απόκτησης της 

γνώσης και προσδιορίζουν αυτή καθ’ αυτή τη σχολική μάθηση (Johannson, 2006· 

Mesa, 2004· Δεσλή & Λουκίδου, 2014). 

       Η μαθηματική μεταρρύθμιση στις ΗΠΑ έχει επηρρεάσει παγκοσμίως την έρευνα 

και την εκπαίδευση. Το βάρος πέφτει πλεόν σε διαδικασίες προώθησης των 

μαθηματικών δεξιοτήτων μέσα από την Επίλυση Προβλημάτων, την Αιτιολόγηση και 

την Απόδειξη, την Επικοινωνία τις Συσχετίσεις και τις Αναπαραστάσεις (Stigler & 

Hiebert, 1999· Miller & Hudson, 2007· NCTM, 2000). H μεταρρύθμιση αυτή έχει 

οδηγήσει σε αρκετά αναμορφωμένα προγράμματα σπουδών και διδακτικά εγχειρίδια 

διεθνώς. Πρόσφατες έρευνες υποστηρίζουν πως αυτά τα αναμορφωμένα διδακτικά 

εγχειρίδια παρέχουν περισσότερες ευκαιρίες αλληλεπίδρασης και συσχέτισης των 

μαθηματικών ιδεών με τον πραγματικό κόσμο αλλά και με χειροπιαστές και 

ημισυγκεκριμένες αναπαραστάσεις, χωρίς αυτό να σημαίνει πως είναι επαρκή (Hord & 

Newton, 2014· Sood & Jitendra, 2007). Κάποια από τα προγράμματα που προσπαθούν 
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να ενσωματώσουν αυτές τις νέες κατευθύνσεις στις ΗΠΑ είναι το Investigations in 

Number, Data, and Space (Investigations) (TERC, 2008), το Everyday Mathematics 

(University of Chicago School Mathematics Project, 2004), το Math Connects (MC) 

(McGraw-Hill, 2011), αλλά και το Math in Focus (Harcourt, 2009). Η τελευταία σειρά 

εγχειριδίων μάλιστα βασίζεται στο αναλυτικό πρόγραμμα της Σιγκαπούρης που 

θεωρείται ένα από τα πιο επιτυχημένα παγκοσμίως (Pisa, 2015) και το οποίο 

ενσωματώνει και χρησιμοποιεί την ακολουθία των τριών τρόπων αναπαράστασης 

(CPA) στην μάθηση των μαθηματικών από την δεκαετία του '80 ακόμη (Leong Yew, 

Weng Kin & Cheng Lu Pien, 2015).  

      Παρόλα όμως τα θετικά σημεία που μπορεί να έχουν τα αναμορφωμένα και μη 

διδακτικά εγχειρίδια, οι ερευνητές καταδεικνύουν πως από αυτά λείπουν σημαντικά 

διδακτικά συστατικά για τους μαθητές με Η.Ε.Α (Bryant et al., 2008). Αναλυτικά, τόσο 

τα παραδοσιακά όσο και τα αναμορφωμένα προγράμματα σπουδών – κατά συνέπεια 

και τα διδακτικά εγχειρίδια- φαίνεται πως δεν παρέχουν στους μαθητές με Η.Ε.Α τις 

απαραίτητες δεξιότητες ώστε να χρησιμοποιούν πολλαπλές μαθηματικές 

αναπαραστάσεις αποτελεσματικά, αλλά και να δημιουργούν δικές τους στο πλαίσιο 

επίλυσης απαιτητικών προβλημάτων (van Garderen et al., 2012· Jitendra et al., 2005). 

Επίσης, συχνά απέχουν από τους προβληματισμούς, τα ενδιαφέροντα και τις ανάγκες 

των μαθητών με αποτέλεσμα οι τελευταίοι να τα αποστρέφονται και να μην 

εκδηλώνουν ερευνητική περιέργεια γι’ αυτά (Καραβασίλης & Κόσυβας, 2016). 

Ειδικότερα, αν αναλογιστεί κανείς το πλήθος των αναπαραστατικών συστημάτων που 

εμπλέκονται στα προβλήματα της καθημερινής  ζωής (βλ. κεφ. 1.5.) σε σχέση με τα 

αναπαραστατικά, στείρα προβλήματα των σχολικών προγραμμάτων σπουδών, μπορεί 

να κατονοήσει την αποτυχία τους να πείσουν τους μαθητές για την αναγκαιότητα 

χρήσης του μαθηματικού κώδικα στην καθημερινή τους ζωή. Εν κατακλείδι, η ποιοτική 
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αναβάθμιση των σχολικών μαθηματικών εγχειριδίων συνδέεται με την αναγκαιότητα 

της αξιολόγησης και της κριτικής αποτίμησής τους για την κατανόηση του ρόλου τους, 

την ανανέωση και την αναμόρφωσή τους (Pingel, 2000).  

      Τα σχολικά εγχειρίδια των μαθηματικών που χρησιμοποιούνται στην χώρα μας 

πρωτοεισήχθησαν στα σχολεία τον Σεπτέμβρη του 2006. Αποτελούν μετεξέλιξη 

εγχειριδίων που στηρίζονται σε αρχές και προσεγγίσεις που χρησιμοποιήθηκαν στο 

ελληνικό σχολείο από τις αρχές της 10ετίας του ’80. Παρακάτω θα αναφερθούμε στα 

εγχειρίδια των πρώτων τριών τάξεων, αφού σε αυτά εισάγεται με συστηματικό τρόπο 

η αφαίρεση που αποτελεί και το αντικείμενο της παρούσας μελέτης. Οι λόγοι για την 

επιλογή μας αυτή είναι τρεις. Πρώτον, μία αξιολόγηση της αφαίρεσης με 

αναπαραστατική προσέγγιση δεν έχει επιχειρηθεί έως τώρα. Δεύτερον, θεωρήσαμε πως 

η μετάφραση αφαιρετικών αναπαραστάσεων έχει μία μέτρια δυσκολία, σε σχέση με τις 

αναπαραστάσεις του πολλαπλασιασμού, της διαίρεσης ή των κλασμάτων. Τρίτον, η 

διδακτική εμπειρία και πρακτική υποδεικνύει πως δυστυχώς δεν είναι εύκολο να 

εντοπιστούν μαθητές με ΗΕΑ που να διαθέτουν συμβολική επάρκεια στον 

πολλαπλασιασμό, την διαίρεση ή τα κλάσματα, το οποίο ήταν ζητούμενο στην έρευνα.   

       Τα μαθηματικά εγχειρίδια «της φύσης και της ζωής» χρησιμοποιούνται στην Α΄ 

και  Γ΄ δημοτικού και σύμφωνα με την συγγραφική ομάδα προωθούν την βιωματική 

προσέγγιση, την διαθεματικότητα, την κατασκευαστική μάθηση, τις νέες τεχνολογίες 

κ.α. (Λεμονίδης, Θεοδώρου, Καψάλης & Πνευματικός, 2006). Τα εγχειρίδια της β΄ 

δημοτικού που δημιουργήθηκαν από ομάδα εκπαιδευτικών επιδιώκουν και προωθούν 

την απόκτηση της γνώσης από το συγκεκριμένο στο αφηρημένο, την μαθητοκεντρική 

προσέγγιση, την ενεργή συμμετοχή του μαθητή και την πιο ουσιαστική συμμετοχή του 

δασκάλου στην μαθησιακή διαδικασία, την σπειροειδή διάταξη της ύλης κ.α. 

(Καργιωτάκης, Μαραγκού, Μπελίτσου & Σοφού, 2006). Τα διδακτικά αυτά εγχειρίδια 



73 
 

παρά την δεκαετή παρουσία τους στην σχολική διαδικασία δεν έχουν ερευνηθεί- 

αναλυθεί ως προς τους αναπαραστατικούς τρόπους και τα μέσα που χρησιμοποιούν για 

την προώθηση των μαθηματικών περιεχομένων, ιδιαίτερα ως προς την αφαίρεση. 

Κάποιες από τις έρευνες που έχουν ασχοληθεί σε έναν βαθμό με τις αναπαραστάσεις 

τους είναι οι εξείς: 

      Η Λουμάκου & Ζαχάρος (2010) σε μία προσπάθεια συγκριτικής θεώρησης του 

παλιού και του νέου αναλυτικού προγράμματος βάσει των μαθηματικών σχολικών 

εγχειριδίων διερεύνησαν τα είδη εξωτερικών αναπαραστάσεων που συνοδεύουν τα 

σύνθετα προβλήματα. Από τα αποτελέσματα προκύπτει πως η πλειοψηφία των 

προβλημάτων συνοδεύεται από διακοσμητικές εικόνες, ακολουθούν με μικρή διαφορά 

τα προβλήματα με πληροφοριακή εικόνα και στη συνέχεια τα προβλήματα με πίνακα, 

δέκα προβλήματα που συνοδεύονται από βοηθητικές οργανωτικές και 

αναπαραστασιακές εικόνες και πέντε από αριθμογραμμή και ραβδόγραμμα. Τέλος, 8 

προβλήματα εντοπίζονται με βοηθητικό κείμενο και τρία με διάγραμμα.  

       Η Δεσλή & Μολασιώτη (2014), με σκοπό την μελέτη των εικόνων που 

παρουσιάζονται στα σχολικά εγχειρίδια των μαθηματικών, ανέλυσαν το περιεχόμενο 

των βιβλίων της Β΄ δημοτικού ως προς το είδος τους σε 4 άξονες. Συγκεκριμένα, 

προέκυψε ότι οι πληροφοριακές εικόνες υπερτερούν σε συχνότητα έναντι των άλλων 

ειδών και ακολουθούν σε φθίνουσα σειρά οι διακοσμητικές, οι βοηθητικές-

αναπαραστατικές και οι βοηθητικές-οργανωτικές εικόνες. Η παραπάνω έρευνα 

ασχολήθηκε με το ποσοστό και το είδος των εικόνων στο εγχειρίδιο της β΄ δημοτικού. 

       Οι Καφούση, Σκουμπουρδή & Τάτσης (2009), σε μία προσπάθεια ανάλυσης 

διάφορων χαρακτηριστικών του σχολικού εγχειριδίου των μαθηματικών της Α΄ 

δημοτικού,  διαπίστωσαν πως η πλειοψηφία των δραστηριοτήτων καλούσε τους 

μαθητές να εκτελέσουν μία προκαθορισμένη ενέργεια, ενώ στην πλειοψηφία αυτών 
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των δραστηριοτήτων ο μαθητής καλούνταν να προβεί σε καταγραφή μίας αριθμητικής 

απάντησης, με τις εικονιστικές  και προφορικές απαντήσεις να ακολουθούν.  

       Τα παραπάνω αποτελέσματα είναι ενδιαφέροντα, ωστόσο οι βοηθητικές, οι 

διακοσμητικές, οι πληροφοριακές εικόνες και οι αναπαραστασιακές εικόνες μπορεί να 

έχουν άκρως συμβολικό χαρακτήρα, παρότι μας παρασύρει η ονομασία τους. Για 

παράδειγμα, αναπαραστασιακή εικόνα μπορεί να αποτελεί η απεικόνιση δύο 

προϊόντων προς αγορά σε ένα πλαίσιο προβλήματος με την τιμή τους (12 €) σε 

συμβολική μορφή. Επιπλέον, το γεγονός πως γνωρίζουμε το ποσοστό των συμβολικών 

ή εικονιστικών αναπαραστάσεων σε μία δεδομένη κατηγορία δραστηριοτήτων δεν μας 

επιτρέπει να εξάγουμε συμπεράσματα σχετικά με τους τρόπους, τα μέσα και τις 

διαδικασίες πολλαπλής αναπαράστασης που χρησιμοποιούν τα διδακτικά εγχειρίδια 

των μαθηματικών και οι μαθητές. Καταληκτικά, υπάρχουν και πολλά διεθνή 

ερευνητικά δεδομένα που υπογραμμίζουν την ανεπάρκεια πολλών διδακτικών 

εγχειριδίων σε βασικούς τομείς όπως οι αναπαραστάσεις για την διδασκαλία μαθητών 

με ΗΕΑ.  

       Ειδικότερα, οι Bryant, Bryant, Kethley, Kim, Pool, & Seo (2008), εξέτασαν 

μαθήματα των βασικών εγχειριδίων μαθηματικών των ΗΠΑ απο το νηπιαγωγείο έως 

την Β΄ δημοτικού σε 11 κρίσιμους τομείς στους οποίους συμπεριλαμβανόταν οι 

αναπαραστάσεις. Τα αποτελέσματα τους καταδεικνύουν πως οι εικονιστικές 

αναπαραστάσεις χρησιμοποιούνταν αποκλειστικά για την παρουσίαση εννοιών, ενώ 

προτροπές για πραξιακές αναπαραστάσεις δεν εντοπίστηκαν.  

       Οι Jitendra, Deatline-Buchman, & Sczesniak (2005) σε μία προσπάθεια σύγκρισης 

μαθηματικών διδακτικών εγχειριδίων πριν και μετά την μεταρρύθμιση των 

μαθηματικών στις ΗΠΑ, κατέδειξαν την μείωση της παραγωγής αναπαραστάσεων, 
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αλλά την αύξηση της επιλογής της σωστής αναπαράστασης και της εφαρμογής 

αναπαραστάσεων για την επίλυση προβλημάτων.  

       Τέλος, σε έρευνα των van Garderen, Scheuermann, & Jackson (2012) εξετάστηκε 

ο βαθμός στον οποίο τα αμερικανικά διδακτικά εγχειρίδια της ΣΤ΄ δημοτικού και της 

Α΄ γυμνασίου έχουν ενσωματώσει διδακτικές πρακτικές που μπορούν να υποστηρίξουν 

την ανάπτυξη της Αναπαραστατικής Ικανότητας μαθητών με ΜΔ. Τα ευρήματά τους 

υπογραμμίζουν πως τα συγκεκριμένα εγχειρίδια, παρέχουν ελάχιστες σαφείς 

διδακτικές πληροφορίες σχετικά με την παραγωγή αναπαραστάσεων, ενώ κατά 

πλειοψηφία διαθέτουν περισσότερες προκατασκευασμένες διδακτικές 

αναπαραστάσεις, παρά αναπαραστάσεις προς παραγωγή. 

 

1.11. Η αξιολόγηση της αφαίρεσης μέσω της ακολουθίας των τρόπων 

αναπαράστασης  

 

      Η λήψη επιτυχών διδακτικών αποφάσεων μέσα από την αξιολόγηση για την 

μάθηση αποτελεί ακρογωνιαίο λίθο της αποτελεσματικότητας των εκπαιδευτικών 

υπηρεσιών (Αγαλιώτης, 2012). Μία μερίδα ερευνητών έχει υπογραμμίσει κατ’ 

εξακολούθηση τους ενδοιασμούς της και την ανησυχία της, σχετικά με το γεγονός πως 

η πλειοψηφία των άτυπων και σταθμισμένων αξιολογικών εργαλείων διεθνώς 

αποτελείται αποκλειστικά από συμβολικές δοκιμασίες. Οι δοκιμασίες αυτές ως επί το 

πλείστον επιλύονται, όπως αναφέρουν χαρακτηριστικά, με μολύβι και χαρτί, 

αγνοώντας αν οι μαθητές μπορούν να συσχετίσουν ή να επιδείξουν αυτές τις γνώσεις 

στην πραξιακή και εικονιστική τους έκφρασή. Ο Goldin (2003, p. 283), αναφέρει πως 

οι εκπαιδευτικοί, πρέπει να συμπεριλαμβάνουν τις αναπαραστάσεις των μαθητών τους 

στα μέσα αξιολόγησης τους, ενώ μία ομάδα συγγραφέων και ερευνητών, προτείνει μία 
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πολυαναπαραστατική προσέγγιση της αξιολόγησης, αλλά  με σαφήνεια την 

χρησιμοποίηση της ακολουθίας των τριών επιπέδων αναπαράστασης, ως μέσο για την 

αξιολόγηση του επιπέδου κατανόησης και συσχέτισης των μαθηματικών γνώσεων  

(Αγαλιώτης, 2011· Allsopp, 2007·  Allsopp, Kyger, Lovin, Gerretson, Carson, & Ray, 

2008· Mercer & Mercer, 2011, Van de Walle, 2007· Kennedy & Tipps, & Johnson, 

1994, Uprichards & Heddens, 1980· Ortiz, 2011).  

       Η αξιολόγηση της αναπαραστατικής ευχέρειας των μαθητών ως προς τους τρεις 

τρόπους αναπαράστασης μπορεί να συμβάλλει αποτελεσματικά στην λήψη 

καθημερινών διδακτικών αποφάσεων με στόχο την συμπερίληψη και την 

διαφοροποιημένη διδασκαλία μαθητών με Η.Ε.Α. Παράλληλα με το προφίλ 

δυνατοτήτων και αδυναμιών των μαθητών, μπορεί να μας προσφέρει μία πληρέστερη 

εικόνα του εννοιολογικού τους κόσμου και κατά συνέπεια μια απεικόνιση της 

ποιότητας των διδακτικών υπηρεσιών που τους έχουν παρασχεθεί, αλλά και της 

καταλληλότητας του προγράμματος σπουδών τους. Παρέχει την ευκαιρία στον μαθητή 

να επιδείξει πως κατέχει μια συγκεκριμένη γνώση σε τρία διαφορετικά επίπεδα, ενώ 

από την χρήση της μπορεί να εξοικονομηθεί και πολύτιμος διδακτικός χρόνος, αφού η 

διαπίστωση πως ένας μαθητής δεν κατέχει μία γνώση σε συμβολικό επίπεδο, πιθανόν 

να σήμαινε πως δεν την κατέχει καθόλου και να τη διδασκόταν με την χρήση της 

ακολουθίας από την αρχή (Allsopp, 2007). Επιπλέον, μία σωστή απάντηση σε 

συμβολικό επίπεδο δεν σημαίνει απαραίτητα εννοιολογική κατανόηση και ικανότητα 

συσχέτισης μίας γνώσης με την πραξιακή και εικονιστική της έκφραση (Allsopp, 

2007). Τέλος, μπορεί να συμβάλει στον προσδιορισμό της «ετοιμότητας» των μαθητών 

αναφορικά με την εισαγωγή τους στο επίσημο συμβολικό σύστημα των μαθηματικών.        
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       H χρησιμοποίηση όμως, αλλά και η κατασκευή ενός εργαλείου αξιολόγησης της 

αναπαραστατικής ευχέρειας των μαθητών στη βάση της ακολουθίας των τρόπων-

επιπέδων αναπαράστασης για ερευνητικούς σκοπούς δεν έχει επιχειρηθεί μέχρι τώρα.  

 Μπορούμε να εικάσουμε δύο προφανείς λόγους για την παραπάνω διαπίστωση. 

Πρώτον, τα αποτελέσματα μιας αξιολόγησης δια μέσου της συγκεκριμένης 

ακολουθίας, θα είναι ευθέως ανάλογα της διδασκαλίας που έχει παρασχεθεί, άρα αν 

υπήρξε διδασκαλία σε πραξιακό επίπεδο το παιδί θα μπορεί να ανταποκριθεί σε μία 

αξιολόγηση που απαιτεί πραξιακούς και εικονιστικούς χειρισμούς μιας έννοιας και το 

αντίστροφο. Η διαπίστωση αυτή είναι πολύ χρήσιμη για την λήψη διδακτικών 

αποφάσεων, αλλά όχι για την τεκμηρίωση της αποτελεσματικότητας της αξιολογικής 

ακολουθίας. Δεύτερον, η στόχευση των πρόσφατων ερευνών, εκτός από την 

τεκμηρίωση της διδακτικής αποτελεσματικότητας της ακολουθίας σε συγκεκριμένες 

μαθηματικές δεξιότητες, ήταν είτε να συγκριθεί η αποτελεσματικότητά της σαν 

ολότητα σε σχέση με άλλες μεθόδους, είτε να συγκριθούν τα επιμέρους κομμάτια της 

μεταξύ τους.        

       Στη διεθνή ερευνητική βιβλιογραφία δεν εντοπίστηκε κάποια έρευνα στην οποία 

να αξιολογούνταν η αναπαραστατική ευχέρεια μαθητών με Η.Ε.Α ως προς στην 

αφαίρεση ακέραιων αριθμών, μέσω της ακολουθίας των τριών τρόπων 

αναπαράστασης, εντούτοις εντοπίστηκαν κάποιες έρευνες που αξιολόγησαν την 

αναπαραστατική ικανότητα, την εσωτερική νοητική απεικόνιση, ή τις μεταφραστικές 

επιδόσεις μαθητών του δημοτικού με και χωρίς Η.Ε.Α κυρίως σε συμβολικό και 

εικονιστικό/ημιαφηρημένο επίπεδο. Παρακάτω παρατίθενται ορισμένες από αυτές τις 

έρευνες με σκοπό τον εμπλουτισμό της ερευνητικής βιβλιογραφίας ως προς την 

αναπαράσταση. 
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1.11.1. Διεθνής αναπαραστατική έρευνα 

       

      Ο Niemi (1996) με σκοπό να αξιολογήσει την εννοιολογική κατανόηση 550 

μαθητών τυπικής ανάπτυξης που φοιτούσαν στην Ε΄ τάξη του δημοτικού σχολείου, ως 

προς τους κλασματικούς αριθμούς, χρησιμοποίησε ένα αυτοσχέδιο εργαλείο - στο 

μεγαλύτερο μέρος του - που περιελάμβανε δοκιμασίες αξιολόγησης της 

αναπαραστατικής γνώσης. Σε αυτές τις δοκιμασίες οι μαθητές καλούνταν να 

αναγνωρίσουν κλασματικές εικονιστικές αναπαραστάσεις, να επιλύσουν κλασματικά 

προβλήματα και να αιτιολογήσουν με εικονιστικό ή λεκτικό τρόπο. Τα αποτελέσματα 

της έρευνας του, καταδεικνύουν πως οι παραπάνω δοκιμασίες μπορούν να παρέχουν 

χρήσιμες και έγκυρες πληροφορίες για τις μαθηματικές αναπαραστάσεις και την 

μαθηματική γλώσσα των μαθητών και θα έπρεπε να θεωρούνται σημαντικά συστατικά 

μίας πολύπλευρης αξιολόγησης της εννοιολογικής γνώσης. Εκτενώς, οι μαθητές 

παρουσίασαν χαμηλές συνολικές επιδόσεις, ενώ μέτριες επιδόσεις παρουσίασαν στην 

αναπαραστατική γνώση. Οι μαθητές με υψηλή επίδοση στην αναπαραστατική ευχέρεια 

παρουσίαζαν υψηλότερες επιδόσεις στην αιτιολόγηση και επεξήγηση με λεκτικές και 

εικονιστικές αναπαραστάσεις, ενώ οι μαθητές στο σύνολό τους συνάντησαν αρκετές 

δυσκολίες σε συγκεκριμένα είδη αναπαραστάσεων και δοκιμασιών με περίπου τους 

μισούς μαθητές να αποτυχαίνουν στις περισσότερες υποδοκιμασίες. Στην έρευνα αυτή 

δεν περιλαμβάνονταν μαθητές με ΗΕΑ, πραξιακές αναπαραστάσεις, ενώ οι δοκιμασίες 

αφορούσαν μόνο κλασματικούς αριθμούς και όχι ακεραίους. Επιπλέον, ο ερευνητής 

δεν προχώρησε σε κάποια σύγκριση ανάμεσα στην επίδοση των μαθητών σε 

διαφορετικούς τρόπους αναπαράστασης, αλλά και στην μετάφραση αναπαραστάσεων 

σε διαφορετικούς τρόπους. Τέλος, δεν υπάρχει ποιοτική περιγραφή των λαθών που 

σημείωσαν οι μαθητές και δεν γίνεται προσπάθεια ερμηνείας τους.   
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       Οι van Garderen & Montague (2003), με σκοπό την μελέτη της οπτικής νοητικής 

απεικόνισης (visual imagery) αξιολόγησαν 66 μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες, 

τυπική ανάπτυξη, αλλά και χαρισματικούς μαθητές που φοιτούσαν στην ΣΤ΄ τάξη του 

δημοτικού, κατά τη διάρκεια επίλυσης προβλημάτων. Για τις ανάγκες της έρευνας 

χρησιμοποιήθηκαν εργαλεία επίλυσης μαθηματικών προβλημάτων, αλλά και οπτικο-

χωρικής αναπαράστασης. Οι οπτικοχωρικές αναπαραστάσεις κωδικοποιήθηκαν ως 

σχηματικές που ενσωματώνουν δηλαδή τις σχέσεις που περιγράφονται στο πρόβλημα 

ή ως εικονιστικές που κωδικοποιούσαν ανθρώπους, χώρους, ή πράγματα που 

περιγράφονταν στο πρόβλημα. Τα αποτελέσματα καταδεικνύουν πως οι χαρισματικοί 

μαθητές χρησιμοποίησαν σημαντικά περισσότερες οπτικοχωρικές αναπαραστάσεις  σε 

σχέση με τα αλλα δύο γκρουπ. Οι μαθητές με ΜΔ χρησιμοποίησαν, σημαντικά 

περισσότερες εικονιστικές αναπαραστάσεις, σε σχέση με τους ομολόγους τους, ενώ η 

επιτυχής επίλυση προβλημάτων συσχετίστηκε θετικά με την χρησιμοποίηση 

σχηματικών αναπαραστάσεων. Η έρευνα αυτή καλούσε τους μαθητές να παράξουν 

αποκλειστικά αναπαραστάσεις στο πλαίσιο αποκωδικοποίησης-μετάφρασης ενός 

λεκτικού προβλήματος, ενώ δεν περιελάμβανε πραξιακές αναπαραστάσεις. 

       H Krawec (2014) με σκοπό να διερευνήσει τις διαφορές κατά την επίλυση 

προβλημάτων, αλλά και τις μεταφραστικές διαδικασίες των μαθητών, αξιολόγησε 84 

μαθητές της Α΄  γυμνασίου. Οι μαθητές ταξινομήθηκαν σε τρία γκρουπ επίδοσης (ΜΔ,  

χαμηλή και μέτρια επίδοση). Τα αποτελέσματα κατέδειξαν την στατιστικά σημαντική 

διαφορά των μαθητών με ΜΔ και των μαθητών με χαμηλή επίδοση, στην παράφραση 

προβλημάτων. Παράλληλα, οι μαθητές με ΜΔ εντόπισαν σημαντικά λιγότερες 

σχετικές πληροφορίες στα προβλήματα. Σε αυτή την έρευνα και πάλι οι μαθητές 

καλούνταν να παράξουν αναπαραστάσεις μεταφράζοντας ένα λεκτικό πρόβλημα, δεν 
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περιελαμβάνονταν πραξιακές αναπαραστάσεις, ενώ και πάλι η επίδοση των μαθητών 

είναι δυνατό να επηρρεάστηκε από τις αναγνωστικές τους δυσκολίες.  

       Η Stutzman (2011) με σκοπό να μελετήσει την ικανότητα μετάφρασης πολλαπλών 

αναπαραστάσεων, αξιολόγησε 325 μαθητές της Ε΄και ΣΤ΄ δημοτικού με δοκιμασίες που 

περιελάμβαναν κλασματικές έννοιες. Συγκεκριμένα, χρησιμοποίησε ένα τεστ γενικών 

μαθηματικών ικανοτήτων και ένα προσαρμοσμένο τεστ αναπαραστατικής ικανότητας 

κλασμάτων. Τα αποτελέσματα καταδεικνύουν πως η επίδοσή τους στο τεστ μαθηματικών 

ικανοτήτων φάνηκε να συσχετίζεται σημαντικά με την επίδοση στο τεστ αναπαραστατικής 

ικανότητας. Συγκεκριμένα, οι μαθητές της Ε΄ τάξης μετέφρασαν σωστά σχεδόν τις μισές 

ερωτήσεις, ενώ αυτοί της ΣΤ΄ λίγο πάνω από τις μισές. Οι ερευνητές αποδίδουν την 

διαφορά στις επιδόσεις στην ηλικιακή διαφορά και σημειώνουν πως η τελευταία φαίνεται 

να επηρρεάζει την μεταφραστική ικανότητα. Στην έρευνα αυτή δεν περιλαμβάνονταν 

μαθητές με ΗΕΑ, πραξιακές αναπαραστάσεις, ενώ οι δοκιμασίες αφορούσαν μόνο 

κλασματικούς αριθμούς και όχι ακεραίους.   

        Οι Thomas, Mulligan & Goldin (2002), σε μία περιγραφική έρευνα, 

χρησιμοποίησαν διαδικασίες συνέντευξης σε 401 μαθητές που φοιτούσαν από το 

νηπιαγωγείο μέχρι την ΣΤ΄ τάξη του δημοτικού με σκοπό την εξαγωγή συμπερασμάτων 

σχετικά με την εσωτερική νοητική απεικόνιση, μέσω σχεδίων και ζωγραφιών, αλλά και 

επεξηγήσεων που παρήγαγαν για να περιγράψουν τους αριθμούς 1-100. Από τα 

αποτελέσματά τους προκύπτει πως μόνο το 3% των μαθητών ΤΑ παρήγαγε δυναμικές 

αναπαραστάσεις. Αντίθετα, το 28% των υποψήφιων χαρισματικών μαθητών παρήγαγε 

δυναμικές αναπαραστάσεις. Σε αυτή την μελέτη οι μαθητές κλήθηκαν να παράξουν 

μόνο εικονιστικές αναπαραστάσεις, δεν αξιολογήθηκαν μαθητές με ΗΕΑ και δεν 

συμπεριλήφθηκαν πραξιακές αναπαραστάσεις.  

      Η Ross (1986) με στόχο να περιγράψει τα στάδια ανάπτυξης της θεσιακής 

κατανόησης, αξιολόγησε 60 μαθητές ΤΑ που φοιτούσαν από την Β΄ έως της Ε΄ 
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δημοτικού σε 18 δοκιμασίες σχεδιασμένες να αξιολογήσουν την θεσιακή κατανόηση 

των μαθητών. Σε έξι από αυτές οι μαθητές καλούνταν να προσδιορίσουν των αριθμό 

των αντικειμένων που αναπαραστούσαν διψήφια αριθμητικά σύμβολα. Από τα 

αποτελέσματα της, προέκυψαν οι δυσκολίες των μαθητών στην κατανόηση της 

θεσιακής αξίας. Συγκεκριμένα, περίπου οι μισοί μαθητές, δεν παρουσίασαν ενδείξεις 

κατανόησης των δεκάδων, αφού απέτυχαν να αντιστοιχίσουν συμβολικά αριθμητικά 

ψηφία δεκάδων με πραξιακά υλικά. Στην έρευνα αυτή δεν περιλαμβάνονταν μαθητές 

με ΗΕΑ, ενώ οι ερευνητές δεν προέβησαν σε ποιοτική περιγραφή των λαθών. 

      Οι Hanich, Jordan, Kaplan, & Dick (2001) αξιολόγησαν 210 μαθητές με 

μαθηματικές δυσκολίες που φοιτούσαν στη Β΄ δημοτικού. Οι αξιολογικές δοκιμασίες 

τους περιελάμβαναν δοκιμασίες απαρίθμησης και αναγνώρισης συμβολικών αριθμών, 

αναγνώρισης της θεσιακής αξίας αριθμητικών συμβόλων και αντιστοιχίας αριθμητικών 

συμβόλων με πραξιακά υλικά (Counters). Από τα αποτελέσματά τους προέκυψε πως 

οι μαθητές είχαν μία επαρκή γνώση, όσον αφορά στην αναγνώριση αριθμών και την 

θεσιακή αξία των ψηφίων τους, αλλά μία αναμφισβήτητη δυσκολία στην 

αναπαράσταση και την αντιστοίχιση των αριθμητικών συμβόλων με πραξιακές και 

εικονιστικές αναπραστάσεις. Στην έρευνα αυτή οι ερευνητές δεν προέβησαν σε 

ποιοτική περιγραφή των λαθών που προέκυψαν. 

       Οι Saxton & Cakir (2006) με σκοπό να εξετάσουν δεξιότητες-στόχους για την 

κατάκτηση της θεσιακής αξίας σε 97 μαθητές τυπικής ανάπτυξης της Α΄ δημοτικού 

τους αξιολόγησαν σε δοκιμασίες μετάφρασης αριθμητικών συμβόλων σε πραξιακές 

αναπαραστάσεις. Τα αποτελέσματα κατέδειξαν πως μόνο οι μισοί μαθητές (47,4%) 

παρουσίασαν δεκαδική θεσιακή κατανόηση.   

        Σε έρευνα του Price (2001) σε 16 μαθητές της Γ΄ τάξης με σκοπό την διδασκαλία 

της θεσιακής αξίας, χρησιμοποιήθηκαν διαδικασίες αξιολόγησης της κατανόησης της 
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και προέκυψαν ποιοτικά δεδομένα, ως προς τα λάθη των μαθητών σε αυτές. Οι 

διαδικασίες αξιολόγησης, περιελάμβαναν δοκιμασίες πραξιακής αναπαράστασης 

αριθμητικών συμβόλων και έπειτα μετατροπής τους σε μονάδες άλλης τάξης (π.χ. από 

δεκάδες σε μονάδες). Τα αποτελέσματα τους υποδεικνύουν, καταρχάς οι μαθητές 

συχνά αντιλαμβάνονταν τους δεκαδικούς κύβους ως δεκαδικές μάρκες (Counters), στις 

οποίες το μέγεθος και τα δομικά χαρακτηριστικά τους, δεν υποδηλώνουν με σαφήνεια 

την διαφορετική θεσιακή τάξη, όπως για παράδειγμα συμβαίνει στους δεκαδικούς 

κύβους. Δεύτερον, πολλοί μαθητές παρουσίαζαν δυσκολίες, ακόμη και στον 

προσδιορισμό της θεσιακής αξίας αριθμών. Η έρευνα αυτή δεν περιελάμβανε μαθητές 

με ΗΕΑ. 

          Σε έρευνα των Cobb & Wheatly (1988), σε 14 μαθητές της Β΄ δημοτικού, 

προέκυψε η αδυναμία ενός σημαντικού ποσοστού τους, να αντιληφθεί την δεκάδα 

στους κύβους, ως μία ενιαία συλλογή δέκα μονάδων. Οι ερευνητές καταλήγουν πως οι 

αξιολογούμενοι τους, προσέγγιζαν την έννοια της δεκάδας περισσότερο ως μία 

αφηρημένη, αδιαίρετη, ενότητα που αποτελούσε απλά μία ξέχωρη μορφή 

αναπαράστασης από τις μονάδες. Η έρευνα αυτή δεν περιελάμβανε μαθητές με ΗΕΑ. 

       Σε έρευνα των Superfine, Canty, & Marshall (2009) σε 13 μαθητές της Α΄ 

δημοτικού, με σκοπό την διερεύνηση της 35 μαθηματικής τους σκέψης, μέσα από την 

μετάφραση λεκτικών αναπαραστάσεων σε ημί-αφηρημένη, σχηματική και 

διαγραμματική μορφή, προέκυψε πως τα αποτελέσματα τους επηρρεάστηκαν, τόσο 

από την τις προϋποτιθέμενες γνώσεις των μαθητών, όσο και από τις διαφορετικές 

μορφές αναπαράστασης.  

      Σύμφωνα με έρευνα των Boulton-Lewis & Halford (1992), με σκοπό την 

αξιολόγηση του μνημονικού φόρτου που ενέχουν μαθηματικές αναπαραστάσεις και 

στρατηγικές κατά την διδασκαλία τους, αξιολογήθηκαν 28 μαθητές που φοιτούσαν στις 
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πρώτες τρεις τάξεις του δημοτικού. Τα αποτελέσματά τους καταγράφουν τον μεγάλο 

μνημονικό φόρτο που μπορεί να ενέχει η χρήση αναπαραστάσεων. Ειδικότερα, 

αναφορικά με την συνθετότητα του υπολογισμού μίας πραξιακής αλγοριθμικής 

αφαίρεσης αναφέρουν πως οι μαθητές πρέπει να συσχετίσουν και να αναγνωρίσουν 

την αντιστοίχιση ανάμεσα στις συγκεκριμένες αναπαραστάσεις και τις συμβολικές 

ενέργειες, πριν και μετά από κάθε μετασχηματισμό και παράλληλα να αναγνωρίσουν 

την θεσιακή αξία των αριθμών και στις δύο αναπαραστάσεις. Ακόμη αναφέρουν πως 

ο μνημονικός φόρτος αυξάνεται κατακόρυφα όταν οι μαθητές δεν γνωρίζουν τα 

αλγοριθμικά βήματα, δεν ανακαλούν αυτόματα τις σχέσεις μεταξύ των ποσοτήτων, την 

θεσιακή τους αξία και όταν δεν είναι εξοικειωμένοι με τις αναπαραστάσεις. Η έρευνα 

τους δεν περιελάμβανε μαθητές με ΗΕΑ. 

        Οι Deliyianni, Elia, Panaoura & Gagatsis (2008) με σκοπό την διερεύνηση της 

επίδοσης 1701 κύπριων μαθητών ηλικίας 10-14 ετών που φοιτούσαν από την Ε΄ 

δημοτικού μέχρι και την Β΄ γυμνασίου τους αξιολόγησαν στην επίλυση προβλημάτων 

και την ευλιξία ως προς τις πολλαπλές αναπαραστάσεις κλασμάτων. Τα αποτελέσματά 

τους καταδεικνύουν την πολλαπλή αναπαραστατική ευελιξία, ως ισχυρό προβλεπτικό 

παράγοντα της επίλυσης προβλημάτων, με την σχέση αυτή να ποικίλει ανάλογα με την 

μορφή αναπαράστασης και τις γνωστικές απαιτήσεις κάθε δοκιμασίας. Μάλιστα από 

την έρευνα προκύπτει πως οι διάφορες μορφές αναπαράστασης, ο χειρισμός τους και 

οι συνδέσεις τους δεν έχουν παγιωθεί με έναν τρόπο που να ευνοεί την κατανόησή 

τους. Έτσι, οι μαθητές φαίνεται να έχουν ξεχάσει το μεγαλύτερο ποσοστό της 

αναπαραστατικής τους γνώσης από το δημοτικό στο γυμνάσιο. Ωστόσο, η έρευνά τους 

δεν περιελάμβανε πραξιακές αναπαραστάσεις, ενώ το δείγμα τους δεν περιελάμβανε 

μαθητές με ΗΕΑ.  Επιπλέον, οι ερευνητές δεν προέβησαν σε κάποια σύγκριση ανάμεσα 
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στην επίδοση των μαθητών σε διαφορετικούς τρόπους αναπαράστασης, αλλά και στην 

μετάφραση αναπαραστάσεων σε διαφορετικούς τρόπους.  

      Οι Gagatsis & Elia (2004) εξέτασαν την επίδραση λεκτικών (γραπτός λόγος) και 

εικονιστικών αναπαραστάσεων (αριθμογραμμή, διακοσμητικές και πληροφοριακές 

εικόνες) στην επίλυση απλών προβλημάτων πρόσθεσης. Τα αποτελέσματά τους 

υποδεικνύουν πως οι μαθητές παρέβλεψαν την παρουσία της αριθμογραμμής και των 

εικόνων και επικεντρώθηκαν αποκλειστικά στο λεκτικό μέρος του προβλήματος, ενώ 

η χρησιμοποίηση εικόνων δεν ενίσχυσε την κατανόηση του κειμένου. Το δείγμα τους 

δεν περιελέμβανε μαθητές με ΗΕΑ και πραξιακές αναπαραστάσεις. Επίσης, οι 

εικονιστικές αναπαραστάσεις απλά παρουσιάζονταν στους μαθητές, ενώ οι τελευταίοι 

δεν καλούνταν να αλληλεπιδράσουν με αυτές, για παράδειγμα μεταφράζοντας τες.   

       Οι Agathangelou, Papakosta, & Gagatsis (2008) μελέτησαν τον ρόλο των 

αναπαραστατικών και των διακοσμητικών εικόνων κατά την επίλυση απλών  

προβλημάτων, αξιολογώντας 125 μαθητές της Β΄ τάξης του δημοτικού. Τα μισά 

προβλήματα που τους δόθηκαν περιελάμβαναν μία αναπαραστατική, ενώ τα υπόλοιπα 

μία διακοσμητική εικόνα. Τα αποτελέσματα τους δείχνουν πως και οι δύο μορφές 

εικονιστικών αναπαραστάσεων δεν είχαν κάποια σημαντική επίδραση στην επίδοση 

των μαθητών. Ο σκοπός της παρούσας έρευνας ήταν να αξιολογηθεί η χρησιμότητα 

των εικονιστικών αναπαραστάσεων όταν παρουσιάζονται σε ππροβλήματα. Οι 

μαθητές δεν κλήθηκαν να χειριστούν με κάποιο τρόπο τις αναπαραστάσεις. Δεν 

συμπεριλήφθηκαν στην έρευνα μαθητές με ΗΕΑ και πραξιακές αναπαραστάσεις.  

       Οι Shiakalli & Gagatsis (2006) με σκοπό να προσδιορίσουν τις δυσκολίες της 

μετατροπής της έννοιας της πρόσθεσης και της αφαίρεσης από έναν τρόπο σε έναν 

άλλο, αξιολόγησαν 472 μαθητές της Α΄ και της Β΄ δημοτικού. Τα εργαλεία που 

χρησιμοποίησαν περιείχαν τις ίδιες δοκιμασίες πρόσθεσης και αφαίρεσης, ωστόσο 
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διέφεραν ως προς το είδος των μεταφράσεων που προέβλεπαν. Τα αποτελέσματά τους 

υπογραμμίζουν πως οι μαθητές της Α΄ και της Β΄ δημοτικού που είναι σε θέση να 

ανταποκριθούν σε συμβολικές δοκιμασίες πρόσθεσης και αφαίρεσης, αντιμετωπίζουν 

δυσκολίες στην κατανόηση και την χρησιμοποίηση της αριθμογραμμής για τις δύο 

πράξεις. Επιπλέον, τα ευρήματά τους υποδεικνύουν ενδείξεις «διαμερισματοποίησης». 

Η «διαμερισματοποίηση» (compartmentalization) περιλαμβάνει έλλειψη σύνδεσης 

μεταξύ των διάφορων ειδών αναπαράστασης και των διάφορων ειδών μετάφρασης μίας 

και της αυτής έννοιας. Επιπλεόν, υποδεικνύει πως οι μαθητές δεν έχουν κατασκευάσει 

την ολοκληρωμένη σημασία μίας έννοιας, ενώ παράλληλα δεν αντιλαμβάνονται όλο 

το εύρος των εφαρμογών της. Η έρευνα περιελάμβανε αποκλειστικά ημιαφηρημένες 

αναπαραστάσεις, ενώ δεν συμπεριλήφθηκαν στο δείγμα μαθητές με ΗΕΑ.   

       Τέλος, οι Δεληγιάννη, Γαγάτσης, Αμπράζη, Παναούρα, Ηλία, Καρανίκκης & 

Χρυσοστόμου (2008) συνέκριναν τον τρόπο χειρισμού δοκιμασιών με πολλαπλές 

αναπαραστάσεις στην πρόσθεση ομώνυμων και ετερώνυμων κλασμάτων από μαθητές 

των δύο πρώτων τάξεων της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σε Κύπρο και Ελλάδα. Τα 

αποτελέσματα τους έδειξαν ότι οι μαθητές και στις δύο χώρες αντιμετωπίζουν με τρόπο 

αποσπασματικό τα διάφορα έργα ευελιξίας, αναφορικά με την χρήση πολλαπλών 

αναπαραστάσεων. Η έρευνα τους δεν περιελάμβανε μαθητές με ΗΕΑ, ακέραιους 

αριθμούς, πραξιακές αναπαραστάσεις, αλλά και ποιοτική περιγραφή των λαθών των 

μαθητών.      

       

1.12. Διερευνητικά ερωτήματα 

 

       Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι η αξιολόγηση της «αναπαραστατικής 

ευχέρειας» στην αφαίρεση ακέραιων αριθμών των μαθητών με και χωρίς Η.Ε.Α με 
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βάση την ακολουθία των τριών τρόπων αναπαράστασης, αλλά και η σύγκριση των 

αποτελεσμάτων με τις απαιτήσεις του προγράμματος μαθηματικών που διδάσκεται στο 

γενικό σχολείο. Κρίθηκε λοιπόν σκόπιμο να προβούμε στον σχεδιασμό και την 

εφαρμογή μίας τέτοιας αξιολόγησης μαθηματικών λόγω του/της:  

1. Κενού που παρουσιάζεται στην έρευνα ως προς μία αναπαραστατική 

αξιολόγηση με βάση τους τρεις τρόπους αναπαράστασης, ιδιαίτερα ως προς τους 

μαθητές με Η.Ε.Α 

2. Έλλειψης ερευνητικών δεδομένων ως προς την αναπαραστατική ευχέρεια των 

Ελλήνων μαθητών με και χωρίς Η.Ε.Α ως προς την αφαίρεση 

3. Έλλειψης ερευνητικών δεδομένων σχετικά με τους τρόπους αναπαράστασης 

που χρησιμοποιεί το πρόγραμμα σπουδών του ελληνικού σχολείου ακεραίων 

4. Απουσίας συστηματοποιημένης και εξατομικευμένης προώθησης της 

εννοιολογικής γνώσης μέσα απο μία προσέγγιση πολλαπλών αναπαραστάσεων για 

τους μαθητές με Η.Ε.Α που παρατηρείται στο επίσημο πρόγραμμα σπουδών του 

ελληνικού σχολείου 

5. Άκαιρης, πρόωρης και αλματώδους εισαγωγής του συμβολικού συστήματος 

που έχει καταγραφεί σε διάφορα προγράμματα σπουδών του εξωτερικού 

 

      Στόχοι και επιδιώξεις της έρευνας αποτέλεσαν α) ο προσδιορισμός του επιπέδου 

αναπαραστατικής ικανότητας των ελλήνων μαθητών ως προς την αφαίρεση, β) ο 

καθορισμός του βαθμού και της έκτασης μίας ενδεχόμενης ασυμβατότητας ανάμεσα 

στο πρόγραμμα σπουδών και το αναπαραστατικό επίπεδο που χειρίζονται με ευχέρεια, 

γ) η διερεύνηση κατανόησης της αφαίρεσης μέσα από τον χειρισμό διάφορων 

αναπαραστάσεων της δ) η δόμηση και η εφαρμογή ενός εύχρηστου εργαλείου 

αξιολόγησης για την αφαιρετική αναπαραστατική ευχέρεια, ε) η προώθηση της 
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συστηματοποιημένη χρήσης της ακολουθίας των τρόπων αναπαράστασης από τα 

προγράμματα σπουδών και τους εκπαιδευτικούς του δημοτικού, στ) η ανάδειξη ενός 

αξιολογικού εργαλείου για την διαφοροποιημένη και συμπεριληπτική διδασκαλία 

μαθητών με και χωρίς Η.Ε.Α, αλλά και ζ) η ανάδειξη της ανάγκης για ποιοτικότερη και 

ερευνητικά τεκμηριωμένη διδασκαλία των μαθητών με Η.ΕΑ και όχι μόνο.Με βάση 

όλα τα παραπάνω τα διερευνητικά ερωτήματα που προέκυψαν είναι τα εξής: 

 

1. Ποιο επίπεδο αναπαράστασης χρησιμοποιούν με ευχέρεια, οι Έλληνες μαθητές  

με ΗΕΑ για την αναπαράσταση της Αφαίρεσης; 

2. Υπάρχουν διαφορές μεταξύ μαθητών χωρίς και με ΗΕΑ ως προς την 

αναπαράσταση της αφαίρεσης; 

3. Υπάρχουν μαθητές που χρησιμοποιούν γνώσεις στο συμβολικό επίπεδο με 

επιτυχία, παρά το ότι δεν έχουν κατανοήσει την πραξιακή και εικονιστική τους 

έκφραση; 

4. Ποιους τρόπους αναπαράστασης προτείνουν συνήθως τα βιβλία των 

Μαθηματικών της Α΄ και Β΄ τάξης; 

5. Υπάρχουν διαφορές μεταξύ του επιπέδου αναπαράστασης που κατανοούν οι 

μαθητές και του επιπέδου αναπαράστασης που χρησιμοποιεί συνήθως το 

σχολικό εγχειρίδιο; 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2:  ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ  

  

2.1. Ερευνητική  Στρατηγική  

     

     Η ερευνητική στρατηγική που ακολουθήθηκε στην παρούσα μελέτη είναι 

η μη πειραματική περιγραφική, η οποία ενδείκνυται όταν διεξάγεται μία 

καινούργια –ανιχνευτική έρευνα σε μια περιοχή. Η στρατηγική αυτή 

αποσκοπεί στο να μας παρέχει μία όσο το δυνατόν πληρέστερη εικόνα-

περιγραφή μιάς κατάστασης σύνθετων μορφών συμπεριφοράς ( Johnson & 

Christensen, & Turner, 2011· Παρασκευόπουλος, 1993). Η συγκεκριμένη 

στρατηγική μπορεί να εστιάζει ως επι το πλείστον στην περιγραφή των 

διάφορων μεταβλητών, όμως αυτό δεν σημαίνει πως σε αυτό το είδος 

έρευνας δεν περιγράφονται οι σχέσεις που υπάρχουν ανάμεσα τους.  

Επιπλέον, στην βάση περιγραφικών δεδομένων, δημιουργούνται ενδείξεις, 

σχετικά με το πόσο καλά λειτουργεί ένα συγκεκριμένο εργαλείο ( Johnson 
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& Christensen, 2011). Βασικά γνωρίσματα της παραπάνω στρατηγικής 

συνιστούν:  

 Η περιορισμένη παρέμβαση και έλεγχος παραγόντων από την πλευρά του 

ερευνητή 

 Μεθοδολογική ευελιξία κατά της συγκέντρωση των ερευνητικών 

δεδομένων  

 Εστίαση κυρίαρχα στην παρατήρηση και  την καταγραφή ενός 

φαινομένου (Παρασκευόπουλος, 1993)  

 Τυχαία επιλογή του δείγματος από, έναν καθορισμένο πληθυσμό  

 Γενίκευση των χαρακτηριστικών του δείγματος, στο επίπεδο του 

πληθυσμού (Johnson & Christensen, 2011).  

 

2.2. Συμμετέχοντες  

 

  

     Οι συμμετέχοντες της παρούσας έρευνας ήταν 50 μαθητές Δ΄- Στ΄ τάξης 

Δημοτικού Σχολείου, από τους οποίους οι 24 παρουσίαζαν Ήπιες 

Εκπαιδευτικές Ανάγκες («Η.Ε.Α») και οι 26 «Τυπική Ανάπτυξη». Οι 

μαθητές αυτοί φοιτούσαν σε 16 σχολεία της Ανατολικής Θεσσαλονίκης και 

του Νομού Δράμας. Οι 24 μαθητές με ΗΕΑ (17 αγόρια, 7 κορίτσια) 

φοιτούσαν σε τμήματα ένταξης και είχαν διάγνωση από ΚΕΔΔΥ. 

Αναλυτικότερα, 21  μαθητές είχαν Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες (ΕΜΔ), 

3 από αυτούς και ΔΕΠΥ, 1 μαθητής αποκλειστικά ΔΕΠΥ, 2 Συμπεριφορικές 

και Συναισθηματικές Δυσκολίες (ο 1 από αυτούς είχε και δυσκολίες στον 

λόγο). Από τους μαθητές αυτούς 6 φοιτούσαν στην Δ΄ τάξη του δημοτικού, 
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10 στην Ε΄ και 8 στην ΣΤ΄. Η χρονολογική τους ηλικία κυμαινόταν από 9,4 

έως 13,1 ετών (ΜΟ = 11,1). Οι υπόλοιποι 26 μαθητές (13 Αγόρι α και 13 

Κορίτσια) ήταν «τυπικής ανάπτυξης». Οι  2 από αυτούς φοιτούσαν στην Γ΄, 

οι 7 στην Δ΄, οι 8 στην Ε΄ και οι 9 στην ΣΤ΄ δημοτικού. Η χρονολογική τους 

ηλικία κυμαινόταν από  8,7 έως  12,7 ετών (ΜΟ = 10,8).  

      Τέλος, η σχολική τους επίδοση στα μαθηματικά –με βάση την τελευταία 

τριμηνιαία σχολική αξιολόγηση- ήταν άριστη για τους 21 μαθητές 

(Βαθμολογία: 10), και πολύ καλή για 3 μαθητές (Βαθμολογία: 9 και 8). 

Αναλυτικότερα, τα δημογραφικά χαρακτηριστικά των συμμετεχόντων  

παρατίθενται στους Πίνακες 1-2. 

 

Πίνακας 1.   

Ο αριθμός των μαθητών ανά κατηγορία, τάξη και φύλο  

 

 

Κατηγορία 

Μαθητών  

Τάξη  Αριθμός Μαθητών  Αγόρια  Κορίτσια  

ΗΕΑ  

Δ΄  6 4 2 

Ε΄  10 9 1 

ΣΤ΄  8 3 4 

Σύνολο  24 17 7 

Τυπική 

Ανάπτυξη  

Γ΄  2 1 1 

Δ΄  7 2 5 

Ε΄  8 3 5 

ΣΤ΄  9 7 2 

Σύνολο  26 13 13 
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Πίνακας 2.   

Η κατηγοριοποίηση των μαθητών με βάση την κατηγορία ΕΕΑ, αλλά και την 

σχολική επίδοση για τους μαθητές «τυπικής ανάπτυξης»  

 

2.3. Εργαλεία και διαδικασίες της Έρευνας 

 

     Για την παρούσα έρευνα κατασκευάστηκε και χρησιμοποιήθηκε ένα 

αυτοσχέδιο δομημένο Εργαλείο Αξιολόγησης της Αναπαραστατικής 

Ευχέρειας - «Ε.Α.Α.Ε» των μαθητών στην αφαίρεση, το  οποίο 

εμπλουτιζόταν με στοιχεία κλινικής συνέντευξης, όποτε κρινόταν αναγκαίο. 

Συγκεκριμένα, το εργαλείο  περιλαμβάνει 4 μέρη, τα οποία κατά σειρά 

χορήγησης ήταν τα εξής:  

1) Υπολογισμός Συμβολικών Αλγορίθμων  

2) Ελεύθερη Μετάφραση Αριθμητικών Συνδυασμών  

Κατηγοριοποίηση Μαθητών  Αριθμός μαθητών  

ΗΕΑ  
Με βάση την 

κατηγορία ΕΕΑ  

Ειδικές μαθησιακές Δυσκολίες 

(ΕΜΔ)  
21 

ΔΕΠΥ  1 

Συμπεριφορικές και 

Συναισθηματικές δυσκολίες (ΣΔ)  
2 

 

 

ΤΑ  

Με βάση την 

τελευταία σχολική 

αξιολόγηση 

(Βαθμολογία)  

 ΔΕΚΑ («Άριστη επίδοση»)  21 

 ΟΚΤΩ («Μέτρια επίδοση»)  3 

 ΕΝΝΙΑ («Καλή επίδοση»)  2 

 Σύνολο  50 
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3) 7 Δοκιμασίες Εικονιστικής Αναπαραστατικής Ευχέρειας  

4) 7 Δοκιμασίες Πραξιακής Αναπαραστατικής Ευχέρειας  

     Πιο συγκεκριμένα, ο Υπολογισμός των Συμβολικών Αλγορίθμων (1)  

επιλέχθηκε ως μία δοκιμασία στην οποία  απαιτείται από τους μαθητές η 

εκτέλεση αφαιρέσεων σε συμβολικό επίπεδο, ως επίδειξη κατανόησης και 

αποτελεσματικής χρήσης της αφαίρεσης στην σχολική τάξη. Η 

βιβλιογραφία που εξετάζει την κατάκτηση αλγορίθμων, μέσω 

αναπαραστάσεων και δομημένης διδασκαλίας,  χρησιμοποιεί παρεμφερείς 

δοκιμασίες για την αξιολόγηση της προόδου των μαθητών ( Flores, 2009· 

Flores, Hinton, & Strozier, 2014  Mancl, Miller, Kennedy, 2012). Μέσω της 

συγκεκριμένης δοκιμασίας μπορεί να φανεί μία ενδεχόμενη αναντιστοιχία 

ανάμεσα στην αποτελεσματική χρήση συμβολικών αφαιρέσεων της 

αφαίρεσης και την ικανότητα συσχέτισης τους με την πραξιακή και 

εικονιστική τους έκφραση (Allsopp, 2007). 

       Αναλυτικότερα, το συγκεκριμένο τμήμα του εργαλείου, αποσκοπούσε 

να αξιολογήσει την επίδοση των μαθητών ως προς τον συμβολικό αλγόριθμο 

της αφαίρεσης, Η δοκιμασία αποτελούνταν από 13 αλγοριθμικές 

αφαιρέσεις, 6 αφαιρέσεις μονοψήφιου από διψήφιο, από τις οποίες οι 5 με 

ένα δανεικό, και 7 διψήφιου από τριψήφιο με δύο δανεικά. Οι μαθητές 

αξιολογήθηκαν ως προς τον αριθμό των σωστών ψηφίων υπολοίπου που 

σημείωναν σε 2 λεπτά («Σωστά ψηφία/2΄»), ενώ ο μέγιστος αριθμός ψηφίων 

των υπολοίπων που προέκυπταν από το σύνολο των αλγορίθμων ήταν 

συνολικά 30.  
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      Το δεύτερο τμήμα του εργαλείου («Ελεύθερη Μετάφραση 

Αναπαραστάσεων»), προηγούνταν των εικονιστικών (1-7α) και πραξιακών 

δοκιμασίων (1-7β), με σκοπό να μην επηρεαστούν οι αξιολογούμενοι από 

τις προκατασκευασμένες αναπαραστάσεις του αξιολογητή, αφού υπάρχουν 

ερευνητικές ενδείξεις που υπογραμμίζουν την διαφοροποίηση των 

ιδιόχειρων αναπαραστάσεων των μαθητών (Cox, 1999) που έχουν 

χαρακτηριστεί ως περισσότερο ιδιοσυγκρασιακές και αντισυμβατικές 

(Thomas, Mulligan & Goldin, 2002). Η δοκιμασία ήταν εναρμονισμένη με 

τις επιδιώξεις του NCTM (2000) και άλλων ερευνητών (Pape & 

Tchoshanov, 2001· Goldin, 2003), σχετικά με την δημιουργία -παραγωγή 

αναπαραστάσεων από τους μαθητές. Για την δοκιμασία επίσης, 

δανειστήκαμε, ιδιαίτερα ως προς την ανάλυση, αρκετά στοιχεία από 

παρεμφερείς έρευνες (Thomas & Mulligan, 1995· Thomas, Mulligan & 

Goldin, 2002).  

      Αναλυτικά, οι μαθητές καλούνταν να μεταφράσουν τον αριθμητικό 

συνδυασμό 11-3 - που απεικονιζόταν με συμβολικό τρόπο -, σε μία 

εικονιστική αναπαράσταση (σκίτσο ή ζωγραφιά). Παρήγαγαν -Μετάφρασαν 

δηλαδή ελεύθερα, μία εικονιστική μαθηματική αναπαράσταση, όπως 

ακριβώς φαντάστηκαν πως μπορεί να απεικονιστεί. Πιο συγκεκριμένα, η 

εκφώνηση της δοκιμασίας καλούσε τους μαθητές να χρησιμοποιήσουν, ή 

γραμμές, ή κύκλους, ή τετράγωνα ή ότι άλλο σχέδιο επιθυμούσαν, για να 

δείξουν την αφαίρεση 11-3, όπως την φαντάζονταν στο μυαλό τους. Σε κάθε 

περίπτωση πάντως, δεν θα έπρεπε να χρησιμοποιήσουν αριθμούς.  

      Η παραπάνω δοκιμασία στόχευε να μας παρέχει κυρίαρχα μία εικόνα 

για την εσωτερική αναπαράσταση των μαθητών σχετικά με την αφαίρεση, 
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αλλά και τα είδη που οι μαθητές χρησιμοποιούν σε παραγωγικό επίπεδο και 

δευτερευόντως την εσωτερικευμένη δομή του αριθμητικού συστήματος των 

συμμετεχόντων, την δυναμικότητα ή την στατικότητα των αναπαραστάσεων 

και την χρήση και εφαρμογή διάφορων εικονιστικών συμβόλων (κύκλος, 

βέλος, διαγραφή) για την δήλωση της αφαίρεσης.  

Το τρίτο και τέταρτο τμήμα του εργαλείου, θα παρουσιαστούν από κοινού, 

αφού οι Δοκιμασίες Εικονιστικής Αναπαραστατικής Ευχέρειας (3), αλλά 

και οι Δοκιμασίες Πραξιακής Αναπαραστατικής Ευχέρειας (4) 

περιελάμβαναν ισοδύναμες δοκιμασίες, παρουσιαζόμενες οι μεν, με 

εικονιστικό τρόπο (εικόνες, σχέδια κτλ.), ενώ οι δε με διάφορα πραξιακά 

υλικά (Base Ten Blocks, Unifix Cubes, Sticks κτλ.). Όσον αφορά στην 

σειρά χορήγησης, πρέπει να σημειωθεί πως πρώτα χορηγήθηκαν στους 

αξιολογούμενους όλες οι εικονιστικές δοκιμασίες του τρίτου τμήματος και 

έπειτα όλες οι πραξιακές του τετάρτου τμήματος με τη σειρά. Εκτενέστερα, 

κάθε τμήμα συνίστατο από επτά δοκιμασίες στις οποίες οι μαθητές 

καλούνταν να αιτιολογήσουν, να μεταφράσουν, να αναγνωρίσουν, να 

συσχετίσουν και να μετασχηματίσουν διάφορες αναπαραστάσεις. Οι 

ισοδύναμες δοκιμασίες του τρίτου και του τέταρτου μέρους του εργαλείου, 

περιγράφονται παρακάτω ανά ζεύγη.  
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2.3.1. Αιτιολόγηση Αναπαραστάσεων  

 

Πίνακας 3.  

Αιτιολόγηση Αναπαραστάσεων   

Απαιτήσεις  Εικονιστικές 

Αναπαραστάσεων (1α)  

Πραξιακές 

Αναπαραστάσεις (1β)  

Αναγνώριση και 

αιτιολόγηση ισότητας 

εικονιστικών  πράξεων  

  

Αναγνώριση και 

αιτιολόγηση ισότητας 

εικονιστικών αριθμών  

  

Αναγνώριση, συσχέτιση 

και μετασχηματισμός 

εικονιστικού αλγορίθμου  

  

 

2.3.2. Μετάφραση Αναπαραστάσεων  

 

Στην αιτιολόγηση αναπαραστάσεων οι μαθητές καλούνταν να 

αιτιολογήσουν την ισότητα ή την ανισότητα, α) ανάμεσα σε δύο 

αναπαραστάσεις πράξεων (π.χ. 5 -2 = 2+1), β) σε δύο εικονιστικές 

αναπαραστάσεις αριθμών (25=34), αλλά και γ) να αναγνωρίσουν -μέσα σε 

πλαίσιο προφορικού προβλήματος -, την ύπαρξη αναντιστοιχίας στην 

μετάφραση ενός συμβολικού αλγορίθμου της αφαίρεσης στην πραξιακή και 
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εικονιστική εκφρασή του. Παράλληλα καλούνταν να προτείνουν τρόπους 

επίλυσης αυτής της αναντιστοιχίας.     

Η δεύτερη δοκιμασία και στους δύο τρόπους περιελάμβανε την μετάφραση 

εικονιστικών/πραξιακών αναπαραστάσεων σε Λεκτικές.  Ειδικότερα, για 

κάθε δοκιμασία χρησιμοποιήθηκαν τρείς διαφορετικές αναπαραστάσεις 

αριθμητικών συνδυασμών της αφαίρεσης.  

Οι δύο πρώτες, αναπαραστάθηκαν ως αφαιρέσεις υπολοίπου, ενώ η 

τελευταία υποδοκιμασία, περιελάμβανε την αναπαράσταση μίας αφαίρεσης 

διαφοράς. Οι αριθμητικοί συνδυασμοί της αφαίρεσης απομάκρυνσης για τον 

εικονιστικό τρόπο, ήταν το 9-5 και το 10-6.  Ο πρώτος αναπαραστάθηκε, ως 

«δυναμική απομάκρυνση» 5 τετραγώνων από 9 τετράγωνα ίδιου χρώματος 

τα οποία βρισκόταν σε γραμμική διάταξη. Η απομάκρυνση δηλωνόταν 

λεκτικά («φεύγουν»), αλλά και οπτικά με βέλος και αποκοπή από την ενιαία 

διάταξη και δυναμικά με την προσπάθεια απόδοσης κίνησης στα τετράγωνα. 

Επιπλέον, η πρότερη κατάσταση των τετραγώνων ως ενός ενιαίου συνόλου, 

δηλωνόταν σε ξεχωριστή εικόνα τοποθετημένη επάνω από αυτή της 

απομάκρυνσης.  
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Πίνακας 4.  

Η υποδοκιμασίες της μετάφρασης αναπαραστάσεων στον εικονιστικό και τον 

πραξιακό τρόπο  

Εκφώνηση: «Πες μου σε παρακαλώ ποια αφαίρεση βλέπεις σε κάθε 

εικόνα (Εικονιστικό)/ Θέλω να μου πεις ποια αφαίρεση δείχνω κάθε φορά 

(Πραξιακό)».  

Απαιτήσεις  Εικονιστικές 

Αναπαραστάσεων 

(2α) 

Πραξιακές 

Αναπαραστάσεις (2β)  

Μετάφραση της 

αναπαραστώμενης 

αφαίρεσης σε συμβολικό 

επίπεδο  

  

Μετάφραση της 

αναπαραστώμενης 

αφαίρεσης σε συμβολικό 

επίπεδο  

  

Μετάφραση της 

αναπαραστώμενης 

αφαίρεσης σε συμβολικό 

επίπεδο  

  

 

Η δεύτερη αφαίρεση υπολοίπου («Απομάκρυνση Ten Frame»), 

αναπαραστάθηκε στατικά σε Πλέγμα 10 θέσεων (Τen Frame), με 10 κύκλους 

ίδιου χρώματος από τους οποίους οι 5 βρίσκονταν στην επάνω πλευρά του 

Ten Frame και οι 5 κάτω. Από το σύνολο των δέκα μπλε κύκλων 

σημαδεύτηκαν με διαγώνια κόκκινη γραμμή οι 6 (5 επάνω και 1 κάτω 

αριστερά), με αυτόν τον τρόπο δηλώθηκε η απομάκρυνσή τους.  
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Η αφαίρεση διαφοράς (9-3) αναπαραστάθηκε στατικά και παρουσιάστηκε 

μερικώς σε πλαίσιο προβλήματος, τόσο προφορικά 2» όσο και εικονιστικά 

(δύο αγοράκια), καθώς οι μαθητές είναι περισσότερο εξοικειωμένοι με την 

αφαίρεση διαφοράς στο πλαίσιο προβλημάτων. Ωστόσο θέλοντας να 

μετρήσουμε, αποκλειστικά την μετάφραση της αναπαράστασης, 

παραλείψαμε το ζητούμενο του προβλήματος («Ήθελαν να υπολογίσουν την 

μεταξύ τους διαφορά»), αλλά και την λέξη κλειδί «διαφορά». Για την 

ακρίβεια τοποθετήθηκαν στην κάτω σειρά και δεξιά του πρώτου αγοριού, 9 

κύκλοι μπλε χρώματος και στην επάνω σειρά 3 κύκλοι πράσινου χρώματος. 

Οι τρείς πρώτοι κύκλοι από αριστερά της κάθε σειράς ήταν σημαδεμένοι με 

διαγώνια μαύρη γραμμή και αναπαριστούσαν την κοινή ποσότητα των δύο 

παιδιών, ενώ η μη σημαδεμένοι κύκλοι την διαφορά.  

Στην δοκιμασία 2β («Μετάφραση Πραξιακών Αναπαραστάσεων 

Αφαίρεσης»), χρησιμοποιήθηκαν ισοδύναμες πραξιακές αναπαραστάσεις με 

την εικονιστική υποδοκιμασία. Η πρώτη ισοδύναμη αφαίρεση 

απομάκρυνσης, αναπαραστούσε τον αριθμητικό συνδυασμό 8 -5. Για την 

αναπαράσταση του χρησιμοποιήθηκαν Unifix Cubes διαφορετικών 

χρωμάτων, τα οποία επιδεικνύονταν αρχικά ενωμένα ως ενιαίο σύνολο στον 

μαθητή με την λεκτική επένδυση «αυτοί οι κύβοι ήταν ενωμένοι ή όλοι 

μαζί». Έπειτα, ο αξιολογητής αποκολλούσε το αφαιρούμενο ποσό (5) και 

με χειρονομία έδειχνε το αποκολλημένο κομμάτι λέγοντας παράλληλα, 

«μέχρι που αυτά έφυγαν». Ακολούθως, σταδιακά απομάκρυνε το ποσό χωρίς 

όμως αυτό να φεύγει από το οπτικό πεδίο του μαθητή για όση ώρα 

                                                           
2 «Το αγοράκι αυτό (νύξη) είχε τις πράσινες μπάλες και το άλλο αγοράκι (νύξη) τις μπλέ. Μπορείς να 
βρείς ποια αφαίρεση φαίνεται να έγινε σε αυτή την εικόνα; 
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επεξεργαζόταν την απάντηση. Η συγκεκριμένη αναπαράσταση 

περιελάμβανε κίνηση, χειρονομίες, μερική λεκτική επένδυση και φυσικά 

αντικείμενα, έτσι θα μπορούσαμε να ισχυριστούμε, πως η απομάκρυνση 

δηλωνόταν με μεγαλύτερη σαφήνεια στην πραξιακή της έκφραση.  

Η δεύτερη αφαίρεση απομάκρυνσης, το 9 -3, αναπαραστάθηκε μέσα σε ένα 

δισδιάστατο Ten Frame, ενώ ο αριθμός κωδικοποιήθηκε με πούλια ίδιου 

χρώματος. Τα πούλια, επιδεικνύονταν αρχικά  ως ένα  ενιαίο σύνολο στον 

μαθητή με την λεκτική επένδυση «Αυτά ήταν όλα μαζί». Σε  δεύτερο χρόνο, 

ο αξιολογητής έδειχνε με χειρονομία το αφαιρούμενο ποσό (3), λέγοντας 

παράλληλα, «μέχρι που αυτά έφυγαν». Έπειτα, σταδιακά απέσυρε όλο το 

ποσό, το οποίο όμως παρέμενε στο οπτικό πεδίο του μαθητή, για όση ώρα 

χρειαζόταν.  

     Τέλος, η αφαίρεση διαφοράς (10 -4), αναπαραστάθηκε στατικά και 

παρουσιάστηκε μερικώς σε πλαίσιο προβλήματος -όπως και η εικονιστική 

ισοδύναμή της-, τόσο προφορικά όσο και εικονιστικά (δύο παιδιά). Για την 

αναπαράσταση τοθετήθηκαν στην κάτω σειρά και δεξιά του πρώτου αγοριού 

10 ξύλινοι κύβοι 3x3 cm κόκκινου χρώματος, ενώ στην επάνω σειρά 3 κύβοι 

πράσινου χρώματος. Οι τρείς πρώτοι κύβοι από αριστερά της κάθε σειράς, 

ήταν σημαδεμένοι με διαγώνια μαύρη γραμμή συμβόλιζαν την κοινή 

ποσότητα των δύο παιδιών, ενώ οι μη σημαδεμένοι κύκλοι την διαφορά.         

      Η αξιολόγηση των υποδοκιμασιών αυτών, περιελάμβανε την 

αιτιολόγηση της κάθε απάντησης με ημιδομημένη συνέντευξη. Η 

αιτιολόγηση αυτή αποσκοπούσε στην περιγραφή της μετάφρασης που 
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σημειώθηκε, αλλά και την συλλογή ποιοτικών δεδομένων για την καλύτερη 

ερμηνεία των απαντήσεων.  

 

2.3.3. Αναγνώριση Αναπαραστάσεων  

  

Στην δοκιμασία της Αναγνώρισης Εικονιστικών Αναπαραστάσεων 

Αφαίρεσης (3α), όπως και στην πραξιακή ισοδύναμή της, ο μαθητής 

καλούνταν να αναγνωρίσει μέσω διωνυμικής επιλογής (ΣΩΣΤΟ/ΛΑΘΟΣ), 

αν έκαστη από τις 3 παρουσιαζόμενες υποδοκιμασίες αναπαριστούσε τον 

αριθμητικό συνδυασμό που δήλωνε ο αξιολογητής σε συμβολικό επίπεδο 

τόσο προφορικά, όσο και γραπτά.  

Μετά την απάντηση των μαθητών σχετικά με το αν η εκάστ οτε 

αναπαράσταση εκφράζει σωστά ή λανθασμένα την δεδηλωμένη αφαίρεση, 

ο αξιολογητής απαιτούσε την αιτιολόγηση των επιλογών των μαθητών. Η 

αιτιολόγηση αυτή, δεν αποσκοπούσε να μας παρέχει την σαφή και πλήρη 

ποιοτική περιγραφή των μεταφράσεων, αλλά και των κατηγοριών λάθους 

που σημείωσαν οι μαθητές, αλλά να αποτελέσει δικλείδα ασφαλείας για τον 

περιορισμό των τυχαίων απαντήσεων.  Ο αριθμητικός συνδυασμός ήταν 

ένας για κάθε τριάδα υποδοκιμασιών, το 10 -5 στο εικονιστικό και το 8-4 

στο πραξιακό σκέλος, ενώ οι δοκιμασίες περιείχαν μία λάθος και δύο 

σωστές απαντήσεις.  
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Πίνακας 5.  

Η υποδοκιμασίες της αναπαραστάσεων αναπαραστάσεων στον εικονιστικό 

και τον πραξιακό τρόπο  

Εκφώνηση: «Είναι η αφαίρεση στην εικόνα είναι το 10 -5 

(Εικονιστικό)/Είναι η αφαίρεση που σου δείχνω το 8-4 (Πραξιακό)».  

Απαιτήσεις  Εικονιστικές 

Αναπαραστάσεων 

(3α) 

Πραξιακές 

Αναπαραστάσεις (3β)  

Αναγνώριση της 

αναπαραστώμενης 

αφαίρεσης  

  

Αναγνώριση της 

αναπαραστώμενης 

αφαίρεσης  

  

Αναγνώριση της 

αναπαραστώμενης 

αφαίρεσης  

  

 

 Ως προς το εικονιστικό μέρος (ζητούμενος αριθμός 10 -5), η πρώτη εικόνα 

αναπαραστούσε μία στατική αφαίρεση απομάκρυνσης (15 -5), από όπου 

πέντε κυκλωμένες μικρές γραμμές απομακρύνονταν από ένα σύνολο 15 

μικρών γραμμών. Η απομάκρυνση τους δηλώθηκε με βέλος. Η δεύτερη 

εικόνα αναπαραστούσε μία στατική αφαίρεση απομάκρυνσης σε Ten Frame, 

όπου 5 κεραμιδί κύκλοι σημαδεμένοι με διαγώνια μαύρη γραμμή, 

απομακρύνονταν από ένα σύνολο 10 κύκλων όμοιου χρώματος. Η διαφορά 
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-εκτός από τον διαφορετικό αριθμητικό συνδυασμού - με την αφαίρεση 

απομάκρυνσης Ten Frame στην δοκιμασία της μετάφρασης (2α) είναι ότι 

εδώ, όλοι οι απομακρυνόμενοι κύκλοι βρίσκονταν στην κάτω σειρά, ενώ 

κανένας στην επάνω. Η τρίτη εικόνα απεικόνιζε την αφαίρεση  διαφοράς 

10-5. Για την αναπαράστασή της ισχύσαν όλα όσα αναφέρθηκαν για τις 

αφαιρέσεις διαφοράς και στην δοκιμασία της μετάφρασης (2α).                                       

      Στον πραξιακό τρόπο (ζητούμενος αριθμός: 8 -4) δεν τροποποιήθηκε 

κάτι ως προς τα μέσα αναπαράστασης. Στην πρώτη πραξιακή αναπαράσταση 

χρησιμοποιήθηκαν Unifix Cubes για τον αριθμητικό συνδυασμό της 

αφαίρεσης 12-4. Στην δεύτερη χρησιμοποιήθηκαν μαύρα πούλια σε 

δισδιάστατο πλαίσιο Ten Frame (8-4), ενώ τέλος, η τρίτη εικόνα 

αναπαραστούσε την αφαίρεση διαφοράς 8 -4 με κόκκινους και πράσινους 

ξύλινους κύβους 3x3 cm.  

 

 

2.3.4.  Δοκιμασία Ανταλλαγής Αναπαραστάσεων  

 

     Στην δοκιμασία των Εικονιστικών Ανταλλαγών στη Θεσιακή Αξία (4α), 

οι μαθητές καλούνταν στην πρώτη υποδοκιμασία, να ανταλλάξουν 3 

εικονιστικές δεκάδες που απεικονίζονταν ως μακριές γραμμές (ημι -

αφηρημένα) με μονάδες (μικρές γραμμές), δηλώνοντας των αριθμό των 

μονάδων που θα προκύψουν από την ανταλλαγή. Στην δεύτερη εικονιστική 

υποδοκιμασία, οι αξιολογούμενοι έπρεπε να ανταλλάξουν 2 εκατοντάδες 
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(τετράγωνα) με δεκάδες (μακριές γραμμές), ενώ στην τρίτη δέκα μονάδες 

(μικρές γραμμές) έπρεπε να ανταλλαχθούν με δεκάδες (μακριές γραμμές).  

Πίνακας 6.  

Οι υποδοκιμασίες της ανταλλαγής αναπαραστάσεων με βάση την θεσιακή 

αξία 

Εκφώνηση: Με πόσες δεκάδες μπορώ να αναταλλάξω αυτές τις 

μονάδες; ή Σε πόσες δεκάδες μπορώ να σπάσω αυτέ τις εκατοντάδες;  

Απαιτήσεις  Εικονιστικές 

Αναπαραστάσεων 

(4α) 

Πραξιακές 

Αναπαραστάσεις (4β)  

Ανταλλαγή δεκάδων με 

μονάδες  

  

Ανταλλαγή εκατοντάδων 

με  δεκάδες  

  

Ανταλλαγή μονάδων με 

δεκάδες  

  

      

Ως προς την διαδικασία, στο επάνω μέρος της οθόνης του υπολογιστή ή σε 

πίνακα ήταν αναγραμμένη για κάθε υποδοκιμασία, η αντιστοιχία των 

εικονιστικών ή των πραξιακών αναπαραστάσεων και η θεσιακή αξία που 

συμβόλιζαν. Ο μαθητής μπορούσε να ανατρέξει εκεί οποι αδήποτε στιγμή. 

Η εκφώνηση που πλαισίωνε την κάθε δοκιμασία είχε ως εξής:  ̎ Με πόσες 

μακριές γραμμές μπορώ να ανταλλάξω αυτές τις δέκα μικρές γραμμές ; ̎ή 



104 
 

εναλλακτικά, αν ο μαθητής δεν κατανοούσε: ̎ (νύξη) διάβασε τί σημαίνουν 

τα μεγάλα τετράγωνα (εκατοντάδες) στο πλαίσιο, τώρα διάβασε τι 

σημαίνουν τα μικρά (μονάδες), μπορείς να μου πεις τώρα πόσες μακριές 

γραμμές θα πάρω σπάσω αυτά τα δύο μεγάλα τετράγωνα;  ̎. Η παραπάνω 

εκφώνηση είναι ενδεικτική και φυσικά αυτή προσαρμαζόταν ανα δοκιμασία 

και τρόπο αναπαράστασης. 

 

2.3.4. Μετάφραση αριθμητικών συμβόλων σε εικονιστικές/πραξιακές 

αναπαραστάσεις  

 

Στην Εικονιστική Μετάφραση αριθμητικών συμβόλων (5α), οι μαθητές 

καλούνταν να μεταφράσουν χρησιμοποιώντας εικονιστικές 

αναπαραστάσεις, τους συμβολικούς αριθμούς 23, 40, 127. Οι συμβολικοί 

αυτοί αριθμοί παρουσιάστηκαν στους μαθητές στην οθόνη ενός υπολογιστή. 

Για την διευκόλυνση και την καλύτερη υποστήριξη των μαθητών, υπήρχε 

στην οθόνη ένα πλαίσιο στο οποίο αναγράφονταν όλες οι εικονιστικές 

αναπαραστάσεις που ήταν αναγκαίες για να γίνουν οι μεταφράσεις 

(μονάδες, δεκάδες, εκατοντάδες). Το πλαίσιο αυτό ήταν συνεχώς στην 

διάθεση του μαθητή, ενώ εάν ο αυτός δυσκολευόταν, ο αξιολογητής του 

υποδείκνυε ξανά το πλαίσιο και με ερωτήσεις βεβαίωνε οτι είχε 

παρατηρήσει όλες τις αναπαραστάσεις  και τον συμβολισμό τους (π.χ. ας 

ξαναδούμε το πλαίσιο, η μακριά γραμμούλα τι συμβολίζει;/μία δεκάδα 

σωστά κτλ.).Οι μεταφράσεις δηλώνονταν από τους μαθητές λεκτικά, ενώ η 
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μετάφραση κάθε αριθμού λογιζόταν ως διακριτή υποδοκιμασία (συνολικά 

3). 

     Στην Πραξιακή Μετάφραση αριθμητικών συμβόλων (5β), οι μαθητές 

καλούνταν αυτή την φορά, να μεταφράσουν με πραξιακές αναπαραστάσεις 

(Base Ten Blocks) στην πρώτη υποδοκιμασία τον αριθμό 14, στη δεύτερη 

τον αριθμό 30 και στην τρίτη τον αριθμό 224. Οι αριθμοί αναγράφον ταν σε 

χαρτί που ήταν συνεχώς στην διάθεση του μαθητή, ενώ το εικονιστικό 

πλαίσιο αντικαταστάθηκε σε αυτή την δοκιμασία απο δισδιάστατο πλαίσιο 

σε πίνακα. Το πλαίσιο αυτό περιελάμβανε τις πραξιακές αναπαραστάσεις 

και την αξία τους αναγραμμένη με συμβολικό τρόπο (μονάδες, δεκάδες, 

εκατοντάδες). Οι μεταφράσεις δηλώνονταν και πάλι από τους μαθητές 

λεκτικά.  

 

2.3.6. Δοκιμασία Μετάφρασης Αναπαραστάσεων σε Αριθμητικά 

Σύμβολα  

 

     Στην Μετάφραση εικονιστικών αναπαραστάσεων σε αριθμητικά 

σύμβολα (6α), οι μαθητές καλούνταν να μεταφράσουν εικονιστικές 

αναπαραστάσεις σε αριθμούς (34, 20, 235). Οι εικονιστικές 

αναπαραστάσεις  παρουσιάστηκαν στην οθόνη ενός υπολογιστή, ενώ οι 

μαθητές είχαν στην διάθεση τους και πάλι το κόκκινο πλαίσιο στο οποίο 

αναγράφονταν όλες οι εικονιστικές αναπαραστάσεις (μονάδες, δεκάδες, 

εκατοντάδες) της θεσιακής αξίας.  
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     Το πλαίσιο αυτό ήταν συνεχώς στην διάθεση του μαθητή, ενώ εάν ο 

μαθητής δυσκολευόταν, ο αξιολογητής του υποδείκνυε και πάλι το πλαίσιο 

και με ερωτήσεις βεβαίωνε οτι είχε παρατηρήσει όλες τις αναπαραστάσεις 

και τον συμβολισμό τους (π.χ. Ας ξαναδούμε το πλαίσιο, η μακριά 

γραμμούλα τι συμβολίζει;/μία δεκάδα σωστά κτλ.). Οι μεταφράσεις 

δηλώνονταν από τους μαθητές λεκτικά και κάθε μετάφραση αριθμού 

λογιζόταν ως διακριτή υποδοκιμασία.  

Πίνακας 7.  

Οι υποδοκιμασίες της ανταλλαγής αναπαραστάσεων με βάση την θεσιακή 

αξία 

Εκφώνηση: Ποιον αριθμό νομίζεις πως δείχνουν οι εικόνες με τα 

σχεδιάκια; (εικονιστικό) / Ποιον αριθμό σου δείχνω με τα κυβάκια;  

Απαιτήσεις  Εικονιστικές 

Αναπαραστάσεων 

(4α) 

Πραξιακές 

Αναπαραστάσεις (4β)  

Μετάφραση 

αναπαράστασης σε 

συμβολικό επίπεδο  

  

Μετάφραση 

αναπαράστασης σε 

συμβολικό επίπεδο  

  

Μετάφραση 

αναπαράστασης σε 

συμβολικό επίπεδο  
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Στην Πραξιακή Μετάφραση αριθμητικών συμβόλων (5β), οι μαθητές 

καλούνταν αυτή την φορά να μεταφράσουν με πραξιακές αναπαραστάσεις 

(Base Ten Blocks), στην πρώτη υποδοκιμασία τον αριθμό 23, στη δεύτερη 

τον αριθμό 40 και στην τρίτη τον αριθμό 122. Οι αριθμοί αναγράφονταν σε 

χαρτί που ήταν συνεχώς στην διάθεση του μαθητή, ενώ το εικονιστικό 

πλαίσιο αντικαταστάθηκε και σε αυτή την δοκιμασία απο δισδιάστα το 

πλαίσιο σε πίνακα, το οποίο περιελάμβανε τις πραξιακές αναπαραστάσεις 

και την αξία τους,  αναγραμμένη με συμβολικό τρόπο (μονάδες, δεκάδες, 

εκατοντάδες). Οι μεταφράσεις δηλώνονταν και πάλι λεκτικά.  

 

2.3.7. Υπολογισμός Εικονιστικού/Πραξιακού Αλγορίθμου της 

Αφαίρεσης  

 

     Στην τελευταία δοκιμασία, του εικονιστικού/πραξιακού υπολογισμού 

του αλγορίθμου της αφαίρεσης, οι μαθητές κλήθηκαν να μεταφράσουν τις 

ενέργειες τους στο συμβολικό αλγόριθμο με τον χειρισμό πραξιακών και 

εικονιστικών αναπαραστάσεων. Αναλυτικότερα, στους μαθητές δόθηκαν 

αρχικά δύο συμβολικές αλγοριθμικές αφαιρέσεις διψήφιου από τριψήφιο με 

δύο δανεικά. Η αφαίρεση 222-25 χρησιμοποιήθηκε στην εικονιστική και η 

αφαίρεση 224-35 στην πραξιακή δοκιμασία. Μετά τον υπολογισμό των 

συμβολικών αυτών αφαιρέσεων, οι μαθητές έπρεπε να χειριστούν 

εικονιστικές αναπαραστάσεις στην πρώτη δοκιμασία και πραξιακές 

αναπαραστάσεις στην δεύτερη.  
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Πίνακας 8.  

Οι υποδοκιμασίες της ανταλλαγής αναπαραστάσεων με βάση την θεσιακή αξία  

Εκφώνηση: Υπολόγισε την παρακάτω αφαίρεση (συμβολική). Τώρα θέλω να με  βοηθήσεις να υπολογίσω 

αυτή την αφαίρεση με τα σχεδιάκια/κυβάκια.  

Απαιτήσεις  Εικονιστική Αναπαράσταση 

(7α) 

Πραξιακή Αναπαράσταση (7β)  

Συσχέτιση των 

συμβολικών με τις 

εικονιστικές και 

πραξιακές ενέργειες  

 

 

 

 

Πίνακας 9.  

Τα  εικονιστικά και πραξιακά αλγοριθμικά βήματα και η βαθμολόγησή τους  

Υπολογισμός Πραξιακού/Εικονιστικού Αλγορίθμου  

Θεσιακή 

αξία  
Πραξιακή/Εικονιστική αλγοριθμική 

ακολουθία  

Αρίθμηση των 

Αλγοριθμικών βημάτων  

Βαθμολόγηση 

Πραξιακού/Εικονιστικού 

αλγορίθμου  

 

 

Μονάδες  

Έγκυρος Δανεισμός στις Μονάδες  1 1 

Έγκυρη Αφαίρεση στις Μονάδες  2 1 

Έγκυρη Καταγραφή Αποτελέσματος  3 1 

Έγκυρη Μεταφορά του Δανεικού  4 1 

 

 

Δεκάδες  

Έγκυρος Δανεισμός στις Δεκάδες  5 1 

Έγκυρη Αφαίρεση στις  Δεκάδες  6 1 

Έγκυρη Καταγραφή Αποτελέσματος  7 1 

Έγκυρη Μεταφορά του Δανεικού  8 1 

 

Εκατοντάδες  

    

Εκατοντάδες Έγκυρη Αφαίρεση  9 1 

Εκατοντάδες Έγκυρη Καταγραφή  10 1 

 

     Ο αξιολογητής, με ημιδομημένη συνέντευξη καθοδηγούσε τους μαθητές 

στην περιγραφή, από την μία των συμβολικών ενεργειών και από την άλλη 
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στην μετάφρασή κάθε μίας συμβολικής ενέργειας σε εικονιστικούς και 

πραξιακούς χειρισμούς. Τα πραξιακά και εικονιστικά αλγοριθμικά βήματα 

που έπρεπε οι μαθητές να μεταφράσουν, αλλά και η βαθμολόγηση για 

καθένα από αυτά παρατίθενται στον πίνακα 39, ενώ ενδεικτικό παράδειγμα 

της διαδικασίας της ημιδομημένης συνέντευξης παρατίθεται στον Πίνακα 

40. 

Εικόνα 1.   

Ο χώρος και η διάταξη του κατά τη διάρκεια της αξιολόγησης σε 4 από τα σχολεία της 

έρευνας  

  

  

 

 

Ο χώρος που διεξαγόταν η έρευνα, ήταν είτε τα τμήματα ένταξης, στα οποία 

ως επί το πλείστον, ο εκάστοτε εκπαιδευτικός δίδασκε κάποιον μαθητή, την 

στιγμή που διεξαγόταν η έρευνα, είτε άλλες βοηθητικές αίθουσες των 
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σχολείων, όπως η βιβλιοθήκη, η τραπεζαρία κτλ., όταν και εφόσον ήταν 

διαθέσιμες. Οι αξιολογήσεις λάμβαναν χώρα τόσο τις πρωϊνές, όσο και τις 

απογευματινές ώρες, ενώ οι αξιολογούμενοι σε χαλαρό κλίμα και χωρίς να 

υπάρχει τις περισσότερες φορές η πίεση του χρόνου ολοκλήρωναν τις 

δοκιμασίες απρόσκοπτα. Η χορήγηση του εργαλείου ηχογραφούνταν, ενώ η 

έρευνα διαρκούσε 30΄ κατά μέσο όρο, χωρίς να λείπουν οι περιπτώσεις 

μαθητών που ξεπέρασαν τα 40΄. Το σύνολο των μαθητών ολοκλήρωσε το 

εργαλείο χωρίς διακοπή ή διάλειμμα.  

 

2.4. Ανάλυση των σχολικών εγχειριδίων ως προς τις αφαιρετικές 

αναπαραστάσεις  

 

Στο τελευταίο σκέλος της έρευνας αναλύθηκαν όλες οι αφαιρετικές 

αναπαραστάσεις που ενυπάρχουν στα σχολικά εγχειρίδια μαθηματικών, 

αφενός της Α΄ δημοτικού τα οποία και πρωτοεισάγουν τους μαθητές στην 

αφαίρεση ως έννοια και δεξιότητα και αφετέρου τα διδακτικά εγχειρίδια της 

Β΄ δημοτικού στα οποία εισάγεται κατά κύριο λόγο η αλγοριθμική 

αφαίρεση. Σκοπός ήταν η εύρεση και καταγραφή του συνόλου των 

διδακτικών ευκαιριών αφαίρεσης  που προσφέρονται από τα σχολικά 

εγχειρίδια, η ανάλυση και κατηγοριοποίηση της αναπαραστατικής τους 

φύσης και δομής με βάση την τριεπίπεδη αναπαράσταση, καθώς και η 

καταγραφή των ειδών αφαίρεσης και των τρόπων που η τελευταία 

υποδηλώνεται.  

Πιο συγκεκριμένα η ανάλυση πραγματοποιήθηκε σε 7 επίπεδα:  
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 Αρχικές Αφαιρετικές Αναπαραστάσεις των Διδακτικών Εγχειριδίων  

 Αφαιρετικές Αναπαραστάσεις-Στόχοι των Διδακτικών Εγχειριδίων  

 Δυναμικότητα ή Στατικότητα των εικονιστικών αναπαραστάσεων  

 Σύμβολα δήλωσης της αφαίρεσης που χρησιμοποιούνται από τα 

σχολικά βιβλία  

 Εμπλαισίωση και Αναπαραστατική Δόμηση  

 Είδος-Κατηγορία αναπαραστατικής αφαίρεσης  

 Αναπαραστατικός Χειρισμός των Αρχικών Αναπαραστάσεων  

 

     Εκτενώς, σε πρώτη φάση αναλύθηκαν οι αρχικές αναπαραστάσεις και οι 

αναπαραστάσεις στόχοι, ως προς τα τρία επίπεδα -τρόπους και μορφές 

αναπαράστασης. Πιο συγκεκριμένα, αρχικές είναι οι αναπαραστάσεις που 

παρέχονται αυτούσια απο το διδακτικό εγχειρίδιο μέσω των οποίων οι 

μαθητές καλούνται να επεξεργαστούν, να υπολογίσουν, να 

μετασχηματίσουν, να μεταφράσουν, να αναγνωρίσουν,  να αιτιολογήσουν 

και να παράξουν άλλες αναπαραστάσεις στο πλαίσιο μιας δραστηριότητας 

με σκοπό να απαντήσουν σε ένα ζητούμενο ή να την κατανοήσουν. Από την 

άλλη, οι αναπαραστάσεις-στόχοι είναι οι αναπαραστάσεις εκείνες τις οποίες 

οι μαθητές καλούνται να παράξουν, να αναγνωρίσουν, να μεταφράσουν 

κτλ., με σκοπό να περατώσουν το ζητούμενο μίας δεδομένης 

δραστηριότητας του βιβλίου τους.  

     Οι αναπαραστάσεις των εγχειριδίων αναλύθηκαν όμως και ως προς την 

δυναμικότητα ή την στατικότητα τους η οποία αναφέρεται  στην απόδοση 

κίνησης, εναλλαγής, μεταβολής ή όχι. Συγκεκριμένα, αξιολογήθηκε ή 
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ύπαρξη ή μη δυναμικών στοιχείων που προσδίδονταν στην εκάστοτε 

εικονιστική αναπαράσταση είτε με οπτικό είτε με λεκτικό τρόπο. Πρέπει να 

σημειωθεί πως ο λεκτικός τρόπος καταγράφηκε μόνο όπου λειτουργούσε ως 

ενίσχυση μίας ήδη δυναμικής εικόνας, ενώ μία στατική εικόνα δεν 

μπορούσε να χαρακτηριστεί ως δυναμική λόγω μίας ενδεχόμενης λεκτικής 

δυναμικής.  

     Η δόμηση και η εμπλαισίωση είναι δύο αναπόσπαστα κομμάτια των 

αναπαραστάσεων. Στην ανάλυσή μας η εμπλαισίωση αναφέρεται στην 

ύπαρξη ενός λεκτικού νοηματικού πλαισίου γύρω από την εκάστοτε 

δραστηριότητα και κατά συνέπεια την εκάστοτε αναπαράσταση. Από την 

άλλη πλευρά η δόμηση των αναπαραστάσεων αναφέρεται στην ύπαρξη ή όχι 

συγκεκριμένης χωροταξικής δομής στις εικονιστικές και ημι -αφηρημένες 

αναπαραστάσεις, είτε στην βάση του δεκαδικού συστήματος, είτε απλά στην 

βάση μίας οργανωμένης και όχι τυχαίας διάταξης.  

Τέλος, ως προς το είδος της αφαίρεσης καταγράφηκε το αν και κατά πόσο 

μία συγκεκριμένη αναπαράσταση ενέπιπτε σε μία από τις παρακάτω τρεις 

κατηγορίες αφαίρεσης α) απομάκρυνση -υπόλοιπο, β) συμπλήρωμα, γ) 

διαφορά.  

     Τέλος, το τελευταίο κομμάτι της ανάλυσης μας είχε να κάνει με τον  

αναπαραστατικό χειρισμό ο οποίος αναφέρεται στην διαδικασία με την 

οποία κλήθηκαν οι μαθητές να χειριστούν τις αρχικές αναπαραστάσεις ώστε 

να καταλήξουν στις ζητούμενες (αναπαραστάσεις -στόχοι). Αναλυτικά, όταν 

οι μαθητές καλούνται να μεταφέρουν μία αναπαράσταση από έναν τρόπο ή 

μία μορφή σε μία άλλη π.χ. εικονιστικό σε αριθμητικά σύμβολα, τότε 

θεωρούμε ότι πραγματοποιούν μετάφραση. Πρέπει να σημειωθεί πως δεν 
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είναι απαραίτητο εφόσον υπάρχει διαφορετική αρχική (τροπικά ή 

μορφολογικά) και ζητούμενη αναπαράσταση να συμβαίνει και μετάφραση. 

Αν από την αρχική στην ζητούμενη αναπαράσταση δεν καλείται ο μαθητής 

να μετατρέψει τον τρόπο ή την μορφή αναπαράστασης, τότε αναφερόμαστε 

σε παραγωγή, ενώ όταν ο μαθητής καλείται να επιλέξει μία δεδομένη 

απάντηση στον ίδιο τρόπο και μορφή αναπαράστασης τότε μιλάμε για 

αναγνώριση. Είναι απαραίτητο να διευκρινιστεί πως στην διαδικασία της 

μετάφρασης παίζει σημαντικό ρόλο η αρχική αναπαράσταση, ενώ για τις 

διαδικασίες της παραγωγής και αναγνώρισης όχι, καθότι ο μαθητής δεν 

μετατρέπει κάτι αλλά συνεχίζει μία ήδη υπάρχουσα αναπαράσταση.  

 

2.5.  Ανάλυση των Δεδομένων  

 

     Η ανάλυση των δεδομένων θα είναι μεικτή, θα χρησιμοποιηθούν δηλαδή 

τόσο  ποσοτικές όσο και  ποιοτικές μέθοδοι συλλογής δεδομένων. Πιο 

συγκεκριμένα, αρχικά τα δεδομένα θα παρουσιαστούν περιγραφικά, θα 

υπολογιστεί δηλαδή η κεντρική τάση και η συχνότητα μονομεταβλητών, 

αλλά και η σημαντικότητά των ποικίλων διαφοροποιήσεων, τόσο 

διακατηγορικά, όσο και ανά τρόπο αναπαράστασης. Έπειτα, σε ποιοτικό 

επίπεδο τα δεδομένα θα ομαδοποιηθούν και θα κατηγοριοποιηθούν όπου 

κρίνεται αναγκαίο, ενώ ακολούθως θα αναλυθούν και πάλι περιγραφικά. 

Παράλληλα, θα εξεταστούν μεμονωμένα οι διάφορες μεταβλητές που 

επηρέασαν την επίδοση των μαθητών, ενώ τέλος η επίδοση των μαθητών 

στις δοκιμασίες θα συγκριθεί με τις απαιτήσεις των σχολικών εγ χειριδίων.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ  

 

3.1. Υπολογισμός συμβολικών αλγορίθμων  

 

      Το συγκεκριμένο τμήμα του εργαλείου, αποσκοπούσε να αξιολογήσει την επίδοση 

των μαθητών ως προς τον συμβολικό αλγόριθμο της αφαίρεσης που ως επί το πλείστον 

αξιολογείται και απαιτείται από τους μαθητές, ως επίδειξη κατανόησης και 

αποτελεσματικής χρήσης της αφαίρεσης στην σχολική τάξη. Από την ανάλυση των 

σωστών ψηφίων ανά δύο λεπτά («ΣΨ/2΄») προκύπτει πως το χαμηλότερο σκορ 

(Πίνακας 1) για τους μαθητές με ΗΕΑ ήταν τα 2 ψηφία και το υψηλότερο τα 23, την 

ίδια στιγμή που για τους μαθητές ΤΑ το χαμηλότερο 6 και το υψηλότερο σκορ 30.  

 

        Η ανάλυση των συχνοτήτων ανά εκατοστημόριο – η οποία υποδεικνύει το σκορ 

των σωστών ψηφίων που εμπίπτει σε μία δεδομένη εκατοστιαία τιμή της συνολικής 

κατανομής των απαντήσεων - είναι αποκαλυπτικότερη. Συγκεκριμένα, οι μισοί 

μαθητές (50%, n =12) με ΗΕΑ σημείωσαν  2 – 8 ΣΨ/2΄, ενώ το χαμηλότερο 25% των 

αξιολογουμένων με ΤΑ 6-11 ΣΨ/2΄. Παρόμοια διαφορά, παρατηρήθηκε και στους 

συμμετέχοντες με τα υψηλότερα σκορ. Για την ακρίβεια, το 1/4 των μαθητών με ΗΕΑ 

Πίνακας 1.   

 

Σωστά ψηφία σε δύο λεπτά ανά κατηγορία μαθητών 

 
Κατηγορία Μαθητών Είδος Αξιολόγησης Ν Min Max Mean St. Deviation 

       

ΗΕΑ Σωστά Ψηφία/2΄ 24 2 23 10,4 5,9 

Τυπική Ανάπτυξη Σωστά Ψηφία/2΄ 26 6 30 17,2 6,7 
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με τα υψηλότερα σκορ σημείωσε 15-23 ΣΨ/2΄, την ίδια ώρα που το αντίστοιχο 

υψηλότερο 25% της ομάδας ΤΑ σημείωσε 22-30 ΣΨ/2΄.   

Πίνακας 2.   

Η Δεσπόζουσα Τιμή και οι Συχνότητες ανά εκατοστημόριο των Σωστών Ψηφίων/2΄ 

μαθητών με και χωρίς ΗΕΑ 

Κατηγορία Μαθητών 
Μέτρα κεντρικής 

τάσης 
Σωστά  ψηφία/2΄ 

 

 

HEA 

 

 

 

Τυπική Ανάπτυξη 

Mode 6 

Percentiles 25 6 

50 8 

75 15 

Percentiles 25 11 

50 17 

75 22 

 

      

Πίνακας 3.  

 

Η στατιστική σημαντικότητα  της διαφοράς των μέσων όρων των ΣΨ/2΄ ανάμεσα στις 

δύο ομάδες μαθητών όπως προέκυψε από το Independent Samples Test 

 

Levene's Test for 

Equality of 

Variances 

t-test for Equality of Means 

F Sig. T df 

Sig. (2-

tailed) 

Mean 

Difference 

Std. Error 

Difference 

99% Confidence Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

ΣΨ/2΄ 

Equal variances 

assumed 

,240 ,627 -3,763 48 ,000 -6,814 1,811 -11,671 -1,957 

Equal variances 

not assumed 

  
-3,783 47,892 ,000 -6,814 1,801 -11,646 -1,982 
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      Τα δεδομένα από την αξιολόγηση των σωστών ψηφίων/2΄ κατανεμήθηκαν 

κανονικά, τόσο για τους μαθητές με ήπιες εκπαιδευτικές ανάγκες («Η.Ε.Α»), 

W(24)=0,15, p> 0.05, όσο και για τους μαθητές «Τυπικής Ανάπτυξης» («Τ.Α»), 

W(26)= 0,20, p>0.05, ενώ το Independent Samplest-test που διεξήχθει (Πίνακας 3), 

κατέδειξε την σημαντικότητα της διαφοράς των μέσων όρων στην επίδοση των 

σωστών ψηφίων μεταξύ της ομάδας των ΗΕΑ (Μ=10,4 SE=1,21) και της ομάδας των 

μαθητών ΤΑ  (Μ=17,2 SE=1,32), t (48) = -3,76, p < 0.05, με την ομάδα των μαθητών 

ΤΑ σαφώς να υπερέχει. 

 

3.2. Ελεύθερη μετάφραση συμβολικής αφαιρετικής αναπαράστασης  

 

       Στην συγκεκριμένη δοκιμασία, οι μαθητές καλούνταν να μεταφράσουν τον 

αριθμητικό συνδυασμό 11-3 - που απεικονιζόταν σε συμβολική μορφή -, αποδίδοντάς 

τον με εικονιστικό τρόπο, με ένα δηλαδή ιδιόχειρο, προσωπικό σκίτσο ή ζωγραφιά.  

Μετέφρασαν δηλαδή ελεύθερα, μία εικονιστική μαθηματική αναπαράσταση, όπως 

ακριβώς φαντάζονταν πως μπορεί να απεικονιστεί. Η παραπάνω δοκιμασία στόχευε να 

μας παρέχει μερικώς, μία εικόνα για την εσωτερική αναπαράσταση των μαθητών 

σχετικά με την αφαίρεση, την εσωτερικευμένη δομή του αριθμητικού συστήματος των 

συμμετεχόντων, αλλά και για την χρήση και εφαρμογή διάφορων εικονιστικών 

συμβόλων (κύκλος, βέλος, διαγραφή) για την δήλωση της αφαίρεσης.  
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3.2.1. Δυναμική/Στατική παραγωγή αναπαραστάσεων (Πίνακας 4) 

      Η δυναμικότητα ή η στατικότητα των αναπαραστάσεων, αναφέρεται στην απόδοση 

κίνησης, εναλλαγής, μεταβολής ή όχι, η οποία και αξιολογήθηκε αποκλειστικά από το 

τις απεικονίσεις των μαθητών και όχι από τον συνδυασμό της με την λεκτική 

περιγραφή των απεικονίσεων από τους δημιουργούς τους.  

 

Εικόνα 1.  

Δυναμικές και στατικές αναπαραστάσεις της αφαίρεσης που σχεδιάστηκαν από μαθητές 

με ΗΕΑ 

   

    

   

  

  

Πίνακας 1.  

 

Δυναμικότητα/Στατικότητα και απόδοση Δομής στις αναπαραστάσεις  

Μαθητές       Απάντηση Δυναμική Αναπαράσταση Δομή στην Αναπαράσταση 

  Frequency Percent Frequency Percent 

 

ΗΕΑ 

 ΟΧΙ 21 87,5 23 95,8 

ΝΑΙ 3 12,5 1 4,2 

             Total 24 100,0 24 100,0 

 

ΤΑ 

 ΟΧΙ 25 96,2 25 96,2 

   Δεν γνωρίζω 1 3,8 1 3,8 

    Total 26 100,0 26 100,0 
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Εικόνα 1.  

Αναπαραστάσεις με δομή και χωρίς δομή που σχεδιάστηκαν από τους μαθητές 

 

  

  

  

Αναλυτικά, το μεγαλύτερο μέρος των μαθητών με ΗΕΑ (87,5%) παρήγαγε στατικές 

αναπαραστάσεις, ενώ 3 μαθητές (12,5%) δυναμικές. Από την άλλη πλευρά, το σύνολο 

των μαθητών ΤΑ παρήγαγε αποκλειστικά στατικές απεικονίσεις (Εικόνα 1).  

 

3.2.2. Αναπαραστατική δομή (Πίνακας 4) 

 

     Η ύπαρξη δομής στην αναπαράσταση του αριθμητικού συνδυασμού, παρατηρήθηκε 

στην αναπαράσταση μόνο ενός μαθητή με ΗΕΑ, ενώ όλοι οι υπόλοιποι μαθητές 

σχεδίασαν τους αριθμούς ως διακριτές μονάδες (Εικόνα 2) 

 

3.2.3. Εικονιστικά σύμβολα (Πίνακας 5, Εικόνα 3) 

      

       Τα σύμβολα τα οποία χρησιμοποίησαν οι μαθητές για να δηλώσουν την αφαίρεση, 

ομαδοποιήθηκαν σε 5 κατηγορίες. Τα συνολικά αποτελέσματα ανά κατηγορία 

παρουσιάζονται στον Πίνακα 5, ενώ ενδεικτικές απαντήσεις των μαθητών στην Εικόνα 

3. Αναλυτικά, το 8,3% (n=2) των μαθητών με ΗΕΑ και το 7,7% (n=2) των μαθητών 

ΤΑ δεν χρησιμοποίησαν σύμβολα. Οι 4 αυτοί μαθητές, σχεδίασαν τους δύο τελεστές 

της πράξης (το 11 και το 3) στο χαρτί, χωρίς να δηλώσουν με οποιοδήποτε τρόπο την 
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αφαίρεση.  Η αναπαραστατική αυτή επιλογή, συνέστησε την κατηγορία «Απουσία 

Συμβόλων».  

       Το μεγαλύτερο μέρος όμως των συμμετεχόντων, τόσο από την ομάδα των ΗΕΑ 

(58,3%, n=14), όσο και από την ομάδα ΤΑ (65,4%, n=16), δήλωσε την αφαίρεση με τα 

«Πραξιακά Σύμβολα» (μείον, κάθετη γραμμή) (Εικόνα 3) του επίσημου μαθηματικού 

συμβολικού συστήματος, παρά το γεγονός οτι τους επισημάνθηκε πως εφόσον 

μπορούσαν, θα ήταν καλό να δηλώσουν την αφαίρεση χωρίς την χρήση τους.  

Η δήλωση της αφαίρεσης με εικονιστικά σύμβολα που δήλωναν την διαγραφή ενός 

μέρους της αναπαράστασης («Εικονιστικά Σύμβολα Διαγραφής») (Εικόνα 3), τα οποία 

τυγχάνουν ευρείας διδακτικής και ερευνητικής χρήσης, επιλέγησαν μόνο από το 12,6% 

(n=3) των αξιολογουμένωνμε ΗΕΑ και μόνο από το 23% (n=5) της ομάδας ΤΑ. Οι 

αξιολογούμενοι της παραπάνω κατηγορίας διέγραψαν μέρος του συνόλου, είτε με μία 

οριζόντια γραμμή, είτε με διαγώνιες γραμμές, είτε με X, δηλώνοντας με αυτόν τον 

τρόπο την αφαίρεση.  

      

Εικόνα 2.   

Εικονιστικά σύμβολα που χρησιμοποίησαν οι μαθητές για να δείξουν την απομάκρυνση 
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Πίνακας 2.  

Οι κατηγορίες και τα σύμβολα δήλωσης της αφαίρεσης 

 

       Μία άλλη κατηγορία δήλωσης της αφαίρεσης, αυτή των «Εικονιστικών Συμβόλων 

Απομάκρυνσης», περιελάμβανε τον σχηματισμό εικονιστικών μορφών που 

διαδραμάτιζαν είτε τον ρόλο του διαμεσολαβητή της απομάκρυνσης (π.χ. άνθρωποι 

που εκτελούσαν την απομάκρυνση), είτε αποτελούσαν το συντελεστικό όργανο της 

απομάκρυνσης (καρφίτσες τρυπούν μπάλες), είτε απλά δήλωναν την κατεύθυνση-

κίνηση της απομάκρυνσης. Αυτή, ήταν και η μόνη κατηγορία από την οποία 

προέκυψαν δυναμικές αναπαραστάσεις. Αναπαραστάσεις της συγκεκριμένης 

κατηγορίας, δεν παρήχθησαν από κανέναν μαθητή ΤΑ, παρά μόνο από το 12,6% (n=3) 

Κατηγορία 

Μαθητών 
Κατηγοριοποίηση Συμβόλων 

Σύμβολα που 

χρησιμοποιήθηκαν 
Frequency Percent 

 

 

 

 

 

ΗΕΑ 

 

 

Απουσία Συμβόλων Χωρίς Σύμβολα 2 8,3 

 

Πραξιακά Σύμβολα 

Μείον 11 45,8 

Μείον και Οριζόντια Γραμμή 3 12,5 

Εικονιστικά Σύμβολα 

Απομάκρυνσης 

Κύκλος και Βέλος 1 4,2 

Κύκλος και άνθρωπος 1 4,2 

Άνθρωπάκια 1 4,2 

Εικονιστικά Σύμβολα 

Διαγραφής 

Διαγραφή: Οριζόντια 

Γραμμή 
1 4,2 

Διαγραφή: με X 2 8,3 

Διαφοροποίηση με 

Μαρκάρισμα 
Μαρκάρισμα 1 4,2 

 Total 24 100,0 

 

 

 

 

Τυπική 

Ανάπτυξη 

Καθόλου Σύμβολα Χωρίς Σύμβολα 2 7,7 

Πραξιακά Σύμβολα Μείον 17 65,4 

 

Εικονιστικά Σύμβολα 

Διαγραφής 

Διαχωριστική Κάθετη 

Γραμμή 
1 3,8 

Διαγραφή:Διαγώνια γραμμή 3 11,5 

Διαγραφή: Οριζόντια γραμμή 2 7,7 

 

Total 25 96,2 

Missing: Δεν γνωρίζω 1 3,8 

Total 26 100,0 
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των μαθητών με ΗΕΑ. Εκτενέστερα, ένας μαθητής δήλωσε την απομάκρυνση με τρεις 

ανθρώπους που έπαιρναν έναν κύκλο έκαστος, ένας μαθητής με κύκλο που εμπεριείχε 

3 τετράγωνα και ένα ανθρωπάκι και ο τελευταίος με έναν κύκλο που εμπεριείχε το 

ποσό που απομακρυνόταν, με την απομάκρυνση να δηλώνεται με βέλος  (Εικόνα 1).  

     Καταληκτικά, η τελευταία κατηγορία αναπαράστασης της αφαίρεσης, η  

«διαφοροποίηση του συνόλου με μαρκάρισμα», σημειώθηκε από έναν μαθητή με ΗΕΑ 

(4,2%), ο οποίος και έβαψε το ποσό που απομακρύνεται δηλώνοντας με αυτό τον τρόπο 

την απομάκρυνση.  

 

3.2.4.  Είδος Εικονιστικής Αναπαράστασης (Εικόνα 4) 

 

      Το είδος των εικονιστικών αναπαραστάσεων,σχετίζεται με την επιλογή των 

μαθητών να αναπαραστήσουν την αφαίρεση με ημι-αφηρημένο τρόπο, δηλαδή κυρίως 

με γραμμές και σχήματα προσηλωμένοι περισσότερο στην συμβολική έκφραση της 

αφαίρεσης ή με εικονιστικό τρόπο, σχεδιάζοντας δηλαδή απεικονίσεις κατά μίμηση 

πραγματικών αντικειμένων. Η ανάλυση των αποτελεσμάτων (Πίνακας 6) κατέδειξε, 

πως το σύνολο των μαθητών τόσο της ομάδας των ΗΕΑ (95,8%), όσο και της ομάδας 

ΤΑ (96%), πλην δύο μαθητών από έκαστη ομάδα, αναπαράστησαν αποκλειστικά με 

ημι-αφηρημένο τρόπο. Οι δύο αυτοί μαθητές (4%)  που επέλεξαν να σχεδιάσουν μία 

εικονιστική αναπαράσταση σχεδιάσαν, ο ένας 11 υπολογιστές και ο άλλος 11 δέντρα.  
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Πίνακας 3.   

Οι επιλογές των μαθητών ως προς το είδος της εικονιστικής αναπαράστασης 

 

 

 

3.2.5. Είδος αφαίρεσης (Πίνακας 7, Εικόνα 5) 

 

      Ως προς το είδος της αφαίρεσης (απομάκρυνση, συμπλήρωμα, διαφορά) και την 

επιτυχή ή μη αναπαράστασή τους (Πίνακας 7), το 29,2% (n=7) της ομάδας των ΗΕΑ 

αναπαράστησε επιτυχημένα μία αφαίρεση απομάκρυνσης, παράλληλα, το 15,4% (n=4) 

της ομάδας ΤΑ παρήγαγε επιτυχημένα μία αφαίρεση απομάκρυνσης-υπολοίπου, ενώ 

μόνο από την ομάδα αυτή σημειώθηκαν αναπαραστάσεις διαφοράς (7,7%, n=2). Μόνο 

το 26% δηλαδή του συνόλου των μαθητών, κατόρθωσε να αναπαραστήσει ορθά την 

αφαίρεση 11-3.  

 

 

Κατηγορία 

Μαθητών 

Είδος Εικονιστικής       

Αναπαράστασης 
Frequency Percent 

 

ΗΕΑ 

Valid Ημιαφηρημένη 23 95,8 

Εικονιστική 1 4,2 

Total 24 100,0 

 

 

ΤΑ 

Valid Ημιαφηρημένη 24 92,3 

Εικονιστική 1 3,8 

Missing: Δεν γνωρίζω 1 3,8 

Total 26 100,0 
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Πίνακας 4.  

Το είδος της αφαίρεσης που αναπαραστάθηκε από τους μαθητές 

 

Γενικά, περίπου τα ¾ περίπου των μαθητών κάθε ομάδας δεν κατάφεραν να παράγουν 

ορθά κάποιο είδος εικονιστικής αφαίρεσης (το 73% των μαθητών ΤΑ και το 70,9% των 

ΗΕΑ).  

       Αναφορικά με τα είδη των λαθών,  το 66,7% των μαθητών με ΗΕΑ και το 69,2% 

των μαθητών ΤΑ, αναπαράστησαν την «Αφαίρεση ως Πρόσθεση» ή «Γραμμική 

Αντιμεταθετική Αναπαράσταση», σχεδιάζοντας τους δύο τελεστές της πράξης 11-3, ως 

δύο διαφορετικά και αυτόνομα σύνολα αριθμών. Το 29,2% (n=7) των αξιολογουμένων 

με ΗΕΑ, αλλά μόνο το 11,5% (n=3) των μαθητών TA - που κυρίαρχα σημείωσαν την 

κατηγορία «Γραμμική Αντιμεταθετική Μετάφραση» αναπαράστησαν, 

χρησιμοποιώντας μάλιστα διαφορετικές απεικονίσεις για τον μειωτέο και τον 

Κατηγορία Μαθητών Είδος Αφαίρεσης Frequency 

 

Percent 

 

    

 

           ΗΕΑ 

Valid Σωστή Απομάκρυνση 7 29,2 

Αφαίρεση ως πρόσθεση 16 66,7 

Απομάκρυνση με 

σβήσιμο του Μειωτεου 

1 4,2 

Total 24 100,0 

 

 

Τυπική Ανάπτυξη 

Valid Μη Λογική Αφαίρεση 1 3,8 

Σωστή Απομάκρυνση 4 15,4 

Σωστή Διαφορά 2 7,7 

Αφαίρεση ως πρόσθεση 18 69,2 

Total 25 96,2 

Missing Δεν γνωρίζω 1 3,8 

                    Total 26 100,0 
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αφαιρετέο (π.χ. Κύκλοι – Τετράγωνα) (Εικόνα 6). Τέλος, το 6% του συνόλου των 

μαθητών και των δύο ομάδων  (n=3) αναπαράστησε τους αριθμούς με φανταστικό 

τρόπο, χωρίς να υπάρχει η αντιστοιχία ένα προς ένα, αλλά και χωρίς να προκύπτει με 

κάποιο τρόπο η υπόθεση πως τα σκίτσα, αναπαραστούσαν  ψηφία ανώτερης θεσιακής 

αξίας. 

Εικόνα 3. 

Τα είδη της αφαίρεσης που σχεδίασαν οι μαθητές 

 Αφαιρέσεις διαφοράς 

  

Αφαιρέσεις απομάκρυνσης 

 

Γραμμική Μετάφραση (αφαίρεση ως πρόσθεση) 

 

 

 

Εικόνα 4. 

Αναπαραστάσεις με μειωτέο και αφαιρετέο διαφορετικής μορφής 
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3.3. ΕΙΚΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΡΑΞΙΑΚΕΣ ΔΟΚΙΜΑΣΙΕΣ 

ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΗΣ ΕΥΧΕΡΕΙΑΣ (Υποδοκιμασίες 1 -7α/1-7β) 

 

3.3.1. Αιτιολόγηση εικονιστικών και πραξιακών αφαιρετικών 

αναπαραστάσεων (Υποδοκιμασίες 1α/1β)  

 

       Στην εικονιστική υποδοκιμασία 1α και την πραξιακή αντίστοιχη της 

(υποδοκιμασία 1β) οι μαθητές καλούνταν να αιτιολογήσουν την ισότητα ή την 

ανισότητα ανάμεσα σε αναπαραστάσεις, αλλά και να αναγνωρίσουν την ύπαρξη 

αναντιστοιχίας στην μετάφραση ενός συμβολικού αλγορίθμου της αφαίρεσης στην 

πραξιακή και εικονιστική εκφρασή του. Παράλληλα, καλούνταν να προτείνουν 

τρόπους επίλυσης αυτής της αναντιστοιχίας. 

       Η πλειοψηφία των μαθητών με ΗΕΑ (83,3%, n=20) σημείωσε ≥ 2 στις 3  σωστές 

απαντήσεις (Πίνακας 1). Παράλληλα, στις πραξιακές αιτιολογήσεις το σκορ αυτό δεν 

μεταβλήθηκε ιδιαίτερα, με το 75,1% (n=17) των μαθητών να σημειώνουν από 2 σωστές 

απαντήσεις και πάνω.  

     Οι συμμετέχοντες ΤΑ, στο εικονιστικό σκέλος (Πίνακας 1), σημείωσαν και αυτοί 

κατά πλειοψηφία πάνω από 2 σωστές απαντήσεις (88,4%, Ν=21), ενώ το 61,5% (Ν=16) 

δεν σημείωσε κανένα λάθος (3/3). Στις πραξιακές δοκιμασίες οι ίδιοι μαθητές φαίνεται 

να σημείωσαν ελαφρώς καλύτερα σκορ, αφού οι σωστές απαντήσεις ≥ 2,5 αυξήθηκαν 

κατά 11,5% (Ν=3). Γενικότερα από την ανάλυση θα μπορούσαμε να χαρακτηρίσουμε 

τα παρόντα πραξιακά και εικονιστικά προβλήματα, ως μία σχετικά εύκολη δοκιμασία, 

αφού η πλειοψηφία των μαθητών και από τις δύο ομάδες σημείωσε σκορ μεγαλύτερο 

της Διαμέσου.  
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Πίνακας 1.  

Η συχνότητα των σκορ που σημειώσαν οι μαθητές ανά κατηγορία και τρόπο αναπαράστασης 

Κατηγορία 

Μαθητών 

Σωστές 

απαντήσεις 

Εικονιστικά Προβλήματα Πραξιακά Προβλήματα 

Frequency Percent Frequency Percent 

 

 

ΗΕΑ 

Valid 0  

1,0 

0 

4 

0,0 

16,7 

1 

3 

4,2 

12,5 

1,5 

2,0 

0 

9 

0,0 

37,5 

2 

7 

8,3 

29,2 

2,5 3 12,5 4 16,7 

3,0 8 33,3 7 29,2 

Total 24 100,0 24 100,00 

 

 

Τυπική  

Ανάπτυξη 

Valid 0,5 1 3,8 0 0,0 

1,0 2 7,7 1 3,8 

1,5 

2,0 

0 

6 

0,0 

23,1 

1 

4 

3,8 

15,4 

2,5 1 3,8 3 11,5 

3,0 16 61,5 17 65,4 

Total 26 100,0 26 100,0 

 

   

3.3.1.1. Ποιοτική ανάλυση των υποδοκιμασιών  

  

       Συνολικά, οι μαθητές με ΗΕΑ σημείωσαν 31 λάθη στον Εικονιστικό τρόπο και 34 

στον Πραξιακό. Από την ποιοτική ανάλυση (Πίνακες 2, 3) των λαθών της 

συγκεκριμένης δοκιμασίας φαίνεται πως η πλειοψηφία των συμμετεχόντων με ΗΕΑ 

(πραξιακός: 75% / Εικονιστικός: 66,7%) αναγνώρισε την ισότητα των πράξεων         5-

2=2+1. Ωστόσο, το 23% (n=6) στον εικονιστικό και το 33,3% στον πραξιακό τρόπο 

των αξιολογουμένων με ΗΕΑ, δεν κατόρθωσε να αναγνωρίσει την ισότητα.  
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Πίνακας 2.    

Η συχνότητα και το είδος των λαθών που σημειώθηκαν ανά κατηγορία μαθητών στην δοκιμασία 

αιτιολόγησης εικονιστικών αναπαραστάσεων 

 

Πίνακας 3.  

 

Η συχνότητα και το είδος των λαθών που σημειώθηκαν ανά κατηγορία μαθητών στην δοκιμασία 

ατιολόγησης πραξιακών αναπαραστάσεων 

 

 

Κατηγορία 

Μαθητών 

Ορθότητα 

απάντησης 

Ισότητα Πράξεων Ισότητα Αριθμών 

Σωστός 

Μετασχηματισμός 

Μονάδων 

Σωστός 

Μετασχηματισμός 

Δεκάδων 

Συχνότητ

α 
Αθρ. Σ. 

Συχνότητ

α 
Αθρ. Συχν. Συχνότητα Αθρ. Συχν. Συχνότητα Αθρ. Συχν 

 

ΗΕΑ 

 

Δεν σημειώθηκε 

λάθος 

Σημειώθηκε 

λάθος 

16 66,7 22 91,7 14 58,3 10 41,7 

 

8 

 

33,3 

 

2 

 

8,3 

 

10 

 

41,7 

 

14 

 

58,3 

        

  

ΤΑ 

Δεν σημειώθηκε  

λάθος  

Σημειώθηκε 

λάθος 

21 80,8 25 96,2 24 92,3 20 76,0 

 

5 

 

19,2 

 

1 

 

3,8 

 

2 

 

7,7 

 

6 

 

23,1 

        

Κ
α

τ
η

γ
ο

ρ
ία

 

Μ
α

θ
η

τ
ώ

ν
 

Ορθότητα 

απάντησης 

Ισότητα Πράξεων Ισότητα Αριθμών 

Σωστός 

Μετασχηματισμός 

Μονάδων 

Σωστός 

Μετασχηματισμός 

Δεκάδων 

Frequency Percent Frequency Percent Frequency Percent Frequency Percent 

 

ΗΕΑ 

 

Δεν σημειώθηκε 

Λάθος 

Σημειώθηκε Λάθος 

18 75,0 24 100,0 12 50,0 11 45,8 

 

6 

 

25,0 

 

0 

 

0 

 

12 

 

50,0 

 

13 

 

54,2 

        

 

ΤΑ 

Δεν σημειώθηκε 

Λάθος 

Σημειώθηκε Λάθος 

20 76,9 25 96,2 20 76,9 19 73,1 

 

6 

 

23,1 

 

1 

 

3,8 

 

6 

 

23,1 

 

7 

 

26,9 
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Η ανισότητα των δύο εικονιστικά αναπαριστώμενων αριθμών 25=34, αναγνωρίστηκε 

από το σύνολο της μαθητικής ομάδας των ΗΕΑ, όπως και η αντίστοιχη πραξιακή 

υποδοκιμασία, στην οποία μόνο δύο μαθητές, φάνηκε να αποτυγχάνουν. 

       Τέλος, στο πρώτο σκέλος της τρίτης και τελευταίας υποδοκιμασίας, οι μισοί 

μαθητές με ΗΕΑ απέτυχαν να αναγνωρίσουν την αυθαιρεσία της ύπαρξης δεκάδων 

στην στήλη των μονάδων και να προτείνουν την απομάκρυνσή και την αντικατάστασή 

τους από μονάδες, στο εικονιστικό επίπεδο. Στο πραξιακό επίπεδο, το ποσοστό λάθους 

στο πρώτο σκέλος της υποδοκιμασίας, μειώθηκε κατά 8,5% (41,5%).  Στο δεύτερο 

σκέλος, οι μαθητές με ΗΕΑ φάνηκε να δυσκολεύονται περισσότερο. Συγκεκριμένα, το 

54,2% των μαθητών, στο εικονιστικό και το 58,3% των μαθητών στο πραξιακό επίπεδο 

δεν αναγνώρισε την αυθαιρεσία της ύπαρξης εκατοντάδων στην στήλη των δεκάδων 

και συνεπακόλουθα δεν προέβει στην αντικατάστασή τους από μία δεκάδα. Εντούτοις, 

παρά τις δυσκολίες, σημαντικός ήταν ο αριθμός των συμμετεχόντων με ΗΕΑ που δεν 

σημείωσε λάθη.  

       Η ομάδα των μαθητών ΤΑ (Πίνακες 2, 3) σημείωσε σαφώς λιγότερα συνολικά 

λάθη στον εικονιστικό και  ακόμη λιγότερα στον Πραξιακό τρόπο. Εκτενέστερα και 

πάντα αναφορικά με τα λάθη που σημειώθηκαν, το 23,1% (n = 6) των συμμετεχόντων 

δεν αναγνώρισε την ισότητα των δύο πράξεων στον εικονιστικό και το 19,2% (n = 5) 

στον πραξιακό τρόπο. Ακόμη, το 23,1% (n = 6) των μαθητών δεν κατάφερε να 

διορθώσει τις μονάδες του μειωτέου, απομακρύνοντας τις δεκάδες και βάζοντας 

μονάδες, ενώ το 26,9% (n = 7) δεν διόρθωσε με επιτυχία τις δεκάδες του μειωτέου, 

αφαιρώντας την εκατοντάδα στο εικονιστικό και τοποθετώντας μία δεκάδα. Τα 

ποσοστά δεν μεταβλήθηκαν ιδιαίτερα στον πραξιακό τρόπο. 
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       Ανακεφαλαιώνοντας, οι δύο τρόποι αναπαράστασης, δεν φάνηκε να 

διαφοροποιούνται παρά μόνο σε συνάρτηση με την κατηγορία συμμετεχόντων. Οι 

μόνες υποδοκιμασίες που διαφοροποιήθηκαν από τον εικονιστικό τρόπο στον 

πραξιακό, ήταν ο μετασχηματισμός-διόρθωση της στήλης των μονάδων - όπου στον 

πραξιακό τρόπο φάνηκε να μειώνονται τα λάθη από 8,3% για τους μαθητές με ΗΕΑ 

έως 15,1% για τους μαθητές ΤΑ - και η ισότητα των πράξεων, στην οποία σημειώθηκαν 

8,3% περισσότερα λάθη στον πραξιακό από ότι στον εικονιστικό τρόπο για την ομάδα 

των ΗΕΑ.  

Πίνακας 4.3  

Οι διαφορά στην επίδοση των μαθητών ανάμεσα στους δύο τρόπους αναπαράστασης (α), αλλά 

και τις δύο κατηγορίες μαθητών (β) 

 

 

 

 

   

        

 

       Από την ανάλυση των αποτελεσμάτων (Πίνακας 4), για τους μαθητές με ΗΕΑ δεν 

προέκυψε στατιστικά σημαντική διαφορά ανάμεσα στην εικονιστική (Mdn = 2) και την 

(β) Test Statisticsa 

 Εικονιστική 

Αιτιολόγηση 

Πραξιακή 

Αιτιολόγηση 

Mann-Whitney U 234,500 185,000 

Wilcoxon W 534,500 485,000 

Z -1,622 -2,635 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,105 ,008 

a. Grouping Variable: Κατηγορία Μαθητών 

(α) Test Statisticsa 

Κατηγορία Μαθητών Πραξιακή –Εικονιστική 

Αιτιολόγηση 

 

 

   ΗΕΑ 

Z -,907b 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,364 

Exact Sig. (2-tailed) ,363 

Exact Sig. (1-tailed) ,182 

Point Probability ,007 

 

 

ΤΑ 

Z 

Asymp. Sig. (2-

tailed) 

-1,311c 

,190 

 

,207 Exact Sig. (2-tailed) 

Exact Sig. (1-tailed) ,104 

Point Probability ,041 

a. Wilcoxon Signed Ranks Test 

b. Based on positive ranks. 

c. Based on negative ranks. 
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πραξιακή αιτιολόγηση αναπαραστάσεων (Mdn = 2), Τ=13, p > .05, ns, r = −.18. To ίδιο 

ίσχυσε και για τους μαθητές ΤΑ (Mdn = 3), Τ=17, p > .05, ns, r = −.25, οι οποίοι 

σημείωσαν υψηλότερες επιδόσεις από τους μαθητές με ΗΕΑ με την διαφορά αυτή 

όμως, να κρίνεται σημαντική μόνο για την πραξιακή αιτιολόγηση, U = 177.00,   p < 

.05, r = −.37.  

 

3.3.2. Μετάφραση εικονιστικών/πραξιακών αφαιρετικών 

αναπαραστάσεων  (Δοκιμασίες 2α/2β)  

 

       Οι εικονιστικές δοκιμασίες 2α αλλά και η αντίστοιχή της πραξιακή 2β, 

περιελάμβαναν την «Μετάφραση Εικονιστικών/Πραξιακών Αναπαραστάσεων σε 

Λεκτικές αναπαραστάσεις.  Ειδικότερα, χρησιμοποιήθηκαν τρείς διαφορετικές -ως 

προς το είδος της αφαίρεσης- αναπαραστάσεις αριθμητικών συνδυασμών της 

αφαίρεσης. Οι δύο πρώτες, αναπαραστάθηκαν ως αφαιρέσεις υπολοίπου, ενώ στην 

τελευταία υποδοκιμασία απεικονιζόταν μία αφαίρεση διαφοράς.  

       Εκτενώς, το 79,2% (n=19) των μαθητών με ΗΕΑ στον εικονιστικό, αλλά και το 

66,7% (n=16) στον πραξιακό τρόπο, δεν κατάφερε να μεταφράσει καμία αφαίρεση. 

Ωστόσο, ο πραξιακός τρόπος φαίνεται να υποστήριξε αποτελεσματικότερα την 

μετάφραση, αφού οι μαθητές που κατάφεραν 2-3 στις 3 σωστές μεταφράσεις 

αυξήθηκαν  κατά 12,4% (n=3). 

        Η ομάδα ΤΑ συνάντησε και αυτή δυσκολίες, έτσι κανένας μαθητής της 

συγκεκριμένης ομάδας αξιολογουμένων δεν μετέφρασε επιτυχημένα το σύνολο των 

αναπαραστάσεων. Συγκεκριμένα, το 30,8% των αξιολογουμένων (n=8) στο 

εικονιστικό και το 19,2% (n=5) στο πραξιακό μέρος δεν σημείωσε καμία σωστή  
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μετάφραση. Μάλιστα, η πλειοψηφία των μαθητών TA (Εικονιστικό: 61,6%, n = 16 / 

Πραξιακό: 53,8%, n = 14) σημείωσε 1 ή καμία σωστή απάντηση στις συνολικά 3 

μεταφράσεις που υπήρχαν συνολικά. Συμπερασματικά, και σε αυτή την ομάδα 

μαθητών παρατηρήθηκε μία αύξηση στις σωστές μεταφράσεις για το πραξιακό μέρος, 

της τάξης του 11,5% (n=3), η οποία προήλθε από μαθητές που στον εικονιστικό τρόπο 

δεν πέτυχαν καμία σωστή μετάφραση. 

      Η επίδοση των μαθητών, τόσο με ΗΕΑ (Mdn = 0), Τ = 18, p > .05, ns, r = −.24, 

όσο και TA (Mdn = 1), Τ = 16, p > .05, ns, r = −.17, δεν διέφερε σημαντικά στους δύο 

τρόπους αναπαράστασης (Πίνακας 13). Εντούτοις, η διαφορά στις επιδόσεις ανάμεσα 

στις δύο κατηγορίες μαθητών κρίθηκε και πάλι σημαντική (Πίνακας 14), τόσο σε 

εικονιστικό επίπεδο, U = 177.00, p < .05, r = −.40, όσο και σε πραξιακό,  U = 191.00, 

p < .05, r = −.35.  

 

Πίνακας 46.   

Ο αριθμός σωστών απαντήσεων ανά κατηγορία μαθητών και τρόπο αναπαράστασης στις δοκιμασίες 

2α/2β 

    Κατηγορία   

Μαθητών 

Αριθμός Σωστών 

Απαντήσεων 

Εικονιστική Μετάφραση Πραξιακή Μετάφραση 

Frequency Percent Frequency Percent 

 

 

ΗΕΑ 

 Valid 0 19 79,2 16 66,7 

1 1 4,2 2 8,3 

2 3 12,5 4 16,7 

3 1 4,2 2 8,3 

Total 

0 

24 

8 

100,0 

30,8 

24 

5 

100,0 

19,2 
 

Τυπική 

Ανάπτυξη 

 Valid 

1 8 30,8 9 34,6 

2 10 38,5 12 46,2 

Total 26 100,0 26 100,0 
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Πίνακας 13.  

Η διαφορά στην επίδοση των δύο μαθητικών ομάδων αναφορικά με τους δύο τρόπους 

αναπαράστασης 

 

 

 

 

 Εικονιστική Μετάφραση 

Αναπαραστάσεων 

Πραξιακή Μετάφραση 

Αναπαραστάσεων 

Mann-Whitney U 177,000 191,000 

Wilcoxon W 477,000 491,000 

Z -2,896 -2,501 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,004 ,012 

 

a. Grouping Variable: Κατηγορία Μαθητών 

Πίνακας 53.  

  

Η διαφορά στην επίδοση των δύο μαθητικών ομάδων αναφορικά με τους δύο τρόπους 

αναπαράστασης 

             Κατηγορία Μαθητών 
Πραξιακή Μετάφραση -Εικονιστική 

Μετάφραση Αναπαπαραστάσεων 

ΗΕΑ 

Z -1,730b 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,084 

Exact Sig. (2-tailed) ,156 

Exact Sig. (1-tailed) ,078 

Point Probability ,063 

Τυπική Ανάπτυξη 

Z  -1,221b 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,222 

Exact Sig. (2-tailed) ,240 

Exact Sig. (1-tailed) ,120 

Point Probability ,034 

a. Wilcoxon Signed Ranks Test 

b. Based on negative ranks. 
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3.3.3.2. Ποιοτική Ανάλυση των Αναπαραστατικών Μεταφράσεων  

 

       Από την ποιοτική ανάλυση των αναπαραστατικών μεταφράσεων που σημείωσαν 

οι αξιολογούμενοι, εξήχθησαν 11 κατηγορίες λανθασμένων μεταφράσεων για τις 

αναπαραστάσεις διαφοράς και 4 κατηγορίες για τις αναπαραστάσεις απομάκρυνσης.  

 

 Αναπαραστάσεις Υπολοίπου 

 

1. Γραμμική Αντιμεταθετική Μετάφραση (π.χ. 4-5 αντί του 9-5, Ι Ι Ι Ι Ι Ι Ι Ι Ι→) 

2. Γραμμική Μη Αντιμεταθετική Μετάφραση (π.χ. 5-4 αντί του 9-5, Ι Ι Ι Ι Ι Ι Ι Ι Ι→) 

 

3. Απομάκρυνση του Συνόλου (π.χ. 4-9 αντί του 9-5, Ι Ι Ι Ι Ι Ι Ι Ι Ι→) 

4. Λανθασμένη Απομάκρυνση (π.χ. 9-4 αντί του 9-5, Ι Ι Ι Ι Ι Ι Ι Ι Ι→) 

 

 Αναπαραστάσεις Διαφοράς 

1. Απομάκρυνση των κοινών ποσών από το σύνολο του ενός (9-6) 

2. Αφαίρεση της διαφοράς από τα κοινά ποσά (6-6) 

3. Αφαίρεση των κοινών ποσών από τη διαφορά (6-6) 

4. Αφαίρεση Απομάκρυνσης (κάτω σειρά) (9-3) 

5. Γραμμική Αντιμεταθετική αφαίρεση Απομάκρυνσης (3-6) 

6. Γραμμική Μη αντιμεταθετική αφαίρεση Απομάκρυνσης (6-3) 
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7. Κάθετη γραμμικήαντιμεταθετική αφαίρεση των δύο συνόλων  (3-9) 

8. Κάθετη γραμμική μη αντιμεταθετική αφαίρεση των δύο συνόλων (9-3) 

9. Κάθετη αφαίρεση των κοινών ποσών (3-3) 

10. Αφαίρεση των κοινών ποσών από το σύνολο (12-6) 

11. Αφαίρεση του ενός κοινού ποσού από το σύνολο (12-3) 

 

3.3.3.2.1. Πρώτη αναπαράσταση υπολοίπου 

         

       Στην πρώτη εικονιστική αναπαράσταση υπολοίπου (Πίνακας 17), οι μισοί περίπου 

μαθητές με ΗΕΑ (54,1%, n=13) μετέφρασαν την αφαίρεση γραμμικά, μεταφράζοντας 

δηλαδή ότι έβλεπαν από αριστερά προς τα δεξιά και δείχνοντας πιθανή άγνοια της μη 

αντιμεθετικότητας της αφαίρεσης. Μετέφρασαν δηλαδή την αναπαράσταση όπως θα 

έκαναν αν επρόκειτο για μία πρόσθεση («αφαίρεση ως πρόσθεση»). Έτσι, δήλωσαν  το 

αποτέλεσμα ως 4-5, αντί για 9-5, θεωρώντας πως οι δύο αποκομμένες ομάδες 

τετραγώνων αντιπροσώπευαν τους δύο τελεστές της αφαίρεσης και βέβαια 

παραβλέποντας την αρχική απεικόνισή τους ως ένα ενιαίο σύνολο. Το συγκεκριμένο 

είδος μετάφρασης συνέστησε την κατηγορία «Αντιμεταθετική Μετάφραση». 

      Από την άλλη πλευρά, 4 μαθητές (16,7%) μετάφρασαν την αναπαράσταση ως 5-4, 

προβαίνοντας πάλι σε γραμμική μετάφραση («αφαίρεση ως πρόσθεση»), αφαιρώντας 

όμως αυτή την φορά  από τον μεγαλύτερο αριθμό (5) και δείχνοντας επίγνωση της μη 

αντιμεταθετικότητας της αφαίρεσης. Το λάθος αυτό, κατηγοριοποιήθηκε ως «Μη 

Αντιμεταθετική Μετάφραση».  
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Πίνακας 6.  

Ποιοτική Ανάλυση των μεταφράσεων που σημείωσαν οι μαθητές στις αφαιρέσεις 

υπολοίπου 

 

       Το 12,5% (n=3) των μαθητών απάντησε πως η αναπαράσταση απεικόνιζε την 

αφαίρεση 9-4. Αυτή η ομάδα, παρότι σημείωσε λάθος, φαίνεται να κατανοούσε πως ο 

πρώτος τελεστής της αφαίρεσης αντιπροσωπεύει το σύνολο των τετραγώνων, ωστόσο, 

είτε θεώρησε πως από το σύνολο θα ήταν καλύτερο να αφαιρέσουμε τον πιο μικρό 

αριθμό, είτε δεν αποκωδικοποίησε το βέλος που δήλωνε την απομάκρυνση, αλλά και 

Κ
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Πραξιακή Μετάφραση 
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ή
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Απομάκρυνση  
Δυναμική-Τετράγωνα-

Προηγ. Κατάσταση-
Αποτέλεσμα 

Απομάκρυνση 
Στατική – Κύκλοι- 

TenFrames 

Απομάκρυνση  
UnifixCubes-

Χειρονομίες-Κίνηση-
Λεκτική Νύξη 

Απομάκρυνση 
TenFrames-Πούλια- 

Χειρονομίες- Κίνηση-
Λεκτική Νύξη 

 
9-5 

 
10-6 

 
8-5 

 
9-3 

 
 

  

 

 
 
 
 
 
 

ΗΕΑ 
 
 

Σωστές 
Μεταφράσεις 

 
Ε: 9-5 

 
Π: 8-5 

Frequency 4   5 9 6 8 14 

 
Percent 16,6% 20,8% - 25% 33,3% - 

 
1. 

Αντιμεταθετική 
Μετάφραση 

 

 
Ε: 4-5 

 
Π: 3-5 

Frequency 13 7 20 6 4 5 

 
Percent 54,1% 29,1% - 25% 4,2% - 

Μη 
αντιμεταθετική 

Μετάφραση 
 

 
Ε: 5-4 

 
Π: 5-3 

Frequency 4 11 15 10 4 10 

Percent 16,6% 45,8% - 41,6% 58,3% - 

Λανθασμένη 
Απομάκρυνση 

 

Ε: 9-4 
 

Π: 8-3 

Frequency 3 0 3 6 0 6 

Percent 12,5% 0,0% - 8,3% 0,0% - 

Απομάκρυνση 

του συνόλου 

 
Ε: 4-9 

 
Π: 3-8 

Frequency 0 1 1 0 1 1 

Percent 0,0 4,2% - 0,0 4,2% - 

ΤΑ 

Σωστές 
Μεταφράσεις 

Ε: 9-5 
 

Π:  8-5 

Frequency 10 14 24 11 19 30 

Percent 38,4% 53,8% - 42,3% 73% - 
 

Αντιμεταθετική 
Μετάφραση 

 

Ε: 4-5 
 

Π: 3-5 

Frequency 5 2 7 2 0 2 
 

Percent 19,2% 7,6% - 7,6% 0,0 - 

Μη 
αντιμεταθετική 

Μετάφραση 
 

Ε: 5-4 
 

Π: 5-3 

Frequency 5 6 11 6 6 12 

Percent 19,2% 23% - 23% 23% - 

Λανθασμένη 
Απομάκρυνση 

Ε: 9-4 
 

Π: 8-3 

Συχνότητα 
Σωστών 
Απαντ. 

5 3 8 2 1 3 

Αθρ. Συχν 19,2% 11,5% - 26,9% 3,8% - 

Απομάκρυνση 

του συνόλου 

 
Ε: 4-9 

 
Π: 3-8 

Συχνότητα 
Σωστών 
Απαντ. 

0 0 0 0 0 0 

Αθρ. Συχν 0,0 0,0% - 0,0 0,0 - 
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την απόδοση κίνησης, είτε αγνοούσε πως στην αφαίρεση κάποιος από τους δύο 

αριθμούς απομακρύνεται («Λανθασμένη Απομάκρυνση»). Τέλος, μόνο 4 (16,7%) 

μαθητές δεν συνάντησαν δυσκολίες και μετέφρασαν την αναπαράσταση επιτυχημένα 

ως  9-5.     

 

 Αναφορικά με την επίδοση στην ίδια αναπαράσταση της άλλης ομάδας μαθητών (ΤΑ), 

το 38,4% μετέφρασε σωστά την αναπαράσταση ως 9-5, σημείωσε δηλαδή κατά 21% 

περισσότερες σωστές απαντήσεις από τους μαθητές με ΗΕΑ.  Οι κατηγορίες λαθών 

που σημείωσε η συγκεκριμένη κατηγορία συμμετεχόντων, δεν διέφεραν από αυτές των 

ΗΕΑ. Οι δύο ομάδες μαθητών διαφοροποίηθηκαν κυρίως στην κατηγορία της 

«αντιμεταθετικής μετάφρασης», όπου μόνο το 19,2% (n=5) των αξιολογουμένων ΤΑ 

ενέπιψε σε λάθος αυτής της κατηγορίας (4-5), 35% δηλαδή λιγότεροι μαθητές από ότι 

στην ομάδα των ΗΕΑ. 

        Όσον αφορά στις διαφορές που πρατηρήθηκαν στην πραξιακή συνθήκη ανάμεσα 

στις δύο ομάδες, αυτές σχετίστηκαν, κυρίως με την μείωση της ψαλίδας από τους 

μαθητές με ΗΕΑ στις αντιμεταθετικές μεταφράσεις από το 35% στο 16,7%. Οι 

συμμετέχοντες με ΤΑ διατήρησαν το ποσοστό των σωστών μεταφράσεων που 

σημείωσαν στο εικονιστικό μέρος αυξάνοντας το ελάχιστα μάλιστα κατά 3,8% 

(42,3%), την στιγμή που οι μαθητές με ΗΕΑ το αύξησαν κατά 8,5%. Καταληκτικά, οι 

διαφορές ανάμεσα στους τρόπους αναπαράστασης φάνηκε να επηρρεάζουν τον τύπο 

και την βαρύτητα του λάθους παρά τις σωστές μεταφράσεις, ενώ οι διαφορές ανά 

κατηγορία μαθητών σχετίστηκαν περισσότερο με την αναλογία συγκεκριμένων τύπων 

λάθους και όχι με τις ίδιες τις κατηγορίες των λαθών.  
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3.3.3.2.2. Δεύτερη αναπαράσταση υπολοίπου 

 

        Αναφορικά με την δεύτερη εικονιστική αναπαράσταση υπολοίπου (Τen Frame), 

αυτή μεταφράστηκε σωστά μόνο από το 20,83% (n=5) της ομάδας των ΗΕΑ. 

Αναλυτικά ένα μεγάλο μέρος των συμμετεχόντων με ΗΕΑ (29,2%) την μετέφρασε 

αντιμεταθετικά (6-4), ενώ σημαντικό κομμάτι τους (20,8%) αυτή την φορά μη 

αντιμεταθετικά. Από την άλλη πλευρά, οι μισοί μαθητές ΤΑ (53,8%) κατάφεραν να 

μεταφράσουν σωστά την αναπαράσταση. Αναφορικά με τις διομαδικές διαφορές οι 

μαθητές με ΗΕΑ σημείωσαν 30% λιγότερες σωστές απαντήσεις στην δεύτερη 

εικονιστική αφαιρετική απεικόνιση υπολοίπου, 22% περισσότερες μη αντιμεταθετικές 

μεταφράσεις και περίπου 22% παραπάνω αντιμεταθετικές μεταφράσεις από τους 

ομολόγους τους με ΤΑ.  

       Αναφορικά με την ίδια αναπαράσταση και το πραξιακό σκέλος (TenFrame), οι 

αξιολογούμενοι με ΗΕΑ που μετέφρασαν σωστά αυξήθηκαν κατά 12,5% (από 20,8% 

στο 33,3%),  ενώ οι αντιμεταθετικές μεταφράσεις τους εκμηδενίστηκαν από το 29,1% 

που βρίσκονταν στο εικονιστικό μέρος. Ωστόσο, οι μη αντιμεταθετικές μεταφράσεις, 

ήταν η προτιμώμενη μετάφραση για 6 στους 10 μαθητές (58,3%). Παράλληλα και οι 

συμμετέχοντες με ΤΑ, βελτίωσαν τις επιδόσεις τους κατά 10% (73%), ενώ η κατηγορία 

λάθους της αντιμεταθετικής μετάφρασης εκμηδενίστηκε.  

       Οι κυριότερες διαφορές ανάμεσα στις δύο ομάδες για αυτή την αναπαράσταση 

σημειώθηκαν στις σωστές απαντήσεις, με τους μαθητές ΤΑ να σημειώνουν κατά 40% 

υψηλότερο σκορ σε αυτές και στις μη αντιμεταθετικές μεταφράσεις, οι οποίες ήταν 

κατά 25% περισσότερες στην ομάδα των ΗΕΑ.  
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Πίνακας 7.  

Ποιοτική ανάλυση των μεταφράσεων που σημείωσαν οι μαθητές με ΗΕΑ στις 

αναπαραστάσεις διαφοράς 
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Διαφορά – Πλαίσιο 

προβλήματος λεκτικά 

και οπτικά-διαφορετικά 

χρώματα 

Απομάκρυνση  

UnifixCubes-

Χειρονομίες-Κίνηση-

Λεκτική Νύξη 

 

6-3 

 

10-4 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΗΕΑ 
 

 

 

Σωστή Μετάφραση 

 

Ε: 9-3 

 

Π: 10-4 

Frequency 1 2 3 

 

Percent 4,2% 8,7% - 

Απομάκρυνση των κοινών 

ποσών από το σύνολο του 

ενός 

 

Ε: 9-6 

 

Π: 10-8 

Frequency  1 1 2 

 

Percent 4,2% 4,2% - 

 

Αφαίρεση της διαφοράς από 

τα κοινά ποσά 

 

Ε: 6-6 

 

Π: 8-6 

Frequency 6 4 10 

 

Percent 25% 16,8% - 
Αφαίρεση των κοινών ποσών 

από τη διαφορά 

Ε: 6-6 

 

Π: 8-6 

Frequency 0 1 1 
 

Percent 0,0% 4,2% - 
Αφαίρεση Απομάκρυνσης 

(κάτω σειρά) 

Ε: 9-3 

 

Π: 10-4 

Frequency 0 4 4 
 

Percent 0,0 17,4% - 
Αντιμεταθετική αφαίρεση 

Απομάκρυνσης 

 

Ε: 3-6 

 

Π: 4-6 

Frequency 3 2 5 

Percent 12,5% 8,3% - 
Μη αντιμεταθετική αφαίρεση 

Απομάκρυνσης 

 

 

Ε: 6-3 

 

Π: 6-4 

Frequency 5 3 8 

Percent 20,8% 12,6% - 

Κάθετη αντιμεταθετική 

αφαίρεση των δύο συνόλων 

Ε: 3-9 

 

Π: 4-10 

Frequency 1 2 3 

Percent 4,2% 8,3% - 

Κάθετη αφαίρεση των 

κοινών ποσών  

 

Ε: 3-3 

 

Π: 4-4 

Frequency 2 0 2 
 

Percent 8,3% 0,0 - 

Αφαίρεση των κοινών ποσών 

από το σύνολο 

Ε: 12-6 

 

Π: 14-8 

Frequency 5 2 7 
Percent 20,8% 8,3% - 

 

Άλλα λαθη 

Ε: 12-6 

 

Π: 10-6/6-6 

Frequency 0 2 2 

Percent 0,0 8,3% - 

Ε: Εικονιστική Αριθμητική Μετάφραση   Π: Πραξιακή Αριθμητική Μετάφραση 
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3.3.3.2.2. Αναπαραστάσεις διαφοράς 

      Στις αναπαραστάσεις της αφαίρεσης διαφοράς, οι μαθητές και των δύο ομάδων 

παρουσίασαν μεγαλύτερη διακύμανση απαντήσεων εξαιτίας των ιδιαίτερων 

αναπαραστατικών χαρακτηριστικών της που μπορούσαν να δεχθούν αρκετές 

ερμηνείες, όπως προκύπτει και από την ποιοτική ανάλυση των ερευνητικών δεδομένων 

(Πίνακας 18, 19) 

Πίνακας 8.  

Ποιοτική ανάλυση των μεταφράσεων που σημείωσαν οι μαθητές ΤΑ στις 

αναπαραστάσεις διαφοράς 
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Διαφορά – Πλαίσιο 

προβλήματος λεκτικά 

και οπτικά-διαφορετικά 

χρώματα 

Απομάκρυνση  

UnifixCubes-

Χειρονομίες-Κίνηση-

Λεκτική Νύξη 

 

6-3 

 

10-4 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΤΑ 

 

 

 

Σωστή Μετάφραση 

 

Ε: 9-3 

 

Π: 10-4 

Frequency 3 2 5 

 

Percent 11,5% 11,5% - 

Απομάκρυνση των κοινών 

ποσών από το σύνολο του 

ενός 

 

Ε: 9-6 

 

Π: 10-8 

Frequency  1 2 3 

 

Percent 3,8% 7,7% - 

 

Αφαίρεση της διαφοράς από 

τα κοινά ποσά 

 

Ε: 6-6 

 

Π: 8-6 

Frequency 6 3 9 

 

Percent 25% 11,5% - 
Αφαίρεση Απομάκρυνσης 

(κάτω σειρά) 

Ε: 9-3 

 

Π: 10-4 

Frequency 1 2 4 
 

Percent 3,8% 7,7,% - 
Αντιμεταθετική αφαίρεση 

Απομάκρυνσης 

 

Ε: 3-6 

 

Π: 4-6 

Frequency 2 0 2 

Percent 7,7% 0,0% - 
Κάθετη αντιμεταθετική 

αφαίρεση των δύο συνόλων 

Ε: 3-9 

 

Π: 4-10 

Frequency 0 2 2 

Percent 0,0% 7,7% - 

Κάθετη αφαίρεση των 

κοινών ποσών  

 

Ε: 3-3 

 

Π: 4-4 

Frequency 2 1 2 
 

Percent 7,7% 3,8% - 

Αφαίρεση των κοινών ποσών 

από το σύνολο 

Ε: 12-6 

 

Π: 14-8 

Frequency 10 10 10 
Percent 38,5% 38,5% - 

Αφαίρεση του ενός κοινού 

ποσού από το σύνολο 

Ε: 12-3 

 

Π: 14-4 

Frequency 0 1 1 

Percent 0,0 4,2% - 

 

Άλλα λαθη 

Ε: 13-6 

 

Π: 10-6 

Frequency 1 1 2 

Percent 3,8 3,8% - 

Ε: Εικονιστική Αριθμητική Μετάφραση      Π: Πραξιακή Αριθμητική Μετάφραση 
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       Η υποδοκιμασία μετάφρασης της αναπαράστασης διαφοράς δυσκόλεψε την 

πλειονότητα των μαθητών.  Συγκεκριμένα, μόνο 1 μαθητής (4,2%) της ομάδας των 

ΗΕΑ (Πίνακας 18) κατάφερε να μεταφράσει την αναπαράσταση με σωστό τρόπο στο 

ειονιστικό σκέλος. Συνολικά, οι μαθητές με ΗΕΑ σημείωσαν 8 από τις 11 κατηγορίες 

λαθών που εξήχθησαν, το μεγαλύτερο μέρος τους όμως ενέπιψε σε τρεις κατηγορίες. 

Εκτενώς, το 25% την μετέφρασε ως 6-6 (n=6), αφαιρώντας τους σημαδεμένους 

κύκλους από τους μη σημαδεμένους και το αντίστροφο («αφαίρεση της διαφοράς από 

το σύνολο της κοινής ποσότητας»), το 21% (n=5) μετέφρασε την αναπαράσταση 

διαφοράς ως 12-6, θεωρώντας πως οι σημαδεμένοι κύκλοι αφαιρούνται από το σύνολο 

των κύκλων («αφαίρεση των κοινών ποσών από το σύνολο»), ενώ τέλος, παρόμοιο 

ποσοστό μαθητών προέβη στην μετάφραση 6-3, αγνοώντας τους κύκλους του πρώτου 

παιδιού (γραμμική μη αντιμεταθετική μετάφραση). 

        Οι μαθητές ΤΑ μετέφρασαν με τον επιθυμητό τρόπο σε ποσοστό 11,5% (n=3), 

ενώ οι απαντήσεις του υπολοίπου 88,5% των μαθητών ταξινομήθηκαν σε 5 από τις 11 

κατηγορίες λαθών, 2 όμως από αυτές τις κατηγορίες συγκέντρωσαν τα μεγαλύτερα 

ποσοστά απαντησιμότητας (Πίνακας 19). Συγκεκριμένα, το 42,2%3 (n=11)  των 

μαθητών μετέφρασε την αναπαράσταση ως 12-6, αντιλαμβανόμενο τους κύκλους ως 

ενιαίο σύνολο, από το οποίο απομακρύνονται οι σημαδεμένοι κύκλοι («αφαίρεση των 

κοινών ποσών από το σύνολο»), ενώ την ίδια ώρα, το 23,1% (n=6) των μαθητών 

προέβη στην μετάφραση 6-6, θεωρώντας τους σημαδεμένους και τους μη 

σημαδεμένους κύκλους ως τους δύο τελεστές της αφαίρεσης («αφαίρεση της διαφοράς 

από τα κοινά ποσά»).  

                                                           
3 Ο ένας μαθητής που μετέφρασε την αφαίρεση ως 13-6 συμπεριλήφθηκε στην ίδια κατηγορία αφού 

γίνεται φανερό πως κινήθηκε με την συλλογιστική, χωρίς όμως να καταφέρει να απαριθμήσει σωστά.  
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      Οι διαφορές που παρουσιάστηκαν μεταξύ των δύο πληθυσμών, αφορούσαν 

κυρίαρχα την μη αντιμεταθετική μετάφραση (6-3), η οποία προτάθηκε από το 20% των 

μαθητών με ΗΕΑ, όμως δεν απαντήθηκε από κανέναν μαθητή ΤΑ και την μετάφραση 

12-6 («αφαίρεση των κοινών ποσών από το σύνολο»), που σημειώθηκε από το 41,8% 

των μαθητών ΤΑ, αλλά μόνο απο το 21% των μαθητών με ΗΕΑ.   Συνοψίζοντας, από 

τα αποτελέσματα και των δύο ομάδων, καταδεικνύεται πως η πλειονότητα των 

μαθητών δυσκολεύτηκε να μεταφράσει την αναπαράσταση της διαφοράς, την οποία 

φαίνεται να αντιλήφθηκε περισσότερο ως μία ακόμη αφαίρεση υπολοίπου. 

      Αναφορικά με την ανάλυση του πραξιακού τρόπου, θα πρέπει να αναφερθεί πως 

εξαιρέθηκε η περίπτωση ενός μαθητή με ΗΕΑ που παρότι απάντησε σωστά δεν έδωσε 

μία σαφή περιγραφή για τον τρόπο με τον οποίο μετέφρασε. Η απάντηση του μαθητή 

καταγράφηκε ως λάθος. Αναλυτικά, ως προς τα αποτελέσματα (Πίνακας 18), οι σωστές 

μεταφράσεις για τους συμμετέχοντες με ΗΕΑ, θα μπορούσαμε να ισχυριστούμε πως 

παρέμειναν σταθερές (αυξήθηκαν μόνο κατά 4,3%) στον πραξιακό τρόπο. Ως προς τα 

είδη των λαθών, το 16,8% των μαθητών (n=4), απάντησε πως η αφαίρεση ήταν το 10-

4 («αφαίρεση απομάκρυνσης»). Η ομάδα αυτή, παρότι εντόπισε σωστά το αποτέλεσμα, 

από την αιτιολόγηση της περιγραφής της προέκυψε, πως αντιλήφθηκε αυτή την 

αφαίρεση απλά ως μία ακόμη αφαίρεση υπολοίπου. Χαρακτηριστικός είναι ο 

παρακάτω διάλογος που σημειώθηκε με με αξιολογούμενο με ΜΔ: 

-Α: Ποια αφαίρεση μας δείχνει η εικόνα; 

-Μ: Το 10-4 

-Α: Μπορείς να μου δείξεις που βλέπεις τον αριθμό 10 και που τον αριθμό 4 στην 

εικόνα; 

-Μ: Εδώ είναι τα δέκα και βγάζω αυτά τα τέσσερα (κάτω σειρά) 

-Α: Δεν θα υπολογίσω τους κύβους στην πάνω σειρά; 
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-Μ: Όχι 

-Α: Γιατί; 

-Μ: Εδώ γίνεται αφαίρεση (κάτω σειρά) 

-Μ: Μήπως πρέπει να τα υπολογίσω όλα μαζί; 

-Α: Όχι 

-Μ: Τότε 10-4 

 

      Από τον διάλογο διαπιστώνεται πως παρότι οι μαθητές απάντησαν σωστά και 

βρέθηκαν πολύ κοντά στην σωστή απάντηση, δεν αιτιολόγησαν έστω και μερικώς την 

διαφορά. Τέλος, το 17,3% (n=4) των μαθητών απάντησε πως η αναπαράσταση ηταν η 

αφαίρεση 8-6, δηλαδή όλοι οι σημαδεμένοι κύκλοι μείον τους μη σημαδεμένους 

(«αφαίρεση της διαφοράς από τα κοινά ποσά»). 

       Η ομάδα των μαθητών ΤΑ (Πίνακας 19) σημειώσε και στο πραξιακό μέρος 

αρκετές λανθασμένες απαντήσεις. Ειδικότερα, το 38,4% των μαθητών ΤΑ, μετέφρασε 

την αναπαράσταση ως αφαίρεση των κοινών ποσών από το σύνολο (14-8), ενώ το 

ποσοστό των μαθητών που μετέφρασε σωστά στο εικονιστικό δεν μεταβλήθηκε στο 

πραξιακό μέρος (11,5%).  

      Οι δύο ομάδες στον πραξιακό τρόπο διέφεραν, αφενός ως προς των αριθμό των 

σωστών μεταφράσεων που ήταν οι διπλάσιες για τους μαθητές ΤΑ (11,5%) από την 

ομάδα των ΗΕΑ (4,3%) και αφετέρου ως προς την αναλογία ανά κατηγορία λάθους. 

Πιο συγκεκριμένα, η κατηγορία της αφαίρεσης της κοινής ποσότητας από το σύνολο 

(14-8) -που παρεπιπτόντως θα ήταν σωστή αν η αναπαράσταση απεικόνιζε μία 

αφαίρεση υπολοίπου -, συγκέντρωσε το 38,4% των απαντήσεων για την ομάδα ΤΑ, 

ενώ για τους μαθητές με ΗΕΑ μόνο το 8,7%. Τέλος, η μη αντιμεταθετική μετάφραση 
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συγκέντρωσε το 11,5% των απαντήσεων στους μαθητές με ΗΕΑ και καμία απάντηση 

στην ομάδα ΤΑ.   

       Σχετικά με τις διαφορές ανάμεσα στους τρόπους αναπαράστασης ανά κατηγορία 

μαθητών, θα πρέπει να σημειωθεί πως παρά το γεγονός πως η διακύμανση απαντήσεων 

ήταν μεγάλη, κυρίως λόγω του είδους της εκάστοτε αναπαράστασης, οι διαφορές που 

σημειώθηκαν από τον ένα τρόπο στον άλλο ήταν πολύ συγκεκριμένες. Για τους 

μαθητές με ΗΕΑ οι σημαντικότερες διαφορές ήταν αφενός, η μείωση μετάφρασης της 

αναπαράστασης ως «αφαίρεσης των κοινών ποσοτήτων από το σύνολο» (12-6, 14-8) 

κατά 12,9% (n=3) στο πραξιακό και αφετέρου η δημιουργία μίας καινούργιας 

κατηγορίας για τους μαθητές στο πραξιακό, της «αφαίρεσης υπολοίπου» (10-4 κάτω 

σειρά) (17,4%, n=4). Ουσιαστικά δηλαδή, ως επί το πλείστον, οι μαθητές με ΗΕΑ δεν 

μπόρεσαν να αιτιολογήσουν το αποτέλεσμά τους ως αφαίρεση διαφοράς, αλλά ως μία 

αφαίρεση υπολοίπου.  Γενικότερα, οι μαθητές δυσκολεύτηκαν το ίδιο και στους δύο 

τρόπους, αφού οι σωστές απαντήσεις παρέμειναν ελάχιστες.  

       Από την άλλη πλευρά, οι μαθητές ΤΑ παρουσίασαν ακόμη μικρότερη 

διαφοροποίηση, με την μόνη κατηγορία που διαφοροποιήθηκε να είναι αυτή της 

«κάθετης αφαίρεσης των κοινών ποσών» (6-6), η οποία ενώ στο εικονιστικό 

θεωρήθηκε ως προτιμώμενη μετάφραση από το 23,1% (n=6), των μαθητών, στο 

πραξιακό προτάθηκε μόνο από το 11,5% των μαθητών, μείωση δηλαδή της τάξης του 

11,6%. Τέλος, πρέπει να σημειωθεί πως οι διαφορές μεταξύ των ομάδων δεν 

αμβλύνθηκαν στην πραξιακή συνθήκη.   
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3.3.3.2.3.  Προσβασιμότητα ανά είδος αναπαράστασης 

 

      Τα αποτελέσματα από την ανάλυση της προσβασιμότητας κάθε είδους 

αναπαραστάσης, ως προς την μετάφραση της αφαίρεσης, παρατίθενται στον Πίνακα 

20. Από την ανάλυση, φάνηκε να υπήρξαν συγκεκριμένοι τύποι και ιδιότητες των 

αναπαραστάσεων που υποστήριξαν καλύτερα την μετάφραση.  

      Για τους μαθητές με ΗΕΑ η δυναμική εικονιστική αναπαράσταση υπολοίπου σε 

πλέγμα 10 θέσεων, φαίνεται να ήταν η πιο προσβάσιμη, πάντα σε συνάρτηση με τις 

σωστές μεταφράσεις που απέσπασε (20,8%) με ελάχιστη διαφορά από την εικονιστική 

δυναμική απομάκρυνση (16,7%). Από την άλλη πλευρά, η εικονιστική αναπαράσταση 

της διαφοράς δυσκόλεψε περισσότερο τους μαθητές και οδήγησε σε μόνο 1 σωστή 

μετάφραση.  

       Στην ομάδα των μαθητών με ΤΑ, οι διαφορές ήταν σε μεγαλύτερο βαθμό 

διακριτές. Και για την συγκεκριμένη ομάδα μαθητών, η εικονιστική αφαίρεση 

υπολοίπου σε πλέγμα 10 θέσεων συγκέντρωσε τις περισσότερες σωστές απαντήσεις, 

συγκεκριμένα βοήθησε τους μισούς μαθητές (53,8%) να μεταφράσουν με επιτυχία την 

αφαίρεση, ενώ και η εικονιστική δυναμική απομάκρυνση συγκέντρωσε υψηλό σκορ 

σωστών απαντήσεων (38,5%), ωστόσο 15,3% μικρότερο την απομάκρυνση Τen 

Frames. 
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Πίνακας 9.   

Συνολικές και επι μέρους σωστές απαντήσεις ανά κατηγορία και τρόπο αναπαράστασης και 

ομάδες μαθητών 

 

 

       Στον πραξιακό τρόπο οι μαθητές με ΗΕΑ, σημειώσαν 8,3% περισσότερες σωστές 

απαντήσεις στην δυναμική αναπαράσταση υπολοίπου, 12,5% στην αναπαράσταση 

υπολοίπου σε πλέγμα 10 θέσεων και 4,2% στην αναπαράσταση διαφοράς. Συνολικά 

λοιπόν 20,8% (n=5) περισσότεροι μαθητές απάντησαν σωστά. Η ομάδα ΤΑ σημείωσε 

και αυτή αύξηση των επιτυχημένων μεταφράσεων. Πιο αναλυτικά, σημειώσε 19,3% 

περισσότερες σωστές μεταφράσεις στην αναπαράσταση υπολοίπου στο πλέγμα 10 

θέσεων και παρόμοιο ποσοστό (με το εικονιστικό) στην αναπαράσταση της διαφοράς. 

Συμπερασματικά, 23,1% (n=6) περισσότεροι μαθητές απάντησαν σωστά στον 

πραξιακό τρόπο.  

      Εν κατακλείδι, ο πραξιακός τρόπος, σε συνδυασμό με τις χειρονομίες, την κίνηση 

και τις λεκτικές νύξεις και το πλέγμα 10 θέσεων φάνηκε να παρέχει ένα gain κατά μέσο 
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Απομάκρυνση  
Δυναμική-Τετράγωνα-Προηγ. 

Κατάσταση-Αποτέλεσμα 

Απομάκρυνση 
Στατική – Κύκλοι- 

TenFrames 

Διαφορά 
Κύκλοι-Στατική-Πλαίσιο 

Προβλήματος 

Απομάκρυνση  
UnifixCubes-Χειρονομίες-Κίνηση-

Λεκτική Νύξη 

Απομάκρυνση 
TenFrames-Πούλια- 

Χειρονομίες- Κίνηση-Λεκτική 
Νύξη 

Διαφορά 
Κύβοι-Στατική-Πλαίσιο 

Προβλήματος 

9-5 10-6 9-3 8-5 9-3 10-4 
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ΗΕΑ 

Συχνότ
ητα 
Σωστών 
Απαντ. 

 
4 

 
5 

 
1 

 

10 

 
6 

 
8 

 
2 

 

16 

Αθρ. 
Συχν 

 
16,7% 

 
20,8% 

 
4,2% 

-  
25% 

 
33,3% 

 
8,3% 

- 

 
 
ΤΑ 

Συχνότ
ητα 
Σωστών 
Απαντ. 

 
10 

 
14 

 
3 

 

27 

 
11 

 
19 

 
3 

 

33 

Αθρ. 
Συχν 

38,5% 53,8% 11,5% - 42,3% 73,1% 11,5%  

Άθροισμα Σωστών 
Απαντήσεων ανα κατηγορία  
και τρόπο αναπαράστασης  

 
14 

 
5 

 
4 

 
37 

 
17 

 
27 

 
5 

 
48 

Αθροιστική Συχνότητα 
Σωστών Απαντήσεων ανα 

κατηγορία και τρόπο 
αναπαράστασης επι του 
συνόλου των μαθητών 

 
28% 

 
38% 

 
8% 

 
- 

 
34% 

 
54% 

 
10,2% 

 
- 

Ποσοστιαία διαφορά 
ανάμεσα στις δύο ομάδες 

μαθητών 

21,7% 33% 7,3% - 17,3% 39,8% 3,2% - 
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όρο 11% για τους μαθητές με ΗΕΑ και 11,5% για τους μαθητές ΤΑ και να αποτελεί 

την βέλτιστη συνθήκη τόσο ως προς την καλύτερη υποστήριξη των μεταφράσεων, όσο 

και ως προς την άμβλυνση της ψαλίδας ανάμεσα στις δύο ομάδες.                                                                                                                                                                                                                                                                                 

 

3.3.3. Αναγνώριση εικονιστικών/πραξιακών αναπαραστάσεων 

αφαιρετικών αναπαραστάσεων (Δοκιμασία 3α/3β)   

      

      Στην δοκιμασία της Αναγνώρισης Εικονιστικών Αναπαραστάσεων Αφαίρεσης 

(3α), όπως και στην πραξιακή ισοδύναμή της, ο μαθητής καλούνταν να αναγνωρίσει 

μέσω διωνυμικής επιλογής (ΣΩΣΤΟ/ΛΑΘΟΣ), αν έκαστη από τις τρεις 

παρουσιαζόμενες υποδοκιμασίες αναπαραστούσε τον αριθμητικό συνδυασμό που 

δήλωνε ο αξιολογητής (11-3) σε συμβολικό επίπεδο τόσο προφορικά, όσο και γραπτά. 

Οι μαθητές σε κάθε περίπτωση αιτιολογούσαν την επιλογή τους.  

     Αναλυτικά, στον εικονιστικό τρόπο ένα μεγάλο κομμάτι των μαθητών με ΗΕΑ 

(37,5%, n = 9), δεν σημείωσε καμία σωστή απάντηση, μόνο ένας μαθητής (4,2%) 

αναγνώρισε σωστά και τις 3 αναπαραστάσεις, ενώ τέλος το 58,3% των μαθητών με 

ΗΕΑ αναγνώρισε 1-2 αναπαραστάσεις επιτυχημένα. Οι μαθητές ΤΑ είχαν σαφώς 

καλύτερη επίδοση στον εικονιστικό τρόπο, αφού σχεδόν οι μισοί (46,2%, n=12) 

αναγνώρισαν 2 αναπαραστάσεις, (12,5% παραπάνω από την ομάδα των ΗΕΑ), παρόλα 

αυτά και σε αυτή την δοκιμασία περίπου το ¼ των μαθητών (26,9%, n=7) δεν 

αναγνώρισε με σωστό τρόπο καμία αφαιρετική μετάφραση (10,6% λιγότεροι από την 

ομάδα των ΗΕΑ). 
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      Στο πραξιακό μέρος οι αξιολογούμενοι της ομάδας ΗΕΑ φαίνεται να 

δυσκολεύτηκαν περισσότερο. Ειδικότερα, οι σωστές απαντήσεις μειώθηκαν κατά 

16,8%, με τις 3/3 λάθος απαντήσεις να εκπροσωπούν, παραπάνω από τους μισούς 

αξιολογουμένους με ΗΕΑ (54,2%). Η διαφορά αυτή προήλθε, όπως προαναφέρθηκε, 

από τέσσερις μαθητές που ενώ έδωσαν οι τρεις μία σωστή απάντηση και ο ένας δύο 

σωστές απαντήσεις στον εικονιστικό τρόπο, δεν σημείωσαν καμία σωστή απάντηση 

στον πραξιακό.   

      Η ομάδα ΤΑ παρουσίασε μία διαφορετική εικόνα από τον εικονιστικό στον 

πραξιακό τρόπο. Συγκεκριμένα, οι μαθητές με καμία σωστή απάντηση μειώθηκαν κατά 

11,5%, ενώ οι μαθητές με 3/3 σωστές αναγνωρίσεις αυξήθηκαν από το 3,8% (n=1) στο 

11,5% (n=3).   

      Καταληκτικά, αναφορικά με τις διομαδικές διαφορές και ομοιότητες, αξίζει να 

σημειωθεί πως περίπου το ¼ των μαθητών ΤΑ (26,9%-15,4%) και τα 2/4 της ομάδας 

ΗΕΑ (37,5%-54,2%), δεν σημείωσαν καμία σωστή απάντηση. Στον πραξιακό τρόπο, 

Πίνακας 10. 

Το σύνολο των σωστών απαντήσεων ανά μαθητή και κατηγορία μαθητών 

Μαθητές Σύνολο Σωστών  Εικονιστικός Τρόπος Πραξιακός Τρόπος 

  Frequency Percent Frequency Percent 

 

 

      HΕΑ 

 

 Valid 0 9 37,5 13 54,2 

1 6 25,0 3 12,5 

2 8 33,3 6 25,0 

3 1 4,2 2 8,3 

Total 24 100,0 24 100,0 

 

Τυπική 

Ανάπτυξη 

 Valid 0 7 26,9 4 15,4 

1 6 23,1 7 26,9 

2 12 46,2 12 46,2 

3 1 3,8 3 11,5 

Total 26 100,0 24 100,0 
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οι μαθητές ΤΑ που δεν σημείωσαν καμία επιτυχημένη απάντηση, μειώθηκαν κατά 

11,4%, σε αντίθεση με αυτούς των ΗΕΑ των οποίων οι λάθος αποκρίσεις αυξήθηκαν 

κατά 16,8%. Τέλος, οι 3/3 σωστές αναγνωρίσεις αυξήθηκαν και για τις δύο ομάδες, 

από το 3,8% στο 11,5% για τους μαθητές ΤΑ και από το 4,2% στο 8,3% για τους 

μαθητές με ΗΕΑ. 

 

 

       Συνολικά, η δοκιμασία της αναγνώρισης όπως και η προηγούμενη δοκιμασία της 

μετάφρασης εικονιστικών αναπαραστάσεων δυσκόλεψε τους μαθητές με ΗΕA. Από 

την ανάλυση των αποτελεσμάτων, οι επιδόσεις των συγκεκριμένων μαθητών (ΗΕΑ) 

(Mdn = 1), Τ=11, p > .05, ns, r = −.17,  όσο και των μαθητών TA (Mdn = 1,5), Τ=15, 

p > .05,  ns, r = −.27, δεν διέφεραν σημαντικά στους δύο τρόπους αναπαράστασης 

(Πίνακας 21) . Αντίθετα, η επίδοσή τους διακατηγορικά παρουσίασε στατιστική 

σημαντικότητα, μόνο στο πραξιακό μέρος, U = 199.50, p < .05, r = −.32 (Πίνακας 22), 

όπου οι μαθητές με ΗΕΑ σημείωσαν σαφώς λιγότερες ορθές αναγνωρίσεις.  

Πίνακας 21.   

Η διαφορά ανάμεσα στους δύο τρόπους αναπαράστασης για τις δύο κατηγορίες μαθητών 

Κατηγορία Μαθητών Πραξιακή Αναγνώριση  - Εικονιστική 

Αναγνώριση Αναπαραστάσεων 

ΗΕΑ Z -,849b 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,396 

Exact Sig. (2-tailed) ,498 

Exact Sig. (1-tailed) ,249 

Point Probability ,077 

Τυπική 

Ανάπτυξη 

Z -1,393c 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,163 

Exact Sig. (2-tailed) ,186 

Exact Sig. (1-tailed) ,093 

Point Probability ,034 

 

a. Wilcoxon Signed Ranks Test     b. Based on positive ranks.    c. Based on negative ranks. 
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3.3.3.1. Ανάλυση της επίδοσης των μαθητών ανά κατηγορία και τρόπο 

αναπαράστασης στις δοκιμασίες (3α/3β) 

 

       Όσον αφορά στις συνολικές και επί μέρους σωστές απαντήσεις ανά καταγορία και 

τρόπο αναπαράστασης αλλά και ομάδα συμμετεχόντων, η πρώτη στατική εικονιστική 

αναπαράσταση επέτρεψε στο 41,7% (n=10) των μαθητών με ΗΕΑ να μεταφράσουν 

σωστά. Από την ίδια ομάδα μαθητών, μόνο το 16,7% (n=4) στην δοκιμασία της 

μετάφρασης (2α/2β) κατάφερε να μεταφράσει σωστά την αντίστοιχη αναπαράσταση 

(διαφορά 25%). Ως προς την πρώτη εικονιστική αναπαράσταση, οι μαθητές ΤΑ 

μετέφρασαν όπως προαναφέρθηκε επιτυχώς, σε ποσοστό 50% (n=13), την στιγμή που 

στην δοκιμασία της μετάφρασης (2α/2β) την αντίστοιχή της δοκιμασία (δυναμική 

απομάκρυνση), την μετέφρασε σωστά το 38,5% (διαφορά 11,5%). 

Πίνακας 22.  

Η διαφορά ανάμεσα στις δύο κατηγορίες μαθητών αναφορικά με τους τρόπους  

αναπαράστασης  

Test Statisticsa 

 Εικονιστική  Αναγνώριση  

Αναπαραστάσεων 

Πραξιακή Αναγνώριση  

Αναπαραστάσεων 

Mann-Whitney U 269,000 199,500 

Wilcoxon W 569,000 499,500 

Z -,885 -2,296 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,376 ,022 

Exact Sig. (2-tailed) ,396 ,021 

Exact Sig. (1-tailed) ,195 ,010 

Point Probability ,022 ,000 

 

a. Grouping Variable: Κατηγορία Μαθητών 
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Επιπλέον, οι σωστές απαντήσεις για το σύνολο των μαθητών με και χωρίς ΗΕΑ στην 

πρώτη εικονιστική αναπαράσταση ήταν 23 (46%) σε επίπεδο αναγνώρισης, ενώ σε 

επίπεδο μετάφρασης μόνο 14 (28%) (διαφορά 18%). Τέλος, η διαφορά ανάμεσα στις 

δύο ομάδες μαθητών κυμαινόταν στο 21,7% στην δοκιμασία της μετάφρασης, ενώ 

μόνο 8,3% στην δοκιμασία της αναγνώρισης (μείωση 13,4%).  

Πίνακας 11.  

Συνολικές και επι μέρους σωστές απαντήσεις ανά κατηγορία και τρόπο αναπαράστασης 

και ομάδες μαθητών για την δοκιμασία της αναγνώρισης (3α/3β) 
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Απομάκρυνση  

Δυναμική-Τετράγωνα-Προηγ. 

Κατάσταση-Αποτέλεσμα 

Απομάκρυνση 

Στατική – Κύκλοι- 

Ten Frames 

Διαφορά 

Κύκλοι-Στατική-Πλαίσιο 

Προβλήματος 

Απομάκρυνση  

Unifix Cubes-Χειρονομίες-Κίνηση-

Λεκτική Νύξη 

Απομάκρυνση 

Ten Frames-Πούλια- 

Χειρονομίες- Κίνηση-Λεκτική 

Νύξη 

Διαφορά 

Κύβοι-Στατική-Πλαίσιο 

Προβλήματος 

15-5 10-5 10-5 12-4 8-4 8-4 
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ΗΕΑ 

Συχνότ

ητα 

Σωστών 

Απαντ. 

 

10 

 

14 

 

1 

 

25 

 

7 

 

8 

 

4 

 

19 

Αθρ. 

Συχν 
41,7% 58,3% 4,3% - 29,2% 33,3% 17,4% - 

 

 

ΤΑ 

Συχνότ

ητα 

Σωστών 

Απαντ. 

 

13 

 

17 

 

3 

 

33 

 

15 

 

19 

 

6 

 

40 

Αθρ. 

Συχν 
50% 65,4% 12% - 57,7% 73,1% 24%  

Άθροισμα Σωστών 

Απαντήσεων ανα κατηγορία  

και τρόπο αναπαράστασης  

 

23 

 

31 

 

4 

 

58 

 

22 

 

27 

 

10 

 

59 

Αθροιστική Συχνότητα 

Σωστών Απαντήσεων ανα 

κατηγορία και τρόπο 

αναπαράστασης επι του 

συνόλου των μαθητών 

 

46% 

 

62% 

 

8,5% 

 

- 

 

44% 

 

54% 

 

21,2% 

 

- 

Ποσοστιαία διαφορά 

ανάμεσα στις δύο ομάδες 

μαθητών 

8,3% 7,1% 7,7% - 28,5% 39,8% 6,6% - 
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      Η δεύτερη εικονιστική αναπαράσταση (Πλέγμα 10 θέσεων - Ten Frames) κατά τη 

διαδικασία της αναγνώρισης υποστήριξε ακόμη περισσότερο τις σωστές μεταφράσεις 

των μαθητών. Αναλυτικά, το 58,3% (n=14) της ομάδας των ΗΕΑ – το μεγαλύτερο 

ποσοστό σωστής μετάφρασης για αυτή την ομάδα γενικά - μετέφρασε σωστά την 

απομάκρυνση στο Ten Frame, ενώ μόνο το 20,8% (n=5) των ίδιων μαθητών έκανε το 

ίδιο στην δοκιμασία της μετάφρασης, με την διαφορά από την μία δοκιμασία στην άλλη 

να κυμαίνεται στο 37,5%. Η μεγάλη διαφορά αυτή στον ίδιο τρόπο και με τα ίδια μεσα 

αναπαράστασης (Ten Frames), πιθανόν εμπλέκει σε επίπεδο ερμηνείας της διαφοράς 

κυρίαρχα την διαδικασία κάθε δοκιμασίας (μετάφραση/αναγνώριση).  

     Οι μαθητές ΤΑ κινήθηκαν και αυτοί σε ακόμη υψηλότερα ποσοστά σωστών 

απαντήσεων (65,4%, n=17), ειδικότερα, οι 7/10 μαθητές μετέφρασαν την 

συγκεκριμένη αναπαράσταση, ενώ η διαφοροποίηση από την αντίστοιχη δοκιμασία της 

μετάφρασης (53,8%, n=14) ήταν στο 11,6%. Η διαφορά λοιπόν από την μετάφραση 

στην αναγνώριση ήταν 11% και για τις δύο αναπαραστάσεις υπολοίπου. Οι σωστές 

απαντήσεις επί του συνόλου των μαθητών ήταν 31 (62%), ενώ στην δοκιμασία της 

μετάφρασης 14 (28%) (διαφορά 34%). Καταληκτικά, η διαφορά ανάμεσα στις δύο 

ομάδες μαθητών ως προς την συγκεκριμένη αναπαράσταση, ανήλθε στο 7,1%, την ώρα 

που στην δοκιμασία της μετάφρασης βρισκόταν στο 21,7% (μείωση 14,6%). 

Διαπιστώνουμε λοιπόν και εδώ άμβλυνση της ψαλίδας των δύο ομάδων μαθητών στην 

διαδικασία της αναγνώρισης.  

      Στην εικονιστική αναπαράσταση διαφοράς, όπως προαναφέρθηκε, μόνο ένας 

μαθητής με ΗΕΑ (4,3%) αναγνώρισε σωστά την απεικόνιση ως 10-5, ενώ αντίστοιχα 

μόνο 3 μαθητές ΤΑ (12%) έκαναν το ίδιο. Αναλυτικότερα, ως προς την συγκεκριμένη 

αναπαράσταση δεν υπήρξαν ουσιαστικές διαφορές στις σωστές απαντήσεις από την 



152 
 

διαδικασία της μετάφρασης στην διαδικασία της αναγνώρισης, ενώ η  διαφορά 

ανάμεσα στις ομάδες παρέμεινε κατά μέσο όρο στο 7,5%. 

      Οι ισοδύναμες πραξιακές υποδοκιμασίες, όπως προαναφέρθηκε σε προηγούμενο 

κομμάτι των αποτελεσμάτων, δυσκόλεψαν περισσότερο τους μαθητές με ΗΕΑ. 

Αναλυτικότερα, το 29,2% (n=7) των μαθητών με ΗΕΑ αναγνώρισε σωστά την 1η 

πραξιακή αναπαράσταση απομάκρυνσης (Unifix Cubes), δόθηκαν δηλαδή κατά 12,5% 

(n=3) λιγότερες  σωστές απαντήσεις από ότι στο εικονιστικό, αλλά και κατά 4,2 (n=1) 

περισσότερες από την αντίστοιχη δοκιμασία στην μετάφραση. Αντίθετα, οι μαθητές 

ΤΑ στην πραξιακή αναπαράσταση απομάκρυνσης σημείωσαν καλύτερη επίδοση κατά 

7,7%, από 50% (n=13), σημειώσαν 57,7% (n=15) σωστές απαντήσεις. Η επίδοσή τους 

από την αντίστοιχη δοκιμασία μετάφρασης (42,3%, n=11), στην δοκιμασία της 

αναγνώρισης (57,7%), αυξήθηκε κατά 15,4% (n=4). Οι συνολικές επιτυχημένες 

απαντήσεις για την συγκεκριμένη αναπαράσταση ήταν 22 (44%), την ώρα που η 

εικονιστική αντίστοιχή της σημείωσε 23 (50%), ενώ η αντίστοιχή της πραξιακή στην 

δοκιμασία της μετάφρασης σημείωσε κατά 10% λιγότερες (34%). Τέλος, η διαφορά 

των δύο ομάδων κινήθηκε στο 28,5%, αυξήθηκε δηλαδή κατά 20,2% στο πραξιακό και 

ήταν κατα 11,2% αυξημένη από την πραξιακή αντίστοιχή της στην δοκιμασία της 

μετάφρασης. 

      Στην 2η πραξιακή αναπαράσταση υπολοίπου (Unifix Cubes) απάντησε σωστά το 

33,3% (n=8) των μαθητών με ΗΕΑ, δόθηκαν δηλαδή 25% λιγότερες σωστές 

απαντήσεις από ότι στο εικονιστικό. Αξίζει να σημειωθεί πως το ποσοστό των μαθητών 

που απάντησαν σωστά, δεν μεταβλήθηκε από την δοκιμασία της μετάφρασης στην 

δοκιμασίας της αναγνώρισης. Οι μαθητές ΤΑ απάντησαν σωστά σε ποσοστό 73,1% 

(n=19), βελτιώνοντας την επίδοσή τους κατά 7,7% από τον εικονιστικό τρόπο (65,4%, 

n=17), ενώ στην μετάβαση από την δοκιμασία της μετάφρασης στην δοκιμασία της 
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αναγνώρισης δεν υπήρξαν διαφοροποιήσεις. Η διαφοροποίηση ανάμεσα στις δύο 

κατηγορίες μαθητών κυμάνθηκε στο 39,8% (το ίδιο ποσοστό δηλαδή με την 

μετάφραση), την στιγμή που στο εικονιστικό ήταν μόνο 7,1%. Τέλος, το συνολικό 

άθροισμα των σωστών απαντήσεων ήταν 27 (54%) (όπως και στην δοκιμασία της 

μετάφρασης) για την συγκεκριμένη αναπαράσταση, κατά 8% λιγότερες από το 

εικονιστικό που ήταν 31 (62%). 

      Τελειώνοτας, στην πραξιακή αναπαράσταση διαφοράς, οι σωστές απαντήσεις των 

μαθητών με ΗΕΑ τετραπλασιάστηκαν, από το 4,3% στο 17,4% (n=4), αύξηση δηλαδή 

13,1% από τον εικονιστικό τρόπο, αλλά και 9,1% από την αντίστοιχη δοκιμασία της 

μετάφρασης. Οι μαθητές ΤΑ από την άλλη πλευρά βελτίωσαν και αυτοί όπως 

προαναφέρθηκε την επίδοσή τους στο 24% (n=10)  από το 12% (n=3), αύξηση της 

τάξης του 12% από το εικονιστικό μέρος, αλλά και από την δοκιμασία της μετάφρασης 

(12,5%). Η διαφορά των δύο κατηγοριών κυμάνθηκε στο 21,2% για την συγκεκριμένη 

αναπαράσταση, από το 8,2% που ήταν στο εικονιστικό (αύξηση 12,2%), ενώ 

παράλληλα ήταν 18% μεγαλύτερη από την δοκιμασία της μετάφρασης. Το συνολικό 

άθροισμα των σωστών αναγνωρίσεων ήταν 21,2% (n=10). Τέλος, αξίζει να αναφερθεί 

πως η πραξιακή αναπαράσταση διαφοράς στην δοκιμασία της αναγνώρισης ήταν και η 

μόνη αναπαράσταση διαφοράς στην οποία απάντησε σωστά το 1/5 των μαθητών. 

 

3.4. Δοκιμασίες εικονιστικής/πραξιακής ανταλλαγής αναπαραστάσεων βάσει 

Θεσιακής Αξίας (4α/4β) 

 

      Στην δοκιμασία των εικονιστικής/πραξιακής ανταλλαγής με βάση την θεσιακή αξία 

(4α/4β) οι μαθητές, καλούνταν να ανταλλάξουν-μετατρέψουν μία δεδομένη μορφή 
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θεσιακής αριθμητικής αναπαράστασης (π.χ. εκατοντάδες, δεκάδες) σε κάποια άλλη 

θεσιακή αριθμητική μορφή (π.χ. μονάδες).   

      Όσον αφορά στα συγκεκριμένα σκορ των σωστών απαντήσεων (Πίνακας, 28) που 

σημειώθηκαν, στον εικονιστικό τρόπο μόνο το 8,3% (n=2) των μαθητών σημείωσε 3 

σωστές απαντήσεις. Το 50% των μαθητών σημείωσε 1-2 σωστές απαντήσεις, ενώ οι 

4/10 (41,7%) μαθητές δεν σημείωσαν καμία απάντηση. Για τους μαθητές με ΤΑ τα 

πράγματα ήταν διαφορετικά. Παραπάνω από τους μισούς μαθητές (53,8%) απάντησαν 

σωστά στο σύνολο των υποδοκιμασιών, ενώ το 26,9% των μαθητών σε μία ή δύο 

υποδοκιμασίες. Ωστόσο 2/10 (19,2%) μαθητές ΤΑ δεν κατάφεραν να απαντήσουν 

σωστά σε καμία υποδοκιμασία. Επιπλέον, η συγκεκριμένοι αξιολογούμενοι σημείωσαν 

45,5% περισσότερες σωστές απαντήσεις απο την ομάδα των ΗΕΑ, αλλά και 22,5% 

λιγότερες λάθος ανταλλαγές. Γενικότερα, περίπου οι 8/10 (80,7%) μαθητές ΤΑ 

σημείωσαν έστω και μία σωστή απάντηση, ενώ αντίστοιχη επίδοση είχαν μόνο περίπου 

οι 6/10 (58,3%) μαθητές με ΗΕΑ. 

       Στο πραξιακό μέρος η εικόνα και των δύο ομάδων ήταν σε μεγάλο βαθμό 

διαφορετική. Οι 3 σωστές απαντήσεις, σημειώθηκαν από το 83,3% (n=20) των 

μαθητών με ΗΕΑ αλλά και από το 92,3% (n=24) των μαθητών ΤΑ, με τις σωστές 

απαντήσεις να αυξάνονται κατά 75% για τους συμμετέχοντες με ΗΕΑ και 38,5% για 

τους συμμετέχοντες ΤΑ. Η διαφορά στην επίδοση ανάμεσα στις δύο ομάδες, 

αμβλύνθηκε από το 45,5% στο εικονιστικό στο 9% στο πραξιακό μέρος. Αξίζει να 

σημειωθεί, ότι κανένας μαθητής στον πραξιακό τρόπο δεν σημείωσε λάθη και στις 3 

υποδοκιμασίες, από το 41,7% που ήταν στο εικονιστικό, παράλληλα, το σύνολο των 

μαθητών ΤΑ σημείωσε από 2 σωστές απαντήσεις και πάνω, την ώρα που μόνο το  
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69,2% των μαθητών έκανε το ίδιο στις εικονιστικές ανταλλαγές. 

 

      Η ανάλυση των αποτελεσμάτων (Πίνακες 27) κατέδειξε, πως η επίδοση των 

μαθητών με ΗΕΑ στην δοκιμασία των εικονιστικών ανταλλαγών (Mdn = 1), σε σχέση 

με την αντίστοιχη πραξιακή (Mdn = 3), διέφεραν σημαντικά Τ=2, p <.01, r = −.81, με 

τους μαθητές να σημειώνουν πολύ καλύτερη επίδοση στην πραξιακή δοκιμασία. Η 

επίδοση στην πραξιακή δοκιμασία ήταν όμως σημαντικά καλύτερη και για την ομάδα 

ΤΑ  (Mdn = 3), Τ=13, p < .01, r = −.58. Αναλυτικά, όσον αφορά στις διαφορές ανάμεσα 

στους δύο τρόπους, 21 μάθητές με ΗΕΑ και 12 μαθητές ΤΑ σημείωσαν αύξηση των 

σωστών απαντήσεων τους στο πραξιακό μέρος. Από την ομάδα των ΗΕΑ δεν 

διαφοροποιήθηκαν μόνο 2 από την μία δοκιμασία στην άλλη, ενώ το ίδιο συνέβει με 

13 μαθητές της άλλη ομάδας. Τέλος, η ομάδα των ΗΕΑ (Mdn=0), διέφερε σημαντικά 

από την ομάδα ΤΑ (Mdn = 3), μόνο στις εικονιστικές ανταλλαγές, U = 162.00, p < .01, 

r = −.42.  

 

Πίνακας 12.  

Ανάλυση της επίδοσης στην δοκιμασία των ανταλλαγών για τους μαθητές των δύο 

ομάδων 

Κατηγορία Μαθητών Εικονιστικές Αντ. Πραξιακές Αντ. 

 Frequency Percent Frequency Percent 

 

 

ΗΕΑ 

Valid 0 10 41,7 0 0,0 

1 6 25,0 2 8,3 

2 6 25,0 2 8,3 

3 2 8,3 20 83,3 

Total 24 100,0 24 100,0 

 

 

ΤΑ 

Valid 0 5 19,2 0 0,0 

1 3 11,5 0 0,0 

2 4 15,4 2 7,7 

3 14 53,8 24 92,3 

Total 26 100,0 26 100,0 
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Πίνακας 27.  

Η διαφοροποίηση της επίδοσης ανά ομάδα μαθητών στους δύο τρόπους αναπαράστασης 

Test Statisticsa 

Κατηγορία Μαθητών 
Πραξιακές Ανταλλαγές - Εικονιστικές 

Ανταλλαγές στην Θεσιακή Αξία 

 

ΗΕΑ 

Z -4,015b 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,000 

Exact Sig. (2-tailed) ,000 

Exact Sig. (1-tailed) ,000 

Point Probability ,000 

 

Τυπική 

Ανάπτυξη 

Z -2,987b 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,003 

Exact Sig. (2-tailed) ,002 

Exact Sig. (1-tailed) ,001 

Point Probability ,001 

 

a. Wilcoxon Signed Ranks Test 

b. Based on negative ranks. 

 

 

 

 
 

Πίνακας 28.  

 

Η διαφοροποίηση της επίδοσης ανά ομάδα μαθητών στους δύο τρόπους αναπαράστασης 

Test Statisticsa 

 Εικονιστικές Ανταλλαγές Πραξιακές Ανταλλαγές  

Mann-Whitney U 162,000 282,000 

Wilcoxon W 462,000 582,000 

Z -3,026 -1,033 

Asymp. Sig. (2-

tailed) 

,002 ,302 

Exact Sig. (2-tailed) ,002 ,279 

Exact Sig. (1-tailed) ,001 ,165 

Point Probability ,000 ,087 

 

a. Grouping Variable: Κατηγορία Μαθητών 
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3.3.5. Δοκιμασίες εικονιστικής/πραξιακής μετάφρασης αριθμητικών συμβόλων 

(5α/5β) 

 

      Στην Εικονιστική Μετάφραση αριθμητικών συμβόλων (5α), οι μαθητές καλούνταν 

να μεταφράσουν χρησιμοποιώντας εικονιστικές/πραξιακές αναπαραστάσεις, 

διάφορους συμβολικούς αριθμούς. Από την ανάλυση των συχνοτήτων της εικονιστικής 

δοκιμασίας (Πίνακας 32) για κάθε σκορ απαντήσεων (ανά ποσοστό μαθητών), 

προκύπτει πως ένα μεγάλο μέρός των μαθητών (37,5%, n=9) των μαθητών με ΗΕΑ δεν 

σημείωσε καμία σωστή απάντηση, την ίδια ώρα που μόνο το 3,8% (n=1) των 

αξιολογουμένων ΤΑ έκανε το ίδιο. Από την άλλη πλευρά, ένα παρόμοιο ποσοστό 

(37,5% n=9) από την ομάδα των ΗΕΑ και η πλειοψηφία (88,5%) των μαθητών ΤΑ 

σημείωσαν 3 σωστές μεταφράσεις με την διαφορά να ανέρχεται σε 51 ποσοστιαίες 

μονάδες.  

 

       

Πίνακας 13.  

Ανάλυση των συχνοτήτων για κάθε σκορ απαντήσεων ανά ποσοστό μαθητών 

Κατηγορία Μαθητών Εικονιστική Μετάφραση Πραξιακή Μετάφραση 

 Frequency Percent Frequency Percent 

 

ΗΕΑ 

Valid 0 9 37,5 2 8,3 

1 3 12,5 1 4,2 

2 3 12,5 4 16,7 

3 9 37,5 17 70,8 

Total 24 100,0 24 100,0 

 

Τυπική 

Ανάπτυξη 

Valid 0 1 3,8 1 3,8 

1 1 3,8 1 3,8 

2 1 3,8 1 3,8 

3 23 88,5 23 88,5 

Total 26 100,0 26 100,0 
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       Στην πραξιακή δοκιμασία (Πίνακας 32) οι συχνότητες των σκορ δεν 

μεταβλήθηκαν για την μαθητική ομάδα ΤΑ. Το σκορ των 3 σωστών υποδοκιμασιών 

αυξήθηκε κατά 33,3% (n=8) για τους μαθητές με ΗΕΑ, από το 37,5% στο 70,8% 

(n=17), με την ψαλίδα από την ομάδα ΤΑ παράλληλα, να μειώνεται από το 51% στο 

17,7%. Επιπλέον και οι μηδενικές απαντήσεις υπέστησαν μείωση κατά 29,2%, από το 

37,5% στο 8,3%. 

        Συνολικά, η επίδοση των μαθητών με ΗΕΑ στην δοκιμασία της εικονιστικής 

μετάφρασης αριθμητικών συμβόλων (Mdn = 1,50), διέφερε σημαντικά σε σχέση με 

την αντίστοιχη πραξιακή (Mdn = 3), Τ=12, p <.01, r = −.63, με τους μαθητές να 

σημειώνουν υψηλότερη επίδοση στην τελευταία (Πίνακας 31). Η ανάλυση δεν 

κατέδειξε σημαντική διαφοροποίηση μεταξύ των τρόπων αναπαράστασης για τους 

μαθητές ΤΑ (Ε: Mdn = 3, Π: Μdn = 3).  

Πίνακας 31.   

 

Η διαφορά των δύο ομάδων αναφορικά με την επίδοσή τους στην μετάφραση 

αριθμητικών συμβόλων στους δύο τρόπους αναπαράστασης  

Κατηγορία Μαθητών Πραξιακή Μετάφραση - Εικονιστική 

Μετάφραση Αριθμητικών Συμβόλων 

 

ΗΕΑ 

Z -3,095b 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,002 

Exact Sig. (2-tailed) ,000 

Exact Sig. (1-tailed) ,000 

Point Probability ,000 

 

Τυπική Ανάπτυξη 

Z -,137c 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,891 

Exact Sig. (2-tailed) 1,000 

Exact Sig. (1-tailed) ,500 

Point Probability ,094 

a. Wilcoxon Signed Ranks Test 

b. Based on negative ranks. . 

c. Based on positive ranks. 
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Πίνακας 142.   

 

Η διαφορά στην επίδοσή των δύο ομάδων αναφορικά με την δοκιμασία της μετάφρασης 

αριθμητικών συμβόλων 

 Εικονιστική Μετάφραση 

Αριθμητικών Συμβόλων 

Πραξιακή Μετάφραση 

Αριθμητικών Συμβόλων 

Mann-Whitney U 147,000 259,000 

Wilcoxon W 447,000 559,000 

Z -3,752 -1,475 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,000 ,140 

Exact Sig. (2-tailed) ,000 ,146 

Exact Sig. (1-tailed) ,000 ,096 

Point Probability ,000 ,022 

 

a. Grouping Variable: Κατηγορία Μαθητών 

 

Εκτενέστερα, αναφορικά με τις διαφορές ανάμεσα στους δύο τρόπους, 12 μάθητές με 

ΗΕΑ σημείωσαν αύξηση των σωστών απαντήσεων τους στο πραξιακό μέρος, ενώ μόνο 

3 με ΤΑ. Από την άλλη πλευρά, κανένας μαθητής με ΗΕΑ δεν σημείωσε λιγότερες 

σωστές απαντήσεις στο πραξιακό μέρος (μόνο 2 μαθητές ΤΑ σημείωσαν λιγότερες 

απαντήσεις). Από την ομάδα των ΗΕΑ δεν διαφοροποιήθηκαν ως προς τους 2 τρόπους, 

12 μαθητές, όπως και η πλειοψηφία των αξιολογουμένων ΤΑ (n = 21). Τέλος, οι 

διαφορές ανάμεσα στις δύο κατηγορίες μαθητών (Πίνακας 32) κρίθηκαν σημαντικές 

και πάλι μόνο στην εικονιστική μετάφραση, U = 147.00, p < .01, r = − .53. 

 

.3.6. Δοκιμασίες μετάφρασης εικονιστικών/πραξιακών αναπαραστάσεων σε 

αριθμητικά σύμβολα (6α/6β) 

 

      Στην μετάφραση εικονιστικών αναπαραστάσεων σε αριθμητικά σύμβολα (6α), οι 

μαθητές καλούνταν αυτή την φορά να μεταφράσουν εικονιστικές αναπαραστάσεις σε 

αριθμούς. Από την ανάλυση των σκορ προκύπτει πως στην μετάφραση εικονιστικών 
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αναπαραστάσεων («ΕΑ») (Πίνακας 38), μόνο το 54,2% των μαθητών με ΗΕΑ 

σημείωσε 3/3 σωστές απαντήσεις, περίπου οι 7 στους 10 (66,7%) σημείωσαν 2-3 

σωστές απαντήσεις, ενώ το ¼ των μαθητών συνέχισε να δυσκολεύεται και δεν 

σημείωσε καμία σωστή απάντηση. Όπως προαναφέρθηκε, η δοκιμασία της 

μετάφρασης εικονιστικών αναπαραστάσεων (6α) φάνηκε να είναι περισσότερο 

προσβάσιμη για τους μαθητές από ότι η μετάφραση αριθμητικών συμβόλων (6β). Οι 

μαθητές λοιπόν από την μία δοκιμασία στην άλλη μείωσαν τις λάθος απαντήσεις κατά 

12,5% (από 37,5% στο 25%), ενώ το σκορ των τριών σωστών απαντήσεων αυξήθηκε 

κατά 16,7%. Όσον αφορά στους μαθητές ΤΑ, το 96,1% σημείωσε 2-3 σωστές 

απαντήσεις -από τους οποίους το 84,6% 3 σωστές απαντήσεις-, την στιγμή που στην 

εικονιστική δοκιμασία (5α) το 92,3% -από τους οποίους το 88,5%- τρεις σωστές 

απαντήσεις (διαφορά 3,8%).  Τέλος, μόνο ένας μαθητής (3,8%) δεν σημείωσε καμία 

σωστή απάντηση.  

 Πίνακας 38.  

Ανάλυση των σκορ που σημείωσαν οι μαθητές στην δοκιμασία της μετάφρασης 

αναπαραστάσεων σε αριθμούς 

Κατηγορία Μαθητών 
Μετάφραση Εικονιστικών 

Αναπαραστάσεων 

Μετάφραση Πραξιακών 

Αναπαραστάσεων 

 Frequency Percent Frequency Percent 

 

 

ΗΕΑ 

Valid 0 6 25,0 3 12,5 

1 2 8,3 1 4,2 

2 3 12,5 3 12,5 

3 13 54,2 17 70,8 

Total 24 100,0 24 100,0 

 

Τυπική Ανάπτυξη 

Valid 0 1 3,8 0 0,0 

2 3 11,5 0 0,0 

3 22 84,6 26 100,0 

100,0 Total 26 100,0 100,0 
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Η διαφορά ανάμεσα στις δύο ομάδες μαθητών κυμάνθηκε στο 21,1%, όσον αφορά στις 

σωστές απαντήσεις και 30,4%, όσον αφορά στο σκορ των τριών σωστών απαντήσεων. 

Η ουσιαστική διαφορά όμως, σαφώς διακρίνεται στους μαθητές με καμία σωστή 

απάντηση, αφού η επίδοση (μηδενική) αυτή αφορούσε το 25% της ομάδας με ΗΕΑ, 

ενώ μόνο το 3,8% της ομάδας ΤΑ. 

Πίνακας 39.  

 

Η διαφορά στην επίδοση ανά κατηγορία μαθητών για τους δύο τρόπους 

αναπαράστασης 

Κατηγορία Μαθητών 

Πραξιακή Μετάφραση- Εικονιστική 

Μετάφραση Αναπαραστάσεων σε Αριθμούς 

 

 

ΗΕΑ 

Z -1,994b 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,046 

Exact Sig. (2-tailed) ,063 

Exact Sig. (1-tailed) ,031 

Point Probability ,020 

 Z -1,890b 

Τυπική Ανάπτυξη Asymp. Sig. (2-tailed) ,059 

Exact Sig. (2-tailed) ,125 

Exact Sig. (1-tailed) ,063 

Point Probability ,063 

a. Wilcoxon Signed Ranks Test 

b. Based on negative ranks. 

 

 

 

Στην πραξιακή δοκιμασία, οι μαθητές με ΗΕΑ (Πίνακας 38) σημείωσαν 12,5% (n=3) 

περισσότερες σωστές απαντήσεις από το εικονιστικό μέρος, 16,8% περισσότεροι 

μαθητές (70,8%, n=17) σημείωσαν 3 σωστές απαντήσεις, ενώ  η κατηγορία της καμίας 

σωστής απάντησης μειώθηκε κατά 12,5% (n=3). Η επίδοσή τους, δεν διαφοροποιήθηκε 

ιδιαίτερα σε σχέση με την δοκιμασία της μετάφρασης αριθμητικών συμβόλων (4,2% 
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περισσότερες σωστές απαντήσεις). Τέλος, στην πραξιακή δοκιμασία 6β, το σύνολο των 

μαθητών ΤΑ σημείωσε 3 σωστές απαντήσεις, με το σκορ αυτό να αυξάνεται κατά 

11,2% (n=3) από την πραξιακή δοκιμασία 5β (μετάφραση αριθμών) στην δοκιμασία 

6β. 

Πίνακας 1540.  

Η διαφορά στην επίδοση των μαθητών και στους δύο τρόπους ανά κατηγορία 

μαθητών  

 Εικονιστική Μετάφραση  

Αναπαραστάσεων σε Αριθμούς 

Πραξιακή Μετάφραση  

Αναπαραστάσεων σε Αριθμούς 

   

Mann-Whitney U 207,500 221,000 

Wilcoxon W 507,500 521,000 

Z -2,512 -2,930 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,012 ,003 

Exact Sig. (2-tailed) ,012 ,003 

Exact Sig. (1-tailed) ,006 ,003 

Point Probability ,002 ,003 

 

a. Grouping Variable: Κατηγορία Μαθητών 

        

Στην μετάφραση εικονιστικών αναπαραστάσεων σε αριθμητικά σύμβολα (6α), οι 

μαθητές καλούνταν αυτή την φορά να μεταφράσουν εικονιστικές αναπαραστάσεις σε 

αριθμούς. Η ανάλυση των αποτελεσμάτων υποδεικνύει, πως η επίδοση των μαθητών 

με ΗΕΑ στην δοκιμασία της πραξιακής μετάφρασης αναπραστάσεων (6α) (Mdn = 3), 

ήταν σημαντικά καλύτερη από ότι στην εικονιστική συνθήκη (Mdn = 3), Τ=15,           p 

<.05, r = −.40, σε αντίθεση με την ομάδα ΤΑ (Ε: Mdn=3, Π: Mdn=3) για την οποία η 

διαφορά δεν ήταν σημαντική Τ=22, p > .05, r = −.37. Αναλυτικά, όσον αφορά στις 

διαφορές ανάμεσα στους δύο τρόπους, 15 μάθητές με ΗΕΑ και 22 μαθητές ΤΑ δεν 

σημείωσαν μεταβολές στην επίδοσή τους από τον ένα τρόπο στον άλλο. Αντίστοιχα, 
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μόνο 2 μαθητής με ΗΕΑ σημείωσαν λιγότερες σωστές απαντήσεις στο πραξιακό μέρος, 

αλλά κανένας μαθητής ΤΑ. Τέλος, από την ομάδα των ΗΕΑ 7 μαθητές σημείωσαν 

καλύτερη επίδοση στην πραξιακή συνθήκη από ότι στην εικονιστική. Το ίδιο συνέβει 

και με 4 μαθητές ΤΑ. Τέλος, η ομάδα των ΗΕΑ (Mdn=3), διέφερε σημαντικά από την 

ομάδα ΤΑ (Mdn = 3) τόσο στον εικονιστικό τρόπο, U = 207.50, p < .05, r = −.31, όσο 

και στον πραξιακό, U = 221.00, p < .05, r = −.41. 
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3.3.7. Υπολογισμός εικονιστικού/πραξιακού αλγορίθμου της αφαίρεσης 

(7α/7β) 

 

     Στην τελευταία δοκιμασία, του εικονιστικού/πραξιακού υπολογισμού του 

αλγορίθμου της αφαίρεσης, οι μαθητές κλήθηκαν να μεταφράσουν τις ενέργειες τους 

στο συμβολικό αλγόριθμο  με τον χειρισμό πραξιακών και εικονιστικών 

αναπαραστάσεων. Τα πραξιακά και εικονιστικά αλγοριθμικά βήματα που έπρεπε οι 

μαθητές να μεταφράσουν, αλλά και η βαθμολόγηση για καθένα από αυτά παρατίθενται 

στον πίνακα 39.  

Πίνακας 39.  

 

Τα  εικονιστικά και πραξιακά αλγοριθμικά βήματα και η βαθμολόγησή τους 

Υπολογισμός Πραξιακού/Εικονιστικού Αλγορίθμου 

 

Θεσιακή αξία Πραξιακή/Εικονιστική αλγοριθμική 

ακολουθία 

Σειριοθέτηση αλγοριθμικών 

βημάτων 

Βαθμολόγηση 

Πραξιακού/Εικονιστικού 

αλγορίθμου 

 

 

Μονάδες 

Έγκυρος Δανεισμός στις Μονάδες 1 1 

Έγκυρη Αφαίρεση στις Μονάδες 2 1 

Έγκυρη Καταγραφή Αποτελέσματος 3 1 

Έγκυρη Μεταφορά του Δανεικού  4 1 

 

 

Δεκάδες 

Έγκυρος Δανεισμός στις Δεκάδες 5 1 

Έγκυρη Αφαίρεση στις Δεκάδες 6 1 

Έγκυρη Καταγραφή Αποτελέσματος 7 1 

Έγκυρη Μεταφορά του Δανεικού  8 1 

 

Εκατοντάδες 

Εκατοντάδες Έγκυρη Αφαίρεση 9 1 

Εκατοντάδες Έγκυρη Καταγραφή 10 1 

 

Ενδεικτικό παράδειγμα της διαδικασίας της ημιδομημένης συνέντευξης παρατίθεται 

στον Πίνακα 39. Από την ανάλυση των αποτελεσμάτων, για τους μαθητές με ΗΕΑ 

εξαιρέθηκε η περίπτωση ενός μαθητή με μαθησιακές δυσκολίες, ο οποίος και δεν 

κατάφερε να υπολογίσει την συμβολική αφαίρεση.  



165 
 

Γράφημα 1.  

Η επίδοση αναφορικά με την Πραξιακή/Εικονιστική αλγοριθμική ακολουθία των 

μαθητών με ΗΕΑ 

 

 Στην δοκιμασία του εικονιστικού αλγορίθμου, μόνο ένας μαθητής (4,3%) με ΗΕΑ 

(Γράφημα 7) στον εικονιστικό αλγόριθμο κατόρθωσε να εκτελέσει ορθά το σύνολο των 

αλγοριθμικών βημάτων με την χρήση αναπαραστάσεων, ενώ ένα μεγάλο μέρος των 

μαθητών ολοκλήρωσε την αφαίρεση μέχρι και το τέταρτο αλγοριθμικό βήμα («έγκυρη 

μεταφορά δανεικού στις δεκάδες»). Ειδικότερα, ως προς το τέταρτο βήμα («έγκυρη 

μεταφορά δανεικού στις δεκάδες»), αυτό, ολοκληρώθηκε με επιτυχία από τους μισούς 

μαθητές (n=12) στην πραξιακή δοκιμασία και μόνο από το 33,3% (n=8) στην 

εικονιστική (από 16,6% δηλαδή περισσότερους μαθητές στον πραξιακό τρόπο). Αξίζει 

να αναφερθεί πως μόνο το 29,2% των μαθητών ολοκλήρωσε μέχρι το προηγούμενο 

βήμα, την έγκυρη καταγραφή του αποτελέσματος στις μονάδες. Οι αξιολογούμενοι 

αυτοί, δεν μετέφεραν έγκυρα το δανεικό στην επόμενη στήλη. Τέλος, 3 μαθητές 

12.50% 12.50%

29.20%
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(12,5%) από τους 23 με ΗΕΑ δεν κατάφεραν να δανειστούν 10 μονάδες ή μία  δεκάδα 

στον μειωτέο των μονάδων, ενώ το σύνολο των μαθητών το κατόρθωσε στον πραξιακό 

αλγόριθμο. 

      Από την ανάλυση του αλγορίθμου των μαθητών με ΤΑ, εξαιρέθηκε η περίπτωση 

ενός μαθητή στον πραξιακό αλγόριθμο λόγω της μη ολοκλήρωσης του, ενώ 

συμπεριλήφθηκε η περίπτωση ενός μαθητή, ο οποίος δεν σημείωσε κανένα λάθος στον 

εικονιστικό αλγόριθμο (Βαθμολογία 10), όμως λόγω καταστροφής της 

ηχογραφηθείσας συνέντευξης δεν καταγράφηκαν στοιχεία για την επίδοσή του στον 

πραξιακό. Λαμβάνοντας υπόψη πως η επίδοση του 100% των μαθητών που δεν 

σημείωσαν λάθος, αλλα και του 60,8% των μαθητών γενικά, δεν μεταβλήθηκε από τον 

έναν τρόπο στον άλλο, ο μαθητής αυτός καταγράφηκε με την βαθμολογία 10 

(Επιτυχημένη ολοκλήρωση όλων των βημάτων)  και στον πραξιακό τρόπο. 

Γράφημα 2.   

Η επίδοση αναφορικά με την Πραξιακή/Εικονιστική αλγοριθμική ακολουθία των 

μαθητών ΤΑ 

 

19.2%

34.6%

19.2%

3.8%

23.1%

11.50%

46.20%

15,4%

0.00%

5.00%

10.00%

15.00%

20.00%

25.00%

30.00%

35.00%

40.00%

45.00%

50.00%

(0) Μ: Μη Έγκυρος 
Δανεισμός

(3) Μ: Έγκυρη 
Καταγραφή Αποτ.

(4) Μ: Έγκυρη 
Μεταφορά 
Δανεικού

(5) Δ: Έγκυρος 
Δανεισμός

(10) Ε: Έγκυρη 
Καταγραφή

Εικονιστικός Αλγόριθμος Πραξιακός Αλγόριθμος



167 
 

       Αναλυτικά ως προς την επίδοση της ομάδας ΤΑ (Γράφημα 8), το 23,1% των 

μαθητών ολοκλήρωσε με επιτυχία τους αλγόριθμους και στις δύο συνθήκες, την ώρα 

που μόνο ένας μαθητής με ΗΕΑ έκανε το ίδιο (4,3%). Ένα μεγάλο μέρος των μαθητών 

της ομάδας ΤΑ (Εικονιστικό: 34,6% - Πραξιακό: 46,2%) κατέγραψε έγκυρα το 

υπόλοιπο της αφαίρεσης στην στήλη των μονάδων, όμως δεν μετέφερε έγκυρα το 

δανεικό στην επόμενη στήλη. Τέλος, αξίζει να σημειωθεί πως το 19,2% των μαθητών 

ΤΑ στον εικονιστικό, όμως μόνο το 11,5% στον πραξιακό αλγόριθμο, δεν κατάφεραν 

να δανειστούν μία δεκάδα ή δέκα μονάδες στην στήλη των μονάδων. Παρόμοια 

ποσοστά μαθητών δεν ολοκλήρωσαν και το βήμα της μεταφοράς του δανεικού στην 

στήλη των δεκάδων με επιτυχία.  

       Ως προς τις διαφορές μεταξύ των δύο ομάδων, θα πρέπει να αναφερθεί πως 14,1% 

περισσότεροι μαθητές με ΗΕΑ στο εικονιστικό και 34,6% στο πραξιακό ολοκλήρωσαν 

τον αλγόριθμο μέχρι και την μεταφορά του δανεικού στην στήλη των δεκάδων, σε 

σύγκριση με τους μαθητές ΤΑ των οποίων μόνο το 15-19,4% ολοκλήρωσε.  
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3.3.7.6. Συνολικές διαφοροποιήσεις στην αναπαραστατική αλγοριθμική επίδοση 

ανά τρόπο και κατηγορία μαθητών (Πίνακας 49) 

 

 

 

 

Πίνακες 49.  

Οι διαφορές των μαθητών ανά κατηγορία και τρόπο αναπαράστασης 

Test Statisticsa 

Κατηγορία Μαθητών Βαθμολογία Εικ.-Πραξ. Αλγορίθμου 

ΗΕΑ Z -2,311b 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,021 

Exact Sig. (2-tailed) ,016 

Exact Sig. (1-tailed) ,008 

Point Probability ,001 

Τυπική Ανάπτυξη Z -1,508b 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,132 

Exact Sig. (2-tailed) ,234 

Exact Sig. (1-tailed) ,117 

Point Probability ,086 

 

a. Wilcoxon Signed Ranks Test 

b. Based on negative ranks. 

Πίνακες 50.  

Οι διαφορές των μαθητών ανά κατηγορία και τρόπο αναπαράστασης  

Test Statisticsa 

 Βαθμολογία Εικονιστικού μέρους Βαθμολογία Πραξιακού μέρους 

Mann-Whitney U 197,500 240,500 

Wilcoxon W 450,500 493,500 

Z -1,870 -,956 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,062 ,339 

Exact Sig. (2-tailed) ,062 ,345 

Exact Sig. (1-tailed) ,031 ,172 

Point Probability ,001 ,003 

 

a. Grouping Variable: Κατηγορία Μαθητών 
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 Από την ανάλυση της αλγοριθμικής επίδοσης προκύπτει, πως οι μαθητές με ΗΕΑ είχαν 

σημαντικά καλύτερη επίδοση στον πραξιακό αλγόριθμο (Mdn = 4), Τ=8, p <.05, r = 

−.47, από ότι στον εικονιστικό (Mdn = 3). Για την ομάδα ΤΑ (Ε: Mdn= 4,50 -Π: 

Mdn=5) δεν ίσχυσε όμως το ίδιο Τ=17, p > .05, ns, r = −.29. Τέλος, η ομάδα των ΗΕΑ 

(Mdn=3), διέφερε σημαντικά από την ομάδα ΤΑ (Mdn = 3) στον εικονιστικό τρόπο, U 

= 197.50, p < .05, r = −.26, αλλά όχι στον πραξιακό, U = 240.50, p> .05, ns, r = −.13. 
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3.3.7.1. Λάθη Δανεισμού (Πίνακας 42) 

 

      Ως προς τα λάθη δανεισμού, συμπεριλαμβανομένων του δανεισμού μία δεκάδας 

στις μονάδες και μίας εκατοντάδας στις δεκάδες4, η συντριπτική πλειοψηφία των 

μαθητών σημείωσε 2 λάθη, ενώ μόνο 2 μαθητές με ΗΕΑ και 1 μαθητής ΤΑ δεν 

σημείωσαν κανέναν λάθος δανεισμού. Οι διαφοροποιήσεις ανάμεσα στις δύο ομάδες, 

αλλά και στους δύο τρόπους αναπαράστασης αναλύονται με ποιοτικό τρόπο παρακάτω.  

 

Πίνακας 42.  

 

Το σύνολο των λαθών δανεισμού που σημειώθηκε από τις δύο ομάδες μαθητών 

 

                                                           
4Οι συγκεκριμένοι δανεισμοί, μπορεί να απορρέουν σε έναν βαθμό απο την καθιερωμένη εκπαιδευτική 

διαδικασία, ωστόσο σε ένα πλαίσιο εκπαιδευτικής αξιολόγησης είναι δόκιμο να καταγράφονται ως λάθη, 

αφενός για την αποτελεσματικότερη διδασκαλία και μάθηση του αλγορίθμου και αφετέρου διότι είναι 

πιθανό να δηλώνουν άγνοια των ανταλλαγών θεσιακής αξίας και των δομικών χαρακτηριστικών του 

αλγορίθμου. 

 

Κατηγορία μαθητών                    Λάθη Δανεισμού Εικονιστικός Αλγόριθμος Πραξιακός Αλγόριθμος 

  Frequency Percent Frequency Percent 

 

ΗΕΑ 

Valid 0 2 8,3 0 0,0 

1 1 4,2 3 12,5 

2 20 75,0 20 83,3 

Total 23 95,8 23 95,8 

Missing  1 4,2 1 4,2 

Total 24 100,0 23 100,0 

 

Τυπική Ανάπτυξη 

Valid 0 1 3,8 1 3,8 

1 2 7,7 5 19,2 

2 23 88,5 19 73,1 

Total 26 100,0 25 96,2 

 
Missing  0 0,0 1 3,8 

 
Total  26 100,0 25 100,0 
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3.3.7.1.1. Έγκυρος Δανεισμός (Πίνακας 43) 

 

      Ως προς την εγκυρότητα του δανεισμού, στον εικονιστικό αλγόριθμο (Πίνακας 43), 

το 70,8% των μαθητών με ΗΕΑ επέλεξε να δανειστεί μία δεκάδα στην στήλη των 

μονάδων. Το 82,2% των μαθητών αυτών, δήλωσε 5 πως θα μπορούσαμε να 

δανειστούμε και δέκα μονάδες, παρόλα αυτά προτίμησε να δανειστεί μία δεκάδα (τα 

αποτελέσματα αυτά δεν διαφοροποιήθηκαν μεταξύ των τρόπων αναπαράστασης).  

 

Πίνακας 43.  

 

Το είδος των λαθών δανεισμού που σημειώθηκαν από τις δύο ομάδες μαθητών στις μονάδες 

 

 

 

                                                           
5Στην διαδικασία της ημιδομημένης συνέντευξης οι μαθητές εφόσον επέλεγαν να δανειστούν μία δεκάδα 

καλούνταν να απαντήσουν αν θα ήταν δυνατό αντί για μία δεκάδα να δανειστούν δέκα μονάδες. 

Μαθητές Επιλογές δανεισμού Εικονιστικός Αλγόριθμος Πραξιακός Αλγόριθμος 

 

 

 

ΗΕΑ 

 Frequency Percent Frequency Percent 

Valid Δέκα μονάδες ως δανεικό (Μ) 3 12,5 1 4,3 

Μία μονάδα ως δανεικό (Μ) 2 8,3 0 0,0 

Μία δεκάδα ως δανεικό (Μ) 17 70,8 22 91,7 

Δύο δεκάδες ως δανεικό (Μ) 1 4,2 0 0,0 

Total 23 95,8 23 95,8 

Missing  1 4,2 1 4,2 

Total 24 100,0 24 100,0 

 

 

Τυπική 

Ανάπτυξη 

Valid Δέκα μονάδες ως δανεικό (Μ) 1 3,8 1 3,8 

Μία μονάδα ως δανεικό (Μ) 3 11,5 1 3,8 

Μία δεκάδα ως δανεικό (Μ) 20 76,9 22 84,6 

Μία εκατοντάδα ως δανεικό (Μ) 1 3,8 1 3,8 

Δώδεκα δεκάδες ως δανεικό (Μ) 1 3,8 0 0,0 

Total 26 100,0 25 96,2 

 
Missing 0 0 1 4,2 

 
Total 25 100,0 25 100,0 
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      Από την άλλη, το 17,8% των υπόλοιπων μαθητών απάντησε πως δεν ήταν δυνατό 

να δανειστεί δέκα μονάδες, αλλά αποκλειστικά μία δεκάδα. Ωστόσο, το 12,5%  του 

συνόλου των μαθητών δανείστηκε 10 μονάδες. Ενδιαφέρον παρουσιάζει και η επιλογή 

δύο μαθητών (8,3%) να δανειστούν μία μονάδα ως δανεικό. Αντίθετα, στον πραξιακό 

αλγόριθμο (Πίνακας 43) οι επιλογές των μαθητών συγκεντρώθηκαν σχεδόν στο σύνολο 

τους στον δανεισμό μίας δεκάδας, ενώ μόνο ένας μαθητής επέλεξε να δανειστεί 10 

μονάδες. 

      Αναφορικά με την άλλη ομάδα, το 76,9% (n=20) των μαθητών ΤΑ επέλεξε να 

δανειστεί μία δεκάδα στον εικονιστικό αλγόριθμο. Το 85% αυτών των μαθητών 

προτίμησε να επιλέξει μία δεκάδα, ωστόσο δέχτηκε, πως θα μπορούσε να 

χρησιμοποιήσει και δέκα μονάδες, ενώ μόνο δύο μαθητές θεώρησαν πως δεν θα 

μπορούσαν να έχουν πάρει δέκα μονάδες. Όπως προαναφέρθηκε,  το 20% των μαθητών 

με ΤΑ (n=5) δεν δανείστηκε έγκυρα στην στήλη των μονάδων. Πιο συγκεκριμένα, 3 

μαθητές (11,5%) δανείστηκαν μία μονάδα ως δανεικό, ένας μαθητής μία εκατοντάδα 

και ακόμη ένας δώδεκα δεκάδες. Στον πραξιακό αλγόριθμο η εικόνα παρέμεινε ίδια, 

με την επιλογή όμως της μίας μονάδας ως δανεικού να μειώνεται κατά 7,7%. 

Γενικότερα, φάνηκε πως στον πραξιακό αλγόριθμο σημειώθηκε μία τάση μείωσης των 

λαθών δανεισμού, χωρίς βέβαια να συμπεριλαμβάνουμε σε αυτά την μία δεκάδα.  

        Στην στήλη των δεκάδων (Πίνακας 44), οι μαθητές παρουσίασαν περισσότερες 

λάθος απαντήσεις αλλά και μεγαλύτερη διακύμανση ως προς αυτές. Όσον αφορά στους 

μαθητές με ΗΕΑ, μόνο το 8,4% (n=2) κατάφερε να δανειστεί σωστά στην στήλη των 

δεκάδων (είτε δέκα δεκάδες είτε μία εκατοντάδα). Ένα μεγάλο μέρος τους (37,5%), 

επέλεξε να δανειστεί δύο μονάδες απαλοίφοντας παράλληλα μία από τις δεκάδες του 

μειωτέου (ως επί το πλείστον). Οι μαθητές αυτοί αντιλαμβανόμενοι τις δύο δεκάδες 

του μειωτέου ως 20 (και όχι ως δύο δεκάδες) δεν κατάφερναν να συσχετίσουν τον 
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τελευταίο αυτό αριθμό με τον αριθμό (12) που προέκυπτε στον συμβολικό αλγόριθμο 

μετά τον δανεισμό (12 δεκάδες). Έτσι λοιπόν, για να μπορέσουν να ευθυγραμμίσουν 

τις ενέργειες τους στους δύο αλγορίθμους, προχώρησαν στην παραπάνω τροποποίηση. 

 

Πίνακας 44.  

Το είδος των δανεικών που προτίμησαν οι μαθητές στις δεκάδες 

Κατηγορία                        Κατηγορία Απάντησης 

Μαθητών 

Εικονιστικός Αλγόριθμος Πραξιακός Αλγόριθμος 

 Frequency Percent Frequency Percent 

ΗΕΑ 

Valid Σωστό: Δέκα δεκάδες ως δανεικό (Δ) 1 4,2 1 4,2 

Μία εκατοντάδα ως δανεικό (Δ) 1 4,2 1 4,2 

Μία δεκάδα ως δανεικό (Δ) 6 25,0 5 20,8 

Μία Μονάδα ως δανεικό (Δ) 4 16,7 2 8,3 

Δύο Μονάδες ως δανεικό (Δ) 9 37,5 13 54,2 

Χωρίς Δανεικό 1 4,2 0 0,0 

Total 22 91,7 22 91,7 

Missing 77 2 8,3 2 8,3 

Total 24 100,0 24 100,0 

 

 

 

 

 

ΤΑ 

Valid Σωστό: Δέκα δεκάδες ως δανεικό (Δ) 1 3,8 3 11,5 

Μία εκατοντάδα ως δανεικό (Δ) 8 30,8 6 23,1 

Μία δεκάδα ως δανεικό (Δ) 2 7,7 1 3,8 

Δύο δεκάδες ως δανεικό (Δ) 1 3,8 0 0,0 

Δέκα Μονάδες ως δανεικό (Δ) 1 3,8 1 3,8 

Μία Μονάδα ως δανεικό (Δ) 3 11,5 3 11,5 

Δύο Μονάδες ως δανεικό (Δ) 9 34,6 10 38,5 

Χωρίς Δανεισμό (Δ) 0 0,0 1 3,8 

Total 25 96,2 25 96,2 

Missing 77 1 3,8 1 3,8 

Total 26 100,0 26 100,0 

 

 

      Το 25% των μαθητών δανείστηκε μία δεκάδα και στην στήλη των δεκάδων, 

θεωρώντας, είτε πως εφόσον δανείστηκε μία δεκάδα στις μονάδες θα μπορούσε να 
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κάνει το ίδιο και στις δεκάδες, είτε πως τα δανεικά-κρατούμενα είναι αποκλειστικά 

μίας μορφής, είτε αδυνατώντας να βρεί το σωστό δανεικό κατευθύνθηκε στην 

τελευταία σίγουρη σωστή απάντηση, τη δεκάδα. Τέλος, 4 μαθητές (16,7%) 

δανείστηκαν μία μονάδα, θεωρώντας τις δύο δεκάδες ως δύο μονάδες και την μονάδα 

που δανείστηκαν ως δεκάδα. Έτσι σχημάτισαν πάλι τον αριθμό 12 στον μειωτέο.  

       Στον πραξιακό αλγόριθμο, ο δανεισμός μίας μονάδας - που ήταν και αυτός με τις 

περισσότερες λογικές υπερβάσεις- μειώθηκε κατά 8,3% (n=2), ενώ η μεγαλύτερη 

διαφορά σημειώθηκε στις δύο μονάδες ως δανεικό που αυξήθηκαν κατά 16,7%. Οι 

σωστές απαντήσεις δεν μεταβλήθηκαν από τον ένα τρόπο στον άλλο.  

      Οι μαθητές ΤΑ δανείστηκαν σωστά στην στήλη των δεκάδων σε ποσοστό 34,6% 

(n=9), με το 30,8% των συγκεκριμένων μαθητών να προτιμά την μία εκατοντάδα ως 

δανεικό στο εικονιστικό και το 23,1% στον πραξιακό αλγόριθμο, ενώ και οι δέκα 

δεκάδες (το ορθότερο) ως επιλογή, αυξήθηκαν κατά 7,7% στον πραξιακό από το 3,8% 

που βρίσκονταν στον εικονιστικό. Ως προς τις λανθασμένες επιλογές, μία μεγάλη 

μερίδα και της συγκεκριμένης ομάδας (ΤΑ) συμμετεχόντων (34,6%) δανείστηκε δύο 

μονάδες, ενώ η μία και οι δύο δεκάδες ως δανεικά, αλλά και ή μία μονάδα ως δανεικό 

σημείωσαν περίπου το 1/10 των επιλογών τους. 

      Οι διαφοροποιήσεις ανάμεσα στους τρόπους αναπαράστασης, περιορίστηκαν μόνο 

στις σωστές απαντήσεις οι οποίες και αναφέρθηκαν παραπάνω, ενώ σχετικά με την 

διαφοροποίηση ανάμεσα στις δύο ομάδες, οι μαθητές με ΗΕΑ σημείωσαν κατά 

περίπου 30% λιγότερους σωστούς δανεισμούς, ενώ 17,7% περισσότεροι μαθητές με 

ΗΕΑ δανείστηκαν μία δεκάδα. 
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3.3.7.1.2. Πλήθος των Μορφών Δανεισμού  

 

       Η συγκεκριμένη κατηγορία, αναφέρεται στο πλήθος των ειδών αναπαράστασης 

που χρησιμοποιήθηκαν από τους μαθητές ως δανεικά. Συγκεκριμένα, περίπου οι μισοί 

μαθητές με ΗΕΑ (54,2%) χησιμοποίησαν μόνο μία μορφή δανεισμού (κυρίως 

μονάδων) στον εικονιστικό αλγόριθμο, ενώ το 37,5% των μαθητών χρησιμοποίησε δύο 

μορφές δανεικών που βέβαια ήταν και αυτό που απαιτούσαν οι αφαιρέσεις διψήφιου 

από τριψήφιο. Στον πραξιακό αλγόριθμο ο δανεισμός μόνο μίας μορφής (κυρίως 

μονάδων) ελαττώθηκε κατά 16,7% με την συνεπακόλουθη αύξηση του ορθού 

δανεισμού.   

       Από την ομάδα ΤΑ μόνο το 19,2% στον εικονιστικό αλγόριθμο σημείωσε 

δανεισμό μίας μορφής, με το ποσοστό αυτό να μειώνεται στο 3,8% στον πραξιακό 

αλγόριθμο και την διαφορά από τους μαθητές με ΗΕΑ να κυμαίνεται από 35% στον 

εικονιστικό στο 33,7% στον πραξιακό αλγόριθμο.  

 

3.3.7.1.3. Τροποποίηση Μειωτέου (Πίνακας 45) 

 

      Οι μαθητές στην προσπάθειά τους να υπολογίσουν τον αλγόριθμο και κυρίως να 

δανειστούν και να διατηρήσουν την συνέπεια των ενεργειών τους σε σχέση με τον 

συμβολικό αλγόριθμο (χρησιμοποιώντας όμως πραξιακές και εικονιστικές 

αναπαραστάσεις), οδηγήθηκαν σε κάποιες περιπτώσεις στην τροποποίηση του 

αλγορίθμου. Στον εικονιστικό αλγόριθμο, από τους 23 μαθητές με ΗΕΑ, οι 7 (29,2%) 

τροποποίησαν τον μειωτέο των δεκάδων απαλοίφοντας μία δεκάδα και προσθέτοντας 
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δύο μονάδες, ενώ ένας τροποποίησε παράλληλα και τον μειωτέο των εκατοντάδων, 

απαλοίφοντας τις δύο εκατοντάδες και εισάγοντας δύο μονάδες. Η εισαγωγή μονάδων 

μετά από απαλοιφή των εκατοντάδων, σημείωθηκε σε μαθητές που μετέφεραν στις 

εκατοντάδες ως δανεικό, μία μονάδα και εξυπηρετούσε την λογικότητα της αφαίρεσης.  

      Στον πραξιακό αλγόριθμο οι μαθητές που τροποποίησαν τον μειωτέο των δεκάδων 

αυξήθηκαν κατά 29,2%, όμως κανένας μαθητής δεν τροποποίησε τον μειωτέο των 

εκατοντάδων. Για τους μαθητές ΤΑ η τροποποίηση του μειωτέου των δεκάδων 

παρατηρήθηκε σε 7 μαθητές (26,9%), ενώ η απαλοιφή εκατοντάδων και εισαγωγή 

μονάδων στη θέση τους σε 1 μαθητή (3,8%) και η απαλοιφή του μειωτέου των μονάδων 

με την εισαγωγή δώδεκα δεκάδων σε 1 μαθητή (3,8%). Στον πραξιακό αλγόριθμο η 

εικόνα των μαθητών δεν διαφοροποιήθηκε. 

 

Πίνακας 45.  

Το είδος της τροποποίησης του μειωτέου στο οποίο προέβησαν οι μαθητές 

 

    

 Πραξιακός Αλγόριθμος Εικονιστικός Αλγόριθμος 

 ΗΕΑ ΤΑ ΗΕΑ ΤΑ 

Είδος Τροποποίησης Είδος δανεισμού 
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Απαλοιφή  Μονάδων 
Εισαγωγή 

δεκάδων 
0 0,0 1 3,8 0 0,0 0 0,0 

Απαλοιφή Δεκάδας 
Εισαγωγή 

μονάδων 
9 33,4 7 26,9 14 58,4 10 38 

Απαλοιφή εκατοντάδων 
Εισαγωγή 

Μονάδων 
1 4,2 1 3,8 0 0,0 2 7,7 
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      Τέλος, διαφοροποιήσεις οσον αφορά τις δύο ομάδες επισυνέβησαν μόνο στον 

πραξιακό αλγόριθμο, όπου 27,5% περισσότεροι μαθητές με ΗΕΑ τροποποίησαν τον 

μειωτέο των δεκάδων. Γενικότερα, η εικόνα των μαθητών ΤΑ παρέμεινε σχεδόν 

αμετάβλητη από τον ένα τρόπο στον άλλο. 

 

3.3.7.2. Αφαίρεση Ασύμβατων Αξιών (Πίνακας 46) 

 

      Η ασύμβατη αφαίρεση αναφέρεται στις αφαιρέσεις διαφορετικών αξιών που 

προέκυψαν από  λανθασμένες μεταφορές και δανεισμούς ανά στήλη. Στην διαδικασία 

της συνέντευξης η ασυμβατότητα αυτή δηλωνόταν με έμμεσο τρόπο πάντα στους 

μαθητές, χωρίς όμως να τους ζητείται να αλλάξουν κάτι6.  

          Από την ανάλυση εξαιρέθηκαν 2 μαθητές (ο ένας μαθητής μόνο στο πραξιακό), 

καθότι δεν ολοκλήρωσαν τον αλγόριθμο. Εκτενώς, οι μαθητές με ΗΕΑ αφαίρεσαν 

ασύμβατες αξίες, τόσο στην στήλη των δεκάδων, όσο και στην στήλη των εκατοντάδων 

σε ποσοστό 58,3% (n=14), ενώ το 12,5% (n=3) των μαθητών και στις 3 στήλες. Οι 

αξιολογούμενοι που δεν προέβησαν αφαίρεση ασύμβατων αξιών ήταν μόνο δύο 

(8,3%). Στον πραξιακό αλγόριθμο οι ασύμβατες αφαιρέσεις στις στήλες των δεκάδων 

και των εκατοντάδων αυξήθηκαν κατά 16,7% (n=4), ενώ οι αυθαίρετη αφαίρεση στις 

μονάδες εκμηδενίστηκε. 

     Για τους μαθητές ΤΑ, η αφαίρεση ασύμβατων αξιών σε κάποια από τις στήλες, δεν 

αποτέλεσε λάθος για το 26,9% (τριπλάσιοι από την ομάδα των ΗΕΑ), 

συμπεριλαμβανομένων και τριών μαθητών που ολοκλήρωσαν τον αλγόριθμο μόνο 

μέχρι τις δεκάδες, χωρίς να αντιμετώπισουν κάποια δυσκολία με τον συμβολικό 

                                                           
6π.χ. Αν ο μαθητής μετέφερε μία μονάδα στις δεκάδες, ο αξιολογητής σχολίαζε: «Άρα θα αφαιρέσεις 

μία μονάδα από δύο εκατοντάδες» 
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αλγόριθμο. Επιπλέον, το 42,3%  των μαθητών προέβη σε ασύμβατη αφαίρεση στις 

δεκάδες και τις εκατοντάδες παράλληλα, ενώ 4 μαθητές (16%) και στις 3 στήλες.  

Πίνακας 46.  

Οι αφαιρέσεις ασύμβατων αξιών ανά θεσιακή στήλη και κατηγορία μαθητών 

Μαθητές Ασύμβατη Αφαίρεση Εικονιστικός Αλγόριθμος Πραξιακός Αλγόριθμος 

  Frequency Percent Frequency Percent 

 

 

 

ΗΕΑ 

Valid ΟΧΙ ΛΑΘΗ 2 8,3 2 8,3 

Δεκάδες 2 8,3 1 4,2 

Εκατοντάδες 1 4,2 1 4,2 

Δεκάδες και Εκατονάδες 14 58,3 18 75,0 

Μονάδες, Δεκάδες, Εκατοντάδες 3 12,5 0 0,0 

Total 23 95,8 22 91,6 

Missing   Δεν ολοκληρώθηκε 1 4,2 2 8,4 

Total 24 100,0 24 100,0 

 

 

 

   ΤΑ 

Valid ΟΧΙ ΛΑΘΗ 7 26,9 7 26,9 

Δεκάδες 2 7,7 3 11,5 

Μονάδες και Δεκάδες 1 3,8 2 7,7 

Δεκάδες και Εκατονάδες 11 42,3 12 46,2 

Μονάδες, Δεκάδες, Εκατοντάδες 4 15,4 1 3,8 

Total 25 96,2 25 96,2 

Missing Δεν ολοκληρώθηκε 1 3,8 1 3,8 

Total 26 100,0 26 100,0 

 

     Στον πραξιακό αλγόριθμο -όπως συνέβει και με τους μαθητές με ΗΕΑ- 

παρατηρήθηκε μείωση της ασύμβατης αφαίρεσης στις μονάδες κατά 11,6%, ενώ δεν 

παρατηρήθηκαν αλλού μεγάλες διαφοροποιήσεις. Όσον αφορά στις διαφορές ανάμεσα 

στις δύο ομάδες μαθητών αξίζει να σημειωθεί, πως κατά 16% παραπάνω μαθητές με 

ΗΕΑ στον εικονιστικό και 28,8% στον πραξιακό αλγόριθμο προχώρησαν σε αφαίρεση 

ασύμβατων αξιών.  
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3.3.7.1.3. Έγκυρη καταγραφή υπολοίπου (Πίνακας 47) 

      Η έγκυρη καταγραφή αποτελέσματος, αναφέρεται στον τρόπο με τον οποίο οι 

μαθητές δήλωσαν το υπόλοιπο, αν δηλαδή οι εικονιστικές και πραξιακές 

αναπαραστάσεις που χρησιμοποίησαν, ήταν συμβατές με την θεσιακή αξία της 

εκάστοτε στήλης αλλά και με το καταγεγραμμένο υπόλοιπο του συμβολικού 

αλγορίθμου.  

      Η ανάλυση των αποτελεσμάτων κατάδεικνύει πως το μεγαλύτερο κομμάτι των 

μαθητών με ΗΕΑ (58,3%) στον εικονιστικό αλγόριθμο, δεν κατέγραψε με σωστό τρόπο 

το υπόλοιπο της αφαίρεσης στις δεκάδες και τις εκατοντάδες, ενώ μόνο ένας μαθητής 

με ΗΕΑ κατέγραψε με σωστό τρόπο το υπόλοιπο και στις τρεις στήλες.  Όσον αφορά 

την αποκλειστικά την στήλη των μονάδων περίπου οι 8 στους 10 (79,1%) μαθητές 

κατέγραψαν σωστά το υπόλοιπο των μονάδων. Εδώ βέβαια, πρέπει να σημειωθεί και 

το γεγονός πως οι μονάδες χρησιμοποιήθηκαν από πολλούς μαθητές, ως η μοναδική 

μορφή καταγραφής των υπολοίπων. 

      Στον πραξιακό αλγόριθμο τα λάθη στην καταγραφή των αποτελεσμάτων 

μειώθηκαν κατά 12,5%, ακολουθώντας τις γενικότερες αυξητικές τάσεις που 

παρατηρήθηκαν στον πραξιακό αλγόριθμο. Επιπλέον, οι λάθος καταγραφές στις 

δεκάδες και τις εκατοντάδες μειώθηκαν κατά 16,6%. Ακολούθως, παρατηρήθηκε και 

αύξηση των λαθών στις μονάδες και τις δεκάδες, με τις σωστές καταγραφές μόνο στις 

εκατοντάδες, να αυξάνονται κατά 24,9%.  

      Οι μαθητές ΤΑ σημείωσαν, πολύ λιγότερα λάθη καταγραφής (42,3%) απο την 

ομάδα των ΗΕΑ, με την διαφορά να ανέρχεται στο 38,1%. Παρότι λοιπόν πολλοί από 

αυτούς τους μαθητές δεν δανείστηκαν έγκυρα, τροποποίησαν τον αλγόριθμο ή 

προχώρησαν στις συνεπακόλουθες αφαιρέσεις ασύμβατων αξιών, παραταύτα, 

κατέγραψαν ορθά το αποτέλεσμα. Επιπλέον, οι αξιολογούμενοι που κατέγραψαν με 
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λάθος τρόπο το υπόλοιπο στις δεκάδες και τις εκατοντάδες ήταν 7 (26,9%), ενώ αυτοί 

που σημείωσαν λάθος στις μονάδες ήταν περίπου 10% λιγότεροι από τους μαθητές με 

ΗΕΑ.  

      Στον πραξιακό αλγόριθμο, οι σωστές καταγραφές αυξήθηκαν κατά 7,7% (n=2) για 

τους μαθητές ΤΑ, όπως και τα λάθη μόνο στις εκατοντάδες, με τα λάθη και στις 

δεκάδες και τις εκατοντάδες να μειώνονται κατά 11,5%. Οι διαφορές ανάμεσα στις δύο 

ομάδες στον πραξιακό αλγόριθμο, συνέχισαν να είναι μεγάλες ως προς τις σωστές 

απαντήσεις, με την διαφορά να συνεχίζει να είναι πάνω από 30% (33,3%). 

Επιπρόσθετα, τα λάθη στην καταγραφή των δεκάδων και των εκατοντάδων ήταν κατά 

26,3% περισσότερα για την ομάδα των ΗΕΑ, όπως και τα λάθη καταγραφής στις 

μονάδες και τις δεκάδες που ήταν κατά 13,1% περισσότερα.  

 

Πίνακας 47.   

Τα λάθη καταγραφής υπολοίπου που σημειώθηκαν από τις δύο ομάδες συμμετεχόντων 

Κατηγορία             Κατηγορία Απάντησης 

 Μαθητών 

Εικονιστικός 

Αλγόριθμος 

Πραξιακός 

Αλγόριθμος 

 Frequency Percent Frequency  Percent 

 

 

 

 

ΗΕΑ 

Valid ΟΧΙ ΛΑΘΗ 1 4,2 4 16,7 

Δεκάδες 2 8,3 1 4,2 

Εκατοντάδες 0 0,0 1 4,2 

Μονάδες και Δεκάδες 2 8,3 5 20,8 

Δεκάδες και Εκατονάδες 14 58,3 10 41,7 

Μονάδες,Δεκάδες, Εκατοντάδες 2 8,3 1 4,2 

Μονάδες και Εκατοντάδες 1 4,2 0 0,0 

Total 23 95,8 23 95,8 

 

 

 

   

   ΤΑ 
 
 

 
 

 

 

Valid ΟΧΙ ΛΑΘΗ 11 42,3 13 50,0 

Δεκάδες 3 11,5 2 7,7 

Εκατοντάδες 1 3,8 3 11,5 

Μονάδες και Δεκάδες 1 3,8 2 7,7 

Δεκάδες και Εκατονάδες 7 26,9 4 15,4 

Μονάδες,Δεκάδες,Εκατοντάδες 2 7,7 1 3,8 

Total 25 96,2 25 96,2 
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3.3.7.1.3.1. Πλήθος Αναπαραστάσεων Καταγραφής Υπολοίπου 

        

       Η συγκεκριμένη παράμετρος της ανάλυσης λαθών του αλγορίθμου, αναφέρεται 

στο πλήθος των διαφορετικών αναπαραστάσεων που χρησιμοποιήθηκαν για να 

δηλωθεί το υπόλοιπο. Συγκεκριμένα, από το σύνολο των μαθητών με ΗΕΑ στον 

εικονιστικό αλγόριθμο μόνο το 20,8% (n=5) κατέγραψε το αποτέλεσμα σε 3 μορφές. 

Οι μισοί μαθητές με ΗΕΑ (54,2%) χρησιμοποίησαν μόνο ένα είδος αναπαράστασης 

(ως επι το πλείστον μονάδες), ενώ η καταγραφή του τριψήφιου υπολοίπου των δύο 

αλγορίθμων με δύο μόνο είδη αναπαραστάσεων ήταν επιλογή τεσσάρων μαθητών 

(16,7%). Στον πραξιακό αλγόριθμο η καταγραφή σε μία μορφή μειώθηκε κατά 16,7%, 

ενώ παράλληλα παρατηρήθηκε ανάλογη αύξηση στην καταγραφή δύο μορφών.  

      Από την άλλη πλευρά, οι διπλάσιοι μαθητές ΤΑ κατέγραψαν τον τριψήφιο αριθμό 

του αλγορίθμου σε τρεις μορφές (42,3%) στον εικονιστικό αλγόριθμο. Η μία μορφή 

καταγραφής (κυρίαρχα μονάδων), προτιμήθηκε από περίπου 20% λιγότερους μαθητές 

ΤΑ (34,6%), χωρίς όμως το ποσοστό αυτό με τη μείωση να είναι χαμηλό. Τέλος, στον 

πραξιακό αλγόριθμο οι μαθητές ΤΑ αύξησαν την σωστή καταγραφή και στις 3 στήλες 

κατά 2 μαθητές (απο το 42,3% στο 50%), ενώ τέλος δεν σημειώθηκε κάποια άλλη 

διαφοροποίηση.  

 

3.3.7.4. Μεταφορά δανεικών (Πίνακας 48) 

 

         Τα λάθη μεταφοράς δανεικών σχετίζονταν με την μεταφορά δανεικών 

διαφορετικής αξίας. Αναφορικά με τις λανθασμένες μεταφορές δανεικών, το 

μεγαλύτερο μέρος των μαθητών με ΗΕΑ, σημείωσε λανθασμένες μεταφορές προς τις 

δεκάδες και τις εκατοντάδες (33,3%) συνδυαστικά, αλλά και μόνο προς τις 
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εκατοντάδες (41,7%). Παράλληλα, μόνο δύο μαθητές δεν σημείωσαν κανένα λάθος 

μεταφοράς. Στον πραξιακό αλγόριθμο τα λάθη μεταφοράς στις δεκάδες μειώθηκαν 

κατά 20,8%, ενώ παρατηρήθηκε αύξηση των λαθών μεταφοράς στις εκατοντάδες κατά 

25%.  

      Η ομάδα των αξιολογουμένων ΤΑ σε ποσοστό 30,8%, δεν σημείωσε λανθασμένες 

μεταφορές. Ως προς τα λάθη της, το 42,3% των μαθητών μετέφερε τα δανεικά 

λανθασμένα στις δεκάδες και τις εκατοντάδες παράλληλα, ενώ το 11,5% των μαθητών 

δεν μετέφερε μία δεκάδα ή δέκα μονάδες στην στήλη των δεκάδων. Αντίστοιχο 

ποσοστό, δεν μετέφερε μία εκατοντάδα ή δέκα δεκάδες στην στήλη των εκατοντάδων. 

Στον πραξιακό αλγόριθμο οι μαθητές ΤΑ διαφοροποιήθηκαν ως προς τις σωστές 

μεταφορές, αφού δύο μαθητές που δεν  είχαν σημειώσει κάποια λάθος απάντηση στον 

εικονιστικό αλγόριθμο προχώρησαν σε λάθος μεταφορές στις δεκάδες. 

 

Πίνακας 48.  

Τα λάθη των μαθητών ως προς την μεταφορά δανεικών 

    Μαθητές Κατηγορία Λαθών Εικονιστικός Αλγόριθμος Πραξιακός Αλγόριθμος 

  Frequency Percent Frequency Percent 

 

 

ΗΕΑ 

Valid Καμία λάθος μεταφορά 2 8,3 2 8,3 

Σε Δεκάδες 2 8,3 1 4,2 

Σε Εκατοντάδες 8 33,3 14 58,3 

Σε Δεκάδες και 

Εκατοντάδες 

10 41,7 6 25,0 

Total 22 91,7 22 91,7 

 

 

 

Τυπική 

Ανάπτυξη 

Valid Καμία λάθος μεταφορά 8 30,8 6 23,1 

Σε Δεκάδες 3 11,5 5 19,2 

Σε Εκατοντάδες 3 11,5 3 11,5 

Σε Δεκάδες και 

Εκατοντάδες 

11 42,3 10 38,5 

Total 25 96,2 24 92,3 
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3.3.7.4.1. Είδη των λαθών μεταφοράς  

 

     Η μεταφορά μίας μονάδας-δανεικού στις δεκάδες ή στις εκατοντάδες, μίας δεκάδας-

δανεικού στις εκατοντάδας, μίας εκατοντάδας-δανεικού στις δεκάδες, αλλά και μίας 

μονάδας στις δεκάδες  

και μίας δεκάδας στις εκατοντάδες, αποτέλεσαν τα 4 κύρια είδη των λαθών 

μεταφοράς7. Ειδικότερα, ένα μεγάλο μέρος των μαθητών με ΗΕΑ σε ποσοστό 29,2% 

(n = 7) μετέφερε μία μονάδα-δανεικό, τόσο στις δεκάδες, όσο και στις εκατοντάδες. 

Συνολικά, το 41,7% των μαθητών μετέφερε μία μονάδα στις δεκάδες και το 45,7% μία 

μονάδα στις εκατοντάδες στον εικονιστικό αλγόριθμο. Μόνο 3 (12,5%) από τους 

συμμετέχοντες με ΗΕΑ δεν σημείωσαν λάθος μεταφοράς, ενώ περίπου το ¼ (8,3%) 

των μαθητών μετέφερε μία δεκάδα στις εκατοντάδες.  

       Στον πραξιακό αλγόριθμο οι σωστές μεταφορές αυξήθηκαν κατά 8,3%, ενώ το 

λάθος της μεταφοράς μίας μονάδας στις δεκάδες και τις εκατοντάδες παράλληλα, 

μειώθηκε κατά 12,5%. Συγκεκριμένα, οι μαθητές που  κατέγραψαν μόνο το λάθος της 

μεταφοράς μία μονάδας στις δεκάδες, αλλά όχι στις εκατοντάδες, αυξήθηκαν κατά 

                                                           
7 Αξίζει να αναφερθεί πως στην κατηγορία αυτή των λαθών μεταφοράς, δεν καταγράφηκαν σε κάποιες κατηγορίες μαθητές που 

δεν προχώρησαν  σε μεταφορά. Πιο συγκεκριμένα, 1 μαθητής (4,2%) με ΗΕΑ στις δεκάδες του εικονιστικού αλγορίθμου δεν 

προχώρησε σε καμία μεταφορά, ενώ παράλληλα, 2 μαθητές (8,3%) στον πραξιακό αλγόριθμο, ο  ένας εξ αυτών στις δεκάδες και 

ο άλλος στις εκατοντάδες δεν σημείωσαν μεταφορά. Από την ομάδα ΤΑ, ένας μαθητής (3,8%) δεν προέβη σε μεταφορά στις 

δεκάδες και τις εκατοντάδες, ενώ  ακόμη ένας (3,8%) μόνο στις εκατοντάδες του εικονιστικού αλγορίθμου. Παράλληλα, στον 

πραξιακό αλγόριθμο, ένας μαθητής δεν προχώρησε σε μεταφορά στις εκατονάδες και άλλος ένας στις δεκάδες 
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12,5%, ενώ το ίδιο συνέβει και με τους μαθητές που σημείωσαν λάθος μεταφοράς μίας 

μονάδας μόνο στις εκατοντάδες (αύξηση 8,3%).  

      Για τους μαθητές ΤΑ, οι σωστές μεταφορές και στις δύο στήλες ήταν περίπου 

τριπλάσιες (30,8%), χωρίς αυτό να σημαίνει βέβαια πως οι επίδοσή τους ήταν επαρκής. 

Αναλυτικά, οι μαθητές αυτής της ομάδας σημείωσαν σε παρόμοιο ποσοστό με αυτό 

των ΗΕΑ, το λάθος της μεταφοράς μονάδας τόσο στις δεκάδες όσο και στις 

εκατοντάδες (30,8%). Παράλληλα, το συνολικό ποσοστό των λάθος μεταφορών 

(μονάδας) μόνο στις εκατοντάδες ήταν 7,1% μικρότερο, με το λάθος μεταφοράς 

μονάδας στις δεκάδες να κυμαίνεται σε παρόμοιο ποσοστό με αυτό των ΗΕΑ (42,3%). 

Επιπρόσθετα, το 15,4% (10% λιγότεροι από την ομάδα ΗΕΑ) των μαθητών μετέφερε 

μία δεκάδα στις εκατοντάδες,  

       Στον πραξιακό αλγόριθμο οι σωστές απαντήσεις παρέμειναν περίπου στο ίδιο 

επίπεδο (26,9%) για τους μαθητές ΤΑ. Ως προς τα λάθη, η μεταφορά μίας μονάδας ως 

δανεικό στις δεκάδες και τις εκατοντάδες μειώθηκε κατά 11,6%, με την διαφορά αυτή 

να μοιράζεται σε λάθη μεταφοράς μίας μονάδας μόνο στις δεκάδες (19,2%, από 12,5% 

στον εικονιστικό) και άλλα λάθη. Οι υπόλοιπες κατηγορίες λαθών δεν 

διαφοροποιήθηκαν ιδιαίτερα. 

3.3.7.5. Εκτίμηση Ορθότητας του Αποτελέσματος 

      Η εκτίμηση της ορθότητας του αποτελέσματος, αναφέρεται στην τελευταία φάση 

της ημιδομημένης συνέντευξης όπου οι μαθητές ερωτούνταν αν πίστευαν, πως το 

αποτέλεσμα και εν γένει ο αναπαραστατικός αλγόριθμος εκτελέστηκαν σωστά. Στην 

ανάλυση συμπεριλήφθηκαν μόνο μαθητές με λάθη, είτε στο αποτέλεσμα, είτε στην 

διαδικασία του αλγορίθμου. Αναλυτικότερα, στον εικονιστικό τρόπο το 83,3% (n=20) 

των μαθητών με ΗΕΑ με λάθη σε διαδικασία και αποτέλεσμα, απάντησε πως ο 
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αναπαραστατικός αλγόριθμος αλλά και το υπόλοιπο ήταν σωστά, την στιγμή που μόνο 

το 30,8% (n=8) των μαθητών ΤΑ έκανε το ίδιο. Από την άλλη πλευρά στον πραξιακό 

τρόπο, τα ποσοστά αυτά μειώθηκαν κατά 10% (n=3) για τους μαθητές με ΗΕΑ και 

κατά περίπου 20% (n=5) για τους μαθητές ΤΑ.  

 

 3.4. Συνολικές αναλύσεις του Εργαλείου Αξιολόγησης Αναπαραστατικής 

Ευχέρειας («ΕΑΑΕ») 

      

Συμπερασματικά, οι μαθητές ΤΑ φάνηκε να είχαν μία πολύ μεγαλύτερη επίγνωση των 

λάθος ενεργειών τους, η οποία αυξήθηκε κατά 20% από την πραξιακή συνθήκη. 

Αντίθετα, η μεγάλη πλειοψηφία των μαθητών με ΗΕΑ, θεώρησε πως έχει εκτελέσει 

σωστά τον αλγόριθμο και έχει εντοπίσει με επιτυχία το αποτέλεσμα, ενώ η πραξιακή 

συνθήκη φάνηκε να υποστηρίζει την καλύτερη επίγνωση των λανθασμένων ενεργειών 

μόνο για τρεις μαθητές (12,5%) από αυτούς.  

Από τις συνολικές αναλύσεις των αποτελεσμάτων προκύπτει, πως οι μαθητές με ΗΕΑ 

(στο σύνολο των 7 πραξιακών δοκιμασιών) στις πραξιακές δοκιμασίες 

αναπαραστατικής ευχέρειας (Mdn=15,25) σημείωσαν σημαντικά καλύτερες επιδόσεις, 

T=2, p <.01, r = −.79, από ότι στις δοκιμασίες εικονιστική ευχέρειας (Mdn=12,50).  

Η ομάδα ΤΑ, όπως αναμενόταν, έδειξε μία σημαντικά καλύτερη εικονιστική 

αναπαραστατική ευχέρεια (Mdn=18) από ότι οι μαθητές με ΗΕΑ (Mdn=12,50) ,U= 

122.00, p < .01, r = − .53, όσο και πραξιακή αναπαραστατική ευχέρεια (Mdn=20) 

(HEA/Mdn=15,25), U= 152.00, p <.01, r = − .45. 
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Πίνακας 51.  

H διαφορά ανάμεσα στις δύο ομάδες μαθητών για την πραξιακή και την εικονιστική 

ευχέρεια 

 

 
Εικονιστική Αναπαραστατική Ευχέρεια Πραξιακή Αναπαραστατική 

Ευχέρεια 

Mann-Whitney U 122,000 152,000 

Wilcoxon W 422,000 452,000 

Z -3,700 -3,127 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,000 ,002 

Exact Sig. (2-tailed) ,000 ,001 

Exact Sig. (1-tailed) ,000 ,001 

Point Probability ,000 ,000 

 

a. Grouping Variable: Κατηγορία Μαθητών 

 

Πίνακας 50.   

 

Η διαφορά ανάμεσα στην πραξιακή και εικονιστική ευχέρεια των μαθητών, όπως  

προκύπτει από την σύγκριση του συνόλου των επι μέρους δοκιμασιών 

Test Statisticsa 

        Κατηγορία  

        Μαθητών 

Άθροισμα Πραξιακού/Μαθητή - Άθροισμα 

Εικονιστικού/Μαθητή 

ΗΕΑ Z -3,739b 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,000 

Exact Sig. (2-tailed) ,000 

Exact Sig. (1-tailed) ,000 

Point Probability ,000 

Τυπική 

Ανάπτυξη 

Z -3,337b 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,001 

Exact Sig. (2-tailed) ,000 

Exact Sig. (1-tailed) ,000 

Point Probability ,000 

 

a. Wilcoxon Signed Ranks Test 

b. Based on negative ranks. 



187 
 

3.5. Αναπαραστατική Ανάλυση των Διδακτικών Εγχειριδίων της Α΄ και  

Β΄ τάξης 

3.5.1. Αρχικές Αφαιρετικές Αναπαραστάσεις των Διδακτικών Εγχειριδίων  

 

     Αρχικές είναι οι αναπαραστάσεις που παρέχονται αυτούσια απο το διδακτικό 

εγχειρίδιο μέσω των οποίων οι μαθητές καλούνται να δημιουργήσουν άλλες 

αναπαραστάσεις στο πλαίσιο μιας δραστηριότητας με σκοπό να απαντήσουν σε ένα 

ζητούμενο ή να την κατανοήσουν.  

    Από την ανάλυση καταγράφηκαν 302 αφαιρετικές αναπαραστάσεις για το διδακτικό 

εγχειρίδιο των μαθηματικών της Α΄ δημοτικού και 108 για το εγχειρίδιο της Β΄ 

δημοτικού. Αναλυτικότερα,  από τις συνολικά 302 αφαιρετικές αναπαραστάσεις της 

Α΄ δημοτικού, οι 231 (76,6 %) βρίσκονται αποκλειστικά σε κάποια συμβολική μορφή 

(αριθμητική, λεκτική κτλ.), ενώ μόνο σε 4 περιπτώσεις (1,3%) προτείνεται η χρήση 

τρισδιάστατων πραξιακών αντικειμένων με συγκεκριμένο τρόπο και με την μορφή 

δραστηριότητας, εκ των οποίων τις τρείς προαιρετικά (Τ. Ε., Κεφ. 35, σελ. 13, Γ΄τεύχος 

- Αριθμητήρι) στην περίπτωση που ο μαθητής δυσκολευτεί και την άλλη μία στο 

πλαίσιο παραδείγματος για την εισαγωγή των μαθητών στην αφαίρεση (Β. Δ., Κεφ. 28, 

σελ. 84 - Τουβλάκια). Το  15,1% (n = 46) των αφαιρετικών αναπαραστάσεων βρίσκεται 

σε εικονιστική μορφή σε συνδυασμό με κάποια άλλη συμβολική αναπαράσταση ως επί 

το πλείστον, ενώ παράλληλα το 6,3 % (n = 19) σε Ημι-αφηρημένη μορφή. Συνολικά 

δηλαδή 65 (21,4%) αναπαραστάσεις παρουσιάζονται με ημι-συγκεκριμένο ή ημι-

αφηρημένο τρόπο.  
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Πίνακας 16.   

Ανάλυση του τρόπου και του είδους των Αναπαραστάσεων του διδακτικού εγχειριδίου 

της Α΄δημοτικού 

Τρόπος 

Αναπαράστασης 

Τρόπος και είδος αναπαράστασης Frequency Percent 

  Καμία αναπαράσταση 2 ,7 

Συμβολική Λεκτική 2 ,7 

Αναπαράσταση Αριθμητική 138 45,7 

 Αριθμητική/Διαγραμματική 12 4,0 

 Αριθμολέξεις (προφορική λεκτική) 79 26,2 

 Εικονιστική/Λεκτική 11 3,6 

Εικονιστική  Εικονιστική/Λεκτική/Διαγραμματική/Σ

υμβολική 

7 2,3 

Αναπαράσταση Εικονιστική 4 1,3 

 Εικονιστική/Συμβολική/Λεκτική 20 6,6 

 Εικονιστική/Συμβολικά 4 1,3 

Ημι-Αφηρημένη Ημι-αφηρημένη 12 4,0 

Αναπαράσταση Ημιαφηρημένη Συμβολική 7 2,3 

    

Πραξιακή Πραξιακή 1 ,3 

Αναπαράσταση   

          

Πραξιακή/Λεκτική/Αριθμητική 3 1,0 

   Total 302 100,0 

    

 

 

      Στα εγχειρίδια της Β΄ δημοτικού οι συμβολικές αναπαραστάσεις είναι 

περισσότερες. Συγκεκριμένα, από τις 108 αφαιρετικές αναπαραστάσεις οι 95 (88,1%) 

είναι σε κάποια συμβολική μορφή (λεκτικά, αριθμητικά κτλ.), ενώ 9 (8,4%) 

αναπαραστάσεις εμπεριέχουν πραξιακό χειρισμό (άβακας), εκ των οποίων οι 6 είναι 

μέρος της ίδιας εισαγωγικής δραστηριότητας για τον αλγορίθμο της αφαίρεσης (Δ. Ε., 

Κεφ. 35, σελ. 20-21, Β΄ τεύχος). Τέλος, το 9,4 % (n = 10) των αναπαραστάσεων του 

εχγειριδίου βρίσκεται σε εικονιστική/Ημι-αφηρημένη μορφή σε συνδυασμό με κάποια 

άλλη συμβολική μορφή. 



189 
 

Πίνακας 17.   

Ανάλυση του τρόπου και του είδους των Αναπαραστάσεων του διδακτικού εγχειριδίου 

της Β΄ δημοτικού 

Τρόπος 

Αναπαράστασης 

Τρόπος και είδος αναπαράστασης Frequency Percent 

  Αριθμητική 57 52,8 

Συμβολική Λεκτική 22 20,4 

Αναπαράσταση Λεκτική/Πίνακας 4 3,7 

 Λεκτική/Αριθμητική/Διαγραμματική 4 3,8 

Λεκτική/Αριθμητική 5 4,6 

Εικονιστική 

Αναπαράσταση 

Εικονιστική/Λεκτική/Αριθμητική/Διαγραμματι

κή/Πίνακας 

3 2,8 

Ημι-Αφηρημένη Ημι-αφηρημένη/Λεκτική 2 1,9 

Αναπαράσταση Ημι-αφηρημένη/Αριθμητική 2 1,9 

Πραξιακή Πραξιακή/Λεκτική 3 2,8 

Αναπαράσταση 
Πραξιακή/Ημιαφηρημένη/Εικονιστική/Λεκτική 

/Πίνακας 

6 5,6 

 Total 108 100,0 

 

 

3.5.2.  Αφαιρετικές Αναπαραστάσεις-Στόχοι των Διδακτικών Εγχειριδίων 

 

     Οι αναπαραστάσεις-στόχοι είναι οι αναπαραστάσεις εκείνες τις οποίες οι μαθητές 

καλούνται να παράξουν, να αναγνωρίσουν, να μεταφράσουν κτλ., με σκοπό να 

περατώσουν το ζητούμενο μίας δεδομένης δραστηριότητας του βιβλίου τους. Η εικόνα 

του τρόπου και του είδους αναπαράστασης των αναπαραστάσεων-στόχων είναι εν 

πολλοίς διαφορετική από αυτή των αρχικών αναπαραστάσεων. Ειδικότερα και όσον 

αφορά στα βιβλία της Α΄ δημοτικού, οι μαθητές κλήθηκαν να απαντήσουν στο 99,7 % 

των περιπτώσεων με κάποιο συμβολικό τρόπο. Πιο συγκεκριμένα, οι 289 (95,7%) 

απαντήσεις απαιτούσαν αριθμητικά σύμβολα, ενώ μόνο σε μία περίπτωση οι μαθητές 

κλήθηκαν στο πλαίσιο παραγωγής ενός λεκτικού προβλήματος να ζωγραφίσουν-
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σχεδιάσουν (Τ. Ε.,  Κεφ. 62, σελ. 31, Δ΄ Τεύχος). Ο πραξιακός τρόπος δεν αποτέλεσε 

επιλογή για τις αναπαραστάσεις-στόχους. 

Πίνακας 18.  

Ανάλυση του τρόπου και του είδους των Αναπαραστάσεων-στόχων του διδακτικού 

εγχειριδίου της Α΄ δημοτικού 

Τρόπος Αναπαράστασης Τρόπος και είδος 

αναπαράστασης 
Frequency Percent 

 Αριθμητική 279 92,4 

 Συμβολική Λεκτική 12 4,0 

 Λεκτική/Αριθμητική 5 1,7 

Εικονιστική Αναπαράσταση Λεκτική (Πρόβλημα)/Ζωγραφική-

Σχέδιο 

1 ,3 

Ημι-Αφηρημένη 

Αναπαράσταση 
Ημιαφηρημένη/Αριθμητική 5 1,7 

 Total 302 100,0 

 

Πίνακας 19.  

Ανάλυση του τρόπου και του είδους των Αναπαραστάσεων-στόχων του διδακτικού 

εγχειριδίου της Β΄ δημοτικού 

Τρόπος Αναπαράστασης Τρόπος και είδος αναπαράστασης Frequency Percent 

  Αριθμητική 84 77,8 

Συμβολική Λεκτική 1 ,9 

 Αριθμητική/Πίνακας 9 8,4 

Λεκτική (πρόβλημα) 1 ,9 

Εικονιστική 

Αναπαράσταση 

Εικονιστική (σχέδιο)/Συμβολική 

Αριθμητική/Πίνακας/Ζωγραφική-

Σχέδιο 

8 

          3 

7,4 

2,8 

 

 
Ημι-Αφηρημένη 

Αναπαράσταση 

Πραξιακά Συμβολικά 2 1,9 

 
 Total 108 100,0 
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      Στο εγχειρίδιο της Β΄δημοτικού, οι μαθητές κλήθηκαν να απαντήσουν σε ποσοστό 

88% με κάποιο συμβολικό τρόπο, κυρίαρχα με αριθμητικά σύμβολα (77,8 %), σε 

ποσοστό 10, 2 % σχεδιάζοντας παράλληλα βέβαια με συμβολικές μορφές καταγραφής. 

Τέλος, σε δύο περιπτώσεις οι μαθητές κλήθηκαν να χρησιμοποιήσουν πραξιακά μέσα 

(άβακας) για να απαντήσουν (Δ.Ε., Κεφ. 6, σελ 23 – α΄ τεύχος). 

 

3.5.3.  Δυναμικότητα ή Στατικότητα των εικονιστικών αναπαραστάσεων 

 

      Η δυναμικότητα ή η στατικότητα των αναπαραστάσεων, αναφέρεται στην απόδοση 

κίνησης, εναλλαγής, μεταβολής ή όχι. Συγκεκριμένα, αξιολογήθηκε ή ύπαρξη ή μη 

δυναμικών στοιχείων που προσδίδονταν στην εκάστοτε εικονιστική αναπαράσταση 

είτε με οπτικό είτε με λεκτικό τρόπο.  

 

Πίνακας 20.   

Δυναμικότητα/Στατικότητα των αναπαραστάσεων του σχολικού εγχειριδίου της Α΄ 

δημοτικού 

Τάξη                 Μορφή Αναπαράστασης Frequency Percent 

 

Α΄ 

Ταξη 

 Στατική αναπαράσταση 40 86,9 

Δυναμική Εικονιστική  2 4,3 

Δυναμική 

Εικονιστική/Λεκτική  

4 8,7 

Total 46 100,0 

 

      Από την ανάλυση προέκυψε πως το 86,9 % (n = 40) του συνόλου των εικονιστικών 

αρχικών αναπαραστάσεων απεικονίζονται στατικά, χωρίς να συνυπολογίζεται η 

δυναμικότητα που τους αποδίδεται αποκλειστικά με λεκτικό τρόπο, ενώ 6 (13%) 

αναπαραστάσεις παρουσιάζονται δυναμικά τόσο με εικονιστικά χαρακτηριστικά που 
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αποδίδουν κίνηση, όσο και με λεκτικά. Στα εγχειρίδια της β΄ δημοτικού δεν 

εντοπίστηκαν δυναμικές αναπαραστάσεις. Παρακάτω στον Πίνακα 6 παρατίθενται 

κάποιες από τις δυναμικές αναπαραστάσεις του διδακτικού εγχειριδίου. 

 

Πίνακας 21.   

Παραδείγματα δυναμικών αναπαραστάσεων του σχολικού εγχειριδίου της Α΄ δημοτικού 

  

 

 

 

 

 

3.5.4. Σύμβολα δήλωσης της αφαίρεσης που χρησιμοποιούνται από τα σχολικά 

βιβλία 

       Στο παρόν κεφάλαιο αναλύθηκαν τα σύμβολα που χρησιμοποιούνται από τα 

σχολικά βιβλία8 επί των αρχικών αναπαραστάσεων για να υποδηλωθεί η αφαιρετική 

διαδικασία στους μαθητές.  Πιο συγκεκριμένα και λόγω της ποσοτικής υπεροχής των 

αριθμητικών συμβολικών αναπαραστάσεων στα βιβλία η κατηγορία των «πραξιακών 

                                                           
8 Η συγκεκριμένη κατηγοριοποίηση περιγράφεται εκτενέστερα στο υποκεφάλαιο 3.2.3. των 

αποτελεσμάτων  
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συμβόλων»  (- /μείον)  σημείωσε ποσοστό 79,8% (n = 241), ενώ η δήλωση της 

αφαίρεσης με μόνο λεκτικό ή σε συνδυασμό και με αριθμητικό τρόπο 7% (n = 21).  

Πίνακας 22.   

Οι κατηγορίες δήλωσης της αφαίρεσης που χρησιμοποιούνται από το σχολικό εγχειρίδιο 

της Α΄δημοτικού 

Κατηγορίες Δήλωσης της Αφαίρεσης Frequency Percent 

 Πραξιακά Σύμβολα 236 78,1 

Λεκτικά και Πραξιακά σύμβολα 5 1,7 

Λεκτικά σύμβολα 16 5,3 

Εικονιστικά Σύμβολα Απομάκρυνσης 1 ,3 

Εικονιστικά Σύμβολα Διαγραφής 13 4,3 

Διαφοροποίηση με Μαρκάρισμα 13 4,3 

Σχεδιαστική Διαφοροποίηση 

εικονιστικών τελεστών 

3 1,0 

Σχεδιαστική λεκτική δήλωση 5 1,7 

Λεκτικά/Πραξιακά/εικονιστικά 

σύμβολα 

9 3,0 

Κινητικά/Λεκτικά  1 ,3 

Total 302 100,0 

 

      Οι κατηγορίες της διαφοροποίησης με μαρκάρισμα (ΟΟΟΟΟ) και των 

εικονιστικών συμβόλων διαγραφής9 (ΟΟΟØØ) αποτέλεσαν το 8,6 % (n = 26) των 

επιλογών του βιβλίου για την δήλωση της αφαίρεσης επί του συνόλου των αρχικών 

αναπαραστάσεων και το 40% επί του συνόλου των εικονιστικών και ημι-αφηρημένων 

αναπαραστάσεων. Επιπρόσθετα, στο 3% (n = 9) των περιπτώσεων επί του συνόλου 

των αναπαραστάσεων και στο 13,8 % επί του συνόλου των εικονιστικών 

αναπαραστάσεων, για να εξάγουν οι μαθητές το συμπέρασμα – κυρίως σε αφαιρέσεις 

συμπληρώματος- πως πρέπει να προβούν σε αφαίρεση πρέπει να συνυπολογίσουν και 

                                                           
9 Το σχολικό εγχειρίδιο της Α΄δημοτικού χρησιμοποιεί ως επί το πλείστον τον ρόμβο για το μαρκάρισμα 

του αφαιρετέου και το Χ για την διαγραφή του.  



194 
 

να αποκωδικοποιήσουν τόσο λεκτικά, όσο εικονιστικά και αριθμητικά δεδομένα. 

Τέλος, σε μία περίπτωση η απομάκρυνση δηλώθηκε κινητικά με το ξεκόλλημα μήλων 

σε χαρτόνι (Β. Δ. Κεφ 28, σελ. 84 – Μήλα).  

       Αναφορικά με το εγχειρίδιο της Β΄τάξης η κατηγορία των πραξιακών συμβόλων 

(59,3%)  και της λεκτικής δήλωσης της αφαίρεσης μεμονωμένα ή σε συνδυασμό με 

πραξιακά σύμβολα (37,1%) σημειώνουν το 96,4 % (n = 104) των επιλογών του βιβλίου 

για την δήλωση των αφαιρέσεων, ενώ στις 4 αναπαραστάσεις που απομένουν (σε 

σύνολο 108) η αφαίρεση δηλώνεται με εικονιστικά σύμβολα διαγραφής σε συνδυασμό 

με πραξιακά σύμβολα.  

 

3.5.5. Είδος-Κατηγορία αναπαραστατικής αφαίρεσης  

 

      Ως προς το είδος της αφαίρεσης (απομάκρυνση-υπόλοιπο, συμπλήρωμα, διαφορά), 

στα σχολικά βιβλία των μαθηματικών της Α΄δημοτικού στο σύνολο των 302 

αναπαραστάσεων οι 245 (81,1%) δεν βρέθηκε να εμπίπτουν στο γνωστικό σχήμα 

κάποιων εκ των τριών παραπάνω ειδών της αφαίρεσης τα οποία και ερευνήθηκαν, σε 

αυτή την κατηγορία άνηκαν και όλες οι συμβολικές αναπαραστάσεις χωρίς 

εμπλαισίωση. Το 13,2 % (n = 40) ενέπιπταν στην κατηγορία της αφαίρεσης 

απομάκρυνσης, 11 (3,6%) αναπαραστάσεις χαρακτηρίστηκαν ως αναπαραστάσεις 

συμπληρώματος και μόνο 3 (1%) αναπαραστάσεις διαφοράς.  

      Στην Β΄ τάξη η αφαίρεση απομάκρυνσης αποτελεί το 15,7 % (n = 17) του συνόλου 

των αφαιρετικών αναπαραστάσεων, το συμπλήρωμα το 21,3% (n = 23), ενώ 

αφαιρέσεις διαφοράς δεν εντοπίστηκαν στην παρούσα ανάλυση. Από την άλλη πλευρά, 

το ποσοστό των  αφαιρέσεων που δεν εμπίπτουν στις παραπάνω κατηγορίες που στο 
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μεγαλύτερο μέρος τους είναι συμβολικές χωρίς λεκτική εμπλαισίωση, αποτελεί το 63% 

(n = 68). 

Πίνακας 23.   

Το είδος αφαίρεσης στο οποίο εμπίπτουν οι αναπαραστάσεις 

       

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Τάξη                       Κατηγορία 

Αφαίρεσης 

Frequency Percent 

Α΄ 

Ταξη 

 Απομάκρυνση 40 13,2 

Διαφορά 3 1,0 

Συμπλήρωμα 11 3,6 

Δεν εμπίπτει 248 82,1 

Total 302 100,0 

Β΄ 

Τάξη 

 Απομάκρυνση 17 15,7 

Συμπλήρωμα 23 21,3 

Αδιευκρινιστο 68 63,0 

Total 108 100,0 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: ΣΥΖΗΤΗΣΗ – ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

 

       Στο κεφάλαιο αυτό θα συζητηθούν τα κυριότερα αποτελέσματα της παρούσας 

έρευνας σε μία προσπάθεια ερμηνείας τους, ενώ θα ακολουθήσει εξαγωγή 

συμπερασμάτων, οι επιπτώσεις τους για την διδασκαλία και την μάθηση των 

μαθηματικών και κάποιες προτάσεις για μελλοντικές έρευνες.  

      Η συζήτηση είναι χωρισμένη σε τέσσερα μέρη: Στο πρώτο μέρος θα συζητηθούν 

θα συζητηθούν αναλυτικά τα αποτελέσματα των υποδοκιμασιών του εργαλείου 

αξιολόγησης. Στο δεύτερο μέρος, τα συγκεντρωτικά αποτελέσματα από την 

αξιολόγηση της αναπαραστατική ευχέρειας των μαθητών, αλλά και από την ανάλυση 

των διδακτικών εγχειριδίων σε συνάρτηση με τα πέντε διερευνητικά ερωτήματα που 

τέθηκαν. Στο τρίτο μέρος θα συζητηθούν τα κυριότερα συμπεράσματα και οι 

ερευνητικοί περιορισμοί της έρευνας μας, ενώ στο τέταρτο μέρος θα γίνουν προτάσεις 

για μελλοντικές έρευνες. 

      Σκοπός της παρούσας μελέτης ήταν α) η αξιολόγηση της «αναπαραστατικής 

ευχέρειας» των μαθητών με και χωρίς Η.Ε.Α στην αφαίρεση ακέραιων αριθμών, με 

βάση την ακολουθία των τριών τρόπων αναπαράστασης της γνώσης και, αφετέρου, β) 

η σύγκριση των αποτελεσμάτων με τις απαιτήσεις του προγράμματος μαθηματικών 

που διδάσκεται στο γενικό σχολείο. Τους συμμετέχοντες της έρευνας αποτέλεσαν 50 

μαθητές, εκ των οποίων 24 με Η.Ε.Α και 26 μαθητές με Τ.Α. που φοιτούσαν στις Γ΄ -  

ΣΤ΄ τάξεις Δημοτικού.  
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4.1. Μέρος πρώτο: Συζήτηση υποδοκιμασιών του «Εργαλείου Αξιολόγησης 

Αναπαραστατικής Ευχέρειας» 

 

4.1.1. Υπολογισμός αλγορίθμων σε συμβολική μορφή 

 

      Το συγκεκριμένο τμήμα του εργαλείου, αποσκοπούσε να αξιολογήσει την επίδοση 

των μαθητών ως προς τον συμβολικό αλγόριθμο της αφαίρεσης και αποτελούνταν από 

13 αλγοριθμικές αφαιρέσεις, ως επί το πλείστον με δανεικό (συνολικά 30 ψηφία). Οι 

μαθητές αξιολογήθηκαν ως προς τον αριθμό των σωστών ψηφίων υπολοίπου που 

σημείωναν σε 2 λεπτά («ΣΨ/2΄».  Αναφέροντας συνοπτικά τα αποτελέσματα, οι 

μαθητές με ΗΕΑ σημείωσαν κατά μέσο όρο 10,4 ΣΨ/2΄, ενώ η ομάδα των μαθητών με 

ΤΑ 17, 2 ΣΨ/2΄. Τα αποτελέσματα αυτά καταδεικνύουν την αναμενόμενη, σημαντικά 

χαμηλότερη επίδοση των συμμετεχόντων με ΗΕΑ. Αξίζει να σημειωθεί πως ορισμένοι 

μαθητές με ΗΕΑ παρουσίασαν υψηλότερη επίδοση από ορισμένους μαθητές ΤΑ. 

       Τα παραπάνω ευρήματα πιθανόν να προκύπτουν από μία ενδεχόμενη ύπαρξη 

συστηματικών λαθών και δυσκολιών μάθησης που δεν έχουν ανιχνευθεί στην ομάδα 

μαθητών ΤΑ. Ωστόσο, η αξιολόγηση της αλγοριθμικής ευχέρειας με βάση των αριθμό 

σωστών ψηφίων ανά δύο λεπτά, ιδιαίτερα από ένα άτυπο αξιολογικό εργαλείο, ίσως να 

μην έχει την απαραίτητη ευαισθησία, ώστε να διαχωρίσει απόλυτα μαθητές με και 

χωρίς ΗΕΑ. Σε κάθε περίπτωση, εφόσον η διαφορά των δύο ομάδων βρέθηκε ότι είναι 

στατιστικά σημαντική, η μερική αλληλεπικάλυψη που παρατηρήθηκε στην επίδοση 

των δύο ομάδων, θα μπορούσε να οφείλεται και στα ανομοιογενή χαρακτηριστικά των 

μαθητών με ΗΕΑ. Η χαμηλότερη επίδοση των συμμετεχόντων με ΗΕΑ, θα μπορούσε 

να δικαιολογηθεί από τα ιδιαίτερα μαθησιακά και γνωστικά τους χαρακτηριστικά, 
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όπως τις ανώριμες στρατηγικές υπολογισμού-αρίθμησης κατά τη νοερή επίλυση απλών 

και σύνθετων πράξεων (Geary et al., 2004).            

      Αν επιχειρήσουμε να συγκρίνουμε την επίδοση των μαθητών στην έρευνα, με βάση 

κάποιες ερευνητικές νόρμες, τότε δημιουργούνται κάποιες ενδιαφέρουσες ερευνητικές 

ενδείξεις. Η σύγκριση αυτή είναι χρήσιμη, καθότι μπορεί μέσω αυτής να προσδιοριστεί 

με συγκεκριμένο τρόπο ο βαθμός της συμβολικής επάρκειας των μαθητών που 

συμμετείχαν στην παρούσα έρευνα, σε σύγκριση με άλλες. Παρότι, τα εργαλεία που 

χρησιμοποιήθηκαν είχαν διαφορές ως προς το είδος των πράξεων και ως προς τον 

αριθμό τους, ο βασικός κορμός του αξιολογικού εργαλείου που είναι τα ΣΨ/2΄ 

παραμένει ο ίδιος.  

      Αναλυτικότερα, στην έρευνα των Burns, Van Der Heyden, & Jiban (2006), 

αξιολογήθηκαν 434 μαθητές της Β΄ - Ε΄ τάξης του δημοτικού ως προς την ευχέρεια 

τους σε διάφορες πράξεις, ανάλογα με την τάξη τους. Οι ερεύνητες ταξινόμησαν τις 

επιδόσεις τους σε τρεις κατηγορίες, α) Σύγχυσης (Frustration), β) Διδασκαλίας 

(Instructional) και γ) Αυτονομίας (mastery).. Με βάση λοιπόν την παραπάνω έρευνα, 

η επίδοση για τους μισούς περίπου αξιολογούμενους με ΤΑ στην παρούσα έρευνα, 

παρότι περιελάμβανε μόνο μία πράξη αντιστοιχεί στην επίδοση «Διδασκαλίας» 

(Instructional Level) της Β΄ και Γ΄ δημοτικού (14-31 ΣΨ/1΄), ενώ η επίδοση των άλλων 

μισών μαθητών στο επίπεδο «Σύγχυσης» (Frustration Level). Ο μέσος όρος τους 

μάλιστα 17, 2 ΣΨ/2΄, σύμφωνα με άλλη έρευνα που αφορά, μόνο μαθητές της Α΄ 

δημοτικού, κυμαίνεται κοντά στον μέσο όρο του τέλους της Α΄ δημοτικού (20 ΣΨ/2΄) 

(Fuchs & Fuchs, 1993). Από την άλλη πλευρά, οι επιδόσεις του 75% των μαθητών με 

ΗΕΑ δεν ξεπερνούν το επίπεδο «Σύγχυσης» (Frustration Level) της Β΄ και Γ΄ 

δημοτικού, ενώ μόνο το 25% των μαθητών βρίσκεται σε επίπεδο «Διδασκαλίας» 

(Instructional Level). Αν υποθέσουμε πως αυτή η σύγκριση είναι δόκιμη σε κάποιο 
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βαθμό, εγείρει πολλά ερωτηματικά για την επίδοση των μαθητών στον υπολογισμό του 

συμβολικού αλγορίθμου της αφαίρεσης.  

      

4.1.2. Ελεύθερη μετάφραση αφαιρετικών αναπαραστάσεων  

 

      Στην συγκεκριμένη δοκιμασία, οι μαθητές καλούνταν να μεταφράσουν τον 

συμβολικό αριθμητικό συνδυασμό 11-3, στον εικονιστικό τρόπο, με ένα ιδιόχειρο, 

προσωπικό σκίτσο ή μία ζωγραφιά. Συγκεκριμένα, οι συμμετέχοντες μετάφρασαν 

ελεύθερα, μία εικονιστική μαθηματική αναπαράσταση, όπως ακριβώς φαντάζονταν 

πως μπορεί να απεικονιστεί. Οι αναπαραστάσεις που παρήγαγαν οι μαθητές σε αυτή 

την διαδικασία συζητούνται παρακάτω, ως προς την δυναμικότητα ή την στατικότητά 

τους (4.2.2.1.), γραφικά σύμβολα δήλωσης της αφαίρεσης (4.2.2.2.), είδος εικονιστικής 

αναπαράστασης (4.2.2.3.), είδος αφαίρεσης (4.2.2.4.), 

 

4.1.2.1  Δυναμική/Στατική μετάφραση αναπαραστάσεων        

 

       Από τα αποτελέσματα της έρευνας μας αναφορικά με την δυναμικότητα ή η 

στατικότητα των αναπαραστάσεων που αναφέρεται στην απόδοση κίνησης, 

εναλλαγής, μεταβολής στις αναπαραστάσεις, προκύπτει πως το μεγαλύτερο μέρος  των 

μαθητών παρήγαγε στατικές αναπαραστάσεις (ΗΕΑ: 87,5% / ΤΑ: 100%), ενώ μόνο 3 

μαθητές (12,5%) από την ομάδα των ΗΕΑ παρήγαγαν δυναμικές αναπαραστάσεις.  

        Όπως αναφέρεται στο κεφάλαιο 1.11.1. στην έρευνα των Thomas, Mulligan, & 

Goldin (2002) βρέθηκε πως οι δυναμικές αναπαραστάσεις παρήχθησαν σε μεγαλύτερο 

ποσοστό από χαρισματικούς μαθητές. Παράλληλα, υπάρχουν ερευνητικές ενδείξεις 

πως μαθητές που έχουν συσχετιστική κατανόηση των μαθηματικών και είναι ικανοί 
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στην επίλυση προβλημάτων χρησιμοποιούν συχνά δυναμικές αναπαραστάσεις 

(Presmeg, 1986). Θα μπορούσαμε λοιπόν να υποθέσουμε πως η παραγωγή δυναμικών 

αναπαραστάσεων στην έρευνά μας υποδηλώνει ένα πληρέστερο εννοιολογικό σχήμα 

για τους μαθητές που τις χρησιμοποίησαν.Από την άλλη πλευρά, διαφορετικά 

ερευνητικά δεδομένα υπογραμμίζουν πως μαθητές με Μαθησιακές Δυσκολίες 

χρησιμοποιούν πιο συχνά εικονιστικές αναπαραστάσεις σε σχέση με τους 

χαρισματικούς μαθητές που χρησιμοποιούν ως επί το πλείστον σχηματικές (van 

Garderen, 2006), χωρίς να διευκρινίζουν αν αυτές οι αναπαραστάσεις ήταν στατικές ή 

δυναμικές. Μία εικονιστική αναπαράσταση όμως, ίσως έχει περισσότερες πιθανότητες 

να αναπαρασταθεί δυναμικά από μία σχηματική που είναι σε μία πιο αφηρημένη-

συμβολική μορφή, χωρίς αυτό φυσικά να είναι απόλυτο. Εντούτοις, οι εικονιστικές 

αναπαραστάσεις φαίνεται να συσχετίζονται αρνητικά με την επιτυχή επίλυση 

προβλημάτων, ενώ θεωρούνται μία λιγότερο εκλεπτυσμένη μορφή αναπαράστασης 

(Van Garderen, 2006).  

      Αν και στην έρευνα μας οι μαθητές καλούνταν να παράγουν μία αμειγώς 

εικονιστική αναπαράσταση, γεγονός που θέτει εμπόδια στη δημιουργία συγκρίσεων 

ανάμεσα σε σχηματικές, εικονιστικές, δυναμικές και στατικές αναπαραστάσεις, θα 

ήταν ασφαλές να ισχυριστούμε μόνο πως η επίδοση των τριών μαθητών με ΗΕΑ στην 

έρευνα μας είναι πιθανό να υποδεικνύει πως αυτοί διαθέτουν ένα καλό συνεκτικό 

εννοιολογικό σχήμα για την αφαίρεση. Από την άλλη, η επίδοση των μαθητών ΤΑ, οι 

οποίοι παρήγαγαν περισσότερες στατικές αναπαραστάσεις ίσως οφείλεται στο γεγονός 

πως είχαν λιγότερες η καθόλου ευκαιρίες συγκριτικά με τους μαθητές με ΗΕΑ - που 

συμμετέχουν σε δομές ειδικής εκπαίδευσης -, για χρήση διάφορων μορφών 

αναπαράστασης και εσωτερίκευσής τους. Βέβαια, από την ανάλυση του προγράμματος 

σπουδών των πρώτων δύο τάξεων προκύπτει το αντίθετο, αφού το 13% (n=6) των 
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εικονιστικών αναπαραστάσεων βρίσκεται σε δυναμική μορφή, άρα το σύνολο των 

μαθητών θεωρητικά έχει χειριστεί ανάλογες αναπαραστάσεις.   

   

4.1.2.2. Γραφικά σύμβολα δήλωσης της αφαίρεσης   

 

      Το μεγαλύτερο μέρος των συμμετεχόντων, τόσο από την ομάδα των ΗΕΑ όσο και 

από την ομάδα ΤΑ, δήλωσε την αφαίρεση με τα επίσημα «Πραξιακά Σύμβολα» (π.χ. 

ΟΟΟΟ - ΟΟ ) (ΗΕΑ: 58,3% / ΤΑ: 65,4%), και με «Εικονιστικά Σύμβολα Διαγραφής» 

(π.χ. ΟΟΟΟØØØØ) (ΗΕΑ: 12,6% / ΤΑ: 23%), με τα οποία δηλωνόταν το 

απομακρυνόμενο ποσό στην αφαίρεση υπολοίπου. Αξίζει να σημειωθεί πως οι τρεις 

μαθητές με ΗΕΑ (12,6%) που παρήγαγαν δυναμικές αναπαραστάσεις (Βλ. κεφ. 

4.2.2.1.), ως προς την δήλωση της αφαίρεσης συνέστησαν την κατηγορία των 

«Εικονιστικών Συμβόλων Απομάκρυνσης» που περιελάμβανε τον σχηματισμό 

εικονιστικών μορφών που διαδραμάτιζαν, είτε τον ρόλο του διαμεσολαβητή της 

απομάκρυνσης (π.χ. άνθρωποι που εκτελούσαν την απομάκρυνση), είτε αποτελούσαν 

το συντελεστικό όργανο της απομάκρυνσης (καρφίτσες τρυπούν μπάλες), είτε απλά 

δήλωναν την κατεύθυνση-κίνηση της απομάκρυνσης. Αυτή, ήταν και η μόνη 

κατηγορία από την οποία προέκυψαν δυναμικές αναπαραστάσεις. 

    Αναφορικά με τα παραπάνω ευρήματα, ως προς την πρώτη κατηγορία συμβόλων 

(«Επίσημα Πραξιακά Σύμβολα») δεν αποτελεί έκπληξη η ταύτιση της αφαιρετικής 

διαδικασίας από την πλειοψηφία των μαθητών με τα πραξιακά της σύμβολα. Αυτό που 

εγείρει ερωτηματικά είναι το πώς οι αξιολογούμενοι, ενώ κλήθηκαν να παράγουν την 

συγκεκριμένη μετάφραση χωρίς την χρήση των επίσημων πραξιακών συμβόλων, 

δήλωσαν σε μεγάλο βαθμό αδυναμία να το κάνουν κατά την διαδικασία της 

συνέντευξης και προέβησαν στη χρήση τους. Η αδυναμία της μετάφρασης μίας 
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αναπαράστασης από έναν αμειγώς συμβολικό τρόπο, σε μία πιο συγκεκριμένη μορφή, 

υποδεικνύει ενδεχόμενους περιορισμούς στην αναπαραστατικής τους ευχέρεια και την 

κατανόηση της αφαίρεσης.  

      Ως προς τη δεύτερη κατηγορία («Εικονιστικά Σύμβολα Διαγραφής»), η χρήση των 

συμβόλων διαγραφής από τους μαθητές δεν μοιάζει καθόλου τυχαία αφού τα 

συγκεκριμένα σύμβολα, όπως προκύπτει από την ανάλυση των σχολικών εγχειριδίων 

της Α΄ και Β΄ δημοτικού χρησιμοποιούνται κατά κόρον, για την δήλωση της αφαίρεσης 

στις εικονιστικές αναπαραστάσεις των βιβλίων. Ωστόσο, το γεγονός πως μόνο 1/10 

(12,6%) μαθητές με ΗΕΑ και 2/10 (23%) μαθητές με ΤΑ τα χρησιμοποίησε, με την 

πλειοψηφία των μαθητών να δηλώνει την αδυναμία του να σκεφτεί κάποιον άλλον 

τρόπο δήλωσης της αφαίρεσης, πέρα από τα επίσημα πραξιακά σύμβολα, εγείρει 

ερωτήματα σχετικά με το πρόγραμμα σπουδών και την παρεχόμενη διδασκαλία. 

Ακόμη, αν αναλογιστούμε πως η πλειοψηφία των αρχικών αναπαραστάσεων που 

χρησιμοποιεί το πρόγραμμα σπουδών μεταφράζεται σε αναπαραστάσεις-στόχους 

συμβολικής μορφής, τότε μπορούμε να ισχυριστούμε πως παρότι οι μαθητές έρχονται 

σε επαφή με τα συγκεκριμένα σύμβολα αυτής της κατηγορίας δεν καλούνται ως επί το 

πλείστον να παράγουν αναπαραστάσεις με αυτά και να τα χειριστούν με διάφορους 

τρόπους. Όπως θα δούμε στο επόμενο κεφάλαιο πολλοί μαθητές και από τις δύο ομάδες 

αδυνατούν όχι μόνο να παράξουν αναπαραστάσεις με τα συγκεκριμένα σύμβολα, αλλά 

ακόμη και να τις αναγνωρίσουν ή να τις μεταφράσουν σε συμβολικό επίπεδο.  

     Τέλος, η τρίτη κατηγορία παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον αφού σημειώθηκε μόνο 

από μαθητές με ΗΕΑ, συνδέεται με την δημιουργία δυναμικών αναπαραστάσεων και 

θα μπορούσαμε να ισχυριστούμε πως μέσα από αυτή διαφαίνεται μία εκλεπτυσμένη 

εννοιολογική κατανόηση της αφαίρεσης, χωρίς όμως η έρευνα να είναι καταληκτική 

σχετικά με την σημασία των δυναμικών αναπαραστάσεων.  
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4.1.2.3.  Είδος εικονιστικής αναπαράστασης 

 

     Το είδος των εικονιστικών αναπαραστάσεων, σχετίζεται με την επιλογή των 

μαθητών να αναπαραστήσουν την αφαίρεση με ημι-αφηρημένο τρόπο, δηλαδή κυρίως 

με γραμμές και σχήματα προσηλωμένοι περισσότερο στην συμβολική έκφραση της 

αφαίρεσης ή με εικονιστικό τρόπο, σχεδιάζοντας δηλαδή απεικονίσεις κατά μίμηση 

πραγματικών αντικειμένων. Το σύνολο των μαθητών τόσο της ομάδας των ΗΕΑ 

(95,8%), όσο και της ομάδας ΤΑ (96%), πλην δύο μαθητών από έκαστη ομάδα, 

αναπαράστησαν αποκλειστικά με ημι-αφηρημένο τρόπο.  

        Η προτίμηση ημί-αφηρημένων σχημάτων από την πλειοψηφία των μαθητών και 

των δύο ομάδων φαίνεται να επηρρεάστηκε κυρίαρχα από το παράδειγμα της 

εκφώνησης, έτσι δεν θα ήταν αδόκιμο να προσπαθήσουμε να την ερμηνεύσουμε. 

Ωστόσο, παρέχει σαφείς ερευνητικές ενδείξεις για τον τρόπο με τον οποίο τα 

παραδείγματα, κατά την διαδικασία μίας αξιολόγησης και δη μίας με 

πολυαναπαραστατικό χαρακτήρα μπορεί να επηρρεάσουν τις επιλογές των 

αξιολογουμένων.  

 

4.1.2.4. Είδος αφαίρεσης 

 

      Ως προς το είδος της αφαίρεσης (υπόλοιπο, συμπλήρωμα, διαφορά) και την επιτυχή 

ή μη αναπαράστασή της, περίπου οι 7/10 μαθητές κάθε ομάδας, δεν κατάφεραν να 

μεταφράσουν πλήρως μία συμβολική αφαιρετική αναπαράσταση (11-3) στον 

εικονιστικό τρόπο (ΗΕΑ: 70,9% / ΤΑ: 73% ). Συγκεκριμένα, το 29,2% (n=7) της 

ομάδας των ΗΕΑ και το 15,4% (n=4) της ομάδας ΤΑ αναπαράστησε επιτυχημένα μία 
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αφαίρεση υπολοίπου. Αναπαραστάσεις διαφοράς σημειώθηκαν μόνο από δύο μαθητές 

της ομάδας ΤΑ (7,7%), ενώ αναπαραστάσεις συμπληρώματος δεν αναπαραστάσθηκαν 

από κανέναν μαθητή.  

       Τα αποτελέσματα αυτά μπορούν να ερμηνευτούν, αφενός από την ανάλυση του 

προγράμματος σπουδών της παρούσας έρευνας, αλλά και από την διαθέσιμη 

ερευνητική βιβλιογραφία. Αναλυτικά, το πρόγραμμα σπουδών των πρώτων δύο τάξεων 

περιλαμάνει κυρίαρχα αναπαραστάσεις υπολοίπου (Α΄ τάξη: 13,6%, n = 40 / Β΄ τάξη: 

15,7%, n = 17), ακολουθούν αυτές του συμληρώματος (Α΄ τάξη: 3, 6%, n = 11 / Β΄ 

τάξη: 21,3 %, n = 23), ενώ έπονται αυτές της διαφοράς (Α΄ τάξη: 1 %, n = 3 / Β΄ τάξη: 

- ). Η συγγραφική ομάδα του εγχειριδίου της Α΄ δημοτικού τεκμηριώνει εν μέρει την 

επιλογή της αυτή, όσον αφορά στις αφαιρέσεις υπολοίπου και διαφοράς, σημειώνοντας 

πως είναι πιο φυσικές μορφές της αφαίρεσης (Λεμονίδης, Θεοδώρου, Καψάλης, & 

Πνευματικός, 2006). Θα πρέπει να σημειωθεί βέβαια πως η αναπαράσταση μίας 

αφαίρεσης διαφοράς εικονιστικά ή πραξιακά είναι πιο σύνθετη ως προς την 

επεξεργασία της από ότι μία αφαίρεση υπολοίπου (Semadeni, 1996). To γεγονός αυτό 

ενδεχομένως δικαιολογεί τις επιλογές του προγράμματος σπουδών για τους μαθητές 

της Α΄ δημοτικού.  

      Αναφορικά με τα είδη των λαθών, 7/10 μαθητές (ΗΕΑ: 66,7% / ΤΑ: 69,2%), 

αναπαράστησαν την αφαίρεση ως πρόσθεση και συνέστησαν την κατηγορία λάθους 

της «Γραμμικής Αντιμεταθετικής Αναπαράστασης». Συγκεκριμένα, σχεδίασαν τους 

δύο τελεστές της πράξης 11-3, ως δύο διαφορετικά και αυτόνομα σύνολα αριθμών, 

μάλιστα ένα μέρος των μαθητών αυτών (ΗΕΑ: 29,2%, n = 7 / ΤΑ: 11,5%, n = 3), 

μετέφρασε την αφαίρεση χρησιμοποιώντας διαφορετικές απεικονίσεις για τον μειωτέο 

και τον αφαιρετέο (π.χ. Κύκλοι – Τετράγωνα), καθιστώντας την φύση του 

συγκεκριμένου λάθους ποιο σαφή. Τέλος, περίπου το 6% των συμμετεχόντων και από 
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τις δύο ομάδες, αναπαράστησε τους αριθμούς με φανταστικό τρόπο, χωρίς να υπάρχει 

η αντιστοιχία ένα προς ένα, αλλά και χωρίς να προκύπτει με κάποιο τρόπο η υπόθεση, 

πως τα σκίτσα αναπαραστούσαν ψηφία ανώτερης θεσιακής αξίας. 

       Η κατηγορία λάθους της «Γραμμικής Αντιμεταθετικής Μετάφρασης» που αφορά 

τις αναπαραστάσεις υπολοίπου, συναπάγεται, όπως θα αναφερθεί και σε επόμενο 

κεφάλαιο, την επέκταση της αντιμεταθετικής ιδιότητας στην αφαίρεση και την άγνοια 

της σχέσης μέρους – όλου που υπάρχει στην αφαίρεση. Το γεγονός δηλαδή πως ο ένας 

τελεστής της αφαίρεσης συμβολίζει το ποσό που αποσπάται-χωρίζεται από το σύνολο. 

Η συγκεκριμένη κατηγορία λάθους στις δοκιμασίες της μετάφρασης και της 

αναγνώρισης, όπως προκύπτει από την έρευνά μας συνεπάγεται συχνά την αφαίρεση 

του μικρότερου αριθμού από τον μεγαλύτερο, η οποία έχει αναδειχθεί ένα από τα 

συχνότερα συστηματικά συμβολικά λάθη της αφαίρεσης (Αγαλιώτης, 1997· Ashlock, 

2010· Resnick, 1982). Μάλιστα, ερευνητές όπως οι Resnick & Omanson (1987), 

υπογραμμίζουν πως το λάθος αυτό δεν αφορά αποκλειστικά μαθητές «Τυπικής 

Ανάπτυξης» με χαμηλές επιδόσεις. Από την συγκεκριμένη αναπαραστατική κατηγορία 

λάθους, μπορούν να προκύψουν αρκετά συμπεράσματα για τρόπο με τον οποίο 

αντιλαμβάνονται οι μαθητές την έννοια της αφαίρεσης. Εκτενώς, οι μαθητές φαίνεται 

πως γενίκευσαν την αντιμεταθετική ιδιότητα στην αφαίρεση, το γεγονός αυτό μπορεί 

να οφείλεται, είτε σε ελλιπή μάθηση και διδασκαλία της αφαίρεσης, είτε σε μία 

δυσκολία διάκρισης των ιδιοτήτων και των χαρακτηριστικών της πρόσθεσης και της 

αφαίρεσης. Η τελευταία υπόθεση έχει άμεσες προεκτάσεις στο πρόγραμμα σπουδών 

του ελληνικού σχολείου, όπου εγείρει προβληματισμούς αναφορικά με την 

αποτελεσματικότητα της διδασκαλία της αφαίρεσης, ως αντιστροφής της πρόσθεσης, 

αλλά και της αναπαράστασης προσθέσεων σε συνδυασμό με αφαιρέσεις.  
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4.1.3. Αιτιολόγηση εικονιστικών και πραξιακών αφαιρετικών 

αναπαραστάσεων  

 

     Στη συγκεκριμένη δοκιμασία, οι μαθητές καλούνταν να αιτιολογήσουν την ισότητα 

ή την ανισότητα ανάμεσα σε αναπαραστάσεις, αλλά και να αναγνωρίσουν την ύπαρξη 

αναντιστοιχίας στη μετάφραση ενός συμβολικού αλγορίθμου της αφαίρεσης, στην 

πραξιακή και εικονιστική εκφρασή του. Παράλληλα, καλούνταν να προτείνουν 

τρόπους επίλυσης αυτής της αναντιστοιχίας.  

    Από την ανάλυση των αποτελεσμάτων, προέκυψε πως η πλειοψηφία των μαθητών 

με ΗΕΑ δεν αιτιολόγησε ορθά, το σύνολο των υποδοκιμασιών, ενώ μόνο περίπου τα 

3/10 αυτών των μαθητών το κατόρθωσαν (Εικονιστικό: 33,3% / Πραξιακό: 29,2%). 

Αντίθετα, το μεγαλύτερο μέρος των μαθητών ΤΑ, δεν σημείωσε κανένα λάθος στην 

δοκιμασία (Εικονιστικό: 61,5% / Πραξιακό: 65,4%). Παρόλα αυτά, οι περισσότεροι 

αξιολογούμενοι και από τις δύο ομάδες είχαν τουλάχιστον δύο σωστές αποκρίσεις. 

Τέλος, η διαφορά για τις δύο ομάδες κρίθηκε στατιστικά σημαντική μόνο ως προς τις 

πραξιακές υποδοκιμασίες. 

        Ως προς την ερμηνεία των παραπάνω αποτελεσμάτων αξίζει να αναφερθούν τα 

αποτελέσματα του Νiemi (1996), ο οποίος βρήκε μία σημαντική συσχέτιση ανάμεσα 

στα μέτρα αναπαραστατικής ευχέρειας, τις σωστές απαντήσεις και την παραγωγή 

περισσότερων αιτιολογήσεων με γραφικό και λεκτικό τρόπο. Συνεπώς, θα μπορούσαμε 

να υποθέσουμε πως οι δυσκολίες που συνάντησε ένα σημαντικό μέρος των μαθητών 

της παρούσας έρευνας, μπορεί να οφείλονται στην χαμηλή ή ελλιπή αναπαραστατική 

τους ευχέρεια, εφόσον αυτή φαίνεται να συσχετίζεται με την αναπαραστατική 

αιτιολόγηση. Δεν αποκλείεται βέβαια να οφείλονται σε έλλειψη προϋποτιθέμενων 

γνώσεων και σε μερική κατανόηση της αφαίρεσης και της θεσιακής αξίας, αφού 

ερευνητικές ενδείξεις υποδεικνύουν πως λίγοι μαθητές αναπτύσσουν εξωτερικευμένη 
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και σαφή κατανόηση των μαθηματικών γνώσεων (Βaker, Niemi, Novak, & Herl, 1993). 

Αναφορικά με το γεγονός πως δεν παρατηρήθηκαν σημαντικές διαφορές ανάμεσα στις 

μαθητικές ομάδες, παρά μόνο στον πραξιακό τρόπο πρέπει να σημειωθεί πως και σε 

άλλες έρευνες που αφορούσαν την επίλυση προβλημάτων με αναπαραστάσεις 

παρατηρήθηκαν μικρές διαφορές ανάμεσα σε μαθητές ΤΑ και μαθητές με ΗΕΑ (van 

Garderen & Montague, 2003). Φαίνεται λοιπόν, πως παρόλη την υπολογιστική τους 

ικανότητα, ορισμένοι μαθητές με και χωρίς ΗΕΑ αντιμετωπίζουν δυσκολίες στις 

αναπαραστατικές μαθηματικές εφαρμογές (van Garderen & Montague, 2003).  

       Από την ποιοτική ανάλυση των λαθών της πρώτης υποδοκιμασίας, προκύπτει πως 

7 στους 10 μαθητές με ΗΕΑ δεν αντιμετώπισαν κάποια δυσκολία να αναγνωρίσουν 

την ισότητα των πράξεων 5-2=2+1. Ωστόσο, το 23% των μαθητών αυτών 

δυσκολεύτηκε στην εικονιστική και το 33,3% στην πραξιακή της αναπαράσταση. Από 

την άλλη πλευρά, η πλειοψηφία των μαθητών ΤΑ, δεν συνάντησε κάποια δυσκολία, αν 

και ένας σεβαστός αριθμός μαθητών (Εικονιστικός: 23,1% / Πραξιακός: 19,2%) δεν 

αναγνώρισε την ισότητα των δύο πράξεων.  

      Ως προς τον σχολιασμό των ευρημάτων, η παραπάνω υποδοκιμασία δεν αποτέλεσε 

πρόβλημα για την πλειοψηφία των μαθητών και στις δύο ομάδες, το εύρημα αυτό είναι 

σύμφωνο με έρευνες που καταδεικνύουν πως μαθητές, ήδη από την ηλικία των 6-7 

χρόνων, μπορούν να χειριστούν με ευελιξία την αρχή της αντιστρεψιμότητας μεταξύ 

πρόσθεσης και αφαίρεσης ( α + β – β = α), όταν αυτή παρουσιάζεται σε προφορικά, 

συμβολικά και εικονιστικά προβλήματα (Gilmore, & Bryant, 2006, 2008). Εντούτοις, 

φαίνεται πως η απόκτηση της συγκεκριμένης αρχής εξαρτάται από τις υπολογιστικές 

δεξιότητες των μαθητών, ενώ παράλληλα η έλλειψη της δύναται να τις επηρρεάσει 

(Canobi & Bethune, 2008). Στην παρούσα έρευνα, δεδομένου πως η υπολογιστική 

ικανότητα αποτελούσε προϋπόθεση για τους συμμετέχοντες, θα μπορούσαμε να 
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υποθέσουμε πως οι δυσκολίες τους οφείλονται είτε σε εννοιολογικές, είτε σε 

αναπαραστατικές ελλείψεις.  

        Ως προς τις εννοιολογικές ελλείψεις, οι μαθητές που συνάντησαν δυσκολίες στη 

συγκεκριμένη δοκιμασία είναι πιθανό να δυσκολεύτηκαν να διακρίνουν τα πραξιακά 

σύμβολα - εφόσον μάλιστα αυτά παρουσιάστηκαν ταυτόχρονα -, να μην είχαν 

κατακτήσει την αρχή της αντιστρεψιμότητας ή να μην κατανοούσαν της έννοια της 

ισότητας. Αναφορικά με την τελευταία δυσκολία έχει καταγραφεί ερευνητικά πως 

πολλοί μαθητές 7 – 11 ετών, αντιλαμβάνονται το « = » όχι ως ένα σύμβολο που δείχνει 

την σχέση μεταξύ τελεστών, αλλά ως ένα ακόμη πραξιακό σύμβολο που τους 

υποδεικνύει, απλά να δώσουν μία απάντηση σε ένα πρόβλημα  (McNeil & Alibali, 

2005). Οι μαθητές όμως που ακολουθούν μία τέτοια προσέγγιση και δίνουν μία 

πραξιακή ερμηνεία στο σύμβολο « = » έχουν μικρότερες πιθανότητες να λύσουν 

εξισώσεις με πράξεις και στις δύο πλευρές, όπως α + β = γ + □  (Rittle-Johnson & 

Alibali, 1999), πόσο μάλλον να αιτιολογήσουν την ισότητα δύο διαφορετικών 

πράξεων.  

       Αναφορικά με τις αναπαραστατικές δυσκολίες, είναι πιθανό ορισμένοι μαθητές να 

δυσκολεύτηκαν να αποκωδικοποιήσουν, τα γραφικά σύμβολα στον εικονιστικό τρόπο 

με τα οποία δηλώθηκε η απομάκρυνση του μέρους από το όλον στην αφαίρεση, είτε 

την κίνηση, την λεκτική περιγραφή και τις χειρονομίες στον πραξιακό τρόπο. Σύμφωνα 

με τον Semadeni (1996) τα γραφικά σύμβολα σε κάποιες περιπτώσεις μπορεί να 

δυσκολεύουν τους μαθητές περισσότερο από την ίδια την συμβολική έκφραση μία 

αναπαράστασης. Τέλος, η έλλειψη εξοικείωσης με τις αναπαραστάσεις μπορεί να 

επηρρέασε την επίδοση των μαθητών, μέσω του μεγαλύτερου μνημονικού φόρτου που 

συνεπάγεται (Boulton-Lewis, 1998). 
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       Η ανισότητα των δύο εικονιστικά αναπαριστώμενων αριθμών 25=34, 

αναγνωρίστηκε από το σύνολο της ομάδας ΗΕΑ, όπως και η αντίστοιχη πραξιακή της 

υποδοκιμασία, στην οποία μόνο δύο μαθητές φάνηκε να αποτυγχάνουν. Παράλληλα, 

το 96,2 % (n = 25) των μαθητών TA δεν συνάντησε κάποια δυσκολία. Τα παραπάνω 

ευρήματα θα μπορούσαν να αποδοθούν σε μία ενδεχόμενη εξοικείωση των μαθητών 

με τους δεκαδικούς κύβους (Base Ten Blocks), σε εικονιστικό αλλά και σε πραξιακό 

επίπεδο, αλλά και στην κατανόηση της αριθμητικής έκφρασης που αντιπροσώπευαν οι 

αναπαραστάσεις. Από την άλλη πλευρά, οι δεκαδικοί κύβοι τόσο σε εικονιστικό, όσο 

και σε πραξιακό επίπεδο παρείχαν μία πολύ σαφή απεικόνιση της αριθμητικής αξίας 

που αντιπροσώπευαν με αναλογία ένα προς ένα, γεγονός που πιθανόν να επέτρεψε την 

αδρή εκτίμηση των μαθητών σχετικά με την ανισότητα των δύο ποσοτήτων.  

       Στο πρώτο σκέλος της τρίτης υποδοκιμασίας «(Στήλη των Μονάδων»), οι μισοί 

μαθητές με ΗΕΑ απέτυχαν να αναγνωρίσουν την αυθαιρεσία της ύπαρξης δεκάδων 

στην στήλη των μονάδων και να προτείνουν την απομάκρυνση και την αντικατάστασή 

τους από μονάδες σε εικονιστικό επίπεδο. Στο πραξιακό επίπεδο, το ποσοστό λάθους 

στο πρώτο σκέλος της υποδοκιμασίας, μειώθηκε κατά 8,5% (41,5%). Για τους μαθητές 

με ΤΑ οι επιδόσεις ήταν διαφορετικές. Συγκεκριμένα, το 76,9 % των μαθητών στον 

εικονιστικό τρόπο και το 92,3% στον πραξιακό τρόπο δεν συνάντησαν κάποια 

δυσκολία.  

       Στο δεύτερο σκέλος («Στήλη των Δεκάδων»), όπου έπρεπε να αναγνωριστεί η 

αυθαιρεσία της ύπαρξης εκατοντάδων στην στήλη των δεκάδων και να γίνει 

αντικατάστασή τους, οι μαθητές με ΗΕΑ φάνηκε να δυσκολεύονται περισσότερο. 

Συγκεκριμένα, το 54,2% των μαθητών στο εικονιστικό και το 58,3% των μαθητών στο 

πραξιακό δεν αναγνώρισαν την αντίστοιχη αυθαιρεσία. Ωστόσο, παρά τις δυσκολίες, 

σημαντικός ήταν ο αριθμός των συμμετεχόντων με ΗΕΑ που δεν σημείωσε λάθη. 
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Τέλος, και για την ομάδα των αξιολογουμένων με ΤΑ περιορίστηκαν οι επιδόσεις 

κυρίαρχα στον πραξιακό τρόπο (Εικονιστικός: 73,1% / Πραξιακός: 76%) όπου οι 

σωστές απαντήσεις μειώθηκαν κατά 16,3 %.  

    Οι δυσκολίες που συνάντησαν οι αξιολογούμενοι, ιδιαίτερα της ομάδας με ΗΕΑ, θα 

μπορούσαν να ερμηνευτούν σε ένα πρώτο επίπεδο, από την αυξημένη μνημονική 

επεξεργασίας που απαιτούν αναπαραστάσεις με τις οποίες δεν είναι εξοικειωμένοι οι 

μαθητές (Halford, Wilson, & Phillips, 1998). Παρότι λοιπόν, πολλοί μαθητές 

αναγνωρίζουν τις αναπαραστάσεις και μπορούν να κατονομάσουν την αριθμητική τους 

αξία – όπως στην παραπάνω υποδοκιμασία –, συχνά δεν αναγνωρίζουν την δομική 

αντιστοιχία ανάμεσα στην αναπαράσταση και την μαθηματική έννοια που 

αντιπροσωπεύει, επειδή ο μνημονικός φόρτος επεξεργασίας είναι πολύ μεγάλος 

(Halford, Wilson, & Phillips, 1998). Λαμβάνοντας υπόψη τις απόψεις των Halford & 

Boulton-Lewis (1992) που περιέγραψαν την συνθετότητα του υπολογισμού μίας 

αλγοριθμική αφαίρεσης τριψήφιου με τριψήφιο με πραξιακές αναπαραστάσεις και 

προσαρμόζοντάς και επεκτείνοντας τες στην υποδοκιμασία της έρευνας μας, οι 

συμμετέχοντες, έπρεπε να συσχετίσουν και να αναγνωρίσουν την αντιστοίχιση 

ανάμεσα στον αναπαραστατικό και τον συμβολικό αλγόριθμο, να αναγνωρίσουν την 

θεσιακή αξία των αναπαραστάσεων, να συγκρίνουν τις δύο αναπαραστάσεις και να 

διακρίνουν τα λάθη στην αναπαράσταση της θεσιακής αξίας. Από τα παραπάνω γίνεται 

κατανοητός ο φόρτος της μνημονικής επεξεργασίας που απαιτεί μία τέτοια δοκιμασία, 

αλλά και η αποτυχία των μαθητών.  

     Από την άλλη πλευρά, ιδιαίτερα, όσον αφορά στους μαθητές με ΗΕΑ έχουν 

καταγραφεί ερευνητικά οι δυσκολίες τους στην μάθηση και συγκράτηση μαθηματικών 

εννοιών, διαδικασιών και ιδιοτήτων, όπως η θεσιακή αξία (Geary, 2004· Jordan, 

Hanich & Kaplan, 2003). Ωστόσο, οι χαμηλότερες επιδόσεις των αξιολογουμένων, 
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ιδιαίτερα της ομάδας ΤΑ στον εικονιστικό τρόπο θα μπορούσαν να αποδοθούν, είτε σε 

παράγοντες της διδασκαλίας, είτε στην στο γεγονός πως στο εργαλείο 

χρησιμοποιήθηκε μία ημί-αφηρημένη αναπαράσταση ( Ι Ι . . . =  23), η οποία δεν 

επέτρεπε την σαφή αντιστοίχιση συμβόλων και αναπαραστάσεων και ίσως απιτούσε 

ένα πληρέστερο γνωστικό σχήμα της θεσιακής αξίας. Ως προς τους παράγοντες της 

διδασκαλίας, από την ανάλυση του βιβλίου της β΄ δημοτικού προκύπτει πως η 

αναπαράσταση του αλγορίθμου της αφαίρεσης με εικονιστικούς δεκαδικούς κύβους 

παρουσιάζεται απλά, αποκλειστικά σε ένα μάθημα για την εισαγωγή των μαθητών στον 

αλγόριθμο της αφαίρεσης (Β΄ τεύχος, Μάθημα 36, σελίδα 23).  

       Καταληκτικά, οι μαθητές φάνηκε να αναγνωρίζουν σωστότερα τις μονάδες και τις 

δεκάδες, αλλά όχι τις εκατοντάδες, χωρίς το γεγονός αυτό να επιδέχεται μία προφανή 

ερμηνεία, πέρα από την παραδοχή πως οι μαθητές φαίνεται να είναι περισσότερο 

εξοικειωμένοι με μονοψήφιους και διψήφιους αριθμούς.  

 

4.1.4.  Μετάφραση εικονιστικών/πραξιακών αναπαραστάσεων αφαίρεσης  

 

      Η δεύτερη δοκιμασία και στους δύο τρόπους περιελάμβανε την μετάφραση 

εικονιστικών/πραξιακών αναπαραστάσεων σε λεκτικές.  Ειδικότερα, για κάθε 

δοκιμασία χρησιμοποιήθηκαν τρείς διαφορετικές αναπαραστάσεις αριθμητικών 

συνδυασμών της αφαίρεσης. Οι δύο πρώτες, αναπαραστάθηκαν ως αφαιρέσεις 

υπολοίπου, ενώ η τελευταία υποδοκιμασία, περιελάμβανε την αναπαράσταση μίας 

αφαίρεσης διαφοράς. 

      Από τα συγκεντρωτικά αποτελέσματα της δοκιμασίας, δεν προέκυψε μία 

στατιστικά σημαντική διαφορά, ανάμεσα στον πραξιακό και τον εικονιστικό τρόπο, 

αλλά μόνο ανάμεσα στις δύο μαθητικές ομάδες. Εκτενώς, το 79,2% (n=19) των 
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μαθητών με ΗΕΑ στον εικονιστικό, αλλά και το 66,7% (n=16) στον πραξιακό τρόπο, 

δεν κατόρθωσε να μεταφράσει κάποια από τις τρεις αφαιρετικές αναπαραστάσεις. 

Ωστόσο, ο πραξιακός τρόπος, φαίνεται να υποστήριξε αποτελεσματικότερα την 

μετάφραση, αφού οι σωστές μεταφράσεις για την ομάδα με ΗΕΑ, αυξήθηκαν κατά 

12,4% στον συγκεκριμένο τρόπο.  

        Από την άλλη πλευρά, οι μαθητές με ΤΑ είχαν σαφώς καλύτερες επιδόσεις. Το 

69,2% στο εικονιστικό και το 80,8% στο πραξιακό σημείωσε 1-2 στις 3 σωστές 

μεταφράσεις. Εντούτοις, το 30,8% των αξιολογουμένων (n=8) στο εικονιστικό και το 

19,2% (n=5) στο πραξιακό μέρος, δεν σημείωσε καμία σωστή μετάφραση, με τις 

σωστές μεταφράσεις να αυξάνονται, κατά 11,5% στην πραξιακή συνθήκη. Το ποσοστό 

των συμμετεχόντων ΤΑ που δεν σημείωσαν σωστές μεταφράσεις είναι ιδιαίτερα υψηλό 

αν σκεφτεί κανείς, πως το δείγμα που παρήγαγε τα αποτελέσματα αυτά, αποτελείται 

απο μαθητές που στην πλειοψηφία τους, δεν αντιμετωπίζουν κάποια δυσκολία 

μάθησης και έχουν καλές επιδόσεις στην σχολική τάξη.  

      Από τα παραπάνω αποτελέσματα προκύπτουν δύο σημαντικά ευρήματα, πρώτον οι 

μεταφραστικές δυσκολίες στην αφαίρεση που αφορούσαν την πλειοψηφία των 

μαθητών με ΗΕΑ, αλλά και σε ένα σεβαστό αριθμό μαθητών ΤΑ (περίπου 1/3 στο 

εικονιστικό), τόσο στον πραξιακό, όσο και στον εικονιστικό τρόπο. Δεύτερον, μία 

αύξηση της τάξης του 10-12% στην επίδοση των μαθητών στην πραξιακή συνθήκη.      

Τα αποτελέσματα αυτά είναι σύμφωνα με ερευνητές που έχουν καταγράψει τις 

μεταφραστικές δυσκολίες των μαθητών με ΗΕΑ, αλλά και το γεγονός πως η 

μετάφραση αναπαραστάσεων μπορεί να αποτελέσει πρόκληση για το σύνολο των 

μαθητών (Behr, Lesh, Post, & Wachsmuth, 1985· Fuchs & Forbringer, 2014· Hecht, 

Vogi & Torgesen, 2007· Superfine, Canty, & Marshall, 2009). Η αδυναμία μετάφρασης 

μίας αφαίρεσης από τον εικονιστικό και το πραξιακό τρόπο, σε συμβολικό επίπεδο, 
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παρά την συμβολική επάρκεια των συμμετεχόντων και ιδιαίτερα αναφορικά με τους 

μαθητές ΤΑ, είναι ιδιαίτερα ανησυχητική και υποδεικνύει μηχανιστική μάθηση της 

συμβολικής αφαίρεσης, ελλιπή αναπαραστατική ευχέρεια, και διαμερισματοποιημένη 

εσωτερίκευση των τρόπων αναπαράστασης της αφαίρεσης, αλλά και μεταφραστικές 

δυσκολίες σε αυτή. Πιο συγκεκριμένα, η  «διαμερισματοποίηση» περιλαμβάνει 

έλλειψη σύνδεσης μεταξύ των διάφορων ειδών αναπαράστασης και των διάφορων 

ειδών μετάφρασης μίας και της αυτής έννοιας, αλλά και μερική εννοιολογική 

κατανόηση (Shiakalli & Gagatsis, 2006).Ο προσδιορισμός βέβαια του βαθμού, στον 

οποίο οι παρατηρούμενες δυσκολίες οφείλονται στην ίδια την συνθετότητα της 

μαθηματικής έννοιας της αφαίρεσης ή στην αδυναμία των μαθητών να μεταφράσουν 

δεν είναι δυνατή (Halford & Boulton-Lewis, 1992). Άλλωστε, ερευνητές έχουν 

υπογραμμίσει πως η μετάφραση αναπαραστάσεων επηρρεάζεται, τόσο από 

προϋποτιθέμενες γνώσεις, όσο και από το είδος και την μορφή των αναπαραστάσεων 

(Superfine, Canty, & Marshall, 2009).  

        Σε διδακτικό επίπεδο, τα ευρήματά μας εγείρουν πολλά ερωτηματικά, αναφορικά 

με την παρεχόμενη διδασκαλία, αλλά και την καταλληλότητα του προγράμματος 

σπουδών, ιδιαίτερα για την συμπερίληψη μαθητών με ΗΕΑ, εφόσον οι συγκεκριμένοι 

παράγοντες, φαίνεται να διαδραματίζουν αντισταθμιστικό ρόλο στα μεταφραστικά 

λάθη (Cunningham, 2005). Ειδικότερα, τόσο το πρόγραμμα σπουδών, όσο και η 

παρασχεθείσα διδασκαλία, δεν φαίνεται να λειτούργησε ενισχυτικά ως προς την 

αναπαραστατική ευχέρεια της αφαίρεσης, αφού οι μαθητές δεν φαίνεται να κατανοούν 

την σύνδεση ανάμεσα στην συμβολικές αφαιρετικές έννοιες και τις αναπαραστάσεις 

τους.   

       Από την άλλη πλευρά, το γεγονός πως ο πραξιακός τρόπος ευνόησε περισσότερες 

σωστές μεταφράσεις, θα μπορούσε να αποδοθεί στο γεγονός πως οι  πραξιακές 
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αναπαραστάσεις, αντικατοπτρίζουν την δομή της έννοιας της αφαίρεσης με έναν πολύ 

συγκεκριμένο απτό τρόπο (Boulton-Lewis, Wilss, & Mutch, 1996) που ίσως 

διευκολύνει, την αντίληψη, αλλά και την ανάκληση-ενεργοποίηση ευρύτερων 

γνωστικών σχημάτων, από την πλευρά των μαθητών. Η παρατηρούμενη αύξηση 

μπορεί επίσης να οφείλεται, στην λεκτική επένδυση, τις χειρονομίες και την κίνηση 

που χρησιμοποιήθηκαν στον πραξιακό τρόπο, αλλά όχι στον εικονιστικό. Τα διδακτικά 

αυτά χαρακτηριστικά, φαίνεται να υποστηρίζουν, την σαφέστερη σύνδεση των 

αναπαραστάσεων με τις ενέργειες που γίνονται σε αυτές (Αγαλιώτης, 2011· Brown,  

McNeil & Glenberg, 2009· Goldin-Meadow, Kelly, & Wagner, 2001· Mercer, Mercer, 

& Pullen, 2011). Επιπλέον, ίσως αυτά τα χαρακτηριστικά να ευνόησαν την 

επεξεργασία και την ανάκληση πληροφοριών, εφόσον οι πληροφορίες αυτές που 

μάλιστα ήταν κωδικοποιημένες σε κάποια επιπλέον διακριτά αναπαραστατικά 

συστήματα, ενεργοποίησαν συνάψεις διάφορων αποσπασματικών γνώσεων της 

αφαίρεσης. Για παράδειγμα, η λεκτική επένδυση  ̎ φεύγουν ̎  μπορεί να ενεργοποίησε 

ένα δίκτυο λέξεων-κλειδιών και με αυτό τον τρόπο να ευνοήθηκε η μετάφραση. Η 

τελευταία αυτή ερμηνεία, με τη σειρά της υποδεικνύει και πάλι μηχανιστική μάθηση, 

ελλιπή αναπαραστατική ευχέρεια και διδακτικές ελλείψεις. Τέλος, η σημαντική 

διαφοροποίηση των δύο ομάδων μπορεί να αποδοθεί στα ιδιαίτερα μαθησιακά, 

γνωστικά και αναπαραστατικά χαρακτηριστικά των μαθητών με ΗΕΑ που έχουν 

αναφερθεί παραπάνω. Σε κάθε περίπτωση, θα πρέπει να αναφερθεί πως οι ορθές 

μεταφράσεις, δεν συνεπάγονται πάντοτε κατανόηση των μαθηματικών γνώσεων και 

μπορούν κάλλιστα να αποτελούν το προϊόν μίας μηχανιστικής προσέγγισης (Adu-

Gyamfi, Bossé, & Cheetham, 2011).      

 

4.1.4.1. Ποιοτική ανάλυση των αναπαραστατικών μεταφράσεων  
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4.1.4.1.1. Αφαιρετικές αναπαραστάσεις υπολοίπου 

 

      Η πλειοψηφία των ερευνών στην μετάφραση αναπαραστάσεων (που ως επί το 

πλείστον μελετά μαθηματικές γνώσεις της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης) καταδεικνύει 

τις δυσκολίες των μαθητών στην μετάφραση, χωρίς όμως να διευκρινίζει με ξεκάθαρο 

τρόπο πως προκύπτουν αυτές οι δυσκολίες (Superfine, Canty, & Marshall, 2009). Μία 

τέτοια προσπάθεια γίνεται σε αυτό το κεφάλαιο μέσα από την ποιοτική ανάλυση των 

μαθητικών λαθών. 

      Από την ποιοτική ανάλυση των αναπαραστατικών μεταφράσεων που σημείωσαν οι 

αξιολογούμενοι, εξήχθησαν 11 κατηγορίες λανθασμένων μεταφράσεων για τις 

αφαιρετικές αναπαραστάσεις διαφοράς και 4 κατηγορίες για τις αναπαραστάσεις 

υπολοίπου. Ως προς τις εικονιστικές και τις πραξιακές αφαιρετικές αναπαραστάσεις 

υπολοίπου, τα συχνότερα λάθη, τόσο για τους αξιολογούμενους με ΗΕΑ, όσο και για 

τους ΤΑ, αναφορικά με τις εικονιστικές αναπαραστάσεις υπολοίπου, αποτέλεσαν η 

«Γραμμική Αντιμεταθετική Μετάφραση» (π.χ. 4-5 αντί του 9-5, Ι Ι Ι Ι Ι Ι Ι Ι Ι→), η 

«Γραμμική Μη Αντιμεταθετική Μετάφραση» (π.χ. 5-4 αντί του 9-5, Ι Ι Ι Ι Ι Ι Ι Ι Ι→) 

και η «Λανθασμένη Απομάκρυνση» (π.χ. 9-4 αντί του 9-5, Ο Ο Ο Ο Ø Ø Ø Ø Ø).   

      Ως προς τους τρόπους αναπαράστασης και τις κατηγορίες λαθών για το γρουπ των 

ΗΕΑ, παρατηρήθηκε σημαντική μείωση της αντιμεταθετικής μετάφρασης στον 

πραξιακό τρόπο, όπως επίσης και αύξηση της μη αντιμεταθετικής και στις δύο 

αναπαραστάσεις υπολοίπου. Η κατηγορία της «λανθασμένης απομάκρυνσης» δεν 

σημειώθηκε από κανέναν μαθητή, μόνο στη δεύτερη αναπαράσταση υπολοίπου  

(πλέγμα 10 θέσεων).  
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      Τα συχνότερα λάθη των αξιολογουμένων ΤΑ, οι οποίοι είχαν σημαντικά 

περισσότερες σωστές μεταφράσεις (σχεδόν διπλάσιες σε κάθε αναπαράσταση), δεν 

διέφεραν από αυτές των ΗΕΑ. Οι δύο μαθητικές ομάδες διαφοροποίηθηκαν, κυρίως 

στην κατηγορία της «Γραμμικής Αντιμεταθετικής Μετάφρασης», όπου λιγότεροι 

μαθητές με TA, τόσο στον εικονιστικό, όσο και στον πραξιακό τρόπο ακολούθησαν 

μία τέτοια μεταφραστική προσέγγιση.  

      Οι διαφορές ανάμεσα στους τρόπους αναπαράστασης φάνηκε να επηρρεάζουν, τον 

τύπο και την βαρύτητα του λάθους, παρά τις σωστές μεταφράσεις, ενώ οι διαφορές, 

ανά κατηγορία μαθητών, σχετίστηκαν περισσότερο με την αναλογία συγκεκριμένων 

τύπων λάθους και όχι με τις ίδιες τις κατηγορίες των λαθών. Τα ευρήματα αυτά έχουν 

λογική συνέπεια, αφού όπως προαναφέρθηκε, η μαθητική επίδοση επηρρεάζεται από 

διάφορους παράγοντες, όπως οι προϋποτιθέμενες γνώσεις. Κατά συνέπεια, ο 

αναπαραστατικός τρόπος δεν θα μπορούσε σε καμία περίπτωση να αποτελέσει 

αποκλειστικό δείκτη της μαθητικής μεταφραστικής επίδοσης (Superfine, Canty, & 

Marshall, 2009). Για παράδειγμα, ένας μαθητής που είχε ελλιπή εννοιολογική γνώση 

της αφαίρεσης, θα ήταν παράλογο να μεταφράσει σωστά, μόνο και μόνο επειδή 

λειτουργεί σε έναν συγκεκριμένο τρόπο τρόπο.  

        Η «Γραμμική Αντιμεταθετική Μετάφραση»  (π.χ. 4-5 αντί του 9-5, Ι Ι Ι Ι Ι Ι Ι Ι 

Ι→), η αφαίρεση δηλαδή του μεγάλου αριθμού από τον μικρότερο που σημειώθηκε ως 

επί το πλείστον από μαθητές με ΗΕΑ και λιγότερο από μαθητές ΤΑ, έχει αναδειχθεί 

ένα από τα συχνότερα συστηματικά συμβολικά λάθη της αφαίρεσης (Αγαλιώτης, 1997· 

Ashlock, 2010·  Resnick  &  Omanson,  1987· Resnick, 1982). Μάλιστα, ερευνητές 

όπως οι Resnick & Omanson (1987), υπογραμμίζουν πως το λάθος αυτό δεν αφορά 

αποκλειστικά μαθητές «Τυπικής Ανάπτυξης» με χαμηλές επιδόσεις. Από την 

συγκεκριμένη αναπαραστατική κατηγορία λάθους, μπορούν να προκύψουν αρκετά 
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συμπεράσματα, για τρόπο με τον οποίο αντιλαμβάνονται οι μαθητές την έννοια της 

αφαίρεσης. Εκτενώς, οι συμμετέχοντες φαίνεται πως επέκτεινα την ισχύ της 

αντιμεταθετικής ιδιότητας στην αφαίρεση, το γεγονός αυτό ενδεχομένως να οφείλεται, 

είτε σε ελλιπή μάθηση και διδασκαλία της αφαίρεσης, είτε σε μία δυσκολία διάκρισης 

των ιδιοτήτων και των χαρακτηριστικών της πρόσθεσης και της αφαίρεσης. Η 

τελευταία υπόθεση, έχει άμεσες προεκτάσεις στα προγράμματα σπουδών και εγείρει 

προβληματισμούς, αναφορικά με τα ποιοτικά συστατικά που θα πρέπει να διαθέτει η 

διδασκαλία της αντιστρεψιμότητας και της αλληλοσυσχέτισης της πρόσθεσης και της 

αφαίρεσης. Παράλληλα, προκρίνει ερευνητικές προτάσεις που θέλουν την διδασκαλία 

του πολλαπλασιασμού, λόγω των κοινών χαρακτηριστικών και ιδιοτήτων της να 

ακολουθεί την διδασκαλία της πρόσθεσης (Serna & Patton, 1997).  

      Αναφορικά με τις διαφορές των δύο μαθητικών ομάδων στην συγκεκριμένη 

κατηγορία λάθους, ερευνητικά αναφέρεται πως η ελλιπής εννοιολογική κατανόηση 

οδηγεί σε αδυναμία ελέγχου της λογικότητας της απάντησης (Carr, et al., 1994), κάτι 

που φαίνεται πιθανό να ίσχυσε, ιδιαίτερα για τους μαθητές με ΗΕΑ στην συγκεκριμένη 

κατηγορία λάθους και να διογκώθηκε από την έλλειψη μεταγνωστικών δεξιοτήτων και 

αυτοελέγχου των απαντήσεων τους (Botsas & Padeliadu, 2003). Στη παραπάνω 

υπόθεση, στήριξη παρέχει το γεγονός πως οι μαθητές ΤΑ, δεν σημείωσαν αυτή τη 

κατηγορία λάθους σε τόσο μεγάλη έκταση, όχι μόνο λόγω της καλύτερης 

εννοιολογικής τους κατανόησης, αλλά και λόγω του γεγονότος πως η αφαίρεση του 

μικρότερου από τον μεγαλύτερο αριθμό, περιλαμβάνει λογικά άλματα που έγιναν 

ευκόλως αντιληπτά από αυτούς.  Από την άλλη πλευρά, οι μαθητές είναι πιθανόν σε 

έναν βαθμό, χωρίς αυτό να προκύπτει από τα ερευνητικά μας δεδομένα, να 

επηρρεάστηκαν από το ποικίλο λεξιλόγιο που χρησιμοποιείται στην συγκεκριμένη 

πράξη (Αγαλιώτης, 2011). Για παράδειγμα, κάποιος μαθητής θα μπορούσε να 
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θεωρήσει πως το 1-3 είναι ταυτόσημο με το 1 από 3. Τέλος, οι μαθητές αυτοί είναι 

πιθανό απλά να αποκωδικοποίησαν τις αναπαραστάσεις σειριακά από αριστερά προς 

τα δεξιά και να μετέφρασαν, απλά ότι έβλεπαν.  

       Οι συμμετέχοντες που προέβησαν σε «Μη Αντιμεταθετική Αφαίρεση» (π.χ. 5-4 

αντί του 9-5, Ι Ι Ι Ι Ι Ι Ι Ι Ι→) κατανοούσαν πως στην αφαίρεση, δεν ισχύει η 

αντιμεταθετική ιδιότητα και δεν προέβησαν σε μία απλή σειριακή μετάφραση, 

εντούτοις φάνηκε να μην κατανοούν την σχέση μέρους-όλου που ενυπάρχει στην 

αφαίρεση. Δεν κατανοούσαν δηλαδή, πως ο πρώτος τελεστής της αφαίρεσης 

συμβολίζει ένα ποσό, ενώ ο δεύτερος το ποσό που απομακρύνεται από την αρχική 

συλλογή (Αγαλιώτης, 2011· Resnick, 1982). Αξίζει να σημειωθεί πως η συγκεκριμένη 

κατηγορία, αποτελεί ένα συστηματικό λάθος θα ήταν αδύνατο να διαγνωστεί χωρίς την 

συνδρομή μίας πολυαναπαραστατικής αξιολόγησης. Η συγκεκριμένη κατηγορία 

λάθους, αναδεικνύει και πάλι τους μαθησιακούς και διδακτικούς περιορισμούς που 

αναφέρθηκαν παραπάνω.  

       Τέλος, όσον αφορά στην τελευταία κατηγορία λάθους «Λανθασμένη 

Απομάκρυνση» (π.χ. 9-4 αντί του 9-5, Ο Ο Ο Ο Ø Ø Ø Ø Ø), οι αξιολογούμενοι 

φάνηκε να κατανοούν πως η αντιμεταθετική ιδιότητα δεν ισχύει στην αφαίρεση και ότι 

στη συγκεκριμένη πράξη ο ένας τελεστής απεικονίζει ένα ενιαίο ποσό, ενώ ο άλλος το 

μέρος που απομακρύνεται από αυτό. Ωστόσο, δεν κατόρθωσαν να προσδιορίσουν 

σωστά το απομακρυνόμενο ποσό. Η συγκεκριμένη κατηγορία λάθους, καταδεικνύει 

δυσκολίες στην αποκωδικοποίηση των αναπαραστατικών συμβόλων (Χ, /, φεύγουν, 

→), είτε εικονιστικών, είτε κινητικών και λεκτικών που χρησιμοποιήθηκαν για να 

δηλωθεί η απομάκρυνση. Επιπλέον, ενισχύει τις απόψεις ερευνητών που 

υποστηρίζουν, πως η αποκωδικοποίηση ενός γραφικού συμβόλου πολύ περισσότερο 

δε, όταν είναι μέρος ενός ευρύτερου γραφικού σχήματος, μπορεί να είναι συνθετότερη 
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από την μάθηση της ίδιας της συμβολικής έννοιας (Semadeni, 1996). Περαιτέρω, μία 

δυσκολία αποκωδικοποίησης των γραφικών συμβόλων, θα μπορούσε να αποδοθεί στην 

κυρίαρχη χρήση συμβόλων διαγραφής (/ Χ) για την δήλωση της απομάκρυνσης σε 

βάρος άλλων τρόπων, όπως το μαρκάρισμα, το βέλος κτλ. (Βλ. κεφ 3.5.4.) που 

προκύπτει από την ανάλυσή των προγραμμάτων σπουδών της Α΄ και της Β΄ δημοτικού. 

Σύμφωνα με την υπόθεση αυτή, ορισμένοι μαθητές, τουλάχιστον ως προς τις 

εικονιστικές αναπαραστάσεις, δεν κατόρθωσαν να γενικεύσουν σε διαφορετικά 

εικονιστικά σύμβολα απομάκρυνσης (→) με τα οποία δεν διδάχθηκαν. Επίσης, το 

γεγονός πως δεν διδάχθηκαν με τα συγκεκριμένα γραφικά σύμβολα συνεπάγεται πως 

δεν ήταν εξοικειωμένοι με αυτά. Η έλλειψη εξοικείωσης όμως συνεπάγεται μνημονική 

επιβάρυνση (Boulton-Lewis, Wilss, & Mutch, 1996). Η τελευταία αυτή ερμηνεία 

λαμβάνει μερική ενίσχυση, από το γεγονός πως στο πλέγμα 10 θέσεων (Ten Frame) 

που χρησιμοποιήθηκε το σύμβολο διαγραφής « / », υπήρξαν καλύτερες μαθητικές 

επιδόσεις. Εντούτοις, η συγκεκριμένη υπόθεση δεν εξηγεί την αποτυχία ορισμένων 

μαθητών σε πραξιακό επίπεδο, όπου η απομάκρυνση δηλωνόταν λεκτικά και κινητικά. 

Σε κάθε περίπτωση, ένα πρόγραμμα σπουδών που στοχεύει στην συμπερίληψη και την 

αναπαραστατική ευχέρεια των χρηστών του, θα έπρεπε να τους καθιστά ικανούς να 

αποκωδικοποιούν και παράγουν επιτυχημένα πολυαναπαραστατικές αφαιρετικές 

καταστάσεις και διάφορα γραφικά σύμβολα.   

      Εν κατακλείδι και πάλι η πραξιακή συνθήκη φάνηκε να ευνόησε περισσότερο την 

γενίκευση και χρήση ιδιοτήτων της αφαίρεσης από τους μαθητές, γεγονός που 

καταδεικνύεται από την μεγάλη μείωση των λαθών αντιμεταθετικής αφαίρεσης για την 

ομάδα των ΗΕΑ. Παράλληλα, η αφαίρεση υπολοίπου σε πλέγμα 10 θέσεων φάνηκε να 

ευνοεί την μετάφραση, ιδιαίτερα στους μαθητές με ΤΑ και στους δύο τρόπους, με τον 

πραξιακό, σαφώς να υπερέχει.  
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 4.1.4.1.2. Αφαιρετικές αναπαραστάσεις διαφοράς 

     

      Η υποδοκιμασία αυτή δυσκόλεψε την πλειονότητα των μαθητών. Αναφορικά με 

την ομάδα των ΗΕΑ, μόνο το 4,2 % των μαθητών κατάφερε να μεταφράσει την 

εικονιστική αναπαράσταση ορθά. Το ποσοστό αυτό διπλασιάστηκε στον πραξιακό 

τρόπο. Το μεγαλύτερο μέρος των μαθητών ενέπιψε σε τρεις κατηγορίες λάθους, την 

«Αφαίρεση της Διαφοράς από το Σύνολο της Κοινής Ποσότητας», θεωρώντας τους 

σημαδεμένους και τους μη σημαδεμένους κύκλους ως τους δύο τελεστές της 

αφαίρεσης, την «Αφαίρεση των Κοινών Ποσών από το Σύνολο», θεωρώντας πως οι 

σημαδεμένοι κύκλοι αφαιρούνται από το σύνολο των κύκλων και σε «Γραμμική Μη 

Αντιμεταθετική Μετάφραση», αγνοώντας τους κύκλους του πρώτου παιδιού και 

προβαίνοντας σε μία αντιμεταθετική αφαίρεση υπολοίπου. Στον πραξιακό τρόπο, οι 

συγκεκριμένες κατηγορίες λαθών μειώθηκαν και διαμοιράστηκαν στις υπόλοιπες 

κατηγορίες λαθών. Η μόνη αξιοσημείωτη διαφορά ανάμεσα στους τρόπους είναι πως 

στον πραξιακό, η κατηγορία λάθους «αφαίρεση υπολοίπου» αυξήθηκε από το 0 στο 

17,7% (n =4). Οι συγκεκριμένοι μαθητές αντιλήφθηκαν στον πραξιακό τρόπο την 

αναπαράσταση διαφοράς, ως μία ακόμη αφαίρεση υπολοίπου. 

       Οι μαθητές ΤΑ μετέφρασαν επιτυχώς σε ποσοστό 11,5% (n=3). Αναφορικά με τις 

κατηγορίες λάθους που σημείωσαν,  το 42,2% (n=11) προέβη σε «Αφαίρεση των 

Κοινών Ποσών από το Σύνολο», ενώ το 23,1% των μαθητών προέβη στην σε 

«Αφαίρεση της Διαφοράς από τα Κοινά Ποσά». Οι μαθητές ΤΑ παρουσίασαν 

μικρότερη διαφοροποίηση ανάμεσα στους τρόπους αναπαράστασης, με την μόνη 

κατηγορία που διαφοροποιήθηκε να είναι αυτή της «Κάθετης Αφαίρεσης των Κοινών 

Ποσών», η οποία και μειώθηκε κατά 11,6%.  
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       Συνοψίζοντας, από τα αποτελέσματα και των δύο ομάδων, καταδεικνύεται πως η 

πλειονότητα των μαθητών, δυσκολεύτηκε να μεταφράσει την αναπαράσταση της 

διαφοράς, την οποία φαίνεται να αντιλήφθηκε, περισσότερο ως μία ακόμη αφαίρεση 

υπολοίπου. Η δυσκολία αυτή των συμμετεχόντων και από τις δύο ομάδες, σε ένα πρώτο 

επίπεδο πιθανόν να οφείλεται στα εγγενή χαρακτηριστικά της αφαιρετικής 

αναπαράστασης διαφοράς. Ειδικότερα, κάποιες μεταφράσεις είναι εγγενώς πιο 

σύνθετες από άλλες και απαιτούν μεγαλύτερη εννοιολογική κατανόηση, ή 

περιλαμβάνουν μεγαλύτερο αριθμό βημάτων για την μετάφρασή τους (Halford & 

Boulton-Lewis,1992) ενώ συγκεκριμένα η αποκωδικοποίηση μίας αφαιρετικής 

αναπαράστασης διαφοράς μπορεί να προκαλέσει ευκολότερα σύγχυση από ότι μία 

αναπαράσταση υπολοίπου (Semadeni, 1996). Για παράδειγμα η αναπαράσταση της 

αφαίρεσης διαφοράς παρουσιάστηκε μερικώς σε πλαίσιο προβλήματος, τόσο 

προφορικά», όσο και εικονιστικά (δύο αγοράκια), καθώς οι μαθητές είναι περισσότερο 

εξοικειωμένοι με την αφαίρεση διαφοράς στο πλαίσιο προβλημάτων. Κατά συνέπεια, 

έπρεπε να συσχετίσουν και να αποκωδικοποιήσουν, ένα λεκτικό πρόβλημα, δύο 

βοηθητικές εικόνες, δύο σειρές με μπάλες δύο διαφορετικών χρωμάτων που σε κάποιες 

περιπτώσεις απεικονίζονταν, σε συνδυασμό με το γραφικό σύμβολο « / » . Ενίσχυση 

της παραπάνω ερμηνείας προσδίδει και το γεγονός πως από την ανάλυση των 

προγραμμάτων σπουδών των πρώτων δύο τάξεων προκύπτει πως χρησιμοποιούνται 

ελαχιστότατες αναπαραστάσεις διαφοράς (μόλις 3 στην Α΄ δημοτικού), έτσι οι μαθητές 

έχουν έναν επιπλέον λόγο δυσκολίας με αυτές, αφού αναπαραστάσεις που δεν 

στηρίζονται από το πρόγραμμα σπουδών ή δεν χρήζουν προσοχής κατά την 

διδασκαλία, θεωρούνται πιο δύσκολες (Adu-Gyamfi et al., 2011). Επιπλέον, ο 

διφορούμενος χαρακτήρας που λαμβάνουν τα γραφικά σύμβολα των μαθηματικών 

(Semadeni, 1996) μπορεί να δημιούργησαν μία επιπλέον δυσκολία στους μαθητές. 
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Αναλυτικά, το γραφικό σύμβολο « / » που σε μία αφαίρεση υπολοίπου ερμηνεύεται ως 

διαγραφή, στην αναπαράσταση διαφοράς είχε τον ρόλο του μαρκαρίσματος των κοινών 

ποσοτήτων, γεγονός που ενδεχόμενα προκάλεσε σύγχυση στους μαθητές. Τέλος, ως 

προς τις βοηθητικές εικόνες που χρησιμοποιήσαμε (δύο παιδιά), ώστε να διευκολύνουν 

την αποκωδικοποίηση της αφαιρετικής αναπαράστασης διαφοράς, αξίζει να αναφερθεί  

πως και σε άλλες έρευνες δεν βρέθηκε να ευνοούν τις μαθητικές μεταφράσεις (Gagatsis 

& Elia, 2004)  

      Σε ένα δεύτερο επίπεδο για την επίδοση των μαθητών, ιδιαίτερα των 

συμμετεχόντων με ΗΕΑ ευθύνονται, τα εγγενή και μαθησιακά τους χαρακτηριστικά, 

όπως επίσης και η έλλειψη ενός συνεκτικού γνωστικού σχήματος της αφαίρεσης. Η 

έλλειψη αυτή γίνεται ιδιαιτέρως εμφανής στις κατηγορίες της «Γραμμικής 

Αντιμεταθετική Μετάφρασης» και της «Αφαίρεσης Υπολοίπου», όπου οι μαθητές μη 

δυνάμενοι να ενεργοποιήσουν ένα γνωστικό σχήμα αφαίρεσης διαφοράς, ερμήνευσαν 

την αναπαράσταση με το πιο οικείο σχήμα που μπορούσαν να ανακαλέσουν 

(Verschaffel, 1984), την αναπαράσταση της αφαίρεσης υπολοίπου. Σχετικά με τις 

διαφορές ανάμεσα στους τρόπους αναπαράστασης ανά κατηγορία μαθητών, θα πρέπει 

να σημειωθεί, πως παρότι η διακύμανση των μεταφράσεων ήταν μεγαλύτερη, κυρίως 

λόγω του είδους της εκάστοτε αναπαράστασης, οι διαφορές που σημειώθηκαν από τον 

ένα τρόπο στον άλλο ήταν πολύ συγκεκριμένες. Αναλυτικά, ο πραξιακός τρόπος 

φαίνεται να ενίσχυσε την αντιληψη κάποιων μαθητών με ΗΕΑ (17,7%, n = 4) πως η 

αναπαράσταση διαφοράς είναι μία ακόμη αφαίρεση υπολοίπου. Για τους μαθητές με 

ΤΑ λειτούργησε περιοριστικά ως προς την κατηγορία λάθους «κάθετη αφαίρεση των 

κοινών ποσών», η οποία και μειώθηκε κατά 11,6%. 
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4.1.4.2. Προσβασιμότητα ανά είδος αναπαράστασης στην δοκιμασία της 

μετάφρασης 

 

     Τα αποτελέσματα της έρευνας μας υποδεικνύουν συγκεκριμένους τύπους και 

ιδιότητες των αναπαραστάσεων που υποστήριξαν καλύτερα την μετάφραση τους. 

Ειδικότερα, οι αναπαραστάσεις διαφοράς φαίνεται να δυσκόλεψαν, το σύνολο των 

μαθητών, ενώ δεν διέφεραν ιδιαίτερα από τον πραξιακό στον εικονιστικό τρόπο. Ως 

προς τις άλλες δύο μορφές αναπαράστασης της αφαίρεσης υπολοίπου, ο πραξιακός 

τρόπος, σε συνδυασμό με τις χειρονομίες, την κίνηση και τις λεκτικές νύξεις, και το 

πλέγμα 10 θέσεων φάνηκε να παρέχει ένα «gain» κατά μέσο όρο 11% για τους μαθητές 

με ΗΕΑ και 11,5% για τους μαθητές ΤΑ και να αποτελεί την βέλτιστη συνθήκη, τόσο 

ως προς την καλύτερη υποστήριξη των μεταφράσεων, όσο και ως προς την άμβλυνση 

της ψαλίδας ανάμεσα στις δύο ομάδες. Επιπλέον, το πλέγμα 10 θέσεων, με διαγραφή 

του απομακρυνόμενου ποσού με το γραφικό σύμβολο (« / »), στον εικονιστικό τρόπο 

και κίνηση, χειρονομίες και λεκτική επένδυση για την δήλωση απομάκρυνσης στον 

πραξιακό τρόπο, φάνηκε να ευνοεί περισσότερο την σωστή μετάφραση και στους δύο 

τρόπους, αλλά ιδιαίτερα στον πραξιακό, όπου σημειώθηκαν και τα υψηλότερα 

ποσοστά ορθών μεταφράσεων. Η δυναμική αφαίρεση υπολοίπου, με την χρήση βέλους, 

ως προς τον εικονιστικό τρόπο και λεκτικής επένδυσης και κίνησης ως προς τον 

πραξιακό, δυσκόλεψε ορισμένους  μαθητές και από τις δύο ομάδες. Η δυσκολία έγινε 

πιο έντονη στον εικονιστικό τρόπο.                                                                                                                                                                                          

      Tα παραπάνω αποτελέσματα είναι σύμφωνα με ερευνητές που υποστηρίζουν την 

διδακτική σημασία και τα συγκεκριμένα οφέλη, των χειρονομιών (Brown, McNeil & 

Glenberg, 2009· Meadow, Kelly & Wagner, 2001), των λεκτικών νύξεων και της 

λεκτικής επένδυσης των πράξεων (Αγαλιώτης, 2011· Μercer, Μercer, & Pullen, 2011· 
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Οrton & Frobisher, 2004), αλλά και εν γένει των πραξιακών αναπαραστάσεων 

(Boulton-Lewis, Wilss, & Mutch, 1996· Carbonneau, Marley & Selig, 2012· McNeil & 

Alibali, 2005). Ειδικότερα, αναφορικά με τις καλύτερες επιδόσεις στον πραξιακό 

τρόπο, αυτές θα μπορούσαν να ερμηνευτούν με βάση το γεγονός πως σε ένα πραξιακό 

πλαίσιο, οι μαθητές προβαίνουν σε νοητικούς υπολογισμούς απτών ποσοτήτων που 

είναι άμεσα αντιληπτές από τις αισθήσεις (McNeil & Alibali, 2005), ενώ παρέχουν 

πρόσβαση στις έννοιες που αναπαραστούν με πολύ άμεσο και σαφή τρόπο.  

      Καταληκτικά, το πλέγμα 10 θέσεων (Ten Frame) με το οποίο σημειώθηκαν οι 

καλύτερες επιδόσεις, παρότι προτείνεται από μία πληθώρα ερευνητών και συγγραφέων 

(Αγαλιώτης, 2011· Ellemor-Collins, & Wright, 2009· Fuchs & Forbringer, 2014· 

Mercer, Mercer, Pullen, 2011· Van de Walle, 2007), δεν εντοπίζεται ως αναπαράσταση 

στα διδακτικά εγχειρίδια της Α΄ και της Β΄ δημοτικού. Η ενίσχυση λοιπόν των 

μεταφράσεων με την συγκεκριμένη αναπαράσταση θα μπορούσε να αποδοθεί 

αποκλειστικά στα εγγενή χαρακτηριστικά του. Ειδικότερα, το πλέγμα 10 θέσεων, σε 

ένα πρώτο επίπεδο προσφέρει ένα πολύ συγκεκριμένο οπτικοχωρικό πλαίσιο που 

ενδεχομένως διευκολύνει την κατανόηση της ενιαίας αρχικής ποσότητας, από την 

οποία απομακρύνεται ένα ποσό. Επίπλέον, δεν ευνοεί την σειριακή-γραμμική 

μετάφραση από αριστερά προς τα δεξιά που παρατηρήθηκε στις υπόλοιπες 

αναπαραστάσεις περισσότερο. Επιπρόσθετα, τα ερευνητικά μας δεδομένα 

επιβεβαιώνονται και από την προαναφερθείσα έρευνα των Superfine, Canty, & 

Marshall, (2009), στην οποία τα πλέγματα 10 θέσεων ενίσχυσαν την μεταφραστική 

ικανότητα των μαθητών.  
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4.1.5. Αναγνώριση εικονιστικών/πραξιακών αναπαραστάσεων 

αφαίρεσης  

       Στην δοκιμασία της Αναγνώρισης εικονιστικών αναπαραστάσεων αφαίρεσης, 

όπως και στην πραξιακή ισοδύναμή της, ο μαθητής καλούνταν να αναγνωρίσει μέσω 

διωνυμικής επιλογής (ΣΩΣΤΟ/ΛΑΘΟΣ), αν έκαστη από τις 3 παρουσιαζόμενες 

υποδοκιμασίες, αναπαραστούσε τον αριθμητικό συνδυασμό που δήλωνε ο αξιολογητής 

σε συμβολικό επίπεδο, τόσο προφορικά, όσο και γραπτά. 

      Η δοκιμασία της αναγνώρισης όπως και η προηγούμενη δοκιμασία της μετάφρασης 

εικονιστικών αναπαραστάσεων δυσκόλεψε τους μαθητές με ΗΕA. Από την ανάλυση 

των αποτελεσμάτων, οι επιδόσεις των συγκεκριμένων μαθητών (ΗΕΑ), αλλά και των 

μαθητών TA, δεν διέφεραν σημαντικά στους δύο τρόπους αναπαράστασης. Η επίδοσή 

τους διακατηγορικά παρουσίασε στατιστική σημαντικότητα, μόνο στο πραξιακό μέρος. 

Αναλυτικότερα, στον εικονιστικό τρόπο το 1/3 μαθητών με ΗΕΑ (37,5%, n = 9), δεν 

αναγνώρισε σωστά, ενώ μόνο ένας μαθητής (4,2%) προέβη σε 3/3 σωστές αποκρίσεις. 

Οι μαθητές ΤΑ είχαν σαφώς καλύτερη επίδοση, αφού σχεδόν οι μισοί (46,2%, n=12) 

αναγνώρισαν 2/3 αναπαραστάσεις, όμως, και σε αυτή την δοκιμασία περίπου το ¼ των 

μαθητών (26,9%, n=7), δεν αναγνώρισε σωστά καμία μετάφραση. Στο πραξιακό μέρος, 

οι αξιολογούμενοι της ομάδας των ΗΕΑ, φαίνεται να δυσκολεύτηκαν περισσότερο, 

αφού οι σωστές αναγνωρίσεις, μειώθηκαν κατά 16,8%, με τις τρεις λάθος απαντήσεις 

να εκπροσωπούν, παραπάνω από τους μισούς μαθητές (54,2%). Αντίθετα, στην ομάδα 

ΤΑ οι μηδενικές απαντήσεις μειώθηκαν κατά 11,5% στον πραξιακό τρόπο. 

      Ως προς τα αποτελέσματα στην δοκιμασία της αναγνώρισης, οι μαθητές είχαν 

καλύτερες επιδόσεις σε σχέση με την προηγούμενη δοκιμασία της μετάφρασης. Θα 

μπορούσαμε να εικάσουμε πως αυτή η βελτίωση οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στην 

διαδικασία της αναγνώρισης. Η αναπαραστατική αναγνώριση έχει σαφώς λιγότερες 
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γνωστικές απαιτήσεις συγκριτικά με την μετάφραση, καθώς στην αναγνώριση, η 

αρχική αναπαράσταση και η αναπαράσταση-στόχος, παρουσιάζονται εξαρχής στο 

αξιολογούμενο, ο οποίος καλείται απλά να κρίνει την ορθότητα της μετάφρασης που 

του δίνεται. Για παράδειγμα, στην συγκεκριμένη υποδοκιμασία παρουσιάστηκαν 

αφαιρετικοί αριθμητικοί συνδυασμοί με γραμμές (εικονιστικά), ενώ ταυτόχρονα 

παρουσιάστηκε και ένας συμβολικός αριθμητικός συνδυασμός, οι μαθητές έπρεπε να 

κρίνουν, αν ο συμβολικός αριθμητικός συνδυασμός μετέφραζε σωστά τον εικονιστικό. 

Αντίθετα, στην διαδικασία της μετάφρασης στους μαθητές παρουσιαζόταν μία 

εικονιστική αναπαράσταση και καλούνταν να την επανακωδικοποιήσουν σε έναν 

διαφορετικό τρόπο. Η επανακωδικοποίηση αυτή σαφώς δεν επισυμβαίνει αυτόματα 

(Ainsworth, 1999), ενώ προϋποθέτει ο μαθητής να ερμηνεύσει την αρχική 

αναπαράσταση μέσα από ένα διαφορετικό-διακριτό αναπαραστατικό σύστημα 

(Goldin, 1987· Bossé, Adu-Gyamfi, & Cheetham, 2011). Άλλωστε, δεν είναι τυχαίο 

πως η μετάφραση χαρακτηρίζεται ως η πιο δύσκολη πλευρά της μάθησης με πολλαπλές 

αναπαραστάσεις (Ainsworth, Bibby & Wood, 2002). Επιπλέον, θα μπορούσαμε να 

υποθέσουμε πως η διαδικασία της αναγνώρισης ενδεχομένως να ευνόησε περισσότερο 

την αξιοποίηση ενός διαμερισματοποιημένου-κατακερματισμένου δικτύου 

πληροφοριών (Shiakalli & Gagatsis, 2006).   

       Εντούτοις, ένα σημαντικό μέρος και των δύο μαθητικών ομάδων παρουσίασε 

αδυναμία στην ορθή αναγνώριση, έστω και μίας αφαιρετικής μετάφρασης, 

επιβεβαιώνοντας και πάλι ερευνητικά ευρήματα που έχουν καταγράψει τις 

μεταφραστικές δυσκολίες των μαθητών με και χωρίς ΗΕΑ (Behr, Lesh, Post, & 

Wachsmuth, 1985· Fuchs & Forbringer, 2014· Hecht, Vogi & Torgesen, 2007· 

Superfine, Canty, & Marshall, 2009). Επιπρόσθετα, τα ευρήματά μας παρέχουν κάποια 

στήριξη σε αυτά των Shiakalli & Gagatsis (2006), οι οποίοι με σκοπό να προσδιορίσουν 
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τις δυσκολίες της μετατροπής της έννοιας της πρόσθεσης και της αφαίρεσης από έναν 

τρόπο σε έναν άλλο, αξιολόγησαν 472 μαθητές της Α΄ και της Β΄ δημοτικού. Τα 

αποτελέσματά τους υποδεικνύουν ενδείξεις «διαμερισματοποίησης». που 

περιλαμβάνει έλλειψη σύνδεσης μεταξύ των διάφορων ειδών αναπαράστασης και των 

διάφορων ειδών μετάφρασης μίας και της αυτής έννοιας. Επιπλεόν, υποδεικνύει πως 

οι μαθητές δεν έχουν κατασκευάσει την ολοκληρωμένη σημασία μίας έννοιας, δεν 

αντιλαμβάνονται όλο το εύρος των εφαρμογών της. Η ύπαρξη διαμερισματοποίησης 

αποτελεί ισχυρή ένδειξη πως η ολοκληρωμένη μάθηση ενός τομέα δεν επετεύχθει 

(Duval, 2002).  

       Όσον αφορά στην αύξηση των σωστών μεταφράσεων της τάξης του 10-12% που 

στον πραξιακό τρόπο στην διαδικασία της μετάφρασης, αυτή παρατηρήθηκε και στην 

παρούσα δοκιμασία μόνο όμως για τους μαθητές με ΤΑ. Αντίθετα, για τους μαθητές 

με ΗΕΑ οι σωστές αναγνωρίσεις μειώθηκαν κατά 16,8%. Η διαφορά αυτή ανάμεσα 

στις δύο διαδικασίες για την ομάδα των ΗΕΑ, εφόσον ο αναπαραστάσεις ήταν 

πανομοιότυπες πλην μίας,  είναι πιθανό να οφείλεται σε μία ενδεχόμενη δυσκολία 

μνημονικής επεξεργασίας που επιδεινονώταν από την έλλειψη εξεικοίωσης με μία 

τέτοια διαδικασία, όπως η αναγνώριση. Συγκεκριμένα, οι μαθητές έπρεπε να 

αποκωδικοποιήσουν, την εκάστοτε εικονιστική ή πραξιακή αναπαράσταση, να 

συγκρατήσουν στην βραχυπρόθεσμη μνήμη τους αριθμητικά δεδομένα τριών ενοτήτων 

της μορφής 8 βγάζω 4, να το συσχετίσουν με τον προτεινόμενο από το εργαλείο 

συμβολικό αριθμητικό συνδυασμό και να αποκριθούν σχετικά με την ορθότητά του. 

Ως προς την βελτίωση των επιδόσεων των μαθητών ΤΑ, και στην διαδικασία της 

αναγνώρισης, ισχύουν όσα προαναφέρθηκαν σχετικά με τα ιδιαίτερα δομικά 

χαρακτηριστικά των πραξιακών μέσων, την εννοιολογική προσβασιμότητα τους, τα 

διάφορα μνημονικά τους οφέλη, αλλά και τα επιπλέον αναπαραστατικά 
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χαρακτηριστικά που τους αποδόθηκαν, όπως η κίνηση, οι χειρονομίες και η λεκτική 

επένδυση που φαίνεται να υποστηρίζουν την σαφέστερη σύνδεση των 

αναπαραστάσεων με τις ενέργειες που γίνονται σε αυτά (Αγαλιώτης, 2011· Boulton-

Lewis, Wilss, & Mutch, 1996· Brown,  McNeil & Glenberg, 2009· Meadow, Kelly, & 

Wagner, 2001· Mercer, Mercer, & Pullen, 2011).   

     Οι μεταφραστικές δυσκολίες των μαθητών που φαίνεται να επεκτείνονται, και στην 

διαδικασία της αναγνώρισης, ενώ αφορούν και τις δύο μαθητικές ομάδες, δύνανται να 

έχουν άμεσες συνέπειες στην μαθησιακή πρόοδο των μαθητών. Ειδικότερα, 

υποδεικνύουν μηχανιστική μάθηση της συμβολικής αφαίρεσης και ελλιπή διασύνδεση 

και εσωτερίκευση των τρόπων αναπαράστασης της, χωρίς να είναι δυνατό να 

καθοριστεί ο βαθμός στον οποίο τα ευρήματα αυτά επηρρεάστηκαν από μία έλλειψη 

προϋποτιθέμενων γνώσεων της έννοιας της αφαίρεσης, ή από αμιγώς μεταφραστικούς 

περιορισμούς και άλλους αναπαραστατικούς παράγοντες (Halford & Boulton-Lewis, 

1992· Superfine, Canty, & Marshall, 2009). Τέλος, οι επίμονες μεταφραστικές 

δυσκολίες που παρατηρήθηκαν και σε αυτή την δοκιμασία στις μαθητικές ομάδες, 

εγείρουν ερωτηματικά για την καταλληλότητα του προγράμματος σπουδών, ως προς 

την προώθηση της αναπαραστατικής ευχέρειας αλλά και την συμπερίληψη μαθητών 

με ΗΕΑ.        

 

4.1.5.1. Προσβασιμότητα ανά διαδικασία, τρόπο και μορφή αναπαράστασης στην 

δοκιμασία της αναγνώρισης 

 

     Όσον αφορά στις συνολικές και επί μέρους σωστές απαντήσεις, ανά καταγορία 

συμμετεχόντων και τρόπο αναπαράστασης, η πρώτη στατική εικονιστική 

αναπαράσταση στην δοκιμασία της αναγνώρισης επέτρεψε στο 41,7% (n=10) των 
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μαθητών με ΗΕΑ και στο 50% των μαθητών ΤΑ μία ορθή αναγνώριση. Οι ισοδύναμες 

πραξιακές υποδοκιμασίες, δυσκόλεψαν περισσότερο τους μαθητές με ΗΕΑ, με μόνο 

3/10 (29,2%) αξιολογούμενους να αναγνωρίζουν ορθά την 1η πραξιακή αναπαράσταση 

απομάκρυνσης (Unifix Cubes), Αντίθετα, οι μαθητές ΤΑ στην πραξιακή 

αναπαράσταση υπολοίπου, σημείωσαν καλύτερη επίδοση κατά 7,7%.     

       Η αποτυχία ενός σημαντικού μέρους των μαθητών και από τις δύο ομάδες, θα 

μπορούσε να αποδοθεί σε ένα πρώτο επίπεδο στη αδυναμία αποκωδικοποίησης των 

γραφικών συμβόλων που χρησιμοποιήθηκαν («κύκλος και βέλος»). Από την άλλη 

πλευρά, αν συνυπολογίσουμε πως τα διδακτικά εγχειρίδια της Α΄ και της Β΄ δημοτικού 

χρησιμοποιούν, ως επί το πλείστον γραφικά σύμβολα διαγραφής (Βλ. κεφ. 3.5.4), αλλά 

και το γεγονός πως οι μαθητές παρήγαγαν στην δοκιμασία της «Ελεύθερης 

Μετάφρασης» (Βλ. κεφ. 3.2.1) κυρίαρχα στατικές αναπαραστάσεις, δηλώνοντας το 

απομακρυνόμενο ποσό με τα επίσημα πραξιακά σύμβολα ή με σύμβολα διαγραδής, 

τότε θα μπορούσαμε να ισχυριστούμε πως οι μαθητές αντιλαμβάνονται την αφαίρεση 

υπολοίπου, περισσότερο ως μία διαδικασία, στην οποία ένα μέρος σβήνεται ή 

ακυρώνεται και όχι ως μία διαδικασία απομάκρυνσης ενός ποσού. Ακόμη, η έλλειψη 

εξοικείωσης των μαθητών με μία διαδιακασία αναγνώρισης μπορεί να επηρρέασε τα 

αποτελέσματα. Ως προς τις επιδόσεις των μαθητών στον πραξιακό τρόπο, η βελτίωση 

των επιδόσεων σε αυτόν έχει αιτιολογηθεί επαρκώς παραπάνω και ιδιαίτερα στην 

υποδοκιμασία της μετάφρασης. Η αποτυχία των μαθητών με ΗΕΑ στον πραξιακό 

τρόπο θα μπορούσε να αποδοθεί στην διαδικασία της αναγνώρισης, σε συνδυασμό με 

τον μνημονικό φόρτο και τις οπτικοχωρικές απαιτήσεις που είχε η πραξιακή 

διαδικασία. Συγκεκριμένα, οι συμμετέχοντες, εκτός από την αποκωδικοποιήση της 

αναπαράστασης, την μνημονική της συγκράτηση και την συσχέτιση της με την 

προτεινόμενη λύση, έπρεπε να κατευθυνθούν σε ένα πολύ μεγαλύτερο και συνθετότερο 
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οπτικοχωρικό πλαίσιο, σε σχέση με τις εικονιστικές αναπαραστάσεις αναγνώρισης που 

ο μαθητής είχε την πλήρη εποπτεία του προβλήματος στο μέγεθος μισής κόλλας Α4.  

        Η δεύτερη εικονιστική αφαίρεση υπολοίπου (Ten Frames) κατά τη διαδικασία της 

αναγνώρισης, υποστήριξε ακόμη περισσότερο τις σωστές μεταφράσεις των μαθητών, 

με το 58,3% της ομάδας των ΗΕΑ και το 65,4% των μαθητών ΤΑ, να αναγνωρίζει 

σωστά την αφαιρετική αναπαράσταση στο πλέγμα 10 θέσεων (Ten Frame). Στην 

αντίστοιχη πραξιακή αναπαράσταση απομάκρυνσης (Unifix Cubes), οι σωστές 

αναγνωρίσεις για τους συμμετέχοντες με ΗΕΑ, μειώθηκαν κατά 25%, ενώ οι μαθητές 

ΤΑ σημείωσαν αύξηση, κατά 7,7% (73,1%) από τον εικονιστικό τρόπο.  

       Το πλέγμα 10 θέσεων (Ten Frame) στην διαδικασία της αναγνώρισης φαίνεται να 

αποτελέσε την βέλτιση συνθήκη, για την αξιοποίηση του πλήρους δυναμικού των 

μαθητών, καθώς στην υποδοκιμασία αυτή, σημειώθηκαν οι υψηλότερες μαθητικές 

επιδόσεις. Όπως προαναφέρθηκε, η συγκεκριμένη αναπαράσταση (πλέγμα 10 θέσεων) 

ευνόησε την επίδοση των μαθητών, χωρίς να προκύπτουν στοιχεία, από την ανάλυση 

των βιβλίων για προηγούμενη εμπειρία των μαθητών με αυτό. Η ενίσχυση λοιπόν των 

μεταφράσεων με την συγκεκριμένη αναπαράσταση θα μπορούσε να αποδοθεί 

αποκλειστικά στα εγγενή χαρακτηριστικά του που αναφέρονται στο προηγούμενο 

κεφάλαιο.  

      Στην εικονιστική αναπαράσταση διαφοράς, όπως προαναφέρθηκε, μόνο το 4,3% 

των μαθητών με ΗΕΑ (4,3%) αναγνώρισε σωστά, ενώ αντίστοιχα μόνο το 12% των 

μαθητών ΤΑ έκανε το ίδιο. Στην αντίστοιχη πραξιακή αναπαράσταση, οι σωστές 

απαντήσεις των μαθητών με ΗΕΑ τετραπλασιάστηκαν και των μαθητών με ΤΑ 

διπλασιάστηκαν. Από τα αποτελέσματα, φαίνεται πως η πραξιακή συνθήκη, σε 

συνδυασμό με την διαδικασία της αναγνώρισης, επέτρεψε σε πολύ περισσότερους 

μαθητές να αναγνωρίσουν μία αναπαράσταση διαφοράς. Ωστόσο, οι δυσκολίες των 
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μαθητών ήταν και πάλι μεγάλες. Η μαθητική αποτυχία θα μπορούσε να αποδοθεί και 

πάλι, στο γεγονός πως οι μαθητές, δεν είναι εξοικειωμένοι με αναπαραστάσεις 

διαφοράς, όσο και στην συνθετότητα της ίδιας της αναπαράστασης. 

       Ανακεφαλαιώνοντας, πρέπει να σημειωθεί πως και για τις δύο ομάδες μαθητών 

σημειώθηκαν μεγάλες διαφορές στις σωστές απαντήσεις από την δοκιμασία της 

μετάφρασης στην δοκιμασία της αναγνώρισης, με την τελευταία δοκιμασία να ευνοεί 

τις μαθητικές επιδόσεις. Η μεγάλη διαφορά αυτή στον ίδιο τρόπο και με τα ίδια μεσα 

αναπαράστασης (Ten Frames), πιθανόν εμπλέκει σε επίπεδο ερμηνείας της διαφοράς, 

κυρίαρχα την διαδικασία που χρησιμοποιήθηκε σε κάθε δοκιμασία 

(μετάφραση/αναγνώριση). Η αναπαράσταση με την μεγαλύτερη προσβασιμότητα στην 

διαδικασία της αναγνώρισης, ήταν η αφαίρεση υπολοίπου σε πλέγμα 10 θέσεων, ενώ 

η βέλτιστη συνθήκη η πραξιακή για τους μαθητές ΤΑ και η εικονιστική για τους 

μαθητές με ΗΕΑ.  

 

4.1.6. Δοκιμασίες εικονιστικής/πραξιακής ανταλλαγής αναπαραστάσεων βάσει 

Θεσιακής Αξίας 

 

      Στην δοκιμασία των εικονιστικής/πραξιακής ανταλλαγής, με βάση την θεσιακή 

αξία, οι μαθητές καλούνταν να ανταλλάξουν-μετατρέψουν, μία δεδομένη μορφή 

θεσιακής αριθμητικής αναπαράστασης (π.χ. εκατοντάδες, δεκάδες), σε κάποια άλλη 

θεσιακή αριθμητική μορφή (π.χ. μονάδες). Από την ανάλυση των αποτελεσμάτων μας, 

προέκυψε στατιστικά σημαντική διαφορά, ανάμεσα στις εικονιστικές και τις πραξιακές 

ανταλλαγές, με τους μαθητές και των δύο ομάδων να σημειώνουν σαφώς καλύτερες 

επιδόσεις στον πραξιακό τρόπο. Παράλληλα, η επίδοση των δύο ομάδων διέφερε 

σημαντικά.  



232 
 

        Αναλυτικά, ως προς το εικονιστικό μέρος 4/10 (41,7%) μαθητές με ΗΕΑ, δεν 

σημείωσαν καμία απάντηση, ενώ μόνο το 8,3% των μαθητών εκτέλεσε σωστά, το 

σύνολο των ανταλλαγών. Αντίθετα, οι μισοί μαθητές με ΤΑ (53,8%) απάντησαν σωστά 

στο σύνολο των υποδοκιμασιών, ενώ 2/10 (19,2%) δεν κατόρθωσαν να απαντήσουν 

σωστά, σε καμία υποδοκιμασία. Στο πραξιακό μέρος, η εικόνα ήταν διαφορετική και 

για τις δύο ομάδες. Το 83,3 % (n=20) των μαθητών με ΗΕΑ, αλλά και το 92,3 % των 

αξιολογουμένων με ΤΑ, δεν αντιμετώπισαν καμία δυσκολία στις ανταλλαγές. Οι 

σωστές απαντήσεις αυξήθηκαν δηλαδή κατά 75% για τους συμμετέχοντες με ΗΕΑ και 

38,5% για τους συμμετέχοντες ΤΑ, ενώ η διαφορά τους αμβλύνθηκε σημαντικά, από 

το 45,5% στον εικονιστικό, στο 9 % στον πραξιακό τρόπο.  

      Τα αποτελέσματα μας, καταδεικνύουν τις δυσκολίες των δύο μαθητικών ομάδων 

στην ανταλλαγή δεκαδικών αναπαραστάσεων με βάσει την θεσιακή αξία, κυρίαρχα στο 

εικονιστικό σκέλος των υποδοκιμασιών, ενώ καταδεικνύουν μία σημαντική βελτίωση 

της μαθητικής επίδοσης στην πραξιακή συνθήκη. Όσον αφορά στους μαθητές με ΗΕΑ, 

οι ιδιαίτερες δυσκολίες τους στην μάθηση και συγκράτηση μαθηματικών εννοιών, 

διαδικασιών και ιδιοτήτων, όπως η θεσιακή αξία έχουν καταγραφεί επαρκώς (Cobb & 

Wheatly, 1988· Geary, 2004· Jordan, Hanich & Kaplan, 2003· Price, 2001). Η 

κατανόηση της θεσιακής αξίας όμως, φαίνεται να αποτελεί δύσκολη συνθήκη και για 

πολλούς μαθητές ΤΑ, οι οποίοι φαίνεται να διαθέτουν σε πολλές περιπτώσεις μία 

φτωχή κατανόηση της σε όλη τη διάρκεια του δημοτικού (Ross, 1986, 1990). 

       Οι μαθητικές δυσκολίες που παρατηρούνται, τόσο στην έρευνα μας, όσο και στις 

προαναφερθείσες σχετικές έρευνες, υποδεικνύουν πως οι μαθητές δεν έχουν 

δημιουργήσει μία σαφή εσωτερική σύνδεση της σχέσης των αξιακών μονάδων μεταξύ 

τους (Price, 2001), ενώ κατανοούν μερικώς και αποσπασματικά τις εννοιολογικές 

εκφάνσεις της θεσιακής αξίας. Η αποτυχία μίας σημαντικής μερίδας μαθητών, τόσο με 
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ΗΕΑ, όσο και με ΤΑ, στις εικονιστικές ανταλλαγές, σε ένα πρώτο επίπεδο υποδεικνύει 

πως δεν κατανοούν την δεκαπλάσια ή την υποδεκαπλάσια σχέση που υπάρχει ανάμεσα 

στις μονάδες διαφορετικής τάξης (π.χ. δεκάδες ↔ μονάδες).        Βέβαια, είναι πιθανό 

οι δυσκολίες των μαθητών που παρατηρήθηκαν στις θεσιακές ανταλλαγές, να μην 

απορρέουν απαραίτητα, από την απουσία εννοιολογικής γνώσης σχετικά με την δομή 

του δεκαδικού συστήματος και την θεσιακή αξία, αλλά από μία ανεπαρκή σύνδεση της 

τελευταίας με την διαδικαστική γνώση της ανταλλαγής (Resnick, 1982).  

       Τα αποτελέσματα αυτά έχουν βαρύτατο διδακτικό και μαθησιακό αντίκτυπο, αφού 

η κατανόηση της θεσιακής αξίας είναι απαραίτητη για την αλγοριθμική επιτυχία, ενώ 

μαθητές με φτωχή κατανόηση της, τείνουν να βιώνουν μεγαλύτερες δυσκολίες στις 

αλγοριθμικές διαδικασίες (Αshlock, 2005·  Hiebert  &  Wearne, 1996). Βέβαια, καθότι 

στην παρούσα δοκιμασία η αλγοριθμική επάρκεια αποτέλεσε προϋπόθεση συμμετοχής, 

πρέπει να αναφέρουμε πως η ελλιπής εννοιολογική κατανόηση της θεσιακής αξίας που 

παρατηρήθηκε σε κάποιους μαθητές, παρότι δεν τους εμπόδισε να ανταπεξέλθουν στον 

συμβολικό αλγόριθμο της αφαίρεσης, όπως και σε άλλες έρευνες (Cobb & Wheatley, 

1988), δεν γνωρίζουμε τις επιπτώσεις που θα είχε σε άλλους πιο σύνθετους τομείς της 

μαθηματικής γνώσης, όπως ο πολλαπλασιασμός ή η διαίρεση δεκαδικών αριθμών.  

       Η παρατηρούμενη ασυνέπεια ανάμεσα στην συμβολική και εννοιολογική επάρκεια 

έχει άμεσες προεκτάσεις σε επίπεδο διδασκαλίας. Ειδικότερα, έρευνες τονίζουν πως η 

θεσιακή αξία στις σχολικές αίθουσες, στις περισσότερες περιπτώσεις παρουσιάζεται 

επιφανειακά. Οι μαθητές δηλαδή καλούνται να ονομάσουν την θεσιακή αξία μίας 

στήλης σε έναν γραπτό αριθμό (Saxon & Cakir, 2006). Επίσης, συχνά οι εκπαιδευτικοί 

δηλώνουν πως συναντούν δυσκολίες κατά την διδασκαλία της (Ross, 1990). Με βάση 

τα παραπάνω, θα μπορούσαμε να υποθέσουμε πως ορισμένοι  εκπαιδευτικοί, 

αγνοώντας πως εννοιολογική και διαδικαστική γνώση αποτελούν δύο ανεξάρτητες 
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γνωστικές δομές και πως η επιτυχία στην δεύτερη, δεν συνεπάγεται την κατάκτηση της 

πρώτης, δεν δίνουν ιδιαίτερη σημασία στην διδασκαλία της έννοιας της θεσιακής αξίας 

μέσα από αναπαραστάσεις, διότι τις θεωρούν περιττές. Τέλος, από τα παραπάνω 

αποτελέσματα, συστήνεται ιδιαίτερη προσοχή ως προς την επιλογή των 

αναπαραστάσεων της θεσιακής αξίας. Για παράδειγμα, αναπαραστάσεις όπως μάρκες 

και χαρτονομίσματα, για την αναπαράσταση της θεσιακής αξίας, οι οποίες δεν 

καθιστούν αντιληπτικά σαφή την διάκριση των θεσιακών αξιών, είναι καλό να 

αποφεύγονται κατά τα πρώτα στάδια της διδασκαλίας της, αλλά και να μην 

χρησιμοποιούνται κατά αποκλειστικότητα. Τέλος, μεγάλη ευθύνη έχουν και τα 

σχολικά εγχειρίδια τα οποία παίζουν κεντρικό ρόλο στην επιλογή αναπαραστάσεων και 

στην διαμόρφωση του πλαισίου διδασκαλίας και τα οποία φαίνεται να αποτυγχάνουν 

να δώσουν την απαραίτητη προσοχή στην θεσιακή αξία (Fuson, 1990).  

       Τα προαναφερθέντα στο σύνολό τους, θα μπορούσαν να εξηγήσουν εύκολα την 

αποτυχία των μαθητών στις θεσιακές ανταλλαγές στο εικονιστικό μέρος τους, όχι όμως 

και την απροσδόκητη βελτίωση των μαθητικών επιδόσεων στο πραξιακό σκέλος των 

δοκιμασιών στην έρευνά μας. Η βελτίωση αυτή, σε ένα πρώτο επίπεδο οφείλεται στα 

δομικά χαρακτηριστικά των δύο αναπαραστάσεων. Συγκεκριμένα για τις εικονιστικές 

δοκιμασίες χρησιμοποιήθηκαν ημιαφηρημένες γραμμές (π.χ. ΙΙΙ … = 23), ενώ στις 

πραξιακές δοκιμασίες δεκαδικοί κύβοι (Base Ten Blocks). Ειδικότερα, οι δεκαδικοί 

κύβοι επέτρεπαν αντιληπτικές κρίσεις των μαθητών σχετικά με την αναπαραστώμενη 

αξία, ενώ μπορούσαν να υποστηρίξουν καλύτερα, μέσω της συγκεκριμένης φύσης 

τους, την σύνδεση της διαδικασίας με τις εννοιολογικές γνώσεις της θεσιακής αξίας 

που κατείχαν οι μαθητές. Περαιτέρω, οι δεκαδικοί κύβοι με τα σαφή αντιληπτικά 

χαρακτηριστικά τους, είναι πιθανότερο να ενεργοποίησαν ένα μεγαλύτερο και 

ευρύτερο γνωστικό σχήμα, από ότι οι ημιαφηρημένες αναπαραστάσεις στις οποίες δεν 



235 
 

υπήρχε αντιστοιχία ένα προς ένα. Τέλος, ίσως οι μαθητές ήταν περισσότερο 

εξοικειωμένοι με τους δεκαδικούς κύβους, αφού οι εικονιστικές αναπαραστάσεις 

δεκαδικών κύβων, εντοπίζονται στα διδακτικά εγχειρίδα της Β΄ δημοτικού, τόσο σε 

κεφάλαια διδασκαλίας της θεσιακής αξίας, όσο και στο κεφάλαιο της εισαγωγής στον 

αφαιρετικό αλγόριθμο.  

 

4.1.7. Δοκιμασίες εικονιστικής/πραξιακής μετάφρασης αριθμών 

 

      Στην υποδοκιμασία της μετάφρασης αριθμητικών συμβόλων (Υποδοκιμασία Α), οι 

συμμετέχοντες καλούνταν να μεταφράσουν, αριθμητικά σύμβολα σε 

εικονιστικές/πραξιακές αναπαραστάσεις, ενώ στην υποδοκιμασία της μετάφρασης 

πραξιακών/εικονιστικών αναπαραστάσεων (Υποδοκιμασία Β) το αντίθετο, να 

μεταφράσουν δηλαδή πραξιακές και εικονιστικές αναπαραστάσεις σε αριθμητικά 

σύμβολα.  

      Ως προς τα αποτελέσματα, η επίδοση των μαθητών με ΗΕΑ, διέφερε σημαντικά 

στις δύο συνθήκες αναπαράστασης (Εικονιστική/Πραξιακή), με τους μαθητές να 

σημειώνουν υψηλότερη επίδοση στην τελευταία, τόσο για την υποδοκιμασία 

μετάφρασης αριθμητικών συμβόλων, όσο και για την υποδοκιμασία της μετάφρασης 

πραξιακών/εικονιστικών αναπαραστάσεων. Η ανάλυση και στις δύο δοκιμασίες δεν 

κατέδειξε σημαντική διαφοροποίηση μεταξύ των τρόπων αναπαράστασης για τους 

μαθητές ΤΑ. Οι διαφορές ανάμεσα στις δύο κατηγορίες μαθητών, κρίθηκαν σημαντικές 

στην εικονιστική μετάφραση, για την υποδοκιμασία της μετάφρασης αριθμητικών 

συμβόλων (Α), ενώ και στους δύο τρόπους, για την υποδοκιμασία της μετάφρασης 

πραξιακών/εικονιστικών αναπαραστάσεων σε αριθμητικά σύμβολα (Β), με την 

επίδοση των μαθητών ΤΑ να υπερέχει.    
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     Αναλυτικότερα, στην μετάφραση αριθμητικών συμβόλων σε εικονιστικές και 

πραξιακές αναπαραστάσεις (Υποδοκιμασία Α), περίπου το 1/3 των μαθητών με ΗΕΑ 

(37,5%), δεν σημείωσε καμία σωστή απάντηση. Ταυτόχρονα, ένα παρόμοιο ποσοστό 

(37,5%) από την ομάδα των ΗΕΑ και η πλειοψηφία (88,5%) των μαθητών ΤΑ 

σημείωσαν 3/3 σωστές μεταφράσεις. Στην πραξιακή δοκιμασία, οι συχνότητες των 

σκορ, δεν μεταβλήθηκαν για την μαθητική ομάδα ΤΑ. Από την άλλη πλευρά, για τους 

συμμετέχοντες με ΗΕΑ, οι μηδενικές απαντήσεις μειώθηκαν, κατά 29,2%, την ίδια ώρα 

που οι 3/3 σωστές μεταφράσεις αυξήθηκαν κατά 33,3 % (70,8%, n = 17).  

     Ως προς το εικονιστικό σκέλος της δεύτερης υποδοκιμασίας (Β) («Μετάφραση 

Πραξιακών/Εικονιστικών Αναπαραστάσεων» σε αριθμητικά σύμβολα) το ¼ των 

μαθητών με ΗΕΑ, δεν σημείωσε καμία σωστή απάντηση. Παρόλα αυτά η 

συγκεκριμένη μετάφραση ευνόησε περισσότερες σωστές απαντήσεις για την 

συγκεκριμένη ομάδα από ότι η προηγούμενη υποδοκιμασία – το 54,2% πέτυχε 3/3 

σωστές απαντήσεις - . Όσον αφορά στους μαθητές ΤΑ, το 96,1%, σημείωσε 2-3 σωστές 

απαντήσεις. Στο πραξιακό σκέλος, οι μηδενικές απαντήσεις των μαθητών με ΗΕΑ 

μειώθηκαν, κατά 12,5%, ενώ παράλληλα, οι 3/3 σωστές μεταφράσεις, αυξήθηκαν κατά 

16,8% (70,8%). Αντίθετα, το σύνολο των μαθητών με ΤΑ εκτέλεσε σωστά όλες τις 

μεταφράσεις. 

     Τα ερευνητικά ευρήματα αναδεικνύουν, τις δυσκολίες ενός σημαντικού μέρους των 

μαθητών με ΗΕΑ και σε μικρότερο βαθμό των μαθητών με ΤΑ στην μετάφραση 

αναπαραστάσεων. Η επίδοση των συμμετεχόντων φάνηκε να επηρρεάζεται, τόσο από 

τον τρόπο αναπαράστασης, με την εικονιστική συνθήκη να δυσκολεύει περισσότερο 

τους μαθητές, όσο και από την ίδια την κατεύθυνση της μετάφρασης, με τους μαθητές 

να δυσκολεύονται περισσότερο να μεταφράσουν εικονιστικές ή πραξιακές 

αναπαραστάσεις σε σύμβολα και να τους ευνοεί περισσότερο το αντίθετο.  
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       Όσον αφορά ειδικότερα στην μετάφραση αναπαραστάσεων με βάση την θεσιακή 

τους αξία, τα ερευνητικά δεδομένα της παρούσας έρευνας, κυρίαρχα ως προς το 

εικονιστικό σκέλος των δοκιμασιών, είναι σύμφωνα με διεθνή ευρήματα που 

καταδεικνύουν τις δυσκολίες των μαθητών σε αυτές (Hanich, Jordan, Kaplan, & Dick, 

2001· Price, 2001· Ross, 1986· Saxon & Cakir, 2006) (Βλ. κεφ. 1.11.1.).      

      Η μεγαλύτερη δυσκολία των μαθητών στην μετάφραση αριθμητικών συμβόλων σε 

εικονιστικές/πραξιακές αναπαραστάσεις, από την ανάλυσή μας, τουλάχιστον για την 

αφαίρεση στις δύο πρώτες τάξεις, αλλά και από τα ευρήματα των Καφούση, 

Σκουμπουρδή, & Τάτση (2009) για την Α΄ δημοτικού, θα μπορούσε να αποδοθεί στο 

γεγονός πως τα διδακτικά εγχειρίδια καλούν τους μαθητές να μεταφράσουν κυρίαρχα 

σε συμβολικό επίπεδο, σπάνια όμως συμβαίνει αυτή η μετάφραση προς την αντίθετη 

κατεύθυνση. Παράλληλα, η μεγαλύτερη δυσκολία των μαθητών στα εικονιστικά μέρη 

των υποδοκιμασιών είναι πιθανό να οφείλεται στην ημι-αφηρημένη φύση των 

αναπαραστάσεων που χρησιμοποιήθηκαν που δεν επιτρέπει την σαφή σύνδεσή τους με 

τα αριθμητικά σύμβολα και στην έλλειψη εξοικείωσης με την συγκεκριμένη μορφή 

αναπαράστασης που χρησιμοποιήθηκε (Γραμμές), αφού από μία πρόχειρη αναζήτηση 

δεν εντοπίστηκαν παρόμοιες θασιακές αναπραστάσεις στα βιβλία του δημοτικού. 

Τέλος, οι αξιολογούμενοι με τις συγκεκριμένες αναπαραστάσεις – εφόσον δεν υπήρχε 

σαφής αντιστοιχία ανάμεσα στο σημαίνον και το σημαινόμενο - δεν ήταν δυνατό να 

ωφεληθούν, από μία συνθήκη ευκαιριακής μάθησης και λογικών συμπερασμάτων.  

      Όσον αφορά στην σημαντική βελτίωση των επιδόσεων στην πραξιακή συνθήκη, 

ιδιαίτερα για τους μαθητές με ΗΕΑ, αυτή θα μπορούσε να οφείλεται στα ευρύτερα 

πλεονεκτήματα των πραξιακών αναπαραστάσεων που έχουν προαναφερθεί εκτενώς σε 

προηγούμενα κεφάλαια. Σίγουρα όμως, τον μεγαλύτερο ρόλο διαδραμάτισε η ίδια η 

αναπαραστατική μορφή των πραξιακών μέσων. Ειδικότερα, οι δεκαδικοί κύβοι (Base 
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Ten Blocks), λόγω των δομικών χαρακτηριστικών τους, προσφέρουν μία σαφή 

απεικόνιση της έννοιας που αναπαραστούν, αφού υπάρχει αντιστοιχία ένα προς ένα 

μεταξύ των κύβων και της έννοιας των αριθμητικών συμβόλων. Κατά συνέπεια, οι 

θεσιακές αξίες γίνονται ευκολότερα διακριτές και η προσοχή των μαθητών 

κατευθύνεται με σαφήνεια στα επιμέρους συστατικά τους (Saxton & Cakir, 2006). 

Παράλληλα, οι δεκαδικοί κύβοι, επέτρεπαν σε ένα μεγαλύτερο βαθμό την εκδήλωση 

ευκαιριακής μάθησης και εξαγωγής λογικών συμπερασμάτων, ενώ λόγω της πολύ 

συγκεκριμένης φύσης τους ευνοούσαν την αδρή εκτίμηση του εικονιζόμενου ποσού.  

        Εν κατακλείδι, η δυσκολία ορισμένων μαθητών στην μετάφραση αριθμητικών 

συμβόλων, σε άλλους τρόπους αναπαράστασης και το αντίθετο, πέρα από τις καθαρά 

μεταφραστικές δυσκολίες, συνεπάγεται μερική και μη συνεκτική κατανόηση της 

έννοιας του αριθμού. Το συμπέρασμα αυτό εξάγεται από το γεγονός πως ένα μέρος των 

συμμετεχόντων φάνηκε ουσιαστικά να αδυνατεί να αντιστοιχίσει έναν αριθμό με την 

συγκεριμένη έννοια του. Παράλληλα, πολλοί μαθητές, αναγνώριζαν μία δεκάδα, όταν 

τους υποδεικνυόταν με πολύ συγκεκριμένο τρόπο (πραξιακά μέσα), ωσόσο δεν 

αναγνώριζαν την σημασία της από την λεκτική της αναπαράσταση. Οι περισσότεροι 

μαθητές φάνηκε να κατανοούν τα πραξιακά μέσα και την αντιστοίχισή τους με τους 

αριθμούς, εντούτοις δεν αδυνατούσαν να συσχετίσουν ημιαφηρημένες 

αναπαραστάσεις με αυτούς. Αν ένας μαθητής όμως δεν μπορεί να αναπαραστήσει, ή 

να κατανοήσει την έννοια ενός αριθμού που είναι άμεσα συνυφασμένη με την 

αναπαράστασή της και είναι η βάση για όλες τις μετέπειτα γνώσεις των μαθηματικών, 

τότε οι μαθηματικές του γνώσεις είναι εξαιρετικά περιορισμένες και έχει αυξημένο 

κίνδυνο αποτυχίας.   
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4.1.8. Υπολογισμός εικονιστικού/πραξιακού αλγορίθμου της αφαίρεσης  

 

      Στη δοκιμασία, του εικονιστικού/πραξιακού υπολογισμού του αλγορίθμου της 

αφαίρεσης, οι μαθητές κλήθηκαν να μεταφράσουν τις ενέργειες τους στο συμβολικό 

αλγόριθμο της αφαίρεσης, με τον χειρισμό πραξιακών και εικονιστικών 

αναπαραστάσεων. Από την ανάλυση της αλγοριθμικής επίδοσης, προέκυψε πως οι 

μαθητές με ΗΕΑ, είχαν σημαντικά καλύτερη επίδοση στον πραξιακό αλγόριθμο από 

ότι στον εικονιστικό, χωρίς να επεκτείνεται το εύρημα αυτό και στην ομάδα ΤΑ. Η 

επίδοση των δύο μαθητικών ομάδων διέφερε σημαντικά, με την επίδοση της ομάδας 

ΤΑ σαφώς να υπερέχει.  

      Εκτενώς, μόνο το 4,3% των μαθητών με ΗΕΑ, στον εικονιστικό αλγόριθμο, 

κατόρθωσε να εκτελέσει ορθά το σύνολο των αλγοριθμικών βημάτων, με την χρήση 

αναπαραστάσεων. Παράλληλα, ένα μεγάλο μέρος των συμμετεχόντων ολοκλήρωσε 

την αφαίρεση, μέχρι και το τέταρτο αλγοριθμικό βήμα («έγκυρη μεταφορά δανεικού 

στις δεκάδες»), το οποίο ολοκληρώθηκε με επιτυχία από τους μισούς μαθητές στην 

πραξιακή δοκιμασία και μόνο από 3/10 μαθητές (33,3%) στην εικονιστική. Τέλος, 3/10 

μαθητές με ΗΕΑ (29,2%) δεν κατόρθωσαν μεταφέρουν το δανεικό από την στήλη των 

μονάδων στην στήλη των δεκάδων.  

      Αναλυτικά ως προς την επίδοση της ομάδας ΤΑ, το 23,1% των μαθητών 

ολοκλήρωσε με επιτυχία τους αλγόριθμους και στις δύο συνθήκες. Ένα μεγάλο μέρος 

των αξιολογουμένων της ομάδας ΤΑ (Εικονιστικό: 34,6% - Πραξιακό: 46,2%), 

κατέγραψε έγκυρα το υπόλοιπο της αφαίρεσης στην στήλη των μονάδων, όμως δεν 

μετέφερε έγκυρα το δανεικό στην επόμενη στήλη. Τέλος, ένα σημαντικό μέρος των 

συμμετχόντων αυτών (Πραξιακό: 19,2 / Εικονιστικό: 11,5%), δεν κατάφερε να 

δανειστεί μία δεκάδα ή δέκα μονάδες στην στήλη των μονάδων.  
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      Από τα αποτελέσματα της παρούσας έρευνας, προκύπτουν οι μεγάλες δυσκολίες 

των μαθητών και από τις δύο ομάδες, στην συσχέτιση και την μετάφραση των 

συμβολικών ενεργειών, για τον υπολογισμό του αλγορίθμου της αφαίρεσης, στον 

πραξιακό ή τον εικονιστικό τρόπο. Οι δυσκολίες αυτές θα μπορούσαν να οφείλονται 

σε πολλούς παράγοντες. Σε ένα πρώτο επίπεδο, οι δυσκολίες ενδεχομένως να 

οφείλονται στο γεγονός πως οι μαθητές δεν είναι εξοικειωμένοι με την αναπαράσταση 

μίας αλγοριθμικής αφαίρεσης σε μη συμβολική μορφή, παρότι στο διδακτικό 

εγχειρίδιο της Β΄ δημοτικού παρουσιάζεται μία τέτοια αφαίρεση (Β΄ τεύχος, Κεφ 36, 

σελ. 23). Η έλλειψη εξοικείωσης με τις αναπαραστάσεις, σε συνδυασμό με τις 

συσχετίσεις που έπρεπε να πραγματοποιήσουν οι μαθητές προϋποθέτει αυξημένο 

μνημονικό φόρτο (Boulton-Lewis, 1998).  Ειδικότερα, σχετικά με την συνθετότητα του 

υπολογισμού μίας πραξιακής αλγοριθμικής αφαίρεσης οι Boulton-Lewis & Halford 

(1992) αναφέρουν πως οι μαθητές πρέπει να συσχετίσουν και να αναγνωρίσουν την 

αντιστοίχιση ανάμεσα στις αναπαραστάσεις και τις συμβολικές ενέργειες, πριν και 

μετά από κάθε μετασχηματισμό και παράλληλα να αναγνωρίσουν την θεσιακή αξία 

των αριθμών και στις δύο αναπαραστάσεις. Ακόμη, ο μνημονικός φόρτος αυξάνεται 

κατακόρυφα όταν οι μαθητές δεν γνωρίζουν τα αλγοριθμικά βήματα, δεν ανακαλούν 

αυτόματα τις σχέσεις μεταξύ των ποσοτήτων, την θεσιακή τους αξία και όταν δεν είναι 

εξοικειωμένοι με τις αναπαραστάσεις. Συμπερασματικά, ο μνημονικός φόρτος μίας 

δοκιμασίας υπολογισμού ενός αφαιρετικού αναπαραστατικού αλγορίθμου, ιδιαίτερα 

όταν δεν καλύπτονται οι παραπάνω προϋποθέσεις είναι υπερβολικά υψηλός ακόμη και 

για ενήλικα άτομα.  

      Οι μεταφραστικές δυσκολίες των μαθητών με και χωρίς ΗΕΑ που έχουν 

καταγραφεί (Behr, Lesh, Post, & Wachsmuth, 1985· Fuchs & Forbringer, 2014· Hecht, 

Vogi & Torgesen, 2007· Superfine, Canty, & Marshall, 2009), οι προϋποτιθέμενες 
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γνώσεις, αλλά και αναπαραστατικά χαρακτηριστικά, ασφαλώς επηρρέασαν και με τη 

σειρά τους την επίδοση των μαθητών σε αυτή τη δοκιμασία. Επιπλέον, εφόσον ένα 

μέρος των μαθητών δυσκολεύτηκε στην μετάφραση προηγούμενων δοκιμασιών, όπως 

την μετάφραση ενός διψήφιου αριθμητικού συμβόλου με συγκεκριμένο τρόπο, τις 

ανταλλαγές της θεσιακής αξίας είναι αμέσως επόμενο να δυσκολεύτηκε στη 

συγκεκριμένη δοκιμασία που προϋποθέτει όλες αυτές τις γνώσεις.  

       Ως προς τις καλύτερες επιδόσεις των μαθητών στον πραξιακό υπολογισμό του 

αλγορίθμου, ιδιαίτερα των μαθητών με ΗΕΑ,  ισχύουν όσα προαναφέρθηκαν σχετικά 

με τα ιδιαίτερα δομικά χαρακτηριστικά τους, την εννοιολογική τους προσβασιμότητα 

και τα διάφορα μνημονικά τους οφέλη (Boulton-Lewis, Wilss, & Mutch, 1996· Brown, 

McNeil & Glenberg, 2009· Meadow, Kelly, & Wagner, 2001). Αυτή τη φορά όμως η 

βελτίωση στην πραξιακή συνθήκη, σημειώθηκε, χωρίς να υπάρξει λεκτική επένδυση, 

ενώ η κίνηση και οι χειρονομίες από την πλευρά του αξιολογητή σχετίστηκαν απλά με 

την τοποθέτηση των υλικών, υπό την καθοδήγηση του μαθητή. Με βάση τα 

προηγούμενα θα μπορούσαμε να υποθέσουμε, πως η αύξηση των σωστών 

αλγοριθμικών αναπαραστατικών βημάτων, οφειλόταν σε παράγοντες, πέρα από την 

λεκτική επένδυση, την κίνηση και τις χειρονομίες. Από την άλλη πλευρά βέβαια, όπως 

προαναφέρθηκε και σε άλλες υποδοκιμασίες, οι εικονιστικές αναπαραστάσεις που 

χρησιμοποιήθηκαν είχαν ημι-αφηρημένο χαρακτήρα και απαιτούσαν πληρέστερη 

κατανόηση, σε σχέση με τις πραξιακές αναπαραστάσεις που διέθεταν αντιστοιχία ένα 

προς ένα.  
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4.1.8.1. Εγκυρος δανεισμός 

  

       Ως προς την εγκυρότητα του δανεισμού, μόνο 7/10 (70,8%) μαθητές με ΗΕΑ 

δανείστηκαν μία δεκάδα στη στήλη των μονάδων. Το 17,8% αυτών των μαθητών 

μάλιστα απάντησε πως δεν ήταν δυνατό να δανειστεί 10 μονάδες αντί για μία δεκάδα. 

Τέλος, το 8,3 % των μαθητών δανείστηκε μία μονάδα ως δανεικό. Ο πραξιακός 

αλγόριθμος φάνηκε να ευνοεί τον ορθό δανεισμό στις μονάδες με το σύνολο των 

μαθητών με ΗΕΑ, πλην ενός, να δανείζονται μία δεκάδα ή δέκα μονάδες. 

       Αναφορικά με τους μαθητές ΤΑ, 8/10 (76,9%) δανείστηκαν μία δεκάδα στον 

εικονιστικό αλγόριθμο. Η ποιοτική διαφορά σε σχέση με την ομάδα των ΗΕΑ, ήταν 

πως οι μαθητές αυτοί, σε ποσοστό 85% προτίμησαν να δανειστούν μία δεκάδα, ωστόσο 

παραδέχτηκαν πως θα μπορούσαν να έχουν δανειστεί και 10 μονάδες. Τέλος 2/10 

μαθητές (19,8%) επέλεξαν να δανειστούν κάτι άλλο εκτός από δεκάδα ή δέκα μονάδες. 

Στον πραξιακό αλγόριθμο η εικόνα παρέμεινε ίδια, με την επιλογή όμως της μίας 

μονάδας ως δανεικού να μειώνεται κατά 7,7%.  

       Στην στήλη των δεκάδων, οι μαθητές παρουσίασαν περισσότερες λάθος 

απαντήσεις, αλλά και μεγαλύτερη διακύμανση ως προς αυτές. Όσον αφορά στους 

μαθητές με ΗΕΑ, μόνο το 8,4% (n=2) των μαθητών, κατόρθωσε να δανειστεί ορθά 

στην στήλη των δεκάδων (είτε δέκα δεκάδες, είτε μία εκατοντάδα), ενώ ένα μεγάλο 

μέρος τους (37,5%) επέλεξε να δανειστεί δύο μονάδες, απαλοίφοντας παράλληλα μία 

από τις δεκάδες του μειωτέου (ως επί το πλείστον). Το 25% των μαθητών δανείστηκε 

μία δεκάδα και στην στήλη των δεκάδων, ενώ το 16,7% δανείστηκε μία μονάδα. Στον 

πραξιακό αλγόριθμο, ο δανεισμός μίας μονάδας - που περιελάμβανε τις περισσότερες 

λογικές υπερβάσεις-, μειώθηκε κατά 8,3% (n=2), ενώ η μεγαλύτερη διαφορά 
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σημειώθηκε στις δύο μονάδες ως δανεικό που αυξήθηκαν κατά 16,7%. Οι σωστές 

απαντήσεις δεν μεταβλήθηκαν από τον ένα τρόπο στον άλλο.   

       Οι μαθητές ΤΑ δανείστηκαν σωστά στην στήλη των δεκάδων σε ποσοστό 34,6%, 

με το 30,8% των συγκεκριμένων μαθητών να προτιμά την μία εκατοντάδα ως δανεικό 

στον εικονιστικό και το 23,1% στον πραξιακό αλγόριθμο. Ως προς τις λανθασμένες 

επιλογές, μία μεγάλη μερίδα και της συγκεκριμένης ομάδας (ΤΑ) συμμετεχόντων 

(34,6%) δανείστηκε δύο μονάδες, ενώ η μία και οι δύο δεκάδες ως δανεικά, αλλά και 

ή μία μονάδα ως δανεικό σημείωσαν περίπου το 1/10 των επιλογών τους. 

      Ως προς τον σχολιασμό των αποτελεσμάτων, φάνηκε πως οι δύο ομάδες δεν 

διέφεραν ποσοστιαία, ως προς τους ορθούς δανεισμούς στην στήλη των μονάδων, 

αντίθετα η ομάδα των ΗΕΑ, σημείωσε κατά περίπου 30% λιγότερους σωστούς 

δανεισμούς στη στήλη των δεκάδων. Επιπλέον, φάνηκε πως στον πραξιακό αλγόριθμο 

σημειώθηκε μία τάση μείωσης των λαθών, όσον αφορά όμως στη στήλη των μονάδων. 

Παρόλα αυτά, ένα σημαντικό μέρος των μαθητών στη εικονιστική στήλη των μονάδων 

και ένα μεγάλο μέρος των μαθητών στην στήλη των δεκάδων και στους δύο τρόπους, 

δεν κατάφερε να αντιστοιχίσει και να μεταφράσει τις συμβολικές ενέργειες δανεισμού 

που εκτέλεσε με συγκεκριμένους τρόπους αναπαράστασης.  

       Τα αποτελέσματα αυτά, καταδεικνύουν τις δυσκολίες ενός μέρους των μαθητών 

και είναι πιθανό να οφείλονται, είτε σε μερική ή ελλιπή κατανόηση της θεσιακής αξίας, 

της αφαίρεσης και της αναπαράστασής τους, είτε σε αδυναμία σύνδεσης των παραπάνω 

με τις αλγοριθμικές ενέργειες, είτε στον αυξημένο γνωστικό και μνημονικό φόρτο που 

απαιτούσε η διαδικασία, είτε τέλος στις μεταφραστικές τους δυσκολίες (Behr, Lesh, 

Post, & Wachsmuth, 1985· Boulton-Lewis & Halford, 1992· Fuchs & Forbringer, 

2014· Geary, 2004· Hecht, Vogi & Torgesen, 2007· Jordan, Hanich & Kaplan, 2003· 

Resnick, 1982·  Ross, 1986, 1990· Superfine, Canty, & Marshall, 2009). Οι παράγοντες 
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αυτοί, σχετίζονται άμεσα και ρίχνουν το βάρος στην παρεχόμενη διδασκαλία και το 

πρόγραμμα σπουδών με το οποίο διδάχθηκαν οι μαθητές.  

     Ως προς τον ποιοτικό σχολιασμό των λαθών αυτής της κατηγορίας, όσον αφορά στη 

στήλη των μονάδων το συχνότερο λάθος των μαθητών ήταν η επιλογή μίας μονάδας 

ως δανεικό. Οι μαθητές που προέβησαν στον συγκεκριμένο τύπο δανεισμού, όπως 

προκύπτει από την διαδικασία της συνέντευξης, δήλωναν συνήθως κατά την 

διαδικασία του υπολογισμού του συμβολικού αλγορίθμου πως δανείζονται «ένα» σε 

κάθε στήλη. Κατά την διαδικασία υπολογισμού των αναπαραστατικών αλγορίθμων 

όμως, η λανθασμένη αυτή αντίληψη ή η λανθασμένη μεμαθημένη λεκτική επένδυση 

της αλγοριθμικής διαδικασίας, οδήγησε τους μαθητές να δανειστούν μία μονάδα 

(«ένα»). Τα αποτελέσματα αυτά είναι σύμφωνα με ευρήματα που υπογραμμίζουν πως 

οι μαθητές, αντιλαμβάνονται συχνά τους δεκαδικούς κύβους ως δεκαδικές μάρκες 

(Counters) (Price, 2001), στις οποίες το μέγεθος και τα δομικά χαρακτηριστικά τους 

δεν υποδηλώνουν με σαφήνεια την διαφορετική θεσιακή τάξη, έτσι ένα μαθητής μπορεί 

να αντιλαμβάνεται μία δεκάδα ως μία μάρκα, δηλαδή «ένα».  

       Ακόμη, ένα μεγάλο μέρος των μαθητών που δανείστηκε μία δεκάδα, θεώρησε πως 

δεν θα μπορούσε να δανειστεί δέκα μονάδες στην θέση της δεκάδας. Το εύρημα αυτό  

μπορεί να οφείλεται στο γεγονός πως οι πολλοί μαθητές αδυνατούν να αντιληφθούν 

την δεκάδα στους κύβους ως μία ενιαία συλλογή δέκα μονάδων (Cobb & Wheatly, 

1988). Παρότι, η αντίληψη αυτή των μαθητών, δεν αποτέλεσε λάθος στην έρευνα μας, 

κατά την διενέργεια του υπολογισμού ενός αναπαραστατικού αλγορίθμου, αποτελεί 

καταφανές λάθος, αφού η κάθε στήλη αποτελείται από αναπαραστάσεις όμοιας μορφής 

και η ύπαρξη για παράδειγμα μία δεκάδας στην στήλη των μονάδων μπορεί να 

οδηγήσει σε σύγχυση τους μαθητές.  
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     Στην στήλη των δεκάδων ένα από τα κυριότερα λάθη που σημειώθηκαν, ήταν ο 

δανεισμός δύο μονάδων και η απαλοιφή μία δεκάδας. Οι μαθητές αυτοί, 

αντιλαμβανόμενοι τις δύο δεκάδες του μειωτέου ως 20 (και όχι ως δύο δεκάδες) δεν 

κατόρθωναν να συσχετίσουν τον τελευταίο αυτό αριθμό με τον αριθμό (12) που 

προέκυπτε στον συμβολικό αλγόριθμο μετά τον δανεισμό (12 δεκάδες). Έτσι λοιπόν, 

για να μπορέσουν να ευθυγραμμίσουν τις ενέργειες τους στους δύο αλγορίθμους και 

να επιλύσουν την λογική σύγκρουση στην οποία υπεισήλθαν προέβησαν στην 

παραπάνω τροποποίηση. Το λάθος αυτό έχει άμεση σύνδεση με την διδασκαλία της 

αλγοριθμικής αφαίρεσης των ίσων ποσών, απ’ όπου οι μαθητές δανείζονται, τόσο στη 

στήλη των μονάδων, όσο και στη στήλη των δεκάδων «ένα» δανεικό-κρατούμενο από 

«κάπου» χωρίς αυτό να προσδιορίζεται (Αγαλιώτης, 2011), έτσι οι μαθητές δεν 

αντιλαμβάνονται άμεσα την θεσιακή αξία του δανεικού που εισάγουν, όπως θα γινόταν 

σε μία αφαίρεση με αναδόμηση του μειωτέου.  

        Ένα άλλο λάθος που παρατηρήθηκε στη στήλη των δεκάδων, ήταν ο δανεισμός 

μίας δεκάδας. Οι συγκεκριμένοι αξιολογούμενοι θεωρώντας, είτε πως εφόσον 

δανείστηκαν μία δεκάδα στις μονάδες θα μπορούσαν να κάνουν το ίδιο και στις 

δεκάδες, είτε πως τα δανεικά-κρατούμενα είναι αποκλειστικά μίας μορφής, είτε 

αδυνατώντας να βρουν το σωστό δανεικό, κατευθύνθηκαν στην τελευταία σίγουρη 

σωστή απάντηση, τη δεκάδα. Τέλος, ενδιαφέρον παρουσιάζει η επιλογή των μαθητών 

να δανειστούν μία δεκάδα θεωρώντας τις δύο δεκάδες του μειωτέου ως δύο μονάδες 

και την μονάδα που δανείστηκαν ως δεκάδα. Έτσι σχημάτισαν πάλι τον αριθμό 12 (12 

δεκάδες) του μειωτέου στον συμβολικό αλγόριθμο. Καταληκτικά, φαίνεται πως οι 

μαθητές δεν έχουν δημιουργήσει μία σαφή εσωτερική σύνδεση της σχέσης των 

αξιακών μονάδων μεταξύ τους (Price, 2001), ιδιαίτερα όταν αυτές παρουσιάζονται και 

απαιτούν εφαρμογές σε μία αλγοριθμική διάταξη. 
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 4.1.8.2. Αφαίρεση ασύμβατων αξιών 

 

     Η ασύμβατη αφαίρεση αναφέρεται στις αφαιρέσεις διαφορετικών αξιών που 

προέκυψαν από λανθασμένες μεταφορές και δανεισμούς ανά στήλη. Για παράδειγμα, 

η αφαίρεση μία δεκάδας από μία δεκάδα και δύο μονάδες στη στήλη των δεκάδων. 

Στην διαδικασία της συνέντευξης, η ασυμβατότητα αυτή δηλωνόταν με έμμεσο τρόπο 

στους μαθητές, χωρίς όμως να τους ζητείται να αλλάξουν κάτι. Εκτενώς, οι μαθητές με 

ΗΕΑ αφαίρεσαν ασύμβατες αξίες, τόσο στην στήλη των δεκάδων, όσο και στην στήλη 

των εκατοντάδων και στους δύο τρόπους (Εικονιστικός: 58,3% / Πραξιακός: 75%). Για 

το 1/4 (26,9%) των μαθητών ΤΑ (τριπλάσιοι από την ομάδα των ΗΕΑ), δεν 

παρατηρήθηκε ασύμβατη αφαίρεση. Ωστόσο, ένα σημαντικό μέρος των μαθητών και 

αυτής της ομάδας προέβη σε ασύμβατη αφαίρεση στις δεκάδες και τις εκατοντάδες 

(Εικονιστικός: 42,3% / Πραξιακός: 53,9%). 

      Η αξιακά ασύμβατη αφαίρεση, θα μπορούσε οφείλεται σε ένα πρώτο επίπεδο, στην 

αντίληψη των μαθητών πως οι διάφορες θεσιακές αναπαραστάσεις (δεκάδες, 

εκατοντάδες) είναι απλά αδιαίρετες ενότητες που αποτελούν, απλά μία ξέχωρη από τις 

μονάδες αναπαραστατική μορφή (Cobb & Wheatly, 1988· Price, 2001). Έτσι,  παρά 

την σαφή διαφορά των δομικών χαρακτηριστικών τους, (για παράδειγμα μίας μονάδας 

από μία εκατοντάδα), οι μαθητές θεώρησαν ορθό να προβούν στην αφαίρεσή τους. Από 

την άλλη πλευρά, αν οι μαθητές κατανοούσαν την αξία που απεικόνιζαν οι 

αναπαραστάσεις και την σημασία της στον αλγόριθμο, είναι πιθανό απλά να 

προέβησαν σε μία αφαίρεση του μικρότερου από το μεγαλύτερο που αποτελεί συχνό 

λάθος των μαθητών στο συμβολικό αλγόριθμο (Αγαλιώτης, 2011· Fuson & Briars, 

1990). Βέβαια σε μία τέτοια περίπτωση, οι μαθητές θα προχωρούσαν λογικά στο ίδιο 

λάθος και στον συμβολικό αλγόριθμο, χωρίς αυτό να σημαίνει πως δεν μπορεί να 
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υπάρξουν διαφορετικά λάθη σε διαφορετικούς τρόπους. Άλλωστε, η διακύμανση των 

ειδών λάθους, ανάλογα με τον τρόπο αναπαράστασης διαφαίνεται σε ορισμένες 

περιπτώσεις στα ευρήματά μας. Τέλος, είναι πιθανό οι συμμετέχοντες να κατανοούσαν 

πως η αφαίρεσή σε εκάστοτε στήλη δεν έχει λογικότητα, αλλά να αναγκάστηκαν να 

προχωρήσουν σε αυτή μή εντοπίζοντας κάποια άλλη εναλλακτική επιλογή. 

 

4.1.8.3. Έγκυρη καταγραφή υπολοίπου 

 

      Η έγκυρη καταγραφή του αλγοριθμικού αποτελέσματος, αναφέρεται στον τρόπο με 

τον οποίο οι συμμετέχοντες δήλωσαν το υπόλοιπο. Αφορά δηλαδή το αν και σε ποιο 

βαθμό, οι εικονιστικές και πραξιακές αναπαραστάσεις που χρησιμοποίησαν, ήταν 

συμβατές με την θεσιακή αξία της εκάστοτε στήλης, αλλά και με το καταγεγραμμένο 

υπόλοιπο του συμβολικού αλγορίθμου.  

     Η ανάλυση των αποτελεσμάτων κατάδεικνύει πως το μεγαλύτερο κομμάτι των 

μαθητών με ΗΕΑ (58,3%) στον εικονιστικό αλγόριθμο, δεν κατέγραψε ορθά το 

υπόλοιπο της αφαίρεσης στις δεκάδες και τις εκατοντάδες. Όσον αφορά, αποκλειστικά 

την στήλη των μονάδων, περίπου τα 8/10 (79,1%) μαθητές κατέγραψαν σωστά το 

υπόλοιπο των μονάδων. Θα πρέπει βέβαια να σημειωθεί πως οι μονάδες 

χρησιμοποιήθηκαν από πολλούς μαθητές, ως η μοναδική μορφή καταγραφής των 

υπολοίπων. Στον πραξιακό αλγόριθμο, τα λάθη στην καταγραφή των αποτελεσμάτων 

μειώθηκαν κατά 12,5%, ακολουθώντας τις γενικότερες αυξητικές τάσεις που 

παρατηρήθηκαν στον πραξιακό αλγόριθμο. Παράλληλα, οι λάθος καταγραφές στις 

δεκάδες και τις εκατοντάδες μειώθηκαν κατά 16,6%.  

       Οι αξιολογούμενοι με ΤΑ σημείωσαν πολύ λιγότερα λάθη καταγραφής (42,3%) 

συγκριτικά με την ομάδα των ΗΕΑ. Ωστόσο, παρότι πολλοί από αυτούς τους μαθητές 
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δεν δανείστηκαν έγκυρα, τροποποίησαν τον αλγόριθμο ή προχώρησαν σε αφαιρέσεις 

ασύμβατων αξιών, παραταύτα, κατέγραψαν ορθά το αποτέλεσμα. Στον πραξιακό 

αλγόριθμο, οι σωστές καταγραφές του συγκεκριμένου πληθυσμού αυξήθηκαν κατά 

7,7% (n=2).  

     Όσον αφορά στον σχολιασμό των ευρημάτων, ένα μεγάλο μέρος των μαθητών 

δυσκολεύτηκε ή δεν αντιλήφθηκε την διάκριση των στηλών – παρότι ήταν με σαφήνεια 

διαχωρισμένες από πλατιές μαύρες γραμμές -, αλλά και το γεγονός πως καθεμία από 

αυτές έχρηζε διαφορετικής αναπαράστασης. Το λάθος αυτό ήταν πιο έντονο στους 

μαθητές με ΗΕΑ, ενώ για τους μαθητές ΤΑ, ο διαχωρισμός των στηλών και η ύπαρξη 

διαφορετικών αναπαραστάσεων σε κάθε στήλη φάνηκε να γίνεται περισσότερο 

κατανοητή.  

 

4.1.8.4 Πλήθος αναπαραστάσεων καταγραφής υπολοίπου 

        

       Η συγκεκριμένη παράμετρος της ανάλυσης λαθών του αλγορίθμου, αναφέρεται 

στο πλήθος των διαφορετικών αναπαραστάσεων που χρησιμοποιήθηκαν για να 

δηλωθεί το υπόλοιπο. Συγκεκριμένα, από το σύνολο των μαθητών με ΗΕΑ, 2/10 

μαθητές κατέγραψαν το υπόλοιπο σε τρεις μορφές, ενώ οι μισοί (54,2%) μαθητές 

χρησιμοποίησαν μόνο ένα είδος αναπαράστασης (ως επι το πλείστον μονάδες). Στον 

πραξιακό αλγόριθμο, η καταγραφή σε μία μορφή μειώθηκε κατά 16,7%, ενώ 

παράλληλα παρατηρήθηκε ανάλογη αύξηση στην καταγραφή δύο μορφών. Από την 

άλλη πλευρά, οι διπλάσιοι μαθητές ΤΑ, κατέγραψαν τον τριψήφιο αριθμό του 

αλγορίθμου σε τρεις μορφές (42,3%) στον εικονιστικό αλγόριθμο, ενώ η μία μορφή 

καταγραφής (κυρίαρχα μονάδων), προτιμήθηκε από περίπου 20% λιγότερους μαθητές 

ΤΑ (34,6%).  
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      Ως προς την κατηγορία λάθους της καταγραφής υπολοίπου σε μία αναπαραστατική 

μορφή, σε έναν βαθμό αυτή η προσέγγιση πιθανόν να οφειλόταν, είτε σε μία αδυναμία 

των μαθητών να μεταφράσουν το συμβολικό υπόλοιπο, είτε σε αδυναμία των μαθητών, 

λόγω της ύπαρξης των στηλών στον αναπαραστατικό αλγόριθμο να αντιληφθούν το 

υπόλοιπο ως έναν ενιαίο αριθμό. Ειδικότερα στην πρώτη περίπτωση, οι μαθητές μπορεί 

να δυσκολεύτηκαν να μεταφράσουν την λεκτική αναπαράσταση του τριψήφιου 

υπολοίπου «διακόσια σαράντα δύο» σε 3 Εκατοντάδες, 4 Δεκάδες και 2 Μονάδες. Στη 

δεύτερη περίπτωση, είναι πιθανό η ύπαρξη στηλών, τόσο στον συμβολικό, όσο και 

στους αναπαραστατικούς αλγορίθμους να ευνόησε την αντίληψη των τριψήφιων 

υπολοίπων ως ξέχωρες αριθμητικές ενότητες.  

 

4.1.8.6. Εκτίμηση ορθότητας του αποτελέσματος 

 

      Η εκτίμηση της ορθότητας του αποτελέσματος, αναφέρεται στην τελευταία φάση 

της ημιδομημένης συνέντευξης, όπου οι μαθητές ερωτούνταν εάν πίστευαν, πως το 

αποτέλεσμα και εν γένει ο αναπαραστατικός αλγόριθμος εκτελέστηκαν σωστά. Στην 

ανάλυση συμπεριλήφθηκαν, μόνο μαθητές με λάθη, είτε στο αποτέλεσμα, είτε στην 

διαδικασία του αλγορίθμου. Αναλυτικότερα, στον εικονιστικό τρόπο το 83,3% (n=20) 

των μαθητών με ΗΕΑ με λάθη σε διαδικασία και αποτέλεσμα, απάντησε πως ο 

αναπαραστατικός αλγόριθμος, αλλά και το υπόλοιπο ήταν σωστά, την στιγμή που μόνο 

το 30,8% (n=8) των μαθητών ΤΑ έπραξε το ίδιο. Από την άλλη πλευρά, στον πραξιακό 

τρόπο, τα ποσοστά αυτά μειώθηκαν κατά 10% (n=3) για τους μαθητές με ΗΕΑ και 

κατά περίπου 20% (n=5) για τους μαθητές ΤΑ.  

      Συμπερασματικά, οι μαθητές ΤΑ φάνηκε να είχαν μία πολύ μεγαλύτερη επίγνωση 

των λάθος ενεργειών τους, η οποία αυξήθηκε κατά 20% από την πραξιακή συνθήκη. 
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Αντίθετα, η μεγάλη πλειοψηφία των μαθητών με ΗΕΑ, θεώρησε πως έχει εκτελέσει 

σωστά τον αλγόριθμο και έχει εντοπίσει με επιτυχία το αποτέλεσμα, ενώ η πραξιακή 

συνθήκη, φάνηκε να υποστηρίζει περισσότερο την επίγνωση των λανθασμένων 

ενεργειών μόνο για το 1/10 των συγκεκριμένων συμμετεχόντων. H καλύτερη επίγνωση 

των μαθητών με ΤΑ θα μπορούσε να οφείλεται σε πληρέστερη εννοιολογική 

κατανόηση, η οποία και επιτρέπει μεγαλύτερο έλεγχο της λογικότητας μίας απάντησης 

(Carr, et al., 1994).  

 

4.1.9. Αναπαραστατική ανάλυση των διδακτικών εγχειριδίων της Α΄ και  

Β΄ τάξης του δημοτικού  

 

      Αρχικές είναι οι αναπαραστάσεις που παρέχονται, αυτούσια απο το διδακτικό 

εγχειρίδιο μέσω των οποίων, οι μαθητές καλούνται να δημιουργήσουν άλλες 

αναπαραστάσεις στο πλαίσιο μιας δραστηριότητας, με σκοπό να απαντήσουν σε ένα 

ζητούμενο ή να την κατανοήσουν. Οι αναπαραστάσεις-στόχοι, είναι οι 

αναπαραστάσεις εκείνες, τις οποίες οι μαθητές καλούνται να παράξουν, να 

αναγνωρίσουν, να μεταφράσουν, με σκοπό να περατώσουν το ζητούμενο μίας 

δεδομένης δραστηριότητας του βιβλίου τους. 

      Από την ανάλυση μας καταγράφηκαν 302 αφαιρετικές αναπαραστάσεις για το 

διδακτικό εγχειρίδιο των μαθηματικών της Α΄ δημοτικού και 108 για το εγχειρίδιο της 

Β΄ δημοτικού. Τα ευρήματα μας καταδεικνύουν μία ξεκάθαρη ποσοτική υπεροχή των 

συμβολικών αναπαραστάσεων, τόσο ως αρχικών (Α΄ τάξη: 73,3%, n = 221 / B΄ τάξη: 

81,5%, n = 88), όσο και ως αναπαραστάσεων-στόχων (A΄ τάξη: 99,7%, n = 296 / B΄ 

τάξη:  88%, n = 95) στα διδακτικά εγχειρίδια της Α΄ και της Β΄ δημοτικού τα οποία και 

αναλύθηκαν. Aκολουθούν οι εικονιστικές και ημί-αφηρημένες αναπαραστάσεις που 
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αποτελούν περίπου το ¼ (25,4%, n = 77) των αναπαραστάσεων στα βιβλία της Α΄ και 

το 1/10 (10,4%, n = 11) στα βιβλία της Β΄ δημοτικού σε υπό-τριπλάσιο όμως συνολικό 

αριθμό αναπαραστάσεων της αφαίρεσης. Τελευταίες σε σειρά προτίμησης, έρχονται οι 

πραξιακές αναπαραστάσεις που αποτελούν περίπου το 1,3% (n = 4) των 

αναπαραστάσεων της Α΄ και το 8,4% (n = 9) της B΄ δημοτικού.         

       Τα αποτελέσματα αυτά έρχονται σε συμφωνία με την έρευνα των Καφούση, 

Σκουμπουρδή και Τάτση (2009) που κατέδειξαν πως η πλειοψηφία των 

δραστηριοτήτων στα βιβλία της Α΄ δημοτικού, καλούσε τους μαθητές να εκτελέσουν 

μία προκαθορισμένη ενέργεια που ως επί το πλείστον περιελάμβανε την καταγραφή 

μίας αριθμητικής απάντησης. Παράλληλα, τα ευρήματά μας είναι συνεπή με διεθνή 

ερευνητικά δεδομένα που υπογραμμίζουν την ανεπάρκεια πολλών διδακτικών 

εγχειριδίων σε βασικούς τομείς όπως οι αναπαραστάσεις για την διδασκαλία μαθητών 

με ΗΕΑ (Bryant, Bryant, Kethley, Kim, Pool, & Seo, 2008· Jitendra, Deatline-

Buchman, & Sczesniak, 2005· van Garderen, Scheuermann, & Jackson, 2012). 

       Τα αποτελέσματα της παρούσας έρευνας, προκρίνουν την έλλειψη 

συστηματοποιημένης διδακτικής προώθησης της αφαίρεσης μέσα από μία προσέγγιση 

πολλαπλών αναπαραστάσεων και δη της διδακτικής ακολουθίας των τριών τρόπων 

αναπαράστασης μέσα από το πρόγραμμα σπουδών των μαθηματικών. Πολύ 

περισσότερο, προκρίνουν την απουσία των προϋποθέσεων εκείνων που θα ενίσχυαν 

την αφαιρετική αναπαραστατική ευχέρεια των μαθητών με ΗΕΑ, την σαφή 

αλληλοσύνδεση των αναπαραστατικών επιπέδων και την πολύπλευρη κατανόηση της 

αφαίρεσης. Τα συμπέρασμα αυτά είναι εύλογα, αφού η αφαίρεση ακόμη και στα 

αρχικά στάδια εκμάθησης της, δεν παρουσιάζεται συστηματοποιημένα μέσα από την 

ιεραρχική και διαβαθμισμένη οργάνωση των διάφορων τρόπων αναπαράστασης της 

και αφετέρου από το γεγονός πως ως επί το πλείστον οι μαθητές, καλούνται να 
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παράγουν συμβολικές αναπαραστάσεις-στόχους και όχι να δημιουργήσουν, να 

αναγνωρίσουν, να μετασχηματίσουν, να μεταφράσουν ή να αιτιολογήσουν μέσα από 

πολλαπλές μορφές και τρόπους αναπαράστασης. Κατά συνέπεια, στο πρόγραμμα 

σπουδών των μαθηματικών του ελληνικού σχολείου δεν φαίνεται να έχουν 

ενσωματωθεί σύγχρονα ερευνητικά δεδομένα ως προς την αναπαράσταση, αλλά και τα 

μεταρρυθμισμένα πρότυπα εκπαίδευσης που προτείνονται από το Εθνικό Συμβούλιο 

Δασκάλων των Μαθηματικών (Νational Council of Teachers of Mathematics – NCTM) 

και ενσωματώνονται σε πολλά αναμορφωμένα ξένα αναλυτικά προγράμματα, 

αναφορικά τουλάχιστον με τις αναπαραστάσεις και την αφαίρεση. Δεδομένου πως τα 

σχολικά εγχειρίδια έχουν σημαίνοντα ρόλο στην μεταφορά γνώσεων στους μαθητές 

(Sood & Jitendra, 2007· Sun, Kulm & Capraro, 2009· Καφούσης, Σκουμπουρδή & 

Τάτσης, 2009), αλλά και στον διδακτικό σχεδιασμό (Banilower et al., 2013· Haggarty 

& Peppin, 2002), κατανοούμε τις μεγάλες επιπτώσεις που δύναται να έχει η απουσία 

συστηματοποιημένης προώθησης της αφαίρεσης μέσω αναπαραστάσεων.  Τα 

ευρήματα αυτά, καθιστούν την ανάγκη αναβάθμισης των ελληνικών προγραμμάτων 

σπουδών απαραίτητη, ιδιαίτερα για την συμπερίληψη μαθητών με ΗΕΑ, αφού η 

ανεπάρκεια του προγράμματος σπουδών να καλύψει τις ανάγκες τους, θα συνεχίζει να 

διευρύνει και άλλο την απόσταση τους από τους μαθητές χωρίς ΗΕΑ (Jitendra et al., 

1996).   
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4.2. Μέρος Δεύτερο: Συμπεράσματα και Περιορισμοί της έρευνας 

 

4.2.1. Συμπεράσματα  

 

     Τα ερευνητικά αποτελέσματα της παρούσας μελέτης σε ένα πρώτο επίπεδο και 

αναφορικά με το πρόγραμμα σπουδών των πρώτων δύο τάξεων του δημοτικού 

σχολείου, καταδεικνύουν την ελάχιστη χρήση πραξιακών αναπαραστάσεων σε αυτό, 

την κυριαρχία του συμβολικού τρόπου, τόσο ως προς τις αρχικές, όσο και ως προς τις 

αναπαραστάσεις-στόχους, την μετάφραση και παραγωγή αναπαραστάσεων, ως επί το 

πλείστον σε μία στείρα συμβολική μορφή και την έλλειψη συστηματοποιημένης 

προώθησης της αναπαραστατικής ευχέρειας στην αφαίρεση μέσω της ακολουθίας των 

τριών τρόπων αναπαράστασης. Από τα αποτελέσματα επίσης, διαφαίνεται μία 

σημαντικά καλύτερη επίδοση των μαθητών με και χωρίς ΗΕΑ στον πραξιακό, παρά 

στον εικονιστικό τρόπο, μία αναντιστοιχία ανάμεσα στην αφαιρετική συμβολική 

επίδοση των μαθητών, σε σχέση με την επίδοση τους στον πραξιακό και εικονιστικό 

τρόπο, αλλά και η αδυναμία κάποιων μαθητών να ανταποκριθούν σε πραξιακές και 

εικονιστικές εκφάνσεις της αφαίρεσης. Ακόμη, συμπεραίνεται μία ασυμβατότητα 

ανάμεσα στους τρόπους αναπαράστασης που χρησιμοποιούνται ως επί το πλείστον από 

το σχολικό εγχειρίδιο (εκτός του συμβολικού) και στους τρόπους αναπαράστασης που 

οι μαθητές χειρίζονται με μεγαλύτερη ευχέρεια, αλλά και η αδυναμία 

συστηματοποιημένης προώθησης της αναπαραστατικής ευχέρειας, ιδιαίτερα δε δια 

μέσου της ακολουθίας των τριών τρόπων αναπαράστασης. Καταληκτικά, διαφαίνονται 

οι επίμονες δυσκολίες ενός σημαντικού μέρους των μαθητών με ΗΕΑ, αλλά και ενός 

μέρους των μαθητών ΤΑ, στη παραγωγή, την μετάφραση, την  αναγνώριση και την 

αιτιολόγηση αναπαραστάσεων. 
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4.2.2. Περιορισμοί της έρευνας 

 

     Τα αποτελέσματα της παρούσας έρευνας θα μπορούσαν να υποστηριχθούν 

καλύτερα αν το δείγμα των μαθητών ήταν μεγαλύτερο. Ακόμη, η διαφοροποίηση των 

εικονιστικών και πραξιακών αναπαραστάσεων που χρησιμοποιήθηκαν, από 

αντίστοιχες αναπαραστάσεις του σχολικού εγχειριδίου, μπορεί να επηρρέασε τις 

επιδόσεις των μαθητών. Στους περιορισμούς της έρευνας θα πρέπει να 

συμπεριλάβουμε και την χρήση του ίδιου του αυτοσχέδιου εργαλείου που δεν θα 

μπορούσε να έχει την αξιοπιστία και την εγκυρότητα ενός σταθμισμένου. Επιπλέον, 

λόγω της μεγάλης χρονικής διάρκειας της διαδικασίας, ίσως κάποιοι μαθητές να 

εξωθήθηκαν σε βεβιασμένες και τυχαίες απαντήσεις, αν και σε μεγάλο βαθμό αυτό 

ελεγχόταν από τις διαδικασίες της ημί-δομημένης συνέντευξης. Τέλος, η συμβολική 

αλγοριθμική επάρκεια στην αφαίρεση ως προϋπόθεση για την συμμετοχή των μαθητών 

στην έρευνα, περιόρισε την δυνατότητα εξαγωγής, συγκριτικών συμπερασμάτων 

σχετικά με την ευχέρεια των μαθητών και στους τρεις τρόπους αναπαράστασης.  

 

4.3. Μέρος τρίτο: Συζήτηση των διερευνητικών ερωτημάτων 

 

Τα διερευνητικά ερωτήματα που προέκυψαν στην παρούσα έρευνα ήταν τα εξής: 

 

1.  Σε ποιο επίπεδο αναπαράστασης λειτουργούν με ευχέρεια, οι έλληνες μαθητές με και 

χωρίς ΗΕΑ, για την αναπαράσταση της Αφαίρεσης; 

2.  Υπάρχουν μαθητές που χρησιμοποιούν γνώσεις στο συμβολικό επίπεδο με επιτυχία, 

παρά το ότι δεν έχουν κατανοήσει την πραξιακή και εικονιστική τους έκφραση; 

3.  Ποια επίπεδα αναπαράστασης χρησιμοποιούν συνήθως τα βιβλία των μαθηματικών; 
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4.  Ποια συμπεράσματα μπορεί να προκύψουν, από τις πιθανές διαφορές, μεταξύ του 

επιπέδου αναπαράστασης, το οποίο κατανοούν οι μαθητές και του επιπέδου 

αναπαράστασης  που απαιτεί το σχολικό εγχειρίδιο; 

5. Με ποιον τρόπο οι πιθανές διαφορές στο επίπεδο αναπαράστασης μαθητών και 

βιβλίου μπορούν να επηρρεάσουν την αποτελεσματικότητα της διδασκαλία των μαθητών 

με ΗΕΑ; 

 

4.3.1. Συζήτηση των διερευνητικών ερωτημάτων  

 

    Αναφορικά με το πρώτο διερευνητικό ερώτημα («Σε ποιο επίπεδο αναπαράστασης 

λειτουργούν με ευχέρεια, οι έλληνες μαθητές με και χωρίς ΗΕΑ, για την αναπαράσταση 

της Αφαίρεσης;») τα συγκεντρωτικά αποτελέσματα από την αξιολόγηση της 

αναπαραστατικής ευχέρειας, όπως αυτή προέκυψε από τις έξι υποδοκιμασίες του 

εργαλείου, καταδεικνύουν μία σημαντική διαφορά ως προς την μαθητική επίδοση 

ανάμεσα στις πραξιακές και τις εικονιστικές δοκιμασίες, με τους μαθητές και των δύο 

ομάδων (ΗΕΑ, ΤΑ) να σημειώνουν σαφώς καλύτερες επιδόσεις στις πρώτες, αλλά και 

μία σημαντική διαφορά ανάμεσα στην επίδοση μεταξύ των ομάδων, με τους μαθητές 

ΤΑ να υπερτερούν. Κατά συνέπεια, οι μαθητές και των δύο ομάδων φάνηκε να 

χειρίζονται έννοιες και διαδικασίες της αφαίρεσης, σημαντικά καλύτερα στον 

πραξιακό σε σύγκριση με τον εικονιστικό τρόπο, με το επίπεδο επίδοσης να διαφέρει 

σημαντικά ανάμεσα στις ομάδες, όπως ήταν αναμενόμενο. Αν ανολογιστεί κανείς πως 

ο υπολογισμός συμβολικών αλγοριθμικών αφαιρέσεων με δανεικό αποτέλεσε 

προϋπόθεση για την συμμετοχή τους στην έρευνα, αλλά και το γεγονός πως οι 

αφαιρετικές εικονιστικές αναπαραστάσεις μονοπωλούν το πρόγραμμα σπουδών σε 

σχέση με τις πραξιακές αναπαραστάσεις (Βλ. κεφ 3.11.), τότε η αποτυχία αυτή σε ένα 
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πρώτο επίπεδο εγείρει πολλά ερωτηματικά σε σχέση με την χρήση τους, την 

διδασκαλία με αυτές, και τα δομικά χαρακτηριστικά που τους έχουν αποδοθεί.  

        Σε μία πρώτη προσπάθεια ερμηνείας των αποτελεσμάτων με βάση τα ιδιαίτερα 

δομικά χαρακτηριστικά των διάφορων μορφών και τρόπων αναπαράστασης της 

αφαίρεσης, θα μπορούσαμε να ισχυριστούμε πως τα παραπάνω ευρήματα είναι 

σύμφωνα με ερευνητικές ενδείξεις που προβάλλουν την μικρή ερευνητική στήριξη της 

διδακτικής χρήσης των εικονιστικών αναπαραστάσεων (Campbell, Collis & Watson, 

1995· Macnab, Phillips & Norris, 2012· Phillips et al., 2010), σε συνάρτηση με την 

αφθονία που αυτές περιλαμβάνονται στα διδακτικά εγχειρίδια, την ευρέως 

διαδεδομένη πεποίθηση πως αποτελούν μία καλή διδακτική πρακτική (Ploetzner, 2014) 

και το γεγονός πως συχνά οι μαθητές αποτυγχάνουν να κατακτήσουν γνώσεις με αυτές 

(Ploetzner, 2014). Επιπλέον, τα αποτελέσματα αυτά θα μπορούσαν να συσχετιστούν 

με αυτά της Stylianou (2001) σε προπτυχιακούς φοιτητές μαθηματικών που 

υπογραμμίζουν πως οι μαθητές δεν έχουν εκπαιδευτεί επαρκώς, ώστε να 

χρησιμοποιούν διαγραμματικές αναπαραστάσεις, ενώ φαίνεται να παρουσιάζουν 

ελλείψεις στη συγκεκριμένη δεξιότητα. Από την άλλη πλευρά, η ίδια η συγκεκριμένη 

φύση των πραξιακών αναπαραστάσεων, αλλά και οι συγκεκριμένες ενέργειες 

(χειρονομίες) του αξιολογητή ως προς αυτές, σε συνδυασμό με την λεκτική τους 

επένδυση (π.χ. ̎ φεύγουν αυτά ̎ ) σε ορισμένες υποδοκιμασίες πιθανόν να επηρρέασαν 

τα αποτελέσματα. Ακόμη, η ίδια η ημί-αφηρημένη δόμηση των εικονιστικών 

αναπαραστάσεων του εργαλείου μπορεί να επηρρέασε την επίδοση των μαθητών σε 

αυτές, μιας και οι ημιαφηρημένες αρχικές αναπαραστάσεις αποτελούν μειοψηφία σε 

σχέση με τις εικονιστικές στα βιβλία του δημοτικού, όπως προέκυψε απο την ανάλυση 

των σχολικών εγχειριδίων της Α΄ και Β΄ δημοτικού (Βλ. κεφ. 3.11). Επιπλέον, η 

συμπερίληψη αναπαραστάσεων διαφοράς στο εργαλείο που δυσκόλεψε ιδιαίτερα το 
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σύνολο των μαθητών (Βλ. Κεφ. 3.4-3.5.), δεν βρέθηκε να στηρίζεται ιδιαίτερα από τα 

διδακτικά εγχειρίδια του δημοτικού, με μόνο τρεις αναπαραστάσεις διαφοράς στο 

βιβλίο της Α΄ και καμία αναπαράσταση διαφοράς στο βιβλίο της Β΄, εντούτοις, 

φαίνεται να υπάρχει ισχυρή διασύνδεση μεταξύ των αναπαραστάσεων που διδάσκονται 

οι μαθητές και των αναπαραστάσεων που χειρίζονται με μεγαλύτερη επιτυχία (Bossé, 

Adu-Gyamfi, & Cheetham, 2011), με την κωδικοποίηση ορισμένες φορές μίας 

αναπαράστασης να αποτελεί ευκολότερο έργο από την ερμηνεία μίας  

προκατασκευασμένης (Cox, 1997).  

Εικόνα 5.   

Εικονιστικές αναπαραστάσεις του διδακτικού εγχειριδίου της Α΄ δημοτικού που θα 

μπορούσαν να δυσχεράνουν την αποκωδικοποίηση  
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     Ακόμη, σύμφωνα με τις έρευνες των Gagatsis & Elia (2004) και Agathangelou, 

Papakosta, & Gagatsis (2008) φαίνεται πως οι μαθητές παραβλέπουν την παρουσία των 

εικονιστικών αναπαραστάσεων, ενώ η χρησιμοποίηση τους δεν ενισχύει την 

κατανόηση του κειμένου των προβλημάτων. Αν συσχετίσουμε τα παραπάνω 

αποτελέσματα με τα δικά μας ευρήματα, τότε προκύπτει πως η απλή παρουσίαση 

εικονιστικών αναπαραστάσεων, είτε στο πλαίσιο μίας εισαγωγικής δραστηριότητας, 

είτε στο πλαίσιο μίας διδακτικής αφόρμησης στα διδακτικά εγχειρίδια, δεν εγγυάται 

την μάθηση.    

     Οι μαθητές για να κατασκευάσουν με ενεργητικό τρόπο την αναπαραστατική 

μάθηση και να κατανοήσουν σε βάθος τις μαθηματικές γνώσεις στις διάφορες 

εκφάνσεις τους πρέπει να προβούν σε πολλαπλές εφαρμογές με αυτές, να 

μεταφράσουν, να δημιουργήσουν, να αναγνωρίσουν, να επιλέξουν, να 

μετασχηματίσουν, να αιτιολογήσουν (Lesh, Post, Behr, 1987· ΝCTM, 2000).  

       Περαιτέρω, σύμφωνα με τον Semadeni (1996) ορισμένες από τις εικονιστικές 

αναπαραστάσεις που εμπεριέχονται σε διάφορα διδακτικά εγχειρίδια του εξωτερικού 

είναι αμφίβολες, διφορούμενες και πολύπλοκες και μπορεί να έχουν μεγαλύτερο βαθμό 

δυσκολίας στην αποκωδικοποίηση από ότι η ίδια η συμβολική τους έκφραση. Αν και 

η ανάλυση της ασάφειας και της πολυπλοκότητας των εικονιστικών αναπαραστάσεων 

του προγράμματος σπουδών των μαθηματικών, ιδιαίτερα για το γνωστικό και 

μαθησιακό προφίλ των μαθητών με ΗΕΑ, ξεπεπερνά τους ερευνητικούς σκοπούς της 

παρούσας μελέτης, ωστόσο κατά την διαδικασία της ανάλυσης καταγράφηκαν κάποιες 

τέτοιες και παρατίθενται παραπάνω στην Εικόνα 1. 

       Μία άλλη ερμηνεία των αποτελεσμάτων, αυτή την φορά από μία αυστηρά 

διδακτική σκοπιά, θα μπορούσε να προσφέρει η υπόθεση της ελλειπούς ή μη 

συστηματοποιημένης διδασκαλίας μέσω των εικονιστικών αναπαραστάσεων των 
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διδακτικών εγχειριδίων, εφόσον μαθητές και εκπαιδευτικοί φαίνεται να υποτιμούν την 

πληροφοριακή αξία των εικονιστικών αναπαραστάσεων (Salomon, 1983) ή να τις 

χρησιμοποιούν ως μία ψυχαγωγική ή στιγμιαία παρένθεση στην μαθησιακή 

διαδικασία, ενώ παράλληλα, μεταπηδούν από τη μία «ενδιαφέρουσα» εικονιστική 

αναπαράσταση στην άλλη, χωρίς να δώσουν την ευκαιρία στους μαθητές να 

εξοικειωθούν μαζί τους (Semadeni, 1996). Επιπλέον, ερευνητές υπογραμμίζουν πως οι 

μαθητές, δεν διδάσκονται, ή διδάσκονται χωρίς σαφήνεια και συστηματικότητα 

μαθησιακές στρατηγικές σχετικά με τον τρόπο επεξεργασίας τους (Ploetzner, 2014).  

       Από μαθησιακή πλευρά, τα αποτελέσματα της έρευνας παρέχουν κάποια στήριξη 

στην άποψη περί εγγενούς «συγκεκριμένης» σκέψης των παιδιών, αλλά και των 

μαθησιακών πλεονεκτημάτων που επιφέρει η χρήση των πραξιακών αναπαραστάσεων 

σε αυτά (Bruner, 1966). Αναλυτικά, οι μαθητές χωρίς να υπάρχουν ενδείξεις πως έχουν 

δεχθεί επαρκή διδασκαλία σε πραξιακό επίπεδο από την ανάλυση των προγραμμάτων 

σπουδών τους, κατάφεραν να λειτουργήσουν καλύτερα σε αυτό. Το γεγονός αυτό 

βέβαια θα μπορούσε να οφείλεται και στα μέτρια με υψηλά μεγέθη επίδρασης που 

παρατηρούνται στα μέτρα της διατήρησης γνώσεων για τις πραξιακές αναπαραστάσεις 

(Βaroody, 1989· Carbonneau, Marley, & Selig, 2013). Σύμφωνα με αυτή την υπόθεση, 

αν οι μαθητές διδάχτηκαν, έστω και αποσπασματικά την αφαίρεση με πραξιακά υλικά, 

πάντα με ενδεχόμενη πρωτοβουλία των δασκάλων τους στο παρελθόν, πιθανόν 

διατήρησαν αυτή την γνώση καλύτερα σε σχέση, με αυτή των εικονιστικών 

αναπαραστάσεων, ακόμη και αν οι διδακτικές ευκαιρίες με τις τελευταίες ήταν 

περισσότερες.  

       Περαιτέρω, οι μαθητές και ιδιαίτερα αυτοί με ΗΕΑ που συμμετείχαν στην έρευνα 

δεν φάνηκε να δυσκολεύονται να αντιληφθούν ή να κατανοήσουν την ίδια την έννοια 

του συμβόλου στις πραξιακές αναπαραστάσεις, το γεγονός δηλαδή πως ένα 
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αντικείμενο αντιπροσωπεύει μία αφηρημένη εννοιολογική κατασκευή, παρότι δεν 

διδάχθηκαν με αυτές. Το εύρημα αυτό έρχεται σε αντίθεση με ερευνητές που 

υποστηρίζουν πως η κατανόηση της ίδιας της έννοιας του συμβόλου των πραξιακών 

αναπαραστάσεων μπορεί να αποτελέσει σημαντική διδακτική πρόκληση (Uttal & 

Scudder, 1997). Εντούτοις, το αποτέλεσμα αυτό είναι πιθανό να είναι απόρροια της 

αφαιρετική συμβολικής επάρκειας των συμμετεχόντων στην έρευνα μας.  

       Ειδικότερα ως προς την επίδοση των μαθητών με ΗΕΑ και τις αυξημένες 

δυσκολίες τους, σε σχέση με την ομάδα ελέγχου (ΤΑ) στις πραξιακές και τις 

εικονιστικές δοκιμασίες, αυτή με μία πρώτη εκτίμηση, θα μπορούσε να ερμηνευτεί εν 

μέρει, από την φύση και την δόμηση των αναπαραστάσεων και από τα γενικότερα 

γνωστικά ελλείματα και τις μαθηματικές δυσκολίες που παρουσιάζει ο συγκεκριμένος 

πληθυσμός (Βλ. κεφ. 1.7.), σε συνάρτηση με τις δυσκολίες στην ανάπτυξη της 

αναπαραστατικής ικανότητας που φαίνεται να αποτελεί πρόκληση και σύνθετο έργο 

για τους συγκεκριμένους μαθητές (Krawec, 2012· Montague, Bos, Doucette, 1991· van 

Garderen & Montague, 2003), αλλά και τις μεταφραστικές τους δυσκολίες (Fuchs & 

Forbringer, 2014). Ως προς τον τελευταίο παράγοντα μάλιστα, φαίνεται πως μαθητές 

που δεν έχουν κατακτήσει την έννοια του αριθμού – όπως πολλοί από τους μαθητές με 

ΗΕΑ -, δυσκολεύονται να συνδέσουν τις διάφορες μορφές αναπαράστασης (Hecht, 

Vogi & Torgesen, 2007). Σε κάθε περίπτωση, τα αποτελέσματά της παρούσας μελέτης 

υποδεικνύουν πως οι μεταφραστικές δυσκολίες, αλλά και η συσχέτιση των διάφορων 

μορφών και επιπέδων αναπαράστασης, αφορά και μαθητές που θεωρητικά θα έπρεπε 

να έχουν κατακτήσει τις διαστάσεις της έννοιας του αριθμού, όπως οι μαθητές με ΤΑ. 

Το εύρημα αυτό είναι σύμφωνο με τους Behr, Lesh, Post, & Wachsmuth (1985) που 

υποστηρίζουν πως οι μεταφραστικές δυσκολίες, φαίνεται να αποτελούν για το σύνολο 
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των μαθητών, έναν σημαντικό περιοριστικό παράγοντα ως προς την μάθηση των 

μαθηματικών. 

       Εν κατακλείδι, οι μαθητές με ΗΕΑ, παρά τις δυσκολίες τους, φάνηκε να μπορούν 

να λειτουργήσουν σημαντικά καλύτερα στις πραξιακές δοκιμασίες. Το γεγονός αυτό 

παρέχει κάποια περαιτέρω στήριξη σε έρευνες που υποστηρίζουν την 

αποτελεσματικότητα χρήσης της διδακτικής ακολουθίας των τριών τρόπων 

αναπαράστασης για τον συγκεκριμένο πληθυσμό, έναντι ακολουθιών που δεν 

περιλαμβάνουν πραξιακές αναπαραστάσεις (Butler, Miller, Crehan, Babbitt, & Pierce, 

2003· Lesser, & Tchoshanov, 2005). Εντούτοις, η καλύτερη αυτή επίδοση, θα 

μπορούσε να οφειλόταν στις περισσότερες ευκαιρίες που ενδεχομένως είχαν οι 

μαθητές με ΗΕΑ για χρήση πραξιακών υλικών από την συμμετοχή τους σε δομές 

ειδικής αγωγής, χωρίς βέβαια να εντοπίζονται ερευνητικά δεδομένα για την χρήση 

πραξιακών αναπαραστάσεων σε αυτές.  

       Ως προς το δεύτερο διερευνητικό ερώτημα («Υπάρχουν μαθητές που 

χρησιμοποιούν γνώσεις στο συμβολικό επίπεδο με επιτυχία, παρά το ότι δεν έχουν 

κατανοήσει την πραξιακή και εικονιστική τους έκφραση;»), από την παρούσα μελέτη 

προκύπτει πως η επάρκεια στον συμβολικό τρόπο υπολογισμού της αφαίρεσης, δεν 

συνεπάγεται την κατανόηση και την συσχέτιση της εικονιστικής και πραξιακής της 

έκφρασης, αφού μαθητές με και χωρίς ΗΕΑ που ανταποκρίθηκαν επιτυχώς στον 

συμβολικό υπολογισμό του αλγορίθμου της αφαίρεσης, δεν έκαναν το ίδιο στον 

χειρισμό των εικονιστικών, αλλά και σε ορισμένες περιπτώσεις των πραξιακών της 

εκφάνσεων, με την ένταση και τον βαθμό της δυσκολίας να εντείνεται στους μαθητές 

με ΗΕΑ. Τα παραπάνω ευρήματα έρχονται σε συμφωνία, με μελέτες ερευνητών όπως 

οι Shiakalli & Gagatsis (2006), οι οποίοι υπογραμμίζουν πως οι μαθητές που είναι σε 

θέση να ανταποκριθούν σε συμβολικές μαθηματικές δοκιμασίες, αντιμετωπίζουν 
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δυσκολίες στην κατανόηση και την χρησιμοποίηση εικονιστικών αναπαραστάσεων. Οι 

συγκεκριμένοι ερευνητές ερμηνεύουν αυτή την παροδοξότητα στη βάση του 

φαινομένου της «διαμερισματοποίησης» (compartmentalization) που περιλαμβάνει 

έλλειψη σύνδεσης μεταξύ των διάφορων ειδών αναπαράστασης και των διάφορων 

ειδών μετάφρασης μίας και της αυτής έννοιας, ενώ υποδεικνύει πως οι μαθητές δεν 

έχουν κατασκευάσει την ολοκληρωμένη σημασία μίας έννοιας, δεν αντιλαμβάνονται 

όλο το εύρος των εφαρμογών της. Παράλληλα, είναι σύμφωνα με απόψεις συγγραφέων 

που υποστηρίζουν πως μία σωστή απάντηση σε συμβολικό επίπεδο δεν σημαίνει 

απαραίτητα εννοιολογική κατανόηση και ικανότητα συσχέτισης μίας γνώσης με την 

πραξιακή και εικονιστική της έκφραση (Αγαλιώτης, 2011· Allsopp, 2007· Μercer & 

Mercer, & Pullen, 2011).  

       Οι δεξιότητες των μαθητών στη συμβολική έκφραση της αφαίρεσης που 

παρατηρήθηκαν, χωρίς την αντίστοιχη επίδοση στις πραξιακές και εικονιστικές 

εκφάνσεις της, θα μπορούσαν να αποδοθούν σε μηχανιστική μάθηση και 

απομνημόνευση της πράξης, ως έννοια και ως διαδικασία (Hiebert & Carpenter, 1992), 

αλλά και ελλιπή διασύνδεση, οργάνωση και αντιστοίχιση των διάφορων 

αναπαραστατικών επιπέδων και μορφών της που συνεπάγεται μία αποσπασματική και 

μη συνεκτική εσωτερίκευση των διάφορων επιπέδων αναπαράστασης της (Αγαλιώτης, 

2011). Ακόμη, δεν αποκλείεται οι παρατηρήσεις αυτές, ιδιαίτερα για τους μαθητές με 

ΗΕΑ να οφείλονται σε αδυναμία γενίκευσης στις αναπαραστάσεις του αξιολογικού 

εργαλείου, που σε ορισμένες περιπτώσεις διέφεραν απο αυτές του σχολικού βιβλίου. 

Το ενδεχόμενο αν ισχύει επιβεβαιώνει και πάλι τις παραπάνω υποθέσεις για 

μηχανιστική κατανόηση της αφαίρεσης, αν και η επιτυχία των μαθητών στις πραξιακές 

αναπαραστάσεις με τις οποίες είχαν ελάχιστες ευκαιρίες αλληλεπίδρασης δεν παρέχει 

ιδιαίτερη στήριξη στο ενδεχόμενο αυτό.  
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      Για την αναντιστοιχία αυτή στην επίδοση των μαθητών αναφορικά με τους τρόπους 

αναπαράστασης, σημαντικό ρόλο διαδραματίζει και η ποιότητα της παρεχόμενης 

διδασκαλίας που δέχτηκαν οι μαθητές. Η απουσία λεκτικής επένδυσης, χειρονομιών, 

επεξήγησης των αναπαραστατικών ομοιοτήτων και διαφορών, διδασκαλίας 

στρατηγικών επεξεργασίας αναπαραστάσεων και ενεργητικής κατασκευής της γνώσης,  

σαφούς σύνδεσης και συνεπούς αντιστοίχισης αναπαραστάσεων (Allsopp, 2007· Fuchs 

& Forbringer, 2014· Meadow, Kelly & Wagner, 2001· Ploetzner, 2014· Salomon, 

1983), αλλά και η επικέντρωση στον συμβολικό τρόπο αναπαράστασης ως τον πλέον 

σημαντικό, σε συνδυασμό με την αντίληψη των αναπαραστάσεων ως μέσα 

διασκέδασης ή εμπλουτισμού (Semadeni, 1996) και την αντίληψη πως ο χειρισμός 

συμβολικών γνώσεων αποτελεί πειστήριο για την μαθηματική επάρκεια, την 

κατανόηση, την επιτυχή διδασκαλία και την διακοπή παροχής αναπαραστατικών 

ευκαιριών, είναι κάποιοι από τους διδακτικούς παράγοντες που πιθανόν να 

διαφοροποίησαν την επίδοση των μαθητών στην έρευνα. Καταληκτικά, είναι σαφές 

πως το «παράδοξο» αυτό εύρημα, έχει άμεσες διδακτικές και μαθησιακές προεκτάσεις 

(Βλ. κεφ. 4.1.5.) ιδιαίτερα για τον πληθυσμό των ΗΕΑ στον οποίο η αναπαραστατική 

αυτή αναντιστοιχία απεικονίστηκε με περισσότερη γλαφυρότητα και για τον οποίο η 

ύπαρξη όλων των παραπάνω περιοριστικών παραγόντων σε συνδυασμό με τα ιδιαίτερα 

μαθησιακά και γνωστικά χαρακτηριστικά του, συστήνουν την μαθηματική του 

αποτυχία. 

       Αναφορικά με το τρίτο διερευνητικό ερώτημα («Ποια επίπεδα αναπαράστασης 

χρησιμοποιούν συνήθως τα βιβλία των μαθηματικών;»), από τα παρόντα ερευνητικά 

δεδομένα διαφαίνεται μία ξεκάθαρη ποσοτική υπεροχή των συμβολικών 

αναπαραστάσεων, τόσο ως αρχικών, όσο και ως αναπαραστάσεων-στόχων στα 

διδακτικά εγχειρίδια της Α΄ και της Β΄ δημοτικού, τα οποία και αναλύθηκαν. Εκτενώς, 
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οι αρχικές αναπαραστάσεις με συμβολική μορφή δεσπόζουν στα βιβλία και των δύο 

τάξεων, ακολουθούν οι εικονιστικές και ημί-αφηρημένες αναπαραστάσεις που 

αποτελούν περίπου το ¼ (25,4%, n = 77) των αναπαραστάσεων στα βιβλία της Α΄ και 

το 1/10 (10,4%, n = 11) στα βιβλία της Β΄ δημοτικού σε υπό-τριπλάσιο όμως συνολικό 

αριθμό αναπαραστάσεων της αφαίρεσης. Τελευταίες σε σειρά προτίμησης, έρχονται οι 

πραξιακές αναπαραστάσεις που αποτελούν περίπου το 1,3% (n = 4) των 

αναπαραστάσεων της Α΄ και το 8,4% (n = 9) της B΄ δημοτικού. Περαιτέρω, η εικόνα 

των αναπαραστάσεων-στόχων είναι πιο ενδεικτική, με περίπου 9/10 αναπαραστάσεις 

για την Α΄ δημοτικού, και 8/10 για την Β΄ δημοτικού, να έχουν αποκλειστικά 

συμβολικό χαρακτήρα. Τα αποτελέσματα αυτά έρχονται σε συμφωνία με την έρευνα 

των Καφούση, Σκουμπουρδή και Τάτση (2009) που κατέδειξαν πως η πλειοψηφία των 

δραστηριοτήτων στα βιβλία της Α΄ δημοτικού, καλούσε τους μαθητές να εκτελέσουν 

μία προκαθορισμένη ενέργεια που ως επί το πλείστον περιελάμβανε την καταγραφή 

μίας αριθμητικής απάντησης, με τις εικονιστικές και προφορικές απαντήσεις να 

ακολουθούν. 

      Αναλυτικότερα, τα αποτελέσματα της παρούσας έρευνας προκρίνουν την έλλειψη 

συστηματοποιημένης διδακτικής προώθησης της αφαίρεσης μέσα από μία προσέγγιση 

πολλαπλών αναπαραστάσεων και δη της διδακτικής ακολουθίας των τριών τρόπων 

αναπαράστασης μέσα από το πρόγραμμα σπουδών των μαθηματικών. Πολύ 

περισσότερο προκρίνουν την απουσία των προϋποθέσεων εκείνων που θα ενίσχυαν την 

αφαιρετική αναπαραστατική ευχέρεια των μαθητών με ΗΕΑ και όχι μόνο, αλλά και 

την σαφή αλληλοσύνδεση των αναπαραστατικών επιπέδων. Το συμπέρασμα αυτό 

εξάγεται, αφενός από το γεγονός πως η αφαίρεση, ακόμη και στα αρχικά στάδια 

εκμάθησης της, δεν παρουσιάζεται συστηματοποιημένα μέσα από την ιεραρχική και 

διαβαθμισμένη οργάνωση των διάφορων τρόπων αναπαράστασης της και αφετέρου 
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από το γεγονός πως ως επί το πλείστον οι μαθητές καλούνται να παράγουν συμβολικές 

αναπαραστάσεις-στόχους και όχι να δημιουργήσουν, να αναγνωρίσουν, να 

μετασχηματίσουν, να μεταφράσουν ή να αιτιολογήσουν μέσα από πολλαπλές μορφές 

και τρόπους αναπαράστασης. Πρέπει να αναφερθεί βέβαια πως στο εγχειρίδιο της Β΄ 

δημοτικού το ποσοστό των μεταφράσεων σε εικονιστικό και πραξιακό τρόπο είναι 

διπλάσιο σε σχέση με αυτό της Α΄ δημοτικού (2%, n=6), αγγίζοντας το 12,1% (n=13) 

επί του συνόλου των αναπαραστάσεων στόχων, χωρίς αυτό να σημαίνει πως 13 

ευκαιρίες μετάφρασης αναπαραστάσεων σε κάποιο συγκεκριμένο τρόπο (εικονιστικό, 

ημι-αφηρημένο, πραξιακό), σε μία φάση που οι μαθητές είναι ακόμη σε φάση 

εκμάθησης της αφαίρεσης είναι επαρκείς.  

       Ακόμη, αν δεχτούμε πως η κατανόηση μαθηματικών γνώσεων προϋποθέτει την 

αναγνώρισή τους μέσα σε διάφορες αναπαραστάσεις, τον ευέλικτο χειρισμό τους μέσα 

από διάφορες αναπαραστάσεις και την πολυτροπική τους μετάφρασή (Lesh, Post και 

Behr, 1987), τότε θα μπορούσαμε να ισχυριστούμε πως η πολύπλευρη κατανόηση της 

αφαίρεσης, δεν ενισχύεται από τα προγράμματα σπουδών των μαθηματικών του 

ελληνικού σχολείου, ιδιαίτερα για τους μαθητές με ΗΕΑ.  

        Επιπλέον, στο πρόγραμμα σπουδών των μαθηματικών του ελληνικού σχολείου 

δεν φαίνεται να έχουν ενσωματωθεί σύγχρονα ερευνητικά δεδομένα ως προς την 

αναπαράσταση, αλλά και τα μεταρρυθμισμένα πρότυπα εκπαίδευσης που προτείνονται 

από το Εθνικό Συμβούλιο Δασκάλων των Μαθηματικών (Νational Council of Teachers 

of Mathematics – NCTM) και ενσωματώνονται σε πολλά αναμορφωμένα ξένα 

αναλυτικά προγράμματα, αναφορικά τουλάχιστον με τις αναπαραστάσεις και την 

αφαίρεση. Τα ευρήματα αυτά, καθιστούν την ανάγκη αναβάθμισης των ελληνικών 

προγραμμάτων σπουδών απαραίτητη, ιδιαίτερα για την συμπερίληψη των μαθητών με 

ΗΕΑ και είναι σύμφωνα με μελέτες που καταδεικνύουν την ακαταλληλότητα των 
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ελληνικών προγραμμάτων σπουδών για την συμπερίληψη και την αποτελεσματική 

διδασκαλία της συγκεκριμένης ομάδας μαθητών (Αγαλιώτης, 2013).        

       Όσον αφορά στο τέταρτο διερευνητικό ερώτημα («Ποια συμπεράσματα μπορεί να 

προκύψουν, από τις πιθανές διαφορές, μεταξύ του επιπέδου αναπαράστασης, το οποίο 

κατανοούν οι μαθητές και του επιπέδου αναπαράστασης που απαιτεί το σχολικό 

εγχειρίδιο;»), δεδομένου πως ο συμβολικός υπολογισμός αφαιρετικών αλγορίθμων με 

δανεικό, ήταν προϋπόθεση για την συμμετοχή στην έρευνα δεν μπορούμε να 

αποφανθούμε για μία ενδεχόμενη ασυμβατότητα ανάμεσα στους τρόπους που 

χρησιμοποιεί το σχολικό εγχειρίδιο και την επίδοση στο εργαλείο αναπαραστατική 

ευχέρειας, αναφορικά με τον συμβολικό τρόπο. Εντούτοις, ως προς τους άλλους δύο 

τρόπους, όπως αναφέρθηκε παραπάνω στα διδακτικά εγχειρίδια της Α΄ και της Β΄ 

δημοτικού κυριαρχεί ο εικονιστικός τρόπος, σε σχέση με τον πραξιακό, ταυτόχρονα 

από την επίδοσή τους στο αξιολογικό εργαλείο προκύπτει πως οι μαθητές και των δύο 

ομάδων σημείωσαν καλύτερες επιδόσεις στις πραξιακές δοκιμασίες σε σχέση με τις 

εικονιστικές.  

       Το πρώτο συμπέρασμα που προκύπτει από την διαφοροποίηση ανάμεσα στο 

βιβλίο και την επίδοση των μαθητών είναι πως οι τρόποι αναπαράστασης (εκτός του 

συμβολικού) που χρησιμοποιεί το πρώτο, δεν ταυτίζονται με τους τρόπους που οι 

μαθητές χειρίζονται με μεγαλύτερη ευχέρεια, εφόσον οι μαθητές είχαν καλύτερη 

επίδοση στις πραξιακές δοκιμασίες δίχως να έχουν διδαχθεί μέσω αυτών και χειρότερη 

επίδοση στις εικονιστικές, παρότι είχαν μεγαλύτερη αλληλεπίδραση και διδακτικές 

ευκαιρίες με αυτές. Έχοντας ήδη συζητήσει τους μαθησιακούς, διδακτικούς και 

αναπαραστατικούς παράγοντες που μπορεί να επηρρέασαν τα αποτελέσματα επαρκώς 

(Βλ. κεφ. 4.1.1.), θα μπορούσαμε να ισχυριστούμε, δεδομένου ότι οι μαθητές είχαν 

ελάχιστες ευκαιρίες χειρισμού πραξιακών αντικειμένων και έναν σεβαστό αριθμό 
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εικονιστικών και ημι-αφηρημένων αναπαραστάσεων της αφαίρεσης στο πρόγραμμα 

σπουδών (Α΄ τάξη = 25,4 % / Β΄ τάξη = 10,4%), πως οι διάφοροι τρόποι 

αναπαράστασης της δεν έχουν εσωτερικευτεί από τους μαθητές σε μία οργανωμένη, 

συμπαγή και συνεκτική δομή, αλλά και ότι οι μαθητές δεν έχουν μία  απόλυτα σαφή 

αντίληψη για τις σχέσεις και τις αντιστοιχίες ανάμεσα στις διάφορες  ενέργειες και τους 

τρόπους αναπαράστασης της αφαίρεσης (Αγαλιώτης, 2011). Άλλωστε, όπως 

προαναφέρθηκε, από το ίδιο πρόγραμμα σπουδών τουλάχιστον για τις δύο πρώτες 

τάξεις, δεν προκύπτει από την έρευνα μας, να προωθείται η άμεση σύνδεση και η 

μετάφραση μεταξύ των τριών τρόπων αναπαράστασης με έναν συστηματοποιημένο 

τρόπο.   

       Το δεύτερο συμπέρασμα που προκύπτει είναι πως το πρόγραμμα σπουδών, δεν 

ενισχύει την ανάπτυξη της αναπαραστατικής ευχέρειας επαρκώς και την 

αλληλοσύνδεση των διαφόρων επιπέδων αναπαράστασης της αφαίρεσης, τόσο στους 

μαθητές με ΗΕΑ, όσο και σε έναν σεβαστό αριθμό μαθητών με ΤΑ, σε μία πράξη 

μάλιστα που θεωρείται βασική και εύκολα κατακτήσιμη, τουλάχιστον για τους μαθητές 

με ΤΑ, όπως η αφαίρεση. Κατ΄ επέκταση,  αδυνατεί να στηρίξει την πολύπλευρη 

κατανόηση της αφαίρεσης και την συμπερίληψη μαθητών με ΗΕΑ, με όσες συνέπειες 

αυτό συνεπάγεται. Η αδυναμία αναπαραστατικής ευχέρειας, αφορά στην ίδια την 

κατανόηση της αφαίρεσης και την ποσοτική συλλογιστική (Quantitative Reasoning) 

και έχει άμεσες προεκτάσεις στην γενίκευση γνώσεων και στην συνολική επίδοση και 

αποτελεσματικότητα των μαθητών στα μαθηματικά. Οι εγγενείς, αλλά και οι 

διδακτικοί περιορισμοί της αναπαραστατικής ευχέρειας, ιδιαίτερα των μαθητών με 

ΗΕΑ είναι δεδομένοι και έχουν συζητηθεί παραπάνω, εντούτοις η ίδια η έλλειψη 

προώθησης της από το πρόγραμμα σπουδών το οποίο δυστυχώς ή ευτυχώς 

διαδραματίζει αρκετά σημαίνοντα ρόλο κατά τον διδακτικό σχεδιασμό, αποτελώντας 
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σε πολλές περιπτώσεις το κυρίαρχο διδακτικό μέσο (Banilower et al., 2013· Haggarty 

& Peppin, 2002), είναι εξαιρετικά ανησυχητική. Αν μάλιστα αναλογιστεί κανείς, πως 

ακόμη και τα αναμορφωμένα προγράμματα σπουδών του εξωτερικού που έχουν 

σχεδιαστεί με βάση τα διεθνή πρότυπα της μαθηματικής εκπαίδευσης (ΝCTM, 2000· 

ΝΜΑP, 2008· IES/IPG, 2009) και παρέχουν πολλαπλές αναπαραστατικές ευκαιρίες, 

κατηγορούνται πως δεν παρέχουν στους μαθητές με Η.Ε.Α, σαφή σύνδεση των τριών 

τρόπων αναπαράστασης (Fuchs & Forbringer, 2014), αλλά και τις απαραίτητες 

δεξιότητες, ώστε  να χρησιμοποιούν πολλαπλές μαθηματικές αναπαραστάσεις 

αποτελεσματικά, να δημιουργούν δικές τους στο πλαίσιο επίλυσης απαιτητικών 

προβλημάτων (van Garderen et al., 2012· Jitendra et al., 2005), τότε συμπεραίνει, το 

πόσο μπορεί να μεγεθύνει τις εγγενείς και περιβαλλοντικές μαθηματικές δυσκολίες των 

συγκεκριμένων μαθητών, ένα πρόγραμμα σπουδών στο οποίο δεν προωθείται η 

αναπαραστατική ευχέρεια.  

        Αναφορικά με το πέμπτο διερευνητικό ερώτημα («Με ποιον τρόπο οι πιθανές 

διαφορές στο επίπεδο αναπαράστασης μαθητών και βιβλίου μπορούν να επηρρεάσουν 

την αποτελεσματικότητα της διδασκαλία των μαθητών με ΗΕΑ;») και τα συμπεράσματα 

που προκύπτουν από την διαφοροποίηση ανάμεσα στην επίδοση των μαθητών και το 

πρόγραμμα σπουδών, τα αποτελέσματα της έρευνας προκρίνουν διάφορους 

παράγοντες που θα μπορούσαν να επηρρεάσουν την αποτελεσματικότητα της 

διδασκαλίας των μαθητών με ΗΕΑ. Στην περίπτωση δε που οι παράγοντες αυτοί 

συνδυαστούν με τις γνωστικές και μαθηματικές δυσκολίες του συγκεκριμένου 

πληθυσμού, συνιστούν ένα εξαιρετικά αρνητικό σύστημα ενίσχυσης των εγγενών 

μαθησιακών περιορισμών και της περαιτέρω διόγκωσης τους, δημιουργώντας έτσι ένα 

φαύλο κύκλο και περιορίζοντας ακόμη περισσότερο την διδακτική 

αποτελεσματικότητα. 
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       Αναλυτικά, από την καλύτερη επιδόση των μαθητών σε πραξιακό επίπεδο, 

συγκριτικά με το εικονιστικό, την συμβολική επάρκεια στον συμβολικό αλγόριθμο  και 

την κυριαρχία των συμβολικών αναπαραστάσεων, αλλά και των εικονιστικών, έναντι 

των πραξιακών, από το πρόγραμμα σπουδών των πρώτων δύο τάξεων, όπως 

προαναφέρθηκε, προκύπτουν δύο περιοριστικοί παράγοντες για την αποτελεσματική 

διδασκαλία, η μηχανιστική μάθηση και η ασυνεπής,  μη συνεκτική εσωτερίκευση και 

διασύνδεση των τριών τρόπων αναπαράστασης της αφαίρεσης.  

       Η μηχανιστική μάθηση, ιδιαίτερα για την συγκεκριμένη ομάδα μαθητών 

προϋποθέτει αρνητικές επιδράσεις σε μία σειρά ήδη επιβαρυμένων γνωστικών και 

μνημονικών παραμέτρων, όπως, η διατήρηση, η επεξεργασία, η οργάνωση, η 

κωδικοποίηση και η γενίκευση γνώσεων και συνεπάγεται αναποτελεσματική και μη 

λειτουργική γνώση, καταδικασμένη να περάσει στη λήθη (Αγαλιώτης, 2011· Αshlock, 

2005· Geary, 1990· Geary, 2004· Martinussen & Tannock, 2006· McLean & Hitch, 

1999). Μία τέτοια προσέγγιση δεν ενισχύει τα κίνητρα μάθησης, αφού οι μαθητές 

εκτελούν ακατανόητες ενέργειες και δεν πείθονται για την δυνατότητα και την σημασία 

προσωπικής χρήσης του μαθηματικού κώδικα (Αγαλιώτης, 2011· Siegler, 2003) στην 

επίλυση καθημερινών προβλημάτων. 

        Η ασυνεπής, μη συνεκτική εσωτερίκευση και διασύνδεση των τριών τρόπων 

αναπαράστασης της αφαίρεσης είναι επίσης εξαιρετικά περιοριστική, αφού φαίνεται 

πως όσο αυξάνει η κατανόηση της σχέσης και της διασύνδεσης ανάμεσα στους 

διάφορους τρόπους και μορφές αναπαράστασης, αυξάνει και η κατανόηση των 

μαθηματικών εννοιών (Lesh, Post, Behr, 1987). Εξάλλου, οι τελευταίες είναι 

συνυφασμένες σε μεγάλο βαθμό με τις αναπαραστάσεις τους και είναι δύσκολο να 

διαχωριστούν από αυτές (Hestenes & Sobczyk, 2012). H ύπαρξη ενός 

εσωτερικευμένου πολυαναπαραστατικού συνεκτικού δικτύου μαθηματικών γνώσεων 
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είναι ιδιαίτερα σημαντική, αφού κάθε μορφή αναπαράστασης της ίδιας γνώσης, 

αναδεικνύει διαφορετικές πλευρές της και προωθεί την καλύτερη συσχέτιση και 

κατανόηση γνώσεων μέσα από την δημιουργία ενός πληρέστερου γνωστικού 

σχήματος, ενώ και διαθέτει περισσότερες πιθανότητες μνημονικής ανάκλησης. Ακόμη, 

η ελλιπής διασύνδεση των τρόπων αναπαράστασης συνεπάγεται σαφώς και 

μεταφραστικές δυσκολίες έως μεταφραστική αδυναμία. Η αναπαραστατική 

μετάφραση είναι στενά συνδεδεμένη με την κατανόηση, ενώ οι δυσκολίες σε αυτήν 

συνιστούν περιορισμούς στην μάθηση των μαθηματικών (Behr, Lesh, Post, & 

Wachsmuth, 1985). Μάλιστα, ακόμη και αν οι μαθητές μπορούσαν να λειτουργήσουν 

στην αφαίρεση αποτελεσματικά σε καθέναν από τους τρόπους αναπαράστασης, χωρίς 

όμως να κατανοούν την αλληλοσυχέτισή τους, η μάθηση αυτή δεν θα είχε κάποιο 

νόημα, αφού, μόνο η σαφής διασύνδεση και η εσωτερική συνεκτική δόμηση και 

οργάνωση τους, μπορεί να τους καταστήσει ικανούς να διαχειριστούν προβλήματα της 

καθημερινής ζωής, τα οποία ως επί το πλείστον βρίσκονται σε μία πολλαπλή 

αναπαραστατική μορφή και απαιτούν σύνδεση και μετάφραση των επί μέρους 

αναπαραστατικών μορφών (Lesh, Post, Behr, 1987). Τέλος, μόνο μέσα από μία 

προσέγγιση αντιληπτικής απόσβεσης και ομαλής μετάβασης στην συμβολική 

μαθηματική γλώσσα της αφαίρεσης (McNeil & Feife, 2012) - όπως μέσα από την 

διδακτική ακολουθία των τριών τρόπων αναπαράστασης -, οι τρόποι αναπαράστασης 

αποκτούν ουσία, αφού μόνο έτσι μπορούν να περιοριστούν τα μειονεκτήματα του κάθε 

μεμονωμένου τρόπου αναπαράστασης και να αξιοποιηθεί μέσα από αυτές το 

μαθησιακό δυναμικό της συγκεκριμένης ομάδας μαθητών.   

       Ως προς το δεύτερο συμπέρασμα και τις επιπτώσεις του στην διδακτική 

αποτελεσματικότητα, δεδομένου πως τα σχολικά βιβλία αποτελούν σε πολλές 

περιπτώσεις το κυρίαρχο διδακτικό μέσο (Banilower et al., 2013· Haggarty & Pepin, 
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2002), διαμορφώνουν τις ιδιαίτερες εκείνες διαδικασίες μετάδοσης και απόκτησης της 

γνώσης και προσδιορίζουν αυτή καθ’ αυτή τη σχολική μάθηση (Δεσλή & Λουκίδου, 

2014· Johannson, 2006· Mesa, 2004·), η έλλειψη συστηματοποιημένης προώθησης της 

αναπαραστατικής ευχέρειας της αφαίρεσης, μέσα από την ακολουθία των τριών 

τρόπων αναπαράστασης, ιδιαίτερα για την συγκεκριμένη ομάδα μαθητών, συνεπάγεται 

περαιτέρω διεύρυνση των δυσκολιών τους και της μαθηματικής τους αποτυχίας, αλλά 

και δραματική μείωση των πιθανοτήτων επιτυχούς συμπερίληψης τους.    

 

4.4. Προτάσεις για μελλοντικές έρευνες 

 

       Αναφορικά με το αξιολογικό «Εργαλείο Αναπαραστατικής Ευχέρειας της 

Αφαίρεσης», θα μπορούσε να δοκιμαστεί σε μεγαλύτερο δείγμα μαθητών με και χωρίς 

ΗΕΑ και μάλιστα σε μαθητές που δεν έχουν επάρκεια στο συμβολικό επίπεδο της 

αφαίρεσης, έτσι ώστε να προκύψουν συγκρίσεις ανάμεσα στους τρεις τρόπους 

αναπαράστασης. Επίσης θα ήταν δόκιμο να ενσωματωθούν σε αυτό, περισσότερες 

εικονιστικές αναπαραστάσεις, ώστε να μπορούν να γίνουν συγκρίσεις, ανάμεσα σε ημί-

αφηρημένες και εικονιστικές αναπαραστάσεις, αλλά και αυτούσιες αναπαραστάσεις 

από τα σχολικά εγχειρίδια, ώστε να καταστούν δυνατές συγκρίσεις ανάμεσα σε 

αναπαραστάσεις με τις οποίες διδάχθηκαν οι μαθητές και σε νέες αναπαραστάσεις που 

απαιτούν γενίκευση. Παράλληλα, η ανάλυση των σχολικών εγχειριδίων, αναφορικά με 

τα επίπεδα αναπαράστασης που χρησιμοποιούν θα ήταν καλό να επεκταθεί και στις 

υπόλοιπες τάξεις του δημοτικού. Τέλος, σε συνδυασμό με το αξιολογικό εργαλείο, θα 

μπορούσαν να παρασχεθούν αξιολογήσεις προϋποτιθέμενων γνώσεων, όπως της 

κατοχής και χρήσης της έννοιας του αριθμού, αλλά και αξιολόγησεις μνημονικών και 

γνωστικών παραμέτρων που έχουν συνδεθεί με δυσκολίες στην μετάφραση και την 
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αναπαραστατική ευχέρεια μαθητών με ΗΕΑ, με σκοπό να εξακριβωθεί αν και κατά 

πόσο υπάρχει μία ενδεχόμενη συσχέτιση. Επιπρόσθετα, η αξιολόγηση στον εκάστοτε 

τρόπο θα ήταν καλό να αποτελεί μία ξεχωριστή συνεδρία, τόσο για να μην υπάρχει 

ευκαιριακή μάθηση που μπορεί να επηρρεάσει τα αποτελέσματα, όσο και για να 

μειωθεί ο χρόνος της διαδιακασίας για τους μαθητές.  
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