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ΠΔΡΗΛΖΦΖ 

 

Ζ κεηάβαζε απφ ηελ αξηζκεηηθή ζηελ άιγεβξα είλαη πνιιέο θνξέο πξνβιεκαηηθή θαη γηα 

ηνπο καζεηέο θαη γηα ηνπο εθπαηδεπηηθνχο. Πνιινί καζεηέο αληηκεησπίδνπλ κεγάιε 

δπζθνιία φηαλ καζαίλνπλ λα ιχλνπλ εμηζψζεηο, αιιά αθφκα πεξηζζφηεξν φηαλ πξέπεη λα 

ιχζνπλ αιγεβξηθά ιεθηηθά πξνβιήκαηα. Ζ επίιπζε πξνβιήκαηνο είλαη ν ηνκέαο ησλ 

καζεκαηηθψλ πνπ δπζθνιεχεη γεληθά ηνπο καζεηέο, αιιά πεξηζζφηεξν ηνπο καζεηέο κε 

εηδηθέο καζεζηαθέο δπζθνιίεο. Σα ιεθηηθά αιγεβξηθά πξνβιήκαηα είλαη γλσζηά φηη 

δπζθνιεχνπλ αθφκα πεξηζζφηεξν θαη ηηο δπν θαηεγνξίεο καζεηψλ. θνπφο ηεο παξνχζαο 

έξεπλαο είλαη λα δηεξεπλεζνχλ θαη λα ζπγθξηζνχλ ηα ιάζε πνπ θάλνπλ νη καζεηέο κε 

εηδηθέο καζεζηαθέο δπζθνιίεο θαη νη καζεηέο ρσξίο εηδηθέο καζεζηαθέο δπζθνιίεο θαηά 

ηελ επίιπζε πξνβιεκάησλ κε ρξήζε εμηζψζεσλ. ηελ έξεπλα ζπκκεηείραλ ζπλνιηθά 75 

καζεηέο Β΄ θαη Γ΄ Γπκλαζίνπ, απφ ηνπο νπνίνπο νη 37 ήηαλ καζεηέο κε εηδηθέο καζεζηαθέο 

δπζθνιίεο θαη νη ππφινηπνη 38 ήηαλ καζεηέο ηππηθήο αλάπηπμεο θαη κέηξηαο επίδνζεο ζηα 

καζεκαηηθά. Σα δεδνκέλα ηεο έξεπλαο πξνέθπςαλ απφ ηελ επίιπζε ηξηψλ αιγεβξηθψλ 

πξνβιεκάησλ, κηα εξψηεζε ζεσξίαο θαη απφ ηηο αηνκηθέο ζπλεληεχμεηο πνπ 

πξαγκαηνπνηήζεθαλ κε ηνπο ζπκκεηέρνληεο. Σα απνηειέζκαηα έδεημαλ φηη ε επίδνζε ησλ 

ηππηθψλ καζεηψλ ήηαλ πςειφηεξε απφ ηελ επίδνζε ησλ καζεηψλ κε εηδηθέο καζεζηαθέο 

δπζθνιίεο. Ηδηαίηεξα, νη ηειεπηαίνη αληηκεηψπηδαλ ηα αιγεβξηθά πξνβιήκαηα σο 

αξηζκεηηθά, ζπλδένληαο ιέμεηο-θιεηδηά κε ζπγθεθξηκέλεο αξηζκεηηθέο πξάμεηο. Αληίζεηα, 

νη ηππηθνί καζεηέο επέιπαλ ηα πξνβιήκαηα κε ηε ρξήζε ηεο άιγεβξαο. Σα επξήκαηα απηά 

έρνπλ ζεκαληηθέο εθπαηδεπηηθέο ζπλέπεηεο, αιιά ηαπηφρξνλα δεκηνπξγνχλ ηελ αλάγθε γηα 

πεξαηηέξσ έξεπλα. 

 

Λέμεηο θιεηδηά: καζεηέο κε εηδηθέο καζεζηαθέο δπζθνιίεο, ηππηθνί καζεηέο, άιγεβξα, 

επίιπζε πξνβιεκάησλ κε ρξήζε εμηζψζεσλ, εμηζψζεηο πξψηνπ βαζκνχ. 
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ABSTRACT 

 

The transition from arithmetic to algebra is often problematic for both students and 

teachers. Many students face difficulties while they learn how to solve equations, but even 

more while they attempt to solve algebraic word problems. Generally, mathematical 

problem solving is difficult and crucial for students. Furthermore, it is even more 

challenging for students with specific learning disabilities (SLD). Algebraic word 

problems are considered to make things more complicated for all students. The purpose of 

the present study is to investigate and compare the errors that students with SLD and 

students without SLD make while solving algebra word problems. The participants are 75 

students of 2
nd

 and 3
rd

 grade in junior high school, of whom 37 are students with SLD. The 

remaining 38 students are characterized by typical development without SLD, holding a 

satisfying average performance on Mathematics. The research data is obtained from the 

solution of three algebraic problems, one theory question, and individual interviews given 

by the participants. The results indicate the fact that the performance of typical students is 

higher than the performance of students with SLD. In particular, the latter seem to treat 

algebraic problems as arithmetic, linking keywords to specific arithmetic operations. On 

the contrary, typical students appear to solve the problems using algebra. Finally, the 

aforementioned findings have important educational implications, but at the same time 

they induce the need for further research. 

 

Key words: students with specific learning disabilities, typical students, algebra, algebra 

word problems, linear equations 
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ΠΡΟΛΟΓΟ 

 

Πξηλ ηελ παξνπζίαζε ηεο δηπισκαηηθήο κνπ εξγαζίαο, ζα ήζεια λα επραξηζηήζσ 

φινπο φζνπο ζπληέιεζαλ ζηελ εθπφλεζε ηεο παξνχζαο εξγαζίαο, αιιά θαη ζηε 

δηεθπεξαίσζε ησλ ζπνπδψλ κνπ. 

Θα ήζεια αξρηθά λα επραξηζηήζσ ζεξκά ηνλ επηβιέπνληα θαζεγεηή κνπ, θ. 

Αγαιηψηε Ησάλλε, αξσγφ ζηελ πξνζπάζεηα εθπφλεζεο ηεο δηπισκαηηθήο κνπ εξγαζίαο, 

γηα ηνλ πνιχηηκν ρξφλν πνπ κνπ αθηέξσζε, ηηο ρξήζηκεο ζπκβνπιέο θαη παξαηεξήζεηο ηνπ, 

θαζψο θαη ηελ ζηήξημή ηνπ θαζ‟ φιε ηε δηάξθεηα ηεο ζπλεξγαζίαο καο. ηε ζπλέρεηα, 

ήζεια λα επραξηζηήζσ ηελ Αλαηνιή Κηξπνπίθε, ππνςήθηα δηδάθηνξα ηνπ Σκήκαηνο 

Δθπαηδεπηηθήο θαη Κνηλσληθήο Πνιηηηθήο γηα ηελ πνιχηηκε βνήζεηά ηεο ηφζν θαηά ηε 

δηάξθεηα ησλ ζπνπδψλ κνπ φζν θαη θαηά ηελ εθπφλεζε ηεο δηπισκαηηθήο κνπ εξγαζίαο. 

Δπηπιένλ, ζα ήζεια λα επραξηζηήζσ φινπο ηνπο θαζεγεηέο ηνπ Μεηαπηπρηαθνχ 

Πξνγξάκκαηνο πνπδψλ γηα ηηο λέεο γλψζεηο θαη ηα εθφδηα πνπ κνπ πξνζέθεξαλ. 

Έλα κεγάιν επραξηζηψ ζε φζνπο κε βνήζεζαλ ζηε δηεμαγσγή ηεο έξεπλαο. 

πγθεθξηκέλα, φινπο ηνπο δηεπζπληέο ησλ Γπκλαζίσλ, νη νπνίνη ζπλαίλεζαλ ζηε 

ζπκκεηνρή ησλ καζεηψλ ζηελ έξεπλα θαη ηνπο θαζεγεηέο, πνπ κνπ παξαρψξεζαλ ψξεο 

απφ ην κάζεκα ηνπο, γηα ηε δηεμαγσγή ηεο έξεπλαο. Φπζηθά δε ζα κπνξνχζα λα εμαηξέζσ 

ηνπο ίδηνπο ηνπο καζεηέο πνπ ζπκκεηείραλ ζηελ έξεπλα.  

Σέινο, ζα ήζεια λα επραξηζηήζσ εγθάξδηα ηελ νηθνγέλεηά κνπ, πνπ ήηαλ δίπια κνπ 

θαη ζηήξημαλ ηηο επηινγέο κνπ. πγθεθξηκέλα, ηνπο γνλείο κνπ Υξήζην θαη Δπηπρία, πνπ 

κνπ ζηάζεθαλ ςπρηθά θαη νηθνλνκηθά ζηε δηεθπεξαίσζε ησλ ζπνπδψλ κνπ. Σν ζχδπγν 

κνπ Θνδσξή, πνπ αδηακαξηχξεηα παξείρε θάζε δπλαηή ζηήξημε θαη ηνλ αδεξθφ κνπ 

Αγεζίιαν γηα ηε βνήζεηά ηνπ θαη ηηο πνιχηηκεο ζπκβνπιέο ηνπ. Σέινο, ηα πεζεξηθά – 

ζπλαδέιθνπο κνπ Νίθν θαη Δηξήλε, πνπ κε βνήζεζαλ λα βξσ δπν απφ ηα γπκλάζηα πνπ 

ζπκκεηείραλ ζηελ έξεπλα. 
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ΔΗΑΓΧΓΖ 

 

Σα Μαζεκαηηθά είλαη έλα ζχζηεκα ζπκπεξαζκάησλ πνπ πξνέξρνληαη απφ 

νξηζκνχο θαη αμηψκαηα πνπ πξέπεη λα είλαη ζπλεπή. πλδένπλ ηνλ αθεξεκέλν θφζκν ησλ 

λνεηηθψλ ελλνηψλ, κε ηνλ πξαγκαηηθφ θφζκν ησλ θπζηθψλ πξαγκάησλ, ρσξίο λα 

βξίζθνληαη πιήξσο κέζα ζε απηά (Courant, Robbins, & Stewart, 1996). Σα καζεκαηηθά 

είλαη ε επηζηήκε, ε νπνία αζρνιείηαη κε ηε κέηξεζε, ηηο ηδηφηεηεο θαη ηηο ζρέζεηο ησλ 

πνζνηήησλ, ηα νπνία εθθξάδνληαη κε αξηζκνχο ή ζχκβνια θαη απνηεινχληαη απφ θιάδνπο, 

φπσο ε άιγεβξα, ε γεσκεηξία, ε καζεκαηηθή αλάιπζε θαη ηα εθαξκνζκέλα καζεκαηηθά 

(Peng, Namkung, Barnes, & Sun, 2016). 

Οη Μαζεκαηηθνί ζπλεζίδνπλ λα κηινχλ γηα ηα καζεκαηηθά σο έλα ζπγθεθξηκέλν 

θφζκν, γεκάην κε νξηζκέλα αληηθείκελα. Σα αληηθείκελα απηά έρνπλ ζπγθεθξηκέλα 

ραξαθηεξηζηηθά θαη ππφθεηληαη ζε νξηζκέλεο δηαδηθαζίεο πνπ δηέπνληαη απφ ζαθψο 

θαζνξηζκέλνπο θαλφλεο- λφκνπο (Sfard, 1991). Ζ καζεκαηηθή γλψζε ζεσξείηαη σο έλα 

ζψκα δεδνκέλσλ θαη δηαδηθαζηψλ πνπ αζρνιείηαη κε πνζφηεηεο, κεγέζε, ζρήκαηα θαη κε 

ηηο κεηαμχ ηνπο ζρέζεηο. Γηα λα γλσξίδεη θάπνηνο καζεκαηηθά ζεκαίλεη φηη έρεη 

θαηαθηήζεη ηα δεδνκέλα απηά θαη ηηο δηαδηθαζίεο (Schoenfeld, 1992). Ζ καζεκαηηθή 

γλψζε εηδηθά ζε πην πξνρσξεκέλα επίπεδα δελ αλακέλεηαη λα πξαγκαηνπνηεζεί ρσξίο 

εμσηεξηθέο παξεκβάζεηο (ηνπ θαζεγεηή, ηνπ βηβιίνπ) θαη κπνξεί επνκέλσο λα εμαξηάηαη 

ζε κεγάιν βαζκφ απφ ην είδνο ηνπ εξεζίζκαηνο πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί (ην είδνο ηεο 

δηδαζθαιίαο) (Sfard, 1991). 

Γεληθφηεξα, ηα καζεκαηηθά ζεσξνχληαη ην δπζθνιφηεξν γλσζηηθφ πεδίν, θαζψο 

είλαη έλα ζχλζεην ζχζηεκα αλαπαξάζηαζεο ζρέζεσλ, θαλφλσλ θαη κνηίβσλ πνπ 

ρξεζηκνπνηεί εηδηθά ζχκβνια, εμεηδηθεπκέλε νξνινγία θαη αθεξεκέλεο έλλνηεο 

(Αγαιηψηεο, 2011). Δμαηηίαο ηεο ζχλζεηεο απηήο δνκήο ησλ καζεκαηηθψλ, ε θαηάθηεζε 

ησλ γλψζεσλ επεξεάδεηαη απφ πνιινχο παξάγνληεο. χκθσλα κε ηνλ Αγαιηψηε (2011) νη 
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παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηε κάζεζε ησλ καζεκαηηθψλ είλαη: « 1) παξάγνληεο πνπ 

ζρεηίδνληαη κε εγγελή ραξαθηεξηζηηθά ησλ Μαζεκαηηθψλ, (2) παξάγνληεο πνπ αθνξνχλ 

ζηηο νηθνζπζηεκηθέο δηαζηάζεηο ηεο καζεζηαθήο δηαδηθαζίαο θαη (3) παξάγνληεο πνπ 

αλαθέξνληαη ζηηο γλσζηηθέο ιεηηνπξγίεο θαη ζηηο δηαδηθαζίεο επεμεξγαζίαο πιεξνθνξηψλ 

ηνπ καζεηή» (ζει.15). Σα ραξαθηεξηζηηθά ησλ Μαζεκαηηθψλ πνπ δπζθνιεχνπλ ηνπο 

καζεηέο είλαη : 1) ε επνηθνδνκηζηηθή – δπαδηθή θχζε ησλ καζεκαηηθψλ γλψζεσλ, (2) ν 

αθεξεκέλνο – γεληθεπηηθφο ραξαθηήξαο ηνπο, (3) ε ηεξαξρηθή νξγάλσζε ησλ καζεκαηηθψλ 

δεμηνηήησλ  θαη (4) ε πνιιαπιέο αλαπαξαζηάζεηο ησλ καζεκαηηθψλ ελλνηψλ (Αγαιηψηεο, 

2011· Sfard, 1991). 

Ζ επίιπζε καζεκαηηθψλ πξνβιεκάησλ είλαη κηα ζχλζεηε δξαζηεξηφηεηα πνπ 

πεξηιακβάλεη πνιιαπιέο γλσζηηθέο δηαδηθαζίεο (Montague, Enders, & Dietz, 2011). 

Δμαηηίαο ηεο πεξηπινθφηεηαο ησλ καζεκαηηθψλ πξνβιεκάησλ, νη καζεηέο ζπλαληνχλ 

πνιιέο δπζθνιίεο θαηά ηελ επίιπζή ηνπο. Οη καζεηέο κε εηδηθέο καζεζηαθέο δπζθνιίεο 

είλαη γλσζηφ φηη δπζθνιεχνληαη αθφκα πεξηζζφηεξν απφ ηνπο καζεηέο ρσξίο εηδηθέο 

καζεζηαθέο δπζθνιίεο (Montague, Enders, & Dietz, 2011). Ζ δπζθνιία απηή απμάλεηαη 

γηα φινπο ηνπο καζεηέο, φηαλ έξρνληαη αληηκέησπνη κε γξαπηά πξνβιήκαηα, πνπ απαηηνχλ 

ηε ρξήζε ηεο άιγεβξαο γηα ηελ επίιπζή ηνπο (Hutchinson, 1987·Stacey & MacGregor, 

2000·Foegen, 2008·Impecoven-Lind & Foegen, 2010·Neuman, & Schwarz, 2000).   

Βειηηψλνληαο ηελ επίιπζε ησλ καζεκαηηθψλ πξνβιεκάησλ ζα επηηξέςεη ζηνπο 

καζεηέο λα ηα θαηαθέξλνπλ θαιχηεξα, αξρηθά ζπλνιηθά ζηα καζεκαηηθά θαη ζηελ 

επίδνζή ηνπο ζην ζρνιείν θαη ζηε ζπλέρεηα ζηελ θαζεκεξηλή ηνπο δσή (Montague, 

Enders, & Dietz, 2011). Πνιιέο πηπρέο ηεο θαζεκεξηλήο δσήο βαζίδνληαη ζε καζεκαηηθέο 

δεμηφηεηεο, φπσο ε δηαρείξηζε ησλ νηθνλνκηθψλ, ν ζρεδηαζκφο θαη ε πινπνίεζε 

πξνγξακκάησλ, απιέο δξαζηεξηφηεηεο θαη επίιπζε θαζεκεξηλψλ πξνβιεκάησλ. Οη θησρέο 

καζεκαηηθέο δεμηφηεηεο έρνπλ άκεζεο ζπλέπεηεο επηπιένλ, ζηελ εχξεζε εξγαζίαο, αιιά 
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θαη ζηελ απφδνζε ζηελ εξγαζία (Vukovic & Siegel, 2010). πλδένληαη επίζεο, κε ρακειά 

πνζνζηά πιήξνπο απαζρφιεζεο, κε πςειά πνζνζηά απαζρφιεζεο ζε ρακειφκηζζεο 

ρεηξσλαθηηθέο εξγαζίεο, κεγαιχηεξεο πεξηφδνπο αλεξγίαο θαη κηθξφηεξε πηζαλφηεηα 

πξναγσγήο ηφζν γηα ηνπο άλδξεο φζν θαη γηα ηηο γπλαίθεο (Geary, 2011). Γη απηφ ην ιφγν, 

ινηπφλ, ζα πξέπεη λα γίλεη ζηφρνο  ε απνηειεζκαηηθή δηδαζθαιία ησλ καζεκαηηθψλ, πνπ 

ζα βνεζάεη φινπο ηνπο καζεηέο λα θαηαθηήζνπλ βαζηθέο γλψζεηο θαη δεμηφηεηεο.  

Διάρηζηεο είλαη νη έξεπλεο πνπ έρνπλ γίλεη ζηνλ ειιαδηθφ ρψξν ζρεηηθά κε ηηο 

Δηδηθέο Μαζεζηαθέο Γπζθνιίεο θαη ηα καζεκαηηθά ζηε δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε.  Μέζα 

απφ ηελ παξνχζα εξγαζία, γίλεηαη κηα πξνζπάζεηα θαηαγξαθήο φισλ εθείλσλ ησλ 

δπζθνιηψλ πνπ αληηκεησπίδνπλ νη καζεηέο κε θαη ρσξίο εηδηθέο καζεζηαθέο δπζθνιίεο 

θαηά ηε δηαδηθαζία επίιπζεο πξνβιεκάησλ πνπ απαηηνχλ ηε ρξήζε εμηζψζεσλ πξψηνπ 

βαζκνχ. Έηζη, ινηπφλ, κέζα απφ ηηο απαληήζεηο ησλ καζεηψλ δεκηνπξγνχληαη θαηεγνξίεο 

ιαζψλ θαη γίλνληαη ζπγθξίζεηο αλάκεζα ζηνπο καζεηέο κε εηδηθέο καζεζηαθέο δπζθνιίεο 

θαη ζηνπο καζεηέο ρσξίο εηδηθέο καζεζηαθέο δπζθνιίεο. Μέζα απφ ηε ζχγθξηζε ησλ δχν 

απηψλ νκάδσλ καζεηψλ, κπνξνχλ λα πξνθχςνπλ ζεκαληηθά πνξίζκαηα. Σα απνηειέζκαηα 

απηά κπνξνχλ λα δψζνπλ ρξήζηκα ζπκπεξάζκαηα γηα ηε δηδαζθαιία ησλ καζεκαηηθψλ γηα 

φινπο ηνπο καζεηέο θαη ηδηαίηεξα γηα ηνπο καζεηέο κε εηδηθέο καζεζηαθέο δπζθνιίεο. 

ην πξψην θεθάιαην γίλεηαη κηα ζεσξεηηθή ζεκειίσζε ηεο έξεπλαο. Αξρηθά, 

γίλεηαη αλαθνξά ζηελ άιγεβξα, ζηα πξνβιήκαηα πνπ επηιχνληαη κε ηε ρξήζε ηεο 

άιγεβξαο, αιιά θαη ζηηο δπζθνιίεο πνπ αληηκεησπίδνπλ νη καζεηέο θαηά ηε  κεηάβαζε απφ 

ηελ αξηζκεηηθή ζηελ άιγεβξα. ηε ζπλέρεηα δίλεηαη ν νξηζκφο ησλ εηδηθψλ καζεζηαθψλ 

δπζθνιηψλ, θαζψο θαη ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ησλ καζεηψλ κε εηδηθέο καζεζηαθέο 

δπζθνιίεο. Σέινο, παξνπζηάδνληαη μερσξηζηά ηα ιάζε πνπ θάλνπλ νη καζεηέο κε εηδηθέο 

καζεζηαθέο δπζθνιίεο θαη νη καζεηέο ρσξίο εηδηθέο καζεζηαθέο δπζθνιίεο θαηά ηελ 

επίιπζε πξνβιεκάησλ κε ρξήζε εμηζψζεσλ. 
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ην δεχηεξν θεθάιαην, παξνπζηάδεηαη ε κεζνδνινγία ηεο έξεπλαο. πγθεθξηκέλα, 

αλαιχνληαη νη ζπκκεηέρνληεο, ε δηάξθεηα θαη ην εξγαιείν ηεο έξεπλαο, θαζψο θαη ν ηξφπνο 

ζπιινγήο ησλ δεδνκέλσλ.  

ην ηξίην θεθάιαην, παξνπζηάδνληαη κε ελδειερή ηξφπν ηα απνηειέζκαηα ηεο 

έξεπλαο, πνπ πξνέθπςαλ χζηεξα απφ ζηαηηζηηθή επεμεξγαζία ησλ δεδνκέλσλ. ην 

θεθάιαην απηφ παξνπζηάδνληαη ελδεηθηηθά νη δηαδηθαζίεο επίιπζεο αιγεβξηθψλ 

πξνβιεκάησλ, πνπ εθαξκφζηεθαλ απφ θάπνηνπο καζεηέο κε εηδηθέο καζεζηαθέο 

δπζθνιίεο, γηα λα επεμεγεζνχλ θαιχηεξα νη θαηεγνξίεο ιαζψλ πνπ δεκηνπξγήζεθαλ. 

ην ηειεπηαίν θεθάιαην, παξνπζηάδνληαη ηα ζεκαληηθά επξήκαηα ηεο έξεπλαο, 

ζπγθξίλνληαη κε ηα πνξίζκαηα άιισλ εξεπλψλ θαη γίλεηαη κηα πξνζπάζεηα εξκελείαο 

ηπρφλ απνθιίζεσλ ησλ απνηειεζκάησλ κε ηα απνηειέζκαηα ησλ άιισλ εξεπλεηψλ. ηε 

ζπλέρεηα παξνπζηάδνληαη νη ζπλέπεηεο ησλ επξεκάησλ ζηελ εθπαίδεπζε θαη ηδηαίηεξα ζηε 

δηδαζθαιία ηεο άιγεβξαο ζηνπο καζεηέο κε εηδηθέο καζεζηαθέο δπζθνιίεο. Παξαηίζεληαη 

επίζεο, νη πεξηνξηζκνί ηεο έξεπλαο, αιιά θαη πξνηάζεηο γηα κειινληηθή έξεπλα.  
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1. ΘΔΧΡΖΣΗΚΖ ΘΔΜΔΛΗΧΖ ΣΖ ΔΡΔΤΝΑ 

 

1.1 Άιγεβξα 

Όπσο αλαθέξζεθε ζηελ πξνεγνχκελε ελφηεηα, ε Άιγεβξα, είλαη ν θιάδνο ησλ 

καζεκαηηθψλ πνπ κειεηά καζεκαηηθά ζχκβνια θαη ηνπο θαλφλεο γηα ηνλ ρεηξηζκφ απηψλ 

ησλ ζπκβφισλ (Αγαιηψηεο, 2011). ‟ απηφ ην ζεκείν αμίδεη λα γίλεη κία ζχληνκε ηζηνξηθή 

αλαδξνκή, ζρεηηθά κε ην πψο πξνήιζε ν φξνο Άιγεβξα θαη ε ρξήζε ησλ ζπκβφισλ.  

Σν φλνκα «Άιγεβξα» είλαη ε πξνζαξκνγή ηνπ ιαηηληθνχ φξνπ «Algebra», πνπ 

πξνήιζε απφ ηελ αξαβηθή ιέμε «al – jabr», ζηελ ειιεληθή νξνινγία (Katz, 1998· 

Σζηκπνπξάθεο , 2004). Ζ ιέμε «al – jabr», ζπλαληάηαη ζηνλ ηίηιν « Al- Kitāb al - 

muhṯaṣar fī ḥisāb al-jabr wa-l- muqābala» (Katz, 1998, p.244) , έξγν ηνπ Πέξζε 

καζεκαηηθνχ al-Khwārizmi πνπ γξάθηεθε γχξσ ζην 825 κ.Υ  θαη ζεκαίλεη ην ζπλνπηηθφ 

βηβιίν γηα ηνλ ππνινγηζκφ κε al-jabr θαη al- muqābala . Ζ ιέμε «Algebra» άξρηζε λα 

ρξεζηκνπνηείηαη φηαλ ην πξναλαθεξζέλ έξγν θαη άιια παξφκνηα έξγα κεηαθξάζηεθαλ απφ 

ηα αξαβηθά ζηα ιαηηληθά (Katz, 1998). Ο al-Khwārizmi ζεσξείηαη «παηέξαο» ηεο 

άιγεβξαο, έλαλ ηίηιν φκσο πνπ κνηξάδεηαη κε ηνλ έιιελα καζεκαηηθφ Γηφθαλην. Ο 

Γηφθαληνο  πξνγελέζηεξνο ηνπ al-Khwārizmi, άθκαζε ζηελ Αιεμάλδξεηα γχξσ ζην 250 

κ.Υ. Σν κεγαιχηεξν έξγν ηνπ «Αξηζκεηηθά», είλαη ην αξραηφηεξν ειιεληθφ βηβιίν, ζην 

νπνίν γίλεηαη ρξήζε εμηζψζεσλ θαη ζπζηεκάησλ εμηζψζεσλ γηα ηελ επίιπζε 

πξνβιεκάησλ. Όκσο, αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη ε κεγαιχηεξε ζπλεηζθνξά ηνπ Γηφθαληνπ 

ζηελ επίιπζε εμηζψζεσλ, είλαη ην γεγνλφο φηη εηζήγαγε ηε ρξήζε ζπκβφισλ (Katz, 1998· 

Σζηκπνπξάθεο, 2004). Οη Αηγχπηηνη θαη νη Βαβπιψληνη έγξαθαλ ηηο εμηζψζεηο θαη ηηο 

ιχζεηο απηψλ κε ιέμεηο, ελψ ν Γηφθαληνο εηζήγαγε ηε ζπκβνιηθή ζπληνκνγξαθία γηα ηνπο 

δηάθνξνπο φξνπο. Σν έξγν ηνπ  ήηαλ ζηελ πξαγκαηηθφηεηα κηα πξαγκαηεία γηα ηελ 

αλάιπζε ησλ πξνβιεκάησλ. Πην ζπγθεθξηκέλα, ε επίιπζε θάζε πξνβιήκαηνο μεθηλνχζε 
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κε ηελ ππφζεζε φηη ε απάληεζε x, γηα παξάδεηγκα, είρε βξεζεί. Οη ζπλέπεηεο απηήο ηεο 

ππφζεζεο νδεγνχζαλ ζην ζεκείν φπνπ ε αξηζκεηηθή ηηκή ηνπ αγλψζηνπ x ζα κπνξνχζε λα 

θαζνξηζηεί κέζα απφ ηελ ιχζε κηαο απιήο εμίζσζεο (Katz, 1998). Οη άξαβεο κειέηεζαλ 

θαη ζρνιίαζαλ ηα έξγα ηνπ Γηφθαληνπ απφ ηνλ 8 αηψλα κ.Υ. Ζ αξαβηθή άιγεβξα, 

νπζηαζηηθά, είλαη ην δηνθαληηθφ έξγν κε άιια, λέα ζχκβνια, ηα ηλδηθά (Σζηκπνπξάθεο, 

2004). 

Ζ Άιγεβξα, ινηπφλ, ραξαθηεξίδεηαη απφ έλα κεγάιν βαζκφ γεληθφηεηαο θαη 

αθαίξεζεο, πνπ ρξεζηκνπνηεί ζπγθεθξηκέλνπο αξηζκεηηθνχο φξνπο θαη γξάκκαηα – 

κεηαβιεηέο, παξάιιεια. Γεληθφηεξα, δελ ππάξρεη κηα γεληθά απνδεθηή άπνςε γηα ην ηη 

είλαη άιγεβξα, θαζψο έρεη ηφζεο πνιιέο εθαξκνγέο. χκθσλα κε ηνλ Usiskin (1988), 

κπνξνχλ λα δηαθξηζνχλ ηέζζεξηο βαζηθέο πξννπηηθέο: (1) ε άιγεβξα σο γεληθεπκέλε 

αξηζκεηηθή, (2) ε άιγεβξα σο εξγαιείν επίιπζεο πξνβιήκαηνο, (3) άιγεβξα σο ε κειέηε 

ησλ ζρέζεσλ κεηαμχ πνζνηήησλ θαη (4) ε άιγεβξα σο ε κειέηε ησλ δνκψλ. Οη 

δηαθνξεηηθέο αληηιήςεηο ηεο άιγεβξαο ζρεηίδνληαη κε δηαθνξεηηθέο ρξήζεηο ησλ 

κεηαβιεηψλ (Usiskin, 1988). 

H άιγεβξα πνπ δηδάζθεηαη ζην ζρνιείν έρεη έλα αξθεηά δηαθνξεηηθφ έξγν απφ ηελ 

άιγεβξα πνπ δηδάζθεηαη ζηηο κεγάιεο ζρνιέο ησλ καζεκαηηθψλ. χκθσλα κε ηελ Kieran 

(1989) ζηελ άιγεβξα ηεο δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο εληνπίδνληαη ηα παξαθάησ ζέκαηα: 

(1) κεηαβιεηέο θαη απινχζηεπζε αιγεβξηθψλ εθθξάζεσλ, (2) γελίθεπζε, (3) δνκέο, 

(4)εμηζψζεηο θαη (5) ιεθηηθά πξνβιήκαηα.  Θα κπνξνχζε λα εηπσζεί φηη ε ζρνιηθή 

άιγεβξα έρεη λα θάλεη κε ηελ θαηαλφεζε ησλ γξακκάησλ – κεηαβιεηψλ, φπσο ιέγνληαη 

ζήκεξα, θαη ην ρεηξηζκφ απηψλ. Έηζη, ινηπφλ, ζεσξνχκε φηη νη καζεηέο κειεηνχλ ηελ 

άιγεβξα, φηαλ ζπλαληνχλ γηα πξψηε θνξά ηηο κεηαβιεηέο. Ζ βαζηθή νδεγία θιεηδί γηα ηελ 

άιγεβξα θαη ην καζεηή είλαη ε κεηάθξαζε θαη ε γελίθεπζε.   



14 
 

1.2 Δπίιπζε πξνβιήκαηνο 

  Ζ αλάγθε ησλ αλζξψπσλ λα επηιχζνπλ πξνβιήκαηα ηεο θαζεκεξηλφηεηαο, φπσο ε 

κέηξεζε ηεο γεο - ρσξάθηα, νδήγεζαλ ζηελ εμέιημε ησλ καζεκαηηθψλ, δηαηππψλνληαο 

λέεο καζεκαηηθέο έλλνηεο θαη ζεσξίεο. Ζ χπαξμε πξνβιεκάησλ, ινηπφλ, είλαη απαξαίηεηε 

γηα ηελ εμέιημε ησλ καζεκαηηθψλ θαη ε καζεκαηηθή δηαδηθαζία είλαη άξξεθηα 

ζπλδεδεκέλε κε ηελ επίιπζε πξνβιήκαηνο. Σν πξφβιεκα είλαη απηφ πνπ εγθαζηζηά ηελ 

αλάγθε γηα καζεκαηηθή γλψζε, ελψ ε δηαδηθαζία ιχζεο ηνπ πξνβιήκαηνο δεκηνπξγεί ην 

πιαίζην κάζεζεο κέζα ζην νπνίν ην άηνκν θαηαζθεπάδεη ηε γλψζε, δίλνληαο λφεκα ζηηο 

καζεκαηηθέο έλλνηεο θαη ζεσξίεο. Έηζη, ινηπφλ, ε επίιπζε πξνβιήκαηνο είλαη ε νπζία ηεο 

καζεκαηηθήο ελαζρφιεζεο, γη απηφ ην ιφγν απνηειεί θαη έλαλ εηδηθφ ζηφρν ηνπ 

αλαιπηηθνχ πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ γηα ηα καζεκαηηθά ζε φιεο ηηο ζρνιηθέο βαζκίδεο 

(ΓΔΠ-ΑΠ, 2003).   

Σα καζεκαηηθά πξνβιήκαηα είλαη θαηαζηάζεηο, πνπ πεξηγξάθνπλ ζρέζεηο 

πνζνηηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ θαη θαηαιήγνπλ ζε έλα ή πεξηζζφηεξα δεηνχκελα. Οη 

θαηαζηάζεηο απηέο κπνξνχλ λα παξνπζηαζηνχλ πξνθνξηθά, γξαπηά, εηθνληζηηθά ή κε 

ζπλδπαζκφ ησλ παξαπάλσ θαη ε εχξεζε ηνπ δεηνχκελνπ πξνθχπηεη απφ θαηάιιειν 

ζπλδπαζκφ ησλ πιεξνθνξηψλ ηνπ πξνβιήκαηνο θαη κε ηε ρξήζε καζεκαηηθψλ γλψζεσλ. 

Παξφιν πνπ ηα πξνβιήκαηα κπνξνχλ λα παξνπζηαζηνχλ κε δηάθνξνπο ηξφπνπο, εθείλνο ν 

ηξφπνο πνπ είλαη πην ζπρλφο θαη απνηειεί αληηθείκελν κειέηεο είλαη ηα γξαπηά 

καζεκαηηθά πξνβιήκαηα (Αγαιηψηεο, 2011). Ο φξνο γξαπηά ιεθηηθά πξνβιήκαηα 

ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα αλαθεξζεί ζε νπνηαδήπνηε καζεκαηηθή άζθεζε, φπνπ νη 

ζεκαληηθέο πιεξνθνξίεο γηα ην πξφβιεκα παξνπζηάδνληαη κε θείκελν θαη φρη κε 

καζεκαηηθή ζεκεηνγξαθία (Boonen, van der Schoot, van Wesel, de Vries & Jolles, 2013).  

χκθσλα κε ηνλ Αγαιηψηε (2011): «Σα πξνβιήκαηα απηά ζπληζηνχλ έλα εηδηθφ είδνο 

θεηκέλνπ, ιφγσ ηεο ιαθσληθφηεηαο ηνπο, ηεο επηιεθηηθήο ρξήζεο κεξψλ ηνπ ιφγνπ, ηεο 
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ππθλφηεηαο ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ κεηαθέξνπλ θαη ησλ απμεκέλσλ απαηηήζεσλ 

απνθσδηθνπνίεζεο, αθνχ θάζε ιέμε είλαη ζεκαληηθή θαη θάζε ζχκβνιν νπζηψδεο γηα ηελ 

θαηαλφεζε ηνπ κελχκαηνο» (ζει.28).    

 Ζ επίιπζε πξνβιήκαηνο είλαη κηα ζχλζεηε δξαζηεξηφηεηα, πνπ απαηηεί φρη κφλν 

καζεκαηηθέο ηθαλφηεηεο (δεμηφηεηεο), αιιά θαη ηθαλφηεηεο (δεμηφηεηεο) θαηαλφεζεο 

θεηκέλνπ, ψζηε λα γίλεη θαηαλνεηφο ν ζθνπφο θαη ε δνκή ηνπ πξνβιήκαηνο. Γηα 

παξάδεηγκα, ε επίιπζε πξνβιήκαηνο απαηηεί νη καζεηέο λα θαηαλνήζνπλ ηελ εθθψλεζε 

ηνπ πξνβιήκαηνο, λα εζηηάζνπλ ζηηο ζρεηηθέο θαη λα αγλνήζνπλ ηηο πεξηηηέο πιεξνθνξίεο 

ηνπ πξνβιήκαηνο, λα θάλνπλ έλα ζρέδην ιχζεο θαη ζηε ζπλέρεηα λα πξνρσξήζνπλ ζηνλ 

ππνινγηζκφ ηνπ δεηνχκελνπ (Peng et. al., 2016). 

Καηά ηελ επίιπζε ηνπ πξνβιήκαηνο ν ιχηεο πεξλάεη απφ ζπγθεθξηκέλα ζηάδηα 

επίιπζεο. Πνιινί είλαη νη εξεπλεηέο πνπ παξνπζηάδνπλ δηάθνξεο πξνηάζεηο ζρεηηθά κε ηα 

ζηάδηα επίιπζεο πξνβιήκαηνο, νη πεξηζζφηεξεο ζηεξίδνληαη ζηελ γλσζηή πξφηαζε ηνπ 

Polya, ε νπνία αλαθέξεηαη ζηελ θαηαλφεζε ηνπ πξνβιήκαηνο, ζηελ επηλφεζε ελφο 

ζρεδίνπ επίιπζεο, ζηελ πινπνίεζε ηνπ ζρεδίνπ θαη ζηνλ έιεγρν ηεο ιχζεο (Αγαιηψηεο, 

2011). Οη Mayer, Lewis, & Hegarty (ζην Αγαιηψηεο, 2011, ζει. 29) αλαθέξνπλ φηη ηα 

ζηάδηα απφ ηα νπνία πεξλά ε επίιπζε ελφο πξνβιήκαηνο είλαη: (1) ε κεηάθξαζε, (2) ε 

νινθιήξσζε, (3) ν ζρεδηαζκφο θαη (4) ε εθηέιεζε. Σα ηξία πξψηα έρνπλ πνηνηηθφ 

ραξαθηήξα θαη ζηνρεχνπλ ζηε δεκηνπξγία κηαο καζεκαηηθήο αλαπαξάζηαζεο ησλ 

ελεξγεηψλ θαη ησλ ζρέζεσλ πνπ πεξηγξάθνληαη ζην πξφβιεκα, ελψ ην ηέηαξην είλαη 

πνζνηηθφ θαη γίλεηαη παξνπζίαζε ηεο ιχζεο κε αξηζκεηηθή κνξθή (Αγαιηψηεο, 2011). Σν 

κνληέιν απηφ πξνζθέξεη πεξηζζφηεξα ζηνηρεία γηα ηελ αλαγλσζηηθή ηθαλφηεηα ησλ 

πξνβιεκάησλ απφ ηνπο καζεηέο. Έλα πην ζχγρξνλν κνληέιν επίιπζεο πξνβιήκαηνο 

παξνπζηάζηεθε απφ ηνπο Yimer & Ellerton (2006) κε πέληε ζηάδηα. Αλαιπηηθφηεξα,  (1) ε 

εκπινθή, (2) ν κεηαζρεκαηηζκφο, (3) ε εθαξκνγή, (4) ε απνηίκεζε θαη (5) ν 
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αλαζηνραζκφο απνηεινχλ ηηο θάζεηο επίιπζεο  πξνβιήκαηνο. Σν κνληέιν απηφ ιακβάλεη 

ππφςε ηε ζπκβησηηθή – αιιεινεμαξηψκελε ζρέζε ησλ γλσζηηθψλ θαη κεηαγλσζηηθψλ 

ζηξαηεγηθψλ πνπ παίδνπλ ηδηαίηεξν ξφιν ζηε δηαδηθαζία επίιπζεο πξνβιεκάησλ (Yimer 

& Ellerton, 2006). εκαληηθφ είλαη ην γεγνλφο φηη ην κνληέιν απηφ αλαδεηθλχεη ηε 

ζεκαζία ηνπ αλαζηνραζκνχ, ηνλ νπνίν άιια κνληέια είηε δελ πεξηιακβάλνπλ θαζφινπ 

είηε ηνλ ζεσξνχλ ηκήκα πξνεγνχκελσλ θάζεσλ (Αγαιηψηεο, 2011). Οη κεηαγλσζηηθέο 

δηαδηθαζίεο εζηηάδνπλ ζηελ ηθαλφηεηα ησλ καζεηψλ λα ειέγρνπλ θαη λα ξπζκίδνπλ ηηο 

δηθέο ηνπο γλσζηηθέο δηαδηθαζίεο πνπ ελζσκαηψλνληαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο επίιπζεο 

πξνβιήκαηνο. Πνιινί κειεηεηέο έρνπλ ππνζηεξίμεη φηη ε έκθαζε ζηε γλσζηηθή 

ιεηηνπξγία, ρσξίο αληίζηνηρε έκθαζε ζηε κεηαγλσζηηθή ζθέςε θάλεη ηελ πξνζπάζεηα 

επίιπζεο πξνβιεκάησλ ειιηπή (Yimer & Ellerton, 2006).  

Οη γλψζεηο πνπ πξνυπνηίζεληαη γηα ηελ επίιπζε καζεκαηηθψλ πξνβιεκάησλ 

ζχκθσλα κε ηνλ Αγαιηψηε (2011, ζει. 33) είλαη: 

(α) Γισζζηθή γλψζε, δειαδή γλψζε ηεο δνκήο ηεο ειιεληθήο γιψζζαο θαη ηεο ζεκαζίαο 

ησλ ιέμεσλ. 

(β) Πξαγκαηνινγηθή γλψζε, δειαδή γλψζε πιεξνθνξηψλ γηα ηνλ πεξηβάιινληα θφζκν. 

(γ) Γλψζε ππνδεηγκάησλ πξνβιεκάησλ, δειαδή γλψζε δηαθφξσλ θαηεγνξηψλ 

πξνβιεκάησλ. 

(δ) ηξαηεγηθή γλψζε, δειαδή γλψζε ηνπ ηξφπνπ αλάπηπμεο ελφο ζρεδίνπ επίιπζεο θαη 

παξνπζίαζεο κηαο θαηάιιειεο απάληεζεο. 

(ε) Αιγνξηζκηθή γλψζε, δειαδή ηνπ ηξφπνπ εθηέιεζεο ησλ πξάμεσλ. 

 

1.3 Πξνβιήκαηα πνπ επηιύνληαη κε ρξήζε ηεο άιγεβξαο 

Σα αιγεβξηθά ιεθηηθά πξνβιήκαηα ζπληζηνχλ κηα θαηεγνξία ιεθηηθψλ 

πξνβιεκάησλ, ηα νπνία παξνπζηάδνληαη ζηνπο καζεηέο, ζπλήζσο, γξαπηά σο ζχληνκεο 



17 
 

αθεγήζεηο – ηζηνξίεο (Lee, Lim, Yeong, Ng, Venkatraman, & Chee, 2007· Koncel-

Kedziorski, Hajishirzi, Sabharwal, Etzioni, & Ang, 2015). Έλα ηππηθφ πξφβιεκα 

πεξηγξάθεη κηα θαηάζηαζε πνπ απνηειείηαη απφ ραξαθηήξεο, νληφηεηεο θαη πνζφηεηεο, ηηο 

κεηαμχ ηνπο ζρέζεηο θαη ζην ηέινο ηίζεηαη κηα εξψηεζε ζρεηηθά κε κία πνζφηεηα, πνπ 

πξέπεη λα βξεζεί. Γηα λα ιχζεη θαλείο έλα ιεθηηθφ αιγεβξηθφ πξφβιεκα πξέπεη λα γλσξίδεη 

ηελ απαηηνχκελε άιγεβξα, λα θαηαλνήζεη ηελ αθήγεζε, λα έρεη ην θαηάιιειν ιεμηιφγην 

γηα ηελ απνζαθήληζε ιέμεσλ, λα έρεη πξαγκαηνινγηθή γλψζε, γλψζεηο δειαδή, γηα ηνλ 

πεξηβάιινληα θφζκν θαη λα έρεη ηελ ηθαλφηεηα λα ζπλδπάδεη κεκνλσκέλεο πξνηάζεηο θαη 

πιεξνθνξίεο ζε έλα ζπλεθηηθφ κνληέιν (Koncel-Kedziorski et al., 2015).  

Ζ δηαδηθαζία επίιπζεο ησλ αιγεβξηθψλ πξνβιεκάησλ, πξέπεη λα ρσξηζηεί ζε 

δηαθνξεηηθά βήκαηα. Ο Charbonneau (1996) παξαζέηεη κηα πεξηγξαθή ηεο αιγεβξηθήο 

κεζφδνπ επίιπζεο πξνβιεκάησλ απφ ηνλ Descartes, ν νπνίνο επεζήκαλε φηη:  

 Ζ επίιπζε θάζε πξνβιήκαηνο μεθηλάεη κε ηελ ππφζεζε φηη ε απάληεζε x, γηα 

παξάδεηγκα, έρεη βξεζεί. 

 Γίλνληαη νλφκαηα ζε φιεο ηηο άγλσζηεο πνζφηεηεο 

 Γελ γίλεηαη δηάθξηζε κεηαμχ γλσζηψλ θαη αγλψζησλ 

 Δληνπίδνληαη νη ζρέζεηο κεηαμχ γλσζηψλ θαη αγλψζησλ θαη κία κνλαδηθή 

πνζφηεηα εθθξάδεηαη κε δχν ηξφπνπο, δίλνληαο ηελ εμίζσζε. 

ην ζρνιηθφ βηβιίν ηεο Β΄ Γπκλαζίνπ, ηα  βήκαηα πνπ αλαθέξνληαη γηα ηελ 

επίιπζε αιγεβξηθψλ πξνβιεκάησλ είλαη (Βιάκνο, Γξνχηζαο, Πξέζβεο,  & Ρεθνχκεο, 

2008, ζει.27): 

Α) Γηαβάδνπκε θαιά ην πξφβιεκα θαη δηαθξίλνπκε ηα δεδνκέλα θαη ηα δεηνχκελα. 

B) Υξεζηκνπνηνχκε έλα γξάκκα (ζπλήζσο ην x) γηα λα εθθξάζνπκε ηνλ άγλσζην αξηζκφ 

πνπ πξέπεη λα πξνζδηνξίζνπκε. 

Γ) Δθθξάδνπκε φια ηα άιια κεγέζε ηνπ πξνβιήκαηνο κε ηε βνήζεηα ηνπ x. 
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Γ) Γξάθνπκε ηελ εμίζσζε ηνπ πξνβιήκαηνο ρξεζηκνπνηψληαο ηα δεδνκέλα ηεο 

εθθψλεζεο 

Δ) Λχλνπκε ηελ εμίζσζε 

Ε) Διέγρνπκε αλ ε ιχζε πνπ βξήθακε ηθαλνπνηεί ηηο ζπλζήθεο ηνπ πξνβιήκαηνο. 

Σα ιεθηηθά πξνβιήκαηα πνπ επηιχνληαη κε ηε ρξήζε ηεο άιγεβξαο είλαη γλσζηά σο 

δχζθνια ζηελ επίιπζή ηνπο (Neuman, & Schwarz, 2000). χκθσλα κε ηε Gray (1995), ε 

δηαδηθαζία επίιπζεο ελφο αιγεβξηθνχ πξνβιήκαηνο πεξηιακβάλεη ηξία κέξε: 

(α) κεηάθξαζε: ε δηαδηθαζία έθθξαζεο (παξνπζίαζεο) ηνπ πξνβιήκαηνο κε αιγεβξηθή 

εμίζσζε. 

(β) ρεηξηζκφ: ε δηαδηθαζία ρεηξηζκνχ ηεο αιγεβξηθήο εμίζσζεο γηα ηελ εχξεζε ηεο 

απάληεζεο ηνπ πξνβιήκαηνο. 

(γ) επαιήζεπζε: ε δηαδηθαζία ειέγρνπ ηεο νξζφηεηαο ηεο απάληεζεο.  

Ζ δηαδηθαζία ηεο κεηάθξαζεο ζεσξείηαη ην πην δχζθνιν θνκκάηη ηεο επίιπζεο αιγεβξηθνχ 

πξνβιήκαηνο. Ζ κεηάθξαζε νπζηαζηηθά αλαθέξεηαη ζηελ κεηάθξαζε νιφθιεξνπ ηνπ 

πξνβιήκαηνο θαη πεξηιακβάλεη: 

i. ηελ θαηεγνξηνπνίεζε ηνπ πξνβιήκαηνο ζε έλα είδνο. 

ii. ρξήζε πξνυπάξρνπζσλ γλψζεσλ (Σχπνπο, δεδνκέλα) 

iii. ρξήζε κεηαβιεηήο γηα ηελ έθθξαζε ηνπ δεηνχκελνπ ηνπ πξνβιήκαηνο θαη ησλ 

ππφινηπσλ ζηνηρείσλ κε βάζε ηηο κεηαμχ ηνπο ζρέζεηο πνπ πεξηγξάθνληαη ζην 

πξφβιεκα. 

iv. θαηάζηξσζε ηεο εμίζσζεο, πνπ πεξηγξάθεη ηελ θαηάζηαζε ηνπ πξνβιήκαηνο. 

Ζ επηηπρεκέλε επίδνζε ζηελ επίιπζε αιγεβξηθψλ πξνβιεκάησλ απαηηεί φηη νη 

καζεηέο ζα ρξεζηκνπνηήζνπλ πξναπαηηνχκελεο καζεκαηηθέο δεμηφηεηεο, φπσο 

αλαγλψξηζε θαη ρξήζε βαζηθψλ καζεκαηηθψλ δεδνκέλσλ θαη πξάμεσλ. Οη 

πξναπαηηνχκελεο απηέο γλψζεηο είλαη απαξαίηεηεο ζηελ παξνπζίαζε – ζπκβνιηζκφ ηεο 
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θαηάζηαζεο πνπ πεξηγξάθεηαη ζην πξφβιεκα, ζηε ιχζε ηνπ πξνβιήκαηνο θαη ζηελ 

παξαθνινχζεζε ηεο δηαδηθαζίαο ιχζεο ηνπ πξνβιήκαηνο. Απφ ηελ άιιε, ε ρξήζε ηεο 

ζπκβνιηθήο γιψζζαο γηα ηελ επίιπζε καζεκαηηθψλ εμηζψζεσλ, επηβάιιεη ηνπιάρηζηνλ 

δχν λέεο γλσζηηθέο απαηηήζεηο ζηνπο καζεηέο. Πξψηνλ νη καζεηέο πξέπεη λα θαηαλνήζνπλ 

ηελ εξκελεία θαη ηε ρξήζε ησλ ζπκβφισλ, θαη δεχηεξνλ λα κάζνπλ λα εθηεινχλ 

καζεκαηηθέο πξάμεηο κε ηα ζχκβνια απηά (Maccini, McNaughton, & Ruhl, 1999). 

χκθσλα κε ηηο Bush & Karp (2013) νη πξναπαηηνχκελεο γλψζεηο, πνπ είλαη 

απαξαίηεηεο γηα ην κάζεκα ηεο άιγεβξαο θαη θαη‟ επέθηαζε γηα ηελ επίιπζε αιγεβξηθψλ 

πξνβιεκάησλ, αθνξνχλ ηνπο ηνκείο: 

1) ησλ αξηζκψλ θαη ησλ αξηζκεηηθψλ ιεηηνπξγηψλ˙ γεληθά ην αξηζκεηηθφ ζχζηεκα 

2) ησλ ιφγσλ θαη ησλ αλαινγηψλ 

3) ηεο πξνηεξαηφηεηαο ησλ πξάμεσλ 

4) ηεο ηζφηεηαο 

5) ησλ κνηίβσλ (patterning) 

6) ηεο ρξήζεο ησλ γξακκάησλ θαη ηνπ αιγεβξηθνχ ινγηζκνχ 

7) ησλ αιγεβξηθψλ εμηζψζεσλ 

Ζ θαηαλφεζε ησλ ηδηνηήησλ ησλ αξηζκψλ ζπληειεί ζηε δεκηνπξγία γεξψλ ζεκειίσλ 

γηα ην κάζεκα ηεο άιγεβξαο (Bush & Karp, 2013), ελψ ε ελλνηνινγηθή θαηαλφεζε ησλ 

ραξαθηεξηζηηθψλ ελφο πξνβιήκαηνο, φπσο ην ζχκβνιν ηεο ηζφηεηαο, νη κεηαβιεηέο, ηα 

πξφζεκα ησλ αξηζκψλ, απνηειεί ην θιεηδί γηα ηελ επίιπζε ησλ αιγεβξηθψλ πξνβιεκάησλ 

(Booth & Koedinger, 2008). Οη καζεηέο πνπ μεθηλνχλ ηα καζήκαηα ηεο άιγεβξαο θαη 

ζπγθεθξηκέλα ηεο επίιπζεο εμηζψζεσλ θαη αιγεβξηθψλ πξνβιεκάησλ κε παξαλνήζεηο, 

ζπλαληνχλ πεξηζζφηεξεο δπζθνιίεο ζην λα κάζνπλ, κέζα απφ ηα ηππηθά καζήκαηα 

άιγεβξαο (Booth & Davenport, 2013). Σν κάζεκα ηεο άιγεβξαο απνηειεί κία κεγάιε 

πξφθιεζε γηα ηνπο καζεηέο φρη κφλν επεηδή εηζάγεη πην αθεξεκέλεο αλαπαξαζηάζεηο θαη 
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πην ζχλζεηεο ζρέζεηο κεηαμχ πνζνηήησλ, αιιά θαη γηαηί κπνξεί λα κεγαιψζεη ηηο 

παξαλνήζεηο πνπ ζρεηίδνληαη κε πξνεγνχκελεο γλψζεηο (Booth, Barbieri, Eyer & Paré-

Blagoev, 2014). Βνεζψληαο ηνπο καζεηέο λα εληζρχζνπλ ηελ ελλνηνινγηθή θαηαλφεζε 

κπνξεί λα είλαη έλα ζεκαληηθφ ζηνηρείν γηα ηελ εθκάζεζε ηεο άιγεβξαο (Booth & 

Davenport, 2013). 

1.3.1 Αλαιπηηθό πξόγξακκα ζπνπδώλ Μαζεκαηηθώλ Β΄ Γπκλαζίνπ 

Σν αλαιπηηθφ πξφγξακκα ζπνπδψλ γηα ην κάζεκα ησλ καζεκαηηθψλ, έρεη νξίζεη 

ζηφρνπο γηα ηελ νξγάλσζε ηεο δηδαζθαιίαο. Ζ αλάπηπμε ηεο ηθαλφηεηαο επίιπζεο 

πξνβιεκάησλ είλαη έλαο ζηφρνο πνπ ππάξρεη ζε φιεο ηηο ηάμεηο ηεο βαζηθήο εθπαίδεπζεο. 

Γηα ην κάζεκα ηεο άιγεβξαο ηεο Β΄ Γπκλαζίνπ θαη ζπγθεθξηκέλα γηα ηελ επίιπζε 

εμηζψζεσλ θαη πξνβιεκάησλ, πνπ επηιχνληαη κε ηε ρξήζε εμηζψζεσλ, νη καζεηέο 

επηδηψθεηαη  (ΓΔΠΠ – ΑΠ, 2003, ζει. 290-291) :  

 λα εθθξάδνπλ κε κεηαβιεηέο δηάθνξεο θαηαζηάζεηο ηεο θαζεκεξηλήο δσήο. 

 λα απαιείθνπλ παξελζέζεηο θαη λα θάλνπλ αλαγσγή νκνίσλ φξσλ κε ηε βνήζεηα 

ηεο επηκεξηζηηθήο ηδηφηεηαο. 

 λα θαηαλνήζνπλ ηελ έλλνηα ηεο εμίζσζεο θαη ηε ζρεηηθή νξνινγία. 

 λα επηιχνπλ εμηζψζεηο πξψηνπ βαζκνχ κε έλαλ άγλσζην. 

 λα επηιχνπλ έλα ηχπν σο πξνο κηα κεηαβιεηή ζεσξψληαο ηνλ σο εμίζσζε κε 

άγλσζην ηε κεηαβιεηή απηή. 

 λα δηαθξίλνπλ ηα δεδνκέλα απφ ηα δεηνχκελα ηνπ πξνβιήκαηνο. Να θάλνπλ 

εηζαγσγή ηνπ αγλψζηνπ. Να θαηαζηξψλνπλ ηελ εμίζσζε, λα ηελ επηιχνπλ, λα 

ειέγρνπλ ην απνηέιεζκα θαη λα θαηαγξάθνπλ ηελ απάληεζε. 

Γεληθφηεξα, ν ζθνπφο ηεο δηδαζθαιίαο ησλ καζεκαηηθψλ είλαη ε αλάπηπμε ηεο 

κεζνδηθήο ζθέςεο, ηεο αλάιπζεο, ηεο αθαίξεζεο, ηεο γελίθεπζεο, ηεο θξηηηθήο θαη ηεο 

εθαξκνγήο ζηελ θαζεκεξηλή δσή (ΓΔΠΠ – ΑΠ, 2003). 
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1.4 Ζ κεηάβαζε από ηελ αξηζκεηηθή ζηελ άιγεβξα 

 ην κάζεκα ησλ καζεκαηηθψλ, ε κεηάβαζε απφ ηελ αξηζκεηηθή ζηελ άιγεβξα 

είλαη πνιιέο θνξέο πξνβιεκαηηθή θαη γηα ηνπο καζεηέο θαη γηα ηνπο εθπαηδεπηηθνχο (Khng 

& Lee, 2009). Πνιινί καζεηέο αληηκεησπίδνπλ κεγάιε δπζθνιία φηαλ καζαίλνπλ λα 

ιχλνπλ εμηζψζεηο (Kieran, 1989,1992· Sfard, 1991), αιιά αθφκα πεξηζζφηεξν φηαλ πξέπεη 

λα ιχζνπλ αιγεβξηθά ιεθηηθά πξνβιήκαηα, φπνπ ε ιχζε ηνπο απαηηεί θαηάζηξσζε θαη 

ιχζε εμίζσζεο (Neuman & Schwarz, 2000· Stacey & MacGregor, 2000· Van Amerom, 

2003). Ζ δπζθνιία απηή ησλ καζεηψλ κπνξεί λα εξκελεπζεί αλ εμεηαζηνχλ νη δηαθνξέο 

ηηο αξηζκεηηθήο κε ηελ άιγεβξα (Van Amerom, 2003).  

Αο ζθεθηνχκε ην παξαθάησ πξφβιεκα: 

« Σν πεληαπιάζην ελφο αξηζκνχ απμεκέλν θαηά 3 ηζνχηαη κε 40. Να βξεζεί ν 

αξηζκφο απηφο.» 

Σν πξφβιεκα απηφ κπνξεί εχθνια λα κεηαθξαζηεί ζηε γιψζζα ηεο άιγεβξαο. 

         

ηελ επίιπζε παξφκνησλ ηχπσλ πξνβιεκάησλ πνιινί καζεηέο ζπλαληνχλ 

δπζθνιίεο. Δλψ ζηελ αξηζκεηηθή ιχζε ρξεηάδεηαη λα αθαηξέζεηο 3 θαη κεηά λα δηαηξέζεηο 

κε ην 5, ζηελ αιγεβξηθή ιχζε πξέπεη λα ζθεθηείο αληίζηξνθα γηα λα ζρεκαηηζηεί ε 

εμίζσζε, λα πνιιαπιαζηάζεηο κε 5 θαη λα πξνζζέζεηο 3 θαη ζηε ζπλέρεηα λα ιπζεί ε 

εμίζσζε. Απηφ ζεκαίλεη φηη γηα λα ιχζεηο ην πξφβιεκα αιγεβξηθά πξέπεη λα ζθεθηείο 

αθξηβψο αληίζηξνθα απφ ηνλ ηξφπν πνπ ζα έιπλεο ην πξφβιεκα αξηζκεηηθά (Usiskin, 

1988).  

Ζ αξηζκεηηθή θαη ε άιγεβξα κνηξάδνληαη πνιιά ίδηα ζχκβνια, φπσο ην ζχκβνιν 

ηεο ηζφηεηαο θαη ην ζχκβνιν ηεο πξφζζεζεο θαη ηεο αθαίξεζεο, θαζψο επίζεο θαη ζηνπο 

δχν ηνκείο γίλεηαη ε ρξήζε γξακκάησλ (Kieran, 1990). Παξά ηε θαηλνκεληθή ζπλέρεηα πνπ 

ππάξρεη κεηαμχ ηεο αξηζκεηηθήο θαη ηεο άιγεβξαο, ππάξρνπλ δηαθνξέο ζρεηηθά κε ηε 
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κεηάθξαζε ησλ γξακκάησλ, ησλ ζπκβφισλ, ησλ εθθξάζεσλ θαη ηεο έλλνηαο ηεο ηζφηεηαο 

(Kieran, 1990· Van Amerom, 2003). Γηα παξάδεηγκα, ζηελ αξηζκεηηθή ην ζχκβνιν ηεο 

ηζφηεηαο δηαβάδεηαη απφ ηα αξηζηεξά πξνο ηα δεμηά θαη ρξεζηκνπνηείηαη θπξίσο γηα λα 

δψζεη ην απνηέιεζκα κηαο πξάμεο. Χζηφζν, ε άιγεβξα απαηηεί ηελ αιιαγή ζηελ εξκελεία 

ηνπ ζχκβνινπ ηεο ηζφηεηαο, ιακβάλνληαο ππφςε ηε ζπκκεηξηθή θαη ηε κεηαβαηηθή 

ηδηφηεηά ηνπ (Kieran, 1990), θαζψο θαη ην γεγνλφο φηη ηα δχν κέιε κηαο ηζφηεηαο είλαη 

ηζνδχλακα (Byrd, McNeil, Chesney & Matthews, 2015). Όζνλ αθνξά ηε ρξήζε ησλ 

γξακκάησλ, ζηελ αξηζκεηηθή ηα γξάκκαηα ρξεζηκνπνηνχληαη σο ζπληνκνγξαθίεο 

νλνκάησλ, φπσο 12 κ, πνπ κπνξεί λα ζεκαίλεη 12 κέηξα ή 12 κατκνχδεο, ελψ ζηελ 

άιγεβξα 12κ, ζεκαίλεη 12 θνξέο ησλ αξηζκφ ησλ κέηξσλ ή ησλ κατκνχδσλ (Kieran, 1990). 

Ζ κεγαιχηεξε δπζθνιία σζηφζν, είλαη ζηελ επίιπζε ησλ αιγεβξηθψλ πξνβιεκάησλ, πνπ 

απαηηεί έλαλ δηαθνξεηηθφ ηξφπν ζθέςεο, έλαληη ησλ αξηζκεηηθψλ.  ηα πξνβιήκαηα 

αξηζκεηηθήο, δίλεηαη ε αξρηθή πνζφηεηα θαη ν άγλσζηνο-δεηνχκελν κπνξεί λα βξεζεί απφ 

ηνπο απεπζείαο ππνινγηζκνχο κε γλσζηνχο αξηζκνχο. ηα πξνβιήκαηα ηεο άιγεβξαο ε 

ινγηθή είλαη δηαθνξεηηθή. Ζ άγλσζηε πνζφηεηα δελ κπνξεί λα βξεζεί απεπζείαο κε 

αξηζκεηηθέο πξάμεηο, αιιά κέζα απφ ηελ επίιπζε κηαο εμίζσζεο. Ζ εμίζσζε 

θαηαζηξψλεηαη κέζα απφ ηε κεηάθξαζε ηεο θαηάζηαζεο πνπ παξνπζηάδεηαη ζην 

πξφβιεκα, ζε αιγεβξηθή γιψζζα. Ξεθηλψληαο απφ ην άγλσζην θαη κέζσ ησλ γλσζηψλ θαη 

ησλ κεηαμχ ηνπο ζρέζεσλ, θαηαζηξψλεηαη ε εμίζσζε (Lepik, 1990·Mason, 1996· Stacey 

& MacGregor, 2000· Khng & Lee, 2009).  

Γεληθά, απηή ε αιιαγή απφ ηνλ ππνινγηζκφ κε λνχκεξα ζηηο πξάμεηο κε αγλψζηνπο 

έρεη ραξαθηεξηζηεί σο «γλσζηηθφ θελφ» (cognitive gap) κεηαμχ αξηζκεηηθήο θαη άιγεβξαο. 

Απηφ ην θελφ αληηζηνηρεί ζηηο κείδνλεο αιιαγέο πνπ έγηλαλ ζηελ ηζηνξία ηεο ζπκβνιηθήο 

άιγεβξαο, ζε ζρέζε κε ηελ αληίιεςε ηνπ "άγλσζηνπ" θαη ηε δπλαηφηεηα "ρεηξηζκνχ ηνπ 

αγλψζηνπ" (Filloy & Rojano, 1989).  Μηα αθφκα αζπλέρεηα ζηε κεηάβαζε απφ ηνλ 
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αξηζκεηηθφ ινγηζκφ, ζηνλ αιγεβξηθφ έρεη εζηηάζεη ηελ πξνζνρή θαη ηε ζπδήηεζε πνιιψλ 

εξεπλεηψλ (Stacey & MacGregor, 2000). ην πιαίζην ηεο γεληθεπκέλεο αξηζκεηηθήο, έρεη 

γίλεη δηαρσξηζκφο αλάκεζα ζε δχν ηξφπνπο εξκελείαο κηαο αιγεβξηθήο έθθξαζεο ή 

εμίζσζεο, ζηνλ «δηαδηθαζηηθφ» (procedural) (Kieran, 1992) ή ηνλ ηζνδχλακν φξν 

«ιεηηνπξγηθφ» (operational) (Sfard, 1991) θαη ζηνλ «δνκηθφ» (structural) (Kieran, 1992· 

Sfard, 1991) ή «ελλνηνινγηθφ» (conceptual) (Hiebert & Lefevre, 1986). Γηα παξάδεηγκα, ην 

x + 5 κπνξεί λα εξκελεπζεί σο ε δηαδηθαζία ή ε πξάμε «πξφζζεζε 5 ζην x», αιιά κπνξεί 

επίζεο λα εξκελεπηεί σο ην απνηέιεζκα ηεο πξάμεο, δειαδή σο ην αληηθείκελν ζε κηα 

καζεκαηηθή δνκή (Stacey & MacGregor, 2000). Ζ αληίιεςε ελφο ζπκβφινπ σο δηαδηθαζία 

(process) ή σο έλλνηα (concept) δίλεη κεγάιε δχλακε ζην άηνκν, γηαηί ε δηαδηθαζία ηνπ 

επηηξέπεη λα θάλεη καζεκαηηθά, αιιά ε έλλνηα ηνπ επηηξέπεη λα ην ζθεθηεί θαη λα ην 

ρεηξηζηεί δηαλνεηηθά (λνεξά). Έλα ζχκβνιν πνπ κπνξεί λα εξκελεπζεί θαη σο δηαδηθαζία 

θαη σο ην απνηέιεζκα απηήο ηεο δηαδηθαζίαο νλνκάδεηαη «procept». Ο λνεξφο ρεηξηζκφο 

ησλ «procepts» δίλεη ζην άηνκν κεγάιε επειημία. H επειημία ζηε ζθέςε απμάλεηαη κε ηελ 

πάξνδν ηνπ ρξφλνπ θαζψο ην άηνκν ζπκπηέδεη ηε δηαδηθαζία, γηα λα κπνξέζεη λα ζεσξεζεί 

σο αληηθείκελν. Οη καζεηέο πνπ κπνξνχλ λα αληηιεθζνχλ θαη λα ρεηξηζηνχλ ηα «procepts» 

κεγαιψλνπλ βιέπνληαο δηαθνξεηηθά ζχκβνια γηα ην ίδην πξάγκα, ελψ νη καζεηέο πνπ δελ 

κπνξνχλ λα ηα αληηιεθζνχλ  επηκέλνπλ θαηξφ λα ηα βιέπνπλ σο δηαθνξεηηθέο δηαδηθαζίεο 

(Crowley, Thomas, & Tall, 1994).   

Αιιά παξά ηηο αληηζέζεηο ηνπο, ε άιγεβξα θαη ε αξηζκεηηθή έρνπλ επίζεο ζαθείο 

(μεθάζαξεο) ζρέζεηο. Γηα παξάδεηγκα, ε άιγεβξα εμαξηάηαη ζε κεγάιν βαζκφ απφ ηηο 

αξηζκεηηθέο πξάμεηο θαη νη αξηζκεηηθέο εθθξάζεηο κεξηθέο θνξέο αληηκεησπίδνληαη 

αιγεβξηθά. Δπίζεο, νη αξηζκεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο, φπσο ε επίιπζε πξνβιεκάησλ 

πξφζζεζεο ζηα νπνία ιείπεη ν έλαο πξνζζεηένο θαη νη αληίζηξνθεο πξάμεηο, γηα ηελ 

επίιπζε ηνπο, πξνεηνηκάδνπλ ηνπο καζεηέο γηα ηε κειέηε γξακκηθψλ ζρέζεσλ. Δπηπιένλ, 



24 
 

κέζα απφ ηελ ηζηνξηθή εμέιημε ηεο άιγεβξαο θαίλεηαη φηη, ηα ιεθηηθά πξνβιήκαηα, ήηαλ 

πάληα έλα κέξνο ησλ καζεκαηηθψλ, πνπ θέξλεη θνληά ηνλ αιγεβξηθφ θαη αξηζκεηηθφ 

ζπιινγηζκφ (Van Amerom, 2003). Έλα ζεκαληηθφ ελλνηνινγηθφ άικα γηα ηνπο καζεηέο 

είλαη λα κεηαθηλεζνχλ απφ ηνλ ζπγθεθξηκέλν ζεκειησκέλν θφζκν ησλ αξηζκεηηθψλ 

πξνβιεκάησλ, ζηνλ πην αθεξεκέλν θφζκν ησλ αιγεβξηθψλ πξνβιεκάησλ κε ηε ρξήζε 

ησλ κεηαβιεηψλ (Poon & Leung, 2010). 

 

1.5 Οξηζκόο Δηδηθώλ Μαζεζηαθώλ Γπζθνιηώλ θαη Υαξαθηεξηζηηθά 

 Οη εηδηθέο καζεζηαθέο δπζθνιίεο (Δ.Μ.Γ.) είλαη έλα επξέσο δηαδεδνκέλν 

θαηλφκελν ζηηο ζχγρξνλεο θνηλσλίεο, φπνπ ε αλάγλσζε, ε γξαθή θαη ηα καζεκαηηθά είλαη 

απαξαίηεηεο δεμηφηεηεο ζηελ θαζεκεξηλή δσή. Οη καζεηέο κε εηδηθέο καζεζηαθέο 

δπζθνιίεο απνηεινχλ ηε κεγαιχηεξε εληαία θαηεγνξία καζεηψλ κε εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο 

αλάγθεο ζηηο πεξηζζφηεξεο ρψξεο. Ηζηνξηθά, νη Δ.Μ.Γ. ζρεηίδνληαη κε ηελ "απξνζδφθεηε" 

ρακειή επίδνζε ζην ζρνιείν. Σα παηδηά κε εηδηθέο καζεζηαθέο δπζθνιίεο εκθαλίδνπλ 

δπζθνιίεο ζηελ αλάγλσζε, ηε γξαπηή έθθξαζε (ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο νξζνγξαθίαο) 

ή / θαη ηα καζεκαηηθά, πνπ δελ κπνξνχλ λα εμεγεζνχλ απφ ην καζεζηαθφ δπλακηθφ ηνπο ή 

απφ εμσηεξηθνχο παξάγνληεο.  Οη δπζθνιίεο απηέο εκθαλίδνληαη, παξφιν πνπ άιιεο πηπρέο 

ηεο αλάπηπμεο θαίλεηαη λα είλαη θπζηνινγηθέο. Πην ζπγθεθξηκέλα, ζπλερίδνπλ λα 

εκθαλίδνληαη παξφιν πνπ έρνπλ απνθιεηζηεί ελδνγελείο παξάγνληεο, φπσο λνεηηθή 

αλαπεξία, αηζζεηεξηαθή βιάβε θαη ζνβαξέο ζπλαηζζεκαηηθέο δηαηαξαρέο θαη εμσγελείο 

παξάγνληεο, φπσο ε θηψρεηα, πνιηηηζκηθέο δηαθνξέο θαη ε αλεπαξθήο – αθαηάιιειε 

δηδαζθαιία (Büttner & Hasselhorn,2011).  

χκθσλα κε ην DSM-5 ηεο Ακεξηθαληθήο Φπρηαηξηθήο Δηαηξείαο, νη Δ.Γ.Μ. 

ζεσξνχληαη φηη είλαη έλαο ηχπνο λεπξναλαπηπμηαθήο δηαηαξαρήο, πνπ εκπνδίδεη ηελ 

ηθαλφηεηα κάζεζεο ή ρξήζεο ζπγθεθξηκέλσλ αθαδεκατθψλ δεμηνηήησλ (αλάγλσζε, 
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γξαθή, καζεκαηηθά), ηα νπνία απνηεινχλ ην ζεκέιην γηα άιιε αθαδεκατθή κάζεζε. Σα 

πξψηα ζεκάδηα καζεζηαθψλ δπζθνιηψλ κπνξεί λα εκθαληζηνχλ ζηα ρξφληα πξνζρνιηθήο 

ειηθίαο (π.ρ. δπζθνιία ζηελ εθκάζεζε νλνκάησλ γξακκάησλ ή κέηξεζεο αληηθεηκέλσλ), 

αιιά κπνξνχλ λα δηαγλσζζνχλ αμηφπηζηα κφλν κεηά ηελ έλαξμε ηεο επίζεκεο 

εθπαίδεπζεο (DSM-5,2013). πλνςίδνληαο, ε εηδηθή καζεζηαθή δπζθνιία είλαη κία 

ελδνγελήο δηαηαξαρή ζε κία ή πεξηζζφηεξεο ιεηηνπξγίεο πνπ εκπιέθνληαη ζηελ θαηαλφεζε 

ή ζηε ρξήζε ηεο γιψζζαο, πξνθνξηθήο ή γξαπηήο, πνπ εθδειψλεηαη ζε κεησκέλε 

ηθαλφηεηα ηνπ αηφκνπ λα αθνχζεη, λα ζθεθηεί, λα κηιήζεη, λα δηαβάζεη, λα γξάςεη, λα 

νξζνγξαθήζεη ή λα θάλεη καζεκαηηθνχο ππνινγηζκνχο. Οη δηαηαξαρέο είλαη εγγελείο ζην 

άηνκν θαη απνδίδνληαη ζε δπζιεηηνπξγία ηνπ θεληξηθνχ λεπξηθνχ ζπζηήκαηνο θαη είλαη 

δπλαηφλ λα ππάξρνπλ ζε φιε ηε δηάξθεηα ηεο δσήο ηνπ.  

Σα άηνκα κε εηδηθέο καζεζηαθέο δπζθνιίεο, εκθαλίδνπλ ζηελ ζπκπεξηθνξά ηνπο 

δηάθνξα ραξαθηεξηζηηθά πνπ επεξεάδνπλ κε δηάθνξνπο ηξφπνπο ηηο επηινγέο ηνπο θαη ηηο 

δξάζεηο ηνπο. Οη Δ.Μ.Γ. έρνπλ πνιιέο δηαζηάζεηο θαη δελ ππάξρεη έλαο πιήξεο θαηάινγνο 

ραξαθηεξηζηηθψλ, ηα νπνία ζπλαληψληαη απαξαίηεηα φια, ζηα άηνκα πνπ αλήθνπλ ζε 

απηή ηελ θαηεγνξία εηδηθψλ αλαγθψλ. Απηφ ζεκαίλεη φηη ηα ραξαθηεξηζηηθά απηά, 

εκθαλίδνληαη ζε δηάθνξνπο ζπλδπαζκνχο θαη κνξθέο θαη επεξεάδνπλ ηελ επεμεξγαζία 

ησλ δηάθνξσλ πιεξνθνξηψλ. πγθεθξηκέλα εκθαλίδνληαη γλσζηηθά, καζεζηαθά θαη 

ςπρνθνηλσληθά ραξαθηεξηζηηθά, πνπ επεξεάδνπλ κε «ζπζηεκαηηθφ» ηξφπν ηε καζεζηαθή 

ηθαλφηεηα. Όπσο αλαθέξεηαη ζην Αγαιηψηεο (2011, ζει. 138), κέζα απφ ηε κειέηε ησλ 

ραξαθηεξηζηηθψλ απηψλ, έρνπλ δηακνξθσζεί, νη παξαθάησ θαηεγνξίεο: 

Α) Αηζζεζην-θηλεηηθέο δπζθνιίεο κε επηκέξνπο δηαζηάζεηο: 

i. ηηο νπηηθν-ρσξηθέο αδπλακίεο  

ii. ηηο δπζθνιίεο αθνπζηηθήο δηάθξηζεο 

iii. ηα πξνβιήκαηα νπηηθν-θηλεηηθνχ ζπληνληζκνχ 
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Β) Γπζθνιίεο πξνζνρήο θαη κλήκεο, κε επηκέξνπο δηαζηάζεηο 

i. ηα πξνβιήκαηα νπηηθήο, αθνπζηηθήο θαη θηλαηζζεηηθήο πξνζνρήο 

ii. ηα πξνβιήκαηα εξγαδφκελεο – βξαρχρξνλεο κλήκεο 

iii. ηα πξνβιήκαηα καθξφρξνλεο κλήκεο 

 iv.       ηα πξνβιήκαηα κλήκεο αθνινπζηψλ 

Γ) Γπζθνιίεο ρξήζεο ηεο καζεκαηηθήο γιψζζαο, κε επηκέξνπο δηαζηάζεηο 

i. ηηο δπζθνιίεο πξνζιεπηηθνχ ιφγνπ 

ii. ηηο δπζθνιίεο εθθξαζηηθνχ ιφγνπ 

Γ) Γεληθέο γλσζηηθέο θαη κεηαγλσζηηθέο δπζθνιίεο κε επηκέξνπο δηαζηάζεηο  

i. ηηο αδπλακίεο αθεξεκέλεο ζθέςεο  

ii. ηηο δπζθνιίεο νινθιήξσζεο 

iii. ηηο ηδηαηηεξφηεηεο γλσζηηθνχ χθνπο 

iv. ηηο αλεπαξθείο γλσζηηθέο θαη κεηαγλσζηηθέο ζηξαηεγηθέο 

Δ) Φπρνθνηλσληθέο θαη ζπλαηζζεκαηηθέο δπζθνιίεο κε επηκέξνπο δηαζηάζεηο 

i. ηηο δπζθνιίεο ζηηο «δεμηφηεηεο επηβίσζεο ζηελ ηάμε» 

ii. ηηο δπζθνιίεο δηαρείξηζεο ησλ ζπλαηζζεκάησλ πνπ εκθαλίδνληαη θαηά ηελ 

ελαζρφιεζε κε ηα καζεκαηηθά. 

 

1.6 Δηδηθέο Μαζεζηαθέο Γπζθνιίεο θαη Μαζεκαηηθά 

Οη Δ.Μ.Γ. θαη ηα καζεκαηηθά είλαη έλαο ηνκέαο πνπ δελ έρεη κειεηεζεί ζηνλ ίδην 

βαζκφ κε ηηο εηδηθέο καζεζηαθέο δπζθνιίεο θαη ηελ αλάγλσζε. Απηφ ίζσο ζπκβαίλεη γηαηί 

ηα καζεκαηηθά είλαη πνιχπινθα θαη βαζίδνληαη ζε πνιιέο δηαθνξεηηθέο γλσζηηθέο 

ηθαλφηεηεο (Jordan, & Hanich, 2003). Σα ηειεπηαία ρξφληα, σζηφζν, θαίλεηαη πψο άξρηζαλ 

λα γίλνληαη αξθεηέο έξεπλεο ζρεηηθά κε ηηο εηδηθέο καζεζηαθέο δπζθνιίεο θαη ηα 

καζεκαηηθά. Έηζη, ινηπφλ, νη καζεηέο κε εηδηθέο καζεζηαθέο δπζθνιίεο παξνπζηάδνπλ, 
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ζπρλά, αξθεηέο δπζθνιίεο ζηελ θαηάθηεζε ησλ καζεκαηηθψλ γλψζεσλ. Οη δπζθνιίεο 

απηέο ζρεηίδνληαη κε ηε καζεκαηηθή νξνινγία, κε ηελ αληίιεςε θαη ην ρεηξηζκφ 

αληηθεηκέλσλ, εηθφλσλ, ζπκβφισλ, ζρέζεσλ, θαζψο θαη κε ηελ εθηέιεζε αιγνξίζκσλ 

(Αγαιηψηεο, 2011). 

 Οξηζκέλνη καζεηέο κε εηδηθέο καζεζηαθέο δπζθνιίεο, δπζθνιεχνληαη λα 

δηαθξίλνπλ ηνπο αξηζκνχο θαη ηα ζχκβνια ή αθφκα αληηζηξέθνπλ θαη απνδίδνπλ 

θαζξεθηηθά κνλνςήθηνπο θαη δηςήθηνπο αξηζκνχο, κε απνηέιεζκα λα πξνθχπηνπλ 

δηαθνξεηηθά θαη αλαθξηβή απνηειέζκαηα ζηελ εθηέιεζε ησλ πξάμεσλ (Αγαιηψηεο, 2011). 

Γεληθφηεξα, ζχκθσλα κε ηελ έξεπλα ππάξρνπλ πνιιά ζηνηρεία πνπ απνδεηθλχνπλ φηη νη 

καζεηέο κε εηδηθέο καζεζηαθέο δπζθνιίεο δπζθνιεχνληαη κε ηελ εθηέιεζε ησλ πξάμεσλ 

(Vukovic, & Siegel, 2010). Ζ δπζθνιία απηή δελ έγθεηηαη κφλν ζηελ αδπλακία 

αλαγλψξηζεο θαη δηάθξηζεο αληηιεπηηθψλ κνξθψλ. Πνιινί είλαη νη καζεηέο πνπ 

παξαβηάδνπλ ηε ζεηξά ησλ ελεξγεηψλ ζηελ εθηέιεζε ησλ αιγνξίζκσλ ησλ πξάμεσλ ή 

ζπγρένπλ ηνπο αιγφξηζκνπο ησλ πξάμεσλ κεηαμχ ηνπο, εθαξκφδνληαο γηα παξάδεηγκα 

ζηνηρεία ηνπ αιγνξίζκνπ ηεο πξφζζεζεο ζηνλ αιγφξηζκν ηνπ πνιιαπιαζηαζκνχ. 

Γπζθνιίεο, επίζεο, ππάξρνπλ ζηελ νξγάλσζε ηνπ ρψξνπ, κε ηνπο αξηζκνχο λα 

ηνπνζεηνχληαη ιάζνο ζην ρψξν, επεξεάδνληαο ηελ εθηέιεζε ησλ πξάμεσλ θαη ηα ηειηθά 

απνηειέζκαηα (Αγαιηψηεο, 2011). Οη καζεηέο κε εηδηθέο καζεζηαθέο δπζθνιίεο θάλνπλ 

πεξηζζφηεξα ιάζε κέηξεζεο (Geary, 2004) θαη δπζθνιεχνληαη λα αλαθαιέζνπλ βαζηθά 

αξηζκεηηθά δεδνκέλα, ζε ζρέζε κε ηνπο ζπλνκειίθνπο ηνπο ρσξίο εηδηθέο καζεζηαθέο 

δπζθνιίεο,  επεξεάδνληαο ηελ εχξεζε νξζψλ απνηειεζκάησλ θαηά ηελ εθηέιεζε 

αξηζκεηηθψλ πξάμεσλ (Geary, 2011).  

Έξεπλεο έρνπλ δείμεη φηη πέξα απφ ηελ εθηέιεζε πξάμεσλ, ε επίιπζε πξνβιήκαηνο 

είλαη ν ηνκέαο ησλ καζεκαηηθψλ πνπ δπζθνιεχεη αξθεηά ηνπο καζεηέο κε εηδηθέο 

καζεζηαθέο δπζθνιίεο (Cawley, Parmar, Foley, Salmon, & Roy, 2001· Andersson, 2008·  
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Plerou & Vlamos, 2016). Πνιινί είλαη εθείλνη πνπ ζηεξνχληαη βαζηθψλ γλψζεσλ θαηά ηελ 

επίιπζε πξνβιεκάησλ. χκθσλα κε ηνλ Geary (2011) νη καζεηέο κε εηδηθέο καζεζηαθέο 

δπζθνιίεο θάλνπλ πεξηζζφηεξα δηαδηθαζηηθά ιάζε ζε ζρέζε κε ηνπο ζπλνκήιηθνπο ηνπο 

ρσξίο εηδηθέο καζεζηαθέο δπζθνιίεο, φηαλ ιχλνπλ απιά αξηζκεηηθά πξνβιήκαηα θαη πνιχ 

πεξηζζφηεξα φηαλ ιχλνπλ ζχλζεηα πξνβιήκαηα. Σν πην ζεκαληηθφ έιιεηκκα, φκσο, 

θαίλεηαη πσο είλαη ε ρξήζε ζηξαηεγηθψλ. Απηέο νη ζηξαηεγηθέο πεξηιακβάλνπλ ηελ 

παξάθξαζε ή ηελ επαλαδηαηχπσζε ηνπ πξνβιήκαηνο κε άιια ιφγηα, ηελ αλαπαξάζηαζή 

ηνπ κε εηθφλεο ζε ραξηί ή ζην λνπ, ηνλ θαζνξηζκφ ζηφρσλ θαη ηε δεκηνπξγία ζρεδίσλ γηα 

ηελ επίιπζε πξνβιήκαηνο (Montague & Applegate, 1993), ηελ αμηνιφγεζε ηεο 

δηαδηθαζίαο ιχζεο θαη ηνλ έιεγρν ηνπ απνηειέζκαηνο (Plerou & Vlamos, 2016). χκθσλα 

κε ηνπο Plerou & Vlamos (2016) ππάξρνπλ ειιείκκαηα ζηελ αιγνξηζκηθή ζθέςε. Ο 

«αιγνξηζκηθή ζθέςε» πεξηγξάθεη ηελ ηθαλφηεηα πνπ απαηηείηαη γηα ηελ νινθιήξσζε ελφο 

έξγνπ ρξεζηκνπνηψληαο κηα ζεηξά πξνεπηιεγκέλσλ ελεξγεηψλ, κε ζηφρν ηελ νινθιήξσζε 

κηαο δηαδηθαζίαο. Οη βαζηθέο αιγνξηζκηθέο αξρέο ζπκβάιινπλ ζηελ αλάπηπμε ινγηθήο 

ζθέςεο θαη ζηελ θαηαλφεζε θαη αθνκνίσζε κεζνδνινγηψλ, πνπ είλαη ζηνηρεία απαξαίηεηα 

γηα ηελ επίιπζε πξνβιήκαηνο. Μέζα απφ ηε βηβιηνγξαθηθή αλαζθφπεζε παξαηεξήζεθε 

φηη νη καζεηέο κε εηδηθέο καζεζηαθέο δπζθνιίεο δελ πξνζπαζνχλ λα θαηαλνήζνπλ ην 

πξφβιεκα, αιιά πεγαίλνπλ θαηεπζείαλ ζηελ αλαδήηεζε ηεο θαηάιιειεο πξάμεο, 

ρξεζηκνπνηψληαο φια ηα δεδνκέλα ηνπ πξνβιήκαηνο θαη δίλνπλ απάληεζε ρσξίο λα 

επηβεβαηψλνπλ φηη ε απάληεζε πνπ έδσζαλ έρεη λφεκα (Schoenfeld, 1988· Verschaffel, 

Greer, & De Corte, 2000· Xin, Jitendra, Deatline – Buchman, 2005). Απηφ κπνξεί λα 

νθείιεηαη είηε ζην φηη δελ ππάξρεη ελλνηνινγηθή θαηαλφεζε θαη νη καζεηέο δελ κπνξνχλ 

λα θαηαιάβνπλ ηε θχζε ηνπ πξνβιήκαηνο (Xin et al., 2005) , είηε ζε κε απνηειεζκαηηθέο 

κεζφδνπο δηδαζθαιίαο θαη ζηξαηεγηθψλ επίιπζεο πξνβιεκάησλ, φπσο νη « ιέμεηο – 
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θιεηδηά» θαη ε ζχλδεζε ηνπο κε ζπγθεθξηκέλεο καζεκαηηθέο πξάμεηο (Xin et al., 2005· 

Αγαιηψηεο, 2011). 

 Έλα άιιν ζηνηρείν πνπ αλαθέξεηαη ζηε βηβιηνγξαθία θαη απνηειεί εκπφδην ζηελ 

επίιπζε πξνβιήκαηνο, είλαη φηη ηα παηδηά κε καζεζηαθέο δπζθνιίεο ζηα καζεκαηηθά 

εκθαλίδνπλ θάπνην έιιεηκκα ζηε κλήκε εξγαζίαο (Passolunghi & Siegel, 2001· Geary, 

2004· Andersson, 2008). Δμ αηηίαο ηεο κηθξήο ρσξεηηθφηεηαο ηεο κλήκεο εξγαζίαο νη 

καζεηέο δελ κπνξνχλ λα επεμεξγαζηνχλ θαη λα ζπγθξαηήζνπλ φιεο ηηο πιεξνθνξίεο πνπ 

παίξλνπλ απφ έλα πξφβιεκα (Ashcraft, 1992·  Αγαιηψηεο, 2011) θαη λα αλαθαιέζνπλ 

εθείλεο ηηο πιεξνθνξίεο πνπ ηνπο είλαη ρξήζηκεο (Passolunghi & Siegel, 2001). 

Γεληθφηεξα, ε επίιπζε πξνβιήκαηνο εμαξηάηαη απφ ηελ εθαξκνγή γλσζηηθψλ θαη 

κεηαγλσζηηθψλ ζηξαηεγηθψλ. Σφζν νη γλσζηηθέο φζν θαη νη κεηαγλσζηηθέο ζηξαηεγηθέο 

ζπλήζσο απνπζηάδνπλ απφ ηελ πιεηνςεθία ησλ καζεηψλ κε εηδηθέο καζεζηαθέο δπζθνιίεο 

(Αγαιηψηεο, 2011). Οη γλσζηηθέο ζηξαηεγηθέο ζρεηίδνληαη κε ηνλ ηξφπν επεμεξγαζίαο ησλ 

πιεξνθνξηψλ (Αγαιηψηεο, 2011), ελψ νη κεηαγλσζηηθέο  κε ηνλ έιεγρν ηεο δηαδηθαζίαο 

επίιπζεο θαη ηελ αμηνιφγεζε ηεο ιχζεο ηνπ πξνβιήκαηνο (Αγαιηψηεο, 2011· Kajamies, 

Vauras & Kinnunen, 2010· Παληειηάδνπ & Μπφηζαο, 2007).    

 

1.7 Γπζθνιίεο – Λάζε θαηά ηελ επίιπζε αιγεβξηθώλ πξνβιεκάηωλ 

Ζ επίιπζε πξνβιήκαηνο είλαη ν ηνκέαο ησλ καζεκαηηθψλ πνπ δπζθνιεχεη γεληθά 

ηνπο καζεηέο (Verschaffel, Greer, & De Corte, 2000), αιιά πεξηζζφηεξν ηνπο καζεηέο κε 

εηδηθέο καζεζηαθέο δπζθνιίεο (Cawley, Parmar, Foley, Salmon, & Roy, 2001· Andersson, 

2008·  Plerou & Vlamos, 2016). Σα ιεθηηθά πξνβιήκαηα πνπ επηιχνληαη κε ηε ρξήζε ηεο 

άιγεβξαο είλαη γλσζηά φηη δπζθνιεχνπλ αθφκα πεξηζζφηεξν θαη ηηο δπν θαηεγνξίεο 

καζεηψλ (Hutchinson, 1987·Stacey & MacGregor, 2000·Foegen, 2008·Impecoven-Lind & 

Foegen, 2010). Πνιινί είλαη νη ιφγνη πνπ ζπκβάιινπλ ζην λα ζεσξεζεί ε επίιπζε 
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αιγεβξηθψλ πξνβιεκάησλ, έλα δχζθνιν έξγν. Γπζθνιίεο ππάξρνπλ ηφζν θαηά ηε 

κεηάθξαζε ηεο θαηάζηαζεο ηνπ πξνβιήκαηνο ζε καζεκαηηθή γιψζζα, δειαδή ζε 

εμίζσζε, φζν θαη θαηά ηε δηαδηθαζία επίιπζεο ηεο εμίζσζεο (Stacey & MacGregor, 

2000). ηηο επφκελεο ελφηεηεο ζα κειεηεζνχλ μερσξηζηά νη δπζθνιίεο πνπ αληηκεησπίδνπλ 

νη ηππηθνί καζεηέο, πνπ δελ έρνπλ παξνπζηάζεη δειαδή, θακία έλδεημε καζεζηαθψλ 

αλαγθψλ θαη νη καζεηέο κε εηδηθέο καζεζηαθέο δπζθνιίεο, φηαλ επηιχνπλ αιγεβξηθά 

καζεκαηηθά πξνβιήκαηα. 

1.7.1 Γπζθνιίεο ηωλ ηππηθώλ καζεηώλ  

Λάζε θαηά ηε κεηάθξαζε ζε αιγεβξηθή γιψζζα 

Οη Nathan, Kintsch & Young (1992), ζεσξνχλ φηη ε επίιπζε πξνβιήκαηνο 

εμαξηάηαη ζε κεγάιν βαζκφ απφ ηελ αλάγλσζε. Ζ θησρή – ειιηπήο θαηαλφεζε ηνπ 

θεηκέλνπ κπνξεί λα νδεγήζεη ζε ζεκαληηθά ιάζε, θαζψο νη καζεηέο δελ κπνξνχλ λα 

θαηαλνήζνπλ ηελ θαηάζηαζε πνπ πεξηγξάθεηαη ζην πξφβιεκα θαη επνκέλσο δελ κπνξνχλ 

λα επηιέμνπλ ηηο θαηάιιειεο ζηξαηεγηθέο γηα ηελ επίιπζή ηνπ. Πνιινί είλαη νη καζεηέο 

πνπ πηζηεχνπλ φηη πξέπεη λα ρξεζηκνπνηήζνπλ φιεο ηηο πιεξνθνξίεο πνπ ππάξρνπλ ζηελ 

εθθψλεζε ηνπ πξνβιήκαηνο, αλεμάξηεηα απφ ην αλ ρξεηάδνληαη γηα ηελ επίιπζή ηνπ 

(Travis, 1981)  

Δθηφο φκσο απφ ηηο δπζθνιίεο ζηελ αλάγλσζε, πνιινί είλαη νη εξεπλεηέο πνπ 

αλαθέξνπλ φηη ηα πεξηζζφηεξα ιάζε γίλνληαη θαηά ηε κεηάθξαζε ηεο θαηάζηαζεο ηνπ 

πξνβιήκαηνο ζηελ αιγεβξηθή γιψζζα (Clement, 1982· Croteau, Heffernan & Koedinger, 

2004· Christianson, Mestre & Luke, 2012). πγθεθξηκέλα, πνιινί είλαη νη καζεηέο πνπ 

ππνζέηνπλ φηη ε ζεηξά ησλ ιέμεσλ ζηελ εθθψλεζε ηνπ πξνβιήκαηνο, ζα αληηζηνηρηζηεί 

απεπζείαο ζηε ζεηξά ησλ ζπκβφισλ πνπ εκθαλίδνληαη ζηελ εμίζσζε (Clement, 1982· 

Christianson et al., 2012), θάηη πνπ νδεγεί ζηελ θαηάζηξσζε ιαλζαζκέλσλ εμηζψζεσλ. Σν 

θαηλφκελν απηφ είλαη γλσζηφ σο «ιάζνο αληηζηξνθήο» (reversal error) θαη πξνθχπηεη απφ 
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ηε κεηάθξαζε απφ ηα αξηζηεξά πξνο ηα δεμηά ησλ πξνηάζεσλ ηνπ πξνβιήκαηνο 

(Christianson et al., 2012· Bush & Karp, 2013). Γηα παξάδεηγκα ζην πξφβιεκα «Αλ ηα 

κήια ηνπ Γηάλλε είλαη 5 πεξηζζφηεξα απφ ηνπ Υξήζηνπ, λα εθθξάζεηε αιγεβξηθά ηα κήια 

ηνπ Υξήζηνπ», ε απάληεζε πνπ δίλεηαη είλαη 5 + x, αληί γηα x – 5. 

Οη Croteau et al. (2004), αλαθέξνπλ φηη ππάξρνπλ πνιινί καζεηέο πνπ ελψ  

θαηαλννχλ ηελ εθθψλεζε ηνπ πξνβιήκαηνο, δελ κπνξνχλ λα ηε κεηαθξάζνπλ ζε 

ζπκβνιηθή γιψζζα. Ζ δπζθνιία απηή έγθεηηαη ζηε ρξήζε ησλ κεηαβιεηψλ (Koedinger & 

Nathan, 2004· Croteau et al., 2004). χκθσλα κε ηνπο Pillay, Wilss & Boulton-Lewis 

(1998) ε θαηαλφεζε ηεο κεηαβιεηήο σο άγλσζηε πνζφηεηα πξνυπνζέηεη ηελ αλαγλψξηζε 

θαη ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο άγλσζηεο πνζφηεηαο κέζα ζην πξφβιεκα πνπ πξέπεη λα 

ππνινγηζηεί, ιακβάλνληαο ππφςε φινπο ηνπο πεξηνξηζκνχο ηνπ πξνβιήκαηνο. 

πγθεθξηκέλα, πνιινί καζεηέο δελ γλσξίδνπλ πνηα πνζφηεηα ηνπ πξνβιήκαηνο πξέπεη λα 

ζπκβνιηζηεί κε x (Stacey & MacGregor, 2000),  ελψ άιινη  ζπλδένπλ ηηο κεηαβιεηέο κε ην 

φλνκα ηεο πνζφηεηαο, παξά κε ηελ αξηζκεηηθή ηεο αμία (Olive & Caglayan, 2007· Bush & 

Karp, 2013). Γηα παξάδεηγκα, αλ ην γξάκκα w ζπκβνιίδεη ηνλ αξηζκφ ησλ γπλαηθψλ θαη ην 

γξάκκα m ηνλ αξηζκφ ησλ αληξψλ, ηελ εμίζσζε 9w = 8m ηελ δηαβάδνπλ σο „9 γπλαίθεο 

γηα θάζε 8 άληξεο‟, παξά „9 θνξέο ηνλ αξηζκφ ησλ γπλαηθψλ, ηζνχηαη κε 8 θνξέο ηνλ 

αξηζκφ ησλ αληξψλ‟ (Olive & Caglayan, 2007). 

Έλα άιιν ζπρλφ θαηλφκελν πνπ παξαηεξείηαη, είλαη ην γεγνλφο φηη νη καζεηέο δελ 

αληηιακβάλνληαη ηηο ζρέζεηο κεηαμχ ησλ γλσζηψλ θαη ησλ άγλσζησλ πνζνηήησλ ηνπ 

πξνβιήκαηνο. Απηφ έρεη σο ζπλέπεηα λα κελ κπνξνχλ λα εθθξάζνπλ φια ηα άγλσζηα 

ζηνηρεία ηνπ πξνβιήκαηνο ζπλαξηήζεη κηαο κεηαβιεηήο θαη ρξεζηκνπνηνχλ παξαπάλσ απφ 

κία κεηαβιεηή (Travis, 1981· Olive & Caglayan, 2007), ή ηελ ίδηα κεηαβιεηή γηα θάζε 

άγλσζην (Stacey & MacGregor, 2000). 



32 
 

Δθηφο απφ ηηο κεηαβιεηέο, ην ζχκβνιν ηεο ηζφηεηαο επεξεάδεη ηελ θαηάζηξσζε ηεο 

εμίζσζεο απφ ηα δεδνκέλα ηνπ πξνβιήκαηνο.  ηελ αξηζκεηηθή ην ζχκβνιν απηφ 

ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα δείμεη ην απνηέιεζκα κηαο πξάμεο. Αληίζεηα ζηελ άιγεβξα θαη 

ζπγθεθξηκέλα ζηηο εμηζψζεηο ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα δείμεη ηελ «ηζνξξνπία» ησλ δχν 

κειψλ. Ζ δπζθνιία ησλ καζεηψλ λα αληηιεθζνχλ ην ζχκβνιν σο κηα έθθξαζε 

ηζνδπλακίαο, έρεη σο ζπλέπεηα λα κελ κπνξνχλ λα θαηαζηξψζνπλ ηελ εμίζσζε ζε έλα 

πξφβιεκα, γηαηί δελ αληηιακβάλνληαη φηη ηα δχν κέιε ηεο εμίζσζεο έρνπλ ηελ ίδηα αμία 

(Kieran, 1981). 

Σέινο, πέξα απφ ηηο παξαπάλσ δπζθνιίεο, ππάξρνπλ καζεηέο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ 

άηππεο ζηξαηεγηθέο γηα ηελ επίιπζε ησλ αιγεβξηθψλ πξνβιεκάησλ (Koedinger & Nathan, 

2004). Οη καζεηέο απηνί δελ αληηιακβάλνληαη ηε ινγηθή επίιπζεο πξνβιεκάησλ κε ηε 

ρξήζε ηεο άιγεβξαο (Stacey & MacGregor, 2000) θαη θαηαθεχγνπλ ζηελ αξηζκεηηθή 

επίιπζή ηνπο, κε ηε ρξήζε ησλ ηεζζάξσλ πξάμεσλ (Stacey & MacGregor, 2000· 

Koedinger & Nathan, 2004).  

Λάζε θαηά ηελ επίιπζε εμηζψζεσλ 

Οη καζεηέο δηδάζθνληαη δηαδηθαζηηθά βήκαηα γηα ηελ επίιπζε εμηζψζεσλ, αιιά νη 

έλλνηεο πνπ βξίζθνληαη πίζσ απφ απηά ηα βήκαηα δελ ηνλίδνληαη πάληα (Steinberg, 

Sleeman & Ktorza, 1991). Όπσο πξναλαθέξζεθε, νη καζεηέο ζεσξνχλ φηη ην ζχκβνιν ηεο 

ηζφηεηαο δείρλεη ην απνηέιεζκα κηαο πξάμεο θαη δελ ην αληηιακβάλνληαη σο ζχκβνιν 

ηζνδπλακίαο, θάηη πνπ επεξεάδεη ηελ επίιπζε ησλ εμηζψζεσλ (Kieran, 1981·Van Amerom, 

2003·Knuth, Stephens, McNeil & Alibali, 2006·Booth & Davenport, 2013·Booth et al., 

2014). Ζ αληίιεςε απηή γίλεηαη εκθαλήο απφ ην γεγνλφο φηη πνιινί καζεηέο πξνζζέηνπλ 

φια ηα λνχκεξα ηεο εμίζσζεο ή πξνζζέηνπλ φια ηα λνχκεξα αξηζηεξά ηνπ „=‟, (Knuth et 

al., 2006), θαζψο θη απφ ηηο „αιπζίδεο‟ ηζφηεηαο πνπ παξάγνπλ (π.ρ x+3 = 5 – x = x + x = 5 

– 3 = 2x = 2= x =1) (Kieran, 1981  Knuth et al., 2006). Ίζσο απηφ δελ απνηειεί έθπιεμε, 
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δεδνκέλνπ φηη ε έλλνηα ηεο ηζνξξνπίαο κεηαμχ ησλ δχν κειψλ κηαο εμίζσζεο είλαη κία απφ 

ηηο πην ζεκειηψδεηο έλλνηεο πνπ απνηεινχλ ηε βάζε ηεο άιγεβξαο θαη φηη νη καζεηέο 

δπζθνιεχνληαη λα κεηαθηλεζνχλ απφ κηα ιεηηνπξγηθή (operational) ζε κηα ζρεζηαθή 

(relational) θαηαλφεζε ηνπ ζπκβφινπ ηεο ηζφηεηαο. Ίζσο ε ιεηηνπξγηθή θαηαλφεζε ηνπ 

ζπκβφινπ είλαη αξθεηή γηα ηελ εθηέιεζε απιψλ εμηζψζεσλ, αιιά ε έιιεηςε ηεο 

ζρεζηαθήο θαηαλφεζεο θαίλεηαη λα επεξεάδεη πεξηζζφηεξν ηνπο καζεηέο, φηαλ έξρνληαη 

αληηκέησπνη κε πην ζχλζεηεο εμηζψζεηο, κε κεηαβιεηέο θαη ζηα δχν κέιε ηεο εμίζσζεο ( 

Bush & Karp, 2013·Booth et al., 2014). Υσξίο ηε ζρεζηαθή θαηαλφεζε ηνπ ζπκβφινπ, νη 

καζεηέο παιεχνπλ λα απνκλεκνλεχζνπλ ακέηξεηνπο θαη θαηλνκεληθά απζαίξεηνπο 

θαλφλεο γηα ηελ επίιπζε ησλ εμηζψζεσλ (Byrd et al., 2015).  Οη Filloy & Rojano (1989) 

αλαθέξνπλ φηη νη καζεηέο γλσξίδνπλ πψο λα ιχζνπλ απιέο αξηζκεηηθέο εμηζψζεηο, φπνπ ε 

επίιπζή ηνπο γίλεηαη εχθνια ρξεζηκνπνηψληαο ηελ αληίζηξνθε πξάμε απφ απηή πνπ 

ζεκεηψλεηαη. Οη δπζθνιίεο απμάλνληαη ζεκαληηθά, φηαλ ππάξρνπλ άγλσζηνη θαη ζηα δχν 

κέιε ηεο εμίζσζεο.  

Μηα άιιε παξαλφεζε πνπ ππάξρεη ζηνπο καζεηέο είλαη φηη ην αξλεηηθφ πξφζεκν 

ησλ κεηαβιεηψλ ζπκβνιίδεη κφλν ηελ πξάμε ηεο αθαίξεζεο θαη δελ ηξνπνπνηνχλ ηνπο 

φξνπο, φηαλ πξέπεη (Booth et al., 2014), θαζψο επίζεο δελ αληηιακβάλνληαη ηε ζχλδεζε 

ησλ ζπληειεζηψλ θαη ησλ κεηαβιεηψλ, βιέπνληαο ην 4x σο 4+x, αληί γηα 4·x πνπ είλαη ην 

ζσζηφ (Steinberg et al., 1991·Welder, 2012).  Οη παξελζέζεηο είλαη έλα βαζηθφ ζηνηρείν 

ηεο καζεκαηηθήο ζεκεηνγξαθίαο, ηφζν γηα ηελ αξηζκεηηθή φζν θαη γηα ηελ άιγεβξα. Ζ 

άιγεβξα, σζηφζν, απαηηεί απφ ηνπο καζεηέο λα έρνπλ κηα πνιχ πην επέιηθηε θαηαλφεζε 

ησλ παξελζέζεσλ. Ζ ελλνηνινγηθή γλψζε ηεο ρξήζεο ηεο παξέλζεζεο είλαη ηδηαίηεξα 

ζεκαληηθή γηα ηελ πξνηεξαηφηεηα ηεο εθηέιεζεο ησλ πξάμεσλ, ε νπνία έρεη αλαγλσξηζηεί 

σο ζεκαληηθή πεγή δπζθνιίαο γηα ηνπο καζεηέο δηαθφξσλ ειηθηψλ (Welder, 2012) θαη 
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πνιινί είλαη εθείλνη πνπ δελ κπνξνχλ λα εθαξκφζνπλ ηελ επηκεξηζηηθή ηδηφηεηα, 

πνιιαπιαζηάδνληαο κφλν ηνλ πξψην φξν κέζα ζηελ παξέλζεζε (Bush & Karp, 2013). 

 

1.7.2. Γπζθνιίεο ηωλ καζεηώλ κε εηδηθέο καζεζηαθέο δπζθνιίεο 

Λάζε θαηά ηε κεηάθξαζε ζε αιγεβξηθή γιψζζα 

Όπσο αλαθέξζεθε, ε αλάγλσζε παίδεη ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ επίιπζε πξνβιήκαηνο. 

Δμαηηίαο ησλ δπζθνιηψλ ζηελ αλάγλσζε, νη καζεηέο κε εηδηθέο καζεζηαθέο δπζθνιίεο, 

δπζθνιεχνληαη λα δηαθξίλνπλ θαη λα νξγαλψζνπλ ηηο ζρεηηθέο θαη ηηο πεξηηηέο 

πιεξνθνξίεο ζε έλα πξφβιεκα (Gagnon & Maccini, 2001), κε απνηέιεζκα λα νδεγνχληαη 

ζε ζεκαληηθά ιάζε. 

Δθηφο απφ ηα πξνβιήκαηα ζηελ αλάγλσζε, ε ρξήζε ησλ κεηαβιεηψλ επεξεάδεη ηελ 

κεηάθξαζε ηεο θαηάζηαζεο ηνπ πξνβιήκαηνο ζε ζπκβνιηθή γιψζζα (Σδψηδνπ, 2014). 

πγθεθξηκέλα, νη καζεηέο κε εηδηθέο καζεζηαθέο δπζθνιίεο  δελ κπνξνχλ λα εξκελεχζνπλ 

θαη λα θαηαλνήζνπλ ηελ έλλνηα ησλ κεηαβιεηψλ, πνπ παξηζηάλνληαη κε γξάκκαηα 

(Impecoven – Lind & Foegen, 2010· Σδψηδνπ, 2014). Όηαλ νη καζεηέο έξρνληαη 

αληηκέησπνη κε κεηαβιεηέο, ζπλήζσο ηηο αγλννχλ ή πξνζπαζνχλ λα καληέςνπλ ηελ ηηκή 

ηνπο (Impecoven – Lind & Foegen, 2010), ελψ φηαλ πξέπεη λα κεηαθξάζνπλ ιεθηηθέο 

εθθξάζεηο ζε αιγεβξηθή γιψζζα, ζπλήζσο επηιέγνπλ ιάζνο πξάμε ή επηιέγνπλ ζπλέρεηα 

ηελ πξφζζεζε (Σδψηδνπ, 2014) 

Σέινο, πέξα απφ ηηο παξαπάλσ δπζθνιίεο, πνιινί καζεηέο κε εηδηθέο καζεζηαθέο 

δπζθνιίεο πξνζεγγίδνπλ ηα αιγεβξηθά ιεθηηθά πξνβιήκαηα σο αξηζκεηηθά, πξνζπαζψληαο 

λα επηιέμνπλ ηηο θαηάιιειεο πξάμεηο γηα ηελ επίιπζή ηνπο. Ζ νπζία ηεο θαηαλφεζεο ησλ 

αιγεβξηθψλ πξνβιεκάησλ, είλαη ε θαηαλφεζε ησλ ζρέζεσλ πνπ αλαθέξνληαη ζηελ 

εθθψλεζή ηνπο, θάηη ην νπνίν είλαη αξθεηά αθεξεκέλν γηα ηνπο καζεηέο κε εηδηθέο 

καζεζηαθέο δπζθνιίεο (Hutchinson, 1987).  
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Λάζε θαηά ηελ επίιπζε εμηζψζεσλ 

Οη καζεηέο κε εηδηθέο καζεζηαθέο δπζθνιίεο θαηαθέξλνπλ λα ιχζνπλ κε κεγάιν 

πνζνζηφ επηηπρίαο απιέο αξηζκεηηθέο εμηζψζεηο, φπνπ ν άγλσζηνο είλαη πξνζζεηένο 

ρξεζηκνπνηψληαο ηελ αληίζηξνθε πξάμε, ελψ ππάξρνπλ κεγαιχηεξεο δπζθνιίεο ζηηο 

ππφινηπεο πεξηπηψζεηο. Οη δπζθνιίεο απμάλνληαη φηαλ ππάξρνπλ άγλσζηνη θαη ζηα δχν 

κέιε ηεο εμίζσζεο. Πνιινί είλαη εθείλνη πνπ δεκηνπξγνχλ ηε δηθή ηνπο αθνινπζία 

αιγνξίζκσλ γηα ηελ επίιπζή ησλ εμηζψζεσλ, ελψ παξαηεξνχληαη ιάζε θαη ζε γλψζεηο 

αξηζκεηηθήο (Σδψηδνπ, 2014).  

Έλαο άιινο ηνκέαο δπζθνιίαο είλαη ε ρξήζε ησλ ζπκβφισλ θαη νη ζπκβάζεηο ηεο 

άιγεβξαο. Οη καζεηέο δελ θαηαλννχλ ζπρλά ηελ έλλνηα ησλ ζπληειεζηψλ ησλ κεηαβιεηψλ 

(Impecoven – Lind & Foegen, 2010· Σδψηδνπ, 2014), πξνζζέηνπλ κφλν ηνπο νξαηνχο 

ζπληειεζηέο θαη αγλννχλ ηελ πεξίπησζε ηεο κνλάδαο, φπνπ ν ζπληειεζηήο παξαιείπεηαη 

(Σδψηδνπ, 2014), ελψ δελ μέξνπλ πψο λα δνπιέςνπλ κε ηνπο αξλεηηθνχο αξηζκνχο 

(Impecoven – Lind & Foegen, 2010). Γπζθνιίεο επίζεο εκθαλίδνληαη κε ηε ρξήζε ηεο 

επηκεξηζηηθήο ηδηφηεηαο, πνιιαπιαζηάδνληαο κφλν ηνλ πξψην φξν ηεο παξέλζεζεο, ελψ 

θάπνηεο θνξέο γίλεηαη αληηθαηάζηαζε ηνπ πνιιαπιαζηαζκνχ κε πξφζζεζε (Σδψηδνπ, 

2014).    

Σέινο, δχν ζηνηρεία πνπ επεξεάδνπλ γεληθφηεξα ηελ επίιπζε αιγεβξηθψλ 

πξνβιεκάησλ είλαη ην ζχκβνιν ηεο ηζφηεηαο, θαζψο θαη ε δηαδηθαζία ηεο επαιήζεπζεο. Ζ 

παξεξκελεία ηεο έλλνηαο ηνπ ζπκβφινπ ηεο ηζφηεηαο απφ ηνπο καζεηέο κε εηδηθέο 

καζεζηαθέο δπζθνιίεο ηνπο απνηξέπεη ηφζν απφ ηελ θαηάζηξσζε ηεο θαηάιιειεο 

εμίζσζεο, πνπ πεξηγξάθεη ηελ θαηάζηαζε πνπ παξνπζηάδεηαη ζην πξφβιεκα, φζν θαη απφ 

ηελ νξζή επίιπζή ηεο (Impecoven – Lind & Foegen, 2010). χκθσλα κε ηε Σδψηδνπ 

(2014) νη καζεηέο κε εηδηθέο καζεζηαθέο δπζθνιίεο δπζθνιεχνληαη λα ειέγμνπλ ηε ξίδα 

κίαο εμίζσζεο θαη ζπλεπψο λα θάλνπλ επαιήζεπζε. 
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1.8 Άιγεβξα, εηδηθέο καζεζηαθέο δπζθνιίεο θαη ειιεληθή πξαγκαηηθόηεηα 

Αξθεηέο έξεπλεο έρνπλ αζρνιεζεί κε ηνπο καζεηέο κε εηδηθέο καζεζηαθέο 

δπζθνιίεο θαη ηηο δπζθνιίεο πνπ αληηκεησπίδνπλ ζηα καζεκαηηθά θαη ζπγθεθξηκέλα ζηελ 

αξηζκεηηθή θαη ζηα πξνβιήκαηα ηεο αξηζκεηηθήο. Χζηφζν, ε άιγεβξα θαη ε επίιπζε 

αιγεβξηθψλ πξνβιεκάησλ απφ καζεηέο κε εηδηθέο καζεζηαθέο δπζθνιίεο δελ έρεη 

κειεηεζεί αξθεηά ζηνλ ειιαδηθφ ρψξν (Σδψηδνπ, 2014). Τπάξρνπλ δχν έξεπλεο πνπ έρνπλ 

γίλεη ζηελ Διιάδα ζρεηηθά κε ηνπο καζεηέο κε εηδηθέο καζεζηαθέο δπζθνιίεο θαη ηηο 

δπζθνιίεο πνπ αληηκεησπίδνπλ κε ην κάζεκα ησλ καζεκαηηθψλ ζηε δεπηεξνβάζκηα 

εθπαίδεπζε θαη ζπγθεθξηκέλα κε ηελ άιγεβξα. 

Ο Αξγχξεο (2010) ζηε δηδαθηνξηθή δηαηξηβή ηνπ, δηεξεχλεζε ηα πξνβιήκαηα πνπ 

αληηκεησπίδνπλ νη καζεηέο κε εηδηθέο καζεζηαθέο δπζθνιίεο ζηα καζεκαηηθά ζηε 

δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε. Μειέηεζε επηπιένλ, ηηο απφςεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζρεηηθά 

κε ηα παξαπάλσ θαη ηέινο ζρεδίαζε παξέκβαζε γηα ηε δηδαζθαιία γλσζηηθψλ θαη 

κεηαγλσζηηθψλ ζηξαηεγηθψλ θαηά ηελ επίιπζε πξνβιεκάησλ κε ηε ρξήζε εμηζψζεσλ. Ζ 

παξέκβαζε έγηλε ζε ηέζζεξηο καζεηέο ηεο Β΄ ηάμεο ηνπ Γπκλαζίνπ θαη επηιέρζεθε ε 

ζηξαηεγηθή δηδαζθαιίαο ΑΤΑΜΔΔΑ (Αλάγλσζε Τπνγξάµµηζε Αλαπαξάζηαζε 

Μεηάθξαζε Δπίιπζε Έιεγρνο Απάληεζε). Σα απνηειέζκαηα ηεο παξέκβαζεο,  έδεημαλ φηη 

νη καζεηέο κπνξνχλ λα βειηηψζνπλ ηε ρξήζε γλσζηηθψλ ζηξαηεγηθψλ θαη λα δηδαρζνχλ 

κεηαγλσζηηθέο ζηξαηεγηθέο γηα ηελ επίιπζε πξνβιεκάησλ. Δπίζεο, νη καζεηέο είλαη 

ηθαλνί λα κάζνπλ πνιχπινθεο έλλνηεο, αξθεί λα ηνπο παξέρεηαη ν θαηάιιεινο ρξφλνο. Σα 

πνζνζηά επηηπρίαο δηαηεξήζεθαλ γηα ην ρξνληθφ δηάζηεκα ησλ έμη εβδνκάδσλ κεηά ηε 

ιήμε ηεο παξέκβαζε, θαζψο επίζεο βειηηψζεθε ν ρξφλνο επίιπζεο ησλ πξνβιεκάησλ.  

Ζ Σδψηδνπ (2014) πξαγκαηνπνίεζε έξεπλα ζε 15 καζεηέο κε εηδηθέο καζεζηαθέο 

δπζθνιίεο θαη ησλ ηξηψλ ηάμεσλ ηνπ Γπκλαζίνπ, ε νπνία έδεημε αδπλακία ησλ καζεηψλ 

ζηελ θαηαλφεζε ηεο έλλνηαο ηεο κεηαβιεηήο, ζηνλ εληνπηζκφ ηεο κεηαβιεηήο ζε κία 
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ιεθηηθή έθθξαζε, θαζψο θαη ζηηο πξάμεηο κε κεηαβιεηέο. Γπζθνιία ππήξρε επίζεο, ζηελ 

επίιπζε εμηζψζεσλ, φπνπ νη καζεηέο ζπλήζσο εθάξκνδαλ δηθνχο ηνπο δηαηζζεηηθνχο 

αιγνξίζκνπο, θαζψο θαη ζηελ επαιήζεπζε ηεο ξίδαο ηεο εμίζσζεο. εκαληηθφ είλαη 

αθφκα, ην γεγνλφο φηη θαλέλαο καζεηήο δελ κπνξνχζε λα δψζεη ηνλ νξηζκφ γηα δηάθνξεο 

αιγεβξηθέο έλλνηεο, φπσο ηη είλαη κεηαβιεηή θαη ηη εμίζσζε. Δθηφο απφ ηηο δπζθνιίεο ζε 

αιγεβξηθέο έλλνηεο, εληνπίζηεθαλ ιάζε ζε πξναπαηηνχκελεο γλψζεηο θαη ζπγθεθξηκέλα 

ζηηο αξηζκεηηθέο πξάμεηο. Με βάζε ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο ζρεδηάζηεθε δηδαθηηθή 

παξέκβαζε ζηεξηδφκελε ζηελ θιηκαθσηή αλαπαξάζηαζε, ε νπνία νδήγεζε ζε ζεκαληηθή 

βειηίσζε ησλ επηδφζεσλ ησλ καζεηψλ. 

Τπάξρνπλ φκσο θάπνηεο έξεπλεο ζηνλ ηππηθφ πιεζπζκφ, νη νπνίεο απνδεηθλχνπλ 

φηη ε κεηάβαζε απφ ηελ αξηζκεηηθή ζηελ άιγεβξα δελ είλαη νκαιή γηα ηνπο πεξηζζφηεξνπο 

καζεηέο. 

Μηα εκπεηξηθή έξεπλα πνπ έγηλε απφ ηνλ Λεκνλίδε (1996), ζε ηππηθνχο καζεηέο Β΄ 

θαη Γ΄ γπκλαζίνπ, είρε ζθνπφ λα δηεξεπλήζεη ηα ιάζε ησλ καζεηψλ θαηά ηελ επίιπζε 

εμηζψζεσλ πξψηνπ βαζκνχ, ηηο κεζφδνπο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ θαηά ηελ επίιπζε ησλ 

εμηζψζεσλ θαη αιγεβξηθψλ πξνβιεκάησλ, θαζψο επίζεο λα ζπγθξίλεη ηηο επηδφζεηο ησλ 

καζεηψλ ησλ δχν απηψλ ηάμεσλ. χκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα νη δπζθνιίεο πνπ 

παξαηεξνχληαη θαηά ηελ επίιπζε ησλ εμηζψζεσλ αθνξνχλ ην ρεηξηζκφ ησλ αξλεηηθψλ 

αξηζκψλ, ηελ πξνηεξαηφηεηα ζηελ εθηέιεζε ησλ αξηζκεηηθψλ πξάμεσλ θαη ηελ έλλνηα ηνπ 

ζπκβφινπ ηεο ηζφηεηαο, απνδίδνληάο ηνπ ην λφεκα ηνπ «δίλεη έλα απνηέιεζκα». Χζηφζν, 

ππάξρεη ζεκαληηθή βειηίσζε απφ ηε Β΄ ζηε Γ΄ Γπκλαζίνπ, ζρεηηθά κε ηελ επίιπζε 

εμηζψζεσλ. Ζ πιεηνςεθία ησλ καζεηψλ ηεο Β΄ Γπκλαζίνπ δελ μέξεη λα επηιχεη εμηζψζεηο 

πξψηνπ βαζκνχ ή παξνπζηάδεη πνιιέο αδπλακίεο θαηά ηε δηαδηθαζία επίιπζεο. Δπηπιένλ, 

έλα πνιχ κηθξφ πνζνζηφ ησλ καζεηψλ ηεο Β΄ ηάμεο κπνξεί λα αλαγλσξίζεη ηελ αφξηζηε 

θαη ηελ αδχλαηε εμίζσζε πξψηνπ βαζκνχ κε έλαλ άγλσζην. Όζνλ αθνξά ηελ επίιπζε 
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αιγεβξηθψλ πξνβιεκάησλ κε ηε ρξήζε εμίζσζεο, δηαπηζηψζεθε φηη ζρεδφλ νη κηζνί 

καζεηέο ηεο Β΄ ηάμεο ρξεζηκνπνηνχλ πεξηζζφηεξν ηελ αξηζκεηηθή, παξά ηελ θαηάζηξσζε 

εμίζσζεο γηα ηελ ιχζε ηνπ αιγεβξηθνχ πξνβιήκαηνο πνπ ηνπο δφζεθε. Αληίζεηα νη 

καζεηέο ηεο Γ΄ ηάμεο ρξεζηκνπνηνχλ πεξηζζφηεξν ηελ εμίζσζε, παξά ηελ αξηζκεηηθή γηα 

λα επηιχζνπλ ην πξφβιεκα. Σέινο, δελ ππάξρεη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά ζρεηηθά κε 

ηελ επηηπρία επίιπζεο ηνπ αιγεβξηθνχ πξνβιήκαηνο κεηαμχ ησλ καζεηψλ ηεο Β΄ θαη ηεο 

Γ΄ Γπκλαζίνπ. 

Μηα αθφκα έξεπλα πνπ είρε σο ζηφρν λα θαηαγξαθεί ε επίδνζε καζεηψλ, ειηθίαο 

13-15 εηψλ, ζε ζέκαηα ζρνιηθήο άιγεβξαο, πνπ αθνξνχζαλ ηε ρξήζε ησλ γξακκάησλ, 

ήηαλ απηή ησλ Γξακαιίδε & αθνλίδε (2006). Οη ζπκκεηέρνληεο ζηελ έξεπλα, ήηαλ 329 

καζεηέο θαη ησλ ηξηψλ ηάμεσλ ηνπ Γπκλαζίνπ θαη ηα απνηειέζκαηα έδεημαλ αδπλακία 

θαηαλφεζεο ηνπ γξάκκαηνο σο γεληθεπκέλνπ αξηζκνχ ζε φιεο ηηο ηάμεηο. πγθεθξηκέλα, νη 

καζεηέο ηεο Α΄ Γπκλαζίνπ παξνπζίαζαλ ρακειέο επηδφζεηο, θαζψο δελ θαηαλννχλ βαζηθά 

ζηνηρεία ηεο άιγεβξαο. Οη επηδφζεηο ησλ καζεηψλ ηεο Β΄ θαη Γ΄ Γπκλαζίνπ ήηαλ 

θαιχηεξεο. Δπηπιένλ, δηαπηζηψζεθε δηαθνξά, ε νπνία ήηαλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή 

αλάκεζα ζηα δχν θχια ζηηο δχν ηειεπηαίεο ηάμεηο ηνπ Γπκλαζίνπ. Σα θνξίηζηα ηα 

θαηαθέξλνπλ θαιχηεξα, ελψ ζηελ Α΄ Γπκλαζίνπ δελ παξαηεξείηαη δηαθνξά. Γεληθφηεξα, 

νη καζεηέο θαίλεηαη λα αγλννχλ βαζηθέο αξρέο ηνπ ζπκβνιηθνχ ζπζηήκαηνο. 

Ζ έξεπλα πνπ δηεμήγαγε ε Δμεληαβειφλε (2013) γηα ηελ έλλνηα ηεο κεηαβιεηήο θαη 

ηελ επίιπζε αιγεβξηθψλ πξνβιεκάησλ κε ηε ρξήζε εμηζψζεσλ, ζε καζεηέο ειηθίαο 14 -15 

εηψλ, έδεημε φηη νη καζεηέο δελ έρνπλ αλαπηχμεη αιγεβξηθφ ηξφπν ζθέςεο. Παξεξκελείεο 

ππάξρνπλ ζρεηηθά κε ην ζχκβνιν ηεο ηζφηεηαο απνδίδνληάο ηνπ ιεηηνπξγηθφ ραξαθηήξα, 

θαζψο θαη κε ηηο κεηαβιεηέο, ζπλδένληαο ηε κεηαβιεηή κε ην πξψην γξάκκα ηνπ 

αληηθεηκέλνπ πνπ αληηζηνηρεί. Καηά ηελ επίιπζε αιγεβξηθψλ πξνβιεκάησλ νη καζεηέο 
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ρξεζηκνπνηνχλ πεξηζζφηεξν αξηζκεηηθά κνληέια, παξά αιγεβξηθά θαη καζαίλνπλ 

κεραληζηηθά ηε δηαδηθαζία επίιπζεο εμίζσζεο. 

ηελ παξέκβαζε πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε απφ ηελ Δκβαισηή (2012) θαη αθνξνχζε 

ζηελ εηζαγσγή ησλ καζεηψλ ζηελ άιγεβξα κέζα απφ ηελ επίιπζε πξνβιεκάησλ, ε 

κεζνδνινγία πνπ εθαξκφζηεθε πεξηιάκβαλε ηελ επίιπζε πξνβιεκάησλ κε δχν ηξφπνπο, 

κε αξηζκεηηθή θαη κε άιγεβξα. Οη ζπκκεηέρνληεο ήηαλ 43 καζεηέο Α΄ Γπκλαζίνπ θαη 

δηαπηζηψζεθαλ αθελφο δπζθνιίεο ζηελ θαηαλφεζε ηεο έλλνηαο ηνπ αγλψζηνπ, ηεο έλλνηαο 

ηεο ηζφηεηαο θαη ηεο παξέλζεζεο, αθεηέξνπ φηη ε δηδαθηηθή παξέκβαζε σθέιεζε ηα 

παηδηά.  

Μηα αθφκα έξεπλα πνπ αθνξνχζε ην ζρεδηαζκφ, ηελ πινπνίεζε θαη ηελ 

αμηνιφγεζε κηαο δηδαθηηθήο παξέκβαζεο βαζηθψλ ελλνηψλ ηεο ζρνιηθήο άιγεβξαο ήηαλ 

ηνπ Βεξχθηνπ (2010). Έμη καζεηέο ηεο Β΄ ηάμεο ηνπ Γπκλαζίνπ ζπκκεηείραλ ζηελ έξεπλα 

θαη νη έλλνηεο ηηο νπνίεο πξαγκαηεχνληαλ ήηαλ ηεο ζπλάξηεζεο, ηεο εμίζσζεο θαη ηεο 

αλίζσζεο. Ζ δηδαθηηθή πξφηαζε ήηαλ βαζηζκέλε ζηηο πνιιαπιέο αλαπαξαζηάζεηο ηεο 

ζπλάξηεζεο ζ‟ έλα πιαίζην επίιπζεο πξνβιήκαηνο θαη έγηλε πξνζπάζεηα ζχλδεζεο ησλ 

καζεκαηηθψλ ελλνηψλ ηεο ζπλάξηεζεο, ηεο εμίζσζεο θαη ηεο αλίζσζεο. Γηαπηζηψζεθε φηη 

νη πεξηζζφηεξνη καζεηέο δελ παξνπζηάδνπλ ζηνηρεία δνκηθήο αιγεβξηθήο ζθέςεο, αιιά 

βξίζθνληαη ζην δηαδηθαζηηθφ επίπεδν. Μέζα απφ ηελ αμηνιφγεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο 

δηαπηζηψζεθε φηη ππήξμε βειηίσζε θαη νη πεξηζζφηεξνη καζεηέο κπφξεζαλ λα θάλνπλ 

ελλνηνινγηθέο ζπλδέζεηο, φκσο πνιιέο απφ ηηο δπζθνιίεο θαη ηηο παξαλνήζεηο παξέκεηλαλ 

ζε κεξηθνχο καζεηέο. 

Ο Υξήζηνπ (2009) ζηε δηδαθηνξηθή δηαηξηβή ηνπ κειέηεζε ην πψο 

αληηιακβάλνληαη νη καζεηέο  Β΄ θαη Γ΄ Γπκλαζίνπ ηελ έλλνηα ηεο κεηαβιεηήο ζηελ 

άιγεβξα. Σα απνηειέζκαηα έδεημαλ φηη νη καζεηέο δπζθνιεχνληαη λα θαηαλνήζνπλ φηη ε 

κεηαβιεηή παίξλεη δηάθνξεο ηηκέο απφ ην ζχλνιν ησλ πξαγκαηηθψλ αξηζκψλ, αιιά 
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ζεσξνχλ φηη αλαπαξηζηνχλ κφλν θπζηθνχο αξηζκνχο, απνδίδνληάο ηνπο ηδηφηεηεο ησλ 

θπζηθψλ αξηζκψλ. Έλα άιιν ζηνηρείν πνπ πξνέθπςε, είλαη φηη ην πξφζεκν ησλ αξηζκψλ 

πνπ κπνξνχλ λα αλαπαξαζηήζνπλ νη κεηαβιεηέο, επεξεάδεηαη απφ ην θαηλνκεληθφ 

πξφζεκν ησλ κεηαβιεηψλ. Με ηελ έλλνηα «θαηλνκεληθφ πξφζεκν» κηαο κεηαβιεηήο, 

ελλνείηαη ην πξφζεκν ηνπ ζπληειεζηή ηεο κεηαβιεηήο. Έηζη ινηπφλ, νη θαηλνκεληθά 

ζεηηθέο αιγεβξηθέο παξαζηάζεηο, φπσο ε «2a» αλαπαξηζηνχλ κφλν ζεηηθνχο αξηζκνχο θαη 

νη θαηλνκεληθά αξλεηηθέο παξαζηάζεηο, φπσο ε «-γ» αλαπαξηζηνχλ κφλν αξλεηηθνχο 

αξηζκνχο.  Δκπφδην γηα ηελ θαηαλφεζε ηεο έλλνηαο ηεο κεηαβιεηήο νπζηαζηηθά, απνηειεί 

ε πξνυπάξρνπζα γλψζε ησλ καζεηψλ πνπ έρεη ζε θεληξηθή ζέζε ην θπζηθφ αξηζκφ. Σα 

απνηειέζκαηα απηά ζπκθσλνχλ θαη κε πξνεγνχκελεο έξεπλεο πνπ έρνπλ γίλεη ζηελ 

Διιάδα απφ ηνπο Christou & Vosniadou (2005) θαη ηνπο Christou, Vosniadou 

&Vamvakousi (2007), νη νπνίνη κειέηεζαλ ηηο δπζθνιίεο ησλ καζεηψλ λα εξκελεχζνπλ ηε 

ρξήζε ησλ γξακκάησλ ζηελ άιγεβξα. Ζ πξνθαηάιεςε ηνπ θπζηθνχ αξηζκνχ ππάξρεη σο 

εχξεκα θαη ζηελ πξφζθαηε έξεπλα ησλ Γεκεηξαθνπνχινπ & Υξήζηνπ (2018), φπνπ 

εμεηάζηεθαλ νη ηξφπνη κε ηνπο νπνίνπο θαηαλννχλ νη καζεηέο ηηο κεηαβιεηέο θαη νη ηξφπνη 

κε ηνπο νπνίνπο εκθαλίδνληαη νη κεηαβιεηέο ζηα ζρνιηθά εγρεηξίδηα. Χζηφζν, ην 

θαηλφκελν απηφ θαίλεηαη λα ακβιχλεηαη ζηηο κεγαιχηεξεο ηάμεηο, ελψ ζηα ζρνιηθά 

εγρεηξίδηα νη κεηαβιεηέο εκθαλίδνληαη κε ηε κνξθή γεληθεπκέλνπ αξηζκνχ. 

Δθηφο φκσο απφ ηηο δπζθνιίεο ησλ καζεηψλ ζε αιγεβξηθέο έλλνηεο, ππάξρνπλ 

παξαλνήζεηο θαη ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο. Έξεπλα πνπ έγηλε ζε 

θνηηεηέο ηνπ Παηδαγσγηθνχ ηκήκαηνο ηνπ Αξηζηνηειείνπ Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαινλίθεο, 

θαζψο θαη ζε εθπαηδεπηηθνχο πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο πνπ δηδάζθνπλ ζε ζρνιεία ηεο 

Θεζζαινλίθεο, θαηά ηε κεηάθξαζε αιγεβξηθψλ πξνβιεκάησλ ζε εμηζψζεηο, έδεημε φηη δελ 

είλαη ηθαλνπνηεηηθή ηφζν ε επίδνζε ησλ θνηηεηψλ φζν θαη ησλ εθπαηδεπηηθψλ. Χζηφζν, νη 

εθπαηδεπηηθνί παξνπζηάδνπλ θαιχηεξε επίδνζε απφ ηνπο θνηηεηέο, ελψ ππάξρνπλ θνηλέο 
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παξαλνήζεηο ζρεηηθά κε ην ζχκβνιν ηεο ηζφηεηαο θαη ηελ έλλνηα ηεο κεηαβιεηήο. 

Δπηηαθηηθή, ινηπφλ, είλαη ε αλάγθε επηκφξθσζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ, θαζψο θαινχληαη λα 

δηδάμνπλ πξναιγεβξηθέο έλλνηεο, ζχκθσλα κε ην Αλαιπηηθφ Πξφγξακκα (Α.Π.), πνπ 

εκθαλίδνληαη ζην ζρνιηθφ εγρεηξίδην ηεο Σ΄ Γεκνηηθνχ (Ναζηάθνπ, 2015). 

Μία αθφκα έξεπλα πνπ ζρεηίδεηαη κε ηε δηδαζθαιία δηάθνξσλ αιγεβξηθψλ ελλνηψλ 

θαη επίιπζε εμηζψζεσλ πξψηνπ θαη δεχηεξνπ βαζκνχ, είλαη απηή ηεο Μαξκαξά (2013), 

κέζσ ρεηξαπηηθνχ πιηθνχ θαη ζπγθεθξηκέλα ησλ αιγεβξηθψλ πιαθηδίσλ. Ζ έξεπλα έγηλε ζε 

καζεηέο ηεο Γ΄ ηάμεο ηνπ Γπκλαζίνπ θαη ηα απνηειέζκαηα έδεημαλ φηη ην 

νκαδνζπλεξγαηηθφ πλεχκα δηδαζθαιίαο θαη ε ρξήζε ηνπ ρεηξαπηηθνχ πιηθνχ βνήζεζε ηνπο 

καζεηέο θαη ηδηαίηεξα εθείλνπο κε ρακειή επίδνζε ζηα καζεκαηηθά, λα θαηαλνήζνπλ 

αιγεβξηθέο έλλνηεο θαη ηερληθέο.  

Ζ δπζθνιία πνπ αληηκεησπίδνπλ νη καζεηέο θαηά ηελ εηζαγσγή ηνπο ζηελ άιγεβξα, 

νδήγεζε ηνπο εξεπλεηέο λα πξνηείλνπλ έλα πξναιγεβξηθφ ζηάδην δηδαζθαιίαο, γηα λα 

μεπεξαζηνχλ νη παξαλνήζεηο ησλ καζεηψλ. Ζ Γεκεηξηάδνπ (2009) κειεηά ην βαζκφ ζηνλ 

νπνίν, ηα αλαιπηηθά πξνγξάκκαηα θαη ηα ζρνιηθά εγρεηξίδηα πξνβιέπνπλ απηφ ην 

πξναιγεβξηθφ ζηάδην. Σν ζπκπέξαζκα ζην νπνίν νδήγεζε ε κειέηε απηή είλαη φηη ηα 

πξνγξάκκαηα απηά πξνζεγγίδνπλ επηδεξκηθά ην πξναιγεβξηθφ ζηάδην. Απηφ ζπκβαίλεη 

δηφηη δελ ππάξρνπλ πάληνηε αθελφο μεθάζαξνη ζηφρνη, αθεηέξνπ δε πνιιέο θνξέο 

αιιειναλαηξνχληαη. 

Οη Καξαβαζίιεο & Κφζπβαο (2016) αμηνινγνχλ ην ζρνιηθφ βηβιίν ησλ 

καζεκαηηθψλ ηεο Β΄ Γπκλαζίνπ θαη δηαπηζηψλνπλ φηη ην κνληέιν ηεο δπγαξηάο γηα ηελ 

επίιπζε εμηζψζεσλ ζπλεηζθέξεη ζεηηθά ζηε δηδαθηηθή, φκσο ππάξρνπλ αξθεηά αδχλαηα 

ζεκεία ηνπ βηβιίνπ. Ζ δαζθαινθεληξηθή δηδαζθαιία, θαζψο επίζεο, ε εθκάζεζε 

δηαδηθαζηψλ, ρσξίο δηεξεχλεζε ζε νξηζκνχο, έλλνηεο θαη θαλφλεο πξνσζνχληαη ζην 

ζρνιηθφ εγρεηξίδην. Οη αιγνξηζκηθέο αζθήζεηο θαη ηα θιεηζηά πξνβιήκαηα δελ πξνάγνπλ 
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ηε δεκηνπξγηθφηεηα θαη ηε κάζεζε κέζσ αλαθάιπςεο. Πξνηείλνληαη λέεο δξαζηεξηφηεηεο 

αλνηρηέο, πνπ δελ θαζνδεγνχλ ηνπο καζεηέο ζε κνλαδηθέο ιχζεηο, αιιά ζηελ αλάπηπμε 

πνιιαπιψλ ζηξαηεγηθψλ επίιπζεο πξνβιήκαηνο. 

 

1.9 Δξεπλεηηθά εξωηήκαηα ηεο έξεπλαο 

Οη καζεηέο κε εηδηθέο καζεζηαθέο δπζθνιίεο δπζθνιεχνληαη λα αληαπεμέιζνπλ ζηηο 

απαηηήζεηο ηνπ αλαιπηηθνχ πξνγξάκκαηνο ησλ καζεκαηηθψλ ζηε γεληθή εθπαίδεπζε, 

ζεκεηψλνληαο κεγάια πνζνζηά απνηπρίαο (Xin, 2008).  Όπσο έρεη ήδε αλαθεξζεί, αξθεηέο 

έξεπλεο έρνπλ αζρνιεζεί κε ηνπο καζεηέο κε εηδηθέο καζεζηαθέο δπζθνιίεο θαη ηηο 

δπζθνιίεο πνπ αληηκεησπίδνπλ ζηα καζεκαηηθά θαη ζπγθεθξηκέλα ζηελ αξηζκεηηθή θαη 

ζηα πξνβιήκαηα ηεο αξηζκεηηθήο. Χζηφζν, ε άιγεβξα θαη ε επίιπζε αιγεβξηθψλ 

πξνβιεκάησλ απφ καζεηέο κε εηδηθέο καζεζηαθέο δπζθνιίεο δελ έρεη κειεηεζεί αξθεηά 

ζηνλ ειιαδηθφ ρψξν (Σδψηδνπ, 2014). 

θνπφο ηεο παξνχζαο έξεπλαο είλαη λα δηεξεπλεζνχλ θαη λα ζπγθξηζνχλ ηα ιάζε 

πνπ θάλνπλ καζεηέο Γπκλαζίνπ κε εηδηθέο καζεζηαθέο δπζθνιίεο θαη καζεηέο Γπκλαζίνπ 

ρσξίο εηδηθέο καζεζηαθέο δπζθνιίεο, θαηά ηελ επίιπζε πξνβιεκάησλ κε ρξήζε 

εμηζψζεσλ. Σα απνηειέζκαηά ηεο έξεπλαο, ζα ζπλεηζθέξνπλ ζηνλ ηνκέα ηεο δηδαζθαιίαο 

ηεο άιγεβξαο γηα φινπο ηνπο καζεηέο θαη ηδηαίηεξα γηα ηνπο κε εηδηθέο καζεζηαθέο 

δπζθνιίεο. Μέζα απφ ηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ δπζθνιηψλ πνπ αληηκεησπίδνπλ νη καζεηέο 

θαηά ηε δηαδηθαζία επίιπζεο αιγεβξηθψλ πξνβιεκάησλ, ζα κπνξέζνπλ λα δηακνξθσζνχλ 

νη θαηάιιειεο παξεκβάζεηο γηα ηελ δηδαζθαιία ηεο άιγεβξαο θαη ηελ άξζε ησλ 

καζεζηαθψλ δπζθνιηψλ. Μπνξεί λα ππάξρεη ζεκαληηθή βειηίσζε ζηνπο καζεηέο κε 

εηδηθέο καζεζηαθέο δπζθνιίεο, αξθεί λα αμηνινγεζνχλ θαη λα δηαγλσζηνχλ ζσζηά νη 

δπζθνιίεο πνπ ππάξρνπλ (Reid & Kirk, 2001·Αγαιηψηεο, 2011) θαη λα ζρεδηαζηνχλ ηα 

θαηάιιεια πξνγξάκκαηα δηδαζθαιίαο (Αγαιηψηεο, 2011).  
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Σα εξεπλεηηθά εξσηήκαηα ηεο έξεπλαο είλαη ηα εμήο:    

1 ) Τπάξρεη δηαθνξά επίδνζεο κεηαμχ καζεηψλ Γπκλαζίνπ κε εηδηθέο καζεζηαθέο 

δπζθνιίεο θαη καζεηψλ Γπκλαζίνπ ρσξίο εηδηθέο καζεζηαθέο δπζθνιίεο, ζηελ επίιπζε 

γξαπηψλ πξνβιεκάησλ πνπ απαηηνχλ ηε ρξήζε εμηζψζεσλ πξψηνπ βαζκνχ; 

2) Πνηα είλαη ηα ζπρλφηεξα ιάζε πνπ θάλνπλ νη καζεηέο Γπκλαζίνπ κε εηδηθέο καζεζηαθέο 

δπζθνιίεο θαη νη καζεηέο Γπκλαζίνπ ρσξίο εηδηθέο καζεζηαθέο δπζθνιίεο, θαηά ηελ 

επίιπζε γξαπηψλ πξνβιεκάησλ πνπ απαηηνχλ ηε ρξήζε εμηζψζεσλ πξψηνπ βαζκνχ; 

3) Τπάξρεη δηαθνξά κεηαμχ καζεηψλ Γπκλαζίνπ κε εηδηθέο καζεζηαθέο δπζθνιίεο θαη 

καζεηψλ Γπκλαζίνπ ρσξίο εηδηθέο καζεζηαθέο δπζθνιίεο, σο πξνο ηε ρξήζε αξηζκεηηθψλ 

ή αιγεβξηθψλ ιχζεσλ θαηά ηελ επίιπζε γξαπηψλ πξνβιεκάησλ πνπ απαηηνχλ ηε ρξήζε 

εμηζψζεσλ πξψηνπ βαζκνχ;  

4) Τπάξρεη δηαθνξά κεηαμχ καζεηψλ Γπκλαζίνπ κε εηδηθέο καζεζηαθέο δπζθνιίεο θαη 

καζεηψλ Γπκλαζίνπ ρσξίο εηδηθέο καζεζηαθέο δπζθνιίεο, ζρεηηθά κε ηε γλψζε ηνπ 

νξηζκνχ ηεο εμίζσζεο; 

5) Τπάξρεη δηαθνξά κεηαμχ καζεηψλ Γπκλαζίνπ κε εηδηθέο καζεζηαθέο δπζθνιίεο θαη 

καζεηψλ Γπκλαζίνπ ρσξίο εηδηθέο καζεζηαθέο δπζθνιίεο, σο πξνο ηελ πεπνίζεζή ηνπο γηα 

ηελ αθξίβεηα ησλ απαληήζεψλ ηνπο; 

 

Με βάζε ηα παξαπάλσ εξσηήκαηα δηαηππψλνληαη νη παξαθάησ ππνζέζεηο: 

1
ε
 ππφζεζε:  

Μεδεληθή ππφζεζε: Γελ ππάξρεη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά επίδνζεο κεηαμχ 

καζεηψλ Γπκλαζίνπ κε εηδηθέο καζεζηαθέο δπζθνιίεο θαη καζεηψλ Γπκλαζίνπ ρσξίο 

εηδηθέο καζεζηαθέο δπζθνιίεο,  ζηελ επίιπζε γξαπηψλ πξνβιεκάησλ πνπ απαηηνχλ ρξήζε 

εμηζψζεσλ πξψηνπ βαζκνχ. 
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Δλαιιαθηηθή ππφζεζε: Τπάξρεη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά επίδνζεο κεηαμχ ησλ δχν 

νκάδσλ ζηελ επίιπζε γξαπηψλ πξνβιεκάησλ πνπ απαηηνχλ ρξήζε εμηζψζεσλ πξψηνπ 

βαζκνχ. 

 

2
ε
 ππφζεζε: 

Μεδεληθή ππφζεζε: Γελ ππάξρεη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά κεηαμχ καζεηψλ 

Γπκλαζίνπ κε εηδηθέο καζεζηαθέο δπζθνιίεο θαη καζεηψλ Γπκλαζίνπ ρσξίο εηδηθέο 

καζεζηαθέο δπζθνιίεο, σο πξνο ηε ρξήζε αξηζκεηηθψλ ή αιγεβξηθψλ ιχζεσλ θαηά ηελ 

επίιπζε γξαπηψλ πξνβιεκάησλ πνπ απαηηνχλ ρξήζε εμηζψζεσλ πξψηνπ βαζκνχ.  

Δλαιιαθηηθή ππφζεζε: Τπάξρεη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά κεηαμχ καζεηψλ 

Γπκλαζίνπ κε εηδηθέο καζεζηαθέο δπζθνιίεο θαη καζεηψλ Γπκλαζίνπ ρσξίο εηδηθέο 

καζεζηαθέο δπζθνιίεο, σο πξνο ηε ρξήζε αξηζκεηηθψλ ή αιγεβξηθψλ ιχζεσλ θαηά ηελ 

επίιπζε γξαπηψλ πξνβιεκάησλ πνπ απαηηνχλ ρξήζε εμηζψζεσλ πξψηνπ βαζκνχ. 

 

3
ε
 ππφζεζε: 

Μεδεληθή ππφζεζε: Γελ ππάξρεη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά κεηαμχ καζεηψλ 

Γπκλαζίνπ κε εηδηθέο καζεζηαθέο δπζθνιίεο θαη καζεηψλ Γπκλαζίνπ ρσξίο εηδηθέο 

καζεζηαθέο δπζθνιίεο, ζρεηηθά κε ηε γλψζε ηνπ νξηζκνχ ηεο εμίζσζεο. 

Δλαιιαθηηθή ππφζεζε: Τπάξρεη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά κεηαμχ καζεηψλ 

Γπκλαζίνπ κε εηδηθέο καζεζηαθέο δπζθνιίεο θαη καζεηψλ Γπκλαζίνπ ρσξίο εηδηθέο 

καζεζηαθέο δπζθνιίεο, ζρεηηθά κε ηε γλψζε ηνπ νξηζκνχ ηεο εμίζσζεο. 

 

4
ε
 ππφζεζε: 

Μεδεληθή ππφζεζε: Γελ ππάξρεη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά κεηαμχ καζεηψλ 

Γπκλαζίνπ κε εηδηθέο καζεζηαθέο δπζθνιίεο θαη καζεηψλ Γπκλαζίνπ ρσξίο εηδηθέο 
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καζεζηαθέο δπζθνιίεο, σο πξνο ηελ πεπνίζεζή ηνπο γηα ηελ αθξίβεηα ησλ απαληήζεψλ 

ηνπο. 

Δλαιιαθηηθή ππφζεζε: Τπάξρεη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά κεηαμχ καζεηψλ 

Γπκλαζίνπ κε εηδηθέο καζεζηαθέο δπζθνιίεο θαη καζεηψλ Γπκλαζίνπ ρσξίο εηδηθέο 

καζεζηαθέο δπζθνιίεο, σο πξνο ηελ πεπνίζεζή ηνπο γηα ηελ αθξίβεηα ησλ απαληήζεψλ 

ηνπο. 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 2. ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΗΑ ΣΖ ΔΡΔΤΝΑ 

 

2.1 Δξεπλεηηθή ζηξαηεγηθή 

Ζ παξνχζα έξεπλα έρεη ζηφρν λα πεξηγξάςεη ηηο πξνηηκήζεηο, ηηο πξαθηηθέο, ηα 

ραξαθηεξηζηηθά, ηηο νκνηφηεηεο θαη ηηο δηαθνξέο ησλ καζεηψλ κε εηδηθέο καζεζηαθέο 

δπζθνιίεο θαη ησλ καζεηψλ ρσξίο εηδηθέο καζεζηαθέο δπζθνιίεο, θαηά ηελ επίιπζε 

πξνβιεκάησλ πνπ απαηηνχλ ηε ρξήζε εμηζψζεσλ πξψηνπ βαζκνχ γηα ηελ επίιπζή ηνπο. 

Γηα λα κειεηεζνχλ φια ηα παξαπάλσ ε εξεπλεηηθή ζηξαηεγηθή πνπ επηιέρζεθε ήηαλ ε 

πεξηγξαθηθή. Ζ πεξηγξαθηθή έξεπλα ζπγθεληξψλεη πιεξνθνξίεο γηα επηθξαηνχζεο 

ζπλζήθεο ή θαηαζηάζεηο (Salaria, 2012) θαη πεξηγξάθεη ζπζηεκαηηθά θαη κε αθξίβεηα ηα 

γεγνλφηα θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ελφο πιεζπζκνχ (Dulock, 1993). Απηφο ν ηχπνο 

εξεπλεηηθήο κεζφδνπ δελ είλαη απιά λα ζπγθεληξψζεη θαη λα θαηαγξάςεη γεγνλφηα, αιιά 

πεξηιακβάλεη θαηάιιειεο αλαιχζεηο, εξκελείεο, ζπγθξίζεηο, εληνπηζκφ ηάζεσλ θαη 

ζρέζεσλ (Salaria, 2012). Δπηπιένλ, ε πεξηγξαθηθή έξεπλα είλαη έλαο ηξφπνο λα θαζνξηζηεί 

ε ζπρλφηεηα κε ηελ νπνία ζπκβαίλεη θάηη θαη / ή λα θαηεγνξηνπνηεζνχλ νη πιεξνθνξίεο 

(Dulock, 1993).  

 

2.2 Οη ζπκκεηέρνληεο ηεο έξεπλαο 

Οη ζπκκεηέρνληεο ηεο παξνχζαο έξεπλαο ήηαλ καζεηέο κε εηδηθέο καζεζηαθέο 

δπζθνιίεο θαη καζεηέο ηππηθήο αλάπηπμεο, πνπ δελ έρνπλ παξνπζηάζεη δειαδή, θακία 

έλδεημε καζεζηαθψλ αλαγθψλ.  Γηα ηελ εχξεζε ησλ ζπκκεηερφλησλ, ρξεζηκνπνηήζεθε ν 

θαηάινγνο κε ηα Γπκλάζηα ηνπ λνκνχ Θεζζαινλίθεο θαη εθείλσλ κε ηκήκαηα έληαμεο. 

Αθνχ πξαγκαηνπνηήζεθε ηειεθσληθή ή δηα δψζεο επηθνηλσλία κε ηηο ζρνιηθέο κνλάδεο, 

δέρηεθαλ λα ζπκκεηέρνπλ ζηελ έξεπλα 7 Γπκλάζηα. Οη ζπκκεηέρνληεο ηεο έξεπλαο 

απνηεινχληαη ζπλνιηθά απφ 75 καζεηέο Β΄ θαη Γ΄ Γπκλαζίνπ.  Οη 37 είλαη καζεηέο κε 
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εηδηθέο καζεζηαθέο δπζθνιίεο, ην νπνίν επηβεβαηψλεηαη επίζεκα κε δηάγλσζε απφ θάπνην 

θξαηηθφ δηεπηζηεκνληθφ θνξέα θαη νη ππφινηπνη 38 είλαη καζεηέο ρσξίο εηδηθέο 

καζεζηαθέο δπζθνιίεο. 

  

Πίνακαρ 1. Καηανομή ηων μαθηηών ανά ηάξη 

 Β΄ ηάμε Γ΄ ηάμε ύλνιν 

Μαζεηέο κε Δηδηθέο Μαζεζηαθέο 

Γπζθνιίεο 

21 16 37 

Μαζεηέο ρωξίο Δηδηθέο Μαζεζηαθέο 

Γπζθνιίεο 

17 21 38 

ύλνιν 38 37 75 

 

Οη καζεηέο κε εηδηθέο καζεζηαθέο δπζθνιίεο πξνέξρνληαη απφ 5 δηαθνξεηηθά 

Γπκλάζηα ηνπ Ννκνχ Θεζζαινλίθεο θαη παξαθνινπζνχλ ηα ηκήκαηα έληαμεο παξάιιεια 

κε ην θαλνληθφ πξφγξακκα ησλ ζρνιείσλ ηνπο. Απφ ηνπο 37 καζεηέο, 13 είλαη θνξίηζηα 

θαη ηα 24 είλαη αγφξηα, ελψ 21 είλαη παηδηά πνπ θνηηνχλ ζηε Β΄ ηάμε ηνπ Γπκλαζίνπ θαη ηα 

ππφινηπα 16 ζηε Γ΄. πγθεθξηκέλα, απφ ηνπο 21 καζεηέο ηεο Β΄ ηάμεο, 8 είλαη θνξίηζηα 

θαη 13 είλαη αγφξηα, ελψ απφ ηνπο 16 καζεηέο ηεο Γ΄ ηάμεο, 5 είλαη ηα θνξίηζηα θαη 11 ηα 

αγφξηα.  Ο κέζνο φξνο (κ.ν.) ηεο ειηθίαο καζεηψλ κε εηδηθέο καζεζηαθέο δπζθνιίεο είλαη 

14,0405 θαη ε ηππηθή απφθιηζε (η.α.) είλαη 0,81971. 

Όζνλ αθνξά ηνπο ηππηθνχο καζεηέο, πξνέξρνληαη απφ δχν Γπκλάζηα ηνπ λνκνχ 

Θεζζαινλίθεο, ηα νπνία δε ζπκπίπηνπλ κε ηα ζρνιεία, απφ ηα νπνία επηιέρζεθαλ ηα 

παηδηά κε εηδηθέο καζεζηαθέο δπζθνιίεο. Οη ηππηθνί καζεηέο επηιέρζεθαλ λα είλαη κέηξηαο 

θη φρη ρακειήο επίδνζεο, γηα λα απνθεπρζεί ε χπαξμε εηδηθψλ καζεζηαθψλ δπζθνιηψλ, 

πνπ δελ έρνπλ δηαγλσζηεί ελδερνκέλσο. Ζ επηινγή καζεηψλ κέηξηαο επίδνζεο έγηλε κε 

βάζε ηε βαζκνινγία ηνπο, απφ 15 – 17, ζην κάζεκα ησλ καζεκαηηθψλ απφ ηνπο 

θαζεγεηέο ησλ ηκεκάησλ  Απφ ηνπο 38 καζεηέο, 17 είλαη καζεηέο ηεο Β΄ ηάμεο θαη 21 ηεο 
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Γ΄, ζπλνιηθά 18 θνξίηζηα θαη 20 αγφξηα. Απφ ηνπο καζεηέο ηεο Β΄ ηάμεο, ηα 12 ήηαλ 

θνξίηζηα θαη ηα 5 αγφξηα, ελψ απφ ηνπο καζεηέο ηεο Γ΄ ηάμεο, ήηαλ 6 θνξίηζηα θαη 15 

αγφξηα. Ο κέζνο φξνο ηεο ειηθίαο ησλ ηππηθψλ καζεηψλ είλαη 13,9474 θαη ε ηππηθή 

απφθιηζε είλαη 0,63448. 

 

Πίνακαρ 2. Καηανομή μαθηηών ανά θύλο 

 Αγόξηα Κνξίηζηα ύλνιν 

Μαζεηέο κε Δηδηθέο Μαζεζηαθέο 

Γπζθνιίεο 

24 13 37 

Μαζεηέο ρωξίο Δηδηθέο Μαζεζηαθέο 

Γπζθνιίεο 

20 18 38 

ύλνιν 44 31 75 

 

 

Πίνακαρ 3. Καηανομή μαθηηών ανά θύλο και ανά ηάξη 

 Β΄ ηάμε Γ΄ ηάμε ύλνιν 

Αγφξηα Κνξίηζηα Αγφξηα Κνξίηζηα 

Μαζεηέο κε Δηδηθέο 

Μαζεζηαθέο 

Γπζθνιίεο 

13 8 11 5 37 

Μαζεηέο ρωξίο 

Δηδηθέο Μαζεζηαθέο 

Γπζθνιίεο 

5 12 15 6 38 

 

2.3 Δξεπλεηηθό εξγαιείν θαη δηαδηθαζία ζπιινγήο δεδνκέλωλ 

2.3.1 Δξεπλεηηθό εξγαιείν 

Γηα λα αμηνινγεζνχλ νη καζεηέο ζηελ επίιπζε πξνβιεκάησλ κε ρξήζε εμηζψζεσλ, 

θαζψο δελ ππάξρεη ζηαζκηζκέλν εξγαιείν, δφζεθε κία απηνζρέδηα δνθηκαζία, κε ηξία 

πξνβιήκαηα, παξεκθεξή κε ηα πξνβιήκαηα ηνπ ζρνιηθνχ βηβιίνπ ηεο Β΄ ηάμεο ηνπ 

Γπκλαζίνπ, θαη κηα εξψηεζε ζεσξίαο (βι. παξάξηεκα). Σα πξνβιήκαηα απαηηνχζαλ ηελ 
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θαηάζηξσζε πξσηνβάζκηαο εμίζσζεο γηα ηελ επίιπζή ηνπο θαη ε εξψηεζε ζεσξίαο 

αθνξνχζε ηνλ νξηζκφ ηεο εμίζσζεο. 

Πξηλ ηε δηεμαγσγή ηεο έξεπλαο, εθαξκφζηεθε πξψηα πηινηηθή έξεπλα ζε 4 καζεηέο 

κε εηδηθέο καζεζηαθέο δπζθνιίεο ηεο Β΄ ηάμεο ελφο  Γπκλαζίνπ ηνπ δήκνπ Θεζζαινλίθεο, 

νη νπνίνη παξαθνινπζνχλ ην ηκήκα έληαμεο ηνπ ζρνιείνπ ηνπο. Σα απνηειέζκαηα απφ ηελ 

πηινηηθή έξεπλα ήηαλ ζεηηθά θαη επνκέλσο ην εξγαιείν θξίζεθε θαηάιιειν γηα ηελ 

ζπιινγή ησλ δεδνκέλσλ. 

Καη ηα ηξία πξνβιήκαηα απαηηνχζαλ γηα ηελ επίιπζή ηνπο, θαηάζηξσζε εμίζσζεο 

πξψηνπ βαζκνχ, κε ηνλ άγλσζην λα ππάξρεη κφλν ζην έλα κέινο ηεο εμίζσζεο. Γελ 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ πξνβιήκαηα, φπνπ ν άγλσζηνο είλαη θαη ζηα δχν κέιε ηεο εμίζσζεο, 

γηαηί θαη ε θαηάζηξσζή ηεο εμίζσζεο είλαη πην δχζθνιε, αιιά θαη ε επίιπζή ηεο. Απηφ 

πνπ νπζηαζηηθά ζέινπκε λα δηεξεπλήζνπκε, είλαη θαηά πφζν νη καζεηέο κπνξνχλ λα 

θαηαζηξψζνπλ ηελ εμίζσζε απφ ηα δεδνκέλα ηνπ πξνβιήκαηνο θαη ζηε ζπλέρεηα αλ 

κπνξνχλ λα ηελ επηιχζνπλ.  

Αλαιπηηθά, ην πξψην πξφβιεκα νπζηαζηηθά απνηειεί κηα παξαιιαγή, σο πξνο ηα 

αξηζκεηηθά δεδνκέλα, πξνβιήκαηνο ζρνιηθνχ βνεζήκαηνο καζεκαηηθψλ Α΄ Γπκλαζίνπ 

(Παπαδάθεο, 2013). Σν δεχηεξν πξφβιεκα ζηεξίδεηαη ζε έλα πξφβιεκα ηνπ ζρνιηθνχ 

βνεζήκαηνο καζεκαηηθψλ ηεο Β΄ Γπκλαζίνπ (Παπαδάθεο, 2014), παξαιιαγκέλν σο πξνο 

ηα αξηζκεηηθά δεδνκέλα θαη ηα νλφκαηα ησλ πξσηαγσληζηψλ ηεο θαηάζηαζεο πνπ 

πεξηγξάθεηαη. Σν ηειεπηαίν πξφβιεκα πξνέξρεηαη επίζεο απφ ην ζρνιηθφ βνήζεκα ηεο Β΄ 

ηάμεο ηνπ Γπκλαζίνπ (Παπαδάθεο, 2014) , παξαιιαγκέλν σο πξνο ηε δηαηχπσζε θαη ηα 

αξηζκεηηθά δεδνκέλα, αιιά κε ίδην πεξηερφκελν. Σα πξνβιήκαηα ήηαλ δηαβαζκηζκέλεο 

δπζθνιίαο, θαη σο πξνο ηελ θαηάζηξσζε ηεο εμίζσζεο θαη σο πξνο ηελ επίιπζή ηεο. 

Χζηφζν, θαη ηα ηξία πξνβιήκαηα πεξηέγξαθαλ θαηαζηάζεηο νηθείεο γηα ηνπο καζεηέο, γηα 

λα απνθεπρζνχλ ιάζε πνπ νθείινληαη ζε αλεπαξθή πξαγκαηνινγηθή γλψζε. 
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  Κάζε πξφβιεκα επηδέρεηαη πεξηζζφηεξεο απφ κία ιχζεηο, θαζψο αλάινγα κε ηελ 

πνζφηεηα πνπ επηιέγεηαη λα βξεζεί, γίλεηαη εηζαγσγή ηνπ αγλψζηνπ θαη ε κεηάθξαζε ησλ 

ππφινηπσλ δεδνκέλσλ ζπλαξηήζεη ηνπ αγλψζηνπ απηνχ. Αιιάδνληαο θάζε θνξά ηελ 

άγλσζηε πνζφηεηα πνπ πξέπεη λα βξεζεί, αιιάδεη ε κεηάθξαζε ησλ δεδνκέλσλ θαη έηζη, 

κπνξνχλ λα θαηαζηξσζνχλ δηαθνξεηηθέο  εμηζψζεηο. Όιεο φκσο, νη ιχζεηο ζα πξέπεη λα 

νδεγνχλ ζηελ ίδηα απάληεζε ζηελ εξψηεζε ηνπ πξνβιήκαηνο. Σέινο, θαη ηα ηξία 

πξνβιήκαηα κπνξνχλ λα επηιπζνχλ, ρσξίο ηελ θαηάζηξσζε εμίζσζεο, αιιά κε ηε ρξήζε 

αξηζκεηηθήο. 

Κιείλνληαο, γηα ηνλ έιεγρν ηεο αμηνπηζηίαο ηνπ εξγαιείνπ, επηιέρζεθε ε κέζνδνο α 

ηνπ Cronbach. Πξνέθπςε, ινηπφλ, φηη ππάξρεη πςειή εζσηεξηθή ζπλάθεηα θαη επνκέλσο 

ην εξγαιείν θξίλεηαη αμηφπηζην (Cronbach‟s  α = 0.82). 

2.3.2 Γηαδηθαζία ζπιινγήο δεδνκέλωλ 

Ζ ζπιινγή ησλ δεδνκέλσλ έγηλε εμνινθιήξνπ απφ ηελ εξεπλήηξηα, κέζα ζε δχν 

κήλεο θαη ζπγθεθξηκέλα ην Μάξηην θαη ηνλ Απξίιην ηνπ 2019. Σα πξνβιήκαηα δφζεθαλ 

αξρηθά ζηνπο καζεηέο κε εηδηθέο καζεζηαθέο δπζθνιίεο θαη ζηε ζπλέρεηα ζηνπο ηππηθνχο 

καζεηέο. Όζνλ αθνξά ηνπο καζεηέο κε εηδηθέο καζεζηαθέο δπζθνιίεο, ηα πξνβιήκαηα 

κνηξαδφηαλ θαηά ηηο ψξεο πνπ ηα παηδηά παξαθνινπζνχζαλ ην κάζεκα ησλ καζεκαηηθψλ 

ζηα ηκήκαηα έληαμεο. Κάζε ηκήκα έληαμεο απνηεινχληαλ απφ 4, 5 ή 7 καζεηέο. Αθνχ ηα 

πξνβιήκαηα δηαλέκνληαλ ζηνπο καζεηέο, γηλφηαλ πξνθνξηθή αλάγλσζε ηνπ θάζε 

πξνβιήκαηνο απφ ηελ εξεπλήηξηα. ρεηηθά κε ηνπο καζεηέο ρσξίο εηδηθέο καζεζηαθέο 

δπζθνιίεο ηα πξνβιήκαηα δίλνληαλ θαηά ηηο ψξεο πνπ γηλφηαλ ην κάζεκα ησλ 

καζεκαηηθψλ. 

Ζ ρξνληθή δηάξθεηα πνπ είραλ ζηε δηάζεζή ηνπο νη καζεηέο γηα ηελ επίιπζε ησλ 

πξνβιεκάησλ ήηαλ κία δηδαθηηθή ψξα, δειαδή 45 ιεπηά. Ζ εξεπλήηξηα δελ παξείρε 

θαλελφο είδνπο βνήζεηαο, εθηφο απφ ηηο πεξηπηψζεηο ησλ καζεηψλ κε πξνβιήκαηα ζηελ 
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αλάγλσζε, φπνπ γηλφηαλ μαλά πξνθνξηθή αλάγλσζε ησλ πξνβιεκάησλ γηα φζνπο ην 

επηζπκνχζαλ. 

Αθνχ νη καζεηέο νινθιήξσλαλ ηε δηαδηθαζία ιχζεο ησλ πξνβιεκάησλ, γηλφηαλ 

αηνκηθέο εκηδνκεκέλεο ζπλεληεχμεηο γηα λα δηεξεπλεζνχλ ζε βάζνο νη απαληήζεηο ησλ 

καζεηψλ. Μέζα απφ ηηο ζπλεληεχμεηο ππήξρε ε δπλαηφηεηα λα εξκελεπζεί ν ηξφπνο 

ζθέςεο ησλ καζεηψλ θαηά ηε δηάξθεηα επίιπζεο ησλ πξνβιεκάησλ, θαζψο θαη λα δνζεί ν 

νξηζκφο ηεο εμίζσζεο απφ εθείλνπο ηνπο καζεηέο, πνπ δελ κπνξνχζαλ λα ην θάλνπλ 

γξαπηά. Ζ εξεπλήηξηα καγλεηνθσλνχζε ηηο απαληήζεηο ησλ καζεηψλ, ηεξψληαο φινπο 

ηνπο φξνπο πξνζηαζίαο ησλ πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ. ηε ζπλέρεηα έγηλε 

απνκαγλεηνθψλεζε ησλ ζπλεληεχμεσλ,  γηα λα αλαιπζνχλ θαη λα θαηεγνξηνπνηεζνχλ ηα 

ιάζε ησλ καζεηψλ. 

 

2.4 Αλάιπζε Γεδνκέλωλ 

Όπσο αλαθέξζεθε ηα δεδνκέλα ηεο έξεπλαο πξνήιζαλ ηφζν απφ ηηο γξαπηέο φζν 

θαη απφ ηηο πξνθνξηθέο απαληήζεηο ησλ καζεηψλ ζηηο ζπλεληεχμεηο πνπ 

πξαγκαηνπνηήζεθαλ. Αθνχ ζπιιέρζεθαλ φια ηα δεδνκέλα, έγηλε απνκαγλεηνθψλεζε ησλ 

ζπλεληεχμεσλ. Κάλνληαο αλάιπζε πεξηερνκέλνπ ησλ ζπλεληεχμεσλ ησλ καζεηψλ θαη ησλ 

γξαπηψλ ηνπο, θαηεγνξηνπνηήζεθαλ νη απαληήζεηο ηνπο κε βάζε ηε βηβιηνγξαθία. Με 

απηφ ηνλ ηξφπν έγηλε πνηνηηθή αλάιπζε ησλ ιαζψλ. ηε ζπλέρεηα έγηλε ζηαηηζηηθή 

επεμεξγαζία ησλ δεδνκέλσλ κε ηε βνήζεηα ηνπ ζηαηηζηηθνχ παθέηνπ IBM SPSS Statistics 

24. Αξρηθά, κέζσ ηεο πεξηγξαθηθήο ζηαηηζηηθήο παξνπζηάζηεθαλ νη απφιπηεο θαη 

ζρεηηθέο ζπρλφηεηεο ησλ θαηεγνξηψλ πνπ πξνέθπςαλ. Έπεηηα, κε ηε ρξήζε ηεο 

επαγσγηθήο ζηαηηζηηθήο έγηλε ζχγθξηζε ησλ καζεηψλ κε θαη ρσξίο εηδηθέο καζεζηαθέο 

δπζθνιίεο. πγθεθξηκέλα, γηα λα γίλεη ζχγθξηζε ησλ δχν νκάδσλ καζεηψλ, σο πξνο ηελ 

επίδνζή ηνπο ζε θάζε έλα πξφβιεκα, ζην ζχλνιν ησλ πξνβιεκάησλ, αιιά θαη ζηε γλψζε 
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ηνπ νξηζκνχ ηεο εμίζσζεο, δεκηνπξγήζεθαλ 5 πνζνηηθέο κεηαβιεηέο. ε θάζε έλα 

πξφβιεκα θάζε καζεηήο βαζκνινγνχληαλ απφ ην 0 έσο ην 5, αλάινγα κε ην είδνο ηεο 

απάληεζεο πνπ είρε δψζεη. Αλαιπηηθφηεξα, 0 βαζκνχο γηα θάζε θελή απάληεζε, 1 βαζκφ 

γηα ηηο ηπραίεο απαληήζεηο, 2 γηα θάζε ιάζνο αξηζκεηηθή ιχζε, 3 γηα θάζε ζσζηή 

αξηζκεηηθή ιχζε, 4 γηα θάζε ιάζνο αιγεβξηθή ιχζε θαη 5 βαζκνχο γηα θάζε ζσζηή 

αιγεβξηθή ιχζε. Γηα ηε ζπλνιηθή επίδνζε ησλ καζεηψλ, δεκηνπξγήζεθε κία πνζνηηθή 

κεηαβιεηή, ε νπνία ήηαλ ην άζξνηζκα ησλ επηδφζεσλ θαη ζηα ηξία πξνβιήκαηα γηα θάζε 

καζεηή. Όζνλ αθνξά ηνλ νξηζκφ ηεο εμίζσζεο, ε δηαδηθαζία βαζκνιφγεζεο ήηαλ ιίγν 

δηαθνξεηηθή. Ο νξηζκφο ηεο εμίζσζεο πεξηέρεη ηξία ζηνηρεία πνπ πξέπεη νπσζδήπνηε λα 

αλαθεξζνχλ γηα λα είλαη νινθιεξσκέλνο. Ο νξηζκφο ηεο εμίζσζεο είλαη: «Δμίζσζε κε 

έλαλ άγλσζην είλαη ε ηζφηεηα, πνπ πεξηέρεη αξηζκνχο θαη έλα γξάκκα (άγλσζην)» θαη ηα 

ηξία ζηνηρεία πνπ πξέπεη λα αλαθέξεη ν θάζε καζεηήο είλαη νη ιέμεηο: «ηζφηεηα», «πεξηέρεη 

αξηζκνχο», «πεξηέρεη έλα γξάκκα (άγλσζην)». Κάζε έλα ζηνηρείν πνπ αλαθέξεη ν καζεηήο 

παίξλεη δηαθνξεηηθνχο βαζκνχο θαη ην ηειηθφ ζθνξ πξνθχπηεη απφ ην άζξνηζκα ησλ 

βαζκψλ πνπ έρεη ζπγθεληξψζεη. Έηζη ινηπφλ, ε «ηζφηεηα» βαζκνινγείηαη κε 3 βαζκνχο, 

θαζψο είλαη ε πην ζεκαληηθή ιέμε ζηνλ νξηζκφ ηεο εμίζσζεο, ε θξάζε «πεξηέρεη έλα 

γξάκκα» βαζκνινγείηαη κε 2 βαζκνχο θαη ε θξάζε «πεξηέρεη αξηζκνχο» κε έλα βαζκφ. 

Κάζε θελή απάληεζε βαζκνινγείηαη κε 0 βαζκνχο θαη κία νινθιεξσκέλε απάληεζε 

βαζκνινγείηαη κε 6 βαζκνχο (1 + 2 + 3= 6). Γηα λα ζπγθξηζνχλ νη καζεηέο κε εηδηθέο 

καζεζηαθέο δπζθνιίεο θαη νη ηππηθνί καζεηέο σο πξνο ηελ επίδνζή ηνπο ζε θάζε έλα 

πξφβιεκα, ρξεζηκνπνηήζεθε ν κε παξακεηξηθφο έιεγρνο Mann-Whitney U γηα 

αλεμάξηεηα δείγκαηα. Οη νκάδεο ησλ καζεηψλ δελ αθνινπζνχλ ηελ θαλνληθή θαηαλνκή, γη 

απηφ ρξεζηκνπνηήζεθε ν κε παξακεηξηθφο έιεγρνο. Ο έιεγρνο ηεο θαλνληθφηεηαο έγηλε κε 

ην ζηαηηζηηθφ θξηηήξην Shapiro-Wilk, θαζψο νη νκάδεο έρνπλ ιηγφηεξα απφ 50 άηνκα ε 

θάζε κία. Γηα ηνλ ίδην ιφγν, ε ζχγθξηζε ησλ δχν νκάδσλ ζρεηηθά κε ηε γλψζε ηνπ 
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νξηζκνχ ηεο εμίζσζεο, έγηλε πάιη κε ηε ρξήζε ηνπ κε παξακεηξηθνχ ειέγρνπ Mann-

Whitney U γηα αλεμάξηεηα δείγκαηα. Γηα λα ζπγθξηζνχλ νη καζεηέο ησλ δχν νκάδσλ σο 

πξνο ηε ρξήζε αξηζκεηηθψλ ή αιγεβξηθψλ ιχζεσλ, δεκηνπξγήζεθε πνηνηηθή κεηαβιεηή κε 

δχν θαηεγνξίεο, 1- αξηζκεηηθή ιχζε θαη 2- αιγεβξηθή ιχζε, θαη ζηε ζπλέρεηα 

πξαγκαηνπνηήζεθε ν έιεγρνο Υ
2
. Ο ίδηνο έιεγρνο ρξεζηκνπνηήζεθε θαη γηα ηε ζχγθξηζε 

ησλ δχν νκάδσλ σο πξνο ηελ πεπνίζεζε ησλ καζεηψλ γηα ηελ αθξίβεηα ησλ απαληήζεψλ 

ηνπο, δεκηνπξγψληαο πάιη κία πνηνηηθή κεηαβιεηή κε δχν θαηεγνξίεο.    
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3. ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ ΣΖ ΔΡΔΤΝΑ 

 

3.1 Πνζνηηθή αλάιπζε ιαζώλ 

Σν εξεπλεηηθφ εξγαιείν απνηεινχληαλ απφ ηξία γξαπηά πξνβιήκαηα, πνπ απαηηνχλ 

ηε ρξήζε εμηζψζεσλ πξψηνπ βαζκνχ γηα ηελ επίιπζή ηνπο θαη κία εξψηεζε ζεσξίαο, ηνλ 

νξηζκφ ηεο εμίζσζεο.  

Ξεθηλψληαο απφ ηνλ νξηζκφ ηεο εμίζσζεο ζχκθσλα κε ηνλ παξαθάησ πίλαθα 

(πίλαθαο 4), ζρεδφλ 4 ζηνπο 10 καζεηέο δελ γλσξίδνπλ ηη είλαη εμίζσζε, θαζψο δίλνπλ 

ηειείσο ιαλζαζκέλεο ή δίλνπλ θελέο απαληήζεηο. Απφ ηελ άιιε έλα πνιχ κηθξφ πνζνζηφ, 

δειαδή κφιηο 10,7% δίλνπλ νινθιεξσκέλν ηνλ νξηζκφ ηεο εμίζσζεο. Ζ ζπληξηπηηθή 

πιεηνλφηεηα φισλ ησλ καζεηψλ δελ κπνξεί λα δψζεη νινθιεξσκέλν ηνλ νξηζκφ ηεο 

εμίζσζεο. 

Πίνακαρ 4. Οπιζμόρ εξίζωζηρ. Απόλςηερ και ζσεηικέρ ζςσνόηηηερ 

Οξηζκόο εμίζωζεο 

 

 Απφιπηε 

πρλφηεηα 

ρεηηθή πρλφηεηα 

% 

 

Αζξνηζηηθή 

ρεηηθή 

πρλφηεηα % 

ηηκή ,00 29 38,7 38,7 

1,00 3 4,0 42,7 

2,00 10 13,3 56,0 

3,00 10 13,3 69,3 

4,00 1 1,3 70,7 

5,00 14 18,7 89,3 

6,00 8 10,7 100,0 

χλνιν 75 100,0  

 

Δμεηάδνληαο ηψξα αλαιπηηθά ηνπο καζεηέο κε θαη ρσξίο εηδηθέο καζεζηαθέο 

δπζθνιίεο,  ν κέζνο φξνο (κ.ν) ηεο επίδνζεο ησλ ηππηθψλ καζεηψλ γηα ηνλ νξηζκφ ηεο 
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εμίζσζεο είλαη ζρεδφλ ηξηπιάζηνο απφ ην κ.ν. ησλ καζεηψλ κε εηδηθέο καζεζηαθέο 

δπζθνιίεο, πνπ ζεκαίλεη φηη νη ηειεπηαίνη ζπλαληνχλ κεγαιχηεξε δπζθνιία ζηελ 

δηαηχπσζε ηνπ νξηζκνχ ηεο εμίζσζεο. Δπηπιένλ, φπσο θαίλεηαη ζηνλ πίλαθα 5, ε ηππηθή 

απφθιηζε ζηελ πεξίπησζε ησλ καζεηψλ κε εηδηθέο καζεζηαθέο δπζθνιίεο είλαη ζρεδφλ ε 

κηζή απφ φηη ε ηππηθή απφθιηζε ζηνπο ηππηθνχο καζεηέο. Απηφ ζεκαίλεη φηη νη επηδφζεηο 

ησλ καζεηψλ κε εηδηθέο καζεζηαθέο δπζθνιίεο ηείλνπλ λα είλαη πην θνληά ζην κ.ν, ηνπο, 

απφ φηη ζηνπο ηππηθνχο καζεηέο πνπ απιψλνληαη πάλσ απφ έλα επξχηεξν θάζκα ηηκψλ. 

Πίνακαρ 5. Μέζοι όποι και ηςπικέρ αποκλίζειρ ανά ομάδα μαθηηών ζηον οπιζμό ηηρ εξίζωζηρ 

 Μέζνο όξνο 

 (κ.ν.) 

Σππηθή απόθιηζε 

(η.α.) 

Μαζεηέο κε Δηδηθέο 

Μαζεζηαθέο Γπζθνιίεο 

1,1892 1,22106 

Μαζεηέο ρωξίο Δηδηθέο 

Μαζεζηαθέο Γπζθνιίεο 

3,4474 2,48995 

ύλνιν καζεηώλ 2,3333 2,26210 

 

Αλαιχνληαο πεξηζζφηεξν ηηο απαληήζεηο ησλ καζεηψλ αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη 

θαλέλαο καζεηήο κε εηδηθέο καζεζηαθέο δπζθνιίεο δελ έρεη δψζεη ηνλ πιήξε νξηζκφ ηεο 

εμίζσζεο. Οη πεξηζζφηεξνη καζεηέο αληηιακβάλνληαη ηελ εμίζσζε σο αξηζκεηηθή 

παξάζηαζε (Δηθφλα 1), θάπνηνη σο αιγεβξηθή παξάζηαζε (Δηθφλα 2) θαη ην 35% (13 

ζηνπο 37) δελ κπνξεί λα δψζεη θαλέλαλ νξηζκφ γηα ηελ εμίζσζε, νχηε θαη έλα παξάδεηγκα 

εμίζσζεο. Απηφ ζεκαίλεη φηη θαλέλαο καζεηήο κε εηδηθέο καζεζηαθέο δπζθνιίεο δελ 

αλαθέξεη ζηνλ νξηζκφ ηεο εμίζσζεο ηε ιέμε «ηζφηεηα». Απφ ηελ άιιε κεξηά, κφλν 8 

ζηνπο 38 ηππηθνχο καζεηέο έρνπλ απνδψζεη πιήξσο ηνλ νξηζκφ ηεο εμίζσζεο, πνπ 

απνηειεί ην 21% ησλ καζεηψλ ρσξίο εηδηθέο καζεζηαθέο δπζθνιίεο. Σν 26% δε δίλεη 

θακία απάληεζε γηα ηνλ νξηζκφ ηεο εμίζσζεο, ελψ νη ππφινηπνη δε δίλνπλ πιήξε νξηζκφ 

ηεο εμίζσζεο, αιιά αλαθέξνπλ σζηφζν φηη ε εμίζσζε είλαη κία ηζφηεηα. 
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Δηθόλα 1. 

 

 

Δηθόλα 2. 

 

Γηα λα κειεηεζεί αλ ππάξρεη δηαθνξά κεηαμχ καζεηψλ Γπκλαζίνπ κε θαη ρσξίο 

εηδηθέο καζεζηαθέο δπζθνιίεο ζρεηηθά κε ηε γλψζε ηνπ νξηζκνχ ηεο εμίζσζεο έγηλε 

έιεγρνο νκνηνγέλεηαο, θαζψο νη δχν νκάδεο δελ αθνινπζνχλ ηελ θαλνληθή θαηαλνκή γηα 

λα γίλεη ν έιεγρνο κέζσλ ηηκψλ. Ο έιεγρνο θαλνληθφηεηαο έγηλε κε ην ζηαηηζηηθφ θξηηήξην 

Shapiro-Wilk, θαζψο νη ζπκκεηέρνληεο ζε θάζε νκάδα είλαη ιηγφηεξνη απφ 50. Καη γηα ηηο 

δχν θαηεγνξίεο ηεο πνηνηηθήο κεηαβιεηήο είλαη p = 0,000<0,05 θαη επνκέλσο δελ ππάξρεη 

θαλνληθφηεηα. Έηζη, γηα λα ζπγθξηζνχλ νη δχν θαηεγνξίεο εθαξκφζηεθε ν κε 

παξακεηξηθφο έιεγρνο Mann-Whitney U γηα αλεμάξηεηα δείγκαηα, ν νπνίνο έδεημε φηη 

ππάξρεη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά κεηαμχ καζεηψλ Γπκλαζίνπ κε θαη ρσξίο εηδηθέο 

καζεζηαθέο δπζθνιίεο ζρεηηθά κε ηε γλψζε ηνπ νξηζκνχ ηεο εμίζσζεο (U = 352,500, z = -

3,852, p = 0,000). 

Όζνλ αθνξά ηελ επίδνζε ησλ καζεηψλ ζηελ επίιπζε ησλ πξνβιεκάησλ, νη 

καζεηέο βαζκνινγήζεθαλ κε κία θιίκαθα απφ ην 0-5. Παξαθάησ παξνπζηάδεηαη έλαο 

πίλαθαο κε ηνπο κέζνπο φξνπο ησλ ζθνξ θαη ηηο ηππηθέο απνθιίζεηο ζε θάζε έλα πξφβιεκα 

θαη γηα ηνπο ηππηθνχο καζεηέο θαη γηα ηνπο καζεηέο κε εηδηθέο καζεζηαθέο δπζθνιίεο. 
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Πίνακαρ 6. Μέζοι όποι και ηςπικέρ αποκλίζειρ ανά ππόβλημα και ανά καηηγοπία μαθηηών 

 Μαζεηέο κε Δ.Μ.Γ. Μαζεηέο ρωξίο Δ.Μ.Γ. 

 Μ.Ο Σ.Α Μ.Ο Σ.Α 

1
ν
 πξόβιεκα 1,8649 1,20559 4,6579 0,78072 

2
ν
 πξόβιεκα 1,8378 1,38471 4,2105 1,31843 

3
ν
 πξόβιεκα 1,2973 1,10214 2,7632 1,53225 

πλνιηθή 

επίδνζε  

5,000 2,90593 11,6316 2,66530 

 

χκθσλα κε ηνλ παξαπάλσ πίλαθα ν κ.ν. ησλ επηδφζεσλ ησλ καζεηψλ κε εηδηθέο 

καζεζηαθέο δπζθνιίεο ζην πξψην πξφβιεκα, είλαη πνιχ ρακειφηεξνο απφ ηνλ κ.ν. ησλ 

ηππηθψλ καζεηψλ. Δπηπιένλ, ε ηππηθή απφθιηζε ησλ καζεηψλ κε εηδηθέο καζεζηαθέο 

δπζθνιίεο ζην πξψην πξφβιεκα, είλαη κεγαιχηεξε απφ ηελ ηππηθή απφθιηζε ησλ καζεηψλ 

ρσξίο εηδηθέο καζεζηαθέο δπζθνιίεο. Απηφ ζεκαίλεη φηη ηα ζθνξ ησλ ηππηθψλ καζεηψλ 

ηείλνπλ λα είλαη πην θνληά ζην κέζν φξν επίδνζήο ηνπο, ελψ ηα ζθνξ ησλ καζεηψλ κε 

εηδηθέο καζεζηαθέο δπζθνιίεο, απιψλνληαη πάλσ απφ έλα επξχηεξν θάζκα ηηκψλ. ην 

δεχηεξν πξφβιεκα παξαηεξείηαη πάιη φηη ν κ.ν επίδνζεο ησλ ηππηθψλ καζεηψλ είλαη 

αξθεηά κεγαιχηεξνο απφ ηνλ κ.ν. επίδνζεο ησλ καζεηψλ κε εηδηθέο καζεζηαθέο 

δπζθνιίεο. ην ηξίην πξφβιεκα δηαπηζηψλεηαη φηη ε επίδνζε ησλ καζεηψλ ρσξίο εηδηθέο 

καζεζηαθέο δπζθνιίεο είλαη θαιχηεξε απφ ηελ επίδνζε ησλ καζεηψλ κε εηδηθέο 

καζεζηαθέο δπζθνιίεο. Χζηφζν, ζην ηειεπηαίν πξφβιεκα ε δηαθνξά ησλ κ.ν. ησλ 

επηδφζεσλ ησλ καζεηψλ κε θαη ρσξίο εηδηθέο καζεζηαθέο δπζθνιίεο είλαη πνιχ κηθξφηεξε 

ζπγθξηηηθά κε ηα άιια δχν πξνβιήκαηα. ην ζχλνιν ησλ πξνβιεκάησλ θαίλεηαη φηη νη 

καζεηέο κε εηδηθέο καζεζηαθέο δπζθνιίεο έρνπλ κηα ζηαζεξή ρακειή επίδνζε, κε ηνπο κ.ν 

ησλ επηδφζεσλ ζηα δπν πξψηα πξνβιήκαηα λα είλαη πνιχ θνληά, ελψ ζην ηξίην πξφβιεκα 

λα ππάξρεη κηα κηθξή πηψζε. Αληίζεηα, νη καζεηέο ρσξίο εηδηθέο καζεζηαθέο δπζθνιίεο 

έρνπλ κηα πςειή επίδνζε ζηα δχν πξψηα πξνβιήκαηα, ελψ ζην ηξίην πξφβιεκα ππάξρεη 

κεγαιχηεξε πηψζε ζε ζρέζε κε ηελ πηψζε ησλ καζεηψλ κε εηδηθέο καζεζηαθέο δπζθνιίεο. 
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Έλα άιιν ζηνηρείν πνπ αμίδεη λα ζρνιηαζζεί είλαη φηη ε ηππηθή απφθιηζε ζε θάζε έλα 

πξφβιεκα ζηνπο καζεηέο κε εηδηθέο καζεζηαθέο δπζθνιίεο είλαη ζρεηηθά ίδηεο, ελψ 

αληίζηνηρα γηα ηνπο ηππηθνχο καζεηέο θαίλεηαη λα ππάξρεη κία ζρεηηθή άλνδνο ζε θάζε 

πξφβιεκα. Σέινο, παξαηεξψληαο ηε ζπλνιηθή επίδνζε θαη γηα ηα ηξία πξνβιήκαηα, ν κ.ν. 

ησλ ηππηθψλ καζεηψλ είλαη 2,3 θνξέο κεγαιχηεξνο απφ ην κ.ν. ησλ καζεηψλ κε εηδηθέο 

καζεζηαθέο δπζθνιίεο. 

Γηα ηε ζχγθξηζε ησλ δχν νκάδσλ σο πξνο ηελ επίδνζή ηνπο ζην πξψην πξφβιεκα, 

αξρηθά έγηλε έιεγρνο θαλνληθφηεηαο γηα ηηο δχν νκάδεο θαη αθνχ δηαπηζηψζεθε κε ην 

θξηηήξην Shapiro-Wilk φηη δελ αθνινπζνχλ ηελ θαλνληθή θαηαλνκή (p =0,000<0,05), 

εθαξκφζηεθε ν κε παξακεηξηθφο έιεγρνο Mann-Whitney U γηα αλεμάξηεηα δείγκαηα. Με 

απηφλ ηνλ ηξφπν, δηαπηζηψζεθε φηη ε θαηεγνξία καζεηψλ θαη ηα ζθνξ δελ είλαη 

αλεμάξηεηα. Τπάξρεη, δειαδή, ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά αλάκεζα ζηνπο καζεηέο κε 

θαη ρσξίο εηδηθέο καζεζηαθέο δπζθνιίεο σο πξνο ηελ επίδνζή ηνπο ζην πξψην πξφβιεκα 

(U = 80,500 , z = -6,985 , p = 0,000<0,05) 

ην δεχηεξν πξφβιεκα, ζχκθσλα κε ην Shapiro-Wilk δελ ππάξρεη θαλνληθφηεηα 

ζηηο θαηεγνξίεο ηεο πνηνηηθήο κεηαβιεηήο, (p = 0,001 <0,05 γηα ηνπο καζεηέο κε Δ.Μ.Γ. 

θαη p = 0,000 <0,05 γηα ηνπο καζεηέο ρσξίο Δ.Μ.Γ.) θαη επνκέλσο γηα ηε ζχγθξηζε ησλ 

δχν νκάδσλ εθαξκφζηεθε ν κε παξακεηξηθφο έιεγρνο Mann – Whitney U. Καη γηα ην 

δεχηεξν πξφβιεκα ν κε παξακεηξηθφο έιεγρνο έδεημε φηη ππάξρεη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή 

δηαθνξά ζηηο δχν νκάδεο θαη ζηελ επίδνζή ηνπο (U = 178,000 , z = - 5,737 ,p = 

0,000<0,05). 

Σέινο θαη ζην ηξίην πξφβιεκα ρξεζηκνπνηήζεθε ν κε παξακεηξηθφο έιεγρνο Mann 

– Whitney U, γηα ηε ζχγθξηζε ησλ δπν νκάδσλ, αθνχ δηαπηζηψζεθε κε ην θξηηήξην 

Shapiro-Wilk φηη δελ ππάξρεη θαλνληθφηεηα ζηηο θαηεγνξίεο ηεο πνηνηηθήο κεηαβιεηήο (p 

= 0,000 <0,05). Όπσο θαη ζηα δχν πξψηα πξνβιήκαηα έηζη θαη ζην ηξίην πξνέθπςε φηη, νη 
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καζεηέο κε εηδηθέο καζεζηαθέο δπζθνιίεο δηαθέξνπλ ζηαηηζηηθψο ζεκαληηθά απφ ηνπο 

ηππηθνχο καζεηέο σο πξνο ηελ επίδνζή ηνπο  ( U = 334,000  , z = -4,099 ,p = 0,000<0,05). 

Όζνλ αθνξά ηε ζπλνιηθή επίδνζε ησλ καζεηψλ κε θαη ρσξίο εηδηθέο καζεζηαθέο 

δπζθνιίεο, ζχκθσλα κε θξηηήξην Shapiro- Wilk, δελ ππάξρεη θαλνληθφηεηα 

(p=0,000<0,05) θαη γηα ηηο δχν νκάδεο. Δθαξκφδνληαο ηνλ κε παξακεηξηθφ έιεγρν Mann-

Whitney U, απνδείρζεθε φηη ππάξρεη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά αλάκεζα ζηνπο 

καζεηέο Γπκλαζίνπ κε θαη ρσξίο εηδηθέο καζεζηαθέο δπζθνιίεο σο πξνο ηε ζπλνιηθή ηνπο 

επίδνζε θαη ζηα ηξία πξνβιήκαηα (U = 95,500 , z= -6,496, p=0,000<0,05). 

ηε ζπλέρεηα θαηεγνξηνπνηήζεθαλ νη απαληήζεηο ησλ καζεηψλ ζε θάζε έλα 

πξφβιεκα κε βάζε ην είδνο ηεο ιχζεο, ζε αξηζκεηηθή θαη ζε αιγεβξηθή ιχζε.  

ην πξψην πξφβιεκα ην 93,3% πξνζπάζεζε λα δψζεη απάληεζε αλεμάξηεηα απφ 

ηελ νξζφηεηά ηεο, δειαδή 70 απφ ηνπο 75 καζεηέο, ελψ νη ππφινηπνη 5 καζεηέο δελ 

έδσζαλ θακία απάληεζε. 

Πίνακαρ 7. Απόλςηερ και ζσεηικέρ ζςσνόηηηερ % ανά καηηγοπία μαθηηή και ανά είδορ λύζηρ ζηο ππώηο 

ππόβλημα. 

 Υξήζε 

αξηζκεηηθήο 

Υξήζε 

άιγεβξαο 

ύλνιν 

 

Μαζεηέο κε 

Δηδηθέο 

Μαζεζηαθέο 

Γπζθνιίεο 

Απφιπηε 

πρλφηεηα 
 

26 

 

6 

 

32 

ρεηηθή πρλφηεηα 

% (κέζα ζηελ 

νκάδα) 

 

81,3% 

 

18,8% 

 

100% 

 

Μαζεηέο ρωξίο 

Δηδηθέο 

Μαζεζηαθέο 

Γπζθνιίεο 

Απφιπηε 

πρλφηεηα 
 

3 

 

35 

 

38 

ρεηηθή πρλφηεηα 

% (κέζα ζηελ 

νκάδα) 

 

7,9% 

 

92,1% 

 

100% 

 

 

 

ύλνιν 

καζεηώλ 

Απφιπηε 

πρλφηεηα 
 

29 

 

41 

 

70 

ρεηηθή πρλφηεηα 

% 

 (ζην ζχλνιν ησλ 

καζεηψλ) 

 

41,4% 

 

58,6% 

 

100% 
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χκθσλα κε ηνλ παξαπάλσ πίλαθα, απφ ηνπο καζεηέο πνπ έδσζαλ απάληεζε ζην 

πξψην πξφβιεκα, ε πιεηνλφηεηα ησλ καζεηψλ κε εηδηθέο καζεζηαθέο δπζθνιίεο 

πξνζπαζνχλ λα ην επηιχζνπλ κε ηε βνήζεηα ηεο αξηζκεηηθήο, ελψ ε ζπληξηπηηθή 

πιεηνλφηεηα ησλ καζεηψλ ρσξίο εηδηθέο καζεζηαθέο δπζθνιίεο, κε ηελ άιγεβξα. Γηα λα 

δηαπηζησζεί αλ ε θαηεγνξία ζηελ νπνία αλήθεη ν καζεηήο (κε ή ρσξίο Δ.Μ.Γ) επεξεάδεη 

ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν επηιέγεη λα επηιχζεη ην πξφβιεκα, εθαξκφζηεθε ν έιεγρνο Υ
2
. 

χκθσλα, ινηπφλ, κε ην ζπληειεζηή Pearson (Υ
2
(1)= 38,522 , p=0,000<0,05), ππάξρεη 

δηαθνξά, ε νπνία είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή, κεηαμχ ησλ καζεηψλ κε θαη ρσξίο εηδηθέο 

καζεζηαθέο δπζθνιίεο σο πξνο ηε ρξήζε αξηζκεηηθψλ ή αιγεβξηθψλ ιχζεσλ θαηά ηελ 

επίιπζε ηνπ πξψηνπ πξνβιήκαηνο. 

ην δεχηεξν πξφβιεκα ε ζπκκεηνρή ήηαλ κηθξφηεξε απφ ην πξψην. πγθεθξηκέλα, 

66 καζεηέο, δειαδή έλα πνζνζηφ 88%, έδσζαλ ιχζε ζην πξφβιεκα αλεμάξηεηα πάιη απφ 

ηελ νξζφηεηά ηεο. 

Πίνακαρ 8. Απόλςηερ και ζσεηικέρ ζςσνόηηηερ % ανά καηηγοπία μαθηηή και ανά είδορ λύζηρ ζηο 2ο 

ππόβλημα. 

 Υξήζε 

αξηζκεηηθήο 

Υξήζε 

άιγεβξαο 

ύλνιν 

 

Μαζεηέο κε 

Δηδηθέο 

Μαζεζηαθέο 

Γπζθνιίεο 

Απφιπηε 

πρλφηεηα 
 

22 

 

8 

 

30 

ρεηηθή πρλφηεηα 

% (κέζα ζηελ 

νκάδα) 

 

73,3% 

 

26,7% 

 

100% 

 

Μαζεηέο ρωξίο 

Δηδηθέο 

Μαζεζηαθέο 

Γπζθνιίεο 

Απφιπηε 

πρλφηεηα 
 

3 

 

33 

 

36 

ρεηηθή πρλφηεηα 

% (κέζα ζηελ 

νκάδα) 

 

8,3% 

 

91,7% 

 

100% 

 

 

 

ύλνιν 

καζεηώλ 

Απφιπηε 

πρλφηεηα 
 

25 

 

41 

 

66 

ρεηηθή πρλφηεηα 

% 

 (ζην ζχλνιν ησλ 

καζεηψλ) 

 

37,9% 

 

62,1% 

 

100% 
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ην δεχηεξν πξφβιεκα, 7 ζηνπο 10 καζεηέο κε εηδηθέο καζεζηαθέο δπζθνιίεο, 

πξνζπάζεζαλ λα ην επηιχζνπλ κε ηε ρξήζε αξηζκεηηθήο, ζε αληίζεζε κε ηνπο ηππηθνχο 

καζεηέο, πνπ ε ζπληξηπηηθή πιεηνλφηεηα ησλ καζεηψλ επηιχεη ην πξφβιεκα αιγεβξηθά. 

χκθσλα κε ην ζπληειεζηή ηνπ Pearson (X
2
(1) = 29,381 , p=0,000<0,05), ππάξρεη 

ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά αλάκεζα ζηνπο καζεηέο κε θαη ρσξίο εηδηθέο καζεζηαθέο 

δπζθνιίεο, σο πξνο ηε ρξήζε αξηζκεηηθψλ ή αιγεβξηθψλ ιχζεσλ θαηά ηελ επίιπζε ηνπ 

δεχηεξνπ πξνβιήκαηνο. 

ην ηξίην πξφβιεκα ε ζπκκεηνρή είλαη αθφκα πην κηθξή, κφιηο 56 απφ ηνπο 75 

καζεηέο επηρείξεζαλ λα ην ιχζνπλ, δειαδή ην 74,7% ησλ καζεηψλ. 

Πίνακαρ 9. Απόλςηερ και ζσεηικέρ ζςσνόηηηερ % ανά καηηγοπία μαθηηή και ανά είδορ λύζηρ ζηο ηπίηο 

ππόβλημα. 

 Υξήζε 

αξηζκεηηθήο 

Υξήζε 

άιγεβξαο 

ύλνιν 

 

Μαζεηέο ΜΔ 

Δηδηθέο 

Μαζεζηαθέο 

Γπζθνιίεο 

Απφιπηε 

πρλφηεηα 
 

21 

 

4 

 

25 

ρεηηθή πρλφηεηα 

% (κέζα ζηελ 

νκάδα) 

 

84% 

 

16% 

 

100% 

 

Μαζεηέο 

ΥΧΡΗ Δηδηθέο 

Μαζεζηαθέο 

Γπζθνιίεο 

Απφιπηε 

πρλφηεηα 
 

10 

 

21 

 

31 

ρεηηθή πρλφηεηα 

% (κέζα ζηελ 

νκάδα) 

 

32,3% 

 

67,7% 

 

100% 

 

 

 

ύλνιν 

καζεηώλ 

Απφιπηε 

πρλφηεηα 
 

31 

 

25 

 

56 

ρεηηθή πρλφηεηα 

% 

 (ζην ζχλνιν ησλ 

καζεηψλ) 

 

55,4% 

 

44,6% 

 

100% 

 

Όπσο θαίλεηαη ζηνλ παξαπάλσ πίλαθα, ε πιεηνλφηεηα ησλ καζεηψλ κε εηδηθέο 

καζεζηαθέο δπζθνιίεο ρξεζηκνπνηνχλ ηελ αξηζκεηηθή γηα λα επηιχζνπλ ην ηξίην 

πξφβιεκα. Όζνλ αθνξά ηνπο καζεηέο ρσξίο εηδηθέο καζεζηαθέο δπζθνιίεο ζρεδφλ 7 ζηνπο 

10 επηιέγνπλ ηελ άιγεβξα γηα λα επηιχζνπλ ην πξφβιεκα. χκθσλα πάιη κε ην 
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ζπληειεζηή ηνπ Pearson (Υ
2
(1)= 14,992 θαη p= 0,000 <0,05), νη δχν νκάδεο καζεηψλ 

δηαθέξνπλ σο πξνο ην είδνο ησλ ιχζεσλ πνπ δίλνπλ ζην ηξίην πξφβιεκα. 

ηε ζπλέρεηα γηα λα δηαπηζησζεί θαηά πφζν νη καζεηέο κε θαη ρσξίο εηδηθέο 

καζεζηαθέο δπζθνιίεο ειέγρνπλ ηελ νξζφηεηα ή κε ησλ απαληήζεψλ ηνπο, ξσηήζεθαλ 

απφ ηελ εξεπλήηξηα ζηε ζπλέληεπμε, αλ πηζηεχνπλ φηη έρνπλ ιχζεη ζσζηά ηα πξνβιήκαηα 

πνπ ηνπο δφζεθαλ. Με βάζε ηηο γξαπηέο θαη ηηο πξνθνξηθέο ηνπο απαληήζεηο, 

θαηεγνξηνπνηήζεθαλ νη απαληήζεηο ηνπο ζε δχν θαηεγνξίεο: 1) πεπνίζεζή ζε ζπκθσλία κε 

ηε δνζείζα απάληεζε θαη 2) πεπνίζεζε πνπ δε ζπκθσλεί κε ηε δνζείζα απάληεζε. 

Πίνακαρ 10. Επαλήθεςζη ηος ππώηος πποβλήμαηορ 

 Πεπνίζεζε ζε 

ζπκθωλία κε ηε 

δνζείζα απάληεζε 

Πεπνίζεζε πνπ 

δε ζπκθωλεί κε 

ηε δνζείζα 

απάληεζε 

 

 

ύλνιν 

 

Μαζεηέο ΜΔ 

Δηδηθέο 

Μαζεζηαθέο 

Γπζθνιίεο 

Απφιπηε 

πρλφηεηα 
 

12 

 

20 

 

32 

ρεηηθή 

ζπρλφηεηα % 

(κέζα ζηελ 

νκάδα) 

 

37,5% 

 

62,5% 

 

100% 

 

Μαζεηέο 

ΥΧΡΗ 

Δηδηθέο 

Μαζεζηαθέο 

Γπζθνιίεο 

Απφιπηε 

πρλφηεηα 
 

33 

 

5 

 

38 

ρεηηθή 

πρλφηεηα % 

(κέζα ζηελ 

νκάδα) 

 

86,8% 

 

13,2% 

 

100% 

 

 

ύλνιν 

Απφιπηε 

πρλφηεηα 
 

45 

 

25 

 

70 

ρεηηθή 

πρλφηεηα % 

(ζην ζχλνιν 

ησλ καζεηψλ) 

 

64,3% 

 

35,7% 

 

100% 

  

ηνλ παξαπάλσ πίλαθα θαίλεηαη φηη νη 6 ζηνπο 10 καζεηέο κε εηδηθέο καζεζηαθέο 

δπζθνιίεο πηζηεχνπλ φηη έρνπλ δψζεη ζσζηή απάληεζε ζην πξψην πξφβιεκα, ελψ ζηελ 

πξαγκαηηθφηεηα ε απάληεζή ηνπο είλαη ιάζνο. Αληίζεηα, ε πιεηνλφηεηα ησλ ηππηθψλ 
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καζεηψλ πηζηεχεη θαη φλησο έρεη ιχζεη ζσζηά ην πξφβιεκα. Τπάξρεη ζηαηηζηηθά 

ζεκαληηθή δηαθνξά αλάκεζα ζηνπο καζεηέο κε εηδηθέο καζεζηαθέο δπζθνιίεο θαη ζηνπο 

καζεηέο ρσξίο εηδηθέο καζεζηαθέο δπζθνιίεο σο πξνο ηελ πεπνίζεζή ηνπο γηα ηελ αθξίβεηα 

ησλ απαληήζεψλ ηνπο (X
2
(1)=18,421, p=0,000<0,05). 

 

Πίνακαρ 11. Επαλήθεςζη ηος δεύηεπος πποβλήμαηορ 

 Πεπνίζεζε ζε 

ζπκθωλία κε ηε 

δνζείζα απάληεζε 

Πεπνίζεζε πνπ 

δε ζπκθωλεί κε 

ηε δνζείζα 

απάληεζε 

 

 

ύλνιν 

 

 

Μαζεηέο 

ΜΔ Δηδηθέο 

Μαζεζηαθέο 

Γπζθνιίεο 

 

Απφιπηε 

πρλφηεηα 

 

19 

 

11 

 

30 

ρεηηθή 

πρλφηεηα % 

(κέζα ζηελ 

νκάδα) 

 

63,3% 

 

36,7% 

 

100% 

 

Μαζεηέο 

ΥΧΡΗ 

Δηδηθέο 

Μαζεζηαθέο 

Γπζθνιίεο 

 

Απφιπηε 

πρλφηεηα 

 

26 

 

10 

 

36 

ρεηηθή 

πρλφηεηα % 

(κέζα ζηελ 

νκάδα) 

 

72,2% 

 

27,8% 

 

100% 

 

 

 

ύλνιν 

 

Απφιπηε 

πρλφηεηα 

 

45 

 

21 

 

66 

ρεηηθή 

πρλφηεηα % 

(ζην ζχλνιν 

ησλ καζεηψλ) 

 

68,2% 

 

31,8% 

 

100% 

 

ην δεχηεξν πξφβιεκα, απφ ηνπο καζεηέο πνπ έδσζαλ απάληεζε, 6 ζηνπο 10 

καζεηέο κε εηδηθέο καζεζηαθέο δπζθνιίεο θαη 7 ζηνπο 10 ηππηθνχο καζεηέο, αμηνινγνχλ 

ζσζηά ηελ νξζφηεηα ή κε ηεο απάληεζήο ηνπο. Παξαηεξείηαη κία αχμεζε ζην πνζνζηφ 

ησλ καζεηψλ κε εηδηθέο καζεζηαθέο δπζθνιίεο, πνπ κπνξνχλ λα δηαπηζηψζνπλ αλ έρνπλ 

απαληήζεη ζσζηά ή ιάζνο ζην πξφβιεκα απηφ. πγθξίλνληαο ηηο δχν νκάδεο καζεηψλ σο 
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πξνο ηελ πεπνίζεζε γηα ηελ αθξίβεηα ησλ απαληήζεψλ ηνπο, πξνέθπςε φηη δελ ππάξρεη 

ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά (Υ
2
(1) = 0,596, p = 0,440 >0,05). 

 

Πίνακαρ 12. Επαλήθεςζη ηος ηπίηος πποβλήμαηορ. 

 Πεπνίζεζε ζε 

ζπκθωλία κε ηε 

δνζείζα απάληεζε 

Πεπνίζεζε πνπ δε 

ζπκθωλεί κε ηε 

δνζείζα απάληεζε 

 

 

ύλνιν 

 

Μαζεηέο ΜΔ 

Δηδηθέο 

Μαζεζηαθέο 

Γπζθνιίεο 

Απφιπηε 

πρλφηεηα 
 

8 

 

17 

 

25 

ρεηηθή 

πρλφηεηα % 

(κέζα ζηελ 

νκάδα) 

 

32% 

 

68% 

 

100% 

 

Μαζεηέο 

ΥΧΡΗ 

Δηδηθέο 

Μαζεζηαθέο 

Γπζθνιίεο 

Απφιπηε 

πρλφηεηα 
5 27 32 

ρεηηθή 

πρλφηεηα % 

(κέζα ζηελ 

νκάδα) 

 

15,6% 

 

84,4% 

 

100% 

 

 

ύλνιν 

Απφιπηε 

πρλφηεηα 
13 44 57 

ρεηηθή 

πρλφηεηα % 

(ζην ζχλνιν 

ησλ καζεηψλ) 

 

22,8% 

 

77,2% 

 

100% 

 

ην ηξίην πξφβιεκα παξαηεξείηαη φηη ζρεδφλ 7 ζηνπο 10 καζεηέο κε εηδηθέο 

καζεζηαθέο δπζθνιίεο εθηηκνχλ ιάζνο ηελ νξζφηεηα ή κε ησλ απαληήζεψλ ηνπο ή δελ 

κπνξνχλ λα εθηηκήζνπλ θαζφινπ. Σν ίδην ζπκβαίλεη θαη κε ηελ πιεηνλφηεηα ησλ καζεηψλ 

ρσξίο εηδηθέο καζεζηαθέο δπζθνιίεο. Γελ ππάξρεη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά κεηαμχ 

ησλ δχν νκάδσλ σο πξνο ηελ πεπνίζεζή ηνπο γηα ηελ αθξίβεηα ησλ απαληήζεψλ ηνπο 

(Υ
2
(1) = 2,138, p= 0,144 >0,05).  
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3.2 Πνηνηηθή αλάιπζε ιαζώλ 

Γηα λα ζρεκαηηζηεί κηα ζαθέζηεξε εηθφλα γηα ηηο απαληήζεηο ησλ καζεηψλ θαη ησλ 

δχν νκάδσλ ζε θάζε έλα πξφβιεκα, έγηλε θαηεγνξηνπνίεζε ησλ απαληήζεσλ ησλ 

καζεηψλ, φπσο θαίλεηαη ζηνπο πίλαθεο πνπ αθνινπζνχλ.   

Πίνακαρ 13. Απόλςηερ και Σσεηικέρ Σςσνόηηηερ % απανηήζεων ζηο ππώηο ππόβλημα ανά καηηγοπία 

μαθηηή. 

 

χκθσλα κε ηνλ παξαπάλσ πίλαθα, ην 56,8% ησλ καζεηψλ κε εηδηθέο καζεζηαθέο 

δπζθνιίεο ρξεζηκνπνηνχλ ηελ αξηζκεηηθή γηα λα επηιχζνπλ ην πξφβιεκα, ρσξίο σζηφζν 

λα ην επηιχνπλ επηηπρψο. ε αληίζεζε κε ηνπο ηππηθνχο καζεηέο, πνπ ε πιεηνλφηεηα ησλ 

καζεηψλ επηιέγεη ηελ άιγεβξα γηα ηελ επίιπζε ηνπ πξνβιήκαηνο θαη ην επηιχεη επηηπρψο. 

Δπίζεο, θαλέλαο καζεηήο ρσξίο εηδηθέο καζεζηαθέο δπζθνιίεο δε δίλεη ηπραίεο απαληήζεηο 

ή δε δίλεη θακία απάληεζε ζην πξφβιεκα ζε αληίζεζε κε ηνπο καζεηέο κε εηδηθέο 

καζεζηαθέο δπζθνιίεο, πνπ 3 ζηνπο 10 δίλνπλ θελέο ή ηπραίεο απαληήζεηο. ην ζχλνιν 

ησλ καζεηψλ 4 ζηνπο 10 επηιχνπλ ζσζηά ην πξφβιεκα κε ηε ρξήζε ηεο άιγεβξαο, ελψ 3 

ζηνπο 10 επηιχνπλ ιάζνο ην πξφβιεκα κε ηε ρξήζε ηεο αξηζκεηηθήο. 
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Απφ ηηο ζπλεληεχμεηο πνπ έγηλαλ γηα λα δηαπηζησζεί ν ηξφπνο πνπ ζθέθηεθαλ νη 

καζεηέο γηα λα επηιχζνπλ ην πξφβιεκα, πξνέθπςε φηη απφ ηνπο καζεηέο κε εηδηθέο 

καζεζηαθέο δπζθνιίεο πνπ επέιεμαλ ηελ αξηζκεηηθή, ε ζπληξηπηηθή πιεηνλφηεηα (19 

ζηνπο 21) βαζίζηεθε ζε ιέμεηο θιεηδηά γηα ηελ επίιπζε ηνπ πξνβιήκαηνο (εηθφλα 3).

 

Δηθόλα 3. 

Ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ απνηειεί έλα απφ απηά ηα άηνκα, πνπ μεθίλεζε λα επηιχεη ην 

πξφβιεκα κε ηε ρξήζε ηεο άιγεβξαο εθθξάδνληαο φια ηα δεδνκέλα κε ηε βνήζεηα ελφο 

αγλψζηνπ, σζηφζν επεηδή δελ κπνξνχζε λα ζρεκαηίζεη ηελ εμίζσζε, ζπλέρηζε ηε ιχζε 

ηνπ πξνβιήκαηνο αξηζκεηηθά, επεξεαζκέλν απφ ηηο ιέμεηο-θιεηδηά (εηθφλα 4). 

 

Δηθόλα 4. 

Απφ ηνπο 4 καζεηέο κε εηδηθέο καζεζηαθέο δπζθνιίεο πνπ πξνζπάζεζαλ λα ιχζνπλ 

ην πξφβιεκα κε ηε ρξήζε ηεο άιγεβξαο, δχν δελ ηα θαηάθεξαλ, γηα δηαθνξεηηθνχο ιφγνπο 

ν θαζέλαο. πγθεθξηκέλα, ν έλαο θάλεθε πψο δελ θαηαλνεί ηελ έλλνηα ηνπ ζπκβφινπ ηεο 

ηζφηεηαο θαη ηε ζχλδεζε ησλ ζπληειεζηψλ θαη ησλ κεηαβιεηψλ, ελψ ν άιινο θαηαζηξψλεη 
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ιάζνο ηελ εμίζσζε, θαζψο θαηά ηε κεηάθξαζε ησλ δεδνκέλσλ ζε αιγεβξηθή γιψζζα 

θάλεη ην ιάζνο αληηζηξνθήο. Δμεηάδνληαο μερσξηζηά ηηο δχν απηέο απαληήζεηο, ν πξψηνο 

καζεηήο (εηθφλα 5), γξάθεη κφλν ην πξψην κέινο ηεο εμίζσζεο, παξαιείπεη ην ζχκβνιν 

ηεο ηζφηεηαο θαη ην δεχηεξν κέινο, έρνληάο ηα, φκσο, ζην κπαιφ ηνπ. Κάλεη ηηο πξάμεηο 

ζην πξψην κέινο, θάλνληαο ιάζνο φκσο, γηαηί δελ αληηιακβάλεηαη ηε ζχλδεζε ησλ 

ζπληειεζηψλ θαη ησλ κεηαβιεηψλ θαη ιίγν πξηλ ηελ εχξεζε ηνπ αγλψζηνπ ρξεζηκνπνηεί 

λνεξά ην δεχηεξν κέινο ηεο εμίζσζεο γηα λα ππνινγίζεη ηνλ άγλσζην.   

 

Δηθόλα 5. 

ηε δεχηεξε πεξίπησζε, φπνπ ν καζεηήο θάλεη ιάζνο θαηά ηε κεηάθξαζε ησλ 

δεδνκέλσλ ζε αιγεβξηθή γιψζζα, κεηαθξάδεη ηελ πξφηαζε «5 ιηγφηεξα απφ ηνλ πξψην» 

σο 5-x, ζεσξψληαο φηη ε ζεηξά ησλ ιέμεσλ ζα αληηζηνηρεζεί απεπζείαο κε ηνλ ίδην ηξφπν 

ζε αιγεβξηθή γιψζζα. Με απηφ ηνλ ηξφπν θαηαζηξψλεη ιάζνο ηελ εμίζσζε, κε 
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επηηξέπνληάο ηνπ λα ιχζεη ζσζηά ην πξφβιεκα. Παξαηεξψληαο φκσο θαη ηνλ ηξφπν πνπ 

επηιχεη ηε ιάζνο εμίζσζε, δηαπηζηψλεηαη φηη θάλεη θαη επί πιένλ ιάζνο θαηά ηελ επίιπζή 

ηεο. πγθεθξηκέλα, δελ αιιάδεη πξφζεκν θαηά ηε κεηαθνξά ησλ αγλψζησλ ζην άιιν 

κέινο (Δηθφλα 6).  

 

Δηθόλα 6. 

ην 13% ησλ ηππηθψλ καζεηψλ πνπ δελ θαηάθεξε λα ιχζεη ζσζηά ην πξφβιεκα κε 

ηε ρξήζε ηεο άιγεβξαο, παξαηεξνχληαη ηα εμήο ιάζε:  

i) θαηά ηε κεηάθξαζε ησλ δεδνκέλσλ ζε αιγεβξηθή γιψζζα: ρξήζε 

δηαθνξεηηθψλ κεηαβιεηψλ γηα λα εθθξαζηνχλ νη άγλσζηεο πνζφηεηεο ηνπ 

πξνβιήκαηνο θαη ην ιάζνο αληηζηξνθήο.  

ii) θαηά ηελ επίιπζε ηεο εμίζσζεο ηνπ πξνβιήκαηνο: δε γίλεηαη κεηαθνξά 

γλσζηψλ απφ αγλψζηνπο, δεκηνπξγνχληαη αιπζίδεο ηζφηεηαο, δείρλνληαο φηη 

δελ ππάξρεη θαηαλφεζε ηεο έλλνηαο ηνπ ζπκβφινπ ηεο ηζφηεηαο θαη ηέινο δε 

γίλεηαη θαηαλνεηή ε ζχλδεζε ησλ ζπληειεζηψλ θαη ησλ κεηαβιεηψλ, θάλνληαο 

ιάζνο πξάμεηο. 
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Πίνακαρ 14. Απόλςηερ και Σσεηικέρ Σςσνόηηηερ % απανηήζεων ζηο δεύηεπο ππόβλημα ανά καηηγοπία 

μαθηηών. 

 

Ζ πιεηνλφηεηα ησλ καζεηψλ κε εηδηθέο καζεζηαθέο δπζθνιίεο απνηπραίλεη λα ιχζεη 

ην πξφβιεκα κε αξηζκεηηθή ή δίλεη ηπραίεο ή θελέο απαληήζεηο, ελψ έλα πνιχ κηθξφ 

πνζνζηφ ρξεζηκνπνηεί ηελ άιγεβξα γηα λα επηιχζεη ην πξφβιεκα. Απφ ηελ άιιε ε 

ζπληξηπηηθή πιεηνλφηεηα ησλ ηππηθψλ καζεηψλ επηιέγνπλ ηελ άιγεβξα γηα λα επηιχζνπλ 

ην δεχηεξν πξφβιεκα, απφ ηνπο νπνίνπο 6 ζηνπο 10 καζεηέο θαηαθέξλνπλ λα ην ιχζνπλ 

επηηπρψο.   

Απφ ηνπο καζεηέο κε εηδηθέο καζεζηαθέο δπζθνιίεο πνπ επηιέγνπλ λα ιχζνπλ ην 

πξφβιεκα κε αξηζκεηηθή, 10 ζηνπο 17 (58,8%) ζηεξίδνληαη ζε ιέμεηο-θιεηδηά γηα ηελ 

επίιπζή ηνπ. Οη καζεηέο κε εηδηθέο καζεζηαθέο δπζθνιίεο πνπ επηιέγνπλ ηελ άιγεβξα γηα 

λα ιχζνπλ ην πξφβιεκα, αιιά δελ ην ιχλνπλ ζσζηά, θάλνπλ ιάζε ηφζν θαηά ηε 

κεηάθξαζε ηεο θαηάζηαζεο ηνπ πξνβιήκαηνο ζε αιγεβξηθή γιψζζα, φζν θαη θαηά ηελ 
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επίιπζε ηεο εμίζσζεο. πγθεθξηκέλα, ηα ιάζε πνπ εληνπίζηεθαλ θαηά ηε κεηάθξαζε ζε 

αιγεβξηθή γιψζζα ήηαλ: 1) ρξήζε ηεο ίδηαο κεηαβιεηήο γηα δηαθνξεηηθνχο αγλψζηνπο θαη 

ηαπηφρξνλα ην ιάζνο αληηζηξνθήο (εηθφλα 7). 

,  

Δηθόλα 7. 

2) δελ έγηλε ρξήζε παξέλζεζεο, θαηαζηξψλνληαο έηζη δηαθνξεηηθή εμίζσζε (εηθφλα 8).

 

Δηθόλα 8. 

 Όζνλ αθνξά ηελ πεξίπησζε πνπ δεκηνπξγήζεθε ζσζηά ε εμίζσζε ηνπ 

πξνβιήκαηνο (ν καζεηήο δελ γξάθεη πάιη ην δεχηεξν κέινο θαη ην ζχκβνιν ηεο ηζφηεηαο, 

αιιά ην ιέεη πξνθνξηθά), αιιά δελ έγηλε ζσζηή επίιπζή ηεο, ήηαλ γηαηί εθαξκφζηεθε 

ιάζνο αιγφξηζκνο θαη ζπγθεθξηκέλα εθαξκφζηεθε ν αιγφξηζκνο ηεο δεπηεξνβάζκηαο 

εμίζσζεο, γηα εμίζσζε πξψηνπ βαζκνχ (εηθφλα 9).  
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Δηθόλα 9. 

ε κία απφ ηηο δχν πεξηπηψζεηο ησλ ζσζηψλ απαληήζεσλ, παξαηεξήζεθε ζχγρπζε 

ησλ ζπκβφισλ ηεο πξφζζεζεο θαη ηνπ πνιιαπιαζηαζκνχ ζην γξαπηφ, αιιά γίλεηαη ζσζηή 

επίιπζε ηεο εμίζσζεο (εηθφλα 10). 

 

Δηθόλα 10. 

Όζνλ αθνξά ηα ιάζε πνπ θάλνπλ νη καζεηέο ρσξίο εηδηθέο καζεζηαθέο δπζθνιίεο 

θαηά ηε κεηάθξαζε ησλ δεδνκέλσλ ζε αιγεβξηθή γιψζζα, παξαηεξνχληαη ηα εμήο: i) 

ρξήζε ίδηαο κεηαβιεηήο γηα δηαθνξεηηθνχο αγλψζηνπο, ii) ρξήζε δηαθνξεηηθψλ 

κεηαβιεηψλ γηα θάζε άγλσζην, iii) ιάζνο αληηζηξνθήο, iv)  δελ γίλεηαη κεηάθξαζε φισλ 

ησλ δεδνκέλσλ ζε ζρέζε κε ηελ αξρηθή κεηαβιεηή πνπ νξίζηεθε, v)  δελ ρξεζηκνπνηείηαη 

ε παξέλζεζε εθεί πνπ πξέπεη, ζρεκαηίδνληαο έηζη ιάζνο εμίζσζε. ρεηηθά κε εθείλνπο πνπ 

θαηάζηξσζαλ ζσζηά ηελ εμίζσζε, αιιά δελ έγηλε ζσζηά ε επίιπζή ηεο, ηα ιάζε πνπ 

παξαηεξνχληαη είλαη: i) δε γίλεηαη αιιαγή πξφζεκσλ θαηά ηε κεηαθνξά απφ ην έλα κέινο 
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ζην άιιν θαη ii) ιάζνο ζε πξάμε ηεο πξφζζεζεο, ζπγθεθξηκέλα δελ πξνζηέζεθε ην 

θξαηνχκελν ζηηο δεθάδεο. Όζνλ αθνξά εθείλνπο πνπ ρξεζηκνπνίεζαλ ηελ αξηζκεηηθή, 2 

απφ ηνπο 3 ζηεξίρζεθαλ ζε ιέμεηο θιεηδηά γηα ηελ επίιπζε ηνπ πξνβιήκαηνο 

Πίνακαρ 15. Απόλςηερ και Σσεηικέρ Σςσνόηηηερ % απανηήζεων ζηο ηπίηο ππόβλημα ανά καηηγοπία 

μαθηηή. 

 

ην ηξίην πξφβιεκα, παξαηεξείηαη φηη, θαλέλαο καζεηήο απφ θακία θαηεγνξία δελ 

θαηάθεξε λα ην ιχζεη επηηπρψο, είηε κε ηε ρξήζε ηεο αξηζκεηηθήο, είηε κε ηε ρξήζε ηεο 

άιγεβξαο. χκθσλα κε ηνλ παξαπάλσ πίλαθα, ε ζπληξηπηηθή πιεηνλφηεηα ησλ καζεηψλ κε 

εηδηθέο καζεζηαθέο δπζθνιίεο απνηπγράλνπλ λα ιχζνπλ ην πξφβιεκα κε αξηζκεηηθή ή 

δίλνπλ θελέο ή ηπραίεο απαληήζεηο. Μφιηο 2 ζηνπο 37 καζεηέο πξνζπαζνχλ λα επηιχζνπλ 

ην πξφβιεκα κε ηε ρξήζε ηεο άιγεβξαο, αιιά θάλνπλ ιάζνο θαηά ηε κεηάθξαζε ησλ 

δεδνκέλσλ ζε αιγεβξηθή γιψζζα. Καη νη δχν καζεηέο δελ θαηαλννχλ ηελ θαηάζηαζε πνπ 

πεξηγξάθεηαη ζην πξφβιεκα, αιιά πξνζπαζνχλ κε ηα δεδνκέλα ηνπ πξνβιήκαηνο λα 

θαηαζηξψζνπλ κηα εμίζσζε. Μάιηζηα, ν έλαο απφ ηνπο δχν ρξεζηκνπνηεί ηελ ίδηα 

κεηαβιεηή γηα δηαθνξεηηθνχο αγλψζηνπο (εηθφλα 11). 
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Δηθόλα 11. 

Απφ ηνπο 17 καζεηέο πνπ ρξεζηκνπνίεζαλ ηελ αξηζκεηηθή γηα λα επηιχζνπλ ην 

ηξίην πξφβιεκα, 3 ζηεξίδνληαη ζε ιέμεηο-θιεηδηά θαη 6 ρξεζηκνπνηνχλ ιαλζαζκέλε 

πξαγκαηνινγηθή γλψζε θαη δελ πξνζπαζνχλ λα θαηαλνήζνπλ ηελ θαηάζηαζε πνπ 

πεξηγξάθεηαη ζηελ εθθψλεζε ηνπ πξνβιήκαηνο. Πην ζπγθεθξηκέλα, νη ηειεπηαίνη ζεσξνχλ 

φηη φια ηα ηεζη βαζκνινγνχληαη ζηα 100, ρσξίο απηφ λα δίλεηαη ζηελ εθθψλεζε θαη 

επηιχνπλ ην πξφβιεκα, ρσξίο λα αμηνπνηήζνπλ φια ηα δεδνκέλα πνπ δίλνληαη (εηθφλα 12).  

 

Δηθόλα 12. 

Σέινο, 3 απφ ηνπο 37 καζεηέο κε εηδηθέο καζεζηαθέο δπζθνιίεο δεκηνπξγνχλ 

αιπζίδεο ηζφηεηαο, δείρλνληαο έηζη φηη δελ ππάξρεη ε ζρεζηαθή θαηαλφεζε ηνπ ζπκβφινπ 

ηεο ηζφηεηαο, παξά κφλν ε ιεηηνπξγηθή (εηθφλα 13). 
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Δηθόλα 13. 

Απφ ηνπο ηππηθνχο καζεηέο ζρεδφλ 6 ζηνπο 10 πξνζπαζνχλ λα ιχζνπλ ην 

πξφβιεκα κε ηε ρξήζε ηεο άιγεβξαο, αιιά δελ θαηαθέξλνπλ λα κεηαθξάζνπλ ζσζηά ηα 

δεδνκέλα ζε ζρέζε κε ηνλ άγλσζην πνπ έρνπλ εηζάγεη. Έηζη, θαηαζηξψλνπλ εμίζσζε πνπ 

δελ πεξηγξάθεη ηελ θαηάζηαζε πνπ παξνπζηάδεηαη ζην πξφβιεκα. Ζ ζπληξηπηηθή 

πιεηνλφηεηα ησλ καζεηψλ πνπ πξνζπάζεζε λα ιχζεη ην πξφβιεκα αιγεβξηθά, δελ 

θαηαλνεί πιήξσο ηελ θαηάζηαζε πνπ πεξηγξάθεηαη ζην πξφβιεκα θαη ηηο ζρέζεηο ησλ 

δεδνκέλσλ, κε απνηέιεζκα λα κελ ζπλδπάδεη φιεο ηηο πιεξνθνξίεο πνπ δίλνληαη, γηα ηελ 

θαηάζηξσζε ηεο εμίζσζεο. Γχν απφ ηνπο 38 καζεηέο ρσξίο εηδηθέο καζεζηαθέο δπζθνιίεο, 

ρξεζηκνπνίεζαλ ηελ ίδηα κεηαβιεηή γηα θάζε άγλσζην θαη επεξεαζκέλνη απφ ιέμεηο-

θιεηδηά θαηάζηξσζαλ ιάζνο εμίζσζε. Οη ππφινηπνη καζεηέο είηε ρξεζηκνπνίεζαλ ηελ 

αξηζκεηηθή γηα ηελ επίιπζε ηνπ πξνβιήκαηνο, είηε δελ έδσζαλ θακία ή έδσζαλ ηπραία 

απάληεζε.  

Πέξα φκσο απφ ηα ιάζε πνπ παξνπζηάζηεθαλ θαηά ηελ επίιπζε πξνβιεκάησλ κε 

ηε ρξήζε εμηζψζεσλ, ππήξμε κία πεξίπησζε καζεηή κε εηδηθέο καζεζηαθέο δπζθνιίεο, 

πνπ δε κπνξεί λα εληαρζεί ζηηο θαηεγνξίεο πνπ δεκηνπξγήζεθαλ. Ο καζεηήο απηφο θαη ζηα 

ηξία πξνβιήκαηα έδσζε απαληήζεηο πνπ δελ κπνξνχλ λα εξκελεπζνχλ, νπφηε 

δεκηνπξγήζεθε κηα μερσξηζηή θαηεγνξία απαληήζεσλ πνπ νλνκάζηεθαλ 

«ηδηνζπζηαζηαθέο». Οη ηδηνζπζηαζηαθέο απαληήζεηο ραξαθηεξίδνπλ ην ζπγθεθξηκέλν 

καζεηή θαη δελ κπνξεί λα εξκελεπζεί ν ηξφπνο ζθέςεο ηνπ. Δθηφο φκσο απφ ηηο 
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ηδηνζπζηαζηαθέο απαληήζεηο, παξαηεξήζεθαλ απφ ηνπο καζεηέο κε εηδηθέο καζεζηαθέο 

δπζθνιίεο θαη ιάζε ζηηο πξάμεηο ηεο αθαίξεζεο, ηνπ πνιιαπιαζηαζκνχ θαη ηεο δηαίξεζεο 

ζην ζχλνιν ησλ πξνβιεκάησλ. Σέζζεξα ήδε ιαζψλ παξαηεξήζεθαλ ζηελ πξάμε ηεο 

αθαίξεζεο θαη ζπγθεθξηκέλα, ιάζε ζε λνεξνχο ππνινγηζκνχο, ζχγρπζε ηνπ αιγνξίζκνπ 

ηεο αθαίξεζεο κε απηφλ ηεο πξφζζεζεο θαη ιάζε πνπ νθείινληαη ζε δπζθνιίεο 

αλαγλψξηζεο-δηάθξηζεο αληηιεπηηθψλ κνξθψλ θαη νξγάλσζεο ηνπ ρψξνπ.  ρεηηθά κε ηα 

δχν ηειεπηαία, ζηελ πξψηε πεξίπησζε γίλεηαη ζχγρπζε ησλ ζπκβφισλ 2 θαη 5, ελψ ζηε 

δεχηεξε ηνπνζεηνχληαη ιάζνο νη αξηζκνί, βάδνληαο ηηο κνλάδεο θάησ απφ ηηο δεθάδεο. 

Όζνλ αθνξά ηελ πξάμε ηνπ πνιιαπιαζηαζκνχ, δηαπηζηψζεθε αληηθαηάζηαζε ηνπ 

αιγνξίζκνπ κε επαλεηιεκκέλε πξφζζεζε ηνπ ίδηνπ αξηζκνχ, απφ έλαλ καζεηή. Σα 

κεγαιχηεξα σζηφζν πξνβιήκαηα εληνπίζηεθαλ ζηελ πξάμε ηεο δηαίξεζεο κε 10 απφ ηνπο 

37 καζεηέο, λα κελ γλσξίδνπλ ηνλ αιγφξηζκν ηεο.  
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 4. ΤΕΖΣΖΖ – ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ - ΠΡΟΣΑΔΗ 

 

4.1 πδήηεζε 

θνπφο ηεο παξνχζαο έξεπλαο είλαη λα δηεξεπλεζνχλ θαη λα ζπγθξηζνχλ ηα ιάζε, 

πνπ θάλνπλ καζεηέο Γπκλαζίνπ κε εηδηθέο καζεζηαθέο δπζθνιίεο θαη καζεηέο Γπκλαζίνπ 

ηππηθήο αλάπηπμεο, θαηά ηελ επίιπζε γξαπηψλ πξνβιεκάησλ, πνπ απαηηνχλ ηε ρξήζε 

εμηζψζεσλ πξψηνπ βαζκνχ. Οη ζπκκεηέρνληεο ηεο έξεπλαο ήηαλ 75 καζεηέο Β΄ θαη Γ΄ 

Γπκλαζίνπ, απφ ηνπο νπνίνπο νη 37 ήηαλ καζεηέο κε εηδηθέο καζεζηαθέο δπζθνιίεο θαη νη 

ππφινηπνη 38 ήηαλ καζεηέο ρσξίο εηδηθέο καζεζηαθέο δπζθνιίεο. Γηα ηε ζπιινγή ησλ 

δεδνκέλσλ, δφζεθε ζε φινπο ηνπο καζεηέο κηα απηνζρέδηα δνθηκαζία κε κία εξψηεζε 

ζεσξίαο πνπ αθνξνχζε ζηνλ νξηζκφ ηεο εμίζσζεο θαη ηξία γξαπηά πξνβιήκαηα 

δηαβαζκηζκέλεο δπζθνιίαο, πνπ απαηηνχζαλ ηε ρξήζε εμηζψζεσλ πξψηνπ βαζκνχ γηα ηελ 

επίιπζή ηνπο. Γηελεξγήζεθαλ επηπιένλ, αηνκηθέο εκηδνκεκέλεο ζπλεληεχμεηο κε ηνπο 

καζεηέο, γηα λα δηεξεπλεζεί ζε βάζνο ν ηξφπνο ζθέςεο ησλ καζεηψλ θαηά ηελ επίιπζε 

ησλ πξνβιεκάησλ.  Μέζα απφ ηηο απαληήζεηο ησλ καζεηψλ θαη ησλ δχν θαηεγνξηψλ, 

δίλεηαη ε δπλαηφηεηα ηεο ζχγθξηζεο, γηα λα γίλεη εμαγσγή ζεκαληηθψλ ζπκπεξαζκάησλ 

γηα ην κάζεκα ηεο άιγεβξαο θαη ηηο εηδηθέο καζεζηαθέο δπζθνιίεο.  

Μέζα απφ ηα απνηειέζκαηα δηαπηζηψζεθε, φηη ε επίδνζε ησλ καζεηψλ κε εηδηθέο 

καζεζηαθέο δπζθνιίεο ήηαλ ρακειή θαη ζηα ηξία πξνβιήκαηα. πγθεθξηκέλα, ζρεδφλ ίδηα 

ήηαλ ε επίδνζε ζηα δχν πξψηα πξνβιήκαηα θαη ιίγν πην ρακειή ζην ηξίην πξφβιεκα. Οη 

ηππηθνί καζεηέο είραλ ζρεδφλ ηελ ίδηα πςειή επίδνζε ζηα δχν πξψηα πξνβιήκαηα θαη 

ρακειφηεξε ζην ηξίην πξφβιεκα. Καη ζηηο δχν νκάδεο καζεηψλ ππήξρε κηα πηψζε ζηελ 

επίδνζή ηνπο ζην ηξίην πξφβιεκα, κε ηελ επίδνζε ησλ ηππηθψλ καζεηψλ λα παξακέλεη 

πςειφηεξε απφ ηελ επίδνζε ησλ καζεηψλ κε εηδηθέο καζεζηαθέο δπζθνιίεο ζε φια ηα 

πξνβιήκαηα. 
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Αλαιπηηθφηεξα, ζηα δχν πξψηα πξνβιήκαηα έλα πνιχ κεγάιν πνζνζηφ ησλ 

καζεηψλ ρσξίο εηδηθέο καζεζηαθέο δπζθνιίεο έιπζε επηηπρψο ηα πξνβιήκαηα κε ηε ρξήζε 

ηεο άιγεβξαο, κεηαθξάδνληαο ηα δεδνκέλα ζε αιγεβξηθέο παξαζηάζεηο θαη 

θαηαζηξψλνληαο έπεηηα, ηελ εμίζσζε πνπ πεξηγξάθεη ηελ θαηάζηαζε πνπ παξνπζηάδεηαη 

ζην πξφβιεκα. ε αληίζεζε κε ηνπο καζεηέο κε εηδηθέο καζεζηαθέο δπζθνιίεο, πνπ θαη 

ζηα δχν πξνβιήκαηα νη κηζνί πεξίπνπ επηιέγνπλ ηελ αξηζκεηηθή γηα ηελ επίιπζή ηνπο θαη 

δελ θαηαθέξλνπλ λα δψζνπλ ζσζηέο απαληήζεηο. Σν γεγνλφο φηη δελ θαηαθέξλνπλ λα 

ιχζνπλ επηηπρψο ην πξφβιεκα, είλαη επεηδή ρξεζηκνπνηνχλ ιάζνο ζηξαηεγηθή θαη 

ζπγθεθξηκέλα ηε ζηξαηεγηθή ησλ ιέμεσλ-θιεηδηψλ. Πνιιά είλαη εθείλα ηα παηδηά πνπ δελ 

πξνζπαζνχλ λα θαηαλνήζνπλ ηελ θαηάζηαζε πνπ πεξηγξάθεηαη ζηα πξνβιήκαηα, αιιά 

επηθεληξψλνπλ ηελ πξνζνρή ηνπο ζε ιέμεηο-θιεηδηά, ζπλδένληάο ηεο κε ζπγθεθξηκέλεο 

αξηζκεηηθέο πξάμεηο. Λίγνη είλαη νη καζεηέο κε εηδηθέο καζεζηαθέο δπζθνιίεο πνπ 

πξνζπαζνχλ λα ιχζνπλ ηα πξνβιήκαηα κε ηε ρξήζε ηεο άιγεβξαο θαη ιηγφηεξνη εθείλνη 

πνπ θαηαθέξλνπλ λα ηα ιχζνπλ επηηπρψο. Δπηπιένλ, αξθεηνί ήηαλ εθείλνη πνπ έδσζαλ 

ηπραίεο ή θελέο απαληήζεηο ζε αληίζεζε κε ηνπο ηππηθνχο καζεηέο, πνπ ζρεδφλ θαλέλαο δε 

δίλεη θελέο ή ηπραίεο απαληήζεηο. Oη καζεηέο κε εηδηθέο καζεζηαθέο δπζθνιίεο πνπ έθαλαλ 

ηπραίεο ελέξγεηεο γηα ηελ επίιπζε ησλ πξνβιεκάησλ, ην έθαλαλ ζηελ πξνζπάζεηά ηνπο λα 

κε δψζνπλ θελέο απαληήζεηο, φπσο αλαθέξνπλ νη ίδηνη. ην ηξίην πξφβιεκα, φπσο 

πξναλαθέξζεθε ε επίδνζε ησλ καζεηψλ θαη ησλ δχν νκάδσλ είρε θαζνδηθή πνξεία. 

Καλέλαο καζεηήο απφ θακία νκάδα δελ θαηάθεξε λα επηιχζεη επηηπρψο ην πξφβιεκα είηε 

κε ηε ρξήζε ηεο άιγεβξαο είηε κε ηε ρξήζε ηεο αξηζκεηηθήο. Χζηφζν, απηφ πνπ παξακέλεη 

ίδην ζε φια ηα πξνβιήκαηα είλαη, φηη νη πεξηζζφηεξνη καζεηέο κε εηδηθέο καζεζηαθέο 

δπζθνιίεο πξνζπαζνχλ λα επηιχζνπλ ηα πξνβιήκαηα θάλνληαο ρξήζε θπξίσο 

αξηζκεηηθψλ κεζφδσλ, παξά αιγεβξηθψλ. ε φια ηα πξνβιήκαηα παξαηεξνχληαη θελέο ή 

ηπραίεο απαληήζεηο απφ ηνπο καζεηέο κε εηδηθέο καζεζηαθέο δπζθνιίεο. Αληίζεηα νη 
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ηππηθνί καζεηέο πξνζπαζνχλ λα ιχζνπλ ηα πξνβιήκαηα θάλνληαο ρξήζε ηεο άιγεβξαο θαη 

φρη ηφζν ηεο αξηζκεηηθήο θαη δε δίλνπλ ζρεδφλ θαζφινπ θελέο ή ηπραίεο απαληήζεηο.  

Σα απνηειέζκαηα πνπ πξνέθπςαλ γηα ηνπο καζεηέο κε εηδηθέο καζεζηαθέο 

δπζθνιίεο, ζηελ παξνχζα έξεπλα ζπκθσλνχλ κε ηα απνηειέζκαηα πξνεγνχκελσλ 

εξεπλψλ. Ο Αξγχξεο (2010) ζρεδίαζε θαη πξαγκαηνπνίεζε κία παξέκβαζε ζε ηέζζεξηο 

καζεηέο κε ήπηεο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο απφ ηελ Αζήλα, ζηελ επίιπζε αιγεβξηθψλ 

πξνβιεκάησλ κε ρξήζε εμηζψζεσλ. Σα απνηειέζκαηα ηεο αμηνιφγεζεο, πνπ έγηλε πξηλ 

ηελ παξέκβαζε, έξρνληαη ζε ζπκθσλία κε ηα απνηειέζκαηα ηεο παξνχζαο έξεπλαο. 

Γηαπηζηψζεθε, ινηπφλ, φηη νη καζεηέο κε ήπηεο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο δπζθνιεχνληαη λα 

θαηαλνήζνπλ ηα πξνβιήκαηα ηεο άιγεβξαο, πνπ ηνπο παξνπζηάδνληαη, δελ κπνξνχλ λα 

εηζάγνπλ ηνλ άγλσζην θαη δπζθνιεχνληαη λα θαηαζηξψζνπλ ηελ εμίζσζε, γηα λα 

επηιχζνπλ ηα πξνβιήκαηα. ηελ παξέκβαζε πνπ έθαλε ε Hutchinson (1993), ζε 20 

καζεηέο κε εηδηθέο καζεζηαθέο δπζθνιίεο ζηνλ Καλαδά, ηα απνηειέζκαηα ηνπ ηεζη 

αμηνιφγεζεο, πξηλ ηελ παξέκβαζε έδεημαλ φηη νη καζεηέο πξνζεγγίδνπλ ηα πξνβιήκαηα 

ηεο άιγεβξαο σο αξηζκεηηθά. Ηδηαίηεξα, νη καζεηέο απνηπγράλνπλ λα ρξεζηκνπνηήζνπλ 

γξάκκαηα, γηα λα ζπκβνιίζνπλ ηνπο αγλψζηνπο θαη λα θαηαζηξψζνπλ ηελ εμίζσζε ησλ 

πξνβιεκάησλ. Αληίζεηα, ρξεζηκνπνηνχλ ηελ αξηζκεηηθή, θάλνληαο πξάμεηο κε ηνπο 

αξηζκνχο ηεο εθθψλεζεο. Σν ίδην ζπκβαίλεη θαη ζηελ παξνχζα έξεπλα, κε ηνπο καζεηέο κε 

εηδηθέο καζεζηαθέο δπζθνιίεο λα κελ κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ηελ άιγεβξα γηα ηελ 

επίιπζε ησλ πξνβιεκάησλ θαη θαηαθεχγνπλ ζηε ρξήζε ηεο αξηζκεηηθήο. 

Χζηφζν,  ηα απνηειέζκαηα έξρνληαη ζε αληίζεζε κε ηα απνηειέζκαηα άιισλ 

εξεπλψλ πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζηελ ειιεληθή πξαγκαηηθφηεηα ζε ηππηθνχο καζεηέο. 

Πξφθεηηαη ινηπφλ, γηα ηηο έξεπλεο ηνπ Λεκνλίδε (1996), ηνπ Βεξχθηνπ (2010) θαη ηεο 

Δμεληαβειφλε (2013). Ζ έξεπλα ηνπ Λεκνλίδε (1996) πξαγκαηνπνηήζεθε ζε 285 ηππηθνχο 

καζεηέο Β΄ θαη Γ΄ γπκλαζίνπ θαη κειεηά ηηο δπζθνιίεο θαη ηηο αληηιήςεηο ησλ καζεηψλ 
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θαηά ην πέξαζκα απφ ηελ αξηζκεηηθή ζηελ άιγεβξα. Οη καζεηέο ηεο Β΄ ηάμεο 

ρξεζηκνπνηνχλ θπξίσο ηελ αξηζκεηηθή, γηα λα επηιχζνπλ ην πξφβιεκα, ελψ νη καζεηέο ηεο 

Γ΄ ηάμεο ρξεζηκνπνηνχλ ηελ άιγεβξα. ηελ παξνχζα έξεπλα δελ παξαηεξείηαη δηαθνξά 

ζηνλ ηξφπν πνπ επηιχνπλ ηα πξνβιήκαηα νη ηππηθνί καζεηέο είηε είλαη ζηε Β΄, είηε ζηε Γ΄ 

Γπκλαζίνπ. Μάιηζηα νη ηππηθνί καζεηέο αλεμάξηεηα απφ ηελ ηάμε επηιέγνπλ θπξίσο ηελ 

άιγεβξα γηα ηελ επίιπζε ησλ πξνβιεκάησλ.  Οη καζεηέο κε εηδηθέο καζεζηαθέο δπζθνιίεο 

είλαη εθείλνη πνπ επηιέγνπλ ηελ αξηζκεηηθή γηα ηελ επίιπζε ησλ πξνβιεκάησλ θαη 

κάιηζηα είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή ε δηαθνξά κε ηνπο ηππηθνχο καζεηέο, πνπ δίλνπλ 

θπξίσο αιγεβξηθέο ιχζεηο. ηελ έξεπλα ηνπ Λεκνλίδε (1996), ηα πνζνζηά ησλ ζσζηψλ 

απαληήζεσλ κε ηε ρξήζε ηεο άιγεβξαο θαη γηα ηηο δχν ηάμεηο,  είλαη κηθξφηεξα απφ ην 

πνζνζηφ ησλ ζσζηψλ απαληήζεσλ ζηα δχν πξψηα πξνβιήκαηα ηεο παξνχζαο έξεπλαο. Σν 

γεγνλφο απηφ νθείιεηαη ζην φηη ην πξφβιεκα πνπ δφζεθε ζηελ έξεπλα ηνπ Λεκνλίδε 

κπνξνχζε πνιχ εχθνια λα ιπζεί θαη κε ηε ρξήζε ηεο αξηζκεηηθήο, γη απηφ ην ιφγν πνιχ 

καζεηέο επέιεμαλ ηελ αξηζκεηηθή. 

Ο Βεξχθηνο (2010) πξαγκαηνπνίεζε κηα παξέκβαζε ζε έμη καζεηέο ηεο Β΄ 

Γπκλαζίνπ. Πην ζπγθεθξηκέλα, παξνπζηάζηεθε κία πξφηαζε δηδαζθαιίαο βαζηθψλ 

αιγεβξηθψλ ελλνηψλ ζηεξηδφκελε ζηηο πνιιαπιέο αλαπαξαζηάζεηο ηεο έλλνηαο ηεο 

ζπλάξηεζεο ζ‟ έλα πιαίζην επίιπζεο πξνβιήκαηνο. ηφρνο ηεο έξεπλαο ήηαλ λα 

δηεξεπλεζεί θαηά πφζν νη καζεηέο κπνξνχλ λα κεηαβνχλ απφ ηε κηα αλαπαξάζηαζε ηεο 

έλλνηαο ηεο ζπλάξηεζεο ζηελ άιιε, θαηά ηελ επίιπζε πξνβιεκάησλ, ηα νπνία κπνξνχλ λα 

ιπζνχλ κε κηα γξακκηθή εμίζσζε ή κηα γξακκηθή αλίζσζε. ηελ πεξίπησζε ηνπ 

πξνβιήκαηνο πνπ κπνξεί λα επηιπζεί κε κηα εμίζσζε ηεο κνξθήο αx+β = γ, νη καζεηέο 

πξνζπάζεζαλ λα επηιχζνπλ ην πξφβιεκα κε 5 δηαθνξεηηθέο ζηξαηεγηθέο. Γειαδή, κε 

αληίζηξνθεο πξάμεηο, κε πίλαθα ηηκψλ, κε ξπζκφ κεηαβνιήο, κε γξαθηθή παξάζηαζε, κε 

θαηάζηξσζε εμίζσζεο. Δμεηάδνληαο ηελ ηειεπηαία πεξίπησζε, φπνπ νη καζεηέο έπξεπε λα 



80 
 

θαηαζηξψζνπλ ηελ εμίζσζε ηνπ πξνβιήκαηνο, δηαπηζηψζεθε φηη νη 5 ζηνπο 6 καζεηέο 

ρξεηάζηεθαλ ηελ παξέκβαζε ηνπ εξεπλεηή γηα λα ηα θαηαθέξνπλ. Μάιηζηα, νη ηξεηο απφ 

ηνπο πέληε δπζθνιεχηεθαλ λα θαηαζηξψζνπλ ηελ εμίζσζε, αθφκα θαη κε ηελ παξέκβαζε 

ηνπ εξεπλεηή. ρεηηθά κε ηελ επίιπζε ηεο εμίζσζεο, κφλν έλαο καζεηήο αληηκεηψπηζε 

δπζθνιία. Όζνλ αθνξά ηελ θαηάζηξσζε ηεο εμίζσζεο, ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο ηνπ 

Βεξχθηνπ, δε ζπκθσλνχλ κε ηα απνηειέζκαηα ηεο παξνχζαο έξεπλαο, φπνπ νη καζεηέο 

θαηαζηξψλνπλ εχθνια ηελ εμίζσζε ησλ δχν πξψησλ πξνβιεκάησλ. ρεηηθά κε ηελ 

επίιπζε ηεο εμίζσζεο ηνπ πξνβιήκαηνο, ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο ηνπ Βεξχθηνπ 

ζπκθσλνχλ κε ηα απνηειέζκαηα ηεο παξνχζαο έξεπλαο, φπνπ σο επί ην πιείζηνλ νη 

καζεηέο δε ζπλαληνχλ δπζθνιία. 

Δμεηάδνληαο ηελ έξεπλα ηεο Δμεληαβειφλε (2013), ε νπνία κειεηά επίζεο ηε 

κεηάβαζε απφ ηελ αξηζκεηηθή ζηελ άιγεβξα 100 καζεηψλ ηππηθήο αλάπηπμεο, ειηθίαο 14-

15 εηψλ, πξνθχπηεη φηη νη καζεηέο  δελ έρνπλ αλαπηχμεη αιγεβξηθφ ηξφπν ζθέςεο, 

ρξεζηκνπνηνχλ θπξίσο αξηζκεηηθά θαη φρη αιγεβξηθά κνληέια θαηά ηελ επίιπζε 

πξνβιεκάησλ ηεο άιγεβξαο θαη δελ έρνπλ θαηαλνήζεη ηελ έλλνηα ηεο κεηαβιεηήο. 

Χζηφζν, ζηελ παξνχζα έξεπλα νη καζεηέο ηππηθήο αλάπηπμεο θαίλεηαη πσο 

ρξεζηκνπνηνχλ επηηπρψο ηελ άιγεβξα ζηα δχν πξψηα πξνβιήκαηα, αιιά φρη ζην ηξίην. 

Παξφια απηά νη καζεηέο δηαρεηξίδνληαη θαη ηα ηξία πξνβιήκαηα θπξίσο κε ηε ρξήζε ηεο 

άιγεβξαο θαη φρη κε ηε ρξήζε ηεο αξηζκεηηθήο. Σν γεγνλφο φηη δελ ππάξρεη ζχγθιηζε ησλ 

απνηειεζκάησλ ησλ εξεπλψλ, ελδερνκέλσο λα νθείιεηαη ζε δηαθνξεηηθφ επίπεδν καζεηψλ. 

πλήζσο νη αδχλακνη καζεηέο, κε παξαλνήζεηο ζε γλψζεηο αξηζκεηηθήο ή γεληθφηεξα ζε 

πξνυπνηηζέκελεο γλψζεηο, δπζθνιεχνληαη λα θαηαλνήζνπλ ηνλ αιγεβξηθφ ηξφπν ζθέςεο. 

Έλαο άιινο ιφγνο πνπ κπνξεί λα νθείιεηαη ε κε ζπκθσλία ησλ απνηειεζκάησλ είλαη ην 

γεγνλφο, φηη νη ζπκκεηέρνληεο ηεο παξνχζαο έξεπλαο είλαη πνιχ ιηγφηεξνη απφ ηνπο 
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ζπκκεηέρνληεο ζηηο δχν απφ ηηο ηξεηο έξεπλεο πνπ αλαθέξνληαη παξαπάλσ. Σν κηθξφ 

δείγκα ηεο παξνχζαο έξεπλαο δελ επηηξέπεη λα γίλνληαη γεληθεχζεηο ησλ απνηειεζκάησλ. 

Σα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο δείρλνπλ φηη νη καζεηέο κε εηδηθέο καζεζηαθέο 

δπζθνιίεο έρνπλ ειιείκκαηα ζηελ αιγνξηζκηθή ζθέςε, δειαδή ζηελ ηθαλφηεηα 

νινθιήξσζεο ελφο έξγνπ κε ηε ρξήζε κηαο ζεηξάο πξνεπηιεγκέλσλ ελεξγεηψλ, φπσο 

αλαθέξνπλ θαη νη Plerou & Vlamos (2016). Οη καζεηέο κε εηδηθέο καζεζηαθέο δπζθνιίεο 

θάλεθε φηη δελ πξνζπαζνχλ λα θαηαλνήζνπλ ηελ θαηάζηαζε πνπ πεξηγξάθεηαη ζηα 

πξνβιήκαηα, αιιά πξνζπαζνχλ λα επηιέμνπλ ηελ θαηάιιειε πξάμε θαη λα 

ρξεζηκνπνηήζνπλ φια ηα δεδνκέλα πνπ ππάξρνπλ ζηελ εθθψλεζε. Όπσο ήδε αλαθέξζεθε, 

νη καζεηέο κε εηδηθέο καζεζηαθέο δπζθνιίεο πξνζπάζεζαλ λα ιχζνπλ ηα αιγεβξηθά 

πξνβιήκαηα κε ρξήζε ηεο αξηζκεηηθήο. Σν γεγνλφο απηφ, κπνξεί λα νθείιεηαη ζην κεγάιν 

βαζκφ γεληθφηεηαο θαη αθαίξεζεο πνπ ραξαθηεξίδεη ηελ άιγεβξα. Ζ Hutchinson (1987, 

1993) αλαθέξεη φηη είλαη ζχλεζεο νη καζεηέο κε εηδηθέο καζεζηαθέο δπζθνιίεο, λα 

πξνζεγγίδνπλ ηα αιγεβξηθά ιεθηηθά πξνβιήκαηα σο αξηζκεηηθά, θαζψο ε θαηαλφεζε ησλ 

αιγεβξηθψλ πξνβιεκάησλ είλαη αξθεηά αθεξεκέλε δηαδηθαζία γηα ηνπο καζεηέο απηνχο.  

χκθσλα κε ηνλ Αγαιηψηε (2011), νη καζεηέο κε εηδηθέο καζεζηαθέο δπζθνιίεο 

παξνπζηάδνπλ αδπλακίεο αθεξεκέλεο ζθέςεο. Δπνκέλσο, ε δπζθνιία ηνπο απηή ηνπο 

εκπνδίδεη λα αληηιεθζνχλ ηε ινγηθή ηεο επίιπζεο πξνβιεκάησλ κε ηε ρξήζε ηεο 

άιγεβξαο. 

 Δμεηάδνληαο ηνλ ηξφπν πνπ ιχλνπλ νη καζεηέο κε εηδηθέο καζεζηαθέο δπζθνιίεο ηα 

αιγεβξηθά πξνβιήκαηα κε ηε ρξήζε ηεο αξηζκεηηθήο, δηαπηζηψλεηαη φηη ρξεζηκνπνηνχλ 

ιάζνο ζηξαηεγηθή. πγθεθξηκέλα, νη καζεηέο εληνπίδνπλ ιέμεηο-θιεηδηά ζηελ εθθψλεζε 

ησλ πξνβιεκάησλ, πνπ ηνπο παξαπέκπνπλ ζηελ εθηέιεζε ζπγθεθξηκέλσλ πξάμεσλ θαη δελ 

πξνζπαζνχλ λα θαηαλνήζνπλ ηελ θαηάζηαζε πνπ πεξηγξάθεηαη. Ζ ζηξαηεγηθή απηή, φπσο 

αλαθέξνπλ πνιινί εξεπλεηέο, ρξεζηκνπνηείηαη απφ ηνπο καζεηέο κε εηδηθέο καζεζηαθέο 
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δπζθνιίεο θαηά ηελ επίιπζε αξηζκεηηθψλ πξνβιεκάησλ (Xin et al.,2005· Αγαιηψηεο, 

2011).  Ζ ρξήζε ηεο ζηξαηεγηθήο ησλ ιέμεσλ-θιεηδηψλ κπνξεί λα νθείιεηαη ζε κε 

απνηειεζκαηηθή δηδαζθαιία. χκθσλα κε ηνπο Xin et al. (2005) ππάξρνπλ εθπαηδεπηηθνί 

πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ηε ζηξαηεγηθή απηή θαηά ηε δηδαζθαιία επίιπζεο πξνβιήκαηνο. 

Όκσο, ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο δείρλνπλ φηη θπξίσο νη καζεηέο κε εηδηθέο 

καζεζηαθέο δπζθνιίεο επηιέγνπλ ηε ζηξαηεγηθή ησλ ιέμεσλ-θιεηδηψλ, θαη φρη νη ηππηθνί 

καζεηέο. Πηζαλφηαηα, ινηπφλ, ε επηινγή ηεο ζηξαηεγηθήο απηήο απφ ηνπο καζεηέο κε 

εηδηθέο καζεζηαθέο δπζθνιίεο λα κελ νθείιεηαη ζε δηδαθηηθή επηινγή ησλ θαζεγεηψλ, 

αιιά ζην γεγνλφο φηη ζηξαηεγηθή απηή έρεη κηθξέο – ειάρηζηεο απαηηήζεηο απφ ηε κλήκε 

εξγαζίαο (Mayer & Hegarty, 1996), θαη σο γλσζηφλ νη καζεηέο κε εηδηθέο καζεζηαθέο 

δπζθνιίεο εκθαλίδνπλ θάπνην έιιεηκκα ζηε κλήκε εξγαζίαο (Passolunghi & Siegel, 2001· 

Geary, 2004· Andersson, 2008· Αγαιηψηεο, 2011). Δμ αηηίαο ηεο κηθξήο ρσξεηηθφηεηαο 

ηεο κλήκεο εξγαζίαο νη καζεηέο δελ κπνξνχλ λα επεμεξγαζηνχλ φιεο ηηο πιεξνθνξίεο πνπ 

παίξλνπλ απφ έλα πξφβιεκα (Ashcraft, 1992) θαη λα αλαθαιέζνπλ εθείλεο ηηο 

πιεξνθνξίεο πνπ ηνπο είλαη ρξήζηκεο (Passolunghi & Siegel, 2001). 

Όζνλ αθνξά ηα είδε ησλ ιαζψλ πνπ παξαηεξνχληαη θαηά ηε κεηάθξαζε ηεο 

θαηάζηαζεο ηνπ πξψηνπ πξνβιήκαηνο ζε αιγεβξηθή γιψζζα, εκθαλίδνληαη ζε κηθξφ 

πνζνζηφ ζρεδφλ φια ηα ιάζε πνπ ζπλαληάκε ζηε βηβιηνγξαθία. Σν πνζνζηφ ησλ ιαζψλ 

είλαη κηθξφ, θαζψο νη πεξηζζφηεξνη καζεηέο ηππηθήο αλάπηπμεο έρνπλ ιχζεη ζσζηά ηα δχν 

πξψηα πξνβιήκαηα θαη απφ ηνπο καζεηέο κε εηδηθέο καζεζηαθέο δπζθνιίεο, ειάρηζηνη 

είλαη εθείλνη πνπ πξνζπαζνχλ λα ηα ιχζνπλ κε ηε ρξήζε ηεο άιγεβξαο. Σα ιάζε πνπ 

ζπλαληψληαη κφλν ζηνπο ηππηθνχο καζεηέο θαηά ηε κεηάθξαζε ηεο θαηάζηαζεο ηνπ 

πξνβιήκαηνο ζε αιγεβξηθή γιψζζα, βαζίδνληαη θπξίσο ζηε ρξήζε ησλ κεηαβιεηψλ. Έηζη, 

νη ηππηθνί καζεηέο δελ αληηιακβάλνληαη ηηο ζρέζεηο κεηαμχ ησλ γλσζηψλ θαη ησλ 

άγλσζησλ πνζνηήησλ θαη δε γίλεηαη κεηάθξαζε φισλ ησλ δεδνκέλσλ ζπλαξηήζεη ηνπ 
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αγλψζηνπ πνπ έρεη αξρηθά νξηζηεί. Ζ δπζθνιία ησλ καζεηψλ λα αλαγλσξίζνπλ ηηο ζρέζεηο 

κεηαμχ ησλ κεηαβιεηψλ ελφο πξνβιήκαηνο, επηζεκάλζεθε θαη απφ ηνπο Γξακαιίδε & 

αθνλίδε (2006). Σν γεγνλφο φηη δε γίλεηαη θαηαλνεηή ε ζρέζε απηή ηνπο νδεγεί επίζεο, 

ζηε ρξήζε δηαθνξεηηθψλ κεηαβιεηψλ γηα θάζε άγλσζηε πνζφηεηα, θάηη ην νπνίν 

ζπλαληάκε θαη ζηελ έξεπλα ησλ Olive & Caglayan (2007),   αιιά θαη ζηε ρξήζε ηεο ίδηαο 

κεηαβιεηήο γηα θάζε άγλσζηε πνζφηεηα, πνπ ζπκθσλεί κε ηελ έξεπλα ησλ Stacey & 

MacGregor (2000). Έλα άιιν ιάζνο πνπ παξαηεξήζεθε θαηά ηε κεηάθξαζε ησλ 

δεδνκέλσλ ηνπ πξνβιήκαηνο ζε αιγεβξηθή γιψζζα, είλαη ην ιάζνο αληηζηξνθήο. Σν ιάζνο 

αληηζηξνθήο είλαη έλα εχξεκα πνπ ππάξρεη θαη ζηελ έξεπλα ησλ Christianson et al. (2012), 

φπνπ νη καζεηέο ηείλνπλ λα κεηαθξάδνπλ ζε αιγεβξηθή γιψζζα ηηο πξνηάζεηο ηνπ 

πξνβιήκαηνο απφ αξηζηεξά πξνο ηα δεμηά, ην νπνίν δε δίλεη πάληα ην ζσζηφ απνηέιεζκα. 

Έλα ηειεπηαίν ιάζνο πνπ παξαηεξείηαη είλαη ην γεγνλφο φηη νη καζεηέο δε ρξεζηκνπνηνχλ 

ηελ παξέλζεζε, φηαλ πξέπεη, ίζσο γηαηί δελ γλσξίδνπλ ην ξφιν ηεο παξέλζεζεο. Έιιεηκκα 

ζηελ θαηαλφεζε ηεο έλλνηαο θαη ηεο ρξήζεο ηεο παξέλζεζεο, παξαηεξήζεθε θαη ζηηο 

έξεπλεο ηνπ Βεξχθηνπ (2010) θαη ηεο Δκβαισηή (2012). Όπσο αλαθέξεη ν Welder (2012),  

ε ελλνηνινγηθή γλψζε ηεο ρξήζεο ηεο παξέλζεζεο είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθή θαη ε νπνία 

έρεη αλαγλσξηζηεί σο ζεκαληηθή πεγή δπζθνιίαο γηα ηνπο καζεηέο δηαθφξσλ ειηθηψλ. Σα 

ιάζε πνπ θάλνπλ νη καζεηέο κε εηδηθέο καζεζηαθέο δπζθνιίεο θαηά ηε κεηάθξαζε ηεο 

θαηάζηαζεο ηνπ πξνβιήκαηνο ζε αιγεβξηθή γιψζζα είλαη ηα εμήο: 1) ρξήζε ηεο  ίδηαο 

κεηαβιεηήο γηα δηαθνξεηηθνχο αγλψζηνπο, 2) ην ιάζνο αληηζηξνθήο, θαη 3) δελ γίλεηαη 

εηζαγσγή ηεο παξέλζεζεο εθεί πνπ πξέπεη. Σα ιάζε απηά είλαη θνηλά κε ηα ιάζε πνπ 

θάλνπλ νη ηππηθνί καζεηέο. Αλ ηα ιάζε απηά παξαηεξνχληαλ κφλν ζηνπο καζεηέο κε 

εηδηθέο καζεζηαθέο δπζθνιίεο ζα κπνξνχζε λα εηπσζεί φηη νθείινληαη ζην δηαθνξεηηθφ 

ηξφπν ζθέςεο απηψλ ησλ καζεηψλ. Χζηφζν, επεηδή ηα ιάζε παξαηεξνχληαη θαη ζηηο δχν 
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νκάδεο, πηζαλφηαηα λα νθείινληαη ζηε κε απνηειεζκαηηθή δηδαζθαιία απηψλ ησλ 

ελλνηψλ.  

 Αλαθνξηθά κε ηα ιάζε πνπ γίλνληαη θαηά ηελ επίιπζε ηεο εμίζσζεο απφ ηνπο 

ηππηθνχο καζεηέο, αθνξνχλ θπξίσο ζην ζχκβνιν ηεο ηζφηεηαο θαη ζηηο πξάμεηο κε ηηο 

κεηαβιεηέο. πγθεθξηκέλα, ηα ιάζε πνπ παξαηεξνχληαη είλαη ηα εμήο:  δε γίλεηαη 

δηαρσξηζκφο γλσζηψλ απφ αγλψζηνπο,  δε γίλεηαη αιιαγή πξφζεκνπ θαηά ηε κεηαθνξά 

φξνπ απφ ην έλα κέινο ζην άιιν, δεκηνπξγνχληαη αιπζίδεο ηζφηεηαο θαη αδπλακία 

θαηαλφεζεο ηεο ζχλδεζεο ησλ ζπληειεζηψλ θαη ησλ κεηαβιεηψλ. Σν γεγνλφο φηη νη 

καζεηέο δεκηνπξγνχλ αιπζίδεο ηζφηεηαο, νθείιεηαη ζην φηη θαηαλννχλ ηε ιεηηνπξγηθή 

εξκελεία ηνπ ζπκβφινπ ηεο ηζφηεηαο, δειαδή ην „=‟ δειψλεη ην απνηέιεζκα κηαο πξάμεο 

θαη φρη ηε ζρεζηαθή, πνπ δείρλεη ηελ ηζνδπλακία ησλ δχν κειψλ. Παξεξκελείεο ζρεηηθά κε 

ην ζχκβνιν ηεο ηζφηεηαο, φπνπ νη καζεηέο αγλννχλ βαζηθέο ηδηφηεηέο ηνπ, εληνπίδνληαη ζε 

πνιιέο έξεπλεο ειιήλσλ εξεπλεηψλ (Γξακαιίδεο & αθνλίδεο, 2006 · Βεξχθηνο, 2010 · 

Δκβαισηή, 2012 · Δμεληαβειφλε, 2013),  αιιά θαη ζε έξεπλεο μέλσλ εξεπλεηψλ (Kieran, 

1981· Knuth et al., 2006). Ζ κε αιιαγή ηνπ πξφζεκνπ θαηά ηε κεηαθνξά ελφο φξνπ ζην 

άιιν κέινο, είλαη θη απηφ απνηέιεζκα ηεο κε θαηαλφεζεο ηνπ ζπκβφινπ ηεο ηζφηεηαο θαη 

ησλ ηδηνηήησλ απηνχ, κε ηηο ηέζζεξηο πξάμεηο. ρεηηθά κε ηα ιάζε ζηηο πξάμεηο κεηαμχ ησλ 

κεηαβιεηψλ, νθείινληαη ζην γεγνλφο φηη νη καζεηέο δελ αληηιακβάλνληαη ηε ζχλδεζε ησλ 

ζπληειεζηψλ θαη ησλ κεηαβιεηψλ, έλα εχξεκα πνπ έξρεηαη ζε ζπκθσλία κε ηα 

απνηειέζκαηα ησλ εξεπλψλ ησλ Steinberg et al. (1991) θαη Welder (2012). Λάζε πνπ 

νθείινληαη ζηε κε θαηαλφεζε ηεο ζρεζηαθήο εξκελείαο ηνπ ζπκβφινπ ηεο ηζφηεηαο, αιιά 

θαη ηα ιάζε ζηηο πξάμεηο κεηαμχ ησλ κεηαβιεηψλ, παξαηεξνχληαη θαη ζηνπο καζεηέο κε 

εηδηθέο καζεζηαθέο δπζθνιίεο, θαηά ηελ επίιπζε ηεο εμίζσζεο ησλ πξνβιεκάησλ. Σα 

ιάζε ζηηο πξάμεηο κεηαβιεηψλ, νθείινληαη επίζεο ζηε κε θαηαλφεζε ηεο ζρέζεο κεηαμχ 

ησλ ζπληειεζηψλ θαη ησλ κεηαβιεηψλ. Σε δπζθνιία θαηαλφεζεο ηεο έλλνηαο ησλ 
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ζπληειεζηψλ ησλ κεηαβιεηψλ απφ ηνπο καζεηέο κε εηδηθέο καζεζηαθέο δπζθνιίεο 

επηζήκαλαλ ζηελ έξεπλα ηνπο θαη νη Impecoven – Lind & Foegen (2010). Απφ ηε ζηηγκή 

πνπ ηα ιάζε απηά παξνπζηάδνληαη θαη ζηηο δπν νκάδεο, φπσο θαη πξνεγνπκέλσο, κπνξεί 

λα νθείινληαη ζε κε απνηειεζκαηηθή δηδαζθαιία. Χζηφζν, πέξα απφ ηα θνηλά ιάζε, 

ππάξρεη θαη έλα ιάζνο πνπ εκθαλίδεηαη κφλν ζηνπο καζεηέο κε εηδηθέο καζεζηαθέο 

δπζθνιίεο θαη απηφ είλαη ε επηινγή ιάζνο αιγνξίζκνπ, γηα ηελ επίιπζε ηεο εμίζσζεο ζην 

δεχηεξν πξφβιεκα. Σν ιάζνο απηφ εληνπίδεηαη θαη ζηελ έξεπλα ηεο Σδψηδνπ (2014), φπνπ 

καζεηέο κε εηδηθέο καζεζηαθέο δπζθνιίεο δεκηνπξγνχλ ηε δηθή ηνπο αθνινπζία 

αιγνξίζκσλ γηα ηελ επίιπζε εμηζψζεσλ. Σν ιάζνο απηφ, ίζσο λα νθείιεηαη ζηα εηδηθά 

ραξαθηεξηζηηθά, πνπ έρνπλ νη καζεηέο κε εηδηθέο καζεζηαθέο δπζθνιίεο.  

Οη δπζθνιίεο ησλ καζεηψλ ζηελ άιγεβξα κπνξεί ελ κέξεη λα νθείινληαη ζηηο 

πξνβιεκαηηθέο γλψζεηο ηνπο ζηελ αξηζκεηηθή. Καζψο νη καζεηέο θαηαζθεπάδνπλ ηηο 

αιγεβξηθέο έλλνηεο ζηεξηδφκελνη ζηηο αξηζκεηηθέο ηνπο γλψζεηο, ιαλζαζκέλεο αξηζκεηηθέο 

γλψζεηο κπνξνχλ λα κεηαθεξζνχλ ζε άιγεβξα. Έηζη, φηαλ νη καζεηέο κε εηδηθέο 

καζεζηαθέο δπζθνιίεο, ρξεζηκνπνηνχλ γηα παξάδεηγκα ηε ζηξαηεγηθή ησλ ιέμεσλ- 

θιεηδηψλ, γηα ηελ επίιπζε αξηζκεηηθψλ πξνβιεκάησλ, δχζθνια λα κπνξέζνπλ λα 

κεηαβνχλ ζηνλ αιγεβξηθφ ηξφπν ζθέςεο θαηά ηελ επίιπζε ησλ πξνβιεκάησλ ηεο 

άιγεβξαο. Όπσο, αλαθέξνπλ νη Booth & Davenport (2013), νη καζεηέο πνπ μεθηλνχλ ηα 

καζήκαηα ηεο άιγεβξαο κε παξαλνήζεηο, ζπλαληνχλ πεξηζζφηεξεο δπζθνιίεο. 

Πέξα φκσο, απφ ηα ιάζε πνπ θάλνπλ νη καζεηέο κε εηδηθέο καζεζηαθέο δπζθνιίεο 

θαηά ηελ επίιπζε ησλ αιγεβξηθψλ πξνβιεκάησλ, παξαηεξνχληαη θαη ιάζε θαηά ηελ 

εθηέιεζε ησλ πξάμεσλ. Σα ιάζε ζηηο αξηζκεηηθέο πξάμεηο πνπ θάλνπλ νη καζεηέο κε 

εηδηθέο καζεζηαθέο δπζθνιίεο έξρνληαη λα επηβεβαηψζνπλ γηα αθφκε κηα θνξά πνιινχο 

εξεπλεηέο πνπ αλαθέξνπλ, φηη νη καζεηέο απηνί δπζθνιεχνληαη ζηελ εθηέιεζε ησλ 
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αξηζκεηηθψλ πξάμεσλ ζε ζρέζε κε ηνπο ηππηθνχο ζπλνκειίθνπο ηνπο (Vukovic & Siegel, 

2010· Geary, 2004· Geary, 2011· Αγαιηψηεο, 2011). 

ηελ έξεπλα ηεο Σδψηδνπ (2014) πνπ δηελεξγήζεθε ζε 15 καζεηέο κε εηδηθέο 

καζεζηαθέο δπζθνιίεο, δηαπηζηψζεθε φηη ππήξρε δπζθνιία ζηε δηαηχπσζε ησλ νξηζκψλ 

ηεο κεηαβιεηήο, ηεο αιγεβξηθήο παξάζηαζεο θαη ηεο εμίζσζεο. ε ζπκθσλία έξρνληαη θαη 

ηα επξήκαηα ηεο παξνχζαο έξεπλαο, φπνπ νη καζεηέο κε εηδηθέο καζεζηαθέο δπζθνιίεο δελ 

κπνξνχλ λα νξίζνπλ ηη είλαη εμίζσζε. Καλέλαο καζεηήο κε εηδηθέο καζεζηαθέο δπζθνιίεο 

δε θαηαθέξλεη λα δψζεη πιήξσο ηνλ νξηζκφ ηεο εμίζσζεο. Έλα κηθξφ πνζνζηφ ζσζηψλ 

απαληήζεσλ δίλεηαη απφ ηνπο ηππηθνχο καζεηέο. Χζηφζν, κεγάιν είλαη θαη ην πνζνζηφ 

ησλ ηππηθψλ καζεηψλ πνπ δελ κπνξεί λα νξίζεη πιήξσο ηη είλαη εμίζσζε. Παξφια απηά, 

ππάξρεη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά αλάκεζα ζηνπο καζεηέο κε εηδηθέο καζεζηαθέο 

δπζθνιίεο θαη ηνπο ηππηθνχο καζεηέο σο πξνο ηε γλψζε ηνπ νξηζκνχ ηεο εμίζσζεο. Οη 

απαληήζεηο ησλ ηππηθψλ καζεηψλ είλαη πην θνληά ζηνλ νξηζκφ ηεο εμίζσζεο. Ζ δπζθνιία 

δηαηχπσζεο ηνπ νξηζκνχ ηεο εμίζσζεο απφ ηνπο καζεηέο κε εηδηθέο καζεζηαθέο 

δπζθνιίεο, κπνξεί λα νθείιεηαη ζηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά ησλ καζεηψλ απηψλ, πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ηηο δπζθνιίεο ρξήζεο ηεο καζεκαηηθήο νξνινγίαο (Αγαιηψηεο, 2011). 

Σέινο, έλα ζηνηρείν πνπ έξρεηαη λα επηβεβαηψζεη ηα επξήκαηα ηεο δηεζλνχο 

βηβιηνγξαθίαο είλαη φηη νη καζεηέο κε εηδηθέο καζεζηαθέο δπζθνιίεο ζηεξνχληαη βαζηθψλ 

κεηαγλσζηηθψλ ζηξαηεγηθψλ, φπσο είλαη ν έιεγρνο ηεο δηαδηθαζίαο επίιπζεο θαη ηεο 

αμηνιφγεζεο ηεο ιχζεο ηνπ πξνβιήκαηνο (Αγαιηψηεο, 2011· Kajamies et al., 2010· 

Παληειηάδνπ & Μπφηζαο, 2007). ηελ παξνχζα έξεπλα δηαπηζηψζεθε φηη ε πιεηνλφηεηα 

ησλ καζεηψλ κε εηδηθέο καζεζηαθέο δπζθνιίεο δελ πξνβαίλεη ζηελ επαιήζεπζε ησλ 

πξνβιεκάησλ θαη κάιηζηα ζην πξψην θαη ζην ηειεπηαίν πξφβιεκα ε πεπνίζεζε γηα ηελ 

νξζφηεηα ή κε ησλ απαληήζεψλ ηνπο, δε ζπκθσλεί κε ηηο απαληήζεηο πνπ έρνπλ δψζεη. 

πγθεθξηκέλα, νη πεξηζζφηεξνη καζεηέο ζεσξνχλ πσο έρνπλ ιχζεη ζσζηά ηα πξνβιήκαηα, 
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ελψ ζηελ πξαγκαηηθφηεηα δελ ην έρνπλ θάλεη. ην δεχηεξν πξφβιεκα νη πεξηζζφηεξνη 

καζεηέο κε εηδηθέο καζεζηαθέο δπζθνιίεο αλαγλσξίδνπλ φηη δελ έρνπλ ιχζεη ζσζηά ην 

πξφβιεκα φρη γηαηί θάλνπλ επαιήζεπζε, αιιά γηαηί εμ αξρήο ζεσξνχλ φηη είλαη δχζθνιν 

πξφβιεκα θαη απηφ πνπ έρνπλ γξάςεη δελ είλαη ζσζηφ. Αληίζεηα νη ηππηθνί καζεηέο ζηα 

δχν πξψηα πξνβιήκαηα θάλνπλ επαιήζεπζε θαη επηβεβαηψλνπλ ηελ νξζφηεηα ησλ 

απαληήζεψλ ηνπο. Όκσο, δε ζπκβαίλεη ην ίδην θαη ζην ηειεπηαίν πξφβιεκα, φπνπ νη 

ηππηθνί καζεηέο αδπλαηνχλ λα αμηνινγήζνπλ ηε ιχζε πνπ έρνπλ δψζεη θαη ζθάιινπλ ζηελ 

εθηίκεζε ηεο νξζφηεηαο ηεο απάληεζήο ηνπο. ην ηειεπηαίν πξφβιεκα θακία απφ ηηο δχν 

νκάδεο δελ πξνβαίλεη ζε αμηνιφγεζε ηεο ιχζεο. Απηφ ζπκβαίλεη γηαηί ην ηξίην πξφβιεκα 

είλαη ην πην δχζθνιν θαη νη καζεηέο δελ θαηαλννχλ ηελ θαηάζηαζε πνπ πεξηγξάθεηαη, κε 

απνηέιεζκα λα κελ κπνξεί θαλέλαο λα ην ιχζεη ζσζηά, αιιά ηαπηφρξνλα λα κελ μέξεη 

πψο λα θάλεη επαιήζεπζε. Ζ δηαθνξά ηνπ ηξίηνπ πξνβιήκαηνο κε ηα πξνεγνχκελα είλαη 

ην γεγνλφο φηη γηα λα επηιπζεί ην πξφβιεκα, πξέπεη λα γίλεη θαηαλφεζε ηεο θαηάζηαζεο 

πνπ πεξηγξάθεηαη. Οη ζρέζεηο κεηαμχ ησλ πνζνηήησλ δελ είλαη άκεζα εκθαλείο, κε ιέμεηο 

πνπ λα ηηο ππνδειψλνπλ, ζε αληίζεζε κε ηα άιια πξνβιήκαηα. Όπσο αλαθέξνπλ θαη νη 

Γξακαιίδεο & αθνλίδεο (2006), ειάρηζηε δηαθνξνπνίεζε ζην ζελάξην ηνπ πξνβιήκαηνο, 

κπνξεί λα νδεγήζεη ηνπο καζεηέο ζε απνηπρεκέλε επίιπζή ηνπ. Άμην ζρνιηαζκνχ είλαη 

επίζεο ην γεγνλφο φηη πνιινί καζεηέο κε εηδηθέο καζεζηαθέο δπζθνιίεο αλέθεξαλ φηη ην 

πξφβιεκα απηφ είλαη πην εχθνιν απφ φια ηα πξνβιήκαηα πνπ ππήξραλ ζηε δνθηκαζία, 

δείρλνληαο έηζη φηη δελ θαηαλφεζαλ ηελ θαηάζηαζε πνπ πεξηγξάθεηαη ζην πξφβιεκα.  

 

4.2 πκπεξάζκαηα 

Λακβάλνληαο ππφςε ηα απνηειέζκαηα πνπ πξνέθπςαλ απφ ηελ αμηνιφγεζε 

καζεηψλ Β΄ θαη Γ΄ Γπκλαζίνπ, κε θαη ρσξίο εηδηθέο καζεζηαθέο δπζθνιίεο, κπνξνχλ λα 
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εμαρζνχλ ρξήζηκα ζπκπεξάζκαηα γηα ηελ επίιπζε πξνβιεκάησλ πνπ απαηηνχλ ηε ρξήζε 

εμηζψζεσλ πξψηνπ βαζκνχ. 

Μειεηψληαο ην πξψην εξεπλεηηθφ εξψηεκα πνπ ηέζεθε, πξνέθπςε φηη ππάξρεη 

δηαθνξά, ε νπνία είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή, σο πξνο ηελ επίδνζε ησλ καζεηψλ 

Γπκλαζίνπ κε εηδηθέο καζεζηαθέο δπζθνιίεο θαη ησλ καζεηψλ Γπκλαζίνπ ρσξίο εηδηθέο 

καζεζηαθέο δπζθνιίεο, ζε θάζε έλα απφ ηα ηξία πξνβιήκαηα, αιιά θαη ζην ζχλνιν ησλ 

πξνβιεκάησλ. Οη καζεηέο κε εηδηθέο καζεζηαθέο δπζθνιίεο δηαηεξνχλ κηα ζηαζεξή 

ρακειή επίδνζε θαη ζηα ηξία πξνβιήκαηα, κε κία κηθξή πηψζε ζην ηξίην πξφβιεκα. 

Αληίζεηα, νη ηππηθνί καζεηέο δηαηεξνχλ κηα πςειή επίδνζε ζηα δχν πξψηα πξνβιήκαηα, 

ελψ παξαηεξείηαη κηα κεγάιε πηψζε ζηελ επίδνζή ηνπο ζην ηξίην πξφβιεκα. Χζηφζν, ε 

επίδνζε ησλ ηππηθψλ καζεηψλ παξακέλεη πςειφηεξε ζε ζρέζε κε ηελ επίδνζε ησλ 

καζεηψλ κε εηδηθέο καζεζηαθέο δπζθνιίεο ζε φια ηα πξνβιήκαηα.  

Όζνλ αθνξά ην δεχηεξν εξεπλεηηθφ εξψηεκα, ην ζπρλφηεξν ιάζνο πνπ θάλεη ην 

κεγαιχηεξν πνζνζηφ ησλ καζεηψλ κε εηδηθέο καζεζηαθέο δπζθνιίεο είλαη ην γεγνλφο φηη 

πξνζπαζεί λα ιχζεη ηα πξνβιήκαηα κε ηε ρξήζε ηεο αξηζκεηηθήο βαζηδφκελν ζε ιέμεηο – 

θιεηδηά πνπ ππάξρνπλ ζηελ εθθψλεζε ηνπ πξνβιήκαηνο. Σα ιάζε πνπ έγηλαλ θαηά ηελ 

επίιπζε ησλ πξνβιεκάησλ κε ρξήζε ηεο άιγεβξαο εκθαλίδνληαη κε κηθξά πνζνζηά, 

θαζψο είλαη ιίγνη νη καζεηέο κε εηδηθέο καζεζηαθέο δπζθνιίεο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ηελ 

άιγεβξα γηα ηελ επίιπζή ηνπο, ελψ ιίγνη είλαη νη ηππηθνί καζεηέο πνπ απνηπγράλνπλ λα 

ιχζνπλ ηα πξνβιήκαηα κε ηε ρξήζε ηεο άιγεβξαο. Σα ιάζε πνπ παξαηεξνχληαη θαη ζηηο 

δχν νκάδεο θαηά ηε κεηάθξαζε ηεο θαηάζηαζεο ηνπ πξνβιήκαηνο ζε αιγεβξηθή γιψζζα, 

νθείινληαη ηφζν ζηε κε θαηαλφεζε ηεο έλλνηαο θαη ηεο ρξήζεο ησλ κεηαβιεηψλ, φζν θαη 

ζηελ αδπλακία θαηαλφεζεο ηεο έλλνηαο θαη ηεο ρξήζεο ηεο παξέλζεζεο. Σα ιάζε πνπ 

παξαηεξνχληαη θαη ζηηο δχν νκάδεο, θαηά ηελ επίιπζε ηεο εμίζσζεο πνπ έρνπλ 

θαηαζηξψζεη, αθνξνχλ θπξίσο ην ζχκβνιν ηεο ηζφηεηαο θαη ηηο πξάμεηο κε ηηο κεηαβιεηέο. 
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Σέινο, ιάζε ζε πξάμεηο παξαηεξνχληαη κφλν ζηνπο καζεηέο κε εηδηθέο καζεζηαθέο 

δπζθνιίεο. 

ρεηηθά κε ην ηξίην εξεπλεηηθφ εξψηεκα, δηαπηζηψζεθε φηη ππάξρεη δηαθνξά, ε 

νπνία είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή, αλάκεζα ζηνπο καζεηέο κε εηδηθέο καζεζηαθέο 

δπζθνιίεο θαη ζηνπο ηππηθνχο καζεηέο σο πξνο ηε ρξήζε αξηζκεηηθψλ ή αιγεβξηθψλ 

ιχζεσλ θαηά ηελ επίιπζε θαη ησλ ηξηψλ πξνβιεκάησλ πνπ απαηηνχλ ηε ρξήζε εμηζψζεσλ 

πξψηνπ βαζκνχ. πγθεθξηκέλα, ε πιεηνλφηεηα ησλ ηππηθψλ καζεηψλ ρξεζηκνπνηεί ηελ 

άιγεβξα ζε θάζε έλα πξφβιεκα, θαηαζηξψλνληαο εμίζσζε πξψηνπ βαζκνχ γηα λα ηα 

επηιχζεη, ζε αληίζεζε κε ηνπο καζεηέο κε εηδηθέο καζεζηαθέο δπζθνιίεο,  πνπ ην 

κεγαιχηεξν πνζνζηφ ησλ καζεηψλ απηψλ ρξεζηκνπνηεί ηελ αξηζκεηηθή.  

ην ηέηαξην εξεπλεηηθφ εξψηεκα, πξνέθπςε φηη ππάξρεη δηαθνξά, ε νπνία είλαη 

ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή, αλάκεζα ζηνπο καζεηέο Γπκλαζίνπ κε εηδηθέο καζεζηαθέο 

δπζθνιίεο θαη ζηνπο καζεηέο Γπκλαζίνπ ρσξίο εηδηθέο καζεζηαθέο δπζθνιίεο, ζρεηηθά κε 

ηε γλψζε ηνπ νξηζκνχ ηεο εμίζσζεο. Οη ηππηθνί καζεηέο πιεζηάδνπλ πην θνληά ζηνλ 

νξηζκφ ηεο εμίζσζεο ζε ζρέζε κε ηνπο καζεηέο κε εηδηθέο καζεζηαθέο δπζθνιίεο. 

Ηδηαίηεξα, ε ζπληξηπηηθή πιεηνλφηεηα ησλ ηππηθψλ καζεηψλ αλαθέξεη φηη ε εμίζσζε είλαη 

ηζφηεηα, ζε αληίζεζε κε ηνπο καζεηέο κε εηδηθέο καζεζηαθέο δπζθνιίεο, πνπ νη 

πεξηζζφηεξνη ζεσξνχλ φηη είλαη κηα παξάζηαζε, είηε αξηζκεηηθή είηε αιγεβξηθή. 

εκαληηθφ είλαη ην γεγνλφο φηη θαλέλαο καζεηήο κε εηδηθέο καζεζηαθέο δπζθνιίεο δελ 

αλαθέξεη ηε ιέμε ηζφηεηα, φηαλ πξνζπαζεί λα δψζεη ηνλ νξηζκφ ηεο εμίζσζεο. 

ην πέκπην θαη ηειεπηαίν εξψηεκα, δηαπηζηψζεθε φηη ππάξρεη δηαθνξά, ε νπνία 

είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή, αλάκεζα ζηνπο καζεηέο κε εηδηθέο καζεζηαθέο δπζθνιίεο θαη 

ζηνπο ηππηθνχο καζεηέο, σο πξνο ηελ πεπνίζεζή ηνπο γηα ηελ αθξίβεηα ησλ απαληήζεψλ 

ηνπο κφλν ζην πξψην πξφβιεκα. πγθεθξηκέλα, ε ζπληξηπηηθή πιεηνλφηεηα ησλ ηππηθψλ 

καζεηψλ πηζηεχεη θαη φλησο έρεη ιχζεη ζσζηά ην πξψην πξφβιεκα, ελψ ε πιεηνλφηεηα 
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ησλ καζεηψλ κε εηδηθέο καζεζηαθέο δπζθνιίεο πηζηεχεη φηη έρεη ιχζεη ζσζηά ην 

πξφβιεκα, αιιά ζηελ πξαγκαηηθφηεηα δελ ην έρεη θάλεη.  Γε ζπκβαίλεη φκσο ην ίδην ζηα 

άιια δχν πξνβιήκαηα. ην δεχηεξν πξφβιεκα ε εθηίκεζε ησλ πεξηζζφηεξσλ καζεηψλ θαη 

ησλ δχν νκάδσλ γηα ηελ νξζφηεηα ή κε ησλ απαληήζεψλ ηνπο, βξίζθεηαη ζε πιήξε 

αληηζηνηρία κε ηηο απαληήζεηο.  Χζηφζν, νη πεξηζζφηεξνη ηππηθνί καζεηέο έρνπλ ιχζεη 

ζσζηά ην πξφβιεκα θαη νη καζεηέο κε εηδηθέο καζεζηαθέο δπζθνιίεο δελ ην έρνπλ θάλεη. 

ην ηειεπηαίν πξφβιεκα ε πεπνίζεζε ησλ καζεηψλ θαη ησλ δχν νκάδσλ, δε βξίζθεηαη ζε 

αληηζηνηρία κε ηελ απάληεζή ηνπο. Παξφιν πνπ δελ ππάξρνπλ ζσζηέο απαληήζεηο, νη 

πεξηζζφηεξνη ζεσξνχλ φηη είλαη ζσζηέο. Ο ιφγνο γηα ηνλ νπνίν δελ ππάξρεη απηνχ ηνπ 

είδνπο ε ζπκθσλία, είλαη ην γεγνλφο φηη δελ γίλεηαη επαιήζεπζε ηνπ πξνβιήκαηνο.    

 

4.3 Πεξηνξηζκνί  

Καηά ηε δηεμαγσγή ηεο έξεπλαο ππήξραλ αξθεηνί πεξηνξηζκνί. Οη ζπκκεηέρνληεο 

ηεο έξεπλαο δελ επηιέρζεθαλ κε θάπνηα κέζνδν δεηγκαηνιεςίαο, αιιά απνηεινχλ δείγκα 

επθνιίαο. πγθεθξηκέλα, νη καζεηέο πξνέξρνληαλ απφ ζρνιεία, ηα νπνία επέηξεςαλ ηε 

δηεμαγσγή ηεο έξεπλαο, ρσξίο λα ππάξρεη έγθξηζε απφ ηνπ ππνπξγείν παηδείαο. Πνιιά 

ήηαλ ηα ζρνιεία πνπ αξλήζεθαλ λα ζπκκεηέρνπλ ζηελ έξεπλα θαη γη απηφ ην ιφγν ην 

δείγκα δελ είλαη πνιχ κεγάιν. Δπνκέλσο, ην δείγκα δελ είλαη αληηπξνζσπεπηηθφ ηνπ 

πιεζπζκνχ θαη δελ κπνξεί λα γίλεη γελίθεπζε ησλ απνηειεζκάησλ.  

ρεηηθά κε ην δείγκα ησλ καζεηψλ κε εηδηθέο καζεζηαθέο δπζθνιίεο δελ ππήξρε 

επηπιένλ ελεκέξσζε ζρεηηθά κε ην είδνο ησλ δπζθνιηψλ πνπ αληηκεησπίδνπλ αθξηβψο, 

παξά κφλν φηη αλήθνπλ ζε απηή ηελ γεληθή θαηεγνξία θαη φηη παξαθνινπζνχλ ζην ηκήκα 

έληαμεο ηνπ ζρνιείνπ ηνπο. Όζνλ αθνξά ην δείγκα ησλ ηππηθψλ καζεηψλ, δελ 

εθαξκφζηεθε θάπνηα αμηνιφγεζε πξηλ ηελ έξεπλα, γηα λα εμεηαζζεί ην επίπεδφ ηνπο. Ζ 
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επηινγή ησλ ηππηθψλ καζεηψλ, ψζηε λα είλαη κέηξηαο επίδνζεο, έγηλε απφ ηνπο 

δηδάζθνληεο ησλ ηκεκάησλ ζχκθσλα κε ηελ επίδνζή ηνπο ζην κάζεκα ησλ καζεκαηηθψλ. 

Δπηπιένλ, δελ ππήξρε θάπνην ζηαζκηζκέλν εξγαιείν γηα ηε δηεξεχλεζε ησλ ιαζψλ 

θαηά ηελ επίιπζε πξνβιεκάησλ κε ηε ρξήζε εμηζψζεσλ θαη έηζη, ρξεζηκνπνηήζεθε 

απηνζρέδηα αμηνιφγεζε βαζηζκέλε ζην ζρνιηθφ εγρεηξίδην ηεο Β΄ Γπκλαζίνπ, ζε δχν 

ζρνιηθά βνεζήκαηα θαη ζην αλαιπηηθφ πξφγξακκα. 

Έλαο ηειεπηαίνο πεξηνξηζκφο, ήηαλ ην γεγνλφο φηη νη καζεηέο ζπκπιήξσζαλ ην 

θξηηήξην αμηνιφγεζεο ζε δηαθνξεηηθέο κέξεο θαη δηδαθηηθέο ψξεο. Απηφ ζεκαίλεη φηη δελ 

ήηαλ φινη νη καζεηέο ζηελ ίδηα ζσκαηηθή θαη πλεπκαηηθή θαηάζηαζε θη απηφ κπνξεί λα 

έπαημε ξφιν ζηελ επίδνζή ηνπο. 

 

4.4 Πξνηάζεηο γηα κειινληηθή έξεπλα 

Έπεηηα απφ ηε δηεμαγσγή απηήο ηεο έξεπλαο θαη κέζα απφ ηα απνηειέζκαηα πνπ 

πξνέθπςαλ, δεκηνπξγείηαη ε αλάγθε γηα πεξηζζφηεξε έξεπλα πάλσ ζηνλ ηνκέα ηεο 

άιγεβξαο θαη ηηο εηδηθέο καζεζηαθέο δπζθνιίεο. Αξρηθά, ζα ήηαλ θαιφ λα γίλεη μαλά κηα 

έξεπλα κε καζεηέο Γπκλαζίνπ κε θαη ρσξίο εηδηθέο καζεζηαθέο δπζθνιίεο ζηελ επίιπζε 

πξνβιεκάησλ πνπ απαηηνχλ ρξήζε εμηζψζεσλ, κε κεγαιχηεξν δείγκα, ψζηε λα 

ζπγθξηζνχλ ηα απνηειέζκαηα κε ηελ παξνχζα έξεπλα θαη λα κπνξνχλ λα είλαη 

γεληθεχζηκα. Δπίζεο, ζα κπνξνχζε λα ειεγρζεί ε ζπζρέηηζε ηεο κλήκεο εξγαζίαο θαη ηεο 

επίιπζεο πξνβιεκάησλ πνπ απαηηνχλ ρξήζε εμηζψζεσλ, ζε καζεηέο κε εηδηθέο 

καζεζηαθέο δπζθνιίεο θαη ζε ηππηθνχο καζεηέο.  

Μηα άιιε πξφηαζε γηα κειινληηθή έξεπλα, ζα κπνξνχζε λα είλαη κηα παξέκβαζε 

ζε καζεηέο κε εηδηθέο καζεζηαθέο δπζθνιίεο ζηελ επίιπζε πξνβιεκάησλ κε ηε ρξήζε 

εμηζψζεσλ. Πξηλ ηελ παξέκβαζε ζα κπνξνχζε λα γίλεη κηα δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο, ζηε 

ζπλέρεηα λα γίλεη ε παξέκβαζε γηα θάπνην ρξνληθφ δηάζηεκα θαη κεηά ηελ παξέκβαζε λα 
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αθνινπζήζεη πάιη κηα δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο. Με απηφλ ηνλ ηξφπν ζα κπνξέζεη λα γίλεη 

ζχγθξηζε ησλ απνηειεζκάησλ αμηνιφγεζεο, γηα λα δηαπηζησζεί αλ ε παξέκβαζε ήηαλ 

απνηειεζκαηηθή. Σα απνηειέζκαηα πνπ ζα δψζεη κηα ηέηνηα έξεπλα, ζα είλαη πνιχ 

ζεκαληηθά γηα ηε δηδαζθαιία ηεο άιγεβξαο ζε καζεηέο κε εηδηθέο καζεζηαθέο δπζθνιίεο.  

χκθσλα κε ηνπο Μνχηζηνο-Ρέληδνο & Καιαβάζεο, (2013) θαη Μνχηζηνο-Ρέληδνο, 

Καιαβάζεο, & νθφο, (2013) ε ζρνιηθή κνλάδα απνηειεί ηφζν ζχζηεκα κε επηκέξνπο 

ππνζπζηήκαηα πνπ αιιειεπηδξνχλ, φζν θαη ππνζχζηεκα επξχηεξσλ ζπζηεκάησλ, φπσο ην 

άκεζν θαη επξχηεξν θνηλσληθφ πιαίζην κε ην νπνίν αιιειεπηδξά. Καηά ηνλ ίδην ηξφπν ην 

κάζεκα ησλ καζεκαηηθψλ είλαη ζηνηρείν δηαθνξεηηθψλ ζπζηεκάησλ (γλσζηηθψλ 

αληηθεηκέλσλ, ζρνιηθήο κνλάδαο, εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα θ.ι.π). Ζ ζπζηεκηθή απηή νπηηθή 

επηηξέπεη λα επηθεληξσζνχκε ζηηο ζρέζεηο κεηαμχ ησλ ζηνηρείσλ ηνπ ζπζηήκαηνο θαη 

ζπγθεθξηκέλα λα κειεηεζνχλ νη αιιειεπηδξάζεηο κεηαμχ ζπζηεκάησλ θαη 

ππνζπζηεκάησλ πνπ επεξεάδνπλ ηε δηδαθηηθή πξαθηηθή. Πέξα, ινηπφλ, απφ ηηο έξεπλεο 

πνπ αθνξνχλ ζηνπο καζεηέο, ζα ήηαλ θαιφ λα γίλνπλ θαη έξεπλεο ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο. 

Μηα πξφηαζε είλαη λα γίλεη έξεπλα ζηνπο δαζθάινπο γεληθήο θαη εηδηθήο αγσγήο ζρεηηθά 

κε ηηο γλψζεηο ηνπο ζε έλλνηεο ηεο άιγεβξαο θαη θαηά πφζν δηδάζθνπλ ζσζηά ην 

πξναιγεβξηθφ ζηάδην πνπ θαινχληαη λα δηδάμνπλ ζηελ ηειεπηαία ηάμε ηνπ δεκνηηθνχ. 

Έπεηηα, κία άιιε έξεπλα πνπ ζα κπνξνχζε λα γίλεη ζε εθπαηδεπηηθνχο είλαη λα γίλεη 

ζχγθξηζε ησλ κεζφδσλ δηδαζθαιίαο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ νη θαζεγεηέο γεληθήο θαη εηδηθήο 

αγσγήο θαηά ηε δηδαζθαιία ελλνηψλ ηεο άιγεβξαο θαη ηεο επίιπζεο πξνβιεκάησλ κε ηε 

ρξήζε εμηζψζεσλ. 

Σέινο, ηα ζρνιηθά εγρεηξίδηα είλαη απφ ηηο θπξηφηεξεο πεγέο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη 

ζηελ ηάμε θαη απφ ηηο ζεκαληηθφηεξεο. Γη‟ απηφ ην ιφγν έρεη επηθεληξσζεί ην ελδηαθέξνλ 

ζε απηά κειεηψληαο θνηλσληνινγηθά ραξαθηεξηζηηθά απηψλ (Dowling, 1996), γισζζηθά 

ραξαθηεξηζηηθά, ηα καζεκαηηθά ραξαθηεξηζηηθά ζε δηάθνξεο ρψξεο (Haggarty & Pepin, 
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2002). ηα ζρνιηθά εγρεηξίδηα αληαλαθιψληαη νη πνιηηηζηηθέο αμίεο ελφο έζλνπο θαη ε 

επξέσο δηαδεδνκέλε ρξήζε ηνπο έρεη ηε δπλαηφηεηα λα αζθήζεη κηα ηζρπξή επηξξνή ζηνπο 

καζεηέο (Haggarty & Pepin, 2002). Αθφκα θαη νη απνθάζεηο πνπ παίξλνπλ νη θαζεγεηέο 

γηα ην ηη ζα δηδάμνπλ κέζα ζηελ ηάμε, πξνέξρνληαη απφ ηα ζρνιηθά βηβιία, επνκέλσο ηα 

βηβιία είλαη απηά πνπ επεξεάδνπλ ηηο επθαηξίεο ησλ καζεηψλ λα κάζνπλ καζεκαηηθά. 

Έηζη, ινηπφλ, κηα αθφκα κειινληηθή έξεπλα πνπ πξνηείλεηαη, είλαη λα κειεηεζνχλ ηα 

ζρνιηθά εγρεηξίδηα ησλ καζεκαηηθψλ ηεο η΄ ηάμεο ηνπ δεκνηηθνχ θαη ησλ ηξηψλ ηάμεσλ 

ηνπ γπκλαζίνπ γηα λα δηαπηζησζεί αξρηθά, αλ ν ηξφπνο πνπ αλαπηχζζεηαη ην πεξηερφκελν 

ησλ βηβιίσλ κπνξεί λα γίλεη θαηαλνεηφο ηφζν απφ ηνπο καζεηέο ηππηθήο αλάπηπμεο, φζν 

θαη απφ ηνπο καζεηέο κε εηδηθέο καζεζηαθέο δπζθνιίεο. Έπεηηα, αλ ηα ζρνιηθά εγρεηξίδηα 

ησλ καζεκαηηθψλ ηεο η΄ δεκνηηθνχ θαη ηηο Α΄ Γπκλαζίνπ είλαη ζε ζέζε λα παξνπζηάζνπλ 

ζσζηά ην πξναιγεβξηθφ ζηάδην ζηνπο καζεηέο θαη ησλ δχν θαηεγνξηψλ.  

 

4.5 Δθπαηδεπηηθέο πξνεθηάζεηο 

ηελ παξνχζα έξεπλα έγηλε κηα πξνζπάζεηα δηεξεχλεζεο ησλ ιαζψλ ησλ καζεηψλ 

κε εηδηθέο καζεζηαθέο δπζθνιίεο θαηά ηελ επίιπζε πξνβιεκάησλ κε ηε ρξήζε εμηζψζεσλ 

πξψηνπ βαζκνχ. πγθξίλνληαο ηηο απαληήζεηο ησλ καζεηψλ κε εηδηθέο καζεζηαθέο 

δπζθνιίεο, κε ηηο απαληήζεηο ησλ ζπλνκήιηθσλ ηππηθψλ καζεηψλ, πξνθχπηνπλ ρξήζηκα 

ζπκπεξάζκαηα γηα ηε δηδαζθαιία ησλ καζεκαηηθψλ γεληθφηεξα, αιιά θαη εηδηθφηεξα 

ζηνπο καζεηέο κε εηδηθέο καζεζηαθέο δπζθνιίεο.   

Σν ζεκαληηθφηεξν εχξεκα ηεο έξεπλαο είλαη ην γεγνλφο φηη νη καζεηέο κε εηδηθέο 

καζεζηαθέο δπζθνιίεο αληηκεησπίδνπλ ηα αιγεβξηθά πξνβιήκαηα σο αξηζκεηηθά, 

πξνζπαζψληαο λα βξνπλ ηηο θαηάιιειεο πξάμεηο γηα ηελ επίιπζή ηνπο. ηε δηαδηθαζία 

εχξεζεο ηεο θαηάιιειεο πξάμεο, ρξεζηκνπνηνχλ ηε ζηξαηεγηθή ησλ ιέμεσλ – θιεηδηψλ. 

Απηφ ζεκαίλεη φηη νη καζεηέο κε εηδηθέο καζεζηαθέο δπζθνιίεο, κπνξεί λα κελ είλαη 
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έηνηκνη γηα εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα πνπ δίλνπλ έκθαζε ζε πςειφηεξνπ επίπεδνπ 

καζεκαηηθά, αθεξεκέλε καζεκαηηθή ινγηθή, νχηε κπνξνχλ λα επσθειεζνχλ απφ ζχλζεηε 

θαη πεξηεθηηθή ζηξαηεγηθή δηδαζθαιία γηα ηελ επίιπζε αιγεβξηθψλ πξνβιεκάησλ 

(Montague & Applegate, 1993).  Ξεθηλψληαο νη καζεηέο κε εηδηθέο καζεζηαθέο δπζθνιίεο 

ηα καζήκαηα ηεο άιγεβξαο, έρνληαο φκσο παξαλνήζεηο αθελφο ζηελ αξηζκεηηθή θαη 

αθεηέξνπ ζηελ επίιπζε πξνβιήκαηνο, θαζίζηαηαη αδχλαην νη καζεηέο απηνί λα 

θαηαλνήζνπλ ηε ινγηθή ηεο άιγεβξαο θαη ηεο επίιπζεο αιγεβξηθψλ πξνβιεκάησλ. 

Δπνκέλσο, ζα πξέπεη πξψηα λα δνζεί έκθαζε ζηελ απφθηεζε βαζηθψλ γλψζεσλ 

αξηζκεηηθήο θαη επίιπζεο πξνβιήκαηνο θαη ζηε ζπλέρεηα λα πξνρσξήζνπλ ζηηο 

αιγεβξηθέο έλλνηεο. Μέζα απφ ηε ζπζηεκαηηθή έθζεζε ζε καζεκαηηθά πξνβιήκαηα ζε 

δηάθνξα πεξηβάιινληα, ηελ ηξνπνπνηεκέλε ζηξαηεγηθή δηδαζθαιία θαη ηελ δπλαηφηεηα 

επίιπζεο πξνβιεκάησλ ρξεζηκνπνηψληαο ζπγθεθξηκέλα πιηθά θαη παξαδείγκαηα κπνξεί 

λα είλαη ν πην επεξγεηηθφο ηξφπνο γηα απηνχο ηνπο καζεηέο (Montague & Applegate, 

1993). χκθσλα κε ηνπο Foegen (2008) θαη Αγαιηψηεο (2011), ε δηδαζθαιία ηεο επίιπζεο 

πξνβιήκαηνο γηα ηνπο καζεηέο κε εηδηθέο καζεζηαθέο δπζθνιίεο πξέπεη λα πεξηιακβάλεη 

γλσζηηθέο ζηξαηεγηθέο, αιιά λα ελζσκαηψλεη, επίζεο, ηε ρξήζε κηαο δηαβαζκηζκέλεο 

αθνινπζίαο ηερληθψλ. Ξεθηλψληαο απφ ηε ρξήζε πιηθψλ γηα ηελ επίιπζε πξνβιεκάησλ, 

κεηαβαίλνληαο ζηε ρξήζε εηθφλσλ γηα λα γίλεη ηειηθά ρξήζε πην αθεξεκέλσλ ή 

ζπκβνιηθψλ καζεκαηηθψλ αλαπαξαζηάζεσλ. Γηα λα γίλεη πην εχθνιε ε εθκάζεζε ηεο 

άιγεβξαο απφ ηνπο καζεηέο κε εηδηθέο καζεζηαθέο δπζθνιίεο, ζα πξέπεη ε άιγεβξα λα 

ζπλδέεηαη κε ηελ θαζεκεξηλή δσή, κέζα απφ θαηαζηάζεηο επίιπζεο πξνβιήκαηνο, πνπ 

έρνπλ λφεκα γηα ηνπο καζεηέο (Αγαιηψηεο, 2011).    

Έλα άιιν ζεκαληηθφ εχξεκα ηεο παξνχζαο έξεπλαο είλαη ε δπζθνιία ηφζν ησλ 

καζεηψλ κε εηδηθέο καζεζηαθέο δπζθνιίεο φζν θαη ησλ καζεηψλ ηππηθήο αλάπηπμεο, λα 

αληηιεθζνχλ ην ζχκβνιν ηεο ηζφηεηαο σο κηα έθθξαζε ηζνδπλακίαο. Οη πεξηζζφηεξνη 
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καζεηέο αληηιακβάλνληαη κφλν ηε ιεηηνπξγηθή εξκελεία ηνπ ζπκβφινπ ηεο ηζφηεηαο, φπνπ 

ην ζχκβνιν δίλεη ην απνηέιεζκα κηαο πξάμεο, θαη φρη ηε ζρεζηαθή εξκελεία ηνπ. χκθσλα 

κε ηνπο Knuth et al. (2006), ππάξρεη κηα ηζρπξή ζρέζε αλάκεζα ζηελ θαηαλφεζε ηνπ 

ζπκβφινπ ηεο ηζφηεηαο θαη ζηελ επηηπρία επίιπζεο κηαο εμίζσζεο. Ζ θαηαλφεζε ηεο 

ζπκκεηξηθήο θαη ηεο κεηαβαηηθήο ηδηφηεηαο ηνπ ζπκβφινπ ηεο ηζφηεηαο είλαη απαξαίηεηε 

πξνυπφζεζε γηα ηελ θαηάζηξσζε, ηελ εξκελεία θαη ηελ επίιπζε κηαο εμίζσζεο. 

Δπηπιένλ, δηαπηζηψζεθε φηη ζην ζχλνιν ησλ καζεηψλ θαη ησλ δχν θαηεγνξηψλ 

ππήξρε δπζθνιία ζηελ απφδνζε ηνπ νξηζκνχ ηεο εμίζσζεο. Διάρηζηνη ήηαλ νη ηππηθνί 

καζεηέο, πνπ θαηάθεξαλ λα δψζνπλ πιήξσο ηνλ νξηζκφ ηεο εμίζσζεο. Γεληθφηεξα, φκσο 

νη απαληήζεηο ησλ ηππηθψλ καζεηψλ ήηαλ πην θνληά ζηνλ νξηζκφ ηεο εμίζσζεο ζε ζρέζε 

κε ηνπο καζεηέο κε εηδηθέο καζεζηαθέο δπζθνιίεο. Οη πεξηζζφηεξνη ηππηθνί καζεηέο 

αλαθέξνπλ φηη ε εμίζσζε είλαη κηα ηζφηεηα, ζε αληίζεζε κε ηνπο καζεηέο κε εηδηθέο 

καζεζηαθέο δπζθνιίεο πνπ αλαθέξνπλ φηη ε εμίζσζε είλαη κία παξάζηαζε. Ζ κε γλψζε 

ηνπ νξηζκνχ ηεο εμίζσζεο θαη γεληθφηεξα ηεο καζεκαηηθήο ζεσξίαο, νδεγεί ζηελ 

δηαδηθαζηηθή κάζεζε. Οη καζεηέο κε απηφλ ηνλ ηξφπν πξνζπαζνχλ λα απνκλεκνλεχζνπλ 

ζηξαηεγηθέο γηα ηελ επίιπζε εμηζψζεσλ, ρσξίο σζηφζν λα αληηιακβάλνληαη ηη είλαη 

εμίζσζε. Απηφ έρεη άκεζε ζπλέπεηα θαη ζηελ επίιπζε πξνβιεκάησλ κε ρξήζε εμηζψζεσλ, 

φπνπ νη καζεηέο πξέπεη λα θαηαζηξψζνπλ κηα εμίζσζε. Με γλσξίδνληαο ηη είλαη εμίζσζε, 

εθ ησλ πξαγκάησλ δελ γλσξίδνπλ ηη είλαη απηφ πνπ πξέπεη λα θάλνπλ γηα ηελ επίιπζε ηνπ 

πξνβιήκαηνο θαη θαηαθεχγνπλ ζε πην νηθείεο θαηαζηάζεηο, φπσο είλαη ε ρξήζε ηεο 

αξηζκεηηθήο. Ζ ελλνηνινγηθή θαηαλφεζε αλαπηχζζεηαη κφλν φηαλ ππάξρνπλ ηζρπξέο 

ζπλδέζεηο κεηαμχ ησλ δηαδηθαζηψλ θαη ησλ ελλνηψλ. Οη θαιά ζπλδεδεκέλεο θαη 

ελλνηνινγηθά ηεθκεξησκέλεο ζεσξίεο επηηξέπνπλ ζηνπο καζεηέο λα ηηο ζπκνχληαη θαη λα 

κπνξνχλ λα ηηο ρξεζηκνπνηνχλ ζε λέεο θαηαζηάζεηο επίιπζεο πξνβιήκαηνο, αιιά θαη λα 

κάζνπλ ηε λέα γλψζε πην γξήγνξα (Stylianides & Stylianides, 2007).   Οη καζεκαηηθνί 
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ρξεζηκνπνηνχλ θαη ζπλδπάδνπλ δηαθνξεηηθέο ζεσξίεο, ζπκβάιινληαο ζηελ αλάπηπμε λέσλ 

ζεσξηψλ (Boaler, 2002). Απηφ δείρλεη ηε ζπνπδαηφηεηα ηεο γλψζεο ηεο ζεσξίαο ησλ 

καζεκαηηθψλ. Μέζα απφ ηνλ ηξφπν πνπ αζρνινχληαη νη καζεκαηηθνί κε ηα καζεκαηηθά 

κπνξνχλ λα πξνθχςνπλ πνιιά ρξήζηκα ζπκπεξάζκαηα γηα ηε δηδαθηηθή ησλ 

καζεκαηηθψλ. 

Δθηφο απφ ηα γλσζηηθά ειιείκκαηα πνπ παξαηεξήζεθαλ ζηνπο καζεηέο κε εηδηθέο 

καζεζηαθέο δπζθνιίεο, δηαπηζηψζεθε φηη ζηεξνχληαη κεηαγλσζηηθψλ ζηξαηεγηθψλ. Οη  

γλσζηηθέο θαη νη κεηαγλσζηηθέο ζηξαηεγηθέο επηηξέπνπλ ζηνπο καζεηέο λα εθαξκφδνπλ 

ηελ απνθηεζείζα γλψζε, λα κπνξνχλ λα παξαθνινπζνχλ θαη λα αμηνινγνχλ ηε δηαδηθαζία 

ιχζεο, θαζψο θαη λα ειέγρνπλ ηελ νξζφηεηα ησλ απαληήζεψλ ηνπο. Ζ ζεκαζία ηεο 

επαιήζεπζεο θαη ηνπ αλαζηνραζκνχ είλαη πνιχ ζεκαληηθή, θαζψο επηηξέπεη ζηα άηνκα λα 

ειέγρνπλ ηελ νξζφηεηα ησλ απνηειεζκάησλ ηνπο, φρη κφλν ζηα πξνβιήκαηα ησλ 

καζεκαηηθψλ, αιιά θαη ζηα πξνβιήκαηα πνπ πξνθχπηνπλ ζηελ θαζεκεξηλφηεηά ηνπο. 

Όπσο αλαθέξνπλ νη  Yimer & Ellerton (2006), ε έκθαζε ζηε γλσζηηθή ιεηηνπξγία, ρσξίο 

αληίζηνηρε έκθαζε ζηε κεηαγλσζηηθή ζθέςε θάλεη ηελ πξνζπάζεηα επίιπζεο 

πξνβιεκάησλ ειιηπή. Οη κεηαγλσζηηθέο δεμηφηεηεο, κέζα απφ ηε ζπλεηδεηή 

παξαθνινχζεζε θαη ειέγρνπ ησλ γλσζηηθψλ ζηξαηεγηθψλ, βνεζνχλ ζηελ θαιχηεξε ιήςε 

απνθάζεσλ θαη δξάζεσλ, βειηηψλνληαο ηειηθά ηελ επίδνζε ηνπ αηφκνπ (Paris, 2002).  

Οη ζηξαηεγηθέο γηα ηελ πξφιεςε ησλ παξεξκελεηψλ θαη ησλ δπζθνιηψλ ζηελ 

άιγεβξα ηνλίδνπλ ηε ζεκαζία νη δάζθαινη θαη νη θαζεγεηέο λα θαηαλνήζνπλ πσο ην 

πεξηερφκελν ηεο αξηζκεηηθήο πνπ δηδάζθνπλ κπνξεί δξακαηηθά θαη κεξηθέο θνξέο 

αξλεηηθά λα επεξεάζεη ηελ ηθαλφηεηα ησλ καζεηψλ ηνπο λα κεηαβνχλ ζηελ άιγεβξα. Με 

απηή ηε γλψζε, νη δάζθαινη πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο  πξέπεη λα είλαη πξνζεθηηθνί ζηε 

ρξήζε πεξηνξηζκέλσλ νξηζκψλ, εθαξκνγψλ αιιά θαη ηερληθψλ, πνπ κπνξεί λα νδεγήζνπλ 

ζε αζπλέρεηεο κεηαμχ ηεο αξηζκεηηθήο θαη ηεο αιγεβξηθήο γλψζεο ελφο καζεηή (Welder, 
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2012). Οη ιέμεηο-θιεηδηά θαη ε ζχλδεζή ηνπο κε ζπγθεθξηκέλεο πξάμεηο, είλαη κηα κε 

απνηειεζκαηηθή κέζνδνο θαη ζηξαηεγηθή επίιπζεο πξνβιήκαηνο, πνπ απνηξέπεη ηνπο 

καζεηέο λα επηιχζνπλ φρη κφλν ηα αιγεβξηθά θαη ηα αξηζκεηηθά ιεθηηθά πξνβιήκαηα, 

αιιά θαη ηα θαζεκεξηλά πξνβιήκαηα (Αγαιηψηεο, 2011·Xin et al., 2005). Έηζη, ινηπφλ, ε 

ζπλερήο επηκφξθσζε ησλ δαζθάισλ θαη ησλ εθπαηδεπηηθψλ, είλαη απαξαίηεηε γηα λα κελ 

εθαξκφδνληαη αλαπνηειεζκαηηθέο κέζνδνη δηδαζθαιίαο.  

χκθσλα κε ηνπο Witzel, Smith, & Brownell, (2001) ππάξρνπλ ηξεηο βαζηθέο αξρέο 

πνπ πξέπεη λα αθνινπζνχλ νη εθπαηδεπηηθνί γηα λα βνεζήζνπλ ηνπο καζεηέο λα κεηαβνχλ 

απφ ηελ αξηζκεηηθή ζηελ άιγεβξα θαη λα θαηαλνήζνπλ ηα αιγεβξηθά ζχκβνια. 1) Οη 

εθπαηδεπηηθνί λα δηδάζθνπλ ηα καζεκαηηθά κέζα απφ θαηαζηάζεηο επίιπζεο πξνβιήκαηνο, 

πνπ ζπλδένληαη κε ηελ θαζεκεξηλή δσή ησλ καζεηψλ, γηα λα απνθηήζνπλ λφεκα γη 

απηνχο. 2) Να πξνεηνηκάζνπλ ηνπο καζεηέο, γηα πην δχζθνιεο έλλνηεο έρνληαο 

εμαζθαιίζεη πξνεγνπκέλσο φηη έρνπλ θαηαθηήζεη ηελ απαξαίηεηε πξνυπνηηζέκελε γλψζε. 

Γηα λα γίλεη απηφ, πξέπεη νη εθπαηδεπηηθνί λα θάλνπλ κηα αλαθεθαιαίσζε ησλ 

πξναπαηηνχκελσλ γλψζεσλ, πνπ ζα ρξεηαζηνχλ θαηά ηελ εηζαγσγή κηαο θαηλνχξηαο 

έλλνηαο θαη λα εμεγήζνπλ πψο ζπλδένληαη νη πξναπαηηνχκελεο απηέο γλψζεηο κε ηελ 

θαηλνχξηα έλλνηα. 3) Να εθπαηδεχνπλ ηνπο καζεηέο ζε ζπγθεθξηκέλεο δεμηφηεηεο 

ρξεζηκνπνηψληαο ηερληθέο θσλαρηήο ζθέςεο. Γηα παξάδεηγκα, ν θαζεγεηήο λα εμεγεί πσο 

ιχλεηαη έλα πξφβιεκα δείρλνληαο έλα έλα ηα  βήκαηα, πνπ πξέπεη λα αθνινπζεζνχλ θαη 

παξάιιεια λα εμεγεί γηα πνην ιφγν ηα θάλεη. Δπηπιένλ, λα εκπιέθεη ην καζεηή ζε έλα 

ζπλερή δηάινγν καδί ηνπ, φηαλ απηφο πξνζπαζεί λα ιχζεη έλα πξφβιεκα, ξσηψληαο ηνλ 

γηα πνην ιφγν θάλεη θάζε ελέξγεηα ή βήκα, βνεζψληαο ηνλ έηζη, λα αλαπηχμεη ηελ 

απηναμηνιφγεζε.  

Κιείλνληαο, ν πξσηαξρηθφο ζηφρνο ηεο δηδαζθαιίαο ησλ καζεκαηηθψλ πξέπεη λα 

είλαη ε θαηαλφεζε θαη φρη ε εθκάζεζε δηαδηθαζηψλ θαη αιγνξίζκσλ. Οη καζεηέο είλαη ζε 
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ζέζε λα θαηαλνήζνπλ θαιχηεξα, έλλνηεο φηαλ απηέο εκθαλίδνληαη κέζα ζε έλα πιαίζην 

επίιπζεο πξνβιήκαηνο θη φρη κεκνλσκέλεο. χκθσλα κε ηνλ Schoenfeld (1992), ε 

δηδαζθαιία ησλ καζεκαηηθψλ ζα πξέπεη λα εζηηάδεη ζε ηξία πξάγκαηα: (1) ζηελ 

αλαδήηεζε ιχζεσλ θαη φρη ζηελ απνκλεκφλεπζε ζηξαηεγηθψλ, (2) ζηελ αλαθάιπςε 

κνηίβσλ θαη φρη ζηελ απνκλεκφλεπζε καζεκαηηθψλ ηχπσλ θαη (3) ζηε δηαηχπσζε 

εηθαζηψλ θαη φρη απιά ζηελ εθηέιεζε αζθήζεσλ. Όηαλ ε δηδαζθαιία δίλεη έκθαζε ζηα 

παξαπάλσ, νη καζεηέο έρνπλ ηελ επθαηξία λα κάζνπλ καζεκαηηθά σο έλα εμεξεπλεηηθφ, 

δπλακηθφ ηξφπν παξά σο έλα άθακπην, απφιπηα θιεηζηφ ζψκα απφ θαλφλεο πνπ πξέπεη λα 

απνκλεκνλεπζνχλ. 
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