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Περίληψη 

 

Η επίλυση μαθηματικού προβλήματος σύμφωνα με έρευνες δυσκολεύει τους μαθητές με 

Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες. Από τους διάφορους τύπους μαθηματικών προβλημάτων 

εκείνος που φαίνεται να δυσκολεύει ιδιαίτερα τους μαθητές είναι εκείνος των 

προβλημάτων σύγκρισης. Για την επίτευξη της κατανόησης των μαθηματικών 

προβλημάτων σημαντικό ρόλο διαδραματίζει η χρήση των αναπαραστάσεων και 

ειδικότερα των επαρκών σχηματικών αναπαραστάσεων. Ωστόσο, μεγάλος αριθμός των 

μαθητών εστιάζει στη χρήση των λέξεων - κλειδιών προκειμένου να επιλύσει το εκάστοτε 

μαθηματικό πρόβλημα. Μέσα από την παρούσα έρευνα προέκυψε ότι μαθητές με Ειδικές 

Μαθησιακές Δυσκολίες οι οποίοι φοιτούν στις τρεις τελευταίες τάξεις του Δημοτικού 

χρησιμοποιούν σε μεγάλο βαθμό τη στρατηγική της λέξης - κλειδί. Επίσης, βρέθηκε ότι 

όταν σχεδιάζουν οι ίδιοι μια αναπαράσταση η πλειοψηφία των αναπαραστάσεων είναι 

ανεπαρκείς και μεγάλος αριθμός αυτών είναι εικονογραφικές.  

 

 

Λέξεις – κλειδιά 

Μαθηματικό πρόβλημα, Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες, επαρκής/ανεπαρκής 

αναπαράσταση,  σχηματική, εικονογραφική, ομοιογενής/ετερογενής 
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Summary 

 

Mathematical Problem Solving is a quite difficult procedure for students with Specific 

Learning Disabilities. There are many categories of math problems; the category of 

comparative problems is the most difficult one for students. The use of representations, and 

in particular adequate schematic representations, plays an important role in understanding 

mathematical problems. However, a large number of students focus on using keywords to 

solve mathematical problems. The present study have shown that students with Specific 

Learning Disabilities who attend the last three grades of Primary School use the keyword 

strategy. It was also found that when they design a representation, the majority of the 

representations are insufficient and the most of them are pictorial. 

 

 

Keywords 

Mathematical Problem Solving, Specific Learning Disabilities, accurate/inaccurate 

representations, schematic, pictorial, homogeneous/heterogeneous 
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ευχαριστήσω όλους τους μαθητές και τις μαθήτριες που συμμετείχαν στην έρευνα καθώς 

και τους γονείς τους που επέτρεψαν τη συμμετοχή των παιδιών τους σε αυτή.  Τέλος, θα 
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ήθελα να ευχαριστήσω τους γονείς μου για την αμέριστη υποστήριξή τους καθ΄όλη τη 

διάρκεια εκπόνησης της διπλωματικής εργασίας. 
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Εισαγωγή 

 

Κυρίαρχη άποψη αναφορικά με την επίλυση μαθηματικού προβλήματος είναι ότι 

συνιστά την «ουσία» των μαθηματικών, καθώς σε αυτή «ενσωματώνονται όλα τα δομικά 

στοιχεία των μαθηματικών» (Orton, 2004, NCTM,2000 όπως αναφέρεται στο Αγαλιώτης, 

2011). Τα προβλήματα στα μαθηματικά συνιστούν «προφορικές, εικονιστικές ή μεικτές 

παρουσιάσεις καταστάσεων, σχέσεων ή δράσεων με ποσοτικά χαρακτηριστικά, οι οποίες 

καταλήγουν σε ένα ή περισσότερα ζητούμενα» και με βάση την υπάρχουσα βιβλιογραφία 

υπάρχουν διάφορες κατηγορίες προβλημάτων. Από όλες τις κατηγορίες, εκείνη των 

προβλημάτων σύγκρισης φαίνεται να είναι από τις κατηγορίες που δυσκολεύουν 

περισσότερο τους μαθητές.  

Αναφορικά με την αποτελεσματική επίλυση ενός προβλήματος, αυτή πρέπει να 

περιλαμβάνει δύο βασικά χαρακτηριστικά, τα οποία είναι η «αναπαράσταση» του 

μαθηματικού προβλήματος και η εύρεση λύσης για το πρόβλημα. Το πρώτο 

χαρακτηριστικό αφορά την μετατροπή του κειμένου σε κατάλληλη απεικόνιση και το 

δεύτερο την εύρεση και την εφαρμογή των απαιτούμενων αριθμητικών πράξεων με βάση 

την απεικόνιση που έχει γίνει από τον λύτη (Reid & Lienemann, 2006). Η πορεία της 

επίλυσης με βάση διάφορες έρευνες δεν αποτελείται μόνο από ένα στάδιο. Αντίθετα, 

αποτελείται από πολλά επιμέρους στάδια και υπάρχουν ποικίλες θεωρίες αναφορικά με το 

ποια είναι αυτά.  

Στα πλαίσια της αποτελεσματικής επίλυσης μαθηματικού προβλήματος σημαντικό 

κομμάτι αποτελεί η «οπτικοποίηση». Μέσω αυτής επιτυγχάνεται η κατανόηση του 

περιεχομένου του εκάστοτε προβλήματος μέσα από τη χρήση ή τη δημιουργία μιας 

εικόνας ή ενός διαγράμματος, διαδικασία η οποία βοηθά στην πορεία επίλυσης του 

προβλήματος (Bishop, 1989 όπ. αναφ. στο Elia & Philippou, 2004). Η χρήση των 

«οπτικών αναπαραστάσεων» στα μαθηματικά χρησιμεύει τόσο για την ενίσχυση της 
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σκέψης, ενώ ταυτόχρονα είναι το εργαλείο το οποίο βοηθά στη μετάδοση των 

«μαθηματικών εννοιών» (Agathangelou, Gagatsis & Papakosta, 2008
.
 Elia, Gagatsis   

Demetriou, 2007). 

Οι μαθητές κατά την προσπάθεια να επιλύσουν ένα μαθηματικό πρόβλημα 

χρησιμοποιούν ένα σύνολο διαφορετικών στρατηγικών. Η χρήση των απεικονίσεων –

αναπαραστάσεων, που προαναφέρθηκε, είναι η στρατηγική η οποία χαρακτηρίζεται ως 

ιδιαίτερα σημαντική στην προσπάθεια επίλυσης καθώς, η σωστή αναπαράσταση του 

προβλήματος βοηθά και σε επίτευξη εννοιολογικής κατανόησης από τη μεριά του λύτη. 

Αυτό συμβαίνει διότι, η αναπαράσταση βοηθά στην οπτικοποίηση του προβλήματος και 

βοηθά ιδιαίτερα μαθητές με ειδικές «μαθησιακές δυσκολίες» (Gersten, Chard, Jayanthi, 

Baker, Morphy, & Flojo, 2009, όπως αναφέρεται στο Διαμαντής, 2017). Με βάση την 

Ainsworth (2006) όποιος έρχεται σε επαφή με κάποια προτεινόμενη αναπαράσταση πρέπει 

να αντιληφθεί πώς οι πληροφορίες του προβλήματος «κωδικοποιούνται» και 

«παρουσιάζονται» σε αυτή. Επίσης πρέπει να αναγνωρίζει τη σημασία της, διότι αν δε 

συμβαίνει αυτό τότε ο βοηθητικός ρόλος της αναπαράστασης δεν γίνεται αντιληπτός, 

δεδομένου ότι ο λύτης δίνει ελάχιστη ή καθόλου προσοχή στην αναπαράσταση (De Bock, 

Verschaffel, et al., 1998
.
 Dewolf, Van Dooren, et al. 2012 όπ. αναφ. στο 

Verschaffel, Schukajlow, Star & Van Dooren, 2020).   

Σημαντικό ρόλο στο βαθμό που ο λύτης θα κατανοήσει μια προτεινόμενη 

αναπαράσταση και τη σχέση της με το αντικείμενο που αναπαριστά διαδραματίζει και το 

κατά πόσο η αναπαράσταση αυτή είναι οικεία στο μαθητή (Ainsworth, 2006). Επίσης, με 

βάση τους ερευνητές δεν υπάρχει μόνο ένα είδος αναπαράστασης που αξιοποιείται από 

τους λύτες μαθηματικού προβλήματος. Αντίθετα, μέσα από έρευνες έχουν προκύψει 

ποικίλες κατηγορίες αναπαραστάσεων, εκ των οποίων άλλες βοηθούν περισσότερο και 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0959475207001028#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0959475207001028#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0959475207001028#!
https://link.springer.com/article/10.1007/s11858-020-01130-4#ref-CR20
https://link.springer.com/article/10.1007/s11858-020-01130-4#ref-CR27
https://link.springer.com/article/10.1007/s11858-020-01130-4?shared-article-renderer#auth-1
https://link.springer.com/article/10.1007/s11858-020-01130-4?shared-article-renderer#auth-2
https://link.springer.com/article/10.1007/s11858-020-01130-4?shared-article-renderer#auth-3
https://link.springer.com/article/10.1007/s11858-020-01130-4?shared-article-renderer#auth-4


14 
 

άλλες λιγότερο στην προσπάθεια κατανόησης και αποτελεσματικής επίλυσης 

προβλημάτων. Μία από αυτές τις κατηγορίες που θεωρείται ιδιαίτερα βοηθητική στην 

προσπάθεια επίλυσης είναι η σχηματική αναπαράσταση για την οποία θα γίνει λόγος σε 

επόμενο κεφάλαιο της παρούσας ερευνητικής εργασίας.    

Στόχος μέσα από την παρούσα έρευνα είναι να μελετηθεί ο βαθμός που μαθητές 

Δημοτικού με Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες επεξεργάζονται προτεινόμενες 

αναπαραστάσεις κατά την επίλυση ενός προβλήματος και ο βαθμός που μπορούν να 

κατασκευάσουν δικές τους πλήρεις-σχηματικές αναπαραστάσεις. Επίσης, στόχος είναι να 

εξεταστεί το είδος των αναπαραστάσεων που επιλέγουν, καθώς και ο βαθμός που μπορούν 

να τις αξιοποιήσουν για να επιλύσουν αποτελεσματικά το εκάστοτε μαθηματικό πρόβλημα 

που τους δίνεται.  

Η επιλογή προβλημάτων σύγκρισης από όλες τις κατηγορίες μαθηματικών 

προβλημάτων στηρίχθηκε στο γεγονός ότι, με βάση την υπάρχουσα βιβλιογραφία είναι 

εκείνη η κατηγορία προβλημάτων που δυσκολεύει πολύ τους μαθητές. Στόχος μέσα από 

αυτή την επιλογή είναι να ελέγξουμε πόσο αποτελεσματικά μπορούν οι μαθητές με Ειδικές 

Μαθησιακές Δυσκολίες να επιλέξουν ή να κατασκευάσουν την κατάλληλη αναπαράσταση 

που θα τους βοηθήσει στην απεικόνιση του προβλήματος. Δεδομένου ότι δεν υπήρχε 

κάποιο έτοιμο εργαλείο - ερωτηματολόγιο που να εξετάζει τη χρήση τόσο αυτοσχέδιων 

όσο και προτεινόμενων αναπαραστάσεων για την κατανόηση προβλημάτων σύγκρισης 

χρησιμοποιήθηκε ένα ερωτηματολόγιο που κατασκευάστηκε από την ίδια την ερευνήτρια. 

Στο πρώτο κεφάλαιο της παρούσας ερευνητικής εργασίας γίνεται βιβλιογραφική 

ανασκόπηση του θέματος. Στόχος είναι να ελεγχθεί τι αναφέρεται σε υπάρχουσες έρευνες 

αναφορικά με την επίλυση μαθηματικού προβλήματος και τη χρήση αναπαραστάσεων από 

μαθητές με Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες στην προσπάθεια επίλυσης μαθηματικού 

προβλήματος.  
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Το δεύτερο κεφάλαιο είναι εκείνο της μεθοδολογίας. Σε αυτό περιγράφεται ο 

σχεδιασμός της έρευνας, το δείγμα, το εργαλείο της έρευνας και ο τρόπος ανάλυσης των 

δεδομένων. Στην παρούσα έρευνα όλοι οι μαθητές είχαν διάγνωση Ήπιων Εκπαιδευτικών 

Αναγκών και πιο συγκεκριμένα Ειδικών Μαθησιακών Δυσκολιών. Για την ανάλυση των 

δεδομένων χρησιμοποιήθηκαν στοιχεία της περιγραφικής στατιστικής μέσα από τη 

δημιουργία πινάκων και την οργάνωση των απαντήσεων για τη διαμόρφωση μιας πιο 

ολοκληρωμένης εικόνας. Στόχος είναι να αποκτήσουμε «μια πρώτη ιδέα για τις ιδιότητες 

που τα χαρακτηρίζουν» (Ρούσσος & Τσαούσης, 2011). Επίσης, έγινε χρήση στοιχείων της 

επαγωγικής στατιστικής μέσα από στατιστική επεξεργασία των δεδομένων, με στόχο την 

διεξαγωγή συμπερασμάτων. 

Στο τρίτο κεφάλαιο, εκείνο των αποτελεσμάτων, παραθέτονται οι πίνακες με τα 

αποτελέσματα μετά από την ποσοτική και ποιοτική επεξεργασία των δεδομένων. Στα 

πλαίσια της ποιοτικής επεξεργασίας έγινε χρήση της ανάλυσης περιεχομένου.  

Στο τέταρτο κεφάλαιο της συζήτησης γίνεται σύγκριση των αποτελεσμάτων της 

παρούσας έρευνας με αντίστοιχα δεδομένα από υπάρχουσας έρευνες που προαναφέρθηκαν 

και στο πρώτο κεφάλαιο της βιβλιογραφικής ανασκόπησης. 

Στο πέμπτο κεφάλαιο των συμπερασμάτων γίνεται καταγραφή των 

συμπερασμάτων της έρευνας και ακολουθεί η αναφορά των περιορισμών της έρευνας 

αυτής. Παράλληλα, διατυπώνονται και προτάσεις για μελλοντική έρευνα.  

Ακολουθεί το κεφάλαιο της βιβλιογραφίας με καταγραφή του συνόλου των πηγών 

που αξιοποιήθηκαν στο κεφάλαιο της βιβλιογραφικής ανασκόπησης – θεωρητικής 

θεμελίωσης της έρευνας. 

Στο τέλος της εργασίας παρατίθεται το παράρτημα της έρευνας. Σε αυτό 

περιλαμβάνεται το έντυπο συναίνεσης που μοιράστηκε στους γονείς τόσο πριν την 

πραγματοποίηση της πιλοτικής όσο και της κύριας έρευνας, ώστε να δώσουν τη συναίνεσή 
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τους για συμμετοχή των παιδιών στην έρευνα. Κατόπιν παρατίθεται το εργαλείο της 

πιλοτικής εφαρμογής και έπειτα εκείνο της κύριας έρευνας, όπως διαμορφώθηκε ύστερα 

από κατάλληλες τροποποιήσεις.  
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1
ο
 ΚΕΦΑΛΑΙΟ  

Θεωρητική θεμελίωση της έρευνας 

 

1.1.Η σημασία της επίλυσης μαθηματικού προβλήματος στο πλαίσιο της 

μαθηματικής ανάπτυξης 

 

Με τον όρο «μαθηματικά προβλήματα» νοούνται «προφορικές, εικονιστικές ή 

μεικτές παρουσιάσεις καταστάσεων, σχέσεων ή δράσεων με ποσοτικά χαρακτηριστικά, οι 

οποίες καταλήγουν σε ένα ή περισσότερα ζητούμενα». Για να μπορέσει κάποιος να βρει 

αυτά τα ζητούμενα πρέπει να συνδυάσει τα στοιχεία του προβλήματος «με ήδη γνωστά 

μαθηματικά στοιχεία και διαδικασίες με αποδεδειγμένη μαθηματική ισχύ» (Schoenfeld, 

1992
.
 Wilson, Fernandez & Hadaway, 1993 όπ. αναφ. στο Αγαλιώτης, 2011). 

Η επίλυση μαθηματικού προβλήματος έχει 2 βασικά στοιχεία από τα οποία 

αποτελείται. Το πρώτο από αυτά είναι το να απεικονιστεί το περιεχόμενο του εκάστοτε 

προβλήματος, δηλαδή να παρουσιαστεί μέσα από την μετατροπή των λέξεων σε μια 

σωστή «απεικόνιση», ενώ το δεύτερο στάδιο είναι εκείνο της επίλυσής του. Σε αυτό το 

στάδιο ο εκάστοτε λύτης επιλέγει και εφαρμόζει μια πράξη στηριζόμενος στην απεικόνιση 

που δημιούργησε στο προηγούμενο βήμα (Jitendra, Hoff &Beck, 1999 όπ. αναφ. στο Reid 

& Lienemann, 2006).  

Για να επιλυθεί ένα πρόβλημα πρέπει, όπως προαναφέρθηκε, να δημιουργηθεί μια 

αναπαράστασή του, διαδικασία που ωστόσο απαιτεί δύο βασικές «λειτουργίες» από τη 

μεριά του μαθητή-λύτη. Η πρώτη πραγματοποιείται κατά βάση « “από κάτω προς τα 

πάνω” (bottom-up)» όπου ο μαθητής- λύτης εξομοιώνει «τα γεγονότα» στηριζόμενος στον 

τρόπο που εμφανίζονται μέσα στο πρόβλημα. Στην επόμενη η οποία ακολουθεί την πορεία 

« “από πάνω προς τα κάτω” (top-down)» σκοπός είναι η «συνολική ερμηνεία» του μέσα 
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από οργάνωση όσων αναφέρονται στο πρόβλημα «σε ένα πλέγμα σχέσεων» (Λεμονίδης, 

2001).  

Έχουν υπάρξει ποικίλες εργασίες αναφορικά με την κατηγοριοποίηση των 

μαθηματικών προβλημάτων. Μια από αυτές η οποία στηρίζεται στο «είδος της 

περιγραφόμενης κατάστασης» είναι (Riley, Greeno & Heller, 1983 όπ. αναφ. στο 

Αγαλιώτης, 2011
.
 Κολέζα, 2000

.
 García, Jiménez & Hess, 2006

. Λεμονίδης, 2001): 

α) «Προβλήματα αλλαγής»: αυξάνεται ή μειώνεται η «ποσότητα» που υπάρχει 

αρχικά και «ο άγνωστος μπορεί να είναι η αρχική ποσότητα, το μέτρο της αλλαγής», 

δηλαδή ο «μετασχηματισμός» ή η «ποσότητα» που υπάρχει τελικά. Ένα πρόβλημα 

αλλαγής είναι το εξής: «Ο Pablo είχε 18 αυτοκόλλητα. Ο φίλος του ο Juan του έδωσε 6 

επιπλέον αυτοκόλλητα. Πόσα αυτοκόλλητα έχει τώρα ο Pablo συνολικά;». 

Αναλυτικότερα, στα προβλήματα αλλαγής υπάρχουν δύο μορφές προβλημάτων. Η 

πρώτη ομάδα είναι η κατηγορία «Αλλαγή – Ένωση», στην οποία μια «ποσότητα» που 

υπάρχει στην αρχή υφίσταται μια αλλαγή άμεση ή έμμεση «που προκαλεί μια αύξηση σε 

αυτή την ποσότητα» (Λεμονίδης, 2001). Σε αυτή δηλαδή την κατηγορία αυξάνεται η 

ποσότητα που υπήρχε στην αρχή (Christou & Philippou, 1999). Στην άλλη κατηγορία 

«Αλλαγή –Διαχωρισμός» αφαιρείται «ένα υποσύνολο» «από ένα δεδομένο σύνολο» 

(Λεμονίδης, 2001), δηλαδή από το αρχικό (Christou & Philippou, 1999).  

β) «Προβλήματα συνδυασμού»: «δύο υποσύνολα» οδηγούν στη σύνθεση ενός 

υπερσύνολου. Αναλυτικότερα, στα προβλήματα αυτού του τύπου υπάρχει η σταθερή 

σχέση ανάμεσα στο όλο και στα δύο διακριτά του μέρη. Ένα παράδειγμα προβλήματος 

συνδυασμού είναι το εξής: «Υπάρχουν 12 πρόβατα σε ένα φορτηγό. 4 είναι μαύρα και τα 

υπόλοιπα άσπρα. Πόσα μαύρα πρόβατα υπάρχουν;». 

γ) «Προβλήματα σύγκρισης»: «οι μετρήσεις των δύο μεγεθών συγκρίνονται ως 

προς το «περισσότερο» ή το «λιγότερο». Αναφορικά με τον άγνωστο του προβλήματος 
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αυτός είναι είτε «το μέτρο του πρώτου μεγέθους, ή το μέτρο του δεύτερου μεγέθους ή το 

μέτρο σύγκρισης». Στα προβλήματα αυτά δηλαδή γίνεται εστίαση στη σύγκριση της 

διαφοράς δύο διαφορετικών συνόλων. Ένα παράδειγμα προβλήματος σύγκρισης είναι: 

«Της Ολίβια το ποδήλατο έχει 14 ταχύτητες και της Άλμπα το ποδήλατο έχει 9 ταχύτητες. 

Πόσες λιγότερες ταχύτητες έχει το ποδήλατο της Άλμπα από εκείνο της Ολίβια;» 

Στα προβλήματα σύγκρισης ένα «σύνολο αναφοράς» συγκρίνεται με ένα άλλο και 

βρίσκεται και η μεταξύ τους διαφορά. (Christou & Philippou, 1999).  

δ) «Προβλήματα εξομοίωσης»: είναι ένας συνδυασμός της πρώτης και τρίτης 

κατηγορίας. Αποτελεί μία όχι τόσο συχνή μορφή προβλημάτων. 

Τις δύο τελευταίες ομάδες προβλημάτων δηλαδή της «σύγκρισης» και της 

«εξομοίωσης», με βάση τη βιβλιογραφία, τις θεωρούν δυσκολότερες σε σύγκριση με 

εκείνες της «αλλαγής» και του «συνδυασμού» (Αγαλιώτης, 2011). Η δυσκολία των 

προβλημάτων που περιλαμβάνουν συγκρίσεις είναι αποτέλεσμα διάφορων παραγόντων, 

όπως ότι περιλαμβάνουν την ερμηνεία από τον λύτη συγκρίσεων, όπως είναι το 

«μεγαλύτερο από» και το «μικρότερο από» (Mwangi & Sweller, 1998).  

Σε ό,τι αφορά τη δομή των προβλημάτων αυτή μπορεί να είναι προσθετική ή 

πολλαπλασιαστική. Στην πρώτη δομή η πράξη επίλυσης είναι η πρόσθεση ή η αφαίρεση, 

ενώ στη δεύτερη ο πολλαπλασιασμός ή η διαίρεση (Riccomini, Hwang &Morano, 2016).  

Αναφορικά με τα σχήματα τα οποία αφορούν την επίλυση μαθηματικού 

προβλήματος αυτά διακρίνονται σε ορισμένες κατηγορίες. Αναλυτικότερα τα προβλήματα 

Συνδυασμού, Σύγκρισης, Αλλαγής, τα Vary problems και τα Restate problems συνθέτουν 

το κομμάτι των σχημάτων της επίλυσης μαθηματικού προβλήματος (Marschell, 1995 όπ. 

αναφ. στο Jitendra & Star, 2011). Από αυτά, οι τρεις πρώτες κατηγορίες ανήκουν στα 

προσθετικά, διότι για να επιλυθούν ο αλγόριθμος που θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί είναι η 
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πρόσθεση ή η αφαίρεση (Christou & Philippou, 1999  όπ. αναφ. στο Jitendra & Star, 

2011).  

Κατά την επίλυση ενός μαθηματικού προβλήματος οι μαθητές μπορεί να 

ενεργοποιήσουν το σχήμα της αλλαγής. Αυτό συμβαίνει σε προβλήματα στα οποία 

εμφανίζεται το γνώριμο στους μαθητές στοιχείο της προσωρινής αλλαγής της ποσότητας 

μίας εκ των μεταβλητών. Για παράδειγμα, στο πρόβλημα «Αφού έφυγαν από την τάξη 8 

μαθητές έμειναν σε αυτή 5. Πόσοι μαθητές ήταν αρχικά στην τάξη;», η άγνωστη αρχική 

ποσότητα αλλάζει και δίνεται το αποτέλεσμα αυτής της αλλαγής. Επίσης, οι μαθητές 

μπορούν να αναπτύξουν και το σχήμα της ομαδοποίησης (Group Schema) στην περίπτωση 

που αναγνωρίζουν ως οικεία προβλήματα, εκείνα στα οποία ένα σύνολο μικρών μονάδων 

οδηγεί σε μια μεγαλύτερη και οι οποίες μικρότερες αν προστεθούν οδηγούν στη 

μεγαλύτερη μονάδα. Για παράδειγμα, αυτό μπορεί να συμβεί σε προβλήματα όπως: « Το 

μυθιστόρημα του Τόνυ έχει 70 σελίδες. Ο Τόνυ διάβασε 32 σελίδες το πρωί. Το απόγευμα 

διάβασε τις υπόλοιπες σελίδες και τελείωσε το βιβλίο. Πόσες σελίδες διάβασε το 

απόγευμα;» (Kalyuga, 2006). Το σχήμα σύγκρισης (Compare Schema) αφορά προβλήματα 

στα οποία υπάρχει σύγκριση δύο διαφορετικών μονάδων, εκείνης που συγκρίνεται και 

εκείνης που αναφέρεται, ενώ δίνεται έμφαση στο να γίνει η σύγκριση των σχέσεων μεταξύ 

αυτών των μονάδων. Ένα τέτοιο παράδειγμα για χρήση του σχήματος της σύγκρισης είναι: 

«Στο πάρκο, ήταν 8 παιδιά στην τσουλήθρα και κάποια στις κούνιες. Τα παιδιά στην 

τσουλήθρα ήταν 5 περισσότερα από εκείνα στις κούνιες. Πόσα ήταν τα παιδιά στις 

κούνιες;». Στην περίπτωση αυτού του προβλήματος οι δύο ομάδες που συγκρίνονται είναι 

τα παιδιά στις κούνιες, τα οποία είναι 8, με τα παιδιά στην τσουλήθρα (για τα οποία δε 

γνωρίζουμε πόσα είναι) και η σχέση μεταξύ τους είναι ότι τα παιδιά στην τσουλήθρα είναι 

5 περισσότερα (Jitendra & Star, 2011).  
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1.2.Στάδια  και γνωστικές απαιτήσεις της επίλυσης μαθηματικού προβλήματος 

1.2.1. Στάδια επίλυσης μαθηματικού προβλήματος 

 

Ένας αποτελεσματικός λύτης μαθηματικών προβλημάτων μπορεί να προσεγγίζει 

πιο εύκολα προβλήματα στα οποία περιγράφονται γνωστές σε αυτόν «καταστάσεις» και 

όταν η αλληλουχία των γεγονότων είναι φυσιολογική. Διαφορετικά οι μαθητές-λύτες 

οδηγούνται στο να κάνουν λάθη και επιπλέον χρειάζονται περισσότερο χρόνο για την 

επίλυση του προβλήματος (Λεμονίδης, 2001). Από την άλλη, οι αδύναμοι λύτες 

μαθηματικών προβλημάτων εμφανίζουν αδυναμία τόσο στον εντοπισμό των σημαντικών 

στοιχείων του προβλήματος, όσο και στο ότι δεν ξέρουν στρατηγικές επίλυσης 

μαθηματικού προβλήματος. Επίσης, δεν έχουν πλούσιες μεταγνωστικές ικανότητες 

(Jitendra, Petersen-Brown, Lein, Zaslofsky, Kunkel, Jung, & Egan,2015).  

Πιο συγκεκριμένα, ένας αποτελεσματικός λύτης μαθηματικών προβλημάτων πρέπει 

να έχει τις ακόλουθες πέντε γνώσεις (Mayer, 1992 όπ. αναφ. στο Zahner & Corter, 2010):  

α) «γλωσσική», δηλαδή ο λύτης να έχει γνώση της γλώσσας  

β) «σημασιολογική», δηλαδή να έχει γνώσεις στοιχείων για τον κόσμο (και για τα 

μαθηματικά) 

 γ) «σχηματική», δηλαδή να γνωρίζει τόσο το θέμα του εκάστοτε προβλήματος, όσο 

και να είναι σε θέση να το τοποθετεί σωστά ή λανθασμένα στην κατηγορία μαθηματικού 

προβλήματος στην οποία θεωρεί ότι ανήκει  

δ) «στρατηγική»  

ε) «διαδικαστική» να ξέρει δηλαδή να εκτελεί μια σειρά μαθηματικών διεργασιών. 

Βασική προϋπόθεση γενικά για να μπορέσει να λυθεί αποτελεσματικά ένα πρόβλημα είναι 

να γίνει πρώτα κατανοητό από τον εκάστοτε λύτη (Polya, 1957 όπ. αναφ.  στο van 

Garderen & Montague, 2003). 
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Στο σημείο αυτό να σημειωθεί ότι για την αποτελεσματική διαχείριση και επίλυση 

ενός μαθηματικού προβλήματος υπάρχουν δύο βασικοί παράγοντες: 1)η ικανότητα 

δημιουργίας σχηματικών αναπαραστάσεων και 2)η αναγνωστική ικανότητα. Με βάση 

έρευνα που πραγματοποιήθηκε σε μαθητές 6
th

 Grade με χρήση του εργαλείου MPI οι 

διαφοροποιήσεις σε αυτούς τους δύο παράγοντες οδηγούν και σε διαφορετική ικανότητα 

επίλυσης μαθηματικών προβλημάτων (Boonen, Van der Schoot, Van Wesel,  De Vries & 

Jolles, 2013).  

Από την άλλη, πιθανή δυσκολία κατά την επίλυση ενός μαθηματικού προβλήματος 

πρόσθεσης ή αφαίρεσης δεν έγκειται στον εκάστοτε αλγόριθμο. Αντίθετα, αυτό που είναι 

δύσκολο αφορά, το να μπορέσει ο εκάστοτε λύτης να κατανοήσει τις σχέσεις που έχουν 

μεταξύ τους τα μεγέθη «που υπεισέρχονται στην εκφώνηση» (Κολέζα, 2000). Η ικανότητα 

διάκρισης των βασικών πληροφοριών του προβλήματος, ο διαχωρισμός τους από τις 

άχρηστες πληροφορίες και η εύρεση του σκοπού του προβλήματος είναι βασικά στοιχεία 

που πρέπει να περιλαμβάνονται στη διδασκαλία επίλυσης μαθηματικών προβλημάτων 

(Van de Walle, 2005). Ένας ακόμη από τους παράγοντες που αποτελεί εμπόδιο στην 

προσπάθεια κατανόησης και αποτελεσματικής επίλυσης ενός μαθηματικού προβλήματος 

είναι και ο τρόπος παρουσίασης των προβλημάτων στα σχολικά εγχειρίδια, διότι, είναι 

οργανωμένα με τέτοιο τρόπο, ώστε τα προβλήματα τα οποία βρίσκονται στην ίδια σελίδα 

του σχολικού εγχειριδίου να απαιτούν για την επίλυσή τους όλα την ίδια πράξη (Jitendra & 

Star, 2011). 

Στα πλαίσια της «γνωστικής ανάλυσης έργου (cognitive task analysis)» η πορεία 

«επίλυσης μαθηματικού προβλήματος» αποτελεί σύνθεση της αναπαράστασης «του 

προβλήματος» και της επίλυσης αυτού του προβλήματος (Kintsch & Greeno, 1985 όπ. 

αναφ. στο Κολέζα, 2000). Αναφορικά με τις διαδικασίες από τις οποίες αποτελείται η 

«αναπαράσταση ενός προβλήματος», σύμφωνα με την Κολέζα (2000), αυτές συνθέτονται 
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από τα εξής : 1) τη «μετάφραση» που είναι η «κατασκευή μιας εσωτερικής 

αναπαράστασης της κατάστασης που περιγράφεται στην εκφώνηση και η οποία εκφράζει 

το σημασιολογικό περιεχόμενο του προβλήματος» και 2) «την ένταξη αυτής της 

αναπαράστασης σε κάποιο από τα υπάρχοντα μνημονικά σχήματα (δηλωτικής ή 

διαδικαστικής γνώσης)» του ατόμου που λύνει το εκάστοτε πρόβλημα.  

Αναφορικά με τα στάδια επίλυσης μαθηματικού προβλήματος έχουν διατυπωθεί 

ποικίλες προτάσεις. Μια από αυτές που έχει επικρατήσει είναι η πρόταση του Polya 

(1957), σύμφωνα με τον οποίο η πορεία επεξεργασίας μαθηματικού προβλήματος 

περιλαμβάνει την «κατανόηση του προβλήματος, την επινόηση ενός σχεδίου επίλυσης, την 

υλοποίηση του σχεδίου και τον έλεγχο της λύσης» (Polya, 1957 όπ. αναφ. στο Αγαλιώτης, 

2011). Σύμφωνα με τον ίδιο, η ουσία των μαθηματικών και της εκπαίδευσης σε αυτά δεν 

έχει να κάνει απλά με το «αποτέλεσμα», αλλά σχετίζεται με τη σκέψη και τη 

δημιουργικότητα, που συνδέονται με την πορεία επίλυσης των μαθηματικών προβλημάτων 

(Huang, Liu & Chang, 2012). Στο πρώτο στάδιο της κατανόησης καθίσταται αναγκαία η 

κατανόηση του προβλήματος από τη μεριά του εκάστοτε λύτη. Κάποια από τα ερωτήματα 

τα οποία μπορούν να τεθούν από τη μεριά του εκπαιδευτικού, ώστε οι μαθητές – λύτες να 

μπορέσουν να διαμορφώσουν «αποδοτική στρατηγική» είναι: «Μπορείς να διατυπώσεις το 

πρόβλημα με δικά σου λόγια;», «Ποια είναι τα δεδομένα και ποια είναι τα ζητούμενα;», 

«Μήπως υπάρχουν δεδομένα που είναι περιττά ή χρειάζονται στοιχεία που λείπουν;» 

(Φιλίππου & Χρίστου, 2004).  Αυτή η πρόταση αποτέλεσε τη βάση για τη διατύπωση 

άλλων αναλυτικότερων προτάσεων, οι οποίες διαδραμάτισαν σπουδαίο «ρόλο» στην 

προσπάθεια για «αξιολόγηση και εκπαιδευτική αντιμετώπιση των δυσκολιών στην 

επίλυση προβλημάτων» (Αγαλιώτης, 2011).   

Μια από τις νεότερες προτάσεις είναι των Mayer,Lewis & Hegarty (1992) με βάση 

τους οποίους η πορεία επίλυσης μαθηματικών προβλημάτων περνά από τα ακόλουθα 



24 
 

στάδια: 1) «μετάφραση» 2) «ολοκλήρωση» 3) «σχεδιασμός» 4) «εκτέλεση» (Meyer, Lewis 

& Hegarty, 1992 στο Αγαλιώτης, 2011). Στο στάδιο της μετάφρασης τα στοιχεία του κάθε 

προβλήματος μετατρέπονται με βάση τη σειρά την οποία βρίσκονται μέσα στο πρόβλημα 

«σε νοητική αναπαράσταση», δηλαδή δίνεται νόημα στα «δεδομένα του προβλήματος» 

χρησιμοποιώντας ως «βάση τις εμπειρίες και τις γνώσεις του μαθητή». Στο επόμενο 

στάδιο, εκείνο της ολοκλήρωσης, οι επιμέρους αναπαραστάσεις από το στάδιο της 

μετάφρασης συνδυάζονται, ώστε να διαμορφωθεί μια ολοκληρωμένη εικόνα «του 

προβλήματος». Δηλαδή, στο στάδιο αυτό διαμορφώνεται μια ολοκληρωμένη εικόνα «για 

τη δυναμική σχέση των δεδομένων του προβλήματος». Στο τρίτο στάδιο, εκείνο του 

σχεδιασμού, επιλέγονται από το λύτη οι ενέργειες που θα γίνουν στα δεδομένα για να 

υπολογιστεί «το ζητούμενο» και πραγματοποιείται αντιστοίχιση κάθε ενέργειας με την 

κατάλληλη «αριθμητική πράξη». Στο στάδιο της εκτέλεσης γίνεται «εκτέλεση των 

πράξεων που βρήκε ο λύτης στο παραπάνω στάδιο και βρίσκεται το αποτέλεσμα, δηλαδή 

στο σημείο αυτό αποτυπώνεται η απάντηση «με μαθηματικό τρόπο». Εκτός όμως από τα 

παραπάνω στάδια, τα οποία είναι εκείνα από τα οποία περνούν οι περισσότεροι λύτες 

μαθηματικών προβλημάτων, υπάρχει και ένα πέμπτο στάδιο εκείνο «του αναστοχασμού 

και του ελέγχου της λογικότητας του αποτελέσματος (της απάντησης) σε σχέση με τα 

δεδομένα και τα ζητούμενα» (Αγαλιώτης, 2011).  

Στο σημείο αυτό αξίζει να σημειωθεί ότι η διαδικασία επίλυσης προβλήματος δεν 

είναι μια πορεία σταθερής εφαρμογής «βημάτων», αλλά αποτελεί μια «σύνθετη και 

πολυεπίπεδη διαδικασία επεξεργασίας πληροφοριών, διατύπωσης και ελέγχου υποθέσεων, 

σύγκρισης της καταλληλότητας πιθανών μαθηματικών «εργαλείων» και επιλογής 

σχετικών διαδικασιών» (Αγαλιώτης, 2011). 

Μια άλλη πιο πρόσφατη πρόταση είναι των Yimer & Ellerton (2006). Σύμφωνα με 

τη δική τους πρόταση τα στάδια από τα οποία περνάει η επίλυση μαθηματικού 
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προβλήματος είναι: 1) «εμπλοκή» 2) «μετασχηματισμός» 3) «εφαρμογή» 4) «αποτίμηση» 

5) «αναστοχασμός» (Yimer & Ellerton, 2006 όπ. αναφ. στο Αγαλιώτης, 2011).  

 Στο στάδιο της εμπλοκής γίνεται σε ένα πρώτο στάδιο 

προσπάθεια να κατανοηθεί το περιεχόμενο του προβλήματος, να αναλυθούν 

οι πληροφορίες και να γίνει προσδιορισμός των σημαντικότερων από αυτές. 

Επίσης, στο στάδιο αυτό πραγματοποιείται «εκτίμηση της εξοικείωσης του 

λύτη με το συγκεκριμένο είδος προβλήματος» και «διαμόρφωση μιας 

άποψης για την επάρκεια των διαθέσιμων γνώσεων για την κάλυψη των 

απαιτήσεων του προβλήματος».  

 Στο δεύτερο στάδιο διαμορφώνεται μια σφαιρική αντίληψη 

σε ό,τι αφορά «τη δομή και τις απαιτήσεις της κατάστασης» που αναφέρεται 

στο πρόβλημα. Για το σκοπό αυτό αν χρειαστεί μπορεί να 

πραγματοποιηθούν αλλαγές «(π.χ. μικρότεροι αριθμοί)». Στόχος είναι να 

γίνει κατανοητό το πρόβλημα, να γίνει διατύπωση υποθέσεων αναφορικά με 

το πώς θα μπορούσε να επιλυθεί το πρόβλημα, να επινοηθεί σχέδιο για να 

επιλυθεί και να γίνει εκτίμηση του κατά πόσο το σχέδιο αυτό επίλυσης είναι 

αποτελεσματικό.  

 Στο στάδιο της εφαρμογής αναλύεται το σχέδιο το οποίο 

διαμορφώθηκε «σε επιμέρους τμήματα και δράσεις» και γίνεται σταδιακή 

προσπάθεια να εφαρμοστούν αυτές οι δράσεις και να εκτιμηθεί η 

αποτελεσματικότητά τους. Κατά το στάδιο της αποτίμησης ξαναγίνεται 

«ανάγνωση» ολόκληρου του προβλήματος ή μέρους αυτού για να γίνει 

εκτίμηση της συμβατότητας «του αποτελέσματος» και οι πράξεις που έγιναν 

ελέγχονται κριτικά. Στόχος είναι να εξεταστεί, αν τα βήματα τα οποία 

ακολουθήθηκαν «αντιστοιχούν στις ανάγκες του προβλήματος» και ότι η 
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εκτέλεση των πράξεων ήταν σωστή, ώστε τελικά να αποφασιστεί εάν το 

τελικό αποτέλεσμα θα γίνει αποδεκτό ή όχι.  

 Στο στάδιο του αναστοχασμού εκτιμώνται συνολικά οι 

ενέργειες που πραγματοποιήθηκαν προηγουμένως, εκτιμάται αν η πορεία 

που ακολούθησε ο λύτης παρουσιάζει ομοιότητες με αντίστοιχη πορεία 

στην προσπάθεια επίλυσης άλλων προβλημάτων, εκτιμάται η δυνατότητα 

που έχει να μεταφέρει τη γνώση αυτή σε άλλα παραδείγματα προβλημάτων 

και πραγματοποιείται «διασαφήνιση των συναισθημάτων που 

δημιουργήθηκαν», τόσο στην προσπάθεια να λυθεί το πρόβλημα, όσο και 

κατά το τέλος της διαδικασίας (Αγαλιώτης, 2011). 

1.2.2. Τρόποι διαχείρισης μαθηματικού προβλήματος 

 

Μια πρόταση στην πορεία επίλυσης μαθηματικού προβλήματος διατυπώνεται από 

τους Van Garderen & Scheuermann (2015) οι οποίοι τονίζουν την κυκλική πορεία στη 

διαδικασία επίλυσης μαθηματικού προβλήματος και τη χρήση διαγραμμάτων, στοιχεία 

που είναι, όπως αναφέρουν, χρήσιμα, ειδικά για μαθητές με Ειδικές Μαθησιακές 

Δυσκολίες. Η πορεία που προτείνουν λέγεται «Draw – It» κυκλική πορεία επίλυσης 

προβλήματος και αποτελείται από 4 στάδια.  

 Στο πρώτο ο λύτης πρέπει να προσανατολιστεί σωστά στο 

πρόβλημα. Ειδικότερα, το στάδιο αυτό αποτελείται από τρία υποστάδια 

«την ανάγνωση του προβλήματος, την οργάνωση των πληροφοριών και την 

κατασκευή ενός διαγράμματος του προβλήματος». Σε αυτό το κομμάτι οι 

μαθητές δεν προχωρούν ακόμη σε επίλυση του προβλήματος. 

  Το επόμενο στάδιο περιλαμβάνει το να σχεδιαστεί η πορεία 

επίλυσης του μαθηματικού προβλήματος, όπου ο εκάστοτε λύτης 



27 
 

προσπαθεί να σχεδιάσει μια πορεία λύσης του προβλήματος, ελέγχοντας 

ταυτόχρονα αν αυτός ο σχεδιασμός είναι ο καλύτερος δυνατός.  

 Στο επόμενο στάδιο γίνεται εφαρμογή του σχεδίου και ο 

λύτης προσπαθεί να βρει μια λύση. Δεδομένης της κυκλικής πορείας ο 

λύτης σε κάποιο σημείο μπορεί να συνειδητοποιήσει ότι ο σχεδιασμός δεν 

είναι ο κατάλληλος και έτσι να επιστρέψει στο στάδιο 2, ώστε να σχεδιάσει 

εκ νέου την πορεία επίλυσης. Σε αυτό το τρίτο στάδιο ο λύτης διατυπώνει 

μια «μαθηματική πρόταση» που να συνδέεται με το σχέδιο που έκανε και 

κατόπιν προχωράει στην εφαρμογή της πρότασης αυτής.  

 Στο τέταρτο στάδιο πρέπει να ελεγχθεί η απάντηση που 

δόθηκε. Γενικά λόγω της κυκλικής πορείας σε όλη τη διάρκεια διαχείρισης 

του προβλήματος γίνονται έλεγχοι, ωστόσο, σε αυτό το τελευταίο κομμάτι 

πρέπει να γίνει ένας γενικός προσεκτικός έλεγχος, ώστε ο λύτης να είναι 

βέβαιος ότι όλη η πορεία είναι σωστή (Van Garderen & Scheuermann, 

2015). 

Μια ακόμη στρατηγική για την επίλυση μαθηματικού προβλήματος, που είναι και 

μια σαφής διδασκαλία για να βοηθηθεί ένα άτομο να επιλύσει ένα μαθηματικό πρόβλημα, 

είναι η στρατηγική SOLVE («Study the problem – Organize the facts- Line up a plan – 

Verify plan with action – Examine results»). Η στρατηγική αυτή αξιοποιήθηκε σε έρευνες 

και για μαθητές με Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες (Freeman-Green, O’Brien, Wood & 

Hitt, 2015
.
 Popham, Adams & Hodge, 2020).  

 Στο πρώτο στάδιο της μελέτης του προβλήματος («Study the 

problem») ο λύτης καλείται να υπογραμμίσει το τι ρωτάει το πρόβλημα και 

να παρουσιάσει το ερώτημα αυτό, χρησιμοποιώντας δικά του λόγια.  
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 Στο δεύτερο στάδιο της οργάνωσης των δεδομένων 

(«Organize the facts») ο λύτης πρέπει να βρει τα δεδομένα και έπειτα να 

βγάλει εκείνα τα στοιχεία που δεν είναι χρήσιμα και να οργανώσει εκείνα τα 

οποία βοηθούν στην επίλυσή του.  

 Στο στάδιο του σχεδιασμού λύσης («Line up a plan») ο 

λύτης προφορικά αναλύει το σχέδιο επίλυσης και κατόπιν στο στάδιο της 

υλοποίησης του σχεδίου επίλυσης («Verify plan with action») υλοποιείται 

το σχέδιο που περιέγραψε στο στάδιο του σχεδιασμού.  

 Στο επόμενο στάδιο του ελέγχου («Examine Results») ο 

λύτης ελέγχει το αποτέλεσμα (National Training Network, n.d. όπ. αναφ. 

στο Popham, Adams & Hodge, 2020).   

Μια επιπλέον «στρατηγική» αναφορικά με την επίλυση μαθηματικού προβλήματος 

είναι και η «STAR». Σύμφωνα με αυτή τη στρατηγική, τα βήματα τα οποία πρέπει να 

ακολουθήσει ένας λύτης μαθηματικού προβλήματος είναι: «(α) μελέτησε το πρόβλημα, (β) 

μετάτρεψε το πρόβλημα σε μαθηματική γλώσσα, (γ) απάντησε στο πρόβλημα, κάνε τις 

πράξεις, (δ) έλεγξε τη λύση που βρήκες» (Maccini & Hughes, 2000 όπ. αναφ. στο 

Τζιβινίκου, 2015). Αναλυτικότερα, τα βήματα αυτά περιλαμβάνουν τα εξής (Τζιβινίκου, 

2015): 

«Ανακάλυψε το πρόβλημα 

 Διάβασε προσεχτικά το πρόβλημα 

 Σκέψου ποια είναι τα δεδομένα του προβλήματος και τι είναι αυτό 

που σου ζητάει 

 Γράψε τα δεδομένα και τα ζητούμενα του προβλήματος 

Μετάτρεψε τις λέξεις σε μαθηματικά 

 Διάλεξε μια μεταβλητή 
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 Βρες την πράξη που πρέπει να κάνεις 

 Σκέψου μια αναπαράσταση του προβλήματος με πραγματικά 

αντικείμενα 

 Σχεδίασε μια αναπαράσταση του προβλήματος με εικόνες 

 Γράψε τη μαθηματική παράσταση που εκφράζει το πρόβλημα 

Απάντησε το πρόβλημα 

Κάνε έλεγχο της λύσης του προβλήματος 

 Επανέλαβε το πρόβλημα 

 Σκέψου αν έχει νόημα η απάντηση και γιατί 

 Έλεγξε την απάντηση που έδωσες στο πρόβλημα». 
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1.3.Στρατηγικές και τεχνικές επίλυσης μαθηματικού προβλήματος 

 

1.3.1.Η στρατηγική των λέξεων – κλειδιών και οι ανεπάρκειές της 

 

Κατά την επίλυση μαθηματικού προβλήματος υπάρχουν δύο μορφές  προσέγγισης, 

της ευθείας μετάφρασης και της μοντέλου προβλήματος (Hegarty et al., 1992 όπ. αναφ. 

στο Hegarty, Richard & Monk, 1995). Στην πρώτη περίπτωση ο λύτης εστιάζει στον 

εντοπισμό των αριθμών του προβλήματος και στην εύρεση λέξεων – κλειδιών, όπως το 

«περισσότερο» και «λιγότερο». Κατόπιν προσπαθεί να συνδυάσει με κάποιον τρόπο τους 

αριθμούς, επιλέγοντας τον αλγόριθμο που συνδέεται με τη λέξη - κλειδί που εντόπισε. Οι 

λύτες σε αυτή την περίπτωση επιλέγουν την πράξη μέσω της λέξης που θα εντοπίσουν και 

δεν κάνουν μια ολοκληρωμένη αναπαράσταση του περιεχομένου του προβλήματος. Από 

την άλλη, όσοι ακολουθούν την προσέγγιση του μοντέλου προβλήματος, δημιουργούν μια 

νοητική αναπαράσταση του περιεχομένου του προβλήματος. (Hegarty, Richard & Monk, 

1995). 

 Η περίπτωση της ευθείας μετάφρασης είναι, με βάση έρευνες, ένας τρόπος 

προσέγγισης της διαδικασίας επίλυσης που συνδέεται με την όχι και τόσο αποτελεσματική 

επίλυση του προβλήματος (Hegarty, Richard & Monk, 1995). Έρευνα των Hegarty, 

Richard & Monk (1995) σε φοιτητές έδειξε μη αποτελεσματικούς λύτες, προκειμένου να 

κατανοήσουν το πρόβλημα, να εστιάζουν στους αριθμούς και τις λέξεις - κλειδιά του 

προβλήματος, μια λογική που παραπέμπει στην προσέγγιση της ευθείας μετάφρασης που 

προαναφέρθηκε (Hegarty, Richard & Monk, 1995).    

Έτσι, με βάση τα παραπάνω, ένας βασικός παράγοντας που εντείνει τη δυσκολία 

στην προσπάθεια επίλυσης μαθηματικού προβλήματος είναι η έμφαση στη χρήση λέξεων - 

κλειδιών. Για παράδειγμα, η λέξη «όλα μαζί» μέσα στο πρόβλημα παραπέμπει στην πράξη 
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της πρόσθεσης, η λέξη «απέμειναν» παραπέμπει στην πράξη της αφαίρεσης και το 

«μοιράζω» σε εκείνη της διαίρεσης, τακτική ωστόσο που χρησιμοποιούν άτομα που είναι 

μη αποτελεσματικοί λύτες (Csíkos, Szitányi & Kelemen, 2012
. Ping Xin, Jitendra & 

Deatline-Buchman, 2005
. Lester, Garofalo, & Kroll, 1989 όπ. αναφ. στο Jitendra & Star, 

2011). Στην περίπτωση λοιπόν, που οι μαθητές μάθουν να επιλύουν μαθηματικά 

προβλήματα με τη λογική των λέξεων - κλειδιών, αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα, μόλις 

εντοπίσουν μέσα σε ένα πρόβλημα μια λέξη που είχαν εντοπίσει σε κάποιο άλλο 

πρόβλημα παλιότερα (π.χ. τη λέξη «απέμειναν») να επιλέγουν την εφαρμογή ενός 

λανθασμένου αλγορίθμου. Αυτό συμβαίνει διότι, έχοντας υπόψη τη λέξη - κλειδί ο 

μαθητής - λύτης επιλέγει να μεταφέρει λανθασμένα τη στρατηγική επίλυσης που είχε 

ακολουθήσει και σε άλλα προβλήματα (Ben-Zeev & Star, 2001).  

Αναλυτικότερα, στην περίπτωση των λυτών που επιλέγουν τη χρήση λέξεων - 

κλειδιών η επίλυση προβλήματος σε προβλήματα πρόσθεσης και αφαίρεσης συχνά 

επηρεάζεται από την παρουσία κάποιων συγκεκριμένων λέξεων. Αναφορικά με την 

πρόσθεση η παρουσία των λέξεων « «περισσότερους, (-ες, -α)», «κέρδισε», «αυξήθηκε», 

«μεγαλύτερος (-η, -ο)»» παραπέμπουν στην επιλογή της πρόσθεσης ως πράξης που θα 

οδηγήσει στην επίλυση του προβλήματος. Συχνά, όμως, αν και υπάρχουν μέσα στο 

πρόβλημα αυτές οι λέξεις, η πράξη που πρέπει να επιλεχθεί είναι η αφαίρεση. Για 

παράδειγμα: «Είχα 18 βόλους. Κέρδισα μερικούς ακόμα στο παιχνίδι, και τώρα έχω 22. 

Πόσους κέρδισα; (22 – 18 = 4)». Κάτι ανάλογο συμβαίνει και στην αφαίρεση. Ενώ η 

παρουσία λέξεων όπως « «λιγότερα», «έχασε», «μειώθηκε», «μικρότερο»» παραπέμπει 

στην επιλογή της αφαίρεσης, ωστόσο υπάρχουν περιπτώσεις όπου πρέπει να επιλεγεί η 

πρόσθεση. Για παράδειγμα: «Ο Πάνος έχει 2 μαρκαδόρους λιγότερους από το Γιώργο. 
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Ξέρουμε ότι ο Πάνος έχει 7 μαρκαδόρους. Πόσους μαρκαδόρους έχει ο Γιώργος; (7 +2 = 

9)» (Κολέζα, 2000: 108
. Κολέζα, 2009). 

Επίσης, η στρατηγική της λέξης - κλειδί είναι αδύνατο να χρησιμοποιηθεί όταν 

αυξάνεται η συνθετότητα και η δυσκολία των προβλημάτων (Riccomini, Hwang & 

Morano, 2016). Συνεπώς, σε καμία περίπτωση δε θα πρέπει να αντιμετωπίζεται η λέξη - 

κλειδί ως το μέσο που θα πει την πράξη που πρέπει να κάνει ο λύτης, αντίληψη που 

αποτελεί μια λανθασμένη στρατηγική, που ίσως, ωστόσο, μπορεί να εξηγήσει το γιατί 

δυσκολεύονται μαθητές με Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες να επιλύσουν προβλήματα 

μαθηματικών (Αγαλιώτης, 2011
. Ping Xin, Jitendra & Deatline-Buchman,2005). 

Γενικά, με βάση διάφορους ερευνητές, «όροι ή εκφράσεις» με τις οποίες γίνεται 

περιγραφή των σχέσεων σε ένα πρόβλημα δυσκολεύουν μαθητές όλων των ηλικιών, ειδικά 

μικρότερων. Δυσκολία προκαλούν έννοιες όπως « “περισσότερα από” ή “λιγότερα από”». 

Για παράδειγμα, το πρόβλημα « “ Ο Γιάννης έχει 5 μπίλιες και ο Πέτρος έχει 3 μπίλιες 

περισσότερες”» πολλές φορές γίνεται αντιληπτό ως « “ο Γιάννης έχει 5 μπίλιες και ο 

Πέτρος έχει 3 μπίλιες”» (Λεμονίδης, 2001). 
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1.3.2. Άλλες στρατηγικές επίλυσης μαθηματικού προβλήματος 

 

Ένας λύτης μαθηματικού προβλήματος προκειμένου να μπορέσει να καταλάβει το 

περιεχόμενο του προβλήματος έχει ως στρατηγική να κάνει μια αναπαράσταση του 

προβλήματος (Van Garderen & Montague, 2003). Για να γίνει όμως αναπαράσταση ενός 

προβλήματος απαιτείται να γίνει κατανοητό το κείμενο του προβλήματος, δηλαδή είναι 

βασικό να προσδιοριστούν από το λύτη οι πληροφορίες (αριθμητικές και μη) του 

προβλήματος, καθώς και οι ποσοτικές σχέσεις που περιγράφονται σε αυτό 

(Alghamdi, Jitendra & Lein, 2020).   

Αναλυτικότερα, η στρατηγική της χρήσης οπτικών αναπαραστάσεων στην 

προσπάθεια επίλυσης ενός μαθηματικού προβλήματος, βοηθά στην πλήρη «κατανόηση 

του προβλήματος». Αυτό συμβαίνει καθώς, η κάθε πληροφορία αυτού παρουσιάζεται με 

συνοπτικό τρόπο και ταυτόχρονα παρουσιάζεται κάθε ενδιάμεσο βήμα της σκέψης του 

ατόμου που προσπαθεί να το επιλύσει. Παράλληλα, η χρήση των αναπαραστάσεων 

επιτρέπει την καλύτερη απομνημόνευση του περιεχομένου του προβλήματος (Olosz & 

Olosz, 2000 όπ. αναφ. στο Debrenti, 2015) και με τον τρόπο αυτό γίνονται πιο εύκολες οι 

«διαδικασίες ελέγχου και επαλήθευσης» (Vezin & Vezin, 1990, Bruning et. al, 1999 όπ. 

αναφ. στο Κολέζα, 2000), στοιχεία άμεσα συνδεδεμένα με την ολοκλήρωση της 

διαδικασίας επίλυσης. 

Γενικότερα το κομμάτι της «οπτικοποίησης» ενός προβλήματος περιλαμβάνει το 

σχηματισμό από τη μεριά του λύτη «εσωτερικών» ή/ και «εξωτερικών» εικόνων, τις 

οποίες στη συνέχεια θα αξιοποιήσει, προκειμένου να το επεξεργαστεί μαθηματικά και να 

κατανοήσει το περιεχόμενό του (Zimmerman &Cunningham, 1991 όπ. αναφ. στο Van 

Garderen & Montague, 2003).  
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Όσοι λύτες χρησιμοποιούν στρατηγικές για την επίλυση μαθηματικού 

προβλήματος έχουν: α)μια μεγάλη ομάδα στρατηγικών από τις οποίες μπορούν να 

επιλέξουν εκείνη που είναι πιο κατάλληλη για την επίλυση του εκάστοτε προβλήματος, β) 

έχουν ευελιξία αναφορικά με την χρήση των στρατηγικών και γ) μπορούν να έχουν έλεγχο 

των διαδικασιών που ακολουθούν κατά την επίλυση των μαθηματικών προβλημάτων 

(Jitendra et.al, 2015).   

 Στο σημείο αυτό να τονιστεί, ότι το να χρησιμοποιούνται σχέδια από τους 

μαθητές, προκειμένου να γίνουν ξεκάθαρα τα στοιχεία από τα οποία αποτελείται το 

πρόβλημα, είναι μια βασική στρατηγική, ώστε να διευκολυνθεί το άτομο που λύνει το 

πρόβλημα και να κατευθυνθεί «με ταχύτητα και ασφάλεια» στο να οργανώσει και να 

υλοποιήσει το σχέδιο επίλυσης του εκάστοτε προβλήματος. Πρέπει κατά επέκταση να 

είναι κατανοητό ότι οι στρατηγικές αυτές βοηθούν στο να κατανοήσει ο λύτης το 

πρόβλημα, καθώς και να κάνει υποθέσεις αναφορικά με την πορεία που πρέπει να 

ακολουθήσει (Αγαλιώτης, 2011).  

Επίσης, σημαντικό ρόλο στο βαθμό επίλυσης μαθηματικού προβλήματος 

διαδραματίζει και ο βαθμός που ο κάθε μαθητής είναι σε θέση να χρησιμοποιεί τη γλώσσα 

των μαθηματικών. Η ικανότητα αυτή είναι που βοηθά σε επίτευξη εννοιολογικής 

κατανόησης και σε αποτελεσματική διαχείριση των μαθηματικών προβλημάτων στη 

συνέχεια (Jones & Seilhamer, 2019).  
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1.3.3. Η χρήση αναπαραστάσεων στην επίλυση προβλημάτων 

 

Οι αναπαραστάσεις διακρίνονται σε δύο κατηγορίες: τις εξωτερικές και τις 

εσωτερικές. Οι εξωτερικές αναφέρονται σε «εξωτερικά σύμβολα με εξεικονιστικό 

χαρακτήρα», με στόχο να αναπαρασταθεί εξωτερικά μια δεδομένη «μαθηματική 

πραγματικότητα». Οι εσωτερικές περιλαμβάνουν «νοητικές εικόνες που κατασκευάζει 

κανείς για να αναπαραστήσει μία πραγματικότητα, μία μαθηματική έννοια ή την 

κατάσταση ενός μαθηματικού προβλήματος» (Γαγάτσης 2004 όπ. αναφ. στο Γρόσδος, 

2009). Από τους δύο τύπους αναπαράστασης, οι εξωτερικές αναπαραστάσεις είναι εκείνες 

οι οποίες δίνουν τη δυνατότητα εντοπισμού των γνώσεων του ατόμου επάνω σε ένα θέμα 

(Shiakalli & Zacharos, 2012). 

Για να διδαχθούν τα μαθηματικά αποτελεσματικά μπορεί να αξιοποιηθεί μια σειρά 

διαφόρων «αναπαραστάσεων  (διαγράμματα, πίνακες, γραφικές παραστάσεις, σχήματα, 

εικόνες, αλγεβρικές και λεκτικές εκφράσεις)», κυρίως ως «εργαλεία χειρισμού των 

μαθηματικών εννοιών»» (Γαγάτσης 2004 όπ. αναφ. στο Γρόσδος, 2009). Με βάση 

ποικίλες έρευνες, το να γνωρίζει κανείς ποικίλες αναπαραστάσεις και να μπορεί να 

χρησιμοποιεί ευέλικτα διαφορετικές αναπαραστάσεις, αποτελεί βασικό χαρακτηριστικό 

ενός λύτη μαθηματικών προβλημάτων (Heinze, Star & Verschaffel, 2009). Άλλωστε, κάθε 

αναπαράσταση δεν μπορεί να αναπαραστήσει πλήρως μια έννοια στα μαθηματικά, καθώς 

μια αναπαράσταση παρουσιάζει μόνο κάποια από τα χαρακτηριστικά της εκάστοτε έννοιας 

(Gagatsis & Shiakalli, 2004 όπ. αναφ.  στο Parzysz, Pesci & Bergsten, 2005) .  

 Με βάση τον Bruner (1966) για την αναπαράσταση της γνώσης υπάρχουν «τρεις 

τρόποι», ο «πραξιακός», «ο εικονιστικός» και ο «συμβολικός». Ο «πραξιακός» έχει ως 

στοιχεία του το ότι είναι «κιναισθητικός και απτικός», βασίζεται δηλαδή στη λογική ότι 

γνωρίζω πώς πρέπει να κάνω κάτι. Στην περίπτωση του εικονιστικού χρησιμοποιούνται 

https://link.springer.com/article/10.1007/s11858-009-0214-4#auth-1
https://link.springer.com/article/10.1007/s11858-009-0214-4#auth-2
https://link.springer.com/article/10.1007/s11858-009-0214-4#auth-3
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συνοπτικές εικόνες ή γραφικές παραστάσεις, ωστόσο οι εικόνες οι οποίες 

χρησιμοποιούνται δεν «προσδιορίζουν» πλήρως την εκάστοτε έννοια. Στον τρίτο τρόπο, 

τον «συμβολικό», γίνεται χρήση «αφηρημένων συμβολικών συστημάτων», ενώ 

παράλληλα μπορεί να σκέφτεται το άτομο ταυτόχρονα «πάνω σε πιθανά, δυνατά και 

πραγματικά γεγονότα» (Αγαλιώτης, 2011).  

Αναλυτικότερα, για την ανάπτυξη καθενός από τους τρεις τρόπους αναπαράστασης 

τις περισσότερες φορές ακολουθείται η πορεία μετάβασης από τον «πραξιακό», στον 

«εικονιστικό» και κατόπιν στο «συμβολικό» (Αγαλιώτης, 2011). Αυτό σημαίνει, δηλαδή, 

ότι όταν ένας μαθητής χρησιμοποιεί «αριθμούς» για την εκτέλεση πράξεων ή την επίλυση 

προβλημάτων και δε χρησιμοποιεί εικόνες και χειραπτικά υλικά, τότε έχει περάσει στο 

συμβολικό επίπεδο αναπαράστασης (Mercer & Mercer, 2005 όπ. αναφ. στο Αγαλιώτης, 

2011). Ωστόσο, για το πέρασμα από τον έναν τρόπο αναπαράστασης στον αμέσως 

επόμενο απαιτείται ιδιαίτερη «εξάσκηση». Γενικότερα, αυτοί οι τρεις τρόποι 

αναπαράστασης δε θα πρέπει να αποτελούν «τρεις ανεξάρτητες δομές», αλλά «μια 

συμπαγή και συνεκτική δομή» (Αγαλιώτης, 2011) . 

Αξίζει να επισημανθεί στο σημείο αυτό, ότι ανεξάρτητα από το αν το άτομο μπορεί 

να εφαρμόζει αποτελεσματικά τους αλγορίθμους των πράξεων, το να μη μπορεί να 

αναπαριστά ένα πρόβλημα και κατά συνέπεια η «αδυναμία καθορισμού του είδους της 

αριθμητικής πράξης» που πρέπει να κάνει σε κάθε περίπτωση «υπονομεύει το γενικότερο 

επίπεδο των μαθητών στα Μαθηματικά» (Κολέζα, 2000). Στα μαθηματικά συγκεκριμένα η 

χρήση εικόνων ανάμεσα σε ένα σύνολο εξωτερικών αναπαραστάσεων (π.χ.   «γραφικές 

αναπαραστάσεις») συνιστά «έναν από τους πιο συνηθισμένους τρόπους έκφρασης των 

μαθηματικών πληροφοριών» (Δεσλή & Μολασιώτη, 2014). 

Από τα είδη των αναπαραστάσεων, η επιλογή χρήσης διαγράμματος, που συνιστά 

έναν τύπο εξωτερικής αναπαράστασης, βοηθά τόσο στην κατανόηση του προβλήματος, 
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όσο και στην επίλυσή του (Van Garderen & Scheuermann, 2015). Σε έρευνα βρέθηκε ότι η 

χρήση διαγραμμάτων από φοιτητές διευκόλυνε τη διαδικασία επίλυσης μαθηματικού 

προβλήματος (Lewis, 1989 όπ. αναφ. στο Edens & Potter, 2007). Το αν, ωστόσο, το 

διάγραμμα είναι λειτουργικό και κατά επέκταση βοηθητικό για την επίλυση του εκάστοτε 

μαθηματικού προβλήματος εξαρτάται από το βαθμό στον οποίο παρουσιάζει επαρκώς τη 

«δομή» του προβλήματος αυτού (Pantziara, Gagatsis & Elia, 2009).  
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1.3.3.1.Κατηγορίες και αποτελεσματικότητα αναπαραστάσεων στην επίλυση προβλημάτων 

 

Στα μαθηματικά με την έννοια της αναπαράστασης ενός προβλήματος νοείται η 

διαδικασία κατά την οποία γίνεται προσπάθεια να μετατραπεί από λέξεις σε μια 

κατάλληλη απεικόνιση (Jitendra, DiPipi & Perron-Jones, 2002). Προβλήματα από την 

καθημερινότητα τα οποία για να λυθούν απαιτούν μαθηματικά μπορούν να παρουσιαστούν 

με διάφορους τρόπους. Ειδικότερα, παρουσιάζονται είτε με λόγο είτε με εικόνα και οι 

μαθητές καλούνται να τα προσεγγίσουν με χρήση συμβόλων, με χρήση χειραπτικού 

υλικού και τελικά να προχωρήσουν στην επίλυση του προβλήματος (Cummins, 1991).   

Επίσης, αξίζει να επισημανθεί ότι, όταν ένας μαθητής έχει την ικανότητα χρήσης 

ποικιλίας αναπαραστάσεων, αλλά και την ικανότητα μεταφοράς από έναν τύπο 

αναπαράστασης σε έναν άλλο, τότε οδηγείται σε επίτευξη ουσιαστικότερης κατανόησης 

ενός προβλήματος. Αυτή η ικανότητα μπορεί να υλοποιηθεί με ποικίλους τρόπους, όπως 

ζητώντας από τους μαθητές να ξαναπαρουσιάσουν ένα πρόβλημα χρησιμοποιώντας δικά 

τους λόγια ή κάνοντας ένα σκίτσο του περιεχόμενου του προβλήματος (Suh& Moyer, 

2007). Συνεπώς στους μαθητές δεν πρέπει να προτείνεται μια συγκεκριμένη 

αναπαράσταση. Αντίθετα, θα πρέπει να δίνεται η δυνατότητα να χρησιμοποιούν μια 

ποικιλία αναπαραστάσεων, ώστε να βοηθηθούν στη διαδικασία επίλυσης του εκάστοτε 

μαθηματικού προβλήματος (Ahmad, Ahmad & Nawawi, 2010).  

Ειδικότερα, μέσα από τη μελέτη της υπάρχουσας βιβλιογραφίας υπάρχει μια 

ποικιλία διαφορετικών κατηγοριοποιήσεων που χρησιμοποιούν οι ερευνητές προκειμένου 

να ομαδοποιήσουν το είδος των αναπαραστάσεων που χρησιμοποιούν μαθητές κατά την 

προσπάθεια επίλυσης μαθηματικών προβλημάτων. Ωστόσο, οι περισσότερες έρευνες 

έχουν ως βάση τους την κατηγοριοποίηση που χρησιμοποίησαν σε έρευνά τους οι Hegarty 

& Kozhevnikov (1999), κατηγοριοποίηση που εφάρμοσαν στη συνέχεια σε έρευνά τους 
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και οι Van Garderen & Montague (2003). Ειδικότερα οι βασικές κατηγορίες που 

προέκυψαν μέσα από αυτή τη έρευνα ήταν: 

1)Πρώιμη σχηματική: όταν ο μαθητής σχεδίαζε ένα διάγραμμα, χρησιμοποιούσε 

χειρονομίες που έδειχναν χωρικές σχέσεις ανάμεσα στα αντικείμενα ενός προβλήματος, 

προκειμένου να εξηγήσει τη στρατηγική επίλυσης ή περιέγραφε μια χωρική εικόνα για τις 

σχέσεις που εκφράζονταν στο πρόβλημα.  

2)Πρώιμη εικονογραφική: όταν ο μαθητής χρησιμοποιούσε μια εικόνα 

αντικειμένων ή προσώπων που αναφέρονταν στο πρόβλημα, παρά εστίαζε στις σχέσεις 

ανάμεσα σε αυτά τα αντικείμενα. 

Οι Edens & Potter (2007) αν και βασίστηκαν σε αυτή την κατηγοριοποίηση την 

διαφοροποίησαν δημιουργώντας τις ακόλουθες κατηγορίες:  

 Κατά κύριο λόγο σχηματική («Primarily schematic»): αν η απεικόνιση 

μοιάζει με διάγραμμα και αν αναπαριστώνται χωρικές σχέσεις και αναλογίες 

 Σχηματική («Schematic»): μπορεί να περιλαμβάνει λεπτομέρειες, αλλά 

αυτές οι λεπτομέρειες απεικονίζουν ένα συστατικό του προβλήματος   

 Μη σχηματική («Non schematic»): μπορεί να περιλαμβάνονται 

λεπτομέρειες, αλλά αυτές δε χρειάζονται για την επίλυση του προβλήματος. Η 

συγκεκριμένη κατηγορία είναι η γνωστή ως εικονογραφική. 

Σε μετέπειτα έρευνά τους οι ίδιοι ερευνητές επεκτείνουν την κατηγοριοποίηση και 

εκτός από την σχηματική και την εικονογραφική διαμορφώνουν και άλλες κατηγορίες με 

βάση τις λεπτομέρειες της αναπαράστασης, όπως είναι η κατηγορία του χαμηλού επιπέδου 

σχηματικής αναπαράστασης και της σχηματικής αναπαράστασης με εικονογραφικά 

στοιχεία (Edens & Potter, 2010).  
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Οι Boonen, van Wesel, Jolles & van der Schoot (2014) σε περιπτώσεις που ο 

μαθητής χρησιμοποιούσε κάποια αναπαράσταση για την επίλυση του προβλήματος 

διαμόρφωσαν τις εξής κατηγορίες: 

1. Ακριβής οπτικο-σχηματική αναπαράσταση («Accurate visual-schematic 

representation»): όταν ο μαθητής χρησιμοποιεί ένα σκίτσο ή διάγραμμα ή χειρονομίες ή 

κάνει αναφορά μιας νοητικής εικόνας, όπου οι σχέσεις ανάμεσα στα δεδομένα που 

παρουσιάζονται στο πρόβλημα παρουσιάζονται επιτυχώς 

2. Μη ακριβής οπτικο-σχηματική αναπαράσταση («Inaccurate visual-

schematic representation»): όταν στην αναπαράσταση που χρησιμοποιείται από το μαθητή 

δεν υπάρχουν όλες οι σχέσεις των δεδομένων ή οι σχέσεις που παρουσιάζονται δεν είναι 

σωστές 

3. Εικονογραφική αναπαράσταση («Pictorial»): η αναπαράσταση που 

δημιουργεί ο μαθητής περιλαμβάνει αποκλειστικά την αναφορά ή το σχεδιασμό 

αντικειμένων κι προσώπων που αναφέρονται στο πρόβλημα.  

Μια άλλη κατηγοριοποίηση αναφέρεται σε εργασία των Ott, Brunken,Vogel 

&Malone (2018). Σύμφωνα με αυτούς μια από τις κατηγορίες των αναπαραστάσεων είναι 

οι ομοιογενείς (Homogeneous), στις οποίες χρησιμοποιείται συνδυασμός πολλαπλών 

αναπαραστάσεων του ίδιου κώδικα (όπως τύποι και κείμενο). Από την άλλη υπάρχει και 

μια δεύτερη κατηγορία οι ετερογενείς (Heterogeneous), στις οποίες χρησιμοποιείται 

συνδυασμός πολλαπλών αναπαραστάσεων διαφορετικού κώδικα (κείμενο και γραφικά). 

Γενικότερα, οι εικόνες που μπορούν να αξιοποιηθούν παρουσιάζουν ποικιλία και 

έχουν διαφορετικά χαρακτηριστικά. Άλλες από αυτές έχουν πολλές πληροφορίες, αλλά δεν 

είναι σε μεγάλο βαθμό καλαίσθητες και ονομάζονται καθοδηγητικές (instructional). Από 

την άλλη, υπάρχουν άλλες εικόνες οι οποίες είναι καλαίσθητες, αλλά περιέχουν ελάχιστα 

στοιχεία αναφορικά με το περιεχόμενο του αντικειμένου μελέτης και ονομάζονται 
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διακοσμητικές. Η χρήση διακοσμητικών εικόνων έχει τόσο πλεονεκτήματα όσο και 

μειονεκτήματα. Ενώ ενισχύουν-κινητοποιούν το ενδιαφέρον του ατόμου, ωστόσο 

ταυτόχρονα αποσπούν την προσοχή του από το αντικείμενο μελέτης (Lenzner, Schnotz, 

Muller, 2013).  

Μια άλλη κατηγοριοποίηση των εικόνων που χρησιμοποιούνται στα μαθηματικά 

και ειδικότερα στα μαθηματικά προβλήματα προτείνεται από τους Θεοδούλου & Γαγάτση 

(2003) με βάση την κατηγοριοποίηση των Carney και Levin (2002) (όπ. αναφ. στο 

Θεοδούλου & Γαγάτσης, 2003). Σύμφωνα με αυτούς οι εικόνες μπορούν να ταξινομηθούν 

στις ακόλουθες κατηγορίες: 

 «Διακοσμητικές»: διακοσμητικός ρόλος και σχετίζονται λίγο ή «καθόλου» 

«με το περιεχόμενο του κειμένου» 

 «Βοηθητικές - Αναπαραστατικές»: «αναπαριστούν µέρος ή ολόκληρο το 

περιεχόµενο του κειµένου», χωρίς ωστόσο η παρουσία τους να είναι σημαντική για να 

λυθεί το πρόβλημα 

 «Βοηθητικές - Οργανωτικές»: «αναπαριστούν µέρος ή ολόκληρο το 

περιεχόµενο του κειµένου». Οι εικόνες αυτές διευκολύνουν «τους µαθητές να λύσουν το 

πρόβληµα καθοδηγώντας τους να σχεδιάσουν ή να γράψουν κάτι», χωρίς ωστόσο η 

παρουσία τους να είναι απαραίτητη για την επίλυση του εκάστοτε προβλήματος» 

 «Πληροφοριακές»: Παρέχουν δεδομένα τα οποία είναι απαραίτητα «για να 

λυθεί ένα πρόβλημα» και κατά συνέπεια η επίλυση του προβλήματος είναι αδύνατη δίχως 

την ύπαρξη αυτών των εικόνων.  

Με βάση τον Levin (1991 όπ. αναφ. στο Carney & Levin, 2002) ο ρόλος μιας 

εικόνας που συνοδεύει ένα κείμενο μπορεί να έχει πέντε διαφορετικές λειτουργίες. Η 

πρώτη είναι η «διακοσμητική», όπου η εικόνα κάνει πιο όμορφη τη σελίδα και σχετίζεται 

ελάχιστα ή και καθόλου με το περιεχόμενο του κειμένου, ενώ όταν ο ρόλος της είναι 
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αναπαραστατικός, τότε αναπαριστά είτε ολόκληρο, είτε ένα τμήμα του κειμένου που 

συνοδεύει. Ο δεύτερος τύπος αναπαράστασης είναι εκείνος που χρησιμοποιείται 

συχνότερα. Στον τρίτο τύπο των «οργανωτικών εικόνων» τίθεται το πλαίσιο του 

περιεχομένου του κειμένου, ενώ οι «ερμηνευτικές» έχουν ρόλο διευκρινιστικό με στόχο να 

γίνουν κατανοητά δύσκολα σημεία του κειμένου. Τέλος οι «μετασχηματιστικές» εικόνες 

διαθέτουν ορισμένα στοιχεία τα οποία στοχεύουν στη βελτίωση της μνήμης, επιδιώκοντας 

να είναι σε θέση ο εκάστοτε αναγνώστης να θυμάται δύσκολα αποσπάσματα του κειμένου 

που δίνεται (Carney & Levin, 2002).  

Μια άλλη θεωρία η οποία υποστηρίζει τη χρήση αναπαραστάσεων στα μαθηματικά 

είναι η μέθοδος του «μοντέλου» (« “Model” method»). Με βάση αυτή οι μαθητές 

σχεδιάζουν ράβδους ή ορθογώνια παραλληλόγραμμα και απεικονίζουν τα ποσά που 

περιλαμβάνει το πρόβλημα (μέρη και όλο). Δεν αποτελεί απλώς μια εικονιστική 

αναπαράσταση αλλά είναι σχηματική (Kaur, 2018
. 

Foong, 2010 όπ. αναφ. στο Kaur, 

2018). Το πρώτο μοντέλο της μεθόδου είναι το μέρος – όλο («the part – whole model») . 

Το μοντέλο αυτό βοηθάει όταν υπάρχει σχέση ανάμεσα σε τρεις «ποσότητες», τα μέρη και 

το όλο. Στην περίπτωση αυτή σχεδιάζεται μια ράβδος που συνιστά το όλο που χωρίζεται 

σε μικρότερα τμήματα, τα μέρη. Το δεύτερο μοντέλο, εκείνο της σύγκρισης («the 

comparison model»), χρησιμοποιείται όταν θέλουμε να συγκρίνουμε δύο ποσότητες. Στο 

πρόβλημα στην περίπτωση αυτή μπορεί να δίνεται ή η τιμή της κάθε ποσότητας ή η τιμή 

της μιας από τις δύο και η μεταξύ τους διαφορά. Το τρίτο μοντέλο είναι εκείνο της 

αλλαγής («the change model»), που στοχεύει να συσχετίσει δύο ποσότητες, την τελική, 

που προέκυψε έπειτα από κάποια αύξηση ή μείωση και την αρχική. Μπορεί στο πρόβλημα 

να δίνεται η αρχική ή τελική και η διαφορά τους, με στόχο τον υπολογισμό μιας από τις 

δύο ποσότητες. Σε αυτή την περίπτωση, πάλι η απεικόνιση πραγματοποιείται με χρήση 

ράβδων (Kaur, 2018). Με βάση έρευνες που πραγματοποιήθηκαν η χρήση αυτής της 
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λογικής βοηθά στην επίλυση μαθηματικού προβλήματος. Ειδικότερα, βοηθά στην 

καλύτερη κατανόηση του μαθηματικού προβλήματος (Jan & Rodrigues, 2010 στο Kaur, 

2018), καθώς και οδηγεί σε καλύτερη επίδοση στην επίλυση σύνθετων μαθηματικών 

προβλημάτων (Mahoney, 2012 όπ. αναφ. στο Kaur, 2018). 

Σε ό,τι αφορά την επίλυση μαθηματικού προβλήματος, βασικά της συνθετικά 

στοιχεία στα πλαίσια της «γνωστικής ανάλυσης έργου» είναι το να αναπαρασταθεί το 

πρόβλημα και η λύση του (Kintsch & Greeno, 1985 όπ. αναφ. στο Κολέζα 2000). Στην 

πορεία αυτής της λογικής, η χρήση των οπτικών αναπαραστάσεων στην προσπάθεια να 

επιλυθεί ένα πρόβλημα θεωρείται βασική, διότι όχι μόνο βοηθά στο να γίνει το πρόβλημα 

όσο το δυνατόν περισσότερο κατανοητό, αλλά δίνει και δυνατότητα να παρουσιαστούν 

«τα ενδιάμεσα βήματα της σκέψης του λύτη». Με τον τρόπο αυτό γίνονται πιο εύκολες 

«διαδικασίες ελέγχου και επαλήθευσης» (Vezin & Vezin, 1990, Bruning et al 1999 όπ. 

αναφ.  στο Κολέζα,2000). 

Η χρήση εικονογραφικών αναπαραστάσεων ωθεί την προσοχή του λύτη σε στοιχεία 

του προβλήματος τα οποία δεν είναι σχετικά με την επίλυση και κατά συνέπεια είναι 

πιθανό να απομακρύνει την προσοχή από τα δεδομένα τα οποία είναι βασικά για την 

επίλυση του εκάστοτε προβλήματος (Presmeg, 1986 όπ. αναφ. στο Edens & Potter, 2010). 

Από την άλλη, οι σχηματικές αναπαραστάσεις περιλαμβάνουν τα απαραίτητα στοιχεία τα 

οποία οδηγούν και στην επίλυση του προβλήματος. Μια σχηματική αναπαράσταση μπορεί 

να είναι λεπτομερής, περιλαμβάνοντας ωστόσο βασικές λεπτομέρειες, όπως απαραίτητα 

αριθμητικά δεδομένα. Στην περίπτωση αυτή, η αναπαράσταση λειτουργεί ως εργαλείο που 

βοηθά στην επίλυση του μαθηματικού προβλήματος. Από την άλλη, η εικονογραφική 

αναπαράσταση δεν περιλαμβάνει στοιχεία σχηματικής αναπαράστασης και πολλές φορές 

τα στοιχεία τα οποία περιλαμβάνει δεν έχουν σχέση με την επίλυση του προβλήματος. Για 

παράδειγμα, εάν δοθεί κάποιο πρόβλημα το οποίο αναφέρεται στον προσδιορισμό του 

https://onlinelibrary.wiley.com/action/doSearch?ContribAuthorStored=Edens%2C+Kellah
https://onlinelibrary.wiley.com/action/doSearch?ContribAuthorStored=Potter%2C+Ellen
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βάθους μιας λίμνης με ένα πάσσαλο ο οποίος βγαίνει έξω από την επιφάνεια της λίμνης, 

σε μια εικονογραφική αναπαράσταση ο μαθητής θα σχεδίαζε ένα αγόρι πάνω σε ένα 

φουσκωτό πίσω από μια βάρκα ή πάπιες να επιπλέουν στο νερό της λίμνης, πληροφορίες 

δηλαδή που δεν αφορούν το πρόβλημα (Edens & Potter, 2010).  

Αναφορικά με το φύλο, σε έρευνα των Edens & Potter (2010) που διεξήχθη σε 

δείγμα 214 μαθητών (4
th

 και  5
th

 grade) βρέθηκε ότι η πλειοψηφία των μαθητών (79%) 

χρησιμοποίησε σχηματικές αναπαραστάσεις, με την πιθανότητα χρήσης από τα κορίτσια 

να είναι στατιστικά σημαντική σε σχέση με τα αγόρια. Σε άλλη έρευνα των Boonen, van 

Wesel, Jolles &van der Schoot (2014) που πραγματοποιήθηκε σε 24 μαθητές επιπέδου 6 

βρέθηκε ότι η χρήση επαρκών σχηματικών αναπαραστάσεων οδηγούσε σε 

αποτελεσματική επίλυση του δοθέντος προβλήματος, ενώ η χρήση τόσο μη επαρκών 

οπτικοσχηματικών, καθώς και εικονογραφικών συντελούσε σε μη αποτελεσματική 

επίλυση των μαθηματικών προβλημάτων. Επίσης, μέσα από έλεγχο παλινδρόμησης 

βρέθηκε η κατά 6 φορές αυξημένη πιθανότητα αποτελεσματικής επίλυσης του 

προβλήματος, μέσα από τη χρήση ακριβών οπτικοσχηματικών αναπαραστάσεων. 

Αντίθετα, η χρήση μη ακριβών οπτικοχωρικών αναπαραστάσεων φαίνεται, λόγω της 

απουσίας όλων των απαιτούμενων σχέσεων, να μπορεί να οδηγήσει σε μη αποτελεσματική 

επίλυση των μαθηματικών προβλημάτων που ανατίθενται (Boonen, van Wesel, Jolles 

&van der Schoot, 2014).   

Σε έρευνα που διεξήχθη σε δείγμα 85 μαθητών της Β΄Δημοτικού, όπου τους 

δίνονταν προβλήματα και εικόνες («διακοσµητικές, βοηθητικές-αναπαραστατικές, 

βοηθητικές-οργανωτικές, πληροφοριακές»), βρέθηκε ότι αν και όλοι οι μαθητές 

χρησιμοποίησαν τις εικόνες για την επίλυση του προβλήματος, ωστόσο αρκετοί από 

αυτούς δήλωσαν ότι η πληροφοριακή εικόνα δε τους βοηθούσε στο να λύσουν το 

πρόβλημα. Οι ερευνητές υποστήριξαν ότι το εύρημα αυτό είναι απόρροια της μικρής 
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ηλικίας των παιδιών και δείχνει ότι οι μαθητές Δημοτικού χρησιμοποιούν τις εικόνες 

«ασυνείδητα» και όχι «ενσυνείδητα» (Θεοδούλου & Γαγάτσης, 2003) . 

Σε άλλη έρευνα η οποία διεξήχθη σε μαθητές με Μαθησιακές Δυσκολίες, μέσης 

επίδοσης και χαρισματικούς μαθητές φάνηκε ότι μαθητές που ήταν χαρισματικοί 

χρησιμοποιούσαν πολύ περισσότερο σχηματικές αναπαραστάσεις από τις δύο άλλες 

ομάδες μαθητών και ότι εκείνοι που εμφάνιζαν Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες 

χρησιμοποιούσαν συχνότερα εικονογραφικού τύπου αναπαραστάσεις σε σχέση με τους 

χαρισματικούς μαθητές. Παράλληλα, εντοπίστηκε ότι στους μαθητές με Ειδικές 

Μαθησιακές Δυσκολίες και σε μαθητές μέσης επίδοσης η λανθασμένη επίλυση 

προβλήματος συνδεόταν με σημαντικά πιο μεγάλη χρήση εικονογραφικού τύπου 

αναπαραστάσεων από ότι σχηματικών (Van Garderen &Montague, 2003). Επίσης, 

βρέθηκε ότι η χρήση σχηματικών αναπαραστάσεων παρουσίαζε σημαντική θετική 

συσχέτιση με την αποτελεσματική επίλυση μαθηματικού προβλήματος, ενώ οι 

εικονογραφικές παρουσίαζαν αρνητική συσχέτιση (Van Garderen & Montague, 2003).  

Σε προηγούμενο κεφάλαιο έγινε αναφορά στην χρήση του διαγράμματος ως 

εξωτερικής αναπαράστασης για την παρουσίαση ενός μαθηματικού προβλήματος. 

Ωστόσο, αν και η χρήση του διαγράμματος βοηθάει πάρα πολύ στην επίλυση μαθηματικού 

προβλήματος, με βάση επιπλέον έρευνες οι μαθητές με Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες 

δεν είναι σε θέση να το χρησιμοποιήσουν ως «γνωστικό εργαλείο» (Van Garderen & 

Scheuermann, 2015). Αναφορικά με τη χρήση διαγραμμάτων έχει βρεθεί ότι μαθητές με 

Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες παρουσιάζουν πέντε βασικές αδυναμίες. Η πρώτη από 

αυτές είναι ότι δεν μπορούν να κατανοήσουν τη σημασία των διαγραμμάτων, καθώς και 

την αξία τους ως εργαλεία για την επίλυση μαθηματικού προβλήματος. Επίσης, όταν 

προσπαθούν να φτιάξουν ένα διάγραμμα δεν μπορούν με ευκολία να σχεδιάσουν ένα που 

να περιλαμβάνει με ακρίβεια τα στοιχεία του προβλήματος. Ακόμη, δεν είναι συχνά 
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εύκολο να κατανοήσουν την αξία τους και να τα αντιληφθούν ως ένα μέσο το οποίο θα 

τους διευκολύνει τόσο στην κατανόηση του προβλήματος όσο και στην διαδικασία 

επίλυσής του (Van Garderen & Scheuermann, 2015). 

Συνεπώς, συνοψίζοντας, η χρήση των σχηματικών αναπαραστάσεων, οι οποίες 

περιλαμβάνουν σημαντικά στοιχεία του προβλήματος, είναι εκείνη που βοηθά στην 

επίλυση μαθηματικού προβλήματος. Με βάση τα χαρακτηριστικά τους διακρίνονται σε 

επαρκείς και ανεπαρκείς (Edens & Potter, 2010
.
 Boonen, van Wesel, Jolles & van der 

Schoot, 2014), με τις ανεπαρκείς σχηματικές να μην βοηθούν στην αποτελεσματική 

κατανόηση και επίλυση ενός μαθηματικού προβλήματος (Boonen, van Wesel, Jolles & van 

der Schoot, 2014). Παράλληλα, η χρήση εικονογραφικών αναπαραστάσεων φαίνεται μέσα 

από έρευνες να μην βοηθά στην κατανόηση του εκάστοτε μαθηματικού προβλήματος, 

ειδικά στην περίπτωση των παιδιών με Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες (Van Garderen 

&Montague, 2003). Παράλληλα, με βάση νεότερη έρευνα οι αναπαραστάσεις μπορούν να 

διακριθούν και σε ομοιογενείς και ετερογενείς ανάλογα με το αν γίνεται χρήση 

αναπαραστάσεων ίδιου ή διαφορετικού κώδικα (Ott, Brunken,Vogel & Malone, 2018), 

χωρίς ωστόσο να υπάρχουν επαρκείς έρευνες που να αποδεικνύουν την υπεροχή της μιας 

κατηγορίας έναντι της άλλης. 

 

1.3.3.2.Η χρήση των αναπαραστάσεων στα βιβλία του δασκάλου στο Δημοτικό Σχολείο 

 

Μέσα από τη μελέτη των σχολικών εγχειριδίων των μαθηματικών του δημοτικού 

σχολείου φαίνεται από την Α΄ ήδη Δημοτικού να γίνεται προσπάθεια χρήσης 

αναπαραστάσεων κατά την επίλυση μαθηματικού προβλήματος. Σε άλλες περιπτώσεις 

ζητείται από τους μαθητές να κάνουν τη δική τους αναπαράσταση για να κατανοήσουν το 

πρόβλημα και σε άλλες περιπτώσεις δίνεται μια αναπαράσταση στους μαθητές, την οποία 
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καλούνται τις περισσότερες φορές να αξιοποιήσουν προκειμένου να μπορέσουν να λύσουν 

το πρόβλημα. 

Ειδικότερα στο βιβλίο δασκάλου των μαθηματικών της Α΄Δημοτικού αναφορικά με 

την επίλυση προβλήματος αναφέρεται ότι: «Μεγάλη σημασία στη διαδικασία λύσης του 

προβλήματος έχει η επιλογή του περιεχομένου του προβλήματος, καθώς και ο τρόπος 

παρουσίασης των δεδομένων.» Επίσης αναφορικά με τη μορφή των προβλημάτων 

αναφέρει ότι μια από αυτές «είναι αυτή κατά την οποία η εκφώνηση δίνεται με κείμενο ή 

με εικονογράφηση. Σε αυτή την περίπτωση οι ερωτήσεις τίθενται στους μαθητές, έτσι 

ώστε κάποιες να απαντώνται, αλλά και κάποιες να μην είναι δυνατό να απαντηθούν με 

βάση τα δεδομένα της εκφώνησης.» (Λεμονίδης, Θεοδώρου, Καψάλης & Πνευματικός, 

χ.χ: 12).  

Στο βιβλίο δασκάλου των μαθηματικών της Β΄ Δημοτικού αναφέρεται ότι «οι 

δεξιότητες για την επίλυση προβλημάτων που οι μαθητές καλούνται να αναπτύξουν, και 

τις οποίες ο δάσκαλος έχει πάντα υπόψη ως βασικό στόχο, είναι οι εξής:  

Κατανόηση 

 - Λέω το πρόβλημα με δικά μου λόγια. 

 - Εξηγώ με σαφήνεια τι μου ζητάει να βρω.  

- Αξιολογώ, καταγράφω τις πληροφορίες που μου χρειάζονται για να το λύσω. 

 Σχεδιασμός 

 - Καταγράφω μία ή περισσότερες στρατηγικές που μπορώ να χρησιμοποιήσω για 

να το λύσω (μοντελοποίηση με πίνακα, ζωγραφική, εποπτικό υλικό, νοερούς 

υπολογισμούς). 

 - Μπορώ να κάνω πρόβλεψη για τη λύση (εκτιμώ).  

Επίλυση  

- Εξηγώ τη στρατηγική που έχω επιλέξει και επαληθεύω. 
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 - Καταγράφω με ολοκληρωμένη πρόταση την απάντηση.  

Διαδικασίες ελέγχου της λύσης 

 - Ξανακοιτάω τι μου ζητούσε το πρόβλημα, την απάντηση που έδωσα, και εκτιμώ 

αν είναι λογική η λύση μου (βρίσκω ενδείξεις που ισχυροποιούν την ορθότητα της 

απάντησής μου). - Περιγράφω έναν άλλο τρόπο που θα μπορούσα να χρησιμοποιήσω για 

να λύσω το πρόβλημα. Στόχος επίσης της διδακτικής επίλυσης προβλήματος είναι ο 

μαθητής να μπορεί να κατασκευάσει πρόβλημα με προϋποθέσεις, να διορθώσει, να 

συμπληρώσει πρόβλημα που έχει δοθεί με ελλιπείς πληροφορίες, προκειμένου να μπορεί 

να το λύσει (κριτική στάση απέναντι στο πρόβλημα).» (Καργιωτάκης, Μαραγκού, 

Μπελίτσου & Σοφού, χ.χ :16) Παρατηρούμε δηλαδή ότι μέσα στους στόχους 

περιλαμβάνεται η χρήση στρατηγικών για το σχεδιασμό της πορείας επίλυσης.  

Στην Γ΄Δημοτικού επισημαίνεται ότι εστιάζει η διδασκαλία: «στην ερμηνεία της 

εικόνας και στη βιωματική προσέγγιση για τη συλλογή των δεδομένων του προβλήματος 

μέσα από πραγματικές καταστάσεις» (Λεμονίδης, Θεοδώρου, Νικολαντωνάκης,  

Παναγάκος & Σπανακά, χ.χ. :8).  

Η ίδια λογική, η εστίαση δηλαδή στη χρήση αναπαραστάσεων προτείνεται και στο 

βιβλίο του δασκάλου της Δ΄ Δημοτικού, όπου αναφέρεται ότι στόχος είναι «ν’ 

αποκωδικοποιήσουν, ν’ αξιολογήσουν και ν’ αξιοποιήσουν πληροφορίες που δίνονται από 

διαφορετικές πηγές (εικόνα, κείμενο, πίνακα, διάγραμμα), ή να εφαρμόσουν στρατηγικές 

επίλυσης προβλήματος, όπως η οργάνωση των δεδομένων (σε πρόχειρο σχεδιάγραμμα, σε 

πίνακα)» (Βαμβακούση, Καργιωτάκης, Μπομποτίνου & Σαΐτης, χ.χ :13).  

Από την άλλη στην Ε΄Δημοτικού αναφέρεται αναφορικά με τη γενικότερη χρήση 

των αναπαραστάσεων στα μαθηματικά: «Οι μαθητές/ήτριες κυρίως με τα χειραπτικά υλικά 

(π.χ. ράβδοι κλασμάτων), αναπαριστάνουν μαθηματικές ιδέες και σχέσεις και 

μοντελοποιούν καταστάσεις χρησιμοποιώντας συγκεκριμένα υλικά, εικόνες, διαγράμματα 
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(π.χ. αριθμογραμμή), γραφήματα, πίνακες, σύμβολα. Η χρήση αναπαραστάσεων τους/τις 

βοηθά να κατανοήσουν τις μαθηματικές έννοιες και σχέσεις, να εκφράσουν τη σκέψη 

τους, να διατυπώσουν επιχειρήματα, και να ερμηνεύσουν πραγματικές καταστάσεις.», ενώ 

επισημαίνεται αναφορικά με την επίλυση μαθηματικού προβλήματος ότι «δεν αποτελεί 

ξεχωριστή θεματική ενότητα δεδομένου ότι αποτελεί τον πυρήνα της διαδικασίας 

ανάπτυξης της μαθηματικής γνώσης και του μαθηματικού τρόπου σκέψης» (Βρυώνης,  

Δουκάκης, Καρακώστα, Μπαραλής & Σταύρου, χ.χ :11).  

Στην Στ’ Δημοτικού στο βιβλίο δασκάλου στις εισαγωγικές σελίδες, όπου 

παρουσιάζεται η δομή του βιβλίου, δεν υπάρχει κάποια καθοδήγηση αναφορικά με τον 

τρόπο διδασκαλίας της επίλυσης μαθηματικού προβλήματος. Ωστόσο, σε κάποιο σημείο, 

όπου εξηγούνται τα μέρη κάθε κεφαλαίου, αναφέρεται ότι στο πλαίσιο «Εφαρμογές» που 

υπάρχει σε κάθε κεφάλαιο τίθεται η «εφαρμογή των μαθηματικών εννοιών ή συναφών 

προβληματικών καταστάσεων και» πραγματοποιείται η «υπόδειξη επίλυσης και 

εφαρμογής του κανόνα ή επίδειξη χρήσης με τεχνικές που δεν μπορεί να ανακαλύψει 

μόνος του ο μαθητής» (Κασσώτη, Κλιάπης & Οικονόμου, χ.χ. :12) . Όμως, σε επόμενες 

σελίδες, στο κεφάλαιο 6 για παράδειγμα, που εστιάζει στην επίλυση μαθηματικού 

προβλήματος, σημειώνεται ότι: «Βέβαια, η επίλυση των προβλημάτων δεν είναι μια 

διαδικασία που διδάσκεται. Είναι ικανότητα που αποκτάται με την εξάσκηση και την 

ενασχόληση με πολλά και διαφορετικά προβλήματα. Ωστόσο η ενότητα αυτή περιέχει τη 

δυνατότητα στους μαθητές να ασχοληθούν πιο συστηματικά με μερικά προβλήματα και να 

αποκτήσουν εμπειρία σε διαδικασίες λύσης. Η μέθοδος επίλυσης του προβλήματος καλό 

θα είναι να μην παρουσιάζεται ως μια απόλυτη τεχνική. Καθώς τα βήματα για την επίλυση 

είναι από τη φύση τους πολύπλοκα θα μπορούσαμε να βοηθήσουμε στην κατανόησή τους 

ενθαρρύνοντας τόσο την καταγραφή των δεδομένων και των ζητούμενων για το 
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πρόβλημα, όσο και το να εξηγήσουν το πρόβλημα ο ένας στον άλλο» (Κασσώτη, Κλιάπης 

& Οικονόμου, χ.χ. :37). 
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1.4. Δυσκολία στην επίλυση προβλημάτων 

Μια από τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν μαθητές στα μαθηματικά συνδέεται με 

«το μαθηματικό κείμενο». Αυτό συμβαίνει διότι «τα κείμενα» αυτά χαρακτηρίζονται από 

λακωνικότητα, αποτελούνται από πολλές – πυκνές πληροφορίες με αποτέλεσμα να μην 

«είναι εύκολο να διαβαστούν γρήγορα».  Η δυσκολία αυτή οφείλεται στο γεγονός ότι κάθε 

στοιχείο είναι βασικό « και κάθε σύμβολο ουσιώδες για την κατανόηση του μηνύματος 

(Consogno, 2005
.
 Hollander, 1988 όπ. αναφ. στο Αγαλιώτης, 2011). Το πόσο δύσκολο 

είναι ένα μαθηματικό πρόβλημα για τους μαθητές εξαρτάται από τους εξής παράγοντες 

(Back, 2005
.
 De Corte & Verschaffel, 1991, όπ. αναφ. στο Αγαλιώτης, 2011): 1) «το 

λεξιλόγιο», 2) «η συντακτική δομή», 3) «η σειρά παρουσίασης των αριθμών», 4) «το 

μήκος και το είδος των προτάσεων», 5) « το είδος της κατάστασης που περιγράφεται», 6) 

«ο τρόπος με τον οποίο σχετίζεται η κατάσταση» με τις «εμπειρίες» που έχει κάθε 

μαθητής.   Ένας άλλος παράγοντας που συνδέεται με δυσκολίες κατά την επίλυση 

μαθηματικών προβλημάτων είναι το ότι όταν οι μαθητές δεν μπορούν να καταλάβουν το 

περιεχόμενο ενός προβλήματος έχουν την τάση να προσπαθούν να «μαντέψουν» τι πρέπει 

να κάνουν για να το επιλύσουν. Επίσης, οι μαθητές δεν έχουν υπομονή και έτσι δεν τους 

αρέσει να διαβάζουν μαθηματικά προβλήματα (Phonapichat, Wongwanich & 

Sujiva,2014). Δυσκολία επίσης κατά την επίλυση μαθηματικών προβλημάτων προκαλεί 

και η τακτική της χρήσης λέξεων – κλειδιών. Γενικότερα η χρήση της μεθόδου των λέξεων 

- κλειδιών οδηγεί συχνά σε μη αποτελεσματική επίλυση, καθώς η μέθοδος αυτή δε δίνει 

έμφαση στη «σημασία» και τη «δομή» του προβλήματος, με αποτέλεσμα να μη δίνει τη 

δυνατότητα στους λύτες να αιτιολογήσουν και να δώσουν «νόημα» στις «καταστάσεις» οι 

οποίες περιγράφονται στο μαθηματικό πρόβλημα. Αυτό συμβαίνει διότι οι λύτες εστιάζουν 

στο αν θα κάνουν πρόσθεση, αφαίρεση, πολλαπλασιασμό και διαίρεση (Ben-Zeev & Star, 

2001 όπ. αναφ. στο Jitendra & Star, 2011
.
 Ping Xin, Jitendra & Deatline-Buchman, 2005) 
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και όχι στο ποιο είναι το περιεχόμενο του προβλήματος. Η στρατηγική αυτή «είναι 

ιδιαίτερα επισφαλής στην περίπτωση παιδιών με δυσκολίες στην κατανόηση νοήματος 

κειμένου και αποκωδικοποίησης» πληροφοριών που είναι σε λεκτική μορφή», δυσκολία 

που έχουν «πολλά παιδιά με δυσκολίες μάθησης» (Jones, Wilson & Bhojwani, 1998 όπ. 

αναφ. στο Αγαλιώτης, 2011). 

 Η βασικότερη δυσκολία που έχουν να αντιμετωπίσουν οι λύτες που βασίζονται 

στην χρήση της λέξης - κλειδί είναι ότι δεν μπορούν να επιλύσουν ένα πρόβλημα στο 

οποίο δεν είναι εμφανής κάποια λέξη - κλειδί. Σε αυτή την περίπτωση ο μόνος τρόπος 

επίλυσής του είναι η ανάλυση του περιεχομένου του προβλήματος και η δημιουργία 

αναπαράστασης, ώστε να επιτευχθεί η κατανόησή του (Riccomini, Hwang & Morano, 

2016). Εκτός από τη λογική της χρήσης της λέξης – κλειδί, μέσα από έρευνες σε μαθητές 

που φοιτούν σε τάξεις μεγαλύτερες του δημοτικού, βρέθηκε ότι εστιάζουν μερικές φορές 

στους αριθμούς που περιλαμβάνει το πρόβλημα και προσπαθούν μέσω αυτών να 

καταλάβουν την πράξη που πρέπει να επιλέξουν για να το επιλύσουν (Csíkos, Szitányi & 

Kelemen, 2012). Στο να αναπτυχθεί η μαθηματική σκέψη και να κατακτηθεί η μαθηματική 

γνώση δεν παίζουν ρόλο μόνο ο χειρισμός «των εγγενών χαρακτηριστικών των 

Μαθηματικών και των περιβαλλοντικών επιδράσεων, αλλά και από τη λειτουργία 

διαφόρων ενδοατομικών παραμέτρων του μαθητή, που καθορίζουν την ποιότητα του 

συστήματος επεξεργασίας πληροφοριών (ή του γνωστικού μηχανισμού) που αυτός 

διαθέτει)» (Αγαλιώτης, 2011). Μια από αυτές τις ομάδες των μαθητών που εντοπίζουν 

δυσκολίες στην κατάκτηση των μαθηματικών είναι και τα παιδιά με Ήπιες Εκπαιδευτικές 

Ανάγκες, δυσκολίες οι οποίες θα αναλυθούν στη συνέχεια.    
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 1.4.1 Ήπιες Εκπαιδευτικές Ανάγκες 

 

Η έννοια «Ήπιες Εκπαιδευτικές Ανάγκες» αφορά «μαθητές που εμφανίζουν 

σχετικά μικρού βαθμού ιδιαιτερότητες και αποκλίσεις σε σύγκριση με τον τυπικό 

πληθυσμό». Αναλυτικότερα, στην ομάδα των Ήπιων Εκπαιδευτικών Αναγκών 

εντάσσονται «μαθητές με ήπια νοητική αναπηρία, συναισθηματικές και συμπεριφορικές 

διαταραχές, διαταραχές λόγου και Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες» (Lerner & Johns, 2011 

όπ. αναφ. στο Αγαλιώτης & Όμπασης 2015) .   

 

1.4.1.1. Ήπια νοητική αναπηρία και επίλυση μαθηματικού προβλήματος 

 

Για να υπάρξει διάγνωση ενός ατόμου με «νοητική αναπηρία» «πρέπει να έχει 

ελλείμματα στις γενικές γνωστικές ικανότητες (επίλυση προβλημάτων, αφαιρετική σκέψη 

και άλλα)». Επίσης, θα πρέπει να εμφανίζει δυσκολίες σε ό,τι έχει να κάνει με τη 

«λειτουργικότητα της καθημερινής του ζωής, όπως στις ακαδημαϊκές γνώσεις ή στην 

κοινωνική ζωή», σε σύγκριση με άτομα της ίδιας ηλικίας και μάλιστα η εμφάνισή τους να 

γίνει «πριν την ηλικία των δεκαοκτώ» (APA, 2013 όπ. αναφ. Γιολτζόγλου, 2018).   

Σε παιδιά με νοητική αναπηρία η διδασκαλία του μαθήματος των μαθηματικών 

απαιτεί να έχει ως βασική επιδίωξη την κατάκτηση της επίλυσης μαθηματικού 

προβλήματος. Πέρα όμως από κύριο στόχο, η επίλυση προβλήματος είναι και «βασικό 

μέσο για την απόκτηση επιμέρους γνώσεων και δεξιοτήτων» (Αγαλιώτης, 2011). 

Άλλωστε, όπως έχει αναφέρει ο Thomas (1996 όπ. αναφ. στο Αγαλιώτης, 2011), όσοι 

διδάσκουν μαθηματικά σε παιδιά με νοητική αναπηρία είναι αναγκαίο να σκεφτούν: « « τι 

αξία έχει η απομνημόνευση αποτελεσμάτων προσθέσεων και αφαιρέσεων, αν το άτομο δεν 

είναι σε θέση να χρησιμοποιήσει αυτές τις δεξιότητες για να λύσει προβλήματα της 

καθημερινής ζωής;»». Αναλυτικότερα, το κομμάτι της επίλυσης μαθηματικού 
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προβλήματος για άτομα με νοητική αναπηρία θα πρέπει να είναι συνδεδεμένο με την 

καθημερινότητα και να μην εστιάζει «στα γνωστά λεκτικά προβλήματα που απευθύνονται 

σε μαθητές τυπικής ανάπτυξης ή και σε άλλους μαθητές με ειδικές ανάγκες» (Αγαλιώτης, 

2011).  

1.4.1.2 Προβλήματα συμπεριφοράς 

 

«Συμπεριφορά είναι κάθε πράξη ή αντίδραση του παιδιού, η οποία μπορεί να 

παρατηρηθεί και να περιγραφεί, καθώς και ο τρόπος που αυτή εκδηλώνεται, με την οποία 

δηλώνονται ή υπονοούνται η στάση του και οι διαθέσεις του προς τον εαυτό του ή προς το 

περιβάλλον» (Χρηστάκης, 2010 όπ. αναφ. στο Πουρσανίδου, 2016). Μη επιθυμητή είναι η 

«συμπεριφορά» όταν είναι ενοχλητική, τόσο για το ίδιο «το παιδί», όσο και για όσους 

συνθέτουν το «περιβάλλον» του και ταυτόχρονα δημιουργεί «δυσάρεστα συναισθήματα», 

τόσο στο παιδί, όσο και «στα πρόσωπα του περιβάλλοντός του» (Καλαντζή-Αzizi, 1985 

όπ. αναφ.  στο Πουρσανίδου, 2016). Μια συμπεριφορά θεωρείται ότι είναι προβληματική 

όταν «οι ενέργειες και οι στάσεις του παιδιού»  δεν συμβαδίζουν με «την ηλικία του και 

σχετίζονται με σταθερά πρότυπα προκλητικής, αντικοινωνικής και επιθετικής 

συμπεριφοράς απέναντι στους άλλους (συνομηλίκους, γονείς, δασκάλους κτλ.)» (Mash & 

Wolfe, 2001 όπ. αναφ. στο Πουρσανίδου, 2016). Αναλυτικότερα, με τον όρο «προβλήματα 

συμπεριφοράς» νοείται η αδυναμία προσαρμογής ενός παιδιού «στις απαιτήσεις» που έχει 

το περιβάλλον του και αυτό έχει ως αποτέλεσμα να έχει περιορισμούς στην «κοινωνική, τη 

σχολική και την επαγγελματική επιτυχία» (Κανδαράκης, 2010). 

Στην περίπτωση ύπαρξης προβλημάτων στη συμπεριφορά, όσο και 

«συναισθηματικά προβλήματα» τότε αυτά πολλές φορές δυσκολεύουν τη διαδικασία 

εκμάθησης «Μαθηματικών». Αυτό συμβαίνει επειδή «εμποδίζουν τον αυτοέλεγχο και τη 

συγκέντρωση της προσοχής», στοιχεία που είναι βασικά εξαιτίας της αλυσιδωτής φύσης  
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«του μαθήματος» και της αδιάσπαστης συνέχειας «των βημάτων που συνθέτουν τις 

μαθηματικές διεργασίες» (Grissemann & Weber, 1990 όπ. αναφ. στο Αγαλιώτης, 2011). 

 1.4.2.Οι μαθητές με Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες 

 

Έχουν διατυπωθεί ποικίλοι ορισμοί στην  προσπάθεια να δοθεί μια εικόνα για το τι 

είναι οι «Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες». Ένας από αυτούς που διατυπώθηκε από τους 

Kavale, Spaulding & Beam (2009) (όπ. αναφ. στο Αγαλιώτης, 2011) αναφέρει ότι: «Η 

ειδική μαθησιακή δυσκολία (αναπηρία - specific learning disability) αναφέρεται σε 

ετερογενείς συστάδες διαταραχών οι οποίες εμποδίζουν σημαντικά την ομαλή ακαδημαϊκή 

πρόοδο, σε ένα ποσοστό 2% έως 3% του μαθητικού πληθυσμού. Η έλλειψη προόδου 

γίνεται εμφανής στη σχολική απόδοση η οποία παραμένει κάτω από τις προσδοκίες που 

προκύπτουν από τη χρονολογική και τη νοητική ηλικία, ακόμη και όταν παραχθεί υψηλής 

ποιότητας διδασκαλία. Η πρωταρχική εκδήλωση της έλλειψης προόδου είναι η σημαντική 

υπο-επίδοση σε μια από τις βασικές περιοχές δεξιοτήτων (δηλαδή ανάγνωση, μαθηματικά, 

γραφή), η οποία δεν συνδέεται με ανεπαρκείς εκπαιδευτικές, διαπροσωπικές, πολιτισμικές-

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

ικανότητας και επίδοσης μπορεί να έχει τη μορφή ελλείψεων στη γλωσσική ικανότητα 

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

ικανότητες σκέψης, ωριμότητα), στις νευροψυχολογικές διαδικασίες (π.χ. πρόσληψη, 

προσοχή, μνήμη) ή σε οποιοδήποτε συνδυασμό τέτοιων ελλείψεων, οι οποίες θεωρείται ότι 

προκύπτουν από δυσλειτουργίες του κεντρικού νευρικού συστήματος. Η ειδική μαθησιακή 

δυσκολία είναι μια διακριτή κατάσταση που διαφοροποιείται από τη γενικευμένη 

μαθησιακή αποτυχία διαμέσου μιας μέσου όρου ή άνω του μέσου όρου (>90) γνωστικής 

ικανότητας και ενός προφίλ μαθησιακών δεξιοτήτων που εμφανίζει σημαντική διασπορά, 

υποδηλώνοντας περιοχές δυνατοτήτων και αδυναμιών. Η κύρια ειδική μαθησιακή 
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δυσκολία μπορεί να συνοδεύεται από δευτερεύουσες δυσκολίες, οι οποίες πρέπει να 

λαμβάνονται υπόψη κατά το σχεδιασμό εντατικής, εξατομικευμένης διδασκαλίας ειδικής 

αγωγής, που απευθύνεται στο πρωταρχικό πρόβλημα». 

Με βάση ποικίλες έρευνες μαθητές με Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες μπορεί να 

εμφανίζουν τις ακόλουθες δυσκολίες:  

«(1)αντιληπτικές δυσκολίες,  

(2) αδυναμίες λεπτής κινητικότητας, 

 (3)μνημονικά προβλήματα,  

(4)δυσκολίες ολοκλήρωσης  

(5)αδυναμίες προσληπτικού και εκφραστικού λόγου,  

(6)αδυναμίες αφηρημένης σκέψης,  

(7)ελλειμματική προσοχή, 

(8) διαταραχές γνωστικού ύφους,  

(9)ανεπαρκείς γνωστικές και μεταγνωστικές στρατηγικές,  

(10)συναισθηματικές διαταραχές» (Bley & Thornton, 1995; Miller & Mercer, 1997 

όπ. αναφ. στο Αγαλιώτης, 2003). 

Το κομμάτι των Ειδικών Μαθησιακών Δυσκολιών συνιστά «μια ετερογενή ομάδα 

εξειδικευμένων διαταραχών της μάθησης» (Gersten, Clarke, & Mazzocco στο Αγαλιώτης. 

2011). Γενικότερα οι Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες δεν είναι κάτι το μονοδιάστατο. 

Αντίθετα, «εμφανίζονται σε ποικίλους συνδυασμούς και με διαφορετικές μορφές» 

(Αγαλιώτης, 2011). Οι μαθητές αυτοί, ενώ έχουν «τυπική νοητική ανάπτυξη» και απουσία 

άλλων προβλημάτων (π.χ. «αισθητηριακά»), καθώς και ίδιες ευκαιρίες μάθησης και 

συμμετοχής στη σχολική ζωή με τους άλλους συμμαθητές τους, ωστόσο δυσκολεύονται να 

ανταποκριθούν επαρκώς στις « απαιτήσεις» που έχουν διάφορα μαθήματα του σχολείου 

(Αγαλιώτης, 2011). Οι διαταραχές αυτές επηρεάζουν το πώς μπορούν «να 
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επεξεργαστούν», καθώς και να χρησιμοποιήσουν «τις πληροφορίες που εμφανίζονται κατά 

τη χρησιμοποίηση των κωδίκων δια μέσου των οποίων υλοποιείται η λεκτική και μη 

λεκτική έκφραση και επικοινωνία» τόσο στην Ανάγνωση, τη Γραφή, τα Μαθηματικά και 

τις Κοινωνικές Δεξιότητες (Gersten, Clarke, & Mazzocco όπ. αναφ. στο Αγαλιώτης. 

2011).  

1.4.3.Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες και Μαθηματικά 

 

Στο κομμάτι των Μαθηματικών, μαθητές με Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες 

αντιμετωπίζουν μια ποικιλία δυσκολιών, τόσο ως προς την «αριθμητική» και την «έννοια 

του αριθμού» (Dowker, 2005 όπ. αναφ. στο Παντελιάδου, 2011
α
), την «κατασκευή και 

ερμηνεία γραφημάτων» (Παντελιάδου, 2011β), καθώς και τη διαδικασία επίλυσης 

μαθηματικού προβλήματος (Παντελιάδου, 2011β), όπως στο να κατανοήσουν τη γλώσσα 

των μαθηματικών (Bryant, 2005 όπ. αναφ. στο Παντελιάδου, 2011β). Για τη διδασκαλία 

μαθητών με Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες προτείνεται ένα σύνολο στρατηγικών. Σε 

αυτές περιλαμβάνεται το να χρησιμοποιηθούν χειραπτικά υλικά, καθώς και να γίνει χρήση 

«της αλληλουχίας «συγκεκριμένο-αναπαράσταση-αφηρημένο (concrete-representational-

abstract-CRA)»» ώστε να γίνουν κατανοητές οι μαθηματικές έννοιες. Επίσης, προτείνεται 

να διδαχθούν τόσο γνωστικές, όσο και μεταγνωστικές στρατηγικές (Παντελιάδου, 2011α). 

 Μια πορεία διδασκαλίας μαθηματικών είναι λοιπόν εκείνη που στηρίζεται στη 

μέθοδο «Concrete- Representational-Abstact (CRA)». Αναλυτικότερα, στο πρώτο στάδιο, 

εκείνο του συγκεκριμένου, οι μαθητές προσεγγίζουν τα μαθηματικά με χρήση χειραπτικού 

υλικού, ενώ στο επόμενο στάδιο η προσέγγιση των μαθηματικών εννοιών γίνεται σε 

ημισυγκεκριμένο ή αναπαραστατικό επίπεδο. Στο τελευταίο στάδιο τα μαθηματικά 

προσεγγίζονται πλέον με χρήση «συμβόλων» και «αριθμών» (Yakubova, Hughes & Baer, 

2020).    
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Σημαντικό ρόλο στη διδασκαλία των μαθηματικών σε άτομα με Ειδικές 

Μαθησιακές Δυσκολίες διαδραματίζει και η γλώσσα των μαθηματικών, για την οποία 

έγινε λόγος σε προηγούμενη ενότητα. Η σπουδαιότητα αυτή προκύπτει, διότι οι μαθητές 

με Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες εμφανίζουν δυσκολίες τόσο στον προσληπτικό όσο και 

στον εκφραστικό λόγο. Αναφορικά με τον προσληπτικό λόγο εξαιτίας της δυσκολίας να 

συνδεθούν όροι της αριθμητικής με το αντίστοιχο «περιεχόμενό» τους εμφανίζουν 

δυσκολίες όπως: 1) αδυναμία εκτέλεσης ορισμένων οδηγιών που δίνονται, στις οποίες 

περιέχονται κάποιοι όροι των μαθηματικών 2)δυσκολία σε διαχείριση εννοιών για τις 

οποίες μπορούμε να μιλήσουμε με χρήση διαφόρων όρων «(π.χ. συν, και, βάζω, 

προσθέτω)» 3) αδυναμία σε διαχείριση προβλημάτων λόγω δυσκολίας στο στάδιο της 

μετάφρασης. Αναφορικά με τον εκφραστικό λόγο δυσκολεύονται, διότι δεν μπορούν να 

αναφέρουν «μέσω του λεκτικού κώδικα» αυτά που έχουν ήδη κατανοήσει (Αγαλιώτης, 

2011). 

Στο κομμάτι της επίλυσης προβλήματος οι δυσκολίες εντείνονται στην περίπτωση 

που οι μαθητές έχουν παράλληλα και δυσκολία στην ανάγνωση (Fuchs & Fuchs, 2002 όπ. 

αναφ. στο Παντελιάδου, 2011β). Ορισμένες δυσκολίες που παρουσιάζουν αφορούν την 

αδυναμία να εντοπίσουν τα στοιχεία εκείνα που δεν είναι χρήσιμα για την επίλυσή του 

(Parmar, Cowley, & Frazita, 1996 όπ. αναφ. στο Παντελιάδου, 2011β),  τη δυσκολία στον 

«εντοπισμό» των ζητούμενων του προβλήματος, όταν αυτά δε βρίσκονται στο «τέλος του 

προβλήματος» (Garcia, Jimenez, &Hess, 2006 όπ. αναφ. στο Παντελιάδου, 2011β) καθώς 

και τη δυσκολία στην «επιλογή της σωστής πράξης» (Riviera, 1997 όπ. αναφ. στο 

Παντελιάδου, 2011β). Επίσης, σε προβλήματα τα οποία απαιτούν σύνθετη επίλυση, οι 

μαθητές με Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες έχουν την ανάγκη, πολλές φορές, 

καθοδήγησης ακόμη και αν έχουν φτάσει στο σημείο να ξέρουν να λύσουν κάθε επιμέρους 
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κομμάτι του δοθέντος προβλήματος (Bley & Thorton, 1995; Miller & Mercer, 1998 όπ. 

αναφ. στο Παντελιάδου, 2011β).  

Η δυσκολία στα προβλήματα τα οποία είναι σύνθετα έγκειται στο γεγονός της 

αδυναμίας γενίκευσης. Πιο συγκεκριμένα, η προσέγγιση αυτών των προβλημάτων απαιτεί 

να αναγνωριστούν τα κοινά στοιχεία με άλλα αντίστοιχα προβλήματα, ώστε να 

ακολουθηθεί μια συγκεκριμένη πορεία «επίλυσης», διαδικασία που ωστόσο δυσκολεύει 

μαθητές με Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες (Ackerman & Dyckman, 1995 όπ. αναφ.  στο 

Παντελιάδου, 2011β).    

Μαθητές με Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες δυσκολεύονται στην απομνημόνευση, 

στη συγκέντρωση και παρουσιάζουν πρόβλημα στην κατανόηση του κειμένου που 

διαβάζουν. Αυτή η αδυναμία πιθανώς οφείλεται στο ότι δεν μπορούν να διαβάσουν 

στρατηγικά και ταυτόχρονα να κατανοήσουν όσα διαβάζουν (Vaughn, Gersten &Chard, 

2000). Επίσης, δυσκολεύονται στη μετατροπή συγκεκριμένων προτάσεων «του 

προβλήματος» σε κατάλληλες αναπαραστάσεις. Μεγαλύτερες δυσκολίες παρουσιάζουν 

«οι συσχετιστικές προτάσεις», αυτές δηλαδή που εισάγουν μια σύγκριση ανάμεσα σε ένα 

δεδομένο του προβλήματος ή αυτές που ορίζουν ένα δεδομένο με βάση ένα άλλο (π.χ. «ο 

Κώστας έχει 5 μήλα και ο Νίκος 3 μήλα περισσότερα από τον Κώστα») . Ειδικά αυτού του 

είδους οι προτάσεις οδηγούν σε λάθη, με συχνότερο τη «μετατροπή της συσχετιστικής 

πρότασης σε προσδιοριστική». Για παράδειγμα στο προαναφερόμενο παράδειγμα 

αντιλαμβάνονται το πρόβλημα ως εξής: «ο Κώστας έχει 5 μήλα και ο Νίκος έχει 3 μήλα» 

(Mayer et al., 1992 όπ. αναφ. στο Αγαλιώτης, 2011). 

Όπως αναφέρει η  Montague (2006), μαθητές με Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες 

παρουσιάζουν δυσκολίες στην επίλυση μαθηματικού προβλήματος. Αυτές οι δυσκολίες 

μπορεί να αφορούν την αδυναμία, τόσο στην ανάγνωση όσο και στην κατανόηση του 

περιεχομένου του ή την δυσκολία να αντιληφθούν το περιεχόμενο του προβλήματος, να 
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εντοπίσουν τα σημαντικά δεδομένα και να τα αναπαραστήσουν. Παράλληλα, οι μαθητές 

με Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες εντοπίζουν δυσκολίες να σχεδιάσουν την πορεία λύσης 

του προβλήματος, καθώς και να κάνουν σωστά τους υπολογισμούς. Οι μαθητές αυτοί δεν 

είναι σε θέση να βρουν τις κατάλληλες στρατηγικές για να χειριστούν δραστηριότητες που 

τους ανατίθενται (Wong, Harris, Graham, & Butler, 2003 όπ. αναφ. στο Montague, 2006).  

Οι μαθητές με Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες επίσης σε δραστηριότητες που τους 

ανατίθενται δεν γνωρίζουν από πού και πώς πρέπει να ξεκινήσουν. Παράλληλα, 

δυσκολεύονται να εφαρμόσουν στρατηγικές (Montague, 2006) και με βάση έρευνες που 

έχουν πραγματοποιηθεί, παρουσιάζουν δυσκολία και στη χρήση διαγραμμάτων και 

γενικότερα αναπαραστάσεων. Για παράδειγμα, σε έρευνα που πραγματοποίησε η Van 

Garderen (2007) σε 3 μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες επιπέδου 8, δόθηκαν για επίλυση 

τρία προβλήματα. Από τους τρεις μαθητές δεν έκανε κάποιος διάγραμμα, ενώ όταν 

ρωτήθηκαν αν έκαναν κάποιο σκίτσο, δύο από τους τρεις μαθητές δήλωσαν πως δεν 

έκαναν. Όταν ζητήθηκε και από τους τρεις να κάνουν για ένα πρόβλημα ένα σκίτσο οι 

αναπαραστάσεις που δημιούργησαν ήταν πρωταρχικά εικονογραφικές (Van Garderen, 

2007). 

 

1.5.Η έρευνα στην Ελλάδα για τη χρήση αναπαραστάσεων στην επίλυση 

προβλημάτων 

 

Στην Ελλάδα υπάρχει ένας αριθμός ερευνών αναφορικά με τη χρήση 

αναπαραστάσεων από παιδιά με Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες για την επίλυση 

μαθηματικού προβλήματος. Μερικές από τις πρόσφατες έρευνες που έχουν διεξαχθεί είναι 

οι ακόλουθες. 
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Μια σχετική με το παρόν θέμα έρευνα είναι εκείνη της Παπαβασιλείου (2019) η 

οποία μελετούσε τις επιδόσεις «μαθητών Δ’ Δημοτικού με ήπιες εκπαιδευτικές ανάγκες 

στην επίλυση προβλημάτων διαίρεσης υποστηριζόμενων από διάφορα είδη εικονιστικών 

αναπαραστάσεων». Η έρευνα αυτή πραγματοποιήθηκε σε 51 μαθητές Δ΄Δημοτικού με 

διάγνωση Ήπιων Εκπαιδευτικών Αναγκών και ειδικότερα Ειδικών Μαθησιακών 

Δυσκολιών και μέσα από αυτή αποδείχθηκε η σημασία των σχηματικών αναπαραστάσεων 

στην προσπάθεια επίλυσης μαθηματικού προβλήματος διαίρεσης μερισμού. 

Αναλυτικότερα, δόθηκαν στους μαθητές τρία προβλήματα τα οποία συνοδεύονταν από μια 

αναπαραστατική - βοηθητική εικόνα (Εξέταση Α) και άλλα τρία τα οποία συνοδεύονταν 

από σχηματική αναπαράσταση (Εξέταση Β). Ζητήθηκε από τους μαθητές να πουν τι πράξη 

θα κάνουν και να την εκτελέσουν και στη συνέχεια τους τίθονταν το ερώτημα αν οι 

αναπαραστάσεις τους βοήθησαν. Μέσα από την ανάλυση των αποτελεσμάτων βρέθηκε ότι 

οι περισσότεροι από τους μαθητές μπόρεσαν να επιλέξουν τη σωστή πράξη (διαίρεση) για 

την επίλυση προβλημάτων, όταν αυτά συνοδεύονταν από «σχηματικές» αναπαραστάσεις, 

κάτι που δεν έγινε όμως με την παρουσία των «βοηθητικών» αναπαραστάσεων. 

Παράλληλα, μέσα από την ανάλυση των αποτελεσμάτων φάνηκε μια τάση των αγοριών να 

προτιμούν τις σχηματικές αναπαραστάσεις, δεδομένου ότι στα πλαίσια της «εξέτασης Β» 

όπου υπήρχαν σχηματικές αναπαραστάσεις «τα αγόρια σημείωσαν καλύτερες επιδόσεις». 

Γενικότερα μέσα από την έρευνα φάνηκε ότι οι αναπαραστατικές εικόνες είναι 

«βοηθητικές», αλλά «όχι ικανοποιητικά βοηθητικές» συγκριτικά με τις σχηματικές 

(Παπαβασιλείου, 2019). 

Μέσα από έρευνα του Αγγελόπουλου (2018) βρέθηκε ότι μετά από αποτελεσματική 

διδασκαλία μαθητές με Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες μπορούν να επιλύουν 

αποτελεσματικά μαθηματικά προβλήματα αφαίρεσης και συγκεκριμένα εξομοίωσης και 

σύγκρισης. Αναλυτικότερα, η έρευνα διεξήχθη σε 23 μαθητές Β΄ και Γ΄ Δημοτικού με 
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επίσημη διάγνωση Ειδικών Μαθησιακών Δυσκολιών από ΚΕΣΣΥ και οι οποίοι φοιτούσαν 

στο τμήμα ένταξης. Η αρχική αξιολόγηση πριν την έναρξη της παρέμβασης, όπου 

ζητήθηκε από τους μαθητές να επιλύσουν «10 μαθηματικά προβλήματα (5 σύγκρισης και 

5 εξομοίωσης)» αναλύοντας αρχικά την ενέργεια επίλυσης και κατόπιν να κάνουν 

αναφορά της πράξης αποκλειστικά με χρήση συμβόλων, έδειξε αδυναμία αποτελεσματικής 

επίλυσης από μεγάλο αριθμό μαθητών του δείγματος («4/5» των μαθητών με «επιτυχία 

μικρότερη από 4/10»). Η διδασκαλία ακολουθούσε τα βήματα «παρουσίαση του 

μαθησιακού αντικειμένου», «καθοδηγούμενη εξάσκηση» «ανακεφαλαίωση», «αυτόνομη 

εξάσκηση» και «αξιολόγηση». Η «διδασκαλία» άρχιζε με χρήση «αντικειμένων, εικόνων 

και αριθμητικών συμβόλων» και κατόπιν ακολουθούσε χρήση τους από τους ίδιους τους 

μαθητές. Αποτέλεσμα της διδασκαλίας αυτής ήταν οι μαθητές μέσα από τη χρήση των 

αναπαραστάσεων να είναι σε θέση σε μεγάλο βαθμό να επιλύουν αποτελεσματικά 

προβλήματα αφαίρεσης (εξομοίωσης και σύγκρισης) μέσα από την αποτελεσματική χρήση 

των αναπαραστάσεων (κανένας μαθητής «δεν είχε επιτυχία» «μικρότερη του 9/10»). Η 

αποτελεσματική αυτή επίλυση προβλημάτων αυτής της μορφής επιβεβαιώθηκε και με τη 

διατήρηση της γνώσης και 2,5 εβδομάδες μετά την ολοκλήρωση των διδασκαλιών από 

ικανοποιητικό αριθμό μαθητών.  

 

1.6.Τα διερευνητικά ερωτήματα της έρευνας 

 

Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να μελετηθεί το είδος των αναπαραστάσεων 

που χρησιμοποιούν οι μαθητές με Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες, που φοιτούν στις τρεις 

τελευταίες τάξεις του Δημοτικού σχολείου, προκειμένου να απεικονίσουν το περιεχόμενο 

ενός μαθηματικού προβλήματος. Αναλυτικότερα, θα μελετηθεί ποιες αναπαραστάσεις 

επιλέγουν από ένα σύνολο προτεινόμενων αναπαραστάσεων ενός μαθηματικού 
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προβλήματος. Παράλληλα, θα μελετηθεί το είδος των αυτοσχέδιων αναπαραστάσεων που 

επιλέγουν οι μαθητές αυτοί όταν καλούνται να παρουσιάσουν το περιεχόμενο ενός 

δοθέντος προβλήματος. Ένα άλλο στοιχείο που θα εξεταστεί είναι το εάν οι μαθητές 

χρησιμοποιούν λέξεις - κλειδιά για να επιλύσουν τα μαθηματικά προβλήματα που τους 

δίνονται, καθώς και το αν αναγνωρίζουν τη σημασία της χρήσης των αναπαραστάσεων. 

  

Τα ερευνητικά ερωτήματα της παρούσας έρευνας είναι τα ακόλουθα: 

 

1. Σε ποιο βαθμό χρησιμοποιείται από μαθητές με Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες η 

τεχνική των λέξεων – κλειδιών κατά την επίλυση προβλημάτων αφαίρεσης, 

κατηγορίας σύγκρισης; 

 

2. Σε ποιο βαθμό η φοίτηση σε μεγαλύτερη τάξη του Δημοτικού επηρεάζει την επιλογή 

της αποτελεσματικής αναπαράστασης (σχηματικής) για την απεικόνιση ενός 

προβλήματος αφαίρεσης, κατηγορίας σύγκρισης από μαθητές με Ειδικές Μαθησιακές 

Δυσκολίες; 

 

3.Σε ποιο βαθμό η επιλογή της επαρκούς σχηματικής αναπαράστασης, ως αυτοσχέδιας, 

από μαθητές με Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες επηρεάζει την αποτελεσματική επιλογή 

πράξης για την επίλυση προβλημάτων αφαίρεσης, κατηγορίας σύγκρισης; 

 

4. Ποιο/-α είδος/-η αναπαράστασης επιλέγουν οι μαθητές με Ειδικές Μαθησιακές 

Δυσκολίες για την απεικόνιση ενός προβλήματος αφαίρεσης, κατηγορίας σύγκρισης; 
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5.Η αυτοσχέδια αναπαράσταση μαθητών με Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες και ο αρχικός 

τρόπος παρουσίασης του προβλήματος αφαίρεσης, κατηγορίας σύγκρισης 

χαρακτηρίζονται από ομοιογένεια ή ετερογένεια; 

 

6. Σε ποιο βαθμό οι μαθητές με Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες εμφανίζουν μια τάση 

επιλογής – χρήσης ενός είδους αναπαράστασης σε όλα τα προβλήματα αφαίρεσης, 

κατηγορίας σύγκρισης που τους δίνονται; 

 

7. Oι μαθητές με Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες αναγνωρίζουν τη σημασία της χρήσης 

αναπαραστάσεων για την κατανόηση ενός μαθηματικού προβλήματος; 

 

8.Σε ποιο βαθμό οι αυτοσχέδιες αναπαραστάσεις μαθητών με Ειδικές Μαθησιακές 

Δυσκολίες περιλαμβάνουν όλα τα στοιχεία ενός προβλήματος αφαίρεσης, κατηγορίας 

σύγκρισης που τους δίνεται; 

 

9.Σε ποιο βαθμό οι μαθητές με Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες μπορούν να παρουσιάσουν 

ένα πρόβλημα που τους δίνεται χρησιμοποιώντας δύο διαφορετικές μορφές αυτοσχέδιας 

αναπαράστασης;  

 

10.Ποιο είδος αυτοσχέδιας αναπαράστασης επιλέγουν οι μαθητές με Ειδικές Μαθησιακές 

Δυσκολίες για να απεικονίσουν ένα πρόβλημα που τους δίνεται;  

 

11.Ποιο είδος προτεινόμενης αναπαράστασης επιλέγουν μαθητές με Ειδικές Μαθησιακές 

Δυσκολίες για να απεικονίσουν ένα πρόβλημα αφαίρεσης, κατηγορίας σύγκρισης που τους 

δίνεται; 



65 
 

 

12. Ποια επιχειρήματα χρησιμοποιούν μαθητές με Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες, 

προκειμένου να αιτιολογήσουν το είδος της αναπαράστασης που επιλέγουν (προτεινόμενη/ 

αυτοσχέδια) σε ένα πρόβλημα αφαίρεσης, κατηγορίας σύγκρισης; 
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2ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ 

Μεθοδολογία 

2.1.Ερευνητική στρατηγική 

 

Στα πλαίσια της παρούσας έρευνας αξιοποιήθηκε η περιγραφική έρευνα. Μέσα από 

αυτή γίνεται «περιγραφή των σκέψεων, των συναισθημάτων, των γνώσεων και των 

συμπεριφορών μιας ομάδας ατόμων σε μια δεδομένη χρονική στιγμή». Στα πλαίσια αυτής 

έγινε χρήση ενός αυτοσχέδιου ερωτηματολογίου το οποίο είναι ένα από τα εργαλεία της 

περιγραφικής έρευνας και μέσα από αυτήν βασικός σκοπός είναι «η περιγραφή των 

χαρακτηριστικών του πληθυσμού» (Ζιώρη, χ.χ.). Η δομή του ερωτηματολογίου που 

αξιοποιήθηκε στην παρούσα έρευνα θα αναλυθεί λεπτομερώς σε επόμενη υποενότητα. Τα 

δεδομένα τα οποία συλλέγονται μπορεί να είναι τόσο ποσοτικά όσο και ποιοτικά και 

αξιοποιούνται για να δώσουν πληροφορίες για την κατάσταση του θέματος την παρούσα 

χρονική περίοδο (Koh & Owen, 2000). Τα στοιχεία αυτά της έρευνας μπορούν ακόμη να 

δείξουν «την αποδοτικότητα του εργαλείου» (Johnson & Christensen, 2011 όπ. αναφ. στο 

Παπαβασιλείου, 2019).  

  Η περιγραφική στατιστική γενικότερα χαρακτηρίζεται από αντικειμενικότητα, 

δεδομένου ότι στοχεύει να δείξει «πώς είναι η πραγματικότητα» (Lans & van der Voordt, 

2002). Για την εγκυρότητα και την αξιοπιστία της «περιγραφικής έρευνας» πρέπει να 

υπάρχει «αμεροληψία του ερευνητή» και «προσεκτική οργάνωση της διαδικασίας (Φίλιας, 

2000 όπ. αναφ. στο Ισμιρλίδου, 2019). 
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2.2.Συμμετέχοντες 

 

Στην κύρια έρευνα της παρούσας εργασίας συμμετείχαν 79 μαθητές της Δ΄ Ε΄και 

Στ΄ τάξης από Δημοτικά σχολεία των Νομών Καβάλας και Θεσσαλονίκης (πίνακας 1). 

Από τους 79 αυτούς μαθητές οι 50 ήταν αγόρια και οι 29 κορίτσια (πίνακας 2). Η επιλογή 

των συμμετεχόντων δεν έγινε με τυχαία δειγματοληψία, αλλά ήταν δείγμα ευκολίας. Οι 

μαθητές τόσο στα πλαίσια της πιλοτικής όσο και της κύριας έρευνας είχαν επίσημη 

διάγνωση Ήπιων Εκπαιδευτικών Αναγκών και ειδικότερα Ειδικών Μαθησιακών 

Δυσκολιών και φοιτούσαν στο Τμήμα Ένταξης του σχολείου τους. Από τους μαθητές 

αυτούς κανένας δεν είχε πρόβλημα όρασης ή ακοής.   

Πριν την υλοποίηση τόσο της πιλοτικής όσο και της κύριας έρευνας σχεδιάστηκαν 

και μοιράστηκαν στους μαθητές έντυπα συναίνεσης των γονέων, ώστε η συμμετοχή των 

παιδιών να πραγματοποιηθεί κατόπιν ενημέρωσης και ύστερα από συναίνεση και των 

ίδιων των γονέων να συμμετέχει το παιδί τους στην παρούσα έρευνα (έντυπο συναίνεσης 

στο Παράρτημα). 

Η έρευνα πραγματοποιήθηκε από τον Απρίλιο 2019 μέχρι τον Ιούνιο 2019. 

Τάξη φοίτησης Συχνότητα (F)        Ποσοστό (%) 

Τετάρτη                   33                  41,8 

Πέμπτη                   23                  29,1 

Έκτη                   23                  29,1 

Σύνολο                   79                 100,0 

Πίνακας 1: Κατανομή των μαθητών με βάση την τάξη φοίτησης 
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Φύλο μαθητών                 F                 % 

Αγόρι                50               63,3 

Κορίτσι                29               36,7 

Σύνολο                79             100,0 

Πίνακας 2:Κατανομή των μαθητών με βάση το φύλο 
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2.3.Διαδικασίες και εργαλεία της έρευνας 

 

Στα πλαίσια της παρούσας εργασίας επιλέχθηκε η χρήση προβλημάτων 

σύγκρισης, ώστε οι μαθητές να χρησιμοποιήσουν αυτοσχέδιες αναπαραστάσεις 

(αυτές δηλαδή που θα δημιουργήσουν οι ίδιοι) ή να επιλέξουν κάποια από τις 

προτεινόμενες αναπαραστάσεις για την απεικόνιση του περιεχομένου του εκάστοτε 

προβλήματος. Ο λόγος επιλογής αυτής της κατηγορίας προβλημάτων έναντι των 

άλλων ήταν το γεγονός ότι με βάση την υπάρχουσα βιβλιογραφία η συγκεκριμένη 

κατηγορία είναι δύσκολη για το σύνολο των μαθητών. Στόχος ήταν να ελεγχθεί πώς 

μπορούν να διαχειριστούν τόσο προτεινόμενες όσο και αυτοσχέδιες αναπαραστάσεις 

αυτής της δύσκολης κατηγορίας προβλημάτων στην προσπάθειά τους να 

κατανοήσουν το περιεχόμενο των προβλημάτων και να τα επιλύσουν.  

Ως προς το είδος των αναπαραστάσεων αποφασίστηκε, μετά από αναλυτική 

μελέτη της υπάρχουσας βιβλιογραφίας, να γίνει χρήση σχηματικής, εικονογραφικής 

και αυτοσχέδιας αναπαράστασης στα προβλήματα που δίνονταν στους μαθητές 

έτοιμες προτεινόμενες αναπαραστάσεις από τις οποίες έπρεπε να επιλέξουν εκείνη 

που κατά τη γνώμη τους ήταν πιο αντιπροσωπευτική. 

Για την επιλογή του είδους των προβλημάτων που θα αξιοποιηθούν έγινε 

μελέτη διαφόρων σχετικών με το θέμα ερευνών (Van Garderen, 2006
.
 Boonen, van 

Wesel, Jolles & van der Schoot, 2014
.
 Van Garderen & Montague, 2003

.
 

Krawec,2014
.
 Hegarty & Kozhevnikov, 1999), με την εστίασή τους να είναι το 

ερευνητικό εργαλείο Mathematical Processing Instrument. Με βάση, λοιπόν και την 

απόφαση να μελετηθούν προβλήματα αφαίρεσης, κατηγορίας σύγκρισης το πρώτο 

πρόβλημα που επιλέχθηκε από το εργαλείο αυτό και μεταφράστηκε αυτολεξεί ήταν: 
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«In an athletics race, Jim is four meters ahead of Tom and Peter is three meters behind 

Jim. How far is Peter ahead of Tom?». Με βάση αυτό το πρόβλημα έγινε προσπάθεια 

να σχεδιαστούν άλλα δύο παρόμοια προβλήματα σύγκρισης ως συνέχεια της 

δραστηριότητας που θα πραγματοποιούνταν με το υπάρχον πρόβλημα από το 

εργαλείο MPI. Το δεύτερο πρόβλημα σύγκρισης, το οποίο διατυπώθηκε από την 

ερευνήτρια, είχε την ίδια μορφή με το πρώτο πρόβλημα (πρόβλημα σύγκρισης) και 

αποτελούνταν από τον ίδιο περίπου αριθμό λέξεων ήταν: «Η βιβλιοθήκη της Άννας 

έχει 37 βιβλία περισσότερα από τη Δανάη, ενώ ο Αλέξανδρος έχει 8 βιβλία λιγότερα 

από την Άννα. Πόσα περισσότερα βιβλία έχει στη βιβλιοθήκη του ο Αλέξανδρος από 

τη Δανάη;» . 

Το τρίτο πρόβλημα ήταν: «Η Ελένη έχει στον κουμπαρά της 48€ περισσότερα 

από τον Πάνο, ενώ ο Ανέστης έχει 25€ λιγότερα από την Ελένη. Πόσα περισσότερα 

χρήματα από τον Πάνο έχει στον κουμπαρά του ο Ανέστης;» . Ο λόγος που τόσο στο 

δεύτερο όσο και στο τρίτο πρόβλημα επιλέχθηκε η χρήση των όρων περισσότερο και 

λιγότερο ήταν προκειμένου να ελεγχθεί αν οι μαθητές κατά την επιλογή της πράξης 

θα εστιάσουν στη λέξη-κλειδί προκειμένου να επιλύσουν τα προβλήματα. Η δομή 

που ακολουθήθηκε κατά το σχεδιασμό του εργαλείου ήταν: 

1) Για το πρώτο πρόβλημα δόθηκαν τρεις αναπαραστάσεις τριών 

διαφορετικών μαθητών. Η μία ήταν σχηματική, η άλλη ομοιογενής και η τρίτη 

εικονογραφική. Ζητούνταν από τον κάθε μαθητή να επιλέξει εκείνη που θεωρεί ότι 

αναπαριστά καλύτερα το πρόβλημα, αιτιολογώντας την επιλογή του. 

2) Κατόπιν, και αφού ο μαθητής είχε ήδη έρθει σε επαφή στο πρόβλημα 1 

με τρεις διαφορετικούς τρόπους αναπαράστασης ενός προβλήματος, δίνονταν στο 

μαθητή το πρόβλημα 2. Σε αυτό πρώτα του ζητούνταν να κάνει τη δική του 

αυτοσχέδια αναπαράσταση για να δείξει αυτό που περιγράφει το πρόβλημα. Σε 
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επόμενο ερώτημα ζητούνταν να διαλέξει τι πράξη θα έκανε για να το επιλύσει και 

έπειτα διατυπωνόταν από την ερευνήτρια το ερώτημα αν η αναπαράσταση τον 

βοήθησε να διαλέξει την πράξη. Σε επόμενο ερώτημα ζητούνταν από το μαθητή να 

σκεφτεί αν θα μπορούσε να αναπαραστήσει το πρόβλημα με κάποιον άλλο τρόπο. 

Στόχος αυτού του τελευταίου ερωτήματος ήταν να ελεγχθεί εάν οι μαθητές έχουν την 

ευχέρεια χρήσης διαφορετικών μορφών αυτοσχέδιων αναπαραστάσεων.  

3) Στο τρίτο πρόβλημα δινόταν στο μαθητή το πρόβλημα και τρεις 

διαφορετικές αναπαραστάσεις του προβλήματος αυτού (μία ομοιογενής, μία 

εικονογραφική και μία σχηματική). Έπειτα ζητούνταν από το μαθητή να 

προσπαθήσει να βρει τι πράξη θα κάνει για να απαντήσει στο πρόβλημα (χωρίς να 

εκτελέσει τον αλγόριθμο). Σε επόμενο ερώτημα ζητούνταν από το μαθητή να 

δηλώσει αν η χρήση κάποιας από τις προτεινόμενες αναπαραστάσεις βοήθησε στην 

επιλογή της πράξης στο προηγούμενο ερώτημα και αν ναι ποια ήταν αυτή.    

Μετά την ολοκλήρωση σχεδιασμού του εργαλείου πραγματοποιήθηκε 

πιλοτική εφαρμογή του σε 9 μαθητές της Δ΄, Ε΄ και Στ΄ Τάξης προκειμένου να 

διαπιστωθούν σημεία που δυσκολεύουν τους μαθητές, ώστε να διορθωθούν πριν την 

κύρια έρευνα. Επίσης μέσα από την πιλοτική εφαρμογή έγινε έλεγχος του χρόνου που 

οι μαθητές χρειάζονται για την ολοκλήρωση της συμπλήρωσης του συνόλου των 

ερωτημάτων του εργαλείου.  

Για τη συμπλήρωση του ερωτηματολογίου στην πιλοτική εφαρμογή οι 

μαθητές είχαν μαζί τους ένα μολύβι και μία γόμα. Το ερωτηματολόγιο της πιλοτικής 

εφαρμογής περιλάμβανε τις εκφωνήσεις των προβλημάτων, τις προτεινόμενες 

αναπαραστάσεις και τα ερωτήματα με κατάλληλο χώρο σε κάθε ερώτημα για να 

συμπληρώσουν οι μαθητές.  
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Μετά από την πιλοτική εφαρμογή μια αλλαγή που πραγματοποιήθηκε 

αφορούσε τον τρόπο παρουσίασης των τριών προβλημάτων. Αναλυτικότερα, ενώ 

κατά την πιλοτική εφαρμογή οι εκφωνήσεις των προβλημάτων περιλαμβάνονταν στο 

ερωτηματολόγιο, στην κύρια έρευνα οι εκφωνήσεις των τριών προβλημάτων δεν 

περιέχονταν σε αυτό. Αντίθετα, τα τρία προβλήματα δόθηκαν στους μαθητές 

φωτοτυπημένα σε ξεχωριστά πλαστικοποιημένα φύλλα Α4. Η τροποποίηση αυτή 

έγινε μετά από παρατήρηση της δυσκολίας των μαθητών στην πιλοτική εφαρμογή να 

έχουν το πρόβλημα στην ίδια σελίδα με κάποια μόνο από τα σκίτσα και όχι με το 

σύνολο των προτεινόμενων αναπαραστάσεων, στοιχείο που δημιουργούσε δυσκολίες 

στην ολιστική μελέτη τους. Την πρακτική αυτή άλλωστε προτείνουν και σε 

προϋπάρχουσα έρευνά τους οι Hegarty & Kozhevnikov (1999). Μέσα από την 

πιλοτική εφαρμογή ένα άλλο σημείο που αποδείχθηκε ότι χρειαζόταν τροποποίηση 

ήταν η τοποθέτηση των τριών προτεινόμενων αναπαραστάσεων στα προβλήματα 1 

και 3 στην ίδια σελίδα, ώστε οι μαθητές να μπορούν να τα μελετούν όλα ταυτόχρονα, 

χωρίς να χρειάζεται να αποσπάται η προσοχή τους αλλάζοντας σελίδα.  

Ο χρόνος που χρειάστηκε για τη συμπλήρωση του ερωτηματολογίου ήταν 

κατά μέσο όρο 15΄. Επίσης να σημειωθεί ότι τόσο στην πιλοτική εφαρμογή όσο και 

στην κύρια έρευνα, πριν την ενασχόληση του μαθητή με την επίλυση κάθε 

προβλήματος και αφού διάβαζε το πρόβλημα και την εκφώνηση, του διευκρινίζονταν 

ότι σε ό,τι αφορά τα ερωτήματα των αναπαραστάσεων δεν υπήρχε σωστή ή 

λανθασμένη απάντηση. Τονιζόταν ότι σημασία είχε να παρουσιάσει ο μαθητής τον 

τρόπο σκέψης του, πρακτική που στηρίχθηκε σε υπάρχουσα έρευνα της Van 

Garderen (2006).  Τόσο πριν την πιλοτική εφαρμογή όσο και στα πλαίσια της κύριας 

έρευνας μοιράστηκαν σε όλους τους μαθητές των τμημάτων ένταξης έντυπα 

συναίνεσης των γονέων, όπως προαναφέρθηκε. 
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Ο ρόλος της ερευνήτριας, τόσο στην πιλοτική εφαρμογή όσο και κατά τη 

διεξαγωγή της κύριας έρευνας περιοριζόταν στο να διαβάζει στα παιδιά μια φορά το 

πρόβλημα και τις εκφωνήσεις των δραστηριοτήτων. Επίσης, ενθάρρυνε τα παιδιά 

στην προσπάθειά τους, τονίζοντάς τους ότι δεν υπάρχει σωστή απάντηση, αλλά 

στόχος είναι η μελέτη του τρόπου με τον οποίο σκεφτόμαστε όταν λύνουμε 

μαθηματικά προβλήματα. Στο σημείο αυτό να διευκρινιστεί ότι οι μαθητές 

συμπλήρωναν το ερωτηματολόγιο ατομικά και όχι σε ομάδες, με στόχο την απόλυτη 

συγκέντρωσή τους στην εκάστοτε δραστηριότητα.  
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2.4.Ανάλυση των δεδομένων 

 

Τα δεδομένα αναλύθηκαν τόσο ποσοτικά όσο και ποιοτικά. Ειδικότερα στα 

ερωτήματα που αφορούσαν την αιτιολόγηση των επιλογών των μαθητών έγινε χρήση 

περιγραφικής στατιστικής και ειδικότερα της ανάλυσης περιεχομένου, ώστε στη 

συνέχεια οι απαντήσεις των μαθητών να μπορέσουν να ομαδοποιηθούν και να 

συνθέσουν ευρύτερες, διακριτές κατηγορίες απαντήσεων. Για την ποσοτική ανάλυση 

των απαντήσεων έγινε χρήση του προγράμματος SPSS Statistics, έκδοση 23. 

 Δημιουργήθηκαν πίνακες συχνοτήτων και έγιναν όλοι οι απαιτούμενοι 

έλεγχοι για το εάν οι μεταβλητές ακολουθούν την κανονική κατανομή, με χρήση του 

εργαλείου Shapiro – Wilk test, ώστε να αποφανθούμε εάν κατά την ανάλυση θα γίνει 

χρήση παραμετρικών ή μη παραμετρικών εργαλείων. Παράλληλα, μετά την εύρεση 

ότι οι μεταβλητές δεν ακολουθούν την κανονική κατανομή, έγινε χρήση μη 

παραμετρικών εργαλείων (Wilcoxon tests). 

 Να σημειωθεί, πως όσον αφορά την ποιοτική ανάλυση των αυτοσχέδιων 

αναπαραστάσεων των μαθητών στο πρόβλημα 2, μέσα από τη συστηματική τους 

μελέτη και ανάλυση, επιλέχθηκε η ακόλουθη κατηγοριοποίηση τους με βάση και την 

υπάρχουσα πρόταση των Boonen, van Wesel, Jolles & van der Schoot (2014). Οι 

κατηγορίες αυτές ήταν: 

Σχηματική: ο μαθητής κάνει ένα σχέδιο στο οποίο φαίνονται οι σχέσεις 

ανάμεσα στα δεδομένα και τα ζητούμενα. 

α)Επαρκής σχηματική: Ο μαθητής στην αναπαράστασή του κατάφερε να 

απεικονίσει με επιτυχία τόσο το περιεχόμενο, όσο και τις σχέσεις που 

παρουσιάζονταν στο πρόβλημα. Ένα παράδειγμα επαρκούς σχηματικής 
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αναπαράστασης από μαθητή που συμμετείχε στην έρευνα παρουσιάζεται στην εικόνα 

1. 

 

β)Ανεπαρκής σχηματική: Ο μαθητής απεικόνισε μερικώς το περιεχόμενο και/ή 

τις σχέσεις που παρουσιάζονταν στο πρόβλημα. Ένα παράδειγμα ανεπαρκούς 

σχηματικής αναπαράστασης από μαθητή που συμμετείχε στην έρευνα παρουσιάζεται 

στην εικόνα 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 1:Παράδειγμα επαρκούς σχηματικής αναπαράστασης 

Εικόνα 2:Παράδειγμα ανεπαρκούς σχηματικής αναπαράστασης 
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Ομοιογενής: ο μαθητής με αριθμούς και γράμματα (με τον ίδιο δηλαδή κώδικα 

που παρουσιάζεται το πρόβλημα) παρουσιάζει τα δεδομένα και τα ζητούμενα 

α) Επαρκής ομοιογενής: όταν ο μαθητής αναφέρει τόσο τα δεδομένα όσο και 

τα ζητούμενα με χρήση λέξεων. Ένα παράδειγμα επαρκούς ομοιογενούς 

αναπαράστασης από μαθητή που συμμετείχε στην έρευνα παρουσιάζεται στην εικόνα 

3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

β) Μη επαρκής ομοιογενής: όταν ο μαθητής αναφέρει μερικώς τα δεδομένα 

και/ή τα ζητούμενα του προβλήματος. Ένα παράδειγμα ανεπαρκούς ομοιογενούς 

αναπαράστασης από μαθητή που συμμετείχε στην έρευνα παρουσιάζεται στην εικόνα 

4. 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 3: Παράδειγμα επαρκούς ομοιογενούς αναπαράστασης 

Εικόνα 4: Παράδειγμα ανεπαρκούς ομοιογενούς αναπαράστασης 
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Εικονογραφική: ο μαθητής παρουσιάζει το περιεχόμενο του προβλήματος με 

απλό σχέδιο, χωρίς ωστόσο να περιλαμβάνονται σε αυτό οι σχέσεις μεταξύ των 

δεδομένων και τα ζητούμενα του προβλήματος. 

α)Επαρκής εικονογραφική: ο μαθητής κάνει ένα σχέδιο στο οποίο δείχνει το 

θέμα του προβλήματος (μια βιβλιοθήκη στη συγκεκριμένη περίπτωση) και όλα τα 

πρόσωπα (τα τρία παιδιά και τα ονόματά τους), χωρίς ωστόσο να αναφέρει τις 

σχέσεις που περιγράφονται στο πρόβλημα, καθώς και τα ζητούμενα. Ένα παράδειγμα 

επαρκούς εικονογραφικής αναπαράστασης από μαθητή που συμμετείχε στην έρευνα 

παρουσιάζεται στην εικόνα 5. 

 

 

 

 

β)Μη επαρκής εικονογραφική: ο μαθητής κάνει ένα σχέδιο σχετικό με το 

πρόβλημα. Ωστόσο, σε αυτό το σχέδιο δεν περιγράφονται όλα τα πρόσωπα του 

προβλήματος (δηλαδή και τα τρία παιδιά) και δεν αναφέρονται καθόλου οι σχέσεις 

μεταξύ των δεδομένων του προβλήματος, καθώς και τα ζητούμενα. Ένα παράδειγμα 

ανεπαρκούς εικονογραφικής αναπαράστασης από μαθητή που συμμετείχε στην 

έρευνα παρουσιάζεται στην εικόνα 6. 

Εικόνα 5: Παράδειγμα επαρκούς εικονογραφικής αναπαράστασης 



78 
 

 

 

 

 

 

 

 

Παράλληλα, ελέγχθηκε ποσοτικά πόσοι από τους μαθητές επέλεξαν, είτε 

χρησιμοποίησαν, τον ίδιο τύπο αναπαράστασης και στα τρία προβλήματα και έγινε 

έλεγχος αν η τάξη φοίτησης επηρεάζει το είδος της αναπαράστασης που επιλέγουν οι 

μαθητές. Ακόμη, ελέγχθηκε αν η τάξη επηρεάζει την αποτελεσματική επιλογή 

πράξης. 

Κατόπιν, διαμορφώθηκαν πίνακες για κάθε μαθητή για το πρόβλημα 2. Σε 

αυτούς τους πίνακες έγινε ποιοτική ανάλυση των αυτοσχέδιων αναπαραστάσεων των 

μαθητών. Το πρόβλημα 2 χωρίστηκε στα επιμέρους στοιχεία του και ελέγχθηκε αν 

κάθε στοιχείο του προβλήματος περιλαμβανόταν στην προσωπική αναπαράσταση του 

μαθητή. Αν το συστατικό του προβλήματος παρουσιαζόταν σωστά έπαιρνε το βαθμό 

2, αν περιλαμβανόταν αλλά με λανθασμένο τρόπο έπαιρνε το βαθμό 1, ενώ για κάθε 

συστατικό που δεν περιλαμβανόταν στην αναπαράσταση έπαιρνε το βαθμό 0. Το 

μέγιστο σκορ που μπορούσε να συγκεντρώσει ο μαθητής ήταν 6 βαθμοί που σημαίνει 

ότι ο συγκεκριμένος μαθητής είχε μια πλήρη αναπαράσταση, αφού η αναπαράστασή 

του περιλάμβανε όλα τα στοιχεία, καθώς και τη σχέση μεταξύ τους. 

Ένα από αυτά τα ερωτήματα που τίθονταν στο πρόβλημα 2 αφορούσε το πώς 

σκέφτηκαν οι μαθητές προκειμένου να επιλέξουν τον αλγόριθμο που ήταν 

Εικόνα 6: Παράδειγμα ανεπαρκούς εικονογραφικής αναπαράστασης 



79 
 

κατάλληλος για τη επίλυση του προβλήματος. Οι απαντήσεις τους αναλύθηκαν, ώστε 

να ελεγχθεί, εάν σκέφτηκαν με βάση τη στρατηγική της λέξης - κλειδί, δεδομένου ότι 

στο πρόβλημα αυτό υπήρχε τόσο η λέξη περισσότερα, όσο και η λέξη λιγότερα. Οι 

λέξεις, άλλωστε, αυτές με βάση υπάρχουσες έρευνες επηρεάζουν πολλές φορές τις 

επιλογές των μαθητών. Επίσης, για να ελεγχθεί αν μπορούν να προκύψουν 

κατηγορίες στις οποίες μπορούν να ενταχθούν οι απαντήσεις των μαθητών (με βάση 

κοινά τους χαρακτηριστικά), έγιναν ευρύτεροι πίνακες ταξινόμησης των απαντήσεων 

των μαθητών. Οι πίνακες αυτοί αφορούσαν την αιτιολόγηση - άποψη των μαθητών σε 

σχέση με τη χρησιμότητα των αναπαραστάσεων (αυτοσχέδιων και προτεινόμενων) 

για την κατανόηση και κατόπιν επίλυση του κάθε προβλήματος. 

Τόσο στο πρόβλημα 2 όσο και στο πρόβλημα 3 διαμορφώθηκε κλίμακα 

αναφορικά με την αποτελεσματική αναπαράσταση. Η διαμόρφωση της κλίμακας 

αποτελεσματικότητας στηρίχθηκε στην υπάρχουσα βιβλιογραφία και διαμορφώθηκε 

ως εξής: 1-Εικονιστική αναπαράσταση (λιγότερο αποτελεσματική αναπαράσταση) 2-

Ομοιογενής 3- Σχηματική (αποτελεσματική αναπαράσταση). Η συγκεκριμένη 

κλίμακα χρησιμοποιήθηκε για τη χρήση του μη παραμετρικού εργαλείου Mann – 

Whitney.  
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3
ο
 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 

Αποτελέσματα 

 

Μετά την συλλογή των ερωτηματολογίων, οι απαντήσεις κωδικοποιήθηκαν 

στο SPSS Statistics,  έκδοση 23. Πριν την έναρξη της επεξεργασίας των 

αποτελεσμάτων, έγινε έλεγχος για να εξεταστεί αν ακολουθείται η κανονική 

κατανομή. Για το σκοπό αυτό έγινε έλεγχος Shapiro – Wilk test και βρέθηκε ότι δεν 

ακολουθείται η κανονική κατανομή. Κατά συνέπεια, ήταν δυνατόν να 

πραγματοποιηθούν μόνο μη παραμετρικοί έλεγχοι.  

 

Οι συχνότητες των επιλογών των συμμετεχόντων ως προς το είδος της 

αναπαράστασης στο Πρόβλημα 1 παρουσιάζονται στον πινάκα 3:  

 

Είδος αναπαράστασης Συχνότητα (F)        Ποσοστό (%) 

Σχηματική 39 49,4 

Ομοιογενής 20 25,3 

Εικονογραφική 20 25,3 

Σύνολο 79 100,0 

Πίνακας 3:Επιλογή προτεινόμενης αναπαράστασης στο Πρόβλημα 1 

 

Παρατηρούμε ότι οι μισοί περίπου από τους μαθητές επέλεξαν τη σχηματική 

αναπαράσταση, ως την κατάλληλη αναπαράσταση για την παρουσίαση του 

περιεχομένου του προβλήματος.  
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Οι συχνότητες των επιλογών των συμμετεχόντων ως προς το είδος της 

αναπαράστασης σε συνάρτηση με την τάξη φοίτησης παρουσιάζονται στον πινάκα 4:  

 
Τάξη φοίτησης Επιλογή αναπαράστασης πρόβλημα 1  

Σχηματική Ομοιογενής Εικονογραφική 

        

           Σύνολο 

Τετάρτη 20 5 8 33 

Πέμπτη 9 7 7 23 

Έκτη 10 8 5 23 

Σύνολο 39 20 20 79 

Πίνακας 4: Επιλογή προτεινόμενης αναπαράστασης στο πρόβλημα 1 και τάξη φοίτησης 

 

Παρατηρούμε ότι από το σύνολο των 39 μαθητών που επέλεξαν την σχηματική 

αναπαράσταση οι 20 φοιτούν στην Δ΄ Δημοτικού (Πίνακας 4). 

Οι συχνότητες των επιλογών των συμμετεχόντων ως προς την πράξη επίλυσης του 

προβλήματος 2 παρουσιάζονται στον πινάκα 5:  

Επιλογή πράξης                     Συχνότητα (F)                               Ποσοστό (%) 

 

Αφαίρεση 
31 39,2 

 

Πρόσθεση 
27 34,2 

 

Πολλαπλασιασμός 
12 15,2 

 

Διαίρεση 
3 3,8 

 

Περισσότερες από μία πράξεις 
4 5,1 

 

Δεν απάντησε 
2 2,5 

 

Σύνολο 
79 100,0 

Πίνακας 5: Επιλογή πράξης στο πρόβλημα 2 

 

Παρατηρούμε ότι 31 από τους 79 μαθητές του δείγματος επέλεξαν τον αλγόριθμο της 

αφαίρεσης και 27 τον αλγόριθμο της πρόσθεσης (Πίνακας 5).  
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Οι συχνότητες των επιλογών των συμμετεχόντων ως προς τη χρήση της στρατηγικής 

της λέξης – κλειδί στο πρόβλημα 2 παρουσιάζονται στον πινάκα 6:  

 

Χρήση λέξης- κλειδί                            Συχνότητα (F)                             Ποσοστό (%) 

Δε χρησιμοποιήθηκε λέξη -

κλειδί 
34 43,0 

 

Χρησιμοποιήθηκε λέξη - 

κλειδί 

 

45 

 

57,0 

 

Σύνολο 

 

79 

 

100,0 

   

Πίνακας 6: Χρήση λέξης - κλειδί για επίλυση προβλήματος 2 

 

Παρατηρούμε ότι περίπου 6 στους 10 μαθητές χρησιμοποίησαν λέξη - κλειδί για να 

επιλύσουν το πρόβλημα 2.  

Οι συχνότητες των επιλογών των συμμετεχόντων ως προς το είδος της αυτοσχέδιας 

αναπαράστασης παρουσιάζονται στον πινάκα 7:  

 

Είδος αναπαράστασης                       Συχνότητα (F)                             Ποσοστό (%) 

Σχηματική 23 29,1 

Ομοιογενής 18 22,8 

Εικονογραφική 37 46,8 

Απουσία απάντησης 1 1,3 

Σύνολο 79 100,0 

Πίνακας 7: Είδος αυτοσχέδιας αναπαράστασης σε πρόβλημα 2 

 

Παρατηρούμε ότι περίπου 5 στους 10 μαθητές έκαναν μια αυτοσχέδια εικονογραφική 

αναπαράσταση για να απεικονίσουν το περιεχόμενο του προβλήματος 2. 

Οι συχνότητες των επιλογών των συμμετεχόντων ως προς τη χρήση αυτοσχέδιας  

σχηματικής ή άλλης αναπαράστασης στο πρόβλημα 2 παρουσιάζονται στον πινάκα 8:  
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Πίνακας 8: Επιλογή της σχηματικής ως αυτοσχέδιας αναπαράστασης 

 

Παρατηρούμε ότι 55 από τους 79 μαθητές (περίπου το 70% του δείγματος) επέλεξαν 

κάποια άλλη αναπαράσταση και όχι τη σχηματική προκειμένου να απεικονίσουν το 

περιεχόμενο του προβλήματος 2. 

Οι συχνότητες των επιλογών των συμμετεχόντων ως προς το είδος της 

αναπαράστασης και τη χρήση επαρκούς ή μη επαρκούς αναπαράστασης 

παρουσιάζονται στον πινάκα 9:  

Είδος αναπαράστασης                           Συχνότητα (F)                              Ποσοστό (%) 

Επαρκής σχηματική 2 2,5 

Μη επαρκής σχηματική 21 26,6 

Επαρκής ομοιογενής 1 1,3 

Μη επαρκής ομοιογενής 16 20,3 

Επαρκής εικονογραφική 5 6,3 

Μη επαρκής εικονογραφική 33 41,8 

Απουσία απάντησης 1 1,3 

Σύνολο 79 100,0 

Πίνακας 9: Αναλυτικές κατηγορίες αυτοσχέδιων αναπαραστάσεων μαθητών στο πρόβλημα 2 

 

Παρατηρούμε ότι ανεξάρτητα από το είδος της αναπαράστασης που επέλεξαν οι 

μαθητές ως αυτοσχέδια αναπαράσταση (σχηματική, ομοιογενής, εικονογραφική) η 

πλειοψηφία αυτών δεν είναι επαρκής, δηλαδή δεν έχει όλα εκείνα τα στοιχεία που 

είναι απαραίτητη για να είναι ολοκληρωμένη. 

Είδος αναπαράστασης                                                                        Συχνότητα (F)                                                          Ποσοστό (%) 

Σχηματική 23 29,1 

Άλλη αναπαράσταση 55 69,6 

Απουσία απάντησης 1 1,3 

Σύνολο 79 100,0 
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Οι συχνότητες των επιλογών των συμμετεχόντων στο πρόβλημα 2 ως προς το είδος 

της αναπαράστασης και την τάξη φοίτησης παρουσιάζονται στον πινάκα 10:  

 

 

Πίνακας 10: Επιλογή αναπαράστασης στο πρόβλημα 2 και τάξη φοίτησης 

 

Οι συχνότητες των επιλογών των συμμετεχόντων ως προς την πράξη επίλυσης στο 

πρόβλημα 3 παρουσιάζονται στον πινάκα 11:  

 
Επιλογή πράξης                     Συχνότητα (F)                             Ποσοστό (%) 

Αφαίρεση 42 53,2 

Πρόσθεση 21 26,6 

Πολλαπλασιασμός 9 11,4 

Διαίρεση 3 3,8 

Περισσότερες από μία πράξεις 3 3,8 

Δεν απάντησε 1 1,3 

Σύνολο 79 100,0 

Πίνακας 11: Επιλογή πράξης για την επίλυση του προβλήματος 3 

 

Παρατηρούμε ότι 42 από τους 79 μαθητές του δείγματος επέλεξαν την αφαίρεση για 

την επίλυση του προβλήματος 3. 

 

Τάξη 

φοίτησης 

Είδος αναπαράστασης 

 

Σχηματική Ομοιογενής Εικονογραφική 

Απουσία 

απάντησης 

 

Τετάρτη 8 6 18 1 33 

Πέμπτη 6 8 9 0 23 

Έκτη 9 4 10 0 23 

Σύνολο 23 18 37 1 79 
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Οι συχνότητες των επιλογών των συμμετεχόντων ως προς τη χρήση της στρατηγικής 

της λέξης – κλειδί για την επίλυση του προβλήματος 3 παρουσιάζονται στον πινάκα 

12:  

 
Χρήση λέξης – κλειδί Συχνότητα (F) Ποσοστό (%) 

Δε χρησιμοποίησε 

λέξη – κλειδί 
34 43,0 

Χρησιμοποίησε λέξη 

– κλειδί 
45 57,0 

Σύνολο 79 100,0 

Πίνακας 12: Χρήση λέξης - κλειδί για την επίλυση του προβλήματος 3 

 

Παρατηρούμε ότι περίπου 6 στους 10 μαθητές του δείγματος επέλεξαν να 

χρησιμοποιήσουν τη στρατηγική της λέξης - κλειδί για να επιλύσουν το πρόβλημα 3. 

Οι συχνότητες των επιλογών των συμμετεχόντων ως προς το είδος της 

αναπαράστασης στο πρόβλημα 3 παρουσιάζονται στον πινάκα 13:  

 
Είδος αναπαράστασης Συχνότητα (F) Ποσοστό (%) 

Σχηματική 41 51,9 

Ομοιογενής 19 24,1 

Εικονογραφική 18 22,8 

Δεν απάντησε 1 1,3 

Σύνολο 79 100,0 

Πίνακας 13: Επιλογή προτεινόμενης αναπαράστασης για το πρόβλημα 3 

 

Παρατηρούμε ότι περισσότεροι από τους μισούς μαθητές επέλεξαν τη σχηματική 

αναπαράσταση για την αναπαράσταση του περιεχομένου του προβλήματος 3. 
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Ο αριθμός των συμμετεχόντων που χρησιμοποίησε τον ίδιο τύπο αναπαράστασης στα 

προβλήματα 1 και 2 παρουσιάζεται στον πινάκα 14:  

Εικόνα 74: Κοινή επιλογή αναπαράστασης σε προβλήματα 1 και 2 

 

Μελετώντας αναλυτικά τις αυτοσχέδιες αναπαραστάσεις των μαθητών στο πρόβλημα 

2 βρέθηκε ότι οι 38 από τους 79 μαθητές του δείγματος επέλεξαν την ίδια μορφή 

αναπαράστασης με εκείνη που επέλεξαν στο πρόβλημα 1 (Πίνακας 14).  

Ο αριθμός των συμμετεχόντων που χρησιμοποίησε επαρκή αναπαράσταση και το 

είδος της αναπαράστασης που επέλεξαν παρουσιάζονται στον πινάκα 15:  

 

Πίνακας 15:Κοινή επιλογή αναπαράστασης και στα 3 προβλήματα 

 

Αξίζει στο σημείο αυτό να σημειωθεί ότι ανεξάρτητα από το είδος της 

αναπαράστασης που χρησιμοποιήθηκε στο πρόβλημα 2 μόλις 8 από τους 79 μαθητές 

έκαναν επαρκείς αναπαραστάσεις (Πίνακας 15). Παρατηρούμε ότι οι 5 από τους 8 

μαθητές σχεδίασαν μια επαρκή εικονογραφική, δηλαδή δεν έλαβαν υπόψη τις σχέσεις 

μεταξύ των δεδομένων, καθώς και το ζητούμενο του προβλήματος.  

Είδος αναπαράστασης που επιλέχθηκε                         Αριθμός μαθητών 

σε προβλήματα 1 και 2 

 

Σχηματική                    15 

Ομοιογενής                    11 

Εικονογραφική                    12 

Επαρκής αναπαράσταση                                               Αριθμός μαθητών 

στο πρόβλημα 2 

Σχηματική                    2 

Ομοιογενής                    1 

Εικονογραφική                    5 
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Χρήση ίδιας αναπαράστασης και στα 3 προβλήματα 

Αναφορικά με το είδος των αναπαραστάσεων (τόσο προτεινόμενων όσο και 

αυτοσχέδιων) για την επίλυση των τριών προβλημάτων αφαίρεσης, κατηγορίας 

σύγκρισης βρέθηκε ότι μόνο 8 από τους 79 μαθητές χρησιμοποίησαν τον ίδιο τύπο 

αναπαράστασης και στα τρία προβλήματα (ανεξάρτητα αν η αυτοσχέδια ήταν τέλεια 

ή ατελής). Αναλυτικότερα, δύο μαθητές επέλεξαν τη χρήση σχηματικών 

αναπαραστάσεων, ένας τη χρήση ομοιογενών και πέντε ακόμη τη χρήση 

εικονογραφικών αναπαραστάσεων. 

Αιτιολόγηση μαθητών για χρησιμότητα αναπαραστάσεων για την κατανόηση των τριών 

προβλημάτων 

Πρόβλημα 1 

Αιτιολόγηση για επιλογή τρόπου παρουσίασης μαθητή 1 

Κατηγορίες αιτιολογήσεων                                           Αριθμός μαθητών 

Αντίληψη των σχέσεων των 

αποστάσεων μεταξύ των 

στοιχείων του προβλήματος 

                                                     7 

 

Εστίαση σε ύπαρξη αριθμού-

μέτρων 

                                                 

                                                   14 

 

Εστίαση σε ύπαρξη σκίτσου 

                                                 

                                                     9 

 

Εστίαση σε συνδυασμό 

σκίτσου και μέτρων 

 

                                               

                                                     5 

 

Απουσία αιτιολόγησης λόγου 

επιλογής αυτού του τρόπου ως 

πιο κατανοητού 

 

                                                 

                                                     2 

Αιτιολόγηση για επιλογή τρόπου παρουσίασης μαθητή 2 

Κατηγορίες αιτιολογήσεων                                          Αριθμός μαθητών 

Είναι πιο απλό.                                                      1 
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Πίνακας 16: Αιτιολόγηση επιλογής αναπαράστασης στο πρόβλημα 2 

 

Στον παραπάνω πίνακα παρουσιάζονται ομαδοποιημένες σε κατηγορίες οι 

απαντήσεις των μαθητών αναφορικά με το λόγο επιλογής κάθε τρόπου παρουσίασης 

του προβλήματος 1 (Σε έναν αγώνα δρόμου ο Γιάννης είναι 4 μέτρα μπροστά από τον 

Θωμά και ο Πέτρος 3 μέτρα πίσω από τον Γιάννη. Πόσο πιο μπροστά είναι ο Πέτρος 

από τον Θωμά;). Κάθε τρόπος έδειχνε με διαφορετικό κάθε φορά τρόπο τι λέει το 

πρόβλημα που δίνονταν. 

Αναφορικά με την επιλογή του τρόπου παρουσίασης του μαθητή 1 (σχηματική 

αναπαράσταση) στην πρώτη κατηγορία «Αντίληψη των σχέσεων των αποστάσεων 

μεταξύ των στοιχείων του προβλήματος.» ομαδοποιήθηκαν εκείνες οι απαντήσεις 

όπου οι μαθητές φαινόταν να δίνουν έμφαση στις σχέσεις που αναφέρονται μέσα στο 

πρόβλημα μεταξύ των δεδομένων (Σε έναν αγώνα δρόμου ο Γιάννης είναι 4 μέτρα 

μπροστά από τον Θωμά και ο Πέτρος 3 μέτρα πίσω από τον Γιάννη. Πόσο πιο 

μπροστά είναι ο Πέτρος από τον Θωμά;), όπως η απάντηση του μαθητή 49 που 

έγραψε: «Ο πρώτος τρόπος γιατί ο Δημήτρης είναι 4 μέτρα από τον Θωμά και το 

δείχνει με εικόνα κι ο Δημήτρης έχει περάσει 3 μέτρα τον Πέτρο.». Οι μαθητές των 

οποίων οι απαντήσεις ομαδοποιήθηκαν στην προαναφερόμενη κατηγορία, φάνηκε να 

αναγνωρίζουν τη σχέση σύγκρισης μεταξύ των δεδομένων, όπως αυτές 

 

Τα εξηγεί καλύτερα. 

 

                                                     6 

Έχει γράμματα και αριθμούς.                                                     13 

Αιτιολόγηση για επιλογή τρόπου παρουσίασης μαθητή 3 

Κατηγορίες αιτιολογήσεων                                          Αριθμός μαθητών 

Εστίαση στο ότι είναι 

ζωγραφιά 

 

                                                      7 

Εστίαση στο ότι φαίνεται η 

θέση των παιδιών 

 

                                                     10 

Εστίαση στο ότι εμφανίζονται 

και τα τρία παιδιά 

                                                       3 
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παρουσιάζονται στο πρόβλημα. Στη δεύτερη κατηγορία εκείνη «Εστίαση σε ύπαρξη 

αριθμού-μέτρων» ομαδοποιήθηκαν οι απαντήσεις που ανέφεραν είτε την έννοια των 

μέτρων ή ανέφεραν την έννοια της απόστασης, όπως η απάντηση του μαθητή 8 «Ο 

τρόπος 1 γιατί μου δίνει την απόσταση.» και η απάντηση του μαθητή 46 «Ο πρώτος 

γιατί μας δείχνει τα μέτρα». Στην κατηγορία αυτή οι μαθητές έδιναν έμφαση στους 

αριθμούς και όχι στην ίδια την αναπαράσταση, καθώς και στη σχέση μεταξύ των 

δεδομένων. Στην τρίτη κατηγορία «Εστίαση σε ύπαρξη σκίτσου κατηγοριοποιήθηκαν 

εκείνες οι απαντήσεις που οι μαθητές έδιναν έμφαση στο σχέδιο και όχι στους 

αριθμούς και στην έννοια της απόστασης, όπως η απάντηση του μαθητή 73 «1 έχει 

παιδάκια.». Στην τέταρτη κατηγορία «Εστίαση σε συνδυασμό σκίτσου και μέτρων» 

ομαδοποιήθηκαν εκείνες οι απαντήσεις στις οποίες οι μαθητές έδιναν έμφαση τόσο 

στο ότι είχαν σχεδιαστεί τα παιδιά όσο και στην ύπαρξη των μέτρων όπως η 

απάντηση του μαθητή 70 που έγραψε «Με βοηθάει το 1 γιατί έχει τα ανθρωπάκια και 

τα πόσα μέτρα.». Στην πέμπτη κατηγορία ομαδοποιήθηκαν εκείνες οι απαντήσεις που 

οι μαθητές δεν αιτιολογούσαν την επιλογή τους όπως η απάντηση του μαθητή 7 «Ένα 

είναι πιο εύκολο.». 

Αναφορικά με τον δεύτερο τρόπο παρουσίαση (ομοιογενής αναπαράσταση) στην 

πρώτη κατηγορία «Είναι πιο απλό» κατηγοριοποιήθηκαν οι απαντήσεις που οι 

μαθητές αναφέρονταν στον απλό τρόπο παρουσίασης του προβλήματος όπως η 

απάντηση του μαθητή 1 «2 γιατί είναι πιο απλός.». Στη δεύτερη κατηγορία «Τα εξηγεί 

καλύτερα.» ομαδοποιήθηκαν εκείνες οι απαντήσεις στις οποίες οι μαθητές εστίαζαν 

στην καλύτερη παρουσίαση του περιεχομένου του προβλήματος, όπως ο μαθητής 72 

που έγραψε «Ο δεύτερος τρόπος γιατί το εξηγεί καλύτερα.». Στην τρίτη κατηγορία 

εντάχθηκαν οι απαντήσεις που εστίαζαν στην παρουσίαση του προβλήματος με 

γράμματα και αριθμούς όπως η απάντηση του μαθητή 22 «Ο τρόπος 2 γιατί είναι με 

γράμματα και το καταλαβαίνω καλύτερα.» και του μαθητή 2 «Ο 2 γιατί τα γράφει.».  

Αναφορικά με την επιλογή του τρόπου παρουσίασης του τρίτου μαθητή στην 

πρώτη κατηγορία «Εστίαση στο ότι είναι ζωγραφιά» εντάχθηκαν εκείνες οι 

απαντήσεις στις οποίες δίνονταν έμφαση στο ότι η παρουσίαση του μαθητή είναι 

ζωγραφιά όπως η απάντηση του μαθητή 6 «Του τρίτου μαθητή γιατί είναι 

ζωγραφιά.». Στη δεύτερη κατηγορία «Εστίαση στο ότι φαίνεται η θέση των παιδιών» 

εντάχθηκαν οι απαντήσεις εκείνες στις οποίες οι μαθητές έδιναν έμφαση στο ότι τα 

παιδιά είναι τοποθετημένα με τη σειρά όπως αναφέρει το πρόβλημα όπως του μαθητή 
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24 «Το 3 γιατί είναι όλοι κοντά και με την σειρά.». Στην τρίτη κατηγορία «Εστίαση 

στο ότι εμφανίζονται και τα τρία παιδιά» εντάχθηκαν οι απαντήσεις εκείνες οι οποίες 

εστίαζαν στο ότι είχαν σχεδιαστεί και τα τρία παιδιά όπως η απάντηση του μαθητή 77 

«Με βοηθάει ο τρόπος 3 γιατί είναι και οι τρεις.». 

Πρόβλημα 2 

Αιτιολόγηση για επιλογή τρόπου παρουσίασης 

Κατηγορίες 

αιτιολογήσεων  

                                                    Αριθμός μαθητών 

Δε με βοήθησε.-Διάβασα 

το πρόβλημα.-

Χρησιμοποίησα λέξη -  

κλειδί. 

                                                              30 

Με βοήθησε το σχέδιο 

(βιβλιοθήκη). - Όταν λύνω 

ένα πρόβλημα με βοηθάει 

η ζωγραφιά. 

 

                                                              18 

Με βοήθησε γιατί είχε 

τους αριθμούς/γράμματα.-

Με βοήθησε γιατί δεν έχει 

γράμματα. 

 

                                                                4 

Με βοήθησε να δω ποιος 

έχει περισσότερα. 

 

                                                                 1 

Με βοήθησε να καταλάβω 

καλύτερα. 

 

                                                                9 

Με βοηθάει στην πράξη. 

 

                                                                10 

Με βοήθησε να σκεφτώ.                    

 

                                                                  3 

Δεν αιτιολόγησε                                                                   1 

Πίνακας 17:Αιτιολόγηση τρόπου παρουσίασης στο πρόβλημα 2 
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Στον παραπάνω πίνακα έγινε προσπάθεια να ομαδοποιηθούν οι απαντήσεις των 

μαθητών στο ερώτημα αν η αναπαράσταση που έκαναν οι ίδιοι για το πρόβλημα που 

μόλις διάβασαν τους βοήθησε και γιατί.  

Στην πρώτη κατηγορία εντάχθηκαν εκείνες οι απαντήσεις που οι μαθητές είτε 

δήλωσαν ότι η αναπαράστασή τους δε τους βοήθησε, είτε ότι διάβασαν μόνο το 

πρόβλημα και το έλυσαν είτε ότι στηρίχθηκαν στη χρήση κάποιας λέξης κλειδί. Στη 

δεύτερη κατηγορία «Με βοήθησε το σχέδιο (βιβλιοθήκη)- Όταν λύνω ένα πρόβλημα 

με βοηθάει η ζωγραφιά.» εντάχθηκαν εκείνες οι απαντήσεις στις οποίες είτε έκαναν 

αναφορά στο ότι ζωγράφισαν τη βιβλιοθήκη και τα βιβλία που αναφέρει το πρόβλημα 

όπως η απάντηση του μαθητή 44: «Με βοήθησε γιατί μιλάμε για βιβλία.» ή ότι γενικά 

η ζωγραφιά κατά την επίλυση προβλημάτων βοηθάει όπως ο μαθητής 20 που έγραψε: 

«Η ζωγραφιά με βοηθάει να καταλάβω πιο καλά το πρόβλημα που μου ζητείται.». 

Στην τρίτη κατηγορία «Με βοήθησε γιατί είχε τους αριθμούς/γράμματα.» εντάχθηκαν 

εκείνες οι απαντήσεις που οι μαθητές είτε ανέφεραν ότι τους βοήθησαν τα γράμματα 

είτε οι αριθμοί ή και τα δύο όπως η απάντηση του μαθητή 19 που έγραψε: «Με 

βοήθησε γιατί έχει αριθμούς.» και η απάντηση του μαθητή 21 «Ναι γιατί δεν είναι με 

γράμματα.». Στην τέταρτη κατηγορία «Με βοήθησε να δω ποιος έχει περισσότερα.» 

εντάχθηκε η απάντηση του μαθητή 4 που δήλωσε: «Με βοήθησε να δω ποιος έχει 

περισσότερα.». Στην πέμπτη κατηγορία «Με βοήθησε να καταλάβω καλύτερα.» 

ομαδοποιήθηκαν εκείνες οι απαντήσεις που αναφέρονταν σε καλύτερη κατανόηση 

όπως η απάντηση του μαθητή 24 που δήλωσε: «Για να καταλάβω πιο καλά.». Στην 

έκτη κατηγορία «Με βοηθάει στην πράξη.» εντάχθηκαν εκείνες οι απαντήσεις στις 

οποίες οι μαθητές αναφέρονταν σε ευκολότερη εύρεση της πράξης που πρέπει να 

κάνουν όπως η απάντηση του μαθητή 32 που έγραψε: «Με βοήθησε να καταλάβω ότι 

πρέπει να κάνω πρόσθεση.». Στην έβδομη κατηγορία «Με βοήθησε να σκεφτώ.» 

ομαδοποιήθηκαν εκείνες οι απαντήσεις στις οποίες οι μαθητές αναφέρονταν στο ότι 

τους βοήθησε η δική τους αναπαράσταση να σκεφτούν όπως η απάντηση του μαθητή 

45 που έγραψε: «Γιατί είναι πιο εύκολος και με βοηθάει την σκέψη.». Στην όγδοη 

κατηγορία «Δεν αιτιολόγησε» εντάχθηκε η απάντηση του μαθητή 63 ο οποίος δήλωσε 

απλά ότι τον βοήθησε χωρίς να αναφέρει το λόγο. 
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Πρόβλημα 3 

Αιτιολόγηση για επιλογή πρώτου τρόπου παρουσίασης 

Κατηγορίες        

αιτιολογήσεων  

                                                                        Αριθμός μαθητών 

Εστίαση στην 

καλύτερη κατανόηση, 

στην καλύτερη 

οργάνωση και 

εξήγηση./Είναι πιο 

κατανοητό.- Τα έχει 

πιο οργανωμένα και 

σύντομα.-Τα εξηγεί 

καλύτερα. 

 

                                                                                         

 

                                                                                         6 

Εστίαση στην 

παρουσία γραμμάτων 

και αριθμών./Έχει 

γράμματα και 

αριθμούς. 

 

 

                                                                                         9 

Εστίαση στην 

αναφορά των πόσων 

περισσότερων και 

πόσων λιγότερων 

χρημάτων 

υπάρχουν./Αναφέρει 

πόσα περισσότερα και 

πόσα λιγότερα 

χρήματα έχουν. 

 

 

 

 

 

                                                                                        1 

Εστίαση στην ύπαρξη 

ερώτησης στο 

τέλος./Έχει στο τέλος 

την ερώτηση. 

 

 

 

                                                                                       1 

Αναφορά της πράξης 

που θα γίνει από το 

μαθητή. /Ο μαθητής 

αναφέρει την πράξη 

που θα κάνει. 

 

                                                                                       1 

Αιτιολόγηση για επιλογή δεύτερου τρόπου παρουσίασης  
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Πίνακας 18:Αιτιολόγηση επιλογής προτεινόμενης αναπαράστασης στο πρόβλημα 3 

 

Κατηγορίες 

αιτιολογήσεων 

                                                                 Αριθμός μαθητών 

Εστίαση στη 

ζωγραφιά 

 

                                                                                       15  

Εστίαση σε εικόνες 

και γράμματα  

 

                                                                                         1 

Απουσία 

αποτελεσματικής 

αιτιολόγησης 

 

                                                                                         1 

Αιτιολόγηση για επιλογή τρίτου τρόπου παρουσίασης 

Κατηγορίες 

αιτιολογήσεων 

                                                                Αριθμός μαθητών 

Εστίαση σε αριθμούς/ 

σχήματα ή και στα 2 

 

                                                                                        

                                                                                       25 

Εστίαση στα 

χαρακτηριστικά του 

σχήματος (χωρίς 

εστίαση σε αριθμούς) 

 

                                                                                        7 

Αναφορά της έννοιας 

της διαφοράς 

 

                                                                                        2 

Εστίαση στο ότι 

δείχνει καλύτερα τα 

περισσότερα και τα 

λιγότερα 

 

                                                                                      

                                                                                        4 

Εστίαση στο ότι το 

παρουσιάζει 

αναλυτικά 

 

 

                                                                                           1 

Μη αποτελεσματική 

αιτιολόγηση 

                                                                                           1 
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Στον πίνακα αυτό (Πίνακας 18) παρουσιάζονται οι αιτιολογήσεις των μαθητών στο 

ερώτημα ποια από τις αναπαραστάσεις βοήθησε περισσότερο στην κατανόηση του 

προβλήματος 3. 

Αναφορικά με την πρώτη μορφή αναπαράστασης (ομοιογενής) στην πρώτη 

κατηγορία «Είναι πιο κατανοητό- Τα έχει πιο οργανωμένα και σύντομα-τα εξηγεί 

καλύτερα» εντάχθηκαν οι απαντήσεις εκείνες οι οποίες αναφέρονταν σε πιο 

αποτελεσματική και πιο οργανωμένη παρουσίαση όπως η απάντηση του μαθητή 61 

που ανέφερε ότι: «  Το 1 γιατί είναι πιο οργανωμένο τα έχει σε καλύτερη σειρά.». Στη 

δεύτερη κατηγορία «Έχει γράμματα και αριθμούς» εντάχθηκαν οι απαντήσεις που 

αναφέρονται στην παρουσίαση του προβλήματος με γράμματα και αριθμούς όπως η 

απάντηση του μαθητή 47 «Ο πρώτος γιατί έχει γράμματα.» και του μαθητή 66 «Ο 

πρώτος γιατί τα ονόματα λέει και τους αριθμούς.». Στην τρίτη κατηγορία «Αναφέρει 

πόσα περισσότερα και πόσα λιγότερα χρήματα έχουν» εντάχθηκε η απάντηση του 

μαθητή 9 ο οποίος ανέφερε ότι «Ο πρώτος γιατί λέει πόσα περισσότερα ή λιγότερα 

έχουν τα παιδιά.». Στην τέταρτη κατηγορία «Έχει στο τέλος την ερώτηση» εντάσσεται 

η απάντηση του μαθητή 59 «Με βοήθησε ο πρώτος τρόπος γιατί στο τέλος έχει 

ερώτηση.». Στην πέμπτη κατηγορία «Ο μαθητής αναφέρει την πράξη που θα κάνει» 

εντάσσεται η απάντηση του μαθητή 67 «Με βοηθά ο πρώτος τρόπος γιατί αν 

αφαιρέσω το 48 από το 25 θα βρω πόσα περισσότερα έχει.». Στη δεύτερη μορφή 

αναπαράστασης (εικονογραφική) στην πρώτη κατηγορία «Εστίαση στη ζωγραφιά» 

εντάσσονται οι απαντήσεις εκείνες που αναφέρονται στο σχέδιο όπως η απάντηση 

του μαθητή 74 «Θα διάλεγα το 2 γιατί θα με βοηθούσε από τις άλλες εικόνες γιατί 

δείχνει τους κουμπαράδες.». Στη δεύτερη κατηγορία «Εστίαση σε εικόνες και 

γράμματα.» εντάσσεται η απάντηση του μαθητή 30 «Ο δεύτερος γιατί έχει και 

εικόνες και γράμματα και καταλαβαίνω πιο πολύ.» Στην τρίτη κατηγορία «Δεν 

αιτιολόγησε αποτελεσματικά» εντάσσεται η απάντηση του μαθητή 78 ο οποίος απλά 

ανέφερε κάποια από τα στοιχεία του προβλήματος που διάβασε και τα οποία δεν 

αναφέρονταν στο σχέδιο που διάλεξε «Το 2 γιατί η Ελένη έχει περισσότερα από τον 

Πάνο ενώ ο Ανέστης έχει λιγότερα.». Στην τρίτη μορφή αναπαράστασης 

(σχηματική) στην πρώτη κατηγορία «Εστίαση σε αριθμούς/ σχήματα ή και στα 2» 

εντάσσονται εκείνες οι απαντήσεις που είτε αναφέρονται μόνο στους αριθμούς όπως 

η απάντηση του μαθητή 19 «Ο τρίτος τρόπος γιατί έχει τους αριθμούς.», είτε στα 

σχήματα όπως η απάντηση του μαθητή 52 «Ο τρίτος τρόπος γιατί είναι ζωγραφιά.» ή 
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αναφέρεται και στα 2 όπως η απάντηση του μαθητή 12 ο οποίος αναφέρει: «Ο τρόπος 

3 γιατί έχει τους αριθμούς και τα σχήματα και είναι πιο εύκολο να το λύσεις.» και ο 

μαθητής 21 που αναφέρει: «Το 3 γιατί έχει ερωτηματικό και τους κουμπαράδες και 

αριθμούς.».Στη δεύτερη κατηγορία «Εστίαση στα χαρακτηριστικά του σχήματος 

(χωρίς εστίαση σε αριθμούς)» εντάσσονται εκείνες οι απαντήσεις που οι μαθητές 

εστιάζουν στα χαρακτηριστικά των σχημάτων και όχι στους ίδιους τους αριθμούς, 

όπως ο μαθητής 3 ο οποίος αναφέρει: «Ο 3 γιατί έχει ένα μεγαλύτερο κουμπαρά της 

Ελένης και μέσα είναι του Ανέστη και πιο μέσα είναι του Πάνου.»Στην τρίτη 

κατηγορία «Αναφορά της έννοιας της διαφοράς» εντάσσονται οι απαντήσεις στις 

οποίες οι μαθητές κάνουν αναφορά στην έννοια της διαφοράς που είναι κυρίαρχη στο 

συγκεκριμένο πρόβλημα όπως η απάντηση του μαθητή 8 που σημείωσε: «Το 3 γιατί 

δίνει την διαφορά του Πάνου με την Ελένη και την διαφορά του Ανέστη με της 

Ελένης.». Στην τέταρτη κατηγορία «Δείχνει καλύτερα τα περισσότερα και τα 

λιγότερα» εντάσσονται οι απαντήσεις των μαθητών που αναφέρονται στην καλύτερη 

παρουσίαση του περισσότερο και του λιγότερο όπως η απάντηση του μαθητή 41 που 

ανέφερε: «Ο τρίτος τρόπος γιατί δείχνει πόσα λιγότερα έχει Ανέστη από Ελένη και 

δείχνει πόσα λιγότερα έχει ο Πάνος από την Ελένη.».Στην πέμπτη κατηγορία «Το 

παρουσιάζει αναλυτικά» εντάσσεται η απάντηση του μαθητή 24 ο οποίος ανέφερε 

ότι: «Ο 3 γιατί έχει πρόβλημα με περισσότερα λόγια.». Στην έκτη κατηγορία «Μη 

αποτελεσματική αιτιολόγηση» εντάσσεται η απάντηση του μαθητή 76 ο οποίος 

ανέφερε: «Με βοηθάει τρίτος τρόπος γιατί δείχνει τα πράγματα όπως είναι.». 
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3.1.Ποιοτική ανάλυση δεδομένων 

Ανάλυση αυτοσχέδιων αναπαραστάσεων σε πρόβλημα 2 

Στους παρακάτω πίνακες αναλύεται το πρόβλημα 2 στα συστατικά του στοιχεία. Ο 

μαθητής παίρνει το βαθμό 0 όταν στην αναπαράστασή του δεν λαμβάνει καθόλου 

υπόψη του το συγκεκριμένο συστατικό του προβλήματος. Παίρνει το βαθμό 1 όταν 

φαίνεται να εντοπίζει το συγκεκριμένο στοιχείο του προβλήματος ωστόσο το 

ενσωματώνει στην αναπαράσταση με λανθασμένο ή ελλιπή τρόπο. Τέλος ο μαθητής 

παίρνει το βαθμό 2 όταν εντοπίζει κάθε συστατικό στοιχείο του προβλήματος και 

παράλληλα το ενσωματώνει αποτελεσματικά στην αυτοσχέδια αναπαράστασή του. 

Το μέγιστο σύνολο βαθμών που μπορεί να έχει κάποιος μαθητής είναι 6. 

Πίνακας 19:Αναπαράσταση μαθητή 1 

 

Η αναπαράσταση του μαθητή 1 ήταν μη επαρκής ομοιογενής. Συγκεκριμένα, ανέφερε ότι η Δανάη έχει 

37 βιβλία λιγότερα από την Άννα και ότι ο Αλέξανδρος έχει 8 βιβλία λιγότερα από την Άννα. Ωστόσο, 

δεν ανέφερε καθόλου το ζητούμενο του προβλήματος.  

Πίνακας 20:Αναπαράσταση μαθητή 2 

 

Συστατικά στοιχεία προβλήματος 2 Περιεχόμενο αναπαράστασης του/ης μαθητή/ριας 

1 

Η Δανάη έχει 37 βιβλία λιγότερα από την Άννα. 2 

Ο Αλέξανδρος έχει 8 βιβλία λιγότερα από την 

Άννα. 

2 

Πόσα περισσότερα βιβλία έχει στη βιβλιοθήκη 

του ο Αλέξανδρος από τη Δανάη;  

0 

Σύνολο 4 

Συστατικά στοιχεία προβλήματος 2 Περιεχόμενο αναπαράστασης του/ης μαθητή/ριας 

2  

Η Δανάη έχει 37 βιβλία λιγότερα από την Άννα. 1 

Ο Αλέξανδρος έχει 8 βιβλία λιγότερα από την 

Άννα. 

2 

Πόσα περισσότερα βιβλία έχει στη βιβλιοθήκη 

του ο Αλέξανδρος από τη Δανάη;  

0 

Σύνολο 3 
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Η αναπαράσταση του μαθητή 2 ήταν μη επαρκής ομοιογενής. Πιο αναλυτικά, έγραψε ότι η Δανάη έχει 

37 λιγότερα (χωρίς να δηλώνει από ποιον) και ότι ο Αλέξανδρος έχει 8 λιγότερα από την Άννα. Επίσης 

δεν ανέφερε το ζητούμενο του προβλήματος. 

 

Πίνακας 21:Αναπαράσταση μαθητή 3 

 

Η αναπαράσταση του μαθητή 3 ήταν μη επαρκής ομοιογενής. Αναλυτικότερα έγραψε ότι η Δανάη έχει 

37 λιγότερα βιβλία από την Άννα και ότι ο Αλέξανδρος έχει 8 λιγότερα από την Άννα, ωστόσο δεν 

ανέφερε το ζητούμενο του προβλήματος. 

 

Πίνακας 22:Αναπαράσταση μαθητή 4 

 

Η αναπαράσταση του μαθητή 4 ήταν μη επαρκής σχηματική. Αναλυτικότερα, έγραψε ότι η Δανάη έχει 

37 λιγότερα και ο Αλέξανδρος 8 λιγότερα (χωρίς να αναφέρει από ποιον) και δεν ανέφερε και το 

ζητούμενο του προβλήματος.  

 

 

 

Συστατικά στοιχεία προβλήματος 2 Περιεχόμενο αναπαράστασης του/ης μαθητή/ριας 

3 

Η Δανάη έχει 37 βιβλία λιγότερα από την Άννα. 2 

Ο Αλέξανδρος έχει 8 βιβλία λιγότερα από την 

Άννα. 

2 

Πόσα περισσότερα βιβλία έχει στη βιβλιοθήκη 

του ο Αλέξανδρος από τη Δανάη;  

0 

Σύνολο 4 

Συστατικά στοιχεία προβλήματος 2 Περιεχόμενο αναπαράστασης του/ης μαθητή/ριας 

4 

Η Δανάη έχει 37 βιβλία λιγότερα από την Άννα. 1 

Ο Αλέξανδρος έχει 8 βιβλία λιγότερα από την 

Άννα. 

1 

Πόσα περισσότερα βιβλία έχει στη βιβλιοθήκη 

του ο Αλέξανδρος από τη Δανάη;  

0 

Σύνολο 2 
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Πίνακας 23: Αναπαράσταση μαθητή 5 

  

Η αναπαράσταση του μαθητή 5 ήταν μη επαρκής σχηματική. Αναλυτικότερα, ο μαθητής έγραψε ότι η 

Άννα έχει 37 βιβλία και ο Αλέξανδρος 8, ενώ δεν ανέφερε καθόλου το ζητούμενο του προβλήματος.  

Πίνακας 24:Αναπαράσταση μαθητή 6 

 

Η αναπαράσταση του μαθητή 6 ήταν μη επαρκής εικονογραφική.  

Πίνακας 25:Αναπαράσταση μαθητή 7 

 

Η αναπαράσταση του μαθητή 7 ήταν μη επαρκής εικονογραφική.  

Συστατικά στοιχεία προβλήματος 2 Περιεχόμενο αναπαράστασης του/ης μαθητή/ριας 

5 

Η Δανάη έχει 37 βιβλία λιγότερα από την Άννα. 1 

Ο Αλέξανδρος έχει 8 βιβλία λιγότερα από την 

Άννα. 

1 

Πόσα περισσότερα βιβλία έχει στη βιβλιοθήκη 

του ο Αλέξανδρος από τη Δανάη;  

0 

Σύνολο 2 

Συστατικά στοιχεία προβλήματος 2 Περιεχόμενο αναπαράστασης του/ης μαθητή/ριας 

6 

Η Δανάη έχει 37 βιβλία λιγότερα από την Άννα. 0 

Ο Αλέξανδρος έχει 8 βιβλία λιγότερα από την 

Άννα. 

0 

Πόσα περισσότερα βιβλία έχει στη βιβλιοθήκη 

του ο Αλέξανδρος από τη Δανάη;  

0 

Σύνολο 0 

Συστατικά στοιχεία προβλήματος 2 Περιεχόμενο αναπαράστασης του/ης μαθητή/ριας 

7 

Η Δανάη έχει 37 βιβλία λιγότερα από την Άννα. 0 

Ο Αλέξανδρος έχει 8 βιβλία λιγότερα από την 

Άννα. 

0 

Πόσα περισσότερα βιβλία έχει στη βιβλιοθήκη 

του ο Αλέξανδρος από τη Δανάη;  

0 

Σύνολο 0 
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Πίνακας 26:Αναπαράσταση μαθητή 8 

 

Η αναπαράσταση του μαθητή 8 ήταν μη επαρκής ομοιογενής. Αναλυτικότερα, έγραψε ότι η Δανάη 

έχει 37 βιβλία λιγότερα από την Άννα και ο Αλέξανδρος 8 βιβλία λιγότερα από την Άννα, ωστόσο δεν 

ανέφερε το ζητούμενο του προβλήματος. 

Πίνακας 27:Αναπαράσταση μαθητή 9 

 

Η αναπαράσταση του μαθητή 9 ήταν μη επαρκής ομοιογενής. Αναλυτικότερα έγραψε ότι η Δανάη έχει 

37 λιγότερα από την Άννα και ο Αλέξανδρος 8 λιγότερα από την Άννα, ωστόσο δεν ανέφερε το 

ζητούμενο του προβλήματος.   

Συστατικά στοιχεία προβλήματος 2 Περιεχόμενο αναπαράστασης του/ης μαθητή/ριας 

8 

Η Δανάη έχει 37 βιβλία λιγότερα από την Άννα. 2 

Ο Αλέξανδρος έχει 8 βιβλία λιγότερα από την 

Άννα. 

2 

Πόσα περισσότερα βιβλία έχει στη βιβλιοθήκη 

του ο Αλέξανδρος από τη Δανάη;  

0 

Σύνολο 4 

Συστατικά στοιχεία προβλήματος 2 Περιεχόμενο αναπαράστασης του/ης μαθητή/ριας 

9 

Η Δανάη έχει 37 βιβλία λιγότερα από την Άννα. 2 

Ο Αλέξανδρος έχει 8 βιβλία λιγότερα από την 

Άννα. 

2 

Πόσα περισσότερα βιβλία έχει στη βιβλιοθήκη 

του ο Αλέξανδρος από τη Δανάη;  

0 

Σύνολο 4 
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Πίνακας 28:Αναπαράσταση μαθητή 10 

 

Η αναπαράσταση του μαθητή 10 ήταν μη  επαρκής ομοιογενής. Αναλυτικότερα, ο μαθητής έγραψε ότι 

η Άννα έχει 37 βιβλία και ο Αλέξανδρος 8 βιβλία λιγότερα από την Άννα, χωρίς να αναφέρει το 

ζητούμενο του προβλήματος. 

 

Πίνακας 29:Αναπαράσταση μαθητή 11 

 

Η αναπαράσταση του μαθητή 11 ήταν μη επαρκής εικονογραφική.  

 

 

 

 

Συστατικά στοιχεία προβλήματος 2 Περιεχόμενο αναπαράστασης του/ης μαθητή/ριας 

11 

Η Δανάη έχει 37 βιβλία λιγότερα από την Άννα. 0 

Ο Αλέξανδρος έχει 8 βιβλία λιγότερα από την 

Άννα. 

0 

Πόσα περισσότερα βιβλία έχει στη βιβλιοθήκη 

του ο Αλέξανδρος από τη Δανάη;  

0 

Σύνολο 0 

Συστατικά στοιχεία προβλήματος 2 Περιεχόμενο αναπαράστασης του/ης μαθητή/ριας 

10 

Η Δανάη έχει 37 βιβλία λιγότερα από την Άννα. 1 

Ο Αλέξανδρος έχει 8 βιβλία λιγότερα από την 

Άννα. 

2 

Πόσα περισσότερα βιβλία έχει στη βιβλιοθήκη 

του ο Αλέξανδρος από τη Δανάη;  

0 

Σύνολο 3 
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Πίνακας 30:Αναπαράσταση μαθητή 12 

 

Η αναπαράσταση του μαθητή 12 ήταν μη επαρκής εικονογραφική.  

Πίνακας 31:Αναπαράσταση μαθητή 13 

 

Η αναπαράσταση του μαθητή 13 ήταν μη επαρκής ομοιογενής. Αναλυτικότερα, έγραψε ότι η Δανάη 

έχει 37 βιβλία λιγότερα από την Άννα, ωστόσο δεν ανέφερε το ζητούμενο του προβλήματος.

Συστατικά στοιχεία προβλήματος 2 Περιεχόμενο αναπαράστασης του/ης μαθητή/ριας 

12 

Η Δανάη έχει 37 βιβλία λιγότερα από την Άννα. 0 

Ο Αλέξανδρος έχει 8 βιβλία λιγότερα από την 

Άννα. 

0 

Πόσα περισσότερα βιβλία έχει στη βιβλιοθήκη 

του ο Αλέξανδρος από τη Δανάη;  

0 

Σύνολο 0 

Συστατικά στοιχεία προβλήματος 2 Περιεχόμενο αναπαράστασης του/ης μαθητή/ριας 

13 

Η Δανάη έχει 37 βιβλία λιγότερα από την Άννα. 2 

Ο Αλέξανδρος έχει 8 βιβλία λιγότερα από την 

Άννα. 

2 

Πόσα περισσότερα βιβλία έχει στη βιβλιοθήκη 

του ο Αλέξανδρος από τη Δανάη;  

0 

Σύνολο 4 
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Πίνακας 32:Αναπαράσταση μαθητή 14 

 

Η αναπαράσταση του μαθητή 14 ήταν μη επαρκής εικονογραφική. 

 

Πίνακας 33:Αναπαράσταση μαθητή 15 

 

Η αναπαράσταση του μαθητή 15 ήταν μη επαρκής ομοιογενής. Αναλυτικότερα έγραψε ότι η Δανάη 

έχει 37 βιβλία λιγότερα από την Άννα και ότι ο Αλέξανδρος έχει 8 βιβλία λιγότερα από την Άννα, 

ωστόσο δεν ανέφερε το ζητούμενο του προβλήματος.  

 

 

 

 

 

 

Συστατικά στοιχεία προβλήματος 2 Περιεχόμενο αναπαράστασης του/ης μαθητή/ριας 

14 

Η Δανάη έχει 37 βιβλία λιγότερα από την Άννα. 0 

Ο Αλέξανδρος έχει 8 βιβλία λιγότερα από την 

Άννα. 

0 

Πόσα περισσότερα βιβλία έχει στη βιβλιοθήκη 

του ο Αλέξανδρος από τη Δανάη;  

0 

Σύνολο 0 

Συστατικά στοιχεία προβλήματος 2 Περιεχόμενο αναπαράστασης του/ης μαθητή/ριας 

15 

Η Δανάη έχει 37 βιβλία λιγότερα από την Άννα. 2 

Ο Αλέξανδρος έχει 8 βιβλία λιγότερα από την 

Άννα. 

2 

Πόσα περισσότερα βιβλία έχει στη βιβλιοθήκη 

του ο Αλέξανδρος από τη Δανάη;  

0 

Σύνολο 4 
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Πίνακας 34:Αναπαράσταση μαθητή 16 

 

Η αναπαράσταση του μαθητή 16 ήταν μη επαρκής ομοιογενής. Αναλυτικότερα, έγραψε ότι η Δανάη 

έχει 37 βιβλία λιγότερα από την Άννα και ο Αλέξανδρος 8 λιγότερα από την Άννα, ωστόσο δεν έγραψε 

το ζητούμενο του προβλήματος.  

Πίνακας 35:Αναπαράσταση μαθητή 17 

 

Η αναπαράσταση του μαθητή 17  ήταν μη επαρκής ομοιογενής. Αναλυτικότερα, έγραψε ότι η Δανάη 

έχει 37 βιβλία λιγότερα από την Άννα και ότι οι Αλέξανδρος έχει 8 βιβλία λιγότερα από την Άννα, 

ωστόσο δεν ανέφερε το ζητούμενο του προβλήματος 

Συστατικά στοιχεία προβλήματος 2 Περιεχόμενο αναπαράστασης του/ης μαθητή/ριας 

16 

Η Δανάη έχει 37 βιβλία λιγότερα από την Άννα. 2 

Ο Αλέξανδρος έχει 8 βιβλία λιγότερα από την 

Άννα. 

2 

Πόσα περισσότερα βιβλία έχει στη βιβλιοθήκη 

του ο Αλέξανδρος από τη Δανάη;  

0 

Σύνολο 4 

Συστατικά στοιχεία προβλήματος 2 Περιεχόμενο αναπαράστασης του/ης μαθητή/ριας 

17 

Η Δανάη έχει 37 βιβλία λιγότερα από την Άννα. 2 

Ο Αλέξανδρος έχει 8 βιβλία λιγότερα από την 

Άννα. 

2 

Πόσα περισσότερα βιβλία έχει στη βιβλιοθήκη 

του ο Αλέξανδρος από τη Δανάη;  

0 

Σύνολο 4 
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Πίνακας 36:Αναπαράσταση μαθητή 18 

 

Η αναπαράσταση του μαθητή 18 ήταν μη επαρκής εικονογραφική.  

Πίνακας 37:Αναπαράσταση μαθητή 19 

 

Η αναπαράσταση του μαθητή 19 ήταν επαρκής σχηματική.  

Πίνακας 38:Αναπαράσταση μαθητή 20

Συστατικά στοιχεία προβλήματος 2 Περιεχόμενο αναπαράστασης του/ης μαθητή/ριας 

18 

Η Δανάη έχει 37 βιβλία λιγότερα από την Άννα. 0 

Ο Αλέξανδρος έχει 8 βιβλία λιγότερα από την 

Άννα. 

0 

Πόσα περισσότερα βιβλία έχει στη βιβλιοθήκη 

του ο Αλέξανδρος από τη Δανάη;  

0 

Σύνολο 0 

Συστατικά στοιχεία προβλήματος 2 Περιεχόμενο αναπαράστασης του/ης μαθητή/ριας 

19 

Η Δανάη έχει 37 βιβλία λιγότερα από την Άννα. 2 

Ο Αλέξανδρος έχει 8 βιβλία λιγότερα από την 

Άννα. 

2 

Πόσα περισσότερα βιβλία έχει στη βιβλιοθήκη 

του ο Αλέξανδρος από τη Δανάη;  

2 

Σύνολο 6 

Συστατικά στοιχεία προβλήματος 2 Περιεχόμενο αναπαράστασης του/ης μαθητή/ριας 

20 

Η Δανάη έχει 37 βιβλία λιγότερα από την Άννα. 1 

Ο Αλέξανδρος έχει 8 βιβλία λιγότερα από την 

Άννα. 

2 

Πόσα περισσότερα βιβλία έχει στη βιβλιοθήκη 

του ο Αλέξανδρος από τη Δανάη;  

0 

Σύνολο 3 
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Η αναπαράσταση του μαθητή 20 ήταν μη επαρκής σχηματική. Αναλυτικότερα, έγραψε ότι η Άννα έχει 

37 βιβλία και ο Αλέξανδρος 8 λιγότερα από την Άννα, ενώ δεν ανέφερε το ζητούμενο του 

προβλήματος. 

 

Πίνακας 39:Αναπαράσταση μαθητή 21 

 

Η αναπαράσταση του μαθητή 21 ήταν επαρκής εικονογραφική. 

 

 

Πίνακας 40:Αναπαράσταση μαθητή 22 

 

Η αναπαράσταση του μαθητή 22 ήταν μη επαρκής ομοιογενής. Αναλυτικότερα, έγραψε ότι η Δανάη 

έχει 37 βιβλία λιγότερα από την Άννα και ο Αλέξανδρος 8 βιβλία λιγότερα από την Άννα, ωστόσο δεν 

έγραψε το ζητούμενο του προβλήματος.  

 

Συστατικά στοιχεία προβλήματος 2 Περιεχόμενο αναπαράστασης του/ης μαθητή/ριας 

21 

Η Δανάη έχει 37 βιβλία λιγότερα από την Άννα. 0 

Ο Αλέξανδρος έχει 8 βιβλία λιγότερα από την 

Άννα. 

0 

Πόσα περισσότερα βιβλία έχει στη βιβλιοθήκη 

του ο Αλέξανδρος από τη Δανάη;  

0 

Σύνολο 0 

Συστατικά στοιχεία προβλήματος 2 Περιεχόμενο αναπαράστασης του/ης μαθητή/ριας 

22 

Η Δανάη έχει 37 βιβλία λιγότερα από την Άννα. 2 

Ο Αλέξανδρος έχει 8 βιβλία λιγότερα από την 

Άννα. 

2 

Πόσα περισσότερα βιβλία έχει στη βιβλιοθήκη 

του ο Αλέξανδρος από τη Δανάη;  

0 

Σύνολο 4 
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Πίνακας 41:Αναπαράσταση μαθητή 23 

 

Η αναπαράσταση του μαθητή 23 ήταν μη επαρκής εικονογραφική. 

 

Πίνακας 42:Αναπαράσταση μαθητή 24 

 

Η αναπαράσταση του μαθητή 24 ήταν μη επαρκής εικονογραφική.  

 

 

Συστατικά στοιχεία προβλήματος 2 Περιεχόμενο αναπαράστασης του/ης μαθητή/ριας 

23 

Η Δανάη έχει 37 βιβλία λιγότερα από την Άννα. 0 

Ο Αλέξανδρος έχει 8 βιβλία λιγότερα από την 

Άννα. 

0 

Πόσα περισσότερα βιβλία έχει στη βιβλιοθήκη 

του ο Αλέξανδρος από τη Δανάη;  

0 

Σύνολο 0 

Συστατικά στοιχεία προβλήματος 2 Περιεχόμενο αναπαράστασης του/ης μαθητή/ριας 

24 

Η Δανάη έχει 37 βιβλία λιγότερα από την Άννα. 0 

Ο Αλέξανδρος έχει 8 βιβλία λιγότερα από την 

Άννα. 

0 

Πόσα περισσότερα βιβλία έχει στη βιβλιοθήκη 

του ο Αλέξανδρος από τη Δανάη;  

0 

Σύνολο 0 
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Πίνακας 43:Αναπαράσταση μαθητή 25 

 

Η αναπαράσταση του μαθητή 25 ήταν μη επαρκής σχηματική. Αναλυτικότερα, έγραψε ότι η Άννα έχει 

37 βιβλία και ο Αλέξανδρος 8 βιβλία, ενώ δεν ανέφερε και το ζητούμενο του προβλήματος.  

 

Πίνακας 45:Αναπαράσταση μαθητή 26 

 

Η αναπαράσταση του μαθητή 26 ήταν μη επαρκής σχηματική. 

 

Συστατικά στοιχεία προβλήματος 2 Περιεχόμενο αναπαράστασης του/ης μαθητή/ριας 

25 

Η Δανάη έχει 37 βιβλία λιγότερα από την Άννα. 1 

Ο Αλέξανδρος έχει 8 βιβλία λιγότερα από την 

Άννα. 

1 

Πόσα περισσότερα βιβλία έχει στη βιβλιοθήκη 

του ο Αλέξανδρος από τη Δανάη;  

0 

Σύνολο 2 

Συστατικά στοιχεία προβλήματος 2 Περιεχόμενο αναπαράστασης του/ης μαθητή/ριας 

26 

Η Δανάη έχει 37 βιβλία λιγότερα από την Άννα. 1 

Ο Αλέξανδρος έχει 8 βιβλία λιγότερα από την 

Άννα. 

1 

Πόσα περισσότερα βιβλία έχει στη βιβλιοθήκη 

του ο Αλέξανδρος από τη Δανάη;  

0 

Σύνολο 2 
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Πίνακας 46:Αναπαράσταση μαθητή 27 

 

Η αναπαράσταση του μαθητή 27 ήταν μη επαρκής εικονογραφική. 

 

Πίνακας 47:Αναπαράσταση μαθητή 28 

 

Η αναπαράσταση του μαθητή 28 ήταν μη επαρκής εικονογραφική. 

 

 

 

Πίνακας 48:Αναπαράσταση μαθητή 29 

Συστατικά στοιχεία προβλήματος 2 Περιεχόμενο αναπαράστασης του/ης μαθητή/ριας 

27 

Η Δανάη έχει 37 βιβλία λιγότερα από την Άννα. 0 

Ο Αλέξανδρος έχει 8 βιβλία λιγότερα από την 

Άννα. 

0 

Πόσα περισσότερα βιβλία έχει στη βιβλιοθήκη 

του ο Αλέξανδρος από τη Δανάη;  

0 

Σύνολο 0 

Συστατικά στοιχεία προβλήματος 2 Περιεχόμενο αναπαράστασης του/ης μαθητή/ριας 

28 

Η Δανάη έχει 37 βιβλία λιγότερα από την Άννα. 0 

Ο Αλέξανδρος έχει 8 βιβλία λιγότερα από την 

Άννα. 

0 

Πόσα περισσότερα βιβλία έχει στη βιβλιοθήκη 

του ο Αλέξανδρος από τη Δανάη;  

0 

Σύνολο 0 

Συστατικά στοιχεία προβλήματος 2 Περιεχόμενο αναπαράστασης του/ης μαθητή/ριας 

29 

Η Δανάη έχει 37 βιβλία λιγότερα από την Άννα. 0 

Ο Αλέξανδρος έχει 8 βιβλία λιγότερα από την 

Άννα. 

0 

Πόσα περισσότερα βιβλία έχει στη βιβλιοθήκη 

του ο Αλέξανδρος από τη Δανάη;  

0 

Σύνολο 0 
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Η αναπαράσταση του μαθητή 29 ήταν επαρκής εικονογραφική. 

 

Πίνακας 49:Αναπαράσταση μαθητή 30 

 

Η αναπαράσταση του μαθητή 30 ήταν επαρκής εικονογραφική. Αναλυτικότερα, έγραψε ότι η Δανάη 

έχει 37 βιβλία λιγότερα από την Άννα και ότι ο Αλέξανδρος έχει 8 βιβλία λιγότερα από την Άννα, 

ωστόσο δεν ανέφερε το ζητούμενο του προβλήματος.  

 

Πίνακας 50:Αναπαράσταση μαθητή 31 

 

Η απεικόνιση του μαθητή 31 ήταν μη επαρκής εικονογραφική. 

 

 

 

Συστατικά στοιχεία προβλήματος 2 Περιεχόμενο αναπαράστασης του/ης μαθητή/ριας 

30 

Η Δανάη έχει 37 βιβλία λιγότερα από την Άννα. 2 

Ο Αλέξανδρος έχει 8 βιβλία λιγότερα από την 

Άννα. 

2 

Πόσα περισσότερα βιβλία έχει στη βιβλιοθήκη 

του ο Αλέξανδρος από τη Δανάη;  

0 

Σύνολο 4 

Συστατικά στοιχεία προβλήματος 2 Περιεχόμενο αναπαράστασης του/ης μαθητή/ριας 

31 

Η Δανάη έχει 37 βιβλία λιγότερα από την Άννα. 0 

Ο Αλέξανδρος έχει 8 βιβλία λιγότερα από την 

Άννα. 

0 

Πόσα περισσότερα βιβλία έχει στη βιβλιοθήκη 

του ο Αλέξανδρος από τη Δανάη;  

0 

Σύνολο 0 
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Πίνακας 51:Αναπαράσταση μαθητή 32 

 

Η αναπαράσταση του μαθητή 32 ήταν μη επαρκής σχηματική. Σημείωσε ότι ο Αλέξανδρος έχει 8 

βιβλία. Εστίασε συνεπώς στον αριθμό και όχι στη σχέση που περιγράφεται. 

Πίνακας 52:Αναπαράσταση μαθητή 33 

 

Η αναπαράσταση του μαθητή 33 ήταν μη επαρκής εικονογραφική. 

Πίνακας 53:Αναπαράσταση μαθητή 34 

 

Συστατικά στοιχεία προβλήματος 2 Περιεχόμενο αναπαράστασης του/ης μαθητή/ριας 

32  

Η Δανάη έχει 37 βιβλία λιγότερα από την Άννα. 0 

Ο Αλέξανδρος έχει 8 βιβλία λιγότερα από την 

Άννα. 

1 

Πόσα περισσότερα βιβλία έχει στη βιβλιοθήκη 

του ο Αλέξανδρος από τη Δανάη;  

0 

Σύνολο 0 

Συστατικά στοιχεία προβλήματος 2 Περιεχόμενο αναπαράστασης του/ης μαθητή/ριας 

33 

Η Δανάη έχει 37 βιβλία λιγότερα από την Άννα. 0 

Ο Αλέξανδρος έχει 8 βιβλία λιγότερα από την 

Άννα. 

0 

Πόσα περισσότερα βιβλία έχει στη βιβλιοθήκη 

του ο Αλέξανδρος από τη Δανάη;  

0 

Σύνολο 0 

Συστατικά στοιχεία προβλήματος 2 Περιεχόμενο αναπαράστασης του/ης μαθητή/ριας 

34 

Η Δανάη έχει 37 βιβλία λιγότερα από την Άννα. 0 

Ο Αλέξανδρος έχει 8 βιβλία λιγότερα από την 

Άννα. 

0 

Πόσα περισσότερα βιβλία έχει στη βιβλιοθήκη 

του ο Αλέξανδρος από τη Δανάη;  

0 

Σύνολο 0 
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Η αναπαράσταση του μαθητή 34 ήταν μη επαρκής εικονογραφική.  

Πίνακας 54:Αναπαράσταση μαθητή 35 

 

Η αναπαράσταση του μαθητή 35 ήταν μη επαρκής εικονογραφική.  

Πίνακας 55:Αναπαράσταση μαθητή 36 

 

Η αναπαράσταση του μαθητή 36 ήταν μη επαρκής εικονογραφική.  

Πίνακας 56:Αναπαράσταση μαθητή 37 

Συστατικά στοιχεία προβλήματος 2 Περιεχόμενο αναπαράστασης του/ης μαθητή/ριας 

35 

Η Δανάη έχει 37 βιβλία λιγότερα από την Άννα. 0 

Ο Αλέξανδρος έχει 8 βιβλία λιγότερα από την 

Άννα. 

0 

Πόσα περισσότερα βιβλία έχει στη βιβλιοθήκη 

του ο Αλέξανδρος από τη Δανάη;  

0 

Σύνολο 0 

Συστατικά στοιχεία προβλήματος 2 Περιεχόμενο αναπαράστασης του/ης μαθητή/ριας 

36 

Η Δανάη έχει 37 βιβλία λιγότερα από την Άννα. 0 

Ο Αλέξανδρος έχει 8 βιβλία λιγότερα από την 

Άννα. 

0 

Πόσα περισσότερα βιβλία έχει στη βιβλιοθήκη 

του ο Αλέξανδρος από τη Δανάη;  

0 

Σύνολο 0 

Συστατικά στοιχεία προβλήματος 2 Περιεχόμενο αναπαράστασης του/ης μαθητή/ριας 

37 

Η Δανάη έχει 37 βιβλία λιγότερα από την Άννα. 1 

Ο Αλέξανδρος έχει 8 βιβλία λιγότερα από την 

Άννα. 

1 

Πόσα περισσότερα βιβλία έχει στη βιβλιοθήκη 

του ο Αλέξανδρος από τη Δανάη;  

0 

Σύνολο 2 
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Η αναπαράσταση του μαθητή 37 ήταν μη επαρκής ομοιογενής. Παρέλειψε να αναφέρει τους αριθμούς 

(ανέφερε μόνο το «περισσότερα» και το «λιγότερα»), καθώς και το ερώτημα – ζητούμενο του 

προβλήματος. 

 

Πίνακας 57:Αναπαράσταση μαθητή 38 

 

Η αναπαράσταση του μαθητή 38 ήταν επαρκής εικονογραφική.  

 

Πίνακας 58:Αναπαράσταση μαθητή 39 

 

Η αναπαράσταση του μαθητή 39 ήταν μη επαρκής εικονογραφική. 

 

 

 

Συστατικά στοιχεία προβλήματος 2 Περιεχόμενο αναπαράστασης του/ης μαθητή/ριας 

38  

Η Δανάη έχει 37 βιβλία λιγότερα από την Άννα. 0 

Ο Αλέξανδρος έχει 8 βιβλία λιγότερα από την 

Άννα. 

0 

Πόσα περισσότερα βιβλία έχει στη βιβλιοθήκη 

του ο Αλέξανδρος από τη Δανάη;  

0 

Σύνολο 0 

Συστατικά στοιχεία προβλήματος 2 Περιεχόμενο αναπαράστασης του/ης μαθητή/ριας 

39 

Η Δανάη έχει 37 βιβλία λιγότερα από την Άννα. 0 

Ο Αλέξανδρος έχει 8 βιβλία λιγότερα από την 

Άννα. 

0 

Πόσα περισσότερα βιβλία έχει στη βιβλιοθήκη 

του ο Αλέξανδρος από τη Δανάη;  

0 

Σύνολο 0 
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Πίνακας 59:Αναπαράσταση μαθητή 40 

 

Η αναπαράσταση του μαθητή 40 ήταν μη επαρκής εικονογραφική.  

Πίνακας 60:Αναπαράσταση μαθητή 41 

 

Η αναπαράσταση του μαθητή 41 ήταν μη επαρκής σχηματική. Αναλυτικότερα έγραψε ότι η Άννα έχει  

37 βιβλία, ο Αλέξανδρος 8 και ότι το πρόβλημα ζητάει πόσα έχει η Δανάη.  

Πίνακας 61:Αναπαράσταση μαθητή 42 

Συστατικά στοιχεία προβλήματος 2 Περιεχόμενο αναπαράστασης του/ης μαθητή/ριας 

40 

Η Δανάη έχει 37 βιβλία λιγότερα από την Άννα. 0 

Ο Αλέξανδρος έχει 8 βιβλία λιγότερα από την 

Άννα. 

0 

Πόσα περισσότερα βιβλία έχει στη βιβλιοθήκη 

του ο Αλέξανδρος από τη Δανάη;  

0 

Σύνολο 0 

Συστατικά στοιχεία προβλήματος 2 Περιεχόμενο αναπαράστασης του/ης μαθητή/ριας 

41 

Η Δανάη έχει 37 βιβλία λιγότερα από την Άννα. 1 

Ο Αλέξανδρος έχει 8 βιβλία λιγότερα από την 

Άννα. 

1 

Πόσα περισσότερα βιβλία έχει στη βιβλιοθήκη 

του ο Αλέξανδρος από τη Δανάη;  

1 

Σύνολο 3 

Συστατικά στοιχεία προβλήματος 2 Περιεχόμενο αναπαράστασης του/ης μαθητή/ριας 

42 

Η Δανάη έχει 37 βιβλία λιγότερα από την Άννα. 0 

Ο Αλέξανδρος έχει 8 βιβλία λιγότερα από την 

Άννα. 

0 

Πόσα περισσότερα βιβλία έχει στη βιβλιοθήκη 

του ο Αλέξανδρος από τη Δανάη;  

0 

Σύνολο 0 
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Η αναπαράσταση του μαθητή 42 ήταν μη επαρκής εικονογραφική.  

Πίνακας 62:Αναπαράσταση μαθητή 43 

 

Η αναπαράσταση του μαθητή 43 ήταν μη επαρκής σχηματική. Έγραψε ότι η Άννα έχει 37 βιβλία, ο 

Αλέξανδρος έχει 8 βιβλία και σημείωσε ότι το πρόβλημα ζητάει πόσα βιβλία έχει η Δανάη.  

 

Πίνακας 63:Αναπαράσταση μαθητή 44 

Η αναπαράσταση του μαθητή 44 ήταν μη επαρκής εικονογραφική.  

 

Πίνακας 64:Αναπαράσταση μαθητή 45 

 

Συστατικά στοιχεία προβλήματος 2 Περιεχόμενο αναπαράστασης του/ης μαθητή/ριας 

43 

Η Δανάη έχει 37 βιβλία λιγότερα από την Άννα. 1 

Ο Αλέξανδρος έχει 8 βιβλία λιγότερα από την 

Άννα. 

1 

Πόσα περισσότερα βιβλία έχει στη βιβλιοθήκη 

του ο Αλέξανδρος από τη Δανάη;  

1 

Σύνολο 3 

Συστατικά στοιχεία προβλήματος 2 Περιεχόμενο αναπαράστασης του/ης μαθητή/ριας 

44 

Η Δανάη έχει 37 βιβλία λιγότερα από την Άννα. 0 

Ο Αλέξανδρος έχει 8 βιβλία λιγότερα από την 

Άννα. 

0 

Πόσα περισσότερα βιβλία έχει στη βιβλιοθήκη 

του ο Αλέξανδρος από τη Δανάη;  

0 

Σύνολο 0 

Συστατικά στοιχεία προβλήματος 2 Περιεχόμενο αναπαράστασης του/ης μαθητή/ριας 

45 

Η Δανάη έχει 37 βιβλία λιγότερα από την Άννα. 1 

Ο Αλέξανδρος έχει 8 βιβλία λιγότερα από την 

Άννα. 

1 

Πόσα περισσότερα βιβλία έχει στη βιβλιοθήκη 

του ο Αλέξανδρος από τη Δανάη;  

0 

Σύνολο 2 
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Η αναπαράσταση του μαθητή 45 ήταν μη επαρκής σχηματική. Έγραψε ότι η Άννα έχει 37 βιβλία, ο 

Αλέξανδρος 8, ενώ δεν αναφέρει καθόλου τη Δανάη και το ζητούμενο του προβλήματος.  

 

Πίνακας 65:Αναπαράσταση μαθητή 46 

 

Η αναπαράσταση του μαθητή 46 ήταν μη επαρκής εικονογραφική.  

 

 

Πίνακας 66:Αναπαράσταση μαθητή 47 

 

Η αναπαράσταση του μαθητή 47 ήταν μη επαρκής εικονογραφική.  

Πίνακας 67:Αναπαράσταση μαθητή 48 

Συστατικά στοιχεία προβλήματος 2 Περιεχόμενο αναπαράστασης του/ης μαθητή/ριας 

46 

Η Δανάη έχει 37 βιβλία λιγότερα από την Άννα. 0 

Ο Αλέξανδρος έχει 8 βιβλία λιγότερα από την 

Άννα. 

0 

Πόσα περισσότερα βιβλία έχει στη βιβλιοθήκη 

του ο Αλέξανδρος από τη Δανάη;  

0 

Σύνολο 0 

Συστατικά στοιχεία προβλήματος 2 Περιεχόμενο αναπαράστασης του/ης μαθητή/ριας 

47  

Η Δανάη έχει 37 βιβλία λιγότερα από την Άννα. 0 

Ο Αλέξανδρος έχει 8 βιβλία λιγότερα από την 

Άννα. 

0 

Πόσα περισσότερα βιβλία έχει στη βιβλιοθήκη 

του ο Αλέξανδρος από τη Δανάη;  

0 

Σύνολο 0 

Συστατικά στοιχεία προβλήματος 2 Περιεχόμενο αναπαράστασης του/ης μαθητή/ριας 

48 

Η Δανάη έχει 37 βιβλία λιγότερα από την Άννα. 1 

Ο Αλέξανδρος έχει 8 βιβλία λιγότερα από την 

Άννα. 

1 

Πόσα περισσότερα βιβλία έχει στη βιβλιοθήκη 

του ο Αλέξανδρος από τη Δανάη;  

0 

Σύνολο 2 
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Η αναπαράσταση του μαθητή 48 ήταν μη επαρκής σχηματική. Αναλυτικότερα, σημείωσε ότι η Άννα 

έχει 37 βιβλία και ο Αλέξανδρος λιγότερα, χωρίς να επισημαίνει από ποιον. Επίσης, δεν περιλαμβάνει 

στην απάντησή του και το ερώτημα- ζητούμενο του προβλήματος.  

Πίνακας 68:Αναπαράσταση μαθητή 49 

 

Η αναπαράσταση του μαθητή 49 ήταν μη επαρκής εικονογραφική.  

 

Πίνακας 69:Αναπαράσταση μαθητή 50 

 

Η αναπαράσταση του μαθητή 50 ήταν μη επαρκής σχηματική. Είπε ότι η Άννα έχει 37 βιβλία, ο 

Αλέξανδρος 8 ενώ δεν αναφέρει τη Δανάη καθώς και το ζητούμενο του προβλήματος.  

 

Συστατικά στοιχεία προβλήματος 2 Περιεχόμενο αναπαράστασης του/ης μαθητή/ριας 

49 

Η Δανάη έχει 37 βιβλία λιγότερα από την Άννα. 0 

Ο Αλέξανδρος έχει 8 βιβλία λιγότερα από την 

Άννα. 

0 

Πόσα περισσότερα βιβλία έχει στη βιβλιοθήκη 

του ο Αλέξανδρος από τη Δανάη;  

0 

Σύνολο 0 

Συστατικά στοιχεία προβλήματος 2 Περιεχόμενο αναπαράστασης του/ης μαθητή/ριας 

50 

Η Δανάη έχει 37 βιβλία λιγότερα από την Άννα. 1 

Ο Αλέξανδρος έχει 8 βιβλία λιγότερα από την 

Άννα. 

1 

Πόσα περισσότερα βιβλία έχει στη βιβλιοθήκη 

του ο Αλέξανδρος από τη Δανάη;  

0 

Σύνολο 2 
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Πίνακας 70:Αναπαράσταση μαθητή 51 

 

Η αναπαράσταση του μαθητή 51 ήταν μη επαρκής σχηματική. Σημείωσε ότι η Άννα έχει 37 βιβλία και 

πρόσεξε τη σχέση ότι ο Αλέξανδρος έχει 8 λιγότερα από την Άννα. Επίσης δεν αναφέρθηκε στη 

Δανάη, καθώς και στο ερώτημα – ζητούμενο του προβλήματος.  

 

Πίνακας 71:Αναπαράσταση μαθητή 52 

 

Η αναπαράσταση ήταν μη επαρκής σχηματική. Πιο συγκεκριμένα, αναφέρει ότι η Άννα έχει 37 βιβλία, 

ο Αλέξανδρος 8 ενώ δεν κάνει καμία αναφορά στο ζητούμενο του προβλήματος.  

Πίνακας 72:Αναπαράσταση μαθητή 53 
 

Συστατικά στοιχεία προβλήματος 2 Περιεχόμενο αναπαράστασης του/ης μαθητή/ριας 

51  

Η Δανάη έχει 37 βιβλία λιγότερα από την Άννα. 1 

Ο Αλέξανδρος έχει 8 βιβλία λιγότερα από την 

Άννα. 

2 

Πόσα περισσότερα βιβλία έχει στη βιβλιοθήκη 

του ο Αλέξανδρος από τη Δανάη;  

0 

Σύνολο 3 

Συστατικά στοιχεία προβλήματος 2 Περιεχόμενο αναπαράστασης του/ης μαθητή/ριας 

52 

Η Δανάη έχει 37 βιβλία λιγότερα από την Άννα. 1 

Ο Αλέξανδρος έχει 8 βιβλία λιγότερα από την 

Άννα. 

1 

Πόσα περισσότερα βιβλία έχει στη βιβλιοθήκη 

του ο Αλέξανδρος από τη Δανάη;  

0 

Σύνολο 2 

Συστατικά στοιχεία προβλήματος 2 Περιεχόμενο αναπαράστασης του/ης μαθητή/ριας 

53 

Η Δανάη έχει 37 βιβλία λιγότερα από την Άννα. 1 

Ο Αλέξανδρος έχει 8 βιβλία λιγότερα από την 

Άννα. 

1 

Πόσα περισσότερα βιβλία έχει στη βιβλιοθήκη 

του ο Αλέξανδρος από τη Δανάη;  

1 

Σύνολο 3 
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Η αναπαράσταση του μαθητή 53 ήταν μη επαρκής σχηματική. Έγραψε ότι η Άννα έχει 37 βιβλία, ο 

Αλέξανδρος 8 βιβλία και για ως ζητούμενο έγραψε το πόσα βιβλία έχει η Δανάη. 

 

 

Πίνακας 73:Αναπαράσταση μαθητή 54 

 

H αναπαράσταση του μαθητή 54 ήταν επαρκής εικονογραφική. 

 

 

 

Πίνακας 74:Αναπαράσταση μαθητή 55 

 

Η αναπαράσταση ήταν μη επαρκής ομοιογενής. Αναλυτικότερα, ανέφερε ότι η Δανάη έχει 37 βιβλία 

λιγότερα από την Άννα, ωστόσο ανέφερε ότι ο Αλέξανδρος έχει 8 λιγότερα, χωρίς  να διευκρινίζει από 

ποιον. Επίσης, δε έγινε αναφορά στο ζητούμενο του προβλήματος.  

 

 

Συστατικά στοιχεία προβλήματος 2 Περιεχόμενο αναπαράστασης του/ης μαθητή/ριας 

54 

Η Δανάη έχει 37 βιβλία λιγότερα από την Άννα. 1 

Ο Αλέξανδρος έχει 8 βιβλία λιγότερα από την 

Άννα. 

1 

Πόσα περισσότερα βιβλία έχει στη βιβλιοθήκη 

του ο Αλέξανδρος από τη Δανάη;  

1 

Σύνολο 3 

Συστατικά στοιχεία προβλήματος 2 Περιεχόμενο αναπαράστασης του/ης μαθητή/ριας 

55 

Η Δανάη έχει 37 βιβλία λιγότερα από την Άννα. 2 

Ο Αλέξανδρος έχει 8 βιβλία λιγότερα από την 

Άννα. 

1 

Πόσα περισσότερα βιβλία έχει στη βιβλιοθήκη 

του ο Αλέξανδρος από τη Δανάη;  

0 

Σύνολο 3 
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Πίνακας 75:Αναπαράσταση μαθητή 56 

 

Η αναπαράσταση του μαθητή 56 ήταν μη επαρκής ομοιογενής. Αναλυτικότερα σημείωσε ότι η Άννα 

έχει 37 βιβλία περισσότερα από τη Δανάη και ότι ο Αλέξανδρος έχει 8 βιβλία λιγότερα από την Άννα. 

Ωστόσο, δε σημείωσε το ζητούμενο του προβλήματος.  

Πίνακας 76:Αναπαράσταση μαθητή 57 

 

Η αναπαράσταση του μαθητή 57 ήταν μη επαρκής σχηματική. Αναλυτικότερα σημείωσε ότι η Άννα 

έχει 37 βιβλία, ο Αλέξανδρος 8 βιβλία και δεν έκανε καμία αναφορά στο ζητούμενο του προβλήματος. 

Συστατικά στοιχεία προβλήματος 2 Περιεχόμενο αναπαράστασης του/ης μαθητή/ριας 

56 

Η Δανάη έχει 37 βιβλία λιγότερα από την Άννα. 2 

Ο Αλέξανδρος έχει 8 βιβλία λιγότερα από την 

Άννα. 

2 

Πόσα περισσότερα βιβλία έχει στη βιβλιοθήκη 

του ο Αλέξανδρος από τη Δανάη;  

0 

Σύνολο 4 

Συστατικά στοιχεία προβλήματος 2 Περιεχόμενο αναπαράστασης του/ης μαθητή/ριας 

57 

Η Δανάη έχει 37 βιβλία λιγότερα από την Άννα. 1 

Ο Αλέξανδρος έχει 8 βιβλία λιγότερα από την 

Άννα. 

1 

Πόσα περισσότερα βιβλία έχει στη βιβλιοθήκη 

του ο Αλέξανδρος από τη Δανάη;  

0 

Σύνολο  2 
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Πίνακας 77:Αναπαράσταση μαθητή 58 

 

Η αναπαράσταση του μαθητή 58 ήταν επαρκής εικονογραφική.  

 

Πίνακας 78:Αναπαράσταση μαθητή 59 

 

Η αναπαράσταση του μαθητή 59 ήταν μη επαρκής εικονογραφική.  

 

Πίνακας 79:Αναπαράσταση μαθητή 60 

Συστατικά στοιχεία προβλήματος 2 Περιεχόμενο αναπαράστασης του/ης μαθητή/ριας 

58 

Η Δανάη έχει 37 βιβλία λιγότερα από την Άννα. 0 

Ο Αλέξανδρος έχει 8 βιβλία λιγότερα από την 

Άννα. 

0 

Πόσα περισσότερα βιβλία έχει στη βιβλιοθήκη 

του ο Αλέξανδρος από τη Δανάη;  

0 

Σύνολο 0 

Συστατικά στοιχεία προβλήματος 2 Περιεχόμενο αναπαράστασης του/ης μαθητή/ριας 

59 

Η Δανάη έχει 37 βιβλία λιγότερα από την Άννα. 0 

Ο Αλέξανδρος έχει 8 βιβλία λιγότερα από την 

Άννα. 

0 

Πόσα περισσότερα βιβλία έχει στη βιβλιοθήκη 

του ο Αλέξανδρος από τη Δανάη;  

0 

Σύνολο 0 

Συστατικά στοιχεία προβλήματος 2 Περιεχόμενο αναπαράστασης του/ης μαθητή/ριας 

60 

Η Δανάη έχει 37 βιβλία λιγότερα από την Άννα. 2 

Ο Αλέξανδρος έχει 8 βιβλία λιγότερα από την 

Άννα. 

2 

Πόσα περισσότερα βιβλία έχει στη βιβλιοθήκη 

του ο Αλέξανδρος από τη Δανάη;  

2 

Σύνολο 6 



  

121 
 

Η αναπαράσταση του μαθητή 60 ήταν επαρκής σχηματική.  

 

Πίνακας 80:Αναπαράσταση μαθητή 61 

 

Η αναπαράσταση του μαθητή 61 ήταν μη επαρκής σχηματική. Ανέφερε ότι η Άννα έχει 37 βιβλία, ο 

Αλέξανδρος 8, ζωγράφισε και τη Δανάη αλλά δεν ανέφερε το ζητούμενο του προβλήματος. 

 

Πίνακας 81:Αναπαράσταση μαθητή 62 

 

Η αναπαράσταση του μαθητή 62 ήταν μη επαρκής εικονογραφική. 

 

 

 

 

Συστατικά στοιχεία προβλήματος 2 Περιεχόμενο αναπαράστασης του/ης μαθητή/ριας 

61 

Η Δανάη έχει 37 βιβλία λιγότερα από την Άννα. 1 

Ο Αλέξανδρος έχει 8 βιβλία λιγότερα από την 

Άννα. 

1 

Πόσα περισσότερα βιβλία έχει στη βιβλιοθήκη 

του ο Αλέξανδρος από τη Δανάη;  

0 

Σύνολο 2 

Συστατικά στοιχεία προβλήματος 2 Περιεχόμενο αναπαράστασης του/ης μαθητή/ριας 

62 

Η Δανάη έχει 37 βιβλία λιγότερα από την Άννα. 0 

Ο Αλέξανδρος έχει 8 βιβλία λιγότερα από την 

Άννα. 

0 

Πόσα περισσότερα βιβλία έχει στη βιβλιοθήκη 

του ο Αλέξανδρος από τη Δανάη;  

0 

Σύνολο 0 
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Πίνακας 82:Αναπαράσταση μαθητή 63 

 

Η αναπαράσταση του μαθητή 63 ήταν μη επαρκής εικονογραφική.  

Πίνακας 83:Αναπαράσταση μαθητή 64 

 

Η αναπαράσταση του μαθητή 64 ήταν μη επαρκής σχηματική. Ανέφερε ότι η Άννα έχει 37 βιβλία, ο 

Αλέξανδρος 8 αλλά δεν αναφέρθηκε στο ζητούμενο του προβλήματος. 

 

Πίνακας 85:Αναπαράσταση μαθητή 65 

 

Η αναπαράσταση του μαθητή 65 ήταν μη επαρκής εικονογραφική.  

Συστατικά στοιχεία προβλήματος 2 Περιεχόμενο αναπαράστασης του/ης μαθητή/ριας 

63 

Η Δανάη έχει 37 βιβλία λιγότερα από την Άννα. 0 

Ο Αλέξανδρος έχει 8 βιβλία λιγότερα από την 

Άννα. 

0 

Πόσα περισσότερα βιβλία έχει στη βιβλιοθήκη 

του ο Αλέξανδρος από τη Δανάη;  

0 

Σύνολο 0 

Συστατικά στοιχεία προβλήματος 2 Περιεχόμενο αναπαράστασης του/ης μαθητή/ριας 

64 

Η Δανάη έχει 37 βιβλία λιγότερα από την Άννα. 1 

Ο Αλέξανδρος έχει 8 βιβλία λιγότερα από την 

Άννα. 

1 

Πόσα περισσότερα βιβλία έχει στη βιβλιοθήκη 

του ο Αλέξανδρος από τη Δανάη;  

0 

Σύνολο 2 

Συστατικά στοιχεία προβλήματος 2 Περιεχόμενο αναπαράστασης του/ης μαθητή/ριας 

65 

Η Δανάη έχει 37 βιβλία λιγότερα από την Άννα. 0 

Ο Αλέξανδρος έχει 8 βιβλία λιγότερα από την 

Άννα. 

0 

Πόσα περισσότερα βιβλία έχει στη βιβλιοθήκη 

του ο Αλέξανδρος από τη Δανάη;  

0 

Σύνολο 0 
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Πίνακας 86:Αναπαράσταση μαθητή 66 

 

Η αναπαράσταση του μαθητή 66 ήταν μη επαρκής εικονογραφική.  

 

 

 

Πίνακας 87:Αναπαράσταση μαθητή 67 

 

Η αναπαράσταση του μαθητή 67 ήταν μη επαρκής σχηματική. Αναλυτικότερα έγραψε ότι η Άννα έχει 

37 βιβλία, ο Αλέξανδρος 8 βιβλία και ως ερώτημα έβαλε ότι ψάχνουμε να βρούμε πόσα έχει η Δανάη. 

 

Πίνακας 88:Αναπαράσταση μαθητή 68 

 

Συστατικά στοιχεία προβλήματος 2 Περιεχόμενο αναπαράστασης του/ης μαθητή/ριας 

66 

Η Δανάη έχει 37 βιβλία λιγότερα από την Άννα. 0 

Ο Αλέξανδρος έχει 8 βιβλία λιγότερα από την 

Άννα. 

0 

Πόσα περισσότερα βιβλία έχει στη βιβλιοθήκη 

του ο Αλέξανδρος από τη Δανάη;  

0 

Σύνολο 0 

Συστατικά στοιχεία προβλήματος 2 Περιεχόμενο αναπαράστασης του/ης μαθητή/ριας 

67 

Η Δανάη έχει 37 βιβλία λιγότερα από την Άννα. 1 

Ο Αλέξανδρος έχει 8 βιβλία λιγότερα από την 

Άννα. 

1 

Πόσα περισσότερα βιβλία έχει στη βιβλιοθήκη 

του ο Αλέξανδρος από τη Δανάη;  

1 

Σύνολο 3 

Συστατικά στοιχεία προβλήματος 2 Περιεχόμενο αναπαράστασης του/ης μαθητή/ριας 

68 

Η Δανάη έχει 37 βιβλία λιγότερα από την Άννα. 1 

Ο Αλέξανδρος έχει 8 βιβλία λιγότερα από την 

Άννα. 

2 

Πόσα περισσότερα βιβλία έχει στη βιβλιοθήκη 

του ο Αλέξανδρος από τη Δανάη;  

0 

Σύνολο 3 
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Η αναπαράσταση του μαθητή 68 ήταν μη επαρκής σχηματική. Αναλυτικότερα, έγραψε ότι η Άννα έχει 

37 βιβλία και αναγνώρισε τη σχέση ότι ο Αλέξανδρος έχει 8 λιγότερα από την Άννα γράφοντας 29. 

Δεν αναφέρθηκε στο ζητούμενο του προβλήματος. 

 

Πίνακας 89:Αναπαράσταση μαθητή 69 

 

Η αναπαράσταση του μαθητή 69 ήταν μη επαρκής ομοιογενής. Έγραψε ότι η Άννα έχει 37 βιβλία.  

 

Πίνακας 90:Αναπαράσταση μαθητή 70 

 

Η αναπαράσταση του μαθητή 70 ήταν μη επαρκής εικονογραφική. 

 

Συστατικά στοιχεία προβλήματος 2 Περιεχόμενο αναπαράστασης του/ης μαθητή/ριας 

69 

Η Δανάη έχει 37 βιβλία λιγότερα από την Άννα. 1 

Ο Αλέξανδρος έχει 8 βιβλία λιγότερα από την 

Άννα. 

0 

Πόσα περισσότερα βιβλία έχει στη βιβλιοθήκη 

του ο Αλέξανδρος από τη Δανάη;  

0 

Σύνολο 1 

Συστατικά στοιχεία προβλήματος 2 Περιεχόμενο αναπαράστασης του/ης μαθητή/ριας 

70 

Η Δανάη έχει 37 βιβλία λιγότερα από την Άννα. 0 

Ο Αλέξανδρος έχει 8 βιβλία λιγότερα από την 

Άννα. 

0 

Πόσα περισσότερα βιβλία έχει στη βιβλιοθήκη 

του ο Αλέξανδρος από τη Δανάη;  

0 

Σύνολο 0 
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Πίνακας 91:Αναπαράσταση μαθητή 71 

 

Η αναπαράσταση του μαθητή 71 ήταν μη επαρκής εικονογραφική.  

 

Πίνακας 92:Αναπαράσταση μαθητή 72 

 

Η αναπαράσταση του μαθητή 72 ήταν επαρκής ομοιογενής. 

Πίνακας 93:Αναπαράσταση μαθητή 73 

 

 

Συστατικά στοιχεία προβλήματος 2 Περιεχόμενο αναπαράστασης του/ης μαθητή/ριας 

71 

Η Δανάη έχει 37 βιβλία λιγότερα από την Άννα. 0 

Ο Αλέξανδρος έχει 8 βιβλία λιγότερα από την 

Άννα. 

0 

Πόσα περισσότερα βιβλία έχει στη βιβλιοθήκη 

του ο Αλέξανδρος από τη Δανάη;  

0 

Σύνολο 0 

Συστατικά στοιχεία προβλήματος 2 Περιεχόμενο αναπαράστασης του/ης μαθητή/ριας 

72 

Η Δανάη έχει 37 βιβλία λιγότερα από την Άννα. 2 

Ο Αλέξανδρος έχει 8 βιβλία λιγότερα από την 

Άννα. 

2 

Πόσα περισσότερα βιβλία έχει στη βιβλιοθήκη 

του ο Αλέξανδρος από τη Δανάη;  

2 

Σύνολο 6 

Συστατικά στοιχεία προβλήματος 2 Περιεχόμενο αναπαράστασης του/ης μαθητή/ριας 

73 

Η Δανάη έχει 37 βιβλία λιγότερα από την Άννα. 0 

Ο Αλέξανδρος έχει 8 βιβλία λιγότερα από την 

Άννα. 

0 

Πόσα περισσότερα βιβλία έχει στη βιβλιοθήκη 

του ο Αλέξανδρος από τη Δανάη;  

0 

Σύνολο 0 
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Ο μαθητής 73 δεν μπόρεσε να κάνει κάποια αναπαράσταση. 

 

 

Πίνακας 94:Αναπαράσταση μαθητή 74 

 

Η αναπαράσταση του μαθητή 74 ήταν μη επαρκής εικονογραφική.  

 

Πίνακας 95:Αναπαράσταση μαθητή 75 

 

Η αναπαράσταση του μαθητή 75 ήταν μη επαρκής εικονογραφική.  

 

 

 

 

 

 

 

Συστατικά στοιχεία προβλήματος 2 Περιεχόμενο αναπαράστασης του/ης μαθητή/ριας 

74 

Η Δανάη έχει 37 βιβλία λιγότερα από την Άννα. 0 

Ο Αλέξανδρος έχει 8 βιβλία λιγότερα από την 

Άννα. 

0 

Πόσα περισσότερα βιβλία έχει στη βιβλιοθήκη 

του ο Αλέξανδρος από τη Δανάη;  

0 

Σύνολο 0 

Συστατικά στοιχεία προβλήματος 2 Περιεχόμενο αναπαράστασης του/ης μαθητή/ριας 

75 

Η Δανάη έχει 37 βιβλία λιγότερα από την Άννα. 0 

Ο Αλέξανδρος έχει 8 βιβλία λιγότερα από την 

Άννα. 

0 

Πόσα περισσότερα βιβλία έχει στη βιβλιοθήκη 

του ο Αλέξανδρος από τη Δανάη;  

0 

Σύνολο 0 
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Πίνακας 96:Αναπαράσταση μαθητή 76 

 

Η αναπαράσταση του μαθητή 76 ήταν μη επαρκής εικονογραφική. 

 

Πίνακας 97:Αναπαράσταση μαθητή 77 

 

Η αναπαράσταση του μαθητή 77 ήταν μη επαρκής σχηματική. Αναλυτικότερα έγραψε ότι η Άννα έχει 

37 βιβλία και αναγνώρισε τη σχέση των βιβλίων Αλέξανδρου- Άννας και έγραψε ότι ο Αλέξανδρος 

έχει 29 βιβλία.  

 

 

Συστατικά στοιχεία προβλήματος 2 Περιεχόμενο αναπαράστασης του/ης μαθητή/ριας 

76 

Η Δανάη έχει 37 βιβλία λιγότερα από την Άννα. 0 

Ο Αλέξανδρος έχει 8 βιβλία λιγότερα από την 

Άννα. 

0 

Πόσα περισσότερα βιβλία έχει στη βιβλιοθήκη 

του ο Αλέξανδρος από τη Δανάη;  

0 

Σύνολο 0 

Συστατικά στοιχεία προβλήματος 2 Περιεχόμενο αναπαράστασης του/ης μαθητή/ριας 

77 

Η Δανάη έχει 37 βιβλία λιγότερα από την Άννα. 1 

Ο Αλέξανδρος έχει 8 βιβλία λιγότερα από την 

Άννα. 

2 

Πόσα περισσότερα βιβλία έχει στη βιβλιοθήκη 

του ο Αλέξανδρος από τη Δανάη;  

0 

Σύνολο 3 
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Πίνακας 98:Αναπαράσταση μαθητή 78 

 

Η αναπαράσταση του μαθητή 78 ήταν μη επαρκής εικονογραφική.  

 

 

Πίνακας 99:Αναπαράσταση μαθητή 79         

                       

Η αναπαράσταση του μαθητή 79 ήταν μη επαρκής σχηματική. Ο μαθητής ανέφερε στην 

αναπαράσταση ότι η Δανάη έχει 37 βιβλία λιγότερα από την Άννα και ο Αλέξανδρος 8 βιβλία λιγότερα 

από την Άννα. Ωστόσο, δεν ανέφερε το ζητούμενο του προβλήματος. 

 

Συστατικά στοιχεία προβλήματος 2 Περιεχόμενο αναπαράστασης του/ης μαθητή/ριας 

78 

Η Δανάη έχει 37 βιβλία λιγότερα από την Άννα. 0 

Ο Αλέξανδρος έχει 8 βιβλία λιγότερα από  

την Άννα. 

0 

Πόσα περισσότερα βιβλία έχει στη βιβλιοθήκη 

του ο Αλέξανδρος από τη Δανάη;  

0 

Σύνολο 0 

Συστατικά στοιχεία προβλήματος 2 Περιεχόμενο αναπαράστασης του/ης μαθητή/ριας 

79 

Η Δανάη έχει 37 βιβλία λιγότερα από την Άννα. 2 

Ο Αλέξανδρος έχει 8 βιβλία λιγότερα από την 

Άννα. 

2 

Πόσα περισσότερα βιβλία έχει στη βιβλιοθήκη 

του ο Αλέξανδρος από τη Δανάη;  

0 

Σύνολο 4 
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Μέσα από την ομαδοποίηση των χαρακτηριστικών των αυτοσχέδιων αναπαραστάσεων για το 

πρόβλημα 2 προκύπτουν τα εξής ευρήματα (Πίνακας 100): 

 

 

Πίνακας 100:Συγκεντρωτική ανάλυση αυτοσχέδιας αναπαράστασης προβλήματος 2 

 

1. 16 από τους 79 μαθητές του δείγματος κατάφεραν να απεικονίσουν πλήρως το πρώτο 

δεδομένο δηλαδή ότι «Η Άννα έχει 37 βιβλία περισσότερα από τη Δανάη.», ενώ 24 μαθητές 

το συμπεριέλαβαν μερικώς με την πλειοψηφία αυτών να μετατρέπουν την συσχετιστική αυτή 

σχέση σε προσδιοριστική (δηλαδή έγραψαν ότι η Άννα έχει 37 βιβλία). Οι μισοί, ωστόσο, 

περίπου μαθητές δε το συμπεριέλαβαν καθόλου στην αναπαράστασή τους. 

2. Αναφορικά με το δεύτερο δεδομένο (Ο Αλέξανδρος έχει 8 βιβλία λιγότερα από την Άννα.) 21 

μαθητές το συμπεριέλαβαν πλήρως, ενώ 19 μετέτρεψαν την συσχετιστική σχέση σε 

προσδιοριστική (δηλαδή έγραψαν ότι ο Αλέξανδρος έχει 9 βιβλία). Οι μισοί περίπου μαθητές 

παρέλειψαν το συγκεκριμένο δεδομένο από την αναπαράστασή τους. 

3. Αναφορικά με το ζητούμενο του προβλήματος (Πόσα περισσότερα βιβλία έχει στη 

βιβλιοθήκη του ο Αλέξανδρος από τη Δανάη;) η συντριπτική πλειοψηφία των μαθητών (71 

από τους 79 μαθητές) δεν το συμπεριέλαβε στην αυτοσχέδια αναπαράσταση.  

 

Συγκεντρωτικός πίνακας συστατικών στοιχείων αυτοσχέδιων αναπαραστάσεων 

 Πλήρης απεικόνιση 

(Αριθμός μαθητών) 

Μερική απεικόνιση 

(Αριθμός μαθητών) 

Παράλειψη 

(Αριθμός μαθητών) 

Απεικόνιση 1
ου

 

δεδομένου 

              16                    24                    39 

Απεικόνιση 2
ου

 

δεδομένου 

              21                    19                    39 

Απεικόνιση 

ζητούμενου 

                3                      5                    71 
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4
ο
 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 

Συζήτηση – Συμπεράσματα - Προτάσεις 

 

Βασική επιδίωξη της παρούσας έρευνας ήταν να εξεταστεί το είδος των 

αυτοσχέδιων και προτεινόμενων αναπαραστάσεων, που επιλέγουν μαθητές της Δ΄, Ε΄ 

και Στ΄ Δημοτικού με Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες, για την επίλυση προβλημάτων 

αφαίρεσης, κατηγορίας σύγκρισης. Επίσης, στόχος ήταν να ελεγχθεί αν οι μαθητές 

χρησιμοποιούν λέξεις – κλειδιά για να επιλέξουν την πράξη με την οποία θα 

επιλύσουν το πρόβλημα, παρά την παρουσία αναπαραστάσεων. Παράλληλα, 

ελέγχθηκε αν οι μαθητές μπορούν να χρησιμοποιούν διαφορετικές αναπαραστάσεις 

για να απεικονίσουν το περιεχόμενο ενός προβλήματος αφαίρεσης, κατηγορίας 

σύγκρισης. Εκτός από την ικανότητα χρήσης εναλλακτικών αναπαραστάσεων, 

ελέγχθηκε αν αναγνωρίζουν τη σημασία των αναπαραστάσεων για την επίλυση 

προβλημάτων.  

Από τα αποτελέσματα των αναλύσεων πρόεκυψε ότι οι μαθητές 

δυσκολεύονται να αποδώσουν με αυτοσχέδια αναπαράσταση τις συγκρίσεις που 

περιλαμβάνονται στα προβλήματα. Αναλυτικότερα, διαπιστώθηκε ότι οι μαθητές 

είχαν την τάση να αποδίδουν την κατοχή της ποσότητας   στο πρώτο όνομα που 

αναφέρεται στο πρόβλημα, δίχως να λαμβάνουν υπόψη τις συσχετίσεις που 

εισάγονται η εννοούνται με τη χρήση ποσοτικών επιρρημάτων, όπως το 

«περισσότερο» και το «λιγότερο». Για παράδειγμα, στο πρόβλημα «Η Άννα έχει στη 

βιβλιοθήκη της 37 βιβλία περισσότερα από τη Δανάη….», πολλοί από τους μαθητές 

το διάβαζαν και το απέδιδαν στην αναπαράσταση ως «Η βιβλιοθήκη της Άννας έχει 

37 βιβλία….». Το εύρημα αυτό έρχεται σε συμφωνία με ευρήματα από την 

υπάρχουσα βιβλιογραφία. Ειδικότερα, μπορεί να ερμηνευθεί από την άποψη ότι τα 



  

131 
 

προβλήματα σύγκρισης είναι δύσκολα για τους μαθητές, δεδομένου ότι 

περιλαμβάνουν την ερμηνεία από τον λύτη συγκρίσεων, όπως είναι το «μεγαλύτερο 

από» και το «μικρότερο από» (Mwangi & Sweller, 1998). Οι συγκρίσεις αυτές μέσα 

από την παρούσα έρευνα αποδείχθηκε ότι δεν είναι εύκολα διαχειρίσιμες από τους 

μαθητές Δημοτικού με Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες. Επίσης, συνδέεται και με την 

άποψη ότι «όροι ή εκφράσεις» με τις οποίες γίνεται περιγραφή των σχέσεων σε ένα 

πρόβλημα, δυσκολεύουν μαθητές όλων των ηλικιών, ειδικά μικρότερων. Δυσκολία 

προκαλούν έννοιες όπως « “περισσότερα από” ή “λιγότερα από”» (Λεμονίδης, 2001). 

Η κυριότερη όμως εξήγηση είναι η τάση των μαθητών με Ειδικές Μαθησιακές 

Δυσκολίες να μετατρέπουν τις «συσχετιστικές» προτάσεις του προβλήματος σε 

«προσδιοριστικές» κατά το πρώτο στάδιο επίλυσης του μαθηματικού προβλήματος.  

Οι μαθητές με Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες επειδή έχουν ελλείψεις «στις 

γλωσσικές γνώσεις» παρουσιάζουν δυσκολία στην κατανόηση και στη μετατροπή 

συγκεκριμένων προτάσεων «του προβλήματος» σε κατάλληλες αναπαραστάσεις. 

Μεγαλύτερες δυσκολίες παρουσιάζουν «οι συσχετιστικές προτάσεις», αυτές δηλαδή 

που εισάγουν μια σύγκριση ανάμεσα σε ένα δεδομένο του προβλήματος ή αυτές που 

ορίζουν ένα δεδομένο με βάση ένα άλλο (π.χ. «ο Κώστας έχει 5 μήλα και ο Νίκος 3 

μήλα περισσότερα από τον Κώστα») . Ειδικά αυτού του είδους οι προτάσεις οδηγούν 

σε λάθη, με συχνότερο τη «μετατροπή της συσχετιστικής πρότασης σε 

προσδιοριστική». Για παράδειγμα στο προαναφερόμενο παράδειγμα αντιλαμβάνονται 

το πρόβλημα ως εξής: «ο Κώστας έχει 5 μήλα και ο Νίκος έχει 3 μήλα» (Mayer et al., 

1992 όπ. αναφ. στο Αγαλιώτης, 2011). Με τον ίδιο ακριβώς τρόπο κατανόησαν το 

πρόβλημα 2 («Η βιβλιοθήκη της Άννας έχει 37 βιβλία περισσότερα από τη Δανάη, 

ενώ ο Αλέξανδρος έχει 8 βιβλία λιγότερα από την Άννα. Πόσα περισσότερα βιβλία 
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έχει στη βιβλιοθήκη του ο Αλέξανδρος από τη Δανάη;» ) και πολλοί από τους 

μαθητές της παρούσας έρευνας.  

Παράλληλα, στην προσπάθεια να κατανοήσουν το πρόβλημα 2 και να κάνουν 

μια αναπαράσταση, φάνηκε να μην εστιάζουν στο ζητούμενο του προβλήματος, 

δεδομένου ότι σε πολλές από τις αναπαραστάσεις απουσίαζε η αναφορά στο 

ζητούμενο του προβλήματος. Το εύρημα αυτό μπορεί να ενισχύσει την κυρίαρχη στη 

βιβλιογραφία άποψη, ότι οι αδύναμοι λύτες μαθηματικών προβλημάτων δεν μπορούν 

εύκολα να εντοπίσουν μέσα σε ένα μαθηματικό πρόβλημα τα βασικά στοιχεία του. 

Επίσης δεν μπορούν να κατανοήσουν τις σχέσεις που έχουν μεταξύ τους τα μεγέθη 

«που υπεισέρχονται στην εκφώνηση» (Jitendra, Petersen-Brown, Lein, Zaslofsky, 

Kunkel, Jung, & Egan,2015
.
 Κολέζα, 2000). Μια πιθανή ερμηνεία αυτής της 

δυσκολίας είναι η λακωνικότητα που χαρακτηρίζει τα μαθηματικά κείμενα και η 

«πυκνότητα των πληροφοριών» που περιλαμβάνουν, γεγονός που καθιστά πολύ 

δύσκολο το διάβασμά τους (Consongo, 2005; Hollander, 1988 όπ. αναφ. στο 

Αγαλιώτης, 2011). Η δυσκολία ενός μαθηματικού προβλήματος διαμορφώνεται από 

παράγοντες όπως «το λεξιλόγιο, η συντακτική δομή, η σειρά παρουσίασης των 

αριθμών, το μήκος και το είδος των προτάσεων, το είδος της κατάστασης που 

περιγράφεται και ο τρόπος με τον οποίο σχετίζεται η κατάσταση με τις ατομικές 

εμπειρίες του μαθητή» (Back, 2005; De Corte & Verschaffel, 1991 όπ. αναφ. στο 

Αγαλιώτης, 2011). Οι παράγοντες αυτοί ή μέρος αυτών, πιθανώς επηρέασαν το 

βαθμό κατανόησης του προβλήματος 2 («Η βιβλιοθήκη της Άννας έχει 37 βιβλία 

περισσότερα από τη Δανάη, ενώ ο Αλέξανδρος έχει 8 βιβλία λιγότερα από την Άννα. 

Πόσα περισσότερα βιβλία έχει στη βιβλιοθήκη του ο Αλέξανδρος από τη Δανάη;» ) 

και το βαθμό εύρεσης των συστατικών στοιχείων του προβλήματος. Σημαντική 

επίσης δυσκολία μπορεί να προκάλεσε και η ταυτόχρονη ύπαρξη των λέξεων 
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«περισσότερο» και «λιγότερο», δεδομένου ότι προβλήματα που περιλαμβάνουν 

εκφράσεις με τις οποίες γίνεται περιγραφή σχέσεων μέσα σε ένα πρόβλημα 

δυσκολεύουν τους μαθητές (Λεμονίδης, 2001). Παράλληλα η ταυτόχρονη παρουσία 

αυτών των λέξεων δεν βοηθά τον μεγάλο αριθμό των μαθητών, που έχει ως 

στρατηγική επίλυσης τη στρατηγική της λέξης - κλειδί, μια στρατηγική που δεν 

εστιάζει στη διαμόρφωση μιας πλήρους εικόνας για το περιεχόμενο του προβλήματος 

(Hegarty, Richard & Monk, 1995).  

  Άμεσα συνδεδεμένη με την προαναφερόμενη αδυναμία εντοπισμού όλων των 

βασικών στοιχείων του προβλήματος είναι και η αδυναμία δημιουργίας επαρκών 

αναπαραστάσεων, όπως αναδείχθηκε από την παρούσα έρευνα. Προκειμένου να 

δημιουργηθούν επαρκείς αναπαραστάσεις είναι βασικό να προσδιοριστούν από το 

λύτη οι πληροφορίες (αριθμητικές και μη) του προβλήματος, καθώς και οι ποσοτικές 

σχέσεις που περιγράφονται σε αυτό (Alghamdi, Jitendra & Lein, 2020). Βέβαια η 

δυσκολία να εντοπίσουν τα σημαντικά δεδομένα και να τα αναπαραστήσουν, είναι 

μια βασική δυσκολία την οποία μπορούν να εμφανίσουν μαθητές με Ειδικές 

Μαθησιακές Δυσκολίες (Montague, 2006).  Μια πιθανή εξήγηση για το λόγο που οι 

μαθητές δυσκολεύονται να δημιουργήσουν επαρκείς αναπαραστάσεις είναι η εστίαση 

στη στρατηγική της ευθείας μετάφρασης. Στην περίπτωση αυτή ο μαθητής εστιάζει 

στον εντοπισμό των αριθμών του προβλήματος και στην εύρεση λέξεων – κλειδιών, 

όπως το «περισσότερο» και «λιγότερο». Κατόπιν προσπαθεί να συνδυάσει με 

κάποιον τρόπο τους αριθμούς, επιλέγοντας τον αλγόριθμο που συνδέεται με τη λέξη - 

κλειδί που εντόπισε. Στην περίπτωση αυτής της στρατηγικής οι μαθητές επιλέγουν 

την πράξη μέσω της λέξης που θα εντοπίσουν και δεν κάνουν μια ολοκληρωμένη 

αναπαράσταση του περιεχομένου του προβλήματος (Hegarty, Richard & Monk, 

1995).  Συνεπώς, η δυσκολία χειρισμού συγκρίσεων μπορεί να οφείλεται στην 
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έμφαση που δίνεται κατά τη διδασκαλία της επίλυσης προβλήματος στην χρήση της 

στρατηγικής της λέξης - κλειδί. Η στρατηγική όμως αυτή «είναι ιδιαίτερα επισφαλής 

στην περίπτωση παιδιών με δυσκολίες στην κατανόηση νοήματος κειμένου και 

αποκωδικοποίησης πληροφοριών που είναι σε λεκτική μορφή», δυσκολία που έχουν 

«πολλά παιδιά με δυσκολίες μάθησης» (Jones, Wilson & Bhojwani, 1998 όπ. αναφ. 

στο Αγαλιώτης, 2011).  

Αναφορικά με τη δυνατότητα να φτιάχνουν πολλαπλές αυτοσχέδιες 

αναπαραστάσεις για την απεικόνιση ενός προβλήματος αφαίρεσης, κατηγορίας 

σύγκρισης, διαπιστώθηκε ότι οι μαθητές στη συντριπτική τους πλειονότητα δεν είναι 

σε θέση να δημιουργούν πολλαπλές αναπαραστάσεις. Αυτό το στοιχείο, ίσως, μπορεί 

να εξηγήσει τη δυσκολία που παρουσιάζουν μαθητές με Ειδικές Μαθησιακές 

Δυσκολίες στην προσπάθεια επίλυσης μαθηματικών προβλημάτων. Το να γνωρίζει 

κανείς ποικίλες αναπαραστάσεις και να μπορεί να τις χρησιμοποιεί ευέλικτα, 

αποτελεί βασικό χαρακτηριστικό ενός λύτη μαθηματικών προβλημάτων (Heinze, 

Star & Verschaffel, 2009). Η αδυναμία δημιουργίας πολλαπλών αναπαραστάσεων για 

ένα δεδομένο μαθηματικό πρόβλημα αφαίρεσης, κατηγορίας σύγκρισης μπορεί να 

οφείλεται και πάλι στην έμφαση στη στρατηγική της ευθείας μετάφρασης. Δεδομένου 

ότι οι μαθητές δίνουν έμφαση στους αριθμούς και στην εύρεση των λέξεων – 

κλειδιών, δεν εστιάζουν στη διαμόρφωση μιας πλήρους εικόνας για το περιεχόμενο 

του προβλήματος. Η μη διαμόρφωση όμως πλήρους εικόνας δεν επιτρέπει το 

σχηματισμό μιας πλήρους αναπαράστασης και κατ’ επέκταση τη διαμόρφωση 

εναλλακτικών μορφών αναπαράστασης για το ίδιο πρόβλημα. Επίσης, ένας άλλος 

παράγοντας μπορεί να είναι το γεγονός οι μαθητές να μην έχουν έρθει σε επαφή με 

εναλλακτικές μορφές αναπαράστασης ενός προβλήματος ως απόρροια και πάλι της 

έμφασης της διδασκαλίας στη στρατηγική της ευθείας μετάφρασης. Για να είναι σε 

https://link.springer.com/article/10.1007/s11858-009-0214-4#auth-1
https://link.springer.com/article/10.1007/s11858-009-0214-4#auth-2
https://link.springer.com/article/10.1007/s11858-009-0214-4#auth-2
https://link.springer.com/article/10.1007/s11858-009-0214-4#auth-3
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θέση οι μαθητές να χρησιμοποιήσουν εναλλακτικές μορφές αναπαραστάσεων πρέπει 

κατά τη διδασκαλία των μαθηματικών «προβλημάτων» να γίνεται συστηματική 

απεικόνισή τους με διαφορετικές αναπαραστάσεις. Αυτές οι αναπαραστάσεις  «θα 

διασυνδέονται στον υψηλότερο δυνατό βαθμό, ώστε ο μαθητής να «επιλέξει» το 

εκφραστικό μέσο που μπορεί να χειριστεί με μεγαλύτερη επιτυχία και να συνηθίσει 

και ο ίδιος να χρησιμοποιεί διάφορα είδη αναπαραστάσεων για να εκφράσει τις 

μαθηματικές ιδέες που κατέχει» (Αγαλιώτης, 2011). Ο παράγοντας ωστόσο αυτός για 

την ερμηνεία του συγκεκριμένου ευρήματος χρήζει περαιτέρω διερεύνησης.    

Σε σημαντικό βαθμό, επίσης, αποδείχθηκε η εξάρτηση από τη συστηματική 

χρήση λέξεων - κλειδιών από τους μαθητές. Τόσο στο δεύτερο («Η βιβλιοθήκη της 

Άννας έχει 37 βιβλία περισσότερα από τη Δανάη, ενώ ο Αλέξανδρος έχει 8 βιβλία 

λιγότερα από την Άννα. Πόσα περισσότερα βιβλία έχει στη βιβλιοθήκη του ο 

Αλέξανδρος από τη Δανάη;»), όσο και στο τρίτο πρόβλημα («Η Ελένη έχει στον 

κουμπαρά της 48€ περισσότερα από τον Πάνο, ενώ ο Ανέστης έχει 25€ λιγότερα από 

την Ελένη. Πόσα περισσότερα χρήματα από τον Πάνο έχει στον κουμπαρά του ο 

Ανέστης;»), όπου ζητούνταν να αναφέρουν την πράξη επίλυσης (χωρίς να 

εκτελέσουν τον αλγόριθμο), οι μισοί περίπου μαθητές δήλωσαν ότι στηρίχθηκαν στη 

χρήση λέξης – κλειδί. Η χρήση της συγκεκριμένης στρατηγικής αποτελεί βασική 

μορφή στρατηγικής, που ακολουθούν οι μαθητές κατά την επίλυση μαθηματικού 

προβλήματος. Ωστόσο, στην περίπτωση της παρούσας έρευνας δεν βοήθησε τους 

μαθητές λόγω της συνθετότητας των προβλημάτων, τα οποία για την επίλυσή τους 

απαιτούσαν χρήση κατάλληλης αναπαράστασης. Γενικότερα, η χρησιμότητα της 

συγκεκριμένης στρατηγικής παύει να υφίσταται κατά την επίλυση μαθηματικού 

προβλήματος, ειδικά στην περίπτωση που αυξάνεται η συνθετότητα και η δυσκολία 

των προβλημάτων (Riccomini, Hwang & Morano, 2016). Μέσα από τα 
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αποτελέσματα αυτά αποδεικνύεται  παράλληλα μερικώς και ο λόγος που μαθητές με 

Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες δυσκολεύονται να επιλύσουν προβλήματα 

μαθηματικών (Αγαλιώτης, 2011
.
 Ping Xin, Jitendra & Deatline-Buchman,2005).  

Ακόμη, διαπιστώθηκε ότι όταν τους ζητούνταν να επιλέξουν μια 

αναπαράσταση από τρεις προτεινόμενες, πολλοί από τους μαθητές επέλεγαν τη 

σχηματική. Όταν όμως ζητήθηκε να σχεδιάσουν οι ίδιοι μια αναπαράσταση, οι 

μαθητές εμφάνισαν την τάση χρήσης εικονογραφικής ή ομοιογενούς αναπαράστασης. 

Γενικότερα, μέσα από τα ευρήματα της έρευνας, φάνηκε ότι οι μαθητές δεν 

παρουσιάζουν μια συνέπεια ως προς το είδος της αναπαράστασης που επιλέγουν για 

να αναπαραστήσουν ένα πρόβλημα, αφού ελάχιστοι επέλεξαν τον ίδιο τύπο 

αναπαράστασης και στα τρία προβλήματα. Ωστόσο, η χρήση των εικονογραφικών 

αναπαραστάσεων, με βάση την υπάρχουσα βιβλιογραφία, φαίνεται να μην βοηθά 

στην κατανόηση του εκάστοτε μαθηματικού προβλήματος, ειδικά στην περίπτωση 

των παιδιών με Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες (Van Garderen &Montague, 2003), 

αφού οι εικονογραφικές αναπαραστάσεις δεν δίνουν έμφαση στις σχέσεις των 

στοιχείων του προβλήματος (Hegarty & Kozhevnikov, 1999). Η εστίαση στη χρήση 

πρωταρχικών εικονογραφικών αναπαραστάσεων από μαθητές με Ειδικές Μαθησιακές 

Δυσκολίες συμφωνεί με ευρήματα από έρευνα της Van Garderen (2007). Εκεί 

αναφέρεται ότι τρεις μαθητές με Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες όταν τους ζητήθηκε 

να απεικονίσουν ένα πρόβλημα χρησιμοποίησαν πρωταρχικά εικονογραφικές 

αναπαραστάσεις. Μια πιθανή εξήγηση μπορεί να συνδέεται με την ανεπαρκή 

κατανόηση του προβλήματος εξαιτίας παραγόντων όπως το «λεξιλόγιο, η συντακτική 

δομή, η σειρά παρουσίασης των αριθμών, το μήκος και το είδος των προτάσεων, το 

είδος της κατάστασης που περιγράφεται και ο τρόπος με τον οποίο σχετίζεται η 
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κατάσταση με τις ατομικές εμπειρίες του μαθητή» (Back, 2005; De Corte & 

Verschaffel, 1991 όπ. αναφ. στο Αγαλιώτης, 2011). 

Άμεσα συνδεδεμένη με την αδυναμία κατανόησης του προβλήματος και την 

χρήση της στρατηγικής των λέξεων - κλειδιών είναι και η τάση δημιουργίας 

ανεπαρκών αναπαραστάσεων, όταν τους ζητήθηκε να αναπαραστήσουν το 

περιεχόμενο ενός προβλήματος. Το εύρημα αυτό συνδέεται και με την αδυναμία 

πολλών μαθητών να επιλύσουν αποτελεσματικά το πρόβλημα. Ακόμη και στην 

περίπτωση που επιλέγουν τη χρήση σχηματικών (αλλά ανεπαρκών) αναπαραστάσεων 

και τότε δεν οδηγούνται στην αποτελεσματική κατανόηση, καθώς οι ανεπαρκείς 

αναπαραστάσεις δε βοηθούν στην αποτελεσματική κατανόηση και επίλυση ενός 

μαθηματικού προβλήματος (Boonen, van Wesel, Jolles & van der Schoot, 2014).  

Η δημιουργία ανεπαρκούς αναπαράστασης, όπως φάνηκε μέσα από την 

παρούσα εργασία, αφορούσε είτε την παράλειψη στοιχείων του προβλήματος, είτε 

την παρουσίασή τους με λανθασμένο τρόπο. Το εύρημα αυτό μπορεί να ερμηνεύσει 

τη δυσκολία επίλυσης μαθηματικού προβλήματος από μαθητές με Ειδικές 

Μαθησιακές Δυσκολίες, δεδομένης της δυσκολίας των μαθητών στο στάδιο της 

«μετάφρασης του προβλήματος». Πιο συγκεκριμένα, η δυσκολία στο στάδιο αυτό  

δεν επιτρέπει το συνδυασμό των επιμέρους μεταφράσεων για τη διαμόρφωση μιας 

πληρέστερης εικόνας του προβλήματος στο στάδιο της «ολοκλήρωσης». Με τον 

τρόπο αυτό δεν δίνεται η δυνατότητα να σχηματιστεί μια ολοκληρωμένη εικόνα «για 

τη δυναμική σχέση των δεδομένων του προβλήματος». Άλλωστε η δυσκολία στο 

στάδιο «μετάφρασης» είναι μια βασική αιτία που οδηγεί στη δυσκολία διαχείρισης 

μαθηματικών προβλημάτων από παιδιά με Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες 

(Αγαλιώτης, 2011).  
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Γενικότερα, η παραπάνω αδυναμία στο στάδιο της μετάφρασης, την οποία 

εμφάνισαν οι μαθητές, φαίνεται να δικαιολογεί τη δυσκολία τους ως προς τη 

διαχείριση προβλήματος αφαίρεσης κατηγορίας σύγκρισης. Το στάδιο της 

δημιουργίας αποτελεσματικής αναπαράστασης είναι βασικό για την ενδεδειγμένη 

επιλογή πράξης σε σχέση με  την επίλυση του προβλήματος (Jitendra, Hoff &Beck, 

1999 όπ. αναφ. στο Reld & Lienemann, 2006). 

Ως προς την αναγνώριση της χρησιμότητας μιας αναπαράστασης για την 

επίλυση ενός προβλήματος, διαπιστώθηκε ότι οι μαθητές δεν την αναγνωρίζουν, 

καθώς πολλοί από αυτούς δήλωσαν ότι η αναπαράσταση δεν τους φάνηκε χρήσιμη 

για την επίλυσή του. Αυτό μπορεί να ερμηνευθεί με βάση ευρήματα από την εργασία 

των Θεοδούλου & Γαγάτση (2003), οι οποίοι έπειτα από έρευνα σε μαθητές Β΄ 

Δημοτικού κατέληξαν στο ότι οι μαθητές Δημοτικού χρησιμοποιούν τις εικόνες 

«ασυνείδητα» και όχι «ενσυνείδητα». Το εύρημα αυτό μπορεί, ακόμη,  να συνδεθεί 

και με έρευνα της Van Garderen (2007) κατά την οποία σε 3 μαθητές με μαθησιακές 

δυσκολίες επιπέδου 8, δόθηκαν για επίλυση τρία προβλήματα. Από τους τρεις κανείς 

δεν έκανε διάγραμμα και δύο δεν έκαναν κάποιο σκίτσο.  

Μέσα από την παρούσα έρευνα προέκυψε ότι: 

 Οι μαθητές με Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες έχουν την τάση να 

σχεδιάζουν εικονογραφικές ή ομοιογενείς αναπαραστάσεις, όταν τους 

ζητείται να απεικονίσουν το περιεχόμενο ενός προβλήματος. 

 Οι μαθητές με Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες δείχνουν μια τάση 

χρήσης λέξεων – κλειδιών προκειμένου να επιλύσουν μαθηματικά 

προβλήματα αφαίρεσης, κατηγορίας σύγκρισης, πιθανώς λόγω της 

εστίασης στην στρατηγική της ευθείας μετάφρασης. 
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 Οι μαθητές με Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες τείνουν να αποδίδουν 

την ποσότητα που αναφέρεται μέσα στο πρόβλημα στο πρώτο όνομα, 

δίχως να λαμβάνουν υπόψη πιθανές συσχετίσεις που αναφέρονται σε 

αυτό, όπως το «λιγότερο» και το «περισσότερο».  

 Οι μαθητές με Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες επίσης παρουσιάζουν  

αδυναμία στην δημιουργία πολλαπλών αναπαραστάσεων για την 

απεικόνιση ενός προβλήματος αφαίρεσης, κατηγορίας σύγκρισης.   

 Επίσης, προέκυψε ότι, ανεξάρτητα από το είδος της αυτοσχέδιας 

αναπαράστασης η οποία επιλέγεται (σχηματική, ομοιογενής, 

εικονογραφική), οι μαθητές με Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες στην 

πλειονότητά τους δημιουργούν ανεπαρκείς αναπαραστάσεις. 

4.1. Περιορισμοί της έρευνας 

 

Έναν από τους περιορισμούς της παρούσας έρευνας αποτελεί το γεγονός ότι 

το δείγμα δεν επιλέχθηκε με τυχαία δειγματοληψία, αλλά είναι δείγμα ευκολίας. 

Πρόκειται δηλαδή για δείγμα εύκολης πρόσβασης χωρίς ιδιαίτερα μεγάλο αριθμό 

συμμετεχόντων. Έτσι λόγω του αριθμού του δείγματος δεν υπήρξε εφικτή η διάκριση 

υποκατηγοριών Ειδικών Μαθησιακών Δυσκολιών για την βαθύτερη και 

αναλυτικότερη διερεύνηση του θέματος. 

Τέλος, να σημειωθεί ότι έναν ακόμη περιορισμό αποτελεί το ότι δεν υπήρξαν 

παραπάνω από ένας ανεξάρτητοι αξιολογητές για την κατηγοριοποίηση των 

αυτοσχέδιων αναπαραστάσεων των μαθητών. 
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4.2.Εκπαιδευτικές επιπτώσεις της έρευνας 

 

Μέσα από την παρούσα έρευνα προέκυψαν σημαντικά ευρήματα, αναφορικά 

με το πώς μαθητές των τριών τάξεων του Δημοτικού με Ειδικές Μαθησιακές 

Δυσκολίες, διαχειρίζονται προβλήματα αφαίρεσης κατηγορίας σύγκρισης, τα οποία 

πρέπει να ληφθούν υπόψη κατά τη διδασκαλία. Αναλυτικότερα, διαπιστώθηκε πως η 

εστίαση στη χρήση της στρατηγικής των λέξεων – κλειδιών στην προσπάθεια 

επίλυσης του προβλήματος, με βάση έρευνες, είναι μια από τις αιτίες που οδηγούν σε 

λάθη κατά την επίλυση μαθηματικών προβλημάτων. Κατά συνέπεια διαπιστώνεται 

ένας από τους λόγους που οι μαθητές με Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες δεν 

επιλύουν εύκολα προβλήματα αφαίρεσης, κατηγορίας σύγκρισης. Παράλληλα, 

διαπιστώνεται η μεγάλη ανάγκη διαμόρφωσης από τη μεριά του εκάστοτε 

εκπαιδευτικού διδασκαλίας της επίλυσης μαθηματικού προβλήματος, η οποία δε θα 

εστιάζει  στη χρήση της συγκεκριμένης στρατηγικής.  

Επίσης, η ανάδειξη της δυσκολίας των μαθητών στο στάδιο της «μετάφρασης» 

του μαθηματικού προβλήματος, καθώς και η αδυναμία δημιουργίας επαρκών 

αναπαραστάσεων, ενισχύουν παρατηρήσεις παλιότερων ερευνών ότι μαθητές με 

Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες δεν μπορούν να σχηματίσουν μια πλήρη εικόνα για 

κάθε μαθηματικό πρόβλημα και να εντοπίσουν τα βασικά στοιχεία των 

προβλημάτων. Η ευχέρεια των μαθητών στο στάδιο της «μετάφρασης» θα πρέπει 

συνεπώς να αποτελέσει τη βάση της διδασκαλίας της επίλυσης μαθηματικού 

προβλήματος. Καθίσταται σαφής η ανάγκη εστίασης της διδασκαλίας στα στάδια της 

«μετάφρασης» και της «ολοκλήρωσης», ώστε κάθε μαθητής με Ειδικές Μαθησιακές 

Δυσκολίες να αντιληφθεί τον τρόπο με τον οποίο γίνεται η αποτελεσματική 

επεξεργασία ενός προβλήματος, πριν προχωρήσει στο στάδιο του σχεδιασμού της 

επίλυσής του.    
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Επίσης στην παρούσα έρευνα αναδείχθηκε η τάση των μαθητών για 

δημιουργία εικονογραφικών ή ομοιογενών αναπαραστάσεων, ενώ μέσα από έρευνες 

έχει αναδειχθεί η χρησιμότητα των σχηματικών αναπαραστάσεων στην 

αποτελεσματική επίλυση μαθηματικών προβλημάτων. Το στοιχείο αυτό μπορεί να 

εξηγήσει τη δυσκολία που παρουσιάζουν μαθητές με Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες 

στην κατανόηση του περιεχομένου ενός δοθέντος μαθηματικού προβλήματος 

αφαίρεσης, κατηγορίας σύγκρισης. Συνεπώς, τα αποτελέσματα αυτά μπορούν να 

αποτελέσουν το έναυσμα για τη διαμόρφωση μιας διδακτικής πρακτικής η οποία θα 

εστιάζει στην κατανόηση της αξίας των επαρκών σχηματικών αναπαραστάσεων στην 

προσπάθεια επίλυσης μαθηματικού προβλήματος αφαίρεσης , κατηγορίας σύγκρισης. 

4.3.Προτάσεις μελλοντικών ερευνών 

 

Μία μελλοντική έρευνα είναι βασικό να περιλαμβάνει και ομάδα μαθητών 

τυπικής εκπαίδευσης, ώστε να εξεταστεί πώς επεξεργάζεται και αυτή μαθηματικά 

προβλήματα αφαίρεσης, κατηγορίας σύγκρισης ώστε να υπάρξει η δυνατότητα  

συγκρίσεων.  

Επίσης , σε μελλοντική έρευνα είναι σημαντικό να εξεταστούν τυχόν διαφορές 

στην επεξεργασία μαθηματικών προβλημάτων αφαίρεσης, κατηγορίας σύγκρισης από 

μαθητές με Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες, σε σχέση με το φύλο, καθώς και με την 

τάξη φοίτησης, μελέτη που δεν ήταν εφικτό να πραγματοποιηθεί στην παρούσα 

έρευνα λόγω του περιορισμένου αριθμού των συμμετεχόντων.  

Τέλος, είναι σημαντικό να σχεδιαστεί ένα πρόγραμμα διδακτικής παρέμβασης, 

που θα αφορά στην επίλυση μαθηματικού προβλήματος αφαίρεσης, κατηγορίας 

σύγκρισης και θα περιλαμβάνει τη χρήση προτεινόμενων και αυτοσχέδιων 

σχηματικών αναπαραστάσεων, τόσο για μαθητές τυπικής εκπαίδευσης, όσο και για 
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μαθητές με Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες. Μετά το σχεδιασμό του, θα εφαρμοστεί 

σε ένα σύνολο μαθητών, ώστε να ελεγχθεί η αποτελεσματικότητά του. 
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Έντυπο συναίνεσης γονέα για συμμετοχή μαθητή 

Έντυπο συναίνεσης γονέα  

Αγαπητοί γονείς. 

Επικοινωνώ μαζί σας για να σας ενημερώσω ότι διεξάγω ερευνητική εργασία στα 

πλαίσια μεταπτυχιακών σπουδών στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας. 

Στόχος της ερευνητικής εργασίας είναι να προκύψουν στοιχεία τα οποία θα 

συμβάλλουν σημαντικά στη βελτίωση της διδασκαλίας επίλυσης μαθηματικών 

προβλημάτων από μαθητές Δημοτικού Σχολείου. 

Η παρούσα έρευνα είναι καθαρά επιστημονική και τηρεί την ανάγκη σεβασμού της 

προσωπικότητας και των ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων των μαθητών που 

μετέχουν σε αυτή.  

Τα ευρήματα, όπως προαναφέρθηκε, θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά για τη 

διαμόρφωση διδακτικών προτάσεων που θα συμβάλλουν στη βελτίωση του 

διδακτικού προγράμματος αναφορικά με τη διαδικασία επίλυσης μαθηματικού 

προβλήματος από μαθητές Δημοτικού Σχολείου. 

Η διάρκεια συμπλήρωσης των δραστηριοτήτων του ερωτηματολογίου από τους 

μαθητές είναι 10΄.  

Για την υλοποίηση της έρευνας είναι απαραίτητη η συμμετοχή μαθητών Δημοτικού 

Σχολείου. Λαμβάνοντας υπόψη τη μεγάλη ανάγκη για ερευνητικά δεδομένα με  

στοιχεία από την Ελλάδα παρακαλούμε, εφόσον συμφωνείτε, να επιτρέψετε στο παιδί 

σας να πάρει μέρος στην ανωτέρω έρευνα. 

Εφόσον συμφωνείτε τσεκάρετε παρακάτω το κουτάκι Ναι και υπογράψτε. 

Για οποιαδήποτε ερώτηση ή διευκρίνιση μπορείτε να επικοινωνήσετε με την : 

Παπαθανασίου Σταυρούλα, email:********@ uom.edu.gr, τηλ.69********. 

 

  

 

 

 

 

  

Συμφωνώ να συμμετέχει το παιδί μου στη διαδικασία συμπλήρωσης του ανώνυμου 

ερωτηματολογίου για τις ανάγκες της ερευνητικής εργασίας της κυρίας Παπαθανασίου: 

 Ναι     

 Όχι 

Ονοματεπώνυμο και υπογραφή γονέα 
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Ερωτηματολόγιο πιλοτικής εφαρμογής 

Αρχικό γράμμα ονόματος ……..     Αρχικό γράμμα επιθέτου …….. 

Ημερομηνία: 

Τάξη: 

 

Πρόβλημα 1: Σε έναν αγώνα δρόμου ο Γιάννης είναι 4 μέτρα μπροστά από τον Θωμά 

και ο Πέτρος 3 μέτρα πίσω από τον Γιάννη. Πόσο πιο μπροστά είναι ο Πέτρος από 

τον Θωμά; 

Το παραπάνω πρόβλημα δόθηκε σε τρεις μαθητές της Ε΄ Τάξης. Ο πρώτος μαθητής 

(Μαθητής 1) για να καταλάβει το πρόβλημα έκανε τον πρώτο εναλλακτικό τρόπο 

παρουσίασης, ο δεύτερος μαθητής (Μαθητής 2) έκανε τον δεύτερο εναλλακτικό 

τρόπο παρουσίασης και ο τρίτος μαθητής (Μαθητής 3) τον τρίτο εναλλακτικό τρόπο 

παρουσίασης, όπως φαίνεται παρακάτω. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εναλλακτικός τρόπος παρουσίασης μαθητή 1 

Εναλλακτικός τρόπος παρουσίασης μαθητή 2 
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Το σχέδιο ποιου μαθητή σε βοήθησε περισσότερο στην κατανόηση του προβλήματος;  

Γιατί; 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εναλλακτικός τρόπος παρουσίασης μαθητή 3 



  

157 
 

Πρόβλημα 2
ο
:Στη βιβλιοθήκη του σπιτιού της η Άννα έχει 37 βιβλία περισσότερα 

από την Δανάη, ενώ ο Αλέξανδρος έχει 8 βιβλία λιγότερα από την Δανάη. Πόσα 

περισσότερα βιβλία έχει στη βιβλιοθήκη του ο Αλέξανδρος από την Δανάη;   

Α)Προσπάθησε να δείξεις με το δικό σου τρόπο τι λέει το πρόβλημα. 

 

 

 

 

 

 

 

Β)Γράψε την πράξη που θα κάνεις για να λύσεις το πρόβλημα. 

 

 

 

 

 

 

 

Γ) Γιατί επέλεξες τον συγκεκριμένο τρόπο για να παρουσιάσεις το πρόβλημα; Σε τι 

σε βοήθησε; 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 
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Δ)Σκέφτεσαι ότι υπάρχει εναλλακτικός τρόπος να παρουσιάσεις το πρόβλημα; Ποιος 

πιστεύεις ότι είναι αυτός και γιατί (μπορείς να τον περιγράψεις ή να τον σχεδιάσεις 

στο πλαίσιο); 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 
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Πρόβλημα 3
ο
:Η Ελένη έχει στον κουμπαρά της 48€ περισσότερα από τον Πάνο, ενώ 

ο Ανέστης έχει 25€ λιγότερα από την Ελένη. Πόσα περισσότερα χρήματα από τον 

Πάνο έχει στον κουμπαρά του ο Ανέστης; 

Διάβασε το πρόβλημα και μελέτησε προσεκτικά τους παρακάτω εναλλακτικούς τρόπους 

παρουσίασης του ίδιου προβλήματος. Κάθε εναλλακτικός τρόπος δείχνει με 

διαφορετικό τρόπο τι λέει το πρόβλημα που μόλις διάβασες. 

1
ος 

εναλλακτικός τρόπος παρουσίασης του προβλήματος 

Η Ελένη = χρήματα Πάνου + 48€ 

Ο Ανέστης = χρήματα  Ελένης - 25€ 

Πόσα περισσότερα χρήματα έχει ο Ανέστης από τον Πάνο; 

2
ος 

εναλλακτικός τρόπος παρουσίασης του προβλήματος 

3
ος 

εναλλακτικός τρόπος παρουσίασης του προβλήματος 

 

 

 

 

 

    

 

                                                                  

Είμαι ο 

Πάνος. 
Είμαι η 

Ελένη. 

Είμαι ο 

Ανέστης. 

 

 

 

Κουμπαράς Ανέστη  

Κουμπαράς 

Πάνου 

 

+48€ +25

€ 

; 

Κουμπαράς Ελένης 
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Α) Γράψε την πράξη που θα κάνεις για να λύσεις το πρόβλημα. 

 

 

 

 

 

 

 

Β) Ποιο από τα 3 σχέδια σε βοήθησε περισσότερο στο να καταλάβεις το πρόβλημα; 

Γιατί; 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 
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Ερωτηματολόγιο κύριας έρευνας 

Πρόβλημα 1:  

 

*  

 

 

Διαφορετικός τρόπος παρουσίασης μαθητή 1 

Διαφορετικός τρόπος παρουσίασης μαθητή 2 

Διαφορετικός τρόπος παρουσίασης μαθητή 3 
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Ποιος τρόπος παρουσίασης σε βοήθησε περισσότερο στην κατανόηση του 

προβλήματος;  Γιατί; 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………. 
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Πρόβλημα 2
ο
:  

Α)Προσπάθησε να δείξεις με το δικό σου τρόπο τι λέει το πρόβλημα. 

 

 

 

 

 

 

 

Β)Γράψε την πράξη που θα κάνεις για να λύσεις το πρόβλημα. 

 

 

 

 

 

 

 

Γ) Γιατί επέλεξες τον συγκεκριμένο τρόπο για να παρουσιάσεις το πρόβλημα; Σε τι 

σε βοήθησε; 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 
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Δ)Σκέφτεσαι ότι υπάρχει άλλος τρόπος να παρουσιάσεις το πρόβλημα; Ποιος 

πιστεύεις ότι είναι αυτός και γιατί (μπορείς να τον περιγράψεις ή να τον σχεδιάσεις 

στο πλαίσιο); 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 
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Πρόβλημα 3
ο
: 

1
ος 

διαφορετικός τρόπος παρουσίασης του προβλήματος 

Η Ελένη = χρήματα Πάνου + 48€ 

Ο Ανέστης = χρήματα  Ελένης - 25€ 

Πόσα περισσότερα χρήματα έχει ο Ανέστης από τον Πάνο; 

 

2
ος 

διαφορετικός τρόπος παρουσίασης του προβλήματος 

3
ος 

διαφορετικός τρόπος παρουσίασης του προβλήματος 

 

 

 

 

 

    

 

 

  

                  

Είμαι ο 

Πάνος. 
Είμαι η 

Ελένη. 

Είμαι ο 

Ανέστης. 

 

 

 

Κουμπαράς Ανέστη 
 

Κουμπαράς 

Πάνου 

 

Κουμπαράς Ελένης 

+25€ +48€ 

; 
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Α) Γράψε την πράξη που θα κάνεις για να λύσεις το πρόβλημα. 

 

 

 

 

 

 

 

Β)Ποιος από τους 3 τρόπους παρουσίασης σε βοήθησε περισσότερο στο να 

καταλάβεις το πρόβλημα; Γιατί; 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


