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Περίληψη 

 

Η παρούσα διπλωματική μελέτη είχε ως σκοπό την αξιολόγηση της δυνατότητας των 

μαθητών με Ήπιες Εκπαιδευτικές Ανάγκες, να ενεργοποιούν το γνωστικό σχήμα της 

πράξης της διαίρεσης,  κατά την επίλυση λεκτικών αριθμητικών προβλημάτων. Στην 

έρευνα συμμετείχαν 73 μαθητές χωρίς ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και 56 μαθητές με 

Ήπιες Εκπαιδευτικές Ανάγκες (37 μαθητές με Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες (Ε.Μ.Δ.) 

και 18 Μαθητές με Διάσπαση Ελλειμματικής Προσοχής/Υπερκινητικότητας (ΔΕΠ-Υ)). 

Όλοι ήταν μαθητές της Δ΄ και Ε΄ τάξης του δημοτικού σχολείου. Για την 

πραγματοποίηση των μαθησιακών ελέγχων, αξιοποιήθηκε αυτοσχέδιο εργαλείο 

αξιολόγησης, που περιελάμβανε 6 ιστορίες-προβλήματα διαίρεσης (3 μερισμού και 3 

μέτρησης), που για την επίλυσή τους απαιτούνταν μόνο μια πράξη κάθε φορά. Οι 

μαθητές καλούνταν να περιγράψουν την κατάσταση που αναφέρονταν σε κάθε 

πρόβλημα, να αναφέρουν την ενέργεια που απαιτούνταν για την επίλυση του 

προβλήματος και να κατονομάσουν την κατάλληλη πράξη. Μέσα από την ποσοτική και 

ποιοτική ανάλυση των αποτελεσμάτων προέκυψε ότι τόσο οι μαθητές χωρίς ειδικές 

εκπαιδευτικές ανάγκες όσο και οι μαθητές με Ήπιες Εκπαιδευτικές Ανάγκες, 

αντιμετωπίζουν σημαντικές δυσκολίες στην ενεργοποίηση του γνωστικού σχήματος της 

διαίρεσης, κατά την επίλυση λεκτικών αριθμητικών προβλημάτων. 
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Abstract 
 

The purpose of this postgraduate study was to evaluate the ability of students with Mild 

Educational Needs, to activate the cognitive scheme of division in solving arithmetic 

word problems. The research involved 73 students without special educational needs 

and 56 with Mild Educational Needs (37 students with Specific Learning Disabilities 

(SLD) and 18 students with Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD)). All of 

them, were students of the 4th and 5th grade of the primary school. For acquiring data, 

an improvised assessing tool was used, which included 6 stories-problems (3 partitive 

problems, 3 quotitive problems) for the solution of which only one operation required at 

a time. Students were asked to describe the situation of the problem, mention the action 

required to solve the problem and name the appropriate mathematical operation. The 

quantitative and qualitative analysis of the results showed that, both students without 

special educational needs and students with Mild Educational Needs, face significant 

difficulties in activating the cognitive scheme of division, when solving arithmetic word 

problems. 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 

Η ικανότητα κατανόησης και χρήσης των Μαθηματικών δεν αποτελεί απλά ένα 

ακαδημαϊκό ζητούμενο, αλλά μία προσωπική αναγκαιότητα. Η κατάκτηση των 

μαθηματικών γνώσεων και δεξιοτήτων επηρεάζει καθημερινά τη λειτουργικότητα του 

ατόμου στο επαγγελματικό, κοινωνικό και προσωπικό του περιβάλλον (Geary, 

2000⸱Xin, Jitendra & Deatline-Buchman, 2005).  

Η επίλυση προβλημάτων αποτελεί κυρίαρχη δεξιότητα σε ότι αφορά τα 

Μαθηματικά, διότι εμπεριέχει και συνδυάζει όλες τις βασικές και προϋποτιθέμενες 

γνώσεις και δεξιότητες των μαθηματικών (NCTM, 2000). Τα μαθηματικά προβλήματα 

ασχολούνται κυρίως με την εφαρμογή μαθηματικών εννοιών σε καταστάσεις της 

καθημερινής ζωής. Αποτελούν έτσι πολύ σημαντικό κομμάτι όλων των Αναλυτικών  

προγραμμάτων, που θέτουν ως έναν από τους βασικούς τους στόχους, την ικανότητα 

των μαθητών να αντιμετωπίζουν αποτελεσματικά τα προβλήματα και τις καταστάσεις, 

που προκύπτουν στην καθημερινή δραστηριότητα. Η ικανότητα αυτή συνδέεται τόσο 

με τη χρήση μαθηματικών γνώσεων όσο και με τη χρήση γενικών μεθόδων 

επεξεργασίας και στρατηγικών (Αγαλιώτης, 2018⸱Edens & Potter, 2008⸱Yimer & 

Ellerton, 2006). 

Παρόλα αυτά, ευρήματα ερευνών δείχνουν ότι η επίλυση μαθηματικών 

προβλημάτων αποτελεί ένα πολύ δύσκολο έργο για τους μαθητές χωρίς ειδικές 

εκπαιδευτικές ανάγκες και πολύ περισσότερο για τους μαθητές που ανήκουν στην 

κατηγορία των Ήπιων Εκπαιδευτικών Αναγκών  (Bouck, Bouck, Joshi, & Johnson, 

2016 ⸱Hanich, Jordan, Kaplan & Dick, 2001). Ειδικότερα, ενώ συνήθως, οι μαθητές 

μπορούν να εκτελούν επιτυχώς τους αλγορίθμους των τεσσάρων πράξεων, αδυνατούν 

να τις εφαρμόσουν επιτυχώς για την επίλυση λεκτικών μαθηματικών προβλημάτων, 

όπου απαιτείται η χρήση τους (Mayer, Hearty, 1996). Η επιλογή των πράξεων, κατά την 

επίλυση των μαθηματικών προβλημάτων, σχετίζεται όχι μόνο με τις έννοιες και τους 

αλγορίθμους των πράξεων, αλλά και με τον τρόπο με τον οποίο οι μαθητές 

επεξεργάζονται τις σχέσεις και τα στοιχεία του προβλήματος καθώς και με το είδος του 

ενεργοποιημένου σχήματος (Marshall, Pribe & Smith, 1987· Yimer & Ellerton, 2006). 

Η χρησιμοποίηση μιας αριθμητικής πράξης στο πλαίσιο επίλυσης ενός προβλήματος, 

εξαρτάται από την ανάπτυξη του γνωστικού σχήματος της πράξης και όχι από την 

κατάκτηση του αλγορίθμου (Αγαλιώτης, 2018). 
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Λαμβάνοντας υπόψη τη σπουδαιότητα ενεργοποίησης των γνωστικών 

σχημάτων των πράξεων για την επίλυση μαθηματικών προβλημάτων, κρίνεται 

αναγκαία η διεξαγωγή μιας έρευνας που θα επικεντρώνεται στην αξιολόγηση της 

κατοχής του γνωστικού σχήματος σε μαθητές δημοτικού.  Σκοπό της παρούσας έρευνας 

αποτελεί η διερεύνηση της κατοχής από την πλευρά του μαθητή του γνωστικού 

σχήματος της πράξης της διαίρεσης. Στην έρευνα συμμετέχουν τόσο μαθητές χωρίς 

ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες όσο και μαθητές με Ήπιες Εκπαιδευτικές Ανάγκες 

(Η.Ε.Α). 

Στο πρώτο μέρος της εργασίας επιχειρείται η βιβλιογραφική ανασκόπηση του 

υπό μελέτη θέματος. Αρχικά, γίνεται αναφορά στην έννοια του μαθηματικού 

προβλήματος και στα προβλήματα διαίρεσης, τα οποία βρίσκονται στο επίκεντρο της 

παρούσας εργασίας. Ακολουθεί η καταγραφή των σταδίων από τα οποία περνάει ο 

λύτης, κατά την επίλυση ενός μαθηματικού προβλήματος. Η πρώτη ενότητα 

ολοκληρώνεται με την επισήμανση των γνωστικών απαιτήσεων για την επιτυχή 

επίλυσή του. Στην δεύτερη ενότητα δίνεται ο ορισμός και τα χαρακτηριστικά των 

μαθητών με ΔΕΠ-Υ καθώς και των μαθητών με Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες 

(Ε.Μ.Δ.)  και αναφέρονται τα συνήθη λάθη και οι δυσκολίες, που αντιμετωπίζουν οι 

μαθητές αυτοί κατά την επίλυση μαθηματικών έργων. Στην τρίτη ενότητα γίνεται 

προσπάθεια αποσαφήνισης της έννοιας του σχήματος, του γνωστικού σχήματος πράξης, 

ενώ τονίζεται και η σημασία του κατά την επίλυση αριθμητικών προβλημάτων. Η 

ενότητα ολοκληρώνεται με την αναφορά σε προηγούμενες έρευνες σχετικές με το 

γνωστικό σχήμα αλλά και το γνωστικό σχήμα πράξης, που υπάρχουν τόσο στη διεθνή 

όσο και στην ελληνική βιβλιογραφία. Τέλος, κατόπιν κριτικής προσέγγισης της 

βιβλιογραφίας, διατυπώνονται τα ερευνητικά ερωτήματα της παρούσας έρευνας. 

Το δεύτερο μέρος αποτελεί το ερευνητικό κομμάτι της εργασίας, όπου 

παρουσιάζεται η μεθοδολογία της έρευνας. Γίνεται αναφορά στην ερευνητική 

στρατηγική που επιλέχθηκε, παρουσιάζονται τα χαρακτηριστικά των συμμετεχόντων 

καθώς και το εργαλείο που χρησιμοποιήθηκε και αναλύεται η διαδικασία που 

ακολουθήθηκε. Τέλος, δίνονται πληροφορίες για την κωδικοποίηση και τη στατιστική 

ανάλυση των δεδομένων, που προέκυψαν από τις αξιολογήσεις των μαθητών. 

 Στο τρίτο μέρος ακολουθεί η ποσοτική και ποιοτική ανάλυση των δεδομένων 

της έρευνας. Στο τέταρτο και τελευταίο μέρος της εργασίας πραγματοποιείται η 



6 
 

συζήτηση των ευρημάτων και παρατίθενται τα συμπεράσματα της έρευνας. Η εργασία 

ολοκληρώνεται με την αναφορά στους περιορισμούς και στις εκπαιδευτικές επιπτώσεις  

της έρευνας, ενώ παράλληλα διατυπώνονται συγκεκριμένες προτάσεις για μελλοντικές 

ερευνητικές προσπάθειες, με σκοπό την επέκταση της σχετικής βιβλιογραφίας.  
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1ο Κεφάλαιο 

Θεωρητική θεμελίωση του θέματος 

1.1 Επίλυση μαθηματικών προβλημάτων 

1.1.1 Ορισμός μαθηματικού προβλήματος 

Σύμφωνα με τον Niss (1988) πρόβλημα θεωρείται μια κατάσταση η οποία 

εμπεριέχει ανοιχτές ερωτήσεις, που προκαλούν νοητικά κάποιον ο οποίος δεν είναι 

άμεσα εφοδιασμένος με μεθόδους, διαδικασίες και αλγορίθμους που να επιτρέπουν την 

απάντηση των ερωτήσεων και την επίλυσή του. Ειδικότερα, σε ότι αφορά τα σχολικά 

μαθηματικά, ένα μαθηματικό πρόβλημα μπορεί να περιγραφεί ως μία κατάσταση στην 

οποία ένα άτομο ή μια ομάδα ατόμων καλείται να εκτελέσει ένα έργο, για το οποίο δεν 

υπάρχει ένας άμεσα διαθέσιμος αλγόριθμος, που να προσδιορίζει μία μέθοδο επίλυσης. 

Η επίλυση μαθηματικών προβλημάτων απαιτεί την εφαρμογή μιας σειράς ενεργειών με 

τις οποίες επιτυγχάνεται κάποιος τελικός στόχος (Lester, 1978). Ως επίλυση ενός 

μαθηματικού προβλήματος, μπορεί να οριστεί λοιπόν «η όλη διαδικασία αντιμετώπισης 

ενός προβλήματος στην προσπάθεια επίλυσής του» (Blum & Niss, 1991, σ. 38). 

Σύμφωνα με τον Αγαλιώτη (2011) τα μαθηματικά προβλήματα αποτελούν 

προφορικές, γραπτές, εικονιστικές ή μεικτές παρουσιάσεις καταστάσεων, σχέσεων ή 

δράσεων  με ποσοτικά χαρακτηριστικά, οι οποίες καταλήγουν σε ένα ή περισσότερα 

ζητούμενα. Ο λύτης προκειμένου να οδηγηθεί στην εύρεση των ζητουμένων πρέπει να 

χρησιμοποιήσει συνδυαστικά τις πληροφορίες που παρουσιάζονται σε κάθε περίπτωση, 

με τα ήδη γνωστά μαθηματικά στοιχεία και διαδικασίες (Schoenfeld, 1992⸱Wilson, 

Fernandez & Hadaway, 1993). 

Αν και υπάρχουν διάφορες μορφές παρουσίασης των προβλημάτων (π.χ. 

διαμέσου λέξεων, εικόνων), η μορφή που συνήθως συναντάμε στα σχολικά βιβλία και 

έχει μελετηθεί περισσότερο είναι τα λεκτικά μαθηματικά προβλήματα (Αγαλιώτης, 

2018).  Σύμφωνα με τους Verschafel et al. (2000), τα λεκτικά μαθηματικά προβλήματα 

(math word problems) μπορούν να περιγραφούν ως λεκτικές παρουσιάσεις 

καταστάσεων, όπου τίθενται ένα ή περισσότερα ερωτήματα και για την απάντησή τους,  

απαιτείται η εφαρμογή αριθμητικών πράξεων, με βάση τα αριθμητικά δεδομένα που 

εμφανίζονται στο κείμενο του προβλήματος.  
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Η πλειονότητα των λεκτικών μαθηματικών προβλημάτων που εμπεριέχονται 

στα σχολικά βιβλία αναφέρονται κυρίως σε καταστάσεις της καθημερινής ζωής. Στην 

πραγματικότητα, τέτοια προβλήματα βοηθούν τους μαθητές να χρησιμοποιούν τις 

μαθηματικές τους γνώσεις για την αντιμετώπιση των καθημερινών τους προβλημάτων 

(Haghverdi, Semnani & Seifi, 2012). 

Τα λεκτικά μαθηματικά προβλήματα διακρίνονται σε τρεις βασικές κατηγορίες, 

ανάλογα με τον γνωστικό τομέα με τον οποίο εμπλέκονται. Υπάρχουν τα λεκτικά 

αριθμητικά προβλήματα (arithmetic word problems), τα λεκτικά γεωμετρικά 

προβλήματα (geometry word problems) και τα λεκτικά αλγεβρικά προβλήματα (algebra 

word problems) (Wong et al., 2007). Η παρούσα εργασία επικεντρώνεται στα λεκτικά 

αριθμητικά προβλήματα, με τα οποία ασχολούνται σε μεγαλύτερο βαθμό οι μαθητές 

στο δημοτικό σχολείο. Τα προβλήματα αυτά, ασχολούνται κυρίως με την καθημερινή 

χρήση αντικειμένων και η επίλυση τους απαιτεί από τους μαθητές να κατανοήσουν την 

έννοια των αριθμών καθώς και τη χρήση των τεσσάρων αριθμητικών πράξεων (Wong 

et al., 2007). Αντικείμενο μελέτης της παρούσας εργασίας θα αποτελέσουν 

αποκλειστικά  τα λεκτικά αριθμητικά προβλήματα, που για την επίλυσή τους απαιτούν 

την πράξη της διαίρεσης. 

1.1.2 Προβλήματα διαίρεσης 

Η διαίρεση θεωρείται μία πολύ σημαντική πράξη, αλλά περισσότερο πολύπλοκη 

από τις πράξεις της πρόσθεσης και της αφαίρεσης. Η κατανόησή της απαιτεί την 

μετατόπιση από την ένα προς ένα καταμέτρηση, στις έννοιες της ομάδας, της 

ισοδυναμίας και της μονάδας (Sophian, 2012). Η αποσύνθεση ενός συνόλου σε ομάδες 

ίσου μεγέθους αποτελεί την εννοιολογική της βάση (Bicknell, Young-Loveridge & 

Simpson, 2017). 

Για την κατανόηση της διαίρεσης δεν αρκεί η γνώση της διαμοίρασης μιας 

ποσότητας σε ίσα μέρη αλλά απαιτείται και η επίγνωση της σχέσης μεταξύ των όρων 

της διαίρεσης (Bryant, 1997· Squire & Bryant, 2002). Για παράδειγμα, η γνώση των 

ποσοτήτων που λαμβάνει ο καθένας ποικίλλει ανάλογα με τον αριθμό των παραληπτών, 

κάτι που δεν λαμβάνεται υπόψη από τα περισσότερα παιδιά κατά την διάρκεια της 

διαμοίρασης. Ο Bryant (1997) υποστήριξε πως ένα παιδί μπορεί να είναι σε θέση να 

μοιραστεί μια ποσότητα χρησιμοποιώντας την ένα προς ένα αντιστοιχία, δυσκολεύεται, 

ωστόσο να κατανοήσει την σχέση αυτή. 
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Σημαντικές δυσκολίες αντιμετωπίζουν επίσης τα παιδιά στην κατανόηση της 

έννοιας του υπολοίπου στα προβλήματα διαίρεσης (Li & Silver, 2000· Silver, Shapiro 

& Deutsch, 1993). Μερικές από αυτές τις δυσκολίες οφείλονται στο γεγονός, ότι 

υπάρχουν διαφορετικές μορφές παρουσίασης του υπολοίπου (π.χ. με κλάσμα, με 

δεκαδικό αριθμό) καθώς και στο γεγονός ότι τα υπόλοιπα δεν συμπεριλαμβάνονται 

πάντα στις λύσεις των προβλημάτων (Li & Silver, 2000· Silver, Shapiro & Deutsch, 

1993). 

Σύμφωνα με τον Kouba (1989) τα προβλήματα διαίρεσης θεωρούνται 

δυσκολότερα από τα προβλήματα πρόσθεσης ή αφαίρεσης εξαιτίας των σχέσεων που 

προκύπτουν μεταξύ των ποσοτήτων. Τα προβλήματα διαίρεσης μπορούν να διακριθούν 

σε δύο κατηγορίες, με βάση την σημασιολογική τους δομή, στα προβλήματα μερισμού 

(partitive problems)  και στα προβλήματα μέτρησης (quotitive problems) (Fischbein, 

Deri, Nello Marino,1985· Squire & Bryant, 2002).  Στα προβλήματα μερισμού ή αλλιώς 

διαμοίρασης (sharing problems), δίνεται ένα αρχικό ποσό και τα αριθμητικά μέρη στα 

οποία διαιρείται το ποσό αυτό και ζητείται το μέγεθος του κάθε μέρους. Στα 

προβλήματα μέτρησης (quotitive problems) δίνεται ένα αρχικό ποσό και το μέγεθος του 

κάθε μέρους και ζητείται ο αριθμός των τμημάτων στα οποία διαιρείται το σύνολο 

(Fischbein, Deri, Nello Marino,1985· Squire & Bryant, 2002).  

Η διαίρεση μερισμού παραδοσιακά διδάσκονταν και θεωρούνταν ευκολότερη 

από  την διαίρεση μέτρησης, καθώς η έννοια του «μοιράζομαι» είναι κατανοητή για τα 

παιδιά από μικρή ηλικία και σχετίζεται περισσότερο με τις καθημερινές εμπειρίες τους  

(Fischbein, Deri, Nello Marino,1985· Tirosh & Graeber, 1989) 

Ερευνητικά δεδομένα υποστηρίζουν, ότι τα παιδιά κατά την επίλυση λεκτικών 

προβλημάτων διαίρεσης είναι πιθανό να χρησιμοποιούν αυτό- ανεπτυγμένες 

ανεπίσημες στρατηγικές επίλυσης, οι οποίες αναπτύσσονται συνήθως πριν την επίσημη 

διδασκαλία και συνεχίζουν να εφαρμόζονται και μετά από αυτή (Fischbein, Deri, Nello, 

& Merino, 1985· Kouba, 1989). Αποκτούν έτσι διάφορα διαισθητικά μοντέλα (intuitive 

models). Σύμφωνα με τους Vergnaud (1983) και Fischbein et al. (1985) κάθε 

αριθμητική πράξη σχετίζεται με ένα διαισθητικό μοντέλο (intuitive model). Το μοντέλο 

αυτό επηρεάζει τις αποφάσεις που λαμβάνονται σχετικά με τη χρήση μιας αριθμητικής 

πράξης. Έτσι, στον πολλαπλασιασμό αντιστοιχεί το μοντέλο της επαναλαμβανόμενης 

προσθήκης, όπου ένας αριθμός συλλογών ίσου μεγέθους τοποθετούνται μαζί, στη 
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διαίρεση μερισμού αντιστοιχεί το μοντέλο της διαμοίρασης, ενώ στη διαίρεση 

μέτρησης το μοντέλο της επαναλαμβανόμενης αφαίρεσης (Fischbein et al., 1985). 

1.1.3  Στάδια επίλυσης μαθηματικού προβλήματος 

Η επίλυση προβλημάτων είναι μία εξαιρετικά σύνθετη και πολύπλοκη γνωστική 

διαδικασία που δυσκολεύει τους περισσότερους μαθητές, καθώς περιλαμβάνει πολλά 

στάδια και απαιτεί υψηλές γνωστικές διεργασίες (Αγαλιώτης, 2018⸱Edens & Potter, 

2008⸱Yimer & Ellerton, 2006). Κατά καιρούς, έχουν διατυπωθεί διάφορες απόψεις και 

προτάσεις, σχετικά με τα στάδια από τα οποία περνάει η επίλυση ενός μαθηματικού 

προβλήματος. 

  Η πιο γνωστή είναι η πρόταση του Ούγγρου μαθηματικού Polya (1957), η οποία 

αποτέλεσε και τη βάση για τη διατύπωση πολλών άλλων πιο εξελιγμένων προτάσεων, 

που συντέλεσαν σημαντικά στην εκπαιδευτική αντιμετώπιση των δυσκολιών στην 

επίλυση προβλημάτων (Αγαλιώτης, 2018:28).  Σύμφωνα με το έργο του Poyla «How to 

solve it», το οποίο βασίζεται στην ιδέα της επαανακάλυψης, ο μαθητής οδηγείται στην 

κατάκτηση της νέας γνώσης, αξιοποιώντας τις ήδη κατεκτημένες γνώσεις που 

προσφέρονται μέσα από ένα πρόβλημα. Ο λύτης προκειμένου να οδηγηθεί επιτυχώς 

στη λύση ενός μαθηματικού προβλήματος περνά από τέσσερα στάδια: την κατανόηση 

του προβλήματος, την επινόηση ενός σχεδίου λύσης, την υλοποίηση του σχεδίου και 

τον έλεγχο της λύσης (Polya, 1957). 

Η πρόταση των Mayer, Lewis, & Hegarty (1992), που χρησιμοποιείται στον 

μαθηματικό κόσμο για την επίλυση μαθηματικών προβλημάτων, αποτελεί μία εξέλιξη 

του μοντέλου του Polya (1957). Σύμφωνα με τους ερευνητές ο λύτης κατά τη 

διαδικασία επίλυσης ενός προβλήματος περνά τέσσερα στάδια. Στο πρώτο στάδιο, αυτό 

της μετάφρασης, ο λύτης καλείται να αποκωδικοποιήσει το πρόβλημα και να 

προσπαθήσει να κατανοήσει την κατάσταση που περιγράφεται σε αυτό, δημιουργώντας 

μια νοητική αναπαράσταση. Στο επόμενο στάδιο, της ολοκλήρωσης, πραγματοποιείται 

η σύνθεση όλων των επιμέρους αναπαραστάσεων, που δημιουργήθηκαν στο 

προηγούμενο στάδιο και η δημιουργία μιας συνολικής εικόνας των σχέσεων των 

δεδομένων του προβλήματος. Στο τρίτο στάδιο του σχεδιασμού ο λύτης επιλέγει τις 

ενέργειες με τις οποίες θα χειριστεί τα δεδομένα του προβλήματος, ώστε να οδηγηθεί 

στη λύση του και αντιστοιχίζει τις ενέργειες αυτές με την κατάλληλη αριθμητική 

πράξη. Τέλος, στο στάδιο της εκτέλεσης, ο λύτης εκτελεί τις πράξεις που έχει επιλέξει 
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και βρίσκει το αριθμητικό αποτέλεσμα, που αποτελεί τη λύση του προβλήματος. Τα 

παραπάνω στάδια χαρακτηρίζουν τις προσπάθειες των περισσότερων λυτών, ωστόσο 

σύμφωνα με τους Jitendra & Xin (1997), οι αποτελεσματικοί λύτες διέρχονται από ένα 

ακόμη στάδιο κατά τη διαδικασία ενός προβλήματος, αυτό του ελέγχου. Στο στάδιο 

αυτό ο λύτης αξιοποιεί τις μεταγνωστικές του ικανότητες και ελέγχει τις πράξεις, τη 

λογικότητα του αποτελέσματος καθώς και τη διαδικασία που ακολούθησε για τη λύση 

του προβλήματος (Αγαλιώτης, 2018). 

Η πρόταση των Yimer & Ellerton (2006) αποτελεί μία από τις πιο 

ενδιαφέρουσες και ολοκληρωμένες προτάσεις αναφορικά με τα στάδια που 

περιλαμβάνει η διαδικασία επίλυσης προβλημάτων, καθώς, όπως επισημαίνουν οι 

εμπνευστές του, ενσωματώνει γνωστικές και μεταγνωστικές διεργασίες που 

διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στη διαδικασία επίλυσης προβλημάτων, αναδεικνύει 

τη σημασία του αναστοχασμού και προσφέρει περισσότερες δυνατότητες αναζήτησης 

και αντιμετώπισης πιθανών πηγών αποτυχίας κατά την επίλυση προβλημάτων, 

συγκριτικά με άλλα μοντέλα. Σύμφωνα με τους ερευνητές ο λύτης κατά τη διαδικασία 

επίλυσης ενός προβλήματος, περνά από  πέντε στάδια. 

Στο πρώτο στάδιο, της εμπλοκής, ο λύτης πραγματοποιεί την πρώτη ανάγνωση 

του προβλήματος, προσπαθεί να διακρίνει τις σημαντικότερες πληροφορίες, να 

κατανοήσει το πρόβλημα, να εξοικειωθεί με το συγκεκριμένο είδος προβλήματος και να 

διαμορφώσει μια άποψη για το εάν κατέχει τις απαραίτητες γνώσεις που απαιτούνται 

για την επίλυσή του. 

Στο δεύτερο στάδιο, του μετασχηματισμού, ο λύτης προσπαθεί να κατανοήσει 

καλύτερα το πρόβλημα, διαμορφώνοντας μια συνολική εικόνα για τη δομή και τις 

απαιτήσεις της κατάστασης που παρουσιάζεται σε αυτό, πραγματοποιεί  ενέργειες που 

κρίνει σκόπιμες για την απλούστευσή του, διατυπώνει υποθέσεις για τις πιθανές 

ενέργειες που απαιτούνται για την επίλυσή του και οργανώνει ένα συνολικό σχέδιο 

επίλυσης, εκτιμώντας παράλληλα την ορθότητά του. 

Στο τρίτο στάδιο, της εφαρμογής, ο λύτης οργανώνει τις ενέργειες του με βάση 

το σχέδιο επίλυσης που έχει δομήσει στο προηγούμενο στάδιο, τις εφαρμόζει και 

αξιολογεί την αποτελεσματικότητά τους. 
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Στο τέταρτο στάδιο, της αποτίμησης, ο λύτης προχωρά σε μια νέα ανάγνωση 

του προβλήματος, ελέγχει εάν το αποτέλεσμα ανταποκρίνεται με τα ζητούμενα του 

προβλήματος, εξετάζει εάν έχει επιλέξει τις σωστές πράξεις και αν τις έχει εκτελέσει 

σωστά και παίρνει την τελική απόφαση για τον εάν θα αποδεχτεί ή όχι το αποτέλεσμα. 

Στο τελευταίο στάδιο του αναστοχασμού, γίνεται η αποτίμηση της όλης 

διαδικασίας που ακολουθήθηκε, η σύγκριση της συγκεκριμένης διαδικασίας με 

διαδικασίες που εφαρμόστηκαν σε άλλα προβλήματα, η εκτίμηση της δυνατότητας 

μεταφοράς της διαδικασίας που ακολουθήθηκε σε άλλες περιπτώσεις προβλήματος και 

τέλος ο προσδιορισμός των συναισθημάτων, που δημιουργήθηκαν στο λύτη κατά τη 

διαδικασία επίλυσης αλλά και στο τέλος αυτής. 

Στο σημείο αυτό αξίζει να σημειωθεί ότι οι περισσότεροι λύτες δεν ακολουθούν 

μία γραμμική πορεία εφαρμογής των παραπάνω βημάτων κατά την επίλυση ενός 

προβλήματος, εκτός και αν αυτό είναι πολύ εύκολο, αλλά η προσπάθειά τους 

περιλαμβάνει παλινδρομήσεις, επανεξετάσεις και επανελέγχους (Αγαλιώτης, 

2018⸱Jitedra & Xin, 1997). Το συγκεκριμένο μοντέλο, δεν απαιτεί την πιστή εφαρμογή 

των σταδίων, αλλά δίνει τη δυνατότητα στο λύτη, μετά την αρχική εμπλοκή και το 

μετασχηματισμό, να μεταφέρεται από το ένα στάδιο σε οποιοδήποτε άλλο κατά την 

προσπάθεια εύρεσης της λύσης (Yimer & Ellerton, 2006). 

1.1.3 Είδη γνώσης που απαιτούνται για την επίλυση προβλημάτων 

Προκειμένου ο λύτης να μπορέσει να ανταποκριθεί επιτυχώς στις απαιτήσεις 

ενός μαθηματικού προβλήματος είναι απαραίτητο να κατέχει και να χρησιμοποιεί μια 

σειρά από γνώσεις, οι οποίες είναι αναγκαίες για τη λύση του. Τα σημαντικότερα είδη 

γνώσεων που επηρεάζουν και καθορίζουν την επιτυχή επίλυση ενός μαθηματικού 

προβλήματος είναι τα εξής (Mayer, 1995, όπ. ανάφ. στο Αγαλιώτης, 2018:33) : α) η 

Γλωσσική γνώση, δηλαδή η γνώση της ελληνικής γλώσσας και της σημασίας των 

λέξεων, β) η Πραγματολογική γνώση, δηλαδή η γνώση πληροφοριών από το ευρύτερο 

κοινωνικό περιβάλλον, γ) η Γνώση υποδειγμάτων προβλημάτων, που θα λειτουργήσουν 

ως υπόδειγμα για την εξαγωγή της λύσης του προβλήματος, δ) η Στρατηγική γνώση, 

δηλαδή η γνώση του τρόπου-των βημάτων που θα ακολουθηθούν για την επίλυση του 

προβλήματος και τέλος ε) η Αλγοριθμική γνώση, δηλαδή η γνώση των σωστών 

βημάτων στην εκτέλεση των αλγορίθμων. Τυχόν ελλείμματα σε κάποιο από τα 

παραπάνω είδη γνώσεων είναι πιθανό να προκαλέσουν διάφορα λάθη κατά την επίλυση 
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προβλημάτων, όπως για παράδειγμα ο λύτης να κατανοεί μια διαφορετική κατάσταση 

από αυτή που παρουσιάζεται στο πρόβλημα ή να επιλέγει μια λανθασμένη πράξη που 

να μην ταιριάζει με την κατάσταση που παρουσιάζεται στο πρόβλημα (Mayer et al., 

1992 όπ. ανάφ. στο Αγαλιώτης, 2018). 

Από όλα τα παραπάνω προκύπτει, ότι πολλές είναι οι δυσκολίες που μπορεί να 

αντιμετωπίσει ένας μαθητής κατά την επίλυση ενός μαθηματικού προβλήματος, 

ανάλογα με τις δυνατότητες και τις αδυναμίες του. Συγκεκριμένες δυσκολίες 

προκύπτουν όταν ένας μαθητής ανήκει στην ομάδα των ήπιων εκπαιδευτικών αναγκών, 

όπως να έχει ΔΕΠ-Υ ή να παρουσιάζει συγκεκριμένες μαθησιακές δυσκολίες. Οι 

δυσκολίες αυτές θα παρουσιαστούν στη συνέχεια. 

1.2 Μαθητές με Ήπιες Εκπαιδευτικές Ανάγκες και Μαθηματικά 

Ο όρος «Ήπιες Εκπαιδευτικές Ανάγκες (Η.Ε.Α.)» (Mild Learning Disabilities), 

αναφέρεται στις ιδιαιτερότητες και τους περιορισμούς που αντιμετωπίζουν οι μαθητές, 

στην επεξεργασία εξειδικευμένων πληροφοριών, στη γενική νοητική λειτουργία ή στην 

κοινωνική προσαρμογή και επικοινωνία (Αγαλιώτης, 2012). Παρόλα αυτά, οι μαθητές 

αυτοί είναι σε θέση να κατακτήσουν τους στόχους του γενικού σχολείου, μέσα στη 

γενική τάξη, με την προϋπόθεση ότι θα δεχτούν την κατάλληλη εκπαιδευτική 

υποστήριξη (Αγαλιώτης, 2012).  

Οι Η.Ε.Α. αποτελούν τη μεγαλύτερη ομάδα μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές 

ανάγκες (>80%) (Pullen, Lane, Ashworth & Lovelace, 2017). Στην κατηγορία των 

Ήπιων Εκπαιδευτικών Αναγκών ανήκουν οι μαθητές με: 1) ειδικές μαθησιακές 

δυσκολίες, 2) ήπια νοητική αναπηρία, 3) ήπια προβλήματα συμπεριφοράς, 4) διάσπαση 

προσοχής με ή χωρίς υπερκινητικότητα (ΔΕΠ-Υ), 5) ήπιες περιπτώσεις του αυτιστικού 

φάσματος, 6) ήπιες αισθητηριακές αναπηρίες (Αγαλιώτης, 2012⸱ Αγαλιώτης, 

Πλατσίδου & Καρτασίδου, 2011). Οι δύο τελευταίες κατηγορίες, ωστόσο, δεν γίνονται 

αποδεκτές από όλους τους ερευνητές (Αγαλιώτης, Πλατσίδου & Καρτασίδου, 2011). 

Τα διαγνωστικά κριτήρια μεταξύ των παραπάνω κατηγοριών είναι συχνά δυσδιάκριτα, 

εξαιτίας τόσο της ασάφειας των ορισμών της κάθε κατηγορίας, όσο και της 

υποκειμενικότητας των αξιολογητών (Truscott, Catanese & Abrams, 2005).  

Οι μαθητές που ανήκουν στην κατηγορία των Ήπιων Εκπαιδευτικών Αναγκών 

παρουσιάζουν ποικιλία αναποτελεσματικών μαθηματικών συμπεριφορών, εξαιτίας των 

ιδιαιτεροτήτων που παρουσιάζουν στα κύρια γνωστικά συστήματα που συνθέτουν τη 
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μαθηματική γνώση, στις ψυχοσυναισθηματικές διαστάσεις της μάθησης των 

μαθηματικών και στις οπτικο-κινητικές λειτουργίες, που συμμετέχουν στη δόμηση της 

μαθηματικής γνώσης (Αγαλιώτης, 2018). Ειδικότερα, οι μαθητές αυτοί δυσκολεύονται 

να κατακτήσουν τις δεξιότητες της μέτρησης και της απαρίθμησης, χρησιμοποιούν 

πρώιμες στρατηγικές αρίθμησης, ενώ δυσκολεύονται να αναπτύξουν τις βασικές 

δεξιότητες της έννοιας του αριθμού (Geary, 2004⸱ Geary, Bow-Thomas & Yao, 1992⸱ 

Gersten & Chard, 1999). Σημαντικές δυσκολίες αντιμετωπίζουν επίσης στην εφαρμογή 

διαδικασιών, με χαρακτηριστικό παράδειγμα τους αλγορίθμους, στη συγκράτηση 

μαθησιακών εννοιών, διαδικασιών και ιδιοτήτων καθώς και στη διαχείριση του χώρου, 

όσον αφορά την αναπαράσταση αριθμητικών πληροφοριών (Geary, 2004⸱Jordan, 

Hanich & Kaplan, 2003). Η επίλυση προβλημάτων αποτελεί επίσης ένα εξαιρετικά 

σύνθετο έργο για τους μαθητές αυτούς (Krawec, 2014⸱ van Garderen, Scheuermann & 

Jackson, 2012). 

1.2.1 Μαθητές με Σύνδρομο Ελλειμματικής Προσοχής –Υπερκινητικότητας (ΔΕΠ-

Υ) 

To σύνδρομο Ελλειμματικής Προσοχής- Υπερκινητικότητας (ΔΕΠ-Υ), 

σύμφωνα με το DSM-V (American Psychiatric Association 2013) είναι μία 

«νευροαναπτυξιακή διαταραχή, που προσδιορίζεται από την μείωση/ αλλοίωση του 

επιπέδου της προσοχής, την υπερδραστηριότητα και/ή την 

παρορμητικότητα/κινητικότητα» και επηρεάζει περίπου το 5% του μαθητικού 

πληθυσμού. Το συγκεκριμένο σύνδρομο διακρίνεται σε τρεις επιμέρους υπο-τύπους 

ανάλογα με το ποιος από τους παραπάνω τομείς δυσλειτουργεί σε μεγαλύτερο βαθμό. 

Έτσι, προκύπτουν οι εξής υπο-τύποι: ο απρόσεκτος τύπος, όπου κυρίαρχη είναι η 

ελλειμματική προσοχή, ο υπερκινητικός-παρορμητικός τύπος, όπου κυρίαρχη είναι η 

υπερκινητικότητα και η παρορμητικότητα και ο συνδυασμένος τύπος, όπου 

παρουσιάζονται μικτά χαρακτηριστικά και από τους δύο προηγούμενους υπο-τύπους 

(American Psychiatric Association 2013).  

Το πρότυπο συμπεριφοράς που χαρακτηρίζει το σύνδρομο αυτό, εκδηλώνεται 

σε διάφορα περιβάλλοντα (π.χ. σπίτι, σχολείο) και μπορεί να οδηγήσει σε κοινωνικές 

και εκπαιδευτικές δυσκολίες (American Psychiatric Association, 2013). Στο σημείο 

αυτό αξίζει να τονιστεί ότι για να γίνεται λόγος για το σύνδρομο ΔΕΠ-Υ, θα πρέπει η 

χαμηλή σχολική επίδοση ή ο βαθμός ελλειμματικής προσοχής ή υπερκινητικότητας να 

μην εξαρτώνται από το χαμηλό νοητικό δυναμικό (Barkley, 2002). 
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1.2.1.1 Σύνδρομο Ελλειμματικής Προσοχής –Υπερκινητικότητας (ΔΕΠ-Υ) και 

Μαθηματικά 

Ερευνητικά δεδομένα δείχνουν ότι το σύνδρομο ΔΕΠ-Υ σχετίζεται με πολλές 

μαθησιακές δυσκολίες στους ευρύτερους ακαδημαϊκούς τομείς, όπως την ανάγνωση, τη 

γραφή, την ορθογραφία και τα μαθηματικά (DuPaul, Gormley & Laracy, 2013⸱ Frazier, 

Youngstrom, Glutting  & Watkins, 2007⸱ Rogers, Dittner, Rimes & Chalder, 

2017⸱Skounti et al., 2010). Αναφορικά με τα μαθηματικά, οι μαθητές με ΔΕΠ-Υ μπορεί 

να εκδηλώσουν μια σειρά από διαφορετικά λάθη, ενώ υπάρχουν διαφορές ως προς τον 

τύπο και τη σοβαρότητα της διαταραχής (Ardilla & Roselli, 2002). Σύμφωνα με τους 

Zentall, Tom-Wright & Lee (2013), οι μαθητές που παρουσιάζουν τον υπο-τύπο της 

ΔΕΠ-Υ με κυρίαρχη την ελλειμματική προσοχή, ανήκουν στην κατηγορία του 

συνδρόμου, που συστηματικά αποτυγχάνει στα μαθηματικά. 

Η απροσεξία και αποδιοργάνωση που χαρακτηρίζουν τα άτομα με ΔΕΠ-Υ (με 

οποιοδήποτε τύπου συνδρόμου κυρίαρχο), συνεπάγεται την αδυναμία τους να 

παραμείνουν στην εργασία τους για αρκετό και αναγκαίο διάστημα. Κάτι τέτοιο έχει ως 

αποτέλεσμα τον αργό ρυθμό προόδου τους και την εμφάνιση λαθών (Αγαλιώτης, 

2018:144). Τα άτομα με ΔΕΠ-Υ διαθέτουν λιγότερο χρόνο και δεν κατανέμουν σωστά 

την προσοχή τους κατά τη διάρκεια της επεξεργασίας πληροφοριών, ενώ παρουσιάζουν 

και έλλειψη συγκέντρωσης σε δραστηριότητες με τις οποίες είναι εξοικειωμένοι με 

αποτέλεσμα να κάνουν πολλά λάθη απροσεξίας (Sergeant, Geurts, Huijbregts, Scheres 

& Oosterlaan, 2003). Κατά την εκτέλεση μαθηματικών πράξεων δυσκολεύονται στην 

τοποθέτηση των αριθμών στην κατάλληλη στήλη, στην επιλογή του κατάλληλου 

πραξιακού συμβόλου καθώς και στη διαχείριση των κρατουμένων και δανεικών στις 

πράξεις της πρόσθεσης και της αφαίρεσης, αντίστοιχα (Zentall, 2009). 

Τα άτομα αυτά δυσκολεύονται επίσης να διατηρήσουν την προσοχή τους σε 

επαναλαμβανόμενα όμοια ερεθίσματα, με αποτέλεσμα να αφιερώνουν λιγότερο χρόνο 

για επαναλήψεις που είναι αναγκαίες για την συγκράτηση πληροφοριών (Sergeant, et 

al., 2003). Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα, οι μαθηματικές τους γνώσεις να υστερούν τόσο 

από άποψη ακρίβειας όσο και από άποψη ταχύτητας (Zentall, 2009). Αδυνατούν 

επίσης, να επεξεργαστούν λεπτομερώς τα παραδείγματα και αντιπαραδείγματα των 

εννοιών, εξαιτίας της έλλειψης προσοχής και της υπερκινητικότητας-παρορμητικότητας 

που τους χαρακτηρίζει, με αποτέλεσμα να μη συγκροτούν πλήρεις έννοιες και να 



16 
 

δυσκολεύονται στην οργάνωση ενός συνεκτικού μαθηματικού συστήματος (Zentall, 

2009). 

1.2.1.2 Σύνδρομο Ελλειμματικής Προσοχής –Υπερκινητικότητας (ΔΕΠ-Υ) και 

επίλυση προβλημάτων 

Η επίλυση λεκτικών αριθμητικών προβλημάτων μπορεί να είναι μια ιδιαίτερα 

δύσκολη και απαιτητική διαδικασία για τους μαθητές με ΔΕΠ-Υ, παρόλα αυτά οι 

δυσκολίες που αντιμετωπίζουν στον τομέα αυτό δεν έχουν διερευνηθεί σε μεγάλο 

βαθμό, καθώς οι περισσότερες έρευνες έχουν εστιάσει την προσοχή τους στη μελέτη 

άλλων μαθηματικών ικανοτήτων των παιδιών αυτών (Marzocchi, Lucangeli, De Meo, 

Fin & Cornoldi, 2002).  

Αρκετές έρευνες στην προσπάθειά τους να ερμηνεύσουν τις δυσκολίες που 

αντιμετωπίζουν οι μαθητές με ΔΕΠ-Υ κατά την επίλυση λεκτικών αριθμητικών 

προβλημάτων, εστιάζουν στις γενικές γνωστικές διαδικασίες που απαιτούνται για την 

επίλυσή τους, όπως την κατανόηση του κειμένου, τη δημιουργία της κατάλληλης 

διανοητικής ή γραφικής αναπαράστασης και την οργάνωση του κατάλληλου σχεδίου 

που θα οδηγήσει στη λύση του. Σε όλες αυτές τις διαδικασίες κεντρικό ρόλο φαίνεται 

να κατέχουν οι διεργασίες της μνήμης, που σχετίζονται με την κεντρική εκτελεστική 

συνιστώσα της μνήμης εργασίας (working memory) (Lee, Ng & Ng, 2009⸱Swanson, 

Jerman, & Zheng, 2008). Η μνήμη εργασίας είναι υπεύθυνη για την προσωρινή 

αποθήκευση και επεξεργασία των αισθητηριακών πληροφοριών (Baddeley, 2007). Η 

κεντρική εκτελεστική συνιστώσα της μνήμης εργασίας είναι υπεύθυνη για την εστίαση 

της προσοχής, την αναστολή (inhibition) άσχετων πληροφοριών, την ενημέρωση 

(updating) καθώς και για τον χειρισμό και την αναδιάταξη των πληροφοριών που είναι 

αποθηκευμένες σε δυο ξεχωριστά βοηθητικά συστήματα μνήμης (Friedman, Rapport, 

Calub & Eckrich, 2018). 

Ερευνητικά δεδομένα δείχνουν ότι οι μαθητές με ΔΕΠ-Υ παρουσιάζουν 

προβλήματα με τη μνήμη εργασίας, κυρίως όσον αφορά την αναστολή άσχετων 

πληροφοριών και την ενημέρωση σχετικών πληροφοριών (Armstrong, Hayes, & 

Martin, 2001⸱Barkley, 1997⸱ Re, Lovero, Cornoldi & Passolunghi, 2016).  Σύμφωνα με 

τους Cornoldi et al., (2001), τα παιδιά με ΔΕΠ-Υ παρουσιάζουν χαμηλότερες επιδόσεις 

σε έργα λεκτικής και χωρικής μνήμης, καθώς δεν είναι σε θέση να αναστείλουν 

πληροφορίες, που αρχικά πρέπει να επεξεργαστούν και στη συνέχεια να αποκλειστούν 
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από τη μνήμη. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα τα παιδιά αυτά να παρουσιάζουν δυσκολίες 

στην επίλυση λεκτικών αριθμητικών προβλημάτων, που περιλαμβάνουν άσχετες 

πληροφορίες οι οποίες πρέπει να ανασταλούν, για την επιτυχή επίλυση τους (Mayes & 

Calhoun, 2006⸱ Sella, Re, Lucangeli, Cornoldi & Lemaire, 2012). Σύμφωνα με τους Re, 

Lovero, Cornoldi & Passolunghi  (2016), οι δυσκολίες των μαθητών με ΔΕΠ-Υ κατά 

επίλυση λεκτικών αριθμητικών προβλημάτων πηγάζουν από την αδυναμία που 

παρουσιάζουν κατά την ενημέρωση των πληροφοριών, καθώς αφού επιλέξουν τις 

σχετικές πληροφορίες και αναστείλουν τις άσχετες πληροφορίες,  δυσκολεύονται  να 

αντικαταστήσουν τις πλέον σχετικές πληροφορίες με νέες (Passolunghi & Pazzaglia, 

2004⸱ Re, Lovero, Cornoldi & Passolunghi, 2016). Οι Lucangeli & Cabrele (2006) 

επισημαίνουν επίσης, ότι απαραίτητη διαδικασία για τη διατήρηση και οργάνωση των 

πληροφοριών που απαιτούνται για τη επίλυση ενός μαθηματικού προβλήματος είναι ο 

σχεδιασμός (planning), μια διαδικασία στην οποία επίσης οι μαθητές με ΔΕΠ-Υ 

αντιμετωπίζουν δυσκολίες (Boyer, Geurts, & Van der Oord, 2014⸱ Shimoni, Engel-

Yeger, & Tirosh, 2012). 

1.2.2 Μαθητές με Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες 

Οι Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες (Ε.Μ.Δ) συνιστούν μία μεγάλη κατηγορία 

από τις  Ήπιες Εκπαιδευτικές Ανάγκες, η οποία για να διακρίνεται από τις υπόλοιπες 

κατηγορίες (π.χ. σύνδρομο ΔΕΠ-Υ) θα πρέπει να είναι ανεξάρτητη από χαμηλή 

σχολική επίδοση, η οποία είναι πιθανό να οφείλεται σε αναποτελεσματική διδασκαλία, 

σε πολιτισμικές, κοινωνικές ή οικογενειακές ιδιαιτερότητες και σε περιορισμούς που 

εμφανίζονται στη μάθηση δευτερογενώς, εξαιτίας άλλων αναγκών (Αγαλιώτης, 2018). 

Οι μαθητές με Ε.Μ.Δ. αποτελούν περίπου το 40% των μαθητών με Η.Ε.Α. (Pullen, 

Lane, Ashworth & Lovelace, 2017). 

Οι Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες (Ε.Μ.Δ), σύμφωνα με το διαγνωστικό 

εγχειρίδιο της Αμερικανικής Ψυχολογικής Εταιρείας (DSM), συνιστούν μια κατηγορία 

ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών, που έχουν κατά κύριο λόγο νευρολογική προέλευση 

(American Psychiatric Association, 2013).  Η ύπαρξη Ε.Μ.Δ. στα παιδιά είναι δυνατή, 

όταν  παρατηρείται εμφάνιση των συμπτωμάτων των δυσκολιών σε διάστημα άνω των 

έξι μηνών, δεν εντοπίζεται σημαντική απόκλιση από το αναμενόμενο, σε σχέση με την 

ηλικία του μαθητή, νοητικό επίπεδο και εντοπίζονται εξειδικευμένες δυσκολίες στην 

Ανάγνωση, τη Γραφή, την Αριθμητική (και γενικότερα τα Μαθηματικά) και το Λόγο 

(American Psychiatric Association, 2013). 
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Κατά καιρούς έχουν προταθεί διάφοροι ορισμοί για τις Ε.Μ.Δ. Σύμφωνα με τον 

Αγαλιώτη (2018), η πιο ενδιαφέρουσα προσέγγιση ορισμού των Ε.Μ.Δ. είναι αυτή των 

Kavale, Spaulding & Beam (2009), η οποία πλεονεκτεί έναντι των υπολοίπων 

προσεγγίσεων, ως προς το ότι δίνει έμφαση στο τι είναι κι όχι στο τι δεν είναι οι ειδικές 

μαθησιακές δυσκολίες, ως προς το ότι περιλαμβάνει σαφέστερες αναφορές στον τρόπο 

με τον οποίο εμφανίζονται αυτές οι καταστάσεις κατά την καθημερινή μαθησιακή 

λειτουργία των μαθητών και ως προς το ότι προτείνει σαφέστερες διαφοροποιήσεις των 

ειδικών μαθησιακών δυσκολιών από άλλες συγγενείς καταστάσεις. 

Σύμφωνα με τον ορισμό των Kavale, Spaulding & Beam (2009) «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 νοητική ηλικία, ακόμη και όταν παρασχεθεί υψηλής ποιότητας 

διδασκαλία. Η πρωταρχική εκδήλωση της έλλειψης προόδου είναι 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 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». 
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1.2.2.1 Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες και Μαθηματικά 

Τα άτομα με Ε.Μ.Δ. εμφανίζουν μια ποικιλία γνωστικών, μαθησιακών, και 

ψυχοκοινωνικών χαρακτηριστικών, που επηρεάζουν την απόκτηση βασικών γνώσεων 

και δεξιοτήτων που είναι απαραίτητες, τόσο για την ακαδημαϊκή τους εξέλιξη όσο  και 

για την ομαλή σχέση τους με τα μαθηματικά. Τα χαρακτηριστικά αυτά ωστόσο, δεν 

εμφανίζονται αποκλειστικά σε μαθητές με Ε.Μ.Δ., αλλά είναι δυνατό να εντοπίζονται 

και σε μαθητές χωρίς ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες αλλά και σε μαθητές με άλλες 

ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες (Αγαλιώτης, 2018). Οι μαθητές με διαγνωσμένες Ε.Μ.Δ. 

ωστόσο, εμφανίζουν ένα σύνολο αδυναμιών κατά την επαφή τους με τα Μαθηματικά, 

σημαντικότερες από τις οποίες θεωρούνται οι εξής: 

• αισθησιο-κινητικές δυσκολίες, με επιμέρους διαστάσεις: 

i. τις οπτικο-χωρικές αδυναμίες (π.χ. δυσκολίες χωρο-χρονικής οργάνωσης, δυσκολίες 

στην τοποθέτηση αριθμών στο χώρο κλπ.) 

ii. τις δυσκολίες ακουστικής διάκρισης (π.χ. σύγχυση λέξεων «βάζω»-«βγάζω») 

iii. τα προβλήματα οπτικο-κινητικού συντονισμού (π.χ. δυσκολίες στην απαρίθμηση, τη 

μέτρηση, συμβόλων και όρων, δυσκολίες διαχείρισης περιορισμένων χώρων όπως 

τετράδιο κ.λπ.) 

• δυσκολίες προσοχής και μνήμης, με επιμέρους διαστάσεις: 

i. τα προβλήματα οπτικής, ακουστικής και κιναισθητικής προσοχής (π.χ. συγκράτηση 

μόνο μερικού μέρους πληροφοριών, δυσκολίες στην αποθήκευση και την ανάσυρση 

πληροφοριών) 

ii. τα προβλήματα εργαζόμενης – βραχύχρονης μνήμης (π.χ. δυσκολία συγκράτησης 

αριθμών που αρθρώνονται, δυσκολία συγκράτησης του είδους μιας πράξης) 

iii. τα προβλήματα μακρόχρονης μνήμης (δυσκολίες χρήσης βασικών αριθμητικών 

δεδομένων) 

iv. τα προβλήματα μνήμης ακολουθιών (δυσκολίες στην επίλυση αλγορίθμων, στη 

μέτρηση χρημάτων, σε εργασίες με μια σειρά βημάτων κ.λπ.) 

• δυσκολίες χρήσης της μαθηματικής γλώσσας, με επιμέρους διαστάσεις 
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i. τις δυσκολίες προσληπτικού λόγου (π.χ. προβλήματα σε έννοιες που εκφράζονται με 

ποικιλία όρων, δυσκολίες στη νοητική αναπαράσταση πληροφοριών) 

ii. τις δυσκολίες εκφραστικού λόγου (δυσκολίες στη χρήση κατάλληλων λέξεων, 

δυσκολίες στις προφορικές απαντήσεις) 

• γενικές γνωστικές και μεταγνωστικές δυσκολίες, με επιμέρους διαστάσεις: 

i. τις αδυναμίες αφηρημένης σκέψης (π.χ. δυσκολίες στην κατανόηση αφηρημένων 

αρχών που δεν έχουν αποτύπωση στην πραγματικότητα) 

ii. τις δυσκολίες ολοκλήρωσης (π.χ. δυσκολίες στην ταξινόμηση) 

iii. τις ιδιαιτερότητες γνωστικού ύφους 

iv. τις ανεπαρκείς γνωστικές και μεταγνωστικές στρατηγικές (π.χ. επιλογή 

επανειλημμένης ανάγνωσης ασκήσεων) 

• ψυχο-κοινωνικές και συναισθηματικές δυσκολίες, με επιμέρους διαστάσεις 

i. τις δυσκολίες στις «δεξιότητες επιβίωσης στην τάξη» (π.χ. μη αποδεκτές 

συμπεριφορές) 

ii. τις δυσκολίες διαχείρισης των συναισθημάτων που εμφανίζονται κατά την ενασχόληση 

με τα Μαθηματικά (π.χ. αρνητική στάση προς το μάθημα). 

Τα παραπάνω χαρακτηριστικά ωστόσο, εμφανίζονται στα άτομα με Ε.Μ.Δ., σε 

ποικιλία συνδυασμών, βαθμών και τύπων, με αποτέλεσμα να προτείνεται η 

επικέντρωση της προσοχής σε κατηγορίες και τύπους ειδικών μαθησιακών δυσκολιών, 

που συγκροτούνται με βάση τη σχετικά σταθερή συνύπαρξη κάποιων χαρακτηριστικών 

(Αγαλιώτης, 2018). Η συνύπαρξη αυτή οδηγεί σε ένα κοινό μαθησιακό προφίλ, που 

επιτρέπει την χρησιμοποίηση ενός συγκεκριμένου όρου. Τέτοιες κατηγορίες ειδικών 

μαθησιακών δυσκολιών είναι: οι ειδικές μαθησιακές δυσκολίες στην αναγνωστική 

αποκωδικοποίηση (δυσλεξία), οι ειδικές μαθησιακές δυσκολίες στα Μαθηματικά  και οι 

μη-λεκτικές ειδικές μαθησιακές δυσκολίες. 

Οι μαθητές με ειδικές μαθησιακές δυσκολίες στην αναγνωστική 

αποκωδικοποίηση (δυσλεξία) παρουσιάζουν σημαντικές ελλείψεις σε βασικές γνώσεις 

και δεξιότητες των μαθηματικών, όπως στην κατάκτηση της διατήρησης και της 
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έννοιας του αριθμού, στην κατανόηση της έννοιας της θεσιακής αξίας αλλά και των 

αλγορίθμων των τεσσάρων πράξεων (Αγαλιώτης, 2018). Σημαντικές δυσκολίες 

αντιμετωπίζουν επίσης στη λειτουργική χρήση του προφορικού και γραπτού κώδικα της 

Γλώσσας και των Μαθηματικών, με αποτέλεσμα να δυσκολεύονται στην κατανόηση 

οδηγιών, στην κατανόηση των ζητουμένων των προβλημάτων αλλά και στην οπτική και 

ακουστική διάκριση συμβόλων και λέξεων που μοιάζουν μεταξύ τους (Αγαλιώτης, 

2018). Δυσκολίες αντιμετωπίζουν επίσης στον χειρισμό χωρικών πληροφοριών αλλά 

και στη συγκράτηση αριθμητικών δεδομένων, κανόνων και διαδικασιών, εξαιτίας των 

μνημονικών προβλημάτων που παρουσιάζουν (Αγαλιώτης, 2018). Σημαντικό είναι να 

τονιστεί τέλος, η χαμηλή αυτοπεποίθηση, το αυξημένο άγχος αλλά και η αρνητική 

στάση των παιδιών αυτών απέναντι στα Μαθηματικά, παράμετροι που επηρεάζουν 

άμεσα την επίδοσή τους στο συγκεκριμένο γνωστικό αντικείμενο (Αγαλιώτης, 2018). 

Οι μαθητές με ειδικές μαθησιακές δυσκολίες στα Μαθηματικά (τρεις υπο-τυποι: 

δυσαριθμησία, δυσκολία στη γλωσσική έκφραση και γεωμετρικές ή χωρικές Ε.Μ.Δ.) 

παρουσιάζουν σημαντικές αδυναμίες στην κατανόηση και ανάκληση μαθηματικών 

εννοιών, κανόνων, τύπων και αλγορίθμων και στην απομνημόνευση βασικών 

αριθμητικών δεδομένων, ενώ είναι ασυνεπείς στη χρήση των ήδη κατεκτημένων 

γνώσεών τους (Αγαλιώτης, 1018⸱Jordan, Kaplan, Olah & Locuniak, 2006). Εμφανίζουν 

δυσκολίες με τις έννοιες του χώρου και του προσανατολισμού, δυσκολίες στη μέτρηση, 

στον υπολογισμό των χρημάτων και στη λύση καθημερινών προβλημάτων, στην 

κατάκτηση της έννοιας και της διατήρησης του αριθμού, στις αδρές εκτιμήσεις, στην 

αναγνώριση γεωμετρικών σχημάτων και την επίλυση γεωμετρικών προβλημάτων 

καθώς και δυσκολίες στο σχηματισμό νοητικών εσωτερικών αναπαραστάσεων 

(Αγαλιώτης, 2018⸱Butterworth, Varma, & Laurillard, 2011·Landerl, Bevan, & 

Butterwoth, 2004). Επίσης, κατά την γραφή και ανάγνωση αριθμών συχνές είναι οι 

αντικαταστάσεις, παραλείψεις, αντιμεταθέσεις και προσθήκες συνοδευόμενες από 

αντιφατικά αποτελέσματα στις πράξεις. Σημαντικές αδυναμίες παρουσιάζουν επίσης 

κατά την επίλυση προβλημάτων, καθώς δυσκολεύονται στον προσδιορισμό της σχέσης 

αιτίου-αποτελέσματος, στην εξαγωγή συμπερασμάτων και στην επιλογή της 

κατάλληλης αριθμητικής πράξης (Αγαλιώτης, 2018⸱Zeleke, 2004). 

Οι μαθητές με μη-λεκτικές μαθησιακές δυσκολίες τέλος, παρουσιάζουν 

δυσκολίες στον χειρισμό υλικού κατά την απαρίθμηση, στην αντίληψη της σχέσης 

μέρους-όλου (π.χ. ποσοστά), στην τοποθέτηση αριθμών στο χώρο κατά την εκτέλεση 
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των αλγορίθμων των πράξεων και στη γραφή των αριθμητικών και πραξιακών 

συμβόλων. Δυσκολεύονται επίσης, να κατανοήσουν τις σχέσεις μεταξύ των δεδομένων 

και των ζητουμένων στα γραπτά μαθηματικά προβλήματα και να προσδιορίσουν τη 

σειρά εκτέλεσης των αριθμητικών πράξεων σε σύνθετα προβλήματα. Απομνημονεύουν 

εύκολα ωστόσο, όρους και διαδικασίες και αντιλαμβάνονται τα γεωμετρικά σχήματα 

(Αγαλιώτης, 2018⸱Mammarella, Giofrè & Caviola, 2017). 

1.2.2.2 Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες και επίλυση προβλημάτων 

Η επίλυση ενός μαθηματικού προβλήματος, όπως ειπώθηκε και παραπάνω, είναι 

μια εξαιρετικά δύσκολη και πολύπλοκη διαδικασία, στην οποία οι μαθητές δεν 

καλούνται απλώς να υπολογίσουν το αριθμητικό αποτέλεσμα μιας πράξης και να 

διατυπώσουν την απάντηση, αλλά θα πρέπει να κατανοήσουν τις πληροφορίες που 

παρουσιάζονται στο πρόβλημα, να δημιουργήσουν μια διανοητική ή γραφική 

αναπαράσταση του προβλήματος και να οργανώσουν ένα σχέδιο για την επίλυσή του 

(Αγαλιώτης, 2018⸱Edens & Potter, 2008⸱Yimer & Ellerton, 2006).  

Ερευνητικά δεδομένα δείχνουν ότι οι μαθητές με ειδικές μαθησιακές δυσκολίες 

παρουσιάζουν χαμηλότερες επιδόσεις σε σχέση με τους συνομήλικους τους, χωρίς 

ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες,  στην επίλυση λεκτικών μαθηματικών προβλημάτων. Οι 

μαθητές αυτοί, παρουσιάζουν χαμηλότερες επιδόσεις σε όλους τους τύπους 

προβλημάτων, σε απλά και άμεσα προβλήματα, σε έμμεσα προβλήματα και σε 

προβλήματα που περιλαμβάνουν άσχετες ή περιττές πληροφορίες και πολλαπλά βήματα  

(Bryant, Bryant, & Hammill, 2000⸱Parmar et al., 1996⸱ Fuchs et al., 2008). Οι  

επιδόσεις τους εξαρτώνται από  διαφόρους παράγοντες, όπως το επίπεδο δυσκολίας του 

κάθε προβλήματος, τον τρόπο προσέγγισης του κάθε προβλήματος καθώς και τις 

γλωσσικές δυσκολίες που αντιμετωπίζουν (Montague & Applegate, 1993⸱ Parmar et al., 

1996). 

 Οι μαθητές με Ε.Μ.Δ. συνήθως, παρουσιάζουν σημαντικές ελλείψεις στο 

γλωσσικό τομέα, εξαιτίας των οποίων δυσκολεύονται να κατανοήσουν τα προβλήματα 

και να μετατρέψουν τις προτάσεις του κάθε προβλήματος σε αναπαραστάσεις. Οι 

μαθητές με Ε.Μ.Δ. κάνουν συχνά αναγνωστικά λάθη με αποτέλεσμα να παρερμηνεύουν 

το νόημα και να κατανοούν μια διαφορετική κατάσταση από αυτή που περιγράφεται σε 

αυτό (Αγαλιώτης, 2018). Ιδιαίτερα έντονη είναι η αδυναμία τους αυτή σε προβλήματα 

με ασαφή ή περίπλοκη διατύπωση καθώς και σε προβλήματα που περιέχουν 
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συγκριτικές-συσχετικές σχέσεις (Αγαλιώτης, 2018⸱ Vlahović-Štetić, Rovan & Mendek, 

2004). 

Πέρα από την κατανόηση του προβλήματος, η οποία βασίζεται σε γλωσσικές 

δεξιότητες, η επίλυση ενός λεκτικού μαθηματικού προβλήματος εξαρτάται και από την 

ικανότητα του λύτη, να ερμηνεύει μαθηματικά τις σχέσεις μεταξύ των στοιχείων του 

προβλήματος, με σκοπό τη δημιουργία μιας δομικής αναπαράστασης, που θα τον 

οδηγήσει στην ανάπτυξη ενός σχεδίου για την επίλυσή του (Marshall, 1995⸱Montague, 

1992). Ερευνητικά δεδομένα δείχνουν ότι οι αποτελεσματικοί λύτες χρησιμοποιούν την 

οπτικοποίηση,  προκειμένου να κατανοήσουν τις σχέσεις μεταξύ των στοιχείων του 

κάθε προβλήματος (Hegarty & Kozhevnikov, 1999⸱Van Garderen & Montague, 2002). 

Σύμφωνα με έρευνα των Hegarty & Kozhevnikov (1999), οι επιτυχημένοι λύτες 

δημιουργούν κυρίως σχηματικές αναπαραστάσεις (π.χ. διαγράμματα), για την 

οπτικοποίηση του προβλήματος,  ενώ οι αναποτελεσματικοί λύτες βασίζονται κυρίως 

σε εικονιστικές αναπαραστάσεις (π.χ. σχέδια αντικειμένων), που τους οδηγούν σε 

ανακριβείς λύσεις. Έρευνα των Van Garderen & Montague (2002) έδειξε ότι οι μαθητές 

με Ε.Μ.Δ. παρήγαγαν περισσότερες εικονιστικές αναπαραστάσεις σε σχέση με 

συνομηλίκους τους, χαρισματικούς μαθητές. Η χρήση των εικονιστικών 

αναπαραστάσεων συσχετίστηκε αρνητικά με την ακρίβεια της λύσης των προβλημάτων 

στα οποία εξετάστηκαν. Επίσης, οι μαθητές με Ε.Μ.Δ., πολλές φορές  αντιμετωπίζουν 

το πρόβλημα, σαν ένα τύπο προβλήματος που έχουν διδαχθεί με μεγαλύτερη 

συχνότητα, γι αυτό και πιο συχνά χρησιμοποιούν ένα υπόδειγμα προβλήματος αλλαγής 

(Αγαλιώτης, 2018). 

Η επίλυση των μαθηματικών προβλημάτων απαιτεί επίσης, την εφαρμογή ενός 

συντονισμένου συστήματος γνωστικών και μεταγνωστικών δεξιοτήτων και 

στρατηγικών. Ερευνητικά δεδομένα από διαφόρους ακαδημαϊκούς τομείς έχουν 

αναδείξει την αδυναμία των μαθητών με Ε.Μ.Δ., στην επιτυχή ολοκλήρωση 

ακαδημαϊκών εργασιών, που απαιτούν τη χρήση γνωστικών και μεταγνωστικών 

δεξιοτήτων. Σε έρευνά του ο Kraii (2011), αξιοποιώντας τα δεδομένα που συνέλεξε 

μέσω συνεντεύξεων, προσπάθησε να προσδιορίσει τις διαδικασίες, που ακολουθούν οι 

μαθητές του δημοτικού σχολείου, κατά τη διάρκεια ενός τεστ ορθογραφίας. Τα 

αποτελέσματα ανέδειξαν τη δυσκολία των μαθητών με Ε.Μ.Δ. στον προσδιορισμό 

αποτελεσματικών στρατηγικών για τη λύση, καθώς και την περιορισμένη ικανότητα 

τους να παρακολουθούν, να προσαρμόζουν και να ρυθμίζουν την αποδοτικότητά τους. 
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Τα δεδομένα αποκάλυψαν επίσης ασυνέπεια και αναποτελεσματικότητα στην 

εφαρμογή των στρατηγικών που γνώριζαν. Αναφορικά με την επίλυση μαθηματικών 

προβλημάτων, η έρευνα των Montague και Applegate (1993) σε μαθητές γυμνασίου με 

Ε.Μ.Δ. ανέδειξε την αδυναμία των συμμετεχόντων να λύνουν με ακρίβεια τα λεκτικά 

προβλήματα στα οποία εξετάστηκαν, καθώς δεν γνώριζαν αποτελεσματικές 

στρατηγικές που θα διευκόλυναν το έργο τους. Επιπλέον, ακόμη και όταν οι μαθητές 

γνώριζαν αυτές τις στρατηγικές, παρουσίαζαν ελλείμματα στην αυτορρύθμιση,  

απαραίτητη για τον έλεγχο και την αξιολόγηση των στρατηγικών αυτών (Montague & 

Applegate, 1993). 

Η αδυναμία των μαθητών με Ε.Μ.Δ. να ανακαλέσουν τις διαθέσιμες γι αυτούς 

στρατηγικές επίλυσης, επιδρά αρνητικά στην ικανότητά τους να επιλέξουν και να 

εφαρμόσουν τις κατάλληλες για το κάθε πρόβλημα (Montague & Applegate, 1993). Οι 

στρατηγικές που χρησιμοποιούν είναι περιορισμένες και απλές, ενώ δεν συμβαδίζουν 

με το ηλικιακό και γνωστικό τους επίπεδο (Παντελιάδου, 2015).  

 Μια απλή στρατηγική που φαίνεται να χρησιμοποιούν, κυρίως εξαιτίας των 

δυσκολιών που αντιμετωπίζουν στην κατανόηση του περιεχομένου του προβλήματος, 

είναι η χρήση όλων των αριθμών που παρουσιάζονται στο πρόβλημα μαζί, χωρίς να 

αξιολογούν τη χρησιμότητά τους. Έτσι επιλέγουν συχνά την πράξη της πρόσθεσης, 

καταλήγοντας τις περισσότερες φορές σε λανθασμένο αποτέλεσμα (Cawley, Parmar, 

Foley, Salmon & Roy, 2001). 

Μια συνήθη στρατηγική που χρησιμοποιείται επίσης, όχι μόνο από τους 

μαθητές με Ε.Μ.Δ., αλλά και από τους υπόλοιπους μαθητές, είναι η στρατηγική των 

λέξεων-κλειδιών. Σύμφωνα με αυτή, οι μαθητές διδάσκονται να αναγνωρίζουν 

συγκεκριμένες λέξεις-κλειδιά μέσα στο πρόβλημα, οι οποίες τους οδηγούν στην 

επιλογή μιας συγκεκριμένης αριθμητικής πράξης, για την επίλυσή του (Αγαλιώτης, 

2018⸱Hegarty, Mayer & Monk, 1995). Για παράδειγμα οι μαθητές μαθαίνουν ότι η λέξη 

«συνολικά» αντιστοιχεί στην πράξη της πρόσθεσης, η λέξη «έμειναν» στην πράξη της 

αφαίρεσης, η λέξη «φορές» στην πράξη του πολλαπλασιασμού και η λέξη «μοιράζω» 

στην πράξη της διαίρεσης (Parmar et al., 1996). Η χρήση της στρατηγικής αυτής έχει 

σαν αποτέλεσμα οι μαθητές να πραγματοποιούν μια επιφανειακή ανάλυση του 

προβλήματος και να μην εμβαθύνουν στην ανάλυση της σχέσης της λέξης αυτής και 

του πλαισίου μέσα στο οποίο χρησιμοποιείται (Parmar et al., 1996). Επίσης, η 
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συγκεκριμένη στρατηγική πολλές φορές οδηγεί τους μαθητές σε συστηματικά λάθη, 

καθώς οι λέξεις-κλειδιά παραπλανούν τους μαθητές για την  επιλογή της πράξης, στις 

περιπτώσεις που δεν συνδέονται με την κατάσταση που περιγράφεται στο κάθε 

πρόβλημα (Αγαλιώτης, 2018⸱Hegarty, Mayer & Monk, 1995).  

Η στρατηγική των λέξεων- κλειδιών έχει ελάχιστες απαιτήσεις από τη μνήμη 

εργασίας και δεν εξαρτάται από την πλήρη γνώση των διαφόρων τύπων των 

μαθηματικών προβλημάτων (Hegarty, Mayer & Monk, 1995 ⸱Mayer & Hegarty, 1996). 

Αποτελεί μια στρατηγική που χρησιμοποιούν κυρίως οι αδύναμοι λύτες κατά την 

επίλυση λεκτικών αριθμητικών προβλημάτων, σε αντίθεση με τους αποτελεσματικούς 

λύτες, οι οποίοι συνήθως προσπαθούν να δημιουργήσουν το γνωστικό σχήμα του 

προβλήματος και βασιζόμενοι σε αυτό να οδηγηθούν στη λύση του (Αγαλιώτης, 

2018⸱Hegarty, Mayer & Monk, 1995 ⸱Mayer & Hegarty, 1996). 

1.3  Γνωστικό σχήμα 

1.3.1Η έννοια του σχήματος 

To σχήμα (scheme στα αγγλικά ή schema στα λατινικά) (Herschkovitz & 

Nesher, 2003), είναι μια διανοητική αναπαράσταση, που χαρακτηρίζεται από ένα 

σταθερό εσωτερικό δίκτυο σχέσεων και χρησιμεύει ως πρότυπο, που χρησιμοποιείται 

για την αποσαφήνιση συγκεκριμένων καταστάσεων (Brown & Yule, 1983· Hiebart & 

Carpenter, 1992). Το σχήμα είναι ένα μοτίβο δραστηριότητας, που επιτρέπει στον 

κάτοχό του να ενεργεί με τον ίδιο τρόπο κάτω από συγκεκριμένες συνθήκες, ενώ 

περιλαμβάνει και ένα δυναμικό χαρακτηριστικό, που του επιτρέπει να επεκτείνεται και 

σε νέες συνθήκες (Piaget, 1980). 

Σύμφωνα με τους Rumelhart & Norman (1985, οπ. αναφ. στο Herschkovitz & 

Nesher, 2003) «τα σχήματα είναι δομές οργάνωσης δεδομένων που αναπαριστούν γενικές 

έννοιες που είναι αποθηκευμένες στη μνήμη. Υπάρχουν σχήματα γενικευμένων εννοιών 

στα οποία βασίζονται αντικείμενα, καταστάσεις, γεγονότα, ακολουθίες γεγονότων, 

δράσεις και ακολουθίες ενεργειών… Τα σχήματα θα μπορούσαν να θεωρηθούν κάτι σαν 

μοντέλα του εξωτερικού κόσμου. Κατά την επεξεργασία πληροφοριών με τη χρήση ενός 

σχήματος προσδιορίζεται ποιο μοντέλο ταιριάζει καλύτερα στις εισερχόμενες 

πληροφορίες» (p. 35-36). 



26 
 

Τα σχήματα αποτελούν οργανωμένα πρότυπα σκέψης και δράσης που βοηθούν 

το άτομο να προσαρμοστεί στο περιβάλλον (Marshall, 1995). Επιτρέπουν στο άτομο να 

καταγράφει, να επεξεργάζεται, να ελέγχει και να ενσωματώνει διανοητικά 

πληροφορίες, καθώς και να αντιδρά αποτελεσματικά στα διάφορα περιβαλλοντικά 

ερεθίσματα (Fischbein, 1999). Ένα σχήμα περιέχει πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο 

που αλληλεπιδρά το άτομο με το περιβάλλον σε μια αναγνωρίσιμη κατάσταση. Παρέχει 

έτσι, όλα εκείνα τα αναγκαία στοιχεία, που θα επιτρέψουν στο άτομο να αναγνωρίσει 

την κατάσταση αλλά και τις δράσεις που πρέπει να εφαρμόσει (Marshall, 1995).  

Κατά τον Piaget βασικές αρχές για την ανάπτυξη του σχήματος είναι η 

αφομοίωση και η προσαρμογή. Τα σχήματα αναπτύσσονται μόνο για 

επαναλαμβανόμενες καταστάσεις, γι’ αυτό το λόγο οι εμπειρίες θα πρέπει να 

προσαρμόζονται, ώστε να ταιριάξουν στο υπάρχον σχήμα, όπως και τα τροποποιημένα 

χαρακτηριστικά τους με τα χαρακτηριστικά που αποτελούν ήδη μέρος του σχήματος με 

σκοπό την αφομοίωσή τους (Marshall, 1995). Επιπλέον, το σχήμα θα πρέπει να 

χαρακτηρίζεται από προσαρμοστικότητα και ευελιξία, ώστε να διευκολύνει την 

κατάσταση που προσπαθεί να αφομοιωθεί (Marshall, 1995).Ο τρόπος κατασκευής και 

οργάνωσης του σχήματος διαφέρει από άτομο σε άτομο και εξαρτάται από τις εμπειρίες 

του (Marshall, 1993).  

Σύμφωνα με τον Marshall (1995), τα γνωστικά σχήματα είναι η βάση 

κατανόησης και ο μηχανισμός ο οποίος, κατά την επίλυση ενός μαθηματικού 

προβλήματος, χρησιμοποιείται από τον λύτη προκειμένου να κατανοήσει τις σχέσεις 

που περιγράφονται στο πρόβλημα και να οδηγηθεί στην επιλογή της κατάλληλης 

αριθμητικής πράξης. 

1.3.2 Γνωστικό σχήμα και επίλυση προβλημάτων  

Η ικανότητα επίλυσης ενός λεκτικού μαθηματικού προβλήματος εξαρτάται από 

την ικανότητα του λύτη, αφενός να αναπαριστά την κατάσταση που περιγράφεται στο 

πρόβλημα και αφετέρου να βρίσκει τη λύση του. Κατά την αναπαράσταση του 

προβλήματος πραγματοποιείται η κατασκευή ενός διανοητικού μοντέλου, όπου οι 

πληροφορίες που λαμβάνονται μέσω της κατανόησης του κειμένου οργανώνονται σε 

μια διανοητική ή γραφική αναπαράσταση. Σύμφωνα με τον Montague (1992), οι 

πληροφορίες που αντλούνται από το κείμενο συνδέονται και ενσωματώνονται σε μια 
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ενοποιημένη δομή, όπου οι διάφορες μεταβλητές σχετίζονται μεταξύ τους και με 

άγνωστα δεδομένα.  

Όταν μια σημασιολογική αναπαράσταση κατασκευαστεί το σύστημα καταλήγει 

στην επιλογή της κατάλληλης αριθμητικής διαδικασίας για την επίλυση του 

προβλήματος. Για να συμβεί αυτό, οι πράξεις ταυτίζονται με τα αντίστοιχα σχήματα, 

που έχουν διαμορφωθεί και αποθηκευτεί στη μνήμη του λύτη (Marshall, 1995). O λύτης 

για να οδηγηθεί στη λύση του προβλήματος θα πρέπει να προσδιορίσει πρώτα το είδος 

και τη σειρά των ενεργειών, που πρέπει να πραγματοποιηθούν και έπειτα τις 

αριθμητικές πράξεις που αντιστοιχούν στις ενέργειες αυτές (Αγαλιώτης, 2018·Plass, 

Moreno & Bluken, 2010 · Sweller, 1994). Σύμφωνα με τον Marshall  (1995) τα 

γνωστικά σχήματα (cognitive schemes) αποτελούν τη βάση για την κατανόηση και τον 

κατάλληλο μηχανισμό του λύτη του προβλήματος, προκειμένου να κατανοήσει τόσο τα 

μοτίβα των σχέσεων που περιγράφονται στο πρόβλημα, όσο και τις σχέσεις τους με τις 

πράξεις. 

Η επιλογή της κατάλληλης αριθμητικής πράξης για την επίλυση ενός 

μαθηματικού προβλήματος εξαρτάται από την ανάπτυξη του γνωστικού σχήματος 

πράξης, δηλαδή από την ικανότητα του λύτη να αναγνωρίζει και να διακρίνει δράσεις 

και καταστάσεις που στα μαθηματικά αναπαρίστανται με μία από τις τέσσερις 

αριθμητικές πράξεις (Marshall, 1995· Marshall, Pribe & Smith, 1987).  

Σύμφωνα με τον Αγαλιώτη (2011: 253) σε σχέση με την πρόσθεση ο μαθητής 

θα πρέπει να αναγνωρίζει ότι όλες οι καταστάσεις συσσώρευσης, συνάθροισης, 

συνένωσης, επιμήκυνσης, επέκτασης, προσθήκης, δανεισμού από άλλον, αποταμίευσης, 

αύξησης και γενικά οι καταστάσεις στις οποίες μια αρχική ποσότητα γίνεται 

μεγαλύτερη μετά την ένωσή της με κάποια άλλη, εκφράζονται και αποτυπώνονται στα 

Μαθηματικά ως προσθέσεις. Αναφορικά με την πράξη της αφαίρεσης ο μαθητής θα 

πρέπει να αναγνωρίζει καταστάσεις απώλειας, μείωσης, καταστροφής, δανεισμού σε 

άλλον, ελάττωσης, ελάφρυνσης, απομάκρυνσης και γενικά περιπτώσεων στις οποίες 

μια αρχική ποσότητα γίνεται μικρότερη μετά από την απόσπαση μέρους της. Σχετικά με 

την πράξη του πολλαπλασιασμού ο μαθητής θα πρέπει να γνωρίζει ότι αφορά 

καταστάσεις πολλαπλής επανάληψης μιας ποσότητας και τους συνδυασμούς ζευγών, 

ενώ καταστάσεις επανειλημμένης αφαίρεσης της ίδιας ποσότητας από μία αρχική ή η 

διαμοίραση σε ισόποσες ομάδες, αφορούν την πράξη της διαίρεσης. Σε όλες τις 
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περιπτώσεις ο λύτης θα πρέπει να γνωρίζει ότι η επιλογή της πράξης δεν επηρεάζεται 

από το είδος, το μέγεθος, το χρώμα ή οποιοδήποτε άλλο εξωτερικό χαρακτηριστικό των 

ποσοτήτων, ούτε από τον τόπο, τον χρόνο ή τους συμμετέχοντες της κατάστασης 

(Αγαλιώτης, 2018). 

Σύμφωνα με την Marshall (1988), για την επιλογή της κατάλληλης πράξης 

απαιτείται τόσο η ικανότητα κατανόησης της κατάστασης που παρουσιάζεται στο 

πρόβλημα όσο και η κατοχή απαραίτητων δεξιοτήτων, που θα εξάγουν τις απαραίτητες 

πληροφορίες σχετικά με το αναφερόμενο πρόβλημα. Επομένως, κατά την αναζήτηση 

των σημασιολογικών σχέσεων των δεδομένων του προβλήματος δεν επιδιώκεται η 

επιλογή της κατάλληλης πράξης, αλλά η αναζήτηση του είδους της σχέσης μεταξύ των 

αντικειμένων-δεδομένων που περιγράφονται στο πρόβλημα. Η αναγνώριση της σχέσης 

των δεδομένων δεν σημαίνει και την αναγνώριση της αναζητούμενης λύσης, καθώς ο 

εντοπισμός της σχέσης αυτής μπορεί να οδηγήσει σε διάφορες πράξεις (Marshall, Pribe 

& Smith, 1987). 

1.3.3 Διδασκαλία επίλυσης προβλημάτων βασισμένη στη θεωρία του σχήματος 

 Τα σχήματα, που βρίσκονται στο επίκεντρο των περισσότερων ερευνητικών 

εργασιών, χρησιμοποιούνται ως μέσο για τη διδασκαλία επίλυσης μαθηματικών 

προβλημάτων, από μαθητές που παρουσιάζουν δυσκολίες στα μαθηματικά (Jitendra et 

al., 2015⸱ Jitendra, Dupuis, et al., 2013⸱ Jitendra, Peterson-Brown, et al., 2013⸱Jitendra 

& Star, 2011⸱Peltier & Vannest, 2017⸱ Powell, 2011). Η διδασκαλία που βασίζεται στο 

σχήμα (schema-based instruction (SBI)) βοηθά τους μαθητές να δημιουργούν οπτικές 

αναπαραστάσεις των διαφόρων τύπων προβλημάτων, ώστε να οδηγούνται με επιτυχία 

στη λύση τους. Επικεντρώνεται στη σαφή ανάλυση του σχήματος του προβλήματος και 

των συνδέσεων των οποίων τα διαφορετικά στοιχεία του σχήματος σχετίζονται μεταξύ 

τους. Οι συνδέσεις αυτές καθορίζουν την επιλογή των πράξεων που απαιτούνται για τη 

λύση του (Jitendra et al., 2015⸱ Jitendra, Dupuis, et al., 2013⸱ Jitendra, Peterson-Brown, 

et al., 2013⸱Jitendra & Star, 2011⸱Peltier & Vannest, 2017⸱ Powell, 2011). 

 Η διδασκαλία που βασίζεται στο σχήμα περιλαμβάνει τέσσερα βασικά 

στοιχεία: α) την αναγνώριση της σημασιολογικής δομής του προβλήματος, για τον 

προσδιορισμό του τύπου του προβλήματος (π.χ. αλλαγής, σύγκρισης), β) τη χρήση 

οπτικών αναπαραστάσεων (π.χ. σχηματικά διαγράμματα) για την οργάνωση των 

πληροφοριών που παρουσιάζονται στο πρόβλημα, οι οποίες αναπαριστούν τη δομή του 
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συγκεκριμένου τύπου προβλήματος, γ) τον προσδιορισμό ενός σχεδίου λύσης με βάση 

το σχήμα, όπου οι εκπαιδευτικοί χρησιμοποιούν διάφορες εκπαιδευτικές πρακτικές (π.χ. 

καθοδηγούμενες ερωτήσεις για να προκαλέσουν τους μαθητές να συζητήσουν και να 

σκεφτούν ένα σχέδιο λύσης) για να βοηθήσουν τους μαθητές να αναγνωρίσουν 

παρόμοιους τύπους προβλημάτων, να αναπαραστήσουν το πρόβλημα χρησιμοποιώντας 

οπτικά-σχηματικά διαγράμματα και να οργανώσουν ένα σχέδιο επίλυσης, δ) την 

εκτέλεση του σχεδίου και τον έλεγχο των απαντήσεων (Jitendra, Dupuis, et al., 2013⸱ 

Jitendra, Peterson-Brown, et al., 2013⸱Jitendra & Star, 2011⸱Powell, 2011). 

Ερευνητικά δεδομένα δείχνουν ότι η διδασκαλία με βάση το σχήμα έχει 

συμβάλλει στη βελτίωση των επιδόσεων των μαθητών με και χωρίς ειδικές 

εκπαιδευτικές ανάγκες, κατά την επίλυση μαθηματικών προβλημάτων (Cook et al., 

2019⸱ Peltier & Vannest, 2017⸱ Peltier et al., 2018⸱ Powell, 2011). Η επίδραση της 

συγκεκριμένης στρατηγικής στις επιδόσεις των μαθητών ήταν ακόμη μεγαλύτερη όταν 

συγκρίθηκε με άλλες αποτελεσματικές στρατηγικές (Peltier & Vannest, 2017). 

1.3.4 Προηγούμενες έρευνες που αφορούν το γνωστικό σχήμα πράξης 

Όσον αφορά την ελληνική βιβλιογραφία, ο αριθμός των ερευνών που έχουν 

διενεργηθεί για το γνωστικό σχήμα των πράξεων είναι πολύ περιορισμένος. Ειδικότερα, 

κατά την επισκόπηση της ελληνικής βιβλιογραφίας έχουν εντοπιστεί μόνο 4 

ερευνητικές προσπάθειες, οι περισσότερες από τις οποίες, εστιάζουν σε μαθητές με 

Ε.Μ.Δ.. 

Η πρώτη ερευνητική προσπάθεια που εντοπίστηκε ήταν του Αγγελόπουλου 

(2013), που είχε ως στόχο την αξιολόγηση της χρήσης των γνωστικών σχημάτων των 

τεσσάρων πράξεων, από μαθητές χωρίς ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και μαθητές με 

Ε.Μ.Δ.. Για τις ανάγκες της εργασίας χρησιμοποιήθηκαν σύντομα σενάρια-ιστορίες της 

καθημερινότητας, που είχαν τη μορφή διαφόρων τύπων προβλημάτων των τεσσάρων 

πράξεων. Οι ιστορίες αυτές παρουσιάστηκαν σε μαθητές χωρίς ειδικές εκπαιδευτικές 

ανάγκες και μαθητές με Ε.Μ.Δ. και τους ζητήθηκε να αναγνωρίσουν την κατάσταση 

που περιγράφει το κάθε πρόβλημα, να αναφέρουν ποιες ενέργειες  θα έκαναν για να το 

λύσουν, καθώς και να συνδέσουν την κατάσταση - ενέργεια με την κατάλληλη πράξη. 

Από την αξιολόγηση των ευρημάτων προέκυψε, ότι οι μαθητές με Ε.Μ.Δ. 

αντιμετώπιζαν σημαντικά προβλήματα στην αναγνώριση των καταστάσεων, που 

εκφράζονταν μέσα από τις τέσσερις πράξεις. Στην πρόσθεση και στην αφαίρεση, η 
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σημασιολογική δομή των προβλημάτων επηρέαζε σημαντικά τις επιδόσεις των 

συμμετεχόντων, ενώ στα προβλήματα του πολλαπλασιασμού και της διαίρεσης οι 

δυσκολίες των μαθητών με Ε.Μ.Δ. ήταν ακόμη εντονότερες.  

Μία ακόμη ερευνητική προσπάθεια εντοπίστηκε από τον ίδιο, μερικά χρόνια 

αργότερα, ο οποίος στα πλαίσια της μεταπτυχιακής του διατριβής, διερεύνησε την 

αποτελεσματικότητα ενός διδακτικού προγράμματος, που βασίστηκε στη χρήση των 

πολλαπλών τρόπων αναπαράστασης της γνώσης και ακολούθησε τα στάδια της 

πλήρους αποτελεσματικής διδασκαλίας, με στόχο τη δόμηση και ενεργοποίηση του 

γνωστικού σχήματος, σε προβλήματα αφαίρεσης (Αγγελόπουλος, 2017). Τα 

αποτελέσματα έδειξαν ότι η αντίληψη του γνωστικού σχήματος προβλημάτων 

αφαίρεσης, σύγκρισης και εξομοίωσης, βελτιώθηκε σημαντικά, γεγονός που 

αποτυπώθηκε στην υψηλότερη επίδοση των συμμετεχόντων μετά την παρέμβαση και 

στη σημαντική διατήρηση της γνώσης, που κατέκτησαν κατά τον επανέλεγχο. 

Μία ακόμη ερευνητική προσπάθεια, πραγματοποιήθηκε από την Τσαρσιώτη 

(2017), στα πλαίσια της οποίας αξιολογήθηκε η ικανότητα μαθητών Β΄ και Γ΄ 

δημοτικού με Ε.Μ.Δ., να ενεργοποιούν το γνωστικό σχήμα της πρόσθεσης και της 

αφαίρεσης, στο πλαίσιο επίλυσης προβλημάτων μιας πράξης, που παρουσιάζονταν 

λεκτικά και εικονιστικά. Μέσα από την ανάλυση των αποτελεσμάτων προέκυψε ότι οι 

μαθητές με Ε.Μ.Δ., παρουσίαζαν σημαντικές δυσκολίες στην ενεργοποίηση των 

γνωστικών σχημάτων, κατά την επίλυση των προβλημάτων πρόσθεσης και αφαίρεσης, 

που εξετάστηκαν. Τα ελλείμματα του γνωστικού σχήματος των πράξεων εντοπίστηκαν 

στη διαχείριση τόσο των προβλημάτων που παρουσιάστηκαν σε λεκτική μορφή, όσο 

και κατά την επίλυση των εικονιστικών προβλημάτων.  

 Τέλος,  μια ακόμη έρευνα πραγματοποιήθηκε από την Νερουλίδου (2019), 

σκοπός της οποίας ήταν η ενίσχυση του γνωστικού σχήματος των πράξεων της 

πρόσθεσης και της αφαίρεσης, σε μαθητή με ΔΕΠ-Υ και προβλήματα οπτικοκινητικού 

συντονισμού. Για τις ανάγκες της συγκεκριμένης έρευνας, σχεδιάστηκε και 

εφαρμόστηκε διδακτικό πρόγραμμα, βασισμένο στις ανάγκες του συγκεκριμένου 

μαθητή, που στόχευε στη βελτίωση της αναγνωστικής κατανόησης του μαθητή στο 

πλαίσιο αριθμητικών προβλημάτων και στη συνέχεια στην ενίσχυση του γνωστικού 

σχήματος των πράξεων. Στο συγκεκριμένο πρόγραμμα εφαρμόστηκε η συνειδητή 

διδασκαλία και χρησιμοποιήθηκε ο ηλεκτρονικός υπολογιστής, ως μέσο παρουσίασης 
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νέων γνώσεων και πληροφοριών, η τεχνική των γραφικών οργανωτών για την ανάπτυξη 

της αναγνωστικής κατανόησης αριθμητικών προβλημάτων και η προσέγγιση των 

πολλαπλών τρόπων αναπαράστασης της γνώσης για την ενίσχυση του γνωστικού 

σχήματος των πράξεων. Τα αποτελέσματα έδειξαν πως ο μαθητής κατέκτησε κάποιες 

βασικές δεξιότητες επίλυσης αριθμητικών προβλημάτων στις οποίες είχε ελλείμματα. 

1.4  Σκοποί και ερωτήματα της έρευνας 

Λαμβάνοντας υπόψη τη σπουδαιότητα ενεργοποίησης των γνωστικών 

σχημάτων των πράξεων για την επίλυση λεκτικών αριθμητικών προβλημάτων καθώς 

και τη σημαντική έλλειψη σχετικών ερευνητικών δεδομένων, κρίνεται αναγκαία η 

διεξαγωγή μιας έρευνας, που θα επικεντρώνεται στην αξιολόγηση της κατοχής του 

γνωστικού σχήματος σε μαθητές δημοτικού.  Σκοπό της παρούσας έρευνας αποτελεί η 

διερεύνηση της κατοχής από την πλευρά του μαθητή του γνωστικού σχήματος της 

πράξης της διαίρεσης. Αναλυτικότερα, ο μαθητής θα πρέπει να είναι ικανός να 

διακρίνει ότι οι καταστάσεις επανειλημμένης αφαίρεσης της ίδιας ποσότητας από μία 

αρχική ή η διαμοίραση σε ισόποσες ομάδες στα μαθηματικά αποδίδονται ως διαιρέσεις. 

Επίσης, το παιδί θα πρέπει να είναι ικανό να διακρίνει ότι το γεγονός αυτό δεν 

επηρεάζεται από το είδος, το μέγεθος, το χρώμα ή οποιοδήποτε άλλο εξωτερικό 

χαρακτηριστικό των ποσοτήτων, ούτε από τον τόπο, τον χρόνο ή τους συμμετέχοντες 

της κατάστασης (Αγαλιώτης, 2018). Η παρούσα έρευνα επικεντρώνεται στην πράξη της 

διαίρεσης καθώς ελάχιστες μελέτες έχουν πραγματοποιηθεί, που να αφορούν το 

γνωστικό σχήμα της συγκεκριμένης πράξης. Επίσης, δεν εστιάζει μόνο στις επιδόσεις 

μαθητών με ειδικές μαθησιακές δυσκολίες αλλά προσπαθεί να συμπεριλάβει και άλλες 

κατηγορίες του μαθητικού πληθυσμού. 

Πιο συγκεκριμένα, τα ερευνητικά ερωτήματα είναι τα εξής: 

1. Οι μαθητές χωρίς ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ενεργοποιούν το γνωστικό σχήμα της 

διαίρεσης, κατά την επίλυση λεκτικών αριθμητικών προβλημάτων; 

2. Οι μαθητές με ειδικές μαθησιακές δυσκολίες, ενεργοποιούν το γνωστικό σχήμα της 

διαίρεσης, κατά την επίλυση λεκτικών αριθμητικών προβλημάτων; 

3.  Οι μαθητές με ΔΕΠ-Υ, ενεργοποιούν το γνωστικό σχήμα της διαίρεσης, κατά την 

επίλυση λεκτικών αριθμητικών προβλημάτων; 
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2ο Κεφάλαιο 

Μεθοδολογία της έρευνας 

2.1 Ερευνητική στρατηγική 

Η ερευνητική στρατηγική που χρησιμοποιήθηκε στην παρούσα έρευνα ήταν η 

περιγραφική-νατουραλιστική-εθνογραφική έρευνα, όπου δίνεται έμφαση στην 

παρατήρηση και καταγραφή καταστάσεων/φαινομένων στο φυσικό τους περιβάλλον, 

με τη μικρότερη δυνατή παρέμβαση του ερευνητή. Στην έρευνα επιχειρήθηκε να 

μελετηθεί η υπάρχουσα κατάσταση με συγκέντρωση πληροφοριών από τους 

συμμετέχοντες, ώστε να πραγματοποιηθούν συγκρίσεις στις διαφορετικές κατηγορίες 

των συμμετεχόντων (μαθητές χωρίς ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, μαθητές με Ε.Μ.Δ. 

και μαθητές με ΔΕΠ-Υ) (Cohen, Manion, & Morrison, 2008). 

2.2 Συμμετέχοντες 

Στην έρευνα συμμετείχαν συνολικά 128 μαθητές της Δ΄ και Ε΄ τάξης του 

δημοτικού σχολείου. Οι συμμετέχοντες επιλέχθηκαν από δημόσια δημοτικά σχολεία, 

καθώς και από τα τμήματα ένταξης που υπάγονταν σε αυτά τα σχολεία και διακρίθηκαν 

σε τρεις ομάδες: α) μαθητές χωρίς ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες,  β) μαθητές με ειδικές 

μαθησιακές δυσκολίες και γ) μαθητές με ΔΕΠ-Υ. Κριτήριο για τη συμμετοχή των 

παιδιών με Η.Ε.Α. στην έρευνα αποτέλεσε η ύπαρξη πρόσφατης επίσημης διάγνωσης 

από τα ΚΕΣΣΥ ή από κάποιον άλλο επίσημο κρατικό φορέα διάγνωσης. 

2.2.1. Δημογραφικά στοιχεία συμμετεχόντων 

Ο αριθμός των παιδιών χωρίς ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες που συμμετείχαν 

στην έρευνα ήταν 73 (57%) παιδιά, εκ των οποίων τα 45 (61,6%) ήταν κορίτσια και τα 

28 (38,4%) αγόρια. Από αυτά, τα 45 (61,6%) (28 κορίτσια και 17 αγόρια) φοιτούσαν 

στην Δ΄ δημοτικού και τα 28 (38,4%) (17 κορίτσια και 11 αγόρια) στην Ε΄ δημοτικού. 

Από την άλλη, ο αριθμός των παιδιών με ειδικές μαθησιακές δυσκολίες ήταν 37 

(28,9%), εκ των οποίων τα 27 (73%) ήταν αγόρια και τα 10 (27%) κορίτσια. Από αυτά, 

τα 15 (40,5%) (11 αγόρια και 4 κορίτσια) φοιτούσαν στην Δ΄ δημοτικού και τα 22 

(59,5%) (16 αγόρια και 6 κορίτσια) στην Ε΄ δημοτικού. Τέλος, ο αριθμός των παιδιών 

με ΔΕΠ-Υ ήταν 18 (14,1%) παιδιά, εκ των οποίων τα 12 (66,7%) ήταν αγόρια και τα 

υπόλοιπα 6 (33,3%) κορίτσια. Από αυτά, τα 9 (50%) φοιτούσαν στην Δ΄ δημοτικού και 

τα 9 (50%) στην Ε΄ δημοτικού. 
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Πίνακας 2.1 Δημογραφικά χαρακτηριστικά των συμμετεχόντων της έρευνας 

 

 

Τάξη 

Μαθητές χωρίς 

ειδικές εκπαιδευτικές 

ανάγκες 

 

Μαθητές με Ε.Μ.Δ. Μαθητές με ΔΕΠ-Υ  

 

Συμμετέχοντες 

Φύλο Φύλο Φύλο 

Αγόρια  Κορίτσια Αγόρια Κορίτσια Αγόρια Κορίτσια 

Δ’ 

Δημοτικού 

 

   17 

(60,7%) 

 

28 (62,2%) 

 

   11 

(40,7%) 

 

4 (40%) 

 

6 (50%) 

 

3 (50%) 

69 (53,9%) 

Ε’ 

Δημοτικού 

 

    11 

(39,3%) 

 

17 (37,8%) 

 

   16 

(59,3%) 

 

6 (60%) 

 

6 (50%) 

 

3 (50%) 

59 (46,1%) 

Σύνολο  

   28 

(38,4%) 

 

45 (61,6%) 

 

27 (73%) 

 

10 (27%) 

 

  12 

(66,7%) 

 

6 (33,3%) 

 

 

128 (100%) 

Γενικό 

σύνολο 

 

73 (57%) 

 

37 (28,9%) 

 

18 (14,1%) 

 

2.3 Διαδικασία και ερευνητικά εργαλεία 

Κάθε μαθητής εξετάστηκε ατομικά από τον ερευνητή κατά την διάρκεια μιας 

διδακτικής ώρας σε κάποια ήσυχη αίθουσα του σχολικού κτιρίου. Για τη μέτρηση του 

επιπέδου κατοχής του γνωστικού σχήματος της διαίρεσης των υποκειμένων της 

έρευνας, χρησιμοποιήθηκε αυτοσχέδιο εργαλείο που περιελάμβανε 6 ιστορίες-

προβλήματα διαίρεσης, που για την επίλυσή τους απαιτούνταν μόνο μια πράξη κάθε 

φορά. Αναλυτικότερα, το εργαλείο αποτελούνταν από 3 προβλήματα μερισμού και 3 

μέτρησης. Τα προβλήματα περιέγραφαν καταστάσεις από την καθημερινή ζωή των 

μαθητών (Η πλήρης μορφή του ερευνητικού εργαλείου παρατίθεται στο Παράρτημα 1). 

Προκειμένου να διαπιστωθεί η λειτουργικότητα του εργαλείου προηγήθηκε μια 

έρευνα-πιλότος. Στην έρευνα συμμετείχαν 2 μαθητές χωρίς ειδικές εκπαιδευτικές 

ανάγκες Δ και Ε Δημοτικού, 2 μαθητές με Ε.Μ.Δ. και 2 μαθητές με ΔΕΠ-Υ, των ίδιων 

τάξεων. Τα αποτελέσματα από την πιλοτική εφαρμογή ήταν θετικά και έτσι 

ακολούθησε η συλλογή των δεδομένων. 

Οι 6 ιστορίες-προβλήματα, που περιέχονταν στο ερευνητικό εργαλείο, 

εκφωνούνταν προφορικά από τον ερευνητή, ατομικά σε κάθε μαθητή. Αρχικά, δίνονταν 

οι απαραίτητες οδηγίες στους μαθητές, σύμφωνα με τις οποίες έπειτα από την 

εκφώνηση της κάθε ιστορίας-προβλήματος ο κάθε μαθητής έπρεπε α) να περιγράψει 

την κατάσταση που περιγράφονταν στο πρόβλημα με δικά του λόγια (προσδιορισμός 

δεδομένων-ζητουμένων), β) να αναφέρει προφορικά την ενέργεια που χρειάζονταν για 

την επίλυση του προβλήματος (τι θα κάνει για να λύσει το πρόβλημα) και β) να 
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προσδιορίσει την κατάλληλη πράξη για την επίλυση του προβλήματος, κατονομάζοντας 

ή αναγράφοντάς την, χωρίς να την εκτελέσει. Η διαδικασία ήταν η ίδια για τους 

μαθητές χωρίς ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και τους μαθητές με Η.Ε.Α. 

Στο Παράρτημα 2 παρατίθεται  υπόδειγμα επίλυσης ενός από τα προβλήματα 

του εργαλείου αξιολόγησης. 

2.4 Ανάλυση δεδομένων 

  Στα αποτελέσματα επιχειρείται ο προσδιορισμός των δυσκολιών, που 

αντιμετωπίζουν οι μαθητές σε αυτόν τον τομέα, τόσο ποσοτικά όσο και ποιοτικά. Οι 

δύο τύποι αναλύσεων θεωρούνται απαραίτητοι καθώς δεν αρκεί ο προσδιορισμός της 

ύπαρξης δυσκολιών των μαθητών σε ένα συγκεκριμένο τομέα, όπως αυτόν του 

γνωστικού σχήματος της διαίρεσης, αλλά και ο προσδιορισμός του είδους των λαθών 

αυτών καθώς και η αιτιολογία τους. Για το λόγο αυτό, κατά τη διεξαγωγή της έρευνας, 

δεν θα αξιολογηθούν οι τυπικές απαντήσεις των μαθητών αλλά η ικανότητά τους να 

αναγνωρίζουν το είδος της σχέσης μεταξύ δεδομένων και ζητουμένων και της 

αριθμητικής πράξης, στην οποία αντιστοιχεί η κατάσταση αυτή.  

Για την επεξεργασία των δεδομένων της παρούσας εργασίας αξιοποιήθηκε το 

στατιστικό πακέτο IBM SPSS Statistics 22. Για την εισαγωγή των δεδομένων στο 

στατιστικό πρόγραμμα οι απαντήσεις των μαθητών κωδικοποιήθηκαν ανάλογα με το αν 

είναι σωστές ή λανθασμένες, ώστε να προκύψουν αποτελέσματα για τη συχνότητα 

(Frequencies) επιτυχών ή ανεπιτυχών επιλύσεων από πλευράς των συμμετεχόντων. 

Παράλληλα, δεδομένου ότι η επιτυχής ενεργοποίηση του γνωστικού σχήματος της 

διαίρεσης σε κάθε πρόβλημα, εξαρτιόνταν από την εξασφάλιση τριών παραμέτρων 

(κατανόηση εκφώνησης, περιγραφή ενέργειας, επιλογή πράξης), κάθε πρόβλημα που 

είχε επιτυχή επίλυση βαθμολογούνταν με 3 βαθμούς. Αυτό βοήθησε στην εξαγωγή των 

μέσων όρων βαθμολογίας (Means) και των τυπικών αποκλίσεων (St. Deviation) των 

σκορ των μαθητών.  

Τα αποτελέσματα των ελέγχων της περιγραφικής στατιστικής, ακολούθησαν οι 

αναλύσεις της επαγωγικής στατιστικής. Στο πρώτο στάδιο, προκειμένου να διερευνηθεί 

εάν υπήρχαν στατιστικά σημαντικές διαφορές στις επιδόσεις των συμμετεχόντων 

μαθητών, ανάλογα με την ύπαρξη ή όχι ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών,  αξιοποιήθηκε 

το Mann Whitney U Test και ο επαγωγικός έλεγχος Kruskal Wallis, καθώς το Levene’s 

Test έδειξε, ότι οι επιδόσεις των μαθητών δεν παρουσίαζαν κανονική κατανομή 
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(p<0.05). Στο δεύτερο στάδιο επιλέχθηκε ο έλεγχος ανεξαρτησίας χ2, προκειμένου να 

διερευνηθεί εάν η συχνότητα των επιτυχών ή ανεπιτυχών προσπαθειών των 

συμμετεχόντων σε κάθε επιμέρους παράμετρο, από την οποία εξαρτάται η κατοχή του 

γνωστικού σχήματος, εξαρτάται από την κατηγορία της εκπαιδευτικής τους ανάγκης.  
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3ο Κεφάλαιο 

Αποτελέσματα της έρευνας 

 

3.1 Αποτελέσματα ελέγχων περιγραφικής στατιστικής 

3.1.1 Συνολική παρουσίαση των επιδόσεων των συμμετεχόντων 

Αναφορικά με την επίδοση των συμμετεχόντων συνολικά σε όλα τα προβλήματα 

στα οποία εξετάστηκαν, προέκυψε πως ο Μ.Ο. των μαθητών χωρίς ειδικές 

εκπαιδευτικές ανάγκες (Μ.Ο.=12,03, Τ.Α.=1,97) ήταν μεγαλύτερος από τον Μ.Ο. των 

μαθητών με Η.Ε.Α. (Μ.Ο.=9,78, Τ.Α.=4,25) (Πίνακας 3.1). 

Σχετικά με τις επιδόσεις των μαθητών που συμμετείχαν στην έρευνα ανά 

κατηγορία και σε σχέση με τους τύπους προβλημάτων προέκυψε, επίσης, πως ο Μ.Ο. 

των  μαθητών χωρίς ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ήταν μεγαλύτερος, τόσο στα 

προβλήματα μερισμού (Μ.Ο.=5,90, Τ.Α.=0,9) όσο και στα προβλήματα μέτρησης 

(Μ.Ο.=6,12, Τ.Α.=1,2), από τον Μ.Ο. των μαθητών με Η.Ε.Α. και στις δύο κατηγορίες 

προβλημάτων (Πίνακας 3.2). 

Πίνακας 3.1  Μέσος όρος και τυπική απόκλιση των επιδόσεων των μαθητών με και χωρίς ειδικές 

εκπαιδευτικές ανάγκες συνολικά για όλα τα προβλήματα. 

 Προβλήματα μερισμού και μέτρησης 

 

Συνολική επίδοση  

Μαθητές χωρίς ειδικές 

εκπαιδευτικές ανάγκες 

Μαθητές με Η.Ε.Α 

Μ.Ο Τ.Α Μ.Ο. Τ.Α. 

12,03 1,97 9,78 4,25 

 

Πίνακας 3.2. Μέσος όρος και τυπική απόκλιση συνολικών επιδόσεων των μαθητών με και χωρίς 

ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ανά κατηγορία προβλημάτων 

 Προβλήματα μερισμού Προβλήματα μέτρησης 

Συνολική επίδοση 

ανά κατηγορία 

προβλημάτων 

Μαθητές χωρίς 

ειδικές 

εκπαιδευτικές 

ανάγκες 

Μαθητές με Η.Ε.Α Μαθητές χωρίς 

ειδικές 

εκπαιδευτικές 

ανάγκες 

Μαθητές με 

Η.Ε.Α 

Μ.Ο Τ.Α Μ.Ο. Τ.Α. Μ.Ο. Τ.Α. Μ.Ο Τ.Α. 

5,90 0,9 4,85 2,02 6,12 1,2 4,93 2,5 
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Αναφορικά με τις επιδόσεις των μαθητών χωρίς ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες 

και τις δύο κατηγορίες μαθητών με Η.Ε.Α., που συμμετείχαν στην έρευνα, προέκυψε 

πως  οι μέσοι όροι των μαθητών χωρίς ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και των μαθητών 

με ΔΕΠ-Υ, ήταν μεγαλύτεροι από τους μέσους όρους των μαθητών με Ε.Μ.Δ., τόσο 

στα προβλήματα μερισμού όσο και στα προβλήματα μέτρησης (Πίνακας 3.3). 

Πίνακας 3.3. Μέσος όρος και τυπική απόκλιση επιδόσεων των μαθητών με και χωρίς ειδικές 

εκπαιδευτικές ανάγκες ανά κατηγορία προβλημάτων 

 Προβλήματα μερισμού Προβλήματα μέτρησης  

Συνολική 

επίδοση ανά 

κατηγορία 

προβλημάτων 

Μαθητές 

χωρίς ειδικές 

εκπαιδευτικές 

ανάγκες 

Μαθητές με 

Ε.Μ.Δ. 

Μαθητές με 

ΔΕΠ-Υ 

Μαθητές 

χωρίς ειδικές 

εκπαιδευτικές 

ανάγκες 

Μαθητές 

με Ε.Μ.Δ. 

Μαθητές με 

ΔΕΠ-Υ 

Μ.Ο Τ.Α Μ.Ο. Τ.Α. Μ.Ο. Τ.Α. Μ.Ο. Τ.Α. Μ.Ο Τ.Α. M.O. T.A. 

5,90 0,9 4,19 1,74 6,22 1,89 6,12 1,20 4,32 2,23 6,17 2,61 

 

3.1.2 Συνολική παρουσίαση των επιδόσεων των συμμετεχόντων σε σχέση με τις 

τρεις παραμέτρους που υποδηλώνουν την πλήρη κατοχή του γνωστικού σχήματος 

Για τη μέτρηση του επιπέδου κατοχής του γνωστικού σχήματος της διαίρεσης 

των υποκειμένων της έρευνας, αξιολογήθηκε η ικανότητά τους να κατανοούν την 

κατάσταση που περιγράφεται σε κάθε πρόβλημα, να περιγράφουν την ενέργεια που 

απαιτείται για την επίλυση του καθώς και την αριθμητική πράξη στην οποία αντιστοιχεί 

η ενέργεια αυτή. Ακολουθούν αναλυτικά στοιχεία με τις επιδόσεις των μαθητών, 

σχετικά με τρεις αυτές παραμέτρους, που υποδηλώνουν την πλήρη κατοχή του 

γνωστικού σχήματος της διαίρεσης.  

Από την ανάλυση των απαντήσεων των μαθητών προέκυψε πως το 97,3% (71) 

του συνόλου των μαθητών χωρίς ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες περιέγραψε σωστά την 

κατάσταση που περιγράφονταν σε όλα τα προβλήματα μερισμού (3/3) και σε όλα τα 

προβλήματα μέτρησης (3/3). Η πλειονότητα των μαθητών, ωστόσο, με ποσοστό άνω 

του 90% δεν περιέγραψε σωστά την ενέργεια του απαιτούνταν για την επίλυση κανενός 

από τα 3 προβλήματα μερισμού (0/3) και κανενός από τα 3 προβλήματα μέτρησης 

(0/3). Σχετικά με την επιλογή της κατάλληλης πράξης η πλειονότητα των μαθητών είχε 

σκορ 3/3, τόσο στα προβλήματα μερισμού (94,5%) όσο και στα προβλήματα μέτρησης 

(90,4%) (Πίνακας 3.4). 
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Πίνακας 3.4. Απόλυτες και σχετικές συχνότητες των απαντήσεων των μαθητών χωρίς ειδικές 

εκπαιδευτικές ανάγκες, αναφορικά με τις τρεις παραμέτρους που υποδηλώνουν την πλήρη κατοχή 

του γνωστικού σχήματος της διαίρεσης, σε προβλήματα μερισμού και μέτρησης. 

Μαθητές χωρίς ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες 

 

 

 

 

Μερισμού 

Κατανόηση 

εκφώνησης 

Ν (%) Περιγραφή 

ενέργειας 

Ν (%) Επιλογή 

πράξης 

Ν (%) 

 

0/3 

 

1 (1,4%) 

 

0/3 

 

69 (94,5%) 

 

0/3 

 

1 (1,4%) 

 

1/3 

 

 0 (0%) 

 

1/3 

 

2 (2,7%) 

 

1/3 

 

1 (1,4%) 

 

2/3 

 

2 (2,7%) 

 

2/3 

 

1 (1,4%) 

 

2/3 

 

2 (2,7%) 

 

3/3 

 

70 (95,9%) 

 

3/3 

 

1 (1,4%) 

 

3/3 

 

69 (94,5%) 

 

 

 

 

 

Μέτρησης 

Κατανόηση 

εκφώνησης 

Ν (%) Περιγραφή 

ενέργειας 

Ν (%) Επιλογή 

πράξης 

Ν (%) 

 

0/3 

 

1 (1,4%) 

 

0/3 

 

56 (76,7%) 

 

0/3 

 

2 (2,7%) 

 

1/3 

 

0 (0%) 

 

1/3 

 

11 (15,1%) 

 

1/3 

 

1 (1,4%) 

 

2/3 

 

3 (4,1%) 

 

2/3 

 

3 (4,1%) 

 

2/3 

 

4 (5,5%) 

 

3/3 

 

69 (94,5%) 

 

3/3 

 

3 (4,1%) 

 

3/3 

 

66 (90,4%) 

 

Όσον αφορά τις επιδόσεις των μαθητών με Ε.Μ.Δ. προέκυψε ότι οι 

περισσότεροι  από αυτούς με ποσοστό άνω του 70% περιέγραψαν σωστά την 

κατάσταση που παρουσιάζονταν σε όλα τα προβλήματα μερισμού (3/3) και σε όλα τα 

προβλήματα μέτρησης (3/3).  Οι περισσότεροι από αυτούς ωστόσο, με ποσοστό άνω 

του 70%  δεν περιέγραψαν  σωστά την ενέργεια του απαιτούνταν για την επίλυση 

κανενός από τα 3 προβλήματα μερισμού (0/3)  και κανενός από τα 3 προβλήματα 

μέτρησης (0/3). Σχετικά με την επιλογή της κατάλληλης πράξης η πλειονότητα των 

μαθητών με ποσοστό 37,8% (14) είχε σκορ 0/3 στα προβλήματα μερισμού, ενώ στα 

προβλήματα μέτρησης 14 (37,8%) μαθητές είχαν σκορ 0/3  και 11 (29,7%) μαθητές 1/3 

(Πίνακας 3.5). 
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Πίνακας 3.5. Απόλυτες και σχετικές συχνότητες των απαντήσεων των μαθητών με Ε.Μ.Δ., 

αναφορικά με τις τρεις παραμέτρους που υποδηλώνουν την πλήρη κατοχή του γνωστικού σχήματος 

της διαίρεσης, σε προβλήματα μερισμού και μέτρησης. 

Μαθητές με Ε.Μ.Δ. 

 

 

 

 

 

Μερισμού 

Κατανόηση 

εκφώνησης 

Ν (%) Περιγραφή 

ενέργειας 

Ν (%) Επιλογή 

πράξης 

Ν (%) 

 

0/3 

 

1 (2,7%) 

 

0/3 

 

34 (91,9%) 

 

0/3 

 

14 (37,8%) 

 

1/3 

 

3 (8,1%) 

 

1/3 

 

3 (8,1%) 

 

1/3 

 

6 (16,2%) 

 

2/3 

 

4 (10,8%) 

 

2/3 

 

0 (0%) 

 

2/3 

 

6 (16,2%) 

 

3/3 

 

29 (78,4%) 

 

3/3 

 

0 (0%) 

 

3/3 

 

11 (29,7%) 

 

 

 

 

 

Μέτρησης 

Κατανόηση 

εκφώνησης 

Ν (%) Περιγραφή 

ενέργειας 

Ν (%) Επιλογή 

πράξης 

Ν (%) 

 

0/3 

 

2 (5,4%) 

 

0/3 

 

26 (70,3%) 

 

0/3 

 

14 (37,8%) 

 

1/3 

 

2 (5.4%) 

 

1/3 

 

5 (13,5%) 

 

1/3 

 

12 (32,4%) 

 

2/3 

 

3 (8,1%) 

 

2/3 

 

3 (8,1%) 

 

2/3 

 

4 (10,8%) 

 

3/3 

 

30 (81,1%) 

 

3/3 

 

3 (8,1%) 

 

3/3 

 

7 (18,9%) 

 

Αναφορικά με τις επιδόσεις των μαθητών με ΔΕΠ-Υ προέκυψε ότι οι 15 από 

τους συνολικά 18 μαθητές που συμμετείχαν στην έρευνα, περιέγραψαν σωστά την 

κατάσταση που παρουσιάζονταν και στα 3 προβλήματα μερισμού (3/3), αλλά και στα 3 

προβλήματα μέτρησης (3/3). Οι περισσότεροι από τους μισούς μαθητές, ωστόσο, με 

ποσοστό άνω του 60%, δεν περιέγραψαν σωστά την ενέργεια του απαιτούνταν για την 

επίλυση κανενός από τα 3 προβλήματα μερισμού (0/3). Σχετικά με τα προβλήματα 

μέτρησης 7 (38,9%) μαθητές δεν  έκαναν σωστή περιγραφή της ενέργειας για κανένα 

από τα 3 προβλήματα μέτρησης (0/3), ενώ 6 (33,3%) μαθητές περιέγραψαν σωστά την 

ενέργεια που απαιτούνταν για την επίλυση και των 3 προβλημάτων μέτρησης. Όσον 

αφορά την επιλογή της κατάλληλης πράξης η πλειονότητα των μαθητών είχε σκορ 3/3, 

τόσο στα προβλήματα μερισμού (72,2%) όσο και στα προβλήματα μέτρησης (61,1%) 

(Πίνακας 3.6). 
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Πίνακας 3.6. Απόλυτες και σχετικές συχνότητες των απαντήσεων των μαθητών με ΔΕΠ-Υ, 

αναφορικά με τις τρεις παραμέτρους που υποδηλώνουν την πλήρη κατοχή του γνωστικού σχήματος 

της διαίρεσης, σε προβλήματα μερισμού και μέτρησης. 

Μαθητές με ΔΕΠ-Υ 

 

 

 

Μερισμού 

Κατανόηση 

εκφώνησης 

Ν (%) Περιγραφή 

ενέργειας 

Ν (%) Επιλογή 

πράξης 

Ν (%) 

 

0/3 

 

0 (0%) 

 

0/3 

 

11 (61,1%) 

 

0/3 

 

      0 (0%) 

 

1/3 

 

1 (5,6%) 

 

1/3 

 

2 (11,1%) 

 

1/3 

 

2 (11,1%) 

 

2/3 

 

2 (11,1%) 

 

2/3 

 

1 (5,6%) 

 

2/3 

 

3 (16,7%) 

 

3/3 

 

15 (83,3%) 

 

3/3 

 

4 (22,2%) 

 

3/3 

 

13 (72,2%) 

 

 

 

Μέτρησης 

 

Κατανόηση 

εκφώνησης 

Ν (%) Περιγραφή 

ενέργειας 

Ν (%) Επιλογή 

πράξης 

Ν (%) 

 

0/3 

 

1 (5,6%) 

 

0/3 

 

7 (38,9%) 

 

0/3 

 

3 (16,7%) 

 

1/3 

 

0 (0%) 

 

1/3 

 

4 (22,2%) 

 

1/3 

 

2 (11,1%) 

 

2/3 

 

2 (11,1%) 

 

2/3 

 

1 (5,6%) 

 

2/3 

 

2 (11,1%) 

 

3/3 

 

15 (83,3%) 

 

3/3 

 

6 (33,3%) 

 

3/3 

 

11 (61,1%) 

 

3.1.3 Αναλυτική παρουσίαση των επιδόσεων των συμμετεχόντων ξεχωριστά για 

κάθε πρόβλημα  

Ακολουθεί η παρουσίαση των αποτελεσμάτων των επιδόσεων των μαθητών 

ξεχωριστά για κάθε πρόβλημα, ξεκινώντας από τα προβλήματα μερισμού,  ενώ 

ακολουθούν τα προβλήματα μέτρησης. 

3.1.3.1  Αναλυτική παρουσίαση των επιδόσεων των συμμετεχόντων ξεχωριστά για 

κάθε πρόβλημα μερισμού 

Στο 1ο πρόβλημα, από τους μαθητές χωρίς ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες μόνο 1 

(1,4%) κατάφερε να ενεργοποιήσει και να χρησιμοποιήσει επιτυχώς το γνωστικό σχήμα 

της διαίρεσης, για την επίλυσή του. Αναλυτικότερα, από τους 70 (95,8%)  μαθητές που 

περιέγραψαν σωστά την κατάσταση του προβλήματος, μόνο 1 (1,4%) περιέγραψε 

σωστά την ενέργεια που απαιτούνταν για τη λύση και επέλεξε την αριθμητική πράξη 

που αντιστοιχούσε  στην ενέργεια αυτή. Ωστόσο, 68 (8,6%) μαθητές από τους συνολικά 

72 που δεν κατάφεραν να περιγράψουν σωστά την ενέργεια που απαιτούνταν για τη 

λύση του προβλήματος, επέλεξαν την κατάλληλη αριθμητική πράξη. 
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Ως προς τις δύο ομάδες μαθητών με Η.Ε.Α., κανένας μαθητής με Ε.Μ.Δ. δεν 

κατάφερε να ενεργοποιήσει και να χρησιμοποιήσει επιτυχώς το γνωστικό σχήμα της 

διαίρεσης, για την επίλυση του συγκεκριμένου προβλήματος. Παρόλο που 30 (81%) 

μαθητές περιέγραψαν σωστά την κατάσταση που παρουσιάζονταν στο πρόβλημα, 

κανένας από αυτούς δεν έκανε σωστή περιγραφή ενέργειας. Ωστόσο, 15 (50%) 

μαθητές, από το σύνολο εκείνων που κατανόησαν την κατάσταση του προβλήματος και 

έκαναν λάθος περιγραφή ενέργειας, επέλεξαν τη σωστή αριθμητική πράξη για την 

επίλυση του προβλήματος.  

Ως προς τους μαθητές με ΔΕΠ-Υ 4 (22,2%) ενεργοποίησαν επιτυχώς το 

γνωστικό σχήμα της διαίρεσης για την επίλυση του προβλήματος. Ειδικότερα, 4 

(26,7%) από τους 15 (83,3%) συνολικά μαθητές που κατανόησαν την κατάσταση του 

προβλήματος, περιέγραψαν σωστά την ενέργεια που απαιτούνταν για την επίλυσή του 

και προσδιόρισαν επιτυχώς την κατάλληλη αριθμητική πράξη. Αξίζει να σημειωθεί 

ωστόσο, ότι 9 (81,8%) μαθητές από τους 11 (73,3%) συνολικά που δεν έκαναν σωστή 

περιγραφή της απαιτούμενης ενέργειας, επέλεξαν την κατάλληλη αριθμητική πράξη για 

τη λύση του προβλήματος. 

Οι πίνακες που ακολουθούν παρουσιάζουν αναλυτικότερα στοιχεία αναφορικά 

με τις επιδόσεις των μαθητών στο συγκεκριμένο πρόβλημα: 

Πίνακας 3.7. Απόλυτες και σχετικές συχνότητες των απαντήσεων των μαθητών, αναφορικά με τις 

τρεις παραμέτρους που υποδηλώνουν την πλήρη κατοχή του γνωστικού σχήματος της διαίρεσης 

στο 1ο πρόβλημα. 

Μερισμού Απαιτούμενα 

στοιχεία για 

την επιτυχή 

ενεργοποίηση 

και χρήση 

του 

γνωστικού 

σχήματος 

Μαθητές χωρίς 

ειδικές 

εκπαιδευτικές 

ανάγκες 

Μαθητές με 

Ε.Μ.Δ. 

Μαθητές με 

ΔΕΠ-Υ 

Συνολικά 

 

Ν (%) 

 

Ν (%) 

 

Ν (%) 

 

Ν (%) 

 

 

 

Πρόβλημα 

1 

 

0/3 

 

2 (2,7%) 

 

7 (18,9%) 

 

2 (11,1%) 

 

11 (8,6%) 

 

1/3 

 

2 (2,7%) 

 

15 (40,5%) 

 

3 (16,7%) 

 

20 (15,6%) 

 

2/3 

 

68 (93,2%) 

 

15 (40,5%) 

 

9 (50%) 

 

92 (71,9%) 

 

3/3 

 

1 (1,4%) 

 

0 (0%) 

 

4 (22,2%) 

 

5 (3,9%) 

 

Συμμετέχοντες   

 

73 (100%) 

 

37 (100%) 

 

18 (100%) 

 

128 (100%) 
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Πίνακας 3.8. Απόλυτες και σχετικές συχνότητες των απαντήσεων των μαθητών χωρίς ειδικές 

εκπαιδευτικές ανάγκες, αναφορικά με τις τρεις παραμέτρους που υποδηλώνουν την πλήρη κατοχή 

του γνωστικού σχήματος της διαίρεσης, στο 1ο πρόβλημα. 

Μαθητές χωρίς ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες 

 

 

Στοιχεία 

για 

κατανόηση 

εκφώνησης 

 

 

Σωστή περιγραφή ενέργειας 

 

 

       Λάθος περιγραφή   ενέργειας 

 

 

 

 

Στοιχεία για 

κατανόηση 

εκφώνησης 

Επιλογή πράξης Σύνολο Επιλογή πράξης  

      Σύνολο 

Γενικό 

Σύνολο Σωστή Λάθος Σωστή Λάθος 

0/3 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 

1/3 0 (0%)  0 (0%)  0 (0%) 0 (0%) 1 (100%) 1 (100%) 1 (100%) 

2/3 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 1(50%) 1 (50%) 2 (100%) 2 (100%) 

3/3 1 (100%) 0 (0%) 1 (100%) 68 (98,6%) 1 (1,4%) 69 (100%) 70 (100%) 

Σύνολο 1 (100%) 0 (0%) 1 (100%) 69 (95,8%) 3 (4,2 %) 72 (100%) 73 (100%) 

 

Πίνακας 3.9. Απόλυτες και σχετικές συχνότητες των απαντήσεων των μαθητών με Ε.Μ.Δ., 

αναφορικά με τις τρεις παραμέτρους που υποδηλώνουν την πλήρη κατοχή του γνωστικού σχήματος 

της διαίρεσης, στο 1ο πρόβλημα. 

Μαθητές με Ε.Μ.Δ. 

 

 

Στοιχεία 

για 

κατανόηση 

εκφώνησης 

 

 

Σωστή περιγραφή ενέργειας 

 

 

       Λάθος περιγραφή  ενέργειας 

 

 

 

 

Στοιχεία για 

κατανόηση 

εκφώνησης 

Επιλογή πράξης Σύνολο Επιλογή πράξης  

      Σύνολο 

Γενικό 

Σύνολο Σωστή Λάθος Σωστή Λάθος 

0/3 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 1  (100%) 1 (100%) 1 (100%) 

1/3 0 (0%)  0 (0%)  0 (0%) 0 (0%) 1 (100%) 1 (100%) 1 (100%) 

2/3 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0(0%) 5 (100%) 5 (100%) 5 (100%) 

3/3 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 15 (50%) 15 (50%) 30 (100%) 30 (100%) 

Σύνολο 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%)    15 

(40,5%) 

    22     

(59,5 %) 

37 (100%) 37 (100%) 
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Πίνακας 3.10. Απόλυτες και σχετικές συχνότητες των απαντήσεων των μαθητών με ΔΕΠ-Υ, 

αναφορικά με τις τρεις παραμέτρους που υποδηλώνουν την πλήρη κατοχή του γνωστικού σχήματος 

της διαίρεσης, στο 1ο πρόβλημα. 

Μαθητές με ΔΕΠ-Υ 

 

 

Στοιχεία 

για 

κατανόηση 

εκφώνησης 

 

 

Σωστή περιγραφή ενέργειας 

 

 

       Λάθος περιγραφή  ενέργειας 

 

 

 

 

Στοιχεία για 

κατανόηση 

εκφώνησης 

Επιλογή πράξης Σύνολο Επιλογή πράξης Σύνολο Γενικό 

Σύνολο Σωστή Λάθος Σωστή Λάθος 

0/3 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 1  (100%) 1 (100%) 1 (100%) 

1/3 0 (0%)  0 (0%)  0 (0%) 1 (100%) 0 (0%) 1 (100%) 1 (100%) 

2/3 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 1 (100%) 1 (100%) 1 (100%) 

3/3 4 (100%) 0 (0%) 4 (100%) 9 (81,8%) 2 (18,2%) 11 (100%) 15 (100%) 

Σύνολο 4 (100%) 0 (0%) 4 (100%) 10 (71,4%) 4 (28,6 %)  14 (100%) 18 (100%) 

 

Στο 3ο πρόβλημα μόλις 4 (5,5%) μαθητές χωρίς ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, 

ενεργοποίησαν επιτυχώς το γνωστικό σχήμα της διαίρεσης. Ειδικότερα, αν και η 

συντριπτική πλειοψηφία των μαθητών (95,8%) περιέγραψε σωστά την κατάσταση που 

περιγράφονταν στο πρόβλημα,  οι περισσότεροι από αυτούς με ποσοστό 94,2%, δεν 

κατάφεραν να περιγράψουν σωστά την ενέργεια που απαιτούνταν για την επίλυση του 

προβλήματος. Παρά την λανθασμένη περιγραφή ενέργειας ωστόσο, η πλειονότητα των 

μαθητών (97%) επέλεξε την σωστή αριθμητική πράξη. 

Όσον αφορά τους μαθητές με Ε.Μ.Δ., κανένας από αυτούς δεν κατάφερε να 

ενεργοποιήσει το γνωστικό σχήμα της διαίρεσης για την επίλυση του προβλήματος. 

Παρόλο που η πλειονότητα των μαθητών (94,6%), κατανόησε την κατάσταση που 

περιγράφονταν στο πρόβλημα, μόνο 1 (2,8%) μαθητής από αυτούς, κατάφερε να 

περιγράψει σωστά την απαιτούμενη ενέργεια, χωρίς ωστόσο να επιλέξει την κατάλληλη 

αριθμητική πράξη. Περισσότεροι από τους μισούς μαθητές (52,9%) ωστόσο, από 

εκείνους που περιέγραψαν λάθος την ενέργεια που απαιτούνταν για τη λύση του 

προβλήματος (97,2%), έκαναν την κατάλληλη επιλογή αριθμητικής πράξης.  

Ως προς τους μαθητές με ΔΕΠ-Υ, 6 (33,3%) από τους 18 συνολικά μαθητές, 

ενεργοποίησαν το γνωστικό σχήμα της διαίρεσης για την επίλυση του συγκεκριμένου 



44 
 

προβλήματος. Ειδικότερα, αν και 17 (94,4%)  μαθητές κατανόησαν την κατάσταση που 

περιγράφονταν στο πρόβλημα, οι 11 (64,7%) από αυτούς δεν περιέγραψαν σωστά την 

απαιτούμενη ενέργεια. Παρά την λανθασμένη περιγραφή ενέργειας ωστόσο, 10 (90,9%) 

μαθητές επέλεξαν την κατάλληλη αριθμητική πράξη. Οι πίνακες που ακολουθούν 

παρουσιάζουν αναλυτικότερα στοιχεία αναφορικά με τις επιδόσεις των μαθητών στο 

συγκεκριμένο πρόβλημα: 

Πίνακας 3.11 Απόλυτες και σχετικές συχνότητες των απαντήσεων των μαθητών, αναφορικά με τις 

τρεις παραμέτρους που υποδηλώνουν την πλήρη κατοχή του γνωστικού σχήματος της διαίρεσης, 

στο 3ο πρόβλημα. 

Μερισμού Απαιτούμενα 

στοιχεία για 

την επιτυχή 

ενεργοποίηση 

και χρήση 

του 

γνωστικού 

σχήματος 

Μαθητές χωρίς 

ειδικές 

εκπαιδευτικές 

ανάγκες 

Μαθητές με 

Ε.Μ.Δ. 

Μαθητές με 

ΔΕΠ-Υ 

Συνολικά 

 

 

Ν (%) 

 

 

Ν (%) 

 

 

Ν (%) 

 

 

Ν (%) 

 

 

 

Πρόβλημα 

3 

 

0/3 

 

1 (1,4%) 

 

2 (5,4%) 

 

1 (5,6%) 

 

4 (3,1%) 

 

1/3 

 

3 (4,1%) 

 

15 (40,5%) 

 

2 (11,1%) 

 

20 (15,6%) 

 

2/3 

 

65 (89%) 

 

20 (54,1%) 

 

9 (50%) 

 

94 (73,4%) 

 

3/3 

 

4 (5,5%) 

 

0 (0%) 

 

6 (33,3%) 

 

10 (7,8%) 

  

Συμμετέχοντες 

 

73 (100%) 

 

37 (100%) 

 

18 (100%) 

 

128 (100%) 

 

Πίνακας 3.12. Απόλυτες και σχετικές συχνότητες των απαντήσεων των μαθητών χωρίς ειδικές 

εκπαιδευτικές ανάγκες, αναφορικά με τις τρεις παραμέτρους που υποδηλώνουν την πλήρη κατοχή 

του γνωστικού σχήματος της διαίρεσης, στο 3ο πρόβλημα. 

Μαθητές χωρίς ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες 

 

 

Στοιχεία 

για 

κατανόηση 

εκφώνησης 

 

 

Σωστή περιγραφή ενέργειας 

 

 

       Λάθος περιγραφή   ενέργειας 

 

 

 

 

Στοιχεία για 

κατανόηση 

εκφώνησης 

Επιλογή πράξης Σύνολο Επιλογή πράξης  

      Σύνολο 

Γενικό 

σύνολο Σωστή Λάθος Σωστή Λάθος 

0/3 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 

1/3 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 

2/3 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 2 (66,7%) 1 (3,3%) 3 (100%) 3 (100%) 

3/3 4 (100%) 0 (0%) 4 (100%) 64 (97%) 2 (3%) 66 (100%) 70 (100%) 

Σύνολο 4 (100%) 0 (0%)  4 (100%) 66 (95,7%) 3 (4,3%) 69 (100%) 73 (100%) 
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Πίνακας 3.13 Απόλυτες και σχετικές συχνότητες των απαντήσεων των μαθητών με Ε.Μ.Δ., 

αναφορικά με τις τρεις παραμέτρους που υποδηλώνουν την πλήρη κατοχή του γνωστικού σχήματος 

της διαίρεσης, στο 3ο πρόβλημα. 

Μαθητές με Ε.Μ.Δ. 

 

 

Στοιχεία 

για 

κατανόηση 

εκφώνησης 

 

 

Σωστή περιγραφή ενέργειας 

 

 

       Λάθος περιγραφή  ενέργειας 

 

 

 

 

Στοιχεία για 

κατανόηση 

εκφώνησης 

Επιλογή πράξης Σύνολο Επιλογή πράξης  

      

Σύνολο 

Γενικό 

Σύνολο Σωστή Λάθος Σωστή Λάθος 

0/3 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 1  (100%) 1 (100%) 1 (100%) 

1/3 0 (0%)  0 (0%)  0 (0%) 0 (0%) 1 (100%) 1 (100%) 1 (100%) 

2/3 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0(0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 

3/3 0 (0%) 1 (100%) 1 (100%) 18 (52,9%) 16 (47,1%) 34 (100%) 35 (100%) 

Σύνολο 0 (0%) 1 (100%) 1 (100%) 18 (50%) 18 (50 %) 36 (100%) 37 (100%) 

 

Πίνακας 3.14 Απόλυτες και σχετικές συχνότητες των απαντήσεων των μαθητών με ΔΕΠ-Υ, 

αναφορικά με τις τρεις παραμέτρους που υποδηλώνουν την πλήρη κατοχή του γνωστικού σχήματος 

της διαίρεσης, στο 3ο πρόβλημα. 

Μαθητές με ΔΕΠ-Υ 

 

 

Στοιχεία 

για 

κατανόηση 

εκφώνησης 

 

 

Σωστή περιγραφή ενέργειας 

 

 

       Λάθος περιγραφή  ενέργειας 

 

 

 

 

Στοιχεία για 

κατανόηση 

εκφώνησης 

Επιλογή πράξης Σύνολο Επιλογή πράξης  

      Σύνολο 

Γενικό 

Σύνολο Σωστή Λάθος Σωστή Λάθος 

0/3 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0  (0%) 0 (0%) 0 (0%) 

1/3 0 (0%)  0 (0%)  0 (0%) 0 (0%) 1 (100%) 1 (100%) 1 (100%) 

2/3 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 

3/3 6 (100%) 0 (0%) 6 (100%)    10 

(90,9%) 

1 (91,1%) 11 (100%) 17 (100%) 

Σύνολο 6 (100%) 0 (0%) 6 (100%)    10 

(83,3%) 

2 (16,7 %)  12 (100%) 18 (100%) 

 

Στο 5ο πρόβλημα μόνο 2 (2,7%) μαθητές χωρίς ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, 2 

(5,4%) μαθητές με Ε.Μ.Δ. και 6 (33,3%) μαθητές με ΔΕΠ-Υ, ενεργοποίησαν το 

γνωστικό σχήμα της διαίρεσης για την επίλυσή του.  
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Αναλυτικότερα, αν και η συντριπτική πλειοψηφία των μαθητών χωρίς ειδικές 

εκπαιδευτικές ανάγκες (98,6%) κατανόησε την κατάσταση που περιγράφονταν στο 

πρόβλημα, το 97,2% αυτών, δεν περιέγραψε σωστά την απαιτούμενη ενέργεια για τη 

λύση του προβλήματος. Παρόλα αυτά, το 96,8% των μαθητών, που έκανε λανθασμένη 

περιγραφή ενέργειας, επέλεξε την κατάλληλη αριθμητική πράξη. 

Ομοίως, αν και οι 33 (89,2%) από τους 37 συνολικά μαθητές με Ε.Μ.Δ., 

κατανόησαν την κατάσταση που περιγράφονταν στο πρόβλημα, οι 31 (93,9%) από 

αυτούς δεν περιέγραψαν σωστά την ενέργεια που απαιτούνταν για τη λύση του 

προβλήματος.  Οι 18 (58,1%) από τους 31 μαθητές, ωστόσο επέλεξαν τη σωστή 

αριθμητική πράξη. 

Όσον αφορά τους μαθητές με ΔΕΠ-Υ και σε αυτή την περίπτωση, παρόλο που 

και οι 18 μαθητές κατανόησαν την κατάσταση που περιγράφονταν στο πρόβλημα, οι 

περισσότεροι από αυτούς (66,6%) δεν περιέγραψαν σωστά την απαιτούμενη ενέργεια 

για τη λύση του προβλήματος. Παρά την λανθασμένη περιγραφή της ενέργειας ωστόσο, 

οι περισσότεροι από αυτούς με ποσοστό άνω του 90% επέλεξαν την κατάλληλη 

αριθμητική πράξη.  

Οι πίνακες που ακολουθούν παρουσιάζουν αναλυτικότερα στοιχεία αναφορικά 

με τις επιδόσεις των μαθητών στο συγκεκριμένο πρόβλημα: 

Πίνακας 3.15 Απόλυτες και σχετικές συχνότητες των απαντήσεων των μαθητών, αναφορικά με τις 

τρεις παραμέτρους που υποδηλώνουν την πλήρη κατοχή του γνωστικού σχήματος της διαίρεσης, 

στο 5ο πρόβλημα. 

Μερισμού Απαιτούμενα 

στοιχεία για 

την επιτυχή 

ενεργοποίηση 

και χρήση 

του 

γνωστικού 

σχήματος 

Μαθητές χωρίς 

ειδικές 

εκπαιδευτικές 

ανάγκες 

Μαθητές με 

Ε.Μ.Δ. 

Μαθητές με 

ΔΕΠ-Υ 

Συνολικά 

 

 

Ν (%) 

 

 

Ν (%) 

 

 

Ν (%) 

 

 

Ν (%) 

 

 

 

Πρόβλημα 

5 

 

0/3 

 

1 (1,4%) 

 

4 (10,8%) 

 

0 (0%) 

 

5 (3,9%) 

 

1/3 

 

1 (1,4%) 

 

13 (35,1%) 

 

1 (5,6%) 

 

15 (11,7%) 

 

2/3 

 

69 (94,5%) 

 

 18 (48,6%) 

 

11 (61,1%) 

 

98 (76,6%) 

 

3/3 

 

2 (2,7%) 

 

2 (5,4%) 

 

6 (33,3%) 

 

10 (7,8%) 

 

Συμμετέχοντες 

 

73 (100%) 

 

37 (100%) 

 

18 (100%) 

 

128 (100%) 
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Πίνακας 3.16  Απόλυτες και σχετικές συχνότητες των απαντήσεων των μαθητών χωρίς ειδικές 

εκπαιδευτικές ανάγκες, αναφορικά με τις τρεις παραμέτρους που υποδηλώνουν την πλήρη κατοχή 

του γνωστικού σχήματος της διαίρεσης, στο 5ο πρόβλημα. 

Μαθητές χωρίς ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες 

 

 

Στοιχεία 

για 

κατανόηση 

εκφώνησης 

 

 

Σωστή περιγραφή ενέργειας 

 

 

       Λάθος περιγραφή   ενέργειας 

 

 

 

 

Στοιχεία για 

κατανόηση 

εκφώνησης 

Επιλογή πράξης Σύνολο Επιλογή πράξης  

      Σύνολο 

Γενικό 

σύνολο Σωστή Λάθος Σωστή Λάθος 

0/3 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 

1/3 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 1 (100%) 1 (100%) 1 (100%) 

2/3 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 

3/3 2 (100%) 0 (0%) 2 (100%)    69 

(98,6%) 

1 (1,4%) 70 (100%) 72 (100%) 

Σύνολο 2 (100%) 0 (0%) 2 (100%)    69 

(97,2%) 

2 (2,8%) 71 (100%) 73 (100%) 

 

Πίνακας 3.17 Απόλυτες και σχετικές συχνότητες των απαντήσεων των μαθητών με Ε.Μ.Δ., 

αναφορικά με τις τρεις παραμέτρους που υποδηλώνουν την πλήρη κατοχή του γνωστικού σχήματος 

της διαίρεσης, στο 5ο πρόβλημα. 

Μαθητές με Ε.Μ Δ. 

 

 

Στοιχεία 

για 

κατανόηση 

εκφώνησης 

 

 

Σωστή περιγραφή ενέργειας 

 

 

       Λάθος περιγραφή  ενέργειας 

 

 

 

 

Στοιχεία για 

κατανόηση 

εκφώνησης 

Επιλογή πράξης Σύνολο Επιλογή πράξης  

      Σύνολο 

Γενικό 

Σύνολο Σωστή Λάθος Σωστή Λάθος 

0/3 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 1  (100%) 1 (100%) 1 (100%) 

1/3 0 (0%)  0 (0%)  0 (0%) 0 (0%) 2 (100%) 2 (100%) 2 (100%) 

2/3 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 1 (100%) 1 (100%) 1 (100%) 

3/3 2 (100%) 0 (0%) 2 (100%)    18 

(58,1%) 

13 (41,9%) 31 (100%) 33 (100%) 

Σύνολο 0 (0%) 0 (0%) 2 (100%)    18 

(51,4%) 

17(48,6 %) 35 (100%) 37 (100%) 
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Πίνακας 3.18 Απόλυτες και σχετικές συχνότητες των απαντήσεων των μαθητών με ΔΕΠ-Υ, 

αναφορικά με τις τρεις παραμέτρους που υποδηλώνουν την πλήρη κατοχή του γνωστικού σχήματος 

της διαίρεσης, στο 5ο πρόβλημα. 

Μαθητές με ΔΕΠ-Υ 

 

 

Στοιχεία 

για 

κατανόηση 

εκφώνησης 

 

 

Σωστή περιγραφή ενέργειας 

 

 

       Λάθος περιγραφή  ενέργειας 

 

 

 

 

Στοιχεία για 

κατανόηση 

εκφώνησης 

Επιλογή πράξης Σύνολο Επιλογή πράξης  

      Σύνολο 

Γενικό 

Σύνολο Σωστή Λάθος Σωστή Λάθος 

0/3 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 

1/3 0 (0%)  0 (0%)  0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 

2/3 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 

3/3 6 (100%) 0 (0%) 6 (100%) 11 (91,7%) 1 (8,3%) 12 (100%) 18 (100%) 

Σύνολο 6 (100%) 0 (0%) 6 (100%) 11 (91,7%) 1 (8,3 %)  12 (100%) 18 (100%) 

 

3.1.3.2. Αναλυτική παρουσίαση των επιδόσεων των συμμετεχόντων ξεχωριστά για 

κάθε πρόβλημα μέτρησης 

Στο 2ο πρόβλημα  16 (21,9%) μαθητές χωρίς ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες 

ενεργοποίησαν επιτυχώς το γνωστικό σχήμα της διαίρεσης για την επίλυση του. 

Ειδικότερα, 16 (22,5%) από τους 71 (97,3%) συνολικά μαθητές που κατανόησαν την 

κατάσταση του προβλήματος, περιέγραψαν σωστά την ενέργεια που απαιτούνταν για 

την επίλυσή του και προσδιόρισαν επιτυχώς την κατάλληλη αριθμητική πράξη. Αξίζει 

να σημειωθεί ωστόσο, ότι 53 (96,4%) μαθητές από τους 55 (77,5%) συνολικά που δεν 

έκαναν σωστή περιγραφή της απαιτούμενης ενέργειας, επέλεξαν την κατάλληλη 

αριθμητική πράξη για τη λύση του προβλήματος. 

Σχετικά με τους μαθητές με Ε.Μ.Δ. μόνο 6 (16,2%) από τους 37 συνολικά που 

συμμετείχαν στην έρευνα, ενεργοποίησαν το γνωστικό σχήμα της διαίρεσης για την 

επίλυση του συγκεκριμένου προβλήματος. Παρόλο που 34 (91,9%) μαθητές 

περιέγραψαν σωστά την κατάσταση που παρουσιάζονταν στο πρόβλημα, 28 (82,4%) 

από αυτούς δεν περιέγραψαν σωστά την απαιτούμενη ενέργεια. Οι περισσότεροι από 

τους μαθητές που έκαναν λανθασμένη περιγραφή ενέργειας έκαναν και λανθασμένη 

επιλογή αριθμητικής πράξης (85,7%). 
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Ως προς τους μαθητές με ΔΕΠ-Υ 10 (55,6%) από τους 18 συνολικά που 

συμμετείχαν στην έρευνα, ενεργοποίησαν και χρησιμοποίησαν επιτυχώς το γνωστικό 

σχήμα της διαίρεσης για την επίλυση του συγκεκριμένου προβλήματος. Παρόλο που 15 

(83,3%) μαθητές περιέγραψαν σωστά την κατάσταση που παρουσιάζονταν στο 

πρόβλημα, 5 (82,4%) από αυτούς δεν περιέγραψαν σωστά την απαιτούμενη ενέργεια. 

Περισσότεροι από τους μισούς μαθητές (60%) μαθητές που έκαναν λανθασμένη 

περιγραφή ενέργειας έκαναν και λανθασμένη επιλογή αριθμητικής πράξης. 

Οι πίνακες που ακολουθούν παρουσιάζουν αναλυτικότερα στοιχεία αναφορικά 

με τις επιδόσεις των μαθητών στο συγκεκριμένο πρόβλημα: 

Πίνακας 3.19 Απόλυτες και σχετικές συχνότητες των απαντήσεων των μαθητών, αναφορικά με τις 

τρεις παραμέτρους που υποδηλώνουν την πλήρη κατοχή του γνωστικού σχήματος της διαίρεσης, 

στο 2ο πρόβλημα. 

Μέτρησης Απαιτούμενα 

στοιχεία για 

την επιτυχή 

ενεργοποίηση 

και χρήση 

του 

γνωστικού 

σχήματος 

Μαθητές χωρίς 

ειδικές 

εκπαιδευτικές 

ανάγκες 

Μαθητές 

με Ε.Μ.Δ. 

Μαθητές με 

ΔΕΠ-Υ 

Συνολικά 

 

 

Ν (%) 

 

 

Ν (%) 

 

 

Ν (%) 

 

 

Ν (%) 

 

 

 

Πρόβλημα 

2 

 

0/3 

 

2 (2,7%) 

 

3 (8,1%) 

 

3 (16,7%) 

 

8 (6,3%) 

 

1/3 

 

2 (2,7%) 

 

23 (62,2%) 

 

3 (16,7%) 

 

28 (21,9%) 

 

2/3 

 

53 (72,6%) 

 

5 (13,5%) 

 

2 (11,1%) 

 

61 (47,7%) 

 

3/3 

 

16 (21,9%) 

 

6 (16,2%) 

 

10 (55,5%) 

 

31 (24,2%) 

 

Συμμετέχοντες 

 

73 (100%) 

 

37 (100%) 

 

18 (100%) 

 

128 (100%) 

 

Πίνακας 3.20 Απόλυτες και σχετικές συχνότητες των απαντήσεων των μαθητών χωρίς ειδικές 

εκπαιδευτικές ανάγκες, αναφορικά με τις τρεις παραμέτρους που υποδηλώνουν την πλήρη κατοχή 

του γνωστικού σχήματος της διαίρεσης, στο 2ο πρόβλημα. 

Μαθητές χωρίς ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες 

 

 

Στοιχεία 

για 

κατανόηση 

εκφώνησης 

 

 

Σωστή περιγραφή ενέργειας 

 

 

       Λάθος περιγραφή  ενέργειας 

 

 

 

 

Στοιχεία για 

κατανόηση 

εκφώνησης 

Επιλογή πράξης Σύνολο Επιλογή πράξης  

      Σύνολο 

Γενικό 

σύνολο Σωστή Λάθος Σωστή Λάθος 

0/3 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 
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1/3 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 1 (100%) 1 (100%) 1 (100%) 

2/3 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 1 (100%) 1 (100%) 1 (100%) 

3/3 16 

(100%) 

0 (0%)   16 

(100%) 

   53 

(96,4%) 

2 (3,6%) 55 (100%) 71 (100%) 

Σύνολο 16 

(100%) 

0 (0%)   16 

(100%) 

53 (93%) 4 (7%) 57 (100%) 73 (100%) 

 

Πίνακας 3.21 Απόλυτες και σχετικές συχνότητες των απαντήσεων των μαθητών με Ε.Μ.Δ., 

αναφορικά με τις τρεις παραμέτρους που υποδηλώνουν την πλήρη κατοχή του γνωστικού σχήματος 

της διαίρεσης, στο 2ο πρόβλημα. 

Μαθητές με Ε.Μ.Δ. 

Στοιχεία 

για 

κατανόηση 

εκφώνησης 

 

 

Σωστή περιγραφή ενέργειας 

 

 

       Λάθος περιγραφή  ενέργειας 

 

 

 

 

Στοιχεία για 

κατανόηση 

εκφώνησης 

Επιλογή πράξης Σύνολο Επιλογή πράξης  

      Σύνολο 

Γενικό 

Σύνολο Σωστή Λάθος Σωστή Λάθος 

0/3 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0  (0%) 0 (0%) 0 (0%) 

1/3 0 (0%)  0 (0%)  0 (0%) 0 (0%) 1 (100%) 1 (100%) 1 (100%) 

2/3 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 2 (100%) 2 (100%) 2 (100%) 

3/3 6 (100%) 0 (0%) 6 10(0%)     4 

(14,3%) 

24 (85,7%) 28 (100%) 34 (100%) 

Σύνολο 0 (0%) 0 (0%) 6 (100%)     4 

(12,9%) 

   27  

(87,1 %) 

31 (100%) 37 (100%) 

 

Πίνακας 3.22 Απόλυτες και σχετικές συχνότητες των απαντήσεων των μαθητών με ΔΕΠ-Υ, 

αναφορικά με τις τρεις παραμέτρους που υποδηλώνουν την πλήρη κατοχή του γνωστικού σχήματος 

της διαίρεσης, στο 2ο πρόβλημα. 

Μαθητές με ΔΕΠ-Υ 

 

 

Στοιχεία 

για 

κατανόηση 

εκφώνησης 

 

 

Σωστή περιγραφή ενέργειας 

 

 

       Λάθος περιγραφή  ενέργειας 

 

 

 

 

Στοιχεία για 

κατανόηση 

εκφώνησης 

Επιλογή πράξης Σύνολο Επιλογή πράξης  

      Σύνολο 

Γενικό 

Σύνολο Σωστή Λάθος Σωστή Λάθος 

0/3 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 1 (100%) 1 (100%) 1 (100%) 

1/3 0 (0%)  0 (0%)  0 (0%) 0 (0%) 2 (100%) 2 (100%) 2 (100%) 
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2/3 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 

3/3 10 (100%) 0 (0%) 10 (100%) 2 (40%) 3 (60%) 5 (100%) 15 (100%) 

Σύνολο 10 (100%) 0 (0%) 10 (100%) 2 (25%) 3 (75 %)  8 (100%) 18 (100%) 

 

Στο 4ο πρόβλημα 4 (4,1%) μαθητές χωρίς ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, 6 

(16,2%) μαθητές με Ε.Μ.Δ. και 6 (33,3%) μαθητές με ΔΕΠ-Υ, ενεργοποίησαν το 

γνωστικό σχήμα της διαίρεσης για την επίλυσή του.  

Αναλυτικότερα, αν και η συντριπτική πλειοψηφία των μαθητών χωρίς ειδικές 

εκπαιδευτικές ανάγκες (98,6%) κατανόησε την κατάσταση που περιγράφονταν στο 

πρόβλημα, το 95,8% αυτών, δεν περιέγραψε σωστά την απαιτούμενη ενέργεια για τη 

λύση του προβλήματος. Παρόλα αυτά, το 95,7% των μαθητών που έκανε λανθασμένη 

περιγραφή ενέργειας, επέλεξε την κατάλληλη αριθμητική πράξη. 

Ομοίως, αν και οι 32 (86,5%) από τους 37 συνολικά μαθητές με Ε.Μ.Δ., 

κατανόησαν την κατάσταση που περιγράφονταν στο πρόβλημα, οι 25 (78,1%) από 

αυτούς δεν περιέγραψαν σωστά την ενέργεια που απαιτούνταν για τη λύση του 

προβλήματος.  Οι 17 (68%) από τους 25 μαθητές, ωστόσο, επέλεξαν τη σωστή 

αριθμητική πράξη. 

Όσον αφορά τους μαθητές με ΔΕΠ-Υ και σε αυτή την περίπτωση, παρόλο που 

οι 17 (94,4%) από τους 18 μαθητές, που συμμετείχαν στην έρευνα, κατανόησαν την 

κατάσταση που περιγράφονταν στο πρόβλημα, οι περισσότεροι από αυτούς (64,7%) δεν 

περιέγραψαν σωστά την απαιτούμενη ενέργεια για τη λύση του προβλήματος.  Παρά 

την λανθασμένη περιγραφή της ενέργειας ωστόσο, οι περισσότεροι από αυτούς με 

ποσοστό άνω του 60%, επέλεξαν την κατάλληλη αριθμητική πράξη.  

Οι πίνακες που ακολουθούν παρουσιάζουν αναλυτικότερα στοιχεία αναφορικά 

με τις επιδόσεις των μαθητών στο συγκεκριμένο πρόβλημα: 

 

 



52 
 

Πίνακας 3.23 Απόλυτες και σχετικές συχνότητες των απαντήσεων των μαθητών, αναφορικά με τις 

τρεις παραμέτρους που υποδηλώνουν την πλήρη κατοχή του γνωστικού σχήματος της διαίρεσης, 

στο 4ο πρόβλημα. 

Μέτρησης Απαιτούμενα 

στοιχεία για 

την επιτυχή 

ενεργοποίηση 

και χρήση 

του 

γνωστικού 

σχήματος 

Μαθητές χωρίς 

ειδικές 

εκπαιδευτικές 

ανάγκες 

Μαθητές 

με Ε.Μ.Δ. 

Μαθητές με 

ΔΕΠ-Υ 

Συνολικά 

 

 

Ν (%) 

 

 

Ν (%) 

 

 

Ν (%) 

 

 

Ν (%) 

 

 

 

Πρόβλημα 

4 

 

0/3 

 

1 (1,4%) 

 

5 (13,5%) 

 

0 (0%) 

 

6 (4,7%) 

 

1/3 

 

2 (2,7%) 

 

17 (45,9%) 

 

5 (27,8%) 

 

24 (18,8%) 

 

2/3 

 

67 (91,8%) 

 

9 (24,3%) 

 

7 (38,9%) 

 

83 (64,8%) 

 

3/3 

 

3 (4,1%) 

 

6 (16,2%) 

 

6 (33,3%) 

 

15 (11,7%) 

 

Συμμετέχοντες 

 

73 (100%) 

 

37 (100%) 

 

18 (100%) 

 

128 (100%) 

 

Πίνακας 3.24 Απόλυτες και σχετικές συχνότητες των απαντήσεων των μαθητών χωρίς ειδικές 

εκπαιδευτικές ανάγκες, αναφορικά με τις τρεις παραμέτρους που υποδηλώνουν την πλήρη κατοχή 

του γνωστικού σχήματος της διαίρεσης, στο 4ο πρόβλημα. 

Μαθητές χωρίς ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες 

 

 

Στοιχεία 

για 

κατανόηση 

εκφώνησης 

 

 

Σωστή περιγραφή ενέργειας 

 

 

       Λάθος περιγραφή   ενέργειας 

 

 

 

 

Στοιχεία για 

κατανόηση 

εκφώνησης 

Επιλογή πράξης Σύνολο Επιλογή πράξης  

      Σύνολο 

Γενικό 

σύνολο Σωστή Λάθος Σωστή Λάθος 

0/3 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 

1/3 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 1 (100%) 1 (100%) 1 (100%) 

2/3 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 

3/3 3 (100%) 0 (0%) 3 (100%) 66 (95,7%) 3 (4,3%) 69 (100%) 72 (100%) 

Σύνολο 3 (100%) 0 (0%) 3 (100%) 66 (94,3%) 4 (5,7%) 70 (100%) 73 (100%) 
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Πίνακας 3.25 Απόλυτες και σχετικές συχνότητες των απαντήσεων των μαθητών με Ε.Μ.Δ., 

αναφορικά με τις τρεις παραμέτρους που υποδηλώνουν την πλήρη κατοχή του γνωστικού σχήματος 

της διαίρεσης, στο 4ο πρόβλημα. 

Μαθητές με Ε.Μ.Δ. 

 

 

Στοιχεία 

για 

κατανόηση 

εκφώνησης 

 

 

Σωστή περιγραφή ενέργειας 

 

 

       Λάθος περιγραφή  ενέργειας 

 

 

 

 

Στοιχεία για 

κατανόηση 

εκφώνησης 

Επιλογή πράξης Σύνολο Επιλογή πράξης  

      

Σύνολο 

Γενικό 

Σύνολο Σωστή Λάθος Σωστή Λάθος 

0/3 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 1  (100%) 1 (100%) 1 (100%) 

1/3 0 (0%)  0 (0%)  0 (0%) 0 (0%) 1 (100%) 1 (100%) 1 (100%) 

2/3 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0(0%) 3 (100%) 3 (100%) 3 (100%) 

3/3     6 

(85,7%) 

1 (14,3%) 7 (100%) 8 (32%) 17 (68%) 25 (100%) 32 (100%) 

Σύνολο     6 

(85,7%) 

1 (14,3%) 7 (100%) 8 (26,7%) 22(73,3 %) 30 (100%) 37 (100%) 

 

Πίνακας 3.26 Απόλυτες και σχετικές συχνότητες των απαντήσεων των μαθητών με ΔΕΠ-Υ, 

αναφορικά με τις τρεις παραμέτρους που υποδηλώνουν την πλήρη κατοχή του γνωστικού σχήματος 

της διαίρεσης, στο 4ο πρόβλημα. 

Μαθητές με ΔΕΠ-Υ 

 

 

Στοιχεία 

για 

κατανόηση 

εκφώνησης 

 

 

Σωστή περιγραφή ενέργειας 

 

 

       Λάθος περιγραφή  ενέργειας 

 

 

 

 

Στοιχεία για 

κατανόηση 

εκφώνησης 

Επιλογή πράξης Σύνολο Επιλογή πράξης  

      

Σύνολο 

Γενικό 

Σύνολο Σωστή Λάθος Σωστή Λάθος 

0/3 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 

1/3 0 (0%)  0 (0%)  0 (0%) 1 (100%) 0 (0%) 1 (0%) 1 (100%) 

2/3 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 

3/3 6 (100%) 0 (0%) 6 (100%) 7 (63,6%) 4 (36,4%) 11 (100%) 17 (100%) 

Σύνολο 6 (100%) 0 (0%) 6 (100%) 8 (66,7%) 4 (33,3 %)  12 (100%) 18 (100%) 
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Στο 6ο πρόβλημα μόλις 6 (8,2%) μαθητές χωρίς ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, 

ενεργοποίησαν επιτυχώς το γνωστικό σχήμα της διαίρεσης. Ειδικότερα, αν και η 

συντριπτική πλειοψηφία των μαθητών (97,3%) περιέγραψε σωστά την κατάσταση που 

περιγράφονταν στο πρόβλημα,  οι περισσότεροι από αυτούς με ποσοστό 91,5%, δεν 

κατάφεραν να περιγράψουν σωστά την ενέργεια που απαιτούνταν για την επίλυση του 

προβλήματος. Παρά την λανθασμένη περιγραφή ενέργειας ωστόσο, η πλειονότητα των 

μαθητών (95,4%), επέλεξε την σωστή αριθμητική πράξη. 

Όσον αφορά τους μαθητές με Ε.Μ.Δ., 6 (16,2%) από αυτούς κατάφεραν να 

ενεργοποιήσουν το γνωστικό σχήμα της διαίρεσης για την επίλυση του προβλήματος. 

Παρόλο που η πλειονότητα των μαθητών (91,9%) κατανόησε την κατάσταση που 

περιγράφονταν στο πρόβλημα, πάνω από το 80% αυτών δεν κατάφερε να περιγράψει 

σωστά την απαιτούμενη ενέργεια. Οι περισσότεροι μάλιστα από τους μαθητές που 

έκαναν λανθασμένη περιγραφή ενέργειας, έκαναν και λανθασμένη επιλογή αριθμητικής 

πράξης (64,3%). 

Ως προς τους μαθητές με ΔΕΠ-Υ, 8 (44,4%) από τους 18 συνολικά μαθητές, 

ενεργοποίησαν το γνωστικό σχήμα της διαίρεσης για την επίλυση του συγκεκριμένου 

προβλήματος. Ειδικότερα, αν και 17 (94,4%)  μαθητές κατανόησαν την κατάσταση που 

περιγράφονταν στο πρόβλημα, οι 9 (52,9%) από αυτούς δεν περιέγραψαν σωστά την 

απαιτούμενη ενέργεια. Παρά την λανθασμένη περιγραφή ενέργειας ωστόσο, 

περισσότεροι από τους μισούς μαθητές (55,6%), επέλεξαν την κατάλληλη αριθμητική 

πράξη. Οι πίνακες που ακολουθούν παρουσιάζουν αναλυτικότερα στοιχεία αναφορικά 

με τις επιδόσεις των μαθητών στο συγκεκριμένο πρόβλημα: 

Πίνακας 3.27 Απόλυτες και σχετικές συχνότητες των απαντήσεων των μαθητών, αναφορικά με τις 

τρεις παραμέτρους που υποδηλώνουν την πλήρη κατοχή του γνωστικού σχήματος της διαίρεσης, 

στο 6ο πρόβλημα. 

Μέτρησης Απαιτούμενα 

στοιχεία για 

την επιτυχή 

ενεργοποίηση 

και χρήση 

του 

γνωστικού 

σχήματος 

Μαθητές χωρίς 

ειδικές 

εκπαιδευτικές 

ανάγκες 

Μαθητές 

με Ε.Μ.Δ. 

Μαθητές με 

ΔΕΠ-Υ 

Συνολικά 

 

 

Ν (%) 

 

 

Ν (%) 

 

 

Ν (%) 

 

 

Ν (%) 

 

 

 

Πρόβλημα 

6 

 

0/3 

 

1 (1,4%) 

 

4 (10,8%) 

 

0 (0%) 

 

5 (3,9%) 

 

1/3 

 

5 (6,8%) 

 

16 (43,2%) 

 

6 (33,3%) 

 

26 (20,3%) 

 

2/3 

 

61 (83,6%) 

 

11 (29,7%) 

 

6 (33,3%) 

 

78 (60,9%) 
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3/3 

 

6 (8,2%) 

 

6 (16,2%) 

 

8 (44,4%) 

 

19 (14,8%) 

 

Συμμετέχοντες 

 

73 (100%) 

 

37 (100%) 

 

18 (100%) 

 

128 (100%) 

 

Πίνακας 3.28 Απόλυτες και σχετικές συχνότητες των απαντήσεων των μαθητών χωρίς ειδικές 

εκπαιδευτικές ανάγκες, αναφορικά με τις τρεις παραμέτρους που υποδηλώνουν την πλήρη κατοχή 

του γνωστικού σχήματος της διαίρεσης, στο 6ο πρόβλημα. 

Μαθητές χωρίς ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες 

 

 

Στοιχεία 

για 

κατανόηση 

εκφώνησης 

 

 

Σωστή περιγραφή ενέργειας 

 

 

       Λάθος περιγραφή   ενέργειας 

 

 

 

 

Στοιχεία για 

κατανόηση 

εκφώνησης 

Επιλογή πράξης Σύνολο Επιλογή πράξης  

      Σύνολο 

Γενικό 

σύνολο Σωστή Λάθος Σωστή Λάθος 

0/3 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 

1/3 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 

2/3 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 1 (50%) 1 (50%) 0 (0%) 2 (100%) 

3/3 6 (100%) 0 (0%) 6 (100%)   62 

(95,4%) 

3 (4,6%) 65 (100%) 71 (100%) 

Σύνολο 6 (100%) 0 (0%) 6 (100%) 63 (94%) 4 (6%) 67 (100%) 73 (100%) 

 

Πίνακας 3.29 Απόλυτες και σχετικές συχνότητες των απαντήσεων των μαθητών με Ε.Μ.Δ., 

αναφορικά με τις τρεις παραμέτρους που υποδηλώνουν την πλήρη κατοχή του γνωστικού σχήματος 

της διαίρεσης, στο 6ο πρόβλημα. 

Μαθητές με Ε.Μ.Δ. 

 

 

Στοιχεία 

για 

κατανόηση 

εκφώνησης 

 

 

Σωστή περιγραφή ενέργειας 

 

 

       Λάθος περιγραφή  ενέργειας 

 

 

 

 

Στοιχεία για 

κατανόηση 

εκφώνησης 

Επιλογή πράξης Σύνολο Επιλογή πράξης  

      

Σύνολο 

Γενικό 

Σύνολο Σωστή Λάθος Σωστή Λάθος 

0/3 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 1  (100%) 1 (100%) 1 (100%) 

1/3 0 (0%)  0 (0%)  0 (0%)  (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (100%) 

2/3 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0(0%) 2 (100%) 2 (100%) 2 (100%) 

3/3 6 (100%) 0 (0%) 6 (100%) 10 (35,7%) 18 (64,3%)    28 

(100%) 

34 (100%) 

Σύνολο 6 (100%) 0 (0%) 6 (100%) 10 (32,3%) 21 (67,7 %)    31 

(100%) 

37 (100%) 
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Πίνακας 3.30 Απόλυτες και σχετικές συχνότητες των απαντήσεων των μαθητών με ΔΕΠ-Υ, 

αναφορικά με τις τρεις παραμέτρους που υποδηλώνουν την πλήρη κατοχή του γνωστικού σχήματος 

της διαίρεσης, στο 6ο πρόβλημα. 

Μαθητές με ΔΕΠ-Υ 

 

 

Στοιχεία 

για 

κατανόηση 

εκφώνησης 

 

 

Σωστή περιγραφή ενέργειας 

 

 

       Λάθος περιγραφή  ενέργειας 

 

 

 

 

Στοιχεία για 

κατανόηση 

εκφώνησης 

Επιλογή πράξης Σύνολο Επιλογή πράξης  

      

Σύνολο 

Γενικό 

Σύνολο Σωστή Λάθος Σωστή Λάθος 

0/3 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 

1/3 0 (0%)  0 (0%)  0 (0%) 1 (100%) 0 (0%) 1 (0%) 1 (100%) 

2/3 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 

3/3 8 (100%) 0 (0%) 8 (100%) 5 (55,6%) 4 (44,4%) 9 (100%) 17 (100%) 

Σύνολο 8 (100%) 0 (0%) 8 (100%) 6 (60%) 4 (40 %)  10 (100%) 18 (100%) 

 

3.2 Αποτελέσματα ελέγχων επαγωγικής στατιστικής 

3.2.1 Σύγκριση των επιδόσεων των συμμετεχόντων στα λεκτικά αριθμητικά 

προβλήματα 

Προκειμένου να διερευνηθεί εάν υπήρχαν στατιστικά σημαντικές διαφορές στις 

επιδόσεις των συμμετεχόντων μαθητών στο σύνολο των προβλημάτων που 

εξετάστηκαν, ανάλογα με την ύπαρξη ή όχι ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών, 

πραγματοποιήθηκε ο μη παραμετρικός έλεγχος Mann-Whitney U. Ο έλεγχος αυτός 

έδειξε ότι οι μέσοι όροι των δύο ομάδων μας διέφεραν στατιστικώς σημαντικά 

(U=1283,5, z=-3,656, p=0,000). 

Στατιστικά σημαντικές διαφορές προέκυψαν, επίσης, από τον έλεγχο Mann- 

Whitney U, στις επιδόσεις των δυο ομάδων συμμετεχόντων, ξεχωριστά στις δύο 

κατηγορίες προβλημάτων. Αναλυτικότερα, ο έλεγχος έδειξε ότι οι μέσοι όροι των δύο 

ομάδων διέφεραν στατιστικώς σημαντικά τόσο στα προβλήματα μερισμού (U=1214, 

z=-4,399, p=0,000) όσο και στα προβλήματα μέτρησης (U=1327,5, z=-3,444, p=0,001). 

Στη συνέχεια, επιδιώκοντας συγκρίσεις στις επιδόσεις ανάμεσα στους μαθητές 

χωρίς ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και στις δύο κατηγορίες μαθητών με Η.Ε.Α., που 
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συμμετείχαν στην έρευνα, αυτούς με Ε.Μ.Δ. και τους μαθητές με ΔΕΠ-Υ, 

εφαρμόστηκε o μη παραμετρικός έλεγχος Kruskal-Wallis Test. Ο έλεγχος έδειξε ότι οι 

μέσοι όροι των τριών ομάδων συμμετεχόντων διέφεραν στατιστικώς σημαντικά, τόσο 

στο σύνολο των προβλημάτων (η2(2)=28,2284, df=2, p=0,00), όσο και ξεχωριστά στις 

δυο κατηγορίες προβλημάτων που εξετάστηκαν, δηλαδή στα προβλήματα μερισμού 

(η2(2)=36,284, df=2, p=0,00) και στα προβλήματα μέτρησης  (η2(2)=23,646, df=2, 

p=0,00). 

3.2.2 Σύγκριση των επιδόσεων των συμμετεχόντων σε σχέση με τις τρεις 

παραμέτρους που υποδηλώνουν την πλήρη κατοχή του γνωστικού σχήματος, 

ξεχωριστά για το κάθε πρόβλημα 

Προκειμένου να διερευνηθεί εάν η συχνότητα των επιτυχών ή ανεπιτυχών 

προσπαθειών των συμμετεχόντων σε κάθε επιμέρους παράμετρο, από την οποία 

εξαρτάται η κατοχή του γνωστικού σχήματος, εξαρτάται από την κατηγορία της 

εκπαιδευτικής τους ανάγκης, εφαρμόστηκε ο έλεγχος χ2 . Ακολουθεί η παρουσίαση των 

αποτελεσμάτων που προέκυψαν από τις επιδόσεις των μαθητών, ξεχωριστά για κάθε 

πρόβλημα, ξεκινώντας από τα προβλήματα μερισμού,  ενώ ακολουθούν τα προβλήματα 

μέτρησης. 

3.2.2.1 Σύγκριση των επιδόσεων των συμμετεχόντων ξεχωριστά για κάθε 

πρόβλημα μερισμού 

Από τον έλεγχο χ2 προέκυψε πως η ποιότητα των επιδόσεων 

(επιτυχής/ανεπιτυχής) κατά την περιγραφή της κατάστασης που παρουσιάζεται στο 1ο  

πρόβλημα (χ2(2)= 6,875, p= 0,032), παρουσίαζε συνάφεια με την κατηγορία της 

εκπαιδευτικής τους ανάγκης. Ομοίως, η ποιότητα των απαντήσεων των μαθητών όσον 

αφορά την περιγραφή της απαιτούμενης ενέργειας για την επίλυση του συγκεκριμένου 

προβλήματος (χ2(2)= 18,842, p= 0,000)  καθώς και την επιλογή της αριθμητικής πράξης 

(χ2(2)= 42,931, p=0,00), παρουσίαζε συνάφεια με την κατηγορία της εκπαιδευτικής 

τους ανάγκης. 

Αναφορικά με το 3ο πρόβλημα, ο έλεγχος χ2 έδειξε ότι η ποιότητα των 

επιδόσεων των μαθητών (επιτυχής/ανεπιτυχής) κατά την περιγραφή της κατάστασης 

που παρουσιάζεται σ’ αυτό (χ2(6)= 8,011, p= 0,000), δεν παρουσίαζε συνάφεια με την 

κατηγορία της εκπαιδευτικής τους ανάγκης. Ωστόσο, η ποιότητα των επιδόσεων των 

συμμετεχόντων κατά την περιγραφή της απαιτούμενης ενέργειας (χ2(2)= 16,561, p= 
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0,000) και κατά την επιλογή της αριθμητικής πράξης (χ2(2)= 36,774, p= 0,000), φάνηκε 

να εξαρτάται από το είδος της εκπαιδευτικής τους ανάγκης. 

Ομοίως, στο 5ο πρόβλημα, ο έλεγχος χ2 έδειξε ότι η ποιότητα των επιδόσεων 

(επιτυχής/ανεπιτυχής) κατά την περιγραφή της κατάστασης που παρουσιάζεται σ’ αυτό 

(χ2(6)= 7,377, p= 0,287), δεν παρουσίαζε συνάφεια με την κατηγορία της εκπαιδευτικής 

τους ανάγκης. Ωστόσο, η ποιότητα των επιδόσεων των συμμετεχόντων κατά την 

περιγραφή της απαιτούμενης ενέργειας (χ2(2)= 19,184, p= 0,000) και κατά την επιλογή 

της αριθμητικής πράξης (χ2(2)= 36,380, p= 0,000), φάνηκε να εξαρτάται από το είδος 

της εκπαιδευτικής τους ανάγκης. 

3.2.2.2 Σύγκριση των επιδόσεων των συμμετεχόντων ξεχωριστά για κάθε 

πρόβλημα μέτρησης 

Από τον έλεγχο χ2 προέκυψε πως η ποιότητα των επιδόσεων 

(επιτυχής/ανεπιτυχής) κατά την περιγραφή της κατάστασης που παρουσιάζεται στο 2ο  

πρόβλημα (χ2(6)= 13,040, p= 0,042), παρουσίαζε συνάφεια με την κατηγορία της 

εκπαιδευτικής τους ανάγκης. Ομοίως η ποιότητα των απαντήσεων των μαθητών όσον 

αφορά την περιγραφή της απαιτούμενης ενέργειας για την επίλυση του συγκεκριμένου 

προβλήματος (χ2(2)= 10,855, p= 0,004)   καθώς και την επιλογή της αριθμητικής 

πράξης (χ2(2)= 54,629, p=0,000), παρουσίαζε συνάφεια με την κατηγορία της 

εκπαιδευτικής τους ανάγκης. 

Αναφορικά με το 4ο πρόβλημα, ο έλεγχος χ2 έδειξε ότι η ποιότητα των 

επιδόσεων (επιτυχής/ανεπιτυχής) κατά την περιγραφή της κατάστασης που 

παρουσιάζεται σ’ αυτό (χ2(6)= 11,329, p= 0,075), δεν παρουσίαζε συνάφεια με την 

κατηγορία της εκπαιδευτικής τους ανάγκης. Ωστόσο, η ποιότητα των επιδόσεων των 

συμμετεχόντων κατά την περιγραφή της απαιτούμενης ενέργειας (χ2(2)= 13,235, p= 

0,001) και κατά την επιλογή της αριθμητικής πράξης (χ2(2)= 43,031, p= 0,000), φάνηκε 

να εξαρτάται από το είδος της εκπαιδευτικής τους ανάγκης. 

Ομοίως, στο 6ο πρόβλημα, ο έλεγχος χ2 έδειξε ότι η ποιότητα των επιδόσεων 

(επιτυχής/ανεπιτυχής) κατά την περιγραφή της κατάστασης που παρουσιάζεται στο 

πρόβλημα (χ2(6)=9,856, p= 0,131), δεν παρουσίαζε συνάφεια με την κατηγορία της 

εκπαιδευτικής τους ανάγκης. Ωστόσο, η ποιότητα των επιδόσεων των συμμετεχόντων 

κατά την περιγραφή της απαιτούμενης ενέργειας (χ2(2)= 14,387, p= 0,001) και κατά την 
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επιλογή της αριθμητικής πράξης (χ2(2)= 36,846, p= 0,000), φάνηκε να εξαρτάται από 

το είδος της εκπαιδευτικής τους ανάγκης. 

3.3 Ποιοτική ανάλυση δεδομένων  

Όπως αναφέρθηκε και στο 2ο κεφάλαιο, που αφορούσε την μεθοδολογία της 

έρευνας, για τις ανάγκες της παρούσας εργασίας δεν αρκεί ο προσδιορισμός της 

ύπαρξης δυσκολιών των μαθητών στο συγκεκριμένο τομέα, αλλά και ο προσδιορισμός 

του είδους των λαθών αυτών, καθώς και η αιτιολογία τους. Για τον λόγο αυτό 

ακολουθεί η ποιοτική ανάλυση των δεδομένων, που στοχεύει να αναδείξει τις 

επικρατούσες τάσεις στη σκέψη των μαθητών, ενώ διαπράττουν λάθη κατά την επίλυση 

των λεκτικών προβλημάτων διαίρεσης. 

Κατά την επίλυση των προβλημάτων διαίρεσης, όπως αναφέρθηκε και 

παραπάνω,  οι μαθητές καλούνταν, πριν προσδιορισμό της αριθμητικής πράξης που 

απαιτούνταν για τη λύση του προβλήματος, να περιγράψουν την κατάσταση που 

παρουσιάζονταν στο πρόβλημα, καθώς και την ενέργεια που απαιτούνταν για την 

επίλυσή του. Προκειμένου να περιγράψουν την απαιτούμενη ενέργεια ζητούνταν από 

τους αυτούς, να αναφέρουν τι πρέπει να κάνουν για να λύσουν το πρόβλημα αλλά και 

να αιτιολογήσουν την απάντησή τους. Επισημαίνεται ότι οι απαντήσεις των μαθητών 

ήταν ποικίλες για κάθε πρόβλημα, ωστόσο επιδιώχθηκε να ομαδοποιηθούν για κάθε 

πρόβλημα και να κατηγοριοποιηθούν ανάλογα με τη συχνότητα εμφάνισής τους. 

Περισσότερα στοιχεία παρουσιάζονται στους παρακάτω πίνακες: 

Πίνακας 3.31 Ποσοστά εμφάνισης στρατηγικών επίλυσης του 1ου προβλήματος από τους 

συμμετέχοντες 

Πρόβλημα 1 

Στρατηγικές 

επίλυσης 

Μαθητές χωρίς ειδικές 

εκπαιδευτικές ανάγκες 

Μαθητές με Ε.Μ.Δ. Μαθητές με ΔΕΠ-Υ 

Απόλυτη 

συχνότητα 

Συχνότητα 

επί τοις % 

Απόλυτη 

συχνότητα 

Συχνότητα 

επί τοις % 

Απόλυτη 

συχνότητα 

Συχνότητα επί 

τοις % 

Τυχαία 

επιλογή  

10 13,6% 21 56,8% 6 33,3% 

Σωστή 1 1,37% 0 0% 4 22,2% 

Λέξη-κλειδί 62 84,9% 15 40,5% 8 44,4% 

Εστίαση σε 

λέξεις που 

είναι στον 

πληθυντικό 

αριθμό 

 

0 

 

0% 

 

1 

 

2,7% 

 

0  

 

0% 

Συνολικά 73 100% 37 100% 18 100% 
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Πίνακας 3.32 Ποσοστά εμφάνισης στρατηγικών επίλυσης του 3ου προβλήματος από τους 

συμμετέχοντες. 

Πρόβλημα 3 

Στρατηγικές 

επίλυσης 

Μαθητές χωρίς ειδικές 

εκπαιδευτικές ανάγκες 

Μαθητές με Ε.Μ.Δ. Μαθητές με ΔΕΠ-Υ 

Απόλυτη 

συχνότητα 

Συχνότητα 

επί τοις % 

Απόλυτη 

συχνότητα 

Συχνότητα 

επί τοις % 

Απόλυτη 

συχνότητα 

Συχνότητα 

επί τοις % 

Τυχαία 

επιλογή  

6 8,2% 17 45,9% 3 16,6% 

Σωστή 4 5,5% 0 0% 6 33,3% 

Λέξη-κλειδί 61 83,6% 13 35,1% 8 44,4% 

Εστίαση σε 

λέξεις που 

είναι στον 

πληθυντικό 

αριθμό 

 

2 

 

20% 

 

7 

 

70% 

 

1 

 

5,6% 

Συνολικά 73 100% 37 100% 18 100% 

 

Πίνακας 3.33 Ποσοστά εμφάνισης στρατηγικών επίλυσης του 5ου προβλήματος από τους 

συμμετέχοντες 

Πρόβλημα 5 

Στρατηγικές 

επίλυσης 

Μαθητές χωρίς ειδικές 

εκπαιδευτικές ανάγκες 

Μαθητές με Ε.Μ.Δ. Μαθητές με ΔΕΠ-Υ 

Απόλυτη 

συχνότητα 

Συχνότητα 

επί τοις % 

Απόλυτη 

συχνότητα 

Συχνότητα 

επί τοις % 

Απόλυτη 

συχνότητα 

Συχνότητα επί 

τοις % 

Τυχαία 

επιλογή  

7 9,6% 18 48,6% 4 22,2% 

Σωστή 2 2,7% 2 5,4% 6 33,3% 

Λέξη-κλειδί 64 87,7% 12 32,4% 8 44,4% 

Εστίαση σε 

λέξεις που 

είναι στον 

πληθυντικό 

αριθμό 

 

0 

 

0% 

 

5 

 

13,5% 

 

0 

 

0% 

Συνολικά 73 100% 37 100% 18 100% 

 

 

Πίνακας 3.34 Ποσοστά εμφάνισης στρατηγικών επίλυσης του 2ου προβλήματος από τους 

συμμετέχοντες 

Πρόβλημα 2 

Στρατηγικές 

επίλυσης 

Μαθητές χωρίς ειδικές 

εκπαιδευτικές ανάγκες 

Μαθητές με Ε.Μ.Δ. Μαθητές με ΔΕΠ-Υ 

Απόλυτη 

συχνότητα 

Συχνότητα 

επί τοις % 

Απόλυτη 

συχνότητα 

Συχνότητα 

επί τοις % 

Απόλυτη 

συχνότητα 

Συχνότητα επί 

τοις % 

Τυχαία 

επιλογή  

55 75,3% 11 29,7% 5 27,8% 

Σωστή 16 21,9% 6 16,2% 10 55,6% 
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Λέξη-κλειδί 0 0% 0 0% 1 5,6% 

Εστίαση σε 

λέξεις που 

είναι στον 

πληθυντικό 

αριθμό 

 

2 

 

2,7% 

 

20 

 

54,1% 

 

2 

 

11,1% 

Συνολικά 73 100% 37 100% 18 100% 

 

Πίνακας 3.35 Ποσοστά εμφάνισης στρατηγικών επίλυσης του 4ου προβλήματος από τους 

συμμετέχοντες 

Πρόβλημα 4 

Στρατηγικές 

επίλυσης 

Μαθητές χωρίς ειδικές 

εκπαιδευτικές ανάγκες 

Μαθητές με Ε.Μ.Δ. Μαθητές με ΔΕΠ-Υ 

Απόλυτη 

συχνότητα 

Συχνότητα 

επί τοις % 

Απόλυτη 

συχνότητα 

Συχνότητα 

επί τοις % 

Απόλυτη 

συχνότητα 

Συχνότητα επί 

τοις % 

Τυχαία 

επιλογή  

68 93,2% 20 54,1% 8 44,4% 

Σωστή 3 4,1% 6 16,2% 6 33,3% 

Λέξη-κλειδί 0 0% 0 0% 0 0% 

Άλλη 

στρατηγική 

2 2,7% 11 29,7% 4 22,2% 

Συνολικά 73 100% 37 100% 18 100% 

 

Πίνακας 3.36 Ποσοστά εμφάνισης στρατηγικών επίλυσης του 6ου προβλήματος από τους 

συμμετέχοντες  

Πρόβλημα 6 

Στρατηγικές 

επίλυσης 

Μαθητές χωρίς ειδικές 

εκπαιδευτικές ανάγκες 

Μαθητές με Ε.Μ.Δ. Μαθητές με ΔΕΠ-Υ 

Απόλυτη 

συχνότητα 

Συχνότητα 

επί τοις % 

Απόλυτη 

συχνότητα 

Συχνότητα 

επί τοις % 

Απόλυτη 

συχνότητα 

Συχνότητα επί 

τοις % 

Τυχαία 

επιλογή  

62 84,9% 19 51,4% 5 27,8% 

Σωστή 6 8,2% 6 16,1% 8 44,4% 

Λέξη-κλειδί 1 1,4% 0 0% 0 0% 

Εστίαση σε 

λέξεις που 

είναι στον 

πληθυντικό 

αριθμό 

 

4 

 

5,5% 

 

12 

 

32,4% 

 

5 

27,8% 

Συνολικά 73 100% 37 100% 18 100% 

 

Όπως προκύπτει από τα στοιχεία των παραπάνω πινάκων, μόνο ένα μικρό 

ποσοστό τόσο των μαθητών χωρίς ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες όσο και των μαθητών 

με Ε.Μ.Δ. και ΔΕΠ-Υ, περιέγραψε επιτυχώς την ενέργεια που απαιτούνταν για την 

επίλυση των προβλημάτων μερισμού και μέτρησης, στα οποία εξετάστηκαν. 

Αναλυτικότερα, οι μαθητές αυτοί για να δικαιολογήσουν την επιλογή της πράξης που 



62 
 

επέλεγαν για την επίλυση του κάθε προβλήματος, προσδιόριζαν αρχικά το είδος της 

σχέσης των δεδομένων και των ζητουμένων του προβλήματος και επέλεγαν έπειτα την 

πράξη που αντιστοιχούσε στο είδος της σχέσης αυτής (π.χ. «θα κάνω διαίρεση για να 

μοιράσω τα αυτοκόλλητα» ή «είναι σαν να μοιράζουμε άρα θα κάνω διαίρεση» ή 

«διαίρεση γιατί πρέπει να χωρίσουμε-μοιράσουμε τα σοκολατάκια σε 24 ίσα μέρη» ή 

«θέλουμε να βρούμε πόσα 15 χωράνε στο 390, άρα διαίρεση») 

Ωστόσο, ένα μεγάλο μέρος τόσο των μαθητών χωρίς ειδικές εκπαιδευτικές 

ανάγκες όσο και των μαθητών με Ε.Μ.Δ. και ΔΕΠ-Υ, στην προσπάθειά τους να 

επιλύσουν κυρίως τα προβλήματα μερισμού, βασίζονταν σε λέξεις-κλειδιά που 

προσπαθούσαν να εντοπίσουν μέσα στο πρόβλημα, προκειμένου να οδηγηθούν στην 

κατάλληλη αριθμητική πράξη. Μάλιστα με τη χρήση των λέξεων αυτών αιτιολογούσαν 

και την επιλογή της πράξης (π.χ. «θα κάνω διαίρεση γιατί μέσα στο πρόβλημα έχει την 

λέξη κάθε άρα ψάχνω να βρω το ένα» ή «θα κάνω πρόσθεση γιατί μέσα στο πρόβλημα 

λέει συνολικά»). 

Αξιοσημείωτος είναι και ο αριθμός τόσο των μαθητών χωρίς ειδικές 

εκπαιδευτικές ανάγκες όσο και των μαθητών με Η.Ε.Α, που επέλεγαν να επιλύσουν 

πολλά από τα προβλήματα απαντώντας στην τύχη. Στην προσπάθειά τους, μάλιστα, να 

αιτιολογήσουν την επιλογή της πράξης τους, είτε επαναλάμβαναν το ζητούμενο του 

προβλήματος (π.χ. «θα κάνω πρόσθεση για να βρω πόσα κουτιά με μαρκαδόρους 

αγόρασε ο Βαγγέλης» ή «θα κάνω πολλαπλασιασμό για να βρω πόσα σοκολατάκια πήρε ο 

κάθε μαθητής»), είτε αναφέρονταν σε πράξεις και προβλήματα που έκαναν εκείνη την 

περίοδο μέσα στην τάξη (π.χ. όλα διαίρεση θα είναι γιατί κάνουμε διαίρεση στην τάξη 

τώρα») είτε ανέφεραν πράξεις τυχαία χωρίς να μπορούν να αιτιολογήσουν την επιλογή 

τους (π.χ. «θα κάνω διαίρεση γιατί αν αφαιρέσουμε ή προσθέσουμε ή πολλαπλασιάσουμε 

δεν θα το βρούμε» ή «θα κάνουμε διαίρεση γιατί η πρόσθεση, η αφαίρεση ή ο 

πολλαπλασιασμός δεν θα μας βοηθήσει» ή «θα κάνουμε πολλαπλασιασμό και διαίρεση 

γιατί γίνεται με δύο τρόπους» ή «δεν μπορώ πρόσθεση ή αφαίρεση γιατί θα βγει λίγο»). 

Επιπλέον στοιχείο που δεν θα πρέπει να παραληφθεί να επισημανθεί από τις 

παραπάνω πληροφορίες , συνιστά το σύνολο των μαθητών κυρίως με Ε.Μ.Δ., που κατά 

την επίλυση των προβλημάτων μέτρησης κατά κύριο λόγο, επικέντρωναν την προσοχή 

τους μόνο στο ζητούμενο του προβλήματος και συγκεκριμένα στις λέξεις που 

βρίσκονταν στον πληθυντικό αριθμό. Οι περισσότερες μαθητές με Ε.Μ.Δ. επέλεγαν την 
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πράξη του πολλαπλασιασμού ή της πρόσθεσης γιατί όπως έλεγαν «θα κάνω 

πολλαπλασιασμό γιατί λέει όλα τα αυτοκόλλητα σε πολλές σελίδες» ή « θα κάνουμε 

πρόσθεση γιατί ψάχνω όλους τους μαθητές» ή «θα κάνω πολλαπλασιασμό γιατί ψάχνω τα 

πολλά κουτιά». Με τον ίδιο ακριβώς τρόπο έλυναν και τα υπόλοιπα προβλήματα 

μέτρησης. Αρκετοί ήταν οι μαθητές με Ε.Μ.Δ. που χρησιμοποιούσαν τον ίδιο τρόπο  

και για την επίλυση των προβλημάτων μερισμού (π.χ. «θα κάνω πολλαπλασιασμό γιατί 

ψάχνουμε τα πολλά σοκολατάκια που πήρε ο κάθε μαθητής»). 
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4ο Κεφάλαιο 

Συζήτηση-συμπεράσματα-προτάσεις 

4.1 Συζήτηση των ευρημάτων της έρευνας 

Η παρούσα έρευνα αποσκοπούσε στη διερεύνηση της κατοχής του γνωστικού 

σχήματος της πράξης της διαίρεσης σε μαθητές με Η.Ε.Α.. Ειδικότερα, στην έρευνα 

συμμετείχαν συνολικά 55 μαθητές με Η.Ε.Α. (37 με Ε.Μ.Δ. και 18 με ΔΕΠ-Υ), που 

φοιτούσαν στη Δ΄ και Ε΄ τάξη του δημοτικού σχολείου. Στη διαδικασία συμμετείχαν 

και 73 συνομήλικοι των παραπάνω μαθητών χωρίς ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, που 

επρόκειτο να βοηθήσουν στην πραγματοποίηση συγκρίσεων. Για τη μέτρηση του 

επιπέδου κατοχής του γνωστικού σχήματος της διαίρεσης των υποκειμένων της 

έρευνας, χρησιμοποιήθηκε αυτοσχέδιο εργαλείο που περιελάμβανε 6 ιστορίες-

προβλήματα διαίρεσης (τρία μερισμού και τρία μέτρησης), που για την επίλυσή τους 

απαιτούνταν μόνο μια πράξη κάθε φορά. Από τους μαθητές ζητήθηκε να περιγράψουν 

την κατάσταση που παρουσιάζεται στο κάθε πρόβλημα, να δηλώσουν την ενέργεια που 

απαιτείται για την επίλυσή του και να κατονομάσουν την αριθμητική πράξη που 

αντιστοιχεί στην ενέργεια αυτή. Τα αποτελέσματα των αξιολογήσεων που 

πραγματοποιήθηκαν φανέρωσαν σημαντικές αδυναμίες των μαθητών με και χωρίς 

ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, στην ενεργοποίηση του γνωστικού σχήματος της πράξης  

της διαίρεσης, κατά την επίλυση των προβλημάτων. 

Αξιολογώντας τα ευρήματα που συλλέχθηκαν κατά την διαδικασία της 

αξιολόγησης, αρχικά, κρίνονται άξιες σχολιασμού, οι εξαιρετικά χαμηλές επιδόσεις 

τόσο των μαθητών χωρίς ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες όσο και των μαθητών με 

Η.Ε.Α., αναφορικά με την ενεργοποίηση του γνωστικού σχήματος της διαίρεσης, στο 

σύνολο των προβλημάτων διαίρεσης που εξετάστηκαν. Το εύρημα αυτό δείχνει να 

επιβεβαιώνει έρευνες που υποστηρίζουν ότι η επίλυση λεκτικών αριθμητικών 

προβλημάτων αποτελεί  μία εξαιρετικά σύνθετη και πολύπλοκη γνωστική διαδικασία, 

που δυσκολεύει τους περισσότερους μαθητές, καθώς περιλαμβάνει πολλά στάδια και 

απαιτεί υψηλές γνωστικές διεργασίες (Edens & Potter, 2008⸱Yimer & Ellerton, 2006).  

Αξιολογώντας έπειτα τα ευρήματα αναφορικά με τους δύο ερευνητικούς 

πληθυσμούς που συμμετείχαν στην έρευνα, παρατηρήθηκε ότι οι μαθητές με Η.Ε.Α. 

σημείωσαν χαμηλότερες επιδόσεις, στο σύνολο των προβλημάτων διαίρεσης που 



65 
 

αξιολογήθηκαν, σε σύγκριση με τα αντίστοιχα σκορ των μαθητών χωρίς ειδικές 

εκπαιδευτικές ανάγκες. Το εύρημα αυτό δείχνει να επιβεβαιώνει έρευνες που έχουν 

διαπιστώσει  σοβαρές δυσκολίες, τόσο στους μαθητές με Ε.Μ.Δ. όσο και στους μαθητές 

με ΔΕΠ-Υ, στην απόκτηση και χρήση των γνωστικών σχημάτων και για τις τέσσερις 

αριθμητικές πράξεις (Αγγελόπουλος, 2013· Τσαρσιώτη, 2019· Jitedra, 2017 ·Jiterdra et. 

al., 2013 ·Montague & Jitedra, 2018) 

Αξιοσημείωτο είναι, ωστόσο, το εύρημα που προέκυψε κατά τον υπολογισμό 

των μέσων όρων των σκορ που συγκέντρωσαν οι μαθητές  χωρίς ειδικές εκπαιδευτικές 

ανάγκες και οι μαθητές με Ε.Μ.Δ. και ΔΕΠ-Υ ξεχωριστά, από όπου φάνηκε ότι οι 

μέσοι όροι των μαθητών με ΔΕΠ-Υ ήταν μεγαλύτεροι από τους μέσους όρους των 

μαθητών με Ε.Μ.Δ. και πλησίαζαν μάλιστα τους μέσους όρους των σκορ των μαθητών 

χωρίς ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, τόσο στα προβλήματα μερισμού όσο και στα 

προβλήματα μέτρησης. Προσπαθώντας να δοθεί μια ερμηνεία στο εύρημα αυτό, θα 

μπορούσε να υποστηριχθεί η άποψη, ότι οι μαθητές με ΔΕΠ-Υ, παρουσίασαν 

καλύτερες επιδόσεις σε σχέση με τους μαθητές με Ε.Μ.Δ., καθώς η ομάδα αυτή των 

μαθητών δεν παρουσιάζει τόσο σοβαρά ελλείμματα στην επεξεργασία μαθηματικών 

πληροφοριών και παρουσιάζει συνήθως υψηλότερες επιδόσεις σε μαθηματικές 

δοκιμασίες σε σχέση με την ομάδα των ατόμων με Ε.Μ.Δ. (Germanò, Gagliano & 

Curatolo, 2010).  

Τα όσα αναφέρθηκαν παραπάνω δικαιολογούν και τα ευρήματα των 

επαγωγικών ελέγχων που πραγματοποιήθηκαν ως προς την παράμετρο της 

εκπαιδευτικής ανάγκης των συμμετεχόντων. 

Περνώντας στην αξιολόγηση των απαντήσεων των μαθητών σε σχέση με τις 

τρεις παραμέτρους που υποδηλώνουν την πλήρη κατοχή του γνωστικού σχήματος, 

κατανόηση κατάστασης, περιγραφή ενέργειας και επιλογή πράξης, αξίζει να σημειωθεί 

ότι η πλειονότητα, τόσο των  μαθητών χωρίς ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες όσο και των 

μαθητών με Ε.Μ.Δ. και ΔΕΠ-Υ, περιέγραψε επιτυχώς την κατάσταση που 

παρουσιάζονταν τόσο στα προβλήματα μερισμού όσο και στα προβλήματα μέτρησης. 

Ωστόσο, κανείς θα ανέμενε ότι οι μαθητές με Ε.Μ.Δ. και ΔΕΠ-Υ θα παρουσίαζαν 

χαμηλότερες επιδόσεις στο συγκεκριμένο έργο, σε σχέση με τους μαθητές χωρίς ειδικές 

εκπαιδευτικές ανάγκες, εξαιτίας των αντιληπτικών και γνωστικών ελλειμμάτων που 

τους χαρακτηρίζουν (Αγαλιώτης, 2018· Aduen et al., 2018· Rogers, Ditter, Rimers & 
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Chalder, 2017·Skounti et al., 2010). Προσπαθώντας να δοθεί μια ερμηνεία στο εύρημα 

αυτό, αξίζει να τονιστεί, ότι η ανάγνωση του κάθε προβλήματος πραγματοποιούνταν 

από την ερευνήτρια, προκειμένου να αποφευχθούν τυχόν δυσκολίες των μαθητών κατά 

την ανάγνωση. Επίσης, τα προβλήματα ήταν πολύ απλά, μιας πράξης, χωρίς πολλά 

στοιχεία που θα μπορούσαν να προκαλέσουν σύγχυση. Έτσι, πιθανώς, ήταν ευκολότερο 

για τους μαθητές να αναγνωρίζουν τα στοιχεία του κάθε προβλήματος (δεδομένα-

ζητούμενα), που ήταν απαραίτητα για την επίλυσή τους. Είναι σημαντικό να 

επισημανθεί, ότι στο στάδιο αυτό ζητούνταν από τους μαθητές, απλή αναγνώριση των 

στοιχείων του κάθε προβλήματος και όχι αναγνώριση του είδους των σχέσεων μεταξύ 

των στοιχείων του κάθε προβλήματος.  

Περνώντας στην αξιολόγηση των ευρημάτων αναφορικά με την 2η παράμετρο, 

που αποτελεί και την βασικότερη, μέσα από την οποία αναδεικνύεται η επιτυχής ή 

ανεπιτυχής ενεργοποίηση του γνωστικού σχήματος κατά την επίλυση ενός 

προβλήματος, διαπιστώνεται ότι στο στάδιο αυτό η συντριπτική πλειοψηφία των 

συμμετεχόντων αντιμετώπισε τις σημαντικότερες δυσκολίες. Αναλυτικότερα, στο 

στάδιο αυτό ζητήθηκε από τους συμμετέχοντες να περιγράψουν την ενέργεια (τι πρέπει 

να κάνουν και γιατί), που απαιτούνταν για τη λύση του προβλήματος. Για να επιτευχθεί 

αυτό, απαιτείται η αναζήτηση των σημασιολογικών σχέσεων των στοιχείων του 

προβλήματος, με σκοπό τον εντοπισμό του είδους της σχέσης των στοιχείων που 

περιγράφονται στο πρόβλημα, που θα τους οδηγήσει, στο επόμενο στάδιο, στην επιλογή 

της κατάλληλης αριθμητικής πράξης (Marshall, Pribe & Smith, 1987· Yimer & 

Ellerton, 2006). Με την αναγνώριση του είδους της κατάστασης που παρουσιάζεται στο 

πρόβλημα, επιχειρείται η αναγνώριση ανάλογων καταστάσεων όμοιες με αυτές που 

αναφέρονταν στα προβλήματα, ώστε να ανασυρθούν και να χρησιμοποιηθούν γνώσεις 

από την μακρόχρονη μνήμη, με σκοπό την ενεργοποίηση του κατάλληλου γνωστικού 

σχήματος, που θα οδηγήσει στη λύση του προβλήματος (Marshall, 1993).  

Από την ανάλυση των ευρημάτων προέκυψε ότι ο αριθμός των μαθητών που 

ενεργοποίησαν το γνωστικό σχήμα της διαίρεσης για την επίλυση των προβλημάτων, 

ήταν πολύ μικρός, τόσο από την ομάδα των μαθητών χωρίς ειδικές εκπαιδευτικές 

ανάγκες όσο και από την ομάδα των μαθητών με Ε.Μ.Δ. και ΔΕΠ-Υ. Αντίθετα, η 

συντριπτική πλειοψηφία των μαθητών και από τις τρεις κατηγορίες, προκειμένου να 

οδηγηθούν στη λύση των προβλημάτων, έτειναν να εστιάζουν σε επιφανειακές τους 
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δομές, ένα είδος στρατηγικής που χαρακτηρίζει τους μη πετυχημένους λύτες (Silver & 

Marshall, 1990). 

Αναλυτικότερα, μέσα από την ποιοτική ανάλυση των αποτελεσμάτων προέκυψε 

ότι η πλειονότητα των μαθητών χωρίς ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, όσο και των 

μαθητών με Ε.Μ.Δ. και ΔΕΠ-Υ, χρησιμοποιούσε τη στρατηγική των λέξεων-κλειδιών, 

προκειμένου να οδηγηθεί στη λύση του προβλήματος. Η συγκεκριμένη στρατηγική έχει 

συνδεθεί με την στρατηγική που χρησιμοποιούν συνήθως οι αδύναμοι λύτες 

(Αγαλιώτης, 2018⸱Hegarty, Mayer & Monk, 1995 ⸱Mayer & Hegarty, 1996). Η χρήση 

αυτής της στρατηγικής, οφείλεται μάλλον στο γεγονός ότι επιλέγεται από την 

πλειονότητα των εκπαιδευτικών κατά την διδασκαλία επίλυσης προβλημάτων, με 

αποτέλεσμα ο μαθητής να επιλύει με τον ίδιο τρόπο όλα τα προβλήματα και να 

οδηγείται τις περισσότερες φορές σε συστηματικά λάθη (Αγαλιώτης, 2018⸱Hegarty, 

Mayer & Monk, 1995). Μια επιπλέον πιθανή εξήγηση για την επιλογή της 

συγκεκριμένης στρατηγικής από τους μαθητές με Ε.Μ.Δ. είναι οι ελάχιστες απαιτήσεις 

από τη μνήμη εργασίας (Hegarty, Mayer & Monk,1995· Mayer & Hegarty, 1996), 

λαμβάνοντας υπόψη τις δυσκολίες που παρουσιάζουν οι συγκεκριμένοι μαθητές στον 

τομέα αυτό (Αγαλιώτης, 2018).  

Στο σημείο αυτό αξίζει να σημειωθεί ότι η συγκεκριμένη στρατηγική 

χρησιμοποιήθηκε από το σύνολο των συμμετεχόντων, για την επίλυση κυρίως των 

προβλημάτων μερισμού, καθώς στα προβλήματα αυτά η λέξη-κλειδί (κάθε) ήταν πιο 

εμφανής. Η λέξη αυτή οδηγούσε μάλιστα και στη σωστή αριθμητική πράξη, κάτι που 

πιθανώς να εξηγεί το εύρημα ότι οι περισσότεροι μαθητές, από όλες τις κατηγορίες των 

συμμετεχόντων, στα προβλήματα αυτά, παρόλο που δεν περιέγραψαν σωστά την 

απαιτούμενη ενέργεια, επέλεξαν την κατάλληλη αριθμητική πράξη για τη λύση του 

κάθε προβλήματος. 

Περνώντας στα προβλήματα μέτρησης παρατηρήθηκε ότι η πλειονότητα των 

μαθητών χωρίς ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, παρόλο που επέλεξε την κατάλληλη 

αριθμητική πράξη για την επίλυση των προβλημάτων, δεν κατάφεραν να περιγράψουν 

σωστά την ενέργεια που απαιτούνταν για την επίλυσή τους. Αναλυτικότερα, 

προκειμένου να αιτιολογήσουν την επιλογή της πράξης τους, είτε επαναλάμβαναν το 

ζητούμενο του προβλήματος είτε δεν έδιναν καμία απάντηση. Αυτό πιθανώς να 

οφείλεται στο γεγονός, ότι στην συγκεκριμένη κατηγορία προβλημάτων δεν υπήρχε 
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λέξη- κλειδί, που να τους οδηγεί απευθείας στην απάντηση. Μια άλλη πιθανή εξήγηση 

θα μπορούσε να είναι ότι στην διδασκαλία, δίνεται βάση στον μηχανισμό εκτέλεσης 

των αλγορίθμων των πράξεων και όχι στο πλαίσιο στο οποίο χρησιμοποιείται η κάθε 

πράξη (Αγαλιώτης, 2018). 

Αναφορικά με τους μαθητές με Ε.Μ.Δ. και τους μαθητές με ΔΕΠ-Υ,  επέλεγαν 

να επιλύσουν πολλά από τα προβλήματα μέτρησης, κυρίως, απαντώντας στην τύχη. 

Στην προσπάθειά τους να αιτιολογήσουν την επιλογή της πράξης τους, είτε 

επαναλάμβαναν το ζητούμενο του προβλήματος, είτε αναφέρονταν σε πράξεις και 

προβλήματα που έκαναν εκείνη την περίοδο μέσα στην τάξη, είτε αδυνατούσαν να 

αιτιολογήσουν την επιλογή τους. Προσπαθώντας να δοθεί μια εξήγηση στο παραπάνω 

εύρημα, θα μπορούσε και σε αυτή την περίπτωση να υποστηριχθεί ότι σε αυτή την 

κατηγορία προβλημάτων δεν υπήρχε λέξη-κλειδί, που να τους οδηγεί απευθείας στην 

απάντηση.  

Η αδυναμία αιτιολόγησης των επιλογών από τους μαθητές με ΔΕΠ-Υ, θα 

μπορούσε να ερμηνευτεί επίσης, με βάση σχετικά ερευνητικά δεδομένα κατά τα οποία 

οι μαθητές με ΔΕΠ-Υ βιώνουν υψηλά επίπεδα άγχους και παρορμητικότητας κατά την 

επαφή τους με αριθμητικά έργα και την εμπλοκή τους σε σχετικές αξιολογήσεις 

(Κανάρη, 2017). Επίσης, οι τυχαίες επιλογές αποτελούν μια συνήθη στρατηγική, για 

τους μαθητές αυτούς, καθώς παρουσιάζουν σοβαρές δυσκολίες εστίασης της προσοχής 

σε ένα έργο για μεγάλο χρονικό διάστημα και σε συνδυασμό με την παρορμητικότητά 

τους, οδηγούνται σε τυχαίες επιλογές (Sella, Lucangeli, Cornoldi & Lemaire, 1019). Οι 

τυχαίες επιλογές αποτελούν μια στρατηγική που χρησιμοποιούν και οι μαθητές με 

Ε.Μ.Δ., πιθανώς στην προσπάθεια τους να  διαχειριστούν το μαθηματικό άγχος και την 

φοβία που συχνά τους καταβάλει, όταν εμπλέκονται σε μαθηματικές αξιολογήσεις στις 

οποίες δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν (Αγαλιώτης, 2018). 

Τέλος, μια ακόμη στρατηγική που φάνηκε να χρησιμοποιείται από το σύνολο 

των μαθητών κυρίως με Ε.Μ.Δ., κατά την επίλυση των προβλημάτων μέτρησης κατά 

κύριο λόγο, ήταν η επικέντρωση της προσοχής τους σε λέξεις που βρίσκονταν στον 

πληθυντικό αριθμό. Οι περισσότερες μαθητές με Ε.Μ.Δ. επέλεγαν την πράξη του 

πολλαπλασιασμού ή της πρόσθεσης, γιατί όπως έλεγαν «ψάχνω τα πολλά». Με τον ίδιο 

ακριβώς τρόπο έλυναν και τα υπόλοιπα προβλήματα μέτρησης. Αρκετοί ήταν οι 

μαθητές με Ε.Μ.Δ. που χρησιμοποιούσαν τον ίδιο τρόπο  και για την επίλυση των 
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προβλημάτων μερισμού. Μια πιθανή εξήγηση στο παραπάνω εύρημα είναι ότι οι 

μαθητές με Ε.Μ.Δ. που αντιμετωπίζουν μεγάλες δυσκολίες στην επίλυση 

προβλημάτων, πολύ συχνά χρησιμοποιούν όλους τους αριθμούς που παρουσιάζονται 

στο πρόβλημα μαζί, επιλέγοντας έτσι τις περισσότερες φορές την πράξη της πρόσθεσης 

(Cawley, Parmar, Foley, Salmon & Roy, 2001).  

4.2 Συμπεράσματα 

Λαμβάνοντας υπόψη τα αποτελέσματα της παρούσας έρευνας συμπεραίνουμε 

ότι το μεγαλύτερο ποσοστό των μαθητών Δ΄ και Ε΄  δημοτικού, που ανήκουν στην 

κατηγορία των Ήπιων Εκπαιδευτικών Αναγκών αλλά και των μαθητών χωρίς ειδικές 

εκπαιδευτικές ανάγκες, αντιμετωπίζει σημαντικές δυσκολίες στην ενεργοποίηση του 

γνωστικού σχήματος της διαίρεσης, κατά την επίλυση λεκτικών αριθμητικών 

προβλημάτων. Μέσα από τις απαντήσεις των συμμετεχόντων προέκυψε, ότι η 

πλειονότητα αυτών (και από τις τρεις κατηγορίες),  δεν αναγνώρισε καμία σχέση 

μεταξύ των στοιχείων των προβλημάτων, ούτε έδωσε καμία ερμηνεία που να 

υποδηλώνει την ενεργοποίηση κάποιου σχήματος. Αναλυτικότερα, τόσο οι μαθητές 

χωρίς ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, όσο και οι μαθητές με Ε.Μ.Δ. και ΔΕΠ-Υ, δεν 

οδηγούνταν στην επιλογή της κατάλληλης αριθμητικής πράξης μέσα από την ταύτιση 

της πράξης αυτής με το είδος της κατάστασης, που παρουσιάζονταν στο κάθε 

πρόβλημα, αλλά έτειναν να εστιάζουν σε επιφανειακές δομές των προβλημάτων και να 

χρησιμοποιούν αναποτελεσματικές στρατηγικές.  

Με βάση τα παραπάνω γενικά συμπεράσματα επιχειρείται, στη συνέχεια, να 

δοθούν απαντήσεις στα ερευνητικά ερωτήματα που παρουσιάστηκαν κατά τη 

βιβλιογραφική ανασκόπηση της παρούσας εργασίας.  

Ξεκινώντας από το 1ο ερευνητικό ερώτημα απαντάται ότι οι μαθητές χωρίς 

ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες δεν ενεργοποίησαν το γνωστικό σχήμα της διαίρεσης, 

για την επίλυση των λεκτικών αριθμητικών προβλημάτων, που τους δόθηκαν.  

Αναφορικά, με το 2ο ερευνητικό ερώτημα απαντάται ότι οι μαθητές με Ε.Μ.Δ. 

δεν ενεργοποίησαν το γνωστικό σχήμα της διαίρεσης, για την επίλυση των λεκτικών 

αριθμητικών προβλημάτων, που τους δόθηκαν. 
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Τέλος, σχετικά με το 3ο ερευνητικό ερώτημα απαντάται ότι οι μαθητές με ΔΕΠ-

Υ δεν ενεργοποίησαν το γνωστικό σχήμα της διαίρεσης, για την επίλυση των λεκτικών 

αριθμητικών προβλημάτων, που τους δόθηκαν. 

4.3 Περιορισμοί της έρευνας 

Η παρούσα έρευνα διεξήχθη υπό μερικούς περιορισμούς οι οποίοι θα πρέπει να 

ληφθούν υπόψη κατά την εξαγωγή των συμπερασμάτων και την αξιοποίηση των 

ευρημάτων. 

Πρώτα απ’ όλα αξίζει να σημειωθεί πως ο αριθμός των μαθητών με Η.Ε.Α. και 

ειδικότερα των μαθητών με ΔΕΠ-Υ, δεν ήταν αρκετά μεγάλος, κάτι που περιορίζει την 

γενίκευση των αποτελεσμάτων της έρευνας. Επίσης, αν και όλοι οι μαθητές με Η.Ε.Α. 

που συμμετείχαν στην έρευνα είχαν διαγνώσεις από επίσημους φορείς, δεν υπήρχε 

πληροφόρηση για το είδος των δυσκολιών που αντιμετωπίζουν, ώστε να γίνει δυνατή η 

διάκριση των συμμετεχόντων με βάση του υπο-τύπους, τόσο των Ε.Μ.Δ. όσο και του 

συνδρόμου ΔΕΠ-Υ. Σημαντικό είναι επίσης να επισημανθεί ότι παρόλο που οι επίσημες 

γνωματεύσεις τοποθετούσαν σαφώς τους μαθητές που συμμετείχαν στην έρευνα, στο 

σύνδρομο της ΔΕΠ-Υ, δεν αποκλείεται η πιθανότητα να υπάρχει συνύπαρξη του 

συγκεκριμένου συνδρόμου με Ε.Μ.Δ.. Ένα ακόμη περιοριστικό στοιχείο της παρούσας 

έρευνας είναι ότι ακολουθήθηκε η ίδια διαδικασία αξιολόγησης για όλους τους 

μαθητές, χωρίς τη χρήση κάποιων ιδιαίτερων τεχνικών διαχείρισης, ειδικά όσο αφορά 

τους μαθητές με ΔΕΠ-Υ.  Τέλος, αξίζει να σημειωθεί ότι εξαιτίας της έλλειψης κάποιου 

σταθμισμένου εργαλείου, χρησιμοποιήθηκε αυτοσχέδιο εργαλείο για την αξιολόγηση 

της κατοχής του γνωστικού σχήματος της διαίρεσης, στο πλαίσιο επίλυσης λεκτικών 

αριθμητικών προβλημάτων. 

4.4 Επιπτώσεις της έρευνας στην Ειδική Αγωγή και Αποκατάσταση 

        Η παρούσα έρευνα φιλοδοξεί να αποτελέσει μια αξιόλογη προσπάθεια παροχής 

ερευνητικά τεκμηριωμένων στοιχείων, αναφορικά με την ενεργοποίηση του γνωστικού 

σχήματος της πράξης της διαίρεσης, κατά την επίλυση λεκτικών αριθμητικών 

προβλημάτων, από μαθητές με Η.Ε.Α. και μαθητές χωρίς ειδικές εκπαιδευτικές 

ανάγκες, καθώς επίσης και τους μηχανισμούς παραγωγής των πιθανών δυσκολιών. Τα 

ευρήματα της έρευνας μπορούν να παρέχουν σημαντικές πληροφορίες σε 

εκπαιδευτικούς και επιστήμονες, που ασχολούνται με την οργάνωση αναλυτικών 
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προγραμμάτων, σχετικά με τη διδασκαλία επίλυσης λεκτικών αριθμητικών 

προβλημάτων. 

Αρχικά, είναι σημαντικό να επισημανθεί ότι τα σχολικά εγχειρίδια, με τον τρόπο 

που είναι δομημένα, δεν δίνουν την ευκαιρία στους μαθητές να διακρίνουν μεταξύ τους 

τα προβλήματα, που απαιτούν την επιλογή διαφορετικής πράξης για την επίλυσή τους, 

καθώς τις περισσότερες φορές η κάθε ενότητα αναφέρεται σε μία συγκεκριμένη 

αριθμητική πράξη. Έτσι, οι μαθητές τις περισσότερες φορές επιλέγουν τις πράξεις που 

μελετούν στη συγκεκριμένη ενότητα, δίνοντας έμφαση στην εκτέλεση του αλγορίθμου 

της συγκεκριμένης πράξης, χωρίς να διδάσκονται τα ουσιαστικά πλαίσια μέσα στα 

οποία αυτές μπορούν να εφαρμοστούν. Έτσι, κρίνεται αναγκαίο,  τα παιδιά,  από τις 

πρώτες κιόλας τάξεις του δημοτικού σχολείου, να έρχονται αντιμέτωπα με μαθηματικά 

προβλήματα, που περιγράφουν καταστάσεις της καθημερινής τους ζωής, ώστε να είναι 

ικανά να διακρίνουν καταστάσεις και δράσεις που στα μαθηματικά εκφράζονται με μία 

από τις τέσσερις αριθμητικές πράξεις, αναγνωρίζοντας με αυτόν τον τρόπο το γνωστικό 

σχήμα της κάθε πράξης (Αγαλιώτης, 2018).   

Κρίνεται αναγκαίο επίσης, να διαφοροποιηθεί ο τρόπος διδασκαλίας της 

επίλυσης προβλημάτων και να αποφεύγεται η διδασκαλία αναποτελεσματικών 

στρατηγικών, όπως της στρατηγικής εύρεσης λέξεων-κλειδιών, ως αποτελεσματικός 

τρόπος για την εύρεση της λύσης του προβλήματος. Η χρήση της συγκεκριμένης 

στρατηγικής οδηγεί τους μαθητές σε συστηματικά λάθη και δεν τους βοηθά να 

κατανοήσουν τη δομή και την κατάσταση που περιγράφεται στο κάθε πρόβλημα, για να 

μπορέσουν να οδηγηθούν στη λύση του (Αγαλιώτης, 2018⸱Hegarty, Mayer & Monk, 

1995).  

Ως μια εναλλακτική λύση προβάλλεται η διδασκαλία με βάση το σχήμα (SBI), η 

οποία βασίζεται στην εννοιολογική κατανόηση των προβλημάτων και όχι στα 

επιφανειακά τους χαρακτηριστικά, για την εύρεση της λύση τους (Jitendra, Dupuis, et 

al., 2013⸱ Jitendra, Peterson-Brown, et al., 2013⸱Jitendra & Star, 2011⸱Powell, 2011). Η 

χρήση της συγκεκριμένης στρατηγικής έχει συνδεθεί με θετικά αποτελέσματα για τη 

διδασκαλία προβλημάτων σε μαθητές με και χωρίς ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες 

(Cook et al., 2019⸱ Peltier & Vannest, 2017⸱ Peltier et al., 2018⸱ Powell, 2011).  

Επίσης, η χρήση της προσέγγισης των πολλαπλών τρόπων αναπαράστασης της 

γνώσης (Π.Τ.Α), ενδεχομένως να μπορούσε να συμβάλει στην ενίσχυση του γνωστικού 
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σχήματος της πράξης της διαίρεσης. Η συγκεκριμένη προσέγγιση έχει χρησιμοποιηθεί 

για τη διδασκαλία του γνωστικού σχήματος της αφαίρεσης σε μαθητές με Ε.Μ.Δ. 

(Αγγελόπουλος, 2017) καθώς και του γνωστικού σχήματος της πρόσθεσης και της 

αφαίρεσης σε μαθητή με ΔΕΠ-Υ και προβλήματα οπτικοκινητικού συντονισμού 

(Νερουλίδου, 2019), με ενθαρρυντικά αποτελέσματα.  

4.5 Προτάσεις για μελλοντική έρευνα 

 Αξιολογώντας τα ευρήματα της παρούσας εργασίας, κρίνεται σημαντική η 

συνέχιση της εκπαιδευτικής έρευνας πάνω στο γνωστικό σχήμα των πράξεων. Οι 

μελλοντικές έρευνες θα μπορούσαν να επεκταθούν στην αξιολόγηση της χρήσης του 

γνωστικού σχήματος της πράξης του πολλαπλασιασμού. Θα μπορούσαν επιπλέον, να 

συμπεριλάβουν συμμετέχοντες και από τις υπόλοιπες κατηγορίες των Η.Ε.Α.. 

Ενδιαφέρον θα ήταν επίσης, να πραγματοποιηθούν συγκρίσεις σχετικά με την 

ενεργοποίηση των γνωστικών σχημάτων και των τεσσάρων αριθμητικών πράξεων, στο 

πλαίσιο επίλυσης αριθμητικών προβλημάτων. Ακόμη, ενδιαφέρουσες θα ήταν οι 

συγκρίσεις με βάση το φύλο και την ηλικία των συμμετεχόντων για την εξαγωγή 

αντίστοιχων συμπερασμάτων. Τέλος, η χρήση των πολλαπλών τρόπων αναπαράστασης 

της γνώσης (Π.Τ.Α), θα μπορούσε να αποτελέσει έναν εναλλακτικό τρόπο για την 

αξιολόγηση της κατοχής των γνωστικών σχημάτων των τεσσάρων πράξεων, κατά την 

επίλυση μαθηματικών προβλημάτων. 
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Παράρτημα 1 

 

Ερευνητικό εργαλείο 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΑΘΗΤΗ 

Τάξη Φοίτησης…………………………………………………………………………… 

Κατηγορία………………………………………………………………………………… 

Απαιτούμενος χρόνος για την επίλυση των προβλημάτων………………………........... 
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1. Τα παιδιά της Πέμπτης τάξης αποφάσισαν να μαζέψουν χρήματα για να αγοράσουν 

μπάλες. Μάζεψαν συνολικά 168 ευρώ και αγόρασαν 12 μπάλες. Ποιες ενέργειες πρέπει 

να κάνουμε για να βρούμε πόσα ευρώ κόστιζε η κάθε μπάλα;  

 

Α) Περιγράφω την κατάσταση που παρουσιάζεται στο πρόβλημα: 

 

………………………………………………………………………………….. 

 

………………………………………………………………………………….. 

 

………………………………………………………………………………….. 

 

Β) Περιγράφω τις ενέργειες που απαιτούνται για τη λύση του προβλήματος: 

 

………………………………………………………………………………….. 

 

………………………………………………………………………………….. 

 

………………………………………………………………………………….. 

 

Γ) Γράφω την πράξη: …………………………………………………............ 

 

………………………………………………………………………………….. 

 

2. Η Ελένη κάνει συλλογή από αυτοκόλλητα. Αγόρασε ένα άλμπουμ για να      κολλήσει 

τα 98 αυτοκόλλητα που έχει μαζέψει. Σε κάθε σελίδα του άλμπουμ μπορεί να κολλήσει 

14 αυτοκόλλητα. Ποιες ενέργειες πρέπει να κάνουμε για να βρούμε πόσες σελίδες θα 

χρειαστεί η Ελένη για να κολλήσει όλα τα αυτοκόλλητα που έχει μαζέψει; 

     Α) Περιγράφω την κατάσταση που παρουσιάζεται στο πρόβλημα: 

………………………………………………………………………………….. 

 

………………………………………………………………………………….. 
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Β) Περιγράφω τις ενέργειες που απαιτούνται για τη λύση του προβλήματος: 

 

………………………………………………………………………………….. 

 

………………………………………………………………………………….. 

 

………………………………………………………………………………….. 

 

Γ) Γράφω την πράξη: …………………………………………………............ 

 

………………………………………………………………………………….. 

 

3. Ο Γιάννης λατρεύει τις τσίχλες με φράουλα και γι’ αυτό αποφάσισε να αγοράσει πολλές 

μαζί. Αγόρασε 65 τσίχλες που ήταν τοποθετημένες σε 13 κουτάκια. Ποιες ενέργειες 

πρέπει να κάνουμε για να βρούμε πόσες τσίχλες είχε μέσα το κάθε κουτάκι; 

     Α) Περιγράφω την κατάσταση που παρουσιάζεται στο πρόβλημα: 

………………………………………………………………………………….. 

 

………………………………………………………………………………….. 

 

………………………………………………………………………………….. 

 

Β) Περιγράφω τις ενέργειες που απαιτούνται για τη λύση του προβλήματος: 

 

………………………………………………………………………………….. 

 

………………………………………………………………………………….. 

 

………………………………………………………………………………….. 

 

Γ) Γράφω την πράξη: …………………………………………………............ 
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4. Οι μαθητές της Δ΄ τάξης ενός δημοτικού σχολείου αποφάσισαν να πάνε μια ημερήσια 

εκδρομή. Κάθε μαθητής έδωσε από 15 ευρώ για τη συμμετοχή του στην εκδρομή. 

Συνολικά μαζεύτηκαν 390 ευρώ. Ποιες ενέργειες πρέπει να κάνουμε για να βρούμε 

πόσοι μαθητές συμμετείχαν στην εκδρομή; 

     Α) Περιγράφω την κατάσταση που παρουσιάζεται στο πρόβλημα: 

………………………………………………………………………………….. 

 

………………………………………………………………………………….. 

 

………………………………………………………………………………….. 

 

Β) Περιγράφω τις ενέργειες που απαιτούνται για τη λύση του προβλήματος: 

 

………………………………………………………………………………….. 

 

………………………………………………………………………………….. 

 

………………………………………………………………………………….. 

 

Γ) Γράφω την πράξη: …………………………………………………............ 

 

…………………………………………………………………………………. 

 

5. Ο Νίκος είχε τα γενέθλιά του και αποφάσισε να κεράσει σοκολατάκια τους συμμαθητές 

του. Αγόρασε από το ζαχαροπλαστείο 72 σοκολατάκια. Οι μαθητές της τάξης του ήταν 

24. Ποιες ενέργειες πρέπει να κάνουμε για να βρούμε πόσα σοκολατάκια πήρε ο κάθε 

μαθητής; 

    Α) Περιγράφω την κατάσταση που παρουσιάζεται στο πρόβλημα: 

………………………………………………………………………………….. 

 

………………………………………………………………………………….. 
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Β) Περιγράφω τις ενέργειες που απαιτούνται για τη λύση του προβλήματος: 

 

………………………………………………………………………………….. 

 

………………………………………………………………………………….. 

 

………………………………………………………………………………….. 

 

Γ) Γράφω την πράξη: …………………………………………………............ 

 

…………………………………………………………………………………. 

 

6. Ο Βαγγέλης αγόρασε από το βιβλιοπωλείο 39 μαρκαδόρους που ήταν τοποθετημένοι σε 

κουτιά. Κάθε κουτί είχε μέσα 13 μαρκαδόρους. Ποιες ενέργειες πρέπει να κάνουμε για 

να βρούμε πόσα κουτιά με μαρκαδόρους αγόρασε ο Βαγγέλης; 

     Α) Περιγράφω την κατάσταση που παρουσιάζεται στο πρόβλημα: 

………………………………………………………………………………….. 

 

………………………………………………………………………………….. 

 

………………………………………………………………………………….. 

 

Β) Περιγράφω τις ενέργειες που απαιτούνται για τη λύση του προβλήματος: 

 

………………………………………………………………………………….. 

 

………………………………………………………………………………….. 

 

………………………………………………………………………………….. 

 

Γ) Γράφω την πράξη: …………………………………………………............ 

 

………………………………………………………………………………….. 
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Παράρτημα 2 
 

Υπόδειγμα επίλυσης ενός μαθηματικού προβλήματος 

 

Ο Γιάννης έχει στη συλλογή του 39 βόλους και θέλει να τους τοποθετήσει σε 13 

σακουλάκια. Ποιες ενέργειες πρέπει να κάνουμε για να βρούμε πόσους βόλους θα βάλει 

ο Γιάννης στο κάθε σακουλάκι; 

Περιγραφή κατάστασης: Ο Γιάννης έχει 39 βόλους και θέλει να τους βάλει σε 13 

σακουλάκια. Πρέπει να βρούμε πόσους βόλους θα βάλει στο κάθε σακουλάκι. 

Περιγραφή ενέργειας που απαιτείται για τη λύση: Θα πρέπει να χωρίσουμε-

μοιράσουμε τους 39 βόλους του Γιάννη σε 13 σακουλάκια.  

Ή θα πρέπει να μοιράσουμε το 39 σε 13 μέρη.  

Αριθμητική πράξη: 39:13=   (προσδιορισμός της πράξης κατονομάζοντας ή 

αναγράφοντάς την). 
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