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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Σκοπός της παρούσας ερευνητικής μελέτης επισκόπησης ήταν να εξετάσει το 

οικογενειακό περιβάλλον μάθησης των μαθηματικών, κατά την πρώιμη παιδική ηλικία, 

καθώς και τους παράγοντες που το επηρεάζουν. Η συλλογή των δεδομένων 

πραγματοποιήθηκε με τη χρήση ενός ερωτηματολογίου, το οποίο αποτελούταν από 4 

υποκλίμακες και αξιολογούσε τη συχνότητα συμμετοχή των γονέων σε μαθηματικές 

δραστηριότητες με το παιδί τους, τις μαθηματικές δεξιότητες του παιδιού –όπως 

αξιολογούνται από τους γονείς-, το αίσθημα αυτοαποτελεσματικότητας των γονέων απέναντι 

στα μαθηματικά, καθώς και τα χαρακτηριστικά της παιδικής ιδιοσυγκρασίας (εξωστρέφεια, 

αρνητικό θυμικό, έλεγχος με προσπάθεια). Η χορήγηση του ερωτηματολογίου 

πραγματοποιήθηκε ηλεκτρονικά σε γονείς παιδιών ηλικίας 4ων έως 7 ετών (N=550), τον 

Ιανουάριο και το Φεβρουάριο του 2021. Η στατιστική ανάλυση των αποτελεσμάτων έδειξε 

ότι: (α) οι γονείς συμμετέχουν με μεγαλύτερη συχνότητα σε δραστηριότητες ενεργητικής 

αλληλεπίδρασης με το παιδί τους, ακολουθούν οι τυπικές μαθηματικές δεξιότητες και τέλος, 

οι ευρύτερες μαθηματικές δραστηριότητες, (β) οι μαθηματικές δεξιότητες του παιδιού 

σχετίζονται θετικά με το οικογενειακό περιβάλλον μάθησης των μαθηματικών, (γ) το 

αίσθημα αυτοαποτελεσματικότητας των γονέων σχετίζεται θετικά με το οικογενειακό 

περιβάλλον μάθησης των μαθηματικών, (δ) από τα ιδιοσυγκρασιακά χαρακτηριστικά της 

προσωπικότητας, μόνο ο έλεγχος με προσπάθεια σχετίζεται –και μάλιστα θετικά- με το 

οικογενειακό περιβάλλον μάθησης των μαθηματικών, (ε) το κοινωνικοοικονομικό επίπεδο 

της οικογένειας, το φύλο, η ηλικία του παιδιού, καθώς και η ηλικία ένταξής του στην 

προσχολική εκπαίδευση δεν επηρεάζουν το οικογενειακό περιβάλλον μάθησης των 

μαθηματικών, (στ) ο αριθμός των παιδιών της οικογένειας επηρεάζει τη συχνότητα 

συμμετοχής των γονέων σε ευρύτερες μαθηματικές δραστηριότητες και δραστηριότητες 

ενεργητικής αλληλεπίδρασης με το παιδί, με τους γονείς με ένα παιδί να υπερτερούν 

σημαντικά στη σύγκριση.  

 

Λέξεις Κλειδιά : οικογενειακό περιβάλλον μάθησης των μαθηματικών, πρώιμη παιδική 

ηλικία, μαθηματικές δεξιότητες, αίσθημα αυτοαποτελεσματικότητας γονέων απέναντι στα 

μαθηματικά, παιδική ιδιοσυγκρασία. 

  



10 
 

ABSTRACT 

The purpose of this survey  was to examine the home math environment, during early 

childhood, as well as the factors that may influence it. Data were collected using a brief 

questionnaire, which consisted of 4 subscales and assessed the frequency of parents’ 

participation in mathematical activities with their child, child’s mathematical skills – as 

assessed by parents- , parents’ math self-efficacy, as well as child’s temperament 

characteristics (surgency, negative affect, effortful control). The questionnaire was 

administrated electronically to parents of children aged 4 to 7 years old (N=550), in January 

and February of 2021. The statistical analysis of the results showed that: (a) parents 

participate more frequently in activities of active interaction with their child, follow formal 

math activities and informal math activities, (b) child’s math skills are positive related to 

home math environment, (c) parent’s math self-efficacy is positive related to home math 

environment, (d) considering temperamental personality traits, only effortful control is 

positive related to home math environment, (e) the socio-economic status, gender of the child, 

age of the child, as well as the age when child entered the primary education do not affect the 

home math environment, during early childhood, (f) the number of children in the family 

affects the frequency of parental involvement in informal math activities and activities of 

active interaction with the child, parents with one child significantly outperforming the 

comparison. 

 

Key words: home math environment, early childhood, math skills, parental math self-efficacy, 

child’s temperament. 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Η μαθηματική γνώση συμβάλλει σημαντικά στη διαμόρφωση της ακαδημαϊκής και 

επαγγελματικής πορείας των ατόμων. Οι μαθηματικές δεξιότητες αποτελούν σημαντικό 

προβλεπτικό παράγοντα της μαθηματικής και γλωσσικής επίδοσης στο ακαδημαϊκό πλαίσιο, 

ενώ παράλληλα οι υψηλές μαθηματικές επιδόσεις σχετίζονται θετικά με την επαγγελματική 

σταδιοδρομία του ατόμου. Ωστόσο, οι μαθηματικές δεξιότητες των παιδιών ποικίλουν, ακόμη 

και πριν την είσοδο τους στην προσχολική εκπαίδευση. Αυτό σημαίνει ότι η μαθηματική 

γνώση μπορεί να κατακτηθεί και εκτός του σχολικού πλαισίου, μέσω της αλληλεπίδρασης με 

τους γονείς και τους σημαντικούς άλλους (Zippert & Rittle- Johnson, 2018). Οι μέχρι τώρα 

ερευνητικές μελέτες έχουν εστιάσει κατά κύριο λόγο στην ανάπτυξη των δεξιοτήτων 

αρίθμησης, που είναι μόνο μια πτυχή του οικογενειακού περιβάλλοντος μάθησης των 

μαθηματικών (Hart, Ganley, & Purpura, 2016. Zippert & Rittle- Johnson, 2018) . Ακόμη, δεν 

είναι ξεκάθαρος ο τρόπος με τον οποίο οι γονείς υποβοηθούν τη γενικότερη μαθηματική 

ανάπτυξη των παιδιών τους (Elliot & Bachman, 2018. Hart, Ganley, & Purpura, 2016. Zippert 

& Rittle- Johnson, 2018).  

Το οικογενειακό περιβάλλον μάθησης των μαθηματικών απαρτίζεται από 

δραστηριότητες αρίθμησης, χωροταξικής αντίληψης και μοτίβου (Zippert & Rittle- Johnson, 

2018). Αποτελείται τόσο από άμεσες μαθηματικές δραστηριότητες γονέων και παιδιών (π.χ. 

καταμέτρηση, αναγνώριση αριθμών), όσο και από έμμεσες μαθηματικές δραστηριότητες (π.χ. 

μαγείρεμα, παιγνίδι), οι οποίες όμως δύνανται να επηρεάσουν τη μαθηματική επίδοση του 

παιδιού στο σχολικό πλαίσιο, βελτιώνοντας τις μαθηματικές του δεξιότητες (Elliot & 

Bachman, 2018). Οι μαθηματικές αυτές δεξιότητες έχουν να κάνουν –μεταξύ άλλων- με την 

ανάπτυξη αριθμητικής σκέψης, συλλογισμού, γεωμετρίας, χωροταξικής αντίληψης και 

μοτίβου (Hart et al.,2016). Ωστόσο, οι γονείς αναφέρουν ότι εμπλέκονται με το παιδί σε 

δραστηριότητες γραμματισμού με μεγαλύτερη συχνότητα σε σχέση με τις δραστηριότητες 

ανάπτυξης μαθηματικών δεξιοτήτων, υποδηλώνοντας ότι το οικογενειακό περιβάλλον 

μάθησης των μαθηματικών αποτελεί ένα πεδίο έρευνας που χρειάζεται περισσότερη 

διερεύνηση (Hart et al., 2016). 

Με βάση τα παραπάνω, γίνεται σαφής ο ρόλος των γονέων στην ανάπτυξη των 

μαθηματικών δεξιοτήτων.  Μέσω των ευκαιριών μάθησης που θα διαμορφώσουν, 

προσφέρουν στο παιδί ένα γόνιμο έδαφος για την κατανόηση και κατάκτηση της 
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μαθηματικής σκέψης, αλλά και άλλων δεξιοτήτων που θα συμβάλλουν θετικά στην 

ακαδημαϊκή του πορεία και επίδοση, αλλά και στη μετέπειτα επαγγελματική του κατάρτιση.   

           Σκοπός της παρούσας ερευνητικής μελέτης είναι να εξετάσει το οικογενειακό 

περιβάλλον μάθησης των μαθηματικών, κατά την πρώιμη παιδική ηλικία, καθώς και τους 

παράγοντες που ενδέχεται να το επηρεάζουν. Το ενδιαφέρον στρέφεται όχι μόνο στις 

δραστηριότητες αρίθμησης, αλλά και στις δραστηριότητες χωροταξικής αντίληψης και 

μοτίβου. Πιο συγκεκριμένα, εξετάζεται η συχνότητα συμμετοχής των γονέων σε μαθηματικές 

δραστηριότητες με το παιδί τους, ενώ παράλληλα μελετούνται οι μαθηματικές δεξιότητες του 

παιδιού –όπως αξιολογούνται από τους γονείς στο σπίτι- , το αίσθημα 

αυτοαποτελεσματικότητας των γονέων απέναντι στα μαθηματικά, καθώς και τα 

ιδιοσυγκρασιακά χαρακτηριστικά της παιδικής προσωπικότητας (εξωστρέφεια, αρνητικό 

θυμικό, έλεγχος με προσπάθεια), ως παράγοντες που, ίσως, σχετίζονται με το οικογενειακό 

περιβάλλον μάθησης των μαθηματικών.  

 Στο πρώτο κεφάλαιο παρουσιάζεται το θεωρητικό υπόβαθρο. Στο κεφάλαιο αυτό, 

αναλύεται ο όρος  «οικογενειακό περιβάλλον μάθησης», ενώ γίνεται μια σύντομη αναφορά 

στο οικογενειακό περιβάλλον μάθησης των μαθηματικών. Επίσης, παρουσιάζεται η 

αναπτυξιακή διάσταση των αριθμητικών δεξιοτήτων, των δεξιοτήτων χωροταξικής 

αντίληψης και μοτίβου, των διαστάσεων της μαθηματικής γνώσης και σκέψης. 

 Στο δεύτερο κεφάλαιο παρουσιάζεται η ανασκόπηση της βιβλιογραφίας. Στο 

κεφάλαιο αυτό επιχειρείται μια εκτενέστερη αναφορά στο οικογενειακό περιβάλλον μάθησης 

των μαθηματικών, καθώς και στους παράγοντες που το επηρεάζουν. Σχετικά με τους 

παράγοντες που επιδρούν και επηρεάζουν τη συχνότητα συμμετοχής των γονέων σε 

μαθηματικές δραστηριότητες με το παιδί, μελετήθηκαν οι στάσεις και αντιλήψεις των γονέων 

σχετικά με τα μαθηματικά, τα φυλετικά στερεότυπα σε σχέση με την ανάπτυξη των 

μαθηματικών δεξιοτήτων και τη διαμόρφωση ευκαιριών μάθησης, το κοινωνικοοικονομικό 

επίπεδο της οικογένειας, η παιδική ιδιοσυγκρασία, καθώς και οι μαθηματικές ικανότητες του 

παιδιού. Στο τέλος του κεφαλαίου παρουσιάζονται ο σκοπός και η σημασία της 

συγκεκριμένης ερευνητικής μελέτης, ενώ παράλληλα θέτονται τα ερευνητικά ερωτήματα.  

 Στο τρίτο κεφάλαιο παρουσιάζεται η μεθοδολογία της παρούσας ερευνητικής μελέτης. 

Σε ένα πρώτο στάδιο αναφορά γίνεται στο σχεδιασμό της ερευνητικής μελέτης. Έπειτα 

παρουσιάζεται το δείγμα της έρευνας. Στη συνέχεια ακολουθεί παρουσίαση του ερευνητικού 

εργαλείου, καθώς και των επιμέρους κλιμάκων αυτού.  
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 Στο τέταρτο κεφάλαιο παρουσιάζεται η στατιστική ανάλυση των αποτελεσμάτων. 

Αρχικά παρουσιάζονται κάποια χαρακτηριστικά του δείγματος, με τη χρήση απόλυτων και 

σχετικών συχνοτήτων. Στη συνέχεια πραγματοποιείται διερευνητική παραγοντική ανάλυση 

της κλίμακα «Περιβάλλον Μάθησης των Μαθηματικών στο Σπίτι» και εξετάζεται η 

αξιοπιστία της κλίμακας και των παραγόντων που προκύπτουν από αυτή. Στη συνέχεια 

ακολουθεί η σύγκριση των παραγόντων ως προς τη συχνότητα συμμετοχής των γονέων σε 

μαθηματικές δραστηριότητες με το παιδί. Επίσης, παρουσιάζεται η συσχέτιση των επιμέρους 

μεταβλητών (μαθηματικές δεξιότητες του παιδιού, αίσθημα αυτοαποτελεσματικότητας των 

γονέων απέναντι στα μαθηματικά, ιδιοσυγκρασιακά χαρακτηριστικά της παιδικής 

προσωπικότητας) με το οικογενειακό περιβάλλον μάθησης των μαθηματικών και τους 

παράγοντες που το απαρτίζουν. Ακολουθεί ο έλεγχος της επίδρασης των δημογραφικών 

μεταβλητών στο οικογενειακό περιβάλλον μάθησης των μαθηματικών. Σε ένα πρώτο επίπεδο 

εξετάζεται ο ρόλος του κοινωνικοοικονομικού επιπέδου και έπειτα των χαρακτηριστικών του 

παιδιού. Τέλος, ακολουθεί ο έλεγχος όλων των μεταβλητών –σε ένα μοντέλο- που ενδέχεται 

να επηρεάζουν το οικογενειακό περιβάλλον μάθησης των μαθηματικών. 

 Στο πέμπτο κεφάλαιο ακολουθεί η ερμηνεία των αποτελεσμάτων της παρούσας 

ερευνητικής μελέτης. Αρχικά παρουσιάζεται η ανάλυση του οικογενειακού περιβάλλοντος 

μάθησης των μαθηματικών και των επιμέρους παραγόντων, στη συνέχεια ακολουθεί η 

ανάλυση του κοινωνικοοικονομικού επιπέδου και τέλος, η ανάλυση των χαρακτηριστικών 

του παιδιού σε σχέση με το οικογενειακό περιβάλλον μάθησης των μαθηματικών. 

 Στο έκτο και τελευταίο κεφάλαιο παρουσιάζονται τα συμπεράσματα της ερευνητικής 

μελέτης. Πραγματοποιείται μια σύνοψη των βασικών συμπερασμάτων που προκύπτουν από 

την ερμηνεία των αποτελεσμάτων, ακολουθούν οι περιορισμοί της ερευνητικής μελέτης, 

προτείνονται κατευθύνσεις για μελλοντική έρευνα και τέλος, παρουσιάζονται εν συντομία 

ψυχοπαιδαγωγικές προτάσεις για τους γονείς, σε σχέση με τα οικογενειακό περιβάλλον 

μάθησης των μαθηματικών, κατά την πρώιμη παιδική ηλικία.   
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 

ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΥΠΟΒΑΘΡΟ 

1.1 Το οικογενειακό περιβάλλον μάθησης κατά την πρώιμη παιδική ηλικία 

Οι γονείς αποτελούν για τα παιδιά τους πρωταρχικούς τους εκπαιδευτές (Niklas, 

Cohrssen, & Tayler, 2016. Segers, Kleemans, & Verhoeven, 2015. Zhu & Chiu 2019), ενώ 

ταυτόχρονα στηρίζουν τόσο την προσωπική, όσο και την ακαδημαϊκή τους ανάπτυξη 

(Zippert, & Rittle-Johnson, 2018). Κοινωνικοί, οικονομικοί, πολιτισμικοί και ατομικοί 

παράγοντες θα διαμορφώσουν το οικογενειακό περιβάλλον μάθησης και τις εκπαιδευτικές 

ευκαιρίες που οι γονείς θα προσφέρουν στα παιδιά τους στην πρώιμη παιδική ηλικία (Segers 

et al., 2015. Zhu & Chiu 2019). Το οικογενειακό περιβάλλον μάθησης, που διαμορφώνεται 

για τα παιδιά, επιδρά τόσο στο ακαδημαϊκό αποτέλεσμα, όσο και στη γενικότερη ανάπτυξη 

και ευημερία τους (Niklas et al., 2016), αλλά και τη μετέπειτα επαγγελματική τους 

σταδιοδρομία (Niklas & Schneider, 2017). Συγκεκριμένες δραστηριότητες από τους γονείς 

στοχεύουν στην ανάπτυξη συγκεκριμένων δεξιοτήτων στα παιδιά, με θετικά αποτελέσματα 

στην ακαδημαϊκή ζωή  (Hart et al., 2016. Segers et al., 2015. Zhu & Chiu 2019) και στη 

γνωστική τους ανάπτυξη (Niklas et al., 2016).  

Η επίσημη διδασκαλία του αλφαβητισμού και των μαθηματικών ξεκινά με την ένταξη 

του παιδιού στο σχολικό πλαίσιο. Ωστόσο, τα παιδιά κατέχουν βασικές γλωσσικές και 

μαθηματικές δεξιότητες πολύ νωρίτερα, οι οποίες αποτελούν τη βάση για τη μετέπειτα 

ανάπτυξη σύνθετων δεξιοτήτων (Kleemans, Peeters, Segers, & Verhoeven, 2012. Niklas & 

Schneider, 2017). Για παράδειγμα, οι αριθμητικές δεξιότητες των παιδιών στο νηπιαγωγείο 

προβλέπουν τη μαθηματική τους επίδοση στην πρώτη τάξη του δημοτικού σχολείου (Stock, 

Desoete & Roeyers, 2009). Κατά παρόμοιο τρόπο, οι λεξιλογικές ικανότητες των παιδιών 

στην προσχολική ηλικία, προβλέπουν τη μακροπρόθεσμη ικανότητα κατανόησης κειμένου. 

Όπως γίνεται αντιληπτό οι σύνθετες δεξιότητες αλφαβητισμού και μαθηματικών αποτελούν 

συνέχεια των πρώιμων δεξιοτήτων που αναπτύσσουν τα παιδιά. Οι ατομικές δεξιότητες των 

παιδιών σαφώς κατέχουν σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη των εν λόγω δεξιοτήτων, όμως, 

είναι εξίσου σημαντικός ο ρόλος του οικογενειακού περιβάλλοντος μάθησης (Niklas & 

Schneider, 2017).  

Με τον όρο οικογενειακό περιβάλλον μάθησης αναφορά γίνεται στους διαθέσιμους 

εκπαιδευτικούς πόρους και στις δραστηριότητες των γονέων που στοχεύουν στη μάθηση και 
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την ανάπτυξη ακαδημαϊκών δεξιοτήτων (Anders, Rossbach, Weinert, Ebert, Kuger, Lehrl, & 

Von Maurice, 2012. Son & Morrison, 2010). Ο Vygotsky (1978), όπως αναφέρεται από τους 

Niklas και Schneider (2017), αναφέρει ότι ένα παιδί μαθαίνει μέσω της αλληλεπίδρασης ή 

της παρατήρησης γνώριμων άλλων, όπως είναι οι γονείς.  Το παιδί υποστηρίζεται στη 

μάθηση, όταν οι γονείς είναι σε θέση να κατανοήσουν το γνωστικό επίπεδο του παιδιού τους 

και να παρέχουν το κατάλληλο περιβάλλον, ώστε να ενισχύσουν την ήδη υπάρχουσα γνώση 

του.  

Το οικογενειακό περιβάλλον μάθησης αποτελείται τόσο από το περιβάλλον 

οικογενειακού γραμματισμού (π.χ. συχνότητα και ποιότητα ανάγνωσης βιβλίων), όσο και από 

το οικογενειακό περιβάλλον αρίθμησης (π.χ. συχνότητα απαρίθμησης αντικειμένων). Οι δύο 

πτυχές του οικογενειακού περιβάλλοντος μάθησης δεν είναι ανεξάρτητες, αλλά μαζί μπορούν 

να προβλέψουν τη γνωστική ανάπτυξη (Niklas & Schneider, 2017).  Σε ερευνητική τους 

μελέτη οι Melhuish, Phan, , Sylva, Sammons, Siraj‐Blatchford και Taggart (2008) συνέθεσαν 

μια κλίμακα 7 στοιχείων, με σκοπό την αξιολόγηση του οικογενειακού περιβάλλοντος 

μάθησης. Η κλίμακα αξιολογούσε τόσο το περιβάλλον οικογενειακού γραμματισμού (π.χ. 

συχνότητα επίσκεψης της δημόσιας βιβλιοθήκης), όσο και το οικογενειακό περιβάλλον 

μάθησης των μαθηματικών (π.χ. συχνότητα ενασχόλησης με παιγνίδια που εμπεριέχουν 

αριθμούς). Η χορήγηση της παραπάνω κλίμακας πραγματοποιήθηκε πριν την ένταξη των 

παιδιών στο σχολικό πλαίσιο και προέβλεψε τις ικανότητες αλφαβητισμού και τις 

μαθηματικές ικανότητες των παιδιών δύο χρόνια αργότερα. Τόσο το οικογενειακό 

περιβάλλον γραμματισμού, όσο και το οικογενειακό περιβάλλον αρίθμησης είναι εξίσου 

σημαντικά για την ανάπτυξη των πρώιμων δεξιοτήτων ανάγνωσης και μαθηματικών, όμως, 

είναι επίσης σημαντικό να λαμβάνουμε υπόψη τις ατομικές δεξιότητες των παιδιών 

(Manolitsis, Georgiou, & Tziraki, 2013). 

Η δομή και η ποιότητα του οικογενειακού περιβάλλοντος μάθησης εξαρτάται από 

ποικίλους παράγοντες, όπως το κοινωνικό-οικονομικό επίπεδο, τη δομή της οικογένειας, τις 

εκπαιδευτικές αντιλήψεις και τις προσδοκίες των γονέων (Anders et al., 2012). Ερευνητικά 

δεδομένα δείχνουν ότι το χαμηλό κοινωνικό-οικονομικό και εκπαιδευτικό επίπεδο των 

γονέων επιδρά αρνητικά στην ποιότητα του οικογενειακού περιβάλλοντος μάθησης (Anders 

et al., 2012. Cheung, Dulay, & McBride, 2020. Elliott & Bachman, 2018). Όσον αφορά τη 

δομή του οικογενειακού περιβάλλοντος μάθησης, σε ερευνητική μελέτη των  Son και 

Morrison (2010) εξετάστηκε η μεταβολή του οικογενειακού περιβάλλοντος μάθησης με την 

είσοδο των παιδιών στην επίσημη εκπαίδευση, καθώς και τα οφέλη του περιβάλλοντος αυτού 
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στις γλωσσικές και ακαδημαϊκές τους δεξιότητες.  Ποιοτικά το οικογενειακό περιβάλλον 

μάθησης στην ηλικία των 36 μηνών δεν παρουσίασε σημαντικές διαφορές με το οικογενειακό 

περιβάλλον μάθησης στην ηλικία των 54 μηνών. Ωστόσο, παρατηρήθηκε βελτίωση του 

οικογενειακού περιβάλλοντος μάθησης, καθώς τα παιδιά πλησίαζαν προς την επίσημη 

εκπαίδευση. Μάλιστα, οι διαφορές αυτές ήταν περισσότερο πιθανό να παρατηρηθούν από 

μητέρες υψηλότερου μορφωτικού επιπέδου.  

Η σημαντικότητα του οικογενειακού περιβάλλοντος μάθησης προκύπτει από το 

γεγονός ότι η ποιότητά του σχετίστηκε με τα λεξιλογικά επιτεύγματα παιδιών σε ένα ευρύ 

ηλικιακό εύρος. Πιο συγκεκριμένα, το οικογενειακό περιβάλλον μάθησης σχετίστηκε με τη 

λεξιλογική ικανότητα παιδιών 24ων μηνών, καθώς και παιδιών προσχολικής και σχολικής 

ηλικίας. Παρόμοια αποτελέσματα προέκυψαν και σε σχέση με την αναγνωστική ικανότητα 

παιδιών νηπιακής και σχολικής ηλικίας (Anders et al., 2012. Griffin & Morrison, 1997). 

Επίσης, το οικογενειακό περιβάλλον μάθησης σχετίστηκε με την κατανόηση αριθμητικών 

εννοιών σε παιδιά προσχολικής ηλικίας, καθώς και με τη μαθηματική επίδοση παιδιών που 

φοιτούν στην τρίτη τάξη του δημοτικού σχολείου (Anders et al., 2012. Skwarchuk, Sowinski, 

& LeFevre, 2014).  

Το οικογενειακό περιβάλλον μάθησης στην πρώιμη παιδική ηλικία μελετάται τόσο ως 

προς τη συχνότητα, όσο και ως προς την ποιότητα του. Κατά κύριο λόγο, χρησιμοποιούνται 

δύο μέθοδοι αξιολόγησης του οικογενειακού περιβάλλοντος μάθησης που δομείται από τους 

γονείς, το ερωτηματολόγιο και η παρατήρηση. Στο ερωτηματολόγιο, οι γονείς καλούνται –

μέσα από μια σειρά δηλώσεων- να αναφέρουν πόσο συχνά συμμετέχουν με το παιδί τους σε 

δραστηριότητες μάθησης, κατά τη διάρκεια της μεταξύ τους αλληλεπίδρασης. Το 

ερωτηματολόγιο αποτελεί τον περισσότερο διαδεδομένο τρόπο συλλογής δεδομένων, 

αναφορικά με τη δόμηση του οικογενειακού περιβάλλοντος μάθησης στην πρώιμη παιδική 

ηλικία (βλ. LeFevre, Skwarchuk, Smith-Chant, Fast, Kamawar, & Bisanz, 2009. Hart et al., 

2016,  Zippert, & Rittle-Johnson, 2018. Manolitsis et al., 2013). Η ποιότητα του 

περιβάλλοντος μάθησης στο σπίτι, αξιολογείται κυρίως μέσω της μεθόδου της παρατήρησης, 

με τη χρήση κλιμάκων. Μια τέτοια κλίμακα είναι και η «Home Observation for Measurement 

of the Environment Scale (HOME)». Για κάθε ηλικιακό στάδιο έχει κατασκευαστεί και μια 

διαφορετική έκδοση της συγκεκριμένης κλίμακας (Taylor, Clayton, & Rowley, 2004). Στην 

παρούσα ερευνητική μελέτη το ενδιαφέρον στρέφεται στη διερεύνηση του περιβάλλοντος 

μάθησης στο σπίτι και πιο συγκεκριμένα, στο περιβάλλον μάθησης των μαθηματικών. 
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 Το οικογενειακό περιβάλλον μάθησης των μαθηματικών αναφέρεται στο περιβάλλον 

που διαμορφώνουν οι γονείς στο σπίτι και στοχεύει στην ανάπτυξη και κατανόηση, από 

μέρους του παιδιού, βασικών μαθηματικών δεξιοτήτων. Οι γονείς και τα παιδιά 

αλληλεπιδρούν με ποικίλους τρόπους, στα πλαίσια του οικογενειακού περιβάλλοντος 

μάθησης των μαθηματικών, τόσο πριν την ένταξη του παιδιού στο σχολικό πλαίσιο, αλλά και 

μετά (Susperreguy, & Davis-Kean, 2016. Zippert, & Rittle-Johnson, 2018) . Το οικογενειακό 

περιβάλλον μάθησης των μαθηματικών συνδυάζει στοιχεία αρίθμησης (Hart et al., 2016. 

Zippert, & Rittle-Johnson, 2018), αλλά και μη αριθμητικά στοιχεία, τα οποία παρέχουν μια 

μεγαλύτερη ανάλυση και κατανόηση του κόσμου (Zippert, & Rittle-Johnson, 2018). Το 

οικογενειακό περιβάλλον μάθησης των μαθηματικών σχετίζεται με το οικογενειακό 

περιβάλλον αρίθμησης, το οποίο εξετάζεται ευρέως στην υπάρχουσα βιβλιογραφία, 

περιλαμβάνει, όμως, επιπλέον παραμέτρους που σχετίζονται με τη μαθηματική ανάπτυξη του 

παιδιού (Hart et al., 2016), όπως η χωροταξική αντίληψη και το μοτίβο (Zippert, & Rittle-

Johnson, 2018). 

Τα μαθηματικά βοηθούν το παιδί να αντιληφθεί και να επεξεργαστεί με όσο το δυνατό 

καλύτερο τρόπο το περιβάλλον. Η αντίληψη και κατανόηση των σχημάτων, του μεγέθους, 

του χώρου και των μοτίβων ενισχύουν την οργάνωση των εσωτερικών αναπαραστάσεων και 

των σκέψεων. Γίνεται, επομένως, αντιληπτός ο ρόλος του χώρου και των μοτίβων στη 

μαθηματική κατανόηση (Zippert, & Rittle-Johnson, 2018), παράλληλα με την ανάπτυξη 

αριθμητικών δεξιοτήτων (Niklas et al., 2016). Για την καλύτερη κατανόηση του 

οικογενειακού περιβάλλοντος μάθησης των μαθηματικών, θα πρέπει να διερευνηθούν -εκτός 

από τις αριθμητικές δραστηριότητες, στις οποίες οι γονείς συμμετέχουν με το παιδί τους- οι 

δραστηριότητες ανάπτυξης χωροταξικής αντίληψης και μοτίβου. Οι τρείς προαναφερθέντες 

τύποι δραστηριοτήτων θέτουν τα θεμέλια στην ανάπτυξη της μαθηματικής σκέψης (Zippert, 

& Rittle-Johnson, 2018). 

 Στα πρώτα χρόνια της ζωής, το παιδί κατακτά τη μαθηματική γλώσσα με τον ίδιο 

τρόπο που αναπτύσσει το λεξιλόγιο του, μέσω της αλληλεπίδρασης με τους άλλους (Niklas et 

al., 2016). «Τα παιδιά, από μικρή ηλικία, θα πρέπει να ενθαρρύνονται να κατανοούν σε 

μεγαλύτερο βαθμό την έννοια του μεγέθους,  να χρησιμοποιούν το μαθηματικό λεξιλόγιο 

προκειμένου να περιγράψουν χαρακτηριστικά όπως το μήκος και το ύψος, ενώ ταυτόχρονα 

να είναι σε θέση να χειρίζονται τους αριθμούς. Παράλληλα,  είναι σημαντικό να 

χρησιμοποιούν τη γλώσσα ώστε να περιγράφουν ποσότητες και να μπορούν να επικοινωνούν 

τις μαθηματικές τους σκέψεις» (Niklas et al., 2016, pp. 124).  
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1.2 Αναπτυξιακή διάσταση των μαθηματικών δεξιοτήτων 

1.2.1 Οι αριθμητικές δεξιότητες 

Η πρώιμη μαθηματική σκέψη περιλαμβάνει την αριθμητική εκτίμηση, τις αριθμητικές 

αναπαραστάσεις (Passolunghi, Vercelloni, & Schadee, 2007. Watts, Duncan, Siegler, & 

Davis-Kean, 2014), καθώς και τις λογικές διεργασίες (Kleemans et al., 2012. Watts et al., 

2014). Κάθε μια από τις προαναφερθείσες δεξιότητες είναι εξαιρετικά σημαντική στην 

ανάπτυξη της αριθμητικής, αλλά και της μαθηματικής σκέψης (Watts et al., 2014). Η 

αριθμητική εκτίμηση αφορά την ικανότητα αντίληψης της έννοιας του μεγέθους (Segers et 

al.,2015). Η αριθμητική αναπαράσταση έχει να κάνει με τη γνώση του συστήματος 

αρίθμησης και την εκτέλεση βασικών αριθμητικών δραστηριοτήτων (Passolunghi et al., 2007. 

Segers et al.,2015). Οι λογικές διεργασίες, έχουν να κάνουν με τις θεμελιώδεις έννοιες που 

περιγράφηκαν από τον Piaget, οι οποίες σχετίζονται με δραστηριότητες ταξινόμησης, 

απόκρισης και σύγκρισης (Segers et al.,2015). 

Είναι σημαντικό να κατανοήσουμε τις αριθμητικές δεξιότητες ως ένα συνδυασμό 

εγγενών δεξιοτήτων, ατομικών χαρακτηριστικών και αριθμητικών εμπειριών (Stock et al., 

2009). Οι εγγενείς αριθμητικές δεξιότητες περιγράφηκαν από τους Gelman and Galistel 

(1978), όπως αναφέρεται από τους Stock και συνεργάτες (2009), ως οι 5 βασικές αρχές της 

αρίθμησης. Η αρχή της σταθερής αλληλουχίας, προϋποθέτει ότι η σειρά των αριθμητικών 

λέξεων παραμένει αμετάβλητη, κατά τη διάρκεια μιας δραστηριότητας καταμέτρησης. Η 

αρχή της ένα προς ένα απόκρισης, προϋποθέτει ότι κάθε αριθμητική λέξη μπορεί να αποδοθεί 

μόνο σε ένα αντικείμενο, κατά τη διάρκεια μιας διαδικασίας καταμέτρησης. Η αρχή του 

πλήθους πρεσβεύει ότι ο τελευταίος αριθμός σε μια διαδικασία καταμέτρησης ενός συνόλου 

αντικειμένων, δηλώνει τον αριθμό του πλήθους αυτών. Η αρχή της αφαίρεσης πρεσβεύει ότι 

κάθε είδους αντικείμενο δύναται να μετρηθεί. Τέλος, η αρχή της ανεξάρτητης αλληλουχίας 

πρεσβεύει ότι η καταμέτρηση ενός συνόλου αντικειμένων δύναται να ξεκινήσει από 

οποιοδήποτε αντικείμενο, χωρίς αυτό να επηρεάζει το αποτέλεσμα της καταμέτρησης.  

Στη συνέχεια, 3 από τις παραπάνω αρχές θεωρήθηκε ότι κατέχουν το σημαντικότερο 

ρόλο στην ανάπτυξη των αριθμητικών δεξιοτήτων, η αρχή της σταθερής αλληλουχίας, η αρχή 

της ένα προς ένα απόκρισης και η αρχή του πλήθους. Οι άλλες δύο αρχές δε θεωρήθηκαν 

επουσιώδεις, καθώς η αρχή της αφαίρεσης, ακόμη και αν δεν υπάρχει, δεν προκύπτουν λάθη 

στην αριθμητική ακολουθία, ενώ η αρχή της ανεξάρτητης αλληλουχίας δεν εξηγεί τα λάθη 

που προκύπτουν στην καταμέτρηση (LeFevre, Smith-Chant, Fast, Skwarchuk, Sargla, Arnup, 
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... & Kamawar, 2006. Stock et al., 2009).  Καθώς τα παιδιά αναπτύσσουν τις αριθμητικές 

τους ικανότητες χρησιμοποιούν όλες τις βασικές αρχές που περιγράφηκαν παραπάνω. Με την 

πάροδο, όμως, του χρόνου, διατηρούν μόνο τις 3 εγγενείς αρχές που περιγράφηκαν ως οι 

περισσότερο σημαντικές (Stock et al., 2009). Τα παιδιά με καλύτερες αριθμητικές δεξιότητες 

προχωρούν με πιο γοργούς ρυθμούς σε αυτή τη διαδικασία μάθησης, σε σύγκριση με τα 

παιδιά που παρουσιάζουν χαμηλότερες δεξιότητες αρίθμησης  (LeFevre et al., 2006).   

Οι 3 εγγενείς αριθμητικές αρχές δεν παρουσιάζονται στον απόλυτο βαθμό την ίδια 

χρονική στιγμή. Πρώτη παρουσιάζεται η αρχή της σταθερής αλληλουχίας (Stock et al., 2009), 

η οποία γίνεται ιδιαίτερα εμφανής σε παιδιά προσχολικής ηλικίας (LeFevre et al., 2006). Στην 

πρώτη τάξη του δημοτικού σχολείου τα παιδιά φτάνουν στο ίδιο επίπεδο με τους ενήλικες, 

όσον αφορά την κατανόηση της συγκεκριμένης αρχής.  Το ίδιο συμβαίνει και με την αρχή της 

ένα προς ένα απόκρισης, η οποία εμφανίζεται στην ηλικία των 5 ετών (Stock et al., 2009) και 

γίνεται περισσότερο κατανοητή, καθώς το παιδί συνεχίζει να αναπτύσσει τις αριθμητικές του 

δεξιότητες (LeFevre et al., 2006). Ωστόσο, σε ερευνητική μελέτη της Wynn  (1992) βρέθηκε 

ότι τα παιδιά εμφανίζουν τις δεξιότητες αυτές αρκετά νωρίτερα στην ανάπτυξη, περίπου στην 

ηλικία των 2 έως 3 ετών, όπου τα παιδιά αποδίδουν μια αριθμητική λέξη σε κάθε αντικείμενο 

στη διαδικασία της καταμέτρησης. Σύγχυση υπάρχει επίσης και για την αρχή του πλήθους. Η 

Wynn  (1992) υποστήριξε ότι η κατανόηση της αρχής αυτής εμφανίζεται στην ηλικία των 3,5 

ετών. Αντίθετα οι Freeman, Antonucci και Lewis (2000) υποστήριξαν ότι η αρχή του 

πλήθους ξεκινά να γίνεται αντιληπτή στην ηλικία των 4 έως 5 ετών. 

Ωστόσο, με την είσοδο τους στο νηπιαγωγείο, δεν παρουσιάζουν όλα τα παιδιά τις 

ίδιες μαθηματικές δεξιότητες (Napoli & Purpura, 2018. Thippana, Elliott, Gehman, Libertus, 

& Libertus, 2020). Από την ηλικία των 5 ετών ένα παιδί είναι σε θέση να κατανοήσει 

θεμελιώδεις μαθηματικές έννοιες (Niklas et al., 2016). Στο συγκεκριμένο ηλικιακό στάδιο 

εντοπίζεται και η δημιουργία των πρώτων ατομικών διαφορών (Gunderson & Levine, 2011. 

Niklas et al., 2016). Ένα ποσοστό παιδιών προσχολικής ηλικίας της τάξης του 5% είναι ικανό 

να επιλύσει απλά μαθηματικά προβλήματα, ενώ ένα ποσοστό, επίσης, 5% δεν έχει ακόμη τη 

δυνατότητα να αναγνωρίζει αριθμούς και να μετρά μέχρι το 10 (Thippana et al., 2020). Οι 

ατομικές διαφορές στη μαθηματική ανάπτυξη μπορεί να οφείλονται στη γενική γνωστική 

ανάπτυξη (νοημοσύνη, μνήμη εργασίας), στην ανάπτυξη συγκεκριμένων γνωστικών τομέων 

σχετικών με τους αριθμούς (Benavides-Varela, Butterworth, Burgio, Arcara, Lucangeli, & 

Semenza, 2016) , αλλά και σε περιβαλλοντικούς παράγοντες, όπως για παράδειγμα η 
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επίδραση της γονικής συμπεριφοράς (Benavides-Varela et al., 2016. Gunderson & Levine, 

2011) .  

Οι ατομικές διαφορές στην ανάπτυξη των αριθμητικών δεξιοτήτων, οι οποίες 

σχετίζονται με ατομικές διαφορές στη γνωστική ανάπτυξη των παιδιών, οφείλονται στη 

νοημοσύνη και τη μνήμη εργασίας (Kleemans et al.,2012. Passolunghi, Vercelloni & 

Schadee, 2007. Segers et al.,2015). Η μνήμη εργασίας σχετίζεται με μαθηματικές δεξιότητες 

αρίθμησης, οι οποίες αποτελούν θεμελιώδη προϋπόθεση στην επίλυση απλών, αλλά και 

σύνθετων μαθηματικών προβλημάτων (Passolunghi & Pazzaglia, 2004. Passolunghi et al., 

2007).  Παιδιά μου εμφανίζουν μαθηματικές δυσκολίες, εμφανίζουν επίσης δυσκολίες ως 

προς τη μνήμη εργασίας (Passolunghi & Pazzaglia, 2005). Τα παιδιά αυτά δυσκολεύονται να 

συγκρατήσουν πληροφορίες στην προσωρινή μνήμη, κατά τη διάρκεια εκτέλεσης ενός έργου 

(π.χ. κατά τη διάρκεια καταμέτρησης αντικειμένων), ενώ παράλληλα η προσοχή τους 

διασπάται εύκολα από εξωτερικά ερεθίσματα (Pasolunghi, Cornoldi, & De Liberto, 1999. 

Passolunghi et al., 2007).  Παράλληλα, εμφανίζουν ελλείμματα στην χωρική μνήμη εργασίας 

(Passolunghi et al., 2007). 

Αυτές οι πρώιμες ατομικές διαφορές στη μαθηματική ανάπτυξη είναι εξαιρετικά 

σημαντικές για πολλούς λόγους. Αρχικά, οι μαθηματικές δεξιότητες των παιδιών, κατά την 

είσοδό τους στο νηπιαγωγείο, προβλέπουν τη μακροπρόθεσμη ακαδημαϊκή επίδοσή τους. 

Παράλληλα, η μαθηματική γνώση είναι απαραίτητη για την ανάπτυξη και εξέλιξη των 

επιστημονικών και τεχνολογικών επιτευγμάτων, καθώς, επίσης, προσφέρει ευκαιρίες 

επαγγελματικής κατάρτισης (Levine, Suriyakham, Rowe, Huttenlocher, & Gunderson, 2010).  

Αυτή η διαβάθμιση που παρατηρείται στη μαθηματική ανάπτυξη, σε ορισμένες περιπτώσεις 

καθίσταται προβληματική, καθώς ορισμένα παιδιά δε διαθέτουν τις απαιτούμενες δεξιότητες 

για την κατάκτηση περισσότερο σύνθετων αριθμητικών και μαθηματικών εννοιών. 

Επομένως, είναι σημαντικό τα παιδιά από την προσχολική ηλικία να υποστηρίζονται στη 

μαθηματική μάθηση και κατανόηση, ώστε να είναι σε θέση αργότερα να αναπτύξουν 

περισσότερο σύνθετες μαθηματικές ικανότητες (Elofsson, Gustafson, Samuelsson, & Träff, 

2016. Gunderson & Levine, 2011). 
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1.2.2 Η χωροταξική ικανότητα 

Η χωροταξική ικανότητα έχει να κάνει με τη δημιουργία, την αποθήκευση, την 

ανάκτηση και το μετασχηματισμό οπτικών πληροφοριών (Wang & Carr, 2020. Xie, Zhang, 

Chen, Xin, 2020. Zippert, & Rittle-Johnson, 2018). Σύμφωνα με το μοντέλο της πολλαπλής 

νοημοσύνης του Gardner, όπως αναφέρεται στους Rahmatunnisa & Fauziah (2019), η 

χωροταξική ικανότητα αποτελεί μια μορφή της νοημοσύνης. Παιδιά με υψηλή χωρική 

νοημοσύνη, μπορούν να παρατηρούν το περιβάλλον με ακρίβεια, να αντιλαμβάνονται λεπτές 

μεταβολές στο περιβάλλον αυτό, να τις επεξεργάζονται και να τις μετασχηματίζουν 

(Rahmatunnisa & Fauziah, 2019). Η χωρική σκέψη έχει να κάνει με τη νοητική 

αναπαράσταση των αντικειμένων (Rahmatunnisa & Fauziah, 2019. Hegarty, 2010 ) και της 

θέσης τους μέσα στο χώρο, αλλά και με χωροταξικές διεργασίες, όπως είναι ο 

μετασχηματισμός και η κίνηση των αντικειμένων (Hegarty, 2010). Η χωρική νοημοσύνη 

επιτρέπει στα παιδιά να αναπαριστούν νοητικά ένα πρόβλημα, καθώς επίσης και τις πιθανές 

λύσεις αυτού του προβλήματος (Rahmatunnisa & Fauziah, 2019). Η πρώιμη εμπλοκή των 

παιδιών σε δραστηριότητες χωροταξικής αντίληψης συνεπάγεται και πρώιμη χωροταξική 

ικανότητα (Ho, Lee, Wood, Kassies, & Heinbuck, 2018) .  

Η χωροταξική ικανότητα αποτελεί μια πολυδιάστατη έννοια (Xie et al., 2020). Οι 

παράγοντες που απαρτίζουν τη χωροταξική αντίληψη αποτέλεσαν αντικείμενο σύγχυσης. Οι 

Guilford και Lacy (1947), όπως αναφέρεται από τους Harle και Towns (2011), ανέφεραν ότι 

η χωροταξική ικανότητα  αποτελεί  ένα σύνολο δεξιοτήτων που απαιτούν νοητική 

επεξεργασία, όπως είναι ο χωρικός προσανατολισμός και η δημιουργία νοερής εικόνας. Ο 

οπτικός προσανατολισμός έχει να κάνει με την νοητική αναπαράσταση ενός αντικειμένου 

από διαφορετικές οπτικές γωνίες. Η νοερή απεικόνιση, έχει να κάνει με το νοητικό χειρισμό 

των αντικειμένων, δηλαδή με τη νοερή περιστροφή και αναστροφή των αντικειμένων αυτών 

(Harle & Towns, 2011. Wang & Carr, 2020. Xie et al., 2020). Η μετά-ανάλυση του Carroll 

(1993), όπως αναφέρεται στους Harle και Towns (2011), έδειξε ότι υπάρχουν τρείς κύριες 

δεξιότητες χωροταξικής αντίληψης, ο οπτικός προσανατολισμός, η νοερή απεικόνιση και η 

χωρικές σχέσεις (Harle & Towns, 2011, Wang & Carr, 2020), καθώς και πέντε μικρότερες, 

κιναισθητική ικανότητα, οπτική μνήμη, ταχύτητα αντίληψης, ταχύτητα επεξεργασίας και 

ταχύτητα ευελιξίας στην επεξεργασία (Harle & Towns, 2011. Xie et al., 2020). 

Οι  Newcombe and Shipley (2015), εξετάζοντας τόσο το θεωρητικό υπόβαθρό, όσο και 

μελέτες νευροαπεικόνισης, κατέληξαν σε δύο κατηγορίες χωροταξικής ικανότητας. Οι 
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κατηγορίες αυτές είναι οι εξής: εγγενής- εξωγενής και δυναμικές-στατικές (Newcombe & 

Shipley, 2015. Xie et al., 2020). Οι εγγενής-εξωγενής έχουν να κάνουν με χωρικές 

πληροφορίες, οι οποίες αφορούν είτε το ίδιο το αντικείμενο και τα χαρακτηριστικά του (π.χ. 

σχήμα) –εγγενείς-, είτε πληροφορίες που προέρχονται από τον περιβάλλοντα χώρο (π.χ. θέση 

του αντικειμένου σε σχέση με άλλα αντικείμενα) –εξωγενείς-. Οι δυναμικές-στατικές 

πληροφορίες έχουν να κάνουν με την κίνηση του αντικειμένου ή τμημάτων αυτού στο χώρο. 

Στις δυναμικές κατατάσσονται πληροφορίες που εμπεριέχουν κίνηση ενός αντικειμένου, ενώ 

στις στατικές παρατηρείται απουσία κίνησης (Newcombe & Shipley, 2015).   

Στη συνέχεια προτάθηκαν τρείς κατηγορίες δυναμικών χωροταξικών δεξιοτήτων, οι 

οποίες έχουν να κάνουν με τη γνωστική δράση, τη χρονική επεξεργασία και τα κινούμενα 

ερεθίσματα (Buckley, Seery, & Canty, 2018. Xie et al., 2020). Τα κινούμενα ερεθίσματα, 

αναφέρονται σε αντικείμενα τα οποία κινούνται κατά τη διάρκεια εκτέλεσης μιας 

χωροταξικής δραστηριότητας. Τέτοιες δραστηριότητες έχουν να κάνουν με τη νοητική 

περιστροφή ενός αντικειμένου, την αναδίπλωση ενός χαρτιού, την κατασκευή ενός πύργου. 

Οι δραστηριότητες που περιγράφηκαν, σε ένα πρώτο επίπεδο δείχνουν να σχετίζονται με 

ενδογενείς δυναμικές χωροταξικές ικανότητες, σε ένα δεύτερο επίπεδο, όμως, γίνεται 

αντιληπτό ότι για την διεκπεραίωση τους απαιτούνται και ενδογενείς στατικές χωροταξικές 

δεξιότητες (Xie et al., 2020). 

Ένας επιπλέον σημαντικός παράγοντας της χωροταξικής αντίληψης και δεξιότητας 

είναι η οπτική-χωρικής μνήμη (Buckley et al., 2018.  Wang & Carr, 2020). Η χωρική-οπτική 

μνήμη είναι στενά συνδεδεμένη με τη μαθηματική ικανότητα και πιο συγκεκριμένα με τις 

δεξιότητες αρίθμησης, τη γεωμετρία, την επίλυση λεκτικών μαθηματικών προβλημάτων, 

καθώς και με τη μαθηματική επίτευξη (Wang & Carr, 2020. Xie et al., 2020).  

Από την παραπάνω συζήτηση προκύπτουν πέντε βασικές παράμετροι χωροταξικών 

δεξιοτήτων, η ενδογενής δυναμική, η εξωγενής δυναμική, η ενδογενής στατική, η εξωγενής 

στατική και η οπτική-χωρική μνήμη.  Η ενδογενής δυναμική δεξιότητα αναφέρεται στην 

ικανότητα του ατόμου να μετασχηματίζει τα σχήματα ή τα αντικείμενα, είτε νοητικά, είτε με 

τρόπο φυσικό, όπως είναι δραστηριότητες που σχετίζονται με την αναδίπλωση χαρτιού για τη 

δημιουργία ενός σχήματος. Η ενδογενής στατική δεξιότητα σχετίζεται με την κατανόηση και 

επεξεργασία των αντικειμένων ή των σχημάτων, χωρίς το μετασχηματισμό τους σε νοητικό ή 

φυσικό επίπεδο. Η εξωγενής δυναμική δεξιότητα απαιτεί την κατανόηση των σχέσεων που 

υπάρχουν μεταξύ των διαφόρων σχημάτων ή αντικειμένων, είτε νοητικά, είτε με τρόπο 
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φυσικό προκειμένου το άτομο να είναι σε θέση να τις μετασχηματίσει, όπως για παράδειγμα 

η κατανόηση ενός χάρτη. Η εξωγενής στατική χωρική ικανότητα σχετίζεται με την 

κατανόηση των σχέσεων μεταξύ των διαφόρων αντικειμένων, χωρίς την επεξεργασία ή τον 

μετασχηματισμό τους, όπως η απλή ανάγνωση ενός χάρτη.  Η οπτική- χωρική μνήμη 

σχετίζεται με τη βραχυπρόθεσμη επεξεργασία και αποθήκευση χωροταξικών πληροφοριών 

(Xie et al., 2020). 

1.2.3 Χωροταξική αντίληψη κατά την πρώιμη παιδική ηλικία και ανάπτυξη 

μαθηματικών δεξιοτήτων 

Κατά τη διάρκεια εκτέλεσης μιας χωροταξικής και μιας μαθηματικής δοκιμασίας, 

ενεργοποιούνται περιοχές του εγκεφάλου, κατά παρόμοιο τρόπο (Cheng, & Mix, 2014. 

Gilligan, Flouri, & Farran, 2017). Το παραπάνω, ενδεχομένως, οδηγεί στο συμπέρασμα ότι 

για την ολοκλήρωση μιας μαθηματικής ή μιας χωροταξικής δραστηριότητας απαιτείται 

παρόμοια εγκεφαλική ενεργοποίηση και επεξεργασία. Δεδομένου ότι μαθηματικές δομές, 

όπως οι αριθμοί, αναπαριστούνται σε μια νοητική δομή (Carr, Alexeev, Wang, Barned, 

Horan&Reed, 2018. Gilligan et al., 2017) και πολλές μαθηματικές έννοιες όπως η γεωμετρία 

και η τριγωνομετρία είναι χωρικές, γίνεται αντιληπτό ότι η μαθηματική και χωροταξική 

κατανόηση απαιτούν κοινούς συντελεστές επεξεργασίας (Cheng, & Mix, 2014. Gilligan et al., 

2017). Αλλαγές στη χωρική αναπαράσταση των αριθμών ή των αριθμητικών εξισώσεων, 

δύνανται  να προκαλέσουν μεταβολές στη μαθηματική επίδοση. Η χωροταξική αντίληψη 

σχετίζεται θετικά με τη μαθηματική κατανόηση και επίτευξη. Η νοερή απεικόνιση και η 

αντίληψη της μορφής, αποτελούν κάποιες από της δεξιότητες χωροταξικής αντίληψης, που 

επηρεάζουν τόσο τη μαθηματική όσο και τη χωρική επεξεργασία (Gilligan et al., 2017).  

Η χωροταξική αντίληψη και τα μαθηματικά μοιράζονται νοητικές διεργασίες, οι 

οποίες ξεκινούν νωρίς στην ανάπτυξη του ανθρώπου. Η σχέση χωροταξικής αντίληψης και 

μαθηματικών δεξιοτήτων επιβεβαιώνεται ήδη από την προσχολική ηλικία. Σε μελέτη των 

Verdine, Golinkoff, Hirsh‐Pasek, Newcombe, Filipowicz, & Chang (2014), βρέθηκε ότι οι 

χωροταξικές δεξιότητες στην ηλικία των 3 ετών , όπως εκτιμήθηκε χρησιμοποιώντας τη 

δοκιμασία Test of Spatial Assembly (TOSA), προβλέπουν ένα σημαντικό ποσοστό της 

διακύμανσης της επίλυσης μαθηματικών προβλημάτων, η οποία μετρήθηκε με τη χρήση του 

Wechsler Individual Achievement Test (WIAT), στην ηλικία των 4 ετών.  Παράλληλα, η 

πρώιμη χωρική οπτική απεικόνιση, στην ηλικία των 3 ετών, φάνηκε να είναι ένας ισχυρός 

προβλεπτικός παράγοντας της αριθμητικής ικανότητας στην ηλικία των 10 ετών (Zhang, 

Koponen, Räsänen, Aunola, Lerkkanen, & Nurmi, 2014. Carretal, 2018), ενώ είναι εξίσου 
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σημαντική για την επίδοση στην επίλυση σύνθετων λεκτικών μαθηματικών προβλημάτων 

(Carr et al., 2018). Ισχυρή συσχέτιση εντοπίζεται, επίσης, μεταξύ νοητικής περιστροφής – 

μιας εγγενούς διαδικασίας- και αριθμητικής ικανότητας, καθώς και ικανότητας υπολογισμού, 

σε παιδιά ηλικίας 6-8 ετών (Cheng & Mix, 2014). 

Οι υψηλές δεξιότητες χωροταξικής αντίληψης σχετίζονται με την ανάπτυξη της 

νοητικής αναπαράστασης των αριθμών, αλλά και τον αποτελεσματικό χειρισμό τους (Carr et 

al., 2018). Παρεμβάσεις οι οποίες σχεδιάστηκαν για τη βελτίωση των χωροταξικών 

δεξιοτήτων, βελτίωσαν παράλληλα τη μαθηματική επίδοση παιδιών που φοιτούν στο 

δημοτικό σχολείο (Cheng & Mix, 2014), αλλά και ενηλίκων (Carr et al.,2018). Η υψηλή 

επίδοση σε δοκιμασίες χωροταξικής αντίληψης, κατά την παιδική ηλικία, αποτελεί 

προβλεπτικό παράγοντα της μετέπειτα μαθηματικής επίδοσης (Cheng & Mix, 2014.Carr et 

al., 2018). 

Ωστόσο, υψηλές συσχετίσεις έχουν παρατηρηθεί, κατά κύριο λόγο, μεταξύ νοητικής 

αναπαράστασης –δυναμική χωρική ικανότητα- και αρίθμησης, σε παιδιά ηλικίας 6 έως 8 

ετών (Cheng & Mix, 2014. Gilligan et al., 2017). Η νοητική απεικόνιση και η 

αποκωδικοποίηση, καθώς και άλλες ενδογενείς χωρικές δεξιότητες, σχετίστηκαν με τη 

μαθηματική επίδοση παιδιών 10 έως 11,5 ετών. Ο κάθε τομέας της χωροταξικής ικανότητας 

σχετίζεται με διαφορετικό τρόπο με τη μαθηματική κατανόηση και επίτευξη και σε 

διαφορετικές ηλικίες. Για παράδειγμα, η νοητική περιστροφή αποτελεί σημαντικό 

προβλεπτικό παράγοντα μαθηματικής επίτευξης για παιδιά νηπιακής ηλικίας –μέση ηλικία τα 

6 έτη- (Gilligan et al., 2017). 

1.2.4 Η έννοια του μοτίβου 

Το μοτίβο αποτελεί βασικό στοιχείο στο περιβάλλον πρώιμης μάθησης ενός παιδιού και 

ιδιαίτερα στο περιβάλλον μάθησης των μαθηματικών. Δραστηριότητες όπως το να 

δημιουργήσει μια κατασκευή (π.χ. ένα πύργο), χρησιμοποιώντας αποκλειστικά υλικά 

συγκεκριμένων χρωμάτων (π.χ. κόκκινα και πράσινα τουβλάκια), ή να εντοπίσει τον αριθμό 

που απουσιάζει σε μια αριθμητική ακολουθία, ενέχουν την έννοια του μοτίβου (Fyfe, Evans, 

Matz, Hunt, & Alibali, 2017). Προκειμένου ένα άτομο να διεκπεραιώσει ανάλογες 

δραστηριότητες πρέπει να αντιληφθεί και να κατανοήσει τον κανόνα που βρίσκεται πίσω από 

την ακολουθία (Fyfe et al., 2017. Moss & Beatty, 2006). Τα μαθηματικά έχουν ορισθεί ως «η 

επιστήμη των μοτίβων» (Fyfe et al.,2017, σελ. 1).  
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Τα μοτίβα συναντώνται με διαφορετικές μορφές. Μια τους μορφή συναντάται εντός 

ενός μόνο αντικειμένου, όπου τα επιμέρους κομμάτια του εμφανίζουν συνέπεια ως προς τη 

μεταξύ τους σχέση. Μια δεύτερη μορφή απαντάται σε μια σειρά αντικειμένων, όπου 

μπορούμε να διακρίνουμε τη σχέση που υπάρχει ανάμεσα σε ένα αντικείμενο και σε αυτό που 

έπεται ή προηγείται. Μια τρίτη μορφή παρατηρείται μεταξύ δύο συνόλων αντικειμένων, όπου 

τα κομμάτια που απαρτίζουν τα δύο σύνολα, ταιριάζουν υπό ένα συγκεκριμένο κανόνα 

(Papic, Mulligan, & Mitchelmore, 2011).  

Οι μορφές των μοτίβων, δημιουργούν και τους διάφορους τύπους αυτών, τα μοτίβα 

των χωροταξικών δομών (Papic et al.,2011) , τα επαναλαμβανόμενα μοτίβα και τα 

αναπτυσσόμενα μοτίβα (Papic et al.,2011. Zazkis & Liljedahl, 2002). Τα μοτίβα που ενέχουν 

την έννοια της χωροταξικής δομής, σχετίζονται με τη σταθερή σχέση που εμφανίζεται στα 

χαρακτηριστικά (μέγεθος, αριθμός, γραμμικότητα) των γεωμετρικών σχημάτων (τρίγωνα, 

τετράγωνα, κλπ) (Papic et al.,2011). Τα επαναλαμβανόμενα μοτίβα, είναι εκείνα, τα οποία 

χαρακτηρίζονται από μια σταθερή μονάδα επανάληψης. Ο πιο απλός και συνηθέστερος τύπος 

επαναλαμβανόμενου μοτίβου είναι το «ABCABCABC..».  Τα γραμμικά μοτίβα αποτελούνται 

από επιμέρους στοιχεία τα όποια, είτε τείνουν να αυξάνονται, είτε να μειώνονται με ένα 

συγκεκριμένο τρόπο. Για παράδειγμα αναφέρεται η απλή ακολουθία «2,4,6,…» (Papic et 

al.,2011. Zazkis & Liljedahl, 2002). Τα παιδιά σε ένα πολύ πρώιμο στάδιο της μαθηματικής 

τους ανάπτυξης, συναντούν όλες τις μορφές των μοτίβων που αναλύθηκαν, οι πρώτες δύο 

μορφές όμως, ανταποκρίνονται καλύτερα στην πρώιμη μαθηματική ανάπτυξη (Papic et 

al.,2011).   

1.2.5 Το μοτίβο και η ανάπτυξη της μαθηματικής σκέψης 

Το μοτίβο έχει χαρακτηριστεί ως η βασική δομή της πρώιμης μαθηματικής 

κατανόησης (Rittle-Johnson, Zippert & Boice, 2019. Moss & Beatty, 2006). Η κατανόηση 

της έννοιας του μοτίβου, σε ένα πρώιμο στάδιο της ανάπτυξης, προσφέρει πλήθος 

μαθηματικών οφελών στα παιδιά. Έχει βρεθεί ότι συμβάλλει σημαντικά, στην καλύτερη 

κατανόηση των εξαρτημένων σχέσεων μεταξύ των μαθηματικών ποσοτήτων (Moss & Beatty, 

2006), στην ανάπτυξη της αλγεβρικής λογικής και στη διάκριση και γενίκευση των 

μαθηματικών εννοιών (McCluskey, Mulligan & Van Bergen, 2018. Moss & Beatty, 2006).Τα 

μαθηματικά προβλήματα χαρακτηρίζονται ως αριθμητικές ή γεωμετρικές ακολουθίες, 

γεγονός που οδηγεί στο συμπέρασμα ότι η έννοια του μοτίβου αναπτύσσεται σε μια πληθώρα 

περιβαλλοντικών πλαισίων (Moss & Beatty, 2006). Τα παιδιά αντιμετωπίζουν την έννοια του 
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μοτίβου σε ποικίλες καταστάσεις της καθημερινής ζωής, όπως όταν είναι σε θέση να 

αντιληφθούν τι έπεται σε μια σειρά γεγονότων, να αντιληφθούν τις ομοιότητες σε ένα σύνολο 

εμπειριών και να προβλέψουν την αλλαγή. Για παράδειγμα, τα παιδιά προσχολικής ηλικίας 

δημιουργούν μοτίβα, κατά τη διάρκεια ενός ελεύθερου παιχνιδιού(Rittle-Johnson et al., 

2019).  Επομένως, τα παιδιά κατανοούν την έννοια μιας ακολουθίας μέσα από τη βίωση της 

καθημερινότητας (McCluskey et al.,2018).    

Η άλγεβρα αποτελεί μια συμβολική γλώσσα, η οποία κατά κύριο λόγο απαρτίζεται 

από αριθμούς, μέσω των οποίων είναι δυνατόν να εκφραστούν διάφορες σχέσεις και έννοιες, 

αλλά και να υπολογιστούν σύνθετα αριθμητικά προβλήματα, δίχως να προβούμε σε εκτενείς 

μαθηματικούς υπολογισμούς. Κάθε γενίκευση συνδέει ένα επιμέρους στοιχείο με ένα σύνολο 

αξιών. Ο εντοπισμός , αλλά και η χρήση των εκάστοτε γενικεύσεων που προκύπτουν, έχουν 

να κάνουν με την αλγεβρική σκέψη (Papic et al.,2011).Η αρίθμηση, αλλά και οι αριθμητικές 

αρχές αποτελούν χαρακτηριστικά παραδείγματα γενικεύσεων, προβλέψιμων αριθμητικών 

ακολουθιών. Σε μια αριθμητική ακολουθία, ο αριθμός που έπεται είναι μεγαλύτερος από τον 

αριθμό που προηγούταν, κατά μία φορά (Rittle-Johnson et al., 2019). Οι δεκάδες και οι 

εκατοντάδες αποτελούν αριθμητικά μοτίβα και εμφανίζουν παρόμοια ακολουθία με τους 

ακέραιους αριθμούς (1,2,3,.. κ.ο.κ.). Βασική προϋπόθεση της μάθησης αρίθμησης 

αντικειμένων είναι η κατανόηση των τυπικών αριθμητικών ακολουθιών, μέσω της 

κατανόησης των μοτίβων (Kidd, Pasnak, Gadzichowski, Gallington, McKnight, Boyer, & 

Carlson, 2014).  

  Όταν ένα άτομο είναι σε θέση να αντιληφθεί τον κανόνα που ενώνει δύο σύνολα 

αντικειμένων, τότε γίνεται λόγος για λειτουργική σκέψη, η οποία απαιτεί μαθηματική 

κατανόηση, όπως είναι οι μαθηματικές σχέσεις και οι μαθηματικές μετατροπές (Papic et 

al.,2011). Η ενασχόληση ενός παιδιού με επαναλαμβανόμενα μοτίβα (π.χ. κίτρινο-μπλε, 

κίτρινο-μπλε, … κ.ο.κ.) του επιτρέπει να αντιληφθεί και να επεξεργαστεί, σε ένα πολύ 

πρώιμο στάδιο, τις σχέσεις, τους κανόνες και την κανονικότητα, χαρακτηριστικά που 

αποτελούν θεμέλιο της αλγεβρικής σκέψης (Zippert & Rittle-Johnson, 2018). Σε ένα πρώτο 

στάδιο τα παιδιά επεξεργάζονται και αναλύουν μοτίβα δύο στοιχείων, όπως ΑΒ ή μπλε-

πράσινο, ενώ στη συνέχεια αναγνωρίζουν μοτίβα περισσότερων στοιχείων. Στο τέλος της 

προσχολικής ηλικίας, τα παιδιά έχουν αναπτύξει την ικανότητα, να ολοκληρώσουν ένα 

μοτίβο, να το αντιγράψουν με ακρίβεια, αλλά και να το επεκτείνουν. Κάποια παιδιά 

αναπτύσσουν, παράλληλα, τη δεξιότητα να επαναλαμβάνουν ένα μοτίβο χρησιμοποιώντας 

διαφορετικά στοιχεία (Rittle-Johnson et al,2019).  
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Η ανάλυση ενός μοτίβου απαιτεί αλγεβρική σκέψη. Στην προσχολική ηλικία, το 

παραπάνω γίνεται αντιληπτό στα επαναλαμβανόμενα μοτίβα, όπου η συγκεκριμένη σχέση, 

μεταξύ των στοιχείων ενός μοτίβου, είναι η μονάδα της επανάληψης (Papic et al.,2011). 

Κατά τη διάρκεια του συγκεκριμένου ηλικιακού σταδίου, το ενδιαφέρον του παιδιού 

στέφεται στην επεξεργασία επαναλαμβανόμενων μοτίβων, όπως είναι το ΑΒΒΑΒΒ (Zippert 

&Rittle-Johnson, 2018).  Όταν το παιδί είναι σε θέση να αντιληφθεί ότι η μονάδα της 

επανάληψης αποτελείται από ξεχωριστά στοιχεία, τα οποία ενώνονται και τείνουν να 

επαναλαμβάνονται σε όλο το μήκος του μοτίβου, τότε γίνεται και πάλι λόγος για γενίκευση. 

Επίσης, μια γενίκευση μπορούμε να παρατηρήσουμε και στα μοτίβα χωροταξικής δομής, 

όταν ένα παιδί είναι σε θέση να αντιληφθεί την σχέση –τα κοινά στοιχεία- που διέπει ένα 

σύνολο γεωμετρικών σχημάτων (Papic et al., 2011).  

Μέσω των επαναλαμβανόμενων μοτίβων το παιδί βοηθείται, ώστε να αναπτύξει την 

ικανότητα να αντιλαμβάνεται και να αναλύει μια προβλέψιμη ακολουθία, χωρίς η αριθμητική 

γνώση να είναι απαραίτητη (Rittle-Johnson et al,2019), εστιάζοντας στην προβλεπτικότητα 

που διέπει τη σχέση των εν λόγω μοτίβων και γενικεύοντας αυτή την προβλεπτικότητα στις 

αριθμητικές σχέσεις μετέπειτα. Για παράδειγμα, όταν τα νήπια μετρούν σε πεντάδες (π.χ. 

5,10,15,20,..κ.ο.κ.) είναι σε θέση να αντιληφθούν ότι στη συγκεκριμένη αριθμητική 

ακολουθία ένα ψηφίο εναλλάσσεσαι (π.χ. 0,5,0,5,0,..κ.ο.κ.). Στη ακολουθία αυτή, το παιδί 

μετατρέπει την υπάρχουσα γνώση για πιο απλά μοτίβα, όπως σχημάτων ή χρωμάτων, σε 

αριθμούς και στη συνέχεια, οδηγείται στη γενίκευση ότι όσοι αριθμοί είναι πολλαπλάσιοι του 

5 θα λήγουν είτε σε 0 είτε σε 5 (Kidd et al., 2014).  Επειδή στην προσχολική ηλικία η 

ανάλυση ενός μοτίβου, συνήθως, δεν ενέχει επεξεργασία αριθμητικών συμβόλων, γίνεται 

λόγος για προ-αλγεβρική σκέψη (Papic et al.,2011). Οι Clements and Sarama (2007c), όπως 

αναφέρεται από τους Kidd και συνεργάτες (2014, σελ. 135) υποστηρίζουν ότι «Η άλγεβρα 

ξεκινά με την αναζήτηση μοτίβων. Ο εντοπισμός μοτίβων βοηθά στην τάξη, στη συνοχή και 

στη προβλεπτικότητα φαινομενικά ανοργάνωτων καταστάσεων και επιτρέπει σε κάποιον να 

αναγνωρίζει σχέσεις και να πραγματοποιεί γενικεύσεις».  Για τους λόγους που αναλύθηκαν 

παραπάνω, το μοτίβο αποτελεί θεμελιώδες στοιχείο στην ανάπτυξη της μαθηματικής σκέψης 

(Rittle-Johnson et al., 2019). 

Η ενθάρρυνση των παιδιών για ενασχόληση με τα επαναλαμβανόμενα μοτίβα 

συμβάλλει στη μακροπρόθεσμη κατανόηση των αναπτυσσόμενων μοτίβων (Papic et al.,2011. 

Rittle-Johnson et al., 2019) και των αναλογιών. Η κατανόηση και ανάλυση των διαφόρων 

τύπων μοτίβων συνδέεται με τη μετέπειτα μαθηματική επίδοση. Παρεμβάσεις που στόχευαν 
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στην εξοικείωση των παιδιών με τα μοτίβα, είχαν παρόμοια και κάποιες φορές πιο θετικά 

αποτελέσματα στη μαθηματική επίδοση, σε σύγκριση με μαθηματικές παρεμβάσεις –

λιγότερο εξειδικευμένες- , οι οποίες συμπεριλάμβαναν εξάσκηση σε τυπικές μαθηματικές 

δοκιμασίες (Rittle-Johnson et al., 2019). 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2  

ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ 

2.1 Η δόμηση του οικογενειακού περιβάλλοντος μάθησης των μαθηματικών κατά την 

πρώιμη παιδική ηλικία 

Σύμφωνα με το θεωρητικό μοντέλο Ευκαιριών-Κλίσεων (Opportunity- Propensity), για 

τα ακαδημαϊκά επιτεύγματα , τρείς παράγοντες επηρεάζουν τη διαδικασία μάθησης στα 

παιδιά: οι ευκαιρίες, τα κίνητρα και παράγοντες πλαισίου (Byrnes & Miller, 2007. Zhu & 

Chiu, 2019). Όταν στο παιδί δίνονται περισσότερες ευκαιρίες μάθησης, ταυτόχρονα 

αυξάνεται το ενδιαφέρον του και η προθυμία του να μάθει. Οι ευκαιρίες μάθησης εξαρτώνται 

από την ποιότητα του οικογενειακού περιβάλλοντος μάθησης, την έκθεση δηλαδή του 

παιδιού στο κατάλληλο περιβάλλον. Το κίνητρο αναφέρεται στην προθυμία και την 

ικανότητα του παιδιού να μάθει, όταν του δίνονται οι κατάλληλες ευκαιρίες. Οι πρώιμες 

αριθμητικές δεξιότητες, το μαθηματικό ενδιαφέρον και το αίσθημα 

αυτοαποτελεσματικότητας αναφορικά με τη μαθηματική ικανότητα, είναι παράγοντες 

προσωπικού κινήτρου. Οι παράγοντες  πλαισίου αναφέρονται στο περιβάλλον που 

διαμορφώνουν οι γονείς στο σπίτι και στο φύλο του παιδιού, τα οποία επηρεάζουν τόσο τις 

ευκαιρίες , όσο και τα προσωπικά κίνητρα και επιδρούν στο ακαδημαϊκό αποτέλεσμα (Zhu & 

Chiu, 2019). Τα παιδιά που απολαμβάνουν περισσότερες ευκαιρίες για μάθηση, συχνά 

αποδίδουν με μεγαλύτερη επιτυχία σε μαθηματικές δοκιμασίες (Byrnes & Miller, 2007 Zhu 

& Chiu, 2019).  

Μέσω των μηχανισμών που περιγράφηκαν στην ανάλυση του μοντέλου, τα παιδιά 

διαμορφώνουν εσωτερικά κίνητρα μάθησης και ένα αίσθημα αυτοαποτελεσματικότητας σε 

σχέση με τη μαθηματική επίτευξη (Niklas et al., 2016. Zhu & Chiu, 2019). Οι  παράγοντες 

αυτοί επιδρούν προσθετικά και σημαντικά στη μαθηματική επίδοση. Οι πρώιμες αριθμητικές 

δεξιότητες εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από τις ευκαιρίες μάθησης που λαμβάνουν τα παιδιά 

στο πλαίσιο του σπιτιού. Στο σημείο αυτό αναφορά γίνεται στο οικογενειακό περιβάλλον 

μάθησης των μαθηματικών  (Niklas et al., 2016).  

Σε αρκετές ερευνητικές μελέτες το οικογενειακό περιβάλλον μάθησης των 

μαθηματικών αξιολογείται σε σχέση με δύο παραμέτρους, τις «τυπικές» και «άτυπες» 

δραστηριότητες αρίθμησης (Hart et al., 2016.  LeFevre, Skwarchuk, Smith-Chant, Fast, 

Kamawar, & Bisanz, 2009. Soto-Calvo, Simmons, Adams, Francis, & Giofre, 2020). Είναι οι  
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αριθμητικές δραστηριότητες στις οποίες εμπλέκουν οι γονείς το παιδί και οι οποίες 

στοχεύουν στην ανάπτυξη των παραπάνω δεξιοτήτων. Οι «τυπικές» δραστηριότητες έχουν 

διδακτικό χαρακτήρα και βασίζονται σε μια προσπάθεια των γονέων να αναπτύξουν στα 

παιδιά τους βασικές μαθηματικές δεξιότητες, όπως είναι η ικανότητα αναγνώρισης αριθμών 

και η ικανότητα νοητικής εκτέλεσης πράξεων (Hart et al., 2016. Skwarchuk et al., 2014. Soto-

Calvo et al., 2020. Susperreguy, Di Lonardo Burr, Xu, Douglas,  & LeFevre, 2020. Zippert, & 

Rittle-Johnson, 2018). Όσον αφορά τις «τυπικές» δραστηριότητες επικρατεί μια ακόμη 

διάκριση τους σε βασικές και προηγμένες. Στις βασικές δραστηριότητες στόχος των γονέων 

είναι να διδάξουν στα παιδιά τους βασικές αριθμητικές δεξιότητες, όπως είναι η αναγνώριση 

αριθμών. Στις προηγμένες δραστηριότητες τα παιδιά διδάσκονται το πώς να διαχειρίζονται 

ψηφία και ποσότητες (Susperreguy et al., 2020). 

Σε αντίθεση με της «τυπικές» δραστηριότητες , οι «άτυπες» έχουν έμμεσο χαρακτήρα 

και το παιδί αναπτύσσει μαθηματικές δεξιότητες μέσω της συμμετοχής τους σε  καθημερινές 

καταστάσεις (π.χ. συμμετοχή στο μαγείρεμα) ή και στο παιγνίδι.  Μέσω της εμπλοκής του 

στις παραπάνω δραστηριότητες, το παιδί αναπτύσσει βασικές δεξιότητες, χωρίς όμως ο 

κύριος στόχος των δραστηριοτήτων αυτών να είναι η αριθμητική και η μαθηματική γνώση 

(Skwarchuk et al., 2014. Susperreguy et al., 2020. Soto-Calvo et al.,2020. Zippert, & Rittle-

Johnson, 2018). Οι γονείς εντάσσουν το παιδί σε δραστηριότητες που ενδεχομένως να μην 

υπόκεινται στη ζώνη της τυπικής του ανάπτυξης, επιτρέποντας του να συμμετέχει σε 

αριθμητικές δραστηριότητες υψηλότερων απαιτήσεων από εκείνες που θα είχε την ευκαιρία 

να ενταχθεί μόνο του. Στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων αυτών εγείρονται διάφορες 

συζητήσεις για αριθμούς, ποσότητες, σχήματα (Skwarchuk et al., 2014).  Ωστόσο, τα παιδιά 

συμμετέχουν μέσω του παιγνιδιού σε ένα μεγάλο εύρος «άτυπων» μαθηματικών 

δραστηριοτήτων ή δραστηριοτήτων που ενέχουν την έννοια του αριθμού, όπως είναι για 

παράδειγμα το παιγνίδι της τράπεζας ή της πώλησης (Soto-Calvo et al.,2020) . 

Μια άλλη προσέγγιση στη μελέτη του περιβάλλοντος αρίθμησης στο σπίτι, είναι η 

ομιλία των γονέων προς το παιδί, η οποία σχετίζεται με τους αριθμούς. Η μαθηματική ομιλία 

των γονέων σχετίζεται με τη χρήση αριθμών (Susperreguy, & Davis-Kean, 2016. Thippana et 

al., 2020), αλλά και με φράσεις όπως «μέτρησε», «πόσα είναι;», «αριθμός», αναφορικά πάντα 

με το πλαίσιο, μέσα στο οποίο λαμβάνει χώρα η μαθηματική ομιλία (Thippana et al., 2020). 

Τα παιδιά εκτίθενται σε μια μεγάλη ποικιλία έμμεσων αριθμητικών ερεθισμάτων, ακόμη και 

πριν την είσοδο τους στο σχολικό πλαίσιο (Susperreguy & Davis-Kean, 2016) .  
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Παιδιά και γονείς χρησιμοποιούν με διαφορετικούς τρόπους τους αριθμούς, 

επομένως, έχει μεγάλη σημασία όχι μόνο η ποσότητα των παραγόμενων μαθηματικών λέξεων 

και φράσεων αλλά και η ποιότητα (Susperreguy, & Davis-Kean, 2016). Η συχνότητα και η 

ποιότητα μιας τέτοιας αλληλεπίδρασης εξαρτώνται, όπως προαναφέρθηκε, από το πλαίσιο. Η 

μαθηματική ομιλία, για παράδειγμα, διαφέρει κατά τη διάρκεια ανάγνωσης ενός βιβλίου 

αρίθμησης, της δημιουργίας ενός πάζλ και της ενασχόλησης με ένα επιτραπέζιο παιχνίδι. Η 

μαθηματική ομιλία λαμβάνει χώρα δύο φορές περισσότερο κατά τη διάρκεια ενασχόλησης με 

επιτραπέζιο παιχνίδι, σε σύγκριση με τη δημιουργία πάζλ και τρεις φορές περισσότερο κατά 

τη διάρκεια ανάγνωσης ενός βιβλίου αρίθμησης, σε σύγκριση με τις προηγούμενες δύο 

δραστηριότητες (Thippana et al., 2020).   

Η γονική μαθηματική ομιλία, η οποία περιλαμβάνει θεμελιώδεις μαθηματικές έννοιες, 

σειριακές σχέσεις και αριθμητική, σχετίστηκε με καλύτερη κατανόηση της μαθηματικής 

γνώσης και της σύγκρισης μεγεθών, σε παιδιά προσχολικής ηλικίας (Susperreguy & Davis-

Kean, 2016) . Η γονική μαθηματική ομιλία μπορεί, όπως επισημάνθηκε, να συμβεί και σε 

πλαίσια που είναι ανεξάρτητα των μαθηματικών (όπως για παράδειγμα κατά τη διάρκεια ενός 

γεύματος), και να προσφέρει γόνιμο έδαφος για την ανάπτυξη μαθηματικών συζητήσεων, 

καλύτερης μαθηματικής κατανόησης και ανάπτυξης μαθηματικών δεξιοτήτων (Susperreguy 

& Davis-Kean, 2016. Thippana et al., 2020). Τα παιδιά που λαμβάνουν ερεθίσματα μιας 

ποσοτικά και ποιοτικά ανώτερης μαθηματικής ομιλίας, αποκτούν καλύτερη κατανόηση της 

μαθηματικής γνώσης και υψηλότερες δεξιότητες, σε σύγκριση με τα παιδιά που δεν 

εκτίθενται σε ανάλογο περιβάλλον (Susperreguy & Davis-Kean, 2016. Thippana et al., 2020), 

με τα θετικά αποτελέσματα του περιβάλλοντος αυτού να παρατηρούνται ακόμη και ένα 

χρόνο αργότερα (Susperreguy & Davis-Kean, 2016).  

Ένα επιπρόσθετο μοντέλο πολλών παραμέτρων των Hart και συνεργατών (2016), έχει 

προτείνει την εξέταση του οικογενειακού περιβάλλοντος μάθησης των μαθηματικών ως ένα 

συνδυασμό αριθμητικών και χωροταξικών δραστηριοτήτων. Με βάση το παραπάνω μοντέλο, 

αριθμητικές δραστηριότητες θεωρούνται εκείνες που ευνοούν την ανάπτυξη αριθμητικών 

δεξιοτήτων (π.χ. καταμέτρηση αντικειμένων, παιγνίδι με αριθμητικές κάρτες). Από την άλλη 

πλευρά, ως χωροταξικές δραστηριότητες θεωρούνται εκείνες που ενισχύουν την ανάπτυξη 

των χωροταξικών δεξιοτήτων (π.χ. κατασκευή ενός πάζλ, μέτρηση των διαστάσεων ενός 

αντικειμένου) και θέτουν τα θεμέλια για την ανάπτυξη της γεωμετρίας και της μέτρησης 

(Hart et al., 2016). Πιο συγκεκριμένα, όσον αφορά το οικογενειακό περιβάλλον ανάπτυξης 

των χωροταξικών δεξιοτήτων, οι γονείς συμμετέχουν με το παιδί σε δραστηριότητες που 



32 
 

στοχεύουν στην ανάπτυξη και βελτίωση της χωροταξικής τους αντίληψης μέσω της 

κατασκευής πύργων, της δημιουργίας πάζλ και του σχεδιασμού χαρτών και σχεδίων (Zippert, 

& Rittle-Johnson, 2018). Παράλληλα, οι γονείς χρησιμοποιούν στο λόγο τους χωροταξικές 

έννοιες (π.χ. ανάμεσα), κατά την αλληλεπίδραση τους με τα παιδιά τους (Zippert, & Rittle-

Johnson, 2018). Πιο αναλυτικά, οι γονείς χρησιμοποιούν χωροταξικές έννοιες για να 

περιγράψουν τα χαρακτηριστικά ενός αντικειμένου, την περιστροφή ενός αντικειμένου, είτε 

για να περιγράψουν τη χωροταξική σχέση δύο αντικειμένων (Ho, Lee, Wood, Kassies, & 

Heinbuck, 2018). Σε έρευνα των Zippert και Rittle-Johnson (2018), οι γονείς παιδιών ηλικίας 

3 έως 6 ετών χρησιμοποιούσαν, κατά τη διάρκεια μιας συζήτηση με το παιδί τους,  

χωροταξικές έννοιες (π.χ. πάνω, κάτω) , κατά μέσο όρο 3-5 φορές την εβδομάδα (Missall, 

Hojnoski, Caskie & Repasky, 2015. Zippert & Rittle-Johnson, 2018). Σε μελέτη των Ho και 

συνεργατών (2018), κατά τη διάρκεια ελεύθερου παιχνιδιού, οι γονείς χρησιμοποιούσαν 

χωροταξικές λέξεις και φράσεις σε ποσοστό 6% του συνολικού χρόνου αλληλεπίδρασης, με 

παιδιά ηλικίας 14 έως 46 μηνών (Zippert & Rittle-Johnson, 2018. Ho et al., 2018).  Ωστόσο, 

όπως παρατηρήθηκε στην παραπάνω μελέτη, οι γονείς δεν χρησιμοποιούν χωροταξικές 

έννοιες σε όλα τα πλαίσια αλληλεπίδρασης με το παιδί τους, αλλά περιορίζονται, κατά κύριο 

λόγο, στο πλαίσιο του ελεύθερου παιχνιδιού. Ακόμη, όμως, και σε παρόμοια πλαίσια 

ελεύθερου παιχνιδιού, η χρήση χωροταξικών εννοιών εξαρτάται από ατομικούς παράγοντες 

τόσο του γονέα, όσο και του παιδιού - γνώση και ενδιαφέροντα- (Ho et al., 2018). 

Τέλος, προτάθηκε μια ακόμη πτυχή του οικογενειακού περιβάλλοντος μάθησης των 

μαθηματικών από τους Zippert και Rittle-Johnson (2018), η οποία εξετάζει αριθμητικά, αλλά 

και μη αριθμητικά στοιχεία. Η μαθηματική κατανόηση, εκτός από τις δεξιότητες αρίθμησης, 

προϋποθέτει την κατανόηση του χώρου, αλλά και του μοτίβου (Zippert & Rittle-Johnson, 

2018). Επιπλέον, υπάρχουν στοιχεία που υποστηρίζουν ότι οι χωροταξικές ικανότητες και οι 

ικανότητες μοτίβου, παιδιών προσχολικής ηλικίας, σχετίζονται με τη μετέπειτα μαθηματική 

τους επίδοση (Rittle‐Johnson, Fyfe, Hofer, & Farran, 2017). Στην προσχολική ηλικία, οι 

γονείς συμμετέχουν με το παιδί τους, με μεγαλύτερη συχνότητα, σε δραστηριότητες που 

έχουν να κάνουν με τη δημιουργία, την αντιγραφή και τη συνέχιση μιας ακολουθίας. Το 

ενδιαφέρον στρέφεται κυρίως στα επαναλαμβανόμενα και γραμμικά μοτίβα, τα οποία έχουν 

τη μορφή «ABBABBABB» (Zippert & Rittle-Johnson, 2018). Οι γονείς εμπλέκονται συχνά 

σε δραστηριότητες μοτίβου με τα παιδιά τους, ηλικίας 3ων έως 5 ετών. Μάλιστα, οι γονείς 

δηλώνουν ότι δραστηριότητες όπως το διάβασμα βιβλίων και η παρακολούθηση τηλεοπτικών 

προγραμμάτων που ενέχουν την έννοια του μοτίβου λαμβάνουν χώρα πολλές φορές μέσα σε 
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μια εβδομάδα. Άλλες δραστηριότητες όπως, η δημιουργία και η αντιγραφή μοτίβων, αλλά και 

η εύρεση του τι έπεται σε μια ακολουθία, λαμβάνουν χώρα σε εβδομαδιαία βάση (Rittle-

Johnson, Fyfe, Loehr, & Miller, 2015. Zippert, & Rittle-Johnson, 2018). Οι τελευταίες 

δραστηριότητες συναντώνται κατά κύριο λόγο στην προσχολική ηλικία, όπου τα παιδιά 

ενθαρρύνονται να δημιουργήσουν, να επαναλάβουν, ή να επεκτείνουν μια ακολουθία 

(Zippert, & Rittle-Johnson, 2018).  

Όπως φαίνεται από τα παραπάνω, τόσο οι δεξιότητες αρίθμησης, όσο και οι δεξιότητες 

χωροταξικής ικανότητας και μοτίβου συμβάλλον στη μαθηματική κατανόηση και ανάπτυξη. 

Για το λόγο αυτό, στην παρούσα ερευνητική μελέτη το ενδιαφέρον στρέφεται στις 

αριθμητικές, χωροταξικές δραστηριότητες και δραστηριότητες μοτίβου, ως παράγοντες 

δόμησης του οικογενειακού περιβάλλοντος μάθησης των μαθηματικών.  

2.2 Παράγοντες που επηρεάζουν τη δόμηση του οικογενειακού περιβάλλοντος μάθησης 

των μαθηματικών κατά την πρώιμη παιδική ηλικία 

Το οικογενειακό περιβάλλον μάθησης των μαθηματικών που δομείται από τους γονείς 

στο σπίτι, μαζί με τις δεξιότητες που αναπτύσσουν τα ίδια τα παιδιά, αποτελούν 

προβλεπτικούς παράγοντες της ακαδημαϊκής τους επιτυχίας. Ακόμη και πριν την είσοδο τους 

στο νηπιαγωγείο, τα παιδιά έχουν ήδη κατακτήσει κάποιες βασικές ακαδημαϊκές δεξιότητες, 

μέσω του πλαισίου μάθησης που διαμορφώνουν οι γονείς στο σπίτι (Napoli & Purpura, 2018. 

Segers et al.,2015). Το οικογενειακό περιβάλλον μάθησης στην πρώιμη παιδική ηλικία 

σχετίζεται με τη μετέπειτα ακαδημαϊκή πορεία και επιτυχία του παιδιού (Segers et al.,2015).  

Επομένως, οι μαθηματικές δραστηριότητες που εμπλέκουν οι γονείς τα παιδιά, είναι 

εξαιρετικά σημαντικές, καθώς δεν περιορίζονται αποκλειστικά στην ενίσχυση των 

δεξιοτήτων τους στο παρόν, αλλά εμφανίζουν μακροπρόθεσμα οφέλη (Chiu, 2018. Napoli & 

Purpura, 2018 ).  

Οι γονείς κατέχουν εξέχοντα ρόλο στην ανάπτυξη και ακαδημαϊκή επιτυχία του παιδιού 

τους (Del Río et al.,2017. Niklas et al., 2016).  Σημαντικό ρόλο στη δόμηση ενός θετικού 

περιβάλλοντος μάθησης στην πρώιμη παιδική ηλικία κατέχουν η οικογενειακή ατμόσφαιρα, 

το κοινωνικό και οικονομικό επίπεδο, η πρόσβαση σε υλικό μάθησης, αλλά και οι 

προσδοκίες, οι στάσεις και αντιλήψεις των γονέων αναφορικά με την εκπαιδευτική 

διαδικασία (Del Río et al.,2017. Napoli & Purpura, 2018). Μάλιστα, οι πεποιθήσεις των 

γονέων αποτελούν έναν από τους σημαντικότερους παράγοντες των διαφορών που 

εντοπίζονται στη συχνότητα, με την οποία οι γονείς ενθαρρύνουν την ανάπτυξη μαθηματικών 
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εννοιών στο σπίτι, αλλά και του τρόπου που δομούν τις εκάστοτε μαθηματικές 

δραστηριότητες με το παιδί τους. Οι πεποιθήσεις αυτές διακρίνονται σε δύο κατηγορίες, στις 

πεποιθήσεις που σχετίζονται με τον εαυτό (αίσθημα αυτοαποτελεσματικότητας) και στις 

πεποιθήσεις που σχετίζονται με το παιδί (πόσο σημαντική είναι για το παιδί η επένδυση σε 

μαθηματικές δραστηριότητες, πως αναπτύσσεται στα παιδιά η μαθηματική σκέψη κλπ) (Pan, 

Yang, Li, Liu, & Liu, 2018. Zippert & Rittle-Johnson, 2018). 

Οι μαθηματικές δραστηριότητες δομούνται τόσο από τους γονείς, όσο και από τα 

παιδιά, προσφέροντας ένα γόνιμο έδαφος μαθηματικής ανάπτυξης. Για την καλύτερη 

κατανόηση του τρόπου με τον οποίο δομείται το οικογενειακό περιβάλλον μάθησης των 

μαθηματικών, είναι σημαντικό να εμβαθύνουμε σε μεταβλητές που αφορούν τόσο τους 

γονείς, όσο και το παιδί (Chiu, 2018).     

2.2.1 Στάσεις και αντιλήψεις των γονέων απέναντι στα μαθηματικά και οικογενειακό 

περιβάλλον μάθησης των μαθηματικών κατά την πρώιμη παιδική ηλικία  

2.2.1.1  Προσδοκίες των γονέων για την μαθηματική ανάπτυξη και επίδοση του παιδιού 

τους και οικογενειακό περιβάλλον μάθησης των μαθηματικών 

Για την καλύτερη κατανόηση του τρόπου με τον οποίο διαμορφώνεται το οικογενειακό 

περιβάλλον μάθησης των μαθηματικών στην πρώιμη παιδική ηλικία, είναι σημαντική η 

ανάλυση των στάσεων, των αντιλήψεων και των προσδοκιών των γονέων, καθώς και του 

τρόπου που επιδρούν τόσο στην ανάπτυξη μαθηματικών δεξιοτήτων, όσο και στην 

ακαδημαϊκή επιτυχία του παιδιού (Niklas et al., 2016. Skwarchuk et al., 2014. Zippert, & 

Rittle-Johnson, 2018). Οι γονείς ενισχύουν τη μαθηματική ανάπτυξη, αλλά και τη 

μαθηματική επίδοση του παιδιού, θέτοντας υψηλές προσδοκίες για το παιδί τους και 

παρέχοντάς του ένα πλούσιο οικογενειακό περιβάλλον μάθησης (Bicer, Capraro & Capraro, 

2013).  

 Σύμφωνα με τη θεωρία της ακαδημαϊκής κοινωνικοποίησης και της αιτιολογημένης 

δράσης (Thippana et al., 2020) , οι προσδοκίες και οι αντιλήψεις των γονέων –για τα 

μαθηματικά- αποτελούν βασικούς παράγοντες διαμόρφωσης του πρώιμου οικογενειακού 

περιβάλλοντος μάθησης των μαθηματικών (Del Río et al.,2017. Segers et al., 2015. Thippana 

et al., 2020). Γονείς με υψηλές προσδοκίες ακαδημαϊκής επιτυχίας για το παιδί τους είναι 

περισσότερο πιθανό να εμπλακούν σε τυπικές δραστηριότητες ανάπτυξης και ενίσχυσης 

ακαδημαϊκών δεξιοτήτων (Skwarchuk et al., 2014).  Οι προσδοκίες των γονέων και οι 

μαθηματικές δραστηριότητες μεταξύ γονέα και παιδιού, προβλέπουν τα μαθηματικά 
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επιτεύγματα του δεύτερου (Segers et al.,2015).  Πιο συγκεκριμένα, οι προσδοκίες των γονέων 

για τη μακροπρόθεσμη ακαδημαϊκή-μαθηματική επιτυχία του παιδιού, αποτελούν 

προβλεπτικό παράγοντα των ακαδημαϊκών-μαθηματικών επιτευγμάτων, κατά τη διάρκεια 

φοίτησης του στο δημοτικό σχολείο (Elliott & Bachman, 2018). 

Είναι πιθανό ότι οι γονείς αξιολογούν σε ένα περισσότερο ρεαλιστικό επίπεδο τις 

αντικειμενικές ικανότητες και δεξιότητες του παιδιού τους. Είναι, όμως, εξίσου πιθανό οι 

προσωπικές προσδοκίες των γονέων να επηρεάζουν, σε μεγαλύτερο βαθμό, τη μαθηματική 

επίδοση και τα επιτεύγματα του παιδιού (Sari & Hunt, 2020. Thippana et al., 2020). Γονείς 

που θεωρούν την κατάκτηση μαθηματικών δεξιοτήτων πολύ σημαντικό επίτευγμα, είτε ότι η 

μαθηματική ανάπτυξη του παιδιού αποτελεί προσωπική τους ευθύνη, είναι πιθανότερο να 

εμπλακούν σε αντίστοιχες δραστηριότητες με το παιδί τους, με μεγαλύτερη συχνότητα, σε 

σύγκριση με γονείς που δεν ενστερνίζονται ανάλογες αντιλήψεις (Thippana et al., 2020. Hart 

et al.,2016). Οι στάσεις και αντιλήψεις των γονέων επηρεάζουν τη συμπεριφορά τους και 

μέσω αυτής μεταφέρονται στο παιδί (Sari,  & Hunt, 2020). 

Γίνεται αντιληπτό, ότι η έμφαση που οι γονείς θα δώσουν στην ανάπτυξη μαθηματικών 

δεξιοτήτων εξαρτάται από το πόσο σημαντική θεωρούν την ανάπτυξη αυτή για την 

ακαδημαϊκή πορεία του παιδιού τους (Bicer et al.,2013). Μάλιστα, γονείς που θεωρούν 

σημαντική τη μαθηματική ανάπτυξη και επιτυχία των παιδιών τους, παρέχουν στα παιδιά 

τους τις ανάλογες εκπαιδευτικές εμπειρίες σε ένα πολύ πρώιμο στάδιο. Όσο νωρίτερα 

πραγματοποιείται η έκθεση των παιδιών στο οικογενειακό περιβάλλον αρίθμησης, τόσο πιο 

συχνή είναι η συμμετοχή τους σε αντίστοιχες δραστηριότητες με τους γονείς (Del Río et al., 

2017. Skwarchuk, 2009). Η σχέση πεποιθήσεων των γονέων και οικογενειακού 

περιβάλλοντος μάθησης υπογραμμίζεται σε ερευνητική μελέτη των Cannon και Ginsburg 

(2008), όπου οι μητέρες επένδυαν περισσότερο σε δραστηριότητες ανάπτυξης και ενίσχυσης 

του αλφαβητισμού, καθώς τις θεωρούσαν περισσότερο σημαντικές σε σύγκριση με τις 

δραστηριότητες μαθηματικής ανάπτυξης.  

Οι προσδοκίες των γονέων σχετικά με τη μαθηματική επίδοση και ικανότητα του 

παιδιού, θα επηρεάσουν τις αντιλήψεις του δεύτερου αναφορικά με τα μαθηματικά. Οι 

προσδοκίες των γονέων για τη μαθηματική ικανότητα του παιδιού αποδείχθηκαν ισχυρός 

προβλεπτικός παράγοντας της μελλοντικής μαθηματικής του επίδοσης (Bicer et al.,2013. Sari 

& Hunt, 2020. Silver, Elliott, & Libertus, 2021. Thippana et al., 2020), ακόμη και σε 

σύγκριση με την επιρροή που άσκησαν οι προγενέστερες μαθηματικές του επιδόσεις. Αν οι 
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γονείς θεωρούν ότι τα μαθηματικά είναι σημαντικά, θα μεταδώσουν το αίσθημα 

σημαντικότητας τους και την ανάγκη για επιτυχία στα παιδιά, με επιπτώσεις στο ακαδημαϊκό 

αποτέλεσμα (Bicer et al.,2013).  

  Οι προσδοκίες των γονέων έχουν νόημα στην πρώιμη παιδική ηλικία, καθώς 

αποτελούν προβλεπτικό παράγοντα της διαμόρφωσης ενός περιβάλλοντος μάθησης και 

ανάπτυξης μαθηματικών δεξιοτήτων. Είναι αμφίβολο αν οι προσδοκίες των γονέων για 

μαθηματική ανάπτυξη αρκούν για να προβλέψουν τη μακροπρόθεσμη αριθμητική ανάπτυξη 

του παιδιού (Segers et al.,2015), με κάποιες ερευνητικές μελέτες να έχουν καταλήξει σε 

ανάμεικτα συμπεράσματα (Del Río et al., 2017. LeFevre, et al., 2009).  Είναι αναγκαίο να 

διερευνηθεί περεταίρω η επίδραση των προσδοκιών των γονέων στα μαθηματικά 

επιτεύγματα, προκειμένου να υπάρξουν σαφή συμπεράσματα. 

2.2.1.2 Μαθηματικό στρες και αίσθημα αυτοαποτελεσματικότητας των γονέων απέναντι 

στα μαθηματικά και οικογενειακό περιβάλλον μάθησης των μαθηματικών 

Καθοριστικό ρόλο στη διαμόρφωση των προσδοκιών των γονέων διαδραματίζουν οι 

προσωπικές τους στάσεις απέναντι στα μαθηματικά (Del Río et al., 2017. Soto-Calvo et al., 

2020). Πιο συχνή αναφορά γίνεται στην αρνητικές στάσεις των γονέων και ιδιαίτερα στο 

μαθηματικό στρες (Elliott, Bachman, & Henry, 2020).  Το μαθηματικό στρες ενδέχεται να 

επηρεάσει τη συχνότητα ή και την πιθανότητα οι γονείς να εμπλακούν σε μαθηματικές 

δραστηριότητες με το παιδί τους, γεγονός που επηρεάζει και το μαθηματικό αποτέλεσμα. 

(Del Río et al., 2017. Elliott et al., 2020. Hart et al., 2016).  

Υπάρχουν δύο μηχανισμοί μέσω των οποίων οι γονικές αντιλήψεις για τα μαθηματικά 

επηρεάζουν τις αντίστοιχες αντιλήψεις των παιδιών τους. Από τη μια πλευρά, η στάση των 

γονέων απέναντι στα μαθηματικά, ενδέχεται να επηρεάσει τη συμπεριφορά που αυτοί 

υιοθετούν  στη μεταξύ τους αλληλεπίδραση και να οδηγήσει σε ακαδημαϊκά ελλείμματα ή 

επιτεύγματα, όσον αφορά τις ακαδημαϊκές δεξιότητες των παιδιών (Del Río et al., 2017. 

Ramirez, Shaw & Maloney, 2018.  Silver et al.,2021). Οι αντιλήψεις αυτές επηρεάζουν τη 

συχνότητα με την οποία οι γονείς συμμετέχουν σε μαθηματικές δραστηριότητες με το παιδί 

τους.  Από την άλλη πλευρά, οι μαθηματικές αντιλήψεις των γονέων επηρεάζουν τις 

αντίστοιχες αντιλήψεις των παιδιών τους, μέσω των πρακτικών και των συμπεριφορών που 

εκείνοι υιοθετούν (Ramirez et al., 2018). Οι δύο μηχανισμοί αναλύονται παρακάτω.  

Πιο συγκεκριμένα, όσον αφορά το «μαθηματικό στρες», «ο όρος σχετίζεται με «το 

αίσθημα έντασης και άγχους, το οποίο παρεμποδίζει τον χειρισμό αριθμών και την επίλυση 
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μαθηματικών προβλημάτων, σε μια μεγάλη ποικιλία καταστάσεων της καθημερινότητας και της 

ακαδημαϊκής ζωής» (Del Río et al., 2017, σελ. 942). Εκτιμάται ότι το 11% των ενήλικων 

αντιμετωπίζουν σοβαρό μαθηματικό στρες, ενώ απαντώνται μεταβολές ως προς την ένταση 

αυτού (Ramirez et al., 2018. Silver et al.,  2021). Με αυτόν τον τρόπο, η ύπαρξη μαθηματικού 

στρες μειώνει την πιθανότητα κάποιου γονέα να εκτεθεί σε δραστηριότητες που σχετίζονται 

με τα μαθηματικά και τη διδασκαλία τους, με άμεσες επιπτώσεις στην ακαδημαϊκή επίδοση 

του παιδιού (Del Río et al., 2017. Silver et al., 2021). Πράγματι, γονείς με υψηλές προσδοκίες 

ακαδημαϊκής επίδοσης για το παιδί τους και χαμηλά επίπεδα μαθηματικού στρες, 

συμμετείχαν με μεγαλύτερη συχνότητα σε μαθηματικές δραστηριότητες υψηλών απαιτήσεων 

με το παιδί τους  (Del Río et al., 2017. Sari,  & Hunt, 2020). 

Το μαθηματικό στρες εξαρτάται τόσο από ατομικούς παράγοντες, όπως η εγκεφαλική 

λειτουργία, γονίδια, γενικευμένο άγχος,  προηγούμενη αποτυχία, αλλά εξαρτάται, επίσης, από 

περιβαλλοντικούς παράγοντες. Το εκπαιδευτικό επίπεδο των γονέων, οι μαθηματικές τους 

δεξιότητες, το αίσθημα ασφάλειας ή ανασφάλειας που μπορεί να νιώθουν απέναντι στα 

μαθηματικά, είναι κάποιοι από τους παράγοντες που μπορεί να οδηγήσουν στην ανάπτυξη 

μαθηματικού στρες στο παιδί (Sari & Hunt, 2020). Οι προσωπικές στάσεις και τα 

συναισθήματα των γονέων απέναντι στα μαθηματικά μεταδίδονται στο παιδί (Del Río et al., 

2017. Ramirez et al., 2018), καθώς η ύπαρξη μαθηματικού στρες στους γονείς μειώνει την 

προθυμία τους να συμμετέχουν σε μαθηματικές δραστηριότητες και συζητήσεις μαζί του (Del 

Río et al.,2017. Elliott & Bachman, 2018. Ramirez et al., 2018). Παράλληλα, η παραδοχή ότι 

το μαθηματικό στρες και οι μαθηματικές δεξιότητες οφείλονται σε γενετικούς παράγοντες, 

οδηγούν στην άποψη πως, ίσως, οι παράγοντες αυτοί να σχετίζονται με την εμφάνιση 

μαθηματικού στρες στα παιδιά, με άμεσα ακαδημαϊκά αποτελέσματα (Elliott & Bachman, 

2018). 

Η αρνητική επίδραση του μαθηματικού στρες αναφορικά με τα μαθηματικά 

επιτεύγματα των παιδιών, είναι ιδιαίτερα εμφανής σε μαθητές που φοιτούν στο δημοτικό 

σχολείο, καθώς οι γονείς εμπλέκονται με μεγαλύτερη συχνότητα στη μελέτη των παιδιών 

τους (Silver et al., 2021). Ακόμη και αν οι γονείς με υψηλό μαθηματικό στρες αυξήσουν τη 

συχνότητα με την οποία εμπλέκονται σε μαθηματικές δραστηριότητες με το παιδί τους, θα 

παρατηρηθούν, επίσης, αρνητικές συνέπειες στο μαθηματικό αποτέλεσμα (Elliott et al., 

2020). Πιο αναλυτικά, ο χρόνος που οι γονείς, με υψηλά επίπεδα μαθηματικού στρες, θα 

επενδύσουν στην οργάνωση μαθηματικών δραστηριοτήτων με το παιδί τους, επίσης, 

σχετίζεται με τη μαθηματική επίδοση των παιδιών αυτών (Elliott et al., 2020. Maloney, 
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Ramirez, Gunderson, Levine, & Beilock, 2015. Ramirez et al., 2018. Sari & Hunt, 2020). Όσο 

μεγαλύτερος είναι ο χρόνος επένδυσης σε μαθηματικές δραστηριότητες –γονέων με υψηλά 

επίπεδα μαθηματικού στρες-,  τόσο χαμηλότερη είναι η μαθηματική επίδοση των παιδιών 

αυτών σε σχέση με τους συνομηλίκους τους (Maloney et al., 2015. Ramirez et al., 2018. Sari 

& Hunt, 2020), ενώ ταυτόχρονα παρατηρείται αργή μαθηματική ανάπτυξη (Ramirez et al., 

2018). Υψηλά επίπεδα μαθηματικού στρες στον γονέα, σχετίστηκαν με υψηλά επίπεδα 

μαθηματικού στρες στο παιδί, όταν οι γονείς εμπλέκονταν σε μαθηματικές δραστηριότητες 

μαζί του (Hart et al., 2016. Sari & Hunt, 2020). Αντίθετα, όσο μικρότερος είναι ο χρόνος 

επένδυσης σε μαθηματικές δραστηριότητες –γονέων με υψηλά επίπεδα μαθηματικού στρες-, 

δεν παρουσιάζονται σημαντικές διαφορές ως προς τη μαθηματική επίδοση των παιδιών τους 

σε σχέση με τους συνομηλίκους τους (Maloney et al., 2015. Ramirez et al., 2018).  Παιδιά 

των οποίων οι γονείς δήλωναν υψηλά επίπεδα μαθηματικού στρες, παρουσίασαν μεγαλύτερη 

μαθηματική ανάπτυξη και καλύτερη μαθηματική επίδοση, όσο λιγότερος ήταν ο χρόνος που 

οι γονείς τους, τους παρείχαν υποστήριξη σε σχέση με τα μαθηματικά στο σπίτι (Ramirez et 

al., 2018. Silver et al., 2021).  

Ωστόσο, σε έρευνα των Ramirez και συνεργατών (2018), αναφορικά με τον τρόπο που 

οι μαθηματικές αντιλήψεις των γονέων και το μαθηματικό στρες επηρεάζουν τη μαθηματική 

επίδοση του παιδιού, βρέθηκε ότι οι αντιλήψεις των γονέων σε σχέση με τη σημαντικότητα 

των μαθηματικών αποτελούν τον πιο ισχυρό προβλεπτικό παράγοντα της μαθηματικής 

επίδοσης. Το μαθηματικό στρες δεν παρουσίασε άμεση συσχέτιση με τις μαθηματικές 

ικανότητες των παιδιών. Το μαθηματικό στρες θα επηρεάσει τη μαθηματική επίδοση των 

παιδιών ανάλογα με τη σημαντικότητα που οι γονείς αποδίδουν στη μαθηματική ανάπτυξη. 

Γονείς με υψηλά επίπεδα μαθηματικού στρες, οι οποίοι θεωρούσαν σημαντική τη 

μαθηματική ανάπτυξη, είχαν παιδιά τα οποία παρουσίαζαν μαθηματική επίδοση μεγαλύτερη 

του μέσου όρου, σε σύγκριση με γονείς με υψηλά επίπεδα μαθηματικού στρες, οι οποίοι όμως 

αξιολογούσαν τη μαθηματική ανάπτυξη ως λιγότερο σημαντική. Το μαθηματικό στρες 

επηρεάζει τον τρόπο με τον οποίο οι γονείς θα μετουσιώσουν τις αντιλήψεις τους σε δράση, 

οδηγώντας σε πιο θετικά μαθηματικά αποτελέσματα.  Υπό αυτή την έννοια, το μαθηματικό 

στρες μπορεί να λειτουργήσει περισσότερο παραγωγικά, ενθαρρύνοντας τους γονείς να 

εκφράσουν τις ισχυρές τους αντιλήψεις (Ramirez et al., 2018). Έχει, επίσης, παρατηρηθεί ότι 

το μαθηματικό στρες των γονέων επηρεάζει τη μαθηματική επίδοση των παιδιών μόνο στην 

περίπτωση που και τα ίδια εμφανίζουν υψηλά επίπεδα μαθηματικού στρες (Elliott & 

Bachman, 2018).      
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Όσο πιο θετική είναι η στάση των γονέων απέναντι στα μαθηματικά, τόσο πιθανότερο 

είναι να συμμετέχουν σε μαθηματικές δραστηριότητες με το παιδί τους, με υψηλότερη 

συχνότητα (Elliott et al., 2020. LeFevre, Polyzoi, Skwarchuk, Fast, & Sowinski, 2010. 

Missall, Hojnoski, Caskie,  & Repasky, 2015. Soto-Calvo et al., 2020. Thippana et al., 2020. 

Zippert, & Rittle-Johnson, 2018), ενώ παράλληλα παρέχουν στα παιδιά περισσότερο 

σύνθετες εκπαιδευτικές ευκαιρίες (Niklas & Schneider, 2014). Από την άλλη πλευρά, γονείς 

οι οποίοι δε νιώθουν αυτοπεποίθηση για τις μαθηματικές τους δεξιότητες, υποτιμούν την αξία 

των μαθηματικών για τους ίδιους και δεν έχουν προσωπικό κίνητρο και ενδιαφέρον για τα 

μαθηματικά, συμμετέχουν σε ανάλογες δραστηριότητες λιγότερο συχνά, σε σχέση με γονείς 

που διατηρούν πιο θετικές στάσεις απέναντι στα μαθηματικά (Missall et al., 2015. Zippert, & 

Rittle-Johnson, 2018). Μητέρες με χαμηλό αίσθημα αυτοαποτελεσματικότητας αναφορικά με 

τα μαθηματικά και χαμηλές μαθηματικές δεξιότητες, παρουσίασαν χαμηλότερη επίδοση σε 

σχέση με τις δυνατότητες τους, όταν συμμετείχαν σε μαθηματικές δραστηριότητες με το παιδί 

τους (Niklas & Schneider, 2014). Ωστόσο, μια θετική στάση του γονέα απέναντι στα 

μαθηματικά, είναι πιθανό να οδηγήσει σε μια ανάλογη θετική στάση του παιδιού και στη 

δημιουργία ενός πλούσιου περιβάλλοντος μαθηματικής μάθησης (Bicer et al.,2013. Missall et 

al., 2015. Silver et al., 2021), αλλά και μετέπειτα επαγγελματικής κατάρτισης στις θετικές 

επιστήμες (Silver et al., 2021).   

Σε ερευνητική μελέτη των Else-Quest, Hyde and Hejmadi (2008), οι ερευνητές 

παρατήρησαν υψηλή συσχέτιση στα συναισθήματα γονέων και παιδιών κατά τη διάρκεια 

επίλυσης μαθηματικών προβλημάτων. Τα συναισθήματα που παρατηρήθηκαν ήταν θετικά, 

όπως χαρά, ενθουσιασμός και χιούμορ και αρνητικά, όπως λύπη, απογοήτευση και 

περιφρόνηση. Το παραπάνω αναδεικνύει τον τρόπο με τον οποίο ένα άτομο δύναται να 

μιμηθεί, με τρόπο ακούσιο, τα συναισθήματα ενός άλλου ατόμου, με το οποίο βρίσκεται σε 

αλληλεπίδραση. Μέσω αυτού αντανακλάται ο τρόπος με τον οποίο οι γονείς έχουν τη 

δυνατότητα να επηρεάσουν και να διαμορφώσουν τη συναισθηματική κατάσταση του παιδιού 

τους, κατά τη διάρκεια επίλυσης μαθηματικών ασκήσεων, βάσει της προσωπικής τους 

συναισθηματικής κατάστασης. Μια πιο διεξοδική ανάλυση έδειξε ότι οι μητέρες είχαν 

περισσότερες πιθανότητες να μεταδώσουν αισθήματα περιφρόνησης, έπειτα από μια πιθανή 

αποτυχία του παιδιού. 

Είναι σημαντικό να επισημανθεί, ότι σημαντικό ρόλο στη στάση των γονέων απέναντι 

στα μαθηματικά κατέχει τόσο το μορφωτικό επίπεδο, όσο και η προηγούμενη έκθεση τους σε 

μαθηματικό περιβάλλον (Bicer et al., 2013. Napoli & Purpura, 2018). Η προηγούμενη έκθεση 
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των γονέων στα μαθηματικά σχετίζεται με τις προηγούμενες μαθηματικές τους εμπειρίες, 

τόσο στο πλαίσιο της υποχρεωτικής εκπαίδευσης, όσο και στις μαθηματικές δραστηριότητες 

που συμμετείχαν στο σπίτι (Elliott & Bachman, 2018. Elliott et al., 2020). Η έκθεση των 

γονέων στα μαθηματικά διαμορφώνει τις εμπειρίες τους και μέσω αυτών τις στάσεις τους και 

κατ’ επέκταση το οικογενειακό περιβάλλον μάθησης των μαθηματικών (Elliott et al., 2020).  

Όσο υψηλότερο είναι το μορφωτικό επίπεδο των γονέων και όσο μεγαλύτερη είναι η 

προηγούμενη έκθεση τους στα μαθηματικά, τόσο πιο θετική είναι η στάση τους απέναντι σε 

αυτά και τόσο περισσότερο επενδύουν σε ανάλογες δραστηριότητες με το παιδί τους, ακόμη 

και σε ένα πολύ πρώιμο στάδιο ανάπτυξης. Μέσα από τη θετική στάση των γονέων, αλλά και 

τις εκπαιδευτικές ευκαιρίες που του δίνονται, το παιδί, επίσης, αποκτά μια θετική στάση 

απέναντι στα μαθηματικά, ενώ παράλληλα καλλιεργείται ένα εσωτερικό κίνητρο 

προσπάθειας και επιτυχίας (Bicer et al., 2013).  

Ωστόσο, δεν έχει αποδειχθεί σε όλες τις ερευνητικές μελέτες η σύνδεση μεταξύ των 

στάσεων των γονέων απέναντι στα μαθηματικά και στη διαμόρφωση ενός πλούσιου 

οικογενειακού περιβάλλοντος μαθηματικής μάθησης και ανάπτυξης (Sonnenschein, Galindo, 

Metzger, Thompson, Huang, & Lewis, 2012). Παρά το γεγονός ότι οι γονείς με θετική στάση 

απέναντι στα μαθηματικά τείνουν να έχουν παιδιά με υψηλή μαθηματική επίδοση, το 

οικογενειακό περιβάλλον μάθησης των μαθηματικών δεν κατέχει διαμεσολαβητικό ρόλο, 

καθώς δεν παρατηρήθηκε σε όλες τις ερευνητικές μελέτες σύνδεση μεταξύ μαθηματικών 

στάσεων και μαθηματικών δραστηριοτήτων στο σπίτι (Skwarchuk et al., 2014). Απαιτείται 

αναλυτικότερη διερεύνηση του αν και κατά πόσο οι στάσεις και αντιλήψεις των γονέων 

απέναντι στα μαθηματικά σχετίζονται με τη δόμηση του οικογενειακού περιβάλλοντος 

μάθησης των μαθηματικών και μέσω αυτού με τη μαθηματική επίδοση και επιτυχία του 

παιδιού.  
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2.2.2 Στερεότυπα φύλου των γονέων σε σχέση με τη μαθηματική ικανότητα και επίδοση 

και οικογενειακό περιβάλλον μάθησης των μαθηματικών 

Ένας επιπλέον παράγοντας που ενδέχεται να επηρεάσει τις προσδοκίες των γονέων 

είναι το φύλο του παιδιού (Bhanot & Jovanovic, 2005. Del Río et al., 2017). Τα στερεότυπα 

φύλου που ασπάζονται οι γονείς αναφορικά με την επίδοση σε διάφορους ακαδημαϊκούς 

τομείς, θα διαμορφώσουν τις αντιλήψεις τους για τις ικανότητες των παιδιών τους (Bhanot & 

Jovanovic, 2005. Thippana et al., 2020. Tomasetto, Mirisola, Galdi, & Cadinu, 2015). Οι 

πεποιθήσεις και στάσεις των γονέων επηρεάζουν τις πεποιθήσεις και στάσεις των παιδιών 

τους –αναφορικά με τα μαθηματικά-, μέσω των συγκεκριμένων συμπεριφορών που 

υιοθετούν. Οι αντιλήψεις των γονέων σχετικά με τη σημαντικότητα των μαθηματικών και τις 

δεξιότητες του παιδιού τους εμφανίζουν θετική συσχέτιση με τις αντίστοιχες πεποιθήσεις του 

παιδιού και το αίσθημα αυτοαποτελεσματικότητας του στα μαθηματικά, γεγονός που επιδρά 

στη μαθηματική επίδοση (Bhanot & Jovanovic, 2005. Gladstone, Häfner, Turci, Kneißler, & 

Muenks, 2018. Lubienski, Robinson, Crane, & Ganley, 2013. Tomasetto et al., 2015), 

ανεξάρτητα από την πραγματική ικανότητα του (Bhanot & Jovanovic, 2005).  Η κοινωνική 

ψυχολογία έχει αναδείξει ότι τα στερεότυπα του φύλου, τα οποία συνδέονται με τη 

μαθηματική ικανότητα των παιδιών, είναι πιθανό να επηρεάσουν τα μαθηματικά τους 

επιτεύγματα (Del Río et al., 2017) 

Οι γονείς κοινωνικοποιούν με διαφορετικό τρόπο τα παιδιά τους. Επέκταση αυτού είναι 

οι γονείς να αντιλαμβάνονται με διαφορετικό τρόπο τις δεξιότητες και ικανότητες αγοριών 

και κοριτσιών, με επίδραση και στα μαθηματικά επιτεύγματα (Del Río et al.,2017. Gladstone 

et al., 2018). Για παράδειγμα, αν ένας γονέας υιοθετεί την αντίληψη ότι τα μαθηματικά και οι 

θετικές επιστήμες είναι τομείς που διαπρέπουν άντρες, τότε είναι περισσότερο πιθανό να 

υπερεκτιμήσει τις δυνατότητες του γιού του και αντίστοιχα να υποτιμήσει τις δυνατότητες 

της κόρης του (Bhanot & Jovanovic, 2005). Η επίδραση των στερεοτύπων και αντιλήψεων 

των γονέων αναφορικά με τις δεξιότητες και ικανότητες του παιδιού γίνεται ιδιαίτερα 

εμφανής στις πρώτες τάξεις του δημοτικού σχολείου, όπου το παιδί είναι περισσότερο 

ευάλωτο σε τέτοιου είδους επιρροές (Tomasetto et al., 2015).  

Σε ερευνητική μελέτη του Willis (1989), όπως αναφέρεται από τους Del Río και 

συνεργάτες (2017), οι γονείς έθεταν ως βασικό στόχο για τις κόρες τους να είναι χαρούμενες 

και να έχουν καλή προσαρμογή στο σχολικό πλαίσιο, ενώ για τα αγόρια βασικός τους στόχος 

ήταν η ακαδημαϊκή επιτυχία. Μάλιστα, παρά το γεγονός ότι τα αγόρια και τα κορίτσια του 

δείγματος είχαν παρόμοια επίδοση στις μαθηματικές δοκιμασίες, η αντίληψη των γονέων για 
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τη μαθηματική επίδοση των παιδιών τους, ήταν ότι τα αγόρια είχαν καλύτερη επίδοση (Del 

Río et al.,2017). Σε παρόμοια αποτελέσματα έχει καταλήξει και η ερευνητική μελέτη των 

Frome και Eccles (1998), οι οποίοι παρατήρησαν ότι οι γονείς έτειναν να υποτιμούν τις 

μαθηματικές δεξιότητες κοριτσιών, που φοιτούσαν στην έκτη τάξη του δημοτικού σχολείου, 

παρά την υψηλότερη επίδοση που εμφάνιζαν σε σύγκριση με τους συνομηλίκους τους του 

αντίθετου φύλου. Μάλιστα, οι μητέρες εμφανίζουν περισσότερο ισχυρά στερεότυπα φύλου 

για τη μαθηματική επίδοση των κοριτσιών, ανεξαρτήτως της βαθμολογίας που λαμβάνουν, 

ενώ οι πατέρες τείνουν να αξιολογούν την επίδοση παράλληλα με τη βαθμολογία (Bhanot & 

Jovanovic, 2005. Frome & Eccles, 1998).  

Αν και οι γονείς συχνά αξιολογούν τις ικανότητες του παιδιού τους βάσει εξωτερικών 

παραγόντων (π.χ. βαθμολογία), η αξιολόγηση των μαθηματικών δεξιοτήτων βασίζεται ως επί 

το πλείστο σε φυλετικά στερεότυπα, με τα κορίτσια να υστερούν σε αυτή τη σύγκριση 

(Tomasetto et al., 2015). Στην περίπτωση, δηλαδή, που ένας γονέας πιστεύει ότι τα αγόρια 

παρουσιάζουν καλύτερη μαθηματική επίδοση από τα κορίτσια, θα αξιολογήσει τις ικανότητες 

του παιδιού του με ανάλογο τρόπο, ανεξάρτητα από τις εξωτερικές πληροφορίες που δέχεται 

και οι οποίες, ενδέχεται να αντικρούουν αυτή την πεποίθηση (Gunderson, Ramirez, Levine, 

& Beilock, 2012).  Όπως προκύπτει από τα παραπάνω, οι αντιλήψεις των γονέων για τα 

μαθηματικά, συχνά επηρεάζονται από το φύλο του παιδιού, αξιολογώντας –στις περισσότερες 

περιπτώσεις- πιο θετικά τη μαθηματική ικανότητα των αγοριών έναντι των κοριτσιών. 

Παράλληλα, οι γονείς τονίζουν τη σημαντικότητα των μαθηματικών για τα αγόρια σε 

σύγκριση με τα κορίτσια (Gladstone et al., 2018). 

Οι γονείς μπορούν να επικοινωνήσουν τις αντιλήψεις τους σε σχέση με τα στερεότυπα 

φύλου και τη μαθηματική επίδοση στα παιδιά, με ποικίλους τρόπους (Bhanot & Jovanovic, 

2005). Οι αντιλήψεις αυτές των γονέων, σχετικά με το φύλο και τη μαθηματική επίδοση, 

δημιουργούν διαφορές στις πρακτικές που οι γονείς θα ακολουθήσουν, κατά τη διάρκεια 

διαμόρφωσης ενός περιβάλλοντος μάθησης των μαθηματικών (Del Río et al., 2017. Thippana 

et al., 2020). Οι γονείς αγοριών δηλώνουν μεγαλύτερη συχνότητα συμμετοχής με το παιδί 

τους σε δραστηριότητες που ενθαρρύνουν τη μαθηματική μάθηση και ανάπτυξη (Thippana et 

al., 2020). Οι γονείς με ισχυρά στερεότυπα φύλου, αναφορικά με τη μαθηματική ικανότητα 

του παιδιού, παρείχαν υποστήριξη στα κορίτσια , η οποία ήταν έντονα παρεμβατική, γεγονός 

που επιδρούσε αρνητικά στην αντίληψη των κοριτσιών για τη μαθηματική τους ικανότητα 

(Bhanot & Jovanovic, 2005. Del Río et al., 2017). Όταν οι γονείς είναι έντονα παρεμβατικοί 

και παρέχουν βοήθεια χωρίς αυτό να τους ζητηθεί, το παιδί αυτομάτως νιώθει ότι οι 
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ικανότητες του είναι περιορισμένες, καθώς οι γονείς τείνουν να υιοθετούν ανάλογες 

συμπεριφορές όταν πιστεύουν ότι το παιδί τους έχει χαμηλή σχολική επίδοση (Bhanot & 

Jovanovic, 2005) .   

Όσον αφορά τη χρήση μαθηματικής ομιλίας, σε συνδυασμό με τα στερεότυπα του 

φύλου, μπορεί να διαφέρει σε συνάρτηση με παράγοντες πλαισίου. Λαμβάνοντας υπόψη το 

πώς η μαθηματική ομιλία ενδέχεται να διαφέρει, ανάλογα με τις ευκαιρίες που δίνονται στους 

διάφορους τύπους δραστηριοτήτων, έχουν ενδιαφέρον οι τύποι παιχνιδιού που 

χρησιμοποιούνται από τους γονείς (Blakemore & Centers, 2005. Thippana et al., 2020). Οι 

γονείς επενδύουν σε μεγαλύτερο βαθμό σε παιχνίδια μαθηματικών για τα αγόρια, σε 

σύγκριση με τα κορίτσια. Πιο συγκεκριμένα, οι γονείς τείνουν να επενδύουν σε παιχνίδια 

εκπαιδευτικού χαρακτήρα (επιτραπέζια παιχνίδια) στην αλληλεπίδραση τους με τα αγόρια και 

σε παιχνίδια που παραδοσιακά αντικατοπτρίζουν τους ρόλους του φύλου (κούκλες) στην 

αλληλεπίδραση τους με τα κορίτσια (Blakemore & Centers, 2005. Jacobs & Bleeker, 2004. 

Thippana et al., 2020). Με παρόμοιο τρόπο οι μητέρες χρησιμοποιούσαν με μεγαλύτερη 

συχνότητα τη μαθηματική ομιλία, κατά την ελεύθερη αλληλεπίδραση παιχνιδιού με τα 

αγόρια, σε σύγκριση με τα κορίτσια (Thippana et al., 2020).  

Όπως γίνεται αντιληπτό από τα παραπάνω, τα στερεότυπα του φύλου δεν επηρεάζουν 

μόνο τις αντιλήψεις των γονέων σχετικά με τη μαθηματική επίδοση του παιδιού, αλλά επίσης 

επηρεάζουν τις ευκαιρίες μάθησης που οι γονείς θα προσφέρουν (Chiu, 2018. Del Río et al., 

2017). Επομένως, τα στερεότυπα και οι αντιλήψεις δημιουργούν διαφορετικές συνθήκες και 

ευκαιρίες  στη δόμηση ενός οικογενειακού περιβάλλοντος μάθησης των μαθηματικών (Del 

Río et al., 2017). Αυτό το στερεότυπο του φύλλου σε σχέση με τα μαθηματικά, αντανακλάται 

στις διαφορές που υπάρχουν ως προς τη μαθηματική επίδοση αγοριών και κοριτσιών στο 

τέλος της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, αλλά και στην υπεροχή των αντρών στα ανώτατα 

μαθηματικά, σε όλους τους πολιτισμούς (Chiu, 2018).  

  



44 
 

2.2.3 Κοινωνικό-οικονομικό επίπεδο και οικογενειακό περιβάλλον μάθησης των 

μαθηματικών 

 Με την ένταξη των παιδιών στο νηπιαγωγείο παρατηρούνται ατομικές διαφορές ως 

προς την κατάκτηση των βασικών ακαδημαϊκών δεξιοτήτων –ανάγνωσης και αρίθμησης-, με 

το κοινωνικό-οικονομικό επίπεδο να κατέχει σημαντικό ρόλο στη διαμόρφωση αυτών (Bicer 

et al., 2013. Elliott & Bachman, 2018. DeFlorio & Beliakoff 2015). Οι δύο πτυχές του 

κοινωνικό-οικονομικού επιπέδου είναι το οικονομικό και το μορφωτικό επίπεδο των γονέων 

(Cheung et al., 2020. Elliott & Bachman, 2018). Το κοινωνικό-οικονομικό επίπεδο της 

οικογένειας έχει άμεση σχέση με το οικογενειακό περιβάλλον μάθησης των μαθηματικών που 

δομούν οι γονείς (Chiu, 2018. Pan et al., 2018. Thippana et al., 2020), τόσο με τη μορφή 

δραστηριοτήτων, όσο και με τη μορφή μαθηματικής ομιλίας (Thippana et al., 2020).  

Οι σημαντικότερες επιπτώσεις του κοινωνικό-οικονομικού επιπέδου στη μαθηματική 

επίδοση των παιδιών παρατηρούνται σε ένα πολύ πρώιμο στάδιο της παιδικής ανάπτυξης 

(Bicer et al., 2013. DeFlorio & Beliakoff, 2015. Elliott & Bachman, 2018). Το παιδί, πριν την 

ένταξή του στην υποχρεωτική εκπαίδευση, διανύει μια σημαντική περίοδο γνωστικής 

ανάπτυξης. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, παρατηρείται σημαντική εμπλοκή των 

γονέων στην ανάπτυξη και μάθηση του παιδιού (Bicer et al., 2013. Vukovic, Roberts, & 

Green Wright, 2013), καθώς κρίνεται απαραίτητη η υποστήριξή τους (Vukovic et al., 2013). 

Οι αρνητικές συνέπειες ενός χαμηλού κοινωνικό- οικονομικού επιπέδου στη μαθηματική 

επίτευξη, δύνανται να εξηγηθούν από ένα περιβάλλον στο σπίτι, το οποίο δεν ενισχύει τη 

γνωστική ανάπτυξη στον ίδιο βαθμό με ένα περιβάλλον υψηλότερου κοινωνικό-οικονομικού 

επιπέδου (Bicer et al., 2013). Η μαθηματική ανάπτυξη των παιδιών που προέρχονται από 

χαμηλότερα κοινωνικό-οικονομικά στρώματα υστερεί κατά ένα έτος σε σύγκριση με τη 

μαθηματική ανάπτυξη παιδιών υψηλότερων κοινωνικό-οικονομικών στρωμάτων, με τη 

διαφορά αυτή να παρατηρείται από την ηλικία των 3 ετών (DeFlorio & Beliakoff, 2015).  

Η μαθηματική ανάπτυξη προϋποθέτει την κατάκτηση θεμελιωδών μαθηματικών 

εννοιών και η ύπαρξη πρώιμων μαθηματικών ελλειμμάτων δυσχεραίνει αυτή την κατάκτηση 

(Elliott & Bachman, 2018). Οι ατομικές διαφορές που παρατηρούνται ως προς την 

κατάκτηση μαθηματικών δεξιοτήτων ευνοούν κατά κύριο λόγο τα παιδιά μεσαίων και 

ανώτερων κοινωνικό-οικονομικών στρωμάτων, σε διαφορετικούς μαθηματικούς τομείς 

(Cheung et al., 2020. DeFlorio & Beliakoff, 2015), όπως είναι η αρίθμηση, η χωρική 

αντίληψη, η γεωμετρία, η προ-αλγεβρική γνώση του μοτίβου  (DeFlorio & Beliakoff, 2015) 

και η επίλυση προβλημάτων (Cheung et al., 2020). Οι ατομικές διαφορές στα ακαδημαϊκά 
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επιτεύγματα σε ένα πολύ πρώιμο στάδιο της ανάπτυξης, θα επηρεάσουν μακροπρόθεσμα την 

ακαδημαϊκή πορεία και επίδοση (Elliott & Bachman, 2018). 

Η ποσότητα και η ποιότητα των δραστηριοτήτων που εμπλέκουν οι γονείς το παιδί 

τους, εμφανίζει θετική συσχέτιση με το κοινωνικό-οικονομικό επίπεδο της οικογένειας. Η 

ποσότητα και η ποιότητα των δραστηριοτήτων αυτών εξαρτάται από τους διαθέσιμους 

πόρους (Elliott & Bachman, 2018. Pan et al., 2018) . Σε οικογένειες χαμηλότερων 

κοινωνικών και οικονομικών στρωμάτων υπάρχει περιορισμένη πρόσβαση στους 

διαθέσιμους πόρους –υλικό μάθησης- , αλλά και περιορισμένος χρόνος, με αποτέλεσμα οι 

γονείς να επενδύουν σε λιγότερες δραστηριότητες με τα παιδιά τους. Το ίδιο παρατηρείται 

και στη δόμηση του οικογενειακού περιβάλλοντος μάθησης των μαθηματικών (Bicer et al., 

2013. Dearing, Casey, Ganley, Tillinger, Laski, & Montecillo, 2012. Pan et al., 2018). 

Ωστόσο, οι Starkey και Klein (2000), όπως αναφέρεται από τους Bicer και συνεργάτες 

(2013), υποστήριξαν ότι οι διαφορές ως προς τη μαθηματική επίδοση των παιδιών, δεν 

οφείλονται τόσο στους οικονομικούς πόρους, αλλά στο συνδυασμό των οικονομικών πόρων 

με το μορφωτικό επίπεδο των γονέων, αλλά και την προηγούμενη έκθεσή τους στα 

μαθηματικά.  

Σε μια από τις πρωταρχικές ερευνητικές μελέτες που εξέτασαν τη συσχέτιση του 

κοινωνικό-οικονομικού επίπεδου και του οικογενειακού περιβάλλοντος αρίθμησης, των  

Saxe, Guberman, Gearhart, Gelman, Massey, & Rogoff, (1987), βρέθηκαν ελάχιστες 

διαφορές ως προς τη συχνότητα με την οποία οι γονείς συμμετείχαν σε κοινές 

δραστηριότητες αρίθμησης με το παιδί τους, νηπιακής ηλικίας. Ωστόσο, οι αριθμητικές 

δραστηριότητες τις οποίες οργάνωναν γονείς μεσαίων και υψηλότερων κοινωνικό-

οικονομικών στρωμάτων, διέφεραν ποιοτικά από τις αντίστοιχες δραστηριότητες που 

οργάνωναν γονείς χαμηλότερων κοινωνικό-οικονομικών στρωμάτων, καθώς οι 

δραστηριότητες των δεύτερων ήταν λιγότερο περίπλοκες και δεν έθεταν υψηλούς στόχους 

(Elliott & Bachman, 2018. Saxe et al., 1987).  Από την άλλη πλευρά, σε ερευνητική μελέτη 

των  DeFlorio και Beliakoff (2015), βρέθηκε διαφορά ως προς τη συχνότητα με την οποία οι 

γονείς συμμετέχουν με το παιδί τους σε μαθηματικές δραστηριότητες στο σπίτι. Γονείς 

μεσαίων κοινωνικό-οικονομικών στρωμάτων συμμετέχουν με μεγαλύτερη συχνότητα σε 

μαθηματικές δραστηριότητες με το παιδί τους, σε σύγκριση με γονείς χαμηλότερων 

κοινωνικό-οικονομικών στρωμάτων. Οι διαφορές στην ποιότητα των εν λόγω 

δραστηριοτήτων επιβεβαιώθηκαν και από τη συγκεκριμένη έρευνα, με τα παιδιά των μεσαίων 

κοινωνικό-οικονομικών στρωμάτων να συμμετέχουν σε μεγαλύτερο εύρος αριθμητικών 
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δραστηριοτήτων, σε σύγκριση με τα παιδιά χαμηλότερων κοινωνικό-οικονομικών 

στρωμάτων (Cheung et al., 2020.  DeFlorio & Beliakoff, 2015). 

Σε μελέτη των Pan και συνεργατών (2018), στην Κίνα, βρέθηκε ότι γονείς που 

προέρχονταν από υψηλότερα κοινωνικό-οικονομικά στρώματα συμμετείχαν με μεγαλύτερη 

συχνότητα σε μαθηματικές δραστηριότητες αρίθμησης- ποσότητας, αλλά και γεωμετρίας-

χωροταξικής αντίληψης, σε σύγκριση με γονείς που προέρχονταν από χαμηλότερα 

κοινωνικό-οικονομικά στρώματα. Επίσης, γονείς υψηλότερων κοινωνικών και οικονομικών 

στρωμάτων προσδοκούσαν τα παιδιά τους να αναπτύξουν δεξιότητες χωροταξικής αντίληψης 

και γεωμετρίας σε ένα πιο πρώιμο στάδιο, σε σύγκριση με γονείς χαμηλότερων κοινωνικών 

και οικονομικών στρωμάτων.  

Όπως φαίνεται από τα παραπάνω, το κοινωνικό-οικονομικό επίπεδο σχετίζεται με τις 

αντιλήψεις και στάσεις των γονέων απέναντι στα μαθηματικά. Ωστόσο, ελάχιστες έρευνες 

έχουν εστιάσει –αποκλειστικά- στο μορφωτικό επίπεδο ως παράγοντα επίδρασης στο 

περιβάλλον μάθησης των μαθηματικών, καθώς το μορφωτικό και το οικονομικό επίπεδο μιας 

οικογένειας μελετώνται σε συνδυασμό (Cheung et al., 2020. Elliott & Bachman, 2018). Τόσο 

Καναδοί όσο και Έλληνες γονείς, υψηλού μορφωτικού επιπέδου, ανέφεραν πιο θετική στάση 

απέναντι στα μαθηματικά, όπως το να απολαμβάνουν τις μαθηματικές δραστηριότητες ή το 

να έχουν καλή ακαδημαϊκή μαθηματική επίδοση (Elliott & Bachman, 2018. LeFevre, Fast, 

Skwarchuk, Smith‐Chant, Bisanz, Kamawar, & Penner‐Wilger, 2010). Το υψηλό μορφωτικό 

επίπεδο σχετίζεται, επίσης, θετικά με τη συχνότητα συμμετοχής των γονέων σε μαθηματικές 

δραστηριότητες με το παιδί (Cheung et al., 2020).  Μάλιστα, τα παιδιά γονέων υψηλότερου 

μορφωτικού επιπέδου παρουσιάζουν υψηλότερη μαθηματική επίδοση, σε σύγκριση με τα 

παιδιά γονέων χαμηλότερου μορφωτικού επιπέδου (Cheung et al., 2020. LeFevre et al., 

2010). 

Παράλληλα, το μορφωτικό επίπεδο, αλλά και το επάγγελμα του γονέα επηρεάζουν τη 

στάση του απέναντι στα μαθηματικά. Γονείς που ασχολούνται με επαγγέλματα υψηλού 

κοινωνικού κύρους έχουν πιο θετική στάση απέναντι στα μαθηματικά και δηλώνουν 

περισσότερο αποτελεσματικοί στη διαχείριση μαθηματικών εννοιών (Elliott & Bachman, 

2018. Niklas & Schneider, 2014). Το μορφωτικό επίπεδο του γονέα αποτελεί 

διαμεσολαβητικό παράγοντα ανάμεσα στο κοινωνικό-οικονομικό επίπεδο και τη δόμηση ενός 

οικογενειακού περιβάλλοντος μάθησης των μαθηματικών. Οι γονείς υψηλότερου 

μορφωτικού επιπέδου γνωρίζουν σε μεγαλύτερο βαθμό τις απαιτήσεις ενός θετικού 
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εκπαιδευτικού περιβάλλοντος στο σπίτι και είναι σε θέση να επενδύσουν σε αυτό με τον 

κατάλληλο τρόπο, θέτοντας υψηλότερες προσδοκίες (Bicer et al.,2013). 

 Οι πρώιμες μαθηματικές δεξιότητες αποτελούν ισχυρό προβλεπτικό παράγοντα της 

μετέπειτα ακαδημαϊκής επιτυχίας (DeFlorio & Beliakoff, 2015). Ως παράδειγμα αναφέρεται 

μια μετανάλυση των Duncan, Dowsett,  Claessens, Magnuson, Huston, Klebanov,... και Japel, 

(2007),  διαχρονικών μελετών σε περισσότερα από 20,000 παιδιά σε 3 χώρες, η οποία 

στόχευε στο να εξετάσει τη σχέση μεταξύ δεξιοτήτων αλφαβητισμού και μαθηματικών και 

μετέπειτα ακαδημαϊκής επιτυχίας, σε σύγκριση με την κοινωνικό-συναισθηματική ανάπτυξη 

παιδιών προσχολικής ηλικίας. Τα μαθηματικά επιτεύγματα στην προσχολική ηλικία 

αποτέλεσαν τον ισχυρότερο προβλεπτικό παράγοντα ακαδημαϊκής επιτυχίας, κατά τη 

διάρκεια φοίτησης των παιδιών αυτών στο δημοτικό σχολείο, ανεξάρτητα από το κοινωνικό-

οικονομικό επίπεδο. Σε αντίστοιχα ευρήματα έχουν καταλήξει και άλλες ερευνητικές μελέτες 

(Pagani, Fitzpatrick, Archambault, & Janosz, 2010. Romano, Babchishin, Pagani, & Kohen, 

2010).   

Αναγνωρίζοντας τη σημαντικότητα των πρώιμων μαθηματικών εμπειριών στην 

ακαδημαϊκή επιτυχία, προκειμένου να μειωθεί η διαφορά που παρατηρείται στη μαθηματική 

επίδοση των μαθητών μεταξύ των διαφόρων κοινωνικό-οικονομικών στρωμάτων 

προτείνονται εκπαιδευτικές λύσεις. Προτείνεται στις οικογένειες χαμηλότερων κοινωνικό-

οικονομικών στρωμάτων να παρέχουν μεγαλύτερη υποστήριξη και περισσότερες ευκαιρίες 

μάθησης των μαθηματικών στα παιδιά τους, τονίζοντας τη σημαντικότητα αυτών των 

μεταβλητών στη μαθηματική ανάπτυξη του παιδιού (Bicer et al., 2013). Ακόμη και σε 

συνθήκες μειωμένων πόρων, οι οικογένειες μπορούν να παρέχουν ευκαιρίες μαθηματικής 

ανάπτυξης μέσω της καταμέτρησης αντικειμένων, της σύγκρισης ποσοτήτων, της συζήτησης 

για το χρόνο. Μάλιστα, σε συνθήκες ένδειας οι γονείς βρίσκουν περισσότερο δημιουργικούς 

τρόπους μάθησης (Dearing et al., 2012).  Ένα εμπλουτισμένο οικογενειακό περιβάλλον 

μάθησης συμβάλλει θετικά στη μαθηματική επίτευξη των παιδιών, ανεξαρτήτως του φύλου, 

ακόμη και αν το μορφωτικό επίπεδο των γονέων είναι χαμηλό (Bicer et al., 2013). 
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2.2.4 Ιδιοσυγκρασία χαρακτηριστικά της προσωπικότητας, γονικές συμπεριφορές και 

ακαδημαϊκή επίτευξη κατά την πρώιμη παιδική ηλικία 

 Σύμφωνα με τους Rothbart  και Bates (2006), όπως αναφέρεται στους Gartstein, 

Putnam και Kliewer (2016),  ο όρος ιδιοσυγκρασία αναφέρεται στις «ατομικές διαφορές στην 

αντιδραστικότητα και την αυτορρύθμιση, σε τομείς όπως η προσοχή, το συναίσθημα και η 

δράση» (σελ 300). Όταν γίνεται αναφορά στην ιδιοσυγκρασία κατά την παιδική ηλικία, 

γίνεται λόγος σε τρία βασικά της χαρακτηριστικά γνωρίσματα, το αρνητικό συναίσθημα, τη 

θετική συναισθηματικότητα και τη ρυθμιστική ικανότητα (Gartstein&Rothbart, 2003. 

Gartsteinetal., 2016). Το αρνητικό συναίσθημα έχει να κάνει με τη τάση των παιδιών να 

αντιδρούν με αρνητικό τρόπο στα περιβαλλοντικά ερεθίσματα. Συνήθως αντιδρούν με 

συναισθήματα φόβου και άγχους και ανακάμπτουν δύσκολα μετά από ένα δυσάρεστο 

γεγονός. Η θετική συναισθηματικότητα σχετίζεται με την ικανότητα ενός παιδιού να βιώνει 

θετικά συναισθήματα. Παράλληλα, σχετίζεται με την κοινωνικότητα, την εξωστρέφεια, 

υψηλά επίπεδα δραστηριότητας και αισιοδοξία.  Η ικανότητα αυτορρύθμισης σχετίζεται με 

την επικέντρωση της προσοχής σε ένα συγκεκριμένο έργο, την επιμονή, την ηρεμία και την 

προτίμηση δραστηριοτήτων που δεν απαιτούν μεγάλη ένταση (Gartsteinetal., 2016).  

 Η ιδιοσυγκρασία ενός παιδιού θα διαμορφώσει τις συμπεριφορές που θα υιοθετήσουν 

οι γονείς (Han, O’Connor, McCormick, & McClowry, 2017. Neitzel & Dopkins Stright, 

2004). Η ιδιοσυγκρασία αποτελεί τη φυσιολογική βάση για την ανάπτυξη  των 

χαρακτηριστικών της προσωπικότητας ενός ατόμου, τη συναισθηματική διέγερση και  την 

κατάλληλη αντίδραση στα περιβαλλοντικά ερεθίσματα. Κατά τη διάρκεια της ομαλής 

ανάπτυξης ενός ατόμου, τα παραπάνω στοιχεία επηρεάζονται από την αλληλεπίδραση 

γενετικών και περιβαλλοντικών παραγόντων (Han et al, 2017). Όπως προαναφέρθηκε, η 

ιδιοσυγκρασία θα διαμορφώσει τα πρότυπα συμπεριφοράς που θα υιοθετήσουν οι γονείς κατά 

την αλληλεπίδραση τους με το παιδί, διαμορφώνοντας παράλληλα τα πρώιμα κοινωνικά 

πρότυπα του δεύτερου (Eisenberg, Sadovsky, Spinrad, Fabes, Losoya, &Valiente, 2005. Han 

et al., 2017). Οι γονείς βάσει της ιδιοσυγκρασίας του παιδιού τους, θα παρέχουν την 

κατάλληλη γνωστική, συναισθηματική υποστήριξη, ενώ παράλληλα θα ενθαρρύνουν την 

ανάπτυξη της αυτονομίας του (Neitzel & Dopkins Stright, 2004).  

Η θετική αντίδραση στα περιβαλλοντικά ερεθίσματα και o αποτελεσματικός έλεγχος 

των συναισθημάτων και της συμπεριφοράς ενός παιδιού, θα δημιουργήσουν πιο θετική 

συναισθηματική αντίδραση από μέρους των γονέων και θα μειώσουν τα επίπεδα 

εξαναγκαστικής συμπεριφοράς (Eisenberg et al, 2005. Han et al., 2017).  Από την άλλη 



49 
 

πλευρά, γονείς οι οποίοι δε λαμβάνουν την ανάλογη ανταπόκριση από τα παιδιά τους, είναι 

λιγότερο πιθανό να επενδύσουν σε δραστηριότητες που προάγουν την απόκτηση σύνθετων 

γνωστικών δεξιοτήτων (Neitzel & Dopkins Stright, 2004). Για παράδειγμα, παιδιά με υψηλά 

επίπεδα αντιδραστικότητας και αρνητικής συναισθηματικής αντίδρασης, καθώς και χαμηλά 

επίπεδα απόκρισης, θα προκαλέσουν περισσότερο αρνητικές συμπεριφορές από τους γονείς, 

όπως για παράδειγμα μειωμένη προσπάθεια διδασκαλίας και ασυνεπή πειθαρχία (Han et al., 

2017. Kochanska, Friesenborg, Lange, &Martel, 2004). Μια άλλη υπόθεση είναι ότι οι γονείς 

εφαρμόζουν αυστηρό και πολλές φορές περιοριστικό έλεγχο σε παιδιά που θεωρούνται 

«δύσκολα» ιδιοσυγκρασιακά, σε σύγκριση με γονείς που θεωρούν τα παιδιά τους «εύκολα» 

(Neitzel & Dopkins Stright, 2004).  

Κατά παρόμοιο τρόπο, η ιδιοσυγκρασία ενός παιδιού δύναται να επηρεάζει την 

εμπλοκή των γονέων σε διαδικασίες μάθησης με το παιδί τους (Han et al., 2017).  Για 

παράδειγμα, κατά τη διάρκεια επίλυσης ενός προβλήματος, η προηγούμενη εμπειρία του 

γονέα με το παιδί του θα επηρεάσει τη συμπεριφορά που αυτός θα υιοθετήσει. Επομένως, 

αυτή η προγενέστερη εμπειρία θα διαμορφώσει τον τρόπο που οι γονείς ερμηνεύουν και 

ανταποκρίνονται στη συμπεριφορά του παιδιού. Παιδιά τα οποία θεωρούνται ως «δύσκολα» 

είναι περισσότερο πιθανό να αποθαρρύνουν τους γονείς στο να διαμορφώσουν ανάλογες 

δραστηριότητες (Neitzel & Dopkins Stright, 2004). Η αρνητική αντίδραση ενός παιδιού, 

ενδέχεται, να προκαλέσει απόσυρση ή και παραίτηση των γονέων από δραστηριότητες 

εκπαίδευσης του παιδιού στο πλαίσιο του σπιτιού και της οικογενειακής καθημερινότητας 

(Eisenberg, Fabes, Shepard, Guthrie, Murphy, Reiser, 1999. Hanetal., 2017. Lengua, 2006). 

Παιδιά με τα εν λόγω ιδιοσυγκρασιακά χαρακτηριστικά αναπτύσσουν μια συγκρουσιακή 

σχέση με το γονέα, στην οποία πιθανόν να οφείλεται η μειωμένη συχνότητα εκπαιδευτικής 

υποστήριξης του γονέα προς το παιδί (Han et al., 2017). Ωστόσο, είναι χρήσιμο να αναφερθεί 

ότι η ιδιοσυγκρασία του παιδιού επηρεάζει τις γονικές συμπεριφορές, αλλά και οι 

συμπεριφορές που υιοθετούν οι γονείς επηρεάζουν την ιδιοσυγκρασία του παιδιού (Lengua, 

2006).  

 Τα ιδιοσυγκρασιακά χαρακτηριστικά ενός παιδιού, όπως επίσης και οι ευκαιρίες 

μάθησης που παρέχουν οι γονείς στο σπίτι,  σχετίζονται με την ακαδημαϊκή του ικανότητα, 

αλλά και την προσαρμογή του στο σχολικό πλαίσιο (Gartstein et al., 2016. Han et al., 2017). 

Σύμφωνα με το θεωρητικό μοντέλο των Rothbart and Hwang (2005), όπως αναφέρεται από 

τους Gartstein και συνεργάτες (2016), τα ιδιοσυγκρασιακά χαρακτηριστικά που σχετίζονται 

με την αντιδραστικότητα συνδέονται με τα κίνητρα, την απόσυρση, το ενδιαφέρον για νέα 
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και οικεία ερεθίσματα και διαμορφώνουν τη συναισθηματική απόκριση του παιδιού σε κάθε 

τροχοπέδη για την επίτευξη των στόχων του. Τα ρυθμιστικά χαρακτηριστικά της 

ιδιοσυγκρασίας σχετίζονται με την προσπάθεια επίτευξης των στόχων, αφού επιτρέπουν στο 

παιδί να συγκεντρώνει την προσοχή του στην εκτέλεση ενός έργου, να υπομένει και να 

ξεπερνά τις δυσκολίες και να μην αποσπάται από εξωτερικά ερεθίσματα.  

 Παράλληλα, τα χαρακτηριστικά της ιδιοσυγκρασίας ενός παιδιού εμφανίζουν υψηλή 

συσχέτιση με την ακαδημαϊκή ετοιμότητα, ιδιαίτερα η ικανότητα αυτορρύθμισης (Gartstein et 

al., 2016), καθώς και με την ακαδημαϊκή του επίδοση (Al-Hendawi, 2013. Coplan, Barber, & 

Lagacé-Séguin, 1999), ήδη από την προσχολική ηλικία (Coplan et al., 1999).Πιο 

συγκεκριμένα ο προσανατολισμός στο υπό εκτέλεση έργο σχετίζεται με το ακαδημαϊκό 

αποτέλεσμα (Al-Hendawi, 2013).  Παιδιά τα οποία παρουσιάζουν μεγαλύτερο εύρος 

προσοχής, περισσότερα θετικά συναισθήματα, ενώ παράλληλα είναι λιγότερο δραστήρια, 

τείνουν να έχουν καλύτερη γλωσσική και αριθμητική επίδοση, σε σύγκριση με παιδιά που δε 

φέρουν ανάλογα ιδιοσυγκρασιακά χαρακτηριστικά (Coplan et al., 1999). Μεγαλύτερη 

συσχέτιση με τα ακαδημαϊκά επιτεύγματα παρουσιάζουν η συγκέντρωση και ο έλεγχος της 

συμπεριφοράς (Al-Hendawi, 2013. Gartstein et al., 2016). Η ακαδημαϊκή επιτυχία απαιτεί 

προσήλωση στο έργο και επίμονη, όταν αυτό απαιτεί μεγαλύτερη προσπάθεια (Al-Hendawi, 

2013). Μάλιστα, η ιδιοσυγκρασία αποτέλεσε προβλεπτικό παράγοντα των παραπάνω 

ακαδημαϊκών δεξιοτήτων παρά την επίδραση διαμεσολαβητικών μεταβλητών, όπως το φύλο, 

το κοινωνικό-οικονομικό επίπεδο, το εκπαιδευτικό επίπεδο των γονέων κλπ (Coplan et al., 

1999). Απαραίτητη προϋπόθεση ακαδημαϊκής επιτυχίας είναι η συγκέντρωση στο στόχο, η 

επιμονή, και η ικανοποιητική ρύθμιση των συναισθημάτων (Al-Hendawi, 2013).  

 Το αρνητικό συναίσθημα και η αρνητική αντίδραση στα περιβαλλοντικά ερεθίσματα 

έχει επίσης συνδεθεί με την τη σχολική επιτυχία των παιδιών στο νηπιαγωγείο (Gartstein et 

al., 2016).  Νήπια ηλικίας 45 έως 58 μηνών, τα οποία –σύμφωνα με αναφορές των μητέρων 

τους- εμφάνιζαν υψηλά επίπεδα προσοχής και χαμηλά επίπεδα αρνητικής συναισθηματικής 

αντίδρασης, είχαν καλύτερη γλωσσική και μαθηματική επίδοση 7 μήνες μετά την αξιολόγηση 

(Coplan et al., 1999. Gartstein et al., 2016). Παράλληλα, χαρακτηριστικά της ιδιοσυγκρασίας 

που σχετίστηκαν με την παρορμητικότητα, όπως ή έλλειψη επιμονής, σχετίστηκαν αρνητικά 

με τη μάθηση και αναγνώριση των γραμμάτων σε παιδιά προσχολική ηλικίας 42 έως 68 

μηνών, τα οποία συμμετείχαν σε πρόγραμμα προετοιμασίας και ένταξης στο σχολικό πλαίσιο 

(Fuhs, Wyant, &Day, 2011. Gartstein et al., 2016).  
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 Συνοψίζοντας, προγενέστερες ερευνητικές μελέτες έχουν ασχοληθεί με τη σχέση 

μεταξύ της ιδιοσυγκρασίας ενός παιδιού και των γονικών συμπεριφορών (Han et al, 2017. 

Kochanska, et al., 2004. Neitzel & Dopkins Stright, 2004), αλλά και τη σχέση μεταξύ 

ιδιοσυγκρασίας και ακαδημαϊκής επίδοσης (Al-Hendawi, 2013. Coplan et al., 1999. Gartstein 

et al., 2016). Γίνεται σαφές, ότι συγκεκριμένα ιδιοσυγκρασιακά χαρακτηριστικά θα 

οδηγήσουν στην υιοθέτηση συγκεκριμένων γονικών συμπεριφορών, ενώ παράλληλα θα 

επηρεάσουν τη σχολική ετοιμότητα και τη μαθηματική επίδοση των παιδιών, ήδη από το 

νηπιαγωγείο. Μέχρι σήμερα, οι ερευνητικές μελέτες δεν έχουν εστιάσει στο ρόλο της 

ιδιοσυγκρασίας ενός παιδιού ως επιπλέον παράγοντα διαμόρφωσης ενός περιβάλλοντος 

μάθησης των μαθηματικών –από τους γονείς-, στην πρώιμη παιδική ηλικία. Ενδεχομένως, 

ορισμένα χαρακτηριστικά της παιδικής ιδιοσυγκρασίας να ενθαρρύνουν τους γονείς να 

εμπλακούν με μεγαλύτερη συχνότητα σε διαδικασίες μάθησης των μαθηματικών με το παιδί 

τους. 

2.2.5 Η μαθηματική ικανότητα των παιδιών και το οικογενειακό περιβάλλον μάθησης 

των μαθηματικών κατά την πρώιμη παιδική ηλικία 

Ένας βασικός παράγοντας που συνδέεται με τις εμπειρίες μάθησης του παιδιού και τη 

γνωστική του ανάπτυξη είναι η εκτίμηση των γονέων για τις ικανότητες του παιδιού τους 

(Jacobs & Bleeker, 2004. Zippert & Ramani, 2017). Η εκτίμηση αυτή θα καθορίσει τις 

εμπειρίες που οι ίδιοι θα διαμορφώσουν κατά τη διάρκεια της δυαδικής αλληλεπίδρασης με 

το παιδί τους (Jacobs & Bleeker, 2004).  Σύμφωνα με το θεωρητικό μοντέλο που προτάθηκε 

από τον Hunt (1961) , όπως αναφέρεται από τους Zippert και Ramani (2017), oι γονείς 

προκειμένου να διαμορφώσουν τις κατάλληλες συνθήκες αλληλεπίδρασης, οι οποίες θα 

ενισχύσουν τη γνωστική ανάπτυξη του παιδιού, προσαρμόζουν την αλληλεπίδραση αυτή στις 

ικανότητες του. Με ανάλογο τρόπο, οι εκτιμήσεις των γονέων για τη μαθηματική ανάπτυξη 

του παιδιού τους, επηρεάζουν τις εμπειρίες που διαμορφώνουν κατά τη διάρκεια μιας κοινής 

τους δραστηριότητας, γεγονός που επιδρά στη μαθηματική του επίδοση (Sonnenschein et al., 

2012) .   

Η εκτίμηση των γονέων για τις ικανότητες του παιδιού τους είναι ζωτικής σημασίας για 

τη δόμηση της επιτυχούς «σκαλωσιάς», ή αλλιώς «scaffolding» (Zippert & Ramani, 2017).  

Απαραίτητη προϋπόθεση αυτού είναι η γνώση των γονέων για το αναπτυξιακό στάδιο του 

παιδιού τους, ώστε να του παρέχουν την κατάλληλη υποστήριξη στην ανάπτυξη των 

προσωπικών του ικανοτήτων και δεξιοτήτων. Σε ένα δεύτερο επίπεδο, είναι εξίσου 

σημαντικό οι γονείς να βοηθήσουν τα παιδιά τους, με βάση την ήδη κατακτημένη γνώση 
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τους, να αναπτύξουν περισσότερο σύνθετες δεξιότητες (Zippert & Ramani, 2017. Zippert, & 

Rittle-Johnson, 2018). Όσον αφορά τους γονείς με υψηλά επίπεδα μαθηματικού στρες, η 

δόμηση της «σκαλωσιάς» δεν έχει τα ίδια θετικά αποτελέσματα για τα παιδιά τους, καθώς η 

βοηθητική υποστήριξη των γονέων αυτών, ενδέχεται, να έχει αρνητική επίδραση στη 

μαθηματική τους επίδοση (Elliott et al., 2020). 

 Ο Hunt (1961), όπως αναφέρεται από τους  Zippert και Ramani (2017), επέκτεινε τη 

θεωρία του Piaget σχετικά με τους όρους της αφομοίωσης και της συμμόρφωσης. Σύμφωνα 

με τη θεωρία αυτή,  τα παιδιά επεκτείνουν τη γνώση τους και τις δεξιότητες τους όταν 

εκτίθενται σε νέες εμπειρίες, εάν και εφόσον οι νέες αυτές εμπειρίες σχετίζονται με την ήδη 

κατακτημένη γνώση τους και είναι σε θέση να αντιληφθούν τις σχέσεις μεταξύ των 

αντικειμένων. Υποστηρίζει επίσης, ότι οι γονείς -εφόσον είναι ενήμεροι για την 

προϋπάρχουσα γνώση των παιδιών τους- είναι σε θέση να τα υποστηρίξουν κατάλληλα, ώστε 

τα ίδια να πραγματοποιήσουν παραπάνω συνδέσεις και να ωριμάσουν γνωστικά (Zippert & 

Ramani, 2017).  

Το εκπαιδευτικό περιβάλλον που παρέχουν οι γονείς δομείται βάσει τόσο των 

προσωπικών τους εκτιμήσεων, όσο και μέσω των μηνυμάτων που λαμβάνουν από το ίδιο το 

παιδί (Jacobs & Bleeker, 2004). Τα μηνύματα που οι γονείς θα λάβουν από το παιδί είναι 

εξαιρετικά σημαντικά, καθώς αντανακλούν τα προσωπικά του ενδιαφέροντα. Απαραίτητη 

προϋπόθεση για τη μεγιστοποίηση της γνώσης είναι, η αλληλεπίδραση των παιδιών με ένα  

περιβάλλον που παρουσιάζει νόημα και ενδιαφέρον για τα ίδια (Lukie, Skwarchuk, LeFevre, 

& Sowinski, 2014). Τα χαρακτηριστικά λοιπόν του παιδιού, τα ενδιαφέροντα και οι 

ικανότητες του, διαμορφώνουν τις συμπεριφορές και τις πρακτικές που οι γονείς θα 

ακολουθήσουν. Για παράδειγμα, η σχολική επίδοση και τα ακαδημαϊκά επιτεύγματα ενός 

παιδιού, θα καθορίσουν την εμπλοκή ή όχι των γονέων στην εκπαιδευτική διαδικασία 

(Silinskas, Lonardo, Douglas, Xu, LeFevre, Garckija,... & Raiziene, 2020). Σε αυτό το 

σημείο, είναι σημαντικό να προστεθεί ότι εξέχοντα ρόλο κατέχουν και οι αντιλήψεις των 

γονέων για το δικό τους ρόλο στη μαθηματική ανάπτυξη του παιδιού, καθώς ο ρόλος αυτός 

αποτελεί προβλεπτικό παράγοντα των πρακτικών και συμπεριφορών που θα υιοθετήσουν 

(Sonnenschein et al., 2012). 

Ωστόσο, πολλοί γονείς τείνουν να αγνοούν το στάδιο μαθηματικής ανάπτυξης που 

βρίσκονται τα παιδιά, ή ακόμη και να υποτιμούν ή να υπερεκτιμούν τις δυνατότητες των 

παιδιών τους. Το παραπάνω έχει άμεσες επιπτώσεις στο οικογενειακό περιβάλλον μάθησης 
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των μαθηματικών που δομείται από τους γονείς (Zippert & Ramani, 2017). Για παράδειγμα, 

σε ερευνητική μελέτη των Fluck, Linnell και  Holgate (2005), βρέθηκε ότι οι μητέρες έτειναν 

να υπερεκτιμούν τις ικανότητες αρίθμησης και αντίληψης των αριθμητικών σχέσεων των 

παιδιών τους. Από την άλλη πλευρά, σε ερευνητική μελέτη των Cannon και Ginsburg (2008), 

συνεντεύξεις με μητέρες παιδιών προσχολικής ηλικίας έδειξαν ότι το 74% αυτών ήταν 

αβέβαιες για την ικανότητα αριθμητικής κατανόησης του παιδιού τους και την ικανότητα 

επίλυσης μαθηματικών προβλημάτων. Πολλές από τις μητέρες βίωσαν έκπληξη όταν 

αντιλήφθηκαν τις πραγματικές μαθηματικές ικανότητες του παιδιού τους.  Όταν οι γονείς 

παρουσιάζουν αβεβαιότητα αναφορικά με τις ικανότητες του παιδιού είναι πολύ πιθανό να 

προσφέρουν  μειωμένη ή και περιορισμένη υποστήριξη στο παιδί, μέσω δραστηριοτήτων που 

στοχεύουν στην ενίσχυση των μαθηματικών του δυνατοτήτων (Zippert & Ramani, 2017. 

Zippert, & Rittle-Johnson, 2018).     

Αναφορικά με τα παραπάνω, οι γονείς θα οργανώσουν τις πρώιμες μαθηματικές 

δραστηριότητες ανάλογα με τα ατομικά χαρακτηριστικά του παιδιού. Οι μαθηματικές 

δεξιότητες λειτουργούν συμπληρωματικά, με τις πιο περίπλοκες να απαιτούν προγενέστερη 

γνώση των απλών μαθηματικών δεξιοτήτων. Επομένως, με το πέρας της ηλικίας, αλλά και 

την ικανότητα του παιδιού παρατηρούνται διαφορές στη δόμηση ενός οικογενειακού 

περιβάλλοντος μάθησης των μαθηματικών (Thompson, Napoli, & Purpura, 2017).  

2.3 Οι Θετικές προεκτάσεις του οικογενειακού περιβάλλοντος μάθησης των 

μαθηματικών κατά την πρώιμη παιδική ηλικία 

Το μαθησιακό περιβάλλον που διαμορφώνουν οι γονείς για το παιδί τους στο σπίτι 

κατέχει εξέχοντα ρόλο στην απόκτηση ακαδημαϊκών δεξιοτήτων, συμπεριλαμβανομένης και 

της μαθηματικής του ανάπτυξης (Purpura, King, Rolan, Hornburg, Schmitt, Hart, & Ganley, 

2020. Zippert & Rittle-Johnson, 2018). Πολλοί από τους παράγοντες που έχουν συνδεθεί με 

την αριθμητική επεξεργασία των παιδιών στην προσχολική ηλικία οφείλονται σε 

περιβαλλοντικούς παράγοντες και πιο συγκεκριμένα στο περιβάλλον μάθησης που δομείται 

από τους γονείς (Mutaf Yıldız, Sasanguie, De Smedt, & Reynvoet, 2018). Ακόμη και πριν 

την είσοδο τους στο νηπιαγωγείο τα παιδιά έχουν αναπτύξει τις πρώιμες μαθηματικές τους 

δεξιότητες (Elofsson et al., 2016. Mutaf Yıldız et al., 2018. Niklas et al., 2016),  οι οποίες 

αποτελούν προβλεπτικό παράγοντα των μετέπειτα μαθηματικών και ακαδημαϊκών τους 

επιτευγμάτων (Mutaf Yıldız et al., 2018.  Niklas et al., 2016), καθώς θέτουν τα θεμέλια για 
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την κατάκτηση όχι μόνο της μαθηματικής γνώσης, αλλά και του αλφαβητισμού, των 

επιστημών και της τεχνολογίας (Elofsson et al., 2016).  

Το περιβάλλον μάθησης των μαθηματικών που θα διαμορφώσουν οι γονείς στο σπίτι, το 

οποίο αναφέρεται στις δραστηριότητες που θα αναπτύξουν οι γονείς, κατά τη διάρκεια 

αλληλεπίδρασης με το παιδί τους και οι οποίες ενθαρρύνουν την ανάπτυξη μαθηματικών 

εννοιών, αποτελούν προβλεπτικό παράγοντα ανάπτυξης και καλλιέργειας ενός ευρέος 

φάσματος μαθηματικών δεξιοτήτων. Οι μαθηματικές αυτές δεξιότητες έχουν να κάνουν –

μεταξύ άλλων- με την ανάπτυξη αριθμητικής σκέψης, συλλογισμού, γεωμετρίας, 

χωροταξικής αντίληψης και μοτίβου (Hart et al.,2016. LeFevre et al., 2009. Purpura et al., 

2018).  

Η πρώιμη έκθεση των παιδιών σε μαθηματικό περιβάλλον προσφέρει γόνιμο έδαφος για 

την κατάκτηση των μαθηματικών εννοιών (Elofsson et al., 2016. LeFevre, Skwarchuk, Smith-

Chant, Fast, Kamawar, & Bisanz, 2009).  Η συχνότητα με την οποία οι γονείς εμπλέκονται σε 

μαθηματικές δραστηριότητες με το παιδί τους, η μαθηματική ομιλία που χρησιμοποιούν κατά 

την αλληλεπίδραση τους, συγκαταλέγονται στο περιβάλλον μάθησης των μαθηματικών και 

προάγουν τις μαθηματικές ικανότητες των παιδιών (Mutaf Yıldız et al., 2018), σε συνάρτηση 

με την πολυπλοκότητα αυτών, καθώς και παράγοντες σχετικούς με την οικογένεια (Levine et 

al., 2010). Για παράδειγμα, όταν οι γονείς ενθαρρύνθηκαν να συμμετέχουν με μεγαλύτερη 

συχνότητα σε μαθηματικές δραστηριότητες με το παιδί τους, η επίδοση των παιδιών αυτών 

σε τυπικές μαθηματικές δοκιμασίες βελτιώθηκε (Sheldon & Epstein, 2005). 

Καταλήγοντας, η ανάπτυξη των πρώιμων μαθηματικών δεξιοτήτων πραγματοποιείται 

μέσω της αλληλεπίδρασης γονέα και παιδιού και της εμπλοκής τους είτε σε τυπικές 

δραστηριότητες αριθμητικής και μαθηματικών, είτε σε άτυπες (Niklas et al., 2016. Purpura et 

al., 2020). Όπως γίνεται αντιληπτό, οι γονείς επηρεάζουν την κατάκτηση δεξιοτήτων 

μαθηματικής επεξεργασίας των παιδιών τους (LeFevre et al., 2009. Mutaf Yıldız et al., 2018). 

Η μαθηματική ανάπτυξη το παιδιών είναι εξαιρετικά σημαντική, όπως και άλλοι τομείς της 

ανάπτυξης και ο ρόλος του μαθηματικού περιβάλλοντος στην ανάπτυξη αυτή θα πρέπει να 

μελετάται όχι ως μοναδικός προβλεπτικός παράγοντας, αλλά σε συνάρτηση με παράγοντες 

πλαισίου (Hart et al., 2016).  Οι θετικές προεκτάσεις ενός πλούσιου περιβάλλοντος 

μαθηματικής μάθησης αναλύονται εκτενώς στις ενότητες που ακολουθούν. 
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2.3.1 Το περιβάλλον μάθησης των μαθηματικών στην πρώιμη παιδική ηλικία και ο 

ρόλος του στην ανάπτυξη και καλλιέργεια των πρώιμων μαθηματικών δεξιοτήτων 

Τα νηπιακά και τα πρώτα σχολικά χρόνια κατέχουν εξαίρετο ρόλο στην ανάπτυξη των 

πρώιμων μαθηματικών δεξιοτήτων (Del Río et al.,2017. Zippert & Ramani, 2017), κατά τη 

διάρκεια των οποίων –όπως προαναφέρθηκε- απαντώνται και οι πρώτες ατομικές διαφορές. 

Ένας σημαντικός παράγοντας διαμόρφωσης των ατομικών αυτών διαφορών είναι το 

περιβάλλον μάθησης που δομούν οι γονείς. Το περιβάλλον μάθησης στο σπίτι παρέχει 

πληθώρα ευκαιριών στους γονείς, ώστε να βοηθήσουν τα παιδιά τους να αναπτύξουν και να 

καλλιεργήσουν τις ικανότητες τους. Μια βασική πτυχή αυτού του περιβάλλοντος είναι και το 

περιβάλλον αρίθμησης (Levine et al., 2010. Niklas et al., 2016).  Οι δραστηριότητες μάθησης, 

στις οποίες θα εμπλέξουν οι γονείς το παιδί, θα διαμορφώσουν τόσο τα μαθησιακά 

ενδιαφέροντα όσο και τις δεξιότητες του, κατά την είσοδο και ένταξη του στο σχολικό 

πλαίσιο (Napoli & Purpura, 2018). 

Οι πρώιμες μαθηματικές δεξιότητες αφορούν την ικανότητα αρίθμησης, αντίληψης 

απλών μαθηματικών σχέσεων, εκτέλεσης βασικών μαθηματικών πράξεων (Soto-Calvo et al., 

2020. Zippert & Ramani, 2017), αριθμητική αναγνώριση και αντίληψη μεγεθών (Zippert & 

Ramani, 2017) . Μαθηματικές δραστηριότητες που στοχεύουν άμεσα στην εκμάθηση και 

κατανόηση των μαθηματικών, όπως η αρίθμηση αντικειμένων ή η χρήση βιβλίων 

αριθμητικών ασκήσεων, σχετίζονται με την ανάπτυξη πρώιμων μαθηματικών δεξιοτήτων στη 

νηπιακή ηλικία (Skwarchuk et al., 2014. Susperreguy et al., 2020. Soto-Calvo et al.,2020).   

Σε μια πρωταρχική ερευνητική μελέτη των Blevins‐Knabe και Musun‐Miller (1996) 

διερευνήθηκε η συχνότητα των αλληλεπιδράσεων γονέα και παιδιού που εννοούν άμεσα τη 

χρήση αριθμών. Στη συνέχεια μετρήθηκε η επίδοση των παιδιών αυτών στην τυποποιημένη 

δοκιμασία Early Mathematics Ability-Second Edition (TEMA-2). Η συχνότητα άμεσης 

εμπλοκής των παιδιών σε δραστηριότητες αρίθμησης (π.χ. αναγνώριση αριθμών, 

υπολογισμός πράξεων) σχετίστηκε με την επίδοση των παιδιών αυτών στην τυποποιημένη 

δοκιμασία πρώιμων μαθηματικών δεξιοτήτων. Σε παρόμοια ευρήματα κατέληξε και η 

τετραετής διαχρονική μελέτη των Huntsinger και συνεργατών (2002), όπως αναφέρεται από 

τους Skwarchuk και συνεργάτες (2014), στην οποία Αμερικανοί γονείς Κινέζικης καταγωγής 

ανέφεραν μεγαλύτερη συχνότητα εμπλοκής των παιδιών τους σε μαθηματικές 

δραστηριότητες σε σχέση με τους Αμερικανούς γονείς Ευρωπαϊκής καταγωγής. Τα 

μαθηματικά επιτεύγματα των παιδιών Αμερικανών Κινέζικης καταγωγής ήταν μεγαλύτερα σε 

σύγκριση με τα αντίστοιχα ακαδημαϊκά επιτεύγματα των παιδιών Αμερικανών Ευρωπαϊκής 
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καταγωγής. Η πολιτισμική αυτή διαφορά στα μαθηματικά επιτεύγματα μεταξύ Αμερικανών 

Κινεζικής και Ευρωπαϊκής καταγωγής, έγκειται στη συχνότητα εμπλοκής των παιδιών σε 

άμεσες δραστηριότητες διδασκαλίας των μαθηματικών από τους γονείς (Skwarchuk et al., 

2014). Η εμπλοκή των παιδιών σε περισσότερο απαιτητικές δραστηριότητες μαθηματικής 

εξάσκησης, προέβλεψε τη νοητική αναπαράσταση των αριθμών, τη συμβολική και μη 

συμβολική σύγκριση, τόσο στην προ-νηπιακή, όσο και στη νηπιακή ηλικία (Susperreguy et 

al., 2020).  Παράλληλα, όσον αφορά τις τυπικές δραστηριότητες αρίθμησης, έχει βρεθεί 

συσχέτιση μεταξύ της διδασκαλίας απλών μαθηματικών πράξεων από τους γονείς και των 

μακροπρόθεσμων δεξιοτήτων υπολογισμού που ανέπτυξαν τα παιδιά (Benavides-Varela et 

al., 2016).  

Σε μελέτη των  Purpura και συνεργατών (2020) παρατηρήθηκε ότι τόσο οι τυπικές 

όσο και οι άτυπες αριθμητικές δραστηριότητες προέβλεψαν θετικά την αριθμητική 

μαθηματική σκέψη και ομιλία, καθώς και την ανάπτυξη δεξιοτήτων χωροταξικής αντίληψης 

σε παιδιά προσχολικής ηλικίας (Purpura et al., 2020). Αντίθετα, το περιβάλλον χωροταξικής 

αντίληψης –που ενέχεται στο οικογενειακό περιβάλλον μάθησης των μαθηματικών- δεν 

προέβλεψε την ανάπτυξη των παραπάνω δεξιοτήτων, αλλά ούτε την ανάπτυξη χωροταξικών 

ικανοτήτων (Hart et al., 2016. Purpura et al., 2020). Τα ευρήματα αυτά ίσως οφείλονται στη 

συχνότητα που λαμβάνουν χώρα οι δραστηριότητες χωροταξικής αντίληψης. Το μοντέλο του 

«Οικογενειακού Περιβάλλοντος Μάθησης των Μαθηματικών», που εξετάστηκε από τους 

ερευνητές, περιελάμβανε μόνο τις δραστηριότητες χωροταξικής αντίληψης που 

πραγματοποιούνται με μεγάλη συχνότητα –μια ή περισσότερες φορές την εβδομάδα-. 

Ωστόσο, τα παιδιά έτειναν να εμπλέκονται σε ανάλογες δραστηριότητες ως επί το πλείστο 

χωρίς την παρουσία κάποιου γονέα. Επομένως, για τον λόγο αυτό τα παιδιά δε λαμβάνουν 

την ανατροφοδότηση και την υποστηρικτική βοήθεια που έχουν ανάγκη, ώστε να είναι σε 

θέση να αναπτύξουν πιο σύνθετες γνωστικές δεξιότητες (Purpura et al., 2020).   

Όπως προαναφέρθηκε σε προηγούμενες ενότητες η μαθηματική ομιλία αποτελεί και 

αυτή σημαντική πτυχή του οικογενειακού περιβάλλοντος μάθησης των μαθηματικών κατά 

την πρώιμη παιδική ηλικία. Η μαθηματική ομιλία επιτρέπει στα παιδιά να κατανοούν τους 

μαθηματικούς όρους και έννοιες, προσφέροντας γόνιμο έδαφος για την ανάπτυξη σύνθετων 

μαθηματικών δεξιοτήτων. Η μαθηματική ομιλία συνεχίζει να αποτελεί προβλεπτικό 

παράγοντα μαθηματικής ανάπτυξης, ακόμη και όταν λαμβάνεται υπόψη το κοινωνικό-

οικονομικό επίπεδο, αλλά και άλλες πτυχές του μαθηματικού περιβάλλοντος (Gunderson & 

Levine, 2011. Levine et al., 2010). Γονείς οι οποίοι έκαναν χρήση της μαθηματικής ομιλίας 
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με μεγαλύτερη συχνότητα, κατά τη διάρκεια μιας δραστηριότητας με τα παιδιά τους, ηλικίας 

14 έως 30 μηνών, βοήθησαν ώστε τα παιδιά τους να αναπτύξουν καλύτερες μαθηματικές 

δεξιότητες σε σύγκριση με τους συνομηλίκους τους στην ηλικία των 3 ετών (Gunderson & 

Levine, 2011). Σε ερευνητική μελέτη των Purpura και συνεργατών (2020) για πρώτη φορά 

παρατηρήθηκε συσχέτιση μεταξύ της μαθηματικής ομιλίας που χρησιμοποιούν οι γονείς στην 

αλληλεπίδρασή τους με το παιδί και της ανάπτυξης μαθηματικής ομιλίας στα παιδιά. Είναι 

πιθανό ότι η κατανόηση των μαθηματικών όρων και εννοιών ευνοεί τη μαθηματική 

ανάπτυξη. Είναι εξίσου πιθανό ότι τα παιδιά που έχουν αναπτύξει καλύτερη μαθηματική 

ομιλία προτρέπουν περισσότερο τους γονείς τους να συμμετάσχουν σε μαθηματικές 

δραστηριότητες. Είναι σημαντικές μελλοντικές ερευνητικές μελέτες για να την καλύτερη 

κατανόηση αυτών των μηχανισμών.  

Οι άτυπες αριθμητικές δραστηριότητες στις οποίες εμπλέκουν οι γονείς το παιδί έχουν 

εξίσου ικανοποιητικά αποτελέσματα στην ανάπτυξη μαθηματικών δεξιοτήτων στην νηπιακή 

ηλικία, με τα οφέλη αυτά να διατηρούνται ακόμη και στις δύο πρώτες τάξεις του δημοτικού 

(Skwarchuk et al., 2014) , ιδιαίτερα στη μη συμβολική αναπαράσταση των αριθμών (Soto-

Calvo et al.,2020). Σε ερευνητική μελέτη των LeFevre και συνεργατών (2009) διερευνήθηκε 

η συσχέτιση μεταξύ της συχνότητας άτυπων δραστηριοτήτων αρίθμησης στο σπίτι και της 

επίδοσης των παιδιών σε δοκιμασίες πρόσθεσης, αφαίρεσης και αρίθμησης. Η επίδοση των 

παιδιών στις τρείς επιμέρους δοκιμασίες σχετίστηκε με τη συχνότητα συμμετοχής τους σε 

επιτραπέζια παιχνίδια, τη συχνότητα χρήσης ημερολογίων, καθώς και συζήτησης για τα 

χρήματα (Benavides-Varela et al., 2016. LeFevre et al., 2009).   

Σε συμφωνία με την ερευνητική μελέτη των  LeFevre και συνεργατών (2009) 

βρίσκεται η έρευνα των Siegler and Ramani (2008), στην οποία παιδιά Αμερικανικής 

καταγωγής έπαιξαν ένα γραμμικό επιτραπέζιο παιχνίδι. Η εξοικείωση με το συγκεκριμένο 

αριθμητικό επιτραπέζιο παιχνίδι είχε ως αποτέλεσμα τη βελτίωση της επίδοσης των παιδιών 

αυτών σε διάφορους τομείς μαθηματικών δεξιοτήτων, όπως η σύγκριση μεγεθών, η 

αναγνώριση αριθμών, καθώς και η τοποθέτηση τους στη σωστή σειρά, σε σύγκριση με την 

επίδοση των παιδιών της ομάδας ελέγχου, τα οποία εξοικειώθηκαν με ένα επιτραπέζιο 

παιχνίδι χρωμάτων (Benavides-Varela et al., 2016. Siegler & Ramani, 2008. Skwarchuk et al., 

2014). Σε ανάλογα αποτελέσματα κατέληξε και η ερευνητική μελέτη των Elofsson  και 

συνεργατών (2016), οι οποίοι παρατήρησαν ότι τα γραμμικά επιτραπέζια παιχνίδια ενίσχυσαν 

την ανάπτυξη της αριθμητικής γνώσης και των αριθμητικών δεξιοτήτων σε παιδιά 

προσχολικής ηλικίας. Πιο συγκεκριμένα, η ενασχόληση με επιτραπέζια παιχνίδια 
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αριθμητικής (1 ώρα για μια περίοδο 3 εβδομάδων) βελτίωσε τη γραμμική αναπαράσταση των 

αριθμών σε νήπια ηλικίας 5 ετών. Τα επιτραπέζια παιχνίδια που περιλαμβάνουν μαθηματικές 

έννοιες όπως και τα βιβλία που περιλαμβάνουν ιστορίες αριθμών συμβάλλουν σημαντικά 

στην ανάπτυξη των πρώιμων μαθηματικών δεξιοτήτων, ακόμη περισσότερο και από τις 

τυπικές δραστηριότητες διδασκαλίας των μαθηματικών (Benavides-Varela et al., 2016. 

LeFevre et al., 2009). Τα οφέλη των επιτραπέζιων παιχνιδιών παρατηρούνται και σε παιδιά 

που προέρχονται από οικογένειες χαμηλότερων κοινωνικό-οικονομικών στρωμάτων, καθώς 

παρατηρείται σημαντική βελτίωση στην κατανόηση των αριθμών και των μεγεθών (LeFevre 

et al., 2009. Siegler & Ramani, 2008). Ωστόσο, οι άτυπες δραστηριότητες αρίθμησης και η 

συμβολή τους στη μαθηματική ανάπτυξη και γνώση δεν έχουν διερευνηθεί στον ίδιο βαθμό 

με τις τυπικές δραστηριότητες αρίθμησης (Hart et al., 2016), παρά το γεγονός πως δείχνουν 

να έχουν θετικά αποτελέσματα στην ανάπτυξη των αριθμητικών δεξιοτήτων (Benavides-

Varela et al., 2016. LeFevre et al., 2009. Siegler & Ramani, 2008). 

Όσο πιο συχνά οι γονείς εμπλέκουν τα παιδιά τους σε δραστηριότητες αρίθμησης, 

τόσο περισσότερο ωφελείται η ανάπτυξη των αριθμητικών τους ικανοτήτων και δεξιοτήτων 

(Benavides-Varela et al., 2016. LeFevre et al., 2009). Η πρώιμη έκθεση των παιδιών σε 

οικογενειακό περιβάλλον αρίθμησης συνδέεται με την ικανότητα τους να επιλύουν 

μαθηματικά προβλήματα, καθώς και με τις δεξιότητες καταμέτρησης, αριθμητικής 

αναγνώρισης και αντιστοίχισης, θεμελιώδεις δεξιότητες αριθμητικής μάθησης (Benavides-

Varela et al., 2016). Άλλωστε, οι αριθμητικές δεξιότητες ενός παιδιού στην αρχή φοίτησής 

του στο νηπιαγωγείο αποτελούν προβλεπτικό παράγοντα της μαθηματικής του επίδοσης 6 

μήνες μετά (Passolunghi et al., 2007), αλλά και  των μαθηματικών επιτευγμάτων στην πρώτη 

τάξη του δημοτικού σχολείου (Aunola, Leskinen, Lerkkanen, & Nurmi, 2004. Benavides-

Varela et al., 2016). Ωστόσο, οι Benavides-Varela και συνεργάτες (2016) κατέληξαν στο 

συμπέρασμα ότι οι δραστηριότητες στο σπίτι δεν σχετίζονται άμεσα με την ανάπτυξη όλων 

των μαθηματικών δεξιοτήτων. Για παράδειγμα, η ανάπτυξη της δεξιότητας σύγκρισης 

μεγεθών δεν προβλέφθηκε από τη συχνότητα έκθεσης ενός παιδιού σε περιβάλλον αρίθμησης 

στο σπίτι (Benavides-Varela et al., 2016).  

Οι γονείς τείνουν να εμπλέκουν τα παιδιά τους σε δραστηριότητες που στοχεύουν 

στην ανάπτυξη περισσότερο βασικών αριθμητικών δεξιοτήτων (αρίθμηση, απαρίθμηση 

αντικειμένων, αναγνώριση αριθμών) και λιγότερο σε πιο σύνθετες μαθηματικές διαδικασίες 

(σύγκριση μεγεθών) (Zippert & Ramani, 2017). Ωστόσο, το οικογενειακό περιβάλλον 

μάθησης της αρίθμησης που δομούν οι γονείς πρέπει να γίνεται περισσότερο περίπλοκο και 
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πρέπει να περιλαμβάνει ένα συνδυασμό γνώσης και χειρισμού τόσο ψηφίων , όσο και 

ποσοτήτων (Susperreguy et al., 2020). Άλλωστε, οι μαθηματικές δεξιότητες που θα 

αναπτύξουν τα παιδιά δεν παρουσιάζουν οφέλη μόνο στην ακαδημαϊκή τους πορεία, αλλά και 

σε πτυχές της καθημερινότητας όπως ο υπολογισμός χρημάτων και η αντίληψη του χρόνου. 

Η κατανόηση της έννοιας της ποσότητας δεν είναι απαραίτητη παραμόνο για την πρόσθεση 

και αφαίρεση κλασμάτων, αλλά μπορεί να είναι εξίσου σημαντική κατά την εκτέλεση μιας 

συνταγής, όταν απαιτείται μετατροπή των ποσοτήτων (π.χ. μια κούπα σε πόσα γραμμάρια 

προϊόντος αντιστοιχεί). Γίνεται σαφές από τα παραπάνω ότι η μαθηματική γνώση 

εφαρμόζεται στην επίλυση καθημερινών προβλημάτων (King & Purpura, 2021).  
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2.4 Η παρούσα ερευνητική μελέτη 

Οι μέχρι τώρα ερευνητικές μελέτες, στο μεγαλύτερο ποσοστό τους, έχουν εστιάσει στη 

μελέτη του οικογενειακού περιβάλλοντος αρίθμησης –το οποίο αναφέρεται και ως 

οικογενειακό μαθηματικό περιβάλλον- στην πρώιμη παιδική ηλικία και πιο συγκεκριμένα 

στις τυπικές και άτυπες δραστηριότητες αρίθμησης, κατά την αλληλεπίδραση γονέα και 

παιδιού. Για την καλύτερη κατανόηση της ανάπτυξης μαθηματικής σκέψης και δεξιοτήτων, 

είναι σημαντικό να αποκτήσουμε μια ολοκληρωμένη εικόνα του Οικογενειακού 

Περιβάλλοντος Μάθησης των Μαθηματικών, λαμβάνοντας υπόψη επιπλέον παραμέτρους. Το 

ενδιαφέρον στρέφεται τόσο σε δραστηριότητες αρίθμησης, όσο και σε δραστηριότητες 

χωροταξικής αντίληψης και μοτίβου, παράμετροι εξαιρετικά σημαντικές στη μαθηματική 

ανάπτυξη. Παράλληλα, όσον αφορά τις ερευνητικές μελέτες με ελληνικά δεδομένα, το 

Οικογενειακό Περιβάλλον Μάθησης των Μαθηματικών ταυτίζεται με το οικογενειακό 

περιβάλλον αρίθμησης, ενώ εξετάζεσαι σε συνάρτηση με το οικογενειακό περιβάλλον 

αλφαβητισμού.  

Επιπλέον, είναι απαραίτητο το Οικογενειακό Περιβάλλον Μάθησης των Μαθηματικών να 

μελετάται παράλληλα με τους παράγοντες που το διαμορφώνουν. Όπως, φάνηκε από την 

ανασκόπηση της βιβλιογραφίας ως παράγοντες διαμόρφωσης του Οικογενειακού 

Περιβάλλοντος Μάθησης των Μαθηματικών στην πρώιμη παιδική ηλικία αναφέρονται οι 

γονικές στάσεις, αντιλήψεις και προσδοκίες για τα μαθηματικά και τα ακαδημαϊκά 

επιτεύγματα του παιδιού, καθώς και το κοινωνικό-οικονομικό επίπεδο της οικογένειας. 

Ελάχιστη προσοχή έχει δοθεί στο ρόλο του παιδιού στη διαμόρφωση αυτού του 

περιβάλλοντος. Η αλληλεπίδραση γονέα και παιδιού αποτελεί μια διαδικασία διττής 

κατεύθυνσης, με τη συμπεριφορά του γονέα να επηρεάζει την αντίστοιχη συμπεριφορά του 

παιδιού και το αντίστροφο (Lengua, 2006). Για το λόγο αυτό, είναι σημαντικό να εξετάσουμε 

και τα δύο μέλη της αλληλεπίδρασης.  

Σε ένα πρώτο επίπεδο στόχος της παρούσας ερευνητικής μελέτης είναι να εξετάσει κατά 

πόσο οι μαθηματικές δεξιότητες ενός παιδιού –όπως αξιολογούνται από τους γονείς- θα 

συμβάλλουν στη διαμόρφωση ενός οικογενειακού περιβάλλοντος μάθησης των 

μαθηματικών. Επιπροσθέτως, το ενδιαφέρον στρέφεται και στην παιδική ιδιοσυγκρασία ως 

παράγοντα διαμόρφωσης των μαθηματικών δραστηριοτήτων γονέα και παιδιού. Έχει φανεί 

ότι τα ιδιοσυγκρασιακά χαρακτηριστικά της προσωπικότητας ενός παιδιού θα διαμορφώσουν 

τις αλληλεπιδράσεις με το γονέα, επηρεάζοντας ακόμη και τις ευκαιρίες μάθησης που 
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δομούνται από τους γονείς (Han et al, 2017) .  Έχει, επίσης, φανεί συσχέτιση ανάμεσα στα 

ιδιοσυγκρασιακά χαρακτηριστικά ενός παιδιού και στην ακαδημαϊκή και μαθηματική του 

επίδοση (Al-Hendawi, 2013. Gartstein et al., 2016). Θα ήταν, λοιπόν, σημαντικό να εξετασθεί 

κατά πόσο τα ιδιοσυγκρασιακά χαρακτηριστικά της προσωπικότητας του παιδιού θα 

ενθαρρύνουν τη δόμηση ενός Οικογενειακού Περιβάλλοντος Μάθησης των Μαθηματικών 

κατά την πρώιμη παιδική ηλικία. Θα ήταν εξίσου σημαντικό οι δύο αυτές μεταβλητές 

(μαθηματικές δεξιότητες και ιδιοσυγκρασιακά χαρακτηριστικά) να εξετασθούν παράλληλα. 

Σε ένα δεύτερο επίπεδο, θα εξετασθούν οι στάσεις των γονέων απέναντι στα μαθηματικά, ως 

παράγοντας διαμόρφωσης του Οικογενειακού Περιβάλλοντος Μάθησης των Μαθηματικών. 

Υπάρχει σύγχυση στα μέχρι τώρα ερευνητικά δεδομένα αναφορικά με τη σχέση των στάσεων 

των γονέων απέναντι στα μαθηματικά και της συμμετοχής τους σε ανάλογες δραστηριότητες 

με το παιδί.  

Το πρώιμο Οικογενειακό Περιβάλλον Μάθησης των Μαθηματικών είναι ιδιαίτερα 

σημαντικό καθώς συμβάλλει στην ανάπτυξη των πρώιμων μαθηματικών δεξιοτήτων. Οι 

πρώιμες αυτές δεξιότητες θα προετοιμάσουν το παιδί κατάλληλα, ώστε να ενταχθεί επιτυχώς 

στο σχολικό πλαίσιο, ενώ παράλληλα σχετίζονται θετικά με την ανάπτυξη σύνθετης 

μαθηματικής σκέψης, τη μαθηματική επίδοση και τη γενικότερη ακαδημαϊκή επιτυχία. Η 

κατανόηση των παραγόντων που διαδραματίζουν εξέχοντα ρόλο στη δόμηση αυτού του 

περιβάλλοντος είναι πολύτιμη, καθώς δίνεται η δυνατότητα παρέμβασης με στόχο τη 

βελτίωση των μαθηματικών και ακαδημαϊκών επιτευγμάτων. Είναι χρήσιμο να δοθούν 

κατευθυντήριες γραμμές στους γονείς, ώστε να κατανοήσουν τον τρόπο που επιδρούν στη 

μαθηματική ανάπτυξη του παιδιού τους και ταυτόχρονα να διαμορφώσουν ένα πλούσιο 

εκπαιδευτικό περιβάλλον για αυτό.  

Η έμφαση δίνεται στην προσχολική και πρώιμη παιδική ηλικία καθώς με την είσοδο των 

παιδιών στο νηπιαγωγείο και το δημοτικό σχολείο εντοπίζονται και οι πρώτες ατομικές 

διαφορές ως προς τη μαθηματική ανάπτυξη, οι οποίες ενδέχεται να οδηγήσουν σε 

ακαδημαϊκά ελλείμματα. Επομένως, η οποιαδήποτε μελλοντική παρέμβαση θα είχε νόημα να 

πραγματοποιηθεί στο συγκεκριμένο ηλικιακό στάδιο.  
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2.4.1 Σκοπός και ερευνητικά ερωτήματα 

Σκοπός της παρούσας ερευνητικής μελέτης είναι να διερευνήσει το Οικογενειακό 

Περιβάλλον Μάθησης των Μαθηματικών παιδιών ηλικίας 4-7 ετών, όπως αυτό δομείται από 

τους γονείς στο σπίτι, καθώς και τους παράγοντες που ενδέχεται να το επηρεάζουν. Πιο 

συγκεκριμένα, τα ερωτήματα που τέθηκαν προς απάντηση στην παρούσα ερευνητική μελέτη 

είναι τα εξής: 

1) Ποια είναι η συχνότητα με την οποία οι γονείς συμμετέχουν σε μαθηματικές 

δραστηριότητες, κατά τη διάρκεια αλληλεπίδρασης με το παιδί τους; 

2) Ποιοι είναι οι τύποι των μαθηματικών δραστηριοτήτων που επιλέγουν οι γονείς με 

μεγαλύτερη συχνότητα,  κατά τη διάρκεια αλληλεπίδρασής τους με το παιδί τους; 

3) Το αίσθημα αυτοαποτελεσματικότητας των γονέων απέναντι στα μαθηματικά, 

σχετίζεται με το οικογενειακό περιβάλλον μάθησης των μαθηματικών κατά την 

πρώιμη παιδική ηλικία; 

4) Οι μαθηματικές δεξιότητες του παιδιού, σχετίζονται με το οικογενειακό περιβάλλον 

μάθησης των μαθηματικών κατά την πρώιμη παιδική ηλικία; 

5) Η ιδιοσυγκρασία του παιδιού, σχετίζεται με το οικογενειακό περιβάλλον μάθησης των 

μαθηματικών κατά την πρώιμη παιδική ηλικία; 

6) Το κοινωνικό-οικονομικό επίπεδο της οικογένειας επηρεάζει το οικογενειακό 

περιβάλλον μάθησης των μαθηματικών κατά την πρώιμη παιδική ηλικία; 

7) Τα χαρακτηριστικά του παιδιού (ηλικία, φύλο, ηλικία ένταξης στην προσχολική 

εκπαίδευση, αριθμός παιδιών στην οικογένεια) επηρεάζουν το οικογενειακό 

περιβάλλον μάθησης των μαθηματικών κατά την πρώιμη παιδική ηλικία; 

Η συλλογή των δεδομένων, για την απάντηση των παραπάνω ερωτημάτων, βασίστηκε σε 

ένα ερωτηματολόγιο, το οποίο συμπληρώθηκε από τους γονείς παιδιών ηλικίας 4-7 ετών. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 

Η ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 

3.1 Σχεδιασμός της ερευνητικής μελέτης 

Για την αξιολόγηση του οικογενειακού περιβάλλοντος μάθησης των μαθηματικών, κατά 

την πρώιμη παιδική ηλικία σχεδιάστηκε μια μελέτη επισκόπησης (survey), ώστε να μελετηθεί 

η συχνότητα συμμετοχής των γονέων σε μαθηματικές δραστηριότητες με το παιδί τους, αλλά 

και οι παράγοντες που επηρεάζουν τη συχνότητα αυτή.  

Έπειτα από εκτενή ανασκόπηση της υπάρχουσας βιβλιογραφίας, για τους σκοπούς της 

ερευνητικής μελέτης, δημιουργήθηκε ένα ερωτηματολόγιο, το οποίο αποτελούταν από 4 

υποκλίμακες και αξιολογούσε τη συχνότητα συμμετοχής των γονέων σε μαθηματικές 

δραστηριότητες με το παιδί τους, τις μαθηματικές δεξιότητες του παιδιού –όπως 

αξιολογούνται από τους γονείς-, το αίσθημα αυτοαποτελεσματικότητας των γονέων απέναντι 

στα μαθηματικά, καθώς και τα ιδιοσυγκρασιακά χαρακτηριστικά της προσωπικότητας του 

παιδιού και κάποια επιπλέον δημογραφικά στοιχεία.   

Ένα μικρό χρονικό διάστημα πριν την έναρξη συλλογής δεδομένων, πραγματοποιήθηκε η 

πιλοτική χορήγηση του ερωτηματολογίου. Στο πλαίσιο της πιλοτικής μελέτης το 

ερωτηματολόγιο δόθηκε σε 10 γονείς παιδιών ηλικίας 4ων έως 7 ετών. Σκοπός της πιλοτικής 

μελέτης ήταν να αξιολογήσει την αποτελεσματικότητα του ερωτηματολογίου. Πιο 

συγκεκριμένα, στοχεύσαμε στο να διερευνήσουμε τη σαφήνεια και την ακρίβεια των οδηγιών 

και των ερωτήσεων, την καταλληλότητα της έκτασης και της μορφής του ερευνητικού 

εργαλείου. Οι συμμετέχοντες στην πιλοτική μελέτη ενθαρρύνθηκαν να επισημάνουν και 

οτιδήποτε έκριναν ότι θα μπορούσε να βελτιώσει την ποιότητα του ερωτηματολογίου. Με την 

ολοκλήρωση της συλλογής δεδομένων, βάσει των επισημάνσεων των συμμετεχόντων, 

πραγματοποιήθηκαν οι ανάλογες τροποποιήσεις, ώστε το ερωτηματολόγιο να χορηγηθεί στο 

γενικό πληθυσμό. Η πιλοτική μελέτη έλαβε χώρα την πρώτη εβδομάδα του Ιανουαρίου του 

έτους 2021.   

Μια εβδομάδα μετά την πιλοτική χορήγηση του ερωτηματολογίου, πραγματοποιήθηκε 

για δύο περίπου μήνες η χορήγηση του με ηλεκτρονικό τρόπο (Google forms) σε γονείς 

παιδιών πρώιμης παιδικής ηλικίας. Ο συνολικός χρόνος συμπλήρωσης του ερωτηματολογίου 

υπολογίστηκε στα 15 λεπτά. Η μοναδική οδηγία που δόθηκε στους γονείς είναι να 

απαντήσουν σε όλες τις ερωτήσεις με τρόπο που αντανακλά τις πραγματικές τους απόψεις 
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και μορφές συμπεριφοράς, που έχουν παρατηρήσει κατά τη διάρκεια αλληλεπίδρασης με το 

παιδί τους. Η συμμετοχή τους ήταν ανώνυμη και εθελοντική. Οι συμμετέχοντες είχαν τη 

δυνατότητα να διακόψουν τη συμπλήρωση του ερωτηματολογίου οποιαδήποτε στιγμή το 

επιθυμούσαν, χωρίς να αποθηκευτούν οι απαντήσεις τους.     

Την ολοκλήρωση συλλογής δεδομένων ακολούθησε η καταχώρηση τους στο πρόγραμμα 

στατιστικής ανάλυσης SPSS και η ανάλυση των αποτελεσμάτων. 

3.2 Δείγμα της έρευνας 

 Η χώρα διεξαγωγής της ερευνητικής μελέτης ήταν η Ελλάδα. Τα δεδομένα 

συλλέχθηκαν τον Ιανουάριο και Φεβρουάριο του 2021. Οι συμμετέχοντες κλήθηκαν να 

συμπληρώσουν ένα ηλεκτρονικό ερωτηματολόγιο το οποίο περιελάμβανε 4 διαφορετικές 

κλίμακες, οι οποίες περιγράφονται παρακάτω. Για την επιλογή των συμμετεχόντων 

χρησιμοποιήθηκε η μέθοδος δειγματοληψίας της χιονοστιβάδας, ενώ παράλληλα στάλθηκαν 

μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σε νηπιαγωγεία και δημοτικά σχολεία της Κρήτης, με 

σκοπό την προώθηση του ερωτηματολογίου στους γονείς των μαθητών. Η μέθοδος που 

χρησιμοποιήθηκε για την αρχική επιλογή των σχολείων ήταν η συμπτωματική 

δειγματοληψία. Πιο αναλυτικά, από έναν κατάλογο που περιελάμβανε τα νηπιαγωγεία και τα 

δημοτικά σχολεία της Κρήτης επιλέχθηκαν με συμπτωματικό τρόπο κάποια σχολεία και στη 

συνέχεια στάλθηκε το ηλεκτρονικό ερωτηματολόγιο από τους εκπαιδευτικούς στο 

ηλεκτρονικό ταχυδρομείο των γονέων. Το ερωτηματολόγιο κοινοποιήθηκε, επίσης, στα μέσα 

κοινωνικής δικτύωσης. 

Συμμετέχοντες στην παρούσα ερευνητική μελέτη είναι γονείς παιδιών ηλικίας 4-7 ετών 

(Ν= 550). Το ερωτηματολόγιο απαντήθηκε από τις μητέρες των παιδιών σε ποσοστό 95,8% 

(Ν=527), από τους πατέρες των παιδιών σε ποσοστό 2,4% (Ν=13), από τους δύο γονείς μαζί 

σε ποσοστό 1,3% (Ν=7), καθώς και από άλλους κηδεμόνες σε ποσοστό 0,5 % (Ν=3).  

Για το μορφωτικό επίπεδο των μητέρων του δείγματος διαπιστώθηκαν τα εξής, το 0,7% 

(Ν=4) είναι απόφοιτοι δημοτικού ή φοίτησαν σε μερικές τάξεις του δημοτικού σχολείου, το 

1,3% (Ν=7) είναι απόφοιτοι γυμνασίου, το 7,3% (Ν=40) είναι απόφοιτοι λυκείου, το 17,1% 

(Ν=94) είναι απόφοιτοι μεταδευτεροβάθμιας σχολής, το 5,6% (Ν=31) φοίτησαν σε μερικά 

έτη Ανώτερης ή Ανώτατης σχολής, το 19,6% (Ν=108) είναι απόφοιτοι Τ.Ε.Ι. ή Ανώτερης 

Τεχνικής Σχολής, το 23,8% (Ν=131) είναι απόφοιτοι Α.Ε.Ι και τέλος, 24,4% (Ν=135) είναι 

κάτοχοι μεταπτυχιακού ή διδακτορικού διπλώματος. Το μορφωτικό επίπεδο των πατέρων του 
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δείγματος διαμορφώθηκε ως εξής, το 1,8% (Ν=10) είναι απόφοιτοι δημοτικού ή φοίτησαν σε 

μερικές τάξεις του δημοτικού σχολείου, το 7,5% (Ν=41) είναι απόφοιτοι γυμνασίου, το 

19,1% (Ν=105) είναι απόφοιτοι λυκείου, το 18,5% (Ν=102) είναι απόφοιτοι 

μεταδευτεροβάθμιας σχολής, το 5,3% (Ν=29) φοίτησαν σε μερικά έτη Ανώτερης ή Ανώτατης 

σχολής, το 14,2% (Ν=78) είναι απόφοιτοι Τ.Ε.Ι. ή Ανώτερης Τεχνικής Σχολής, το 15,3% 

(Ν=84) είναι απόφοιτοι Α.Ε.Ι και τέλος, 18,4% (Ν=101) είναι κάτοχοι μεταπτυχιακού ή 

διδακτορικού διπλώματος. Αναφορικά με την περιοχή κατοικίας προέκυψαν τα εξής, το 7,6% 

(Ν=42) του δείγματος κατοικεί σε αγροτική περιοχή, το 16,2% (Ν=89) κατοικεί σε ημιαστική 

περιοχή και το 76,2% (Ν=419) κατοικεί σε αστική περιοχή. Το μέσο ετήσιο εισόδημα των 

οικογενειών του δείγματος είναι από 12.001 έως 18.000 ευρώ.   

Αναφορικά με την κατηγοριοποίηση των επαγγελμάτων των γονέων, αυτή 

πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με την επαγγελματική κατηγοριοποίηση της Ελληνικής 

Στατιστικής Εταιρείας (ΕΛΣΤΑΤ). Το αρχείο της ταξινόμησης ανακτήθηκε από την επίσημη 

ιστοσελίδα της ΕΛΣΤΑΤ και πιο συγκεκριμένα από την υποενότητα «Μητρώα και 

Ταξινομήσεις» (βλ. https://www.statistics.gr/el/occupation). Στη συνέχεια, πραγματοποιήθηκε 

σύντμηση των αρχικών κατηγοριών σε 6 κατηγορίες. Η πρώτη κατηγορία περιλαμβάνει μέλη 

των βουλευόμενων σωμάτων, ανώτερα διοικητικά στελέχη και διευθυντικά στελέχη του 

δημοσίου και ιδιωτικού τομέα. Στην κατηγορία αυτή εντάσσονται επαγγέλματα όπως 

ανώτερα διοικητικά στελέχη των πολιτικών κομμάτων, γενικοί διευθυντές και ανώτερα 

διευθυντικά στελέχη δημοσιών και ιδιωτικών επιχειρήσεων και οργανισμών κλπ. Η δεύτερη 

κατηγορία περιλαμβάνει πρόσωπα που ασκούν επιστημονικά, καλλιτεχνικά και συναφή 

επαγγέλματα, καθώς και τεχνολόγους, τεχνικούς βοηθούς και ασκούντες συναφή 

επαγγέλματα. Στην κατηγορία αυτή εντάσσονται επαγγέλματα όπως οικονομολόγοι, 

εκπαιδευτικοί, ηθοποιοί, κληρικοί, τεχνολόγοι μηχανολόγοι, χειριστές εξοπλισμού 

ηλεκτρονικών υπολογιστών, πιλότοι κλπ. Στην τρίτη κατηγορία ανήκουν οι υπάλληλοι 

γραφείου και ασκούντες συναφή επαγγέλματα, καθώς και οι  απασχολούμενοι στην παροχή 

υπηρεσιών και οι πωλητές σε καταστήματα και υπαίθριες αγορές. Στην κατηγορία αυτή 

εντάσσονται επαγγέλματα όπως γραμματείς, βοηθοί λογιστηρίου, αστυνομικοί, μάγειροι, 

σερβιτόροι,  πωλητές σε καταστήματα κλπ.  Στην τέταρτη κατηγορία ανήκουν οι ειδικευμένοι 

γεωργοί, κτηνοτρόφοι, δασοκόμοι και αλιείς, καθώς και οι ειδικευμένοι τεχνίτες και 

ασκούντες συναφή τεχνικά επαγγέλματα. Στην πέμπτη κατηγορία ανήκουν οι χειριστές 

σταθερών βιομηχανικών εγκαταστάσεων, μηχανημάτων εξοπλισμού και συναρμολογητές 

(μονταδόροι), καθώς και ανειδίκευτοι εργάτες, χειρώνακτες και μικροεπαγγελματίες. Τέλος, 

https://www.statistics.gr/el/occupation
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στην έκτη κατηγορία ανήκουν οι ένοπλες δυνάμεις (Ελληνική Στατιστική Εταιρεία, 17 

Μαρτίου 2021).  

Αναφορικά με τα επαγγέλματα των μητέρων του δείγματος  το 0,4% (Ν=2) είναι μέλη 

βουλευόμενων σωμάτων, ανώτερα διοικητικά και διευθυντικά στελέχη του δημοσίου και του 

ιδιωτικού τομέα. Το 41,3% (Ν=227) είναι πρόσωπα που ασκούν επιστημονικά, καλλιτεχνικά 

και συναφή επαγγέλματα, καθώς και τεχνολόγοι, τεχνικοί βοηθοί και ασκούντες συναφή 

επαγγέλματα. Το 43,6% (Ν=240) είναι υπάλληλοι γραφείου και ασκούντες συναφή 

επαγγέλματα, καθώς και απασχολούμενοι στην παροχή υπηρεσιών και πωλητές σε 

καταστήματα και υπαίθριες αγορές. Το 0,7% (Ν=4) είναι ειδικευμένοι γεωργοί, κτηνοτρόφοι, 

δασοκόμοι και αλιείς, καθώς και οι ειδικευμένοι τεχνίτες και ασκούντες συναφή τεχνικά 

επαγγέλματα. Το 2,4% (Ν=13) είναι χειριστές σταθερών βιομηχανικών εγκαταστάσεων, 

μηχανημάτων εξοπλισμού και συναρμολογητές (μονταδόροι), καθώς και ανειδίκευτοι 

εργάτες, χειρώνακτες και μικροεπαγγελματίες. Το 0,9% (Ν= 5) ανήκουν στις ένοπλες 

δυνάμεις. Το ποσοστό που υπολείπεται -10,7% (Ν=59)- είναι άνεργες.  

Όσον αφορά τα επαγγέλματα των πατέρων του δείγματος το 1,5% (Ν=8) είναι μέλη 

βουλευόμενων σωμάτων, ανώτερα διοικητικά και διευθυντικά στελέχη του δημοσίου και του 

ιδιωτικού τομέα. Το 23,8% (Ν=131) είναι πρόσωπα που ασκούν επιστημονικά, καλλιτεχνικά 

και συναφή επαγγέλματα, καθώς και τεχνολόγοι, τεχνικοί βοηθοί και ασκούντες συναφή 

επαγγέλματα. Το 46,5% (Ν=256) είναι υπάλληλοι γραφείου και ασκούντες συναφή 

επαγγέλματα, καθώς και απασχολούμενοι στην παροχή υπηρεσιών και πωλητές σε 

καταστήματα και υπαίθριες αγορές. Το 8% (Ν=44) είναι ειδικευμένοι γεωργοί, κτηνοτρόφοι, 

δασοκόμοι και αλιείς, καθώς και οι ειδικευμένοι τεχνίτες και ασκούντες συναφή τεχνικά 

επαγγέλματα. Το 16% (Ν=88) είναι χειριστές σταθερών βιομηχανικών εγκαταστάσεων, 

μηχανημάτων εξοπλισμού και συναρμολογητές (μονταδόροι), καθώς και ανειδίκευτοι 

εργάτες, χειρώνακτες και μικροεπαγγελματίες. Το 3,3% (Ν= 18) ανήκουν στις ένοπλες 

δυνάμεις. Το ποσοστό που  υπολείπεται -0,9% (Ν=5)- είναι άνεργοι ή συνταξιούχοι.  

Το ποσοστό των κοριτσιών για τα οποία συμπληρώθηκε το ερωτηματολόγιο ήταν 45,5% 

(Ν=250) και το ποσοστό των αγοριών ήταν 54,5% (Ν=300). Η μέση ηλικία των παιδιών για 

τα οποία συμπληρώθηκε το ερωτηματολόγιο ήταν τα 6,29 έτη, με τυπική απόκλιση 0,917. 

Αναφορικά με την ηλικία έναρξης φοίτησης, των παιδιών του δείγματος, στην προσχολική 

εκπαίδευση διαπιστώθηκαν τα εξής, το 7,1% (Ν=39) των περιπτώσεων ξεκίνησαν να φοιτούν 

στην ηλικία του 1ος έτους ή και μικρότερα, το 29,1% (Ν=160) στα 2 έτη, το 45,3% (Ν=249) 



67 
 

στα 3 έτη, το 16,7% (Ν=92) στα 4 έτη, το 1,3% (Ν=7) στα 5 έτη, ενώ ένα ποσοστό 0,5% 

(Ν=3) δεν έχει πάει ακόμη σχολείο. Τέλος, το 35,8% (Ν=197) των οικογενειών του δείγματος 

είχαν ένα παιδί, το 54,9% (Ν=302) είχαν δύο παιδιά και το 9,3% (Ν=51) είχαν τρία παιδιά ή 

και περισσότερα. 

Από τα δεδομένα που προέκυψαν, διαγράφηκαν τα ερωτηματολόγια που δεν 

απαντήθηκαν για παιδιά εντός των ηλικιακών ορίων, που τέθηκαν για την παρούσα 

ερευνητική μελέτη (4-7 ετών).   

3.3 Ερευνητικά εργαλεία 

Ως εργαλείο συλλογής δεδομένων χρησιμοποιήθηκε ένα ερωτηματολόγιο (βλ. 

Παράρτημα), το οποίο συγκροτήθηκε από επιμέρους κλίμακες. Ειδικότερα, το παρόν 

ερωτηματολόγιο απαρτίζεται από τα δημογραφικά στοιχεία καθώς και 4 υποκλίμακες τύπου 

Likert: «Περιβάλλον Μάθησης των Μαθηματικών στο σπίτι», «Κλίμακα Ανίχνευσης 

Μαθηματικών Δεξιοτήτων στο σπίτι»,  «Κλίμακα Στάσεων των Γονέων Απέναντι στα 

Μαθηματικά» και «Ερωτηματολόγιο για τα Χαρακτηριστικά της Συμπεριφοράς του 

Παιδιού».  

Στα δημογραφικά στοιχεία οι συμμετέχοντες κλήθηκαν να απαντήσουν σε μια σειρά 

ερωτήσεων κλειστού τύπου, οι οποίες αφορούσαν το πρόσωπο που συμπληρώνει το 

ερωτηματολόγιο, το μορφωτικό επίπεδο και το επάγγελμα του πατέρα και της μητέρας του 

παιδιού, το φύλο και την ηλικία του παιδιού για το οποίο συμπληρώνεται το ερωτηματολόγιο, 

τον αριθμό των παιδιών της οικογένειας, την ηλικία έναρξης φοίτησης του παιδιού στην 

προσχολική εκπαίδευση, καθώς επίσης την περιοχή κατοικίας και το κατ’ εκτίμηση συνολικό 

ετήσιο εισόδημα της οικογένειας. 

Οι 4 υποκλίμακες («Περιβάλλον Μάθησης των Μαθηματικών στο σπίτι», «Κλίμακα 

Ανίχνευσης Μαθηματικών Δεξιοτήτων στο σπίτι»,  «Κλίμακα Στάσεων των Γονέων 

Απέναντι στα Μαθηματικά» και «Ερωτηματολόγιο για τα Χαρακτηριστικά της Συμπεριφοράς 

του Παιδιού») αποτελούνται από ερωτήσεις διαβαθμισμένης κλίμακας, για τις οποίες 

χρησιμοποιήθηκαν κλίμακες Likert διαφορετικών διαβαθμίσεων. Ο τρόπος κατασκευής και 

διαμόρφωσης των κλιμάκων, καθώς και η αναλυτική περιγραφή τους παρουσιάζονται 

εκτενώς στις παρακάτω υποενότητες.  

 Οι ερωτήσεις του ερωτηματολογίου ήταν διατυπωμένες με ακρίβεια και σαφήνεια. 

Στην αρχή του ερωτηματολογίου περιγράφηκε αναλυτικά ο σκοπός της έρευνας και 
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τονίστηκε ότι η συμμετοχή σε αυτή ήταν εθελοντική και ανώνυμη. Σε κάθε υποκλίμακα 

δίνονταν σαφείς και αναλυτικές οδηγίες στους συμμετέχοντες για τον τρόπο απάντησης στα 

επιμέρους στοιχεία της κλίμακας, ενώ επισημάνθηκε και ο σκοπός κατασκευής της.  

Στις υποενότητες που ακολουθούν παρουσιάζεται αναλυτικά η διαδικασία κατασκευής 

του ερωτηματολογίου και πιο συγκεκριμένα των υποκλιμάκων αυτού.  

3.3.1 «Περιβάλλον Μάθησης των Μαθηματικών στο Σπίτι» 

Η κλίμακα «Περιβάλλον Μάθησης των Μαθηματικών στο Σπίτι» αποτελείται από 29 

στοιχεία, τα οποία επιλέχθηκαν προκειμένου να εξεταστεί η συχνότητα ενθάρρυνσης 

μαθηματικών εννοιών από τους γονείς, κατά τη διάρκεια της αλληλεπίδρασης τους με το 

παιδί. Η συχνότητα μετρήθηκε με τη χρήση μιας κλίμακας Likert 6 διαβαθμίσεων. Στην 

κλίμακα Likert που χρησιμοποιήθηκε, ο αριθμός 1 αντιστοιχεί στο «ποτέ», ο αριθμός 2 

αντιστοιχεί στο «μια φορά το μήνα ή λιγότερο», ο αριθμός 3 αντιστοιχεί στο «αρκετές φορές 

το μήνα (2-3)», ο αριθμός 4 αντιστοιχεί στο «μια φορά την εβδομάδα», ο αριθμός 5 

αντιστοιχεί στο «αρκετές φορές την εβδομάδα (2-3)» και ο αριθμός 6 αντιστοιχεί στο 

«σχεδόν καθημερινά».  

Η κλίμακα του «Περιβάλλοντος Μάθησης των Μαθηματικών στο Σπίτι» εξετάζει 

τέσσερεις τύπους μαθηματικών δραστηριοτήτων, που λαμβάνουν χώρα στην αλληλεπίδραση 

γονέα και παιδιού, τις τυπικές δραστηριότητες αρίθμησης, τις άτυπες δραστηριότητες 

αρίθμησης, τις δραστηριότητες χωροταξικής αντίληψης, καθώς και τις δραστηριότητες 

μοτίβου. Η κατηγοριοποίηση των μαθηματικών δραστηριοτήτων στους προαναφερθέντες 

τύπους πραγματοποιήθηκε βάσει προηγούμενων ερευνητικών μελετών των Hart και 

συνεργατών (2016), Ho και συνεργατών (2018), Skwarchuk και συνεργατών (2014), Soto-

Calvo και συνεργατών (2020), Susperreguy και συνεργατών (2020) και Zippert και Rittle-

Johnson (2018).  

Τα επιμέρους στοιχεία για τη δημιουργία της παρούσας κλίμακας επιλέχθηκαν από 

προηγούμενες ερευνητικές μελέτες. Αρχικά, η κλίμακα του «Περιβάλλοντος Μάθησης των 

Μαθηματικών στο Σπίτι» ξεκινά με 3 δηλώσεις (1,2,3), οι οποίες αφορούν το γενικότερο 

περιβάλλον μάθησης στο σπίτι (π.χ. «Συμμετέχω με το παιδί μου σε κοινές δραστηριότητες 

(π.χ. παιχνίδι, βόλτα, κλπ)», «Το παιδί μου μπορεί στο σπίτι να έχει πρόσβαση σε υλικό 

μάθησης (π.χ. βιβλία, μολύβια, κύβους)») και κατόπιν ακολουθούν συγκεκριμένες δηλώσεις 

για την αξιολόγηση του περιβάλλοντος μάθησης των μαθηματικών. Στις τυπικές αριθμητικές 
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δραστηριότητες αντιστοιχούν 8 δηλώσεις (4,8,10,11,12,13,17,21), οι οποίες αξιολογούν τη 

συχνότητα με την οποία οι γονείς συμμετέχουν σε δραστηριότητες άμεσης μαθηματικής 

διδασκαλίας με το παιδί τους (π.χ. «Κατά τη διάρκεια μιας κοινής δραστηριότητας με το παιδί 

μου, του δείχνω να μετράει με σειρά τους αριθμούς (π.χ. από το 1-50)», «Κατά τη διάρκεια 

ενός παιχνιδιού με το παιδί μου, χρησιμοποιούμε μαγνήτες με αριθμούς»). Στις άτυπες 

μαθηματικές δραστηριότητες αντιστοιχούν 7 δηλώσεις (6,7,15,16,19,25,26), οι οποίες 

αξιολογούν τη συχνότητα με την οποία οι γονείς εμπλέκονται σε δραστηριότητες έμμεσης 

μαθηματικής διδασκαλίας με το παιδί τους (π.χ. «Παίζουμε με το παιδί μου επιτραπέζια 

παιχνίδια, στα οποία χρησιμοποιούμε ζάρια», «Όταν μαγειρεύω, ζητώ από το παιδί μου να 

μετράμε με αριθμούς τις ποσότητες των υλικών»). Οι δηλώσεις για τις τυπικές και άτυπες 

μαθηματικές δραστηριότητες ανακτήθηκαν από τις ερευνητικές μελέτες των LeFevre, 

Skwarchuk, Smith-Chant, Fast, Kamawar, & Bisanz, (2009), Hart και συνεργατών (2016) και 

Skwarchuk και συνεργατών (2014).  

Για τη διερεύνηση των δραστηριοτήτων χωροταξικής αντίληψης, επιλέχθηκαν  6 

δηλώσεις (5,9,14,20,22,24), οι οποίες αξιολογούν τη συχνότητα με την οποία οι γονείς 

συμμετέχουν σε χωροταξικές δραστηριότητες με το παιδί τους (π.χ. «Το παιδί μου, μου 

ζητάει να φτιάξουμε πάζλ μαζί», «Όταν παίζουμε με το παιδί μου, φτιάχνουμε τρισδιάστατα 

σχήματα από χαρτί (π.χ. μια βάρκα ή ένα αεροπλάνο)»). Οι δηλώσεις για τις δραστηριότητες 

χωροταξικής αντίληψης ανακτήθηκαν από τις έρευνες των  Skwarchuk και συνεργατών 

(2014), Zippert και  Rittle-Johnson, (2018).  

Τέλος, για τη διερεύνηση των δραστηριοτήτων μοτίβου επιλέχθηκαν 5 δηλώσεις 

(18,23,27,28,29), οι οποίες αξιολογούν τη συχνότητα με την οποία οι γονείς συμμετέχουν σε 

δραστηριότητες που ενέχουν την έννοια της αλληλουχίας με το παιδί τους (π.χ. «Κατά τη 

διάρκεια μιας κοινής δραστηριότητας με το παιδί μου, του ζητάω να φτιάξει μια ακολουθία 

με σχήματα ή ήχους (π.χ. μπλε τετράγωνο-κόκκινό τετράγωνο-μπλε τετράγωνο- κόκκινο 

τετράγωνο ή «Α-Ο-Α-Ο-Α-Ο».»), «Οργανώνω κοινές δραστηριότητες με το παιδί μου όπου 

του ζητάω να μαντέψει τον αριθμό που ακολουθεί σε μια σειρά αριθμών (π.χ. 1,2,1,2,.. / 

2,4,6,8,..).»). Οι δηλώσεις για τις δραστηριότητες μοτίβου ανακτήθηκαν από τις έρευνες των 

Papic, Mulligan, & Mitchelmore, (2011) και Zippert, & Rittle-Johnson, (2018).  

Οι περισσότερες δηλώσεις αξιολογούν την πρόθεση του γονέα να συμμετέχει σε 

μαθηματικές δραστηριότητες με το παιδί, ενώ υπάρχουν και κάποιες δηλώσεις (8,9,12) που 

αξιολογούν την πρόθεση του ίδιου του παιδιού (π.χ. «Το παιδί μου, μου ζητάει να παίξουμε 

παιχνίδια στον υπολογιστή με αριθμούς»). Ο δείκτης  αξιοπιστίας cronbach’s alpha, για τα 29 
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στοιχεία της κλίμακας, υπολογίστηκε ίσος με 0,924. Επομένως, τα στοιχεία της κλίμακας 

παρουσιάζουν αρκετά υψηλή εσωτερική συνέπεια. 

3.3.2 «Κλίμακα Ανίχνευσης Μαθηματικών Δεξιοτήτων στο Σπίτι» 

Η «Κλίμακα Ανίχνευσης Μαθηματικών Δεξιοτήτων στο Σπίτι» αποτελείται από 10 

στοιχεία, τα οποία εξετάζουν τις μαθηματικές δεξιότητες που έχουν αναπτύξει τα παιδιά, έτσι 

όπως αυτές οι δεξιότητες αξιολογούνται από τους γονείς τους. Ζητήθηκε από τους γονείς να 

αξιολογήσουν κατά πόσο το παιδί τους εκδηλώνει κάθε μια από τις δεξιότητες που 

παρουσιάζονται στην κλίμακα, κατά τη διάρκεια μιας κοινής τους δραστηριότητας. Για την 

αξιολόγηση χρησιμοποιήθηκε μια κλίμακα Likert 5 διαβαθμίσεων. Ο αριθμός 1 αντιστοιχεί 

στη δήλωση «Δεν ταιριάζει καθόλου», ο αριθμός 2 αντιστοιχεί στη δήλωση «Ταιριάζει λίγες 

φορές», ο αριθμός 3 αντιστοιχεί στη δήλωση «Ταιριάζει μερικές φορές», ο αριθμός 4 

αντιστοιχεί στη δήλωση «Ταιριάζει συχνά» και ο αριθμός 5 αντιστοιχεί στη δήλωση 

«Ταιριάζει πάντα». 

Η «Κλίμακα Ανίχνευση Μαθηματικών Δεξιοτήτων στο Σπίτι» , αποτελεί μια προσαρμογή 

της κλίμακας «Brief Preschool Early Numeracy Skills Screener», η οποία αναπτύχθηκε από 

τους Purpura, Reid, Eiland και  Baroody (2015), προκειμένου να εξετάσει την εμφάνιση 

πρώιμων μαθηματικών δυσκολιών. Η κλίμακα  «Brief Preschool Early Numeracy Skills 

Screener», στην πρωτότυπη μορφή της, αποτελείται από 24 στοιχεία, τα οποία αξιολογούν τις 

πρώιμες μαθηματικές δεξιότητες παιδιών προσχολικής ηλικίας, με σκοπό τη διερεύνηση 

μαθηματικών δυσκολιών. Ο δείκτης αξιοπιστίας alpha της κλίμακας είναι ίσος με 0,93, που 

σημαίνει ότι η κλίμακα παρουσιάζει υψηλή εσωτερική συνέπεια μεταξύ των στοιχείων της. Ο 

δείκτης αξιοπιστίας των δύο ημίσεων υπολογίστηκε επίσης υψηλός (r=0,90). Παράλληλα, η 

κλίμακα εμφάνισε υψηλή συγκλίνουσα εγκυρότητα (r=0,78) με την κλίμακα «Test of Early 

Mathematics Ability– Third Edition»   (TEMA-3), ένα εργαλείο αξιολόγησης αριθμητικών 

δεξιοτήτων σε παιδία ηλικίας 3 έως 8 ετών. Από τα δεδομένα που προκύπτουν, η κλίμακα 

«Brief Preschool Early Numeracy Skills Screener» αποτελεί ένα ισχυρό διαγνωστικό 

εργαλείο πρώιμων μαθηματικών δεξιοτήτων (Purpura et al., 2015).  

Από την παραπάνω κλίμακα επιλέχθηκαν και τροποποιήθηκαν κατάλληλα 10 στοιχεία, 

προκειμένου να μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως μέσο αξιολόγησης πρώιμων μαθηματικών 

δεξιοτήτων από τους γονείς. Η κλίμακα «Brief Preschool Early Numeracy Skills Screener» 

αποτελείται από δοκιμασίες αξιολόγησης μαθηματικών δεξιοτήτων, οι οποίες 

τροποποιήθηκαν σε δηλώσεις. Για παράδειγμα, η δοκιμασία «Το παιδί καλείται να μετρήσει 
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μέχρι τον μεγαλύτερο αριθμό που γνωρίζει. Μετά από ένα λάθος ή αν το παιδί φτάσει στον 

αριθμό 100, η δοκιμασία τελειώνει.» προσαρμόστηκε ως εξής, «Όταν κάνει απαρίθμηση, δεν 

παραλείπει κάποιον αριθμό μέχρι να φτάσει στο μεγαλύτερο αριθμό που γνωρίζει (π.χ, έως το 

50).» . Επίσης, η δοκιμασία «Στο παιδί παρουσιάζεται ένα σύνολο από τελείες και του 

ζητείται να τις μετρήσει, χωρίς να τις αγγίζει.» προσαρμόστηκε ως εξής, «Το παιδί μου είναι 

σε θέση να μετρά ένα σύνολο αντικειμένων χωρίς να τα αγγίζει». Οι γονείς κλήθηκαν να 

δηλώσουν το βαθμό που αυτές οι δηλώσεις περιγράφουν τις μαθηματικές δεξιότητες του 

δικού τους παιδιού.  

 

Η «Κλίμακα Ανίχνευσης Μαθηματικών Δεξιοτήτων στο Σπίτι» αξιολογεί βασικές 

δεξιότητες αρίθμησης, όπως για παράδειγμα «Βλέποντας ένα σύνολο αριθμητικών ψηφίων 

(π.χ. 7,3,1,9,4) είναι σε θέση να αναγνωρίσει το μικρότερο και το μεγαλύτερο αριθμό» και 

«Είναι σε θέση να πραγματοποιεί αποτελεσματικά απλές μαθηματικές πράξεις, όταν οι 

πράξεις παρουσιάζονται οπτικά με ψηφία αριθμών (π.χ. σε ένα χαρτί 2+3, 5-2)». Ο δείκτης  

αξιοπιστίας cronbach’s alpha, για τα 10 στοιχεία της κλίμακας, υπολογίστηκε ίσος με 0,918. 

Επομένως, τα στοιχεία της κλίμακας παρουσιάζουν αρκετά υψηλή εσωτερική συνέπεια. 

 

3.3.3 «Κλίμακα Στάσεων των Γονέων απέναντι στα Μαθηματικά» 

Η «Κλίμακα Στάσεων των Γονέων απέναντι στα Μαθηματικά» αποτελείται από 9 

στοιχεία, τα οποία επιλέχθηκαν για να εξετάσουν το αίσθημα αυτοαποτελεσματικότητας των 

γονέων απέναντι στα μαθηματικά, λαμβάνοντας υπόψη και το άγχος που, ενδέχεται, να 

βιώνουν όταν καλούνται να διαχειριστούν αριθμούς. Ζητήθηκε από τους γονείς να δηλώσουν 

το βαθμό συμφωνίας ή διαφωνίας τους με μια σειρά δηλώσεων. Για την αξιολόγηση των 

στάσεων των γονέων χρησιμοποιήθηκε μια κλίμακα Likert 5 διαβαθμίσεων. Ο αριθμός 1 

αντιστοιχεί στη δήλωση «Διαφωνώ απόλυτα», ο αριθμός 2 αντιστοιχεί στη δήλωση «Σχεδόν 

διαφωνώ», ο αριθμός 3 αντιστοιχεί στη δήλωση «Ούτε συμφωνώ, ούτε διαφωνώ», ο αριθμός 

4 αντιστοιχεί στη δήλωση «Σχεδόν συμφωνώ» και ο αριθμός 5 αντιστοιχεί στη δήλωση 

«Συμφωνώ απόλυτα».  

Η «Κλίμακα Στάσεων των Γονέων απέναντι στα Μαθηματικά» αποτελεί μια 

προσαρμογή της κλίμακας «Mathematics Self-Efficacy Scale- Revised» (MSES-R) , όπως 

ανακτήθηκε από τους Kranzler και Pajares (1997), όπως επίσης και της κλίμακας 

«Abbreviated Math Anxiety Scale» (AMAS), όπως η κλίμακα ανακτήθηκε από τους Hopko, 

Mahadevan, Bare και Hunt (2003). Η κλίμακα «Mathematics Self-Efficacy Scale- Revised» 
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κατασκευάστηκε από τους Betz and Hackett (1983), όπως αναφέρεται από τους Kranzler και 

Pajares (1997), προκειμένου να αξιολογήσει το αίσθημα αυτοαποτελεσματικότητας φοιτητών 

του Πανεπιστημίου, απέναντι στα μαθηματικά. Η πρωτότυπη κλίμακα αποτελείται από 52 

στοιχεία, τα οποία διαιρούνται σε 3 υποκλίμακες. Οι 3 υποκλίμακες αξιολογούν 3 

διαφορετικούς τομείς της συμπεριφοράς που σχετίζονται με τα μαθηματικά: την επίλυση 

μαθηματικών προβλημάτων, την ολοκλήρωση μαθηματικών δραστηριοτήτων που 

απαιτούνται στην καθημερινή ζωή και την ακαδημαϊκή μαθηματική επίδοση. Ο δείκτης 

αξιοπιστίας alpha της κλίμακας είναι ίσος με 0,95, που σημαίνει ότι η κλίμακα παρουσιάζει 

υψηλή εσωτερική συνέπεια μεταξύ των στοιχείων της. Ο δείκτης αξιοπιστίας επαναληπτικών 

μετρήσεων της κλίμακας – σε διάστημα δύο εβδομάδων- υπολογίστηκε ίσος με 0,88 

(Kranzler & Pajares, 1997).  

Η κλίμακα «Abbreviated Math Anxiety Scale» κατασκευάστηκε από τους Hopko και 

συνεργάτες (2003) προκειμένου να αξιολογήσει το μαθηματικό στρες σε ενήλικες, αλλά και 

παιδία ηλικίας 11-16 ετών. Η πρωτότυπη κλίμακα αποτελείται από 9 στοιχεία τα οποία 

αξιολογούν το μαθηματικό στρες, τόσο κατά τη διαδικασία μάθησης, όσο και σε διαδικασίες 

εξέτασης  (π.χ. «Εξετάζομαι στο μάθημα των Μαθηματικών») (Cipora, Szczygieł, Willmes, 

& Nuerk, 2015). Οι απαντήσεις δίνονται μέσω μιας κλίμακας Likert 5 διαβαθμίσεων, όπου ο 

βαθμός 1 αντιστοιχεί στο «χαμηλό στρες» και ο βαθμός 5 αντιστοιχεί στο «υψηλό στρες».  Ο 

δείκτης αξιοπιστίας alpha της κλίμακας είναι ίσος με 0,90, που σημαίνει ότι η κλίμακα 

παρουσιάζει υψηλή εσωτερική συνέπεια μεταξύ των στοιχείων της. Ο δείκτης αξιοπιστίας 

επαναληπτικών μετρήσεων της κλίμακας υπολογίστηκε ίσος με 0,85 (Hopko et al., 2003).  

Από τις κλίμακες που προαναφέρθηκαν επιλέχθηκαν και τροποποιήθηκαν 9 στοιχεία, 

προκειμένου να διερευνηθεί η σχέση των γονέων με τα μαθηματικά. Οι παραπάνω κλίμακες 

κατασκευάστηκαν κατά κύριο λόγο για να εφαρμοστούν σε μαθηματικό και φοιτητικό 

πληθυσμό. Για το λόγο αυτό, τα επιμέρους στοιχεία προσαρμόστηκαν κατάλληλα, ώστε να 

αξιολογηθεί η στάση των γονέων απέναντι στα μαθηματικά. Για παράδειγμα, η δήλωση 

«Εξετάζομαι στο μάθημα των Μαθηματικών» της κλίμακας «Abbreviated Math Anxiety 

Scale» προσαρμόστηκε ως εξής, «Στο σχολείο, μου προκαλούσε άγχος ένα διαγώνισμα 

Μαθηματικών». Επίσης, η δήλωση «Πρόσθεσε δύο μεγάλους αριθμούς στο μυαλό σου (π.χ. 

5739 + 62543)» από την κλίμακα «Mathematics Self-Efficacy Scale- Revised» 

προσαρμόστηκε ως εξής, «Νιώθω άνετα να εκτελώ μαθηματικές πράξεις με μεγάλους 

αριθμούς στο μυαλό μου (π.χ. 5835+1250, 10524-3564)». Το αίσθημα 

αυτοαποτελεσματικότητας των γονέων απέναντι στα μαθηματικά αξιολογείται από 6 
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δηλώσεις (1,2,4,5,6,8), οι οποίες εξετάζουν το κατά πόσο οι γονείς νιώθουν σίγουροι για τον 

εαυτό τους, όταν καλούνται να διαχειριστούν αριθμούς (π.χ. «Νιώθω άνετα να πραγματοποιώ 

μαθηματικές μετατροπές (π.χ. μετατροπή δευτερολέπτων σε ώρα, εκατοστών σε μέτρα 

κλπ).». Το μαθηματικό στρες που, ενδέχεται, να παρουσιάζουν οι γονείς, κατά τη διαχείριση 

και επεξεργασία αριθμών αξιολογείται από 3 δηλώσεις (8,9,12).   

  

 Κάποιες από τις δηλώσεις αξιολογούν τις στάσεις των γονέων απέναντι στα μαθηματικά 

στο παρόν «Είμαι σε θέση να υπολογίζω με ευκολία την έκπτωση σε κάποιο προϊόν» και 

«Νιώθω άγχος όταν πρέπει να διαχειριστώ αριθμούς». Κάποιες άλλες δηλώσεις αξιολογούν 

τις στάσεις των γονέων απέναντι στα Μαθηματικά κατά τη διάρκεια των σχολικών ετών, 

όπως για παράδειγμα «Στο σχολείο συχνά απουσίαζα από το μάθημα των Μαθηματικών» και 

«Στο σχολείο, μου προκαλούσε άγχος ένα διαγώνισμα Μαθηματικών».)». Ο δείκτης  

αξιοπιστίας cronbach’s alpha, για τα 9 στοιχεία της «Κλίμακας Στάσεων των Γονέων 

απέναντι στα Μαθηματικά», υπολογίστηκε ίσος με 0,851. Επομένως, τα στοιχεία της 

κλίμακας παρουσιάζουν αρκετά υψηλή εσωτερική συνέπεια. 

 

3.3.4 «Ερωτηματολόγιο για τα Χαρακτηριστικά της Συμπεριφοράς του Παιδιού» 

Το εργαλείο αυτό αποτελεί μια σύντομη έκδοση του «Children’s behavior 

Questionnaire», το οποίο στην αρχική του μορφή κατασκευάστηκε από τη Rothbart (1981) 

(Putnam & Rothbart, 2006). Η σύντομη έκδοση του ερωτηματολογίου διαμορφώθηκε από 

τους Putnam και Rothbart (2006). Το συγκεκριμένο ερωτηματολόγιο αναπτύχθηκε, ώστε να 

μπορεί να αξιολογηθεί η ιδιοσυγκρασία παιδιών 3-8 ετών, από τους φροντιστές τους. Τα 

ιδιοσυγκρασιακά χαρακτηριστικά που αξιολογούνται στη σύντομη έκδοση του 

ερωτηματολογίου είναι η εξωστρέφεια, το αρνητικό θυμικό και τον έλεγχος με προσπάθεια.  

Κατά τη συμπλήρωση του «Children’s Behavior Questionnaire», οι γονείς καλούνται 

να αξιολογήσουν το παιδί τους μέσα από 36 δηλώσεις, χρησιμοποιώντας μια κλίμακα  Likert 

7 διαβαθμίσεων, η οποία κυμαίνεται από το 1 («Εξαιρετικά αναληθές για το παιδί μου»), 

μέχρι και το 7 («Εξαιρετικά αληθές για το παιδί μου»). Παράλληλα, δίνεται η δυνατότητα 

επιλογής του «Μη Εφαρμόσιμο» για συμπεριφορές που οι γονείς δεν έχουν παρατηρήσει στο 

παιδί τους. Πιο συγκεκριμένα η Εξωστρέφεια (Surgency) αποτελείται από 12 δηλώσεις 

(1,4,7,10,13,16,19,22,25,28,31,34), οι οποίες αξιολογούν τα επίπεδα δραστηριότητας του 

παιδιού, την παρορμητικότητά του, τη μεγάλη σε ένταση ευχαρίστηση και τη συστολή (π.χ. 

«Μερικές φορές φεύγει ντροπαλά από νέες γνωριμίες»). Το Αρνητικό Θυμικό (Negative 
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Affect) αποτελείται από 12 δηλώσεις (2,5,8,11,14,17,20,23,26,29,32,35), οι οποίες 

αξιολογούν το φόβο, το θυμό, τη θλίψη και την ανησυχία (π.χ. «Φαίνεται να θλίβεται όταν 

δεν καταφέρνει να ολοκληρώσει ένα έργο»). Ο Έλεγχος με προσπάθεια (Effortful Control) 

αποτελείται από 12 δηλώσεις (3,6,9,12,15,18,21,24,24,30,33,36), οι οποίες αξιολογούν την 

εστίαση της προσοχής, την αντιληπτική ικανότητα, τον ανασταλτικό έλεγχο και την 

ευχαρίστηση χαμηλής έντασης (π.χ. «Είναι καλός/καλή στο να ακολουθεί οδηγίες»). Ο 

δείκτης  αξιοπιστίας cronbach’s alpha, για τα 36 στοιχεία της κλίμακας, υπολογίστηκε ίσος με 

0,714. Επομένως, τα στοιχεία της κλίμακας παρουσιάζουν υψηλή εσωτερική συνέπεια. 

Η σύντομη και μεταφρασμένη έκδοση του ερωτηματολογίου, καθώς και το έντυπο 

βαθμολόγησης της κλίμακας, ανακτήθηκαν από τον ιστότοπο «Mary Rothbart's Temperament 

Questionnaires». Για την απόκτηση άδειας χρήσης του ερωτηματολογίου ζητήθηκε το θέμα 

της ερευνητικής μελέτης, καθώς και κάποια προσωπικά στοιχεία του ατόμου που επιμελείται 

αυτής.  

  

https://research.bowdoin.edu/rothbart-temperament-questionnaires/
https://research.bowdoin.edu/rothbart-temperament-questionnaires/
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 

ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 

 Στην παρούσα έρευνα επιχειρήθηκε μια αξιολόγηση του οικογενειακού 

περιβάλλοντος μάθησης των μαθηματικών, κατά την πρώιμη παιδική ηλικία. Επιπλέον, 

επιχειρήθηκε η εξέταση του οικογενειακού περιβάλλοντος μάθησης των μαθηματικών σε 

συνάρτηση με τις μαθηματικές δεξιότητες του παιδιού, το αίσθημα 

αυτοαποτελεσματικότητας των γονέων απέναντι στα μαθηματικά, καθώς και την 

ιδιοσυγκρασία του παιδιού.  

 Στο παρόν κεφάλαιο παρουσιάζεται η στατιστική ανάλυση των αποτελεσμάτων, με τη 

χρήση του εργαλείου στατιστικής ανάλυσης SPSS (έκδοση 2012). 

 Σε ένα πρώτο επίπεδο παρουσιάζονται στατιστικά στοιχεία που αφορούν το δείγμα 

της παρούσας έρευνας. Πιο αναλυτικά, παρουσιάζεται το πρόσωπο του γονέα που 

συμπλήρωσε το ερωτηματολόγιο, το μορφωτικό επίπεδο των πατέρων και των μητέρων του 

δείγματος, το επάγγελμα και των δύο γονέων, το φύλο του παιδιού, η ηλικία του παιδιού, η 

ηλικία ένταξης του παιδιού στην προσχολική εκπαίδευση, καθώς και ο αριθμός των παιδιών 

της οικογένειας.  

 Σε ένα δεύτερο επίπεδο παρουσιάζονται η παραγοντική ανάλυση και ο έλεγχος 

αξιοπιστίας που πραγματοποιήθηκε στην κλίμακα «Περιβάλλον Μάθησης των Μαθηματικών 

στο Σπίτι». Πιο συγκεκριμένα, πραγματοποιήθηκε ανάλυση παραγόντων στην παραπάνω 

κλίμακα, η οποία αξιολογούσε το οικογενειακό περιβάλλον μάθησης των μαθηματικών, όπως 

αυτό δομείται από τους γονείς, κατά την πρώιμη παιδική ηλικία. Στη συνέχεια, ακολούθησε ο 

έλεγχος της αξιοπιστίας τόσο της κύριας κλίμακας για το οικογενειακό περιβάλλον μάθησης 

των μαθηματικών, όσο και για τις υποκλίμακες που προέκυψαν.  

 Τρίτον, παρουσιάζονται οι έλεγχοι t για εξαρτημένα δείγματα, οι οποίοι 

πραγματοποιήθηκαν μεταξύ των παραγόντων που προέκυψαν από την παραγοντική ανάλυση 

της κλίμακας «Περιβάλλον Μάθησης των Μαθηματικών στο Σπίτι». 

 Τέταρτον, παρουσιάζεται ο έλεγχος συσχέτισης που πραγματοποιήθηκε για όλες τις 

μεταβλητές του ερωτηματολογίου. Πιο συγκεκριμένα, παρουσιάζονται οι συσχετίσεις των 

εξής μεταβλητών: οικογενειακό περιβάλλον μάθησης των μαθηματικών και των παραγόντων 

αυτού, μαθηματικές δεξιότητες του παιδιού –όπως αξιολογούνται από τους γονείς-, αίσθημα 

αυτοαποτελεσματικότητας των γονέων απέναντι στα μαθηματικά και παιδική ιδιοσυγκρασία 

(εξωστρέφεια, αρνητικό θυμικό, έλεγχος με προσπάθεια). 
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 Πέμπτον, παρουσιάζονται οι έλεγχοι διακύμανσης ANOVA κατά ένα παράγοντα που 

πραγματοποιήθηκαν για να διαπιστωθεί αν το επάγγελμα του πατέρα και της μητέρας, το 

μορφωτικό επίπεδο του πατέρα και της μητέρας (χαμηλό, μεσαίο, υψηλό, πολύ υψηλό), το 

ετήσιο εισόδημα της οικογένειας (χαμηλό, μεσαίο, υψηλό, πολύ υψηλό), η περιοχή κατοικίας 

(αγροτική, ημιαστική, αστική), ο αριθμός των παιδιών της οικογένειας, η ηλικία του παιδιού, 

η ηλικία ένταξής του παιδιού στην προσχολική εκπαίδευση και το φύλο του παιδιού 

επηρεάζουν το οικογενειακό περιβάλλον μάθησης των μαθηματικών.  

 Τέλος, πραγματοποιήθηκε ο έλεγχος πολλαπλής παλινδρόμησης προκειμένου να 

εξεταστεί, σε ένα πιο ρεαλιστικό επίπεδο, ποιες από τις ανεξάρτητες μεταβλητές επηρεάζουν 

και σε τι βαθμό το οικογενειακό περιβάλλον μάθησης των μαθηματικών. Ως ανεξάρτητες 

μεταβλητές χρησιμοποιήθηκαν το μορφωτικό επίπεδο του πατέρα και της μητέρας, το 

επάγγελμα του πατέρα και της μητέρας, το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα, η περιοχή 

κατοικίας της οικογένειας, το φύλο του παιδιού, η ηλικία του παιδιού, η ηλικία ένταξης του 

παιδιού στην προσχολική εκπαίδευση, ο αριθμός των παιδιών της οικογένειας. Ως 

εξαρτημένη μεταβλητή χρησιμοποιήθηκε το οικογενειακό περιβάλλον μάθηση των 

μαθηματικών.  

4.1 Χαρακτηριστικά του δείγματος  

 Στον Πίνακα 1 παρουσιάζεται η συχνότητα (απόλυτη και σχετική) του προσώπου που 

συμπληρώνει το ερωτηματολόγιο. Όπως φαίνεται στον Πίνακα 1, το πρόσωπο που 

συμπληρώνει το ερωτηματολόγιο αντιστοιχεί στον πατέρα σε ποσοστό 2,4% (Ν=13), στη 

μητέρα σε ποσοστό 95,8% (Ν=527), στους δύο γονείς μαζί σε ποσοστό 1,3% (Ν=7) και σε 

άλλο κηδεμόνα σε ποσοστό 0,5% (Ν=3).  

 

Πίνακας 1  

Απόλυτες (f) και σχετικές (%) συχνότητες για το πρόσωπο που συμπληρώνει το 

ερωτηματολόγιο 

 f % 

Πατέρας 13 2.4 

Μητέρα 527 95.8 

Και οι δύο μαζί 7 1.3 

Άλλος κηδεμόνας 3 0.5 
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Στον Πίνακα 2 παρουσιάζονται οι απόλυτες και σχετικές συχνότητες για το επίπεδο 

εκπαίδευσης του πατέρα . Σύμφωνα με τον Πίνακα 2, το 1,8% (Ν=10) των πατέρων του 

δείγματος είναι απόφοιτοι δημοτικού σχολείου ή έχουν φοιτήσει σε μερικές τάξεις του Δ.Σ. . 

Το 7,5% (Ν=41) είναι απόφοιτοι του γυμνασίου. Το 19,1% (Ν=105) είναι απόφοιτοι του 

λυκείου. Το 18,5% (Ν=102) είναι απόφοιτοι μεταδευτεροβάθμιας Σχολής. Το 5,3% (Ν=29) 

έχουν φοιτήσει σε μερικά έτη ανώτερης ή ανώτατης σχολής. Το 14.2% (Ν=78) είναι 

απόφοιτοι Τ.Ε.Ι. ή Ανώτατης Τεχνικής Σχολής . Το 15,3% (Ν=84) είναι απόφοιτοι Α.Ε.Ι. 

Τέλος, το 18,4% (Ν=101) είναι κάτοχοι μεταπτυχιακού ή διδακτορικού διπλώματος.  

Πίνακας 2 

Απόλυτες (f) και σχετικές (%) συχνότητες για το εκπαιδευτικό επίπεδο του πατέρα. 

 f % 

Απόφοιτος Δημοτικού 

Σχολείου ή φοίτηση σε 

μερικές τάξεις του Δ.Σ. 

10 1.8 

Απόφοιτος Γυμνασίου 41 7.5 

Απόφοιτος Λυκείου 105 19.1 

Απόφοιτος 

Μεταδευτεροβάθμιας Σχολής 

(π.χ. ΙΕΚ, Κέντρο Ελευθέρων 

Σπουδών) 

102 18.5 

Φοίτηση σε μερικά έτη 

Ανώτερης ή Ανώτατης 

Σχολής 

29 5.3 

Απόφοιτος Τ.Ε.Ι. ή 

Ανώτερης Τεχνικής Σχολής 

78 14.2 

Απόφοιτος Α.Ε.Ι. 84 15.3 

Κάτοχος Μεταπτυχιακού ή 

Διδακτορικού Διπλώματος 

101 18.4 

 

Στον Πίνακα 3 παρουσιάζονται οι απόλυτες και σχετικές συχνότητες για τα 

επαγγέλματα των πατέρων του δείγματος. Το μεγαλύτερο ποσοστό των πατέρων (46,5%) 

είναι υπάλληλοι γραφείου, παροχής υπηρεσιών και πωλητές. Το μικρότερο ποσοστό  (0,9%) 

είναι άνεργοι ή συνταξιούχοι.  
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Πίνακας 3 

Απόλυτες (f) και σχετικές (%) συχνότητες για το επάγγελμα του πατέρα. 

 f % 

Ανώτερα διοικητικά και 

διευθυντικά στελέχη. 

8 1,5 

Επιστήμονες, καλλιτέχνες, 

τεχνολόγοι, τεχνικοί βοηθοί. 

131 23.8 

Υπάλληλοι γραφείου, 

παροχής υπηρεσιών και 

πωλητές. 

256 46.5 

Ειδικευμένοι γεωργοί, 

κτηνοτρόφοι, δασοκόμοι, 

αλιείς, ειδικευμένοι τεχνίτες. 

44 8 

Χειριστές  μεταφορικών 

μέσων, ανειδίκευτοι εργάτες, 

χειρώνακτες και 

μικροεπαγγελματίες. 

88 16 

Ένοπλες δυνάμεις. 18 3.3 

Άνεργοι, Συνταξιούχοι. 5 0.9 

 

Στον Πίνακα 4 παρουσιάζονται οι απόλυτες και σχετικές συχνότητες για το επίπεδο 

εκπαίδευσης της μητέρας. Σύμφωνα με τον Πίνακα 4, το 0,7% (Ν=4) των πατέρων του 

δείγματος είναι απόφοιτοι δημοτικού σχολείου ή έχουν φοιτήσει σε μερικές τάξεις του Δ.Σ. . 

Το 1,3% (Ν=7) είναι απόφοιτοι του γυμνασίου. Το 7,3% (Ν=40) είναι απόφοιτοι του λυκείου. 

Το 17,1%  (Ν=94) είναι απόφοιτοι μεταδευτεροβάθμιας Σχολής. Το 5,6% (Ν=31) έχουν 

φοιτήσει σε μερικά έτη ανώτερης ή ανώτατης σχολής. Το 19.6 % (Ν=108) είναι απόφοιτοι 

Τ.Ε.Ι. ή Ανώτατης Τεχνικής Σχολής . Το 23.8%  (Ν=131) είναι απόφοιτοι Α.Ε.Ι. Τέλος, το 

24.5% (Ν=135) είναι κάτοχοι μεταπτυχιακού ή διδακτορικού διπλώματος.  

Πίνακας 4 

Απόλυτες (f) και σχετικές (%) συχνότητες για το εκπαιδευτικό επίπεδο της μητέρας. 

 f % 

Απόφοιτος Δημοτικού 

Σχολείου ή φοίτηση σε 

μερικές τάξεις του Δ.Σ. 

4 0.7 
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Απόφοιτος Γυμνασίου 7 1.3 

Απόφοιτος Λυκείου 40 7.3 

Απόφοιτος 

Μεταδευτεροβάθμιας Σχολής 

(π.χ. ΙΕΚ, Κέντρο Ελευθέρων 

Σπουδών) 

94 17.1 

Φοίτηση σε μερικά έτη 

Ανώτερης ή Ανώτατης 

Σχολής 

31 5.6 

Απόφοιτος Τ.Ε.Ι. ή 

Ανώτερης Τεχνικής Σχολής 

108 19.6 

Απόφοιτος Α.Ε.Ι. 131 23.8 

Κάτοχος Μεταπτυχιακού ή 

Διδακτορικού Διπλώματος 

135 24.5 

 

Στον Πίνακα 5 παρουσιάζονται οι απόλυτες και σχετικές συχνότητες για τα 

επαγγέλματα των μητέρων του δείγματος. Το μεγαλύτερο ποσοστό των μητέρων (43,6%) 

είναι υπάλληλοι γραφείου, παροχής υπηρεσιών και πωλητές. Το μικρότερο ποσοστό  (0,4%) 

είναι ανώτερα διοικητικά και διευθυντικά στελέχη.  

Πίνακας 5 

Απόλυτες (f) και σχετικές (%) συχνότητες για το επάγγελμα της μητέρας. 

 f % 

Ανώτερα διοικητικά και 

διευθυντικά στελέχη. 

2 0.4 

Επιστήμονες, καλλιτέχνες, 

τεχνολόγοι, τεχνικοί βοηθοί. 

227 41.3 

Υπάλληλοι γραφείου, 

παροχής υπηρεσιών και 

πωλητές. 

240 43.6 

Ειδικευμένοι γεωργοί, 

κτηνοτρόφοι, δασοκόμοι, 

αλιείς, ειδικευμένοι τεχνίτες. 

4 0.7 

Χειριστές  μεταφορικών 

μέσων, ανειδίκευτοι εργάτες, 

χειρώνακτες και 

13 2.4 
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μικροεπαγγελματίες. 

Ένοπλες δυνάμεις. 5 0.9 

Άνεργοι, Συνταξιούχοι. 59 10.7 

 

 Στον Πίνακα 6 παρουσιάζονται οι απόλυτες και σχετικές συχνότητες για το 

οικογενειακό περιβάλλον μάθησης, όπως αυτό διαμορφώνεται από τους γονείς, κατά την 

πρώιμη παιδική ηλικία. Όπως φαίνεται στον παρακάτω πίνακα, στο μεγαλύτερο ποσοστό 

τους (64,9%) οι γονείς συμμετέχουν σε κοινές δραστηριότητες με το παιδί τους (π.χ. παιγνίδι, 

βόλτα, κλπ) σχεδόν καθημερινά, ενώ ένα πολύ μικρό ποσοστό (0,2%) δε συμμετέχει ποτέ. 

Όσον αφορά την πρόσβαση του παιδιού σε υλικό μάθησης, το μεγαλύτερο ποσοστό των 

παιδιών (92,9%) έχει πρόσβαση σχεδόν καθημερινά, ενώ το μικρότερο ποσοστό (1,5%) έχει 

πρόσβαση μια φορά την εβδομάδα.  Τέλος, η χρήση του παιχνιδιού ως εργαλείο μάθησης 

πραγματοποιείται από σε μεγαλύτερο ποσοστό (36,2%) αρκετές φορές την εβδομάδα (2-3) 

και σε ένα μικρότερο ποσοστό (1.1%) δεν χρησιμοποιείται ποτέ.  

Πίνακας 6 

Απόλυτες (f) και σχετικές (%) συχνότητες για το οικογενειακό περιβάλλον μάθησης. 

 Ποτέ Μια φορά 

το μήνα ή 

λιγότερο 

Αρκετές 

φορές το 

μήνα (2-

3) 

Μια φορά 

την 

εβδομάδα 

Αρκετές 

φορές την 

εβδομάδα 

(2-3) 

Σχεδόν 

καθημερινά 

Συμμετοχή με 

το παιδί σε 

κοινές 

δραστηριότητες 

(π.χ. παιχνίδι, 

βόλτα, κλπ). 

f          % 

 

 

1        0.2 

f            % 

 

 

0             0 

f            % 

 

 

32        5.8 

f             % 

 

 

27        4.9 

f            % 

 

 

133    24.2 

f             % 

 

 

357     64.9 

Πρόσβαση σε 

υλικό μάθησης 

(π.χ. βιβλία, 

μολύβια, 

κύβους). 

f          % 

 

 

0           0 

f            % 

 

 

0             0 

f            % 

 

 

16        2.9 

f             % 

 

 

8          1.5 

f             % 

 

 

15        2.7 

f              % 

 

 

511     92.9 

Χρήση του 

παιγνιδιού ως 

εργαλείου 

μάθησης. 

f          % 

 

 

6        1.1 

f          % 

 

 

25        4.5 

f            % 

 

 

64      11.6 

f             % 

 

 

61      11.1 

f             % 

 

 

199    36.2 

f              % 

            

 

195     35.5 
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 Στον Πίνακα 7 παρουσιάζονται οι απόλυτες και σχετικές συχνότητες για τη 

συμμετοχή των γονέων σε τυπικές μαθηματικές δραστηριότητες με το παιδί τους. Σχετικά με 

την πρόσβαση του παιδιού σε βιβλία με παιγνιώδης ασκήσεις σχετικές με μαθηματικές 

έννοιες, το μεγαλύτερο ποσοστό (35.5%) έχει πρόσβαση αρκετές φορές την εβδομάδα (2-3), 

ενώ το μικρότερο ποσοστό (2,4%) δεν έχει ποτέ πρόσβαση. Το παιδί και ο γονέας, κατά τη 

διάρκεια μιας κοινής τους δραστηριότητας, εκτελούν απλές μαθηματικές πράξεις, στο 

μεγαλύτερο ποσοστό (31,5) αρκετές φορές την εβδομάδα (2-3), ενώ στο μικρότερο ποσοστό 

(8,9%), η εκτέλεση απλών μαθηματικών πράξεων συμβαίνει αρκετές φορές το μήνα (2-3). Το 

παιδί ζητά από το γονέα να του μάθει να μετράει στο μεγαλύτερο ποσοστό (36,7%) σχεδόν 

καθημερινά, ενώ στο μικρότερο ποσοστό (5,5%) δεν το ζητά ποτέ από το γονέα. Το παιδί 

μαθαίνει με το γονέα να απαριθμεί αντικείμενα στο μεγαλύτερο ποσοστό (40%) σχεδόν 

καθημερινά, ενώ στο μικρότερο ποσοστό (4%)  το παραπάνω δε συμβαίνει ποτέ. Σε μια κοινή 

τους δραστηριότητα, το παιδί και ο γονέας μετρούν αντικείμενα μαζί στο μεγαλύτερο 

ποσοστό (34,4%) αρκετές φορές την εβδομάδα (2-3), ενώ σε ένα μικρό ποσοστό (2,5%) αυτό 

δε συμβαίνει ποτέ. Το παιδί ζητά από το γονέα να παίξουν παιγνίδια με αριθμούς στον 

υπολογιστή σε ένα μικρό ποσοστό (5,8%) σχεδόν καθημερινά, ενώ στο μεγαλύτερο ποσοστό 

(33,5%) αυτό δε συμβαίνει ποτέ. Το παιδί και ο γονέας, στο πλαίσιο μιας κοινής τους 

δραστηριότητας, μετρούν αντικείμενα μαζί στο μεγαλύτερο ποσοστό (38,7%) σχεδόν 

καθημερινά, ενώ στο μικρότερο ποσοστό (2,4%) το παραπάνω δε συμβαίνει ποτέ. Ο γονέας 

μαθαίνει στο παιδί να αναγνωρίζει αριθμητικά σύμβολα στο περιβάλλον του, στο μεγαλύτερο 

ποσοστό (37,5%) σχεδόν καθημερινά, ενώ σε ένα πολύ μικρό ποσοστό (3,6%) αυτό δε 

συμβαίνει ποτέ. Τέλος, οι γονείς διαβάζουν στο παιδί τους ιστορίες με αριθμούς στο 

μεγαλύτερο ποσοστό (25,1%) μια φορά το μήνα ή λιγότερο, ενώ σε ένα μικρό ποσοστό 

(7,3%) αυτό συμβαίνει σχεδόν καθημερινά.  

Πίνακας 7 

Απόλυτες (f) και σχετικές (%) συχνότητες για τη συμμετοχή των γονέων σε τυπικές 

μαθηματικές δραστηριότητες με το παιδί. 

 Ποτέ Μια φορά 

το μήνα ή 

λιγότερο 

Αρκετές 

φορές το 

μήνα (2-3) 

Μια φορά 

την 

εβδομάδα 

Αρκετές 

φορές την 

εβδομάδα 

(2-3) 

Σχεδόν 

καθημερινά 

Βιβλία με 

παιγνιώδεις 

f            % f            % f            % f            % f            % f            % 
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ασκήσεις 

σχετικές με 

μαθηματικές 

έννοιες (π.χ. 

αριθμούς, 

αντίληψης 

χώρου).   

 

 

13       2.4 

 

 

36        6.5 

 

 

80      14.5 

 

 

60       10.9 

 

 

194     35.3 

 

 

167     30.4 

Εκτέλεση 

απλών 

μαθηματικών 

πράξεων. 

f            % 

 

53       9.6 

f            % 

 

49        8.9 

f            % 

 

74      13.5 

f            % 

 

57       10.4 

f            % 

 

173     31.5 

f            % 

 

144     26.2 

Ζήτηση από 

το παιδί να 

μάθει να 

μετρά. 

f            % 

 

30       5.5 

f            % 

 

46        8.4 

f            % 

 

67      12.2 

f            % 

 

36         6.5 

f            % 

 

169     30.7 

f            % 

 

202     36.7 

Μάθηση 

απαρίθμησης 

αντικειμένων. 

f            % 

 

22          4 

f            % 

 

26        4.7 

f            % 

 

73      13.3  

f            % 

 

36         6.5 

f            % 

 

173     31.5 

f            % 

 

220       40 

Μέτρημα 

αριθμών με 

τη σειρά (π.χ. 

1-50). 

f            % 

 

14       2.5 

f            % 

 

36        6.5 

f            % 

 

71      12.9 

f            % 

 

55          10 

f            % 

 

189     34.4 

f            % 

 

185     33.6 

Ζήτηση από 

το παιδί να 

παίξει 

παιγνίδια με 

αριθμούς στο 

Η/Υ. 

f            % 

 

 

184   33.5 

f            % 

 

 

123    22.4 

f            % 

 

 

89      16.2 

f            % 

 

 

64      11.6 

f            % 

 

 

58       10.5 

f            % 

 

 

32         5.8 

Μέτρημα 

αντικειμένων. 

f            % 

13       2.4 

f            % 

34        6.2 

f            % 

79      14.4 

f            % 

49        8.9 

f            % 

162     29.5 

f            % 

213     38.7 

Αναγνώριση 

αριθμητικών 

συμβόλων.  

f            % 

 

20       3.6 

f            % 

 

42        7.6 

f            % 

 

99         18 

f            % 

 

32         5.8 

f            % 

 

151     27.5 

f            % 

 

206     37.5 

Ανάγνωση 

ιστοριών με 

αριθμούς. 

f            % 

 

73     13.3 

f            % 

 

138    25.1 

f            % 

 

106    19.3 

f            % 

 

84       15.3 

f            % 

 

109     19.8 

f             % 

 

40         7.3 

 

Στον Πίνακα 8 παρουσιάζονται οι απόλυτες και σχετικές συχνότητες για τη 

συμμετοχή των γονέων σε άτυπες μαθηματικές δραστηριότητες με το παιδί τους. Σύμφωνα με 
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τον παρακάτω πίνακα, οι γονείς συμμετέχουν σε συζητήσεις για τα χρήματα, με το παιδί 

τους, στο μεγαλύτερο ποσοστό (29,3%) αρκετές φορές την εβδομάδα (2-3) και στο μικρότερο 

ποσοστό (9,6%) δε συμμετέχουν ποτέ. Κατά τη διάρκεια του μαγειρέματος, γονείς και παιδιά 

μετρούν με αριθμούς τις ποσότητες των υλικών στο μεγαλύτερο ποσοστό (22,4%) αρκετές 

φορές το μήνα (2-3), ενώ σε ένα μικρό ποσοστό (10,2%) το παραπάνω συμβαίνει μια φορά 

την εβδομάδα. Οι γονείς και τα παιδιά παίζουν επιτραπέζια παιχνίδια με ζάρια, στο 

μεγαλύτερο ποσοστό (26,7%) αρκετές φορές την εβδομάδα (2-3), ενώ σε ένα μικρό ποσοστό 

(8,7%) αυτό δε συμβαίνει ποτέ. Οι γονείς μαθαίνουν την ώρα στα παιδιά τους, στο 

μεγαλύτερο ποσοστό (22,7%) αρκετές φορές την εβδομάδα (2-3), ενώ σε ένα πολύ μικρό 

ποσοστό (2,9%) αυτό δε συμβαίνει ποτέ. Οι γονείς μαθαίνουν στα παιδιά τους τραγούδια με 

αριθμούς, στο μεγαλύτερο ποσοστό (26%) αρκετές φορές το μήνα (2-3), ενώ στο μικρότερο 

ποσοστό (9,6%) αυτό συμβαίνει μια φορά την εβδομάδα. Τέλος, οι γονείς στο παιγνίδι τους 

με το παιδί χρησιμοποιούν μαγνήτες με αριθμούς σε ένα μικρό ποσοστό (5,8%) σχεδόν 

καθημερινά, ενώ στο μεγαλύτερο ποσοστό (45,6%) δε χρησιμοποιούν ποτέ μαγνήτες με 

αριθμούς.  

Πίνακας 8 

Απόλυτες (f) και σχετικές (%) συχνότητες για τη συμμετοχή των γονέων σε άτυπες 

μαθηματικές δραστηριότητες με το παιδί. 

 Ποτέ Μια φορά 

το μήνα ή 

λιγότερο 

Αρκετές 

φορές το 

μήνα (2-3) 

Μια φορά 

την 

εβδομάδα 

Αρκετές 

φορές την 

εβδομάδα 

(2-3) 

Σχεδόν 

καθημερινά 

Συζήτηση 

για τα 

χρήματα. 

f            % 

 

53        9.6 

f            % 

 

67       12.2 

f            % 

 

103     18.7 

f            % 

 

77          14 

f             % 

 

161     29.3 

f            % 

 

89       16.2 

Μέτρηση 

ποσοτήτων 

στο 

μαγείρεμα. 

f            % 

 

 

107     

19.5  

f            % 

 

 

93       16.9 

f            % 

 

 

123     22.4 

f            % 

 

 

56       10.2 

f            % 

 

 

103     18.7 

f            % 

 

 

68       12.4 

Επιτραπέζια 

παιχνίδια με 

ζάρια. 

f            % 

 

48        8.7 

f            % 

 

89       16.2 

f            % 

 

107     19.5 

f            % 

 

73       13.3 

f            % 

 

147     26.7 

f            % 

 

86       15.6 
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Μάθηση 

της ώρας. 

f            % 

 

71       2.9 

f            % 

 

104     18.9 

f            % 

 

111     20.2 

f            % 

 

69       12.5 

f            % 

 

125     22.7 

f            % 

 

70      12.7 

Τραγούδια 

με 

αριθμούς. 

f            % 

 

80      14.5 

f            % 

 

118     21.5 

f            % 

 

143       26 

f            % 

 

53         9.6 

f            % 

 

98       17.8 

f            % 

 

58       10.5 

Χρήση 

μαγνητών 

με 

αριθμούς. 

f            % 

 

251    45.6 

f            % 

 

102     18.5 

f            % 

 

79       14.4 

f            % 

 

26        4.7 

f            % 

 

60       10.9 

f            % 

 

32        5.8 

 

 Ο Πίνακας 9 παρουσιάζει τις απόλυτες και τις σχετικές συχνότητες για τη συμμετοχή 

των γονέων σε δραστηριότητες χωροταξικής αντίληψης με το παιδί τους. Σύμφωνα με τον 

παρακάτω πίνακα, οι γονείς κατασκευάζουν τρισδιάστατα σχήματα από χαρτί με το παιδί 

τους, στο μεγαλύτερο ποσοστό (24,4%), μια φορά το μήνα ή λιγότερο, ενώ σε ένα μικρό 

ποσοστό (4,2%) σχεδόν καθημερινά. Οι γονείς συμμετέχουν στη δημιουργία πάζλ με το παιδί 

τους, στο μεγαλύτερο ποσοστό (24,7%) αρκετές φορές την εβδομάδα (2-3), ενώ σε ένα 

μικρότερο ποσοστό (6,7%) δε δημιουργούν πάζλ με το παιδί.  Κατά τη διάρκεια μιας κοινής 

τους δραστηριότητας, ο γονέας και το παιδί δημιουργούν κατασκευές από τουβλάκια σε ένα 

μικρό ποσοστό (6,2%) σχεδόν καθημερινά, ενώ στο μεγαλύτερο ποσοστό (28,4%) η 

δραστηριότητα αυτή δε συμβαίνει ποτέ. Κατά τη διάρκεια ενός παιγνιδιού, γονείς και παιδιά 

σχολιάζουν το μέγεθος των αντικειμένων στο χώρο, στο μεγαλύτερο ποσοστό (36%) σχεδόν 

καθημερινά, ενώ σε ένα πολύ μικρό ποσοστό (1,8%) το παραπάνω δε συμβαίνει ποτέ. Οι 

γονείς και τα παιδιά κατηγοριοποιούν αντικείμενα με βάση το βάρος σε ένα μικρό ποσοστό 

(5,3%) σχεδόν καθημερινά, ενώ στο μεγαλύτερο ποσοστό (31,8%), το παραπάνω δε 

συμβαίνει ποτέ. Αναφορικά με το παιγνίδι τρισδιάστατων σχημάτων στο Η/Υ, στο 

μεγαλύτερο ποσοστό (47,8%) οι γονείς δε συμμετέχουν ποτέ με το παιδί τους στην παραπάνω 

δραστηριότητα, ενώ σε ένα μικρό ποσοστό (6%) οι γονείς συμμετέχουν στην παραπάνω 

δραστηριότητα αρκετές φορές την εβδομάδα (2-3). 
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Πίνακας 9 

Απόλυτες (f) και σχετικές (%) συχνότητες για τη συμμετοχή των γονέων σε δραστηριότητες 

χωροταξικής αντίληψης με το παιδί. 

 Ποτέ Μια φορά 

το μήνα ή 

λιγότερο 

Αρκετές 

φορές το 

μήνα (2-

3) 

Μια φορά 

την 

εβδομάδα 

ή λιγότερο 

Αρκετές 

φορές την 

εβδομάδα 

(2-3) 

Σχεδόν 

καθημερινά 

Κατασκευή 

τρισδιάστατων 

σχημάτων από 

χαρτί. 

f         % 

 

59   10.7 

f           % 

 

134   24.4 

f           % 

 

147   26.7 

f            % 

 

78      14.2 

f            % 

 

109    19.8 

f            % 

 

23        4.2 

Δημιουργία πάζλ. f         % 

 

37     6.7 

f           % 

 

79     14.4 

f           % 

 

114   20.7 

f            % 

 

86      15.6 

f            % 

 

136    24.7 

f            % 

 

98       17.8 

Κατασκευή από 

τουβλάκια. 

f         % 

 

156 28.4 

f           % 

 

111   20.2 

f           % 

 

99       18 

f            % 

 

46        8.4 

f            % 

 

104    18.9 

f            % 

 

34         6.2 

Σχολιασμός 

μεγέθους των 

αντικειμένων. 

f         % 

 

10     1.8 

f           % 

 

38       6.9 

f           % 

 

109   19.8 

f            % 

 

44          8 

f            % 

 

151    27.5 

f            % 

 

198       36 

Κατηγοριοποίηση 

αντικειμένων με 

βάση το βάρος. 

f         % 

 

175 31.8 

f           % 

 

146   26.5 

f           % 

 

107   19.5 

f            % 

 

51        9.3 

f            % 

 

42        7.6 

f            % 

 

29        5.3 

Παιγνίδι με 

τρισδιάστατα 

σχήματα στο 

Η/Υ. 

f         % 

 

263 47.8 

f           % 

 

118   21,5 

f           % 

 

85     15.5 

f            % 

 

34        6.2 

f            % 

 

33          6 

f            % 

 

17       31.1 

 

 Στον Πίνακα 10 παρουσιάζονται οι απόλυτες και σχετικές συχνότητες για τη 

συμμετοχή των γονέων σε δραστηριότητες μοτίβου με το παιδί. Σύμφωνα με τον παρακάτω 

πίνακα, οι γονείς , στο μεγαλύτερο ποσοστό (30,4%) δε συμμετέχουν σε δραστηριότητες 

δημιουργίας και συνέχισης ενός μοτίβου ποτέ, ενώ ένα πολύ μικρό ποσοστό των γονέων 

(5,8%) συμμετέχει σε ανάλογες δραστηριότητες σχεδόν καθημερινά. Στο μεγαλύτερο 

ποσοστό τους (39,1%) οι γονείς δε συμμετέχουν σε δραστηριότητες συνέχισης μιας 
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ακολουθίας αριθμών με το παιδί του, ενώ ένα πολύ μικρό ποσοστό αυτών (7,5%) 

συμμετέχουν σχεδόν καθημερινά. Επίσης, όσον αφορά τη δημιουργία ακολουθιών σχημάτων 

και ήχων, το μεγαλύτερο ποσοστό των γονέων (43,3%) δε συμμετέχουν σε ανάλογες 

δραστηριότητες με το παιδί τους, ενώ ένα μικρό ποσοστό (2,9%) συμμετέχουν σχεδόν 

καθημερινά. Αναφορικά με την αντιγραφή ακολουθιών σχημάτων και ήχων, οι γονείς , στο 

μεγαλύτερο ποσοστό τους (32,7%) δε συμμετέχουν ποτέ με το παιδί τους στις παραπάνω 

δραστηριότητες, ενώ ένα μικρό ποσοστό (4,7%) συμμετέχουν σχεδόν καθημερινά. Τέλος, σε 

σχέση με το παιγνίδι επίλυσης προβλημάτων μοτίβου με τη χρήση Η/Υ, οι γονείς, στο 

μεγαλύτερο ποσοστό τους (52,4%) δε συμμετέχουν ποτέ σε τέτοιου είδους δραστηριότητες 

με το παιδί τους, ενώ ένα πολύ μικρό ποσοστό (3,6%) συμμετέχουν σχεδόν καθημερινά.  

Πίνακας 10 

Απόλυτες (f) και σχετικές (%) συχνότητες για τη συμμετοχή των γονέων σε δραστηριότητες 

μοτίβου με το παιδί. 

 Ποτέ Μια φορά 

το μήνα ή 

λιγότερο 

Αρκετές 

φορές το 

μήνα (2-3) 

Μια φορά 

την 

εβδομάδα 

ή λιγότερο 

Αρκετές 

φορές την 

εβδομάδα 

(2-3) 

Σχεδόν 

καθημερινά 

Δημιουργία  

και συνέχιση 

ενός μοτίβου 

με 

τουβλάκια. 

f           % 

 

 

167   30.4 

f           % 

 

 

107    19.5 

f           % 

  

 

90      16.4 

f           % 

 

 

65       11.8 

f           % 

 

 

89       16.2 

f           % 

 

 

32        5.8 

Συνέχιση 

μιας 

ακολουθίας 

αριθμών.  

f           % 

 

215   39.1 

f           % 

 

98      17.8 

f           % 

 

100    18.2 

f           % 

 

43       7.8 

f           % 

 

53        9.6 

f           % 

 

41        7.5 

Δημιουργία 

μιας 

ακολουθίας 

σχημάτων ή 

ήχων. 

f           % 

 

 

238   43.3 

f           % 

 

 

126    22.9 

f           % 

 

 

88        16 

f           % 

 

 

33        6 

f           % 

 

 

49        8.9 

f           % 

 

 

16        2.9 

Αντιγραφή 

μιας 

ακολουθίας 

σχημάτων ή 

ήχων. 

f           % 

 

 

180   32.7 

f           % 

 

 

120    21.8 

f           % 

 

 

125    22.7 

f           % 

 

 

36       6.5 

f           % 

 

 

63       11.5 

f             % 

 

 

26         4.7 
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Παιγνίδια 

επίλυσης 

προβλημάτων 

μοτίβου στον 

Η/Υ. 

f           % 

 

 

288   52.4 

f           % 

 

 

117    21.3 

f           % 

 

 

71      12.9 

f           % 

 

 

31        5.6 

f           % 

 

 

23        4.2 

f           % 

 

 

20        3.6 

 

 Συνολικά οι γονείς συμμετέχουν σε μαθηματικές δραστηριότητες με το παιδί τους, 

κατά μέσο όρο, μια φορά την εβδομάδα (Μ= 2,64, SD= 0.828). Το παιδί ζητά από το γονέα 

να συμμετάσχουν μαζί σε μαθηματικές δραστηριότητες, κατά μέσο όρο, μια φορά την 

εβδομάδα (Μ=2,70, SD=1.099).  

4.2 Παραγοντική ανάλυση και ανάλυση αξιοπιστίας του ερωτηματολογίου 

 Πραγματοποιήθηκε διερευνητική παραγοντική ανάλυση (exploratory factor analysis) 

της κλίμακας «Περιβάλλον μάθησης των Μαθηματικών στο Σπίτι», η οποία αξιολογεί τη 

συμμετοχή των γονέων σε μαθηματικές δραστηριότητες με το παιδί τους,  προκειμένου να 

διαιρεθεί η κλίμακα σε μικρότερες διαστάσεις. Επίσης, τόσο στη συνολική κλίμακα, όσο και 

σε κάθε παράγοντα που προέκυψε, πραγματοποιήθηκε ανάλυση αξιοπιστίας (reliability), 

ώστε να ελεγχθεί η αξιοπιστία των επιμέρους κλιμάκων.    

 Αναφορικά με την κλίμακα «Περιβάλλον Μάθησης των Μαθηματικών στο Σπίτι», 

αρχικά πραγματοποιήθηκε παραγοντική ανάλυση με τη μέθοδο των κύριων συνιστωσών 

(principal  component analysis). Στη συνέχεια, εφαρμόστηκε η μέθοδος της ορθογώνιας 

περιστροφής Varimax, προκειμένου να μην υπάρχει συσχέτιση μεταξύ των επιμέρους 

παραγόντων. Το SPSS απέκλεισε όσες μεταβλητές εμφάνιζαν τιμή μικρότερη του 0.30. 

Εφαρμόζοντας τον έλεγχο ΚΜΟ και Bartlett’s για τη σφαιρικότητα των δεδομένων, 

βρέθηκε ότι ο δείκτης Bartlett είναι ίσος με 406 και αντίστοιχο p-value μικρότερο από κάθε 

σύνηθες επίπεδο στατιστικής σημαντικότητας (p<0,000). Επομένως, τα δεδομένα μας δεν 

είναι σφαιρικά, δηλαδή υπάρχουν υψηλές συσχετίσεις μεταξύ ορισμένων στοιχείων. 

Παράλληλα, ο δείκτης Kaiser-Meyer-Olkin υπολογίστηκε ίσος με 0,928, που σημαίνει ότι το 

δείγμα μας είναι επαρκές. Τα δεδομένα που προκύπτουν μας επιτρέπουν να προχωρήσουμε 

σε παραγοντική ανάλυση της κλίμακας «Περιβάλλον Μάθησης των Μαθηματικών στο 

Σπίτι». Ο πίνακας Total Variance Explained παρουσίασε 6 παράγοντες με ιδιοτιμή 

μεγαλύτερη από 1, οι οποίοι ερμήνευαν 59,011% της συνολικής μεταβλητότητας. Το Scree 

Plot, όμως, έδωσε 3 παράγοντες. Τα στοιχεία της κλίμακας ομαδοποιούνταν νοηματικά στους 
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3 αυτούς παράγοντες, επομένως συνεχίσαμε την ανάλυση με αυτούς. Όλα τα στοιχεία 

φορτώνουν ικανοποιητικά στους παράγοντες που επιλέχθηκαν.  

  Στον Πίνακα 11 παρουσιάζονται οι μέσες τιμές, τυπικές αποκλίσεις, φορτίσεις και 

αξιοπιστία των παραγόντων και των στοιχείων του κάθε παράγοντα της κλίμακας του 

«Περιβάλλοντος Μάθησης των Μαθηματικών στο Σπίτι». Όπως φαίνεται από τον παρακάτω 

πίνακα, στον πρώτο παράγοντα περιλαμβάνονται τα 14 στοιχεία  

5,12,14,15,18,21,22,23,24,25,26,27,28,29.1 Τα στοιχεία του πρώτου παράγοντα έχουν να 

κάνουν με περισσότερο έμμεσες μορφές μαθηματικών δραστηριοτήτων,  στις οποίες 

εμπλέκουν οι γονείς το παιδί τους. Οι δραστηριότητες αυτές σχετίζονται με τις άτυπες 

μαθηματικές δραστηριότητες, τις δραστηριότητες χωροταξικής αντίληψης και τις 

δραστηριότητες μοτίβου. Επομένως, ο παράγοντας αυτός αναφέρεται στις ευρύτερες 

μαθηματικές δραστηριότητες. Ο δείκτης αξιοπιστίας cronbach’s alpha για τα 14 στοιχεία του 

πρώτου παράγοντα υπολογίστηκε ίσος με 0,888 , που είναι μια ιδιαίτερα ικανοποιητική τιμή. 

Στο δεύτερο παράγονται περιλαμβάνονται τα στοιχεία 6,7,8,10,11,13,17,19,20. Τα 

παραπάνω στοιχεία έχουν να κάνουν με περισσότερο άμεσες μορφές μαθηματικών 

δραστηριοτήτων, στις οποίες εμπλέκουν οι γονείς το παιδί τους. Για το λόγο αυτό, ο 

παράγοντας αυτός μπορεί να ονομαστεί ως τυπικές μαθηματικές δραστηριότητες. Ο δείκτης 

αξιοπιστίας cronbach’s alpha για τα 9 στοιχεία του δεύτερου παράγοντα υπολογίστηκε ίσος 

με 0,866, που είναι μια ιδιαίτερα ικανοποιητική τιμή. 

Τέλος, στον τρίτο παράγοντα φορτώνουν τα στοιχεία 1,2,3,4,9,16. Τα στοιχεία αυτά 

αναφέρονται σε δραστηριότητες μάθησης, στις οποίες εμπλέκουν οι γονείς το παιδί, αλλά και 

σε δραστηριότητες που απαιτούν μια περισσότερο ενεργητική μορφή εμπλοκής γονέα και 

παιδιού (δημιουργία πάζλ, επιτραπέζια παιχνίδια με ζάρια). Για το λόγο αυτό, ο 

συγκεκριμένος παράγοντας μπορεί να ονομαστεί ως ενεργητικές μορφές αλληλεπίδρασης. Ο 

δείκτης αξιοπιστίας cronbach’s alpha για τα 6 στοιχεία του τρίτου παράγοντα υπολογίστηκε 

ίσος με 0,705, που είναι μια καλή τιμή για το δείκτη αξιοπιστίας. Επομένως, τα στοιχεία των 

επιμέρους υποκλιμάκων παρουσιάζουν αρκετά υψηλή εσωτερική συνέπεια. Ο δείκτης 

αξιοπιστίας της κλίμακας «Περιβάλλον Μάθησης των Μαθηματικών στο Σπίτι» 

υπολογίστηκε ίσος με 0,924 –όπως έχει αναφερθεί και σε προηγούμενο κεφάλαιο-, που είναι 

μια ιδιαίτερα καλή τιμή. 

                                                             
1 Η αντιστοίχηση των αριθμών με τις ερωτήσεις παρουσιάζεται στο αναλυτικό ερωτηματολόγιο που παρατίθεται 

στο παράρτημα. 
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Πίνακας  11 

Μέσες Τιμές, Τυπικές Αποκλίσεις, Φορτίσεις και Αξιοπιστία των Παραγόντων και των 

Στοιχείων του κάθε Παράγοντα της Κλίμακας του Περιβάλλοντος Μάθησης των 

Μαθηματικών στο Σπίτι. 

 

 

Μ SD Φορτίσεις 

Παραγόντων 

Δείκτης 

αξιοπιστίας 

cronbach’s 

alpha, αν 

αφαιρεθεί το 

στοιχείο. 

Ευρύτερες 

Μαθηματικές 

Δραστηριότητες. 

1.68 0.978   

Κατασκευή 

τρισδιάστατων 

σχημάτων από χαρτί. 

2.21 1.395 0.432 0.884 

Παιγνίδια με 

αριθμούς, στον Η/Υ. 

1.61 1.573 0.513 0.883 

Δημιουργία 

κατασκευής με 

τουβλάκια. 

1.88 1.650 0.658 0.878 

Μέτρηση ποσοτήτων 

με αριθμούς, κατά το 

μαγείρεμα. 

2.29 1.683 0.418 0.884 

Δημιουργία ενός 

μοτίβου με 

τουβλάκια (ίδια 

σχήματα και 

χρώματα). 

1.81 1.634 0.730 0.875 

Ανάγνωση ιστοριών 

με αριθμούς. 

2.25 1.524 0.515 0.880 

Διάκριση 

αντικειμένων με 

βάση το βάρος. 

1.50 1.472 0.615 0.877 

Συνέχιση ακολουθίας 

αριθμών. 

1.53 1.632 0.580 0.880 

Παιγνίδι με 

τρισδιάστατα 

σχήματα στον Η/Υ. 

1.10 1.381 0.594 0.882 

Τραγούδια με 

αριθμούς. 

2.26 1.578 0.515 0.880 
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Μαγνήτες με 

αριθμούς. 

1.34 1.609 0.527 0.884 

Δημιουργία 

ακολουθίας 

σχημάτων ή ήχων. 

1.23 1.432 0.757 0.875 

Αντιγραφή 

ακολουθίας 

σχημάτων ή ήχων. 

1.56 1.513 0.676 0.878 

Παιγνίδια μοτίβου 

στον Η/Υ. 

0.99 1.356 0.639 0.881 

Τυπικές 

Μαθηματικές 

δραστηριότητες. 

3.40 1.040   

Εκτέλεση απλών 

μαθηματικών 

πράξεων. 

3.24 1.634 0.726 0.854 

Συζήτηση για τα 

χρήματα. 

2.90 1.573 0.646 0.853 

Ζήτηση από το παιδί 

να μάθει να μετρά. 

3.59 1.543 0.643 0.853 

Μάθηση 

απαρίθμησης 

αντικειμένων. 

3.77 1.418 0.679 0.841 

Μέτρημα με τη 

σειρά (π.χ. 1-50). 

3.68 1.360 0.647 0.844 

Μέτρημα 

αντικειμένων. 

3.73 1.384 0.623 0.846 

Αναγνώριση 

αριθμητικών 

συμβόλων. 

3.58 1.500 0.575 0.852 

Μάθηση της ώρας. 2.51 1.620 0.513 0.867 

Σχολιασμός 

αντικειμένων βάσει 

μεγέθους. 

3.60 1.411 0.467 0.855 

Δραστηριότητες 

ενεργητικής 

αλληλεπίδρασης. 

3.75 0.787   

Συμμετοχή σε κοινές 

δραστηριότητες. 

4.48 0.857 0.636 0.675 

Πρόσβαση σε υλικό 

μάθησης. 

4.86 0.572 0.616 0.688 

Παιγνίδι ως εργαλείο 

μάθησης. 

3.83 1.220 0.636 0.606 
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Βιβλία με 

παιγνιώδεις ασκήσεις 

σχετικές με 

μαθηματικές έννοιες. 

3.61 1.347 0.560 0.615 

Δημιουργία πάζλ. 2.91 1.531 0.543 0.687 

Επιτραπέζια 

παιγνίδια με ζάρια. 

2.80 1.576 0.321 0.710 

 

4.3 Σύγκριση των παραγόντων ως προς τη συχνότητα εκδήλωσης των μαθηματικών 

δραστηριοτήτων  

 Προκειμένου να εξετάσουμε αν υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ των 

μέσω τιμών στους τρείς παράγοντες που προέκυψαν από τη διερευνητική παραγοντική 

ανάλυση, εφαρμόστηκε ο έλεγχος t-test για ανεξάρτητα δείγματα (paired-samples t-test).  

 Σε ένα πρώτο επίπεδο εφαρμόστηκε ο έλεγχος t για ανεξάρτητα δείγματα προκειμένου 

να ελέγξουμε αν υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ των μέσων τιμών στις 

ευρύτερες μαθηματικές δραστηριότητες (Μ=1.68 , SD= 0.978) και στις τυπικές μαθηματικές 

δραστηριότητες (Μ=3.40, SD=1.040). Η διαφορά των μέσων τιμών μεταξύ των ευρύτερων 

και τυπικών μαθηματικών δραστηριοτήτων βρέθηκε ισχυρά στατιστικά σημαντική (t=-

45.689, df=549, p-value<0.001). Οι γονείς συμμετέχουν με μεγαλύτερη συχνότητα σε τυπικές 

μαθηματικές δραστηριότητες με το παιδί τους, σε σύγκριση με τις άτυπες μαθηματικές 

δραστηριότητες. 

Σε ένα δεύτερο επίπεδο εφαρμόστηκε ο έλεγχος t για ανεξάρτητα δείγματα 

προκειμένου να εξετάσουμε αν υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά στις μέσες τιμές 

μεταξύ των ευρύτερων μαθηματικών δραστηριοτήτων  (Μ=1.68 , SD= 0.978) και των 

δραστηριοτήτων ενεργητικής αλληλεπίδρασης (Μ=3.75, SD= 0.787). Η διαφορά των μέσων 

τιμών ανάμεσα στις ευρύτερες μαθηματικές δραστηριότητες και τις δραστηριότητες 

ενεργητικής αλληλεπίδρασης βρέθηκε ισχυρά στατιστικά σημαντική (t=-55,229, df=549, p-

value<0.01). Οι γονείς συμμετέχουν με μεγαλύτερη συχνότητα σε δραστηριότητες 

ενεργητικής αλληλεπίδρασης με το παιδί τους, σε σύγκριση με τις ευρύτερες μαθηματικές 

δραστηριότητες.  

Σε ένα τρίτο επίπεδο εφαρμόστηκε ο έλεγχος t για ανεξάρτητα δείγματα προκειμένου 

να εξετάσουμε αν υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά ανάμεσα στις τυπικές μαθηματικές 

δραστηριότητες (Μ=3.40, SD=1.040) και στις δραστηριότητες ενεργητικής αλληλεπίδρασης 

(Μ=3.75, SD= 0.787). Η διαφορά των μέσων τιμών ανάμεσα στις τυπικές μαθηματικές 
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δραστηριότητες και στις δραστηριότητες ενεργητικής αλληλεπίδρασης βρέθηκε ισχυρά 

στατιστικά σημαντική (t=-9516, df=549, p-value<0.01). Οι γονείς συμμετέχουν με 

μεγαλύτερη συχνότητα σε δραστηριότητες ενεργητικής αλληλεπίδρασης με το παιδί τους, σε 

σύγκριση με τις τυπικές μαθηματικές δραστηριότητες.   

Επομένως, όπως προκύπτει από τα παραπάνω, οι γονείς συμμετέχουν –ισχυρά 

στατιστικά σημαντικά- περισσότερο σε δραστηριότητες ενεργητικής αλληλεπίδρασης με το 

παιδί τους, ακολουθούν οι τυπικές μαθηματικές δραστηριότητες και τέλος, έπονται οι 

ευρύτερες μαθηματικές δραστηριότητες .  

4.4 Συσχετίσεις μεταξύ των μεταβλητών του οικογενειακού περιβάλλοντος μάθησης των 

μαθηματικών 

 Στον Πίνακα 12 παρουσιάζονται οι συσχετίσεις μεταξύ των μεταβλητών του 

οικογενειακού περιβάλλοντος μάθησης των μαθηματικών. Πιο συγκεκριμένα, εξετάζονται οι 

σχέσεις ανάμεσα στο οικογενειακό περιβάλλον μάθησης των μαθηματικών και σε κάθε μια 

από τις τρείς διαστάσεις του (ευρύτερες μαθηματικές δραστηριότητες, τυπικές μαθηματικές 

δραστηριότητες, ενεργητικές μορφές αλληλεπίδρασης) και στις μαθηματικές δεξιότητες του 

παιδιού – όπως αυτές αξιολογούνται από τους γονείς στο σπίτι-, το αίσθημα 

αυτοαποτελεσματικότητας του γονέα απέναντι στα μαθηματικά και στις τρείς διαστάσεις της 

παιδικής ιδιοσυγκρασίας –εξωστρέφεια, αρνητικό θυμικό και έλεγχος με προσπάθεια. Για να 

εξεταστούν οι παραπάνω σχέσεις εφαρμόστηκε έλεγχος συσχέτισης (correlation).  

 Ο παρακάτω πίνακας δείχνει τις συσχετίσεις μεταξύ όλων των μεταβλητών. Οι 

περισσότερες συσχετίσεις είναι ισχυρά στατιστικά σημαντικές (p-value<0.01). Κάποιες 

συσχετίσεις είναι χαμηλές και άλλες ελάχιστες. 

Αναφορικά με τη συσχέτιση ανάμεσα στις μαθηματικές δεξιότητες του παιδιού –όπως 

αυτές αξιολογούνται από τους γονείς- και το οικογενειακό περιβάλλον μάθησης των 

μαθηματικών, ο συντελεστής συσχέτισης (r) υπολογίστηκε ίσος με 0,30 (ασθενής θετική 

συσχέτιση), με αντίστοιχο p-value<0,01 , μικρότερο από κάθε σύνηθες επίπεδο στατιστικής 

σημαντικότητας. Το οικογενειακό περιβάλλον μάθησης των μαθηματικών σχετίζεται με τις 

μαθηματικές δεξιότητες του παιδιού.  

Στη συνέχεια ακολούθησε έλεγχος της συσχέτισης μεταξύ των μαθηματικών 

δεξιοτήτων του παιδιού και τους τρείς παράγοντες του οικογενειακού περιβάλλοντος 

μάθησης των μαθηματικών. Πιο αναλυτικά, οι μαθηματικές δεξιότητες του παιδιού, όπως 

αξιολογούνται από τους γονείς σχετίζονται με τη συμμετοχή των γονέων σε ευρύτερες 
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μαθηματικές δραστηριότητες, τυπικές μαθηματικές δραστηριότητες και δραστηριότητες 

ενεργητικής αλληλεπίδρασης μαζί του. Πιο αναλυτικά, ο συντελεστής συσχέτισης ( r ) για τις 

ευρύτερες μαθηματικές δραστηριότητες υπολογίστηκε ίσος με 0,203 (ασθενής θετική 

συσχέτιση) με αντίστοιχο p-value<0,01, μικρότερο από κάθε σύνηθες επίπεδο στατιστικής 

σημαντικότητας. Ο συντελεστής συσχέτισης ( r ) για τις τυπικές μαθηματικές δραστηριότητες 

υπολογίστηκε ίσος με 0,347 (ασθενής θετική συσχέτιση) με αντίστοιχο p-value<0,01, 

μικρότερο από κάθε σύνηθες επίπεδο στατιστικής σημαντικότητας. Ο συντελεστής 

συσχέτισης ( r ) για τις δραστηριότητες ενεργητικής αλληλεπίδρασης υπολογίστηκε ίσος με 

0,250 (ασθενής θετική συσχέτιση) με αντίστοιχο p-value<0,01, μικρότερο από κάθε σύνηθες 

επίπεδο στατιστικής σημαντικότητας. Επομένως, όσο πιο υψηλές αξιολογούνται οι 

μαθηματικές δεξιότητες του παιδιού, τόσο αυξάνεται η συμμετοχή των γονέων στις 

αντίστοιχες μαθηματικές δραστηριότητες μαζί του. 

Όσον αφορά τη σχέση ανάμεσα στο οικογενειακό περιβάλλον μάθησης των 

μαθηματικών και στο αίσθημα αυτοαποτελεσματικότητας των γονέων απέναντι στα 

μαθηματικά, ο συντελεστής συσχέτισης (r) υπολογίστηκε ίσος με 0,183 (ελάχιστη θετική 

συσχέτιση), με αντίστοιχο p-value<0,01 , μικρότερο από κάθε σύνηθες επίπεδο στατιστικής 

σημαντικότητας. Το οικογενειακό περιβάλλον μάθησης των μαθηματικών σχετίζεται ισχυρά 

στατιστικά σημαντικά με το αίσθημα αυτοαποτελεσματικότητας των γονέων απέναντι στα 

μαθηματικά. Επομένως, όσο πιο σίγουροι νιώθουν οι γονείς για τις μαθηματικές τους 

ικανότητες, τόσο αυξάνεται η συμμετοχή τους σε μαθηματικές δραστηριότητες με το παιδί. 

Το αίσθημα αυτοαποτελεσματικότητας των γονέων απέναντι στα μαθηματικά 

σχετίζεται με τη συμμετοχή των γονέων σε ευρύτερες μαθηματικές δραστηριότητες, τυπικές 

μαθηματικές δραστηριότητες και δραστηριότητες ενεργητικής αλληλεπίδρασης με το παιδί. 

Πιο αναλυτικά, ο συντελεστής συσχέτισης (r) για τις ευρύτερες μαθηματικές δραστηριότητες 

υπολογίστηκε ίσος με 0,112 (ελάχιστη θετική συσχέτιση) με αντίστοιχο p-value=0,008, 

μικρότερο από κάθε σύνηθες επίπεδο στατιστικής σημαντικότητας. Ο συντελεστής 

συσχέτισης (r) για τις τυπικές μαθηματικές δραστηριότητες υπολογίστηκε ίσος με 0,234 

(ασθενής θετική συσχέτιση) με αντίστοιχο p-value<0,01, μικρότερο από κάθε σύνηθες 

επίπεδο στατιστικής σημαντικότητας. Ο συντελεστής συσχέτισης (r) για τις δραστηριότητες 

ενεργητικής αλληλεπίδρασης υπολογίστηκε ίσος με 0,140 (ελάχιστη θετική συσχέτιση) με 

αντίστοιχο p-value=0,001, μικρότερο από κάθε σύνηθες επίπεδο στατιστικής 

σημαντικότητας. Επομένως, όσο μεγαλύτερη σιγουριά νιώθουν οι γονείς για τις μαθηματικές 
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τους ικανότητες και δεξιότητες τόσο αυξάνεται η συμμετοχή τους στις αντίστοιχες 

μαθηματικές δραστηριότητες με το παιδί.  

Αναφορικά με τη σχέση ανάμεσα στο οικογενειακό περιβάλλον μάθησης των 

μαθηματικών και την παιδική ιδιοσυγκρασία, η μόνη στατιστικά σημαντική συσχέτιση 

παρατηρήθηκε ανάμεσα στο οικογενειακό περιβάλλον μάθησης των μαθηματικών και στον 

έλεγχο με προσπάθεια. Πιο αναλυτικά, ο συντελεστής συσχέτισης (r) για τη συσχέτιση του 

ελέγχου με προσπάθεια και του οικογενειακού περιβάλλοντος μάθησης των μαθηματικών 

υπολογίστηκε ίσος με 0,254 (ασθενής θετική συσχέτιση) και αντίστοιχο p-value<0,01, 

μικρότερο από κάθε σύνηθες επίπεδο στατιστικής σημαντικότητας. Όπως προκύπτει από τα 

παραπάνω αποτελέσματα, μόνο ο έλεγχος με προσπάθεια εμφανίζει ισχυρά σημαντική 

συσχέτιση με το οικογενειακό περιβάλλον μάθησης των μαθηματικών.  

Αναφορικά με τη συσχέτιση ανάμεσα στην παιδική ιδιοσυγκρασία και στους τρείς 

παράγοντες του οικογενειακού περιβάλλοντος μάθησης των μαθηματικών, στατιστικά 

σημαντικά αποτελέσματα προέκυψαν μόνο για τον έλεγχο με προσπάθεια. Πιο αναλυτικά, ο 

συντελεστής συσχέτισης (r) για τη συσχέτιση του ελέγχου με προσπάθεια και των ευρύτερων 

μαθηματικών δραστηριοτήτων υπολογίστηκε ίσος με 0,232 (ασθενής θετική συσχέτιση) και 

αντίστοιχο p-value<0,01, μικρότερο από κάθε σύνηθες επίπεδο στατιστικής σημαντικότητας. 

Ο συντελεστής συσχέτισης (r) για τη συσχέτιση του ελέγχου με προσπάθεια και των τυπικών 

μαθηματικών δραστηριοτήτων υπολογίστηκε ίσος με 0,198 (ασθενής θετική συσχέτιση) και 

αντίστοιχο p-value<0,01, μικρότερο από κάθε σύνηθες επίπεδο στατιστικής σημαντικότητας. 

Ο συντελεστής συσχέτισης (r) για τη συσχέτιση του ελέγχου με προσπάθεια και των 

δραστηριοτήτων ενεργητικής αλληλεπίδρασης υπολογίστηκε ίσος με 0,228 (ασθενής θετική 

συσχέτιση) και αντίστοιχο p-value<0,01 μικρότερο από κάθε σύνηθες επίπεδο στατιστικής 

σημαντικότητας. Όπως προκύπτει από τα παραπάνω, όσο μεγαλύτερος είναι ο έλεγχος με 

προσπάθεια (εστίαση της προσοχής, αντιληπτική ικανότητα, ανασταλτικός έλεγχος, 

ευχαρίστηση χαμηλής έντασης), τόσο αυξάνεται η συμμετοχή των γονέων σε μαθηματικές 

δραστηριότητες με το παιδί τους και η συσχέτιση αυτή είναι ισχυρά στατιστικά σημαντική. 

Όπως προκύπτει από τα παραπάνω το οικογενειακό περιβάλλον μάθησης των 

μαθηματικών, αλλά και κάθε ένας από τους παράγοντες αυτού (ευρύτερες μαθηματικές 

δραστηριότητες, τυπικές μαθηματικές δραστηριότητες, δραστηριότητες ενεργητικής 

αλληλεπίδρασης) σχετίζονται με τις μαθηματικές δεξιότητες του παιδιού, το αίσθημα 
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αυτοαποτελεσματικότητας του γονέα απέναντι στα μαθηματικά και τον έλεγχο με 

προσπάθεια –μια από τις διαστάσεις της παιδικής ιδιοσυγκρασίας-. 

Πίνακας 12 

Συσχετίσεις μεταξύ των μεταβλητών του οικογενειακού περιβάλλοντος μάθησης των 

μαθηματικών. 

 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 

1.ΟΠΜΜ 1 .915** .860** .727** .300** .183** -.003 -.037 .254** 

2.ΕΜΔ  1 .621** .525** .203** .112** -.016 -.055 .232** 

3.ΤΜΔ   1 ,592** .347** .234** .022 .005 .198** 

4.ΔΕΑ    1 .250** .140** -.015 -.039 .228** 

5.ΜΔΠ     1 .176** -.005 -.004 .121** 

6.ΑΓΜ      1 .042 -.114** .141** 

7.ΕΞ       1 .110* -.013 

8.ΑΘ        1 .147** 

9.ΕΠ         1 

Σημείωση: ΟΠΜΜ= Οικογενειακό Περιβάλλον Μάθησης των Μαθηματικών, ΕΜΔ= Ευρύτερες Μαθηματικές 

Δραστηριότητες, ΤΜΔ= Τυπικές Μαθηματικές Δραστηριότητες, ΔΕΑ= Δραστηριότητες Ενεργητικής 

Αλληλεπίδρασης, ΜΔΠ= Μαθηματικές Δεξιότητες του Παιδιού, ΑΓΜ= Αίσθημα Αυτοαποτελεσματικότητας 

του Γονέα απέναντι στα Μαθηματικά, ΕΞ= Εξωστρέφεια, ΑΘ= Αρνητικό Θυμικό, ΕΠ= Έλεγχος με 

Προσπάθεια.  

**p<0.01, *p<0.05 

4.5 Ανάλυση της επίδρασης του κοινωνικοοικονομικού επιπέδου στο οικογενειακό 

περιβάλλον μάθησης των μαθηματικών και στις μορφές αυτού 

 4.5.1 Επίπεδο εκπαίδευσης του πατέρα και οικογενειακό περιβάλλον μάθησης των 

μαθηματικών 

Προκειμένου να ελέγξουμε αν το επίπεδο εκπαίδευσης του πατέρα επηρεάζει το 

οικογενειακό περιβάλλον μάθησης των μαθηματικών, αλλά και τη συμμετοχή των γονέων σε 

ευρύτερες μαθηματικές δραστηριότητες, τυπικές μαθηματικές δραστηριότητες και 

δραστηριότητες ενεργητικής αλληλεπίδρασης, εφαρμόστηκε ο έλεγχος Ανάλυση 

Διακύμανσης, κατά έναν παράγοντα (one-way ANOVA). Το επίπεδο εκπαίδευση του γονέα 

κατηγοριοποιήθηκε σε χαμηλό, μεσαίο, υψηλό και πολύ υψηλό.  
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Ο Πίνακας 13 παρουσιάζει τους μέσους όρους και τις τυπικές αποκλίσεις των 

επιπέδων εκπαίδευσης των πατέρων του δείγματος σε σχέση με το οικογενειακό περιβάλλον 

μάθησης των μαθηματικών και τις επιμέρους διαστάσεις του. Επίσης, παρουσιάζεται η τιμή 

της συνάρτησης ελέγχου F και το επίπεδο στατιστικής σημαντικότητας των μεταβλητών. 

Όπως φαίνεται στον παρακάτω πίνακα δεν παρατηρείται κάποια στατιστικά 

σημαντική διαφορά μεταξύ των επιπέδων εκπαίδευσης των πατέρων και στο οικογενειακό 

περιβάλλον μάθησης των μαθηματικών (F=0.433, p=0.729>0.05). Ανάλογα αποτελέσματα 

προέκυψαν τόσο για τις ευρύτερες μαθηματικές δραστηριότητες (F=0.423, p=0.737>0.05), 

όσο και για τις τυπικές μαθηματικές δραστηριότητες (F=0.160, p=0.923>0.05) και το επίπεδο 

εκπαίδευσης του πατέρα. Η μοναδική στατιστικώς σημαντική διαφορά εντοπίστηκε ανάμεσα 

στις δραστηριότητες ενεργητικής αλληλεπίδρασης και το επίπεδο εκπαίδευσης του πατέρα 

(F=3.182, p=0.024<0.05).  

Πίνακας 13 

Μέσοι όροι, Τυπικές Αποκλίσεις Επιπέδων Εκπαίδευσης των Πατέρων, Τιμή Συνάρτησης 

Ελέγχου F και Επίπεδο Στατιστικής Σημαντικότητας.  

 Χαμηλό Μεσαίο Υψηλό Πολύ 

Υψηλό 

F Sig 

ΟΠΜΜ M         SD 

 

2.62  0.942 

M         SD 

 

2.68  0.733 

M         SD 

 

2.60  0.793 

M         SD 

 

2.71  0.820 

0.433 0.729 

ΕΜΔ M         SD 

 

1.70  1.070 

M         SD 

 

1.71  0.820 

M         SD 

 

1.61  0.936 

M         SD 

 

1.73    1.00 

0.423 0.737 

ΤΜΔ M         SD 

 

3.40  1.113 

M         SD 

 

3.39  0.965 

M         SD 

 

3.37  1.059 

M         SD 

 

3.46  1.001 

0.160 0.923 

ΔΕΑ M         SD 

 

3.60  0.953 

M         SD 

 

3.85  0.727 

M         SD 

 

3.75  0.697 

M         SD 

 

3.84  0.681 

3.182 0.024* 

 Σημείωση: ΟΠΜΜ= Οικογενειακό Περιβάλλον Μάθησης των Μαθηματικών, ΕΜΔ= Ευρύτερες 

Μαθηματικές Δραστηριότητες, ΤΜΔ= Τυπικές Μαθηματικές Δραστηριότητες, ΔΕΑ= Δραστηριότητες 

Ενεργητικής Αλληλεπίδρασης.  

**p<0.01, *p<0.05 
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 Στον Πίνακα 14 παρουσιάζονται οι διαφορές στους μέσους όρους μεταξύ των 

επιπέδων εκπαίδευσης του πατέρα ως προς τις δραστηριότητες ενεργητικής αλληλεπίδρασης, 

όπου παρατηρήθηκε και η μόνη στατιστικώς σημαντική διαφορά. Για να επιτευχθεί αυτό 

εφαρμόστηκε ο έλεγχος Bonferroni.  

 Η μοναδική στατιστικά σημαντική διαφορά στις μέσες τιμές ως προς τη συμμετοχή σε 

δραστηριότητες ενεργητικής αλληλεπίδρασης παρατηρείται μεταξύ των πατέρων με χαμηλό 

και μεσαίο μορφωτικό επίπεδο. Πιο συγκεκριμένα, οι πατέρες μεσαίου εκπαιδευτικού 

επιπέδου συμμετέχουν με τα παιδιά τους στατιστικά σημαντικά (p=0.040<0.05) περισσότερο 

σε δραστηριότητες ενεργητικής αλληλεπίδρασης, κατά μέσο όρο, 0.252 μονάδες. Δεν 

παρατηρείται άλλη στατιστικά σημαντική διαφορά.  

Πίνακας 14 

Διαφορές Μέσων Όρων Μεταξύ των Επιπέδων Εκπαίδευσης του Πατέρα σε Σχέση με τις 

Δραστηριότητες Ενεργητικής Αλληλεπίδρασης. 

Bonferroni 

Εξαρτημένη 

μεταβλητή 

(Ι) 

Επίπεδο 

Εκπαίδευσης 

Πατέρα 

(J) 

Επίπεδο 

Εκπαίδευσης 

Πατέρα 

Mean 

difference (I-J) 

Sig. 

ΔΕΑ Χαμηλό Μεσαίο -.252* .040 

  Υψηλό -.155 .469 

  Πολύ Υψηλό -.247 .082 

 Μεσαίο Χαμηλό .252* .040 

  Υψηλό .098 1.000 

  Πολύ Υψηλό .005 1.000 

 Υψηλό Χαμηλό .155 0.469 

  Μεσαίο -.098 1.000 

  Πολύ Υψηλό -.092 1.000 

 Πολύ Υψηλό Χαμηλό .247 .082 

  Μεσαίο -.005 1.000 

  Υψηλό .092 1.000 

Σημείωση: ΔΕΑ= Δραστηριότητες Ενεργητικής Αλληλεπίδρασης. *p<0.05 
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4.5.2 Επίπεδο εκπαίδευσης της μητέρας και οικογενειακό περιβάλλον μάθησης των 

μαθηματικών 

Προκειμένου να ελέγξουμε αν το επίπεδο εκπαίδευσης της μητέρας επηρεάζει το 

οικογενειακό περιβάλλον μάθησης των μαθηματικών, αλλά και τη συμμετοχή των γονέων σε 

ευρύτερες μαθηματικές δραστηριότητες, τυπικές μαθηματικές δραστηριότητες και 

δραστηριότητες ενεργητικής αλληλεπίδρασης, εφαρμόστηκε ο έλεγχος Ανάλυση 

Διακύμανσης, κατά έναν παράγοντα (one-way ANOVA). Το επίπεδο εκπαίδευση του γονέα 

κατηγοριοποιήθηκε σε χαμηλό, μεσαίο, υψηλό και πολύ υψηλό.  

Ο Πίνακας 13 παρουσιάζει τους μέσους όρους και τις τυπικές αποκλίσεις των 

επιπέδων εκπαίδευσης των μητέρων του δείγματος σε σχέση με το οικογενειακό περιβάλλον 

μάθησης των μαθηματικών και τις επιμέρους διαστάσεις του. Επίσης, παρουσιάζεται η τιμή 

της συνάρτησης ελέγχου F και το επίπεδο στατιστικής σημαντικότητας των μεταβλητών. 

Όπως φαίνεται στον παρακάτω πίνακα, δεν παρατηρείται κάποια στατιστικά 

σημαντική διαφορά μεταξύ των μέσων στα διαφορετικά εκπαιδευτικά επίπεδα των μητέρων 

του δείγματος. Το επάγγελμα της μητέρας δεν επηρεάζει το οικογενειακό περιβάλλον 

μάθησης των μαθηματικών, αλλά και τη συμμετοχή των γονέων στις ευρύτερες και τυπικές 

μαθηματικές δραστηριότητες και τις δραστηριότητες ενεργητικής αλληλεπίδρασης.  

Πίνακας 15 

Μέσοι όροι, Τυπικές Αποκλίσεις Επιπέδων Εκπαίδευσης των Μητέρων, Τιμή Συνάρτησης 

Ελέγχου F και Επίπεδο Στατιστικής Σημαντικότητας.  

 Χαμηλό Μεσαίο Υψηλό Πολύ 

Υψηλό 

F Sig 

ΟΠΜΜ M         SD 

2.61  0.973 

M         SD 

2.71  0.903 

M         SD 

2.62  7.93 

M         SD 

2.63  0.761 

.387 0.762 

ΕΜΔ M         SD 

1.79  1.089 

M         SD 

1.78  1.093 

M         SD 

1.65   .914 

M         SD 

1.62    .933 

.912 0.435 

ΤΜΔ M         SD 

3.30  1.091 

M         SD 

3.45  1.089 

M         SD 

3.38  1.050 

M         SD 

3.43  0.963 

.303 .823 

ΔΕΑ M         SD 

3.48  1.023 

M         SD 

3.78  .799 

M         SD 

3.75  .796 

M         SD 

3.82  0.630 

2.390 .068 

 Σημείωση: ΟΠΜΜ= Οικογενειακό Περιβάλλον Μάθησης των Μαθηματικών, ΕΜΔ= Ευρύτερες 

Μαθηματικές Δραστηριότητες, ΤΜΔ= Τυπικές Μαθηματικές Δραστηριότητες, ΔΕΑ= Δραστηριότητες 

Ενεργητικής Αλληλεπίδρασης.  

**p<0.01, *p<0.05  
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4.5.3 Επάγγελμα πατέρα και οικογενειακό περιβάλλον μάθησης των μαθηματικών 

Προκειμένου να ελέγξουμε αν το επάγγελμα του πατέρα επηρεάζει το οικογενειακό 

περιβάλλον μάθησης των μαθηματικών, αλλά και τη συμμετοχή των γονέων σε ευρύτερες 

μαθηματικές δραστηριότητες, τυπικές μαθηματικές δραστηριότητες και δραστηριότητες 

ενεργητικής αλληλεπίδρασης, εφαρμόστηκε ο έλεγχος Ανάλυση Διακύμανσης, κατά έναν 

παράγοντα (one-way ANOVA). 

Ο Πίνακας 16 παρουσιάζει τους μέσους όρους και τις τυπικές αποκλίσεις των 

επαγγελμάτων των πατέρων του δείγματος σε σχέση με το οικογενειακό περιβάλλον μάθησης 

των μαθηματικών και τις επιμέρους διαστάσεις του. Επίσης, παρουσιάζεται η τιμή της 

συνάρτησης ελέγχου F και το επίπεδο στατιστικής σημαντικότητας των μεταβλητών. 

Όπως φαίνεται στον παρακάτω πίνακα δεν παρατηρείται κάποια στατιστικά 

σημαντική διαφορά στις μέσες τιμές των επαγγελμάτων των πατέρων του δείγματος, σε 

σχέση τόσο με το οικογενειακό περιβάλλον μάθησης των μαθηματικών, όσο και με τις 

ευρύτερες και τυπικές μαθηματικές δραστηριότητες, αλλά και με τις δραστηριότητες 

ενεργητικής αλληλεπίδρασης. Το επάγγελμα του πατέρα δεν επηρεάζει το οικογενειακό 

περιβάλλον μάθησης των μαθηματικών και τις επιμέρους διαστάσεις του.  

Πίνακας 16 

Μέσοι όροι, Τυπικές Αποκλίσεις Επαγγελμάτων των Πατέρων, Τιμή Συνάρτησης Ελέγχου F 

και Επίπεδο Στατιστικής Σημαντικότητας.  

 Ανώτερα 

στελέχη 

Επιστήμονε

ς, 

καλλιτέχνες 

Υπάλληλοι 

γραφείου 

Ανειδίκευτοι 

εργάτες 

Χειριστές 

οχημάτων 

Ένοπλες 

δυνάμεις 

F Sig 

ΟΠΜΜ M        SD 

2.74  1.221 

M            SD 

2.64       .822 

M         SD 

2.60    .826 

M            SD 

2.74        .683 

M           SD 

2.63      .905 

M           SD 

3.01     .737 

.980 .429 

ΕΜΔ M        SD 

1.95  1.452 

M        SD 

1.65      .962 

M         SD 

1.63    .952 

M           SD 

1.81        .824 

M           SD 

1.72    1.115 

M           SD 

2.14     .968 

1.231 .293 

ΤΜΔ M        SD 

3.31  1.317 

M        SD 

3.45     1.082 

M         SD 

3.35  1.026 

M           SD 

3.52     1.058 

M           SD 

3.31    1.056 

M           SD 

3.78     .720 

.910 .474 

ΔΕΑ M        SD 

3.75   .972 

M        SD 

3.74      .714 

M         SD 

3.74    .831 

M           SD 

3.75       .734 

M           SD 

3.74     .836 

M           SD 

3.89      .524 

.126 .986 

Σημείωση: ΟΠΜΜ= Οικογενειακό Περιβάλλον Μάθησης των Μαθηματικών, ΕΜΔ= Ευρύτερες Μαθηματικές 

Δραστηριότητες, ΤΜΔ= Τυπικές Μαθηματικές Δραστηριότητες, ΔΕΑ= Δραστηριότητες Ενεργητικής 

Αλληλεπίδρασης.  **p<0.01, *p<0.05 
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4.5.4 Επάγγελμα μητέρας και οικογενειακό περιβάλλον μάθησης των μαθηματικών 

Προκειμένου να ελέγξουμε αν το επάγγελμα της μητέρας επηρεάζει το οικογενειακό 

περιβάλλον μάθησης των μαθηματικών, αλλά και τη συμμετοχή των γονέων σε ευρύτερες 

μαθηματικές δραστηριότητες, τυπικές μαθηματικές δραστηριότητες και δραστηριότητες 

ενεργητικής αλληλεπίδρασης, εφαρμόστηκε ο έλεγχος Ανάλυση Διακύμανσης, κατά έναν 

παράγοντα (one-way ANOVA). 

Ο Πίνακας 17 παρουσιάζει τους μέσους όρους και τις τυπικές αποκλίσεις των 

επαγγελμάτων των μητέρων του δείγματος σε σχέση με το οικογενειακό περιβάλλον μάθησης 

των μαθηματικών και τις επιμέρους διαστάσεις του. Επίσης, παρουσιάζεται η τιμή της 

συνάρτησης ελέγχου F και το επίπεδο στατιστικής σημαντικότητας των μεταβλητών. 

Όπως φαίνεται στον παρακάτω πίνακα δεν παρατηρείται κάποια στατιστικά 

σημαντική διαφορά στις μέσες τιμές των επαγγελμάτων των μητέρων του δείγματος, σε 

σχέση τόσο με το οικογενειακό περιβάλλον μάθησης των μαθηματικών, όσο και με τις 

ευρύτερες και τυπικές μαθηματικές δραστηριότητες, αλλά και με τις δραστηριότητες 

ενεργητικής αλληλεπίδρασης. Το επάγγελμα της μητέρας δεν επηρεάζει το οικογενειακό 

περιβάλλον μάθησης των μαθηματικών και τις επιμέρους διαστάσεις του.  

Πίνακας 17 

Μέσοι όροι, Τυπικές Αποκλίσεις Επαγγελμάτων των Μητέρων, Τιμή Συνάρτησης Ελέγχου F 

και Επίπεδο Στατιστικής Σημαντικότητας.  

 Ανώτερα 

στελέχη 

Επιστήμονε

ς, 

καλλιτέχνες 

Υπάλληλοι 

γραφείου 

Ανειδίκευτοι 

εργάτες 

Χειριστές 

οχημάτων 

Ένοπλες 

δυνάμεις 

F Sig 

ΟΠΜΜ M        SD 

2.19  .024 

M            SD 

2.69       .775 

M         SD 

2.59    .858 

M            SD 

2.35       .822 

M           SD 

2.80    1.038 

M           SD 

3.11      .540 

.955 .445 

ΕΜΔ M        SD 

1.36  .101 

M        SD 

1,68       .963 

M         SD 

1.65    .983 

M         SD 

1.79       .886 

M           SD 

1.90   1.234 

M           SD 

2.17      .817 

.481 .791 

ΤΜΔ M        SD 

2.86  .629 

M        SD 

3.49       .985 

M         SD 

3.33  1.086 

M         SD 

2.72       .896 

M           SD 

3.60    1.237 

M           SD 

4.00      .633 

1.362 .237 

ΔΕΑ M        SD 

3.08  1.061 

M        SD 

3.83       .669 

M         SD 

3.68    .865 

M         SD 

3.13      1.265 

M           SD 

3.72      .715 

M           SD 

3.97      .298 

1.757 .120 

Σημείωση: ΟΠΜΜ= Οικογενειακό Περιβάλλον Μάθησης των Μαθηματικών, ΕΜΔ= Ευρύτερες Μαθηματικές 

Δραστηριότητες, ΤΜΔ= Τυπικές Μαθηματικές Δραστηριότητες, ΔΕΑ= Δραστηριότητες Ενεργητικής 

Αλληλεπίδρασης.  **p<0.01, *p<0.05 
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4.5.5 Οικονομική κατάσταση οικογένειας  και οικογενειακό περιβάλλον μάθησης των 

μαθηματικών 

Προκειμένου να ελέγξουμε αν το ετήσιο εισόδημα της οικογένειας επηρεάζει το 

οικογενειακό περιβάλλον μάθησης των μαθηματικών, αλλά και τη συμμετοχή των γονέων σε 

ευρύτερες μαθηματικές δραστηριότητες, τυπικές μαθηματικές δραστηριότητες και 

δραστηριότητες ενεργητικής αλληλεπίδρασης, εφαρμόστηκε ο έλεγχος Ανάλυση 

Διακύμανσης, κατά έναν παράγοντα (one-way ANOVA). 

Ο Πίνακας 18 παρουσιάζει τους μέσους όρους και τις τυπικές αποκλίσεις των 

διαφορετικών ετήσιων εισοδημάτων των οικογενειών του δείγματος σε σχέση με το 

οικογενειακό περιβάλλον μάθησης των μαθηματικών και τις επιμέρους διαστάσεις του. 

Επίσης, παρουσιάζεται η τιμή της συνάρτησης ελέγχου F και το επίπεδο στατιστικής 

σημαντικότητας των μεταβλητών. 

Όπως φαίνεται στον παρακάτω πίνακα δεν παρατηρείται κάποια στατιστικά 

σημαντική διαφορά στις μέσες τιμές των ετήσιων εισοδημάτων των οικογενειών, σε σχέση 

τόσο με το οικογενειακό περιβάλλον μάθησης των μαθηματικών, όσο και με τις ευρύτερες 

και τυπικές μαθηματικές δραστηριότητες, αλλά και με τις δραστηριότητες ενεργητικής 

αλληλεπίδρασης. Το ετήσιο εισόδημα της οικογένειας δεν επηρεάζει το οικογενειακό 

περιβάλλον μάθησης των μαθηματικών και τις επιμέρους διαστάσεις του.  

Πίνακας 18 

Μέσοι όροι, Τυπικές Αποκλίσεις Ετήσιων Εισοδημάτων, Τιμή Συνάρτησης Ελέγχου F και 

Επίπεδο Στατιστικής Σημαντικότητας.  

 Χαμηλό Μεσαίο Υψηλό Πολύ υψηλό F Sig 

ΟΠΜΜ M        SD 

2.57    .842 

M            SD 

2.65       .810 

M         SD 

2.69    .880 

M            SD 

2.58       .754 

.589 .623 

ΕΜΔ M        SD 

1.67  1.069 

M        SD 

1.69    .913 

M         SD 

1.75  1.039 

M         SD 

1.55        .943 

.878 .452 

ΤΜΔ M        SD 

3.17    .996 

M        SD 

3.45     1.006 

M         SD 

3.41  1.105 

M         SD 

3.38       .999 

.945 .419 

ΔΕΑ M        SD 

3.75    .811 

M        SD 

3.68      .831 

M         SD 

3.82    .790 

M         SD 

3.75       .661 

1.011 .387 

Σημείωση: ΟΠΜΜ= Οικογενειακό Περιβάλλον Μάθησης των Μαθηματικών, ΕΜΔ= Ευρύτερες Μαθηματικές 

Δραστηριότητες, ΤΜΔ= Τυπικές Μαθηματικές Δραστηριότητες, ΔΕΑ= Δραστηριότητες Ενεργητικής 

Αλληλεπίδρασης. **p<0.01, *p<0.05 
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4.5.6 Περιοχή κατοικίας και Οικογενειακό Περιβάλλον Μάθησης των Μαθηματικών 

Προκειμένου να ελέγξουμε αν η περιοχή κατοικίας της οικογένειας (αστική, 

ημιαστική, αγροτική) επηρεάζει το οικογενειακό περιβάλλον μάθησης των μαθηματικών, 

αλλά και τη συμμετοχή των γονέων σε ευρύτερες μαθηματικές δραστηριότητες, τυπικές 

μαθηματικές δραστηριότητες και δραστηριότητες ενεργητικής αλληλεπίδρασης, 

εφαρμόστηκε ο έλεγχος Ανάλυση Διακύμανσης, κατά έναν παράγοντα (one-way ANOVA). 

Ο Πίνακας 19 παρουσιάζει τους μέσους όρους και τις τυπικές αποκλίσεις των 

περιοχών κατοικίας του δείγματος σε σχέση με το οικογενειακό περιβάλλον μάθησης των 

μαθηματικών και τις επιμέρους διαστάσεις του. Επίσης, παρουσιάζεται η τιμή της 

συνάρτησης ελέγχου F και το επίπεδο στατιστικής σημαντικότητας των μεταβλητών. 

Όπως φαίνεται στον παρακάτω πίνακα δεν παρατηρείται κάποια στατιστικά 

σημαντική διαφορά στις μέσες τιμές των περιοχών κατοικίας του δείγματος, σε σχέση τόσο 

με το οικογενειακό περιβάλλον μάθησης των μαθηματικών, όσο και με τις ευρύτερες και 

τυπικές μαθηματικές δραστηριότητες, αλλά και με τις δραστηριότητες ενεργητικής 

αλληλεπίδρασης. Η περιοχή κατοικίας δεν επηρεάζει το οικογενειακό περιβάλλον μάθησης 

των μαθηματικών και τις επιμέρους διαστάσεις του. 

Πίνακας 19 

Μέσοι όροι, Τυπικές Αποκλίσεις Περιοχών Κατοικίας, Τιμή Συνάρτησης Ελέγχου F και 

Επίπεδο Στατιστικής Σημαντικότητας.  

 Αγροτική Ημιαστική Αστική F Sig. 

ΟΠΜΜ Μ             SD 

2.65        .915 

Μ             SD 

2.65        .771 

Μ             SD 

2.64        .833 

.009 .991 

ΕΜΔ Μ             SD 

1.76        .955 

Μ             SD 

1.72        .950 

Μ             SD 

1.67        .988 

.219 .803 

ΤΜΔ Μ             SD 

3.42      1.139 

Μ             SD 

3.41        .941 

Μ             SD 

3.40      1.052 

.014 .986 

ΔΕΑ Μ             SD 

3.58      1.001 

Μ             SD 

3.70        .732 

Μ             SD 

3.77        .773 

1.379 .253 

Σημείωση: ΟΠΜΜ= Οικογενειακό Περιβάλλον Μάθησης των Μαθηματικών, ΕΜΔ= Ευρύτερες Μαθηματικές 

Δραστηριότητες, ΤΜΔ= Τυπικές Μαθηματικές Δραστηριότητες, ΔΕΑ= Δραστηριότητες Ενεργητικής 

Αλληλεπίδρασης.  

*p<0.05 
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4.6 Χαρακτηριστικά του παιδιού και οικογενειακό περιβάλλον μάθησης των 

μαθηματικών 

4.6.1 Φύλο του παιδιού και οικογενειακό περιβάλλον μάθησης των μαθηματικών 

Προκειμένου να εξετάσουμε αν υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ των 

μέσω τιμών στο οικογενειακό περιβάλλον μάθησης των μαθηματικών για τα αγόρια και τα 

κορίτσια του δείγματος, εφαρμόστηκες έλεγχος t για ανεξάρτητα δείγματα (independent 

samples t-test).  

Αρχικά, εφαρμόστηκε ο έλεγχος t για να εξετάσουμε τις μέσες τιμές αγοριών και 

κοριτσιών σε σχέση με το οικογενειακό περιβάλλον μάθησης των μαθηματικών. Όσον αφορά 

τη συχνότητα συμμετοχής των γονέων σε μαθηματικές δραστηριότητες με το παιδί τους, σε 

σχέση με το φύλο του παιδιού, αυτή πραγματοποιείται, κατά μέσο όρο, μια φορά την 

εβδομάδα (Μ= 2,66 και SD=0,857) για τα αγόρια και μια φορά την εβδομάδα (Μ=2,63 και 

SD=0,793) για τα κορίτσια. Η τιμή της συνάρτησης ελέγχου F, για τον έλεγχο των 

διακυμάνσεων υπολογίστηκε ίση με 2,543, με αντίστοιχο p-value=0,111, μεγαλύτερο από 

κάθε σύνηθες επίπεδο στατιστικής σημαντικότητας. Επομένως, οι διακυμάνσεις θεωρήθηκαν 

ίσες. Εφαρμόζοντας, τον έλεγχο t-test για ανεξάρτητα δείγματα, για ίσες διακυμάνσεις, 

βρήκαμε ότι t=0,363, df=548, με αντίστοιχο p-value=0,716, μεγαλύτερο από κάθε σύνηθες 

επίπεδο στατιστικής σημαντικότητας. Δεν παρατηρήθηκε στατιστικά σημαντική διαφορά στις 

μέσες τιμές αγοριών και κοριτσιών σε σχέση με το οικογενειακό περιβάλλον μάθησης των 

μαθηματικών. Το φύλο δεν επηρεάζει τη συμμετοχή των γονέων σε μαθηματικές 

δραστηριότητες με το παιδί τους, κατά την πρώιμη παιδική ηλικία. 

Ανάλογα αποτελέσματα προέκυψαν και όταν εφαρμόστηκε ο έλεγχος t προκειμένου 

να εξετάσουμε αν το φύλο του παιδιού επηρεάζει τη συμμετοχή των γονέων σε ευρύτερες και 

τυπικές μαθηματικές δραστηριότητες και δραστηριότητες ενεργητικής αλληλεπίδρασης. 

Όσον αφορά τη συχνότητα συμμετοχής των γονέων σε ευρύτερες μαθηματικές 

δραστηριότητες με το παιδί τους, σε σχέση με το φύλο του παιδιού, αυτή πραγματοποιείται, 

κατά μέσο όρο, μια φορά το μήνα ή λιγότερο (Μ= 1.67 και SD=1.035) για τα αγόρια και μια 

φορά το μήνα ή λιγότερο (Μ=1.70 και SD=0,907) για τα κορίτσια. Η συχνότητα συμμετοχής 

των γονέων σε τυπικές μαθηματικές δραστηριότητες με το παιδί τους, σε σχέση με το φύλο 

του παιδιού, αυτή πραγματοποιείται, κατά μέσο όρο, μια φορά την εβδομάδα (Μ= 3.48 και 

SD=1.031) για τα αγόρια και μια φορά την εβδομάδα (Μ=3.31 και SD=1.046) για τα 

κορίτσια. Η συχνότητα συμμετοχής των γονέων σε δραστηριότητες ενεργητικής 
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αλληλεπίδρασης με το παιδί τους, σε σχέση με το φύλο του παιδιού, αυτή πραγματοποιείται, 

κατά μέσο όρο, αρκετές φορές την εβδομάδα (2-3) (Μ= 3.72 και SD=.802) για τα αγόρια και 

αρκετές φορές την εβδομάδα (2-3) (Μ=3.78 και SD=.768) για τα κορίτσια. Ωστόσο, δεν 

παρατηρήθηκε στατιστικά σημαντική διαφορά στις μέσες τιμές αγοριών και κοριτσιών, τόσο 

στις ευρύτερες μαθηματικές δραστηριότητες (t=-.318 , df=548, p=0.751>0.05), όσο και στις 

τυπικές μαθηματικές δραστηριότητες (t=1.868, df=527.535, p=0.062>0.05) και τις 

δραστηριότητες ενεργητικής αλληλεπίδρασης (t=-.930, df=537.470, p=0.353>0.05). Το φύλο 

δεν επηρεάζει τη συμμετοχή των γονέων σε καμία από τις 3 διαστάσεις του οικογενειακού 

περιβάλλοντος μάθησης των μαθηματικών. 

4.6.2 Ηλικία του παιδιού και Οικογενειακό Περιβάλλον Μάθησης των Μαθηματικών 

 Για να εξετάσουμε τη συσχέτιση ανάμεσα στην ηλικία του παιδιού και το 

οικογενειακό περιβάλλον μάθησης των μαθηματικών και των επιμέρους διαστάσεων του, 

χρησιμοποιήθηκε ο έλεγχος συσχέτισης (correlation).  

 Στον Πίνακα 20 παρουσιάζονται οι συσχετίσεις της ηλικίας του παιδιού με το 

οικογενειακό περιβάλλον μάθησης των μαθηματικών και τη συμμετοχή του  στις ευρύτερες 

και τυπικές μαθηματικές δραστηριότητες, αλλά και σε δραστηριότητες ενεργητικής 

αλληλεπίδρασης με τους γονείς. 

Όσον αφορά το οικογενειακό περιβάλλον μάθησης των μαθηματικών, ο συντελεστής 

συσχέτισης (r) υπολογίστηκε ίσος με -0,022, με αντίστοιχο p-value= 0,607, μεγαλύτερο από 

κάθε σύνηθες επίπεδο στατιστικής σημαντικότητας. Το οικογενειακό περιβάλλον μάθησης 

των μαθηματικών δεν σχετίζεται με την ηλικία του παιδιού.  

Ανάλογα αποτελέσματα προέκυψαν και για τον υπολογισμό της συσχέτισης μεταξύ 

της ηλικίας του παιδιού και των ευρύτερων μαθηματικών δραστηριοτήτων, αλλά και μεταξύ 

της ηλικίας του παιδιού και των ενεργητικών μορφών αλληλεπίδρασης, όπου δεν 

παρατηρήθηκε κάποια στατιστικά σημαντική σχέση. Οι ευρύτερες μαθηματικές 

δραστηριότητες και η ενεργητικές μορφές αλληλεπίδρασης δε σχετίζονται με την ηλικία του 

παιδιού. Τέλος, όσον αφορά τη συσχέτιση μεταξύ ηλικίας και τυπικών μαθηματικών 

δραστηριοτήτων, ο συντελεστής συσχέτισης (r) υπολογίστηκε ίσος με -0,074, με αντίστοιχο 

p-value= 0,084, μη στατιστικά σημαντικό αποτέλεσμα για επίπεδο σημαντικότητας α=5%, 

αλλά ασθενώς στατιστικά σημαντικό αποτέλεσμα για επίπεδο σημαντικότητα α=10%. 

Επομένως, για επίπεδο σημαντικότητα α= 5% δεν παρουσιάζεται συσχέτιση ανάμεσα στην 
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ηλικία του παιδιού και τις τυπικές μαθηματικές δραστηριότητες. Δεν παρατηρείται κάποια 

ποσοτική αλλαγή στην ενασχόληση γονέων και παιδιών με τυπικές μαθηματικές 

δραστηριότητες, η οποία να οφείλεται στην ηλικία.  

Πίνακας 20 

Συσχετίσεις της Ηλικίας του Παιδιού με το Οικογενειακό Περιβάλλον Μάθησης των 

Μαθηματικών και τις Επιμέρους Διαστάσεις του. 

 1. 2. 3. 4. 5. 

1.ΟΠΜΜ 1 .915** .860** .727** -.022 

2.ΕΜΔ  1 .621** .525** -.002 

3.ΤΜΔ   1 .592** -.074 

4.ΔΕΑ    1 .041 

5.ΗΛΙΚΙΑ     1 

Σημείωση: ΟΠΜΜ= Οικογενειακό Περιβάλλον Μάθησης των Μαθηματικών, ΕΜΔ= Ευρύτερες Μαθηματικές 

Δραστηριότητες, ΤΜΔ= Τυπικές Μαθηματικές Δραστηριότητες, ΔΕΑ= Δραστηριότητες Ενεργητικής 

Αλληλεπίδρασης, ΗΛΙΚΙΑ= Ηλικία του Παιδιού σε Έτη 

**p<0.01, *p<0.05 

4.6.3 Ηλικία ένταξης του παιδιού στην προσχολική εκπαίδευση και Οικογενειακό 

Περιβάλλον Μάθησης των Μαθηματικών 

Προκειμένου να ελέγξουμε αν η ηλικία ένταξης του παιδιού στην προσχολική 

εκπαίδευση επηρεάζει το οικογενειακό περιβάλλον μάθησης των μαθηματικών, αλλά και τη 

συμμετοχή των γονέων σε ευρύτερες μαθηματικές δραστηριότητες, τυπικές μαθηματικές 

δραστηριότητες και δραστηριότητες ενεργητικής αλληλεπίδρασης, εφαρμόστηκε ο έλεγχος 

Ανάλυση Διακύμανσης, κατά έναν παράγοντα (one-way ANOVA). 

Ο Πίνακας 21 παρουσιάζει τους μέσους όρους και τις τυπικές αποκλίσεις των 

αριθμών των παιδιών των οικογενειών του δείγματος σε σχέση με το οικογενειακό 

περιβάλλον μάθησης των μαθηματικών και τις επιμέρους διαστάσεις του. Επίσης, 

παρουσιάζεται η τιμή της συνάρτησης ελέγχου F και το επίπεδο στατιστικής σημαντικότητας 

των μεταβλητών. 

Όπως φαίνεται στον παρακάτω πίνακα, δεν παρατηρείται κάποια στατιστικά 

σημαντική διαφορά στις μέσες τιμές της ηλικίας ένταξης του παιδιού στην προσχολική 

εκπαίδευση σε σχέση με το οικογενειακό περιβάλλον μάθησης των μαθηματικών. Η ηλικία 
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ένταξης του παιδιού στην προσχολική εκπαίδευση δεν επηρεάζει το οικογενειακό περιβάλλον 

μάθησης των μαθηματικών.  

Πίνακας 21 

Μέσοι όροι, Τυπικές Αποκλίσεις Ηλικίας Ένταξής του Παιδιού στην Προσχολική 

Εκπαίδευση, Τιμή Συνάρτησης Ελέγχου F και Επίπεδο Στατιστικής Σημαντικότητας.  

 Ενός έτους 

ή 

μικρότερο 

Δύο έτη Τρία έτη Τέσσερα έτη Πέντε έτη F Sig. 

ΟΠΜΜ Μ           SD 

2.48     .800 

Μ           SD 

2.76      .816 

Μ             SD 

2.64        .825 

Μ             SD 

2.56        .860 

Μ           SD 

2.40      .565 

1.473 .209 

ΕΜΔ Μ           SD 

1.45     .887 

Μ           SD 

1.81      .989 

Μ             SD 

1.67        .973 

Μ             SD 

1.64      1.023 

Μ           SD 

1.53     .507 

1.259 .285 

ΤΜΔ Μ           SD 

3.32   1.156 

Μ           SD 

3.51      .981 

Μ             SD 

3.39      1.055 

Μ             SD 

3.29      1.052 

Μ           SD 

3.21     .789 

.837 .502 

ΔΕΑ Μ           SD 

3.64     .759 

Μ           SD 

3.84      .745 

Μ             SD 

3.76        .775 

Μ             SD 

3.61        .861 

Μ           SD 

3.24      .966 

2.137 .075 

Σημείωση: ΟΠΜΜ= Οικογενειακό Περιβάλλον Μάθησης των Μαθηματικών, ΕΜΔ= Ευρύτερες Μαθηματικές 

Δραστηριότητες, ΤΜΔ= Τυπικές Μαθηματικές Δραστηριότητες, ΔΕΑ= Δραστηριότητες Ενεργητικής 

Αλληλεπίδρασης.   *p<0.05 

 

4.6.4 Αριθμός παιδιών στην οικογένεια και Οικογενειακό Περιβάλλον Μάθησης των 

Μαθηματικών 

Προκειμένου να ελέγξουμε αν ο αριθμός των παιδιών της οικογένειας («ένα παιδί», 

«δύο παιδιά», «τρία ή και περισσότερα παιδιά») επηρεάζει το οικογενειακό περιβάλλον 

μάθησης των μαθηματικών, αλλά και τη συμμετοχή των γονέων σε ευρύτερες μαθηματικές 

δραστηριότητες, τυπικές μαθηματικές δραστηριότητες και δραστηριότητες ενεργητικής 

αλληλεπίδρασης, εφαρμόστηκε ο έλεγχος Ανάλυση Διακύμανσης, κατά έναν παράγοντα 

(one-way ANOVA). 

Ο Πίνακας 22 παρουσιάζει τους μέσους όρους και τις τυπικές αποκλίσεις των 

αριθμών των παιδιών των οικογενειών του δείγματος σε σχέση με το οικογενειακό 

περιβάλλον μάθησης των μαθηματικών και τις επιμέρους διαστάσεις του. Επίσης, 

παρουσιάζεται η τιμή της συνάρτησης ελέγχου F και το επίπεδο στατιστικής σημαντικότητας 

των μεταβλητών. 
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Όπως φαίνεται στον παρακάτω πίνακα παρατηρείται στατιστικά σημαντική διαφορά 

στις μέσες τιμές στο οικογενειακό περιβάλλον μάθησης των μαθηματικών (F=5.407, 

p=0.005<0.01), τις ευρύτερες μαθηματικές δραστηριότητες (F=4.634, p=0.010<0.05) και τις 

δραστηριότητες ενεργητικής αλληλεπίδρασης (F=5.507, p=0.04<0.05). Επομένως, ο αριθμός 

των παιδιών σε μια οικογένεια επηρεάζει το οικογενειακό περιβάλλον μάθησης των 

μαθηματικών, αλλά και τη συμμετοχή των γονέων σε ευρύτερες μαθηματικές δραστηριότητες 

και δραστηριότητες ενεργητικής αλληλεπίδρασης.  

Πίνακας 22 

Μέσοι όροι, Τυπικές Αποκλίσεις Αριθμού Παιδιών της Οικογένειας, Τιμή Συνάρτησης 

Ελέγχου F και Επίπεδο Στατιστικής Σημαντικότητας.  

 Ένα παιδί Δύο παιδιά Τρία ή και 

περισσότερα 

F Sig. 

ΟΠΜΜ Μ             SD 

2.80        .842 

Μ             SD 

2.55        .814 

Μ             SD 

2.62       .787 

5.407 .005 

ΕΜΔ Μ             SD 

1.85      1.045 

Μ             SD 

1.58        .920 

Μ             SD 

1.65        9.80 

4.634 .010 

ΤΜΔ Μ             SD 

3.53      1.048 

Μ             SD 

3.31      1.052 

Μ             SD 

3.41        .893 

2.706 0.68 

ΔΕΑ Μ             SD 

3.90        .697 

Μ             SD 

3.66        .812 

Μ             SD 

3.67        .886 

5.507 0.04 

Σημείωση: ΟΠΜΜ= Οικογενειακό Περιβάλλον Μάθησης των Μαθηματικών, ΕΜΔ= Ευρύτερες Μαθηματικές 

Δραστηριότητες, ΤΜΔ= Τυπικές Μαθηματικές Δραστηριότητες, ΔΕΑ= Δραστηριότητες Ενεργητικής 

Αλληλεπίδρασης.  

*p<0.05 

Στον Πίνακα 23 παρουσιάζονται οι διαφορές στους μέσους όρους μεταξύ των 

οικογενειών με διαφορετικό αριθμό παιδιών ως προς το οικογενειακό περιβάλλον μάθησης 

των μαθηματικών, τις ευρύτερες μαθηματικές δραστηριότητες και τις δραστηριότητες 

ενεργητικής αλληλεπίδρασης, όπου παρατηρήθηκε στατιστικώς σημαντική διαφορά. Για να 

επιτευχθεί αυτό εφαρμόστηκε ο έλεγχος Bonferroni. 

Όπως φαίνεται στον παρακάτω πίνακα, στατιστικά σημαντική διαφορά ως προς τη 

συμμετοχή των γονέων σε μαθηματικές δραστηριότητες με το παιδί τους παρατηρείται 

μεταξύ των οικογενειών με ένα και των οικογενειών με δύο παιδιά. Πιο αναλυτικά, σε σχέση 

με το οικογενειακό περιβάλλον μάθησης των μαθηματικών, οι γονείς με ένα παιδί 
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συμμετέχουν με μεγαλύτερη συχνότητα σε μαθηματικές δραστηριότητες με το παιδί τους, σε 

σύγκριση με τους γονείς που έχουν δύο παιδιά. Πιο συγκεκριμένα, οι γονείς με ένα παιδί 

συμμετέχουν, κατά μέσο όρο, 0,247 μονάδες περισσότερο, σε μαθηματικές δραστηριότητες 

με το παιδί τους, σε σύγκριση με τους γονείς με δύο παιδιά και η διαφορά αυτή είναι ισχυρά 

στατιστικά σημαντική (p=0.003<0.01).  

Σχετικά με τις ευρύτερες μαθηματικές δραστηριότητες, οι γονείς με ένα παιδί 

συμμετέχουν με μεγαλύτερη συχνότητα στις δραστηριότητες αυτές, σε σύγκριση με τους 

γονείς με δύο παιδιά. Πιο συγκεκριμένα, οι οικογένειες με ένα παιδί συμμετέχουν, κατά μέσο 

όρο, 0.270 μονάδες περισσότερο σε ευρύτερες μαθηματικές δραστηριότητες, σε σύγκριση με 

τις οικογένειες με δύο παιδιά και η διαφορά αυτή είναι ισχυρά στατιστικά σημαντική 

(p=0.008<0.01).  

Τέλος, αναφορικά με τις δραστηριότητες ενεργητικής αλληλεπίδρασης, οι γονείς με 

ένα παιδί συμμετέχουν με μεγαλύτερη συχνότητα στις δραστηριότητες αυτές, σε σύγκριση με 

τους γονείς με δύο παιδιά. Πιο συγκεκριμένα, οι οικογένειες με ένα παιδί συμμετέχουν, κατά 

μέσο όρο, 0.231 μονάδες περισσότερο σε δραστηριότητες ενεργητικής αλληλεπίδρασης, σε 

σύγκριση με τις οικογένειες με δύο παιδιά και η διαφορά αυτή είναι ισχυρά στατιστικά 

σημαντική (p=0.004<0.01). Οι οικογένειες με ένα παιδί συμμετέχουν ισχυρά στατιστικά 

σημαντικά σε ευρύτερες μαθηματικές δραστηριότητες και δραστηριότητες ενεργητικής 

αλληλεπίδρασης με το παιδί τους, σε σύγκριση με τις οικογένειες με δύο παιδιά. 

Πίνακας 23 

Διαφορές Μέσων Όρων Μεταξύ των Οικογενειών με Διαφορετικό Αριθμό Παιδιών σε Σχέση 

με τις Δραστηριότητες Ενεργητικής Αλληλεπίδρασης. 

Bonferroni 

Εξαρτημένη 

μεταβλητή 

(Ι) 

Αριθμός παιδιών 

Οικογένειας 

(J) 

Αριθμός παιδιών 

Οικογένειας 

Mean 

difference (I-J) 

Sig. 

ΟΠΜΜ Ένα παιδί Δύο παιδιά .247* .003 

  Τρία/Περισσότερα .179 .499 

 Δύο παιδιά Ένα παιδί -.247* .003 

  Τρία/Περισσότερα -.068 1.000 
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 Τρία/περισσότερα Ένα παιδί -.179 .499 

  Δύο παιδιά .068 1.000 

ΕΜΔ Ένα παιδί Δύο παιδιά .270* .008 

  Τρία/Περισσότερα .197 .596 

 Δύο παιδία Ένα παιδί -.270* .008 

  Τρία/Περισσότερα -.074 1.000 

 Τρία/Περισσότερα Ένα παιδί -.197 .596 

  Δύο παιδιά .074 1.000 

ΔΕΑ Ένα παιδί Δύο παιδιά .231* .004 

  Τρία/Περισσότερα .225 .201 

 Δύο παιδιά Ένα παιδί -.231* .004 

  Τρία/Περισσότερα -.006 1.000 

 Τρία/Περισσότερα Ένα παιδί -.225 .201 

  Δύο παιδιά .006 1.000 

Σημείωση: ΟΠΜΜ= Οικογενειακό Περιβάλλον Μάθησης των Μαθηματικών, ΕΜΔ= Ευρύτερες Μαθηματικές 

Δραστηριότητες, ΔΕΑ= Δραστηριότητες Ενεργητικής Αλληλεπίδρασης. ** p<0.01 *p<0.05 

4.7 Παράγοντες που επηρεάζουν το οικογενειακό περιβάλλον μάθησης των μαθηματικών 

Χρησιμοποιήθηκε το Γενικό Γραμμικό Μοντέλο (General Linear Model) –ανάλυση 

συνδιακύμανσης-, καθώς θελήσαμε να εξετάσουμε σε ένα πιο ρεαλιστικό επίπεδο τους 

παράγοντες οι οποίοι ,ενδεχομένως, επηρεάζουν το οικογενειακό περιβάλλον μάθησης των 

μαθηματικών. Για το λόγο αυτό, χρησιμοποιήθηκαν όλες οι ανεξάρτητες μεταβλητές σε ένα 

μοντέλο. Οι κύριοι παράγοντες που εξετάστηκαν, σε αρχικό επίπεδο ήταν το μορφωτικό 

επίπεδο του πατέρα και της μητέρας, το επάγγελμα του πατέρα και της μητέρας, το ετήσιο 

οικογενειακό εισόδημα, η περιοχή κατοικίας της οικογένειας, το φύλο του παιδιού, η ηλικία 

του παιδιού, η ηλικία ένταξης του παιδιού στην προσχολική εκπαίδευση, ο αριθμός των 

παιδιών της οικογένειας, καθώς και οι αλληλεπιδράσεις των παραπάνω μεταβλητών μεταξύ 

τους, εκτός από την ηλικία του παιδιού. Στο τελικό μοντέλο περιλαμβάνονται μόνο οι 

μεταβλητές που επηρεάζουν στατιστικά σημαντικά το οικογενειακό περιβάλλον μάθησης των 

μαθηματικών. 

 Δεν υπήρξαν στατιστικά σημαντικές κύριες επιδράσεις των ανεξάρτητων μεταβλητών 

στην εξαρτημένη. Παρατηρήθηκαν, όμως, στατιστικά σημαντικές αλληλεπιδράσεις. 

Στατιστικά σημαντικές αλληλεπιδράσεις πρόεκυψαν ανάμεσα στο επάγγελμα του πατέρα και 

τον αριθμό των παιδιών στην οικογένεια (p-value=0,010<0.05), καθώς και ανάμεσα στο 
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ετήσιο εισόδημα της μητέρας και στο επίπεδο εκπαίδευσης της μητέρας (p-

value=0,042<0.05). Συνολικά οι αλληλεπιδράσεις αυτές ερμηνεύουν το 11,8% της 

μεταβλητότητας του οικογενειακού περιβάλλοντος μάθησης των μαθηματικών. Το υπόλοιπο 

88,2% οφείλεται σε άλλους παράγοντες που δεν έχουν συμπεριληφθεί στο μοντέλο ή στην 

τυχαιότητα.  

 Στο Γράφημα 1 παρουσιάζεται η αλληλεπίδραση του επαγγέλματος του πατέρα και 

του αριθμού των παιδιών της οικογένειας, σε σχέση με το οικογενειακό περιβάλλον μάθησης 

των μαθηματικών. Όπως φαίνεται στο παρακάτω γράφημα, μεγαλύτερη συχνότητα 

συμμετοχής των γονέων σε μαθηματικές δραστηριότητες με το παιδί τους παρατηρείται στις 

οικογένειες με ένα παιδί και στις οικογένειες που ο πατέρας εργάζεται στις ένοπλες δυνάμεις. 

Με μικρή διαφορά ως προς τη συχνότητα συμμετοχής σε μαθηματικές δραστηριότητες με το 

παιδί έπονται οι οικογένειες με τρία ή και περισσότερα παιδιά, όπου το επάγγελμα του 

πατέρα ανήκει στους επιστήμονες, καλλιτέχνες και τεχνικούς. Η μικρότερη συμμετοχή σε 

μαθηματικές δραστηριότητες με το παιδί παρατηρείται στις οικογένειες με ένα παιδί, όπου ο 

πατέρας είναι ανώτερο στέλεχος. Στις οικογένειες με δύο παιδιά δεν παρατηρείται κάποια 

σημαντική διαφορά μεταξύ των διαφορετικών επαγγελμάτων του πατέρα.  

 

 

Γράφημα 1  

Στατιστικά Σημαντική Αλληλεπίδρασης Μεταξύ του Επαγγέλματος του Πατέρα και του 

Αριθμού των Παιδιών της Οικογένειες, σε Σχέση με το Οικογενειακό Περιβάλλον Μάθησης 

των Μαθηματικών. 
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Στο Γράφημα 2 παρουσιάζεται η στατιστικά σημαντική αλληλεπίδραση μεταξύ του 

ετήσιου εισοδήματος της οικογένειας και του επιπέδου εκπαίδευσης της μητέρας, σε σχέση 

με το οικογενειακό περιβάλλον μάθησης των μαθηματικών. Όπως φαίνεται στο παρακάτω 

γράφημα, μεγαλύτερη συχνότητα συμμετοχής των γονέων σε μαθηματικές δραστηριότητες με 

το παιδί τους παρατηρείται στις οικογένειες με χαμηλό ετήσιο εισόδημα και χαμηλό 

εκπαιδευτικό επίπεδο της μητέρας. Με μικρή διαφορά ως προς τη συχνότητα συμμετοχής σε 

μαθηματικές δραστηριότητες με το παιδί έπονται οι οικογένειες μεσαίου οικονομικού 

επιπέδου και πολύ υψηλού μορφωτικού επιπέδου της μητέρας και οι οικογένειες υψηλού 

οικονομικού επιπέδου και χαμηλού μορφωτικού επιπέδου της μητέρας. Η μικρότερη 

συμμετοχή σε μαθηματικές δραστηριότητες με το παιδί παρατηρείται στις οικογένειες με 

χαμηλό οικονομικό επίπεδο και πολύ υψηλό εκπαιδευτικό επίπεδο της μητέρας.  

 

 

 

Γράφημα 2  

Στατιστικά Σημαντική Αλληλεπίδρασης Μεταξύ της Οικονομικής Κατάστασης και του 

Εκπαιδευτικού Επιπέδου της Μητέρας, σε Σχέση με το Οικογενειακό Περιβάλλον Μάθησης 

των Μαθηματικών. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5  

ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 

Σκοπός της παρούσας ερευνητικής μελέτης επισκόπησης ήταν να εξετάσει το 

οικογενειακό περιβάλλον μάθησης των μαθηματικών, κατά την πρώιμη παιδική ηλικία και 

τους παράγοντες που ενδέχεται να το επηρεάζουν. Πιο συγκεκριμένα εξετάστηκε η επίδραση 

των μαθηματικών δεξιοτήτων του παιδιού, του αισθήματος αυτοαποτελεσματικότητας των 

γονέων απέναντι στα μαθηματικά, καθώς και των ιδιοσυγκρασιακών χαρακτηριστικών του 

παιδιού (εξωστρέφεια, αρνητικό θυμικό, έλεγχος με προσπάθεια) στο περιβάλλον αυτό. Στο 

κεφάλαιο αυτό πραγματοποιείται η ερμηνεία των αποτελεσμάτων της παρούσας ερευνητικής 

μελέτης, απαντώνται τα ερευνητικά ερωτήματα που τέθηκαν στην αρχή και εξετάζεται η 

συνάφεια των αποτελεσμάτων με τα αποτελέσματα προηγούμενων ερευνών.  

5.1 Το οικογενειακό περιβάλλον μάθησης των μαθηματικών, κατά την πρώιμη παιδική 

ηλικία  

Για την αξιολόγηση του οικογενειακού περιβάλλοντος μάθησης των μαθηματικών 

δημιουργήθηκε ένα ερωτηματολόγιο, το οποίο αξιολογούσε τη συχνότητα συμμετοχής των 

γονέων σε μαθηματικές δραστηριότητες με το παιδί τους, αλλά και σε τυπικές και άτυπες 

αριθμητικές δραστηριότητες, δραστηριότητες χωροταξικής αντίληψης και μοτίβου, αλλά και 

τους παράγοντες που το επηρεάζουν, κατά την πρώιμη παιδική ηλικία. Στην υποενότητα που 

ακολουθεί απαντώνται τα δύο πρώτα ερευνητικά ερωτήματα σχετικά με τη συχνότητα 

συμμετοχής των γονέων σε μαθηματικές δραστηριότητες με το παιδί τους και τους τύπους 

των μαθηματικών δραστηριοτήτων που προτιμώνται από τους γονείς. 

Σχετικά με το πρώτο ερευνητικό ερώτημα για τη συχνότητα συμμετοχής των γονέων 

σε μαθηματικές δραστηριότητες με το παιδί τους, βρέθηκε ότι οι γονείς συμμετέχουν κατά 

μέσο όρο μια φορά την εβδομάδα σε μαθηματικές δραστηριότητες με το παιδί. Τα παιδιά, 

επίσης, ζητούν από τους γονείς να συμμετάσχουν σε μαθηματικές δραστηριότητες μαζί, κατά 

μέσο όρο, μια φορά την εβδομάδα.  

 Σχετικά με το δεύτερο ερευνητικό ερώτημα για τους τύπους μαθηματικών 

δραστηριοτήτων που προτιμώνται από τους γονείς, πραγματοποιήθηκε σε ένα πρώτο στάδιο 

διερευνητική παραγοντική ανάλυση της κλίμακας του οικογενειακού περιβάλλοντος μάθησης 

των μαθηματικών, ώστε να προσδιοριστούν οι τύποι των μαθηματικών δραστηριοτήτων. Από 

τη διερευνητική  παραγοντική ανάλυση της  κλίμακας «Περιβάλλον Μάθησης των 

Μαθηματικών στο Σπίτι» προέκυψε ένα μοντέλο τριών παραγόντων. Πιο αναλυτικά φάνηκε 
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ότι το οικογενειακό περιβάλλον μάθησης των μαθηματικών, κατά την πρώιμη παιδική ηλικία, 

συγκροτείται από δραστηριότητες ενεργητικής αλληλεπίδρασης (π.χ. «Χρησιμοποιώ το 

παιχνίδι για να μάθω στο παιδί μου καινούργια πράγματα (π.χ. παίζουμε με πλαστικά 

γράμματα ή αριθμούς)»), τυπικές μαθηματικές δραστηριότητες (π.χ. «Κατά τη διάρκεια μιας 

κοινής δραστηριότητας (π.χ. ενός παιχνιδιού) με το παιδί μου, μετράμε αντικείμενα μαζί.») 

και ευρύτερες μαθηματικές δραστηριότητες (π.χ. «Όταν μαγειρεύω, ζητώ από το παιδί μου να 

μετράμε με αριθμούς τις ποσότητες των υλικών.»). Επομένως, η συμμετοχή των γονέων σε 

μαθηματικές δραστηριότητες με το παιδί τους αποτελείται από την άμεση συμμετοχή τους σε 

δραστηριότητες ενεργητικής αλληλεπίδρασης, σε τυπικές μαθηματικές δραστηριότητες, 

καθώς και σε ευρύτερες μαθηματικές δραστηριότητες.  

Οι τρείς παράγοντες φάνηκαν να έχουν υψηλή αξιοπιστία, καθώς ο δείκτης 

Cronbach’s alpha ήταν υψηλότερος  από 0.70, ενώ για την κλίμακα «Περιβάλλον Μάθησης 

των Μαθηματικών στο Σπίτι» ο δείκτης αξιοπιστίας alpha υπολογίστηκε ίσος με 0.924. Από 

το παραπάνω προκύπτει ότι η κλίμακα του οικογενειακού περιβάλλοντος μάθησης των 

μαθηματικών, αλλά και οι τρείς παράγοντες που προκύπτουν από αυτή, αντανακλούν με 

συνέπεια τη δομή την οποία μετρούν.  

 Το μοντέλο των τριών παραγόντων, όπως παρουσιάζεται στην παρούσα ερευνητική 

μελέτη, δε φέρει ομοιότητες με άλλα μοντέλα οικογενειακού περιβάλλοντος μάθησης των 

μαθηματικών. Προγενέστερες ερευνητικές μελέτες εξετάζουν το οικογενειακό περιβάλλον 

μάθησης των μαθηματικών ως ένα μοντέλο δύο διαστάσεων, που περιλαμβάνει τυπικές και 

άτυπες αριθμητικές δραστηριότητες (LeFevre et al., 2009), τριών διαστάσεων, το οποίο 

περιλαμβάνει τις τυπικές αριθμητικές δραστηριότητες, άτυπες αριθμητικές δραστηριότητες 

και χωροταξικές δραστηριότητες (Hart  et al., 2016), είτε ένα μοντέλο τριών διαστάσεων το 

οποίο περιλαμβάνει τις δραστηριότητες αρίθμησης (τυπικές και άτυπες), δραστηριότητες 

χωροταξικής αντίληψης και μοτίβου (Zippert, & Rittle-Johnson, 2018). Στο παρόν μοντέλο οι 

δραστηριότητες ενεργητικής αλληλεπίδρασης περιλαμβάνουν δραστηριότητες μάθησης με τη 

χρήση του παιγνιδιού, στις τυπικές μαθηματικές δραστηριότητες περιλαμβάνονται οι τυπικές 

δραστηριότητες αρίθμησης, ενώ στις ευρύτερες μαθηματικές δραστηριότητες 

περιλαμβάνονται οι άτυπες αριθμητικές δραστηριότητες, οι δραστηριότητες χωροταξικής 

αντίληψης και μοτίβου. Η επιλογή και κατηγοριοποίηση των επιμέρους στοιχείων τις 

κλίμακας σε τυπικές και άτυπες αριθμητικές δραστηριότητες, δραστηριότητες χωροταξικής 

αντίληψης και μοτίβου βασίστηκε σε προγενέστερες ερευνητικές μελέτες μελετών των Hart 

και συνεργατών (2016), Ho και συνεργατών (2018), LeFevre και συνεργατών (2009), 
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Skwarchuk και συνεργατών (2014), Susperreguy και συνεργατών (2020) και Zippert και 

Rittle-Johnson (2018). 

Σχετικά με το δεύτερο ερευνητικό ερώτημα για τους τύπους μαθηματικών 

δραστηριοτήτων που επιλέγονται από τους γονείς, όπως φάνηκε από την ανάλυση των 

αποτελεσμάτων, οι γονείς, κατά τη διάρκεια της αλληλεπίδρασης με το παιδί τους, 

συμμετέχουν με μεγαλύτερη συχνότητα σε δραστηριότητες ενεργητικής αλληλεπίδρασης 

μαζί του. Αμέσως μετά έπονται οι τυπικές μαθηματικές δραστηριότητες, ενώ η μικρότερη 

συχνότητα συμμετοχής των γονέων παρατηρείται στις ευρύτερες μαθηματικές 

δραστηριότητες. Το εύρημα ότι οι γονείς συμμετέχουν με μεγαλύτερη συχνότητα σε τυπικές 

μαθηματικές δραστηριότητες με το παιδί τους, σε σύγκριση με τις ευρύτερες μαθηματικές 

δραστηριότητες, είναι σύμφωνο με τα ευρήματα που προέκυψαν στην ερευνητική μελέτη των 

Zippert και Rittle-Johnson (2018). Στην παραπάνω ερευνητική μελέτη οι γονείς συμμετείχαν 

με μεγαλύτερη συχνότητα σε δραστηριότητες αρίθμησης με το παιδί τους, παρά σε 

μαθηματικές δραστηριότητες, στις οποίες εντάσσονται η χωροταξική αντίληψη και το μοτίβο. 

Ενδεχομένως, οι γονείς να θεωρούν περισσότερο σημαντική τη γνώση των τυπικών 

αριθμητικών δεξιοτήτων και για το λόγο αυτό να συμμετέχουν συχνότερα με τα παιδιά τους 

σε αντίστοιχες δραστηριότητες, είτε να ταυτίζουν τη μαθηματική γνώση με την αριθμητική 

ικανότητα.  

 Όσον αφορά τον παράγοντα που εμφανίζει τη μεγαλύτερη συχνότητα συμμετοχής των 

γονέων σε κοινές δραστηριότητες με το παιδί, βρέθηκε ότι οι γονείς συμμετέχουν σε κοινές 

δραστηριότητες με το παιδί σχεδόν καθημερινά και το παιδί έχει πρόσβαση σε υλικό μάθησης 

στο σπίτι. Επίσης, οι γονείς χρησιμοποιούν το παιχνίδι ως εργαλείο μάθησης σχεδόν 

καθημερινά, ενώ παράλληλα χρησιμοποιούν βιβλία με παιγνιώδεις ασκήσεις σχετικές με 

μαθηματικές έννοιες, με σχεδόν ανάλογη συχνότητα. Ως προς τη συχνότητα εμπλοκής 

γονέων και παιδιών έπονται η δημιουργία πάζλ και τα επιτραπέζια παιχνίδια με ζάρια.  

 Συνοψίζοντας, το μοντέλο οικογενειακού περιβάλλοντος μάθησης των μαθηματικών, 

που προκύπτει από την παρούσα ερευνητική μελέτη διακρίνεται σε τρείς παράγοντες 

(δραστηριότητες ενεργητικής αλληλεπίδρασης, ευρύτερες μαθηματικές δραστηριότητες και 

τυπικές μαθηματικές δραστηριότητες), οι οποίοι εμφανίζουν υψηλή αξιοπιστία. Μεγαλύτερη 

συχνότητα εμπλοκής γονέων και παιδιών παρουσιάζουν οι δραστηριότητες ενεργητικής 

αλληλεπίδρασης, έπονται οι τυπικές μαθηματικές δραστηριότητες και τέλος, οι ευρύτερες 

μαθηματικές δραστηριότητες.   
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5.2 Παράγοντες που επηρεάζουν το οικογενειακό περιβάλλον μάθησης των 

μαθηματικών, κατά την πρώιμη παιδική ηλικία  

 Η παρούσα ερευνητική μελέτη εξετάζει ως βασικούς παράγοντες διαμόρφωσης του 

οικογενειακού περιβάλλοντος μάθησης των μαθηματικών τις μαθηματικές δεξιότητες του 

παιδιού –όπως αξιολογούνται από τους γονείς-, το αίσθημα αυτοαποτελεσματικότητας των 

γονέων απέναντι στα μαθηματικά και τα ιδιοσυγκρασιακά χαρακτηριστικά της 

προσωπικότητας του παιδιού, την εξωστρέφεια, το αρνητικό θυμικό και τον έλεγχο με 

προσπάθεια. Στην υποενότητα αυτή επιχειρείται η απάντηση στα ερευνητικά ερωτήματα 

σχετικά με το αν οι μαθηματικές δεξιότητες του παιδιού, το αίσθημα 

αυτοαποτελεσματικότητας των γονέων απέναντι στα μαθηματικά και η παιδική 

ιδιοσυγκρασία σχετίζονται το οικογενειακό περιβάλλον μάθησης των μαθηματικών, κατά την 

πρώιμη παιδική ηλικία. Από τους παράγοντες που προαναφέρθηκαν, οι μαθηματικές 

δεξιότητες του παιδιού, το αίσθημα αυτοαποτελεσματικότητας των γονέων απέναντι στα 

μαθηματικά και ο έλεγχος με προσπάθεια βρέθηκαν να σχετίζονται με τη συμμετοχή των 

γονέων σε μαθηματικές δραστηριότητες με το παιδί τους, κατά την πρώιμη παιδική ηλικία.  

 Πιο αναλυτικά, σχετικά με το ερευνητικό ερώτημα, το οποίο αφορά τη σχέση 

ανάμεσα στις μαθηματικές δεξιότητες του παιδιού και το οικογενειακό περιβάλλον μάθησης 

των μαθηματικών, βρέθηκε ότι οι μαθηματικές δεξιότητες του παιδιού –όπως αξιολογούνται 

από τους γονείς- σχετίζονται σημαντικά με το οικογενειακό περιβάλλον μάθησης των 

μαθηματικών, κατά την πρώιμη παιδική ηλικία. Αν οι γονείς αξιολογούν τις μαθηματικές 

δεξιότητες του παιδιού τους ως καλές, τότε αυξάνεται η συμμετοχή τους σε μαθηματικές 

δραστηριότητες με το παιδί. Η συσχέτιση ανάμεσα στον τρόπο που οι γονείς αξιολογούν τις 

δεξιότητες του παιδιού τους και στον τρόπο που διαμορφώνουν το περιβάλλον μάθησης 

επιβεβαιώθηκε και στις ερευνητικές μελέτες των  Jacobs και Bleeker (2004), Sonnenschein 

και συνεργατών (2012) και Zippert και Ramani (2017). Η εκτίμηση των γονέων για τις 

δεξιότητες και ικανότητες που έχει αναπτύξει το παιδί διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στις 

εμπειρίες μάθησης που θα διαμορφώσουν, στο πλαίσιο της μεταξύ τους αλληλεπίδρασης 

(Jacobs & Bleeker, 2004). Το ίδιο συμβαίνει και με το οικογενειακό περιβάλλον μάθησης των 

μαθηματικών, με αποτελέσματα στην ανάπτυξη των μαθηματικών δεξιοτήτων και στην 

ακαδημαϊκή επίδοση (Sonnenschein et al., 2012). Επομένως, ο τρόπος με τον οποίο οι γονείς 

θα αξιολογήσουν τη μαθηματική ανάπτυξη του παιδιού τους θα επηρεάσει τη συχνότητα με 

την οποία θα συμμετάσχουν σε μαθηματικές δραστηριότητες με το παιδί τους, αλλά και τις 

εμπειρίες μάθησης που θα διαμορφώσουν.  
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 Σχετικά με το ερευνητικό ερώτημα, το οποίο αφορά τη σχέση ανάμεσα στο αίσθημα 

αυτοαποτελεσματικότητας των γονέων και το οικογενειακό περιβάλλον μάθησης των 

μαθηματικών, βρέθηκε ότι το αίσθημα αυτοαποτελεσματικότητας των γονέων απέναντι στα 

μαθηματικά, επίσης, σχετίζεται με το οικογενειακό περιβάλλον μάθησης των μαθηματικών, 

κατά την πρώιμη παιδική ηλικία. Όσο πιο σίγουροι νιώθουν οι γονείς για τις μαθηματικές 

τους ικανότητες και όσο λιγότερο στρες βιώνουν απέναντι στα μαθηματικά, τόσο αυξάνεται η 

συμμετοχή τους σε μαθηματικές δραστηριότητες με το παιδί. Τα αποτελέσματα αυτά 

έρχονται σε συμφωνία με τα αποτελέσματα προηγούμενων ερευνητικών μελετών των Elliott 

και συνεργατών (2020),  LeFevre και συνεργατών (2010) Missall και συνεργατών (2015),  

Soto-Calvo και συνεργατών (2020), Thippana και συνεργατών (2020) και Zippert και Rittle-

Johnson (2018), όπου όσο πιο θετική ήταν η στάση του γονέα απέναντι στα μαθηματικά, 

τόσο μεγαλύτερη ήταν η συχνότητα συμμετοχής του σε μαθηματικές δραστηριότητες με το 

παιδί.  Μια θετική στάση των γονέων απέναντι στα μαθηματικά θα συμβάλλει στη 

δημιουργία ενός θετικού οικογενειακού περιβάλλοντος μάθησης των μαθηματικών, αλλά και 

σε μια θετική στάση απέναντι στα μαθηματικά από μέρους του παιδιού (Missall et al., 2015. 

Zippert, & Rittle-Johnson, 2018). Επομένως, μια θετική εικόνα των γονέων για τις 

μαθηματικές τους δεξιότητες και ικανότητες θα συμβάλλει θετικά στη δόμηση του 

οικογενειακού περιβάλλοντος μάθησης των μαθηματικών, κατά την πρώιμη παιδική ηλικία 

(Del Río et al.,2017. Elliott et al., 2020. Hart et al.,2016).  

Τέλος, σχετικά με το ερευνητικό ερώτημα, το οποίο αφορά τη σχέση ανάμεσα στην 

παιδική ιδιοσυγκρασία και το οικογενειακό περιβάλλον μάθησης των μαθηματικών, βρέθηκε 

ότι, από τα ιδιοσυγκρασιακά χαρακτηριστικά της προσωπικότητας του παιδιού (εξωστρέφεια, 

αρνητικό θυμικό, έλεγχος με προσπάθεια), μόνο ο έλεγχος με προσπάθεια σχετίζεται με το 

οικογενειακό περιβάλλον μάθησης των μαθηματικών, κατά την πρώιμη παιδική ηλικία. Ο 

έλεγχος με προσπάθεια έχει να κάνει με την ικανότητα εστίασης της προσοχής, την 

αντιληπτική ικανότητα, τον ανασταλτικό έλεγχο και την ευχαρίστηση χαμηλής έντασης. Όσο 

μεγαλύτερος είναι ο έλεγχος με προσπάθεια από μέρους του παιδιού, τόσο περισσότερο οι 

γονείς συμμετέχουν σε μαθηματικές δραστηριότητες, κατά τη διάρκεια της μεταξύ τους 

αλληλεπίδρασης. Τα χαρακτηριστικά της παιδικής ιδιοσυγκρασίας θα επηρεάσουν τόσο τις 

συμπεριφορές των γονέων, κατά τη διάρκεια της αλληλεπίδρασης τους με το παιδί (Eisenberg 

et al., 2005. Han et al., 2017), αλλά και τις εμπειρίες μάθησης που οι γονείς θα 

διαμορφώσουν (Han et al., 2017). Μέχρι σήμερα, οι ερευνητικές μελέτες δεν έχουν εξετάσει 

τη συσχέτιση ανάμεσα στα ιδιοσυγκρασιακά χαρακτηριστικά της προσωπικότητας του 
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παιδιού – όπως είναι και ο έλεγχος με προσπάθεια- και στο οικογενειακό περιβάλλον 

μάθησης των μαθηματικών. Ωστόσο, σε προγενέστερες ερευνητικές μελέτες των Al-Hendawi 

(2013) και Gartstein και συνεργατών (2016), έχει βρεθεί ότι ο έλεγχος με προσπάθεια 

σχετίζεται με την ακαδημαϊκή επίδοση των παιδιών και πιο συγκεκριμένα, με τις 

μαθηματικές και γλωσσικές δεξιότητες που αναπτύσσουν. Θα ήταν χρήσιμο μελλοντικές 

ερευνητικές μελέτες να εξετάσουν το οικογενειακό περιβάλλον μάθησης των μαθηματικών 

ως διαμεσολαβητικό παράγοντα ανάμεσα στον έλεγχο με προσπάθεια και στη μαθηματική 

επίδοση των παιδιών.  

 Συμπερασματικά, όσο περισσότερο οι γονείς αξιολογούν τις μαθηματικές δεξιότητες 

του παιδιού τους ως ικανοποιητικές, όσο περισσότερο οι ίδιοι νιώθουν αποτελεσματικοί και 

σίγουροι για τις μαθηματικές τους δεξιότητες και ικανότητες, και όσο μεγαλύτερη ικανότητα 

ελέγχου με προσπάθεια εμφανίζει το παιδί, τόσο περισσότερο οι γονείς θα επενδύσουν σε 

μαθηματικές δραστηριότητες μαζί του. Επομένως, όλα τα παραπάνω συμβάλλουν στη 

δόμηση ενός θετικού οικογενειακού περιβάλλοντος μάθησης των μαθηματικών, κατά την 

πρώιμη παιδική ηλικία.  

5.3 Το κοινωνικοοικονομικό επίπεδο της οικογένειας και το οικογενειακό περιβάλλον 

μάθησης των μαθηματικών, κατά την πρώιμη παιδική ηλικία 

 Αναφορικά με το κοινωνικοοικονομικό επίπεδο της οικογένειας, εξετάστηκαν το 

επάγγελμα του πατέρα και της μητέρας, το επίπεδο εκπαίδευσης του πατέρα και της μητέρας, 

η περιοχή κατοικίας της οικογένειας και το ετήσιο εισόδημα της. Μόνο το επάγγελμα του 

πατέρα βρέθηκε να επηρεάζει τη συμμετοχή των γονέων σε δραστηριότητες ενεργητικής 

αλληλεπίδρασης με το παιδί, κατά την πρώιμη παιδική ηλικία. Στην υποενότητα που 

ακολουθεί επιχειρείται να απαντηθεί το ερευνητικό ερώτημα σχετικά με το αν το 

κοινωνικοοικονομικό επίπεδο της οικογένειας επηρεάζει το οικογενειακό περιβάλλον 

μάθησης των μαθηματικών, κατά την πρώιμη παιδική ηλικία.  Παρακάτω αναλύεται κάθε 

πτυχή του κοινωνικοοικονομικού επιπέδου της οικογένειας –ξεχωριστά- ως προς την 

επίδραση της στη συχνότητα με την οποία οι γονείς συμμετέχουν σε μαθηματικές 

δραστηριότητες με το παιδί τους.  

 Πιο αναλυτικά, σχετικά με το επάγγελμα του γονέα βρέθηκε ότι δεν επηρεάζει τη 

συμμετοχή των γονέων σε μαθηματικές δραστηριότητες με το παιδί τους. Το παραπάνω 

εύρημα έρχεται σε ασυμφωνία με τα ευρήματα προηγούμενων ερευνών. Πιο συγκεκριμένα σε 

ερευνητικές μελέτες των Elliott και Bachman (2018) και Niklas και Schneider (2014), 
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βρέθηκε ότι το επάγγελμα των γονέων επηρεάζει το οικογενειακό περιβάλλον μάθησης των 

μαθηματικών. Γονείς που ασκούν επαγγέλματα υψηλότερου κοινωνικού κύρους διατηρούν 

μια περισσότερο θετική στάση απέναντι στα μαθηματικά και νιώθουν μεγαλύτερη σιγουριά 

για τις μαθηματικές δεξιότητες, επηρεάζοντας θετικά το οικογενειακό περιβάλλον μάθησης 

των μαθηματικών. Στην παρούσα ερευνητική μελέτη, το οικογενειακό περιβάλλον μάθησης 

των μαθηματικών, κατά την πρώιμη παιδική ηλικία, δεν επηρεάζεται από το επάγγελμα των 

γονέων. 

  Το επάγγελμα του πατέρα μπορεί να μην επηρεάζει το οικογενειακό περιβάλλον 

μάθησης των μαθηματικών, αν το εξετάσουμε ως μοναδικό παράγοντα, αλλά το επηρεάζει σε 

αλληλεπίδραση με τον αριθμό των παιδιών της οικογένειας.  Η μεγαλύτερη συχνότητα 

συμμετοχής των γονέων σε μαθηματικές δραστηριότητες με το παιδί τους παρατηρείται στις 

οικογένειες με ένα παιδί και στις οικογένειες που ο πατέρας εργάζεται στις ένοπλες δυνάμεις. 

Με μικρή διαφορά ως προς τη συχνότητα συμμετοχής σε μαθηματικές δραστηριότητες με το 

παιδί έπονται οι οικογένειες με τρία ή και περισσότερα παιδιά, όπου το επάγγελμα του 

πατέρα ανήκει στους επιστήμονες, καλλιτέχνες και τεχνικούς. Η μικρότερη συμμετοχή σε 

μαθηματικές δραστηριότητες με το παιδί παρατηρείται στις οικογένειες με ένα παιδί, όπου ο 

πατέρας είναι ανήκει στα ανώτερα διοικητικά στελέχη . Στις οικογένειες με δύο παιδιά δεν 

παρατηρείται κάποια σημαντική διαφορά μεταξύ των διαφορετικών επαγγελμάτων του 

πατέρα. 

 Σχετικά με το επίπεδο εκπαίδευσης των γονέων, όπως προαναφέρθηκε, μόνο το 

επίπεδο εκπαίδευσης του πατέρα βρέθηκε να επηρεάζει τη συχνότητα συμμετοχής των 

γονέων σε μαθηματικές δραστηριότητες με το παιδί τους. Πιο συγκεκριμένα βρέθηκε ότι οι 

πατέρες μεσαίου εκπαιδευτικού επιπέδου συμμετέχουν με μεγαλύτερη συχνότητα σε 

δραστηριότητες ενεργητικής αλληλεπίδρασης με το παιδί τους, σε σύγκριση με τους πατέρες 

χαμηλότερου εκπαιδευτικού επιπέδου. Το εύρημα αυτό δεν είναι σύμφωνο με τα ευρήματα 

προγενέστερων μελετών, τα οποία δείχνουν ότι γονείς υψηλότερου εκπαιδευτικού επιπέδου 

συμμετέχουν με μεγαλύτερη συχνότητα σε μαθηματικές δραστηριότητες με το παιδί τους, σε 

σύγκριση με γονείς χαμηλότερου μορφωτικού επιπέδου (Cheung et al., 2020. LeFevre et al., 

2010). Μάλιστα, όπως έχει βρεθεί ότι γονείς με υψηλότερο εκπαιδευτικό επίπεδο τείνουν να 

ανταποκρίνονται περισσότερο θετικά στις απαιτήσεις ενός οικογενειακού περιβάλλοντος 

μάθησης των μαθηματικών και να επενδύουν σε αυτό με μεγαλύτερη συχνότητα (Bicer et 

al.,2013). Ωστόσο, στην παρούσα ερευνητική μελέτη,  η διαφορά αυτή εντοπίστηκε μόνο στο 

εκπαιδευτικό επίπεδο του πατέρα και αφορούσε μόνο το χαμηλό και μεσαίο εκπαιδευτικό 
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επίπεδο, σε σχέση με τις δραστηριότητες ενεργητικής αλληλεπίδρασης. Επομένως, δεν 

είμαστε σε θέση να γενικεύσουμε αυτό το εύρημα και οδηγηθούμε στο συμπέρασμα ότι το  

επίπεδο εκπαίδευσης των γονέων επηρεάζει το οικογενειακό περιβάλλον μάθησης των 

μαθηματικών, κατά την πρώιμη παιδική ηλικία.  

 Όσον αφορά την περιοχή κατοικίας της οικογένειας και το ετήσιο εισόδημα της, δε 

βρέθηκε να επηρεάζουν τη συμμετοχή των γονέων σε μαθηματικές δραστηριότητες με το 

παιδί τους. Το εύρημα αυτό έρχεται σε συμφωνία με τα ευρήματα μιας πρωταρχικής μελέτης 

των Saxe και συνεργατών (1987), σχετικά με την επίδραση του κοινωνικοοικονομικού 

επιπέδου της οικογένειας στο οικογενειακό περιβάλλον μάθησης των μαθηματικών. Στην 

έρευνα αυτή δε βρέθηκαν σημαντικές –ποσοτικές- διαφορές ως προς τη συχνότητα 

συμμετοχής των γονέων σε μαθηματικές δραστηριότητες με το παιδί τους, μεταξύ των 

διαφορετικών κοινωνικοοικονομικών στρωμάτων. Παρόλα αυτά, το παραπάνω εύρημα δεν 

έρχεται σε συμφωνία με τα πορίσματα άλλων ερευνών, τα οποία έχουν εντοπίσει θετική 

συσχέτιση ανάμεσα στο κοινωνικοοικονομικό επίπεδο της οικογένειας και στη συχνότητα με 

την οποία οι γονείς εμπλέκουν το παιδί τους σε δραστηριότητες μάθησης (Elliott & Bachman, 

2018. Pan et al., 2018). Μάλιστα, σε ερευνητική μελέτη των Pan και συνεργατών (2018) και 

DeFlorio και Beliakoff (2015), βρέθηκε ότι οι γονείς υψηλότερων κοινωνικοοικονομικών 

στρωμάτων συμμετέχουν με μεγαλύτερη συχνότητα σε μαθηματικές δραστηριότητες με το 

παιδί τους και επενδύουν σε ένα ποιοτικά ανώτερο οικογενειακό περιβάλλον μάθησης των 

μαθηματικών. Στην παρούσα ερευνητική μελέτη, η συμμετοχή των γονέων σε μαθηματικές 

δραστηριότητες με το παιδί, κατά την πρώιμη παιδική ηλικία, είναι ανεξάρτητη από το 

κοινωνικοοικονομικό επίπεδο της οικογένειας.  

Το ετήσιο εισόδημα της οικογένειας και το επίπεδο εκπαίδευσης της μητέρας δεν 

επηρεάζουν το οικογενειακό περιβάλλον μάθησης των μαθηματικών, αν τα εξετάσουμε ως 

μοναδικούς παράγοντες, αλλά το επηρεάζουν στη μεταξύ τους αλληλεπίδραση. Πιο 

συγκεκριμένα, η μεγαλύτερη συχνότητα συμμετοχής των γονέων σε μαθηματικές 

δραστηριότητες με το παιδί τους παρατηρείται στις οικογένειες με χαμηλό ετήσιο εισόδημα 

και χαμηλό εκπαιδευτικό επίπεδο της μητέρας. Με μικρή διαφορά ως προς τη συχνότητα 

συμμετοχής σε μαθηματικές δραστηριότητες με το παιδί έπονται οι οικογένειες μεσαίου 

οικονομικού επιπέδου και πολύ υψηλού εκπαιδευτικού επιπέδου της μητέρας και οι 

οικογένειες υψηλού οικονομικού επιπέδου και χαμηλού εκπαιδευτικού επιπέδου της μητέρας. 

Η μικρότερη συμμετοχή σε μαθηματικές δραστηριότητες με το παιδί παρατηρείται στις 
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οικογένειες με χαμηλό οικονομικό επίπεδο και πολύ υψηλό εκπαιδευτικό επίπεδο της 

μητέρας.  

 Συμπερασματικά, το κοινωνικοοικονομικό επίπεδο της οικογένειας, δεν επηρεάζει το 

οικογενειακό περιβάλλον μάθησης των μαθηματικών, κατά την πρώιμη παιδική ηλικία. Οι 

όποιες διαφορές παρατηρούνται είναι ελάχιστες και δε μας επιτρέπουν τη γενίκευση. Πιο 

συγκεκριμένα, το εκπαιδευτικό επίπεδο του πατέρα βρέθηκε να επηρεάζει τη συμμετοχή των 

γονέων σε μαθηματικές δραστηριότητες με το παιδί, η διαφορά αυτή όμως, παρατηρήθηκε 

μόνο για τους πατέρες μεσαίου και χαμηλότερου εκπαιδευτικού επιπέδου. Επίσης, το ετήσιο 

εισόδημα της οικογένειας και το επίπεδο εκπαίδευσης της μητέρας επηρεάζουν το 

οικογενειακό περιβάλλον μάθησης των μαθηματικών παρά μόνο στη μεταξύ τους 

αλληλεπίδραση, όπου στις οικογένειες με χαμηλό ετήσιο εισόδημα και χαμηλό επίπεδο 

εκπαίδευσης της μητέρας παρατηρείται η μεγαλύτερη συχνότητα συμμετοχής σε μαθηματικές 

δραστηριότητες με το παιδί. Με ανάλογο τρόπο, το επάγγελμα του πατέρα δεν επηρεάζει τη 

συχνότητα συμμετοχής σε μαθηματικές δραστηριότητες με το παιδί, ως μοναδικός 

παράγοντας, το επηρεάζει, όμως, σε αλληλεπίδραση με τον αριθμό των παιδιών της 

οικογένειας, με τη μεγαλύτερη συχνότητα  να παρατηρείται στις οικογένειες με ένα παιδί και 

στις οικογένειες που ο πατέρας εργάζεται στις ένοπλες δυνάμεις.. Τα παραπάνω, όμως, δεν 

μας επιτρέπουν να οδηγηθούμε στο συμπέρασμα ότι το κοινωνικοοικονομικό επίπεδο της 

οικογένειας επηρεάζει τη συχνότητα συμμετοχής των γονέων σε μαθηματικές 

δραστηριότητες με το παιδί τους.  

5.4 Χαρακτηριστικά του παιδιού και οικογενειακό περιβάλλον μάθησης των 

μαθηματικών, κατά την πρώιμη παιδική ηλικία 

Αναφορικά με τα χαρακτηριστικά του παιδιού που, ενδέχεται, να επηρεάζουν το 

οικογενειακό περιβάλλον μάθησης των μαθηματικών, εξετάστηκαν το φύλο του παιδιού, η 

ηλικία του παιδιού, η ηλικία ένταξης στην προσχολική εκπαίδευση, καθώς και ο αριθμός των 

παιδιών στην οικογένεια. Στην υποενότητα που ακολουθεί επιχειρείται να δοθεί απάντηση 

στο ερευνητικό ερώτημα σχετικά με την επίδραση των χαρακτηριστικών του παιδιού στο 

οικογενειακό περιβάλλον μάθησης των μαθηματικών, κατά την πρώιμη παιδική ηλικία. Από 

τις παραπάνω μεταβλητές, μόνο ο αριθμός των παιδιών στην οικογένεια βρέθηκε να 

επηρεάζει τη συχνότητα συμμετοχής των γονέων σε μαθηματικές δραστηριότητες με το παιδί 

τους. Παράτων αναλύεται η επίδραση του κάθε παράγοντα –ξεχωριστά- (φύλο, ηλικία, ηλικία 
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ένταξης στην προσχολική εκπαίδευση, αριθμός παιδιών στην οικογένεια) στη συχνότητα 

συμμετοχής των γονέων σε μαθηματικές δραστηριότητες με το παιδί τους.  

Πιο συγκεκριμένα, όσον αφορά το φύλο του παιδιού, βρέθηκε ότι δεν επηρεάζει το 

οικογενειακό περιβάλλον μάθησης των μαθηματικών, κατά την πρώιμη παιδική ηλικία. Οι 

γονείς συμμετέχουν με την ίδια συχνότητα σε μαθηματικές δραστηριότητες με το παιδί τους, 

ανεξάρτητα από το φύλο του. Το εύρημα αυτό έρχεται σε ασυμφωνία με τα πορίσματα 

προγενέστερων ερευνών (Del Río et al.,2017. Thippana et al., 2020), τα οποία υποστηρίζουν 

ότι το οικογενειακό περιβάλλον μάθησης των μαθηματικών επηρεάζεται από το φύλο του 

παιδιού. Προγενέστερες ερευνητικές μελέτες υποστηρίζουν ότι οι γονείς αξιολογούν με 

διαφορετικό τρόπο τις μαθηματικές δεξιότητες αγοριών και κοριτσιών, γεγονός που 

επηρεάζει τις εμπειρίες μάθησης που θα διαμορφώσουν για το παιδί τους (Bhanot & 

Jovanovic, 2005. Del Río et al.,2017. Gladstone et al., 2018. Thippana et al., 2020). Ωστόσο, 

στην παρούσα ερευνητική μελέτη δεν παρατηρήθηκε κάποια διαφορά ως προς τη συχνότητα 

συμμετοχής των γονέων σε μαθηματικές δραστηριότητες με το παιδί τους, η οποία να 

οφείλεται στο ρόλο του φύλου.  

Σχετικά με την ηλικία του παιδιού, δε βρέθηκε να επηρεάζει το οικογενειακό 

περιβάλλον μάθησης των μαθηματικών, κατά την πρώιμη παιδική ηλικία. Στην παρούσα 

έρευνα εξετάστηκε το οικογενειακό περιβάλλον μάθησης των μαθηματικών από την ηλικία 

των 4ων έως την ηλικία των 7 ετών. Δεν παρατηρήθηκε κάποια σημαντική μεταβολή ως προς 

τη συμμετοχή των γονέων σε μαθηματικές δραστηριότητες με το παιδί τους, μεταξύ των 

διαφορετικών ηλικιακών ομάδων. Το εύρημα αυτό έρχεται σε ασυμφωνία με την ερευνητική 

μελέτη των Thompson και συνεργατών (2017), οι οποίοι υποστήριξαν ότι με το περάς της 

ηλικία, αλλά και σε συνάρτηση με τις δεξιότητες και ικανότητες του ίδιου του παιδιού, 

παρατηρούνται αλλαγές στη δομή του οικογενειακού περιβάλλοντος μάθησης των 

μαθηματικών. Στην παρούσα ερευνητική μελέτη, παρατηρήθηκε ότι το οικογενειακό 

περιβάλλον μάθησης των μαθηματικών παραμένει σταθερό, σε όλη τη διάρκεια της πρώιμης 

παιδικής ηλικίας.  

Τα ίδια ευρήματα παρατηρήθηκαν και για την ηλικία ένταξης του παιδιού στην 

προσχολική εκπαίδευση. Η ηλικία ένταξης του παιδιού στην προσχολική εκπαίδευση δεν 

επηρεάζει το οικογενειακό περιβάλλον μάθησης των μαθηματικών, κατά τη διάρκεια της 

πρώιμης παιδικής ηλικίας. Τα ευρήματα αυτά βρίσκονται σε ασυμφωνία με τα ευρήματα της 

ερευνητικής μελέτης των Son και Morrison (2010), οι οποίοι εξέτασαν τη μεταβολή του 
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οικογενειακού περιβάλλοντος μάθησης με την είσοδο των παιδιών στην επίσημη εκπαίδευση, 

καθώς και τα οφέλη του περιβάλλοντος αυτού στις γλωσσικές και ακαδημαϊκές τους 

δεξιότητες.  Ποιοτικά το οικογενειακό περιβάλλον μάθησης στην ηλικία των 36 μηνών δεν 

παρουσίασε σημαντικές διαφορές με το οικογενειακό περιβάλλον μάθησης στην ηλικία των 

54 μηνών. Ωστόσο, παρατηρήθηκε βελτίωση του οικογενειακού περιβάλλοντος μάθησης, 

καθώς τα παιδιά πλησίαζαν προς την επίσημη εκπαίδευση (Son & Morrison, 2010). Η 

παρούσα ερευνητική μελέτη εστίασε στην εξέταση των ποσοτικών μεταβολών που ενδέχεται 

να προκύψουν, είτε με το πέρας της ηλικίας, είτε σε συνάρτηση με την ηλικία ένταξης του 

παιδιού στην προσχολική εκπαίδευση. Σε επίπεδο συχνότητας, δεν παρατηρήθηκαν 

σημαντικές μεταβολές. Ενδέχεται, όμως, να υπάρχουν μεταβολές σε επίπεδο ποιότητας (π.χ. 

επίπεδο δυσκολίας των μαθηματικών δραστηριοτήτων).  Επομένως, τα όποια συμπεράσματα 

μας αφορούν τη συχνότητα μαθηματικών αλληλεπιδράσεων γονέων και παιδιών. 

Τέλος, σχετικά με τον αριθμό των παιδιών στην οικογένεια, παρατηρήθηκε ότι 

επηρεάζει το οικογενειακό περιβάλλον μάθησης των μαθηματικών, κατά την πρώιμη παιδική 

ηλικία. Πιο συγκεκριμένα, σημαντική διαφορά ως προς τη συχνότητα συμμετοχής των 

γονέων σε μαθηματικές δραστηριότητες με το παιδί τους βρέθηκε μεταξύ των οικογενειών με 

ένα και δύο παιδιά. Οι γονείς με ένα παιδί συμμετέχουν με μεγαλύτερη συχνότητα σε 

ευρύτερες μαθηματικές δραστηριότητες και δραστηριότητες ενεργητικής αλληλεπίδρασης με 

το παιδί τους, σε σύγκριση με τους γονείς με δύο παιδιά. Δεν παρατηρήθηκε η ίδια διαφορά 

στη συχνότητα συμμετοχής σε τυπικές μαθηματικές δεξιότητες. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΨΥΧΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΕΣ ΠΡΟΕΚΤΑΣΕΙΣ 

6.1 Συμπεράσματα 

  Σκοπός της παρούσας διπλωματικής εργασίας ήταν η δημιουργία ενός 

ερωτηματολογίου, το οποίο θα αξιολογεί το οικογενειακό περιβάλλον μάθησης των 

μαθηματικών και τους παράγοντες που, ενδέχεται να το επηρεάζουν. Πιο συγκεκριμένα, 

εξετάστηκαν οι μαθηματικές δεξιότητες του παιδιού, το αίσθημα αυτοαποτελεσματικότητας 

των γονέων απέναντι στα μαθηματικά και η παιδική ιδιοσυγκρασία, ως παράγοντες που 

επηρεάζουν τη συμμετοχή των γονέων σε μαθηματικές δραστηριότητες με το παιδί. Το 

ερωτηματολόγιο, αλλά και οι επιμέρους κλίμακες τους εξετάστηκαν, επίσης, ως προς την 

αξιοπιστία τους.  

  Η παρούσα ερευνητική μελέτη αποτελεί μια μελέτη επισκόπησης και για την 

πραγματοποίησή της ως ερευνητικό εργαλείο χρησιμοποιήθηκε ένα ερωτηματολόγιο με 4 

κλίμακες. Το ερωτηματολόγιο συμπληρώθηκε από 550 γονείς παιδιών πρώιμης παιδικής 

ηλικίας (4-7 ετών).  

  Μετά από ανασκόπηση της υπάρχουσας βιβλιογραφίας, διατυπώθηκαν τα ερευνητικά 

ερωτήματα της παρούσας ερευνητικής μελέτης. Πιο συγκεκριμένα, τα ερευνητικά ερωτήματα 

που θέσαμε ήταν τα εξής: με ποια συχνότητα οι γονείς συμμετέχουν με το παιδί τους σε 

μαθηματικές δραστηριότητες, κατά τη διάρκεια της κοινής τους αλληλεπίδρασης, αν οι γονείς 

επιλέγουν συγκεκριμένους τύπους μαθηματικών δραστηριοτήτων έναντι άλλων, αν οι 

μαθηματικές δεξιότητες του παιδιού επηρεάζουν την εμπλοκή των γονέων σε μαθηματικές 

δραστηριότητες μαζί του, αν το αίσθημα αυτοαποτελεσματικότητας των γονέων απέναντι στα 

μαθηματικά επηρεάζει τη συμμετοχή τους σε μαθηματικές δραστηριότητες με το παιδί, τέλος, 

αν τα ιδιοσυγκρασιακά χαρακτηριστικά του παιδιού (εξωστρέφεια, αρνητικό θυμικό, έλεγχος 

με προσπάθεια) επηρεάζουν τη συχνότητα συμμετοχής των γονέων σε μαθηματικές 

δραστηριότητες μαζί του. Επίσης, εξετάστηκαν το φύλο και η ηλικία του παιδιού, η ηλικία 

ένταξης στην προσχολική εκπαίδευση, ο αριθμός των παιδιών στην οικογένεια, το επίπεδο 

εκπαίδευσης του γονέα, το επάγγελμα του γονέα, η περιοχή κατοικίας και το ετήσιο εισόδημα 

ως παράγοντες επίδρασης στο οικογενειακό περιβάλλον μάθησης των μαθηματικών. 
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6.1.1 Σύνοψη συμπερασμάτων 

 Συνοψίζοντας τα συμπεράσματα της παρούσας ερευνητικής μελέτης παρατηρείται ότι: 

1. Το οικογενειακό περιβάλλον μάθησης των μαθηματικών αποτελείται από τις τρείς 

διαστάσεις, τις ευρύτερες μαθηματικές δραστηριότητες (άτυπες αριθμητικές 

δραστηριότητες, δραστηριότητες χωροταξικής αντίληψης και μοτίβου), τις τυπικές 

μαθηματικές δραστηριότητες (τυπικές αριθμητικές δραστηριότητες) και τις 

δραστηριότητες ενεργητικής αλληλεπίδρασης. 

2. Τόσο η κλίμακα αξιολόγησης του οικογενειακού περιβάλλοντος μάθησης των 

μαθηματικών, όσο και οι επιμέρους διαστάσεις της εμφανίζουν υψηλή αξιοπιστία. 

Επομένως, το ερωτηματολόγιο μετρά με συνέπεια αυτό για το οποίο κατασκευάστηκε, 

αξιολογεί, δηλαδή, το οικογενειακό περιβάλλον μάθησης των μαθηματικών, κατά την 

πρώιμη παιδική ηλικία, παρέχοντας αξιόπιστες και χρήσιμες πληροφορίες.  

3. Οι γονείς, κατά τη διάρκεια της αλληλεπίδρασης με το παιδί τους, συμμετέχουν με 

μεγαλύτερη συχνότητα σε δραστηριότητες ενεργητικής αλληλεπίδρασης με το παιδί 

τους. Αμέσως μετά έπονται οι τυπικές μαθηματικές δραστηριότητες, ενώ η μικρότερη 

συχνότητα συμμετοχής των γονέων παρατηρείται στις ευρύτερες μαθηματικές 

δραστηριότητες.  

4. Οι μαθηματικές δεξιότητες που έχει αναπτύξει το παιδί σχετίζονται θετικά με το 

περιβάλλον μάθησης των μαθηματικών. Όσο υψηλότερα αξιολογούνται οι 

μαθηματικές δεξιότητες ενός παιδιού από τους γονείς, τόσο περισσότερο ενισχύεται η 

συμμετοχή των γονέων σε μαθηματικές δραστηριότητες μαζί του.  

5. Το αίσθημα αυτοαποτελεσματικότητας των γονέων απέναντι στα μαθηματικά 

σχετίζεται θετικά με τη συμμετοχή τους σε μαθηματικές δραστηριότητες με το παιδί. 

Όσο πιο σίγουροι νιώθουν οι γονείς για τις μαθηματικές τους δεξιότητες και 

δυνατότητες τόσο αυξάνεται η συμμετοχή τους σε μαθηματικές δραστηριότητες με το 

παιδί, κατά τη διάρκεια της μεταξύ τους αλληλεπίδρασης.  

6. Από τα ιδιοσυγκρασιακά χαρακτηριστικά της προσωπικότητας του παιδιού, ο έλεγχος 

με προσπάθεια σχετίζεται θετικά με το οικογενειακό περιβάλλον μάθησης των 

μαθηματικών και τις επιμέρους διαστάσεις του. Ο έλεγχος με προσπάθεια έχει να 

κάνει με την ικανότητα του παιδιού για εστίαση της προσοχής, τον ανασταλτικό 

έλεγχο, την αντιληπτική του ικανότητα και με την ευχαρίστηση χαμηλής έντασης. 

Όσο μεγαλύτερος είναι ο έλεγχος με προσπάθεια από μέρους του παιδιού, τόσο 
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αυξάνεται η συχνότητα συμμετοχής των γονέων σε μαθηματικές δραστηριότητες μαζί 

του.   

7. Σχετικά με το επίπεδο εκπαίδευσης του γονέα βρέθηκε ότι οι πατέρες μεσαίου 

εκπαιδευτικού επιπέδου συμμετέχουν με μεγαλύτερη συχνότητα δραστηριότητες 

ενεργητικής αλληλεπίδρασης με το παιδί τους, σε σύγκριση με τους πατέρες 

χαμηλότερου εκπαιδευτικού επιπέδου.  Το εκπαιδευτικό επίπεδο της μητέρας δε 

βρέθηκε να επηρεάζει το συμμετοχή των γονέων σε μαθηματικές δραστηριότητες με 

το παιδί.  

8. Όσον αφορά την επίδραση του επαγγέλματος του γονέα στο οικογενειακό περιβάλλον 

μάθησης των μαθηματικών, βρέθηκε ότι το επάγγελμα του γονέα δεν επηρεάζει τη 

συμμετοχή του σε μαθηματικές δραστηριότητες με το παιδί. Η συχνότητα συμμετοχή 

των γονέων στις παραπάνω δραστηριότητες είναι η ίδια, ανεξάρτητα από το 

επάγγελμα τους.  

9. Το ετήσιο εισόδημα της οικογένειας, επίσης, αποτελεί έναν παράγοντα που δεν 

επηρεάζει το οικογενειακό περιβάλλον μάθησης των μαθηματικών και τις επιμέρους 

διαστάσεις του.  

10. Ανάλογα αποτελέσματα προέκυψαν για την περιοχή κατοικίας της οικογένειας. Η 

περιοχή κατοικίας της οικογένειας δεν επηρεάζει τη συμμετοχή των γονέων σε 

μαθηματικές δραστηριότητες με το παιδί τους.  

11. Συνολικά, το κοινωνικοοικονομικό επίπεδο της οικογένειας δεν επηρεάζει το 

οικογενειακό περιβάλλον μάθησης των μαθηματικών, κατά την πρώιμη παιδική 

ηλικία.   

12. Αναφορικά με το φύλο του παιδιού και το οικογενειακό περιβάλλον μάθησης των 

μαθηματικών, τα αποτελέσματα έδειξαν ότι το φύλο του παιδιού δεν επηρεάζει τη 

συμμετοχή των γονέων σε μαθηματικές δραστηριότητες με το παιδί. Οι γονείς 

συμμετέχουν με τα παιδιά τους στον ίδιο βαθμό σε μαθηματικές δραστηριότητες. 

13. Η ηλικία του παιδιού δε βρέθηκε να σχετίζεται με το οικογενειακό περιβάλλον 

μάθησης των μαθηματικών. Η συχνότητα συμμετοχής των γονέων σε μαθηματικές 

δραστηριότητες με το παιδί τους παραμένει σταθερή σε όλη τη διάρκεια της πρώιμης 

παιδικής ηλικίας.  

14. Η ηλικία ένταξης του παιδιού στην προσχολική εκπαίδευση, επίσης, δεν επηρεάζει το 

οικογενειακό περιβάλλον μάθησης των μαθηματικών. Ανεξάρτητα από την ηλικία 

ένταξης στην προσχολική εκπαίδευση, η συχνότητα συμμετοχής των γονέων σε 

μαθηματικές δραστηριότητες με το παιδί τους παραμένει σταθερή.  
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15. Αναφορικά με τον αριθμό των παιδιών της οικογένειες, τα αποτελέσματα έδειξαν ότι 

επηρεάζει το οικογενειακό περιβάλλον μάθησης των μαθηματικών. Οι οικογένειες με 

ένα παιδί συμμετέχουν με μεγαλύτερη συχνότητα σε ευρύτερες μαθηματικές 

δραστηριότητες και σε δραστηριότητες ενεργητικής αλληλεπίδρασης με το παιδί τους, 

σε σύγκριση με τις οικογένειες με δύο παιδιά. Η διαφορά αυτή στις οικογένειες με ένα 

παιδί και στις οικογένειες με δύο παιδιά δεν παρατηρήθηκε για τις τυπικές 

μαθηματικές δραστηριότητες.  

16.  Το επάγγελμα του πατέρα μπορεί να μην επηρεάζει το οικογενειακό περιβάλλον 

μάθησης των μαθηματικών, αν το εξετάσουμε ως μοναδικό παράγοντα, αλλά το 

επηρεάζει σε αλληλεπίδραση με τον αριθμό των παιδιών της οικογένειας.  Η 

μεγαλύτερη συχνότητα συμμετοχής των γονέων σε μαθηματικές δραστηριότητες με 

το παιδί τους παρατηρείται στις οικογένειες με ένα παιδί και στις οικογένειες που ο 

πατέρας εργάζεται στις ένοπλες δυνάμεις. Με μικρή διαφορά ως προς τη συχνότητα 

συμμετοχής σε μαθηματικές δραστηριότητες με το παιδί έπονται οι οικογένειες με 

τρία ή και περισσότερα παιδιά, όπου το επάγγελμα του πατέρα ανήκει στους 

επιστήμονες, καλλιτέχνες και τεχνικούς. Η μικρότερη συμμετοχή σε μαθηματικές 

δραστηριότητες με το παιδί παρατηρείται στις οικογένειες με ένα παιδί, όπου ο 

πατέρας είναι ανήκει στα ανώτερα διοικητικά στελέχη . Στις οικογένειες με δύο 

παιδιά δεν παρατηρείται κάποια σημαντική διαφορά μεταξύ των διαφορετικών 

επαγγελμάτων του πατέρα.  

17. Τέλος, το ετήσιο εισόδημα της οικογένειας και το επίπεδο εκπαίδευσης της μητέρας 

δεν επηρεάζουν το οικογενειακό περιβάλλον μάθησης των μαθηματικών, αν τα 

εξετάσουμε ως μοναδικούς παράγοντες, αλλά το επηρεάζουν στη μεταξύ τους 

αλληλεπίδραση. Πιο συγκεκριμένα, η μεγαλύτερη συχνότητα συμμετοχής των γονέων 

σε μαθηματικές δραστηριότητες με το παιδί τους παρατηρείται στις οικογένειες με 

χαμηλό ετήσιο εισόδημα και χαμηλό εκπαιδευτικό επίπεδο της μητέρας. Με μικρή 

διαφορά ως προς τη συχνότητα συμμετοχής σε μαθηματικές δραστηριότητες με το 

παιδί έπονται οι οικογένειες μεσαίου οικονομικού επιπέδου και πολύ υψηλού 

εκπαιδευτικού επιπέδου της μητέρας και οι οικογένειες υψηλού οικονομικού επιπέδου 

και χαμηλού εκπαιδευτικού επιπέδου της μητέρας. Η μικρότερη συμμετοχή σε 

μαθηματικές δραστηριότητες με το παιδί παρατηρείται στις οικογένειες με χαμηλό 

οικονομικό επίπεδο και πολύ υψηλό εκπαιδευτικό επίπεδο της μητέρας.  
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6.2 Περιορισμοί της έρευνας  

Είναι σημαντικό να αναφέρουμε και κάποιους περιορισμούς της παρούσας ερευνητικής 

μελέτης:  

1. Η εκτίμηση του οικογενειακού περιβάλλοντος μάθησης των μαθηματικών βασίστηκε 

στις δηλώσεις των ίδιων των γονέων, για τη συχνότητα συμμετοχής τους σε 

μαθηματικές δραστηριότητες με το παιδί, με τη χρήση ενός ερωτηματολογίου. Δεν 

πραγματοποιήθηκε παρατήρηση γονέων και παιδιών στο πλαίσιο της ελεύθερης 

αλληλεπίδρασης τους. Επομένως, δε μπορούμε να είμαστε σίγουροι αν η συχνότητα 

συμμετοχής σε μαθηματικές δραστηριότητες, που παρατηρήθηκε στην παρούσα 

ερευνητική μελέτη, ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα. Ενδέχεται οι γονείς για 

λόγους προκατάληψης να δηλώσουν ότι συμμετέχουν με μεγαλύτερη συχνότητα σε 

μαθηματικές δραστηριότητες με το παιδί, σε σύγκριση με αυτό που συμβαίνει στην 

πραγματικότητα.  

2. Παράλληλα, το ερωτηματολόγιο απαντήθηκε στο μεγαλύτερο ποσοστό του από 

μητέρες, επομένως, εξετάζονται οι δικές τους απόψεις σχετικά με το οικογενειακό 

περιβάλλον μάθησης των μαθηματικών. Θα ήταν σημαντικό να υπάρχει σχετική 

ομοιογένεια στο δείγμα μας –παρόμοιο ποσοστό πατέρων και μητέρων-, ώστε να 

είμαστε σε θέση να γενικεύσουμε τα συμπεράσματά μας. 

3. Με παρόμοιο τρόπο, τα συμπεράσματα της παρούσας ερευνητικής μελέτης 

αναφέρονται στην ποσότητα και όχι την ποιότητα του οικογενειακού περιβάλλοντος 

μάθησης των μαθηματικών. Επομένως, για να οδηγηθούμε σε περισσότερο ασφαλή 

συμπεράσματα, θα ήταν σημαντικό να συμπεριλάβουμε και τις δύο παραπάνω 

διαστάσεις.  

4. Οι μαθηματικές δεξιότητες των παιδιών αξιολογήθηκαν από τους ίδιους τους γονείς. 

Ενδέχεται οι γονείς να αντιμετώπισαν δυσκολία στην αξιολόγηση των μαθηματικών 

δεξιοτήτων του παιδιού και οι απαντήσεις τους να μην ανταποκρίνονται πλήρως στις 

πραγματικές δεξιότητες του. Ίσως οι γονείς, σε κάποιες περιπτώσεις, να 

υπερεκτίμησαν ή και να υποτίμησαν τις μαθηματικές δεξιότητες του παιδιού τους.  

5. Αναφορικά με το μέγεθος του δείγματος (Ν=550), είναι ικανοποιητικό. Παρόλα αυτά,  

ένα μεγαλύτερο δείγμα θα βοηθούσε στη γενίκευση των συμπερασμάτων  που 

προκύπτουν από την παρούσα ερευνητική μελέτη.  
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6.3 Κατευθύνσεις για μελλοντική έρευνα 

Μετά την ανάλυση και ερμηνεία των αποτελεσμάτων, παραθέτονται κάποια θέματα τα οποία 

θα μπορούσαν να διερευνηθούν σε μελλοντικές ερευνητικές μελέτες.  

1. Αναφορικά με την αξιολόγηση του οικογενειακού περιβάλλοντος μάθησης των 

μαθηματικών, βάσει της συχνότητας εμπλοκής των γονέων σε μαθηματικές 

δραστηριότητες με το παιδί, μελλοντικές έρευνες θα μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν 

την ερευνητική μέθοδο της παρατήρησης. Είναι σημαντικό η παρατήρηση να γίνει 

στο φυσικό περιβάλλον των οικογενειών, στο πλαίσιο της ελεύθερης αλληλεπίδρασης 

γονέα και παιδιού, κατά τη διάρκεια μαθηματικών δραστηριοτήτων. Προκειμένου να 

προκύψουν περισσότερο ασφαλή και γενικεύσιμα συμπεράσματα, θα ήταν χρήσιμο να 

εξεταστούν τόσο ποσοτικά, όσο και ποιοτικά χαρακτηριστικά του οικογενειακού 

περιβάλλοντος μάθησης των μαθηματικών, κατά την πρώιμη παιδική ηλικία.  

2. Σχετικά με την επίδραση των μαθηματικών δεξιοτήτων του παιδιού στο οικογενειακό 

περιβάλλον μάθησης των μαθηματικών, είναι σημαντικό οι δεξιότητες αυτές να 

εκτιμηθούν με έναν περισσότερο αξιόπιστο τρόπο. Μελλοντικές έρευνες θα 

μπορούσαν να αξιολογήσουν τις μαθηματικές δεξιότητες με τη χρήση 

ερωτηματολογίων τόσο σε γονείς, όσο και σε εκπαιδευτικούς. Επίσης,  η αξιολόγηση 

θα μπορούσε να γίνει από τους ίδιους τους ερευνητές, με τη χρήση έγκυρων και 

αξιόπιστων εργαλείων εκτίμησης των μαθηματικών δεξιοτήτων του παιδιού.  

3. Θα ήταν χρήσιμο να εξεταστεί το οικογενειακό περιβάλλον μάθησης των 

μαθηματικών ως διαμεσολαβητικός παράγοντας ανάμεσα στον έλεγχο με προσπάθεια 

–χαρακτηριστικό της παιδικής ιδιοσυγκρασίας- και στη μαθηματική επίδοση των 

παιδιών στο σχολικό πλαίσιο.  

4. Τέλος, μελλοντικές έρευνες θα ήταν χρήσιμο να εξετάσουν την επίδραση ενός θετικού 

οικογενειακού περιβάλλοντος μάθησης των μαθηματικών σε τομείς της γνωστικής 

ανάπτυξης του παιδιού, όπως είναι η μνήμη εργασίας.  
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6.4 Παιδαγωγικές προτάσεις 

1. Είναι σημαντικό οι γονείς να μαθαίνουν στα παιδιά τους αριθμούς, απλές 

μαθηματικές πράξεις, αλλά και να τα βοηθούν να κατανοούν τις μαθηματικές έννοιες, 

πριν την ένταξη τους στο δημοτικό σχολείο.  

2. Είναι εξίσου σημαντικό, οι γονείς να μην εστιάζουν μόνο στις τυπικές μαθηματικές 

δραστηριότητες, αλλά να ενθαρρύνουν την ενασχόληση με τις ευρύτερες μαθηματικές 

δραστηριότητες, στις οποίες ενέχονται οι άτυπες αριθμητικές δραστηριότητες, οι 

δραστηριότητες χωροταξικής αντίληψης και μοτίβου.  

3. Θα ήταν πολύ βοηθητικό, οι γονείς να μην εστιάζουν αποκλειστικά στην απλή-τυπική 

μάθηση των αριθμών και των μαθηματικών εννοιών, αλλά να εντάσσουν τη μάθηση 

των μαθηματικών στην καθημερινή τους αλληλεπίδραση με το παιδί και το παιγνίδι 

(π.χ. παιγνίδι με κύβους, μέτρηση ποσοτήτων στο μαγείρεμα κλπ.).  

4. Καλό θα ήταν το οικογενειακό περιβάλλον μάθησης των μαθηματικών να 

ανταποκρίνεται στις μαθηματικές δεξιότητες του παιδιού και να προσαρμόζεται 

ανάλογα με την ηλικία του και τις δεξιότητες που κατακτά, είτε στο σχολείο, είτε στο 

σπίτι.  

5. Οι γονείς είναι σημαντικό να κατανοήσουν την ωφελιμότητα ενός θετικού 

οικογενειακού περιβάλλοντος μάθησης των μαθηματικών και να επενδύσουν σε αυτό, 

ανεξάρτητα από το πόσο αποτελεσματικοί και σίγουροι νιώθουν για τις ικανότητες 

τους απέναντι στα μαθηματικά.   

6. Θα ήταν χρήσιμο  οι γονείς να χρησιμοποιούν και στο λόγο τους μαθηματικές έννοιες 

(π.χ. ελαφρύτερο-βαρύτερο), ώστε το παιδί να εξοικειώνεται με τις εννοείς αυτές στην 

καθημερινότητά του.  

7. Τέλος, θα ήταν ωφέλιμο να σχεδιαστούν προγράμματα παρέμβασης, τα οποία θα 

ενημερώνουν τους γονείς για τις θετικές προεκτάσεις του οικογενειακού 

περιβάλλοντος μάθησης των μαθηματικών στην ακαδημαϊκή πορεία και επίδοση του 

παιδιού. Επίσης, θα ήταν χρήσιμο να ενημερώσουν τους γονείς για το πώς μπορούν 

μέσα από το παιγνίδι να ενισχύσουν την ανάπτυξη όλων των διαστάσεων της 

μαθηματικής νόησης (αρίθμηση, χωροταξική αντίληψη και μοτίβο).  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 

Αγαπητέ Γονέα,  

Ονομάζομαι Μαρία Ελένη Ζάρκου και φοιτώ στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών 

Σπουδών «Αναπτυξιακή Ψυχολογία και Παιδαγωγικές Εφαρμογές» του Πανεπιστημίου 

Κρήτης. Στο πλαίσιο της διπλωματικής μου εργασίας, εκπονώ μια ερευνητική μελέτη  με 

τίτλο «Περιβάλλον Μάθησης των Μαθηματικών στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία». 

Σκοπός της μελέτης αυτής είναι να διερευνήσει το περιβάλλον ενθάρρυνσης 

μαθηματικών εννοιών παιδιών ηλικίας 4-7 ετών, όπως αυτό δομείται από τους γονείς τους 

στο σπίτι, καθώς και παραγόντων που μπορεί να το επηρεάζουν.  

Το ερωτηματολόγιο που ακολουθεί είναι ανώνυμο και τα δεδομένα που θα 

προκύψουν , θα χρησιμοποιηθούν μόνο για τους σκοπούς της ερευνητικής μελέτης μας.  

Παρακαλούμε σημειώστε την απάντηση που σας αντιπροσωπεύει περισσότερο. 

Πρέπει να τονιστεί από την αρχή ότι δεν υπάρχουν σωστές και λανθασμένες απαντήσεις. Σας 

παρακαλώ πολύ να απαντήσετε σε όλες τις ερωτήσεις με τρόπο που να αντανακλά τις 

πραγματικές σας απόψεις και μορφές συμπεριφοράς, που έχετε παρατηρήσει κατά τη 

διάρκεια της αλληλεπίδρασή με το παιδί σας. Η διάρκεια συμπλήρωσης του 

ερωτηματολογίου είναι περίπου 15 λεπτά. 

Η συμμετοχή σας είναι ιδιαίτερα πολύτιμη και σημαντική. Μπορείτε να διακόψετε τη 

συμπλήρωση του ερωτηματολογίου οποιαδήποτε στιγμή το θελήστε, χωρίς να αποθηκευτούν 

οι απαντήσεις σας.  

Σας ευχαριστούμε θερμά για τη συμμετοχή σας στην παρούσα έρευνα. 

Με εκτίμηση,  

Ζάρκου Μαρία Ελένη, 

Μεταπτυχιακή Φοιτήτρια                                                                                           

Πανεπιστημίου Κρήτης 
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Σημειώστε με Χ το πρόσωπο το οποίο συμπληρώνει το ερωτηματολόγιο: 

_____ ο πατέρας του παιδιού  

_____ η μητέρα του παιδιού  

_____ και οι δύο γονείς μαζί  

_____ άλλος κηδεμόνας  

Σημειώστε με Χ το υψηλότερο επίπεδο εκπαίδευσης που έχει ολοκληρώσει ο πατέρας 

του παιδιού: 

 ___ Απόφοιτος Δημοτικού Σχολείου ή φοίτηση σε μερικές τάξεις του Δ.Σ.  

 ___ Απόφοιτος Γυμνασίου  

 ___ Απόφοιτος Λυκείου  

 ___ Απόφοιτος μεταδευτεροβάθμιας Σχολής (π.χ. ΙΕΚ, Κέντρο Ελευθέρων Σπουδών)  

 ___ Φοίτηση σε μερικά έτη Ανώτερης ή Ανώτατης Σχολής  

 ___ Απόφοιτος Τ.Ε.Ι. ή Ανώτερης Τεχνικής Σχολής 

 ___ Απόφοιτος Α.Ε.Ι.   

 ___ Κάτοχος Μεταπτυχιακού ή Διδακτορικού Διπλώματος  

 

Επάγγελμα του πατέρα: ___________________________________________ 

 

Σημειώστε με Χ το υψηλότερο επίπεδο εκπαίδευσης που έχει ολοκληρώσει η μητέρα του 

παιδιού. 

 ___ Απόφοιτος Δημοτικού Σχολείου ή φοίτηση σε μερικές τάξεις του Δ.Σ.  

 ___ Απόφοιτος Γυμνασίου  

 ___ Απόφοιτος Λυκείου  

 ___ Απόφοιτος μεταδευτεροβάθμιας Σχολής (π.χ. ΙΕΚ, Κέντρο Ελευθέρων Σπουδών)  

 ___ Φοίτηση σε μερικά έτη Ανώτερης ή Ανώτατης Σχολής  

 ___ Απόφοιτος Τ.Ε.Ι. ή Ανώτερης Τεχνικής Σχολής  

 ___ Απόφοιτος Α.Ε.Ι.  

 ___ Κάτοχος Μεταπτυχιακού ή Διδακτορικού Διπλώματος  
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Επάγγελμα της μητέρας: ___________________________________________ 

 

Σημειώστε με Χ το φύλο του παιδιού για το οποίο συμπληρώνετε το ερωτηματολόγιο: 

__Αγόρι  

__Κορίτσι  

 

Σημειώστε το έτος γέννησης του παιδιού σας: 

________________________ 

 

Πόσα παιδιά έχετε συνολικά; 

__1 παιδί 

__2 παιδιά 

__3 ή περισσότερα παιδιά 

 

Από ποια ηλικία το παιδί σας φοιτά στην προσχολική αγωγή (παιδικό σταθμό ή 

νηπιαγωγείο); 

__Από την ηλικία του 1ος έτους ή και μικρότερο.  

__Από την ηλικία των 2 ετών.  

__Από την ηλικία των 3 ετών.  

__Από την ηλικία των 4 ετών.  

__Από την ηλικία των 5 ετών.  

Άλλο __________ 
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Σημειώστε με Χ την περιοχή κατοικίας σας: 

__ Αγροτική (κάτω από 2.000 κατοίκους)  

__ Ημιαστική (μεταξύ 2.001 – 9.999 κατοίκων)  

__ Αστική (10.000 κατοίκων και άνω)  

Σημειώστε κατ’ εκτίμηση το συνολικό ετήσιο οικογενειακό σας εισόδημα: 

__ Από 0 έως 5000 ευρώ  

__ Από 5001-8000 ευρώ  

__ Από 8001-12000 ευρώ  

__Από 12001-18000 ευρώ  

__Από 18001-25000 ευρώ  

__Από 25001-30000 ευρώ  

__Πάνω από 30000 ευρώ  
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Περιβάλλον Μάθησης των Μαθηματικών στο Σπίτι 

Παρακάτω θα δείτε μια σειρά από δηλώσεις οι οποίες περιγράφουν δραστηριότητες 

που, ενδεχομένως, πραγματοποιείτε μαζί με το παιδί σας. Παρακαλώ διαβάστε κάθε δήλωση 

και σημειώστε πόσο συχνά –κατά προσέγγιση- συμμετείχατε με το παιδί σας σε κάθε μια από 

αυτές τις δραστηριότητες, τους τελευταίους 3 μήνες. Χρησιμοποιήστε την κλίμακα για να 

αναφέρετε τη συχνότητα αυτή.  

Σημειώστε: 

1. Ποτέ  

2. Μια φορά το μήνα ή λιγότερο  

3. Αρκετές φορές το μήνα (2-3)  

4. Μια φορά την εβδομάδα  

5. Αρκετές φορές την εβδομάδα (2-3)  

6. Σχεδόν καθημερινά  

 

1 Συμμετέχω με το παιδί μου σε κοινές δραστηριότητες (π.χ. παιχνίδι, βόλτα, 

κλπ). 

Ποτέ Μια φορά το 

μήνα ή 

λιγότερο 

Αρκετές 

φορές το 

μήνα (2-3) 

Μια φορά 

την 

εβδομάδα 

Αρκετές 

φορές την 

εβδομάδα (2-

3) 

Σχεδόν 

καθημερινά 

1 2 3 4 5 6 

 

2 Το παιδί μου μπορεί στο σπίτι να έχει πρόσβαση σε υλικό μάθησης (π.χ. 

βιβλία, μολύβια, κύβους). 

Ποτέ Μια φορά το 

μήνα ή 

λιγότερο 

Αρκετές 

φορές το 

μήνα (2-3) 

Μια φορά 

την 

εβδομάδα 

Αρκετές 

φορές την 

εβδομάδα (2-

3) 

Σχεδόν 

καθημερινά 

1 2 3 4 5 6 
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3 Χρησιμοποιώ το παιγνίδι για να μάθω στο παιδί μου καινούργια πράγματα 

(π.χ. παίζουμε με πλαστικά γράμματα ή αριθμούς). 

Ποτέ Μια φορά το 

μήνα ή 

λιγότερο 

Αρκετές 

φορές το 

μήνα (2-3) 

Μια φορά 

την 

εβδομάδα 

Αρκετές 

φορές την 

εβδομάδα (2-

3) 

Σχεδόν 

καθημερινά 

1 2 3 4 5 6 

 

4 Προσφέρω στο παιδί μου βιβλία με παιγνιώδεις ασκήσεις σχετικές με 

μαθηματικές έννοιες (π.χ. αριθμούς, αντίληψης χώρου) που είναι κατάλληλα 

για την ηλικία του παιδιού μου. 

Ποτέ Μια φορά το 

μήνα ή 

λιγότερο 

Αρκετές 

φορές το 

μήνα (2-3) 

Μια φορά 

την 

εβδομάδα 

Αρκετές 

φορές την 

εβδομάδα (2-

3) 

Σχεδόν 

καθημερινά 

1 2 3 4 5 6 

 

5 Όταν παίζουμε με το παιδί μου φτιάχνουμε τρισδιάστατα σχήματα από χαρτί 

(π.χ. μια βάρκα ή ένα αεροπλάνο).  

Ποτέ Μια φορά το 

μήνα ή 

λιγότερο 

Αρκετές 

φορές το 

μήνα (2-3) 

Μια φορά 

την 

εβδομάδα 

Αρκετές 

φορές την 

εβδομάδα (2-

3) 

Σχεδόν 

καθημερινά 

1 2 3 4 5 6 

 

6 Στη διάρκεια μιας κοινής δραστηριότητας με το παιδί μου (π.χ. παιγνίδι, 

προετοιμασία γεύματος), του ζητώ να κάνουμε απλές μαθηματικές πράξεις 

(π.χ. 2+2, 5-1). 

Ποτέ Μια φορά το 

μήνα ή 

λιγότερο 

Αρκετές 

φορές το 

μήνα (2-3) 

Μια φορά 

την 

εβδομάδα 

Αρκετές 

φορές την 

εβδομάδα (2-

3) 

Σχεδόν 

καθημερινά 

1 2 3 4 5 6 
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7 Κατά τη διάρκεια μιας κοινής δραστηριότητας με το παιδί μου (π.χ. παιγνίδι ή 

ψώνια) μιλάμε για τα χρήματα (π.χ. τι κοστίζει περισσότερο). 

Ποτέ Μια φορά το 

μήνα ή 

λιγότερο 

Αρκετές 

φορές το 

μήνα (2-3) 

Μια φορά 

την 

εβδομάδα 

Αρκετές 

φορές την 

εβδομάδα (2-

3) 

Σχεδόν 

καθημερινά 

1 2 3 4 5 6 

 

8 Το παιδί μου, μου ζητά να του μάθω να μετράει κατά τη διάρκεια μιας κοινής 

μας δραστηριότητας (π.χ. παιγνίδι ή όταν πάμε για ψώνια). 

Ποτέ Μια φορά το 

μήνα ή 

λιγότερο 

Αρκετές 

φορές το 

μήνα (2-3) 

Μια φορά 

την 

εβδομάδα 

Αρκετές 

φορές την 

εβδομάδα (2-

3) 

Σχεδόν 

καθημερινά 

1 2 3 4 5 6 

 

9 Το παιδί μου, μου ζητάει να φτιάξουμε μαζί πάζλ. 

Ποτέ Μια φορά το 

μήνα ή 

λιγότερο 

Αρκετές 

φορές το 

μήνα (2-3) 

Μια φορά 

την 

εβδομάδα 

Αρκετές 

φορές την 

εβδομάδα (2-

3) 

Σχεδόν 

καθημερινά 

1 2 3 4 5 6 

 

10 Βρίσκω ευκαιρίες στη διάρκεια μια κοινής δραστηριότητας με το παιδί μου να 

του μάθω να κάνει απαρίθμηση αντικειμένων.  

Ποτέ Μια φορά το 

μήνα ή 

λιγότερο 

Αρκετές 

φορές το 

μήνα (2-3) 

Μια φορά 

την 

εβδομάδα 

Αρκετές 

φορές την 

εβδομάδα (2-

3) 

Σχεδόν 

καθημερινά 

1 2 3 4 5 6 

 

11 Κατά τη διάρκεια μιας κοινής δραστηριότητας με το παιδί μου, του δείχνω να 

μετράει με σειρά αριθμούς (π.χ. από το 1-50). 

Ποτέ Μια φορά το 

μήνα ή 

λιγότερο 

Αρκετές 

φορές το 

μήνα (2-3) 

Μια φορά 

την 

εβδομάδα 

Αρκετές 

φορές την 

εβδομάδα (2-

3) 

Σχεδόν 

καθημερινά 

1 2 3 4 5 6 
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12 Το παιδί μου, μου ζητάει να παίξουμε παιγνίδια στον υπολογιστή με αριθμούς. 

Ποτέ Μια φορά το 

μήνα ή 

λιγότερο 

Αρκετές 

φορές το 

μήνα (2-3) 

Μια φορά 

την 

εβδομάδα 

Αρκετές 

φορές την 

εβδομάδα (2-

3) 

Σχεδόν 

καθημερινά 

1 2 3 4 5 6 

 

13 Κατά τη διάρκεια μιας κοινής δραστηριότητας (π.χ. ενός παιγνιδιού) με το 

παιδί μου, μετράμε αντικείμενα μαζί. 

Ποτέ Μια φορά το 

μήνα ή 

λιγότερο 

Αρκετές 

φορές το 

μήνα (2-3) 

Μια φορά 

την 

εβδομάδα 

Αρκετές 

φορές την 

εβδομάδα (2-

3) 

Σχεδόν 

καθημερινά 

1 2 3 4 5 6 

 

14 Φτιάχνω μια κατασκευή με τουβλάκια και ζητάω από το παιδί να φτιάξει την 

ίδια, χρησιμοποιώντας τα ίδια σχήματα και χρώματα.  

Ποτέ Μια φορά το 

μήνα ή 

λιγότερο 

Αρκετές 

φορές το 

μήνα (2-3) 

Μια φορά 

την 

εβδομάδα 

Αρκετές 

φορές την 

εβδομάδα (2-

3) 

Σχεδόν 

καθημερινά 

1 2 3 4 5 6 

 

15 Όταν μαγειρεύω, ζητώ από το παιδί μου να μετράμε με αριθμούς τις 

ποσότητες των υλικών.  

Ποτέ Μια φορά το 

μήνα ή 

λιγότερο 

Αρκετές 

φορές το 

μήνα (2-3) 

Μια φορά 

την 

εβδομάδα 

Αρκετές 

φορές την 

εβδομάδα (2-

3) 

Σχεδόν 

καθημερινά 

1 2 3 4 5 6 
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16 Παίζουμε με το παιδί μου επιτραπέζια παιχνίδια, στα οποία χρησιμοποιούμε 

ζάρια. 

Ποτέ Μια φορά το 

μήνα ή 

λιγότερο 

Αρκετές 

φορές το 

μήνα (2-3) 

Μια φορά 

την 

εβδομάδα 

Αρκετές 

φορές την 

εβδομάδα (2-

3) 

Σχεδόν 

καθημερινά 

1 2 3 4 5 6 

 

17 Μαθαίνω στο παιδί μου να αναγνωρίζει στο περιβάλλον του αριθμητικά 

σύμβολα (π.χ. το σύμβολο «1» σε μια πινακίδα).  

Ποτέ Μια φορά το 

μήνα ή 

λιγότερο 

Αρκετές 

φορές το 

μήνα (2-3) 

Μια φορά 

την 

εβδομάδα 

Αρκετές 

φορές την 

εβδομάδα (2-

3) 

Σχεδόν 

καθημερινά 

1 2 3 4 5 6 

 

18 Στο παιγνίδι με το παιδί μου χρησιμοποιούμε τουβλάκια με διαφορετικά 

χρώματα τοποθετημένα με μια συγκεκριμένη διαδοχική σειρά (π.χ. κόκκινο, 

μπλε, κίτρινο, κόκκινο, μπλε,…)για να φτιάξουμε μια μικρή κατασκευή (π.χ. 

έναν πύργο) και μετά του ζητώ να συνεχίζει την κατασκευή, με τον ίδιο τρόπο.  

Ποτέ Μια φορά το 

μήνα ή 

λιγότερο 

Αρκετές 

φορές το 

μήνα (2-3) 

Μια φορά 

την 

εβδομάδα 

Αρκετές 

φορές την 

εβδομάδα (2-

3) 

Σχεδόν 

καθημερινά 

1 2 3 4 5 6 

 

19 Κατά τη διάρκεια μιας κοινής δραστηριότητας με το παιδί μου, μαθαίνουμε 

την ώρα. 

Ποτέ Μια φορά το 

μήνα ή 

λιγότερο 

Αρκετές 

φορές το 

μήνα (2-3) 

Μια φορά 

την 

εβδομάδα 

Αρκετές 

φορές την 

εβδομάδα (2-

3) 

Σχεδόν 

καθημερινά 

1 2 3 4 5 6 
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20 Όταν συμμετέχω με το παιδί μου σε μια κοινή δραστηριότητα (π.χ. παιγνίδι), 

σχολιάζω το μέγεθος των αντικείμενων με τα οποία ασχολούμαστε (π.χ. Φέρε 

μου το μεγαλύτερο κυβάκι). 

Ποτέ Μια φορά το 

μήνα ή 

λιγότερο 

Αρκετές 

φορές το 

μήνα (2-3) 

Μια φορά 

την 

εβδομάδα 

Αρκετές 

φορές την 

εβδομάδα (2-

3) 

Σχεδόν 

καθημερινά 

1 2 3 4 5 6 

 

 

21 Διαβάζω στο παιδί μου ιστορίες με αριθμούς. 

Ποτέ Μια φορά το 

μήνα ή 

λιγότερο 

Αρκετές 

φορές το 

μήνα (2-3) 

Μια φορά 

την 

εβδομάδα 

Αρκετές 

φορές την 

εβδομάδα (2-

3) 

Σχεδόν 

καθημερινά 

1 2 3 4 5 6 

 

22 Όταν συμμετέχω με το παιδί μου σε μια κοινή δραστηριότητα χωρίζουμε τα 

αντικείμενα με βάση το βάρος (π.χ. ελαφρύτερο/βαρύτερο). 

Ποτέ Μια φορά το 

μήνα ή 

λιγότερο 

Αρκετές 

φορές το 

μήνα (2-3) 

Μια φορά 

την 

εβδομάδα 

Αρκετές 

φορές την 

εβδομάδα (2-

3) 

Σχεδόν 

καθημερινά 

1 2 3 4 5 6 

 

23 Οργανώνω κοινές δραστηριότητες με το παιδί μου όπου του ζητάω να 

μαντέψει τον αριθμό που ακολουθεί σε μια σειρά αριθμών (π.χ. 1,2,1,2,.. / 

2,4,6,8,..). 

Ποτέ Μια φορά το 

μήνα ή 

λιγότερο 

Αρκετές 

φορές το 

μήνα (2-3) 

Μια φορά 

την 

εβδομάδα 

Αρκετές 

φορές την 

εβδομάδα (2-

3) 

Σχεδόν 

καθημερινά 

1 2 3 4 5 6 
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24 Παίζουμε παιγνίδια στον υπολογιστή που σχετίζονται με κατασκευή, 

χρωματισμό και ένωση τρισδιάστατων σχημάτων.  

Ποτέ Μια φορά το 

μήνα ή 

λιγότερο 

Αρκετές 

φορές το 

μήνα (2-3) 

Μια φορά 

την 

εβδομάδα 

Αρκετές 

φορές την 

εβδομάδα (2-

3) 

Σχεδόν 

καθημερινά 

1 2 3 4 5 6 

 

 

25 Μαθαίνουμε με το παιδί μου τραγούδια με αριθμούς. 

Ποτέ Μια φορά το 

μήνα ή 

λιγότερο 

Αρκετές 

φορές το 

μήνα (2-3) 

Μια φορά 

την 

εβδομάδα 

Αρκετές 

φορές την 

εβδομάδα (2-

3) 

Σχεδόν 

καθημερινά 

1 2 3 4 5 6 

 

26 Κατά τη διάρκεια ενός παιχνιδιού με το παιδί μου, χρησιμοποιούμε μαγνήτες 

με αριθμούς.  

Ποτέ Μια φορά το 

μήνα ή 

λιγότερο 

Αρκετές 

φορές το 

μήνα (2-3) 

Μια φορά 

την 

εβδομάδα 

Αρκετές 

φορές την 

εβδομάδα (2-

3) 

Σχεδόν 

καθημερινά 

1 2 3 4 5 6 

 

27 Κατά τη διάρκεια μιας κοινής δραστηριότητας με το παιδί μου, του ζητάω να 

φτιάξει μια ακολουθία με σχήματα ή ήχους (π.χ. μπλε τετράγωνο-κόκκινό 

τετράγωνο-μπλε τετράγωνο- κόκκινο τετράγωνο ή «Α-Ο-Α-Ο-Α-Ο»). 

Ποτέ Μια φορά το 

μήνα ή 

λιγότερο 

Αρκετές 

φορές το 

μήνα (2-3) 

Μια φορά 

την 

εβδομάδα 

Αρκετές 

φορές την 

εβδομάδα (2-

3) 

Σχεδόν 

καθημερινά 

1 2 3 4 5 6 
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28 Ζητώ από το παιδί μου να αντιγράψει μια ακολουθία σχημάτων ή να 

επαναλάβει μια ακολουθία ήχων.  

Ποτέ Μια φορά το 

μήνα ή 

λιγότερο 

Αρκετές 

φορές το 

μήνα (2-3) 

Μια φορά 

την 

εβδομάδα 

Αρκετές 

φορές την 

εβδομάδα (2-

3) 

Σχεδόν 

καθημερινά 

1 2 3 4 5 6 

 

29 Στον υπολογιστή μαζί με το παιδί μου παίζουμε παιγνίδια επίλυσης 

προβλημάτων που πρέπει να συμπληρώσει μια συγκεκριμένη ακολουθία 

εικόνων (π.χ. μολύβι, γόμα ψαλίδι, μολύβι, γόμα, ….).  

Ποτέ Μια φορά το 

μήνα ή 

λιγότερο 

Αρκετές 

φορές το 

μήνα (2-3) 

Μια φορά 

την 

εβδομάδα 

Αρκετές 

φορές την 

εβδομάδα (2-

3) 

Σχεδόν 

καθημερινά 

1 2 3 4 5 6 
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Κλίμακα Ανίχνευσης Μαθηματικών Δεξιοτήτων στο σπίτι  

 Παρακάτω  θα δείτε μια σειρά από δηλώσεις οι οποίες περιγράφουν διάφορες 

μαθηματικές δεξιότητες που αναπτύσσουν τα παιδία. Παρακαλώ διαβάστε κάθε δήλωση και 

σημειώστε το βαθμό στον οποίο έχετε παρατηρήσει ότι το παιδί σας εκδηλώνει τις δεξιότητες 

αυτές στις δραστηριότητες που συμμετέχετε μαζί. Δεν υπάρχουν σωστές ή λάθος απαντήσεις. 

Τα παιδιά αναπτύσσουν διαφορετικές δεξιότητες και το καθένα με διαφορετικό ρυθμό. 

Χρησιμοποιήστε την κλίμακα για να δηλώσετε το βαθμό που είναι ταιριαστή στο παιδί σας η 

συμπεριφορά που περιγράφεται σε κάθε δήλωση. 

 

Σημειώστε: 

1. Δεν ταιριάζει καθόλου.  

2. Ταιριάζει λίγες φορές.  

3. Ταιριάζει μερικές φορές  

4. Ταιριάζει συχνά.  

5. Ταιριάζει πάντα.  

 

1. Το παιδί μου είναι σε θέση να μετρά σωστά ένα σύνολο αντικειμένων, χωρίς να 

παραλείπει αριθμούς. 

 

Δεν ταιριάζει 

καθόλου 

Ταιριάζει 

λίγες φορές 

Ταιριάζει 

μερικές φορές 

Ταιριάζει 

συχνά 

Ταιριάζει 

πάντα 

1 2 3 4 5 

 

2. Το παιδί μου είναι σε θέση να μετρά ένα σύνολο αντικειμένων χωρίς να τα 

αγγίζει. 

 

Δεν ταιριάζει 

καθόλου 

Ταιριάζει 

λίγες φορές 

Ταιριάζει 

μερικές φορές 

Ταιριάζει 

συχνά 

Ταιριάζει 

πάντα 

1 2 3 4 5 
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3. Όταν  παρουσιάζεται στο παιδί μου ένα σύνολο από εικόνες, είναι σε θέση να 

εντοπίσει την ιεραρχική θέση της εικόνα που του ζητείται (π.χ. «Δείξε μου την 6η 

εικόνα»).   

 

Δεν ταιριάζει 

καθόλου 

Ταιριάζει 

λίγες φορές 

Ταιριάζει 

μερικές φορές 

Ταιριάζει 

συχνά 

Ταιριάζει 

πάντα 

1 2 3 4 5 

 

4. Όταν του παρουσιάζεται μια ελλιπής σειρά αριθμών (π.χ. 1,2,4,5), είναι σε θέση 

να αντιληφθεί ποιός είναι ο αριθμός που λείπει. 

 

Δεν ταιριάζει 

καθόλου 

Ταιριάζει 

λίγες φορές 

Ταιριάζει 

μερικές φορές 

Ταιριάζει 

συχνά 

Ταιριάζει 

πάντα 

1 2 3 4 5 

 

5. Όταν κάνει απαρίθμηση, δεν παραλείπει κάποιον αριθμό μέχρι να φτάσει στο 

μεγαλύτερο αριθμό που γνωρίζει (π.χ, έως το 50). 

 

Δεν ταιριάζει 

καθόλου 

Ταιριάζει 

λίγες φορές 

Ταιριάζει 

μερικές φορές 

Ταιριάζει 

συχνά 

Ταιριάζει 

πάντα 

1 2 3 4 5 

 

6. Όταν παρουσιάζω στο παιδί μου καρτέλες με ψηφία αριθμών (3, 10, 12), είναι σε 

θέση να μου τους ονομάσει (π.χ. τρία, δέκα, δώδεκα, κλπ).  

 

Δεν ταιριάζει 

καθόλου 

Ταιριάζει 

λίγες φορές 

Ταιριάζει 

μερικές φορές 

Ταιριάζει 

συχνά 

Ταιριάζει 

πάντα 

1 2 3 4 5 

 

7. Είναι σε θέση να πραγματοποιεί αποτελεσματικά απλές μαθηματικές πράξεις, 

όταν οι πράξεις παρουσιάζονται λεκτικά (π.χ. δύο και δύο, δύο και τέσσερα). 

Δεν ταιριάζει 

καθόλου 

Ταιριάζει 

λίγες φορές 

Ταιριάζει 

μερικές φορές 

Ταιριάζει 

συχνά 

Ταιριάζει 

πάντα 

1 2 3 4 5 
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8. Είναι σε θέση να πραγματοποιεί αποτελεσματικά απλές μαθηματικές πράξεις, όταν 

οι πράξεις παρουσιάζονται οπτικά με ψηφία αριθμών (π.χ. σε ένα χαρτί 2+3, 5-2). 

 

Δεν ταιριάζει 

καθόλου 

Ταιριάζει 

λίγες φορές 

Ταιριάζει 

μερικές φορές 

Ταιριάζει 

συχνά 

Ταιριάζει 

πάντα 

1 2 3 4 5 

 

9. Βλέποντας ένα σύνολο αριθμητικών ψηφίων (π.χ. 7,3,1,9,4) είναι σε θέση να 

αναγνωρίσει το μικρότερο και το μεγαλύτερο αριθμό. 

 

Δεν ταιριάζει 

καθόλου 

Ταιριάζει 

λίγες φορές 

Ταιριάζει 

μερικές φορές 

Ταιριάζει 

συχνά 

Ταιριάζει 

πάντα 

1 2 3 4 5 

 

 

10. Εάν δείξω στο παιδί μου τις 3 σειρές από κουκίδες, που απεικονίζονται στην 

παρακάτω εικόνα, είναι σε θέση να μου πει ποια σειρά έχει τις περισσότερες κουκίδες 

χωρίς να τις απαριθμήσει (π.χ. 1, 2, 3, ….).              

 

 

 

Δεν ταιριάζει 

καθόλου 

Ταιριάζει 

λίγες φορές 

Ταιριάζει 

μερικές φορές 

Ταιριάζει 

συχνά 

Ταιριάζει 

πάντα 

1 2 3 4 5 
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Κλίμακα Στάσεων των Γονέων απέναντι στα Μαθηματικά 

 Στις παρακάτω σελίδες θα δείτε μια σειρά από δηλώσεις οι οποίες αφορούν τη σχέση 

σας με τα μαθηματικά σε διάφορες καταστάσεις της καθημερινής ζωής. Παρακαλώ διαβάστε 

κάθε δήλωση και σημειώστε κατά πόσο συμφωνείτε ή διαφωνείτε με τις δηλώσεις αυτές, 

ανάλογα με το βαθμό που σας αντιπροσωπεύουν. Δεν υπάρχουν σωστές ή λάθος απαντήσεις. 

Παρακαλώ απαντήστε με ειλικρίνεια. Χρησιμοποιήστε την κλίμακα για να δηλώσετε το 

βαθμό συμφωνίας ή διαφωνίας σας. 

 

Σημειώστε: 

1. Διαφωνώ απόλυτα.  

2. Σχεδόν διαφωνώ.  

3. Ούτε συμφωνώ, ούτε διαφωνώ.  

4. Σχεδόν συμφωνώ.  

5. Συμφωνώ απόλυτα.  

 

1. Νιώθω άνετα να εκτελώ μαθηματικές πράξεις με μεγάλους αριθμούς στο μυαλό 

μου (π.χ. 5835+1250, 10524-3564). 

 

Διαφωνώ 

απόλυτα 

Σχεδόν 

διαφωνώ 

Ούτε συμφωνώ, 

ούτε διαφωνώ 

Σχεδόν 

συμφωνώ 

Συμφωνώ 

απόλυτα 

1 2 3 4 5 

 

2. Είμαι καλός στο να δίνω οδηγίες προσανατολισμού –σε έναν περαστικό- για έναν 

προορισμό. 

 

Διαφωνώ 

απόλυτα 

Σχεδόν 

διαφωνώ 

Ούτε συμφωνώ, 

ούτε διαφωνώ 

Σχεδόν 

συμφωνώ 

Συμφωνώ 

απόλυτα 

1 2 3 4 5 
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3. Στο σχολείο, μου προκαλούσε άγχος ένα διαγώνισμα Μαθηματικών. 

 

Διαφωνώ 

απόλυτα 

Σχεδόν 

διαφωνώ 

Ούτε συμφωνώ, 

ούτε διαφωνώ 

Σχεδόν 

συμφωνώ 

Συμφωνώ 

απόλυτα 

1 2 3 4 5 

 

4. Νιώθω άνετα να πραγματοποιώ μαθηματικές μετατροπές (π.χ. μετατροπή 

δευτερολέπτων σε ώρα, εκατοστών σε μέτρα κλπ). 

 

Διαφωνώ 

απόλυτα 

Σχεδόν 

διαφωνώ 

Ούτε συμφωνώ, 

ούτε διαφωνώ 

Σχεδόν 

συμφωνώ 

Συμφωνώ 

απόλυτα 

1 2 3 4 5 

 

5. Στο σχολείο ήμουν καλός στα Μαθηματικά. 

 

Διαφωνώ 

απόλυτα 

Σχεδόν 

διαφωνώ 

Ούτε συμφωνώ, 

ούτε διαφωνώ 

Σχεδόν 

συμφωνώ 

Συμφωνώ 

απόλυτα 

1 2 3 4 5 

 

6. Είμαι σε θέση να υπολογίζω με ευκολία την έκπτωση σε κάποιο προϊόν.  

 

Διαφωνώ 

απόλυτα 

Σχεδόν 

διαφωνώ 

Ούτε συμφωνώ, 

ούτε διαφωνώ 

Σχεδόν 

συμφωνώ 

Συμφωνώ 

απόλυτα 

1 2 3 4 5 

 

7. Στο σχολείο συχνά απουσίαζα από το μάθημα των Μαθηματικών. 

 

Διαφωνώ 

απόλυτα 

Σχεδόν 

διαφωνώ 

Ούτε συμφωνώ, 

ούτε διαφωνώ 

Σχεδόν 

συμφωνώ 

Συμφωνώ 

απόλυτα 

1 2 3 4 5 
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8. Είμαι σε θέση να βοηθήσω ικανοποιητικά το παιδί μου, όταν λύνει μαθηματικές 

ασκήσεις. 

 

Διαφωνώ 

απόλυτα 

Σχεδόν 

διαφωνώ 

Ούτε συμφωνώ, 

ούτε διαφωνώ 

Σχεδόν 

συμφωνώ 

Συμφωνώ 

απόλυτα 

1 2 3 4 5 

 

9. Νιώθω άγχος όταν πρέπει να διαχειριστώ αριθμούς.  

 

Διαφωνώ 

απόλυτα 

Σχεδόν 

διαφωνώ 

Ούτε συμφωνώ, 

ούτε διαφωνώ 

Σχεδόν 

συμφωνώ 

Συμφωνώ 

απόλυτα 

1 2 3 4 5 
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Ερωτηματολόγιο για τα Χαρακτηριστικά της Συμπεριφοράς του Παιδιού. 

Παρακάτω θα δείτε μια σειρά από δηλώσεις οι οποίες περιγράφουν τις αντιδράσεις 

των παιδιών σε διάφορες καταστάσεις. Θα θέλαμε να αναφέρετε ποιες είναι οι πιθανές 

αντιδράσεις των παιδιών σας σε αυτές τις περιπτώσεις. Φυσικά δεν υπάρχουν σωστοί τρόποι 

αντίδρασης, τα παιδιά διαφέρουν ευρέως στις αντιδράσεις τους, και αυτές τις διαφορές 

προσπαθούμε να μελετήσουμε. Παρακαλώ διαβάστε κάθε δήλωση και αποφασίστε αν αυτή 

είναι αληθής ή μη αληθής περιγραφή της αντίδρασης του παιδιού σας μέσα στους 

τελευταίους έξι μήνες. Χρησιμοποιήστε την παρακάτω κλίμακα για να αναφέρετε πόσο καλά 

αυτή η δήλωση περιγράφει το παιδί σας:  

 

Σημειώστε# Εάν αυτή η δήλωση είναι: 

 

1 Εξαιρετικά αναληθής για το παιδί σας  

2 Αρκετά αναληθής για το παιδί σας  

3 Ελαφρώς αναληθής για το παιδί σας  

4 Ούτε αληθής ούτε αναληθής για το παιδί σας  

5 Ελαφρώς αληθής για το παιδί σας  

6 Αρκετά αληθής για το παιδί σας  

7 Εξαιρετικά αληθής για το παιδί σας  

 

Εάν δεν μπορείτε να απαντήσετε κάποια θέση από τις παρακάτω διότι δεν έχετε δει 

ποτέ το παιδί σας σε μια τέτοια κατάσταση, για παράδειγμα, εάν μια δήλωση αφορά την 

αντίδραση του παιδιού σας σχετικά με το τραγούδι και ποτέ δεν έχετε τραγουδήσει στο παιδί 

σας, τότε κυκλώστε ΜΕ (μη εφαρμόσιμο).  

 

 

 

 



163 
 

1. Φαίνεται πάντοτε σε μεγάλη βιασύνη να φθάσει από το ένα μέρος στο άλλο.  

Εξαιρετικά 

αναληθής 

Αρκετά 

αναληθής 

Ελαφρώς 

αναληθής 

Ούτε 

αναληθής, 

ούτε 

αληθής 

Ελαφρώς 

αληθής 

Αρκετά 

αληθής 

Εξαιρετικά 

αληθής 

Μη 

εφαρμόσιμο 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 

2. Απογοητεύεται όταν τον/την παρεμποδίζουν να κάνει κάτι που θέλει.  

Εξαιρετικά 

αναληθής 

Αρκετά 

αναληθής 

Ελαφρώς 

αναληθής 

Ούτε 

αναληθής, 

ούτε 

αληθής 

Ελαφρώς 

αληθής 

Αρκετά 

αληθής 

Εξαιρετικά 

αληθής 

Μη 

εφαρμόσιμο 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 

3. Όταν σχεδιάζει ή χρωματίζει σε ένα βιβλίο, παρουσιάζει ισχυρή συγκέντρωση 

Εξαιρετικά 

αναληθής 

Αρκετά 

αναληθής 

Ελαφρώς 

αναληθής 

Ούτε 

αναληθής, 

ούτε 

αληθής 

Ελαφρώς 

αληθής 

Αρκετά 

αληθής 

Εξαιρετικά 

αληθής 

Μη 

εφαρμόσιμο 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 

4. Κάποιες φορές πετά αντικείμενα, όταν νιώθει θυμό.  

Εξαιρετικά 

αναληθής 

Αρκετά 

αναληθής 

Ελαφρώς 

αναληθής 

Ούτε 

αναληθής, 

ούτε 

αληθής 

Ελαφρώς 

αληθής 

Αρκετά 

αληθής 

Εξαιρετικά 

αληθής 

Μη 

εφαρμόσιμο 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 

5. Αναστατώνεται αρκετά από ένα μικρό κόψιμο ή μώλωπα.  

Εξαιρετικά 

αναληθής 

Αρκετά 

αναληθής 

Ελαφρώς 

αναληθής 

Ούτε 

αναληθής, 

ούτε 

αληθής 

Ελαφρώς 

αληθής 

Αρκετά 

αληθής 

Εξαιρετικά 

αληθής 

Μη 

εφαρμόσιμο 

1 2 3 4 5 6 7 8 
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6. Προετοιμάζεται για τα ταξίδια και τις εξόδους με το να οργανώνει τα πράγματα 

που θα χρειαστεί.   

Εξαιρετικά 

αναληθής 

Αρκετά 

αναληθής 

Ελαφρώς 

αναληθής 

Ούτε 

αναληθής, 

ούτε 

αληθής 

Ελαφρώς 

αληθής 

Αρκετά 

αληθής 

Εξαιρετικά 

αληθής 

Μη 

εφαρμόσιμο 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 

7. Συχνά ανυπομονεί να συμμετέχει σε νέες καταστάσεις.  

Εξαιρετικά 

αναληθής 

Αρκετά 

αναληθής 

Ελαφρώς 

αναληθής 

Ούτε 

αναληθής, 

ούτε 

αληθής 

Ελαφρώς 

αληθής 

Αρκετά 

αληθής 

Εξαιρετικά 

αληθής 

Μη 

εφαρμόσιμο 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 

8. Τείνει να λυπάται όταν οικογενειακά σχέδια δεν πραγματοποιούνται (δεν 

επιλύονται).   

Εξαιρετικά 

αναληθής 

Αρκετά 

αναληθής 

Ελαφρώς 

αναληθής 

Ούτε 

αναληθής, 

ούτε 

αληθής 

Ελαφρώς 

αληθής 

Αρκετά 

αληθής 

Εξαιρετικά 

αληθής 

Μη 

εφαρμόσιμο 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 

9. Του/της αρέσει να του/της τραγουδούν.  

Εξαιρετικά 

αναληθής 

Αρκετά 

αναληθής 

Ελαφρώς 

αναληθής 

Ούτε 

αναληθής, 

ούτε 

αληθής 

Ελαφρώς 

αληθής 

Αρκετά 

αληθής 

Εξαιρετικά 

αληθής 

Μη 

εφαρμόσιμο 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 

10. Φαίνεται να είναι άνετα με σχεδόν οποιοδήποτε άτομο.  

Εξαιρετικά 

αναληθής 

Αρκετά 

αναληθής 

Ελαφρώς 

αναληθής 

Ούτε 

αναληθής, 

ούτε 

αληθής 

Ελαφρώς 

αληθής 

Αρκετά 

αληθής 

Εξαιρετικά 

αληθής 

Μη 

εφαρμόσιμο 

1 2 3 4 5 6 7 8 
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11. Φοβάται τους κλέφτες ή τον «μπαμπούλα».  

Εξαιρετικά 

αναληθής 

Αρκετά 

αναληθής 

Ελαφρώς 

αναληθής 

Ούτε 

αναληθής, 

ούτε 

αληθής 

Ελαφρώς 

αληθής 

Αρκετά 

αληθής 

Εξαιρετικά 

αληθής 

Μη 

εφαρμόσιμο 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 

12. Το παρατηρεί (το προσέχει) όταν οι γονείς φορούν καινούρια ρούχα. 

Εξαιρετικά 

αναληθής 

Αρκετά 

αναληθής 

Ελαφρώς 

αναληθής 

Ούτε 

αναληθής, 

ούτε 

αληθής 

Ελαφρώς 

αληθής 

Αρκετά 

αληθής 

Εξαιρετικά 

αληθής 

Μη 

εφαρμόσιμο 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 

13. Προτιμά ήρεμες δραστηριότητες από ενεργητικά παιχνίδια.  

Εξαιρετικά 

αναληθής 

Αρκετά 

αναληθής 

Ελαφρώς 

αναληθής 

Ούτε 

αναληθής, 

ούτε 

αληθής 

Ελαφρώς 

αληθής 

Αρκετά 

αληθής 

Εξαιρετικά 

αληθής 

Μη 

εφαρμόσιμο 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 

14. Όταν θυμώνει για κάτι, συνήθως παραμένει αναστατωμένος/η για δέκα λεπτά ή 

και περισσότερο.  

Εξαιρετικά 

αναληθής 

Αρκετά 

αναληθής 

Ελαφρώς 

αναληθής 

Ούτε 

αναληθής, 

ούτε 

αληθής 

Ελαφρώς 

αληθής 

Αρκετά 

αληθής 

Εξαιρετικά 

αληθής 

Μη 

εφαρμόσιμο 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 

15. Όταν κατασκευάζει ή συναρμολογεί κάτι, αφοσιώνεται πολύ σε αυτό που 

κάνει, και απασχολείται για μεγάλες περιόδους.   

Εξαιρετικά 

αναληθής 

Αρκετά 

αναληθής 

Ελαφρώς 

αναληθής 

Ούτε 

αναληθής, 

ούτε 

αληθής 

Ελαφρώς 

αληθής 

Αρκετά 

αληθής 

Εξαιρετικά 

αληθής 

Μη 

εφαρμόσιμο 

1 2 3 4 5 6 7 8 
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16. Του/της αρέσει να πηγαίνει ψηλά και γρήγορα όταν κάνει κούνια.  

Εξαιρετικά 

αναληθής 

Αρκετά 

αναληθής 

Ελαφρώς 

αναληθής 

Ούτε 

αναληθής, 

ούτε 

αληθής 

Ελαφρώς 

αληθής 

Αρκετά 

αληθής 

Εξαιρετικά 

αληθής 

Μη 

εφαρμόσιμο 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 

17. Φαίνεται να θλίβεται όταν δεν καταφέρνει να ολοκληρώσει ένα έργο.  

Εξαιρετικά 

αναληθής 

Αρκετά 

αναληθής 

Ελαφρώς 

αναληθής 

Ούτε 

αναληθής, 

ούτε 

αληθής 

Ελαφρώς 

αληθής 

Αρκετά 

αληθής 

Εξαιρετικά 

αληθής 

Μη 

εφαρμόσιμο 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 

18. Είναι καλός/καλή στο να ακολουθεί οδηγίες.  

Εξαιρετικά 

αναληθής 

Αρκετά 

αναληθής 

Ελαφρώς 

αναληθής 

Ούτε 

αναληθής, 

ούτε 

αληθής 

Ελαφρώς 

αληθής 

Αρκετά 

αληθής 

Εξαιρετικά 

αληθής 

Μη 

εφαρμόσιμο 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 

19. Αργεί πολύ στο να προσεγγίζει καινούριες καταστάσεις.  

Εξαιρετικά 

αναληθής 

Αρκετά 

αναληθής 

Ελαφρώς 

αναληθής 

Ούτε 

αναληθής, 

ούτε 

αληθής 

Ελαφρώς 

αληθής 

Αρκετά 

αληθής 

Εξαιρετικά 

αληθής 

Μη 

εφαρμόσιμο 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 

20. Όταν είναι άρρωστος/η με ένα κρύωμα σχεδόν ποτέ δεν παραπονιέται.  

Εξαιρετικά 

αναληθής 

Αρκετά 

αναληθής 

Ελαφρώς 

αναληθής 

Ούτε 

αναληθής, 

ούτε 

αληθής 

Ελαφρώς 

αληθής 

Αρκετά 

αληθής 

Εξαιρετικά 

αληθής 

Μη 

εφαρμόσιμο 

1 2 3 4 5 6 7 8 
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21. Του/της αρέσει ο ήχος των λέξεων, όπως τα ποιηματάκια/τραγουδάκια για 

παιδιά.  

Εξαιρετικά 

αναληθής 

Αρκετά 

αναληθής 

Ελαφρώς 

αναληθής 

Ούτε 

αναληθής, 

ούτε 

αληθής 

Ελαφρώς 

αληθής 

Αρκετά 

αληθής 

Εξαιρετικά 

αληθής 

Μη 

εφαρμόσιμο 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 

22. Είναι καμιά φορά ντροπαλός/η ακόμα και αν τριγύρω υπάρχουν άτομα που 

γνωρίζει για αρκετό καιρό.  

Εξαιρετικά 

αναληθής 

Αρκετά 

αναληθής 

Ελαφρώς 

αναληθής 

Ούτε 

αναληθής, 

ούτε 

αληθής 

Ελαφρώς 

αληθής 

Αρκετά 

αληθής 

Εξαιρετικά 

αληθής 

Μη 

εφαρμόσιμο 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 

23. Είναι πολύ δύσκολο να τον/την παρηγορήσεις όταν είναι αναστατωμένος/η.  

Εξαιρετικά 

αναληθής 

Αρκετά 

αναληθής 

Ελαφρώς 

αναληθής 

Ούτε 

αναληθής, 

ούτε 

αληθής 

Ελαφρώς 

αληθής 

Αρκετά 

αληθής 

Εξαιρετικά 

αληθής 

Μη 

εφαρμόσιμο 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 

24. Είναι γρήγορα ενήμερος/η για κάποιο καινούριο αντικείμενο στο καθιστικό.  

Εξαιρετικά 

αναληθής 

Αρκετά 

αναληθής 

Ελαφρώς 

αναληθής 

Ούτε 

αναληθής, 

ούτε 

αληθής 

Ελαφρώς 

αληθής 

Αρκετά 

αληθής 

Εξαιρετικά 

αληθής 

Μη 

εφαρμόσιμο 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 

25. Είναι γεμάτος/η ενέργεια, ακόμα και το βράδυ.   

Εξαιρετικά 

αναληθής 

Αρκετά 

αναληθής 

Ελαφρώς 

αναληθής 

Ούτε 

αναληθής, 

ούτε 

αληθής 

Ελαφρώς 

αληθής 

Αρκετά 

αληθής 

Εξαιρετικά 

αληθής 

Μη 

εφαρμόσιμο 

1 2 3 4 5 6 7 8 
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26. Δεν φοβάται το σκοτάδι.  

Εξαιρετικά 

αναληθής 

Αρκετά 

αναληθής 

Ελαφρώς 

αναληθής 

Ούτε 

αναληθής, 

ούτε 

αληθής 

Ελαφρώς 

αληθής 

Αρκετά 

αληθής 

Εξαιρετικά 

αληθής 

Μη 

εφαρμόσιμο 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 

27. Κάποιες φορές απορροφάται από μια εικόνα σε ένα βιβλίο και την κοιτά για πολύ 

ώρα.   

Εξαιρετικά 

αναληθής 

Αρκετά 

αναληθής 

Ελαφρώς 

αναληθής 

Ούτε 

αναληθής, 

ούτε 

αληθής 

Ελαφρώς 

αληθής 

Αρκετά 

αληθής 

Εξαιρετικά 

αληθής 

Μη 

εφαρμόσιμο 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 

28. Του/της αρέσουν τα σκληρά και θορυβώδη παιχνίδια.  

Εξαιρετικά 

αναληθής 

Αρκετά 

αναληθής 

Ελαφρώς 

αναληθής 

Ούτε 

αναληθής, 

ούτε 

αληθής 

Ελαφρώς 

αληθής 

Αρκετά 

αληθής 

Εξαιρετικά 

αληθής 

Μη 

εφαρμόσιμο 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 

29. Δεν αναστατώνεται από μικρά κοψίματα ή κτυπήματα (μώλωπες).  

Εξαιρετικά 

αναληθής 

Αρκετά 

αναληθής 

Ελαφρώς 

αναληθής 

Ούτε 

αναληθής, 

ούτε 

αληθής 

Ελαφρώς 

αληθής 

Αρκετά 

αληθής 

Εξαιρετικά 

αληθής 

Μη 

εφαρμόσιμο 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 

30. Προσεγγίζει, αργά και προσεκτικά, μέρη που του/της έχουν πει ότι είναι 

επικίνδυνα.  

Εξαιρετικά 

αναληθής 

Αρκετά 

αναληθής 

Ελαφρώς 

αναληθής 

Ούτε 

αναληθής, 

ούτε 

αληθής 

Ελαφρώς 

αληθής 

Αρκετά 

αληθής 

Εξαιρετικά 

αληθής 

Μη 

εφαρμόσιμο 

1 2 3 4 5 6 7 8 



169 
 

 

31. Δε βιάζεται να αποφασίσει τι θα κάνει μετά.  

Εξαιρετικά 

αναληθής 

Αρκετά 

αναληθής 

Ελαφρώς 

αναληθής 

Ούτε 

αναληθής, 

ούτε 

αληθής 

Ελαφρώς 

αληθής 

Αρκετά 

αληθής 

Εξαιρετικά 

αληθής 

Μη 

εφαρμόσιμο 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 

32. Νευριάζει/Θυμώνει όταν δεν μπορεί να βρει κάτι με το οποίο θέλει να παίξει.   

Εξαιρετικά 

αναληθής 

Αρκετά 

αναληθής 

Ελαφρώς 

αναληθής 

Ούτε 

αναληθής, 

ούτε 

αληθής 

Ελαφρώς 

αληθής 

Αρκετά 

αληθής 

Εξαιρετικά 

αληθής 

Μη 

εφαρμόσιμο 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 

33. Απολαμβάνει ήρεμες ρυθμικές δραστηριότητες όπως το λίκνισμα ή η 

ταλάντευση.   

Εξαιρετικά 

αναληθής 

Αρκετά 

αναληθής 

Ελαφρώς 

αναληθής 

Ούτε 

αναληθής, 

ούτε 

αληθής 

Ελαφρώς 

αληθής 

Αρκετά 

αληθής 

Εξαιρετικά 

αληθής 

Μη 

εφαρμόσιμο 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 

34. Μερικές φορές φεύγει ντροπαλά από νέες γνωριμίες.  

Εξαιρετικά 

αναληθής 

Αρκετά 

αναληθής 

Ελαφρώς 

αναληθής 

Ούτε 

αναληθής, 

ούτε 

αληθής 

Ελαφρώς 

αληθής 

Αρκετά 

αληθής 

Εξαιρετικά 

αληθής 

Μη 

εφαρμόσιμο 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 

35. Αναστατώνεται όταν αγαπημένοι του συγγενείς ή φίλοι είναι έτοιμοι να 

φύγουν μετά από επίσκεψη.  

Εξαιρετικά 

αναληθής 

Αρκετά 

αναληθής 

Ελαφρώς 

αναληθής 

Ούτε 

αναληθής, 

ούτε 

αληθής 

Ελαφρώς 

αληθής 

Αρκετά 

αληθής 

Εξαιρετικά 

αληθής 

Μη 

εφαρμόσιμο 

1 2 3 4 5 6 7 8 
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36. Κάνει κάποιο σχόλιο, όταν ένας γονέας έχει αλλάξει την εμφάνισή του/της.   

Εξαιρετικά 

αναληθής 

Αρκετά 

αναληθής 

Ελαφρώς 

αναληθής 

Ούτε 

αναληθής, 

ούτε 

αληθής 

Ελαφρώς 

αληθής 

Αρκετά 

αληθής 

Εξαιρετικά 

αληθής 

Μη 

εφαρμόσιμο 

1 2 3 4 5 6 7 8 
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