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Περίληψη 
 

Σημαντική πρόοδος έχει επιτελεστεί στην μελέτη των δυσκολιών 

μάθησης με σκοπό την αναγνώριση των αιτίων που τις προκαλούν και την 

ανακάλυψη τρόπων για την αντιμετώπισή τους. Παρά το πλήθος μελετών που 

προκύπτουν από την εκπαιδευτική και νευροψυχολογική έρευνα δεν έχει 

υπάρξει συναίνεση γύρω από τη διάγνωση των μαθησιακών δυσκολιών, 

πράγμα που έχει επιπτώσεις και στην επιλογή των μεθόδων αποκατάστασής 

τους. Στη χώρα μας παρατηρείται ανεπάρκεια στην αξιοποίηση ψυχομετρικών 

εργαλείων και ειδικευμένου προσωπικού για τη διάγνωσή της καθώς και 

ελλιπής υποστήριξη των μαθητών που την εμφανίζουν η οποία μάλιστα τείνει 

να μειώνεται όσο αυτοί προχωρούν σε ανώτερες εκπαιδευτικές βαθμίδες. 

Η παρούσα μελέτη είχε στόχο να εκτιμήσει το γνωστικό προφίλ 

μαθητών του Δημοτικού που παρουσιάζουν αξιοσημείωτα χαμηλή επίδοση 

στα μαθηματικά και να οργανώσει μια εκπαιδευτική παρέμβαση για την 

άμβλυνση των μαθηματικών αδυναμιών τους.  

Για την επίτευξη αυτού του στόχου, στην Φάση 1 της μελέτης, 

εκτιμήθηκε με σύντομη κλίμακα μαθηματικής επίδοσης δείγμα 1382 μαθητών 

της Γ΄ δημοτικού, από τους οποίους εκείνοι που εμφάνιζαν μαθηματική 

αδυναμία (n=122) επανεξετάστηκαν έναν χρόνο μετά με την ίδια κλίμακα. 

Ποσοστό 1.4% (n=19) εξακολουθούσαν να εμφανίζουν σημαντικές αδυναμίες 

(μαθητές με επίμονη δυσκολία στα μαθηματικά, ΕΔ), ενώ 17 μαθητές 

παρουσίαζαν πλέον μέση επίδοση (μαθητές με παροδική δυσκολία στα 

μαθηματικά, ΠΔ). Εντοπίστηκε επίσης ομάδα μαθητών τυπικής επίδοσης (ΤΕ, 

n=36)). Στην 4η Δημοτικού (Φάση 2), οι μαθητές με ΕΔ παρουσίαζαν 

ελλείμματα στην ικανότητα συμβολικής επεξεργασίας, ανταποκρίνονταν 

δηλαδή φτωχά σε μαθηματικές διεργασίες όπως οι γραπτές προσθέσεις και 

αφαιρέσεις ή η επίλυση προβλημάτων, που απαιτούν χειρισμό συμβόλων. 

Αντίθετα παρουσίαζαν παρόμοια επίδοση με τους μαθητές με ΠΔ σε 

μαθηματικά έργα που απαιτούσαν επεξεργασία ποσότητας, όπως μέτρηση, 

σύγκριση ψηφίων, κατά προσέγγιση εκτίμηση ποσότητας. Τόσο οι μαθητές με 

ΕΔ όσο και εκείνοι με ΠΔ εμφάνισαν σημαντικά χαμηλότερη επίδοση από 
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τους μαθητές με ΤΕ στην ανάγνωση ψευδολέξεων ενώ οι τρεις ομάδες δεν 

παρουσίασαν σημαντικές διαφορές μεταξύ τους κατά την ανάγνωση λέξεων .  

Στη Φάση 3 της μελέτης οργανώθηκε εκπαιδευτική παρέμβαση 

(Μικρός Άθλος, Μ.ΑΘ) που εφαρμόστηκε όταν οι μαθητές φοιτούσαν στην Ε΄ 

και ΣΤ΄ δημοτικού. Η Μ.ΑΘ. στόχευε στην αποκατάσταση αδυναμιών σε 

βασικές μαθηματικές έννοιες, προαπαιτούμενες για την ανάπτυξη ανώτερων 

μαθηματικών ικανοτήτων. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι από την παρέμβαση 

ευνοήθηκαν μόνο οι μαθητές με ΕΔ (n=13 ολοκλήρωσαν την παρέμβαση, 

Φάση 4), οι οποίοι παρουσίασαν μικρή αλλά σημαντική βελτίωση ως προς την 

ακρίβεια και την ταχύτητα εκτέλεσης γραπτών πράξεων και νοερών 

υπολογισμών. Η εκπαίδευση σε βασικές μαθηματικές έννοιες και διεργασίες 

ξεκινώντας από μη συμβολικά έργα με τη χρήση πραξιακού υλικού, 

μεθοδολογία που παραδοσιακά  υιοθετείται στις πρώτες τάξεις του δημοτικού 

επηρέασε θετικά την επίδοση σε συμβολικά έργα, σε μαθητές που 

παρουσίαζαν επίμονες δυσκολίες λίγο πριν το τέλος της πρωτοβάθμιας 

φοίτησής τους. Οι μαθητές με ΠΔ φαίνεται να παρουσιάζουν αδυναμίες στην 

βραχύχρονη μνήμη και έναν πιο αργό ρυθμό ανάπτυξης των μαθηματικών 

ικανοτήτων από τους μαθητές ΤΕ χωρίς εννοιολογικά ελλείμματα και με την 

πάροδο του χρόνου καταφέρνουν να κατακτήσουν το επιθυμητό επίπεδο 

μαθηματικής επίτευξης. Αυτοί οι μαθητές ενδεχομένως θα ευνοούνταν από 

ένα διαφορετικό πρόγραμμα μαθηματικής εκπαίδευσης που θα στόχευε στην 

εξάσκηση δια της επανάληψης και την κινητοποίηση του ενδιαφέροντός τους 

για μάθηση.  

Η παρούσα μελέτη διαφοροποιείται από προηγούμενες μελέτες στην 

Ελλάδα καθώς βασίστηκε σε διαχρονική εκτίμηση της μαθηματικής επίδοσης 

και στην ενδελεχή αξιολόγηση επιμέρους μαθηματικών δεξιοτήτων. Επιπλέον, 

η παρέμβαση που οργανώθηκε για την αποκατάσταση των μαθησιακών 

δυσκολιών στα μαθηματικά συνδύασε στοιχεία από τη σύγχρονη 

νευροψυχολογική και εκπαιδευτική έρευνα. Περιορισμοί της μελέτης 

αποτελούν η απουσία λεπτομερών εκτιμήσεων γλωσσικών ικανοτήτων, 

οπτικοχωρικής επεξεργασίας και εκτελεστικού ελέγχου που ενδεχομένως να 
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αποκάλυπταν περισσότερα στοιχεία για τη λειτουργία της μαθηματικής 

σκέψης των μαθητών στο δείγμα.  
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Abstract 
 

Despite the large body of educational and neuropsychological research 

on Learning Disabilities (LD) in math several outstanding issues remain on 

optimal assessment procedures and effective interventions. In Greece there is 

a further lack on implementation of diagnostic procedures, instruments, and 

specialized intervention protocols. 

 The present study focused on elementary school students displaying 

significant and persistent mathematic underachievement, their cognitive 

profile and response to a custom-designed educational intervention.  

To accomplish this goal a sample of 1382 G3 students were 

administered a math screening assessment, in Phase 1 of the study. Students 

who presented mathematic weaknesses (n=122) were reassessed a year 

later on the same scale. Nineteen students displayed persisting 

underachievement (1.4% of the total sample, PD group) and 17 students 

scored in the average range (Improved Performance, IP group). A group of 

students who performed in the average range on both assessments formed 

the comparison group (typical performance group, TP, n=36). Administered a 

battery of cognitive and math skills tests in G4 (Phase 2), students in the PD 

group displayed significant difficulties in symbolic processing: they had poor 

achievement in math tasks that require the processing of symbols such as 

written additions and subtractions or problem solving. In contrast they scored 

comparably to students in the IP group on math tasks that required quantity 

processing such as counting, digit comparison and approximate quantity 

estimation. Moreover, both students in the PD and IP groups scored lower 

that TP students on pseudoword reading while all groups showed similar 

scores on word reading.  

In Phase 3 of the study an educational intervention (MyMath) was 

designed focusing on weaknesses in basic math concepts, which are 

considered as prerequisites for the development of higher math abilities. 

Students in the intervention sample (n=36) attended MyMath while enrolling in 

G5 and G6. Importantly, only students who completed the intervention from 
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the PD group (n=13) benefited displaying a small but significant improvement 

in accuracy and speed, while performing written and mental calculations. 

Training in basic mathematic concepts and procedures starting from non 

symbolic tasks using manipulatives, a methodology that traditionally is 

adopted during the first years of elementary schooling, positively affected 

symbolic math performance in students presenting persistent mathematic 

difficulties just before finishing primary education. Students in the IP group 

seem to have short term memory deficiencies and a slow rate of growth of 

mathematical abilities compared to students with TP without exhibiting 

conceptual deficits. In the course of time they manage to achieve the 

expected level of mathematical proficiency.  These students would probably 

benefit from a different math program targeting practice through rehearsal and 

motivating their interest for learning.   

The present study includes a number of advances compared to 

previous research in the Greek educational system featuring longitudinal 

evaluation of student progress in basic math skills and subsequent detailed 

cognitive and math skills assessment. Moreover, an intervention combining 

elements from modern neuropsychological and educational research was 

organized aiming to the rehabilitation of mathematic difficulties. Limitations of 

the study included the lack of detailed assessments of language, visual-

spatial and executive skills that would probably bring to light more information 

on the procedure of mathematical thinking of students in our sample.  
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Κεφάλαιο 1 
   
Μαθησιακές δυσκολίες: Εξέλιξη του πεδίου.  

 

 1.1 Η εξέλιξη του πεδίου των μαθησιακών δυσκολιών 
Οι δυσκολίες στη μάθηση έχουν αναγνωριστεί ήδη από το 1969 ως μια 

κατάσταση που επηρεάζει σημαντικά τη λειτουργικότητα των ατόμων σε 

ακαδημαϊκό, επαγγελματικό, συναισθηματικό και κοινωνικό επίπεδο. Η ειδική 

αγωγή θεωρείται η κατάλληλη μέθοδος για την άμβλυνση αυτών των 

δυσκολιών και την αποκατάσταση της λειτουργικότητας (Μιχελογιάννης & 

Τζενάκη, 2000). Ωστόσο, μέχρι σήμερα δεν έχει υπάρξει συναίνεση σχετικά με 

τον ακριβή ορισμό της διαταραχής και τα κριτήρια διάγνωσής της.  

Οι Lyon, Fletcher & Barnes (2003) παρουσιάζουν συνοπτικά την 

εξέλιξη της μελέτης των δυσκολιών μάθησης: Στις αρχές του 1800 o Gall, 

Γερμανός φυσιολόγος, ανέφερε την  περίπτωση ενός στρατιώτη ο οποίος 

μετά από ένα εγκεφαλικό επεισόδιο έχασε την ικανότητα εκφοράς του λόγου 

παρότι μπορούσε να επικοινωνήσει με κινήσεις και η μνήμη και το 

συναίσθημά του ήταν φυσιολογικά. Οι έρευνές του Gall συνέδεαν τις 

γνωστικές ικανότητες και αδυναμίες με την εγκεφαλική λειτουργία. Στα τέλη 

του 1800 αναφέρθηκαν από νευρολόγους όπως ο Broca, ο Wernicke κα, 

περιπτώσεις διαταραχών σε διάφορες λεκτικές ικανότητες (ομιλία, κατανόηση, 

ανάγνωση) χωρίς να παρουσιάζεται γενική γνωστική έκπτωση και παρά την 

επαρκή εκπαίδευση, οφειλόμενες σε βλάβες σε συγκεκριμένες εγκεφαλικές 

περιοχές. Οι ενδελεχείς έρευνες των νευρολόγων ανέδειξαν ακόμα και την 

ύπαρξη περιπτώσεων ασυνήθιστης γνωστικής δυσλειτουργίας χωρίς εμφανή 

εγκεφαλική βλάβη σε ενήλικες και παιδιά. Μέχρι τις αρχές του 20ου αιώνα ήταν 

ευρέως αποδεκτό ότι υπήρχαν περιπτώσεις παιδιών με εγγενείς δυσκολίες 

στη μάθηση σε κάποιους γνωστικούς τομείς, ότι αυτές οι περιπτώσεις δεν 

αποτελούσαν μια ομοιογενή ομάδα αλλά αντίθετα παρουσίαζαν μεγάλες 

διαφοροποιήσεις ανάλογα με το είδος και την σοβαρότητα των ελλειμμάτων 

και ότι η τυπική σχολική εκπαίδευση δεν επαρκούσε για να αναπληρώσει αυτά 

τα ελλείμματα.  Τη δεκαετία του 1920 οι μελέτες του αμερικανού γιατρού Orton 
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σε παιδιά που παρουσίαζαν αδυναμία στην ανάγνωση έθεσαν τη βάση για 

την αναγνώριση της δυσλεξίας και ευαισθητοποίησαν ομάδες εκπαιδευτικών 

και γονέων στην κατανόηση των δυσκολιών αυτών των παιδιών και στην 

αναζήτηση εκπαιδευτικών τεχνικών για την αντιμετώπισή τους. Οι Γερμανοί 

γιατροί και ψυχολόγοι Strauss, Werner και Lehtinen την περίοδο που 

ακολούθησε τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο έστρεψαν το ενδιαφέρον τους σε 

μια ομάδα παιδιών που παρουσίαζαν υπερδραστηριότητα, παρορμητικότητα 

και συγκεκριμένη σκέψη. Απέδωσαν αυτές τις δυσκολίες σε εγκεφαλική βλάβη 

παρά την απουσία εμφανούς τραυματισμού και έκαναν λόγο για το σύνδρομο 

ελάχιστης εγκεφαλικής βλάβης. Αργότερα, τη δεκαετία του 1960, ο Clements 

αντικατέστησε τον όρο μετονομάζοντας την διαταραχή σε ελάχιστη εγκεφαλική 

δυσλειτουργία για να υποδηλώσει την ίδια ομάδα παιδιών που παρουσίαζαν 

διαταραχές στην συμπεριφορά και τη μάθηση χωρίς παθολογικά ευρήματα 

κατά τη φυσική και νευρολογική εξέτασή τους. Αρχίζει έτσι να διαμορφώνεται 

το πεδίο των μαθησιακών δυσκολιών σύμφωνα με ένα ιατρικό μοντέλο κατά 

το οποίο η αιτία της μαθησιακής δυσκολίας εντοπίζεται στο ίδιο το παιδί και 

όχι στο περιβάλλον του, οφείλεται μάλιστα ή συνδέεται με κάποιου είδους 

νευρολογική δυσλειτουργία, η έκπτωση στην ακαδημαϊκή επίδοση αποδίδεται 

κυρίως σε οπτικοαντιληπτικές αδυναμίες αλλά συνοδεύεται και από 

προβλήματα συμπεριφοράς όπως η υπερκινητικότητα, παρατηρείται 

απόκλιση μεταξύ της ακαδημαϊκής επίδοσης και νοητικής ικανότητας, ενώ η 

μαθησιακή δυσκολία δεν μπορεί να αποδοθεί σε άλλες διαταραχές. Η 

αναγνώριση της ιδιαιτερότητας αυτής της ομάδας μαθητών οδήγησε σε 

κινητοποιήσεις για την διεκδίκηση των εκπαιδευτικών δικαιωμάτων τους 

καθώς ως τότε όσοι μαθητές δεν μπορούσαν να ακολουθήσουν το τυπικό 

πρόγραμμα αποκλείονταν από την εκπαίδευση εφόσον οι αδυναμίες τους δεν 

αναγνωρίζονταν ως χαρακτηριστικές κάποιας μορφής αναπηρίας. Αυτές οι 

κινητοποιήσεις οδήγησαν το 1969 στην ψήφιση νόμου στην Αμερική 

(Education of the Handicapped Act) που προέβλεπε τη διεξαγωγή ερευνών 

γύρω από τις εκπαιδευτικές ανάγκες των ατόμων με μαθησιακές δυσκολίες 

και την οργάνωση κατάλληλων εκπαιδευτικών προγραμμάτων γι’ αυτά και 

έκτοτε το πεδίο των μαθησιακών δυσκολιών έχει απορροφήσει μεγάλο μέρος 
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του ενδιαφέροντος πολλών επιστημονικών κλάδων (παιδαγωγική, 

νευρολογία, ψυχολογία).  

 

1.2 Ορισμοί των μαθησιακών δυσκολιών 
Στην ιστορική αναδρομή τους γύρω από την εξέλιξη του πεδίου των 

μαθησιακών δυσκολιών οι Lyon και συν. (2003) αναφέρουν ότι το 1963 ο Κirk 

καθιέρωσε τον όρο μαθησιακές δυσκολίες (ΜΔ) αναφερόμενος σε όλες τις 

δυσκολίες γλώσσας και επικοινωνίας που δεν μπορούσαν να αποδοθούν σε 

νοητική έκπτωση ή αισθητηριακά ελλείμματα και έστρεψε το ενδιαφέρον στην 

αντιμετώπιση τους με εκπαιδευτικές παρεμβάσεις. Το 1966 αυτός ο ορισμός 

τροποποιήθηκε από το Υπουργείο Παιδείας των Η.Π.Α. και καθιερώθηκε 

επίσημα. Σύμφωνα μ’ αυτόν τον ορισμό «Ειδική μαθησιακή δυσκολία είναι η 

διαταραχή σε μια ή περισσότερες από τις ψυχολογικές διαδικασίες που 

εμπλέκονται στην κατανόηση ή τη χρήση της προφορικής ή γραπτής 

γλώσσας, που μπορεί να εκδηλώνεται ως μειωμένη ικανότητα του ατόμου 

στην πρόσληψη  του λόγου, την ομιλία, την ανάγνωση, τη γραφή, την 

ορθογραφία ή τον μαθηματικό υπολογισμό. Ο ορισμός περιλαμβάνει 

καταστάσεις όπως δυσκολίες αντίληψης, εγκεφαλική βλάβη, ελάχιστη 

εγκεφαλική δυσλειτουργία, δυσλεξία και εξελικτική αφασία. Δεν 

συμπεριλαμβάνει τις δυσκολίες μάθησης που είναι αποτέλεσμα οπτικών, 

ακουστικών ή κινητικών αναπηριών, νοητικής υστέρησης, συναισθηματικής 

διαταραχής ή περιβαλλοντικής αποστέρησης και οικονομικής δυσχέρειας». Το 

εντυπωσιακό σύμφωνα με τους παραπάνω συγγραφείς είναι ότι έως σήμερα 

εξακολουθεί να χρησιμοποιείται ο ορισμός του 1966 παρότι στην ουσία δεν 

ορίζει επαρκώς τι είναι μαθησιακή δυσκολία (περισσότερο ορίζει τι δεν 

αποτελεί μαθησιακή δυσκολία) και δεν αναφέρει διαγνωστικά κριτήρια. Το 

1977 καθιερώθηκε η απόκλιση νοημοσύνης και επίδοσης σε διάφορους 

μαθησιακούς τομείς (έκφραση, κατανόηση, γραφή, αναγνωστική κατανόηση, 

μαθηματικός υπολογισμός, μαθηματικός συλλογισμός) ως κριτήριο για τη 

διάγνωση. Το 1980 η Αμερικανική Ψυχιατρική Εταιρεία δημοσίευσε το 

Διαγνωστικό και Στατιστικό Εγχειρίδιο (DSM-III), όπου διαχωρίστηκαν οι 

μαθησιακές αδυναμίες από τα συμπεριφορικά προβλήματα και 
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δημιουργήθηκαν οι κατηγορίες Διαταραχή των ακαδημαϊκών ικανοτήτων και 

Διαταραχή Ελλειμματικής προσοχής / Υπερκινητικότητα. Παρά τις 

προσπάθειες ακριβέστερου ορισμού των μαθησιακών δυσκολιών παρέμεναν 

ασάφειες σχετικά με τη φύση της κάθε μαθησιακής διαταραχής και του τρόπου 

εκδήλωσής της  κατά την ενήλικη ζωή. Επιπλέον δεν οριζόταν ξεκάθαρα ότι 

ανεξάρτητα από την αιτία τους αυτό που επηρεαζόταν ήταν ο εγγενής τρόπος 

επεξεργασίας της πληροφορίας αλλά και ότι μπορούσαν να εκδηλώνονται 

ταυτόχρονα με άλλες διαταραχές παρότι δεν οφείλονταν σε αυτές.  Ένας 

ορισμός ο οποίος θεωρείται αξιόπιστος από μεγάλη μερίδα ειδικών είναι 

αυτός της Εθνικής Συλλογικής Επιτροπής Μαθησιακών Δυσκολιών των ΗΠΑ 

(National Joint Committee on Learning Disabilities, NJCLD, 1988), σύμφωνα 

με τον οποίο: «Οι Μαθησιακές Δυσκολίες (ΜΔ) είναι ένας γενικευμένος όρος, 

ο οποίος αναφέρεται σε μια ετερογενή ομάδα προβλημάτων που σχετίζονται 

με τη λειτουργία της μάθησης και της κατανόησης της ομιλίας, της 

ανάγνωσης, της γραφής και των μαθηματικών. Αυτά τα προβλήματα είναι 

εγγενή στο άτομο, θεωρούνται ότι υπάρχουν εξαιτίας δυσλειτουργίας του 

Κεντρικού Νευρικού Συστήματος και είναι δυνατό να εκδηλώνονται σε 

ολόκληρη τη διάρκεια της ζωής του. Με τις ΜΔ είναι δυνατό να συνυπάρχουν 

προβλήματα αυτορρύθμισης και συμπεριφοράς, κοινωνικής αντίληψης και 

κοινωνικής αλληλεπίδρασης, τα οποία, όμως, από μόνα τους δεν 

προσδιορίζουν μια ΜΔ. Αν και η ΜΔ μπορεί να παρατηρείται ταυτόχρονα με 

άλλα προβλήματα (λειτουργική αδυναμία αισθήσεων, νοητική καθυστέρηση, 

σοβαρή συναισθηματική διαταραχή) ή με εξωγενείς επιρροές (όπως οι 

πολιτιστικές διαφορές, ανεπαρκής ή ακατάλληλη εκπαίδευση), εντούτοις δεν 

είναι αποτέλεσμα αυτών των συνθηκών ή επιρροών». Πρόκειται για πιο 

ακριβή ορισμό της φύσης των ΜΔ, ωστόσο η διάγνωση εξακολουθεί να 

βασίζεται στον αποκλεισμό καθώς δεν ορίζονται συγκεκριμένα διαγνωστικά 

κριτήρια. Η Διεθνής Ταξινόμηση των Νόσων (ICD-10), το 1992, κάνει λόγο για 

ειδικές αναπτυξιακές διαταραχές των σχολικών ικανοτήτων διακρίνοντας τις σε 

ειδική διαταραχή της ανάγνωσης, των αριθμητικών ικανοτήτων, της 

ορθογραφίας και μικτή διαταραχή σχολικών ικανοτήτων (όταν εντοπίζονται 

ελλείμματα σε παραπάνω από έναν γνωστικό τομέα) ενώ περιλαμβάνει και τις 
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υποκατηγορίες: άλλες αναπτυξιακές διαταραχές σχολικών ικανοτήτων και 

αναπτυξιακή διαταραχή σχολικών ικανοτήτων μη προσδιοριζόμενη αλλιώς 

(για τις περιπτώσεις όπου παρουσιάζεται μαθησιακή έκπτωση χωρίς να 

πληρούνται κριτήρια για να ταξινομηθεί σε κάποια από τις παραπάνω 

κατηγορίες). Παρομοίως, στην τέταρτη έκδοση του Διαγνωστικού και 

Στατιστικού Εγχειριδίου (DSM-IV), το 1994, γίνεται διάκριση των διαταραχών 

μάθησης σε διαταραχή ανάγνωσης, μαθηματικών ή γραπτής έκφρασης ενώ 

συμπεριλαμβάνεται και η υποκατηγορία μαθησιακή διαταραχή μη 

προσδιοριζόμενη αλλιώς. Παρότι στις ανωτέρω ταξινομήσεις αναγνωρίζεται η 

ετερογένεια των μαθησιακών δυσκολιών, τα διαγνωστικά τους κριτήρια 

στερούνται ειδικότητας, δε διαφοροποιούνται δηλαδή ανάλογα με τη 

διαταραχή αντιθέτως είναι κοινά για όλες τις υποκατηγορίες ΜΔ και αφορούν 

κυρίως στην απόκλιση νοητικής ικανότητας και μαθησιακής επίδοσης.  Η 

πέμπτη έκδοση του Διαγνωστικού και Στατιστικού Εγχειριδίου (DSM-5), το 

2013, αναφέρεται σε μια κύρια κατηγορία με τον όρο: ειδικές μαθησιακές 

διαταραχές, η οποία χαρακτηρίζεται από σημαντική ακαδημαϊκή υποεπίδοση 

που επιμένει για περίοδο τουλάχιστον 6 μηνών. Ο τύπος της μαθησιακής 

διαταραχής προσδιορίζεται ανάλογα με τα κλινικά συμπτώματα σε διαταραχή 

της ανάγνωσης (αν υπάρχουν αδυναμίες στην αναγνωστική ακρίβεια, 

ευφράδεια ή κατανόηση), γραπτής έκφρασης (αν εντοπίζονται αδυναμίες στην 

ορθογραφία, τη γραμματική ή την οργάνωση του γραπτού λόγου) και 

μαθηματικών (αν εμφανίζονται αδυναμίες στην αίσθηση του αριθμού, στην 

απομνημόνευση αριθμητικών δεδομένων, στον υπολογισμό ή στον 

μαθηματικό συλλογισμό). 

Σήμερα έχει επικρατήσει να αναφερόμαστε με τον όρο ειδικές 

μαθησιακές δυσκολίες στις διαταραχές μιας ή περισσότερων ακαδημαϊκών 

ικανοτήτων, που δεν οφείλονται σε εξωτερικούς παράγοντες (πχ ανεπαρκή 

εκπαίδευση, φτωχό πολιτισμικό περιβάλλον) ούτε και σε νευρολογικές 

διαταραχές ή αισθητηριακά προβλήματα. Λόγω της υιοθέτησης διαφορετικών 

διαγνωστικών κριτηρίων και ψυχομετρικών εργαλείων στις διάφορες μελέτες 

το ποσοστό των ατόμων που εμφανίζουν ειδικές μαθησιακές δυσκολίες δεν 

μπορεί να ορισθεί με ακρίβεια. Στην τελευταία έκδοση του Διαγνωστικού και 
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Στατιστικού Εγχειριδίου των Ψυχικών Διαταραχών (American Psychiatric 

Association, 2013, DSM-5) έχει υπολογισθεί ότι εμφανίζονται περίπου στο 5-

15% του πληθυσμού με μεγαλύτερη συχνότητα στα αγόρια από ότι στα 

κορίτσια η οποία υπολογίζεται σε περίπου 2:1 ή 3:1. Με τον όρο μαθησιακές 

δυσκολίες, αντίθετα, αναφερόμαστε σε γνωστικές δυσκολίες που επηρεάζουν 

γενικότερες ικανότητες της καθημερινής ζωής όπως η ικανότητα αυτό-

εξυπηρέτησης του ατόμου, η ομιλία του κα, ανεξάρτητα από τα αίτιά τους 

(οργανικά, περιβαλλοντικά κα). 

 

1.3 Η απόκλιση νοητικού δυναμικού - μαθησιακής επίδοσης ως κριτήριο 
διάγνωσης των ειδικών μαθησιακών δυσκολιών 

Από τη δεκαετία του 1960, οπότε ξεκίνησε μια προσπάθεια να 

ορισθούν οι δυσκολίες μάθησης πιο συγκεκριμένα, χρησιμοποιήθηκε ως 

διαγνωστικό κριτήριο η απόκλιση της μαθησιακής επίδοσης σε σχέση με το 

νοητικό δυναμικό του ατόμου. Οι μαθητές που σύμφωνα με την εκτιμώμενη με 

κλίμακες νοημοσύνης νοητική τους ικανότητα θα έπρεπε να παρουσιάζουν 

μέση ή ανώτερη μαθησιακή επίδοση αλλά αντί αυτού παρουσιάζουν 

σημαντικά χαμηλή βαθμολογία σε κλίμακες μαθησιακής επίδοσης, λαμβάνουν 

τη διάγνωση της μαθησιακής δυσκολίας εφόσον η δυσκολία τους δεν μπορεί 

να αποδοθεί σε άλλους παράγοντες όπως πχ η έλλειψη εκπαιδευτικών 

ευκαιριών ή άλλες οργανικές ή συναισθηματικές δυσκολίες. Η υιοθέτηση 

αυτού του κριτηρίου στην ουσία σημαίνει αποδοχή της υπόθεσης ότι οι 

μαθητές οι οποίοι παρουσιάζουν απόκλιση μεταξύ νοητικής ικανότητας και 

μαθησιακής επίδοσης παρουσιάζουν ποιοτικές διαφοροποιήσεις σε σχέση με 

τους συνομήλικους τους μαθητές των οποίων η χαμηλή μαθησιακή επίδοση 

τους είναι αναμενόμενη λόγω του σχετικά χαμηλού νοητικού δυναμικού τους 

(δεν πρόκειται για περιπτώσεις νοητικής υστέρησης αλλά αργού ρυθμού 

μάθησης). Σύμφωνα μ’ αυτήν την υπόθεση θα αναμενόταν οι δύο ομάδες 

μαθητών με χαμηλή μαθησιακή επίδοση να διαφοροποιούνται ως προς την 

εξέλιξη της μαθησιακής πορείας τους, το  γνωστικό ή/ και νευροβιολογικό 

προφίλ τους, την απόκριση στις εκπαιδευτικές παρεμβάσεις. Κάτι τέτοιο δεν 

έχει επιβεβαιωθεί ως τώρα, αντίθετα τυχόν διαφορές μεταξύ των δύο ομάδων 
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έχουν αποδοθεί στη σχέση της νοητικής ικανότητας (με βάση την οποία 

χωρίζονται οι μαθητές σε ομάδες) με πολλές από τις μεταβλητές που 

μετρώνται στις έρευνες: πχ είναι λογικό οι μαθητές με απόκλιση νοημοσύνης –

επίδοσης να λαμβάνουν υψηλότερη βαθμολογία σε δοκιμασίες λεξιλογίου ή 

μαθηματικής σκέψης συγκριτικά με τους συμμαθητές τους χωρίς απόκλιση, 

γιατί η πρώτη ομάδα έχει εξ’ ορισμού υψηλότερο δείκτη νοημοσύνης από τη 

δεύτερη και είναι γνωστό ότι η νοημοσύνη σχετίζεται με την επίδοση στις 

παραπάνω δοκιμασίες (Μπότσας & Παντελιάδου, 2007). Επομένως το 

κριτήριο απόκλισης νοημοσύνης – επίδοσης στερείται εγκυρότητας και τείνει 

να εγκαταλειφθεί. Άλλες μέθοδοι όπως η επιμονή της μαθησιακής 

υποεπίδοσης στο χρόνο ή η διαφοροποίησή της ως απάντηση σε 

εκπαιδευτικές παρεμβάσεις σε συνδυασμό με τη μελέτη του ιστορικού του 

μαθητή (αναπτυξιακού, ιατρικού, οικογενειακού, εκπαιδευτικού) αρχίζουν να 

χρησιμοποιούνται για την επίτευξη όσο το δυνατόν εγκυρότερης διάγνωσης 

(Τζιβινίκου, 2015). Επίσης ως ένδειξη ειδικής μαθησιακής δυσκολίας 

χρησιμοποιείται η απόκλιση μεταξύ διαφόρων γνωστικών ικανοτήτων στο ίδιο 

άτομο ή η απόκλιση μεταξύ της μαθησιακής επίδοσης συγκριτικά με αυτήν 

που αναμένεται σύμφωνα με την ηλικία και την τάξη φοίτησής του. Σε άλλες 

περιπτώσεις η χαμηλή επίδοση σε γνωστικές ικανότητες που είναι γνωστό ότι 

σχετίζονται με ειδικές μαθησιακές δυσκολίες, όπως η φωνολογική 

επεξεργασία με τη δυσλεξία, αρκεί για να τεθεί η διάγνωση (Μπότσας & 

Παντελιάδου, 2007).  

 

1.4 Διάγνωση και αποκατάσταση των μαθησιακών δυσκολιών στην 
Ελλάδα 

Στην Ελλάδα η μελέτη του πεδίου των μαθησιακών δυσκολιών ξεκίνησε 

τη δεκαετία του 1990 και επικεντρώθηκε ως επί το πλείστον στην έρευνα 

γύρω από τη δυσλεξία (Τζιβινίκου, 2015). Περίπου το 50% των ατόμων που 

εντάσσονται στην ειδική αγωγή στη χώρα μας αλλά και διεθνώς έχουν 

διαγνωσθεί με κάποια ειδική μαθησιακή δυσκολία. Η επίσημη διάγνωση 

γίνεται από διεπιστημονικές ομάδες (ειδικών παιδαγωγών, παιδοψυχιάτρων, 

ψυχολόγων, λογοθεραπευτών, εργοθεραπευτών και φυσιοθεραπευτών) στα 
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Κέντρα Εκπαίδευσης και Συμβουλευτικής Υποστήριξης (ΚΕΣΥ). Υπάρχουν 

σημαντικά προβλήματα σχετικά με τη διαδικασία διάγνωσης των ειδικών 

μαθησιακών δυσκολιών. Στην χώρα μας δεν έχει εγκαταλειφθεί η χρήση του 

κριτηρίου απόκλισης νοημοσύνης - μαθησιακής επίδοσης, παρότι στερείται 

εγκυρότητας. Σημαντικό σκόπελο για τη διάγνωση αποτελεί επίσης και η 

έλλειψη επαρκούς αριθμού σταθμισμένων κλιμάκων μαθησιακής επίδοσης και 

γνωστικών λειτουργιών (Παντελιάδου & Μπότσας, 2007).  Παρότι μια σειρά 

από αξιόλογα ανιχνευτικά και ψυχομετρικά εργαλεία σταθμίστηκαν στα 

πλαίσια του ευρωπαϊκού προγράμματος ΕΠΕΑΕΚ από ειδικούς επιστήμονες 

ανώτερων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων και παρουσιάστηκαν το 2008, δεν έχει 

καθιερωθεί η χρήση τους από όλα τα ΚΕΣΥ και συχνά η διάγνωση βασίζεται 

σε άτυπες δοκιμασίες και σε ποιοτική αξιολόγηση  (Τζιβινίκου, 2015). Ένα 

σημαντικό μειονέκτημα της διαγνωστικής διαδικασίας, έτσι όπως εφαρμόζεται 

λόγω των παραπάνω δυσκολιών, είναι η καθυστέρηση της ανίχνευσης των 

ειδικών μαθησιακών δυσκολιών. Για να πληρούται το κριτήριο της απόκλισης 

νοημοσύνης-μαθησιακής επίδοσης, ειδικά ελλείψει σταθμισμένων 

ψυχομετρικών εργαλείων ή/και έμπειρων εκπαιδευτικών ειδικής αγωγής 

απαιτείται ο μαθητής να έχει εμφανίσει συστηματική και σημαντική 

υποεπίδοση, οπότε η διάγνωση σπάνια γίνεται πριν τη Β’ τάξη του δημοτικού. 

Το αποτέλεσμα είναι οι μαθητές να παγιώνουν δυσλειτουργικές τεχνικές και 

διεργασίες, να δημιουργούνται μαθησιακά κενά και να απογοητεύονται 

χάνοντας συχνά την πίστη τους στην ικανότητά τους και το κίνητρό τους. Όλα 

αυτά μειώνουν τις πιθανότητες επιτυχίας μιας παρέμβασης (Παντελιάδου & 

Μπότσας, 2007).  

Μετά τη διάγνωση προβλέπεται η κατάρτιση εξατομικευμένου 

εκπαιδευτικού προγράμματος το οποίο καθορίζει τους βραχυπρόθεσμους και 

μακροπρόθεσμους εκπαιδευτικούς στόχους για κάθε μαθητή και προτείνει 

προσαρμογές του αναλυτικού προγράμματος ή της εκπαιδευτικής διαδικασίας 

που μπορούν να εφαρμοστούν είτε στη  κανονική τάξη είτε στο τμήμα ένταξης 

ανάλογα με τις ανάγκες του μαθητή. Παρατηρούνται ωστόσο δυσκολίες στην 

αξιοποίηση αυτού του πλάνου και στην εφαρμογή του στη διδακτική πρακτική. 

Οι δυσκολίες γίνονται μεγαλύτερες με το πέρασμα των μαθητών στην 
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δευτεροβάθμια εκπαίδευση καθώς εκεί λειτουργούν πολύ λιγότερα τμήματα 

ένταξης από ότι στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Η πιο διαδεδομένη πρακτική 

για τη διευκόλυνση των μαθητών με ειδικές μαθησιακές δυσκολίες είναι η 

προφορική εξέταση η οποία ωστόσο δεν μπορεί να θεωρηθεί  ότι βοηθά 

ουσιαστικά στην αντιμετώπιση των αδυναμιών τους. (Παντελιάδου & 

Μπότσας, 2007). Τα τελευταία χρόνια γίνονται προσπάθειες επιμόρφωσης 

των εκπαιδευτικών  γύρω από τις σύγχρονες θεωρίες για τις μαθησιακές 

δυσκολίες αλλά και την πρακτική εφαρμογή αυτών των θεωριών στην τάξη με 

παροχή κατάλληλου εκπαιδευτικού υλικού (Παντελιάδου & Μπότσας, 2007, 

Τζιβινίκου, 2015).  

Η μελέτη γύρω από τις μαθησιακές δυσκολίες βρίσκεται σε εξέλιξη και 

μάλιστα εντείνεται καθώς έχουν αναγνωριστεί οι μακροπρόθεσμες αρνητικές 

επιπτώσεις τους στην γνωστική, κοινωνική και συναισθηματική ανάπτυξη των 

μαθητών. Τα τελευταία χρόνια μάλιστα το ενδιαφέρον επικεντρώνεται στην 

πιο εξειδικευμένη εξέταση της κάθε μαθησιακής δυσκολίας αξιοποιώντας και 

την πρόοδο στον τομέα των νευροεπιστημών. Σε αυτά τα πλαίσια έχει αρχίσει 

να πλουτίζει η βιβλιογραφία και γύρω από τις μαθησιακές δυσκολίες στα 

μαθηματικά ειδικά λόγω της σχέσης της επιστήμης των μαθηματικών με την 

τεχνολογική πρόοδο και κατ’ επέκταση με την οικονομική ανάπτυξη.  
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Κεφάλαιο 2 
 

Μαθησιακές δυσκολίες στα μαθηματικά 
 

 2.1 Ορισμός των μαθησιακών δυσκολιών στα μαθηματικά 
Οι μαθησιακές δυσκολίες στα μαθηματικά μελετώνται από τη δεκαετία 

του 1960 όλο και πιο συστηματικά από επιστήμονες διαφορετικών πεδίων. Η 

ενασχόληση με το θέμα πολλών διαφορετικών ειδικοτήτων (εκπαιδευτικών, 

ψυχολόγων, νευροεπιστημόνων), με τη χρήση διαφορετικών μεθόδων 

(εκπαιδευτικών ή νευροψυχολογικών κλιμάκων αξιολόγησης, 

νευροφυσιολογικών μετρήσεων), αλλά και η πολυπλοκότητα της ίδιας της 

μαθηματικής ικανότητας ως γνωστικής ικανότητας, αιτιολογούν το ότι δεν 

υπάρχει ακόμη πλήρης συμφωνία σχετικά με το σε τι συνίσταται η μαθησιακή 

δυσκολία στα μαθηματικά. Πολλοί παρεμφερείς όροι χρησιμοποιούνται ως 

συνώνυμοι αλλά συχνά αναφέρονται σε διαφορετικού τύπου δυσκολίες που 

αποδίδονται σε διαφορετικά αίτια και απαιτούν διαφορετικούς τρόπους 

εκπαιδευτικής αντιμετώπισης (Scherer, Beswick, DeBlois, Healy, Moser Opitz, 

2016). 

Είναι γενικά αποδεκτό ότι με τον όρο μαθησιακή δυσκολία 

αναφερόμαστε σε  ελλιπή μαθηματική ικανότητα, αλλά υπάρχει σύγχυση 

σχετικά με τους τομείς της μαθηματικής ικανότητας που επηρεάζονται, τα αίτια 

που την προκαλούν καθώς και την επιλογή ενός αξιόπιστου κριτηρίου  

αξιολόγησής της.  

Η μαθηματική ικανότητα απαρτίζεται από πολλές επιμέρους δεξιότητες, 

όπως η ικανότητα εκτέλεσης αλγορίθμων, η κατά προσέγγιση εκτίμηση 

ποσοτήτων, η ανάκληση αριθμητικών δεδομένων, η επίλυση προβλημάτων, η 

κατανόηση μη λεκτικών εννοιών, η κατανόηση των σχέσεων στο χώρο και 

χρόνο και άλλων. Κάποιες ικανότητες θα αποδίδονταν καλύτερα ως 

αριθμητικές γιατί αφορούν στην επεξεργασία του αριθμού, όπως πχ, εκτέλεση 

αλγορίθμων ενώ με τον όρο μαθηματικές γίνεται αναφορά κυρίως σε ανώτερες 

και πιο αφηρημένες έννοιες που προσεγγίζονται μέσω της άλγεβρας, της 

γεωμετρίας κτλ. (Κaufmann et al., 2013). Ωστόσο στην παρούσα μελέτη θα 
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κάνουμε χρήση του όρου μαθησιακές δυσκολίες στα μαθηματικά 

αναφερόμενοι σε όλες τις δυσκολίες στον χειρισμό αριθμού, ποσότητας και 

των πιο αφηρημένων σχέσεων, καθώς αυτός είναι ο επικρατέστερος όρος, και 

μόνο όπου υπάρχει ανάγκη διάκρισης θα γίνεται η διαφοροποίηση.  

Είναι φανερό ότι δεν είναι δυνατό να μελετηθεί η μαθηματική ικανότητα 

γενικά αλλά κάθε έρευνα εστιάζει σε επιμέρους μαθηματικές ικανότητες, 

πράγμα που κάθε φορά οδηγεί σε ασάφεια, σχετικά με το τι προσδιορίζεται 

ως μαθησιακή δυσκολία στα μαθηματικά. Στην ουσία πρόκειται για 

μαθησιακές δυσκολίες και όχι για μαθησιακή δυσκολία στα μαθηματικά.  

Στις περιπτώσεις που οι δυσκολίες των μαθητών στο πεδίο των 

μαθηματικών δεν μπορούν να αποδοθούν σε μειωμένη νοητική ικανότητα ή 

σε φτωχά περιβαλλοντικά ερεθίσματα ή σε μειωμένες εκπαιδευτικές ευκαιρίες 

γίνεται λόγος για ειδικές μαθησιακές δυσκολίες που αποδίδονται και με τον 

όρο δυσαριθμησία. Αυτές θεωρείται ότι είναι εγγενείς, ότι οφείλονται σε 

δυσλειτουργίες του κεντρικού νευρικού συστήματος και συχνά περιγράφονται 

με τον όρο πρωτογενείς δυσκολίες μάθησης. Ωστόσο, οι δυσκολίες στα 

μαθηματικά, μπορεί να προκύψουν και στο πλαίσιο κάποιων διαταραχών 

όπως, πχ, Νευροαναπτυξιακών, Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής- 

Υπερκινητικότητα (ΔΕΠ-Υ), νευρολογικών όπως είναι η επιληψία, διάφορα 

σύνδρομα μαθησιακών δυσκολιών όπως δυσλεξίας ή να οφείλονται σε 

γνωστικές διαδικασίες που σχετίζονται με τη μαθηματική επεξεργασία όπως η 

η μνήμη εργασίας, η οπτικοχωρική επεξεργασία, η προσοχή κα. Σε αυτές τις 

περιπτώσεις κάνουμε λόγο για δευτερογενείς δυσκολίες μάθησης (Αγαλιώτης, 

2000, Price & Ansari, 2013). 

Στην τελευταία έκδοση του Διαγνωστικού και Στατιστικού Εγχειριδίου 

των Ψυχικών Διαταραχών που εκδίδεται από την Αμερικανική Ψυχιατρική 

Εταιρεία (APA, 2013, DSM-5) έχουν αξιοποιηθεί τα δεδομένα που 

προκύπτουν από τη σύγχρονη επιστημονική έρευνα και η διαταραχή ορίζεται 

με μεγαλύτερη ακρίβεια από ότι στην προηγούμενη έκδοση (APA, 1994, 

DSM-IV). Συγκεκριμένα γίνεται λόγος για διαταραχή των μαθηματικών (κωδ. 

315.1) που συμπεριλαμβάνεται στην κατηγορία ειδικές μαθησιακές 

διαταραχές. Η μετονομασία από μαθηματική διαταραχή σε ειδική μαθησιακή 
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διαταραχή των μαθηματικών συνοδεύεται από καλύτερο προσδιορισμό των 

χαρακτηριστικών της που δεν μπορούν να αποδοθούν σε άλλες διαταραχές 

(παρόλο που αυτές μπορεί να συνυπάρχουν) και δεν απαιτεί για τη διάγνωση 

απόκλιση μεταξύ μαθηματικής επίδοσης και νοητικής ικανότητας όπως στο 

DSM-IV. Αντίθετα η διάγνωση βασίζεται στην επιμονή των συμπτωμάτων στο 

χρόνο παρά την προσπάθεια υποστήριξης με προγράμματα παρέμβασης.  

Αναγνωρίζεται ως νευροαναπτυξιακή διαταραχή με βιολογικό υπόβαθρο κατά 

την οποία αλληλεπιδρούν γενετικοί, επιγενετικοί και περιβαλλοντικοί 

παράγοντες και επηρεάζουν τη γνωστική λειτουργία του ατόμου. Κριτήρια για 

τη διάγνωση είναι τα παρακάτω: 

Α. Υπάρχουν δυσκολίες οι οποίες διαρκούν τουλάχιστον έξι μήνες και 

επιμένουν παρά την εφαρμογή παρεμβάσεων. Οι δυσκολίες αφορούν: 

• στην αίσθηση του αριθμού, στην ανάκληση αριθμητικών δεδομένων ή 

στον υπολογισμό (φτωχή κατανόηση της έννοιας των αριθμών, του 

μεγέθους τους και των σχέσεών τους. Ο μαθητής καταφεύγει στη 

μέτρηση δαχτύλων για να εκτελέσει πράξεις με μονοψήφιους αριθμούς, 

χάνει την προσοχή του και ενδέχεται να αλλάζει στρατηγικές κατά τη 

διάρκεια υπολογισμών ) 

• στον μαθηματικό συλλογισμό (ο μαθητής έχει σοβαρή δυσκολία στο να 

εφαρμόσει μαθηματικές έννοιες, δεδομένα ή διαδικασίες προκειμένου 

να επιλύσει ποσοτικά προβλήματα) 

B. Οι ικανότητες στα μαθηματικά υπολείπονται σημαντικά από τις 

αναμενόμενες ανάλογα με την ηλικία του ατόμου και αυτή η έκπτωση 

επηρεάζει σημαντικά την ακαδημαϊκή ή επαγγελματική επίδοσή του ή τις 

δραστηριότητες της καθημερινότητας όπως καταδεικνύεται από την επίδοση 

σε ατομικά χορηγούμενες σταθμισμένες κλίμακες επίδοσης (συνήθως 

επίδοση τουλάχιστον 1.5 τυπική απόκλιση κατώτερη του μέσου όρου 

σύμφωνα με την ηλικία που αντιστοιχεί σε βαθμολογία 78 ή μικρότερη δηλαδή 

σε επίδοση κάτω από το 7ο εκατοστημόριο) και από την κλινική αξιολόγηση. 

Σε περίπτωση έλλειψης σταθμισμένων εργαλείων η διάγνωση βασίζεται 

μεταξύ άλλων και στην κλινική αξιολόγηση των επιδόσεων στις διαθέσιμες 

κλίμακες.  
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Γ. Οι μαθησιακές δυσκολίες ξεκινούν κατά τη σχολική ζωή αλλά ενδέχεται 

να μην εκδηλωθούν πλήρως έως ότου οι ακαδημαϊκές απαιτήσεις ενταθούν 

(πχ εξετάσεις με χρονικό όριο, γραφή ή ανάγνωση σύνθετων αναφορών σε 

συγκεκριμένο χρονικό πλαίσιο κα). Επίσης τα συμπτώματά τους ενδέχεται να 

μεταβάλλονται με την ηλικία, να παρουσιάζουν δηλαδή ύφεση ή να 

επιδεινώνονται. 

Δ. Οι μαθησιακές δυσκολίες δεν μπορούν να αποδοθούν καλύτερα σε 

διανοητικές δυσκολίες (ο δείκτης νοημοσύνης πρέπει να είναι τουλάχιστον 70 

± 5 μονάδες) ή αισθητηριακές δυσκολίες, ψυχικές ή νευρολογικές διαταραχές, 

ψυχοκοινωνικές δυσκολίες, έλλειψη επάρκειας στη γλώσσα στην οποία γίνεται 

η εκπαίδευση ή ανεπαρκή εκπαίδευση. Οι ειδικές μαθησιακές δυσκολίες 

συχνά συνυπάρχουν με άλλες νευροαναπτυξιακές διαταραχές (Διαταραχή 

Ελλειμματικής Προσοχής-Υπερκινητικότητας (ΔΕΠ-Υ), διαταραχές 

επικοινωνίας, διαταραχή αυτιστικού φάσματος) ή ψυχικές διαταραχές (άγχος, 

κατάθλιψη, διπολική διαταραχή) αλλά η διάγνωση τίθεται εφόσον προσεκτική 

αξιολόγηση καταδείξει ότι οι μαθησιακές αδυναμίες δεν δικαιολογούνται από 

και δεν μπορούν να αποδοθούν στις άλλες διαταραχές. 

Μπορεί να χρησιμοποιηθεί ο όρος δυσαριθμησία, εφόσον συνυπάρχουν 

δυσκολίες στην επεξεργασία της αριθμητικής πληροφορίας, στην ανάκληση 

των αριθμητικών δεδομένων και στην ακρίβεια ή ταχύτητα υπολογισμών. 

Αναφέρεται ότι η κλινική αξιολόγηση πρέπει να βασίζεται στη σύνθεση 

στοιχείων που προκύπτουν από το ιστορικό του ατόμου (αναπτυξιακό, 

ιατρικό, οικογενειακό και εκπαιδευτικό, τις σχολικές αναφορές και την 

ψυχοεκπαιδευτική εκτίμηση).  

Σύμφωνα με την Αμερικανική Ψυχιατρική Εταιρεία (APA, 2013, DSM-

5), η ειδική μαθησιακή δυσκολία στα μαθηματικά χαρακτηρίζεται: 

• ήπια εφόσον το άτομο είναι σε θέση να ανταπεξέρχεται ικανοποιητικά 

όταν του παρέχεται υποστήριξη και διευκόλυνση 

• μέτρια όταν το άτομο δεν είναι δυνατόν να ανταπεξέλθει χωρίς κάποιες 

περιόδους εντατικής και εξειδικευμένης παρέμβασης και του είναι 

απαραίτητη η υποστήριξη και διευκόλυνση τουλάχιστον για κάποιες 

ώρες ημερησίως στο σχολείο, στην εργασία ή στο σπίτι  
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• σοβαρή όταν επηρεάζει διάφορα ακαδημαϊκά πεδία και το άτομο 

χρειάζεται εντατική, εξειδικευμένη και εξατομικευμένη παρέμβαση κατά 

το μεγαλύτερο μέρος της σχολικής ζωής του. Παρά τις διευκολύνσεις 

και την υποστήριξη που λαμβάνει στο σχολείο, στην εργασία ή στο 

σπίτι, το άτομο ενδέχεται να μην ανταπεξέρχεται ικανοποιητικά. 

Στο DSM-5 (APA, 2013) o επιπολασμός της ειδικής μαθησιακής 

διαταραχής των μαθηματικών δεν εκτιμάται ξεχωριστά αλλά κρίνεται ότι μαζί 

με τις υπόλοιπες ειδικές μαθησιακές διαταραχές (διαταραχή της ανάγνωσης 

και διαταραχή της γραπτής έκφρασης) εμφανίζονται στο 5-15% του 

πληθυσμού ενώ υπολογίζεται ότι περίπου το 4% του πληθυσμού παρουσιάζει 

κάποια ειδική μαθησιακή διαταραχή και στην ενήλικη ζωή. Επίσης στο σύνολό 

τους οι διαταραχές αυτές εκτιμάται ότι εμφανίζονται πιο συχνά στα αγόρια από 

ότι στα κορίτσια με συχνότητα περίπου 2:1 ή 3:1.  

Ωστόσο, οι περισσότερες μελέτες διεθνώς υπολογίζουν το ποσοστό των 

μαθητών με δυσαριθμησία γύρω στο 6% (Shalev & Gross-Tsur, 2001, 

Kaufmann & von Aster, 2012, Koumoula και συν., 2004, Price & Ansari, 2013) 

ενώ υπάρχουν και αναφορές σύμφωνα με τις οποίες δεν ξεπερνά το 1.8%  

(von Aster & Shalev, 2007). Οι Szucs & Goswami (2013) αναφέρουν ότι το 

ποσοστό των μαθητών που παρουσιάζουν τη διαταραχή κυμαίνεται από 

1.3%-10.3% ανάλογα με τα διαγνωστικά κριτήρια που χρησιμοποιούνται σε 

κάθε μελέτη. Αναφέρουν επίσης ότι δεν εντοπίζεται στις διάφορες μελέτες 

συστηματική διαφορά στην εκδήλωση της διαταραχής ανάλογα με το φύλο. Σε 

μελέτη που έγινε σε ελληνικό δείγμα επίσης δεν παρατηρήθηκε διαφορά στο 

ποσοστό εκδήλωσης δυσαριθμησίας μεταξύ αγοριών και κοριτσιών 

(Koumoula και συν., 2004). Έχει υπολογιστεί ότι το 25% περίπου των 

ενηλίκων παρουσιάζει σημαντικές μαθηματικές αδυναμίες που συχνά 

συσχετίζονται με οικονομική μειονεξία αλλά και με δυσκολίες στην κοινωνική 

προσαρμογή πχ ανεργία παραβατικότητα, ψυχική ασθένεια (Kaufmann & von 

Aster, 2012, Price & Ansari, 2013). 

Η Διεθνής Ταξινόμηση των Νόσων (ICD-10) που εκδίδεται από τον 

Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (WHO, 2008), αναφέρεται στην ειδική 

διαταραχή των αριθμητικών ικανοτήτων (κωδ. F81.2), η οποία συγκαταλέγεται 
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στις ειδικές αναπτυξιακές διαταραχές των σχολικών ικανοτήτων που επίσης 

θεωρούνται νευροαναπτυξιακές διαταραχές. Για τη διάγνωση της διαταραχής 

απαιτείται (Neumärker, 2000): 

Α. Σημαντική υποεπίδοση σε ατομικά χορηγούμενη σταθμισμένη 

κλίμακα μαθηματικής ικανότητας, σε σχέση με την ηλικία, την τάξη φοίτησης 

και τη νοημοσύνη του ατόμου. 

Β. Η επίδοση σε ατομικά χορηγούμενη σταθμισμένη κλίμακα 

ορθογραφίας και ανάγνωσης να μην υπολείπεται σε σχέση με την 

αναμενόμενη σύμφωνα με την ηλικία, την τάξη φοίτησης και τη νοημοσύνη 

του ατόμου. 

Καθώς η συγκεκριμένη έκδοση του ICD είναι σε ισχύ πολλά χρόνια δεν 

έχει ενσωματώσει νεότερα επιστημονικά δεδομένα τα οποία ενδέχεται να 

ληφθούν υπόψιν στην επόμενη έκδοση. 

 

2.2 Μέθοδοι διάγνωσης των μαθησιακών δυσκολιών στα μαθηματικά 
Η ποικιλομορφία με την οποία παρουσιάζονται οι μαθησιακές 

δυσκολίες στα μαθηματικά έχει συμβάλει στο να μην υπάρχει, προς το παρόν, 

ένα καθολικά αποδεκτό κριτήριο βάσει του οποίου να γίνεται η διάγνωση 

(Mazzocco & Myers, 2003). Σχετικές μέθοδοι και τεχνικές είναι: 

Α. Οι κλίμακες επίδοσης (achievement tests) αξιολογούν κατά πόσο ο 

μαθητής έχει κατακτήσει την αριθμητική γνώση που αντιστοιχεί στο επίπεδο 

φοίτησής του και δίνουν πληροφορίες για την πρόοδο του μαθητή σε σχέση 

με το αναλυτικό πρόγραμμα της τάξης του. Πρόκειται για ποσοτικά κριτήρια τα 

οποία συχνά μπορούν να χορηγηθούν και ομαδικά (Kaufmann & von Aster, 

2012). Κάποιες κλίμακες επίδοσης που χρησιμοποιούνται ευρέως είναι οι: 

Woodcock-Johnson, WRAT (Wilkinson,1993), TEMA-3. Πολλά απ’ αυτά 

μετρούν την ικανότητα σε πολλά και διαφορετικά μαθηματικά πεδία, οπότε η 

τελική βαθμολογία τείνει να υπερεκτιμά ή να υποτιμά τη γενική μαθηματική 

ικανότητα των υποκειμένων (Gersten, Jordan, Flojo, 2005). Παρά την ευρεία 

χρήση τους, κυρίως ερευνητικά, δεν έχει οριστεί επίσημα κάποιο στατιστικό 

κριτήριο (cut-off score) βάσει του οποίου να γίνεται η διάγνωση. Έτσι, στις 

διάφορες έρευνες, ως μαθητές με μαθησιακή δυσκολία στα μαθηματικά 
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ορίζονται όσοι έχουν βαθμολογία που αντιστοιχεί στο χαμηλότερο όριο (10-

45%) του δείγματος, ανάλογα με τα χαρακτηριστικά της κλίμακας που 

χρησιμοποιείται αλλά και τα χαρακτηριστικά του δείγματος (Mazzocco & 

Myers, 2003).  Υπάρχει, επομένως, πολύ μεγάλη διαφορά από έρευνα σε 

έρευνα σχετικά με το ποια επίδοση ορίζεται ως ενδεικτική της δυσκολίας 

μάθησης. Μ’ αυτόν τον τρόπο υπό τη διάγνωση ειδική μαθησιακή δυσκολία 

στα μαθηματικά / δυσαριθμησία έχουν ομαδοποιηθεί μαθητές με επιδόσεις 

από το 2ο έως το 46ο εκατοστημόριο σε ποικίλες διαγνωστικές κλίμακες, 

καθιστώντας την ομάδα αυτή ανομοιογενή και τα αποτελέσματα των μελετών 

δύσκολο να συγκριθούν ή να γενικευθούν (Lewis & Fisher, 2016). 

Διαφορετικές κλίμακες συχνά μετρούν διαφορετικές αριθμητικές ικανότητες 

(πχ επίλυση λεκτικών προβλημάτων ή κάθετες πράξεις αραβικών αριθμών 

κα), επομένως ενδέχεται οι διαγνώσεις μαθησιακής δυσκολίας στα 

μαθηματικά με διαφορετικές κλίμακες να μην αναφέρονται στον ίδιο τύπο 

αδυναμίας (Szucs & Goswami, 2013). Ένα άλλο μειονέκτημα των κλιμάκων 

επίδοσης είναι ότι πέραν από τον εντοπισμό της υποεπίδοσης δε δίνουν 

πληροφορίες σχετικά με τους γνωστικούς μηχανισμούς που εμπλέκονται στην 

ικανότητα (Kaufmann & von Aster, 2012). Επιπλέον, η επίδοση των μαθητών 

σε τέτοιες κλίμακες επηρεάζεται από πολλούς παράγοντες που δεν 

σχετίζονται με τη μαθηματική ικανότητα (πχ ποιότητα διδασκαλίας), έτσι ώστε 

να μην είναι σωστό να θεωρείται ότι οι όροι επίδοση και ικανότητα είναι 

συνώνυμοι (Butterworth 2005). 

Παραδοσιακά υιοθετήθηκε η σύγκριση των επιδόσεων σε αυτές τις 

κλίμακες με τη γενική νοημοσύνη των μαθητών (IQ-achievement discrepancy), 

υποθέτοντας ότι αν η συνολική επίδοση ενός μαθητή σε μια μαθηματική 

κλίμακα είναι σημαντικά χαμηλότερη από τη γενική νοητική του ικανότητα, 

μπορεί να γίνει λόγος για μαθησιακή δυσκολία. Οι Kaufmann και von Aster 

(2012) προτείνουν τη χρήση κλιμάκων νοημοσύνης που εκτιμούν πολλές 

επιμέρους γνωστικές ικανότητες στις περιπτώσεις που επιλέγεται η χρήση του 

κριτηρίου της απόκλισης επίδοσης-νοημοσύνης, όπως εξακολουθεί να 

συμβαίνει στην Γερμανία και την Αυστρία αλλά και στη χώρα μας. Αυτές οι 

κλίμακες μετρούν πιο αξιόπιστα το νοητικό δυναμικό καθώς ο συνολικός 
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δείκτης νοημοσύνης αντανακλά την ικανότητα σε διάφορους τομείς. Ωστόσο, η 

μέθοδος αυτή κρίνεται ότι υποτιμά τον πραγματικό αριθμό περιπτώσεων 

μαθησιακής δυσκολίας στα μαθηματικά λόγω της συνάφειας μεταξύ των 

βαθμολογιών στις κλίμακες νοημοσύνης και στις κλίμακες μαθηματικής 

επίδοσης (Morsanyi, 2018) και δε φαίνεται να αποτελεί απαραίτητη συνθήκη 

για τη διάγνωση μαθησιακής δυσκολίας στα μαθηματικά, αφού εντοπίζονται 

παιδιά που παρουσιάζουν σοβαρή μαθηματική υποεπίδοση, χωρίς η επίδοσή 

τους στις μαθηματικές κλίμακες να αποκλίνει σημαντικά από την επίδοση στις 

κλίμακες νοημοσύνης (Mazzocco & Myers, 2003). Επίσης, δημιουργούνται και 

ερωτήματα, όπως: τι προβλέπεται στην περίπτωση μαθητών με μέση επίδοση 

στις κλίμακες μαθηματικής επίδοσης που όμως εμφανίζουν πολύ υψηλή 

νοημοσύνη; H σημαντική απόκλιση επίδοσης και νοημοσύνης σε αυτήν την 

περίπτωση ορίζει μαθησιακή δυσκολία; Τέλος, δεν έχει αποδειχθεί εμπειρικά 

ότι υπάρχει διαφορά στην ακαδημαϊκή επίδοση στα μαθηματικά ή στο 

γνωστικό προφίλ (επίδοση σε δοκιμασίες προσοχής, λόγου, σχηματισμού 

εννοιών και οπτικοκινητικής ικανότητας) μεταξύ των μαθητών με αδυναμίες 

στα μαθηματικά που παρουσιάζουν απόκλιση μαθηματικής επίδοσης (όπως 

εκτιμάται από κάποια μαθηματική κλίμακα) και νοημοσύνης και εκείνων που 

δεν παρουσιάζουν (Lyon και συν., 2003). Η σχέση μεταξύ του μεγέθους 

απόκλισης μαθηματικής επίδοσης-νοημοσύνης με τη σοβαρότητα της 

μαθησιακής δυσκολίας επίσης δεν έχει τεκμηριωθεί (Vaughn & Fuchs, 2003). 

Με αυτά τα δεδομένα, για την επίτευξη μιας όσο το δυνατόν εγκυρότερης 

αξιολόγησης, οι Szucs & Goswami (2013) προτείνουν τη χρήση ποικιλίας 

κλιμάκων που να εστιάζουν σε διαφορετικές αριθμητικές ικανότητες (πχ 

επίλυση προβλημάτων, ικανότητα υπολογισμών), την καταγραφή των 

επιδόσεων σε μη αριθμητικές δεξιότητες (πχ ανάγνωση) για την αναγνώριση 

τυχόν επιβαρυντικών παραγόντων ή γενικευμένης μαθησιακής αδυναμίας και 

την επανάληψη της εκτίμησης σε τακτά χρονικά διαστήματα.  

Β. Οι νευροψυχολογικές εκτιμήσεις των αριθμητικών ικανοτήτων αξιολογούν 

τις ικανότητες αριθμητικής και ποσοτικής επεξεργασίας, λαμβάνοντας υπόψιν 

την ταχύτητα επεξεργασίας, τις στρατηγικές επίλυσης των δοκιμασιών και 

συχνά μη αριθμητικές παραμέτρους όπως η ικανότητα μνήμης. Στόχος είναι η 
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ποιοτική αξιολόγηση της μαθηματικής επίδοσης. Οι νευροψυχολογικές 

κλίμακες χορηγούνται ατομικά. Παρέχουν πληροφορίες για το είδος των 

αριθμητικών αδυναμιών και τις υποκείμενες γνωστικές δυσλειτουργίες που τις 

προκαλούν και επομένως βοηθούν σημαντικά στην οργάνωση 

προγραμμάτων παρέμβασης (Kaufmann & von Aster, 2012). Παλιότερα η 

αξιολόγηση γινόταν με τη χρήση των υποκλιμάκων αριθμητικής γενικών 

νευροψυχολογικών κλιμάκων όπως η Luria-Nebraska (Plaisted, Gustavson, 

Wilkening, Golden, 1983). Τα τελευταία χρόνια έχουν δημιουργηθεί 

νευροψυχολογικές κλίμακες ειδικά για την αξιολόγηση των αριθμητικών 

ικανοτήτων όπως είναι η κλίμακα ΖΑRΕΚΙ, γνωστή στις αγγλόφωνες χώρες 

ως NUCALC (von Aster, 2001) και το λογισμικό Dyscalculia Screener 

(Butterworth, 2003) οι οποίες εξετάζουν τη επίδοση σε αριθμητικές ικανότητες 

που αποτελούν τη βάση της αριθμητικής επεξεργασίας όπως η απαρίθμηση 

κηλίδων, η σύγκριση αριθμών κα.   

Έχει προταθεί και τείνει να επικρατήσει η ιδέα ότι μπορεί με 

περισσότερη ασφάλεια να γίνεται λόγος για μαθησιακή δυσκολία στα 

μαθηματικά εφόσον αυτή επιμένει με το πέρασμα του χρόνου και 

συγκεκριμένα αν η δυσκολία παραμένει για δύο συνεχόμενα έτη (Gersten και 

συν., 2005; Mazzocco & Myers, 2003). Πράγματι, η επίδοση στα μαθηματικά 

μπορεί να μεταβάλλεται με την πάροδο του χρόνου: συχνά οι μαθησιακές 

δυσκολίες δεν μπορούν να διαγνωστούν σε μικρή ηλικία αλλά καθώς οι 

μαθητές μεγαλώνουν οι ήπιες αδυναμίες που παρουσίαζαν και η αδυναμία 

τους να προχωρήσουν σε πιο ώριμες στρατηγικές υπονομεύουν την 

κατάκτηση των ανώτερων μαθηματικών ικανοτήτων. Υπάρχουν επίσης 

περιπτώσεις που η μαθησιακή αδυναμία δε διαρκεί καθώς οι μαθητές 

κατορθώνουν κατά τη διαδικασία της ωρίμανσης και αξιοποιώντας τα οφέλη 

της σχολικής εκπαίδευσης να ανταπεξέλθουν των δυσκολιών τους (Price & 

Ansari, 2013). 

Αξίζει να λεχθεί ακόμη ότι τα τελευταία χρόνια υπάρχει η τάση να 

ελέγχεται το αν η δυσκολία παραμένει παρά την εφαρμογή κατάλληλης 

εκπαιδευτικής παρέμβασης (Response To Intervention, RTI). Σε περιπτώσεις 

που μετά το πέρας της παρέμβασης οι μαθητές δεν επιδείξουν αξιοσημείωτη 

https://www.researchgate.net/scientific-contributions/2012674567_James_R_Plaisted?_sg%5B0%5D=0SQ1AwUWT_3492W2Z8Py5SA60kDSOQql-0aDKDQqWElzLHMXfUGCYyqhaseKecymA8reyi4.rIkcVsVkhnvjlpiTv-BQlrQ1cbVzn6Oc9MDhpzxmURnXD504X5Lhqq-CRc9AwQ5ssWrjg3AJlD42ttZNTv5OvA&_sg%5B1%5D=oF91jV98t-EOc74q0MoWYjS4oiqkTv2A48d1ld16UXC1lNEZ_RL6dayswKsDAtkD-r26MDAOJBmv2RGm.f-tQZtn4g22BCR0T36eQEzJkVln6wm1m-3r4kPvbRjTIxDvnmjFqc5Im5Uhvu6sIB71hzrf6bKyzHhoQRoazoA
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πρόοδο, δικαιολογείται η διάγνωση της μαθησιακής δυσκολίας (Fuchs και 

συν., 2005, Soares, Evans, Patel, 2018, Vaughn & Fuchs, 2003). Πρόκειται 

για την εξέλιξη του μοντέλου ανταπόκρισης στην εκπαίδευση (Response to 

Instruction), γνωστού από το 1982, σύμφωνα με το οποίο η αναγνώριση της 

μαθησιακής δυσκολίας γίνεται με διαδοχικές εκτιμήσεις, συνήθως σε τρεις 

φάσεις (Vaughn & Fuchs, 2003). Στην πρώτη φάση εκτιμάται η 

αποτελεσματικότητα του γενικού προγράμματος εκπαίδευσης που 

ακολουθείται στην τάξη. Αν ο ρυθμός ανάπτυξης της μαθηματικής ικανότητας 

του συνόλου των μαθητών μιας τάξης (όπως εκτιμάται με σταθμισμένες 

κλίμακες μαθηματικής επίδοσης) είναι αργός θα πρέπει να επανεξεταστεί το 

εκπαιδευτικό πρόγραμμα της τάξης και να γίνουν τροποποιήσεις και 

προσαρμογές. Εφόσον η αποτελεσματικότητα του εκπαιδευτικού 

προγράμματος έχει εξασφαλιστεί, στην δεύτερη φάση εντοπίζονται εκείνοι οι 

μαθητές οι οποίοι παρ’ όλα αυτά παρουσιάζουν σημαντική υποεπίδοση 

συγκριτικά με τους συμμαθητές τους. Αφού οι μαθητές εντοπιστούν και 

εξεταστεί το γνωστικό προφίλ τους, στην τρίτη φάση γίνονται κατάλληλες 

προσαρμογές του εκπαιδευτικού προγράμματος της γενικής τάξης ώστε να 

καλύψει τις ανάγκες τους. Αν οι δυσκολίες παραμένουν θεωρείται ότι οι 

μαθητές παρουσιάζουν εγγενείς αδυναμίες που δεν τους επιτρέπουν να 

ωφεληθούν από το γενικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα και χρήζουν 

εξατομικευμένης παρέμβασης. Σ’ αυτήν την περίπτωση οργανώνεται κάποιο 

εξειδικευμένο πρόγραμμα παρέμβασης, διάρκειας κάποιων εβδομάδων, που 

στοχεύει στην αποκατάσταση των ειδικών αδυναμιών των μαθητών. Οι 

μαθητές που ανταποκρίνονται στην παρέμβαση επιστρέφουν στην κανονική 

τάξη, τουλάχιστον έως ότου κάποια επόμενη εκτίμηση καταδείξει νέες 

δυσκολίες οπότε οργανώνεται κάποια νέα παρέμβαση γι’ αυτούς. Εκείνοι που 

δεν ανταποκρίνονται εξακολουθούν να δέχονται την παρέμβαση για 

περισσότερο χρόνο ή συμμετέχουν σε κάποιο νέο πρόγραμμα που 

οργανώνεται ανάλογα με τις δυσκολίες τους. Η εκπαιδευτική διαδικασία δεν 

είναι στατική αλλά δυναμική και τροποποιείται ανάλογα με τη σύνθεση της 

τάξης καθώς διαμορφώνεται έτσι ώστε να απαντά στις εκπαιδευτικές ανάγκες 

των μαθητών που την απαρτίζουν. Η υιοθέτηση αυτού του μοντέλου 
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εξασφαλίζει ότι αναζητούνται τα αίτια της δυσκολίας μάθησης και στο 

εκπαιδευτικό σύστημα και όχι αποκλειστικά στα χαρακτηριστικά του μαθητή. 

Γι’ αυτό το λόγο δίνεται μεγάλη προσοχή στην επιλογή των εκπαιδευτικών  

παρεμβάσεων που εφαρμόζονται. Στο πεδίο των μαθηματικών επιλέγονται 

κυρίως παρεμβάσεις που εστιάζουν στον υπολογισμό, την επίλυση 

προβλημάτων και την αίσθηση του αριθμού (Hinton, V., Flores, M.,M., 

Shippen, M. (2013). Πρόκειται για ένα μοντέλο που τα τελευταία χρόνια 

χρησιμοποιείται ευρέως στο αμερικάνικο εκπαιδευτικό σύστημα, ωστόσο δεν 

είναι ακόμη διαδεδομένο στην Ευρώπη. 

Στη χώρα μας υπάρχουν σημαντικές αδυναμίες ως προς τη 

διαγνωστική διαδικασία όπως αναφέρθηκε και στο πρώτο κεφάλαιο για τις 

μαθησιακές δυσκολίες γενικά. Λόγω του μικρού αριθμού σταθμισμένων 

κλιμάκων, η διάγνωση των μαθησιακών δυσκολιών στα μαθηματικά βασίζεται 

στην κλινική εκτίμηση των μαθηματικών ικανοτήτων ή στη χρήση 

εκπαιδευτικών κλιμάκων ενώ δεν έχει εγκαταλειφθεί η χρήση του κριτηρίου 

απόκλισης νοημοσύνης - μαθησιακής επίδοσης. Λόγω των παραπάνω 

δυσκολιών οι μαθησιακές δυσκολίες είτε υποδιαγιγνώσκονται είτε αργούν να 

διαγνωσθούν. Οι δυσμενείς συνέπειες για την μαθηματική εκπαίδευση των 

μαθητών είναι προφανείς.  (Παντελιάδου & Μπότσας, 2007, Τζιβινίκου, 2015). 

Τα τελευταία χρόνια έχει συντελεστεί αξιοσημείωτη πρόοδος στην έρευνα για 

την κατανόηση των μαθησιακών δυσκολιών στα μαθηματικά, τη διάγνωση και 

την αποκατάστασή τους. Πρόσφατα δημιουργήθηκε στη χώρα μας ένα 

ψηφιακό εργαλείο αξιολόγησης των μαθηματικών δεξιοτήτων μαθητών 

δημοτικού σχολείου, το λογισμικό Διερεύνησης των Δυσκολιών στα 

Μαθηματικά (Δοκιμασία ΔΙΔΥΜΑ, Καραγιαννάκης, 2015). Το εργαλείο 

επιτρέπει τη σκιαγράφηση του ατομικού προφίλ μαθηματικής ικανότητας των 

μαθητών σύμφωνα με ένα πολυπαραγοντικό αιτιακό μοντέλο κατά το οποίο 

διαφορετικού τύπου δυσκολίες στα μαθηματικά προκύπτουν από αδυναμίες 

στην αίσθηση του αριθμού, τη μνήμη, τη λογική ικανότητα και την 

οπτικοχωρική ικανότητα (Karagiannakis, Baccaglini-Frank, Papadatos, 2014). 

Στόχος είναι να εντοπίζονται με μεγαλύτερη ακρίβεια οι υποκείμενες 

αδυναμίες των μαθητών ώστε εκείνοι που θα λάβουν τη διάγνωση μαθησιακή 
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δυσκολία στα μαθηματικά να  μπορούν να ωφεληθούν από διαφοροποιημένες 

παρεμβάσεις ανάλογα με το είδος των δυσκολιών τους (Karagiannakis & 

Baccaglini-Frank, 2014). 

 Η εξέλιξη της μελέτης του πεδίου των μαθησιακών δυσκολιών στα 

μαθηματικά λαμβάνει χώρα στα πλαίσια μιας γενικότερης μεταρρύθμισης στον 

τομέα της διδακτικής των μαθηματικών στη χώρα μας η οποία προβλέπει 

διασύνδεση της τυπικής μαθηματικής εκπαίδευσης με την καθημερινή ζωή, 

επιμόρφωση των εκπαιδευτικών, κινητοποίηση των μαθητών για ενεργό 

συμμετοχή στην εκπαιδευτική διαδικασία και εκσυγχρονισμό των σχολικών 

εγχειριδίων, σύμφωνα και με τις εξελίξεις στον διεθνή εκπαιδευτικό χώρο. 

Εντοπίζονται ωστόσο σημαντικές αδυναμίες στην επιτυχή εφαρμογή των 

καινοτόμων πρακτικών οφειλόμενες κυρίως στην έλλειψη συναίνεσης κατά 

την οργάνωση των προγραμμάτων σπουδών (Λεμονίδης, 2019). 

 
2.3 Αιτιακές ερμηνείες των ειδικών μαθησιακών δυσκολιών στα 
μαθηματικά (δυσαριθμησία) 

Παρότι η επικρατέστερη τάση είναι οι μαθησιακές δυσκολίες να 

μελετώνται υπό το πρίσμα της νευροψυχολογίας υπάρχουν θεωρίες που 

συνδέουν τις δυσκολίες μάθησης στα μαθηματικά με κοινωνικές και 

εκπαιδευτικές παραμέτρους (βλ. Αγαλιώτη, 2000, σελ. 74-84 και 123) ή με 

ψυχικές διεργασίες (Κορντιέ, 1993, σελ 87-88). Έχει μάλιστα διατυπωθεί η 

άποψη ότι το 80% των μαθητών με ειδική μαθησιακή δυσκολία δε θα έπρεπε 

να έχει λάβει τη διάγνωση καθώς οι δυσκολίες τους μπορούν να αποδοθούν 

σε εξωγενείς παράγοντες (Ginsburg, 1997). Αποσκοπώντας σε μια σφαιρική 

αντίληψη των παραγόντων που συντελούν στην εμφάνιση των μαθησιακών 

δυσκολιών στα μαθηματικά θα επιχειρηθεί μια σύντομη επισκόπησή τους.  

 

2.3.1 Επίδραση κοινωνικο-οικονομικών παραγόντων στην 
εμφάνιση των μαθησιακών δυσκολιών στα μαθηματικά 

Η φτώχια, η εθνικότητα, η φυλή, η κοινωνική τάξη είναι κάποιοι από 

τους παράγοντες που έχουν συνδεθεί με την σχολική αποτυχία. Σχετικά με 

την μαθησιακή δυσκολία στα μαθηματικά έχουν δημοσιευθεί στοιχεία για την 
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εκπαίδευση στην Αμερική (Ginsburg, 1997) που καταδεικνύουν ότι οι 

Αφροαμερικανοί και ισπανόφωνοι μαθητές παρουσιάζουν την χαμηλότερη 

επίδοση στα μαθηματικά και τις θετικές επιστήμες, οι μαθητές Ασιατικής 

καταγωγής την υψηλότερη ενώ οι μαθητές που ανήκουν στη λευκή φυλή 

βρίσκονται μεταξύ των δύο. Αναφέρεται η σημασία των αμερικανικών 

κοινωνικών στερεοτύπων σύμφωνα με τα οποία οι Aφροαμερικανοί, αυτοί 

που κατάγονται από τη Λατινική Αμερική αλλά και τα κορίτσια δεν είναι πιθανό 

να τα καταφέρουν στα μαθηματικά αλλά και της γενικής αντίληψης ότι τα 

μαθηματικά είναι για λίγους ή ότι είναι πολύ δύσκολα. Αντίθετα, σε άλλους 

πολιτισμούς η μαθηματική παιδεία εκτιμάται ιδιαιτέρως και αυτός είναι ένας 

λόγος που πχ οι Ιάπωνες έχουν υψηλές μαθηματικές επιδόσεις. Δυσμενείς 

περιβαλλοντικοί παράγοντες συνδέονται επίσης με την κοινωνικοοικονομική 

κατάσταση των μαθητών πχ. τα παιδιά που προέρχονται από φτωχές 

οικογένειες ή ανήκουν σε μειονότητες έχουν μεγαλύτερες πιθανότητες από τα 

παιδιά της λευκής φυλής και της μεσαίας τάξης να φοιτήσουν σε σχολεία 

φτωχά σε εκπαιδευτικό εξοπλισμό.  

 Σε μια διαπολιτισμική μελέτη σχετικά με την επίδοση στα μαθηματικά 

μαθητών 7-10 ετών στην Βραζιλία, βρέθηκε ότι εκείνοι που προέρχονταν από 

οικογένειες με χαμηλό κοινωνικοοικονομικό επίπεδο είχαν σημαντικά 

χαμηλότερη επίδοση συγκριτικά με μαθητές ανώτερου κοινωνικοοικονομικού 

επιπέδου σε μαθηματικές δοκιμασίες όπως ο νοερός  υπολογισμός, η επίλυση 

προβλημάτων, η γραφή, η ανάγνωση και η σύγκριση αριθμών αλλά η 

διαφορά έτεινε να μειώνεται με τη σχολική φοίτηση. Οι ίδιοι μαθητές ωστόσο 

υπερείχαν συγκριτικά με συνομήλικους μαθητές από την Ελβετία στη 

δοκιμασία της αντιληπτικής εκτίμησης ποσότητας η οποία δεν εξαρτάται από 

την τυπική εκπαίδευση αλλά από τις ευκαιρίες διαχείρισης ποσότητας στην 

καθημερινή ζωή (Dellatolas, von Aster, Willadino-Braga, Meier, Deloche, 

2000) καταδεικνύοντας ότι οι κοινωνικοοικονομικές συνθήκες συνδέονται με 

διαφοροποιήσεις στις εκπαιδευτικές ευκαιρίες και επηρεάζουν τη μαθηματική 

επίδοση.   

Πρόσφατες μελέτες συνδέουν το κοινωνικοοικονομικό επίπεδο της 

οικογένειας με τις προσδοκίες σχετικά με τη μαθηματική εκπαίδευση των 
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παιδιών ήδη κατά την προσχολική ηλικία: συχνά οι οικογένειες με χαμηλό 

κοινωνικοοικονομικό επίπεδο διαφοροποιούνται από εκείνες με μέσο, όχι ως 

προς την παροχή εκπαιδευτικών ευκαιριών κατά την προσχολική ηλικία αλλά 

ως προς τις γνώσεις για το ποιες μαθηματικές ικανότητες πρέπει να κατέχουν 

τα παιδιά με αποτέλεσμα να έχουν χαμηλότερες απαιτήσεις απ’ αυτά 

(DeFlorio & Beliakoff, 2015). Έχει καταδειχθεί ότι οι κοινωνικοοικονομικές 

ανισότητες επηρεάζουν την μαθησιακή επίδοση μαθητών ειδικά στα 

μαθηματικά ήδη κατά την προσχολική φοίτηση και ότι η υιοθέτηση 

κατάλληλων εκπαιδευτικών παρεμβάσεων νωρίς κατά τη σχολική φοίτηση 

αποτελεί το μέσο για την άμβλυνση των επιπτώσεών τους (Vinopal & 

Morrissey, 2020). 

 

2.3.2 Επίδραση εκπαιδευτικών παραγόντων στην εμφάνιση των 
μαθησιακών δυσκολιών στα μαθηματικά 

Ο Ginsburg (1997) αναφέρει ότι παράγοντες σχετικοί με την 

εκπαίδευση μπορούν να παρεμποδίζουν τη μαθησιακή εξέλιξη των μαθητών: 

τα υποβαθμισμένα σχολεία, ο ανεπαρκής εκπαιδευτικός εξοπλισμός, ο 

μεγάλος αριθμός μαθητών ανά τάξη, η ελλιπής μαθηματική κατάρτιση των 

ίδιων των εκπαιδευτικών, οι ακατάλληλες μέθοδοι διδασκαλίας του 

αντικειμένου και τα κακογραμμένα εγχειρίδια μαθηματικών συχνά συμβάλλουν 

στη σχολική αποτυχία στα μαθηματικά μαθητών χωρίς εγγενείς μαθησιακές 

αδυναμίες. Αυτή η αποτυχία στην αρχή της εκπαιδευτικής πορείας των 

μαθητών έχει και μακροπρόθεσμες επιπτώσεις καθώς συντελεί στη μείωση 

του κινήτρου και του ενδιαφέροντος τους για τα μαθηματικά στο μέλλον, ενώ 

επιφέρει και δευτερογενείς συναισθηματικές δυσκολίες και επιδρά αρνητικά 

στην αυτοεκτίμηση τους. 

Οι Dellatolas και συν. (2000) συγκρίνοντας τις μαθηματικές επιδόσεις 

μαθητών από τη Γαλλία, την Ελβετία και τη Βραζιλία εντόπισαν ανώτερη 

ικανότητα υπολογισμού, επίλυσης προβλημάτων και διαχείρισης των 

γραπτών αριθμών στους Γάλλους μαθητές, την οποία απέδωσαν σε διαφορές 

στο εκπαιδευτικό σύστημα: την εποχή διεξαγωγής της μελέτης στη Γαλλία είχε 

ήδη καθιερωθεί η προσχολική αγωγή από την ηλικία των 3 ετών δίνοντας τη 
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δυνατότητα στους μαθητές να εξοικειωθούν με τον συμβολικό κώδικα των 

μαθηματικών από νωρίς. Αντίθετα στην Ελβετία και τη Βραζιλία η προσχολική 

αγωγή δεν ήταν διαδεδομένη.   

Εξαιρετικά σημαντικός είναι ο ρόλος του εκπαιδευτικού. Η στάση του 

απέναντι στο αντικείμενο των μαθηματικών, η παιδαγωγική του επάρκεια, το 

κίνητρό του, οι προσδοκίες που έχει από τους μαθητές του ενδέχεται να τους 

ενθαρρύνουν ή να τους αποθαρρύνουν (Τρούλης, 1992). Έχει υποστηριχθεί 

επίσης ότι μια καλή σχέση μαθητή - εκπαιδευτικού μπορεί να έχει μια έμμεση 

ευεργετική επίδραση στην μαθηματική ικανότητα των μαθητών καθώς μειώνει 

το άγχος για τη μαθηματική επίδοση (Semeraro, Giofrè, Coppola, Lucangeli, 

Cassibba, 2020).  

 

2.3.3 Επίδραση ψυχικών παραγόντων στην εμφάνιση των 
μαθησιακών δυσκολιών στα μαθηματικά 

Η ψυχαναλυτική θεωρία συνδέει την ικανότητα μάθησης με ψυχικές 

διεργασίες. Ο Freud (1905) κατατάσσει την ροπή του ατόμου προς τη γνώση 

μεταξύ των ενορμήσεων και την ονομάζει επιστημοφιλική ενόρμηση. Καθώς η 

έννοια της ενόρμησης σχετίζεται με τη σωματική λειτουργία προκαλεί 

εντύπωση αυτή η πρώιμη συσχέτιση της μάθησης με το σώμα την οποία 

εντοπίζουμε και στις σύγχρονες θεωρίες της παιδαγωγικής με τη μορφή της 

ενθάρρυνσης για εκπαίδευση με πραξιακό και βιωματικό τρόπο έως ότου 

επιτευχθεί η συμβολοποίηση. Ο Freud αποδίδει την εμφάνιση της 

επιστημοφιλικής ενόρμησης στο ξύπνημα της σεξουαλικότητας που επέρχεται 

μεταξύ 3-5 ετών. Η ενόρμηση για έρευνα και γνώση που παρατηρείται κατά 

την περίοδο αυτή έλκεται έντονα ή και αφυπνίζεται από σεξουαλικούς 

προβληματισμούς με κυριότερο αυτόν που έχει να κάνει με την προέλευση 

του ανθρώπου: από που έρχονται τα παιδιά; Η τροπή που θα πάρουν αυτές 

οι πρώτες αναζητήσεις των παιδιών καθορίζουν σε μεγάλο βαθμό τη 

μετέπειτα σχέση τους με τη γνώση. Αν ματαιωθούν κατά τη διάρκεια των 

προσπαθειών τους να ανακαλύψουν την αλήθεια ενδέχεται να παραιτηθούν 

από την αναζήτηση της γνώσης εν γένει.  
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Η Κορντιέ (1993) αναφέρει ότι αντίστοιχη παραίτηση από την 

αναζήτηση της γνώσης σε βαθμό που μπορεί να οδηγήσει σε παύση των 

διανοητικών λειτουργιών μπορεί να επιφέρουν διάφορες καταστάσεις που 

επιβάλλουν στο παιδί να μη μάθει κάτι που το αφορά ή να συμπεριφέρεται σα 

να μη γνωρίζει. Τέτοιες καταστάσεις είναι η ύπαρξη οικογενειακών μυστικών 

(ένας θάνατος, μια σοβαρή ασθένεια στην οικογένεια, μια υιοθεσία ή 

αμφισβητούμενη πατρότητα που αποσιωπούνται) ή η αιμομικτική εμπειρία 

που προϋποθέτει σιωπή και αγνόηση των κοινωνικών κανόνων. Υπάρχουν 

περιπτώσεις που η αναστολή των διανοητικών λειτουργιών ενός παιδιού είναι 

τέτοια ώστε να προσομοιάζει σε νοητική υστέρηση. Ειδικά σε περιπτώσεις 

που η αναστολή ξεκινά νωρίς στη ζωή του παιδιού εύκολα καταλήγει να 

συγχέεται με εγγενή αδυναμία.  

Η αναστολή ωστόσο μπορεί να επέλθει και αργότερα στη ζωή ενός 

παιδιού που αρχικά εμφάνιζε ικανοποιητική διανοητική και ακαδημαϊκή 

λειτουργικότητα ως αποτέλεσμα ασυνείδητων συγκρούσεων πχ η διδασκαλία 

της αφαίρεσης μπορεί να παραπέμπει κάποιον μαθητή δημοτικού στην 

ασυνείδητη επιθυμία θανάτου του νεογέννητου αδερφού του και η ενοχή του 

να εκδηλώνεται ως αδυναμία εκμάθησής της. Στην εφηβεία συχνά υπάρχει 

σύγκρουση μεταξύ των ιδανικών της οικογένειας για μόρφωση και των 

προτύπων του εφήβου που εφόσον μένουν ασυνείδητα μπορεί να οδηγήσουν 

σε δυσκολίες συγκέντρωσης και μειωμένες επιδόσεις. Επίσης, η καλή 

μαθησιακή πορεία ενός μαθητή που προοιωνίζει ένα λαμπρό μέλλον γι' αυτόν 

ενδέχεται να ξυπνά αισθήματα ενοχής απέναντι στους γονείς του σε βαθμό 

που να αναστέλλονται τα κίνητρά του ή οι μαθησιακές του δεξιότητες. Η ενοχή 

μπορεί να προκύπτει ως τιμωρία για το αίσθημα απόλαυσης που απορρέει 

άλλοτε από το γεγονός ότι ο μαθητής τα καταφέρνει καλύτερα από τον γονιό 

του ίδιου φύλου είτε από το ότι δίνει μεγάλη ικανοποίηση στον γονιό του 

άλλου φύλου μέσω των επιδόσεών του.  

Η συμβολή των ψυχικών παραγόντων στην εκδήλωση των διαταραχών 

μάθησης ελάχιστα λαμβάνεται υπόψιν κατά τη διάγνωσή τους παρότι η 

διαχείρισή τους μέσω ψυχαναλυτικής ψυχοθεραπείας μπορεί να 
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αποκαταστήσει τη σχέση του μαθητή με τη γνώση και να προετοιμάσει το 

έδαφος για να καρποφορήσουν οι εκπαιδευτικές παρεμβάσεις. 

 
2.3.4 Νευρωνικές λειτουργίες και γνωστικές ικανότητες  

 Σύμφωνα με την νευροψυχολογική προσέγγιση, η δυσαριθμησία 

οφείλεται σε ποιοτικά διαφοροποιημένη ανάπτυξη της μαθηματικής ικανότητας 

και όχι σε ποσοτική μείωση αυτής. Όταν, δηλαδή, μιλάμε για δυσαριθμησία 

δεν αναφερόμαστε σε έναν αργό ρυθμό κατάκτησης των αριθμητικών 

δεξιοτήτων, αλλά σε εγγενείς ιδιαιτερότητες στον τρόπο χειρισμού της 

ποσότητας και των αριθμητικών εννοιών (Kaufman και συν., 2013).  

Τις τελευταίες δεκαετίες ο τρόπος με τον οποίο ο ανθρώπινος 

εγκέφαλος επεξεργάζεται τα μαθηματικά έχει γίνει το επίκεντρο ενός ολοένα 

και αυξανόμενου ενδιαφέροντος των νευροεπιστημόνων. 

Η πρώτη συστηματική προσπάθεια συσχέτισης των μαθηματικών 

αδυναμιών με συγκεκριμένες νευρολογικές λειτουργίες έγινε από τους 

McCloskey, Caramazza και Basili (1985) οι οποίοι διατύπωσαν ένα μοντέλο 

αριθμητικής επεξεργασίας και αριθμών. Σύμφωνα με αυτό η αριθμητική σκέψη 

υποστηρίζεται από ένα σύστημα επεξεργασίας του αριθμού και ένα σύστημα 

υπολογισμού. Το σύστημα επεξεργασίας αριθμού είναι υπεύθυνο για την 

αντίληψη και παραγωγή του αριθμού είτε με τη μορφή αραβικών ψηφίων (πχ 

5) είτε λεκτικά με τη μορφή αριθμολέξεων (πχ πέντε), τόσο προφορικά (ακούω 

ή προφέρω έναν αριθμό) όσο και γραπτά (διαβάζω ή γράφω έναν αριθμό). Η 

επεξεργασία είναι είτε λεξιλογική όταν αφορά σε μεμονωμένα στοιχεία πχ 5 

(πέντε) είτε συντακτική όταν απαιτείται χειρισμός της σχέσης μεταξύ 

περισσότερων στοιχείων πχ 35 (τριάντα πέντε και όχι πενήντα τρία). Έτσι, η 

αδυναμία κάποιου να διαβάσει αραβικά ψηφία ενώ αντιλαμβάνεται την έννοιά 

τους και είναι σε θέση να κάνει πράξεις αποδίδεται σε βλάβη στο υποσύστημα 

παραγωγής λεκτικών αναπαραστάσεων των αριθμών. Το σύστημα 

υπολογισμού ελέγχει τους μηχανισμούς που εμπλέκονται στην εκτέλεση 

πράξεων. Περιλαμβάνει επεξεργασία των συμβόλων των πράξεων (+,-,Χ, :), 

τις διαδικασίες εκτέλεσης πράξεων, την ανάκτηση των αριθμητικών 

δεδομένων από τη μνήμη. Βλάβη σε οποιαδήποτε από αυτές τις λειτουργίες 
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οδηγεί σε λάθη υπολογισμού πχ 3+5=15 , αν κάποιος μπερδέψει το + με το Χ. 

Παρομοίως βλάβες στο υποσύστημα αντίληψης των αριθμών (πχ αντίληψης 

του 6 ως 9) έχουν ως αποτέλεσμα λανθασμένους υπολογισμούς. Πρόκειται 

για ένα περιγραφικό μοντέλο που επιτρέπει μια απλοποιημένη σχηματική 

ταξινόμηση των μαθηματικών αδυναμιών ωστόσο δε δίνει πληροφορίες για τη 

λειτουργική ιδιαιτερότητα (με αναφορά στο νευρωνικό υπόστρωμα) κάθε 

υποσυστήματος καθώς δεν υποθέτει ότι οι διαφορετικές μαθηματικές 

διεργασίες υποστηρίζονται από διαφοροποιημένα νευρωνικά δίκτυα (Colomé, 

Baffalluy, Noël, 2011).   

Οι Campbell και Clark (1988) διαφώνησαν με την παραπάνω αντίληψη 

σύμφωνα με την οποία ο αριθμός προϋπάρχει ως αφηρημένη αναπαράσταση 

μέσω της οποίας τα διακριτά συστήματα αντίληψης, παραγωγής και 

υπολογισμού αλληλεπιδρούν. Αντιπροτείνουν ότι οι αριθμοί ενεργοποιούν 

πολλαπλές αναπαραστάσεις δημιουργώντας ένα σύμπλεγμα σύνθετης 

κωδικοποίησης. Σύμφωνα με τη θεωρία της σύνθετης κωδικοποίησης ο 

αριθμός αναπαρίσταται σε διάφορους κώδικες (φωνολογικούς, εικονικούς, 

αναλογικούς-ποσοτικούς) που βρίσκονται σε αλληλεπίδραση μεταξύ τους. 

Επιλέγεται κάθε φορά ο κώδικας που εξυπηρετεί περισσότερο στην επίλυση 

ενός προβλήματος, πράγμα που εξαρτάται κυρίως από εξωτερικούς 

παράγοντες όπως η εκπαίδευση. Για παράδειγμα το αν κάποιος θα εκτελεί 

απλούς πολλαπλασιασμούς βασιζόμενος στην λεκτική ανάκληση ή αν 

χρειάζεται να τους αναπαραστήσει νοερά ως αραβικούς αριθμούς εξαρτάται   

από το πώς εκπαιδεύθηκε αρχικά αλλά και από το πώς στη συνέχεια 

συνήθισε να επιλύει ανάλογα προβλήματα. 

 Σήμερα το πιο ευρέως αποδεκτό νευροψυχολογικό μοντέλο για τη 

μαθηματική σκέψη είναι αυτό του Τριπλού Κώδικα (Triple code model, 

Dehaene, 2000; Dehaene, Piazza, Pinel, Cohen, 2003). Έρχεται σε συμφωνία 

με τη θεωρία της σύνθετης κωδικοποίησης στο ότι υπάρχουν διακριτοί τρόποι 

αναπαράστασης της ποσότητας αλλά στηρίζεται κυρίως στον νευρωνικό 

εντοπισμό των υποσυστημάτων που σχετίζονται με την αριθμητική γνώση. 

Σύμφωνα με αυτό τρία συστήματα αναπαράστασης εμπλέκονται στην 

επεξεργασία του αριθμού, ανάλογα με το μαθηματικό έργο που εκτελείται: 
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• ένα σύστημα ποσοτικής αναπαράστασης. Πρόκειται για μη λεκτική, 

σημασιολογική αναπαράσταση των σχέσεων μεγέθους και απόστασης, 

στην ουσία για αναλογική αναπαράσταση της ποσότητας σε μια νοερή 

αριθμογραμμή. Εμπλέκεται στον κατά προσέγγιση υπολογισμό, την 

σύγκριση αριθμών, την γρήγορη εκτίμηση της πληθικότητας (subitizing). 

Σημαντική περιοχή αυτού του συστήματος θεωρείται ο φλοιός εντός της 

βρεγματικής αύλακας. 

•  ένα σύστημα λεκτικής αναπαράστασης. Πρόκειται για την αναπαράσταση 

των αριθμών ως λέξεων, στην ουσία για φωνολογική επεξεργασία των 

αριθμολέξεων. Εμπλέκεται στην ανάγνωση και γραφή αριθμολέξεων 

καθώς και σε μαθηματικά έργα που απαιτούν τη λεκτική απομνημόνευση 

δεδομένων, όπως στις απλές προσθέσεις και πολλαπλασιασμούς. 

Σημαντικές περιοχές αυτού του συστήματος θεωρούνται η αριστερή 

γωνιώδης έλικα καθώς και κροταφοβρεγματικές περιοχές του αριστερού 

ημισφαιρίου που εμπλέκονται στη γλωσσική επεξεργασία.  

• ένα σύστημα οπτικής αναπαράστασης. Πρόκειται για την αναπαράσταση 

της ποσότητας ως αριθμητικού σύμβολου όπως τα αραβικά ψηφία. 

Εμπλέκεται στην ανάγνωση και γραφή αραβικών ψηφίων και σε 

διαδικασίες που απαιτούν χειρισμό σχέσεων στο χώρο, όπως οι πράξεις 

με πολυψήφιους αριθμούς. Σημαντικές περιοχές αυτού του συστήματος 

εντοπίζονται στο οπίσθιο άνω τμήμα του βρεγματικού λοβού 

αμφοτερόπλευρα που εμπλέκονται επίσης στη χωρική προσοχή. 

Σύμφωνα με το μοντέλο του τριπλού κώδικα, υπάρχουν διεργασίες που 

επιτρέπουν το πέρασμα από τη μια μορφή αναπαράστασης στην άλλη. Αν, 

π.χ., κάποιος ακούσει τον αριθμό τρία (λεκτική αναπαράσταση) μπορεί να 

γράψει 3 (οπτική αναπαράσταση). Θεωρητικά, βλάβες ή δυσλειτουργίες στο 

καθένα από αυτά τα συστήματα οδηγεί σε διαφορετικό τύπο δυσαριθμησίας. 

Στην πράξη όμως είναι πιθανό βλάβη στο ένα σύστημα να επηρεάσει τη 

ανάπτυξη των άλλων οδηγώντας σε μια ποικιλία αδυναμιών. Εξάλλου, λόγω 

της εγγύτητας των νευροανατομικών περιοχών όπου έχουν την έδρα τους 

διαφορετικές μαθηματικές ικανότητες, μια ανατομική βλάβη ενδέχεται να 

επηρεάσει ταυτόχρονα περισσότερα από ένα συστήματα ποσοτικής 
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αναπαράστασης. Έτσι, η αναγνώριση ξεκάθαρων υποτύπων δυσαριθμησίας 

στην κλινική πράξη καθίσταται δύσκολη (Wilson & Dehaene, 2007). 

Οι von Aster και Shalev (2007) περιγράφουν ένα αναπτυξιακό μοντέλο 

της μαθηματικής σκέψης που περιλαμβάνει τέσσερα βήματα:  

• Αρχικά, η ποσότητα αναπαρίσταται σε ένα αναλογικό σύστημα 

αναπαράστασης το οποίο είναι εγγενές και παρέχει τη δυνατότητα για 

αδρή κατανόηση της ποσότητας και το σχηματισμό της έννοιας του 

αριθμού. 

• Σε δεύτερη φάση, η προϋπάρχουσα αναπαράσταση της ποσότητας 

συνδέεται με τις λεκτικές-φωνολογικές αναπαραστάσεις της ποσότητας 

που συναντούν τα μικρά παιδιά κατά την αλληλεπίδραση με το περιβάλλον 

τους.  

• Με την είσοδό τους στο σχολείο οι μικροί μαθητές συνδέουν την ποσότητα 

και με οπτικές αναπαραστάσεις όπως οι αραβικοί αριθμοί.  

• Αυτή η ικανότητα χειρισμού αφηρημένων συμβόλων είναι η προϋπόθεση 

για την ανάπτυξη μιας εσωτερικής αναπαράστασης της διαδοχής των 

αριθμών και των ποσοτήτων στις οποίες αυτοί αντιστοιχούν, δηλαδή για 

την αναπαράσταση μιας νοερής αριθμογραμμής που αποτελεί τη βάση της 

μαθηματικής σκέψης.  

Οι βασικές θεωρίες για την αιτία των ειδικών μαθησιακών δυσκολιών 

στα μαθηματικά (Kaufman et al., 2013) την αποδίδουν σε α) αδυναμίες σε 

γενικές γνωστικές διεργασίες που επηρεάζουν το πεδίο των μαθηματικών και 

β) αδυναμίες σε ειδικές γνωστικές διεργασίες που αφορούν στο πεδίο των 

μαθηματικών.  

 

2.3.4.1. Αδυναμίες σε γενικές γνωστικές διεργασίες που επηρεάζουν το πεδίο 

των μαθηματικών 

Πρόκειται για γνωστικές διεργασίες που επηρεάζουν την επίδοση σε 

πολλά γνωστικά πεδία, όχι αποκλειστικά στα μαθηματικά. Καθώς η 

μαθηματική επεξεργασία βασίζεται σε πολλές επιμέρους μαθηματικές 

ικανότητες και οι διάφορες μελέτες εστιάζουν κάθε φορά σε κάποιες απ’ αυτές, 

ποικίλες γνωστικές διεργασίες έχουν εντοπιστεί να συσχετίζονται με τη 
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μαθηματική επίδοση. Ως τέτοιες διεργασίες έχουν συστηματικά αναγνωριστεί 

η αντίληψη, η μνήμη, οι επιτελικές λειτουργίες, η ταχύτητα επεξεργασίας, η 

φωνολογική αποκωδικοποίηση, η προσοχή, η λογική σκέψη, η 

δημιουργικότητα. Ακολουθεί μια συνοπτική περιγραφή της σχέσης καθεμίας 

απ’ αυτές τις διεργασίες με τη μαθηματική ικανότητα. 

 

Αντίληψη 

Η ικανότητα οπτικής και ακουστικής αντίληψης επηρεάζει σημαντικά 

την ικανότητα μάθησης και ελλείμματα έχουν εντοπιστεί σε μαθητές με 

διάφορες μαθησιακές δυσκολίες (Παντελιάδου & Μπότσας, 2007). Η 

οπτικοχωρική αντίληψη επηρεάζει την ικανότητα κατανόησης της έννοιας των 

αριθμών ανάλογα με τη θέση τους πάνω σε μια νοερή αριθμογραμμή (όσο πιο 

δεξιά βρίσκεται ένας αριθμός τόσο μεγαλύτερος είναι) η οποία αποτελεί τη 

βάση για την εννοιολογική κατανόηση των σχέσεων στο χώρο και την 

εκτέλεση των αλγορίθμων επιδρώντας αρνητικά στην επίδοση τόσο στην 

άλγεβρα όσο και στη γεωμετρία (Geary, 1993, 2004). Η ακουστική αντίληψη 

επηρεάζει την επεξεργασία των ακουστικών αναπαραστάσεων των αριθμών 

(χειρισμός αριθμολέξεων) και την κατανόηση της γλώσσας των μαθηματικών 

και επιδρά στην καταχώρηση των αποκτηθέντων μαθηματικών δεδομένων 

στη λεκτική μνήμη (Fuchs και συν., 2006). Ελλείμματα στην ακουστική 

αντίληψη είναι πιο συνηθισμένα σε μαθητές στους οποίους ταυτόχρονα με τις 

μαθηματικές αδυναμίες συνυπάρχουν και γλωσσικές δυσκολίες πχ 

αναγνωστικά προβλήματα, ενώ ελλείμματα στην οπτική αντίληψη εντοπίζονται 

συνήθως σε περιπτώσεις όπου υπάρχει αποκλειστικά μαθηματική αδυναμία 

(Rourke & Finlayson, 1978). Πρόσφατα ωστόσο προτάθηκε ότι οι αδυναμίες 

οπτικής αντίληψης (όπως μετρήθηκαν με δοκιμασίες νοερής περιστροφής, 

οπτικής αναζήτησης, οπτικής ιχνηλάτησης και επεξεργασίας χωρικών 

εννοιών) αποτελούν το κοινό υπόστρωμα των δυσκολιών επεξεργασίας 

ποσότητας τόσο σε μαθητές δημοτικού με δυσλεξία όσο και σε μαθητές με 

δυσαριθμησία καθώς και σε εκείνους που εμφανίζουν συνοσηρότητα (Cheng, 

Xiao, Che, Cui, Zhou, 2018). 
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Μνήμη 

Οι ικανότητες κωδικοποίησης των πληροφοριών, αποθήκευσης και 

ανάκλησής τους είναι σημαντικές κατά τον χειρισμό μαθηματικών έργων. Έχει 

βρεθεί ότι η οπτικοχωρική βραχύχρονη μνήμη είναι σημαντικά πιο αδύναμη σε 

μαθητές με δυσαριθμησία συγκριτικά με μαθητές τυπικής μαθηματικής 

επίδοσης παρεμποδίζοντας την επεξεργασία των μαθηματικών πληροφοριών 

πχ. κατά την εκτέλεση υπολογισμών. Η λεκτική βραχύχρονη μνήμη δε 

φαίνεται να πάσχει σε περιπτώσεις γνήσιας δυσαριθμησίας ενώ παρουσιάζει 

αδυναμίες αν συνυπάρχουν αναγνωστικά ελλείμματα (Szucs, Devine, Soltesz, 

Nobes & Gabriel,  2013). Οι μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες στα 

μαθηματικά παρουσιάζουν και αδυναμίες στην αποθήκευση και ανάκληση των 

αριθμητικών πληροφοριών από την μακρόχρονη μνήμη. Έτσι, κατά την 

ανάκληση βασικών αριθμητικών δεδομένων κάνουν περισσότερα λάθη και 

απαιτούν περισσότερο χρόνο σε σχέση με παιδιά χωρίς αδυναμίες ακόμη και 

αν αυτά είναι μικρότερης ηλικίας (Geary, 2004, Geary, Hoard, Nugent & 

Bailey, 2012). Σημαντική είναι και η σημασιολογική μνήμη η οποία αναφέρεται 

στην ικανότητα αποθήκευσης και ανάκλησης δεδομένων που αποκτά το 

άτομο με την εμπειρία όπως στην περίπτωση των βασικών αριθμητικών 

δεδομένων που μετά από μια πρώτη περίοδο κοπιώδους υπολογισμού τους 

αποθηκεύονται και ανακαλούνται αυτόματα. Έτσι, αν οι μαθητές δεν έχουν 

αυτοματοποιήσει τη σύνδεση των ψηφίων με την ποσότητα που αυτά 

εκφράζουν καταλήγουν σε αργούς ή λανθασμένους υπολογισμούς (Geary, 

1993, 2004). Η διαδικαστική μνήμη επηρεάζει τη μάθηση και την επεξεργασία 

που αφορά σε ποικίλα οπτικοαντιληπτικά και γνωστικά έργα όπως η 

εκμάθηση και η εφαρμογή μιας σειράς βημάτων ή κανόνων για την επίτευξη 

ενός στόχου, η σειροθέτηση, η πρόβλεψη των συνεπειών κα. Πρόκειται για 

γνωστική διεργασία που απαιτεί χρόνο και προσπάθεια ώστε να φανούν τα 

αποτελέσματά της, ωστόσο μόλις επιτευχθεί η μάθηση συντελείται η 

αυτοματοποίησή της πχ στην οδήγηση. Σχετίζεται με τα μαθηματικά και 

επηρεάζει την επίδοση στα έργα που απαιτούν αυτοματοποίηση πχ την 

εκμάθηση της σειράς των αριθμών και τη γρήγορη ανάκληση των βασικών 

αριθμητικών δεδομένων. Μάλιστα οι εγκεφαλικές περιοχές που εμπλέκονται 
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κατά τη λειτουργία της συμπίπτουν με εκείνες που εμπλέκονται στην ποσοτική 

επεξεργασία πχ ενδοβρεγματική αύλακα (Evans & Ullman, 2016). Ο ρόλος 

της μνήμης εργασίας κατά την μαθηματική επεξεργασία είναι αδιαμφισβήτητος 

και περιγράφεται παρακάτω καθώς η μνήμη εργασίας αποτελεί διεργασία που 

συμμετέχει στον εκτελεστικό έλεγχο.   

 

Επιτελικές λειτουργίες 

Οι επιτελικές λειτουργίες (οι οποίες συχνά αναφέρονται και ως ικανότητα 

εκτελεστικού ελέγχου) επιδρούν στην ικανότητα αποτελεσματικής αντίδρασης 

στα ερεθίσματα του περιβάλλοντος και στην προσαρμοστικότητα του ατόμου, 

επηρεάζοντας την στοχοκατευθυνόμενη συμπεριφορά και τη σκέψη του. Οι 

πιο σημαντικές επιτελικές λειτουργίες είναι η μνήμη εργασίας (working 

memory), η καταστολή άσχετων ερεθισμάτων (inhibition), η μετάθεση της 

προσοχής (shifting). Αναπτύσσονται ήδη από τη βρεφική ηλικία και 

ωριμάζουν προς το τέλος της εφηβείας και επηρεάζουν τη μαθηματική 

επίδοση καθώς και την επίδοση σε άλλα γνωστικά έργα  (Cragg & Gilmore, 

2014). Εμπλέκονται στην ικανότητα σχεδιασμού μιας προσέγγισης, επιλογής 

των καταλληλότερων στρατηγικών και αποκλεισμού εκείνων που δεν 

κρίνονται λειτουργικές, ελέγχου των άσχετων γνωστικών ή περιβαλλοντικών 

ερεθισμάτων ώστε να μην εμπλακούν στην εκτελούμενη διεργασία, μετάβαση 

από τη μια δυνατή επεξεργασία σε άλλες εναλλακτικές, επανακαθορισμού των 

στόχων και της προσέγγισης αν είναι απαραίτητο. Έτσι οι μαθητές με 

δυσκολίες στις επιτελικές λειτουργίες ενδέχεται να μην αντιλαμβάνονται τυχόν 

λάθη, να τα αντιλαμβάνονται αλλά να μην καταφέρνουν να επιλέξουν μια νέα 

στρατηγική για τη διόρθωσή τους ή να επιλέγουν ακατάλληλες στρατηγικές και 

επηρεάζουν τη μεταγνωστική ικανότητα των μαθητών δηλαδή την ικανότητα 

αξιολόγησης και αναπροσαρμογής της ικανότητάς τους να μαθαίνουν 

(Παντελιάδου & Μπότσας, 2007). Έχει υποστηριχθεί από πλήθος μελετών  ότι 

η μαθηματική επίδοση εξαρτάται από τις επιτελικές λειτουργίες, ωστόσο λόγω 

της πολυπλοκότητας του μαθηματικού πεδίου δεν είναι πάντα ξεκάθαρο ποιες 

συγκεκριμένες λειτουργίες υποστηρίζουν διαφορετικές μαθηματικές δεξιότητες 

και σε ποια ηλικία. Αναφέρεται για παράδειγμα ότι η μνήμη εργασίας  
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επηρεάζει σημαντικά την ικανότητα επίλυσης προβλημάτων, αλλά αυτή η 

επίδραση είναι εντονότερη κατά την παιδική ηλικία απ’ ότι κατά την ενήλικη 

ζωή, ενδεχομένως λόγω της αυτοματοποίησης των στρατηγικών επίλυσης με 

την ωρίμανση και την εκπαίδευση. Επίσης η μνήμη εργασίας φαίνεται να 

εμπλέκεται περισσότερο στα διαδικαστικά πχ υπολογισμό παρά στα 

εννοιολογικά έργα πχ στην κατανόηση της αντίστροφης σχέσης πρόσθεσης 

και αφαίρεσης (Cragg & Gilmore, 2014). Έχουν αναφερθεί αδυναμίες στην 

οπτικοχωρική μνήμη εργασίας και την ικανότητα καταστολής αντιδράσεων σε 

άσχετα ερεθίσματα σε μαθητές 9-10 ετών με δυσαριθμησία. Βλάβες σ’ αυτές 

τις διεργασίες ενδέχεται να επηρεάζουν την επίδοση ακόμη και σε μαθηματικά 

έργα όπως η νοερή πρόσθεση και αφαίρεση στις περιπτώσεις που οι μαθητές 

καταφεύγουν σε οπτικοχωρικές διαδικασίες για την επίλυσή τους πχ. αν 

χρησιμοποιούν μια νοερή αριθμογραμμή για τον υπολογισμό (Szucs και συν. 

2013). Εντοπίζεται μάλιστα συσχέτιση μεταξύ της σοβαρότητας των 

αδυναμιών οπτικοχωρικής μνήμης εργασίας και της βαρύτητας της 

μαθηματικής αδυναμίας (Mammarella, Caviola, Giofrè, Szűcs, 2018). 

Αδυναμίες στην λεκτική μνήμη εργασίας επηρεάζουν δεξιότητες όπως η 

μέτρηση και ο υπολογισμός, καθώς εμποδίζουν την επιτυχή αποθήκευση ή 

ανάκληση αριθμητικών δεδομένων που παρουσιάζονται λεκτικά και 

αποτελούν την αιτία για τη χρήση ανώριμων στρατηγικών όπως η μέτρηση 

δακτύλων κατά την επίλυση μαθηματικών προβλημάτων (Geary, 2004). Η 

αδυναμία καταστολής της τάσης των μαθητών να εκφέρουν ακατάλληλες 

απαντήσεις κατά τη διάρκεια των υπολογισμών (πχ 3Χ3=6 επηρεασμένοι από 

τα ήδη γνωστά δεδομένα της πρόσθεσης) είναι επίσης μια σημαντική αιτία 

μαθηματικών λαθών η οποία μάλιστα εμποδίζει τη δημιουργία λειτουργικών 

αναπαραστάσεων των μαθηματικών δεδομένων στην μακρόχρονη μνήμη 

(Geary, 2004).  

 

Ταχύτητα επεξεργασίας 

Η ταχύτητα επεξεργασίας αναφέρεται στον ρυθμό εκτέλεσης των 

γνωστικών έργων και σχετίζεται με την ικανότητα  υπολογισμού βασικών 

αριθμητικών δεδομένων. Ένας αργός ρυθμός επεξεργασίας των αριθμητικών 

https://onlinelibrary.wiley.com/action/doSearch?ContribAuthorStored=Mammarella%2C+Irene+C
https://onlinelibrary.wiley.com/action/doSearch?ContribAuthorStored=Caviola%2C+Sara
https://onlinelibrary.wiley.com/action/doSearch?ContribAuthorStored=Giofr%C3%A8%2C+David
https://onlinelibrary.wiley.com/action/doSearch?ContribAuthorStored=Sz%C5%B1cs%2C+D%C3%A9nes
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πληροφοριών πχ κατά τη μέτρηση δακτύλων στη νοερή πρόσθεση 

δυσχεραίνει το έργο καθώς αυξάνονται οι απαιτήσεις για ενεργοποίηση της 

μνήμης εργασίας ώστε να επιτευχθεί η διατήρηση των δεδομένων στην 

βραχύχρονη μνήμη. Επίσης μειώνει τις πιθανότητες να παγιωθούν τα 

δεδομένα στην μακρόχρονη μνήμη ώστε να ανακαλούνται κατά τις μετέπειτα 

αριθμητικές επεξεργασίες (Fuchs και συν., 2006). Η ταχύτητα επεξεργασίας 

σχετίζεται και με τον αργό ρυθμό πρόσβασης στις ποσοτικές αναπαραστάσεις 

των αριθμών που χαρακτηρίζει τους μαθητές με ειδικές μαθησιακές δυσκολίες 

στα μαθηματικά (Geary και συν., 2012). Η σχέση της με τις μαθησιακές 

δυσκολίες στα μαθηματικά είναι άμεση, δε διαμεσολαβείται από άλλου τύπου 

δυσκολίες με τις οποίες επίσης συσχετίζεται  όπως αναγνωστικές δυσκολίες, 

διαταραχές προσοχής ή ψυχοπαθολογία (Kramer και συν., 2020). 

 

Φωνολογική αποκωδικοποίηση 

Η ικανότητα κωδικοποίησης και διατήρησης της φωνολογικής 

αναπαράστασης στην μνήμη εργασίας ώστε να εγκατασταθεί μετέπειτα και 

στην μακρόχρονη μνήμη έχει βρεθεί ότι επηρεάζει την ικανότητα ανάκλησης 

βασικών αριθμητικών δεδομένων. Για παράδειγμα οι μαθητές χρησιμοποιούν 

τον φωνολογικό κώδικα κατά την μέτρηση και έπειτα αποθηκεύουν τη 

φωνολογική αναπαράσταση των αριθμών ώσπου να επιλέξουν την κατάλληλη 

στρατηγική υπολογισμού ή επίλυσης ενός προβλήματος. Επίσης 

αποθηκεύουν φωνολογικά κάποια βασικά αριθμητικά δεδομένα πχ 

αθροίσματα ή γινόμενα και τα ανακαλούν από τη μακρόχρονη μνήμη 

προκειμένου να εκτελέσουν πιο σύνθετους υπολογισμούς. Αδυναμίες στην 

φωνολογική επεξεργασία μπορεί να οδηγήσουν σε λάθη στη μέτρηση 

επηρεάζοντας την ικανότητα  υπολογισμού και την σωστή ανάκληση (Fuchs 

και συν., 2006). Παρότι είναι γνωστό ότι η γενική γλωσσική λειτουργία επιδρά 

έμμεσα στον μαθηματικό συλλογισμό (Vukovic &  Lesaux, 2013) και την 

ανάπτυξη της συμβολικής μαθηματικής επεξεργασίας (Xenidou-Dervou, 

Gilmore, van der Schoot & van Lieshoot, 2015)., η φωνολογική 

αποκωδικοποίηση φαίνεται να είναι η γλωσσική ικανότητα που επηρεάζει 

άμεσα την ικανότητα εκτέλεσης πράξεων (Vukovic &  Lesaux, 2013). 

https://www.researchgate.net/scientific-contributions/2162729226_Rose_K_Vukovic?_sg%5B0%5D=WmEkKkQbVW80ejcaGZ3ylkRNwgDYxAJLKRZ5GAH0-rTS2feyi_U4kLQoLbwf8hJFEh38lqo.K6zRlxHLmDD6pgxJBDk7Fta7JZVHn_q5H8eg-fzTyKP4-SyhoskzOrBhDu_jEsTIU8yfYziiK6aikfRWt4AM4g&_sg%5B1%5D=KHUMAOiCmbFi4iTfPKJiAtR52u3gGMzAAACsWy8SxNsDigSDBVO5BsAEXQXWhwB-hZjzCyc.eR3RL1VmDGRkwCpGRZRsVX7W1g5-r9LmC_WFf8hYT3RHeqEyI1GQ3Rk2Bf0iV5ZP8dOeqvH_Jciu8wnkpqy63A
https://www.researchgate.net/scientific-contributions/2162729226_Rose_K_Vukovic?_sg%5B0%5D=WmEkKkQbVW80ejcaGZ3ylkRNwgDYxAJLKRZ5GAH0-rTS2feyi_U4kLQoLbwf8hJFEh38lqo.K6zRlxHLmDD6pgxJBDk7Fta7JZVHn_q5H8eg-fzTyKP4-SyhoskzOrBhDu_jEsTIU8yfYziiK6aikfRWt4AM4g&_sg%5B1%5D=KHUMAOiCmbFi4iTfPKJiAtR52u3gGMzAAACsWy8SxNsDigSDBVO5BsAEXQXWhwB-hZjzCyc.eR3RL1VmDGRkwCpGRZRsVX7W1g5-r9LmC_WFf8hYT3RHeqEyI1GQ3Rk2Bf0iV5ZP8dOeqvH_Jciu8wnkpqy63A
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Προσοχή 

Η ικανότητα διατήρησης της προσοχής κατά την εκτέλεση ενός 

γνωστικού έργου αλλά και μετάθεσής της από τα λιγότερο στα περισσότερο 

σημαντικά στοιχεία επηρεάζει την επίδοση στο έργο. Μαθητές με μαθησιακές 

δυσκολίες στα μαθηματικά συχνά εμφανίζουν χαμηλή επίδοση σε κλίμακες 

προσοχής ειδικά κατά την επεξεργασία οπτικοχωρικών ερεθισμάτων (Price & 

Ansari, 2013). Οι Fuchs και συν., (2006) βασισμένοι σε αξιολογήσεις 

εκπαιδευτικών για την προσοχή μαθητών της Γ΄ δημοτικού κατέληξαν ότι η 

προσοχή ήταν ο παράγοντας που περισσότερο επηρέαζε τη διακύμανση στην 

επίδοσή τους τόσο  κατά την ανάκληση βασικών αριθμητικών δεδομένων, όσο 

και κατά την εκτέλεση αλγορίθμων και την επίλυση προβλημάτων. Η 

ικανότητα προσοχής επηρεάζεται σημαντικά από παράγοντες όπως τα 

κίνητρα του μαθητή, οι δυσκολίες στην οργάνωση στρατηγικών προσέγγισης 

ενός έργου, ο αργός ρυθμός επεξεργασίας των ερεθισμάτων (Παντελιάδου & 

Μπότσας, 2007). Οι Henik, Rubinsten και Ashkenazi (2011) επισημαίνουν ότι 

η ικανότητα προσοχής και μαθηματικής επεξεργασίας έχουν κοινό 

νευροβιολογικό υπόστρωμα (ενδοβρεγματική αύλακα) και γι’ αυτό συχνά 

εμφανίζονται από κοινού. Οι ίδιοι συγγραφείς (2015) αναφέρουν πως είναι 

πιθανόν προβλήματα προσοχής να συνυπάρχουν με την δυσαριθμησία αλλά 

μόνο εν μέρει να συμβάλλουν στην εμφάνιση των μαθηματικών αδυναμιών 

ενώ ενδέχεται αδυναμίες προσοχής και μαθηματικών να προκαλούνται και 

από δυσλειτουργία μετωπιαίων περιοχών που επηρεάζουν τον εκτελεστικό 

έλεγχο. 

 

Λογική σκέψη 

Οι Μοrsanyi, Devine, Nobes και Szucs (2013) εντόπισαν ότι η 

ικανότητα μαθηματικής σκέψης σχετίζεται με την ικανότητα λογικής σκέψης 

γενικά. Σύγκριναν 10χρονους μαθητές με δυσαριθμησία, με ανώτερη και με 

μέση μαθηματική επίδοση ως προς την ικανότητα εξαγωγής λογικών 

συμπερασμάτων ανεξάρτητα από τις παγιωμένες αντιλήψεις τους. Τα 

προβλήματα που δόθηκαν στους μαθητές ήταν λεκτικά, του τύπου:  «Αν Α 

μεγαλύτερο (ή γρηγορότερο ή δυνατότερο κτλ) από το Β και Γ μεγαλύτερο 
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από το Α, τότε ισχύει απαραίτητα ότι Γ μεγαλύτερο από το Β.» Κάποιες 

προτάσεις ήταν αληθοφανείς και αληθείς, άλλες αληθοφανείς αλλά ψευδείς. 

Υπήρχαν και προτάσεις που ήταν ψευδείς ανεξάρτητα από την αληθοφάνειά 

τους. Παρότι οι τρεις ομάδες μαθητών δε διέφεραν σημαντικά ως προς την 

νοημοσύνη, την μνήμη εργασίας και την αναγνωστική ικανότητα, οι μαθητές 

με δυσαριθμησία παρουσίασαν τις μεγαλύτερες δυσκολίες στον λογικό 

συλλογισμό ενώ είχαν σημαντική αδυναμία στο να καταστείλουν τις αντιλήψεις 

που προέρχονταν από την εμπειρία τους με αποτέλεσμα να επηρεάζεται ο 

συλλογισμός τους και να κάνουν λάθη.  

 

Δημιουργικότητα 

Πρόκειται για γνωστική λειτουργία που σχετικά πρόσφατα 

συσχετίστηκε με τη μαθηματική ικανότητα και ως εκ τούτου χρήζει περαιτέρω 

διερεύνησης. Ορίζεται ως ικανότητα παραγωγής νέων και χρήσιμων 

γνωστικών προϊόντων και προϋποθέτει την αξιοποίηση κατάλληλων 

πληροφοριών από διαφορετικές πηγές για την παραγωγή νέων ιδεών και τον 

συνδυασμό αυτών των ιδεών με πρωτότυπους  τρόπους. Έχει βρεθεί ότι η 

δημιουργικότητα συσχετίζεται με την επίδοση σε μαθηματικές δοκιμασίες που 

απαιτούν κάποια επινόηση και ευελιξία όπως η επίλυση προβλημάτων και η 

επεξεργασία μαθηματικών έργων που παρουσιάζονται πρώτη φορά και 

επομένως ο χειρισμός τους δεν μπορεί να βασιστεί στην προϋπάρχουσα  

γνώση αλλά πιθανά να επιστρατεύεται ακόμη και σε περιπτώσεις 

διαδικαστικής μαθηματικής επεξεργασίας από κάποιους μαθητές. Η 

δημιουργικότητα είναι ένας παράγοντας που διαφοροποιεί τους χαρισματικούς 

μαθητές από τους μαθητές με μέση επίδοση στα μαθηματικά. Παρότι η σχέση 

μεταξύ δημιουργικότητας και μαθηματικής επίδοσης δεν είναι ακόμη ξεκάθαρη 

μια βάσιμη υπόθεση είναι ότι η δημιουργικότητα ευνοεί τον μαθηματικό 

συλλογισμό ενώ παράλληλα η ίδια ενισχύεται με την απόκτηση μεγαλύτερης 

μαθηματικής εμπειρίας (Kroesbergen & Shoevers, 2017).  

Δεν υπάρχει πάντα συμφωνία μεταξύ των ερευνητών σχετικά με τη 

συμβολή των διαφόρων γνωστικών λειτουργιών στην ανάπτυξη της 

μαθηματικής ικανότητας. Οι παραπάνω διεργασίες προφανώς εμπλέκονται 
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στην μαθηματική επεξεργασία αλλά ο βαθμός στον οποίο την επηρεάζουν 

φαίνεται να εξαρτάται από την υπό μελέτη μαθηματική ικανότητα και την 

επιλογή του δείγματος: πχ η μνήμη εργασίας δε φαίνεται να επηρεάζει την 

επίδοση των μαθητών με σοβαρή υποεπίδοση στα μαθηματικά-

δυσαριθμησία, ενώ σε πιο ήπιες περιπτώσεις ανιχνεύονται συχνά ελλείμματα 

σ’ αυτήν τη γνωστική ικανότητα (Price & Ansari, 2013). 

 

2.3.4.2. Αδυναμίες σε ειδικές γνωστικές διεργασίες που αφορούν το πεδίο των 

μαθηματικών.  

Σύμφωνα με αυτή τη θεωρία, η δυσαριθμησία προκύπτει λόγω μιας 

εγγενούς, πυρηνικής αδυναμίας (core deficit) σε ένα ουσιαστικής σημασίας 

πεδίο για την ανάπτυξη των μαθηματικών ικανοτήτων. Το πεδίο αυτό 

ορίστηκε ήδη από το 1930 ως «αίσθηση του αριθμού» από τον μαθηματικό 

Dantzig. Ο Dehaene (1997) αναφέρει ότι η αίσθηση του αριθμού έχει μεγάλο 

παρελθόν στην εξέλιξη των ειδών. Είναι ανεξάρτητη από τις γλωσσικές 

λειτουργίες, αφού είναι υπαρκτή και στα ζώα. Στον άνθρωπο εμφανίζεται από 

την αρχή της ζωής και ήδη τα βρέφη έχουν την ικανότητα να αντιλαμβάνονται 

την πληθικότητα (numerosity) μικρών ομάδων αντικειμένων. Τα μικρά παιδιά 

διαθέτουν ικανότητες εκτίμησης, σύγκρισης, μέτρησης, απλής πρόσθεσης και 

αφαίρεσης πριν την επίσημη διδασκαλία τους. Θεωρεί ότι πρόκειται για 

ικανότητα τόσο θεμελιακή όσο και η ικανότητα αντίληψης των χρωμάτων. 

Αναφέρει ως νευροανατομική έδρα της αίσθησης αυτής, τις κατώτερες 

βρεγματικές περιοχές και των δύο εγκεφαλικών ημισφαιρίων. H «αίσθηση του 

αριθμού» περιλαμβάνει πολλές γνωστικές ικανότητες, όπως την κατά 

προσέγγιση εκτίμηση ποσοτήτων, τη σύγκριση ποσοτήτων, τη τοποθέτηση 

αριθμών σε μια νοερή αριθμογραμμή, τη σύνδεση μη συμβολικών 

αναπαραστάσεων (αριθμός κουκίδων) με συμβολικές αναπαραστάσεις 

(αραβικά ψηφία ή αριθμολέξεις) μεταξύ άλλων και οι μελετητές εστιάζουν κάθε 

φορά σε κάποιες απ’ αυτές (Berch, 2005). 

Ενδελεχείς έρευνες διεξάγονται με σκοπό να ορίσουν με όσο το 

δυνατόν μεγαλύτερη ακρίβεια το εξειδικευμένο γνωστικό σύστημα της 

αίσθησης αριθμού που καθορίζει την αριθμητική ικανότητα. 
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Όπως ήδη αναφέρθηκε ο Dehaene (2000) διατυπώνει την υπόθεση της 

βλάβης στο σύστημα αναπαράστασης της ποσότητας για να εξηγήσει τις 

αδυναμίες των ατόμων με δυσαριθμησία στο χειρισμό της ποσότητας. 

Πρόκειται για ένα σύστημα αναλογικής αναπαράστασης όπου οι ποσότητες 

κωδικοποιούνται και τοποθετούνται σε μια αριθμογραμμή νοερά ανάλογα με 

το μέγεθός τους. Αναφέρεται επίσης και στο σύστημα κατά προσέγγιση 

εκτίμησης της ποσότητας, το οποίο δίνει τη δυνατότητα αναπαράστασης 

μεγάλων ποσοτήτων κατά προσέγγιση (πχ. το να πει κάποιος «είδα περίπου 

τριάντα άτομα») και σύγκρισης μεταξύ τους. Ενδείξεις υπέρ αυτής της 

υπόθεσης προέρχονται από νευροανατομικά ευρήματα σύμφωνα με τα οποία 

παρατηρούνται σε άτομα με δυσαριθμησία λειτουργικές και δομικές ανωμαλίες 

στην περιοχή της βρεγματικής αύλακας (Price & Ansari, 2013). Υπάρχει 

ωστόσο και ο αντίλογος σύμφωνα με τον οποίο η περιοχή της 

ενδοβρεγματικής αύλακας αποτελεί την έδρα και άλλων γνωστικών 

διεργασιών όπως η διαδικαστική μνήμη  και η οπτικοχωρική προσοχή και ότι 

η μαθησιακή δυσκολία στα μαθηματικά ενδεχομένως προκύπτει 

δευτερογενώς λόγω αδυναμιών σ’ αυτές τις ικανότητες οι οποίες εμπλέκονται 

στην ποσοτική επεξεργασία (Evans & Ullman, 2016,  Szucs και συν., 2013). 

H Carey (2004) κάνει αναφορά σε ένα σύστημα ακριβούς 

αναπαράστασης μικρών ποσοτήτων. Τόσο οι άνθρωποι (ήδη από τη βρεφική 

ηλικία) όσο και τα πρωτεύοντα θηλαστικά είναι σε θέση να δημιουργούν μη 

λεκτικές νοερές αναπαραστάσεις για έναν περιορισμένο αριθμό (έως τριών) 

ενεργειών ή αντικειμένων. Είναι, δηλαδή, ικανοί να κάνουν μια νοερή 

καταγραφή ένα προς ένα για κάθε αντικείμενο που εμφανίζεται ταυτόχρονα με 

άλλα σε μια μικρή ομάδα αντικειμένων. Για παράδειγμα, ένα βρέφος ήδη πριν 

τον πρώτο χρόνο της ζωής του, αν δει τρία κουκλάκια να μπαίνουν σε ένα 

κουτί, δε σταματά να τα αναζητά ένα προς ένα μέχρι να εξάγει από το κουτί 

και τα τρία. Σύμφωνα με αυτήν τη θεωρία πρώτα σχηματίζεται η έννοια του 

ενός, της δυάδας, της τριάδας και σταδιακά οι υπόλοιποι αριθμοί 

αναπαρίστανται αυξάνοντας κάθε κατακτημένη ποσοτική έννοια κατά 1. Αυτό 

το σύστημα αντίληψης της ποσότητας ονομάζεται παράλληλη εξατομίκευση. 

Στην ουσία γίνεται μια οπτικοχωρική καταγραφή των αντικειμένων (εφόσον ο 
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αριθμός τους είναι μικρός) λαμβάνοντας υπόψη και χωρικές ιδιότητες όπως η 

μεταξύ τους απόσταση ή η συνολική επιφάνεια που καταλαμβάνουν, 

δημιουργώντας ένα αρχείο αντικειμένων για κάθε ποσότητα (Wilson & 

Dehaene, 2007). Είναι πιθανό ότι τα βρέφη συχνά προτιμούν αυτό το 

σύστημα αναπαράστασης ποσότητας αντί της κατά προσέγγιση εκτίμησης 

(αίσθηση αριθμού) αλλά και οι ενήλικες μπορεί να καταφεύγουν σ’ αυτό σε 

περιπτώσεις που απαιτείται γρήγορη εκτίμηση μικρών ποσοτήτων. 

O Butterworth (2005) προτείνει το numerosity coding (κωδικοποίηση 

πληθικότητας) ένα σύστημα ευαίσθητο στην αναγνώριση της ποσότητας 

ακόμα και σε ομάδες που αποτελούνται από πολλά στοιχεία και το οποίο είναι 

υπεύθυνο για την κατανόηση της ιδέας ότι η πληθικότητα μεταβάλλεται όταν 

προσθέσουμε ή αποσύρουμε κάποια στοιχεία. Διατυπώνει την υπόθεση ότι η 

δυσαριθμησία οφείλεται σε βλάβη σ’ αυτό το εξειδικευμένο σύστημα αριθμού. 

Εκτός από τη δυσαριθμησία που οφείλεται σε πυρηνικό έλλειμμα στην 

ικανότητα της επεξεργασίας της ποσότητας ωστόσο, υπάρχουν και οι 

περιπτώσεις δυσαριθμησίας που οφείλονται σε αδυναμίες σε άλλες 

διεργασίες που επηρεάζουν ειδικά τη μαθηματική σκέψη και πράξη. Τέτοιες 

είναι οι αδυναμίες οπτικοχωρικής ή λεκτικής-ακουστικής αναπαράστασης της 

ποσότητας οι οποίες προκύπτουν από δυσλειτουργίες που περιγράφονται στο 

μοντέλο του Τριπλού κώδικα (Dehaene, 2000).  

Έχει διατυπωθεί επίσης η υπόθεση της αδυναμίας πρόσβασης στις 

συμβολικές αναπαραστάσεις των αριθμών σύμφωνα με την οποία δεν 

υπάρχει σύνδεση μεταξύ του μη συμβολικού (πχ ποσότητα αντικειμένων) και 

του συμβολικού (πχ ποσότητα ως αραβικοί αριθμοί) συστήματος 

αναπαράστασης της ποσότητας (Wilson & Dehaene, 2007; Rouselle & Noël, 

2007).  

Πρόσφατα προτάθηκε ως ειδική αιτία των μαθησιακών δυσκολιών στα 

μαθηματικά και η αδυναμία σωματικής αναπαράστασης της ποσότητας πχ 

στα δάχτυλα αλλά πιθανά και αλλού. Σύμφωνα με αυτήν την θεωρία 

σωματικές-αισθητηριακές αναπαραστάσεις αποτελούν τη βάση της 

επεξεργασίας της ποσότητας (Moeller και συν., 2012).  
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Σχετικά νέα είναι επίσης η αντίληψη ότι η δημιουργικότητα στα 

μαθηματικά (mathematical creativity) αποτελεί παράγοντα που σχετίζεται 

ειδικά με την μαθηματική επίδοση. Πρόκειται για την ικανότητα χειρισμού των 

μαθηματικών έργων με ευχέρεια, ευελιξία και πρωτοτυπία που επιτρέπει το 

πέρασμα από τη μια μορφή αναπαράστασης στην άλλη, τη σύγκριση 

εναλλακτικών στρατηγικών, τη σύνδεση ιδεών και την επινόηση πρωτότυπων 

λύσεων (Kattou, Kontoyianni, Pitta-Pantazi & Christou, 2012 ). 

Παρ’ ότι γίνεται διάκριση μεταξύ των γενικών και ειδικών γνωστικών 

διεργασιών που συμμετέχουν στην μαθηματική σκέψη, ανιχνεύονται 

σημαντικές επιδράσεις τόσο των μεν όσο και των δε, ανάλογα με το υπό 

εξέταση μαθηματικό έργο. Οι Fuhs, Nesbitt και O’ Rear (2018) μελέτησαν την 

ικανότητα μαθητών νηπιαγωγείου, για την κατά προσέγγιση εκτίμηση 

ποσότητας. Συγκεκριμένα την ικανότητά τους να επιλέξουν μεταξύ δύο 

συνόλων με κηλίδες αυτό που αποτελείται από τα περισσότερα στοιχεία. Οι 

συγγραφείς αναφέρουν ότι ενώ πρόκειται για έργο που θεωρείται ότι ελέγχεται 

από γνωστικές ικανότητες που σχετίζονται ειδικά με τα μαθηματικά πχ 

αίσθηση του αριθμού, ενδέχεται η εκτέλεσή του να επηρεάζεται από γενικές 

γνωστικές διεργασίες που δε σχετίζονται με τα μαθηματικά όπως η 

κατεύθυνση της προσοχής σε άλλες ιδιότητες των συνόλων όπως η επιφάνεια 

που καταλαμβάνουν. Κατέληξαν ότι στις περιπτώσεις που ο αριθμός των 

κηλίδων και η επιφάνεια που καταλάμβαναν συνολικά σχετίζονταν με ανάλογο 

τρόπο (το σύνολο με τις περισσότερες κηλίδες καταλάμβανε τη μεγαλύτερη 

επιφάνεια) ειδικές μαθηματικές διεργασίες (η αυτόματη τάση τους να 

επεξεργάζονται αριθμητική ποσότητα) καθόριζαν την επίδοση των μαθητών. 

Αντίθετα, στις περιπτώσεις όπου η σχέση μεταξύ αριθμού κηλίδων και της 

συνολικής τους επιφάνειας ήταν αντιστρόφως ανάλογη (το μέγεθος των 

κηλίδων στα δύο σύνολα δεν ήταν ίδιο ώστε το σύνολο με τις περισσότερες 

κηλίδες να καταλαμβάνει μικρότερη επιφάνεια), η γενική γνωστική ικανότητα 

του εκτελεστικού ελέγχου καθόριζε την επίδοση. Συγκεκριμένα, η επίδοση 

επηρεαζόταν από την ικανότητα των μαθητών να καταστέλλουν την τάση τους 

να απαντήσουν σύμφωνα με την πρώτη αντιληπτική εντύπωση (αντίληψη 

επιφάνειας) και να καταφέρνουν να στρέψουν την προσοχή τους στην 
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αριθμητική επεξεργασία (εκτίμηση ποσότητας). Επομένως τόσο ειδικές όσο 

και γνωστικές διεργασίες μπορούν να εμπλέκονται σε ένα αμιγώς μαθηματικό 

έργο, ανάλογα με τις ιδιαίτερες απαιτήσεις του έργου.  

Οι Cowan και Powell (2014) επίσης ανέφεραν ότι ειδικά σε μαθητές με 

σοβαρή μαθηματική αδυναμία (επίδοση σε κλίμακα μαθηματικής ικανότητας 

<10% στην Α΄ τάξη Δημοτικού) ή με επίμονη μαθηματική υποεπίδοση 

(επίδοση μεταξύ 11% - 25% στην Α΄ και Β΄ τάξη Δημοτικού) ανιχνεύονται 

ελλείμματα τόσο σε γενικές όσο και σε ειδικές γνωστικές διεργασίες. Στο 

δείγμα τους δεν εντόπισαν μαθητές με σοβαρή μαθηματική αδυναμία που να 

παρουσιάζουν ελλείμματα αποκλειστικά σε ειδικές γνωστικές διεργασίες (πχ 

σύγκριση αριθμών, σύγκριση ποσοτήτων, κατανόηση του αριθμητικού 

συστήματος, τοποθέτηση αριθμών σε αριθμογραμμή). Ενδιαφέρον 

παρουσιάζει και το ότι εντόπισαν μαθητές με ελλείμματα σε γενικές γνωστικές 

διεργασίες (πχ ταχύτητα επεξεργασίας, οπτικοχωρική προσοχή, εκτελεστικός 

έλεγχος) στην ομάδα ελέγχου. Τα ελλείμματα αυτά παρότι σχετίζονται με τη 

μαθηματική επίδοση (όπως και με άλλες ανώτερες γνωστικές λειτουργίες), 

χωρίς τη συνύπαρξη ελλειμμάτων σε ειδικές ως προς τα μαθηματικά 

γνωστικές διεργασίες δεν ήταν αρκετά για να επηρεάσουν αρνητικά τη 

μαθηματική επίδοση. Παρατήρησαν επίσης ότι διαφορετικές γνωστικές 

διεργασίες εμπλέκονταν σε διαφορετικά γνωστικά έργα: η ικανότητα 

σύγκρισης αριθμών αλλά όχι σύγκρισης ποσοτήτων βρέθηκε να σχετίζεται με 

την ικανότητα υπολογισμού, πιθανότατα λόγω του ότι η γρήγορη και επιτυχής 

σύγκριση αριθμών επιτρέπει την επιλογή πιο αποτελεσματικών στρατηγικών 

υπολογισμού (πχ ένας μαθητής που έχει ευχέρεια στη σύγκριση αριθμών είναι 

πιο πιθανό να εκτελεί νοερές προσθέσεις ξεκινώντας από τον μεγαλύτερο 

προσθετέο κερδίζοντας σε χρόνο και ακρίβεια). Με την ικανότητα 

υπολογισμού σχετιζόταν και η ταχύτητα επεξεργασίας. Στην εκτέλεση 

γραπτών υπολογισμών βρέθηκε να εμπλέκεται η οπτικοχωρική ικανότητα και 

στην επίλυση προβλημάτων οι γλωσσικές διεργασίες και διεργασίες κεντρικού 

εκτελεστικού ελέγχου.  

Οι Gilmore και συν. (2018) μελέτησαν τη σχέση ειδικών ως προς τα 

μαθηματικά και γενικών γνωστικών διεργασιών με την εννοιολογική 
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κατανόηση, δηλαδή την κατανόηση των βασικών αρχών που διέπουν τα 

μαθηματικά (όπως είναι η αντιμεταθετικότητα), η οποία είναι πολύ σημαντική 

για τη μαθηματική επίδοση. Εντόπισαν επιδράσεις της μνήμης εργασίας 

(οπτικοχωρικής και λεκτικής) και της αναστολής (ικανότητα να καταστέλλεται η 

τάση αντίδρασης σε άσχετα ως προς το εκτελούμενο έργο ερεθίσματα) αλλά 

πιο έντονη ήταν η επίδραση της ικανότητας τοποθέτησης αριθμών σε 

αριθμογραμμή πιθανά λόγω του ότι το συγκεκριμένο γνωστικό έργο απαιτεί 

την κατανόηση του αριθμητικού συστήματος. 

Φαίνεται ότι, όπως και σε πολλές άλλες αναπτυξιακές διαταραχές έτσι 

και στην δυσαριθμησία συχνά συνυπάρχουν πολλές διαφορετικές εκδηλώσεις 

γνωστικών ή/ και συμπεριφορικών αδυναμιών και η γνήσια μορφή της 

διαταραχής εμφανίζεται σπανιότερα. Ενδέχεται μια ανατομική εγκεφαλική 

δυσλειτουργία να επηρεάσει δυσμενώς διαφορετικές γνωστικές λειτουργίες. 

Σε άλλες περιπτώσεις μια μεμονωμένη γνωστική αδυναμία περιπλέκεται κατά 

την αναπτυξιακή πορεία ενός μαθητή και εκδηλώνεται ως πιο σύνθετη 

διαταραχή με πλούσια συμπτωματολογία (Henik, Rubinsten, Aschkenazi., 

2011, 2015). Αυτή η ετερογένεια στην εκδήλωση της διαταραχής προκαλεί 

διαγνωστικές δυσκολίες και δυσχεραίνει την σύγκριση των ευρημάτων 

μελετών που εστιάζουν σε διαφορετικές αδυναμίες κατά τη μελέτη της 

διαταραχής. 

 
2.4 Εκδηλώσεις των ειδικών μαθησιακών δυσκολιών στα μαθηματικά 
(δυσαριθμησία) 

Παρά την ετερογένεια της διαταραχής υπάρχουν κάποιες 

χαρακτηριστικές εκδηλώσεις κατά την επίλυση μαθηματικών έργων σε άτομα 

με ειδικές μαθησιακές δυσκολίες στα μαθηματικά.  

Ο Αγαλιώτης (2000), κάνοντας μια ανασκόπηση της βιβλιογραφίας 

γύρω από την εκπαίδευση στα μαθηματικά κατέγραψε τα σημαντικότερα είδη 

λαθών που κάνουν οι μαθητές με δυσαριθμησία στη εκπαιδευτική πράξη. 

Αναφέρει λάθη σε βασικές προαριθμητικές έννοιες όπως η ταξινόμηση 

(ικανότητα του μαθητή να ομαδοποιεί αντικείμενα σε κατηγορίες με βάση τα 

κοινά τους χαρακτηριστικά), η σειροθέτηση (ικανότητα να βάζει αντικείμενα σε 
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διαδοχική σειρά σύμφωνα με κάποιο κριτήριο πχ από το μεγαλύτερο στο 

μικρότερο) και η διατήρηση του αριθμού (κατανόηση της ιδέας ότι η 

πληθικότητα ενός συνόλου αντικειμένων δε μεταβάλλεται αν αλλάξουν 

κάποιες αντιληπτικές παράμετροι όπως η επιφάνεια που καταλαμβάνει το 

σύνολο αλλά μόνο αν αφαιρεθούν ή προστεθούν αντικείμενα σ’ αυτό). Επίσης 

συχνά εμφανίζονται λάθη στην μέτρηση (μέτρηση του ίδιου αντικειμένου δύο 

φορές, μη αντιστοίχιση των εκφερόμενων αριθμολέξεων με τα αντικείμενα), 

στην ανάγνωση και γραφή αριθμών (πχ ο μαθητής γράφει ή διαβάζει 6 αντί 9), 

στην θεσιακή αξία τους (πχ βλέπει 40032 και διαβάζει 432), στον υπολογισμό 

βασικών αριθμητικών δεδομένων (πχ για να υπολογίσει 4+3 μετρά από το 4 

δηλαδή 4,5,6, βρίσκοντας αποτέλεσμα 6), στην εφαρμογή των αλγορίθμων 

(πχ στην κάθετη αφαίρεση 43-17 αφαιρεί 7-3=4 βρίσκοντας αποτέλεσμα 34 

αντί 26), στην επίλυση προβλημάτων (πχ στο πρόβλημα «ο Νίκος έχει 4 

βόλους, η Μαρία έχει δύο λιγότερους. Πόσους βόλους έχει η Μαρία; ο 

μαθητής απαντά «έχει 2»). Ο Αγαλιώτης (2000) κατέγραψε επίσης τα πιο 

συνήθη είδη λαθών Ελλήνων μαθητών Δημοτικού με μαθησιακές δυσκολίες 

στα μαθηματικά: λάθη στα βασικά αριθμητικά δεδομένα, αλγοριθμικά λάθη, 

δυσκολίες στην επίλυση προβλημάτων, ανεπαρκής γνώση των τεσσάρων 

αριθμητικών πράξεων, αδυναμία εκτέλεσης των πράξεων ακόμη και με τη 

χρήση πραξιακών ή εικονιστικών βοηθημάτων, δυσκολίες στην ταξινόμηση, 

σειροθέτηση, διατήρηση των αριθμών και την κατανόηση της θεσιακής αξίας 

τους, λάθη στην τοποθέτηση αριθμών στο χώρο κατά τις κάθετες πράξεις, 

σύγχυση των συμβόλων των πράξεων ή και των αριθμητικών συμβόλων.  

Οι Karagiannakis, Baccaglini-Frank και Papadatos (2014) διακρίνουν 

τέσσερα είδη αδυναμιών που χαρακτηρίζουν τους μαθητές με μαθησιακές 

δυσκολίες στα μαθηματικά. Το μοντέλο τους είναι ενδιαφέρον, γιατί 

συγκεντρώνει όλες τις νευροαναπτυξιακές υποθέσεις που προαναφέρθηκαν 

και που μπορούν να εξηγήσουν την ασθενή επίδοση στις μαθηματικές 

ικανότητες: 

α. Αδυναμίες ως προς την έννοια του αριθμού (core number). Μπορεί 

να οφείλονται σε δυσλειτουργία: του συστήματος της κατά προσέγγιση 

εκτίμησης της ποσότητας (approximate number system), στην κωδικοποίηση 
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της πληθικότητας (numerosity coding), στην μετάβαση από την συμβολική στη 

μη συμβολική αναπαράσταση. Εκδηλώνονται ως δυσκολίες στον κατά 

προσέγγιση υπολογισμό, στην τοποθέτηση αριθμών σε αριθμογραμμή, στον 

χειρισμό συμβόλων, στην κατανόηση της θεσιακής αξίας, και στην κατανόηση 

των βασικών πράξεων. 

     β. Αδυναμίες μνήμης. Μπορεί να πρόκειται για αδυναμίες: στην μνήμη 

εργασίας, στην σημασιολογική μνήμη ή στην παρεμπόδιση άσχετων 

πληροφοριών στο να παρεισφρήσουν στην μνήμη εργασίας. Εκδηλώνονται 

ως δυσκολίες στην ανάκληση βασικών αριθμητικών δεδομένων, στην μάθηση 

όρων, κανόνων και διαδικασιών, κατά την επίλυση προβλημάτων, και στον 

νοερό υπολογισμό. 

   γ. Αδυναμίες στην λογική σκέψη. Μπορεί να οφείλονται: σε δυσκολίες στην 

οργάνωση ή επιλογή μιας στρατηγικής, στην καταστολή ακατάλληλων 

χειρισμών ή ιδεών, στην μετάβαση από τη μια στρατηγική στην άλλη. 

Εκδηλώνονται δε ως δυσκολίες στην κατανόηση μαθηματικών εννοιών, στην 

επίλυση σύνθετων αλγορίθμων με πολλά βήματα, στην κατανόηση λογικών 

σχέσεων, και στην επίλυση προβλημάτων. 

   δ. Οπτικοχωρικές αδυναμίες. Μπορεί να οφείλονται σε δυσκολίες: στην 

οπτικοχωρική μνήμη εργασίας και στην οπτικοχωρική αντίληψη. 

Εκδηλώνονται ως δυσκολίες: στην κατανόηση της αξίας των ψηφίων, ανάλογα 

με τη θέση τους στους δεκαδικούς αριθμούς, στην διάκριση συμβόλων όπως 

συν (+) και επί (Χ), στον γραπτό υπολογισμό, στην γεωμετρία, στην 

κατανόηση γραφημάτων και πινάκων. 

 Χαρακτηριστικές αδυναμίες των παιδιών με επίμονη δυσκολία στα 

μαθηματικά μπορούν να θεωρηθούν οι αδυναμίες που περιγράφει η Landerl 

(2013). Μελετώντας ένα δείγμα παιδιών με δυσαριθμησία (επίδοση σε 

κλίμακα μαθηματικών πάνω από μία τυπική απόκλιση κατώτερη του μέσου 

όρου στην α΄ τάξη του δημοτικού, η οποία δε βελτιώθηκε σημαντικά ως την δ΄ 

τάξη) κατέγραψε τις ακόλουθες: 

> αδυναμίες στην ανάκληση των βασικών αριθμητικών δεδομένων. Πρόκειται 

για την πιο συχνά αναφερόμενη και περισσότερο μελετημένη δυσκολία. Οι 

μαθητές δεν είναι σε θέση να αυτοματοποιήσουν τα βασικά αριθμητικά 
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δεδομένα, δεν καταφέρνουν δηλαδή να καταχωρίσουν ή να ανακαλέσουν από 

τη μνήμη τα βασικά δεδομένα πρόσθεσης και αφαίρεσης.  

> αυξημένος χρόνος για την εκτέλεση νοερών υπολογισμών. Λόγω της 

αδυναμίας στην αυτοματοποίηση των βασικών δεδομένων, αναγκάζονται να 

καταφεύγουν σε διάφορες στρατηγικές υπολογισμού, συνήθως ανώριμες, που 

αυξάνουν πολύ το χρόνο απάντησης. Σε πολλές περιπτώσεις οι μαθητές με 

αδυναμίες στα μαθηματικά δε διαφέρουν από τους μαθητές χωρίς δυσκολίες 

ως προς την ακρίβεια των απαντήσεών τους, ωστόσο παρουσιάζουν 

σημαντική απόκλιση στο χρόνο απόκρισης.  

> αδυναμίες στην καταμέτρηση κουκίδων. Οι μαθητές με τυπική ανάπτυξη των 

μαθηματικών ικανοτήτων είναι σε θέση να μετρούν με ακρίβεια μικρές ομάδες 

αντικειμένων και μάλιστα όταν αυτές αποτελούνται από ένα έως τέσσερα 

στοιχεία η αναγνώριση της ποσότητας γίνεται αυτόματα χωρίς μέτρηση 

(subitizing). Οι μαθητές με ειδική μαθησιακή δυσκολία στα μαθηματικά 

παρουσιάζουν ανακρίβειες κατά τη μέτρηση και αδυναμία στην αναγνώριση 

μικρών ποσοτήτων. Έχει ακόμη αναφερθεί (Wilson & Dehaene, 2007) ότι 

καταφεύγουν σε ανώριμες στρατηγικές μέτρησης κατά τη διαδικασία της 

πρόσθεσης πχ έχουν την τάση να μετρούν όλα τα αντικείμενα δύο συνόλων 

(για να υπολογίσουν 2+3, μετρούν 1,2,3,4,5) όταν οι συνομήλικοί τους έχουν 

κατακτήσει την ικανότητα να μετρούν προς τα πάνω ξεκινώντας από τον 

μεγαλύτερο προσθετέο (για να υπολογίσουν 2+3 ξεκινούν από το 3 και 

μετρούν 4,5). 

> λάθη κατά τη σύγκριση ποσοτήτων: είτε αντικειμένων (μη συμβολική 

σύγκριση) είτε αραβικών ψηφίων (συμβολική σύγκριση). Εντοπίζονται επίσης 

και ποιοτικές αποκλίσεις σε σχέση με την τυπική ανάπτυξη της ικανότητας 

σύγκρισης: Σε άτομα χωρίς δυσκολίες μάθησης στα μαθηματικά έχουν 

καταγραφεί κάποια φαινόμενα που επηρεάζουν την απόδοση κατά τη 

σύγκριση ποσοτήτων. Έχει, για παράδειγμα, καταγραφεί το φαινόμενο του 

φαινομένου του μεγέθους (size effect), δηλαδή η τάση μια σύγκριση μεταξύ 

δύο αριθμών να είναι δυσκολότερη όσο μικρότερη είναι η απόσταση μεταξύ 

τους: παρατηρείται πιο αργή απόδοση και μεγαλύτερη πιθανότητα λάθους. 

Έτσι, η σύγκριση 2<5 είναι δυσκολότερη από τη σύγκριση 2<9. Με την 
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ωρίμανση ωστόσο, η επίδοση τείνει να βελτιώνεται. Κατά τη σύγκριση δύο 

διψήφιων αριθμών παρατηρείται επιπλέον και μια τάση η ακρίβεια της 

απάντησης να είναι μεγαλύτερη, όταν και τα δύο ψηφία του ενός αριθμού είναι 

μεγαλύτερης αξίας από αυτά του δεύτερου (πχ 86 και 42). Αντίθετα 

περισσότερος χρόνος χρειάζεται για την επεξεργασία της απάντησης, όταν οι 

μονάδες του μεγαλύτερου αριθμού είναι μικρότερης αξίας από τις μονάδες του 

μικρότερου (πχ. 82 και 46) το οποίο αναφέρεται ως φαινόμενο συμφωνίας 

(compatibility effect). Τέλος, σε δοκιμασίες σύγκρισης του φυσικού μεγέθους 

(και όχι της αριθμητικής αξίας) δύο αραβικών ψηφίων ενεργοποιείται 

αυτόματα κάποια αριθμητική επεξεργασία. Έτσι, στην ερώτηση: «ποιο ψηφίο 

είναι μεγαλύτερο σε φυσικό μέγεθος;» η απάντηση είναι δυσκολότερη όταν το 

ψηφίο με το μεγαλύτερο φυσικό μέγεθος είναι μικρότερο σε αριθμητική αξία 

(πχ 4 9). Αντίθετα, η απάντηση έρχεται πιο φυσικά όταν το μεγαλύτερο σε 

φυσικό μέγεθος ψηφίο είναι και αυτό με τη μεγαλύτερη αριθμητική αξία πχ 4 9. 

Πρόκειται για το φαινόμενο που είναι γνωστό ως φαινόμενο συμφωνίας του 

μεγέθους (size-congruity effect) και σχετίζεται με την κατανόηση της θεσιακής 

αξίας των αριθμών. Στις περιπτώσεις των ειδικών μαθησιακών δυσκολιών στα 

μαθηματικά τα παραπάνω αυτά φαινόμενα, είτε δεν παρατηρούνται είτε 

εμφανίζονται σε μετέπειτα αναπτυξιακά στάδια. 

> Ανακρίβειες κατά την τοποθέτηση αριθμών πάνω σε αριθμογραμμή. Ενώ σε 

μαθητές με τυπικές ικανότητες στα μαθηματικά οι ποσότητες οργανώνονται σε 

μια νοερή αριθμογραμμή από αριστερά προς τα δεξιά, ξεκινώντας από τις 

μικρότερες και προχωρώντας προς τις μεγαλύτερες με ολοένα περισσότερη 

ακρίβεια καθώς οι μαθητές ωριμάζουν, εκείνοι που παρουσιάζουν ειδικές 

δυσκολίες στα μαθηματικά τείνουν να κάνουν πολλά λάθη που δεν 

εξαλείφονται με την πάροδο του χρόνου. Σχετικά με τη δοκιμασία της 

αριθμογραμμής έχει αναφερθεί (Geary, Hoard, Nugent, & Byrd-Craven, 2008) 

ότι φυσιολογικά, στα προσχολικά χρόνια λειτουργεί μια εγγενής 

αναπαράσταση του αριθμού ως ποσότητας, που είναι αδρή και εκεί οι αριθμοί 

αναπαρίστανται λογαριθμικά: υπάρχει η αίσθηση ότι οι μικρότεροι αριθμοί 

έχουν μεγαλύτερη απόσταση μεταξύ τους σε σχέση με τους μεγαλύτερους πχ. 

η απόσταση του 2 από το 3 γίνεται αντιληπτή ως μεγαλύτερη από την 
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απόσταση του 89 από το 90. Αυτή η αναπαράσταση είναι πιο ανώριμη από τη 

γραμμική και οδηγεί σε ανακρίβειες κατά την τοποθέτηση των αριθμών. Με 

την εκπαίδευση, ήδη από την Α΄ τάξη του δημοτικού, οι μαθητές που δεν 

παρουσιάζουν δυσκολίες στα μαθηματικά εγκαταλείπουν τον λογαριθμικό 

τρόπο αναπαράστασης και υιοθετούν τον γραμμικό όπου γίνεται σαφές ότι 

κάθε αριθμός απέχει από τον επόμενό του ίση απόσταση πχ ότι η απόσταση 

του 2 από το 3 είναι ίδια με την απόσταση του 89 από το 90. Ωστόσο, οι 

μαθητές με σοβαρή δυσκολία στα μαθηματικά δυσκολεύονται να 

αξιοποιήσουν τη γραμμική αναπαράσταση των αριθμών σε αριθμογραμμή 

όπως τη διδάσκονται στο σχολείο, ενώ οι μαθητές με ήπιες αδυναμίες 

παρουσιάζουν μια καθυστέρηση αλλά μέχρι τη Β΄ τάξη δημοτικού το 

καταφέρνουν.  

Η εκδήλωση των μαθηματικών αδυναμιών σε μαθητές με ειδικές 

μαθησιακές δυσκολίες στα μαθηματικά διαφοροποιείται ανάλογα με την ηλικία 

του μαθητή, την ποιότητα της εκπαίδευσης που έχει λάβει και την 

συνοσηρότητα με άλλες διαταραχές.  
 

2.5 Εκδηλώσεις μαθηματικών αδυναμιών σε περιπτώσεις 
συνοσηρότητας με άλλες διαταραχές 

Δυσκολίες στην απόκτηση μαθηματικών δεξιοτήτων συναντώνται 

συχνά ταυτόχρονα με άλλες διαταραχές, όπως η δυσλεξία και η διαταραχή 

ελλειμματικής προσοχής – υπερκινητικότητα (ΔΕΠ-Υ). Δεν είναι ξεκάθαρο αν 

οι μαθηματικές αδυναμίες προκύπτουν δευτερογενώς, ως αποτέλεσμα 

ελλειμμάτων που οφείλονται στις άλλες διαταραχές και επηρεάζουν τη 

μαθηματική σκέψη ή αν υπάρχουν λειτουργικές ιδιαιτερότητες σε 

νευροψυχολογικό επίπεδο που οδηγούν στην ταυτόχρονη εκδήλωση και των 

δύο διαταραχών. Η παρουσία μιας δεύτερης διαταραχής ωστόσο επηρεάζει 

την κλινική εικόνα των μαθητών με μαθησιακή δυσκολία στα μαθηματικά. 
Ένα ποσοστό 70% των μαθητών με μαθησιακές δυσκολίες στα 

μαθηματικά παρουσιάζουν και αναγνωστικές δυσκολίες (Soares και συν., 

2018). Αυτοί οι μαθητές παρουσιάζουν σοβαρότερη ελάττωση των 

μαθηματικών ικανοτήτων τους  σε σχέση με τους μαθητές που παρουσιάζουν 
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αποκλειστικά μαθηματικές αδυναμίες, γιατί δεν είναι σε θέση να 

εκμεταλλευτούν ούτε τις λεκτικές-φωνολογικές ικανότητες στις οποίες μαθητές 

με δυσαριθμησία αλλά μέση επίδοση στην ανάγνωση καταφεύγουν 

προκειμένου να προσεγγίσουν τα μαθηματικά έργα (Αγαλιώτης, 2000, Wilson 

& Dehaene, 2007). Αναγνωστικές αδυναμίες εξάλλου έχουν συσχετισθεί με 

την εμφάνιση μαθηματικών αδυναμιών, καθώς μπορεί να οδηγήσουν σε 

προβλήματα στην κατανόηση των λεκτικών προβλημάτων αλλά και σε 

δυσκολίες σε μαθηματικές διεργασίες που διαμεσολαβούνται από το λόγο 

όπως η μέτρηση ή οι απλές προσθέσεις και πολλαπλασιασμοί που απαιτούν 

λεκτική ανάκληση (Fuchs και συν., 2006) ή βασίζονται σε ικανότητες 

φωνολογικής ενημερότητας (De Smedt, Taylor, Archibald, Ansari, 2010). 

Επίσης τόσο στην δυσαριθμησία όσο και στην δυσλεξία η οποία αποτελεί 

ειδική διαταραχή της ανάγνωσης έχουν εντοπιστεί αδυναμίες στην 

διαδικαστική μνήμη η οποία είναι απαραίτητη για την εκμάθηση των βημάτων 

μιας αλληλουχίας και των κανόνων και για την εκτέλεση έργων σειροθέτησης, 

κατηγοριοποίησης κα (Εvans & Ullman, 2016). 

Η ΔΕΠ-Υ είναι μια αναπτυξιακή διαταραχή που χαρακτηρίζεται από 

δυσκολία στην συγκέντρωση της προσοχής, παρορμητικότητα και 

υπερκινητικότητα. Ένα ποσοστό 26% των ατόμων με δυσαριθμησία 

παρουσιάζει και ΔΕΠ-Υ (Wilson & Dehaene, 2007). Έχει διατυπωθεί η άποψη 

ότι οι αδυναμίες στην οπτικοχωρική προσοχή των μαθητών με δυσαριθμησία 

ενδέχεται να προκαλούν τη μαθηματική υποεπίδοση ωστόσο υπάρχουν και 

ενδείξεις ότι μπορεί να πρόκειται για δύο διαφορετικές δυσλειτουργίες που 

μπορεί να συνυπάρχουν ταυτόχρονα (Price & Ansari, 2013). Έχει 

υποστηριχθεί ότι δυσλειτουργία μετωπιαίων περιοχών που είναι υπεύθυνες 

για την εκτελεστική λειτουργία μπορεί να οδηγούν στην ταυτόχρονη εκδήλωση 

της ΔΕΠ-Υ και των μαθησιακών δυσκολιών στα μαθηματικά (Εvans & Ullman, 

2016). Σε πολλές  περιπτώσεις οι μαθηματικές αδυναμίες αναγκάζουν τους 

μαθητές να καταφύγουν σε πιο ανώριμες στρατηγικές πχ μέτρηση δαχτύλων 

απασχολώντας σημαντικό μέρος της προσοχής τους που θα μπορούσε να 

αξιοποιηθεί για την εκτέλεση των μαθηματικών έργων.  Έτσι καταλήγουν σε 
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λάθη πχ στην οργάνωση στρατηγικών επίλυσης και στην εκτέλεση 

αλγορίθμων (Rousselle & Noël, 2007).    

Στο επόμενο κεφάλαιο παρουσιάζεται μια ανασκόπηση των πιο 

σημαντικών ευρημάτων των τελευταίων χρόνων από το πεδίο της 

οργάνωσης, εφαρμογής και αξιολόγησης νευροψυχολογικών και 

εκπαιδευτικών παρεμβάσεων αποκατάστασης μαθησιακών δυσκολιών στα 

μαθηματικά.  
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Κεφάλαιο 3.  
 
Προγράμματα παρέμβασης για την αντιμετώπιση των ειδικών 
μαθησιακών δυσκολιών στα μαθηματικά (δυσαριθμησία) 
 

Στόχος του παρόντος κεφαλαίου είναι να αναδείξει κάποιες βασικές 

αρχές που συμβάλλουν στην αποτελεσματική οργάνωση παρεμβάσεων για 

την αποκατάσταση μαθησιακών δυσκολιών στα μαθηματικά και να 

παρουσιάσει κάποιες από τις σημαντικότερες προσπάθειες παρέμβασης  που 

έχουν εφαρμοστεί στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση διεθνώς.  

 

3.1 Είδη παρέμβασης 
 Για την αντιμετώπιση των ειδικών μαθησιακών δυσκολιών στα 

μαθηματικά απαιτείται η οργάνωση κατάλληλων προγραμμάτων 

εκπαιδευτικής παρέμβασης. Στην εκπαιδευτική πράξη επικρατεί η τάση, τα 

προγράμματα αποκατάστασης των μαθησιακών δυσκολιών στα μαθηματικά 

να δίνουν έμφαση στην κάλυψη των κενών με σκοπό να είναι σε θέση οι 

μαθητές με αδυναμίες να ακολουθήσουν το αναλυτικό πρόγραμμα, συχνά 

αγνοώντας τις υποκείμενες δυσκολίες τους (Butterworth, Varma & Laurillard, 

2011).  

Η παρέμβαση ωστόσο, προκειμένου να είναι αποτελεσματική θα 

πρέπει να έχει οργανωθεί λαμβάνοντας υπόψη τις αδυναμίες που 

παρουσιάζουν οι μαθητές σε συγκεκριμένους τομείς και να εστιάζει σε αυτές. 

Λόγω της ανομοιογένειας που παρουσιάζουν οι μαθησιακές δυσκολίες στα 

μαθηματικά - ένας μαθητής μπορεί να είναι επαρκής σε κάποιους τομείς των 

μαθηματικών και εξαιρετικά αδύναμος σε άλλους και οι δυσκολίες του να είναι 

πολύ διαφορετικές από αυτές άλλων μαθητών με την ίδια διάγνωση - 

απαιτείται μια ενδελεχής αξιολόγηση των ικανοτήτων κάθε μαθητή και 

διαφοροποίηση της παρέμβασης ανάλογα με τις μαθησιακές ανάγκες και τους 

νευρογνωστικούς μηχανισμούς που είναι ελλειμματικοί (Αγαλιώτης, 2000; 

Chan, Au, & Tang, 2013; Dowker & Sigley 2010; Kauffman & von Aster, 2012, 
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Price & Ansari, 2013, Huijsmans, Kleemans, van der Ven, Kroesbergen, 

2020). 

Η σύγχρονη τάση στην εκπαίδευση ακολουθεί το μοντέλο της 

ανταπόκρισης στην παρέμβαση (Response to Intervention, RTI), το οποίο έχει 

καθιερωθεί στην Αμερική: Η εκπαίδευση γίνεται σε τρία επίπεδα (Vaughn & 

Fuchs, 2003).  

Στο πρώτο επίπεδο οι μαθητές έχουν την ευκαιρία να 

παρακολουθήσουν υψηλής ποιότητας μαθήματα που οργανώνονται 

αξιοποιώντας βασικές αρχές που προκύπτουν από εμπειρικά τεκμηριωμένα 

προγράμματα παρέμβασης. Πραγματοποιούνται συστηματικές μετρήσεις της 

επίδοσης ώστε να εντοπίζονται οι μαθητές που παρουσιάζουν βραδύτερο 

ρυθμό μάθησης παρά την υψηλή ποιότητα της παρεχόμενης εκπαίδευσης.  

Οι μαθητές αυτοί περνούν σε ένα δεύτερο επίπεδο διδασκαλίας κατά το 

οποίο παρακολουθούν παράλληλα με το καθιερωμένο πρόγραμμα της τάξης 

τους, προγράμματα παρέμβασης σε μικρές ομάδες εστιασμένα στις ανάγκες 

τους. Αυτά συνήθως αποτελούνται από μαθήματα διάρκειας 20-50 λεπτών και 

γίνονται 3-4 φορές την εβδομάδα για 12-20 εβδομάδες). Μετά την 

ολοκλήρωση των προγραμμάτων και εφόσον οι μαθητές έχουν παρουσιάσει 

την αναμενόμενη πρόοδο επιστρέφουν στο κανονικό τους πρόγραμμα 

φοίτησης. 

 Όσοι δεν ανταποκρίνονται στην παρέμβαση μπαίνουν στο τρίτο 

επίπεδο στο οποίο προβλέπεται εντατικοποίηση της προσφερόμενης 

διδασκαλίας. Αρχικά, γίνονται κάποιες προσαρμογές στην εφαρμογή του 

προγράμματος: αυξάνεται ο χρόνος διδασκαλίας (η διάρκεια του κάθε 

μαθήματος ή ο αριθμός των εβδομαδιαίων συναντήσεων ή η συνολική 

διάρκεια της παρέμβασης) ή/και μειώνεται ο αριθμός των συμμετεχόντων στην 

παρέμβαση (ανάλογα με την εμπειρία του εκπαιδευτικού και τη σοβαρότητα 

των δυσκολιών των μαθητών).  

Αν παρά τις προσαρμογές, η παρακολούθηση της πορείας των 

μαθητών δείξει ότι κάποιοι εξακολουθούν να παρουσιάζουν σημαντική 

υποεπίδοση, εφαρμόζεται γι’ αυτούς, παράλληλα με το τυπικό σχολικό 

πρόγραμμά τους, εξατομικευμένη διδασκαλία  εστιασμένη στους τομείς όπου 
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παρουσιάζει αδυναμίες. Διαρκείς μετρήσεις της επίδοσης και ανάλυση των 

λαθών παρέχουν σημαντικές πληροφορίες που καθοδηγούν τον εκπαιδευτικό 

να επανακαθορίσει τους στόχους της παρέμβασης: σε περίπτωση που ο 

μαθητής τον κατακτήσει μπορεί να θέσει έναν υψηλότερο, αν αδυνατεί να τον 

φτάσει επιστρέφει σε κάποιον απλούστερο και αναδιαμορφώνονται ή 

επαναπροσδιορίζονται οι τεχνικές της παρεμβατικής διδασκαλίας. Μέσω 

αλλεπάλληλων δοκιμών και προσαρμογών επιχειρείται η οργάνωση της 

παρέμβασης ώστε να ανταποκρίνεται επακριβώς στις ανάγκες του μαθητή. 

 Μια αδρή διάκριση των προγραμμάτων παρέμβασης ανάλογα με την 

εκπαιδευτική προσέγγιση που υιοθετούν, είναι μεταξύ άλλων: σε παρεμβάσεις 

διαδικαστικές (procedural) και σε παρεμβάσεις εννοιολογικές (conceptual).  

> Οι διαδικαστικές παρεμβάσεις στοχεύουν στην καλλιέργεια της γνώσης των 

διαδικασιών που απαιτούνται για τους μαθηματικούς χειρισμούς όπως, π.χ, 

στην πρόσθεση 3+5, όπου ο μαθητής διδάσκεται ότι επειδή πρόκειται για 

πρόσθεση και ισχύει η αρχή της αντιμεταθετικότητας, μπορεί να ξεκινήσει τον 

υπολογισμό από τον μεγαλύτερο αριθμό και να «ανεβαίνει» (5+3), 

προκειμένου να αυξήσει την ταχύτητα υπολογισμού και να μειώσει την 

πιθανότητα λάθους. Στην αφαίρεση, αντίθετα, αυτή η αντιμετάθεση δεν μπορεί 

να γίνει. 

> Οι εννοιολογικές παρεμβάσεις στοχεύουν στην ρητή (explicit) ή άρρητη 

(implicit) καλλιέργεια της γνώσης των εννοιών στις οποίες βασίζονται οι 

μαθηματικοί χειρισμοί όπως, πχ, στην πρόσθεση 3+5, όπου ο μαθητής θα 

έχει τη δυνατότητα να πειραματιστεί δοκιμάζοντας να ομαδοποιήσει 

αντικείμενα, ώστε να καταλήξει στο συμπέρασμα ότι μπορεί να τα 

ομαδοποιήσει με δύο τρόπους και να ελέγξει ποιος τρόπος εξυπηρετεί 

περισσότερο. Έπειτα ελέγχει αν μπορεί να κάνει το ίδιο και στην αφαίρεση 

ώστε να καταλήξει στο συμπέρασμα ότι η αρχή της αντιμεταθετικότητας δεν 

ισχύει στην αφαίρεση. Στην περίπτωση της ρητής διδασκαλίας, ο 

εκπαιδευτικός είναι που κατέχει τον κεντρικό ρόλο και κατευθύνει τη 

διαδικασία εκτέλεσης δηλώνοντας ξεκάθαρα και με σαφήνεια αυτό που 

διδάσκει, ενώ στην περίπτωση της άρρητης/έμμεσης διδασκαλίας ο μαθητής 

έχει τον πρώτο λόγο και ρόλο ανακαλύπτοντας μόνος την αναδυόμενη έννοια.  
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Παρόλο που υπάρχουν πολλές διαφωνίες σχετικά με το ποια 

προσέγγιση είναι η πιο αποτελεσματική, οι Rittle-Johnson, Siegler και Alibali 

(2001) υποστηρίζουν ότι η διαδικαστική και εννοιολογική μάθηση στηρίζεται 

σε γνωστικές διαδικασίες που αναπτύσσονται ταυτόχρονα και σε 

αλληλεπίδραση η μια με την άλλη. Δηλαδή, αν ένας μαθητής έχει ευκαιρίες να 

κατακτήσει έννοιες εμπειρικά και αποκτήσει κάποια εννοιολογική γνώση για 

την επίλυση μιας προβληματικής κατάστασης, με την επανάληψη θα 

εδραιώσει και τεχνικές στις οποίες έπειτα θα καταφεύγει. Παρομοίως, αν 

διδαχθεί τεχνικές για την αντιμετώπιση μιας προβληματικής κατάστασης, με 

τον καιρό θα είναι σε θέση να συλλάβει την έννοια που διέπει την τεχνική του. 

Οι συγγραφείς καταλήγουν ότι η εκπαιδευτική διαδικασία είναι σημαντικό να 

εστιάζει, τόσο στην κατανόηση των διαδικασιών όσο και των εννοιών που 

εμπλέκονται σε ένα γνωστικό αντικείμενο. 

Αξιοσημείωτες είναι οι επιπτώσεις της προόδου που έχει επιτελεστεί τα 

τελευταία χρόνια στις νευροεπιστήμες αναφορικά με την οργάνωση των 

προγραμμάτων παρέμβασης στα μαθηματικά (Butterworth και συν., 2011, 

Goswami, 2006, Posner & Rothbart, 2005).  

Οι Kadosh, Dowker, Heine, Kaufmann και Kucian (2013) επισημαίνουν 

την αξία της συνεργασίας της ψυχολογίας, της εκπαίδευσης και της 

νευροεπιστήμης για την οργάνωση αποτελεσματικών προγραμμάτων 

παρέμβασης και κάνουν μια ανασκόπηση των στοχευμένων παρεμβάσεων, 

των παρεμβάσεων με τη χρήση υπολογιστών και των παρεμβάσεων που 

οργανώνονται λαμβάνοντας υπόψη τις νευροανατομικές αδυναμίες που έχουν 

περιγραφεί στη δυσαριθμησία. Υποστηρίζουν ότι τέτοιου είδους προγράμματα 

βελτιώνουν, τόσο την επίδοση στα μαθηματικά όσο και την εγκεφαλική 

λειτουργία που σχετίζεται με τα μαθηματικά. Ένα τέτοιο πρόγραμμα είναι το 

Rescue Calcularis (Kucian et al., 2011) το οποίο περιγράφεται αναλυτικά στο 

επόμενο κεφάλαιο. Πρόκειται για ένα πρόγραμμα εκπαίδευσης στην 

αναπαράσταση ποσότητας με τη μορφή ηλεκτρονικού παιχνιδιού μετά την 

εφαρμογή του οποίου καταγράφηκαν εκπαιδευτικά οφέλη αλλά και 

τροποποίηση της εγκεφαλικής ενεργοποίησης.  
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 Μια σχετικά νέα τεχνική είναι η διακρανιακή ηλεκτρική διέγερση 

(transcranial electrical stimulation) κατά τη διάρκεια της οποίας οι 

συμμετέχοντες δέχονται ηλεκτρικό ερεθισμό εγκεφαλικών περιοχών που 

σχετίζονται με τη μαθηματική επεξεργασία ενώ εκτελούν μαθηματικά έργα 

προκειμένου να βελτιωθεί η απόδοσή τους. Απώτερος στόχος είναι να 

μάθουν να αξιοποιούν πιο λειτουργικά νευρωνικά κυκλώματα κατά την 

εκτέλεση μαθηματικών έργων (Kadosh και συν., 2013).  

Ωστόσο, στην παρούσα μελέτη θα επικεντρωθούμε κυρίως στις 

παρεμβάσεις που οργανώνονται με βάση τις νευροψυχολογικές ή / και τις 

εκπαιδευτικές θεωρίες και στοχεύουν στην αποκατάσταση των μαθησιακών 

δυσκολιών στα μαθηματικά. Η αξιοποίηση της γνώσης γύρω από τη 

λειτουργία του εγκεφάλου για τη βελτίωση της εκπαιδευτικής πρακτικής 

αποτελεί μια σύγχρονη πρόκληση. Η εκπαιδευτική διαδικασία όμως είναι 

σημαντικό να παραμένει ενεργητική και να μην μετατρέπεται σε ιατρική 

πράξη.   

 

3.2 Βασικές αρχές που διέπουν τις αποτελεσματικές παρεμβάσεις 
Στη συνέχεια παρουσιάζονται τα πιο σημαντικά χαρακτηριστικά των 

αποτελεσματικότερων νευροψυχολογικών και εκπαιδευτικών παρεμβάσεων, 

όπως αυτά προκύπτουν από μετααναλύσεις πολλών προγραμμάτων 

αποκατάστασης μαθησιακών δυσκολιών στα μαθηματικά. Οι παρεμβάσεις 

συγκρίνονται κυρίως ως προς την διδακτική προσέγγιση, τις επιμέρους 

διδακτικές μεθόδους που χρησιμοποιούν, το πεδίο των μαθηματικών στο 

οποίο εστιάζουν, κάποιες ειδικές παραμέτρους της παρέμβασης καθώς και τα 

χαρακτηριστικά των μαθητών που συμμετέχουν σ’ αυτήν. 

 

3.2.1 Διδακτική μεθοδολογία 
 Οι διδακτικές προσεγγίσεις που επιλέγονται συχνότερα για 

προγράμματα παρέμβασης στα μαθηματικά είναι: η άμεση διδασκαλία, η 

αλληλοδιδακτική μέθοδος, η παροχή ενημέρωσης και ανατροφοδότησης σε 

εκπαιδευτικούς και μαθητές σχετικά με την επιτελεσθείσα πρόοδο, η 

τεχνολογικά υποβοηθούμενη διδασκαλία με χρήση ηλεκτρονικών 
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υπολογιστών, η αυτοδιδασκαλία  και η ρεαλιστική μαθηματική εκπαίδευση. Πιο 

συγκεκριμένα:  

 Η άμεση διδασκαλία αποδεικνύεται από πολλές μελέτες ότι ευνοεί 

ιδιαίτερα τους μαθητές με δυσκολίες στα μαθηματικά (Fuchs και συν. 2008, 

Doabler, Fien, Nelson-Walker και Baker, 2012). Η άμεση διδασκαλία 

αναφέρεται στην παροχή από τον εκπαιδευτικό ενός μοντέλου προσέγγισης 

μιας προβληματικής κατάστασης. Μετά την αναλυτική βήμα προς βήμα 

παρουσίασή του οι μαθητές καλούνται να αναπαράγουν αυτό το μοντέλο. Μ’ 

αυτό τον τρόπο σταδιακά κατακτούν τις στρατηγικές διαχείρισης 

συγκεκριμένων μαθηματικών έργων. Η άμεση διδασκαλία σε μαθητές με 

μαθησιακές δυσκολίες στα μαθηματικά παρουσιάζει τη σημαντικότερη 

επίδραση στις μαθηματικές επιδόσεις συγκριτικά με άλλες μεθόδους 

(Kroesbergen & van Luit, 2003, Chodura, Kuhn & Holling, 2015) χωρίς 

ωστόσο αυτό να σημαίνει ότι οι μαθητές αυτοί δεν ωφελούνται και από άλλες 

μεθόδους διδασκαλίας (Gersten και συν., 2009). Στην μεταανάλυση των 

Dennis et al., (2016) η άμεση διδασκαλία ήταν η δεύτερη αποτελεσματικότερη 

μέθοδος διδασκαλίας για μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες στα μαθηματικά, 

μετά  την αλληλοδιδακτική μέθοδο.  

Η αλληλοδιδακτική μέθοδος συνίσταται στην ανταλλαγή γνώσεων 

μεταξύ μαθητών και η αποτελεσματικότητά της πιθανά να οφείλεται στο 

γεγονός ότι συνήθως επιστρατεύεται κατά τη διδασκαλία βασικών 

αριθμητικών εννοιών και δεξιοτήτων (Dennis et al., 2016). Η συνεργασία των 

μαθητών γίνεται ανά δύο πάνω σε κάποιο αντικείμενο που έχουν ήδη διδαχθεί 

από τον εκπαιδευτικό. Οι μαθητές μπορεί να είναι ίδιας τάξης και μαθηματικής 

ικανότητας και να εναλλάσσουν ρόλους εκπαιδευτή-εκπαιδευόμενου ή να 

παρέχεται καθοδήγηση από τον πιο προχωρημένο μαθητή στον πιο αδύναμο. 

Σε μεταανάλυση σχετικών μελετών αναφέρεται σημαντικότερη πρόοδος των 

μαθητών με μαθησιακή δυσκολία στα μαθηματικά όταν η αλληλοδιδακτική 

μέθοδος εφαρμόζεται από μεγαλύτερους και ικανότερους στα μαθηματικά 

μαθητές και όχι μεταξύ συνομηλίκων-στην πρώτη περίπτωση καταγράφονται 

μεγαλύτερες επιδράσεις μεγέθους (Gersten και συν., 2009).  
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Μια σύγχρονη τάση είναι η μαθηματική εκπαίδευση να γίνεται μέσω 

ηλεκτρονικού υπολογιστή, συχνά με τη μορφή ηλεκτρονικού παιχνιδιού ώστε 

να είναι ελκυστική για τους μαθητές. Οι μαθητές καλούνται να εκτελέσουν μια 

σειρά μαθηματικών έργων (συγκρίσεις, υπολογισμούς κα) προκειμένου να 

προχωρήσει το παιχνίδι και οι απαντήσεις τους καταγράφονται. Οι 

Kroesbergen και van Luit (2003) αναφέρουν ότι η χρήση υπολογιστών χωρίς 

τη συμμετοχή του εκπαιδευτικού δεν αποδεικνύεται ιδιαίτερα ωφέλιμη για την 

αποκατάσταση των δυσκολιών μαθητών με μαθησιακή δυσκολία στα 

μαθηματικά. Σύμφωνα με μια πρόσφατη μετανάλυση (Chodura et al., 2015) 

παρεμβάσεων σε μαθητές πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης που είχαν διαγνωσθεί 

με δυσαριθμησία ή ως υψηλού κινδύνου για εμφάνιση δυσαριθμησίας 

(επίδοση κάτω του 26ου εκατοστημορίου σε σταθμισμένη κλίμακα μαθηματικής 

επίδοσης), η χρήση υπολογιστών δεν επηρέαζε την αποτελεσματικότητα της 

παρέμβασης.  

 

3.2.2 Επιμέρους διδακτικές διαστάσεις 
Ανεξάρτητα από το είδος της  προσέγγισης που επιλέγεται, οι 

περισσότεροι μελετητές επιστρατεύουν έναν συνδυασμό  μεθόδων για την 

οργάνωση των μαθημάτων. Σε μια μετανάλυση προγραμμάτων που 

διδάχθηκαν μεταξύ 1971-2007 και στόχευαν στην αποκατάσταση των 

αδυναμιών που παρουσίαζαν μαθητές δημοτικού με μαθησιακή δυσκολία στα 

μαθηματικά (Gersten και συν., 2009) η αποτελεσματικότητα των 

παρεμβάσεων αξιολογήθηκε σε σχέση με τις τεχνικές που χρησιμοποιήθηκαν. 

Βρέθηκε ότι η ρητή διδασκαλία (κατά την οποία διδάσκονται αναλυτικά τα 

βήματα προσέγγισης ξεχωριστά για κάθε μαθηματική διεργασία ή πρόβλημα), 

η χρήση οπτικών αναπαραστάσεων (γραφημάτων, αριθμογραμμής κτλ), η 

παροχή παραδειγμάτων (ιεραρχικά, από την πιο απλή μαθηματική διαδικασία 

στην πιο σύνθετη για όσο το δυνατόν μεγαλύτερη ποικιλία μαθηματικών 

διαδικασιών), η τεχνική της μιλημένης σκέψης κατά την οποία οι μαθητές 

ενθαρρύνονται να περιγράφουν τις μαθηματικές διαδικασίες που ακολουθούν 

και η παροχή ανατροφοδότησης στους εκπαιδευτικούς αναφορικά με την 

πρόοδο των μαθητών κατά τη διάρκεια μιας παρέμβασης επηρέαζαν θετικά 
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την αποτελεσματικότητα της παρέμβασης. Αποδοτικές αλλά σε μικρότερο 

βαθμό ήταν η χρήση της ευρετικής μεθόδου (κατά την οποία δίνονται στους 

μαθητές γενικές οδηγίες για την επίλυση των προβλημάτων που οι μαθητές 

θα πρέπει να προσαρμόσουν στο κάθε πρόβλημα χωριστά) και η 

αλληλοδιδακτική μέθοδος καθώς και η ενίσχυση των μαθητών για την 

προσπάθειά τους ανεξαρτήτως της απόδοσής τους. Στην μελέτη των Dennis 

και συν., (2016) παρόμοια αποτελεσματικές αναδείχθηκαν και οι μέθοδοι της 

ιεραρχικής οργάνωσης των διδακτικών ασκήσεων από τα πιο απλά στα πιο 

σύνθετα, της λεπτομερούς εξήγησης από τον εκπαιδευτικό των εννοιών και 

στρατηγικών (ρητή διδασκαλία), η τεχνική της μιλημένης σκέψης και η 

διδασκαλία σε μικρές ομάδες. Ειδικά η ρητή διδασκαλία αναγνωρίζεται από 

κάποιους ερευνητές ως βασική αρχή για μια αποτελεσματική μαθηματική 

παρέμβαση (Fuchs και συν. 2008, Doabler, Fien, Nelson-Walker και Baker, 

2012). 

Σε άλλη μετανάλυση (Codding, Burns, & Lukito, 2011) απομονώθηκαν 

οι παρακάτω διδακτικές τεχνικές που στόχευαν στην αποκατάσταση 

δυσκολιών στον υπολογισμό: η επίδειξη στρατηγικής, η υποβοήθηση 

(prompting), η διόρθωση λαθών, η ανατροφοδότηση σχετικά με την επίδοση, 

η ενίσχυση, η υπερδιόρθωση, η στοχοθεσία, η άσκηση (drill), η εξάσκηση με 

χρονομέτρηση, η χρήση βοηθημάτων (νύξεις). Βρέθηκε ότι η μέθοδος της 

εξάσκησης με επίδειξη είχε τα καλύτερα αποτελέσματα οδηγώντας στο 

συμπέρασμα ότι οι μαθητές με σοβαρές αδυναμίες στα μαθηματικά 

ευνοούνται από την εξάσκηση μόνο αν προηγηθεί η επίδειξη του τρόπου 

προσέγγισης των προβλημάτων. Στην συγκεκριμένη μελέτη εξετάστηκαν και 

άλλοι παράγοντες που επηρεάζουν την αποτελεσματικότητα των 

παρεμβάσεων και βρέθηκε ότι ο συνδυασμός εκπαιδευτικών τεχνικών ευνοεί 

τους μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες στα μαθηματικά. 

Κάποιες τεχνικές αναφέρονται συχνά στη βιβλιογραφία ως 

αποτελεσματικές: η εκπαίδευση σε προαπαιτούμενες έννοιες και δεξιότητες, η 

χρήση εκπαιδευτικών παραδειγμάτων, το μοντέλο αναπαράστασης της 

μαθηματικής γνώσης σταδιακά από το συγκεκριμένο στο αφηρημένο επίπεδο, 

η εξάσκηση, η ανατροφοδότηση των μαθητών, η διαρκής αξιολόγησή τους για 
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την προσαρμογή της διδασκαλίας στο επίπεδό τους (Fuchs και συν., 2008, 

Doabler και συν., 2012),  η ενθάρρυνση της εννοιολογικής κατανόησης με τη 

χρήση πραξιακού υλικού, η αθροιστική επανάληψη κατά την οποία οι μαθητές 

έχουν τη δυνατότητα να ανατρέξουν στις διδαχθείσες ενότητες και να 

συνθέσουν όσα τμηματικά διδάχθηκαν και η κινητοποίησή τους πχ με 

προγράμματα επιβράβευσης ή γραφήματα αναπαράστασης της προόδου 

τους (Fuchs και συν., 2008).  Σε πρόσφατη μελέτη (Agaliotis & Teli, 2016, Teli 

& Agaliotis, 2016), η χρήση αντίστοιχων τεχνικών (συγκεκριμένα: επανάληψη 

των προαπαιτούμενων εννοιών και διαδικασιών, άμεση διδασκαλία με χρήση 

τόσο του πραξιακού όσο και του εικονιστικού και συμβολικού τρόπου 

αναπαράστασης, εξάσκηση με καθοδήγηση και επίβλεψη από τον 

εκπαιδευτικό, ανεξάρτητη εργασία σε δεύτερο χρόνο, αξιολόγηση της 

επίδοσης των μαθητών και ανατροφοδότησή τους)  οδήγησε στην οργάνωση 

ενός υψηλής ποιότητας προγράμματος εκμάθησης των βασικών αριθμητικών 

δεδομένων πολλαπλασιασμού και διαίρεσης. Το πρόγραμμα ωφέλησε 

σημαντικά μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες στα μαθηματικά αλλά και 

μαθητές με ήπια νοητική υστέρηση.  

 

3.2.3 Πεδίο της μαθηματικής εκπαίδευσης  
 Οι Kroesbergen και van Luit (2003) σε μια ανασκόπηση των μελετών 

που δημοσιεύτηκαν μεταξύ 1985-2000 και αφορούν στις παρεμβάσεις στα 

μαθηματικά για μαθητές της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης με διαφορετικού 

βαθμού δυσκολίες στο πεδίο των μαθηματικών, αναφέρουν ότι οι 

περισσότερες παρεμβάσεις επικεντρώνονται στην κατάκτηση και 

αυτοματοποίηση των βασικών αριθμητικών δεδομένων των τεσσάρων 

πράξεων. Αντίθετα, στην βιβλιογραφία εντοπίζεται έλλειψη παρεμβάσεων που 

να εστιάζουν στην άλγεβρα, στα κλάσματα, στη γεωμετρία, στις πιθανότητες, 

και στην ανάλυση δεδομένων (Dennis et al., 2016). Αυτό είναι φυσικό καθώς 

λίγες πληροφορίες υπάρχουν για το πώς  εκδηλώνεται η ειδική μαθησιακή 

δυσκολία στα μαθηματικά σε άλλα πεδία - πχ έχουν αναφερθεί δυσκολίες 

στην εννοιολογική κατανόηση και στην αναπαράσταση ποσότητας κατά τη 
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διδασκαλία κλασματικών αριθμών (Lewis & Fisher, 2016) - ώστε να 

σχεδιαστούν ανάλογες παρεμβάσεις.   

Σε ότι αφορά στην αποτελεσματικότητα των παρεμβάσεων, οι Chodura 

και συν. (2015) κατέγραψαν μεγαλύτερα οφέλη σε παρεμβάσεις που εστίαζαν 

στη διδασκαλία βασικών αριθμητικών ικανοτήτων. Γενικά, πιο 

αποτελεσματικές φαίνεται να είναι οι παρεμβάσεις που εστιάζουν σε 

συγκεκριμένες δεξιότητες όπως η εκτέλεση αλγορίθμων και όχι εκείνες που 

καλύπτουν μεγάλο εύρος δεξιοτήτων όπως για παράδειγμα η γενική 

μαθηματική ικανότητα (Dennis και συν., 2016). 

Οι Doabler και συν.,  (2012) τονίζουν τη σημασία της διδασκαλίας του 

λεξιλογίου των μαθηματικών καθώς  αποτελεί εργαλείο για την κατανόηση των 

μαθηματικών εννοιών και την λεκτικοποίηση της μαθηματικής σκέψης.  

 

3.2.4 Ειδικές παράμετροι της παρέμβασης 
Κάποιες παράμεροι της παρέμβασης όπως η διάρκειά της, η κατάρτιση 

και ειδικότητα του ατόμου που λειτουργεί ως εκπαιδευτής ή το είδος των 

μαθηματικών αξιολογήσεων βάσει των οποίων οργανώθηκε η παρέμβαση 

μπορούν να επηρεάσουν την αποτελεσματικότητά της. 

Οι Kroesbergen και van Luit (2003) κατέγραψαν πιο ικανοποιητικά 

μαθησιακά αποτελέσματα σε παρεμβάσεις μικρής διάρκειας, πιθανά λόγω του 

ότι στις βραχύχρονες παρεμβάσεις τίθενται συνήθως μικροί στόχοι οι οποίοι 

δύνανται να επιτευχθούν σε σύντομο χρονικό διάστημα. Οι Codding και συν., 

(2011) συμφωνούν επίσης ότι παρεμβάσεις που δεν ξεπερνούν τις 30 

συνεδρίες οδηγούν σε μεγαλύτερα μαθησιακά οφέλη. Εικάζουν ότι πιθανά οι 

πιο αποτελεσματικές παρεμβάσεις, εφόσον κρίνεται ότι πέτυχαν το στόχο 

τους, διακόπτονται νωρίτερα. Σε πρόσφατη όμως μελέτη (Chodura και συν., 

2015) βρέθηκε ότι η διάρκεια της παρέμβασης δε σχετίζεται με την 

αποτελεσματικότητά της. 

Ο ρόλος του εκπαιδευτικού για την επιτυχία μιας παρέμβασης έχει 

κριθεί σημαντικός: Η εφαρμογή του προγράμματος παρέμβασης από τον 

εκπαιδευτικό σε συνεργασία με μαθητές ή με ερευνητές αποδεικνύεται ως  

αποδοτικότερη, τουλάχιστον για τις παρεμβάσεις που βασίζονται στο 



 
 
 
 
 

74 
 

αναλυτικό πρόγραμμα, συγκριτικά με την εφαρμογή της παρέμβασης από τον 

εκπαιδευτικό μόνο του ή από ερευνητές χωρίς την παρουσία εκπαιδευτικού. 

Φαίνεται πως η παρουσία του είναι απαραίτητη αλλά ενισχύεται από τη 

συνδρομή άλλων προσώπων (Codding και συν., 2011). Ωστόσο, οι Dennis 

και συν. (2016) αναφέρουν μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα όταν η 

παρέμβαση εφαρμόζεται από ειδικά εκπαιδευμένους ερευνητές.  

Οι ίδιοι ερευνητές (Dennis και συν., 2016) επισημαίνουν τα ευεργετικά 

οφέλη της εφαρμογής της παρέμβασης σε ολόκληρη την τάξη, ενώ θετικές 

επιδράσεις μικρότερου βαθμού αναφέρονται για τις παρεμβάσεις που γίνονται 

σε μικρές ομάδες αλλά και για τις ατομικές παρεμβάσεις. Οι Chodura και συν., 

(2015) αξιολόγησαν ως πιο αποδοτικά τα ατομικά προγράμματα παρέμβασης. 

Η αξιολόγηση της μαθηματικής επίδοσης με χρήση σταθμισμένων 

κλιμάκων σε συνδυασμό με μετρήσεις βασισμένες στο αναλυτικό πρόγραμμα 

πριν την έναρξη της παρέμβασης οδηγεί σε καλύτερα αποτελέσματα πιθανά 

γιατί δίνει μια πιο ολοκληρωμένη εικόνα των αδυναμιών συμβάλλοντας στην 

καλύτερη οργάνωση των προγραμμάτων παρέμβασης (Codding και συν., 

2011). 

 

3.2.5 Χαρακτηριστικά των μαθητών που συμμετέχουν στην 
παρέμβαση. 
 Οι Chodura και συν. (2015) αναφέρουν ότι η ηλικία κατά την οποία 

ένας μαθητής ξεκινάει την παρέμβαση δεν επηρεάζει την αποτελεσματικότητά 

της, εύρημα αισιόδοξο για τους μαθητές που ξεκινούν την προσπάθεια 

αποκατάστασης των δυσκολιών τους σε μεγάλη ηλικία. Ωστόσο, οι Dennis και 

συν. (2016) σε ανασκόπηση των μελετών που παρουσιάζουν προγράμματα 

μαθηματικής παρέμβασης και δημοσιεύθηκαν μεταξύ 2000-2014 αναφέρουν 

μικρότερη αποτελεσματικότητα των παρεμβάσεων που εφαρμόζονται στην 

προσχολική ηλικία και παρατηρούν ότι αυτό μπορεί να οφείλεται στο μεγάλο 

εύρος μαθηματικών δεξιοτήτων που αξιολογούνται συνήθως σ’ αυτήν την 

ηλικία (μέτρηση, σύγκριση, υπολογισμός, επίλυση προβλημάτων κα) 

συγκριτικά με τις πιο στοχευμένες παρεμβάσεις που εφαρμόζονται κατά την 

πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Αναφέρουν επίσης την έλλειψη παρεμβάσεων που 
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να απευθύνονται σε μαθητές δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Αυτό 

επισημαίνεται και από τις Lewis & Fisher (2016) οι οποίες μάλιστα 

αμφισβητούν την εγκυρότητα της γενίκευσης των αποτελεσμάτων ερευνών 

που αφορούν σε μαθητές δημοτικού στο γενικό πληθυσμό μαθητών με ειδική 

μαθησιακή δυσκολία στα μαθηματικά. 

 Πρόβλημα εγκυρότητας στη γενίκευση των ευρημάτων τίθεται και λόγω 

της ανομοιογένειας των υπό μελέτη δειγμάτων καθώς όπως προαναφέρθηκε 

υπάρχει μεγάλη ποικιλομορφία ως προς τα διαγνωστικά εργαλεία και τα 

διαγνωστικά κριτήρια που χρησιμοποιούνται με αποτέλεσμα συχνά να 

αντιμετωπίζονται ως μια ομάδα οι μαθητές με ειδική μαθησιακή δυσκολία στα 

μαθηματικά και εκείνοι με χαμηλή επίδοση στα μαθηματικά. Η ακριβής 

διάγνωση θέτει τη βάση για την επιλογή παρεμβάσεων κατάλληλων για την 

αντιμετώπιση των ειδικών αναγκών κάθε ομάδας (Lewis & Fisher 2016). Για 

παράδειγμα, η επίδοση των μαθητών στα μαθηματικά πριν την έναρξη της 

παρέμβασης είναι προγνωστικός δείκτης για την αποτελεσματικότητα της 

παρέμβασης, καθώς οι μαθητές με χαμηλότερη επίδοση (<35ο 

εκατοστημόριο) ευνοούνται περισσότερο από τη συμμετοχή τους στα 

εκπαιδευτικά προγράμματα (Dennis και συν., 2016). Πράγματι, έχει αναφερθεί 

(Chodura και συν., 2015) διαφορετική ανταπόκριση στις παρεμβάσεις 

ανάλογα με την ομάδα στην οποία αυτές εφαρμόστηκαν (μαθητές με 

δυσαριθμησία ή μαθητές υψηλού κινδύνου). Συγκεκριμένα, οι μαθητές που 

ανήκουν σε ομάδα υψηλού κινδύνου για εμφάνιση δυσαριθμησίας (οι οποίοι 

παρουσιάζουν λιγότερο σοβαρές αδυναμίες) φάνηκε να ευνοούνται 

περισσότερο σε σχέση με μαθητές που πληρούν τα κριτήρια για διάγνωση 

δυσαριθμησία από προγράμματα: 

• ατομικής παρέμβασης 

• που βασίζονται στη χρήση υπολογιστών  

• που εστιάζουν στη διδασκαλία επίλυσης προβλημάτων 

• που δεν προβλέπουν ιδιαίτερες προσαρμογές της διδασκαλίας στο 

επίπεδο των μαθητών (πιθανά γιατί κινητοποιούν αυτά τα παιδιά να 

αξιοποιήσουν τις υπάρχουσες δυνατότητές τους)  
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• χωρίς συγκεκριμένο θεωρητικό υπόβαθρο (πιθανά λόγω της 

ανομοιογένειας ως προς τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι μαθητές 

αυτής της ομάδας). 

Ο καθορισμός της αιτίας της μαθηματικής υποεπίδοσης είναι επίσης 

πολύ σημαντικός για την επιλογή της εκπαιδευτικής παρέμβασης. Δυστυχώς 

σε πολλές μελέτες δεν περιλαμβάνονται στοιχεία που είναι σημαντικά για τον 

αποκλεισμό μη γνωστικών παραγόντων που οδηγούν σε υποεπίδοση στα 

μαθηματικά όπως είναι το κοινωνικοοικονομικό επίπεδο των μαθητών. 

Ελλοχεύει λοιπόν ο κίνδυνος, οι αδυναμίες στα μαθηματικά μαθητών που 

προέρχονται από μη προνομιούχα περιβάλλοντα εσφαλμένα να αποδίδονται 

σε γνωστικά ελλείμματα δυσχεραίνοντας έτσι την αναγνώριση των 

πραγματικών εκπαιδευτικών αναγκών τόσο των μαθητών με γνωστικές 

αδυναμίες όσο και εκείνων χωρίς γνωστικές αδυναμίες (Lewis & Fisher 2016). 

 Από τα παραπάνω γίνεται φανερό ότι ο ρόλος του εκπαιδευτικού είναι 

κρίσιμος καθώς καλείται να αξιολογήσει την επίδοση του μαθητή λαμβάνοντας 

υπόψιν του γνωστικούς, κοινωνικούς, ψυχικούς και συναισθηματικούς 

παράγοντες και να λάβει σημαντικές εκπαιδευτικές αποφάσεις. Το 

αμερικάνικο εκπαιδευτικό σύστημα παρέχει στους εκπαιδευτικούς τη 

δυνατότητα να επιλέξουν μεταξύ ποικίλλων εκπαιδευτικών προγραμμάτων  

(βλ. παράρτημα) για την οργάνωση αποτελεσματικής μαθηματικής 

εκπαίδευσης πριν ακόμα εμφανιστεί σχολική αποτυχία (Pellegrini, Lake, Inns 

& Slavin, 2018). Στόχος είναι η παροχή υψηλής ποιότητας γενικής 

μαθηματικής εκπαίδευσης, η πρόληψη των μαθησιακών δυσκολιών στα 

μαθηματικά, η έγκαιρη διάγνωσή τους και η αντιμετώπισή τους.  

Τα πιο διαδεδομένα είναι τα προγράμματα διδασκαλίας που απευθύνονται 

στους μαθητές και εφαρμόζονται είτε σε επίπεδο τάξης είτε ατομικά ή σε 

μικρές ομάδες από τον εκπαιδευτικό και τα προγράμματα εξάσκησης στα 

μαθηματικά μέσω υπολογιστή. Οργανώνονται επίσης προγράμματα 

επιμόρφωσης για τους εκπαιδευτικούς: κάποια απ’ αυτά εστιάζουν στην εις 

βάθος κατανόηση του γνωστικού αντικειμένου, της διαδικασίας μέσω της 

οποίας αυτό αφομοιώνεται από τους μαθητές και των τρόπων 

αποτελεσματικότερης μετάδοσης της γνώσης. Κάποια άλλα εστιάζουν στην 
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οργάνωση και διαχείριση της τάξης με την εφαρμογή μοντέλων συνεργατικής 

μάθησης, εξατομικευμένης διδασκαλίας κα. Υπάρχουν ακόμη προγράμματα 

στα οποία συμμετέχουν ολόκληρες σχολικές μονάδες με στόχο τη συνεργασία 

του προσωπικού για τη βελτίωση των διδακτικών πρακτικών. Σημαντική είναι 

η συνδρομή και αναλυτικών προγραμμάτων με τη μορφή εκπαιδευτικών 

εγχειριδίων που διατίθενται ώστε η σχολική διδασκαλία να ενσωματώνει τις 

εξελίξεις στον εκπαιδευτικό χώρο σύμφωνα με τα ανανεωμένα κάθε φορά 

πρότυπα του Υπουργείου Παιδείας. Επιπλέον οι εκπαιδευτικοί μπορούν να 

προμηθεύονται κλίμακες αξιολόγησης της μαθηματικής επίδοσης, τις οποίες 

χορηγούν 3-5 φορές ετησίως προκειμένου να παρακολουθούν την εξέλιξη των 

μαθητών και να ελέγχουν την αποτελεσματικότητα της εκπαιδευτικής μεθόδου 

που έχουν υιοθετήσει. Εξαιρετικό ενδιαφέρον παρουσιάζει η λειτουργία 

προγραμμάτων κοινωνικο-συναισθηματικής μάθησης τα οποία εφαρμόζονται 

σε σχολικές μονάδες με σκοπό την καλλιέργεια κινήτρων για μάθηση μέσα 

από την πρόληψη και αντιμετώπιση δυσκολιών στη συμπεριφορά και στην 

κοινωνική αλληλεπίδραση. Το αμερικανικό Υπουργείο Παιδείας μέσω της 

υπηρεσίας What Works Clearinghouse (WWC), που εποπτεύεται από το 

Ινστιτούτο Επιστημών Αγωγής (Institute of Education Sciences) αλλά και 

χρηματοδοτώντας την διαδικτυακή εγκυκλοπαίδεια Best Evidence 

Encyclopedia (www.bestevidence.org) δημοσιεύει τακτικά ανασκοπήσεις της 

ερευνητικής δραστηριότητας γύρω από αυτά τα προγράμματα στοχεύοντας 

στην εμπειρικά τεκμηριωμένη ενημέρωση των εκπαιδευτικών, προκειμένου να 

είναι σε θέση να προάγουν το εκπαιδευτικό τους έργο. Ως 

αποτελεσματικότερα έχουν αναγνωρισθεί τα προγράμματα εκπαίδευσης 

μαθητών σε μικρές ομάδες ή εξατομικευμένα και τα προγράμματα 

επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών σε τεχνικές οργάνωσης της διδασκαλίας  

(Pellegrini και συν., 2018). 

 

3.3 Επισκόπηση ερευνητικών παρεμβάσεων αποκατάστασης 
μαθησιακών δυσκολιών στα μαθηματικά 

Παρακάτω παρουσιάζονται κάποιες σημαντικές παρεμβάσεις για την 

άμβλυνση των δυσκολιών στα μαθηματικά που αναφέρονται στη 
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βιβλιογραφία. Επιλέχθηκε να παρουσιαστούν προγράμματα που 

απευθύνονται σε μαθητές με μαθηματική υποεπίδοση και υιοθετούν τη 

μέθοδο μικροομαδικής διδασκαλίας ή διδασκαλίας μέσω χρήσης 

εκπαιδευτικού λογισμικού, καθώς αυτά είναι ευρέως διαδεδομένα στο 

εξωτερικό, παρουσιάζουν συνήθως επαρκή θεωρητική ή νευροψυχολογική 

θεμελίωση αλλά και επειδή, λόγω των παραπάνω, αποτέλεσαν έμπνευση για 

την οργάνωση του προγράμματος παρέμβασης που θα παρουσιαστεί στο 

κεφάλαιο 4. Στο παράρτημα ωστόσο, παρατίθενται συνοπτικά κάποια 

παρεμβατικά προγράμματα μαθηματικών άλλων τύπων που κυκλοφορούν και 

χρησιμοποιούνται στα σχολικά πλαίσια στο εξωτερικό, καθώς κρίνεται ότι 

μπορούν επίσης να αποτελέσουν έμπνευση για την οργάνωση ποικίλλων 

προγραμμάτων προαγωγής της μαθηματικής εκπαίδευσης. 

Επικεντρωνόμαστε στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση καθώς ο 

μεγαλύτερος όγκος των δημοσιευμένων εργασιών αφορά σε μαθητές 

δημοτικού. Επιπλέον κρίνουμε ότι αυτή η εκπαιδευτική περίοδος είναι 

πρόσφορη για την εφαρμογή προγραμμάτων αποκατάστασης μαθησιακών 

δυσκολιών λόγω του ότι τυχόν δυσκολίες αρχίζουν πλέον να γίνονται 

διακριτές και σ’ αυτό το χρονικό σημείο είναι σημαντική η ενίσχυση των 

μαθητών για την πρόληψη μελλοντικών σχολικών αποτυχιών. Η μελέτη της 

δουλειάς που έχει ήδη γίνει σ’ αυτό το πεδίο κρίνεται ιδιαίτερα χρήσιμη καθώς 

αποτελεί πρότυπο για την οργάνωση αντίστοιχων προγραμμάτων στον 

ελληνικό εκπαιδευτικό χώρο. Επιπλέον καταδεικνύει και τις δυσκολίες ενός 

τέτοιου εγχειρήματος δίνοντας αρκετές πληροφορίες σε επόμενους ερευνητές 

για τη διαχείρισή τους. Τα σημεία που χρήζουν ιδιαίτερης προσοχής είναι ο 

τρόπος επιλογής του δείγματος των μαθητών με δυσκολίες στα μαθηματικά 

(με ποια κριτήρια επιλέγονται), τα χαρακτηριστικά του δείγματος (ηλικία, τάξη), 

τα χαρακτηριστικά της παρέμβασης (ποια εκπαιδευτική προσέγγιση 

ακολουθείται, η διάρκειά της) και η μεθοδολογία της έρευνας (ποια διαδικασία 

ακολουθήθηκε για την αξιολόγηση της παρέμβασης).  

 

3.3.1 Παρεμβάσεις για την αποκατάσταση μαθησιακών δυσκολιών 
στα μαθηματικά: διαφοροποιημένη ενισχυτική διδασκαλία 
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  I. Οι Kaufmann, Handl και Thöny (2003) οργάνωσαν μια εννοιολογική 

μαθηματική παρέμβαση βασισμένοι σε σύγχρονα νευροψυχολογικά δεδομένα 

σύμφωνα με τα οποία ο ανθρώπινος εγκέφαλος επεξεργάζεται την ποσότητα 

πολύ πριν ξεκινήσει η επίσημη μαθηματική εκπαίδευση και αυτή η ανεπίσημη 

μαθηματική επεξεργασία είναι σε θέση να προάγει τη μαθηματική σκέψη. Η 

παρέμβασή τους στόχευε στην κατανόηση βασικών αριθμητικών εννοιών 

(μέτρηση, αριθμητικά σύμβολα, δεκάδα, θεσιακή αξία, αριθμητικές πράξεις). Η 

διδασκαλία οργανώθηκε έτσι, ώστε σταδιακά να προχωρά από τον 

συγκεκριμένο τρόπο αναπαράστασης, χρησιμοποιώντας πραξιακό υλικό, 

προς τον αφηρημένο. Στην ουσία επρόκειτο για ρητή εκπαίδευση στην 

εννοιολογική κατανόηση μαθηματικών εννοιών που αποτελούν τη βάση της 

μαθηματικής γνώσης. Η παρέμβαση παρότι αφορούσε σε έννοιες που 

διδάσκονται στις πρώτες τάξεις του Δημοτικού, εφαρμόστηκε σε μαθητές 

τρίτης τάξης που είχαν διαγνωσθεί με αναπτυξιακή δυσαριθμησία, γιατί είναι 

γνωστό ότι οι μαθητές με δυσαριθμησία συναντούν δυσκολία στους 

παραπάνω τομείς, ανεξάρτητα από την ηλικία τους. Η διάγνωση έγινε από 

σχολικό ψυχολόγο σύμφωνα με το ICD-10, εφόσον, δηλαδή, παρατηρήθηκε 

απόκλιση μεταξύ νοημοσύνης και μαθηματικής επίδοσης. Οι μαθητές με 

δυσαριθμησία παρακολούθησαν συνεδρίες διάρκειας εικοσιπέντε λεπτών, 

τρεις φορές την εβδομάδα επί έξι μήνες. Η επίδοσή τους πριν και μετά την 

παρέμβαση σε μαθηματική κλίμακα που εκτιμούσε τις βασικές μαθηματικές 

γνώσεις και την εννοιολογική κατανόηση αλλά και την ικανότητα υπολογισμού 

και τη διαδικαστική γνώση, συγκρίθηκε με την επίδοση μια ομάδας ελέγχου 

που αποτελείτο από μαθητές ανώτερης επίδοσης στα μαθηματικά. Μετά την 

παρέμβαση, η επίδοση των μαθητών με δυσαριθμησία παρουσίασε βελτίωση, 

αν και όχι πάντα σε επίπεδο στατιστικής σημαντικότητας, τόσο στον τομέα της 

εννοιολογικής γνώσης και των βασικών αριθμητικών εννοιών όσο και στην 

εκμάθηση των βασικών αριθμητικών δεδομένων και την διαδικαστική γνώση. 

Η βελτίωση αυτή ήταν μεγαλύτερη από τη βελτίωση που παρουσίασε η ομάδα 

ελέγχου, εύρημα που θα πρέπει να αποδοθεί στην παρέμβαση καθώς η 

απόκλιση στην επίδοση μεταξύ μαθητών με δυσαριθμησία και μαθητών χωρίς 

δυσκολίες στα μαθηματικά αναμένεται να αυξάνει με την πάροδο του χρόνου, 
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ειδικά καθώς την ομάδα ελέγχου αποτελούσαν παιδιά με άνεση στα 

μαθηματικά. Το πιο σημαντικό, όμως, είναι ότι η ρητή εννοιολογική 

παρέμβαση για την εκμάθηση βασικών αριθμητικών αρχών ωφέλησε τους 

μαθητές με δυσαριθμησία στην εκτέλεση αριθμητικών υπολογισμών. Οι 

δυσκολίες στην εκτέλεση υπολογισμών είναι από τις σημαντικότερες 

αδυναμίες που συναντώνται στην δυσαριθμησία. Σημαντικός περιορισμός της 

έρευνας ήταν το μικρό δείγμα (6 μαθητές με δυσαριθμησία και 18 μαθητές 

χωρίς δυσκολία στα μαθηματικά). Επίσης, τα αποτελέσματα θα ήταν πιο 

άμεσα συγκρίσιμα, αν είχε μελετηθεί και η επίδοση μαθητών με δυσαριθμησία 

που δε θα λάμβαναν την συγκεκριμένη παρέμβαση.  

    ΙΙ. Σε έρευνά τους οι Ketterlin-Geller, Chard και Fien (2008) συνέκριναν την 

ανταπόκριση μαθητών της Ε΄ τάξης του Δημοτικού που παρουσίαζαν 

σημαντική μαθηματική υποεπίδοση, σε δύο εννοιολογικές παρεμβάσεις. Η 

πρώτη παρέμβαση που υιοθετήθηκε ονομάζεται Knowing Math και έχει 

σχεδιαστεί από τους Ma και Kessel (2003) για μαθητές των μεγαλύτερων 

τάξεων του δημοτικού σχολείου των οποίων η μαθηματική επίδοση 

υπολείπεται τουλάχιστον κατά δύο έτη σε σχέση με την αναμενόμενη στην 

τάξη φοίτησής τους. Στόχευε στη διδασκαλία βασικών μαθηματικών εννοιών 

που οι μαθητές είχαν ήδη διδαχθεί, αλλά δεν είχαν αφομοιώσει (αριθμητικές 

πράξεις, θεσιακή αξία των αριθμών, προαλγεβρικές έννοιες, έννοια του 

μηδενός, κλάσματα κα) και συνδύαζε εκπαιδευτικές διαδικασίες εμπνευσμένες 

από το αμερικάνικο και το ασιατικό εκπαιδευτικό σύστημα. Τα μαθήματα 

οργανώθηκαν έτσι, ώστε να ενθαρρύνεται η συζήτηση και η ανταλλαγή 

απόψεων σχετικά με τις μαθηματικές έννοιες, με τις στρατηγικές προσέγγισης 

ενός προβλήματος, με την ορθότητα των απαντήσεων. Το πρόγραμμα 

προέβλεπε επίσης πρακτική εξάσκηση και συνεργασία μεταξύ μαθητών. Η 

δεύτερη παρέμβαση που ονομάστηκε Extended Core ακολουθούσε το τυπικό 

αναλυτικό πρόγραμμα της τάξης, αλλά προσέφερε περισσότερο χρόνο για 

διδασκαλία και εξάσκηση. Επιπλέον, για να γίνουν περισσότερο κατανοητές οι 

έννοιες που διδάσκονταν κατά το τυπικό πρόγραμμα, χρησιμοποιούσε ρητή 

εκπαίδευση, με πολλά συγκεκριμένα παραδείγματα, επεξηγήσεις και 

μαθηματικά παιχνίδια, παρουσίαζε πολλαπλές αναπαραστάσεις των 
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προβλημάτων, ενθάρρυνε τη συζήτηση και εστίαζε στη διδασκαλία βασικού 

μαθηματικού λεξιλογίου. Στην έρευνα έλαβαν μέρος 52 μαθητές με επίδοση 

κάτω του 40ου εκατοστημορίου σε ανιχνευτική δοκιμασία μαθηματικής 

επίδοσης για την τάξη τους. Οι μαθητές χωρίστηκαν με τυχαίο τρόπο σε τρεις 

ομάδες: 17 έλαβαν την παρέμβαση Knowing Math (α΄ πειραματική ομάδα), 27 

έλαβαν την Extended Core (β΄ πειραματική ομάδα), και 8 μαθητές αποτέλεσαν 

την ομάδα ελέγχου παρακολουθώντας μόνο το συμβατικό πρόγραμμα 

μαθηματικών της τάξης τους, (το οποίο παρακολουθούσαν και οι μαθητές που 

εντάχθηκαν στις δύο πειραματικές ομάδες). Οι παρεμβάσεις 

πραγματοποιούνταν στον χώρο του σχολείου τέσσερις φορές της εβδομάδα 

για 16-20 εβδομάδες και είχαν διάρκεια 30-45 λεπτά ημερησίως. Οι μαθητές 

αξιολογήθηκαν πριν και μετά την παρέμβαση με τρεις κλίμακες μαθηματικής 

επίδοσης: α) την ανιχνευτική δοκιμασία μαθηματικής επίδοσης που 

χρησιμοποιούσε το σχολείο για την αξιολόγηση της ικανότητας στα 

μαθηματικά πεδία (υπολογισμούς, μέτρηση, γεωμετρία, πιθανότητες, 

άλγεβρα) που διδάσκονται στην Ε΄ τάξη, β) την επίσημη κλίμακα μαθηματικής 

επίδοσης που χρησιμοποιούσε το σχολείο για την αξιολόγηση της ικανότητας 

των μαθητών της Ε΄ τάξης στα ίδια μαθηματικά πεδία και γ) στην κλίμακα που 

έχει δημιουργηθεί για την αξιολόγηση της παρέμβασης Knowing Math και που 

εστιάζει σε βασικές μαθηματικές έννοιες που διδάσκονται στο πρόγραμμα και 

αφορούν κυρίως στον υπολογισμό και την επίλυση προβλημάτων.  

Τα αποτελέσματα της μελέτης είναι ενδιαφέροντα και οδηγούν σε 

χρήσιμα συμπεράσματα σχετικά με την εφαρμογή εκπαιδευτικών 

παρεμβάσεων. Παρόλο που οι επιδόσεις των τριών ομάδων δεν παρουσίαζαν 

στατιστικά σημαντική διαφορά μετά το τέλος των παρεμβάσεων, γεγονός που 

πιθανόν να οφείλεται στο μικρό δείγμα μαθητών, παρατηρήθηκαν διαφορές 

στο μέγεθος της επίδρασης ανάλογα με τις κλίμακες αξιολόγησης που 

χρησιμοποιήθηκαν. Στην σχολική ανιχνευτική δοκιμασία μαθηματικής 

επίδοσης, οι δύο πειραματικές ομάδες παρουσίαζαν μέτριες-υψηλές διαφορές 

σε σχέση με την ομάδα ελέγχου. Παρότι τα δύο προγράμματα παρέμβασης 

διέφεραν ως προς το αντικείμενο εκπαίδευσης και τον σχεδιασμό τους 

ωφέλησαν εξίσου αυτούς τους μαθητές που ξεκίνησαν από μια μη 
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πλεονεκτική θέση. Ωστόσο, στην σχολική κλίμακα μαθηματικής επίδοσης, 

υψηλότερη βαθμολογία συγκέντρωσαν οι μαθητές που παρακολούθησαν την 

παρέμβαση. Το εύρημα αυτό είναι σημαντικό καθώς καταδεικνύει ότι πολύ 

αδύναμοι μαθητές μπορούν να φτάσουν την αναμενόμενη για την τάξη τους 

επίδοση με αύξηση του χρόνου διδασκαλίας που τους προσφέρεται στο 

τυπικό αναλυτικό πρόγραμμα και με κάποιες τροποποιήσεις στον τρόπο 

παρουσίασής του. Το γεγονός ότι στην συγκεκριμένη κλίμακα οι μαθητές που 

παρακολούθησαν την παρέμβαση Knowing Math δεν παρουσίασαν την ίδια 

καλή επίδοση πιθανόν να οφείλεται στο γεγονός ότι το αντικείμενο της 

παρέμβασης Extended Core αφορούσε σε δεξιότητες που μετρά η 

συγκεκριμένη κλίμακα (μαθηματικές δεξιότητες που αναμένεται να έχουν 

κατακτήσει μαθητές της Ε΄ δημοτικού). Καθώς οι μαθητές που εκπαιδεύτηκαν 

με την παρέμβαση Knowing Math διδάχθηκαν βασικές μαθηματικές δεξιότητες 

που αντιστοιχούν σε μικρότερες τάξεις, αλλά που αποτελούν τη βάση για την 

εξέλιξη της μαθηματικής τους ικανότητας, ενδέχεται να χρειάζονται 

περισσότερο χρόνο για να φτάσουν σ’ ένα ικανοποιητικό για την τάξη 

φοίτησής τους επίπεδο. Αυτοί οι μαθητές, παρουσίασαν υψηλότερη επίδοση 

στην κλίμακα Knowing Μath, καταδεικνύοντας ότι η παρέμβαση πέτυχε τον 

στόχο της. Οι συγγραφείς παρατηρούν ότι ενέταξαν τους μαθητές στις ομάδες 

παρέμβασης τυχαία, χωρίς να λάβουν υπόψη τους τα ιδιαίτερα μαθησιακά 

χαρακτηριστικά τους. Είναι πιθανόν κάποιοι μαθητές που παρακολούθησαν 

το Extended Core να ωφελούνταν περισσότερο αν είχαν ενταχθεί στην ομάδα 

παρέμβασης Knowing Math ή/και το αντίστροφο. Τονίζουν ότι είναι σημαντική 

η συγκέντρωση πιο λεπτομερών διαγνωστικών πληροφοριών προκειμένου οι 

μαθητές να εντάσσονται σε παρεμβάσεις σύμφωνα με τις ιδιαίτερες 

εκπαιδευτικές ανάγκες τους.  

ΙΙΙ. Οι Holmes και Dowker (2013) τονίζουν επίσης τη σημασία του 

σχεδιασμού των παρεμβάσεων ανάλογα με τις ανάγκες των μαθητών. 

Προχώρησαν στον έλεγχο της αποτελεσματικότητας μιας εξατομικευμένης, 

εξαιρετικά βραχύχρονης (30 λεπτά/εβδομαδιαίως για τριάντα εβδομάδες) 

παρέμβασης σε μαθητές με χαμηλές επιδόσεις στα μαθηματικά που όμως δεν 

πληρούσαν κριτήρια για δυσαριθμησία. Η υπόθεσή τους ήταν ότι η ενίσχυση 
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αδύναμων μαθητών στοχευμένα σε τομείς των μαθηματικών όπου 

δυσκολεύονταν, θα τους έδινε τη δυνατότητα να βελτιώσουν τις επιδόσεις 

τους χωρίς μεγάλο κόστος σε χρόνο και χωρίς να απαιτούνται εξειδικευμένοι 

εκπαιδευτές. Τετρακόσια σαράντα μαθητές (μέσης ηλικίας: 8 έτη και 8 μήνες) 

συμμετείχαν στην έρευνα. Με τυχαίο τρόπο χωρίστηκαν σε τρεις ομάδες: η 

μία έλαβε το συγκεκριμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα (Catch Up Numeracy), η 

άλλη έλαβε ατομική ενισχυτική διδασκαλία ίδιας διάρκειας και η τρίτη δεν 

έλαβε κάποια βοήθεια επιπλέον της κανονικής φοίτησης. Το βοηθητικό 

εκπαιδευτικό προσωπικό, αφού παρακολούθησε ένα πρόγραμμα 

επιμόρφωσης τρεισήμισι ημερών για την εφαρμογή του Catch Up Numeracy, 

εντόπισε τους τομείς όπου οι μαθητές παρουσίαζαν δυσκολίες και οργάνωσαν 

για τον κάθε μαθητή ένα πλάνο μαθημάτων το οποίο έπειτα εφάρμοσαν. Οι 

τομείς αφορούσαν εννοιολογική και διαδικαστική γνώση και ήταν πολύ 

συγκεκριμένοι (πχ. υπολογισμός αθροισμάτων με βάση την αντιμεταθετική 

ιδιότητα της πρόσθεσης, πρόσθεση και αφαίρεση μονάδων και δεκάδων, 

μέτρηση αντικειμένων, αναπαράσταση αριθμών από ψηφία σε αντικείμενα ή 

το αντίστροφο, γραφή και ανάγνωση αριθμών, αντίστροφη μέτρηση κά). Όλοι 

οι μαθητές αξιολογήθηκαν πριν και μετά την παρέμβαση με μια κλίμακα 

βασικής αριθμητικής επίδοσης. Μετά το τέλος της παρέμβασης, οι μαθητές 

που παρακολούθησαν το πρόγραμμα Catch Up Numeracy, παρουσίαζαν 

βελτίωση στην κλίμακα αριθμητικής επίδοσης, σημαντικά μεγαλύτερη από 

εκείνη των μαθητών που έλαβαν απλά ενισχυτική διδασκαλία ή δεν έλαβαν 

επιπλέον βοήθεια. Φαίνεται ότι όταν η παρέμβαση εστιάζει στις συγκεκριμένες 

δυσκολίες του μαθητή είναι πιο αποτελεσματική ακόμη κι αν δεν είναι εντατική. 

Δεν είναι γνωστό αν μια τέτοιου είδους παρέμβαση, θα ήταν εξίσου 

αποτελεσματική εφόσον θα εφαρμοζόταν σε μικρές ομάδες και όχι ατομικά.  

 ΙV. Το πρόγραμμα Mathematics Recovery σχεδιάστηκε το 1995 ως 

εντατική εξατομικευμένη παρέμβαση στα μαθηματικά για μαθητές της Α΄ 

δημοτικού που παρουσίαζαν χαμηλή επίδοση στα μαθηματικά, αλλά 

χρησιμοποιείται ευρέως μέχρι σήμερα σε διάφορα εκπαιδευτικά πλαίσια 

(Wright, 2003). Η ιδιαιτερότητα της παρέμβασης έγκειται στο ότι η εκπαίδευση 

δεν ακολουθεί ένα προαποφασισμένο πρόγραμμα αλλά οργανώνεται 
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σύμφωνα με τις ανάγκες του κάθε μαθητή. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει α) 

εκπαίδευση 60 ωρών του εκπαιδευτικού που θα διεξαγάγει την παρέμβαση, 

β) αξιολόγηση των μαθητών που θα συμμετέχουν, ώστε να δημιουργηθεί ένα 

λεπτομερές προφίλ των γνώσεων και των αδυναμιών του κάθε μαθητή σε 

βασικές αριθμητικές έννοιες και γ) εξατομικευμένη παρέμβαση με 30λεπτες 

συνεδρίες 4-5 φορές την εβδομάδα για 11 εβδομάδες. Η εξατομικευμένη 

εκπαίδευση λαμβάνει υπόψη το προφίλ του μαθητή και προσαρμόζεται 

ανάλογα με την πρόοδο και την ανταπόκρισή του στο πρόγραμμα. Πρόκειται 

για ένα ιδιαίτερα απαιτητικό έργο για τον εκπαιδευτικό. Το πρόγραμμα 

αποτελείται από δραστηριότητες ιεραρχημένες έτσι, ώστε οι μαθητές να 

προχωρούν διαδοχικά από τα πιο απλά στα πιο απαιτητικά έργα. Η 

διδασκαλία είναι σαφής, άμεση και χρησιμοποιεί διάφορα υλικά για την 

αναπαράσταση των εννοιών. Μια πρόσφατη έρευνα (Smith, Cobb, Farran, 

Cordray & Munter, 2013) αξιολόγησε την αποτελεσματικότητα του 

προγράμματος Mathematics Recovery το οποίο εφαρμόστηκε σε μαθητές που 

κατά την είσοδό τους στο δημοτικό σχολείο παρουσίαζαν επίδοση < 25% σε 

κλίμακες γενικής μαθηματικής ικανότητας. Η μελέτη διεξήχθη σε δύο έτη. 

Συνολικά συμμετείχαν 172 μαθητές της Α΄ δημοτικού στο πρώτο έτος και 171 

μαθητές της Α΄ δημοτικού στο επόμενο. Την ομάδα ελέγχου αποτέλεσαν 

συμμαθητές τους με τις ίδιες δυσκολίες οι οποίοι όμως εντάχθηκαν στο 

πρόγραμμα παρέμβασης κατά τη δεύτερη ή τρίτη φάση κάθε έτους, δηλαδή 

11 ή 22 εβδομάδες αφότου η πρώτη ομάδα ολοκλήρωσε την εκπαίδευσή της. 

Ο σχεδιασμός αυτός επέτρεψε τη σύγκριση των επιδόσεων των αδύναμων 

μαθητών που ολοκλήρωσαν την παρέμβαση α) με την επίδοση εκείνων που 

δεν την είχαν ακόμη ξεκινήσει ώστε να εκτιμηθεί η αποτελεσματικότητα της 

παρέμβασης και β) με την επίδοση εκείνων που την είχαν ήδη ολοκληρώσει 

11 εβδομάδες πριν ώστε να εκτιμηθεί η διάρκεια των αποτελεσμάτων. Οι 

μαθητές εκτιμήθηκαν με κλίμακες σχεδιασμένες να μετρούν δεξιότητες που 

διδάχθηκαν κατά την παρέμβαση αλλά και με επίσημες κλίμακες αξιολόγησης 

μαθηματικών ικανοτήτων. Η επίδοση στις επίσημες κλίμακες σημείωσε μικρή 

έως μέτρια βελτίωση μετά την παρέμβαση, ενώ η επίδοση στις κλίμακες που 

σχετίζονταν με την ύλη του προγράμματος παρέμβασης βελτιώθηκε 
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σημαντικά. Παρότι το πρόγραμμα Mathematics Recovery βελτιώνει την 

μαθηματική επίδοση αδύναμων μαθητών της Α΄ δημοτικού, η βελτίωση αυτή 

δεν έχει διάρκεια καθώς στο τέλος του έτους οι επιδόσεις των μαθητών ήταν 

πάλι χαμηλές. Οι ερευνητές καταλήγουν ότι ο προσεγμένος σχεδιασμός της 

παρέμβασης και η κατάρτιση των εκπαιδευτικών που τη διεξάγουν 

δικαιολογούν τα οφέλη της. Υποθέτουν ότι για την εδραίωση των 

αποτελεσμάτων πιθανά απαιτείται ενσωμάτωση κάποιων στοιχείων του 

προγράμματος στο κλασικό πρόγραμμα διδασκαλίας που ακολουθείται στην 

τάξη. 

V.Οι Fuchs και συν. (2009) σύγκριναν την αποτελεσματικότητα δύο 

παρεμβάσεων σε παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες στα μαθηματικά. Στην 

έρευνα συμμετείχαν 133 παιδιά Γ΄ τάξης δημοτικού (μέσης ηλικίας 8,94 ετών) 

που παρουσίαζαν χαμηλή επίδοση (κάτω του 26ου εκατοστημορίου) σε 

κλίμακα εκτίμησης της ικανότητας υπολογισμού ή επίλυσης προβλημάτων ή 

και των δύο, καθώς είναι γνωστό ότι οι μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες στα 

μαθηματικά παρουσιάζουν σοβαρές αδυναμίες σ’ αυτούς τους τομείς και ότι 

αυτές οι δεξιότητες είναι πολύ σημαντικές για την περαιτέρω ανάπτυξη της 

μαθηματικής σκέψης. Αυτή η ομάδα παιδιών με δυσκολίες χωρίστηκε με 

τυχαίο τρόπο σε τρεις υποομάδες σε κάθε μια από τις οποίες εφαρμόστηκε 

ένα διαφορετικό πρόγραμμα εκπαίδευσης: παρέμβαση στην εκτέλεση 

υπολογισμών ή παρέμβαση στην επίλυση προβλημάτων για τις πειραματικές 

ομάδες και παρακολούθηση του συμβατικού προγράμματος εκπαίδευσης για 

την ομάδα ελέγχου. Οι εκπαιδεύσεις οργανώθηκαν σε 48 μαθήματα των 20-30 

λεπτών (3 φορές εβδομαδιαίως για 16 εβδομάδες). 

Η παρέμβαση στην εκτέλεση υπολογισμών (Math Flash) εστίαζε στην 

αυτοματοποίηση των βασικών αριθμητικών δεδομένων και περιλάμβανε 

εκμάθηση στρατηγικών υπολογισμού (μετρώ προς τα πάνω, αυξάνω ή 

μειώνω κατά ένα, εξήγηση της αντιμεταθετικής ιδιότητας) και πολλή εξάσκηση 

(με χαρτί και μολύβι αλλά και στον υπολογιστή) με σκοπό την 

απομνημόνευση των δεδομένων. Συμπεριλάμβανε ωστόσο και πολλά 

εννοιολογικά στοιχεία όπως χρήση αριθμογραμμής και χειροπιαστών 
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αντικειμένων για την ποσοτική αναπαράσταση του αλγόριθμου. Για την 

κινητοποίηση των μαθητών χρησιμοποιήθηκαν ενισχυτές. 

Η παρέμβαση στην επίλυση προβλημάτων (Pirate Math) περιλάμβανε 

εξάσκηση σε υπολογισμούς (εκπαίδευση στην τεχνική μετρώ προς τα πάνω, 

πράξεις με διψήφιους) και εκπαίδευση σε απλές εξισώσεις και υπολογισμό 

του άγνωστου χ, ώστε να μπορέσουν οι μαθητές να αναπαραστήσουν το 

πρόβλημα με μια ισότητα και να το λύσουν. Περιλάμβανε, επίσης, εκπαίδευση 

στην αναγνώριση τριών τύπων προβλημάτων: προβλήματα υπολογισμού του 

συνόλου, προβλήματα υπολογισμού της διαφοράς και προβλήματα αλλαγής 

(όπου μια ποσότητα μετασχηματίζεται). Οι μαθητές διδάχθηκαν την τεχνική 

«διατρέχω το πρόβλημα» (RUN; Read, Underline, Name) που προβλέπει τρία 

βήματα: ανάγνωση του προβλήματος, υπογράμμιση του ζητούμενου και 

κατονομασία του τύπου του προβλήματος. Ανάλογα με τον τύπο του 

προβλήματος οι μαθητές έμαθαν να γράφουν μια εξίσωση, να αντικαθιστούν 

τους αγνώστους με τα δεδομένα του προβλήματος και να την επιλύουν. 

Χρησιμοποιήθηκαν και εννοιολογικά στοιχεία, όπως παιχνίδι ρόλων για την 

κατανόηση του σεναρίου του προβλήματος, εκπαίδευση στην αναγνώριση 

των άσχετων με τη λύση στοιχείων ενός προβλήματος, τον εντοπισμo των 

χρήσιμων στοιχείων από διαγράμματα και έγινε προσπάθεια για γενίκευση σε 

πιο σύνθετα προβλήματα με διψήφιους αριθμούς. Για την κινητοποίηση των 

μαθητών χρησιμοποιήθηκαν ενισχυτές. 

Όπως φάνηκε από τις κλίμακες μαθηματικής επίδοσης που 

συμπλήρωσαν τα παιδιά πριν και μετά τις παρεμβάσεις και τα δύο 

προγράμματα βελτίωσαν τις επιδόσεις των παιδιών στην ανάκληση 

δεδομένων και στην εκτέλεση αλγορίθμων περισσότερο από ότι η συμβατική 

εκπαίδευση. Η ικανότητα επίλυσης προβλημάτων βελτιώθηκε σημαντικά μόνο 

στην ομάδα που παρακολούθησε την παρέμβαση που εστίαζε σ’ αυτήν τη 

δεξιότητα. Ενώ, δηλαδή, η παρέμβαση που στόχευε στην επίλυση 

προβλημάτων βελτίωσε και την ικανότητα ανάκλησης και υπολογισμού 

(υπήρξε λοιπόν γενίκευση), η παρέμβαση στην ανάκληση δεν επηρέασε την 

ικανότητα επίλυσης προβλημάτων, αλλά βελτίωσε την ικανότητα εκτέλεσης 

αλγορίθμων, παρόλο που δεν περιλάμβανε εκπαίδευση σε εκτέλεση 
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αλγορίθμων. Η παρέμβαση στην επίλυση προβλημάτων (Pirate Math) 

περιλάμβανε και εκπαίδευση στον υπολογισμό πράγμα που φάνηκε να ευνοεί 

τους μαθητές που την παρακολούθησαν και στα δύο πεδία. Περιλάμβανε 

επίσης και εκπαίδευση σε βασικά στοιχεία άλγεβρας (την επίλυση απλών 

εξισώσεων) με αποτέλεσμα σε κλίμακες αξιολόγησης των ικανοτήτων στην 

άλγεβρα που χορηγήθηκε στο τέλος της παρέμβασης, οι μαθητές που 

παρακολούθησαν τη συγκεκριμένη παρέμβαση να έχουν ανώτερη επίδοση σε 

σχέση με τις άλλες ομάδες. Αυτό είναι πολύ σημαντικό ειδικά για αυτούς τους 

μαθητές που ήταν μικρής ηλικίας και είχαν ήδη δυσκολίες στα μαθηματικά. 

VI. Σε μεταγενέστερη έρευνά τους, οι Fuchs και συν., (2014) 

τροποποίησαν τις παρεμβάσεις τους και τις εφάρμοσαν σύμφωνα με το 

μοντέλο της ανταπόκρισης στην παρέμβαση: στο πρώτο επίπεδο η 

παρέμβαση απευθύνεται σε όλη την τάξη, αλλά μόλις εντοπιστούν μαθητές 

που δεν ανταποκρίνονται ικανοποιητικά στην παρέμβαση αυτοί μεταβαίνουν 

στο δεύτερο επίπεδο που λαμβάνει επιπροσθέτως και πιο εντατική 

παρέμβαση σε μικρότερη ομάδα για την ενίσχυσή της. Στη μελέτη εστίασαν σε 

μικρότερους μαθητές (Ν=1102) της Β΄ Δημοτικού (μέση ηλικία 7,5 ετών). 

Ποσοστό 24% των μαθητών παρουσίαζε χαμηλή επίδοση τόσο στην 

ικανότητα υπολογισμού όσο και στην ικανότητα επίλυσης προβλημάτων, 14% 

παρουσίαζε χαμηλή επίδοση σε μια από τις δύο ικανότητες και 62% 

παρουσίαζε μέση επίδοση σε αυτές τις ικανότητες. Οι μαθητές χωρίστηκαν 

τυχαία και παρακολούθησαν, είτε παρέμβαση στην εκτέλεση υπολογισμών, 

είτε στην επίλυση προβλημάτων, είτε το συμβατικό πρόγραμμα μαθηματικών 

της δευτέρας τάξης. 

Η παρέμβαση στην εκτέλεση υπολογισμών (Μath Wise) έδινε έμφαση, 

αφενός στην κατανόηση της έννοιας του αριθμού και των σχέσεων μεταξύ 

αριθμών (αναπαράσταση ποσοτήτων με χειροπιαστό υλικό, αντίστροφη 

σχέση πρόσθεσης και αφαίρεσης, αντιμεταθετική ιδιότητα πρόσθεσης, 

θεσιακή αξία, δημιουργία αθροισμάτων), και αφετέρου στην εξάσκηση στους 

υπολογισμούς (διδασκαλία τεχνικών γρήγορου υπολογισμού, κατανόηση της 

έννοιας της ισότητας). 
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Η παρέμβαση στην επίλυση προβλημάτων (Pirate Math) 

επικεντρώθηκε στα είδη προβλημάτων που διδάσκονται στην δευτέρα τάξη, 

δηλαδή προβλήματα συνδυασμών (υπολογίζεται το σύνολο), προβλήματα 

σύγκρισης (υπολογίζεται το περισσότερο ή το λιγότερο) και προβλήματα 

αλλαγής (υπολογίζεται το τελικό ποσό μετά από κάποιο μετασχηματισμό 

ποσότητας). Οι μαθητές διδάχθηκαν τη δομή κάθε τύπου προβλημάτων με 

ρεαλιστικά σενάρια και παιχνίδια ρόλων χωρίς ζητούμενο αρχικά. Έπειτα 

πέρασαν σε προβλήματα με ζητούμενο και έμαθαν να αναγνωρίζουν το 

πρόβλημα ως συνδυασμού, σύγκρισης ή αλλαγής. Έμαθαν, αφού διαβάσουν 

το πρόβλημα, να υπογραμμίζουν το ζητούμενο και να ονομάζουν τον τύπο 

του προβλήματος (τεχνική «διατρέχω το πρόβλημα», RUN; Read, Underline, 

Name) και έπειτα να αναπαριστούν το πρόβλημα σχηματικά με έναν τύπο 

(Ποσότητα 1 + Ποσότητα 2 =Σύνολο για τα προβλήματα συνδυασμού, 

Μεγαλύτερο - Μικρότερο = Διαφορά για τα προβλήματα σύγκρισης, Αρχικό 

ποσό ± Αλλαγή = Τελικό ποσό για τα προβλήματα αλλαγής) στον οποίο 

αντικαθιστούν τα ποσά και προχωρούν στη λύση. Έγινε εκπαίδευση στην 

ειδική ορολογία που χρησιμοποιείται σε κάθε τύπο προβλήματος, καθώς και 

στην έννοια της ισότητας.  

Σε σχέση με την προηγούμενη έρευνα που περιγράψαμε, η παρούσα 

ήταν πλουσιότερη σε εννοιολογικά στοιχεία, ενώ εξακολουθούσε να δίνει 

έμφαση στη διαδικαστική γνώση. Επίσης η παρέμβαση στην επίλυση 

προβλημάτων δεν περιλάμβανε εκπαίδευση στους υπολογισμούς και οι 

μαθητές καλούνταν κατά τη λύση των προβλημάτων να χρησιμοποιήσουν τις 

τεχνικές υπολογισμού που ήδη γνώριζαν. Σκοπός της μελέτης ήταν να 

ελεγχθεί, αν θα υπάρξει γενίκευση από την κάθε παρέμβαση στο αντικείμενο 

της άλλης (αν η παρέμβαση στον υπολογισμό θα βελτιώσει την ικανότητα 

επίλυσης προβλημάτων και το αντίστροφο) και αν θα παρατηρηθεί θετική 

επίδραση στην προαλγεβρική σκέψη. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι οι μαθητές 

που παρακολούθησαν την εκπαίδευση στην εκτέλεση υπολογισμών 

βελτιώθηκαν στην εκτέλεση υπολογισμών συγκριτικά με τις άλλες δύο ομάδες 

ενώ δεν παρουσίασαν βελτίωση στη επίλυση προβλημάτων, παρόλο που η 

απόδοση σ’ αυτήν επηρεάζεται από την ικανότητα υπολογισμού. Αντίστοιχα 
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και σε αντίθεση με την προηγούμενη μελέτη, η παρέμβαση στην επίλυση 

προβλημάτων (που στην παρούσα εκδοχή της δεν είχε συμπεριλάβει 

διδασκαλία στην εκτέλεση υπολογισμών) βελτίωσε την ικανότητα επίλυσης 

προβλημάτων συγκριτικά με τις άλλες ομάδες, αλλά όχι τον υπολογισμό 

παρόλο που κατά την επίλυση προβλημάτων γίνεται αυτόματα και εξάσκηση 

στον υπολογισμό. Οι ερευνητές καταλήγουν στη διαπίστωση ότι οι δύο αυτές 

μαθηματικές ικανότητες υποστηρίζονται από διακριτές γνωστικές διεργασίες. 

Σχετικά με τη επίδραση των παρεμβάσεων στην προαλγεβρική σκέψη, 

συγκρίθηκε η επίδοση των μαθητών των τριών ομάδων σε κλίμακες που τη 

μετρούν και που χορηγήθηκαν μετά την ολοκλήρωση των παρεμβάσεων. 

Φάνηκε ότι μόνο η παρέμβαση στην επίλυση προβλημάτων προήγαγε την 

προαλγεβρική σκέψη προφανώς γιατί ήταν πιο σύνθετη και πιο συμβολική και 

απαιτούσε χειρισμό σχέσεων και διανοητική ευελιξία όπως και η άλγεβρα. 

VII. Οι Bryant, Bryant, Gersten, Scammacca και Chavez (2008) 

δοκίμασαν την εφαρμογή ενός προγράμματος παρέμβασης με τη μορφή πολύ 

σύντομων μαθημάτων σε μαθητές πρώτης και δευτέρας τάξης του Δημοτικού 

με δυσκολίες στα μαθηματικά. Χρησιμοποιώντας τη μέθοδο της ανταπόκρισης 

στην παρέμβαση (Response to Intervention) εντόπισαν μαθητές με δυσκολίες 

στα μαθηματικά οι οποίες επέμεναν μετά από εστιασμένη εκπαίδευση στην 

τάξη (< 25% σε κλίμακα μαθηματικής επίδοσης). Συγκεκριμένα 26 μαθητές 

της πρώτης και 25 μαθητές της δευτέρας τάξης δέχτηκαν παρεμβατική 

διδασκαλία σε μικρές ομάδες των 3-4 ατόμων χωρισμένες ανά τάξη, 3-4 

φορές την εβδομάδα για 18 εβδομάδες επιπλέον της συμβατικής τους 

διδασκαλίας στα μαθηματικά που επικεντρωνόταν στη μέτρηση μεγεθών και 

την επίλυση προβλημάτων. Κάθε μάθημα διαρκούσε δεκαπέντε λεπτά και 

εστίαζε σε βασικές μαθηματικές έννοιες όπως η έννοια του αριθμού, ο 

χειρισμός αριθμών και ποσοτήτων. Η διδασκαλία διαφοροποιούνταν ανάλογα 

με την τάξη, ήταν ρητή και χρησιμοποιούσε τη διδασκαλία στρατηγικών για 

τον υπολογισμό των δεδομένων της πρόσθεσης και της αφαίρεσης. Οι 

μαθητές ενθαρρύνονταν με τεχνικές όπως το να λένε δυνατά τη σκέψη τους, 

να κάνουν εξάσκηση με καθοδήγηση στην γραφή και ανάγνωση αριθμών, να 

διορθώνουν τα λάθη τους. Δόθηκε έμφαση στην κατανόηση του δεκαδικού 
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συστήματος και της θεσιακής αξίας των αριθμών. Η παρουσίαση του υλικού 

γινόταν προχωρώντας από το συγκεκριμένο στο εικονικό και τέλος στο 

αφηρημένο. Το πρόγραμμα παρέμβασης παρουσίασε οφέλη μόνο για τους 

μαθητές της δευτέρας τάξης, οι οποίοι ευνοήθηκαν από τη διδασκαλία στην 

έννοια του αριθμού και στις στρατηγικές υπολογισμού. Πιθανόν οι μικρότερης 

ηλικίας μαθητές να ευνοούνται από μεγαλύτερης διάρκειας συνεδρίες, ενώ 

είναι γνωστό ότι δεξιότητες, όπως ο υπολογισμός, απαιτούν αρκετό χρόνο 

μέχρι να κατακτηθούν πλήρως. Οι ερευνητές καταλήγουν στη διαπίστωση 

πως οι μαθητές με δυσκολίες στα μαθηματικά που δεν βελτιώνονται με τις 

παρεμβάσεις που εφαρμόζονται στην τάξη είναι καλό να ενισχύονται με 

επιπλέον διδασκαλία σε μικρές ομάδες βασισμένη στη σαφή/άμεση 

διδασκαλία σε διαδικασίες και στρατηγικές αλλά και με την χρήση 

συγκεκριμένου-χειροπιαστού υλικού για την αναπαράσταση ποσοτικών 

εννοιών, θεσιακής αξίας και βασικών αριθμητικών δεδομένων. 

VIII. Η μέθοδος TouchMath (Bullock, Pierce & McClelland, 1989), είναι 

μια πολυαισθητηριακή μέθοδος αναπαράστασης της έννοιας της ποσότητας 

των αριθμών και των τεσσάρων πράξεων (πρόσθεση, αφαίρεση, 

πολλαπλασιασμό, διαίρεση) που επινοήθηκε από την εκπαιδευτικό Janet 

Bullock το 1975. Εφαρμόζεται ακόμη και σήμερα σε μαθητές με μαθησιακές 

δυσκολίες αλλά και σε μαθητές με νοητική υστέρηση καθώς και με τυπική 

ανάπτυξη και στόχος της είναι να βοηθήσει στο πέρασμα από τη 

συγκεκριμένη αναπαράσταση ποσότητας, στην εικονιστική και τέλος στην 

αφηρημένη αναπαράσταση. Κατά την συγκεκριμένη αναπαράσταση 

ποσότητας οι αριθμοί παρουσιάζονται με τη μορφή τρισδιάστατων μοντέλων. 

Κάθε αριθμός έχει επάνω στρογγυλές προεξοχές που αντιστοιχούν στην 

ποσότητά του και οι μαθητές μετρούν τις προεξοχές που πιάνουν ή/και 

βλέπουν. Οι αριθμοί 6-9 έχουν επάνω τους και διπλές προεξοχές και οι 

μαθητές διδάσκονται να μετρούν δύο φορές κάθε διπλή προεξοχή, πχ, ο 

αριθμός έξι έχει τρεις διπλές προεξοχές, ο αριθμός εφτά έχει τρεις διπλές 

προεξοχές και μια μονή προεξοχή κτλ. Έτσι η ποσοτική έννοια κάθε αριθμού 

γίνεται αντιληπτή οπτικά (βλέποντας τις προεξοχές), απτικά (πιάνοντας τις 

προεξοχές) και ακουστικά (συνδέοντας την ποσότητα που βλέπει και πιάνει με 
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το όνομα του αριθμού που ακούει), ενώ πολύ σημαντικό είναι ότι στην 

προσπάθεια να επεξεργαστεί τους αριθμούς ή να κάνει πράξεις συμμετέχει 

και η κίνηση των χεριών. Στην εικονική αναπαράσταση οι προεξοχές 

αντικαθίστανται από στρογγυλά σημεία που μπορούν να προσεγγίσουν πια 

μόνο οπτικά και όχι δια της αφής. Στην αφηρημένη αναπαράσταση οι αριθμοί 

παρουσιάζονται μόνο ως σύμβολα (αραβικά ψηφία), χωρίς διακριτικά σημάδια 

που να παραπέμπουν στην ποσότητα που αναπαριστούν. Σύμφωνα με μια 

πρόσφατη ανασκόπηση των μελετών όπου εφαρμόστηκε η μέθοδος 

TouchMath (Aydemir, 2015), αυτή έχει περισσότερο χρησιμοποιηθεί σε 

μαθητές δημοτικού σχολείου και κυρίως για τη διδασκαλία της πρόσθεσης. 

Παρότι αναφέρονται ευεργετικές επιδράσεις της μεθόδου (Bergman, 2014), οι 

περισσότερες μελέτες αφορούσαν σε μικρό δείγμα μαθητών, συχνά δεν 

περιλάμβαναν ομάδες ελέγχου και η διάγνωση της μαθησιακής δυσκολίας στα 

μαθηματικά δεν είχε επαρκώς στοιχειοθετηθεί. 

IΧ. Ο Περικλειδάκης (2003) οργάνωσε μια παρέμβαση σύμφωνα με το 

μοντέλο γνωστικής μαθητείας με στοιχεία άμεσης και ομαδοσυνεργατικής 

διδασκαλίας που απευθυνόταν σε μαθητές Ε΄ τάξης δημοτικού με μαθησιακές 

δυσκολίες: οι μαθητές είχαν τη δυνατότητα, αφού παρακολουθήσουν επίδειξη 

από το δάσκαλο κάποιας τεχνικής, να συνεργαστούν μεταξύ τους και να 

μοιραστούν τις ιδέες τους για να εκτελέσουν κάποιο μαθηματικό έργο. Δόθηκε 

έμφαση στην εκμάθηση της τεχνικής της λεκτικής αυτοκαθοδήγησης για να 

μάθουν οι μαθητές να οργανώνουν τις σκέψεις και δράσεις τους και στην 

εξάσκηση για τον εντοπισμό και την αυτοδιόρθωση λαθών, ώστε να 

καλλιεργηθούν μεταγνωστικές ικανότητες. Η παρέμβαση ολοκληρώθηκε σε 11 

μαθήματα και διήρκησε συνολικά 28 ώρες. Εστίαζε στην κατανόηση βασικών 

μαθηματικών εννοιών, στη διδασκαλία των τεσσάρων πράξεων, στην διάταξη 

και σύγκριση αριθμών, στην ανάγνωση και γραφή πολυψήφιων αριθμών, 

στην κατανόηση της θεσιακής αξίας τους και στην επίλυση προβλημάτων. Οι 

μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες υποδείχθηκαν από τους δασκάλους λόγω 

έλλειψης σταθμισμένων ψυχομετρικών εργαλείων για τη διάγνωση της 

μαθησιακής δυσκολίας τους στα μαθηματικά. Αξιολογήθηκαν ωστόσο με την 

κλίμακα νοημοσύνης WISC-III και το Αθηνά-Τεστ διάγνωσης μαθησιακών 
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δυσκολιών. Έπειτα χωρίστηκαν σε δύο ισοδύναμες ομάδες εκ των οποίων 

μόνο η μία δέχτηκε παρέμβαση, ενώ η δεύτερη παρακολούθησε αποκλειστικά 

το σχολικό πρόγραμμα. Μετά το τέλος της παρέμβασης οι δύο ομάδες 

συγκρίθηκαν ως προς την επίδοση σε κριτήριο μαθηματικής επίδοσης που 

δημιούργησε ο ερευνητής, καθώς δεν υπήρχε διαθέσιμη κάποια σταθμισμένη 

κλίμακα αξιολόγησης. Η παρέμβαση κρίθηκε αποτελεσματική, καθώς η 

πειραματική ομάδα παρουσίασε αξιοσημείωτη βελτίωση στη μαθηματική 

επίδοση αμέσως μετά το τέλος του προγράμματος καθώς και έξι μήνες μετά, 

συγκριτικά με την επίδοση της πριν την παρέμβαση. Επίσης παρουσίασε 

στατιστικά σημαντική υπεροχή στο ίδιο κριτήριο συγκριτικά με την ομάδα 

ελέγχου, της οποίας η επίδοση δεν παρουσίασε διαφοροποίηση μεταξύ των 

δύο εκτιμήσεων. Ο συγγραφέας καταλήγει στο συμπέρασμα πως η 

ενθάρρυνση για ενεργή συμμετοχή των μαθητών, η έμφαση του 

προγράμματος στην άμεση διδασκαλία γνωστικών και μεταγνωστικών 

στρατηγικών, ο σεβασμός των τρόπων αναπαράστασης της μαθηματικής 

γνώσης (πραξιακός, εικονιστικός, συμβολικός) και η επιδίωξη της 

αυτοματοποίησης των πράξεων συνέβαλαν στην αποτελεσματικότητα της 

παρέμβασης. Εντοπίζει περιορισμούς στην έρευνα, οφειλόμενους κυρίως 

στην απουσία σταθμισμένων ψυχομετρικών εργαλείων και εργαλείων 

αξιολόγησης σχολικής επίδοσης και τονίζει την αναγκαιότητα σύνταξης και 

στάθμισης τέτοιων κλιμάκων και τη σπουδαιότητά της για την εκπαιδευτική 

έρευνα και πράξη στην Ελλάδα. 

Χ. Οι Αgaliotis και Teli (2016) εστίασαν στην εκπαίδευση στην 

ανάκληση των βασικών αριθμητικών δεδομένων του πολλαπλασιασμού και 

της διαίρεσης για μαθητές Δημοτικού 9-12 ετών που παρουσίαζαν είτε 

μαθησιακή δυσκολία στα μαθηματικά είτε ήπια νοητική υστέρηση. Οργάνωσαν 

δύο εκπαιδευτικές παρεμβάσεις με σκοπό να συγκρίνουν την 

αποτελεσματικότητά τους για την κάθε ομάδα μαθητών. Η πρώτη παρέμβαση 

σχεδιάστηκε με βάση κάποιες αρχές αποτελεσματικής εκπαίδευσης που 

προέκυψαν από την ανασκόπηση της βιβλιογραφίας: περιλάμβανε 

ανασκόπηση αριθμητικών δεδομένων, όπως της πρόσθεσης που βοηθούν 

κατά τον υπολογισμό, άμεση διδασκαλία των βασικών αριθμητικών 
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δεδομένων χρησιμοποιώντας και τους τρεις τρόπους αναπαράστασης 

(πραξιακό, εικονιστικό, συμβολικό), καθοδηγούμενη από τον εκπαιδευτικό 

εξάσκηση, ανεξάρτητη εργασία των μαθητών με ανατροφοδότηση από τον 

εκπαιδευτικό και αξιολόγηση των επιδόσεων των μαθητών από τον 

εκπαιδευτικό. Η σειρά παρουσίασης των βασικών αριθμητικών δεδομένων 

ήταν αυτή που κλασικά χρησιμοποιείται σε όλα τα σχολικά εγχειρίδια, δηλαδή 

προχωρούσε από αυτά που δίνουν το μικρότερο αποτέλεσμα σε αυτά που 

δίνουν το μεγαλύτερο πχ. το 4Χ6=24 διδάσκεται πριν το 8Χ8=64.Η δεύτερη 

παρέμβαση ήταν βασισμένη στις ίδιες αρχές, αλλά τα δεδομένα για εκμάθηση 

ομαδοποιήθηκαν, σύμφωνα με κάποιες αρχές και ιδιότητες και 

παρουσιάζονταν ανάλογα με το βαθμό δυσκολίας στην αποστήθισή τους, από 

τα πιο εύκολα στα δυσκολότερα: πρώτα οι πολλαπλασιασμοί και οι διαιρέσεις 

με το 1, με το 2, με το 5, έπειτα τα διπλά (πχ 8Χ8), ακολουθούσαν με το 3, με 

το 9, και στην τελευταία ομάδα παρουσιάζονταν τα υπόλοιπα δεδομένα. Σ’ 

αυτήν την παρέμβαση η πράξη 8Χ8 διδάσκεται πριν από την πράξη 4Χ6, ως 

πιο εύκολη στην απομνημόνευσή της. Και οι δύο παρεμβάσεις 

ολοκληρώθηκαν σε 12 μαθήματα διάρκειας 30-35 λεπτών το καθένα. Λόγω 

της έλλειψης σταθμισμένων ψυχομετρικών εργαλείων, η επιλογή του 

δείγματος βασίστηκε στις επίσημες διαγνώσεις εξειδικευμένων φορέων που 

διέθεταν κάποιοι μαθητές. Οι μαθητές αξιολογήθηκαν με υποκλίμακες της 

κλίμακας διάγνωσης μαθησιακών δυσκολιών Αθηνά και με δοκιμασίες 

σχεδιασμένες από τους ερευνητές, πχ για τον έλεγχο της αυτοματοποίησης 

των αριθμητικών δεδομένων ζητήθηκε από τους μαθητές να λύσουν 20 

πολλαπλασιασμούς και 20 διαιρέσεις σε ένα λεπτό, ενώ για τον έλεγχο της 

γενίκευσης ζητήθηκε από τους μαθητές να λύσουν λίγο πιο σύνθετες πράξεις 

του τύπου: (3Χ5)+2. Παρότι σημειώθηκε σημαντική βελτίωση στην ανάκληση 

των δεδομένων και στις δύο ομάδες μαθητών, δεν παρατηρήθηκε διαφορά 

μεταξύ των δύο παρεμβάσεων. Αντίστοιχα αποτελέσματα σημειώθηκαν και 

όταν οι ερευνητές εφάρμοσαν τις παραπάνω παρεμβάσεις και δύο ακόμη οι 

οποίες προέκυψαν ως εξέλιξη των προηγούμενων (Τeli & Agaliotis, 2016) σε 

μαθητές με μαθησιακή δυσκολία στα μαθηματικά. Συγκεκριμένα, στην 

περίπτωση της τρίτης παρέμβασης (16 μαθήματα διάρκειας 30-35 λεπτών το 
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καθένα) διατήρησαν το σχεδιασμό της πρώτης παρέμβασης και την 

ομαδοποίηση των βασικών αριθμητικών δεδομένων κατά το πρότυπο της 

δεύτερης παρέμβασης αλλά πρόσθεσαν τη διδασκαλία στρατηγικών 

υπολογισμού δεδομένων πχ. αφού 14:2=7, τότε 28:2=14 γιατί το 28 είναι 

διπλάσιο του 14. Η τέταρτη παρέμβαση (22 μαθήματα διάρκειας 30-35 

λεπτών το καθένα) ήταν ίδια με την τρίτη αλλά προστέθηκε εκπαίδευση στην 

αίσθηση του αριθμού, πχ διδασκαλία σχέσης μέρους-όλου, σύνδεση μη 

συμβολικής και συμβολικής αναπαράστασης ποσότητας κ.α. Σημειώθηκε 

σημαντική βελτίωση στην ικανότητα των μαθητών να ανακαλούν τα βασικά 

αριθμητικά δεδομένα πολλαπλασιασμού και διαίρεσης, διατήρηση της 

προόδου τρεις εβδομάδες μετά το τέλος των παρεμβάσεων και γενίκευση των 

κατακτημένων ικανοτήτων σε πιο σύνθετες πράξεις, ανεξάρτητα από το είδος 

παρέμβασης που παρακολούθησαν. Παρότι η ομαδοποίηση των δεδομένων, 

η διδασκαλία στρατηγικών υπολογισμού και η εκπαίδευση στην αίσθηση του 

αριθμού θεωρούνται ιδιαίτερα βοηθητικές μέθοδοι για την αντιμετώπιση των 

δυσκολιών παιδιών με μαθησιακές δυσκολίες στα μαθηματικά, οι επιδόσεις δε 

φάνηκε να διαφοροποιούνται σημαντικά συγκριτικά με αυτές της πρώτης 

παρέμβασης. Οι ερευνητές καταλήγουν πως η επίδραση του καλού 

σχεδιασμού της παρέμβασης ήταν ήδη πολύ σημαντική, ώστε δε στάθηκε 

δυνατό να ξεπεραστεί από την προσθήκη των επιμέρους τεχνικών.  

ΧΙ. Ο Γκούμας (2017) εμπλούτισε τη διδασκαλία βασικών μαθηματικών 

εννοιών στα τμήματα ένταξης όπου φοιτούσαν μαθητές με μαθησιακές 

δυσκολίες στα μαθηματικά, με τη χρήση χειραπτικού (πραξιακού) και 

δυνητικού (ψηφιακού) υλικού. Συγκεκριμένα χρησιμοποιήθηκαν χάρτινες 

αριθμογραμμές, ράβδοι Cuisenaire, κύβοι δεκαδικής βάσης, ντόμινο, ζάρια, 

άβακες κ.α. ενώ δόθηκε έμφαση και στην πλοήγηση σε επιλεγμένους 

διαδικτυακούς χώρους όπου οι μαθητές μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν 

εκπαιδευτικές εφαρμογές σχετικές με τη χρήση χειραπτικού υλικού. Η 

διαφοροποιημένη αυτή παρέμβαση εφαρμόστηκε σε 62 μαθητές Α΄ έως Δ΄ 

τάξης (6-9 ετών) οι οποίοι είτε είχαν διάγνωση μαθησιακής δυσκολίας στα 

μαθηματικά από δημόσιο φορέα είτε εκτιμήθηκε από τους δασκάλους τους ότι 

παρουσίαζαν σοβαρές δυσκολίες στα μαθηματικά. Η παρέμβαση γινόταν 3-5 
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φορές την εβδομάδα ατομικά ή ομαδικά και διήρκεσε ένα σχολικό έτος. 

Εκτιμήθηκε η επίδοση των μαθητών πριν και μετά την παρέμβαση με 

νευροψυχολογική κλίμακα μαθηματικής ικανότητας και με ερωτηματολόγια 

αξιολόγησης της επίδοσης των μαθητών από τους εκπαιδευτικούς. Βρέθηκε 

ότι μετά την παρέμβαση οι μαθητές είχαν αποκτήσει μεγαλύτερη κατανόηση 

της έννοιας των αριθμών, ήταν σε θέση να χρησιμοποιούν πιο 

αποτελεσματικές στρατηγικές υπολογισμού, και παρουσίασαν μεγαλύτερη 

ευχέρεια στην ανάκληση βασικών αριθμητικών δεδομένων, στην εκτέλεση 

αλγορίθμων και στην επίλυση προβλημάτων. 

 

3.3.2 Παρεμβάσεις για την αποκατάσταση μαθησιακών δυσκολιών 
στα μαθηματικά: διδασκαλία με χρήση εκπαιδευτικού λογισμικού 

Ι. Οι Hasselbring, Lott και Zydney (2006) χρησιμοποίησαν ένα 

λογισμικό για την αυτοματοποίηση των βασικών αριθμητικών δεδομένων σε 

μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες στα μαθηματικά (Fluency and Automaticity 

through Systematic Teaching with Technology, FASTT). Πρόκειται για 

εργαλείο που δημιουργήθηκε το 1986, αναπροσαρμόστηκε όμως στη 

συνέχεια προκειμένου να ενσωματώσει τεχνικές για σύνδεση των δεδομένων 

με τις απαντήσεις τους και απομνημόνευσή τους. Αυτό συνέβη καθώς 

παρατηρήθηκε ότι η συστηματική επανάληψη μπορεί να ευνοεί τη μέτρηση και 

όχι την ανάκληση μειώνοντας μεν τον χρόνο εκτέλεσης των πράξεων αλλά 

χωρίς να συμβάλλει στη βελτίωση της επίδοσης. Σε έρευνα που έγινε για τον 

έλεγχο της αποτελεσματικότητας του αναπροσαρμοσμένου λογισμικού 

συγκρίθηκαν τρεις ομάδες  μαθητών δημοτικού: μια ομάδα μαθητών με 

μαθησιακές δυσκολίες στα μαθηματικά που παρακολούθησε 54 δεκάλεπτες 

συνεδρίες με χρήση του  λογισμικού για εκπαίδευση στα δεδομένα της 

πρόσθεσης και δύο ομάδες μαθητών που έλαβαν μόνο τη συμβατική 

μαθηματική εκπαίδευση (η μια ομάδα εμφάνιζε μαθησιακές δυσκολίες στα 

μαθηματικά ενώ η άλλη τυπική μαθηματική επίδοση). Τα αποτελέσματα 

έδειξαν ότι η ομάδα που χρησιμοποίησε το λογισμικό προόδευσε στην 

κατάκτηση των βασικών αριθμητικών δεδομένων της πρόσθεσης 

περισσότερο από τις ομάδες που παρακολούθησαν την συμβατική 
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εκπαίδευση και ότι τα οφέλη της παρέμβασης διατηρήθηκαν τέσσερις μήνες 

μετά.  
II. Οι Wilson, Revkin, Cohen, Cohen και Dehaene (2006) οργάνωσαν 

μια εννοιολογική παρέμβαση που στόχευε στην αποκατάσταση των 

δυσκολιών στην αίσθηση του αριθμού, με τη μορφή παιχνιδιού σε ηλεκτρονικό 

υπολογιστή. Το παιχνίδι τους, «Number Race», είναι βασισμένο στη θεωρία 

σύμφωνα με την οποία η δυσαριθμησία οφείλεται σε βλάβη, είτε στην αίσθηση 

του αριθμού είτε στην σύνδεση μεταξύ των συμβολικών μαθηματικών (όπου η 

ποσότητα αναπαρίσταται με τη μορφή ψηφίων ή αριθμολέξεων) και της 

αίσθησης του αριθμού (όπου η ποσότητα αναπαρίσταται μη συμβολικά, με τη 

μορφή αντικειμένων ή εικόνων αντικειμένων). Περιλαμβάνει σύγκριση 

ποσοτήτων συμβολικά και μη συμβολικά και απλές προσθέσεις και 

αφαιρέσεις, ενώ εστιάζει στην επεξεργασία της ποσότητας με διάφορους 

τρόπους αναπαράστασης δίνοντας προοδευτικά μεγαλύτερο βάρος στην 

συμβολική αναπαράσταση. Εννέα παιδιά 7-9 ετών, με μαθησιακές δυσκολίες 

στα μαθηματικά συμμετείχαν στο πρόγραμμα παρέμβασης για 10 ώρες 

συνολικά (30 λεπτά ημερησίως, 4 φορές την εβδομάδα για 5 εβδομάδες). Πριν 

και μετά την παρέμβαση ελέγχθηκε η επίδοσή τους στην προφορική μέτρηση, 

τη σύγκριση (συμβολική και μη συμβολική), την πρόσθεση και την αφαίρεση, 

την καταμέτρηση αντικειμένων, την ανάγνωση και γραφή αριθμών, την 

θεσιακή αξία, τον υπολογισμό ποσότητας. Η παρέμβαση φάνηκε να ωφελεί 

τους μαθητές. Η ταχύτητα σύγκρισης αυξήθηκε και στα συμβολικά και στα μη 

συμβολικά έργα, αλλά μεγαλύτερη πρόοδος σημειώθηκε στη συμβολική 

σύγκριση. Βελτιώθηκε επίσης η ταχύτητα γρήγορου υπολογισμού μικρού 

αριθμού αντικειμένων (από 1-3). Τέλος, η παρέμβαση είχε θετική επίδραση 

στην εννοιολογική κατανόηση της έννοιας της ποσότητας και στον χειρισμό 

της, όπως φάνηκε από την βελτιωμένη επίδοση στην εκτέλεση αφαιρέσεων. 

Είναι γνωστό ότι ενώ η πρόσθεση και ο πολλαπλασιασμός είναι πράξεις που 

μπορούν να επιλυθούν με τη βοήθεια της λεκτικής μνήμης, η αφαίρεση 

απαιτεί πιο πολύπλοκους χειρισμούς των ποσοτικών εννοιών και δύσκολα 

επιλύεται με απλή ανάκληση δεδομένων. Η παρέμβαση, λοιπόν, είχε 

ικανοποιητικά αποτελέσματα στην καλλιέργεια της αίσθησης του αριθμού, 
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στην επίτευξη συνδέσεων μεταξύ των διαφορετικών αναπαραστάσεων της 

ποσότητας και στην εννοιολογική κατανόηση της αριθμητικής. Δεν συνέβαλε 

ωστόσο στην αυτοματοποίηση των βασικών αριθμητικών δεδομένων, που 

αποτελεί σημαντική αδυναμία ατόμων με δυσαριθμησία, γιατί το πρόγραμμα 

δεν συμπεριλάμβανε αρκετή εξάσκηση στον τομέα αυτό. Σοβαρό έλλειμμα της 

μελέτης είναι η απουσία ομάδας ελέγχου. 

IΙΙ. Καθώς η αναπαράσταση της ποσότητας θεωρείται καθοριστική για 

τη μαθηματική ικανότητα, οι Kucian και συν., (2011) δημιούργησαν ένα 

εκπαιδευτικό λογισμικό με στόχο να καλλιεργήσουν τη χωρική αναπαράσταση 

της ποσότητας σε μια αριθμογραμμή. Το πρόγραμμά τους, Rescue Calcularis, 

εφαρμόστηκε κατ’ οίκον για 15 λεπτά ημερησίως, 5 φορές την εβδομάδα για 5 

εβδομάδες, σε 16 μαθητές με δυσαριθμησία και 16 μαθητές με μέση επίδοση 

στα μαθηματικά, ηλικίας 8-10 ετών. Το πρόγραμμα είναι πλαισιωμένο με μια 

ελκυστική ιστορία κατά τη διάρκεια της οποίας οι μαθητές καλούνται να 

προσγειώσουν ένα διαστημόπλοιο στο σωστό σημείο (με απόκλιση ± 10 

μονάδων) πάνω σε μια αριθμογραμμή από 0-100 προκειμένου να κερδίσουν 

καύσιμα και να συνεχίσουν το ταξίδι τους προς άλλους πλανήτες. Κάθε φορά 

το διαστημόπλοιο έχει μια ποσοτική ένδειξη με τη μορφή πλήθους κουκκίδων 

ή αραβικού ψηφίου ή ως αριθμητική πράξη (πρόσθεση ή αφαίρεση χωρίς 

αποτέλεσμα). Οι μαθητές έχουν όσες ευκαιρίες χρειάζεται για να πετύχουν το 

στόχο τους. Στο τέλος κάθε επιτυχημένης προσπάθειας υποδεικνύεται από το 

πρόγραμμα η ακριβής θέση του διαστημόπλοιου. Το παιχνίδι προσαρμόζεται 

στο επίπεδο και τον ρυθμό μάθησης κάθε μαθητή. Οι μαθητές της ομάδας 

ελέγχου εξετάστηκαν δύο φορές (πριν και μετά την παρέμβαση) με κλίμακα 

εκτίμησης της ικανότητας τοποθέτησης ποσοτήτων σε αριθμογραμμή και 

ικανότητας εκτέλεσης προσθαφαιρέσεων και λειτουργική μαγνητική 

τομογραφία κατά την εκτέλεση μαθηματικού έργου που αφορούσε στην 

αναγνώριση της σειράς των αριθμών. Οι μαθητές με δυσαριθμησία έκαναν τις 

ίδιες εκτιμήσεις τρεις φορές καθώς επανεξετάστηκαν και μετά από 5 

εβδομάδες ανάπαυσης. Στις μισές περιπτώσεις παιδιών με δυσαριθμησία οι 

εβδομάδες ανάπαυσης προηγήθηκαν της παρέμβασης και στις υπόλοιπες 

ακολούθησαν την παρέμβαση.  
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Η υπόθεση των ερευνητών ήταν ότι η εστιασμένη και εντατική 

παρέμβαση θα βελτίωνε τις μαθηματικές επιδόσεις όλων των μαθητών. 

Πράγματι, το πρόγραμμα ωφέλησε όλους τους μαθητές που συμμετείχαν 

αλλά περισσότερο όσους είχαν δυσαριθμησία, καθώς παρουσίασαν 

μεγαλύτερη ακρίβεια εντοπισμού ποσοτήτων πάνω σε αριθμογραμμή και 

μεγαλύτερη ακρίβεια στην εκτέλεση πράξεων. Τα αποτελέσματα συγκλίνουν 

προς μια σχετική αυτονομία της αναπαράστασης της συμβολικής και μη 

συμβολικής ποσότητας, καθώς στην περίπτωση της μη συμβολικής 

ποσότητας (κουκκίδες) η βελτίωση δεν ήταν τόσο έντονη: οι συγγραφείς 

συμπεραίνουν ότι η εξάσκηση στην αναπαράσταση μη συμβολικής 

ποσότητας δεν αρκεί για να προάγει τη συμβολική αναπαράσταση και 

προτείνουν τα εκπαιδευτικά προγράμματα να συμπεριλαμβάνουν άσκηση και 

στα δύο πεδία. Τα θετικά αποτελέσματα της παρέμβασης διήρκεσαν ακόμη 

και 5 εβδομάδες μετά το τέλος της.   

Πριν την εκπαίδευση, οι μαθητές με μέση επίδοση στα μαθηματικά 

παρουσίαζαν κατά την εκτέλεση μαθηματικών έργων σχετικών με τη 

σειροθέτηση αριθμών (αναγνώριση αριθμών που βρίσκονται σε σειρά, 

αναγνώριση αύξουσας ή φθίνουσας σειράς) τη μέγιστη ενεργοποίηση στην 

περιοχή της ενδοβρεγματικής αύλακας. Tα παιδιά με δυσαριθμησία αντίθετα, 

παρουσίαζαν μειωμένη ενεργοποίηση σε βρεγματικές περιοχές αμφίπλευρα 

και αυξημένη κυρίως στις μέσες μετωπιαίες περιοχές (πιθανώς επαφιόμενα 

σε μεγαλύτερο βαθμό σε διεργασίες ελέγχου της προσοχής και της ενεργού 

μνήμης ως αντισταθμιστική στρατηγική). Μετά την παρέμβαση και οι δύο 

ομάδες παρουσίασαν μείωση της ενεργοποίησης σε όλες τις περιοχές που 

εμπλέκονταν στην υπό εξέταση μαθηματική επεξεργασία (μετωπιαίες 

περιοχές, αμφίπλευρες ενδοβρεγματικές αύλακες, σφηνοειδής έλικα). Αυτή η 

μείωση ενδέχεται να οφείλεται στην αυτοματοποίηση της μαθηματικής 

επεξεργασίας καθώς λόγω της εκπαίδευσης οι μαθητές στηρίζονται λιγότερο 

στη μνήμη εργασίας και την επεξεργασία ποσότητας και ήταν εντονότερη στα 

παιδιά με δυσαριθμησία, ένδειξη ότι ωφελήθηκαν περισσότερο από την 

παρέμβαση. Πέντε εβδομάδες μετά το πέρας της παρέμβασης ωστόσο, 

παρατηρήθηκε στους μαθητές με δυσαριθμησία αυξημένη ενεργοποίηση στην 
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βρεγματική αύλακα αμφοτερόπλευρα. Οι συγγραφείς υποθέτουν ότι αυτή η 

ενεργοποίηση είναι αποτέλεσμα της παγίωσης των γνωστικών εργασιών που 

επιτυγχάνεται σε δεύτερο χρόνο και όχι άμεσα μετά το τέλος της εκπαίδευσης. 

Τονίζουν ότι η μάθηση είναι μια πολύπλοκη διαδικασία και ενδέχεται να 

επιδρά στον εγκέφαλο με τρόπους όχι πάντα γραμμικούς ή άμεσα 

κατανοητούς. Τα αποτελέσματα της μελέτης καταδεικνύουν πως μετά από 

εντατική και στοχευμένη παρέμβαση σε μαθηματικές δεξιότητες σχετικές με 

την αναπαράσταση ποσότητας παρατηρείται μείωση της γενικής 

ενεργοποίησης των μετωπιαίων και βρεγματικών περιοχών που είναι 

υπεύθυνες για την επεξεργασία των ποσοτικών αναπαραστάσεων λόγω 

διαδικασιών αναδιοργάνωσης και προσαρμογής του εγκεφάλου. Μετά την 

παγίωση της νέας ικανότητας αυξάνει πάλι η ενεργοποίηση των υπεύθυνων 

περιοχών. 

ΙV.To πρόγραμμα Calcularis (Käser και συν., 2013), εμπνευσμένο από 

το προηγούμενο, παρέχει εκπαίδευση μέσω υπολογιστή σε βασικές 

αριθμητικές έννοιες, όπως στην αναπαράσταση της ποσότητας (με 

γραφήματα, κύβους, αριθμογραμμές) αλλά παράλληλα επιμένει στην 

διδασκαλία αριθμητικών ικανοτήτων για την εκτέλεση αλγορίθμων, 

συνδυάζοντας τόσο την εννοιολογική κατανόηση όσο και τη διαδικαστική 

γνώση. Η εκπαίδευση ξεκινά από απλές έννοιες και ικανότητες και σταδιακά 

προχωρά σε πιο σύνθετες. Κάθε έννοια ή διαδικασία εξηγείται, έπειτα 

προσφέρεται ένα μοντέλο επίλυσης και, τέλος, γίνεται εξάσκηση από τον 

μαθητή. Το πρόγραμμα των ασκήσεων διαφοροποιείται ανάλογα με τις 

απαντήσεις των μαθητών, ώστε να προσαρμόζεται στο επίπεδό τους και να 

τα κινητοποιεί χωρίς να τα αποθαρρύνει. Ανάλογα με την επίδοση των 

μαθητών το πρόγραμμα είτε προχωρά σε διδασκαλία της επόμενης 

αναπτυξιακά κατάλληλης έννοιας, είτε παραμένει στην ίδια προσφέροντας 

ευκαιρία για επανάληψη, είτε επιστρέφει σε προαπαιτούμενη έννοια που δεν 

κατακτήθηκε. Το πρόγραμμα δοκιμάστηκε σε μαθητές που φοιτούσαν στη Β΄- 

Ε΄ τάξη του δημοτικού, οι οποίοι παρουσίαζαν επίδοση περίπου στο κατώτερο 

10ο εκατοστημόριο σταθμισμένης κλίμακας που εκτιμά την ικανότητα 

πρόσθεσης και αφαίρεσης. Συμμετείχαν 32 μαθητές οι οποίοι εξασκούνταν με 
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το πρόγραμμα Calcularis κατ’ οίκον για 20 λεπτά ημερησίως, 5 φορές την 

εβδομάδα για 12 εβδομάδες. Την ομάδα ελέγχου αποτέλεσαν μαθητές του 

ίδιου δείγματος που ξεκίνησαν το πρόγραμμα εκπαίδευσης με 6 εβδομάδες 

καθυστέρηση. Μετά το τέλος της παρέμβασης οι μαθητές εξετάστηκαν ξανά 

στην κλίμακα υπολογισμού (πρόσθεσης και αφαίρεσης) και σε δοκιμασίες 

στον υπολογιστή που εξέταζαν υπολογισμό, τοποθέτηση αριθμών σε 

αριθμογραμμή, σύγκριση και κατά προσέγγιση εκτίμηση. Επίσης 

συμπλήρωσαν ένα έντυπο αξιολόγησης της αποτελεσματικότητας του 

προγράμματος. Τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν ότι υπήρξε σημαντική 

βελτίωση στην ικανότητα εκτέλεσης αφαιρέσεων (μεγαλύτερη ακρίβεια 

απαντήσεων και ταχύτερος χρόνος επίλυσης) και στην αναπαράσταση της 

ποσότητας. Κρίνεται ότι η εκπαίδευση στις αριθμογραμμές συνέβαλε στην 

βελτίωση στην ικανότητα αφαίρεσης. Επίσης οι μαθητές ανέφεραν 

υποκειμενική αίσθηση βελτίωσης που θεωρείται πολύ σημαντικό κίνητρο για 

την μετέπειτα εμπλοκή τους στη μαθηματική εκπαίδευση. Ακόμη, αξιολόγησαν 

τον βαθμό δυσκολίας του προγράμματος ως κατάλληλο για το επίπεδό τους 

επιβεβαιώνοντας και την αποτελεσματικότητα του προγράμματος ως προς 

την επιλογή των ασκήσεων ανάλογα με την ικανότητα των μαθητών. Κάποιοι 

περιορισμοί της έρευνας αφορούν στην ομάδα ελέγχου την οποία αποτέλεσαν 

οι μαθητές που δεν είχαν ακόμη ξεκινήσει την παρέμβαση και όχι μαθητές 

που έλαβαν κάποια διαφορετικού τύπου παρέμβαση. Επίσης, η προσαρμογή 

του προγράμματος με βάση το επίπεδο των μαθητών είχε ως αποτέλεσμα 

κάποιες πιο δύσκολες ικανότητες, όπως η αφαίρεση να εξασκηθούν 

περισσότερο ενώ άλλες στις οποίες οι μαθητές είχαν εξαρχής καλή επίδοση 

όπως η πρόσθεση, σύγκριση, κατά προσέγγιση υπολογισμός να μην 

εξασκηθούν ιδιαίτερα και να μην εμφανίσουν βελτίωση. Ωστόσο, οι 

συγγραφείς κρίνουν ότι η παρέμβαση θα ήταν χρήσιμο να εφαρμοστεί σε 

εκπαιδευτικό πλαίσιο συμπληρώνοντας την τυπική εκπαίδευση. 

V.Οι Fien και συν. (2016) στηρίχτηκαν σε ερευνητικά δεδομένα για να 

οργανώσουν μια εκπαιδευτική παρέμβαση στα μαθηματικά με τη μορφή 

ηλεκτρονικού παιχνιδιού. Έτσι, το εκπαιδευτικό λογισμικό τους με την 

επωνυμία NumberShire μέσα από μια ελκυστική διαδικασία (οι μαθητές 
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καλούνται να εξοπλίσουν έναν ήρωα και να οργανώσουν ένα μεσαιωνικό 

χωριό) παρέχει ρητή διδασκαλία βασικών εννοιών σε μαθητές της Α΄ 

Δημοτικού που εμφανίζουν μαθησιακές δυσκολίες στα μαθητικά ή βρίσκονται 

σε υψηλό κίνδυνο να εμφανίσουν. Ξεκινά από βασικές έννοιες και σταδιακά 

προχωρά σε πιο σύνθετες, δίνει έμφαση στην εννοιολογική κατανόηση 

προκειμένου οι μαθητές να καταφέρουν να προχωρήσουν και στη 

διαδικαστική γνώση, παρέχει πολλές ευκαιρίες για τη σύνδεση της νέας 

γνώσης με προηγούμενες προαπαιτούμενες γνώσεις μέσω συχνών 

επαναλήψεων, δίνει έμφαση στη χρήση κατάλληλης μαθηματικής γλώσσας 

και προσαρμόζει τις απαιτήσεις του ανάλογα με το επίπεδο των μαθητών. Οι 

παραπάνω ιδιότητες έχει αποδειχθεί ότι ευνοούν τους μαθητές με μαθησιακές 

δυσκολίες στα μαθηματικά, ωστόσο τα περισσότερα εκπαιδευτικά λογισμικά 

δεν τις λαμβάνουν υπόψη τους. Το πρόγραμμα αφορά σε ακέραιους αριθμούς 

και συγκεκριμένα εστιάζει στην μέτρηση και την έννοια των απόλυτων 

αριθμών, στην κατανόηση του δεκαδικού συστήματος και στις αλγεβρικές 

πράξεις. Προσφέρεται επιπροσθέτως του κανονικού μαθηματικού 

προγράμματος του σχολείου, τέσσερις φορές την εβδομάδα για δώδεκα 

εβδομάδες και κάθε συνεδρία διαρκεί 15 λεπτά. Σε κάθε συνεδρία, ο μαθητής 

ξεκινά με μια σύντομη εξάσκηση σε βασικούς υπολογισμούς και του δίνεται 

διόρθωση για τυχόν λάθη. Έπειτα, παρακολουθεί μια επίδειξη κάποιας νέας 

έννοιας ή δεξιότητας από τον ήρωα του παιχνιδιού με τον οποίο έχει επιλέξει 

να παίζει. Βοηθά τον ήρωα να πάρει κάποιες αποφάσεις, ώστε να εμπλέκεται 

στη διαδικασία και να μη χάνει την προσοχή του σε όλη τη διάρκεια της 

επίδειξης. Τέλος, συμμετέχει σε δραστηριότητες επανάληψης και εξάσκησης 

πάνω στην έννοια που παρουσιάστηκε και επιλέγει κάποιο βραβείο που 

βοηθά τον ήρωα του να αναβαθμιστεί.  

Για να αξιολογήσουν την αποτελεσματικότητα της παρέμβασης οι 

μελετητές εφάρμοσαν πιλοτικά το πρόγραμμα για οκτώ εβδομάδες σε μαθητές 

της Α΄ Δημοτικού που, σύμφωνα με την επίδοσή τους σε σταθμισμένη 

κλίμακα εκτίμησης της μαθηματικής ικανότητας, εμφάνιζαν υψηλό κίνδυνο να 

παρουσιάσουν ειδική μαθησιακή δυσκολία στα μαθηματικά. Σύγκριναν την 

επίδοση αυτών των μαθητών μετά το τέλος του προγράμματος με την 
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επίδοση συνομηλίκων τους που παρακολούθησαν, άλλα προγράμματα 

παρέμβασης με το ίδιο αντικείμενο, διάρκειας οκτώ εβδομάδων. Βρέθηκε ότι 

οι μαθητές που παρακολούθησαν το ΝumberShire παρουσίασαν μέτρια, αλλά 

πρακτικά σημαντική υπεροχή συγκριτικά με την ομάδα ελέγχου στις κλίμακες 

που μετρούσαν δεξιότητες παρεμφερείς με αυτές που επεξεργάστηκαν κατά 

τις παρεμβάσεις. Δε βρέθηκε σημαντική διαφορά στις κλίμακες που 

μετρούσαν γενικές μαθηματικές δεξιότητες τις οποίες δε διδάχτηκαν οι 

μαθητές στα προγράμματα παρέμβασης, παρόλο που σε κάποιες απ’ αυτές η 

ομάδα που χρησιμοποίησε το NumberShire εμφάνισε υπεροχή. Το 

NumberShire ωφέλησε εξίσου όλους τους μαθητές που συμμετείχαν στο 

πρόγραμμα ανεξάρτητα από τη σοβαρότητα των δυσκολιών που εμφάνιζαν 

κατά την εισαγωγή τους στη μελέτη. Παρότι τα αποτελέσματα δεν ήταν 

θεαματικά δεν μπορούν να θεωρηθούν αμελητέα, ειδικά καθώς η ομάδα 

ελέγχου παρακολούθησε επίσης γνωστά και αξιόπιστα εκπαιδευτικά 

προγράμματα παρέμβασης. 

VI. Οι Guarnera και D’ Amico (2014) επιχείρησαν να ενισχύσουν τη 

μαθηματική επίδοση μαθητών με μαθησιακές δυσκολίες στα μαθηματικά μέσω 

εκπαιδευτικών συνεδριών με τη χρήση υπολογιστή που στόχευαν στην 

αύξηση της προσοχής τους. Σύμφωνα με την υπόθεσή τους καθώς οι 

αδυναμίες στην ικανότητα προσοχής επηρεάζουν την επίδοση στα 

μαθηματικά, μια παρέμβαση που θα εστίαζε στην αποκατάσταση των 

αδυναμιών προσοχής θα βελτίωνε και τη μαθηματική επίδοση. Το δείγμα τους 

αποτέλεσαν 14 μαθητές Δ΄ και Ε΄ Δημοτικού που υποδείχθηκαν από τους 

δασκάλους ως αδύναμοι στα μαθηματικά και η αδυναμία τους επιβεβαιώθηκε 

με τη χρήση σταθμισμένης κλίμακας αριθμητικών ικανοτήτων. Οι μαθητές 

αυτοί δεν παρουσίαζαν αναγνωστικές δυσκολίες. Η παρέμβαση διήρκεσε 4 

εβδομάδες και πραγματοποιούνταν 4-6 συνεδρίες εβδομαδιαίως διάρκειας 30 

λεπτών η καθεμία. Το πρόγραμμα παρέμβασης περιλάμβανε εκπαίδευση με 

χρήση υπολογιστικού προγράμματος σε βασικές ικανότητες προσοχής οι 

οποίες είναι περισσότερο αυτόματες και δεν απαιτούν πιο σύνθετες 

εκτελεστικές διεργασίες: στην ταχύτητα αντίδρασης, στην οπτική, 

οπτικοχωρική και ακουστική διάκριση, στην ευθεία και αντίστροφη ανάκληση 
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ψηφίων, στην ικανότητα μοιράσματος της προσοχής σε διαφορετικού τύπου 

ερεθίσματα, στην καταστολή άσχετων με το έργο αντιδράσεων, στην 

ικανότητα μεταφοράς της προσοχής από έναν στόχο σε άλλο. Πριν και μετά 

την παρέμβαση εκτιμήθηκε η αριθμητική ικανότητα, η ικανότητα προσοχής και 

η μνήμη εργασίας των μαθητών. Καταγράφηκε βελτίωση των βασικών 

ικανοτήτων προσοχής, κυρίως της ταχύτητας επεξεργασίας, που δε 

γενικεύτηκε στα πιο πολύπλοκα έργα και βελτίωση των αριθμητικών 

ικανοτήτων (πχ. κατανόηση αριθμητικού συστήματος, διάκριση συμβόλων) 

αλλά όχι του υπολογισμού. Δεν παρατηρήθηκε βελτίωση στη μνήμη εργασίας 

πιθανά λόγω της συσχέτισης που αυτή παρουσιάζει με ανώτερες και πιο 

σύνθετες διεργασίες προσοχής στις οποίες το πρόγραμμα δεν είχε κάποια 

επίδραση. Οι ερευνητές καταλήγουν ότι προγράμματα παρέμβασης που 

εστιάζουν στην βελτίωση βασικών ικανοτήτων προσοχής (πχ ταχύτητα 

επεξεργασίας) βελτιώνουν την ικανότητα αριθμητικής επεξεργασίας ενώ 

προγράμματα που εστιάζουν σε ανώτερες λειτουργίες προσοχής (πχ. 

καταστολή αντίδρασης σε άσχετες πληροφορίες, στρατηγικός σχεδιασμός) 

ενδείκνυνται για μαθητές με δυσκολίες στον υπολογισμό. Περιορισμοί της 

μελέτης ήταν το μικρό δείγμα και η χρήση του ίδιου λογισμικού για την 

εκτίμηση και εκπαίδευση των ικανοτήτων προσοχής. 

VII. Οι Hassler Hallstedt, Klingberg και Ghaderi (2018) προσπάθησαν 

να ενισχύσουν την ευχέρεια εκτέλεσης απλών υπολογισμών σε μαθητές Β΄ 

δημοτικού με μαθηματική αδυναμία με τη χρήση ταμπλέτας. Εφάρμοσαν το 

εκπαιδευτικό πρόγραμμα Chasing planets καθημερινά για 20 λεπτά εντός της 

σχολικής τάξης υπό την εποπτεία του εκπαιδευτικού για διάστημα 20 περίπου 

εβδομάδων. Το πρόγραμμα παρουσίαζε στους μαθητές τον τρόπο επίλυσης 

προσθέσεων και αφαιρέσεων αριθμών ως το 12, δίνοντας τη δυνατότητα 

καθοδηγούμενης εξάσκησης χωρίς χρονομέτρηση και στο τελικό στάδιο 

εξάσκησης με χρονομέτρηση με τη μορφή αγώνα. Περιλάμβανε σε μικρότερο 

βαθμό εξάσκηση στην κατανόηση εννοιών και την επίλυση προβλημάτων. 

Υπόθεση των ερευνητών ήταν ότι η εφαρμογή του προγράμματος θα αύξανε 

την ευχέρεια βασικών υπολογισμών και ότι τα οφέλη θα γενικεύονταν και σε 

πράξεις ως το 18 και στην επίλυση προβλημάτων. Μετά το τέλος της 
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παρέμβασης σύγκριναν τις επιδόσεις στα μαθηματικά των μαθητών που 

παρακολούθησαν το πρόγραμμα με εκείνες μαθητών που ταυτόχρονα με το 

πρόγραμμα έκαναν επιπλέον 10 λεπτά εξάσκηση στη μνήμη εργασίας, 

μαθητών που παρακολούθησαν το αντίστοιχο πρόγραμμα που αφορούσε 

ανάγνωση (Chasing planets Reading: περιλάμβανε ασκήσεις αναγνώρισης 

γραμμάτων, παραγωγής λέξεων, σταυρόλεξα κα) και μαθητών που δεν 

παρακολούθησαν κανενός είδους παρέμβαση. Όλοι οι μαθητές παρουσίαζαν 

αδυναμία στα μαθηματικά σύμφωνα με σταθμισμένες κλίμακες. Παρατήρησαν 

ότι οι μαθητές που παρακολούθησαν το μαθηματικό πρόγραμμα 

παρουσίασαν σημαντική υπεροχή σε σχέση με εκείνους που είχαν 

παρακολουθήσει το πρόγραμμα ανάγνωσης ή που δε συμμετείχαν σε 

παρέμβαση κατά την εκτέλεση πράξεων ως το 12 αλλά δε σημειώθηκε 

γενίκευση της ικανότητας σε πιο σύνθετες πράξεις ή στην επίλυση 

προβλημάτων. Η εξάσκηση στη μνήμη εργασίας δε φάνηκε να διαφοροποιεί 

τις επιδόσεις των μαθητών. Ο δείκτης νοημοσύνης αντιθέτως είχε κάποια 

επίδραση καθώς οι μαθητές με χαμηλότερο δείκτη παρουσίασαν τα 

μεγαλύτερα οφέλη από την εφαρμογή της μαθηματικής παρέμβασης. Η 

βελτίωση των μαθητών με αδυναμίες παρουσίασε πτωτική τάση με την 

πάροδο 6 μηνών από το τέλος της παρέμβασης και ένα χρόνο μετά 

εξαλείφθηκε.   

 

3.4 Παρατηρήσεις σχετικά με τη χρήση εκπαιδευτικού λογισμικού για 
την αποκατάσταση των μαθησιακών δυσκολιών στα μαθηματικά  

Σχετικά με την αξιοποίηση τεχνολογικών μέσων στην εκπαιδευτική πράξη, 

οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές χρησιμοποιούνται για εκπαιδευτικούς σκοπούς 

ήδη από το 1950 στο εξωτερικό και κάποια από τα πλεονεκτήματα της 

χρήσης τους είναι:  

• η δυνατότητα που προσφέρουν για εξατομίκευση της εκπαίδευσης 

ανάλογα με το επίπεδο και την πρόοδο του μαθητή,  

• η διασφάλιση της αλληλεπίδρασης του μαθητή με το μέσο 

εκπαίδευσης,  
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• η πολυαισθητηριακή παρουσίαση του υλικού, η διατήρηση της 

προσοχής και του ζωντανού ενδιαφέροντος των μαθητών (Vernadakis, 

Avgerinos, Tsitskari, Zachopoulou, 2005).  

Οι Drigas, Pappas και Lytras (2016) κάνουν μια διεξοδική καταγραφή των  

τεχνολογικών εργαλείων (εφαρμογές στον ηλεκτρονικό υπολογιστή, στο 

κινητό τηλέφωνο, στο διαδίκτυο, προγράμματα που αξιοποιούν την εικονική 

πραγματικότητα, προγράμματα τεχνητής νοημοσύνης) που έχουν 

δημιουργηθεί τα τελευταία 20 χρόνια και αφορούν στην δυσαριθμησία. 

Καταλήγουν ότι πρόκειται για εύχρηστα εργαλεία που μπορούν να 

αξιοποιηθούν τόσο για αξιόπιστη διάγνωση όσο και για αποτελεσματική 

παρέμβαση.  

Ωστόσο, δεν πρόκειται για «μαγικά παιχνίδια». Παρότι αναφέρονται θετικά 

αποτελέσματα από τη χρήση τους ως μέσων εκπαιδευτικής παρέμβασης 

βασικές προϋποθέσεις για την επιτυχία τους θεωρούνται: 

• η επιλογή αναπτυξιακά κατάλληλων εκπαιδευτικών στόχων και 

διαδικασιών  

• η διαμεσολάβηση της εκπαίδευσης από έμπειρο εκπαιδευτικό που να 

μπορεί να κατευθύνει, να ενθαρρύνει και να διευρύνει τη σκέψη των 

μαθητών και να ρυθμίζει τη συμπεριφορά τους 

• το εκπαιδευτικό λογισμικό που χρησιμοποιείται να αφήνει στους μαθητές 

τον έλεγχο, να τους επιτρέπει, δηλαδή, να είναι ενεργητικοί. 

Οι Räsänen, Salminen, Wilson, Aunio και Dehaene (2009) έκαναν μια 

ανασκόπηση των μελετών που οργάνωσαν εκπαιδευτικές παρεμβάσεις με 

χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή και διατύπωσαν κάποιες γενικές αρχές για τη 

χρήση της τεχνολογίας υπολογιστών στην εκπαιδευτική έρευνα. 

Παρατήρησαν ότι παρά την πρόοδο που έχει σημειωθεί τις τελευταίες 

δεκαετίες στην ανάπτυξη ηλεκτρονικών παιχνιδιών, την αύξηση της χρήσης 

ηλεκτρονικών μέσων από παιδιά και το ζωηρό ενδιαφέρον τους γι’ αυτά και 

παρότι έχουν αναφερθεί οφέλη από εκπαιδευτικές παρεμβάσεις με χρήση 

ηλεκτρονικών μέσων ήδη από το 1960, η τεχνολογία δεν έχει ακόμη βρει τη 

θέση της στο χώρο της εκπαίδευσης και της εκπαιδευτικής έρευνας. Αυτό 

έκριναν ότι οφείλεται στην έλλειψη εμπεριστατωμένων μελετών γύρω από την 
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αποτελεσματικότητα των παρεμβάσεων με χρήση ηλεκτρονικών μέσων. Μια 

ποιοτική παρέμβαση με χρήση ηλεκτρονικών μέσων θα πρέπει να 

περιλαμβάνει εκτίμηση της υπό μελέτη ικανότητας πριν και μετά την 

παρέμβαση, σύγκριση με ομάδα ελέγχου, τυχαία κατανομή των μαθητών στην 

πειραματική ομάδα και την ομάδα ελέγχου, επαρκή αριθμό συμμετεχόντων, 

χρήση σταθμισμένων κλιμάκων για την αξιολόγηση της εκπαιδευτικής 

προόδου της διατήρησης της στο χρόνο και της γενίκευσης της αποκτηθείσας 

γνώσης. Βασικές προϋποθέσεις για την οργάνωση ενός υψηλής ποιότητας 

προγράμματος εκπαιδευτικής παρέμβασης με χρήση υπολογιστή είναι: 

• Το εκπαιδευτικό περιεχόμενο να παρουσιάζεται με τη μορφή 

δοκιμασίας 

• Να παρέχονται στον μαθητή τρόποι απάντησης στη δοκιμασία 

• Να παρέχεται ανατροφοδότηση σχετικά με την ορθότητα της 

απάντησης 

• Το εκπαιδευτικό περιεχόμενο του προγράμματος πρέπει να 

αναπροσαρμόζεται στο επίπεδο του μαθητή (όπως αυτό διαφαίνεται 

μέσα από τις απαντήσεις του), ώστε να προάγεται η μάθηση 

• Να γίνεται από το πρόγραμμα αυτόματα διόρθωση των λαθών, ώστε 

να μειώνεται η πιθανότητα επανεμφάνισής τους. 
Σύμφωνα με την Κορναράκη (2008) σημαντικές προδιαγραφές για την 

ανάπτυξη εκπαιδευτικού λογισμικού κατάλληλου για την ανάπτυξη 

αριθμητικών δεξιοτήτων είναι να σχεδιάζεται με γνώμονα τη γνώση που 

προκύπτει από : 

•  τη μελέτη της ανάπτυξης της μαθηματικής σκέψης. Το μοντέλο του 

τριπλού κώδικα πχ υποδεικνύει την ενίσχυση και των τριών τρόπων 

αναπαράστασης της ποσότητας (αραβική, φωνολογική, αναλογική). 

•  τη μελέτη των θεωριών μάθησης. Η εξάσκηση στην αριθμητική 

περνώντας διαδοχικά από το πραξιακό στάδιο (που στην περίπτωση 

των ηλεκτρονικών παιχνιδιών επιτυγχάνεται σε κάποιο βαθμό με 

προσομοίωση) στο εικονικό και κατόπιν στο συμβολικό υποδεικνύεται 

από τη θεωρία του Bruner. 
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• τη μελέτη των θεωριών του παιχνιδιού. Σύμφωνα με αυτές το παιχνίδι 

για να είναι αποτελεσματικό πρέπει να δίνει κίνητρα, να ενέχει το 

στοιχείο της φαντασίας καθώς αυτό συμβάλλει στην ανάπτυξη της 

αφηρημένης σκέψης, να παρέχει ευκαιρίες για μίμηση προτύπου κα. 

Τα εκπαιδευτικά ηλεκτρονικά παιχνίδια περιπέτειας έχει βρεθεί ότι 

ενδιαφέρουν περισσότερο τα παιδιά σχολικής ηλικίας συγκριτικά με τα 

παιχνίδια στρατηγικής, προσομοίωσης ή τα πολεμικά παιχνίδια. 

Προτιμώνται τα παιχνίδια τα οποία παρουσιάζουν μια ιστορία στην 

οποία το παιδί συμμετέχει ως ήρωας και συμβάλλει στην εξέλιξή της 

λύνοντας γρίφους και περνώντας δοκιμασίες που δεν είναι ούτε 

υπερβολικά απλές για να μη χάνει το ενδιαφέρον του ούτε υπερβολικά 

δύσκολες ώστε να μην αποθαρρύνεται.  

Οι εκπαιδευτικές παρεμβάσεις με χρήση ψηφιακών μέσων αναμένεται να 

αυξηθούν τα επόμενα χρόνια καθώς συχνά αποδεικνύονται πιο 

αποτελεσματικές για μαθητές του δημοτικού σχολείου με μαθησιακές 

δυσκολίες στα μαθηματικά συγκριτικά με παραδοσιακές μη ψηφιακές 

παρεμβάσεις και είναι εξίσου αποτελεσματικές είτε παρουσιάζονται με τη 

μορφή ηλεκτρονικού παιχνιδιού είτε με τη μορφή ψηφιακού μαθήματος 

(Benavides-Varela, 2020).    

 

3.5 Γενικές παρατηρήσεις σχετικά με την οργάνωση των παρεμβάσεων 
για την αποκατάσταση μαθησιακών δυσκολιών στα μαθηματικά 

Κλείνοντας αυτό το κεφάλαιο κρίνεται σκόπιμο να γίνει αναφορά σε 

κάποια συμπεράσματα που προκύπτουν από τη μελέτη των παρεμβάσεων 

στο πεδίο των μαθηματικών και που δίνουν μια προοπτική για τον τρόπο 

οργάνωσης μελλοντικών παρεμβάσεων (Gersten, 2016):  

• Η αποτελεσματικότητα των παρεμβάσεων δε θα πρέπει να εκτιμάται μόνο 

με τη χρήση κλιμάκων που μετρούν τις διδαχθείσες δεξιότητες. Είναι πολύ 

σημαντικό να εκτιμάται και με κλίμακες που εστιάζουν στο ευρύτερο πεδίο 

των μαθηματικών, ώστε να ελεγχθεί η γενίκευση. Σκοπός μιας 

εκπαιδευτικής παρέμβασης δεν πρέπει να είναι μόνο η ενίσχυση των 

μαθηματικών δεξιοτήτων στις οποίες οι μαθητές υστερούν, αλλά κυρίως η 
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καλλιέργεια της μαθηματικής σκέψης. Μιας επιτυχημένη παρέμβαση 

βοηθά τους μαθητές να γενικεύσουν τις γνώσεις τους και να τις 

μεταφέρουν σε νέα πεδία, ώστε να προάγουν ένα βαθύτερο επίπεδο 

κατανόησης. 

• Δεν είναι απαραίτητο η παρέμβαση να εστιάζει μόνο στο περιεχόμενο του 

Επίσημου Αναλυτικού Προγράμματος. Ένα πρόγραμμα παρέμβασης 

μπορεί να διαφοροποιείται ως προς το γνωστικό του αντικείμενο από το 

σχολικό πρόγραμμα της τάξης εστιάζοντας σε πεδία όπου εντοπίζονται 

ελλείμματα από προηγούμενες τάξεις ή να στοχεύει σε πεδία που δεν 

έχουν ακόμη διδαχθεί στην τάξη καλλιεργώντας τη γενίκευση και 

προετοιμάζοντας το έδαφος για την καλύτερη κατανόησή τους. Ωστόσο, 

δεν υπάρχουν μελέτες που να συγκρίνουν την αποτελεσματικότητα 

παρεμβάσεων που εστιάζουν στο αναλυτικό πρόγραμμα και 

παρεμβάσεων που αποκλίνουν ως προς το αντικείμενό τους απ’ αυτό. 

• Όλο και περισσότερες μελέτες τα τελευταία χρόνια σχεδιάζονται σύμφωνα 

με το μοντέλο Ανταπόκρισης στην Παρέμβαση. Σύμφωνα με αυτό οι 

μαθητές που παρουσιάζουν δυσκολίες στην παρακολούθηση του 

Επίσημου Αναλυτικού Προγράμματος είναι υποψήφιοι για επιπρόσθετη και 

πιο εντατική εκπαίδευση σε μικρές ομάδες ή εξατομικευμένα σε δεύτερο 

χρόνο εφόσον δε σημειωθεί πρόοδος.  

• Τα ευρήματα των μελετών καταδεικνύουν ότι οι μαθητές με διάσπαση 

προσοχής δεν ωφελούνται στην μαθηματική επίδοσή τους από 

προγράμματα που συμπεριλαμβάνουν εξάσκηση στην προσοχή. Η 

βελτίωση της προσοχής τους μπορεί να επιτευχθεί με την οργάνωση 

μαθηματικών προγραμμάτων που  επιστρατεύουν υλικούς ενισχυτές και 

να καλλιεργούν την επιμονή, τον αυτοέλεγχο και την περιέργεια. 

Αξίζει επίσης να αναφερθεί ότι, όπως προέκυψε από συστηματική 

ανασκόπηση των μελετών γύρω από τις δυσκολίες μάθησης των 

μαθηματικών (Lewis & Fisher, 2016), τα τελευταία χρόνια δίνεται μεγάλη 

προσοχή στην αξιόπιστη διάγνωση των ειδικών μαθησιακών δυσκολιών στα 

μαθηματικά, με σημαντικές επιπτώσεις στην οργάνωση και αξιολόγηση των 

παρεμβάσεων. Συγκεκριμένα είναι σημαντικό:  
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• να υιοθετούνται πιο αυστηρά κριτήρια για τη διάγνωση (δηλαδή πιο 

χαμηλά βαθμολογικά κριτήρια. 

• Να απαιτείται για τη διάγνωση η υποεπίδοση να επιμένει για κάποια 

χρόνια. 

• να γίνεται διάκριση μεταξύ ειδικής μαθησιακής δυσκολίας στα μαθηματικά 

(δυσαριθμησίας) και χαμηλής επίδοσης στα μαθηματικά. 

Η σωστή διάγνωση είναι το πρώτο βήμα για την οργάνωση κατάλληλης 

εκπαιδευτικής παρέμβασης, που να εστιάζει στα πραγματικά ελλείμματα 

των μαθητών. Επίσης, η ξεκάθαρη διάκριση των ομάδων (δυστυχώς στη 

βιβλιογραφία υπάρχουν περιπτώσεις που στην ομάδα μαθητών με 

δυσκολίες στα μαθηματικά συνυπάρχουν μαθητές με απλή μαθηματική 

υποεπίδοση και μαθητές με ειδική μαθησιακή δυσκολία στα μαθηματικά) 

επιτρέπει την ορθότερη αξιολόγηση των αποτελεσμάτων και την εξαγωγή 

πιο έγκυρων συμπερασμάτων που να μπορούν να αξιοποιηθούν για τη 

λήψη ωφέλιμων εκπαιδευτικών αποφάσεων για την κάθε ομάδα. 

Σημαντική είναι και η άποψη των Huijsmans και συν., (2020) ότι η 

παρέμβαση προκειμένου να είναι αποτελεσματική πρέπει να βασίζεται σε 

εξατομικευμένη αξιολόγηση και να μην απευθύνεται σε ομάδες μαθητών 

που ενδεχομένως πληρούν κάποια προκαθορισμένα κριτήρια διάγνωσης 

αλλά παρουσιάζουν ατομικές διαφορές ως προς τα δυνατά και αδύναμα 

σημεία τους. 

 

3.6 Η παρούσα μελέτη 
Η συστηματική διερεύνηση γύρω από τη διάγνωση και αποκατάσταση 

των μαθησιακών δυσκολιών στα μαθηματικά ξεκίνησε σχετικά πρόσφατα, 

ωστόσο εντείνεται με την πάροδο του χρόνου, διεθνώς. Σημαντική πρόοδος 

έχει συντελεστεί τα τελευταία χρόνια και στη χώρα μας. Η περιορισμένη 

διαθεσιμότητα σταθμισμένων ψυχομετρικών εργαλείων ωστόσο εξακολουθεί 

να αποτελεί: 

• βασικό εμπόδιο για την αξιόπιστη κλινική διάγνωση με δυσμενείς 

επιπτώσεις στην οργάνωση προγραμμάτων παρέμβασης. Τα έγκυρα 

εκπαιδευτικά και νευροψυχολογικά εργαλεία συμβάλλουν στον εντοπισμό 
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των συγκεκριμένων γνωστικών περιοχών, όπου θα στοχεύσει μια 

παρέμβαση προκειμένου να είναι αποτελεσματική. 

• σοβαρό σκόπελο για την οργάνωση σύνθετων ερευνητικών πρωτοκόλλων. 

Η λεπτομερής αξιολόγηση επιτρέπει τη διάκριση υποτύπων μαθησιακών 

δυσκολιών στα μαθηματικά (πχ. ήπια ή σοβαρή αδυναμία, δυσκολίες στον 

υπολογισμό ή δυσκολίες στην επίλυση προβλημάτων κ.ά.) και συντελεί 

στην πληρέστερη μελέτη τους και την εξαγωγή πολύτιμων 

συμπερασμάτων για την αποκατάστασή τους (Dowker & Sigley, 2010, 

Kaufmann & von Aster, 2012). 

 Είναι γνωστό ότι η ερευνητική δραστηριότητα είναι σε θέση να παράγει 

γνώση αξιοποιήσιμη στην εκπαιδευτική πρακτική (Butterworth, 2011, 

Clements & Sarama, 2011, Goswami, 2006). Ως εκ τούτου είναι σημαντική η 

προαγωγή της έρευνας γύρω από το πεδίο της διάγνωσης και 

αποκατάστασης των μαθησιακών δυσκολιών στα μαθηματικά και στη χώρα 

μας. Αξιόλογες προσπάθειες έχουν γίνει, ωστόσο η επιλογή του δείγματος 

απέχει από τα διεθνή πρότυπα - που προτείνουν τη διάκριση των 

μαθησιακών δυσκολιών στα μαθηματικά ανάλογα με συγκεκριμένα κριτήρια 

επίδοσης (έστω κι αν δεν έχουν ακόμη οριστεί συγκεκριμένα κριτήρια που να 

αντιστοιχούν σε συγκεκριμένες διαγνώσεις) και την υιοθέτηση πιο αυστηρών 

κριτηρίων, αλλά και την επιμονή των αδυναμιών στον χρόνο για τη διάγνωση 

της ειδικής μαθησιακής δυσκολίας στα μαθηματικά (Gersten και συν., 2005, 

Lewis & Fisher, 2016, Mazzocco & Myers, 2003) θέτοντας περιορισμούς στην 

δυνατότητα γενίκευσης των αποτελεσμάτων τους.  

Ο Περικλειδάκης (2003) για την εφαρμογή ενός προγράμματος 

εκπαίδευσης σε βασικές μαθηματικές έννοιες και διαδικασίες, εκτίμησε 99 

μαθητές Δ΄ τάξης δημοτικού τους οποίους επέλεξε βασισμένος στην 

αξιολόγηση των εκπαιδευτικών για τη μαθηματική τους ικανότητα. Οι 

εκτιμήσεις του έγιναν με την κλίμακα νοημοσύνης WISC-III και το Αθηνά-τεστ 

Διάγνωσης Δυσκολιών Μάθησης, τα οποία πολύ αδρά εκτιμούν μόνο την 

αριθμητική ικανότητα σε βασικούς υπολογισμούς και προβλήματα, μεταξύ 

άλλων γενικότερων γνωστικών και μαθησιακών ικανοτήτων καθώς και 

κριτήρια αξιολόγησης των μαθηματικών ικανοτήτων κατασκευασμένα από την 
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ερευνητική ομάδα. Η χρήση μόνο εκπαιδευτικών εργαλείων δεν αποκαλύπτει 

τις υποκείμενες νευροψυχολογικές αδυναμίες στη μαθηματική σκέψη και 

μειώνει τις πληροφορίες που θα μπορούσαν να συμβάλουν στην επιτυχία μιας 

παρέμβασης (Kaufmann & von Aster, 2012). Οι Agaliotis και Teli (2016) 

σύγκριναν την αποτελεσματικότητα δύο διαφορετικών παρεμβάσεων που 

στόχευαν σε εκπαίδευση στην ανάκληση βασικών αριθμητικών δεδομένων 

του πολλαπλασιασμού και της διαίρεσης. Μελέτησαν μάλιστα πώς 

διαφοροποιείται η ανταπόκριση των μαθητών σε κάθε παρέμβαση ανάλογα με 

το είδος της δυσκολίας τους (ήπια νοητική υστέρηση ή μαθησιακή δυσκολία 

στα μαθηματικά). Ελλείψει κατάλληλων διαγνωστικών εργαλείων, η επιλογή 

του δείγματός του βασίστηκε στις διαγνώσεις των μαθητών οι οποίες 

προέρχονταν από επίσημους φορείς. O Γκούμας (2017) εφάρμοσε μια 

παρέμβαση βασισμένη στη χρήση χειροπιαστού και ψηφιακού υλικού για τη 

διδασκαλία βασικών μαθηματικών εννοιών σε 62 μαθητές με μαθησιακές 

δυσκολίες στα μαθηματικά που φοιτούσαν σε τμήματα ένταξης. Και πάλι, η 

επιλογή του δείγματος βασίστηκε στις κρίσεις των εκπαιδευτικών της τάξης και 

των τμημάτων ένταξης καθώς και στις επίσημες αξιολογήσεις εφόσον 

υπήρχαν. Νευροψυχολογική κλίμακα και ποιοτικές εκτιμήσεις 

χρησιμοποιήθηκαν σε δεύτερο χρόνο για την εκτίμηση των συγκεκριμένων 

μαθηματικών αδυναμιών των μαθητών.  

Η διαθεσιμότητα περισσότερων επίσημων σταθμισμένων κριτηρίων ή 

κλιμάκων για την εκτίμηση ενός εύρους μαθηματικών ικανοτήτων θα 

διευκόλυνε πολύ τη διαδικασία αξιολόγησης και θα αύξανε την εγκυρότητα 

των μελετών (αφού θα αναφέρονταν σε κάποιο εξωτερικό κριτήριο) και τη 

δυνατότητα σύγκρισης των αποτελεσμάτων τους. 

Έχοντας κατά νου τα ανωτέρω δεδομένα, στην παρούσα μελέτη 

επιχειρήθηκε ο εντοπισμός μαθητών δημοτικού με επίμονη μαθησιακή 

δυσκολία στα μαθηματικά κάνοντας διαδοχικές μετρήσεις της ικανότητας 

υπολογισμού τους με ανιχνευτική δοκιμασία μαθηματικής επίδοσης. Επιπλέον 

χρησιμοποιήθηκε μια νευροψυχολογική κλίμακα εκτίμησης της μαθηματικής 

ικανότητας προκειμένου να μελετηθεί πιο λεπτομερώς η επίδοσή τους σε 

διαφορετικά πεδία μαθηματικής ικανότητας, αλλά και να συγκριθεί το 
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γνωστικό προφίλ τους με εκείνο μαθητών που παρουσίαζαν δυσκολίες στα 

μαθηματικά που αμβλύνονταν με την πάροδο του χρόνου. Τέλος οργανώθηκε 

και εφαρμόστηκε μια εκπαιδευτική παρέμβαση για την αποκατάσταση των 

μαθηματικών αδυναμιών σύμφωνη με τις αρχές που απορρέουν από τη 

μελέτη του πεδίου διεθνώς. Συγκεκριμένα πρόκειται για μια παρέμβαση που 

στοχεύει στην εννοιολογική κατανόηση βασικών αριθμητικών εννοιών και  

στηρίζεται στην ρητή διδασκαλία σε μικρές ομάδες μαθητών οι οποίοι ωστόσο 

ενθαρρύνονται να συμμετέχουν ενεργητικά και να αλληλεπιδρούν μεταξύ τους. 

 
3.6.1 Σκοπός της έρευνας 

Σκοπός της μελέτης ήταν: 

• να διερευνηθεί το γνωστικό προφίλ μαθητών με σοβαρή και επίμονη 

υποεπίδοση στα μαθηματικά (ΕΔ) σε σύγκριση με τους μαθητές που οι 

δυσκολίες τους στα μαθηματικά αμβλύνονται με την πάροδο του 

χρόνου (ομάδα μαθητών με παροδική δυσκολία, ΠΔ) 

• να αξιολογηθεί η αποτελεσματικότητα της εκπαιδευτικής παρέμβασης 

MyΜath που σχεδιάστηκε σύμφωνα με τη βιβλιογραφία για να καλύψει 

τις ανάγκες αυτών των μαθητών 

 
3.6.2 Ερευνητικές υποθέσεις 

Οι υποθέσεις μας ήταν:  

• παρότι και οι δύο ομάδες μαθητών αντιμετωπίζουν δυσκολίες στα 

μαθηματικά, τα γνωστικά προφίλ των μαθητών με ΕΔ και ΠΔ θα 

παρουσιάζουν διαφοροποιήσεις. Συγκεκριμένα υποθέσαμε ότι οι 

μαθητές με ΕΔ θα παρουσιάζουν κυρίως προβλήματα στην αίσθηση 

του αριθμού όπως αναφέρεται στην βιβλιογραφία ότι συμβαίνει σε 

περιπτώσεις γνήσιας δυσαριθμησίας (von Aster & Shalev, 2007) . 

• η εκπαιδευτική παρέμβαση θα ωφελήσει και τις δύο ομάδες στην 

αυτοματοποίηση των βασικών αριθμητικών δεδομένων, οδηγώντας σε 

ταχύτερη ανάκληση και εφαρμογή τους και θα έχει ως αποτέλεσμα τη 

βελτίωσή τους στην ικανότητα υπολογισμών. 
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Κεφάλαιο 4 
 

Υλικό και μεθοδολογία 
 

4.1 Δείγμα και ερευνητική διαδικασία 
Η έρευνα έγινε με την άδεια της Επιτροπής Δεοντολογίας της Έρευνας 

της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης (σύμφωνα με την Διακήρυξη 

του Ελσίνκι) και του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Αρ. Πρωτ. Αδείας: 

Φ15/924/135289/Γ1/30-11-2005 και Φ15/45/5163/Γ1/17-1-2006). Στο δείγμα 

συμπεριλήφθηκαν 48 δημοτικά σχολεία αντιπροσωπευτικά του πληθυσμού 

του νομού Ηρακλείου: 32 σχολεία αστικών περιοχών, 7 ημιαστικών και 9 

σχολεία αγροτικών περιοχών. Το ερευνητικό σχέδιο θεωρείται ημιπειραματικό 

με προέλεγχο και μετέλεγχο σε φυσικώς ισοδύναμες ομάδες (Βάμβουκας, 

1998). Η έρευνα διεξήχθη σε 4 φάσεις: 

 

1η φάση- Γ΄ τάξη (Δεκέμβριος 2005 - Μάιος 2006) 
Εξετάστηκαν 1382 μαθητές της Γ΄ τάξης (723 αγόρια και 659 κορίτσια) 

με την Ανιχνευτική Δοκιμασία Μαθηματικής Επίδοσης (ΑΔΜΕ). Στην πρώτη 

αυτή φάση της έρευνας χρησιμοποιήθηκε μια συντομευμένη μορφή της 

κλίμακας που αποτελείτο από 13 απλές αριθμητικές πράξεις η οποία 

χορηγήθηκε ομαδικά σε επίπεδο τάξης από την ερευνήτρια και 

συμπληρώθηκε από τους μαθητές με χρονικό όριο τα δύο λεπτά. 

 

2η φάση- Δ΄ τάξη (Οκτώβριος 2006 - Ιούνιος 2007) 
Βάσει των επιδόσεών τους στην κλίμακα ΑΔΜΕ, οι μαθητές 

χωρίστηκαν σε δύο ομάδες: Μια ομάδα μαθητών με χαμηλή επίδοση, 

κατώτερη του 16ου εκατοστημορίου (ΧΕ, n=122) και μια ομάδα τυπικής 

επίδοσης, ανώτερης του 35ου εκατοστημορίου (ΤΕ, n=122). Ακολούθησε 

λεπτομερής ενημέρωση των γονέων των μαθητών αυτών για την μετέπειτα 

ερευνητική διαδικασία και ζητήθηκε η έγγραφη συγκατάθεσή τους για τη 

διενέργεια των υπόλοιπων εκτιμήσεων. Δόθηκε συγκατάθεση για 115 μαθητές 

(67 αγόρια και 48 κορίτσια). Οι μαθητές συμπλήρωσαν κλίμακες αξιολόγησης 
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της νοημοσύνης, της οπτικοχωρικής αντίληψης, της αναγνωστικής ικανότητας, 

της συμπεριφοράς καθώς και των αριθμητικών ικανοτήτων τους, στην αρχή 

της Δ΄ τάξης. Με βάση τις επιδόσεις σ’ αυτές τις μετρήσεις, αποκλείστηκαν 

από την έρευνα όσοι μαθητές: 

α) είχαν γενικό δείκτη νοημοσύνης < 80 (μέσος όρος επίδοσης σε 

Σχέδια με Κύβους και Λεξιλόγιο < 6) 

β) είχαν επίδοση στην ακρίβεια ανάγνωσης κατώτερη του 25ου 

εκατοστημορίου (μέσο σκορ ανάγνωσης λέξεων και ψευδολέξεων, 

προσαρμοσμένο κατά ηλικία) 

γ) είχαν βαθμολογία > 70 σε οποιαδήποτε από τις 6 υποκλίμακες του 

Ερωτηματολογίου ΣΑΕΒΑ που ανιχνεύει προβλήματα συμπεριφοράς 

(Σύστημα Achenbach για Εμπειρικά Βασισμένη Αξιολόγηση, T-scores 

προσαρμοσμένα κατά ηλικία). 

δ) υποδείχθηκε από τον εκπαιδευτικό ότι δεν κατανοούσαν επαρκώς 

την ελληνική γλώσσα ή ότι δε φοιτούσαν σε αντίστοιχη με την ηλικία τους 

τάξη. 

Οι 67 μαθητές (36 ΧΕ και 31 ΤΕ) που παρέμειναν στο δείγμα, 

συμπλήρωσαν εκ νέου τη συντομευμένη μορφή της ΑΔΜΕ και συγκρίθηκε η 

επίδοσή τους με την αυτήν της προηγούμενης αξιολόγησής τους όταν 

φοιτούσαν στην Γ΄ τάξη. Ακολούθησε νέα κατηγοριοποίηση των μαθητών 

σύμφωνα με την εξέλιξη της μαθηματικής τους ικανότητας στο χρόνο: 

 Οι μαθητές με ΧΕ στην Γ΄ τάξη που εμφάνισαν επίδοση κατώτερη του 

50ου εκατοστημορίου στην ίδια δοκιμασία στην Δ΄ τάξη, θεωρήθηκε ότι 

εκδηλώνουν επίμονη δυσκολία στα μαθηματικά (ΕΔ, n=19, 10 αγόρια, 9 

κορίτσια, μ.ο. ηλικίας 9,77 ± 0,4 έτη). 

 Οι μαθητές με ΧΕ στην Γ΄ τάξη που εμφάνισαν επίδοση ανώτερη του 

50ου εκατοστημορίου στην ίδια δοκιμασία στην Δ΄ τάξη, δηλαδή η επίδοσή 

τους βελτιώθηκε, θεωρήθηκε ότι παρουσίασαν παροδική δυσκολία στα 

μαθηματικά (ΠΔ, n= 17, 9 αγόρια, 8 κορίτσια, μ.ο. ηλικίας 9,82 ± 0,4 έτη). 

 Οι μαθητές με ΤΕ στην Γ΄ τάξη που εμφάνισαν επίδοση ανώτερη του 

50ου εκατοστημορίου στην ίδια δοκιμασία στην Δ΄ τάξη, θεωρήθηκε ότι 
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αντιπροσωπεύουν τη μέση μαθηματική επίδοση και αποτέλεσαν την ομάδα 

ελέγχου (ΤΕ, n=31, 20 αγόρια, 11 κορίτσια, μ.ο. ηλικίας 9,79 ± 0,3 έτη). 

 Το 50ο εκατοστημόριο, παρόλο που φαίνεται υψηλό, υιοθετήθηκε ως 

κριτήριο, λόγω της αρνητικής κλίσης της κατανομής της βαθμολογίας στην 

ΑΔΜΕ κατά την Δ΄ τάξη. Η δοκιμασία αποτελείτο από λίγες και απλές για την 

ηλικία και την τάξη των παιδιών πράξεις και επιπλέον χορηγήθηκε για δεύτερη 

φορά. Έτσι, αρκούσαν δύο λάθη για να χαρακτηριστεί η επίδοση κατώτερη 

του μέσου όρου.  

 

3η φάση- Ε΄ (Φεβρουάριος 2008 - Μάιος 2008) & ΣΤ΄ τάξη 
(Οκτώβριος 2008 - Μάρτιος 2009) 

Οι μαθητές με ΕΔ (n=19, 10 αγόρια, 9 κορίτσια) και ΠΔ (n= 17, 9 

αγόρια, 8 κορίτσια) κλήθηκαν να παρακολουθήσουν ένα πρόγραμμα 

μαθηματικής παρέμβασης, διάρκειας 8 εβδομάδων. Το πρόγραμμα διεξήχθη 

σε δύο περιόδους και οι συμμετέχοντες μπορούσαν να επιλέξουν να το 

παρακολουθήσουν, είτε κατά το εαρινό εξάμηνο της Ε΄ τάξης, είτε κατά το 

χειμερινό εξάμηνο της ΣΤ΄ τάξης, επιπροσθέτως του προβλεπόμενου 

ωραρίου μαθηματικής εκπαίδευσης. Πριν την συμμετοχή στο πρόγραμμα 

χορηγήθηκαν στους μαθητές δύο κλίμακες αξιολόγησης των μαθηματικών 

ικανοτήτων τους. 

 

4η φάση- Ε΄ (Ιούνιος 2008) & ΣΤ΄ τάξη (Απρίλιος 2009) 
Δεκατρείς μαθητές με ΕΔ (8 αγόρια, 5 κορίτσια) και 10 μαθητές με ΠΔ 

(5 αγόρια, 5 κορίτσια), ολοκλήρωσαν την παρέμβαση και συνεργάστηκαν 

στην επαναξιολόγηση των μαθηματικών τους ικανοτήτων με τις ίδιες κλίμακες 

της 3ης φάσης. Οι μαθητές με ΤΕ, δεν παρακολούθησαν την παρέμβαση, αλλά 

συμμετείχαν στην αξιολόγηση των μαθηματικών ικανοτήτων πριν την 

παρέμβαση (3η φάση) και 8-9 εβδομάδες μετά την παρέμβαση (4η φάση). 

Συνολικά 26 μαθητές με ΤΕ (18 αγόρια, 8 κορίτσια) ολοκλήρωσαν τις 

αξιολογήσεις. Από τους 49 μαθητές που αποτέλεσαν το τελικό δείγμα (13 ΕΔ, 

10 ΠΔ, 26 ΤΕ), 18 μαθητές (12 αγόρια, 6 κορίτσια, μ.ο. ηλικίας 10,79±0,2 έτη) 

εκτιμήθηκαν κατά την φοίτησή τους στην Ε΄ τάξη και 31 μαθητές (19 αγόρια, 
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12 κορίτσια, μ.ο. ηλικίας 11,48±0,3 έτη) κατά την φοίτησή τους στην ΣΤ΄ τάξη. 

Η διαδικασία που ακολουθήθηκε παρουσιάζεται σχηματικά σ’ ένα διάγραμμα 

ροής στην εικόνα 1. 

Τα δημογραφικά χαρακτηριστικά του τελικού δείγματος περιγράφονται 

στον Πίνακα 1. Οι τρεις ομάδες δε διέφεραν κατ’ ηλικία, φύλο, μορφωτικό 

επίπεδο και απασχόληση πατέρα. Μεταξύ των παιδιών με ΠΔ, υπήρχαν 

περισσότερα παιδιά από οικογένειες μεταναστών σε σχέση με τις άλλες 

ομάδες, ωστόσο η διαφορά δεν ήταν στατιστικά σημαντική. Το μορφωτικό 

επίπεδο της μητέρας ήταν σημαντικά υψηλότερο στην ομάδα με ΤΕ 

(13,67±3,26 έτη) συγκριτικά με την ομάδα ΕΔ (9,75±4,31 έτη). Παρ’ ότι ο 

αριθμός των συμμετεχόντων ήταν μικρός για να επιτρέψει μια ασφαλή 

σύγκριση, παρατηρήθηκε μια μεγαλύτερη αντιπροσώπευση άνεργων μητέρων 

στην ομάδα ΕΔ. Τα ευρήματα αυτά παραπέμπουν στην ήδη γνωστή σχέση 

μεταξύ μορφωτικού επιπέδου των μητέρων και της ακαδημαϊκής επίδοσης 

των παιδιών τους: Οι Λεμονίδης, Μαρκαδάς και Τσακιρίδου (2011) αναφέρουν 

ότι το μορφωτικό επίπεδο των γονέων παρουσιάζει συσχέτιση με τη γονεϊκή 

εμπλοκή στη μαθηματική εκπαίδευση των παιδιών τους (παροχή κατάλληλων 

ευκαιριών μάθησης, υιοθέτηση κανόνων και οργάνωση προγράμματος, 

εμπλοκή στη μάθηση στο σπίτι), η οποία επηρεάζει την επίδοση τους στα 

μαθηματικά. Η εμπλοκή των γονέων στη μάθηση στο σπίτι μάλιστα με την 

παροχή, π.χ. βοήθειας στις σχολικές εργασίες των μαθηματικών, βρέθηκε να 

εξαρτάται μόνο από το μορφωτικό επίπεδο της μητέρας. 
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  Φάση                                                   N                     Κλίμακες και κριτήρια 
 
 Φάση 1                                              1382                                      ΑΔΜΕ-13 
(Γ΄ τάξη)  
  
 
                                               122     122 
                              Χαμηλή επίδοση (ΧΕ)       Τυπική επίδοση (ΤΕ) 
                                      (< 16o %)                        (> 35o%) 
 
  
 Φάση 2                                                   NUCALC 
(Δ΄ τάξη)                             36                               31               RAVEN 
                                                                                                        NEPSY 
                                                                                                        WISC > 80 
                                                                                                        ΚΑΕ >25ο%           
                                                                                                        ΣΑΕΒΑ< 70 
                                    
                          19                             17                    31        ΑΔΜΕ - 13 
             Επίμονη δυσκολία   Παροδική δυσκολία  Τυπική επίδοση  
                        (ΕΔ)                            (ΠΔ)                  (TΕ) 
                     (<50o%)                     (>50o%)          (>50o%) 
                                 
 
 
  Φάση 3          19                               17                    31               ΑΔΜΕ - 34 
(Ε΄, ΣΤ΄ τάξη)                                                                          NUCALC-πράξεις    
 
                                       ΕΝΑΡΞΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ 
 
                                                                                                           ΑΔΜΕ - 34 
                                                                                                NUCALC-πράξεις 
Φάση 4           13                                 10                       26                              
(Ε΄, ΣΤ΄ τάξη)  
                                         ΛΗΞΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ 
 

Εικόνα 1. Διάγραμμα ροής ψυχομετρικών εκτιμήσεων και προγράμματος 
παρέμβασης. Σημ. NUCALC: Νευροψυχολογική Συστοιχία για την 
επεξεργασία των αριθμών και τον υπολογισμό, ΑΔΜΕ: Ανιχνευτική Δοκιμασία 
Μαθηματικής Επίδοσης, WISC-III Κλίμακα Νοημοσύνης του Wechsler, 
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RAVEN: Προοδευτικές Μήτρες του Raven, NEPSY: Αναπτυξιακή 
Νευροψυχολογική Αξιολόγηση, ΚΑΕ: Κλίμακα Αναγνωστικής Ευχέρειας, 
ΣΑΕΒΑ: Σύστημα Achenbach για Εμπειρικά Βασισμένη Αξιολόγηση.  

 

Πίνακας 1. 

Δημογραφικά χαρακτηριστικά των μαθητών κάθε ομάδας 

   ΕΔ (n = 19)   ΠΔ (n = 17)   ΤΕ (n = 31)  

 Μ.Ο. Τ.Α. Μ.Ο. Τ.Α. Μ.Ο. Τ.Α    pª 

Ηλικία στη Φάση 3 (έτη) 11.14 0.49 11.06 0.70 11.29 0.40 0.450 

Εκπαίδευση μητέρας (έτη) 9.75 4.31 13.00 1.53 13.67 3.26 0.048 

Εκπαίδευση πατέρα (έτη) 11.15 4.39 11.29 3.09 13.25 4.39 0.520 

  N  %  N % N %  p ª 

Φύλο        

Αγόρι 10  52.6      9   52.9     20  64.5 0.624 

Κορίτσι  9 47.4 8 47.1 11 35.5  

Εθνικότητα        

Ελληνική  19 100.0 14 82.4 30 96.8 0.071 

Ξένη  0  0.0 3 17.6 1 3.2  

Απασχόληση μητέρας        

Υπάλληλος ≥ 14 έτη εκπαίδ  3 21.4 5 62.5 3 23.1  

Υπάλληλος < 14 έτη εκπαίδ  2 14.3 1 12.5 7 53.8  

Άνεργη  9 64.3 2 25.0 3 23.1  

Απασχόληση πατέρα        

Υπάλληλος ≥ 14 έτη εκπαίδ  8 57.1 6 75.0 8 61.5   

Υπάλληλος < 14 έτη εκπαίδ  5 35.7 1 12.5 5 38.5  

Άνεργος              1 7.1 1 12.5 0 0.0  

Σημ. ΕΔ: μαθητές με επίμονες δυσκολίες, ΠΔ: μαθητές που παρουσίασαν βελτίωση μεταξύ 

φάσης 1 και φάσης 2, Τ.Α.: τυπική απόκλιση, εκπαίδ.: εκπαίδευση. Οι αριθμοί ενδέχεται να 

μην αντιστοιχούν στο συνολικό άθροισμα των συμμετεχόντων λόγω ελλιπών τιμών.  

ª τιμές p για τον έλεγχο Kruskall-Wallis, X² ή Fisher exact test με διόρθωση Monte-Carlo. 
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4.2 Ψυχομετρικά εργαλεία 
Στην 1η φάση (Γ΄ τάξη) οι μαθητές συμπλήρωσαν την συντομευμένη 

μορφή της Ανιχνευτικής Δοκιμασίας Μαθηματικής Επίδοσης (ΑΔΜΕ, 

Πα̟παϊωάννου, Μουζάκη, Σιδερίδης, & Σίμος, 2010), η οποία ανα̟πτύχθηκε με 

βάση τη δοκιμασία μαθηματικής επίδοσης WRAT-III (Wilkinson,1993) και 

αποτελείτο από 13 απλές πράξεις. Η συμπλήρωση της κλίμακας απαιτεί 

συμβολική αριθμητική επεξεργασία, δηλαδή ικανότητα εκτέλεσης νοερών 

πράξεων, γραφή αριθμών, γνώση της θεσιακής αξίας των ψηφίων και χρήση 

αριθμητικών συμβόλων. Δημιουργήθηκε και σταθμίστηκε για την εκτίμηση των 

βασικών ικανοτήτων υπολογισμού, σύμφωνα με το ελληνικό αναλυτικό 

πρόγραμμα σπουδών για τους μαθητές του δημοτικού σχολείου.  

Στην 2η φάση (Γ΄ τάξη), οι μαθητές που πληρούσαν τα κριτήρια, ώστε 

να παραμείνουν στο δείγμα, υπεβλήθησαν σε περαιτέρω εκτιμήσεις για να 

αποκλειστούν τυχόν γνωστικά, αναγνωστικά ή προβλήματα συμπεριφοράς. 

• Για την αξιολόγηση της νοημοσύνης χορηγήθηκαν οι υποκλίμακες 

Λεξιλόγιο, Σχέδια με Κύβους και Μνήμη Αριθμών της Κλίμακας 

Νοημοσύνης του Wechsler (WISC-III, Γεώργας, Παρασκευόπουλος, 

Μπεζεβέγκης, & Γιαννίτσας, 1997). Η υποκλίμακα Λεξιλόγιο εκτιμά τη 

γνώση της σημασίας των λέξεων και είναι ένας καλός δείκτης λεκτικής 

νοημοσύνης. Η υποκλίμακα Σχέδια με Κύβους εκτιμά την ικανότητα 

σχηματισμού μη λεκτικών εννοιών καθώς απαιτεί χειρισμό δίχρωμων 

κύβων για το σχηματισμό σχεδίων σύμφωνα με δοσμένο πρότυπο και 

αποτελεί καλό δείκτη πρακτικής νοημοσύνης. Οι δύο αυτές κλίμακες 

παρουσιάζουν πολύ υψηλή συσχέτιση με τη γενική νοημοσύνη και γι’ 

αυτό ο μέσος όρος τους θεωρείται ότι αποτελεί αξιόπιστη μέτρηση 

γενικής νοημοσύνης. Η υποκλίμακα μνήμη αριθμών εκτιμά την 

ακουστική βραχύχρονη μνήμη: ζητείται από τους μαθητές να ακούσουν 

σειρές προφορικά εκφερόμενων αριθμών και να τις ανακαλέσουν όπως 

τις άκουσαν, αλλά και με αντίστροφη σειρά (Φρόσω Μόττη-Στεφανίδη, 

1999). 

Χορηγήθηκε επίσης η συντομευμένη μορφή των Προοδευτικών 

Μητρών του Raven που εκείνη την περίοδο βρισκόταν σε διαδικασία 
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στάθμισης (Σιδερίδης, Γ., Αντωνίου, Φ., Μουζάκη, Α., & Σίμος, Π., 

2015). Παρέχει τη δυνατότητα για μια πιο σύντομη και αδρή συγκριτικά 

με την υποκλίμακα «Σχέδια με κύβους» του WISC-III εκτίμηση της μη 

λεκτικής νοημοσύνης και απαιτεί ικανότητα χειρισμού οπτικοχωρικών 

πληροφοριών. 

• Αξιολογήθηκε η οπτική αντίληψη και η ταχύτητα επεξεργασίας των 

μαθητών με τη χορήγηση της υποκλίμακας «οπτική αναζήτηση» της 

αναπτυξιακής νευροψυχολογικής δοκιμασίας ΝEPSY (Korkman, M., 

Kirk, U., & Kemp, S., 1998). Η δοκιμασία αυτή δεν είναι σταθμισμένη 

στην Ελλάδα, ωστόσο η υποκλίμακα που χρησιμοποιήθηκε δεν απαιτεί 

γλωσσική επεξεργασία (οι μαθητές καλούνται να παρατηρήσουν ένα 

τυπωμένο πρόσωπο και έπειτα όσο γρηγορότερα μπορούν να 

εντοπίσουν κι άλλα όμοιά του) και κρίθηκε ότι θα μπορούσε να 

αξιοποιηθεί για τη σύγκριση μέσων όρων μεταξύ των ομάδων. 

• Για την αξιολόγηση της αναγνωστικής ικανότητας χορηγήθηκαν οι 

υποκλίμακες Ανάγνωση Λέξεων και Ανάγνωση Ψευδολέξεων της 

Κλίμακας Αναγνωστικής Ευχέρειας (ΚΑΕ, Mouzaki & Sideridis, 2007). 

Κατά την ανάγνωση λέξεων ζητείται από τους μαθητές να διαβάσουν 

δυνατά μια λίστα λέξεων σε 45 δευτερόλεπτα και καταγράφονται τα 

λάθη τονισμού ή /και εκφοράς. Η ίδια διαδικασία επαναλαμβάνεται και 

για μια λίστα ψευδολέξεων, δηλαδή λέξεων φτιαγμένων από φωνήματα 

της ελληνικής γλώσσας αλλά που δεν έχουν νόημα. 

• Για τη διάγνωση προβλημάτων συμπεριφοράς χορηγήθηκε το 

ερωτηματολόγιο για γονείς (ΣΑΕΒΑ) του Συστήματος Αchenbach για 

εμπειρικά βασισμένη Αξιολόγηση (Achenbach & Rescorla, 2003). Οι 

γονείς κλήθηκαν να αξιολογήσουν κατά πόσο τα παιδιά τους 

παρουσίασαν το τελευταίο εξάμηνο μια σειρά από συμπεριφορές που 

θεωρούνται χαρακτηριστικές διαφόρων παθολογιών, σύμφωνα με το 

DSM. Τα προβλήματα που ανιχνεύει το ερωτηματολόγιο είναι: 

συναισθηματικά προβλήματα, προβλήματα άγχους, σωματικά 

προβλήματα, προβλήματα ελλειμματικής προσοχής/ 
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υπερκινητικότητας, εναντιωματικά/προκλητικά και προβλήματα 

διαγωγής.  

• Επαναλήφθηκε η χορήγηση της συντομευμένης μορφής της ΑΔΜΕ, για 

να ελεγχθούν τυχόν αλλαγές στην επίδοση με την πάροδο του χρόνου. 

• Για την εκτίμηση νευροψυχολογικών παραμέτρων που επηρεάζουν την 

μαθηματική επίδοση, χρησιμοποιήθηκε η Νευροψυχολογική Συστοιχία 

για την επεξεργασία των αριθμών και τον υπολογισμό, η οποία είναι 

σταθμισμένη στα ελληνικά (Koumoula και συν., 2004). Πρόκειται για 

την προσαρμογή της γερμανικής νευροψυχολογικής συστοιχίας 

ΖΑRΕΚΙ ή ΝUCALC όπως αποδίδεται στα αγγλικά (von Aster, 2001) 

και όπως θα αναφέρεται στο εξής χάριν συντομίας. H συστοιχία αυτή, 

εκτιμά μεγάλο εύρος βασικών αριθμητικών ικανοτήτων, τόσο μη 

συμβολικών (πχ μέτρηση κουκκίδων) όσο και συμβολικών (αντίστροφη 

μέτρηση, σύγκριση αριθμών, εκτίμηση ποσότητας και επίλυση 

προβλημάτων) και εξετάζει την ικανότητα αναπαράστασης της 

ποσότητας στις διάφορες μορφές της (ποσότητα, αριθμολέξεις, 

αραβικά ψηφία). Συγκεκριμένα αποτελείται από 11 υποκλίμακες: 

Απαρίθμηση κηλίδων, αντίστροφη μέτρηση, γραφή αριθμών, νοεροί 

υπολογισμοί (πρόσθεση, αφαίρεση, πολλαπλασιασμός), ανάγνωση 

αριθμών, τοποθέτηση αριθμών (δοσμένων προφορικά πχ πέντε ή 

γραπτά πχ 5) σε αριθμογραμμή, προφορική σύγκριση αριθμών, 

αντιληπτική εκτίμηση ποσότητας, εκτίμηση ποσότητας ανάλογα με το 

πλαίσιο, επίλυση προβλημάτων και γραπτή σύγκριση αριθμών. 

Επιπρόσθετα, στην συγκεκριμένη μελέτη ζητήθηκε από τους μαθητές 

να εκτελέσουν και γραπτά (με τη μορφή κάθετων πράξεων που τους 

παρουσιάστηκαν) οι ίδιες προσθέσεις και αφαιρέσεις που υπολόγισαν 

νοερά. 

Στην 3η φάση (Ε΄ και ΣΤ΄ τάξη), οι μαθητές συμπλήρωσαν ολόκληρη 

την ΑΔΜΕ, η οποία αποτελείται από 34 μαθηματικές πράξεις, χωρίς χρονικό 

περιορισμό. Αυτή η μορφή της ΑΔΜΕ αξιολογεί, εκτός από την ικανότητα 

απλών υπολογισμών και ανώτερες μαθηματικές ικανότητες όπως πράξεις με 

πολυψήφιους αριθμούς, με δεκαδικούς αριθμούς και με κλάσματα. Πρόκειται 
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για ανιχνευτική δοκιμασία επίδοσης και παρουσιάζει κανονική κατανομή. 

Χαρακτηρίζεται από υψηλή (100%) ευαισθησία και μέτρια (75%) ακρίβεια 

(Πα̟παϊωάννου  και συν., 2010). Επίσης, στην φάση αυτή χορηγήθηκε ξανά η 

υποκλίμακα νοεροί υπολογισμοί (πρόσθεση, αφαίρεση και 

πολλαπλασιασμός) της κλίμακας NUCALC, και καταγράφηκε ο χρόνος 

εκτέλεσης των υπολογισμών. 

Στην 4η φάση (Ε΄ και ΣΤ΄ τάξη, μετά την ολοκλήρωση της 

παρέμβασης), η αξιολόγηση των μαθηματικών ικανοτήτων των μαθητών 

επαναλήφθηκε, χορηγώντας τις ίδιες κλίμακες που χορηγήθηκαν στην 3η 

φάση. 
 
4.3 Περιγραφή και φιλοσοφία της παρέμβασης 
 Το πρόγραμμα παρέμβασης που σχεδιάστηκε γι’ αυτήν την μελέτη, 

ονομάστηκε Μ.ΑΘ (Μικρός Άθλος, MyMath). Αποτελείται από 16 μαθήματα 

που εστιάζουν σε βασικές αριθμητικές γνώσεις, οι οποίες φυσιολογικά 

κατακτώνται ήδη από την Γ΄ τάξη του δημοτικού σχολείου. Τα μαθήματα είχαν 

διάρκεια 1 ½ ώρα το καθένα και πραγματοποιούνταν σε μικρές ομάδες 2 

φορές την εβδομάδα για 8 εβδομάδες, από ψυχολόγο με εμπειρία στην 

διάγνωση και αποκατάσταση των μαθησιακών δυσκολιών. Το ίδιο άτομο 

σχεδίασε το περιεχόμενο των μαθημάτων και οργάνωσε την παρέμβαση.  

Η παρέμβαση επικεντρώθηκε στις στρατηγικές μέτρησης και 

στρατηγικές ανάλυσης των αριθμών, στην θεσιακή αξία, στα προβλήματα 

πρόσθεσης και αφαίρεσης για τον υπολογισμό χρημάτων και χρόνου. Δόθηκε 

έμφαση στην αναπαράσταση της ποσότητας προκειμένου να καλλιεργηθεί η 

αίσθηση του αριθμού (number sense) και η εννοιολογική κατανόηση των 

μαθηματικών πράξεων, όπως προτείνεται στην βιβλιογραφία (Butterworth, 

2010, Kaufmann και συν., 2003). Για παράδειγμα, η πράξη 3+5=8 αποτελεί 

μια συμβολική αναπαράσταση μιας πρόσθεσης, ωστόσο συχνά οι μαθητές 

ανακαλούν από μνήμης την σωστή απάντηση χωρίς να αντιλαμβάνονται ότι 

αναφέρεται σε μια σύνθεση τριών και άλλων πέντε αντικειμένων. 

Ακολουθήθηκε το μοντέλο της ρητής διδακτικής προσέγγισης. Το υλικό που 

χρησιμοποιήθηκε ευνοούσε την επεξεργασία του αριθμού ως ποσότητα ήταν, 
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δηλαδή, κυρίως απτό, χειροπιαστό υλικό που οι μαθητές μπορούσαν να 

χειριστούν για να προσεγγίσουν αντιληπτικά και βιωματικά την ποσότητα και 

τους μετασχηματισμούς της. Δόθηκε έμφαση στην συζήτηση πάνω σε 

περιστάσεις της καθημερινής ζωής, όπου εμπλέκεται η μαθηματική σκέψη, 

ενθαρρύνθηκε η ομαδική εργασία και δόθηκε χρόνος στους μαθητές να 

σκεφτούν και να αξιολογήσουν τις απαντήσεις τους. Σε κάποιες περιπτώσεις 

χρησιμοποιήθηκε άμεση διδασκαλία, όπως στο μάθημα επίλυσης 

προβλημάτων, όπου ο εκπαιδευτής παρουσίασε στους μαθητές συγκεκριμένα 

βήματα που πρέπει να ακολουθήσουν για να λύσουν ένα πρόβλημα. Όμως, 

ακόμα και σ’ αυτήν την περίπτωση, οι μαθητές είχαν μετά την ευκαιρία να 

λύσουν προβλήματα σε συνεργασία, τους ζητήθηκε να φτιάξουν δικά τους 

προβλήματα και ενθαρρύνθηκαν στο να συμμετέχουν ενεργά στο μάθημα και 

όχι απλά να αναπαράγουν το μοντέλο που προτάθηκε από τον εκπαιδευτή. 

Στα μαθήματα, χρησιμοποιήθηκαν πολλά μαθηματικά παιχνίδια (παιχνίδια με 

ζάρια, ζωγραφική, παιχνίδια με κάρτες, μαθηματικά κουίζ) προκειμένου να 

ενισχυθεί η αίσθηση επάρκειας σε σχέση με τα μαθηματικά και να δοθούν 

κίνητρα για ενασχόληση με τα μαθηματικά (Οrmrod, 2003) σ’ αυτούς τους 

μαθητές που είχαν συνήθως βιώσει ματαίωση στην προσπάθειά τους να 

μάθουν μαθηματικά. 

 
4.4 Αναλυτική παρουσίαση της παρέμβασης Μ.ΑΘ (MyMath) 
 
Μάθημα 1ο 
 Σκοπός του 1ου μαθήματος ήταν οι μαθητές να κατανοήσουν ότι οι 

αριθμοί αναπαριστούν ποσότητες. 

Δραστηριότητα 1η. Γνωριμία 

Λέμε τα ονόματά μας και ένα χαρακτηριστικό μας στοιχείο. Προσπαθούμε να 

θυμηθούμε τα ονόματα των άλλων μελών της ομάδας. Αναφέρουμε τον στόχο 

αυτών των 16 συναντήσεων που είναι να κάνουμε διάφορα μαθηματικά 

παιχνίδια για να κατανοήσουμε καλύτερα τα μαθηματικά και να βοηθηθούμε 

στους υπολογισμούς και την μαθηματική σκέψη. 
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Δραστηριότητα 2η. Ζωγραφίζω τον αγαπημένο μου αριθμό  

Βιωματική άσκηση που σκοπό έχει να αποκαλύψει τη σχέση που έχουμε με 

τους αριθμούς η οποία δεν είναι μόνο η εκπαιδευτική και να ανακινήσει στους 

μαθητές θετικά συναισθήματα. 

 

Δραστηριότητα 3η. Ξυλάκια που αναπαριστούν ποσότητες σειροθέτηση 

Οι μαθητές κάνουν σειροθέτηση από το μικρότερο στο μεγαλύτερο σε 

πραξιακό επίπεδο. «Βλέπουν» ότι το μικρότερο ξυλάκι αναπαριστά την 

μικρότερη ποσότητα κτλ. 

 

Δραστηριότητα 4η. Ξυλάκια που αναπαριστούν ποσότητες -αθροίσματα 

του 10. 

Οι μαθητές ενώνουν σε ζευγάρια τα ξυλάκια (πραξιακό επίπεδο) ώστε το 

αποτέλεσμα να είναι 10. Τους δίνεται σαν μοντέλο το ξυλάκι που αναπαριστά 

το 10 για να κάνουν τις συγκρίσεις και να μπορούν να δουν αν το άθροισμά 

τους ισούται με 10 ή αν είναι μεγαλύτερο ή μικρότερο του 10. Παρατηρούν ότι 

το ίδιο αποτέλεσμα επιτυγχάνεται με διαφορετικούς συνδυασμούς. 

 

Δραστηριότητα 5η. Φωτοτυπία-αθροίσματα του 10 

Δίνεται στους μαθητές μια φωτοτυπία όπου υπάρχουν τυπωμένα τα 

περιγράμματα από τα ξυλάκια. Παρουσιάζεται το περίγραμμα του 10 και τους 

ζητείται να τοποθετήσουν πάνω του το ξυλάκι που αντιστοιχεί στο 10. 

Ακριβώς από κάτω δίνεται το περίγραμμα ενός μικρότερου αριθμού. Οι 

μαθητές πρέπει χρησιμοποιώντας τα ξυλάκια να εντοπίσουν για ποιον αριθμό 

πρόκειται και να βρουν ποιό ξυλάκι λείπει ώστε ο δεύτερος αριθμός να γίνει 

10. Έπειτα γράφουν το άθροισμα με αριθμούς. Η δραστηριότητα στοχεύει στο 

να συνδέσει την πραξιακή, την εικονική και την συμβολική αναπαράσταση των 

αριθμών. 

 

Δραστηριότητα 6η. Ξυλάκια που αναπαριστούν ποσότητες άλλα 

αθροίσματα 
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Οι μαθητές εξασκούνται στο να φτιάχνουν με τα ξυλάκια και άλλα αθροίσματα, 

μικρότερα του 10. 

 

Δραστηριότητα 7η. Φωτοτυπία- άλλα αθροίσματα 

Η δραστηριότητα αυτή είναι αντίστοιχη της δραστηριότητας 5, αλλά με 

αθροίσματα μικρότερα από 10. 

 

Δραστηριότητα 8η. Ζωγραφική με αριθμούς. Πόσα λείπουν για να 

γίνουν 10; 

Δίνεται στους μαθητές μια ασπρόμαυρη εικόνα και τους ζητείται να την 

χρωματίσουν ακολουθώντας έναν κώδικα: κάθε αριθμός από το ένα ως το 

εννέα αντιστοιχεί σε άλλο χρώμα. Πάνω στην εικόνα υπάρχουν τυπωμένοι 

αριθμοί και εκείνοι πρέπει να αποφασίσουν ποιος αριθμός χρειάζεται να 

προστεθεί σε καθέναν απ’ αυτούς για να παράγει άθροισμα 10. Όταν τον 

βρουν, ανατρέχουν στον κώδικα και βάφουν εκείνο το σημείο με το αντίστοιχο 

χρώμα. 

 

Δραστηριότητα 9η. Πίνακας με αθροίσματα 

Δίνεται στους μαθητές ένα πινακάκι 9Χ9, που παρουσιάζει σχηματικά όλα τα 

δυνατά αθροίσματα (από 2-18). Γίνεται προφορική εξάσκηση με 

ερωταπαντήσεις εν είδει παιχνιδιού και κάθε μαθητής σημειώνει στο πινακάκι 

του τα αθροίσματα που κρίνει πως το δυσκολεύουν στην ανάκλησή τους. Έτσι 

καλλιεργούνται μεταγνωστικές ικανότητες: οι μαθητές μόνοι τους 

αναγνωρίζουν τι τους δυσκολεύει και αποκτούν κάποιον έλεγχο στον τρόπο 

που μαθαίνουν. Επιπλέον με το πινακάκι γίνεται φανερό ότι τα δεδομένα που 

δυσκολεύουν τους μαθητές είναι λιγότερα από αυτά που έχουν κατακτήσει με 

αποτέλεσμα να μειώνεται το άγχος τους και να αυξάνει η αισιοδοξία τους ότι 

θα καταφέρουν να τα μάθουν. 

 

Μάθημα 2ο 
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 Σκοπός του 2ου μαθήματος είναι η περαιτέρω εξάσκηση σε αθροίσματα 

του 10, η επέκταση σε αθροίσματα διψήφιων με μονοψήφιους και η εισαγωγή 

κάποιων τεχνικών για γρήγορο υπολογισμό.  

 

Δραστηριότητα 1η. Επανάληψη αθροίσματα του 10 με ξυλάκια (number 

rods) 

Οι μαθητές παίρνουν ξυλάκια και αναζητούν το «ταίρι» που θα 

συμπληρώσει την δεκάδα. Στο μάθημα αυτό δε δίνεται σαν μοντέλο το ξυλάκι 

που αναπαριστά το 10, αφαιρείται δηλαδή μια αντιληπτική βοήθεια και οι 

μαθητές παροτρύνονται να δημιουργήσουν νοερή αναπαράσταση της 

ποσότητας. Στο τέλος της δραστηριότητας λέμε τα αθροίσματα του 10 (λεκτική 

εξάσκηση, ρητή διδασκαλία). 

 

Δραστηριότητα 2η. Εξάσκηση με τα ξυλάκια (number rods) σε άλλα 

αθροίσματα 

Δίνονται στους μαθητές ζευγάρια από ξυλάκια και καλούνται να 

υπολογίσουν τα αθροίσματα που είναι μικρότερα του 10. Έπειτα γράφουν τις 

ισότητες με αριθμούς. 

 

Δραστηριότητα 3η. Παιχνίδι αθροίσματα έως 10 

Δίνεται στους μαθητές ένα πινακάκι που παρουσιάζει προσθέσεις 

αριθμών με άθροισμα έως 10. Τα αθροίσματα δεν παρουσιάζονται στον 

πίνακα, παρά δίνονται σε κάρτες που μπορούν να κολληθούν πάνω στο 

πινακάκι (με velcro). Οι μαθητές καλούνται να κολλήσουν τα αθροίσματα στην 

σωστή θέση. Το παιχνίδι παίζεται σε παραλλαγές ατομικά και ομαδικά.  

 

Δραστηριότητα 4η. Εξάσκηση με ξυλάκια σε αθροίσματα διψήφιων με 

μονοψήφιο χωρίς κρατούμενο 

Παρουσιάζονται στους μαθητές με τα ξυλάκια διαδοχικά αθροίσματα 

πχ. 2+3=5, 12+3=15, 22+3=25. Αφήνουμε τους μαθητές να παρατηρήσουν ότι 

στην ουσία επαναλαμβάνεται μια πρόσθεση των μονάδων, που ήδη 

γνωρίζουν και ότι με αυτό τον τρόπο συνεχίζουμε και σε πράξεις με 
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μεγαλύτερους αριθμούς. Τονίζουμε τη διάκριση μονάδων και δεκάδων κατά 

τον υπολογισμό. Παρουσιάζουμε την κάθετη γραφή της πράξης διψήφιου με 

μονοψήφιο και επισημαίνουμε τη διάκριση μονάδων και δεκάδων σε στήλες. 

Προχωράμε σε εξάσκηση με τρεις προσθετέους με ξυλάκια πχ 

12+3+4=10+2+3+4=10+9=19 

Εισάγουμε και τη μεταφορά της δεκάδας με ένα σύντομο παράδειγμα. 

Εξηγούμε δηλαδή ότι σε κάποιες περιπτώσεις το άθροισμα των μονάδων 

μπορεί να σχηματίζει δεκάδα και τότε αυτήν την προσθέτουμε στις δεκάδες 

πχ. 13+7=10+3+7=10+10=20 

 

Δραστηριότητα 5η. Παιχνίδι αθροίσματα μεγαλύτερα του 10 

Πρόκειται για παιχνίδι αντίστοιχο αυτού που παρουσιάστηκε στην 

δραστηριότητα 3, αλλά τα αθροίσματα είναι μεγαλύτερα του 10. 

 

Δραστηριότητα 6η. Πίνακας με αθροίσματα-τεχνικές γρήγορου 

υπολογισμού 

Επαναφέρουμε το πινακάκι με τα αθροίσματα που δώσαμε στο πρώτο 

μάθημα. Κάνουμε εξάσκηση προφορικά, κάθε μαθητής σημειώνει πάλι τα 

αθροίσματα που εντοπίζει να το δυσκολεύουν στην ανάκλησή τους.  

Εισάγουμε τεχνικές για πιο γρήγορο υπολογισμό: 

 +1, κάθε αριθμός που προστίθεται με το 1 δίνει τον αμέσως επόμενό του 

αριθμό. Θυμίζουμε πως το είχαμε δει αυτό στη σειροθέτηση με τα ξυλάκια 

τα διπλά, πρόκειται για αθροίσματα που μαθαίνονται εύκολα από μνήμης πχ. 

2+2=4,6+6=12 κα. 

τα διπλά± 1, αν ξέρω τα διπλά μπορώ εύκολα να υπολογίσω αθροίσματα με 

αριθμούς κατά 1 μεγαλύτερους ή μικρότερους πχ. αφού 6+6=12 τότε 6+7=13 

ή αφού 8+8=16 τότε 8+7=15. Αυτό το δείχνουμε και με τα ξυλάκια.  

+10, η πρόσθεση με το 10 είναι απλή και η ανάκληση των αθροισμάτων 

βασίζεται εύκολα στη λεκτική μνήμη 10+5=15, 10+8=18 αλλά ανατρέχουμε και 

στις πράξεις με τα ξυλάκια κάνοντας την σύνδεση με την ποσότητα και 

κάνοντας αντιληπτό το νόημα της ισότητας. 
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+9, γνωρίζοντας τα αθροίσματα με το 10, και έχοντας στο μυαλό μας την 

σειρά των αριθμών μπορώ να υπολογίσω τα αθροίσματα με το 9, που είναι 

κατά ένα μικρότερα από τα αθροίσματα με το 10 πχ 10+5=15,9+5=14 

Αφού εξηγήσουμε στους μαθητές το νόημα αυτών των τεχνικών και 

κάνουμε φανερή την ποσοτική αναπαράστασή τους, προχωράμε σε εξάσκηση 

προφορικά με σκοπό τον γρηγορότερο υπολογισμό. 

 

Δραστηριότητα 7η. Φωτοτυπία γενικών γνωστικών ικανοτήτων που 

σχετίζονται με τα μαθηματικά 

Δίνεται στους μαθητές μια φωτοτυπία με ασκήσεις που σχετίζονται με 

την μαθηματική σκέψη. Πρόκειται για απλές ασκήσεις οπτικής αντίληψης, 

εκτελεστικού ελέγχου, αναγνώρισης μοτίβων. Τέτοιου είδους ασκήσεις 

προάγουν τη λογική σκέψη και ξυπνούν το ενδιαφέρον των παιδιών. 

 

Μάθημα 3ο 
Σκοπός του 3ου μαθήματος είναι οι μαθητές να εξασκηθούν στην 

κάθετη πρόσθεση διψήφιου με μονοψήφιο χωρίς κρατούμενο και έπειτα να 

περάσουν στην κάθετη πρόσθεση δύο διψήφιων χωρίς κρατούμενο. 

Εισάγονται προβληματικές καταστάσεις που η επίλυσή τους απαιτεί 

πρόσθεση.  

 

Δραστηριότητα 1η. Φωτοτυπία για εξάσκηση στην πρόσθεση διψήφιου 

με μονοψήφιο χωρίς κρατούμενο 

Δίνεται στους μαθητές φωτοτυπία με κάθετες προσθέσεις διψήφιου με 

μονοψήφιο χωρίς κρατούμενο και τους ζητείται να την συμπληρώσουν. 

Εισάγεται και η πρόσθεση πολυψήφιου με μονοψήφιο για να καταδειχθεί ότι η 

τεχνική είναι η ίδια και μ’ αυτήν μπορούν να ανταπεξέλθουν και σε πιο 

σύνθετες πράξεις. 

 

Δραστηριότητα 2η. Ξυλάκια για εξάσκηση στην πρόσθεση διψήφιων 

χωρίς κρατούμενο  
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Δίνονται στους μαθητές ξυλάκια και μ’ αυτά αναπαριστούν διάφορες 

πράξεις και υπολογίζουν αθροίσματα δύο διψήφιων αριθμών, χωρίς 

κρατούμενο. 

 

Δραστηριότητα 3η. Φωτοτυπία για εξάσκηση στην πρόσθεση διψήφιων 

χωρίς κρατούμενο 

Δίνεται στους μαθητές φωτοτυπία με κάθετες προσθέσεις διψήφιων 

χωρίς κρατούμενο και τους ζητείται να τις λύσουν. 

 

Δραστηριότητα 4η. Προβληματικές καταστάσεις 

Παρουσιάζονται στους μαθητές προφορικά απλά προβλήματα 

πρόσθεσης που αφορούν καταστάσεις της καθημερινής ζωής ( υπολογισμοί 

με ευρώ, κιλά, μέτρα, εμβαδό, χλμ). Συζητούνται στην ομάδα. Κάθε μαθητής 

λέει τις σκέψεις του γύρω από την προβληματική κατάσταση και την επίλυσή 

της. Καταλήγουμε σε κάποιο συμπέρασμα. Στο τέλος, δίνεται στους μαθητές 

μια φωτοτυπία με όλα τα προβλήματα που λύσαμε νοερά και τους ζητείται να 

τα λύσουν και γραπτά, κάνοντας κάθετες προσθέσεις. 

 

Δραστηριότητα 5η. Παιχνίδι-σπαζοκεφαλιά προσθέσεων με ζάρια 

Παρουσιάζονται στους μαθητές τέσσερα ζάρια. Τους δίνεται ως 

δεδομένο ότι σε κάθε ζάρι, οι απέναντι έδρες έχουν πάντα άθροισμα 7. Τους 

ζητείται να υπολογίσουν νοερά το άθροισμα των τεσσάρων εδρών που δε 

φαίνονται. Οι μαθητές καλούνται να χρησιμοποιήσουν τη λογική σκέψη τους, 

την βραχύχρονη μνήμη τους, τις δεξιότητες πρόσθεσης μονοψήφιων, να 

οργανώσουν μια στρατηγική και να ασκήσουν εκτελεστικό έλεγχο. Η 

δραστηριότητα δίνεται ως σπαζοκεφαλιά και ενθαρρύνονται να συνεργαστούν 

και να δουλέψουν ομαδικά. 

 

Δραστηριότητα 6η. Προφορική εξάσκηση στα αθροίσματα +9 

Γίνεται πάλι εξάσκηση στον υπολογισμό αθροισμάτων με το 9, 

προφορικά. 
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Δραστηριότητα 7η. Αθροίσματα με +10,+100,+110 

Ζητάμε από στους μαθητές να «ανέβουν» προφορικά: 

10-10 ξεκινώντας από διάφορους αριθμούς (πχ 5, 23, 76) ως το 200 

περίπου 

100-100 ξεκινώντας από διάφορους αριθμούς (πχ 5, 25, 32) ως το 

1000 περίπου 

110-110 ξεκινώντας από διάφορους αριθμούς (πχ 3, 6, 8) ως το 100 

περίπου 

Η δραστηριότητα αυτή απαιτεί συγκέντρωση, βραχύχρονη μνήμη και 

εκτελεστικό έλεγχο. 

 

Μάθημα 4ο 
Σκοπός του 4ου μαθήματος είναι η κατανόηση της έννοιας του 

κρατούμενου και η εισαγωγή της θεσιακής αξίας των αριθμών. 

 

Δραστηριότητα 1η. Φωτοτυπία με προσθέσεις μονοψήφιων με 

άθροισμα >10 

Αρχικά χρησιμοποιούνται ξυλάκια, μετά τα περιγράμματά τους στο 

χαρτί και τέλος περνάμε στις οριζόντιες πράξεις. Ανατρέχουμε στα 

αθροίσματα του 10 για να κατακτήσουν οι μαθητές την τεχνική συμπλήρωσης 

της δεκάδας πχ. 7+5=(7+3)+2=10+2=12. Με αυτόν τον τρόπο καταδεικνύεται 

ότι κάποιες φορές μέσα στις μονάδες «κρύβεται» μια δεκάδα, την οποία 

εξάγουμε.  

 

Δραστηριότητα 2η. Φωτοτυπία με προσθέσεις διψήφιου με μονοψήφιο 

με κρατούμενο 

Αρχικά χρησιμοποιούνται ξυλάκια, μετά τα περιγράμματά τους στο 

χαρτί και τέλος περνάμε στις κάθετες πράξεις. Εξηγούμε ότι όταν το άθροισμα 

των μονάδων σχηματίζει δεκάδα, αυτήν την μεταφέρουμε στη στήλη των 

δεκάδων (κρατούμενο) και ότι μένει το γράφουμε στην στήλη των μονάδων. 

 



 
 
 
 
 

131 
 

Δραστηριότητα 3η. Φωτοτυπία με προσθέσεις δύο διψήφιων με 

κρατούμενο 

Αρχικά χρησιμοποιούνται ξυλάκια, μετά τα περιγράμματά τους στο 

χαρτί και τέλος περνάμε στις κάθετες πράξεις. Εξηγούμε πάλι την έννοια του 

κρατούμενου και της μεταφοράς του στις δεκάδες κάνοντας επίδειξη με τα 

ξυλάκια. 

 

Δραστηριότητα 4η. Θεσιακή αξία  

Χρησιμοποιούμε κατάλληλο υλικό για την κατανόηση σε πραξιακό 

επίπεδο της θεσιακής αξίας των αριθμών. Πρόκειται για ξυλάκια που 

αναπαριστούν ποσοτικά τις μονάδες (Μ), δεκάδες (Δ), εκατοντάδες (Ε) και 

χιλιάδες (Χ) και έναν πίνακα με τις αντίστοιχες στήλες για την τοποθέτηση των 

ποσοτήτων (place value activity kit). Με μαρκαδοράκι που σβήνει οι μαθητές 

αφού αναπαραστήσουν ποσοτικά έναν αριθμό, μπορούν έπειτα να περάσουν 

στην συμβολική αναπαράσταση,να τον γράψουν δηλαδή με ψηφία πχ: 

- όταν βάλω τρία ξυλάκια μονάδων στην στήλη των μονάδων οι μαθητές 

γράφουν 3 στην στήλη των μονάδων 

- όταν βάλω δεκατρία ξυλάκια στην στήλη των μονάδων, οι μαθητές 

ξεχωρίζουν δέκα μονάδες, τις ανταλλάζουν με ένα ξυλάκι δεκάδας που 

τοποθετούν στην στήλη των δεκάδων και αφήνουν τρία ξυλάκια μονάδων 

στην στήλη των μονάδων, οπότε γράφουν 1 στην στήλη των δεκάδων και 3 

στην στήλη των μονάδων. Συνεχίζουμε με διάφορα παραδείγματα ώστε να 

δουν ότι 10Μ=1Δ, 20Μ=2Δ,10Δ=1Ε, 10Ε=1Χ. 

 Προβληματιζόμαστε πάνω στο θέμα των μετατροπών και ισοδυναμιών 

με ερωτήσεις όπως: 

-Έχω 3 δεκάδες τετράδια. Πόσα τετράδια έχω; 

-Έχω 13 δεκάδες τετράδια. Πόσα τετράδια έχω; 

-Τα 100 παιδιά, πόσες δεκάδες γίνονται; 

-Τα 100 παιδιά σχηματίζουν χιλιάδα; 

 Βάζω ξυλάκια στις κατάλληλες θέσεις του πίνακα και ζητώ να πουν 

πόσες Μ, Δ ,Ε, Χ, είναι και ποιος αριθμός σχηματίζεται. 
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Μάθημα 5ο 

Σκοπός του 5ου μαθήματος είναι να κατανοήσουν οι μαθητές την 

έννοια της θεσιακής αξίας των αριθμών, δηλαδή να αντιληφθούν ότι το ίδιο 

ψηφίο έχει διαφορετική αξία ανάλογα με την θέση στην οποία βρίσκεται. 

 

Δραστηριότητα 1η. Γραπτή αναπαράσταση αριθμών 

Χρησιμοποιώντας τα ξυλάκια που αναπαριστούν Μ, Δ, Ε, Χ, 

παρουσιάζουμε στους μαθητές μια ποσοτική αναπαράσταση αριθμού και τους 

ζητάμε να γράψουν με αραβικά ψηφία τον αριθμό που αναπαριστάται πχ 25, 

78, 138, 215, 1471, 1354, 200, 500, 80, 40, 1056, 1038, 1304, 1501 

 

Δραστηριότητα 2η. Ποσοτική αναπαράσταση αριθμών σε πίνακα 

Παρουσιάζονται προφορικά αριθμοί και οι μαθητές καλούνται να τους 

αναπαραστήσουν με τα κατάλληλα ξυλάκια (Μ, Δ, Ε, Χ) στις κατάλληλες 

στήλες του ειδικού πίνακα πχ. 5, 9, 32, 88, 154, 1261, 111, 70, 105, 430, 

1026, 1480, 1307, 1408. 

 

Δραστηριότητα 3η. Ποσοτική αναπαράσταση αριθμών χωρίς πίνακα 

Παρουσιάζονται προφορικά αριθμοί και οι μαθητές καλούνται να τους 

αναπαραστήσουν με τα κατάλληλα ξυλάκια (Μ, Δ, Ε, Χ), χωρίς την βοήθεια 

του ειδικού πίνακα πχ. 138, 256, 1034, 1062 και άλλοι αριθμοί που 

προτείνουν οι μαθητές. Στόχος είναι οι μαθητές να κατανοήσουν ότι στους 

πολυψήφιους αριθμούς υπάρχουν προκαθορισμένες θέσεις και ότι όλοι οι 

αριθμοί- συμπεριλαμβανομένου του μηδενός- αναπαριστούν κάποια αξία, 

οπότε δεν μπορούν να παραλείπονται ή να μπαίνουν σε άλλες θέσεις. 

Δραστηριότητα 4η. Αναγνώριση θεσιακής αξίας αριθμών 

Δίνονται στους μαθητές γραπτοί αριθμοί και τους ζητείται να πουν από 

πόσες Μ, Δ, Ε, Χ, αποτελούνται πχ. 5, 50, 500, 5000 και 38, 380, 308, 3008 

 

Δραστηριότητα 5η. Αναγνώριση θεσιακής αξίας ψηφίων 

Δίνονται στους μαθητές γραπτοί αριθμοί με κάποιο ψηφίο τους 

υπογραμμισμένο και οι μαθητές καλούνται να αποφασίσουν τι αξία (Μ, Δ, Ε, 
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Χ) έχει αυτό το ψηφίο σε κάθε αριθμό πχ. 25, 50, 500, 5271 και 86, 871, 380, 

1458  

 

Δραστηριότητα 6η. Γραπτή αναπαράσταση αριθμών 

Παρουσιάζονται γραπτά μια σειρά από ψηφία και η θεσιακή αξία τους 

(ανάπτυγμα) και οι μαθητές καλούνται να γράψουν για ποιόν αριθμό πρόκειται 

πχ 5Χ, 3Δ, 4Μ =5034 (και όχι 534) και 1Χ, 5Μ =1005 (και όχι 15) 

 

Δραστηριότητα 7η. Γραπτή αναπαράσταση αριθμών 

Παρουσιάζονται αριθμοί που η θεσιακή τους αξία υποδηλώνεται από 

την μορφή τους (ανάπτυγμα) και οι μαθητές καλούνται να γράψουν ποιος 

αριθμός σχηματίζεται απ’ αυτούς πχ. 1000+300+50+6=1356, 700+9=709 (και 

όχι 7009). 

 

Δραστηριότητα 8η. Ανάπτυγμα αριθμών 

Ζητείται από τους μαθητές να γράψουν τα αναπτύγματα κάποιων 

αριθμών, δηλαδή να γράψουν από ποιους αριθμούς σχηματίζονται αλλά και 

πόσες Μ, Δ, Ε., Χ., είναι πχ. 1256=1000+200+50+6=1Χ, 2Ε, 5Δ, 6Μ 

 

Δραστηριότητα 9η. Αναπαράσταση αριθμολέξεων ως ποσότητα 

Παρουσιάζονται στους μαθητές γραπτά αριθμολέξεις και τους ζητείται 

να χρησιμοποιήσουν τα κατάλληλα ξυλάκια για να τους αναπαραστήσουν ως 

ποσότητα πχ. χίλια εξήντα δύο και άλλες αριθμολέξεις που προτείνονται από 

τα παιδιά. 

 

Δραστηριότητα 10η. Παιχνίδι-σπαζοκεφαλιά με την θεσιακή αξία των 

αριθμών 

Παρουσιάζονται τέσσερα ψηφία και ζητείται από στους μαθητές να 

φτιάξουν με αυτά τον μεγαλύτερο και τον μικρότερο δυνατό αριθμό. Η 

σπαζοκεφαλιά λύνεται εύκολα αν τα παιδιά έχουν κατανοήσει ότι βάζοντας 

τους μεγαλύτερους αριθμούς στις μεγαλύτερης αξίας θέσεις φτιάχνεις τον 
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μεγαλύτερο αριθμό, ενώ βάζοντας τους μεγαλύτερους αριθμούς στις 

μικρότερης αξίας θέσεις φτιάχνεις τον μικρότερο πχ. 0, 3, 5, 8 (8530 και 358). 

 

Δραστηριότητα 11η. Παιχνίδι με σφραγίδες. Αναπαράσταση 

ποσοτήτων με αραβικούς αριθμούς 

Παρουσιάζουμε στους μαθητές μια φωτοτυπία όπου με ειδικές 

σφραγίδες έχουν τυπωθεί ποσότητες (μονάδες, δεκάδες, εκατοντάδες, 

χιλιάδες) και τους ζητάμε να αναγνωρίσουν και να γράψουν με αραβικά ψηφία 

για ποιόν αριθμό πρόκειται πχ. 1256, 4538, 2741, 2346.  

 

Δραστηριότητα 12η. Παιχνίδι με σφραγίδες. Αναπαράσταση 

προφορικών αριθμολέξεων ως ποσότητα 

Δίνουμε προφορικά κάποιους αριθμούς στους μαθητές και τους ζητάμε 

να τους αναπαραστήσουν με τις ειδικές σφραγίδες πχ. 2205, 1301, 300, 

14000 

 

Μάθημα 6ο 
Σκοπός του 6ου μαθήματος είναι οι μαθητές να εξασκηθούν στις 

μετατροπές (Μ, Δ, Ε, Χ) και στις προσθέσεις με κρατούμενο. 

 

Δραστηριότητα 1η. Μετατροπές 

Με βοηθητικό υλικό τα ξυλάκια που αναπαριστούν Μ, Δ, Ε, Χ, 

αναγνωρίζουμε από πόσες μονάδες, δεκάδες ή εκατοντάδες αποτελούνται 

κάποιοι αριθμοί πχ: 

-το 10 πόσες Μ είναι; 

-το 100 πόσες Μ είναι; Πόσες Δ; 

-το 1000 πόσες Μ είναι; Πόσες Δ; Πόσες Ε; 

 

Δραστηριότητα 2η. Φωτοτυπία με μετατροπές-συζήτηση 

Δίνεται στα παιδιά ένα φύλλο με αριθμούς και προφορικά 

αναγνωρίζουμε πόσες Μ, Δ, Ε, Χ έχει κάθε αριθμός. 
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Δραστηριότητα 3η. Φωτοτυπία με προβλήματα-συζήτηση 

Δίνεται στους μαθητές ένα φύλλο με 8 προβλήματα που για να λυθούν 

πρέπει να γίνουν μετατροπές και τα λύνουμε νοερά συζητώντας ομαδικά πχ: 

-Ένα σχολείο φύτεψε 12 δεκάδες έλατα για την αναδάσωση. Πόσα 

έλατα φύτεψε; 

-Η Μαρία έχει τρεις δεκάδες βόλους. Αγοράζει κι άλλους 20 βόλους. 

Πόσους βόλους έχει τώρα; 

-Ο γυμναστής θέλει να χωρίσει τους 156 μαθητές του σχολείου σε 

δεκάδες. Πόσες δεκάδες θα σχηματιστούν; 

 

Δραστηριότητα 4η. Παιχνίδι -φωτοτυπία με μετατροπές 

Δίνεται στους μαθητές ένα φύλλο με κάποια κρυμμένη εικόνα που για 

να σχηματιστεί θα πρέπει να ενωθούν με την σωστή σειρά κουκκίδες. Οι 

κουκκίδες είναι αριθμημένες από το 10 έως το 580 (ανεβαίνουμε κατά 10), και 

κάποιοι αριθμοί δίνονται κωδικοποιημένα πχ 9Δ, 5Ε. Η δραστηριότητα είναι 

ευχάριστη, εξασκεί στις μετατροπές και απαιτεί εκτελεστικό έλεγχο, 

συγκέντρωση και βραχύχρονη μνήμη. 

 

Δραστηριότητα 5η. Κάθετη πρόσθεση με πραξιακό και εικονικό υλικό 

-Χρησιμοποιώντας τα ξυλάκια που αναπαριστούν Μ, Δ, Ε, Χ και τον 

ειδικό πίνακα που διαχωρίζει τις θέσεις των αριθμών ανάλογα με την αξία 

τους (place value activity kit), αναπαριστούμε κάθετες προσθέσεις αρχικά 

χωρίς κρατούμενο και έπειτα με κρατούμενο. Οι μαθητές κάνουν τις 

προσθέσεις και γράφουν το αποτέλεσμα με αραβικά ψηφία. 

-Χρησιμοποιώντας τις σφραγίδες που τυπώνουν Μ, Δ, Ε, Χ 

αναπαριστούμε κάθετες προσθέσεις με κρατούμενο. 

 

Δραστηριότητα 6η. Φωτοτυπία προσθέσεων με κρατούμενο 

Δίνεται στους μαθητές ένα φύλλο με προσθέσεις με κρατούμενο και 

τους ζητείται να τις λύσουν. Κάποιες είναι κάθετες και κάποιες άλλες δίνονται 

οριζόντια αλλά τους ζητείται να τις λύσουν κάθετα, για να εξασκηθούν και στην 

σωστή τοποθέτηση των αριθμών ανάλογα με την θεσιακή τους αξία. 
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Μάθημα 7ο 
Σκοπός του 7ου μαθήματος είναι να εισάγει την έννοια της αφαίρεσης 

και να εξασκηθούν οι μαθητές σε αφαιρέσεις χωρίς δανεικό. 

 

Δραστηριότητα 1η. Υπολογισμός διαφοράς- απλές πράξεις με ξυλάκια  

 Χρησιμοποιώντας τα ξυλάκια:  

-κάνουμε εξάσκηση στις διαφορές από το 10 (10-), τονίζοντας στην 

αντίστροφη σχέση πρόσθεσης αφαίρεσης. Επεκτείνουμε προφορικά σε 

διαφορές 60- 80-, 100-, 110-  

-κάνουμε εξάσκηση σε άλλα δεδομένα μονοψήφιων πχ 8-6, 9-3, κα 

-κάνουμε εξάσκηση στις διαφορές -1 επισημαίνοντας ότι η γνώση της 

διαδοχής των αριθμών βοηθά σε αυτόν τον υπολογισμό πχ 9-1, 999-1, 

85426-1, 110-1, 1000-1 κα 

-κάνουμε εξάσκηση στα διπλά πχ 6-3, 16-3, 76-3 κα 

-κάνουμε εξάσκηση στην αφαίρεση μονοψήφιου από διψήφιο χωρίς δανεικό 

πχ 14-3. 

 

Δραστηριότητα 2η. Αφαίρεση μονοψήφιου από διψήφιο με δανεικό 

Με τα ξυλάκια (number rods) αναπαριστούμε αφαιρέσεις μονοψήφιου 

από διψήφιο με δανεικό και εξηγούμε τη μέθοδο σχηματισμού δεκάδας και 

αφαίρεσης από το 10 πχ 17-8=(17-7)-1=10-1=9 

Δίνεται στους μαθητές φωτοτυπία με αφαιρέσεις μονοψήφιου από 

διψήφιο με τα περιγράμματα από τα ξυλάκια και έπειτα οριζόντια. Επιμένουμε 

στην μέθοδο σχηματισμού δεκάδας και αφαίρεσης από το 10. 

 

Δραστηριότητα 3η. Ομαδικό παιχνίδι αφαιρέσεων 

Ένας μαθητής επιλέγει μια αφαίρεση (μονοψήφιων, διψήφιων, με 

κρατούμενο κτλ). Ο μαθητής που κάθεται δίπλα στον πρώτο, προσπαθεί να 

τη λύσει. Χρησιμοποιούμε χρονόμετρο. Αν δεν την λύσει, η ίδια πράξη 

μεταφέρεται στον επόμενο. Αν την λύσει θέτει μια νέα πράξη. Το παιχνίδι 

παίζεται κυκλικά. Οι μαθητές συγκεντρώνουν ένα βαθμό για κάθε σωστή 
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απάντηση. Σκοπός είναι με διασκεδαστικό τρόπο τα παιδιά να εξασκηθούν 

στην αφαίρεση και να αυτοματοποιήσουν τα βασικά αριθμητικά δεδομένα. 

 

Δραστηριότητα 4η. Παιχνίδι αφαιρέσεων με χρονόμετρο 

Δίνεται στους μαθητές πινακάκι με τυπωμένες πράξεις αφαίρεσης και 

κάρτες με τυπωμένες απαντήσεις. Πρέπει να κολλήσουν τις κάρτες 

απαντήσεων (με velcro) πάνω στο πινακάκι. Βάζουμε χρονόμετρο και 

διαγωνίζονται ανά δύο. 

 

Δραστηριότητα 5η. Ζωγραφική με αριθμούς. Αφαιρέσεις 

Δίνεται στους μαθητές μια ασπρόμαυρη εικόνα και τους ζητείται να την 

χρωματίσουν ακολουθώντας έναν κώδικα: κάθε αριθμός από το ένα ως το 

επτά αντιστοιχεί σε άλλο χρώμα. Πάνω στην εικόνα υπάρχουν τυπωμένες 

αφαιρέσεις μονοψήφιων από διψήφιο και αφαιρέσεις διψήφιων που η διαφορά 

τους κυμαίνεται από το 1 ως το 7. Οι μαθητές πρέπει να υπολογίσουν την 

διαφορά, να ανατρέξουν στον κώδικα και να βάψουν με το αντίστοιχο χρώμα. 

 
Μάθημα 8ο 

Σκοπός του 8ου μαθήματος είναι οι μαθητές να κατανοήσουν την έννοια 

του δανεικού και να εξασκηθούν σε αφαιρέσεις με δανεικό. 

 

Δραστηριότητα 1η. Αφαιρέσεις με κρατούμενο 

Χρησιμοποιώντας τα ξυλάκια που αναπαριστούν Μ, Δ, Ε, Χ και το 

ειδικό πινακάκι που αναπαριστά την θεσιακή αξία (place value activity kit), 

εξηγούμε την έννοια του κρατουμένου στην κάθετη πρόσθεση. Παίρνουμε ένα 

ξυλάκι δεκάδας από την στήλη των δεκάδων, την μετατρέπουμε σε μονάδες 

τις οποίες δανείζουμε στην στήλη των μονάδων και εκτελούμε την αφαίρεση. 

Κάνουμε εξάσκηση σ’ αυτό πχ. 18-9, 34-6, 115-23, 226-51, 135-67, 217-89, 

1256-467, 1672-985 κα.  

 

Δραστηριότητα 2η. Φωτοτυπία: κάθετες αφαιρέσεις με δανεικό 
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Δίνεται στους μαθητές ένα φύλλο κάθετων αφαιρέσεων με δανεικό και 

τους ζητείται να τις λύσουν. 

 

Δραστηριότητα 3η. Φωτοτυπία: κάθετες προσθέσεις με κρατούμενο και 

αφαιρέσεις με δανεικό 

Δίνεται στους μαθητές ένα φύλλο με κάθετες προσθέσεις και 

αφαιρέσεις ώστε να δουλέψουν πιο ενεργητικά: οι ίδιοι παρατηρούν και 

κρίνουν τι πράξη θα κάνουν και ποιά βήματα πρέπει να ακολουθήσουν 

κάνοντας διάκριση των συμβόλων της πρόσθεσης και αφαίρεσης. 

Επεκτείνουμε αυτήν την γνώση προχωρώντας και σε πράξεις με 

πενταψήφιους αριθμούς. 

 
Μάθημα 9ο 

Σκοπός του 9ου μαθήματος είναι να κατανοήσουν στους μαθητές την 

έννοια των πολυψήφιων αριθμών (πώς δομούνται, πώς διαβάζονται), την 

θεσιακή αξία κάθε ψηφίου και να εξασκηθούν στην επίλυση προβληματικών 

καταστάσεων. 

 

Δραστηριότητα 1η. Εξάσκηση στους πολυψήφιους αριθμούς 

Κάθε μαθητής παίρνει ένα ειδικό μπλοκάκι σχηματισμού πολυψήφιων 

αριθμών (place value practice board). Πρόκειται για ένα παραλληλόγραμμο 

μπλοκάκι, χωρισμένο σε 7 θέσεις (που αναπαριστούν την θεσιακή αξία των 

αριθμών από τις μονάδες ως το εκατομμύριο) και κάθε θέση αποτελείται από 

9 φύλλα με τους αριθμούς από 0-9. Με τη βοήθειά του, οι μαθητές μπορούν 

να σχηματίζουν αριθμούς και να αντιλαμβάνονται την διαφορετική αξία του 

ίδιου αριθμού ανάλογα με την θέση του πχ το 2 στην θέση των δεκάδων 

αντιπροσωπεύει το 20 αλλά στην θέση των χιλιάδων αντιπροσωπεύει το 

2000. Εξασκούμαστε: 

-ζητάμε από κάθε μαθητή να φτιάξει ένα δικό του αριθμό στο μπλοκάκι του και 

να τον διαβάσει δυνατά 

-αναγνωρίζουμε τη θέση των ψηφίων (πχ στον αριθμό 1528 το 2 είναι δεκάδα) 
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-ζητάμε να συγκρίνουν τους αριθμούς τους και να πουν ποιος έφτιαξε τον 

μεγαλύτερο και ποιος τον μικρότερο αριθμό 

- οι μαθητές χωρίζονται σε ζεύγη και βρίσκουν το άθροισμα των αριθμών τους 

(σε μερικά παραδείγματα χρησιμοποιούμε και χρονόμετρο). Συγκρίνουν τα 

αποτελέσματά τους και κάνουμε διορθώσεις. 

- οι μαθητές χωρίζονται σε ζεύγη και βρίσκουν την διαφορά των αριθμών τους 

(σε μερικά παραδείγματα χρησιμοποιούμε και χρονόμετρο). Συγκρίνουν τα 

αποτελέσματά τους και κάνουμε διορθώσεις. 

 

Δραστηριότητα 2η. Φωτοτυπία με ασκήσεις θεσιακής αξίας 

-Παρουσιάζεται στους μαθητές ένας δωδεκαψήφιος αριθμός, 

γραμμένος σε ένα πινακάκι ώστε να ονομάζονται οι θέσεις των ψηφίων (από 

μονάδες ως δισεκατομμύρια) και τους ζητείται να διαβάσουν τον αριθμό και να 

αναγνωρίσουν σε ποια στήλη συγκεκριμένα ψηφία που επαναλαμβάνονται 

μέσα στον ίδιο αριθμό έχουν την μεγαλύτερη και την μικρότερη άξια πχ το 1 

έχει μεγαλύτερη αξία όταν βρίσκεται στην στήλη των εκατοντάδων 

δισεκατομμυρίων παρά όταν βρίσκεται στην στήλη των δεκάδων.  

-Δίνονται πολυψήφιοι αριθμοί όπου έχει υπογραμμιστεί κάποιο από τα ψηφία 

τους και ζητείται από τους μαθητές (με τη βοήθεια του πίνακα της 

προηγούμενης άσκησης όπου ονομάζονται οι θέσεις των ψηφίων ανάλογα με 

την αξία τους) να αναγνωρίσουν την θεσιακή αξία του υπογραμμισμένου 

ψηφίου πχ. 78546, 12651470215 

-Δίνονται στους μαθητές αριθμολέξεις και τους ζητείται να γράψουν τον 

αριθμό με αραβικά ψηφία (με τη βοήθεια πίνακα όπου ονομάζονται οι θέσεις 

των ψηφίων ανάλογα με την αξία τους) πχ εκατόν δεκαοχτώ χιλιάδες 

εννιακόσια εβδομήντα έξι, δεκαεφτά χιλιάδες διακόσια τριάντα. 

 

Δραστηριότητα 3η. Φωτοτυπία με προβλήματα 

Παρουσιάζονται στους μαθητές δύο προβληματικές καταστάσεις και 

καλούνται, να σκεφτούν λογικά και να απαντήσουν:  
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-Πρόβλημα υπολογισμού ηλικίας. Οι μαθητές αντιλαμβάνονται ότι η ηλικία μας 

δηλώνει τα χρόνια που πέρασαν από την χρονιά της γέννησής μας ως 

σήμερα. 

-Πρόβλημα υπολογισμών βάρους. Οι μαθητές καλούνται να κάνουν 

πρόσθεση, σύγκριση και λογικές εκτιμήσεις 

Για να βοηθηθούν μπορούν να σημειώσουν πάνω σε τυπωμένη 

αριθμογραμμή τα αριθμητικά δεδομένα των προβλημάτων και να 

προχωρήσουν ευκολότερα σε συγκρίσεις για να εξάγουν συμπεράσματα. 

 
 
Μάθημα 10ο  

Σκοπός του 10ου μαθήματος είναι οι μαθητές να κατανοήσουν τις 

υποδιαιρέσεις και τα πολλαπλάσια του ευρώ και να εξασκηθούν στον 

υπολογισμό χρημάτων. 

 

Δραστηριότητα 1η. Παιχνίδι με χρήματα: Υποδιαιρέσεις και 

πολλαπλάσια του ευρώ. Μετατροπές 

Δίνεται στους μαθητές ένας πλαστικοποιημένος πίνακας όπου 

παρουσιάζονται όλες οι υποδιαιρέσεις και τα πολλαπλάσια του ευρώ (όλα τα 

κέρματα και χαρτονομίσματα που υπάρχουν). Τους δίνονται και ψεύτικα 

χρήματα. Παίζοντας με αυτά γίνεται εξάσκηση στις μετατροπές: 

-τους ζητείται να απαντήσουν σε ερωτήσεις όπως πόσα λεπτά είναι το κέρμα 

των 10 λεπτών, το χαρτονόμισμα των 10 ευρώ, των 100 ευρώ κα. 

-τους ζητείται να ανταλλάξουν τα χρήματα που τους δίνονται με άλλα 

χαρτονομίσματα ή κέρματα ίσης αξίας πχ. τους δίνεται ένα χαρτονόμισμα των 

10 ευρώ και τους ζητείται να το ανταλλάξουν με κέρματα του 1 ή των 2 ευρώ ή 

με κέρματα των 50 ή των 20 ή των 10 ή των 5 λεπτών κτλ 

-χωρίζονται σε ομάδα. Κάθε ομάδα καλείται να χρησιμοποιήσει τα χρήματά 

της για να σχηματίσει ένα συγκεκριμένο ποσό πχ. 83, 120, 257 ευρώ. Οι 

ομάδες μετά παρατηρούν τις επιλογές τους για να κατανοήσουν ότι το ίδιο 

ποσό μπορεί να σχηματιστεί από διαφορετικούς συνδυασμούς 

χαρτονομισμάτων και κερμάτων. 
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Δραστηριότητα 2η. Φωτοτυπία συνδυασμών χαρτονομισμάτων και 

κερμάτων 

Δίνεται στους μαθητές μια φωτοτυπία από βιβλίο: «Το ευρώ χωρίς 

κόπο» για την εξάσκηση στον υπολογισμό χρημάτων, όπου παρουσιάζονται 

διάφορα νομίσματα η χαρτονομίσματα και ζητείται από τους μαθητές να 

επιλέξουν ποια από αυτά πρέπει να επιλέξουν για να συνθέσουν ένα 

συγκεκριμένο ποσό πχ. τα 0,71 ευρώ αποτελούνται από ένα κέρμα των 50 

λεπτών, ένα κέρμα των είκοσι λεπτών και ένα κέρμα του ενός λεπτού. 

 

Δραστηριότητα 3η. Φωτοτυπία υπολογισμού αξίας χρημάτων 

Δίνεται στους μαθητές ένας πίνακας που παρουσιάζει όλα τα ελληνικά 

χαρτονομίσματα και κέρματα. Πάνω στον πίνακα έχει σημειωθεί ο αριθμός 

των χαρτονομισμάτων ή κερμάτων κάθε είδους που διαθέτει καθένα από 

πέντε παιδιά στον κουμπαρά του. Οι μαθητές θα πρέπει να υπολογίσουν το 

συνολικό ποσό που διαθέτει το κάθε παιδί του προβλήματος και έπειτα να 

συμπεράνουν ποιο παιδί έχει τα περισσότερα χρήματα. 

 

Δραστηριότητα 4η. Φωτοτυπία: πράξεις με ευρώ 

Δίνεται στους μαθητές μια φωτοτυπία από βιβλίο: «Το ευρώ χωρίς 

κόπο» για την εξάσκηση στον υπολογισμό χρημάτων, όπου παρουσιάζονται 

τα προϊόντα που αγόρασαν κάποιοι πελάτες, το ποσό που διέθεταν πριν την 

αγορά (γραμμένο ως δεκαδικό αριθμό) και τα χρήματα που έμειναν 

(παρουσιαζόμενα ως εικόνες νομισμάτων). Καλούνται να υπολογίσουν την 

αξία του προϊόντος, χρησιμοποιώντας τα ψεύτικα χρήματα που διαθέτουν πχ 

Η Ευαγγελία είχε 0,85 ευρώ, αγόρασε μια σοκολάτα και της έμειναν 50 λεπτά 

(εικόνα δύο κερμάτων των είκοσι λεπτών κι ενός κέρματος των δέκα λεπτών). 

Πόσο κόστιζε η σοκολάτα; Η άσκηση εισάγει την γραφή των χρηματικών 

ποσών με δεκαδικούς αριθμούς. Οι μαθητές είναι ελεύθερα να λύσουν το 

πρόβλημα με κάθετη πράξη ή νοερά, κάνοντας αφαίρεση ή ανεβαίνοντας από 

τον μικρότερο αριθμό (κάνοντας ουσιαστικά πρόσθεση). Συζητάμε και 

εξηγούμε όλες τις τεχνικές που χρησιμοποιούμε. 



 
 
 
 
 

142 
 

 
Μάθημα 11ο 
 Σκοπός του 11ου μαθήματος είναι να εξασκηθούν οι μαθητές στο να 

γράφουν ποσά (ευρώ) με τη μορφή των δεκαδικών αριθμών και να τα 

συγκρίνουν και στο να λύνουν προβλήματα με ευρώ με ακέραιους, συμμιγείς 

και δεκαδικούς αριθμούς. Το συγκεκριμένο μάθημα αλλά και το πρόγραμμα 

Μ.ΑΘ εν γένει δεν περιλαμβάνει εκπαίδευση στους δεκαδικούς ή συμμιγείς 

αριθμούς, ωστόσο δίνεται έμφαση στο να κατανοήσουν οι μαθητές την έννοια 

των χρημάτων όταν αναπαρίστανται σε αυτές τις μορφές. Η κατανόηση όμως 

της έννοιας απλών πρακτικών μετατροπών και υποδιαιρέσεων προετοιμάζει 

το έδαφος για την κατάκτηση της σημασίας των δεκαδικών και συμμιγών. 

 

Δραστηριότητα 1η. Γραφή ποσών (ευρώ) 

Ζητάμε από τους μαθητές να γράψουν με αραβικά ψηφία διάφορα 

ποσά, όπως έχουν μάθει ή γνωρίζουν εμπειρικά και συζητάμε τα λάθη. 

Εξηγούμε ότι το ακέραιο μέρος δηλώνει τα ευρώ και το δεκαδικό μέρος τα 

λεπτά, παραπέμποντας και στον πίνακα του προηγούμενου μαθήματος (το 

πρώτο δεκαδικό ψηφίο δηλώνει τα δεκάλεπτα, το δεύτερο τα λεπτά) πχ 5 €, 

0,5 €, 0,05 € κα. 

Ζητάμε από τους μαθητές να σχεδιάσουν διάφορα ποσά για να 

εξασκηθούν στον συνδυασμό χαρτονομισμάτων και κερμάτων. Περνάμε 

δηλαδή από την πραξιακή στην εικονική αναπαράσταση και οι μαθητές 

σχεδιάζουν τα χαρτονομίσματα ή νομίσματα από τα οποία θεωρούν ότι 

αποτελούνται τα ποσά που τους αναφέρουμε πχ τα 15 € μπορούν να 

σχεδιαστούν ως ένα χαρτονόμισμα των 10 € και ένα των 5 € ή ως τρία 

χαρτονομίσματα των 5 € ή ως συνδυασμός χαρτονομισμάτων και κερμάτων 

κτλ.  

 

Δραστηριότητα 2η. Φωτοτυπία: Πρόβλημα με ευρώ 

Δίνεται στους μαθητές μια φωτοτυπία από βιβλίο: «Το ευρώ χωρίς 

κόπο» για την εξάσκηση στον υπολογισμό χρημάτων, όπου παρουσιάζονται 

με την μορφή δεκαδικών αριθμών τα έσοδα και τα έξοδα ενός μικρού παιδιού 



 
 
 
 
 

143 
 

κατά την διάρκεια των διακοπών του και οι μαθητές καλούνται να 

υπολογίσουν το τελικό ποσό που θα έχει στην κατοχή του το παιδί στο τέλος 

των διακοπών. Γίνεται εξάσκηση στην πρόσθεση και την αφαίρεση 

δεκαδικών, στην τοποθέτηση των ψηφίων στην σωστή θέση ανάλογα με την 

αξία τους αλλά και στην συγκέντρωση και την οργάνωση μιας στρατηγικής για 

την επίλυση του προβλήματος. 

 

Δραστηριότητα 3η. Φωτοτυπία: Συγκρίσεις ποσών (δεκαδικοί αριθμοί) - 

Επίλυση προβλήματος. 

Οι μαθητές καλούνται να συγκρίνουν ποσά που τους δίνονται με την 

μορφή δεκαδικών αριθμών πχ. 0,75 € και 0,57 €, 0,08 €, 0,80 €, 8,00€ 

Οι μαθητές καλούνται να λύσουν ένα πρόβλημα κάνοντας 

υπολογισμούς ποσών που τους δίνονται με την μορφή δεκαδικών και 

συμμιγών αριθμών και ακεραίων. Για να το καταφέρουν θα πρέπει να 

μετατρέψουν όλους τους αριθμούς σε δεκαδικούς, να έχουν κατανοήσει 

δηλαδή την έννοια των υποδιαιρέσεων του ευρώ.  

 
Μάθημα 12ο 
 Σκοπός του 12ου μαθήματος είναι να εξασκηθούν οι μαθητές στην 

επίλυση προβλημάτων. Διδάσκονται τα στάδια που μπορούν να ακολουθούν 

για την επίλυση ενός προβλήματος ώστε να αποκτήσουν περισσότερο έλεγχο 

στον τρόπο με τον οποίο διαχειρίζονται τα προβλήματα. Σ’ αυτήν την ενότητα 

εντάσσονται και διάφορα παιχνίδια λογικής και ασκήσεις οπτικής αντίληψης 

(δραστηριότητες που επίσης αποτελούν προβλήματα παρόλο που δεν έχουν 

την κλασική δομή που γνωρίζουμε στην εκπαίδευση). 

Δραστηριότητα 1η. Πρόβλημα που δεν λύνεται 

Παρουσιάζεται στους μαθητές ένα πρόβλημα που δεν μπορεί να λυθεί 

καθώς δεν υπάρχει λογική σχέση μεταξύ των δεδομένων και ζητουμένων του 

προβλήματος και τους ζητείται να το λύσουν. Συζητάμε τις σκέψεις τους. Το 

πρόβλημα είναι: «Ένας βοσκός έχει 210 άσπρα πρόβατα και 320 μαύρα 

πρόβατα. Πόσων ετών είναι ο βοσκός;» Σκοπός είναι να κατανοήσουν οι 
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μαθητές ότι το πιο σημαντικό πράγμα κατά την επίλυση ενός προβλήματος 

είναι η κριτική σκέψη. 

 

Δραστηριότητα 2η. Στρατηγική επίλυσης προβλημάτων 

Αναφέρονται τα στάδια επίλυσης προβλημάτων όπως περιγράφονται 

από την Montague (1998): 

-Παράφραση - οπτικοποίηση προβλήματος 

-Ανάλυση δεδομένων 

-Ορισμός ζητουμένων 

-Κατά προσέγγιση υπολογισμός αποτελέσματος 

-Επιλογή στρατηγικής επίλυσης 

-Έλεγχος αποτελέσματος 

 

Δραστηριότητα 3η. Φωτοτυπία για την άσκηση της προσοχής, 

συγκέντρωσης, οπτικής διάκρισης 

Δίνεται στους μαθητές μια άσκηση οπτικής αντίληψης από το βιβλίο: 

«Ενδυνάμωση του αποδιοργανωμένου νου», όπου παρουσιάζονται διάφορα 

σύμβολα που επαναλαμβάνονται σε διαφορετικά χρώματα και καλούνται να 

μετρήσουν πόσες φορές επαναλαμβάνονται ανεξάρτητα από το χρώμα. 

Απαιτείται προσοχή, συγκέντρωση, εκτελεστικός έλεγχος (να μην μετρήσουν 

σχήματα που μοιάζουν αλλά δεν είναι ίδια, να μην κατηγοριοποιήσουν 

ανάλογα με το χρώμα αλλά να εστιάσουν αποκλειστικά στο σχήμα). 

 

Δραστηριότητα 4η. Φωτοτυπία: Ταξινόμηση - ραβδόγραμμα 

Ως συνέχεια της προηγούμενης δραστηριότητας ζητείται από στους 

μαθητές να συμπληρώσουν σε έναν πίνακα τον αριθμό των συμβόλων κάθε 

χρώματος που εντόπισαν και έπειτα να μετατρέψουν αυτά τα δεδομένα σε 

διάγραμμα. Φτιάχνοντας λοιπόν ένα ραβδόγραμμα και έπειτα «διαβάζοντάς 

το», εξηγούμε την αξία χρήσης διαγραμμάτων για την αναπαράσταση 

μαθηματικών δεδομένων. 

 

Δραστηριότητα 5η. Παιχνίδι λογικής 1 
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Παρουσιάζεται στους μαθητές ένα παιχνίδι λογικής από το α΄ τεύχος 

του σχολικού βιβλίου μαθηματικών της Ε΄ τάξης. Οι μαθητές διαβάζουν 

κάποιες πληροφορίες για τέσσερις δασκάλους και τα μαθήματα που 

διδάσκουν και πρέπει να τις συνδυάσουν ώστε να συμπεράνουν ποιος 

δάσκαλος διδάσκει κάθε μάθημα. 

  

Δραστηριότητα 6η. Παιχνίδι λογικής 2 

Σ’ αυτό το παιχνίδι λογικής, που δημιουργήθηκε για το Μ.ΑΘ, δίνονται 

πληροφορίες για τρία παιδιά και τα κατοικίδιά τους. Οι μαθητές καλούνται να 

αποφασίσουν ποιο κατοικίδιο ανήκει σε κάθε παιδί, κάνοντας μια σειρά από 

λογικούς συλλογισμούς.  

 

Δραστηριότητα 7η. Πρόβλημα με πολυψήφιους αριθμούς 

Παρουσιάζεται ένα πρόβλημα από το α΄ τεύχος του σχολικού βιβλίου 

μαθηματικών της Ε΄ τάξης. Πρόκειται για ένα πρόβλημα πρόσθεσης 

επταψήφιων αριθμών αναφερόμενο στα στοιχεία μιας απογραφής 

πληθυσμού. Οι μαθητές καλούνται να το λύσουν. 

 

Δραστηριότητα 8η. Δημιουργία προβλήματος 

Ζητείται από τους μαθητές να φτιάξουν ένα δικό τους πρόβλημα 

πρόσθεσης ή αφαίρεσης με πολυψήφιους αριθμούς (τουλάχιστον 

τετραψήφιους) και να το δώσουν στον διπλανό τους να το λύσει. Έτσι, 

παίρνουν μια πιο ενεργητική θέση καθώς πρέπει να επινοήσουν ένα σενάριο 

κατάλληλο για να χρησιμοποιηθούν τετραψήφιοι αριθμοί αλλά επίσης τους 

δίνεται η ευκαιρία να κατανοήσουν την δομή ενός προβλήματος και την λογική 

που υπάρχει πίσω από τον τρόπο παρουσίασής του. 

 
Μάθημα 13ο 

Σκοπός του 13ου μαθήματος είναι οι μαθητές να κατανοήσουν την 

έννοια του χρόνου. Παρουσιάζονται οι υποδιαιρέσεις του χρόνου (μέρα, 

εβδομάδα, μήνας, έτος) και οι μαθητές εξασκούνται σε μετατροπές και σε 

υπολογισμούς χρόνου. 
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Δραστηριότητα 1η. Υπολογισμός χρόνου που πέρασε 

Δίνεται στους μαθητές μια φωτοτυπία από το βιβλίο «Πρωτότυπα 

προβλήματα με αριθμούς», όπου παρουσιάζονται κάποιες χρονολογίες και 

ζητείται να υπολογίσουν πόσα χρόνια έχουν περάσει από τότε ως σήμερα. Οι 

μαθητές κατανοούν ότι πρέπει να γίνει αφαίρεση και ότι ο μειωτέος είναι η 

φετινή χρονολογία και εξασκούνται σε κάθετες αφαιρέσεις τετραψήφιων με 

κρατούμενο. Κατανοούν επίσης ότι αυτή είναι η λογική του υπολογισμού της 

ηλικίας και εξασκούνται στον υπολογισμό ηλικιών. Σκοπός είναι να 

αντιληφθούν ότι οι πράξεις με πολυψήφιους μπορούν να τους χρησιμεύσουν 

για υπολογισμούς στην καθημερινή ζωή. 

 

Δραστηριότητα 2η. Υποδιαιρέσεις του χρόνου - Μετατροπές  

Εξηγούμε τις υποδιαιρέσεις του χρόνου (μέρα, εβδομάδα, μήνας, έτος). 

Έπειτα, παρουσιάζονται στους μαθητές ερωτήσεις που για να τις απαντήσουν 

θα πρέπει να κάνουν κάποιες μετατροπές πχ. Ο Μηνάς θα μείνει στο χωριό 

του 20 μέρες. Ο Φίλιππος θα μείνει 3 εβδομάδες. Ποιος θα μείνει παραπάνω; 

 

Δραστηριότητα 3η. Πρόβλημα 

Παρουσιάζεται στους μαθητές ένα πρόβλημα υπολογισμού της αμοιβής 

κάποιου ανάλογα με τις ημέρες εργασίας του. Οι μαθητές συμβουλεύονται ένα 

ημερολόγιο και υπολογίζουν την αμοιβή ανά εβδομάδα και ανά μήνα. Έπειτα, 

τους δίνεται η ευκαιρία να κάνουν μια σειρά από παρατηρήσεις και να 

καταλήξουν σε λογικά συμπεράσματα. 

 
Μάθημα 14ο 

Σκοπός του 14ου μαθήματος είναι οι μαθητές να εξασκηθούν στον 

ακριβή υπολογισμό ηλικίας (έτη, μήνες, μέρες). Γίνεται εξάσκηση και στην 

κατανόηση προβλημάτων. 

 

Δραστηριότητα 1η. Ακριβής υπολογισμός ηλικίας (έτη, μήνες, μέρες) 
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Οι μαθητές υπολογίζουν την ακριβή τους ηλικία κάνοντας αφαίρεση της 

πλήρους ημερομηνίας γέννησής τους από την σημερινή ημερομηνία. Συχνά 

απαιτείται μετατροπή έτους σε μήνες ή μήνα σε μέρες.  

Οι μαθητές υπολογίζουν την ακριβή ηλικία που θα έχουν κάποια 

χρονική στιγμή στο μέλλον πχ στις 14/8/ 2028 

 Οι μαθητές υπολογίζουν τη διαφορά ηλικίας που έχουν μεταξύ τους. 

Κάποιοι θεωρούν ότι έχουν έναν χρόνο διαφορά (επειδή όλοι οι μαθητές μιας 

τάξης δεν έχουν πάντα γεννηθεί την ίδια χρονιά), ενώ η διαφορά τους είναι 

μόλις λίγοι μήνες. 

 

Δραστηριότητα 2η. Προβλήματα 

Δίνονται στους μαθητές προβλήματα όπου απαιτείται ο υπολογισμός 

ηλικίας ή χρόνου που μεσολάβησε μεταξύ δύο ημερομηνιών και καλούνται να 

τα λύσουν. 

 

Δραστηριότητα 3η. Κατανόηση προβλημάτων 

Δίνονται στους μαθητές κάποια προβλήματα, όπου μεταξύ των 

δεδομένων του προβλήματος παρεμβάλλονται και άσχετες ως προς το 

πρόβλημα πληροφορίες. Οι μαθητές καλούνται να εντοπίσουν τις άσχετες 

πληροφορίες. Δεν τους ζητείται να λύσουν τα προβλήματα. Πχ. η Φωτεινή 

αγόρασε έναν χυμό που έκανε 1,70 € και μπανάνες που κόστιζαν 2,10 €. 

Έβαλε τα ρέστα στο πορτοφόλι της που το είχε αγοράσει 4,70 €. Πόσα 

χρήματα ξόδεψε συνολικά; 

 
Μάθημα 15ο 
 Σκοπός του 15ου μαθήματος είναι οι μαθητές να αντιληφθούν την 

έννοια της ώρας αλλά και του μισάωρου και του τέταρτου. Εξασκούνται στο να 

«διαβάζουν» το ρολόι και στο να γράφουν την ώρα σε ψηφιακή και αναλογική 

μορφή. 

 

Δραστηριότητα 1η. Ρολόι. Αναλογική και ψηφιακή απεικόνιση της ώρας 
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Ζωγραφίζουμε ένα ρολόι και εξηγούμε ότι παρόλο που υπάρχουν 

αριθμοί μόνο από το 1-12, αυτοί αναπαριστούν όλο το 24ωρο. Εξηγούμε ότι οι 

12 πρώτες ώρες από το πρωί ως το μεσημέρι σημαίνονται με «πμ» προ 

μεσημβρίας). Οι απογευματινές και βραδινές ώρες σημαίνονται με «μμ» (μετά 

μεσημβρίας) αλλά μπορούν να γραφούν και χρησιμοποιώντας τους αριθμούς 

από 13-24. Εξασκούμαστε με παραδείγματα πχ. Η Βίκυ ξεκινά για μάθημα 

στις 17.00. Τι ώρα ξεκινά; Πρωί ή απόγευμα; 

 

Δραστηριότητα 2η. Ρολόι. Υποδιαιρέσεις και αναπαράσταση της ώρας  

Δίνεται σε κάθε μαθητή ένα χάρτινο ρολόι με δείκτες και μαρκαδοράκι 

που σβήνει. Εξηγούμε ότι ο μικρός δείκτης δείχνει τις ώρες και ο μεγάλος τα 

λεπτά. Εξηγούμε ακόμα ότι η ώρα έχει 60 λεπτά, η μισή ώρα 30 λεπτά και το 

τέταρτο 15 λεπτά. Συζητάμε τις έννοιες «και τέταρτο», «παρά τέταρτο». 

Έπειτα: 

-Ζητείται από τους μαθητές να φτιάξουν τους δείκτες του ρολογιού ώστε να 

απεικονίσουν συγκεκριμένες ώρες πχ. 3 πμ, 3 μμ, 4.15 πμ, 4.15 μμ, 8.30 πμ, 

8.30 μμ, 9,45 πμ, 9,45 μμ. 

-Ζητείται από τους μαθητές να «διαβάσουν» και να γράψουν την ώρα που 

δείχνει το ρολόι τους (ο εκπαιδευτής ρυθμίζει το χάρτινο ρολόι τους και ορίζει 

αν η ώρα είναι προ ή μετά μεσημβρίας). 

 

Δραστηριότητα 3η. Προβλήματα υπολογισμού ώρας 

Δίνεται στους μαθητές μια φωτοτυπία με προβλήματα όπου καλούνται 

να κάνουν υπολογισμούς σχετικούς με την ώρα πχ: 

-Ο Φώτης ξεκίνησε την προπόνηση στο μπάσκετ στις έξι και τέταρτο το 

απόγευμα και τελείωσε στις οχτώ και μισή το βράδυ. Πόση ώρα κράτησε η 

προπόνηση; 

-Ο Μάριος και η Αφροδίτη πήγαν να βρουν τους φίλους τους στις 12.15 πμ. Οι 

γονείς τους, τους είπαν να επιστρέψουν σε μιάμιση ώρα. Τι ώρα πρέπει να 

γυρίσουν; 
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Μάθημα 16ο 

Σκοπός του 16ου μαθήματος είναι να γίνει ένας απολογισμός από τους 

μαθητές του τι αποκόμισαν από το πρόγραμμα και κάποιες ασκήσεις 

επανάληψης σε πεδία που επιλέγουν οι ίδιοι.  

 
4.5 Στατιστική ανάλυση 
  

Η στατιστική επεξεργασία έγινε με το πρόγραμμα SPSS 21 (SPSS Inc, 

Σικάγο, ΗΠΑ). Οι συσχετίσεις μεταξύ κατηγορικών μεταβλητών έγιναν με το 

τεστ Pearson χ² ή με το τεστ Fisher με διόρθωση Monte-Carlo. Καθώς η 

βαθμολογία στις νευροψυχολογικές και ψυχοεκπαιδευτικές κλίμακες δεν 

πληρούσε κριτήρια κανονικότητας (τεστ Kolmogorov-Smirnof με διόρθωση 

σημαντικότητας Lilliefors) εφαρμόστηκαν μη παραμετρικά τεστ για να 

εκτιμηθεί η συσχέτιση μεταξύ αυτών των κατηγορικών μεταβλητών (τεστ 

Kruskall-Wallis και Mann-Whitney U). Για την εκτίμηση των διαφορών στις 

μαθηματικές επιδόσεις πριν και μετά την παρέμβαση χρησιμοποιήθηκε το 

τεστ Wilcoxon signed-rank. Ως επίπεδο σημαντικότητας ορίστηκε το 0,5 

(αμφίπλευρος έλεγχος). Υπολογίστηκε επίσης το μέγεθος της επίδρασης με το 

δείκτη Cohen’s d. 
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Κεφάλαιο 5 
 
Αποτελέσματα 
 
5.1 Διερεύνηση του γνωστικού προφίλ των μαθητών με επίμονη (ΕΔ) 
και παροδική δυσκολία (ΠΔ) στα μαθηματικά 

Η υπόθεσή μας ήταν ότι οι δύο ομάδες μαθητών θα παρουσίαζαν 

διαφοροποίηση ως προς τις γνωστικές τους ικανότητες. Ειδικά ως προς τη 

μαθηματική επίδοση, η υπόθεση προέβλεπε ότι οι μαθητές με ΕΔ θα 

παρουσίαζαν σοβαρές δυσκολίες σε βασικές μαθηματικές ικανότητες, όπως η 

αίσθηση του αριθμού.  

Οι δύο ομάδες μαθητών συγκρίθηκαν ως προς τις επιδόσεις τους στις 

υποκλίμακες νοημοσύνης, ως προς την αναγνωστική τους ικανότητα και ως 

προς τη μαθηματική ικανότητα (όπως εκτιμήθηκε με το NUCALC στη φάση 2 

και με το ΑΔΜΕ στη φάση 3 της έρευνας).  

 
5.1.1 Σύγκριση επιδόσεων των ομάδων στις νευροψυχολογικές 

και ψυχοεκπαιδευτικές κλίμακες (φάση 2, Γ΄ τάξη) 
 
Νοητική ικανότητα 

Οι μαθητές με ΤΕ παρουσίασαν στατιστικά σημαντικά υψηλότερη 

επίδοση (p < .05) σε όλες τις μετρήσεις της κλίμακας νοημοσύνης WISC-III 

(Σχέδια κύβων, Λεξιλόγιο, Μνήμη Αριθμών) σε σχέση με τους μαθητές με ΕΔ 

(Πίνακας 2). Ωστόσο, η ατομική επίδοση στις υποκλίμακες Σχέδια Κύβων και 

Λεξιλόγιο των μαθητών με ΕΔ ήταν στο μέσο όρο (<1 τυπική απόκλιση κάτω 

του μέσου όρου) οπότε η γενική νοημοσύνη των μαθητών αυτών αξιολογείται 

στα τυπικά επίπεδα. 

Οι μαθητές με ΤΕ παρουσίασαν στατιστικά σημαντικά υψηλότερη 

επίδοση (p = .035) στην υποκλίμακα Μνήμη Αριθμών σε σχέση με τους 

μαθητές με ΠΔ (Πίνακας 3). Ωστόσο, η ατομική επίδοση των μαθητών με ΠΔ 

στην υποκλίμακα αυτή ήταν στον μέσο όρο (<1 τυπική απόκλιση κάτω του 
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μέσου όρου). Στα Σχέδια Κύβων και στο Λεξιλόγιο η επίδοση των δύο ομάδων 

δεν παρουσίασε σημαντικές διαφορές. 

Οι μαθητές με ΕΔ είχαν χαμηλότερη επίδοση από τους μαθητές με ΠΔ 

σε όλες τις μετρήσεις της κλίμακας νοημοσύνης αλλά μόνο στην υποκλίμακα 

Λεξιλόγιο αυτή η διαφορά ήταν στατιστικά σημαντική (p = .044) με μέτρια-

υψηλά μεγέθη επίδρασης (Πίνακας 4). 

Δεν εντοπίστηκαν διαφορές μεταξύ των ομάδων κατά τη συμπλήρωση 

των Προοδευτικών Μητρών του Raven (πίνακες 2-4). 

 
Οπτική Αναζήτηση 

Οι τρεις ομάδες μαθητών δε διέφεραν μεταξύ τους στις δοκιμασίες 

οπτικής αναζήτησης της κλίμακας NEPSY ούτε και στην ταχύτητα εκτέλεσής 

της (πίνακες 2-4). 

 

Αναγνωστική Ικανότητα 
Οι μαθητές των δύο πειραματικών ομάδων δεν διέφεραν ως προς την 

ικανότητα ανάγνωσης λέξεων (p = .558) και ψευδολέξεων (p = .925) όπως 

φαίνεται στον πίνακα 4. 

Παρόλο που οι μαθητές και των δύο πειραματικών ομάδων δεν 

παρουσίασαν διαφορές συγκρινόμενες με τους μαθητές ΤΕ στην ικανότητα 

ανάγνωση λέξεων, είχαν σημαντικά χαμηλότερη επίδοση απ’ αυτούς στην 

ανάγνωση ψευδολέξεων (ΕΔ σε σχέση με ΤΕ: p = .001 και ΠΔ σε σχέση με 

ΤΕ: p = .005) όπως φαίνεται στους πίνακες 2 και 3 αντίστοιχα. 

 
Μαθηματική Ικανότητα 

Οι μαθητές με ΕΔ είχαν χαμηλότερη επίδοση σε όλες τις υποκλίμακες 

της κλίμακας NUCALC που εκτιμά μαθηματικές ικανότητες συγκριτικά με τους 

μαθητές με ΤΕ (Πίνακας 2). Η διαφορά ήταν στατιστικά σημαντική σε όλες τις 

υποκλίμακες (p < .005, .15 < d < 2.25) εκτός από τις υποκλίμακες 

απαρίθμηση κηλίδων (p = .375), γραφή αριθμών (p = .098), νοερή πρόσθεση 

(p = .124)-παρόλο που χρειάστηκε σημαντικά περισσότερος χρόνος για την 

εκτέλεση αυτών των έργων-και αντιληπτική εκτίμηση ποσότητας (p = .863). 
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Ο χρόνος εκτέλεσης των περισσότερων μαθηματικών έργων ήταν 

σημαντικά αυξημένος για τους μαθητές με ΕΔ συγκριτικά με τους μαθητές με 

ΤΕ (Πίνακας 2). 

Οι μαθητές με ΕΔ παρουσίασαν σημαντικά κατώτερη επίδοση, με 

υψηλό μέγεθος επίδρασης συγκριτικά με τους μαθητές με ΠΔ στις παρακάτω 

υποκλίμακες του NUCALC: Γραπτή πρόσθεση (Mann-Whitney U = 68.00, p = 

.001, d = 1.29), γραπτή αφαίρεση (U = 65.50, p = .001, d = 1.14), γνωστική 

εκτίμηση ποσότητας U = 76.00, p = .001, d = 1.16 ), επίλυση προβλημάτων 

(U = 86.50, p = .004, d = .94). Σημαντικά κατώτερη επίδοση με μέτρια μεγέθη 

επίδρασης παρουσίασαν στην τοποθέτηση αριθμών σε αριθμογραμμή-οπτική 

δίοδος (U = 113.00, p = .020, d = .74) και στους νοερούς πολλαπλασιασμούς 

(U = 83.00, p = .017, d = .75). Κατώτερη επίδοση, με μέτρια μεγέθη 

επίδρασης αλλά όχι στατιστικά σημαντική διαφορά, παρατηρήθηκε στην 

αντίστροφη μέτρηση (U = 112.00, p = .085, d = .64), τοποθέτηση αριθμών σε 

αριθμογραμμή-ακουστική δίοδος (U = 118.50, p = .084, d = .62) και γραπτή 

σύγκριση αριθμών (U = 112.50, p = .075, d = .65). Τα αποτελέσματα αυτά 

παρουσιάζονται στον πίνακα 4. 

Οι μαθητές με ΕΔ σημείωσαν συστηματικά υψηλότερους χρόνους 

εκτέλεσης των μαθηματικών έργων συγκριτικά με τους μαθητές με ΠΔ. Η 

διαφορά μεταξύ των δύο ομάδων παρουσίασε στατιστική σημαντικότητα στις 

δοκιμασίες υπολογισμού: πρόσθεση (U = 95.00, p = .017, d = .82), αφαίρεση 

(U = 83.00, p = .015, d = .99), πολλαπλασιασμός(U = 68.00, p = .001, d = 

1.03) όπως φαίνεται στον πίνακα 4. 

Οι μαθητές με ΠΔ παρουσίασαν επίδοση αντίστοιχη των μαθητών με 

ΤΕ (Πίνακας 3) σε όλες τις υποκλίμακες του NUCALC, με μόνη εξαίρεση την 

υποκλίμακα γραφή αριθμών όπου παρουσίασαν οριακά σημαντική 

υποεπίδοση με μέτριο-υψηλό μέγεθος επίδρασης (p = .048, d = .82). 
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Πίνακας 2. 

Επίδοση μαθητών με ΕΔ και ΤΕ στις νευροψυχολογικές και ψυχοεκπαιδευτικές κλίμακες κατά τη 

φάση 2  

    ΕΔ (n = 19)    ΤΕ (n = 31)  

Κλίμακα  Μ.Ο.  Τ.Α.  Μ.Ο.  Τ.Α.    pª Cohen’s d 

WISC-III       

Λεξιλόγιο 8.58 3.22 10.65 2.70  0.043   0.70 
Σχέδια Κύβων 7.95 2.46 10.81 2.12  0.000   1.25 
Μνήμη αριθμών 6.11 2.58 10.13 3.05  0.000*   1.42 

RAVEN 6.69 2.44 10.56 2.42  0.148   1.59 

NEPSY ακρίβεια       

     Οπτική αναζήτηση 1 2.42 2.63 3.52 1.79 0.240       0.49 

     Οπτική αναζήτηση 2 3.47 1.81 3.81 1.30 0.760    0.22 

NEPSY ταχύτητα (δευτ.)       

     Οπτική αναζήτηση 1 67.79 28.74 62.30 19.12 0.708    0.22 

     Οπτική αναζήτηση 2 58.79 32.23 50.33 12.78 0.427    0.35 

ΚΑΕ ακρίβεια       

Ανάγνωση ψευδολέξεων 24.11 8.27 32.45 6.55 0.001   1.12 
Ανάγνωση λέξεων 54.89 16.38 66.13 20.10 0.112   0.61 

ΚΑΕ ταχύτητα (δευτ.) 

Ανάγνωση ψευδολέξεων 

    Ανάγνωση λέξεων 

 

49.37 

74.21 

 

20.96 

34.07 

 

33.55 

48.26 

 

11.04 

14.54 

 

0.004 

0.002 

 

  0.94 
  0.99 

NUCALC ακρίβεια       

Απαρίθμηση κηλίδων 1.58 0.69 1.81 0.40  0.375   0.41  

Αντίστροφη μέτρηση 2.74 1.37 3.71 0.69 0.004   0.89 
Γραφή αριθμών       14.26 2.96 15.65 0.88 0.098   0.64 

Νοερή πρόσθεση 11.16 3.96 14.45 2.47 0.124   1.00 
Γραπτή πρόσθεση 12.21 3.33 15.61 0.80 <0.001   1.40 
Νοερή αφαίρεση 8.26 3.75 12.77 2.89 0.014   1.35 
Γραπτή αφαίρεση 8.00 3.46 14.52 2.19 <0.001   2.25 
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   Νοερός πολλαπλασιασμός 8.79 3.34 11.52 1.12 0.003   1.10 
   Ανάγνωση αριθμών 14.21 2.42 15.90 0.40  0.001   0.97 

Αριθμογραμμή (προφορικά) 4.42 1.71 5.68 0.75 0.002   0.95 
Αριθμογραμμή (γραπτά) 4.42 1.95 5.94 0.36 <0.001   1.08 
Προφορική σύγκριση 13.05 2.07 15.00 1.46 0.001   1.09 
Γραπτή σύγκριση 17.16 2.93 19.29 1.32 0.002   0.94 
Αντιληπτική εκτίμ. Ποσότητας 4.32 1.67 4.58 1.73 0.863   0.15 

Εκτίμ. ανάλογα με το πλαίσιο 14.00 4.37 18.52 1.63 <0.001   1.37 

Επίλυση προβλημάτων 6.05 4.20 10.74 1.73 <0.001   1.46 

NUCALC ταχύτητα (δευτ.)       

Απαρίθμηση κηλίδων 18.89 5.53 15.55 3.65 0.041   0.71 

Αντίστροφη μέτρηση 34.00 13.49 25.61  9.82 0.043   0.71 

Γραφή αριθμών 43.89 18.39 33.32    6.29 0.012   0.77 
Νοερή πρόσθεση 98.32  50.98 44.68 26.26 <0.001   1.32 
Νοερή αφαίρεση 170.84 67.52  78.77 58.41 <0.001   1.46 
Νοερός πολλαπλασιασμός 33.86  21.05 12.71 7.15 <0.001   1.35 
Ανάγνωση αριθμών 23.94 11.28 18.81 7.34  0.101   0.54 

Αριθμογραμμή (προφορικά) 8.47 5.31 6.84 4.24  0.657   0.34 

Αριθμογραμμή (γραπτά) 7.79 3.98 6.87 5.14  0.762   0.20 

Προφορική σύγκριση 44.95 8.02 38.87 9.99  0.062   0.67 

Γραπτή σύγκριση 35.68 11.79 25.35 8.64  0.002   1.00 
Εκτίμ. ανάλογα με το πλαίσιο 48.79 13.29 48.19 10.84  0.985   0.05 

Επίλυση προβλημάτων 88.58 57.38 40.13 36.44  0.001   1.01 

 
Σημ. ΕΔ: μαθητές με επίμονες δυσκολίες, ΤΕ: μαθητές με τυπική επίδοση, WISC-III: Κλίμακα 
Νοημοσύνης του Wechsler, RAVEN: Προοδευτικές Μήτρες του Raven, NEPSY: Αναπτυξιακή 
Νευροψυχολογική Αξιολόγηση, ΚΑΕ: Κλίμακα Αναγνωστικής Ευχέρειας, NUCALC: 
Νευροψυχολογική Συστοιχία για την επεξεργασία των αριθμών και τον υπολογισμό.  

ª τιμές p για τον έλεγχο Mann-Whitney U test για δύο ανεξάρτητα δείγματα 

 

 

 



 
 
 
 
 

155 
 

Πίνακας 3. 

Επιδόσεις μαθητών με ΠΔ και ΤΕ στις νευροψυχολογικές και ψυχοεκπαιδευτικές κλίμακες κατά 

τη φάση 2  

    ΠΔ (n = 17)    ΤΕ (n = 31)  

Κλίμακα  Μ.Ο.  Τ.Α.  Μ.Ο.  Τ.Α.    pª Cohen’s d 

WISC-III       

Λεξιλόγιο 10.94  2.25 10.65 2.70  0.939  0.17 
Σχέδια Κύβων 9.65  2.29 10.81 2.12  0.244  0.53 

Μνήμη αριθμών 7.94  2.19 10.13 3.05  0.035*  0.82 

RAVEN 12.36 12.99 10.56 2.42  0.715   0.19 

NEPSY ακρίβεια       

     Οπτική αναζήτηση 1   3.88   2.37   3.52 1.79  0.859    0.17 

     Οπτική αναζήτηση 2   3.88   1.62   3.81 1.30  0.987    0.05 

NEPSY ταχύτητα (δευτ.)       

     Οπτική αναζήτηση 1   52.00   19.93  62.30 19.12   0.326    0.53 

     Οπτική αναζήτηση 2   45.65    20.78  50.33 12.78   0.782    0.27 

ΚΑΕ ακρίβεια       

Ανάγνωση ψευδολέξεων 25.06 7.18 32.45 6.55 0.005  1.08 
Ανάγνωση λέξεων 61.41 15.48 66.13 20.10 0.690  0.26 

ΚΑΕ ταχύτητα (δευτ.) 

Ανάγνωση ψευδολέξεων 

    Ανάγνωση λέξεων 

 

43.00 

61.76 

 

15.98 

23.95 

 

33.55 

48.26 

 

11.04 

14.54 

 

0.143 

0.180 

 

 0.69 

 0.68 

NUCALC ακρίβεια       

Απαρίθμηση κηλίδων 1.59 0.62 1.81 0.40  0.430  0.42 

Αντίστροφη μέτρηση 3.47 0.87 3.71 0.69 0.718  0.31 

Γραφή αριθμών       14.00 2.72 15.65 0.88 0.048  0.82 
Νοερή πρόσθεση 14.71 9.46 14.45 2.47 0.988  0.04 

Γραπτή πρόσθεση 15.38 0.96 15.61 0.80 0.922  0.26 

Νοερή αφαίρεση 11.94 8.55 12.77 2.89 0.865  0.13 

Γραπτή αφαίρεση 12.25 4.00 14.52 2.19 0.065  0.70 

    Νοερός πολλαπλασιασμός 11.35 3.48 11.52 1.12 0.979  0.07 
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    Ανάγνωση αριθμών 15.29 1.21 15.90 0.40 0.382  0.68 

Αριθμογραμμή (προφορικά) 5.29 0.99 5.68 0.75 0.548   0.44 

Αριθμογραμμή (γραπτά) 5.53 0.87 5.94 0.36 0.508   0.62 

Προφορική σύγκριση 13.94 1.64 15.00 1.46 0.126   0.68 

Γραπτή σύγκριση 18.71 1.72 19.29 1.32 0.626   0.38 

Αντιληπτική εκτίμ. Ποσότητας 4.71 1.57 4.58 1.73 0.970   0.08 

Εκτίμ. ανάλογα με το πλαίσιο 18.00 2.12 18.52 1.63 0.828   0.27 

Επίλυση προβλημάτων  9.35 2.64 10.74 1.73 0.278   0.62 

NUCALC ταχύτητα (δευτ.)       

Απαρίθμηση κηλίδων 15.47 4.42 15.55 3.65 0.998   0.02 

Αντίστροφη μέτρηση 28.18 10.76 25.61  9.82 0.751   0.25 

     Γραφή αριθμών 37.76 10.23 33.32    6.29 0.465   0.52 

     Νοερή πρόσθεση 61.18  38.92 44.68 26.26 0.358   0.50 

Νοερή αφαίρεση 111.59 50.76  78.77 58.41 0.195   0.60 

Νοερός πολλαπλασιασμός 15.94  12.09 12.71 7.15 0.735   0.33 

Ανάγνωση αριθμών 17.47  3.59 18.81 7.34 0.857   0.23 

Αριθμογραμμή (προφορικά) 9.00  9.14 6.84 4.24 0.506   0.30 

Αριθμογραμμή (γραπτά) 6.63  2.19 6.87 5.14 0.983   0.06 

Προφορική σύγκριση 43.81 6.16 38.87 9.99 0.188   0.60 

Γραπτή σύγκριση 29.00 7.93 25.35 8.64 0.448   0.44 

Εκτίμ. ανάλογα με το πλαίσιο 47.38 11.25 48.19 10.84 0.974   0.07 

Επίλυση προβλημάτων 66.47 37.92 40.13 36.44 0.144   0.71 

 

Σημ. ΠΔ: μαθητές που παρουσίασαν βελτίωση μεταξύ φάσης 1 και φάσης 2, ΤΕ: μαθητές με 

τυπική επίδοση, WISC-III: Κλίμακα Νοημοσύνης του Wechsler, RAVEN: Προοδευτικές Μήτρες 

του Raven, NEPSY: Αναπτυξιακή Νευροψυχολογική Αξιολόγηση, ΚΑΕ: Κλίμακα Αναγνωστικής 

Ευχέρειας, NUCALC: Νευροψυχολογική Συστοιχία για την επεξεργασία των αριθμών και τον 

υπολογισμό.  

ª τιμές p για τον έλεγχο Mann-Whitney U test για δύο ανεξάρτητα δείγματα 
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Πίνακας 4. 

Επιδόσεις μαθητών με ΕΔ και ΠΔ στις νευροψυχολογικές και ψυχοεκπαιδευτικές κλίμακες κατά τη 

φάση 2  

    ΕΔ (n = 19)    ΠΔ (n = 17)  

Κλίμακα  Μ.Ο.  Τ.Α.  Μ.Ο.  Τ.Α.    pª Cohen’s d 

WISC-III       

Λεξιλόγιο 8.58 3.22 10.94 2.25  0.044   0.85 
Σχέδια Κύβων 7.95 2.46 9.65 2.29  0.087   0.72 

Μνήμη αριθμών 6.11 2.58 7.94 2.19  0.139   0.76 

RAVEN 6.69 2.44 12.36 12.99  0.072   0.61 

NEPSY ακρίβεια       

     Οπτική αναζήτηση 1 2.42 2.63   3.88  2.37  0.147    0.58 

     Οπτική αναζήτηση 2 3.47 1.81   3.88  1.62  0.730    0.24 

NEPSY ταχύτητα (δευτ.)        

     Οπτική αναζήτηση 1 67.79 28.74   52.00  19.93  0.118    0.64 

     Οπτική αναζήτηση 2 58.79 32.23   45.65  20.78  0.208    0.48 

ΚΑΕ ακρίβεια       

Ανάγνωση ψευδολέξεων 24.11 8.27 25.06 7.18 0.925   0.12 

Ανάγνωση λέξεων 54.89 16.38 61.41 15.48 0.558   0.41 

ΚΑΕ ταχύτητα (δευτ.)       

Ανάγνωση ψευδολέξεων 

Ανάγνωση λέξεων 

49.37 

74.21 

20.96 

34.07 

43.00 

61.76 

15.98 

23.95 

0.479 

0.302 

  0.34 

  0.42 

NUCALC ακρίβεια       

Απαρίθμηση κηλίδων 1.58 0.69 1.59 0.62 0.999   0.02 

Αντίστροφη μέτρηση 2.74 1.37 3.47 0.87 0.085   0.64 

Γραφή αριθμών    14.26 2.96 14.00 2.72 0.936  -0.09 

Νοερή πρόσθεση 11.16 3.96 14.71 9.46 0.157   0.49 

Γραπτή πρόσθεση 12.21 3.33 15.38 0.96 <0.001   1.29 
Νοερή αφαίρεση 8.26 3.75 11.94 8.55 0.107   0.56 

Γραπτή αφαίρεση 8.00 3.46 12.25 4.00 0.001   1.14 
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Νοερός πολλαπλασιασμός 8.79 3.34 11.35 3.48 0.017   0.75 
Ανάγνωση αριθμών 14.21 2.42 15.29 1.21 0.088   0.56 

Αριθμογραμμή (προφορικά) 4.42 1.71 5.29 0.99 0.084   0.62 

Αριθμογραμμή (γραπτά) 4.42 1.95 5.53 0.87 0.020   0.74 
Προφορική σύγκριση 13.05 2.07 13.94 1.64 0.298   0.48 

Γραπτή σύγκριση 17.16 2.93 18.71 1.72 0.075   0.65 

Αντιληπτική εκτιμ. Ποσότητας 4.32 1.67 4.71 1.57 0.784   0.24 

Εκτίμ. ανάλογα με το πλαίσιο 14.00 4.37 18.00 2.12 <0.001   1.16 

Επίλυση προβλημάτων 6.05 4.20 9.35 2.64 0.004   0.94 

NUCALC ταχύτητα (δευτ.)       

Απαρίθμηση κηλίδων 18.89 5.53 15.47 4.42 0.077   0.68 

Αντίστροφη μέτρηση 34.00 13.49 28.18  10.76 0.304   0.48 

Γραφή αριθμών 43.89 18.39 37.76    10.23 0.306   0.41 

    Νοερή πρόσθεση 98.32  50.98 61.18 38.92 0.017   0.82 
Νοερή αφαίρεση 170.84 67.52  111.59 50.76 0.015   0.99 
Νοερός πολλαπλασιασμός 33.86  21.05 15.94 12.09 0.001   1.03 
Ανάγνωση αριθμών 23.94 11.28 17.47  3.59 0.063   0.77 

Αριθμογραμμή (προφορικά) 8.47 5.31 9.00 9.14 0.967   0.07 

Αριθμογραμμή (γραπτά) 7.79 3.98 6.63 2.19 0.725   0.36 

Προφορική σύγκριση 44.95 8.02 43.81 6.16 0.928   0.16 

Γραπτή σύγκριση 35.68 11.79 29.00 7.93 0.116   0.66 

Εκτίμ. ανάλογα με το πλαίσιο 48.79 13.29 47.38 11.25 0.938   0.11 

Επίλυση προβλημάτων 88.58 57.38 66.47 37.92 0.323   0.45 

 
Σημ. ΕΔ: μαθητές με επίμονες δυσκολίες, ΠΔ: μαθητές που παρουσίασαν βελτίωση μεταξύ 
φάσης 1 και φάσης 2, WISC-III: Κλίμακα Νοημοσύνης του Wechsler, RAVEN: Προοδευτικές 
Μήτρες του Raven, NEPSY: Αναπτυξιακή Νευροψυχολογική Αξιολόγηση, ΚΑΕ: Κλίμακα 
Αναγνωστικής Ευχέρειας, NUCALC: Νευροψυχολογική Συστοιχία για την επεξεργασία των 
αριθμών και τον υπολογισμό 

ª τιμές p για τον έλεγχο Mann-Whitney U test για δύο ανεξάρτητα δείγματα 
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5.1.2 Σύγκριση επιδόσεων των ομάδων στην Ανιχνευτική 
Δοκιμασία Μαθηματικής Επίδοσης ΑΔΜΕ-34 (φάση 3 & 4, Ε΄ και ΣΤ΄ 
τάξη) 

Στη μαθηματική δοκιμασία ΑΔΜΕ που χορηγήθηκε στην πλήρη μορφή 

της στην φάση 3 (ΑΔΜΕ-34), λίγο πριν την έναρξη της παρέμβασης, οι 

μαθητές με ΕΔ είχαν σημαντικά χαμηλότερη επίδοση από τους μαθητές με ΠΔ 

(Πίνακας 5). Η διαφορά των δυο ομάδων ήταν οριακά σημαντική (U = 44.00, p 

= .05) και παρουσίαζε υψηλό μέγεθος επίδρασης (d = .96). Σημαντική και με 

υψηλή επίδραση μεγέθους ήταν η υπεροχή των μαθητών με ΤΕ συγκριτικά με 

τους μαθητές με ΕΔ (Πίνακας 6) και ΠΔ (Πίνακας 7). 

Στην φάση 4, οι διαφορές μεταξύ των ομάδων παρέμειναν σημαντικές 

(Πίνακες 6 και 7) εκτός από την διαφορά μεταξύ μαθητών με ΕΔ και ΠΔ: 

παρότι οι μαθητές με ΠΔ εξακολούθησαν να έχουν υψηλότερη επίδοση στην 

κλίμακα, η διαφορά τους δεν ήταν στατιστικά σημαντική και η επίδραση 

μεγέθους ήταν μέτρια (U = 42.00, p = .180, d = 0.68, Πίνακας 5). Μετά την 

παρέμβαση δηλαδή η διαφορά των δύο ομάδων μειώθηκε λόγω της 

βελτίωσης στην επίδοση των μαθητών με ΕΔ.  

 

Πίνακας 5.  

Επιδόσεις μαθητών με ΕΔ και ΠΔ στην κλίμακα ΑΔΜΕ-34 κατά τις φάσεις 3 και 4 

Φάση 3 

 
 

     ΕΔ (n = 16) ΠΔ (n = 11) 

 Μ.Ο.  Τ.Α.  Μ.Ο.  Τ.Α.    pª Cohen’s d 

 13.81  4.20  17.73  3.98   0.05   0.96 

Φάση 4    ΕΔ (n = 14)   ΠΔ (n = 10) 

 Μ.Ο.  Τ.Α.  Μ.Ο.  Τ.Α.    pª Cohen’s d 

 15.50  4.80  18.80  4.87   0.180   0.68 

Σημ. ΑΔΜΕ: Ανιχνευτική Δοκιμασία Μαθηματικής Επίδοσης, Φάση 3,εκτίμηση 
πριν την παρέμβαση, Φάση 4, εκτίμηση μετά την παρέμβαση, ΕΔ: μαθητές με 
επίμονες δυσκολίες, ΠΔ: μαθητές που παρουσίασαν βελτίωση μεταξύ φάσης 1 και 
φάσης 2.  

ª τιμές p για τον έλεγχο Mann-Whitney U test για δύο ανεξάρτητα δείγματα 
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Πίνακας 6.  

Επιδόσεις μαθητών με ΕΔ και ΤΕ στην κλίμακα ΑΔΜΕ-34 κατά τις φάσεις 3 και 4 

Φάση 3    ΕΔ (n = 16)    ΤΕ (n = 27)  

 Μ.Ο.  Τ.Α.  Μ.Ο.  Τ.Α.    pª Cohen’s d 

 13.81  4.20  24.81  3.83   <0.001   2.74 

Φάση 4    ΕΔ (n = 14)    ΤΕ (n = 26)  

 Μ.Ο.  Τ.Α.  Μ.Ο.  Τ.Α.    pª Cohen’s d 

 15.50  4.80  25.96  3.62   <0.001   2.46 

Σημ. ΑΔΜΕ: Ανιχνευτική Δοκιμασία Μαθηματικής Επίδοσης, Φάση 3,εκτίμηση πριν 
την παρέμβαση, Φάση 4, εκτίμηση μετά την παρέμβαση, ΕΔ: μαθητές με επίμονες 
δυσκολίες, ΤΕ: μαθητές με τυπική επίδοση.  

ª τιμές p για τον έλεγχο Mann-Whitney U test για δύο ανεξάρτητα δείγματα 

 

Πίνακας 7.  

Επιδόσεις μαθητών με ΠΔ και ΤΕ στην κλίμακα ΑΔΜΕ-34 κατά τις φάσεις 3 και 4 

Φάση 3    ΠΔ (n = 11) ΤΕ (n = 27)  

 Μ.Ο.         Τ.Α    Μ.Ο.  Τ.Α.    pª Cohen’s d 

17.73       3.98    24.81  3.83   <0.001   1.81 

Φάση 4    ΠΔ (n = 10)    ΤΕ(n = 26)  

 Μ.Ο.         Τ.Α   Μ.Ο.  Τ.Α.    pª Cohen’s d 

 18.80      4.87    25.96  3.62   <0.001   1.67 

Σημ. ΑΔΜΕ: Ανιχνευτική Δοκιμασία Μαθηματικής Επίδοσης, Φάση 3,εκτίμηση πριν 
την παρέμβαση, Φάση 4, εκτίμηση μετά την παρέμβαση, ΠΔ: μαθητές που 
παρουσίασαν βελτίωση μεταξύ φάσης 1 και φάσης 2, ΤΕ: μαθητές με τυπική επίδοση.  

ª τιμές p για τον έλεγχο Mann-Whitney U test για δύο ανεξάρτητα δείγματα 
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5.2 Επίδραση της εκπαιδευτικής παρέμβασης στους μαθητές με επίμονη 
(ΕΔ) και παροδική δυσκολία (ΠΔ) στα μαθηματικά 
 

5.2.1 Σύγκριση των μαθηματικών επιδόσεων κάθε ομάδας πριν 
και μετά την εκπαιδευτική παρέμβαση (φάση 3 & 4, Ε΄ και ΣΤ΄ τάξη) 
 Ο πίνακας 8 παρουσιάζει τις διαφορές που παρατηρήθηκαν σε κάθε 

ομάδα μετά την ολοκλήρωση της παρέμβασης στις βασικές μαθηματικές 

παραμέτρους: στην βαθμολογία στην ΑΔΜΕ-34 και στην βαθμολογία αλλά και 

στον χρόνο εκτέλεσης των δοκιμασιών υπολογισμού του NUCALC 

(πρόσθεση, αφαίρεση, πολλαπλασιασμός).  

Η ομάδα μαθητών με ΕΔ παρουσίασε βελτίωση στις επιδόσεις σε όλες 

τις κλίμακες της φάσης 4 (μετά την παρέμβαση) συγκριτικά με την φάση 3 

(πριν την παρέμβαση). Στατιστική σημαντικότητα παρουσιάστηκε στην 

επίδοση στην ΑΔΜΕ-34 (Wilcoxon test; z = 2.47, p = .014, d = .37) και στην 

ταχύτητα εκτέλεσης πολλαπλασιασμών (z = 2.60, p = .009, d = .54). Οι 

διαφορές αυτές παρουσίασαν μικρό έως μέτριο μέγεθος επίδρασης. 

 Η ομάδα μαθητών με ΠΔ παρουσίασε διαφορές των επιδόσεων μετά 

την παρέμβαση με μικρό έως μέτριο μέγεθος επίδρασης αλλά εμφάνισε 

διακυμάνσεις στις επιδόσεις της. Για παράδειγμα, παρουσίασε καλύτερη 

επίδοση στην φάση 4 (μετά την παρέμβαση) συγκριτικά με την φάση 3 (πριν 

την παρέμβαση) στον χρόνο εκτέλεσης αφαιρέσεων (d = .32) αλλά 

χαμηλότερη επίδοση στην ακρίβεια εκτέλεσης προσθέσεων (d = .43) και 

πολλαπλασιασμών (d = .40). 

 Αξιολογήθηκε επίσης η διαφορά στην επίδοση των μαθητών με ΤΕ-οι 

οποίοι δεν συμμετείχαν στην παρέμβαση-μετά το πέρας των 8 εβδομάδων: 

γενικά, δεν παρουσίασαν μεταβολές εκτός από μια μικρή αλλά σημαντική 

βελτίωση στην επίδοση στην ΑΔΜΕ (p = .049, d = .31). 
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Πίνακας 8 

Ακρίβεια και ταχύτητα απαντήσεων κάθε ομάδας πριν (φάση 3) και μετά (φάση 4) την 

παρέμβαση   

      Φάση 3    Φάση 4  

Ομάδα      Μ.Ο  Τ.Α  Μ.Ο.   Τ.Α. pª Cohen’s d 

ΕΔ (n = 

13) 

ΑΔΜΕ-34 13.81 4.20 15.50 4.80 0.014*   0.37 
Πρόσθεση βαθμοί 11.63 3.50 12.43 2.59 0.165   0.39 

Πρόσθεση χρόνος 72.69 32.08 58.79 27.27 0.054   0.47 

Αφαίρεση βαθμοί  8.13 3.67 9.86 3.37 0.180   0.49 

Αφαίρεση χρόνος 122.94 53.56 108.21 40.05 0.362   0.31 

Πολλ/σμός βαθμοί 10.00 2.50 11.00 2.08 0.141   0.43 

Πολλ/σμός χρόνος 28.44 22.54 19.21 8.63 0.009   0.54 

ΠΔ (n = 

10) 

ΑΔΜΕ-34 17.73 3.98 18.80 4.87 0.190   0.24 

Πρόσθεση βαθμοί 13.73 2.20 12.60 2.95 0.590  -0.43 

Πρόσθεση χρόνος 45.18 29.17 46.50 20.46 0.953   0.05 

Αφαίρεση βαθμοί 14.55 11.40 10.60 3.31 0.541  -0.47 

Αφαίρεση χρόνος 101.45 69.09 83.20 40.24 0.066   0.32 

Πολλ/σμός βαθμοί 14.64 10.43 11.70 0.67 0.854  -0.40 

Πολλ/σμός χρόνος 15.36 12.45 16.30 12.45 0.570  -0.08 

ΤΕ (n = 

26) 

ΑΔΜΕ-34 24.81 3.83 25.96 3.62 0.049   0.31 
Πρόσθεση βαθμοί 14.59 1.65 14.85 1.52 0.692   0.16 

Πρόσθεση χρόνος 32.93 22.60 34.35 33.04 0.736  -0.05 

Αφαίρεση βαθμοί 13.07 2.42 13.65 2.04 0.331   0.26 

Αφαίρεση χρόνος 56.59 36.81 51.65 43.13 0.089   0.12 

Πολλ/σμός βαθμοί 11.96 0.19 12.15 0.78 0.180   0.33 

Πολλ/σμός χρόνος 8.67 2.47 8.04 2.24 0.194   0.27 

Σημ. Φάση 3: εκτίμηση πριν την παρέμβαση, Φάση 4: εκτίμηση μετά την παρέμβαση, 
ΠΔ: μαθητές που παρουσίασαν βελτίωση μεταξύ φάσης 1 και φάσης 2, ΤΕ: μαθητές με 
τυπική επίδοση, ΑΔΜΕ: Ανιχνευτική Δοκιμασία Μαθηματικής Επίδοσης. 
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Κεφάλαιο 6 
 
Συζήτηση - Διαπιστώσεις 
 

6.1 Εντοπισμός μαθητών με δυσκολίες στα μαθηματικά 
Η διάγνωση συστηματικών δυσκολιών στα μαθηματικά είναι ένα 

εξαιρετικά απαιτητικό έργο γύρω από το οποίο υπάρχει έντονος 

προβληματισμός διεθνώς. Η απουσία συναίνεσης για τα κριτήρια και τα μέσα 

αξιολόγησης της μαθηματικής ικανότητας αποτελεί σημαντικό σκόπελο στην 

επικοινωνία των ερευνητικών αποτελεσμάτων μεταξύ των επιστημόνων με 

δυσμενείς συνέπειες και για τον σχεδιασμό εκπαιδευτικών παρεμβάσεων 

(Hanley, 2005, Kaufmann & von Aster, 2012, Lewis & Fisher 2016, Mazzocco, 

2005, Mazzocco & Myers, 2003, Soares και συν., 2017, Huijsmans και συν., 

2020).  

Στην παρούσα μελέτη οι πειραματικές ομάδες ορίστηκαν με βάση την 

εξέλιξη των μαθησιακών αδυναμιών στα μαθηματικά στο πέρασμα του 

χρόνου. Αποφεύχθηκε η χρήση των παραδοσιακών μεθόδων διάγνωσης της 

μαθησιακής αδυναμίας στα μαθηματικά, πχ, φτωχή επίδοση στα μαθηματικά 

σε σχέση με την ηλικία και την τάξη φοίτησης ή απόκλιση μεταξύ γενικής 

νοημοσύνης και μαθηματικής επίδοσης, λόγω της κριτικής που έχουν δεχθεί 

οι μέθοδοι αυτές (βλ. Κεφάλαιο 1). Επίσης, την περίοδο διεξαγωγής της 

μελέτης, δεν υπήρχε κάποιο σταθμισμένο εργαλείο στο οποίο να μπορέσει με 

σιγουριά να στηριχθεί μια διάγνωση δυσαριθμησίας. Η συστοιχία NUCALC, 

ένα από τα ελάχιστα σταθμισμένα στη χώρα μας εργαλεία για τη διάγνωση 

της δυσαριθμησίας δεν έχει ευρέως χρησιμοποιηθεί ώστε να αποτελεί σημείο 

αναφοράς και να μπορεί να στηρίξει την αξιοπιστία μιας έρευνας και επιπλέον 

έχει αναφερθεί ότι είναι αρκετά απλή για μαθητές των μεγάλων τάξεων του 

δημοτικού παρουσιάζοντας επιδράσεις οροφής και οδηγώντας σε 

υποδιάγνωση της διαταραχής (Koumoula και συν., 2004). Προτιμήθηκε 

λοιπόν να χρησιμοποιηθεί για την εκτίμηση του γνωστικού προφίλ των 

μαθητών, καθώς εκτιμά συγκεκριμένες μαθηματικές ικανότητες βασισμένη στη 

σύγχρονη νευροψυχολογική θεωρία.  
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Για τους παραπάνω λόγους, επιλέχθηκε να κατηγοριοποιηθούν οι 

μαθητές με βάση τις επιδόσεις τους σε βάθος χρόνου σε ομάδες που 

ορίστηκαν περιγραφικά ως επίμονη ή παροδική δυσκολία και να μελετηθούν 

οι ιδιαιτερότητές τους. Αντίστοιχη μεθοδολογία ακολούθησαν οι Mazzocco και 

Myers (2003) για τη διάγνωση μαθηματικής αδυναμίας: οι μαθητές που 

εξέτασαν παρουσίαζαν σοβαρή υποεπίδοση στα μαθηματικά (επίδοση <10% 

σε σταθμισμένη κλίμακα μαθηματικής ικανότητας) τουλάχιστον για δύο 

χρόνια. Το ποσοστό των μαθητών του δείγματός μας που εμφάνισε επίμονη 

δυσκολία στα μαθηματικά συμφωνεί με το δικό τους καθώς και με αυτό που 

εντόπισαν οι Shalev, Manor, Auerbach & Gross-Tsur (1998): περίπου το 50% 

των μαθητών που παρουσίαζαν χαμηλή επίδοση στη φάση 1, συνέχισαν να 

παρουσιάζουν σοβαρή αδυναμία στην φάση 2 (19 από 36 μαθητές στο δείγμα 

μας). Οι υπόλοιποι βελτίωσαν τις επιδόσεις τους παρόλο που ακόμη 

υπολείπονταν σε σχέση με τους μαθητές με ΤΕ.  

Ωστόσο, η διαδικασία που χρησιμοποιήσαμε είναι ιδιαίτερα 

συντηρητική, καθώς το ποσοστό των μαθητών που εντοπίστηκε να 

παρουσιάζει δυσκολία στα μαθηματικά ήταν μικρότερο από το 3-6% που 

αναφέρεται διεθνώς (Kaufmann & von Aster, 2012, Shalev and Gross-Tsur, 

2001): 2.6% ήταν συνολικά οι μαθητές που εμφάνιζαν κάποιου είδους 

δυσκολία στα μαθηματικά - είτε επίμονη είτε παροδική και μόλις 1.4% εκείνοι 

που εμφάνιζαν επίμονη δυσκολία. Αυτά τα ποσοστά διαφέρουν και από το 

6.3% που υπολογίστηκε ότι είναι το ποσοστό των μαθητών 7–11 ετών (Β΄- Ε΄ 

τάξης δημοτικού) που παρουσιάζει μαθησιακή δυσκολία στα μαθηματικά σε 

ελληνική επιδημιολογική μελέτη με τη χρήση της συστοιχίας NUCALC 

(Koumoula και συν., 2004). Σύμφωνα με το DSM-IV το ποσοστό των μαθητών 

με «μαθηματική διαταραχή» (που διαγιγνώσκεται με βάση τη διαφορά κατά 

μια τυπική απόκλιση μεταξύ μαθηματικής επίδοσης και νοημοσύνης) 

υπολογίζεται στο 1% του πληθυσμού, ενώ κατά το DSM-5 η «ειδική 

μαθησιακή διαταραχή στα μαθηματικά» υπολογίζεται ότι μαζί με τις υπόλοιπες 

ειδικές μαθησιακές διαταραχές κυμαίνεται μεταξύ 5-15%. Αλλά και σε 

διάφορες επιδημιολογικές μελέτες ο επιπολασμός της μαθησιακής δυσκολίας 

στα μαθηματικά ή δυσαριθμησίας (ανάλογα με τον ορισμό που 
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χρησιμοποιείται) κυμαίνεται μεταξύ 1.3-10.3% (Szucs & Goswami, 2013) ή 

1.3-13.8% (Morsanyi και συν., 2018). Το χαμηλό ποσοστό εμφάνισης της 

διάγνωσης στο δείγμα μας, εκτός από την έλλειψη ενός προκαθορισμένου 

κριτηρίου σε κάποια σταθμισμένη κλίμακα ίσως οφείλεται στον αποκλεισμό 

των μαθητών με αναγνωστική δυσκολία ή προβλήματα συμπεριφοράς. Αυτό 

έγινε προκειμένου να διασφαλιστεί ότι η δυσκολία στα μαθηματικά δεν 

οφείλεται σε άλλους παράγοντες, παρότι στην βιβλιογραφία αναφέρεται ότι 

υπάρχει συνοσηρότητα της μαθησιακής δυσκολίας στα μαθηματικά με άλλες 

μαθησιακές δυσκολίες και αναπτυξιακές διαταραχές, χωρίς η δυσκολία στα 

μαθηματικά να μπορεί να αποδοθεί σε αυτές (Morsanyi και συν., 2018). Είναι 

λοιπόν πιθανό με τον τρόπο δειγματοληψίας μας κάποιοι μαθητές να 

«διέφυγαν» της διάγνωσης, ωστόσο για την παρούσα μελέτη ήταν πολύ 

σημαντικό να εντοπιστούν περιπτώσεις σημαντικής υποεπίδοσης και να 

αποκλειστούν όσο ήταν δυνατό άλλοι παράγοντες που θα μπορούσαν να την 

προκαλέσουν. Το ενδεχόμενο υπερδιάγνωσης θα μείωνε την αξιοπιστία των 

αποτελεσμάτων.  

Στην έρευνά μας δεν εντοπίστηκε διαφοροποίηση στην εμφάνιση της 

μαθησιακής δυσκολίας στα μαθηματικά ανάλογα με το φύλο (σε κάθε 

υποομάδα ο αριθμός κοριτσιών και αγοριών ήταν ο ίδιος), αν και ο 

σχεδιασμός της έρευνας δεν ευνοεί την εξαγωγή αξιόπιστων συμπερασμάτων 

σχετικά με αυτό το θέμα. Παρότι στο DSM-5 αναφέρεται ότι η ειδική 

μαθησιακή δυσκολία στα μαθηματικά είναι συχνότερη στα αγόρια υπάρχουν 

μελέτες που δεν εντοπίζουν διαφοροποίηση ανάλογα με το φύλο τόσο στο 

εξωτερικό (Szucs & Goswami, 2013) όσο και στη χώρα μας (Koumoula και 

συν., 2004).  

 
6.2 Το γνωστικό προφίλ των μαθητών με δυσκολίες στα μαθηματικά 
 Έχει επικρατήσει η τάση να μιλάμε για μαθησιακές δυσκολίες στα 

μαθηματικά, καθώς η μαθηματική ικανότητα είναι μια πολύπλοκη γνωστική 

ικανότητα και παρουσιάζει μεγάλη ετερογένεια. Διαφορετικά νευρογνωστικά 

συστήματα εμπλέκονται σε διαφορετικές μαθηματικές διεργασίες 

δημιουργώντας ποικίλα μαθηματικά προφίλ (Karagiannakis και συν., 2014). 
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Όμως, τα μαθηματικά προφίλ διαφοροποιούνται και ανάλογα με τον ορισμό 

της μαθησιακής δυσκολίας που επιλέγεται και τη μεθοδολογία διάγνωσης που 

ακολουθείται (Tolar, Fuchs, Fletcher, Fuchs & Hamlett, 2016) ή ακόμα είναι 

ένα τεχνητό αποτέλεσμα αυτών καθώς δημιουργώντας στη θεωρία 

υποτύπους αδυναμιών προσπαθούμε να κατατάξουμε τους μαθητές σε 

προκαθορισμένες κατηγορίες ενώ στην κλινική πράξη σπάνια εμφανίζονται 

διακριτοί τύποι αδυναμιών (Huijsmans και συν., 2020). Στην παρούσα μελέτη 

η διάγνωση δε βασίστηκε σε ένα προκαθορισμένο κριτήριο αλλά 

παρακολουθήθηκε διαχρονικά η επίδοση των μαθητών στα μαθηματικά. Τα 

αποτελέσματα της έρευνας καταδεικνύουν πως οι μαθητές με δυσκολίες στα 

μαθηματικά που επιμένουν στον χρόνο (ΕΔ) διαφοροποιούνται από τους 

μαθητές με δυσκολίες στα μαθηματικά που αμβλύνονται με την πάροδο του 

χρόνου (ΠΔ) ως προς το γνωστικό τους προφίλ. 

Οι μαθητές με ΕΔ παρότι εμφάνιζαν φυσιολογική νοημοσύνη είχαν 

σημαντικά χαμηλότερη επίδοση στις υποκλίμακες λεκτικής και πρακτικής 

νοημοσύνης σε σχέση με τους μαθητές ΤΕ, ενώ μια τέτοια διαφορά δεν 

εντοπίστηκε μεταξύ μαθητών με ΠΔ και μαθητών με ΤΕ. Είναι γνωστό ότι 

κάποιες μαθηματικές ικανότητες, όπως η επίλυση προβλημάτων, παρουσιάζει 

συσχέτιση με τις γενικές γνωστικές ικανότητες (Geary και συν., 2012, Τolar και 

συν., 2016), αλλά έχει επίσης αναφερθεί ότι ειδικά οι μαθητές με επίμονη 

δυσκολία στα μαθηματικά τείνουν να εμφανίζουν πολύ χαμηλές βαθμολογίες 

στις κλίμακες νοημοσύνης (Morsanyi και συν.,  2018). 

Συγκριτικά με τους μαθητές με ΠΔ, οι μαθητές με ΕΔ παρουσίασαν 

σημαντικά χαμηλότερη επίδοση στην υποκλίμακα Λεξιλόγιο της κλίμακας 

νοημοσύνης WISC-III. Αυτή η διαφορά ενδέχεται να αντανακλά μεγαλύτερη 

δυσκολία στην ανάπτυξη λεκτικών εννοιών, ίσως όμως να είναι και 

αποτέλεσμα του χαμηλότερου μορφωτικού επιπέδου των μητέρων σ’ αυτήν 

την ομάδα μαθητών. 

Αναφορικά με την αναγνωστική ικανότητα, αυτή δεν παρουσίασε 

διαφοροποίηση μεταξύ των δύο ομάδων μαθητών με μαθησιακές δυσκολίες 

(ΕΔ και ΠΔ), είτε επρόκειτο για ανάγνωση λέξεων είτε ψευδολέξεων. Στην 

περίπτωση μάλιστα της ανάγνωσης λέξεων η επίδοση των δύο ομάδων ήταν 
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παρόμοια με αυτή των μαθητών με ΤΕ. Η επίδοση στην ανάγνωση 

ψευδολέξεων ωστόσο ήταν σημαντικά χαμηλότερη από την επίδοση των 

μαθητών με ΤΕ και για τις δύο ομάδες.  

Έχει υποστηριχθεί (π.χ., Simos και συν., 2002) ότι η ανάγνωση λέξεων 

και ψευδολέξεων είναι διαφορετικές γνωστικές διεργασίες που εξυπηρετούνται 

από διαφορετικά νευρωνικά δίκτυα. Η ανάγνωση γνωστών λέξεων, εφόσον η 

αναγνωστική ικανότητα έχει κατακτηθεί, γίνεται αυτόματα και ολιστικά από την 

μέση κροταφική έλικα του αριστερού ημισφαιρίου: ολόκληρη η γραπτή λέξη 

αναπαρίσταται φωνημικά χωρίς να απαιτείται η σύνθεση των επιμέρους 

φωνημικών αναπαραστάσεων για κάθε συλλαβή καθώς αξιοποιούνται οι ήδη 

υπάρχουσες και αποθηκευμένες στην μακρόχρονη μνήμη αναπαραστάσεις. 

Αντίθετα, οι ψευδολέξεις δημιουργούνται από μια πρωτόγνωρη σύνθεση 

φωνημάτων που απλώς παραπέμπει σε αυτήν που χρησιμοποιείται στη 

γλώσσα μας, αλλά που δε συναντάται σ’ αυτήν και δεν ενέχει νόημα. Για την 

ανάγνωση ψευδολέξεων, απαιτείται φωνολογική αποκωδικοποίηση, δηλαδή 

προσπάθεια σύνδεσης των γραφημάτων (σε επίπεδο συλλαβών) με τα 

φωνήματα στα οποία αντιστοιχούν και υποστηρίζεται από τη λειτουργία της 

ανώτερης κροταφικής έλικας του αριστερού ημισφαιρίου. Φαίνεται λοιπόν ότι 

και οι δύο ομάδες μαθητών με δυσκολίες στα μαθηματικά παρουσιάζουν ένα 

έλλειμμα στην διαδικασία σύνδεσης των γραφημάτων (των συλλαβών που 

βλέπουν) με τη φωνηματική τους αναπαράσταση.  

Στην βιβλιογραφία υποστηρίζεται η σχέση μεταξύ μαθηματικής και 

αναγνωστικής ικανότητας και εντοπίζονται ελλείμματα στην φωνολογική 

ενημερότητα (αντιστοίχιση γραφημάτων - φωνημάτων) ή τη φωνολογική 

επεξεργασία (αναγνώριση και διατήρηση στην μνήμη εργασίας των 

φωνημικών αναπαραστάσεων κατά την εκτέλεση ενός έργου) σε μαθητές με 

μαθησιακή δυσκολία στα μαθηματικά τα οποία μάλιστα θεωρείται ότι σε 

κάποιο βαθμό ευθύνονται για τη χαμηλή επίδοση σε κάποια μαθηματικά πεδία 

(De Smedt και συν., 2010, Fuchs και συν., 2006, Geary, 1993, Κaufmann & 

von Aster, 2012). Για παράδειγμα στην έρευνα των Fuchs και συν., (2006) η 

επίδοση στην ανάγνωση ψευδολέξεων (που εκτιμά την ικανότητα 

φωνολογικής αποκωδικοποίησης) παρουσίασε συσχέτιση με την ικανότητα 
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εκτέλεσης υπολογισμών, ενώ η επίδοση στην ανάγνωση λέξεων (μια 

αναγνωστική δοκιμασία που βασίζεται στη φωνολογική ενημερότητα) 

παρουσίασε συσχέτιση με την ικανότητα επίλυσης λεκτικών προβλημάτων. 

Ωστόσο η διαφοροποίηση μεταξύ της ικανότητας ανάγνωσης λέξεων και 

ψευδολέξεων σε παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες στα μαθηματικά δεν έχει 

αναφερθεί σε κάποια γνωστή σε μας έρευνα. 

Η κλίμακα NUCALC δίνει σημαντικές πληροφορίες για την επίδοση των 

μαθητών σε διαφορετικές παραμέτρους μαθηματικής ικανότητας. Οι μαθητές 

με ΕΔ παρουσιάζουν χαμηλότερη επίδοση από τους μαθητές με ΠΔ σε μια 

σειρά από μαθηματικά έργα τα οποία απαιτούν συμβολική επεξεργασία: 

γραπτή πρόσθεση και αφαίρεση, νοερός πολλαπλασιασμός, επίλυση 

προβλημάτων και τοποθέτηση αραβικών ψηφίων σε αριθμογραμμή.  

Ο γραπτός υπολογισμός αθροισμάτων και διαφορών απαιτεί τον 

χειρισμό των αριθμητικών συμβόλων και την κατανόηση της έννοιάς τους και 

των μεταξύ τους σχέσεων. Κατά την εκτέλεση γραπτών πράξεων επίσης είναι 

πολύ σημαντική η κατανόηση της διαφορετικής αξίας των αριθμών ανάλογα 

με τη θέση στην οποία παρουσιάζονται (θεσιακή αξία), ικανότητα που 

εμπεριέχει έναν βαθμό αφαίρεσης. Κατά τη νοερή εκτέλεση των ίδιων 

πράξεων απαιτείται μεν συμβολισμός αλλά μαθητές με πιο συγκεκριμένη 

σκέψη είναι σε θέση να καταφύγουν και σε άλλες στρατηγικές, όπως στη 

μέτρηση δαχτύλων, τουλάχιστον όταν πρόκειται για σχετικά απλές πράξεις, 

όπως οι περισσότερες από αυτές του NUCALC. Στους νοερούς υπολογισμούς 

οι δύο ομάδες δεν διαφοροποιούνται σημαντικά ως προς την ακρίβεια των 

απαντήσεων, αλλά οι μαθητές με ΕΔ υστερούν σημαντικά στον χρόνο 

εκτέλεσης συγκριτικά με τους μαθητές με ΠΔ γεγονός που μπορεί να 

αποδοθεί σε δυσκολίες βραχύχρονης μνήμης ή μνήμης εργασίας ή να 

οφείλεται σε χρήση πιο ασφαλών αλλά χρονοβόρων στρατηγικών 

υπολογισμού όπως αναφέρθηκε παραπάνω. Η χαμηλότερη επίδοση στους 

γραπτούς υπολογισμούς σε σχέση με τους νοερούς θα μπορούσε επίσης να 

οφείλεται σε οπτικοαντιληπτικά προβλήματα για τα οποία δεν ελέγχθηκε το 

δείγμα. Τέτοιου είδους προβλήματα ωστόσο, λόγω της στενής σχέσης 

χωρικών και ποσοτικών αναπαραστάσεων, ενδέχεται να επηρεάσουν 
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αρνητικά και την επίδοση σε έργα μη συμβολικής ποσοτικής επεξεργασίας 

που σχετίζονται με την αίσθηση του αριθμού όπως είναι η αντιληπτική 

εκτίμηση ποσότητας. Σ’ αυτήν τη δοκιμασία οι μαθητές με ΕΔ δεν 

παρουσίασαν στατιστικά σημαντικές διαφορές συγκριτικά με τους μαθητές με 

ΠΔ.  

Για την εκτίμηση της ικανότητας απλών πολλαπλασιασμών 

χρησιμοποιήθηκε μόνο η δοκιμασία νοερού υπολογισμού της κλίμακας 

NUCALC. Ο υπολογισμός γινομένων είναι ένα έργο πιο αφηρημένο από τον 

υπολογισμό αθροισμάτων και διαφορών και οι μαθητές δεν είναι εύκολο να 

καταφύγουν σε εναλλακτικούς τρόπους υπολογισμού (πχ διαδοχικές 

προσθέσεις) ειδικά υπό χρονομέτρηση. Η επιτυχής εκτέλεση του έργου 

προϋποθέτει αυτόματη ανάκληση των γινομένων, ικανότητα στην οποία οι 

μαθητές με ΕΔ στο δείγμα μας φαίνεται να υστερούν καθώς σημείωσαν 

σημαντικά περισσότερα λάθη αλλά και περισσότερο χρόνο σε σχέση με τις 

υπόλοιπες ομάδες κατά την εκτέλεση του έργου.  

Η επίλυση προβλημάτων επίσης αποτελεί έργο που απαιτεί χειρισμό 

αφηρημένων λεκτικών και ποσοτικών εννοιών και συμβόλων και φαίνεται να 

δυσκολεύει τους μαθητές με ΕΔ περισσότερο από τους μαθητές με ΠΔ. Η 

ικανότητα επίλυσης προβλημάτων διαμεσολαβείται από την αναγνωστική 

ικανότητα καθώς οι αδυναμίες ανάγνωσης δυσχεραίνουν την κατανόηση του 

προβλήματος (Fuchs και συν., 2016) αλλά τέτοιου είδους δυσκολίες δεν 

εντοπίστηκαν στο δείγμα μας κρίνοντας από τη μέση επίδοση των μαθητών 

με ΕΔ στην ανάγνωση λέξεων. Εξάλλου, καθώς στόχος της παρούσας 

έρευνας ήταν να επικεντρωθεί στις αμιγώς μαθηματικές δυσκολίες, οι μαθητές 

με σοβαρή υποεπίδοση στην ανάγνωση είχαν αποκλειστεί. Επομένως η 

χαμηλότερη υποεπίδοση των μαθητών με ΕΔ στην επίλυση προβλημάτων 

είναι πιθανότερο να οφείλεται σε αδυναμίες χειρισμού των μαθηματικών 

εννοιών και συμβόλων.  

 Τα παραπάνω ευρήματα συνηγορούν υπέρ της ύπαρξης μιας 

διάστασης μεταξύ συμβολικής και μη συμβολικής αναπαράστασης και 

επεξεργασίας της ποσότητας όπως έχει προταθεί από τους Wilson και 

Dehaene (2007). Οι συγγραφείς αυτοί σε μια ανασκόπηση τους γύρω από τη 
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θεωρία της πυρηνικής βλάβης ως αιτία της δυσαριθμησίας, υποστηρίζουν ότι 

εκτός από την αδυναμία στην αίσθηση του αριθμού υπάρχει άλλη μια πιθανή 

εκδοχή. Αναφέρονται στο ενδεχόμενο φυσιολογικής λειτουργίας της αίσθησης 

αριθμού (που αποτελεί τη βάση της μη συμβολικής αναπαράστασης 

ποσότητας) αλλά αδυναμίας στη διασύνδεση αυτής της ικανότητας με την 

ικανότητα συμβολικής αναπαράστασης της ποσότητας. Μια τέτοια βλάβη 

εκδηλώνεται με ανεπάρκειες σε συμβολικά μαθηματικά έργα. Κρίνουμε ότι η 

αδυναμία σύνδεσης των συμβολικών με τις μη συμβολικές αναπαραστάσεις 

εξηγεί το είδος των δυσκολιών των μαθητών με ΕΔ στο δείγμα μας.  

Αντίθετα από την πρόβλεψή μας, ελλείμματα στην αίσθηση του 

αριθμού δεν εντοπίστηκαν καθώς οι μαθητές με ΕΔ είχαν παρόμοια επίδοση 

με τους μαθητές με ΠΔ στην απαρίθμηση κηλίδων, στις συγκρίσεις αριθμών 

(προφορικά και γραπτά) και στην κατά προσέγγιση εκτίμηση ποσότητας και 

δεν παρουσίαζαν διαφορές ούτε στον χρόνο εκτέλεσης των δοκιμασιών 

αυτών. Πρόκειται για δοκιμασίες στις οποίες οι μαθητές με ελλείμματα στην 

αίσθηση του αριθμού παρουσιάζουν υποεπίδοση (Gersten και συν., 2005, 

Landerl, Bevan & Butterworth, 2004). Αντίστοιχα, οι Rousselle και Noël (2007) 

υποστηρίζουν την υπόθεση αδυναμίας πρόσβασης στην υποκείμενη 

αναπαράσταση ποσότητας κατά τη διάρκεια συμβολικών έργων. Σε ένα 

δείγμα μαθητών Β΄ δημοτικού με μαθησιακή δυσκολία στα μαθηματικά 

(επίδοση < 15% των συνομηλίκων τους σε κλίμακες μαθηματικής επίδοσης) 

παρά τη φυσιολογική ικανότητα χειρισμού ποσότητας σε δοκιμασία κατά 

προσέγγιση υπολογισμού αντικειμένων, εντοπίστηκε αδυναμία σύγκρισης 

αραβικών αριθμών. Καταλήγουν ότι οι μαθητές που εκτίμησαν δεν εμφανίζουν 

βλάβη στο σύστημα ποσοτικής επεξεργασίας αλλά στη διασύνδεσή του με τη 

συμβολική επεξεργασία ποσότητας. Στο ίδιο συμπέρασμα καταλήγουν και οι 

DeSmedt και Gilmore (2010) οι οποίοι μελέτησαν μαθητές Α΄ Δημοτικού με 

μαθησιακές δυσκολίες στα μαθηματικά (επίδοση < 16% σε κλίμακα 

μαθηματικής επίδοσης) και μαθητές με χαμηλή επίδοση στα μαθηματικά (από 

16%-25% στην ίδια κλίμακα) ως προς την ικανότητα μη συμβολικής και 

συμβολικής επεξεργασίας ποσότητας με δοκιμασίες σύγκρισης και κατά 

προσέγγιση πρόσθεσης. Εντόπισαν ότι και οι δύο ομάδες είχαν αδυναμίες στη 
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συμβολική επεξεργασία ποσότητας ενώ στη μη συμβολική επεξεργασία δε 

διέφεραν σημαντικά από ομάδα συνομηλίκων μέσης μαθηματικής επίδοσης. 

Η δυσκολία ήταν πιο σημαντική για τους μαθητές με σοβαρότερη μαθηματική 

αδυναμία. Οι συγγραφείς καταλήγουν ότι αυτή η ομάδα μαθητών δεν υστερεί 

στην ικανότητα αναπαράστασης της ποσότητας αλλά στη δυνατότητα 

πρόσβασης σ’ αυτήν την ποσοτική αναπαράσταση. Οι Geary και συν. (2012) 

επίσης εντόπισαν δυσκολίες που απέδωσαν σε αδυναμίες κατά τη διαδικασία 

αναπαράστασης των αραβικών αριθμών ως ποσότητα πχ κατά τις δοκιμασίες 

τοποθέτησης ψηφίων σε αριθμογραμμή, σε ένα δείγμα μαθητών με 

μαθησιακή δυσκολία στα μαθηματικά (επίδοση < 10% σε δοκιμασία 

μαθηματικής επίδοσης) που επέμεινε από την Α΄ έως την Ε΄ τάξη του 

Δημοτικού.  

Στο δείγμα μας, η ομάδα μαθητών με ΕΔ παρουσίασε ομοιότητες ως 

προς το γνωστικό προφίλ της με την ομάδα μαθητών με φτωχές αριθμητικές 

ικανότητες των Chan και συν. (2013): Πρόκειται για μαθητές που δεν 

καταφέρνουν να συνδέσουν σύμβολα με ποσότητες, αποτυγχάνουν στα 

περισσότερα συμβολικά έργα ενώ έχουν μέση επίδοση σε άλλα απλούστερα, 

όπως η κατονομασία Αραβικών αριθμών σε αντίθεση με τους μαθητές με 

δυσαριθμησία του δείγματός τους οι οποίοι παρουσίασαν αδυναμίες σε μη 

συμβολικά μαθηματικά έργα και φυσιολογική επίδοση σε συμβολικά έργα. Στη 

μελέτη τους, ωστόσο, είναι πολύ πιθανό ο τρόπος επιλογής του δείγματος να 

έχει επηρεάσει τα αποτελέσματα καθώς δε βασίστηκε στη συνολική επίδοση 

σε μαθηματική κλίμακα αλλά σε λίγες μετρήσεις επιμέρους ικανοτήτων που 

επιπλέον παρουσιάζουν συνάφεια με τα υπό εξέταση έργα. Συγκεκριμένα, η 

δυσαριθμησία ορίστηκε ως επίδοση κατά δύο τυπικές αποκλίσεις κατώτερη 

του μέσου όρου του υπό μελέτη δείγματος σε δοκιμασίες σύγκρισης αραβικών 

ψηφίων και σύνδεσης ψηφίων με ποσότητες. Η ομάδα μαθητών με φτωχές 

αριθμητικές ικανότητες επιλέχθηκε με κριτήριο η επίδοση σε αυτές τις 

δοκιμασίες να είναι κατά μια τυπική απόκλιση κατώτερη του μέσου όρου, αλλά 

η επίδοση σε δοκιμασία πρόσθεσης να είναι κατά δύο τυπικές αποκλίσεις 

κατώτερη του μέσου όρου. Στην δική μας μελέτη, η επιλογή της ομάδας με ΕΔ 

έγινε με συντηρητικό τρόπο και χαρακτηρίζεται από σημαντική και επίμονη 
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δυσκολία σε κλίμακα γραπτών υπολογισμών (ΑΔΜΕ) ενώ η επίδοση στα 

συμβολικά και μη συμβολικά έργα εκτιμάται με την κλίμακα NUCALC.  

Αδυναμίες σε συμβολικά μαθηματικά έργα παρά τη μέση επίδοση σε 

μη συμβολικά έχει καταγραφεί και σε μαθητές χωρίς μαθησιακές δυσκολίες 

στα μαθηματικά, ως αποτέλεσμα γλωσσικών παραγόντων. Συγκεκριμένα, έχει 

παρατηρηθεί ότι σε γλώσσες όπως τα ολλανδικά, στις οποίες οι αριθμολέξεις 

που χρησιμοποιούνται για τους διψήφιους αριθμούς παρουσιάζουν 

αντιστροφή μονάδων και δεκάδων (πχ το 28 διαβάζεται «οχτώ και είκοσι»), η 

συμβολική μαθηματική επεξεργασία (πχ κατά προσέγγιση πρόσθεση ψηφίων) 

εμφανίζεται αργότερα από ότι σε γλώσσες που δεν παρουσιάζουν αυτήν την 

ιδιαιτερότητα, δηλαδή με την είσοδο στο δημοτικό σχολείο, λόγω της 

εκπαίδευσης στη γλώσσα των αριθμών (Xenidou-Dervou και συν., 2015). Οι 

De Smedt και συν., (2010) επίσης συσχέτισαν την επίδοση σε απλά 

αριθμητικά έργα με την ικανότητα φωνολογικής ενημερότητας σε παιδιά 

τυπικής ανάπτυξης. Παρότι η αξιολόγηση της επίδρασης γλωσσικών 

παραγόντων στην μαθηματική επεξεργασία δεν ήταν ένας από τους στόχους 

της έρευνας, ωστόσο κάποια γλωσσική επίδραση δεν μπορεί να αποκλειστεί. 

Στην μελέτη μας παρατηρήθηκε μια δυσκολία στην συμβολική επεξεργασία 

τόσο σε μαθηματικά όσο και σε γλωσσικά έργα (καλύτερη επίδοση στην 

ανάγνωση λέξεων που αποτελεί αυτοματοποιημένη διαδικασία σε σχέση με 

την ανάγνωση ψευδολέξεων που απαιτεί επεξεργασία συμβόλων) των 

μαθητών με δυσκολίες στα μαθηματικά. Το εύρημα αυτό συμφωνεί με την 

άποψη ότι η συμβολική αριθμητική επεξεργασία υπόκειται σε και επηρεάζεται 

από γλωσσικές διεργασίες (Henik, Rubinsten, Ashkenazi, 2015). 

 Οι αδυναμίες των μαθητών με ΕΔ θα μπορούσαν να αποδοθούν και σε 

δυσκολίες στην οπτικοχωρική μνήμη εργασίας και βραχύχρονη οπτικοχωρική 

μνήμη καθώς και σε αδυναμίες εκτελεστικού ελέγχου, όπως έγινε σε δείγμα 

παιδιών με δυσαριθμησία στο οποίο δεν ανιχνεύτηκαν αδυναμίες στην 

επεξεργασία του αριθμού (Szucs και συν., 2013). Παρότι η επίδοση των 

μαθητών με ΕΔ σε κλίμακες που μετρούν οπτικοχωρικές ικανότητες (RAVEN, 

NEPSY) δεν παρουσίαζε διαφοροποίηση σε σχέση με εκείνη των υπόλοιπων 

ομάδων, η υπόθεση της αδυναμίας σε επιτελικές λειτουργίες και ειδικά σε 
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λειτουργίες σχετικές με την οπτικοχωρική επεξεργασία θα μπορούσε να 

διερευνηθεί εκτενέστερα, γεγονός που αποτελεί έναν από τους περιορισμούς 

της μελέτης.  

 Οι μαθητές με ΠΔ στα μαθηματικά, αντίθετα από την υπόθεσή μας, δεν 

παρουσίασαν ιδιαιτερότητες στην επεξεργασία του αριθμού, όπως αυτή 

μετρήθηκε με την νευροψυχολογική συστοιχία (ΝUCALC). Στις δοκιμασίες της 

συστοιχίας η επίδοσή τους δεν διέφερε από την επίδοση της ομάδας ελέγχου 

(ΤΕ). Στην κλίμακα ΑΔΜΕ ωστόσο παρουσίασαν ελαφρώς χαμηλότερη 

επίδοση από την ομάδα ελέγχου, η οποία θα μπορούσε να εξηγηθεί από την 

πιο αδύναμη βραχύχρονη μνήμη και μνήμη εργασίας (όπως φαίνεται από την 

επίδοση στην υποκλίμακα Μνήμη Αριθμών). Οι αδυναμίες στην βραχύχρονη 

μνήμη και μνήμη εργασίας είναι γνωστό ότι επηρεάζουν αρνητικά την 

ικανότητα εκτέλεσης υπολογισμών (Geary, 1993; Wilson και Dehaene, 2007; 

Wilson και Swanson, 2001). Εκτός από τη διαφοροποίησή τους ως προς την 

βραχύχρονη μνήμη, δεν εντοπίστηκαν ποιοτικές αποκλίσεις στην μαθηματική 

επεξεργασία σε σχέση με την ομάδα μαθητών με ΤΕ. Οι μαθητές αυτοί 

φαίνεται να διαφοροποιούνται από τους μαθητές με ΤΕ ως προς τον ρυθμό 

ανάπτυξης της μαθηματικής ικανότητας: ενώ παρουσίαζαν σημαντική 

υποεπίδοση στα μαθηματικά (όπως μετρήθηκε με την κλίμακα ΑΔΜΕ) κατά 

την Γ΄ τάξη, παρουσίασαν βελτιωμένη επίδοση κατά την επανεκτίμηση που 

έγινε στην Δ΄ τάξη (με την ίδια κλίμακα). Στην δεύτερη εκτίμηση η επίδοση 

τους ήταν αντίστοιχη με εκείνη των μαθητών τυπικής επίδοσης οι οποίοι ποτέ 

δεν εμφάνισαν δυσκολίες στα μαθηματικά.  

Ο Geary (1990) χρησιμοποιώντας ανάλογο ερευνητικό σχεδιασμό για 

να μελετήσει τη μαθηματική εξέλιξη μαθητών της πρώτης και δευτέρας τάξης 

δημοτικού με μαθησιακές δυσκολίες κατέληξε στο ίδιο συμπέρασμα: η 

ανταπόκριση κάποιων μαθητών στη συστηματική μαθηματική παρέμβαση 

που έλαβαν ήταν τέτοια ώστε να μην απαιτείται πλέον η μαθησιακή ενίσχυσή 

τους. Οι γνωστικές ικανότητες αυτών των μαθητών ήταν αντίστοιχες με εκείνες 

των συμμαθητών τους που δεν παρουσίασαν ποτέ μαθησιακές δυσκολίες. 

Σύμφωνα με τον ερευνητή τα αποτελέσματα της μελέτης παραπέμπουν σε 

αναπτυξιακή καθυστέρηση και όχι σε αναπτυξιακή διαφοροποίηση. Παρότι 
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άμεσες συσχετίσεις δεν μπορούν να γίνουν, λόγω του διαφορετικού τρόπου 

ορισμού του δείγματος, βελτιωμένη επίδοση σε μαθητές με ήπιες δυσκολίες 

στα μαθηματικά με την πάροδο του χρόνου έχουν αναφερθεί και από τους 

DeSmedt και Gilmore (2010): εντόπισαν χαμηλότερη επίδοση σε έργα 

συμβολικής επεξεργασίας ποσότητας σε δείγμα μαθητών με ήπιες δυσκολίες 

στα μαθηματικά (επίδοση μεταξύ 16ου και 25ου εκατοστημορίου σε κλίμακα 

μαθηματικής επίδοσης) ωστόσο ο ρυθμός εξέλιξης της μαθηματικής τους 

ικανότητας έτεινε να προσεγγίζει τον ρυθμό των μαθητών με τυπική επίδοση 

στα μαθηματικά. Σε αντιδιαστολή με τα ευρήματα της παρούσας μελέτης, 

συγκρίνοντας τις επιδόσεις των μαθητών με σοβαρή και αυτών με ήπια 

μαθηματική υποεπίδοση, δεν εντόπισαν ποιοτικές διαφορές και αναγνώρισαν 

τον ρυθμό εξέλιξης της μαθηματικής ικανότητας ως τη βασική διαφορά μεταξύ 

τους.  

 

6.3 Επίδραση της παρέμβασης 
 Αντίθετα από την αρχική μας πρόβλεψη, σύμφωνα με την οποία η 

εκπαιδευτική παρέμβαση θα βελτίωνε σημαντικά τις μαθηματικές επιδόσεις 

και των δύο ομάδων μαθητών με δυσκολίες, η παρέμβαση αποδείχτηκε 

ωφέλιμη κυρίως για την ομάδα των παιδιών με ΕΔ στα μαθηματικά. Αυτό το 

αποτέλεσμα συμφωνεί με την άποψη των Dowker και Sigley (2010) πως η 

ανταπόκριση μαθητών σε εκπαιδευτικά προγράμματα αποκατάστασης 

διαφοροποιείται ανάλογα με το γνωστικό προφίλ τους.  

Οι μαθητές με ΕΔ παρουσίασαν μικρή έως μέτρια βελτίωση (ακρίβεια 

και ταχύτητα) μετά την παρέμβαση σε όλες τις υπό μελέτη μαθηματικές 

δοκιμασίες (ΑΔΜΕ, προσθέσεις, αφαιρέσεις, πολλαπλασιασμοί του 

NUCALC). Βελτίωση παρατηρήθηκε όπως αναμενόταν και στους μαθητές με 

τυπική επίδοση (που δεν έλαβαν συστηματική παρέμβαση στην αριθμητική). 

Αξιοσημείωτη είναι η βελτίωση στην ΑΔΜΕ, καθώς αυτή η δοκιμασία 

περιλαμβάνει ασκήσεις αριθμητικών πράξεων, οι περισσότερες εκ των 

οποίων δεν είχαν άμεσα διδαχθεί κατά την παρέμβαση και οι οποίες απαιτούν 

σύνθετες ικανότητες υπολογισμού για την εκτέλεσή τους. Χωρίς παρέμβαση, 

οι δυσκολίες των μαθητών με σοβαρές αδυναμίες στα μαθηματικά αναμένεται 
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να αυξάνονται με το πέρασμα του χρόνου και η επίδοση στην εν λόγω 

δοκιμασία αναμένεται να χειροτερεύει. Αντιθέτως, μετά την παρέμβαση 

παρατηρήθηκε μια βελτίωση στην επίδοσή τους κατά 12.24% που είναι 

μεγαλύτερη από τη βελτίωση που παρουσίασαν οι μαθητές με παροδικές 

δυσκολίες (6.03%) και οι μαθητές με τυπική επίδοση (4.64%).   

Κρίνουμε ότι η στατιστικά σημαντική βελτίωση στην επίδοση στην 

ΑΔΜΕ στηρίζει την υπόθεση πως παρεμβάσεις εννοιολογικής εκπαίδευσης 

που στοχεύουν να ενισχύσουν την κατανόηση βασικών αριθμητικών 

δεξιοτήτων σε μεγαλύτερης ηλικίας μαθητές με δυσκολίες στα μαθηματικά 

μπορούν να είναι αποτελεσματικές, όπως άλλωστε έχουν υποστηρίξει άλλοι 

συγγραφείς νωρίτερα (Scherer, Beswick, DeBlois, Healy, Moser Opitz, 2016). 

Φαίνεται να σημειώθηκε μια γενίκευση μαθηματικής γνώσης καθώς η 

εξάσκηση σε μη συμβολικά έργα (στον χειρισμό ποσοτήτων) επηρέασε θετικά 

την επίδοση σε συμβολικά έργα (γραπτοί υπολογισμοί) στους μαθητές με ΕΔ 

στα μαθηματικά. Τέτοιου είδους γενίκευση της γνώσης από τα μη συμβολικά 

έργα στα συμβολικά, έχει καταγραφεί σε μαθητές με δυσαριθμησία (Kaufmann 

και συν., 2003, Κucian και συν., 2011) αλλά και τυπική μαθηματική επίδοση 

(Clements & Sarama, 2011; Hyde, Khanum, Spelke, 2014) στο παρελθόν, 

παρέχοντας ενδείξεις και για τη χρησιμότητα της μεθόδου στα πλαίσια της 

γενικής εκπαίδευσης.  

Η παραπάνω μέθοδος ακολουθεί τη φυσική διαδικασία ανάπτυξης της 

συμβολικής σκέψης, κατά την οποία οι έννοιες οργανώνονται ξεκινώντας από 

το χειρισμό απτού και συγκεκριμένου υλικού, προχωρώντας σταδιακά σε πιο 

αφηρημένες αναπαραστάσεις. Η εκπαίδευση που βασίζεται σε αυτήν την 

μέθοδο έχει αναφερθεί ότι ωφέλησε μαθητές με χρόνιες μαθησιακές δυσκολίες 

στα μαθηματικά σε ακόμη πιο σύνθετα μαθηματικά έργα πχ άλγεβρα (Witzel, 

2005). Ιδιαίτερα στην περίπτωση μαθητών που εμφανίζουν αδυναμίες 

διασύνδεσης μεταξύ μη συμβολικής και συμβολικής επεξεργασίας ποσότητας, 

τα ελλείμματα στην κατανόηση της έννοιας των αριθμών ενδέχεται να 

οδηγήσουν σε χρήση ανώριμων στρατηγικών υπολογισμού που συχνά 

καταλήγουν σε λάθη και δεν ευνοούν την αποθήκευση των σωστών 

απαντήσεων στην μακρόχρονη μνήμη. Για παράδειγμα στην νοερή 
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πρόσθεση, οι μαθητές ενδέχεται να μη καταφέρνουν να αξιοποιήσουν την 

στρατηγική μέτρησης «προς τα πάνω από τον μεγαλύτερο αριθμό» πχ 8+5 

και όχι 5+8 λόγω αδυναμίας να έχουν μια σίγουρη αντίληψη για το ποιος είναι 

ο μεγαλύτερος αριθμός (DeSmedt και Gilmore, 2010). Η παρέμβαση σ’ αυτές 

τις περιπτώσεις ενδείκνυται να στοχεύει στην εννοιολογική κατανόηση 

ενθαρρύνοντας τη χρήση πραξιακού υλικού. Με αυτόν τον τρόπο οι μαθητές 

βοηθούνται στο να κατακτήσουν βασικές αριθμητικές έννοιες όπως η 

διαφορετική αξία των ψηφίων ανάλογα με τη θέση τους και η αντίστροφη 

σχέση μεταξύ πρόσθεσης και αφαίρεσης, να διατηρούν αποθέματα προσοχής 

που συνήθως εξαντλούν στην προσπάθειά τους να αναγνωρίσουν την 

ποσοτική αξία των συμβόλων αλλά και να αναγνωρίζουν πότε οι απαντήσεις 

τους δεν είναι λογικοφανείς (Rousselle και Noël, 2007).  

Στην παρούσα έρευνα, δόθηκε η ευκαιρία σε μαθητές με ΕΔ στα 

μαθηματικά, παρά την ηλικία τους, να χειριστούν πραξιακό υλικό για να 

αναπαραστήσουν ποσότητες και να κάνουν απλές πράξεις με σκοπό να 

αναπτύξουν την αίσθηση του αριθμού και σταδιακά να προσεγγίσουν τον 

αριθμό στην συμβολική του διάσταση. Αυτή η προσέγγιση είναι σε συμφωνία 

με τη θεωρία αναπαράστασης της γνώσης του Bruner όσο και με την θεωρία 

αναπαράστασης της ποσότητας του Dehaene οι οποίες όπως εύστοχα 

παρατηρεί η Κορναράκη (2008) παρουσιάζουν αξιοσημείωτη συνάφεια. Οι 

μαθητές ενθαρρύνθηκαν να κάνουν κάποιους πρόχειρους υπολογισμούς 

ορμώμενοι από περιστάσεις της καθημερινής ζωής και να προβληματιστούν 

γύρω από τις υποθέσεις τους.  

Είναι γνωστό, ότι αυτή η ικανότητα είναι διαφορετική από την ικανότητα 

εκτέλεσης αλγορίθμων για ακριβή υπολογισμό και μάλιστα προϋπάρχει αυτής: 

Οι Carraher, Carraher, & Schliemann (1985, 2005) σε ένα πείραμα κλινικής 

παρατήρησης σύγκριναν την επίδοση πέντε παιδιών που εργάζονταν στους 

δρόμους της Βραζιλίας ως μικροπωλητές σε ανεπίσημες και επίσημες 

δοκιμασίες υπολογισμών. Τα παιδιά ήταν 9-15 ετών με 1-8 χρόνια 

εκπαίδευσης. Τους ζητήθηκε να κάνουν υπολογισμούς σχετικούς με την 

εργασία τους αλλά και να εκτελέσουν τους ίδιους υπολογισμούς απαντώντας 

σε γραπτά λεκτικά προβλήματα είτε επιλύοντας γραπτές πράξεις. Η επίδοση 
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των παιδιών ήταν ανώτερη κατά τους ανεπίσημους υπολογισμούς. Δεν 

εντοπίστηκε στατιστικά σημαντική διαφορά σε σχέση με την επίλυση 

προβλημάτων λόγω του ότι τα απλά λεκτικά προβλήματα προσφέρουν ένα 

γνωστικό πλαίσιο για την κατανόηση της προβληματικής κατάστασης, την 

κάνουν πιο συγκεκριμένη και παραπέμπουν στις μαθηματικές εμπειρίες της 

καθημερινής ζωής. Στην εκτέλεση αλγορίθμων ωστόσο εντοπίστηκε 

σημαντική υποεπίδοση λόγω διαδικαστικών λαθών. Τα παιδιά έλυσαν τις 

πράξεις προσπαθώντας να εφαρμόσουν τους αλγόριθμους που διδάχτηκαν 

στο σχολείο χωρίς να αντιλαμβάνονται τη σχέση τους με τις υποκείμενες 

μαθηματικές έννοιες και ως εκ τούτου συχνά δεν ήταν σε θέση καν να 

αντιληφθούν τις παράλογες απαντήσεις που έδιναν. Για παράδειγμα κατά την 

επίλυση το προβλήματος: «Η μία καρύδα κοστίζει 35 λεπτά. Πόσο κοστίζουν 

οι τέσσερις καρύδες;» ένα παιδί λύνοντας το πρόβλημα νοερά απαντά: «Οι 

τρεις κοστίζουν 105, συν 30, κάνει 135….η μία κοστίζει 35….κάνουν 140». 

Προσπαθώντας όμως να εκτελέσει τον αλγόριθμο 35Χ4 που του δίνεται κατά 

την επίσημη αξιολόγηση προχωρά ως εξής: «4 φορές το 5 κάνει 20, κρατάω 

το 2, 2 συν 3 ίσον 5, 5 φορές το 4 ίσον 20. Κοστίζουν 200». Οι συγγραφείς 

τονίζουν τη σημασία της ανεπίσημης μαθηματικής ικανότητας την οποία η 

τυπική εκπαίδευση έχει την τάση να υποτιμά. Αναφέρουν ότι παραδοσιακά 

στο σχολείο οι μαθητές διδάσκονται πρώτα τους αλγόριθμους των τεσσάρων 

πράξεων και έπειτα περνούν στην επίλυση προβλημάτων ενώ σύμφωνα με τη 

μελέτη τους είναι πολύ σημαντικό πριν οι μαθητές περάσουν στη χρήση 

συμβόλων να έχουν εξοικειωθεί με το χειρισμό ποσότητας μέσω της χρήσης 

ρεαλιστικών προβληματικών καταστάσεων που να έχουν νόημα γι’ αυτούς.  

Η παρούσα παρέμβαση που εστίασε κυρίως στην εννοιολογική 

κατανόηση, αλλά αξιοποίησε σε κάποιες περιπτώσεις και στρατηγικές 

διαδικαστικής εκπαίδευσης (πχ διδασκαλία στρατηγικών υπολογισμού και 

επίλυσης προβλημάτων) ωφέλησε τους μαθητές με ΕΔ στα μαθηματικά. 

Αντίστοιχα οφέλη έχουν αναφερθεί και στην μετά-ανάλυση των Scherer και 

συν. (2016) οι οποίοι δίνουν έμφαση στην αξία της εννοιολογικής κατανόησης 

για την ανάπτυξη της μαθηματικής σκέψης αλλά αναγνωρίζουν και τη 

χρησιμότητα διαδικαστικών τεχνικών. Οι ίδιοι ερευνητές μάλιστα επισημαίνουν 
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ότι εννοιολογικές παρεμβάσεις εστιασμένες σε πολύ βασικές αριθμητικές 

έννοιες (όπως κατανόηση του δεκαδικού συστήματος) συνδυασμένες με 

εκπαίδευση σε κάποιες διαδικαστικές ικανότητες ωφέλησαν σημαντικά ακόμη 

και μαθητές δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με χαμηλή μαθηματική επίδοση.  

Οι μαθητές με ΠΔ δεν παρουσίασαν σημαντικές διαφορές στις υπό 

μελέτη μαθηματικές δοκιμασίες πριν και μετά την παρέμβαση. Οι επιδόσεις 

τους σε αυτές ήταν αντίστοιχες με εκείνες των μαθητών με ΤΕ ήδη πριν την 

έναρξη της παρέμβασης. Εξάλλου δεν παρουσίαζαν διαφοροποιήσεις ως 

προς το γνωστικό προφίλ τους σε σχέση με αυτούς παρά μόνο ως προς την 

μνήμη εργασίας και την ανάγνωση ψευδολέξεων. Περισσότερο 

χαρακτηρίζονται από ένα πιο αργό ρυθμό κατάκτησης των μαθηματικών 

δεξιοτήτων, κατορθώνουν όμως με την ωρίμανση και τη σχολική εκπαίδευση 

να φτάσουν τον μέσο όρο των συνομηλίκων τους. Δεν είναι γνωστό ποιοί 

παράγοντες οδηγούν σε αυτήν την καθυστέρηση. Η εφαρμογή μιας 

εκπαιδευτικής παρέμβασης πιθανά να είχε νόημα γι’ αυτούς τους μαθητές σε 

μικρότερη ηλικία, ώστε να ευνοηθεί η περαιτέρω εξέλιξη της μαθηματικής τους 

σκέψης και να αποφευχθεί τυχόν ανάπτυξη αρνητικής στάσης προς τα 

μαθηματικά. Το περιεχόμενο της παρέμβασης θα έπρεπε σ’ αυτήν την 

περίπτωση να διαμορφωθεί ανάλογα με τις ανάγκες αυτής της ομάδας, 

εστιάζοντας ενδεχομένως σε διαδικαστικές τεχνικές, συχνές επαναλήψεις και 

εξάσκηση της βραχύχρονης μνήμης. Η προσπάθεια για εννοιολογική 

κατανόηση και σύνδεση της μη συμβολικής με την συμβολική αναπαράσταση, 

ωστόσο δε θα έπρεπε να απουσιάζει καθώς έχει αποδειχθεί (Clements & 

Sarama, 2011; Hyde και συν., 2014) ότι προάγει τη μαθηματική σκέψη ακόμα 

και σε μαθητές χωρίς μαθησιακές δυσκολίες.  

 
6.4 Περιορισμοί της έρευνας 

H ανταπόκριση των μαθητών με ΕΔ στα μαθηματικά στην παρέμβαση, 

όπως μετράται από την βελτίωση της επίδοσής τους στις μαθηματικές 

υποκλίμακες κρίνεται ικανοποιητική, λαμβάνοντας υπόψιν α) την χρονιότητα 

των αδυναμιών τους, β) τη μικρή διάρκεια του προγράμματος παρέμβασης, γ) 

την σχετικά μεγάλη ηλικία κατά την οποία οι μαθητές δέχθηκαν την 
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παρέμβαση και δ) τον σχεδιασμό της που προέβλεπε ομαδική και όχι ατομική 

διδασκαλία γι’ αυτούς τους μαθητές με χρόνια υποεπίδοση. H παρούσα 

μελέτη αποτελεί ίσως την πιο συστηματική προσπάθεια εντοπισμού μαθητών 

με σοβαρή μαθησιακή δυσκολία στα μαθηματικά στην χώρα μας. 

Χρησιμοποιεί νευροψυχολογικά εργαλεία και δίνει έμφαση στην ανάλυση των 

επιδόσεων των μαθητών που παρουσιάζουν δυσκολίες στα μαθηματικά για 

την αναγνώριση του είδους των δυσκολιών τους και τον καθορισμό του 

γνωστικού προφίλ τους. Τέλος, καταδεικνύει την αξία της εφαρμογής 

εκπαιδευτικών παρεμβάσεων οργανωμένων σύμφωνα με τις αρχές που 

προκύπτουν από την νευροψυχολογική έρευνα αλλά και την αναγκαιότητα 

παρέμβασης σε μαθητές μεγαλύτερης ηλικίας. Ωστόσο, εντοπίζονται 

αξιοσημείωτοι περιορισμοί.  

Αναφορικά με τα εργαλεία αξιολόγησης που χρησιμοποιήθηκαν, παρότι η 

παρούσα μελέτη εστίασε στην ψυχομετρική εκτίμηση διαφόρων γνωστικών 

ικανοτήτων, δεν εκτιμήθηκε επαρκώς η ικανότητα εκτελεστικού ελέγχου και 

οπτικοχωρικής επεξεργασίας των μαθητών. Θα μπορούσαν να χορηγηθούν 

δοκιμασίες νοερής περιστροφής και πιο αφηρημένες δοκιμασίες οπτικής 

αναζήτησης (πχ η υποκλίμακα «Σύμβολα» του WISC) ή υποκλίμακες από τα 

Εργαλεία ανίχνευσης και αξιολόγησης εκτελεστικών λειτουργιών (ΑΞΕΛ) και 

προσοχής και συγκέντρωσης (ΑΣΥΠ) για τις Α’-Ε’ Τάξεις του Δημοτικού  

(Σίμος, Π., Μουζάκη, Α., Σιδερίδης, Γ., 2007) τα οποία την περίοδο 

διεξαγωγής της μελέτης βρίσκονταν σε διαδικασία στάθμισης. Αυτές οι 

επιπλέον εκτιμήσεις θα έδιναν περισσότερα στοιχεία για το γνωστικό προφίλ 

των μαθητών.  

Επίσης, παρότι η αναγνωστική ικανότητα εκτιμήθηκε μόνο με σκοπό να 

αποκλειστούν μαθητές με αναγνωστικές δυσκολίες, παρατηρήθηκε 

διαφοροποίηση στην ικανότητα ανάγνωσης λέξεων και ψευδολέξεων και στις 

δύο ομάδες μαθητών με δυσκολίες στα μαθηματικά. Θα ήταν ενδιαφέρον να 

αξιολογηθούν λεπτομερώς οι γλωσσικές ικανότητες των μαθητών και να 

συσχετισθούν με επιμέρους μαθηματικές ικανότητες.  

Σε ότι αφορά στην μνημονική ικανότητα, χρησιμοποιήθηκε η υποκλίμακα 

«Μνήμη αριθμών» του WISC η οποία μετρά τη λεκτική βραχύχρονη μνήμη και 
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μνήμη εργασίας. Για την ανάλυση των αποτελεσμάτων χρησιμοποιήθηκε η 

βαθμολογία στην υποκλίμακα συνολικά. Ίσως θα ήταν προτιμότερο να 

υπολογιστούν χωριστά οι βαθμολογίες της βραχύχρονης μνήμης και της 

μνήμης εργασίας. Επίσης θα μπορούσε να είχε χρησιμοποιηθεί και μια 

κλίμακα αξιολόγησης της λεκτικής μνήμης που να μην εμπεριέχει αριθμητικά 

σύμβολα για την πιο έγκυρη εκτίμηση της μνημονικής ικανότητας αυτών των 

μαθητών λόγω των αδυναμιών που αντιμετωπίζουν στα μαθηματικά.  

Τέλος, καθώς η αξιολόγηση της οπτικοχωρικής μνήμης καταδεικνύεται 

από τη βιβλιογραφία ως σημαντική θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί η 

υποκλίμακα μνήμης συμβόλων του Αθηνά-τεστ Διάγνωσης Δυσκολιών 

Μάθησης ή υποκλίμακες από το Εργαλείο ανίχνευσης και αξιολόγησης 

προσοχής και συγκέντρωσης (ΑΣΥΠ) για τις Α’-Ε’ Τάξεις του Δημοτικού 

(Σίμος, Π., Μουζάκη, Α., Σιδερίδης, Γ., 2007).  

Η παρούσα μελέτη εστίασε στα χαρακτηριστικά των μαθητών με 

μαθησιακές δυσκολίες στα μαθηματικά. Έτσι, δεν ελέγχθηκαν παράγοντες 

σχετιζόμενοι με τον εκπαιδευτικό όπως η στάση του ίδιου ως προς τα 

μαθηματικά, η ικανότητά του να προσαρμόζει τη διδασκαλία στις ανάγκες των 

μαθητών, η ποιότητα της αλληλεπίδρασής του με τους μαθητές του, κα. 

Ωστόσο, σε καμία περίπτωση δεν παραγνωρίζεται η σημασία αυτών των 

παραγόντων για τη μαθησιακή εξέλιξη των μαθητών.   

Σχετικά με την παρέμβαση κρίνεται ότι η αποτελεσματικότητα της θα 

αξιολογούνταν καλύτερα, αν οι μαθητές με ΕΔ στα μαθηματικά χωρίζονταν σε 

δύο ομάδες εκ των οποίων η μια θα παρακολουθούσε το συγκεκριμένο 

πρόγραμμα και η δεύτερη έναν άλλο τύπο παρέμβασης. Κάτι τέτοιο ωστόσο 

θα ήταν δύσκολο λόγω του μικρού δείγματος.  

Αναφορικά με μεταβλητές και διεργασίες η επίδραση των οποίων θα 

μπορούσε να έχει επηρεάσει τα αποτελέσματα της έρευνας αυξάνοντας είτε 

τον τύπο σφάλματος Ι είτε τον τύπο ΙΙ αξίζει να σημειωθούν τα παρακάτω. Η 

ομάδα με ΕΔ στα μαθηματικά παρουσίασε χαμηλότερη βαθμολογία σε όλες 

τις υποκλίμακες (Σχέδια με κύβους, Λεξιλόγιο, Μνήμη αριθμών) της κλίμακας 

νοημοσύνης σε σχέση με τις άλλες δύο ομάδες. Ωστόσο κυμαινόταν σε 

φυσιολογικά πλαίσια ώστε η μαθηματική υποεπίδοση να μην μπορεί να 
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αποδοθεί σε νοητικές αδυναμίες. H διαφορά μεταξύ μαθητών με ΕΔ και ΤΕ 

στα μαθηματικά ως προς τη βαθμολογία τους στις κλίμακες νοημοσύνης 

αναφέρεται στην βιβλιογραφία (Geary και συν., 2012). Oι μαθητές με χαμηλή 

μαθηματική επίδοση τείνουν να έχουν χαμηλότερη βαθμολογία στα τεστ 

νοημοσύνης συγκριτικά με μαθητές τυπικής επίδοσης αλλά και με μαθητές 

που διαγνώστηκαν με μαθησιακή δυσκολία στα μαθηματικά βάσει του 

κριτηρίου απόκλισης μαθηματικής επίδοσης-νοημοσύνης. Υπάρχει συσχέτιση 

μεταξύ των μαθηματικής επίδοσης και των γενικών γνωστικών ικανοτήτων γι’ 

αυτό και συχνά μαθητές με δυσκολίες στα μαθηματικά παρουσιάζουν φτωχή 

επίδοση σε τέτοιου είδους δοκιμασίες (Tolar και συν., 2016). Επίσης, η 

διαφορά μεταξύ των ομάδων με ΕΔ και ΠΔ στα μαθηματικά ενδέχεται να 

επηρεάζεται και από τη διαφορά στο μορφωτικό επίπεδο των μητέρων (στην 

ομάδα των μαθητών με ΠΔ στα μαθηματικά καταγράφηκε υψηλότερο 

μορφωτικό επίπεδο), ωστόσο κρίνουμε ότι δεν μπορεί να αποδοθεί 

αποκλειστικά σ’ αυτήν.  

Τέλος, πιο εντατική εφαρμογή του προγράμματος παρέμβασης για 

περισσότερο χρονικό διάστημα ενδέχεται να οδηγούσε σε μεγαλύτερη 

βελτίωση των μαθηματικών επιδόσεων, ενώ σημαντικές πληροφορίες για τη 

μονιμότητα ή όχι των ευεργετικών επιδράσεων της παρέμβασης θα παρείχε η 

επαναξιολόγηση της επίδοσης των μαθητών κάποιους μήνες μετά το πέρας 

της παρέμβασης. Δυστυχώς χρονικοί περιορισμοί δεν επέτρεψαν αυτήν την 

επεξεργασία. 

 
6.5 Διαπιστώσεις 

Στην παρούσα μελέτη εντοπίστηκαν μαθητές που παρουσίαζαν 

σημαντική υποεπίδοση σε βασικές αριθμητικές ικανότητες από την Γ΄ τάξη 

μέχρι το τέλος του δημοτικού σχολείου. Υπολογίζεται ότι 1.4% των μαθητών 

που αξιολογήθηκαν εμφάνιζαν σοβαρή και επίμονη μαθησιακή δυσκολία στα 

μαθηματικά. Η ανάλυση του γνωστικού προφίλ των μαθητών αυτών με τη 

χρήση νευροψυχολογικής κλίμακας μέτρησης βασικών μαθηματικών 

ικανοτήτων παραπέμπει σε αδυναμίες στη συσχέτιση μεταξύ συμβολικών και 

μη συμβολικών αναπαραστάσεων του αριθμού. Το γνωστικό τους προφίλ 
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διαφέρει από εκείνο των μαθητών με παροδική δυσκολία στα μαθηματικά 

καθώς αυτοί δεν παρουσιάζουν αδυναμίες στη συμβολική επεξεργασία. Η 

φτωχότερη επίδοση των μαθητών με παροδική δυσκολία στα μαθηματικά σε 

σχέση με τους μαθητές με τυπική μαθηματική επίδοση μπορεί να αποδοθεί σε 

δυσκολίες στην βραχύχρονη μνήμη ή σε πιο αργό ρυθμό εξέλιξης της 

μαθηματικής ικανότητας, ο οποίος, ωστόσο, με την πάροδο του χρόνου τείνει 

να εξομοιώνεται με εκείνον των συνομηλίκων που δεν παρουσίασαν ποτέ 

μαθηματικές αδυναμίες. Οι παράγοντες που συνετέλεσαν στην καθυστέρηση 

ανάπτυξης της μαθηματικής ικανότητας δεν είναι γνωστοί. Το αν αυτός ο 

ρυθμός εξέλιξης είναι εγγενής ή επηρεάζεται από τις κοινωνικές και 

εκπαιδευτικές συνθήκες αποτελεί ένα ενδιαφέρον πεδίο μελέτης.  

Οι μαθητές με δυσκολίες στη διασύνδεση συμβολικής και μη 

συμβολικής επεξεργασίας της ποσότητας μπορούν να ωφεληθούν από 

εκπαιδευτικές παρεμβάσεις που βασίζονται κυρίως στη ρητή διδασκαλία 

βασικών μαθηματικών εννοιών παρέχοντας τη δυνατότητα πραξιακού 

χειρισμού της αριθμητικής πληροφορίας - όπως παραδοσιακά προβλέπεται 

σε μικρότερες τάξεις- ενώ ταυτόχρονα αλλά σε μικρότερο βαθμό, 

χρησιμοποιείται και διαδικαστική μάθηση βασικών ικανοτήτων. Υποθέτουμε 

ότι εννοιολογικές παρεμβάσεις, όπως η παρούσα που στοχεύουν στην 

κατάκτηση της αναπαράστασης της ποσότητας συμβάλλουν στην οργάνωση 

ενός σημασιολογικού δικτύου, όπου οι αριθμητικές συσχετίσεις αποκτούν 

νόημα και είναι βοηθητικές ακόμα και για μαθητές που τελειώνουν το δημοτικό 

σχολείο. Το συγκεκριμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα δεν ωφέλησε ιδιαίτερα 

την ομάδα μαθητών με παροδική δυσκολία στα μαθηματικά. Μια διαφορετικού 

τύπου παρέμβαση που θα εστίαζε περισσότερο σε διαδικαστική γνώση, 

λαμβάνοντας υπόψη της και τις δυσκολίες στην βραχύχρονη μνήμη πιθανά να 

κάλυπτε περισσότερο τις ανάγκες αυτής της ομάδας. Ωστόσο, η συμπερίληψη 

στοιχείων εννοιολογικής εκπαίδευσης είναι κατά την άποψή μας απαραίτητη 

σε κάθε εκπαιδευτικό πρόγραμμα ανεξάρτητα από τις υποκείμενες δυσκολίες, 

καθώς μέσω της εννοιολογικής εκπαίδευσης οι μαθητές είναι σε θέση να 

κατανοούν και να χειρίζονται καλύτερα τις μαθηματικές πληροφορίες της 

καθημερινής ζωής. 
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6.6 Προτάσεις  
Από την παρούσα μελέτη και την ανασκόπηση της βιβλιογραφίας είναι 

δυνατόν να διατυπωθούν προτάσεις για την εκπαιδευτική πράξη οι οποίες 

συνοψίζονται παρακάτω. 

1. Οι μαθησιακές δυσκολίες μπορεί να οφείλονται σε εξωτερικούς 

παράγοντες όπως το μοντέλο διδασκαλίας και όχι απαραίτητα σε εγγενείς 

δυσκολίες του μαθητή. Είναι απαραίτητο, όταν εμφανίζεται υποεπίδοση 

στην τάξη, να εκτιμάται η ποιότητα του εκπαιδευτικού προγράμματος που 

εφαρμόζεται και να εξετάζεται το ενδεχόμενο τροποποιήσεων και 

προσαρμογών. Στην περίπτωση που παρά τις κατάλληλες προσαρμογές, 

η υποεπίδοση παραμένει, πρέπει να εξετάζεται το ενδεχόμενο ειδικής 

εκπαιδευτικής παρέμβασης αρχικά ομαδικής και εξατομικευμένης εφόσον 

οι δυσκολίες παραμένουν. Είναι σημαντικό να μην παραβλέπεται η 

σημασία του εκπαιδευτικού σχεδιασμού και της στάσης του εκπαιδευτικού. 

Προς αυτήν την κατεύθυνση θα ήταν καλό να λειτουργούν στα σχολεία 

ομάδες εποπτείας με σκοπό την υποστήριξη των εκπαιδευτικών στη λήψη 

και υλοποίηση εκπαιδευτικών αποφάσεων καθώς και στην αξιολόγηση 

των αποτελεσμάτων τους. 

2. Προς αρωγή του εκπαιδευτικού θα ήταν σκόπιμο να δημιουργηθούν 

κατάλληλα προγράμματα παρέμβασης (εκπαιδευτικά, συναισθηματικά, 

αξιολόγησης της μαθηματικής επίδοσης, επαγγελματικής κατάρτισής του 

εκπαιδευτικού, οργάνωσης του εκπαιδευτικού δυναμικού σε επίπεδο 

σχολικών μονάδων). Στο εξωτερικό διατίθενται πολλά τέτοιου είδους 

προγράμματα και αναφέρονται θετικά αποτελέσματα από τη χρήση τους 

(μια συνοπτική παρουσίαση κάποιων απ’ αυτά συμπεριλαμβάνεται στο 

παράρτημα). Είναι σημαντικό ωστόσο αυτά να οργανώνονται ή να 

αξιολογούνται από υπεύθυνους φορείς (Υπουργείο Παιδείας, Ινστιτούτο 

Εκπαιδευτικής Πολιτικής) και να μη διατίθενται ως εμπορικό προϊόν. 

3. Απαιτείται εντατικοποίηση της έρευνας στη χώρα μας γύρω από την 

αντιμετώπιση των μαθησιακών δυσκολιών γενικά. Είναι εξαιρετικά 

σημαντικό το ενδιαφέρον να στραφεί στην αξιοποίηση των ερευνητικών 
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αποτελεσμάτων για την εφαρμογή υψηλής ποιότητας παρεμβάσεων στην 

εκπαιδευτική πράξη. 

4. Τόσο η γενική όσο και η ειδική εκπαίδευση οφείλει να μην παραβλέπει τις 

εγγενείς μαθηματικές διεργασίες που εμφανίζονται πρωτογενώς και 

αποτελούν τη βάση της ανώτερης μαθηματικής σκέψης. Επομένως είναι 

σημαντικό σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης να λαμβάνεται μέριμνα 

ώστε οι μαθητές να συνδέουν τη μη συμβολική επεξεργασία (ποσοτική 

αναπαράσταση) με τη συμβολική (επεξεργασία ψηφίων). Αυτό 

επιτυγχάνεται με τη χρήση πραξιακού υλικού πχ τουβλάκια, εικονικών 

αναπαραστάσεων πχ αριθμογραμμών ή διαγραμμάτων και βιωματικών 

ασκήσεων πχ μέτρηση μήκους, χρήση νομισμάτων κα. πριν αλλά και 

ταυτόχρονα με την πιο αφηρημένη εκπαίδευση μαθηματικών εννοιών ή 

διεργασιών. Η εννοιολογική κατανόηση λοιπόν προτείνεται να είναι 

προτεραιότητα στην εκπαιδευτική πρακτική χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν 

είναι απαραίτητο οι μαθητές να εκπαιδεύονται και στη διαδικαστική γνώση. 

5. Τα προγράμματα παρέμβασης πρέπει να οργανώνονται σύμφωνα με τις 

ιδιαίτερες ανάγκες της ομάδας στην οποία απευθύνονται. Ως ενισχυτική 

διδασκαλία δε νοείται η απλή επανάληψη των διδαχθεισών εννοιών και η 

διδασκαλία σε μικρή ομάδα δεν αρκεί για να βοηθηθούν μαθητές με ειδικές 

μαθησιακές δυσκολίες. Ως εκ τούτου απαιτείται προσεκτική αξιολόγηση για 

την ανακάλυψη των τομέων όπου υστερούν οι μαθητές και η διατύπωση 

υποθέσεων σχετικά με τις αιτίες της αδυναμίας. Στην περίπτωση 

δυσκολιών στους γραπτούς υπολογισμούς, αν τα λάθη που 

παρατηρούνται παραπέμπουν σε δυσκολία στην κατανόηση της θεσιακής 

αξίας των αριθμών (πχ δυσκολίες κατανόησης της έννοιας του 

κρατούμενου ή δανεικού), τότε το πρόγραμμα παρέμβασης θα στοχεύσει 

κυρίως στην κατανόηση του δεκαδικού συστήματος και στη σύνθεση 

αριθμών από άλλους. Αν τα λάθη υπολογισμού παραπέμπουν σε 

οπτικοχωρικές δυσκολίες (πχ δυσκολίες στην φορά εκτέλεσης των 

πράξεων ή αντιστροφές αριθμών) τότε η παρέμβαση θα περιλαμβάνει 

οπτικοαντιληπτικές ασκήσεις και ασκήσεις χωρικής προσοχής αλλά καλό 

θα είναι να συνδυάζεται και με εκπαίδευση στην έννοια των αριθμών και 
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των σχέσεών τους ώστε να μην καταστεί η διαδικασία υπολογισμού μια 

στείρα εφαρμογή αλγόριθμου.  

6. Ως πιο αποτελεσματικό μοντέλο παρέμβασης αποδεικνύεται αυτό της 

ρητής εκπαίδευσης, όπου ο εκπαιδευτικός έχει κατευθυντικό ρόλο, 

παρουσιάζοντας ξεκάθαρα την διδασκόμενη έννοια, οργανώνοντας τις 

δραστηριότητες για την προσέγγισή της και καθοδηγώντας τους μαθητές 

στην εργασία τους. Οι πιο μαθητοκεντρικές προσεγγίσεις, με τη χρήση 

ευρετικών μεθόδων όπου ο μαθητής καλείται να ανακαλύψει μόνος του τις 

μαθηματικές έννοιες και οι μέθοδοι που βασίζονται στη χρήση 

υπολογιστικών προγραμμάτων δεν έχουν αποδειχθεί εξίσου βοηθητικές. 

Είναι ωστόσο σημαντικό, ο μαθητής να ενθαρρύνεται να ερευνά, να 

διατυπώνει ερωτήσεις και αμφισβητήσεις, να διερωτάται για τα λάθη του 

και να συνδιαλέγεται με τον εκπαιδευτικό και τους συμμαθητές του 

συμβάλλοντας στην κατάκτηση της γνώσης και όχι απλώς 

προσλαμβάνοντας εκπαιδευτική πληροφόρηση. Αυτό το μοντέλο 

διδασκαλίας ακολουθήθηκε και στην παρούσα παρέμβαση και 

διαπιστώθηκε ότι πράγματι δημιουργεί ένα ευχάριστο κλίμα συμμετοχής 

που κάνει τους μαθητές πιο ενεργητικούς παρά το ιστορικό της χρόνιας 

μαθησιακής αδυναμίας. 

7. Η εκπαιδευτική πρόοδος είναι μια δυναμική διαδικασία. Κατά τη διάρκεια 

της εκπαιδευτικής πορείας των μαθητών ενδέχεται να εμφανιστούν 

δυσκολίες ή αναπληρώσεις και να διαφοροποιήσουν την επίδοσή τους. Ως 

εκ τούτου, η διαρκής και εξατομικευμένη παρακολούθηση της εξέλιξής 

όλων των μαθητών, εφόσον πραγματοποιείται μέσα σε κλίμα αποδοχής 

και με διαδικασίες που δε θα τους εξαντλούν ή θα τους στιγματίζουν, 

συντελεί ώστε να εντοπίζονται έγκαιρα τυχόν αδυναμίες και να ελέγχεται η 

αποτελεσματικότητα των εκπαιδευτικών προγραμμάτων. 

8. Καθώς στην Ελλάδα διατίθενται προς το παρόν ελάχιστα διαγνωστικά 

εργαλεία για την αξιολόγηση των μαθηματικών ικανοτήτων των μαθητών, 

η ποιοτική αξιολόγηση και η κλινική παρατήρηση, που ούτως ή άλλως 

είναι απαραίτητες για τη σωστή διάγνωση, αποτελούν τα πιο σημαντικά 

εφόδια του εκπαιδευτικού. Οι ευκαιρίες κατάρτισης που δίνονται στους 
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εκπαιδευτικούς για την παρακολούθηση των εξελίξεων στον ευρύτερο 

χώρο της εκπαίδευσης συντελούν στην ανάπτυξη αυτών των δεξιοτήτων. 

9. Η μαθησιακή επίδοση των μαθητών όπως και η συμπεριφορά τους 

επηρεάζεται και από συναισθηματικούς-ψυχικούς και κοινωνικούς 

παράγοντες. Οι εκπαιδευτικοί πολλές φορές είναι οι πρώτοι που 

αναγνωρίζουν τη δυσφορία των μαθητών και συχνά αναλαμβάνουν έναν 

πολύ σημαντικό ρόλο ψυχοκοινωνικής υποστήριξης τους. Η ενημέρωση 

των οικογενειών τους και η παραπομπή στις ψυχοκοινωνικές υπηρεσίες 

που τα τελευταία χρόνια λειτουργούν σε όλο και περισσότερα σχολεία 

μπορούν να συντελέσουν και στην εκπαιδευτική εξέλιξη των μαθητών. Θα 

ήταν χρήσιμο να αρχίσουν και στη χώρα μας να εφαρμόζονται 

προγράμματα που στοχεύουν στη βελτίωση των μαθησιακών επιδόσεων 

μέσω της συναισθηματικής υποστήριξης των μαθητών, της καλλιέργειας 

δεξιοτήτων επικοινωνίας και συνεργασίας και της εφαρμογής τεχνικών 

διαχείρισης των προβλημάτων της τάξης. Κάτι τέτοιο μόνο σε μικρή 

κλίμακα έχει επιχειρηθεί με τη λειτουργία ομαδικών προγραμμάτων 

ψυχοκοινωνικής υποστήριξης από κοινωνικούς λειτουργούς σε κάποια 

σχολεία. Η αξιολόγηση της μακροπρόθεσμης επίδρασης τέτοιων 

παρεμβάσεων στην μαθησιακή επίδοση είναι σημαντικό να εκτιμάται. 

Η πιο ασφαλής και αξιόπιστη οδός για την αναγνώριση και 

αντιμετώπιση των μαθησιακών δυσκολιών στα μαθηματικά είναι η διαρκής 

κλινική και ποσοτική αξιολόγηση των εκπαιδευτικών προγραμμάτων γενικής 

και ειδικής αγωγής ταυτόχρονα με την προσεκτική αξιολόγηση των μαθητών 

σε γνωστικό, συναισθηματικό, κοινωνικό, ψυχικό επίπεδο. Η συνεργασία 

μεταξύ των διαφορετικών επιστημονικών πεδίων έχει πολλά να προσφέρει 

προς αυτήν την κατεύθυνση.  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 
 

i. Συνοπτική παρουσίαση μαθηματικών προγραμμάτων προς 
χρήση στο σχολικό πλαίσιο 

 
 

Everyday Mathematics¹ Πρόκειται για εκπαιδευτικό πρόγραμμα που 

απευθύνεται σε μαθητές που φοιτούν από το 

νηπιαγωγείο ως την έκτη τάξη. Επικεντρώνεται 

στην εκπαίδευση σε βασικές έννοιες και 

δεξιότητες, μέσω της επίλυσης προβλημάτων της 

καθημερινής ζωής. Βασίζεται στη συνεργατική 

μάθηση και την επικοινωνία εκπαιδευτικού - 

μαθητή. Σε κάποιες περιπτώσεις γίνεται χρήση 

ηλεκτρονικών υπολογιστών και αριθμομηχανών. 

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα εφαρμόζεται από 

τον εκπαιδευτικό της τάξης αφού δεχθεί 

εκπαίδευση 40 ωρών. Παρέχονται στον 

εκπαιδευτικό σαφείς οδηγίες και πραξιακό υλικό 

(πχ ζάρια κα). Η εκπαίδευση περιλαμβάνει 

γραπτή και προφορική εξάσκηση, εργασίες κατ’ 

οίκον, δραστηριότητες εμπέδωσης, εκπαιδευτικά 

παιχνίδια και γραπτές δοκιμασίες (τεστ). Δίνεται 

έμφαση στην ανάπτυξη μαθηματικού 

συλλογισμού. Προβλέπεται συστηματική 

συνεργασία εκπαιδευτικού - γονιού. Έχουν 

εντοπιστεί στατιστικά σημαντικές ευεργετικές 

επιδράσεις από την εφαρμογή του 

προγράμματος. 

Numbers Count² Αποτελεί πρόγραμμα εξατομικευμένης 

παρέμβασης για μαθητές που φοιτούν από το 

νήπιο έως το Δημοτικό και παρουσιάζουν 



 
 
 
 
 

208 
 

χαμηλή επίδοση στα μαθηματικά. Εφαρμόζεται 

από εκπαιδευμένους δασκάλους καθημερινά επί 

30 λεπτά για διάστημα 12 εβδομάδων. Έχει 

αναφερθεί στατιστικά σημαντική θετική επίδραση 

στην μαθηματική επίδοση. 

Fraction Face-Off!² Το πρόγραμμα στοχεύει στην κατανόηση της 

έννοιας των κλασμάτων και απευθύνεται σε 

μαθητές της Δ΄ Δημοτικού. Η διδασκαλία γίνεται 

από το βοηθητικό εκπαιδευτικό προσωπικό σε 

ζεύγη μαθητών 3 φορές εβδομαδιαίως για 35 

λεπτά. Έχουν αναφερθεί σημαντικά θετικά 

εκπαιδευτικά αποτελέσματα από την εφαρμογή 

του προγράμματος. 

Fusion Math² Πρόκειται για πρόγραμμα εκπαίδευσης στους 

ακέραιους αριθμούς και στον χειρισμό τους για 

παιδιά δημοτικού. Το πρόγραμμα εφαρμόζεται 

από το βοηθητικό εκπαιδευτικό προσωπικό σε 

μικρές ομάδες έως 5 μαθητών και διαρκεί 19 

εβδομάδες. Η συχνότητα των μαθημάτων είναι 3 

φορές την εβδομάδα και κάθε μάθημα διαρκεί 30 

λεπτά. Έχουν αναφερθεί θετικές επιδράσεις του 

προγράμματος στην μαθηματική επίδοση των 

μαθητών αν και όχι σε επίπεδο στατιστικής 

σημαντικότητας.  

Dreambox Learning¹       Πρόκειται για διαδικτυακό πρόγραμμα εκπαίδευσης 

που έχει σχεδιαστεί για να συμπληρώσει την 

τυπική μαθηματική εκπαίδευση. Στόχος του είναι 

να παρέχει εξατομικευμένη και προσαρμοσμένη 

στο επίπεδο κάθε μαθητή εκπαίδευση. 

Απευθύνεται σε μαθητές που φοιτούν από το 

νηπιαγωγείο ως την Ε΄ τάξη. Εστιάζει στη 

διδασκαλία αριθμητικών πράξεων, τη θεσιακή 
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αξία και την αίσθηση του αριθμού. Παρέχει τη 

δυνατότητα παρακολούθησης 720 διαδικτυακών 

μαθημάτων που έχουν μορφή παιχνιδιών και 

γρίφων. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί συνολικά 

στην τάξη, σε μικρές ομάδες ή ατομικά. Δεν 

απαιτείται παρουσία εκπαιδευτικού και μπορεί να 

εφαρμόζεται υπό την εποπτεία βοηθητικού 

προσωπικού. Η επίδοση των μαθητών 

καταγράφεται ώστε να μπορεί να αξιολογηθεί η 

πρόοδός τους. Προτείνεται η χρήση του 

προγράμματος τουλάχιστον 1 ½ ώρα 

εβδομαδιαίως. Υπάρχουν ενδείξεις ότι το 

πρόγραμμα βελτιώνει τη μαθηματική επίδοση. 

Odyssey Math¹ Πρόκειται για διαδικτυακό πρόγραμμα που 

απευθύνεται σε μαθητές που φοιτούν από το 

νηπιαγωγείο έως και το γυμνάσιο. Προβλέπει και 

χρήση πραξιακού υλικού. Εστιάζει στη 

διδασκαλία βασικών μαθηματικών εννοιών. Δίνει 

έμφαση και στην αξιολόγηση της προόδου των 

μαθητών παρέχοντας στον εκπαιδευτικό 

σημαντική πληροφόρηση ώστε να είναι σε θέση 

να πάρει εκπαιδευτικές αποφάσεις ανάλογα με 

τις ιδιαίτερες ανάγκες τους. Μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί ως το κυρίως μαθηματικό 

πρόγραμμα της τάξης είτε ως συμπληρωματικό 

του τυπικού αναλυτικού προγράμματος. 

Προτείνεται η χρήση του τουλάχιστον 1 ½ ώρα 

εβδομαδιαίως. Έχουν αναφερθεί στατιστικά 

σημαντικές ευεργετικές επιδράσεις του 

προγράμματος στη μαθηματική επίδοση. 

Accelerated Math¹ Πρόκειται για λογισμικό που σκοπό έχει την 

αξιολόγηση των μαθηματικών επιδόσεων και την 
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παρακολούθηση της προόδου των μαθητών από 

το Δημοτικό έως και το Λύκειο στα γνωστικά 

αντικείμενα της άλγεβρας και της γεωμετρίας. 

Χρησιμοποιείται για να συμπληρώσει την τυπική 

εκπαίδευση. Δίνει τη δυνατότητα δημιουργίας 

αναφορών σχετικά με την επίδοση των μαθητών 

σε συγκεκριμένα γνωστικά πεδία και εργασιών 

για εξάσκηση στα πεδία όπου εντοπίζονται 

αδυναμίες με σκοπό την εξατομίκευση της 

διδασκαλίας όπου είναι απαραίτητο. Δεν έχουν 

αναφερθεί αξιοσημείωτες ενδείξεις υπέρ της 

αποτελεσματικότητας της χρήσης του λογισμικού 

στη βελτίωση της μαθηματικής επίδοσης. 

SuccessMaker² Αυτό το λογισμικό δίνει τη δυνατότητα 

διδασκαλίας, αξιολόγησης και οργάνωσης νέων 

μαθημάτων ανάλογα με την επίδοση των 

μαθητών. Χρησιμοποιείται για να συμπληρώσει 

το τυπικό αναλυτικό πρόγραμμα. Έχουν 

καταγραφεί θετικές επιδράσεις από τη χρήση 

του. 

Mathematics and 
Reasoning²                Μέσω ηλεκτρονικού υλικού (ηλεκτρονικών 

παρουσιάσεων και διαδικτυακών παιχνιδιών) 

στοχεύει στην κατανόηση των λογικών αρχών που 

διέπουν τα μαθηματικά. Προβλέπεται εκπαίδευση 

μιας ημέρας για τους δασκάλους που θα το 

εφαρμόσουν. Το πρόγραμμα έχει παρουσιάσει 

σημαντικά θετικά αποτελέσματα. 
Classroom Assessment 
for Student Learning²    Πρόκειται για πρόγραμμα που στοχεύει στη 

βελτίωση της μαθηματικής εκπαίδευσης μέσω 

της επαγγελματικής εποπτείας των 
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εκπαιδευτικών. Οι εκπαιδευτικοί, λειτουργώντας 

σε μικρές ομάδες συζητούν γύρω από το 

περιεχόμενο του εκπαιδευτικού προγράμματος 

που χρησιμοποιούν και τις εμπειρίες τους από 

την εφαρμογή του. Δεν έχουν αναφερθεί 

στατιστικά σημαντικά αποτελέσματα. 

 Math Solutions²        Σ’ αυτό το πρόγραμμα οι δάσκαλοι λαμβάνουν 

επιπρόσθετη μαθηματική εκπαίδευση, 

ενημερώνονται για τους τρόπους με τους 

οποίους οι μαθητές προσλαμβάνουν και 

κατακτούν τη μαθηματική γνώση, μαθαίνουν να 

εφαρμόζουν εκπαιδευτική αξιολόγηση και να 

χρησιμοποιούν στρατηγικές εκπαίδευσης για την 

ενίσχυση της επίλυσης προβλημάτων στην τάξη. 

Παρότι έχουν καταγραφεί θετικά αποτελέσματα 

ως προς την ικανότητα διδασκαλίας μετά το 

πέρας του εκπαιδευτικού προγράμματος δεν 

παρατηρήθηκαν επιδράσεις στην επίδοση των 

μαθητών. 

Team Assisted  
Individualization² Το πρόγραμμα εστιάζει στον εκπαιδευτικό 

σχεδιασμό που διδάσκεται σε μικρές ομάδες 

δασκάλων μέσω συνεργατικής διδασκαλίας. 

Σκοπός είναι να προαχθεί η συνεργατική αλλά 

και εξατομικευμένη διδασκαλία όταν απαιτείται, 

στα μαθηματικά, σε μαθητές που φοιτούν από τη 

Β΄ έως την ΣΤ΄ τάξη δημοτικού. Οι μαθητές 

αξιοποιούν εξατομικευμένο υλικό και σε 

συνεργασία με τους συμμαθητές τους 

εκπληρώνουν μαθηματικούς στόχους. Έχουν 

αναφερθεί θετικά αποτελέσματα από την 
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εφαρμογή της μεθόδου αλλά όχι πάντα 

στατιστικά σημαντικά. 
PAX Good Behavior  
Game² Πρόκειται για πρόγραμμα διαχείρισης της 

συμπεριφοράς στην τάξη. Οι μαθητές χωρίζονται 

σε ομάδες και οι εκπαιδευτικοί αξιολογούν τη 

συμπεριφορά των μελών κάθε ομάδας για 

κάποιο διάστημα. Όταν οι κανόνες της τάξης 

παραβιάζονται από κάποιο μαθητή αυτό 

καταγράφεται. Η ομάδα με τις λιγότερες 

παραβιάσεις ανακηρύσσεται νικήτρια του 

παιχνιδιού. Αυτό το πρόγραμμα έχει βρεθεί ότι 

συμβάλλει σε στατιστικά σημαντική βελτίωση της 

μαθηματικής επίδοσης.  

Center for Data-Driven 
Reform in Education² Αυτό το πρόγραμμα απευθύνεται στη διεύθυνση 

των σχολικών μονάδων. Παρέχει ενημέρωση και 

συμβουλευτική προκειμένου κάθε σχολείο να 

κάνει μια καταγραφή των εντοπιζόμενων 

αδυναμιών αλλά και των καταλληλότερων 

διαθέσιμων προγραμμάτων για την αντιμετώπισή 

τους. Έχουν αναφερθεί ευεργετικές επιδράσεις 

του προγράμματος μετά από μακρόχρονη 

εφαρμογή του. 

Positive Action² Το πρόγραμμα εφαρμόζεται σε επίπεδο 

σχολικών μονάδων και στοχεύει στην βελτίωση 

κοινωνικο-συναισθηματικών δεξιοτήτων και 

σχολικής επίδοσης μέσω της ανάπτυξης 

δεξιοτήτων στοχοθεσίας, αυτοελέγχου, επίλυσης 

προβληματικών καταστάσεων, επιμονής των 

μαθητών ενώ δίνει έμφαση και στη δημιουργία 

θετικού κλίματος στην τάξη. Το πρόγραμμα 
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αποτελείται από 140 μαθήματα τα οποία 

διαρκούν 15-20 λεπτά και πραγματοποιούνται 4 

φορές την εβδομάδα. Υπάρχουν ενδείξεις υπέρ 

της αποτελεσματικότητας του προγράμματος. 

JUMP Math² Πρόκειται για ένα αναλυτικό πρόγραμμα για τη 

διδασκαλία μαθηματικών σε μαθητές που 

φοιτούν από το νηπιαγωγείο έως και το 

γυμνάσιο. Αποτελείται από λεπτομερές εγχειρίδιο 

που καθοδηγεί τους εκπαιδευτικούς στο να 

ενθαρρύνουν τους μαθητές στην ανακάλυψη των 

μαθηματικών εννοιών μέσα από την επίλυση 

προβλημάτων. Έχουν εντοπιστεί θετικά μη 

στατιστικά σημαντικά αποτελέσματα από τη 

χρήση του. 

Math Expressions² Πρόκειται για αναλυτικό πρόγραμμα διδασκαλίας 

που συνδυάζει στοιχεία δασκαλο-κεντρικής και 

μαθητο-κεντρικής διδασκαλίας. Προβλέπει 

καθημερινή εξάσκηση στη χρήση ημερολογίου, 

χρημάτων και υπολογισμών. Ο εκπαιδευτικός 

παρουσιάζει την ενότητα που θέλει να διδάξει σε 

ολόκληρη την τάξη και ακολουθεί εξάσκηση των 

νέων δεξιοτήτων ατομικά, σε ζευγάρια ή σε 

μικρές ομάδες. Το πρόγραμμα έχει παρουσιάσει 

στατιστικά σημαντικά θετικά αποτελέσματα στις 

μικρές τάξεις του δημοτικού. 

Math in Focus² Το αναλυτικό αυτό πρόγραμμα αποτελείται από 

μια σειρά μαθημάτων οργανωμένων και 

ιεραρχημένων ανάλογα με τη δυσκολία τους και 

παρουσιαζόμενων προχωρώντας από το 

συγκεκριμένο στο εικονιστικό και τέλος σε 

αφηρημένο επίπεδο. Στόχος είναι οι μαθητές να 

κατανοήσουν μαθηματικές έννοιες και να 
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κατακτήσουν δεξιότητες υπολογισμού και 

επίλυσης μαθηματικών προβλημάτων. Έχουν 

σημειωθεί θετικές επιδράσεις από τη χρήση του 

προγράμματος. 

Saxon Math² Αυτό το αναλυτικό πρόγραμμα αποτελείται από 

μια σειρά μαθημάτων που οργανώνουν τη 

διδασκαλία των μαθηματικών για μαθητές από το 

νήπιο έως την Δ΄ τάξη δημοτικού. Ο 

εκπαιδευτικός εφαρμόζει τα μαθήματα αυτά που 

προβλέπουν πέντε είδη δραστηριοτήτων 

καθημερινά: πρωινή ρουτίνα (πχ ημερολόγιο), 

εξάσκηση σε μαθηματικά δεδομένα, παρουσίαση 

ημερήσιου μαθήματος, καθοδηγούμενη από τον 

εκπαιδευτικό εξάσκηση στην τάξη και εργασίες 

για το σπίτι. Η εφαρμογή του προγράμματος έχει 

ευεργετικά αποτελέσματα στην μαθηματική 

επίδοση αλλά όχι σε επίπεδο στατιστικής 

σημαντικότητας. 

Acuity²   Πρόκειται για πρόγραμμα αξιολόγησης της 

επίδοσης των μαθητών που φοιτούν από τη Γ΄ 

δημοτικού έως και το γυμνάσιο. Οι εκτιμήσεις 

γίνονται διαδικτυακά τρεις φορές το χρόνο και ο 

εκπαιδευτικός είναι σε θέση να παρακολουθεί την 

εξέλιξη του μαθητή και να παρεμβαίνει έγκαιρα 

όταν εντοπιστούν αδυναμίες. Έχουν αναφερθεί 

θετικά αποτελέσματα από τη χρήση του 

προγράμματος. 

 
¹Πηγή: U.S. Department of Education, Institute of Education Sciences, What 

Works Clearinghouse, http:// whatworks.ed.gov. 

² Πηγή: Pellegrini, M., Lake, C., Inns, A., Slavin, R.E. (2018). Effective 

programs in elementary mathematics: a best - evidence synthesis. Best 
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Evidence Encyclopedia, Johns Hopkins University School of Education’s 

Center for Research and Reform in Education, www.bestevidence.org 
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ii. Κατάλογος Δημοτικών Σχολείων που συμμετείχαν στην έρευνα   
 
Αστικές περιοχές 
1ο  Δημοτικό Σχολείο Ηρακλείου      12θέσιο 
3ο  Δημοτικό Σχολείο Ηρακλείου 10θέσιο 
4ο  Δημοτικό σχολείο Ηρακλείου      12θέσιο 
5ο  Δημοτικό σχολείο Ηρακλείου      12θέσιο 
6ο  Δημοτικό σχολείο Ηρακλείου      12θέσιο 
7ο  Δημοτικό σχολείο Ηρακλείου      12θέσιο 
9ο  Δημοτικό σχολείο Ηρακλείου      12θέσιο 
11ο Δημοτικό σχολείο Ηρακλείου      12θέσιο 
12ο Δημοτικό σχολείο Ηρακλείου      12θέσιο 
13ο Δημοτικό σχολείο Ηρακλείου      12θέσιο 
15ο Δημοτικό σχολείο Ηρακλείου      12θέσιο 
17ο Δημοτικό σχολείο Ηρακλείου      12θέσιο 
20ο Δημοτικό σχολείο Ηρακλείου      12θέσιο 
21ο Δημοτικό σχολείο Ηρακλείου      12θέσιο 
24ο Δημοτικό σχολείο Ηρακλείου      12θέσιο 
25ο Δημοτικό σχολείο Ηρακλείου      12θέσιο 
27ο Δημοτικό σχολείο Ηρακλείου      12θέσιο 
28ο Δημοτικό σχολείο Ηρακλείου      12θέσιο 
30ο Δημοτικό σχολείο Ηρακλείου      12θέσιο 
31ο Δημοτικό σχολείο Ηρακλείου      12θέσιο 
33ο Δημοτικό σχολείο Ηρακλείου      12θέσιο 
35ο Δημοτικό σχολείο Ηρακλείου      12θέσιο 
36ο Δημοτικό σχολείο Ηρακλείου      12θέσιο 
37ο Δημοτικό σχολείο Ηρακλείου      12θέσιο 
41ο Δημοτικό σχολείο Ηρακλείου      6θέσιο 
43ο Δημοτικό σχολείο Ηρακλείου      6θέσιο 
44ο Δημοτικό σχολείο Ηρακλείου      12θέσιο 
45ο Δημοτικό σχολείο Ηρακλείου      12θέσιο 
48ο Δημοτικό σχολείο Ηρακλείου      12θέσιο 
49ο Δημοτικό σχολείο Ηρακλείου      6θέσιο 
50ο Δημοτικό σχολείο Ηρακλείου      12θέσιο 
52ο Δημοτικό σχολείο Ηρακλείου      12θέσιο 
 
Ημιαστικές περιοχές 
1ο Δημοτικό σχολείο Άνω Αρχανών   10θέσιο 
2ο Δημοτικό σχολείο Άνω Αρχανών   6θέσιο 
1ο Δημοτικό Σχολείο Γαζίου         12θέσιο 
2ο Δημοτικό Σχολείο Γαζίου         10θέσιο 
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Δημοτικό σχολείο Επισκοπής         6θέσιο 
1ο Δημοτικό Σχολείο Κρουσώνα      7θέσιο 
2ο Δημοτικό Σχολείο Κρουσώνα      6θέσιο 
 
Αγροτικές περιοχές 
Δημοτικό σχολείο Αγίων Παρασκιών 6θέσιο 
Δημοτικό Σχολείο Βενεράτου          6θέσιο 
2ο Δημοτικό Σχολείο Βουτών          12θέσιο 
Δημοτικό Σχολείο Γουβών            8θέσιο 
Δημοτικό Σχολείο Γουρνών           6θέσιο 
Δημοτικό Σχολείο Δαφνών            6θέσιο 
Δημοτικό Σχολείο Κοκκίνη Χάνι       8θέσιο 
Δημοτικό Σχολείο Προφήτη Ηλία  6θέσιο 
Δημοτικό σχολείο Μοχού             6θέσιο 
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iii. Kατάλογος κλιμάκων που χρησιμοποιήθηκαν στην έρευνα 

    Κλίμακα                  Περιγραφή 

 Οι μαθητές… 

NUCALC 

Απαρίθμηση κηλίδων …μετρούν κηλίδες και λένε ή γράφουν τον αριθμό  

Αντίστροφη μέτρηση …μετρούν αντίστροφα από 22 - 1 και από 67 – 54 

Γραφή αριθμών …γράφουν έναν αριθμό που τους παρουσιάζεται 
προφορικά (14, 1200, 503, 4658) 

Νοερή πρόσθεση …υπολογίζουν νοερά το άθροισμα αριθμών που 
τους παρουσιάζονται προφορικά  (5+3, 15+12, 
14+8, 17+25) 

Γραπτή πρόσθεση …υπολογίζουν γραπτά τα παραπάνω αθροίσματα   

Νοερή αφαίρεση … υπολογίζουν νοερά τη διαφορά αριθμών που τους 
παρουσιάζονται προφορικά  (17-5, 14-6, 32-17) 

Γραπτή αφαίρεση …υπολογίζουν γραπτά τις παραπάνω διαφορές 

Νοερός πολλαπλασιασμός … υπολογίζουν νοερά το γινόμενο αριθμών που 
τους παρουσιάζονται προφορικά  (3×2, 2×6,4×4) 

Ανάγνωση αριθμών …ονομάζουν γραπτούς αριθμούς (15, 1900, 305) 

Αριθμογραμμή (προφορικά) …καταδεικνύουν τη θέση ενός αριθμού που τους 
παρουσιάζεται προφορικά, σε μια αριθμογραμμή 
από 0-100 

Αριθμογραμμή (γραπτά) … καταδεικνύουν τη θέση ενός αριθμού που τους 
παρουσιάζεται γραπτά, σε μια αριθμογραμμή από 0-
100 

Σύγκριση αριθμών 
(προφορικά) 

…επιλέγουν τον μεγαλύτερο από δύο αριθμούς που 
τους παρουσιάζονται προφορικά (49 or 51, 2009 or 
2090) 

Σύγκριση αριθμών (γραπτά) … επιλέγουν τον μεγαλύτερο από δύο αριθμούς που 
τους παρουσιάζονται γραπτά (49 or 51, 2009 or 
2090) 

Αντιληπτική εκτίμηση 
ποσότητας 

…εκτιμούν κατά προσέγγιση την ποσότητα 
αντικειμένων (57 μπάλες, 89 ποτήρια) που τους 
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παρουσιάζονται για 5 δευτερόλεπτα 

Εκτίμηση ποσότητας 
ανάλογα με το πλαίσιο 

…αξιολογούν ποσότητες ως «πολύ», «κανονικό» 
«λίγο» (8 λάμπες σε ένα δωμάτιο, 2 παιδιά σε μια 
οικογένεια, 2 σύννεφα στον ουρανό) 

Επίλυση προβλημάτων …υπολογίζουν νοερά τη λύση προβλημάτων που 
τους παρουσιάζονται προφορικά (Η Άννα έχει 5 
βόλους. Ο Πέτρος έχει 3 λιγότερους από την Άννα. 
Πόσους βόλους έχει ο Πέτρος;) 

  

RAVEN 

 …παρατηρούν ένα αφηρημένο σχέδιο από το οποίο 
λείπει ένα κομμάτι και καλούνται να εντοπίσουν 
μεταξύ έξι εναλλακτικών λύσεων εκείνη που 
συμπληρώνει το σχέδιο 

NEPSY 

Οπτική αντίληψη …παρατηρούν ένα τυπωμένο πρόσωπο και 
καλούνται να εντοπίσουν όσο πιο γρήγορα μπορούν 
όλα τα όμοιά του  

  

ΑΔΜΕ 

13 πράξεις …λύνουν 13 απλές αριθμητικές πράξεις γραπτά (1+1, 5-
1, 32+24+40, 36-15, 68+23, 33-17, 16/4) 

34 πράξεις …λύνουν 34 απλές και σύνθετες αριθμητικές πράξεις 

γραπτά (1+1, 36-15, 229+5048+63+1381, 
5

15 =….,
3
1  + 

3
1 , 823×96, 6

4
1 +1

8
5 +4

2
1 , 2-…..=

4
1 ) 

  

WISC-III  

Σχέδια με κύβους …συνδυάζουν δίχρωμα κυβάκια ώστε να φτιάξουν ένα 
σχέδιο σύμφωνα με πρότυπο που τους δίνεται 

Λεξιλόγιο …καλούνται να δώσουν ορισμούς λέξεων 

Μνήμη αριθμών …καλούνται να επαναλάβουν σειρές ψηφίων που ακούν 
με την ίδια ή αντίστροφη σειρά 
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ΚΑΕ  

Ανάγνωση λέξεων  …καλούνται να διαβάσουν μια σειρά λέξεων 

Ανάγνωση ψευδολέξεων …καλούνται να διαβάσουν μια σειρά ψευδολέξεων 

  

ΣΑΕΒΑ                                          Οι γονείς απαντούν αν το παιδί τους παρουσιάζει:  

Συναισθηματικά προβλήματα πχ. κλαίει πολύ, αυτοτραυματίζεται, νιώθει ανάξιο 

Προβλήματα άγχους πχ. είναι εξαρτημένο, φοβάται, είναι νευρικό 

Σωματικά προβλήματα πχ. αναφέρει πονοκεφάλους, ναυτία, δερματικά 
προβλήματα 

Προβλήματα ελλειμματικής 
προσοχής/ υπερκινητικότητας 

πχ. δεν συγκεντρώνεται, κινείται διαρκώς, μιλά 
πολύ 

Εναντιωματικά / προκλητικά 
προβλήματα 

πχ. αντιμιλά, είναι ανυπάκουο, είναι δύσθυμο 

Προβλήματα διαγωγής πχ. καταστρέφει, κλέβει, βρίζει, δε νιώθει ενοχές 

Σημ. NUCALC: Νευροψυχολογική Συστοιχία για την επεξεργασία των αριθμών 
και τον υπολογισμό, ΑΔΜΕ: Ανιχνευτική Δοκιμασία Μαθηματικής Επίδοσης, 
WISC-III:  Κλίμακα Νοημοσύνης του Wechsler, RAVEN: Προοδευτικές Μήτρες 
του Raven, NEPSY: Αναπτυξιακή Νευροψυχολογική Αξιολόγηση, ΚΑΕ: 
Κλίμακα Αναγνωστικής Ευχέρειας, ΣΑΕΒΑ: Σύστημα Achenbach για 
Εμπειρικά Βασισμένη Αξιολόγηση  
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The specific domain model for math disabilities postulates a core number deficit which

presents a prime target for remedial interventions. This longitudinal study identified two

groups of Grade 3 students based on their basic calculation abilities: students with

persistent difficulties through Grade 4 (PD group) and students whose performance

improved into the average range (IP group). Baseline data revealed a distinct cognitive

profile for students in the PD group featuring predominant deficits in symbolic number

processing. A conceptual intervention based on explicit teaching of basic arithmetic

procedures was implemented when students attended Grade 5 or 6. Students in the PD

group benefitedmore from the programme, especially in performing written calculations

and in multiplication speed.

Statement of contribution
What is already known on this subject?
� Most interventions focus on young students’ basic arithmetical skills to prevent serious math

problems in future.

� Few interventions target older students who often face persistent math difficulties.

� These interventions are usually procedural and focus on age-appropriate math skills.

What does this study add?
� A conceptual intervention was implemented to remediate basic calculation deficits at the end of

elementary school.

� The aimwas to help students compensate for their gaps in knowledge andmotivate them to engage

in math activities.

� Neuropsychological testing of arithmetic abilities revealed difficulties in symbolic number

processing.

Math education is receiving increased attention in recent years due to the critical role of

math skills in technology research and industry bearing significant implications for

economic growth and individual success in a highly competitive workplace. It is
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estimated that developmental dyscalculia, a disorder associated with an impairment in

understanding andmanipulating numerosity, whichmanifests as severe difficulty in basic

math skills, affects about 5% of primary school students (Butterworth, 2010; Kaufmann &

von Aster, 2012). Difficulties in math may also derive from inadequate teaching methods
or poor motivation, may be associated with other learning disabilities, and often persist

through adulthood (Miller & Mercer, 1998). Certain common characteristics of math

curricula may contribute to the phenomenon by focusing on the transfer of formal

knowledge. These teaching approaches tend to disregard the intuitive mathematical

knowledge children develop from real-life experiences even before entering school

(Carraher, Carraher, & Schliemann, 1985) and the diversity of developmental trajectories

in learning math (Scherer, Beswick, DeBlois, Healy, & Moser Opitz, 2016). Diagnostic

classification of difficulties in math is challenging as development of arithmetic skills is
heterogeneous following distinct trajectories that vary across children and contexts. As a

result of person- and context-related factors, individual arithmetic performance may

display significant variability over time. The heterogeneity of factors causally related to

math learning difficulties contributes to the lack of uniform performance criteria in both

research and clinical settings (Kaufmann et al., 2013).

Cognitive underpinnings of math skills and math disability
Math difficulties are often paralleled by inadequate development of various cognitive

abilities including language, memory, or executive functioning (Geary & Hoard, 2005;

Szucs, Devine, Soltesz, Nobes, & Gabriel, 2013). A core deficit in number sense has

been lately hypothesized for students with severe math impairment. Number sense

refers to the ability to represent and manipulate numerical quantities on a mental-

analogue of a number line, or as an array of objects. Number sense deficits lead to

impaired understanding of numbers and their relations, affecting performance on a

variety of tasks requiring semantic manipulation of numbers (presented as either
Arabic digits, numberwords, or arrays of objects). It is involved in subitizing (quick

estimation of quantity), approximate calculation, comparison, bisection (finding which

number lies between two others), and computations, such as subtraction, which

cannot be solved based on knowledge (and recall) of basic math facts. Conversely,

exact calculation requires qualitatively different skills, which rely heavily either on

language capacities, as in the case of simple addition and multiplication where math

fact retrieval is necessary, or on complex visuospatial representation and manipulation

capacities, as in the case of multidigit operations which are handled as strings of
Arabic numerals (Dehaene, Piazza, Pinel, & Cohen, 2003). Many studies have

suggested a deficit in understanding numerosity as the more common cause of

difficulties in basic number skills involving quantity processing (e.g., counting and

comparison; Butterworth, 2005, 2010; Butterworth, Varma, & Laurillard, 2011;

Landerl, Bevan, & Butterworth, 2004; Mussolin, Mejias, & Noёl, 2010). Other

researchers have emphasized deficiencies in symbolic tasks (involving Arabic digits

or numberwords) in the presence of intact capacity to perform non-symbolic tasks

(e.g., mental manipulation of dots) and have proposed a dissociation between
symbolic and non-symbolic quantity representation and processing as the most

common cause of math learning difficulties. According to this view, numerosity may

be intact, but poor math achievement is caused by a deficit in accessing numerical

meaning through symbols (De Smedt & Gilmore, 2011; Geary, Hoard, Nugent, &

Bailey, 2012; Rousselle & Noёl, 2007; Wilson & Dehaene, 2007).
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Interventions for math disabilities

In a recentmeta-analysis ofmath intervention studies, Chodura, Kuhn, andHolling (2015)

have highlighted employment of direct or assisted instructional procedures, fostering

basic arithmetic competencies and the individualized delivery of instruction as effective
intervention practices. The age of participating students and the intensity of interventions

were not found to correlate with intervention effectiveness. Interestingly, even the use of

computers was not found to enhance significantly students’ performance although

computer-assisted interventions for math disabilities have been considered useful by

others (see Rӓsӓnen, Salminen, Wilson, Aunio, & Dehaene, 2009 for a review). The

majority of available math teaching programmes combine a focus on procedural skills

with explicit instruction methods. For instance, the Connecting Math Concepts

programme (Engelmann, Carnine, Kelly, & Engelmann, 1991–1995) focuses on explicit
instruction of basic math concepts introduced in a systematic way, emphasizing links

between different aspects of mathematic knowledge while providing guided practice.

Cover, Copy and Compare (Lee & Tingstron, 1994) involves presenting students with the

solution of a math problem, which is then taken away, and students are asked to

reproduce it and compare their copy to the initially presented solution. Math Flash was

developed to enhance automatic retrieval of number combinations (Fuchs et al., 2009).

Although manipulatives, number lines, and finger counting are used, the main focus lies

on learning strategies for fast and accurate calculation of number facts through extended
drill and practice and technological support.

Whereas procedural approaches involve systematic, step-by-step teaching of math

procedures and focus on how to perform operations and solve arithmetic problems,

conceptual approaches aim to improve understanding of the math principles underlying

arithmetic operations and stress the importance of knowing why we perform a certain

procedure. Conceptual interventions, targeting quantity representation and manipula-

tion, have been used in school settings for elementary students with typical math

performance (Hyde, Khanum, & Spelke, 2014) and students with developmental
dyscalculia (Kaufmann, Handl, & Th€ony, 2003) with encouraging results. Mathematics

Recovery (Wright, 2003) is an adaptive tutoring intervention, differentiating instruction

and goals according to the developmental stage of the student. The Numeracy Recovery

Programme (Dowker, 2001) focuses on the specific components of numeracy where

students encounter difficulties (e.g., counting principles, word problem-solving, trans-

lation between concrete, verbal and/or numerical formats of problems). Based on

Numeracy Recovery, Catch Up Numeracy has been recently developed (Holmes &

Dowker, 2013) as a non-intensive, group-based remedial programme for students with
low attainment in numeracy tasks that persist in time. NumberWorlds (Griffin, 2004)was

designed to enhance number sense through establishing connections, allowing active

exploration and encouraging discussion of concepts in a social context.

In spite of recommendations that effective interventions should target weaknesses in

specific components of numeracy and should be differentiated according to the

manifested impairments (Chan, Au, & Tang, 2013; Dowker & Sigley, 2010), remediation

programmes often focus on helping students with learning disabilities catch upwith their

peers and be able to follow the class curriculum, ignoring any underlying deficits
(Butterworth et al., 2011; Kaufmann & von Aster, 2012).

Moreover, the majority of widely available intervention/prevention programmes

target students in the early grades (K-3), while older students, often through secondary

education, also face difficulties in basic computation and numeration, in understanding

complex concepts, such as decimals or measurement, and in applying math concepts
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(Jones, Wilson, & Bhojwani, 1998). Data on the beneficial effects of conceptual

interventions for older students have been reported. For instance, Ketterlin-Geller, Chard,

and Fien (2008) attempted to reteach fundamental math concepts and principles to low-

math-achieving fifth graders and observed notable improvement on a standardized math
screener as compared to a treatment as usual, control group. The Every Day Counts

programme was administered over a sixth-month period to fifth graders teaching basic

concepts regarding the calendar and everyday student routines demonstratingmodest but

significant results (Great Source, 2006). Another conceptual approach using a concrete-

to-representational-to-abstract sequence of instruction for improving algebra skills of

middle school students with math difficulties benefited students to the same degree as

those with average and above-average math achievement (Witzel, 2005).

The present study

The present study assessed the value of MyMath intervention, which was inspired by the

previous work and was developed to meet the needs of students experiencing persistent

math difficulties in advanced elementary grades. MyMath focuses on conceptual

understanding of number processing strategies and aims to promote addition and

subtraction skills in older elementary school students (mean age 11.2 � 0.5 years). Due

to the lack of standardized norms for math ability in the Greek education system, we
adopted the criterion of persistence of math difficulties over time as proposed by

Mazzocco and Myers (2003). Assessing math performance at two different time points is

expected to increase classification reliability as Silver, Pennett, Black, Fair, and Balise

(1999) found that approximately half of students with an arithmetic disability diagnosis at

one point in time did not display deficits in math tests 19 months later. The study

examined the performance of two intervention groups: a group of students whose math

difficulties persisted over time (Persistent Difficulty; PD) and a group whose math

performance improved (Improved Performance; IP). We hypothesized that the two
groups of students facing calculation difficulties would have distinct cognitive profiles,

with those facing persistent problems showing predominant number sense deficits. We

also hypothesized that enhancement of conceptual knowledge would help students in

both groups automatize the retrieval and application of basic number facts and

procedures leading to improved calculation performance.

Method

Participants

With permission from the University of Crete, School of Medicine Ethics Committee (in

agreement with the Declaration of Helsinki) and the Research Department of the Greek

Institute of Education, and after parents had signed an informed consent, basic calculation

skills screening was conducted in 48 elementary schools, chosen so as to represent the

population of the Prefecture of Heraklion (32 from urban, 7 from small towns, 9 from

rural areas). A total of 1,382 students (723boys, 659 girls) attendingGrade 3 (Time1)were

administered the short, 13-item version of the Greek Math Screening Test (GMST-13).
Two groups of students were selected based on their scores on GMST-13: a low-

achieving group of students scoring below the 16th percentile (n = 122) and a typical

performance (TP) groupof students scoring above the 35thpercentile (n = 122). Parental

consent for further cognitive assessment was obtained for 115 students (67 boys, 48 girls)

who were administered an additional cognitive and comprehensive math assessment at
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the beginning of Grade 4 (Time 2). Sixty-seven (36 low-performing and 31 typical) did not

meet any of the following exclusionary criteria: (1) estimated Full Scale IQ < 80 (average

Vocabulary and Block Design scaled scores < 6), (2) age-adjusted score below the 25th

percentile on the average of standardized word and pseudoword reading accuracy tasks,
(3) an age-adjusted T score higher than 70 points on any of the eight syndrome Child

Behavior Checklist scales, and (4) students born in immigrant families who did not attend

age-appropriate class or were not fluent in Greek language as indicated by their teacher.

None of the students had repeated a grade. These students were re-administered the

GMST-13 in Grade 4 (Time 3) and based on their performance were assigned to two

groups: (1) Students with scores < 50th percentile were considered to exhibit persistent

calculation difficulties (PD, 19 students, 10 boys, 9 girls, mean age 9.77 � 0.4 years) and

(2) students performing >50th percentile were considered to exhibit improved
calculation performance (IP, 17 students, 9 boys, 8 girls, mean age 9.82 � 0.4 months).

Students with TP in Grade 3 and performance >50th percentile in Grade 4 formed the

control group (31 students, 20 boys, 11 girls, mean age 9.79 � 0.3 years). In view of the

highly negatively skewed distribution of GMST-13 scores in Grade 4, scores < 50th

percentile (corresponding to 11/13 correct items) were considered as indicating PDwith

simple calculations. In this manner, students in the PD group were defined as those with

very low scores in Grade 3whomaintained below-average performance throughGrade 4.

Students in the PD and IP groupswere invited to participate in the 8-week intervention
programme that was implemented in either the Spring of Grade 5 or the Fall of Grade 6,

supplementing their regular classroom math lessons. Following additional pre-interven-

tion assessments at Time 3, 13 students in the PD group (8 boys, 5 girls) and 10 students in

the IP group (5 boys, 5 girls) completed the programme and provided complete post-

intervention assessment data at Time 4. Students in the TP group did not attend the

intervention but had baseline (Time 3) and follow-up assessments (at Time 4, i.e., Time 3

plus 8–9 weeks): 26 students (18 boys, 8 girls) in the TP group completed these

assessments. From the 49 students comprising the final sample (13 PD, 10 IP, 26 TP), 18
students (12 boys, 6 girls, mean age 10.79 � 0.2) were assessed in Grade 5 and 31

students (19 boys, 12 girls, mean age 11.48 � 0.3) were assessed in Grade 6. A flow chart

of the sampling, assessment, and intervention timeline is shown in Figure 1.

Demographic characteristics of the final sample of participants are described in

Table 1. The three math ability subgroups did not differ on age, gender distribution,

paternal occupation type, or educational level. There was a non-significant trend towards

a greater representation of children from immigrant families in the IP group, although all

students attended Greek school (immersion classrooms) from Grade 1. Maternal
education was, however, higher among students in the TP group (13.67 � 3.26 years)

as compared to students in the PD group (9.75 � 4.31 years). Although numbers were

small to permit formal statistical comparisons, there was a tendency for higher

representation of unemployed mothers in the PD group. These findings are not

unexpected in view of the well-established association betweenmaternal education level

and student academic achievement.

Measures

At Time 1 (Grade 3), students were asked to complete the short form of GMST (GMST-13)

consisting 13 simple paper-and-pencil calculations (sample items are presented in

Table 2), involving symbolic number processing, that is, ability to perform mental

computations without using manipulatives, to write down digits, to align numbers
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according to their place value, and to use arithmetic symbols properly. It was developed

and standardized to assess basic calculation abilities according to grade-appropriate Greek

national curriculum guidelines for Grades 1–6 (Papaioannou,Mouzaki, Sideridis, & Simos,

2011).

Time N Tests

Time 1
(Grade 3)

1382 GMST-13

122
Low performance
(<16th percen�le)

122
Typical performance

Time 2
(Grade 4)

36 NUCALC 
WISC>80

TORP >25th
percen�le
CBCL< 70

31

19 17 GMST-1331
Persistent 

Difficulty (PD)
(<50th percen�le)

Improved 
Performance (IP)

Typical 
Performance (TP)

19 17 31Time 3
(Grade 5 or 6)

GMST-34
NUCALC-opera�ons

INTERVENTION START 

13 10 26Time 4
(Grade 5 or 6) 

GMST-34
NUCALC-opera�ons

INTERVENTION END

(>35th percen�le)

(>50th percen�le) (>50th percen�le)

Figure 1. Flow chart of assessments and timeline of the intervention by participant group.
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At Time 2 (Grade 4), cognitive assessment of students who met the screening criteria

was conducted to exclude intellectual, reading, and behavioural problems. The following

tests were administered: Vocabulary, Block Design, and Digit Span subscales from the

Wechsler Intelligence Scale (WISC-III; Georgas, Paraskevopoulos, Bezevengis, & Gian-

nitsas, 1997; Wechsler, 1991), Word and Pseudoword reading subscales from the Test of

Reading Proficiency (TORP; Padeliadu & Sideridis, 2000), and the Child Behavior

Checklist-Parent Version (Achenbach & Rescorla, 2001). The GMST-13 was re-
administered to assess change in performance over time. To assess the underlying basis

of math performance, the Greek standardized version of Neuropsychological test Battery

for Number Processing and Calculation was used (NUCALC; Koumoula et al., 2004; von

Aster, 2001). As described in more detail in Table 2, NUCALC assesses a wide range of

basic number skills, both non-symbolic (e.g., counting dots) and symbolic (backwards

counting, number comparison, visual absolute and relative quantity estimation, and

problem-solving), and emphasizes translation from one form of number representation to

another (asking students to write down an orally presented numberword in Arabic form).
At Time 3 (Grade 5 or 6), all students were given the full, 34-item version of GMST

(GMST-34) which, in addition to the items included in GMST-13, comprises items

assessing higher level operations (multidigit calculations and calculations involving

fractions and decimals), without time constraint.While GMST-13was developed as a brief

Table 1. Demographic characteristics of students in each math ability group

PD (n = 19) IP (n = 17) TP (n = 31)

p-ValueaMean SD Mean SD Mean SD

Age at T3 (years) 11.14 0.49 11.06 0.70 11.29 0.40 .450

Maternal education (years) 9.75 4.31 13.00 1.53 13.67 3.26 .048*

Paternal education (years) 11.15 4.39 11.29 3.09 13.25 4.39 .520

n % n % N % p-Valuea

Sex

Male 10 52.6 9 52.9 20 64.5 .624

Female 9 47.4 8 47.1 11 35.5

Ethnicity

Greek 19 100.0 14 82.4 30 96.8 .071

Other 0 0.0 3 17.6 1 3.2

Maternal occupation

Clerical with ≥14 years of edu. 3 21.4 5 62.5 3 23.1

Clerical with <14 years of edu. 2 14.3 1 12.5 7 53.8

Unemployed 9 64.3 2 25.0 3 23.1

Paternal occupation

Clerical with ≥14 years of edu. 8 57.1 6 75.0 8 61.5

Clerical with <14 years of edu. 5 35.7 1 12.5 5 38.5

Unemployed 1 7.1 1 12.5 0 0.0

Note. PD = students with persistent math difficulties; IP = students who showed improvement in math

scores performance between Time 1 and Time 2; SD = standard deviation; edu. = education.

Numbers may not correspond to the total number of participants due to missing values.
ap-Values for Kruskal–Wallis, chi-square, or Fisher’s exact test with Monte Carlo correction.

*p < .05.
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screening tool for classroom administration, GMST-34 was designed as an achievement

test and is normally distributed in the population. By design, GMST-13 is characterized by

very high sensitivity (100%) and moderate specificity (75%) (compared against a cut-

off = 30/31 points on GMST-34, corresponding to the 25th percentile of the normative

distribution). In addition, the timed addition, subtraction, and multiplication tasks from

NUCALC were administered.

At Time 4 (Grade 5 or 6; following intervention for PD and IP groups),math assessment

was repeated using the same tests as at Time 3.

Intervention procedure

MyMath intervention programme consisted of 16 lessons on basic number knowledge,

usually mastered by Grade 3. Lessons lasted 1" hr each and were performed in small

Table 2. Description of math assessments

Test Description

NUCALC Students. . .

Dot counting . . .count arrays of dots and say or write the number

Counting backwards . . .count backwards from 22 to 1 and from 67 to 54

Number dictation . . .write an orally presented numeral (14, 1,200, 503, 4,658)

Mental/written addition . . .mentally compute the sum of orally or visually presented

numbers (5 + 3, 15 + 12, 14 + 8, 17 + 25)

Mental/written subtraction . . .mentally compute the difference of orally or visually presented

numbers (17 � 5, 14 � 6, 32 � 17)

Mental multiplication . . .mentally compute the product of orally presented numbers

(3 9 2, 2 9 6, 4 9 4)

Reading numbers . . .name printed numbers (15, 1,900, 305)

Number line (oral) . . .indicate the position of an orally presented number on a 0–100
number line

Number line (written) . . .indicate the position of a printed number on a 0–100 number line

Oral number comparison . . .determine the largest of two orally presented numbers

(49 or 51, 2,009 or 2,090)

Written number comparison . . .determine the largest of two printed numbers (49 or 51, 2,009

or 2,090)

Perceptive estimation . . .estimate the quantity of object arrays (57 balls, 89 cups) each

displayed for 5 s

Contextual estimation . . .rate described quantities as large, medium, or small (8 lamps in a

room, 2 children in a family, 2 clouds in the sky)

Problem-solving . . .mentally compute orally presented problems (Ann has got 5 marbles.

Peter has got 3 less than Ann. How many marbles does Peter have?)

GMST

13-item form . . .solve 13 simple math problems in paper and pencil (1 + 1, 5 �
1, 32 + 24 + 40, 36 � 15, 68 + 23, 33 � 17, 16/4)

34-item form . . .solve 34 simple and advanced math problems in paper and

pencil (1 + 1, 36 � 15, 229 + 5,048 + 63 + 1,381, 15
5
= . . ., 1

3
+ 1

3
,

823 9 96, 61
4
+ 15

8
+ 41

2
, 2 � . . . = 1

4
)

Note. NUCALC = Neuropsychological test Battery for Number Processing and Calculation;

GMST = Greek Math Screening Test.

Examples are given in parentheses.
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groups twice aweek for 8 weeks, by a child psychologist (first author)with experience in

the diagnosis and remediation of learning disabilities. The same person organized the

intervention and conducted the scripted lessons (a sample lesson is provided in Table 3).

Intervention focused on counting and decomposition strategies, place value, and
addition/subtraction problems involving currency and time (see Appendix for a detailed

description of the intervention procedure for each domain of numeracy). Emphasis was

given on quantity representation promoting number sense and conceptual understanding

of operations as proposed in the literature (Butterworth, 2010; Kaufmann et al., 2003).

For instance, 3 + 5 = 8 is a symbolic representation of an addition fact, but students have

to be able to understand that it refers to grouping three objects and five objects together,

before being able to automatically recall the answer. The instructional approach was

Table 3. Lesson plan for the concept of place value

Exercise Task Examples

1 Using specialized material (coloured number rods

representing ones, tens, hundreds, and thousands),

students are asked towrite down theArabic number

represented by the number rods

25, 78, 138, 215, 1,471, 1,354, 200,

500, 80, 40, 1,056, 1,038, 1,304,

1,501

2 Students are asked to represent orally presented

numbers placing number rods in the appropriate

columns on a board with discrete columns for ones,

tens, hundreds, and thousands

5, 9, 32, 88, 154, 1,261, 111, 70,

105, 430, 1,026, 1,480, 1,307, 1,408

3 Students are asked to represent orally presented

numbers using number rods without the aid of the

place value board. The goal is to grasp the idea that

any place within a multidigit number (including 0)

represents a value

138, 256, 1,034, 1,062 and other

numbers proposed by students

4 Students are asked to tell how many ones, tens,

hundreds, or thousands numbers consist

5, 50, 500, 5,000

38, 380, 308, 3,008

5 Students are asked to decide whether certain digits

represent ones, tens, hundreds, or thousands

25, 50, 500, 5,271

86, 871, 380, 1,458

6 Students are asked to write in arabic form the

numbers representing given thousands (Th),

hundreds (H), tens (T), and ones (O)

5 Th, 3 T, 4 O, 1 Th, 5 O

7 Students are asked to write in Arabic form the

multidigit number that is composed of other given

numbers

1,000 + 300 + 50 + 6

700 + 9

8 Students are asked to break down numbers into their

components

1,256 as: 1,000 + 200 + 50 + 6

or 1 Th, 2 H, 5 T, and 6 O

9 Students are asked to represent written

numberwords using number rods

One thousand and sixty-two and

others proposed by students

10 Students are presented with four digits and are asked

to arrange them so as to form the largest and the

lowest possible numerical values

0, 3, 5, 8: 8,530 and 358

11 Stamps of ones, tens, hundreds, and thousands are

provided representing numbers as quantities, and

students are asked to write them in Arabic form

1,256, 4,538, 2,741, 2,346, 2,205,

1,301, 300, 14,000

12 Students are asked to use the stamps to represent

orally presented numbers as quantities
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explicit and implemented commercially available products for hands-on activities (e.g.,

manipulatives for place value). Lessons further involved conversations on everyday life

situations requiring mathematical thinking, encouraging teamwork, and providing

students ample time to reflect on their answers. Direct teaching was used in some cases,
as in the lesson on problem-solvingwhich begun by presenting students with a number of

steps to compute a solution. Still students had the opportunity to work in groups to solve

problems, were asked to construct their own problems, and were encouraged to actively

engage in problem-solving tasks rather than simply reproducing the procedure modelled

for them by the instructor.

Throughout the lessons, it wasmade regular use of interactivemath games (using dice,

colouring photocopies, addition and subtraction cards, puzzles requiring mathematic

thought) to enhance sense of self-efficacy and motivation to engage in math activities
(Ormrod, 2003) for these students who typically had a long history of frustrating

experiences associated with math coursework.

Statistical analysis

In the present analyses, the outcome of interest consisted of students’ scores on
neuropsychological and psychoeducational tests. Data analysis was performed using

the statistical software SPSS version 21 (SPSS Inc., Chicago, IL, USA). Bivariate

associations between categorical variables were assessed using Pearson’s chi-square

test or Fisher’s exact test with Monte Carlo correction. As the neuropsychological and

psychoeducational scores failed the normality test (Kolmogorov–Smirnov test with

Lilliefors significance correction), nonparametric tests were applied to assess the

association between the neuropsychological and psychoeducational scores categorical

(Kruskal–Wallis and Mann–Whitney U-tests) variables. Also, the Wilcoxon signed-rank
test was used to assess differences in pre- and post-intervention performance. The

significance level was set at .05 (two-sided). Effect sizes using Cohen’s d were also

calculated.

Results

Assessments at Time 2

Table 4 indicates that at Time 2, on average, students in the PD group scored lower on

WISC-III subtests than the IP group. These differenceswere associatedwithmedium/large

effect sizes reaching significance for Vocabulary (p = .044). Interestingly, these effects

appeared to be largely due to lower maternal education of the PD group, and therefore

may be attributed to reduced cultural opportunities faced by children in this group.

Compared to the typically achieving group, students in the PD group showed significantly

lower performance on all WISC subscales (p < .05; data not shown). Still, individual
scores on Block design and Vocabulary remained in the average range (<1 SD below

mean) indicating typical general cognitive ability. The IP and TP groups showed

comparable performance on WISC subscales with the exception of Digit Span (IP < TP,

p = .035, data not shown) and, again, individual scores did not fall lower than 1 SD below

the population mean. It should be noted, however, that group differences on Digit Span

scores may indeed reflect weaker verbal short-term and working memory but may also

reflect deficient symbolic number processing. No differences were found in measures of

reading proficiency (TORP) between students in the PD and IP groups. Both math-
impaired groups had comparable performance to the TP group onword reading accuracy
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Table 4. Neuropsychological and psychoeducational test scores for PD and IP groups at Time 2

Measure

PD (n = 19) IP (n = 17)

p-Valuea Cohen’s dMean SD Mean SD

WISC-III

Vocabulary 8.58 3.22 10.94 2.25 .044* 0.85

Block design 7.95 2.46 9.65 2.29 .087 0.72

Digit span 6.11 2.58 7.94 2.19 .139 0.76

TORP

Pseudowords 24.11 8.27 25.06 7.18 .925 0.12

Words 54.89 16.38 61.41 15.48 .558 0.41

NUCALC (accuracy)

Dot counting 1.58 0.69 1.59 0.62 .999 0.02

Counting backwards 2.74 1.37 3.47 0.87 .085 0.64

Number dictation 1 14.26 2.96 14.00 2.72 .936 �0.09

Mental addition 11.16 3.96 14.71 9.46 .157 0.49

Written addition 12.21 3.33 15.38 0.96 <.001* 1.29

Mental subtraction 8.26 3.75 11.94 8.55 .107 0.56

Written subtraction 8.00 3.46 12.25 4.00 .001* 1.14

Mental multiplication 8.79 3.34 11.35 3.48 .017* 0.75

Reading numbers 14.21 2.42 15.29 1.21 .088 0.56

Number line (oral) 4.42 1.71 5.29 0.99 .084 0.62

Number line (written) 4.42 1.95 5.53 0.87 .020* 0.74

Oral number comparison 13.05 2.07 13.94 1.64 .298 0.48

Written number comparison 17.16 2.93 18.71 1.72 .075 0.65

Perceptive estimation 4.32 1.67 4.71 1.57 .784 0.24

Contextual estimation 14.00 4.37 18.00 2.12 <.001* 1.16

Problem-solving 6.05 4.20 9.35 2.64 .004* 0.94

NUCALC speed (s)

Dot counting 18.89 5.53 15.47 4.42 .077 0.68

Counting backwards 34.00 13.49 28.18 10.76 .304 0.48

Number dictation 43.89 18.39 37.76 10.23 .306 0.41

Mental addition 98.32 50.98 61.18 38.92 .017* 0.82

Mental subtraction 170.84 67.52 111.59 50.76 .015* 0.99

Mental multiplication 33.86 21.05 15.94 12.09 .001* 1.03

Reading numbers 23.94 11.28 17.47 3.59 .063 0.77

Number line (oral) 8.47 5.31 9.00 9.14 .967 0.07

Number line (written) 7.79 3.98 6.63 2.19 .725 0.36

Oral number comparison 44.95 8.02 43.81 6.16 .928 0.16

Written comparison 35.68 11.79 29.00 7.93 .116 0.66

Contextual estimation 48.79 13.29 47.38 11.25 .938 0.11

Problem-solving 88.58 57.38 66.47 37.92 .323 0.45

Note. PD = students with persistent math difficulties; IP = students who showed improvement in math

scores performance between Time 1 and Time 2; WISC-III = Wechsler Intelligence Scale, 3rd ed.;

TORP = Test of Reading Proficiency; NUCALC = Neuropsychological test Battery for Number

Processing and Calculation; Cohen’s d values >0 indicate higher performance (increased accuracy or

speed) for the IP group.

Effect sizes indicating significant differences are presented in boldface.
ap-Values for Mann–Whitney U-test for two independent samples.

*p < .05.
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(PD vs. TP: p = .112; IP vs. TP: p = .690; data not shown), but scored lower on

pseudoword reading accuracy (PD vs. TP: p = .001; IP vs. TP: p = .005; data not shown).

As expected, students in the PD group showed reduced accuracy than typically

achieving students on all NUCALC subscales. The difference was significant in every
subscale (p < .005; 0.15 < d < 2.25; data not shown) except for dot counting (p = .561),

number dictation (p = .098), mental addition (p = .124) (although significant, more time

was needed to perform these tasks), and perceptive estimation (p = .863). Completion

timeswere systematically higher on all subscales, except for perceptive estimationwhere

a time limit of 5 s was used.

Compared to the IP group, students with PD showed significantly lower accuracy

on the following tasks, with large associated effect sizes: written addition (Mann–
Whitney U = 68.00, p = .001, d = 1.29), written subtraction (U = 65.50, p = .001,
d = 1.14), contextual estimation (U = 76.00, p = .001, d = 1.16), and problem-solving

(U = 86.50, p = .004, d = 0.94; see Table 4). Significant, medium-effect-size differ-

ences in the same direction were noted on the written number line (U = 113.00,

p = .020, d = 0.74) and mental multiplication tasks (U = 83.00, p = .017, d = 0.75).

Smaller, yet medium-size differences on counting backwards (U = 112.00, p = .085,

d = 0.64), oral number line (U = 118.50, p = .084, d = 0.62), and written number

comparison (U = 112.50, p = .075, d = 0.65) were also noted, not reaching signifi-

cance. Task completion times, listed in Table 4, do not suggest the presence of a
speed–accuracy trade-off in the performance of students in the PD group, who

generally required longer time to complete the NUCALC tasks. The difference between

the two groups on speed reached significance on the calculation tasks (addition,

U = 95.00, p = .017, d = 0.82; subtraction, U = 83.00, p = .015, d = 0.99; and

multiplication, U = 68.00, p = .001, d = 1.03).

Assessments at Time 3
On the third assessment, immediately prior to enrolling in the study intervention (Time3),

students in the IP group scored higher than students in the PD group on GMST-34. This

difference only approached significance (U = 44.00, p = .05) despite being associated

with a large effect size (d = .96).

Intervention effects

Compared to their pre-intervention scores (Time 3), improvement was found among
students in the PD group on virtually every measure, with pre- versus post-intervention

differences reaching significance for GMST-34 (Wilcoxon test; z = 2.47, p = .014,

d = 0.37) and multiplication speed (z = 2.60, p = .009, d = 0.54; see Table 5). These

differences were associated with small-to-medium effect sizes.

On average, the pattern of changes in performance between Time 3 and Time 4 of

students in the IP groups was variable, ranging from small-size improvement (e.g., on

subtraction speed; d = 0.32) to small-size reduction (e.g., on addition and multiplication

accuracy; d = 0.43 and d = 0.40, respectively). Task performance remained essentially
unchanged among students in the TP group, with a small, yet significant improvement on

GMST-34 (p = .049, d = 0.31), during this 8-week period.

Following intervention (Time 4), the difference between PD and IP groups on GMST-

34 was smaller in size (d = 0.68 vs. d = 0.96 at Time 3), failing to reach significance

(p = .10).
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Discussion

Math skill profiles at baseline
As shown in Table 4, students in the PD group underperformed students who did not

experience persistent math difficulties primarily on tasks assessing symbolic processes

(written addition/subtraction, mental multiplication, problem-solving, and placing

visually presented values [Arabic digits] on a number line). Among them, paper-and-

pencil exercises require efficient processing of number symbols according to their place

value. Mental multiplication is characterized by a greater degree of abstractness than

addition and subtraction and involves a concept that does not derive as intuitively

from concrete life experiences. Thus, it may prove especially challenging for students
who experience difficulties in symbolic processes as well as poor retrieval capacity of

simple math facts. Moreover, mental addition and subtraction appeared to place

increased processing demands on students with persistent math difficulties, as

Table 5. Performance accuracy and speed (s) on pre (Time 3)- and post-intervention (Time 4)

assessments

Group Test

Time 3 Time 4

p-Valuea Cohen’s dMean SD Mean SD

PD (n = 13) GMST-34 score 13.81 4.20 15.50 4.80 .014* 0.37

Addition score 11.63 3.50 12.43 2.59 .165 0.39

Addition speed 72.69 32.08 58.79 27.27 .054 0.47

Subtraction score 8.13 3.67 9.86 3.37 .180 0.49

Subtraction speed 122.94 53.56 108.21 40.05 .362 0.31

Multiplication score 10.00 2.50 11.00 2.08 .141 0.43

Multiplication speed 28.44 22.54 19.21 8.63 .009* 0.54

IP (n = 10) GMST-34 score 17.73 3.98 18.80 4.87 .190 0.24

Addition score 13.73 2.20 12.60 2.95 .590 �0.43

Addition speed 45.18 29.17 46.50 20.46 .953 0.05

Subtraction score 14.55 11.40 10.60 3.31 .541 �0.47

Subtraction speed 101.45 69.09 83.20 40.24 .066 0.32

Multiplication score 14.64 10.43 11.70 0.67 .854 �0.40

Multiplication speed 15.36 12.45 16.30 12.45 .570 �0.08

TP (n = 26) GMST-34 score 24.81 3.83 25.96 3.62 .049* 0.31

Addition score 14.59 1.65 14.85 1.52 .692 0.16

Addition speed 32.93 22.60 34.35 33.04 .736 �0.05

Subtraction score 13.07 2.42 13.65 2.04 .331 0.26

Subtraction speed 56.59 36.81 51.65 43.13 .089 0.12

Multiplication score 11.96 0.19 12.15 0.78 .180 0.33

Multiplication speed 8.67 2.47 8.04 2.24 .194 0.27

Note. Time 3 (T3) = pre-intervention assessment; Time 4 (T4) = post-intervention assessment;

PD = students with persistent math difficulties; IP = students who showed improvement in math

scores performance betweenTime1 andTime 2; TP = typically achieving students;GMST = GreekMath

Screening Test.

Effect sizes indicating significant differences are presented in boldface. Cohen’s d values >0 indicate

improved T4 versus T3 performance (increased accuracy or speed).
ap-Values Wilcoxon signed-rank test.

*p < .05.
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indicated by significantly prolonged completion times. The latter finding may be

accounted for by difficulties in recalling simple math facts, as well as by somewhat

reduced short-term and working memory capacity (associated with medium effect sizes).

Solving arithmetic problems is a complex abstract reasoning task, requiring access to the
quantity representation of numberwords and requiring intact language skills as well.

Conversely, students with PD performed comparable to IP students when asked to place

an orally presented value (numberword) on a number line, as they can probably rely on

linguistic symbols. However, when the value is visually presented, (Arabic) digits must

first be transformed to their corresponding quantities, posing increased difficulties to PD

students. In a longitudinal study, Geary et al. (2012) also observed a quantity

representation deficit among students with math difficulties.

Although not conclusive, the present findings are consistent with a dissociation
between symbolic and non-symbolic quantity representation and processing (Wilson

& Dehaene, 2007) that best describes the cognitive profile of students with

persistent difficulties in the present study. A number sense deficit is not

corroborated by our results, as students with PD managed to handle exact

numerosity, adequately performed number comparison, and approximate estimation.

Other researchers have come to a similar conclusion assessing performance on

comparison tasks (Mussolin et al., 2010; Rousselle & Noёl, 2007). The profile of the

PD group resembles that of students with poor numeracy skills, who show a deficit
in relating symbols to quantities and fail on most symbolic tasks although they may

sometimes manage to compensate for their difficulties in certain simpler symbolic

tasks, such as naming Arabic numerals (Chan et al., 2013). Interestingly, the

purported deficit in symbolic processing skills was not observed on the TORP Word

Reading task, as no differences in performance were noticed between the three

groups. The tenuous association between low numeracy and performance in

decoding tasks is also consistent with Dowker (2016). However, both PD and IP

groups scored significantly lower than students in the TP group in pseudoword
decoding. A possible explanation could be that students in the PD and IP groups

compensated for their symbolic processing deficits by relying on phonological

representations when possible (e.g., for numberwords and words alike; De Smedt,

Taylor, Archibald, & Ansari, 2010). Szucs et al. (2013) failing to detect deficits in

number processing skills among students with dyscalculia implicated deficits in

visuospatial short-term and working memory, as well as in inhibition capacity,

instead of a difficulty in accessing non-symbolic information (quantity) from symbolic

information (Arabic digits). Unfortunately, these cognitive abilities were not assessed
in the present study.

The IP group did not differ significantly from the TP group on NUCALC scores, failing

to reveal an underlying deficit in specific math domains. The lower scores of the IP group

on the extended version of the math achievement test at Times 3 and 4 (GMST-34)

compared to typically achieving studentsmaybedue to poorer verbal short-term/working

memory (Digit Span scores). A short-term/working memory deficit has often been

proposed to be responsible for calculation difficulties (Geary, 1993; Wilson & Dehaene,

2007; Wilson & Swanson, 2001).

Effects associated with math intervention

Contrary to our expectations, intervention effects were more prominent for the PD as

compared to the IP group. This finding is in accordancewith the notion that childrenwith
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diverse profiles respond differently to remedial programmes (Dowker & Sigley, 2010).

Students in the former group showed increased post-intervention scores and shorter

reaction times on virtually every measure, associated with small-to-medium effect sizes

(see Table 5). GMST-34 is a formal test assessing complex computational skills, where
performance of students with severe difficulties unlike those with TP is probable to

deteriorate with time. The statistically significant improvement on GMST-34 scores is an

important finding, indicative of the possible efficiency of interventions focusing on

conceptual teaching fostering basic arithmetic understanding for older students facing

calculation difficulties, as suggested by previous research (Scherer et al., 2016).We argue

that our results imply a transfer of knowledge derived from practice in non-symbolic tasks

(quantity manipulation) to symbolic ones (written operations) for students with

persistent math difficulties as previously suggested for young students with typical math
achievement (Clements & Sarama, 2011; Hyde et al., 2014; Rousselle & Noёl, 2007).
Conceptual teaching focuses on building concepts gradually, beginning with concrete

and moving to more abstract materials, following the physical process of development of

symbolic thought. Evidence exists that this method may benefit students with a long

history of math difficulties even in more complex mathematic tasks (Witzel, 2005).

Participants in the present intervention programme, despite their age, were given the

opportunity to use manipulatives to represent quantity and basic operations, in order to

promote number sense, and facilitate grasping of the symbolic nature of numbers. They
were also encouraged tomake inferences about everyday life situations requiring addition

or subtraction and test their assumptions, a skill thatmay be distinct from the ability to use

algorithms (Carraher et al., 1985). This focus on conceptual understanding, combined

with some procedural training (e.g., in calculation strategies and problem-solving), has

benefited students with persistent difficulties in our sample, as also suggested by other

researchers (Scherer et al., 2016).

The magnitude of test score improvement was encouraging, especially when taking

into account (1) the persistent nature of students’ calculation difficulties, (2) the short
duration of the programme, (3) the relatively advanced grade when intervention was

implemented, and (4) the group-based delivery of the intervention. A more intense/

systematic intervention delivered over a longer period may have led to more robust

results. Including an active control groupof studentswith persistentmath difficultieswho

would receive a conceptually different type of intervention is required to establish the

effectiveness of the current programme. Furthermore, a more thorough neuropsycho-

logical assessment, including tests of executive function and visuospatial processing, may

have revealed additional deficits among students experiencingmath difficulties (Cowan&
Powell, 2013; Karagiannakis, Baccaglini-Frank, & Papadatos, 2014; Szucs et al., 2013). A

memory measure that does not involve numeric stimuli would have been more

appropriate for students with math learning difficulties.

We chose to define our experimental groups in terms of persistence of impaired

performance in arithmetic tests instead of traditional definitions of math disability, that is,

poor math achievement alone or IQ-math achievement discrepancy. The characteristics

of our PD group are consistent with the suggested definition of MD by Mazzocco and

Myers (2003) requiring severe math underperformance persisting for two or more years.
The degree of persistence ofmath difficulties in our study resembles that of Shalev,Manor,

Auerbach, andGross-Tsur (1998) given that approximately 50% of low-achieving students

at Time 1 in our study (n = 36) showed persistent difficulties at Time 2, while the

remaining demonstrated IP (although as a group they still underperformed students in the

TP group). Although a discrepancy criterion was not used in the present study, the PD
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group scored significantly lower than the IP and TP groups onWISC-III Vocabulary, Block

Design, and Digit Span scales. The (smaller) difference between the PD and IP groups

could be largely attributed to family/cultural factors, associated with maternal education.

However, the much more pronounced underperformance of the PD group as compared
to typically math-achieving students is consistent with the view that students with low

math achievement tend to score lower on IQ measures compared to both students

meeting the IQ-achievement discrepancy criterion for math learning disability and

students with typical achievement. Moreover, students with poor math performance are

found to performpoorly on general cognitive tasks due to the strong correlations between

math performance and general cognitive abilities (Tolar, Fuchs, Fletcher, Fuchs, &

Hamlett, 2016). Other researchers have also reported significantly lower IQ scores for

students with math learning disabilities compared to students with typical achievement
(Geary et al., 2012).

The present study suggests that students, who struggle with basic calculation at the

end of elementary school, may benefit in certain areas of math reasoning from conceptual

interventions that provide explicit teaching of basic concepts, as well as opportunities to

interact with the physical environment and to construct knowledge through experience,

while providing basic procedural training. Our results further suggest that persistent

calculation difficulties may arise from underlying deficits in relating symbolic and non-

symbolic number representation and processing.We argue that conceptual interventions
aiming to enhance quantity representation contribute to the organization of a semantic

network where numeric associations become meaningful.
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Appendix: Description of the MyMath intervention procedure

Counting skills
Number rodswere used to show that numbers represent quantities and consecutive digits

in the number line have a difference of�1. Addition and subtractionwere practised using

number rods. Strategies for quick calculations were presented to students: �1 (e.g.,

5 + 1 = 6, 8 � 1 = 7), doubles (e.g., 6 + 6 = 12), doubles �1 (e.g., 6 + 7 = 13), +10
(e.g., 10 + 5 = 15), and +9 (e.g., 9 + 5 = 14). Students practised counting by 10 (e.g., 10,

20, 30, . . . and 5, 15, 25, 35, . . .), by 100 (100, 200, 300, . . . and 25, 125, 225, 325, . . .), and
by 110 (3, 113, 223, 333, . . .).

Decomposition strategies

Students were presented with the notion that a given quantity can be formed by

combining other quantities andwere allowed topractisewithnumber rods. Emphasiswas

given on combinations of 10. Then, they were taught that numbers can be decomposed

into parts in different ways and that they can choose the way that helps them compute

easier. Thus 5 + 7 can be reconceptualized as 5 + (5 + 2), (5 + 5) + 2, and 10 + 2.

Place value

Place value manipulatives were used in order students to understand that digits have

different values in different places within a number. The relation between ones, tens,
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hundreds, and thousands (how ones form tens, hundreds, and thousands, how tens form

hundreds, etc.) was presented. Students practised grouping quantities (e.g., 13 blocks

equal 1 ten-rod and three blocks), representing Arabic numerals as quantities, reading and

writing multidigit numbers up to billions, number comparison, and addition and
subtraction with regrouping (carrying and borrowing).

Solving everyday problems

Problemswith currency and timewere practised, as they are important in the everyday life

of preadolescent students, and often prove challenging for students with math problems.

They were taught the subdivisions of euro and hour and practised conversions, counting

money using plastic coins and paper money, and telling the time using clocks. They were
also presented with a strategy for problem-solving (Montague, 1998), entailing first

attempting to understand the story and the question, analysing the facts and disregarding

irrelevant information, and finally choosing a strategy, solving the problem and checking

the solution. Studentswere sometimespresentedwith false problems,which could not be

solved due to insufficient information, to illustrate that simple calculation of givennumber

facts is not always sufficient to reach a solution. Althoughmost instruction timewas spent

practising with manipulatives and mental computations, and discussing arithmetic

problems, written calculationwas also practised and used in solving arithmetic problems.
Having grasped basic number principles, students engaged inwrittenmultidigit additions

and subtractions, with and without regrouping.
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