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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
 

Ο ρόλος της Διαφοροποιημένης Διδασκαλίας στη διδασκαλία Μαθηματικών σε 

παιδιά δημοτικού σχολείου με δυσαριθμησία 

 

Ως Δυσαριθμησία, ορίζεται η μαθησιακή δυσκολία κατάκτησης της αίσθησης των 

αριθμών και δεν είναι μια ευρέως διαδεδομένη μαθησιακή δυσκολία στον ελλαδικό χώρο. 

Σύμφωνα με την Τσομπόλη (2017), αυτό συμβαίνει επειδή δεν είναι λίγες οι φορές που 

στη διδασκαλία των μαθηματικών δίνεται έμφαση περισσότερο σε γλωσσικές δυσκολίες 

έκφρασης και μαθηματικής ορολογίας παρά στη  διαχείριση των αριθμών, με αποτέλεσμα 

να συγχέεται με τη δυσλεξία. Από την άλλη, πολλοί σύγχρονοι εκπαιδευτικοί δεν είναι 

καταρτισμένοι και προετοιμασμένοι να εκπαιδεύσουν παιδιά με δυσαριθμησία. 

Οι σύγχρονες ποικιλόμορφες κοινωνίες καθιστούν αναγκαία μία εκπαίδευση που 

διαρκώς να εξελίσσεται και να ανταποκρίνεται στις ανάγκες τoυς. Κατ’ επέκταση στη 

σύγχρονη εκπαίδευση οι εκπαιδευτικοί καλούνται να διδάξουν παιδιά με διαφορετικές 

κλίσεις, ικανότητες και ανάγκες. Έτσι το πρώτο ερώτημα που γεννάται άμεσα είναι: 

«Ποιες εκπαιδευτικές αλλαγές και παρεμβάσεις εντάσσουν οι σύγχρονοι εκπαιδευτικοί 

στη διδασκαλία τους όταν καλούνται να εκπαιδεύσουν ένα δυσαριθμητικό παιδί;» 

Σύμφωνα με τους Αλεξόπουλο, Αναστασόπουλο και Χολέβα (2018) η φιλοσοφία 

της Διαφοροποιημένης διδασκαλίας αποτελεί την προσαρμογή της διδασκαλίας στις 

ανάγκες του κάθε μαθητή ξεχωριστά, ώστε να επιτευχθούν οι διδακτικοί στόχοι κατά το 

μέγιστο δυνατό, βάσει των ικανοτήτων τους. Συνεπώς, ένα δεύτερο ερώτημα που τίθεται 

είναι: «Έχουν οι σύγχρονοι εκπαιδευτικοί ενστερνιστεί τη φιλοσοφία της 

Διαφοροποιημένης Διδασκαλίας στη διδασκαλία των μαθηματικών σήμερα;» 

Δεδομένου ότι η εκπαίδευση στο δημοτικό σχολείο αποτελεί τη βάση για όλες τις 

υψηλότερες βαθμίδες και με βάση όσα αναφέραμε παραπάνω, σκοπός της παρούσης 

μεταπτυχιακής εργασίας είναι να διερευνήσει το ακόλουθο ερώτημα: «Ενισχύει η 

εφαρμογή της διαφοροποιημένης διδασκαλίας τα παιδιά δημοτικού σχολείου με 

δυσαριθμησία στα Μαθηματικά;». 

Στο 1ο Κεφάλαιο μελετούμε τη δυσαριθμησία ως μαθησιακή δυσκολία και εν 

συνεχεία στο 2ο Κεφάλαιο αναλύουμε τη φιλοσοφία της Διαφοροποιημένης Διδασκαλίας, 

ως διδακτική προσέγγιση μέσα από πτυχές που θα βοηθούσαν μαθητές του δημοτικού 

σχολείου να αναπτύξουν χρήσιμες δεξιότητες στην καθημερινή τους ζωή. Στα επόμενα 
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κεφάλαια, παρουσιάζονται η μεθοδολογία της έρευνας, η ανάλυση των αποτελεσμάτων 

καθώς και τα αντίστοιχα συμπεράσματα. 

 

ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ: δυσαριθμησία, αίσθηση του αριθμού, μαθησιακή δυσκολία στα 

μαθηματικά, διαταραχή στα μαθηματικά, ειδική μαθησιακή διαταραχή, ειδική 

μαθηματική διαταραχή, ειδική διαταραχή αριθμητικών δεξιοτήτων, αναπτυξιακή 

δυσαριθμησία, οπτικοποίηση, συνδιδασκαλία, διαφοροποιημένη διδασκαλία, 

συνεργατική μάθηση, Νέα Τεχνολογία, βιωματική μάθηση, χειραπτικό υλικό 
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ABSTRACT 

 

The role of Differentiated Teaching in Mathematics teaching to Primary School 

Children with Dyscalculia 

Dyscalculia is defined as the learning difficulty of acquiring the sense of numbers, 

being a non-widespread learning difficulty in Greece. According to Tsomboli (2017), this 

happens due to the fact that it is quite often when teaching mathematics to focus more on 

linguistic difficulties of expression and mathematical terminology than on the 

management of numbers, resulting in being confused with dyslexia. On the other hand, 

many contemporary teachers are not trained and well prepared to educate children with 

dyscalculia. 

Modern diverse societies render as necessary an education pattern that is 

constantly evolving and responding to their needs. Moreover, in modern education 

philosophy, teachers are asked to teach children with different inclinations, abilities and 

needs. As a consequence, the first question that immediately arises is: "What educational 

changes and interventions do modern teachers include in their teaching when they are 

called upon to educate a child with dyscalculia?" 

According to Alexopoulos, Anastasopoulos and Holevas (2018), the philosophy of 

Differentiated Teaching is based on the adaptation of teaching to the needs of each student 

individually, in order to achieve the teaching objectives as much as possible, based on 

their abilities. Therefore, a second question that arises is: "Have modern teachers 

embraced the philosophy of Differentiated Teaching in mathematics teaching nowadays?" 

Since primary school education is the basis for all higher levels and based on what 

we have mentioned above, the purpose of this postgraduate thesis is to examine the 

following: "Does the application of differentiated teaching enhance primary school 

children with dyscalculia in mathematics?". 

In Chapter 1 we study dyscalculia as a learning disability and then in Chapter 2 we 

analyze the philosophy of Differentiated Teaching, as a didactic approach through aspects 

that would help elementary school students towards developing useful skills in their daily 

lives. In the following chapters, the methodology followed in research, the analysis of the 

results as well as the respective conclusions are presented. 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ  

 

 Σκοπός της παρούσης μεταπτυχιακής εργασίας είναι να προσφέρει στη σύγχρονη 

έρευνα μια πιο ξεκάθαρη εικόνα απέναντι στη διχογνωμία που κυριαρχεί για τη 

δυσαριθμησία ως μαθησιακή δυσκολία, αλλά και να παρουσιάσει τρόπους διαχείρισης 

της δυσκολίας αυτής από μεριάς των εκπαιδευτικών δημοτικών σχολείων. Η έρευνά μας 

για τον τρόπο με τον οποίο η Διαφοροποιημένη Διδασκαλία δύναται να ενισχύσει τα 

δυσαριθμητικά παιδιά δημοτικού σχολείου στηρίχθηκε στην ακόλουθη ερευνητική 

υπόθεση: «Η εφαρμογή της Διαφοροποιημένης Διδασκαλίας ενισχύει τα παιδιά 

δημοτικού σχολείου με δυσαριθμησία στα Μαθηματικά στην ανάπτυξη ακαδημαϊκών 

δεξιοτήτων και δεξιοτήτων απαραίτητων στην καθημερινή ζωή». 

 Με βάση την παραπάνω υπόθεση τα κεντρικά ερευνητικά ερωτήματα που θα 

κλιθούμε να απαντήσουμε στα πλαίσια αυτής της εργασίας είναι τα ακόλουθα: 

Ερευνητικό ερώτημα 1: «Ποιες πρακτικές στα πλαίσια της Διαφοροποιημένης 

Διδασκαλίας ενισχύουν τις μαθηματικές δεξιότητες των δυσαριθμητικών παιδιών 

Δημοτικού σχολείου;». 

Ερευνητικό ερώτημα 2: «Πώς οι παραπάνω πρακτικές Διαφοροποιημένης Διδασκαλίας 

ενισχύουν τα παιδιά με δυσαριθμησία στα Μαθηματικά;». 

 Για τα παραπάνω δύο ερωτήματα αναζητήσαμε στη σύγχρονη βιβλιογραφία τις 

βασικές μαθηματικές αδυναμίες ενός δυσαριθμητικού παιδιού δημοτικού σχολείου, 

καθώς και πρακτικές αντίστοιχες αυτών των αδυναμιών που αν εφαρμοστούν στα 

πλαίσια της Διαφοροποιημένης διδασκαλίας θα προσφέρουν στα παιδιά αυτά ποιοτική 

εκπαίδευση αντίστοιχη με αυτή των συνομηλίκων τους. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο : ΔΥΣΑΡΙΘΜΗΣΙΑ – Η ΜΑΘΗΣΙΑΚΗ ΔΥΣΚΟΛΙΑ 

ΚΑΤΑΚΤΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ 
 

1.1 Εισαγωγή 1ου Κεφαλαίου 

 

Στόχος του παρόντος Κεφαλαίου είναι να εξεταστεί η έννοια της δυσαριθμησίας. 

Αρχικά, ερευνούμε τη δυσαριθμησία μέσα σε ένα ευρύ φάσμα μαθησιακών δυσκολιών. 

Ακολούθως, τη συγκεκριμενοποιούμε ως τη μαθηματική δυσκολία που έχει ως πυρήνα 

την νευρολογικής φύσης λεγόμενη «αίσθηση του αριθμού», μελετώντας τις μαθηματικές 

αδυναμίες που παρουσιάζουν τα δυσαριθμητικά παιδιά βάσει αυτής. Αναλύουμε τους 

τύπους και τους υπο-τύπους της δυσαριθμησίας, τη συχνότητα εμφάνισης και τους 

τρόπους διάγνωσής της. Τέλος, στο πλαίσιο της διάγνωσης διαφοροποιούμε την έννοια 

της δυσαριθμησίας από αυτές της δυσλεξίας και του μαθηματικού άγχους, στις οποίες 

επικρατεί μία σύγχυση αναφορικά με τις αριθμητικές αδυναμίες των μαθητών. 

 

1.2 Η δυσαριθμησία ως μαθησιακή δυσκολία 

 

O όρος «δυσαριθμησία – dyscalculia» χρησιμοποιήθηκε για πρώτη φορά επίσημα 

από τον R. Cohn το 1961 (Πλαμμένου & Νικολόπουλος, 2016). Αποτελεί έννοια που 

εντάσσεται στην ευρύτερη κατηγορία των Δυσκολιών Μάθησης και πιο συγκεκριμένα σε 

γνωστικές δυσκολίες που αφορούν τα Μαθηματικά. Στη διεθνή βιβλιογραφία ο όρος 

δυσαριθμησία θεωρείται συνώνυμος του όρου «μαθησιακή δυσκολία στα μαθηματικά – 

mathematics learning disability». Στο DSM – IV η δυσαριθμησία εντάσσεται στον όρο 

«διαταραχή στα μαθηματικά – mathematics disorder» που χρησιμοποιείται για να 

περιγράψει δυσκολίες στις μαθηματικές ικανότητες, ενώ στην αναθεωρημένη έκδοση του 

DSM -V εντάσσεται στον όρο ομπρέλα «ειδική μαθησιακή διαταραχή» που προσδιορίζει 

διαταραχές πέρα από τα μαθηματικά τόσο στη γραφή όσο και στην ανάγνωση 

(Τζιβινίκου, 2015). 

Με τον όρο «ειδική μαθησιακή διαταραχή» αναφερόμαστε κατά βάση στον γενικό 

όρο «Μαθησιακές Δυσκολίες» που χρησιμοποιήθηκε από τον Samuel Kirk από τις αρχές 

της δεκαετίας του ‘60 για να περιγράψει παιδιά που συνηθέστερα παρουσιάζουν 

κανονική ή ανώτερη νοημοσύνη και ομαλή ανάπτυξη στους περισσότερους τομείς της 
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λειτουργικότητάς τους, αλλά δυσκολεύονται στην απόκτηση ακαδημαϊκών δεξιοτήτων 

που σχετίζονται με μία ανομοιογενή ομάδα διαταραχών που αφορούν τη γλώσσα, την 

ομιλία, την ανάγνωση, την αριθμητική, το συλλογισμό και την επικοινωνία (Στασινός, 

2016). 

Ο Στασινός (2016), τονίζει πως είναι τρία τα βασικά κριτήρια για την περιγραφή 

ενός παιδιού με μαθησιακές δυσκολίες. Το πρώτο είναι η «ενδοατομική ασυμφωνία», 

όπου παρατηρείται ένα χάσμα ανάμεσα στις εν δυνάμει νοητικές ικανότητες του παιδιού 

και στη μειωμένη σχολική επίδοση που παρουσιάζει. Το δεύτερο είναι το «κριτήριο του 

αποκλεισμού», όπου απαιτείται ψυχολογική αξιολόγηση του παιδιού με βάσει την οποία 

τα αίτια της δυσκολίας μάθησής του δεν οφείλονται σε νοητική υστέρηση, αισθητηριακές 

ή ψυχολογικές διαταραχές ή σε περιβάλλον αποστέρησης (Πλαμμένου & Νικολόπουλος, 

2016). Το τρίτο κριτήριο είναι αυτό της «παροχής ειδικής εκπαίδευσης», όπου η 

σοβαρότητα των δυσκολιών του παιδιού υπογραμμίζει την αναγκαιότητα 

εξατομικευμένης διδακτικής προσέγγισης για την αντιμετώπιση των δυσκολιών του 

(Στασινός, 2016). 

Βέβαια, με βάση τα παραπάνω οφείλουμε να επισημάνουμε πως χαμηλή σχολική 

επίδοση ή μία σχολική αποτυχία δε συνεπάγεται απαραίτητα παιδί με μαθησιακή 

δυσκολία, αλλά αντίθετα οι οικείες δυσκολίες που παρουσιάζει το παιδί οφείλουν να είναι 

πραγματικές, επίμονες και συστηματικές (Στασινός, 2016). Οι Μέττα και Σκορδαλαίος 

(2018) αναφέρουν πως οι μαθησιακές δυσκολίες οφείλονται σε βιολογικούς και 

γενετικούς παράγοντες που σχετίζονται με κάποια εγκεφαλική δυσλειτουργία ή 

δυσλειτουργία του Κεντρικού Νευρικού συστήματος. Μάλιστα, εμφανίζονται στην 

πλειοψηφία των περιπτώσεων, σε περισσότερα από ένα μέλη της ίδια οικογένειας 

τονίζοντας κατ’ αυτό τον τρόπο τη σημασία της κληρονομικότητας. Ειδικότερα, σε 

πολλές των περιπτώσεων είτε συνυπάρχουν με άλλες αναπηρίες χωρίς όμως να 

οφείλονται σε αυτές, είτε σε προβλήματα κοινωνικής αντίληψης και συμπεριφοράς που 

σχετίζονται με το περιβάλλον ανάπτυξης του παιδιού (σπίτι, σχολείο, κοινότητα) και 

ενδέχεται να επηρεάσουν αρνητικά το παιδί από ψυχολογικής, κοινωνικής και 

μαθησιακής άποψης (Αλεξανδρόπουλος, 2016· Μέττα & Σκορδαλαίος, 2018). 

Στο ανωτέρω πλαίσιο, η Τζιβινίκου (2015) επισημαίνει πως η δυσαριθμησία ως 

μαθησιακή δυσκολία έχει τις καταβολές σε δύο θεωρήσεις που αφορούν την μαθηματική 

ικανότητα. Η πρώτη υποστηρίζει πως η μαθηματική ικανότητα είναι εγγενής, δεν 

επηρεάζεται από τη γλώσσα και περιβαλλοντικούς παράγοντες, αλλά βασίζεται στην 

αρχαία οντογενετική ανάγκη των ανθρώπων να κατανοούν μεγέθη και ποσότητες και να 



15 

είναι σε θέση να τις συγκρίνουν. Η δεύτερη υποστηρίζει πως η δυσαριθμησία αφορά σε 

δυσχέρεια στους αριθμητικούς υπολογισμούς και οφείλεται σε έλλειμμα σε κάποιο 

γνωστικό ή νευροψυχολογικό σύστημα όπως είναι η γλώσσα, το οπτικοχωρικό σύστημα, 

η μαθηματική προσοχή και η διάκριση μεταξύ σημαντικών και ασήμαντων στοιχείων. 

Σε αυτό το σημείο οφείλουμε να τονίσουμε πως ως μαθηματική ικανότητα δε 

θεωρούμε μόνο τους αριθμητικούς υπολογισμούς αλλά και την ανάκληση και εφαρμογή 

της μαθηματικής γνώσης και την επίλυση λεκτικών προβλημάτων. Τα παραπάνω 

περιλαμβάνουν την ανάπτυξη τόσο γλωσσικών όσο και οπτικο-χωρικών δεξιοτήτων 

(Τζιβινίκου, 2015). Συνεπώς, στο γενικότερο πλαίσιο των μαθησιακών δυσκολιών η 

έννοια της δυσαριθμησίας χρησιμοποιείται για να περιγράψει μία ομάδα διάχυτων 

διαταραχών που αφορούν την απόκτηση και ανάπτυξη μαθηματικών ικανοτήτων 

(Αλεξανδρόπουλος, 2016). 

 

1.3 Ειδική Μαθηματική Διαταραχή – Δυσαριθμησία 

 

Οι μαθησιακές δυσκολίες όπως αναφέρει ο Simpson (2020) πρέπει να θεωρούνται 

ως ένα συνεχές δυσκολιών και όχι ως κατηγορίες δυσκολιών που οφείλονται σε 

ξεχωριστούς παράγοντες. Η δυσαριθμησία ως μέρος αυτού του συνεχούς εμφανίζεται είτε 

μεμονωμένη είτε σε συνδυασμό με άλλες δυσκολίες όπως η αγχώδης διαταραχή για τα 

Μαθηματικά, Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής και Υπερκινητικότητας, Δυσλεξία ή 

με άλλες διαταραχές ιατρικής φύσεως. Ωστόσο, υπό αυτό το πρίσμα η δυσαριθμησία 

τοποθετείται μέσα σε έναν όρο ομπρέλα μαζί με άλλες διαταραχές, που όπως είδαμε  

προηγουμένως, πλήθος σύγχρονων ερευνών συμφωνεί για την κληρονομική της φύση 

αλλά όχι για τις γνωστικές δεξιότητες που επηρεάζει στα παιδιά και για τα συμπτώματα 

συμπεριφοράς με τα οποία εκδηλώνεται (Simpson, 2020). Στόχος αυτής της ενότητας 

είναι να δώσει ένα λειτουργικό ορισμό για τη δυσαριθμησία και να κάνει αναφορά στα 

βασικά κριτήρια εμφάνισής της. 

Ως «Δυσαριθμησία» ή «Ειδική Μαθηματική Διαταραχή» ή «Ειδική Διαταραχή 

Αριθμητικών δεξιοτήτων» ορίζεται η συστηματική δυσκολία στην κατανόηση αριθμών 

που οδηγεί σε ένα εύρος δυσκολιών στα μαθηματικά που έχει ως αφετηρία έλλειμμα στις 

βασικές υπολογιστικές ικανότητες των τεσσάρων πράξεων και των αλγορίθμων τους 

(Αντωνόπουλος & Αντωνοπούλου, 2016· Simpson, 2020). 
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Τα παιδιά με δυσαριθμησία παρουσιάζουν μειωμένες αριθμητικές ικανότητες μιας 

και δεν κατανοούν διαισθητικά τη φύση των αριθμών και έτσι η μαθηματική τους 

επίδοση βρίσκεται σε αναντιστοιχία με την ηλικία, το επίπεδο εκπαίδευσης και τις 

εμπειρίες τους (Αντωνόπουλος & Αντωνοπούλου, 2016· Simpson, 2020). Η 

δυσαριθμησία αποτελεί δυσκολία που αφορά άτομα όλων των ηλικιών και ικανοτήτων 

και η βάση της είναι το έλλειμμα της υπολογιστικής ικανότητας και όχι τόσο η δυσχέρεια 

που ενδέχεται να παρουσιάζεται σε πιο αφηρημένες μαθηματικές ικανότητες που 

αφορούν την άλγεβρα, τη γεωμετρία, την τριγωνομετρία και το λογισμό (Αντωνόπουλος 

& Αντωνοπούλου, 2016). Στο πλαίσιο του Δημοτικού σχολείου οι μαθηματικές 

ικανότητες που επηρεάζονται από τη δυσαριθμησία είναι η έννοια του αριθμού, οι 

μετρήσεις, οι αλγόριθμοι των πράξεων και η αντίληψη του γλωσσικού κώδικα των 

μαθηματικών προβλημάτων (Τζιβινίκου, 2015). 

Τα κριτήρια για να εκτιμηθεί ένα παιδί πως έχει δυσαριθμησία είναι: 

1. Εμφάνιση μειωμένης μαθηματικής ικανότητας κατά η χορήγηση ενός 

σταθμισμένου τεστ με αποτελέσματα κατώτερα της ηλικίας, της νοημοσύνης και 

την εκπαίδευσής του 

2. Ύπαρξη διαταραχής που εμποδίζει τη σχολική του επίδοση και τις 

δραστηριότητες της καθημερινής ζωής που απαιτούν μαθηματική ικανότητα 

3. Συνύπαρξη της διαταραχής με αισθητηριακό ελάττωμα το οποίο αυξάνει τις 

δυσκολίες του στα μαθηματικά πέραν της δυσαριθμησίας (Αντωνόπουλος & 

Αντωνοπούλου, 2016). 

 

1.4 Κλινικό προφίλ παιδιών με δυσαριθμησία 

 

Τα παιδιά που πληρούν τα παραπάνω κριτήρια θεωρούνται ως παιδιά που 

παρουσιάζουν δυσκολία στην αριθμητική σκέψη (Vaidya, 2004). Αυτό σημαίνει πως 

δυσκολεύονται να κατανοήσουν, να μάθουν και να ανακαλούν αριθμούς, να 

ανακαλέσουν τον προηγούμενο και τον επόμενο ενός αριθμού, να αναγνωρίσουν 

σύμβολα και τελεστές και κατ’ επέκταση να εφαρμόσουν αριθμητικές πράξεις, ενώ το 

πρόβλημα γενικεύεται και στην εκμάθηση μαθηματικών εννοιών όπως τα κλάσματα, η 

πραγματική ευθεία, η αναγνώριση λογικών ακολουθιών κ.ά. (Μέττα & Σκορδαλαίος, 

2018· Τζιβινίκου, 2015). Μάλιστα, στις μικρότερες ηλικίες μεταξύ 7 και 11 ετών, τα 
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παιδιά αυτά παρουσιάζουν έλλειψη διαισθητικής εξήγησης των Μαθηματικών σε σχέση 

με τους συνομηλίκους τους (Vaidya, 2004).  

Τα παραπάνω ζητήματα συνοδεύουν τα παιδιά και στην επίλυση μαθηματικών 

προβλημάτων, καθώς τα παιδιά με δυσαριθμησία δυσκολεύονται να αποκωδικοποιήσουν 

τη γλώσσα των μαθηματικών με έννοιες όπως «σύνολο», «διαφορά», «υπόλοιπο», 

«περίσσεψε» κ.ά. (Vaidya, 2004) αλλά και με συνώνυμους όρους όπως «συν», «βάζω», 

«προσθέτω» κ.ο.κ. (Μέττα & Σκορδαλαίος, 2018). Είναι επόμενο τα παιδιά αυτά να 

δυσκολεύονται να ανακαλέσουν και να οργανώσουν τις βασικές ιδέες ενός μαθηματικού 

προβλήματος, να το περιγράψουν και να το επιλύσουν γραπτώς, ενώ τα αποτελέσματά 

τους σε πολλές των περιπτώσεων είναι ανακριβή. Αυτό εξηγείται από το γεγονός πως τα 

παιδιά με δυσαριθμησία παρουσιάζουν αδυναμία στη βραχύχρονη μνήμη με αποτέλεσμα 

να δυσκολεύονται να αναπαραστήσουν μη λεκτικές πληροφορίες προβλημάτων και να 

χρειάζονται αυξημένο χρόνο για την επίλυσή τους συγκριτικά με τους συνομήλικους 

τους. Μάλιστα η ενδεχόμενη δυσκολία στο να ακολουθήσουν στρατηγικές και 

μεθοδολογίες για την επίλυση μαθηματικών προβλημάτων αυξάνεται αν το πρόβλημα δεν 

αντανακλά σε κάποιο πρότυπο πρόβλημα που να έχουν ήδη διδαχτεί εντός τάξης 

(Αλεξανδρόπουλος, 2016· Τζιβινίκου, 2015). Τα παραπάνω χαρακτηριστικά εξηγούνται 

και από τη δυσκολία αντίληψης μαθηματικών κανόνων. Για παράδειγμα για ένα παιδί με 

δυσαριθμησία είναι πολύ δύσκολο να αντιληφθεί την αντιμεταθετική ιδιότητα της 

πρόσθεσης, όπου λόγου χάρη 5+3=8 αλλά και 3+5=8 (Vaidya, 2004). 

Οι πιο πάνω δυσκολίες που αφορούν την ακαδημαϊκή επίδοση των παιδιών αυτών 

μεταφέρονται από το σχολικό πλαίσιο και στην αρένα της καθημερινότητας. Τα άτομα με 

δυσαριθμησία εκδηλώνουν δυσχέρεια στις μετρήσεις, στην αίσθηση του χώρου και στον 

προσανατολισμό, στις χρηματικές συναλλαγές, στην αίσθηση του χρόνου, στην 

προσπάθειά τους να πουν την ώρα από αναλογικό ρολόι ενώ συχνά αποφεύγουν 

παιχνίδια που απαιτούν στρατηγική (Vaidya, 2004· Τζιβινίκου, 2015). Όπως είναι 

αναμενόμενο, όλα τα παραπάνω ελλείμματα επηρεάζουν την ψυχολογία των 

δυσαριθμητικών παιδιών καλλιεργώντας τους ένα αίσθημα ανασφάλειας και άγχους 

(Vaidya, 2004).  

 

1.5 Η αίσθηση του αριθμού 
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Τα ελλείμματα που αναφέραμε ανωτέρω είναι απόρροια της δυσκολίας που 

εμφανίζουν τα παιδιά στην αριθμητική και η οποία κατά συνέπεια επηρεάζει με τη σειρά 

της ένα σύνολο δεξιοτήτων που αφορούν τα μαθηματικά όπως η συλλογιστική, ο 

λογισμός, η αντίληψη και η διάκριση μεταξύ στοιχείων, η επίλυση προβλημάτων, η 

χρήση μαθηματικών στρατηγικών, η μαθηματική γλώσσα αλλά και καθημερινές 

δεξιότητες αριθμητικής (Μέττα & Σκορδαλαιος, 2018· Vaidya, 2004· Τζιβινίκου 2015).  

Η Emerson (2015) ορίζει τη δυσαριθμησία ως μία δυσκολία νευρολογικής φύσης 

που αφορά την υπολογιστική ικανότητα. Η υπολογιστική ικανότητα αποτελεί βασική 

δεξιότητα όχι μόνο για τα μαθηματικά αλλά και για την καθημερινή ζωή. Δεν αναφέρεται 

μόνο σε αριθμητικούς υπολογισμούς αλλά σε έναν γενικότερο μαθηματικό τρόπο σκέψης. 

Αφορά, κατ’ επέκταση τον τρόπο με τον οποίο η άνθρωποι κατανοούν, αναπαριστούν και 

συσχετίζουν αριθμούς, καθώς και τον τρόπο με τον οποίο επιλύουν προβλήματα. Η 

αριθμητική που είναι μέρος της και έχει ως βάση αυτό που ονομάζουμε «αίσθηση του 

αριθμού» και αποτελεί την ικανότητα με την οποία το άτομο κατανοεί αλλά και χειρίζεται 

τις ποσότητες (Εmerson, 2015). 

Σύμφωνα με την Emerson (2015), η δυσαριθμησία δεν αποτελεί μία γενική 

δυσκολία στα μαθηματικά αλλά αφορά μόνο τις μαθηματικές περιοχές που σχετίζονται με 

αριθμούς και με την «αίσθηση του αριθμού». Συνεπώς ο όρος δυσαριθμησία πολλές 

φορές αποτέλεσε έναν όρο ομπρέλα για άλλες μαθησιακές δυσκολίες όπως η δυσλεξία, η 

δυσπραξία, η ΔΕΠ-Υ αλλά και για παράγοντες εκπαιδευτικούς ή κοινωνικούς που 

επηρεάζουν την αριθμητική ικανότητα (Emerson, 2015). Σε άλλες πάλι περιπτώσεις, 

όπως είδαμε σε προηγούμενη παράγραφο η δυσαριθμησία εντάσσεται κάτω από άλλους 

όρους που χρησιμοποιούνται ως ομπρέλες για να περιγράψουν σύνολο δυσκολιών με την 

υπολογιστική ικανότητα ως βασικό παράγοντα δυσκολίας ανάπτυξης των μαθηματικών 

ικανοτήτων. 

Ο Simpson (2020) επισημαίνει πως η «αίσθηση του αριθμού» περιλαμβάνει 4 

επιμέρους ικανότητες: την υποβολή, τη μη συμβολική σύγκριση μεγεθών, τη συμβολική 

σύγκριση μεγεθών και τη διάταξη. 

Ως υποβολή ορίζουμε την ικανότητα να αναγνωρίζουμε γρήγορα και 

αποτελεσματικά ένα μικρό αριθμό αντικειμένων χωρίς να τα καταμετρήσουμε. Η μη 

συμβολική σύγκριση μεγεθών αποτελεί την ικανότητα να διακρίνουμε μέσα από τη 

σύγκριση ενός αντικειμένου με ένα άλλο (ή ομάδας αντικειμένων με μία άλλη), ποιο 

είναι μεγαλύτερο στο μέγεθος ή στην ποσότητα. Από την άλλη η συμβολική σύγκριση 

αντικειμένων είναι η ικανότητα να συγκρίνουμε σύμβολα που αντιπροσωπεύουν 
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ποσότητες, σε ένα συγκεκριμένο σύστημα αρίθμησης λ.χ. το αραβικό, αναγνωρίζοντας τη 

ποσοτική τους διαφορά αλλά και τίνος η αξία είναι μεγαλύτερη. Τέλος, η διάταξη 

αποτελεί την ικανότητα ταξινόμησης αντικειμένων σε μία ομάδα στοιχείων με κοινές 

ιδιότητες αλλά και με τον αριθμό που συμβολικά αντιπροσωπεύει την ποσότητά τους 

(Simpson, 2020). 

Οι τέσσερεις παραπάνω ικανότητες σχετίζονται με την ικανότητα να κατανοεί κάποιος τις 

σχέσεις μεταξύ αριθμών, να εκτιμά και να χειρίζεται ποσότητες αλλά και να αναπτύξει 

αριθμητική σκέψη και μαθηματική αιτιολόγηση που αποτελούν τον πυρήνα της 

«αίσθησης του αριθμού» (Simpson, 2020). 

 

1.6  Νευροψυχολογία και Δυσαριθμησία 

 

Όπως προαναφέρθηκε, η Emerson (2015) τόνισε πως η δυσαριθμησία αποτελεί 

δυσκολία νευρολογικής φύσης που συνδέεται με την «αίσθηση του αριθμού». Η Πλέρου 

(2010) αναφέρει πως η δυσαριθμησία είναι αποτέλεσμα δυσλειτουργίας του Νευρικού 

Συστήματος και πιο συγκεκριμένα προβλημάτων του Κεντρικού Νευρικού Συστήματος. 

Μάλιστα τονίζει πως για την εμφάνιση δυσαριθμησίας παίζει καταλυτικό ρόλο ο 

παράγοντας της κληρονομικότητας μιας και γονίδια με νευροανατομικές επιδράσεις 

συνδέονται με την εμφάνισή της. Εξάλλου, τα γονίδια έχουν επίδραση σε κάθε 

ανθρώπινη συμπεριφορά που αφορά τη λειτουργία του εγκεφάλου σε ποσοστό 30% 

(Πλέρου, 2010). 

Στο πλαίσιο της Νευροψυχολογίας, δηλαδή της επιστήμης που μελετά τη σχέση 

μεταξύ λειτουργιών του εγκεφάλου και ανθρώπινης συμπεριφοράς (Ζαμπεθάνης, 2009), 

τα άτομα με δυσαριθμησία παρουσιάζουν δυσλειτουργία σε διάφορες περιοχές του δεξιού 

ή του αριστερού ημισφαιρίου καθώς και του θαλάμου. Μάλιστα τα δύο ημισφαίρια για τα 

άτομα αυτά παρουσιάζουν μία ασυνήθιστη κατανομή εγκεφαλικών δραστηριοτήτων 

(Πλέρου, 2010). Πιο συγκεκριμένα το αριστερό ημισφαίριο παρεμβαίνει στο συμβολικό 

αριθμητικό σύστημα και σχετίζεται με την υπολογιστική ικανότητα και την εφαρμογή 

των πράξεων. Το δεξί ημισφαίριο, από την άλλη, είναι εκείνο που παίζει ρόλο στην 

μαθηματική απόδοση και το λογισμό, την αντίληψη μαθηματικών εννοιών, την εκτίμηση 

των μαθηματικών αποτελεσμάτων και σχετίζεται εξ ολοκλήρου με τις οπτικο-χωρικές 

λειτουργίες και με την κατανόηση των γεωμετρικών σχημάτων (Ζαμπεθάνης, 2009· 

Πλέρου, 2010). 
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Ο Ζαμπεθάνης (2009) υπογραμμίζει πως η μαθησιακή δυσκολίας της 

δυσαριθμησίας συνδέεται και με άλλα σύνδρομα ή δυσκολίες όπως η αναριθμησία και το 

αναπτυξιακό σύνδρομο Gerstmann. 

 

1.6.1 Δυσαριθμησία και Αναριθμησία 

 

Ο όρος Αναριθμησία χρησιμοποιήθηκε για πρώτη φορά από τον Henschen και 

ορίζεται ως «επίκτητη αριθμητική διαταραχή, που είναι αποτέλεσμα εγκεφαλικής βλάβης, 

ενώ είχαν αποκτηθεί οι αριθμητικές ικανότητες» (Novick & Arnold, 1988 p. 132). Στην 

Ελλάδα πρωτοχρησιμοποιήθηκε με τον όρο αριθμασθένεια και αργότερα με τον όρο 

αναριθμησία. Περιγράφει διαταραχές της υπολογιστικής ικανότητας που ενοχοποιούν 

περιοχές του εγκεφάλου, όπως και η δυσαριθμησία, έτσι ακριβώς όπως την διατύπωσαν 

οι Gaddes (1985) και Kosk (1974) (Ζαμπεθάνης, 2009). 

 

1.6.2 Δυσαριθμησία και αναπτυξιακό σύνδρομο Gerstmann 

 

Η δυσαριθμησία φαίνεται να αποτελεί μέρος και του αναπτυξιακού συνδρόμου 

Gerstmann. Τα παιδιά με σύνδρομο Gerstmann παρουσιάζουν όλες ή μερικές από τις 

ακόλουθες διαταραχές: 

1. Αμφίπλευρη δακτυλική αγνωσία (bilateral finger agnosia). 

2. Σύγχυση δεξιού-αριστερού (right-left confusion). 

3. Δυσγραφία (dysgrafia). 

4. Δυσαριθμησία (dyscalculia). 

Τα παιδιά με σύνδρομο παρουσιάζουν βλάβη ή ασθένεια στην περιοχή της γωνιώδους 

έλικας, συνήθως του αριστερού ημισφαιρίου. Τα παιδιά αυτά εκδηλώνουν συμπτώματα 

όπως δακτυλική αγνωσία, αποπροσανατολισμός, δυσκολία εκτέλεσης αριθμητικών 

πράξεων και κατακερματισμό της ικανότητας γραφής (Ζαμπεθάνης, 2009). 

 

1.7 Τύποι δυσαριθμησίας 

 

Μέχρι τώρα είδαμε πως η δυσαριθμησία αποτελεί τη μαθησιακή δυσκολία που 

επηρεάζει το σχολικό επίπεδο του παιδιού στην αριθμητική (Price & Ansari, 2013). 
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Ανάλογα με τον τρόπο ή τους παράγοντες πρόσκτησής της διακρίνουμε τρεις τύπους 

δυσαριθμησίας: την αναπτυξιακή, την δευτερογενή και την επίκτητη. 

 

1.7.1 Αναπτυξιακή δυσαριθμησία 

 

Η αναπτυξιακή ή πρωτογενής δυσαριθμησία αποτελεί έναν εκ γενετή τύπο 

δυσαριθμησίας που εμφανίζεται στην παιδική ηλικία (Μέττα & Σκορδαλαίος, 2018). Ο 

Ladislav Kosc (1970) ορίζει την αναπτυξιακή δυσαριθμησία ως: 

«μια δομική διαταραχή των μαθηματικών ικανοτήτων, που έχει τις ρίζες της σε μια 

γενετική ή εκ γενετής διαταραχής εκείνων των τμημάτων του εγκεφάλου που είναι τα άμεσα 

ανατομικά - φυσιολογικά υποστρώματα της ωρίμανσης των μαθηματικών ικανοτήτων, 

ανάλογα με την ηλικία, χωρίς μια ταυτόχρονη διαταραχή της γενικής νοητικής λειτουργίας» 

(Kosc, 1970, σ. 192). 

Τα ελλείμματα που εμφανίζουν τα παιδιά με αναπτυξιακή δυσαριθμησία αφορούν 

την αριθμητική, την επεξεργασία βασικών αριθμητικών δεδομένων αλλά και μη 

αριθμητικά ελλείμματα στη μνήμη εργασίας και στην οπτικο-χωρική επεξεργασία που 

έχουν νευρολογική βάση (Price & Ansari, 2013). 

 

1.7.2 Δευτερογενής Δυσαριθμησία 

 

Οι Price και Ansari (2013) τονίζουν πως η σύγχρονη έρευνα για τη δυσαριθμησία 

είναι ελλιπής, γι’ αυτό και όπως είδαμε πιο πάνω, η δυσαριθμησία τοποθετείται κάτω από 

τους όρους δυσκολία στα μαθηματικά ή ειδική μαθησιακή διαταραχή. Μάλιστα η 

τοποθέτησή της μαζί με άλλες διαταραχές, όπως η δυσλεξία, δημιουργεί μία σύγχυση 

μεταξύ των διάφορων διαταραχών ως προς τα συμπτώματά τους. 

Ορίζουμε με βάση το παραπάνω την δευτερογενή δυσαριθμησία ή ψευδοδυσαριθμησία 

εκείνον τον τύπο δυσαριθμησίας που οφείλεται σε έναν από τους ακόλουθους δύο 

παράγοντες: 

1. η ποικιλία των διαφορετικών κριτηρίων που χρησιμοποιούνται στην εύρεση 

παιδιών με δυσκολίες στα μαθηματικά δεν συμφωνούν στον καθορισμό όλων 

εκείνων των χαρακτηριστικών που προσδιορίζουν την έννοια της δυσαριθμησίας. 

Συνεπώς, πολλά παιδιά που εκδηλώνουν δυσκολία στα μαθηματικά πιθανώς 

θεωρούνται πως εμφανίζουν δυσαριθμησία. 
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2.  η δυσαριθμησία ως μαθησιακή δυσκολία είναι αποτέλεσμα πέρα τόσο ενδογενών 

όσο και εξωγενών παραγόντων όπως το χαμηλό επίπεδο διδασκαλίας, το 

κοινωνικοοικονομικό επίπεδο της οικογένειας. Σε κάποιες περιπτώσεις συνδέεται 

και με γνωστικά ελλείματα που δε σχετίζονται άμεσα με την επεξεργασία 

αριθμών και αποτελεί συννοσηρότητα με άλλες διατταραχές όπως ΔΕΠ-Υ, η 

μνήμη εργασίας, η οπτική χωρική επεξεργασία και η προσοχή (Price & Ansari , 

2013). 

 

1.7.3 Επίκτητη Δυσαριθμησία 

 

Ως επίκτητος ορίζεται εκείνος ο τύπος δυσαριθμησίας που εμφανίζεται μετά από 

εγκεφαλική βλάβη που οφείλεται σε κάποιο ατύχημα ή ασθένεια και επηρεάζει την 

υπολογιστική ικανότητα του ατόμου (Μέττα & Σκορδαλαίος, 2018). 

 

1.8 Υπότυποι Δυσαριθμησίας 

 

Ο Kosc (1974) με βάση τα συμπτώματα που εκδηλώνονται εξαιτίας της Αναπτυξιακής 

Δυσαριθμησίας προσδιόρισε τους ακόλουθους επιμέρους τύπους αυτής οι οποίες είναι: 

 Η Φραστική ή Λεκτική δυσαριθμησία που αποτελεί την αδυναμία ονομασίας 

αριθμών, όρων, μαθηματικών συμβόλων και σχέσεων (Ζαμπεθάνης, 2009 ). 

 Η Πρακτογνωστική δυσαριθμησία που αποτελεί την αδυναμία απαρίθμησης 

αντικειμένων και τη σύγκριση και χειρισμό ποσοτήτων (Ζαμπεθάνης, 2009). Το 

παιδί δυσκολεύεται να εκτιμήσει τις ποσότητες, να συγκρίνει αριθμούς και να 

συνδέσει αριθμητικά σύμβολα με ποσότητες και αριθμολέξεις (Πλαμμένου & 

Νικολόπουλος, 2016). 

 Η Λεξιλογική δυσαριθμησία που αφορά δυσκολίες στον προσληπτικό και 

εκφραστικό λόγο, δηλαδή δυσκολεύεται να κατανοήσει αλλά και να εκφράσει τη 

σημασία μαθηματικών όρων αντίστοιχα (Τζιβινίκου, 2015). Παράλληλα, 

εμφανίζει έλλειμμα στην ανάγνωση μαθηματικών συμβόλων καθώς επίσης και 

στην βήμα προς βήμα περιγραφή των βημάτων ενός αλγορίθμου, μίας 

στρατηγικής ή στην εύρεση ενός μοτίβου (Ζαμπεθανης, 2009· Τζιβινίκου, 2015). 

 Η Γραφική δυσαριθμησία που αποτελεί τη δυσκολία γραφής μαθηματικών 

συμβόλων (Ζαμπεθάνης, 2009). 
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 Η Ιδεογνωστική δυσαριθμησία που αποτελεί διαταραχή της εκτέλεσης 

υπολογισμών μέσω της μνήμης (Ζαμπεθάνης, 2009). Οι δυσκολίες του παιδιού 

αφορούν τόσο τη βραχύχρονη όσο και τη μακρόχρονη και την εργαζόμενη μνήμη 

(Τζιβινίκου, 2015). Το παιδί δυσκολεύεται να ανακαλέσει αριθμητικά γεγονότα 

όπως η προπαίδεια, να κάνει νοερούς υπολογισμούς ή να αυτοματοποιήσει τα 

βήματα ενός αλγορίθμου (Τζιβινίκου, 2015· Πλαμμένου & Νικολόπουλος, 2016). 

 Η Λειτουργική δυσαριθμησία δηλαδή η αδυναμία εκτέλεσης υπολογιστικών 

πράξεων (Ζαμπεθάνης, 2009), ενώ επιλέγει αναποτελεσματικές και χρονοβόρες 

στρατηγικές ή χρησιμοποιεί εσφαλμένα αλγορίθμους για την επίλυση 

προβλημάτων (Αλεξανδρόπουλος, 2016). 

 Η Ακουστική δυσαριθμησία που αφορά το ακουστικό έλλειμμα σε προφορικές 

ασκήσεις και προβλήματα αλλά και στη διάκριση όρων που είναι φωνολογικά 

παρόμοιοι (πχ τετρακόσιοι και τριακόσιοι) (Τζιβινίκου, 2015). 

 Τη δυσαριθμησία που σχετίζεται με δυσχέρεια στην οπτικο-χωρική αντίληψη που 

σχετίζεται με σύγχυση που αφορά τα μαθηματικά σύμβολα και τη φωνολογική 

απόδοσή τους, λάθη σε ακολουθίες συμβόλων, επεξεργασία γεωμετρικών 

σχημάτων καθώς και την αδυναμία προσανατολισμού (Αλεξανδρόπουλος, 2016· 

Πλαμμένου & Νικολόπουλος, 2016). Εδώ εντάσσουμε και τον αφαιρετικό 

συλλογισμό της γραπτής ή αριθμητικής πληροφορίας σε μαθηματική παράσταση 

(Τζιβινίκου, 2015) καθώς και τη δυσκολία τοποθέτησης αριθμών σε ομάδες με 

κοινές ιδιότητες (Αλεξανδρόπουλος, 2016). 

 

1.9 Διάγνωση Δυσαριθμησίας 

 

Η διάγνωση της δυσαριθμησίας μπορεί να γίνει είτε με σταθμισμένα τεστ 

αριθμητικών ικανοτήτων είτε με κλίμακες νοημοσύνης που περιλαμβάνουν δοκιμασίες 

μαθηματικών πράξεων και προβλημάτων και να προσδιορίσουν το επίπεδο του παιδιού 

σε σχέση με τους συνομηλίκους του (Μέττα & Σκορδαλαίος, 2018). 

Στο σύνολο των τεστ που χρησιμοποιούμε για να διαγνώσουμε δυσκολίες στην 

αριθμητική ικανότητα είναι αξιοσημείωτο να αναφερθούμε στα τεστ του Piaget και του 

Rey – Ostrerrieth. Το τεστ του Piaget αφορά τις ιδιότητες της διατήρησης, ταξινόμησης 

και σειροθέτησης των αντικειμένων. Αυτό που θέλουμε να εξετάσουμε κυρίως είναι αν 

το παιδί κατέχει την ιδέα της διατήρησης των αριθμών, δηλαδή αν για παράδειγμα ο 
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αριθμός 5 συμβολικά αντιπροσωπεύει για το παιδί ποσοτικά πέντε αντικείμενα ίδιων 

ιδιοτήτων στο χώρο. Το τεστ μπορεί να γενικευτεί για να συμπεράνουμε αν το παιδί έχει 

κατακτήσει τις ικανότητες της πρόσθεσης και του πολλπλασιασμού σε γενικότερο 

πλαίσιο. Το τεστ περίπλοκης φιγούρας του Rey – Ostrerrieth αποτελείται από δύο στάδια. 

Στο πρώτο στάδιο ζητάμε από το παιδί να αντιγράψει ένα περίπλοκο σχήμα ακριβώς 

όπως το βλέπει. Με το πέρας της αντιγραφής, σε δεύτερο στάδιο, ζητάμε από το παιδί να 

σχεδιάσει το ίδιο σχήμα ακριβώς όπως το θυμάται. Το συγκεκριμένο τεστ εξετάζει το 

επίπεδο που έχουν κατακτηθεί οι ικανότητες προσοχής, οργάνωσης και αντίληψης και 

εντοπίζει πιθανές οπτικο-χωρικές δυσκολίες (Vaidya, 2004). 

Από αυτά τα εργαλεία προσδιορίζεται και η φύση της δυσαριθμησίας, δηλαδή αν 

είναι ποσοτική ή ποιοτική. Η ποσοτική δυσαριθμησία αναφέρεται στην έλλειψη 

ικανότητας μέτρησης και υπολογισμών, ενώ η ποιοτική στην αδυναμία κατανόησης 

οδηγιών και στην αποτυχία αυτοματοποίησης των ικανοτήτων που απαιτούνται για την 

εκτέλεση μιας διεργασίας (Vaidya, 2004). 

 

1.10 Συχνότητα Δυσαριθμησίας 

 

Η δυσαριθμησία, όπως αυτή περιγράφεται από το DSM-IV, απαντάται στο 1% του 

σχολικού πληθυσμού παγκοσμίως με το 1,3% να αφορά παιδιά ηλικίας 9 – 10 ετών, ενώ 

στην Αμερική και στην Ευρώπη ανέρχεται στο 6,5% (Jovanović et al., 2013).  

Σε ό,τι αφορά στο φύλο, το ποσοστό εμφάνισης της δυσαριθμησίας είναι 

μεγαλύτερο στα αγόρια συγκριτικά με τα κορίτσια (Πλέρου, 2010). 

Aπό 3% – 8% παιδιών της σχολικής ηλικίας παρουσιάζουν δυσκολίες στην 

«αίσθηση του αριθμού», την αριθμητική ικανότητα και την καταμέτρηση. Ωστόσο, το 

παραπάνω ποσοστό περιέχει σφάλμα μιας και αυτές οι δυσκολίες συναντώνται και σε 

διαταραχές πέρα από τη δυσαριθμησία (Πλεύρου, 2010).  

Να σημειώσουμε πως στην Ελλάδα η δυσαριθμησία αφορά το 6,3% του σχολικού 

πληθισμού (Jovanović et al., 2013). 

 

1.11 Διαφοροδιάγνωση της Δυσαριθμησίας 

  

Η δυσαριθμησία, όπως έχουμε ήδη μελετήσει, χαρακτηρίζεται ως η δυσκολία των 

μαθηματικών ικανοτήτων, μόνο που οι δυσκολίες στο σύνολο των μαθηματικών 
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δεξιοτήτων που καλείται το παιδί να αναπτύξει βρίσκονται στην αδυναμία του να 

κατακτήσει την υπολογιστική ικανότητα της αριθμητικής (Emerson, 2015). Όπως λοιπόν 

συγκεκριμενοποιήσαμε τη δυσαριθμησία στο πλαίσιο των μαθηματικών δυσκολιών 

στοχεύουμε να τη συγκεκριμενοποιήσουμε και στο πλαίσιο των μαθησιακών δυσκολιών. 

Δεδομένου ότι τα αριθμητικά ελλείμματα παρουσιάζονται είτε μεμονωμένα είτε ως μέρος 

άλλων μαθησιακών δυσκολιών (Simpson, 2020), στοχεύουμε να διαχωρίσουμε τη 

δυσαριθμησία από δύο βασικές δυσκολίες με τις οποίες κυριαρχεί σύγχυση, τη δυσλεξία 

και το μαθηματικό άγχος. 

 

1.11.1 Δυσαριθμησία και δυσλεξία 

 

Ο Ζαμπεθάνης (2009) αναφέρει πως οι Miles και Miles (1992) πιστεύουν ότι οι 

μαθηματικές και οι γλωσσικές δυσκολίες εμφανίζονται ταυτόχρονα. Να επισημάνουμε 

πως η ελλιπής έρευνα για τη δυσαριθμησία και η τοποθέτησή της κάτω από όρους 

ομπρέλα δημιουργεί σύγχυση με την ειδική μαθησιακή δυσκολία της δυσλεξίας, με την 

αναλογία ερευνών δυσλεξίας έναντι της δυσαριθμησίας να είναι 14:1 (Price & 

Ansari,2013). 

Η Πλέρου (2010) τονίζει πως η βάση της δυσλεξίας είναι η δυσχέρεια στην 

αναγνωστική ικανότητα και στις μετέπειτα κοινωνικές ευκαιρίες που θα δοθούν στο 

παιδί. Επισημαίνει μάλιστα ότι η τομή της δυσλεξίας με τη δυσαριθμησία αποτελούν οι 

δυσκολίες που αφορούν τη γλώσσα, με πλήθος ερευνών να υποστηρίζουν πως βάσει 

αυτής της τομής η δυσαριθμησία έχει τις ρίζες της στη γλώσσα και όπως είναι επόμενο 

αμφισβητούν την ύπαρξή της. 

Από την άλλη, έχει παρατηρηθεί ότι παιδιά με δυσαριθμησία παρουσιάζουν καλή 

επίδοση στη γλώσσα, στην οπτική μνήμη και στο γραπτό και τον προφορικό λόγο, χωρίς 

αυτό να συνεπάγεται ότι δεν υπάρχουν δυσκολίες στη γραφή και στην ανάγνωση 

μαθηματικών, υποδεικνύοντας πως δυσλεξία και δυσαριθμησία είναι δύο 

διαφοροποιημένες δυσκολίες που χρήζουν επιπλέον έρευνας (Πλέρου, 2010).  

 

1.11.2 Δυσαριθμησία και Μαθηματικό άγχος 

 

Ήδη από το δημοτικό εμφανίζονται πολλές δυσκολίες στα Μαθηματικά, τα οποία 

αφορούν τις υπολογιστικές μας ικανότητες που απαιτούνται στις καθημερινές 
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συναναστροφές και ενδέχεται να μας συντροφεύουν στην ενήλικη ζωή (Jovanović et al., 

2013). Οι προσωπικές μας πεποιθήσεις, τα επίπεδα άγχους αλλά και η κοινωνική τάξη και 

το οικογενειακό περιβάλλον διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην κατάκτηση της 

μαθηματικής γνώσης και στη στάση μας απέναντι στα Μαθηματικά (Πλαμμένου & 

Νικολόπουλος, 2016). 

Οι επικρατούσες απόψεις σχετικά με τη μαθηματική γνώση αναφέρουν πως τα 

αγόρια έχουν μεγαλύτερη ευχέρεια από ότι τα κορίτσια στα Μαθηματικά, αλλά 

ταυτόχρονα αντιμετωπίζουν και περισσότερες δυσκολίες από εκείνα. Ωστόσο η 

πλειοψηφία των εκπαιδευτικών υποστηρίζει πως το φύλο δε παίζει σημαντικό ρόλο ως 

προς τη μαθηματική επιτυχία ( Jovanović et al., 2013). 

Ο Chinn (2018), αναφέρει πως τα παιδιά με δυσαριθμησία, ακόμα και όταν 

γνωρίζουν τη σωστή απάντηση ή την ορθή μέθοδο επίλυσης ενός προβλήματος, 

απαντούν μηχανικά και χωρίς αυτοπεποίθηση. Το γεγονός αυτό παρατηρείται και στο 

μαθηματικό άγχος το οποίο συναντάται τόσο σε παιδιά όσο και σε ενήλικες και είναι 

αλληλένδετο με το φόβο της λάθος απάντησης. Συχνές φράσεις που ακούμε στην 

καθημερινότητά μας όπως «Μην ανησυχείς δε θα καταλάβω ποτέ μαθηματικά.», «Γιατί 

χρειαζόμαστε τα μαθηματικά;», «Εγώ γνωρίζω αυτόν τον τρόπο επίλυσης, τον άλλο δε 

τον διδάχτηκα.» αποδεικνύουν ότι λόγω άγχους πολλά άτομα έχουν εγκαταλείψει τα 

μαθηματικά. 

Το λεγόμενο μαθηματικό άγχος ή μαθηματικοφοβία έχει τις ρίζες του σε σκέψεις που 

πηγάζουν για τις επιδόσεις σε σχολικά διαγωνίσματα, τη βαθμολογική επίδοση και την 

επίλυση αριθμητικών πράξεων χωρίς κομπιουτεράκι. Οι σύγχρονες νευρολογικές μελέτες 

δείχνουν ότι το μαθηματικό άγχος σε παιδιά ενεργοποιεί τις ίδιες περιοχές του εγκεφάλου 

με αυτές που εδράζονται όταν βιώνουμε σωματικό πόνο. Επιπροσθέτως, η πίεση για 

επίλυση μαθηματικών σε συγκεκριμένο χρονικό διάστημα ή με προσδιορισμένη ταχύτητα 

δημιουργεί επιπλέον παράγοντες άγχους όπως: 

 φτωχή αντίληψη των μαθηματικών 

 φτωχή μνημονική ικανότητα μαθηματικών κανόνων 

 αδυναμία ακολουθίας οδηγιών από το μαθητή 

 αναντιστοιχία μαθηματικών ασκήσεων με τις ικανότητες του μαθητή 

 άγχος για το πρόγραμμα σπουδών και την επερχόμενη μαθηματική γνώση 

 αυτοαντίληψη του μαθητή ότι είναι καλός μόνο σε συγκεκριμένο τύπο ασκήσεων 

(Chinn, 2018). 
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Όλοι οι παραπάνω παράγοντες τονίζουν τη σημαντικότητα της διάκρισης αυτού του 

άγχους τόσο από τους εκπαιδευτικούς όσο και από τους γονείς των μαθητών ώστε να 

διαπιστωθεί αν υπάρχει δυσαριθμησία ή όχι (Chinn, 2018). Ένα κενό στην ιεραρχική 

δομή των μαθηματικών ενδεχομένως να δημιουργήσει αποστροφή για τα μαθηματικά και 

μαθηματικοφοβία. Για να διαγνώσουμε δυσαριθμησία πρέπει να παρατηρήσουμε μία 

μονιμότητα της δυσκολίας αυτής και να αποκλείσουμε άλλους ψυχολογικούς παράγοντες 

που αφορούν τα Μαθηματικά (Jovanović et al., 2013). Όλα τα παραπάνω καταδεικνύουν 

την αναγκαιότητα οι εκπαιδευτικοί όχι μόνο να διδάσκουν τα μαθηματικά ως γνωστικό 

αντικείμενο αλλά και να προσαρμόσουν κατάλληλα την παιδαγωγική πτυχή του 

μαθήματος για μαθητές που παρουσιάζουν αδυναμίες στην μαθηματική σκέψη (Chinn, 

2018).
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ο : H ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΗΣ 

ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 
 

2.1 Εισαγωγή 2ου Κεφαλαίου 

 

Ξεκινώντας το παρόν Κεφάλαιο, ερχόμαστε σε επαφή με τη φιλοσοφία της 

Διαφοροποιημένης Διδασκαλίας και μελετούμε τις διαστάσεις της. Στη συνέχεια, 

ερευνάται ο ρόλος της στο πλαίσιο της διδασκαλίας των Μαθηματικών και αναλύεται η 

συμβολή του σύγχρονου δασκάλου σε αυτή. Στόχος μας είναι η μελέτη της παραπάνω 

ανάλυσης να μας δώσει κατευθυντήριες γραμμές για την ποιοτική εκπαίδευση που 

μπορούμε να παρέχουμε στους μαθητές με δυσαριθμησία, ώστε να αποδώσουν 

ακαδημαϊκά στο μέγιστο δυνατό βάσει των ικανοτήτων τους. Ως προς αυτή την 

κατεύθυνση αναλύουμε ένα πλήθος από στρατηγικές που αποτελούν χρήσιμα εργαλεία 

στα χέρια ενός εκπαιδευτικού που εστιάζει στη διαφοροποιημένη μαθηματική 

διδασκαλία.  

 

2.2 Η Διαφοροποιημένη Διδασκαλία ως διδακτική προσέγγιση 

 

Στα εκπαιδευτικά συστήματα του παρελθόντος, η γενική εκπαίδευση των 

μαθητών είχε τον πυρήνα της στη δασκαλοκεντρική μάθηση. Ακόμα και σήμερα η 

διδασκαλία σε πολλές των περιπτώσεων συνεχίζει να παρέχεται υπό τη μορφή «πίνακας – 

κιμωλία» και «θρανία σε σειρές» (Malesse, 2015). Ωστόσο, στις σύγχρονες ετερογενείς 

κοινωνίες γίνεται αντιληπτό πως δεν μαθαίνουν όλοι με την ίδια ταχύτητα, με κοινό 

ενδιαφέρον, με παραπλήσιες τεχνικές και ιδέες. Αυτό καθιστά αναγκαίο να λαμβάνεται 

υπόψιν όχι μόνο το αντικείμενο ενός μαθήματος γνωστικά αλλά και η ταυτόχρονη 

αντιμετώπιση και εσωτερίκευσή του από τους μαθητές (Ismajli & Imami-Morina , 2018). 

Η Διαφοροποιημένη Διδασκαλία (ΔΔ) αποτελεί μία φιλοσοφία διδασκαλίας που 

αφορά το σχεδιασμό της διδασκαλίας και παρέχει μαθησιακές εμπειρίες για μαθητές με 

διαφορετικές ανάγκες υπηρετώντας τις ξεχωριστές ικανότητες, τα ενδιαφέροντα και το 

μαθησιακό στιλ του καθενός δίνοντας έμφαση σε δύο άξονες: 1) τον μαθητή και 2) το 

Αναλυτικό πρόγραμμα. (Παντελιάδου, 2008· Malesse, 2015). Αποτελεί προσέγγιση 

διδασκαλίας η οποία προϋποθέτει ο δάσκαλος να προσαρμόζει τη διδασκαλία του στην 
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κοινωνική και πολιτισμική ποικιλομορφία της τάξης, έχοντας στο μυαλό του τον κάθε 

μαθητή ξεχωριστά. Παράλληλα καλείται να είναι  εξοικειωμένος με τη διδακτική ύλη και 

τα χαρακτηριστικά των μαθητών, ώστε το στιλ διδασκαλίας να συμπίπτει με το στυλ 

μάθησης (Ismajli & Imami-Morina , 2018· Malesse, 2015). 

Σύμφωνα με την Παντελιάδου (2008) στόχος της ΔΔ είναι να συνδέσει τη 

σύγχρονη έρευνα για το πώς μαθαίνει ο άνθρωπος με την καθημερινή διδασκαλία. Η 

παρουσία μαθητών με μαθησιακές δυσκολίες και άρα και μαθητών με δυσαριθμησία στη 

γενική τάξη, καθιστά την ΔΔ μία εκ των προτέρων προσαρμογή της διδασκαλίας στα 

χαρακτηριστικά των μαθητών και όχι προσαρμογή έπειτα από αποτυχία. Η ΔΔ αποτελεί 

ένα οργανικό κομμάτι της μάθησης, όπου κάθε νέα γνώση χρήζει διαφοροποίησης στο 

προφίλ των μαθητών για να επέλθει πρόοδος. Δεν αποτελεί ούτε ατομική, ούτε 

εξατομικευμένη διδασκαλία, αλλά η εκπαίδευση των μαθητών γίνεται στο σύνολο της 

τάξης σε πολλαπλά επίπεδα. Βάση της αποτελεί η προσαρμογή της ποιότητας των 

σχολικών δραστηριοτήτων στις ανάγκες των μαθητών ώστε να ενισχυθεί η ενεργός 

συμμετοχή των παιδιών. Γι’ αυτό το λόγο ο εκπαιδευτικός της τάξης οφείλει να εντάξει 

στις πρακτικές του τη συστηματική αξιολόγηση αναγκών των μαθητών και να 

αξιοποιήσει την δυναμική διαδικασία της ευέλικτης ομαδοποίησης, δηλαδή την άλλοτε 

ατομική, μετωπική ή ομαδική διδασκαλία των μαθητών με βάση το περιεχόμενο της 

διδασκαλίας και το στιλ μάθησης των παιδιών. Η ΔΔ αποσκοπεί στο να ενισχύσει την 

σχολική επίδοση των μαθητών ανεξάρτητα από το φύλο, τη φυλή, την 

κοινωνικοοικονομική κατάσταση κ.ά. ώστε κάθε πληροφορία που αποκτούν οι μαθητές 

να έχει για αυτούς νόημα. 

 

2.2.1 Διαφοροποιημένη Διδασκαλία με άξονα το Μαθητή 

 

Όπως αναφέραμε παραπάνω, η ΔΔ στηρίζεται στο σχεδιασμό της διδασκαλίας με 

βάση δύο άξονες, με τον πρώτο από αυτούς να είναι ο μαθητής. Ο άξονας αυτός 

διακρίνεται σε τρεις επιμέρους διαστάσεις: την μαθησιακή ετοιμότητα ή μαθησιακό 

επίπεδο του μαθητή, τα ενδιαφέροντά του, και το μαθησιακό του προφίλ.  

Ο σχεδιασμός της διδασκαλίας βάσει της μαθησιακής ετοιμότητας του μαθητή, 

αφορά στο σχεδιασμό της διδασκαλίας στο γνωστικό επίπεδο και το επίπεδο ικανοτήτων 

που βρίσκεται ο μαθητής σε συγκεκριμένη χρονική στιγμή αλλά δεν μπορεί να 

προχωρήσει από μόνος του (Παντελιάδου, 2008). Αυτό ακριβώς το σημείο είναι αυτό που 
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ταιριάζει και με τη θεωρία της Ζώνης Επικείμενης Ανάπτυξης του Vygotsky, όπου ο 

εκπαιδευτικός μέσα από το ταίριασμα ποιοτικού υλικού με τις ικανότητες του μαθητή τού 

παρέχει τη δυνατότητα να προχωρήσει ένα βήμα παραπέρα στην μαθησιακή του εξέλιξη 

(Παπαδοπούλου, 2017). 

Φυσικά για να έχει νόημα η μάθηση, σημαντικό ρόλο διαδραματίζει το κίνητρο 

του μαθητή να μάθει κάτι αλλά και η ανάγκη του μαθητή να θέλει να μάθει κάτι από 

μόνος του. Επομένως στον σχεδιασμό της διδασκαλίας βάσει των ενδιαφερόντων των 

μαθητών, ο εκπαιδευτικός πρέπει να αναζητήσει δραστηριότητες που να συνδέουν τη 

σχολική μάθηση με τα προσωπικά ενδιαφέροντα του μαθητή, να δημιουργεί κίνητρα για 

νέα ενδιαφέροντα αυξάνοντας τη συμμετοχή των μαθητών στην εκπαιδευτική διαδικασία. 

Έτσι κρίνεται σκόπιμο ο εκπαιδευτικός όχι μόνο να σέβεται αλλά και να αξιοποιεί τα 

ενδιαφέροντα των μαθητών στη διδασκαλία του (Παντελιάδου, 2008). 

Από την άλλη, η διαφοροποίηση της διδασκαλίας ως προς το μαθησιακό προφίλ 

των μαθητών αναφέρεται στον τρόπο με τον οποίο οι μαθητές μαθαίνουν καλύτερα και 

επηρεάζεται από δύο παράγοντες, το περιβάλλον της σχολικής τάξης και τον τρόπο που 

αυτή ομαδοποιείται και το γνωστικό προφίλ του μαθητή. Το γνωστικό προφίλ αναφέρεται 

στον τρόπο που επιλέγει ο μαθητής να κατακτήσει μία συγκεκριμένη γνώση. Αυτός ο 

τρόπος μπορεί να είναι δημιουργικός, σύνθεσης γνώσεων ή ανάλυσης, συνεργατικός, 

ανταγωνιστικός ή αφηρημένος. Συνεπώς, ο εκπαιδευτικός οφείλει να έχει στο πίσω μέρος 

του μυαλού του ότι δεν μαθαίνουν όλοι οι μαθητές με τον ίδιο τρόπο και να χρησιμοποιεί 

πολλαπλούς τρόπους μάθησης δίνοντας την ευκαιρία στους μαθητές του να επιλέξουν 

εκείνοι τη διδακτική προσέγγιση που προτιμούν. Επιπροσθέτως, σε αυτό το σχεδιασμό 

της διαφοροποιημένης διδασκαλίας ο εκπαιδευτικός καλείται να αλλάζει το ύφος της 

διδασκαλίας του κλιμακωτά και όχι απότομα, ώστε να του δίνεται η ευκαιρία να 

παρατηρεί τη γνωστική ανταπόκριση των μαθητών του (Παντελιάδου, 2008). 

 

2.2.2 Διαφοροποιημένη Διδασκαλία με άξονα το Αναλυτικό Πρόγραμμα 

 

Ο σχεδιασμός της διδασκαλίας με άξονα το Αναλυτικό Πρόγραμμα διακρίνεται 

σύμφωνα με την Παντελιάδου (2008) σε τρεις επιμέρους διαστάσεις: τη διαφοροποίηση 

του περιεχομένου, τη διαφοροποίηση της επεξεργασίας και τη διαφοροποίηση του 

τελικού προϊόντος. Κάθε μία από αυτές τις διαστάσεις αποτελούν τα μέσα με τα οποία 

λαμβάνουμε υπόψιν τις διαστάσεις που περιλαμβάνει ο άξονας του μαθητή. Για 
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παράδειγμα, αν θέλουμε να αναπροσαρμόσουμε τη διδασκαλία μας με βάση το 

μαθησιακό προφίλ ενός μαθητή, τότε μπορούμε να διαφοροποιήσουμε το περιεχόμενο, 

την επεξεργασία ή το τελικό προϊόν της διδασκαλίας μας κ.ο.κ.  

Η Παντελιάδου (2008) αναφέρει ότι η διαφοροποίηση του περιεχομένου 

στηρίζεται στην αναπροσαρμογή του πώς αλλά και του τι θα διδάξουμε τους μαθητές. Η 

διδασκαλία μετατρέπεται σε εννοιοκεντρική, με τη χρήση πρωτότυπου υλικού όπου 

δίνεται έμφαση σε γενικές ιδέες και αρχές. Στόχος είναι όχι η στείρα απομνημόνευση της 

γνώσης αλλά η εσωτερίκευση από τους μαθητές ιδεών που έχουν για αυτούς νόημα βάσει 

των ικανοτήτων τους (Παπαδοπούλου, 2017). 

Η διαφοροποίηση της επεξεργασίας εστιάζει στον τρόπο με τον οποίο ο μαθητής 

νοηματοδοτεί το περιεχόμενο της κάθε γνώσης. Το βασικό χαρακτηριστικό αυτής της 

διάστασης αποτελεί το ότι ο πυρήνας της κάθε δραστηριότητας, που δίνεται στα παιδιά, 

πρέπει να αφορά την κατανόηση μίας και μοναδικής έννοιας. Ως αποτέλεσμα, το 

ενδιαφέρον του εκπαιδευτικού πρέπει να στραφεί στον εμπλουτισμό της συμμετοχικής 

μάθησης, στη διαφοροποίηση του χρόνου που δίνεται στους μαθητές για την εκτέλεση 

ενός έργου και στην αύξηση της βοήθειας που τους παρέχεται όταν αυτό κρίνεται 

σκόπιμο. Υπάρχουν πολλές τεχνικές για τη διαφοροποίηση της επεξεργασίας με πιο 

διαδεδομένες τους κύβους, τις κάρτες εργασίας, τη διδασκαλίας σε διαφορετικά επίπεδα, 

τα κέντρα μάθησης και την ευέλικτη ομαδοποίηση (Παντελιάδου, 2008· Παπαδοπούλου, 

2017). 

Τέλος, η διαφοροποίηση του τελικού προϊόντος αποτελεί ένα από τα πιο 

σημαντικά κομμάτια της διαφοροποιημένης διδασκαλίας, καθώς αφορά στον τρόπο με 

τον οποίο εκφράζεται η πρόοδος του μαθητή. Σημασία σε αυτή τη διάσταση δεν δίνεται 

μόνο σε προφορικές ή γραπτές αξιολογήσεις των μαθητών άλλα σε κάθε μορφή 

δραστηριότητας με την οποία ο μαθητής μπορεί να εκφράσει την κατάκτηση μιας γνώσης 

(Παντελιάδου, 2008). Η Παπαδοπούλου (2017) υπογραμμίζει την ανάγκη ύπαρξης 

προσδοκιών και απαιτήσεων από τους μαθητές μας, καθώς οι μαθητές συνήθως 

εκφράζουν καλύτερα τι γνωρίζουν με την ανάθεση ενός έργου που ανταποκρίνεται στο 

προφίλ και τα ενδιαφέροντά τους και τους προκαλεί να σκεφτούν, να εφαρμόσουν ιδέες 

και να επεκτείνουν τις δεξιότητές τους, σε αντίθεση με τα τυπικά διαγωνίσματα στο τέλος 

μιας ενότητας. 
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2.3 Ο ρόλος της Διαφοροποιημένης Διδασκαλίας στη διδασκαλία των Μαθηματικών 

 

Μέχρι τώρα εξετάσαμε την ΔΔ σαν φιλοσοφία διδασκαλίας. Ωστόσο, το ερώτημα 

που γεννάται είναι ποιος είναι ο ρόλος της στο πλαίσιο της διδασκαλίας των 

Μαθηματικών, ώστε οι μαθητές με δυσαριθμησία να έχουν τη μέγιστη δυνατή μαθησιακή 

απόδοση; 

Τα Μαθηματικά αποτελούν μέρος της βιώσιμης πραγματικότητας και γι’ αυτό το 

λόγο σε σχολικό πλαίσιο δεν θα πρέπει να αντιμετωπίζονται ως ένα στείρο σύνολο από 

αρχές και κανόνες (Κοτοπούλης, 2007). Η γνώση των Μαθηματικών, ως μέρος της 

διδασκαλίας, έχει κατασκευαστική φύση και δεν αποτελεί απλή μεταβίβαση γνώσεων 

από το δάσκαλο στο παιδί αλλά προϋποθέτει τον ενεργό ρόλο του μαθητή προκειμένου 

να την κατακτήσει ως βίωμα (Αυγερινός, 2015). 

Καθοριστικό παράγοντα της αποτελεσματικής μαθηματικής εκπαίδευσης όπως 

υπογραμμίζει ο Κοτοπούλης (2007) αποτελούν οι αντιλήψεις των εκπαιδευτικών ως προς 

τη διδασκαλία των Μαθηματικών. Σύμφωνα με την παραδοσιακή αντίληψη, ένας 

δάσκαλος δημοτικού οφείλει να έχει άριστη κατάρτιση ως προς όλα τα μαθήματα ώστε 

να μπορεί να τα διδάξει στους μαθητές του. Αντίθετα, η σύγχρονη αντίληψη διδασκαλίας 

των Μαθηματικών υποστηρίζει πως ο ίδιος ο εκπαιδευτικός οφείλει να βιώσει την 

αναγκαιότητα διδασκαλίας της μαθηματικής γνώσης και να τη συνδέσει με αυθεντικά 

πλαίσια της καθημερινότητας. 

Η κατάκτηση συγκεκριμένης μαθηματικής γνώσης μέσα σε ορισμένο πλαίσιο 

προϋποθέτει εργαλεία με τα οποία οι μαθητές θα γεφυρώσουν το αφηρημένο με το 

συγκεκριμένο. Όμως το αφηρημένο και το συγκεκριμένο είναι σχετικές έννοιες μιας και 

ότι θεωρείται αφηρημένο για μία συγκεκριμένη ηλικία μαθητών, είναι συγκεκριμένο για 

μία μεγαλύτερη και αντίστροφα (Αυγερινός, 2015). 

Σύμφωνα με τον Βρυώνη κ.ά. (2009) στόχος της σύγχρονης Μαθηματική 

Εκπαίδευσης είναι η απόκτηση μαθηματικής σκέψης και μαθηματικού εγγραμματισμού 

δηλ. της δεξιότητας των μαθητών να εφαρμόζουν τις μαθηματικές τους γνώσεις στην 

καθημερινή ζωή με αποτελεσματικότητα. Η παλαιότερη αντίληψη ότι τα Μαθηματικά 

αποτελούν μία αλγοριθμική διαδικασία απομνημόνευσης και αναπαραγωγής έχει 

καταρριφθεί και έχει αντικατασταθεί από την πεποίθηση ότι η γνώση οικοδομείται μέσα 

από τον ενεργητικό ρόλο των μαθητών στη διαδικασία της μάθησης. Μάλιστα, η έμφαση 

δίνεται στην επίλυση αυθεντικών προβληματικών καταστάσεων αξιοποιώντας 

προβλήματα της καθημερινότητας τα οποία είναι οικεία με τις γνώσεις, τις εμπειρίες και 



33 

τις πεποιθήσεις των μαθητών. Ωστόσο, είναι καθοριστικής σημασίας τόσο οι 

εκπαιδευτικοί όσο και οι μαθητές να είναι σε θέση να αναπτύξουν έναν τρόπο σκέψης 

που να λαμβάνει υπόψιν τους περιορισμούς της καθημερινότητας και να ξεφεύγει από τα 

στερεοτυπικά προβλήματα που επιλύονται με προφανείς μηχανιστικές διαδικασίες και 

μεθοδολογίες.  

Ο Σακονίδης (2005) υπογραμμίζει ότι η ανάπτυξη της μαθηματικής σκέψης με τον 

παραπάνω τρόπο επιτυγχάνεται όταν ο εκπαιδευτικός έχει έναν διαμεσολαβητικό ρόλο 

που κατευθύνει, οδηγεί, δομεί και ενεργοποιεί τη σκέψη των μαθητών του δίνοντας 

προσοχή στις αντιλήψεις τους για τη λειτουργία και τη δομή του κόσμου με τις οποίες 

έρχονται οι μαθητές του στην τάξη. Έτσι τις μετατρέπει από γενικές ιδέες σε 

συγκεκριμένες μαθηματικές έννοιες της μαθηματικής γλώσσας. 

Θεμελιώδης στόχος της παραπάνω μαθηματικής κατεύθυνσης αποτελεί η 

κατάκτηση της «αίσθησης του αριθμού» η οποία όπως είδαμε στο 1ο Κεφάλαιο αποτελεί 

το κυρίαρχο έλλειμμα των παιδιών με δυσαριθμησία. Η ΔΔ ως εκπαιδευτική φιλοσοφία 

μπορεί να γίνει μέρος της σύγχρονης μαθηματικής εκπαίδευσης ώστε να ενισχύσει κατά 

το μέγιστο δυνατό τις δεξιότητες παιδιών με δυσαριθμησία. Σύμφωνα με τον Πιττάλη κ.ά 

(2014) οι δύο διαστάσεις της «αίσθησης του αριθμού» στις οποίες η ΔΔ είναι φιλοσοφία 

καθοριστικής σημασίας αποτελούν: 1) οι βασικές αριθμητικές και υπολογιστικές 

δεξιότητες που σχετίζονται με τη διδασκαλία σε σχολικό επίπεδο και 2) η γενική 

κατανόηση αριθμών και πράξεων που ενισχύουν την ικανότητα του ατόμου να χειρίζεται 

καταστάσεις της καθημερινότητας. 

 

2.4 Ο Ρόλος του Εκπαιδευτικού 

 

Οι Γεωργαλά και Πατσιοδήμου (2008) υπογραμμίζουν ότι ο εκπαιδευτικός που 

θέλει να εντάξει τη ΔΔ ως διδακτική προσέγγιση στη διδασκαλία των μαθηματικών 

καλείται να δώσει έμφαση στη σύνδεση με την καθημερινή ζωή, να εστιάσει στην 

επίλυση προβλημάτων, να καλλιεργήσει στους μαθητές του τη μεταγνώση και να 

αναπαραστήσει έννοιες μέσα από μια γκάμα στρατηγικών. Με τη χρήση της ΔΔ ο 

εκπαιδευτικός στοχεύει να μειώσει τις διαφορές της σχολικής τάξεις και να βοηθήσει 

τους μαθητές να φτάσουν στο μέγιστο των ικανοτήτων τους (Anthony, Hunter, & Hunter, 

2019). 
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Όπως αναφέραμε στην προηγούμενη παράγραφο, τα Μαθηματικά έχουν 

κατασκευαστική δομή με τη σύγχρονη άποψη για τη μάθηση να υπογραμμίζει πως όλοι 

οι άνθρωποι εισέρχονται στην εκπαίδευση με μια σειρά προηγούμενων γνώσεων, 

δεξιοτήτων, πεποιθήσεων και εννοιών. Κατ’ επέκταση η οικοδόμηση της νέας γνώσης 

στηρίζεται σε όσα ήδη γνωρίζουν και πιστεύουν οι μαθητές (Εθνικό Συμβούλιο Ερευνών 

ΗΠΑ, 2012). Έτσι, η κατάκτηση της νέας γνώσης προϋποθέτει την αντιμετώπιση 

προηγούμενων προβληματικών καταστάσεων, ελλιπών αιτιολογήσεων και τη διευθέτηση 

αντικρουόμενων συγκρούσεων προκειμένου να υλοποιηθεί (Κοτοπούλης, 2007). Οι 

σύγχρονοι διδάσκοντες οφείλουν να προσέξουν τις παρανοήσεις, τις εσφαλμένες 

πεποιθήσεις και τις λανθασμένες ερμηνείες των μαθητών ώστε να οικοδομούν πάνω σε 

αυτές ιδέες με τρόπους που να ενισχύουν τη βαθιά κατανόηση, έχοντας ρόλο 

καθοδηγητικό (Εθνικό Συμβούλιο Ερευνών ΗΠΑ, 2012). 

Ο δάσκαλος που χρησιμοποιεί τη ΔΔ πρέπει να θέσει σαν στόχο να δημιουργεί 

καταστάσεις προβληματισμού αποσκοπώντας σε ένα πρώτο στάδιο στην άτυπη 

διαισθητική γνώση και όχι σε ένα σύνολο από τυπικά προβλήματα προς επίλυση στο 

τέλος κάθε ενότητας. Σκοπός είναι το κάθε λάθος που κάνει ένας μαθητής να 

χρησιμοποιείται σαν ένα μέσο επικοινωνίας μεταξύ του παιδιού και του δασκάλου ώστε η 

γνώση να κατακτάται με την αυτοδιόρθωση (Κοτοπούλης, 2007). 

Το πρώτο βασικό βήμα για τον εκπαιδευτικό που σχεδιάζει τη διδασκαλία του 

είναι να θέσει γενικούς στόχους προσαρμοσμένους στις ιδιαιτερότητες της τάξης και να 

παρατηρήσει πώς οι μαθητές ανταποκρίνονται σε αυτούς. Σε περίπτωση που αυτό είναι 

αναγκαίο να τους αναδιαμορφώσει (Αυγερινός, 2015). Κατά τη διάρκεια αυτής της 

ανταπόκρισης ο δάσκαλος καλείται να μη σχολιάζει θετικά, ούτε αρνητικά τις απαντήσεις 

των μαθητών, αλλά αντίθετα να τους ενθαρρύνει να εξηγήσουν πώς σκέφτονται και να 

κατασκευάσει νέα προβλήματα από τα λάθη τους προκειμένου να γεφυρωθεί το κενό 

μεταξύ της προϋπάρχουσας γνώσης και την κατάκτηση μίας νέας γνωστικής δομής. Η 

οικοδόμηση της νέας γνώσης πρέπει να έχει ως βάση έναν προβληματισμό που 

ανταποκρίνεται σε αυθεντικά και ταυτόχρονα πρωτότυπα ζητήματα της καθημερινότητας, 

δίνοντας την ευκαιρία στο μαθητή να υποθέσει, να πειραματιστεί, να ερευνήσει, να 

επανακατασκευάσει και μέσα από τον αναστοχασμό να καταλήξει σε συμπεράσματα που 

θα τον βοηθήσουν να κατακτήσει μία νέα έννοια (Κοτοπούλης, 2007). 

Με βάση όλα τα παραπάνω, κατανοούμε πως η ΔΔ δεν έχει ως κέντρο μόνο το 

μαθητή αλλά και το δάσκαλο. Σύμφωνα με τους Anthony και Walshaw (2009) ο 

εκπαιδευτικός οφείλει να γνωρίζει πώς μαθαίνει ο κάθε μαθητής και να ερμηνεύει τις 
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αιτίες πίσω από τα λάθη του, προσαρμόζοντας το περιεχόμενο τη διδακτέας ύλης, 

λειτουργώντας περισσότερο ως οργανωτής μίας κοινότητας παρά ως μία αυθεντία. Ο 

σύγχρονος δάσκαλος είναι καλός ακροατής του μαθητή και εξίσου καλός παρατηρητής 

του πώς δουλεύει, εκφράζεται και ποιες στρατηγικές επιλέγει να χρησιμοποιήσει στη 

μάθησή του. Μόνο έτσι μπορεί να κατευθύνει τους μαθητές να σκέφτονται λογικά, να 

ασκούν κριτική στις πρακτικές τους και να προάγει μεταξύ των μαθητών σχέσεις που 

μέσα από τα προσωπικά τους ερωτήματα οριοθετούν υποχρεώσεις και εκφράζουν 

προσδοκίες. 

Οι Αντωνόπουλος και Αντωνοπούλου (2016) τονίζουν ότι για το προφίλ μαθητών 

με δυσαριθμησία ο ρόλος του δασκάλου με ΔΔ οφείλει να είναι καθοδηγητικός σε ακόμη 

μεγαλύτερο βαθμό, ώστε μέσα από την απλοποίηση των δραστηριοτήτων το παιδί να 

νιώθει ότι συμμετέχει ενεργά και είναι ισάξιο μέλος της σχολικής κοινότητας. 

 

2.5 Ο ρόλος της Διαφοροποιημένης Διδασκαλίας για μαθητές με δυσαριθμησία 

 

Μετά από την περιγραφή του σύγχρονου ρόλου του δασκάλου στη μαθηματική 

εκπαίδευση, θα προσπαθήσουμε σε αυτή την παράγραφο να μελετήσουμε τρόπους με 

τους οποίους η διαφοροποιημένη διδασκαλία θα βοηθήσει τους μαθητές με δυσαριθμησία 

να αποδώσουν στο μέγιστο δυνατό βαθμό.  

 

2.5.1 Έμφαση στην αίσθηση του αριθμού 

 

Στο πρώτο κεφάλαιο μελετήσαμε πως ο πυρήνας των δυσκολιών των μαθητών με 

δυσαριθμησία αποτελεί τη λεγόμενη αίσθηση του αριθμού και γι’ αυτό το λόγο στο 

πλαίσιο της ΔΔ με βάση το μαθησιακό προφίλ των παιδιών, η σημασία που θα πρέπει να 

δοθεί για την κατάκτησή της είναι ζωτικής σημασίας. 

Η Emerson (2015) αναφέρει πως για να κατακτηθεί η έννοια του αριθμού, η 

έμφαση πρέπει να δοθεί στο δεκαδικό σύστημα και την καταμέτρηση. Ο βασικός στόχος 

του δασκάλου για τα παιδιά με δυσαριθμησία οφείλει να είναι το να δώσει νόημα στους 

αριθμούς ώστε να κατανοήσουν οι δυσαριθμητικοί μαθητές πως συμβολίζονται, ποιος 

προηγείται και ποιος ακολουθεί. Τα δυσαριθμητικά παιδιά πρέπει πρώτα να καταλάβουν 

τι είναι αριθμός για να τους συνδέσουν με τις αριθμητικές πράξεις (Emerson, 2015). Γι’ 

αυτό το λόγο ο εκπαιδευτικός πρέπει να χρησιμοποιήσει ποικιλία αναπαραστάσεων για 
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τη συγκρότηση της έννοιας του αριθμού όπως: μέτρηση απτικών αντικειμένων, 

συστηματική εξάσκηση μέτρησης από το 0 έως το 10 και αντίστροφα, μοντελοποίηση 

πρόσθεσης και αφαίρεσης με χρήση αντικειμένων, συζήτηση, ζωγραφική, σειροθέτηση 

αντικειμένων σε διαφορετικά πλήθη κ.ά. (Emerson, 2015· Γεωργαλά & Πατσιοδήμου, 

2008). Το πρώτο βασικό βήμα είναι να κατακτηθούν οι αριθμοί από το 0 έως και το 9 

μέσα από την προφορική και γραπτή τους εξάσκηση, ώστε μετέπειτα τα παιδιά να 

ανεβούν στο υψηλότερο επίπεδο τον διψήφιων, τριψήφιων κ.ο.κ αριθμών και της 

καταμέτρησης σε άλλα μοτίβα όπως +2, +3 κ.λ.π. 

Κάνοντας το πρώτο αυτό βήμα, τα παιδιά είναι πλέον έτοιμα να κατακτήσουν τις 

έννοιες «περισσότερο από» και «λιγότερο από» που αφορούν ποσότητες (Emerson, 

2015). Αναφορικά με τις ποσότητες η χρήση της αριθμογραμμής μπορεί να βοηθήσει τους 

μαθητές με δυσαριθμησία να συγκρίνουν αριθμούς συμβολικά (Γεωργαλά & 

Πατσιοδήμου, 2008), ενώ δραστηριότητες που σχετίζονται με καθημερινά προβλήματα 

όπως η μέτρηση ύψους, οι συνταγές μαγειρικής και η μέτρηση των διαστάσεων ενός 

δωματίου μπορούν να βοηθήσουν τα παιδιά να αντιληφθούν την έννοια της ποσότητας 

εμπειρικά και με νόημα (Franklin, 2018). 

Έχοντας δώσει έμφαση στα παραπάνω, το επόμενο βήμα προς κατάκτηση είναι οι 

αλγόριθμοι των τεσσάρων πράξεων (πρόσθεσης, αφαίρεσης, πολλαπλασιασμού και 

διαίρεσης). Για να επιτευχθεί αυτό είναι καθοριστικής σημασίας τα δυσαριθμητικά παιδιά 

να έχουν κατακτήσει τους τελεστές των τεσσάρων πράξεων (+, - , ·, :) και να έχουν 

γνώση του βασικού λεξιλογίου που χρησιμοποιείται σε αριθμητικά προβλήματα. Για να 

αυτοματοποιηθούν οι αριθμητικές πράξεις είναι βασική η διδασκαλία Βασικών 

Αριθμητικών Δεδομένων (ΒΑΔ). Δεδομένου ότι οι μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες 

παρουσιάζουν προβλήματα μνήμης η χρήση ΒΑΔ είναι μία τεχνική που σχετίζει 

μνημονικά βοηθήματα με βιώματα (Γεωργαλά & Πατσιοδήμου, 2008).. Για παράδειγμα η 

κατάκτηση ότι 2+2=4 μπορεί να συσχετιστεί με το γεγονός ότι ένα τραπέζι έχει 4 πόδια ή 

ότι το άθροισμα 3+3=6 με το γεγονός ότι τα αυγά πωλούνται σε συσκευασίες των έξι 

(Emerson, 2015· Γεωργαλά & Πατσιοδήμου, 2008). Προτεραιότητα στην κατάκτηση 

αριθμητικών πράξεων έχει η πρόσθεση με χρήση υπολογιστικών στρατηγικών όπως της 

εύρεσης αθροίσματος ξεκινώντας από το μεγαλύτερο φυσικό αριθμό (π.χ. 4+2=6), 

εύρεση του αθροίσματος με ανάλυση αριθμών (π.χ. 5+8= 5+5+3 και εφόσον έχει 

κατακτηθεί ότι 5+5=10 έχουμε ότι 5+8= 10+3 = 13) και η χρήση της αντιμεταθετικής 

ιδιότητας της πρόσθεσης (π.χ. 3+5 = 8 αφού το παιδί έχει κατακτήσει ότι 5+3=8) 

(Γεωργαλά & Πατσιοδήμου, 2008).  
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Με την κατάκτηση της πρόσθεσης σειρά έχει η αφαίρεση η οποία μπορεί να 

κατακτηθεί με την έννοια της αντίστροφης σχέσης, όπου εφόσον το παιδί έχει εμπεδώσει 

ότι π.χ. 7+3=10 κατ’ επέκταση θα ισχύει 10-7=3 και 10-3=7. Ωστόσο, τόσο στην 

πρόσθεση όσο και στην αφαίρεση πρέπει λόγω της μνημονικής αδυναμίας των μαθητών 

να δοθεί έμφαση τόσο στην έννοια του κρατούμενου στην πρόσθεση όσο και στο δανεικό 

στοιχείο της αφαίρεσης. Η χρήση αντικειμένων όπως κουμπιά ή ξυλάκια βοηθάει στην 

κατανόηση των διαδικασιών αυτών (Γεωργαλά & Πατσιοδήμου, 2008). 

 Από την άλλη, η κατάκτηση του πολλαπλασιασμού λόγω της μνημονικής της 

φύσης πρέπει να δουλευτεί σε δραστηριότητες με νόημα για τα παιδιά με δυσαριθμησία 

και να συνδεθούν με την καθημερινή ζωή. Για παράδειγμα, η εξάσκηση με κάρτες που 

περιέχουν γινόμενα όπως «4 · 6= ;» ή επιτραπέζια παιχνίδια και ηλεκτρονικά λογισμικά 

που εστιάζουν στην ανάκληση γινομένων ενισχύουν και την κατάκτησή του. 

Επιπρόσθετα, η κατάκτηση της διαίρεσης μπορεί να δουλευτεί είτε με τον ίδιο τρόπο 

όπως ο πολλαπλασιασμός είτε μετέπειτα από αυτόν με ανάλογο τρόπο με αυτόν της 

αφαίρεσης. Βέβαια κρίνεται σημαντικό να τονιστεί πως πρέπει τα παιδιά να μαθαίνουν 

έναν αλγόριθμο τη φορά θέτοντας έναν ξεκάθαρο διδακτικό στόχο προκειμένου να μην 

υπάρξει σύγχυση (Γεωργαλά & Πατσιοδήμου, 2008).  

Το τελικό βήμα με την κατάκτηση όλων των παραπάνω έχει η επίλυση 

προβλημάτων. Ο Αυγερινός (2015) τονίζει πως η επίλυση μαθηματικών προβλημάτων 

συσχετισμένα με προβλήματα της καθημερινότητας δίνει την ευκαιρία στο παιδί να 

εσωτερικεύσει τη μαθηματική γνώση. Σύμφωνα με τις Γεωργαλά & Πατσιοδήμου (2008), 

ο εκπαιδευτικός στο πλαίσιο επίλυσης προβλημάτων, καλείται να εστιάσει σε 

«κεντρικές» και «μεγάλες» ιδέες και ο μαθητής να είναι σε θέση να κατηγοριοποιήσει τα 

προβλήματα βάσει της επίλυσής τους. Σε ένα αρχικό στάδιο τα προβλήματα πρέπει να 

παρουσιάζονται απλοποιημένα χωρίς περιττές πληροφορίες για τους μαθητές με 

δυσαριθμησία δίνοντας έμφαση στην προϋπάρχουσα γνώση που κατέχει ο μαθητής. 

 

2.5.2 Χρηματικές Συναλλαγές, Χρόνος και Οπτικο-Χωρικές Δεξιότητες 

 

Όπως έχουμε ήδη δει τα παιδιά με δυσαριθμησία παρουσιάζουν αδυναμίες πέρα 

από την υπολογιστική ικανότητα και σε δεξιότητες της καθημερινής ζωής όπως οι 

χρηματικές συναλλαγές, ο χρόνος και οι οπτικο-χωρικές δεξιότητες (Τζιβινίκου, 2015). 

Για τις παραπάνω τρεις δεξιότητες ο Franklin (2018) προτείνει ένα πλήθος 
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δραστηριοτήτων που είναι συνδεδεμένες με την καθημερινή ζωή ώστε η εκμάθησή τους 

να είναι ουσιώδης για τους μαθητές με δυσαριθμησία. 

Ως προς τις χρηματικές συναλλαγές, ο Franklin (2018) υπογραμμίζει ότι είναι 

ύψιστης σημασίας τα παιδιά να αναγνωρίζουν τα νομίσματα και την αξία τους μαζί με 

την έννοια της αποταμίευσης. Μέσα από το παιχνίδι με αγοροπωλησίες τα παιδιά 

μπορούν να εξοικειωθούν με τα χρήματα και την εκμάθησή τους. 

Ως προς την εκμάθηση του χρόνου, συστήνεται τα παιδιά με δυσαριθμησία να 

εξοικειωθούν με το αναλογικό ρολόι και όχι το ψηφιακό ώστε να κατανοήσουν 

παράλληλα τις σχέσεις ανάμεσα στις ώρες, τα λεπτά και τα δευτερόλεπτα. Για να 

αυτοματοποιήσει το παιδί την έννοια της ώρας, συστήνεται το παιδί να μετρά πολλές 

φορές ως το 60 για να αυτοματοποιήσει τους αριθμούς έως εκεί. Παράλληλα, συστήνεται 

να καταμετρά το χρόνο που αφιερώνει στις δραστηριότητές του (σχολείο, ύπνος, μελέτη, 

παιχνίδι). Ακόμη η καθημερινή χρήση ημερολογίου μπορεί να βοηθήσει το παιδί να 

κατανοήσει τη σύνδεση μεταξύ μέρας, εβδομάδας, έτους, δεκαετίας κ.λ.π. (Franklin, 

2018). 

Τέλος, οι ανάπτυξη οπτικο-χωρικών δεξιοτήτων πρέπει να έχει ως βάση της σε 

πρώτο στάδιο τα σχήματα. Σε μικρές ηλικίες μέσα από τη ζωγραφική μπορεί να μάθει να 

αναγνωρίζει τα σχήματα δύο διαστάσεων. Μόλις αυτή η δεξιότητα αυτοματοποιηθεί 

καλείται να κατακτήσει τις τρεις διαστάσεις. Μεγαλώνοντας ηλικιακά θα έρθει σε επαφή 

με τις έννοιες εμβαδόν, περίμετρος και όγκος. Τέτοιες έννοιες μπορούν να κατανοηθούν 

διαισθητικά φέρνοντας στο παιδί παραδείγματα ερωτήσεων όπως πόσο χώρο 

καταλαμβάνει ένα χαλί στο πάτωμα ή πόσο νερό περιέχει μία γυάλα ψαριού (Franklin, 

2018) . 

 

2.5.3 Έμφαση στη Γλώσσα των Μαθηματικών 

 

Ο Νικολόπουλος (2015), επισημαίνει πως η γνωστική ανάπτυξη των παιδιών πέρα 

από γενετικούς παράγοντες, προσδιορίζεται και από την αλληλεπίδραση με το 

περιβάλλον τους . Έτσι η ίδια η γλώσσα είναι αυτή που δίνει στις ιδέες και στα 

συναισθήματα των αλληλεπιδράσεών μας συμβολικό χαρακτήρα και αποτελεί το μέσο 

που καθορίζει τη σκέψη και τη λογική. 

Τα Μαθηματικά αποτελούν μία παγκοσμίως εδραιωμένη γλώσσα με το δικό της 

λεξιλόγιο, γραμματική, συντακτικό και τα δικά της σύμβολα. Ταυτόχρονα, απαρτίζεται 
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από δικές της γενικές αρχές που δίνουν έμφαση στο τι λέγεται και πώς εκτελείται. Το 

μεγάλο χάσμα που παρατηρείται στη σύγχρονη διδασκαλία των Μαθηματικών βρίσκεται 

στην έμφαση που δίνεται σε κανόνες, τύπους και μεθοδολογίες με αποτέλεσμα οι 

μαθητές να χάνουν το εννοιολογικό περιεχόμενο της μαθηματικής σκέψης 

(Νικολόπουλος, 2015). 

Ειδικότερα, στα παιδιά με δυσλεξία και δυσαριθμησία, των οποίων οι μαθησιακές 

δυσκολίες τους συντροφεύουν σε όλη τους τη ζωή και σχετίζονται με την 

αποκωδικοποίηση, την ερμηνεία, την αντίληψη και τη γραφή των μαθηματικών όρων, 

πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στον τρόπο διδασκαλίας. Ο τρόπος με τον οποίο ο 

μαθητής με δυσαριθμησία χρησιμοποιεί σύμβολα, διαχειρίζεται πληροφορίες, 

εκφράζεται, και συντάσσει στη μαθηματική γλώσσα παρέχει πληροφορίες στον 

εκπαιδευτικό για το τρέχον επίπεδο κατανόησής του (Anthony, Hunter, & Hunter, 2019). 

Επομένως, συστήνεται οι εκπαιδευτικοί να εστιάσουν αρχικά στις λεκτικές 

δεξιότητες της επεξεργασίας και αποκωδικοποίησης της μαθηματικής ορολογίας, στην 

κατανόηση προβλημάτων και στην απομνημόνευση συμβόλων, μεθοδολογιών και 

κανόνων. Ταυτόχρονα θα πρέπει να δημιουργήσουν μαθησιακά περιβάλλοντα στα οποία 

μέσα από την αλληλεπίδραση θα πρέπει να ωριμάζει η εννοιολογική κατανόηση και η 

μεταγνωστική ικανότητα (Νικολόπουλος, 2015). 

 Μία σημαντική στρατηγική ιδίως για τα παιδιά με δυσαριθμησία που 

δυσκολεύονται στην ερμηνεία και κατανόηση της μαθηματικής γλώσσας, όπως 

επισημαίνει ο Νικολόπουλος (2015), αποτελεί η δημιουργία ενός «Λεξιλογίου Εννοιών». 

Το λεξιλόγιο εννοιών αποτελεί μία λίστα από μαθηματικά σύμβολα τα οποία συνδέονται 

με απαραίτητες γλωσσικές εκφράσεις που τους αντιστοιχούν. Για παράδειγμα το σύμβολο 

της ισότητας ‘ = ‘, αντιστοιχεί στις εκφράσεις «ίσον», «ίσον με», «ίδιο με», «κάνει», 

«ισούται», «σημαίνει», «ισάξιο» κ.ά. 

 

2.5.4 Η σημασία της Συνδιδασκαλίας 

 

Οι Rexroat-Frazier και Chamberlin (2019) επισημαίνουν την προοπτική του να 

δίνονται όσο το δυνατόν περισσότερες εκπαιδευτικές ευκαιρίες σε παιδιά με μαθησιακές 

δυσκολίες, σε ένα όσο το δυνατόν λιγότερο περιοριστικό περιβάλλον, παρέχοντας σε όλα 

τα παιδιά ίσο χρόνο με τους συνομηλίκους τους, έχει τις βάσεις της στην εκπαιδευτική 

προσέγγιση της συνδιδασκαλίας. Κατά τη συνδιδασκαλία ο ειδικός παιδαγωγός 
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συνεργάζεται με το δάσκαλο της γενικής τάξης ώστε να παρέχεται στο παιδί με 

μαθησιακές δυσκολίες η απαιτούμενη στήριξη εντός αυτής. Τα παιδιά κατ’ αυτόν τον 

τρόπο φοιτούν στην ίδια τάξη με τους συνομηλίκους τους με τους εκπαιδευτικούς ειδικής 

αγωγής και γενικής τάξης να μοιράζονται την ευθύνη για το σχεδιασμό, την παροχή και 

την αξιολόγηση της ποιοτικής εκπαίδευσης των μαθητών τους. Ο βασικός πυρήνας της 

συνδιδιδασκαλίας είναι η από κοινού εκπαιδευτική φιλοσοφία της καλλιέργειας μίας 

σχέσης που καθορίζει την επιτυχία και την αποτυχία της σχολικής τάξης και σε καμία των 

περιπτώσεων δεν έχει τη μορφή μέντορας - άπειρος. 

Όσον αφορά τα παιδιά με δυσαριθμησία, οι Rexroat-Frazier & Chamberlin (2019) 

αναφέρουν ότι οι εκπαιδευτικοί έρχονται αντιμέτωποι με τη σχεδίαση μιας μορφής 

διδασκαλίας που αφορά την αντίληψη, το συλλογισμό, τη μνήμη και τη γλώσσα. Οι δύο 

δάσκαλοι στα πλαίσια της ΔΔ καλούνται να βασιστούν στο μαθησιακό προφίλ των 

παιδιών με δυσαριθμησία γενικεύοντας τις δραστηριότητές τους για το σύνολο της τάξης 

. 

 

2.5.5 Η σημασία της Μεταγνώσης 

 

Ως μεταγνώση ορίζεται η ικανότητα του ατόμου να προβλέπει την επίδοσή του 

στην εκτέλεση ενός έργου και να παρακολουθεί το επίπεδο εμπέδωσης του πριν, κατά τη 

διάρκεια και με το πέρας της εκτέλεσής της. Τα άτομα με ανεπτυγμένη μεταγνωστική 

ικανότητα στο πλαίσιο των μαθηματικών γνωρίζουν ποια μέθοδο επίλυσης προβλημάτων, 

πότε και πώς να τη χρησιμοποιήσουν. Είναι ικανά να προβλέπουν την επιτυχία και να 

αναγνωρίζουν τα λάθη πίσω από την αποτυχία τους. Γι’ αυτό και παροτρύνουμε τους 

σύγχρονους εκπαιδευτικούς στα μαθηματικά να εστιάζουν σε δραστηριότητες που 

βασίζονται στην αυτοαξιολόγηση και στην αναστοχαστική σκέψη ώστε οι μαθητές, ιδίως 

εκείνοι με μαθησιακές δισκολίες, να αναλαμβάνουν το έλεγχο της μάθησής τους (Εθνικό 

Συμβούλιο Ερευνών ΗΠΑ, 2012). Ο Anthony κ.ά. (2019) υποστηρίζουν πως με τέτοιες 

δραστηριότητες ο δάσκαλος καθοδηγεί τους μαθητές στον τρόπο που επιλέγουμε μία 

στρατηγικής επίλυσης προβλημάτων και παρουσιάζει τον τρόπο που 

επιχειρηματολογούμε. Κατ’ αυτόν τον τρόπο οι μαθητές αναπτύσσουν την τεχνική της 

επανεκτίμησης και μέσα από την επαναδιατύπωση των συνθηκών ενός μαθηματικού 

προβλήματος δίνεται η ευκαιρία για διάλογο. 
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Μία τεχνική διδασκαλίας που ενδέχεται να βοηθήσει τους μαθητές με 

δυσαριθμησία να αναπτύξουν μεταγνωστικές ικανότητες στο μάθημα των Μαθηματικών, 

σύμφωνα με τον Slavin (2018) είναι αυτή της αμοιβαίας διδασκαλίας. Στο πλαίσιο αυτής, 

τα παιδιά εργάζονται ομαδοσυνεργατικά με κάποιο από αυτά να αναλαμβάνει ρόλο 

αντίστοιχο του δασκάλου και οι υπόλοιποι τον ρόλο των μαθητών. Ο δάσκαλος κατά την 

εφαρμογή αυτής της τεχνικής έχει καθοδηγητικό ρόλο. Στόχος είναι τα παιδιά να 

εντοπίσουν τα σημαντικά σημεία ενός μαθηματικού προβλήματος και να θέσουν 

ερωτήματα σχετικά με τα δεδομένα και τους άξονες επίλυσής του. Το παιδί σε ρόλο 

δασκάλου θέτει ερωτήματα μεταγνωστικής ικανότητας όπως ποια είναι τα ζητούμενα, 

πώς επιλύεται το πρόβλημα και με ποια μέθοδο, ενώ οι υπόλοιποι σε ρόλο μαθητών 

καλούνται να απαντήσουν αυτά τα ερωτήματα. Ακολούθως οι μαθητές πρέπει να 

συνοψίσουν τα βασικά σημεία του προβλήματος και να προβλέψουν τον τρόπο επίλυσής 

του. Τέλος, να επισημάνουν κατά πόσο είναι κατανοητό ή δυσνόητο το μαθηματικό 

πρόβλημα και να αναστοχαστούν. 

  

2.5.6 Έμφαση στην οπτικοποίηση 

 

Οπτικοποίηση ή εξεικόνιση ονομάζεται η δυνατότητα του ατόμου να αναπαριστά 

αντικείμενα ή καταστάσεις που δεν βρίσκονται στο οπτικό του πεδίο. Θα μπορούσαμε να 

πούμε πως αποτελεί το μέσο σύνδεσης αντικειμένων, εννοιών, φαινομένων και 

διαδικασιών με κάποια οπτική αναπαράσταση επιτρέποντας τη σκέψη μέσω της εικόνας 

(Παπαντωνίου & Τζεκάκη, 2018). Στα μαθηματικά οι αναπαραστάσεις επιτρέπουν τη 

δυνατότητα δημιουργίας, ερμηνείας, χρήσης και ανάκλησης εικόνων με το μυαλό, το 

χαρτί, τα χέρια, χειραπτικό υλικό και τη χρήση τεχνολογικών εργαλείων (Γκούμας, 2017) 

και γενικότερα κάθε δραστηριότητα που διευκολύνει το σχηματισμό νοερών εικόνων, την 

οπτικοχωρική αποτύπωση, την αναπαράσταση αντικειμένων και την αναγνώριση 

γεωμετρικών δομών του περιβάλλοντος (Παπαντωνίου & Τζεκάκη, 2018). 

Γενικότερα η οπτικοποίηση σαν έννοια στρέφει το ερευνητικό της ενδιαφέρον 

στις γεωμετρικές και χωρικές έννοιες προσπαθώντας να ενισχύσει την ικανότητα των 

παιδιών να δημιουργούν νοερές εικόνες, να αναπτύξουν τη χωρική τους μνήμη και το 

χωρικό τους συλλογισμό. Εστιάζει δηλαδή στον τρόπο με τον οποίο τα παιδιά θα 

συστηματοποιήσουν την αντίληψη του χώρου καθώς και τις ιδιότητες και τους 

μετασχηματισμούς του (Παπαντωνίου & Τζεκάκη, 2018). 
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Δύο πολύ ενδιαφέρουσες στρατηγικές που αναφέρει η Τζιβινίκου (2015) στα 

πλαίσια της οπτικοποίησης για τους μαθητές με δυσαριθμησία είναι η στρατηγική CRA 

και η στρατηγική DRAW. Η στρατηγική CRA (Concrete-Representational-Abstract - 

Συγκεκριμένο, Αναπαράσταση, Συμβολικό) αποτελεί μία διδακτική παρέμβαση τριών 

φάσεων. Σε πρώτη φάση ο μαθητής καλείται να επιλύσει ένα αριθμητικό πρόβλημα με 

υπαρκτά αντικείμενα. Στη δεύτερη φάση λύνει το ίδιο πρόβλημα στο χαρτί ενώ σε τρίτη 

φάση καλείται να επιλύσει το ίδιο πρόβλημα με σύμβολα. Στόχος αυτής της μεθόδου 

είναι ο μαθητής να περάσει από το στάδιο της οπτικής αναπαράστασης αντικειμένων στο 

ανώτερο στάδιο κατανόησης των συμβόλων. 

Η στρατηγική DRAW αποτελεί μία μέθοδο που βοηθά τους μαθητές να λύσουν 

μαθηματικά προβλήματα μέσα από τη δημιουργία εικόνων. Τα βήματα που καλείται ο 

μαθητής να ακολουθήσει είναι να διαβάσει το πρόβλημα, να εντοπίσει το σύμβολο της 

πράξης που καλείται να εκτελέσει, να απαντήσει ζωγραφίζοντας με εικόνα μια 

αναπαράσταση του προβλήματος και τέλος να δώσει την τελική του απάντηση 

(Τζιβινίκου, 2015). 

 

2.5.7 Χρήση χειραπτικού υλικού 

 

Ως χειραπτικό υλικό ορίζεται κάθε φυσικό αντικείμενο ή μηχανισμός που 

συγκεκριμενοποιεί μία μαθηματική έννοια ή υποβοηθά την επίλυση ενός αριθμητικού 

προβλήματος (Γκούμας, 2017). Τα χειραπτικά υλικά απευθύνονται σε διάφορες αισθήσεις 

όπως αφή, όραση, ακοή κ.λ.π. και αναπαριστούν ρητά και συγκεκριμένα μαθηματικές 

ιδέες έχοντας ως στόχο να μετατρέψουν τις αφηρημένες ιδέες σε απλές, τις δύσκολες σε 

κατανοητές και τα πολύπλευρα προβλήματα σε επιλύσιμα. Βασικός τους στόχος είναι να 

ενισχύσουν τη μνήμη και την κατανόηση ώστε η γνώση να αποκτηθεί βιωματικά μιας και 

οι μαθητές έχουν ενεργό ρόλο με τη χρήση τους. Κατ’ αυτόν τον τρόπο δίνεται η ευκαιρία 

στους μαθητές να δημιουργήσουν μέσα τους εσωτερικές αναπαραστάσεις με συμβολικό 

τρόπο ώστε μετέπειτα να τις εξωτερικεύσουν στη γλώσσα των μαθηματικών με την 

αντίστοιχη ορολογία (Γκούμας, 2017). 

Τα χειραπτικά υλικά διακρίνονται σε φυσικά, εικονιστικά και ψηφιακά. Φυσικά 

χειραπτικό υλικά μπορεί να είναι οποιοδήποτε καθημερινό αντικείμενο όπως κουμπιά, 

συνδετήρες, χρήματα, κάρτες κ.ά. Εικονιστικά ονομάζονται τα χειραπτικά υλικά τα οποία 

αναπαριστούν και μοντελοποιούν μαθηματικές έννοιες, όπως για παράδειγμα η 
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δημιουργία ενός σχεδίου για την επίλυση ενός μαθηματικού προβλήματος. Ως ψηφιακά 

«χειραπτικά» υλικά ορίζεται κάθε διαδραστική διαδικτυακή οπτική αναπαράσταση 

αντικειμένου που υποβοηθά στην οικοδόμηση της μαθηματική γνώσης. Με άλλα λόγια, 

τα ψηφιακά «χειραπτικά» υλικά αποτελούν αντίγραφα του φυσικού χειραπτικού υλικού 

σε ψηφιακή μορφή (Γκούμας, 2017). 

Ειδικότερα, για τους μαθητές με δυσαριθμησία στη διδασκαλία των μαθηματικών 

συστήνεται η χρήση αντικειμένων που έχουν άμεση σχέση με την αρίθμηση και τις 

μετρήσεις όπως οι χάρακες, ο άβακας (αριθμο-όργανο για την εκτέλεση αριθμητικών 

πράξεων), οι ράβδοι του Cuisenaire (χρησιμοποιούνται για τις έννοιες αριθμού, 

κλάσματος και για συγκρίσεις μεγεθών), οι κλασματικές ράβδοι, τα ντόμινο, ο 

γεωπίνακας (πλάκα που επιτρέπει την αναπαράσταση δισδιάστατων σχημάτων), 

ισοεμβαδικά σχήματα ή Τάνγκραμ (παζλ για τη σύγκριση κλασμάτων και εμβαδών), το 

πεντόμινο (όργανο που ενισχύει τη γεωμετρική σκέψη) και το Pattern Block (επίπεδα 

σχήματα που χρησιμοποιούνται για κάλυψη επιφανειών και τη διδασκαλία κλασμάτων) 

(Τζιβινίκου, 2015). 

 

2.5.8 Το ψηφιακό παιχνίδι ως «άγκυρα» μάθησης 

 

Όπως έχουμε αναφέρει ως τώρα, η σύγχρονη άποψη για τα Μαθηματικά 

υποστηρίζει πως η κατανόησή τους αποτελεί μία κατασκευαστική διαδικασία από τους 

μαθητές. Η Βοσνιάδου (2006) υποστηρίζει ότι η διδακτική προσέγγιση της 

αγκυροβολημένης διδασκαλίας έχει ως βάση της αυτή την κατεύθυνση. Η συγκεκριμένη 

διδακτική προσέγγιση αποσκοπεί στη διδασκαλία σε αυθεντικά περιβάλλοντα μάθησης 

που σχετίζονται με τη διδασκαλία μίας ενότητας. Πρωταρχικός στόχος των δασκάλων 

είναι η ανάπτυξη «αγκυρών» δηλαδή μέσων που συσχετίζουν την εκμάθηση μίας έννοιας 

με έναν υπαρκτό προβληματισμό της καθημερινής ζωής. 

Οι Vasconcelos de Castro et al. (2014) τονίζουν πως μία τέτοια «άγκυρα» 

μαθηματικής μάθησης για μαθητές με δυσαριθμησία αποτελεί το ψηφιακό παιχνίδι. Η 

κυρίαρχη αντίληψη για το ψηφιακό παιχνίδι παιδαγωγικού χαρακτήρα υποστηρίζει ότι 

παρέχει στα παιδιά τη δυνατότητα να αναπτύξουν μαθηματικές στρατηγικές που έχουν γι’ 

αυτά νόημα. Όσο πιο διεγερτική είναι η πρόκληση ενός παιχνιδιού τόσο μεγαλύτερο είναι 

και το ενδιαφέρον που αναπτύσσει το παιδί για εκείνο. Έτσι οι μαθητές κινητοποιούνται 

και προσπαθούν να μάθουν προκειμένου να επιτύχουν τις προκλήσεις των παιχνιδιών. 
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Έτσι το παιχνίδι ωθεί τα παιδιά στην αυτοδιόρθωση με αποτέλεσμα το παιδί να κατανοεί 

τα λάθη του και να αναπτύσσει δικές του μαθηματικές στρατηγικές για την επίλυση 

προβληματικών καταστάσεων. Τα ψηφιακά παιχνίδια αποτελούν αντικείμενο περιέργειας, 

εξερεύνησης και αλληλεπίδρασης που αν συνδυαστεί ιδανικά με τα ενδιαφέροντα των 

μαθητών τούς ωθεί να καλλιεργήσουν έναν μαθηματικό τρόπο σκέψης προσαρμοσμένο 

στις ανάγκες τους. 

 

2.5.9 Η συμβολή των γονέων 

 

Οι Γεωργιάδου και Μπαρτζάκλη (2008) τονίζει πως ένας από τους βασικότερους 

παράγοντες ποιοτικής εκπαίδευσης, ο οποίος αποτελεί και μέρος της ΔΔ ως προς τη 

διδασκαλία παιδιών με μαθησιακές δυσκολίες, αποτελεί ο ρόλος των γονέων. Η 

συμμετοχή των γονέων στην εκπαίδευση των παιδιών τους και η συνεργασία μεταξύ 

σχολείου και οικογένειας αποτελεί βασικό κλειδί για τη γνώση του μαθησιακού προφίλ 

των μαθητών. Τα παιδιά ήδη από νηπιακή ηλικία δέχονται ερεθίσματα από το 

οικογενειακό περιβάλλον. Η συμμετοχή, οι ενέργειες και η στάση των γονιών απέναντι 

στα ερεθίσματα αυτά μπορεί να δημιουργήσει ευκαιρίες για μάθηση που αφορούν τόσο 

την προφορική αρίθμηση, όσο και την αναγνώριση των αριθμών. Συνεπώς, η συμβολή 

των γονέων μπορεί να επηρεάσει θετικά τη μαθηματική επίδοση των παιδιών με 

δυσαριθμησία. Ως αποτέλεσμα, κρίνεται σκόπιμο η οικογένεια να ενημερώνεται και να 

εμπλέκεται στις μαθηματικές δραστηριότητες των παιδιών τους σε συνεργασία με τον 

εκπαιδευτικό της τάξης. 

Μάλιστα ο ρόλος της συνεργασίας δασκάλου – γονέα έχει και ψυχολογική πτυχή. 

Η μεταξύ τους καλή επικοινωνία, η προ-διδασκαλία από το γονέα του μαθήματος που θα 

διδαχθεί το παιδί την επόμενη ημέρα ώστε να είναι έτοιμο και η απλοποίηση της 

ποιότητας και της ποσότητας των ασκήσεων μπορεί να ωθήσει το παιδί να αναπτύξει 

θετική στάση για τα μαθηματικά, να εξουδετερώσει το ενδεχόμενο μαθηματικό άγχος και 

να θέσει ξεκάθαρους μαθησιακούς στόχους στο τι καταλαβαίνει, τι πρέπει να 

επαναδιδαχθεί και σε ποια χρονικά όρια (Franklin, 2018).
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3ο : ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 
 

3.1 Σκοπός της Έρευνας 

 

Η δυσαριθμησία, όπως μελετήσαμε ως τώρα, αποτελεί μία όχι και τόσο 

διαδεδομένη μαθησιακή δυσκολία στον ελλαδικό χώρο. Μάλιστα οι δάσκαλοι του 

Δημοτικού σχολείου σε πολλές των περιπτώσεων όχι μόνο δεν είναι καταρτισμένοι για να 

την προσεγγίσουν, αλλά υπάρχουν φορές που δε θέλουν να εκπαιδεύσουν τα παιδιά που 

την βιώνουν μιας και αποτελούν τροχοπέδη στην κατά γράμμα εφαρμογή του Αναλυτικού 

Προγράμματος. Ως αποτέλεσμα, πολλές φορές η δυσαριθμησία αντιμετωπίζεται ως ένα 

ζήτημα επικοινωνίας με αποτέλεσμα είτε να ταυτίζεται με τη δυσλεξία (ή να αποτελεί 

μέρος της), είτε να τοποθετείται κάτω από τον όρο ομπρέλα «Δυσκολίες στα 

Μαθηματικά» (Τζιβινίκου, 2015· Τσομπόλη, 2017). 

Σύμφωνα με τον Κοτοπούλη (2007), μέχρι και σήμερα, η διδασκαλία των 

Μαθηματικών από πολλούς αντιμετωπίζεται σαν ένα σύνολο αρχών, κανόνων, 

περιορισμών, τεχνικών και μεθοδολογίας που μεταφέρεται από το δάσκαλο στα παιδιά, 

τα οποία αναμένεται να αξιολογηθούν, συνήθως, με γραπτά δοκίμια. Με βάση αυτό 

διερωτόμαστε «Ποια είναι η μορφή των εκπαιδευτικών αλλαγών και παρεμβάσεων που 

πρέπει να ληφθούν, ώστε η μαθηματική διδασκαλία να ανταποκρίνεται στις ανάγκες ενός 

παιδιού με δυσαριθμησία;». Οι Αλεξόπουλος,  Αναστασόπουλος και Χολέβας (2018) 

επισημαίνουν πως η φιλοσοφία της ΔΔ η οποία προσαρμόζεται στις ανάγκες των 

μαθητών ώστε να επιτευχθούν από τα παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες οι διδακτικοί 

στόχοι, κατά το μέγιστο δυνατό βάσει των ικανοτήτων τους, αποτελεί το κλειδί στην 

ενίσχυση της μαθηματικής μάθησης και για τα παιδιά με δυσαριθμησία. Επομένως, η 

παρούσα μεταπτυχιακή εργασία έχει ως βασικό σκοπό να διερευνήσει τον ακόλουθο 

προβληματισμό: «Ενισχύει η εφαρμογή της διαφοροποιημένης διδασκαλίας τα παιδιά με 

δυσαριθμησία στα Μαθηματικά;», απαντώντας στα κεντρικά ερευνητικά ερωτήματα που 

τέθηκαν στην Εισαγωγή της εργασίας. 

Σκοπός μας είναι να ερευνήσουμε αν η φιλοσοφία της ΔΔ αποτελεί ένα ισχυρό 

εργαλείο μαθηματικής διδακτικής προσέγγισης για τους εκπαιδευτικούς του Δημοτικού 

σχολείου ώστε να ενισχυθεί κατά το μέγιστο δυνατό η απόδοση των δυσαριθμητικών 

παιδιών στα Μαθηματικά. Αυτό που μας ενδιαφέρει να διερευνήσουμε είναι η τρέχουσα 
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διδακτική προσέγγιση που επικρατεί στα σύγχρονα σχολεία και κατά πόσο αυτή 

εμπεριέχει τη ΔΔ ως ένα μέσο που θα μετατρέψει έναν δυσαριθμητικό μαθητή από 

παθητικό δέκτη πληροφοριών σε έναν ενεργητικό μαθητή που αναγνωρίζει το τρέχον 

επίπεδο της μάθησης και της επίδοσής του στα Μαθηματικά. 

 

3.2 Θεωρητικό μέρος της έρευνας 

 

Σύμφωνα με την Παντελιάδου (2008), ο όρος ΔΔ αποτελεί τη διδακτική 

προσέγγιση που συσχετίζει το πώς μαθαίνει ο άνθρωπος με την εκπαιδευτική διαδικασία 

που εφαρμόζεται από τον εκπαιδευτικό. Με βάση αυτό τον ορισμό, οι διαστάσεις που 

περιγράφουν τη ΔΔ είναι: ο τρόπος που μαθαίνει ο άνθρωπος και η εκπαιδευτική 

διαδικασία. Οι δείκτες που περιγράφουν τη διάσταση του τρόπου που μαθαίνει ο μαθητής 

είναι τα ενδιαφέροντά του, η μαθησιακή του ετοιμότητα και το μαθησιακό του προφίλ. 

Οι αντίστοιχοι δείκτες που περιγράφουν τη διάσταση της διδακτικής διαδικασίας είναι το 

περιεχόμενο της διδασκαλίας, η επεξεργασία της διδασκαλίας και το τελικό προϊόν της 

μάθησης. 

Αντίστοιχα, σύμφωνα με τη Τζιβινίκου (2015) όρος δυσαριθμησία περιγράφει 

εκείνη τη μαθησιακή δυσκολία που επηρεάζει την κατανόηση της φύσης των αριθμών και 

των αριθμητικών πράξεων, την κατανόηση μαθηματικών εννοιών και την εκμάθηση 

αλγορίθμων, ενώ ταυτόχρονα η απάντηση σε κάποιο πρόβλημα είναι μηχανική χωρίς τα 

παιδιά να έχουν εμπιστοσύνη στις ικανότητές τους. Σύμφωνα με αυτό, οι διαστάσεις που 

περιγράφουν τη δυσαριθμησία είναι: η κατανόηση αριθμών και αριθμητικών πράξεων, η 

κατανόηση μαθηματικών εννοιών, η εκμάθηση αλγορίθμων και η μηχανιστική μάθηση 

επίλυσης μαθηματικών προβλημάτων. Οι δείκτες που περιγράφουν τη διάσταση της 

κατανόησης αριθμών και αριθμητικών πράξεων είναι: η ανάκληση – αναγνώριση 

αριθμών, ποσοτήτων και μεγεθών (συμβολικά και μη), η ορθή απαρίθμηση αντικειμένων 

και οι ορθοί αριθμητικοί υπολογισμοί / ορθή χρήση αλγορίθμων των τεσσάρων πράξεων. 

Οι δείκτες που περιγράφουν την κατανόηση μαθηματικών εννοιών και την εκμάθηση 

αλγορίθμων είναι: η αναγνώριση και σωστή χρήση τελεστών των τεσσάρων πράξεων, η 

αναγνώριση όρων που σχετίζονται με τις τέσσερις πράξεις (σύνολο, διαφορά, υπόλοιπο 

κ.λ.π.) και η αποκωδικοποίηση μαθηματικών εννοιών σε προβλήματα (π.χ. 

«περισσότεροι», «ίσοι», «μοιράσει», «περισσεύει» κ.λ.π.). Τέλος οι δείκτες που 

περιγράφουν την μηχανιστική μάθηση επίλυσης προβλημάτων είναι: η αναγνώριση 
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στρατηγικών που αξιοποιούνται σε κάθε πρόβλημα, η ορθή χρήση μαθηματικών κανόνων 

- μεθοδική επίλυση μαθηματικών προβλημάτων (σκέψη με ροή), οι οπτικο-χωρικές 

δεξιότητες, η ορθή χρήση εννοιών που σχετίζονται με χρηματικές συναλλαγές και η ορθή 

χρήση εννοιών που σχετίζονται με το χρόνο.  

Με βάση όλες τις παραπάνω έννοιες θα προσπαθήσουμε να διερευνήσουμε αν η 

εφαρμογή της διαφοροποιημένης διδασκαλίας ενισχύει τα παιδιά με δυσαριθμησία στα 

Μαθηματικά. 

 

3.3 Μέθοδος συλλογής δεδομένων  

 

Η παρούσα εργασία θα στηριχθεί στην ποιοτική έρευνα. Ο λόγος που στρεφόμαστε  στην 

ποιοτική έρευνα, έναντι της ποσοτικής, έγκειται στο γεγονός πως για τη μελέτη 

φαινομένων εκπαιδευτικής φύσης εστιάζουμε στην περιγραφή και κατανόηση της 

μοναδικότητας της ανθρώπινης εμπειρίας και στην ιδιαιτερότητα της συνείδησης και των 

βιωμάτων των υποκειμένων. Το ενδιαφέρον μας δεν εστιάζεται στο γενικό και καθολικό 

των κοινωνικών φαινομένων, αλλά ούτε και στην αναζήτηση της σχέσης αίτιο – 

αποτέλεσμα όπως συμβαίνει με την ποσοτική έρευνα. Η έμφαση δίνεται στην κατανόηση 

ενός συμβάντος στα πλαίσια της ολότητας, μέσα από πλαισιοθετημένη κατανόηση, και 

όχι στην διατύπωση καθολικών νόμων μέσω της ποσοτικής ανάλυσης και μέτρησης. 

Βασικό εργαλείο στην ποιοτική έρευνα είναι ο λόγος και τα επιχειρήματα των 

υποκειμένων και γι’ αυτό και στην παρούσα εκπαιδευτική έρευνα προτιμάται έναντι της 

γλώσσας των μαθηματικών με πειραματικές τεχνικές της ποσοτικής έρευνας. Η ποιοτική 

έρευνα από τη φύση της έχει ως στόχο την παρατήρηση μίας σειράς αναπαραστάσεων 

του κόσμου, εν προκειμένω σύγχρονων δημοτικών σχολείων, ώστε να ερμηνεύσει 

φαινόμενα με όρους που οι ίδιοι οι άνθρωποι, στη συγκεκριμένη περίπτωση 

εκπαιδευτικοί, δίνουν σε αυτά. Στόχος είναι να δοθεί νόημα στην εκπαιδευτική 

διδασκαλία δυσαριθμητικών μαθητών μέσα από μία ολιστική ματιά που ανταποκρίνεται 

στην εμπειρία των συμμετεχόντων σε αυτήν, αναλύοντας τις αιτίες και τρόπους με του 

οποίους το φαινόμενο της εκπαιδευτικής πράξης αποκτά νόημα (Ισάρη & Πούrκος, 

2015). 

Η συλλογή των δεδομένων θα γίνει με τη μέθοδο των συνεντεύξεων, δεδομένου 

ότι αποτελεί ένα εργαλείο που χρησιμοποιείται ευρέως στην κοινωνική έρευνα που 

βασίζεται σε μία καλά θεμελιωμένη θεωρία. Μέσω αυτής αναζητούμε το νόημα για τη ΔΔ 
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δυσαριθμητικών μαθητών έχοντας ως κέντρο τις απόψεις, τις αντιλήψεις, την εμπειρία 

και τις πρακτικές που εφαρμόζουν οι σύγχρονοι εκπαιδευτικοί με δυσαριθμητικούς 

μαθητές. 

 

3.4 Οι Συνεντεύξεις  

 

Οι συνεντεύξεις που πήραμε από τους εκπαιδευτικούς, είχαν τη μορφή δομημένης 

συνέντευξης. Οι ερωτήσεις που διατυπώθηκαν στους εκπαιδευτικούς είχαν 

προκαθορισμένη σειρά και διατύπωση και ήταν ανοιχτού τύπου, ώστε να επιτρέπεται να 

διαπιστώσουμε τι πραγματικά πιστεύει ο ερωτώμενος ενώ ταυτόχρονα ήταν ευέλικτες. 

Για να διασφαλίσουμε ότι οι αποκρίσεις των εκπαιδευτικών στις ανοιχτές αυτές 

ερωτήσεις καταγράφονται αυτολεξεί, μαγνητοφωνήσαμε τις συνεντεύξεις με τη 

συγκατάθεσή τους (Robson,2002). 

Στη συνέντευξη περιλαμβάνονται τρεις τύποι ερωτήσεων: Η πρώτη αφορά στα 

δημογραφικά στοιχεία των εκπαιδευτικών, ενώ η δεύτερη και η τρίτη κατηγορία αφορούν 

τη διαφοροποιημένη διδασκαλία και τη δυσαριθμησία αντίστοιχα όπως ακριβώς 

αναλύθηκαν στα πρώτα κεφάλαια της εργασίας. 

Η σειρά με την οποία διατυπώθηκαν οι ερωτήσεις στους εκπαιδευτικούς 

αποφασίστηκε από εμάς με τέτοιο τρόπο ώστε στις πρώτες ερωτήσεις οι εκπαιδευτικοί να 

νιώσουν άνετα να μας μιλήσουν για το θέμα και στη συνέχεια περνούσαμε σε πιο, κατά 

τη γνώμη μας, σύνθετες ερωτήσεις. Το ερωτηματολόγιο της έρευνάς μας παρατίθεται στο 

Παράρτημα Β, στο τέλος της μεταπτυχιακής εργασίας. 

Ως προς την πρώτη κατηγορία των δημογραφικών στοιχείων ρωτήσαμε το 

ονοματεπώνυμο, την ηλικία, το φύλο, τον τόπο καταγωγής και διαμονής, την 

οικογενειακή κατάσταση, την ειδικότητα, το επίπεδο εκπαίδευσης, τα έτη διδακτικής 

εμπειρίας, τα έτη διδακτικής εμπειρίας στην ειδική αγωγή, το σχολείο και το είδος του, τα 

έτη υπηρεσίας, τη σχέση εργασίας, τη θέση ευθύνης και αν υπάρχει κάποια επιμόρφωση 

που να σχετίζεται με την ειδική αγωγή.  

Για τις άλλες δύο κατηγορίες δημιουργήσαμε έναν «ερευνητικό χάρτη» όπου κάθε 

μας ερώτηση να βασίζεται πάνω στις διαστάσεις των εννοιών της ΔΔ και της 

δυσαριθμησίας (όπως ακριβώς τις αναλύσαμε στην παράγραφο 3.2), ενώ το περιεχόμενο 

των ερωτήσεων στηρίζεται στη βιβλιογραφική αναφορά που κάναμε στα κεφάλαια 1 και 

2 της παρούσας εργασίας. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 1:  Ερευνητικός Χάρτης 

Ερευνητικά 

Ερωτήματα  

Έννοιες  

ερευνητικών 

ερωτημάτων 

Διαστάσεις 

(κάθε 

έννοιας) 

Δείκτες κάθε 

διάστασης 

Διερεύνηση (κάθε διάστασης) με τις 

εξής ερωτήσεις 

Ερευνητικό 

Ερώτημα 1 

(σελ.. 12) 

 

Ερευνητικό 

Ερώτημα 2 

(σελ. 12) 

Α. 

Διαφοροποιη

μένη 

διδασκαλία 

1. ο τρόπος 

που 

μαθαίνει ο 

μαθητής 

1.1 η 

μαθησιακή 

ετοιμότητα 

του μαθητή 

1.1.1) α) Συμφωνείτε με την άποψη ότι 

τα παιδιά με δυσαριθμησία χρειάζονται 

συστηματική καθοδήγηση για την 

κατανόηση της φύσης των αριθμών; 

 

β) Τι τροποποιήσεις θεωρείτε ότι πρέπει 

κάνει κάποιος στη διδασκαλία του για να 

καθοδηγήσει τα παιδιά με δυσαριθμησία 

να κατανοήσουν τη φύση των αριθμών; 

1.2 Τα 

ενδιαφέροντα 

του μαθητή 

1.2.1) Οι σύγχρονοι μαθητές τρέφουν 

ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την τεχνολογία. 

Πιστεύετε ότι η αξιοποίηση Η/Υ, 

διαδραστικών πινάκων και οποιουδήποτε 

άλλου μέσου των Νέων Τεχνολογιών 

αποτελεί ένα κίνητρο για μαθηματική 

μάθηση; Για ποιους λόγους νομίζετε ότι 

συμβαίνει αυτό; 

 

1.2.2) Σε μία κλίμακα από 0 έως το 5 

πόσο σημαντικό θεωρείτε το ψηφιακό 

παιχνίδι για τη διδασκαλία 

Μαθηματικών σε παιδιά με 

δυσαριθμησία; Για ποιο λόγο βάλατε τον 

συγκεκριμένο βαθμό; 

1.3 Το 

μαθησιακό 

προφίλ του 

1.3.1) Υποστηρίζεται ότι η μέθοδος της 

συνδιδασκαλίας με τον ειδικό παιδαγωγό 

(αντίστοιχα τον εκπαιδευτικό της 
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μαθητή τυπικής τάξης) μπορεί να ενισχύσει τη 

μαθηματική επίδοση των μαθητών με 

δυσαριθμησία. Με βάση την εμπειρία 

σας τι πιστεύετε για αυτό; 

 

1.3.2) Η ευέλικτη ομαδοποίηση αποτελεί 

μία μέθοδο που εστιάζει στην εκτέλεση 

μιας εργασίας σε ομάδες με βάση τον 

τρόπο που μαθαίνουν καλύτερα οι 

μαθητές, όπως για παράδειγμα ομάδες 

κοινών ενδιαφερόντων, μεικτού 

μαθησιακού επιπέδου κ.λ.π. Θεωρείτε 

σημαντικές τις μεθόδους συνεργατικής 

μάθησης για τα παιδιά με δυσαριθμησία 

και γιατί; 

2. Η 

διδακτική 

διαδικασία 

2.1 το 

περιεχόμενο 

της 

διδασκαλίας 

2.1.1) Η χρήση προβληματικών 

καταστάσεων, που εμπεριέχουν την 

εκμάθηση μίας και μοναδικής έννοιας τη 

φορά, υποστηρίζεται ότι ενισχύει την 

εκμάθηση γενικών μαθηματικών αρχών 

σε παιδιά με δυσαριθμησία. Ωστόσο οι 

αλγόριθμοι των πράξεων πρόσθεσης – 

αφαίρεσης (αντίστοιχα πολ/σμού – 

διαίρεσης), ως αντίστροφες πράξεις, 

κάποιοι υποστηρίζουν ότι μπορούν να 

διδαχτούν ταυτόχρονα. Ποια είναι η δική 

σας άποψη όσον αφορά τους 

δυσαριθμητικούς μαθητές; 

 

2.1.2) Η σύγχρονη έρευνα υποστηρίζει 

πως η γνώση κατακτάται βιωματικά όταν 

οι μαθητές έρχονται αντιμέτωποι με 

αυθεντικούς προβληματισμούς. 
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Υπάρχουν πολλοί τρόποι με τους 

οποίους ένας εκπαιδευτικός εντάσσει την 

αυθεντικότητα και την πρωτοτυπία στη 

διδασκαλία του όπως η επίλυση 

προβλημάτων της καθημερινής ζωής, η 

δημιουργία ενός project, η προβολή ενός 

βίντεο, η επίσκεψη σε δομές εκτός 

σχολείου όπως θέατρα, μουσεία, 

αρχαιολογικοί χώροι κ.ά Κατά τη γνώμη 

σας αυτού του είδους η διδακτική 

ενασχόληση ενισχύει τη διαισθητική 

κατανόηση σε δυσαριθμητικούς 

μαθητές; 

2.2 Η 

επεξεργασία 

της 

διδασκαλίας 

2.2.1) Πολλοί πιστεύουν ότι σημασία δεν 

έχει μόνο “τι” διδάσκουμε αλλά και 

“πώς”. Με βάση αυτές τις παραμέτρους 

ποιοι είναι οι κύριοι στόχοι που θέτετε 

για τη διδασκαλία ενός παιδιού με 

δυσαριθμησία; 

2.3 Το τελικό 

προϊόν της 

μάθησης 

2.3.1) Για να αξιολογήσουν αν τα παιδιά 

κατέκτησαν τις μαθηματικές δεξιότητες 

πολλοί εκπαιδευτικοί χρησιμοποιούν 

τεστ ή διαγωνίσματα. Θεωρείτε ότι για 

την αξιολόγηση των παιδιών με 

δυσαριθμησία αρκεί αυτός ο τρόπος 

αξιολόγησης; 

Αν, όχι ποιες παραμέτρους θεωρείτε ότι 

πρέπει να λάβει κανείς υπόψη για την 

αξιολόγηση των παιδιών αυτών;  

 

2.3.2) α) Συμφωνείτε με την άποψη ότι η 

συνεργασία με τους γονείς των 
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δυσαριθμητικών παιδιών αποτελεί 

βασικό θεμέλιο για την καλύτερη 

επίδοση των παιδιών; 

 

β) Τι μορφή νομίζετε ότι πρέπει να έχει η 

συνεργασία αυτή; 

Β. 

Δυσαριθμησί

α  

 

1. 

Κατανόηση 

αριθμών 

και 

αριθμητικώ

ν πράξεων 

1.1 

Ανάκληση – 

Αναγνώριση 

αριθμών, 

ποσοτήτων 

και μεγεθών 

συμβολικά 

και μη 

1.1.1) Για να ενισχυθεί η διαισθητική 

κατανόηση των αριθμών από τους 

μαθητές, κάποιοι εκπαιδευτικοί 

χρησιμοποιούν τεχνικές όπως η μέτρηση 

απτικών αντικειμένων, εξάσκηση 

αρίθμησης από το 0 έως το 9 και 

αντίστροφα, συζήτηση, ζωγραφική (ή 

άλλες τεχνικές ανάλογου τύπου); Ποιες 

τεχνικές νομίζετε ότι θα μπορούσατε να 

εφαρμόσετε στη διδασκαλία για τους 

δυσαριθμητικούς μαθητές και γιατί; 

1.3 Ορθή 

απαρίθμηση 

αντικειμένων 

1.3.1) α) Σε μία κλίμακα από 0 έως το 5 

πόσο θεωρείτε ότι εξυπηρετεί η χρήση 

χειραπτικού υλικού την απαρίθμηση 

αντικειμένων; Για ποιο λόγο βάλατε τον 

συγκεκριμένο βαθμό; 

 

β) Με ποιους τρόπους η χρήση 

χειραπτικού υλικού (φυσικού και 

εικονιστικού) όπως κουμπιά, 

συνδετήρες, άβακες, ντόμινο κ.ά. 

βοηθούν τα παιδιά με δυσαριθμησία να 

κατακτήσουν την αίσθηση του αριθμού; 

1.4 Ορθοί 

αριθμητικοί 

υπολογισμοί 

1.4.1) Η μέθοδος CRA αποτελεί μία 

μέθοδο οπτικοποίησης τριών φάσεων. Σε 

πρώτη φάση ο μαθητής καλείται να 
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/ Ορθή χρήση 

αλγορίθμων 

των 4 

πράξεων 

επιλύσει ένα αριθμητικό πρόβλημα με 

υπαρκτά αντικείμενα. Στη δεύτερη φάση 

λύνει το ίδιο πρόβλημα σχηματικά στο 

χαρτί ενώ σε τρίτη φάση καλείται να 

επιλύσει το ίδιο πρόβλημα με σύμβολα. 

Ποια είναι η γνώμη σας για την 

εφαρμογή ανάλογων τεχνικών σε παιδιά 

με δυσαριθμησία; 

2. 

Κατανόηση 

μαθηματικ

ών εννοιών 

και 

εκμάθηση 

αλγορίθμω

ν 

2.1 

Αναγνώριση 

και σωστή 

χρήση 

τελεστών των 

4 πράξεων 

2.1.1) Η μέθοδος DRAW αποτελεί μία 

μέθοδο επίλυσης αριθμητικών 

προβλημάτων μέσω της ζωγραφικής που 

βοηθά τους μαθητές με μαθησιακές 

δυσκολίες να εκτελέσουν σωστά τους 

αλγορίθμους των τεσσάρων πράξεων. Σε 

μία κλίμακα από 0 έως το 5 πόσο 

σημαντική θεωρείτε την καλλιτεχνική 

έκφραση ως μέσο διδασκαλίας 

Μαθηματικών για παιδιά με 

δυσαριθμησία; Για ποιο λόγο βάλατε τον 

συγκεκριμένο βαθμό; 

2.2 

Αναγνώριση 

όρων που 

σχετίζονται 

με τις 4 

πράξεις 

(σύνολο, 

διαφορά, 

υπόλοιπο 

κ.λ.π.) & 

Αποκωδικοπ

οίηση 

2.2.1) Σύγχρονες έρευνες υποστηρίζουν 

ότι η δημιουργία ενός λεξιλογίου 

εννοιών ενισχύει την κατανόηση των 

μαθηματικών. Για παράδειγμα, το 

σύμβολο της ισότητας ‘ = ‘, αντιστοιχεί 

στις εκφράσεις “ίσο”, “ίσο με”, “ίδιο 

με”, “κάνει”, “ισούται”, “σημαίνει”, 

“ισάξιο” κ.ά. Πόσο χρήσιμη θεωρείτε 

αυτή την τεχνική για τους μαθητές με 

δυσαριθμησία; 
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μαθηματικών 

εννοιών σε 

προβλήματα 

(περισσότερο

ι, ίσοι, 

μοιράσει, 

περισσεύει 

κλπ) 

3. 

μηχανιστικ

ή μάθηση 

επίλυσης 

προβλημάτ

ων 

3.1 

Αναγνώριση 

στρατηγικών 

που 

αξιοποιούντα

ι σε κάθε 

πρόβλημα 

3.1.1) Σύμφωνα με τις σύγχρονες 

έρευνες ο εκπαιδευτικός στο πλαίσιο 

επίλυσης προβλημάτων, καλείται να 

εστιάσει σε “κεντρικές” και “μεγάλες” 

ιδέες έτσι ώστε ο μαθητής να είναι σε 

θέση να κατηγοριοποιήσει τα 

μαθηματικά προβλήματα βάσει της 

επίλυσής τους. Σε ποιο βαθμό πιστεύετε 

ότι η ομαδοποίηση των αριθμητικών 

προβλημάτων βάσει του τρόπου 

επίλυσής τους βοηθά τους 

δυσαριθμητικούς μαθητές; 

3.2 Ορθή 

χρήση 

μαθηματικών 

κανόνων - 

Μεθοδική 

επίλυση 

μαθηματικών 

προβλημάτω

ν (σκέψη με 

ροή) 

3.2.1) Ποιες από τις τροποποιήσεις που 

προτείνατε στο Α.1.1.1 θεωρείτε πως 

ενισχύουν τη ροή της μαθηματικής 

σκέψης των δυσαριθμητικών παιδιών; 

3.4 Οπτικο-

χωρικές 

3.4.1) Η σύγχρονη έρευνα υποστηρίζει 

ότι η οπτικοποίηση μαθηματικών 



55 

δεξιότητες προβλημάτων ενισχύει την αντίληψη 

εννοιών που σχετίζονται με το χώρο και 

τον προσανατολισμό. Πώς πιστεύετε ότι 

βοηθάει και τα παιδιά με δυσαριθμησία; 

3.5 Ορθή 

χρήση 

εννοιών που 

σχετίζονται 

με 

χρηματικές 

συναλλαγές 

3.5.1) Για να αποκτήσουν τη μέγιστη 

δυνατή ευχέρεια στις χρηματικές 

συναλλαγές τα παιδιά με δυσαριθμησία 

θεωρείτε πως πρέπει να εντάξετε στη 

διδασκαλία σας συγκεκριμένες 

πρακτικές; Αν ναι, ποιες είναι αυτές; 

3.6 Ορθή 

χρήση 

εννοιών που 

σχετίζονται 

με το χρόνο 

3.6.1) Σε μία κλίμακα από 0 έως το 5 

πόσο σημαντική θεωρείτε τη χρήση 

αναλογικού ρολογιού και ημερολογίων 

στη διδασκαλία Μαθηματικών, ώστε τα 

παιδιά με δυσαριθμησία να αναπτύξουν 

καλύτερη αντίληψη του χρόνου; Για ποιο 

λόγο βάλατε τον συγκεκριμένο βαθμό; 

 

3.5 Δείγμα της έρευνας και Δεοντολογία 

 

Συνεντεύξεις πήραμε από δέκα εκπαιδευτικούς, γενικής ή ειδικής αγωγής, σε 

δημοτικά σχολεία της Ελλάδας. Η επιλογή των εκπαιδευτικών έγινε με βάση αν είχαν 

διδακτική εμπειρία με δυσαριθμητικά παιδιά στο πλαίσιο της γενικής τάξης ή του 

τμήματος ένταξης ή αν η δυσαριθμησία αποτέλεσε βασικό αντικείμενο μελέτης στα 

πλαίσια των σπουδών τους. Οι συνεντεύξεις βιντεοσκοπήθηκαν μέσω της ηλεκτρονικής 

πλατφόρμας Zoom με συγκατάθεση των εκπαιδευτικών. Εξαίρεση, αποτέλεσε η 

εκπαιδευτικός 4 η οποία η οποία μας ζήτησε να ηχογραφήσουμε τη συνέντευξη. Εν 

συνεχεία, οι απαντήσεις όλων απομαγνητοφωνήθηκαν και καταγράφηκαν στους 

αντίστοιχους πίνακες ερευνητικών ερωτημάτων που παρατίθενται στο Παράρτημα Α στο 

τέλος της εργασίας. Για να διατηρήσουμε την ασφάλεια των προσωπικών τους 

δεδομένων, θα αναφερόμαστε στους εκπαιδευτικούς  με συγκεκριμένους κωδικούς.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4ο: ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 
 

4.1 Μέθοδος της ανάλυσης 

 

Για την ανάλυση δεδομένων της ποιοτικής έρευνας υπάρχουν τρεις επιμέρους 

κατηγορίες: η θεματική ανάλυση, η ανάλυση περιεχομένου και η εμπειρικά θεμελιωμένη 

θεωρία. Οι Joffee & Yardley (2004) αναφέρουν πως τόσο η θεματική ανάλυση όσο και η 

ανάλυση περιεχομένου έχουν σαν σκοπό την αναζήτηση κοινών θεματικών στα διάφορα 

κείμενα με στόχο της εξαγωγή συμπερασμάτων μέσα από ποσοτικές διαδικασίες. Για την 

εμπειρικά θεμελιωμένη μέθοδο ο Κόλλιας (2014) αναφέρει ότι αποτελεί μέθοδο που 

χρησιμοποιείται στην ανάλυση μελετών περίπτωσης δίνοντας έμφαση στις υποκειμενικές 

αντιλήψεις συμμετεχόντων και ερευνητή με στόχο τη δημιουργία θεωρίας με τις τεχνικές 

ανοιχτής, αξονικής, ελεύθερης και συνεχούς κωδικοποίησης και απαγωγικής λογικής. 

Για την ποιοτική ανάλυση των δεδομένων της έρευνάς μας χρησιμοποιήσαμε τη 

μέθοδο της ανάλυσης περιεχομένου. Ο Robson (2002) επισημαίνει πως αυτή η μορφή 

ανάλυσης δεδομένων είναι και αυτή που κατά κύριο λόγο εφαρμόζεται σε κοινωνικές 

έρευνες, δηλαδή και αυτών εκπαιδευτικής φύσης, που βασίζουν την εξαγωγή 

συμπερασμάτων τους σε δομημένου τύπου συνεντεύξεις. 

Σύμφωνα με τον Κόλλια (2014) η ανάλυση περιεχομένου στοχεύει στην 

αναζήτηση κοινών θεματικών μέσα στις απαντήσεις των συμμετεχόντων από τα οποία θα 

προκύψουν τα αντίστοιχα συμπεράσματα μέσα από μία τυποποιημένη ποσοτική 

διαδικασία. Τα συμπεράσματα αυτά προκύπτουν μέσα από την αναζήτηση λέξεων 

κλειδιών, στις απαντήσεις των υποκείμενων, οι οποίες κωδικοποιούνται, δομούνται σε 

κατηγορίες, νοηματοδοτούνται και καταγράφεται η συχνότητά τους. Μάλιστα, η ανάλυση 

περιεχομένου μπορεί να προεκταθεί και σε στρατηγική ανάλυσης στατιστικών 

αποτελεσμάτων η οποία αποδίδει μία πιο θετικιστική εικόνα της πραγματικότητας. 

Φυσικά, για έναν ποιοτικό ερευνητή σημασία έχει τόσο η λογική της 

κωδικοποίησης, δηλαδή τόσο ο τρόπος με των οποίο προκύπτουν οι αντίστοιχοι κώδικες 

όσο και ο τρόπος με τον οποίο ομαδοποιούνται, καθώς και η μονάδα κωδικοποίησης, 

δηλαδή η βάση με την οποία προκύπτουν οι κώδικες αυτοί. Ξεκινώντας με τη λογική της 

κωδικοποίησης, αυτή μπορεί να είναι επαγωγική, συμπερασματική ή απαγωγική. 

Σύμφωνα με τον Τζιώλη (2014) η απαγωγική λογική συνδυάζει μία από κάτω προς τα 
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πάνω επαγωγική λογική και μία από επάνω προς τα κάτω παραγωγική λογική όπου ο 

ερευνητής εμπλουτίζει ή απαλείφει κατηγορίες βάσει των απαντήσεων των υποκειμένων 

στις ήδη υπάρχουσες γνώσεις που έχει ως προς «τι» και «γιατί» συμβαίνει στην έρευνά 

του. 

Ο Erickson (1986) υποστηρίζει πως στην παιδαγωγική έρευνα ακολουθείται 

συνήθως ένας συνδυασμός επαγωγικής και συμπερασματικής μεθόδου. Στην επαγωγική 

μέθοδο τα δεδομένα οδηγούν σε κατηγορίες χωρίς κάποια καθοδήγηση, δηλαδή η 

ομαδοποίηση των δεδομένων προκύπτει από την ανάλυση των συνεντεύξεων αφού δεν 

υπάρχουν ιδέες ή απόψεις του ερευνητή πάνω στο θέμα. Στην συμπερασματική μέθοδο οι 

κατηγορίες προαποφασίζονται από τις ιδέες και απόψεις που προϋπάρχουν στο μυαλό του 

ερευνητή. Συνεπώς εμείς ακολουθήσαμε αυτό το συνδυασμό μιας και ο παιδαγωγικός 

ερευνητής είναι επηρεασμένος τόσο από τις θεματικές που μελετά αλλά και από την 

προσωπική του εμπειρία (συμπερασματική μέθοδος), φτάνοντας σε νέα δεδομένα 

χρησιμοποιώντας επαγωγικές μεθόδους, από τις οποίες προκύπτουν οι κώδικες, που 

έχουν τόσο επαγωγικό όσο και συμπερασματικό χαρακτήρα. 

Αναφορικά με την μονάδα κωδικοποίησης ο Κόλλιας (2014) αναφέρει ότι στη 

θεματική ανάλυση η μονάδα κωδικοποίησης είναι οι θεματικές, δηλαδή άρθρα ή 

παράγραφοι με νόημα ενώ στην ανάλυση περιεχομένου μονάδα κωδικοποίησης είναι η 

λέξη. Ο Τζιώλης (2014) επισημαίνει πως στην εμπειρικά θεμελιωμένη θεωρία μονάδα 

κωδικοποίησης είναι η πρόταση. 

Στο πλαίσιο της δικής μας έρευνας, χρησιμοποιήθηκε ένας συνδυασμός των 

μεθόδων αυτών έχοντας επαγωγική – συμπερασματική βάση. Αρχικά έγινε μία πρώτη 

ανάγνωση των κειμένων που απομαγνητοφωνήθηκαν χωρισμένων ανά ερώτηση. Σε μία 

δεύτερη πιο προσεκτική ανάγνωση για παραγράφους, ζεύγη προτάσεων, μεμονωμένες 

προτάσεις ή λέξεις που συνέθεταν κάποιο νόημα τοποθετούταν ένας αντίστοιχος 

πλαγιότιτλος. Σε περίπτωση που όλα τα παραπάνω έδιναν ένα δεύτερο νόημα τότε 

δινόταν γι’ αυτά ένας δεύτερος πλαγιότιτλος κ.ο.κ. Μέσα από μία διαρκή σύγκριση των 

διάφορων πλαγιότιτλων έγινε η ομαδοποίησή τους σε ευρύτερες κατηγορίες, τους 

κώδικες. Οι κώδικες με βάσει το θεωρητικό μέρος της έρευνάς μας ομαδοποιήθηκαν σε 

ευρύτερες κατηγορίες, τους ομαδοποιημένους κώδικες, δημιουργώντας έτσι ένα 

ομαδοποιημένο ιεραρχικό σύστημα σύστημα κωδικών. Κάθε κώδικας μπορεί να φέρει 

ένα ενιαίο νόημα. Υπήρχαν περιπτώσεις που κάποιος κώδικας φέρει δύο ή περισσότερα 

αντικρουόμενα νοήματα, του υπο-κώδικες. Στο τέλος της εργασίας παρατίθεται 

παράρτημα με 20 πίνακες (1 πίνακας / ερευνητικό ερώτημα) όπου αναγράφονται οι 
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κώδικες που προέκυψαν από τις απαντήσεις των εκπαιδευτικών και ομαδοποιήθηκαν 

στους αντίστοιχους ομαδοποιημένους κώδικες. 

 

4.2 Ομαδοποιημένοι Κώδικες 

 

Τα δεδομένα των συνεντεύξεων ομαδοποιήθηκαν και έτσι διαμορφώθηκαν συνολικά 

6 κατηγορίες (ομαδοποιημένοι κώδικες). Η κάθε κατηγορία αποτελείται από κωδικούς 

που προέκυψαν από τα λεγόμενα των συνεντεύξεων, ενώ η ομαδοποίηση έγινε με τέτοιο 

τρόπο ώστε να ανταποκρίνονται στις θεματικές της θεωρίας. Πιο συγκεκριμένα έχουμε 

τις εξής κατηγορίες: 

4. Μαθησιακό προφίλ και μαθησιακή ετοιμότητα στη δυσαριθμησία με 4 κώδικες 

5. Ενδιαφέροντα δυσαριθμητικών μαθητών με 3 κώδικες 

6. Διαφοροποίηση περιεχομένου στη δυσαριθμησία με 3 κώδικες 

7. Διαφοροποίηση επεξεργασίας στη δυσαριθμησία με 3 κώδικες 

8. Τελικό προϊόν μάθησης στη δυσαριθμησία με 2 κώδικες 

9. Χρονικές και χρηματικές δεξιότητες δυσαριθμητικών μαθητών με 3 κώδικες 

Πιο αναλυτικά, οι ομάδες κωδικών μαζί με τους αντίστοιχους κώδικες φαίνονται 

στους παρακάτω πίνακες: 

 

Α. Μαθησιακό προφίλ και μαθησιακή ετοιμότητα στη δυσαριθμησία 

 

Α1. Συνεργατική μάθηση 

Α2. Συνδιδασκαλία και συνεκπαίδευση 

Α3. Συνεργασία με τους γονείς 

Α4. Τροποποιήσεις της διδασκαλίας δυσαριθμητικών μαθητών 

 

Β. Ενδιαφέροντα δυσαριθμητικών μαθητών 

Β1. Η χρήση της τεχνολογία στη δυσαριθμησία 

Β2. Το ψηφιακό παιχνίδι στη δυσαριθμησία 

Β3. Καλλιτεχνική έκφραση στη δυσαριθμησία 
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Γ. Διαφοροποίηση περιεχομένου στη δυσαριθμησία 

Γ1. Χειραπτικό υλικό 

Γ2. Οπτικοποίηση 

Γ3. Αυθεντικοί προβληματισμοί 

 

Δ. Διαφοροποίηση της επεξεργασίας στη δυσαριθμησία 

Δ1. Λεξιλόγιο εννοιών 

Δ2. Διδασκαλία αλγορίθμων 

Δ3. Ομαδοποίηση προβλημάτων 

 

Ε. Τελικό προϊόν μάθησης στη δυσαριθμησία 

Ε1. Δοκίμια 

Ε2. Ποιοτική αξιολόγηση 

 

ΣΤ. Χρονικές και χρηματικές δεξιότητες δυσαριθμητικών μαθητών 

ΣΤ1. Χρήση ημερολογίου 

ΣΤ2. Χρήση αναλογικού ρολογιού 

ΣΤ3. Ανάπτυξη χρηματικών δεξιοτήτων 

 

4.3 Ομαδοποιημένος Κώδικας: Μαθησιακό προφίλ και μαθησιακή ετοιμότητα στη 

δυσαριθμησία 

 

Οι κώδικες της κατηγορίας μαθησιακό προφίλ και μαθησιακή ετοιμότητα στη 

δυσαριθμησία προέκυψαν από τις ερωτήσεις Α.1.1.1, Α.1.3.1, Α.1.3.2, Α.2.3.2, Β.1.1.1, 

Β.3.2.1 και Β.3.5.1. 
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4.3.1 Κώδικας συνεργατική μάθηση 

 

Αναφορικά με τον πρώτο κώδικα της συνεργατικής μάθησης που αναφέρεται στη 

συνεργασία των δυσαριθμητικών παιδιών με τους συμμαθητές τους κυριαρχούν ποικίλες 

απόψεις. Πιο συγκεκριμένα τρεις στους δέκα εκπαιδευτικούς θεωρούν ότι οι ομάδες 

μεικτών ικανοτήτων ενισχύουν τη μαθηματική μάθηση στα παιδιά με δυσαριθμησία ενώ 

ένας στους δέκα πιστεύει το αντίθετο. Πιο συγκεκριμένα οι εκπαιδευτικοί ανέφεραν: 

 

Εκπαιδευτικός 2 Σε ομάδες μεικτού μαθησιακού επιπέδου συνήθως το ένα παιδί μαθαίνει 

από το άλλο, καλύπτονται αδυναμίες και ενισχύεται ο τρόπος σκέψης. 

 

Εκπαιδευτικός 6 Στις μεικτού επιπέδου ομάδες πάλι επωφελούνται όλοι. Το παιδί με 

αυξημένο επίπεδο μπαίνει σε ρόλο δασκάλου και κατανοεί καλύτερα, ενώ το παιδί με 

δυσαρηθμησία δέχεται βοήθεια ενδεχομένως πιο ευχάριστα. 

 

Εκπαιδευτικός 8 Η εμπλοκή των δυσαριθμητικών παιδιών σε ομάδες μεικτών ικανοτήτων 

τους τονώνει το ενδιαφέρον να συμμετάσχει και βοηθά στην ετεροαξιολόγηση μεταξύ 

μαθητών. 

 

Εκπαιδευτικός 7 Αν υπάρχει διαφορά στο επίπεδο σου λέω εμπειρικά ότι επειδή ο 

“δυνατός” μαθητής θέλει να πετύχει, τα δίνει όλα και καλύπτει την όποια προσπάθεια των 

υπόλοιπων. 

 

Από τους δέκα εκπαιδευτικούς οι τρεις ανέφεραν πως προτιμούν τις ομάδες 

ενδιαφερόντων καθώς τα παιδιά συνήθως έχουν έναν δικό τους κώδικα επικοινωνίας που 

τους είναι πιο οικείος και τους δίνει κίνητρο για μάθηση. Χαρακτηριστικά είπαν: 

 

Εκπαιδευτικός 5 Επιλέγω περισσότερο τις ομάδες ενδιαφερόντων διότι παρέχουν στο 

παιδί με δυσαριθμησία κίνητρο για προσπάθεια. 

 

Εκπαιδευτικός 6 Γενικότερα βοηθάει το σύνολο των παιδιών, ειδικά οι ομάδες που 

δημιουργούνται με βάσει τα κοινά ενδιαφέροντα. 
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Εκπαιδευτικός 7 Αν μπορείς εντός τάξης να δημιουργήσεις ομάδες με κοινά ενδιαφέροντα 

και κοινό μαθησιακό επίπεδο αυτό σίγουρα βοηθά. 

 

Μία εκπαιδευτικός μάς ανέφερε πως δεν είναι κατά της συνεργατικής μάθησης, αν αυτή 

ανταποκρίνεται στο μαθησιακό προφίλ των μαθητών με δυσαριθμησία, αρκεί πάντα να 

συνδυάζεται με τη δασκαλοκεντρική μάθηση που είναι υψίστης σημασίας για τα παιδιά 

αυτά. 

 

Εκπαιδευτικός 9 Σε ένα βαθμό τη θεωρώ σημαντική αλλά πάντα σε συνδυασμό με τη 

δασκαλοκεντρική μάθηση. Στα παιδιά με δυσαριθμησία είναι σημαντικός ο ρόλος του 

δασκάλου και της ένας προς ένας μάθησης. 

 

Δύο στους δέκα εκπαιδευτικούς υπογράμμισαν τη σημασία της συνεργατικής μάθησης ως 

ένα μέσο που ταιριάζει με το προφίλ των παιδιών με δυσαριθμησία ενισχύοντας την 

ψυχολογία των παιδιών μέσα από το αίσθημα του ανήκειν: 

 

Εκπαιδευτικός 4 Επειδή πολλές φορές τα παιδιά αυτά αισθάνονται ότι μειονεκτούν η 

ευέλικτη ομαδοποίηση ενισχύει όχι μόνο το μαθησιακό αλλά και το ψυχολογικό κομμάτι, 

δεδομένης προσεκτικής επιλογής των ατόμων στην ομάδα από το δάσκαλο. 

 

Εκπαιδευτικός 10 Είναι σημαντική για την κοινωνική ένταξη των παιδιών αυτών, ώστε να 

αποφεύγεται η περιθωριοποίηση. Βοηθά στην ανταλλαγή ιδεών, στη μίμηση και 

ενδεχομένως στη βαθύτερη μαθηματική κατανόηση. 

 

Τέλος, όσον αφορά τα εμπόδια και τις προϋποθέσεις για την επιτυχή έκβαση μίας 

συνεργατικής μάθησης οι μισοί εκπαιδευτικοί, δηλαδή πέντε στους δέκα, τονίζουν πως ο 

εκπαιδευτικός είναι αυτός που ρυθμίζει τον τρόπο και το περιεχόμενο της συνεργασίας 

ώστε να ανταποκρίνεται στην μαθησιακή ετοιμότητα και το προφίλ των δυσαριθμητικών 

παιδιών αλλά και να δένει με το συνολικό περιβάλλον της τάξης. 

 

Εκπαιδευτικός 1 Ο δάσκαλος της τάξης εξετάζει τον τρόπο και την επιτυχία της 

συνεργασίας. 
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Εκπαιδευτικός 2 Ωστόσο, οι ομάδες κρύβουν κινδύνους στη μάθηση γι’ αυτό και ο 

εκπαιδευτικός πρέπει να θέσει κανόνες στη συνεργασία. 

 

Εκπαιδευτικός 3 Είναι στο χέρι του δασκάλου πώς θα φτιάξει ομάδες και τι ρόλο θα έχει 

το κάθε παιδί. Είναι καθαρά ρυθμιστικό θέμα η λειτουργία της ομάδας και αν αυτή 

ανταποκρίνεται στους διδακτικούς στόχους. 

 

Εκπαιδευτικός 5 Έχει να κάνει με ποιόν συνεργάζεται το παιδί με δυσαριθμησία. Αρχικά 

πρέπει να εξετάσουμε τα ποιοτικά χαρακτηριστικά του συμμαθητή που θα συνεργαστεί ώστε 

και να μπορεί να βοηθηθεί αλλά και να μην υπερκαλυφθεί. 

 

Εκπαιδευτικός 6 Σε όλο αυτό βέβαια ο εκπαιδευτικός πρέπει πάντα να έχει υπό έλεγχο τη 

ρύθμιση του περιβάλλοντος της τάξης. 

 

4.3.2 Κώδικας συνδιδασκαλίας και συνεκπαίδευσης 

 

Ο δεύτερος κώδικας προέκυψε από την ερώτησή μας για τη γνώμη των 

εκπαιδευτικών ως προς το πόσο ωφέλιμη είναι η συνεργασία μεταξύ του εκπαιδευτικού 

της γενικής τάξης και του ειδικού παιδαγωγού που εκπαιδεύει το παιδί με δυσαριθμησία 

στο τμήμα ένταξης. Η ομοφωνία των εκπαιδευτικών θεωρεί σημαντική αυτή τη 

συνεργασία υπό διάφορες μορφές. Οι μισοί εκπαιδευτικοί, δηλαδή πέντε στους δέκα, μας 

απάντησαν πως μια τέτοια μορφή συνεργασίας είναι ωφέλιμη υπό τη μορφή 

ανατροφοδότησης. Για εκείνους ο ειδικός παιδαγωγός είναι κατά βάση καλύτερος 

γνώστης του μαθησιακού προφίλ του παιδιού και αποτελεί σημαντική πηγή πληροφοριών 

για το δάσκαλο της γενικής τάξης. Πιο συγκεκριμένα ανέφεραν: 

 

Εκπαιδευτικός 1 Είναι απαραίτητη, όχι απλά χρήσιμη. Ο ειδικός παιδαγωγός γνωρίζει 

καλύτερα το παιδί με δυσαριθμησία ενώ ο δάσκαλος της γενικής τάξης μπορεί να ενισχύσει 

τον εγκλιματισμό του σε αυτή. Μέσα από μία καλή συνεργασία μπορούν να ανταλλάξουν 

σημαντικές πληροφορίες. 
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Εκπαιδευτικός 2 Υπάρχει συνεχής ανατροφοδότηση μέσω της συνδιδασκαλίας και αυτό 

εξασφαλίζει μία συνέχεια στη μάθηση των παιδιών αυτών αφού μπορούν πιο εύκολα να 

εντοπίσουν μαζί τα ελλείμματά τους.  

 

Εκπαιδευτικός 5 Πολύ σημαντική. Ο ειδικός παιδαγωγός ως καλύτερος γνώστης 

μαθησιακών δυσκολιών λειτουργεί ως φορέας ανατροφοδότησης στον εκπαιδευτικό της 

γενικής τάξης. 

 

Εκπαιδευτικός 6 (...) η μεταξύ τους ανατροφοδότηση ως προς το παιδί με δυσαριθμησία 

είναι σημαντικές. 

 

Εκπαιδευτικός 9 Σαφώς και βοηθά. Ο ειδικός παιδαγωγός κατευθύνει πέρα από το παιδί 

και το δάσκαλο της γενικής τάξης με χρήση κατάλληλων στρατηγικών. 

 

Από την άλλη, τέσσερις στους δέκα εκπαιδευτικούς υπογράμμισαν τη σημασία της 

συνδιδασκαλίας ή της συνεργασίας μεταξύ των εκπαιδευτικών ως έναν τρόπο με τον 

οποίο από κοινού μπορούν να δημιουργήσουν ένα εξατομικευμένο πρόγραμμα βασισμένο 

τόσο στις ανάγκες όσο και στις ικανότητες τον παιδιών αυτών. Πιο συγκεκριμένα: 

 

Εκπαιδευτικός 3 Μπορούν να επωφεληθούν σημαντικά μέσα από έναν από κοινού 

σχεδιασμό της διδασκαλίας για τα παιδιά αυτά. 

 

Εκπαιδευτικός 4 Ναι αφού με αυτή τη συνεργασία δημιουργείται εξατομικευμένο 

πρόγραμμα για τα παιδιά αυτά. 

 

Εκπαιδευτικός 6 Ο κάθε εκπαιδευτικός έχει τις δικές του εμπειρίες και μία συνεργασία 

είναι πάντα χρήσιμη. Ένας από κοινού σχεδιασμός του μαθήματος και η μεταξύ τους 

ανατροφοδότηση ως προς το παιδί με δυσαριθμησία είναι σημαντικές. 

 

Τέλος, δύο στους δέκα αν και θεωρούν χρήσιμη τη συνεργασία μεταξύ ειδικού και 

γενικού εκπαιδευτικού επισημαίνουν πως υπάρχουν εμπόδια στην επίτευξή της υπό τη 

μορφή συνδιδασκαλίας στον ελλαδικό χώρο. 
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Εκπαιδευτικός 7 Βάσει της σύγχρονης βιβλιογραφίας θεωρείται σημαντική και αυτό αν 

ρωτάς εμένα πρέπει και να ισχύει. Ωστόσο για τα ελληνικά δεδομένα, η συνδιδασκαλία δεν 

είναι και το πιο εύκολο να επιτευχθεί. Οι δάσκαλοι της γενικής τάξης δεν είναι πάντα 

έτοιμοι για συνεκπαίδευση μιας και παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες λειτουργούν ως 

τροχοπέδη για την ομαλή ροή της ακολουθίας του Αναλυτικού Προγράμματος. Βέβαια η 

μέθοδος της συνδιδασκαλίας εξαρτάται και από το ίδιο το παιδί στο αν δουλεύει καλύτερα 

μόνο του ή σε ομάδες. 

 

Εκπαιδευτικός 8 Η επικοινωνία ανεξαρτήτως των ειδικοτήτων των εκπαιδευτικών 

(γενικών ή ειδικών) είναι υψίστης σημασίας για εμένα. Αποφάσεις πρέπει να παίρνονται για 

τον κάθε μαθητή ξεχωριστά όσο και για ολόκληρο το τμήμα. Όσον αφορά τώρα τους 

δυσαριθμητικούς μαθητές η συνδιδασκαλία στην Ελλάδα είναι κάτι το δύσκολο να 

επιτευχθεί, αλλά εξακολουθεί να παραμένει το ιδανικό σενάριο ένταξης και ενσωμάτωσης 

των παιδιών αυτών. Στο τμήμα ένταξης παρέχεται μία στοιχειώδης βοήθεια για τα παιδιά 

με δυσαριθμησία αλλά δε τους παρέχεται η ίδια ροή μάθησης που θα είχαν στην γενική 

τάξη. 

 

4.3.3 Κώδικας συνεργασία με τους γονείς 

 

Στην ερώτησή μας για τη σημασία της συνεργασίας των εκπαιδευτικών με τους 

γονείς δυσαριθμητικών παιδιών, ομόφωνα όλοι οι εκπαιδευτικοί τη θεωρούν απαραίτητη. 

Πιο συγκεκριμένα, από τις απαντήσεις των εκπαιδευτικών προέκυψαν τέσσερις βασικές 

μορφές αυτής της συνεργασίας. Η πρώτη μορφή είναι αυτή της ανατροφοδότησης με έξι 

στους δέκα εκπαιδευτικούς να υποστηρίζουν ότι οι γονείς αποτελούν το κλειδί στο να 

κατανοηθεί πλήρως το μαθησιακό προφίλ του παιδιού και να διαμορφωθεί με ανάλογο 

τρόπο τη διδασκαλία. 

 

Εκπαιδευτικός 1 Το σπίτι είναι βασικό θεμέλιο στην καλύτερη επίδοση των παιδιών 

αυτών. Οι δύο φορείς, σπίτι και σχολείο, καλούνται να ανταλλάσσουν πληροφορίες 

 

Εκπαιδευτικός 2 Τη θεωρώ απαραίτητη. Συνεργασία δεν είναι μόνο η επικοινωνία αλλά 

και ένας αμοιβαίος συμβουλευτικός ρόλος και από τις δύο πλευρές. 
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Εκπαιδευτικός 5 Η αρχική επαφή είναι ενημερωτική. 

 

Εκπαιδευτικός 6 Ναι, θα πρέπει να δημιουργούν μεταξύ τους έναν ισχυρό δεσμό σε κλίμα 

εμπιστοσύνης. Πάντα οι γονείς δίνουν στον εκπαιδευτικό σημαντικές πληροφορίες για το 

προφίλ του παιδιού τους. 

 

Εκπαιδευτικός 8 Η συνεργασία με τους γονείς είναι πυλώνας για την προώθηση της 

επίδοσης των παιδιών αυτών. Οι γονείς ξέρουν καλύτερα από τον καθένα τα ενδιαφέροντα, 

τις ανάγκες και τις κλίσεις των παιδιών τους. Η καθημερινή μάλιστα επικοινωνία με τους 

γονείς παιδιών με δυσαριθμησία θεωρώ πως είναι επιτακτικής ανάγκης. 

 

Εκπαιδευτικός 10 Τη θεωρώ απαραίτητη για την αντιμετώπιση των δυσκολιών των 

παιδιών με δυσαριθμησία. Οι εκπαιδευτικοί οφείλουν να ενημερώνουν τους γονείς για τις 

δυσκολίες στο σχολείο και οι δεύτεροι για τις δυσκολίες στο σπίτι. Τα ενδιαφέροντα των 

παιδιών αυτών μπορούν και πρέπει να εντάσσονται στην εκπαιδευτική διαδικασία ώστε να 

γίνει η μάθηση βιωματική και άρα αβίαστη. 

 

Από την άλλη πλευρά, οι μισοί εκπαιδευτικοί θεωρούν ότι η βάση μιας τέτοιας 

συνεργασίας είναι συμβουλευτικής κατεύθυνσης από μεριάς του εκπαιδευτικού προς τον 

γονέα υπό τη μορφή υποστήριξης. Χαρακτηριστικά μας ανέφεραν: 

 

Εκπαιδευτικός 1 (…) αλλά και το σχολείο να αποκτήσει συμβουλευτικό ρόλο με μορφή 

ενθάρρυνσης προς το σπίτι για τα θέματα μαθηματικής επίδοσης αλλά και το 

συναισθηματικό προφίλ των παιδιών. 

 

Εκπαιδευτικός 2 Συνεργασία δεν είναι μόνο η επικοινωνία αλλά και ένας αμοιβαίος 

συμβουλευτικός ρόλος και από τις δύο πλευρές.  

 

Εκπαιδευτικός 4 Ναι. Η σχέση μεταξύ τους πρέπει να στηρίζεται σε ένα κλίμα 

εμπιστοσύνης. Ο εκπαιδευτικός καλείται να παρέχει συμβουλευτική στήριξη.  

 

Εκπαιδευτικός 5 Η αρχική επαφή είναι ενημερωτική και εν συνεχεία συμβουλευτική με 

προτάσεις και εφαρμογές που αφορούν τη γενικότερη καθημερινότητα του παιδιού και 

περιγράφουν την παρουσία του μέσα στην τάξη.  
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Εκπαιδευτικός 9 Ναι είναι μέρος της όλης διαδικασίας. Σε πρώτη φάση έχουμε ενημέρωση 

για το τι είναι δυσαριθμησία. Στη συνέχεια ο δάσκαλος έχει συμβουλευτικό ρόλο ώστε να 

δημιουργήσουν οι γονείς ένα περιβάλλον μάθησης στο σπίτι αλλά και να υποστηρίζουν το 

παιδί ψυχολογικά.  

 

Η τρίτη μορφή συνεργασίας υποστηρίχθηκε από τρεις εκπαιδευτικούς ότι πρέπει 

να είναι υπό τη μορφή εξάσκησης δραστηριοτήτων στο σπίτι από το γονέα πάνω σε 

αντίστοιχου τύπου δραστηριότητες που δίδαξε ο εκπαιδευτικός στο σχολείο. 

 

Εκπαιδευτικός 3 Πρέπει να υπάρχει τακτική επικοινωνία ώστε να ενισχυθεί η εξάσκηση 

των Μαθηματικών στο σπίτι. Δεν είμαι τόσο υπέρ της προδιδασκαλίας στο σπίτι διότι 

πολλές φορές οι γονείς δεν έχουν τις απαραίτητες δεξιότητες. 

 

Εκπαιδευτικός 4 Πρώτα ο εκπαιδευτικός τονίζει τα βασικά σημεία στο σχολείο και εν 

συνεχεία το παιδί εξασκείται με το γονιό στο σπίτι. 

 

Εκπαιδευτικός 7 Οι υπολογισμοί που είναι η βάση της δυσαριθμησίας πέρα από την 

κατανόηση απαιτούν και αυτοματοποίηση. Δεν αρκεί μόνο το περιβάλλον του σχολείου. 

Π.χ. Στο σπίτι μπορούν να δώσουν έμφαση σε υπολογιστικά παιχνίδια όπως το φιδάκι. 

 

Η τέταρτη και τελευταία μορφή της συνεργασίας του εκπαιδευτικού με τον 

εκπαιδευτικό της τάξης προέκυψε από την απάντηση μίας εκπαιδευτικού στο πλαίσιο της 

ερώτησης Β.3.5.1 που αφορούσε τις χρηματικές συναλλαγές. Από την απάντησή της 

προέκυψε ότι οι γονείς μπορούν να ενισχύσουν τη μαθηματική μάθηση των 

δυσαριθμητικών παιδιών με αυτό που ονομάζουμε άτυπη μάθηση σε εξωσχολικά πλαίσια 

μέσα από την επαφή των παιδιών με δραστηριότητες της καθημερινότητας. 

 

Εκπαιδευτικός 5 Βιωματικές εφαρμογές με εφαρμοσμένα προβλήματα, συμμετοχή των 

γονιών εκτός σχολείου στο σουπερμάρκετ, με λίστες από ψώνια, η χρήση υπολογιστικής 

μηχανής βοηθούν τα παιδιά με δυσαριθμησία σίγουρα γιατί κατακτούνται δεξιότητες της 

καθημερινής ζωής εμπειρικά και βιωματικά. 
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Στο πλαίσιο αυτής της ερώτησης, βασιζόμενοι στα δεδομένα της σύγχρονης 

βιβλιογραφίας, ρωτήσαμε τους εκπαιδευτικούς ποια είναι η γνώμη τους για τη μέθοδο της 

προδιδασκαλίας, δηλαδή το να διδάξει πρώτα ο γονιός στο σπίτι το μάθημα που θα 

διδάξει την επόμενη μέρα στο σχολείο ο εκπαιδευτικός. Οι μισοί εκπαιδευτικοί φάνηκαν 

να έχουν συγκρατημένη στάση πάνω σε αυτή την ερώτηση τονίζοντας πως κάτι τέτοιο 

είναι άμεσα συνδεδεμένο με τις δεξιότητες του γονέα για διδασκαλία. 

 

Εκπαιδευτικός 1 Η προδιδασκαλία στο σπίτι εξαρτάται από το αν μπορεί να μεταφερθεί η 

πληροφορία σωστά από το γονιό στο παιδί. Καλό θα είναι αν συμβεί αυτό η πληροφορία να 

είναι πυρηνικής γνώσης και όχι ένας τεράστιος όγκος πληροφοριών. 

 

Εκπαιδευτικός 3 Δεν είμαι τόσο υπέρ της προδιδασκαλίας στο σπίτι διότι πολλές φορές οι 

γονείς δεν έχουν τις απαραίτητες δεξιότητες. 

 

Εκπαιδευτικός 6 Η προδιδασκαλία βοηθά ανάλογα την περίπτωση. Σχετίζεται με τις 

δεξιότητες των γονέων στη διδασκαλία ώστε να μη δημιουργηθεί στο παιδί σύγχυση. 

 

Εκπαιδευτικός 8 Η προδιδασκαλία εξαρτάται από το αν οι γονείς έχουν το σωστό τρόπο 

να διδάξουν το παιδί τους. Άτυπες δοκιμασίες όπως ένα παιχνίδι θα μπορούσε να ενισχύσει 

τη δουλειά του εκπαιδευτικού και το ίδιο το παιδί.  

 

Εκπαιδευτικός 9 Η προδιδασκαλία θα μπορούσε να βοηθήσει, αλλά ως διαδικασία έχει 

εμπόδια όπως: πώς εκλαμβάνει ο γονιός αυτό που θέλω να πω;, το εξηγεί όπως θα ήθελα;, 

το παιδί είναι δεκτικό στο να ακούσει από το γονέα;. 

 

Δύο στους δέκα εκπαιδευτικούς ήταν ξεκάθαρα αντίθετοι στη μέθοδο της 

προδιδασκαλίας επισημαίνοντας πως αντί της προδιδασκαλίας είναι ξεκάθαρα πιο 

χρήσιμη η εξάσκηση μαζί με το γονέα στο σπίτι. 

 

Εκπαιδευτικός 4 Καλύτερα αντί να εστιάζαμε σε μεθόδους όπως η προδιδασκαλία, να 

ενθαρρύναμε την επανάληψη. Πρώτα ο εκπαιδευτικός τονίζει τα βασικά σημεία στο σχολείο 

και εν συνεχεία το παιδί εξασκείται με το γονιό στο σπίτι. 
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Εκπαιδευτικός 7 Είμαι κάθετα αντίθετη στο να κάνει ο ίδιος ο γονιός το μάθημα στο σπίτι, 

όμως παιχνίδια με υπολογιστικές ικανότητες βοηθούν. Καλύτερα να διδαχθεί ένα μάθημα 

πρώτα στο τμήμα ένταξης και μετά στο σπίτι να γίνει εξάσκηση ώστε να υπάρχει φυσική 

ροή στη γνώση 

 

Τέλος, μία εκπαιδευτικός μας ανέφερε πώς η προδιδασκαλία έχει ως προϋποθέσεις 

τον διαθέσιμο χρόνο των γονέων και την ποιότητα σχέσης με τον εκπαιδευτικό ενώ δύο 

στους δέκα εκπαιδευτικούς ανέφεραν πως η προδιδασκαλία είναι χρήσιμη μόνο από 

άποψη τόνωσης της αυτοπεποίθησης του παιδιού και της ενεργού συμμετοχής του στη 

διδασκαλία 

 

Εκπαιδευτικός 2 Η προδιδασκαλία εξαρτάται από το χρόνο των γονέων και την καλή 

επικοινωνία γονέα – εκπαιδευτικού. 

 

Εκπαιδευτικός 5 Η προδιδασκαλία μπορεί να λειτουργήσει μόνο ως ενίσχυση της 

αυτοπεποίθησης από τους γονείς όσον αφορά τον ψυχολογικό παράγοντα, ώστε τα παιδιά 

να νιώθουν πιο άνετα στην τάξη αν διδάσκεται το μάθημα για πρώτη φορά. Τα παιδιά αυτά 

συχνά έχουν βαθιά ελλείμματα οπότε μία επιφανειακή έξτρα προσπάθεια στο σπίτι ίσως να 

μην έχει νόημα. 

 

Εκπαιδευτικός 10 Όσον αφορά μια προδιδασκαλία του μαθήματος στο σπίτι τη θεωρώ 

χρήσιμη ως τόνωση της αυτοπεποίθησης του παιδιού για το όταν πούμε ξανά το ίδιο 

μάθημα στην τάξη για πρώτη φορά. 

 

4.3.4 Κώδικας τροποποιήσεις της διδασκαλίας δυσαριθμητικών μαθητών 

 

Οι πρώτες ερωτήσεις (Α.1.1.1, Β.1.1.1 και Β.3.2.1) που έγιναν στους 

εκπαιδευτικούς αφορούσαν το αν τροποποιούν τη διδασκαλία έτσι ώστε αυτή να 

ανταποκρίνεται καλύτερα στο να κατακτηθεί η αίσθηση του αριθμού που αποτελεί τη 

βάση της δυσαριθμησίας. Από τις απαντήσεις τους σε αυτές τις ερωτήσεις προέκυψε ότι 

οι τροποποιήσεις της διδασκαλίας των εκπαιδευτικών, σε περιεχόμενο και τρόπο, 

στηρίζονται στο μαθησιακό προφίλ των παιδιών αυτών, στα ενδιαφέροντά τους και στην 

αντίστοιχη μαθησιακή τους ετοιμότητα για νέα γνώση. Η ομοφωνία των εκπαιδευτικών 
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επισήμανε τη σημασία της χρήσης χειραπτικού υλικού για τα παιδιά με δυσαριθμησία 

ενώ έξι στους δέκα εκπαιδευτικούς τόνισαν τη σημασία της οπτικοποίησης. Τέσσερις 

στους δέκα εκπαιδευτικούς υπογράμμισαν ως σημαντική την εξάσκηση αρίθμησης σε 

διάφορα μοτίβα και τρεις στους δέκα θεωρούν πολύ σημαντική τη σύνδεση της γνώσης 

με την καθημερινότητα μέσα από βιωματικές δραστηριότητες. Δύο στους δέκα ανέφεραν 

τόσο τη σημασία της καλλιτεχνικής έκφρασης όσο και τη σημαντικότητα της 

διδασκαλίας με σαφήνεια. Συνδυαστικά με την ερώτηση Α.1.2.1 που αφορά στη χρήση 

της νέας τεχνολογίας τρεις στους δέκα εκπαιδευτικούς τονίζουν τις πολυαισθητηριακές 

εμπειρίες σε μαθητές με δυσαριθμησία. Τέλος, για την ενίσχυση της μαθηματικής σκέψης 

τρεις στους δέκα εκπαιδευτικούς υποστηρίζουν πως οι στρατηγικές που χρησιμοποιεί ο 

κάθε εκπαιδευτικός είναι και αυτές που την καθορίζουν. 

 

4.4 Ομαδοποιημένος Κώδικας: Ενδιαφέροντα δυσαριθμητικών μαθητών 

 

Η σύγχρονη βιβλιογραφία, όπως είδαμε στο θεωρητικό μέρος, υποστηρίζει πως η 

χρήση της Νέας Τεχνολογίας, του ψηφιακού παιχνιδιού και της καλλιτεχνικής έκφρασης 

ενισχύει τη μάθηση των παιδιών με δυσαριθμησία αλλά και γενικότερα τα παιδιά με 

μαθησιακές δυσκολίες. Με βάση αυτό η κατηγορία ενδιαφέροντα δυσαριθμητικών 

μαθητών αποτελείται από τους αντίστοιχους κώδικες που προέκυψαν από τα ερωτήματα 

Α.1.2.1, Α.1.2.2 και Β.2.1.1. 

4.4.1 Κώδικας η χρήση της τεχνολογίας στη δυσαριθμησία 

 

Αναφορικά με τον πρώτο κώδικα που αφορά τη χρήση της τεχνολογίας στα παιδιά 

με δυσαριθμησία οχτώ στους δέκα εκπαιδευτικούς επισημαίνουν πως αποτελεί για αυτά 

κίνητρο για μαθηματική μάθηση, αφού συνυφαίνεται με τα ενδιαφέροντά τους 

ενισχύοντας έτσι την ενεργό συμμετοχή τους στη μαθησιακή διαδικασία. Πιο 

συγκεκριμένα: 

Εκπαιδευτικός 1 Η τεχνολογία αποτελεί για τα παιδιά το απόλυτο κίνητρο αφού συνήθως 

συνδέεται με θετικά συναισθήματα και εμπειρίες μέσα από το παιχνίδι. 
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Εκπαιδευτικός 2 Αποτελεί ένα 100% κίνητρο. Είναι μέρος της ζωής των σύγχρονων 

παιδιών. 

 

Εκπαιδευτικός 4 Ναι αφού δημιουργεί ένα ευχάριστο περιβάλλον μάθησης για τους 

μαθητές με δυσαριθμησία, διεγείρει το ενδιαφέρον. 

 

Εκπαιδευτικός 5 Η τεχνολογία αποτελεί κίνητρο για μάθηση. 

 

Εκπαιδευτικός 6 Αποτελεί κίνητρο για τα παιδιά αυτά που συνήθως σχετίζεται με τα 

ενδιαφέροντά τους 

 

Εκπαιδευτικός 8 Η νέα εποχή εντάσσει την τεχνολογία στη ζωή μας. Είναι ένας ευχάριστος 

τρόπος για τα παιδιά και βοηθά να κεντρίσουμε ενδιαφέρον αλλά και να εξασκηθούν σε 

δραστηριότητες που είναι επίπονες ειδικά για τα παιδιά με δυσαριθμησία. (…) Η λεγόμενη 

«Υποστηρικτική Τεχνολογία στην εκπαίδευση» σου λέω εμπειρικά ότι βοηθά τα παιδιά να 

εμπλακούν στη μαθησιακή διδασκαλία ενεργά. Ενισχύει όχι μόνο το μάθημα αλλά τη 

γενικότερη αλληλεπίδραση με τα μαθηματικά. 

 

Εκπαιδευτικός 9 Ναι είναι ένα γενικότερο κίνητρο. Ελκύει την προσοχή και το ενδιαφέρον 

των παιδιών. Όσον αφορά μάλιστα το δάσκαλο είναι στα χέρια του ένα χρήσιμο εργαλείο 

ώστε αν δεν έχει έναν τρόπο να δείξει κάτι, πλέον μέσω ενός προγράμματος μπορεί. 

 

Δύο στους δέκα εκπαιδευτικούς επισήμαναν ότι η χρήση των σύγχρονων 

τεχνολογικών μέσων στη διδασκαλία μαθηματικών στα δυσαριθμητικά παιδιά μπορεί να 

δημιουργήσει ένα περιβάλλον μάθησης που συνδέει τις εμπειρίες αυτών των παιδιών με 

το παιχνίδι και τη μάθηση. 

 

Εκπαιδευτικός 1 Το υπολογιστικό περιβάλλον αποτελεί ένα περιβάλλον επιβράβευσης. Για 

τα δυσαριθμητικά παιδιά μάλιστα η φύση της τεχνολογίας ταιριάζει με τη φύση των 

αριθμών. 

 

Εκπαιδευτικός 4 Ναι αφού δημιουργεί ένα ευχάριστο περιβάλλον μάθησης για τους 

μαθητές με δυσαριθμησία. 
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Ειδικότερα, δύο στους δέκα εκπαιδευτικούς είχαν θετική στάση απέναντι στη τεχνολογία 

τονίζοντας τη σημασία της στο πλαίσιο μίας πολυαισθητηριακής διδασκαλίας, ενώ η μία 

στους δέκα εκπαιδευτικούς εξειδίκευσε αυτή την πτυχή αναφέροντας πως ενισχύει τη 

διδασκαλία μέσω της οπτικοποίησης. 

 

Εκπαιδευτικός 2 Ενισχύει το ενδιαφέρον και την οπτικοποίηση ενώ μειώνεται η διάσπαση 

προσοχής. 

 

Εκπαιδευτικός 3 Ναι. Αποτελεί σύγχρονο τρόπο σκέψης, έχει πολλαπλές εφαρμογές 

συνδυάζοντας εικόνα και ήχο. 

 

Εκπαιδευτικός 4 Συνδυάζει οπτικοακουστικά μέσα ενισχύοντας την κατανόση. 

 

Τέλος, δύο στις δέκα εκπαιδευτικούς αν και ενθαρρύνουν τη διδασκαλία 

δυσαριθμητικών παιδιών μέσω της τεχνολογίας, υπογραμμίζουν τη χρήση της υπό 

προϋποθέσεις. Η πρώτη συσχετίζει τη χρήση της νέας τεχνολογίας με τη διαφοροποίηση 

του περιεχομένου δίνοντας έμφαση στο τι διδάσκουμε αλλά και στο πώς. Η δεύτερη τη 

συσχετίζει με την μαθησιακή ετοιμότητα των δυσαριθμητικών παιδιών υπογραμμίζοντας 

ότι θα χρησιμοποιούσε σύγχρονα τεχνολογικά μέσα αφού πρώτα νιώσει σίγουρη ότι 

ενισχύθηκε η κατάκτηση της αίσθησης του αριθμού. 

 

Εκπαιδευτικός 5 Ωστόσο, πρέπει να ξέρω τι και πώς το διδάσκω. Αν π.χ. δείξω τη θεωρία 

της ημέρας μέσα από ένα powerpoint δε διαφοροποιώ ουσιαστικά τη διδασκαλία μου από 

το βιβλίο. 

Εκπαιδευτικός 10 Σίγουρα η ενσωμάτωση της τεχνολογίας βοηθάει, αλλά πιστεύω ότι 

πρέπει να χρησιμοποιηθεί αφού ο μαθητής καταλάβει την φύση των αριθμών ώστε να μην 

μπερδευτεί περισσότερο. 

 

4.4.2 Κώδικας το ψηφιακό παιχνίδι στη δυσαριθμησία 

 

Προχωρώντας ένα βήμα παραπέρα στον κώδικα του ψηφιακού παιχνιδιού, έξι στους δέκα 

εκπαιδευτικούς φαίνονται κατά γενική ομολογία να έχουν θετική στάση απέναντί του, 

αφού θεωρούν ότι συνδέεται άμεσα με τα ενδιαφέροντα των παιδιών με δυσαριθμησία. 



72 

 

Εκπαιδευτικός 1 5, για τους ίδιους λόγους που προανέφερα στην προηγούμενη ερώτηση. 

 

Εκπαιδευτικός 2 5. Έχουμε υψηλό ενδιαφέρον, άμεση ανατροφοδότηση, εξάσκηση πάνω 

σε έργα που ενδεχομένως στην καθημερινότητα του σχολείου να μη μπορούσε να 

ανταποκριθεί. Εδώ σε περίπτωση αποτυχίας έχουμε και ένα κίνητρο για να 

ξαναπροσπαθήσει με ακμαία ψυχολογία. 

 

Εκπαιδευτικός 4 5, ενισχύει το ενδιαφέρον 

 

Εκπαιδευτικός 7 4, το παρατηρώ στην καθημερινή μου επαφή με τα παιδιά. Αποτελεί την 

καθημερινότητά τους και τα παιδιά είναι εξοικειωμένα με αυτό. 

 

Εκπαιδευτικός 8 4, ανάλογα με το μαθησιακό προφίλ του παιδιού. Βοηθά να κερδίσουμε 

το ενδιαφέρον τους. 

 

Εκπαιδευτικός 10 Το ψηφιακό παιχνίδι κάνει τη διδασκαλία πιο ενδιαφέρουσα αλλά δε το 

θεωρώ απαραίτητο. 

 

Ακόμη τρεις στους δέκα εκπαιδευτικούς συσχετίζουν τη χρήση του ψηφιακού 

παιχνιδιού με την θετική ψυχολογία των παιδιών με δυσαριθμησία, με την πρώτη να 

αναφέρει πως λειτουργεί ενισχυτικά κατά της ματαίωσης, τη δεύτερη να αναφέρει ότι 

αποτελεί για εκείνη ένα μέσο επιβράβευσης και μόνο και την τρίτη να τονίζει πως 

λειτουργεί ενισχυτικά ενάντια στο μαθηματικό άγχος. 

 

Εκπαιδευτικός 2 Εδώ σε περίπτωση αποτυχίας έχουμε και ένα κίνητρο για να 

ξαναπροσπαθήσει με ακμαία ψυχολογία. 

 

Εκπαιδευτικός 3 5, αλλά θα το χρησιμοποιούσα μόνο ως ένα εργαλείο επιβράβευσης ως 

αποτέλεσμα κατάκτησης της γνώσης 

 

Εκπαιδευτικός 4 (…) μειώνοντας το λεγόμενο μαθηματικό άγχος. 
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Στο πλαίσιο αυτού του κώδικα διαμορφώθηκαν και τρεις αντικρουόμενες απόψεις 

για το ψηφιακό παιχνίδι ως μέσο διδασκαλίας δυσαριθμητικών μαθητών, τριών 

εκπαιδευτικών. Η πρώτη υποστηρίζει ότι το ψηφιακό παιχνίδι δε μπορεί να αποτελέσει 

μέσο διδασκαλίας, η δεύτερη ισχυρίζεται το ακριβώς αντίθετο ενώ η τρίτη άποψη 

αποτελεί μία γέφυρα μεταξύ των δύο αναφέροντας ότι το ψηφιακό παιχνίδι μπορεί να 

αποτελέσει μέθοδο διδασκαλίας αν συνδυαστεί με άλλες μεθόδους μάθησης. 

 

Εκπαιδευτικός 5 4, βοηθάει μόνο στο πλαίσιο της εξάσκησης και όχι της διδασκαλίας. 

Πρώτα προηγείται η συγκεκριμένη διδασκαλία και μετά το ψηφιακό παιχνίδι έρχεται ως 

ένα βοηθητικό και διασκεδαστικό μέσο 

 

Εκπαιδευτικός 6 4. Έχω κάνει έρευνα πάνω σε αυτό. Το ψηφιακό παιχνίδι βοηθά εφόσον 

συνδυαστεί με άλλες μεθόδους όπως π.χ. ένα φύλλο εργασίας. Μόνο του μπορεί να 

οδηγήσει σε χειρότερα αποτελέσματα συγκριτικά πάντα με την παραδοσιακή διδασκαλία. 

 

Εκπαιδευτικός 9 5, αποτελεί μέσο με το οποίο μπορούν να καταλάβουν έννοιες που με την 

παραδοσιακή διδασκαλία δε θα μπορούσαν να αντιληφθούν. 

 

Τέλος να αναφέρουμε ότι μία στους δέκα εκπαιδευτικούς τονίζει τη σημασία του 

ψηφιακού παιχνιδιού ως ένα ευχάριστο περιβάλλον μάθησης, ενώ μία στους δέκα 

εκπαιδευτικούς υπογραμμίζει τη σημασία του σε συνδυασμό με το ψηφιακό χειραπτικό 

υλικό. 

 

Εκπαιδευτικός 8 (…) Εδώ μπορούμε να εντάξουμε και το ψηφιακό χειραπτικό υλικό όπως 

κυβάκια, ξυλάκια κ.ά. που είναι πολύ χρήσιμο. 

 

4.4.3 Κώδικας καλλιτεχνική έκφραση στη δυσαριθμησία 

 

Όσον αφορά τη διδασκαλία μέσω της καλλιτεχνικής έκφρασης τέσσερις στους 

δέκα εκπαιδευτικούς ανέφεραν πως θα τη χρησιμοποιούσαν μόνο εφόσον ήταν σίγουροι 

ότι ταιριάζει με τα ενδιαφέροντα των δυσαριθμητικών παιδιών. Χαρακτηριστικά μας 

ανέφεραν: 
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Εκπαιδευτικός 2 3. Αυτή είναι μέθοδος κατά βάση για παιδιά που έχουν ευχέρεια να 

εκφράζονται καλλιτεχνικά. Εξαρτάται από το προφίλ του παιδιού. 

 

Εκπαιδευτικός 5 Η καλλιτεχνική έκφραση έχει να κάνει με το προφίλ του παιδιού. Αν έχει 

ανεπτυγμένη καλλιτεχνική έκφραση, τότε ναι, αποτελεί κίνητρο για μάθηση.  

 

Εκπαιδευτικός 6 5, η ζωγραφική βοηθά στην αναπαράσταση των τεσσάρων πράξεων και 

στα περισσότερα παιδιά σχετίζεται με τα ενδιαφέροντά τους.  

 

Εκπαιδευτικός 8 5. Για εμένα ο τρόπος που εκφράζεται ένα παιδί είναι πολύ βασικός. Αν 

το παιδί με δυσαριθμησία εκφράζεται μέσω της ζωγραφικής είναι απολύτως αποδεκτό. 

Εμείς οφείλουμε να βρούμε τον τρόπο που εκφράζεται το παιδί και να μην το αποκόψουμε 

από την προσπάθειά του δίνοντάς του κίνητρο συμμετοχής. 

 

Ωστόσο, πρέπει να αναφέρουμε ότι οι εκπαιδευτικοί φάνηκαν κάπως πιο 

διστακτικοί στην εφαρμογή αυτής της μεθόδου με τέσσερις από αυτούς να τονίζουν ότι ο 

εκπαιδευτικός είναι ο ρυθμιστής της διδασκαλίας και θα πρέπει να ρυθμίζει με σωστό 

τρόπο τη ροή της διδασκαλίας ώστε τα δυσαριθμητικά παιδιά να μην χαθούν από το 

στόχο της μαθηματικής μάθησης. 

 

Εκπαιδευτικός 1 3. Θέλει προσοχή η εφαρμογή της στα παιδιά με δυσαριθμησία σε σχέση 

με τα τυπικής ανάπτυξης. Φοβάμαι μήπως η προσοχή στραφεί αλλού και όχι στα 

Μαθηματικά. 

 

Εκπαιδευτικός 5 Πρέπει σαν εκπαιδευτικός να γνωρίζω τι ζητώ από το παιδί. Ο 

εκπαιδευτικός δομεί τη διαδικασία μάθησης. 

 

Εκπαιδευτικός 6 Βέβαια η καλλιτεχνική έκφραση πρέπει να ρυθμίζεται από τον 

εκπαιδευτικό ώστε τα παιδιά με δυσαριθμησία να μην αποπροσανατολίζονται από το 

μαθηματικό τους στόχο. 

 

Εκπαιδευτικός 8 Εμείς οφείλουμε να βρούμε τον τρόπο που εκφράζεται το παιδί και να 

μην το αποκόψουμε από την προσπάθειά του δίνοντάς του κίνητρο συμμετοχής. Πάντα 

υπάρχει ο κίνδυνος τα παιδιά να εστιάσουν στην καλλιτεχνική έκφραση και όχι στα 
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Μαθηματικά αλλά είναι στο χέρι του εκπαιδευτικού το πώς θα μεταβιβάσει την πληροφορία 

που θέλει στο παιδί. 

 

Επιπροσθέτως, μία στους δέκα εκπαιδευτικούς θεωρεί πώς η χρήση της 

καλλιτεχνικής έκφρασης ενισχύει τη ροή της μαθηματικής σκέψης, τρεις στους δέκα 

υποστηρίζουν ότι αποτελεί ενισχυτικό τρόπο της διδασκαλίας μέσω της οπτικοποίησης, 

ενώ μία στους δέκα ούτε έχει χρησιμοποιήσει την καλλιτεχνική έκφραση ως μέθοδο 

διδασκαλίας αλλά ούτε τη θεωρεί ωφέλιμη. 

 

Εκπαιδευτικός 3 5. Η καλλιτεχνική έκφραση θεωρώ ότι βοηθά στη ροή της μαθηματικής 

σκέψης χωρίς μετέπειτα βοήθεια από το δάσκαλο. 

 

Εκπαιδευτικός 4 5. Η καλλιτεχνική έκφραση εμπεριέχει την οπτικοποίηση που είναι πολύ 

σημαντικός τρόπος για τα παιδιά με δυσαριθμησία. 

 

Εκπαιδευτικός 9 5. Εμπειρικά έχω δει πως τα παιδιά αυτά όταν δυσκολεύονται να 

κατανοήσουν κάτι νοητά μόλις το κάνω με ζωγραφική το αντιλαμβάνονται μέσω της 

εικόνας. 

 

Εκπαιδευτικός 10 4. Η ζωγραφική αλλά και γενικά η καλλιτεχνική έκφραση εμπεριέχεται 

στην οπτικοποίηση οπότε σίγουρα βοηθά τα παιδιά με δυσαριθμησία. 

 

Εκπαιδευτικός 7 2. Δεν έχω χρησιμοποιήσει τη μέθοδο DRAW στην επίλυση 

προβλημάτων. Ίσως το παιδί να μην έχει ανάγκη μία τέτοια μέθοδο.  

 

Τέλος, στα πλαίσια αυτής της ερώτησης και δεδομένου ότι έχει υποστηριχθεί ότι η 

πολυαισθητηριακή προσέγγιση βοηθά τους μαθητές με δυσαριθμησία στην κατάκτηση 

της αίσθησης του αριθμού, ρωτήσαμε τους εκπαιδευτικούς τη γνώμη τους για τη μουσική 

στα πλαίσια της διδασκαλίας μαθηματικών σε δυσαριθμητικούς μαθητές. Η ομοφωνία 

των εκπαιδευτικών τη θεωρεί μία χρήσιμη στρατηγική διδασκαλίας με την πλειοψηφία να 

υποστηρίζει ότι ενισχύει τις μνημονικές ικανότητες των παιδιών αυτών με παράδειγμα 

την εκμάθηση της προπαίδειας.  
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4.5 Ομαδοποιημένος Κώδικας: Διαφοροποίηση περιεχομένου στη δυσαριθμησία 

 

Η χρήση χειραπτικού υλικού, η οπτικοποίηση και δραστηριότητες που 

εμπεριέχουν αυθεντικούς προβληματισμούς της καθημερινότητας αποτελούν με βάση τις 

σύγχρονες έρευνες τρόπους διδασκαλίας με τους οποίους μπορούν τα παιδιά με 

δυσαριθμησία να έρθουν πιο κοντά στην κατάκτηση της μαθηματικής γνώσης. Επομένως 

οι αντίστοιχοι κώδικες προέκυψαν από το περιεχόμενο των απαντήσεων των 

εκπαιδευτικών στις ερωτήσεις Α.2.1.2, Β.1.3.1, Β.1.4.1, Β.3.4.1. 

 

4.5.1 Κώδικας χειραπτικό υλικό 

 

Η ομοφωνία των εκπαιδευτικών θεωρεί τη χρήση χειραπτικού υλικού έναν 

χρήσιμο έως απαραίτητο τρόπο διδασκαλίας δυσαριθμητικών παιδιών. Μάλιστα, εννέα 

στους δέκα εκπαιδευτικούς υποστηρίζουν ότι αποτελεί μέθοδο διδασκαλίας που επιτρέπει 

σε δυσαριθμητικούς μαθητές να αναπτύξουν γνωστικές δεξιότητες στα μαθηματικά 

συμπεριλαμβανομένης και της αίσθησης του αριθμού. 

 

Εκπαιδευτικός 1 α) 5. Η σωστή απαρίθμηση είναι η αρχή του παντός. Κατανοεί 

ακολουθίες, συγκρίνει μεγαλύτερο – μικρότερο και περισσότερο – λιγότερο, κατανοεί 

καλύτερα τα αριθμητικά δεδομένα της καθημερινής ζωής. 

 

Εκπαιδευτικός 2 β) Μ’ αρέσουν αντικείμενα όπως ο κάθετος άβακας που βοηθούν στην 

κατανόηση της θεσιακής αξίας και οποιοδήποτε αντικείμενο μπορεί να βοηθήσει τη 

διδασκαλία να αναχθεί στη δεκάδα. 

 

Εκπαιδευτικός 3 α) 5. Αποτελεί μέθοδο οπτικοποίησης και η οπτιοκοποίηση κατ’ εμέ είναι 

η μόνη μέθοδος με την οποία μπορεί να εμπεδωθεί η αίσθηση του αριθμού και οι ποσότητες 

από τα παιδιά αυτά σε ικανοποιητικό βαθμό. 

 

Εκπαιδευτικός 4 β) Ναι βοηθούν. Προσφέρουν οπτική αναπαράσταση, σειροθέτηση, 

ανάλυση θεσιακής αξίας ψηφίων αριθμών κ.ά. 
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Εκπαιδευτικός 5 α) 5. Βοηθά το παιδί να βιώσει την αίσθηση του αριθμού επί της ουσίας, 

κατανοεί ποσότητες, μεγέθη και σχέσεις μεταξύ των αριθμών 

 

Εκπαιδευτικός 6 α) 5. Το χειραπτικό υλικό είναι κάτι πολύ οικείο στα παιδιά. Βέβαια 

εξαρτάται και από το παιδί. Πάντα βέβαια βοηθά στην κατανόηση μεγεθών και ποσοτήτων. 

 

Εκπαιδευτικός 9 α) 5, είναι η βάση για να κατανοήσουν τις έννοιες της ποσότητας και του 

μεγέθους. β) Από την εμπειρία μου σου λέω ναι. Έχω χρησιμοποιήσει ξυλάκια, φασόλια, 

φακές, μπίλιες και σου λέω ότι βοηθούν. 

 

Εκπαιδευτικός 10 α) 5. Βοηθάει απίστευτα πολύ. Μόνο έτσι μπορεί να ενισχυθεί η 

κατανόηση της φύσης των αριθμών και αργότερα η σύνδεσή τους β) με τα φυσικά 

αντικείμενα της καθημερινότητας και τους αλγορίθμους των τεσσάρων πράξεων. 

 

Επιπλέον, να τονίσουμε ότι μία στους δέκα εκπαιδευτικούς θεωρεί το χειραπτικό 

υλικό χρήσιμο μέσο ενίσχυσης της οπτικοποίησης, σύνδεσης της γνώσης με την 

καθημερινότητα, σύνδεσης των αριθμών με τη συμβολική μαθηματική γλώσσα και 

μέθοδος μαθησιακού ενδιαφέροντος, ενώ επίσης μία στους δέκα υποστηρίζει ότι για τη 

μέγιστη απόδοση των δυσαριθμητικών παιδιών πρέπει να συνδυαστεί με άλλες μεθόδους 

μάθησης ή το μέγεθος των υλικών να φθίνει προοδευτικά για να αποφευχθεί η διάσπαση 

προσοχής των μαθητών. 

 

Εκπαιδευτικός 1 Καλύτερα να ξεκινάμε από μεγαλύτερα υλικά και μετά να μικραίνουν. 

Π.χ. πρώτα ξεκινώ με γλωσσοπίεστρο και μετά προχωρώ σε συνδετήρες. Τα μικρά 

αντικείμενα με λεπτομέρειες ενδέχεται να αποσπάσουν την προσοχή. 

 

Εκπαιδευτικός 2 α) 4. Είναι αρκετά σημαντική. Το παιδί καταλαβαίνει καλύτερα και 

φέρνει στο μυαλό του παραδείγματα της καθημερινότητας 

 

Εκπαιδευτικός 3 α) 5. Αποτελεί μέθοδο οπτικοποίησης και η οπτικοποίηση κατ’ εμέ είναι η 

μόνη μέθοδος με την οποία μπορεί να εμπεδωθεί η αίσθηση του αριθμού και οι ποσότητες 

από τα παιδιά αυτά σε ικανοποιητικό βαθμό. 

 

Εκπαιδευτικός 4 α) 5. Επιτρέπουν την ενεργό συμμετοχή και τη διασκεδαστική μάθηση. 
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Εκπαιδευτικός 7 α) 4. Είναι ήδη αποδοτικό από μόνο του. Αν όμως επιδιώκουμε τη 

μέγιστη απόδοση των παιδιών με δυσαριθμησία θεωρώ πως πρέπει να συνδυαστεί και με 

οπτικό και με συμβολικό υλικό. 

 

Εκπαιδευτικός 8 Αποτελούν μέσο που συνδέει το αφηρημένο με το συμβολικό παρέχοντας 

άνεση στα παιδιά με δυσαριθμησία. 

 

4.5.2 Κώδικας οπτικοποίησης 

 

Αναφορικά με την οπτικοποίηση ως μέθοδο διδασκαλίας, οι εκπαιδευτικοί 

ομόφωνα θεωρούν ότι αποτελεί μία πολύ χρήσιμη τεχνική. Επτά στους δέκα 

εκπαιδευτικούς υποστηρίζουν ότι η τεχνική της οπτικοποίησης συνδέει την αφηρημένη 

γνώση με το συμβολικό κόσμο των Μαθηματικών, ενώ έξι στους δέκα εκπαιδευτικούς 

θεωρούν πως βοηθά στην κατανόηση της μαθηματικής ορολογίας και διευκολύνει στην 

επίλυση των μαθηματικών προβλημάτων. Τρεις στους δέκα εκπαιδευτικούς τονίζουν την 

συμβολή της στην ανάπτυξη οπτικο-χωρικών και γνωστικών δεξιοτήτων, ενώ ένας στους 

δέκα εκπαιδευτικούς θεωρεί ότι ενισχύει και τις μνημονικές ικανότητες των 

δυσαριθμητικών παιδιών. Από το σύνολο των εκπαιδευτικών, μόνο μία εκπαιδευτικός αν 

και τη θεωρεί σημαντική τεχνική θα την εφάρμοζε μόνο εφόσον έκρινε ότι το μαθησιακό 

προφίλ του δυσαριθμητικού μαθητή είναι δεκτικό στην αποδοχή πληροφοριών μέσω της 

εικόνας. 

Σε αυτό το πλαίσιο να αναφέρουμε πως η ομοφωνία των εκπαιδευτικών θεωρεί 

χρήσιμη τη στρατηγική CRA και στρατηγικές ανάλογου τύπου, με την πλειοψηφία να 

υποστηρίζει ότι συνδέει το αφηρημένο με το συμβολικό, ενώ ένας στους δέκα 

εκπαιδευτικούς θεωρεί ότι η χρήση της πρέπει να γίνει με την προϋπόθεση ότι δε θα 

προκαλέσει άγχος. 

 

4.5.3 Κώδικας αυθεντικοί προβληματισμοί 

 

Ως προς τη διδασκαλία με δραστηριότητες που εμπεριέχουν αυθεντικές συνθήκες 

μάθησης, οι μισοί εκπαιδευτικοί τάσσονται υπέρ αυτής θεωρώντας ότι συνδέουν τη 

μαθηματική μάθηση με τις εμπειρίες που έχουν τα παιδιά από την καθημερινή ζωή. 
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Εκπαιδευτικός 6 Όλα αυτά βοηθούν. Ό,τι αφορά την καθημερινότητα των παιδιών αυτών 

βοηθά και μάλιστα η γνώση αυτοματοποιείται και τα παιδιά αυτά μετά από χρόνια 

θυμούνται τη γνώση που έπρεπε να κατακτήσουν. 

 

Εκπαιδευτικός 7 Βοηθάει όλα τα παιδιά ανεξάρτητα, ιδίως στη γενίκευση της γνώσης 

αφού υπάρχει εξοικείωση μαζί της μέσα από την εφαρμογή της στην καθημερινότητα. 

 

Εκπαιδευτικός 8 Σίγουρα ναι. Όλες αυτές οι πρακτικές φέρνουν το παιδί αντιμέτωπο με 

προβλήματα που θα αντιμετωπίσει στη ζωή του. Τα Μαθηματικά υπάρχουν μέσα στη ζωή 

μας, όπως μαγειρική, ώρα, το να αγοράσεις ένα κουλούρι από το κυλικείο του σχολείου. 

Μέσα από τέτοιες δραστηριότητες θα καταλάβει βιωματικά το νόημα των Μαθηματικών. 

 

Εκπαιδευτικός 9 Χωρίς αυθεντικό προβληματισμό και χωρίς τη βάση της πραγματικής 

ζωής δεν έχουν νόημα τα Μαθηματικά. Τέτοιου είδους προβλήματα βοηθούν τα παιδιά με 

δυσαριθμησία αφού στηρίζονται σε συγκεκριμένους προβληματισμούς της καθημερινότητας. 

 

Εκπαιδευτικός 10 Όλα αυτά στηρίζονται στη βιωματική κατανόηση γεγονότων της 

καθημερινότητας η οποία για παιδιά με δυσαριθμησία είναι απαραίτητη. 

 

Τέσσερις στους δέκα εκπαιδευτικούς είναι πιο επιφυλακτικοί υποστηρίζοντας ότι 

ο εκπαιδευτικός είναι αυτός που πρέπει να κρίνει ποια δραστηριότητα κάθε φορά 

ταιριάζει με το προφίλ του δυσαριθμητικού παιδιού. 

 

Εκπαιδευτικός 1 Δεν είναι τίποτε πανάκεια. Εξαρτάται πώς χρησιμοποιώ το ερέθισμα για 

το κάθε παιδί. Η βιωματική μάθηση ανασύρεται και αποθηκεύεται πιο εύκολα στη μνήμη. 

Αυτό όμως δε σημαίνει πως ένα ερέθισμα αφορά με τον ίδιο τρόπο το κάθε παιδί. 

Επομένως πρέπει ο δάσκαλος να αξιοποιήσει τις εμπειρίες που έχει ένα παιδί από την 

καθημερινή ζωή και να τις συνδέσει με την αντίστοιχη γνώση που επιδιώκει να διδάξει. 

 

Εκπαιδευτικός 2 Με την προϋπόθεση ότι έχει άμεση τριβή με τα Μαθηματικά, ναι. Αν το 

ερέθισμα είναι άμεσο με αυτό που διδάσκω τότε σαφώς βοηθά. 
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Εκπαιδευτικός 4 Την ενισχύει μόνο εφόσον το παιδί έχει εξοικειωθεί εικονικά με 

προβλήματα της καθημερινότητας. Σε άλλη περίπτωση το παιδί με δυσαριθμησία θα 

οδηγηθεί σε άγχος και άρνηση αφού δε θα μπορεί να ανταπεξέλθει σε τέτοιες 

δραστηριότητες 

 

Εκπαιδευτικός 5 Ναι μάλιστα βοηθά όλα τα παιδιά, αρκεί πρώτα να έχει γίνει καλή 

σύνδεση με τη διδασκαλία που προηγείται. 

 

Τέλος, μία στους δέκα εκπαιδευτικούς θεωρεί τη χρήση αυθεντικών προβληματισμών 

πολύ χρήσιμη μέθοδο στα πλαίσια της άτυπης μάθησης. 

 

Εκπαιδευτικός 3 Σίγουρα ναι. Η άτυπη μάθηση εκτός τάξης σίγουρα βοηθά τα παιδιά αυτά 

σε ουσιαστική κατανόηση. 

 

4.6 Ομαδοποιημένος Κώδικας: Διαφοροποίηση της επεξεργασίας στη δυσαριθμησία 

 

Σε αυτή την κατηγορία ομαδοποιήθηκαν τα δεδομένα σε τρεις κώδικές βάσει των 

απαντήσεων των εκπαιδευτικών στις ερωτήσεις Α.2.1.1, Β.2.2.1, Β.3.1.1, ώστε να 

διαπιστωθεί κατά πόσο οι εκπαιδευτικοί εστιάζουν στη διδασκαλία μίας πυρηνικής 

γνώσης που αφορά μία και μοναδική έννοια τη φορά. 

 

4.6.1 Κώδικας λεξιλόγιο εννοιών 

 

Η σύγχρονη έρευνα υποστηρίζει πως για αν ενισχυθεί η κατανόηση των 

μαθηματικών όρων καθώς και η αποκωδικοποίηση και επίλυση προβλημάτων από 

δυσαριθμητικούς μαθητές η χρήση ενός λεξιλογίου εννοιών θα ήταν χρήσιμη. Ωστόσο, 

φαίνεται να υπάρχει διχογνωμία απόψεων μεταξύ των εκπαιδευτικών πάνω στο θέμα 

αυτό. Έξι στους δέκα εκπαιδευτικούς θεωρούν ότι το λεξιλόγιο εννοιών περιέχει λέξεις 

κλειδιά που βοηθούν τα παιδιά στην κατανόηση της μαθηματικής γλώσσας, ιδίως στα 

αριθμητικά προβλήματα. 

 

Εκπαιδευτικός 2 Είναι χρήσιμο τη στιγμή που διδάσκω μία έννοια να την προσθέτω στο 

λεξιλόγιο. Θεωρώ πως θα ενισχύσει την γλωσσική κατανόηση προβλημάτων. 
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Εκπαιδευτικός 3 Είναι πολύ χρήσιμη διότι με λέξεις κλειδιά μπορείς να ερμηνεύσεις πιο 

εύκολα ένα πρόβλημα. 

 

Εκπαιδευτικός 4. Πολύ χρήσιμο. Αποτελεί τη γλώσσα των μαθηματικών στην κοινή 

γλώσσα, με αποτέλεσμα ο μαθητής να χειρίζεται ευκολότερα μαθηματικές έννοιες. 

 

Εκπαιδευτικός 8 Περισσότερο εδώ θα βοηθηθούν μαθητές που έχουν πρόβλημα με τη 

γλώσσα. Αν το παιδί με δυσαριθμησία δυσκολεύεται έντονα σε αυτό τότε βοηθάει στην 

αντιστοιχία των αντίστοιχων όρων με τη σημασία και τη χρήση τους. 

 

Εκπαιδευτικός 9 Ως ένα σημείο στην επίλυση απλών προβλημάτων μέσα από λέξεις 

κλειδιά είναι βασική βοήθεια. 

 

Εκπαιδευτικός 10 Βοηθάει στην σύνδεση μεταξύ όρων και μαθηματικών πράξεων οπότε 

ναι. 

 

Από την άλλη δύο στους δέκα εκπαιδευτικούς επισημαίνουν πως οι λέξεις κλειδιά 

κρύβουν κινδύνους κατά τη διδασκαλία νέων Μαθηματικών εννοιών και πως είναι 

προτιμότερο τα προβλήματα να αντιμετωπίζεται περισσότερο κριτικά παρά με τη βοήθεια 

του λεξιλογίου εννοιών και να δημιουργηθεί σύγχυση. 

 

Εκπαιδευτικός 5 Με τις λέξεις κλειδιά ελλοχεύουν κίνδυνοι ανάλογα με τη διατύπωση, 

όποτε η χρήση του λεξιλογίου θέλει προσοχή. Είναι προτιμότερο να αποκρυπτογραφείς δια 

μέσου της οπτικοποίησης. 

 

Εκπαιδευτικός 6 Βοηθάει σε αρχικό στάδιο. Ωστόσο, στη συνέχεια οι λέξεις κλειδιά 

κρύβουν κινδύνους και πάντα μία λύση εξαρτάται από το τι ζητάει ένα πρόβλημα. 

Φαντάσου στο λεξιλόγιο η λέξη «αυξάνει» να σχετίζεται με την πρόσθεση, ενώ στη λύση 

ενός προβλήματος η ίδια λέξει να ζητά αφαίρεση. Αν το παιδί με δυσαριθμησία πάει κατά 

γράμμα με το λεξιλόγιο σίγουρα θα κάνει λάθος. Το λεξιλόγιο μπορεί να πάει σετ σε πρώτη 

φάση μόνο με απλά προβλήματα ώστε να εφαρμόζεται. 
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Μάλιστα, τρεις στους δέκα εκπαιδευτικούς θεωρούν πως για να χρησιμοποιηθεί 

ορθά το λεξιλόγιο εννοιών πρέπει πρώτα τα παιδιά να έχουν κατακτήσει βασικές γνώσεις 

μέσα από σαφή διδασκαλία ώστε να κατανοήσουν πλήρως τη χρήση του. 

 

Εκπαιδευτικός 1 4. Είναι χρήσιμη εφόσον το παιδί έχει αντιληφθεί εννοιολογικά τις 

τέσσερις πράξεις και τους αλγορίθμους τους, αλλά και έννοιες όπως «κρατούμενο» και 

«δανείζομαι». Πρέπει να γίνει μετά την κατανόηση των αλγορίθμων και πριν την εισαγωγή 

στα προβλήματα. 

 

Εκπαιδευτικός 5 Αν χωρίσουμε το λεξιλόγιο σε δύο στάδια ναι. Στο πρώτο στάδιο διδάσκω 

μερικούς όρους για να μην υπάρξει σύγχυση. Εδώ, έχω το συγκεκριμένο. Σε επόμενο στάδιο 

προχωράω σε διδασκαλία συνώνυμων όρων ώστε να υπάρξει γενίκευση. 

 

Εκπαιδευτικός 7 Αποδεκτό μόνο εφόσον το παιδί κατανοεί από πριν κάθε έννοια πριν 

χρησιμοποιηθεί το λεξιλόγιο. 

 

4.6.2 Κώδικας διδασκαλία αλγορίθμων 

 

Η διαφοροποίηση επεξεργασίας της διδασκαλίας εστιάζει στον τρόπο με τον 

οποίο διδάσκονται τα παιδιά μία και μοναδική έννοια πυρηνικής γνώσης τη φορά. Η 

σύγχρονη βιβλιογραφία υποστηρίζει πως για δυσαριθμητικούς μαθητές ο αλγόριθμος της 

κάθε πράξης πρέπει να διδάσκεται ξεχωριστά ώστε το παιδί να κατακτά ένα βήμα τη 

φορά. Γι’ αυτό ρωτήσαμε τους εκπαιδευτικούς τη γνώμη τους για την ταυτόχρονη 

διδασκαλία των αλγορίθμων των τεσσάρων πράξεων. Οι εννέα στους δέκα εκπαιδευτικοί 

υποστηρίζουν ότι πρέπει να διδάσκεται ένας αλγόριθμος τη φορά ώστε να μη προκαλείται 

στο παιδί σύγχυση και άγχος. 

 

Εκπαιδευτικός 1 Σε παιδιά με δυσαριθμησία δε θα εφάρμοζα ταυτόχρονη διδασκαλία 

αλγορίθμων μιας και θα ήταν δύσκολο να κατακτηθούν. 

 

Εκπαιδευτικός 2 Προτιμότερο μία έννοια τη φορά. 
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Εκπαιδευτικός 4 Αν τις διδάξουμε μεμονωμένα δημιουργούν σιγουριά στο μαθητή, αλλιώς 

προκαλούν άγχος και σύγχυση. 

 

Εκπαιδευτικός 5 Είμαι υπέρ του να διδάσκεται κάθε γνώση μεμονωμένα. 

 

Εκπαιδευτικός 6 Αρχικά θα δίδασκα χώρια κάθε αλγόριθμο. 

 

Εκπαιδευτικός 7 Στη δυσαριθμησία υπάρχει δυσκολία στην αναλογική σκέψη. Θα 

ξεκινούσα με απλές ασκήσεις βασισμένες σε έναν αλγόριθμο. 

 

Εκπαιδευτικός 8 Έχει να κάνει με το προφίλ του παιδιού. Πιστεύω ότι κάθε πράξη πρέπει 

να διδάσκεται ξεχωριστά και εφόσον ο αλγόριθμος κατακτηθεί τότε περνάμε στον επόμενο.  

 

Εκπαιδευτικός 9 Γι’ αυτούς τους μαθητές είναι σίγουρα καλύτερο και πιο εύκολο οι 

αλγόριθμοι να διδάσκονται ξεχωριστά.  

 

Εκπαιδευτικός 10 Η ταυτόχρονη διδασκαλία δημιουργεί σύγχυση. Είναι καλό να 

εντάσσουμε μία νέα έννοια αφού πρώτα κατακτηθεί η προηγούμενη. 

 

Αντιθέτως, μόνο μία εκπαιδευτικός υποστήριξε ότι θεωρεί την ταυτόχρονη διδασκαλία 

αλγορίθμων προτιμότερη για την ανάπτυξη γνωστικών δεξιοτήτων στα δυσαριθμητικά 

παιδιά. 

 

Εκπαιδευτικός 3 Θεωρώ πως η ταυτόχρονη διδασκαλία αποδίδει καλύτερα και βοηθά στο 

να κατανοηθούν οι έννοιες αναλογικά, βέβαια αυτό σχετίζεται και με το προφίλ του 

μαθητή. 

 

Από τους υπόλοιπους εννέα εκπαιδευτικούς, οι έξι από αυτούς ανέφεραν πως αν 

και είναι υπέρ του να διδάσκουμε έναν αλγόριθμο τη φορά στα παιδιά αυτά, με το πέρας 

της διδασκαλίας του κάθε αλγορίθμου είναι σημαντικό να δοθεί έμφαση στη μεταξύ τους 

σχέση. 

 



84 

Εκπαιδευτικός 1 Πρώτα κοιτούσα τα παιδιά να κατακτήσουν και να αυτοματοποιήσουν 

τον πρώτο αλγόριθμο και έπειτα θα έκανα το ίδιο και για τον αντίστροφό του. Έπειτα θα 

προχωρούσα σε αντίστροφη σκέψη. 

 

Εκπαιδευτικός 5 Ωστόσο, είναι σημαντικές οι συνδέσεις που κάνουμε μεταξύ των 

διάφορων γνώσεων, εν προκειμένω των αλγορίθμων. Η διδασκαλία να μη γίνεται 

παράλληλα αλλά με συσχετιστικό τρόπο ώστε το παιδί να κατανοεί της συνδέσεις. Για 

παράδειγμα θα διδάξω ταυτόχρονα πρόσθεση και αφαίρεση αλλά θα κοιτάξω να τις 

συσχετίσω. 

 

Εκπαιδευτικός 6 Αρχικά θα δίδασκα χώρια κάθε αλγόριθμο και μετά ταυτόχρονα για να 

δείξω τη μεταξύ τους σύνδεση. 

 

Εκπαιδευτικός 7 Ίσως να υπάρχουν και συνδυαστικές ασκήσεις των αλγορίθμων που να 

βοηθούν στη γενίκευση της μεταξύ τους σχέσης και να αποδώσουν στα παιδιά αυτά. 

 

Εκπαιδευτικός 8 Βέβαια, το να χρησιμοποιήσουμε δραστηριότητες που τις συνδυάζουν δεν 

είναι απαγορευτικό αρκεί να γίνει σταδιακά και πολύ προσεκτικά. 

 

Εκπαιδευτικός 9 Αν π.χ. έχουν κατακτήσει την πρόσθεση, μπορείς να τη χρησιμοποιήσεις 

για τη διδασκαλία της αφαίρεσης, αλλά σε καμία περίπτωση ταυτόχρονη διδασκαλία. Από 

την εμπειρία μου είδα ότι δε λειτουργεί.  

 

Ακόμη, τρεις στους δέκα εκπαιδευτικούς που υποστηρίζουν τη διδασκαλία ενός 

και μόνο αλγορίθμου τη φορά θεωρούν ότι σε αυτή την κατεύθυνση η χρήση ΒΑΔ είναι 

πολύ χρήσιμη. 

 

Εκπαιδευτικός 2 Για τη διδασκαλία των αλγορίθμων μάλιστα η χρήση ΒΑΔ είναι πολύ 

χρήσιμη. 

 

Εκπαιδευτικός 6 Γι’ αυτό βοηθά και η χρήση ΒΑΔ και αντικείμενα όπως το ζάρι. 

 

Εκπαιδευτικός 9 Μάλιστα αν χρησιμοποιήσεις ΒΑΔ βοηθά αρκετά αφού τα παιδιά αντί να 

απομνημονεύσουν έναν αλγόριθμο τον οπτικοποιούν.  
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Βέβαια σε αυτό το σημείο πρέπει να αναφέρουμε ότι η εκπαιδευτικός 7 που 

τάσσεται υπέρ της διδασκαλίας ενός αλγορίθμου τη φορά, στο πλαίσιο της ερώτησης 

Β.3.2.1 έρχεται σε αντίθεση. Ανέφερε χαρακτηριστικά ότι κατά τη διδασκαλία μίας 

έννοιας θεωρεί ωφέλιμη τη διδασκαλία μιας άλλης, δεύτερης διαφορετικής έννοιας 

καθώς όπως υποστήριξε η διδασκαλία σε πολλαπλούς άξονες ενισχύει τη ροή της 

μαθηματικής σκέψης των δυσαριθμητικών παιδιών. 

 

Η απάντηση της εκπαιδευτικού 7 στα πλαίσια της ερώτησης Β.3.2.1: 

Εκπαιδευτικός 7 Εφόσον έχω παιδί με δυσαριθμησία εστιάζω στην αίσθηση του αριθμού. 

Όπως σου είπα θεωρώ τους ζυγούς αριθμούς πιο διαχειρίσιμους για τα παιδιά με 

δυσαριθμησία. Ας πούμε ότι εστιάζω στην ποσότητα που εκφράζει ο αριθμός 4. Μπορώ 

ταυτόχρονα να αναφέρω 4:2=2. Δε λέω ότι θα κατακτήσει τη διαίρεση, αλλά δίνω έτσι ένα 

άνοιγμα σε άλλους άξονες. 

 

4.6.3 Κώδικας ομαδοποίηση προβλημάτων 

 

Αναφορικά με την ομαδοποίηση αριθμητικών προβλημάτων, βάσει των 

χαρακτηριστικών τους ώστε να διευκολυνθούν τα παιδιά με δυσαριθμησία, δύο στους 

δέκα εκπαιδευτικούς υποστηρίζουν ότι μία απαραίτητη προϋπόθεση μιας τέτοιας 

διαδικασίας είναι η βαθιά πυρηνική γνώση των χαρακτηριστικών των προβλημάτων και 

όχι η κατάκτηση της γνώσης να είναι αποτέλεσμα της διαδικασίας αυτής. 

 

Εκπαιδευτικός 1 Η ομαδοποίηση θεωρώ πως είναι δύσκολη έννοια για τα παιδιά με 

δυσαριθμησία. Πρέπει να εντοπίσεις τα κοινά και τις διαφορές στα διάφορα προβλήματα 

για να τα ομαδοποιήσεις και αυτό σημαίνει ότι έχεις αντιληφθεί σφαιρικά τα ζητούμενα των 

προβλημάτων. Εγώ θα προτιμούσα μία γενικότερη ταξινόμηση βάσει χαρακτηριστικών, 

δηλαδή του «τι» μου ζητά το κάθε πρόβλημα. Γενικά, όμως θεωρώ πως για τα παιδιά με 

δυσαριθμησία πρέπει καλύτερα να δημιουργώ συνδέσεις με την καθημερινή ζωή παρά 

ομαδοποιήσεις προβλημάτων 

 

Εκπαιδευτικός 2 Οι ομαδοποιήσεις δημιουργούν πολλές κατηγορίες και οι πολλές 

κατηγορίες αποτελούν πολλή πληροφορία για τα παιδιά με δυσαριθμησία. Συνεπώς το παιδί 
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δε ξέρει πού να κατευθυνθεί και θεωρώ πως με αυτή την τεχνική υπάρχουν ζητήματα και δε 

βοηθά απόλυτα. Είναι προτιμότερη η οπτικοποίηση των προβλημάτων και η εμπειρική 

σύνδεση με την καθημερινότητα. Θεωρώ πως κατευθύνουν καλύτερα τη σκέψη των παιδιών 

αυτών. 

 

Από τους δέκα εκπαιδευτικούς οι τρεις θεωρούν τη χρήση αυτής της τεχνικής 

χρήσιμη μόνο εφόσον δεν οδηγεί τους μαθητές στην απομνημόνευση. 

 

Εκπαιδευτικός 6 Όταν ομαδοποιούμε προβλήματα βάσει στρατηγικών επίλυσης συνήθως ο 

μαθητής οδηγείται στην απομνημόνευση. 

 

Εκπαιδευτικός 7 Το θέμα είναι να κατανοεί το παιδί το πρόβλημα και να το επιλύει 

συνειδητά με μία ίδια στρατηγική που έλυσε ένα προηγούμενο πρόβλημα της ίδιας ομάδας. 

 

Εκπαιδευτικός 9 Δε ξέρω πόσο εφικτή τεχνική είναι αυτή. Οδηγεί στην απομνημόνευση. 

Ίσως οι λέξεις κλειδιά να είναι πιο χρήσιμες. 

 

Σε αντίθεση με τις προηγούμενες απόψεις μία εκπαιδευτικός υποστήριξε ότι η 

ομαδοποίηση προβλημάτων δρα ενισχυτικά σε δυσαριθμητικούς μαθητές ενισχύοντας 

πλήθος γνωστικών δεξιοτήτων. 

 

Εκπαιδευτικός 5 Βοηθάει επειδή ο μαθητής με δυσαριθμησία μαθαίνει να εντοπίζει τα 

κοινά σημεία των προβλημάτων, να αυτοματοποιεί τη λύση και να καλλιεργεί 

μεταγνωστικές δεξιότητες. Βοηθάει επίσης στη μνήμη καις την αντίληψη. 

 

Μία δεύτερη εκπαιδευτικός υπογράμμισε πως η ομαδοποίηση προβλημάτων 

μπορεί να λειτουργήσει σαν ένα μοντέλο επίλυσης όμοιων προβλημάτων για τους 

δυσαριθμητικούς μαθητές. 

 

Εκπαιδευτικός 8 Θεωρώ πως πολλές φορές η ομαδοποίηση κάνει τα πράγματα πιο 

ξεκάθαρα. Είναι σαν ένα μοντέλο στο μυαλό των παιδιών. 

 

Τέλος, δύο στους δέκα εκπαιδευτικούς θεωρούν αυτή την τεχνική χρήσιμη μόνο 

εφόσον συνδυαστεί με το λεξιλόγιο εννοιών που αναφέραμε σε προηγούμενο κώδικα 
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ώστε οι δυσαριθμητικοί μαθητές να αποκτήσουν πλήρη έλεγχο επίλυσης αριθμητικών 

προβλημάτων. Μάλιστα είναι οι ίδιοι δύο εκπαιδευτικοί που θεωρούν το λεξιλόγιο 

εννοιών πολύ χρήσιμο εργαλείο στη διδασκαλία των παιδιών με δυσαριθμησία. 

 

Εκπαιδευτικός 3 Ενδεχομένως, αν συνδυαστεί με το λεξιλόγιο εννοιών που αναφέραμε 

παραπάνω να βοηθήσει στην επίλυση απλών προβλημάτων. 

 

Εκπαιδευτικός 9 Ίσως οι λέξεις κλειδιά να είναι πιο χρήσιμες. Αν συνδυαστεί μαζί με το 

λεξιλόγιο εννοιών που αναφέραμε πριν να είναι συνδυαστικά χρήσιμο ως τεχνική. 

 

4.7 Ομαδοποιημένος Κώδικας: Τελικό προϊόν μάθησης στη δυσαριθμησία 

 

4.7.1 Κώδικας δοκίμια 

 

Όσον αφορά τη χρήση των τυπικών δοκιμίων για να πληροφορηθούμε για την 

πορεία και την επίδοση των παιδιών με δυσαριθμησία στα Μαθηματικά οι μισοί 

εκπαιδευτικοί πιστεύουν ότι τα δοκίμια δεν είναι αντιπροσωπευτικά για τα παιδιά αυτά. 

 

Εκπαιδευτικός 1 Τα τεστ εξετάζουν την κατάκτηση μίας γνώσης μία δεδομένη χρονική 

στιγμή. Δε σημαίνει κάτι καθολικό.  

 

Εκπαιδευτικός 2 Τα τεστ δεν είναι αντιπροσωπευτικά για τα παιδιά με δυσαριθμησία. 

 

Εκπαιδευτικός 5 Σίγουρα δεν αρκούν. Σε κάθε παιδί με μαθησιακές δυσκολίες η 

αξιολόγηση οφείλει να είναι συνεχής και συστηματική. Όχι τυχαία μέσα στη χρονιά αλλά με 

το πέρας διδασκαλίας κάθε νέας γνώσης. Το ίδιο και για τα παιδιά με δυσαριθμησία. 

 

Εκπαιδευτικός 8 Τα δοκίμια είναι ένας τρόπος που παίρνουμε πίσω ανατροφοδότηση για 

κάθε παιδί ως ένα βαθμό. Ωστόσο, δεν είναι αρκετός ιδίως για τα παιδιά με δυσαριθμησία. 

 

Εκπαιδευτικός 10 Τα διαγωνίσματα δεν είναι πάντα αντιπροσωπευτικά για τα παιδιά αυτά 
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Μάλιστα, δύο στους δέκα εκπαιδευτικούς θεωρούν ότι τα δοκίμια οδηγούν τα 

παιδιά με δυσαριθμησία στο μαθηματικό άγχος και τους δημιουργούν σύγχυση. 

 

Εκπαιδευτικός 4 Συνήθως τα δοκίμια φέρνουν έντονο άγχος στα παιδιά αυτά. 

 

Εκπαιδευτικός 10 Συχνά τους προκαλούν άγχος και κάνουν λάθη που δε θα έκαναν σε 

κατάσταση ηρεμίας. 

 

4.7.2 Κώδικας ποιοτική αξιολόγηση 

 

Σε αντιδιαστολή με τη χρήση των δοκιμίων, η ομοφωνία των εκπαιδευτικών 

φαίνεται να διαφοροποιεί την αξιολόγησή των παιδιών με δυσαριθμησία βάσει ποιοτικών 

χαρακτηριστικών όπως του μαθησιακού τους προφίλ, της καλλιέργειας μεταγνωστικών 

δεξιοτήτων και των διδακτικών στόχων που θέτουν για τα παιδιά αυτά. 

 

Εκπαιδευτικός 1 Το πιο αξιόπιστο μέσο είναι να εξηγεί ο μαθητής με δυσαριθμησία τον 

τρόπο που σκέφτεται. 

 

Εκπαιδευτικός 2 Έμφαση πρέπει να δίνεται σε μία πιο ποιοτική και περιγραφική 

αξιολόγηση. 

 

Εκπαιδευτικός 3 Για τα παιδιά αυτά δίνω έμφαση σε μία πιο ποιοτική αξιολόγηση. Με 

ενδιαφέρει η ανάπτυξη μεταγνωστικών δεξιοτήτων ώστε το παιδί να παρακολουθεί το 

τρέχον επίπεδο της σκέψης του. Υπολογιστικά λάθη δεν είναι τόσο σημαντικά όσο 

σημαντική είναι η βαθύτερη κατανόηση της φύσης των Μαθηματικών. 

 

Εκπαιδευτικός 4 Εγώ διαφοροποιώ την αξιολόγησή με 2 - 3 στοχευμένες ασκήσεις πάνω 

σε ό,τι δουλέψαμε μαζί και στους στόχους που θέσαμε. 

 

Εκπαιδευτικός 5 Το ίδιο και για τα παιδιά με δυσαριθμησία. Πέρα από την ποσοτική 

καταγραφή ορθότητας, είναι σημαντική και η ποιοτική καταγραφή. Επιδιώκω να κατανοώ 

όχι μόνο πού δυσκολεύτηκε το παιδί αλλά και ποια είναι η αιτία του προβλήματος 
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Εκπαιδευτικός 6 Τα δοκίμια αποτελούν μέθοδο τελικής αξιολόγησης. Εγώ χρησιμοποιώ 

διαμορφωτική για τα παιδιά αυτά. 

 

Εκπαιδευτικός 7 Το παιδί με δυσαριθμησία πρέπει να επανεξετάζεται στο ίδιο θέμα με 

ασκήσεις που ταιριάζουν το προφίλ του. Δεν εξετάζουμε μόνο το περιεχόμενο αλλά και την 

ακρίβεια και ταχύτητα επίλυσης. 

 

Εκπαιδευτικός 8 Μεγαλύτερη έμφαση δίνω στην ποιοτική αξιολόγηση. Άλλες μέθοδοι που 

χρησιμοποίησα είναι οι ρούμπρικες, η αυτοαξιολόγηση κ.ά. 

 

Εκπαιδευτικός 9 Διαφοροποιημένη διδασκαλία σημαίνει και διαφοροποιημένη αξιολόγηση 

τόσο στην ποσότητα και την ποιότητα των ασκήσεων όσο και στο χρόνο. Γενικότερα, 

βέβαια, μια ποιοτική αξιολόγηση της καθημερινής πράξης πρέπει να λαμβάνεται υπόψη για 

κάθε παιδί, όχι μόνο για τα παιδιά με δυσαριθμησία. 

 

Εκπαιδευτικός 10 Ο εκπαιδευτικός εφόσον δίδαξε μία γνώση με συγκεκριμένες τεχνικές 

στα παιδιά αυτά πρέπει να μπορεί να εξασφαλίσει στην αξιολόγησή του ότι τα παιδιά με 

δυσαριθμησία μπορούν να τις εφαρμόσουν. 

 

4.8 Ομαδοποιημένος Κώδικας: Χρονικές και χρηματικές δεξιότητες 

δυσαριθμητικών μαθητών 

 

Οι κώδικες αυτής της κατηγορίες προέκυψαν από τα δεδομένα των απαντήσεων Β.3.6.1 

και Β.3.5.1. 

 

4.8.1 Κώδικας χρήση αναλογικού ρολογιού 

 

Για την κατάκτηση χρονικών δεξιοτήτων από τα παιδιά με δυσαριθμησία η 

πλειοψηφία των εκπαιδευτικών, δηλαδή οχτώ στους δέκα, υποστηρίζουν την άποψη ότι 

το αναλογικό ρολόι είναι ένα χρήσιμο μέσο για την εκμάθηση της ώρας αφού μπορεί και 

αυτό να ενταχθεί στα χειραπτικά υλικά της καθημερινής ζωής. 
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Εκπαιδευτικός 2 4. Όσο πιο πολύ ανταποκρίνεται κάτι στην καθημερινότητα τόσο 

καλύτερα για τα παιδιά με δυσαριθμησία. 

 

Εκπαιδευτικός 3 Για την εκμάθηση της ώρας το ψηφιακό ρολόι είναι χρήσιμο αλλά για 

στα παιδιά με δυσαριθμησία το αναλογικό σχετίζεται περισσότερο με την κατανόηση της 

φύσης των αριθμών. 

 

Εκπαιδευτικός 5 Και τα δύο βοηθούν στο αντιλαμβάνεται το παιδί χρονικές σχέσεις ειδικά 

στη μετατροπή μονάδων μέτρησης. Γι αυτό και δε θα επιλέγαμε ψηφιακό ρολόι μιας και δε 

μας δίνει τέτοια δυνατότητα. 

 

Εκπαιδευτικός 6 3. (…) το αναλογικό ρολόι στην κατανόηση άλλων μοτίβων πρόσθεσης 

όπως το +5. 

 

Εκπαιδευτικός 7 3. Είναι πολύ σημαντικά εργαλεία εφόσον είναι αντικείμενα της 

καθημερινότητας. 

 

Εκπαιδευτικός 8 4. Επειδή διδάσκονται από μικρή ηλικία είναι χρήσιμα στον να 

κατακτηθούν οι έννοιες του χρόνου. Το ψηφιακό ρολόι πάντως να είναι συμπλήρωμα των 

άλλων δύο και όχι άμεσο εργαλείο μάθησης 

 

Εκπαιδευτικός 9 5. Το αναλογικό ρολόι βοηθά ξεκάθαρα. Το χρησιμοποίησα σε παιδί με 

δυσαριθμησία υπό τη μορφή χειροτεχνίας και βοηθά στην αντίληψη όχι μόνο του τι είναι 

χρόνος αλλά και του πώς περνά. 

 

Εκπαιδευτικός 10 5. Βοηθά πάρα πολύ επειδή η αναπαράσταση του χρόνου βοηθούν τα 

παιδιά να καταλάβουν καλύτερα το πέρασμά του.  

 

Φυσικά πρέπει να τονίσουμε ότι οι υπόλοιποι δύο εκπαιδευτικοί στηρίζουν την 

αντίθετη άποψη αναφορικά με το αναλογικό ρολόι υποστηρίζοντας ότι είναι ένα 

πολύπλοκο εργαλείο για την εκμάθηση χρονικών εννοιών σε δυσαριθμητικούς μαθητές 

και ενδέχεται να προκαλέσει σύγχυση και άγχος. 
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Εκπαιδευτικός 1 2. Η ώρα είναι σύνθετη έννοια διδασκαλία από άποψη συμβολισμού, 

πόσο μάλλον για ένα παιδί με δυσαριθμησία. Ειδικά, αν σκεφτείς ότι είμαστε εκτεθειμένοι 

σε ψηφιακά ρολόγια τότε το πώς λειτουργεί η κυκλική κίνηση δε ξέρω αν είναι εύκολη 

υπόθεση. Θεωρώ ότι υπάρχει νοηματικό κενό στο μυαλό των παιδιών αυτών. Δε είμαι 

σίγουρη αν θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί από την άλλη στην εξάσκηση αρίθμησης έως το 

60. 

 

Εκπαιδευτικός 4 3. Από την άλλη θεωρώ ότι είναι εργαλεία που ενδέχεται να προκαλέσουν 

άγχος. 

 

4.8.2 Κώδικας χρήση ημερολογίου 

 

Όπως με το αναλογικό ρολόι έτσι και με ημερολόγιο οι ίδιοι οχτώ στους δέκα 

εκπαιδευτικούς το θεωρούν ένα χρήσιμο εργαλείο μάθησης για την εκμάθηση των 

εννοιών ημέρα, μήνας και έτος με τη μία εκπαιδευτικό να τονίζει τη σημασία ειδικής 

διδασκαλίας πριν τη χρήση του. 

 

Εκπαιδευτικός 2 Και το αναλογικό ρολόι και το ημερολόγιο μπορείς να τα 

χρησιμοποιήσεις σαν μία εισαγωγή εννοιών που σχετίζονται με το χρόνο. 

 

Εκπαιδευτικός 3 Το ημερολόγιο είναι χρήσιμο την εκμάθηση της έννοιας μήνας και έτος. 

 

Εκπαιδευτικός 5 Και τα δύο βοηθούν στο να αντιλαμβάνεται το παιδί χρονικές σχέσεις 

ειδικά στη μετατροπή μονάδων μέτρησης. 

 

Εκπαιδευτικός 6 Θεωρώ ότι το ημερολόγιο θα βοηθούσε στην κατάκτηση των 

μαθηματικών 

 

Εκπαιδευτικός 7 Είναι πολύ σημαντικά εργαλεία εφόσον είναι αντικείμενα της 

καθημερινότητας. Πριν από αυτά όμως χρειάζονται άλλες δράσεις. Όταν πήγα σε παιδί με 

δυσαριθμησία ημερολόγιο δεν ήξερε τι ήταν και δε θυμόταν και όλους τους μήνες. Πρέπει 

να προηγηθεί ειδική διδασκαλία. 
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Εκπαιδευτικός 8 4. Επειδή διδάσκονται από μικρή ηλικία είναι χρήσιμα στον να 

κατακτηθούν οι έννοιες του χρόνου. 

 

Εκπαιδευτικός 9 Και το ημερολόγιο βοηθά σίγουρα 

 

Εκπαιδευτικός 10 Ένας μαθητής με δυσαριθμησία θα βοηθηθεί αρκετά στο να καταλάβει 

την εναλλαγή ημερών, μηνών και εποχών σε ένα ημερολόγιο που θα έχει ζωγραφιές μηνών 

και εποχών. 

 

Τέλος από τους δύο εκπαιδευτικούς που ήταν αρνητικοί με το αναλογικό ρολόι, η 

μία εκπαιδευτικός θεωρεί το ίδιο και για το ημερολόγιο ενώ η άλλη εκπαιδευτικός 

κράτησε ουδέτερη στάση ως προς τη χρήση του. 

 

Εκπαιδευτικός 1 Το ημερολόγιο ως εργαλείο θεωρώ πως είναι περισσότερο βοηθητικό. Αν 

σβήνεις τι μέρες αντιλαμβάνεσαι τι πέρασε. Στην κυκλική κίνηση του αναλογικού ρολογιού 

δε μπορείς να εφαρμόσεις το ίδιο. 

 

Εκπαιδευτικός 4 3. Από τη μία εξοικειώνονται με τις έννοιες του χρόνου. Από την άλλη 

θεωρώ ότι είναι εργαλεία που ενδέχεται να προκαλέσουν άγχος. 

 

4.8.3 Κώδικας ανάπτυξη χρηματικών δεξιοτήτων 

 

Για την ανάπτυξη χρηματικών δεξιοτήτων σε δυσαριθμητικά παιδιά οι οχτώ στους 

δέκα εκπαιδευτικούς φαίνεται να στηρίζουν τη διδασκαλία τους σε αυθεντικές συνθήκες 

μάθησης όπως το παιχνίδι, η άτυπη μάθηση, η συνεργασία με τους γονείς σε δομές εκτός 

σχολείου και άλλες συνθήκες, όπως πληρωτέοι λογαριασμοί, μιας και είναι συνδεδεμένοι 

με την καθημερινότητα των παιδιών αυτών. 

 

Εκπαιδευτικός 1 1 ώρα / εβδομάδα θα χρησιμοποιούσα και παιχνίδι στιλ μανάβικο που 

είναι φιλικό προς τα παιδιά και συμβατό με την καθημερινή ζωή. 

 

Εκπαιδευτικός 2 Επιτραπέζια και παιχνίδια με αγοροπωλησίες αποτελούν κίνητρο για 

μάθηση. 
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Εκπαιδευτικός 3 Χρήση ψεύτικων νομισμάτων, αγοροπωλησίες και επιτραπέζια βοηθούν 

σίγουρα. 

 

Εκπαιδευτικός 4 Δημιουργία ενός εικονιστικού περιβάλλοντος διαχείρισης χρημάτων και 

επιτραπέζια βοηθούν. 

 

Εκπαιδευτικός 5 Βιωματικές εφαρμογές με εφαρμοσμένα προβλήματα, συμμετοχή των 

γονιών εκτός σχολείου στο σουπερμάρκετ, με λίστες από ψώνια, η χρήση υπολογιστικής 

μηχανής βοηθούν τα παιδιά με δυσαριθμησία σίγουρα γιατί κατακτούνται δεξιότητες της 

καθημερινής ζωής εμπειρικά και βιωματικά. Παιχνίδια με αγοροπωλησίες και επιτραπέζια 

δεν τα εντάσσω στο πλαίσιο της διδασκαλίας αλλά στο πλαίσιο της εξάσκησης. 

 

Εκπαιδευτικός 6 (…) μέσα από το παιχνίδι, θα βλέπαμε κάποιους λογαριασμούς που 

πρέπει να πληρωθούν ή αποδείξεις από σουπερμάρκετ. Τα επιτραπέζια είναι χρήσιμα 

ανάλογα με την ηλικία. Θεωρώ ότι στα μεγαλύτερα παιδιά λειτουργεί καλύτερα. 

 

Εκπαιδευτικός 8 Προτιμάμε αυθεντικές συνθήκες μάθησης όπως το παιχνίδι. Αν υπάρχιε 

μία ευρύτερη συνεργασία με το σχολείο θα μου άρεσε η συνεργασία με το κυλικείο του 

σχολείου ως μια πιο βιωματική εφαρμογή χρηματικών συναλλαγών. 

 

Εκπαιδευτικός 10 Οι μαθητές μπορούν να δημιουργήσουν ένα «μπακάλικο» και να 

αγοράζουν και να πωλούν αντικείμενα με ψεύτικα χρήματα. Έτσι θα καταλάβουν την αξία 

των χαρτονομισμάτων και θα εξασκηθούν σε πρόσθεση και αφαίρεση. 

 

Επιπλέον, 6/10 εκπαιδευτικούς θεωρούν σημαντική τη χρήση χειραπτικού υλικού 

όπως η χρήση πλαστικοποιημένων χαρτονομισμάτων και ψεύτικων νομισμάτων. 

 

Εκπαιδευτικός 1 Θα χρησιμοποιούσα επιτραπέζια και χειραπτικά υλικά (π.χ. νομίσματα). 

 

Εκπαιδευτικός 3 Χρήση ψεύτικων νομισμάτων (...) 

 

Εκπαιδευτικός 4 Πλαστικοποιημένα χρήματα (...) 
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Εκπαιδευτικός 7 Προσομοιώσεις με πλαστικοποιημένα χρήματα (...) 

 

Εκπαιδευτικός 9 Έχω χρησιμοποιήσει ψεύτικα κέρματα και χαρτονομίσματα.  

 

Εκπαιδευτικός 10 Για την κατανόηση των χρηματικών συναλλαγών όλες οι 

δραστηριότητες πρέπει να συνοδεύονται από χρήση χαρτονομισμάτων ή κερμάτων. 

 

Μία στους δέκα εκπαιδευτικούς τόνισε πως για την ανάπτυξη χρηματικών 

δεξιοτήτων σημαντικό ρόλο παίζει η χρήση της οπτικοποίησης, για τα παιδιά αυτά, 

συνδυασμένη μάλιστα με την καλλιτεχνική έκφραση. Βέβαια να επισημάνουμε ότι η ίδια 

η εκπαιδευτικός στο πλαίσιο της ερώτησης Β.2.1.1 που αφορά την καλλιτεχνική έκφραση 

ανέφερε πως δεν έχει χρησιμοποιήσει κάποια μέθοδο όπως η DRAW στην επίλυση 

προβληματικών καταστάσεων και πως δεν είναι βέβαιη αν είναι ωφέλιμη για τα 

δυσαριθμητικά παιδιά. 

 

Εκπαιδευτικός 7 Θα το προχωρούσα στη ζωγραφική που είναι το οπτικό και τέλος θα 

μετέφραζα στο συμβολικό για τα παιδιά αυτά 

 

Τέλος, δύο στους δέκα εκπαιδευτικούς επισήμαναν πως χρήσιμα είναι και τα 

προβλήματα που εμπεριέχουν χρηματικές συναλλαγές, ενώ μία εκπαιδευτικός τόνισε τη 

σημασία της διδασκαλίας με σαφήνεια, προτού προχωρήσουμε σε οποιαδήποτε άλλη 

διδακτική πρακτική.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5ο : ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 
 

5.1 Συμπεράσματα από τα δεδομένα των συνεντεύξεων 

 

Στόχος του παρόντος Κεφαλαίου είναι, μέσα από την ανάλυση του περιεχομένου 

των συνεντεύξεων, που έγινε στο προηγούμενο κεφάλαιο, να δούμε κατά πόσο τα 

αποτελέσματα της παρούσας έρευνας συμφωνούν με τα ερευνητικά δεδομένα του 2ου 

Κεφαλαίου της παρούσας μεταπτυχιακής εργασίας, ότι δηλαδή η Διαφοροποιημένη 

Διδασκαλία ενισχύει τα παιδιά με δυσαριθμησία στο μάθημα των Μαθηματικών του 

δημοτικού σχολείου. 

Αρχικά, η Διαφοροποιημένη διδασκαλία, όπως αναλύθηκε στο θεωρητικό μέρος, 

σχετίζεται με τον τρόπο που μαθαίνει ο μαθητής και ειδικότερα με τη μαθησιακή του 

ετοιμότητα. Τα παιδιά με δυσαριθμησία υποστηρίζεται ότι χρειάζονται συστηματική 

καθοδήγηση, προκειμένου να κατακτήσουν την αίσθηση του αριθμού και να είναι σε 

θέση να αναλάβουν τον έλεγχο της μαθηματικής τους μάθησης. Η ανάλυση των 

δεδομένων της παρούσης έρευνας πάνω σε αυτό το θέμα συμφωνεί με τις παραγράφους 

2.3 και 2.4 και έδειξε ότι οι εκπαιδευτικοί των συνεντεύξεων δίνουν έμφαση στην 

καθοδήγηση και υποστήριξη των παιδιών αυτών μέσα από πλήθος στρατηγικών που θα 

επιτρέψουν τον έλεγχο παρανοήσεων στην προϋπάρχουσα γνώση επιτρέποντας τη 

σύνδεσή της με τη νέα. Οι πιο δημοφιλείς στρατηγικές φάνηκαν να είναι η 

πολυαισθητηριακή προσέγγιση, η διδασκαλία με σαφήνεια, η χρήση χειραπτικού υλικού, 

η οπτικοποίηση και ο επιμερισμός των διδακτικών στόχων σε μικρότερους. Μάλιστα, οι 

εκπαιδευτικοί υπογράμμισαν ότι οι στρατηγικές αυτές βοηθούν τους δυσαριθμητικούς 

μαθητές να παρακολουθούν τη ροή της σκέψης τους ενισχύοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο 

τη μεθοδικότητα της επίλυσης αριθμητικών προβλημάτων. Βέβαια, όλες οι παραπάνω 

στρατηγικές υποστηρίχθηκε ότι χρησιμοποιούνται εφόσον συνάδουν τόσο με το προφίλ 

όσο και με τα ενδιαφέροντα των μαθητών, υποδεικνύοντας ότι οι τρεις διαστάσεις του 

τρόπου με τον οποίο μαθαίνουν οι δυσαριθμητικοί μαθητές, δηλαδή το μαθησιακό 

προφίλ, η μαθησιακή ετοιμότητα και τα ενδιαφέροντά τους, στα πλαίσια της 

Διαφοροποιημένης διδασκαλίας είναι μεταξύ τους αλληλένδετες. 

Πιο συγκεκριμένα, τα ενδιαφέροντα των μαθητών σύμφωνα με τη θεωρητική 

προσέγγιση που παρουσιάστηκε στην παράγραφο 2.2.1 αποτελούν σημαντικό παράγοντα 
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της διαφοροποιημένης διδασκαλίας, καθώς οι σύγχρονοι μαθητές τρέφουν ιδιαίτερο 

ενδιαφέρον για την τεχνολογία και ειδικότερα για το ψηφιακό παιχνίδι. Οι εκπαιδευτικοί, 

που πήραν μέρος στην έρευνά μας, στο συγκεκριμένο θέμα υποστηρίζουν ότι η χρήση της 

νέας τεχνολογίας αποτελεί το νούμερο ένα κίνητρο για μάθηση και ενεργό συμμετοχή. 

Ειδικότερα, οι απαντήσεις των εκπαιδευτικών φαίνεται να συμφωνούν με τα ερευνητικά 

δεδομένα των Βοσνιάδου (2006) και των Vasconcelos de Castro et al. (2014) τα οποία 

παρουσιάστηκαν στο κεφάλαιο 2.5.9 επιβεβαιώνοντας ότι το ψηφιακό παιχνίδι αποτελεί 

μέσο που δημιουργεί νέες μαθησιακές εμπειρίες μέσα από ένα περιβάλλον μάθησης το 

οποίο συσχετίζει τη μαθηματική εξάσκηση με το παιχνίδι. Ταυτόχρονα, φαίνεται να 

ενισχύει τη θετική στάση των δυσαριθμητικών παιδιών για τα μαθηματικά. Βέβαια, οι 

εκπαιδευτικοί τόνισαν πως αν θέλουμε τα σύγχρονα τεχνολογικά μέσα να αποτελέσουν 

πέρα από περιβάλλοντα μάθησης και διδακτικά εργαλεία για δυσαριθμητικούς μαθητές, 

θα πρέπει να ληφθούν σε μεγάλο βαθμό υπόψιν τόσο το περιεχόμενο της διδασκαλίας 

όσο και η μαθησιακή ετοιμότητα των παιδιών, όπως αυτές περιγράφηκαν στην 

παράγραφο 2.2.1. 

Μέσα από την ανάλυση των δεδομένων της έρευνας, φάνηκε πως ο 

σημαντικότερος παράγοντάς της είναι το μαθησιακό προφίλ των παιδιών με 

δυσαριθμησία. Σχεδόν όλοι οι εκπαιδευτικοί, από όσους συμμετείχαν στις συνεντεύξεις, 

ανέφεραν τουλάχιστον μία φορά τη σημαντικότητα του μαθησιακού προφίλ στο πλαίσιο 

κάποιου ερευνητικού ερωτήματος. Οι διδακτικοί στόχοι που θέτουν οι εκπαιδευτικοί, οι 

τροποποιήσεις που πράττουν στη διδασκαλία τους, η αξιολόγηση, οι τεχνικές που 

σχετίζονται με τα ενδιαφέροντα των μαθητών, αλλά και η ενσωμάτωση συγκεκριμένων 

στρατηγικών για τη μαθηματική εκπαίδευση των δυσαριθμητικών παιδιών, έχουν 

σύμφωνα με τους ίδιους τους εκπαιδευτικούς, ως βάση το προφίλ των παιδιών αυτών. 

Ειδικότερα, στα κεφάλαια 2.2.2 και 2.5.4, το μαθησιακό προφίλ συνδέεται με τη μέθοδο 

συνδιδασκαλίας με τον ειδικό παιδαγωγό και με την ευέλικτη ομαδοποίηση, μεθόδους 

που όπως υποστηρίχθηκε από τους Παντελιάδου (2008), Παπαδοπούλου (2017) και τους 

Rexroat-Frazier και Chamberlin (2019) ενισχύουν την απόδοση των δυσαριθμητικών 

μαθητών στα Μαθηματικά.  

Ως προς τη συνεργασία που αναπτύσσουν ειδικός παιδαγωγός και εκπαιδευτικός 

της γενικής τάξης από την ανάλυση των δεδομένων, υποστηρίχθηκε ότι ο ειδικός 

παιδαγωγός αποτελεί βασική πηγή πληροφόρησης για το μαθησιακό προφίλ ενός παιδιού 

με δυσαριθμησία, ώστε με τις γνώσεις του να ενισχύσει ένα εξατομικευμένο πρόγραμμα 

για τα παιδιά αυτά. Από την άλλη πλευρά, οι Rexroat-Frazier και Chamberlin (2019), 
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κρίνουν εξίσου απαραίτητη η συνδιδασκαλία μεταξύ των δυο εκπαιδευτικών ώστε τα 

παιδιά με δυσαριθμησία να αποκτήσουν όσο το δυνατόν περισσότερες εμπειρίες 

αντίστοιχες με τους συνομηλίκους τους. Αν και μόνο τρεις εκπαιδευτικοί στο πλαίσιο των 

συνεντεύξεων έκαναν λόγο για συνδιδασκαλία, φάνηκε ότι αν και αποτελεί μία ιδανική 

προσέγγιση για τα παιδιά αυτά, δε παύει να παραμένει κάτι δύσκολο να επιτευχθεί. Η 

βασική αιτία, όπως καταγράφεται στις απαντήσεις των εκπαιδευτικών, είναι η στάση των 

εκπαιδευτικών της γενικής τάξης απέναντι στην εκπαίδευση των παιδιών αυτών καθώς, 

όπως επισημαίνεται, οι εκπαιδευτικοί έχουν θέσει σε προτεραιότητα την επιτυχία του 

συνόλου της τάξης και την κάλυψη του Αναλυτικού Προγράμματος. 

Όπως αναφέρουν οι Παντελιάδου (2008) και Παπαδοπούλου (2017) στο κεφάλαιο 

2.2.2 το ενδιαφέρον του εκπαιδευτικού πρέπει να στραφεί στον εμπλουτισμό της 

συμμετοχικής μάθησης μέσα από πλήθος μεθόδων όπως αυτή της ευέλικτης 

ομαδοποίησης. Όπως ανέφεραν οι εκπαιδευτικοί που συμμετείχαν στην έρευνα η 

ευέλικτη ομαδοποίηση και γενικότερα η συνεργατική μάθηση μεταξύ μαθητών αποτελεί 

ένα σημαντικό εργαλείο στα χέρια τους για να ενισχύσουν ένα δυσαριθμητικό παιδί στα 

μαθηματικά, με την προϋπόθεση ότι οι ίδιοι είναι καλοί ρυθμιστές του περιβάλλοντος της 

τάξης τους. Τόνισαν ιδιαίτερα ότι στη συνεργατική μάθηση είναι βασική η γνώση του 

μαθησιακού προφίλ όλων των παιδιών της τάξης, ώστε ο ίδιος ο εκπαιδευτικός να ελέγχει 

με ποιον συνεργάζεται το παιδί με δυσαριθμησία και τι μορφή έχει η συνεργασία αυτή 

ώστε να μην προκαλείται σύγχυση. 

Η Διαφοροποιημένη Διδασκαλία, όπως αναλύθηκε στο θεωρητικό μέρος, 

σχετίζεται επίσης με τη διδακτική διαδικασία και ειδικότερα με το περιεχόμενο της 

διδασκαλίας. Η σύγχρονη έρευνα υποστηρίζει πως οι δυσαριθμητικοί μαθητές είναι 

προτιμότερο να κατακτούν μία μαθηματική γνώση τη φορά. Ειδικότερα, αν αυτή η γνώση 

εμπεριέχει αυθεντικό προβληματισμό για τα παιδιά αυτά μέσα από βιωματικές 

δραστηριότητες με νόημα, υποστηρίζεται ότι μπορεί να ενισχυθεί σε σημαντικό βαθμό η 

μαθηματική τους επίδοση. Η έρευνά μας πάνω σε αυτό το θέμα έδειξε ότι οι 

εκπαιδευτικοί επιλέγουν την επίλυση προβληματικών καταστάσεων ενός αλγορίθμου τη 

φορά. Μάλιστα υποστηρίχθηκε ότι, εφόσον ο ίδιος ο εκπαιδευτικός είναι σίγουρος πως το 

παιδί με δυσαριθμησία κατέκτησε το πρώτο αλγόριθμο, τότε μπορούμε να περάσουμε 

στη διδασκαλία του επόμενου. Αυτή η διδασκαλία μπορεί να έχει και συσχετιστική 

μορφή με τον προηγούμενο αλγόριθμο, καθώς όπως υποστηρίζουν οι εκπαιδευτικοί, η 

κατανόηση των σχέσεων των αλγορίθμων μπορεί να ενισχύσει σημαντικά την αναλογική 

σκέψη σε παιδιά με δυσαριθμησία. Πιο συγκεκριμένα, οι βιωματικές δραστηριότητες, 
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όπως η επίλυση προβλημάτων της καθημερινής ζωής, η δημιουργία ενός project, η 

προβολή ενός βίντεο, η επίσκεψη σε δομές εκτός σχολείου όπως θέατρα, μουσεία, 

αρχαιολογικοί χώροι και κάθε είδους διδακτική ενασχόληση που ενισχύει τη διαισθητική 

κατανόηση, θεωρούνται από τους εκπαιδευτικούς ιδιαίτερα χρήσιμες εφόσον όμως 

ταιριάζουν με το μαθησιακό προφίλ των παιδιών αυτών. Οι εκπαιδευτικοί υπογράμμισαν 

πως δραστηριότητες τέτοιας φύσης θεωρούνται χρήσιμες αφού συνδέονται με την 

καθημερινή ζωή, δίνοντας ουσιαστικό νόημα στους μαθηματικούς προβληματισμούς των 

παιδιών αυτών. 

Η διδακτική διαδικασία πέρα από το περιεχόμενο της διδασκαλίας έχει ως εξίσου 

σημαντικό άξονα και την επεξεργασία της. Όπως παρουσιάστηκε στο θεωρητικό μέρος 

της εργασίας μας, η διαφοροποίηση της επεξεργασίας σχετίζεται με το πώς ο 

δυσαριθμητικός μαθητής δίνει νόημα στο περιεχόμενο της γνώσης κάθε δραστηριότητας. 

Γι’ αυτό και σημαντικό ρόλο διαδραματίζει η συστηματική βοήθεια που παρέχεται στους 

μαθητές αυτούς. Από την ανάλυση των συνεντεύξεων στο θέμα αυτό, οι εκπαιδευτικοί 

φάνηκε να θέτουν διδακτικούς στόχους στους οποίους οι δυσαριθμητικοί μαθητές να 

ανταποκρίνονται βάσει τους μαθησιακού τους προφίλ και ετοιμότητας. Τα αποτελέσματα 

λοιπόν της έρευνας συμφωνούν με τους Emerson (2015), Νικολόπουλο (2015) και 

Τζιβινικού (2015) ότι οι κυρίαρχοι στόχοι που έθεσαν οι εκπαιδευτικοί των συνεντεύξεων 

είναι κατά κύριο λόγο γνωστικοί όπως η κατάκτηση της αίσθησης του αριθμού, η 

εξοικείωση με το μαθηματικό λεξιλόγιο, η επίλυση απλών μαθηματικών προβλημάτων, η 

ενίσχυση της υπολογιστικής ικανότητας και η απόκτηση οπτικο-χωρικών, χωρικών και 

χρονικών δεξιοτήτων. Σημαντικό επίσης ρόλο παίζει και η δημιουργία ενός 

περιβάλλοντος μάθησης που θα ενθαρρύνει την επίτευξη ψυχολογικών στόχων στα 

παιδιά αυτά, όπως η διαχείριση της ματαίωσης και του μαθηματικού άγχους, ενώ έγιναν 

αναφορές και για τη διαφοροποίηση της αξιολόγησης και του χρόνου που παρέχεται στα 

παιδιά με δυσαριθμησία. H παραπάνω θέση επιβεβαιώνει την άποψη του Chinn (2018), 

στο Κεφάλαιο 1.11.2, ότι η διδασκαλία που εστιάζει σε μία ευρύτερη παιδαγωγική πτυχή 

της εκμάθησης των Μαθηματικών είναι περισσότερο ενισχυτική για τα παιδιά αυτά. 

Βέβαια, η επίτευξη όλων των παραπάνω στόχων γίνεται φανερή όπως αναφέραμε 

στην παράγραφο 2.2.2 μέσα από το τελικό προϊόν της μάθησης, που για τη 

διαφοροποιημένη διδασκαλία είναι καθοριστικής σημασίας ως προς την επιτυχή έκβασή 

της, καθώς αντανακλά την πρόοδο των δυσαριθμητικών παιδιών στο μάθημα των 

μαθηματικών. Σύμφωνα με τους Παντελιάδου (2008), Γεωργιάδου και Μπαρτζάκλη 

(2008) και το Εθνικό Συμβούλιο Ερευνών ΗΠΑ (2012) ο τρόπος αξιολόγησης του 
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βαθμού κατάκτησης της μαθηματικής γνώσης, η καλλιέργεια μεταγνωστικών δεξιοτήτων 

και η συνεργασία που αναπτύσσουν οι εκπαιδευτικοί με τους γονείς των δυσαριθμητικών 

παιδιών, αφορούν τον τρόπο με τον οποίο αντανακλάται η πρόοδος του δυσαριθμητικού 

μαθητή στη μάθηση. Όπως υποστηρίζει η Παντελιάδου (2008), τα δοκίμια δεν αποτελούν 

έναν αντιπροσωπευτικό τρόπο αξιολόγησης των δυσαριθμητικών μαθητών, κάτι το οποίο 

επιβεβαιώνουν και οι εκπαιδευτικοί των συνεντεύξεων υπογραμμίζοντας ταυτόχρονα τη 

σημασία μιας πιο ποιοτικής αξιολόγησης. Στην παρούσα έρευνα, οι εκπαιδευτικοί δίνουν 

έμφαση σε μία αξιολόγηση που ανταποκρίνεται στο μαθησιακό προφίλ των 

δυσαριθμητικών παιδιών, στους εξατομικευμένους διδακτικούς στόχους που οι ίδιοι 

θέτουν για τα αυτά και στην ανάπτυξη μεταγνωστικών δεξιοτήτων. Από την άλλη, οι 

εκπαιδευτικοί θεωρούν απαραίτητη τη συνεργασία με τους γονείς των παιδιών αυτών ως 

έναν θεμελιώδη παράγοντα της Διαφοροποιημένης Διδασκαλίας. Οι γονείς φαίνεται να 

αποτελούν τη βασική πηγή ανατροφοδότησης ώστε ο εκπαιδευτικός να γνωρίσει στο 

μέγιστο δυνατό βαθμό το μαθησιακό προφίλ των παιδιών αυτών και να διαμορφώσει τη 

διδασκαλία του βάσει της ετοιμότητάς τους για νέα γνώση. Μάλιστα, επιβεβαιώνεται και 

η άποψη του Franklin (2018) ότι η συνεργασία γονέα – εκπαιδευτικού έχει και 

ψυχολογική πτυχή μιας και -από ό,τι φαίνεται- μπορεί να ωθήσει σε σημαντικό βαθμό 

στην καλλιέργεια θετικής μαθηματικής στάσης στα παιδιά αυτά. Επιπλέον, στο 

θεωρητικό μέρος της εργασίας αναφέρεται πως η προ-διδασκαλία του επόμενου 

μαθήματος από το γονέα στο σπίτι, φαίνεται να λειτουργεί εξίσου ευεργετικά στη 

ψυχολογία των παιδιών αυτών. Ωστόσο, οι εκπαιδευτικοί των συνεντεύξεων 

παρουσιάζονται πιο συγκρατημένοι ως προς αυτή την κατεύθυνση, τονίζοντας πως για να 

έχει μία τέτοια πράξη επιτυχή έκβαση, οι γονείς θα πρέπει να έχουν και τις ανάλογες 

δεξιότητες διδασκαλίας. Γι αυτό το λόγο υποστηρίζουν ότι είναι προτιμότερη η εξάσκηση 

μίας γνώσης που ήδη έχει διδαχθεί ώστε να μην οδηγηθούμε στο αντίθετο ψυχολογικό 

αποτέλεσμα του μαθηματικού άγχους και της σύγχυσης. 

Η Δυσαριθμησία ως μαθησιακή δυσκολία, όπως παρουσιάστηκε αναλυτικά στο 

Κεφάλαιο 1.5, έχει ως βάση την αδυναμία κατανόησης των αριθμών και των αριθμητικών 

πράξεων. Ως επακόλουθο, θέλαμε να εξετάσουμε κατά πόσο τεχνικές όπως η μέτρηση 

απτικών αντικειμένων, εξάσκηση αρίθμησης από το 0 έως το 9 και αντίστροφα, 

συζήτηση, ζωγραφική ή άλλες τεχνικές ανάλογου τύπου, που σύμφωνα με τη θεωρία 

θεωρούνται χρήσιμες στη διδασκαλία δυσαριθμητικών παιδιών, μπορούν στα πλαίσια της 

Διαφοροποιημένης διδασκαλίας να ενισχύσουν την ανάκληση και αναγνώριση αριθμών, 

ποσοτήτων και μεγεθών. Οι εκπαιδευτικοί πάνω στο θέμα αυτό υποστήριξαν ότι όλες 
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αυτές οι τεχνικές μπορούν να λειτουργήσουν ενισχυτικά αρκεί πάντα να ταιριάζουν με το 

μαθησιακό προφίλ του παιδιού που διδάσκουν. Μάλιστα, η χρήση χειραπτικού υλικού 

αναδείχθηκε η πιο δημοφιλής τεχνική στο θέμα αυτό. 

Σύμφωνα με το 2ο Κεφάλαιο της μεταπτυχιακής εργασίας, το χειραπτικό υλικό 

που έχει άμεση σχέση με την αρίθμηση μπορεί, στα πλαίσια της διαφοροποιημένης 

διδασκαλίας, να ενισχύσει την μνήμη και την κατανόηση των δυσαριθμητικών μαθητών. 

Έτσι, από την ανάλυση των δεδομένων των συνεντεύξεων για την ορθή απαρίθμηση 

αντικειμένων, το χειραπτικό υλικό κρίνεται από τους εκπαιδευτικούς όχι μόνο χρήσιμο 

αλλά και απαραίτητο μέσο της διδασκαλίας. Αυτό έρχεται σε πλήρη συμφωνία με την 

έρευνα της Τζιβινίκου (2015) ότι το φυσικό χειραπτικό υλικό έχει νόημα για τους 

δυσαριθμητικούς μαθητές ενισχύοντας στο μέγιστο δυνατό την προσπάθεια κατάκτησης 

της αίσθησης των αριθμών. Μάλιστα τονώνει πλήθος γνωστικών δεξιοτήτων, όπως η 

αντίληψη μεγεθών και ποσοτήτων, η συμβολική γλώσσα των μαθηματικών, η κατανόηση 

των αλγορίθμων των τεσσάρων πράξεων, οι σχέσεις της μαθηματικής ορολογίας, η 

έννοια της θεσιακής αξίας κ.ά. 

Η κατανόηση της φύσης των αριθμών σχετίζεται άμεσα με τις υπολογιστικές 

δεξιότητες των μαθητών. Στο θεωρητικό μας μέρος, τεχνικές όπως η CRA υποστηρίζεται 

ότι μπορούν στα πλαίσια της Διαφοροποιημένης Διδασκαλίας να ενισχύσουν την ορθή 

χρήση των αλγορίθμων των τεσσάρων πράξεων και συνάμα την ορθότητα αριθμητικών 

υπολογισμών. Οι εκπαιδευτικοί στις συνεντεύξεις τους συμφωνούν με την Τζιβινίκου 

(2015) ότι η συγκεκριμένη τεχνική συνδυάζει το χειραπτικό υλικό με την οπτικοποίηση 

δίνοντας στους δυσαριθμητικούς μαθητές την ευκαιρία να συνδέσουν την αφηρημένη 

γνώση με το συμβολικό κόσμο των μαθηματικών. 

Επίσης, τα παιδιά με δυσαριθμησία εμφανίζουν δυσχέρεια στην εκμάθηση των 

αλγορίθμων και στην κατανόηση των εννοιών. Σύμφωνα με την Τζιβινίκου (2015) 

μέθοδοι όπως η DRAW στα πλαίσια της διαφοροποιημένης διδασκαλίας μπορούν να 

συμβάλουν στην αναγνώριση και σωστή χρήση των τελεστών των τεσσάρων πράξεων. 

Ωστόσο, οι εκπαιδευτικοί στις συνεντεύξεις πέρα του ότι δε γνώριζαν τη συγκεκριμένη 

μέθοδο, φάνηκαν κάπως διστακτικοί να εφαρμόσουν ανάλογες μεθόδους σε κάθε μορφή 

καλλιτεχνικής έκφρασης, επισημαίνοντας ότι πρέπει να ληφθούν υπόψιν μόνο εφόσον 

είμαστε σίγουροι πως συνάδει με το προφίλ των παιδιών αυτών. Παρ’ όλα αυτά, οι 

εκπαιδευτικοί φάνηκαν πρόθυμοι να δοκιμάσουν τεχνικές ανάλογης φύσης στους 

δυσαριθμητικούς μαθητές τους με τις προϋποθέσεις ότι ταιριάζει με το μαθησιακό τους 

προφίλ, τα ενδιαφέροντά τους και με το ότι η προσοχή του δυσαριθμητικού μαθητή θα 
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παραμείνει εστιασμένη στην εκμάθηση των Μαθηματικών. Μάλιστα, στο πλαίσιο της 

καλλιτεχνικής έκφρασης οι εκπαιδευτικοί επεσήμαναν την υποστηρικτική επίδραση της 

μουσικής, ειδικότερα ενισχύοντας τις μνημονικές δεξιότητες των δυσαριθμητικών 

μαθητών. 

Πέρα από την καλλιτεχνική έκφραση η σύγχρονη βιβλιογραφία επισημαίνει ότι η 

δημιουργία ενός λεξιλογίου εννοιών, μπορεί να βοηθήσει τους δυσαριθμητικούς μαθητές 

να αναγνωρίζουν όρους που σχετίζονται με τους αλγορίθμους των τεσσάρων πράξεων και 

την αποκωδικοποίησή τους σε προβλήματα. Η ανάλυση των δεδομένων γι αυτό το θέμα, 

μας οδήγησε στο συμπέρασμα ότι η χρήση ενός λεξιλογίου εννοιών λειτουργεί 

ενισχυτικά για τους δυσαριθμητικούς μαθητές. Παρόλα αυτά, οι λέξεις κλειδιά, σύμφωνα 

με τους εκπαιδευτικούς, πολλές φορές κρύβουν κινδύνους που ενδέχεται να περιορίσουν 

την κριτική σκέψη των παιδιών με δυσαριθμησία, γι’ αυτό και καλό θα ήταν να γίνει 

σωστή χρήση του από μεριάς του εκπαιδευτικού. 

Βέβαια κατά την επίλυση μαθηματικών προβλημάτων πέρα από την αναγνώριση 

και αποκωδικοποίηση των λέξεων, σημαντική κρίνεται και η αναγνώριση των 

στρατηγικών που καλείται να χρησιμοποιήσει ένας μαθητής προκειμένου να το επιλύσει. 

Στη διαφοροποιημένη διδασκαλία η ομαδοποίηση των προβλημάτων βάσει του του 

τρόπου επίλυσής της υποστηρίχθηκε στην παράγραφο 2.5.1, από τις Γεωργαλά & 

Πατσιοδήμου (2008), πως βοηθά σε σημαντικό βαθμό τα παιδιά με δυσαριθμησία, μιας 

και αυτή η μέθοδος εστιάζει στη μαθηματική σκέψη γύρω από μεγάλες μαθηματικές 

αρχές. Από την ανάλυση των συνεντεύξεων οι εκπαιδευτικοί συμφώνησαν με τα 

δεδομένα αυτών των ερευνών, αλλά επισήμαναν πως πρέπει να είμαστε προσεκτικοί κατά 

τη χρήση μιας τέτοιας στρατηγικής μιας και ελλοχεύει ο κίνδυνος της απομνημόνευσης. 

Σημαντικό μέρος της μαθηματικής μάθησης όπως τονίζει η Τζιβινίκου (2015) 

είναι κάθε μαθητής να αναπτύξει στρατηγικές που θα του επιτρέψουν να αναπτύξει 

δεξιότητες που θα τον βοηθήσουν στην καθημερινότητά του. Σύμφωνα με τους 

Τζιβινίκου (2015) και Franklin (2018) η χρήση ημερολογίου, αναλογικού ρολογιού και η 

οπτικοποίηση μπορεί να βοηθήσει τα παιδιά αυτά να αναπτύξουν κατά το μέγιστο δυνατό 

οπτικο-χωρικές, χρονικές και χρηματικές δεξιότητες που θα τους υποστηρίζουν στην 

καθημερινότητά τους.  

Η οπτικοποίηση ως έννοια, σύμφωνα με την ανάλυση που έγινε στην παράγραφο 

2.5.7 βοηθά τα παιδιά να συστηματοποιήσουν την αντίληψη του χώρου. Οι εκπαιδευτικοί 

των συνεντεύξεων, τόνισαν ότι είναι μια χρήσιμη και σημαντική μέθοδος για την 

ενίσχυση οπτικο-χωρικών δεξιοτήτων στα παιδιά αυτά. Μάλιστα επισήμαναν ότι 
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αποτελεί το μέσο σύνδεσης της αφηρημένης γνώσης με το συμβολικό κόσμο των 

μαθηματικών ενισχύοντας τόσο την αποκωδικοποίηση της μαθηματικής ορολογίας όσο 

και την διαδικασία επίλυσης αριθμητικών προβλημάτων. 

Επιπλέον, για την ενίσχυση των χρονικών δεξιοτήτων στους μαθητές με 

δυσαριθμησία, ο Franklin (2018) υποστηρίζει ότι η χρήση αναλογικού ρολογιού και 

ημερολογίου μπορεί να βοηθήσει σημαντικά τα παιδιά αυτά. Από τα δεδομένα των 

συνεντεύξεων φάνηκε ότι αυτή η άποψη επιβεβαιώνεται μιας και αποτελούν αντικείμενα 

της καθημερινής ζωής, τα οποία για τα παιδιά αυτά έχουν νόημα. Ωστόσο, για να 

αποτελέσουν διδακτικά εργαλεία που προσφέρουν τη μέγιστη δυνατή ενίσχυση στα 

παιδιά αυτά, οι εκπαιδευτικοί των συνεντεύξεων επισήμαναν ότι καλό θα είναι να 

συνδυαστούν με τη διδασκαλία που αποσαφηνίζει τόσο το τι είναι ο χρόνος ως έννοια 

όσο και το ποια είναι η λειτουργικότητα αυτών των αντικειμένων, κυρίως για τα παιδιά 

των μικρότερων ηλικιών. 

Τέλος, για την ανάπτυξη δεξιοτήτων διαχείρισης νομισμάτων σύμφωνα με τον 

Franklin (2018), υποστηρίζεται ότι η έμφαση πρέπει να δίνεται στην αναγνώριση των 

νομισμάτων και την αξία τους και σε τεχνικές όπως ένα παιχνίδι με αγοροπωλησίες που 

ενισχύουντην κατεύθυνση αυτή. Τα δεδομένα της έρευνας πάνω σε αυτό το θέμα έδειξαν 

ότι οι εκπαιδευτικοί της παρούσης έρευνας εστιάζουν σε πλήθος τεχνικών για να 

διαφοροποιήσουν τη διδασκαλία τους. Οι πιο σημαντικές τεχνικές αναδείχθηκαν η χρήση 

ψεύτικων νομισμάτων και οι αυθεντικές συνθήκες μάθησης μέσα από το παιχνίδι 

συμφωνώντας με την παραπάνω θέση. 

 

5.2 Γενικό συμπέρασμα 

 

Σκοπός της παρούσης μεταπτυχιακής εργασίας είναι να διερευνηθεί αν στις τάξεις 

των εκπαιδευτικών, οι οποίοι συμμετείχαν στην έρευνα, η ΔΔ ενισχύει τη μαθηματική 

επίδοση των παιδιών με δυσαριθμησία στα μαθηματικά του δημοτικού σχολείου. Στόχος 

μας ήταν να απαντήσουμε στα ερευνητικά ερωτήματα: «Ποιες πρακτικές στα πλαίσια της 

Διαφοροποιημένης Διδασκαλίας ενισχύουν τις μαθηματικές δεξιότητες των 

δυσαριθμητικών παιδιών Δημοτικού σχολείου;» και «Πώς οι παραπάνω πρακτικές 

Διαφοροποιημένης Διδασκαλίας ενισχύουν τα παιδιά με δυσαριθμησία στα 

Μαθηματικά;». Λαμβάνοντας υπόψιν όλα τα συμπεράσματα που αναδείχθηκαν ανωτέρω, 

αναφορικά με το πρώτο ερευνητικό ερώτημα μπορούμε να υποστηρίξουμε ότι υπάρχει 
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πλήθος χρήσιμων πρακτικών, οι οποίες επεξηγήθηκαν εκτενώς στις παραγράφους 2.5 και 

5.1 και υποστηρίχθηκε ότι ενισχύουν τα παιδιά με δυσαριθμησία δημοτικού σχολείου 

τόσο σε σχολικό επίπεδο όσο και σε επίπεδο καθημερινής ζωής. Από την ανάλυση των 

συνεντεύξεων, κυρίαρχη πρακτική αναδείχθηκε η χρήση αναπαραστάσεων, όπως η 

χρήση χειραπτικού υλικού και οπτικοποίησης, αφού συνυφαίνονται άμεσα με το 

μαθησιακό προφίλ των παιδιών αυτών. Μάλιστα,  το μαθησιακό προφίλ που έχει ο κάθε 

δυσαριθμητικός μαθητής αποτέλεσε τη σημαντικότερη διάσταση της διαφοροποιημένης 

διδασκαλίας για τους εκπαιδευτικούς της έρευνας. Σε όλα τα ερωτήματα των 

συνεντεύξεων το μαθησιακό προφίλ αποτελούσε για τους εκπαιδευτικούς το βασικότερο 

κριτήριο βάσει του οποίου προχωρούσαν στη διαφοροποίηση της διδασκαλίας τους. 

Στη σύγχρονη βιβλιογραφία η Διαφοροποιημένη Διδασκαλία αναφέρεται τόσο ως 

διδακτική προσέγγιση όσο και ως φιλοσοφία διδασκαλίας. Οι εκπαιδευτικοί που 

συμμετείχαν στην έρευνά μας και οι οποίοι διδάσκουν παιδιά με δυσαριθμησία, φαίνεται 

να έχουν ενστερνιστεί αυτή τη φιλοσοφία δίνοντας έμφαση τόσο στον τρόπο που 

μαθαίνουν καλύτερα τα παιδιά αυτά όσο και στην διαφοροποίηση του αναλυτικού 

προγράμματος, ώστε να ταιριάζει με τις ικανότητες και τις ανάγκες τους. Συνεπώς για  να 

απαντήσουμε στο δεύτερο ερευνητικό μας ερώτημα, ο τρόπος με τον οποίο οι πρακτικές 

που αναλύσαμε στην παρούσα εργασία ενισχύουν τα παιδιά δημοτικού σχολείου με 

δυσαριθμησία στα Μαθηματικά εξαρτάται από προϋποθέσεις που σχετίζονται με το 

τρόπο και την ποιότητα διαχείρισης της εκπαίδευσης από τον ίδιο τον εκπαιδευτικό. Η 

μαθηματική εκπαίδευση των παιδιών αυτών συνυφαίνεται με τις στρατηγικές που 

χρησιμοποιεί ο εκπαιδευτικός και μέσα από τις συνεντεύξεις που διενεργήθηκαν 

προέκυψε ότι οι πρακτικές που χρησιμοποιούνται δίνουν ιδιαίτερη έμφαση σε μία 

διδασκαλία προσαρμοσμένη στις ικανότητες και τις ανάγκες ενός παιδιού με 

δυσαριθμησία. Όσο περισσότερο ταιριάζει μία στρατηγική του εκπαιδευτικού με το 

προφίλ του δυσαριθμητικού μαθητή, τόσο πιο ενισχυτική είναι και η απόδοσή του στη 

μαθηματική μάθηση. Η διαφοροποιημένη διδασκαλία, λαμβάνοντας πάντα υπόψιν την 

στάση και την κατάρτιση που έχει ένας εκπαιδευτικός, μπορεί να ενθαρρύνει σε 

σημαντικό βαθμό την κατάκτηση της αίσθησης του αριθμού προσφέροντας αυθεντικές 

εμπειρίες μάθησης, ώστε να καταφέρει ο δυσαριθμητικός μαθητής να τις αξιοποιήσει 

ενεργά, κατά το μέγιστο δυνατό βαθμό, στην μαθηματική πτυχή της καθημερινής ζωής. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α: ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΩΔΙΚΩΝ 
 

Α1.1.1  α) Συμφωνείτε με την άποψη ότι τα παιδιά με δυσαριθμησία χρειάζονται 

συστηματική καθοδήγηση για την κατανόηση της φύσης των αριθμών; 

 

β) Τι τροποποιήσεις θεωρείτε ότι πρέπει να κάνει κάποιος στη διδασκαλία του για 

να καθοδηγήσει τα παιδιά με δυσαριθμησία να κατανοήσουν τη φύση των αριθμών; 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 2: Κώδικες της ερώτησης Α1.1.1 

Απάντηση Κώδικας 1 Κώδικας 2 Κώδικας 3 Κώδικας 4 

Εκπαιδευτικός 1 α) Ναι  

β) Θα χρησιμοποιούσα περισσότερο 

αισθητηριακό υλικό και απτικά μέσα 

για να ενισχύσω πρώτα την οπτικο-

χωρική αντίληψη. Σταδιακά θα 

προχωρούσα από αυτά τα μέσα στη 

συμβολική γλώσσα των μαθηματικών. 

Χρήση 

χειραπτικού 

υλικού 

(αισθητηριακό 

υλικό και 

απτικά μέσα) 

   

Εκπαιδευτικός 2 α) Ναι, καθοδήγηση 

και επανάληψη.  

β) Ψάχνω να βρω τι ταιριάζει στο παιδί, 

λέω το ίδιο πράγμα με διαφορετικούς 

τρόπους και ζητώ ανατροφοδότηση στο 

τι κατανόησε. Κάρτες που απεικονίζουν 

πλήθος αντικειμένων καθώς και η 

αριθμογραμμή είναι χρήσιμες τεχνικές. 

Μαθησιακό 

προφίλ (τι 

ταιριάζει στο 

παιδί) 

Χρήση 

χειραπτικού 

υλικού (κάρτες, 

αριθμογραμμή) 

Οπτικοποίη

ση 

 

Εκπαιδευτικός 3 α) Ναι  

β) Εστιάζω στην πολυαισθητηριακή 

προσέγγιση και κυρίως στην εικόνα 

καθώς και σε βιωματικές 

δραστηριότητες. 

Πολυαισθητηρι

ακή προσέγγιση 

Οπτικοποίηση 

(εικόνα) 

Βιωματικές 

δραστηριότ

ητες 

 

Εκπαιδευτικός 4 α) Ναι  Διαφοροποίηση Οπτικοποίηση   
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β) Οργανώνω τη διδασκαλία πάνω σε 

μικρούς στόχους, κάνω συνεχείς 

επαναλήψεις, χρησιμοποιώ οπτικό 

υλικό. 

περιεχομένου 

(μικρούς 

στόχους) 

Εκπαιδευτικός 5 α) Ναι  

β) Έχει να κάνει με το προφίλ του 

παιδιού. Μερικές γενικές αρχές είναι: η 

σαφής διδασκαλία, το χειραπτικό υλικό, 

η οπτικοποίηση, ο έλεγχος 

παρανοήσεων στην προϋπάρχουσα 

γνώση, η σύνδεση της νέας με την 

παλαιά γνώση. 

Μαθησιακό 

προφίλ 

Στρατηγικές 

διδασκαλίας 

δυσαριθμητικώ

ν παιδιών 

(σαφής 

διδασκαλία, το 

χειραπτικό 

υλικό κ.λ.π.) 

  

Εκπαιδευτικός 6 α) Ναι, β) Ανάλογα 

με το προφίλ του παιδιού κάνουμε και 

τις ανάλογες τροποποιήσεις. Μια 

πληροφορία συνήθως την παρουσιάζω 

με πολλαπλές αναπαραστάσεις και τη 

συνδέω με την καθημερινή ζωή. 

Μαθησιακό 

προφίλ 

Σύνδεση με 

καθημερινότητ

α 

  

Εκπαιδευτικός 7 α) Ναι, βέβαια δεν 

είναι απόλυτο ότι ξεκινάμε από εκεί. 

Καλύτερα πριν από την καθοδήγηση να 

ξεκινήσουμε από έναν προκαταβολικό 

οργανωτή της διδακτέας ύλης.  

β) Πρώτα απ’ όλα προέχει η 

αξιολόγηση της γνώσης του παιδιού. 

Έπειτα δίνω έμφαση πρώτα στους 

ζυγούς αριθμούς ώστε μέσα από την 

αναπαράστασή τους (“σπάσιμο” των 

ζυγών σε μονούς) να διδαχθούν και οι 

μονοί. 

Μαθησιακή 

ετοιμότητα 

(αξιολόγηση 

της γνώσης του 

παιδιού) 

Το περιεχόμενο 

της 

διδασκαλίας 

  

Εκπαιδευτικός 8 α) Ναι. Ο δάσκαλος 

έχει συντονιστικό και καθοδηγητικό 

Προφίλ του 

μαθητή 

Διαφοροποίησ

η  του 

Επεξεργασί

α της 

χρήση 

χειραπτικού 
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ρόλο, σαν μία γέφυρα ανάμεσα σε 

παλαιά και νέα γνώση. 

β) Είναι πολύ σημαντικό να γνωρίζει ο 

δάσκαλος το προφίλ του παιδιού ώστε 

να διαλέξει τα κατάλληλα μέσα για την 

ενεργό συμμετοχή του στη μάθηση. 

Αυτά τα μέσα πρέπει να συνδυαστούν 

με τεχνικές που να κερδίζουν το 

ενδιαφέρον του. Αυτό φυσικά σημαίνει 

διαφοροποίηση διδακτικών στόχων, 

περιεχομένου διδασκαλίας και 

εργασιών βάσει των αναγκών των 

παιδιών με δυσαριθμησία. Πολύ 

σημαντική θεωρώ και τη χρήση 

χειραπτικού υλικού. 

Περιεχόμενου 

της 

διδασκαλίας/ερ

γασιών 

διδασκαλία

ς 

(Διαφοροπ

οίηση 

στόχων) 

 

υλικού 

Εκπαιδευτικός 9 α) Ναι, φυσικά.  

β) Ευελιξία του προγράμματος και 

εξατομίκευση της διδασκαλίας, 

επιμερισμός των στόχων σε 

μικρότερους, δομή της διδασκαλίας 

βάσει της προυπάρχουσας γνώσης και 

χρήση της τεχνολογίας. 

Επεξεργασία 

της διδασκαλίας 

(επιμερισμός 

των στόχων σε 

μικρότερους) 

Χρήση 

τεχνολογίας 

  

Εκπαιδευτικός 10 α) Ναι  

β) Αρχικά, ο εκπαιδευτικός θα πρέπει 

να υιοθετήσει μια ολιστική και 

πολυαισθητηριακή προσέγγιση 

διδασκαλίας. Μάλιστα η συσχέτιση 

καθημερινών αντικειμένων με τους 

αριθμούς οδηγεί σε βιωματική μάθηση. 

Πολυαισθητηρι

ακή προσέγγιση 

Χρήση 

χειραπτικού 

υλικού 

(καθημερινά 

αντικείμενα) 

  

 

Κώδικες (11): 

1. Χρήση Χειραπτικού Υλικού 

2. Μαθησιακό προφίλ 
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3. Οπτικοποίηση 

4. Βιωματικές δραστηριότητες 

5. Διαφοροποίηση περιεχομένου 

6. Στρατηγικές διδασκαλίας δυσαριθμητικών παιδιών 

7. Σύνδεση με καθημερινότητα 

8. Το περιεχόμενο της διδασκαλίας 

9. Μαθησιακή ετοιμότητα 

10.  Χρήση τεχνολογίας 

11.  Πολυαισθητηριακή προσέγγιση 



114 

 

Α1.2.1) Οι σύγχρονοι μαθητές τρέφουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την τεχνολογία. 

Πιστεύετε ότι η αξιοποίηση Η/Υ, διαδραστικών πινάκων και οποιουδήποτε άλλου 

μέσου των Νέων Τεχνολογιών αποτελεί ένα κίνητρο για μαθηματική μάθηση; Για 

ποιους λόγους νομίζετε ότι συμβαίνει αυτό; 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 3: Κώδικες της ερώτησης Α1.2.1 

Απάντηση Κώδικας 1 Κώδικας 2 Κώδικας 3 

Εκπαιδευτικός 1 Η τεχνολογία 

αποτελεί για τα παιδιά το απόλυτο 

κίνητρο αφού συνήθως συνδέεται με 

θετικά συναισθήματα και εμπειρίες 

μέσα από το παιχνίδι. Το υπολογιστικό 

περιβάλλον αποτελεί ένα περιβάλλον 

επιβράβευσης. Για τα δυσαριθμητικά 

παιδιά μάλιστα η φύση της τεχνολογίας 

ταιριάζει με τη φύση των αριθμών. 

Τεχνολογία ως κίνητρο 

μάθησης  

Τεχνολογία και 

περιβάλλον 

μάθησης 

(Παιχνίδι & 

επιβράβευση)  

 

Εκπαιδευτικός 2 Αποτελεί ένα 100% 

κίνητρο. Είναι μέρος της ζωής των 

σύγχρονων παιδιών. Ενισχύει το 

ενδιαφέρον και την οπτικοποίηση ενώ 

μειώνεται η διάσπαση προσοχής. 

Ενίσχυση της 

οπτικοποίησης 

Η τεχνολογία 

στα 

ενδιαφέροντα 

των μαθητών 

Τεχνολογία 

ως κίνητρο 

μάθησης  

Εκπαιδευτικός 3 Ναι. Αποτελεί 

σύγχρονο τρόπο σκέψης, έχει 

πολλαπλές εφαρμογές συνδυάζοντας 

εικόνα και ήχο. 

Πολυαισθητηριακή 

προσέγγιση (εικόνα και 

ήχο) 

  

Εκπαιδευτικός 4 Ναι, αφού 

δημιουργεί ένα ευχάριστο περιβάλλον 

μάθησης για τους μαθητές με 

δυσαριθμησία, διεγείρει το ενδιαφέρον 

και συνδυάζει οπτικοακουστικά μέσα 

ενισχύοντας την κατανόηση. 

Τεχνολογία και 

περιβάλλον μάθησης 

Η τεχνολογία 

στα 

ενδιαφέροντα 

των μαθητών 

Πολυαισθητ

ηριακή 

προσέγγιση 
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Εκπαιδευτικός 5 Η καθημερινότητα 

των σημερινών παιδιών είναι γεμάτη 

εφέ, εικόνες και κίνηση. Για τα 

σύγχρονα παιδιά η δισδιάστατη εικόνα 

του βιβλίου είναι ανιαρή. Πόσο μάλλον 

για τα παιδιά με δυσαριθμησία. Η 

τεχνολογία αποτελεί κίνητρο για 

μάθηση. Ωστόσο, πρέπει να ξέρω τι και 

πώς το διδάσκω. Αν π.χ. δείξω τη 

θεωρία της ημέρας μέσα από ένα 

powerpoint δε διαφοροποιώ ουσιαστικά 

τη διδασκαλία μου από το βιβλίο. 

Περιεχόμενο της 

διδασκαλίας ( τι και πώς 

το διδάσκω) 

Τεχνολογία ως 

κίνητρο 

μάθησης 

 

Εκπαιδευτικός 6 Αποτελεί κίνητρο για 

τα παιδιά αυτά που συνήθως σχετίζεται 

με τα ενδιαφέροντά τους. 

Τεχνολογία ως κίνητρο 

μάθησης 

Η τεχνολογία 

στα 

ενδιαφέροντα 

των μαθητών 

 

Εκπαιδευτικός 7 Ναι, από μαθητές 

που είχα βλέπω ότι και μόνο που θα 

αναφέρω “να χρησιμοποιήσουμε 

υπολογιστή” παρατηρώ ότι τα παιδιά 

ενεργοποιούνται αμέσως. 

Τεχνολογία ως κίνητρο 

μάθησης 

  

Εκπαιδευτικός 8 Η νέα εποχή 

εντάσσει την τεχνολογία στη ζωή μας. 

Είναι ένας ευχάριστος τρόπος για τα 

παιδιά και βοηθά να κεντρίσουμε 

ενδιαφέρον αλλά και να εξασκηθούν σε 

δραστηριότητες που είναι επίπονες 

ειδικά για τα παιδιά με δυσαριθμησία. 

Πρέπει ο ίδιος ο εκπαιδευτικός να 

κρίνει πιο μέσο είναι το πιο κατάλληλο 

κάθε φορά. Η λεγόμενη 

“υποστηρικτική τεχνολογία στην 

Η τεχνολογία στα 

ενδιαφέροντα των 

μαθητών 

Ενεργός 

μάθηση και 

συμμετοχή 
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εκπαίδευση” σου λέω εμπειρικά ότι 

βοηθά τα παιδιά να εμπλακούν στη 

μαθησιακή διδασκαλία ενεργά. 

Ενισχύει όχι μόνο το μάθημα αλλά τη 

γενικότερη αλληλεπίδραση με τα 

μαθηματικά. 

Εκπαιδευτικός 9 Ναι, είναι ένα 

γενικότερο κίνητρο. Ελκύει την 

προσοχή και το ενδιαφέρον των 

παιδιών. Όσον αφορά μάλιστα το 

δάσκαλο είναι στα χέρια του ένα 

χρήσιμο εργαλείο ώστε αν δεν έχει 

έναν τρόπο να δείξει κάτι, πλέον μέσω 

ενός προγράμματος μπορεί. 

Τεχνολογία ως κίνητρο 

μάθησης 

Τεχνολογία στα 

ενδιαφέροντα 

των μαθητών 

Τεχνολογία 

ως μέσο 

διδασκαλίας 

Εκπαιδευτικός 10 Σίγουρα η 

ενσωμάτωση της τεχνολογίας βοηθάει, 

αλλά πιστεύω ότι πρέπει να 

χρησιμοποιηθεί αφού ο μαθητής 

καταλάβει την φύση των αριθμών ώστε 

να μην μπερδευτεί περισσότερο. 

Μαθησιακή ετοιμότητα 

και τεχνολογία 

  

 

Κώδικες (9):  

1. Τεχνολογία ως κίνητρο μάθησης  

2. Τεχνολογία και περιβάλλον μάθησης 

3. Ενίσχυση της οπτικοποίησης 

4. Η τεχνολογία στα ενδιαφέροντα των μαθητών 

5. Πολυαισθητηριακή προσέγγιση 

6. Περιεχόμενο της διδασκαλίας 

7. Ενεργός μάθηση και συμμετοχή 

8. Μαθησιακή ετοιμότητα και τεχνολογία 

9. Τεχνολογία ως μέσο διδασκαλίας 
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Α.1.2.2) Σε μία κλίμακα από 0 έως το 5 πόσο σημαντικό θεωρείτε το ψηφιακό 

παιχνίδι για τη διδασκαλία Μαθηματικών σε παιδιά με δυσαριθμησία; Για ποιο 

λόγο βάλατε τον συγκεκριμένο βαθμό; 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 4: Κώδικες της ερώτησης Α1.2.2 

Απάντηση Κώδικας 1 Κώδικας 2 Κώδικας 3 

Εκπαιδευτικός 1 5, για τους ίδιους 

λόγους που προανέφερα στην 

προηγούμενη ερώτηση. 

Ψηφιακό παιχνίδι 

ως κίνητρο μάθησης 

Ψηφιακό παιχνίδι 

και περιβάλλον 

μάθησης 

 

Εκπαιδευτικός 2 5. Έχουμε υψηλό 

ενδιαφέρον, άμεση 

ανατροφοδότηση, εξάσκηση πάνω 

σε έργα που ενδεχομένως στην 

καθημερινότητα του σχολείου να μη 

μπορούσε να ανταποκριθεί. Εδώ σε 

περίπτωση αποτυχίας έχουμε και ένα 

κίνητρο για να ξαναπροσπαθήσει με 

ακμαία ψυχολογία. 

Ψηφιακό παιχνίδι 

στα ενδιαφέροντα 

μαθητών 

Ψηφιακό παιχνίδι 

ως μέσο 

ανατροφοδότησης 

Ψηφιακό παιχνίδι 

και ψυχολογικός 

παράγοντας  

Εκπαιδευτικός 3 5, αλλά θα το 

χρησιμοποιούσα μόνο ως ένα 

εργαλείο επιβράβευσης που 

εκφράζει το αποτέλεσμα 

κατάκτησης της γνώσης. 

Ψηφιακό παιχνίδι 

ως μέσο 

επιβράβευσης 

Ψηφιακό παιχνίδι 

και ψυχολογικός 

παράγοντας 

(εργαλείο 

επιβράβευσης) 

 

Εκπαιδευτικός 4 5, ενισχύει το 

ενδιαφέρον και δημιουργεί 

ευχάριστο περιβάλλον μάθησης 

μειώνοντας το λεγόμενο μαθηματικό 

άγχος 

Ψηφιακό παιχνίδι 

στα ενδιαφέροντα 

μαθητών 

Ψηφιακό παιχνίδι 

και περιβάλλον 

μάθησης 

Ψηφιακό παιχνίδι 

και ψυχολογικός 

παράγοντας 

(μειώνει 

μαθηματικό άγχος) 

Εκπαιδευτικός 5 4, βοηθάει μόνο 

στο πλαίσιο της εξάσκησης και όχι 

της διδασκαλίας. Πρώτα προηγείται 

η συγκεκριμένη διδασκαλία και μετά 

Ψηφιακό παιχνίδι 

ως μέσο εξάσκησης 

Ψηφιακό παιχνίδι 

και μαθησιακή 

ετοιμότητα 

(συγκεκριμένη 

Ψηφιακό παιχνίδι 

ως μέσο 

διδασκαλίας (άποψη 

1) 
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το ψηφιακό παιχνίδι έρχεται ως ένα 

βοηθητικό και διασκεδαστικό μέσο. 

διδασκαλία, μέσο 

εξάσκησης) 

Εκπαιδευτικός 6 4. Έχω κάνει 

έρευνα πάνω σε αυτό. Το ψηφιακό 

παιχνίδι βοηθά εφόσον συνδυαστεί 

με άλλες μεθόδους όπως π.χ. ένα 

φύλλο εργασίας. Μόνο του μπορεί 

να οδηγήσει σε χειρότερα 

αποτελέσματα συγκριτικά πάντα με 

την παραδοσιακή διδασκαλία. 

Ψηφιακό παιχνίδι 

ως μέσο 

διδασκαλίας (άποψη 

2) 

Ψηφιακό παιχνίδι 

και άλλες μέθοδοι 

διδασκαλίας 

 

Εκπαιδευτικός 7 4. Το παρατηρώ 

στην καθημερινή μου επαφή με τα 

παιδιά. Αποτελεί την 

καθημερινότητα τους και τα παιδιά 

είναι εξοικειωμένα με αυτό. 

Ψηφιακό παιχνίδι 

στα ενδιαφέροντα 

των μαθητών 

  

Εκπαιδευτικός 8 4, ανάλογα με το 

μαθησιακό προφίλ του παιδιού. 

Βοηθά να κερδίσουμε το ενδιαφέρον 

τους. Εδώ μπορούμε να εντάξουμε 

και το ψηφιακό χειραπτικό υλικό 

όπως κυβάκια, ξυλάκια κ.ά. που 

είναι πολύ χρήσιμο. 

Ψηφιακό παιχνίδι 

και μαθησιακό 

προφίλ 

Ψηφιακό παιχνίδι 

στα ενδιαφέροντα 

των μαθητών 

Ψηφιακό χειραπτικό 

υλικό 

Εκπαιδευτικός 9 5, αποτελεί μέσο 

με το οποίο μπορούν να καταλάβουν 

έννοιες που με την παραδοσιακή 

διδασκαλία δε θα μπορούσαν να 

αντιληφθούν 

Ψηφιακό παιχνίδι 

ως μέσο 

διδασκαλίας (άποψη 

3) 

  

Εκπαιδευτικός 10 Το ψηφιακό 

παιχνίδι κάνει τη διδασκαλία πιο 

ενδιαφέρουσα αλλά δε το θεωρώ 

απαραίτητο. 

Ψηφιακό παιχνίδι 

στα ενδιαφέροντα 

των μαθητών 
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Κώδικες (14): 

1. Ψηφιακό παιχνίδι ως κίνητρο μάθησης 

2. Ψηφιακό παιχνίδι και περιβάλλον μάθησης 

3. Ψηφιακό παιχνίδι στα ενδιαφέροντα μαθητών 

4. Ψηφιακό παιχνίδι ως μέσο ανατροφοδότησης 

5. Ψηφιακό παιχνίδι και ψυχολογικός παράγοντας 

6. Ψηφιακό παιχνίδι ως μέσο επιβράβευσης 

7. Ψηφιακό παιχνίδι ως μέσο εξάσκησης 

8. Ψηφιακό παιχνίδι και μαθησιακή ετοιμότητα  

9. Ψηφιακό παιχνίδι ως μέσο διδασκαλίας (άποψη 1) 

10. Ψηφιακό παιχνίδι και άλλες μέθοδοι διδασκαλίας 

11. Ψηφιακό παιχνίδι και μαθησιακό προφίλ 

12. Ψηφιακό χειραπτικό υλικό 

13. Ψηφιακό παιχνίδι ως μέσο διδασκαλίας (άποψη 2) 

14. Ψηφιακό παιχνίδι ως μέσο διδασκαλίας (άποψη 3) 
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Α.1.3.1) Υποστηρίζεται ότι η μέθοδος της συνδιδασκαλίας με τον ειδικό παιδαγωγό 

(αντίστοιχα τον εκπαιδευτικό της τυπικής τάξης) μπορεί να ενισχύσει τη 

μαθηματική επίδοση των μαθητών με δυσαριθμησία. Με βάση την εμπειρία σας τι 

πιστεύετε για αυτό; 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 5: Κώδικες της ερώτησης Α1.3.1 

Απάντηση Κώδικας 1 Κώδικας 2 

Εκπαιδευτικός 1 Είναι απαραίτητη, 

όχι απλά χρήσιμη. Ο ειδικός 

παιδαγωγός γνωρίζει καλύτερα το παιδί 

με δυσαριθμησία ενώ ο δάσκαλος της 

γενικής τάξης μπορεί να ενισχύσει τον 

εγκλιματισμό του σε αυτή. Μέσα από 

μία καλή συνεργασία μπορούν να 

ανταλλάξουν σημαντικές πληροφορίες. 

Συνδιδασκαλία ως 

μέθοδος 

ανατροφοδότησης 

(ανταλλαγή 

πληροφοριών) 

 

Εκπαιδευτικός 2 Υπάρχει συνεχής 

ανατροφοδότηση μέσω της 

συνδιδασκαλίας και αυτό εξασφαλίζει 

μία συνέχεια στη μάθηση των παιδιών 

αυτών αφού μπορούν πιο εύκολα να 

εντοπίσουν μαζί τα ελλείμματά τους.  

Συνδιδασκαλία ως 

μέθοδος 

ανατροφοδότησης 

 

Εκπαιδευτικός 3 Μπορούν να 

επωφεληθούν σημαντικά μέσα από 

έναν από κοινού σχεδιασμό της 

διδασκαλίας για τα παιδιά αυτά. 

Συνεργατικό 

εξατομικευμένο 

πρόγραμμα (μαθησιακό 

προφίλ) 

 

Εκπαιδευτικός 4 Ναι αφού με αυτή τη 

συνεργασία δημιουργείται 

εξατομικευμένο πρόγραμμα για τα 

παιδιά αυτά. 

Συνεργατικό 

εξατομικευμένο 

πρόγραμμα (μαθησιακό 

προφίλ) 

 

Εκπαιδευτικός 5 Πολύ σημαντική. Ο 

ειδικός παιδαγωγός ως καλύτερος 

γνώστης μαθησιακών δυσκολιών 

Συνδιδασκαλία ως 

μέθοδος 

ανατροφοδότησης 
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λειτουργεί ως φορέας 

ανατροφοδότησης στον εκπαιδευτικό 

της γενικής τάξης. 

Εκπαιδευτικός 6 Ο κάθε 

εκπαιδευτικός έχει τις δικές του 

εμπειρίες και μία συνεργασία είναι 

πάντα χρήσιμη. Ένας από κοινού 

σχεδιασμός του μαθήματος και η 

μεταξύ τους ανατροφοδότηση ως προς 

το παιδί με δυσαριθμησία είναι 

σημαντικές. 

Συνδιδασκαλία ως 

μέθοδος 

ανατροφοδότησης 

Συνεργατικό εξατομικευμένο 

πρόγραμμα (μαθησιακό προφίλ) 

Εκπαιδευτικός 7 Βάσει της σύγχρονης 

βιβλιογραφίας θεωρείται σημαντική και 

αυτό αν ρωτάς εμένα πρέπει και να 

ισχύει. Ωστόσο για τα ελληνικά 

δεδομένα, η συνδιδασκαλία δεν είναι 

και το πιο εύκολο να επιτευχθεί. Οι 

δάσκαλοι της γενικής τάξης δεν είναι 

πάντα έτοιμοι για συνεκπαίδευση μιας 

και παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες 

λειτουργούν ως τροχοπέδη για την 

ομαλή ροή της ακολουθίας του 

Αναλυτικού Προγράμματος. Βέβαια η 

μέθοδος της συνδιδασκαλίας εξαρτάται 

και από το ίδιο το παιδί στο αν 

δουλεύει καλύτερα μόνο του ή σε 

ομάδες. 

Συνδιδασκαλία και 

εμπόδια 

Συνδιδασκαλία και μαθησιακό 

προφίλ 

Εκπαιδευτικός 8 Η επικοινωνία 

ανεξαρτήτως των ειδικοτήτων των 

εκπαιδευτικών (γενικών ή ειδικών) 

είναι υψίστης σημασίας για εμένα. 

Αποφάσεις πρέπει να παίρνονται για 

Συνδιδασκαλία και 

εμπόδια (ελληνικά 

δεδομένα) 
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τον κάθε μαθητή ξεχωριστά όσο και για 

ολόκληρο το τμήμα. Όσον αφορά τώρα 

τους δυσαριθμητικούς μαθητές, η 

συνδιδασκαλία στην Ελλάδα είναι κάτι 

το δύσκολο να επιτευχθεί, αλλά 

εξακολουθεί να παραμένει το ιδανικό 

σενάριο ένταξης και ενσωμάτωσης των 

παιδιών αυτών. Στο τμήμα ένταξης 

παρέχεται μία στοιχειώδης βοήθεια για 

τα παιδιά με δυσαριθμησία αλλά δε 

τους παρέχεται η ίδια ροή μάθησης που 

θα είχαν στην γενική τάξη. 

Εκπαιδευτικός 9 Σαφώς και βοηθά. Ο 

ειδικός παιδαγωγός κατευθύνει πέρα 

από το παιδί και το δάσκαλο της 

γενικής τάξης με χρήση κατάλληλων 

στρατηγικών. 

Συνδιδασκαλία ως 

μέθοδος 

ανατροφοδότησης 

(κατευθύνσεις, 

στρατηγικές) 

 

Εκπαιδευτικός 10 Είναι χρήσιμη για 

κάθε μαθητή με ή χωρίς δυσαριθμησία. 

  

 

Κώδικες (4): 

1. Συνδιδασκαλία ως μέθοδος ανατροφοδότησης 

2. Συνεργατικό εξατομικευμένο πρόγραμμα (μαθησιακό προφίλ) 

3. Συνδιδασκαλία και εμπόδια 

4. Συνδιδασκαλία και μαθησιακό προφίλ 
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Α.1.3.2) Η ευέλικτη ομαδοποίηση αποτελεί μία μέθοδο που εστιάζει στην εκτέλεση 

μιας εργασίας σε ομάδες με βάση τον τρόπο που μαθαίνουν καλύτερα οι μαθητές, 

όπως για παράδειγμα ομάδες κοινών ενδιαφερόντων, μεικτού μαθησιακού επιπέδου 

κ.λπ. Θεωρείτε σημαντικές τις μεθόδους συνεργατικής μάθησης για τα παιδιά με 

δυσαριθμησία και γιατί; 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 6: Κώδικες της ερώτησης Α1.3.2 

Απάντηση Κώδικας 1 Κώδικας 2 Κώδικας 3 

Εκπαιδευτικός 1 Ναι στο 

βαθμό που αξιοποιείται η 

ζώνη επικείμενης 

ανάπτυξης ώστε να 

μαθαίνει το ένα παιδί από 

το άλλο. Στα πλαίσια της 

ειδικής αγωγής θέλει 

πολλές και μικρές δοκιμές 

πριν εφαρμοστεί καθολικά 

η ομαδοσυνεργατική 

μάθηση. Εξαρτάται από 

πολλές προϋποθέσεις όπως 

το περιβάλλον της τάξης, 

τον τρόπο που διδάσκει ο 

εκπαιδευτικός, αν τα παιδιά 

με δυσαριθμησία θα 

απορριφθούν από τους 

συμμαθητές του κ.ά. Ο 

δάσκαλος της τάξης 

εξετάζει τον τρόπο και την 

επιτυχία της συνεργασίας. 

Ζώνη επικείμενης 

ανάπτυξης 

Συνεργατική μάθηση 

και εμπόδια 

Εκπαιδευτικός 

ρυθμιστής συνεργασίας 

Εκπαιδευτικός 2 Σε 

ομάδες μεικτού μαθησιακού 

επιπέδου συνήθως το ένα 

Ομάδες μεικτού 

μαθησιακού 

επιπέδου (άποψη 

Εκπαιδευτικός 

ρυθμιστής συνεργασίας 
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παιδί μαθαίνει από το άλλο, 

καλύπτονται αδυναμίες και 

ενισχύεται ο τρόπος 

σκέψης. Τα παιδιά με 

δυσαριθμησία είναι πολύ 

δεκτικά στη βοήθεια από 

τους συμμαθητές τους. 

Ωστόσο, οι ομάδες κρύβουν 

κινδύνους στη μάθηση γι’ 

αυτό και ο εκπαιδευτικός 

πρέπει να θέσει κανόνες 

στη συνεργασία. 

1) 

Εκπαιδευτικός 3 Είναι στο 

χέρι του δασκάλου πώς θα 

φτιάξει ομάδες και τι ρόλο 

θα έχει το κάθε παιδί. Είναι 

καθαρά ρυθμιστικό θέμα η 

λειτουργία της ομάδας και 

αν αυτή ανταποκρίνεται 

στους διδακτικούς στόχους. 

Εκπαιδευτικός 

ρυθμιστής 

συνεργασίας 

  

Εκπαιδευτικός 4 Επειδή 

πολλές φορές τα παιδιά 

αυτά αισθάνονται ότι 

μειονεκτούν η ευέλικτη 

ομαδοποίηση ενισχύει όχι 

μόνο το μαθησιακό αλλά 

και το ψυχολογικό κομμάτι, 

δεδομένης προσεκτικής 

επιλογής των ατόμων στην 

ομάδα από το δάσκαλο. 

Συνεργατική 

μάθηση και 

ψυχολογικός 

παράγοντας 

  

Εκπαιδευτικός 5 Έχει να 

κάνει με ποιόν 

Εκπαιδευτικός 

ρυθμιστής 

Συνεργατική μάθηση 

και ομάδες 
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συνεργάζεται το παιδί με 

δυσαριθμησία. Αρχικά 

πρέπει να εξετάσουμε τα 

ποιοτικά χαρακτηριστικά 

του συμμαθητή που θα 

συνεργαστεί ώστε και να 

μπορεί να βοηθηθεί αλλά 

και να μην υπερκαλυφθεί. 

Επιλέγω περισσότερο τις 

ομάδες ενδιαφερόντων 

διότι παρέχουν στο παιδί με 

δυσαριθμησία κίνητρο για 

προσπάθεια. 

συνεργασίας ενδιαφερόντων 

Εκπαιδευτικός 6 

Γενικότερα βοηθάει το 

σύνολο των παιδιών, ειδικά 

οι ομάδες που 

δημιουργούνται με βάσει τα 

κοινά ενδιαφέροντα. Στις 

μεικτού επιπέδου ομάδες 

πάλι επωφελούνται όλοι. Το 

παιδί με αυξημένο επίπεδο 

μπαίνει σε ρόλο δασκάλου 

και κατανοεί καλύτερα, ενώ 

το παιδί με δυσαριθμησία 

δέχεται βοήθεια 

ενδεχομένως πιο ευχάριστα. 

Συνήθως τα παιδιά μεταξύ 

τους έχουν αναπτύξει έναν 

πιο οικείο κώδικα 

επικοινωνίας. Σε όλο αυτό 

βέβαια ο εκπαιδευτικός 

πρέπει πάντα να έχει υπό 

Συνεργατική 

μάθηση και ομάδες 

ενδιαφερόντων 

Ομάδες μεικτού 

μαθησιακού επιπέδου 

(άποψη 1) 

Εκπαιδευτικός 

ρυθμιστής συνεργασίας 
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έλεγχο τη ρύθμιση του 

περιβάλλοντος της τάξης. 

Εκπαιδευτικός 7 

Βιβλιογραφικά βοηθά αλλά 

για τα ελληνικά δεδομένα 

δεν είμαι σίγουρη. Ειδικά 

τη χρονιά που περάσαμε με 

την τηλεκπαίδευση δεν 

έγινε τίποτα το 

συνεργατικό. Αν μπορείς 

εντός τάξης να 

δημιουργήσεις ομάδες με 

κοινά ενδιαφέροντα και 

κοινό μαθησιακό επίπεδο 

αυτό σίγουρα βοηθά. Αν 

υπάρχει διαφορά στο 

επίπεδο σου λέω εμπειρικά 

ότι επειδή ο “δυνατός” 

μαθητής θέλει να πετύχει, 

τα δίνει όλα και καλύπτει 

την όποια προσπάθεια των 

υπολοίπων. 

Συνεργατική 

μάθηση και ομάδες 

ενδιαφερόντων 

Ομάδες μεικτού 

μαθησιακού επιπέδου 

(άποψη 2) 

 

Εκπαιδευτικός 8 Η 

εμπλοκή των 

δυσαριθμητικών παιδιών σε 

ομάδες μεικτών ικανοτήτων 

τους τονώνει το ενδιαφέρον 

να συμμετάσχουν και 

βοηθά στην 

ετεροαξιολόγηση μεταξύ 

μαθητών. Τα παιδιά 

μπορούν να μεταφέρουν τη 

Ομάδες μεικτού 

μαθησιακού 

επιπέδου (άποψη 

1) 
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γνώση ο ένας στον άλλο 

μέσα από το δικό τους 

οικείο τρόπο.  

Εκπαιδευτικός 9 Σε ένα 

βαθμό τη θεωρώ σημαντική 

αλλά πάντα σε συνδυασμό 

με τη δασκαλοκεντρική 

μάθηση. Στα παιδιά με 

δυσαριθμησία είναι 

σημαντικός ο ρόλος του 

δασκάλου και της ένας προς 

ένας μάθησης. 

Συνδυασμός με τη 

δασκαλοκεντρική 

μάθηση 

  

Εκπαιδευτικός 10 Είναι 

σημαντική για την 

κοινωνική ένταξη των 

παιδιών αυτών ώστε να 

αποφεύγεται η 

περιθωριοποίηση. Βοηθά 

στην ανταλλαγή ιδεών, στη 

μίμηση και ενδεχομένως 

στη βαθύτερη μαθηματική 

κατανόηση. 

Κοινωνική ένταξη 

και 

περιθωριοποίηση 

  

 

Κώδικες (9): 

1. Ζώνη επικείμενης ανάπτυξης 

2. Συνεργατική μάθηση και εμπόδια 

3. Εκπαιδευτικός ρυθμιστής συνεργασίας 

4. Ομάδες μεικτού μαθησιακού επιπέδου (άποψη 1) 

5. Συνεργατική μάθηση και ψυχολογικός παράγοντας 

6. Συνεργατική μάθηση και ομάδες ενδιαφερόντων 

7. Ομάδες μεικτού μαθησιακού επιπέδου (άποψη 2) 

8. Συνδυασμός συνεργατικής και δασκαλοκεντρικής μάθηση 

9. Κοινωνική ένταξη και περιθωριοποίηση 
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A.2.1.1) Η χρήση προβληματικών καταστάσεων, που εμπεριέχουν την εκμάθηση 

μίας και μοναδικής έννοιας τη φορά, υποστηρίζεται ότι ενισχύει την εκμάθηση 

γενικών μαθηματικών αρχών σε παιδιά με δυσαριθμησία. Ωστόσο οι αλγόριθμοι των 

πράξεων πρόσθεσης – αφαίρεσης (αντίστοιχα πολ/σμού – διαίρεσης), ως 

αντίστροφες πράξεις, κάποιοι υποστηρίζουν ότι μπορούν να διδαχτούν ταυτόχρονα. 

Ποια είναι η δική σας άποψη όσον αφορά τους δυσαριθμητικούς μαθητές; 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 7: Κώδικες της ερώτησης Α2.1.1 

Απάντηση Κώδικας 1 Κώδικας 2 Κώδικας 3 

Εκπαιδευτικός 1 Σε παιδιά 

με δυσαριθμησία δε θα 

εφάρμοζα ταυτόχρονη 

διδασκαλία αλγορίθμων 

μιας και θα ήταν δύσκολο 

να κατακτηθούν. Πρώτα 

κοιτούσα τα παιδιά να 

κατακτήσουν και να 

αυτοματοποιήσουν τον 

πρώτο αλγόριθμο και 

έπειτα θα έκανα το ίδιο και 

για τον αντίστροφό του. 

Έπειτα θα προχωρούσα σε 

αντίστροφη σκέψη. 

Ταυτόχρονη 

διδασκαλία 

εννοιών (άποψη 1) 

Σχέσεις αλγορίθμων  

Εκπαιδευτικός 2 

Προτιμότερο μία έννοια τη 

φορά. Πρώτα χτίζω σε 

συγκεκριμένες αρχές και 

μετά βρίσκω τη σχέση 

μεταξύ τους. Για τη 

διδασκαλία των 

αλγορίθμων μάλιστα η 

Ταυτόχρονη 

διδασκαλία 

εννοιών (άποψη 1) 

Χρήση ΒΑΔ  
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χρήση ΒΑΔ είναι πολύ 

χρήσιμη. 

Εκπαιδευτικός 3 Θεωρώ 

πως η ταυτόχρονη 

διδασκαλία αποδίδει 

καλύτερα και βοηθά στο να 

κατανοηθούν οι έννοιες 

αναλογικά, βέβαια αυτό 

σχετίζεται και με το προφίλ 

του μαθητή. 

Ταυτόχρονη 

διδασκαλία 

εννοιών (άποψη 2) 

Ταυτόχρονη 

διδασκαλία και 

μαθησιακό προφίλ 

 

Εκπαιδευτικός 4 Αν τις 

διδάξουμε μεμονωμένα 

δημιουργούν σιγουριά στο 

μαθητή, αλλιώς προκαλούν 

άγχος και σύγχυση. 

Ταυτόχρονη 

διδασκαλία και 

ψυχολογικός 

παράγοντας 

(άγχος, σύγχυση) 

  

Εκπαιδευτικός 5 Είμαι 

υπέρ του να διδάσκεται 

κάθε γνώση μεμονωμένα. 

Ωστόσο, είναι σημαντικές 

οι συνδέσεις που κάνουμε 

μεταξύ των διάφορων 

γνώσεων, εν προκειμένω 

των αλγορίθμων. Η 

διδασκαλία να μη γίνεται 

παράλληλα αλλά με 

συσχετιστικό τρόπο ώστε 

το παιδί να κατανοεί της 

συνδέσεις. Για παράδειγμα, 

θα θα διδάξω ταυτόχρονα 

πρόσθεση και αφαίρεση 

αλλά θα κοιτάξω να τις 

συσχετίσω. 

Ταυτόχρονη 

διδασκαλία 

εννοιών (άποψη 1) 

Σχέσεις αλγορίθμων  



130 

Εκπαιδευτικός 6 Αρχικά 

θα δίδασκα χώρια κάθε 

αλγόριθμο και μετά 

ταυτόχρονα για να δείξω τη 

μεταξύ τους σύνδεση. Γι’ 

αυτό βοηθά και η χρήση 

ΒΑΔ και αντικείμενα όπως 

το ζάρι. 

Ταυτόχρονη 

διδασκαλία 

εννοιών (άποψη 1) 

Σχέσεις αλγορίθμων Χρήση ΒΑΔ 

Εκπαιδευτικός 7 Στη 

δυσαριθμησία υπάρχει 

δυσκολία στην αναλογική 

σκέψη. Θα ξεκινούσα με 

απλές ασκήσεις βασισμένες 

σε έναν αλγόριθμο. Ίσως να 

υπάρχουν και συνδυαστικές 

ασκήσεις των αλγορίθμων 

που να βοηθούν στη 

γενίκευση της μεταξύ τους 

σχέσεις και να αποδώσουν 

στα παιδιά αυτά. 

Ταυτόχρονη 

διδασκαλία 

εννοιών (άποψη 1) 

Σχέσεις αλγορίθμων  

Εκπαιδευτικός 8 Έχει να 

κάνει με το προφίλ του 

παιδιού. Πιστεύω ότι κάθε 

πράξη πρέπει να διδάσκεται 

ξεχωριστά και εφόσον ο 

αλγόριθμος κατακτηθεί 

τότε περνάμε στον επόμενο. 

Βέβαια, το να 

χρησιμοποιήσουμε 

δραστηριότητες που τις 

συνδυάζουν δεν είναι 

απαγορευτικό αρκεί να 

Ταυτόχρονη 

διδασκαλία 

εννοιών (άποψη 1) 

Σχέσεις αλγορίθμων Ταυτόχρονη διδασκαλία 

και μαθησιακό προφίλ 
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γίνει σταδιακά και πολύ 

προσεκτικά. 

Εκπαιδευτικός 9 Γι’ 

αυτούς τους μαθητές είναι 

σίγουρα καλύτερο και πιο 

εύκολο οι αλγόριθμοι να 

διδάσκονται ξεχωριστά. Αν 

π.χ. έχουν κατακτήσει την 

πρόσθεση μπορείς να τη 

χρησιμοποιήσεις για τη 

διδασκαλία της αφαίρεσης, 

αλλά σε καμία περίπτωση 

ταυτόχρονη διδασκαλία. 

Από την εμπειρία μου είδα 

ότι δε λειτουργεί. Μάλιστα 

αν χρησιμοποιήσεις ΒΑΔ 

βοηθά αρκετά αφού τα 

παιδιά αντί να 

απομνημονεύσουν έναν 

αλγόριθμο των 

οπτικοποιούν. Είναι 

καλύτερος ο 

κατακερματισμός των 

στόχων ώστε να κάνουμε 

ένα μικρό βήμα τη φορά. 

Ταυτόχρονη 

διδασκαλία 

εννοιών (άποψη 1) 

Σχέσεις αλγορίθμων Χρήση ΒΑΔ 

Εκπαιδευτικός 10 Η 

ταυτόχρονη διδασκαλία 

δημιουργεί σύγχυση. Είναι 

καλό να εντάσσουμε μία 

νέα έννοια αφού πρώτα 

κατακτηθεί η προηγούμενη. 

Ταυτόχρονη 

διδασκαλία 

εννοιών (άποψη 1) 

  

 

Κώδικες (6):  
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1. Ταυτόχρονη διδασκαλία εννοιών (άποψη 1) 

2. Σχέσεις αλγορίθμων 

3. Ταυτόχρονη διδασκαλία εννοιών (άποψη 2) 

4. Ταυτόχρονη διδασκαλία και μαθησιακό προφίλ 

5. Ταυτόχρονη διδασκαλία και ψυχολογικός παράγοντας  

6. Χρήση ΒΑΔ 
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Α.2.1.2) Η σύγχρονη έρευνα υποστηρίζει πως η γνώση κατακτάται βιωματικά όταν 

οι μαθητές έρχονται αντιμέτωποι με αυθεντικούς προβληματισμούς. Υπάρχουν 

πολλοί τρόποι με τους οποίους ένας εκπαιδευτικός εντάσσει την αυθεντικότητα και 

την πρωτοτυπία στη διδασκαλία του όπως η επίλυση προβλημάτων της 

καθημερινής ζωής, η δημιουργία ενός project, η προβολή ενός βίντεο, η επίσκεψη σε 

δομές εκτός σχολείου όπως θέατρα, μουσεία, αρχαιολογικοί χώροι κ.ά. Κατά τη 

γνώμη σας αυτού του είδους η διδακτική ενασχόληση ενισχύει τη διαισθητική 

κατανόηση σε δυσαριθμητικούς μαθητές; 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 8: Κώδικες της ερώτησης Α2.1.2 

Απάντηση Κώδικας 1 Κώδικας 2 Κώδικας 3 

Εκπαιδευτικός 1 Δεν είναι 

τίποτε πανάκεια. Εξαρτάται 

πώς χρησιμοποιώ το 

ερέθισμα για το κάθε παιδί. 

Η βιωματική μάθηση 

ανασύρεται και 

αποθηκεύεται πιο εύκολα 

στη μνήμη. Αυτό όμως δε 

σημαίνει πως ένα ερέθισμα 

αφορά με τον ίδιο τρόπο το 

κάθε παιδί. Επομένως 

πρέπει ο δάσκαλος να 

αξιοποιήσει τις εμπειρίες 

που έχει ένα παιδί από την 

καθημερινή ζωή και να τις 

συνδέσει με την αντίστοιχη 

γνώση που επιδιώκει να 

διδάξει. 

Δάσκαλος ως 

ρυθμιστής της 

μάθησης 

(εμπειρίες και 

διδασκαλία) 

Ενίσχυση μνημονικών 

δεξιοτήτων 

 

Εκπαιδευτικός 2 Με την 

προϋπόθεση ότι έχει άμεση 

τριβή με τα Μαθηματικά, 

Δάσκαλος ως 

ρυθμιστής της 

μάθησης 
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ναι. Αν το ερέθισμα είναι 

άμεσο με αυτό που διδάσκω 

τότε σαφώς βοηθά. 

(συσχέτιση με α 

μαθηματικά) 

Εκπαιδευτικός 3 Σίγουρα 

ναι. Η άτυπη μάθηση εκτός 

τάξης σίγουρα βοηθά τα 

παιδιά αυτά σε ουσιαστική 

κατανόηση. 

Άτυπη μάθηση   

Εκπαιδευτικός 4 Την 

ενισχύει μόνο εφόσον το 

παιδί έχει εξοικειωθεί 

εικονικά με προβλήματα 

της καθημερινότητας. Σε 

άλλη περίπτωση το παιδί με 

δυσαριθμησία θα οδηγηθεί 

σε άγχος και άρνηση αφού 

δε θα μπορεί να 

ανταπεξέλθει σε τέτοιες 

δραστηριότητες 

Προϋπάρχουσα 

γνώση (εξοικείωση 

με την 

καθημερινότητα) 

Μαθηματικό άγχος  

Εκπαιδευτικός 5 Ναι. 

Μάλιστα βοηθά όλα τα 

παιδιά, αρκεί πρώτα να έχει 

γίνει καλή σύνδεση με τη 

διδασκαλία που προηγείται. 

Προϋπάρχουσα 

γνώση 

  

Εκπαιδευτικός 6 όλα αυτά 

βοηθούν. Ό,τι αφορά την 

καθημερινότητα των 

παιδιών αυτών βοηθά και 

μάλιστα η γνώση 

αυτοματοποιείται και τα 

παιδιά αυτά μετά από 

χρόνια θυμούνται τη γνώση 

Σύνδεση με την 

καθημερινότητα  
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που έπρεπε να 

κατακτήσουν. 

Εκπαιδευτικός 7 Βοηθάει 

όλα τα παιδιά ανεξάρτητα, 

ιδίως στη γενίκευση της 

γνώσης αφού υπάρχει 

εξοικείωση μαζί της μέσα 

από την εφαρμογή της στην 

καθημερινότητα. 

Σύνδεση με την 

καθημερινότητα  

  

Εκπαιδευτικός 8 Σίγουρα 

ναι. Όλες αυτές οι 

πρακτικές φέρνουν το παιδί 

αντιμέτωπο με προβλήματα 

που θα αντιμετωπίσει στη 

ζωή του. Τα Μαθηματικά 

υπάρχουν μέσα στη ζωή 

μας, όπως μαγειρική, ώρα, 

το να αγοράσεις ένα 

κουλούρι από το κυλικείο 

του σχολείου. Μέσα από 

τέτοιες δραστηριότητες θα 

καταλάβει βιωματικά το 

νόημα των Μαθηματικών. 

Σύνδεση με την 

καθημερινότητα  

  

Εκπαιδευτικός 9 Χωρίς 

αυθεντικό προβληματισμό 

και χωρίς τη βάση της 

πραγματικής ζωής δεν 

έχουν νόημα τα 

Μαθηματικά. Τέτοιου 

είδους προβλήματα 

βοηθούν τα παιδιά με 

δυσαριθμησία αφού 

Σύνδεση με την 

καθημερινότητα  
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στηρίζονται σε 

συγκεκριμένους 

προβληματισμούς της 

καθημερινότητας. 

Εκπαιδευτικός 10 Όλα 

αυτά στηρίζονται στη 

βιωματική κατανόηση 

γεγονότων της 

καθημερινότητας η οποία 

για παιδιά με δυσαριθμησία 

είναι απαραίτητη. 

Σύνδεση με την 

καθημερινότητα  

  

 

Κώδικες (6):  

1. Δάσκαλος ως ρυθμιστής της μάθησης 

2. Ενίσχυση μνημονικών δεξιοτήτων 

3. Άτυπη μάθηση 

4. Προϋπάρχουσα γνώση 

5. Μαθηματικό άγχος 

6. Σύνδεση με την καθημερινότητα  
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Α.2.2.1) Πολλοί πιστεύουν ότι σημασία δεν έχει μόνο “τι” διδάσκουμε αλλά και 

“πώς”. Με βάση αυτές τις παραμέτρους ποιοι είναι οι κύριοι στόχοι που θέτετε για 

τη διδασκαλία ενός παιδιού με δυσαριθμησία; 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 9: Κώδικες της ερώτησης Α2.2.1 

Απάντηση Κώδικας 1 Κώδικας 2 Κώδικας 3 Κώδικας 4 

Εκπαιδευτικός 1 

Είναι σημαντικό να 

ξεκινήσουμε ότι 

στόχος δεν είναι να 

ξεπεραστεί η 

δυσαριθμησία αλλά 

να μάθει να 

συμπορεύεται μαζί 

της. Με βάσει 

επομένως αυτή τη 

μαθησιακή δυσκολία, 

γνωστικά θέλω να 

κατακτήσει την 

αίσθηση του αριθμού, 

να κατανοήσει 

σύνθετες έννοιες 

όπως κρατούμενο, 

υπόλοιπο, να 

εξοικειωθεί με το 

μαθηματικό 

λεξιλόγιο, να επιλύει 

απλά προβλήματα και 

εν συνεχεία να 

προχωρήσει σε πιο 

σύνθετα. Ψυχολογικά 

θέλω να μάθει να 

διαχειρίζεται τη 

Γνωστικοί 

στόχοι 

(κρατούμενο, 

υπόλοιπο, 

μαθηματικό 

λεξιλόγιο, 

απλά 

προβλήματα) 

Ψυχολογικοί 

στόχοι (διαχείριση 

ματαίωσης, 

σύγκριση) 

Περιβάλλον 

Μάθησης 

(διαχείριση 

άγχους) 

Αίσθηση του 

αριθμού 
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ματαίωση και να μη 

συγκρίνεται με τους 

άλλους. Τώρα όσον 

αφορά το μαθηματικό 

άγχος, αυτό 

εμφανίζεται 

δευτερογενώς στη 

δυσαριθμησία γι αυτό 

και θα προσπαθούσα 

να καλλιεργήσω 

θετικές μαθηματικές 

εμπειρίες σε ένα πιο 

παιγνιώδες 

περιβάλλον. 

Εκπαιδευτικός 2 Στο 

“τι”, δεν υπάρχει 

διαφοροποίηση στο 

περιεχόμενο από τα 

παιδιά της τυπικής 

τάξης. Στο “πώς”, 

κάνω χρονικές 

διαφοροποιήσεις για 

τα παιδιά αυτά βάσει 

το προφίλ τους ώστε 

να έχουν το χρόνο να 

εξοικειωθούν με αυτά 

που διδάσκω. 

Χρονικές 

τροποποιήσεις 

Μαθησιακό 

προφίλ 

  

Εκπαιδευτικός 3 Για 

να θέσω στόχους 

είναι σημαντικό να 

γνωρίζω σε ποιο 

βαθμό το παιδί έχει 

Μαθησιακή 

ετοιμότητα 

(προϋπάρχουσ

α γνώση, κενά, 

επίπεδο τάξης) 

Γνωστικοί στόχοι 

(χωρικές και 

χρονικές έννοιες, 

χρηματικές 

δεξιότητες) 

Αίσθηση του 

αριθμού 
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κατακτήσει την 

προϋπάρχουσα γνώση 

, τι κενά έχει και ποιο 

είναι το επίπεδο της 

τάξης. Σίγουρα θέτω 

ως στόχους να 

κατακτήσει την 

αίσθηση του αριθμού, 

έννοιες χώρου, 

χρόνου, χρηματικών 

συναλλαγών. 

Εκπαιδευτικός 4 Οι 

στόχοι που θέτω 

εξαρτώνται και από 

το μαθησιακό προφίλ 

των παιδιών αυτών. 

Σίγουρα εστιάζω στην 

κατάκτηση της 

έννοιας του αριθμού, 

στην αναγνώριση 

αριθμητικών 

δεδομένων σε 

προβλήματα και στην 

εκτέλεση 

υπολογισμών. 

Μαθησιακό 

προφίλ 

Γνωστικοί στόχοι 

(αναγνώριση 

αριθμητικών 

δεδομένων, 

εκτέλεση 

υπολογισμών) 

Αίσθηση του 

αριθμού 

 

Εκπαιδευτικός 5 

Οδηγούμαι σε 

εξατομίκευση στόχων 

βάσει του παιδιού 

αυτού. Η αίσθηση του 

αριθμού είναι το πιο 

βασικό και έπειτα 

Μαθησιακό 

προφίλ (στόχοι 

βάσει 

αποκλίσεων 

του κάθε 

παιδιού) 

Αίσθηση του 

αριθμού 
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ανάλογα τις 

αποκλίσεις που 

παρουσιάζει το παιδί 

μέσα σε αυτόν τον 

όρο “ομπρέλα” 

εστιάζω εκεί. 

Εκπαιδευτικός 6 Οι 

στόχοι πάντα πάνε 

μαζί με την τάξη. 

Βασικός στόχος είναι 

το παιδί να έχει 

αυτοπεποίθηση 

Ψυχολογικοί 

στόχοι 

(αυτοπεποίθησ

η) 

Περιβάλλον 

μάθησης (στόχοι 

βάσει τάξης) 

  

Εκπαιδευτικός 7 

Όσον αφορά το “τι”, 

ο βασικός στόχος για 

τα παιδιά αυτά είναι 

να κατακτηθούν οι 

αριθμοί. Όσον αφορά 

το “πώς”, δίνω πρώτα 

έμφαση στους ζυγούς 

και χτίζω πάνω σε 

αυτούς τους μονούς. 

Αίσθηση του 

αριθμού 

Επεξεργασία της 

διδασκαλίας 

(έμφαση στην 

έννοια ζυγών 

αριθμών) 

  

Εκπαιδευτικός 8 Οι 

στόχοι που θέτω 

εξαρτώνται από το 

παιδί. Το πιο βασικό 

για εμένα είναι να 

κερδίσω το 

ενδιαφέρον του 

παιδιού για τα 

μαθηματικά, ιδίως αν 

έχει αρνητική στάση 

Διαφοροποίησ

η της 

αξιολόγησης 

Γνωστικοί στόχοι Ψυχολογικοί 

στόχοι 

(ενδιαφέρον και 

αρνητική στάση, 

αυτοπεποίθηση, 

αυτοεκτίμηση) 
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απέναντί τους. Πρώτα 

τονώνω 

αυτοπεποίθηση και 

αυτοεκτίμηση. 

Γνωστικά θέτω 

στόχους βάσει των 

δυνατοτήτων του 

ώστε να επιλύσουμε 

τα σημεία που 

δυσκολεύεται. 

Διαφοροποιώ και την 

αξιολόγησή μου. 

Εκπαιδευτικός 9 

Είναι σημαντικό να 

λάβουμε υπόψιν το 

τρέχον επίπεδο του 

παιδιού. Σ’ ένα 

γενικότερο πλαίσιο ο 

βασικός στόχος είναι 

να κατακτήσει τα 

απαραίτητα 

Μαθηματικά που θα 

εξυπηρετούν την 

καθημερινότητά του. 

Σε καμία περίπτωση 

δεν εστιάζω στην 

ξερή αποστήθιση. Οι 

στοιχειώδεις έννοιες 

αριθμού, συγκρίσεις, 

σειροθέτηση, έννοιες 

χώρου και χρόνου 

είναι σημαντικές να 

κατακτηθούν. 

Μαθησιακή 

ετοιμότητα 

(τρέχον 

επίπεδο 

παιδιού) 

Σχέση με την 

καθημερινότητα 

Γνωστικοί στόχοι 

( στοιχειώδεις 

έννοιες αριθμού, 

συγκρίσεις, 

σειροθέτηση, 

έννοιες χώρου και 

χρόνου) 
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Εκπαιδευτικός 10 Οι 

στόχοι διαφέρουν από 

μαθητή σε μαθητή 

αλλά και στον τρόπο 

που θα διδαχτούν. Για 

έναν μαθητή με 

δυσαριθμησία στόχος 

μπορεί να είναι η 

κατάκτηση του 

αριθμού, για άλλον η 

σωστή οπτικοποίηση 

και για άλλον η 

εκμάθηση των 

αλγορίθμων. Συνεπώς 

οι στόχοι δεν είναι 

συγκεκριμένοι. 

Μαθησιακό 

προφίλ 

   

 

Κώδικες (10): 

1. Γνωστικοί στόχοι 

2. Ψυχολογικοί στόχοι 

3. Περιβάλλον Μάθησης 

4. Αίσθηση του αριθμού 

5. Χρονικές τροποποιήσεις 

6. Μαθησιακό προφίλ 

7. Μαθησιακή ετοιμότητα 

8. Επεξεργασία της διδασκαλίας 

9. Διαφοροποίηση της αξιολόγησης 

10.  Σχέση με την καθημερινότητα 
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Α.2.3.1) Για να αξιολογήσουν αν τα παιδιά κατέκτησαν τις μαθηματικές δεξιότητες 

πολλοί εκπαιδευτικοί χρησιμοποιούν τεστ ή διαγωνίσματα. Θεωρείτε ότι για την 

αξιολόγηση των παιδιών με δυσαριθμησία αρκεί αυτός ο τρόπος αξιολόγησης; 

Αν, όχι ποιες παραμέτρους θεωρείτε ότι πρέπει να λάβει κανείς υπόψη για την 

αξιολόγηση των παιδιών αυτών;  

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 10: Κώδικες της ερώτησης Α2.3.1 

Απάντηση Κώδικας 1 Κώδικας 2 Κώδικας 3 

Εκπαιδευτικός 1 Τα τεστ 

εξετάζουν την κατάκτηση 

μίας γνώσης μία δεδομένη 

χρονική στιγμή. Δε σημαίνει 

κάτι καθολικό. Το πιο 

αξιόπιστο μέσο είναι να 

εξηγεί ο μαθητής με 

δυσαριθμησία τον τρόπο που 

σκέφτεται. 

Αντιπροσωπευτικ

ότητα δοκιμίων 

Μεταγνωστικές 

δεξιότητες (τρόπος 

σκέψης) 

 

Εκπαιδευτικός 2 Τα τεστ 

δεν είναι αντιπροσωπευτικά 

για τα παιδιά με 

δυσαριθμησία. Έμφαση 

πρέπει να δίνεται σε μία πιο 

ποιοτική και περιγραφική 

αξιολόγηση. 

Αντιπροσωπευτικ

ότητα δοκιμίων 

ποιοτική αξιολόγηση  

Εκπαιδευτικός 3 Για τα 

παιδιά αυτά δίνω έμφαση σε 

μία πιο ποιοτική 

αξιολόγηση. Με ενδιαφέρει 

η ανάπτυξη μεταγνωστικών 

δεξιοτήτων ώστε το παιδί να 

παρακολουθεί το τρέχον 

επίπεδο της σκέψης του. 

Μεταγνωστικές 

δεξιότητες 
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Υπολογιστικά λάθη δεν είναι 

τόσο σημαντικά όσο 

σημαντική είναι η βαθύτερη 

κατανόηση της φύσης των 

Μαθηματικών. 

Εκπαιδευτικός 4 Στην 

αξιολόγηση δε μας 

ενδιαφέρει μόνο το 

αποτέλεσμα αλλά και ο 

τρόπος. Συνήθως τα δοκίμια 

φέρνουν έντονο άγχος στα 

παιδιά αυτά. Γι’ αυτό και εγώ 

διαφοροποιώ την 

αξιολόγησή με 2 -3 

στοχευμένες ασκήσεις πάνω 

σε ό,τι δουλέψαμε μαζί και 

στους στόχους που θέσαμε. 

Μαθηματικό 

άγχος 

Διαφοροποίηση της 

αξιολόγησης 

 

Εκπαιδευτικός 5 Σίγουρα 

δεν αρκούν. Σε κάθε παιδί με 

μαθησιακές δυσκολίες η 

αξιολόγηση οφείλει να είναι 

συνεχής και συστηματική. 

Όχι τυχαία μέσα στη χρονιά 

αλλά με το πέρας 

διδασκαλίας κάθε νέας 

γνώσης. Το ίδιο και για τα 

παιδιά με δυσαριθμησία. 

Πέρα από την ποσοτική 

καταγραφή ορθότητας, είναι 

σημαντική και η ποιοτική 

καταγραφή. Επιδιώκω να 

κατανοώ όχι μόνο πού 

Αντιπροσωπευτικ

ότητα δοκιμίων 

Ποιοτική αξιολόγηση 

(δυσκολία του κάθε 

παιδιού, αιτία 

δυσκολίας) 
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δυσκολεύτηκε το παιδί αλλά 

και ποια είναι η αιτία του 

προβλήματος. 

Εκπαιδευτικός 6 Τα δοκίμια 

αποτελούν μέθοδο τελικής 

αξιολόγησης. Εγώ 

χρησιμοποιώ διαμορφωτική 

για τα παιδιά αυτά. 

Διαμορφωτική 

αξιολόγηση 

  

Εκπαιδευτικός 7 Το παιδί 

με δυσαριθμησία πρέπει να 

επανεξετάζεται στο ίδιο θέμα 

με ασκήσεις που ταιριάζουν 

το προφίλ του. Δεν 

εξετάζουμε μόνο το 

περιεχόμενο αλλά και την 

ακρίβεια και ταχύτητα 

επίλυσης. 

Μαθησιακό 

προφίλ 

  

Εκπαιδευτικός 8 Τα δοκίμια 

είναι ένας τρόπος που 

παίρνουμε πίσω 

ανατροφοδότηση για κάθε 

παιδί ως ένα βαθμό. Ωστόσο, 

δεν είναι αρκετός ιδίως για 

τα παιδιά με δυσαριθμησία. 

Μεγαλύτερη έμφαση δίνω 

στην ποιοτική αξιολόγηση. 

Άλλες μέθοδοι που 

χρησιμοποίησα είναι οι 

ρούμπρικες, η 

αυτοαξιολόγηση κ.ά. 

Αντιπροσωπευτικ

ότητα δοκιμίων 

Διαμορφωτική 

αξιολόγηση 

 

Εκπαιδευτικός 9 Δοκίμια 

μπορούμε να δώσουμε στα 

Διαφοροποιημένη 

αξιολόγηση 

Ποιοτική αξιολόγηση  
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παιδιά με δυσαριθμησία 

βάσει των στόχων που 

θέτουμε ώστε να έχουμε μία 

συνεχεία ανατροφοδότηση. 

Διαφοροποιημένη 

διδασκαλία σημαίνει και 

διαφοροποιημένη 

αξιολόγηση τόσο στην 

ποσότητα και την ποιότητα 

των ασκήσεων όσο και στο 

χρόνο. Γενικότερα, βέβαια, 

μια ποιοτική αξιολόγηση της 

καθημερινής πράξης πρέπει 

να λαμβάνεται υπόψη για 

κάθε παιδί όχι μόνο για τα 

παιδιά με δυσαριθμησία. 

Εκπαιδευτικός 10 Τα 

διαγωνίσματα δεν είναι 

πάντα αντιπροσωπευτικά για 

τα παιδιά αυτά. Συχνά τους 

προκαλούν άγχος και κάνουν 

λάθη που δε θα έκαναν σε 

κατάσταση ηρεμίας. Ο 

εκπαιδευτικός εφόσον δίδαξε 

μία γνώση με συγκεκριμένες 

τεχνικές στα παιδιά αυτά 

πρέπει να μπορεί να 

εξασφαλίσει στην 

αξιολόγησή του ότι τα παιδιά 

με δυσαριθμησία μπορούν 

να τις εφαρμόσουν. 

Αντιπροσωπευτικ

ότητα δοκιμίων 

Διαφοροποιημένη 

αξιολόγηση 

Μαθηματικό άγχος 

 

Κώδικες (6): 
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1. Αντιπροσωπευτικότητα δοκιμίων 

2. Μεταγνωστικές δεξιότητες 

3. Διαμορφωτική αξιολόγηση 

4. Μαθηματικό άγχος 

5. Διαφοροποίηση της αξιολόγησης 

6. Μαθησιακό προφίλ 
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A.2.3.2) α) Συμφωνείτε με την άποψη ότι η συνεργασία με τους γονείς των 

δυσαριθμητικών παιδιών αποτελεί βασικό θεμέλιο για την καλύτερη επίδοση των 

παιδιών;  

β) Τι μορφή νομίζετε ότι πρέπει να έχει η συνεργασία αυτή; 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 11: Κώδικες της ερώτησης Α2.3.2 

Απάντηση Κώδικας 1 Κώδικας 2 Κώδικες για: 

Προδιδασκαλία 

Εκπαιδευτικός 1 Το 

σπίτι είναι βασικό 

θεμέλιο στην καλύτερη 

επίδοση των παιδιών 

αυτών. Οι δύο φορείς, 

σπίτι και σχολείο, 

καλούνται να 

ανταλλάσσουν 

πληροφορίες αλλά και 

το σχολείο να 

αποκτήσει 

συμβουλευτικό ρόλο 

με μορφή ενθάρρυνσης 

προς το σπίτι για τα 

θέματα μαθηματικής 

επίδοσης αλλά και το 

συναισθηματικό 

προφίλ των παιδιών.  

Η προδιδασκαλία στο 

σπίτι εξαρτάται από το 

αν μπορεί να 

μεταφερθεί η 

πληροφορία σωστά 

από το γονιό στο παιδί. 

Καλό θα είναι αν 

Γονείς και 

ανατροφοδότηση 

(ανταλλαγή 

πληροφοριών) 

Γονείς και 

συμβουλευτική (μορφή 

ενθάρρυνσης) 

Δεξιότητες γονέων 

(πυρηνική γνώση) 
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συμβεί αυτό η 

πληροφορία να είναι 

πυρηνικής γνώσης και 

όχι ένας τεράστιος 

όγκος πληροφοριών. 

Εκπαιδευτικός 2 Τη 

θεωρώ απαραίτητη. 

Συνεργασία δεν είναι 

μόνο η επικοινωνία 

αλλά και ένας 

αμοιβαίος 

συμβουλευτικός ρόλος 

και από τις δύο 

πλευρές. Η 

προδιδασκαλία 

εξαρτάται από το 

χρόνο των γονέων και 

την καλή επικοινωνία 

γονέα – εκπαιδευτικού. 

Γονείς και 

ανατροφοδότηση 

(επικοινωνία) 

Γονείς και 

συμβουλευτική 

Χρόνος και ποιότητα 

επικοινωνίας 

Εκπαιδευτικός 3 

Πρέπει να υπάρχει 

τακτική επικοινωνία 

ώστε να ενισχυθεί η 

εξάσκηση των 

Μαθηματικών στο 

σπίτι. Δεν είμαι τόσο 

υπέρ της 

προδιδασκαλίας στο 

σπίτι διότι πολλές 

φορές οι γονείς δεν 

έχουν τις απαραίτητες 

δεξιότητες. 

Εξάσκηση στο σπίτι  Δεξιότητες γονέων 
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Εκπαιδευτικός 4 Ναι. 

Η σχέση μεταξύ τους 

πρέπει να στηρίζεται 

σε ένα κλίμα 

εμπιστοσύνης. Ο 

εκπαιδευτικός καλείται 

να παρέχει 

συμβουλευτική 

στήριξη. Καλύτερα 

αντί να εστιάζαμε σε 

μεθόδους όπως η 

προδιδασκαλία, να 

ενθαρρύναμε την 

επανάληψη. Πρώτα ο 

εκπαιδευτικός τονίζει 

τα βασικά σημεία στο 

σχολείο και εν 

συνεχεία το παιδί 

εξασκείται με το γονιό 

στο σπίτι. 

Γονείς και 

συμβουλευτική (κλίμα 

εμπιστοσύνης) 

Εξάσκηση Όχι προδιδασκαλία 

Εκπαιδευτικός 5 Η 

αρχική επαφή είναι 

ενημερωτική και εν 

συνεχεία 

συμβουλευτική με 

προτάσεις και 

εφαρμογές που 

αφορούν τη γενικότερη 

καθημερινότητα του 

παιδιού και 

περιγράφουν την 

παρουσία του μέσα 

στην τάξη. Η 

Γονείς και 

ανατροφοδότηση 

(ενημερωτική επαφή) 

Γονείς και 

συμβουλευτική 

(προτάσεις – 

εφαρμογές για την 

καθημερινότητα του 

παιδιού) 

Προδιδασκαλία και 

ψυχολογικός 

παράγοντας ( ενίσχυση 

της αυτοπεποίθησης) 
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προδιδασκαλία μπορεί 

να λειτουργήσει μόνο 

ως ενίσχυση της 

αυτοπεποίθησης από 

τους γονείς όσον 

αφορά τον ψυχολογικό 

παράγοντα, ώστε τα 

παιδιά να νιώθουν πιο 

άνετα στην τάξη 

διδάσκεται το μάθημα 

για πρώτη φορά. Τα 

παιδιά αυτά συχνά 

έχουν βαθιά 

ελλείμματα οπότε μία 

επιφανειακή έξτρα 

προσπάθεια στο σπίτι 

ίσως να μην έχει 

νόημα. 

Εκπαιδευτικός 6 Ναι, 

θα πρέπει να 

δημιουργούν μεταξύ 

τους έναν ισχυρό 

δεσμό σε κλίμα 

εμπιστοσύνης. Πάντα 

οι γονείς δίνουν στον 

εκπαιδευτικό 

σημαντικές 

πληροφορίες για το 

προφίλ του παιδιού 

τους. Η προδιδασκαλία 

βοηθά ανάλογα την 

περίπτωση. Σχετίζεται 

με τις δεξιότητες των 

Γονείς και 

ανατροφοδότηση  

(σημαντικές 

πληροφορίες για το 

προφίλ) 

 Δεξιότητες γονέων 
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γονέων στη 

διδασκαλία ώστε να μη 

δημιουργηθεί στο παιδί 

σύγχυση. 

Εκπαιδευτικός 7 Οι 

υπολογισμοί που είναι 

η βάση της 

δυσαριθμησίας πέρα 

από την κατανόηση 

απαιτούν και 

αυτοματοποίηση. Δεν 

αρκεί μόνο το 

περιβάλλον του 

σχολείου. Π.χ. Στο 

σπίτι μπορούν να 

δώσουν έμφαση σε 

υπολογιστικά παιχνίδια 

όπως το φιδάκι. Είμαι 

κάθετα αντίθετη στο 

να κάνει ο ίδιος ο 

γονιός το μάθημα στο 

σπίτι, όμως παιχνίδια 

με υπολογιστικές 

ικανότητες βοηθούν. 

Καλύτερα να διδαχθεί 

ένα μάθημα πρώτα στο 

τμήμα ένταξης και 

μετά στο σπίτι να γίνει 

εξάσκηση ώστε να 

υπάρχει φυσική ροή 

στη γνώση 

Εξάσκηση στο σπίτι  Όχι προδιδασκαλία 

Εκπαιδευτικός 8 Η Γονείς και Γονείς και εξάσκηση Δεξιότητες γονέων 
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συνεργασία με τους 

γονείς είναι πυλώνας 

για την προώθηση της 

επίδοσης των παιδιών 

αυτών. Οι γονείς 

ξέρουν καλύτερα από 

τον καθένα τα 

ενδιαφέροντα, τις 

ανάγκες και τις κλίσεις 

των παιδιών τους. Η 

καθημερινή μάλιστα 

επικοινωνία με τους 

γονείς παιδιών με 

δυσαριθμησία θεωρώ 

πως είναι επιτακτικής 

ανάγκης. Η 

προδιδασκαλία 

εξαρτάται από το αν οι 

γονείς έχουν το σωστό 

τρόπο να διδάξουν το 

παιδί τους. Άτυπες 

δοκιμασίες όπως ένα 

παιχνίδι θα μπορούσε 

να ενισχύσει τη 

δουλεία του 

εκπαιδευτικού και το 

ίδιο το παιδί. Σε καμία 

περίπτωση δε θα 

επέλεγα ο γονιό να 

δείξει μία 

δραστηριότητα στο 

σπίτι πριν τη δείξω εγώ 

στην τάξη. 

ανατροφοδότηση 

(ενδιαφέροντα, 

ανάγκες, κλίσεις) 
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Εκπαιδευτικός 9 Ναι 

είναι μέρος της όλης 

διαδικασίας. Σε πρώτη 

φάση έχουμε 

ενημέρωση για το τι 

είναι δυσαριθμησία. 

Στη συνέχεια ο 

δάσκαλος έχει 

συμβουλευτικό ρόλο 

ώστε να 

δημιουργήσουν οι 

γονείς ένα περιβάλλον 

μάθησης στο σπίτι 

αλλά και να 

υποστηρίζουν το παιδί 

ψυχολογικά. Η 

προδιδασκαλία θα 

μπορούσε να 

βοηθήσει, αλλά ως 

διαδικασία έχει 

εμπόδια όπως: πώς 

εκλαμβάνει ο γονιός 

αυτό που θέλω να πω;, 

το εξηγεί όπως θα 

ήθελα;, το παιδί είναι 

δεκτικό στο να 

ακούσει από το γονέα;. 

Η προδιδασκαλία 

σίγουρα βοηθά, αλλά 

ως διαδικασία έχει 

εμπόδια: Πώς 

εκλαμβάνει ο γονιός 

αυτό που θέλω να 

Γονείς και 

συμβουλευτική 

(περιβάλλον μάθησης) 

 Δεξιότητες γονέα 
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διδάξω;, το εξηγεί 

όπως θα ήθελα;, Το 

παιδί είναι δεκτικό να 

ακούσει το μάθημα 

από το γονέα; 

Εκπαιδευτικός 10 Τη 

θεωρώ απαραίτητη για 

την αντιμετώπιση των 

δυσκολιών των 

παιδιών με 

δυσαριθμησία. Οι 

εκπαιδευτικοί 

οφείλουν να 

ενημερώνουν τους 

γονείς για τις 

δυσκολίες στο σχολείο 

και οι δεύτεροι για τις 

δυσκολίες στο σπίτι. 

Τα ενδιαφέροντα των 

παιδιών αυτών 

μπορούν και πρέπει να 

εντάσσονται στην 

εκπ/κή διαδικασία 

ώστε να γίνει η 

μάθηση βιωματική και 

άρα αβίαστη. Από την 

άλλοι οι εκπ/κοί αφού 

δοκιμάσουν διάφορους 

τρόπους προσέγγισης, 

πρέπει να 

ενημερώσουν τους 

γονείς για τους πιο 

αποτελεσματικούς 

Γονείς και 

ανατροφοδότηση 

(δυσκολίες σπίτι και 

σχολείο, ενδιαφέροντα) 

 Προδιδασκαλία και 

ψυχολογικός 

παράγοντας 
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ώστε ο μαθητής να 

δέχεται στο σπίτι ίδια 

ερεθίσματα με το 

σχολείο και να μη 

προκαλείται σύγχυση. 

Όσον αφορά μια 

προδιδασκαλία του 

μαθήματος στο σπίτι 

τη θεωρώ χρήσιμη ως 

τόνωση της 

αυτοπεποίθησης του 

παιδιού για το όταν 

πούμε ξανά το ίδιο 

μάθημα στην τάξη για 

πρώτη φορά. 

 

Κώδικες (7): 

1. Γονείς και ανατροφοδότηση 

2. Γονείς και συμβουλευτική 

3. Εξάσκηση στο σπίτι 

Προδιδασκαλία: 

4. Δεξιότητες γονέων 

5. Χρόνος και ποιότητα επικοινωνίας 

6. Όχι προδιδασκαλία 

7. Προδιδασκαλία και ψυχολογικός παράγοντας 
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Β.1.1.1) Για να ενισχυθεί η διαισθητική κατανόηση των αριθμών από τους μαθητές, 

κάποιοι εκπαιδευτικοί χρησιμοποιούν τεχνικές όπως η μέτρηση απτικών 

αντικειμένων, εξάσκηση αρίθμησης από το 0 έως το 9 και αντίστροφα, συζήτηση , 

ζωγραφική (ή άλλες τεχνικές ανάλογου τύπου); Ποιες τεχνικές νομίζετε ότι θα 

μπορούσατε να εφαρμόσετε στη διδασκαλία για τους δυσαριθμητικούς μαθητές και 

γιατί; 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 12: Κώδικες της ερώτησης Β.1.1.1 

Απάντηση Κώδικας 1 Κώδικας 2 Κώδικας 3 

Εκπαιδευτικός 1 Τα οπτικά 

αντικείμενα είναι 

σημαντικά και η 

αντίστροφη καταμέτρηση 

βοηθά απίστευτα επειδή 

σχετίζεται με την 

εργαζόμενη μνήμη που 

σχετίζεται με τη 

μαθηματική σκέψη. Η 

βελτίωση της εργαζόμενης 

μνήμης από παιδική ηλικία 

μπορεί έως και να 

αποτρέψει μία μαθησιακή 

δυσκολία που θα είναι 

δευτερογενής. Επίσης, πολύ 

ωραία μέθοδος είναι η 

ζωγραφική ιδίως για τα 

μικρά παιδιά. Για τα παιδιά 

με δυσαριθμησία είμαι 

επιφυλακτική επειδή 

φοβάμαι μήπως είναι η ίδια 

η ζωγραφική το ερέθισμα 

που θα εστιάσουν την 

προσοχή τους και όχι τα 

Οπτικά 

αντικείμενα 

Αντίστροφη 

καταμέτρηση και 

εργαζόμενη μνήμη 

Ζωγραφική με 

επιφύλαξη 
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Μαθηματικά. 

Εκπαιδευτικός 2 Θεωρώ 

πολύ χρήσιμη την 

εξάσκηση από το 0 έως το 9 

για τα παιδιά αυτά καθώς 

και εύκολα μοτίβα όπως το 

+10 που σχετίζονται όχι 

μόνο με τη φύση των 

αριθμών αλλά και με 

έννοιες όπως 

“προηγούμενος” και 

“επόμενος” ενός αριθμού. 

Εξάσκηση 0 έως 9 Μοτίβο +10  

Εκπαιδευτικός 3 Όλα αυτά 

είναι χρήσιμα. Πρώτα από 

όλα εγώ εστιάζω στα απτά 

υλικά και στην εξάσκηση 

από το 0 έως το 9 για την 

κατανόηση της θεσιακής 

αξίας. 

Απτά υλικά Εξάσκηση από το 0 έως 

το 9 

 

Εκπαιδευτικός 4 Θεωρώ 

πολύ βασική τη μέτρηση 

οπτικών αντικειμένων όπως 

π.χ. χάντρες. Ιδίως η 

πλαστελίνη είναι ένα 

εργαλείο όπου ο μαθητής 

συμμετέχει πιο ενεργά στην 

οπτικοποίηση, την οπτική 

αντίληψη και σύγκριση 

ποσοτήτων αφού 

δημιουργεί το οπτικό υλικό 

από μόνος του. Η εξάσκηση 

από το 0έως το 9 και 

Οπτικοποίηση 

(οπτικά 

αντικείμενα) 

Η πλαστελίνη ως 

εργαλείο μάθησης 

Η οπτικοποίηση 

προηγείται της 

Εξάσκηση από το 0έως 

το 9 και αντίστροφα 
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αντίστροφα δεν έχει νόημα 

αν δεν κατανοήσει το παιδί 

γιατί γίνεται. Η 

οπτικοποίηση βοηθά 

περισσότερο. 

Εκπαιδευτικός 5 Όλες 

αυτές οι τεχνικές μέχρι 

σήμερα έχουν φανεί 

αποτελεσματικές. Βέβαια, 

πάντα πάμε κατά 

περίπτωση με το προφίλ 

του μαθητή. Είναι 

σημαντικό η τεχνική που 

χρησιμοποιώ να ταιριάζει 

με το παιδί που έχω 

απέναντί μου. Δεν είναι όλα 

για όλους. Το χειραπτικό 

υλικό είναι επιστημονικά 

τεκμηριωμένο ότι βοηθά τα 

παιδιά με δυσαριθμησία 

Μαθησιακό 

προφίλ 

Χειραπτικό υλικό  

Εκπαιδευτικός 6 Όλες θα 

μπορούσαν να ενταχθούν. 

Βέβαια εξαρτάται από το 

ίδιο το παιδί ως 

προσωπικότητα, τα 

ενδιαφέροντά του και το 

τρέχον μαθησιακό του 

επίπεδο. 

Ενδιαφέροντα 

μαθητή 

Μαθησιακή ετοιμότητα 

(τρέχον μαθησιακό 

επίπεδο) 

 

Εκπαιδευτικός 7 Απτικά 

αντικείμενα κατά βάση. 

Πάντα ξεκινάμε από το 

απτό που το βλέπει, το 

Το απτό προηγείται 

του συμβολικού 
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χειρίζεται και είναι 

βιωματικό και μετά 

περνάμε στο συμβολικό. 

Εκπαιδευτικός 8 Πρέπει 

να λάβουμε υπόψιν το 

προφίλ του παιδιού και τις 

δυσκολίες που 

αντιμετωπίζει. Η χρήση 

συγκεκριμένου χειραπτικού 

υλικού όπως κυβάκια, 

κάρτες, επιτραπέζια, 

τραγούδια, βιωματικές 

δραστηριότητες και 

αντικείμενα της 

καθημερινότητας βοηθούν 

τη σύνδεση των αριθμών με 

τη συμβολική γνώση. 

Βιωματικές 

δραστηριότητες 

Χειραπτικό υλικό που 

να ταιριάζει με τις 

εμπειρίες του πααιδιού 

 

Εκπαιδευτικός 9 

Πρωτευούσης σημασίας 

είναι η χρήση αντικειμένων 

και εικόνας πριν περάσω 

στην αφηρημένη σκέψη. 

Έχω χρησιμοποιήσει και 

μουσική και ζωγραφική. Ο 

παιγνιώδης τρόπος πάντα 

βοηθά, ειδικά το 

χειροπιαστό των 

αντικειμένων 

Καλλιτεχνική 

έκφραση (μουσική, 

ζωγραφική) 

Παιγνιώδης τρόπος 

μάθησης 

 

Εκπαιδευτικός 10 Η χρήση 

καθημερινών αντικειμένων 

είναι πάντα βοηθητική, 

όπως και η εφαρμογή σε 

Φυσικά 

αντικείμενα της 

καθημερινότητας 

( δάχτυλα, 
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καθημερινές καταστάσεις. 

Μπορούμε να μετράμε 

δάχτυλα, αυτοκίνητα, 

μολύβια και γενικά 

οποιοδήποτε αντικείμενο 

είναι οικείο στο μαθητή. 

αυτοκίνητα, 

μολύβια κ.ά.) 

 

Κώδικες (19): 

1. Οπτικά αντικείμενα 

2. Αντίστροφη καταμέτρηση και εργαζόμενη μνήμη 

3. Ζωγραφική με επιφύλαξη 

4. Εξάσκηση 0 έως 9 

5. Μοτίβο +10 

6. Απτά υλικά 

7. Οπτικοποίηση 

8. Η πλαστελίνη ως εργαλείο μάθησης 

9. Η οπτικοποίηση προηγείται της εξάσκηση από το 0 έως το 9 και αντίστροφα 

10. Μαθησιακό προφίλ 

11. Χειραπτικό υλικό 

12. Ενδιαφέροντα των μαθητών 

13. Μαθησιακή ετοιμότητα 

14. Το απτό προηγείται του συμβολικού 

15. Βιωματικές δραστηριότητες 

16. Χειραπτικό υλικό που να ταιριάζει με τις εμπειρίες του παιδιού 

17. Καλλιτεχνική έκφραση 

18. Παιγνιώδης τρόπος μάθησης 

19. Φυσικά αντικείμενα της καθημερινότητας 
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Β.1.3.1) α) Σε μία κλίμακα από 0 έως το 5 πόσο θεωρείτε ότι εξυπηρετεί η χρήση 

χειραπτικού υλικού την απαρίθμηση αντικειμένων; Για ποιο λόγο βάλατε τον 

συγκεκριμένο βαθμό;  

β) Με ποιους τρόπους η χρήση χειραπτικού υλικού (φυσικού και εικονιστικού) όπως 

κουμπιά, συνδετήρες, άβακες, ντόμινο κ.ά. βοηθούν τα παιδιά με δυσαριθμησία να 

κατακτήσουν την αίσθηση του αριθμού; 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 13: Κώδικες της ερώτησης Β.1.3.1 

Απάντηση Κώδικας 1 Κώδικας 2 

Εκπαιδευτικός 1 α) 5. Η 

σωστή απαρίθμηση είναι η 

αρχή του παντός. Κατανοεί 

ακολουθίες, συγκρίνει 

μεγαλύτερο – μικρότερο και 

περισσότερο – λιγότερο, 

κατανοεί καλύτερα τα 

αριθμητικά δεδομένα της 

καθημερινής ζωής. 

 

β) Καλύτερα να ξεκινάμε από 

μεγαλύτερα υλικά και μετά να 

μικραίνουν. Π.χ. πρώτα ξεκινώ 

με γλωσσοπίεστρο και μετά 

προχωρώ σε συνδετήρες. Τα 

μικρά αντικείμενα με 

λεπτομέρειες ενδέχεται να 

αποσπάσουν την προσοχή. 

Ανάπτυξη γνωστικών 

δεξιοτήτων (Κατανοεί 

ακολουθίες, συγκρίνει 

μεγαλύτερο – μικρότερο και 

περισσότερο – λιγότερο, 

κατανοεί καλύτερα τα 

αριθμητικά δεδομένα της 

καθημερινής ζωής) 

Σημασία στο μέγεθος των 

αντικειμένων 

Εκπαιδευτικός 2 α) 4. Είναι 

αρκετά σημαντική. Το παιδί 

καταλαβαίνει καλύτερα και 

φέρνει στο μυαλό του 

παραδείγματα της 

Σύνδεση με την 

καθημερινότητα 

Ανάπτυξη γνωστικών 

δεξιοτήτων (αντικείμενο μπορεί 

να βοηθήσει τη διδασκαλία να 

αναχθεί στη δεκάδα) 
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καθημερινότητας, ωστόσο δεν 

εξυπηρετεί στη διδασκαλία 

μεγάλων αριθμών. 

 

β) Μ’ αρέσουν αντικείμενα 

όπως ο κάθετος άβακας που 

βοηθούν στην κατανόηση της 

θεσιακής αξίας και 

οποιοδήποτε αντικείμενο 

μπορεί να βοηθήσει τη 

διδασκαλία να αναχθεί στη 

δεκάδα. 

Εκπαιδευτικός 3 α) 5. 

Αποτελεί μέθοδο 

οπτικοποίησης και η 

οπτικοποίηση κατ’ εμέ είναι η 

μόνη μέθοδος με την οποία 

μπορεί να εμπεδωθεί η αίσθηση 

του αριθμού και οι ποσότητες 

από τα παιδιά αυτά σε 

ικανοποιητικό βαθμό. 

 

β) Ναι. 

Μέθοδος οπτικοποίησης Αίσθηση του αριθμού 

Εκπαιδευτικός 4 α) 5. 

Επιτρέπουν την ενεργό 

συμμετοχή και τη 

διασκεδαστική μάθηση. 

 

β)Ναι βοηθούν. Προσφέρουν 

οπτική αναπαράσταση, 

σειροθέτηση, ανάλυση 

θεσιακής αξίας ψηφίων 

Ενεργός συμμετοχή Ανάπτυξη γνωστικών 

δεξιοτήτων ( Προσφέρουν 

οπτική αναπαράσταση, 

σειροθέτηση, ανάλυση θεσιακής 

αξίας ψηφίων αριθμών κ.ά.) 
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αριθμών κ.ά. 

Εκπαιδευτικός 5 α) 5. Βοηθά 

το παιδί να βιώσει την αίσθηση 

του αριθμού επί της ουσίας, 

κατανοεί ποσότητες, μεγέθη και 

σχέσεις μεταξύ των αριθμών. 

 

β) Ναι αφού και αυτά 

εντάσσονται στο πλαίσιο των 

χειραπτικών υλικών. 

Αίσθηση του αριθμού   

Εκπαιδευτικός 6 α) 5. Το 

χειραπτικό υλικό είναι κάτι 

πολύ οικείο στα παιδιά. Βέβαια 

εξαρτάται και από το παιδί. 

Πάντα βέβαια βοηθά στην 

κατανόηση μεγεθών και 

ποσοτήτων. 

 

β) Βοηθούν, ναι.  

Ανάπτυξη γνωστικών 

δεξιοτήτων (κατανόηση 

μεγεθών, ποσοτήτων) 

 

Εκπαιδευτικός 7 α) 4. Είναι 

ήδη αποδοτικό από μόνο του. 

Αν όμως επιδιώκουμε τη 

μέγιστη απόδοση των παιδιών 

με δυσαριθμησία θεωρώ πως 

πρέπει να συνδυαστεί και με 

οπτικό και με συμβολικό υλικό. 

 

β) Ναι, ειδικά αντικείμενα όπως 

οι συνδετήρες όπου ο ένας 

αριθμός διαδέχεται των άλλων. 

Π.χ. αν αφαιρέσω έναν 

κατανοώ καλύτερα ότι 3=2+1. 

Συνδυασμός με άλλες μεθόδους Ανάπτυξη γνωστικών 

δεξιοτήτων(διαδοχή αριθμών) 
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Εκπαιδευτικός 8 α) 5, για τους 

ίδιους λόγους με την 

προηγούμενη ερώτηση 

(Β.1.1.1) 

 

β) Αποτελούν μέσο που συνδέει 

το αφηρημένο με το συμβολικό 

παρέχοντας άνεση στα παιδιά 

με δυσαριθμησία 

Σύνδεση με την 

καθημερινότητα 

συνδέει το αφηρημένο με το 

συμβολικό 

Εκπαιδευτικός 9 α) 5. Είναι η 

βάση για να κατανοήσουν τις 

έννοιες της ποσότητας και του 

μεγέθους. 

 

β) Από την εμπειρία μου σου 

λέω ναι. Έχω χρησιμοποιήσει 

ξυλάκια, φασόλια, φακές, 

μπίλιες και σου λέω ότι 

βοηθούν. 

Ανάπτυξη γνωστικών 

δεξιοτήτων (κατανόηση 

ποσοτήτων και μεγεθών) 

 

Εκπαιδευτικός 10 α) 5. 

Βοηθάει απίστευτα πολύ. Μόνο 

έτσι μπορεί να ενισχυθεί η 

κατανόηση της φύσης των 

αριθμών και αργότερα η 

σύνδεσή τους  

 

β) με τα φυσικά αντικείμενα 

της καθημερινότητας και τους 

αλγορίθμους των 4 πράξεων. 

Ανάπτυξη γνωστικών 

δεξιοτήτων (φύση αριθμών) 

Ενίσχυση κατάκτησης 

αλγορίθμων 

 

Κώδικες (9):  

1. Ανάπτυξη γνωστικών δεξιοτήτων 

2. Σημασία στο μέγεθος των αντικειμένων 



166 

3. Σύνδεση με την καθημερινότητα 

4. Μέθοδος οπτικοποίησης 

5. Αίσθηση του αριθμού 

6. Ενεργός συμμετοχή 

7. Συνδυασμός με άλλες μεθόδους 

8. Σύνδεση το αφηρημένου με το συμβολικό 

9. Ενίσχυση κατάκτησης αλγορίθμων
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Β.1.4.1) Η μέθοδος CRA αποτελεί μία μέθοδο οπτικοποίησης τριών φάσεων. Σε 

πρώτη φάση ο μαθητής καλείται να επιλύσει ένα αριθμητικό πρόβλημα με υπαρκτά 

αντικείμενα. Στη δεύτερη φάση λύνει το ίδιο πρόβλημα σχηματικά στο χαρτί ενώ σε 

τρίτη φάση καλείται να επιλύσει το ίδιο πρόβλημα με σύμβολα. Ποια είναι η γνώμη 

σας για την εφαρμογή ανάλογων τεχνικών σε παιδιά με δυσαριθμησία; 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 14: Κώδικες της ερώτησης Β.1.4.1 

Απάντηση Κώδικας 1 Κώδικας 2 

Εκπαιδευτικός 1 Την έχω 

εφαρμόσει και είναι φοβερά 

αποτελεσματική τεχνική. 

Αποτελεί γέφυρα ανάμεσα στο 

αφηρημένο και το συμβολικό 

και εξομαλύνει τη δύσκολη 

γλώσσα των μαθηματικών. 

Σύνδεση του αφηρημένου με το 

συμβολικό 

Ενίσχυση κατανόησης 

Μαθηματικής γλώσσας 

Εκπαιδευτικός 2 Είναι πολύ 

χρήσιμη, ιδίως το πρώτο βήμα 

της. Περνάμε από το 

χειροπιαστό στο διαδικαστικό. 

Γενικότερα πρακτικές με 

φάσεις είναι διαχειρίσιμες από 

τα παιδιά με δυσαριθμησία. 

Σύνδεση του αφηρημένου με το 

συμβολικό 

 

Εκπαιδευτικός 3 Εφάρμοσα 

τέτοιες τεχνικές στα παιδιά 

αυτά και βοήθησαν πολύ. 

  

Εκπαιδευτικός 4 Είναι πολύ 

καλή πρακτική αλλά με την 

προϋπόθεση ότι 

αντιλαμβάνεται κάθε 

προηγούμενη φάση ώστε να 

μην αγχωθεί. 

Μαθηματικό άγχος  

Εκπαιδευτικός 5 Είναι Σύνδεση του αφηρημένου με το  
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ερευνητικά τεκμηριωμένη 

τεχνική. Βοηθά στη σύνδεση 

μίας γνώσης με το αφηρημένο 

αλλά και στην αυτοματοποίηση 

του συμβολικού. 

συμβολικό 

Εκπαιδευτικός 6 Μπορεί να 

βοηθήσει εφόσον είναι τεχνική 

που εμπεριέχει πολλαπλές 

αναπαραστάσεις που συνδέουν 

το αφηρημένο με τη 

μαθηματική διαδικασία 

καθεαυτή χρησιμοποιώντας 

ταυτόχρονα απτά αντικείμενα. 

Σύνδεση του αφηρημένου με το 

συμβολικό 

χρήση χειραπτικού υλικού (απτά 

αντικείμενα) 

Εκπαιδευτικός 7 Όπως είπαμε 

και στην προηγούμενη ερώτηση 

(Β.3.5.1) η σύνδεση από την 

εικόνα στα σύμβολα είναι 

σημαντική, οπότε θεωρώ πως 

σίγουρα βοηθά στην κατάκτηση 

της αίσθησης του αριθμού. 

αίσθηση του αριθμού  

Εκπαιδευτικός 8 Βοηθάει 

πάρα πολύ τα παιδιά με 

δυσαριθμησία να γνωρίσουν 

σχέσεις. Αρχικά το απτό, έπειτα 

το οπτικοποιημένο και τέλος 

των αφηρημένων συμβόλων. 

Σύνδεση του αφηρημένου με το 

συμβολικό 

 

Εκπαιδευτικός 9 Ναι, την έχω 

χρησιμοποιήσει και είναι πολύ 

σημαντική για τα παιδιά με 

δυσαριθμησία. Κατανοούν ένα 

πρόβλημα όχι μόνο στη λύση 

αλλά και γλωσσικά. 

Σύνδεση του αφηρημένου με το 

συμβολικό 

Ενίσχυση κατανόησης 

Μαθηματικής γλώσσας ( 

ένταξης στο συμβολικό κόσμο 

των Μαθηματικών) 
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Οπτικοποιώντας συνδέεις το 

χειροπιαστό με το συμβολικό 

και η γνώση αποκτά νόημα. 

Είναι μία σταδιακή πορεία 

ένταξης στο συμβολικό κόσμο 

των Μαθηματικών. 

Εκπαιδευτικός 10 Είναι πολύ 

βοηθητική όχι μόνο για τα 

παιδιά με δυσαριθμησία αλλά 

και για την πλειοψηφία των 

μαθητών. 

  

 

Κώδικες (5): 

1.  Σύνδεση του αφηρημένου με το συμβολικό 

2.  Ενίσχυση κατανόησης Μαθηματικής γλώσσας 

3.  Μαθηματικό άγχος 

4.  Χρήση χειραπτικού υλικού 

5.  Αίσθηση του αριθμού 
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Β.2.1.1) Η μέθοδος DRAW αποτελεί μία μέθοδο επίλυσης αριθμητικών 

προβλημάτων μέσω της ζωγραφικής που βοηθά τους μαθητές με μαθησιακές 

δυσκολίες να εκτελέσουν σωστά τους αλγορίθμους των 4 πράξεων. Σε μία κλίμακα 

από 0 έως το 5 πόσο σημαντική θεωρείτε την καλλιτεχνική έκφραση ως μέσο 

διδασκαλίας Μαθηματικών για παιδιά με δυσαριθμησία; Για ποιο λόγο βάλατε τον 

συγκεκριμένο βαθμό; 

Ποια είναι η γνώμη σας για τη χρήση της μουσικής στη διδασκαλία των παιδιών 

αυτών; 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 15: Κώδικες της ερώτησης Β.2.1.1 

Απάντηση Κώδικας 1 Κώδικας 2 Κώδικας για Μουσική 

Εκπαιδευτικός 1 3. 

Θέλει προσοχή η 

εφαρμογή της στα 

παιδιά με 

δυσαριθμησία σε 

σχέση με τα τυπικής 

ανάπτυξης. Φοβάμαι 

μήπως η προσοχή 

στραφεί αλλού και όχι 

στα Μαθηματικά. 

Θεωρώ πως η μουσική 

θα βοηθούσε πολύ. 

Διάσπαση προσοχής  Βοηθητικό μέσο 

Εκπαιδευτικός 2 3. 

Αυτή είναι μέθοδος 

κατά βάση για παιδιά 

που έχουν ευχέρεια να 

εκφράζονται 

καλλιτεχνικά. 

Εξαρτάται από το 

προφίλ του παιδιού. Η 

μουσική θεωρώ θα 

Μαθησιακό προφίλ  Ενίσχυση μνήμης 
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βοηθούσε στην 

ενίσχυση της μνήμης 

Εκπαιδευτικός 3 5. Η 

καλλιτεχνική έκφραση 

θεωρώ ότι βοηθά στη 

ροή της μαθηματικής 

σκέψης χωρίς 

μετέπειτα βοήθεια από 

το δάσκαλο. Η μουσική 

θα είναι ένα χρήσιμο 

μέσο για την ενίσχυση 

της μνήμης και την 

εκμάθηση της 

προπαίδειας, 

Ροή μαθηματικής 

σκέψης και 

αυτοματοποίηση 

 Ενίσχυση μνήμης και 

εκμάθηση προπαίδειας. 

Εκπαιδευτικός 4 5. Η 

καλλιτεχνική έκφραση 

εμπεριέχει την 

οπτικοποίηση που είναι 

πολύ σημαντικός 

τρόπος για τα παιδιά με 

δυσαριθμησία. Η 

μουσική είναι χρήσιμη 

ναι. Μπορεί να 

ενισχύσει τις 

μνημονικές τους 

δεξιότητες. 

Οπτικοποίηση  Ενίσχυση μνήμης 

Εκπαιδευτικός 5 Η 

καλλιτεχνική έκφραση 

έχει να κάνει με το 

προφίλ του παιδιού. Αν 

έχει ανεπτυγμένη 

καλλιτεχνική έκφραση, 

Μαθησιακό προφίλ  Ενίσχυση μνήμης 
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τότε ναι, αποτελεί 

κίνητρο για μάθηση. 

Πρέπει σαν 

εκπαιδευτικός να 

γνωρίζω τι ζητώ από το 

παιδί. Ο εκπαιδευτικός 

δομεί τη διαδικασία 

μάθησης. Θεωρώ πως η 

μουσική θα μπορούσε 

να βοηθήσει τα παιδιά 

με δυσαριθμησία σε 

ό,τι έχει να κάνει με τη 

μνήμη. 

Εκπαιδευτικός 6 5, η 

ζωγραφική βοηθά στην 

αναπαράσταση των 4 

πράξεων και στα 

περισσότερα παιδιά 

σχετίζεται με τα 

ενδιαφέροντά τους. 

Βέβαια η καλλιτεχνική 

έκφραση πρέπει να 

ρυθμίζεται από τον 

εκπαιδευτικό ώστε τα 

παιδιά με 

δυσαριθμησία να μην 

αποπροσανατολίζονται 

από το μαθηματικό 

τους στόχο. Θεωρώ τη 

μουσική μία μέθοδο 

εκμάθησης που μπορεί 

να βοηθήσει κάθε παιδί 

ανεξαρτήτως 

Μαθησιακό προφίλ 

(ενδιαφέροντα 

μαθητών) 

 Ενισχυτική μέθοδος 

διδασκαλίας.  
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δυσαριθμησίας. 

Εκπαιδευτικός 7 2. 

Δεν έχω 

χρησιμοποιήσει τη 

μέθοδο DRAW στην 

επίλυση προβλημάτων. 

Ίσως το παιδί να μην 

έχει ανάγκη μία τέτοια 

μέθοδο. Τη μουσική τη 

θεωρώ περισσότερο 

βοηθητική από τη 

ζωγραφική. 

  Βοηθητικό μέσο 

διδασκαλίας 

Εκπαιδευτικός 8 5. 

Για εμένα ο τρόπος που 

εκφράζεται ένα παιδί 

είναι πολύ βασικός. Αν 

το παιδί με 

δυσαριθμησία 

εκφράζεται μέσω της 

ζωγραφικής είναι 

απολύτως αποδεκτό. 

Εμείς οφείλουμε να 

βρούμε τον τρόπο που 

εκφράζεται το παιδί και 

να μην το αποκόψουμε 

από την προσπάθειά 

του δίνοντάς του 

κίνητρο συμμετοχής. 

Πάντα υπάρχει ο 

κίνδυνος τα παιδιά να 

εστιάσουν στην 

καλλιτεχνική έκφραση 

Κίνητρο συμμετοχής Μαθησιακό προφίλ 

(τρόπος έκφρασης) 

Ενίσχυση μνήμης και 

εκμάθηση προπαίδειας. 
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και όχι στα 

Μαθηματικά αλλά 

είναι στο χέρι του 

εκπαιδευτικού το πώς 

θα μεταβιβάσει την 

πληροφορία που θέλει 

στο παιδί. Η μουσική 

μπορεί να λειτουργήσει 

ενισχυτικά στα παιδιά 

αυτά όσον αφορά τη 

μνήμη. Θα τη 

χρησιμοποιούσα στη 

διδασκαλία της 

προπαίδειας. 

Εκπαιδευτικός 9 5. 

Εμπειρικά έχω δει πως 

τα παιδιά αυτά όταν 

δυσκολεύονται να 

κατανοήσουν κάτι 

νοητά μόλις το κάνω με 

ζωγραφική το 

αντιλαμβάνονται μέσω 

της εικόνας. Θεωρώ 

και τη μουσική εξίσου 

βοηθητική ναι. 

Οπτικοποίηση  Βοηθητικό μέσο 

διδασκαλίας 

Εκπαιδευτικός 10 4. Η 

ζωγραφική αλλά και 

γενικά η καλλιτεχνική 

έκφραση εμπεριέχεται 

στην οπτικοποίηση 

οπότε σίγουρα βοηθά 

τα παιδιά με 

Οπτικοποίηση  Βοηθητικό μέσο 

διδασκαλίας. 
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δυσαριθμησία. Η 

μουσική εντάσσεται 

και αυτή στην 

καλλιτεχνική έκφραση 

οπότε βοηθά. 

 

Κώδικες (9): 

1. Διάσπαση προσοχής 

2. Μαθησιακό προφίλ 

3. Ροή μαθηματικής σκέψης και αυτοματοποίηση 

4. Οπτικοποίηση 

5. Κίνητρο συμμετοχής 

6. Τρόπος εννοιολογικής κατανόησης 

Κώδικες για τη μουσική: 

7. Βοηθητικό μέσο 

8. Ενίσχυση μνήμης 

9. Εκμάθηση προπαίδειας
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Β.2.2.1) Σύγχρονες έρευνες υποστηρίζουν ότι η δημιουργία ενός λεξιλογίου εννοιών 

ενισχύει την κατανόηση των μαθηματικών. Για παράδειγμα, το σύμβολο της 

ισότητας ‘ = ‘, αντιστοιχεί στις εκφράσεις “ίσο”, “ίσο με”, “ίδιο με”, “κάνει”, 

“ισούται”, “σημαίνει”, “ισάξιο” κ.ά. Πόσο χρήσιμη θεωρείτε αυτή την τεχνική για 

τους μαθητές με δυσαριθμησία; 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 16: Κώδικες της ερώτησης Β.2.2.1 

Απάντηση Κώδικας 1 Κώδικας 2 

Εκπαιδευτικός 1 4.Είναι 

χρήσιμη εφόσον το παιδί έχει 

αντιληφθεί εννοιολογικά τις 4 

πράξεις και τους αλγορίθμους 

τους, αλλά και έννοιες όπως 

κρατούμενο και δανείζομαι. 

Πρέπει να γίνει μετά την 

κατανόηση των αλγορίθμων και 

πριν την εισαγωγή στα 

προβλήματα. 

Μαθησιακή ετοιμότητα ( 

εφόσον το παιδί έχει αντιληφθεί 

εννοιολογικά τις 4 πράξεις και 

τους αλγορίθμους τους) 

 

Εκπαιδευτικός 2 Είναι 

χρήσιμο τη στιγμή που διδάσκω 

μία έννοια να την προσθέτω 

στο λεξιλόγιο. Θεωρώ πως θα 

ενισχύσει την γλωσσική 

κατανόηση προβλημάτων. 

Κατανόηση της μαθηματικής 

ορολογίας 

 

Εκπαιδευτικός 3 Είναι πολύ 

χρήσιμη διότι με λέξεις κλειδιά 

μπορείς να ερμηνεύσεις πιο 

εύκολα ένα πρόβλημα. 

Λέξεις κλειδιά (άποψη 1)  

Εκπαιδευτικός 4. Πολύ 

χρήσιμο. Αποτελεί τη γλώσσα 

των μαθηματικών στην κοινή 

γλώσσα, με αποτέλεσμα ο 

Κατανόηση της μαθηματικής 

ορολογίας 
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μαθητής να χειρίζεται 

ευκολότερα μαθηματικές 

έννοιες. 

Εκπαιδευτικός 5 Αν 

χωρίσουμε το λεξιλόγιο σε δύο 

στάδια ναι. Στο πρώτο στάδιο 

διδάσκω μερικούς όρους για να 

μην υπάρξει σύγχυση. Εδώ, έχω 

το συγκεκριμένο. Σε επόμενο 

στάδιο προχωράω σε 

διδασκαλία συνώνυμων όρων 

ώστε να υπάρξει γενίκευση. Με 

τις λέξεις κλειδιά ελλοχεύουν 

κίνδυνοι ανάλογα με τη 

διατύπωση, οπότε η χρήση του 

λεξιλογίου θέλει προσοχή. 

Είναι προτιμότερο να 

αποκρυπτογραφείς δια μέσου 

της οπτικοποίησης. 

Λέξεις Κλειδιά (άποψη 2) Μαθησιακή ετοιμότητα 

(στάδια) 

Εκπαιδευτικός 6 Βοηθάει σε 

αρχικό στάδιο. Ωστόσο, στη 

συνέχεια οι λέξεις κλειδιά 

κρυβουν κινδύνους και πάντα 

μία λύση εξαρτάται από το τι 

ζητάει ένα πρόβλημα. 

Φαντάσου στο λεξιλόγιο η 

λέξει “αυξάνει” να σχετίζεται 

με την πρόσθεση, ενώ στη λύση 

ενός προβλήματος η ίδια λέξη 

να ζητά αφαίρεση. Αν το παιδί 

με δυσαριθμησία πάει κατά 

γράμμα με το λεξιλόγιο 

Λέξεις Κλειδιά (άποψη 2)  
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σίγουρα θα κάνει λάθος. Το 

λεξιλόγιο μπορεί να πάει σετ σε 

πρώτη φάση μόνο με απλά 

προβλήματα ώστε να 

εφαρμόζεται. 

Εκπαιδευτικός 7 Αποδεκτό, 

μόνο εφόσον το παιδί κατανοεί 

από πριν κάθε έννοια πριν 

χρησιμοποιηθεί το λεξιλόγιο. 

Μαθησιακή ετοιμότητα 

(κατανόηση) 

 

Εκπαιδευτικός 8 Περισσότερο 

εδώ θα βοηθηθούν μαθητές που 

έχουν πρόβλημα με τη γλώσσα. 

Αν το παιδί με δυσαριθμησία 

δυσκολεύεται έντονα σε αυτό 

τότε βοηθάει στην αντιστοιχία 

των αντίστοιχων όρων με τη 

σημασία και τη χρήση τους. 

Κατανόηση της μαθηματικής 

ορολογίας 

 

Εκπαιδευτικός 9 Ως ένα 

σημείο στην επίλυση απλών 

προβλημάτων μέσα από λέξεις 

κλειδιά είναι βασική βοήθεια. 

Λέξεις Κλειδιά (άποψη 1)  

Εκπαιδευτικός 10 Βοηθάει 

στην σύνδεση μεταξύ όρων και 

μαθηματικών πράξεων οπότε 

ναι. 

Κατανόηση της μαθηματικής 

ορολογίας 

 

 

 Κώδικες (4): 

1. Μαθησιακή ετοιμότητα 

2. Κατανόηση της μαθηματικής ορολογίας 

3. Λέξεις κλειδιά (άποψη 1) 

4. Λέξεις Κλειδιά (άποψη 2) 
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Β.3.1.1) Σύμφωνα με τις σύγχρονες έρευνες ο εκπαιδευτικός στο πλαίσιο επίλυσης 

προβλημάτων, καλείται να εστιάσει σε “κεντρικές” και “μεγάλες” ιδέες έτσι ώστε ο 

μαθητής να είναι σε θέσει να κατηγοριοποιήσει τα μαθηματικά προβλήματα βάσει 

της επίλυσής τους. Σε ποιο βαθμό πιστεύετε ότι η ομαδοποίηση των αριθμητικών 

προβλημάτων βάσει του τρόπου επίλυσής τους βοηθά τους δυσαριθμητικούς 

μαθητές; 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 17: Κώδικες της ερώτησης Β.3.1.1 

Απάντηση Κώδικας 1 Κώδικας 2 

Εκπαιδευτικός 1 Η 

ομαδοποίηση θεωρώ πως είναι 

δύσκολη έννοια για τα παιδιά 

με δυσαριθμησία. Πρέπει να 

εντοπίσεις τα κοινά και τις 

διαφορές στα διάφορα 

προβλήματα για να τα 

ομαδοποιήσεις και αυτό 

σημαίνει ότι έχεις αντιληφθεί 

σφαιρικά τα ζητούμενα των 

προβλημάτων. Εγώ θα 

προτιμούσα μία γενικότερη 

ταξινόμηση βάσει 

χαρακτηριστικών, δηλαδή του 

“τι” μου ζητά το κάθε 

πρόβλημα. Γενικά, όμως θεωρώ 

πως για τα παιδιά με 

δυσαριθμησία πρέπει καλύτερα 

να δημιουργώ συνδέσεις με την 

καθημερινή ζωή παρά 

ομαδοποιήσεις προβλημάτων 

Προτιμότερη χρήση άλλων 

τεχνικών (συνδέσεις 

χαρακτηριστικών,  συνδέσεις 

με την καθημερινή ζωή) 

 

Εκπαιδευτικός 2 Οι 

ομαδοποιήσεις δημιουργούν 

Προτιμότερη χρήση άλλων 

τεχνικών (οπτικοποίηση των 

 



180 

πολλές κατηγορίες και οι 

πολλές κατηγορίες αποτελούν 

πολλή πληροφορία για τα 

παιδιά με δυσαριθμησία. 

Συνεπώς το παιδί δε ξέρει πού 

να κατευθυνθεί και θεωρώ πως 

με αυτή την τεχνική υπάρχουν 

ζητήματα και δε βοηθά 

απόλυτα. Είναι προτιμότερη η 

οπτικοποίηση των 

προβλημάτων και η εμπειρική 

σύνδεση με την 

καθημερινότητα. Θεωρώ πως 

κατευθύνουν καλύτερα τη 

σκέψη των παιδιών αυτών. 

προβλημάτων, η εμπειρική 

σύνδεση με την 

καθημερινότητα) 

Εκπαιδευτικός 3 Βοηθάει σαν 

ένας τρόπος να παρουσιάσεις 

ένα πρόβλημα, όχι τόσο να 

επιλυθεί από παιδιά με 

δυσαριθμησία. Ενδεχομένως, 

αν συνδυαστεί με το λεξιλόγιο 

εννοιών που αναφέραμε 

παραπάνω να βοηθήσει στην 

επίλυση απλών προβλημάτων. 

Συνδυασμός με λεξιλόγιο για 

απλά προβλήματα 

 

Εκπαιδευτικός 4 Βοηθάει, 

θεωρώ, σε σημαντικό βαθμό το 

μαθητή με δυσαριθμησία να 

κατανοήσει μια στρατηγική 

προκειμένου να την 

αυτοματοποιήσει, στα πλαίσια 

εξάσκησης. 

Ενισχυτική στο πλαίσιο 

εξάσκησης 

 

Εκπαιδευτικός 5 Βοηθάει Ενισχύει πλήθος γνωστικών  
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επειδή ο μαθητής με 

δυσαριθμησία μαθαίνει να 

εντοπίζει τα κοινά σημεία των 

προβλημάτων, να 

αυτοματοποιεί τη λύση και να 

καλλιεργεί μεταγνωστικές 

δεξιότητες. Βοηθάει επίσης στη 

μνήμη και την αντίληψη. 

δεξιοτήτων (κοινά σημεία των 

προβλημάτων, αυτοματοποίηση 

λύσης,  μεταγνωστικές 

δεξιότητες, μνήμη, αντίληψη) 

Εκπαιδευτικός 6 Όταν 

ομαδοποιούμε προβλήματα 

βάσει στρατηγικών επίλυσης 

συνήθως ο μαθητής οδηγείται 

στην απομνημόνευση. Ως ένα 

βαθμό βοηθά, αλλά στην 

επίλυση προβλημάτων όπως και 

με το λεξιλόγιο εννοιών 

ενδέχεται να υπάρξουν 

παρερμηνείες. 

Απομνημόνευση   

Εκπαιδευτικός 7 Βοηθάει ως 

ένα βαθμό. Το θέμα είναι να 

κατανοεί το παιδί το πρόβλημα 

και να το επιλύει συνειδητά με 

μία ίδια στρατηγική που έλυσε 

ένα προηγούμενο πρόβλημα της 

ίδιας ομάδας. Αν μπορεί να 

κατανοήσει το διαχωρισμό 

ανάμεσα στις ομάδες 

προβλημάτων τότε ναι, έχει 

νόημα. 

Απομνημόνευση   

Εκπαιδευτικός 8 Θεωρώ πως 

πολλές φορές η ομαδοποίηση 

κάνει τα πράγματα πιο 

Μέθοδος μεθοδολογίας (χρήση 

μοντέλου) 
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ξεκάθαρα. Είναι σαν ένα 

μοντέλο στο μυαλό των 

παιδιών. 

Εκπαιδευτικός 9 Δε ξέρω 

πόσο εφικτή τεχνική είναι αυτή. 

Οδηγεί στην απομνημόνευση. 

Ίσως οι λέξεις κλειδιά να είναι 

πιο χρήσιμες. Αν συνδυαστεί 

μαζί με το λεξιλόγιο εννοιών 

που αναφέραμε πριν να είναι 

συνδυαστικά χρήσιμο ως 

τεχνική. 

Απομνημόνευση  Συνδυασμός με λεξιλόγιο για 

απλά προβλήματα 

Εκπαιδευτικός 10 Είναι 

χρήσιμη τεχνική στα πλαίσια 

της εξάσκησης. Δίνεται στο 

παιδί με δυσαριθμησία η 

δυνατότητα να εφαρμόσει τον 

ίδιο αλγόριθμο πολλές φορές 

και σε δ/κες συνθήκες. 

Εξάσκηση  

 

Κώδικες (6): 

1. Προτιμότερη χρήση άλλων τεχνικών 

2. Συνδυασμός με λεξιλόγιο για απλά προβλήματα 

3. Ενισχυτική στο πλαίσιο εξάσκησης 

4. Ενισχύει πλήθος γνωστικών δεξιοτήτων 

5. Απομνημόνευση  

6. Μέθοδος μεθοδολογίας 
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Β.3.2.1) Ποιες από τις τροποποιήσεις που προτείνατε στο Α.1.1.1 θεωρείτε πώς 

ενισχύουν τη ροή της μαθηματικής σκέψης των δυσαριθμητικών παιδιών; 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 18: Κώδικες της ερώτησης Β.3.2.1 

Απάντηση Κώδικας 1 Κώδικας 2 

Εκπαιδευτικός 1 Τα απτικά 

μέσα δίνουν αυθεντική 

μαθησιακή εμπειρία που γίνεται 

βιωματικά. Είναι μια 

αναπαράσταση πιο δυνατή στη 

μνήμη και την αντίληψη. 

Βιωματική μάθηση με απτικά 

αντικείμενα 

 

Εκπαιδευτικός 2 Η 

αριθμογραμμή βοηθά στη ροή 

και στις σχηματικές 

αναπαραστάσεις της σκέψης 

αριθμητικά που για τα παιδιά 

με δυσαριθμησία είναι 

ζητούμενο. 

Οπτικοποίηση (χρήση 

αριθμογραμμής) 

 

Εκπαιδευτικός 3 Βοηθούν 

στην αντίληψη ποσοτήτων και 

στην επίλυση τμημάτων από 

προβλήματα. 

  

Εκπαιδευτικός 4 Η αργή και 

σταθερή πορεία διδασκαλίας 

ενισχύει τη ροή μαθηματικής 

σκέψης στα παιδιά με 

δυσαριθμησία. 

Διδασκαλία με σαφήνεια ( αργή 

και σταθερή πορεία 

διδασκαλίας) 

 

Εκπαιδευτικός 5 

Αυτοερωτήσεις και η φωναχτή 

σκέψη είναι μέρη της σαφούς 

διδασκαλίας. Η σαφήνεια 

οδηγεί μακροπρόθεσμα σε 

Διδασκαλία με σαφήνεια  
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μαθηματική σκέψη με ροή. 

Εκπαιδευτικός 6 Η 

οπτικοποίηση, η συζήτηση 

προβλημάτων και η σύνδεση με 

την καθημερινότητα οδηγούν 

σε αυτή την κατεύθυνση. 

Οπτικοποίηση Σύνδεση με την καθημερινή ζωή 

Εκπαιδευτικός 7 Εφόσον έχω 

παιδί με δυσαριθμησία εστιάζω 

στην αίσθηση του αριθμού. 

Όπως σου είπα θεωρώ τους 

ζυγούς αριθμούς πιο 

διαχειρίσιμους για τα παιδιά με 

δυσαριθμησία. Ας πούμε ότι 

εστιάζω στην ποσότητα που 

εκφράζει ο αριθμός 4. Μπορώ 

ταυτόχρονα να αναφέρω 4:2=2. 

Δε λέω ότι θα κατακτήσει τη 

διαίρεση, αλλά δίνω έτσι ένα 

άνοιγμα σε άλλους άξονες. 

Διδασκαλία σε πολλαπλούς 

άξονες 

 

Εκπαιδευτικός 8 Οι 

στρατηγικές του δασκάλου 

επηρεάζουν τη ροή της σκέψης 

του μαθητή. Μοντελοποίηση, 

φωναχτή σκέψη, καθοδήγηση, 

η έπειτα ανεξάρτητη μάθηση, η 

ορθή αξιολόγηση από τον 

εκπαιδευτικό. Όλα παίζουν 

ρόλο. 

Οι στρατηγικές του δασκάλου 

επηρεάζουν τη ροή της σκέψης 

 

Εκπαιδευτικός 9 Τεχνικές που 

ενισχύουν τη ροή της σκέψης 

είναι η χρήση παραδειγμάτων, 

σενάρια της καθημερινότητας, 

Οι στρατηγικές του δασκάλου 

επηρεάζουν τη ροή της σκέψης 
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η ορθή σύνδεση με την 

προϋπάρχουσα γνώση, το 

ψηφιακό παιχνίδι και η χρήση 

από το δάσκαλο μικρών στόχων 

με σειρά. 

Εκπαιδευτικός 10 Αν η 

προσέγγιση της διδασκαλίας 

είναι ολιστική (Α.1.1.1) τότε 

αυτό συμβαίνει. 

Οι στρατηγικές του δασκάλου 

επηρεάζουν τη ροή της σκέψης 

 

 

Κώδικες (6): 

1. Βιωματική μάθηση με απτικά αντικείμενα 

2. Οπτικοποίηση 

3. Διδασκαλία με σαφήνεια 

4. Σύνδεση με την καθημερινή ζωή 

5. Διδασκαλία σε πολλαπλούς άξονες 

6. Οι στρατηγικές του δασκάλου επηρεάζουν τη ροή της σκέψης
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Β.3.4.1) Η σύγχρονη έρευνα υποστηρίζει ότι η οπτικοποίηση μαθηματικών 

προβλημάτων ενισχύει την αντίληψη εννοιών που σχετίζονται με το χώρο και τον 

προσανατολισμό. Πώς πιστεύετε ότι βοηθάει και τα παιδιά με δυσαριθμησία; 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 19: Κώδικες της ερώτησης Β.3.4.1 

Απάντηση Κώδικας 1 Κώδικας 2 

Εκπαιδευτικός 1 Βοηθάει 

έμμεσα είτε αυτό σημαίνει γι 

κάποιους μαθητές οπτικο-

χωρική αντίληψη ή 

οπτικοχωρική νοημοσύνη. 

Γενικότερα όμως βοηθάει την 

εργαζόμενη μνήμη η οποία 

όπως είναι γνωστό σχετίζεται 

με τη μαθηματική σκέψη. 

Ενίσχυση οπτικο-χωρικών 

δεξιοτήτων 

Ενίσχυση μνημονικών 

δεξιοτήτων 

Εκπαιδευτικός 2 Όσο πιο 

χειροπιαστό είναι κάτι, τόσο 

πιο πολύ ενισχύεται η 

οπτικοποίηση και κατ’ 

επέκταση η αντίληψη για τα 

παιδιά αυτά. 

Ενίσχυση γνωστικών 

δεξιοτήτων (αντίληψη) 

 

Εκπαιδευτικός 3 Βοηθάει την 

αντίληψη και τη ροή της 

σκέψης 

Ενίσχυση γνωστικών 

δεξιοτήτων (αντίληψη, ροή 

σκέψης) 

 

Εκπαιδευτικός 4 Με την 

οπτικοποίηση γίνονται πιο 

κατανοητά τα δεδομένα και τα 

ζητούμενα προβλημάτων, ενώ ο 

ίδιος ο μαθητής συμμετέχει 

ενεργά 

Βοήθεια στην κατανόηση 

προβλημάτων 

 

Εκπαιδευτικός 5 Γενικά η 

οπτικοποίηση προβλημάτων 

Ενίσχυση γνωστικών 

δεξιοτήτων (αντίληψη εννοιών 

Κατανόηση μαθηματικής 

ορολογίας (μαθηματικές 
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βοηθά στην αντίληψη εννοιών 

και σχέσεων 

και σχέσεων) έννοιες) 

Εκπαιδευτικός 6 Βοηθάει διότι 

σε ένα πρόβλημα 

αποκωδικοποιούνται οι έννοιες. 

Κατανόηση μαθηματικής 

ορολογίας (αποκωδικοποίηση 

εννοιών) 

 

Εκπαιδευτικός 7 Βοηθάει 

ανάλογα το προφίλ του μαθητή. 

Αν ο συγκεκριμένος μαθητής με 

δυσαριθμησία δεν έχει ως 

δυνατό σημείο την εικόνα, ίσως 

και να μη βοηθά. 

Μαθησιακό προφίλ  

Εκπαιδευτικός 8 Είναι τεχνική 

που βοηθά οποιοδήποτε παιδί 

που δεν παρουσιάζει δυσχέρεια 

στην οπτική ή ακουστική 

αντίληψη. Διευκολύνει και σε 

παιδιά με δυσχέρεια στη 

γλώσσα. Τ παιδιά με 

δυσαριθμησία θα κατανοούν 

καλύτερα τη μαθηματική 

ορολογία. 

Κατανόηση μαθηματικής 

ορολογίας 

 

Εκπαιδευτικός 9 Βοηθά στην 

αντίληψη εννοιών όπως 

προσθέτω, αφαιρώ, χωρίζω. Η 

εικόνα είναι το ενδιάμεσο 

στάδιο. Άμεσα βοηθά και σε 

χωρικές έννοιες. Για πχ το 

τετράδιο βοηθά στην αντίληψη 

της έννοιας του εμβαδού. 

Ενίσχυση οπτικο-χωρικών 

δεξιοτήτων ( βοηθά και σε 

χωρικές έννοιες) 

 

Εκπαιδευτικός 10 Η 

οπτικοποίηση βοηθά το μαθητή 

με δυσαριθμησία να ταυτίσει το 

Σύνδεση συγκεκριμένου 

αφηρημένου 
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συγκεκριμένο αντικείμενο με 

τον αφηρημένο αριθμό. 

 

Κώδικες (7): 

1. Ενίσχυση οπτικο-χωρικών δεξιοτήτων 

2. Ενίσχυση μνημονικών δεξιοτήτων 

3. Ενίσχυση γνωστικών δεξιοτήτων 

4. Βοήθεια στην κατανόηση προβλημάτων 

5. Κατανόηση μαθηματικής ορολογίας 

6. Μαθησιακό προφίλ 

7. Σύνδεση συγκεκριμένου αφηρημένου 
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Β.3.5.1) Για να αποκτήσουν τη μέγιστη δυνατή ευχέρεια στις χρηματικές συναλλαγές 

τα παιδιά με δυσαριθμησία θεωρείτε πως πρέπει να εντάξετε στη διδασκαλία σας 

συγκεκριμένες πρακτικές; Αν ναι, ποιες είναι αυτές; 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 20: Κώδικες της ερώτησης Β.3.5.1 

Απάντηση Κώδικας 1 Κώδικας 2 Κώδικας 3 

Εκπαιδευτικός 1 Θα 

χρησιμοποιούσα 

επιτραπέζια και χειραπτικά 

υλικά (π.χ. νομίσματα). 1 

ώρα/ εβδομάδα θα 

χρησιμοποιούσα και 

παιχνίδι στιλ μανάβικο που 

είναι φιλικό προς τα παιδιά 

και συμβατό με την 

καθημερινή ζωή. Όλα αυτά 

βοηθούν στην αναλογία 

αξίας και χρηματικού 

ποσού. 

Χειραπτικό υλικο Αυθεντικές συνθήκες 

μάθησης (παιχνίδι) 

 

Εκπαιδευτικός 2 Η 

απλοποίηση των σχολικών 

προβλημάτων που 

υπάρχουν ήδη στα βιβλία 

για τα παιδιά αυτά βοηθούν 

σε έννοιες δεκαδικών 

αριθμών και σε 

στρογγυλοποίηση που 

σχετίζονται με της 

χρηματικές συναλλαγές. 

Επιτραπέζια και παιχνίδια 

με αγοροπωλησίες 

αποτελούν κίνητρο για 

Απλοποίηση 

σχολικών 

προβλημάτων 

Αυθεντικές συνθήκες 

μάθησης (παιχνίδι) 
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μάθηση. 

Εκπαιδευτικός 3 Χρήση 

ψεύτικων νομισμάτων, 

αγοροπωλησίες και 

επιτραπέζια βοηθούν 

σίγουρα. 

Χειραπτικό υλικό 

(ψεύτικα 

νομίσματα) 

Αυθεντικές συνθήκες 

μάθησης (παιχνίδι) 

 

Εκπαιδευτικός 4 

Πλαστικοποιημένα 

χρήματα, δημιουργία ενός 

εικονιστικού περιβάλλοντος 

διαχείρισης χρημάτων και 

επιτραπέζια βοηθούν. 

Χειραπτικό υλικό ( 

Πλαστικοποιημένα 

χρήματα) 

αυθεντικές συνθήκες 

μάθησης (παιχνίδι) 

 

Εκπαιδευτικός 5 

Βιωματικές εφαρμογές με 

εφαρμοσμένα προβλήματα, 

συμμετοχή των γονιών 

εκτός σχολείου στο 

σούπερμάρκετ, με λίστες 

από ψώνια, η χρήση 

υπολογιστικής μηχανής 

βοηθούν τα παιδια με 

δυσαριθμησία σίγουρα γιατί 

κατακτούνται δεξιότητες 

της καθημερινής ζωής 

εμπειρικά και βιωματικά. 

Παιχνίδια με 

αγοροπωλησίες και 

επιτραπέζια δε τα εντάσσω 

στο πλαίσιο της 

διδασκαλίας αλλά στο 

πλαίσιο της εξάσκησης. 

Συμμετοχή γονέων Αυθεντικές συνθήκες 

μάθησης (παιχνίδι) 

 

Εκπαιδευτικός 6 Θα αυθεντικές Μαθησιακό προφίλ Σύνδεση με την 
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διαφοροποιούσα τη 

διδασκαλία μου βάσει του 

παιδιού. Δε λειτουργώ με 

πρακτικές αλλά με βάσει 

μίας διδασκαλίας που να 

κουμπώνει με τα παιδιά. 

Ενδεχομένως να 

χρησιμοποιούσα χρήματα 

μέσα από το παιχνίδι, θα 

βλέπαμε κάποιους 

λογαριασμούς που πρέπει 

να πληρωθούν ή αποδείξεις 

από σουπερμάρκετ. Τα 

επιτραπέζια είναι χρήσιμα 

ανάλογα με την ηλικία. 

Θεωρώ ότι στα μεγαλύτερα 

παιδιά λειτουργεί καλύτερα. 

συνθήκες μάθησης 

(παιχνίδι) 

(διδασκαλία που να 

κουμπώνει με τα 

παιδιά) 

καθημερινότητα 

(λογαριασμοί, 

αποδείξεις) 

Εκπαιδευτικός 7 

Προσομοιώσεις με 

πλαστικοποιημένα χρήματα 

είναι το απτό. Θα το 

προχωρούσα στη 

ζωγραφική που είναι το 

οπτικό και τέλος θα 

μετέφραζα στο συμβολικό 

για τα παιδιά αυτά 

Χειραπτικό υλικό ( 

πλαστικοποιημένα 

χρήματα) 

Οπτικοποίηση 

(ζωγραφική) 

Καλλιτεχνική έκφραση 

(ζωγραφική) 

Εκπαιδευτικός 8 Το πρώτο 

και σημαντικό βήμα είναι η 

διδασκαλία των 

χαρτονομισμάτων και των 

νομισμάτων. Σε αυτές τι 

περιπτώσεις προτιμάμε 

Συνεργασία με το 

σχολείο 

Αυθεντικές συνθήκες 

μάθησης (παιχνίδι) 
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αυθεντικές συνθήκες 

μάθησης όπως το παιχνίδι. 

Αν υπάρχει μία ευρύτερη 

συνεργασία με το σχολείο 

θα μου άρεσε η συνεργασία 

με το κυλικείο του σχολείου 

ως μια πιο βιωματική 

εφαρμογή χρηματικών 

συναλλαγών. 

Εκπαιδευτικός 9 Έχω 

χρησιμοποιήσει ψεύτικα 

κέρματα και 

χαρονομίσματα 

συνδυαστικά με την 

επίλυση προβλημάτων και 

βοηθούν στην κατάκτηση 

της έννοιας της 

συναλλαγής. 

Χρήση 

χειραπτικού υλικού 

(ψεύτικα κέρματα 

και 

χαρονομίσματα) 

  

Εκπαιδευτικός 10 Για την 

κατανόηση των χρηματικών 

συναλλαγών όλες οι 

δραστηριότητες πρέπει να 

συνοδεύονται από χρήση 

χαρτονομισμάτων ή 

κερμάτων. Οι μαθητές 

μπορούν να δημιουργήσουν 

ένα “μπακάλικο” και να 

αγοράζουν και να πωλούν 

αντικείμενα με ψεύτικα 

χρήματα. Έτσι θα 

καταλάβουν την αξία των 

χαρτονομισμάτων και θα 

Χρήση 

χειραπτικού υλικού 

(χαρτονομίσματα 

και κέρματα) 

αυθεντικές συνθήκες 

μάθησης (παιχνίδι) 
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εξασκηθούν στην πρόσθεση 

και την αφαίρεση. 

 

Κώδικες (9): 

1. Χειραπτικό υλικό 

2. Αυθεντικές συνθήκες μάθησης (παιχνίδι) 

3. Απλοποίηση σχολικών προβλημάτων 

4. Συμμετοχή γονέων 

5. Σύνδεση με την καθημερινότητα 

6. Μαθησιακό προφίλ 

7. Οπτικοποίηση 

8. Καλλιτεχνική έκφραση 

9. Συνεργασία με το σχολείο
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Β.3.6.1) Σε μία κλίμακα από 0 έως το 5 πόσο σημαντική θεωρείτε τη χρήση 

αναλογικού ρολογιού και ημερολογίων στη διδασκαλία Μαθηματικών ώστε τα 

παιδιά με δυσαριθμησία να αναπτύξουν καλύτερη αντίληψη του χρόνου; Για ποιο 

λόγο βάλατε τον συγκεκριμένο βαθμό; 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 21: Κώδικες της ερώτησης Β.3.6.1 

Απάντηση Κώδικας 1 Κώδικας 2 Κώδικας 3 

Εκπαιδευτικός 1 2 Η ώρα 

είναι σύνθετη έννοια 

διδασκαλία από άποψη 

συμβολισμού, πόσο μάλλον 

για ένα παιδί με 

δυσαριθμησία. Ειδικά, αν 

σκεφτείς ότι είμαστε 

εκτεθειμένοι σε ψηφιακά 

ρολόγια τότε το πώς 

λειτουργεί η κυκλική 

κίνηση δε ξέρω αν είναι 

εύκολη υπόθεση. Θεωρώ 

ότι υπάρχει νοηματικό κενό 

στο μυαλό των παιδιών 

αυτών. Δε είμαι σίγουρη αν 

θα μπορούσε να 

χρησιμοποιηθεί από την 

άλλη στην εξάσκηση 

αρίθμησης έως το 60. Το 

ημερολόγιο ως εργαλείο 

θεωρώ πως είναι 

περισσότερο βοηθητικό. Αν 

σβήνεις τι μέρες 

αντιλαμβάνεσαι τι πέρασε, 

Στην κυκλική κίνηση του 

αναλογικού ρολογιού δε 

Αναλογικό ρολόι 

(άποψη 1) 

Ημερολόγια (άποψη 1)  
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μπορείς να εφαρμόσεις το 

ίδιο. 

Εκπαιδευτικός 2 4 Όσο 

πιο πολύ ανταποκρινεται 

κάτι στην καθημερινότητα 

τόσο καλύτερα για τα 

παιδιά με δυσαριθμησία. 

Και το αναλογικό ρολόι και 

το ημερολόγιο μπορείς να 

τα χρησιμοποιήσεις σαν μία 

εισαγωγή εννοιών που 

σχετίζονται με το χρόνο. 

Αναλογικό ρολόι 

(άποψη 2) 

Ημερολόγια (άποψη 1)  

Εκπαιδευτικός 3 5. Για την 

εκμάθηση της ώρας το 

ψηφιακό ρολόι είναι 

χρήσιμο αλλά για στα 

παιδιά με δυσαριθμησία το 

αναλογικό σχετίζεται 

περισσότερο με την 

κατανόηση της φύσης των 

αριθμών. Το ημερολόγιο 

είναι χρήσιμο την 

εκμάθηση της έννοιας 

μήνας και έτος. Αναλογικό 

ρολόι και ημερολόγιο θα τα 

χρησιμοποιούσα 

ταυτόχρονα και στην 

επίλυση προβλημάτων. 

Αναλογικό ρολόι 

(άποψη 2) 

Ημερολόγιο (άποψη 1)  

Εκπαιδευτικός 4 3. Από τη 

μία εξοικειώνονται με τις 

έννοιες του χρόνου. Από 

την άλλη θεωρώ ότι είναι 

Μαθηματικό άγχος   
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εργαλεία που ενδέχεται να 

προκαλέσουν άγχος.  

Εκπαιδευτικός 5 4. Είναι 

σημαντικά μόνο εφόσον 

γίνεται συστηματική 

εφαρμογή τους και ειδική 

διδασκαλία πως διαβάζω το 

ημερολόγιο και το ρολόι. 

Και τα δύο βοηθούν στο 

αντιλαμβάνεται το παιδί 

χρονικές σχέσεις ειδικά στη 

μετατροπή μονάδων 

μέτρησης. Γι αυτό και δε θα 

επιλέγαμε ψηφιακό ρολόι 

μιας και δε μας δίνει τέτοια 

δυνατότητα. 

Αναλογικό ρολόι 

(άποψη 2) 

Ημερολόγιο (άποψη 1)  

Εκπαιδευτικός 6 3. Δεν τα 

έχω χρησιμοποιήσει. 

Θεωρώ ότι το ημερολόγιο 

θα βοηθούσε στην 

κατάκτηση των 

μαθηματικών και το 

αναλογικό ρολόι στην 

κατανόηση άλλων μοτίβων 

πρόσθεσης όπως το +5. 

Αναλογικό ρολόι 

(άποψη 2) 

Ημερολόγιο (άποψη 1)  

Εκπαιδευτικός 7 3. Είναι 

πολύ σημαντικά εργαλεία 

εφόσον είναι αντικείμενα 

της καθημερινότητας. Πριν 

από αυτά όμως χρειάζονται 

άλλες δράσεις. Όταν πήγα 

σε παιδί με δυσαριθμησία 

Σύνδεση με την 

καθημερινότητα 
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ημερολόγιο δεν ήξερε τι 

ήταν και δε θυμόταν και 

όλους τους μήνες. Πρέπει 

να προηγηθεί ειδική 

διδασκαλία. 

Εκπαιδευτικός 8 4. Επειδή 

διδάσκονται από μικρή 

ηλικία είναι χρήσιμα στον 

να κατακτηθούν οι έννοιες 

του χρόνου. Το ψηφιακό 

ρολόι πάντως να είναι 

συμπλήρωμα των άλλων 

δύο και όχι άμεσο εργαλείο 

μάθησης. 

Αναλογικό ρολόι 

(άποψη 2) 

Ημερολόγιο (άποψη 1)  

Εκπαιδευτικός 9 5. Το 

αναλογικό ρολόι βοηθά 

ξεκάθαρα. Το 

χρησιμοποίησα σε παιδί με 

δυσαριθμησία υπό τη 

μορφή χειροτεχνίας και 

βοηθά στην αντίληψη όχι 

μόνο του τι είναι χρόνος 

αλλά και του πώς περνά. 

Και το ημερολόγιο βοηθά 

σίγουρα. 

Αναλογικό ρολόι 

(άποψη 2) 

Ημερολόγιο (άποψη 1)  

Εκπαιδευτικός 10 5. 

Βοηθά πάρα πολύ επειδή η 

αναπαράσταση του χρόνου 

βοηθούν τα παιδιά να 

καταλάβουν καλύτερα το 

πέρασμά του. Ένας 

μαθητής με δυσαριθμησία 

Αναλογικό ρολόι 

(άποψη 2) 

Ημερολόγιο (άποψη 1)  
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θα βοηθηθεί αρκετά στο να 

καταλάβει την εναλλαγή 

ημερών, μηνών και εποχών 

σε ένα ημερολόγιο που θα 

έχει ζωγραφιές μηνών και 

εποχών. 

 

Κώδικες (5): 

1. Αναλογικό ρολόι (άποψη 1) 

2. Ημερολόγια (άποψη 1) 

3. Αναλογικό ρολόι (άποψη 2) 

4. Μαθηματικό άγχος 

5. Σύνδεση με την καθημερινότητα 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β: ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 

 

Ονοματεπώνυμο  

Ηλικία  

Φύλο  Άρρεν / Θήλυ 

Τόπος Καταγωγής  

Τόπος Διαμονής  

Οικογενειακή Κατάσταση  

Αριθμός Παιδιών  

Επάγγελμα - Ειδικότητα  

Επίπεδο Εκπαίδευσης  

Έτη Διδακτικής Εμπειρίας  

Έτη Διδακτικής Εμπειρίας στην Ειδική Αγωγή  

Σχολείο Υπηρεσίας  

Έτη Υπηρεσίας  

Είδος Σχολείου Δημόσιο / Ιδιωτικό 

Σχέση Εργασίας Μόνιμος / Έκτακτος 

Θέση Ευθύνης  

Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Επιμόρφωσης στην 

Ειδική Αγωγή 

Ναι / Όχι 

 

Α – Διαφοροποιημένη Διδασκαλία  Β - Δυσαριθμησία 

 

Α.1.1.1) α) Συμφωνείτε με την άποψη ότι τα παιδιά με δυσαριθμησία χρειάζονται 

συστηματική καθοδήγηση για την κατανόηση της φύσης των αριθμών; 

 

β) Τι τροποποιήσεις θεωρείτε ότι πρέπει κάνει κάποιος στη διδασκαλία του για να 

καθοδηγήσει τα παιδιά με δυσαριθμησία να κατανοήσουν τη φύση των αριθμών; 
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Β.3.2.1) Ποιες από τις τροποποιήσεις, που προτείνατε παραπάνω (Α.1.1.1), θεωρείτε πως 

ενισχύουν τη ροή της μαθηματικής σκέψης των δυσαριθμητικών παιδιών; 

 

Α.1.3.1) Υποστηρίζεται ότι η μέθοδος της συνδιδασκαλίας με τον ειδικό παιδαγωγό 

(αντίστοιχα τον εκπαιδευτικό της τυπικής τάξης) μπορεί να ενισχύσει τη μαθηματική 

επίδοση των μαθητών με δυσαριθμησία. Με βάση την εμπειρία σας τι πιστεύετε για αυτό; 

 

Α.2.3.2) α) Συμφωνείτε με την άποψη ότι η συνεργασία με τους γονείς των 

δυσαριθμητικών παιδιών αποτελεί βασικό θεμέλιο για την καλύτερη επίδοση των 

παιδιών;  

 

β) Τι μορφή νομίζετε ότι πρέπει να έχει η συνεργασία αυτή; 

 

Β.1.1.1) Για να ενισχυθεί η διαισθητική κατανόηση των αριθμών από τους μαθητές, 

κάποιοι εκπαιδευτικοί χρησιμοποιούν τεχνικές όπως η μέτρηση απτικών αντικειμένων, 

εξάσκηση αρίθμησης από το 0 έως το 9 και αντίστροφα, συζήτηση, ζωγραφική (ή άλλες 

τεχνικές ανάλογου τύπου); Ποιες τεχνικές νομίζετε ότι θα μπορούσατε να εφαρμόσετε 

στη διδασκαλία για τους δυσαριθμητικούς μαθητές και γιατί; 

 

Β.1.3.1) α) Σε μία κλίμακα από 0 έως το 5 πόσο θεωρείτε ότι εξυπηρετεί η χρήση 

χειραπτικού υλικού την απαρίθμηση αντικειμένων;  Για ποιο λόγο βάλατε τον 

συγκεκριμένο βαθμό;  

 

β) Με ποιους τρόπους η χρήση χειραπτικού υλικού (φυσικού και εικονιστικού) όπως 

κουμπιά, συνδετήρες, άβακες, ντόμινο κ.ά. βοηθούν τα παιδιά με δυσαριθμησία να 

κατακτήσουν την αίσθηση του αριθμού; 

 

Β.3.6.1) Σε μία κλίμακα από 0 έως το 5 πόσο σημαντική θεωρείτε τη χρήση αναλογικού 

ρολογιού και ημερολογίων στη διδασκαλία Μαθηματικών ώστε τα παιδιά με 

δυσαριθμησία να αναπτύξουν καλύτερη αντίληψη του χρόνου; Για ποιο λόγο βάλατε τον 

συγκεκριμένο βαθμό; 
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Β.3.5.1)  Για να αποκτήσουν τη μέγιστη δυνατή ευχέρεια στις χρηματικές συναλλαγές τα 

παιδιά με δυσαριθμησία θεωρείτε πως πρέπει να εντάξετε στη διδασκαλία σας 

συγκεκριμένες πρακτικές; Αν ναι, ποιες είναι αυτές; 

 

Β.1.4.1) Η μέθοδος  CRA αποτελεί μία μέθοδο οπτικοποίησης τριών φάσεων. Σε πρώτη 

φάση ο μαθητής καλείται να επιλύσει ένα αριθμητικό πρόβλημα με υπαρκτά αντικείμενα. 

Στη δεύτερη φάση λύνει το ίδιο πρόβλημα σχηματικά στο χαρτί ενώ σε τρίτη φάση 

καλείται να επιλύσει το ίδιο πρόβλημα με σύμβολα. Ποια είναι η γνώμη σας για την 

εφαρμογή ανάλογων τεχνικών σε παιδιά με δυσαριθμησία; 

 

Β.3.4.1) Η σύγχρονη έρευνα υποστηρίζει ότι η οπτικοποίηση μαθηματικών προβλημάτων 

ενισχύει την αντίληψη εννοιών που σχετίζονται με το χώρο και τον προσανατολισμό. 

Πώς πιστεύετε ότι βοηθάει και τα παιδιά με δυσαριθμησία; 

 

Β.2.1.1) Η μέθοδος DRAW αποτελεί μία μέθοδο επίλυσης αριθμητικών προβλημάτων 

μέσω της ζωγραφικής που βοηθά τους μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες να εκτελέσουν 

σωστά τους αλγορίθμους των τεσσάρων πράξεων. Σε μία κλίμακα από 0 έως το 5 πόσο 

σημαντική θεωρείτε την καλλιτεχνική έκφραση ως μέσο διδασκαλίας Μαθηματικών για 

παιδιά με δυσαριθμησία; Για ποιο λόγο βάλατε τον συγκεκριμένο βαθμό; Ποια είναι η 

γνώμη σας για τη χρήση της μουσικής στη διδασκαλία των παιδιών αυτών; 

 

Α.1.2.1) Οι σύγχρονοι μαθητές τρέφουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την τεχνολογία. 

Πιστεύετε ότι η αξιοποίηση Η/Υ, διαδραστικών πινάκων και οποιουδήποτε άλλου μέσου 

των Νέων Τεχνολογιών αποτελεί ένα κίνητρο για μαθηματική μάθηση; Για ποιους λόγους 

νομίζετε ότι συμβαίνει αυτό; 

 

Α.1.2.2)  Σε μία κλίμακα από 0 έως το 5 πόσο σημαντικό θεωρείτε το ψηφιακό παιχνίδι 

για τη διδασκαλία Μαθηματικών σε παιδιά με δυσαριθμησία; Για ποιο λόγο βάλατε τον 

συγκεκριμένο βαθμό; 

 

Β.2.2.1) Σύγχρονες έρευνες υποστηρίζουν ότι η δημιουργία ενός λεξιλογίου εννοιών 

ενισχύει την κατανόηση των μαθηματικών.  Για παράδειγμα, το σύμβολο της ισότητας ‘ = 

‘, αντιστοιχεί στις εκφράσεις “ίσο”, “ίσο με”, “ίδιο με”, “κάνει”, “ισούται”, “σημαίνει”, 
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“ισάξιο” κ.ά. Πόσο χρήσιμη θεωρείτε αυτή την τεχνική για τους μαθητές με 

δυσαριθμησία; 

 

Α.2.2.1) Πολλοί πιστεύουν ότι σημασία δεν έχει μόνο “τι” διδάσκουμε αλλά και “πώς”. 

Με βάση αυτές τις παραμέτρους ποιοι είναι οι κύριοι στόχοι που θέτετε για τη 

διδασκαλία ενός παιδιού με δυσαριθμησία; 

 

Α.1.3.2) Η ευέλικτη ομαδοποίηση αποτελεί μία μέθοδο που εστιάζει στην εκτέλεση μιας 

εργασίας σε ομάδες με βάση τον τρόπο που μαθαίνουν καλύτερα οι μαθητές, όπως για 

παράδειγμα ομάδες κοινών ενδιαφερόντων, μεικτού μαθησιακού επιπέδου κ.λ.π. 

Θεωρείτε σημαντικές  τις μεθόδους συνεργατικής μάθησης για τα παιδιά με 

δυσαριθμησία και γιατί; 

 

Α.2.1.2) Η σύγχρονη έρευνα υποστηρίζει πως η γνώση κατακτάται βιωματικά όταν οι 

μαθητές έρχονται αντιμέτωποι με αυθεντικούς προβληματισμούς. Υπάρχουν πολλοί 

τρόποι με τους οποίους ένας εκπαιδευτικός εντάσσει την αυθεντικότητα και την 

πρωτοτυπία στη διδασκαλία του όπως η επίλυση προβλημάτων της καθημερινής ζωής, η 

δημιουργία ενός project, η προβολή ενός βίντεο, η επίσκεψη σε δομές εκτός σχολείου 

όπως θέατρα, μουσεία, αρχαιολογικοί χώροι κ.ά. Κατά τη γνώμη σας αυτού του είδους η 

διδακτική ενασχόληση ενισχύει τη διαισθητική κατανόηση σε δυσαριθμητικούς μαθητές; 

 

Α.2.1.1) Η χρήση προβληματικών καταστάσεων, που εμπεριέχουν την εκμάθηση μίας και 

μοναδικής έννοιας τη φορά, υποστηρίζεται ότι ενισχύει την εκμάθηση γενικών 

μαθηματικών αρχών σε παιδιά με δυσαριθμησία. Ωστόσο οι αλγόριθμοι των πράξεων 

πρόσθεσης – αφαίρεσης (αντίστοιχα πολ/σμού – διαίρεσης), ως αντίστροφες πράξεις, 

κάποιοι  υποστηρίζουν ότι μπορούν να διδαχτούν ταυτόχρονα. Ποια είναι η δική σας 

άποψη όσον αφορά τους δυσαριθμητικούς μαθητές; 

 

Β.3.1.1) Σύμφωνα με τις σύγχρονες έρευνες ο εκπαιδευτικός στο πλαίσιο επίλυσης 

προβλημάτων, καλείται να εστιάσει σε “κεντρικές” και “μεγάλες” ιδέες έτσι ώστε ο 

μαθητής να είναι σε θέση να κατηγοριοποιήσει τα μαθηματικά προβλήματα βάσει της 

επίλυσής τους. Σε ποιο βαθμό πιστεύετε ότι η ομαδοποίηση των αριθμητικών 

προβλημάτων βάσει του τρόπου επίλυσής τους βοηθά τους δυσαριθμητικούς μαθητές; 
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Α.2.3.1) Για να αξιολογήσουν αν τα παιδιά κατέκτησαν τις μαθηματικές δεξιότητες 

πολλοί εκπαιδευτικοί χρησιμοποιούν τεστ ή διαγωνίσματα. Θεωρείτε ότι για την 

αξιολόγηση των παιδιών με δυσαριθμησία αρκεί αυτός ο τρόπος αξιολόγησης; 

Αν, όχι ποιες παραμέτρους θεωρείτε  ότι πρέπει να λάβει κανείς υπόψη για την 


