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Εσταριζηίες 

Θα ήζεια λα επραξηζηήζσ ζεξκά γηα ηε ζπκβνιή ηνπο ζηελ νινθιήξσζε ηεο 

έξεπλαο νξηζκέλα άηνκα ε ζπλεηζθνξά ησλ νπνίσλ ππήξμε θαηαιπηηθή.  

Καηαξρήλ, ζα ήζεια λα επραξηζηήζσ ηνλ επηβιέπνληα θαζεγεηή κνπ θ. 

Ξελνθψληνο, ν νπνίνο κε εκπηζηεχηεθε θαη κε ζηήξημε ζηελ πξνζπάζεηά κνπ 

εκθπζψληαο κνπ ηηο γλψζεηο ηνπ ηφζν γχξσ απφ ηνλ ηνκέα ησλ καζεκαηηθψλ, αιιά 

θαη ζρεηηθά κε ηε ζπγγξαθή επηζηεκνληθψλ εξγαζηψλ, ελψ παξάιιεια κε ελζάξξπλε 

θάζε ζηηγκή νπιίδνληάο κε επηκνλή πξνθεηκέλνπ λα νινθιεξσζεί βήκα πξνο βήκα ε 

εξγαζία.  

Αθφκε, ζα ήζεια λα επραξηζηήζσ ηδηαίηεξα ην καζεηή κνπ (θαηά ην ζρνιηθφ έηνο 

2013 – 2014) θαη ηελ νηθνγέλεηά ηνπ γηα ηε ζπλεξγαζία ηνπο θαη ηνλ ειεχζεξν ρξφλν 

ηνλ νπνίν δηέζεζαλ πξνθεηκέλνπ λα νινθιεξσζεί ε ζπιινγή ησλ δεδνκέλσλ, αιιά 

θαη ηνπο δαζθάινπο θαη ην δηεπζπληή ηνπ ζρνιείνπ γηα ηε ζηήξημή ηνπο ζε νηηδήπνηε 

ρξεηάζηεθε.  

Σέινο, νθείισ λα επραξηζηήζσ θαη ηνλ πξψην κνπ καζεηή (θαηά ηε ζρνιηθή ρξνληά 

2010 – 2011), ν νπνίνο αλ θαη δελ ζπκκεηείρε ελεξγά ζηελ παξνχζα εξγαζία, κνπ 

κεηαβίβαζε ην αζηείξεπην ελδηαθέξνλ θαη ηελ αγάπε γηα ηελ πεξαηηέξσ ελαζρφιεζε 

κε ηα άηνκα γηα απηηζκφ, ελψ κνπ θίλεζε γηα πξψηε θνξά ηελ πεξηέξγεηα γηα ηε 

βαζχηεξε κειέηε ησλ δπζθνιηψλ ησλ αηφκσλ κε δηαηαξαρέο απηηζηηθνχ θάζκαηνο 

ζηνλ ηνκέα ησλ καζεκαηηθψλ. 
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Πεπίλητη 

Σν 23% ησλ καζεηψλ κε απηηζκφ πςειήο ιεηηνπξγηθφηεηαο παξνπζηάδεη δπζθνιίεο 

ζηα καζεκαηηθά, φπσο ζην ζηξαηεγηθφ ζρεδηαζκφ, ζηελ έθθξαζε ηνπ καζεκαηηθνχ 

ζπιινγηζκνχ θαη ζηε κεηαβίβαζε γλψζεσλ. Δπίζεο, παξνπζηάδεηαη αδπλακία 

αθεξεκέλεο ζθέςεο, λνεξψλ ππνινγηζκψλ θαη κεραληθή εθηέιεζε ησλ αιγνξίζκσλ, 

ρσξίο αληίιεςε ησλ πνζνηήησλ. Ζ εξγαζία απηή κειεηψληαο ηελ επίδνζε ελφο 

καζεηή κε απηηζκφ, εκβαζχλεη ζηελ αληίιεςε ησλ καζεηψλ απηψλ γηα ηνπο 

αξηζκνχο, ηελ πξφζζεζε θαη ηελ αθαίξεζε. Αμηνπνηψληαο ηηο πξαμηαθέο, εηθνληθέο, 

ιεθηηθέο θαη ζπκβνιηθέο αλαπαξαζηάζεηο, κειεηήζεθαλ νη δπλαηφηεηεο θαη 

αδπλακίεο ηνπ καζεηή. Δπίζεο, ζπζρεηίζηεθε ε θαηαλφεζή ηνπ γηα ηνπο αξηζκνχο κε 

ηελ επίδνζή ηνπ ζηελ εθηέιεζε πξάμεσλ θαη αληίζηξνθα. ηφρνο πέξα ηεο αλάδεημεο 

ησλ αδπλακηψλ, δηακέζνπ δξαζηεξηφησλ κεηαηξνπήο ηεο κηα κνξθή αλαπαξάζηαζεο 

ησλ αξηζκψλ ή ησλ πξάμεσλ ζε άιιε, ήηαλ θαη ε παξέκβαζε επί απηψλ, πνπ 

εθαξκφζηεθε κε ηελ αμηνπνίεζε ππνινγηζηή θαη κειεηήζεθε ε επίδξαζή ηεο κε ηελ 

επαλαρνξήγεζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ. Ο καζεηήο θαηείρε ηηο βαζηθέο δεμηφηεηεο 

απαξίζκεζεο, θαηαλννχζε ην λφεκα ησλ ζπκβφισλ θαη κεηέβαηλε επέιηθηα κεηαμχ 

ησλ αλαπαξαζηάζεσλ. Χζηφζν, δελ θαηαλννχζε ην δεθαδηθφ ζχζηεκα αξίζκεζεο, 

δπζθνιεπφηαλ ζηελ αλάιπζε θαη ζχλζεζε ησλ αξηζκψλ θαη ζηε ρξήζε αλψηεξσλ 

ππνινγηζηηθψλ ζηξαηεγηθψλ. Δπνκέλσο, φπσο αλακελφηαλ, εθηεινχζε κεραληθά ηνπο 

αιγνξίζκνπο θαη εμαξηηφηαλ απφ ηελ παξνπζία ζπγθεθξηκέλσλ αλαπαξαζηάζεσλ. 

Μεηά ηελ παξέκβαζε, θαηαλννχζε βαζχηεξα  ην δεθαδηθφ ζχζηεκα, πηνζεηψληαο 

αλψηεξεο ππνινγηζηηθέο ζηξαηεγηθέο θαη έιεγρε γλσζηηθά ηνπο ππνινγηζκνχο ηνπ. 

Σέινο, θάλεθε πξηλ ηελ παξέκβαζε νη αδπλακίεο ηνπ ζηελ αηζζεηνπνίεζε ησλ 

αξηζκψλ λα επεξέαδνπλ ηελ εθηέιεζε πξάμεσλ θαη αληίζηξνθα, κεηά απφ απηήλ ε 

θαηαλφεζε ησλ ππνινγηζκψλ ελίζρπε ηελ θαηαλφεζε ηνπ δεθαδηθνχ ζπζηήκαηνο. 
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Διζαγυγή 

Αναγκαιόηηηα Έρεσνας 

Ζ παξνχζα έξεπλα επηθεληξψλεηαη γχξσ απφ ηε κειέηε ηεο θαηάθηεζεο 

ζεκαληηθψλ πηπρψλ ηεο έλλνηαο ηνπ αξηζκνχ απφ άηνκα κε απηηζκφ. Καηά ηε κειέηε 

ηεο βηβιηνγξαθίαο γχξσ απφ καζεηέο κε απηηζκφ, παξαηεξείηαη φηη νη πεξηζζφηεξεο 

έξεπλεο επηθεληξψλνληαη ζηε κειέηε ησλ θνηλσληθψλ ειιεηκκάησλ πνπ θπξηαξρνχλ 

ζηα άηνκα απηά θαη ζηελ πηνζέηεζε ππνζηεξηθηηθψλ παξεκβάζεσλ θαη ιηγφηεξν ζην 

γλσζηηθφ ηνκέα, φπσο αλαθέξεη θαη ν Southall (2013). Ο Southall (2013) κάιηζηα, 

πξνηάζζεη ηε ζπνπδαηφηεηα ηεο κειέηεο ησλ γλσζηηθψλ δεμηνηήησλ πξνθεηκέλνπ λα 

ππνζηεξηρζεί ε καζεζηαθή δηαδηθαζία πξνζαξκνδφκελε ζηηο αλάγθεο ησλ καζεηψλ 

κε απηηζκφ θαη λα ηνπο δνζεί ε επθαηξία λα αλαπηχμνπλ πιήξσο ην δπλακηθφ ηνπο.  

Ηδηαίηεξα σο πξνο ηνλ ηνκέα ησλ καζεκαηηθψλ, νη ιηγνζηέο έξεπλεο πνπ ππάξρνπλ, 

επηθεληξψλνληαη θπξίσο ζηε κειέηε ησλ ραξηζκαηηθψλ επηδφζεσλ ησλ καζεηψλ κε 

απηηζκφ σο πξνο θάπνηεο επηκέξνπο ππνινγηζηηθέο δεμηφηεηεο (Bolte, & Poustka, 

2004; D’Amico, & Guarnera, 2005; Howlin, 2012; Jones, Happe, Golden, Marsden, 

Tregay, Simonoff, Baird, & Charman, 2009; Welling, 1994). Αθφκε, νξηζκέλεο θνξέο 

αλαθέξνληαη σο ραξαθηεξηζηηθά ησλ αηφκσλ κε απηηζκφ, ζπάληεο πςειέο ηθαλφηεηεο 

ζε ζπγθξηκέλν ηνκέα ησλ αξηζκεηηθψλ ππνινγηζκψλ (ηαζηλφο, 2013). Χζηφζν, ζηα 

πιαίζηα πξνζπαζεηψλ αλάπηπμεο ζεσξηψλ γηα ηελ εμήγεζε ηεο πςειήο επίδνζεο ησλ 

καζεηψλ κε απηηζκφ ζε ηνκείο ησλ καζεκαηηθψλ, νη πεξηζζφηεξεο έξεπλεο θαηέιεμαλ 

ζην ζπκπέξαζκα, φηη νη επηδφζεηο απηέο δελ νθείινληαη ζε αλεπηπγκέλε καζεκαηηθή 

αληίιεςε θαη ρξήζε αλεπηπγκέλσλ ζηξαηεγηθψλ, αιιά εμεγνχληαη πεξηζζφηεξν κε 

βάζε ην ηδηαίηεξν καζεζηαθφ ζηπι ησλ καζεηψλ απηψλ (Bνlte, & Poustka, 2004; 

Welling, 1994). Δπηπξφζζεηα, «ραξηζκαηηθέο» επηδφζεηο παξαηεξνχληαη θαη ζε άηνκα 
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κε ρακειφ λνεηηθφ δπλακηθφ (Bνlte, & Poustka, 2004) θαη δελ παξνπζηάδνπλ 

ζπζρέηηζε κε ηηο γεληθέο καζεκαηηθέο δεμηφηεηεο ησλ αηφκσλ, αιιά επηθεληξψλνληαη 

ζε έλαλ κφλν ζπγθεθξηκέλν ηνκέα (Jones, et al., 2009; Thioux, Stark, Klaiman, & 

Schultz, 2006).  

Δπνκέλσο, δεδνκέλεο ηεο έιιεηςεο πιήζνπο εξεπλψλ πνπ λα κειεηνχλ θαηεμνρήλ 

ηελ επίδνζε ησλ καζεηψλ κε απηηζκφ ζηα καζεκαηηθά, ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο 

παξαηεξήζεηο ηεο εξεπλήηξηαο ζηα πιαίζηα ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ηεο έξγνπ, φπνπ ζπρλά 

καζεηέο κε απηηζκφ παξνπζίαδαλ ζεκαληηθέο δπζθνιίεο ζε βαζηθέο καζεκαηηθέο 

έλλνηεο θαη ζηελ θαηαλφεζε ησλ πνηθίισλ ππνινγηζκψλ (ελψ ηνπο εθηεινχζαλ 

κεραληθά), θξίζεθε ζθφπηκν ε παξνχζα έξεπλα λα επηθεληξσζεί ζηηο δπζθνιίεο ησλ 

καζεηψλ κε απηηζκφ ζην κάζεκα απηφ. Πην ζπγθεθξηκέλα, ε έξεπλα επηθεληξψζεθε 

ζηελ κειέηε ησλ δπλαηνηήησλ θαη ησλ αδπλακηψλ ησλ καζεηψλ σο πξνο ηελ 

θαηάθηεζε πηπρψλ ηεο έλλνηαο ηνπ αξηζκνχ (αηζζεηνπνίεζε αηζκψλ, θαηαλφεζε θαη 

εθηέιεζε πξάμεσλ) θαη ηε κειέηε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο εθπαηδεπηηθψλ 

πξνγξακκάησλ κε ηελ αμηνπνίεζε ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ γηα ηελ παξέκβαζε ζηνπο 

παξαπάλσ ηνκείο, φπνπ παξνπζηάδνληαη δπζθνιίεο. 

Ζ έλλνηα ηνπ αξηζκνχ απνηειεί κία απφ ηηο ζεκαληηθφηεξεο καζεκαηηθέο έλλνηεο 

πνπ πξέπεη λα αλαπηχμνπλ ζηαδηαθά νη καζεηέο (McGuire, Kinzie, & Berch, 2012; 

Yang, & Li, 2013) ζηελ νπνία ζηεξίδνληαη, ζχκθσλα θαη κε ην NCTM (2000), νη 

πεξηζζφηεξεο καζεκαηηθέο γλψζεηο πνπ αλακέλεηαη λα θαηαθηεζνχλ απφ ηελ ειηθία 

ηνπ λεπηαγσγείνπ κέρξη θαη ην γπκλάζην, δηαδξακαηίδνληαο θαζνξηζηηθφ ξφιν ζηελ 

επίδνζε ζηα καζεκαηηθά ζην δεκνηηθφ (Yang, & Li, 2013). Μάιηζηα, απνηειεί ηε 

βάζε γηα ηελ αλάπηπμε ησλ αλψηεξσλ καζεκαηηθψλ δεμηνηήησλ κεηέπεηηα (Jordan, 

Kaplan, Ranimeni, & Locuniak, 2009; McGuire et al., 2012). Ζ έλλνηα ηνπ αξηζκνχ 

θαίλεηαη ηειηθά λα πξνάγεη ηελ ελεξγεηηθή κάζεζε, ηελ ελλνηνινγηθή θαηαλφεζε θαη 
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ηελ επέιηθηε θαη απνηειεζκαηηθή επίιπζε πξνβιεκάησλ (Yang, & Li, 2013). Ζ 

ειιηπήο θαηάθηεζή ηεο νδεγεί ζπρλά ζε καζεζηαθέο δπζθνιίεο ζηα καζεκαηηθά 

(απνπζία ησλ αλαγθαίσλ εθπαηδεπηηθψλ παξεκβάζεσλ) (McGuire et al., 2012), ελψ 

νη καζεηέο κε δπζθνιίεο φπσο ε δπζαξηζκεζία, παξνπζηάδνπλ βαζηθέο αδπλακίεο σο 

πξνο ηελ θαηάθηεζε ηεο έλλνηαο ηνπ αξηζκνχ (Brunda, & Bhavithra, 2010). Λφγσ 

ινηπφλ ηεο ζεκαζίαο ηεο ζηελ αλάπηπμε ησλ καζεκαηηθψλ δεμηνηήησλ, ζπρλά 

παξαιιειίδεηαη κε ην ξφιν ηεο θσλνινγηθήο ελεκεξφηεηαο ζηελ αλάπηπμε ησλ 

γισζζηθψλ δεμηνηήησλ (Bradley, Ferguson, & Mink,  2012; Gurganus, 1999) . 

 

Με βάζε ινηπφλ ηα παξαπάλσ, πξνθεηκέλνπ λα κπνξέζεη ηειηθά λα πινπνηεζεί ε 

κειέηε ηεο νπνίαο ε αλαγθαηφηεηα παξνπζηάζηεθε παξαπάλσ θαη λα κειεηεζεί 

βαζχηεξα ε επίδνζε ησλ καζεηψλ κε απηηζκφ ζηα καζεκαηηθά, ε δηελέξγεηα ηεο 

έξεπλαο, φπσο απηή παξαηίζεηαη παξαθάησ, αθνινχζεζε νξηζκέλα ζηάδηα.  

Αξρηθά, φπσο παξαηεξείηαη, ζην πιαίζην ηνπ πξψηνπ θεθαιαίνπ έγηλε κηα 

αλαζθφπεζε ηεο ζχγρξνλεο βηβιηνγξαθίαο, γχξσ απφ ζέκαηα πνπ άπηνληαη ηεο 

έξεπλαο. Αλαιπηηθφηεξα, παξαηίζεληαη απφςεηο απφ ηε ζχγρξνλε βηβιηνγξαθία γχξσ 

απφ ηελ  έλλνηα ηνπ αξηζκνχ θαη ηελ αλάπηπμή ηεο, ηηο ζπλήζεηο δπζθνιίεο ησλ 

καζεηψλ κε καζεζηαθέο δπζθνιίεο ζηα καζεκαηηθά, αιιά πξσηίζησο δφζεθε έκθαζε 

ζηηο δπζθνιίεο ησλ αηφκσλ κε απηηζκφ θαη ηέινο ζην ξφιν ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ, 

αθνχ πξψηα έγηλε κηα γεληθή αλαθνξά ζηνλ απηηζκφ. 

Καηφπηλ, ζηα πιαίζηα ηνπ δεχηεξνπ θεθαιαίνπ θαη κε βάζε ηα δεδνκέλα ηεο 

ζχγρξνλεο βηβιηνγξαθίαο, φπσο παξνπζηάζηεθαλ ζην πξψην θεθάιαην, 

ζπγθεθξηκελνπνηήζεθαλ ηα εξεπλεηηθά εξσηήκαηα πνπ ζα απνηεινχζαλ ηνλ θχξην 

άμνλα ηεο παξνχζαο έξεπλαο θαη ην πεξηερφκελν ηνπο, ηνλίδεηαη ε αλαγθαηφηεηα 
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κειέηεο ησλ παξαπάλσ ζεκάησλ, ζχκθσλα κε ηηο πξνηάζζεηο άιισλ εξεπλψλ, αιιά 

θαη ε έιιεηςε εξεπλψλ πνπ λα κειεηνχλ εηο βάζνο ηα παξαπάλσ ζέκαηα. 

Έπεηηα, ζηα πιαίζηα ηνπ ηξίηνπ θεθαιαίνπ πνπ αλαθέξεηαη ζηε κεζνδνινγία ηεο 

έξεπλαο παξαηίζεηαη αλαιπηηθά ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν κειεηήζεθαλ ηα παξαπάλσ 

εξεπλεηηθά εξσηήκαηα, θαζψο γίλεηαη αλαθνξά ζηε κέζνδν πνπ πηνζεηήζεθε, ζηα 

ζηάδηα ηεο έξεπλαο θαη ζηηο δξαζηεξηφηεηεο πνπ ρνξεγήζεθαλ, ζηνλ ηξφπν αλάιπζεο 

ησλ απνηειεζκάησλ, αιιά θαη ζην ίδην ην ππνθείκελν θαη ζε δεηήκαηα δενληνινγίαο 

πνπ ιήθζεθαλ ππφςε. 

ηε ζπλέρεηα, ζηα πιαίζηα ηνπ ηέηαξηνπ θεθαιαίνπ, αλαιχεηαη ε έξεπλα απηή 

θαζαπηή: Πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά νη δξαζηεξηφηεηεο θαη ε αληηδξάζεηο ηνπ καζεηή 

θαη θαηφπηλ κε ηε βνήζεηα ζπλδέζεσλ κε ηε ζχγρξνλε βηβιηνγξαθία, γίλεηαη κηα 

πξνζπάζεηα λα ζθηαγξαθεζεί ην πξνθίι ηνπ κε ηελ αλάδεημε ησλ δπλαηνηήησλ, ησλ 

αδπλακηψλ ηνπ θαη ησλ πηζαλψλ γλσζηηθψλ ειιεηκκάησλ απφ ηα νπνία απηέο 

πεγάδνπλ. 

Σέινο, παξαηίζεληαη ηα ζπκπεξάζκαηα ηεο έξεπλαο κε βάζε ηα φζα παξαηεξήζεθαλ 

ζηελ αλάιπζε θαη απαληψληαη ηα εξεπλεηηθά εξσηήκαηα ιεπηνκεξψο, ελψ ζην ηέινο 

αλαθέξνληαη θαη νξηζκέλνη πεξηνξηζκνί ηεο έξεπλαο ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ πξφηαζε 

πηζαλψλ κειινληηθψλ πξννπηηθψλ. 
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Κεθάλαιο 1 

Θεωρηηικό Πλαίζιο 

 

ηα πιαίζηα απηνχ ηνπ πξψηνπ θεθαιαίνπ γίλεηαη κηα πξνζπάζεηα ζχλνςεο ηεο 

ζχγρξνλεο βηβιηνγξαθίαο γχξσ απφ ηελ έλλνηα ηνπ αξηζκνχ πξνθεηκέλνπ λα νξηζηεί 

έηζη μεθάζαξα ην ζεσξεηηθφ πιαίζην ζην νπνίν ζηεξίρζεθε ε παξνχζα έξεπλα θαη 

θαηφπηλ παξαηίζεληαη θαη ηα πνξίζκαηα ησλ εξεπλψλ ησλ ηειεπηαίσλ εηψλ ζρεηηθά 

κε ηηο δπζθνιίεο πνπ παξνπζηάδνπλ ηα άηνκα κε απηηζκφ ζηα καζεκαηηθά κε 

ηδηαίηεξε έκθαζε ζε πηζαλέο δπζθνιίεο θαηά ηελ θαηάθηεζε ηεο έλλνηαο ηνπ 

αξηζκνχ.  

Αλαιπηηθφηεξα, ην πξψην κέξνο ηνπ ζεσξεηηθνχ πιαηζίνπ αθνξά ηελ έλλνηα ηνπ 

αξηζκνχ απηή θαζαπηή θαη ηελ αηζζεηνπνίεζή ηεο θαη αλαθέξεηαη ζην πεξηερφκελφ 

ηεο, ηελ θξηζηκφηεηά ηεο ζηελ θαηάθηεζε βαζηθψλ καζεκαηηθψλ δεμηνηήησλ θαη ηηο 

θαηψηεξεο αιιά θαη αλψηεξεο δεμηφηεηεο αηζζεηνπνίεζεο, ελψ ηνλίδεηαη ν ξφινο ηεο 

θαηάθηεζεο ησλ πνιιαπιψλ αλαπαξαζηάζεσλ ησλ αξηζκψλ θαη ηεο δηαζχλδεζήο 

ηνπο, θαζψο δηαθνξεηηθά νη καζεηέο εθδειψλνπλ ζπρλά δπζθνιίεο.  

Σν δεχηεξν κέξνο είλαη αθηεξσκέλν ζηε κειέηε ηεο αλάπηπμεο ηεο έλλνηαο ηνπ 

αξηζκνχ, φπνπ αξρηθά ηνλίδεηαη ε πνιππινθφηεηα ηεο έλλνηαο απηήο θαη θαηφπηλ 

παξαηίζεληαη ηα ζηάδηα αλάπηπμήο απηήο θαη ησλ εκπιεθφκελσλ δεμηνηήησλ 

απαξίζκεζεο, πξνθεηκέλνπ ν αλαγλψζηεο λα έρεη κηα αθξηβή εηθφλα ηεο 

θπζηνινγηθήο πνξείαο αλάπηπμεο θαη λα κπνξεί λα αμηνινγήζεη ηελ επίδνζε ηνπ 

καζεηή (φπσο παξαηίζεηαη ζηελ αλάιπζε) ζπλνιηθφηεξα. 

ηε ζπλέρεηα, ζην ηξίην κέξνο θαη αθνχ ηνλίδεηαη ε ζεκαζία ηεο θαηάθηεζεο ηεο 

έλλνηαο ηνπ αξηζκνχ γηα ηελ πξφιεςε δπζθνιηψλ ζηα καζεκαηηθά, αθφκα θαη απφ 
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άηνκα ρσξίο άιιεο δπζθνιίεο, ε έξεπλα επηθεληξψλεηαη ζηα παηδηά κε απηηζκφ. 

Αξρηθά, νξίδνληαη νη δηαηαξαρέο απηηζηηθνχ θάζκαηνο, ηα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά 

θαη ηα αίηηά ηνπο, ζχκθσλα κε ηε ζχγρξνλε βηβιηνγξαθία, αιιά θαη ζεσξίεο πνπ 

έρνπλ πξνηαζεί ζε κηα πξνζπάζεηα εμήγεζεο ηνπ ηδηαίηεξνπ πξνθίι ησλ καζεηψλ κε 

απηηζκφ. Καηφπηλ, ζπλνςίδνληαη ηα επξήκαηα πνηθίισλ εξεπλψλ ζρεηηθά κε ηηο 

δπζθνιίεο ησλ αηφκσλ κε απηηζκφ ζηα καζεκαηηθά θαη γίλεηαη κηα πξνζπάζεηα λα 

ζπλδεζνχλ νη δπζθνιίεο απηέο κε ηα ειιείκκαηα θαη ηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά ησλ 

αηφκσλ κε απηηζκφ, φπσο απηά πξνηείλνληαη βάζεη ησλ παξαπάλσ ζεσξηψλ, κε 

ηδηαίηεξε έκθαζε ζην ξφιν ησλ εθηειεζηηθψλ ιεηηνπξγηψλ. ηε ζπλέρεηα, δίλεηαη 

έκθαζε ζηνπο αξηζκεηηθνχο ππνινγηζκνχο, ηνπο νπνίνπο ζπρλά νη καζεηέο κε 

απηηζκφ εθηεινχλ κεραληθά, αιιά ε δπζθνιία απηή κπνξεί λα πεξάζεη απαξαηήξεηε 

θαη ηνλίδεηαη ν ξφινο ηνπ πνζνηηθνχ ζπζηήκαηνο γηα ηελ θαηαλφεζή ηνπο. 

Σέινο, ην ηέηαξην κέξνο πξνηάζζεη ην ξφιν ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ ζηελ εθπαίδεπζε 

ησλ αηφκσλ κε απηηζκφ, πξνηείλνληαο ηελ ελζσκάησζή ηνπο ζηελ εθπαίδεπζε σο 

ελδεδεηγκέλε δηδαθηηθή πξαθηηθή γηα ηελ ππεξπήδεζε ησλ αδπλακηψλ ησλ καζεηψλ 

κε δηαηαξαρέο απηηζηηθνχ θάζκαηνο αθφκα θαη ζηα καζεκαηηθά, παξαζέηνληαο ηε 

ζρεηηθή κε ην ζέκα ζχγρξνλε βηβιηνγξαθία. 

1. Ζ έννοια ηος απιθμού και η αιζθηηοποίηζή ηηρ 

Μία θεληξηθήο ζεκαζίαο έλλνηα γχξσ απφ ηελ αλάπηπμε ηεο θαηαλφεζεο ησλ 

αξηζκψλ είλαη ε έλλνηα ηεο αηζζεηνπνίεζεο ησλ αξηζκψλ ε νπνία αλαθέξεηαη, φπσο ν 

φξνο ππνδειψλεη, ζηελ αλαπαξάζηαζε ησλ αξηζκψλ κε ηξφπν ψζηε λα γίλνπλ 

αηζζεηνί. Οη αξηζκνί απνηεινχλ κηα αθεξεκέλε έλλνηα, κηα θνηλσληθή θαηαζθεπή 

πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ απφδνζε ησλ πνζνηήησλ. Γηα λα θαηαθέξεη ν καζεηήο 

λα θαηαθηήζεη ηελ αθεξεκέλε απηή έλλνηα, πξέπεη λα απνθηήζεη έλα πινχην 
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εκπεηξηψλ ρξήζεο ησλ αξηζκψλ ζε πνηθίια πιαίζηα (Φηιίππνπ, & Υξίζηνπ, 2004). 

Γειαδή, θαιείηαη λα θαηαλνήζεη ηνπο πνηθίινπο ηξφπνπο θαη εξγαιεία κέζσ ησλ 

νπνίσλ ε θνηλσλία αλαπαξηζηά ηνπο αξηζκνχο, φπσο είλαη νη αξηζκεηηθέο ιέμεηο, νη 

ιαηηληθνί θαη αξαβηθνί αξηζκνί, ηα πνηθίια αξηζκεηηθά κνηίβα θαη νη αξηζκεηηθέο 

δηαδηθαζίεο θαη αξρέο (Butterworth, 2010).  

Δπνκέλσο κε βάζε ηε θχζε ηεο έλλνηαο, ζχκθσλα θαη κε ηνπο Clarke θαη Shinn 

(2004), ε αλάπηπμε ηεο έλλνηαο ησλ αξηζκψλ απνηειεί σο έλα βαζκφ κηα δηαδηθαζία 

πνπ αλαπηχζζεηαη κέζσ ηεο άηππεο εθπαίδεπζεο ζηα καζεκαηηθά. Οη αξηζκνί σο 

θνηλσληθή θαηαζθεπή ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηε βαζχηεξε θαηαλφεζε ηνπ θφζκνπ πνπ 

καο πεξηβάιιεη (Dehaene, 2001). Δπνκέλσο, ε αλάπηπμε ηεο έλλνηαο ηνπ αξηζκνχ ζα 

πξέπεη λα αλαθέξεηαη ζηελ ηθαλφηεηα δηαρείξηζεο θαζεκεξηλψλ θαηαζηάζεσλ (Yang, 

& Li, 2013). Μάιηζηα, νη Yang, Li θαη Lin (2008), νξίδνπλ ηελ έλλνηα ηνπ αξηζκνχ 

σο «ηελ ηθαλφηεηα θαηαλφεζεο ησλ αξηζκψλ, ησλ δηαδηθαζηψλ ζηηο νπνίεο απηνί 

εκπιέθνληαη θαη ησλ ζρέζεσλ κεηαμχ ηνπο θαη ηελ ηθαλφηεηα δηαρείξηζεο 

θαζεκεξηλψλ θαηαζηάζεσλ φπνπ ζπκπεξηιακβάλνληαη αξηζκνί» (p. 790). 

Ζ αλάδεημε ηεο ζεκαζίαο ηεο αλάπηπμεο ηεο έλλνηαο ηνπ αξηζκνχ έρεη ζεκαληηθέο 

επηπηψζεηο γηα ηε ζεψξεζε ηεο θχζεο ησλ καζεκαηηθψλ. Αλ θαη ηα καζεκαηηθά 

αλακθηζβήηεηα αλαθέξνληαη ζε αξηζκνχο θαη αιγνξίζκνπο, ε αηζζεηνπνίεζε ησλ 

αξηζκψλ, ζηεξίδεηαη, ζηελ νιηθή ζεψξεζε ησλ καζεκαηηθψλ σο έλα εληαίν ζχλνιν 

ζρέζεσλ κεηαμχ ησλ πνζνηήησλ θαη αξηζκεηηθψλ ζπκβφισλ. Τπφ απηήλ ηελ έλλνηα ε 

δηδαζθαιία ησλ αξηζκψλ δελ επηθεληξψλεηαη ζηε δηδαζθαιία θαλφλσλ θαη ηελ 

απνζηήζηζε πνηθίισλ αξηζκεηηθψλ δεδνκέλσλ, αιιά έρεη δηεξεπλεηηθφ ραξαθηήξα κε 

ζθνπφ ηελ βαζηά θαη πνιπεπίπεδε αηζζεηνπνίεζε ησλ αξηζκψλ (Griffin, 2004).  
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Ζ νινέλα θαη πνιππινθφηεξε αηζζεηνπνίεζε ησλ αξηζκψλ, απνηειεί βαζηθφ ζηφρν 

ησλ θχξησλ αμφλσλ πνπ πξνηείλνληαη αλά ηάμε ζχκθσλα κε ηα θξηηήξηα ηνπ NCTM 

(2000). πσο παξαηίζεηαη ν νξηζκφο ηνπ Sowder (1992), ζην εγρεηξίδην ηνπ NCTM 

(2000), ε δεμηφηεηα ηεο αηζζεηνπνίεζεο: 

... αλαθέξεηαη ζηελ ηθαλφηεηα αλάιπζεο ησλ αξηζκψλ θπζηθά, ζηε ρξήζε 

ζπγθεθξηκέλσλ αξηζκψλ, φπσο ην 100 ή ην 1/2 σο ζεκεία αλαθνξάο, ζηε 

αμηνπνίεζε ησλ ζρέζεσλ ησλ αξηζκεηηθψλ πξάμεσλ ζηελ επίιπζε πξνβιεκάησλ, 

ζηελ θαηαλφεζε ηνπ δεθαδηθνχ αξηζκεηηθνχ ζπζηήκαηνο, ζηελ εθηίκεζε θαη 

θαηαλφεζε ησλ αξηζκψλ, θαη ζηελ αλαγλψξηζε ηεο ζρεηηθήο θαη απφιπηεο θχζεο 

πνζνηήησλ πνπ αλαπαξηζηνχλ νη αξηζκνί. 

(NCTM, 2000, p. 32) 

Με βάζε ηελ παξαπάλσ ζεψξεζε ηεο αηζζεηνπνίεζεο ησλ αξηζκψλ, νη Yang θαη Li 

(2009, 2013) θαη Bobis (2008), αλαθέξνπλ σο βαζηθά ζπλζεηηθά ηεο έλλνηαο ηεο 

αηζζεηνπνίεζεο ηελ θαηαλφεζε ηεο ζεκαζίαο ησλ αξηζκψλ θαη ησλ πνζνηήησλ πνπ 

απηνί αληηπξνζσπεχνπλ, ηελ ηθαλφηεηα πνιιαπιήο αλαπαξάζηαζεο ησλ αξηζκψλ θαη 

επηινγήο ηνπ θαηαιιειφηεξνπ ηξφπνπ αλά πεξίπησζε, απνηίκεζεο ηεο ζρεηηθήο 

επίδξαζεο ησλ πξάμεσλ ζηνπο αξηζκνχο  θαη αμηνιφγεζεο ησλ απνηειεζκάησλ κέζσ 

εθηίκεζεο ή λνεξψλ ππνινγηζκψλ.  

Μέζσ ηεο θαηάθηεζεο ησλ παξαπάλσ δεμηνηήησλ αλαπηχζζεηαη κηα ζηέξεα γλψζε 

ησλ αξηζκψλ θαη ζχκθσλα κε ην National Mathematics Advisory Panel ησλ ΖΠΑ 

(NMAP, 2008), αλαπηχζζεηαη ε ηθαλφηεηα ηεο άκεζεο αλαγλψξηζεο ηεο αμίαο 

κηθξψλ αξηζκεηηθψλ πνζνηήησλ, ε επρέξεηα ζηελ εθηέιεζε βαζηθψλ αξηζκεηηθψλ 

πξάμεσλ θαη ζηελ αλαγλψξηζε ησλ πνζνηήησλ κηθξψλ νκάδσλ αληηθεηκέλσλ. 

Χζηφζν, ε αλάπηπμε ηεο αηζζεηνπνίεζεο απνηειεί κηα ζπλερή δηαδηθαζία, θαηά ηελ 
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νπνία νη καζεηέο δηακνξθψλνπλ φιν θαη πην ζχλζεηα θαη εμειηγκέλα γλσζηηθά 

ζρήκαηα. Δλδεηθηηθά, ζε έλα απφ ηα αλψηεξα ζηάδηα ηεο αηζζεηνπνίεζεο, νη καζεηέο 

θαηαλννχλ ηελ έλλνηα ηεο ζεζηαθήο αμίαο, ηεο ζχλζεζεο θαη αλάιπζεο ησλ αξηζκψλ 

ζε επηκέξνπο πνζφηεηεο  θαη ηε ιεηηνπξγία ησλ βαζηθψλ αξηζκεηηθψλ πξάμεσλ 

(Bradley et al., 2012).  Δηδηθφηεξα, θαηαθηψληαο ηελ έλλνηα ηεο ζεζηαθήο αμίαο θαη 

ηε δεμηφηεηα νκαδνπνίεζεο θαη αληαιιαγήο κεηαμχ κνλάδσλ θαη δεθάδσλ, νη νπνίεο 

απνηεινχλ βαζηθέο αξρέο ηνπ δεθαδηθνχ ζπζηήκαηνο αξίζκεζεο, νη καζεηέο 

θαηαθέξλνπλ λα ππεξβνχλ ηε δεθάδα, δεμηφηεηα ζηελ νπνία ζηεξίδεηαη ε θαηάθηεζε 

ησλ αλψηεξσλ καζεκαηηθψλ δεμηνηήησλ θαη πεξλνχλ ζε έλα πην αλεπηπγκέλν επίπεδν 

καζεκαηηθήο ζθέςεο (αιβαξάο, 2011). 

Με βάζε ινηπφλ ηα παξαπάλσ, νη καζεηέο αλαπηχζζνπλ ηελ έλλνηα ηνπ αξηζκνχ 

κέζα απφ κηα πνιπζχλζεηε δηαδηθαζία θαηά ηε δηαζχλδεζε ησλ εκπεηξηψλ ηνπο, κε ηε 

γιψζζα θαη ηηο πνηθίιεο αλαπαξαζηάζεηο ησλ αξηζκψλ κέζσ πξαγκαηηθψλ 

αληηθεηκέλσλ, εηθφλσλ ή ζπκβφισλ. Ζ δπζθνιία ηεο θαηάθηεζεο ηεο έλλνηαο ηνπ 

αξηζκνχ νθείιεηαη θαηά θχξην ιφγν ζηελ πνιπζεκία ηεο ρξήζεο ησλ αξηζκεηηθψλ 

ζπκβφισλ. Αλαιπηηθφηεξα, νη αξηζκνί ρξεζηκνπνηνχληαη γηα λα θαηνλνκάζνπλ  

αληηθείκελα (απφιπηνη αξηζκνί) (π.ρ. ην ιεσθνξείν κε ηνλ αξηζκφ 3), γηα λα 

θαηαηάμνπλ αληηθείκελα ζηα πιαίζηα ζπλφισλ αληηθεηκέλσλ (ηαθηηθνί αξηζκνί) (π.ρ. 

ν αζιεηήο ήξζε ηξίηνο), αιιά θαη γηα απνδψζνπλ ηελ πιεζηθφηεηα ελφο ζπλφινπ 

αληηθεηκέλσλ (πιεζηθνί αξηζκνί) (π.ρ. ε ηάμε απνηειείηαη απφ δεθαεπηά καζεηέο) 

(Haylock, & Cockburn, 2008).  

Οη αλαπαξαζηάζεηο ησλ αξηζκψλ, δελ είλαη πάληα αλεμάξηεηεο κεηαμχ ηνπο, αιιά 

ζπρλά ζπλδένληαη, ηδηαίηεξα ζηελ πεξίπησζε ηεο απαξίζκεζεο (Haylock, & 

Cockburn, 2008). Οη καζεηέο ινηπφλ, έρνληαο θαηαλνήζεη ηηο πνηθίιεο 

αλαπαξαζηάζεηο ησλ αξηζκψλ, ζηαδηαθά ζα πξέπεη λα θαηαλνήζνπλ θαη ην πψο απηέο 
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ζπλδένληαη κεηαμχ ηνπο ζηα πιαίζηα πνηθίισλ απαξηζκήζεσλ. Δπνκέλσο, ε αλάπηπμε 

ηεο έλλνηαο ηεο απαξίζκεζεο ζηεξίδεηαη ζηελ θαηαλφεζε ηεο έλλνηαο ησλ αξηζκψλ 

θαη απνηειεί κηα ζχλζεηε, αλψηεξε δεμηφηεηα πνπ ζρεηίδεηαη κε ηε βαζηά θαηαλφεζε 

ησλ αξηζκψλ.  

Οη καζεηέο ζηαδηαθά αλαπηχζζνπλ κηα φιν θαη απμαλφκελε θαηαλφεζε ησλ 

αξηζκψλ, ζπλδένπλ ηηο πνηθίιεο αλαπαξαζηάζεηο ησλ αξηζκψλ κεηαμχ ηνπο θαη ηειηθά 

ηηο εζσηεξηθεχνπλ δνκψληαο κηα λνεξή αξηζκνγξακκή, ζε αλαινγία κε ηε ζπκβαηηθή 

αξηζκνγξακκή, κε ηε βνήζεηα ηεο νπνίαο αλαπαξηζηνχλ θαη ρεηξίδνληαη ηηο δηάθνξεο 

πνζφηεηεο κε κε ιεθηηθφ ηξφπν, ζηεξηδφκελνη ζηελ έλλνηα ηνπ αξηζκνχ πνπ έρνπλ 

εζσηεξηθεχζεη (Aster, & Shalev, 2007). Ζ αλάπηπμε ηεο λνεξήο αξηζκνγξακκήο είλαη 

θεληξηθήο ζεκαζίαο γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ αξηζκεηηθνχ ζπιινγηζκνχ, φπσο γηα ηελ  

επεμεξγαζία ησλ αξηζκψλ ζε πιεζηθφ θαη ηαθηηθφ επίπεδν ζε αλψηεξνπ επηπέδνπ 

καζεκαηηθνχο ππνινγηζκνχο (Aster, & Shalev, 2007). πσο, ππνζηεξίρζεθε θαη απφ 

ηνπο Haylock θαη Cockburn (2008), ε αλάπηπμε ηεο θαηαλφεζεο ησλ πνηθίισλ 

αλαπαξαζηάζεσλ ησλ αξηζκψλ απνηειεί ηε βάζε πάλσ ζηελ νπνία ζα δνκεζνχλ νη 

κεηέπεηηα γλψζεηο.  

2. Ζ ανάπηςξη ηηρ έννοιαρ ηος απιθμού 

α. Ζ πολςπλοκόηηηα ηηρ ανάπηςξηρ ηηρ έννοιαρ ηος απιθμού 

Ζ έλλνηα ηνπ αξηζκνχ, φπσο απηή νξίζηεθε παξαπάλσ, απνηειεί κηα πνιπζχλζεηε 

έλλνηα (Lago, & DiPerna, 2010). χκθσλα, κε ηνλ Butterworth (2005), ην παηδί 

πηνζεηψληαο ηα κέζα αλαπαξάζηαζεο ησλ αξηζκψλ πνπ θπξηαξρνχλ ζηε ζχγρξνλε 

θνηλσλία, θαιείηαη λα αλαπηχμεη πνηθίιεο δεμηφηεηεο. Πξσηίζησο, φκσο, ν καζεηήο 

θαιείηαη λα εθαξκφζεη φιεο ηηο παξαπάλσ δεμηφηεηεο ζηελ θαζεκεξηλή ηνπ δσή, γηα 
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ηελ εθηέιεζε θαζεκεξηλψλ ζπλδηαιιαγψλ, ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ ρξφλνπ 

(εκεξνκελία, ψξα) θ.ά. 

Μειεηψληαο ηελ αλάπηπμε ηεο έλλνηαο ηνπ αξηζκνχ, ν Dehaene (2001) ππνζηεξίδεη 

φηη νη αξηζκεηηθέο πιεξνθνξίεο κπνξνχλ λα επεμεξγαζηνχλ λνεηηθά ζε ηξία επίπεδα: 

Σν πξψην επίπεδν, αθνξά ηελ αλαινγηθή αλαπαξάζηαζε ησλ αξηζκψλ ζε κηα λνεηή 

αξηζκνγξακκή βάζεη ησλ πνζνηήησλ πνπ απηνί αληηπξνζσπεχνπλ. Παξάιιεια, νη 

αξηζκνί κπνξνχλ λα αλαπαξαζηαζνχλ θαη ιεθηηθά, αιιά θαη ζπκβνιηθά. Οη 

παξαπάλσ αλαπαξαζηάζεηο, δελ είλαη αλεμάξηεηεο κεηαμχ ηνπο, αιιά ε επεμεξγαζία 

ησλ πνζνηήησλ γίλεηαη κέζσ ηεο αιιειεπίδξαζήο ηνπο. O Griffin (2004), ηνλίδνληαο 

ην πφζν αιιειέλδεηνη είλαη νη ηξεηο ηξφπνη αλαπαξάζηαζεο ησλ αξηζκψλ, 

ζπληζηψληαο κηα νιφηεηα, επηζεκαίλεη φηη γηα λα θαηαλνήζνπλ νη καζεηέο ηε 

ζεκαζία ησλ αξηζκεηηθψλ ζπκβφισλ, ζα πξέπεη πξψηα λα ζπλδέζνπλ ηελ 

αλαπαξηζηψκελε πνζφηεηα κε ηελ ιεθηηθή ηεο απφδνζε. Μφλν φηαλ ζπλδέζνπλ κε 

πνηθίινπο ηξφπνπο ηηο ηξεηο κνξθέο αλαπαξάζηαζεο ησλ πνζνηήησλ, ζα κπνξέζνπλ 

λα αλαπηχμνπλ ζηαδηαθά ηελ έλλνηα ηνπ αξηζκνχ. 

β. Ζ ανάπηςξη ηηρ έννοιαρ ηος απιθμού και ηυν δεξιοηήηυν απαπίθμηζηρ 

Ζ ανάπηςξη ηηρ έννοιαρ ηος απιθμού 

Οη καζεηέο, επεμεξγαδφκελνη ηηο αξηζκεηηθέο πιεξνθνξίεο, νξγαλψλνπλ ηηο 

εηζεξρφκελεο γλψζεηο ζε γλσζηηθά ζρήκαηα (schemes), ελζσκαηψλνληάο ηεο ζηηο 

ππάξρνπζεο λνεηηθέο ηνπο αλαπαξαζηάζεηο. Σα παξαπάλσ γλσζηηθά ζρήκαηα 

θαζνξίδνπλ ηνλ ηξφπν ζθέςεο ηνπο θαη θαζνδεγνχλ ηελ δξάζε ηνπο ζηελ πηνζέηεζε 

ζηξαηεγηθψλ. Δπνκέλσο, ηα γλσζηηθά ζρήκαηα ησλ καζεηψλ γηα ηνπο αξηζκνχο, 

ππνδεηθλχνπλ ηνλ ηξφπν, δειαδή ηε ζηξαηεγηθή, κε ηελ νπνία επεμεξγάδνληαη ηηο 

πνζφηεηεο θαη ηνπο αξηζκνχο πνπ ηηο αλαπαξηζηνχλ (Biddlecomb, & Carr, 2011). Οη 
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καζεηέο αλά ηνκέα καζεκαηηθψλ γλψζεσλ, αλαπηχζζνπλ θεληξηθά ελλνηνινγηθά 

ζρήκαηα (central conceptual structures), ηα νπνία θαζνξίδνπλ ηηο πηνζεηνχκελεο 

ζηξαηεγηθέο θαη ζπρλά επεθηείλνληαη ζε πεξηζζφηεξνπο απφ έλαλ ηνκείο. ε απηά ηα 

ελλνηνινγηθά ζρήκαηα, ζηεξίδνληαη φιεο νη κεηέπεηηα γλψζεηο, ελψ ε απνπζία ηνπο 

ζπληζηά ηξνρνπέδε ζηελ πξφζθηεζε λέσλ πην αλεπηπγκέλσλ ζηξαηεγηθψλ (Griffin, & 

Case, 1997). 

Σα βξέθε, αλ θαη δελ έρνπλ πξνθνξηθφ ιφγν, σζηφζν έρνπλ αλεπηπγκέλε κηα 

αίζζεζε ηεο πνζφηεηαο. χκθσλα κε ηνπο Kaufmann θαη Nuerk (2005), ηα βξέθε ζε 

ειηθία κφιηο 4 – 6 κελψλ αληηιακβάλνληαη ηελ πνζνηηθή κεηαβνιή κηθξψλ ζπλφισλ, 

ζε ειηθία 6 – 8 κελψλ είλαη ηθαλά λα δηαθνξνπνηνχλ σο πξνο ηελ πνζφηεηα κηθξέο 

νκάδεο αληηθεηκέλσλ, ελψ ζηνπο 5 – 13 κήλεο είλαη πιένλ επαίζζεηα θαη ζηελ 

πξνζζήθε ή αθαίξεζε αληηθεηκέλσλ ζε έλα ζχλνιν. Μάιηζηα, ζηελ ειηθία ησλ 11 

κελψλ κπνξνχλ λα αλαγλσξίδνπλ ζχλνιν 3 ή 4 αληηθεηκέλσλ νιηθά (ρσξίο λα ηα 

κεηξνχλ κε δηαηζζεηηθφ ηξφπν) θαη δηαθνξνπνηνχλ ζχλνια πνζνηήησλ φπνπ 

παξνπζηάδεηαη ε πνζνηηθή αλαινγία 2:1, ζχκθσλα κε ην ιφγν ηνπ Weber. 

Σα λήπηα σο ηελ ειηθία ησλ 4 ρξφλσλ, έρνπλ δχν μερσξηζηά γλσζηηθά ζρήκαηα 

(shemas) γηα ηα καζεκαηηθά: Σν ζρήκα νιηθήο αλαπαξάζηαζεο ησλ πνζνηήησλ, πνπ 

ηνπο δίλεη ηελ ηθαλφηεηα λα θάλνπλ πνζνηηθέο ζπγθξίζεηο, φπσο «πεξηζζφηεξα» ή 

«ιηγφηεξα» θαη ην ζρήκα ηεο αξρηθήο απαξίζκεζεο, βάζε ηνπ νπνίνπ απνθαίλνληαη 

γηα ην ζχλνιν ησλ αληηθεηκέλσλ κηαο νκάδαο (Aunio et al., 2006). Μέρξη απηήλ ηελ 

ειηθία νη καζεηέο έρνπλ αλαπηχμεη κηα κε ιεθηηθή έλλνηα ηνπ αξηζκνχ (nonverbal 

number sense) πνπ απνηειεί ηε βάζε γηα ηελ εθκάζεζε ηνπ ζπκβνιηθνχ αξηζκεηηθνχ 

ζπζηήκαηνο κε ηελ αλαπαξάζηαζε ησλ αξηζκψλ κέζσ αξηζκεηηθψλ ζπκβφισλ 

(Jordan, Glutting, Dyson, Hassinger-Das, & Irwin, 2012).  
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Ζ ειηθία ησλ 5 – 6 εηψλ, απνηειεί ηελ πην θξίζηκε ειηθία γηα ηε κεηέπεηηα 

αλάπηπμε ηεο έλλνηαο ηνπ αξηζκνχ (Griffin, 2004), θαζψο ζε απηήλ ηελ πεξίνδν 

αλαπηχζζεηαη ε ζθέςε ησλ καζεηψλ θαη κπνξνχλ θαη ζπλδένπλ ηα δχν αλεμάξηεηα 

κέρξη ηψξα γλσζηηθά ζρήκαηα, πνπ αθνξνχλ ηηο πνζφηεηεο θαη ηελ απαξίζκεζε, ζε 

έλα εληαίν θεληξηθφ ελλνηνινγηθφ ζρήκα. Ζ κεηάβαζε απηή ζην λέν γλσζηηθφ ζρήκα, 

πξαγκαηνπνηείηαη κέζσ ηεο αιιειεπίδξαζεο ησλ φιν θαη αλαπηπζζφκελσλ γεληθψλ 

(π.ρ. δηαδηθαζίεο απαξίζκεζεο) θαη εηδηθψλ (π.ρ. γλψζε ιέμεσλ πνπ αλαπαξηζηνχλ 

ηνπο αξηζκνχο) αξηζκεηηθψλ δεμηνηήησλ (Aunio et al, 2006). ην λέν ελλνηνινγηθφ 

ζρήκα, νη πνζφηεηεο θαη νη αξηζκνί πνπ ηηο αληηπξνζσπεχνπλ είλαη ηφζν ζηελά 

ζπλδεδεκέλεο, ψζηε νη καζεηέο κπνξνχλ πιένλ λα θάλνπλ ππνινγηζκνχο λνεξά, 

ρσξίο ηελ παξνπζία ησλ αληηθεηκέλσλ (Griffin, 2004; Nes, & Lange, 2007). Οη 

καζεηέο ηφηε έρνπλ κεηαβεί ζηε ζπκβνιηθή έλλνηα ηνπ αξηζκνχ (Jordan, et al. 2012), 

δηακνξθψλνληαο κηα λνεξή αξηζκνγξακκή γηα ηελ αλαινγηθή αλαπαξάζηαζε ησλ 

αξηζκψλ (Dehaene, 2001; Aunio et al., 2006). 

Δπνκέλσο, ε πξψηκε αλάπηπμε ησλ καζεκαηηθψλ δεμηνηήησλ πξηλ ηελ ειηθία ησλ 5 

– 6 ρξνλψλ, δειαδή πξηλ ηελ έλαξμε ηεο ηππηθήο εθπαίδεπζεο ζην δεκνηηθφ ζρνιείν, 

δηαδξακαηίδεη θαζνξηζηηθφ ξφιν ζηελ θαηάθηεζε ησλ βαζηθψλ δεμηνηήησλ ζηηο 

νπνίεο ζα ζηεξηρζεί ε βαζχηεξε δφκεζε ηεο έλλνηαο ηνπ αξηζκνχ. χκθσλα κάιηζηα 

κε ηνλ Griffin (2004), νη αλψηεξνπ επηπέδνπ ελλνηνινγηθέο δνκέο ζηεξίδνληαη ζηηο 

βαζηθέο αξηζκεηηθέο δεμηφηεηεο θαη ε αλεπαξθήο αλάπηπμή ηνπο εγθαίξσο νδεγεί ζε 

δπζθνιίεο ζηελ θαηάθηεζε ησλ ζπλζεηφηεξσλ καζεκαηηθψλ γλψζεσλ.  

Ζ ανάπηςξη ηυν δεξιοηήηυν απαπίθμηζηρ  

Ζ έλλνηα ηνπ αξηζκνχ δελ πεξηνξίδεηαη ζηελ αληίιεςε ησλ πνζνηήησλ θαη ηελ απιή 

θαηάθηεζε ησλ αξηζκψλ θαη ηεο ζεκαζίαο ηνπο, αιιά αλαθέξεηαη θαη ζηελ επρέξεηα 
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ησλ αηφκσλ λα εθηεινχλ απιέο θαζεκεξηλέο πξάμεηο κε ηνπο αξηζκνχο, αμηνπνηψληαο 

ηηο γλψζεηο ηνπο γηα ην αξηζκεηηθφ ζχζηεκα. Μάιηζηα, ζηα πιαίζηα ησλ ζχγρξνλσλ 

αλαιπηηθψλ πξνγξακκάησλ ησλ καζεκαηηθψλ ησλ πξψησλ ηάμεσλ ηνπ δεκνηηθνχ, 

θπξίαξρν ξφιν ζηα πιαίζηα ηεο θαηάθηεζεο ηεο έλλνηαο ηνπ αξηζκνχ θαηέρεη ε 

ηθαλφηεηα απαξίζκεζεο θαη επνκέλσο θαηά ηε δηδαζθαιία δίλεηαη έκθαζε ζηηο 

βαζηθέο αξρέο απαξίζκεζεο, δειαδή ηελ έλα πξνο έλα αληηζηνίρηζε, ηε ζηαζεξή 

δηάηαμε ησλ αξηζκνιέμεσλ, ηελ πιεζηθφηεηα, ηελ αθαίξεζε (νκαδνπνίεζε 

αληηθεηκέλσλ πξνο απαξίζκεζε) θαη ηελ αλεμαξηεζία ηεο ζεηξάο απαξίζκεζεο 

(αιβαξάο, 2011). Οη παξαπάλσ δεμηφηεηεο απαξίζκεζεο αλαπηχζζνληαη ζηαδηαθά, 

παξάιιεια κε ηελ αλάπηπμε ηεο θαηαλφεζεο ησλ πνζνηήησλ θαη κέζα απφ ηελ φιν 

θαη απμαλφκελε εκπεηξία ζην ρεηξηζκφ ηνπο.  

Σα παηδηά ζηα πξψηα ρξφληα ηεο δσήο ηνπο, πξηλ αλαπηχμνπλ ιφγν, 

αληηιακβάλνληαη κφλν κηθξέο πνζφηεηεο νιηθά, ρσξίο λα κπνξνχλ λα ηηο κεηξήζνπλ. 

Με ηελ αλάπηπμε ηνπ ιφγνπ, νη καζεηέο γίλνληαη ηθαλνί λα απαξηζκνχλ, 

ρξεζηκνπνηψληαο ηε ιεθηηθή αξηζκεηηθή αθνινπζία. Ζ ηθαλφηεηα απαξίζκεζεο, 

ζπλδέεη ηελ εζσηεξηθή αληίιεςε ησλ παηδηψλ γηα ηνπο αξηζκνχο κε ηα εξγαιεία 

απαξίζκεζεο πνπ έρεη αλαπηχμεη ε θνηλσλία. χκθσλα κε ηνλ Locke (1690/1961), 

φπσο παξαζέηεη ν Butterworth (2010), ε εθκάζεζε ηεο αθνινπζίαο ησλ αξηζκψλ 

(counting words) είλαη απαξαίηεηε γηα ηελ αληίιεςε κεγάισλ αξηζκεηηθψλ 

πνζνηήησλ. Ζ εθκάζεζε ηεο απαξίζκεζεο απνηειεί κηα πνιχπινθε δηαδηθαζία πνπ 

απαηηεί πεξίπνπ ηέζζεξα ρξφληα, μεθηλψληαο απφ ηελ ειηθία ησλ 4 εηψλ, κέρξη ηελ 

ειηθία ησλ 6, φπνπ αξρίδνπλ λα θαηαλννχλ πψο λα κεηξνχλ θαη πψο λα αμηνπνηνχλ ηηο 

αλαπηπζζφκελεο δεμηφηεηεο απαξίζκεζεο (Butterworth, 2010). 

Αληίζεηα, κε ηελ αλάπηπμε ησλ αξηζκεηηθψλ δεμηνηήησλ, ηα παηδηά ζε 

δξαζηεξηφηεηεο απαξίζκεζεο αξρίδνπλ λα θαηακεηξνχλ ηνλ αξηζκφ ησλ αληηθεηκέλσλ 
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έλα πξνο έλα θαη θαηαθηνχλ ζηαδηαθά ηελ έλλνηα ηεο πιεζηθφηεηαο, θαηαλνψληαο 

αξρηθά ηελ έλλνηα ηεο απαξίζκεζεο κέζσ ηεο δηαρείξηζεο κηθξψλ πνζνηήησλ (Wynn, 

1990) θαη έπεηηα γεληθεχνληαο ηηο λέεο γλψζεηο ηνπο ζε κεγαιχηεξεο πνζφηεηεο. Γηα 

ηελ αλάπηπμε ησλ δεμηνηήησλ απαξίζκεζεο, o Fuson (1988), φπσο παξαηίζεηαη απφ 

ηνλ Butterworth (2010), αλαθέξεη φηη νη καζεηέο ζηεξίδνληαη θαη ζηηο πξψηκεο 

δεμηφηεηεο νιηθήο αληίιεςεο κηθξψλ πνζνηήησλ (ελφο σο ηεζζάξσλ αληηθεηκέλσλ), 

θαζψο κπνξνχλ πιένλ λα θαηακεηξήζνπλ ην ζχλνιν ησλ αληηθεηκέλσλ πνπ σο ηψξα 

αλαγλψξηδαλ κφλν νιηθά, αξρίδνληαο πιένλ λα ζπλδένπλ ηελ έλλνηα ηεο απαξίζκεζεο 

κε ηελ εχξεζε ηνπ πιήζνπο ηνπ ζπλφινπ. Παξάιιεια, κέζσ ησλ παξαπάλσ 

δηαδηθαζηψλ νη καζεηέο αξρίδνπλ λα θαηαλννχλ θαη φηη ε ηειεπηαία ιέμε πνπ 

αλαθέξνπλ θαηά ηελ θαηακέηξεζε ησλ αληηθεηκέλσλ ελφο ζπλφινπ, αθνξά ην πιήζνο 

ησλ ζηνηρείσλ ηνπ θαη αλαπηχζζνπλ ηελ αξρή ηεο πιεζηθφηεηαο (Butterworth, 2010). 

Ζ απαξίζκεζε ινηπφλ, απνηειεί κηα ζχλζεηε δεμηφηεηα πνπ αλαπηχζζεηαη 

ζηαδηαθά, θαζψο νη λνεηηθέο αλαπαξαζηάζεηο ησλ αξηζκψλ απφ πνιχ ζπγθεθξηκέλεο, 

γίλνληαη φιν θαη πην αθεξεκέλεο. Οη εθάζηνηε αλαπαξαζηάζεηο θαζνξίδνπλ ηνλ 

ηξφπν κε ηνλ νπνίν νη καζεηέο πξνζεγγίδνπλ ηνπο αξηζκνχο, αλαπηχζζνληαο νινέλα 

θαη πην νινθιεξσκέλα γλσζηηθά ζρήκαηα απαξίζκεζεο θαη θαηεπζχλνληάο ηνπο ζηελ 

πηνζέηεζε αλάινγσλ ζηξαηεγηθψλ (Biddlecomb, & Carr, 2011). Έηζη, φζν αθφκα 

αλαπηχζζεηαη ε ζχλδεζε ησλ γλσζηηθψλ ζρεκάησλ ησλ πνζνηήησλ θαη ηεο 

απαξίζκεζεο (ζηελ ειηθία ησλ 5 – 6 εηψλ) (Griffin, 2004), ηα παηδηά εμαξηψληαη απφ 

ηε θπζηθή παξνπζία ησλ αληηθεηκέλσλ γηα ηε κέηξεζή ηνπο (Butterworth, 2010). Γελ 

κπνξνχλ αθφκε λα αλαπαξαζηήζνπλ ηνπο αξηζκνχο ζε αθεξεκέλν επίπεδν, νπφηε 

πηνζεηνχλ ζηξαηεγηθέο απαξίζκεζεο φισλ ησλ αληηθεηκέλσλ ηνπ ζπλφινπ θαηά ηελ 

εθηέιεζε δηαθφξσλ πξάμεσλ θαη εμαξηψληαη απφ ηε θπζηθή παξνπζία ησλ 

αληηθεηκέλσλ (Biddlecomb, & Carr, 2011). 
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ηαδηαθά νη καζεηέο απνθηνχλ ηελ ηθαλφηεηα λνεηήο αλαπαξάζηαζεο ησλ 

πνζνηήησλ θαη κπνξνχλ λα εθηειέζνπλ ηε δηαδηθαζία απαξίζκεζεο λνεξά, γηα 

παξάδεηγκα κεηξψληαο λνεξά ζην κπαιφ ηνπο ηα δάρηπιά ηνπο, αληί λα ηα κεηξνχλ 

ζηελ πξαγκαηηθφηεηα. Υάξε ζην λέν απηφ ζρήκα απαξίζκεζεο, νη καζεηέο θαηά ηελ 

εθηέιεζε πξάμεσλ (πξνζζήθε ή αθαίξεζε αληηθεηκέλσλ), έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα 

αξρίζνπλ λα κεηξνχλ απφ νπνηαδήπνηε ζεκείν ηεο αξηζκεηηθήο αθνινπζίαο 

(Biddlecomb, & Carr, 2011).  ηα πιαίζηα ηνπ γλσζηηθνχ απηνχ ζρήκαηνο θαη θαζψο 

απηφ απνηειεί έλα κεηαβαηηθφ ζηάδην απφ ην ζηάδην ηεο ρξήζεο αληηθεηκέλσλ ζηελ 

εθηέιεζε λνεξψλ ππνινγηζκψλ, νη καζεηέο κπνξεί ελ κέξε λα αμηνπνηνχλ 

πξαγκαηηθά αληηθείκελα, πηνζεηψληαο πνηθηιία ζηξαηεγηθψλ. Γηα παξάδεηγκα, θαηά 

ηελ εθηέιεζε πξάμεσλ πξνζζήθεο αληηθεηκέλσλ ζε έλα αξρηθφ ζχλνιν, νη καζεηέο 

κπνξνχλ πιένλ λα αλαπαξαζηήζνπλ λνεξά ηνλ πξνζζεηέν θαη κε ηε ρξήζε πνηθίισλ 

επνπηηθψλ κέζσλ λα αλαπαξαζηήζνπλ ηνλ πξνζζέηε θαη λα εθηειέζνπλ ηελ 

πξφζζεζε μεθηλψληαο απφ ηνλ πξνζζεηέν θαη πξνζζέηνληαο ζε απηφλ ηνλ πξνζζέηε. 

Πξνυπφζεζε γηα ηελ εθαξκνγή ηεο παξαπάλσ ζηξαηεγηθήο είλαη λα θαηαλνήζνπλ νη 

καζεηέο φηη απφ νπνηνδήπνηε αξηζκφ θαη αλ αξρίζνπλ ζα έρνπλ ην ίδην απνηέιεζκα, 

θαζψο ην άζξνηζκά ηνπο ζα ηνπο δψζεη ην πιήζνο ηνπ επξχηεξνπ ζπλφινπ 

(Butterworth, 2010). Με αλάινγν ηξφπν κπνξνχλ πιένλ νη καζεηέο λα εθηειέζνπλ 

θαη πξάμεηο αθαίξεζεο αλαπαξηζηψληαο λνεξά ηνλ κεησηέν θαη αθαηξψληαο απφ 

απηφλ ηνλ αθαηξεηέν κε ηε βνήζεηα ησλ δαρηχισλ. Μάιηζηα, έρνληαο θαηαλνήζεη ηελ 

αθαίξεζε σο αλάπνδε πξφζζεζε, νη καζεηέο ζα κπνξνχζαλ ελαιιαθηηθά λα 

αλαπαξαζηήζνπλ λνεξά ηνλ αθαηξεηέν θαη έπεηηα κε πξνζζήθε αληηθεηκέλσλ (πνπ 

αλαπαξηζηνχλ ην κεησηέν) λα βξνπλ πφζν απέρεη απηφο απφ ηνλ κεησηέν 

(Biddlecomb, & Carr, 2011).  
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Αθνχ ηα παηδηά αλαπηχμνπλ ηηο δεμηφηεηεο απαξίζκεζεο κέζσ ησλ παξαπάλσ 

ζρεκάησλ θαη έρνληαο πιένλ ζπλδέζεη ην λνεηηθφ ζρήκα γηα ηελ αληίιεςε ησλ 

πνζνηήησλ κε απηφ ηεο απαξίζκεζεο, νηθνδνκνχλ κηα λνεξή αξηζκεηηθή γξακκή ηελ 

νπνία κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηνχλ γηα ηελ εθηέιεζε πξάμεσλ (Aunio et al., 2006). 

Έηζη, κπνξνχλ πιένλ λα εθηεινχλ πξάμεηο ζε απηήλ ζε αθεξεκέλν επίπεδν. Γηα 

παξάδεηγκα, θαηά ηελ πξφζζεζε πνζνηήησλ, αλαπαξηζηνχλ ηνλ έλαλ αξηζκφ ζηελ 

αξηζκνγξακκή θαη λνεηά κεηξνχλ ην δεχηεξν, ελψ θαηά ηελ αθαίξεζε αλαπαξηζηνχλ 

ην κεησηέν θαη κεηξνχλ πξνο ηα πίζσ πάλσ ζηε λνεξή αξηζκνγξακκή ψζπνπ λα 

θζάζνπλ ζηνλ αθαηξεηέν ή ελαιιαθηηθά, αλαπαξηζηνχλ πάλσ ζηελ αξηζκνγξακκή 

θαη ηνπο δχν αξηζκνχο θαη βξίζθνπλ ηελ απφζηαζή ηνπο (ηε δηαθνξά ηνπο) 

(Biddlecomb, & Carr, 2011). Μάιηζηα, φζν απμάλεηαη ε εκπεηξία ησλ καζεηψλ ζηελ 

εθηέιεζε λνεξψλ πξάμεσλ, βξίζθνπλ φιν θαη απνδνηηθφηεξεο ζηξαηεγηθέο, φπσο ε 

επηινγή ηνπ κεγαιχηεξνπ αξηζκνχ σο ζεκείν έλαξμεο ηεο απαξίζκεζεο θαηά ηελ 

εθηέιεζε πξνζζέζεσλ, ζηξαηεγηθή πνπ κεηψλεη ηελ πηζαλφηεηα ιαζψλ θαη είλαη πην 

απνηειεζκαηηθή (Butterworth, 2010).  

χκθσλα κάιηζηα κε ηνπο Griffin θαη Case (1997), φζν πεξηζζφηεξν νη καζεηέο 

απνθηνχλ επρέξεηα κε ηε ρξήζε ηεο λνεξήο αξηζκνγξακκήο απνθηνχλ κηα πην 

νινθιεξσκέλε αίζζεζε ηνπ δεθαδηθνχ αξηζκεηηθνχ ζπζηήκαηνο θαη ησλ ζρέζεσλ 

κεηαμχ ησλ αξηζκψλ πνπ ηνπο επηηξέπεη λα αλαιχνπλ  θαη λα ζπλζέηνπλ ηνπο 

αξηζκνχο κε επρέξεηα. Αληηιακβάλνληαη θάζε ηκήκα ηεο αξηζκνγξακκήο σο 

άζξνηζκα επηκέξνπο ηκεκάησλ, γεγνλφο πνπ ζχκθσλα κε ηνπο Biddlecomb θαη Carr 

(2011) «ηνπο επηηξέπεη λα νηθνδνκνχλ πνιιαπιά, αιιεινζρεηηδφκελα ζχλνια 

αξηζκψλ πνπ απνηεινχλ κέξνο ελφο δνζέληνο ζπλφινπ» (ζει. 6). Μάιηζηα, φπσο 

αλαθέξεη ν αιβαξάο (2011), φζν νη καζεηέο δελ έρνπλ εμνηθεησζεί κε ηελ αλάιπζε 

ησλ αξηζκψλ θαη ηηο ζρέζεηο «κέξνο – κέξνο – φιν», έρνπλ κηα κνλνδηάζηαηε 
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αληίιεςε ηεο απαξίζκεζεο έλα πξνο έλα, σο κνλαδηθή ζηξαηεγηθή εθηίκεζεο ηεο 

πνζφηεηαο. Αληίζεηα, αξγφηεξα θαηαλνψληαο ηηο ζρέζεηο κεηαμχ ησλ αξηζκψλ, 

πηνζεηνχλ πεξηζζφηεξν επέιηθηεο θαη απνδνηηθέο ζηξαηεγηθέο ππνινγηζκψλ θαη 

κπνξνχλ κεηέπεηηα λα εθηεινχλ κε επθνιία απιέο πξάμεηο πξφζζεζεο θαη αθαίξεζεο 

(αιβαξάο, 2011). Με ηελ αλάπηπμε ησλ παξαπάλσ αιιεινζπζρεηίζεσλ ζηελ 

αθνινπζία ησλ αξηζκψλ (nested number sequence), νη καζεηέο πηνζεηνχλ αθφκα πην 

εμειηγκέλεο ζηξαηεγηθέο πξφζζεζεο θαη αθαίξεζεο, ρξεζηκνπνηψληαο ηηο πεληάδεο, 

ηηο δεθάδεο θαη ηηο εθαηνληάδεο σο ζεκεία αλαθνξάο θαηά ηελ εθηέιεζε πξάμεσλ 

(benchmarks), γηα παξάδεηγκα εθηειψληαο πξάμεηο κε «πάηεκα ζηε δεθάδα» ή 

ρξεζηκνπνηνχλ αξηζκεηηθά δεδνκέλα πνπ γλσξίδνπλ θαιά, φπσο γηα παξάδεηγκα ηνπο 

«δίδπκνπο αξηζκνχο» ή ηα «δεπγαξάθηα ησλ αξηζκψλ», γηα λα εθηειέζνπλ 

επθνιφηεξα θαη γξεγνξφηεξα ηηο πξάμεηο, ρσξίδνληάο ηεο ζε κηθξφηεξα βήκαηα 

(Biddlecomb, & Carr, 2011). 

Οη καζεηέο ζηαδηαθά απνθηνχλ φιν θαη πεξηζζφηεξε επειημία ζηε ρξήζε ησλ πην 

αλεπηπγκέλσλ ζηξαηεγηθψλ θαη ηηο γεληθεχνπλ ζε πνηθηιία αξηζκεηηθψλ πξάμεσλ, 

ηξνπνπνηψληαο ηεο πξνθεηκέλνπ λα κπνξέζνπλ λα εθαξκφζνπλ ηελ θαηαιιειφηεξε 

αλά πεξίπησζε ζηξαηεγηθή. Γηα παξάδεηγκα, κπνξεί λα ρξεζηκνπνηήζνπλ 

ζηξαηεγηθέο φπσο ε πξφζζεζε «πεξίπνπ δίδπκσλ αξηζκψλ» (7+8), ζηξαηεγηθέο γηα 

ηελ πξφζζεζε ηνπ 9 (αληί ηνπ 10) ζε έλα αξηζκφ, αθφκα θαη άιιεο δηαηζζεηηθέο 

ζηξαηεγηθέο, ελψ αμηνπνηνχλ ηα φζα ήδε γλσξίδνπλ θαη επεθηείλνληάο ηα. Σα έξγα 

ζηα νπνία θαινχληαη λα αληαπνθξηζνχλ είλαη φιν θαη πην απμαλφκελεο δπζθνιίαο 

πξνσζψληαο ηελ πεξαηηέξσ αλάπηπμε ησλ δεμηνηήησλ ηνπο, έηζη ζηαδηαθά 

πξνβαίλνπλ θαη ζε λνεξέο πξάμεηο κε δηςήθηνπο ή ηξηςήθηνπο αξηζκνχο θ.ν.θ. 

(Clarke, 2001). 
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ε αλαινγία κε ηα παξαπάλσ, ν Griffin (2004), αλαθέξεη φηη νη καζεηέο ζε ειηθία 7 

– 8 ρξνλψλ έρνπλ αλαπηχμεη έλα αξθεηά πνιχπινθν θεληξηθφ ελλνηνινγηθφ ζρήκα 

γχξσ απφ ηελ έλλνηα ηνπ αξηζκνχ, κε απνηέιεζκα λα θαηαλννχλ ηελ έλλνηα ηεο 

ζεζηαθήο αμίαο θαη λα κπνξνχλ λα γεληθεχνπλ ηηο γλψζεηο ηνπο ζε ππνινγηζκνχο κε 

πνηθίια κεγέζε (π.ρ. ρξφλνο, ρξήκα), ελψ κπνξνχλ λα εθηεινχλ πξάμεηο κε δηςήθηνπο 

αξηζκνχο ζην κπαιφ ηνπο θαη λα θάλνπλ ζπγθξίζεηο κεηαμχ δηςήθησλ αξηζκψλ. ηε 

ζπλέρεηα, ζε ειηθία 9 – 10 εηψλ, νη καζεηέο έρνληαο εκβαζχλεη ζην θεληξηθφ 

ελλνηνινγηθφ ζρήκα πνπ ήδε θαηέρνπλ, κπνξνχλ ηειηθά λα εθηεινχλ θαη πξάμεηο κε 

ηξηςήθηνπο αξηζκνχο, αιιά θαη δηςήθηνπο ππνινγηζκνχο κε θξαηνχκελν. 

3. Αςηιζμόρ και μαθημαηική επίδοζη  

Ζ θαηάθηεζε ηεο έλλνηαο ηνπ αξηζκνχ, φπσο απηή αλαιχζεθε παξαπάλσ, απνηειεί 

κηα ζχλζεηε δεμηφηεηα πνπ αλαπηχζζεηαη ζηαδηαθά κε ην πέξαζκα ησλ ρξφλσλ. 

Αξθεηνί καζεηέο κε καζεζηαθέο θαη άιιεο ζνβαξφηεξεο δπζθνιίεο, κεηαμχ ησλ 

νπνίσλ ζπκπεξηιακβάλεηαη θαη ν απηηζκφο πνπ είλαη κηα αλαπηπμηαθή δηαηαξαρή, 

παξνπζηάδνπλ καζεζηαθέο δπζθνιίεο (πξσηνγελείο ή δεπηεξνγελείο) ζηα καζεκαηηθά. 

Απνηέιεζκα ησλ παξαπάλσ αδπλακηψλ είλαη ε δπζθνιία ζε θάπνηα απφ ηα ζηάδηα 

ηεο αλάπηπμεο ηεο έλλνηαο ηνπ αξηζκνχ (Aster, & Shalev, 2007; Jordan, 2007), έηζη 

ηα άηνκα απηά πνπ έρνπλ δπζθνιίεο ζηα καζεκαηηθά παξνπζηάδνπλ ην πξνθίι 

καζεηψλ κηθξφηεξεο ειηθίαο (Mabbott, & Bisanz, 2008).  

Σα ειιείκκαηα ησλ καζεηψλ κε καζεζηαθέο δπζθνιίεο ζηα καζεκαηηθά απνθηνχλ 

κεγάιε ζεκαζία, θαζψο απνηεινχλ παξάγνληα θηλδχλνπ γηα ηε κειινληηθή ζρνιηθή 

ηνπο επίδνζε, αθνχ ζχκθσλα κε ηνπο Lago θαη DiPerna (2010), ε αλάπηπμε ηεο 

έλλνηαο ηνπ αξηζκνχ απνηειεί ηε βάζε γηα ηελ αλάπηπμε ησλ αλψηεξσλ καζεκαηηθψλ 

δεμηνηήησλ θαη ελλνηψλ. πσο κάιηζηα ηνλίδεηαη θαη απφ ην National Council of 
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Teachers of Mathematics ησλ ΖΠΑ, φιεο νη καζεκαηηθέο γλψζεηο απφ ηελ 

πξνζρνιηθή ειηθία κέρξη θαη ην ηέινο ηεο βαζηθήο εθπαίδεπζεο, ζηεξίδνληαη ζηελ 

έλλνηα ηνπ αξηζκνχ (Wiest, 2006), γηα απηφ θαη ε θαηάθηεζή ηεο ζεσξείηαη σο έλαο 

απφ ηνπο βαζηθφηεξνπο ηνκείο ηεο καζεκαηηθήο εθπαίδεπζεο (Yang, & Li, 2013).  

Ζ παξνχζα εξγαζία ζα επηθεληξσζεί ζηα ειιείκκαηα πνπ παξνπζηάδνπλ σο πξνο 

ηελ θαηάθηεζε ηεο έλλνηαο ηνπ αξηζκνχ, ηα άηνκα κε δηαηαξαρέο πνπ αλήθνπλ ζην 

απηηζηηθφ θάζκα, αθνχ πξψηα παξνπζηαζηεί ελ ζπληνκία ην πξνθίι ηνπο 

πξνθεηκέλνπ λα γίλνπλ θαιχηεξα θαηαλνεηέο νη δπζθνιίεο ηνπο. 

Ο πξψηνο κειεηεηήο ηνπ απηηζκνχ ήηαλ ν Kanner, ν νπνίνο ην 1943, παξαηήξεζε 

νξηζκέλα θνηλά ραξαθηεξηζηηθά ζε νξηζκέλεο νκάδεο παηδηψλ θαη έηζη φξηζε ηνλ 

απηηζκφ. Σα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ απηηζκνχ ζχκθσλα κε ηνλ Kanner είλαη ε 

αδπλακία ζπλαηζζεκαηηθήο επαθήο, ε εκκνλή ζηε ξνπηίλα, ε ηδηνζπγθξαζηαθή ρξήζε 

νξηζκέλσλ αληηθεηκέλσλ, νη αδπλακίεο ζηε γιψζζα, ελψ παξαηεξνχληαη 

αλεπηπγκέλεο νπηηθνρσξηθέο δεμηφηεηεο θαη δεμηφηεηεο απνζηήζηζεο. Σελ ίδηα 

πεξίπνπ επνρή, ν Asperger αλαθέξζεθε ζε έλα ζχλδξνκν κε παξφκνηα 

ραξαθηεξηζηηθά κε ηνλ απηηζκφ – ην ζχλδξνκν Asperger, πνπ ραξαθηεξηδφηαλ απφ 

ειιηπείο δεμηφηεηεο θνηλσληθψλ ζπλδηαιιαγψλ, ζηεξενηππηθά ελδηαθέξνληα, εκκνλή 

ζηε ξνπηίλα θαη αδεμηφηεηα θηλήζεσλ. Έλα ζηνηρείν πνπ δηαρψξηδε ην ζχλδξνκν 

Asperger απφ ηνλ απηηζκφ, φπσο παξνπζηάζηεθε απφ ηνλ Kanner, ήηαλ νη πςειέο 

γισζζηθέο δεμηφηεηεο πνπ ζπλήζσο παξνπζίαδαλ ηα άηνκα κε Asperger (Boucher, 

2009).  

πσο αλαθέξεη ν Boucher (2009), ζχκθσλα κε ην Γηαγλσζηηθφ θαη ηαηηζηηθφ 

Δγρεηξίδην Φπρηθψλ Γηαηαξαρψλ – DSM III, πνπ απνηειεί κηα απφ ηηο πξψηεο 

πξνζπάζεηεο θαηαζθεπήο ελφο εξγαιείνπ δηάγλσζεο ησλ απηηζηηθψλ δηαηαξαρψλ, ηα 
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δηαγλσζηηθά θξηηήξηα ηνπ απηηζκνχ είλαη ε έιιεηςε αληαπφθξηζεο ζηνπο άιινπο, νη 

ειιηπείο γισζζηθέο θαη επηθνηλσληαθέο ηθαλφηεηεο, νη ηδηφξξπζκεο αληηδξάζεηο ζε 

εξεζίζκαηα ηνπ πεξηβάιινληνο, κε ηελ πξνυπφζεζε ηεο πξψηκεο έλαξμεο ησλ 

παξαπάλσ ζπκπησκάησλ πξηλ ηελ ειηθία ησλ 3 εηψλ. ην παξαπάλσ Δγρεηξίδην δε 

δηαθνξνπνηείηαη ν απηηζκφο απφ ην ζχλδξνκν Asperger, σζηφζν ζην κεηέπεηηα 

Δγρεηξίδην DSM IV, νη δχν δηαηαξαρέο δηαθνξνπνηνχληαη σο πξνο ηηο επηθνηλσληαθέο 

δεμηφηεηεο, νη νπνίεο δελ είλαη ζπλήζσο κεησκέλεο ζην ζχλδξνκν Asperger.  

κσο, ζην πέξαζκα ησλ ρξφλσλ, δηάθνξνη εξεπλεηέο παξαηήξεζαλ ηελ εηεξνγέλεηα 

ηνπ πξνθίι ησλ αηφκσλ κε απηηζκφ (Boucher, 2009; Jones et al., 2009), Asperger ή 

άιιεο αλάινγεο δηαηαξαρέο θαη ηε δπζθνιία δηαθνξνδηάγλσζεο κεηαμχ ησλ 

παξαπάλσ δηαηαξαρψλ (Boucher, 2009; Meyer, & Minshew, 2002), ακθηζβεηψληαο 

ην αξρηθφ κνληέιν πνπ ππνζηήξηδε ηε δηαθνξνδηάγλσζε κεηαμχ ησλ παξαπάλσ 

απηηζηηθψλ δηαηαξαρψλ (Boucher, 2009; Myles, & Simpson, 2002). Έηζη, νη Wing θαη 

Gould (1979), πξφηεηλαλ ην κνληέιν ησλ δηαηαξαρψλ ηνπ απηηζηηθνχ θάζκαηνο. Με 

βάζε απηφ ην κνληέιν ηα άηνκα κε απηηζηηθνχ ηχπνπ δηαηαξαρέο παξνπζηάδνπλ 

δπζθνιίεο ζηνπο παξαθάησ ηνκείο: ηηο θνηλσληθέο ζπλδηαιιαγέο, ζηελ επηθνηλσλία, 

ζηελ επέιηθηε ζπκπεξηθνξά, ζηηο γισζζηθέο θαη καζεζηαθέο δεμηφηεηεο. Οη 

παξαπάλσ φκσο δπζθνιίεο δηαθνξνπνηνχληαη απφ άηνκν ζε άηνκν πνζνηηθά θαη 

πνηνηηθά, κε απνηέιεζκα ην θάζε άηνκν λα παξνπζηάδεη ην δηθφ ηνπ κνλαδηθφ πξνθίι 

απηηζηηθψλ δηαηαξαρψλ. Δπνκέλσο, δελ παξαηεξνχληαη απζηεξά φξηα κεηαμχ ησλ 

«δηαηαξαρψλ απηηζηηθνχ θάζκαηνο», αιιά φπσο θαίλεηαη θαη απφ ηνλ παξαπάλσ 

νξηζκφ, πξφθεηηαη γηα έλα επξχ θάζκα δηαηαξαρψλ φπνπ ν βαζκφο ζνβαξφηεηαο ηνπ 

θάζε ζπκπηψκαηνο εθηείλεηαη ζε έλα ζπλερέο κεηαμχ πην ζνβαξψλ θαη πην ήπησλ 

ζπκπησκάησλ (Boucher, 2009; Cui, Gao, Chen, Zou, & Wang, 2010; Ehlers, Nyden, 
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Gillberg, Sandberg, Dahlgren, Hjelmquist, & Oden, 1997; James, 2010; Meyer, & 

Minshew, 2002).  

χκθσλα κε ηνλ νξηζκφ ησλ «δηαηαξαρψλ απηηζηηθνχ θάζκαηνο», φπσο απηφο 

πξνηάζεθε απφ ηνπο Wing θαη Gould (1979), παξαηεξείηαη κηα ηξηάδα θνηλσληθψλ 

αδπλακηψλ πνπ επεξεάδεη ηνπο ηνκείο ησλ θνηλσληθψλ ζπλδηαιιαγψλ, ηεο θνηλσληθήο 

επηθνηλσλίαο θαη ηεο δεκηνπξγηθήο θαληαζίαο (Boucher, 2009; Meyer, & Minshew, 

2002; Zander, & Dahlgren, 2010; ηαζηλφο, 2003; ηαζηλφο, 2013). Μάιηζηα, φπσο 

αλαθέξνπλ νη Jones et al. (2009), κέζσ ηεο αληίιεςεο ησλ απηηζηηθψλ δηαηαξαρψλ σο 

έλα επξχ θάζκα δηαηαξαρψλ, αλαδεηθλχεηαη ε γλσζηηθή εηεξνγέλεηα κεηαμχ ησλ 

αηφκσλ κε απηηζκφ θαη δχλαηαη λα αλαδεηρζνχλ ηα γλσζηηθά πξνθίι ησλ αηφκσλ 

απηψλ ζηα δηάθνξα γλσζηηθά αληηθείκελα, φπσο είλαη ε γιψζζα θαη ηα καζεκαηηθά. 

α. Σα αίηια αςηιζμού  

Πξνθεηκέλνπ λα γίλεη θαηαλνεηφ ην πξνθίι ησλ καζεηψλ κε απηηζκφ, πξηλ 

αλαθεξζνχκε ζε απηφ ζα ήηαλ ρξήζηκν λα γίλεη κηα αλαθνξά ζηα αίηηα ηνπ απηηζκνχ, 

ηα νπνία θαζνξίδνπλ ηνπο παξάγνληεο πνπ εκπιέθνληαη θαη ζπκβάιινπλ ζηελ 

εκθάληζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο ζπκπησκαηνινγίαο. Οη πξψηεο εηθαζίεο εζηηάδνληαλ ζε 

πεξηβαιινληηθά θαη ςπρνγελή αίηηα, ηνλίδνληαο ην ξφιν ηεο ζπκβνιήο ηνπ 

νηθνγελεηαθνχ πεξηβάιινληνο ζηελ εκθάληζε απηηζηηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ζηα 

παηδηά θαη ζπγθεθξηκέλα φξηδαλ σο παξάγνληα θηλδχλνπ ηελ ειιηπή αληαπφθξηζε ησλ 

γνλέσλ απέλαληη ζηηο ζπλαηζζεκαηηθέο αλάγθεο ηνπ παηδηνχ ηνπο. Σα παξαπάλσ αίηηα 

φκσο, θαηφπηλ εθηεηακέλσλ κειεηψλ ζηηο νηθνγέλεηεο αηφκσλ πνπ εθδήισλαλ 

απηηζηηθέο δηαηαξαρέο, απνθιείζηεθαλ θαη ζηε ζέζε ηνπο θπξηάξρεζε ε επηξξνή 

νξγαληθψλ παξαγφλησλ ζηελ εκθάληζε απηηζηηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ. Ζ ππνζηήξημε 

ηεο βηνινγηθήο, γελεηηθήο αηηηνινγίαο ηνπ απηηζκνχ πξνέξρεηαη απφ παξαηεξήζεηο 
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δηδχκσλ ή θαη αδεξθψλ παηδηψλ κε απηηζκφ ηα νπνία ζε απμεκέλε ζπρλφηεηα 

εκθάληδαλ απηηζηηθέο ή γλσζηηθέο δηαηαξαρέο, απφ κεηξήζεηο πςειψλ επηπέδσλ 

νξκνλψλ ζην αίκα παηδηψλ κε απηηζκφ, αιιά θαη ζηε ζπρλφηεξε παξνπζία 

απηηζηηθψλ δηαηαξαρψλ ζηα αγφξηα πνπ δειψλεη φηη πηζαλφλ εκπιέθνληαη ζηελ 

εκθάληζε ηνπ απηηζκνχ ηα θπιεηηθά ρξσκνζψκαηα (Γελά, 2002; ηαζηλφο 2003). 

ρεηηθά κε ηε ζπζρέηηζε ηνπ απηηζκνχ κε ην θχιν, αθφκα θαη ν ίδηνο ν Asperger 

παξαηήξεζε φηη ζηνλ απηηζκφ θπξηαξρνχλ ραξαθηεξηζηηθά ηεο λνεκνζχλεο πνπ 

ραξαθηεξίδεη ηνλ αληξηθφ ηξφπν ζθέςεο (Baron-Cohen, 2002), φπσο ε θιίζε πξνο 

ηελ θαηαλφεζε ησλ θαλφλσλ θαη ηεο δνκήο πνηθίισλ ζπζηεκάησλ, ηνλ έιεγρφ ηνπο 

θαη ηε δεκηνπξγία λέσλ (Baron-Cohen, Richler, Bisarya, Gurunathan, & 

Wheelwright, 2003). Δπηπξφζζεηα κε βάζε ηα απνηειέζκαηα ελφο θξηηεξίνπ 

αμηνιφγεζεο ησλ απηηζηηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ζην γεληθφ πιεζπζκφ (autism 

spectrum quotient), παξαηεξήζεθε ε θπξηαξρία απηηζηηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ζην 

αληξηθφ θχιν (Baron-Cohen, 2002). ια ηα παξαπάλσ ππνζηεξίδνπλ ηε γελεηηθή 

θαηαβνιή ηνπ απηηζκνχ, ελψ παξάιιεια έρεη παξαηεξεζεί απμεκέλν πνζνζηφ 

απηηζηηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ, ζε κειέηεο φπνπ ρξεζηκνπνηήζεθε ην θξηηήξην πνπ 

πξναλαθέξζεθε, ζε θνηηεηέο ησλ ζεηηθψλ επηζηεκψλ, φπσο καζεκαηηθψλ θαη 

θπζηθήο (θιάδνη πνπ ζηεξίδνληαη ζε ζπζηήκαηα θαη θαλφλεο, φπνπ αλακέλεηαη λα 

έρνπλ θιίζε ηα άηνκα κε απηηζηηθά ραξαθηεξηζηηθά) (Baron-Cohen, Wheelwright, 

Skinner, Martin, & Clubley, 2001). Αθφκε, ζε αλαινγία κε ηελ πξνεγνχκελε 

παξαηήξεζε, βξέζεθε φηη ηα ζεηηθά επαγγέικαηα θπξηαξρνχζαλ θαη ζε νηθνγέλεηεο 

απηηζηηθψλ παηδηψλ (Baron-Cohen, Bolton, Wheelwright, Scahill, Short, Mead, & 

Smith, 1998), γεγνλφο πνπ ππνζηεξίδεη ηε βηνινγηθή βάζε ηνπ απηηζκνχ.  

Με βάζε ηνλ Boucher (2009), ε θαηαλφεζε ησλ αηηηνινγηθψλ παξαγφλησλ πνπ 

νδεγνχλ ζηελ εθδήισζε ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ απηηζκνχ είλαη θξίζηκε γηα ηνλ 
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πξνζδηνξηζκφ ησλ παξαπάλσ εκπιεθφκελσλ γελεηηθψλ θαη άιισλ παξαγφλησλ, ηελ 

εξκελεία ηεο παξαηεξνχκελεο ζπκπεξηθνξάο θαη ην ζρεδηαζκφ θαηάιιειεο 

παξέκβαζεο. χκθσλα κε ηνλ Boucher (2009), ε θαηαλφεζε ησλ πνηθίισλ 

εκπιεθφκελσλ αηηηνινγηθψλ θαη λεπξνβηνινγηθψλ παξαγφλησλ πνπ απνηεινχλ πεγέο 

ησλ δπζθνιηψλ ησλ αηφκσλ κε απηηζκφ, βνεζά ζηελ θαηαλφεζε ησλ πθηζηάκελσλ 

ςπρνινγηθψλ δηεξγαζηψλ θαη ηεο απνξξένπζαο ζπκπεξηθνξάο. Βέβαηα, ιφγσ ηεο 

ζχλζεηεο θχζεο ησλ αιιειεπηδξάζεσλ ησλ εκπιεθφκελσλ παξαγφλησλ, ε 

θαηαλφεζε ηεο εθάζηνηε ζπκπεξηθνξάο δελ είλαη κνλνζήκαληε, θαζψο κπνξεί λα 

εκπιέθνληαη ζε απηήλ πνηθίινη παξάγνληεο πνπ αιιειεπηδξνχλ κεηαμχ ηνπο. Καη 

αληίζηξνθα φκσο, ν θάζε παξάγνληαο κπνξεί λα νδεγήζεη ζε κηα πνηθηιία 

ελαιιαθηηθψλ ζπκπεξηθνξψλ αλάινγα κε ην εθάζηνηε πιαίζην.   

Γεδνκέλεο ηεο ζχλζεηεο αηηηνινγίαο ησλ παξαηεξνχκελσλ απηηζηηθψλ 

ζπκπεξηθνξψλ θαη ηεο πνιππαξαγνληηθήο πξνέιεπζήο ηνπο, είλαη ζεκαληηθφ 

ζχκθσλα κε ηνλ Boucher (2009), λα νξηζηνχλ νξηζκέλνη θξίζηκνη παξάγνληεο πνπ 

ζπλδξάκνπλ ζηελ εθδήισζε ησλ βαζηθψλ ζπκπεξηθνξψλ πνπ ραξαθηεξίδνπλ ηνλ 

απηηζκφ. ηα παξαπάλσ πιαίζηα δελ κπνξνχλ παξά λα πξνηαζνχλ πνηθίιεο 

ελαιιαθηηθέο ζεσξίεο πνπ εμεγνχλ ε θάζε κηα ηα απηηζηηθά ζπκπηψκαηα απφ 

δηαθνξεηηθή ζθνπηά, ζπλεηζθέξνληαο ζηελ νιφπιεπξε θαηαλφεζή ηνπο. 

Έηζη θαηά θαηξνχο πξνηάζεθαλ πνηθίιεο ζεσξίεο πξνθεηκέλνπ λα εληνπίζνπλ ηνπο 

βαζηθνχο εκπιεθφκελνπο παξάγνληεο ζε θάζε ζπκπεξηθνξά θαη ηα ζπκπηψκαηά ζηα 

νπνία απηνί νδεγνχλ. Οη ζεσξίεο, φπσο παξνπζηάδνληαη παξαθάησ, είλαη 

ζπκπιεξσκαηηθέο κεηαμχ ηνπο, θαζψο κπνξεί δπν δηαθνξεηηθέο ζεσξίεο λα 

ζπλδξάκνπλ ζηελ πιεξέζηεξε θαηαλφεζε ησλ ίδησλ ζπκπησκάησλ, ζπζρεηίδνληάο ηα 

κε πνηθίινπο αηηηνινγηθνχο παξάγνληεο. Κάζε κηα απφ ηηο παξαθάησ ζεσξίεο 

πξνηείλεη κηα δηαθνξεηηθή αηηηνινγία θαη δηαθνξεηηθέο λεπξνβηνινγηθέο δηαδηθαζίεο, 
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νη νπνίεο κε ηε ζεηξά ηνπο νδεγνχλ ζε ζπγθεθξηκέλεο ςπρνινγηθέο δηεξγαζίεο θάζε 

θνξά θαη ζηελ εθδήισζε ηεο εθάζηνηε παξαηεξνχκελεο ζπκπεξηθνξάο (Boucher, 

2009). 

Μία απφ απηέο ηηο ζεσξίεο πνπ επηθεληξψλεηαη ζηε κειέηε ησλ θνηλσληθψλ 

ειιεηκκάησλ ησλ αηφκσλ κε δηαηαξαρέο απηηζηηθνχ θάζκαηνο σο απφξξνηα θάπνηνπ 

ςπρνινγηθνχ ειιείκκαηνο, είλαη ε ζεσξία ηνπ λνπ θαη αλαθέξεηαη, φπσο ν φξνο 

ππνδειψλεη, ζηελ αδπλακία «αλάγλσζεο ηνπ λνπ», δειαδή ηεο ζθέςεο ησλ άιισλ, 

αιιά θαη ηεο πξνζσπηθήο (ηαζηλφο, 2003). χκθσλα κε ηνπο Μαξηδάθε – 

Καζζσηάθε (2009) θαη Colvert, Custance θαη Swettenham (2002), ε ζεσξία ηνπ λνπ 

ζρεηίδεηαη κε ηελ ηθαλφηεηα αληίιεςεο, θαηαλφεζεο θαη ρεηξηζκνχ ησλ λνεηηθψλ 

θαηαζηάζεσλ. Πην ζπγθεθξηκέλα, ε ζεσξία ηνπ λνπ αλαθέξεηαη ζηελ ηθαλφηεηα 

αλαγλψξηζεο ησλ λνεηηθψλ θαηαζηάζεσλ (πεπνηζήζεηο, ζρέδηα, επηζπκίεο) ησλ 

άιισλ, νη νπνίεο δχλαηαη λα έρνπλ πξνβιεπηηθή ηζρχ γηα ηε ζπκπεξηθνξά ηνπ 

θαζελφο. Ζ θαηαλφεζε ησλ λνεηηθψλ θαηαζηάζεσλ ησλ άιισλ πξνυπνζέηεη ηε 

δηελέξγεηα απιψλ ζπζρεηηζκψλ κέζσ ηεο αθαηξεηηθήο ζθέςεο (Μαξηδάθε – 

Καζζσηάθε, 2009), ηνκέα φκσο ζηνλ νπνίν πζηεξνχλ ηα άηνκα κε απηηζκφ 

(Dombrowski, 2012; Griffin, H. C., Griffin, L. W., Fitch, Albera, & Gingras, 2006; 

Griswold, Barnhill, Myles, Hagiwara, & Simpson, 2002; Hill, 2004; Meyer, & 

Minshew, 2002) ηα νπνία είλαη δέζκηα ηνπ εθάζηνηε πιαηζίνπ. Ζ ηθαλφηεηα 

πξνζδηνξηζκνχ ησλ λνεηηθψλ θαηαζηάζεσλ ησλ άιισλ, απνηειεί βαζηθφ ζηνηρείν 

πξνθεηκέλνπ λα κπνξέζεη ην άηνκν λα δηαθνξνπνηήζεη ηε ζθέςε ησλ άιισλ απφ ηελ 

πξνζσπηθή ηνπ ζθέςε (Μαξηδάθε – Καζζσηάθε, 2009). Ζ ζεσξία ηνπ λνπ, φπσο 

παξνπζηάζηεθε παξαπάλσ, αλαθέξεηαη θπξίσο ζηηο πθηζηάκελεο ςπρνινγηθέο 

δηαδηθαζίεο πνπ θαζνξίδνπλ ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ην άηνκν κε απηηζκφ 

αληηιακβάλεηαη θαη αιιειεπηδξά κε ην πεξηβάιινλ ηνπ. Γηα ηελ θαιχηεξε θαηαλφεζε 
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ησλ πηζαλψλ αηηηψλ ε παξαπάλσ ζεσξία πξέπεη λα κειεηεζεί ζπκπιεξσκαηηθά κε ηηο 

ππφινηπεο. 

Γχν άιιεο ζεσξίεο, ε ζεσξία ηεο επεμεξγαζίαο ησλ πιεξνθνξηψλ θαη ε ζεσξία ηεο 

θεληξηθήο ζπλνρήο, πξνζπαζνχλ λα εκβαζχλνπλ ζηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ηα άηνκα 

κε απηηζκφ επεμεξγάδνληαη ηα εξεζίζκαηα ηνπ πεξηβάιινληφο ηνπο, δίλνληαο έκθαζε 

απηή ηε θνξά ζηηο γλσζηηθέο ηνπο δηαδηθαζίεο (ηαζηλφο, 2003). χκθσλα κε ηε 

ζεσξία επεμεξγαζίαο ησλ πιεξνθνξηψλ ν απηηζκφο ραξαθηεξίδεηαη απφ κηα δπζθνιία 

ζην επίπεδν επεμεξγαζίαο πιεξνθνξηψλ. Δλψ παξαηεξείηαη θαλνληθή επίδνζε ησλ 

αηφκσλ απηψλ ζε δεμηφηεηεο κε ρακειέο απαηηήζεηο επεμεξγαζίαο, αληίζεηα 

παξαηεξείηαη δπζθνιία ζηηο αλψηεξνπ επηπέδνπ γλσζηηθέο ιεηηνπξγίεο αλά ηνκέα. 

Έηζη ελψ ζηελ εθηέιεζε απιψλ δξαζηεξηνηήησλ ελφο ζπγθεθξηκέλνπ ηνκέα (γηα 

παξάδεηγκα ησλ καζεκαηηθψλ), ηα άηνκα κε απηηζκφ, κπνξεί λα παξνπζηάδνπλ 

θαλνληθή επίδνζε, φζν πξνρσξά θαλείο ζε φιν θαη πην αλεπηπγκέλεο δεμηφηεηεο, 

παξαηεξεί φηη κεηψλεηαη ε επίδνζή ηνπο. Σα παξαπάλσ βέβαηα πξέπεη πάληνηε λα 

ιακβάλνληαη ππφςε ζε ζρέζε κε ην εθάζηνηε λνεηηθφ δπλακηθφ θαη ηηο αλακελφκελεο 

αλά ειηθηαθή νκάδα δεμηφηεηεο (Goldstein, Johnson, & Minshew, 2001; Minshew, 

Goldstein, 1998; Williams, Goldstein, Carpenter, & Minshew, 2005). 

Πέξα απφ ηηο αδπλακίεο ζηηο αλψηεξεο δηαδηθαζίεο επεμεξγαζίαο πιεξνθνξηψλ αλά 

ηνκέα, ε επφκελε ζεσξία επηθεληξψλεηαη ζηε θχζε ηεο επεμεξγαζίαο απηήο 

θαζαπηήο. Με βάζε ινηπφλ ηνπο Hill (2004) θαη ηαζηλφο (2003), ε ζεσξία ηεο 

ρακειήο θεληξηθήο ζπλνρήο αλαθέξεηαη ζηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ηα άηνκα κε 

απηηζκφ επεμεξγάδνληαη ηα εξεζίζκαηα ηνπ πεξηβάιινληφο ηνπο ηκεκαηηθά, ρσξίο λα 

ηα κειεηνχλ νιηζηηθά πξνθεηκέλνπ λα θαηαλνήζνπλ εηο βάζνο ην εθάζηνηε πιαίζην. 

Δπνκέλσο, ηα άηνκα κε απηηζκφ επηθεληξψλνληαη ζηηο ιεπηνκέξεηεο, ρσξίο λα 

ζπλδπάδνπλ ηηο επηκέξνπο πηπρέο ησλ γεγνλφησλ κεηαμχ ηνπο. Γηα παξάδεηγκα, φηαλ 
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αθεγνχληαη κηα ηζηνξία επηθεληξψλνληαη ζε επηκέξνπο ζηνηρεία ηεο πνπ ηνπο 

θέληξηζαλ ηελ πξνζνρή, παξά ζην ζπλνιηθφ λφεκά ηεο. 

Πξνθεηκέλνπ θαλείο λα θαηαλνήζεη ηελ αηηηνινγία ησλ δπζιεηηνπξγηψλ πνπ 

παξνπζηάδνληαη κε βάζε ηηο παξαπάλσ ζεσξίεο θαη λα αληρλεχζεη ηα πηζαλά 

λεπξνβηνινγηθά ειιείκκαηα, νθείιεη λα κειεηήζεη κία απφ ηηο πην επξέσο 

δηαδεδνκέλεο ζεσξίεο κε ηδηαίηεξε ζπκβνιή ζηελ θαηαλφεζε ηνπ αθαδεκατθνχ 

πξνθίι ησλ καζεηψλ κε απηηζκφ (ηδηαίηεξα ζηνλ ηνκέα ησλ καζεκαηηθψλ), ηελ 

ζεσξία ησλ εθηειεζηηθψλ δπζιεηηνπξγηψλ. Ζ ζεσξία ησλ εθηειεζηηθψλ 

δπζιεηηνπξγηψλ απνδίδεη ηηο εθάζηνηε αδπλακίεο ησλ αηφκσλ απηψλ ζε ειιείκκαηα 

σο πξνο ηηο εθηειεζηηθέο ιεηηνπξγίεο ηνπο (Williams et al., 2005). Σα άηνκα κε 

απηηζκφ, φπσο ππνζηεξίδεη θαη ε ζεσξία ησλ εθηειεζηηθψλ δπζιεηηνπξγηψλ 

(Williams et al., 2005), παξνπζηάδνπλ ζεκαληηθέο αδπλακίεο ζε αξθεηέο εθηειεζηηθέο 

ιεηηνπξγίεο, νη νπνίεο έρνπλ επαιεζεπηεί απφ πιεζψξα εξεπλψλ.  

Μία απφ ηηο πεξηζζφηεξν επηβαξπκέλεο εθηειεζηηθέο ιεηηνπξγίεο είλαη ε πξνζνρή. 

Με βάζε ηα απνηειέζκαηα ζρεηηθψλ δνθηκαζηψλ ζηα πιαίζηα ησλ θιηκάθσλ 

λνεκνζχλεο, έρεη απνδεηρζεί φηη αθφκα θαη ηα άηνκα κε πςειφ δείθηε λνεκνζχλεο 

πζηεξνχλ ζεκαληηθά (Mayes, & Calhoun, 2003; 2008). Μάιηζηα ε δπζιεηηνπξγία ησλ 

αηφκσλ κε απηηζκφ σο πξνο ηε ιεηηνπξγία ηεο πξνζνρήο αλαθέξεηαη σο κία απφ ηηο 

βαζηθφηεξεο αδπλακίεο ηνπο ζηηο εθηειεζηηθέο ιεηηνπξγίεο, ιφγσ ηεο βαξχηεηαο ηεο 

ιεηηνπξγίαο απηήο ζηα πιαίζηα ηεο επεμεξγαζίαο ησλ πιεξνθνξηψλ (Goldstein et al., 

2001).  

Ζ ιεηηνπξγία ηεο πξνζνρήο ζα κπνξνχζε λα ζπλδεζεί θαη κε ηελ 

ππεξεπηιεθηηθφηεηα πνπ ραξαθηεξίδεη ηα άηνκα κε απηηζκφ, βάζε ηεο νπνίαο 

επηθεληξψλνπλ ηελ πξνζνρή ηνπο ζηηο ιεπηνκέξεηεο (Goldstein et al., 2001), 
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ζχκθσλα θαη κε ηε ζεσξία ηεο ρακειήο θεληξηθήο ζπλνρήο (Hill, 2004). Παξάιιεια, 

ε πξνζνρή ζα κπνξνχζε λα ζπλδεζεί θαη κε ηε ζεσξία ηεο επεμεξγαζίαο 

πιεξνθνξηψλ (Goldstein et al., 2001; Minshew, & Goldstein, 1998; Williams et al., 

2005) θαη φπσο αλακέλεηαη ηα ειιείκκαηα ζηελ πξνζνρή γίλνληαη νινέλα 

εληνλφηεξα, φζν απμάλνληαη νη γλσζηηθέο απαηηήζεηο ηνπ έξγνπ, φπσο φηαλ ην έξγν 

επηηειείηαη ζε αθεξεκέλν ή ζπκβνιηθφ επίπεδν (Goldstein, et al., 2001) θαη επνκέλσο 

παξνπζηάδεη απμεκέλεο απαηηήζεηο γηα ηα άηνκα κε απηηζκφ, δεδνκέλεο ηεο 

αδπλακίαο ηνπο ζηελ αθεξεκέλε ζθέςε. 

Δπηπιένλ, ηδηαίηεξε δπζθνιία παξνπζηάδνπλ ηα άηνκα κε απηηζκφ ζηελ ηθαλφηεηά 

κεηαθνξάο ηεο πξνζνρήο ηνπο απφ ηε κηα δξαζηεξηφηεηα (ή πιαίζην) ζηελ άιιε, 

ιφγσ ηεο έιιεηςεο ελδηαθέξνληνο γηα ηνπο εμσγελείο παξάγνληεο ηνπ πεξηβάιινληφο 

ηνπο δεδνκέλεο ηεο έιιεηςεο ελδηαθέξνληνο γηα ηνπο άιινπο αλζξψπνπο, φπσο 

ππαγνξεχεη ε ζεσξία ηνπ λνπ (Μαξηδάθε – Καζζσηάθε, 2009). Ζ θχξηα δπζθνιία 

ινηπφλ ησλ αηφκσλ απηψλ εληνπίδεηαη ζηελ κεηαθνξά ηεο πξνζνρήο ηνπο ζε 

ελλνηνινγηθφ επίπεδν, ελψ δελ παξνπζηάδεηαη δπζθνιία σο πξνο ηε κεηαθνξά ηεο 

πξνζνρήο ζε αληηιεπηηθφ επίπεδν κεηαμχ αληηθεηκέλσλ. Ηδηαίηεξε αδπλακία, 

παξνπζηάδεηαη ζηελ πξνζαξκνζηηθή κεηαθνξά ηεο πξνζνρήο ζηα πιαίζηα 

δξαζηεξηνηήησλ πνπ απαηηνχλ ηελ εθαξκνγή πνιιψλ κηθξψλ βεκάησλ επίιπζεο 

πξνβιεκάησλ θαη επνκέλσο είλαη ζχλζεηεο γλσζηηθά (Goldstein et al., 2001).  Σέινο, 

ε αδπλακία ηεο πξνζνρήο ησλ αηφκσλ κε απηηζκφ νθείιεηαη θαη ζηελ αδπλακία ηνπο 

σο πξνο ηελ αλαζηνιή ησλ καζεκέλσλ αληηδξάζεσλ (Happe et al., 2006; Hill, 2004).  

Με βάζε ηνλ Kolnik  (2010), ε αλάπηπμε ηεο ηθαλφηεηαο πξνζνρήο θαη αλαζηνιήο 

ησλ απηφκαησλ – καζεκέλσλ αληηδξάζεσλ, απνηεινχλ πξναπαηηνχκελα γηα ηελ 

αλάπηπμε ηεο λνεηηθήο επειημίαο. Γεδνκέλεο ηεο αδπλακίαο ησλ παηδηψλ κε απηηζκφ 



36 
 

ζηηο δχν πξψηεο θξίζηκεο ιεηηνπξγίεο, αλακέλεηαη λα παξνπζηάδνπλ δπζθνιίεο θαη’ 

επέθηαζε θαη ζηελ επειημία ηνπ ηξφπνπ ζθέςεο ηνπο.  

χκθσλα κε ηνλ Hill (2004), νη ειιηπείο δεμηφηεηεο λνεηηθήο επειημίαο ησλ αηφκσλ 

κε απηηζκφ θαζίζηαληαη θαλεξέο απφ ηηο εκκνλέο θαη ηε ζηεξεφηππε ζπκπεξηθνξά 

ηνπο. Ζ παξαπάλσ αλειαζηηθή ζπκπεξηθνξά, νδεγεί ζε αδπλακία αιιαγήο ησλ ήδε 

εγθαζηδξπκέλσλ γλσζηηθψλ ζρεκάησλ ελ φςε αιιαγψλ πνπ παξνπζηάδνληαη ζε κηα 

δεδνκέλε θαηάζηαζε, φπσο ππφ ην θσο λέσλ ιεηηνπξγηθφηεξσλ θαλφλσλ θαη 

ηερληθψλ. Μηα ηδηαίηεξε πεξίπησζε απνπζίαο λνεηηθήο επειημίαο, απνηειεί ε 

αδπλακία αιιαγήο πξννπηηθήο, γηα παξάδεηγκα θαηά ηελ ελαιιαγή ςπρνινγηθψλ 

ζρεκάησλ (Bull, & Scerif, 2001), πνπ εθδειψλεηαη κε εκκνλή ζηo πξφηεξν ζρήκα.  

Ζ αδπλακία αλάπηπμεο λέσλ γλσζηηθψλ ζρεκάησλ απφ ηα άηνκα κε απηηζκφ 

ππνζηεξίδεηαη θαη απφ ηνλ Kolnik (2010) κε βάζε ηνλ νπνίν, φπσο πξναλαθέξζεθε, 

αλακέλεηαη ηα άηνκα κε απηηζκφ λα παξνπζηάδνπλ δπζθνιίεο ζηελ αλάπηπμε ησλ 

λέσλ γλσζηηθψλ ζρεκάησλ ζε νξηζκέλα ζηάδηα ηνπ κνληέινπ ησλ Shallice, Burgess 

θαη Robertson (1996). Αλαιπηηθφηεξα, νη Shallice et al. (1996), αλαθέξνληαη ζηα 

ζηάδηα εδξαίσζεο ελφο λένπ λνεηηθνχ ζρήκαηνο. Αξρηθά, παξνπζηάδεηαη κηα λέα 

ζηξαηεγηθή είηε μαθληθά, είηε δηακέζνπ κηα δηαδηθαζίαο επίιπζεο πξνβιήκαηνο, ε 

νπνία εληζρχεηαη παξάιιεια κε ηελ αλάθιεζε ζρεηηθψλ πιεξνθνξηψλ απφ ηελ 

επεηζνδηαθή κλήκε. Καηά ην δεχηεξν ζηάδην αθνκνίσζεο ηνπ λένπ ζρήκαηνο, ε λέα 

λνεηηθή αλαπαξάζηαζε παξακέλεη ελεξγή κε ηε βνήζεηα ηεο κλήκεο εξγαζίαο θαη 

ππφθεηηαη ζε επεμεξγαζία. Σειηθά, αμηνινγείηαη ε απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ λένπ 

ζρήκαηνο θαη απηφ είηε απνξξίπηεηαη, είηε «ελζσκαηψλεηαη» ζηα παιηά γλσζηηθά 

ζρήκαηα ηξνπνπνηψληαο ηα. ε φιε ηελ παξαπάλσ δηαδηθαζία εκπιέθνληαη νη 

εθηειεζηηθέο ιεηηνπξγίεο, δηαδξακαηίδνληαο θαζνξηζηηθφ ξφιν, θαζψο ππάξρεη ε 

αλάγθε λα απνηξαπεί ε απφξξηςε ηνπ λένπ γλσζηηθνχ ζρήκαηνο σο ζηνηρείνπ πνπ ζα 
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δηαηάξαζζε ην παιηφηεξν, ελψ παξάιιεια ζα πξέπεη λα επηζηξαηεπηεί ε λνεηηθή 

επειημία, πνπ ζα πξνζθέξεη ηε δπλαηφηεηα κεηάβαζεο απφ ην έλα ζρήκα ζην άιιν 

(Bull, & Scerif, 2001). 

Ζ αδπλακία λνεηηθήο επειημίαο, πνπ εκπιέθεηαη ζηηο παξαπάλσ δηαδηθαζίεο, 

επαιεζεχηεθε θαη απφ ηε ρνξήγεζε πνηθίισλ θαηάιιεια ζρεδηαζκέλσλ εξγαιείσλ 

αμηνιφγεζεο ησλ εθηειεζηηθψλ ιεηηνπξγηψλ απφ ηνπο Happe et al. (2006), αιιά θαη 

απφ ηελ παξαηήξεζε ηεο ζπκπεξηθνξάο ελφο καζεηή, ν νπνίνο ζχκθσλα κε ηνπο 

Holmes θαη Sutherland (2011), παξνπζίαδε εκκνλή ζηε ξνπηίλα θαη ρακειή επίδνζε 

ππφ ηηο φπνηεο αιιαγέο. 

ιεο νη παξαπάλσ αδπλακίεο ησλ αηφκσλ κε απηηζκφ σο πξνο ηηο εθηειεζηηθέο 

ιεηηνπξγίεο, έρνπλ σο ζπλέπεηα ην άηνκν λα κε κπνξεί λα ειέγρεη θαη λα ρεηξίδεηαη 

απνηειεζκαηηθά ηα εξεζίζκαηα ηνπ πεξηβάιινληφο ηνπ θαη άξα λα αδπλαηεί λα 

απηνξξπζκίδεη ηε ζπκπεξηθνξά ηνπ (Blair, & Razza, 2007), θαηεπζχλνληαο ηε δξάζε 

ηνπ γηα ηελ επίηεπμε πνηθίισλ ζηφρσλ (Kolnik, 2010). Ζ παξαπάλσ δπζθνιία ζην 

ζρεδηαζκφ είλαη ηδηαίηεξα εκθαλήο ζηελ αδπλακία ησλ αηφκσλ κε απηηζηηθέο 

δηαηαξαρέο ζηνλ ηνκέα ηεο επίιπζεο πξνβιεκάησλ (Goldstein et al., 2001; Griswold 

et al., 2002; Holmes, & Sutherland, 2011; Williams et al., 2005). 

β. Αςηιζμόρ και μαθημαηικά 

πσο αλακέλεηαη θαη απφ ηνλ νξηζκφ ησλ δηαηαξαρψλ απηηζηηθνχ θάζκαηνο, ηα 

γλσζηηθά πξνθίι ησλ αηφκσλ κε δηαηαξαρέο απηηζκνχ παξνπζηάδνπλ κεγάιε 

εηεξνγέλεηα, ηφζν δηαηνκηθά, φζν θαη ελδναηνκηθά (Griswold et al., 2002; Jones et al., 

2009), θάηη ην νπνίν είρε παξαηεξήζεη θαη ν ίδηνο ν Asperger (Griffin et al., 2006). Ζ 

αλνκνηνγέλεηα ησλ πξνθίι ησλ αηφκσλ κε «δηαηαξαρέο απηηζηηθνχ θάζκαηνο», 

επηβεβαηψλεηαη θαη απφ ηα απνηειέζκαηα ηεο αμηνιφγεζεο ηεο λνεκνζχλεο ησλ 
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αηφκσλ απηψλ κε βάζε ην ηεζη Wechsler (Barnhill, Hagiwara, Myles, & Simpson, 

2000; Zander, & Dahlgren, 2010). Έηζη, ελψ ηα άηνκα απηά ζπλήζσο 

αληαπνθξίλνληαη ζεηηθά ζε δνθηκαζίεο γεληθψλ γλψζεσλ, απνζηήζηζεο, αιιά θαη 

δνθηκαζίεο πνπ απαηηνχλ πξνζνρή ζηε ιεπηνκέξεηα, αληίζεηα παξνπζηάδνπλ 

ππνεπίδνζε ζε δνθηκαζίεο φπνπ εκπιέθεηαη ε θνηλή ινγηθή θαη ε θαηαλφεζε ή πνπ 

απαηηνχλ ηελ ελεξγνπνίεζε ηεο κλήκεο εξγαζίαο ή ζηξαηεγηθφ ζρεδηαζκφ (Hill, 

2004).  

χκθσλα κε ηνπο Donaldson θαη Zager (2010), νη καζεηέο κε δηαηαξαρέο απηηζκνχ 

ζπλήζσο παξνπζηάδνπλ πςειέο ιεθηηθέο δεμηφηεηεο θαη ρακειέο κε ιεθηηθέο 

δεμηφηεηεο. Γεδνκέλνπ φηη ηα καζεκαηηθά ελεξγνπνηνχλ πνηθίιεο γλσζηηθέο 

ηθαλφηεηεο, ε επίδνζε ζηηο καζεκαηηθέο δεμηφηεηεο κπνξεί λα παξνπζηάδεη 

αλνκνηνγέλεηα αλά ηνκέα (Hanich, Jordan, Kaplan, & Dick, 2001). Μάιηζηα, φπσο 

ηνλίδνπλ νη D’Amico θαη Guarnera (2005), απηφ παξαηεξείηαη αθφκα θαη ζε παηδηά 

πνπ δε παξνπζηάδνπλ θακηά δηαηαξαρή, ελψ είλαη πην έληνλν ζε παηδηά πνπ 

παξνπζηάδνπλ καζεζηαθέο δπζθνιίεο ζηα καζεκαηηθά. 

Ζ εηεξνγέλεηα ησλ επηδφζεσλ ησλ αηφκσλ κε «δηαηαξαρέο απηηζηηθνχ θάζκαηνο», 

έρεη θαηαδεηρζεί θαη απφ πνηθίιεο ζχγρξνλεο έξεπλεο πνπ πξνζπαζνχζαλ λα 

αληρλεχζνπλ ηα πξνθίι ησλ καζεηψλ απηψλ ζηε γιψζζα θαη ηα καζεκαηηθά (Jones et 

al., 2009; Wei, Christiano, Jennifer, Wagner, & Spiker, 2014). Ζ έξεπλα ησλ Jones et 

al. (2009), θαηέιεμε ζε δχν δηαθνξεηηθά πξνθίι, ην έλα ησλ καζεηψλ κε ρακειή θαη 

ην άιιν φζσλ παξνπζηάδνπλ πςειή επίδνζε ζηα καζεκαηηθά, ελψ νη Jones et al. 

(2014), αλαθέξνληαη ζηνπο καζεηέο κε πςειή επίδνζε ζε φινπο ηνπο ηνκείο, ηνπο 

καζεηέο κε ππεξαξηζκεζία θαη απηνχο κε γεληθεπκέλε ρακειή επίδνζε.  
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Αθφκε θαη ν ίδηνο ν Asperger απφ πνιχ λσξίο παξαηήξεζε φηη νη καζεηέο κε 

απηηζηηθέο δηαηαξαρέο παξνπζίαδαλ δπζθνιίεο ζηα καζεκαηηθά θαη ηδηαίηεξα ζηνπο 

ηνκείο επίιπζεο πξνβιεκάησλ θαη κεηαβίβαζεο ησλ γλψζεψλ ηνπο ζε λέεο 

θαηαζηάζεηο (Griswold et al., 2002). Μάιηζηα, νη ζχγρξνλεο έξεπλεο ηεο 

λεπξνςπρνινγίαο επηβεβαίσζαλ ηελ δηαθνξεηηθή ελεξγνπνίεζε ησλ θέληξσλ ηνπ 

εγθεθάινπ ζηα πιαίζηα καζεκαηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ (Rivera, Mikaelian, & Henry, 

2002), αιιά θαη ηελ ειιηπή ελεξγνπνίεζε ησλ ζρεηηδφκελσλ λεπξνληθψλ δηθηχσλ πνπ 

πηζαλφλ νδεγεί ζε ππνεπίδνζε (Koldewyn, Henry, Le, & Rivera, 1997). Τπνινγίδεηαη 

φηη ην 23% ησλ καζεηψλ κε «δηαηαξαρέο απηηζηηθνχ θάζκαηνο» πςειήο 

ιεηηνπξγηθφηεηαο παξνπζηάδνπλ καζεζηαθέο δπζθνιίεο ζηα καζεκαηηθά (Chiang, & 

Lin, 2007; Mayes, & Calhoun, 2006).  

Δπηπιένλ, ηα απνηειέζκαηα ησλ παξαπάλσ εξεπλψλ επαιεζεχηεθαλ απφ ηε 

ρνξήγεζε ηεζη λνεκνζχλεο ζε καζεηέο κε «δηαηαξαρέο απηηζηηθνχ θάζκαηνο». 

χκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα ησλ ηεζη WISC θαη WAIT κε βάζε ηηο ζρεηηδφκελεο 

κε ηα καζεκαηηθά θιίκαθεο, αλακέλεηαη φηη ηα άηνκα κε απηηζκφ, ζα επηδείμνπλ 

ρακειή επίδνζε ζε αξθεηνχο ηνκείο ησλ καζεκαηηθψλ. Αλαιπηηθφηεξα, ηα 

απνηειέζκαηα απηά ζηεξίρζεθαλ ηφζν ζηηο εμεηδηθεπκέλεο δνθηκαζίεο, φζν θαη ζηελ 

επίδνζε ζε δνθηκαζίεο εξγαδφκελεο κλήκεο, ιεθηηθνχ, νπηηθνχ θαη αθεξεκέλνπ 

ζπιινγηζκνχ, θαζψο ηα παξαπάλσ βξέζεθε λα παξνπζηάδνπλ πςειή ζεηηθή 

ζπζρέηηζε κε ηελ επίδνζε ζε καζεκαηηθέο δνθηκαζίεο (Assouline, Nicpon, & 

Dockery, 2012; Chiang, & Lin, 2007; Donaldson, & Zager, 2010; Griswold et al., 

2002; Jones et al., 2009; Manjiviona, & Prior, 1999; Mayes, & Calhoun, 2008; Siegel, 

Minshew, & Goldstein, 1996; Wei et al., 2014). 

Αθφκε, κε βάζε ηελ επίδνζε ησλ καζεηψλ ζηα ηεζη λνεκνζχλεο, πξνθχπηεη 

δηαθνξνπνίεζε ηεο επίδνζεο ησλ καζεηψλ ζε ζρεηηδφκελεο κε ηα καζεκαηηθά 
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δνθηκαζίεο, αλάινγα κε ην δείθηε λνεκνζχλεο. Έηζη, παξαηεξήζεθε φηη νη καζεηέο 

κε πςειφ δείθηε λνεκνζχλεο παξνπζίαζαλ επίδνζε αλάινγε ηνπ κέζνπ φξνπ ζε 

καζεκαηηθέο δνθηκαζίεο, αιιά ζεκαληηθά ρακειφηεξε απφ ηελ επίδνζε πνπ 

ππνδεηθλχεη ην λνεηηθφ ηνπο δπλακηθφ. Αληίζεηα, νη καζεηέο κε ρακειφ δείθηε 

λνεκνζχλεο, παξνπζίαζαλ ζηνλ ηνκέα ησλ καζεκαηηθψλ δεμηνηήησλ ηε ρακειφηεξε 

επίδνζε φισλ (Mayes, & Calhoun, 2003; 2008). Δπνκέλσο, ηφζν νη καζεηέο κε 

πςειφ, φζν θαη νη καζεηέο κε ρακειφηεξν δείθηε λνεκνζχλεο, θαίλεηαη λα 

παξνπζηάδνπλ ππνεπίδνζε ζηα καζεκαηηθά. 

Οξηζκέλνη απφ ηνπο ηνκείο φπνπ ζπλαληνχλ ηηο πεξηζζφηεξεο δπζθνιίεο νη καζεηέο 

κε απηηζκφ ζηα καζεκαηηθά είλαη ε εθηέιεζε αξηζκεηηθψλ ππνινγηζκψλ, ελψ 

ηδηαίηεξε δπζθνιία παξνπζηάδεηαη ζηελ εθηέιεζε λνεξψλ ππνινγηζκψλ (Barnhill et 

al., 2000). Σα άηνκα κε απηηζκφ πέξα απφ ηηο παξαπάλσ δπζθνιίεο, ζπρλά εθηεινχλ 

ηνπο αξηζκεηηθνχο ππνινγηζκνχο κε κεγάιε αθξίβεηα, ράξε ζηηο ηδηαίηεξεο 

δπλαηφηεηεο ηεο κλήκεο ηνπο. Χζηφζν, ζηελ πξαγκαηηθφηεηα, ηνπο εθηεινχλ 

κεραληθά, εθαξκφδνληαο ηηο πνηθίιεο ππνινγηζηηθέο ηερληθέο ππφ κνξθή ξνπηίλαο, 

ρσξίο λα θαηαλννχλ ην λφεκα πνπ θξχβεηαη πίζσ απφ απηέο (Berry, 2007; Myles, & 

Simpson, 2002). Αλάινγεο δπζθνιίεο παξνπζηάδνληαη θαη ζηα παηδηά κε καζεζηαθέο 

δπζθνιίεο ζηα καζεκαηηθά, ζχκθσλα κε ηνλ Butterworth (2010), πνπ αλ θαη κπνξεί 

λα θαηαιήγνπλ ζε ζσζηέο απαληήζεηο θαη λα ρξεζηκνπνηνχλ ζσζηέο ππνινγηζηηθέο 

κεζφδνπο, δελ θαηαλννχλ εηο βάζνο ηελ έλλνηα ησλ αξηζκψλ, ησλ πνζνηήησλ πνπ 

απηνί αληηπξνζσπεχνπλ θαη ηε ζεκαζία ηνπο ζηα πιαίζηα ππνινγηζκψλ (Berry, 2007; 

Myles, & Simpson, 2002).  

Ζ ζεκαζία ηεο θαηαλφεζεο ησλ αξηζκψλ σο πνζνηήησλ θαη ηνπ ξφινπ ηνπο ζηα 

πιαίζηα ππνινγηζκψλ, ηνλίζηεθε απφ ηνπο Dehaene, Piazza, Pinel θαη Cohen (2003), 

νη νπνίνη πξφηεηλαλ έλα κνληέιν φπνπ ε επίδνζε ζηα καζεκαηηθά εμαξηάηαη ζε 



41 
 

κεγάιν βαζκφ απφ ην ιεθηηθφ θαη ην πνζνηηθφ ζχζηεκα αλαπαξάζηαζεο ησλ 

αξηζκψλ. Δηδηθφηεξα ην πνζνηηθφ ζχζηεκα, αθνξά ηελ αλαπαξάζηαζε ησλ 

πνζνηήησλ θαη εκπιέθεηαη ζε δηαδηθαζίεο, φπσο ε αθαίξεζε, πνπ απαηηνχλ ρεηξηζκφ 

ησλ πνζνηήησλ ζε ζεκαζηνινγηθφ επίπεδν, αιιά θαη ζηελ εθηέιεζε πξνζζέζεσλ κε 

άζξνηζκα κεγαιχηεξν ηεο δεθάδαο. Αθφκε, ην πνζνηηθφ ζχζηεκα εκπιέθεηαη ζηε 

ρξήζε πνηθίισλ ζηξαηεγηθψλ θαηά ηελ εθηέιεζε αξηζκεηηθψλ πξάμεσλ, φπσο ε 

απαξίζκεζε ή ε αλάιπζε ησλ αξηζκψλ (De Smedt, Reynvoet, Swillen, Verschaffel, 

Boets, & Ghesquiere, 2009).  

Έλαο αθφκα ηνκέαο φπνπ παξνπζηάδεηαη κηα αθφκε θχξηα δπζθνιία ησλ καζεηψλ 

κε «δηαηαξαρέο απηηζηηθνχ θάζκαηνο», είλαη επίιπζε πξνβιεκάησλ. Δηδηθφηεξα, νη 

καζεηέο δπζθνιεχνληαη ζηελ θαηαλφεζε ηεο γισζζηθήο δηαηχπσζεο ησλ 

πξνβιεκάησλ (Donaldson, & Zagger, 2010), ζηελ επηινγή ησλ ζεκαληηθψλ 

πιεξνθνξηψλ, ζηελ ηνπνζέηεζή ηνπο ζην θαηάιιειν πιαίζην θαη ζην ζρεδηαζκφ ηεο 

επίιπζήο ηνπο (Assouline et al. 2012; Chiang, & Lin, 2007; Griswold et al., 2002; 

Holmes, & Sutherland, 2011; Myles, & Simpson, 2002). Δπίζεο, θπξίαξρεο είλαη θαη 

νξηζκέλεο γεληθφηεξεο δπζθνιίεο, φπσο ε αδπλακία αθεξεκέλεο ζθέςεο 

(Dombrowski, 2012; Meyer, & Minshew, 2002), ε εμάξηεζε απφ ζπγθεθξηκέλεο 

αλαπαξαζηάζεηο (Berry, 2007; Holmes, & Sutherland, 2011), αιιά θαη ε δπζθνιία 

ζηε δηεξεπλεηηθή ζθέςε θαη ζηελ έθθξαζε ηνπ καζεκαηηθνχ ζπιινγηζκνχ (Holmes, 

& Sutherland, 2011). Σέινο, πηζαλή πεγή ησλ δπζθνιηψλ ησλ καζεηψλ κε απηηζκφ 

ζηα καζεκαηηθά είλαη θαη νξηζκέλεο νπηηθνρσξηθέο δπζθνιίεο πνπ ζπρλά 

αληηκεησπίδνπλ (Donaldson, & Zagger, 2010). 
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γ. Οι πηγέρ αδςναμιών ζηα μαθημαηικά 

χκθσλα κε έξεπλεο ζε παηδηά κε εηδηθέο καζεζηαθέο δπζθνιίεο ζηα καζεκαηηθά, 

έρεη βξεζεί πςειή ζπζρέηηζε κεηαμχ ησλ εθηειεζηηθψλ ιεηηνπξγηψλ θαη ηεο επίδνζεο 

ζηα καζεκαηηθά, ελψ ε εξγαδφκελε κλήκε ζεσξείηαη σο ην θεληξηθφ έιιεηκκα ησλ 

αηφκσλ κε δπζθνιίεο ζηα καζεκαηηθά (Passolunghi, & Siegel, 2004).  Δπνκέλσο, νη 

δπζιεηηνπξγίεο ησλ αηφκσλ κε απηηζκφ σο πξνο ηηο εθηειεζηηθέο ιεηηνπξγίεο, 

αλακέλεηαη λα επεξεάδνπλ ηελ επίδνζή ζηνπο ζε νξηζκέλνπο ηνκείο ησλ 

καζεκαηηθψλ. Άιισζηε, φπσο πξναλαθέξζεθε, ζχκθσλα κε έξεπλεο ην 23% ησλ 

καζεηψλ κε απηηζκφ, παξνπζηάδνπλ εηδηθέο καζεζηαθέο δπζθνιίεο ζηα καζεκαηηθά 

(Chiang, & Lin, 2007; Mayes, & Calhoun, 2006).  

Μία απφ ηηο καζεκαηηθέο δεμηφηεηεο πνπ ζηεξίδεηαη ζε κεγάιν βαζκφ ζηηο 

ιεηηνπξγίεο ηεο εξγαδφκελεο κλήκεο θαη θπξίσο ζηηο γεληθέο δηαδηθαζίεο πνπ 

ιακβάλνπλ κέξνο ζηελ επεμεξγαζία ησλ πιεξνθνξηψλ (φπσο ε πξνζνρή, ε κεηαθνξά 

ηεο πξνζνρήο ζε λνεηηθφ επίπεδν θαη ε επειημία ζθέςεο) είλαη νη καζεκαηηθνί 

ππνινγηζκνί (Butterworth, 2010; Passolunghi, & Siegel, 2004). Οη ιεηηνπξγίεο ηεο 

εξγαδφκελεο κλήκεο, δηαδξακαηίδνπλ θαζνξηζηηθφ ξφιν ηφζν σο πξνο ηελ επηινγή 

απνηειεζκαηηθψλ ζηξαηεγηθψλ, αιιά θαη σο πξνο ηελ αθξίβεηα κε ηελ νπνία ζα 

εθηειεζηνχλ νη ππνινγηζηηθέο ζηξαηεγηθέο (Geary et al., 2004; Mabbott, & Bisanz, 

2008). πσο είλαη αλακελφκελν, ιφγσ ησλ ππνιεηπφκελσλ εθηειεζηηθψλ ηνπο 

ιεηηνπξγηψλ ηα άηνκα κε καζεζηαθέο δπζθνιίεο ζηα καζεκαηηθά, παξνπζηάδνπλ 

αξθεηέο αδπλακίεο θαηά ηελ εθηέιεζε πξάμεσλ (Butterworth, 2010; Mabbott, & 

Bisanz, 2008) έρνληαο κεησκέλε επάξθεηα θαη επρέξεηα  ζηηο ππνινγηζηηθέο ηνπο 

δεμηφηεηεο (Mabbott, & Bisanz, 2008). Οη δπζθνιίεο απηέο, ζπρλά νθείινληαη θαη 

ζηελ ειιηπή θαηαλφεζε ησλ βαζηθψλ αξηζκεηηθψλ ελλνηψλ θαη ηδίσο ηεο πνζφηεηαο 

(Butterworth, 2010). 
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Μία ζεκαληηθή ιεηηνπξγία ηεο εξγαδφκελεο κλήκεο πνπ επεξεάδεη ηελ εθηέιεζε 

πξάμεσλ είλαη ε ηθαλφηεηα αλαζηνιήο ησλ καζεκέλσλ αληηδξάζεσλ, δειαδή ηνπ 

πεξηνξηζκνχ ηεο ρξήζεο ζπγθεθξηκέλσλ κφλν ζηξαηεγηθψλ θαηά ηελ εθηέιεζε 

πξάμεσλ, κε ηηο νπνίεο ην άηνκν έρεη απνθηήζεη επρέξεηα (Bull, & Scerif, 2001), 

πξνθεηκέλνπ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ πην αλαπηπγκέλεο θαη απνηειεζκαηηθέο 

ζηξαηεγηθέο (Bull et al., 1999). Δπνκέλσο, νπνηαδήπνηε πηζαλή αδπλακία 

πεξηνξηζκνχ ησλ καζεκέλσλ, ζηεξενηππηθψλ αληηδξάζεσλ, αλακέλεηαη λα νδεγήζεη 

ζε αδπλακία ζηελ αμηνιφγεζε ησλ παιηφηεξσλ ζηξαηεγηθψλ ππφ ην θσο λέσλ θαη 

ζηελ εδξαίσζε λέσλ γλσζηηθψλ ζρεκάησλ ή ζε αδπλακία κεηαθνξάο ηεο πξνζνρήο 

ζε δηαθνξεηηθέο γλσζηηθέο δηαδηθαζίεο ή ζε δηαθνξεηηθνχο ηξφπνπο 

θαηεγνξηνπνίεζεο (Bull et al, 1999), φπσο είλαη ε κεηάβαζε ζε πξάμεηο αθαίξεζεο 

κεηά απφ δηαδνρηθέο πξνζζέζεηο (Bull, & Scerif, 2001).  

ηα άηνκα κε καζεζηαθέο δπζθνιίεο ζηα καζεκαηηθά παξαηεξείηαη κηα εκκνλή ζηηο 

καζεκέλεο ζηξαηεγηθέο, θαζψο δελ κπνξνχλ λα αλαζεσξήζνπλ ηα παιηφηεξα 

γλσζηηθά ζρήκαηα ή λα ηα αληηθαηαζηήζνπλ κε λέα (Bull et al., 1999; Bull, & Scerif, 

2001). Έλα παξάδεηγκα κε ιεηηνπξγηθήο εκκνλήο ζε καζεκέλεο ππνινγηζηηθέο 

ζηξαηεγηθέο θαηά ηελ εθηέιεζε πξάμεσλ, φπνπ αλά πεξίπησζε νη ελδεδεηγκέλεο 

ζηξαηεγηθέο ζα έπξεπε λα δηαθνξνπνηνχληαη, είλαη ε εκκνλή ζηελ πξαθηηθή ηεο 

αθαίξεζεο ηνπ κηθξφηεξνπ αξηζκνχ απφ ην κεγαιχηεξν ζηελ πεξίπησζε φπνπ έρνπκε 

θξαηνχκελν π.ρ. 14 – 6 (Bull et al., 1999). 

χκθσλα κε ηνπο Bull θαη Scerif (2001), ην πξφβιεκα κε ηελ εγθαζίδξπζε λέσλ 

ζηξαηεγηθψλ ζηα πιαίζηα ηνπ κνληέινπ ησλ Shallice et al. (1996), δελ εληνπίδεηαη 

ζηελ αδπλακία ζχιιεςεο κηαο λέαο ζηξαηεγηθήο απφ παηδηά κε καζεζηαθέο 

δπζθνιίεο ζηα καζεκαηηθά, αιιά εζηηάδεηαη ζηελ δπζθνιία θαηά ηελ εγθαζίδξπζε 

ηεο λέαο ζηξαηεγηθήο ζην ππάξρνλ γλσζηηθφ ζρήκα, φπνπ παξνπζηάδεηαη δπζθνιία 
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απφζπαζεο ηεο πξνζνρήο απφ ηελ παιηά ζηξαηεγηθή. Ζ δπζθνιία δειαδή εληνπίδεηαη 

ζην ηξίην θαη ηειεπηαίν ζηάδην εθκάζεζεο κηαο λέαο ζηξαηεγηθήο ησλ Shallice et al. 

(1996). 

ιεο νη παξαπάλσ αδπλακίεο θαηά ηελ εδξαίσζε λέσλ ζηξαηεγηθψλ, νθείινληαη 

ζηελ απνπζία λνεηηθήο επειημίαο, πνπ είλαη απνηέιεζκα ησλ αδπλακηψλ ζηηο 

εθηειεζηηθέο ιεηηνπξγίεο θαη θαζηζηά ηα άηνκα αλίθαλα λα ηξνπνπνηήζνπλ ηε 

ζπκπεξηθνξά ηνπο αμηνπνηψληαο λέεο πιεξνθνξίεο (Bull et al., 1999). Απνηέιεζκα 

ηεο εκκνλήο ζηηο παιαηφηεξεο ζηξαηεγηθέο είλαη ε ρξήζε κε ιεηηνπξγηθψλ 

ζηξαηεγηθψλ πνπ δξα σο ηξνρνπέδε ζηε γλσζηηθή αλάπηπμε. Γηα παξάδεηγκα, ζπρλά 

νη καζεηέο θαηά ηελ εθηέιεζε πξνζζέζεσλ κε άζξνηζκα κεγαιχηεξν ηνπ δέθα, 

κπνξεί λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ηε ζηξαηεγηθή θαηακέηξεζεο θαη ησλ δχν πνζνηήησλ 

πνπ πξνζηίζεληαη κε ηα δάρηπια, ε νπνία ηνπο νδεγεί ζε αδηέμνδν (Bull et al., 1999).  

δ. Δνδεδειγμένερ εκπαιδεςηικέρ ππακηικέρ  

χκθσλα κε ην ηδηαίηεξν γλσζηηθφ πξνθίι ησλ αηφκσλ κε δηαηαξαρέο απηηζηηθνχ 

θάζκαηνο, φπσο απηφ παξνπζηάζηεθε αλαιπηηθά παξαπάλσ, αλακέλεηαη νη καζεηέο 

κε απηηζκφ λα παξνπζηάδνπλ δπζθνιίεο ζηελ θαηάθηεζε ησλ βαζηθψλ καζεκαηηθψλ 

ελλνηψλ, φπσο αλαιχζεθαλ πξνεγνπκέλσο. Γεδνκέλεο ηεο θιίζεο ησλ αηφκσλ κε 

απηηζκφ ζηηο λέεο ηερλνινγίεο (Davis, 2014; Goldsmith, & LeBlanc, 2004), ε ρξήζε 

ησλ ππνινγηζηψλ γηα ηε δηδαζθαιία καζεηψλ κε απηηζκφ απνηειεί κηα ελ δπλάκεη 

απνηειεζκαηηθή δηδαθηηθή πξαθηηθή. Μάιηζηα, ιφγσ ηεο θπξηαξρίαο ησλ λέσλ 

ηερλνινγηψλ ζηε ζχγρξνλε θνηλσλία, νη καζεηέο κε απηηζκφ δηακέζνπ θαηάιιεια 

ζρεδηαζκέλσλ ππνζηεξηθηηθψλ πξνγξακκάησλ πνπ ζηεξίδνληαη ζηηο λέεο 

ηερλνινγίεο, αλακέλεηαη λα κπνξέζνπλ λα εληαρζνχλ ζε απηήλ απνδνηηθά 

(Goldsmith, & LeBlanc, 2004). 
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Με βάζε ηηο αξρέο ηνπ «Καζνιηθνχ ρεδηαζκνχ γηα ηε Μάζεζε» (Universal Design 

for Learning), νη καζεηέο κε απηηζκφ πξνθεηκέλνπ λα έρνπλ ίζεο εθπαηδεπηηθέο 

επθαηξίεο, έρνπλ αλάγθε λα δηαθνξνπνηείηαη ν ηξφπνο πξνζέγγηζεο ηεο χιεο κε ηε 

ρξήζε πνηθίισλ ππνζηεξηθηηθψλ ηερλνινγηψλ πνπ αληαπνθξίλνληαη ζηηο ηδηαίηεξεο 

αλάγθεο ηνπο (Southall, 2013). Ζ ππνρξέσζε παξνρήο ησλ νπνηαδήπνηε 

ππνζηεξηθηηθψλ ηερλνινγηψλ γηα ηελ θάιπςε ησλ αλαγθψλ ησλ καζεηψλ κε εηδηθέο 

αλάγθεο ζεζκνζεηήζεθε θαη κε βάζε ηε «Γηαθήξπμε γηα ηελ Αλάπηπμε ηεο 

Δθπαίδεπζεο ησλ Αηφκσλ κε Δηδηθέο Αλάγθεο» (Individuals with Disabilities 

Education Improvement Act – IDEA, 2004) (Fan, 2012). Πξνο απηή ηελ θαηεχζπλζε 

έρνπλ ζρεδηαζηεί πνηθίιεο εθπαηδεπηηθέο παξεκβάζεηο γηα άηνκα κε απηηζκφ πνπ 

ζηεξίδνληαη ζε πξνγξάκκαηα ζηνλ ππνινγηζηή. ηα πιαίζηα ηέηνησλ πξνγξακκάησλ 

παξαηεξήζεθε απμεκέλε θηλεηνπνίεζε ησλ καζεηψλ κε απηηζκφ θαη ηαρχηεξε 

θαηάθηεζε ησλ δεμηνηήησλ πξνο κάζεζε, ελψ παξερφηαλ ε δπλαηφηεηα 

δηαθνξνπνίεζεο ησλ δξαζηεξηνηήησλ αλάινγα κε ην επίπεδν ηνπ καζεηή (Whalen, 

Massaro, & Franke, 2009).  

Αξθεηέο έξεπλεο κειέηεζαλ ηελ απνδνηηθφηεηα ηεο ρξήζεο ηνπ ππνινγηζηή ή 

αλάινγσλ ζπζθεπψλ φπσο ηα tablet θαη ηα iPad, ζηε δηδαζθαιία αηφκσλ κε απηηζκφ. 

Οη πεξηζζφηεξεο έξεπλεο εζηηάδνπλ ζηε ρξήζε εμεηδηθεπκέλσλ ζπζθεπψλ ή 

πξνγξακκάησλ κε ζηφρν ηελ ππνζηήξημε ησλ καζεηψλ ζε ζπγθεθξηκέλεο δεμηφηεηεο 

(επηθνηλσλία, θνηλσληθέο δεμηφηεηεο, πξνγξακκαηηζκφο δξαζηεξηνηήησλ) θαη ηελ 

απηνλφκεζή ηνπο. Πξφζθαηεο έξεπλεο επηθεληξψλνληαη ζε εθπαηδεπηηθέο 

παξεκβάζεηο δηακέζνπ θαηάιιεια ζρεδηαζκέλσλ πξνγξακκάησλ ζηνλ ππνινγηζηή 

πνπ ζηφρν έρνπλ ηελ ηζφηηκε ζπκκεηνρή ησλ καζεηψλ κε απηηζκφ ζηελ εθπαηδεπηηθή 

δηαδηθαζία. Οη ζχγρξνλεο απηέο εξεπλεηηθέο πξνζεγγίζεηο, δελ εζηηάδνπλ 

απνθιεηζηηθά ζηε δηαρείξηζε ηεο ζπκπεξηθνξάο θαη ηεο επηθνηλσλίαο, αιιά 
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επεθηείλνληαη θαη ζην γλσζηηθφ ηνκέα, ππνζηεξίδνληαο θαη ηε δηαδηθαζία ηεο 

κάζεζεο απηή θαζαπηή (Southall, 2013).  

Ζ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο ρξήζεο εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ ζηνλ ππνινγηζηή 

γηα ηελ εθπαίδεπζε αηφκσλ κε απηηζκφ, αλαδείρζεθε θαη απφ ηηο έξεπλεο ησλ Davis, 

(2014), Fan (2012), Goldsmith θαη LeBlanc (2004), O'Malley, Lewis θαη Donehower 

(2013) θαη ησλ Whalen et al. (2009). Αλαιπηηθφηεξα, παξαηεξήζεθε απμεκέλεο 

δηάξθεηαο ελαζρφιεζε ησλ καζεηψλ κε απηηζκφ κε ηα παξαπάλσ πξνγξάκκαηα, 

απμεκέλα επίπεδα πξνζνρήο θαη θίλεηξα γηα κάζεζε, κεησκέλε εμάξηεζε απφ 

εμσηεξηθή θηλεηνπνίεζε θαη επηκνλή γηα ηελ ππέξβαζε πηζαλψλ δπζθνιηψλ. 

Παξάιιεια, κεηψζεθαλ νη πξνβιεκαηηθέο ζπκπεξηθνξέο ησλ καζεηψλ απηψλ, 

βειηηψζεθαλ νη επηδφζεηο ηνπο θαη ε ηθαλφηεηα νκαιήο κεηάβαζεο απφ ηε κηα 

δξαζηεξηφηεηα ζηελ άιιε. Γηακέζνπ ησλ παξαπάλσ πξνγξακκάησλ, δφζεθε ζηνπο 

καζεηέο ε δπλαηφηεηα λα ζπκκεηέρνπλ απηφλνκα ζηηο επηηεινχκελεο δξαζηεξηφηεηεο, 

ρσξίο ηελ αλάγθε ζπλερνχο ππνζηήξημεο, ελψ εληζρχζεθε ε επηθνηλσλία ηνπο, θαζψο 

νη καζεηέο βξήθαλ κηα ελαιιαθηηθή δίνδν λα εθθξαζηνχλ. Ζ ελίζρπζε ηεο 

επηθνηλσλίαο ηνπο, γίλεηαη θαιχηεξα θαηαλνεηή, ιακβάλνληαο ππφςε ηηο ηδηαίηεξεο 

ηθαλφηεηεο ησλ καζεηψλ απηψλ ζην ρεηξηζκφ κεραλψλ ζε ζπλδπαζκφ κε ην κεησκέλν 

ελδηαθέξνλ γηα επηθνηλσλία κε ηνπο γχξσ ηνπο (Davis, 2014). Ζ αδπλακία απηή ζηελ 

επηθνηλσλία, κε ηδηαίηεξε αλαθνξά ζηνλ ηνκέα ησλ καζεκαηηθψλ, έρεη αλαδεηρζεί θαη 

απφ ηνπο Holmes θαη Sutherland (2011), νη νπνίνη παξαηήξεζαλ φηη αθφκα θαη άηνκα 

κε Asperger πνπ παξνπζηάδνπλ ηδηαίηεξε θιίζε ζηα καζεκαηηθά, δπζθνιεχνληαη λα 

επηρεηξεκαηνινγήζνπλ ζρεηηθά κε ηνλ ηξφπν ζθέςεο ηνπο θαηά ηελ επίιπζε 

πξνβιεκάησλ. 

Ζ ηδηαίηεξε ζπλεηζθνξά ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ θαηά ηε δηδαζθαιία ησλ 

καζεκαηηθψλ, έρεη θαηαδεηρζεί θαη απφ έξεπλεο ζε παηδηά ρσξίο θάπνηα δπζθνιία. 
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Καηαξρήλ ηα πξνγξάκκαηα ζηνλ ππνινγηζηή ηξαβνχλ εμαξρήο ην ελδηαθέξνλ ησλ 

καζεηψλ, ελψ δίλεηαη ε δπλαηφηεηα νη καζεκαηηθέο έλλνηεο λα παξνπζηαζηνχλ κε 

πνιινχο ηξφπνπο ηαπηφρξνλα, ψζηε ε δηδαζθαιία λα αληαπνθξίλεηαη ζην γλσζηηθφ 

πξνθίι φισλ ησλ καζεηψλ (Hudson, Kadan, Lavin, & Vasquez, 2010; Suh, & Moyer-

Packenham, 2007). Δηδηθφηεξα, ζχκθσλα κε έξεπλεο πνπ εζηίαζαλ ζηελ θαηάθηεζε 

ηεο έλλνηαο ηνπ αξηζκνχ θαη ησλ βαζηθψλ καζεκαηηθψλ ελλνηψλ κε ηε βνήζεηα ησλ 

λέσλ ηερλνινγηψλ, παξαηεξήζεθε ζεηηθή επίδξαζε ζηε κάζεζε, αιιά θαη ηε ζηάζε 

ησλ καζεηψλ απέλαληη ζηηο ππφ κειέηε καζεκαηηθέο έλλνηεο, ελψ παξάιιεια 

απμήζεθε θαη ε απηνξξχζκηζε. Σειηθά, ππήξμε βαζχηεξε θαηαλφεζε ησλ 

καζεκαηηθψλ ελλνηψλ θαη ηεο έλλνηαο ηνπ αξηζκνχ εηδηθφηεξα, βειηίσζε ηεο 

επίδνζεο, αιιά θαη εθαξκνγή ησλ λέσλ γλψζεσλ ζηελ επίιπζε πξνβιεκάησλ κε πην 

απνηειεζκαηηθφ ηξφπν (Yang, & Tsai, 2010; Yang, & Li, 2013). χκθσλα κε ηηο 

αξρέο ηνπ National Council for Teaching Mathematics ησλ ΖΠΑ (NCTM, 2000), 

κέζσ ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ, νη καζεηέο κπνξνχλ λα παξαζέζνπλ ηε ζθέςε ηνπο γηα 

αλψηεξεο καζεκαηηθέο έλλνηεο, αιιά θαη λα επηιχζνπλ ζχλζεηα θαη αθεξεκέλα 

πξνβιήκαηα, ηα νπνία δηαθνξεηηθά δε ζα επηιχνληαλ απφ παηδηά ηεο ειηθίαο ηνπο. 

Παξάιιεια, νη λέεο ηερλνινγίεο παξέρνπλ ηελ επθαηξία δηαζχλδεζεο ησλ επηκέξνπο 

καζεκαηηθψλ ελλνηψλ θαη πξνσζνχλ ηε καζεκαηηθή ζθέςε. Μάιηζηα, ην NCTM 

(2000) ηνλίδεη ην ξφιν ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ γηα ηνπο καζεηέο κε καζεζηαθέο 

δπζθνιίεο ζηα καζεκαηηθά, θαζψο παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα πξνζαξκνγήο ηεο 

δηδαζθαιίαο ζηηο ηδηαίηεξεο αλάγθεο ηνπο. Γηα παξάδεηγκα, νη καζεηέο πνπ 

αληηκεησπίδνπλ δπζθνιία κε ηελ εθαξκνγή βαζηθψλ δηαδηθαζηψλ, φπσο είλαη θαη νη 

αιγφξηζκνη, αλαπηχζζνπλ κέζσ ησλ πξνγξακκάησλ ζηνλ ππνινγηζηή θαη 

εμσηεξηθεχνπλ ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν αληηιακβάλνληαη βαζηθέο καζεκαηηθέο έλλνηεο 
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θαη θαη’ επέθηαζε θαηαλννχλ πιεξέζηεξα θαη ηηο εθάζηνηε δηαδηθαζίεο (NCTM, 

2000).  

εκαληηθφ ξφιν ζηα πεξηζζφηεξα πξνγξάκκαηα πνπ αμηνπνηνχλ ηηο λέεο 

ηερλνινγίεο γηα ηε δηδαζθαιία ησλ καζεκαηηθψλ θαηέρνπλ ηα εηθνληθά πεξηβάιινληα 

κάζεζεο, φπνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ςεθηαθέο αλαπαξαζηάζεηο πξαγκαηηθψλ επνπηηθψλ 

κέζσλ (manipulatives) πνπ δίλνπλ ηε δπλαηφηεηα ζηα παηδηά, απνδεζκεχνληάο ηα απφ 

ηελ αλάγθε θπζηθήο παξνπζίαο ησλ αληηθεηκέλσλ, λα αλαπηχμνπλ ζηαδηαθά πην 

αθεξεκέλα, αλψηεξα επίπεδα καζεκαηηθήο ζθέςεο, φπσο είλαη ε ρξήζε ησλ 

αιγνξίζκσλ, δηαζπλδένληαο ηηο δηαθνξεηηθέο κνξθέο αλαπαξάζηαζεο κεηαμχ ηνπο 

(πξαμηαθή – εηθνληθή – πξαμηαθή – ιεθηηθή) (NCTM, 2000; Yang, & Li, 2013). 

Δηδηθφηεξα, ηα εηθνληθά πεξηβάιινληα παξέρνπλ ηε δπλαηφηεηα ζηνπο καζεηέο λα 

ζπλδέζνπλ ηηο εηθνληθέο κε ηηο ζπκβνιηθέο αλαπαξαζηάζεηο, ππνζηεξίδνληαο θαη 

θαζνδεγψληαο ηελ εθαξκνγή ηνπ αιγνξίζκνπ, βήκα πξνο βήκα (Suh, & Moyer-

Packenham, 2007; Yang, & Li, 2013).  

Ζ θξηζηκφηεηα ησλ αλαπαξαζηάζεσλ ζηελ θαηάθηεζε ησλ καζεκαηηθψλ ελλνηψλ, 

ηνλίδεηαη θαη απφ ην NCTM (2000), θαζψο κε βάζε ηα θξηηήξηά ηνπ, απφ ηελ 

πξνζρνιηθή ειηθία σο ην ηέινο ηεο βαζηθήο εθπαίδεπζεο ζα πξέπεη λα δίλεηαη 

έκθαζε ζηε ρξήζε ησλ αλαπαξαζηάζεσλ γηα ηελ απφδνζε ησλ εθάζηνηε 

καζεκαηηθψλ ελλνηψλ, ηε ρξήζε ηνπο γηα ηελ επίιπζε πξνβιεκάησλ, αιιά θαη γηα 

ηελ πξνζνκνίσζε ή εξκελεία πνηθίισλ θαηλνκέλσλ ζηελ θαζεκεξηλή δσή. 

Λακβάλνληαο ππφςε ηα παξαπάλσ, αιιά θαη ην γεγνλφο φηη κηα πηζαλή πεγή ησλ 

δπζθνιηψλ καζεηψλ κε καζεζηαθέο δπζθνιίεο ζηα καζεκαηηθά είλαη ε αδπλακία 

ζχλδεζεο ηεο έλλνηαο ησλ αξηζκψλ κε ηε ζπκβνιηθή αλαπαξάζηαζή ηνπο (Brunda, & 

Bhavithra, 2010), θαζίζηαηαη ζαθήο ν θεληξηθφο ξφινο ησλ αλαπαξαζηάζεσλ ζηελ 

αλάπηπμε ηεο καζεκαηηθήο ζθέςεο. Ζ ζεηηθή επίδξαζε ηεο ρξήζεο πνηθίισλ 
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αλαπαξαζηάζεσλ ζηε δηδαζθαιία, ηφζν ζηελ αχμεζε ηεο ζπκκεηνρήο ησλ καζεηψλ, 

φζν θαη ζηε βειηίσζε ηεο επίδνζεο, έρεη ηνληζηεί απφ αξθεηέο ζχγρξνλεο έξεπλεο 

(Dombrowski, 2012; Goldsmith, & LeBlanc, 2004).   

ζνλ αθνξά ηνπο καζεηέο κε απηηζκφ, ε δηδαζθαιία κέζσ πνηθίισλ 

αλαπαξαζηάζεσλ θξίλεηαη αλαγθαία γηα ηελ θαηάθηεζε ησλ βαζηθψλ καζεκαηηθψλ 

ελλνηψλ, θαζψο νη καζεηέο απηνί ρξεηάδνληαη κηα δηδαζθαιία πνπ λα μεθηλά απφ 

ζπγθεθξηκέλεο αλαπαξαζηάζεηο θαη ρεηξηζκφ αληηθεηκέλσλ θαη ζηαδηαθά λα πξνρσξά 

ζε εηθνληθέο θαη ηειηθά αθεξεκέλεο – ζπκβνιηθέο αλαπαξαζηάζεηο (Berry, 2007; 

Dombrowski, 2012). Μάιηζηα, νη εηθνληθέο αλαπαξαζηάζεηο θαζίζηαληαη 

απαξαίηεηεο, θαζψο νη καζεηέο κε απηηζκφ επεμεξγάδνληαη ηδηαίηεξα απνηειεζκαηηθά 

ηηο νπηηθέο – εηθνληθέο πιεξνθνξίεο (Fan, 2012), ελψ ε ρξήζε νπηηθψλ βνεζεκάησλ 

έρεη αλαδεηρζεί σο κηα ελδεδεηγκέλε δηδαθηηθή πξαθηηθή γηα άηνκα κε απηηζκφ 

(evidence-based practice) (Newton, Eren, Ben-Avie, & Reichow, 2013). Έρεη 

απνδεηρζεί φηη κε ηε ρξήζε νπηηθψλ – εηθνληθψλ βνεζεκάησλ ζηε δηδαζθαιία 

παηδηψλ κε απηηζκφ, νη καζεηέο θαζίζηαληαη ηθαλνί λα νινθιεξψλνπλ ηηο 

δξαζηεξηφηεηεο απηφλνκα θαη κε απμεκέλε ηαρχηεηα, ελψ παξάιιεια κεηψλεηαη ην 

άγρνο, ε λεπξηθφηεηα θαη ε επηζεηηθφηεηα πνπ ζπρλά εθδειψλνπλ (Newton et al., 

2013).  
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Κεθάλαιο 2 

Ερεσνηηικά Ερωηήμαηα 

 

Σν δεχηεξν θεθάιαην, ιακβάλνληαο ππφςε ηα δεδνκέλα ηνπ ζεσξεηηθνχ 

ππνβάζξνπ, σο πξνο ηε ζεκαζία ηεο έλλνηαο ηνπ αξηζκνχ θαη ηηο δπζθνιίεο πνπ 

παξνπζηάδνπλ ηα άηνκα κε δηαηαξαρέο απηηζηηθνχ θάζκαηνο ζηελ αηζζεηνπνίεζε 

ησλ αξηζκψλ θαη ησλ πξάμεσλ, πξνηάζζεη απηφλ ηνλ ηνκέα πξνο κειέηε, 

ζπκπιεξψλνληαο ηα δεδνκέλα ηνπ ζεσξεηηθνχ πιαηζίνπ κε δεδνκέλα θαη άιισλ 

ζχγρξνλσλ εξεπλψλ πνπ ππνζηεξίδνπλ ηελ χπαξμε αλάινγσλ δπζθνιηψλ. ηε 

ζπλέρεηα, αλαθεθαιαηψλνληαο κε βάζε ηε βηβιηνγξαθηθή αλαζθφπεζε ζρεηηθά κε ηα 

αίηηα ησλ δπζθνιηψλ ησλ αηφκσλ κε απηηζκφ ζηα καζεκαηηθά, πξνηάζζεηαη ε 

πνιππαξαγνληηθή ηνπο αηηηνινγία θαη ε αλάγθε βαζχηεξεο κειέηεο θαη εξκελείαο ηεο 

επίδνζεο ησλ καζεηψλ ζηνλ ηνκέα ηεο αηζζεηνπνίεζεο, ηφζν ησλ αξηζκψλ, φζν θαη 

ησλ πξάμεσλ, ειιείςεη αλάινγσλ εξεπλψλ. Με βάζε ηα παξαπάλσ, νξίδεηαη ν ζθνπφο 

θαη ην πεξηερφκελν ηεο παξνχζαο κειέηεο θαη δηαηππψλνληαη ηα αληίζηνηρα 

εξεπλεηηθά εξσηήκαηα. Παξάιιεια, πξνθεηκέλνπ λα απνθηήζνπλ πξαθηηθή ζεκαζία 

φια ηα παξαπάλσ αλαηξνθνδνηψληαο ην δηδαθηηθφ έξγν, κειεηήζεθε ε επίδξαζε ησλ 

εηθνληθψλ πεξηβαιιφλησλ κάζεζεο, κε ηελ αμηνπνίεζε ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ, ζηελ 

αηζζεηνπνίεζε ησλ αξηζκψλ θαη πξάμεσλ θαηά ηε δηδαζθαιία καζεηψλ κε απηηζκφ, 

δεδνκέλεο θαη ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο αλάινγσλ πξαθηηθψλ γηα απηά ηα παηδηά, 

βάζεη θαη ηεο βηβιηνγξαθίαο. 

Απφ ηελ αλαζθφπεζε ηεο βηβιηνγξαθίαο δηαθαίλεηαη κηα αδπλακία ησλ καζεηψλ κε 

απηηζκφ ζηελ θαηαλφεζε ηεο έλλνηαο ηνπ αξηζκνχ. Πην ζπγθεθξηκέλα, ε δπζθνιία 

ησλ παηδηψλ κε απηηζκφ επηθεληξψλεηαη ζηελ αηζζεηνπνίεζε ησλ αξηζκψλ, ε νπνία 
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ζηεξίδεηαη ζηελ νιηθή ζεψξεζε ησλ καζεκαηηθψλ σο έλα εληαίν ζχλνιν ζρέζεσλ 

πνζνηήησλ θαη ζπκβφισλ, φπνπ θπξίαξρν ξφιν παίδεη ε θαηαλφεζε ησλ πνιιαπιψλ 

αλαπαξαζηάζεσλ ησλ αξηζκψλ θαη ησλ ζρέζεψλ ηνπο. Παξάιιεια, ε αηζζεηνπνίεζε 

επεξεάδεη ηελ θαηάθηεζε ησλ αλψηεξσλ ππνινγηζηηθψλ δεμηνηήησλ, πνπ κε ηε ζεηξά 

ηνπο αλήθνπλ ζηηο πην αλεπηπγκέλεο δεμηφηεηεο θαη πξνυπνζέηνπλ βαζηά θαηαλφεζε 

ηνπ αξηζκεηηθνχ ζπζηήκαηνο, ζηηο νπνίεο φκσο πζηεξνχλ ηα παηδηά κε απηηζκφ.  

Οη παξαπάλσ αδπλακίεο ηνλίδνληαη ηφζν ζηα πιαίζηα ηνπ Αλαιπηηθνχ 

Πξνγξάκκαηνο Δηδηθήο Αγσγήο γηα Μαζεηέο κε Απηηζκφ ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο 

(Παηδαγσγηθφ Ηλζηηηνχην, 2004), φζν θαη απφ ηηο πεξηνξηζκέλεο ζχγρξνλεο έξεπλεο 

πάλσ ζην ζέκα, φπσο απηέο ησλ Pellicano, Aagten-Murphy, Daniel θαη Burr (2011), 

αιιά θαη ηεο Υαληψηε (2013). Οη καζεηέο κε απηηζκφ θαίλεηαη λα παξνπζηάδνπλ 

κεγάιεο δπζθνιίεο ζηελ θαηαλφεζε ηνπ πνζνηηθνχ ζπζηήκαηνο αλαπαξάζηαζεο ησλ 

αξηζκψλ, πνπ εκπιέθεηαη ζε βαζηθέο δεμηφηεηεο, φπσο ν ρεηξηζκφο ησλ αξηζκψλ ζε 

ζεκαζηνινγηθφ – αθεξεκέλν επίπεδν, ε εθηέιεζε πξάμεσλ κε άζξνηζκα κεγαιχηεξν 

ηεο δεθάδαο, αιιά θαη ε αλάιπζε αξηζκψλ. 

Οη παξαπάλσ δπζθνιίεο έρνπλ πνιππαξαγνληηθή αηηηνινγία. Οξηζκέλνη απφ ηνπο 

πην επηβαξπληηθνχο παξάγνληεο είλαη ε αδπλακία αθεξεκέλεο ζθέςεο ησλ καζεηψλ 

κε απηηζκφ, ε νπνία νδεγεί ζε αδπλακίεο ζηηο αλψηεξεο καζεκαηηθέο δεμηφηεηεο 

(ζχκθσλα θαη κε ηε ζεσξία ηεο επεμεξγαζίαο ζχλζεησλ πιεξνθνξηψλ). Σν ππφβαζξν 

ησλ αδπλακηψλ απηψλ θαίλεηαη λα είλαη ηα ειιείκκαηα σο πξνο ηελ πξνζνρή (ηδίσο 

ζε γλσζηηθά απαηηεηηθά έξγα), ε αδπλακία κεηαθνξάο ηεο πξνζνρήο θαη 

πξνζαξκνγήο ηεο ζπκπεξηθνξάο ζε δξαζηεξηφηεηεο πνπ απαηηνχλ ηελ εθηέιεζε 

πνιιψλ δηαδνρηθψλ βεκάησλ, φπσο γίλεηαη θαηά ηελ αλάιπζε θαη ζχλζεζε ησλ 

αξηζκψλ γηα ηελ εθηέιεζε πξάμεσλ, αιιά θαη γεληθφηεξεο αδπλακίεο λνεηηθήο 

επειημίαο (κεηάβαζε απφ ηε κία αλαπαξάζηαζε ή ζηξαηεγηθή ζε θάπνηα άιιε), 
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αλαζηνιήο ησλ καζεκέλσλ αληηδξάζεσλ θαη απηνξξχζκηζεο ηεο ζπκπεξηθνξάο αλά 

πεξίπησζε. 

Μέρξη ζήκεξα, ειάρηζηεο έξεπλεο ζηνλ αγγιφθσλν θαη ειιελφθσλν ρψξν έρνπλ 

κειεηήζεη ηηο αδπλακίεο ησλ καζεηψλ κε απηηζκφ ζηα καζεκαηηθά, ελψ πνιιέο 

εζηηάδνληαη ζηε ραξηζκαηηθή ηνπο επίδνζε ζε ζπγθεθξηκέλνπο ηνκείο. Μεηαμχ ησλ 

εξεπλψλ πνπ επηθεληξψλνληαη ζηελ εμήγεζε ησλ αδπλακηψλ είλαη απηή ηνπ Jonge 

(2009), πνπ πξνζπάζεζε λα πξνζεγγίζεη ηελ θαηάθηεζε ησλ βαζηθψλ δεμηνηήησλ ζε 

ζεσξεηηθφ επίπεδν, ελψ ε έξεπλα ησλ Pellicano et al. (2011), κειεηψληαο ηηο 

αδπλακίεο σο πξνο ηελ έλλνηα ηνπ αξηζκνχ, αλαδεηθλχεη ηελ πςειή ηνπο ζπζρέηηζε 

κε ηε ζπλνιηθή καζεκαηηθή επίδνζε ησλ καζεηψλ κε απηηζκφ. Σέινο, νη έξεπλεο ησλ 

Eichel (2007) θαη Υαληψηε (2013), κειεηνχλ ελδεδεηγκέλεο δηδαθηηθέο πξαθηηθέο, 

ηνλίδνληαο ηελ αλαγθαηφηεηα ρξήζεο πνηθίισλ ζπγθεθξηκέλσλ αλαπαξαζηάζεσλ γηα 

ηε ζηαδηαθή αλάπηπμε ησλ φιν θαη πην αθεξεκέλσλ δεμηνηήησλ. 

Γεδνκέλσλ ησλ πεξηνξηζκέλσλ εξεπλψλ, πνπ λα επηθεληξψλνληαη ζηελ κειέηε ησλ 

αδπλακηψλ ζηελ αηζζεηνπνίεζε ησλ αξηζκψλ (πνπ απνηειεί ηε βάζε γηα ηελ 

πεξαηηέξσ αλάπηπμε ησλ καζεκαηηθψλ θαη αξηζκεηηθψλ δεμηνηήησλ), ε παξνχζα 

έξεπλα ζα ήηαλ ρξήζηκν λα επηθεληξσζεί ζε απηφλ ηνλ ηνκέα. Δηδηθφηεξα πξφθεηηαη 

λα πξνζπαζήζεη λα εκβαζχλεη ζηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν γίλνληαη θαηαλνεηνί, απφ 

καζεηέο κε απηηζκφ, νη αξηζκνί θαη νη πνζφηεηεο πνπ αληηπξνζσπεχνπλ κε ηε κειέηε 

ηεο δηαδηθαζίαο κέζσ ηεο νπνίαο καζεηέο κε απηηζκφ κεηαβαίλνπλ απφ ηε κηα 

αλαπαξάζηαζε ζηελ άιιε θαη θαηαλννχλ ηηο αιιειεπηδξάζεηο ηνπο, ζε ηέζζεξα 

επίπεδα: πξαμηαθφ, εηθνληθφ, ιεθηηθφ θαη ζπκβνιηθφ. 

Αθφκε, ιακβάλνληαο ππφςε ηηο δπζθνιίεο πνπ ζπλαληνχλ νη καζεηέο κε απηηζκφ 

θαηά ηελ αλάπηπμε ησλ ππνινγηζηηθψλ δεμηνηήησλ, πξφθεηηαη λα δηεξεπλεζνχλ ηα 



53 
 

αλψηεξα ζηάδηα ηεο αηζζεηνπνίεζεο θαηά ηελ εθηέιεζε πξάμεσλ απφ καζεηέο κε 

απηηζκφ. Άιισζηε γηα ηελ θαηαλφεζε ησλ πξάμεσλ, απαηηείηαη ε θαηαλφεζε ησλ 

αιιειεπηδξάζεσλ κεηαμχ ησλ επηπέδσλ αλαπαξάζηαζεο ησλ αξηζκψλ (Φηιίππνπ, & 

Υξίζηνπ, 2004). θνπφο είλαη λα κειεηεζεί ν ηξφπνο ζθέςεο ηνπο θαη λα γίλνπλ 

θαιχηεξα θαηαλνεηέο νη δπζθνιίεο ηνπο.  

Σέινο, πξνθεηκέλνπ λα απνθηήζνπλ πξαθηηθή ζεκαζία ηα παξαπάλσ απνηειέζκαηα, 

ζα δηεξεπλεζεί ε απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο ρξήζεο εθαξκνγψλ ζηνλ ππνινγηζηή, πνπ 

ζηεξίδνληαη ζηελ νπηηθνπνίεζε ησλ πνζνηήησλ, γηα ηε βειηίσζε ησλ αξηζκεηηθψλ 

ππνινγηζκψλ. Πξνο επίηεπμε ηνπ παξαπάλσ ζθνπνχ, ζα ζπγθξηζεί ε επίδνζε ησλ 

καζεηψλ κε απηηζκφ σο πξνο ηελ αηζζεηνπνίεζε ησλ αξηζκψλ θαη ηελ θαηαλφεζε 

θαη εθηέιεζε πξάμεσλ ζε πνιιαπιά επίπεδα αλαπαξάζηαζεο, πξηλ θαη κεηά 

θαηάιιεια ζρεδηαζκέλε παξέκβαζε δηακέζνπ εηθνληθψλ πεξηβαιιφλησλ κάζεζεο. 

Δπνκέλσο, ε παξνχζα έξεπλα επηρεηξεί λα απαληήζεη ζηα παξαθάησ εξεπλεηηθά 

εξσηήκαηα – ππνεξσηήκαηα: 

1. α. Πώο καζεηέο κε απηηζκό αληαπνθξίλνληαη ζε έξγα αηζζεηνπνίεζεο ησλ 

αξηζκώλ όηαλ νη πιεξνθνξίεο παξνπζηάδνληαη κε δηαθνξεηηθό είδνο 

αλαπαξάζηαζεο (ζπκβνιηθό, εηθνληθό, ιεθηηθό, πξαμηαθό);  

β. Πώο ηξνπνπνηείηαη ε επίδνζε ησλ καζεηώλ κε απηηζκό ζηα πιαίζηα ηεο 

αηζζεηνπνίεζεο ησλ αξηζκώλ σο πξνο ηα δηαθνξεηηθά είδε αλαπαξαζηάζεσλ, 

κεηά ηελ εμάζθεζή ηνπο κέζσ εηθνληθώλ πεξηβαιιόλησλ κάζεζεο; 

2. α. Πώο καζεηέο κε απηηζκό αληαπνθξίλνληαη ζε έξγα πξόζζεζεο θαη αθαίξεζεο 

όηαλ νη πιεξνθνξίεο παξνπζηάδνληαη κε δηαθνξεηηθό είδνο αλαπαξάζηαζεο 

(ζπκβνιηθό, εηθνληθό, ιεθηηθό, πξαμηαθό); 
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β. Πώο ηξνπνπνηείηαη ε επίδνζε καζεηώλ ζηελ εθηέιεζε δξαζηεξηνηήησλ 

πξόζζεζεο θαη αθαίξεζεο σο πξνο ηα δηαθνξεηηθά είδε αλαπαξαζηάζεσλ, κεηά 

ηελ εμάζθεζή ηνπο κέζσ εηθνληθώλ πεξηβαιιόλησλ κάζεζεο; 

3. Πώο ζπζρεηίδνληαη νη αλαπαξαζηάζεηο σο πξνο ηελ αηζζεηνπνίεζε ησλ αξηζκώλ 

θαη ηεο θαηαλόεζεο θαη εθηέιεζεο ησλ πξάμεσλ κεηαμύ ηνπο (ζε καζεηέο κε 

απηηζκό); 
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Κεθάλαιο 3 

Μεθοδολογία 

 

ηα πιαίζηα απηνχ ηνπ θεθαιαίνπ παξνπζηάδεηαη ε κεζνδνινγία πνπ αθνινπζήζεθε 

θαηά ην ζρεδηαζκφ ηεο παξνχζαο έξεπλαο. Αξρηθά, γίλεηαη αλαθνξά ζηελ εξεπλεηηθή 

κέζνδν πνπ επηιέρζεθε σο ε θαηαιιειφηεξε βάζεη ηεο θχζεο ησλ εξεπλεηηθψλ 

εξσηεκάησλ θαη ησλ ηδηαίηεξσλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ πιεζπζκνχ πάλσ ζην ππφ 

κειέηε ζέκα. ηε ζπλέρεηα, αλαιχνληαη ηα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο παξαπάλσ 

κεζφδνπ, ελψ θαηφπηλ γίλεηαη κηα βηβιηνγξαθηθή αλαζθφπεζε ζηηο εξεπλεηηθέο 

κεζφδνπο θαη ηα εξγαιεία πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ απφ παξφκνηεο έξεπλεο ζην 

παξειζφλ κε ηδηαίηεξε έκθαζε ζηελ θαηαιιειφηεηα ηεο εθάζηνηε κεζφδνπ γηα ηελ 

ηθαλνπνίεζε ησλ εθάζηνηε εξεπλεηηθψλ ζθνπψλ. Μεηά ηελ παξνπζίαζε ησλ γεληθψλ 

ραξαθηεξηζηηθψλ ηεο κεζφδνπ (πνηνηηθή κέζνδνο έξεπλαο) γίλεηαη εμεηδίθεπζε ηνπ 

είδνπο ηεο παξνχζαο έξεπλαο (κειέηε πεξίπησζεο) θαη αλαθέξνληαη ηα ηδηαίηεξα 

ραξαθηεξηζηηθά ηεο. Έπεηηα, παξνπζηάδνληαη ηα ζηάδηα πνπ αθνινπζήζεθαλ θαηά ηε 

δηεμαγσγή ηεο έξεπλαο, ε δνκή θαη ην πεξηερφκελν ησλ επηκέξνπο δξαζηεξηνηήησλ, ε 

δηαδηθαζία κε ηελ νπνία ρνξεγήζεθαλ, αιιά θαη ε ινγηθή θαη ην πεξηερφκελν ηνπ 

πξνγξάκκαηνο παξέκβαζεο πνπ πινπνηήζεθε κεηαμχ ηεο αξρηθήο θαη ηειηθήο 

ρνξήγεζεο ησλ δξαζηεξηνηήησλ. ηε ζπλέρεηα, αθνινπζεί ε παξνπζίαζε ηνπ ηξφπνπ 

κε ηνλ νπνίν αλαιχζεθαλ ηα δεδνκέλα πνπ πξνέθπςαλ απφ ηε ρνξήγεζε ησλ 

δξαζηεξηνηήησλ πξνο απάληεζε ησλ εξεπλεηηθψλ εξσηεκάησλ. Σέινο, 

ζθηαγξαθείηαη ην πξνθίι ηνπ ζπκκεηέρνληα θαη ησλ ηδηαίηεξσλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ 

βάζεη ησλ νπνίσλ έγηλε ε επηινγή ηνπ, ελψ γίλεηαη αλαθνξά θαη ζηα νθέιε πνπ 

αλακέλεηαη λα απνθνκίζεη ν ίδηνο απφ ηελ έξεπλα θαη ζίγνληαη δενληνινγηθά 

δεηήκαηα ζρεηηθά κε ηε ζπγθαηάζεζε ησλ ζπκκεηερφλησλ θαη ηελ εκπηζηεπηηθφηεηα.  
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1. Ζ επιλογή επεςνηηικήρ μεθόδος 

χκθσλα κε ηα εξεπλεηηθά εξσηήκαηα, φπσο απηά αλαιχζεθαλ εθηελέζηεξα 

παξαπάλσ, ζηφρνο ηεο παξνχζαο έξεπλαο είλαη ε κειέηε ηνπ ηξφπνπ κε ηνλ νπνίν 

άηνκα κε απηηζκφ αηζζεηνπνηνχλ ηνπο αξηζκνχο θαη παξάιιεια θαηαλννχλ θαη 

εθηεινχλ ηηο πξάμεηο, δηακέζνπ πνηθίισλ κνξθψλ αλαπαξάζηαζεο, φπσο είλαη νη 

πξαμηαθέο, εηθνληθέο, ιεθηηθέο θαη ζπκβνιηθέο αλαπαξαζηάζεηο. Γηα ηελ απάληεζε 

ησλ παξαπάλσ εξσηεκάησλ είλαη αλαγθαίν λα κειεηεζνχλ εηο βάζνο καζεηέο κε 

απηηζκφ ζηα πιαίζηα πνηθίισλ δξαζηεξηνηήησλ αηζζεηνπνίεζεο ησλ αξηζκψλ θαη 

θαηά ηελ εθηέιεζε πξάμεσλ, πξνθεηκέλνπ λα αλαδεηρζνχλ νη δπλαηφηεηεο θαη 

αδπλακίεο ηνπο.  

Ο ηδαληθφηεξνο ηχπνο έξεπλαο βάζεη ηεο θχζεο ησλ εξεπλεηηθψλ εξσηεκάησλ είλαη 

ε πνηνηηθή εξεπλεηηθή πξνζέγγηζε. Οη αξηζκνί άιισζηε απνηεινχλ κηα θνηλσληθή 

θαηαζθεπή (Dehaene, 2001) πνχ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ εξκελεία ησλ θαηλνκέλσλ 

ηνπ γχξσ πεξηβάιινληνο θαη  απαηηείηαη έλαο πινχηνο εκπεηξηψλ, πξνθεηκέλνπ ην 

άηνκν λα θαηαθηήζεη ηελ έλλνηα ηνπ αξηζκνχ (Φηιίππνπ, & Υξίζηνπ, 2004). 

Γεδνκέλνπ ηνπ γεγνλφηνο φηη ε έλλνηα ηνπ αξηζκνχ είλαη κηα θνηλσληθή θαηαζθεπή, 

ηα άηνκα θαηαθηψληαο ηελ ζηαδηαθά, νηθνδνκνχλ ηα δηθά ηνπο λνήκαηα γχξσ απφ 

πνηθίιεο πηπρέο ηεο. Ζ πξνζσπηθή νηθνδφκεζε ηνπ λνήκαηνο απνηειεί βαζηθή 

παξαδνρή ησλ πνηνηηθψλ εξεπλψλ, ζηα πιαίζηα ησλ νπνίσλ γίλεηαη πξνζπάζεηα 

εξκελείαο ηεο παξαηεξνχκελεο ζπκπεξηθνξάο, ψζηε λα αλαδεηρζεί ν ηξφπνο ζθέςεο 

ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ αηφκνπ (Αβξακίδνπ, 2012). Αληίζεηα, θάπνηα κνξθή πνζνηηθήο 

έξεπλαο δε ζα ήηαλ θαηάιιειε γηα ηελ παξνχζα κειέηε, θαζψο κε βάζε ηηο 

πνζνηηθέο πξνζεγγίζεηο ππάξρεη κηα αληηθεηκεληθή πξαγκαηηθφηεηα ζηα πιαίζηα ηεο 

νπνίαο νηθνδνκνχληαη ζεσξίεο θαη θαηφπηλ ε έξεπλα επηθεληξψλεηαη ζηελ πνζνηηθή 

κειέηε νξηζκέλσλ κεηαβιεηψλ (Cohen, Manion, & Morrison, 2008).  
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Αλαιπηηθφηεξα, σο πξνο ηε κέζνδν έξεπλαο πνπ πηνζεηήζεθε, νη πνηνηηθέο 

εξεπλεηηθέο πξνζεγγίζεηο ζχκθσλα κε ηνπο Cohen, Manion θαη Morrison (2008), 

ραξαθηεξίδνληαη θαη σο ππνθεηκεληθέο ή εξκελεπηηθέο. Χο ππνθεηκεληθέο εξεπλεηηθέο 

πξνζεγγίζεηο, εζηηάδνπλ ζην ππφ κειέηε ππνθείκελν, δίλνληαο έκθαζε ζηε 

κνλαδηθφηεηά θαη ηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ θαη σο εξκελεπηηθέο πξνζπαζνχλ 

λα εμεγήζνπλ θαη λα εξκελεχζνπλ ηα παξαπάλσ αηνκηθά ραξαθηεξηζηηθά ζηα 

πιαίζηα ηνπ εθάζηνηε πιαηζίνπ, εζηηάδνληαο ζηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ην 

ζπγθεθξηκέλν ππνθείκελν αληηιακβάλεηαη ηα γεγνλφηα θαη δξα.  

Γεδνκέλνπ ηνπ εηεξνγελνχο πξνθίι ησλ αηφκσλ κε δηαηαξαρέο απηηζηηθνχ 

θάζκαηνο, ηφζν απφ άηνκν ζε άηνκν φζν θαη ελδναηνκηθά κεηαμχ ησλ δηαθνξεηηθψλ 

καζεκαηηθψλ δεμηνηήησλ, ελδείθλπηαη λα ρξεζηκνπνηεζεί ε πνηνηηθή πξνζέγγηζε 

ψζηε λα αλαδεηρζεί ν ηδηαίηεξνο ηξφπνο κε ηνλ νπνίν ν θάζε καζεηήο αληηιακβάλεηαη 

ηνπο αξηζκνχο θαη ηηο πξάμεηο κέζσ ηεο αηζζεηνπνίεζεο ησλ αξηζκψλ, νη δπλαηφηεηεο 

θαη νη αδπλακίεο ηνπ. ηα πιαίζηα ινηπφλ ιεπηνκεξψλ πεξηγξαθψλ, αλαιχεηαη ε 

εθάζηνηε θαηάζηαζε θαη γίλεηαη κηα πξνζπάζεηα εξκελείαο, πξνζπαζψληαο λα 

αληρλεπζνχλ νη νπνηεζδήπνηε ζπζρεηίζεηο κεηαμχ ησλ επηκέξνπο αλαπαξαζηάζεσλ, 

αιιά θαη κεηαμχ ηνπ πξνθίι πνπ παξνπζηάδεη ν καζεηήο ζε επίπεδν αηζζεηνπνίεζεο 

αξηζκψλ θαη ηνπ πξνθίι ηνπ θαηά ηελ εθαξκνγή ησλ παξαπάλσ γλψζεσλ ζηα πιαίζηα 

ηεο θαηαλφεζεο θαη εθηέιεζεο ησλ πξάμεσλ.  

Σέινο, δεδνκέλνπ φηη ζηφρνο ησλ πνηνηηθψλ εξεπλψλ, κέζσ ηεο νιηζηηθήο ζεψξεζεο 

ηεο δξάζεο ηνπ ππνθεηκέλνπ, είλαη ε δηακφξθσζε κηαο θαηάιιεια πξνζαξκνζκέλεο 

ζηηο αλάγθεο ηνπ εθάζηνηε αηφκνπ παξέκβαζεο (Cohen et al., 2008), ε παξνχζα 

έξεπλα είρε σο απψηεξν ζθνπφ ηε δφκεζε ελφο πξνγξάκκαηνο παξέκβαζεο 

πξνζαξκνζκέλνπ ζηηο αδπλακίεο πνπ παξαηεξήζεθαλ θαη ηε κειέηε ηεο 

απνηειεζκαηηθφηεηάο ηνπ. 
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Γηα ην ιεπηνκεξέζηεξν θαζνξηζκφ ηεο κεζνδνινγηθήο πξνζέγγηζεο πνπ ζα έπξεπε 

λα αθνινπζεζεί, ιήθζεθαλ ππφςε γηα ηελ ελίζρπζε ηεο εγθπξφηεηαο ησλ 

ρξεζηκνπνηνχκελσλ κεζφδσλ, παιηφηεξεο κνξθέο έξεπλαο ζρεηηθά κε ηελ αλάπηπμε 

ησλ καζεκαηηθψλ δεμηνηήησλ απφ παηδηά κε δπζθνιίεο, πξνθεηκέλνπ λα αλαδεηρζεί ε 

θαηαιιειφηεξε κέζνδνο γηα ηελ εμππεξέηεζε ησλ εηδηθψλ ζθνπψλ ηεο παξνχζαο 

έξεπλαο. 

ην παξειζφλ νη πεξηζζφηεξεο απφ ηηο έξεπλεο, επηθεληξψζεθαλ ζηελ πνζνηηθή 

κειέηε ησλ καζεκαηηθψλ δεμηνηήησλ παηδηψλ κε απηηζκφ. ηφρνο ηνπο ήηαλ ε 

γελίθεπζε ησλ παξαηεξήζεσλ γηα ηε δεκηνπξγία επηκέξνπο θαηεγνξηψλ κεηαμχ ησλ 

καζεηψλ κε απηηζκφ βάζεη ησλ καζεκαηηθψλ ηνπο επηδφζεσλ (π.ρ. καζεηέο κε 

ππεξαξηζκεζία ή ρακειή επίδνζε ζηα καζεκαηηθά) (Jones et al., 2009; Wei et al., 

2014), αιιά θαη ε εμαγσγή πνζνζηψλ αηφκσλ κε απηηζκφ πνπ παξνπζηάδνπλ 

δπζθνιίεο ζηα καζεκαηηθά ζε ζχγθξηζε κε ην ζχλνιν ησλ αηφκσλ κε απηηζκφ 

(Chiang, & Lin, 2007; Mayes, & Calhoun, 2006). Αθφκε, αξθεηέο έξεπλεο 

επηθεληξψζεθαλ ζηε κειέηε ηεο επίδνζεο ησλ καζεηψλ κε απηηζκφ ζε επηκέξνπο 

δνθηκαζίεο ζηαζκηζκέλσλ ηεζη θαη ζε θιίκαθεο, φπσο ην WISC, Wechsler θαη WAIT, 

ζε αληηδηαζηνιή κε ην γεληθφ πιεζπζκφ, πξνθεηκέλνπ λα αλαδεηρζνχλ πηζαλνί ηνκείο 

φπνπ παξνπζηάδνπλ δπζθνιίεο θαη λα ζπζρεηηζηνχλ κε ηα καζεκαηηθά (Assouline et 

al., 2012; Chiang, & Lin, 2007; Barnhill et al., 2000; Donaldson, & Zager, 2010; 

Griswold et al., 2002; Jones et al., 2009; Manjiviona, & Prior, 1999; Mayes, & 

Calhoun, 2008; Siegel et al., 1996; Wei et al., 2014; Zander, & Dahlgren, 2010).  

Οη παξαπάλσ έξεπλεο, ιφγσ ησλ κεγάισλ θαη αληηπξνζσπεπηηθψλ ηνπ επξχηεξνπ 

πιεζπζκνχ δεηγκάησλ, κπνξνχλ κελ λα ζπλδξάκνπλ ζην λα εμαρζνχλ γεληθεχζηκα 

ζπκπεξάζκαηα ζρεηηθά κε ην πξνθίι ησλ αηφκσλ κε απηηζκφ ζηα καζεκαηηθά, 

σζηφζν έρνπλ κηθξή πξαθηηθή ζεκαζία. Λφγσ ηεο εηεξνγέλεηαο ησλ πξνθίι ησλ 
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αηφκσλ πνπ αλήθνπλ ζην θάζκα ηνπ απηηζκνχ δηαηνκηθά θαη ελδναηνκηθά (Griswold 

et al., 2002; Jones et al., 2009), δελ κπνξνχλ λα εμαρζνχλ αζθαιή ζπκπεξάζκαηα γηα 

ηα αίηηα ησλ παξαηεξνχκελσλ δπζθνιηψλ πνπ ζα θαζνδεγνχζαλ νπνηαδήπνηε 

παξέκβαζε. 

Παξά ηελ πιεζψξα πνζνηηθψλ εξεπλψλ γχξσ απφ ην ζέκα, ππάξρνπλ θαη νξηζκέλεο 

πνηνηηθέο έξεπλεο πνπ επηθεληξψζεθαλ ζηελ εξκελεία ησλ δπζθνιηψλ 

ζπγθεθξηκέλσλ αηφκσλ κε απηηζκφ. Δλδεηθηηθά, ε Macmillan (2002) κέζσ θιηληθήο 

ζπλέληεπμεο θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ παηρληδηνχ ησλ παηδηψλ, πξνζπάζεζε λα 

αληρλεχζεη ηα επίπεδα θαηαλφεζήο ηνπο γχξσ απφ βαζηθέο καζεκαηηθέο έλλνηεο θαη 

αξρέο. Παξνκνίσο, ν Emfinger (2009) κειέηεζε ηελ θαηαλφεζε ησλ καζεηψλ ζε 

βαζηθέο καζεκαηηθέο δεμηφηεηεο κέζσ ηεο παξαηήξεζήο ηνπο ζηα πιαίζηα 

δξακαηνπνηήζεσλ. ε φιεο ηηο παξαπάλσ έξεπλεο θεληξηθφ ξφιν ζηελ θαηαλφεζε ηνπ 

ηξφπνπ κε ηνλ νπνίν νη καζεηέο αληηιακβάλνληαη ηα καζεκαηηθά, θαηείρε ε θιηληθή 

ζπλέληεπμε, φπσο παξαηεξείηαη θαη ζηηο έξεπλεο ησλ Jacoby (2005) θαη Dunphy 

(2006). Δηδηθφηεξα, νξηζκέλεο έξεπλεο κειεηνχλ ηελ θαηαλφεζε ησλ αξηζκψλ κέζσ 

ηνπ ηξφπνπ κε ηνλ νπνίν νη καζεηέο ηνπο αλαπαξηζηνχλ ζε πνηθίια επίπεδα, 

εζηηάδνληαο γηα παξάδεηγκα ζηηο δσγξαθηέο ησλ παηδηψλ (Aunio et al., 2006; Jacoby, 

2005). 

ιεο νη παξαπάλσ έξεπλεο κειεηνχλ ηηο καζεκαηηθέο δεμηφηεηεο ζε ζρέζε κε ην 

εθάζηνηε πιαίζην ζην νπνίν εθδειψλνληαη θαη φρη ζε αθεξεκέλν επίπεδν (φπσο 

ζπκβαίλεη ζηηο πνζνηηθέο έξεπλεο). Δζηηάδνπλ έηζη ζηελ παξαηήξεζε ηεο ηθαλφηεηαο 

εθαξκνγήο θαη γελίθεπζεο ησλ νπνηνδήπνηε γλψζεσλ ζε θαζεκεξηλέο θαηαζηάζεηο, 

φπσο ζηα πιαίζηα θαζεκεξηλψλ ρξεκαηηθψλ ζπλαιιαγψλ ζηελ αγνξά (Linder, 

Powers – Costello, & Stegelin, 2011). Αλαδεηθλχεηαη επνκέλσο ε ιεηηνπξγηθφηεηα ή 

κε ησλ καζεκαηηθψλ γλψζεσλ ζε θάζε πιαίζην θαη δίλεηαη ε επθαηξία λα κειεηεζεί 
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εηο βάζνο ε ζπιινγηζηηθή ηνπ αηφκνπ, νη πηζαλέο παξαλνήζεηο θαη νη αδπλακίεο ηνπ 

πνπ ην νδεγνχλ ζε ππνεπίδνζε ζηελ εθάζηνηε καζεκαηηθή δεμηφηεηα. Έηζη, ε 

νπνηαδήπνηε παξέκβαζε ζα κπνξεί λα εζηηάζεη ζηηο πεγέο ησλ δπζθνιηψλ ηνπ 

αηφκνπ θαη λα είλαη απνηειεζκαηηθή. Βέβαηα, ην θχξην κεηνλέθηεκα ησλ παξαπάλσ 

πξνζεγγίζεσλ είλαη φηη ηα απνηειέζκαηα δελ είλαη γεληθεχζηκα ζηνλ επξχηεξν 

πιεζπζκφ, αιιά νη παξαηεξήζεηο είλαη εμαηνκηθεπκέλεο θαη εζηηάδνπλ ζηελ εηο 

βάζνο κειέηε ηνπ θάζε αηφκνπ μερσξηζηά. 

2. Πεπιγπαθή ηηρ Μεθοδολογικήρ Πποζέγγιζηρ 

ηα πιαίζηα ηεο παξνχζαο έξεπλαο γηα ηε καζεκαηηθή επίδνζε ησλ παηδηψλ κε 

απηηζκφ, δεδνκέλνπ ηνπ ραξαθηήξα ησλ εξεπλεηηθψλ εξσηεκάησλ, απνθαζίζηεθε λα 

κειεηεζεί έλα ζπγθεθξηκέλν άηνκν κε δηαηαξαρέο απηηζηηθνχ θάζκαηνο ζε κηα 

πξνζπάζεηα εξκελείαο ηνπ ηξφπνπ κε ηνλ νπνίν αληαπνθξίλεηαη ζε δηάθνξα έξγα 

αηζζεηνπνίεζεο ησλ αξηζκψλ θαη εθηέιεζεο πξάμεσλ δηακέζνπ πνηθίισλ 

αλαπαξαζηάζεσλ. ηφρνο είλαη λα αληρλεπζνχλ νη δπλαηφηεηεο θαη νη αδπλακίεο ηνπ 

θαη θαηφπηλ λα εθαξκνζηεί κηα παξέκβαζε πξνζαξκνζκέλε ζηηο ηδηαίηεξεο αλάγθεο 

ηνπ καζεηή απηνχ θαη λα ειεγρζνχλ ηα απνηειέζκαηά ηεο. Πξφθεηηαη νπζηαζηηθά γηα 

κηα κειέηε πεξίπησζεο, ζχκθσλα κε ηνπο Cohen et al. (2008): 

«Μηα κειέηε πεξίπησζεο είλαη έλα ζπγθεθξηκέλν επηζηεκνληθφ παξάδεηγκα πνπ 

ζπρλά ζρεδηάδεηαη γηα λα ζθηαγξαθήζεη κηα γεληθφηεξε θαηάζηαζε, είλαη «ε 

κειέηε ελφο πεξηζηαηηθνχ ελ ηε εμειίμεη ηνπ» ... πληζηά έλα κνλαδηθφ 

παξάδεηγκα αλζξψπσλ ζε πξαγκαηηθέο θαηαζηάζεηο, δίλνληαο ηε δπλαηφηεηα 

ζηνπο αλαγλψζηεο λα θαηαλνήζνπλ έλλνηεο πην μεθάζαξα έλαληη κηαο απιήο 

παξνπζίαζήο ηνπο κε αθεξεκέλεο ζεσξίεο ή αξρέο.» 

(Cohen, Manion θαη Morrison, 2008, ζ. 309 – 310) 

ηα πιαίζηα ηεο κειέηεο πεξίπησζεο, αθνινπζήζεθαλ ηα εμήο ζηάδηα: Αξρηθά, 

δφζεθαλ νξηζκέλεο δξαζηεξηφηεηεο ζην ζπκκεηέρνληα (καζεηήο – ππνθείκελν ηεο 

έξεπλαο) πνπ κειεηνχζαλ ηελ αληαπφθξηζή ηνπ ζε δξαζηεξηφηεηεο 
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αηζζεηνπνίεζεο ησλ αξηζκψλ θαη θαηαλφεζεο θαη εθηέιεζεο πξάμεσλ, ελψ 

παξάιιεια ν εξεπλεηήο έζεηε εξσηήζεηο ζην καζεηή γηα λα δηαζαθελίζεη ηνλ 

ηξφπν ζθέςεο ηνπ. ε πξψηε θάζε, ρνξεγήζεθαλ νη παξαπάλσ δξαζηεξηφηεηεο 

θαη αλαιχζεθε ε επίδνζε ηνπ καζεηή ζε απηέο, νη ζπζρεηίζεηο ηεο επίδνζεο 

κεηαμχ ηεο κνξθήο αλαπαξάζηαζεο ζηελ νπνία δίλνληαη νη πιεξνθνξίεο θαη ηεο 

κνξθήο αλαπαξάζηαζεο ζηελ νπνία θαιείηαη λα απαληήζεη ν καζεηήο, ηφζν θαηά 

ηελ αηζζεηνπνίεζε ησλ αξηζκψλ, αιιά θαη θαηά ηελ εθηέιεζε πξάμεσλ. Καηφπηλ, 

κε βάζε ηηο αδπλακίεο πνπ παξαηεξήζεθαλ ζρεδηάζηεθε κηα παξέκβαζε 

πξνζαξκνζκέλε ζηηο ηδηαίηεξεο αλάγθεο ηνπ καζεηή κε απηηζκφ θαη ηέινο 

αμηνινγήζεθε ε απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο παξέκβαζεο πνπ πινπνηήζεθε, κε ηελ 

επαλαρνξήγεζε ησλ αξρηθψλ δνθηκαζηψλ (κε ηξνπνπνίεζε ησλ αξηζκεηηθψλ 

δεδνκέλσλ, ψζηε λα απνθεπρζνχλ πηζαλέο επηδξάζεηο ηεο κλήκεο), ελψ 

παξάιιεια εληζρχζεθε θαη ε αμηνπηζηία ησλ πξψησλ παξαηεξήζεσλ. Σέινο, γηα 

ηελ ηξηγσλνπνίεζε ησλ δεδνκέλσλ θαη ηελ ελίζρπζε ηεο αμηνπηζηίαο ησλ 

παξαηεξήζεσλ, νη επηδφζεηο ηνπ καζεηή ζηηο παξαπάλσ δνθηκαζίεο, 

ζπζρεηίζηεθαλ κε ηηο επηδφζεηο ηνπ ζε αλάινγεο δνθηκαζίεο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

ζρνιηθήο ρξνληάο, κε βάζε ηηο παξαηεξήζεηο πνπ είρε θαηαγξάςεη ε δαζθάια ηεο 

παξάιιειεο ζηήξημεο ηνπ καζεηή (ε ίδηα ε εξεπλήηξηα) ζην πξνζσπηθφ ηεο 

εκεξνιφγην. 

α. Γομή ηυν Γπαζηηπιοηήηυν 

Πξνθεηκέλνπ λα δηεξεπλεζνχλ ηα εξεπλεηηθά εξσηήκαηα, νη δξαζηεξηφηεηεο πνπ 

ρνξεγήζεθαλ ζην ππνθείκελν ζηα πιαίζηα ηεο κειέηεο πεξίπησζεο θαη πάλσ ζηηο 

νπνίεο έζεηε ν εξεπλεηήο δηεπθξηληζηηθέο εξσηήζεηο ζην ππνθείκελν κε κνξθή 

θιηληθήο ζπλέληεπμεο, δνκήζεθαλ ζε δχν θχξηνπο άμνλεο. 
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Με βάζε ην πξψην κέξνο ηνπ πξψηνπ εξεπλεηηθνχ εξσηήκαηνο πνπ αθνξά ηελ 

αηζζεηνπνίεζε ησλ αξηζκψλ απφ άηνκα κε απηηζκφ δηακέζνπ ησλ δηαθφξσλ 

αλαπαξαζηάζεσλ (πξαμηαθψλ, εηθνληθψλ, ιεθηηθψλ θαη ζπκβνιηθψλ), δνκήζεθαλ 

δξαζηεξηφηεηεο ζηηο νπνίεο νη πιεξνθνξίεο δίλνληαλ ζε κηα κνξθή 

αλαπαξάζηαζεο θαη ν καζεηήο θαηαλνψληαο ηελ έπξεπε λα αληαπνθξηζεί ζηε 

δξαζηεξηφηεηα παξνπζηάδνληαο ηα δεηνχκελα ζε κηα άιιε κνξθή 

αλαπαξάζηαζεο. Καη’ απηφλ ηνλ ηξφπν κειεηήζεθαλ φια ηα πηζαλά δεχγε 

αλαπαξαζηάζεσλ κεηαμχ εηζεξρφκελσλ εξεζηζκάησλ θαη αλακελφκελσλ 

αληηδξάζεσλ (δψδεθα ζπλνιηθά), ελψ ζηε ζπλέρεηα κειεηήζεθε θαη ε ηθαλφηεηα 

ηνπ καζεηή λα ρεηξίδεηαη δηακέζνπ ησλ παξαπάλσ αλαπαξαζηάζεσλ δηςήθηνπο 

αξηζκνχο (ζπκβνιηθέο αλαπαξαζηάζεηο), νπηηθνπνηψληαο ηνπο κε ηε ρξήζε 

δεθαδηθψλ κνληέισλ ζε επίπεδν εηθνληθψλ θαη πξαμηαθψλ αλαπαξαζηάζεσλ θαη 

αληίζηξνθα.  

ηα πιαίζηα ηνπ πξψηνπ εξσηήκαηνο, θξίζεθε ζθφπηκν λα δνζεί ηδηαίηεξε 

έκθαζε ζηνπο δηςήθηνπο αξηζκνχο θαη ην ρεηξηζκφ δεθαδηθψλ κνληέισλ, 

πξνθεηκέλνπ λα κειεηεζεί ν βαζκφο ζηνλ νπνίν ν καζεηήο θαηαλνεί ηελ έλλνηα 

ηεο ζεζηαθήο αμία θαη ηε δνκή ηνπ δεθαδηθνχ ζπζηήκαηνο αξίζκεζεο, θαζψο ηα 

παξαπάλσ, κε βάζε ην αιβαξά (2011), απνηεινχλ πξναπαηηνχκελν πξνθεηκέλνπ 

ν καζεηήο λα θαηαλνήζεη εηο βάζνο ηνλ παξαδνζηαθφ αιγφξηζκν ηεο πξφζζεζεο 

θαη ηεο αθαίξεζεο, ζηνπο νπνίνπο εζηηάζηεθε ην δεχηεξν εξεπλεηηθφ εξψηεκα, 

φπσο αλαιχεηαη παξαθάησ. Γηακέζνπ ηνπ ρεηξηζκνχ δεθαδηθψλ κνληέισλ ν 

καζεηήο εμνηθεηψζεθε κε ηελ νκαδνπνίεζε θαη αληαιιαγή κνλάδσλ – δεθάδσλ, 

δηαδηθαζίεο ζηηο νπνίεο ζηεξίδεηαη ε έλλνηα ηεο ζεζηαθήο αμίαο (αιβαξάο, 2011). 

ηε ζπλέρεηα, θαη’ αλάινγν ηξφπν δνκήζεθαλ θαη νη δξαζηεξηφηεηεο ζρεηηθά κε 

ην πξψην κέξνο ηνπ δεχηεξνπ εξεπλεηηθνχ εξσηήκαηνο, πνπ επηθεληξσλφηαλ ζηελ 
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θαηαλφεζε θαη εθηέιεζε ησλ πξάμεσλ κε ηε ρξήζε ησλ δηαθνξεηηθψλ 

αλαπαξαζηάζεσλ. Μάιηζηα, θαη’ αληηζηνηρία κε ην πεξηερφκελν ηνπ παξαπάλσ 

εξσηήκαηνο, ε εκπέδσζε ηεο πξφζζεζεο θαη ηεο αθαίξεζεο δηςήθησλ αξηζκψλ κε 

ηε ρξήζε πξαμηαθψλ, εηθνληθψλ, ιεθηηθψλ θαη ζπκβνιηθψλ αλαπαξαζηάζεσλ, 

πξνηάζζεηαη σο δηδαθηηθφο ζηφρνο, κε βάζε θαη ην αλαιπηηθφ πξφγξακκα, 

ζχκθσλα κε ηνλ αιβαξά (2011), ν νπνίνο πξνηείλεη θαη ελδεηθηηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο αλάινγνπ πεξηερνκέλνπ. Δπνκέλσο, νη δξαζηεξηφηεηεο απηνχ ηνπ 

κέξνπο επηθεληξψζεθαλ ζε κεγάιν βαζκφ ζηελ πνιιαπιή αλαπαξάζηαζε ησλ 

πξάμεσλ κε δηςήθηνπο αξηζκνχο, πνπ απαηηνχζαλ ηελ ηθαλφηεηα αλάιπζεο θαη 

ζχλζεζεο ηεο δεθάδαο θαηά ηελ εθηέιεζε πξνζζαθαηξέζεσλ, ιακβάλνληαο ππφςε 

θαη ηελ επίδνζε ηνπ καζεηή ζην πξψην κέξνο, αιιά θαη ηηο παξαηεξήζεηο πνπ είρε 

θαηαγξάςεη ε δαζθάια παξάιιειεο ζηήξημεο ζην πξνζσπηθφ ηεο εκεξνιφγην, 

φπνπ ν καζεηήο εθηεινχζε κε επθνιία πξάμεηο κε άζξνηζκα κηθξφηεξν ηνπ δέθα, 

ελψ δπζθνιεπφηαλ ζηελ αλαπαξάζηαζε ηεο δεθάδαο ζε πξαμηαθφ θαη εηθνληθφ 

επίπεδν (αλ θαη εθηεινχζε πξάμεηο ζηεξηδφκελνο ζηνλ αιγφξηζκν κεραληθά, ρσξίο 

λα θαηαλνεί ην λφεκά ηνπο). ηα πιαίζηα ησλ παξαπάλσ δξαζηεξηνηήησλ πνπ 

ζηφρν είραλ ηελ αμηνιφγεζε ηεο θαηαλφεζεο ηνπ καζεηή ζηα πιαίζηα εθηέιεζεο 

πξάμεσλ, αμηνπνηήζεθαλ δεθαδηθά κνληέια – θχβνη, αλάινγνη ησλ θχβσλ Dienes 

πνπ πξνηείλνληαη απφ ηνλ αιβαξά (2011). 

Σέινο, ηελ παξαηήξεζε ηνπ πξνθίι ηεο επίδνζεο ηνπ καζεηή αθνινχζεζε κηα 

παξέκβαζε επί ησλ αδπλακηψλ ηνπ δηακέζνπ ελφο εηθνληθνχ πεξηβάιινληνο 

κάζεζεο, ε νπνία επηθεληξσλφηαλ ζηελ νπηηθνπνίεζε ηνπ παξαδνζηαθνχ 

αιγνξίζκνπ κε δεθαδηθά κνληέια. Μεηά ηελ παξέκβαζε, νη δξαζηεξηφηεηεο ηνπ 

πξψηνπ κέξνπο (πξν ηεο παξέκβαζεο) επαλαρνξεγήζεθαλ γηα λα κειεηεζνχλ νη 
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πηζαλέο επηδξάζεηο ηεο παξέκβαζεο ζηελ επίδνζε ηνπ καζεηή. ιεο, νη παξαπάλσ 

δξαζηεξηφηεηεο παξαηίζεληαη αλαιπηηθά θαη ζην παξάξηεκα. 

Σν πεξηερφκελν ησλ δξαζηεξηνηήησλ ππνζηεξίδεηαη ζε ζεσξεηηθφ επίπεδν, ηφζν  

κε βάζε ην πεξηερφκελν ηνπ δηαζεκαηηθνχ αλαιπηηθνχ πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ 

ησλ καζεκαηηθψλ ηεο Β΄ηάμεο δεκνηηθνχ θαη ηνπο ζηφρνπο πνπ αλαθέξνληαη 

αλαιπηηθά ζην βηβιίν ηνπ δαζθάινπ (Παηδαγσγηθφ Ηλζηηηνχην, 2003;  

Παηδαγσγηθφ Ηλζηηηνχην, 2012; αιβαξάο, 2011), φζν θαη απφ επηκέξνπο 

εξεπλεηέο, φπσο νη Φηιίππνπ θαη Υξίζηνπ (2004), ζχκθσλα κε ηνπο νπνίνπο, νη 

πνιιαπιέο αλαπαξαζηάζεηο δξνπλ ππνζηεξηθηηθά ζηελ θαηαλφεζε ησλ 

καζεκαηηθψλ ελλνηψλ απφ ηα παηδηά, σο έλα επνπηηθφ κέζν πνπ ηνπο δίλεη ηε 

δπλαηφηεηα λα δξάζνπλ πάλσ ζηα αληηθείκελα κε πνηθίινπο ηξφπνπο, ψζηε ηειηθά 

λα θζάζνπλ ζην πην αθεξεκέλν ζηάδην αλαπαξάζηαζεο – ηε ζπκβνιηθή 

αλαπαξάζηαζε, κέζσ ηεο νπνίαο απνδίδνπλ κε ζπκβνιηθφ ηξφπν ηηο ελέξγεηέο 

ηνπο ζηε γιψζζα ησλ καζεκαηηθψλ. Αλαιπηηθφηεξα, νη Haylock θαη Cockburn 

(2008), αλαθέξνπλ ηέζζεξα είδε αλαπαξαζηάζεσλ: ηελ πξαμηαθή, ηελ εηθνληθή, ηε 

ζπκβνιηθή θαη ηε ιεθηηθή. Αθφκε, ζχκθσλα κε ηνλ αιβαξά (2011), νη καζεηέο 

ζηα πιαίζηα ησλ δξαζηεξηνηήησλ ζην κάζεκα ησλ καζεκαηηθψλ, πξνο ηελ 

επίηεπμε ησλ δηδαθηηθψλ ζηφρσλ, θαινχληαη λα  αλαπαξαζηήζνπλ ηηο καζεκαηηθέο 

έλλνηεο πξαμηαθά, ιεθηηθά (εθζέηνληαο ηε ζπιινγηζηηθή ηνπο), απεηθνληζηηθά, 

ζπκβνιηθά, αιιά θαη επηλνψληαο ηζηνξίεο (δηαηππψλνληαο θαη επηιχνληαο 

θαζεκεξηλά πξνβιήκαηα). ηα πιαίζηα ινηπφλ ηεο παξνχζαο έξεπλαο, ε πξαμηαθή 

αλαπαξάζηαζε επηθεληξψλεηαη ζην ρεηξηζκφ αληηθεηκέλσλ, ε εηθνληθή απνζθνπεί 

ζηελ απφδνζε ησλ ελεξγεηψλ ζε έλα φιν θαη πην αθεξεκέλν επίπεδν κέζσ 

εηθφλσλ, ε ιεθηηθή αθνξά ηε γισζζηθή δηαηχπσζε ησλ επηηεινχκελσλ 

δηαδηθαζηψλ, αιιά θαη ηε δηαηχπσζε πξνβιεκάησλ γχξσ απφ ηα αξηζκεηηθά 
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ζχκβνια (ηελ νπνία ν αιβαξάο (2011), αλαθέξεη σο επηλφεζε ηζηνξηψλ), ελψ ε 

ζπκβνιηθή απνηειεί ην πην αθεξεκέλν επίπεδν αλαπαξάζηαζεο θαη απνδίδεη ηηο 

παξαπάλσ ιεηηνπξγίεο κε καζεκαηηθά ζχκβνια, φπσο ζα έθαλε θαη έλαο 

καζεκαηηθφο. 

Καηά ηε δηαηχπσζε ησλ επηκέξνπο δξαζηεξηνηήησλ βάζε ησλ πνιιαπιψλ 

αλαπαξαζηάζεσλ, ειήθζεζαλ ππφςε νη πξνηεηλφκελεο δξαζηεξηφηεηεο 

αηζζεηνπνίεζεο, αιιά θαη αλάπηπμεο ηεο ζεκαζίαο ησλ πξάμεσλ ζχκθσλα κε 

ηνπο Φηιίππνπ θαη Υξίζηνπ (2004). Αθφκε, ζηηο δξαζηεξηφηεηεο αμηνπνηήζεθαλ ηα 

πξνηεηλφκελα κνληέια γηα αηζζεηνπνίεζε ησλ αξηζκψλ θαη ησλ πξάμεσλ πνπ 

ρξεζηκνπνηνχληαη απφ πνιινχο επηζηήκνλεο, φπσο είλαη ν Van de Walle (2004) 

θαη νη  Troutman θαη Lichtenberg (1991). Παξάιιεια αλάινγν πεξηερφκελν έρνπλ 

θαη νη δξαζηεξηφηεηεο ζηα πιαίζηα ηνπ δηδαθηηθνχ εγρεηξηδίνπ ησλ καζεκαηηθψλ 

ηεο ηάμεο φπνπ θνηηά ν καζεηήο. Μάιηζηα, ην ζπγθεθξηκέλν εγρεηξίδην δίλεη 

κεγάιε έκθαζε ζηελ ζχλδεζε ησλ ζπκβνιηθψλ κε ηηο εηθνληθέο αλαπαξαζηάζεηο 

πξνθεηκέλνπ λα εληζρχζεη ηελ θαηαλφεζε ησλ καζεηψλ, δεηψληαο ζπρλά απφ ηνπο 

καζεηέο λα δσγξαθίζνπλ ηα πξνβιήκαηα πνπ επηιχνπλ (Παηδαγσγηθφ Ηλζηηηνχην, 

2012). 

Ζ θηινζνθία ηεο κνξθήο θαη ηνπ ηξφπνπ αλάιπζεο ησλ παξαπάλσ 

δξαζηεξηνηήησλ ζηεξίρζεθε ζηελ άπνςε ησλ Haylock θαη Cockburn (2008), 

ζχκθσλα κε ηνπο νπνίνπο ε αλάπηπμε ηεο έλλνηαο ηνπ αξηζκνχ ζηεξίδεηαη φρη 

κφλν ζηελ θαηαλφεζε ησλ πνηθίισλ αλαπαξαζηάζεσλ, αιιά θαη ζηελ ηθαλφηεηα 

κεηάβαζεο κε επρέξεηα απφ ηε κηα κνξθή αλαπαξάζηαζεο ζηελ άιιε. Γηα απηφ 

θξίζεθε ζθφπηκν λα κειεηεζνχλ νη πνηθίιεο αιιειεμαξηψκελεο αλαπαξαζηάζεηο 

πξνθεηκέλνπ λα ζθηαγξαθεζεί κε ιεπηνκέξεηα ην πξνθίι ησλ καζεηψλ ζηα 

πιαίζηα ηεο αηζζεηνπνίεζεο ησλ αξηζκψλ. 
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β. Κλινική ζςνένηεςξη 

ιεο νη παξαπάλσ δξαζηεξηφηεηεο ρνξεγήζεθαλ ππφ κνξθή φκνηα κε απηή ηεο 

θιηληθήο ζπλέληεπμεο. Ζ θιηληθή ζπλέληεπμε απνηειεί ζεκειηψδεο ηκήκα ηεο 

ρνξήγεζεο ησλ δξαζηεξηνηήησλ ζηελ παξνχζα έξεπλα, θαζψο ζηφρνο απηήο ηεο 

κειέηεο πεξίπησζεο είλαη λα αλαδείμεη ηνλ ηξφπν ζθέςεο ηνπ καζεηή, ψζηε λα 

γίλνπλ θαιχηεξα θαηαλνεηέο νη αδπλακίεο ηνπ σο πξνο ηελ αηζζεηνπνίεζε ησλ 

αξηζκψλ ζηα δηάθνξα επίπεδα θαη ηελ εθηέιεζε πξάμεσλ κεηέπεηηα.  

Ζ θιηληθή ζπλέληεπμε έρεη ρξεζηκνπνηεζεί θαη ζε άιιεο πνηνηηθέο έξεπλεο κε 

αλάινγν ζέκα, φπσο πξναλαθέξζεθε, ελψ παξάιιεια απνηειεί κία απφ ηηο πην 

ζπρλφρξεζηεο κεζφδνπο ζηα πιαίζηα πνηνηηθψλ εξεπλψλ γηα ηε κειέηε ησλ 

καζεκαηηθψλ δεμηνηήησλ. Πέξα απφ ηηο πνηνηηθέο έξεπλεο πνπ αλαθέξζεθαλ 

λσξίηεξα, ε θιηληθή ζπλέληεπμε ρξεζηκνπνηήζεθε θαη απφ ηνλ Dunphy (2006), γηα 

ηε κειέηε ηεο έλλνηαο ηνπ αξηζκνχ ζε παηδηά πξψηεο δεκνηηθνχ ζηα πιαίζηα ησλ 

θνηλσληθψλ αιιειεπηδξάζεψλ ηνπο, αιιά θαη απφ κειεηεηέο άιισλ δπζθνιηψλ 

πνπ επεξεάδνπλ ηελ καζεκαηηθή επίδνζε, φπσο ε ΓΔΠΤ (Kaufmann, & Nuerk, 

2005), άξα ελδείθλπηαη λα ρξεζηκνπνηεζεί ζε παηδηά κε ηδηαίηεξεο καζεζηαθέο 

δπζθνιίεο.  

χκθσλα κε ηνλ Ginsburg (1997), ε θιηληθή ζπλέληεπμε είλαη κηα ηερληθή πνπ 

ρξεζηκνπνηείηαη απφ εξεπλεηέο γηα λα εκβαζχλνπλ ζηηο γλψζεηο θαη ηνλ ηξφπν 

ζθέςεο ηνπ ππνθεηκέλνπ θαη επνκέλσο ζπλαληάηαη ζπρλά ζηηο πνηνηηθέο έξεπλεο. 

Οη θιηληθέο ζπλεληεχμεηο νπζηαζηηθά απνηεινχλ ζπδεηήζεηο πνπ θαηεπζχλνληαη 

απφ ηνλ εξεπλεηή θαη φπνπ ν καζεηήο παξνηξχλεηαη λα πεξηγξάςεη ηνλ ηξφπν 

ζθέςεο ηνπ, ψζηε λα γίλνπλ θαλεξέο νη γλσζηηθέο δηεξγαζίεο πνπ θαζνδεγνχλ ηε 

ζθέςε ηνπ (Tapper, 2008). 
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Πξνθεηκέλνπ ινηπφλ λα θαηαλνεζεί εηο βάζνο ν ηξφπνο ζθέςεο ηνπ καζεηή θαηά 

ηελ αηζζεηνπνίεζε ησλ αξηζκψλ θαη πξάμεσλ δηακέζνπ ησλ πνηθίισλ 

αλαπαξαζηάζεσλ, ε εθηέιεζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ απφ ην καζεηή, ζπλνδεχηεθε 

θαη απφ δηεπθξηληζηηθέο εξσηήζεηο ζρεηηθά κε ηηο επηηεινχκελεο γλσζηηθέο 

δηεξγαζίεο, πξνθεηκέλνπ λα αλαδεηρζεί ν ηξφπνο ζθέςεο θαη νη αδπλακίεο ηνπ, 

ψζηε κε βάζε απηέο λα δνκεζεί ε κεηέπεηηα παξέκβαζε. 

γ. Παπέμβαζη 

Απψηεξνο ζηφρνο ηεο παξνχζαο εξγαζίαο είλαη ε αλάδεημε ησλ πηζαλψλ δπζθνιηψλ 

καζεηψλ κε απηηζκφ θαηά ηελ αηζζεηνπνίεζε ησλ αξηζκψλ θαη πξάμεσλ, 

πξνθεηκέλνπ λα θαζνδεγεζεί κηα εμαηνκηθεπκέλε παξέκβαζε πνπ ζα νδεγήζεη ζηελ 

άκβιπλζε ησλ δπζθνιηψλ απηψλ θαη ζηε βειηίσζε ηεο καζεκαηηθήο επίδνζεο 

γεληθφηεξα (δεδνκέλνπ ηνπ θξίζηκνπ ξφινπ ηεο αηζζεηνπνίεζεο ζηελ αλάπηπμε ησλ 

αλψηεξσλ καζεκαηηθψλ δεμηνηήησλ). Ζ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο παξέκβαζεο 

αμηνινγήζεθε κέζα απφ ηε ζχγθξηζε ηεο επίδνζεο ηνπ καζεηή πξηλ θαη κεηά ηελ 

παξέκβαζε. 

Με βάζε ινηπφλ ηηο δπζθνιίεο πνπ παξνπζηάζηεθαλ, αιιά θαη απφ ηε ζχγρξνλε 

βηβιηνγξαθία, πξνθχπηεη ε αλάγθε νπηηθνπνίεζεο ησλ εθάζηνηε δηαδηθαζηψλ κέζσ 

εηθνληθψλ θαη πξαμηαθψλ αλαπαξαζηάζεσλ κε ηε ρξήζε πνηθίισλ επνπηηθψλ κέζσλ 

γηα ηελ ελίζρπζε ηεο θαηαλφεζεο καζεηψλ κε απηηζκφ (Berry, 2007). Μάιηζηα, ε 

ρξήζε εηθνληθψλ αλαπαξαζηάζεσλ ελδείθλπηαη, ιφγσ ηνπ γλσζηηθνχ πξνθίι ησλ 

αηφκσλ κε απηηζκφ (Fan, 2012) θαη πξνηείλεηαη σο ελδεδεηγκέλε δηδαθηηθή πξαθηηθή 

(Newton et al., 2013). Παξάιιεια, ηα άηνκα κε απηηζκφ παξνπζηάδνπλ ζπλήζσο 

θιίζε ζηηο λέεο ηερλνινγίεο (Davis, 2014; Goldsmith, & LeBlanc, 2004) θαη 
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αλακέλεηαη απηέο λα απνηεινχλ έλα απνηειεζκαηηθφ κέζν ζηα πιαίζηα νπνηαζδήπνηε 

παξέκβαζεο. 

ηα πιαίζηα ινηπφλ ηεο παξνχζαο έξεπλαο θαη ιφγσ ησλ δπζθνιηψλ πνπ 

παξνπζίαζε ν καζεηήο ζηελ αηζζεηνπνίεζε ησλ δεθάδσλ θαη ηελ εθηέιεζε πξάμεσλ 

πνπ απαηηνχλ ηελ αλάιπζε θαη ζχλζεζή ηνπο, επηιέρηεθε λα ρξεζηκνπνηεζεί έλα 

ινγηζκηθφ πνπ νπηηθνπνηεί ηηο πξάμεηο κεηαμχ δηςήθησλ αξηζκψλ κέζσ ηεο ρξήζεο 

δεθαδηθψλ κνληέισλ 

(http://nlvm.usu.edu/en/nav/frames_asid_154_g_1_t_1.html,http://nlvm.usu.edu/en/na

v/frames_asid_155_g_1_t_1.html ). (Ζ παξνχζα έξεπλα ζα επηθεληξσζεί ζην 

ρεηξηζκφ δεθάδσλ θαη κνλάδσλ θαη δε ζα επεθηαζεί ζηηο εθαηνληάδεο θαη ρηιηάδεο, 

θαζψο κε βάζε ην αλαιπηηθφ πξφγξακκα ηεο ηάμεο ηνπ ν καζεηήο δελ έρεη δηδαρζεί 

αθφκα ηηο παξαπάλσ έλλνηεο). 

3. Ανάλςζη ηυν δεδομένυν 

ηα πιαίζηα ηεο αλάιπζεο ησλ ζηνηρείσλ πνπ ζπιιέρηεθαλ δηακέζνπ φισλ ησλ 

παξαπάλσ κεζφδσλ, ηα δεδνκέλα ζεσξήζεθαλ νιηζηηθά πξνθεηκέλνπ λα κπνξέζεη ν 

εξεπλεηήο λα έρεη κηα ζπλνιηθή εηθφλα ησλ δπζθνιηψλ ηνπ καζεηή θαη ηνπ ηξφπνπ κε 

ηνλ νπνίν νη δπζθνιίεο ηνπ κεηαμχ ησλ δηαθφξσλ επηπέδσλ αιιειεπηδξνχλ κεηαμχ 

ηνπο. 

Αξρηθά, αλαιχζεθε ε επίδνζε ηνπ καζεηή αλά κνξθή εηζεξρφκελεο 

αλαπαξάζηαζεο, απφ ηα δεδνκέλα ηφζν ηνπ πξψηνπ φζν θαη ηνπ δεπηέξνπ κέξνπο 

ησλ δξαζηεξηνηήησλ, θαη ζρνιηάζηεθαλ νη δπλαηφηεηεο θαη αδπλακίεο ηνπ καζεηή 

αλαθνξηθά κε ηελ θαηαλφεζε ησλ εηζεξρφκελσλ πιεξνθνξηψλ κε κηα κνξθή 

αλαπαξάζηαζεο θαη ηελ ηθαλφηεηα απφδνζήο ηνπο ζε θάπνηα άιιε κνξθή. 

Παξάιιεια, αθνχ αλαιχζεθε ε επίδνζε ηνπ καζεηή πξψηα ζην πξψην κέξνο ησλ 

http://nlvm.usu.edu/en/nav/frames_asid_154_g_1_t_1.html
http://nlvm.usu.edu/en/nav/frames_asid_155_g_1_t_1.html
http://nlvm.usu.edu/en/nav/frames_asid_155_g_1_t_1.html
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δξαζηεξηνηήησλ θαη ζην δεχηεξν, κειεηήζεθαλ νη πηζαλέο ζπζρεηίζεηο κεηαμχ ηεο 

ηθαλφηεηαο αηζζεηνπνίεζεο ησλ αξηζκψλ αλά αλαπαξάζηαζε θαη  ηεο ηθαλφηεηαο 

εθηέιεζεο πξάμεσλ κε βάζε ηελ ίδηα αλαπαξάζηαζε (ρξεζηκνπνηψληαο πάληα ηηο 

ίδηεο κνξθέο αλαπαξάζηαζεο σο εξέζηζκα θαη αληίδξαζε).  

4. Πποθίλ ζςμμεηέσονηα 

ηα πιαίζηα ηεο παξνχζαο πνηνηηθήο έξεπλαο, ηα δεδνκέλα πξνήιζαλ απφ ηε 

ρνξήγεζε ησλ δνθηκαζηψλ ζε έλα καζεηή B’ δεκνηηθνχ κε δηαηαξαρέο ζην θάζκα 

ηνπ απηηζκνχ (ε δηάγλσζε ηνπ καζεηή παξαηίζεηαη ζην παξάξηεκα). Ζ 

ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε παξνπζηάδεη ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ, θαζψο φπσο άιια 

άηνκα κε απηηζκφ, αλ θαη ν καζεηήο κε κηα πξψηε καηηά θαίλεηαη λα κελ 

παξνπζηάδεη δπζθνιίεο, νπζηαζηηθά δελ θαηαλνεί βαζηθέο καζεκαηηθέο έλλνηεο, 

εθηειεί πξάμεηο κε κνξθή ξνπηίλαο θαη δε ζπλδέεη ηνπο αξηζκνχο κε ηηο πνζφηεηεο 

πνπ απηνί αλαπαξηζηνχλ. Αθφκε, ν ζπγθεθξηκέλνο καζεηήο επηιέρζεθε θαζψο ε 

εξεπλήηξηα είρε άκεζε ζπλεξγαζία κε απηφλ ζηα πιαίζηα ηεο εξγαζίαο ηεο, θάηη 

πνπ δηεπθφιπλε ηε ζπιινγή δεδνκέλσλ, αιιά θαη ηελ αλάιπζή ηνπο, θαζψο ε 

εξεπλήηξηα είρε εμαξρήο κηα θαιή εηθφλα ηνπ ππνθεηκέλνπ πνπ επξφθεηην λα 

κειεηήζεη. 

Οπζηαζηηθά ν καζεηήο θαίλεηαη, κε βάζε ηηο παξαηεξήζεηο ζηα πιαίζηα ηνπ 

ζρνιείνπ, λα κελ έρεη ζπλδέζεη πιήξσο ην γλσζηηθφ ζρήκα ηεο απαξίζκεζεο κε 

απηφ ηεο αλαπαξάζηαζεο πνζνηήησλ, θάηη πνπ ζχκθσλα κε ηνλ Griffin (2004), 

θπζηνινγηθά αλαπηχζζεηαη γχξσ ζηελ ειηθία ησλ 5 – 6 ρξνλψλ. Απνηέιεζκα ησλ 

παξαπάλσ αδπλακηψλ είλαη ν καζεηήο λα κελ κπνξεί λα θαηαθηήζεη θαη ηηο 

πεξηζζφηεξν αλαπηπγκέλεο δεμηφηεηεο πνπ αλακέλεηαη λα έρνπλ αλαπηχμεη νη 

καζεηέο ηεο ειηθίαο ηνπ, φπσο ε θαηαλφεζε ηνπ δεθαδηθνχ αξηζκεηηθνχ 
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ζπζηήκαηνο, ηεο ζεζηαθήο αμίαο θαη κεηέπεηηα ε εθηέιεζε λνεξψλ ππνινγηζκψλ 

κε δηςήθηνπο αξηζκνχο (Griffin, 2004).  

Σειηθά, παξνπζηάδεη έλα πξνθίι πνπ αληηπξνζσπεχεη ηε κέζε επίδνζε ζε 

κηθξφηεξε ειηθία εκθαλίδνληαο πνιιέο αδπλακίεο ζηα καζεκαηηθά πνπ απνηεινχλ 

ηξνρνπέδε γηα ηελ πξφνδφ ηνπ θαη δελ ηνπ επηηξέπνπλ λα ζπκβαδίζεη κε άηνκα ηεο 

ειηθίαο ηνπ. πσο ππνζηήξημαλ θαη νη Mabbott θαη Bisanz (2008), παξνπζηάδεηαη 

έλα αλαπηπμηαθφ πξνθίι κηθξφηεξεο ειηθίαο. Μέζσ ινηπφλ ηεο παξαπάλσ 

κειέηεο, αλακέλεηαη λα εληνπηζηνχλ νη επηκέξνπο αδπλακίεο ηνπ καζεηή σο πξνο 

ηελ αηζζεηνπνίεζε ησλ αξηζκψλ θαη ηελ εθηέιεζε πξάμεσλ δηακέζνπ πνηθίισλ 

αλαπαξαζηάζεσλ θαη λα πηνζεηεζεί ε θαηάιιειε παξέκβαζε.  

5. Εηηήμαηα δεονηολογίαρ 

Καηά ηελ εθηέιεζε ηεο έξεπλαο, δφζεθε κεγάιε έκθαζε ζην ζεβαζκφ ησλ 

ζπκκεηερφλησλ θαη ησλ ππφινηπσλ εκπιεθνκέλσλ θαη ζηελ ηήξεζε νξηζκέλσλ 

βαζηθψλ εζηθψλ εξεπλεηηθψλ αξρψλ. Καη’ αξρήλ πξηλ ηελ έλαξμε ηεο ρνξήγεζεο 

ησλ δνθηκαζηψλ, ελεκεξψζεθαλ φινη νη εκπιεθφκελνη – ν καζεηήο, νη γνλείο θαη 

νη δάζθαινί ηνπ – γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο έξεπλαο θαη γηα ηα ζηάδηα πνπ πξφθεηηαη 

λα αθνινπζεζνχλ. Αθφκε δηαβεβαηψζεθαλ φινη φηη ηα ζηνηρεία πνπ ζα 

ζπιιέγνληαλ ζα ρξεζηκνπνηνχληαλ κφλν γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο έξεπλαο, ελψ φινη 

νη ζπκκεηέρνληεο ζα ήηαλ αλψλπκνη θαη ζα ιακβαλφηαλ ηδηαίηεξε κέξηκλα θαηά 

ηελ παξάζεζε ησλ απνηειεζκάησλ, ψζηε λα απνθιεηζηεί νπνηαδήπνηε πηζαλφηεηα 

αλίρλεπζεο ησλ ππνθεηκέλσλ. Γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο αλσλπκίαο ησλ 

ζπκκεηερφλησλ, ν καζεηήο ζηελ παξνχζα εξγαζία αλαθέξεηαη κε έλα ςεπδψλπκν. 

Πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιηζηεί ε απαξαίηεηε εκπηζηνζχλε, κεηαμχ ηνπ εξεπλεηή 

θαη ησλ εκπιεθνκέλσλ, δφζεθε ζηνπο θεδεκφλεο ηνπ καζεηή έλα έγγξαθν πνπ 
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ηνπο γλσζηνπνηνχζε φια ηα παξαπάλσ, ην νπνίν θιήζεθαλ λα ππνγξάςνπλ. Σν 

παξαπάλσ έγγξαθν παξαηίζεηαη ζην παξάξηεκα. 

Σέινο, γηα ηε ρξήζε δεδνκέλσλ απφ ην εκεξνιφγην ηεο δαζθάιαο παξάιιειεο 

ζηήξημεο δελ ρξεηάζηεθε νπνηαδήπνηε έγθξηζε, θαζψο απνηεινχλ κέξνο ησλ 

πξνζσπηθψλ κνπ ζεκεηψζεσλ (δεδνκέλνπ φηη ήκνπλ ε δαζθάια παξάιιειεο 

ζηήξημεο ηνπ καζεηή). 

  



72 
 

Κεθάλαιο 4 

Ανάλσζη Δεδομένων 

 

ε απηφ ην θεθάιαην πνπ απνηειεί θχξην κέξνο ηεο έξεπλαο, παξνπζηάδεηαη ε 

επίδνζε ηνπ καζεηή ζηηο δξαζηεξηφηεηεο πνπ ηνπ ρνξεγήζεθαλ πξνθεηκέλνπ λα 

αληρλεπζνχλ νη δπλαηφηεηεο θαη αδπλακίεο ηνπ θαη λα θαηαλνεζεί ν ηξφπνο κε ηνλ 

νπνίν αληηιακβάλεηαη θαη αηζζεηνπνηεί ηνπο αξηζκνχο θαη ηηο πξάμεηο δηακέζνπ ησλ 

πνηθίισλ αλαπαξαζηάζεσλ κεηαβαίλνληαο απφ ηε κηα κνξθή αλαπαξάζηαζεο ζηελ 

άιιε. Σν θεθάιαην απηφ απνηειείηαη απφ ηξία κέξε: Σελ αλάιπζε ησλ 

δξαζηεξηνηήησλ πξηλ ηελ παξέκβαζε, ηελ αλάιπζε ηεο παξέκβαζεο θαη ηέινο ηελ 

αλάιπζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ ηελ αθνινχζεζαλ.  

Καηά ηελ αλάιπζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ θξίζεθε ζθφπηκν λα κειεηεζεί μερσξηζηά 

θάζε κνξθή αλαπαξάζηαζεο, πξνθεηκέλνπ λα κπνξνχλ λα εμαρζνχλ ζπκπεξάζκαηα 

ζρεηηθά κε ηελ επίδνζε ηνπ καζεηή ζε θάζε κνξθή αλαπαξάζηαζεο. Έηζη ε πξνζνρή 

εζηηάζηεθε ζηε κνξθή αλαπαξάζηαζεο κε ηελ νπνία ρνξεγνχληαλ νη δξαζηεξηφηεηεο 

ζην καζεηή θαη αλαιχζεθε ε επίδνζή ηνπ θαηά ηε κεηάθξαζε ηεο εθάζηνηε 

αλαπαξάζηαζεο ζε άιιε κνξθή. ηα πιαίζηα ηεο αλάιπζεο ησλ δξαζηεξηνηήησλ 

πξηλ θαη κεηά ηελ παξέκβαζε κε ηνλ παξαπάλσ ηξφπν, παξαηίζεηαη αξρηθά ε επίδνζε 

ηνπ καζεηή σο πξνο ηελ αηζζεηνπνίεζε ησλ αξηζκψλ αλά αλαπαξάζηαζε, θαηφπηλ ε 

επίδνζή ηνπ ζηα πιαίζηα ηεο θαηαλφεζεο θαη εθηέιεζεο ησλ πξάμεσλ θαη ηέινο νη 

δχν παξαπάλσ ηνκείο ζπγθξίλνληαη αλά κνξθή αλαπαξάζηαζεο πξνθεηκέλνπ λα 

κειεηεζεί θαηά πφζνλ νη δπζθνιίεο θαη νη δπλαηφηεηεο ηνπ καζεηή σο πξνο ηελ 
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αηζζεηνπνίεζε ησλ αξηζκψλ δηαρένληαη ζηνλ ηνκέα ηεο εθηέιεζεο πξάμεσλ θαη 

αληίζηξνθα.   

Πξνθεηκέλνπ λα γίλεη αλάιπζε ηεο επίδνζεο ηνπ καζεηή ζηα πιαίζηα ησλ 

δξαζηεξηνηήησλ, παξαηίζεληαη ζε θάζε κέξνο αξρηθά νη δξαζηεξηφηεηεο πνπ 

ρνξεγήζεθαλ ζην καζεηή, έπεηηα πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά νη αληηδξάζεηο ηνπ θαη 

γίλεηαη κηα πξνζπάζεηα λα αλαδεηρζνχλ νη δεμηφηεηεο ηηο νπνίεο θαηέρεη ή νη ηνκείο 

ζηνπο νπνίνπο πζηεξεί θαηά ηελ αηζζεηνπνίεζε ησλ αξηζκψλ, αιιά θαη ηελ 

θαηαλφεζε θαη εθηέιεζε ησλ πξάμεσλ θαη ηέινο ε επίδνζε ηνπ καζεηή ζπλδέεηαη κε 

ηελ αληίζηνηρε βηβιηνγξαθία ζρεηηθά κε ηελ θαηάθηεζε ηεο έλλνηαο ηνπ αξηζκνχ θαη 

ηηο δπζθνιίεο πνπ παξαηεξνχληαη ζε άηνκα κε απηηζκφ. Δπηπξφζζεηα, θαηά ηελ 

κειέηε ηεο επίδνζεο ηνπ καζεηή κεηά ηελ παξέκβαζε, γίλεηαη κηα πξνζπάζεηα λα 

ζπγθξηζεί ε επίδνζή ηνπ καζεηή κεηά ηελ παξέκβαζε κε ηελ πξνεγνχκελε επίδνζή 

ηνπ θαη λα αλαδεηρζεί ε ζπλεηζθνξά ηεο παξέκβαζεο. 

Σέινο, θαηά ηελ πεξηγξαθή θαη αλάιπζε ηνπ πξνγξάκκαηνο παξέκβαζεο πνπ 

δηακεζνιαβεί κεηαμχ ηεο αλάιπζεο ησλ δξαζηεξηνηήησλ πξηλ θαη κεηά απφ απηήλ, 

παξνπζηάδνληαη αξρηθά νη ιφγνη πνπ νδήγεζαλ ζηε επηινγή ηεο ζπγθεθξηκέλεο 

παξέκβαζεο, γίλεηαη ζχλδεζε κε ηε βηβιηνγξαθία θαη θαηφπηλ παξαηίζεληαη 

αλαιπηηθά ηα ζηάδηα ηεο παξέκβαζεο (εμνηθείσζε κε ην πεξηβάιινλ, παξέκβαζε 

ζηελ πξφζζεζε, παξέκβαζε ζηελ αθαίξεζε). Καηά ηελ αλάιπζε ηεο επίδνζεο ζηα 

πιαίζηα ηεο παξέκβαζεο πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά νη αληηδξάζεηο ηνπ καζεηή 

δηακέζνπ ησλ νπνίσλ αλαδεηθλχεηαη ν ηξφπνο ζθέςεο ηνπ, ελψ παξάιιεια κπνξεί 

θαλείο λα κειεηήζεη πψο εμειίζζεηαη ε ζπιινγηζηηθή ηνπ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

παξέκβαζεο ράξε ζηελ αιιειεπίδξαζε κε ην εηθνληθφ πεξηβάιινλ. Παξάιιεια, κε 

ηελ πεξηγξαθή ηεο επίδνζεο ηνπ καζεηή θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηεο παξέκβαζεο, 

γίλνληαη θαη ζπλδέζεηο κε ηε βηβιηνγξαθία αλαδεηθλχνληαο ην λφεκα ησλ 
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παξαηεξήζεσλ, φπνπ θξίλεηαη ζθφπηκν, φπσο γίλεηαη θαη θαηά ηελ αλάιπζε ησλ 

δξαζηεξηνηήησλ. 

Α. Γπαζηηπιόηηηερ ππιν ηην Παπέμβαζη: 

(ιεο νη δξαζηεξηφηεηεο παξαηίζεληαη ζην Παξάξηεκα Α.) 

1. Αιζθηηοποίηζη Απιθμών 

α. Ππαξιακέρ Αναπαπαζηάζειρ 

Αξρηθά, δφζεθαλ ζηνλ Κ. δηάθνξα αληηθείκελα δηακέζνπ ησλ νπνίσλ ζα 

αμηνινγνχληαλ ε ηθαλφηεηά ηνπ λα ηα ρεηξηζηεί ζηελ θαζεκεξηλή δσή 

ρξεζηκνπνηψληαο ηε καζεκαηηθή ηνπ ζθέςε.  

ε έλα πξψην ζηάδην αμηνινγήζεθε ε ηθαλφηεηά ηνπ λα απαξηζκεί ηα αληηθείκελα 

πνπ είρε κπξνζηά ηνπ. Σνπ δφζεθε ινηπφλ έλα ζχλνιν αληηθεηκέλσλ (δέθα 

καξθαδφξνη) ηα νπνία ν Κ. κέηξεζε θαη απνθάλζεθε πξνθνξηθά γηα ην πιήζνο ηνπο. 

Φάλεθε ινηπφλ φηη ν Κ. γλψξηδε ηελ αξηζκεηηθή αθνινπζία θαη ηε ρξεζηκνπνηνχζε 

γηα ηελ εχξεζε ηνπ πιήζνπο δηαθφξσλ ζπλφισλ. Καηά ηελ παξαπάλσ δηαδηθαζία 

απαξίζκεζε ηα αληηθείκελα έλα πξνο έλα (κία θνξά ην θαζέλα), γλσξίδνληαο φηη ν 

ηειηθφο αξηζκφο πνπ αλαθέξεη θαηά ηελ απαξίζκεζε αληηπξνζσπεχεη ην πιήζνο ησλ 

αληηθεηκέλσλ ηνπ ζπλφινπ. 

Καηφπηλ, ηνπ δφζεθαλ πξαγκαηηθά αληηθείκελα (απηνθηλεηάθηα) θαη ηνπ δεηήζεθε 

λα ηα θαηακεηξήζεη θαη λα απνδψζεη ηα φζα είδε κε κηα δσγξαθηά. Ο καζεηήο ήηαλ 

ηθαλφο λα απαξηζκήζεη ην πξψην ζχλνιν θαη λα ην απνδψζεη δσγξαθίδνληαο έλα 

αλάινγν ζχλνιν κε ίδην πιήζνο αληηθεηκέλσλ, φρη αληηζηνηρίδνληαο έλα πξνο έλα ηα 

αληηθείκελα ηνπ αξρηθνχ πξαγκαηηθνχ ζπλφινπ κε απηά πνπ δσγξάθηζε, αιιά 

αληηιακβαλφκελνο εμαξρήο ην πιήζνο ηνπο θαη δσγξαθίδνληαο αλεμάξηεηα έλα 
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ηζάξηζκν ζχλνιν. Δπνκέλσο, αξρηθά θάλεθε λα ζπλδέεη ην ζρήκα ηεο απαξίζκεζεο 

κε απηφ ησλ πνζνηήησλ, ζηα πιαίζηα ησλ παξαπάλσ ππνινγηζκψλ. 

Σέινο, αθνχ δφζεθε ζηνλ Κ. έλα ζπγθεθξηκέλν ζχλνιν αληηθεηκέλσλ (βηβιία), ηνπ 

δεηήζεθε λα ην θαηακεηξήζεη θαη λα θαηαγξάςεη ην πιήζνο ηνπο ζην ραξηί. Έηζη, ν 

Κ. απαξηζκψληαο ηα αληηθείκελα πνπ ηνπ δφζεθαλ, απνθάλζεθε γηα ην πιήζνο ηνπο 

αλαθέξνληαο ην αληίζηνηρν αξηζκεηηθφ θαη θαηφπηλ ην αληηζηνίρηζε κε ηε ζπκβνιηθή 

αλαπαξάζηαζή ηνπ. Δπνκέλσο, ν Κ. φρη κφλν είρε ηελ ηθαλφηεηα λα απαξηζκεί 

αληηθείκελα, αιιά ζπλέδεε ην απνηέιεζκα ηεο παξαπάλσ απαξίζκεζεο κε ην 

αλάινγν αξηζκεηηθφ ζχκβνιν. 

Δπνκέλσο, ν καζεηήο γλψξηδε ηελ αξηζκεηηθή αθνινπζία θαη κε βάζε απηήλ ήηαλ 

ηθαλφο λα θαηακεηξά αληηθείκελα ιεθηηθά, ελψ ζπλέδεε ην απνηέιεζκα ηεο 

θαηακέηξεζεο κε ην ζπλνιηθφ πιήζνο ηνπ εθάζηνηε ζπλφινπ. χκθσλα κε ηνλ 

Griffin (2004), ε παξαπάλσ ηθαλφηεηα ζχλδεζεο ησλ αλαπαξηζηψκελσλ πνζνηήησλ 

κε ηε ιεθηηθή ηνπο απφδνζε, απνηειεί πξνυπφζεζε γηα ηε κεηέπεηηα θαηαλφεζε ηεο 

ζεκαζίαο ησλ αξηζκεηηθψλ ζπκβφισλ.  

Με βάζε ηηο παξαηεξήζεηο σο πξνο ηηο πξαμηαθέο αλαπαξαζηάζεηο ν Κ. έρεη 

ζπλδέζεη ην ζρήκα ηεο νιηθήο αλαπαξάζηαζεο ησλ πνζνηήησλ κε απηφ ηεο αξρηθήο 

απαξίζκεζεο (Aunio et al., 2006) ζε έλα εληαίν θεληξηθφ ελλνηνινγηθφ ζρήκα 

(Griffin, 2004), ράξε ζηελ αιιειεπίδξαζε ησλ γεληθψλ (π.ρ. γλψζε δηαδηθαζίαο 

απαξίζκεζεο) θαη εηδηθψλ ηνπ γλψζεσλ (π.ρ. γλψζε αξηζκεηηθήο αθνινπζίαο) (Aunio 

et al., 2006). Δπίζεο, απέδηδε ηελ εθάζηνηε πνζφηεηα (γλσξίδνληαο ην πιήζνο ηεο) ζε 

εηθνληθφ επίπεδν  αθφκα θαη ρσξίο ηε θπζηθή παξνπζία ησλ αληηθεηκέλσλ, ράξε ζην 

θεληξηθφ ελλνηνινγηθφ ζρήκα πνπ είρε αλαπηχμεη, φπνπ νη πνζφηεηεο θαη νη αξηζκνί 

είλαη ηφζν άξξεθηα ζπλδεδεκέλα, ψζηε πιένλ ν καζεηήο κπνξεί λα θάλεη 

ππνινγηζκνχο λνεξά (Griffin, 2004; Nes, & Lange, 2007). Παξάιιεια, ράξε ζηελ 
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ηθαλφηεηα λνεξήο αλαπαξάζηαζεο ησλ αξηζκψλ (Dehaene, 2001; Aunio et al., 2006), 

ν Κ. έρεη θαηαθηήζεη ηε ζπκβνιηθή έλλνηα ηνπ αξηζκνχ (Jordan, et al. 2012), 

αληηζηνηρίδνληαο ηα ζχλνια κε ηε ζπκβνιηθή ηνπο αλαπαξάζηαζε θαη επνκέλσο 

κπνξνχζε πιένλ λα ρεηξίδεηαη ηνπο αξηζκνχο θαη ζε αθεξεκέλν επίπεδν.  

β. Δικονικέρ Αναπαπαζηάζειρ 

Αθφηνπ κειεηήζεθε ε ηθαλφηεηα ηνπ Κ. λα ρεηξίδεηαη πξαγκαηηθά αληηθείκελα, λα 

αληηιακβάλεηαη ηελ πνζφηεηά ηνπο θαη λα ηα αλαπαξηζηά κε πνηθίινπο ηξφπνπο, ε 

έξεπλα πξνρψξεζε έλα βήκα παξαθάησ, ζηε δηεξεχλεζε ηνπ ηξφπνπ κε ηνλ νπνίν ν 

Κ. ρεηξηδφηαλ ηηο εηθνληθέο αλαπαξαζηάζεηο θαη κεηέβαηλε απφ απηέο ζε άιιεο κνξθέο 

αλαπαξαζηάζεσλ. 

ε έλα πξψην επίπεδν, αμηνινγήζεθε θαηά πφζνλ ν καζεηήο κπνξνχζε λα ζπλδέζεη 

ηηο εηθνληθέο αλαπαξαζηάζεηο κε αξηζκνχο. Σνπ δφζεθε ινηπφλ κηα εηθφλα φπνπ 

απεηθνλίδνληαλ ηξία θξνχηα, ηα νπνία έπξεπε λα κεηξήζεη θαη λα ηα αληηζηνηρίζεη κε 

ηελ θάξηα πνπ έδεηρλε απηφλ ηνλ αξηζκφ (εηθ. 1). Ο καζεηήο ηα θαηάθεξε ζηελ 

παξαπάλσ δξαζηεξηφηεηα, αληηιακβαλφκελνο απηφκαηα ην πιήζνο ησλ αληηθεηκέλσλ 

ηνπ ζπλφινπ, ιέγνληαο πξνθνξηθά πφζα είλαη θαη θαηφπηλ αληηζηνηρίδνληαο ην 

ζχλνιν κε ηνλ θαηάιιειν αξηζκφ. Δπνκέλσο, θαηαλννχζε ηε ρξήζε ησλ αξηζκψλ σο 

ζχκβνια γηα ηελ απφδνζε πνζνηήησλ θαη κπνξνχζε λα αληηζηνηρίζεη ηελ εηθφλα ελφο 

ζπλφινπ πνπ έβιεπε κε ην πιήζνο ηνπ. ηελ παξαπάλσ δξαζηεξηφηεηα κάιηζηα, 

αλαγλψξηζε άκεζα ην πιήζνο ησλ αληηθεηκέλσλ ηνπ ζπλφινπ ρσξίο λα ηα 

θαηακεηξήζεη, ιφγσ ηεο ηππηθήο δηάηαμήο ηνπο (αλάινγεο ηνπ δαξηνχ). 

  

  

  
εηθφλα 1: εηθνληθέο  

ζπκβνιηθέο αλαπαξαζηάζεηο 
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 Δλ ζπλερεία, κειεηήζεθε θαη θαηά πφζν ν καζεηήο βιέπνληαο κηα ηππηθή εηθνληθή 

αλαπαξάζηαζε αξηζκψλ ζην δάξη, κπνξνχζε λα αληηζηνηρίζεη ηελ πνζφηεηα πνπ είδε 

λα απεηθνλίδεηαη κε έλα ηζνδχλακν ζχλνιν πξαγκαηηθψλ αληηθεηκέλσλ (μπιάθηα). Ο 

καζεηήο έξημε ην δάξη θαη έηπρε ηνλ αξηζκφ ηξία (εηθ.2), αλαγλψξηζε απηφκαηα ηελ 

αλαπαξηζηψκελε πνζφηεηα θαη πήξε κεηξψληαο παξάιιεια έλα πξνο έλα ηξία 

μπιάθηα, φπσο ηνπ δεηήζεθε.  

  

Έπεηηα, αμηνινγήζεθε θαη ε ηθαλφηεηά ηνπ λα απνδίδεη ιεθηηθά απεηθνλίζεηο ησλ 

αξηζκψλ ζηα πιαίζηα ηεο θαζεκεξηλήο δσήο (π.ρ. αξηζκφο θηφγθσλ ζε κπινχδα). Ο 

καζεηήο αλαγλψξηζε ην πιήζνο ησλ αληηθεηκέλσλ πνπ ηνπ δεηήζεθε θαη ζε 

θαζεκεξηλά πιαίζηα, απνδίδνληαο ζσζηά κε ιφγηα ηα φζα είδε λα αλαπαξηζηψληαη 

εηθνληθά.  

Δπηπξφζζεηα, θξίζεθε ρξήζηκν λα κειεηεζεί ε ηθαλφηεηά ηνπ λα επεμεξγάδεηαη 

δηςήθηνπο αξηζκνχο θαη λα ηνπο ζπλδέεη κε ηηο αληίζηνηρεο εηθνληθέο αλαπαξαζηάζεηο 

κε δεθαδηθά κνληέια, ψζηε λα αληρλεπζεί ην βάζνο ζην νπνίν ηνπο θαηαλνεί. Απηφ 

είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθφ, θαζψο απηφο ν ηνκέαο απνηειεί βάζε ηεο ζπκβνιηθήο 

αλαπαξάζηαζεο ησλ αξηζκψλ κε βάζε ην δεθαδηθφ αξηζκεηηθφ ζχζηεκα, ζην νπνίν 

ζηεξίδεηαη θαη ε θαηάθηεζε πην αλεπηπγκέλσλ καζεκαηηθψλ ελλνηψλ.  

 Μειεηήζεθε ινηπφλ, ε ηθαλφηεηά ηνπ λα αληηιακβάλεηαη θαη ηηο εηθνληθέο 

δεθαδηθέο αλαπαξαζηάζεηο θαη λα ηηο ζπλδέεη κε ηα εθάζηνηε αξηζκεηηθά ζχκβνια κε 

ηε ρξήζε ελφο παηρληδηνχ ηχπνπ domino. Ο Κ. έπξεπε λα αληηζηνηρίζεη ηελ εθάζηνηε 

εηθφλα 2: εηθνληθέο  

πξαμηαθέο αλαπαξαζηάζεηο 
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εηθνληθή αλαπαξάζηαζε κε ην ζσζηφ αξηζκφ. ηε δξαζηεξηφηεηα απηή 

παξνπζηάζηεθαλ αξθεηέο δπζθνιίεο.  

Αξρηθά, δφζεθε ζην καζεηή σο ελαξθηήξηα θάξηα κηα θάξηα πνπ αλαπαξηζηνχζε 

ηνλ αξηζκφ 50, ν νπνίνο κπνξνχζε λα απνδνζεί κφλν κε δεθάδεο. Ο καζεηήο ζε 

πξψηε θάζε θάλεθε λα αληαπνθξίλεηαη θαιά ζηηο δξαζηεξηφηεηεο, κέηξεζε δεθάδα 

δεθάδα ην ζχλνιν πνπ έβιεπε θαη θαηέιεμε εχθνια ζην επηζπκεηφ απνηέιεζκα, ην 

νπνίν ην ζπλέδεζε κε ηελ αληίζηνηρε ζπκβνιηθή αλαπαξάζηαζε.  

Χζηφζν, ζηε ζπλέρεηα ζηα πιαίζηα ηεο επφκελεο θάξηαο πνπ πεξηιάκβαλε θαη 

κνλάδεο, κπεξδεχηεθε θαη απέδσζε αθφκα θαη ζηηο κνλάδεο αμία ίζε κε δέθα. Οπφηε, 

ρξεζηκνπνηψληαο έλα πξαγκαηηθφ δεθαδηθφ κνληέιν ηνπ ππελζχκηζα ηε ζρέζε ησλ 

κνλάδσλ δεθάδσλ, δίλνληάο ηνπ λα ηηο ζπγθξίλεη κεηαμχ ηνπο θαη θαηφπηλ λα 

θαηαζθεπάζεη κηα δεθάδα κε ηε ρξήζε κνλάδσλ. ηε δεχηεξε, ινηπφλ πξνζπάζεηα λα 

θαηακεηξήζεη ζηελ θάξηα domino ηα ηνπβιάθηα πνπ αλαπαξηζηψληαλ εηθνληθά, ν 

καζεηήο αλ θαη αληηιήθζεθε ζσζηά ηηο κνλάδεο, απνδίδνληάο ηνπο αμία ίζε κε ηε 

κνλάδα, απηή ηε θνξά θαηακέηξεζε θαη ηηο δεθάδεο σο ζχλνιν δέθα κνλάδσλ, 

κεηξψληαο ηα ηνπβιάθηα απφ ηα νπνία απνηεινχληαη, έλα πξνο έλα. Καηέιεμε ηειηθά 

ζην ζσζηφ απνηέιεζκα, αιιά θνπξάζηεθε, θαζψο ρξεηάζηεθε πνιχ ρξφλν.  

Αθνχ νινθιήξσζε ηελ παξαπάλσ δξαζηεξηφηεηα ηνπ έδεημα ηηο δεθάδεο ζηελ 

πξνεγνχκελε θάξηα θαη ηνπ ξψηεζα πφζα είλαη. Ο Κ. απάληεζε ζσζηά 

θαηακεηξψληαο απεπζείαο ηηο δεθάδεο δέθα – δέθα. Καηφπηλ θαηακέηξεζε, 

αλεμάξηεηα απφ ηηο δεθάδεο ηηο κνλάδεο, αιιά δελ κπφξεζε λα ηηο δεη σο εληαίν 

ζχλνιν κε απηέο, ψζηε ηειηθά λα απνθαλζεί γηα ην ζπλνιηθφ πιήζνο δεθάδσλ θαη 

κνλάδσλ καδί, θάλεθε λα ηηο αληηιακβάλεηαη σο μερσξηζηά ζχλνια.  

Αλάινγε εηθφλα παξνπζίαζε ν καζεηήο θαη ζε φιεο ηηο επφκελεο θάξηεο, αθφκα θαη 

ζε απηέο πνπ απνηεινχληαλ κφλν απφ κηα δεθάδα. Πάληα θαηακεηξνχζε κία πξνο κία 
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ηηο δεθάδεο, ζαλ λα απνηεινχληαλ απφ δέθα μερσξηζηέο κνλάδεο, νη νπνίεο δελ 

εληάζζνληαη ζε έλα εληαίν ζχλνιν. Δπνκέλσο, θάλεθε λα παξνπζηάδεη θάπνηα 

ζεκαληηθή δπζθνιία ζηελ αληίιεςε ηεο δεθάδαο θαη ηεο ζρέζεο ηεο κε ηε κνλάδα, ε 

νπνία ζα δηεξεπλεζεί θαη πεξαηηέξσ παξαθάησ. 

Άξα, ζχκθσλα κε ηηο παξαηεξήζεηο σο πξνο ηηο εηθνληθέο αλαπαξαζηάζεηο, ν Κ. 

ήηαλ ηθαλφο λα θαηακεηξά θαη λα αληηιακβάλεηαη ζχλνια αληηθεηκέλσλ πνπ ηνπ 

παξνπζηάδνληαλ εηθνληθά σο εληαία ζχλνια κε ζπγθεθξηκέλν πιήζνο. Δπνκέλσο ν Κ., 

φπσο θαη ζην επίπεδν ησλ πξαμηαθψλ αλαπαξαζηάζεσλ, έηζη θαη κε βάζε ηηο 

εηθνληθέο αλαπαξαζηάζεηο, κπφξεζε λα ζπλδέζεη ην ζρήκα ηεο αξρηθήο απαξίζκεζεο 

κε απηφ ησλ πνζνηήησλ (Aunio et al., 2006) ζε έλα θεληξηθφ ελλνηνινγηθφ ζρήκα 

(Griffin, 2004). Μπφξεζε λα αληηζηνηρίζεη ηα ζχλνια πνπ ηνπ παξνπζηάζηεθαλ 

εηθνληθά κε πξαμηαθέο αλαπαξαζηάζεηο θαηαλνψληαο φηη ηα ζχλνια απηά 

αλαθέξνληαη ζε πξαγκαηηθέο πνζφηεηεο, αιιά θαη λα ηα ζπλδέζεη κε ηελ εθάζηνηε 

ζπκβνιηθή αλαπαξάζηαζή ηνπο, γλσξίδνληαο φηη νη αξηζκνί ρξεζηκνπνηνχληαη γηα λα 

ππνδείμνπλ ζπκβνιηθά ην πιήζνο ησλ αληηθεηκέλσλ ελφο ζπλφινπ, έρνληαο πιένλ 

κεηαβεί ζηε ζπκβνιηθή έλλνηα ηνπ αξηζκνχ (Jordan, et al. 2012). Μάιηζηα, έρεη 

ζπλδέζεη ηφζν άκεζα ηελ εηθνληθή κε ηε ζπκβνιηθή αλαπαξάζηαζε πνπ γηα κηθξέο 

πνζφηεηεο κε ηππηθή δηάηαμε αλαγλψξηζε νιηθά ην ζχλνιν ησλ αληηθεηκέλσλ, 

ζχκθσλα κε ην ζρήκα ηεο νιηθήο αλαπαξάζηαζεο ησλ πνζνηήησλ (Aunio et al., 

2006), ρσξίο νπνηαδήπνηε απαξίζκεζε. χκθσλα κε ηνλ Butterworth (2010), απηή ε 

ηθαλφηεηα νιηθήο αληίιεςεο κηθξψλ πνζνηήησλ, ρξεζηκνπνηείηαη σο βάζε γηα ηε 

ζχλδεζε ηεο απαξίζκεζεο κε ηελ εχξεζε ηνπ πιήζνπο ελφο ζπλφινπ. 

Παξ’ φια απηά, θαηά ηε κειέηε ηνπ γλσζηηθνχ ζρήκαηνο ηνπ καζεηή γχξσ απφ ηηο 

δεθαδηθέο αλαπαξαζηάζεηο, πξνθεηκέλνπ λα αληρλεπζεί ν ηξφπνο ζθέςεο ηνπ 

(Biddlecomb, & Carr, 2011), ν Κ. δπζθνιεχηεθε λα αληηιεθζεί νιηθά ηε δεθάδα σο 
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εληαίν ζχλνιν ή λα ηε ζεσξήζεη επέιηθηα θαη σο ζχλνιν δέθα κνλάδσλ, ψζηε λα  

κπνξέζεη λα ζπλζέζεη δηςήθηνπο αξηζκνχο αληηιακβαλφκελνο δεθάδεο θαη κνλάδεο 

σο εληαία πνζφηεηα. Καζψο ην γλσζηηθφ ζρήκα ηνπ Κ. ζρεηηθά κε ηελ αλαπαξάζηαζε 

ησλ δηςήθησλ αξηζκψλ κε δεθαδηθά εηθνληθά κνληέια, θαζφξηδε θαη ηηο 

πηνζεηνχκελεο ζηξαηεγηθέο, ν καζεηήο αδπλαηνχζε λα ζπλζέζεη απνηειεζκαηηθά 

δηςήθηνπο αξηζκνχο (Biddlecomb, & Carr, 2011). Γηα παξάδεηγκα, θαηά ηε 

κεηαηξνπή ησλ εηθνληθψλ δεθαδηθψλ αλαπαξαζηάζεσλ ζε ζπκβνιηθέο, θαηακεηξνχζε 

κία πξνο κία ηηο κνλάδεο απφ ηηο νπνίεο απαξηίδνληαλ νη δεθάδεο, εθδειψλνληαο 

ζχκθσλα κε ηνλ αιβαξά (2011), κηα πξνδεθαδηθή, «κνλαδηαία» αληίιεςε ησλ 

αξηζκψλ θαη ησλ πνζνηήησλ πνπ απηνί αληηπξνζσπεχνπλ, ρσξίο λα θαηαλνεί εηο 

βάζνο ηε ζεζηαθή αμία ησλ ςεθίσλ ηνπο, ψζηε λα αληηιακβαλφηαλ άκεζα ηνπο 

δηςήθηνπο αξηζκνχο σο ζχλνια δεθάδσλ θαη κνλάδσλ. Ο Κ. ζεσξνχζε ηηο δεθάδεο 

θαη ηηο κνλάδεο σο δχν μερσξηζηέο εηθνληθέο αλαπαξαζηάζεηο πνπ δελ κπνξνχλ λα 

ζπγθξνηήζνπλ εληαίν ζχλνιν, πηζαλφλ ιφγσ θαη ηεο ηκεκαηηθήο αληίιεςεο πνπ 

παξνπζηάδεηαη ζε άηνκα κε απηηζκφ, ζχκθσλα κε ηελ νπνία δίλνπλ έκθαζε ζηηο 

ιεπηνκέξεηεο θαη αδπλαηνχλ λα ζπλζέζνπλ κε βάζε απηέο έλα εληαίν ζχλνιν, βάζεη 

ηεο ζεσξίαο ηεο ρακειήο θεληξηθήο ζπλνρήο (Hill, 2004). Παξάιιεια, ε αδπλακία 

ηαπηφρξνλεο αληίιεςεο ησλ δέθα κνλάδσλ θαη σο δεθάδα δηθαηνινγείηαη θαη απφ ηηο 

δπζθνιίεο πνπ παξνπζηάδνπλ, ζχκθσλα κε ηνπο Goldstein et al. (2001), ζηε 

κεηαθνξά ηεο πξνζνρήο ζε ελλνηνινγηθφ επίπεδν, ζε δηαθνξεηηθνχο ηξφπνπο 

θαηεγνξηνπνίεζεο (Bull et al, 1999), κε απνηέιεζκα λα αληηιακβάλνληαη ηνλ θφζκν 

γχξσ ηνπο κνλνδηάζηαηα. Ζ αδπλακία κεηαθνξάο ηεο πξνζνρήο κεηαμχ ηεο νιηθήο 

ζεψξεζεο ησλ δεθάδσλ θαη ησλ κεκνλσκέλσλ κνλάδσλ, επηβεβαηψζεθε θαη απφ ην 

γεγνλφο, φηη ζηελ πξψηε θάξηα φπνπ πεξηιακβάλνληαλ κφλν δεθάδεο, ν καζεηήο 

θαηακέηξεζε νιηθά ηηο δεθάδεο, ελψ ακέζσο κεηά απφ ηε ζπκπεξίιεςε θαη ησλ 
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κνλάδσλ, θαηακέηξεζε πνηα ηηο δεθάδεο φρη νιηθά, αιιά σο άζξνηζκα κνλάδσλ. Ο Κ. 

ιφγσ ησλ δπζθνιηψλ ηνπ δελ θαηάθεξε λα αληηθαηαζηήζεη ηα γλσζηηθά ζρήκαηά ηνπ 

γχξσ απφ ηελ αληίιεςε ησλ δεθάδσλ θαη κνλάδσλ κε ιεηηνπξγηθφηεξα πνπ ηνπ 

παξνπζηάζηεθαλ ζηα πιαίζηα ηεο αλαηξνθνδφηεζεο (Hill, 2004), αθφκα θαη αλ ηα 

γλσζηηθά ζρήκαηα πνπ είρε πηνζεηήζεη απαηηνχζαλ ηελ θαηαβνιή θνπηψδνπο 

πξνζπάζεηαο θαη πεξηζζφηεξνπ ρξφλνπ. 

γ. ςμβολικέρ Αναπαπαζηάζειρ 

Δθφζνλ, ν καζεηήο αληηιακβαλφηαλ ηηο εηθνληθέο θαη πξαμηαθέο αλαπαξαζηάζεηο 

θαη κπνξνχζε λα ζπλδέεη πξαγκαηηθά αληηθείκελα ή απεηθνλίζεηο αληηθεηκέλσλ κε ην 

πιήζνο ηνπο ζε φια ηα επίπεδα, κειεηήζεθε εάλ θαηαλννχζε ηηο αθεξεκέλεο πιένλ 

ζπκβνιηθέο αλαπαξαζηάζεηο εηο βάζνο, ζπλδένληάο ηεο κε ηηο αληίζηνηρεο πξαμηαθέο, 

εηθνληθέο θαη ιεθηηθέο αλαπαξαζηάζεηο.  

Αξρηθά, δφζεθε ζην καζεηή έλαο αξηζκφο ηειεθψλνπ (2109456837) θαη ηνπ 

δεηήζεθε λα ηνλ εθθσλήζεη πξνθνξηθά (ιεθηηθή αλαπαξάζηαζε) πξνθεηκέλνπ λα 

επηβεβαησζεί φηη θαηαλννχζε ηα ζχκβνια θαη ηα ζπλέδεε κε ηνλ αληίζηνηρν αξηζκφ. 

Ο καζεηήο αληαπνθξίζεθε πνιχ θαιά ζηελ παξαπάλσ δξαζηεξηφηεηα, δηαβάδνληαο 

ηνπο αξηζκνχο πνπ ηνπ δφζεθαλ έλα πξνο έλα, εθηφο απφ ην «1,0» ην νπνίν 

αλαγλψξηζε απηφκαηα σο δέθα, δειψλνληαο φηη αλαγλψξηδε κε επρέξεηα θαη 

δηςήθηνπο αξηζκνχο. 

Καηφπηλ, θιήζεθε λα απνδψζεη κε εηθφλεο δπν θείκελα απφ ηελ θαζεκεξηλή δσή 

(ζπληαγή θαη ιίζηα γηα ςψληα – εηθ. 3 θαη εηθ. 4, αληίζηνηρα) δσγξαθίδνληαο ηα φζα 

αλαγξάθνληαλ. Ο Κ. αληαπνθξίζεθε κε επηηπρία ζηελ παξαπάλσ δξαζηεξηφηεηα, 

βιέπνληαο ηνπο αξηζκνχο πνπ ηνπ δφζεθαλ θαη δσγξαθίδνληαο ηζάμηα ζχλνια 

αληηθεηκέλσλ, θαηακεηξψληαο ηα αληηθείκελα πνπ δσγξάθηδε έλα πξνο έλα. Απφ ηα 
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παξαπάλσ θάλεθε λα θαηαλνεί ηε ζπκβνιηθή αμία ησλ αξηζκψλ, ζπλδένληάο ηνπο κε 

επρέξεηα κε ηηο εθάζηνηε πνζφηεηεο πνπ αληηπξνζσπεχνπλ. 

  

 

Σέινο, αληρλεχηεθε εάλ ν καζεηήο ζπλέδεε ηνπ αξηζκνχο θαη ηηο πνζφηεηεο πνπ 

απηνί αληηπξνζψπεπαλ κε ηηο αληίζηνηρεο πνζφηεηεο θαηά ην ρεηξηζκφ πξαγκαηηθψλ 

αληηθεηκέλσλ. Γηα λα απμεζεί ιίγν ε δπζθνιία ησλ δξαζηεξηνηήησλ, 

ζπκπεξηιήθζεθαλ θαη δηςήθηνη αξηζκνί (θαζψο αλαγλψξηδε κε ηδηαίηεξε επρέξεηα 

ηνπο κνλνςήθηνπο). Σνπ δεηήζεθε ινηπφλ λα αληηζηνηρίζεη έλαλ δηςήθην αξηζκφ (16) 

κε έλα ζχλνιν αληηθεηκέλσλ (μπιάθηα) κε αλάινγν πιήζνο, παίξλνληαο ηφζα 

αληηθείκελα φζα έδεηρλε ν αξηζκφο. Ο καζεηήο αλαγλψξηζε ηνλ αξηζκφ πνπ ηνπ 

δφζεθε ζπκβνιηθά θαη πήξε ηφζα αληηθείκελα φζα απηφο ππνδείθλπε, θαηακεηξψληαο 

ηα είηε έλα πξνο έλα, είηε δπν δπν, ψζπνπ ην λέν ζχλνιν λα έρεη φζα αληηθείκελα ηνπ 

δεηήζεθε. 

Αθνχ ν καζεηήο αληαπνθξίζεθε ζεηηθά ζηελ παξαπάλσ δξαζηεξηφηεηα πνπ 

πεξηιάκβαλε δηςήθην αξηζκφ, νη δξαζηεξηφηεηεο επεθηάζεθαλ ζηε δηεξεχλεζε ηνπ 

ηξφπνπ κε ηνλ νπνίν αληηιακβαλφηαλ ηηο ζπκβνιηθέο αλαπαξαζηάζεηο θαη 

εηθφλα 3: ζπκβνιηθέο  

εηθνληθέο αλαπαξαζηάζεηο 

εηθφλα 4: ζπκβνιηθέο  

εηθνληθέο αλαπαξαζηάζεηο 
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ζπγθεθξηκέλα ζην εάλ κπνξνχζε λα ηηο απνδψζεη κε πξαγκαηηθά δεθαδηθά κνληέια. 

Γεδνκέλεο θαη ηεο δπζθνιίαο πνπ παξνπζίαζε ζηελ αληίιεςε ησλ εηθνληθψλ 

δεθαδηθψλ αλαπαξαζηάζεσλ, ζε απηφ ην ζηάδην θξίζεθε αλαγθαίν λα κειεηεζεί 

βαζχηεξα απηή ε δπζθνιία, δηακέζνπ ηεο ρξήζεο πξαγκαηηθψλ απηή ηε θνξά 

κνληέισλ, πνπ επέηξεπαλ ηελ πην επέιηθηε κεηαρείξηζή ηνπο. 

Γηα απηφ ην ζθνπφ δφζεθαλ ζηνλ Κ. νξηζκέλνη δηςήθηνη αξηζκνί θαη θιήζεθε λα 

ηνπο αλαπαξαζηήζεη κε θχβνπο ησλ κνλάδσλ θαη δεθάδσλ (θχβνη φκνηνη κε 

Cuisenaire). O K. αληηιήθζεθε ηελ αμία ηεο δεθάδαο θαη ζπλέζεζε κε επθνιία ηνπο 

αξηζκνχο πνπ ηνπ δεηήζεθαλ πξνζζέηνληαο δεθάδεο θαη αλεβαίλνληαο πξνθνξηθά 

δέθα δέθα. Αθνχ έβαδε θάζε θνξά φζεο δεθάδεο ηνπ ρξεηάδνληαλ, πξφζζεηε θαη ηηο 

κνλάδεο. Αληηιακβαλφηαλ ηνπο αξηζκνχο σο έλα εληαίν ζχλνιν δεθάδσλ θαη 

κνλάδσλ, θαζψο έλσλε ηηο δεθάδεο θαη ηηο κνλάδεο γηα λα ηνπο ζπλζέζεη. Μάιηζηα, 

έθαλε θαη ζχλζεηνπο ππνινγηζκνχο γηα λα επαιεζεχζεη ηελ νξζφηεηα ησλ πξάμεψλ 

ηνπ ππνινγίδνληαο ηνπο αξηζκνχο σο γηλφκελα δεθάδσλ, ζηηο νπνίεο πξφζζεηε 

κνλάδεο. Γηα παξάδεηγκα βιέπνληαο πψο έρεη θαηαζθεπάζεη κε ηα ηνπβιάθηα ηνλ 

αξηζκφ 47, είπε φηη έρεη ηέζζεξηο θνξέο ην 10, άξα 40 θαη άιια 7. Δπνκέλσο, 

αληηιακβαλφηαλ φηη ε δεθάδα σο πνζφηεηα ηζνδπλακεί κε 10 (αλάιπζε δεθάδαο), αλ 

θαη δπζθνιεχηεθε φηαλ ηνπ δεηήζεθε λα ζπλζέζεη ηε δεθάδα κε κνλάδεο (ζχλζεζε 

δεθάδαο). Αλαξσηήζεθε παξάιιεια, γηαηί δελ κπνξνχζε λα ζπάζεη ηε δεθάδα ζηηο 

επηκέξνπο κνλάδεο ηεο, θάηη πνπ επηβεβαίσζε φηη παξά ηηο δπζθνιίεο ηνπ, 

αληηιακβαλφηαλ φηη ε δεθάδα απνηεινχηαλ απφ 10 κνλάδεο. 

Με βάζε ηηο παξαπάλσ παξαηεξήζεηο, ν καζεηήο θάλεθε λα αληαπνθξίλεηαη 

θαιχηεξα ζηελ αηζζεηνπνίεζε ησλ δεθάδσλ ζε πξαμηαθφ επίπεδν, αληηιακβαλφκελνο 

ηελ αμία ηνπο, αιιά δελ κπνξνχζε λα ζπλδέζεη ηελ αμία ησλ δεθάδσλ κε απηή ησλ 

κνλάδσλ. Απηέο ινηπφλ νη δπζθνιίεο ζα πξέπεη λα απνηειέζνπλ θχξην άμνλα ηεο 
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παξέκβαζεο, θαζψο ζίγνπξα επεξεάδνπλ θαη ηελ θαηάθηεζε αλψηεξσλ καζεκαηηθψλ 

δεμηνηήησλ, φπσο είλαη ε εθηέιεζε πξάμεσλ. 

Με βάζε ηηο ζπκβνιηθέο ινηπφλ αλαπαξαζηάζεηο, ν καζεηήο ήηαλ ηθαλφο λα 

αλαγλσξίδεη κνλνςήθηνπο θαη δηςήθηνπο αξηζκνχο πνπ ηνπ παξνπζηάδνληαλ κε 

ζπκβνιηθή κφλν κνξθή, ρσξίο νπνηνδήπνηε επνπηηθφ κέζν, απνδίδνληάο ηνπο 

ιεθηηθά. Δίρε ινηπφλ θαηαθηήζεη ηε ζπκβνιηθή έλλνηα ηνπ αξηζκνχ (Jordan, et al. 

2012) πνπ ηνπ επέηξεπε λα θάλεη ππνινγηζκνχο λνεξά πιένλ ράξε θαη πάιη ζηελ 

εγθαζίδξπζε ελφο θεληξηθνχ ελλνηνινγηθνχ ζρήκαηνο γηα ηνπο αξηζκνχο (πνπ 

ζπκπεξηειάκβαλε ηφζν απηφ ηεο απαξίζκεζεο, φζν θαη απηφ ηεο νιηθήο 

αλαπαξάζηαζεο ησλ πνζνηήησλ) (Griffin, 2004; Nes, & Lange, 2007). Μπνξνχζε 

επνκέλσο λα ζπλδέζεη ηα αξηζκεηηθά ζχκβνια κε ηηο ιεθηηθέο ηνπο αλαπαξαζηάζεηο, 

αθνχ άιισζηε ην ηειεπηαίν απνηειεί ζχκθσλα κε ηνλ Griffin (2004), αλαγθαία 

πξναπαηηνχκελε δεμηφηεηα γηα ηελ θαηαλφεζε ηεο ζεκαζίαο ησλ αξηζκεηηθψλ 

ζπκβφισλ, θάηη ην νπνίν ν καζεηήο έρεη ήδε θαηαθηήζεη. Παξάιιεια, ήηαλ ηθαλφο 

λα ζπλδέζεη απηνχο ηνπο αξηζκνχο κε ηηο αληίζηνηρεο πνζφηεηεο πνπ αληηπξνζψπεπαλ 

ζε πξαμηαθφ θαη εηθνληθφ επίπεδν, επηβεβαηψλνληαο θαη πάιη φηη θαηαλννχζε πσο νη 

αξηζκνί απνδίδνπλ ην πιήζνο ελφο ζπλφινπ.  

Δπίζεο, αλαπαξηζηνχζε αθφκα θαη κε ηε ρξήζε δεθαδηθψλ κνληέισλ δηςήθηνπο 

αξηζκνχο, αληηιακβαλφκελνο ηελ αμία ηεο δεθάδαο νιηθά θαη κπνξψληαο λα ζπλζέζεη 

νπνηνλδήπνηε αξηζκφ κε δεθάδεο θαη κνλάδεο πξαμηαθά, αλ θαη ζε εηθνληθφ επίπεδν 

δπζθνιεπφηαλ. Δπνκέλσο ν Κ., φρη κφλν ήηαλ ηθαλφο λα απνδίδεη ηηο ζπκβνιηθέο 

αλαπαξαζηάζεηο ησλ δηςήθησλ αξηζκψλ εηθνληζηηθά, θαηαλνψληαο ην πιήζνο ησλ 

αληηθεηκέλσλ ζηα νπνία αλαθέξνληαλ, αιιά αληηιακβαλφηαλ παξάιιεια θαη ηε 

ζεζηαθή αμία ησλ ςεθίσλ ησλ δηςήθησλ αξηζκψλ, απνδίδνληαο ηνπο νξζά κε 

δεθαδηθά κνληέια. Ζ παξαπάλσ ηθαλφηεηα αληίιεςεο ηφζν ηνπ πιήζνπο, φζν θαη ηεο 
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ζεζηαθήο αμίαο ησλ δηςήθησλ αξηζκψλ, απνηειεί ζχκθσλα κε ηνλ αιβαξά (2011), 

κηα βαζηθή δεμηφηεηα πνπ ππνζηεξίδεη ηελ θαηαλφεζε ηνπ δεθαδηθνχ ζπζηήκαηνο. 

Αθφκε, ν καζεηήο θαηά ηελ απφδνζε ησλ δηςήθησλ αξηζκψλ κε δεθαδηθά κνληέια, 

κπνξνχζε λα αλαιχζεη ηνπο δηςήθηνπο αξηζκνχο ζε γηλφκελα δεθάδσλ, ζηηο νπνίεο 

κεηέπεηηα πξφζζεηε ηηο κνλάδεο, θαζψο απέδηδε ηνπο αξηζκνχο κε δεθαδηθά κνληέια, 

θαηέρνληαο άιιε κία ζεκαληηθή δεμηφηεηα, ζχκθσλα κε ηνλ αιβαξά (2011), 

πξνθεηκέλνπ λα κπνξεί λα ζπιινγίδεηαη θαη λα εθηειεί ρεηξηζκνχο κε δεθάδεο θαη 

κνλάδεο.  

Χζηφζν, αθφκα θαη θαηά ηελ πξαμηαθή αλαπαξάζηαζε κε δεθαδηθά κνληέια, δελ 

θαηαλννχζε πιήξσο ηε δηαδηθαζία ζχλζεζεο ηεο δεθάδαο απφ κνλάδεο, ιφγσ πηζαλφλ 

ηεο εζηίαζεο ζε ηκήκαηα αληηθεηκέλσλ (κε βάζε ηε ζεσξία ηεο θεληξηθήο ζπλνρήο) 

αδπλαηψληαο λα αληηιεθζεί ηα ζχλνια ηφζν κεξηθά, φζν θαη νιηθά (Hill, 2004), ψζηε 

λα ζπζρεηίζεη επέιηθηα ηηο κνλάδεο κε ηηο δεθάδεο θαη κεηέπεηηα λα απνθηήζεη 

επειημία θαηά ηνπο ππνινγηζκνχο ζε ζπκβνιηθφ επίπεδν, αλαιχνληαο θαη 

ζπλζέηνληάο ηεο ζηα πιαίζηα απηψλ. Άιισζηε, νη δπζθνιίεο απηέο είλαη 

αλακελφκελεο κε βάζε ηελ πξνεγνχκελή ηνπ επίδνζε θαηά ηελ απφδνζε ησλ 

δεθαδηθψλ ζπκβνιηθψλ αλαπαξαζηάζεσλ ζε ζπκβνιηθή κνξθή, φπνπ δελ 

αληηιακβαλφηαλ ηε δεθάδα νιηθά. Παξ’ φια απηά θάλεθε λα ηα θαηαθέξλεη θαιχηεξα 

θαηά ηελ απφδνζε ησλ δηςήθησλ αξηζκψλ πνπ ηνπ δφζεθαλ ζπκβνιηθά κε δεθαδηθά 

πξαγκαηηθά κνληέια. 

δ. Λεκηικέρ Αναπαπαζηάζειρ 

Με βάζε ηα παξαπάλσ θάλεθε φηη ν καζεηήο αληηιακβαλφηαλ ηηο πνζφηεηεο ζε 

πξαμηαθφ θαη εηθνληθφ επίπεδν θαη κπνξνχζε λα ηηο απνδψζεη κε πνηθίιεο κνξθέο 

αλαπαξάζηαζεο. Χζηφζν, πξνθεηκέλνπ λα κπνξέζεη λα αμηνπνηεζεί απηή ε γλψζε 

ζηελ θαζεκεξηλή ηνπ δσή, ζα έπξεπε λα κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεί ηηο παξαπάλσ 
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γλψζεηο ζηα πιαίζηα επίιπζεο πνηθίισλ πξνβιεκάησλ. Γηα απηφ ην ιφγν, έλαο 

ηειεπηαίνο ηνκέαο πνπ θξίζεθε ζθφπηκν λα κειεηεζεί σο πξνο ηελ αηζζεηνπνίεζε 

ησλ αξηζκψλ γηα λα δηεξεπλεζεί θαηά πφζν είλαη ιεηηνπξγηθέο νη παξαπάλσ γλψζεηο, 

ήηαλ ε αληαπφθξηζε ηνπ καζεηή ζε ιεθηηθέο αλαπαξαζηάζεηο.  

Αξρηθά, κειεηήζεθε ε ηθαλφηεηα ηνπ καζεηή λα αθνινπζεί νδεγίεο πνπ 

πεξηιακβάλνπλ πνζνηηθέο πιεξνθνξίεο ρεηξηδφκελνο πξαγκαηηθά αληηθείκελα. Ο 

καζεηήο αθνινπζψληαο ηηο νδεγίεο θαηαζθεχαζε έλα ζπηηάθη κε μπιάθηα (εηθ. 5), 

βάδνληαο φζα μπιάθηα ηνπ δεηήζεθαλ γηα ζηέγε θαη γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ ζπηηηνχ. 

Μεηξνχζε έλα πξνο έλα ηα αληηθείκελα πνπ ηνπνζεηνχζε, ψζηε λα θηάζεη ζηελ 

πνζφηεηα πνπ έπξεπε κε βάζε ηηο νδεγίεο θαη ηειηθά ρσξίο δπζθνιία θαηαζθεχαζε 

απηφ πνπ ηνπ δεηήζεθε. 

  

Μεηά, ν Κ. θιήζεθε λα αλαπαξαζηήζεη εηθνληθά ζχλνια αληηθεηκέλσλ 

ζηεξηδφκελνο ζε νξηζκέλεο πξνηάζεηο πνπ αλαθέξνληαλ ζε θαζεκεξηλέο θαηαζηάζεηο 

(θεξάθηα ζε ηνχξηα γελεζιίσλ, κέγηζην φξην αηφκσλ ζε αλειθπζηήξα – εηθ. 6 θαη εηθ. 

7, αληίζηνηρα). Ο καζεηήο θαηαλφεζε ηηο πξνηάζεηο θαη απέδσζε ζσζηά κε εηθφλεο ην 

ζχλνιν ησλ αληηθεηκέλσλ πνπ ηνπ δφζεθε ιεθηηθά. 

εηθφλα 5: ιεθηηθέο  

πξαμηαθέο αλαπαξαζηάζεηο 
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ηε ζπλέρεηα, αθνχ παξαηεξήζεθε φηη ν καζεηήο κπνξνχζε λα «κεηαθξάδεη» ηηο 

ιεθηηθέο αλαπαξαζηάζεηο ζε πξαμηαθέο θαη εηθνληθέο, κειεηήζεθε εάλ κπνξνχζε λα 

ηηο κεηαηξέπεη θαη ζε ζπκβνιηθέο, απνδίδνληαο κε αξηζκνχο θάηη πνπ ηνπ 

παξνπζηαδφηαλ ιεθηηθά. ηε δξαζηεξηφηεηα απηή αμηνπνηήζεθαλ θαη πάιη 

πεξηζηάζεηο απφ ηελ θαζεκεξηλή δσή, φπσο ν αξηζκφο ιεσθνξείσλ (εηθ. 8) θαη νη 

δηεπζχλζεηο (εηθ. 9) θαη ν Κ. αληαπνθξίζεθε ρσξίο θακηά δπζθνιία, θαηαλνψληαο ηα 

φζα ηνπ δφζεθαλ ιεθηηθά θαη απνδίδνληάο ηα κε αξηζκνχο.  

  

εηθφλα 6: ιεθηηθέο  

εηθνληθέο αλαπαξαζηάζεηο 

εηθφλα 7: ιεθηηθέο  

εηθνληθέο αλαπαξαζηάζεηο 

εηθφλα 8: ιεθηηθέο  

ζπκβνιηθέο αλαπαξαζηάζεηο 
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Σέινο, αμηνινγήζεθε ε θαηαλφεζε ηεο έλλνηαο ησλ δηςήθησλ αξηζκψλ θαη ηεο 

δεθάδαο ζε θαζεκεξηλά πιαίζηα. Γφζεθε ζην καζεηή κηα ιεθηηθή πεξηγξαθή κηαο 

πνδνζθαηξηθήο νκάδαο πνπ απνηεινχηαλ απφ 11 παίθηεο θαη ηνπ δεηήζεθε λα ηελ 

αλαπαξαζηήζεη εηθνληθά, θπθιψλνληαο ηε βαζηθή δεθάδα. ε απηή ηε δξαζηεξηφηεηα 

ν Κ. απεηθφληζε ζσζηά ην δεηνχκελν αξηζκφ παηθηψλ (εηθ. 10), αιιά φπσο ήηαλ 

αλακελφκελν κε βάζε ηηο πξνεγνχκελεο παξαηεξήζεηο ζρεηηθά κε ηελ αληίιεςε ηεο 

δεθάδαο, δελ αληηιακβαλφηαλ ηελ έλλνηα ηεο δεθάδαο. 

 

 

χκθσλα κε ηηο ιεθηηθέο αλαπαξαζηάζεηο, ν Κ. θάλεθε λα κπνξνχζε λα εληάμεη ηηο 

γλψζεηο ηνπ γηα ηνπο αξηζκνχο ζηελ θαζεκεξηλή δσή, θαζψο ήηαλ ηθαλφο λα 

αθνινπζεί πνηθίιεο ιεθηηθέο δηαηππψζεηο, λα αλαγλσξίδεη ηνπο αξηζκνχο πνπ 

πεξηιακβάλνληαλ ζε απηέο θαη λα ηηο αλαπαξηζηά ζε πνιιαπιά επίπεδα, εηθνληθά, 

πξαμηαθά ή θαη ζπκβνιηθά, ρσξίο θακία δπζθνιία. Γηαζπλέδεε ηηο θαζεκεξηλέο 

ιεθηηθέο αλαπαξαζηάζεηο κε πνηθίιεο αλαπαξαζηάζεηο: πξαμηαθέο, εηθνληθέο θαη 

εηθφλα 9: ιεθηηθέο  

ζπκβνιηθέο αλαπαξαζηάζεηο 

εηθφλα 10: ιεθηηθέο  

εηθνληθέο αλαπαξαζηάζεηο 
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ζπκβνιηθέο, παξνπζηάδνληαο κηα αξθεηά αλεπηπγκέλε έλλνηα ηνπ αξηζκνχ (Haylock, 

& Cockburn, 2008). Σα παξαπάλσ ίζρπαλ θαη γηα ηνπο δηςήθηνπο αξηζκνχο, σζηφζν 

παξαηεξήζεθε φηη, φπσο θαη θαηά ηε κειέηε ησλ εηθνληθψλ αλαπαξαζηάζεσλ, ν 

καζεηήο αδπλαηνχζε λα ζπγθξνηήζεη ηε δεθάδα σο ζχλνιν δέθα κνλάδσλ, ιφγσ θαη 

πάιη ηεο επηθέληξσζεο ζε ιεπηνκέξεηεο θαη φρη ζην ζχλνιν (Hill, 2004) θαη 

επνκέλσο, δελ κπνξνχζε λα ρξεζηκνπνηήζεη απηή ηνπ ηε γλψζε ζηελ θαζεκεξηλή ηνπ 

δσή. 

2. Καηανόηζη και Δκηέλεζη Ππάξευν 

Αθφηνπ κειεηήζεθε ε αηζζεηνπνίεζε ησλ αξηζκψλ, ήηαλ αλαγθαίν λα κειεηεζεί 

θαη ε θαηαλφεζε θαη εθηέιεζε ησλ πξάμεσλ πνπ απνηειεί βαζηθή δεμηφηεηα ηεο 

θαηάθηεζεο ηεο έλλνηαο ηνπ αξηζκνχ. Ο καζεηήο είρε παξαηεξεζεί φηη παξνπζίαδε 

αξθεηέο δπζθνιίεο ζε απηφ ην θνκκάηη θαη εθηεινχζε ηνπο αιγφξηζκνπο ηεο 

πξφζζεζεο θαη ηεο αθαίξεζεο  κεραληθά, ρσξίο θαηαλφεζε, κε απνηέιεζκα λα θάλεη 

ζπρλά ιάζε. Οη παξαθάησ δξαζηεξηφηεηεο ζηφρεπαλ ζηελ αλίρλεπζε ησλ επηκέξνπο 

δπζθνιηψλ θαη ηε κεηέπεηηα ζχλδεζή ηνπο κε ηηο αδπλακίεο ηνπ καζεηή σο πξνο ηελ 

αηζζεηνπνίεζε ησλ αξηζκψλ. ηα παξαπάλσ πιαίζηα νη δξαζηεξηφηεηεο 

επηθεληξψζεθαλ ηφζν ζηε δηεξεχλεζε ηεο θαηαλφεζεο ηεο έλλνηαο ηεο πξφζζεζεο 

θαη ηεο αθαίξεζεο απηήο θαζαπηήο, φζν θαη ζηε κειέηε ηνπ ηξφπνπ ρεηξηζκνχ ησλ 

δηςήθησλ αξηζκψλ (ησλ δεθάδσλ θαη ησλ κνλάδσλ ηνπο) ζηα πιαίζηα ησλ πξάμεσλ 

πνπ εθηεινχληαλ. 

α. Ππαξιακέρ Αναπαπαζηάζειρ 

Αξρηθά, δηεξεπλήζεθε ε ηθαλφηεηα ηνπ Κ. λα θαηαλνεί δεθαδηθά κνληέια πνπ ηνπ 

δίλνληαλ ζηα πιαίζηα πξνζζέζεσλ απνδίδνληαο ην λφεκά ηνπο κε εηθφλεο. Σνπ 

δφζεθε ινηπφλ έλα ζχλνιν πνπ απνηεινχηαλ απφ κνλάδεο θαη δεθάδεο θαη έλα πνπ 
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πεξηείρε κφλν κνλάδεο, ηα νπνία πξνζηίζεληαλ θαη έπξεπε ν καζεηήο λα απνδψζεη ην 

λφεκα ηεο πξάμεο δσγξαθίδνληαο θξνχηα, αληί γηα ηνπβιάθηα. Απηφ θαλέξσλε θαη 

ηελ ηθαλφηεηά ηνπ ζην ρεηξηζκφ άιισλ αληηθεηκέλσλ αλάινγσλ κε ηα δεθαδηθά 

κνληέια ζηελ θαζεκεξηλή δσή (φπσο είλαη ηα ρξήκαηα) θαη ζηελ αληίιεςε ηεο αμίαο 

ησλ κνληέισλ απηψλ γηα ηελ εθηέιεζε αλάινγσλ πξάμεσλ. Ο καζεηήο δε 

δπζθνιεχηεθε ζε απηή ηε δξαζηεξηφηεηα (εηθ. 11). Πξψηα κέηξεζε ηα ηνπβιάθηα ησλ 

δχν ζπλφισλ πνπ αλαπαξηζηνχζαλ ηνπο δχν πξνζζεηένπο, αληηιήθζεθε ηελ έλλνηα 

ηεο πξφζζεζεο θαη έηζη δσγξάθηζε φζα κήια ππνδείθλπε ην πξψην ζχλνιν θαη 

θαηφπηλ απφ θάησ φζα έπξεπε γηα ην δεχηεξν. Σειηθά, κέηξεζε ην ζχλνιν φισλ ησλ 

κήισλ έλα πξνο έλα, θαηαιήγνληαο ζην ζσζηφ απνηέιεζκα. 

  

Αληίζηνηρε αθξηβψο δξαζηεξηφηεηα αθνινχζεζε θαη γηα ηελ αθαίξεζε, φπνπ ν Κ. 

εξγάζηεθε κε αλάινγν ηξφπν. Σνπ δφζεθαλ κεξηθά ηνπβιάθηα (δεθάδεο θαη κνλάδεο), 

ελψ θαηφπηλ απνκαθξχλζεθαλ νη δεθάδεο. Ο καζεηήο θαηαλφεζε κε βάζε ην λφεκα 

ησλ παξαπάλσ δξαζηεξηνηήησλ ηη πξάμε έπξεπε λα εθηειέζεη, δσγξάθηζε αξρηθά 

ηφζα θξνχηα φζα ήηαλ ην αξρηθφ ζχλνιν θαη δηέγξαςε φζα αθαηξέζεθαλ (εηθ. 12). 

Σέινο, κέηξεζε ην ηειηθφ ζχλνιν ρσξίο δπζθνιία. Δπνκέλσο, ν καζεηήο θάλεθε λα 

θαηαλνεί ην λφεκα ησλ πξάμεσλ θαη λα κπνξεί λα ηηο εθηειέζεη ρξεζηκνπνηψληαο 

εηθνληθέο αλαπαξαζηάζεηο. 

εηθφλα 11: πξαμηαθέο  

εηθνληθέο αλαπαξαζηάζεηο 
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Καηφπηλ, πξνθεηκέλνπ λα δηεξεπλεζεί εάλ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηήζεη απηήλ ηνπ ηε 

γλψζε ζηελ θαζεκεξηλή ηνπ δσή, ηνπ δφζεθαλ θαη πάιη ηνπβιάθηα (πνπ 

αλαπαξηζηνχζαλ δχν δηςήθηνπο αξηζκνχο) θαη ηνπ δεηήζεθε απηή ηε θνξά λα 

απνδψζεη ην  λφεκα ησλ πξάμεσλ ιεθηηθά, παξαζέηνληαο έλα πξφβιεκα απφ ηελ 

θαζεκεξηλή δσή. Απηή ε δξαζηεξηφηεηα ηνλ κπέξδεςε πάξα πνιχ, θαζψο ελψ 

θάλεθε λα θαηαλνεί ην λφεκα ηεο πξφζζεζεο πξνζπαζψληαο λα ρξεζηκνπνηήζεη 

θαηάιιειεο εθθξάζεηο, κπεξδεχηεθε θαη ελέπιεθε θαη εθθξάζεηο αθαίξεζεο ζηελ 

πεξηγξαθή ηνπ. Απηφ πηζαλφλ νθεηιφηαλ φρη ηφζν ζε δπζθνιία αληίιεςεο ηνπ 

λνήκαηνο ησλ πξάμεσλ, θαζψο κε βάζε ηηο πξνεγνχκελεο δξαζηεξηφηεηεο θάλεθε φηη 

ηηο θαηαλννχζε, αιιά θπξίσο ζην γεγνλφο φηη ηελ πξνζνρή ηνπ ζπγθέληξσλε εθείλε 

ηε ζηηγκή ν ρεηξηζκφο ησλ δεθάδσλ θαη ησλ κνλάδσλ θαηά ηελ πξφζζεζε.  

Πην ζπγθεθξηκέλα, δπζθνιεχηεθε λα αληηιεθζεί ηηο δχν πνζφηεηεο πνπ 

πξνζηίζεληαλ σο μερσξηζηά ζχλνια δεθάδσλ θαη κνλάδσλ πξνθεηκέλνπ λα 

δηαηππψζεη έλα πξφβιεκα γηα απηέο, έκπιεμε ηηο κνλάδεο ησλ δχν αξηζκψλ κεηαμχ 

ηνπο, ελψ παξέιεηςε λα πξνζζέζεη ηηο δεθάδεο θαη δελ αληηιήθζεθε ηνπο δχν 

αξηζκνχο σο δχν αλεμάξηεηα ζχλνια πξηλ ηελ πξφζζεζή ηνπο. Μάιηζηα αξρηθά, κε 

κπνξψληαο λα μερσξίζεη πνηα είλαη ηα δχν ζχλνια πνπ εκπιέθνληαλ ζηελ πξάμε, 

εθηέιεζε θαη πξάμεηο κεηαμχ ησλ δεθάδσλ θαη ησλ κνλάδσλ ηνπ ίδηνπ αξηζκνχ. Έηζη, 

αδπλαηνχζε λα δηαηππψζεη έλα πξφβιεκα κε ζσζηφ ρεηξηζκφ ησλ πνζνηήησλ, 

δηαηππψλνληαο κελ πξνβιήκαηα, αιιά κε ιάζνο αξηζκνχο.  

εηθφλα 12: πξαμηαθέο  

εηθνληθέο αλαπαξαζηάζεηο 
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Γηα παξάδεηγκα, πξνζπαζψληαο λα δηαηππψζεη έλα πξφβιεκα πξφζζεζεο γηα ηηο 

πνζφηεηεο «25» (2 δεθάδεο θαη  5 κνλάδεο) θαη «14» (1 δεθάδα θαη 4 κνλάδεο) πνπ 

ηνπ δφζεθαλ, αξρηθά είπε: «Δίρα δεθαηέζζεξα θξνχηα, έθαγα ηα ηέζζεξα θαη έκεηλαλ 

δέθα. Ζ κακά κνπ θαζάξηζε είθνζη θξνχηα θαη ν κπακπάο κνπ άιια ελληά.». 

Καηφπηλ, αθνχ ηνλ βνήζεζα λα αληηιεθζεί ηηο εκπιεθφκελεο πνζφηεηεο, θαιψληαο 

ηνλ λα θαηακεηξήζεη ηα αξρηθά ηνπβιάθηα, ν καζεηήο είπε: «Ζ κακά κνπ έδσζε 

εηθνζηπέληε θξνχηα θαη ν κπακπάο έθαγε ηα δεθαηέζζεξα.». Δδψ, ρξεζηκνπνίεζε κελ 

ηνπο ζσζηνχο αξηζκνχο, αιιά θάλεθε λα αθαηξεί, αληί λα πξνζζέηεη ηηο δχν 

πνζφηεηεο. Σειηθά, έπξεπε λα ηνπ ζπκίζσ φηη ηνπ δεηήζεθε λα θάλεη πξφζζεζε, ψζηε 

λα επαλαδηαηππψζεη ζσζηά ην πξφβιεκα: «Ζ κακά κνπ έδσζε εηθνζηπέληε θξνχηα 

θαη ν κπακπάο δεθαηέζζεξα.». 

ηελ αληίζηνηρε δξαζηεξηφηεηα ζηα πιαίζηα ηεο αθαίξεζεο ν Κ. δελ παξνπζίαζε 

δπζθνιίεο, θαζψο εδψ ηνπ δφζεθε αξρηθά έλα ζχλνιν (δεθάδσλ θαη κνλάδσλ) κε 

ηνπβιάθηα, απφ ην νπνίν αθαηξέζεθαλ νη δεθάδεο. Ο καζεηήο αληηιήθζεθε ακέζσο 

ην λφεκα ησλ παξαπάλσ ρεηξηζκψλ θαη δηαηχπσζε ζσζηά έλα πξφβιεκα αθαίξεζεο 

κε ηε ρξήζε ζσζηψλ φξσλ, φπσο «έδσζα» γηα λα δειψζεη ηελ απνκάθξπλζε. 

Πηζαλφλ, ζηελ αθαίξεζε δε δπζθνιεχηεθε γηαηί νη εκπιεθφκελεο πνζφηεηεο ήηαλ πην 

μεθάζαξεο – ήηαλ θαλεξφ πνηα ήηαλ ε αξρηθή πνζφηεηα, πνηα αθαηξνχηαλ θαη πνηα 

έκελε ηειηθά. Αλαιπηηθφηεξα, ην πξφβιεκα πνπ παξέζεζε ν καζεηήο ήηαλ ην εμήο:    

«Δίρα εηθνζηπέληε θαξακέιεο γηα λα θεξάζσ γηα ηα γελέζιηα κνπ. Σηο θέξαζα ζηνπο 

είθνζη ζπκκαζεηέο κνπ θαη έκεηλαλ πέληε λα θεξάζσ ζηνπο δαζθάινπο.». 

Σέινο, είρε ζεκαζία λα παξαηεξεζεί πψο ν Κ. κεηέθξαδε ηηο παξαπάλσ πξάμεηο κε 

ηα ηνπβιάθηα ζε ζπκβνιηθφ επίπεδν. Αξρηθά, δφζεθε ζην καζεηή κηα νκάδα απφ 

ηνπβιάθηα, απνηεινχκελε απφ κνλάδεο θαη δεθάδεο, ζηελ νπνία έπεηηα πξνζηέζεθε 

κηα δεχηεξε νκάδα πνπ είρε κφλν κνλάδεο. Ο Κ. κέηξεζε κε επθνιία ηηο δχν νκάδεο, 
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θαηαλφεζε ηελ πξάμε πνπ έπξεπε λα θάλεη θαη ηελ απέδσζε ζσζηά ζπκβνιηθά, 

γξάθνληαο ηνπο αξηζκνχο νξηδφληηα. Γηα λα εθηειέζεη ζπκβνιηθά ηελ πξάμε έγξαςε 

πξψηα ην κεγαιχηεξν αξηζκφ θαη αλέβεθε πξνθνξηθά κε ηε βνήζεηα ησλ δαρηχισλ 

πξνζζέηνληαο θαη ηνλ δεχηεξν (κέηξεζε ζηα δάρηπιά ηνπ έλα έλα θαη αλέβεθε ψζπνπ 

λα έρεη πξνζζέζεη ην δεχηεξν πξνζζεηέν). Βξήθε ζσζηά ην απνηέιεζκα, φκσο φηαλ 

ηνπ δεηήζεθε λα εθηειέζεη ηελ πξάμε θάζεηα γηα λα παξαηεξεζεί πψο ρεηξηδφηαλ ην 

θξαηνχκελν, αληίγξαςε ην απνηέιεζκα πνπ είρε βξεη ζσζηά ζηηο ζηήιεο ησλ 

κνλάδσλ θαη ησλ δεθάδσλ, ρσξίο φκσο λα ζεκεηψζεη ην θξαηνχκελν πνπ ρξεηάζηεθε. 

ηαλ ηνπ δεηήζεθε λα ζπκπιεξψζεη θαη ην θξαηνχκελν, μαλαεθηέιεζε ηελ πξάμε θαη 

αλέγξαςε ην θξαηνχκελν σο δεθάδα ζην δεχηεξν πξνζζεηέν θαη φρη σο επηπξφζζεηε 

δεθάδα πάλσ απφ ηηο δεθάδεο. Υξεηάζηεθε επηπιένλ ππελζχκηζε γηα ηε ζέζε ηνπ 

θξαηνπκέλνπ γηα λα ην δηνξζψζεη ηειηθά. (εηθ. 13) 

   

Αλάινγε επίδνζε, παξνπζίαζε ν καζεηήο θαη ζηα πιαίζηα ηνπ καζήκαηνο ησλ 

καζεκαηηθψλ ζχκθσλα κε ηηο παξαηεξήζεηο κνπ σο δαζθάια παξάιιειεο ζηήξημήο 

ηνπ. Πξνηηκνχζε λα εθηειεί ηηο εθάζηνηε πξάμεηο νξηδφληηα, αθαηξψληαο ηηο κνλάδεο 

απφ ηηο κνλάδεο θαη ηηο δεθάδεο απφ ηηο δεθάδεο, ζε αληηζηνηρία κε ηνλ θάζεην 

αιγφξηζκν. Καηά ηελ εθηέιεζε ησλ νξηδφληησλ αθαηξέζεσλ, φπσο θαη παξαπάλσ, 

ρξεζηκνπνηνχζε ηα δάρηπιά ηνπ γηα ηελ εθηέιεζε πξάμεσλ, θαζψο αδπλαηνχζε λα 

εθηειέζεη ππνινγηζκνχο λνεξά, αλαιχνληαο ηνπο αξηζκνχο θαηάιιεια θαη παηψληαο 

ζηε δεθάδα.  

εηθφλα 13: πξαμηαθέο  

ζπκβνιηθέο αλαπαξαζηάζεηο 
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Όζηεξα, δφζεθε θαη μαλά ζην καζεηή έλα ζχλνιν δεθάδσλ θαη κνλάδσλ θαη απηή 

ηε θνξά αθαηξέζεθαλ νξηζκέλεο κνλάδεο. Ο Κ. αλαπαξέζηεζε ηηο πνζφηεηεο 

ζπκβνιηθά, θαηαλφεζε ηελ πξάμε θαη ηελ εθηέιεζε νξηδφληηα, αθαηξψληαο λνεξά ηηο 

κνλάδεο απφ ηηο κνλάδεο θαη κεηά ηηο δεθάδεο απφ ηηο δεθάδεο. Ζ πξάμε δελ 

πεξηιάκβαλε θξαηνχκελν, νπφηε δελ παξνπζίαζε δπζθνιία ζην ρεηξηζκφ ησλ 

κνλάδσλ ζηα πιαίζηα ηεο εθηέιεζεο νξηδφληηαο πξάμεο θαη κεηέθεξε ηελ πξάμε 

ζσζηά θαη ζε θάζεηε κνξθή. (εηθ. 14) 

  

χκθσλα θαη κε ηηο παξαηεξήζεηο κνπ σο δαζθάια παξάιιειεο ζηήξημεο ηνπ 

καζεηή, ν Κ. εθηεινχζε κε επθνιία νπνηνπζδήπνηε ππνινγηζκνχο δελ εκπεξηείραλ 

θξαηνχκελν νξηδφληηα θαη ηνπο κεηέθεξε κε επηηπρία ζε θάζεηε κνξθή φπνηε ηνπ 

δεηνχηαλ. 

Δπνκέλσο, θαηά ηε κειέηε ηεο ηθαλφηεηαο ηνπ καζεηή λα θαηαλνεί ηηο πξαμηαθέο 

αλαπαξαζηάζεηο ησλ πξάμεσλ θαη λα ηηο απνδίδεη κε άιιεο κνξθέο αλαπαξαζηάζεσλ, 

παξαηεξήζεθε φηη ν καζεηήο θαηαλννχζε ην λφεκα ησλ πξαμηαθψλ αλαπαξαζηάζεσλ 

θαη κπνξνχζε λα ην απνδψζεη εηθνληθά, αιιά θαη ζπκβνιηθά, αληηιακβαλφκελνο ηηο 

εκπιεθφκελεο πνζφηεηεο θαη θαηαλνψληαο ηη πξάμε έπξεπε λα θάλεη.  

Καηά ηε κεηαηξνπή ησλ πξαμηαθψλ αλαπαξαζηάζεσλ ζε εηθνληθέο, ν καζεηήο 

θάλεθε λα εμαξηάηαη απφ ηε θπζηθή παξνπζία ησλ αληηθεηκέλσλ (Biddlecomb, & 

Carr, 2011), θαζψο αλ θαη κε βάζε ηελ αλάιπζε ηεο αηζζεηνπνίεζεο ησλ αξηζκψλ 

ζπλέδεε ηελ απαξίζκεζε κε ην πιήζνο ησλ αληηθεηκέλσλ ηνπ ζπλφινπ, εδψ δελ 

εηθφλα 14: πξαμηαθέο  

ζπκβνιηθέο αλαπαξαζηάζεηο 
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εθάξκνζε απηήλ ηνπ ηε γλψζε. Απεηθφληδε επνκέλσο μερσξηζηά ηα δχν ζχλνια σο 

αλεμάξηεηεο πνζφηεηεο θαη θαηφπηλ ηα πξφζζεηε κεηαμχ ηνπο θαηακεηξψληαο 

εμαξρήο ην ηειηθφ ζχλνιν, αληί λα θαηακεηξήζεη ην πξψην βξίζθνληαο ην πιήζνο ηνπ 

θαη θαηφπηλ λα ζπλερίζεη ηελ απαξίζκεζε κε ην δεχηεξν ζχλνιν, πξνζζέηνληαο 

απεπζείαο ηα αληηθείκελα ηνπ δεχηεξνπ ζπλφινπ ζην πξψην.  

Χζηφζν, απνδίδνληαο ηηο πξάμεηο ζε ζπκβνιηθή κνξθή, ν Κ. επέδεημε αλψηεξνπ 

επηπέδνπ ππνινγηζκνχο, θαζψο ήηαλ ηθαλφο λα εθηειεί ππνινγηζκνχο λνεξά 

μεθηλψληαο ηελ θαηακέηξεζε απφ νπνηαδήπνηε ζεκείν (Biddlecomb, & Carr, 2011), 

πξνζζέηνληαο ή αθαηξψληαο απφ ην πξψην ζχλνιν ην δεχηεξν. ηα πιαίζηα ησλ 

ππνινγηζκψλ ηα θαηάθεξλε θαιχηεξα ζηελ νξηδφληηα εθηέιεζε ησλ πξάμεσλ, παξά 

ζηελ θάζεηε απφδνζή ηνπο, εθηειψληαο απινχο ππνινγηζκνχο λνεξά, θαηακεηξψληαο 

ην πξψην ζχλνιν θαη ρξεζηκνπνηψληαο ηα δάρηπιά ηνπ σο «επνπηηθφ κέζν» γηα ηελ 

πξνζζήθε ή αθαίξεζε αληηθεηκέλσλ ζε απηφ (Butterworth, 2010). Παξά ηελ επρέξεηά 

ηνπ ζηελ εθηέιεζε πξάμεσλ νξηδφληηα, δπζθνιεπφηαλ λα απνδψζεη ην λφεκα ησλ 

πξάμεσλ ζε θάζεηε κνξθή, κελ θαηαλνψληαο ην ξφιν ηνπ θξαηνπκέλνπ πνπ απνηειεί 

αλψηεξε δεμηφηεηα (Griffin, 2004). Ζ παξαπάλσ δπζθνιία απνηειεί, ζχκθσλα κε ηνλ 

αιβαξά (2011), κηα δπζθνιία πνπ ζπλαληάηαη ζπρλά ζε καζεηέο κε καζεζηαθέο 

δπζθνιίεο, θαζψο φπσο αηηηνινγεί ν ίδηνο, νη καζεηέο ηηο ζεσξνχλ σο δπν 

δηαθνξεηηθέο αληηιεπηηθέο δνκέο, κελ έρνληαο αλαπηχμεη ηελ θαηαλφεζε ηνπο γηα 

ηνπο ρεηξηζκνχο ησλ αξηζκψλ ζηα πιαίζηα ησλ πξάμεσλ ζε ηέηνην βαζκφ, ψζηε λα 

ζπλδένπλ ηνπο δχν δηαθνξεηηθνχο ηξφπνπο ππνινγηζκψλ (νξηδφληηα θαη θάζεηα) 

κεηαμχ ηνπο. πσο ραξαθηεξηζηηθά αλαθέξεη ν αιβαξάο (2011), νη καζεηέο «δελ 

έρνπλ θζάζεη ζην επίπεδν ηεο ακεηαβιεηφηεηαο πνπ αληηζηνηρεί ζηελ παξνπζίαζε 

ησλ αξηζκεηηθψλ πξάμεσλ» (ζει. 207). 
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Σα παξαπάλσ επηβεβαηψζεθαλ θαη ζηα πιαίζηα ηεο κειέηεο ηεο ζπκπεξηθνξάο ηνπ 

καζεηή ζην κάζεκα ησλ καζεκαηηθψλ ζην ζρνιείν ηνπ. Ο καζεηήο φλησο 

παξνπζίαδε επρέξεηα ζε νξηζκέλνπο αλψηεξνπ επηπέδνπ ζπιινγηζκνχο πνπ ηνπ 

επέηξεπαλ λα εθηειεί πξάμεηο λνεξά. Γηα παξάδεηγκα θαηά ηελ εθηέιεζε δχν 

δηαδνρηθψλ θάζεησλ αθαηξέζεσλ, φπνπ νη κνλάδεο ησλ κεησηέσλ δηέθεξαλ θαηά κία 

κνλάδα, ελψ νη κνλάδεο ησλ αθαηξεηέσλ ήηαλ ίδηεο («92 – 45», «43 – 25»), ν 

καζεηήο παξαηήξεζε ηηο παξαπάλσ νκνηφηεηεο θαη θαηαλνψληαο ηε ζρέζε ησλ 

πνζνηήησλ, αθνχ εθηέιεζε ηελ πξψηε πξάμε, ππνιφγηζε απεπζείαο ην απνηέιεζκα 

ησλ κνλάδσλ ζηε δεχηεξε πξάμε, θαηαλνψληαο φηη ην ζχλνιν πνπ είρε εμαξρήο κία 

παξαπάλσ κνλάδα ζην κεησηέν, ζα είρε θαη ηειηθά κία παξαπάλσ κνλάδα θαη ζην 

ππφινηπν (αθνχ νη αθαηξεηένη ήηαλ ζηαζεξνί).  

Χζηφζν, ζπλήζσο ζηα πιαίζηα εθηέιεζεο θάζεησλ ππνινγηζκψλ, φπσο 

παξαηεξήζεθε θαηά ηε ρνξήγεζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ, έηζη θαη κέζα ζηελ ηάμε, ν 

καζεηήο δελ θαηαλννχζε ην ξφιν ηνπ θξαηνπκέλνπ κε απνηέιεζκα λα κελ εθαξκφδεη 

κηα ζηαζεξή ζηξαηεγηθή ππνινγηζκψλ, ηδίσο ζηα πιαίζηα αθαηξέζεσλ. Κάπνηεο 

θνξέο πξφζζεηε αληί λα αθαηξέζεη ην θξαηνχκελν ζηηο δεθάδεο ηνπ κεησηένπ, άιιεο 

ην αθαηξνχζε ζσζηά απφ απηέο, ελψ ζπλήζσο έηεηλε λα εθαξκφδεη ηνλ ελαιιαθηηθφ 

αιγφξηζκν ηεο πξφζζεζεο πνπ δηδάρζεθε, πξνζζέηνληαο ην θξαηνχκελν ζηηο δεθάδεο 

ηνπ αθαηξεηένπ. Απνηέιεζκα ηεο παξάιιειεο ρξήζεο δχν ζηξαηεγηθψλ (νη νπνίεο 

πξνηείλνληαλ θαη απφ ην ζρνιηθφ εγρεηξίδην), ήηαλ ν καζεηήο λα ζπγρέεη ζηνηρεία ηεο 

κηαο κε ηεο άιιεο θαη λα κελ έρεη εκπεδψζεη ηειηθά θακία απφ απηέο. Ο καζεηήο, 

ιφγσ θαη ηεο δπζθνιίαο ηνπ θαη ηεο ξνπήο ηνπ πξνο ηε ξνπηίλα, ρξεηαδφηαλ κηα 

ζηαζεξφηεηα ζηηο πηνζεηνχκελεο ζηξαηεγηθέο, πξνθεηκέλνπ λα κπνξεί λα εκπεδψζεη 

ηα επηκέξνπο ηνπο βήκαηα θαη λα θέξεη εηο πέξαο ηηο πξάμεηο. 
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Αλ θαη ζηα παξαπάλσ πιαίζηα, θαηά ηε ρνξήγεζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ, ν καζεηήο 

αμηνπνίεζε απνηειεζκαηηθά θαη ηα δεθαδηθά κνληέια, δπζθνιεχηεθε ηδηαίηεξα λα 

κεηαθξάζεη ηηο πξαμηαθέο αλαπαξαζηάζεηο κε δεθαδηθά κνληέια ζε ιεθηηθέο. Ζ 

δπζθνιία ηνπ απηή πηζαλφλ νθεηιφηαλ ζε ηκεκαηηθή αληίιεςε ησλ ζπλφισλ 

(Goldstein et al., 2001; Hill, 2004), θαζψο ν Κ. πηζαλφλ δελ αληηιακβαλφηαλ ηηο 

δεθάδεο θαη ηηο κνλάδεο πνπ αλαπαξηζηνχζαλ ηελ εθάζηνηε πνζφηεηα σο έλα εληαίν 

ζχλνιν, αιιά ηηο αληηιακβαλφηαλ σο αλεμάξηεηα ζχλνια, πξνζζέηνληαο ή 

αθαηξψληαο ηεο αλεμάξηεηα. Πηζαλφλ, ιφγσ ηνπ αθεξεκέλνπ πιαηζίνπ, αδπλαηνχζε 

λα αλαγλσξίζεη ηα εκπιεθφκελα ζχλνια θαη λα ρεηξηζηεί ηα δεθαδηθά κνληέια, 

δηαηππψλνληαο έλα δηθφ ηνπ πξφβιεκα γηα απηά. Απηφ δελ νθεηιφηαλ ζε αδπλακία 

θαηαλφεζεο ηνπ λνήκαηνο ησλ πξάμεσλ, θαζψο ζηα πιαίζηα ησλ εηθνληθψλ θαη 

ζπκβνιηθψλ αλαπαξαζηάζεσλ έδεημε λα θαηαλνεί ην λφεκά ηνπο θαη λα ην απνδίδεη 

εηθνληθά ή ζπκβνιηθά, αιιά πηζαλφηαηα αδπλαηνχζε λα επηιχζεη ην πξφβιεκα, ιφγσ 

αδπλακίαο αθεξεκέλεο ζθέςεο (Dombrowski, 2012; Goldstein, et al., 2001; Meyer, 

& Minshew, 2002), ελψ ε πξνζνρή ηνπ απνξξνθνχηαλ ζηελ θαηακέηξεζε ησλ 

πνζνηήησλ πνπ παξνπζηάδνληαλ κε δεθαδηθά κνληέια. 

β. Δικονικέρ Αναπαπαζηάζειρ 

ηε ζπλέρεηα, κεηά ηε κειέηε ηεο επίδνζεο θαη ησλ δπζθνιηψλ ηνπ καζεηή ζην 

ρεηξηζκφ πξάμεσλ κε ρξήζε πξαγκαηηθψλ αληηθεηκέλσλ πνπ επέηξεπαλ ηε δηάδξαζε 

ηνπ κε ηα αληηθείκελα γηα ηελ ελίζρπζε ηεο θαηαλφεζεο, ε κειέηε επεθηάζεθε ζην 

ρεηξηζκφ ησλ αληίζηνηρσλ εηθνληθψλ αλαπαξαζηάζεσλ πνπ πεξηνξίδνληαλ ζηα νπηηθά 

εξεζίζκαηα.  

Πξψηα παξαηεξήζεθε ε ηθαλφηεηα ηνπ Κ. λα κεηαθξάδεη ηηο εηθνληθέο – νπηηθέο 

αλαπαξαζηάζεηο ζε πξαμηαθέο θαη λα εθηειεί πξάμεηο κε πξαγκαηηθά πιένλ 

αληηθείκελα. Απεηθνλίζηεθαλ ινηπφλ δχν πνζφηεηεο κε δεθαδηθά κνληέια, εθ ησλ 
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νπνίσλ ε πξψηε πεξηειάκβαλε θαη δεθάδεο, ηηο νπνίεο θιήζεθε λα πξνζζέζεη. Ο Κ. 

παξαηήξεζε ηηο πνζφηεηεο πνπ ηνπ δφζεθαλ κε εηθφλεο θαη έθαλε ην ίδην κε ηα 

ηνπβιάθηα, μεθηλψληαο απφ ηελ πξψηε, ελψ παξάιιεια κεηξνχζε φζα ηνπβιάθηα 

έβαδε (ηηο δεθάδεο ηηο κεηξνχζε απεπζείαο σο δέθα) θαη θαηφπηλ ζπκπιήξσζε κε ηηο 

κνλάδεο πνπ έπξεπε λα πξνζζέζεη, ζπλερίδνληαο ηελ αξίζκεζε απφ ηελ πξψηε 

πνζφηεηα θαη αλεβαίλνληαο. Με απηφλ ηνλ ηξφπν βξήθε ακέζσο ην απνηέιεζκα. 

Καηφπηλ, ηνπ δεηήζεθε ζπκπιεξσκαηηθά λα αληηθαηαζηήζεη αλ κπνξνχζε ην ζχλνιν 

ησλ κνλάδσλ κε δεθάδα, αιιά δπζθνιεχηεθε λα αληηιεθζεί πψο ζα ζπλζέζεη ηε 

δεθάδα πξνζζέηνληαο ηηο κνλάδεο ησλ δχν πνζνηήησλ θαη πψο ζα ρεηξηζηεί ηηο 

κνλάδεο πνπ έκεηλαλ. 

ηελ αληίζηνηρε δξαζηεξηφηεηα αθαίξεζεο, δπζθνιεχηεθε αθφκα παξαπάλσ, θαζψο 

αλ θαη αλαπαξέζηεζε ζσζηά ην κεησηέν θαη θαηαλφεζε ηη έπξεπε λα θάλεη, δελ ηνπ 

έθζαζαλ νη κνλάδεο ηνπ κεησηένπ θαη έπξεπε λα ζπάζεη ηε κηα δεθάδα ηνπ γηα λα 

αθαηξέζεη ηηο κνλάδεο πνπ ηνπ έκεηλαλ. Ο Κ. φκσο δελ αληηιήθζεθε φηη κπνξνχζε λα 

ρσξίζεη ηε δεθάδα ζε κνλάδεο θαη γηα λα βξεη ηηο κνλάδεο πνπ ηνπ έιεηπαλ ηηο πήξε 

απζαίξεηα απφ ηελ άθξε. Δπνκέλσο, ν καζεηήο δελ θαηαλννχζε ηε δηαδηθαζία 

δηάζπαζεο ηεο δεθάδαο θαη αλάιπζήο ηεο ζε κνλάδεο ζηα πιαίζηα αθαηξέζεσλ, κε 

απνηέιεζκα λα δπζθνιεχεηαη κε ην ρεηξηζκφ ηνπ θξαηνπκέλνπ, ηνπ νπνίνπ ην ξφιν 

δελ αληηιακβαλφηαλ νχηε πξαμηαθά, θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ αιγνξίζκσλ ζε 

ζπκβνιηθφ – αθεξεκέλν επίπεδν. 

Έπεηηα, αθνχ ν καζεηήο αλαπαξέζηεζε πξαμηαθά ηηο εηθνληθέο αλαπαξαζηάζεηο, ε 

επφκελε δξαζηεξηφηεηα εζηίαζε ζηελ ηθαλφηεηά ηνπ λα κεηαηξέπεη ηηο εηθνληθέο 

αλαπαξαζηάζεηο ζε ζπκβνιηθέο. Δίλαη ελδηαθέξνλ δεδνκέλνπ ηνπ φηη δελ θαηαλννχζε 

απφ φηη θάλεθε ην λφεκα ησλ πξάμεσλ σο πξνο ην ρεηξηζκφ ησλ δεθάδσλ θαη 

κνλάδσλ, λα κειεηεζεί πψο απνηχπσλε ζπκβνιηθά ηηο πξάμεηο κε αληηθείκελα (φπσο 
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ζπλήζσο ηηο επεμεξγαδφηαλ θαη ζην ζρνιείν) θαη λα γίλεη αλάιπζε ιαζψλ γηα 

βαζχηεξε θαηαλφεζε ησλ δπζθνιηψλ ηνπ.  

Καηά ηε κεηαηξνπή ησλ εηθνληθψλ αλαπαξαζηάζεσλ ζε ζπκβνιηθέο, ν καζεηήο 

κέηξεζε ηηο πνζφηεηεο πνπ απεηθνλίδνληαλ κε ηνπβιάθηα, απαξηζκψληαο νιφθιεξεο 

ηηο δεθάδεο. Έπεηηα, αλαπαξέζηεζε ζπκβνιηθά ηηο πνζφηεηεο θάζεηα, φπσο 

παξαηεξήζεθε θαη απφ ηε δαζθάια ηνπ, ηνπνζεηψληαο ηηο κνλάδεο θάησ απφ ηηο 

κνλάδεο θαη ηηο δεθάδεο θάησ απφ ηηο δεθάδεο, βάδνληαο ην ζσζηφ ζχκβνιν γηα λα 

θάλεη πξφζζεζε θαη ηνπνζεηψληαο ζσζηά ηηο κνλάδεο θάησ απφ ηηο κνλάδεο θαη ηηο 

δεθάδεο θάησ απφ ηηο δεθάδεο. Ζ πξάμε αθνξνχζε ηελ πξφζζεζε δηςήθηνπ κε 

κνλνςήθην κε θξαηνχκελν θαη ηελ εθηέιεζε ζσζηά, βάδνληαο ην θξαηνχκελν πάλσ 

απφ ηε ζηήιε ησλ δεθάδσλ θαη πξνζζέηνληαο λνεξά ηε δεθάδα πνπ δαλείζηεθε ζηηο 

κνλάδεο θαη ηειηθά εθηέιεζε ηελ πξάμε.  

ηα πιαίζηα ηνπ αιγνξίζκνπ ηεο αθαίξεζεο δφζεθαλ ζην καζεηή νη ίδηεο πνζφηεηεο 

αλαπαξηζηψκελεο κε εηθφλεο – ηνπβιάθηα θαη θιήζεθε, αθνχ ηηο είρε θαηακεηξήζεη 

λα ηηο αθαηξέζεη. Ο καζεηήο εθηέιεζε ζσζηά ηελ αθαίξεζε θάζεηα, δηαηάζζνληαο 

ζσζηά ηνπο αξηζκνχο θαη αθαηξψληαο έλα θξαηνχκελν απφ ηηο δεθάδεο, 

πξνζζέηνληαο ην ζηηο κνλάδεο θαη δειψλνληάο ην θαη γξαπηά. Αξρηθά, κε ην πνπ 

πήξε ην θξαηνχκελν πήγε λα ην πξνζζέζεη ζηηο δεθάδεο, αιιά θαηφπηλ κε 

παξφηξπλζή κνπ λα ην δηνξζψζεη αληηιήθζεθε ην ιάζνο ηνπ θαη δηφξζσζε ηελ πξάμε.  

Σειηθά, δφζεθαλ θαη πάιη ζην καζεηή εηθνληθέο αλαπαξαζηάζεηο κε δεθαδηθά 

κνληέια, ηηο νπνίεο θιήζεθε λα κεηαηξέςεη ζε ιεθηηθέο πξνθεηκέλνπ λα γίλεη 

θαηαλνεηφ πψο αληηιακβαλφηαλ ην λφεκα ησλ πξάμεσλ ζε ξεαιηζηηθά πιαίζηα. Ο 

καζεηήο βιέπνληαο ηηο εηθφλεο πνπ αλαπαξηζηνχζαλ πνζφηεηεο κε δεθαδηθά κνληέια 

θαη κε βάζε ηηο νπνίεο θιήζεθε λα δηαηππψζεη έλα πξφβιεκα πξφζζεζεο θαη έλα 

αθαίξεζεο, αλαγλψξηζε ζσζηά ηηο εκπιεθφκελεο πνζφηεηεο. Καηφπηλ, πξνζπαζψληαο 
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λα δηαηππψζεη έλα πξφβιεκα πξφζζεζεο, δηαηχπσζε κελ έλα πξφβιεκα εκπιέθνληαο 

ηηο δχν πνζφηεηεο, ρσξίο φκσο λα ηηο πξνζζέηεη: «Ο Γηάλλεο ήηαλ 25 ρξνλψλ, 

πέξαζαλ ηα ρξφληα θαη έγηλε 33». ηε ζπλέρεηα, ηνπ είπα εγψ έλα απιφ παξάδεηγκα 

γηα λα θαηαιάβεη ηη ηνπ δεηνχηαλ θαη δηαηχπσζε έλα λέν πξφβιεκα: «Δίρα 33 

ςαξάθηα, ε κακά κνπ έδσζε 20 θαη ν κπακπάο άιια 5. ην ηέινο είρα 58». Απφ ην 

παξαπάλσ πξφβιεκα, θάλεθε ν καζεηήο λα θαηαλνεί ην λφεκα ηεο πξφζζεζεο σο 

δηαδηθαζίαο πξνζζήθεο πνζνηήησλ ζε έλα αξρηθφ ζχλνιν θαη εθηέιεζε ζσζηά κε ην 

λνπ ηελ πξάμε (δεδνκέλνπ φηη δελ εκπιέθνληαλ θξαηνχκελα). Χζηφζν, παξνπζίαζε 

δπζθνιία λα αληηιεθζεί ηε δεχηεξε πνζφηεηα σο εληαίν ζχλνιν δεθάδσλ θαη 

κνλάδσλ θαη ηελ θαηαλφεζε σο δχν αλεμάξηεηα πηζαλφλ ζχλνια πνπ πξνζηίζεληαλ. 

Αλάινγε δπζθνιία είρε παξνπζηάζεη θαη θαηά ηελ κεηάθξαζε ησλ πξαμηαθψλ 

αλαπαξαζηάζεσλ ζε ιεθηηθέο.  

Σέινο, ηνπ δεηήζεθε κε ηηο ίδηεο πνζφηεηεο λα δηαηππψζεη έλα πξφβιεκα 

αθαίξεζεο. Ο καζεηήο απηή ηε θνξά έρνληαο θαηαλνήζεη ηη έπξεπε λα θάλεη 

δηαηχπσζε εμαξρήο ζσζηά ην πξφβιεκα: «Μηα θνπθνπβάγηα ζπλάληεζε 25 θίδηα θαη 

πνληίθηα ζην δάζνο θαη έθαγε 6 θίδηα θαη πνληίθηα καδί». Με βάζε ην παξαπάλσ 

πξφβιεκα, ν καζεηήο θάλεθε λα αληηιακβάλεηαη νξζά ηε βαζηθή έλλνηα ηεο 

αθαίξεζεο σο αθαίξεζε αληηθεηκέλσλ απφ έλα ζχλνιν. 

πκπεξαίλεη ινηπφλ θαλείο ζηεξηδφκελνο ζηηο παξαηεξήζεηο γηα ηηο εηθνληθέο 

αλαπαξαζηάζεηο, φηη ν καζεηήο παξνπζίαδε έλα αλάινγν πξνθίι κε ηηο πξαμηαθέο 

αλαπαξαζηάζεηο, δείρλνληαο φηη νξηζκέλεο δπζθνιίεο ηνπ είλαη γεληθεπκέλεο θαη 

παξνπζηάδνληαλ ηφζν ζε πξαμηαθφ, φζν θαη ζε εηθνληθφ επίπεδν.  

Αλαιπηηθφηεξα, ν καζεηήο θάλεθε θαη εδψ λα δπζθνιεχεηαη ηδηαίηεξα ζηε ιεθηηθή 

απφδνζε ησλ εηθνληθψλ αλαπαξαζηάζεσλ ησλ πξάμεσλ θαη ηδηαίηεξα ηεο πξφζζεζεο. 

Γελ αληηιακβαλφηαλ ηα εκπιεθφκελα ζχλνια πνπ ηνπ παξνπζηάδνληαλ κε δεθαδηθά 



101 
 

κνληέια σο δχν εληαίεο πνζφηεηεο, αιιά ιφγσ ηεο ηκεκαηηθήο ηνπ αληίιεςεο 

δηαρψξηδε ηηο δεθάδεο απφ ηηο κνλάδεο ηνπο θαη γηα απηφ ηα παξέζεηε σο αλεμάξηεηεο 

πνζφηεηεο θαηά ηελ δηαηχπσζε ηνπ πξνβιήκαηνο πξφζζεζεο (Goldstein et al., 2001; 

Hill, 2004). Παξάιιεια, ε αδπλακία ηνπ ζηε δηαηχπσζε πξνβιεκάησλ νθεηιφηαλ θαη 

ζην γεγνλφο φηη νη καζεηέο κε απηηζκφ αδπλαηνχλ λα ζθεθζνχλ αθεξεκέλα 

(Dombrowski, 2012; Goldstein, et al., 2001; Meyer, & Minshew, 2002) θαη λα 

ηνπνζεηήζνπλ ηα πξνβιήκαηα ζην θαηάιιειν πιαίζην (Assouline et al. 2012; Chiang, 

& Lin, 2007; Griswold et al., 2002; Holmes, & Sutherland, 2011; Myles, & Simpson, 

2002). 

Αληίζεηα, ζηελ  αθαίξεζε δελ παξνπζίαδε δπζθνιίεο, φπσο παξαηεξήζεθε θαη ζηηο 

πξαμηαθέο αλαπαξαζηάζεηο, θαζψο αλαπαξηζηνχζε κφλν ην κεησηέν θαη αθαηξνχζε 

ηνλ αθαηξεηέν, νπφηε δελ δεκηνπξγνχηαλ ζχγρπζε σο πξνο ηηο πνζφηεηεο.  Αλ θαη 

ζηελ πξφζζεζε θάλεθε λα δπζθνιεχεηαη πεξηζζφηεξν, ζην εηθνληθφ επίπεδν 

πηνζεηνχζε πην αλεπηπγκέλεο ζηξαηεγηθέο πξφζζεζεο απφ πξνεγνπκέλσο, 

αλαγλσξίδνληαο ην πιήζνο ηνπ πξψηνπ ζπλφινπ θαη πξνζζέηνληαο ζε απηφ ην 

δεχηεξν, ρσξίο λα θαηακεηξά ην επξχηεξν ζχλνιν απφ ηελ αξρή (Biddlecomb, & 

Carr, 2011). 

Παξάιιεια, θαηά ηε κεηάθξαζε ησλ εηθνληθψλ ζε πξαμηαθέο αλαπαξαζηάζεηο ν 

καζεηήο αδπλαηνχζε λα ζπλζέζεη λέεο δεθάδεο ζηα πιαίζηα ηεο πξφζζεζεο ή λα ηηο 

αλαιχζεη ζηα πιαίζηα ηεο αθαίξεζεο, θαζψο δελ αληηιακβαλφηαλ πιήξσο ηελ 

αιιειεπίδξαζε κεηαμχ κνλάδσλ θαη δεθάδσλ. Έηζη, ελψ θαηαλννχζε ην λφεκα ησλ 

κνλάδσλ θαη ησλ δεθάδσλ μερσξηζηά, δελ είρε επέιηθην ηξφπν ζθέςεο, ψζηε λα 

αληηιεθζεί θαη κε ελαιιαθηηθφ ηξφπν ηηο έλλνηεο απηέο ζπλδπαζηηθά, παξνπζηάδνληαο 

αδπλακία ζηε κεηαθνξά ηεο πξνζνρήο ζε δηαθνξεηηθέο δηαδηθαζίεο (Bull et al, 1999), 

ζε ελλνηνινγηθφ επίπεδν (Goldstein et al., 2001). 



102 
 

Παξά ηηο παξαπάλσ δπζθνιίεο, αληηιακβαλφηαλ ζε φια ηα επίπεδα ην λφεκα ησλ 

πξάμεσλ θαη κπνξνχζε λα απνδψζεη ζπκβνιηθά ηηο εηθνληθέο αλαπαξαζηάζεηο θαη λα 

εθηειέζεη ζσζηά ηηο πξάμεηο θάζεηα ζηεξηδφκελνο ζηνλ παξαδνζηαθφ αιγφξηζκν. 

Χζηφζν, δε θάλεθε λα έρεη θαηαλνήζεη ηηο επηηεινχκελεο κε βάζε ηνπο αιγνξίζκνπο 

ηεο πξφζζεζεο θαη ηηο αθαίξεζεο δηαδηθαζίεο θαη ηνπο εθηεινχζε κεραληθά (Berry, 

2007; Myles, & Simpson, 2002), έρνληαο απνζηεζίζεη ηε δηαδηθαζία, θαζψο 

αδπλαηνχζε λα πξνβεί ζε αλάινγνπο ρεηξηζκνχο θαηά ην ρεηξηζκφ ησλ πνζνηήησλ ζε 

πξαμηαθφ επίπεδν (π.ρ. αλάιπζε θαη ζχλζεζε ηεο δεθάδαο κε ηε ρξήζε κνλάδσλ 

θ.ιπ.) (Butterworth, 2010).  

Ζ κεραληθή απνζηήζηζε ησλ αιγνξίζκσλ, ρσξίο ηελ πξναπαηηνχκελε θαηαλφεζε, 

επηβεβαηψζεθε θαη απφ ηηο παξαηεξήζεηο κέζα ζηελ ηάμε ζηα πιαίζηα ηνπ καζήκαηνο 

ησλ καζεκαηηθψλ, φπνπ ν Κ. δπζθνιεπφηαλ ηδηαίηεξα ζηελ επίιπζε ησλ αιγνξίζκσλ 

ζε ζπκβνιηθφ επίπεδν, θαζψο πηνζεηνχζε κηα πνηθηιία ζηξαηεγηθψλ, έκπιεθε φκσο 

ζηνηρεία ηεο κηαο κε ζηνηρεία ηεο άιιεο κε απνηέιεζκα λα θάλεη ιάζε ζην ρεηξηζκφ 

ησλ θξαηνπκέλσλ. 

γ. ςμβολικέρ Αναπαπαζηάζειρ 

Δλ ζπλερεία, αθνχ κειεηήζεθε ε ηθαλφηεηα αληαπφθξηζεο ηνπ Κ. ζηηο πξαμηαθέο 

θαη εηθνληθέο αλαπαξαζηάζεηο είρε ζεηξά ε κειέηε ηεο ηθαλφηεηαο ηνπ λα 

δηαρεηξίδεηαη θαη λα αληηιακβάλεηαη ηηο πξάμεηο ζε ζπκβνιηθφ επίπεδν.  

Ζ κειέηε ησλ ζπκβνιηθψλ αλαπαξαζηάζεσλ μεθίλεζε κε ηε δηεξεχλεζε ηνπ αλ ν Κ. 

κπνξνχζε λα θαηαλνήζεη ην λφεκα απιψλ πξάμεσλ, απνδίδνληαο ην ζε εηθνληθφ 

επίπεδν. ηα πιαίζηα ηεο πξφζζεζεο «3 + 6»,  ν καζεηήο θαηαλφεζε ακέζσο ην 

λφεκα ηεο πξάμεο (πξφζζεζε κνλνςήθησλ) θαη ηελ απέδσζε δσγξαθίδνληαο δχν 

νκάδεο (κε δηαθνξεηηθή ρξσκαηηθή θσδηθνπνίεζε) απφ ηα αληηθείκελα πνπ ηνπ 

δεηήζεθαλ (κηα γηα θάζε πξνζζεηέν). Καηφπηλ, θχθισζε ηηο νκάδεο εληάζζνληάο ηεο 
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ζε έλα λέν εληαίν ζχλνιν, κέηξεζε απφ ηελ αξρή έλα πξνο έλα ηα αληηθείκελα θαη 

έγξαςε κέζα ζηνλ θχθιν ηνλ αξηζκφ πνπ αληηπξνζψπεπε ην ζχλνιν ησλ 

αληηθεηκέλσλ ηνπ ζπλφινπ. (εηθ. 15) 

  

ηα πιαίζηα ηεο αθαίξεζεο, ν καζεηήο θαη πάιη θαηαλφεζε ακέζσο ην λφεκα ηεο 

πξάμεο «8 – 5» θαη ηελ νπηηθνπνίεζε δσγξαθίδνληαο ηφζα αληηθείκελα, φζα 

ππνδείθλπε ν κεησηένο θαη θαηφπηλ δηέγξαςε απφ απηά φζα αληηθείκελα δήισλε ν 

αθαηξεηένο θαη ηειηθά κέηξεζε ηα αληηθείκελα πνπ έκελαλ. Οπφηε θάλεθε λα 

θαηαλνεί ην λφεκα απιψλ πξάμεσλ θαη κπνξνχζε λα ηηο απνδψζεη κε εηθφλεο (εηθ. 

16).  

  

ηε ζπλέρεηα, δηεξεπλήζεθε αλ κπνξνχζε λα ρξεζηκνπνηήζεη ηα φζα θάλεθε λα 

θαηαλνεί παξαπάλσ δηαηππψλνληαο απιά θαζεκεξηλά πξνβιήκαηα πνπ απαηηνχζαλ 

πξφζζεζε ή αθαίξεζε. Ο καζεηήο δηαηππψλνληαο έλα πξφβιεκα πξφζζεζεο γηα ηνπο 

δχν κνλνςήθηνπο αξηζκνχο πνπ ηνπ δφζεθαλ, μεθίλεζε ρξεζηκνπνηψληαο 

ζηεξενηππηθά ηε ιέμε «έβαιε» πνπ ηελ είρε ζπλδέζεη κε ηελ πξφζζεζε, ρσξίο 

εηθφλα 15: ζπκβνιηθέο  

εηθνληθέο αλαπαξαζηάζεηο 

εηθφλα 16: ζπκβνιηθέο  

εηθνληθέο αλαπαξαζηάζεηο 
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σζηφζν ην πξφβιεκα πνπ δηαηχπσζε λα ζπκπεξηιακβάλεη πξνζζήθε αληηθεηκέλσλ ζε 

έλα αξρηθφ ζχλνιν: «Ζ κακά κνπ κάδεςε επηά πνληίθηα θαη έβαιε δχν πνληηθάθηα γηα 

θαηνηθίδηα». Υξεζηκνπνίεζε ηνπο δχν αξηζκνχο πνπ εθπξνζσπνχζαλ ηα ζχλνια πνπ 

πξνζηίζεληαλ, ρσξίο λα ηνπο ζπλδέεη. Με ηε βνήζεηα δηεπθξηληζηηθψλ εξσηήζεσλ γηα 

λα εμαθξηβσζεί ν ηξφπνο ζθέςεο ηνπ, θαηάιαβα φηη ηα ζεσξνχζε δχν αλεμάξηεηα 

ζχλνια, ρσξίο λα ηα πξνζζέηεη ζε έλα εληαίν ζχλνιν (π.ρ. ηα επηά πνληίθηα ήηαλ ζε 

έλα θινπβί θαη ηα άιια δχν ζε έλα θνπηί). Υξεηάζηεθε ηειηθά θαζνδήγεζε θαη λα ηνπ 

ππελζπκίζσ φηη έπξεπε λα θάλεη πξφζζεζε ησλ δχν ζπλφισλ γηα λα επαλαδηαηππψζεη 

νξζά ην πξφβιεκα: «Ζ κακά είρε επηά πνληηθάθηα θαη απηά γέλλεζαλ άιια δχν θαη 

έγηλαλ ηψξα φια καδί ελληά». Δπνκέλσο, αλ θαη θαηαλννχζε ηελ έλλνηα ηεο 

πξφζζεζεο φηαλ νπηηθνπνίεζε ηα δχν ζχλνια, πηζαλφλ δπζθνιεπφηαλ λα ζθεθζεί 

αθεξεκέλα θαη λνεξά θαηά ηε δηαηχπσζε πξνβιεκάησλ πξφζζεζεο. 

Πέξα απφ ηελ πξφζζεζε, κειεηήζεθε θαη ε ηθαλφηεηά ηνπ λα δηαηππψλεη 

πξνβιήκαηα αθαίξεζεο, ζρεηηθά κε κηα αθαίξεζε πνπ ηνπ παξνπζηαδφηαλ 

ζπκβνιηθά, εμσηεξηθεχνληαο ηελ θαηαλφεζή ηνπ. ηελ αθαίξεζε παξνπζηάζηεθαλ 

θαη εδψ αλάινγεο δπζθνιίεο θαζψο ν καζεηήο έρνληαο λα δηαηππψζεη έλα πξφβιεκα 

γηα αθαίξεζε κνλνςεθίσλ («9 – 5»), ηνπο ζπλέδεζε κελ κε ηελ έλλνηα ηεο αθαίξεζεο 

αληηθεηκέλσλ απφ έλα ζχλνιν, αιιά δελ ηνπο ζπλέδεζε κεηαμχ ηνπο. Δπνκέλσο, 

δηαηχπσζε ην εμήο πξφβιεκα, ρεηξηδφκελνο ηνπο αξηζκνχο σο αλεμάξηεηεο πνζφηεηεο 

πνπ αθαηξνχληαλ απφ έλα απζαίξεην (λέν) ζχλνιν: «Έρσ έληεθα ινπινχδηα, πέηαμα 

ελληά θαη πέηαμα άιια πέληε». Υξεηάζηεθε θαη πάιη θαζνδήγεζε γηα λα θαηαλνήζεη 

πψο ζπλδένληαλ ηα δχν ζχλνια θαη λα επαλαδηαηππψζεη έλα πξφβιεκα, φπνπ απφ ην 

πξψην ζχλνιν ζα αθαηξνχληαλ ην δεχηεξν: «Δίρα ελληά ζπαζηά θαη κνπ ράιαζαλ 

πέληε θαη έκεηλαλ άιια ηέζζεξα». Δπνκέλσο θαη εδψ επηβεβαηψζεθε ε αδπλακία ηνπ  
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σο πξνο ηελ αθεξεκέλε, εθηφο πιαηζίνπ θαη ρσξίο ηε βνήζεηα νπηηθψλ βνεζεκάησλ 

ζθέςε. 

Αθνχ δηεξεπλήζεθε ε θαηαλφεζε ηνπ λνήκαηνο ησλ πξάμεσλ ζε εηθνληθφ θαη 

ιεθηηθφ επίπεδν, ε κειέηε πξνρψξεζε ζηε κεηάθξαζε ησλ ζπκβνιηθψλ 

αλαπαξαζηάζεσλ ζε πξαμηαθέο. Δθφζνλ ν καζεηήο δε θάλεθε λα παξνπζηάδεη 

δπζθνιία κε ηελ θαηαλφεζε ηεο ζεκαζίαο ησλ πξάμεσλ ζε πξαμηαθφ επίπεδν, νη 

δξαζηεξηφηεηεο απηή ηε θνξά επηθεληξψζεθαλ ζηελ ηθαλφηεηα αληίιεςεο ησλ 

πξάμεσλ κε ηε ρξήζε δεθαδηθψλ κνληέισλ κε δεθάδεο θαη κνλάδεο (πνπ ζπρλά 

ελέπιεθαλ θαη θξαηνχκελν). Με απηφλ ηνλ ηξφπν νπηηθνπνηήζεθε νπζηαζηηθά ν 

παξαδνζηαθφο αιγφξηζκνο γηα λα δηεξεπλεζεί ε θαηαλφεζε ηνπ καζεηή.  

Δπνκέλσο, δφζεθε ζην καζεηή κηα πξφζζεζε δηςήθησλ κε θξαηνχκελν, ηελ νπνία 

θιήζεθε λα επηιχζεη ρεηξηδφκελνο ηνπβιάθηα. Ο Κ. πήξε ζσζηά φζα ηνπβιάθηα ηνπ 

ππνδείθλπαλ νη δχν πνζφηεηεο θαη μεθίλεζε λα ηα πξνζζέηεη ελψλνληάο ηα. Αξρηθά, 

έλσζε ηηο δεθάδεο κεηαμχ ηνπο θαη βξήθε ην άζξνηζκά ηνπο κεηξψληαο δέθα δέθα θαη 

έπεηηα πξφζζεζε ηηο κνλάδεο κεηαμχ ηνπο ελψλνληάο ηεο. Αληηιήθζεθε φηη αθνχ είρε 

πεξηζζφηεξεο απφ 10 κνλάδεο (θαη ιηγφηεξεο απφ 20) ζα ήηαλ ίζεο κε κηα δεθάδα ζπλ 

ηηο κνλάδεο πνπ πεξίζζεπαλ θαη πήξε κηα δεθάδα απφ ηηο πεξηζζεπνχκελεο, ρσξίο 

φκσο λα ηελ αληαιιάμεη κε ηηο δέθα κνλάδεο πνπ αληηθαηαζηνχζε. Αληίζεηα 

πξφζζεζε φιεο ηηο κνλάδεο, ηηο παιηέο θαη ηε λέα δεθάδα καδί, πξνθεηκέλνπ λα βξεη 

ην ηειηθφ απνηέιεζκα. Δπνκέλσο, δε θάλεθε λα θαηαλνεί ηελ έλλνηα ηεο ζχλζεζεο 

δεθάδαο απφ κνλάδεο θαη ηελ αληαιιαγή ηνπο κε κηα δεθάδα, πνπ απνηεινχζε θαη 

βάζε ηνπ αιγνξίζκνπ. 

ηα πιαίζηα ηεο αλαπαξάζηαζεο ηεο αθαίξεζεο ζε πξαμηαθφ επίπεδν, αξρηθά ηνπ 

δφζεθε κηα αθαίξεζε δηςήθηνπ κε κνλνςήθην ρσξίο θξαηνχκελν. Ο καζεηήο 

θαηαλφεζε ηη έπξεπε λα θάλεη, αλαπαξηζηψληαο ην κεησηέν κε ηνπβιάθηα δεθάδαο θαη 
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κνλάδσλ θαη έβγαιε απφ απηά φζεο κνλάδεο ππνδείθλπε ν αθαηξεηένο. Χζηφζν, ζηε 

ζπλέρεηα ππνινγίδνληαο ηε δηαθνξά αξρηθά μέραζε ηε δεθάδα θαη θαηακέηξεζε κφλν 

ηηο κνλάδεο πνπ έκελαλ. ηαλ ηνπ ππελζχκηζα ηελ χπαξμε ηεο δεθάδαο, ηελ 

ζπλππνιφγηζε θαη βξήθε ζσζηά ην απνηέιεζκα.  

ηε ζπλέρεηα, αθνχ αληαπνθξίζεθε ζηελ πξψηε απιή αθαίξεζε, πξνθεηκέλνπ λα 

κειεηεζεί θαη ε αθαίξεζε κε θξαηνχκελν, ηνπ δφζεθε κηα αθαίξεζε δηςήθηνπ κε 

κνλνςήθην θαη θξαηνχκελν. Ο Κ. αλαπαξέζηεζε ζσζηά κε ηνπβιάθηα ην κεησηέν θαη 

μεθίλεζε πξνζπαζψληαο λα κνπ δψζεη φζεο κνλάδεο έδεηρλε ν αθαηξεηένο. Αθαίξεζε 

φζεο κπνξνχζε θαη φηαλ πιένλ δελ ηνπ έθζαλαλ δελ αληάιιαμε κία απφ ηηο δεθάδεο 

ηνπ κεησηένπ, αιιά πήξε απζαίξεηα άιιεο ηξεηο κνλάδεο πνπ ππνιείπνληαλ απφ ηελ 

άθξε θαη κνπ ηηο έδσζε θαη εθείλεο. ηαλ θαηφπηλ, ηνπ πξνηάζεθε σο ιχζε ε 

αληαιιαγή δεθάδαο, μεθίλεζε πξνζπαζψληαο λα αληαιιάμεη, φκσο δελ πεξηνξίζηεθε 

ζηε κία δεθάδα, αιιά ζπλέρηζε λα αληαιιάμεη θαη ηε δεχηεξε. Γεληθά δπζθνιεχηεθε 

πνιχ θαη ρξεηάζηεθε απζηεξή θαζνδήγεζε γηα λα νινθιεξψζεη ηελ πξάμε. 

ζνλ αθνξά ινηπφλ ηηο ζπκβνιηθέο αλαπαξαζηάζεηο, ν καζεηήο θαηαλννχζε ην 

λφεκα ησλ πξάμεσλ εληφο ζπγθεθξηκέλσλ πιαηζίσλ θαη κπνξνχζε λα ηηο απνδψζεη 

εηθνληθά, ρσξίο νπνηαδήπνηε δπζθνιία ζηελ απφδνζε ησλ επηκέξνπο πνζνηήησλ. 

Χζηφζν, θαηά ηελ πξφζζεζε ή αθαίξεζε ησλ πνζνηήησλ πηνζεηνχζε «απιντθέο» 

ζηξαηεγηθέο, θαηακεηξψληαο έλα πξνο έλα ηα αληηθείκελα ζην ηειηθφ ζχλνιν, ρσξίο 

λα πηνζεηεί πεξηζζφηεξν αλεπηπγκέλεο ζηξαηεγηθέο πξφζζεζεο θαη αθαίξεζεο, ελψ 

θάλεθε λα είλαη δέζκηνο ησλ εηθνληθψλ αλαπαξαζηάζεσλ (Biddlecomb, & Carr, 

2011).  

Χο πξνο ην ρεηξηζκφ ησλ ζπκβνιηθψλ αλαπαξαζηάζεσλ θαη ηε κεηαηξνπή ηνπο ζε 

πξαμηαθέο ζηα πιαίζηα εθηέιεζεο πξάμεσλ κε δεθαδηθά κνληέια ν Κ. ηα θαηάθεξλε 

θαιά φηαλ νη απαηηήζεηο ηνπ έξγνπ δελ ήηαλ πςειέο, φπσο φηαλ δελ απαηηνχηαλ 
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θξαηνχκελν. Αληίζεηα, ηηο θνξέο πνπ απαηηνχηαλ ν ρεηξηζκφο ηνπ θξαηνπκέλνπ ζε 

πξαμηαθφ επίπεδν, ελψ ν καζεηήο ζηα πιαίζηα ησλ ζπκβνιηθψλ αλαπαξαζηάζεσλ 

θάλεθε λα ρξεζηκνπνηεί ζσζηά ην θξαηνχκελν, εδψ θαη πάιη, φπσο θαη θαηά ηε 

κεηαηξνπή ησλ εηθνληθψλ ζε πξαμηαθέο αλαπαξαζηάζεηο, αδπλαηνχζε λα 

αλαπαξαζηήζεη ηηο κεηαηξνπέο πνπ απαηηνχληαλ κεηαμχ κνλάδσλ θαη δεθάδσλ ζε 

πξαμηαθφ επίπεδν, κελ θαηαλνψληαο ηελ αθξηβή κεηαμχ ηνπο ζρέζε, αιιά παίξλνληαο 

απζαίξεηα φζεο κνλάδεο ηνπ ππνιείπνληαλ ζηα πιαίζηα αθαηξέζεσλ, ρσξίο λα 

θαηαλνεί φηη έπξεπε λα δηαηεξεζεί ε αξρηθή πνζφηεηα. Ίζσο ε αδπλακία ηνπ λα 

αλαιχζεη θαη λα ζπλζέζεη κε επθνιία ηηο κνλάδεο θαη ηηο δεθάδεο, κεηαβαίλνληαο απφ 

ηε κηα ζηελ άιιε, νθεηιφηαλ ζηελ αδπλακία κεξηθψλ καζεηψλ κε απηηζκφ σο πξνο ηε 

κεηαθνξά ηεο πξνζνρήο ηνπο ζε ελλνηνινγηθφ επίπεδν, απφ ηε κηα δηάζηαζε ζηελ 

άιιε (Goldstein et al., 2001). Σα παξαπάλσ δηθαηνινγνχληαλ θαη κε βάζε ηε ζεσξία 

ηεο επεμεξγαζίαο πιεξνθνξηψλ, ζχκθσλα κε ηελ νπνία έλα παηδί κε απηηζκφ κπνξεί 

λα αληαπνθξίλεηαη θαιά ζε απιέο δξαζηεξηφηεηεο ελφο ηνκέα, φκσο λα απνηπγράλεη 

ζε αλάινγεο κελ, αιιά γλσζηηθά απαηηεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο (Goldstein et al., 2001; 

Minshew, Goldstein, 1998; Williams et al., 2005). Ζ αλάπηπμε ηεο δεμηφηεηαο 

εθηέιεζεο πξάμεσλ απνηειεί κηα ηδηαίηεξα ζχλζεηε γλσζηηθά δεμηφηεηα, θαζψο 

εκπεξηέρεη πνιιά βήκαηα επίιπζεο θαη αλακέλεηαη λα δπζθνιέςεη ηνλ Κ. (Goldstein 

et al., 2001).    

Σέινο, θαηά ηε κεηαηξνπή ησλ ζπκβνιηθψλ αλαπαξαζηάζεσλ ζε ιεθηηθέο, ν 

καζεηήο λαη κελ αλαγλψξηδε ηνπο αξηζκνχο πνπ έπξεπε λα ρξεζηκνπνηήζεη, αιιά δελ 

ηνπο ζπλέδεε θαη πάιη κεηαμχ ηνπο ζηα πιαίζηα ηεο εθηέιεζεο πξάμεσλ, 

παξαζέηνληάο ηνπο ζηα πιαίζηα ησλ πξνβιεκάησλ πνπ δηαηχπσλε σο αλεμάξηεηεο 

πνζφηεηεο ρσξίο λα ηνπο πξνζζέηεη ή λα ηνπο αθαηξεί ή ηνπο αθαηξνχζε απφ έλα 

απζαίξεην ζχλνιν. Δπνκέλσο θαη εδψ δεδνκέλνπ ηνπ αθεξεκέλνπ πιαηζίνπ ν Κ. 
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θάλεθε λα αδπλαηεί λα αηζζεηνπνηήζεη επηηπρεκέλα ην λφεκα ησλ ζπκβνιηθψλ 

αλαπαξαζηάζεσλ ζε ιεθηηθφ πιένλ επίπεδν, ιφγσ μαλά ηεο αδπλακίαο ηνπ ζηελ 

αθεξεκέλε ζθέςε (Dombrowski, 2012; Goldstein, et al., 2001; Meyer, & Minshew, 

2002). 

δ. Λεκηικέρ Αναπαπαζηάζειρ 

ην ηέινο, κειεηήζεθε ε ηθαλφηεηα ηνπ καζεηή λα δηαρεηξίδεηαη δηάθνξα ιεθηηθά 

δηαηππσκέλα πξνβιήκαηα, θαηαλνψληαο ην λφεκα ησλ πξάμεσλ θαη επηιχνληάο ηα. 

Απηφο ν ηνκέαο είλαη ζεκειηψδνπο ζεκαζίαο, θαζψο ζρεηίδεηαη άκεζα κε ηελ 

ηθαλφηεηα επίιπζεο αλάινγσλ θαζεκεξηλψλ πξνβιεκαηηθψλ θαηαζηάζεσλ. Αλ θαη 

φπσο θάλεθε πξνεγνπκέλσο, ν καζεηήο παξνπζίαδε αξθεηέο δπζθνιίεο ζηε 

δηαηχπσζε δηθψλ ηνπ πξνβιεκάησλ αλά πεξίζηαζε, πηζαλφλ ιφγσ ηεο αδπλακίαο 

αθεξεκέλεο ζθέςεο, άμηδε λα κειεηεζεί αλ κπνξεί παξά ηαχηα λα θαηαλνήζεη ην 

λφεκα ησλ πξάμεσλ ελφςεη πξνβιεκάησλ πνπ ηνπ παξνπζηάδνληαλ ιεθηηθά. Έηζη ζα 

επηβεβαησλφηαλ αλ φλησο θαηαλνεί ην λφεκα ησλ πξάμεσλ ζηα πιαίζηα επίιπζεο 

πξνβιεκάησλ θαη απιά δπζθνιεπφηαλ ζην λα δηαηππψζεη ν ίδηνο πξνβιήκαηα εθηφο 

πιαηζίνπ θαη ζα απνθιεηζηεί ε πηζαλφηεηα απηέο νη δπζθνιίεο λα νθείινληαλ ζε 

βαζχηεξεο αδπλακίεο.  

Γφζεθε ινηπφλ ζηνλ Κ. αξρηθά έλα πξφβιεκα πξφζζεζεο θαη έλα αθαίξεζεο, λα ην 

αλαπαξαζηήζεη εηθνληθά, πξνθεηκέλνπ λα αληρλεπζεί θαηά πφζν θαη πψο ην θαηαλνεί. 

Ο καζεηήο θαηαλφεζε ην πξφβιεκα πξφζζεζεο πνπ ηνπ δφζεθε, κεηέθξαζε ζσζηά 

ηνπο αξηζκνχο ζε εηθνληθφ επίπεδν, δσγξαθίδνληαο πξψηα ην πξψην ζχλνιν πνπ ηνπ 

δεηνχηαλ θαη θαηφπηλ αθξηβψο απφ δίπια ελέηαμε ζε απηφ θαη ην δεχηεξν πνπ 

πξνζηίζεληαλ θαη θαηακέηξεζε μαλά απφ ηελ αξρή ην ηειηθφ ζχλνιν (εηθ. 17). 

Δπνκέλσο, θάλεθε λα είλαη ηθαλφο λα αληηιεθζεί ην λφεκα πξνβιεκάησλ 

απνδίδνληάο ηα ζσζηά κε εηθφλεο.  
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Έπεηηα, ηνπ δφζεθε ην αληίζηνηρν πξφβιεκα αθαίξεζεο, φπνπ κεηέηξεςε πάιη 

ζσζηά ηα ιεθηηθά δεδνκέλα ζε εηθνληθά, απεηθνλίδνληαο ην κεησηέν, δηαγξάθνληαο 

ηφζα αληηθείκελα φζα ηνπ δεηνχζε ν αθαηξεηένο θαη θαηακεηξψληαο ηειηθά πφζα 

αληηθείκελα πεξίζζεςαλ (εηθ. 18). Άξα αλ θαη ν καζεηήο θάλεθε λα κελ θαηαλνεί ηηο 

πξάμεηο ζε αθεξεκέλν επίπεδν, φηαλ ηνπ δεηήζεθε λα δηαηππψζεη αλάινγα 

πξνβιήκαηα ν ίδηνο, κπνξνχζε λα αληαπνθξηζεί απνηειεζκαηηθά θαη ε γλψζε ηνπ 

γηλφηαλ ιεηηνπξγηθή, φηαλ νη πιεξνθνξίεο ήηαλ εληαγκέλεο ζε έλα ζαθέο θαζεκεξηλφ 

πιαίζην. 

   

Καηφπηλ, αθνχ ν καζεηήο αληαπνθξίζεθε απνηειεζκαηηθά ζηελ παξαπάλσ 

δξαζηεξηφηεηα ζπλδένληαο ηηο ιεθηηθέο κε ηηο εηθνληθέο αλαπαξαζηάζεηο κε αθξίβεηα, 

κειεηήζεθε αλ ήηαλ ην ίδην απνηειεζκαηηθφο θαηά ηε κεηάθξαζε ησλ ιεθηηθψλ 

αλαπαξαζηάζεσλ ζε πξαμηαθέο. Ο ζηφρνο εδψ ήηαλ δηηηφο, θαζψο πέξα απφ ηελ 

εηθφλα 17: ιεθηηθέο  

εηθνληθέο αλαπαξαζηάζεηο 

εηθφλα 18: ιεθηηθέο  

εηθνληθέο αλαπαξαζηάζεηο 
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ηθαλφηεηα απφδνζεο ησλ ιεθηηθψλ αλαπαξαζηάζεσλ πξαμηαθά, ρξεζηκνπνηήζεθαλ 

θαη δεθαδηθά κνληέια, πξνθεηκέλνπ λα κειεηεζεί θαη ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν ν 

καζεηήο αληηιακβαλφηαλ ηνπο δηςήθηνπο αξηζκνχο θαηά ηελ εθηέιεζε αλάινγσλ 

πξάμεσλ. Γηα απηφ ην ζθνπφ θαη νη δχν δξαζηεξηφηεηεο πεξηειάκβαλαλ πξάμεηο 

κεηαμχ κνλνςήθηνπ θαη δηςήθηνπ αξηζκνχ κε θξαηνχκελν θαη δφζεθαλ ζην καζεηή 

ηνπβιάθηα δεθάδσλ θαη κνλάδσλ γηα λα αλαπαξαζηήζεη ην πξφβιεκα θαη λα βξεη ηε 

ιχζε ηνπ ρεηξηδφκελνο ηηο πνζφηεηεο πνπ ηνπ δφζεθαλ..  

Καηά ηελ εθηέιεζε ηνπ πξνβιήκαηνο ηεο πξφζζεζεο, ν Κ. δελ αληηκεηψπηζε 

ηδηαίηεξε δπζθνιία, θαζψο κπφξεζε λα ην επηιχζεη θαη ρσξίο ζπγθξφηεζε λέαο 

δεθάδαο (πάηεκα ζηε δεθάδα). Ο καζεηήο πήξε φζα ηνπβιάθηα ηνπ έιεγε ην 

πξφβιεκα, αλαπαξηζηψληαο ζσζηά ηηο δεθάδεο θαη ηηο κνλάδεο ηνπ πξψηνπ 

πξνζζεηένπ θαη κεηά πξφζζεζε ηηο κνλάδεο ηνπ δεχηεξνπ, αλεβαίλνληαο κία κία 

κνλάδα, μεθηλψληαο απφ ηνλ πξψην πξνζζεηέν.  

Χζηφζν, νη δπζθνιίεο ηνπ Κ. ήηαλ πεξηζζφηεξν αηζζεηέο ζην πξφβιεκα αθαίξεζεο 

κε θξαηνχκελν, φπνπ έπξεπε νπσζδήπνηε λα αλαιχζεη ηε δεθάδα γηα λα εθηειέζεη 

ηελ πξάμε. Ο καζεηήο θαηαλφεζε κελ ην πξφβιεκα θαη ην αλαπαξέζηεζε ζσζηά 

πξαμηαθά κε ηνπβιάθηα, αιιά αλ θαη θαηάιαβε φηη δελ ηνπ έθζαλαλ νη κνλάδεο ηνπ 

κεησηένπ γηα λα εθηειέζεη ηελ πξάμε, δε ζθέθηεθε λα αλαιχζεη ηε δεθάδα ηνπ 

κεησηένπ ζε κνλάδεο. Αλάινγα, θαηά ηελ εθηέιεζε νξηδφληησλ ππνινγηζκψλ ζηα 

πιαίζηα ηνπ καζήκαηνο ησλ καζεκαηηθψλ, ν Κ. αδπλαηνχζε λα εθηειέζεη ηηο πξάμεηο 

κε πάηεκα ζηε δεθάδα, φηαλ απαηηνχηαλ θξαηνχκελν θαη θαηέθεπγε πάληα ζηνλ 

θάζεην αιγφξηζκν ηνλ νπνίν γλψξηδε λα εθηειεί κεραληθά, ρσξίο λα θαηαλνεί ηε 

δηαδηθαζία. Δπνκέλσο, ε πξψηε ζθέςε ηνπ, ήηαλ λα πάξεη απζαίξεηα θαη πάιη απφ 

ηελ άθξε ηηο ππφινηπεο κνλάδεο πνπ ηνπ ρξεηάδνληαλ γηα λα κπνξέζεη λα θάλεη ηελ 

αθαίξεζε, ρσξίο λα ζπλεηδεηνπνηήζεη φηη έηζη δε δηαηεξεί ηελ αξρηθή πνζφηεηα ίδηα. 
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Κάλνληάο ηνπ δηεπθξηληζηηθέο εξσηήζεηο θαηάιαβα φηη αλ θαη έιεγε φηη ε δεθάδα 

ηζνχηαη κε ηνλ αξηζκφ 10, ηελ αληηιακβαλφηαλ σο εληαίν ζχλνιν θαη δελ ηελ ηαχηηδε 

κε 10 κνλάδεο, ψζηε λα θαηαλνήζεη πψο κπνξεί λα ηε δηαζπάζεη. Υξεηάζηεθε κεγάιε 

θαζνδήγεζε, γηα λα ζπγθξίλεη ηε δεθάδα κε έλα ζχλνιν δέθα ελσκέλσλ κνλάδσλ, 

ψζηε κεηά λα κπνξέζεη λα ηελ αληηθαηαζηήζεη θαη λα εθηειέζεη ηελ πξάμε. 

Γηα λα απνθηεζεί κηα πιεξέζηεξε εηθφλα ηνπ πξνθίι ηνπ καζεηή δηεξεπλήζεθε θαη 

ε επίδνζή ηνπ θαηά ηε κεηαηξνπή ησλ ιεθηηθψλ αλαπαξαζηάζεσλ ζε ζπκβνιηθέο 

απηή ηε θνξά. Ο Κ. δηάβαζε ην πξφβιεκα πξφζζεζεο, θαηαλφεζε ηε ιεθηηθή 

δηαηχπσζε ησλ αξηζκψλ θαη ηνπο απέδσζε ζπκβνιηθά, ελψ παξάιιεια θαηάιαβε κε 

βάζε ηε δηαηχπσζε ηνπ πξνβιήκαηνο ηη πξάμε έπξεπε λα θάλεη θαη ηελ εθηέιεζε 

θάζεηα. Δπξφθεηην γηα κηα πξφζζεζε δηςήθηνπ κε κνλνςήθην κε θξαηνχκελν, ηελ 

νπνία εθηέιεζε ζσζηά ρσξίο λα παξαιείςεη ην θξαηνχκελν. Καηά ηελ εθηέιεζε ηεο 

αληίζηνηρεο αθαίξεζεο δηςήθησλ, ν καζεηήο λαη κελ θαηαλφεζε ηε δηαηχπσζε ηνπ 

πξνβιήκαηνο θαη ην αλαπαξέζηεζε ζσζηά ζπκβνιηθά γηα λα εθηειέζεη θάζεηα ηελ 

πξάμε, φκσο δελ πξφζεμε ηε ζέζε θαη ηελ αμία ησλ αξηζκψλ θαη αληί λα αθαηξέζεη ηηο 

κνλάδεο ηνπ αθαηξεηένπ απφ απηέο ηνπ κεησηένπ, έθαλε ην αληίζεην.  

Δπνκέλσο, αλ θαη ν καζεηήο έκνηαδε αξρηθά λα κπνξεί λα εθηειέζεη ηηο πξάμεηο 

ζσζηά ζε ζπκβνιηθφ επίπεδν, ίζσο ηειηθά ηηο εθηεινχζε απνζηεζίδνληαο ηνλ 

αιγφξηζκν, ελψ δελ ηηο ζπλέδεε κε ηηο αληίζηνηρεο πνζφηεηεο θαη δελ θαηαλννχζε ην 

λφεκά ησλ επηηεινχκελσλ κε βάζε ηνλ αιγφξηζκν δηαδηθαζηψλ – φπσο θάλεθε θαη 

θαηά ην ρεηξηζκφ ησλ πξαμηαθψλ αλαπαξαζηάζεσλ γηα εθηέιεζε πξάμεσλ κε 

θξαηνχκελν ζε πξνεγνχκελεο δξαζηεξηφηεηεο – κε απνηέιεζκα λα κε ζθέθηεηαη επί 

ησλ φζσλ εθηεινχζε θαη έηζη ήηαλ επηξξεπήο ζε ιάζε. 

ηα πιαίζηα ησλ ιεθηηθψλ αλαπαξαζηάζεσλ ν καζεηήο θαηαλννχζε ην λφεκα ησλ 

αλαπαξαζηάζεσλ απηψλ κπνξνχζε λα ηηο απνδψζεη εηθνληθά, αλαγλσξίδνληαο ηηο 
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εκπιεθφκελεο πνζφηεηεο θαη ρεηξηδφκελφο ηεο αλάινγα κε ην ηη ππνδείθλπε ε πξάμε. 

Χζηφζν, φπσο θαη ζηηο πξνεγνχκελεο δξαζηεξηφηεηεο, αλαπαξηζηνχζε ηηο 

εκπιεθφκελεο πνζφηεηεο ρσξίο λα ηηο ζπζρεηίδεη κεηαμχ ηνπο. Αληίζεηα, ηηο παξέζεηε 

μερσξηζηά θαη θαηακεηξνχζε ζην ηέινο ην άζξνηζκα ή ην ππφινηπν ηεο πξάμεο, 

θαηακεηξψληαο εμαξρήο έλα πξνο έλα ηα αληηθείκελα ηνπ ηειηθνχ ζπλφινπ, 

ζηξαηεγηθή πνπ ζχκθσλα κε ηνπο Biddlecomb θαη Carr (2011), απνηειεί κηα απφ ηηο 

πξσηαξρηθέο θαη ιηγφηεξν αλεπηπγκέλεο ζηξαηεγηθέο απαξίζκεζεο. 

Αθφκε, κπνξνχζε λα κεηαθέξεη ηηο ιεθηηθέο αλαπαξαζηάζεηο ζε πξαμηαθέο ζηα 

πιαίζηα ηεο πξφζζεζεο, αζξνίδνληαο ηα δχν ζχλνια, αιιά δπζθνιεπφηαλ φηαλ ζηα 

πιαίζηα ηεο αθαίξεζεο ήηαλ απαξαίηεηε ε δηάζπαζε ηεο δεθάδαο ζε κνλάδεο. Αλ θαη 

θαηαλννχζε φηη ε δεθάδα έρεη αμία ίζε κε 10, ηελ αληηιακβαλφηαλ σο έλα εληαίν 

ζχλνιν θαη δελ ηελ ηαχηηδε κε 10 κνλάδεο. Άιισζηε θαη ζχκθσλα κε ηνλ Griffin 

(2004), ε εθηέιεζε πξάμεσλ κε θξαηνχκελν απνηειεί κηα ζχλζεηε δεμηφηεηα πνπ 

απαηηεί ηελ θαηαλφεζε ηεο ζεζηαθήο αμίαο θαη αλεπηπγκέλεο γλψζεηο γχξσ απφ ην 

θεληξηθφ ελλνηνινγηθφ ζρήκα (πνζνηήησλ θαη αξίζκεζεο). Αληίζεηα, θαηά ηελ 

πξφζζεζε φηαλ δελ απαηηνχηαλ θξαηνχκελν ν καζεηήο αλαπαξηζηψληαο επηηπρεκέλα 

ηνπο δχν πξνζζεηένπο κε δεθαδηθά κνληέια, θαηακεηξνχζε αξρηθά ηνλ πξψην θαη 

πηνζεηψληαο κηα πεξηζζφηεξν αλεπηπγκέλε ζηξαηεγηθή απαξίζκεζεο απφ φηη 

πξνεγνπκέλσο, πξνζζέηνληαο απεπζείαο ζε απηφλ ηνλ δεχηεξν κε ηε βνήζεηα ησλ 

πξαμηαθψλ αλαπαξαζηάζεσλ (Biddlecomb, & Carr, 2011). 

Σειηθά, ζε ζπκβνιηθφ επίπεδν αλ θαη κεηέθεξε ζσζηά ηηο ιεθηηθέο αλαπαξαζηάζεηο 

ζε ζπκβνιηθή κνξθή ζηα πιαίζηα εθηέιεζεο θάζεησλ πξάμεσλ κε ηνλ παξαδνζηαθφ 

αιγφξηζκν θαη έκνηαδε λα ηα θαηαθέξλεη, ηειηθά εθάξκνδε κεραληθά ηνλ αιγφξηζκν, 

ρσξίο λα ζπλδέεη ηνπο εθάζηνηε αξηζκνχο κε ηηο πνζφηεηεο πνπ αλαπαξηζηνχζαλ. Οη 

παξαπάλσ δπζθνιίεο, φπσο αλαθέξνπλ θαη νη Berry (2007) θαη Myles θαη Simpson 
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(2002), είλαη ζπλεζηζκέλεο ζε άηνκα κε απηηζκφ θαη έηζη ν καζεηήο αλακέλεηαη 

νξηζκέλεο θνξέο θάλεη ιάζε ζηελ εθηέιεζε ησλ αιγνξίζκσλ (π.ρ. αθαίξεζε 

κεγαιχηεξνπ απφ κηθξφηεξν αξηζκφ, παξάιεηςε θξαηνπκέλνπ θ.ν.θ.).  

3. ύγκπιζη Αιζθηηοποίηζηρ Απιθμών και Δκηέλεζηρ Ππάξευν 

θνπφο ηεο παξνχζαο ελφηεηαο είλαη ε ζχγθξηζε κεηαμχ ησλ αλαπαξαζηάζεσλ ηνπ 

καζεηή αλά ηνκέα κεηαμχ ηεο αηζζεηνπνίεζεο ησλ αξηζκψλ θαη θαηαλφεζεο θαη 

εθηέιεζεο πξάμεσλ, πξνθεηκέλνπ λα αλαδεηρζεί ε πηζαλή ζπζρέηηζή ηνπο. πσο 

αλακέλεηαη νη αδπλακίεο ζηελ αλαπαξάζηαζε ησλ αξηζκψλ, ζα έρνπλ άκεζν 

αληίθηππν ζηνλ ηξφπν πνπ ν καζεηήο αληηιακβάλεηαη ηηο πξάμεηο, ελψ δηακέζνπ ηεο 

ζχγθξηζεο απηήο πξφθεηηαη λα αλαδεηρζεί ην βαζχηεξν ππφβαζξν ησλ αδπλακηψλ σο 

πξνο ηελ θαηαλφεζε θαη εθηέιεζε ησλ πξάμεσλ. Παξάιιεια, νη νπνηεζδήπνηε 

βειηηψζεηο επίδνζεο παξαηεξεζνχλ είηε ζηελ θαηαλφεζε θαη εθηέιεζε ησλ πξάμεσλ 

είηε ζηελ αηζζεηνπνίεζε ησλ αξηζκψλ, αλακέλεηαη λα έρνπλ ζεηηθφ αληίθηππν θαη 

ζηνπο δχν ηνκείο, ιφγσ ηεο ηζρπξήο αιιειεμάξηεζήο ηνπο. 

α. Ππαξιακέρ Αναπαπαζηάζειρ 

Καίξην ξφιν ζηα πιαίζηα ηεο αηζζεηνπνίεζεο ησλ αξηζκψλ θαηέρεη ε ηθαλφηεηα 

θαηαλφεζεο ησλ πξαμηαθψλ αλαπαξαζηάζεσλ δηακέζνπ ηνπ ρεηξηζκνχ αληηθεηκέλσλ 

θαη ε ζχλδεζή ηνπο κε άιιεο κνξθέο αλαπαξαζηάζεσλ, πξνθεηκέλνπ λα κπνξέζεη ν 

καζεηήο λα απνδεζκεπηεί απφ ηελ αλάγθε θπζηθήο παξνπζίαο ησλ αληηθεηκέλσλ θαη 

λα κπνξεί πιένλ λα εθηειεί ζηαδηαθά λνεξνχο ππνινγηζκνχο.  

Καηαξρήλ, ε ηθαλφηεηα κεηαηξνπήο ησλ πξαμηαθψλ αλαπαξαζηάζεσλ ζε άιιεο 

κνξθέο αλαπαξάζηαζεο ζηεξίδεηαη ζηηο ηθαλφηεηεο απαξίζκεζεο θαη αληίιεςεο ηνπ 

πιήζνπο ησλ αξηζκψλ. Ο καζεηήο κε βάζε ηε δξαζηεξηφηεηα κεηαηξνπήο ησλ 

πξαμηαθψλ αλαπαξαζηάζεσλ ησλ αξηζκψλ ζε ιεθηηθέο, ζηα πιαίζηα ηνπ πξψηνπ 
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κέξνπο ησλ δξαζηεξηνηήησλ, έδεημε φηη θαηέρεη ηηο βαζηθέο δεμηφηεηεο, ψζηε λα 

ζπλδέεη ηε δηαδηθαζία ηεο απαξίζκεζεο κε ηελ εχξεζε ηνπ πιήζνπο ελφο ζπλφινπ. 

Απηή ε δεμηφηεηα ζίγνπξα ππνζηήξημε θαη ηελ εθηέιεζε πξάμεσλ κεηαβαίλνληαο απφ 

ην πξαμηαθφ ζην ιεθηηθφ επίπεδν, θαζψο θαη εδψ απαηηνχηαλ αξρηθά ε θαηακέηξεζε 

ησλ αληηθεηκέλσλ, ψζηε λα εμαρζεί ην πιήζνο ησλ ζπλφισλ πνπ εκπιέθνληαη ζε θάζε 

πξάμε.  

Αθνχ δηαζθαιίζηεθε φηη ν καζεηήο κπνξνχζε λα εθθξάζεη ιεθηηθά ηα φζα έθαλε 

εμσηεξηθεχνληαο ηε ζθέςε ηνπ, κειεηήζεθε ε ηθαλφηεηά ηνπ ζηε κεηάβαζε απφ ηηο 

πξαμηαθέο ζηηο εηθνληθέο αλαπαξαζηάζεηο. Καηά ηελ παξαηήξεζε ηεο ζθέςεο ηνπ 

θάλεθε φηη κεηαμχ ησλ πξαμηαθψλ θαη εηθνληθψλ αλαπαξαζηάζεσλ δηακεζνιαβνχλ νη 

ιεθηηθέο. Έηζη ν καζεηήο αμηνπνηψληαο ηελ ηθαλφηεηά ηνπ ζηελ θαηακέηξεζε θαη 

εχξεζε ηνπ πιήζνπο ησλ αληηθεηκέλσλ (ζχκθσλα κε ηελ παξαπάλσ δξαζηεξηφηεηα), 

θαηάθεξε λα αλαπαξαζηήζεη εηθνληθά ην ζχλνιν ησλ αληηθεηκέλσλ πνπ ηνπ 

παξνπζηαδφηαλ, απαξηζκψληαο ηαπηφρξνλα ηα αληηθείκελα πνπ δσγξάθηδε ψζπνπ λα 

θζάζεη ζηελ επηζπκεηή πνζφηεηα. Καη’ επέθηαζε θαηά ηελ θαηαλφεζε θαη εθηέιεζε 

ησλ πξάμεσλ, κπφξεζε θαη απαξίζκεζε ηα εθάζηνηε ζχλνια θαη ηα αλαπαξέζηεζε 

εηθνληθά κε επηηπρία. 

Πξνθεηκέλνπ, βέβαηα λα έρνπλ λφεκα φια ηα παξαπάλσ θαη λα κπνξνχλ νη 

αλαπαξαζηάζεηο ηνπ καζεηή λα γίλνπλ φιν θαη πην αθεξεκέλεο, πξνάγνληαο ηε 

ζθέςε ηνπ ζε αλψηεξα επίπεδα, είρε κεγάιε ζεκαζία ν καζεηήο λα κπνξέζεη λα 

αλαπαξαζηήζεη ηα φζα έθαλε θαη ζπκβνιηθά ηειηθά. Πξάγκαηη, ν καζεηήο ζχκθσλα 

κε ηελ αηζζεηνπνίεζε ησλ αξηζκψλ, κπφξεζε λα κεηαβεί απφ ηηο πξαμηαθέο ζηηο 

ζπκβνιηθέο αλαπαξαζηάζεηο πξνζδηνξίδνληαο επαθξηβψο ην πιήζνο ελφο ζπλφινπ, 

ελψ ρξεζηκνπνίεζε ηελ παξαπάλσ γλψζε θαη ζηα πιαίζηα ηεο θαηαλφεζεο θαη 

εθηέιεζεο ησλ πξάμεσλ, φπνπ θιήζεθε πξψηα απφ φια λα αλαγλσξίζεη ην πιήζνο 
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ησλ ζπλφισλ πνπ πξνζηίζεληαλ ή αθαηξνχληαλ. Ο καζεηήο κε επηηπρία θαηακέηξεζε 

θαη απέδσζε ζπκβνιηθά ην εθάζηνηε ζχλνιν, αθφκα θαη θαηά ηελ εθηέιεζε πξάμεσλ 

κε ηε ρξήζε δεθαδηθψλ κνληέισλ. 

Δπνκέλσο, ν καζεηήο ήηαλ ηθαλφο λα αηζζεηνπνηεί πξαμηαθά ηνπο αξηζκνχο, 

ζπλδένληαο ηηο πξαμηαθέο κε ηηο ιεθηηθέο αλαπαξαζηάζεηο δηακέζνπ ηεο 

θαηακέηξεζεο κε βάζε ηελ νπνία έβξηζθε ην πιήζνο ησλ αληηθεηκέλσλ ηνπ εθάζηνηε 

ζπλφινπ. Ο Κ. θαηαλννχζε φηη ε νπζία ηεο θαηακέηξεζεο είλαη ε εχξεζε ηνπ 

πιήζνπο ελφο ζπλφινπ, ζπλδένληαο ην ζρήκα ηεο νιηθήο αλαπαξάζηαζεο ησλ 

πνζνηήησλ κε απηφ ηεο αξρηθήο απαξίζκεζεο ζε έλα λέν εληαίν θεληξηθφ 

ελλνηνινγηθφ ζρήκα πνπ πξνσζνχζε ηε ζθέςε ηνπ (Griffin, 2004). ην λέν απηφ 

ελλνηνινγηθφ ζρήκα νη πνζφηεηεο θαη νη αξηζκνί πνπ ηηο αληηπξνζσπεχνπλ ήηαλ 

άξξεθηα δεκέλεο θαη επέηξεπαλ ζηαδηαθά ηνπο λνεξνχο ππνινγηζκνχο (Griffin, 2004; 

Nes, & Lange, 2007), ελψ ν καζεηήο είρε κεηαβεί ζηε ζπκβνιηθή έλλνηα ηνπ αξηζκνχ 

(Jordan, et al. 2012). 

 Καηφπηλ, ράξε ζην θεληξηθφ ελλνηνινγηθφ ζρήκα, ν Κ. δηακέζνπ ησλ ιεθηηθψλ 

αλαπαξαζηάζεσλ, κεηέθξαδε ηηο πξαμηαθέο αλαπαξαζηάζεηο ζε εηθνληθέο ή θαη 

ζπκβνιηθέο. Απφ ηα παξαπάλσ αλαδείρζεθε ε αιιειεμάξηεζε κεηαμχ ησλ επηκέξνπο 

αλαπαξαζηάζεσλ θαηά ηελ αηζζεηνπνίεζε ησλ αξηζκψλ, ελψ ν Κ. θαηά ηελ εθηέιεζε 

πξάμεσλ αμηνπνηνχζε φιεο ηηο παξαπάλσ γλψζεηο πξνθεηκέλνπ λα εμάγεη θαη λα 

απνηππψζεη ζπκβνιηθά ή εηθνληθά ην πιήζνο ησλ αληηθεηκέλσλ ηνπ εθάζηνηε 

ζπλφινπ. Άιισζηε, ζχκθσλα θαη κε ηνλ Dehaene (2001), ε επεμεξγαζία ησλ 

πνζνηήησλ γίλεηαη δηακέζνπ ηεο αιιειεπίδξαζεο ησλ επηκέξνπο αλαπαξαζηάζεσλ. 

β. Δικονικέρ Αναπαπαζηάζειρ 

ηε ζπλέρεηα, θαηά ηε κειέηε ηνπ ρεηξηζκνχ φρη πιένλ πξαγκαηηθψλ, αιιά 

εηθνληθψλ αλαπαξαζηάζεσλ αληηθεηκέλσλ, κειεηήζεθε αξρηθά ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν 
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ν καζεηήο ζπλέδεε ηηο εηθνληθέο αλαπαξαζηάζεηο κε ηηο πξαμηαθέο, πξνθεηκέλνπ λα 

δηεξεπλεζεί αλ ήηαλ ηθαλφο λα αλαπηχμεη έλα πην αθεξεκέλν επίπεδν ζθέςεο, 

ζπλδένληαο λνεξά ηηο εθάζηνηε αλαπαξαζηάζεηο κε ην ρεηξηζκφ αληηθεηκέλσλ, ή αλ 

αληίζεηα εμαξηηφηαλ απφ ηε θπζηθή παξνπζία ησλ αληηθεηκέλσλ. Ο καζεηήο 

αλαγλψξηζε ζχλνια αληηθεηκέλσλ ή κνηίβα πνπ ηνπ παξνπζηάζηεθαλ νπηηθά θαη 

κάιηζηα ζπλέδεε απηφκαηα ηηο νπηηθέο αλαπαξαζηάζεηο κηθξψλ πνζνηήησλ κε ηελ 

πνζφηεηα πνπ αληηπξνζψπεπαλ, επηιέγνληαο κεηά αλάινγν πιήζνο πξαγκαηηθψλ 

αληηθεηκέλσλ. Απηήλ ηνπ ηε γλψζε ηε γελίθεπζε θαη θαηά ηελ εθηέιεζε πξάμεσλ, 

φπνπ θαηακέηξεζε ην πιήζνο ησλ αληηθεηκέλσλ πνπ ηνπ παξνπζηάζηεθε, ηα 

αλαπαξέζηεζε κε πξαγκαηηθά πιένλ αληηθείκελα θαη εθηέιεζε πξάμεηο κε απηά, 

αμηνπνηψληαο ηηο γλψζεηο πνπ θαηείρε γηα ηελ απαξίζκεζε πνζνηήησλ.  

ηε ζπλέρεηα, δηεξεπλήζεθε αλ ν καζεηήο κπνξνχζε λα κεηαβεί κε βάζε ηηο 

εηθνληθέο αλαπαξαζηάζεηο ζηελ πην αθεξεκέλε κνξθή αλαπαξάζηαζεο, ηε 

ζπκβνιηθή, θαηαλνψληαο ην λφεκα ησλ αξηζκεηηθψλ ζπκβφισλ. Καηά ηε 

δξαζηεξηφηεηα απφδνζεο ησλ εηθνληθψλ αλαπαξαζηάζεσλ ζε ζπκβνιηθή κνξθή, ν 

καζεηήο θαηάθεξε κε επηηπρία λα αλαγλσξίζεη ηηο πνζφηεηεο πνπ αλαπαξηζηψληαλ, 

αλαγλσξίδνληαο κάιηζηα νιηθά ηελ πνζφηεηα κηθξψλ ζπλφισλ, ρσξίο λα εμαξηάηαη 

απφ ηελ απαξίζκεζή ηνπο. Παξάιιεια, ππνιφγηζε άκεζα ην πιήζνο αθφκα θαη 

εηθνληθψλ αλαπαξαζηάζεσλ κε δεθαδηθά κνληέια ζηα πιαίζηα ηεο εθηέιεζεο 

πξάμεσλ, αλαγλσξίδνληαο νιηθά ηηο δεθάδεο θαη κεηαηξέπνληαο άκεζα ηηο εηθνληθέο 

αλαπαξαζηάζεηο ζε ζπκβνιηθέο, πξνθεηκέλνπ κε πξάμεηο λα βξεη ην νιηθφ ζχλνιν 

κεηά ηελ νπνηαδήπνηε πξφζζεζε ή αθαίξεζε. 

Δπηπξφζζεηα σο πξνο ηελ επειημία κεηάβαζεο απφ ηηο εηθνληθέο ζηηο ζπκβνιηθέο 

αλαπαξαζηάζεηο, δηακέζνπ ηνπ παηρληδηνχ ηχπνπ domino, κειεηήζεθε θαηά πφζνλ ν 

καζεηήο θαηαλννχζε εηο βάζνο ηηο δεθαδηθέο αλαπαξαζηάζεηο θαη ηηο κεηέηξεπε 
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γξήγνξα ζε ζπκβνιηθέο. Γηακέζνπ απηήο ηεο δξαζηεξηφηεηαο πξνέθπςε φηη ν 

καζεηήο δπζθνιεχηεθε ζηελ αηζζεηνπνίεζε ησλ αξηζκψλ φηαλ ηνπ παξνπζηάδνληαη 

κε δεθαδηθά κνληέια, αδπλαηψληαο λα αληηιεθζεί ηηο δεθάδεο νιηθά, αιιά 

αληηιακβαλφκελφο ηεο σο επηκέξνπο κνλάδεο. Απηή φκσο ε δπζθνιία ακβιχλζεθε 

ζηε ζπλέρεηα θαηά ηελ θαηαλφεζε θαη εθηέιεζε ησλ πξάμεσλ, ιφγσ ηεο εμνηθείσζήο 

ηνπ καζεηή κε ηα δεθαδηθά κνληέια 

Σέινο, θαηά ηε κειέηε ηνπ επηπέδνπ θαηαλφεζεο θαη ηεο ηθαλφηεηαο εθαξκνγήο ησλ 

παξαπάλσ γλψζεσλ ζε θαζεκεξηλά πιαίζηα, ν καζεηήο φρη κφλν θαηαλννχζε ηηο 

εθάζηνηε εηθνληθέο αλαπαξαζηάζεηο πνπ ηνπ παξνπζηάδνληαλ, παξαζέηνληαο ιεθηηθά 

ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ηηο αληηιακβαλφηαλ, αιιά θάλεθε λα είλαη ηθαλφο λα ηηο 

ζπλδέζεη κεηαμχ ηνπο ζηα πιαίζηα εθηέιεζεο πξάμεσλ, θαηαλνψληαο ηφζν ην λφεκα 

ησλ πξάμεσλ, φζν θαη ησλ αξηζκψλ πνπ εκπιέθνληαλ ζε απηέο. Ζ κφλε ηνπ δπζθνιία 

θαηά ηε κεηαηξνπή ησλ εηθνληθψλ αλαπαξαζηάζεσλ ζε ιεθηηθέο, ήηαλ ε θαηαλφεζε 

ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ δεθάδσλ θαη ησλ κνλάδσλ ζηα πιαίζηα ηεο θαηαλφεζεο θαη 

εθηέιεζεο ησλ πξάμεσλ κε ηε ρξήζε δεδαδηθψλ κνληέισλ. Αληίζεηα, δε θάλεθε λα 

παξνπζηάδεη επίκνλεο αδπλακίεο ζηα πιαίζηα ηεο αηζζεηνπνίεζεο ησλ αξηζκψλ κε ηα 

παξαπάλσ κνληέια, νπφηε ε δπζθνιία πνπ παξνπζίαζε δελ νθεηιφηαλ ζε δπζθνιία 

θαηαλφεζεο ησλ κνληέισλ απηψλ θαζαπηψλ, αιιά ηεο κεηαμχ ηνπο δηάδξαζεο. 

χκθσλα κε ηελ αηζζεηνπνίεζε ησλ εηθνληθψλ αλαπαξαζηάζεσλ, ν καζεηήο 

κπνξνχζε κε επθνιία λα ζπλδέζεη ηηο εηθνληθέο αλαπαξαζηάζεηο κε ην πιήζνο ησλ 

εηθνληδφκελσλ αληηθεηκέλσλ θαη λα ην απνδψζεη κε πξαγκαηηθά αληηθείκελα, 

κπνξψληαο επνκέλσο θαη λα αηζζεηνπνηήζεη ζε πξαμηαθφ επίπεδν ηα επηκέξνπο 

ζχλνια θαηά ηελ εθηέιεζε πξάμεσλ. Έηζη κπφξεζε λα ζπλδέζεη ηηο εηθνληθέο 

αλαπαξαζηάζεηο κε ην ρεηξηζκφ πξαγκαηηθψλ αληηθεηκέλσλ, θαηαλνψληαο ηηο 

πνζφηεηεο πνπ απηέο αληηπξνζψπεπαλ θαηά ηελ εθηέιεζε λνεξψλ ππνινγηζκψλ θαη 
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δηακνξθψλνληαο έλα λέν ελλνηνινγηθφ ζρήκα φπνπ νη αξηζκνί θαη νη πνζφηεηεο πνπ 

απηνί αλαπαξηζηνχζαλ ήηαλ άξξεθηα ζπλδεδεκέλεο έλλνηεο (Griffin, 2004; Nes, & 

Lange, 2007). Παξάιιεια κεηαθηλνχηαλ επέιηθηα κεηαμχ ησλ εηθνληθψλ θαη 

πξαμηαθψλ αλαπαξαζηάζεσλ αμηνπνηψληαο ηεο σο «επνπηηθφ κέζν» θαηά ηελ 

εθηέιεζε πξάμεσλ, θαηαλνψληαο πψο νη εηθνληθέο θαη πξαμηαθέο αλαπαξαζηάζεηο 

ζπλδένληαλ ζηα πιαίζηα εθηέιεζεο πξάμεσλ (Haylock, & Cockburn, 2008). 

Αθφκε, ήηαλ ηθαλφο λα ζπλδέεη ηηο εηθνληθέο κε ηηο ζπκβνιηθέο αλαπαξαζηάζεηο ησλ 

αξηζκψλ θαη θαη’ επέθηαζε ησλ πξάμεσλ, απνδίδνληαο κε επηηπρία ην πιήζνο ησλ 

αληηθεηκέλσλ ζπκβνιηθά. Έηζη ν καζεηήο, κπνξνχζε λα θηλείηαη επέιηθηα κεηαμχ ησλ 

εηθνληθψλ θαη ζπκβνιηθψλ αλαπαξαζηάζεσλ θαηά ηελ εθηέιεζε πξάμεσλ, 

επηιέγνληαο ηελ θαηαιιειφηεξε κνξθή αλαπαξάζηαζεο αλάινγα κε ηελ πεξίπησζε 

(Bobis, 2008; Yang, & Li, 2009, Yang, & Li, 2013). Γηα παξάδεηγκα, απνδίδνληαο 

άκεζα ηηο εηθνληθέο αλαπαξαζηάζεηο ησλ εκπιεθφκελσλ ζπλφισλ ζε ζπκβνιηθή 

κνξθή κπνξνχζε λα εθηειεί πιένλ κε ηαρχηεηα θαη επρέξεηα πξάμεηο ζε ζπκβνιηθή 

κνξθή, θαηαλνψληαο παξάιιεια ην λφεκα ησλ αξηζκεηηθψλ ζπκβφισλ. Παξ’ φια 

απηά ζπλαληνχζε δπζθνιίεο ζηελ κεηαηξνπή ησλ δεθαδηθψλ εηθνληθψλ 

αλαπαξαζηάζεσλ ζε ζπκβνιηθέο, ιφγσ αδπλακίαο νιηθήο αληίιεςεο ησλ δεθάδσλ 

πνπ έθαλε ηε δηαδηθαζία επίπνλε θαη ρξνλνβφξα γηα ην καζεηή, νη νπνίεο φκσο θαηά 

ηελ εμνηθείσζή ηνπ κε ηα δεθαδηθά κνληέια ζηα πιαίζηα ησλ δξαζηεξηνηήησλ 

θάλεθε λα εμαιείθνληαη ζηα πιαίζηα θαηαλφεζεο θαη εθηέιεζεο ησλ πξάμεσλ (θαηά 

ηε κεηαθνξά ηνπο απφ ην εηθνληθφ ζην ζπκβνιηθφ θαη πάιη επίπεδν).  

Αθφκε, αλ θαη κπνξνχζε λα απνδψζεη ιεθηηθά ηηο εηθνληθέο αλαπαξαζηάζεηο πνπ 

εκπεξηείραλ δεθαδηθά κνληέια θαηαλνψληαο θαη κεηαθέξνληαο ζε ιεθηηθφ επίπεδν ηηο 

παξαπάλσ πνζφηεηεο, αδπλαηνχζε λα ηηο αμηνπνηήζεη σο φξνπο ζηα πιαίζηα 

εθηέιεζεο πξάμεσλ, θαζψο δελ κπνξνχζε λα αληηιεθζεί ηηο κνλάδεο θαη δεθάδεο ηνπ 
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θάζε ζπλφινπ νιηθά (σο αλεμάξηεηεο πνζφηεηεο απφ ηηο κνλάδεο θαη δεθάδεο ηνπ 

άιινπ ζπλφινπ) θαη έηζη δπζθνιεπφηαλ ηδηαίηεξα ζηελ απφδνζε ησλ πξαμηαθψλ 

αλαπαξαζηάζεσλ ησλ πξάμεσλ ζε ιεθηηθφ επίπεδν. Απηφ πηζαλφλ λα νθεηιφηαλ ζηελ 

ηκεκαηηθή ηνπ αληίιεςε πνπ δελ ηνπ επέηξεπε λα ζεσξήζεη νιηθά ηηο κνλάδεο θαη ηηο 

δεθάδεο ηνπ εθάζηνηε ζπλφινπ σο έλα εληαίν ζχλνιν (Hill, 2004) ή θαη ζηελ 

αδπλακία κεηαθνξάο ηεο πξνζνρήο ζε ελλνηνινγηθφ επίπεδν (Goldstein et al., 2001), 

απφ ηελ θαηεγνξηνπνίεζε ησλ πνζνηήησλ ζε κνλάδεο θαη δεθάδεο, ζηελ θαηαλνκή 

ησλ κνλάδσλ θαη ησλ δεθάδσλ ζηα δχν επηκέξνπο ζχλνια. Οπζηαζηηθά, 

αληηιακβαλφηαλ ηηο κνλάδεο ησλ δχν ζπλφισλ σο έλα ζχλνιν θαη ηηο δεθάδεο ηνπο σο 

άιιν ζχλνιν, αδπλαηψληαο λα αληηιεθζεί ηα δχν επηκέξνπο ζχλνια πνπ 

απνηεινχληαλ ηφζν απφ κνλάδεο φζν θαη απφ δεθάδεο, θαζψο ηα άηνκα κε απηηζκφ 

παξνπζηάδνπλ δπζθνιία ζηελ κεηαθίλεζε απφ έλα επίπεδν θαηεγνξηνπνίεζεο ζε 

άιιν (Bull et al, 1999), ιφγσ απνπζίαο λνεηηθήο επειημίαο (Bull et al., 1999; Happe et 

al., 2006; Hill, 2004). 

γ. ςμβολικέρ Αναπαπαζηάζειρ 

Μέρξη εδψ, θάλεθε πψο νη δπλαηφηεηεο ηνπ καζεηή σο πξνο ηελ αηζζεηνπνίεζε ησλ 

αξηζκψλ, θαζξεθηίδνληαλ ζε γεληθέο γξακκέο ζηα πιαίζηα ηεο θαηαλφεζεο θαη 

εθηέιεζεο ησλ πξάμεσλ. Φάλεθε φηη νη δχν παξαπάλσ ηνκείο βξίζθνληαλ ζε άκεζε 

αιιειεμάξηεζε, επνκέλσο ζε αλαινγία κε ηα πξνεγνχκελα θαη νη νπνηεζδήπνηε 

αδπλακίεο ηνπ σο πξνο ηελ αηζζεηνπνίεζε ησλ αξηζκψλ ζα απνηεινχζαλ ηξνρνπέδε 

ζηελ πεξαηηέξσ αλάπηπμε ησλ δεμηνηήησλ ηνπ ζηελ θαηαλφεζε θαη εθηέιεζε ησλ 

πξάμεσλ.  

ηα πιαίζηα ηεο κειέηεο ηεο θαηαλφεζεο ησλ ζπκβνιηθψλ αλαπαξαζηάζεσλ πνπ 

ζπληζηνχλ ζηελ νπζία απηφ θαζαπηφ ην δεθαδηθφ ζχζηεκα αξίζκεζεο, ν καζεηήο 

θιήζεθε λα αλαπαξαζηήζεη κε πξαγκαηηθά αληηθείκελα αξηζκνχο πνπ ηνπ δφζεθαλ 
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ζε ζπκβνιηθή κνξθή. Αθνχ επηβεβαηψζεθε φηη ν καζεηήο κπνξνχζε λα 

αλαπαξαζηήζεη κε απιά αληηθείκελα δηςήθηνπο αξηζκνχο, κειεηήζεθε ε ηθαλφηεηά 

ηνπ ζηελ αλαπαξάζηαζε αξηζκψλ κε δεθαδηθά κνληέια, ψζηε λα δηεξεπλεζνχλ εηο 

βάζνο νη αληηιήςεηο ηνπ γηα ηε δεθαδηθή δνκή ηνπ αξηζκεηηθνχ ζπζηήκαηνο.  

Ο Κ. ήηαλ ηθαλφο κελ λα ζπλζέζεη κε ζπληνκία δηςήθηνπο αξηζκνχο κε δεθαδηθά 

κνληέια, αιιά δπζθνιεχηεθε ζηελ αλάιπζή ηνπο, θαζψο δελ θαηαλννχζε πιήξσο ηε 

ζρέζε κεηαμχ κνλάδσλ θαη δεθάδσλ, αληηιακβαλφκελνο ηε δεθάδα σο έλα εληαίν 

«αδηάζπαζην» ζχλνιν δέθα αληηθεηκέλσλ. Ζ παξαπάλσ δπζθνιία ηνπ σο πξνο ηελ 

αηζζεηνπνίεζε ησλ κνλάδσλ θαη ησλ δεθάδσλ, φπσο ήηαλ πξνθαλέο επεξέαζε 

ζεκαληηθά θαη ηελ ηθαλφηεηά ηνπ λα εθηειεί ππνινγηζκνχο κε θξαηνχκελν. Ο 

καζεηήο αλ θαη θαηλφηαλ λα κπνξεί λα εθηειεί κε επειημία πξάμεηο κε ηηο δεθάδεο, 

ππνινγίδνληαο ην ζχλνιφ ηνπο, δπζθνιεχηεθε ζην ρεηξηζκφ ησλ κνλάδσλ φηαλ απηέο 

ππεξέβαηλαλ ηε δεθάδα ζηελ πξφζζεζε, θαζψο δελ θαηαλννχζε ηε ζεκαζία ηεο 

ζχλζεζεο ηεο δεθάδαο, αιιά θαη ζηα πιαίζηα ηεο αθαίξεζεο, φπνπ αδπλαηνχζε λα 

θαηαλνήζεη ηελ έλλνηα ηνπ ηεο αλάιπζεο ηεο δεθάδαο ζε πξαθηηθφ επίπεδν. 

Καηφπηλ, ε κειέηε επηθεληξψζεθε ζηε κειέηε ηεο ζχλδεζεο κεηαμχ ησλ 

ζπκβνιηθψλ θαη εηθνληθψλ αλαπαξαζηάζεσλ, φπνπ ν Κ. θάλεθε λα ζπλδέεη ηα 

αξηζκεηηθά ζχκβνια κε ηελ πνζφηεηα πνπ αλαπαξηζηνχζαλ, απνδίδνληαο φηη έβιεπε 

ζπκβνιηθά κε εηθφλεο. Καη’ επέθηαζε, αμηνπνίεζε ηηο παξαπάλσ γλψζεηο θαηά ηελ 

εθηέιεζε πξάμεσλ θαη θαηαλνψληαο ην λφεκα ησλ πξάμεσλ, απέδσζε κε εηθφλεο ηηο 

πνζφηεηεο πνπ αλαπαξηζηνχζαλ νη φξνη απηψλ, ελψ ηηο ρεηξηδφηαλ ζηα πιαίζηα 

δεκηνπξγίαο λέσλ ζπλφισλ. 

Σέινο, κειεηήζεθε θαη ε ζχλδεζε ησλ ζπκβνιηθψλ κε ηηο ιεθηηθέο αλαπαξαζηάζεηο, 

φπνπ ν καζεηήο κε επθνιία απέδσζε πξνθνξηθά κηα αθνινπζία αξηζκψλ πνπ ηνπ 

δφζεθε, αλαγλσξίδνληαο ηνπο αξηζκνχο αθφκα θαη ζηα πιαίζηα επίιπζεο 
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πξνβιεκάησλ. Μάιηζηα, δηάβαζε έλαλ πνιπςήθην αξηζκφ ηειεθψλνπ πνπ ηνπ 

δφζεθε φρη απιά σο έλα ζχλνιν κνλνςήθησλ, αιιά ζπλέδεζε θαη νξηζκέλνπο 

αξηζκνχο κεηαμχ ηνπο, δηαβάδνληάο ηνπο σο δηςήθηνπο, δείρλνληαο φηη είρε απνθηήζεη 

ηδηαίηεξε επρέξεηα θαη ζηελ αλάγλσζε δηςήθησλ αξηζκψλ. Χζηφζν, θαηά ηε 

κεηαηξνπή ησλ ζπκβνιηθψλ αλαπαξαζηάζεσλ ησλ πξάμεσλ ζε ιεθηηθέο, αλ θαη 

αληηιακβαλφηαλ ηηο εκπιεθφκελεο πνζφηεηεο θαη ηηο απέδηδε ιεθηηθά, δπζθνιεχηεθε 

λα δηαηππψζεη θαζεκεξηλά πξνβιήκαηα ζηεξηδφκελνο ζε απηέο ιφγσ ηνπ 

αθεξεκέλνπ πιαηζίνπ. 

Καηά ηηο παξαπάλσ δξαζηεξηφηεηεο ν Κ. θάλεθε φηη κπνξνχζε λα θαηαλνεί ηηο 

ζπκβνιηθέο αλαπαξαζηάζεηο ησλ αξηζκψλ ρσξίο δπζθνιία θαη λα ηηο απνδψζεη 

ιεθηηθά ή εηθνληθά, αμηνπνηψληαο ηηο παξαπάλσ δεμηφηεηεο θαη ζηα πιαίζηα 

εθηέιεζεο πξάμεσλ. Ο καζεηήο ζπλδένληαο ηα αξηζκεηηθά ζχκβνια κε ηηο πνζφηεηεο 

πνπ απηά αληηπξνζψπεπαλ ζε πξαμηαθφ θαη εηθνληθφ επίπεδν, έδεημε φηη έρεη δνκήζεη 

έλα εληαίν θεληξηθφ ελλνηνινγηθφ ζρήκα γηα ηνπο αξηζκνχο θαη ηηο πνζφηεηεο 

(Griffin, 2004), ράξε ζην νπνίν κπνξεί ζηαδηαθά λα θάλνπλ λνεξνχο ππνινγηζκνχο 

ρσξίο ηελ αλάγθε θπζηθήο παξνπζίαο ησλ αληηθεηκέλσλ (Griffin, 2004; Nes, & 

Lange, 2007), φπσο έθαλε θαη θαηά ηε κεηαηξνπή ησλ ζπκβνιηθψλ αλαπαξαζηάζεσλ 

ζε ιεθηηθέο, εληάζζνληαο ηνπο αξηζκνχο ζε έλα πιαίζην, ρεηξηδφκελνο πιένλ ηηο 

πνζφηεηεο ζε αθεξεκέλν επίπεδν (Dehaene, 2001; Aunio et al., 2006). κσο, 

αδπλαηνχζε λα ζπλζέζεη θαζεκεξηλά πξνβιήκαηα ζηα πιαίζηα ηεο κεηαηξνπήο ησλ 

ζπκβνιηθψλ αλαπαξαζηάζεσλ ζε ιεθηηθέο θαηά ηε δηεξεχλεζε ηεο θαηαλφεζεο ησλ 

πξάμεσλ, πνπ πηζαλφηαηα νθεηιφηαλ ζηηο αδπλακίεο ηνπ σο πξνο ηελ αθεξεκέλε 

ζθέςε (Dombrowski, 2012; Goldstein, et al., 2001; Meyer, & Minshew, 2002). 

 Μεηέπεηηα, ζηα πιαίζηα ηεο κεηαηξνπήο ησλ ζπκβνιηθψλ αλαπαξαζηάζεσλ ζε 

πξαμηαθέο, ελψ ηα θαηάθεξλε θαιά κε απιά θαζεκεξηλά αληηθείκελα, παξνπζίαδε 
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δπζθνιία φρη ηφζν ζηελ απφδνζε ησλ αξηζκψλ κε δεθαδηθά κνληέια, θαζψο 

κπνξνχζε λα ζπλζέηεη ηνπο αξηζκνχο κε απηά, αιιά θπξίσο ζηελ θαηαλφεζε θαη 

εθηέιεζε ησλ πξάμεσλ φπνπ απαηηνχληαλ επέιηθηνη ρεηξηζκνί κεηαμχ ησλ δεθαδηθψλ 

κνληέισλ θαη ε αλάιπζή ηνπο (αλάιπζε δεθάδσλ ζε κνλάδεο), ηνκείο φπνπ 

παξνπζηάδνληαλ νη θχξηεο αδπλακίεο ηνπ καζεηή. Οη παξαπάλσ δπζθνιίεο ήηαλ 

αλακελφκελεο, θαζψο ιφγσ θαη πάιη ηεο απνπζίαο λνεηηθήο επειημίαο (Bull et al., 

1999; Happe et al., 2006; Hill, 2004), ν καζεηήο αδπλαηνχζε λα ζεσξήζεη ηε δεθάδα 

ηφζν σο εληαία πνζφηεηα, φζν θαη σο ζχλνιν δέθα επηκέξνπο κνλάδσλ.  

δ. Λεκηικέρ Αναπαπαζηάζειρ 

Σειηθά κειεηήζεθε ε ηθαλφηεηα ηνπ καζεηή λα ζπλδέεη ηηο νπνηεζδήπνηε ιεθηηθέο 

αλαπαξαζηάζεηο ηνπ δίλνληαλ κε ηηο πξαμηαθέο, εηθνληθέο θαη ζπκβνιηθέο, 

απνδίδνληαο ζπγθεθξηκέλν λφεκα ζηηο εκπιεθφκελεο πνζφηεηεο.  

Αξρηθά, δηεξεπλήζεθε αλ ν καζεηήο κπνξνχζε λα απνδψζεη κε ηε ρξήζε πξαμηαθψλ 

αλαπαξαζηάζεσλ ηηο πνζφηεηεο πνπ ηνπ παξνπζηάζηεθαλ ιεθηηθά. Ο καζεηήο 

αληαπνθξίζεθε κε επηηπρία ζε απηφ ην έξγν, αλαγλσξίδνληαο ηηο πνζφηεηεο πνπ 

αλαπαξηζηνχζαλ νη εθάζηνηε αξηζκνί φηαλ ηνπ δφζεθαλ ζε ιεθηηθή κνξθή θαη 

απνδίδνληάο ηεο κε πξαγκαηηθά αληηθείκελα, θαηακεηξψληαο ηα. πλέδεε επνκέλσο 

ηνλ αξηζκφ κε ηελ πνζφηεηα πνπ αληηπξνζψπεπε θαη θαζψο θαηαλννχζε ην λφεκα 

ησλ πξάμεσλ κπφξεζε λα απνδψζεη απιά θαζεκεξηλά πξνβιήκαηα ζε πξαμηαθή 

κνξθή ρξεζηκνπνηψληαο πξαγκαηηθά αληηθείκελα.  

Αληίζηνηρα, θαηά ηε κεηαηξνπή ησλ ιεθηηθψλ αλαπαξαζηάζεσλ ζε εηθνληθέο ν 

καζεηήο κπφξεζε λα απνδψζεη ηηο ιεθηηθέο αλαπαξαζηάζεηο ησλ αξηζκψλ 

δσγξαθίδνληαο ζχλνια αληηθεηκέλσλ κε ην πιήζνο αληηθεηκέλσλ πνπ ππνδείθλπαλ νη 

αξηζκνί. Αθφκε, αθνχ ήηαλ ηθαλφο λα θαηαλνεί ηε δηαδηθαζία ηεο πξφζζεζεο θαη ηεο 

αθαίξεζεο, κπφξεζε λα αλαπαξαζηήζεη ιεθηηθά δηαηππσκέλα πξνβιήκαηα κε εηθφλεο 
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θαη ρεηξηδφκελνο ηηο εθάζηνηε πνζφηεηεο πξνζζέηνληαο ή αθαηξψληαο ζην αξρηθφ 

ζχλνιν, θαηέιεμε κε επρέξεηα ζην ηειηθφ απνηέιεζκα. 

Σειηθά, κειεηήζεθε θαηά πφζνλ ν καζεηήο κπνξνχζε λα απνδψζεη ζπκβνιηθά 

πιένλ κε ηνπο αληίζηνηρνπο αξηζκνχο ηηο ιεθηηθέο αλαπαξαζηάζεηο πνπ ηνπ δφζεθαλ. 

Ο Κ. θαηαλφεζε θαη πάιη ηε ιεθηηθή δηαηχπσζε ησλ αξηζκψλ θαη άκεζα ηε 

κεηέθξαζε ζε ζπκβνιηθφ επίπεδν, απνδίδνληαο ηελ αληίζηνηρε πνζφηεηα κε ην ζσζηφ 

ζχκβνιν. Παξάιιεια, ρξεζηκνπνίεζε απηήλ ηνπ ηε γλψζε θαηά ηελ εθηέιεζε 

πξάμεσλ θαη ήηαλ ηθαλφο λα αλαπαξαζηήζεη ζσζηά ηελ εθάζηνηε πξάμε θάζεηα ή 

νξηδφληηα (ρξεζηκνπνηψληαο ηνπο ζσζηνχο αξηζκνχο θαη ζχκβνια), σζηφζν θαηά ηελ 

εθηέιεζε ηνπ παξαδνζηαθνχ αιγνξίζκνπ, εθηέιεζε ηηο πξάμεηο κεραληθά, ρσξίο λα ηηο 

θαηαλνήζεη θαη λα δψζεη ηε δένπζα πξνζνρή ζηηο πνζφηεηεο πνπ εκπιέθνληαλ. 

πλεπψο, ν καζεηήο δελ παξνπζίαδε ηδηαίηεξε δπζθνιία σο πξνο ηηο ιεθηηθέο 

αλαπαξαζηάζεηο. Μπνξνχζε λα ηηο απνδψζεη ζε πξαμηαθφ θαη εηθνληθφ επίπεδν, 

αληηιακβαλφκελνο ηηο πνζφηεηεο πνπ εκπιέθνληαλ ζε απηέο ζηα πιαίζηα 

πξνβιεκάησλ. Ζ ηθαλφηεηα ζχλδεζεο ησλ ιεθηηθψλ κε ηηο εηθνληθέο θαη πξαμηαθέο 

αλαπαξαζηάζεηο, είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθή, θαζψο φπσο αλαθέξεη ν Griffin (2004), 

απνηειεί πξναπαηηνχκελν πξνθεηκέλνπ λα κπνξέζεη ν καζεηήο λα θαηαλνήζεη ηε 

ζεκαζία ησλ αξηζκεηηθψλ ζπκβφισλ, ζπλδένληαο ηελ εθάζηνηε πνζφηεηα πνπ 

απνδίδεηαη κε έλα ζχλνιν ζπγθεθξηκέλσλ αληηθεηκέλσλ κε κηα αθεξεκέλε κνξθή 

αλαπαξάζηαζήο ηεο, ιεθηηθή ή θαη κεηέπεηηα ζπκβνιηθή.  

Παξάιιεια, ν Κ. θαηαλνψληαο ην λφεκα ησλ πξάμεσλ κπνξνχζε απνηειεζκαηηθά 

λα αλαπαξηζηά θαη λα ρεηξίδεηαη ηηο πνζφηεηεο θαη θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ πξάμεσλ 

κεηαηξέπνληαο κε επθνιία θαη πάιη ηηο ιεθηηθέο αλαπαξαζηάζεηο ζε εηθνληθέο θαη 

πξαμηαθέο. Δπηπιένλ, ζπλέδεε ηηο ιεθηηθέο αλαπαξαζηάζεηο ησλ αξηζκψλ κε ηε 

ζπκβνιηθή ηνπο αλαπαξάζηαζε απνδίδνληαο θαη ζπκβνιηθά ηηο εκπιεθφκελεο 
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πνζφηεηεο, θαηαλνψληαο ηε ιεηηνπξγία ησλ αξηζκεηηθψλ ζπκβφισλ. πσο 

αλαθέξζεθε ζηελ πξνεγνχκελε παξάγξαθν, εθφζνλ ν καζεηήο ζπλέδεε ηηο εηθνληθέο 

θαη πξαμηαθέο αλαπαξαζηάζεηο κε ηηο ιεθηηθέο, αλακελφηαλ λα θαηαλνεί θαη ηε 

ζεκαζία ησλ αξηζκεηηθψλ ζπκβφισλ, απνδίδνληαο κε επηηπρία ηηο εηθνληθέο θαη 

πξαμηαθέο αλαπαξαζηάζεηο θαη ζε ζπκβνιηθφ πιένλ επίπεδν.  

Καηφπηλ, εθφζνλ ήδε ζπλέδεε ηηο ιεθηηθέο αλαπαξαζηάζεηο ησλ αξηζκψλ κε ηα 

αληίζηνηρα ζχκβνια, κπνξνχζε θαη’ επέθηαζε λα απνδψζεη θαη ηηο ιεθηηθέο 

αλαπαξαζηάζεηο ησλ πξάμεσλ ζε ζπκβνιηθή κνξθή, παξαζέηνληαο ηηο εθάζηνηε 

πνζφηεηεο ζσζηά κε αξηζκνχο, πηνζεηψληαο ηε ζσζηή δηάηαμε ησλ ζηνηρείσλ θαη 

ζπλδένληαο ηηο πνζφηεηεο κε ην απαξαίηεην ζχκβνιν (πξφζζεζεο ή αθαίξεζεο), 

εθφζνλ θαηαλννχζε ηε ζεκαζία ησλ πξάμεσλ. Μάιηζηα ν καζεηήο, έρνληαο πιένλ 

θαηαθηήζεη ηε ζπκβνιηθή έλλνηα ησλ αξηζκψλ (Jordan, et al. 2012), κπνξνχζε λα 

επηιχεη θηφιαο ηα εθάζηνηε πξνβιήκαηα πνπ ηνπ παξνπζηάδνληαλ, δεδνκέλνπ φηη 

θαηαλννχζε ηε ιεθηηθή ηνπο δηαηχπσζε θαη ηε ζπλέδεε κε ηηο εθάζηνηε πξάμεηο. Ζ 

επίιπζε ησλ παξαπάλσ ιεθηηθψλ πξνβιεκάησλ γηλφηαλ πιένλ απφ ην καζεηή ζε 

αθεξεκέλν επίπεδν, ρσξίο ηελ αλάγθε αλαπαξάζηαζεο ησλ αληίζηνηρσλ πνζνηήησλ 

ζε πξαμηαθφ ή εηθνληθφ επίπεδν (Griffin, 2004; Nes, & Lange, 2007), ελψ εθείλνο 

εθηεινχζε ηνπο ππνινγηζκνχο λνεξά (Dehaene, 2001; Aunio et al., 2006). Χζηφζν, 

νξηζκέλεο θνξέο θάλεθε λα δπζθνιεχεηαη ζηελ εθηέιεζε ησλ ππνινγηζκψλ θάζεηα, 

θαζψο αδπλαηνχζε λα ζπλδέζεη ηηο δηαδηθαζίεο κε ηηο εκπιεθφκελεο πνζφηεηεο, 

θπξίσο ιφγσ ησλ αδπλακηψλ ηνπ ζην ρεηξηζκφ ησλ δεθάδσλ. Πξνο ην παξφλ θάλεθε 

λα δπζθνιεχεηαη ζηελ αλάιπζε θαη ζχλζεζε ησλ αξηζκψλ κε επρέξεηα πάλσ ζηε 

λνεξή αξηζκνγξακκή, αδπλαηψληαο γηα παξάδεηγκα λα εθηειέζεη λνεξά πξάμεηο, 

φπσο θαη άιια άηνκα κε απηηζκφ (Barnhill et al., 2000), κε πάηεκα ζηε δεθάδα 

(Biddlecomb, & Carr, 2011). 
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Β. Παπέμβαζη 

Με βάζε ηηο παξαηεξήζεηο απφ ηελ πξψηε ρνξήγεζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ, έλαο 

ηνκέαο φπνπ παξνπζίαζε κεγάιε αδπλακία ν καζεηήο ήηαλ ε θαηαλφεζε ησλ 

ζρέζεσλ κεηαμχ ησλ δεθαδηθψλ κνληέισλ (κνλάδσλ θαη δεθάδσλ) θαη ε ηθαλφηεηα 

λα ρεηξηζηεί ηα κνληέια απηά επέιηθηα ζηα πιαίζηα εθηέιεζεο πξάμεσλ. Γεδνκέλνπ 

φηη ζηα πιαίζηα ησλ αιγνξίζκσλ ησλ πξάμεσλ, ρξεζηκνπνηνχληαη νη ζπκβνιηθέο 

αλαπαξαζηάζεηο ησλ δεθαδηθψλ κνληέισλ, ε αδπλακία θαηαλφεζεο ηεο εθηέιεζεο 

πξάμεσλ κε απηά ζε πξαμηαθφ θαη εηθνληθφ επίπεδν, είλαη αλακελφκελν λα νδεγήζεη 

ζε αδπλακία θαηαλφεζεο θαη ηεο ζπκβνιηθήο ηνπο αλαπαξάζηαζεο (ε νπνία είλαη κηα 

αθεξεκέλε κνξθή αλαπαξάζηαζεο), κε απνηέιεζκα ν αιγφξηζκνο λα εθηειείηαη 

κεραληθά. πσο θαη άιια παηδηά κε καζεζηαθέο δπζθνιίεο ζηα καζεκαηηθά, έηζη θαη 

ν Κ., παξνπζίαζε δπζθνιία θαηά ηε ζχλδεζε ηεο έλλνηαο ησλ αξηζκψλ κε ηε 

ζπκβνιηθή ηνπο αλαπαξάζηαζε (Brunda, & Bhavithra, 2010). 

Δπεηδή νη παξαπάλσ δπζθνιίεο είλαη ηδηαίηεξα βαζηθέο, ιφγσ ηεο θξίζηκεο 

ζεκαζίαο ηεο θαηαλφεζεο ηεο δνκήο ηνπ δεθαδηθνχ ζπζηήκαηνο ζηελ θαηάθηεζε ησλ 

κεηέπεηηα δεμηνηήησλ, αιιά θαη ηνπ θαίξηνπ ξφινπ ηεο επρέξεηαο ζηελ εθηέιεζε 

πξάμεσλ ζηελ θαζεκεξηλή δσή, ε παξέκβαζε θξίζεθε ζεκαληηθφ λα επηθεληξσζεί 

ζηελ νπηηθνπνίεζε ηνπ παξαδνζηαθνχ αιγνξίζκνπ ηεο πξφζζεζεο θαη ηεο αθαίξεζεο. 

Υάξε ζηε ρξήζε εηθνληθψλ αλαπαξαζηάζεσλ θαηά ηελ εθηέιεζε ηνπ αιγνξίζκνπ, ν 

καζεηήο αλακελφηαλ λα απνδεζκεπηεί απφ ηελ αλάγθε θπζηθήο παξνπζίαο ησλ 

αληηθεηκέλσλ θαη λα αλαπηχμεη ζηαδηαθά φιν θαη πην αθεξεκέλα επίπεδα ζθέςεο, 

δηαζπλδένληαο ηηο εηθνληθέο κε ηηο ζπκβνιηθέο αλαπαξαζηάζεηο (NCTM, 2000; Yang, 

& Li, 2013). Άιισζηε, νη καζεηέο κε απηηζκφ έρνπλ ηδηαίηεξε θιίζε ζηελ 

επεμεξγαζία πιεξνθνξηψλ κέζσ ηεο νπηηθήο δηφδνπ (Fan, 2012), ελψ παξάιιεια 

εμαξηψληαη απφ ηηο ζπγθεθξηκέλεο αλαπαξαζηάζεηο (Berry, 2007; Holmes, & 
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Sutherland, 2011), ιφγσ ηεο αδπλακίαο ηνπο ζηελ αθεξεκέλε ζθέςε (Dombrowski, 

2012; Meyer, & Minshew, 2002). Γη’ απηφ, ε δηδαζθαιία κε ηελ αμηνπνίεζε νπηηθψλ 

αλαπαξαζηάζεσλ έρεη αλαδεηρζεί σο κηα απφ ηηο ελδεδεηγκέλεο δηδαθηηθέο πξαθηηθέο 

γηα ηε δηδαζθαιία καζεηψλ κε απηηζκφ (Newton et al., 2013). 

Γηακέζνπ ηνπ ςεθηαθνχ δηαδξαζηηθνχ πεξηβάιινληνο, ν καζεηήο ρεηξηδφκελνο ηηο 

κνλάδεο θαη ηηο δεθάδεο εθηειψληαο πξάμεηο, αλακελφηαλ λα θαηαλνήζεη βαζχηεξα 

θαη ηε κεηαμχ ηνπο ζρέζε. ην εηθνληθφ πεξηβάιινλ ηνπ πξνγξάκκαηνο πνπ 

ρξεζηκνπνηήζεθε ζηελ παξέκβαζε, ήηαλ παξνχζα ηαπηφρξνλα ηφζν ε ζπκβνιηθή 

αλαπαξάζηαζε ησλ πξάμεσλ, φζν θαη ε εηθνληθή αλαπαξάζηαζή ηνπο κε ηε ρξήζε 

δηαδξαζηηθψλ δεθαδηθψλ κνληέισλ. Έηζη ν καζεηήο κπνξνχζε λα ζπλδέζεη ηηο 

εηθνληθέο κε ηηο ζπκβνιηθέο αλαπαξαζηάζεηο, ππνζηεξίδνληαο ηελ εθαξκνγή ηνπ 

αιγνξίζκνπ, βήκα πξνο βήκα (Suh, & Moyer-Packenham, 2007; Yang, & Li, 2013). 

Οη πξάμεηο αλαθέξνληαλ ζε πξνζζέζεηο θαη αθαηξέζεηο κεηαμχ κνλνςήθησλ θαη 

δηςήθησλ αξηζκψλ ή κφλν δηςήθησλ ή κνλνςήθησλ κεηαμχ ηνπο. Παξαθάησ δίλεηαη 

έλα παξάδεηγκα ηνπ πεξηβάιινληνο κάζεζεο γηα θάζε πξάμε (εηθ. 19, εηθ. 20): 

  

 

Σν ηδηαίηεξν πιενλέθηεκα απηνχ ηνπ πξνγξάκκαηνο πνπ ην έθαλε λα 

αληαπνθξίλεηαη ζηηο αλάγθεο ηνπ καζεηή, ήηαλ ε δπλαηφηεηα ζχλζεζεο λέαο δεθάδαο 

εηθφλα 19: πξφζζεζε δηςήθησλ εηθφλα 20: αθαίξεζε δηςήθησλ 
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απφ  ηηο επηκέξνπο κνλάδεο θαηά ηελ πξφζζεζε θαη αληίζηνηρα, ε δπλαηφηεηα 

δηάζπαζεο ηεο δεθάδαο ζηηο κνλάδεο απφ ηηο νπνίεο απνηειείηαη απηή ζηα πιαίζηα 

αθαηξέζεσλ. Γεδνκέλνπ φηη νη δπζθνιίεο ηνπ καζεηή θάλεθαλ λα πεγάδνπλ απφ ηε 

δπζθνιία ζχλζεζεο θαη αλάιπζεο ησλ δεθαδηθψλ κνληέισλ, νη δπλαηφηεηεο πνπ 

πξνζέθεξε απηφ ην πξφγξακκα, κπνξεί λα ελίζρπαλ ηελ επίδνζή ηνπ θαηά ηελ 

εθηέιεζε πξάμεσλ, βνεζψληαο ηνλ λα ππεξβεί ηηο αδπλακίεο ηνπ. Δπίζεο, ε ηδηαίηεξε 

δπλαηφηεηα απηνχ ηνπ ινγηζκηθνχ λα ζπλδπάδεη ηηο εηθνληθέο κε ηηο δηαδξαζηηθέο 

ζπκβνιηθέο αλαπαξαζηάζεηο, επξφθεηην λα βνεζήζεη ην καζεηή ζηε ζχλδεζε ησλ 

εηθνληθψλ κε ηηο ζπκβνιηθέο αλαπαξαζηάζεηο ησλ πξάμεσλ θαη θαη’ επέθηαζε, εάλ 

γεληθεχνληαλ νη γλψζεηο, αθφκε θαη ζηε ζχλδεζε ησλ πξαμηαθψλ κε ηηο ζπκβνιηθέο 

αλαπαξαζηάζεηο, φπνπ παξνπζίαδε κεγάιεο αδπλακίεο. 

Δπνκέλσο, θαηά ηελ εμάζθεζε ζηελ αηζζεηνπνίεζε ησλ δεθαδηθψλ κνληέισλ θαη 

ηελ θαηαλφεζε θαη εθηέιεζε ησλ πξάμεσλ κε ην πξφγξακκα πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε, 

παξαηεξήζεθε ν ηξφπνο ζθέςεο ηνπ καζεηή, θαζψο αιιειεπηδξνχζε κε ην 

πεξηβάιινλ, ελψ παξάιιεια κειεηήζεθε αλ ππάξρεη νπνηαδήπνηε βειηίσζε. 

χκθσλα θαη κε ην National Council of Teacher of Mathematics ησλ ΖΠΑ (2000), νη 

καζεηέο πνπ ζπλαληνχλ δπζθνιίεο ζηελ εθαξκνγή ησλ αιγνξίζκσλ, έρνπλ ηελ 

επθαηξία κέζσ ησλ δηαδξαζηηθψλ πεξηβαιιφλησλ ζηνλ ππνινγηζηή λα 

εμσηεξηθεχζνπλ ηε ζθέςε ηνπο, ζθεπηφκελνη θαη αλαπηχζζνληαο ηελ θαηαλφεζή ηνπο 

επί ησλ επηκέξνπο δηαδηθαζηψλ.  

Καηά ηελ έλαξμε ηεο εθαξκνγήο ηνπ πξνγξάκκαηνο, αξρηθά δφζεθε έκθαζε ζηελ 

εμνηθείσζε κε ην εηθνληθφ πεξηβάιινλ κάζεζεο θαη ζηελ θαηαλφεζε ηνπ ηξφπνπ 

αλάιπζεο θαη ζχλζεζεο ησλ δεθάδσλ θαη θαηφπηλ ε παξέκβαζε ζπλερίζηεθε κε ηελ 

εθηέιεζε πξάμεσλ κε ηα εηθνληθά δεθαδηθά κνληέια θαη ηε ζχλδεζε ησλ επηκέξνπο 

βεκάησλ κε ηελ ζπκβνιηθή αλαπαξάζηαζή ηνπο ζηα πιαίζηα ηνπ αιγφξηζκνπ.  
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Σν θχξην κέξνο ηεο παξέκβαζεο μεθίλεζε κε ηελ θαηαλφεζε θαη εθηέιεζε ηεο 

πξφζζεζεο. Ο Κ. θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ πξάμεσλ, πάληα μεθηλνχζε ρεηξηδφκελνο ηηο 

ζηήιεο ησλ κνλάδσλ, πξνζζέηνληαο ζηνλ πξψην πξνζζεηέν ην δεχηεξν θαη κεηά 

έθαλε ην ίδην κε ηηο δεθάδεο, ελψ ηειηθά θαηακεηξνχζε ην ηειηθφ απνηέιεζκα, 

απαξηζκψληαο πξψηα ηηο ηειηθέο δεθάδεο νιηθά θαη πξνζζέηνληαο ζε απηέο ηηο 

κνλάδεο. Απφ ηελ «εηζαγσγηθή» θάζε ηεο παξέκβαζεο ν καζεηήο είρε εμνηθεησζεί κε 

ηελ ζχλζεζε λέαο δεθάδαο απφ δέθα κνλάδεο, αιιά ζε πξψηε θάζε, πξφζζεηε πξψηα 

φιεο ηηο κνλάδεο κεηαμχ ηνπο κεηαθέξνληαο ηηο κνλάδεο ηνπ δεχηεξνπ πξνζζεηένπ 

ζηνλ πξψην, απαξηζκψληαο κία πξνο κία ηηο ζπλνιηθέο κνλάδεο θαη έπεηηα επέιεγε 

δέθα απφ απηέο γηα λα ζπγθξνηήζεη λέα δεθάδα (εηθ. 21). Αλάινγα, κέρξη ηψξα ηφζν 

ζηα πιαίζηα ησλ δξαζηεξηνηήησλ πξηλ ηελ παξέκβαζε, φζν θαη ζην ζρνιείν, ν 

καζεηήο θαηά ηελ εθηέιεζε λνεξψλ απηή ηε θνξά ππνινγηζκψλ, πξφζζεηε κία πξνο 

κία ηηο κνλάδεο θαη φηαλ έθζαλε ζηε δεθάδα ζπλέρηδε ηελ απαξίζκεζε, πξνζζέηνληαο 

ζην ηέινο κία δεθάδα ζηηο δεθάδεο, αληί λα εθηειέζεη άκεζα ηελ πξάμε 

ζπγθξνηψληαο απεπζείαο δεθάδα (αλαιχνληαο ηνπο αξηζκνχο θαηάιιεια) θαη 

παηψληαο θαηφπηλ ζε απηήλ. 

 

  

Αληίζεηα, ζηε ζπλέρεηα θαη ελψ αλαπηπζζφηαλ ε θαηαλφεζή ηνπ, ν Κ. απαξηζκνχζε 

αξρηθά ηηο κνλάδεο ηνπ πξψηνπ πξνζζεηένπ θαη ζπλέρηδε ηελ απαξίζκεζε απφ απηφλ, 

εηθφλα 21: πξφζζεζε κνλάδσλ θαη 

κεηέπεηηα ζπγθξφηεζε δεθάδαο 

εηθφλα 22: πξφζζεζε κνλάδσλ κε 

παξάιιειε ζπγθξφηεζε δεθάδαο  
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πξνζζέηνληαο φζεο κνλάδεο ρξεηαδφηαλ ψζπνπ λα κπνξέζεη λα ζπγθξνηήζεη δεθάδα. 

Έπεηηα, έλσλε ηηο δέθα κνλάδεο ζε έλα εληαίν ζχλνιν (δεθάδα) θαη ηέινο πξφζζεηε 

θαη ηηο ππνιεηπφκελεο κνλάδεο (εηθ. 22). Φάλεθε ινηπφλ ν καζεηήο απφ ηε κηα λα έρεη 

αλαπηχμεη κηα εμειηγκέλε ζηξαηεγηθή πξφζζεζεο, μεθηλψληαο απεπζείαο ηελ 

απαξίζκεζε απφ ηνλ πξψην πξνζζεηέν, ελψ παξάιιεια θαηαλννχζε ηελ έλλνηα ηεο 

ζχλζεζεο ηεο δεθάδαο. 

Με ην πνπ ζπλέζεηε ν Κ. δεθάδα, ηε κεηέθεξε ζηε ζηήιε ησλ δεθάδσλ, ιέγνληαο 

φηη είρε θηηάμεη κηα δεθάδα θαη ζπλέρηδε θαηακεηξψληαο ηηο κνλάδεο ηνπ δεχηεξνπ 

πξνζζεηένπ πνπ ηνπ έκελαλ. Έπεηηα, πξνρσξνχζε ζηελ πξφζζεζε ησλ δεθάδσλ, 

πξνζζέηνληαο ηηο δεθάδεο  ηνπ δεχηεξνπ πξνζζεηένπ ζηνλ πξψην (καδί κε ηηο δεθάδεο 

ηνπ πξψηνπ πξνζζεηένπ ζπλππνιφγηδε θαη ηε λέα δεθάδα πνπ ζπγθξφηεζε) (εηθ. 23, 

εηθ. 24). Αθνχ πξφζζεηε θαη ηηο δεθάδεο κεηαμχ ηνπο, ππνιφγηδε ηε ζπλνιηθή αμία 

ησλ δεθάδσλ ηνπ ζπλφινπ, απνδίδνληαο ζε θάζε κηα αμία ίζε κε δέθα 

(αληηιακβαλφκελφο ηεο νιηθά) θαη ηειηθά, πξφζζεηε ζε απηέο ηηο κνλάδεο πνπ είραλ 

κείλεη πξνεγνπκέλσο θαηαιήγνληαο ζην ηειηθφ απνηέιεζκα.  

  

 

κσο, αλ θαη θαηλφηαλ λα έρεη εμνηθεησζεί κε ηελ εθηέιεζε πξνζζέζεσλ κε 

θξαηνχκελν, φηαλ ηνπ δφζεθε κηα πξφζζεζε ρσξίο θξαηνχκελν, αδπλαηνχζε λα 

αιιάμεη γλσζηηθφ ζρήκα, πηζαλφλ ιφγσ απνπζίαο λνεηηθήο επειημίαο (Bull et al., 

εηθφλα 23: δεθάδεο πξψηνπ πξνζζεηένπ 

(θαη λέα δεθάδα) θαη δεχηεξνπ  

εηθφλα 24: πξφζζεζε δεθάδσλ δεχηεξνπ 

πξνζζεηένπ ζε πξψην 
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1999) θαη αλαζηνιήο ησλ καζεκέλσλ αληηδξάζεσλ πνπ ζα πεξηφξηδε ηε ρξήζε 

ζπγθεθξηκέλσλ κφλν ζηξαηεγηθψλ ζηα πιαίζηα εθηέιεζεο πξάμεσλ (Bull, & Scerif, 

2001). Δπνκέλσο, ν Κ. επέκεηλε λα εθαξκφδεη απηφ πνπ κφιηο θαηέθηεζε, ρσξίο λα 

ηξνπνπνηήζεη ηε ζπκπεξηθνξά ηνπ αλάινγα κε ηηο εκπιεθφκελεο πνζφηεηεο. Έηζη, αλ 

θαη ν Κ. εθηέιεζε ζσζηά ηελ πξάμε πξνζζέηνληαο ηηο κνλάδεο κεηαμχ ηνπο (εηθ. 25) 

θαη θαηαλνψληαο φηη ν δεχηεξνο πξνζζεηένο δελ έρεη δεθάδεο γηα λα ηηο πξνζζέζεη, 

ηνπ θάλεθε πεξίεξγν θαζψο ζεψξεζε αλαγθαίν λα ζπγθξνηεζεί λέα δεθάδα απφ ηνλ 

πξνζζεηέν θαη αξρηθά μεθίλεζε λα αλαιχζεη κηα δεθάδα (φπσο θάλεη ζηελ αθαίξεζε) 

γηα λα ζπκπιεξψζεη ηηο κνλάδεο, ελψ θαηφπηλ επηδίσμε λα ελψζεη ηηο κνλάδεο κεηαμχ 

ηνπο ζπγθξνηψληαο έλα λέν εληαίν ζχλνιν, αληί γηα δεθάδα. 

 

Αλάινγε αδπλακία λα αιιάμεη γλσζηηθφ ζρήκα παξνπζίαζε ζηα πιαίζηα 

δηαδνρηθψλ αθαηξέζεσλ κε θξαηνχκελν θαη ζηα πιαίζηα δξαζηεξηνηήησλ ζηελ ηάμε, 

φηαλ απξνεηδνπνίεηα ηνπ παξνπζηάζηεθε θαη κηα αθαίξεζε ρσξίο θξαηνχκελν. Έηζη 

θαηά ηελ εθηέιεζε δηαδνρηθψλ θάζεησλ αθαηξέζεσλ κε θξαηνχκελν, ν Κ. ζπλέρηζε 

εθηειψληαο θαη κία αθαίξεζε πνπ δελ απαηηνχζε θξαηνχκελν, παίξλνληαο 

θξαηνχκελν, ιφγσ ηνπ φηη δπζθνιεχηεθε λα αιιάμεη ςπρνινγηθφ ζρήκα θαηά ηελ 

αθαίξεζε, κεηαβαίλνληαο απφηνκα απφ αθαηξέζεηο κε θξαηνχκελν ζε αθαίξεζε 

ρσξίο. 

εηθφλα 25: πξφζζεζε δηςήθηνπ κε 

κνλνςήθην ρσξίο θξαηνχκελν  
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ηε ζπλέρεηα, ην δεχηεξν κέξνο ηεο παξέκβαζεο εζηίαζε ζηελ εηθνληθή 

αλαπαξάζηαζε ηνπ αιγνξίζκνπ ηεο αθαίξεζεο κνλνςεθίσλ, δηςήθηνπ – κνλνςεθίνπ 

ή δηςήθησλ κεηαμχ ηνπο θαη ζηε ζχλδεζε ηεο εηθνληθήο κε ηε ζπκβνιηθή 

αλαπαξάζηαζε ηεο πξάμεο. ηα πιαίζηα ηεο αθαίξεζεο, φπσο θάλεθε θαη ζχκθσλα 

κε ηελ επίδνζε ηνπ καζεηή ζηηο δνθηκαζίεο πξν ηεο παξέκβαζεο, νη δπζθνιίεο πνπ 

ζπλάληεζε ν Κ. ήηαλ εληνλφηεξεο, θαζψο αδπλαηνχζε λα εθηειέζεη ηελ πξάμε λνεξά 

(ζε αληίζεζε κε απιέο πξνζζέζεηο) θαη ζηεξηδφηαλ ζηνλ αιγφξηζκν θαηά ηελ 

εθηέιεζε αθαηξέζεσλ. Χζηφζν, ζπλάληεζε ζεκαληηθέο δπζθνιίεο ζηελ εθαξκνγή 

ηνπ αιγνξίζκνπ, ηδίσο φηαλ νη κνλάδεο ηνπ κεησηένπ δελ επαξθνχζαλ θαη απαηηνχηαλ 

αλάιπζε ηεο δεθάδαο.  

Αξρηθά, ν καζεηήο φπσο θαη ζηα πιαίζηα ησλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ ηνπ δφζεθαλ 

πξηλ ηελ παξέκβαζε, δε ζπιινγηδφηαλ εμαξρήο ζρεηηθά κε ηηο εκπιεθφκελεο 

πνζφηεηεο, ψζηε λα ζρεδηάζεη κεηά αλαιφγσο ηα βήκαηα πνπ ζα αθνινπζνχζε, 

θαζψο νη καζεηέο κε απηηζκφ δπζθνιεχνληαη ζηελ νινθιήξσζε δηαδηθαζηψλ πνπ 

απαηηνχλ πνιιά κηθξά βήκαηα επίιπζεο (Goldstein et al., 2001), φπσο νη αιγφξηζκνη 

ησλ πξάμεσλ, επεηδή παξνπζηάδνπλ αδπλακίεο ζην ζηξαηεγηθφ ζρεδηαζκφ (Hill, 

2004) θαη αδπλαηνχλ λα απηνξξπζκίζνπλ ηε ζπκπεξηθνξά ηνπο (Blair, & Razza, 

2007) θαηεπζχλνληάο ηελ πξνο ηελ επίηεπμε ζπγθεθξηκέλσλ ζηφρσλ (Kolnik, 2010). 

Παξνπζηάδνληαο ην παξαπάλσ πξνθίι, ν Κ. μεθηλνχζε απεπζείαο ηελ αθαίξεζε ρσξίο 

πξψηα λα ειέγμεη εάλ επαξθνχλ νη κνλάδεο ηνπ κεησηένπ γηα λα αθαηξέζεη απφ απηέο 

ηηο κνλάδεο ηνπ αθαηξεηένπ. Απνηέιεζκα ησλ παξαπάλσ ήηαλ λα αθαηξεί κελ φζεο 

κνλάδεο ηνπ επέηξεπε ν κεησηένο, αιιά θαηφπηλ λα θαηαιήγεη ζε αδηέμνδν θαη λα κε 

γλσξίδεη πψο λα πξνρσξήζεη (εηθ. 26).  

Έηζη θαη ζηα πιαίζηα αθαηξέζεσλ ζηελ ηάμε, ν καζεηήο, ζχκθσλα κε ηηο 

παξαηεξήζεηο πνπ έθαλα θαηά ηελ ππνζηήξημή ηνπ, δε ζπιινγηδφηαλ πξψηα επί ησλ 
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εκπιεθφκελσλ πνζνηήησλ, αιιά έηεηλε λα δαλείδεηαη κία δεθάδα, έζησ θαη αλ νη 

κνλάδεο ηνπ κεησηένπ επαξθνχζαλ, κε απνηέιεζκα λα θάλεη ιάζε, αθφκε θαη ζε 

απιέο πξάμεηο. 

  

Πξνζπαζψληαο λα αληηκεησπίζεη απηφ ην αδηέμνδν θαη θαηαλνψληαο φηη έπξεπε λα 

πάξεη φηη ηνπ έιεηπε απφ ηηο δεθάδεο, ν καζεηήο αληί λα δαλείδεηαη δεθάδα, 

κεηαηξέπνληάο ηελ ζε δέθα κνλάδεο, αδπλαηψληαο αθφκε λα θαηαλνήζεη ηελ έλλνηα 

ηεο αλάιπζεο ηεο δεθάδαο, κεηέθεξε απεπζείαο ηηο κνλάδεο ηνπ κεησηένπ πνπ ηνπ 

έκελαλ ζηηο δεθάδεο, πξνζπαζψληαο λα ηηο αθαηξέζεη ρσξίο λα ηηο δηαζπάζεη πξψηα, 

απιά επεηδή ζπκφηαλ κεραληθά φηη έπξεπε λα αλαιχζεη ηε δεθάδα (εηθ. 27).  

 

Καηφπηλ, κεηά απφ αξθεηή εμάζθεζε θαη ζπλερή αλαηξνθνδφηεζε θαη θαζνδήγεζε, 

άξρηζε ζηαδηαθά λα εθαξκφδεη ηελ αλάιπζε ηεο δεθάδαο. ηελ αξρή θαη πάιη δε 

ζπιινγηδφηαλ εμαξρήο εάλ ζα ηνπ ρξεηαζηεί λα αλαιχζεη ηε δεθάδα, αιιά ην έθαλε 

εηθφλα 26: αθαίξεζε κε θξαηνχκελν 

ρσξίο αλάιπζε δεθάδαο  

εηθφλα 27: αθαίξεζε ελαπνκείλαλησλ 

κνλάδσλ απεπζείαο απφ ηε δεθάδα  
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κφλν φηαλ έβιεπε φηη ηειηθά δελ επαξθνχζαλ νη κνλάδεο ηνπ κεησηένπ (εηθ. 28). 

Αληίζηνηρα θαη θαηά ηελ εθηέιεζε θάζεησλ ππνινγηζκψλ ζηελ ηάμε, ν καζεηήο δελ 

νξγάλσλε απφ ηελ αξρή ηε δηαδηθαζία αθαίξεζεο πνπ ζα αθνινπζνχζε, 

παξαηεξψληαο πξψηα απφ φια ηηο πνζφηεηεο, αιιά μεθηλνχζε λα θάλεη ηελ αθαίξεζε 

θαη έπαηξλε θξαηνχκελν, φηαλ έβιεπε φηη νη κνλάδεο δελ επαξθνχζαλ. ηε ζπλέρεηα, 

φκσο ζηα πιαίζηα ηεο παξέκβαζεο, παξαηήξεζε φηη φηαλ νη κνλάδεο ηνπ κεησηένπ 

ήηαλ ιηγφηεξεο απφ ηνπ αθαηξεηένπ, ηφηε ρξεηαδφηαλ επηπιένλ κνλάδεο θαη έηζη 

αλέιπε κηα δεθάδα πξηλ αθφκα αξρίζεη λα εθηειεί ηελ πξάμε ζε εηθνληθφ επίπεδν, 

θαηαλνψληαο πψο κε βάζε ηελ παξαηήξεζε ησλ πνζνηήησλ θαηά ηε ζπκβνιηθή 

αλαπαξάζηαζε κπνξνχζε λα πξνζρεδηάζεη ηε δξάζε ηνπ ζε εηθνληθφ επίπεδν, 

αλαπηχζζνληαο ζηγά ζηγά ηηο δεμηφηεηεο απηνξξχζκηζήο ηνπ (εηθ. 29).  

 

  

Καζψο απνθηνχζε εκπεηξία κε ηελ αλάιπζε ηεο δεθάδαο, ήηαλ πιένλ ηθαλφο λα 

πεξηγξάθεη ηα φζα θάλεη θαη ιεθηηθά, παξαζέηνληαο ηνλ ηξφπν ζθέςεο ηνπ θαη 

δηθαηνινγψληαο ηηο ελέξγεηέο ηνπ. Έηζη, φηαλ αλέιπε δεθάδα ζπιινγηδφηαλ επί ηνπ 

πφζεο δεθάδεο είρε πξνεγνπκέλσο θαη πφζεο ηνπ έκελαλ αλ έπαηξλε κηα θαη 

παξάιιεια ηηο πξφζζεηε ζηηο κνλάδεο ηνπ κεησηένπ, αζξνίδνληάο ηεο θαη 

παξαηεξνχζε φηη πιένλ επαξθνχζαλ νη κνλάδεο. Παξάιιεια, ήηαλ ηθαλφο λα 

εμεγήζεη φηη νη κνλάδεο απμήζεθαλ θαηά δέθα, ιφγσ ηεο δεθάδαο πνπ αλέιπζε, 

εηθφλα 29: αλάιπζε δεθάδαο εμαξρήο  εηθφλα 28: αλάιπζε δεθάδαο ζηελ 

πνξεία εθηέιεζεο ηεο πξάμεο  
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δειψλνληαο θαη θαηαλνψληαο πιένλ ηε ζρέζε δεθάδσλ – κνλάδσλ αλαιχνληαο ηε 

δεθάδα ζε δέθα κνλάδεο, ελψ φπσο παξαηεξήζεθε ζηελ πξφζζεζε ηψξα πηα ζπλέζεηε 

ηε δεθάδα, πξνζζέηνληαο ηηο δέθα κνλάδεο, αληίζηξνθα κε ηε δηαδηθαζία ηεο 

αλάιπζεο ηεο δεθάδαο ζηελ αθαίξεζε.  

Σειηθά ινηπφλ, ν Κ. θαηάθεξλε λα θαηαιαβαίλεη εμαξρήο πφηε ρξεηαδφηαλ 

θξαηνχκελν θαη λα δαλείδεηαη δεθάδα θαη ήηαλ ηθαλφο λα ζρεδηάδεη εθ ησλ πξνηέξσλ 

ηε δξάζε ηνπ αμηνινγψληαο ηα δεδνκέλα πνπ είρε θάζε θνξά, ελψ κεηά ζπλέρηδε 

αθαηξψληαο ηηο δεθάδεο ηνπ αθαηξεηένπ απφ ην κεησηέν. ε πξψηε θάζε έρνληαο 

κφιηο θαηαθηήζεη ην ζπάζηκν ησλ δεθάδσλ ζε κνλάδεο φηαλ εκπεξηερφηαλ 

θξαηνχκελν ζηελ αθαίξεζε, ν καζεηήο ζπλέρηζε ηελ ίδηα δηαδηθαζία («ξνπηίλα») θαη 

ρσξίο λα ζθεθζεί φηη έπξεπε λα αθαηξέζεη ηηο δεθάδεο απφ ηηο δεθάδεο (θάηη πνπ φκσο 

έθαλε ζσζηά ζηα πιαίζηα ηνπ ζπκβνιηθνχ αιγνξίζκνπ), ν Κ. ζπλέρηζε κεηαθέξνληαο 

φιεο ηηο δεθάδεο ζηε ζέζε ησλ κνλάδσλ θαη αλαιχνληάο ηεο, ελψ θαηφπηλ αθαίξεζε 

ηηο κνλάδεο ηνπ αθαηξεηένπ απφ ηνπ κεησηένπ (εηθ. 30).  

 

Μεηά ηηο πξψηεο πξνζπάζεηεο, φπνπ εθάξκνζε ζηεξενηππηθά φηη είρε κάζεη, κε 

θαηάιιειε αλαηξνθνδφηεζε θαηαλφεζε εχθνια ηη έπξεπε λα θάλεη θαη ζπλέρηζε ηηο 

ππφινηπεο πξάμεηο ζσζηά αθαηξψληαο ηηο κνλάδεο απφ ηηο κνλάδεο (αλαιχνληαο ηη 

δεθάδεο φηαλ απαηηνχηαλ) θαη ηηο δεθάδεο απφ ηηο δεθάδεο (εηθ. 31).  

εηθφλα 30: αλάιπζε φισλ ησλ δεθάδσλ  
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Βέβαηα μαλά ζηε ζπλέρεηα, φηαλ ηνπ παξνπζηάζηεθαλ απξνζδφθεηεο αλαηξνπέο θαη 

έπξεπε ελ κέξεη λα δηαθνξνπνηήζεη ηε ζηξαηεγηθή ηνπ ζπλάληεζε δπζθνιίεο, ιφγσ 

θαη πάιη απνπζίαο λνεηηθήο επειημίαο (Bull et al., 1999). Γηα παξάδεηγκα, φηαλ ηνπ 

δφζεθε ε αθαίξεζε «96 – 88», μαθληάζηεθε φηαλ είδε φηη δελ ηνπ είραλ κείλεη 

δεθάδεο ζηε δηαθνξά θαη έρνληαο «αλειαζηηθή» ζθέςε λφκηδε φηη έθαλε ιάζνο (εηθ. 

32).  

  

Σειηθά, φκσο είρε βειηησζεί αξθεηά ζε ζχγθξηζε κε ηελ αξρή σο πξνο ηελ 

νπηηθνπνίεζε ζε εηθνληθφ επίπεδν ηνπ αιγνξίζκνπ ηεο αθαίξεζεο, θαζψο ζην ηέινο 

ήηαλ ηθαλφο λα εθηειεί νπνηαδήπνηε αθαίξεζε ηνπ παξνπζηαδφηαλ (π.ρ. αθφκα θαη 

απηέο κε κεδέλ κνλάδεο ζην κεησηέν – «50 – 34»), ελψ παξάιιεια πεξηέγξαθε ηηο 

πξάμεηο ηνπ ζπλδένληάο ηεο κε ηα βήκαηα πνπ εθηεινχληαλ κε βάζε ηνλ αιγφξηζκν 

ζε ζπκβνιηθφ επίπεδν, ιέγνληαο παξάιιεια ηε θξάζε «πιελ» θαζψο αθαηξνχζε 

εηθφλα 31: αθαίξεζε δεθάδσλ 

αθαηξεηένπ απφ δεθάδεο κεησηένπ 

εηθφλα 32: αθαίξεζε κε κεδεληθή 

δηαθνξά δεθάδσλ 
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δεθάδεο απφ δεθάδεο ή κνλάδεο απφ  κνλάδεο, ζπλδένληαο ηα φζα έθαλε κε ην λφεκα 

θαη ην ζχκβνιν ηεο πξάμεο. 

Ζ παξέκβαζε φρη κφλν σθέιεζε ην καζεηή βνεζψληαο ηνλ λα θαηαλνήζεη 

θαιχηεξα ηνλ παξαδνζηαθφ αιγφξηζκν θαη λα βειηηψζεη ηελ επίδνζή ηνπ (Yang, & 

Tsai, 2010; Yang, & Li, 2013), φπσο παξαηεξεί θαλείο ζπγθξίλνληαο ηελ επίδνζή ηνπ 

ζηηο δξαζηεξηφηεηεο πξηλ θαη κεηά ηελ παξέκβαζε (φπσο ζα αλαιπζνχλ παξαθάησ), 

αιιά θπξίσο ν καζεηήο δηακέζνπ ηεο νπηηθνπνίεζεο ησλ δηαδηθαζηψλ, βξήθε κηα 

ελαιιαθηηθή δίνδν επηθνηλσλίαο εθζέηνληαο ηνλ ηξφπν ζθέςεο ηνπ (Holmes, & 

Sutherland, 2011). Ο Κ. ινηπφλ έκαζε λα ζπιινγίδεηαη  επί ησλ επηηεινχκελσλ 

δηαδηθαζηψλ θαη λα ζρεδηάδεη ηε δξάζε ηνπ εθ ησλ πξνηέξσλ, αλαπηχζζνληαο ηηο 

γλσζηηθέο ηνπ δεμηφηεηεο θαη ηελ απηνξξχζκηζή ηνπ (Yang, & Tsai, 2010; Yang, & 

Li, 2013) θαη κπνξψληαο πιένλ λα εξγαζηεί φιν θαη πεξηζζφηεξν απηφλνκα, κε φιν 

θαη κηθξφηεξε αλάγθε θαζνδήγεζεο, ελψ απμήζεθε ε επηκνλή ηνπ θαη κεηψζεθε ην 

άγρνο ηνπ (Newton et al., 2013). Οη απμεκέλεο πιένλ δπλαηφηεηεο απηνξξχζκηζεο, 

δελ παξαηεξήζεθαλ κφλν ζηα πιαίζηα ηεο παξέκβαζεο, αιιά φπσο ζα θαλεί θαη 

παξαθάησ, επεθηάζεθαλ θαη πέξαλ απηήο ζηηο δξαζηεξηφηεηεο κεηά ηελ παξέκβαζε, 

φπνπ ν καζεηήο πξνζπαζψληαο λα εθηειέζεη ηηο πξάμεηο, ζπιινγηδφηαλ επί ησλ 

επηηεινχκελσλ δηαδηθαζηψλ, δείρλνληαο απμεκέλα επίπεδα θαηαλφεζεο, αθφκα θαη αλ 

κεξηθέο θνξέο δπζθνιεπφηαλ. κσο, αθφκε θαη ηφηε, φηαλ ζπλαληνχζε αδηέμνδν, 

θάλεθε λα έρεη αλαπηχμεη σο έλα βαζκφ ηηο κεηαγλσζηηθέο ηνπ δεμηφηεηεο, έβξηζθε ηα 

ιάζε πνπ έθαλε (κε κηθξή θαζνδήγεζε κεξηθέο θνξέο) θαη κε επηκνλή ζην έξγν, 

επηδηδφηαλ μαλά ζηελ επίιπζε ηεο πξάμεο. 
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Γ. Γπαζηηπιόηηηερ μεηά ηην Παπέμβαζη: 

(ιεο νη δξαζηεξηφηεηεο παξαηίζεληαη ζην Παξάξηεκα Α.) 

1. Αιζθηηοποίηζη Απιθμών 

α. Ππαξιακέρ Αναπαπαζηάζειρ 

Αξρηθά κειεηήζεθε ε ηθαλφηεηα ηνπ καζεηή λα ρεηξίδεηαη πξαγκαηηθά αληηθείκελα 

θαη λα κεηαθξάδεη ηηο πξαμηαθέο αλαπαξαζηάζεηο ζε άιιεο κνξθέο αλαπαξαζηάζεσλ, 

απνδεζκεπφκελνο απφ ηελ αλάγθε θπζηθήο παξνπζίαο ησλ αληηθεηκέλσλ.  

Πξψηα ηνπ δφζεθε έλα ζχλνιν αληηθεηκέλσλ ην νπνίν θιήζεθε λα απαξηζκήζεη 

απνδίδνληαο ηελ πνζφηεηα ησλ αληηθεηκέλσλ ιεθηηθά. Ο καζεηήο θαηάθεξε θαη 

ζπλέδεζε ηελ πξαμηαθή αλαπαξάζηαζε κε ηε ιεθηηθή, θαηακεηξψληαο επηηπρεκέλα 

έλα πξνο έλα ηα αληηθείκελα θαη ζπλέδεζε ηελ απαξίζκεζε κε ηελ εχξεζε ηνπ 

πιήζνπο ησλ αληηθεηκέλσλ. 

ηε ζπλέρεηα θαη αθνχ θάλεθε φηη ήηαλ ηθαλφο λα θαηακεηξά αληηθείκελα, ε 

επφκελε δξαζηεξηφηεηα επηθεληξψζεθε ζηελ εηθνληθή απφδνζε ησλ πξαμηαθψλ 

αλαπαξαζηάζεσλ. Ο καζεηήο θαηακεηξψληαο ηα ζξαλία ηεο ηάμεο ηνπ πξψηα 

ιεθηηθά, βξήθε ην πιήζνο ηνπο θαη θαηφπηλ ηα δσγξάθηζε απαξηζκψληαο ηα έλα πξνο 

έλα (εηθ. 33). 

   

εηθφλα 33: πξαμηαθέο  

εηθνληθέο αλαπαξαζηάζεηο 
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Σέινο, εθφζνλ απέδσζε ηηο πξαμηαθέο αλαπαξαζηάζεηο ηφζν εηθνληθά, φζν θαη 

ιεθηηθά, ε ηξίηε δξαζηεξηφηεηα εζηίαζε ζηελ ηθαλφηεηά ηνπ λα απνδίδεη ζε έλα πην 

αθεξεκέλν επίπεδν ηηο πξαμηαθέο αλαπαξαζηάζεηο κε ζχκβνια. Ο Κ. θαηακεηξψληαο 

νξηζκέλα απηνθφιιεηα, βξήθε ην ζχλνιφ ηνπο θαη ην απέδσζε ζπκβνιηθά, 

θαηαλνψληαο φηη νη αξηζκνί απνηεινχλ αθεξεκέλεο αλαπαξαζηάζεηο ελφο πιήζνπο 

αληηθεηκέλσλ. 

Ο Κ. ινηπφλ θαηά ηε κειέηε ηεο αηζζεηνπνίεζεο ησλ αξηζκψλ κεηά ηελ παξέκβαζε, 

ήηαλ ηθαλφο λα ρεηξίδεηαη κε επρέξεηα ηηο πξαμηαθέο αλαπαξαζηάζεηο θαη λα ηηο 

κεηαθξάδεη ζε άιιεο κνξθέο αλαπαξαζηάζεσλ. Παξνπζίαζε ην ίδην θαιή επίδνζε κε 

ηελ πξνεγνχκελε ρνξήγεζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ πξν ηεο παξέκβαζεο, ζηεξηδφκελνο 

ζηελ αξρή ηεο απαξίζκεζεο ησλ πνζνηήησλ γηα ηελ εχξεζε ηνπ πιήζνπο ελφο 

ζπλφινπ θαη ζηελ ηθαλφηεηα αληίιεςεο ηεο ρξήζεο ησλ αξηζκεηηθψλ ζπκβφισλ γηα 

ηελ παξάζεζε ηνπ πιήζνπο ελφο ζπλφινπ, ν καζεηήο κπνξνχζε κε επρέξεηα λα 

κεηαβαίλεη απφ ηηο πξαμηαθέο ζηηο ιεθηηθέο, θαηακεηξψληαο ηα αληηθείκελα ηνπ 

εθάζηνηε ζπλφινπ έλα πξνο έλα θαη θαηαλνψληαο φηη ην απνηέιεζκα ηεο 

θαηακέηξεζεο αλαθεξφηαλ ζην πιήζνο ησλ αληηθεηκέλσλ – αξρή ηεο πιεζηθφηεηαο 

(Butterworth, 2010).  

ηα πιαίζηα ηεο κεηαηξνπήο ησλ πξαμηαθψλ ζε εηθνληθέο αλαπαξαζηάζεηο θάλεθε ε 

εκπινθή ησλ ιεθηηθψλ αλαπαξαζηάζεσλ θαη αλαδείρζεθε φηη νη αλαπαξαζηάζεηο 

αιιειεπηδξνχζαλ κεηαμχ ηνπο (Haylock, & Cockburn, 2008). Έηζη, ν καζεηήο θαηά 

ηελ πξνζπάζεηά ηνπ λα απνδψζεη ηηο πξαμηαθέο αλαπαξαζηάζεηο ζε εηθνληθφ επίπεδν, 

απαξίζκεζε ηα αληηθείκελα κεηαηξέπνληαο ηηο πξαμηαθέο αλαπαξαζηάζεηο ζε 

ιεθηηθέο θαη θαηφπηλ κεηέηξεςε ηηο ιεθηηθέο ζε εηθνληθέο ζηεξηδφκελνο θαη πάιη ζηελ 

απαξίζκεζε, απηή ηε θνξά ησλ αληηθεηκέλσλ πνπ δσγξάθηδε. Δπνκέλσο, κπνξνχζε 

ζηαδηαθά λα απνδεζκεπηεί απφ ηελ αλάγθε παξνπζίαο ησλ πξαμηαθψλ 
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αλαπαξαζηάζεσλ, θαζψο αληηζηνίρηδε ηηο ιεθηηθέο κε ηηο εηθνληθέο αλαπαξαζηάζεηο, 

ζπλδένληαο ηελ αξρή ηεο απαξίζκεζεο κε ηελ εχξεζε ηνπ πιήζνπο αληηθεηκέλσλ θαη 

δνκψληαο έλα λέν θεληξηθφ ελλνηνινγηθφ ζρήκα (Griffin, 2004; Nes, & Lange, 2007). 

Παξάιιεια, εθφζνλ ζπλέδεε ηελ αλαπαξηζηψκελε πνζφηεηα κε ηε ιεθηηθή ηεο 

απφδνζε, αθφκα θαη φηαλ δελ ήηαλ απηφο ν ζθνπφο ηεο δξαζηεξηφηεηαο, έρεη ηηο 

απαξαίηεηεο δεμηφηεηεο πιένλ λα θαηαλνήζεη ηε ζεκαζία ησλ αξηζκεηηθψλ 

ζπκβφισλ, ζχκθσλα κε ηνλ Griffin (2004).  

ηα πιαίζηα ηνπ θεληξηθνχ ελλνηνινγηθνχ ζρήκαηνο πνπ έρεη αλαπηχμεη, ν Κ. έρεη 

θαηαθηήζεη πιένλ ηε ζπκβνιηθή έλλνηα ηνπ αξηζκνχ, πνπ ζα ηνλ θαηαζηήζεη 

ζηαδηαθά ηθαλφ λα θάλεη ππνινγηζκνχο κε ην λνπ (Griffin, 2004; Nes, & Lange, 

2007), ρσξίο ηελ εμάξηεζε απφ ηε θπζηθή παξνπζία ησλ αληηθεηκέλσλ, θαζψο ζην 

κπαιφ ηνπ ηα αξηζκεηηθά ζχκβνια ζπλδένληαη ζηελά κε ηελ αληίζηνηρε πνζφηεηα.  

β. Δικονικέρ Αναπαπαζηάζειρ 

Μεηά ηε κειέηε ησλ πξαμηαθψλ αλαπαξαζηάζεσλ, δηεξεπλήζεθε ε ηθαλφηεηα ηνπ 

καζεηή λα ρεηξίδεηαη ηηο εηθνληθέο αλαπαξαζηάζεηο πνπ είλαη ιηγφηεξν ζπγθεθξηκέλεο 

απφ ηηο πξαμηαθέο.  

Αξρηθά, ν Κ. θιήζεθε λα ζπλδέζεη ηηο εηθνληθέο αλαπαξαζηάζεηο κε ηηο πξαμηαθέο, 

πξνθεηκέλνπ λα αληρλεπζεί ε θαηαλφεζή ηνπ. Σνπ δφζεθε έλα δάξη θαη έπξεπε λα 

αλαγλσξίζεη ηελ εηθνληθή αλαπαξάζηαζε πάλσ ζε απηφ. Ο Κ. αλαγλψξηζε απηφκαηα 

ην πιήζνο ησλ θνπθίδσλ νιηθά, ρσξίο λα ηηο θαηακεηξήζεη θαη ην απέδσζε ιεθηηθά. 

ηε ζπλέρεηα, επέιεμε απηφκαηα αλάινγν πιήζνο απφ μπιάθηα (πξαμηαθέο 

αλαπαξαζηάζεηο), δείρλνληαο φηη ήηαλ ηθαλφο λα θαηαλνήζεη ηηο εηθνληθέο 

αλαπαξαζηάζεηο θαη λα ηηο ζπλέδεζε κε ηηο αλάινγεο πξαγκαηηθέο πνζφηεηεο (εηθ. 

34).  
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Έπεηηα, ν Κ. αλακελφηαλ λα απνδψζεη ηηο εηθνληθέο αλαπαξαζηάζεηο ζε ζπκβνιηθφ 

πιένλ επίπεδν. Σνπ δφζεθε κηα θαζεκεξηλή εηθνληθή αλαπαξάζηαζε (έλδεημε γηα 

αξηζκφ παηθηψλ ζην θνπηί επηηξαπέδηνπ παηρληδηνχ – εηθφλα 35), θαηακέηξεζε ην 

πιήζνο ησλ αλαπαξηζηψκελσλ αληηθεηκέλσλ («ηξία»), αλέθεξε πξνθνξηθά ηνλ 

αληίζηνηρν αξηζκφ θαη απέδσζε ηέινο ηελ πνζφηεηα απηή ζσζηά κε ην αληίζηνηρν 

αξηζκεηηθφ ζχκβνιν. Άξα ν καζεηήο, ήηαλ ηθαλφο λα ζπλδέζεη ηηο εθάζηνηε εηθνληθέο 

αλαπαξαζηάζεηο κε ηηο ζπκβνιηθέο, κε ηε δηακεζνιάβεζε ησλ ιεθηηθψλ 

αλαπαξαζηάζεσλ.  

                                                    

Πξνθεηκέλνπ βέβαηα νη εθάζηνηε εηθνληθέο αλαπαξαζηάζεηο λα απνθηήζνπλ λφεκα, 

έπξεπε ν καζεηήο λα κπνξεί λα ηηο θαηαλνεί ζε θαζεκεξηλά πιαίζηα απνηειεζκαηηθά. 

Γηα απηφ ην ζθνπφ ηνπ δφζεθαλ δχν παξαπιήζηεο εηθνληθέο αλαπαξαζηάζεηο θαη ηνπ 

δεηήζεθε λα ηηο δηαρσξίζεη, παξαηεξψληαο ηελ πνζφηεηα πνπ αλαπαξηζηνχζαλ θαη 

ηειηθά λα επηιέμεη θαη λα εθθξάζεη ιεθηηθά απηήλ πνπ ζπλαληνχζε ζπρλά ζηελ 

θαζεκεξηλή ηνπ δσή. Ο Κ. παξαηήξεζε ηηο εηθνληθέο αλαπαξαζηάζεηο, θαηακέηξεζε 

εηθφλα 34: εηθνληθέο  

πξαμηαθέο αλαπαξαζηάζεηο 

    

εηθφλα 35: εηθνληθέο  

ζπκβνιηθέο αλαπαξαζηάζεηο 
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ην πιήζνο ησλ βειψλ θαη ηειηθά αλαγλψξηζε φηη ην ζήκα κε ηα ηξία βέιε απνηεινχζε 

ην ζήκα ηεο αλαθχθισζεο, εθθξάδνληαο ιεθηηθά ηα φζα παξαηήξεζε (εηθ. 36). 

      

Σέινο, πξνθεηκέλνπ λα κειεηεζεί θαη ε θαηαλφεζε ησλ δηςήθησλ αξηζκψλ, φπσο 

απηνί αλαπαξηζηψληαη κε ηε ρξήζε δεθαδηθψλ εηθνληθψλ κνληέισλ, ν καζεηήο 

θιήζεθε λα ζπλδέζεη ηα εθάζηνηε κνληέια κε ηελ αληίζηνηρε ζπκβνιηθή ηνπο 

αλαπαξάζηαζε. Αξρηθά, ν Κ. θαηακέηξεζε κία πξνο κία ηηο κνλάδεο απφ ηηο νπνίεο 

απνηεινχηαλ ε θάζε δεθάδα. χληνκα φκσο, άξρηζε λα αληηιακβάλεηαη νιηθά ηελ 

εθάζηνηε δεθάδα θαη λα ηηο θαηακεηξά απεπζείαο, πξνζζέηνληαο κεηά ηηο 

ππνιεηπφκελεο κνλάδεο. Δπνκέλσο, πιένλ ν Κ. ήηαλ ηθαλφο λα αληηιεθζεί ηελ έλλνηα 

ηεο δεθάδαο, έζησ θαη ζε εηθνληθφ επίπεδν θαη λα ηε ζπλδέζεη άκεζα κε ηηο 

αληίζηνηρεο ζπκβνιηθέο αλαπαξαζηάζεηο, θαηαλνψληαο πιεξέζηεξα ηνπο δηςήθηνπο 

αξηζκνχο. 

ηα πιαίζηα ηεο κειέηεο ησλ ηθαλνηήησλ ηνπ καζεηή σο πξνο ηελ ηθαλφηεηα 

κεηάθξαζεο ησλ εηθνληθψλ αλαπαξαζηάζεσλ ζε άιιεο κνξθέο, ν καζεηήο θαη εδψ, 

φπσο θαη πξηλ ηελ παξέκβαζε, ήηαλ ηθαλφο λα ζπλδέεη ηηο εηθνληθέο αλαπαξαζηάζεηο 

κε ην ρεηξηζκφ πξαγκαηηθψλ αληηθεηκέλσλ απαξηζκψληαο ηα εηθνληδφκελα 

αληηθείκελα θαη βξίζθνληαο ην πιήζνο ηνπο κε βάζε ην νπνίν κεηέπεηηα απαξηζκνχζε 

θαη ηα πξαγκαηηθά αληηθείκελα πνπ θαινχηαλ λα ρξεζηκνπνηήζεη, δεκηνπξγψληαο έλα 

ηζνκεγέζεο ζχλνιν κε ην αξρηθφ. Δπνκέλσο ρξεζηκνπνηεί ηελ απαξίζκεζε γηα ηελ 

εχξεζε ηνπ πιήζνπο ησλ ζπλφισλ (Griffin, 2004) θαη κε βάζε απηή ηε δεμηφηεηα 

εηθφλα 36: εηθνληθέο  

ιεθηηθέο αλαπαξαζηάζεηο 
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αληηιακβαλφκελνο ηελ έλλνηα ηεο πιεζηθφηεηαο παχεη λα είλαη δέζκηνο ησλ 

πξαγκαηηθψλ αληηθεηκέλσλ, θαζψο πιένλ νη αξηζκνί θαη νη πνζφηεηεο πνπ 

αληηπξνζσπεχνπλ είλαη άξξεθηα ζπλδεδεκέλεο έλλνηεο θαη ν καζεηήο κπνξεί λα 

ζθέθηεηαη λνεξά (Griffin, 2004; Nes, & Lange, 2007).  

Ηδηαίηεξα σο πξνο ηελ κεηαηξνπή εηθνληθψλ αλαπαξαζηάζεσλ κηθξψλ ζπλφισλ ζε 

πξαμηαθέο, ν Κ. θαη πάιη θάλεθε ηθαλφο λα αλαγλσξίδεη κηθξέο πνζφηεηεο πνπ 

παξνπζηάδνληαλ κε ηππηθή δηάηαμε νιηθά (ζχκθσλα κε ην πξψηκν ζρήκα νιηθήο 

αλαπαξάζηαζεο πνζνηήησλ) (Aunio et al, 2006), φκσο παξαηεξήζεθε φηη απηφ δελ 

επεθηεηλφηαλ ζε ζχλνια αληηθεηκέλσλ κε κε ηππηθή δηάηαμε (φπσο θαηά ηε 

κεηαηξνπή ησλ εηθνληθψλ ζε ζπκβνιηθέο αλαπαξαζηάζεηο).  

Ο καζεηήο, αμηνπνηνχζε ηηο δεμηφηεηεο απαξίζκεζήο ηνπ θαη θαηά ηε κεηαηξνπή 

ησλ εηθνληθψλ αλαπαξαζηάζεσλ ζε ζπκβνιηθέο – θαηακεηξνχζε ηα αληηθείκελα θαη 

αλαγλψξηδε ην πιήζνο ηνπο, ην νπνίν ζπλέδεε άκεζα θαη πάιη κε ηελ αληίζηνηρε 

ζπκβνιηθή αλαπαξάζηαζε, θαηαλνψληαο ην λφεκα ησλ αξηζκεηηθψλ ζπκβφισλ. Δδψ 

φπσο θαη θαηά ηε κεηαηξνπή ησλ πξαμηαθψλ αλαπαξαζηάζεσλ ζε εηθνληθέο, νη 

ιεθηηθέο αλαπαξαζηάζεηο εκπιέθνληαλ ζηε κεηάβαζε απφ ηε κηα αλαπαξάζηαζε 

ζηελ άιιε, αλαδεηθλχνληαο θαη πάιη ηελ αιιειεμάξηεζε κεηαμχ ησλ επηκέξνπο 

αλαπαξαζηάζεσλ (Haylock, & Cockburn, 2008).  

Σέινο, κπνξνχζε θαη απέδηδε λφεκα ζηηο εηθνληθέο αλαπαξαζηάζεηο, εληάζζνληάο 

ηεο ζε θαζεκεξηλά πιαίζηα, κεηαηξέπνληάο ηεο απφ εηθνληθέο ζε ιεθηηθέο, δείρλνληαο 

φηη έρεη θαηαθηήζεη ζε ζεκαληηθφ βαζκφ ηελ έλλνηα ηνπ αξηζκνχ, βαζηθφο ζηφρνο ηεο 

νπνίαο είλαη ε ηθαλφηεηα εθαξκνγήο ησλ γλψζεσλ ζε θαζεκεξηλά πιαίζηα (Yang, & 

Li, 2013). 
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Έλαο ηνκέαο, φπνπ θάλεθε ε ζεηηθή ζπλεηζθνξά ηεο παξέκβαζεο θαη ζηνλ νπνίν 

είραλ παξνπζηαζηεί έληνλεο δπζθνιίεο πξνεγνπκέλσο, ήηαλ ν ρεηξηζκφο ησλ 

δεθαδηθψλ κνληέισλ. Ο Κ. κεηά ηελ παξέκβαζε θαηάθεξλε πιένλ επηηπρεκέλα λα 

ζπλδέζεη ηηο εηθνληθέο δεθαδηθέο αλαπαξαζηάζεηο κε ην θαηάιιειν αξηζκεηηθφ 

ζχκβνιν, θαηακεηξψληαο ηηο δεθάδεο απεπζείαο σο εληαίν ζχλνιν δέθα αληηθεηκέλσλ 

θαη πξνζζέηνληαο θαηφπηλ ηηο κνλάδεο, μεθεχγνληαο απφ ηελ επηθέληξσζε ηεο 

πξνζνρήο ζηηο ιεπηνκέξεηεο (Goldstein et al., 2001) θαη ηελ ηκεκαηηθή αληίιεςε ηνπ 

πεξηβάιινληνο (Hill, 2004) θαη δίλνληαο ηελ επθαηξία ε πξνζνρή λα επηθεληξσζεί ζην 

ρεηξηζκφ ησλ πνζνηήησλ. Ήηαλ ινηπφλ πιένλ ηθαλφο λα αληηιακβάλεηαη νιηθά ηηο 

δεθάδεο θαη λα ζπλδέεη ηνπο δηςήθηνπο αξηζκνχο άκεζα κε ηηο δεθαδηθέο ηνπο 

αλαπαξαζηάζεηο. Αληηιακβαλφκελνο πιένλ ηηο δεθάδεο νιηθά, έρεη αξρίζεη λα 

κεηαβαίλεη ζε έλα αλψηεξν ζηάδην αηζζεηνπνίεζεο, ζέηνληαο ηηο βάζεηο γηα ηε 

βαζχηεξε θαηαλφεζε ηεο ζεζηαθήο αμίαο θαη ηεο αλάιπζεο θαη ζχλζεζεο ησλ 

αξηζκψλ (Bradley et al., 2012), αιιά θαη ηα ζεκέιηα γηα ηελ θαηαλφεζε ησλ δηςήθησλ 

αξηζκψλ θαη ηελ εθηέιεζε πξάμεσλ κε απηνχο (Griffin, 2004). 

γ. ςμβολικέρ Αναπαπαζηάζειρ 

Αλ θαη ν Κ. θαηαλννχζε ηηο πξαμηαθέο θαη εηθνληθέο αλαπαξαζηάζεηο, ε θαηαλφεζε 

φκσο απηή ζα είρε πεξηνξηζκέλν λφεκα αλ δελ επεθηεηλφηαλ θαη ζηηο ζπκβνιηθέο 

αλαπαξαζηάζεηο, θαζψο ζα ήηαλ δέζκηα ηνπ εθάζηνηε πιαηζίνπ θαη δε ζα 

γεληθεπφηαλ. Γηα απηφ παξαθάησ κειεηήζεθαλ θαη νη ζπκβνιηθέο αλαπαξαζηάζεηο. 

ηελ αξρή δηεξεπλήζεθε ε ηθαλφηεηα ηνπ Κ. λα αλαγλσξίδεη αξηζκεηηθά ζχκβνια. 

Γφζεθε ζην καζεηή έλαο πνιπςήθηνο αξηζκφο, παξνπζηαδφκελνο ζε θαζεκεξηλά 

πιαίζηα (εηθ. 37), ηνλ νπνίν έπξεπε λα απνδψζεη ιεθηηθά ςεθίν πξνο ςεθίν. Ο Κ. 

δηαβάδνληαο ηνλ αξηζκφ «812446», δεδνκέλνπ φηη ηειεπηαία έρεη αξρίζεη λα καζαίλεη 
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θαη ηνπο ηξηςήθηνπο αξηζκνχο, μεθίλεζε δηαβάδνληάο ηνλ σο «812 40 406», θάηη πνπ 

ππνδειψλεη κεησκέλε ηθαλφηεηα αλάγλσζεο ηξηςήθησλ αξηζκψλ, ε νπνία 

δηθαηνινγνχηαλ βάζεη ηνπ φηη απνηειεί πνιχ πξφζθαηε γλψζε πνπ δελ είρε πξνιάβεη 

λα εκπεδψζεη. ηα πιαίζηα ηεο δεχηεξεο πξνζπάζεηαο φκσο, δηέζπαζε ηνλ αξηζκφ 

ζσζηά ζε δχν ηξηςήθηνπο δηαβάδνληάο ηνλ σο «812 446». Σν γεγνλφο φηη 

πξνζπαζνχζε λα δηαβάζεη έλα πνιπςήθην αξηζκφ, φρη ςεθίν πξνο ςεθίν, αιιά σο 

έλα ζχλνιν δχν ηξηςήθησλ αξηζκψλ, ήηαλ κηα έλδεημε ηεο επρέξεηαο πνπ είρε 

αλαπηχμεη πιένλ κε ηνπο αξηζκνχο. (Πξέπεη λα ζεκεησζεί ζε απηφ ην ζεκείν φηη ν 

καζεηήο δελ είρε δηδαρζεί αθφκα ηηο ρηιηάδεο, ψζηε λα δηάβαδε απεπζείαο ηνλ αξηζκφ 

σο ρηιηάδεο.) 

  

ηε ζπλέρεηα, κειεηήζεθε ε ηθαλφηεηα ηνπ Κ. λα κεηαθξάδεη ηηο ζπκβνιηθέο 

αλαπαξαζηάζεηο ζε πξαμηαθέο απηή ηε θνξά. Σνπ δφζεθε ινηπφλ έλαο δηςήθηνο 

αξηζκφο θαη ηνπ δεηήζεθε λα ηνλ αλαπαξαζηήζεη κε πξαγκαηηθά αληηθείκελα 

(μπιάθηα – εηθ. 38). Ο καζεηήο απέδσζε ζσζηά ζε πξνθνξηθφ επίπεδν ηνλ αξηζκφ θαη 

έπεηηα θαηακεηξψληαο έλα πξνο έλα ηα μπιάθηα πνπ έπαηξλε, έθηηαμε κηα δεθάδα, 

ζηακαηψληαο θαη αλαθέξνληαο φηη είρε «δέθα μπιάθηα» θαη ζπλέρηζε ηελ απαξίζκεζε 

απφ εθεί ιέγνληαο «δέθα θαη έλα, έληεθα». Δπνκέλσο, έκνηαδε φρη κφλν λα θαηαλνεί 

ηε ζπκβνιηθή αλαπαξάζηαζε δηςήθησλ αξηζκψλ, αιιά λα κπνξεί λα παηά θαη ζηε 

δεθάδα ζηα πιαίζηα ησλ ππνινγηζκψλ ηνπ, εθδειψλνληαο πιένλ κηα βαζχηεξε 

θαηαλφεζε ηνπ δεθαδηθνχ αξηζκεηηθνχ ζπζηήκαηνο ζε ζρέζε κε ηελ αξρή.  

εηθφλα 37: ζπκβνιηθέο  

ιεθηηθέο αλαπαξαζηάζεηο 
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Αθνχ δηεξεπλήζεθε θαη ε ηθαλφηεηά ηνπ λα απνδίδεη ζε πξαμηαθφ επίπεδν 

ζπκβνιηθέο αλαπαξαζηάζεηο, κειεηήζεθε ν ηξφπνο κεηάθξαζεο ησλ ζπκβνιηθψλ 

αλαπαξαζηάζεσλ ζε εηθνληθέο. Γηα απηφ ην ζθνπφ αμηνπνηήζεθε κηα κνξθή 

ζπκβνιηθήο αλαπαξάζηαζεο πνπ ζπλαληάηαη ζηελ θαζεκεξηλή δσή – κηα ζπληαγή, ε 

νπνία πεξηειάκβαλε ζπκβνιηθή θαηαγξαθή ησλ πνζνηήησλ ζηα πιαίζηα ησλ πιηθψλ 

ηεο ζπληαγήο. Ο Κ. θιήζεθε λα αλαπαξαζηήζεη ηα πιηθά ηεο ζπληαγήο, ζηηο ζσζηέο 

πνζφηεηεο, κε εηθφλεο. Αξρηθά, αλαγλψξηζε ην πιήζνο ησλ αληηθεηκέλσλ ηνπ θάζε 

ζπλφινπ, φπσο ππνδεηθλπφηαλ ζηα πιηθά ηεο ζπληαγήο, θαη θαηφπηλ δσγξάθηδε θάζε 

νκάδα αληηθεηκέλσλ, κεηξψληαο ηα έλα πξνο έλα.  

Σέινο, ε κειέηε εζηίαζε ζηελ θαηαλφεζε ησλ δηςήθησλ αξηζκψλ. Γφζεθαλ ζε 

ζπκβνιηθφ επίπεδν δηςήθηνη αξηζκνί ζην καζεηή, ηνπο νπνίνπο θιήζεθε λα 

αλαπαξαζηήζεη κε ηε ρξήζε πξαγκαηηθψλ δεθαδηθψλ κνληέισλ. Ο καζεηήο θαη πάιη 

εθδήισζε απμεκέλε θαηαλφεζε πιένλ ηνπ δεθαδηθνχ ζπζηήκαηνο θαη απέδσζε κε 

ζπληνκία ηνπο δηςήθηνπο αξηζκνχο, νπηηθνπνηψληαο πξψηα ηηο δεθάδεο θαη 

πξνζζέηνληαο έπεηηα θαη ηηο κνλάδεο. Μάιηζηα, αθνχ θαηαζθεχαδε ηνλ εθάζηνηε 

αξηζκφ, ηνλ ρξεζηκνπνηνχζε γηα ηνλ επφκελν, ζπκπιεξψλνληαο απιά ηηο δεθάδεο ή 

κνλάδεο πνπ ππνιείπνληαλ ή αθαηξψληαο ηηο πεξηζζεπνχκελεο. Δπνκέλσο, θάλεθε λα 

έρεη αλαπηχμεη κηα θαηαλφεζε γηα ηε ζρέζε ησλ αξηζκψλ κεηαμχ ηνπο.  

εηθφλα 38: ζπκβνιηθέο  

πξαμηαθέο αλαπαξαζηάζεηο 
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Γηα λα δηαθξηβσζεί πεξαηηέξσ ε ηθαλφηεηα θαηαλφεζεο ηεο δεθάδαο θαη ζε εηθνληθφ 

επίπεδν, δφζεθε ζην καζεηή έλαο δηςήθηνο αξηζκφο (κηθξφηεξνο ηνπ 20) θαη 

θιήζεθε, αθνχ δσγξαθίζεη ην ζχλνιν αληηθεηκέλσλ (κε θαξακέιεο) πνπ δήισλε ν 

αξηζκφο, λα ππνδείμεη ηε δεθάδα, θπθιψλνληάο ηελ. Δλψ ζηελ αξρή ν καζεηήο, 

θχθισλε έλα πξνο έλα κεκνλσκέλα ηα αληηθείκελα πνπ απάξηηδαλ ηε δεθάδα, ζηε 

ζπλέρεηα ηα ελέηαζζε ζε έλα εληαίν ζχλνιν, αθήλνληαο θαη ηηο δχν θνξέο εθηφο ηνπ 

ζπλφινπ ηηο πεξηζζεπνχκελεο κνλάδεο (εηθ. 39).  

   

χκθσλα ινηπφλ κε ηηο παξαπάλσ παξαηεξήζεηο σο πξνο ηελ ηθαλφηεηα 

θαηαλφεζεο ησλ ζπκβνιηθψλ αλαπαξαζηάζεσλ θαη απφδνζήο ηνπο κε ιεθηηθέο, 

εηθνληθέο θαη πξαμηαθέο αλαπαξαζηάζεηο, ν Κ. παξνπζίαζε ζηαζεξά θαιή επίδνζε, 

φπσο θαη πξηλ ηελ  παξέκβαζε. Ήηαλ ηθαλφο λα κεηαθξάδεη ηηο ζπκβνιηθέο 

αλαπαξαζηάζεηο ζε ιεθηηθφ επίπεδν, αλαγλσξίδνληαο ηε ζεκαζία ησλ αξηζκεηηθψλ 

ζπκβφισλ (Jordan, et al. 2012), απνδίδνληαο ηα ςεθία πνπ ηνπ δίλνληαλ ιεθηηθά, 

δηαβάδνληαο απηή ηε θνξά ηνπο πνιπςήθηνπο αξηζκνχο, φρη σο ζχλνια κνλνςήθησλ 

θαη δηςήθησλ αξηζκψλ, αιιά σο ζχλνια ηξηςήθησλ αξηζκψλ. Ο καζεηήο πηζαλφλ 

έρνληαο απνθηήζεη πιένλ επρέξεηα κε ην ρεηξηζκφ ησλ δηςήθησλ αξηζκψλ, 

πεηξακαηίζηεθε θαη κε ηελ απφδνζε ησλ ηξηςήθησλ, ζηεξηδφκελνο ζηηο γλψζεηο ηνπ 

γηα ηνπο δηςήθηνπο θαη ηα θαηάθεξε πνιχ θαιά.  

εηθφλα 39: ζπκβνιηθέο  

εηθνληθέο αλαπαξαζηάζεηο 
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Αθφκε, κπνξνχζε λα απνδψζεη ηηο ζπκβνιηθέο αλαπαξαζηάζεηο πξαμηαθά, αιιά θαη 

εηθνληθά, ελψ φηαλ επξφθεηην γηα δηςήθηνπο αξηζκνχο αληηιακβαλφηαλ θαη 

αμηνπνηνχζε πιένλ ηελ έλλνηα ηεο δεθάδαο ζπκπεξηιακβάλνληάο ηελ ζηηο 

αλαπαξαζηάζεηο ηνπ, εθδειψλνληαο κηα φιν θαη αλαπηπζζφκελε θαηαλφεζε ηνπ 

δεθαδηθνχ αξηζκεηηθνχ ζπζηήκαηνο (Griffin, 2004), φπσο θαηά ηε ζχλζεζε δηςήθησλ 

αξηζκψλ κε δεθαδηθά κνληέια, φπνπ πιένλ θάλεθε λα ζπλζέηεη αξηζκνχο κε επρέξεηα 

(Griffin, & Case, 1997).  

Αλαιπηηθφηεξα θαηά ηε κεηαηξνπή ησλ ζπκβνιηθψλ αλαπαξαζηάζεσλ ζε 

πξαμηαθέο, θαζψο απαξηζκνχζε ηα αληηθείκελα ηνπ λένπ ζπλφινπ, αλαγλψξηδε ηε 

δεθάδα ζηακαηψληαο ηελ απαξίζκεζε θαη θαηφπηλ πξφζζεηε ζε απηήλ ηα 

ππνιεηπφκελα αληηθείκελα, πηνζεηψληαο κηα αλεπηπγκέλε ζηξαηεγηθή (Biddlecomb, 

& Carr, 2011). Καηά ηε κεηαηξνπή ησλ ζπκβνιηθψλ ζε εηθνληθέο αλαπαξαζηάζεηο, ν 

Κ. ήηαλ ηθαλφο λα μερσξίδεη ζχλνια δέθα αληηθεηκέλσλ ζηα πιαίζηα αλαπαξάζηαζεο 

δηςήθησλ αξηζκψλ, αξρίδνληαο λα αληηιακβάλεηαη πιένλ ηε δεθάδα σο νιφηεηα, 

μεπεξλψληαο ηελ ηάζε ηνπ λα αληηιακβάλεηαη ηα αληηθείκελα ηκεκαηηθά (Hill, 2004). 

Αληίζεηα, ζε αλάινγε δξαζηεξηφηεηα πξηλ ηελ παξέκβαζε ζηελ νπνία έπξεπε λα 

κεηαηξέςεη κηα ιεθηηθή αλαπαξάζηαζε ζε εηθνληθή (νκάδα πνδνζθαίξνπ), ν Κ. ηφηε 

δελ κπνξνχζε λα αληηιεθζεί ηελ έλλνηα ηεο δεθάδαο. Βέβαηα, ιφγσ δπζθνιίαο 

αλαζηνιήο ησλ καζεκέλσλ αληηδξάζεσλ (Happe et al., 2006; Hill, 2004), ηα λέα 

γλσζηηθά ζρήκαηα δελ είραλ αθφκε εγθαζηδξπζεί, αιιά βξίζθνληαλ ζηε θάζε ηεο 

αθνκνίσζεο, νπφηε ν καζεηήο ρξεηαδφηαλ αθφκε θαζνδήγεζε. Άιισζηε ε αδπλακία 

αιιαγήο ησλ παιαηψλ γλσζηηθψλ ζρεκάησλ ηνλίζηεθε θαη απφ ηνλ Hill (2004) θαη 

ελψ ν καζεηήο θαηαλννχζε ηα λέα ζρήκαηα θαη κπνξνχζε λα ηα εθαξκφζεη, δελ ηα 

έζεηε ζε εθαξκνγή, θαζψο αδπλαηνχζε λα απνξξίςεη ηα παιαηφηεξα θαη λα εληάμεη ηα 

λέα ζηε ζέζε ηνπο (Bull, & Scerif, 2001).  
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Χζηφζν, θάλεθε ν καζεηήο λα έρεη πιένλ εζσηεξηθεχζεη ηελ έλλνηα ηεο δεθάδαο, 

ρξεζηκνπνηψληαο ηελ πιένλ κε δηθή ηνπ πξσηνβνπιία. Σν παξαπάλσ επηβεβαηψζεθαλ 

θαη θαηά ηελ απφδνζε δηςήθησλ αξηζκψλ ζε πξαμηαθφ επίπεδν κε δεθαδηθά κνληέια. 

Ο καζεηήο φρη κφλν ζπλέδεε κε επρέξεηα ηνπο αξηζκνχο κε ηελ δεθαδηθή ηνπο 

αλαπαξάζηαζε, θαηακεηξψληαο πιένλ ηηο δεθάδεο σο εληαίν ζχλνιν, αιιά ζπλέδεε 

ηελ εθάζηνηε πξαμηαθή αλαπαξάζηαζε πνπ δεκηνπξγνχζε κε ηηο επφκελεο, 

ρεηξηδφκελνο επέιηθηα ηηο δεθάδεο θαη ηηο κνλάδεο πξνζζέηνληαο ή αθαηξψληαο φζεο 

απαηηνχληαλ γηα λα απνδψζεη πξαμηαθά ηνπο επφκελνπο αξηζκνχο, αλαιχνληαο θαη 

ζπλζέηνληαο ηνπο αξηζκνχο κε κεγαιχηεξε επρέξεηα (Griffin, & Case, 1997). Ζ 

επρέξεηα ζην ρεηξηζκφ αξηζκεηηθψλ πνζνηήησλ, ζχκθσλα θαη κε ηνπο Griffin θαη 

Case (1997), ήηαλ απφξξνηα ηεο ηθαλφηεηαο πνπ είρε πιένλ ν καζεηήο λα εθηειεί 

ππνινγηζκνχο λνεξά, ράξε ζηε δπλαηφηεηά ηνπ λα αληηιακβάλεηαη ην λφεκα ησλ 

ζπκβνιηθψλ αλαπαξαζηάζεσλ θαη λα ηηο αλαπαξηζηά λνεξά (Dehaene, 2001; Aunio 

et al., 2006). 

δ. Λεκηικέρ Αναπαπαζηάζειρ 

Σέινο, πξνθεηκέλνπ λα κειεηεζεί θαηά πφζνλ ν καζεηήο ήηαλ ηθαλφο λα αμηνπνηεί 

ηηο γλψζεηο πνπ επέδεημε παξαπάλσ ζηελ θαζεκεξηλή ηνπ δσή, ην ελδηαθέξνλ 

επηθεληξψζεθε ζηηο ιεθηηθέο αλαπαξαζηάζεηο.  

Αξρηθά, ηνπ δφζεθε κηα ιεθηηθή αλαπαξάζηαζε ηελ νπνία θιήζεθε λα απνδψζεη 

ζπκβνιηθά. Ζ ζπγθεθξηκέλε πεξηειάκβαλε ηε ζσζηή απφδνζε κηαο δηεχζπλζεο 

θαηνηθίαο. Ο Κ. αληαπνθξίζεθε κε επηηπρία ζεκεηψλνληαο ην ζσζηφ αξηζκφ ζηελ 

πηλαθίδα ηεο δσγξαθηζκέλεο θαηνηθίαο (εηθ. 40). 



149 
 

  

Δθφζνλ κπφξεζε λα ζπλδέζεη ηηο ιεθηηθέο κε ηηο ζπκβνιηθέο αλαπαξαζηάζεηο, ε 

επφκελε δξαζηεξηφηεηα επηθεληξψζεθε ζηε δηεξεχλεζε ηεο ηθαλφηεηάο ηνπ λα 

ζπλδέεη ηηο ιεθηηθέο κε ηηο εηθνληθέο απηή ηε θνξά αλαπαξαζηάζεηο. Ο Κ. 

δηαβάδνληαο ηε ιεθηηθή πεξηγξαθή πνπ ηνπ δφζεθε, θαηαλφεζε ην ζχλνιν ησλ 

αληηθεηκέλσλ πνπ έπξεπε λα δσγξαθίζεη θαη κε επθνιία ην απέδσζε εηθνληθά, 

θαηακεηξψληαο παξάιιεια ηα αληηθείκελα πνπ δσγξάθηδε, ψζπνπ λα θζάζεη ζην 

επηζπκεηφ πιήζνο (εηθ. 41).  

  

Σέινο, δφζεθε ζην καζεηή κηα ιεθηηθή αλαπαξάζηαζε ππφ ηε κνξθή νδεγηψλ θαη 

θιήζεθε λα ηελ απνδψζεη δηακέζνπ ηνπ ρεηξηζκνχ αληηθεηκέλσλ, πξνθεηκέλνπ λα 

εμαθξηβσζεί φηη ν καζεηήο κπνξνχζε λα αθνινπζεί απιέο θαζεκεξηλέο νδεγίεο πνπ 

πεξηειάκβαλαλ ρεηξηζκφ πνζνηήησλ θαη ηνπ δίλνληαλ ιεθηηθά. Σνπ δεηήζεθε ινηπφλ 

λα θάλεη κε βάζε ζπγθεθξηκέλεο νδεγίεο, κηα απιή θαηαζθεπή κε έλα ζπγθεθξηκέλν 

εηθφλα 40: ιεθηηθέο  

ζπκβνιηθέο αλαπαξαζηάζεηο 

εηθφλα 41: ιεθηηθέο  

εηθνληθέο αλαπαξαζηάζεηο 
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πιήζνο αληηθεηκέλσλ ην νπνίν ηνπ δφζεθε ιεθηηθά. Ο καζεηήο θαηαλνψληαο ηε 

ιεθηηθή δηαηχπσζε ηνπ θεηκέλνπ, αθνινχζεζε ηηο νδεγίεο, απαξηζκψληαο θαη 

παίξλνληαο φζα μπιάθηα ηνπ δεηνχληαλ θαηακεηξψληαο ηα έλα πξνο έλα, 

κεηαηξέπνληαο κε επηηπρία ηε ιεθηηθή αλαπαξάζηαζε ζε πξαμηαθή (εηθ. 42). 

  

Δπνκέλσο, ν Κ. σο πξνο ηελ θαηαλφεζε ησλ ιεθηηθψλ αλαπαξαζηάζεσλ 

παξνπζίαζε θαη εδψ ην ίδην θαιή επίδνζε κε πξηλ ηελ παξέκβαζε, κπνξψληαο λα 

θαηαλνήζεη ηε ιεθηηθή δηαηχπσζε θαζεκεξηλψλ πξνβιεκάησλ θαη αλαγλσξίδνληαο 

ηηο ιεθηηθέο αλαπαξαζηάζεηο ησλ αξηζκψλ κέζα ζε απηά, θαηάθεξλε λα απνδψζεη ην 

πξφβιεκα ζπκβνιηθά, εηθνληθά ή θαη πξαμηαθά. Ο καζεηήο αληηζηνίρηδε άκεζα ηηο 

ιεθηηθέο αλαπαξαζηάζεηο ησλ αξηζκψλ κε ηα αληίζηνηρα αξηζκεηηθά ζχκβνια – 

ζπκβνιηθέο αλαπαξαζηάζεηο. Παξάιιεια, ν Κ. θαηαλννχζε ηε ζεκαζία ησλ 

αξηζκεηηθψλ ζπκβφισλ ζπλδένληαο ηηο αλαπαξηζηψκελεο πνζφηεηεο κε ηε ιεθηηθή 

ηνπο απφδνζε (Griffin, 2004), αθνχ αλαγλσξίδνληαο ηηο ιεθηηθέο αλαπαξαζηάζεηο, ηηο 

απέδηδε εηθνληθά ή πξαμηαθά, θαηακεηξψληαο ηα αληηθείκελα ζην λέν ζχλνιν πνπ 

δεκηνπξγνχζε θαη αληηζηνηρίδνληαο ην πιήζνο ηνπ λένπ ζπλφινπ κε ην πιήζνο ησλ 

αληηθεηκέλσλ πνπ ππνδείθλπε ε ιεθηηθή αλαπαξάζηαζε, ζπλδένληάο ηεο κε ρεηξηζκφ 

πξαγκαηηθψλ πνζνηήησλ. Δπνκέλσο, ν Κ. ήηαλ ηθαλφο λα αλαγλσξίδεη ηνπο πνηθίινπο 

ηξφπνπο δηακέζνπ ησλ νπνίσλ ε θνηλσλία αλαπαξηζηά ηνπο αξηζκνχο (Butterworth, 

2010) θαη κπνξνχζε λα ζπλδέεη ηηο εκπεηξίεο ηνπ κε ηηο ιεθηηθέο θαη άιιεο 

εηθφλα 42: ιεθηηθέο  

πξαμηαθέο αλαπαξαζηάζεηο 
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αλαπαξαζηάζεηο ησλ αξηζκψλ, αμηνπνηψληαο ηηο γλψζεηο ηνπ γηα ηνπο αξηζκνχο 

επηιχνληαο θαζεκεξηλέο πξνβιεκαηηθέο θαηαζηάζεηο (Yang, & Li, 2013; Yang, Li, & 

Lin, 2008), έρνληαο αλαπηχμεη ζε ζεκαληηθφ πιένλ βαζκφ ηελ έλλνηα ηνπ αξηζκνχ.  

2. Καηανόηζη και Δκηέλεζη Ππάξευν 

ην παξφλ θεθάιαην θαη αθνχ πξνεγνπκέλσο κειεηήζεθε ε επίδνζε ηνπ καζεηή σο 

πξνο ηελ αηζζεηνπνίεζε ησλ αξηζκψλ κεηά ηελ παξέκβαζε θαη αλαδείρζεθαλ νη 

ηνκείο ζηνπο νπνίνπο ε παξέκβαζε είρε ζεηηθή ζπλεηζθνξά, πξφθεηηαη ηψξα λα 

κειεηεζεί θαη ε επίδνζή ηνπ ζηελ θαηαλφεζε θαη εθηέιεζε ησλ πξάμεσλ κεηά ηελ 

παξέκβαζε. Μέζσ ηεο παξαπάλσ δηαδηθαζίαο, φρη κφλν ζα αλαδεηρζεί ε ζπλεηζθνξά 

ηεο παξέκβαζεο αλά ηνκέα, αιιά αλακέλεηαη λα κειεηεζεί πψο ε βειηίσζε πνπ 

παξνπζηάζηεθε σο πξνο ηελ αηζζεηνπνίεζε ησλ αξηζκψλ ελίζρπζε θαη ηηο ηθαλφηεηεο 

ηνπ καζεηή σο πξνο ηελ πην νινθιεξσκέλε θαηαλφεζε θαη εθηέιεζε πξάμεσλ 

πξνζθέξνληαο ην απαξαίηεην γλσζηηθφ ππφβαζξν. Ηδηαίηεξε ζεκαζία αλακέλεηαη λα 

έρεη ε βειηησκέλε επίδνζε πνπ παξαηεξήζεθε ζηνλ ηνκέα ηεο αηζζεηνπνίεζεο ησλ 

κνλάδσλ, ησλ δεθάδσλ θαη ηεο ζπλαθφινπζεο θαηαλφεζεο ηνπ δεθαδηθνχ 

αξηζκεηηθνχ ζπζηήκαηνο, θαζψο νη παξαπάλσ απνηεινχλ βαζηθέο δεμηφηεηεο γηα ηε 

βαζχηεξε θαηαλφεζε ηεο εθηέιεζεο πξάμεσλ κε βάζε ηνλ παξαδνζηαθφ αιγφξηζκν. 

Οη δξαζηεξηφηεηεο ηνπ κέξνπο απηνχ, ηφζν σο πξνο ηελ αηζζεηνπνίεζε ησλ 

αξηζκψλ, φζν θαη σο πξνο ηελ θαηαλφεζε θαη εθηέιεζε ησλ πξάμεσλ, είραλ αλάινγε 

δνκή θαη πεξηερφκελν κε ην πξψην κέξνο, πξνθεηκέλνπ λα κπνξνχλ λα είλαη 

ζπγθξίζηκεο, ψζηε λα κπνξεί κε επθνιία λα παξαηεξεζεί ε επηξξνή ηεο παξέκβαζεο. 
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α. Ππαξιακέρ Αναπαπαζηάζειρ 

Αξρηθά κειεηήζεθε ε ηθαλφηεηα ηνπ καζεηή λα ρεηξίδεηαη πξαγκαηηθά αληηθείκελα 

– πξαμηαθέο αλαπαξαζηάζεηο, ε νπνία είλαη κείδνλνο ζεκαζίαο, θαζψο ζηελ 

θαζεκεξηλή ηνπ δσή ν Κ. αλακέλεηαη λα είλαη ηθαλφο λα ρεηξίδεηαη πξαγκαηηθά 

αληηθείκελα εθηειψληαο ππνινγηζκνχο ζε δηάθνξα επίπεδα (εηθνληθφ, ιεθηηθφ ή θαη 

ζπκβνιηθφ).  

Ζ πξψηε δξαζηεξηφηεηα απηνχ ηνπ ηνκέα δηεξεχλεζε θαηά πφζνλ ν καζεηήο 

κπνξνχζε λα θαηαλνεί ηελ εθηέιεζε πξάμεσλ κε δεθαδηθά κνληέια, απνδίδνληαο ην 

λφεκά ηνπο ζε εηθνληθφ πιένλ επίπεδν. Ζ δξαζηεξηφηεηα ινηπφλ απνηεινχηαλ απφ 

έλα ζχλνιν κνλάδσλ (κνλνςήθηνο αξηζκφο) θαη έλα ζχλνιν δεθάδσλ θαη κνλάδσλ 

(δηςήθηνο αξηζκφο), νη νπνίνη πξνζηίζεληαλ. Ο Κ. αλαγλψξηδε θαη απαξηζκνχζε 

ζσζηά ηα δχν ζχλνια, αληηιακβαλφκελνο απεπζείαο ηε δεθάδα πνπ ηνπ δηλφηαλ σο 

ζχλνιν δέθα αληηθεηκέλσλ, φπσο αλακελφηαλ θαζψο πιένλ θαηαλννχζε ηηο 

αλαπαξαζηάζεηο ησλ αξηζκψλ κε δεθαδηθά κνληέια. Έπεηηα, αλαπαξέζηεζε ηηο δχν 

πνζφηεηεο εηθνληθά, δσγξαθίδνληαο ιακπάδεο πνπ ηνπ δεηήζεθαλ (εηθ. 43). Αθνχ 

απεηθφληζε ηελ πξψηε πνζφηεηα θαηακεηξψληαο ηα αληηθείκελα θαζψο ηα δσγξάθηδε, 

ζπλέρηζε κε ηε δεχηεξε πνζφηεηα, ζπλερίδνληαο ηελ θαηακέηξεζε απφ ην ζεκείν πνπ 

είρε κείλεη, φρη κφλν θαηαλνψληαο ηελ έλλνηα ηεο πξφζζεζεο δχν ζπλφισλ, αιιά 

επηδεηθλχνληαο θαη αλεπηπγκέλεο ζηξαηεγηθέο πξφζζεζεο (μεθίλεκα απφ ην 

κεγαιχηεξν αξηζκφ θαη ζπλέρηζε ηεο απαξίζκεζεο απφ ηνλ πξψην πξνζζεηέν, αληί 

γηα απαξίζκεζε φινπ ηνπ ζπλφινπ απφ ηελ αξρή κε ηελ πξνζζήθε θαη ηνπ δεχηεξνπ 

πξνζζεηένπ).  
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Αλάινγε αθξηβψο δξαζηεξηφηεηα πινπνηήζεθε θαη θαηά ηελ θαηαλφεζε θαη 

εθηέιεζε ηεο αθαίξεζεο. Ζ πξνθεηκέλε πξάμε αθνξά ηελ αθαίξεζε δηςήθηνπ απφ 

δηςήθην (δεθάδα). Ο Κ. θαηαλφεζε ην λφεκα ηεο πξάμεο πνπ εθηεινχηαλ κε ηα 

ηνπβιάθηα, ηα θαηακέηξεζε, κεηξψληαο απεπζείαο ηηο δεθάδεο θαη απεηθφληζε ην 

κεησηέν αξρηθά δσγξαθίδνληαο ςάξηα, φπσο ηνπ δεηήζεθε, θαη θαηφπηλ δηέγξαςε φζα 

ςάξηα ππνδείθλπε ν αθαηξεηένο, ιέγνληαο πφζα ςάξηα έκεηλαλ ηειηθά θαη 

θαηαλνψληαο ην λφεκα ηεο αθαίξεζεο αληηθεηκέλσλ απφ έλα ζχλνιν (εηθ. 44). 

  

ηε ζπλέρεηα, κειεηήζεθε ε ηθαλφηεηα ηνπ καζεηή λα απνδίδεη ην λφεκα ησλ 

πξαμηαθψλ αλαπαξαζηάζεσλ ιεθηηθά, θάηη πνπ ζα ηνλ βνεζνχζε ζην λα κπνξεί λα 

δηαηππψλεη θαζεκεξηλά πξνβιήκαηα κε βάζε ηα δεδνκέλα γχξσ ηνπ θαη λα ηα επηιχεη 

απνηειεζκαηηθά. ηα πιαίζηα απηήο ηεο δξαζηεξηφηεηαο θαη ιφγσ ηεο ζεκαζίαο ηεο 

θαηαλφεζεο ησλ δεθαδηθψλ αλαπαξαζηάζεσλ, ηνπ δφζεθαλ θαη πάιη νη δχν 

πξνζζεηένη – δηςήθηνη αξηζκνί κε δεθαδηθά κνληέια θαη αμηνινγήζεθε θαηά πφζνλ ν 

καζεηήο κπνξνχζε λα δηαηππψζεη έλα θαζεκεξηλφ πξφβιεκα, εληάζζνληάο ηνπο ζε 

ζπγθεθξηκέλα ξεαιηζηηθά πιαίζηα θαη θαηαλνψληαο ην λφεκα ηεο πξάμεο πνπ έπξεπε 

εηθφλα 43: πξαμηαθέο  

εηθνληθέο αλαπαξαζηάζεηο 

εηθφλα 44: πξαμηαθέο  

εηθνληθέο αλαπαξαζηάζεηο 
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λα εθηειέζεη. Ο καζεηήο κε επηηπρία θαηακέηξεζε ηα ηνπβιάθηα θαη δηαηχπσζε 

ιεθηηθά ηνπο δχν πξνζζεηένπο, ελψ ακέζσο κεηά ζθέθηεθε έλα πξφβιεκα πξφζζεζεο 

κε βάζε απηνχο, εκπιέθνληαο ρξήκαηα, φπσο παξνηξχλζεθε, ηα νπνία απνηεινχλ έλα 

θαζεκεξηλφ δεθαδηθφ κνληέιν: «Αγφξαζα κηα βαιίηζα κε δεθαπέληε επξψ θαη ν 

αδεξθφο κνπ κηα βαιίηζα κε δεθάμη επξψ». Έπεηηα, ρεηξηδφκελνο ηηο αξρηθέο 

πνζφηεηεο, έλσζε αξρηθά δέθα απφ ηηο κνλάδεο, ζπγθξνηψληαο κηα δεθάδα θαη 

αθήλνληαο λα πεξηζζέςεη κία κνλάδα. Σειηθά, πξφζζεζε ηε λέα δεθάδα ζηηο άιιεο 

δχν θαη θαηφπηλ έβαιε θαη ηε κνλάδα θαη απάληεζε απεπζείαο ζην πξφβιεκα, 

ζπλδένληαο άκεζα ην ρεηξηζκφ ησλ δεθαδηθψλ κνληέισλ κε ηελ επίιπζε ηνπ 

πξνβιήκαηνο πνπ δηαηχπσζε ιεθηηθά. 

Αλάινγε εηθφλα, παξαηεξήζεθε θαη ζηελ αληίζηνηρε δξαζηεξηφηεηα αθαίξεζεο, 

φπνπ θαηακέηξεζε ηα ηνπβιάθηα πνπ ηνπ δφζεθαλ θαη θαηέιεμε ζην κεησηέν 

(δηςήθηνο) θαη ηνλ αθαηξεηέν (δηςήθηνο – δεθάδα). Έπεηηα, δηαηχπσζε θαη επέιπζε 

απεπζείαο απηή ηε θνξά έλα πξφβιεκα, ιφγσ ηεο επθνιίαο ησλ αξηζκψλ: «Δίρα 

δεθάμη ηνπβιάθηα γηα λα θαηαζθεπάζσ έλα θάζηξν. Έδσζα δέθα ζε κηα θίιε κνπ πνπ 

παίδακε καδί. Μνπ έκεηλαλ έμη.» Δπνκέλσο, φρη κφλν θαηαλννχζε ην λφεκα ηεο 

αθαίξεζεο θαη δηαηχπσζε εχθνια έλα πξφβιεκα, αιιά πιένλ κπνξνχζε λα εθηειεί 

θαη απινχο λνεξνχο ππνινγηζκνχο κε ηηο δεθάδεο.  

Σέινο, πξνθεηκέλνπ λα κπνξεί λα εθηειεί θαζεκεξηλνχο ζχλζεηνπο πιένλ 

ππνινγηζκνχο, ν καζεηήο δε ζα πξέπεη λα ζηεξίδεηαη ζηηο πξαμηαθέο κφλν 

αλαπαξαζηάζεηο, αιιά ζα πξέπεη αθφκε λα κπνξεί λα επηιχεη πξνβιήκαηα 

αλεμάξηεηα κε ηε ρξήζε ζπκβνιηθψλ κφλν αλαπαξαζηάζεσλ. Καηά ηε ζηαδηαθή 

κεηάβαζε απφ ηηο πξαμηαθέο – ζπγθεθξηκέλεο ζηηο ζπκβνιηθέο – αθεξεκέλεο 

αλαπαξαζηάζεηο, κειεηήζεθε αξρηθά ε ηθαλφηεηα ηνπ καζεηή λα απνδίδεη ηηο 

πξαμηαθέο αλαπαξαζηάζεηο ησλ πξάμεσλ ζπκβνιηθά.  
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Ο καζεηήο, θαηακέηξεζε θαη πάιη ηνπο δχν πξνζζεηένπο κε βάζε ηα δεθαδηθά 

κνληέια πνπ ηνπ δφζεθαλ, αληηιακβαλφκελνο θαη πάιη νιηθά ηηο δεθάδεο θαη ηνπο 

απέδσζε ζπκβνιηθά, θαηαλνψληαο ηη πξάμε έπξεπε λα εθηειέζεη θαη βάδνληαο ην 

ζσζηφ ζχκβνιν. Πξφθεηηαη γηα πξφζζεζε δηςήθηνπ κε κνλνςήθην κε θξαηνχκελν. Ο 

καζεηήο μεθίλεζε πξνζπαζψληαο λα εθηειέζεη ηελ πξάμε νξηδφληηα, φρη λνεξά, αιιά 

πξνζζέηνληαο ηηο κνλάδεο κε ηηο κνλάδεο θαη ηηο δεθάδεο κε ηηο δεθάδεο. ηαλ είδε 

φηη ην άζξνηζκα ησλ κνλάδσλ μεπεξλνχζε ηε δεθάδα, θαηέγξαςε κελ ην ςεθίν ηεο 

κνλάδαο ηνπ δηςήθηνπ αξηζκνχ πνπ πξνέθππηε, φκσο δελ γλψξηδε πψο λα ρεηξηζηεί ην 

θξαηνχκελν. Σειηθά, εθηέιεζε ηελ πξάμε θάζεηα κε βάζε ηνλ παξαδνζηαθφ 

αιγφξηζκν, φπνπ ζεκείσζε ζσζηά ην θξαηνχκελν θαη νινθιήξσζε ηελ πξφζζεζε κε 

επηηπρία (εηθ. 45). Αλάινγε επίδνζε, φπσο αλαθέξζεθε θαη ζηελ αλάιπζε ηεο πξψηεο 

ρνξήγεζεο ησλ δξαζηεξηνηήησλ, παξαηεξήζεθε θαη ζηα πιαίζηα ηνπ καζήκαηνο ζην 

ζρνιείν, φπνπ ν καζεηήο ζε πξάμεηο κε θξαηνχκελν, θαηέθεπγε ηειηθά ζηελ εθηέιεζή 

ηνπο κεραληθά κε βάζε ηνλ θάζεην αιγφξηζκν. 

  

ηα πιαίζηα ηεο αθαίξεζεο δφζεθε θαη πάιη έλα δεθαδηθφ κνληέιν ζηνλ Κ. απφ ην 

νπνίν αθαηξέζεθε κηα πνζφηεηα. Ζ αθαίξεζε εκπεξηείρε δχν δηςήθηνπο αξηζκνχο θαη 

δελ πεξηειάκβαλε θξαηνχκελν, αιιά ην ππφινηπν ησλ δεθάδσλ ήηαλ κεδέλ (23 – 20). 

Ο Κ. θαηαλφεζε άκεζα ηηο αλαπαξηζηψκελεο πνζφηεηεο θαη ην πνηνο ήηαλ ν κεησηένο 

εηθφλα 45: πξαμηαθέο  

ζπκβνιηθέο αλαπαξαζηάζεηο 
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θαη πνηνο ν αθαηξεηένο, απνδίδνληαο ζσζηά ηνπο φξνπο ηεο αθαίξεζεο θαη 

ζπλδένληάο ηνπο κε ην αληίζηνηρν ζχκβνιν. Χζηφζν, πηζαλφλ ιφγσ ηεο παξνπζίαο 

ηνπ κεδελφο ζηηο κνλάδεο ηνπ αθαηξεηένπ, ν καζεηήο δπζθνιεχηεθε θαη δελ γλψξηδε 

αλ ζα έπξεπε ή φρη λα πάξεη θξαηνχκελν ή πνην ζα ήηαλ ην απνηέιεζκα. Φάλεθε λα 

κελ έρεη θαηαλνήζεη θαιά ηελ έλλνηα ηνπ κεδελφο, πηζαλφλ γηαηί είλαη αθεξεκέλε. 

Αθνχ θαζνδεγήζεθε σο πξνο ην ρεηξηζκφ ηνπ κεδελφο νινθιήξσζε κφλνο ηνπ ηελ 

πξάμε θάζεηα, ρσξίο άιιεο δπζθνιίεο (εηθ. 46). 

 

Με βάζε ηε ζχγθξηζε ηεο επίδνζεο ηνπ καζεηή πξηλ θαη κεηά ηελ παξέκβαζε σο 

πξνο ηελ θαηαλφεζε ησλ πξαμηαθψλ αλαπαξαζηάζεσλ θαη ηελ ηθαλφηεηά 

κεηάθξαζεο ηνπο ζε εηθνληθέο, ιεθηηθέο θαη ζπκβνιηθέο αλαπαξαζηάζεηο, ν Κ. 

ζεκείσζε ζεκαληηθή βειηίσζε ζε φινπο ηνπο ηνκείο.  

ηα πιαίζηα απφδνζεο ησλ πξαμηαθψλ αλαπαξαζηάζεσλ ζε εηθνληθή κνξθή, ν 

καζεηήο κεηά ηελ παξέκβαζε φρη κφλν πάιη αλαγλψξηδε επηηπρεκέλα ηηο 

εκπιεθφκελεο πνζφηεηεο (αθφκα θαη φηαλ ηνπ παξνπζηάδνληαλ κε δεθαδηθά κνληέια) 

θαη ην λφεκα ηεο πξάμεο πνπ έπξεπε λα εθηειέζεη, αιιά παξάιιεια πηνζεηνχζε πην 

αλεπηπγκέλεο ζηξαηεγηθέο πξφζζεζεο.  πσο θάλεθε θαη θαηά ηε κεηαηξνπή ησλ 

πξαμηαθψλ αλαπαξαζηάζεσλ ησλ πξάμεσλ ζε ζπκβνιηθέο, νη λνεηηθέο 

αλαπαξαζηάζεηο ηνπ καζεηή γχξσ απφ ηνπο αξηζκνχο γίλνληαλ φιν θαη πην 

αθεξεκέλεο, θαζψο ν καζεηήο δελ εμαξηηφηαλ πηα απφ ηελ παξνπζία ζπγθεθξηκέλσλ 

εηθφλα 46: πξαμηαθέο  

ζπκβνιηθέο αλαπαξαζηάζεηο 
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αλαπαξαζηάζεσλ γηα ηελ εθηέιεζε πξάμεσλ (Berry, 2007; Holmes, & Sutherland, 

2011). Απηφ είρε σο ζπλέπεηα ν καζεηήο κεηαβαίλνληαο ζε φιν θαη πην αλεπηπγκέλα 

γλσζηηθά ζρήκαηα, λα πηνζεηεί θαη φιν θαη πην αλεπηπγκέλεο ππνινγηζηηθέο 

ζηξαηεγηθέο, φπσο ε έλαξμε ηεο απαξίζκεζεο απφ νπνηαδήπνηε ζεκείν ηεο 

αξηζκεηηθήο αθνινπζίαο πνπ ηνλ νδεγνχζε γηα παξάδεηγκα λα πξνζζέηεη απεπζείαο 

ζηνλ πξψην πξνζζεηέν ην δεχηεξν (Biddlecomb, & Carr, 2011).  

Δπίζεο, θαηά ηελ κεηάθξαζε ησλ πξαμηαθψλ αλαπαξαζηάζεσλ ζε ιεθηηθή κνξθή, ν 

καζεηήο θαηάθεξλε λα δηαηππψλεη επηηπρεκέλα έλα πξφβιεκα γηα θάζε πξάμε, θαζψο 

απηή ηε θνξά δε δπζθνιεπφηαλ κε ην ρεηξηζκφ ησλ δεθάδσλ θαη ησλ κνλάδσλ. 

Αλαγλψξηδε ηηο κνλάδεο θαη ηηο δεθάδεο ησλ δχν ζπλφισλ πνπ πξνζζέηνληαλ ή 

αθαηξνχληαλ σο εληαίεο πιένλ, αδηάζπαζηεο πνζφηεηεο θαη φρη σο μερσξηζηά ζχλνια 

(Hill, 2004), εζηηάδνληαο ηψξα ηελ πξνζνρή ηνπ ζηε ζσζηή απφδνζε ηνπ 

πξνβιήκαηνο.  

Σν γεγνλφο φηη πιένλ αληηιακβαλφηαλ ηηο δεθάδεο νιηθά θαη φρη ηκεκαηηθά, ελψ 

παξάιιεια θαηαλννχζε θαιχηεξα ηε ζρέζε δεθάδσλ – κνλάδσλ, ηνλ βνεζνχζε λα 

ππεξπεδήζεη ηηο αδπλακίεο ηνπ πηνζεηψληαο έλαλ πην επέιηθην ηξφπν ζθέςεο 

(Kolnik, 2010), πνπ θαη’ επέθηαζε ηνλ βνεζνχζε λα αλαπηχζζεη λέα γλσζηηθά 

ζρήκαηα απαξίζκεζεο (Bull, & Scerif, 2001) θαη λα πηνζεηεί ιεηηνπξγηθφηεξεο 

ηερληθέο ππνινγηζκψλ (Hill, 2004). Έλα απφ ηα ζρήκαηα απαξίζκεζεο πνπ κφιηο 

αλέπηπμε ήηαλ ην πάηεκα ζηε δεθάδα θαηά ηνπο ππνινγηζκνχο (Biddlecomb, & Carr, 

2011). Γηα παξάδεηγκα, πξνθεηκέλνπ λα βξεη ην απνηέιεζκα ζην πξφβιεκα 

πξφζζεζεο πνπ ηνπ δηλφηαλ, ν καζεηήο κεηέβε απφ ηηο ιεθηηθέο ζε πξαμηαθέο 

αλαπαξαζηάζεηο κε δεθαδηθά κνληέια θαη αλαπαξέζηεζε ηνπο δχν πξνζζεηένπο 

πξνζπαζψληαο λα ζπλζέζεη κηα λέα δεθάδα κε ηηο κνλάδεο ηνπο, θαζψο ηνπο 

πξφζζεηε. 
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Καηά ηελ επίιπζε ησλ επηκέξνπο πξνβιεκάησλ, είηε ππνιφγηδε ην απνηέιεζκα 

λνεξά φηαλ νη αξηζκνί ην επέηξεπαλ, είηε κεηέβαηλε θαη πάιη ζηηο πξαμηαθέο 

αλαπαξαζηάζεηο, ρεηξηδφκελνο ηηο πνζφηεηεο κε ηε βνήζεηα ησλ δεθαδηθψλ κνληέισλ 

σο επνπηηθνχ πιηθνχ. Δπνκέλσο, παξνπζίαδε κηα βαζχηεξε θαηαλφεζε ηεο απφδνζεο 

ησλ πνζνηήησλ κε δεθαδηθά κνληέια θαη κπνξνχζε πιένλ λα κεηαθηλείηαη κε 

επειημία θαη δηθή ηνπ πξσηνβνπιία κεηαμχ ησλ δηαθνξεηηθψλ κνξθψλ 

αλαπαξαζηάζεσλ, έρνληαο ηελ ηθαλφηεηα λα αηζζεηνπνηεί ηνπο αξηζκνχο ζηα πιαίζηα 

εθηέιεζεο πξάμεσλ ζε πνιιά επίπεδα (Griffin, 2004), πηνζεηψληαο ηελ 

θαηαιιειφηεξε κνξθή αλαπαξάζηαζεο αλά πεξίπησζε (Bobis, 2008; Yang, & Li, 

2009; Yang, & Li, 2013). 

Σέινο, ζηα πιαίζηα ηεο κεηαθνξάο ησλ πξαμηαθψλ αλαπαξαζηάζεσλ ζε ζπκβνιηθφ 

επίπεδν, ν Κ. αλαγλψξηδε θαη πάιη ηηο εκπιεθφκελεο πνζφηεηεο θαη ηηο επηηεινχκελεο 

πξάμεηο, αιιά δελ εμαξηηφηαλ πιένλ απφ ηε ρξήζε ησλ δαρηχισλ ηνπ ή άιισλ 

επνπηηθψλ κέζσλ (Butterworth, 2010), αιιά εθηεινχζε ηηο πξάμεηο νξηδφληηα 

ζηεξηδφκελνο ζε λνεξνχο ππνινγηζκνχο, έρνληαο νηθνδνκήζεη κηα λνεξή αξηζκεηηθή 

γξακκή (Aunio et al., 2006), ζηελ νπνία ζηεξηδφηαλ εθηειψληαο πξάμεηο ζε 

αθεξεκέλν πιένλ επίπεδν (Biddlecomb, & Carr, 2011). Χζηφζν, παξά ηελ ηθαλφηεηα 

λνεξψλ ππνινγηζκψλ, ν Κ. αθφκα δπζθνιεπφηαλ λα εθηειέζεη λνεξνχο ππνινγηζκνχο 

κε ππέξβαζε ηεο δεθάδαο, θαζψο αθφκε δελ είρε απνθηήζεη κεγάιε επρέξεηα ζηε 

λνεξή αλάιπζε θαη ζχλζεζε ησλ αξηζκψλ (Biddlecomb, & Carr, 2011). Άιισζηε, ε 

εθηέιεζε λνεξψλ ππνινγηζκψλ είλαη έλαο ηνκέαο ζηνλ νπνίν ηα άηνκα κε απηηζκφ 

παξνπζηάδνπλ ηδηαίηεξεο δπζθνιίεο (Barnhill et al., 2000). Παξά ηηο δπζθνιίεο ηνπ 

ζηα πιαίζηα νξηδφληησλ ππνινγηζκψλ, ν Κ. ηα θαηάθεξλε θαιά ζηελ εθηέιεζε ησλ 

ίδησλ ππνινγηζκψλ θάζεηα, θαζψο εθηεινχζε ηηο πξάμεηο κε βάζε ησλ παξαδνζηαθφ 

αιγφξηζκν, νξγαλψλνληαο ζσζηά ηηο κνλάδεο θαη ηηο δεθάδεο θαη θαηαλνψληαο ηνπο 
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ρεηξηζκνχο κε απηέο, αθνινπζψληαο ηελ θαζηεξσκέλε δηαδηθαζία ξνπηίλαο ηνπ 

αιγφξηζκνπ (Berry, 2007; Myles, & Simpson, 2002). Αθφκε φκσο θαη ζηα πιαίζηα 

ηεο εθηέιεζεο ησλ πξάμεσλ θάζεηα, φηαλ ν καζεηήο έπξεπε λα ζπλδέζεη ηελ πξάμε 

κε ηηο εκπιεθφκελεο πνζφηεηεο γηα λα θαηαλνήζεη εάλ ζα ρξεηαδφηαλ λα πάξεη 

θξαηνχκελν ή φρη, νξηζκέλεο θνξέο απνηχγραλε λα αμηνινγήζεη ζσζηά ην εθάζηνηε 

πιαίζην θαη λα ζρεδηάζεη ηε δξάζε ηνπ (Goldstein et al., 2001; Hill, 2004) ή λα 

αλαζηείιεη ηηο καζεκέλεο αληηδξάζεηο ηνπ, εθαξκφδνληαο ζηεξενηππηθά ηνλ 

αιγφξηζκν (Happe et al., 2006; Hill, 2004). Σέινο, παξνπζίαδε ηδηαίηεξε δπζθνιία 

φηαλ ζηνπο ππνινγηζκνχο εκπιεθφηαλ ε αθεξεκέλε έλλνηα ηνπ κεδελφο, θαζψο νη 

καζεηέο κε απηηζκφ δπζθνιεχνληαη ζπρλά λα θαηαλνήζνπλ αθεξεκέλεο 

αλαπαξαζηάζεηο (Dombrowski, 2012; Meyer, & Minshew, 2002). 

β. Δικονικέρ Αναπαπαζηάζειρ 

ηε ζπλέρεηα, αθνχ κειεηήζεθε πψο ν Κ. ζπλέδεε ηηο πξαμηαθέο αλαπαξαζηάζεηο κε 

ηα ππφινηπα επίπεδα αλαπαξαζηάζεσλ, κεηαθξάδνληαο κε επηηπρία ηηο πιεξνθνξίεο 

απφ ην έλα επίπεδν ζην άιιν, νη δξαζηεξηφηεηεο απηνχ ηνπ ηκήκαηνο εζηίαζαλ ζην 

ρεηξηζκφ ησλ εηθνληθψλ αλαπαξαζηάζεσλ. Γηεξεπλήζεθε ινηπφλ θαηά πφζνλ ν 

καζεηήο, απνπζία αξρηθά πξαγκαηηθψλ αληηθεηκέλσλ, κπνξεί λα κεηαθξάδεη ηηο 

εηθνληθέο αλαπαξαζηάζεηο ζε άιιεο κνξθέο αλαπαξαζηάζεσλ.  

Αξρηθά, θιήζεθε λα κεηαθξάζεη ηηο εηθνληθέο αλαπαξαζηάζεηο ζε πξαμηαθέο, 

πξνθεηκέλνπ λα δηεξεπλεζεί εάλ κπνξνχζε λα ηηο ζπλδέζεη κε ην ρεηξηζκφ 

πξαγκαηηθψλ αληηθεηκέλσλ, θαηαλνψληαο ην λφεκά ηνπο ζε πξαγκαηηθά πιαίζηα. 

Πξνθεηκέλνπ λα ζπλδεζεί ε παξαπάλσ δξαζηεξηφηεηα θαη κε ηε κειέηε ηεο 

ηθαλφηεηάο ηνπ ζην ρεηξηζκφ δεθαδηθψλ κνληέισλ, δφζεθαλ ζην καζεηή απεηθνλίζεηο 

δχν πνζνηήησλ πνπ αλαπαξηζηψληαλ κε δεθαδηθά κνληέια (ηνπβιάθηα δεθάδσλ θαη 
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κνλάδσλ) θαη πξνζηίζεληαλ. Ο καζεηήο έθαλε φηη έβιεπε ζηηο εηθφλεο κε πξαγκαηηθά 

ηνπβιάθηα, ζπλζέηνληαο ηα δχν ζχλνια ζε πξαμηαθφ πιένλ επίπεδν θαη θαηφπηλ 

θαηαλνψληαο ηη έπξεπε λα θάλεη, άξρηζε λα ηα ελψλεη (εηθ. 47). Έλσζε πξψηα ηηο 

δεθάδεο, αληηιακβαλφκελφο ηεο νιηθά θαη θαηακεηξψληαο ηεο θαζψο ηηο έλσλε. 

Έπεηηα, πήξε ηηο κνλάδεο ηνπ δεχηεξνπ ζπλφινπ πνπ ήηαλ πεξηζζφηεξεο, μεθηλψληαο 

θαη πάιη ηελ πξφζζεζε απφ ην κεγαιχηεξν αξηζκφ, θαη πξφζζεζε ζε απηέο ηηο 

κνλάδεο ηνπ πξψηνπ αξηζκνχ, απαξηζκψληαο φηη πξφζζεηε, ψζπνπ έθζαζε ζηηο δέθα 

κνλάδεο (δελ πεξίζζεπαλ άιιεο κνλάδεο). Σφηε, δήισζε φηη είρε άιιε κηα δεθάδα θαη 

ρσξίο πξψηα λα αληαιιάμεη ηηο δέθα κνλάδεο κε κηα εληαία δεθάδα, πξφζζεζε ηε λέα 

δεθάδα ζηηο πξνεγνχκελεο, θαηαιήγνληαο ζην ηειηθφ άζξνηζκα (εηθ. 48). Δπνκέλσο, 

θάλεθε αθφκα λα δπζθνιεχεηαη ζηελ αληαιιαγή ησλ δέθα κνλάδσλ κε κία δεθάδα, 

αλ θαη ζπλέζεηε πιένλ δεθάδα θαηά ηελ εθηέιεζε πξάμεσλ θαη ηελ πξφζζεηε ζηηο 

δεθάδεο, ζεσξψληαο ηεο έλα εληαίν ζχλνιν. 

 

  

εηθφλα 47: εηθνληθέο  

πξαμηαθέο αλαπαξαζηάζεηο 

εηθφλα 48: ζχλζεζε λέαο 

δεθάδαο 
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ηε ζπλέρεηα, ζηα πιαίζηα ηεο αληίζηνηρεο δξαζηεξηφηεηαο αθαίξεζεο, ν καζεηήο 

αλαπαξέζηεζε θαη πάιη ζσζηά κε δεθαδηθά κνληέια ηηο δχν πνζφηεηεο πνπ 

απεηθνλίδνληαλ. Ζ αθαίξεζε απηή απνηεινχηαλ απφ έλα δηςήθην θαη έλα κνλνςήθην 

αξηζκφ θαη πεξηειάκβαλε θξαηνχκελν. Ο καζεηήο ζπλέζεζε ην κεησηέν κε δεθαδηθά 

κνληέια (εηθ. 49) θαη αληηιήθζεθε ακέζσο φηη δελ ηνπ έθζαλαλ νη κνλάδεο ηνπ 

κεησηένπ γηα λα αθαηξέζεη ηνλ αθαηξεηέν. Δπνκέλσο, δήισζε φηη ζα ρξεηαζηεί λα 

«ραιάζεη» ηε δεθάδα, δίλνληάο ηελ θαη παίξλνληαο δέθα κνλάδεο. Χζηφζν, θαηά ηελ 

αληαιιαγή έδσζε ηε δεθάδα, αιιά μαλαπήξε πίζσ δεθάδα θαη φρη δέθα κνλάδεο. 

Βιέπνληαο φηη θαηέιεμε ζε αδηέμνδν, μαλαείδε ηηο πνζφηεηεο πνπ είρε θαη ζθέθζεθε 

πφζεο αθφκα κνλάδεο ηνπ ρξεηάδνληαλ, ιέγνληαο επνκέλσο φηη ζα έπξεπε λα κνπ 

δψζεη ηε δεθάδα θαη λα ηνπ δψζσ δέθα κνλάδεο απηή ηε θνξά, ψζηε ηειηθά λα 

βγάιεη απφ απηέο ηηο κνλάδεο ηνπ αθαηξεηένπ πνπ ηνπ έιεηπαλ. Σειηθά, αληάιιαμε ηε 

δεθάδα κε δέθα κνλάδεο ηηο νπνίεο έλσζε κεηαμχ ηνπο ζπγθξνηψληαο θαη πάιη 

δεθάδα (εηθ. 50) θαη έπεηηα αθαίξεζε απφ ην κεησηέν ηηο κνλάδεο ηνπ αθαηξεηένπ, 

αθνχ πιένλ κπνξνχζε.  

  

εηθφλα 49: εηθνληθέο  

πξαμηαθέο αλαπαξαζηάζεηο 
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Με βάζε ηα παξαπάλσ ν καζεηήο θάλεθε πιένλ ηθαλφο λα ρεηξίδεηαη δεθαδηθά 

κνληέια, ππφ ηε κνξθή πξαμηαθψλ ή εηθνληθψλ αλαπαξαζηάζεσλ, θαηά ηελ εθηέιεζε 

πξάμεσλ. Έπξεπε σζηφζν λα κειεηεζεί θαηά πφζνλ νη γλψζεηο ηνπ απηέο κπνξνχζαλ 

λα απνθηήζνπλ πην αθεξεκέλν ραξαθηήξα, ψζηε λα κπνξνχλ λα εθαξκνζηνχλ θαη 

ζηα πιαίζηα ησλ ζπκβνιηθψλ αλαπαξαζηάζεσλ, δεδνκέλνπ φηη ζηελ θαζεκεξηλή δσή 

ιφγσ πίεζεο ρξφλνπ ή απνπζία αλάινγσλ πιηθψλ, ν καζεηήο ζα πξέπεη πιένλ λα 

κπνξεί λα εθηειεί κε αθξίβεηα θαη ηαρχηεηα ηηο πξάμεηο ζε ζπκβνιηθφ επίπεδν. Γηα 

απηφ ην ιφγν ε επφκελε δξαζηεξηφηεηα αθνξνχζε ηε κειέηε ηεο επίδνζεο ηνπ 

καζεηή ζηε κεηαηξνπή ησλ εηθνληθψλ ζε ζπκβνιηθέο αλαπαξαζηάζεηο.  

Αξρηθά, δφζεθαλ ζην καζεηή δχν θάξηεο κε δεθαδηθά κνληέια, εθ ησλ νπνίσλ ε κία 

απεηθφληδε έλα δηςήθην θαη ε άιιε έλα κνλνςήθην αξηζκφ πνπ έπξεπε λα πξνζζέζεη, 

ελψ ε πξάμε εκπεξηείρε θαη θξαηνχκελν. Ο Κ. αλαγλψξηζε άκεζα ηηο 

αλαπαξηζηψκελεο πνζφηεηεο, θαηακεηξψληαο νιηθά ηηο δεθάδεο θαη ηηο αλαπαξέζηεζε 

ζπκβνιηθά. Πξψηα, μεθίλεζε εθηειψληαο ηελ πξάμε νξηδφληηα, αιιά ζχληνκα 

βιέπνληαο φηη δπζθνιεπφηαλ λα ρεηξηζηεί ην θξαηνχκελν, ηελ μαλαέγξαςε θάζεηα θαη 

ηελ εθηέιεζε ζσζηά, δηαηάζζνληαο ζσζηά ηα ςεθία θαη αλαπαξηζηψληαο ζσζηά ην 

θξαηνχκελν (εηθ. 51). Ο καζεηήο δηέηαζζε επηηπρεκέλα ηνπο αξηζκνχο θαη ζηα 

πιαίζηα ησλ δξαζηεξηνηήησλ κε βάζε ην βηβιίν ζηελ ηάμε, αλαγλσξίδνληαο ηε 

ζεζηαθή αμία ησλ ςεθίσλ θαη ηνπνζεηψληαο ηνπο αξηζκνχο ζηε ζσζηή ζέζε. 

εηθφλα 50: αληαιιαγή δεθάδαο 

κε δέθα κνλάδεο 
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ηα πιαίζηα ηεο αληίζηνηρεο αθαίξεζεο, δφζεθαλ ζην καζεηή θαη πάιη δπν θάξηεο 

πνπ αλαπαξηζηνχζαλ εηθνληθά κε ηε ρξήζε θαη πάιη δεθαδηθψλ κνληέισλ έλα 

δηςήθην θαη έλα κνλνςήθην αξηζκφ αληίζηνηρα. Καηά ηελ εθηέιεζε ηεο πξάμεο 

απαηηνχηαλ θαη εδψ θξαηνχκελν. Ο Κ. αλαπαξέζηεζε ζσζηά ηνπο αξηζκνχο ζηα 

πιαίζηα θάζεηεο αθαίξεζεο, αιιά δπζθνιεχηεθε θαηά ηελ εθηέιεζή ηεο. ηελ πξψηε 

ηνπ πξνζπάζεηα, θαηαλφεζε φηη ρξεηαδφηαλ λα αλαιχζεη κηα δεθάδα θαη πξφζζεζε 

κηα δεθάδα ζηηο κνλάδεο, ηελ νπνία φκσο δελ αθαίξεζε απφ ηηο δεθάδεο (νπζηαζηηθά 

ζαλ λα έπαηξλε δέθα κνλάδεο θαη πάιη απζαίξεηα). ηαλ ηνπ δήηεζα λα μαλαδεί ηελ 

πξάμε, θαηαλφεζε ελ κέξε ην ιάζνο ηνπ, δηαγξάθνληαο φκσο φιεο ηηο δεθάδεο αληί λα 

αθαηξέζεη κφλν κία. ηελ επφκελε θαη ηειεπηαία ηνπ πξνζπάζεηα, θαηαλφεζε φηη 

ρξεηαδφηαλ λα αλαιχζεη κφλν κηα δεθάδα, επνκέλσο θξάηεζε ηηο δεθάδεο αλέπαθεο, 

δαλείζηεθε κηα δεθάδα ηελ νπνία πξφζζεζε ζηηο κνλάδεο θαη θαηφπηλ ζην ηέινο ηελ 

επέζηξεςε, πξνζζέηνληάο ηελ ζηηο δεθάδεο ηνπ αθαηξεηένπ (πνπ ζηελ πξνθεηκέλε 

πεξίπησζε ήηαλ κεδέλ) θαη αθαηξψληαο θαηφπηλ ηηο ηειηθέο δεθάδεο ηνπ αθαηξεηένπ 

απφ απηέο ηνπ κεησηένπ. Απηφο ν ηξφπνο επίιπζεο ηεο αθαίξεζεο, αλ θαη 

εθαξκφδεηαη κε βάζε κηα ελαιιαθηηθή κνξθή ηνπ παξαδνζηαθνχ αιγνξίζκνπ, δελ 

ηαπηηδφηαλ κε ηνλ ηξφπν πνπ πηνζεηήζεθε θαηά ηελ παξέκβαζε, νπφηε ν καζεηήο 

ζηελ παξνχζα δξαζηεξηφηεηα δελ αθνινχζεζε βήκαηα πνπ είρε απνζηεζίζεη, αιιά 

ελεπιάθεη ελεξγεηηθά ζηελ επίιπζε ηεο πξάμεο, βξίζθνληαο λένπο γηα απηφλ ηξφπνπο 

εηθφλα 51: εηθνληθέο  

ζπκβνιηθέο αλαπαξαζηάζεηο 
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λα ηελ επηιχζεη θαη εθδειψλνληαο ηνλ απζεληηθφ ηξφπν ζθέςεο ηνπ (εηθ. 52). 

Αλάινγε, ηάζε γηα εθαξκνγή απηνχ ηνπ ελαιιαθηηθνχ αιγφξηζκνπ, θαζψο ηνλ είρε 

δηδαρζεί, είρε παξαηεξεζεί νξηζκέλεο θνξέο θαη θαηά ηελ εθηέιεζε πξάμεσλ ζην 

ζρνιείν. πρλά ν καζεηήο φκσο, κπέξδεπε ηνπο δχν αιγφξηζκνπο κεηαμχ ηνπο. 

  

Σειηθά, ζηα πιαίζηα ησλ εηθνληθψλ αλαπαξαζηάζεσλ, κειεηήζεθε ε ηθαλφηεηα ηνπ 

καζεηή λα θαηαλνεί ηηο νπνηεζδήπνηε εηθνληθέο αλαπαξαζηάζεηο, εληάζζνληάο ηεο ζε 

θαζεκεξηλά πιαίζηα, κέζσ ησλ ιεθηηθψλ αλαπαξαζηάζεσλ, κέζα ζηα νπνία 

απνθηνχζαλ λφεκα. ηα πιαίζηα απηήο ηεο δξαζηεξηφηεηαο δφζεθαλ μαλά εηθνληθέο 

αλαπαξαζηάζεηο δχν πνζνηήησλ κε δεθαδηθά κνληέια ηηο νπνίεο ν καζεηήο θαινχηαλ 

είηε λα πξνζζέζεη, είηε λα αθαηξέζεη. Ο Κ. αλαγλψξηζε ζχληνκα ηηο πνζφηεηεο πνπ 

αλαπαξηζηψληαλ θαη ην λφεκα ηνπ πξνβιήκαηνο πνπ έπξεπε λα δηαηππψζεη θαη 

παξέζεζε επηηπρεκέλα πξψηα έλα πξφβιεκα πξφζζεζεο: «Δίρα 24 κπινχδεο. Ζ κακά 

κνπ αγφξαζε άιιεο 6. χλνιν έρσ ηψξα 30 κπινχδεο.». πλερίδνληαο κεηά 

δηαηχπσζε έλα πξφβιεκα αθαίξεζεο κε ηηο ίδηεο πνζφηεηεο: «Δίρα 24 θαηζίθεο. 

Έςεζα θαη έθαγα ηηο 6 γηα ην Πάζρα. Μνπ έκεηλαλ 18.» Ο καζεηήο φρη κφλν θάλεθε 

λα αληηιακβάλεηαη επέιηθηα ηνπο αξηζκνχο, δηαηππψλνληαο ηφζν έλα πξφβιεκα 

πξφζζεζεο, φζν θαη έλα πξφβιεκα αθαίξεζεο κε ηηο ίδηεο πνζφηεηεο, αιιά θαη 

θαηαλννχζε ην λφεκα ησλ πξάμεσλ, ελψ πιένλ θάλεθε φηη κπνξεί λα αληηιεθζεί ηηο 

εηθφλα 52: πξαμηαθέο  

ζπκβνιηθέο αλαπαξαζηάζεηο 
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κνλάδεο θαη δεθάδεο ησλ αλαπαξαζηάζεσλ πνπ εκπιέθνληαλ ζηελ πξάμε σο κία 

εληαία πνζφηεηα. 

Ο Κ. παξνπζίαζε αξθεηά βειηησκέλε επίδνζε θαη σο πξνο ηηο εηθνληθέο 

αλαπαξαζηάζεηο, αλ ζπγθξίλνπκε ηελ επίδνζή ηνπ πξηλ θαη κεηά ηελ παξέκβαζε. 

Καηά ηε κεηαηξνπή ησλ εηθνληθψλ αλαπαξαζηάζεσλ ζε πξαμηαθέο, ζηα πιαίζηα ηεο 

εθηέιεζεο πξάμεσλ, ελφςεη ηεο πξφζζεζεο ζπλέζεηε πιένλ ζχλνια ησλ δέθα 

κνλάδσλ ζε κηα δεθάδα (ρσξίο λα ηηο αληαιιάζζεη φκσο αθφκα κε κηα εληαία δεθάδα) 

πξνζζέηνληάο ηεο ζην αξρηθφ ζχλνιν θαη θαηφπηλ ππνιφγηδε πξνζζέηνληαο ηηο ηειηθέο 

δεθάδεο θαη κνλάδεο κεηαμχ ηνπο, ελψ αληίζεηα πξνεγνπκέλσο, μεθηλνχζε απφ ην 

πξψην ζχλνιν θαη πξφζζεηε κνλάδα κνλάδα ζε απηφ ην δεχηεξν, ρσξίο λα ζπγθξνηεί 

λέεο δεθάδεο.  Δπνκέλσο, ήηαλ ηθαλφο λα ζπλζέηεη ηνπο αξηζκνχο ζε πξαμηαθφ 

ηνπιάρηζηνλ επίπεδν θαηά ηελ εθηέιεζε πξάμεσλ, αμηνπνηψληαο ηηο δεθάδεο σο 

ζεκείν αλαθνξάο (benchmark) ζηνπο ππνινγηζκνχο ηνπ (Biddlecomb, & Carr, 2011). 

Μάιηζηα, αθνχ ζπγθξνηνχζε ηηο λέεο δεθάδεο, πξφζζεηε ηηο ππνινηπφκελεο κνλάδεο 

πηνζεηψληαο θαη εδψ αλεπηπγκέλεο πιένλ ππνινγηζηηθέο ζηξαηεγηθέο, μεθηλψληαο 

απφ ην ζχλνιν κε ηηο πεξηζζφηεξεο κνλάδεο θαη πξνζζέηνληαο απεπζείαο ζε απηφ ηηο 

κνλάδεο ηνπ κηθξφηεξνπ ζπλφινπ (Butterworth, 2010).  

Αληίζηνηρα, ζηελ αθαίξεζε αληηιακβαλφηαλ φηη φηαλ δελ επαξθνχζαλ νη κνλάδεο 

ηνπ κεησηένπ ζα έπξεπε λα αληαιιάμεη κηα δεθάδα κε δέθα κνλάδεο, σζηφζν 

ρξεηαδφηαλ αθφκε κηθξή θαζνδήγεζε ζηελ παξαπάλσ δηαδηθαζία. Αληίζεηα, φκσο 

ζηελ αξρή έπαηξλε απζαίξεηα ηηο κνλάδεο πνπ ηνπ έιεηπαλ, ρσξίο λα θαηαλνεί ηε 

δπλαηφηεηα αλάιπζεο ηεο δεθάδαο ζηηο επηκέξνπο κνλάδεο ηεο.  

Πξέπεη λα ζεκεησζεί, φηη ηφζν ζηα πιαίζηα ηεο εθηέιεζεο πξάμεσλ πξφζζεζεο, φζν 

θαη αθαίξεζεο, θαηά ηε κεηαηξνπή ησλ εηθνληθψλ αλαπαξαζηάζεσλ ζε πξαμηαθέο, ν 
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Κ. θάλεθε λα έρεη ηνλ έιεγρν ησλ γλσζηηθψλ ηνπ δηαδηθαζηψλ, παξαθνινπζψληαο θαη 

εθζέηνληαο πιένλ ηε ζθέςε ηνπ θαη απηνξξπζκίδνληαο έηζη ηε δξάζε ηνπ, ελψ 

αληηιακβαλφηαλ εγθαίξσο ηα ιάζε ηνπ θαη ηα δηφξζσλε, έρνληαο ινηπφλ αλαπηχμεη σο 

έλα βαζκφ κεηαγλσζηηθφ έιεγρν ησλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ επηηεινχζε. Σα παξαπάλσ 

απνθηνχλ ηδηαίηεξε ζεκαζία, δεδνκέλνπ φηη ηα άηνκα κε απηηζκφ ζπλήζσο 

αδπλαηνχλ λα απηνξξπζκίδνπλ ηε δξάζε ηνπο θαηά ηε κάζεζε (Blair, & Razza, 2007; 

Kolnik, 2010), αιιά θαη λα εθζέηνπλ ηε ζθέςε ηνπο ζηνπο γχξσ ηνπο (Holmes, & 

Sutherland, 2011). 

Καηά ηε κεηαηξνπή ησλ εηθνληθψλ ζε ζπκβνιηθέο αλαπαξαζηάζεηο, ν καζεηήο 

απέδηδε ζσζηά ηηο πνζφηεηεο πνπ εκπιέθνληαλ θαη ην ζχκβνιν ηεο πξάμεο θαη 

εθηεινχζε ζσζηά ηηο πξνζζέζεηο κε θξαηνχκελν, θαηαλνψληαο θαιχηεξα ηνλ 

αιγφξηζκν ηεο πξφζζεζεο. ηα πιαίζηα ηεο αθαίξεζεο, αλ θαη αλαπαξηζηνχζε θαη 

πάιη ζσζηά ηηο πνζφηεηεο θαη ην αληίζηνηρν ζχκβνιν, ν Κ. δπζθνιεπφηαλ ζηε λνεξή 

εθηέιεζε ησλ πξάμεσλ νξηδφληηα, πηζαλφλ ιφγσ αδπλακηψλ πνπ είρε αθφκε ζηελ 

εθηέιεζε ησλ πξάμεσλ ζηα πιαίζηα ηεο λνεξήο αξηζκνγξακκήο (Aunio et al., 2006). 

Καηφπηλ, θαηά ηελ θάζεηε εθηέιεζε ηεο πξάμεο, αθνινπζνχζε ηνλ αιγφξηζκν κεξηθά, 

αλαιχνληαο κηα δεθάδα, ρσξίο λα ηελ αθαηξεί απφ ηηο δεθάδεο θαη ρξεηαδφηαλ 

θαζνδήγεζε. Χζηφζν, θάλεθε λα έρεη θαηαλνήζεη βαζχηεξα ηνλ αιγφξηζκν, θαζψο 

κε ηελ αλαηξνθνδφηεζε ηνπ εξεπλεηή, ηειηθά εθηεινχζε ηελ θάζεηε αθαίξεζε 

ζσζηά, απνδίδνληαο ην θξαηνχκελν κε κηα δηθή ηνπ ελαιιαθηηθή, ζσζηή κνξθή θαη 

δείρλνληαο φηη θαηαλννχζε ηηο επηηεινχκελεο δηαδηθαζίεο θαη ζπλέδεε ηελ ζπκβνιηθή 

αλαπαξάζηαζε κε ην ρεηξηζκφ ησλ εθάζηνηε πνζνηήησλ (Berry, 2007; Griffin, 2004; 

Myles, & Simpson, 2002), ρσξίο λα ηηο απνζηεζίδεη θαη λα ηηο εθηειεί πιένλ 

κεραληθά, φπσο ηείλνπλ λα θάλνπλ ηα άηνκα κε απηηζκφ (Berry, 2007; Myles, & 

Simpson, 2002). 
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Σέινο, έρνληαο απνθηήζεη κηα ζηέξεα βάζε γχξσ απφ ηνπο δηςήθηνπο αξηζκνχο θαη 

ην πψο απηνί αλαπαξηζηψληαη κε δεθαδηθά κνληέια, ζηα πιαίζηα ηεο κεηάθξαζεο ησλ 

εηθνληθψλ ζε ιεθηηθέο αλαπαξαζηάζεηο, θαηαλννχζε πιεξέζηεξα ηηο εκπιεθφκελεο 

πνζφηεηεο, αληηιακβαλφκελεο ηηο δεθάδεο θαη ηηο κνλάδεο ηνπ θάζε ζπλφινπ σο 

εληαίν ζχλνιν, θαη ηειηθά δηαηχπσλε ζσζηά ηα πξνβιήκαηα πνπ ηνπ δεηνχληαλ. 

Δπνκέλσο, ν καζεηήο παξνπζίαδε κηα ηδηαίηεξα αλεπηπγκέλε πιένλ θαηαλφεζε γηα 

ηνπο αξηζκνχο, έρνληαο αλαπηχμεη εηο βάζνο ηελ έλλνηα ηνπ αξηζκνχ, θαζψο θαηλφηαλ 

λα κπνξεί λα αμηνπνηεί ηηο γλψζεηο ηνπ γχξσ απφ απηνχο ζηα πιαίζηα θαζεκεξηλψλ 

πξνβιεκαηηθψλ θαηαζηάζεσλ, επηιχνληάο ηεο απνηειεζκαηηθά (Yang, & Li, 2013; 

Yang et al., 2008). 

γ. ςμβολικέρ Αναπαπαζηάζειρ 

Αθνχ παξαηεξήζεθε αξθεηά ζεκαληηθή βειηίσζε ηνπ καζεηή σο πξνο ηηο 

πξαμηαθέο θαη εηθνληθέο αλαπαξαζηάζεηο κεηά ηελ παξέκβαζε, ε νπνία θάλεθε λα 

είρε ζεηηθή επίδξαζε ζηελ ηθαλφηεηα κεηάθξαζεο ησλ παξαπάλσ αλαπαξαζηάζεσλ 

ζε ζπκβνιηθή κνξθή, ζε απηφ ην ζεκείν θξίζεθε ζθφπηκν ε κειέηε λα εζηηάζεη ζηε 

κεηαηξνπή ησλ ζπκβνιηθψλ απηή ηε θνξά αλαπαξαζηάζεσλ ζε άιιεο κνξθέο 

αλαπαξάζηαζεο, ψζηε λα δηεξεπλεζεί ην επίπεδν θαηαλφεζήο ηνπο θαη ε 

ιεηηνπξγηθφηεηά ηνπο ζε θαζεκεξηλά πιαίζηα. 

Πξψηα απφ φια κειεηήζεθε ε ηθαλφηεηα ηνπ Κ. σο πξνο ηελ επέιηθηε κεηάβαζε 

απφ ηηο ζπκβνιηθέο ζηηο εηθνληθέο αλαπαξαζηάζεηο. Αξρηθά, δφζεθε κηα πξφζζεζε 

κνλνςεθίσλ ζην καζεηή θαη ηνπ δεηήζεθε λα δσγξαθίζεη έλα πξφβιεκα κε ρξήκαηα 

γηα ην ηη έιεγε ε πξάμε. Ο καζεηήο εζηίαζε ηελ παξνπζίαζε ηεο πξάμεο ζην ρεηξηζκφ 

ρξεκάησλ, ρσξίο λα ηα εληάμεη ζε έλα ζπγθεθξηκέλν θαζεκεξηλφ πιαίζην (π.ρ. αγνξά 

ζπγθεθξηκέλσλ αληηθεηκέλσλ). Απέδσζε φκσο ζσζηά ηελ πξάμε δείρλνληαο φηη είρε 
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θαηαλνήζεη ην λφεκά ηεο. Εσγξάθηζε αξρηθά κε θέξκαηα ηνπ ελφο επξψ ηνλ πξψην 

πξνζζεηέν θαη ηα ελέηαμε φια ζε έλα εληαίν ζχλνιν θαη θαηφπηλ πξφζζεζε ην δεχηεξν 

πξνζζεηέν ζε απηά, ππνινγίδνληαο ην ηειηθφ ζχλνιν δσγξαθίδνληαο θαη πάιη κε 

επξψ. Οπζηαζηηθά, απιά νπηηθνπνίεζε ελ κέξε ηνλ αιγφξηζκν πνπ ηνπ δφζεθε 

εμαξρήο, ρξεζηκνπνηψληαο αληί γηα αξηζκνχο, αληίζηνηρεο πνζφηεηεο ζε επξψ, 

δείρλνληαο φκσο φηη αληηιακβαλφηαλ ηηο εκπιεθφκελεο πνζφηεηεο (εηθ. 53). 

   

Καηφπηλ, ζηελ αληίζηνηρε δξαζηεξηφηεηα αθαίξεζεο ηνπ δεηήζεθε θάηη πνιχ 

ζπγθεθξηκέλν απηή ηε θνξά. Ο Κ. θιήζεθε λα νπηηθνπνηήζεη ηελ αθαίξεζε 

κνλνςεθίσλ δσγξαθίδνληαο έλα θνπάδη κε ςάξηα. Καηαλνψληαο ηη έπξεπε λα θάλεη 

ζπκκεηείρε κε ηδηαίηεξε ζέιεζε ζηε δξαζηεξηφηεηα απηή, δσγξαθίδνληαο φζν ςάξηα 

ηνπ δεηνχζε ν κεησηένο θαη νπηηθνπνηψληαο παξαζηαηηθά ηε δηαδηθαζία ηεο 

αθαίξεζεο κε ςαξάδεο πνπ έπηαλαλ ηα ςάξηα πνπ δήισλε ν αθαηξεηένο (εηθ. 54). 

ηαλ ηνπ δφζεθε ινηπφλ ζπγθεθξηκέλν πιαίζην, θάλεθε ηειηθά λα κπνξεί λα 

αληαπνθξηζεί κε κεγάιε επηηπρία ζηε δηαδηθαζία θαηαλφεζεο θαη εθηέιεζεο ησλ 

πξάμεσλ, θαηαλνψληαο ην λφεκά ηνπο.  

εηθφλα 53: ζπκβνιηθέο  

εηθνληθέο αλαπαξαζηάζεηο 
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Έπεηηα ν Κ. αθνχ κπφξεζε λα θαηαλνήζεη θαη λα απνδψζεη εηθνληθά ηηο ζπκβνιηθέο 

αλαπαξαζηάζεηο, θιήζεθε λα ζηεξηρζεί ζε απηέο θαη λα δηαηππψζεη κε βάζε απηέο 

θαζεκεξηλά πξνβιήκαηα, πξνθεηκέλνπ λα αληρλεπζεί ε ηθαλφηεηά ηνπ λα θαηαλνεί ηηο 

αλαπαξαζηάζεηο απηέο θαη λα ηηο ρξεζηκνπνηεί ζηελ θαζεκεξηλή ηνπ δσή ζηα πιαίζηα 

ηεο επίιπζεο πξνβιεκάησλ. Αξρηθά ηνπ δφζεθε κηα πξφζζεζε δηςήθηνπ κε 

κνλνςήθην θαη ν καζεηήο ακέζσο αλαγλσξίδνληαο ηα ζχκβνια αιιά θαη ην λφεκα 

ηεο πξάμεο, φπσο ηνπ παξνπζηάδνληαλ ζπκβνιηθά, ηα κεηέηξεςε ζε ιεθηηθή κνξθή 

απηή ηε θνξά, εληάζζνληάο ηα ζην παξαθάησ πξφβιεκα: «ηελ θνχηα κε ηα 

παηρλίδηα είρα 16 απηνθηλεηάθηα. Ο μάδεξθφο κνπ κνπ έθαλε δψξν άιια 3. Σψξα έρσ 

19.» Φάλεθε ινηπφλ λα κπνξεί λα αληηιεθζεί ηελ πξφζζεζε σο δηαδηθαζία 

πξνζζήθεο αληηθεηκέλσλ ζε έλα αξρηθφ ζχλνιν θαη λα δηαηππψζεη αλάινγα 

πξνβιήκαηα, επηιχνληάο ηα παξάιιεια, ρσξίο θακηά δπζθνιία. 

Έπεηηα, ηνπ δφζεθε θαη κηα αθαίξεζε δηςήθηνπ κε κνλνςήθην θαη πάιη ν καζεηήο 

ιεθηηθνπνίεζε ηα ζχκβνια πνπ έβιεπε θαη δηαηχπσζε έλα πξφβιεκα γηα ηελ 

αθαίξεζε απηή: «Δίρα 10 απγά. Σζνχγθξηζα ηα 8. Μνπ έκεηλαλ 2.» Δπνκέλσο, ν 

καζεηήο θαηαλφεζε αξθεηά θαιά θαη ηελ αθαίξεζε σο δηαδηθαζία αθαίξεζεο 

αληηθεηκέλσλ απφ έλα αξρηθφ ζχλνιν (ζε αληηδηαζηνιή κε ηελ πξφζζεζε) θαη 

κπφξεζε λα δηαηππψζεη θαη λα επηιχζεη πξνβιήκαηα αθνξκψκελνο απφ θαζεκεξηλέο 

εηθφλα 54: ζπκβνιηθέο  

εηθνληθέο αλαπαξαζηάζεηο 
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θαηαζηάζεηο, έρνληαο ηηο δεμηφηεηεο ψζηε πιένλ λα εληάμεη αξκνληθά ηνπο 

ππνινγηζκνχο ζηελ θαζεκεξηλή ηνπ δσή. 

Σέινο, ζηα πιαίζηα ησλ ζπκβνιηθψλ αλαπαξαζηάζεσλ ν καζεηήο θιήζεθε λα 

αλαπαξαζηήζεη ηνλ παξαδνζηαθφ αιγφξηζκν ζε πξαμηαθφ επίπεδν, ρεηξηδφκελνο 

δεθαδηθά κνληέια (ηνπβιάθηα κνλάδσλ θαη δεθάδσλ), φπνπ έπξεπε λα 

αλαπαξαζηήζεη φιε ηε δηαδηθαζία επηδεηθλχνληαο ηελ επίγλσζή ηνπ ζε ζρέζε κε ηηο 

πξάμεηο πνπ εθηεινχζε ζπκβνιηθά.  

Αξρηθά ηνπ δφζεθαλ δχν δηςήθηνη αξηζκνί ηνπο νπνίνπο έπξεπε λα πξνζζέζεη (38 + 

25). Ζ πξφζζεζε απηή ζπκπεξηειάκβαλε θαη θξαηνχκελν θαη γηα απηφ έρεη πνιχ 

ελδηαθέξνλ λα κειεηεζεί πψο ηελ αλαπαξηζηά ν καζεηήο, αθνχ κέρξη ηψξα 

δπζθνιεπφηαλ ζην ρεηξηζκφ ηνπ θξαηνπκέλνπ. Ο καζεηήο θαηαλφεζε ηνπο αξηζκνχο 

πνπ ηνπ δφζεθαλ ζπκβνιηθά, αλαπαξηζηψληαο θαη ηνπο δχν σο αλεμάξηεηα ζχλνια, 

θαηαλνψληαο ηε ζεζηαθή αμία ησλ ςεθίσλ ηνπο θαη απνδίδνληάο ηελ ζσζηά κε 

δεθαδηθά κνληέια (εηθ. 55). ηε ζπλέρεηα, θαηά ηελ πξφζζεζε – έλσζε ησλ δχν 

πνζνηήησλ, πξφζζεζε πξψηα ηηο δεθάδεο κεηαμχ ηνπο θαη θαηφπηλ ηηο κνλάδεο (εηθ. 

56). Καηά ηελ πξνζζήθε ησλ κνλάδσλ  δπζθνιεχηεθε αξρηθά ιίγν, γλσξίδνληαο φηη 

ζα έπξεπε λα θαηαζθεπάζεη θαη κηα λέα δεθάδα, αιιά κελ μέξνληαο πψο λα 

πξνρσξήζεη. Καηφπηλ, φκσο κε κηθξή παξφηξπλζε, θαηαλφεζε φηη έπξεπε λα 

πξνζζέζεη ζηηο κνλάδεο ηνπ ελφο ζπλφινπ φζεο κνλάδεο ππνιείπνληαλ γηα ηε δεθάδα 

θαη κεηά λα δεη πφζεο πεξίζζεπαλ (εηθ. 57). Δθηειψληαο ηελ παξαπάλσ δηαδηθαζία, 

θαηαζθεχαζε κηα λέα δεθάδα κε ηηο ππνινηπφκελεο κνλάδεο (εηθ. 58), ηελ αληάιιαμε 

κε κηα εληαία δεθάδα (εηθ. 59) θαη ηε ζπλππνιφγηζε ζην ηειηθφ απνηέιεζκα 

πξνζζέηνληαο ηειηθά θαη ηηο κνλάδεο πνπ έκελαλ (εηθ. 60).  
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εηθφλα 55: ζπκβνιηθέο  

πξαμηαθέο αλαπαξαζηάζεηο 

εηθφλα 56: πξφζζεζε δεθάδσλ  

εηθφλα 57: πξφζζεζε κνλάδσλ πνπ 

ππνιείπνληαη ζηηο 5 κνλάδεο γηα 

ζπγθξφηεζε λέαο δεθάδαο  

εηθφλα 58: ζπγθξφηεζε λέαο δεθάδαο 

εηθφλα 59: αληαιιαγή 10 κνλάδσλ 

κε  λέα δεθάδα θαη πξφζζεζή ηεο 

ζηηο ππφινηπεο 

εηθφλα 60: πξνζζήθε κνλάδσλ πνπ 

πεξηζζεχνπλ ζην ηειηθφ ζχλνιν 
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ηα πιαίζηα ηεο αθαίξεζεο θαη επεηδή παξαηεξήζεθε φηη ν καζεηήο εδψ 

παξνπζίαδε ηδηαίηεξε δπζθνιία ζηελ θαηαλφεζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ αιγνξίζκνπ θαη 

θαη’ επέθηαζε ζηε ζχλδεζε ησλ ζπκβνιηθψλ κε ηηο πξαμηαθέο αλαπαξαζηάζεηο, 

δφζεθαλ δχν δηαθνξεηηθά είδε αθαίξεζεο. Ζ πξψηε ήηαλ απιή (δηςήθηνο κε 

κνλνςήθην), θαζψο δελ εκπεξηείρε θξαηνχκελν θαη δηεξεπλνχζε απιά ηελ ηθαλφηεηα 

ηνπ καζεηή λα θαηαλνεί ην λφεκα ηεο αθαίξεζεο, φηαλ ηνπ παξνπζηαδφηαλ 

ζπκβνιηθά θαη λα ην αλαπαξηζηά πξαμηαθά. Ζ δεχηεξε ήηαλ πην απαηηεηηθή, 

πεξηειάκβαλε θαη θξαηνχκελν (δηςήθηνο κε κνλνςήθην) θαη κειεηνχζε ηελ 

θαηαλφεζε ησλ δηαδηθαζηψλ ηνπ παξαδνζηαθνχ αιγνξίζκνπ ηεο αθαίξεζεο κε 

θξαηνχκελν, δηακέζνπ ηνπ ρεηξηζκνχ δεθαδηθψλ κνληέισλ.  

Καηά ηελ εθηέιεζε ηεο πξψηεο αθαίξεζεο, ν Κ. κε επθνιία πήξε φζα ηνπβιάθηα 

ηνπ ππνδείθλπε ν κεησηένο, αθαίξεζε φζα ηνπβιάθηα ζπκβφιηδε ν αθαηξεηένο, 

εμσηεξηθεχνληαο ηε ζθέςε ηνπ παξάιιεια: «Έρνπκε 13, βγάδσ 2 θαη ηα δίλσ ζε 

ζέλα», ιέγνληαο ηέινο πφζα ηνπβιάθηα ηνπ έκεηλαλ. Μάιηζηα, κε δηθή ηνπ 

πξσηνβνπιία, πήξε πίζσ ηα ηνπβιάθηα πνπ αθαίξεζε θαηακεηξψληαο μαλά ην αξρηθφ 

ζχλνιν, αλαπαξηζηψληαο ηε δηαδηθαζία ηεο επαιήζεπζεο. 

Ο Κ. ηφζν απφ ηα παξαπάλσ, φζν θαη απφ ηηο παξαηεξήζεηο κνπ σο δαζθάιαο 

παξάιιειεο ζηήξημήο ηνπ, θαηαλννχζε ηε ζρέζε κεηαμχ ηεο αθαίξεζεο θαη ηεο 

πξφζζεζεο, θαζψο πέξα απφ ηελ ηθαλφηεηά ηνπ πνπ επέδεημε παξαπάλσ λα 

επαιεζεχεη ην απνηέιεζκα ηεο αθαίξεζεο κέζσ πξφζζεζεο, ζηα πιαίζηα ησλ 

καζεκάησλ ζην ζρνιείν, θαηά ηελ εθηέιεζε αθαηξέζεσλ λνεξά, κε ηε βνήζεηα ησλ 

δαρηχισλ ηνπ αλέβαηλε απφ ηνλ αθαηξεηέν ζηνλ κεησηέν, βξίζθνληαο ηε δηαθνξά 

ηνπο ζηα πιαίζηα κηαο λνεξήο αξηζκνγξακκήο. Τηνζεηνχζε επνκέλσο κηα εμειηγκέλε 

ζηξαηεγηθή αθαίξεζεο, ράξε ζηελ θαηαλφεζε ηεο αθαίξεζεο σο αληίζηξνθεο 

δηαδηθαζίαο ηεο πξφζζεζεο. 
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Αηζζεηνπνηψληαο ηε δεχηεξε θαη δπζθνιφηεξε αθαίξεζε, ν Κ. εμέθξαζε αξρηθά κε 

ιφγηα ηα φζα έβιεπε κε ζχκβνια («23 πιελ 5»), αλαπαξέζηεζε απνηειεζκαηηθά κε 

ηνπβιάθηα ην κεησηέν θαη παξαηήξεζε φηη νη κνλάδεο ηνπ δελ επαξθνχζαλ ψζηε λα 

αθαηξέζεη απφ απηφλ ηηο κνλάδεο πνπ ππνδείθλπε ν αθαηξεηένο (εηθ. 61). Αλέθεξε, 

πφζεο κνλάδεο απφ απηέο πνπ ππνδείθλπε ν αθαηξεηένο κπνξνχζε λα αθαηξέζεη θαη 

πφζεο ηνπ ππνιείπνληαλ, αιιά αλ θαη θαηαλφεζε φηη ζα έπαηξλε απηέο ηηο κνλάδεο 

απφ ηε δεθάδα, δε γλψξηδε πψο λα δηαζπάζεη ηελ εληαία δεθάδα ζε κνλάδεο (αξρή 

αληαιιαγήο δεθάδαο κε δέθα κνλάδεο). Μεηά, παξνξκεηηθά, πήξε θαη πάιη απζαίξεηα 

ηηο κνλάδεο πνπ ππνιείπνληαλ (εηθ. 62). ε κηα δεχηεξε πξνζπάζεηα, παξά ηηο 

παξνηξχλζεηο κνπ λα αληαιιάμεη ηε δεθάδα κε κνλάδεο, δελ θαηαλφεζε ηη έπξεπε λα 

θάλεη θαη αληάιιαμε θαη απηή ηε θνξά ηε κηα δεθάδα κε δχν κφλν κνλάδεο πνπ ηνπ 

έιεηπαλ (εηθ. 63). Σειηθά, κεηά απφ ζπλερείο παξνηξχλζεηο θαηαλφεζε φηη αληάιιαμε 

κηα δεθάδα κφλν κε δχν κνλάδεο θαη φρη κε δέθα πνπ έπξεπε γηα λα είλαη ηζνδχλακν 

ην παιηφ ζχλνιν κε ην αξρηθφ θαη έηζη αληάιιαμε κηα δεθάδα κε δέθα κνλάδεο (εηθ. 

64) θαη εθηέιεζε απφ ηελ αξρή μαλά ηελ πξάμε ζσζηά, κπνξψληαο ηψξα λα 

αθαηξέζεη φιεο ηηο κνλάδεο πνπ ηνπ ππνδείθλπε ν αθαηξεηένο.  

 

  εηθφλα 61: αλαπαξάζηαζε κεησηένπ εηθφλα 62: απζαίξεηε ζπκπιήξσζε 

ππνιεηπφκελσλ κνλάδσλ αθαηξεηένπ 
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Με βάζε φιεο ηηο παξαπάλσ παξαηεξήζεηο ζρεηηθά κε ηηο ζπκβνιηθέο 

αλαπαξαζηάζεηο, πξνθχπηεη φηη ππήξρε αθφκε ζεκαληηθή αδπλακία σο πξνο ηελ 

θαηαλφεζε ησλ ζπκβνιηθψλ αλαπαξαζηάζεσλ, ψζηε λα κπνξέζεη ν καζεηήο λα 

αληηιεθζεί αθξηβψο ην λφεκά ηνπο θαη λα ηηο απνδψζεη ζε πξαμηαθή, εηθνληθή θαη 

ιεθηηθή κνξθή. Χζηφζν, ε επίδνζή ηνπ έρεη βειηησζεί ζεκαληηθά κε ηε βνήζεηα ηεο 

παξέκβαζεο.  

Αλαθνξηθά κε ηελ ηθαλφηεηά ηνπ ζηε κεηαηξνπή ησλ ζπκβνιηθψλ ζε εηθνληθέο 

αλαπαξαζηάζεηο, ν Κ. ηφζν πξηλ, φζν θαη κεηά ηελ παξέκβαζε ηα θαηάθεξλε αξθεηά 

θαιά, αλαπαξηζηψληαο κε επηηπρία ηηο εκπιεθφκελεο πνζφηεηεο θαη εθηειψληαο ηηο 

απαηηνχκελεο πξάμεηο κεηαμχ απηψλ ησλ πνζνηήησλ. Καηαλννχζε ην λφεκα ησλ 

αξηζκεηηθψλ ζπκβφισλ, αλαπαξηζηψληαο εηθνληθά ηηο εκπιεθφκελεο πνζφηεηεο, 

δείρλνληαο φηη είρε θαηαθηήζεη ηε ζπκβνιηθή έλλνηα ησλ αξηζκεηηθψλ ζπκβφισλ, 

αθφκα θαη ζηα πιαίζηα εθηέιεζεο πξάμεσλ (Jordan, et al. 2012). ηα πιαίζηα 

αλαπαξάζηαζεο ζπκβνιηθψλ πξάμεσλ εηθνληθά απέδηδε θαιχηεξα, φηαλ ηνπ δίλνληαλ 

ζπγθεθξηκέλα πιαίζηα εθηέιεζεο ησλ πξάμεσλ, ιφγσ ηεο αδπλακίαο αθεξεκέλεο 

ζθέςεο πνπ εθδειψλνπλ νη καζεηέο κε απηηζκφ (Dombrowski, 2012; Meyer, & 

Minshew, 2002). 

εηθφλα 63: αληαιιαγή δεθάδαο κε 2 

κνλάδεο 

εηθφλα 64: αληαιιαγή δεθάδαο κε 10 

κνλάδεο 
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Έρεη παξνπζηάζεη αξθεηά ζεκαληηθή βειηίσζε σο πξνο ηελ πξαμηαθή απφδνζε ησλ 

ζπκβνιηθψλ αλαπαξαζηάζεσλ κε δεθαδηθά κνληέια θαη ελψ ηα θαηάθεξλε πνιχ θαιά 

φηαλ δελ εκπιεθφηαλ θξαηνχκελν, δείρλνληαο φηη θαηαλννχζε ηα φζα έθαλε, φηαλ 

εκπιεθφηαλ θξαηνχκελν, λαη κελ γλψξηδε φηη έπξεπε λα αλαιχζεη κηα δεθάδα ζε 

κνλάδεο (ζηελ αθαίξεζε) ή λα ζπλζέζεη κηα δεθάδα απφ απηέο (ζηελ πξφζζεζε), 

αιιά ρξεηαδφηαλ θαζνδήγεζε πξνθεηκέλνπ λα απεκπιαθεί απφ ηνλ παξνξκεηηθφ 

ρεηξηζκφ ησλ δεθάδσλ θαη ησλ κνλάδσλ, φπσο έθαλε πξηλ ηελ παξέκβαζε, 

παξνπζηάδνληαο κηα εκκνλή ζηα πξφηεξα γλσζηηθά ηνπ ζρήκαηα. Καζψο ρεηξηδφηαλ 

ηηο εθάζηνηε πνζφηεηεο εθδήισλε ηνλ ηξφπν ζθέςεο ηνπ, δείρλνληαο φηη θαηαλννχζε 

θαη φηη γλψξηδε ηη ζα έπξεπε λα θάλεη κε βάζε ηα λέα γλσζηηθά ζρήκαηα πνπ είρε 

θαηαλνήζεη (Shallice et al., 1996), σζηφζν αδπλαηνχζε ηειηθά λα αληηθαηαζηήζεη ηα 

παιαηφηεξα γλσζηηθά ηνπ ζρήκαηα κε λέα ιεηηνπξγηθφηεξα (Hill, 2004), πηζαλφλ 

ιφγσ αδπλακίαο αλαζηνιήο ησλ καζεκέλσλ αληηδξάζεσλ (Happe et al., 2006; Hill, 

2004), πνπ νδεγνχζε ζε εκκνλή ζηα πξφηεξα ζρήκαηα, ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ 

απνπζία λνεηηθήο επειημίαο (Bull et al., 1999; Bull, & Scerif, 2001). Με ειάρηζηε 

παξφηξπλζε, ηα θαηάθεξλε αξθεηά θαιά ζηα πιαίζηα ηεο πξφζζεζεο ζπλζέηνληαο 

λέεο δεθάδεο, αιιά δπζθνιεπφηαλ πεξηζζφηεξν ζηελ αθαίξεζε, θαζψο δελ είρε 

εζσηεξηθεχζεη ηελ αλάιπζε ηεο δεθάδαο ζηηο κνλάδεο πνπ ηελ απαξηίδνπλ.  

Σέινο, ν ηνκέαο φπνπ παξνπζίαζε ηε κεγαιχηεξε βειηίσζε ήηαλ ε ιεθηηθή 

απφδνζε ησλ ζπκβνιηθψλ αλαπαξαζηάζεσλ. Ο καζεηήο κπνξνχζε κε αξθεηά κεγάιε 

επηηπρία λα θαηαλνήζεη ηηο εκπιεθφκελεο πνζφηεηεο, αληηιακβαλφκελνο πιένλ ηε 

ζρέζε πνπ ππήξρε κεηαμχ ηνπο, ελφςεη ηεο εθηέιεζεο πξνζζέζεσλ ή αθαηξέζεσλ θαη 

απνδίδνληαο απηή ηε ζρέζε, δηαηππψλνληαο θαζεκεξηλά πξνβιήκαηα. Ο Κ. 

αληηιακβαλφηαλ ηελ πξφζζεζε σο πξνζζήθε αληηθεηκέλσλ ζε έλα αξρηθφ ζχλνιν, 

ελψ ηελ αθαίξεζε σο αληίζηξνθε πξάμε, αθαίξεζεο αληηθεηκέλσλ απφ έλα δνζκέλν 
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ζχλνιν. Δπέδεημε θαη εδψ, φπσο θαη θαηά ηε κειέηε ησλ εηθνληθψλ αλαπαξαζηάζεσλ, 

ηδηαίηεξα αλαπηπγκέλε αίζζεζε ησλ αξηζκψλ, κπνξψληαο λα αμηνπνηήζεη ηα 

αξηζκεηηθά ζχκβνια ζηελ θαζεκεξηλή ηνπ δσή, δηαηππψλνληαο θαη επηιχνληαο 

κεηέπεηηα, θαζεκεξηλά πξνβιήκαηα (Yang, & Li, 2013; Τang, Li, & Lin, 2008).  

δ. Λεκηικέρ Αναπαπαζηάζειρ 

Σέινο, κειεηήζεθε ε ηθαλφηεηα ηνπ καζεηή λα κεηαθξάδεη πνηθίιεο ιεθηηθέο 

αλαπαξαζηάζεηο ησλ πξάμεσλ ζε άιιεο κνξθέο, πξνθεηκέλνπ λα δηεπθξηληζηεί θαηά 

πφζν θαηαλννχζε ην λφεκα ησλ πξάμεσλ, φηαλ απηέο ηνπ παξνπζηάδνληαη εληαγκέλεο 

κέζα ζε ζπγθεθξηκέλα πιένλ πιαίζηα, φπνπ θαινχηαλ λα εθαξκφζεη ηηο γλψζεηο ηνπ.  

Αξρηθά, ν καζεηήο θιήζεθε λα απνδψζεη κε εηθνληθέο αλαπαξαζηάζεηο θαζεκεξηλά 

πξνβιήκαηα πνπ ηνπ παξνπζηάδνληαλ ιεθηηθά. Σφζν ζηα πιαίζηα ηνπ πξνβιήκαηνο 

πξφζζεζεο, φζν θαη ζε απηφ ηεο αθαίξεζεο, ν καζεηήο θαηαλφεζε άκεζα ηηο ιεθηηθέο 

αλαπαξαζηάζεηο ησλ πνζνηήησλ πνπ εκπιέθνληαλ ζην πξφβιεκα θαη ηηο 

νπηηθνπνίεζε δσγξαθίδνληαο φηη ηνπ δεηνχηαλ. Καηά ηε δηαδηθαζία ηεο πξφζζεζεο, 

θαηαλφεζε ην λφεκα ηεο πξάμεο πνπ θιήζεθε λα εθηειέζεη, δσγξαθίδνληαο πξψηα ην 

έλα ζχλνιν θαη κεηά ην άιιν θαη ηειηθά ηα άζξνηζε θαηακεηξψληαο φια ηα 

αληηθείκελα πνπ δσγξάθηδε. ηα πιαίζηα ηεο αθαίξεζεο (6 – 2) θαηάιαβε εμαξρήο ηη 

πξάμε έπξεπε λα εθηειέζεη θαη νπηηθνπνηψληαο ην πξφβιεκα, επηηέιεζε παξάιιεια 

ηελ πξάμε, αλαπαξηζηψληαο κελ ηνλ κεησηέν, αιιά ππνδεηθλχνληαο κέζα ζε απηφ ην 

ζχλνιν αληηθεηκέλσλ θαη ηνλ αθαηξεηέν, θαηαιήγνληαο άκεζα ζην ππφινηπν θαη 

εθθξάδνληαο ην απνηέιεζκα θαη ιεθηηθά (εηθ. 65).  
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ηε ζπλέρεηα, δφζεθαλ ζην καζεηή ιεθηηθά δηαηππσκέλα πξνβιήκαηα κε δεθαδηθά 

κνληέια, πξνθεηκέλνπ λα κειεηεζεί ιεπηνκεξψο ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν ρεηξηδφηαλ ηα 

κνληέια απηά θαηά ηελ εθηέιεζε πξάμεσλ κε θξαηνχκελν. Ο Κ. αλαπαξέζηεζε 

ζσζηά ηηο πνζφηεηεο πνπ ηνπ παξνπζηάδνληαλ ιεθηηθά ηφζν ζηελ πξφζζεζε, φζν θαη 

ζηελ αθαίξεζε κεηαηξέπνληάο ηεο ζε πξαμηαθέο αλαπαξαζηάζεηο, κελ έρνληαο 

δπζθνιία λα κεηαθξάζεη ηηο ιεθηηθέο αλαπαξαζηάζεηο ησλ αξηζκψλ ζε πξαμηαθέο 

(εηθ. 66, εηθ. 67). Χζηφζν, αλ θαη θαηαλννχζε ηη έπξεπε λα θάλεη δπζθνιεχηεθε πνιχ 

ζην ρεηξηζκφ ησλ πνζνηήησλ ηφζν ζηελ αθαίξεζε, φζν θαη ζηελ πξφζζεζε. 

  

 

Αλαιπηηθφηεξα, ζηα πιαίζηα ηεο πξφζζεζεο, ελψ πξφζζεζε ζσζηά δεθάδεο κε 

δεθάδεο θαη κνλάδεο κε κνλάδεο πξνζπαζψληαο λα θηηάμεη κηα λέα δεθάδα απέηπρε, 

θαζψο αλ θαη θαηαλφεζε φηη δέθα κνλάδεο είλαη κηα δεθάδα, δελ ηηο αληάιιαμε κε κηα 

νιφθιεξε δεθάδα, κφιηο ηηο ζπλέζεζε, αιιά πήξε απζαίξεηα κηα λέα δεθάδα ρσξίο λα 

εηθφλα 65: ιεθηηθέο  

εηθνληθέο αλαπαξαζηάζεηο 

εηθφλα 66: ιεθηηθέο  πξαμηαθέο 

αλαπαξαζηάζεηο (πξφζζεζε) 

εηθφλα 67: ιεθηηθέο  πξαμηαθέο 

αλαπαξαζηάζεηο (αθαίξεζε - κεησηένο) 
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αθαηξέζεη ηηο δέθα κνλάδεο (εηθ. 68). Καηαλννχζε κελ ην λφεκα ηεο πξάμεο θαη ηη 

έπξεπε λα θάλεη, αιιά δελ αληηιακβαλφηαλ φηη κε ηνπο ρεηξηζκνχο ηνπ νη αξρηθέο 

πνζφηεηεο κεηαβάιινληαλ θαη δελ εθάξκνδε ηελ αξρή ηεο αληαιιαγήο κηαο 

πνζφηεηαο κε κηα ηζάμηα.  

  

Καηά ηελ εθηέιεζε ηεο αθαίξεζεο (αθαίξεζε κνλνςήθηνπ απφ δηςήθην), ν καζεηήο 

θαηαλφεζε ην λφεκα ηεο πξάμεο θαη άξρηζε λα αθαηξεί αληηθείκελα απφ ην αξρηθφ 

ζχλνιν. Δπίζεο, παξαηήξεζε φηη δελ επαξθνχζαλ νη κνλάδεο γηα λα αθαηξέζεη ηηο 

κνλάδεο ηνπ αθαηξεηένπ απφ ην κεησηέν θαη πήξε απζαίξεηα ηηο κνλάδεο πνπ ηνπ 

έιεηπαλ (εηθ. 69). Με ζρεηηθή ππφδεημε, θαηαλφεζε φηη ζα έπξεπε λα αληαιιάμεη κηα 

δεθάδα γηα λα απνθηήζεη ηηο κνλάδεο πνπ ηνπ ππνιείπνληαλ, αιιά εθηέιεζε θαη απηφ 

ην βήκα κεραληθά, παίξλνληαο κηα δεθάδα θαη αληαιιάζζνληάο ηελ θαη πάιη κε κηα 

δεθάδα, δηαηεξψληαο ίδην ην αξρηθφ ζχλνιν. Υξεηαδφηαλ ζπλερή θαζνδήγεζε θαη 

αθφκα θαη φηαλ αθαίξεζε ηηο κνλάδεο πνπ κπνξνχζε θαη κεηά πξνζπάζεζε λα 

αληαιιάμεη μαλά ηε δεθάδα κε κνλάδεο, ηελ αληάιιαμε παίξλνληαο φκσο ζηε ζέζε 

ηεο κφλν φζεο κνλάδεο ηνπ έιεηπαλ θαη φρη δέθα (εηθ. 70), κε δηαηεξψληαο θαη πάιη 

ηζνδχλακεο ηηο πνζφηεηεο πξηλ θαη κεηά θαη θαηαιήγνληαο ζε ιαλζαζκέλν 

απνηέιεζκα. Μάιηζηα κεηά απφ απηήλ ηελ «αληαιιαγή» μέραζε λα αθαηξέζεη ηε 

κνλάδα πνπ ηνπ ππνιεηπφηαλ θαη γηα απηφ έθαλε απηέο ηηο δηεπζεηήζεηο. Ο καζεηήο 

παξνπζίαδε απμεκέλε δπζθνιία θαη δε θάλεθε λα κπνξεί λα θαηαλνήζεη κε πνην 

εηθφλα 68: ζπγθξφηεζε δεθάδαο απφ 

κνλάδεο θαη πξνζζήθε λέαο δεθάδαο 

(ρσξίο αληαιιαγή) 
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ηξφπν κηα δεθάδα αλαιχεηαη ζε δέθα κνλάδεο, παξά ηελ θαζνδήγεζε πνπ ηνπ 

παξείρα.  

       

 

 

Σέινο, ν καζεηήο θιήζεθε λα κεηαηξέςεη ηηο ιεθηηθέο αλαπαξαζηάζεηο ζε 

ζπκβνιηθέο, πξνθεηκέλνπ λα δηεξεπλεζεί αλ νη παξαπάλσ αδπλακίεο κεηαθέξνληαη 

θαη ζε ζπκβνιηθφ επίπεδν. Αλαθνξηθά κε ηελ πξφζζεζε, ην πξφβιεκα πνπ 

δηαηππψζεθε πεξηειάκβαλε ην ρεηξηζκφ δχν κνλνςήθησλ αξηζκψλ κε θξαηνχκελν. Ο 

καζεηήο άκεζα θαηαλφεζε ηη πξάμε έπξεπε λα εθηειέζεη θαη κεηέθεξε ηηο ιεθηηθέο 

αλαπαξαζηάζεηο ησλ αξηζκψλ πνπ πξνζηίζεληαλ ζε ζπκβνιηθή κνξθή. Δθηέιεζε ηνλ 

ππνινγηζκφ λνεξά αξρηθά νξηδφληηα, βξίζθνληαο ην ζσζηφ απνηέιεζκα θαη κεηά 

κεηέθεξε ηηο πξάμεηο ζε θάζεηε κνξθή, δηαηάζζνληαο ζσζηά ηηο κνλάδεο θαη δεθάδεο, 

παξαιείπνληαο σζηφζν ηε ζεκείσζε ηνπ θξαηνπκέλνπ, θαζψο έθαλε ηελ πξάμε κε ην 

κπαιφ. 

ρεηηθά κε ηελ αθαίξεζε (αθαίξεζε δηςήθηνπ – κνλνςήθηνπ κε θξαηνχκελν), ελψ 

αληηιήθζεθε ζσζηά ηελ επηηεινχκελε πξάμε θαη κεηέθεξε ζσζηά ηνπο αξηζκνχο ζε 

ζπκβνιηθή κνξθή, ζπλάληεζε αξθεηέο δπζθνιίεο θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ θάζεησλ 

ππνινγηζκψλ. Ο καζεηήο αλ θαη αλέθεξε πξνθνξηθά ζσζηά ηα πξψηα βήκαηα ηνπ 

εηθφλα 69: απζαίξεζηε πξνζζήθε 

ππνιεηπφκελεο κνλάδαο  

εηθφλα 70: δεμηά – νη αθαηξνχκελεο 

κνλάδεο θαη ε αληαιιαζζφκελε κε 

κηα κνλάδα δεθάδα, αξηζηεξά – νη 

δεθάδεο πνπ κέλνπλ θαη ε κνλάδα 

πνπ κπαίλεη ζηε ζέζε ηεο δεθάδαο 
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αιγνξίζκνπ φπσο ηα είρε κάζεη, πξνζζέηνληαο νπζηαζηηθά κηα δεθάδα ζηηο κνλάδεο, 

θάλεθε φηη δελ ηα θαηαλννχζε θαη ηα είρε απνζηεζίζεη κεραληθά, θαζψο νχηε 

ζεκείσζε θξαηνχκελν ζηηο κνλάδεο, νχηε ην αθαίξεζε απφ ηηο δεθάδεο. Δθηέιεζε 

επνκέλσο ηελ πξάμε, παίξλνληαο θξαηνχκελν κελ ζην κπαιφ ηνπ, κε βάζε φζα ηνπ 

ππνδείθλπε ν παξαδνζηαθφο αιγφξηζκνο, αιιά δελ ην αθαίξεζε κεηά, βξίζθνληαο 

ιάζνο απνηέιεζκα (εηθ. 71). Υξεηάζηεθε παξφηξπλζε, ψζηε λα ζθεθζεί πάλσ ζηα 

φζα ππνδείθλπε ν αιγφξηζκνο θαη λα εθηειέζεη ηειηθά ηελ πξάμε ζσζηά, αλαιχνληαο 

κηα δεθάδα θαη ζεκεηψλνληαο ζσζηά φιεο ηηο δηαδηθαζίεο ζην ραξηί. 

  

Με βάζε ινηπφλ ηε κειέηε ηεο επίδνζεο ηνπ καζεηή σο πξνο ηελ ηθαλφηεηά ηνπ λα 

κεηαθξάδεη ηηο ιεθηηθέο αλαπαξαζηάζεηο ζε εηθνληθέο, πξαμηαθέο θαη ζπκβνιηθέο, 

παξαηεξήζεθε αλνκνηνγελήο επίδνζε αλά ηνκέα. πσο θαη πξηλ ηελ παξέκβαζε ν Κ. 

ζπλέρηδε λα κεηαθέξεη απνηειεζκαηηθά ηηο ιεθηηθέο αλαπαξαζηάζεηο ζε εηθνληθή 

κνξθή, αλαγλσξίδνληαο ηηο εκπιεθφκελεο πνζφηεηεο, θαηαλνψληαο ηελ έλλνηα ησλ 

αξηζκεηηθψλ ζπκβφισλ (Jordan, et al. 2012) θαη ην λφεκα ησλ πξάμεσλ, εθηειψληαο 

απιέο θαζεκεξηλέο πξάμεηο αμηνπνηψληαο ηηο γλψζεηο ηνπ γηα ην αξηζκεηηθφ ζχζηεκα. 

Μάιηζηα, θάλεθε λα παξνπζηάδεη αλεπηπγκέλε πιένλ θαηαλφεζε ηεο αθαίξεζεο, 

αλαπαξηζηψληαο άκεζα ηνλ αθαηξεηέν σο ηκήκα ηνπ κεησηένπ θαη βξίζθνληαο ην 

ππφινηπν.  

εηθφλα 71: ιεθηηθέο  ζπκβνιηθέο 

αλαπαξαζηάζεηο (αξηζηεξά – απηφλνκα, 

δεμηά – κε αλαηξνθνδφηεζε) 
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Καηά ηε κεηαηξνπή ησλ ιεθηηθψλ αλαπαξαζηάζεσλ ζε πξαμηαθέο, ν καζεηήο 

αληηιακβαλφηαλ πιένλ θαιχηεξα ηελ πξφζζεζε αξηζκψλ κε θξαηνχκελν, 

θαηαλνψληαο πψο λα ζπλζέηεη λέεο δεθάδεο απφ ηηο κνλάδεο (κε κηθξή θαζνδήγεζε) 

θαη θαηαλννχζε φηη ην ζχλνιν ησλ δέθα κνλάδσλ ηζνδπλακεί κε κηα δεθάδα, αιιά 

πξφζζεηε ηε δεθάδα, ρσξίο λα ηελ αληηθαηαζηήζεη κε ηηο δέθα κνλάδεο πνπ 

ζπγθξνηνχζε. Αληίζεηα, ν Κ. θάλεθε λα θαηαλνεί ιηγφηεξν ηελ αθαίξεζε κε 

δεθαδηθά κνληέια, γλσξίδνληαο κελ πιένλ φηη ζα έθαλε θάπνηα αληαιιαγή – 

αληηθαηάζηαζε γηα λα πάξεη ηηο κνλάδεο πνπ ηνπ ππνιείπνληαλ, αιιά κελ κπνξψληαο 

λα θαηαλνήζεη ηελ αλάιπζε ηεο δεθάδαο, αληάιιαζζε ηηο δεθάδεο απζαίξεηα κε φζεο 

κνλάδεο ηνπ ρξεηάδνληαλ, παξνπζηάδνληαο μαλά αδπλακία επέιηθηεο κεηάβαζεο απφ 

ην έλα γλσζηηθφ ζρήκα ζην άιιν θαη εκκνλή ζηα πξφηεξα γλσζηηθά ζρήκαηα (Bull et 

al., 1999; Bull, & Scerif, 2001).  

Σέινο, θαηά ηε κεηαθνξά ησλ ιεθηηθψλ αλαπαξαζηάζεσλ ζε ζπκβνιηθφ επίπεδν, ε 

αλεπηπγκέλε θαηαλφεζε ηεο πξφζζεζεο πνπ παξαηεξήζεθε ζε πξαμηαθφ επίπεδν, 

αληηθαηνπηξηδφηαλ θαη ζε ζπκβνιηθφ, θαζψο ν καζεηήο κπνξνχζε πιένλ θαηαλνεί 

πεξηζζφηεξν ην ξφιν ηνπ θξαηνπκέλνπ. Δπίζεο, ζηα πιαίζηα ηεο αθαίξεζεο 

παξνπζίαδε θαιχηεξε επίδνζε ζε ζρέζε κε πξηλ ηελ παξέκβαζε, θαηαλννχζε ηελ 

αλάιπζε ηεο δεθάδαο θαη ζπλππνιφγηδε ηε λέα δεθάδα ζηηο κνλάδεο (αλ θαη δελ ηε 

ζεκείσλε γξαπηά), αιιά δελ ηελ αθαηξνχζε απφ ηηο δεθάδεο, δείρλνληαο φηη δελ 

θαηαλννχζε πιήξσο ηηο επηηεινχκελεο κε βάζε ηνλ αιγφξηζκν δηαδηθαζίεο, φπσο 

θάλεθε θαη θαηά ηε κεηαηξνπή ησλ ιεθηηθψλ αλαπαξαζηάζεσλ ζε πξαμηαθέο, αιιά 

θαη ησλ ζπκβνιηθψλ ζε πξαμηαθέο. ια ηα παξαπάλσ ππνδεηθλχνπλ φηη ν Κ. 

παξνπζίαδε δπζθνιίεο ζηελ αλαπαξάζηαζε ηεο αθαίξεζεο κε δεθαδηθά κνληέια ζε 

πξαμηαθφ επίπεδν, νη νπνίεο θαζξεθηίδνληαλ ζηηο αδπλακίεο πνπ παξαηεξνχληαλ ζηελ 

θαηαλφεζε θαη εθαξκνγή ηνπ παξαδνζηαθνχ αιγνξίζκνπ, ηνλίδνληαο ηελ 
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αιιειεμάξηεζε ησλ ζπκβνιηθψλ θαη πξαμηαθψλ ή θαη εηθνληθψλ αλαπαξαζηάζεσλ 

(Griffin, 2004). Σειηθά, ν Κ. θάλεθε λα αδπλαηεί λα θαηαλνήζεη ηνλ αιγφξηζκν ζε 

αθεξεκέλν επίπεδν θαη λα εμαξηάηαη αθφκε απφ ηελ παξάιιειε παξνπζία 

ζπγθεθξηκέλσλ αλαπαξαζηάζεσλ, εθηειψληαο ηνλ απιά κεραληθά (Berry, 2007; 

Myles, & Simpson, 2002).  

Με βάζε ην πξνθίι ηνπ καζεηή θαηά ηελ θαηαλφεζε θαη εθηέιεζε ησλ πξάμεσλ 

θαηά ηε κειέηε ησλ ιεθηηθψλ αλαπαξαζηάζεσλ θαη δεδνκέλνπ φηη ν καζεηήο 

παξνπζίαδε θαιχηεξε επίδνζε ζηα πιαίζηα ησλ ππνινίπσλ αλαπαξαζηάζεσλ, 

πξνθχπηεη φηη πξνθεηκέλνπ λα θαηαλνήζεη θαη λα κπνξεί λα απνδψζεη ην λφεκα ησλ 

πξάμεσλ έρεη άκεζε αλάγθε απφ ζπγθεθξηκέλεο αλαπαξαζηάζεηο (Berry, 2007; 

Holmes, & Sutherland, 2011) κε ηε βνήζεηα ησλ νπνίσλ ζα νπηηθνπνηήζεη ηηο 

εθάζηνηε δηαδηθαζίεο, παξαζέηνληαο ηε ζπιινγηζηηθή ηνπ θαη απηνξξπζκίδνληαο ηε 

δξάζε ηνπ. Αλ θαη κπνξνχζε λα εθηειεί κε φιν θαη απμαλφκελε επρέξεηα αθφκα θαη 

ζε ζπκβνιηθφ επίπεδν πξάμεηο, δελ ήηαλ αθφκε ηθαλφο λα εθηειεί ηηο πξάμεηο λνεξά 

ζε αθεξεκέλν επίπεδν, ρσξίο ηε ρξήζε βνεζεηηθψλ επνπηηθψλ κέζσλ, φπσο ζα ήηαλ 

νη θχβνη δεθάδσλ θαη κνλάδσλ, ζε αλαινγία κε ηε ρξήζε ησλ δαρηχισλ σο 

βνεζεηηθνχ κέζνπ γηα ηνπο ππνινγηζκνχο, φπσο αλαθέξεη ν Butterworth (2010). 

3. ύγκπιζη Αιζθηηοποίηζηρ Απιθμών και Δκηέλεζηρ Ππάξευν 

 ε απηήλ ηελ ππνελφηεηα αλακέλεηαη λα παξαηεζνχλ ζπγθξηηηθά ηα απνηειέζκαηα 

ηνπ δεχηεξνπ κέξνπο ησλ δξαζηεξηνηήησλ, πνπ αθνινχζεζαλ ηελ παξέκβαζε, 

ζρεηηθά κε ηελ αηζζεηνπνίεζε ησλ αξηζκψλ θαη ηελ θαηαλφεζε θαη εθηέιεζε ησλ 

πξάμεσλ. Γηακέζνπ ηεο παξαπάλσ δηαδηθαζίαο πξφθεηηαη λα αλαδεηρζνχλ νη 

αιιεινζπζρεηίζεηο κεηαμχ ησλ δχν απηψλ ηνκέσλ, θαζψο ζχκθσλα κε ηελ αλάιπζε 

ησλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ αθνινχζεζαλ ηεο παξέκβαζεο, πξνέθπςε ζεκαληηθή 



183 
 

βειηίσζε ησλ δεμηνηήησλ ηνπ καζεηή σο πξνο ηνλ ηξφπν πνπ αηζζεηνπνηεί ηνπο 

αξηζκνχο θαη ηδίσο σο πξνο ην ρεηξηζκφ ησλ δεθαδηθψλ κνληέισλ, φπνπ θαη εζηίαζε ε 

παξέκβαζε, ε νπνία ήηαλ πηζαλφλ απφξξνηα ηεο νπηηθνπνίεζεο ησλ πξάμεσλ κε ηε 

ρξήζε δεθαδηθψλ κνληέισλ θαηά ηελ παξέκβαζε, ελψ παξάιιεια βνήζεζε ην 

καζεηή λα θαηαλνήζεη θαιχηεξα ηηο επηηεινχκελεο δηαδηθαζίεο κε βάζε ηνλ 

παξαδνζηαθφ αιγφξηζκν. 

α. Ππαξιακέρ Αναπαπαζηάζειρ 

ε έλα πξψην επίπεδν θαηά ηε κειέηε ηεο αηζζεηνπνίεζεο ησλ αξηζκψλ, δφζεθαλ 

ζην καζεηή αξηζκνί λα ηνπο απνδψζεη εηθνληθά. πσο ήηαλ αλακελφκελν, ν Κ. 

θαηακέηξεζε αξρηθά ην ζχλνιν ησλ αληηθεηκέλσλ πνπ ηνπ δφζεθε θαη ζηε ζπλέρεηα 

ηα απεηθφληζε κε επηηπρία δσγξαθίδνληαο ην ίδην πιήζνο αληηθεηκέλσλ απαξηζκψληαο 

ηα παξάιιεια, ψζηε λα δσγξαθίζεη ηειηθά ηελ επηζπκεηή πνζφηεηα. Γηα λα απμεζεί 

ν βαζκφο δπζθνιίαο ηεο δξαζηεξηφηεηαο θαη λα αλαδεηρζεί θαηά πφζν ήηαλ ζεηηθή ε 

ζπλεηζθνξά ηεο παξέκβαζεο ζηελ πιεξέζηεξε θαηαλφεζε ησλ δεθαδηθψλ κνληέισλ, 

ζηα πιαίζηα ησλ πξνζζέζεσλ θαη ησλ αθαηξέζεσλ πνπ δφζεθαλ ζην καζεηή, νη 

αξηζκνί αλαπαξαζηάζεθαλ κε ηε ρξήζε δεθαδηθψλ κνληέισλ. Ο Κ. έρνληαο 

θαηαλνήζεη πιένλ φηη ε δεθάδα αληηπξνζσπεχεη έλα ζχλνιν δέθα αληηθεηκέλσλ 

(κάιηζηα ηαχηηδε άκεζα ηε δεθάδα κε έλα ζχλνιν δέθα αληηθεηκέλσλ ρσξίο έλα πξνο 

έλα θαηακέηξεζε), απεηθφληζε ηηο πνζφηεηεο πνπ ηνπ δφζεθαλ επηηπρεκέλα, 

πξνζζέηνληαο παξάιιεια ή αθαηξψληαο ηηο πνζφηεηεο πνπ ηνπ δεηνχληαλ ζε απηέο, 

θαηαλνψληαο ην λφεκα ησλ πξάμεσλ πνπ έπξεπε λα εθηειέζεη. 

ηε ζπλέρεηα, ε κειέηε επεθηάζεθε ζηε δηεξεχλεζε ηεο ηθαλφηεηαο ηνπ καζεηή λα 

κεηαηξέπεη ηηο πξαμηαθέο αλαπαξαζηάζεηο ζε ιεθηηθέο απνθαηλφκελνο γηα ην πιήζνο 

ησλ αληηθεηκέλσλ ηνπ ζπλφινπ. Ο Κ. απαξίζκεζε κε επθνιία ηα αληηθείκελα πνπ ηνπ 
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δφζεθαλ, ζπλδένληαο ηειηθά ην απνηέιεζκα ηεο απαξίζκεζεο κε ην πιήζνο ησλ 

αληηθεηκέλσλ. Καηφπηλ, φηαλ ηνπ δφζεθαλ αληίζηνηρεο πξαμηαθέο αλαπαξαζηάζεηο 

ησλ πξάμεσλ (αθφκα θαη κε ηε ρξήζε δεθαδηθψλ κνληέισλ), ν καζεηήο ήηαλ ηθαλφο 

θαη πάιη λα απνδψζεη ηηο εκπιεθφκελεο αλαπαξαζηάζεηο ησλ αξηζκψλ ιεθηηθά, 

αμηνπνηψληαο ηεο έπεηηα ζηα πιαίζηα δηαηχπσζεο θαζεκεξηλψλ πξνβιεκάησλ 

πξφζζεζεο θαη αθαίξεζεο, θαηαλνψληαο ην λφεκα ησλ πξάμεσλ θαη ζπλδένληαο ηηο 

δχν πνζφηεηεο κεηαμχ ηνπο κε ηελ αλάινγε ζρέζε.  

Σειηθά, ζηα πιαίζηα ηεο κειέηεο ησλ πξαμηαθψλ αλαπαξαζηάζεσλ θαη αθνχ ν 

καζεηήο κπνξνχζε λα ηηο απνδψζεη ηφζν εηθνληθά, φζν θαη ιεθηηθά, δελ έκελε παξά 

λα κπνξεί λα ηηο απνηππψζεη θαη ζπκβνιηθά πιένλ. Ο καζεηήο κπνξνχζε λα 

απνδψζεη ζπκβνιηθά έλα ζχλνιν αληηθεηκέλσλ, θαηαλνψληαο φηη νη αξηζκνί 

απνηππψλνπλ ζε ζπκβνιηθφ επίπεδν ην πιήζνο ησλ αληηθεηκέλσλ ελφο ζπλφινπ. 

Αλάινγα, ν Κ. αλαπαξέζηεζε κε επηηπρία ζε ζπκβνιηθφ επίπεδν ηηο εκπιεθφκελεο 

πνζφηεηεο, πνπ ηνπ παξνπζηάζηεθαλ κε πξαγκαηηθά αληηθείκελα ή αθφκα θαη κε 

δεθαδηθά κνληέια, ζηα πιαίζηα πξνζζέζεσλ θαη αθαηξέζεσλ, θαηαλνψληαο πψο 

έπξεπε λα ηηο ζπζρεηίζεη (πξφζζεζε ή αθαίξεζε).  

Καηά ηε κειέηε ησλ πξαμηαθψλ αλαπαξαζηάζεσλ παξαηεξήζεθε φηη ν Κ. 

παξνπζίαδε ηδηαίηεξα θαιή επίδνζε, φπσο θαη πξηλ ηελ παξέκβαζε. Ήηαλ ηθαλφο λα 

θαηακεηξά ηηο εθάζηνηε πνζφηεηεο πνπ ηνπ παξνπζηάδνληαλ ζε πξαμηαθφ επίπεδν (κε 

πξαγκαηηθά ή δεθαδηθά κνληέια), ζπλδένληαο ην ζρήκα ηεο απαξίζκεζεο κε απηφ ηεο 

νιηθήο αλαπαξάζηαζεο ησλ πνζνηήησλ (Aunio et al., 2006) θαη απνθαηλφκελνο γηα ην 

πιήζνο ησλ αληηθεηκέλσλ ηνπ εθάζηνηε ζπλφινπ. Σειηθά, ν Κ. απέδηδε ην πιήζνο ησλ 

αληηθεηκέλσλ πνπ ηνπ παξνπζηάζηεθαλ πξηλ πξαμηαθά κε ηηο αληίζηνηρεο εηθνληθέο 

θαη ιεθηηθέο αλαπαξαζηάζεηο, κεηαθέξνληαο ηηο αλαπαξαζηάζεηο ζε εηθνληθφ θαη 

ιεθηηθφ πιένλ επίπεδν. Δπνκέλσο ν καζεηήο, κπνξνχζε λα ζπλδέεη ηηο επηκέξνπο 
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αλαπαξαζηάζεηο κεηαμχ ηνπο, αλαπηχζζνληαο φιν θαη πεξηζζφηεξν ηελ έλλνηα ηνπ 

αξηζκνχ (Aster, & Shalev, 2007).  

Ο Κ. ρεηξηδφκελνο κε επηηπρία ηηο πξαμηαθέο αλαπαξαζηάζεηο θαη κεηαθέξνληάο ηεο 

ζε εηθνληθφ θαη ιεθηηθφ επίπεδν, κπνξνχζε θαη’ επέθηαζε λα ρεηξηζηεί θαη ηηο 

εθάζηνηε πνζφηεηεο ζηα πιαίζηα εθηέιεζεο πξάμεσλ, ελψ πιένλ κεηά ηελ παξέκβαζε 

ήηαλ ηθαλφο λα θηλείηαη επέιηθηα κεηαμχ ησλ ιεθηηθψλ θαη πξαμηαθψλ 

αλαπαξαζηάζεσλ θαηά ηελ εθηέιεζε πξάμεσλ, κπνξψληαο λα επηιέγεη ηνλ 

θαηαιιειφηεξν ηξφπν αλαπαξάζηαζεο αλά πεξίπησζε (Bobis, 2008; Yang, & Li, 

2009; Yang, & Li, 2013), θαζψο πιένλ κπνξνχζε λα αλαπαξηζηά ηνπο αξηζκνχο ζε 

πνιιαπιά επίπεδα. Γηα παξάδεηγκα, ρξεζηκνπνίεζε ηηο πξαμηαθέο αλαπαξαζηάζεηο 

σο επνπηηθφ πιηθφ θαηά ηελ επίιπζε ιεθηηθά δηαηππσκέλσλ πξνβιεκάησλ πνπ 

ελέπιεθαλ πξάμεηο.  

Δπηπξφζζεηα, κπνξνχζε λα απνδψζεη κε επρέξεηα ηηο πξαμηαθέο αλαπαξαζηάζεηο 

(δεθαδηθέο ή κε) ζπκβνιηθά, θαηαλνψληαο φηη νη αξηζκνί εμέθξαδαλ ζπκβνιηθά ην 

πιήζνο ησλ αληηθεηκέλσλ ελφο ζπλφινπ, έρνληαο θαηαθηήζεη επνκέλσο ηε ζπκβνιηθή 

έλλνηα ηνπ αξηζκνχ (Jordan, et al. 2012), ράξε ζην λέν θεληξηθφ ελλνηνινγηθφ ζρήκα 

πνπ δφκεζε (Griffin, 2004). Καηά ηελ εθηέιεζε πξάμεσλ κπνξνχζε πιένλ απφ ηηο 

πξαμηαθέο αλαπαξαζηάζεηο λα κεηαβαίλεη άκεζα ζηηο ζπκβνιηθέο θαη λα εθηειεί ηηο 

νπνηεζδήπνηε πξάμεηο ζε ζπκβνιηθφ πιένλ επίπεδν, κε ηε ρξήζε ηεο λνεξήο 

αξηζκνγξακκήο πνπ εζσηεξίθεπε ζηαδηαθά (κέζσ ηεο δηαζχλδεζεο ησλ 

αλαπαξαζηάζεσλ) (Aster, & Shalev, 2007), εθηειψληαο λνεξνχο ππνινγηζκνχο 

πιένλ, ρσξίο λα εμαξηάηαη απφ ηε ρξήζε επνπηηθνχ πιηθνχ (Griffin, 2004; Nes, & 

Lange, 2007). 
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β. Δικονικέρ Αναπαπαζηάζειρ 

Μεηά ηε κειέηε ησλ πξαμηαθψλ αλαπαξαζηάζεσλ κειεηήζεθε ε ηθαλφηεηα ηνπ 

καζεηή λα ρεηξίδεηαη εηθνληθέο αλαπαξαζηάζεηο. Ο Κ. ήηαλ ηθαλφο λα αλαγλσξίδεη ην 

πιήζνο ησλ αληηθεηκέλσλ πνπ ηνπ παξνπζηάδνληαλ ζηα πιαίζηα ησλ εηθνληθψλ 

αλαπαξαζηάζεσλ, είηε απηφκαηα αλ επξφθεηην γηα κηθξνχο αξηζκνχο είηε 

θαηακεηξψληαο ηα αληηθείκελα φηαλ ηα ζχλνια ήηαλ κεγαιχηεξα. Καηφπηλ, ζπλέιεγε 

αλάινγν πιήζνο πξαγκαηηθψλ αληηθεηκέλσλ θαη ζπγθξνηνχζε ηελ πξαμηαθή πιένλ 

αλαπαξάζηαζε.  

Χο πξνο ηελ εθηέιεζε πξάμεσλ ε κειέηε πξνρψξεζε έλα βήκα παξαθάησ 

ελζσκαηψλνληαο ζηηο εηθνληθέο αλαπαξαζηάζεηο δεθαδηθά κνληέια. Ο Κ. 

αλαπαξηζηνχζε κε επρέξεηα ηελ εθάζηνηε εηθνληθή αλαπαξάζηαζε, αλαγλσξίδνληαο 

νιηθά ην πιήζνο ησλ δεθάδσλ θαη πξνζζέηνληαο ζε απηέο ηηο κνλάδεο θαη θαηφπηλ 

ρξεζηκνπνηψληαο πξαγκαηηθά δεθαδηθά κνληέια, αλαπαξηζηνχζε ηηο πνζφηεηεο θαη 

κεηέβαηλε ζην ρεηξηζκφ ηνπο. Αλάινγα ζηα πιαίζηα ηεο αθαίξεζεο, θαηαλννχζε θαη 

απέδηδε κε πξαγκαηηθά κνληέια ηηο δεθαδηθέο εηθνληθέο αλαπαξαζηάζεηο, 

θαηακεηξψληαο ην αξρηθφ ζχλνιν θαη ζπλζέηνληαο έλα ίδην ζχλνιν ζε πξαμηαθφ 

πιένλ επίπεδν, ελψ θαηαλνψληαο ηελ έλλνηα ηεο αθαίξεζεο εθηεινχζε ηνπο 

απαξαίηεηνπο ρεηξηζκνχο, ειέγρνληαο αλ επαξθνχζαλ νη κνλάδεο θαη πξνζπαζψληαο 

λα αλαιχζεη κηα δεθάδα, φπνπ ρξεηαδφηαλ.  

Καηφπηλ, κειεηήζεθε ε ηθαλφηεηα ηνπ καζεηή λα κεηαηξέπεη ηηο εηθνληθέο 

αλαπαξαζηάζεηο ζε ζπκβνιηθή πιένλ κνξθή. Ο Κ. θαηά ηελ αηζζεηνπνίεζε ησλ 

αξηζκψλ αληηιακβαλφηαλ θαη πάιη ην πιήζνο ησλ αληηθεηκέλσλ πνπ ηνπ 

παξνπζηάδνληαλ, νιηθά ή θαηακεηξψληαο ηα, απνθαηλφηαλ ιεθηηθά γηα ην πιήζνο 

ηνπο θαη ηειηθά ην απέδηδε κε ην αληίζηνηρν ζχκβνιν. Αλάινγα κπνξνχζε λα 
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ρεηξίδεηαη θαη δεθαδηθά κνληέια, απνδίδνληαο ζσζηά ζε ζπκβνιηθφ επίπεδν ηηο 

πνζφηεηεο πνπ αλαπαξηζηψληαλ, αθνχ ηηο θαηακεηξνχζε, θαη δηαηάζζνληαο ηνπο 

παξαπάλσ αξηζκνχο ζσζηά ζηα πιαίζηα ηεο εθηέιεζεο πξάμεσλ. Αλ θαη γλψξηδε πψο 

λα εθηειεί πξάμεηο, ρεηξηδφκελνο αξρηθά μερσξηζηά ηηο δεθάδεο απφ ηηο κνλάδεο, 

δπζθνιεπφηαλ ζηε κεηαηξνπή ησλ δεθάδσλ ζε κνλάδεο θαη ην αληίζηξνθν, ζηα 

πιαίζηα ηεο εθηέιεζεο πξάμεσλ κε θξαηνχκελν.  

Έπεηηα, κειεηήζεθε ε ηθαλφηεηα ηνπ καζεηή λα απνδίδεη λφεκα ζηηο εηθνληθέο 

αλαπαξαζηάζεηο κεηαηξέπνληάο ηεο ζε ιεθηηθέο εληάζζνληάο ηεο ζηελ 

θαζεκεξηλφηεηά ηνπ. Ο Κ. θαηά ηελ αηζζεηνπνίεζε ησλ αξηζκψλ θαηαλννχζε ην 

λφεκα ησλ εηθνληθψλ αλαπαξαζηάζεσλ δηαηππψλνληαο πξνβιήκαηα πνπ πεξηέγξαθαλ 

ην λφεκά ηνπο ζηα πιαίζηα ησλ θαζεκεξηλψλ αλαπαξαζηάζεσλ. Δπίζεο, αλαγλψξηδε 

ηηο εθάζηνηε εηθνληθά αλαπαξηζηψκελεο πνζφηεηεο (αθφκα θαη φηαλ παξνπζηάδνληαη 

κε δεθαδηθά κνληέια) θαη θαηαλννχζε ην λφεκα ησλ πνζνηήησλ απηψλ ζηα πιαίζηα 

εθηέιεζεο πξάμεσλ, ελζσκαηψλνληάο ηεο ζε πξνηάζεηο πνπ δηαηχπσλε γηα 

θαζεκεξηλέο πξνβιεκαηηθέο θαηαζηάζεηο.  

Μειεηψληαο ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ν Κ. αληηιακβαλφηαλ ηηο εηθνληθέο 

αλαπαξαζηάζεηο, παξαηεξήζεθε αλάινγε επίδνζε ζηηο δξαζηεξηφηεηεο πξν θαη κεηά 

ηελ παξέκβαζε. ίγνπξα φκσο ν καζεηήο πιένλ κεηά ηελ παξέκβαζε, 

αληηιακβαλφηαλ θαιχηεξα ηα δεθαδηθά κνληέια, ρεηξηδφκελνο απνηειεζκαηηθφηεξα 

ηηο δεθαδηθέο εηθνληθέο αλαπαξαζηάζεηο. Έηζη θαηά ηε κεηαηξνπή ησλ εηθνληθψλ ζε 

πξαμηαθέο αλαπαξαζηάζεηο, αληηιακβαλφηαλ πιένλ νιηθά ηηο δεθάδεο, 

θαηακεηξψληαο ηεο σο εληαίν ζχλνιν θαη πξνζζέηνληαο ζε απηέο ηηο κνλάδεο. Ο 

καζεηήο, φπσο θαη θαηά ηε κεηαηξνπή ησλ πξαμηαθψλ ζε εηθνληθέο αλαπαξαζηάζεηο, 

θαηακεηξνχζε ην πιήζνο ησλ αληηθεηκέλσλ πνπ ηνπ δίλνληαλ, κέζσ ηεο δηαδηθαζίαο 

ηεο απαξίζκεζεο θαη ζπλδένληαο ην ζρήκα ηεο απαξίζκεζεο κε απηφ ηεο νιηθήο 
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αληίιεςεο ησλ πνζνηήησλ (Griffin, 2004), απνθαηλφηαλ γηα ην πιήζνο ησλ 

αληηθεηκέλσλ ηνπ ζπλφινπ, απνδίδνληάο ην κεηά ζε πξαμηαθφ επίπεδν 

(θαηακεηξψληαο ηα πάιη έλα πξνο έλα). 

Καηφπηλ ζηα πιαίζηα εθηέιεζεο πξάμεσλ αλαπαξηζηνχζε ηηο πνζφηεηεο πνπ ηνπ 

δίλνληαλ (θαηακεηξψληαο ηεο θαη πάιη θαη απνδίδνληάο ηεο πξαμηαθά) θαη πιένλ ήηαλ 

ηθαλφο λα πξνβαίλεη ζηνπο αληίζηνηρνπο ρεηξηζκνχο, ψζηε λα ζπλζέηεη απφ κφλνο ηνπ 

κηα λέα δεθάδα θαηά ηελ πξφζζεζε κνλάδσλ, θαηαλνψληαο θαιχηεξα ην λφεκά ηεο, 

αιιά θαη λα αληηιακβάλεηαη πφηε ρξεηαδφηαλ επηπιένλ κνλάδεο ζηα πιαίζηα ηεο 

αθαίξεζεο, θαηαλνψληαο φηη ζα έπξεπε λα δηαζπάζεη ηε δεθάδα. Δπνκέλσο, θαηλφηαλ 

φηη πιένλ δελ εθηεινχζε ηνπο ππνινγηζκνχο κφλν κεραληθά, αιιά αληηιακβαλφηαλ 

θαη ηηο εκπιεθφκελεο πνζφηεηεο (Berry, 2007; Myles, & Simpson, 2002). 

Αθφκε, θαηαλνψληαο θαιχηεξα ηηο εηθνληθέο αλαπαξαζηάζεηο κε δεθαδηθά κνληέια 

θαηακεηξνχζε κε επθνιία ηηο πνζφηεηεο πνπ ηνπ δίλνληαλ θαη ηηο απέδηδε ζπκβνιηθά. 

ηεξηδφκελνο ζε απηφ κπνξνχζε λα απνδίδεη ζπκβνιηθά θαη λα δηαηάζζεη ζσζηά ηνπο 

αξηζκνχο ζηα πιαίζηα κεηαηξνπήο ησλ εηθνληθψλ αλαπαξαζηάζεσλ ησλ πξάμεσλ ζε 

ζπκβνιηθέο, έζησ θαη αλ κεηά νξηζκέλεο θνξέο δπζθνιεπφηαλ θαηά ηελ αλάιπζε ή 

ζχλζεζε ησλ δεθάδσλ.  Ζ πξναλαθεξζείζα δπζθνιία θαηά ηελ επίιπζε ησλ 

αιγνξίζκσλ ζε ζπκβνιηθφ επίπεδν, θαλέξσλε φηη ν Κ. εμαξηηφηαλ αθφκε απφ ηελ 

παξνπζία ζπγθεθξηκέλσλ αλαπαξαζηάζεσλ (Berry, 2007; Holmes, & Sutherland, 

2011), θαζψο δπζθνιεπφηαλ ζηελ εθηέιεζε πξάμεσλ ζε θαζαξά ζπκβνιηθφ επίπεδν.  

Αληηιακβαλφκελνο ην λφεκα ησλ εηθνληθψλ αλαπαξαζηάζεσλ, θαζψο κπνξνχζε λα 

ηηο παξαζέηεη θαη πξαμηαθά θαη ζπκβνιηθά, ν καζεηήο δελ ζπλαληνχζε θακία 

δπζθνιία ζηελ κεηαηξνπή ησλ εηθνληθψλ ζε ιεθηηθέο αλαπαξαζηάζεηο.  
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γ. ςμβολικέρ Αναπαπαζηάζειρ 

 Μεηέπεηηα θαη εθφζνλ ν καζεηήο θαηαλννχζε ηφζν ηηο πξαμηαθέο, φζν θαη ηηο 

εηθνληθέο αλαπαξαζηάζεηο θαη κπνξνχζε λα ηηο κεηαθξάδεη ζε πνηθίιεο κνξθέο 

αλαπαξαζηάζεσλ επέιηθηα, κειεηήζεθε πιένλ ε ηθαλφηεηα ηνπ λα θαηαλνεί ηηο 

αθεξεκέλεο ζπκβνιηθέο αλαπαξαζηάζεηο, απνδίδνληάο ηεο ζε άιιεο κνξθέο.  

Ο Κ. εμαξρήο θαηά ηελ αηζζεηνπνίεζε ησλ αξηζκψλ θάλεθε λα είλαη ηθαλφο λα 

αλαγλσξίδεη αξηζκνχο, αθφκα θαη ηξηςήθηνπο, εθθξάδνληάο ηνπο ιεθηηθά θαη 

ρξεζηκνπνηψληαο απηέο ηηο γλψζεηο ηνπ κεηέπεηηα θαηά ηελ θαηαλφεζε θαη εθηέιεζε 

ησλ πξάμεσλ. ηα πιαίζηα ινηπφλ ηεο θαηαλφεζεο θαη εθηέιεζεο ησλ πξάμεσλ ν 

καζεηήο ήηαλ ηθαλφο λα αλαγλσξίδεη αξηζκνχο πνπ ηνπ δίλνληαλ ζπκβνιηθά θαη λα 

ηνπο ζπλδέεη κεηαμχ ηνπο κε ην αληίζηνηρν ζχκβνιν, πξφζζεζεο ή αθαίξεζεο, 

δηαηππψλνληαο νξζά πξνβιήκαηα κε απηνχο θαη επηιχνληάο ηα. Ήηαλ ηθαλφο ινηπφλ 

λα λνεκαηνδνηεί ηηο ζπκβνιηθέο αλαπαξαζηάζεηο.  

ηε ζπλέρεηα, κειεηήζεθε αλ κπνξνχζε λα απνδψζεη ηηο ζπκβνιηθέο 

αλαπαξαζηάζεηο θαη ζε εηθνληθφ επίπεδν, αλαπαξηζηψληαο εηθνληθά ηηο πνζφηεηεο 

πνπ απηέο απέδηδαλ. Ο Κ. απέδηδε ζσζηά ηηο ζπκβνιηθέο αλαπαξαζηάζεηο ζε εηθνληθφ 

επίπεδν, ζπλδένληαο ηνλ εθάζηνηε αξηζκφ κε ην πιήζνο ησλ αληηθεηκέλσλ πνπ 

αλαπαξηζηνχζε. Ήηαλ ινηπφλ ελ δπλάκεη ηθαλφο λα εληάμεη ηηο ζπκβνιηθέο 

αλαπαξαζηάζεηο ζε θαζεκεξηλά πιαίζηα, θαηαλνψληαο θαη νπηηθνπνηψληαο θαη ην 

λφεκα ησλ πξάμεσλ, φηαλ ηνπ δηλφηαλ ζπγθεθξηκέλν πιαίζην. Αληηιακβαλφηαλ ηε 

ιεηηνπξγία ησλ εκπιεθφκελσλ ζηηο πξάμεηο πνζνηήησλ θαη κπνξνχζε λα θαηαλνήζεη 

ηελ αιιειεπίδξαζή ηνπο κεηαθέξνληαο ζε εηθνληθφ επίπεδν ηελ εθάζηνηε πξάμε πνπ 

ηνπ παξνπζηαδφηαλ ζπκβνιηθά.  
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Καζψο δελ επαξθνχζε λα κπνξεί ν καζεηήο λα απνδίδεη ηελ πξάμε ζε εηθνληθφ κφλν 

επίπεδν, αιιά θαη ρεηξηδφκελνο πξαγκαηηθά αληηθείκελα γηα λα έρεη εθαξκνγή ε 

γλψζε ηνπ ζηελ θαζεκεξηλή δσή, ηειηθά κειεηήζεθε θαη ε ηθαλφηεηά ηνπ λα 

κεηαβαίλεη απφ ηηο εθάζηνηε ζπκβνιηθέο αλαπαξαζηάζεηο ζε πξαμηαθέο. Δηδηθφηεξα, 

ζε απηφ ην ζηάδηα αμηνπνηήζεθαλ θαη πάιη δεθαδηθά κνληέια γηα ηελ απφδνζε ζε 

πξαμηαθφ επίπεδν ησλ ζπκβνιηθψλ αλαπαξαζηάζεσλ, γηα λα κειεηεζεί πφζν ν 

καζεηήο ηα θαηαλνεί, πξνθεηκέλνπ λα αληρλεπζεί θαη ε θαηαλφεζε ηνπ παξαδνζηαθνχ 

αιγνξίζκνπ. 

Ο Κ. πιένλ κπνξνχζε λα απνδίδεη αθφκα θαη δηςήθηνπο αξηζκνχο κε δεθαδηθά 

κνληέια, θαηαλνψληαο ηελ πνζφηεηα πνπ έπξεπε λα αλαπαξαζηήζεη θαη 

ζπγθξνηψληαο ηελ πξψηα κε δεθάδεο θαη θαηφπηλ πξνζζέηνληαο κνλάδεο. Μάιηζηα, 

αληηιακβαλφηαλ θαιχηεξα ηηο ζρέζεηο κεηαμχ ησλ αξηζκψλ θαη κπνξνχζε λα 

ζπλζέζεη έλαλ αξηζκφ κε ηε βνήζεηα ελφο άιινπ. Σειηθά, ρξεζηκνπνηνχζε απηήλ ηνπ 

ηε γλψζε απνδίδνληαο ζσζηά κε δεθαδηθά κνληέια, ηφζν ηνπο δηςήθηνπο φζν θαη 

ηνπο κνλνςήθηνπο αξηζκνχο πνπ εκπιέθνληαλ ζηελ εθηέιεζε πξνζζέζεσλ θαη 

αθαηξέζεσλ θαη θαηαλνψληαο ην λφεκα ησλ πξάμεσλ θαη ηε ζεζηαθή αμία ησλ 

ςεθίσλ, εθηεινχζε πξάμεηο πξνζζέηνληαο ή αθαηξψληαο δεθάδεο θαη κνλάδεο 

αληίζηνηρα. Χζηφζν, αλ θαη θαηαλννχζε ηνπο δηςήθηνπο αξηζκνχο θαη κπνξνχζε λα 

εθηειέζεη απιέο πξάμεηο κε απηνχο, δπζθνιεπφηαλ ζηελ εθηέιεζε πξάμεσλ φπνπ 

ρξεηαδφηαλ παξάιιεια λα κεηαηξέςεη κηα δεθάδα ζε δέθα κνλάδεο ή ην αληίζηξνθν, 

θαζψο αλ θαη απέδηδε ιεθηηθά ην ηη ζα πξέπεη λα θάλεη, εμσηεξηθεχνληαο ην 

ζπιινγηζκφ ηνπ, δπζθνιεπφηαλ ζηελ πινπνίεζε ησλ ζθέςεψλ ηνπ. 

Ο Κ. κε βάζε ηε δηεξεχλεζε ησλ ζπκβνιηθψλ αλαπαξαζηάζεσλ, θάλεθε λα είλαη 

ηθαλφο λα κεηαηξέπεη ηηο ζπκβνιηθέο αλαπαξαζηάζεηο ζε ιεθηηθέο, αλαγλσξίδνληαο 

ηα ζχκβνια πνπ απνδίδνληαλ ζε θάζε αξηζκφ, ελψ παξάιιεια απέδηδε λφεκα ζε 
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απηά δηαηππψλνληαο θαζεκεξηλά πξνβιήκαηα ζπλδένληαο κεηαμχ ηνπο ηα ζχκβνια 

πνπ ηνπ δίλνληαλ. Γηακέζνπ ηνπ ρεηξηζκνχ ησλ ζπλφισλ ζηα πιαίζηα εθηέιεζεο 

πξάμεσλ γηα ηελ επίιπζε ησλ παξαπάλσ πξνβιεκάησλ, αλαδείρζεθε φηη ν καζεηήο 

ήηαλ ηθαλφο λα ζπλδέεη ηηο ιεθηηθέο αλαπαξαζηάζεηο κε ηηο πνζφηεηεο πνπ 

αληηπξνζσπεχνπλ, θάηη πνπ ζχκθσλα κε ηνλ Griffin (2004), απνηειεί απαξαίηεηε 

πξνυπφζεζε γηα ηελ θαηαλφεζε ηεο ζεκαζίαο ησλ αξηζκεηηθψλ ζπκβφισλ. 

Αθφκε, ήηαλ ηθαλφο λα κεηαηξέπεη ηηο ζπκβνιηθέο αλαπαξαζηάζεηο ζε εηθνληθέο, 

ζπλδένληαο ηνπο αξηζκνχο κε ηηο πνζφηεηεο πνπ αλαπαξηζηνχζαλ θαη απνδίδνληαο ην 

λφεκα ησλ αιιειεπηδξάζεσλ κεηαμχ ησλ πνζνηήησλ ζηα πιαίζηα πξνβιεκάησλ 

πξφζζεζεο ή αθαίξεζεο εηθνληθά. Φάλεθε ινηπφλ φηη ν Κ. κπνξνχζε λα 

αληηιακβάλεηαη ην λφεκα ησλ αθεξεκέλσλ ζπκβνιηθψλ αλαπαξαζηάζεσλ 

ζπλδένληαο ζηελά ζηα πιαίζηα ηνπ θεληξηθνχ ελλνηνινγηθνχ ζρήκαηνο ηνπο αξηζκνχο 

κε ηηο πνζφηεηεο πνπ αληηπξνζψπεπαλ (Griffin, 2004; Nes, & Lange, 2007), 

θαηαλνψληαο ην λφεκά ηνπο (Jordan, et al. 2012). 

Σέινο, κπνξνχζε λα απνδψζεη ηηο ζπκβνιηθέο αλαπαξαζηάζεηο ησλ αξηζκψλ ζε 

πξαμηαθφ πιένλ επίπεδν, αθφκα θαη κε ηε ρξήζε δεθαδηθψλ κνληέισλ, ελψ εθδήισλε 

πιένλ απμεκέλε θαηαλφεζε ησλ ζρέζεσλ ησλ αξηζκψλ ζηα πιαίζηα ηνπ δεθαδηθνχ 

αξηζκεηηθνχ ζπζηήκαηνο, ζπλζέηνληαο ηνλ έλαλ αξηζκφ κε ηε βνήζεηα ηνπ άιινπ, 

πξνζζέηνληαο ή αθαηξψληαο δεθάδεο θαη κνλάδεο. Δπνκέλσο, αληηιακβαλφηαλ ηα 

καζεκαηηθά νινέλα θαη πεξηζζφηεξν σο έλα εληαίν ζχλνιν ζρέζεσλ κεηαμχ 

πνζνηήησλ θαη αξηζκεηηθψλ ζπκβφισλ αλαπηχζζνληαο ηελ αηζζεηνπνίεζε ησλ 

αξηζκψλ (Griffin, 2004), ζπλδένληαο ηηο επηκέξνπο πνζφηεηεο θαη ηηο ζπκβνιηθέο 

αλαπαξαζηάζεηο ηνπο κεηαμχ ηνπο. ηα πιαίζηα ηεο εθηέιεζεο πξάμεσλ κπνξνχζε 

θαη εθεί λα κεηαθέξεη ηηο ζπκβνιηθέο αλαπαξαζηάζεηο ζε πξαμηαθφ επίπεδν, 

θαηαλνψληαο θαη πάιη ην λφεκα ησλ ζπκβνιηθψλ αλαπαξαζηάζεσλ (Jordan, et al. 
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2012), αιιά δπζθνιεπφηαλ φηαλ απαηηνχηαλ αλάιπζε ηεο δεθάδαο ζηα πιαίζηα ηεο 

αθαίξεζεο (ή ζχλζεζε λέαο ζηα πιαίζηα ηεο πξφζζεζεο).  

δ. Λεκηικέρ Αναπαπαζηάζειρ 

Σειηθά, κειεηήζεθαλ νη ιεθηηθέο αλαπαξαζηάζεηο, πνπ κεηαθέξνπλ ηα νπνηαδήπνηε 

αξηζκεηηθά δεδνκέλα ζε θαζεκεξηλά, ξεαιηζηηθά πιαίζηα. Αξρηθά ε πξνζνρή 

εζηηάζηεθε ζηελ ηθαλφηεηα θαηαλφεζεο ησλ ιεθηηθψλ αλαπαξαζηάζεσλ θαη ηε 

ζπκβνιηθή ηνπο απφδνζε ελφςεη αλαπαξαζηάζεσλ ησλ αξηζκψλ πνπ ζπλαληνχληαη 

ζπρλά ζηελ θαζεκεξηλφηεηα (π.ρ. δηεχζπλζε θαηνηθίαο). Ο Κ. απέδηδε 

απνηειεζκαηηθά ηηο ιεθηηθέο αλαπαξαζηάζεηο ζε ζπκβνιηθή κνξθή ελαξκνλίδνληάο 

ηεο κε ην εθάζηνηε πιαίζην. Δπηπξφζζεηα, ήηαλ ηθαλφο λα αληηιακβάλεηαη ηε ζεκαζία 

ησλ αξηζκψλ ζηα πιαίζηα θαζεκεξηλψλ πξνβιεκάησλ θαη λα επηιέγεη ηελ θαηάιιειε 

αλά πεξίζηαζε πξάμε, απνδίδνληαο κε επηηπρία ζπκβνιηθά ην πξφβιεκα. Οη 

νπνηεζδήπνηε δπζθνιίεο θαηά ηελ επίιπζε ησλ παξαπάλσ πξάμεσλ δελ αθνξνχζαλ 

ηηο εκπιεθφκελεο πνζφηεηεο απηέο θαζαπηέο, αιιά νθείινληαλ ζε κεραληζηηθή 

απνζηήζηζε ηνπ εθάζηνηε αιγνξίζκνπ, πνπ δελ έζεηε ηε ζθέςε ζε ιεηηνπξγία, ψζηε ν 

καζεηήο λα εθαξκφζεη θαηά ηελ επίιπζε πξάμεσλ ηα φζα είρε ήδε θαηαθηήζεη. 

Δλ ζπλερεία, κειεηήζεθε θαηά πφζνλ ν καζεηήο κπνξνχζε λα κεηαθέξεη ηηο 

ιεθηηθέο αλαπαξαζηάζεηο ζε εηθνληθφ επίπεδν, ην νπνίν είλαη έλαο πξφδξνκνο ηεο 

ηθαλφηεηάο ηνπ λα κπνξεί θαηφπηλ λα ηα αλαπαξηζηά θαη πξαμηαθά ρεηξηδφκελνο 

πξαγκαηηθά αληηθείκελα. Ο Κ. θαηαλννχζε ρσξίο δπζθνιία θαζεκεξηλέο ιεθηηθέο 

πεξηγξαθέο πνπ ζπκπεξηιάκβαλαλ θαη αξηζκνχο θαη κπνξνχζε λα ηηο απνδψζεη θαη ζε 

εηθνληθφ επίπεδν, νπηηθνπνηψληαο ηεο, ζπλδένληαο ηε ιεθηηθή αλαπαξάζηαζε ησλ 

αξηζκψλ κε ην εθάζηνηε πιήζνο αληηθεηκέλσλ πνπ απηή αληηπξνζψπεπε. Σν ίδην 

ίζρπε θαη θαηά ηελ θαηαλφεζε θαη εθηέιεζε ησλ πξάμεσλ, φπνπ ν καζεηήο 
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θαηαλνψληαο ην λφεκα ησλ αξηζκψλ, ηνπο ζπλέδεε κε επηηπρία ζηα πιαίζηα ηεο 

εθάζηνηε πξάμεο θαη απέδηδε ηηο πξάμεηο ζε εηθνληθφ πιένλ επίπεδν.  

Σέινο, κειεηήζεθε ε ηθαλφηεηα απφδνζεο ησλ ιεθηηθψλ αλαπαξαζηάζεσλ ζε 

πξαμηαθφ πιένλ επίπεδν. Ο Κ. αθνινπζψληαο νδεγίεο πνπ ηνπ δίλνληαλ ελφςεη απιψλ 

δξαζηεξηνηήησλ αληηιακβαλφηαλ ην λφεκα ησλ αξηζκψλ πνπ εκπεξηέρνληαλ ζε 

απηέο, ην ζπλέδεε κε ην πιαίζην πνπ ηνπ δηλφηαλ θαη αλαπαξηζηνχζε ηα φζα ηνπ 

δεηνχληαλ, θαηαλνψληαο ην πιήζνο ησλ αληηθεηκέλσλ ηνπ ζπλφινπ πνπ έπξεπε λα 

δεκηνπξγήζεη θαη ζρεκαηίδνληάο ην θαηακεηξψληαο έλα πξνο έλα πξαγκαηηθά 

αληηθείκελα. ηα πιαίζηα ηεο θαηαλφεζεο θαη εθηέιεζεο ησλ πξάμεσλ θαη δεδνκέλνπ 

φηη κε βάζε ηελ παξαπάλσ δξαζηεξηφηεηα ν καζεηήο θαηαλννχζε ηηο ιεθηηθέο 

αλαπαξαζηάζεηο θαη ηηο απέδηδε πξαμηαθά, δφζεθε απηή ηε θνξά κηα ιεθηηθή 

αλαπαξάζηαζε πξάμεσλ κε δεθαδηθά κνληέια, πξνθεηκέλνπ λα κειεηεζεί θαηά πφζνλ 

ν καζεηήο κπνξνχζε λα ηα απνδψζεη πξαμηαθά θαη λα ηα ρεηξηζηεί απνηειεζκαηηθά. 

Ο Κ. απέδηδε κελ πάιη ζσζηά ηα δεθαδηθά κνληέια κε βάζε ηε ιεθηηθή 

αλαπαξάζηαζε πνπ ηνπ δηλφηαλ, παίξλνληαο φζεο κνλάδεο θαη δεθάδεο ρξεηαδφηαλ 

γηα λα εθηειέζεη ηηο πξάμεηο θαη ζπγθξνηψληαο ζσζηά ηα δχν ζχλνια (πνπ 

πξνζηίζεληαλ ή αθαηξνχληαλ), αιιά θαηφπηλ ιφγσ θαη πάιη ησλ δπζθνιηψλ ηνπ ζηελ 

θαηαλφεζε ηνπ αιγνξίζκνπ θαη ηε κεηαθνξά ηνπ ζε πξαμηαθφ επίπεδν, ζπλαληνχζε 

δπζθνιίεο θαηά ην ρεηξηζκφ ησλ πνζνηήησλ. 

Σειηθά, ζχκθσλα κε ηηο ιεθηηθέο αλαπαξαζηάζεηο ν Κ. κπνξνχζε λα ηηο απνδίδεη ζε 

ζπκβνιηθή κνξθή, αλαγλσξίδνληαο ηνπο αξηζκνχο θαη θαηαλνψληαο ην λφεκά απηψλ 

θαη ησλ πξάμεσλ ζε θαζεκεξηλά πιαίζηα, αιιά θαη ζε εηθνληθή κνξθή ζπλδένληαο ηηο 

ιεθηηθέο αλαπαξαζηάζεηο κε ην πιήζνο αληηθεηκέλσλ ζην νπνίν αλαθέξνληαλ, αιιά 

απνδίδνληαο θαη εηθνληθά θαζεκεξηλά αξηζκεηηθά πξνβιήκαηα ζηα πιαίζηα 

εθηέιεζεο πξάμεσλ, ρσξίο δπζθνιία. Πέξαλ ηνπ εηθνληθνχ επηπέδνπ ν καζεηήο, 
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κπνξνχζε λα απνδίδεη ηηο ιεθηηθέο αλαπαξαζηάζεηο θαη πξαμηαθά, απαξηζκψληαο 

αληηθείκελα, ψζηε λα θζάζεη ζην πιήζνο αληηθεηκέλσλ πνπ απηέο ηνπ ππνδειψλνπλ, 

αιιά θαη αλαπαξηζηψληαο ηνπο αξηζκνχο αθφκε θαη κε δεθαδηθά κνληέια. Δπνκέλσο, 

ν καζεηήο ήηαλ ηθαλφο λα ζπλδέεη ηηο εθάζηνηε ιεθηηθέο αλαπαξαζηάζεηο κε ην 

πιήζνο ησλ αληηθεηκέλσλ πνπ αλαπαξηζηνχζαλ, είηε ζε εηθνληθφ είηε ζε πξαμηαθφ 

επίπεδν, δηακέζνπ κηαο δηαδηθαζίαο απαξίζκεζεο γηα ηε δεκηνπξγία ηνπ θαηάιιεινπ 

ζπλφινπ. Άξα ν Κ., κεηέβαηλε κε επειημία απφ ηηο ιεθηηθέο ζηηο πξαμηαθέο θαη 

εηθνληθέο αλαπαξαζηάζεηο έρνληαο ζπλδέζεη ην ζρήκα ηεο απαξίζκεζεο κε ηελ 

εχξεζε ηνπ πιήζνπο ησλ αληηθεηκέλσλ (Griffin, 2004), πνπ ηνλ θαζηζηνχζε ηθαλφ λα 

θαηαλνήζεη θαη λα κπνξέζεη λα απνδψζεη ηελ δεηνχκελε πνζφηεηα. Άιισζηε, 

ζχκθσλα κε ηνλ Dehaene (2001), ε επεμεξγαζία ησλ αλαπαξαζηάζεσλ γίλεηαη 

δηακέζνπ ηεο αιιειεπίδξαζήο ηνπο, γεγνλφο πνπ αλαδεηθλχεη ην πφζν ζηελά 

ζπλδεδεκέλεο είλαη νη επηκέξνπο αλαπαξαζηάζεηο. 

Καηά ηελ επίιπζε ιεθηηθψλ πξνβιεκάησλ ζε πξαμηαθφ θαη εηθνληθφ επίπεδν, ν 

καζεηήο ζπλέδεε ηηο εκπιεθφκελεο πνζφηεηεο κε ην εθάζηνηε πιαίζην, 

πξνζαλαηνιίδνληαο αλάινγα ηε δξάζε ηνπ επηιέγνληαο ηηο θαηάιιειεο πξάμεηο 

(Assouline et al. 2012; Chiang, & Lin, 2007; Griswold et al., 2002; Holmes, & 

Sutherland, 2011; Myles, & Simpson, 2002). Χζηφζν, θαηά ηελ εθηέιεζε πξάμεσλ 

δπζθνιεπφηαλ ζην ρεηξηζκφ ησλ δεθαδηθψλ κνληέισλ, ιφγσ ειιηπνχο θαηαλφεζεο 

ησλ εκπιεθφκελσλ βεκάησλ, δεδνκέλσλ ησλ αδπλακηψλ ηνπ ζην ζρεδηαζκφ ηεο 

δξάζεο ηνπ (Hill, 2004), θαη ρξεηαδφηαλ ζπρλή αλαηξνθνδφηεζε.  
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Κεθάλαιο 5 

Ερεσνηηικά σμπεράζμαηα, Εθαρμογές, Περιοριζμοί – 

Προοπηικές 

 

ηα πιαίζηα ηνπ ηειεπηαίνπ θεθαιαίνπ, αλαδεηθλχνληαη ηα ζπκπεξάζκαηα ηεο 

έξεπλαο. Αλαιπηηθφηεξα, κε ηε βνήζεηα ησλ παξαηεξήζεσλ θαηά ηελ αλάιπζε ησλ 

δξαζηεξηνηήησλ θαη ηεο παξέκβαζεο, απαληήζεθαλ ηα εξεπλεηηθά εξσηήκαηα πνπ 

είραλ ηεζεί θαη παξαθάησ γίλεηαη ζχλνςε ησλ βαζηθφηεξσλ ζεκείσλ. Παξάιιεια νη 

φπνηεο παξαηεξήζεηο ζπλδένληαη κε ηα δεδνκέλα πνπ πξνθχπηνπλ θαη απφ ηε 

βηβιηνγξαθία ζρεηηθά γηα ηελ αλάπηπμε ηεο έλλνηαο ηνπ αξηζκνχ θαη ηηο δπζθνιίεο 

ησλ καζεηψλ κε απηηζκφ, ψζηε λα απνθηήζνπλ κηα επηζηεκνληθή βάζε θαη λα 

ζπλδεζνχλ κε ηηο πξνεγνχκελεο έξεπλεο. ηε ζπλέρεηα, πξνθεηκέλνπ λα απνθηήζεη 

πξαθηηθή ρξεζηκφηεηα ε έξεπλα θαη λα εληζρχζεη (φζν είλαη δπλαηφ) ηηο δηδαθηηθέο 

πξαθηηθέο πνπ πηνζεηνχληαη θαηά ηελ εθπαίδεπζε ησλ αηφκσλ κε απηηζκφ ζην 

κάζεκα ησλ καζεκαηηθψλ, έλα ηκήκα απηνχ ηνπ θεθαιαίνπ αλαθέξεηαη ζηε 

ρξεζηκφηεηα ηεο παξέκβαζεο πνπ πηνζεηήζεθε, πξνηάζζνληαο ηελ αλαγθαηφηεηα 

πηνζέηεζεο αλάινγσλ ζηξαηεγηθψλ, ππνζηεξίδνληαο ηα ηδηαίηεξα πιενλεθηήκαηα ηεο 

παξέκβαζεο θαη κε αλαθνξέο ζηε ζχγρξνλε βηβιηνγξαθία. Σέινο, γίλεηαη αλαθνξά 

ζηνπο πεξηνξηζκνχο ηεο έξεπλαο θαη αλαθέξνληαη νξηζκέλα ζέκαηα πνπ δελ ήηαλ 

δπλαηφ λα κειεηεζνχλ, ελψ παξάιιεια αλαθχπηνπλ δηάθνξα ζέκαηα κε ηα νπνία ζα 

κπνξνχζαλ λα αζρνιεζνχλ κειινληηθά άιινη εξεπλεηέο, εκβαζχλνληαο παξαπάλσ ζε 

κεξηθνχο ηνκείο πνχ είηε παξαιήθζεθαλ ιφγσ ρξνληθψλ πεξηνξηζκψλ, είηε 



196 
 

παξαηεξήζεθαλ ηδηαίηεξεο αδπλακίεο πνπ ζα κπνξνχζαλ εμεηδηθεπκέλα λα 

κειεηεζνχλ πεξαηηέξσ.  

1. ςμπεπάζμαηα 

ηα πιαίζηα ηεο παξνχζαο έξεπλαο, έγηλε κηα πξνζπάζεηα λα κειεηεζεί βαζχηεξα ην 

πξνθίι ηεο επίδνζεο ζηα καζεκαηηθά ελφο καζεηή κε απηηζκφ θαη λα αληρλεπζνχλ ηα 

αίηηα ησλ δπζθνιηψλ ηνπ ζπλδένληάο ηα κε ηηο αδπλακίεο πνπ παξνπζηάδνπλ ζπρλά 

άηνκα κε δηαηαξαρέο απηηζηηθνχ θάζκαηνο. Ζ έξεπλα επηθεληξψζεθε ζηε κειέηε ηεο 

αηζζεηνπνίεζεο ησλ αξηζκψλ θαη ηεο ζπλαθφινπζεο θαηαλφεζεο θαη εθηέιεζεο 

πξάμεσλ, ιφγσ ηεο θεληξηθήο ζεκαζίαο ησλ παξαπάλσ ηνκέσλ ζηελ αλάπηπμε ηεο 

έλλνηαο ηνπ αξηζκνχ, πνπ απνηειεί θεληξηθφ ζηφρν ηεο εθπαίδεπζεο ζην κάζεκα ησλ 

καζεκαηηθψλ ζην δεκνηηθφ θαη ηζρπξφ πξνγλσζηηθφ δείθηε ηεο πεξαηηέξσ επίδνζεο, 

εμαζθαιίδνληαο ηηο απαξαίηεηεο βάζεηο γηα ηελ θαηάθηεζε φιν θαη ζπλζεηφηεξσλ 

ελλνηψλ. Γηακέζνπ ηεο παξαηήξεζεο ηεο επίδνζεο ηνπ καζεηή, φπσο παξαηίζεηαη 

ζηελ αλάιπζε ζην πξνεγνχκελν θεθάιαην, ζηα πιαίζηα ζηνρεπκέλσλ 

δξαζηεξηνηήησλ γχξσ απφ ηελ αηζζεηνπνίεζε ησλ αξηζκψλ θαη ηελ εθηέιεζε 

πξάμεσλ, έγηλε κηα πξνζπάζεηα λα απαληεζνχλ ηα παξαθάησ εξεπλεηηθά εξσηήκαηα 

πνπ είραλ ηεζεί εμαξρήο. Παξάιιεια ηα εξεπλεηηθά εξσηήκαηα επηθεληξψζεθαλ θαη 

ζηελ κειέηε ηεο επίδνζεο ηνπ καζεηή ζε αλάινγεο δξαζηεξηφηεηεο κεηά απφ κηα 

παξέκβαζε κε ηε ρξήζε εηθνληθψλ πεξηβαιιφλησλ κάζεζεο, πξνθεηκέλνπ λα 

αλαδεηρζνχλ απνηειεζκαηηθέο δηδαθηηθέο παξεκβάζεηο ζε απηφλ ηνλ ηνκέα. 

Παξαθάησ παξαηίζεληαη ηα ζπκπεξάζκαηα πνπ πξνέθπςαλ θαηά ηε κειέηε ησλ 

εξεπλεηηθψλ εξσηεκάησλ ζρεηηθά κε ηελ επίδνζε ηνπ καζεηή, πξνθεηκέλνπ λα 

εμαρζεί κηα ζπλνιηθφηεξε εηθφλα ησλ αδπλακηψλ ηνπ θαη ησλ βαζχηεξσλ αηηηψλ ηνπο, 

αιιά θαη λα αλαηξνθνδνηεζεί ε εθπαηδεπηηθή πξάμε κε ηελ πξφηαζε ελδεδεηγκέλσλ 



197 
 

εθπαηδεπηηθψλ ζηξαηεγηθψλ, κειεηψληαο ηελ επίδξαζε ησλ εηθνληθψλ 

πεξηβαιιφλησλ κάζεζεο ζηελ επίδνζε ηνπ καζεηή. 

α. Ζ αναπαπάζηαζη ηηρ αιζθηηοποίηζηρ ηυν απιθμών 

Ππιν ηην παπέμβαζη 

Ο καζεηήο θαηά ηελ αηζζεηνπνίεζε ησλ αξηζκψλ θαζψο επεμεξγάδεηαη ηηο 

πξαμηαθέο θαη εηθνληθέο αλαπαξαζηάζεηο γηα λα ηηο κεηαθέξεη ζε άιιε κνξθή, 

αμηνπνηεί ηηο δεμηφηεηεο απαξίζκεζεο πνπ θαηέρεη πξνθεηκέλνπ λα εμάγεη ην πιήζνο 

ηνπ εθάζηνηε ζπλφινπ. Δπνκέλσο ν Κ. έρεη θαηαθηήζεη ηελ αξρή ηεο πιεζηθφηεηαο, ε 

νπνία ζχκθσλα κε ηνλ Butterworth (2010), αλαθέξεηαη ζηελ ηθαλφηεηα ηνπ καζεηή 

λα θαηακεηξά ηα αληηθείκελα ελφο ζπλφινπ θαη λα αληηιακβάλεηαη φηη ην απνηέιεζκα 

απηήο ηεο θαηακέηξεζεο αθνξά ην πιήζνο ηνπ ζπλφινπ. Ο καζεηήο έρεη νπζηαζηηθά 

ζπλδέζεη ην ζρήκα ηεο αξρηθήο απαξίζκεζεο κε ηελ εχξεζε ηνπ πιήζνπο ησλ 

ζπλφισλ (Aunio et al., 2006), δνκψληαο φπσο αλαθέξνπλ νη Griffin (2004) θαη Nes,  

Lange (2007), έλα θεληξηθφ ελλνηνινγηθφ ζρήκα.  

ηα πιαίζηα ηνπ παξαπάλσ ελλνηνινγηθνχ ζρήκαηνο νη πνζφηεηεο θαη νη αξηζκνί 

είλαη άξξεθηα δεκέλεο θαη επηηξέπνπλ ζην καζεηή ζηαδηαθά λα θάλεη ππνινγηζκνχο 

λνεξά (Griffin, 2004; Nes, & Lange, 2007), θαζψο απνδίδεη κε επηηπρία ηηο εηθνληθέο 

θαη πξαμηαθέο αλαπαξαζηάζεηο ζε ζπκβνιηθφ επίπεδν (θαη αληίζηξνθα). Έρεη 

επνκέλσο θαηαθηήζεη ηε ζπκβνιηθή έλλνηα ηνπ αξηζκνχ, φπσο ηελ πεξηγξάθνπλ νη 

Jordan, et al. (2012), αληηζηνηρίδνληαο ηα ζχλνια κε ηε ζπκβνιηθή αλαπαξάζηαζή 

ηνπο, ε νπνία ηνπ δίλεη ηε δπλαηφηεηα λα απεμαξηεζεί απφ ηελ αλάγθε θπζηθήο 

παξνπζίαο ησλ αληηθεηκέλσλ θαη λα κπνξεί λα κεηαβεί ζε έλα πην αθεξεκέλν επίπεδν 

ζθέςεο θάλνληαο ππνινγηζκνχο λνεξά. Βέβαηα, φια ηα παξαπάλσ ζηεξίδνληαη 

αξρηθά ζηελ ηθαλφηεηα ηνπ Κ. λα κεηαβαίλεη κε επειημία κεηαμχ ιεθηηθψλ θαη 
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ζπκβνιηθψλ αλαπαξαζηάζεσλ, ην νπνίν απνηειεί πξναπαηηνχκελε δεμηφηεηα 

ζχκθσλα κε ηνλ Griffin (2004), ψζηε ηειηθά λα θαηαλνήζεη ηελ αμία ησλ 

αξηζκεηηθψλ ζπκβφισλ απνδίδνληάο ηα πιένλ εηθνληθά θαη πξαμηαθά, θαηαλνψληαο 

φηη νη αξηζκνί απνδίδνπλ ην πιήζνο ελφο ζπλφινπ, θαηαθηψληαο ηε ζπκβνιηθή έλλνηα 

ηνπ αξηζκνχ (Jordan, et al., 2012).  

Ο καζεηήο ζπλδένληαο ηα ζχκβνια κε ηηο πνζφηεηεο πνπ αληηπξνζσπεχνπλ, 

θαίλεηαη λα αηζζεηνπνηεί ζε ζεκαληηθφ βαζκφ ηνπο αξηζκνχο, θαζψο ζχκθσλα κε ηνλ 

Griffin (2004), ε αηζζεηνπνίεζε αλαθέξεηαη ζηελ νιηθή ζεψξεζε ησλ καζεκαηηθψλ 

σο έλα εληαίν ζχλνιν ζρέζεσλ πνζνηήησλ θαη αξηζκεηηθψλ ζπκβφισλ θαη 

επηηπγράλεηαη κέζσ ηεο πνιπεπίπεδεο αηζζεηνπνίεζεο ησλ αξηζκψλ,  δειαδή  ηεο 

ηθαλφηεηαο πνιιαπιήο αλαπαξάζηαζή ηνπο (Bobis, 2008; Yang, & Li 2009; Yang, & 

Li, 2013). Ο καζεηήο κεηαβαίλεη κε επειημία απφ ηε κηα κνξθή αλαπαξάζηαζεο ζηελ 

άιιε, αμηνπνηψληαο σο «δηακεζνιαβεηή» ηηο ιεθηηθέο αλαπαξαζηάζεηο, φπνπ έρνληαο 

θαηαλνήζεη ηηο πνηθίιεο αλαπαξαζηάζεηο, δηακέζνπ ηεο απαξίζκεζεο ηηο ζπλδέεη 

κεηαμχ ηνπο (Haylock, & Cockburn, 2008). Έηζη, κε ηε ζπλδξνκή ησλ ιεθηηθψλ 

αλαπαξαζηάζεσλ, ν Κ. κεηαβαίλεη απφ ηηο πξαμηαθέο ή εηθνληθέο ζηηο ζπκβνιηθέο 

αλαπαξαζηάζεηο, αιιά θαη απφ ηηο πξαμηαθέο ζηηο εηθνληθέο θαη αληίζηξνθα. 

Δπνκέλσο, φπσο παξαζέηνπλ θαη νη Haylock θαη Cockburn (2008), ν καζεηήο 

αλαπηχζζεη ηελ έλλνηα ηνπ αξηζκνχ δηαζπλδένληαο ηηο πνηθίιεο αλαπαξαζηάζεηο ησλ 

αξηζκψλ κεηαμχ ηνπο θαη κε ηε γιψζζα ζηα πιαίζηα ησλ επηηεινχκελσλ 

δξαζηεξηνηήησλ. 

Αλ θαη κε βάζε ηα παξαπάλσ ν καζεηήο αληαπνθξίλεηαη κε επηηπρία ζε απιέο 

δξαζηεξηφηεηεο αηζζεηνπνίεζεο, σζηφζν αδπλαηεί αξρηθά λα αληαπνθξηζεί ζε 

αλψηεξα επίπεδα αηζζεηνπνίεζεο, φπνπ ζχκθσλα κε ην NCTM (2000) 

ζπκπεξηιακβάλεηαη ε ηθαλφηεηα εηο βάζνπο θαηαλφεζεο ηνπ δεθαδηθνχ ζπζηήκαηνο, 
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αιιά θαη ηεο θαηαλφεζεο ηεο έλλνηαο ηεο ζεζηαθήο αμίαο θαη ηεο αλάιπζεο θαη 

ζχλζεζεο ησλ αξηζκψλ (Bradley et al., 2012). Πην ζπγθεθξηκέλα, αλ θαη ν καζεηήο 

θαηαθέξλεη λα απνδίδεη ιεθηηθά, ζπκβνιηθά θαη εηθνληθά δηςήθηνπο αξηζκνχο 

θαηακεηξψληαο έλα πξνο έλα ηα αληηθείκελα ηνπ ζπλφινπ, αδπλαηεί λα αληηιεθζεί 

ηελ έλλνηα ηεο δεθάδαο θαηά ηε κεηαηξνπή ησλ ιεθηηθψλ ζε εηθνληθέο 

αλαπαξαζηάζεηο ή ησλ εηθνληθψλ ζε ζπκβνιηθέο, θαζψο δελ αληηιακβάλεηαη ηε 

ζρέζε κεηαμχ ηεο δεθάδαο θαη ησλ επηκέξνπο κνλάδσλ θαη επνκέλσο αδπλαηεί λα 

ζπλζέζεη ή θαη λα αλαιχζεη δεθαδηθά κνληέια ζηα πιαίζηα πνηθίισλ 

δξαζηεξηνηήησλ. Έζησ θαη αλ νξηζκέλεο θνξέο θαηά ηελ απφδνζε ησλ ζπκβνιηθψλ 

αλαπαξαζηάζεσλ κε πξαγκαηηθά αληηθείκελα, είλαη ηθαλφο λα ζπλζέζεη ηνπο 

αξηζκνχο κε δεθάδεο θαη  κνλάδεο, αδπλαηεί λα ηνπο αλαιχζεη. Αλαιπηηθφηεξα ν 

καζεηήο δπζθνιεχεηαη λα ζεσξήζεη νιηθά ηε δεθάδα σο εληαίν ζχλνιν ή λα ηελ 

αλαιχζεη ζε δέθα επηκέξνπο κνλάδεο, θαζψο πηζαλφλ ιφγσ ηεο ηκεκαηηθήο ηνπ 

αληίιεςεο (κε βάζε ηε ζεσξία ηεο θεληξηθήο ζπλνρήο), ε πξνζνρή ηνπ 

επηθεληξψλεηαη ζηηο επηκέξνπο κνλάδεο, ηηο νπνίεο δελ ζπγθξνηεί ζε έλα εληαίν 

ζχλνιν (Goldstein et al., 2001; Hill, 2004). Ζ αδπλακία ηαπηφρξνλεο αληίιεςεο ηφζν 

ησλ κνλάδσλ, φζν θαη ησλ δεθάδσλ, γίλεηαη αθφκα πην έληνλε ιφγσ ηεο δπζθνιίαο 

ηνπ λα κεηαθέξεη ηελ πξνζνρή ηνπ ζε ελλνηνινγηθφ επίπεδν απφ ηνλ έλα ηξφπν 

θαηεγνξηνπνίεζεο ζηνλ άιιν (Bull et al., 1999; Goldstein et al., 2001).  

Μεηά ηην παπέμβαζη 

Ζ ζπλεηζθνξά ηεο παξέκβαζεο ζε απηφλ ηνλ ηνκέα ππήξμε θαηαιπηηθή. Ο καζεηήο 

ζην δεχηεξν κέξνο ησλ δξαζηεξηνηήησλ, κπνξεί πιένλ λα αληηιεθζεί έλα ζχλνιν 

δεθάδσλ θαη κνλάδσλ σο εληαίν ζχλνιν κεηαθξάδνληαο κε επηηπρία ηηο εηθνληθέο 

αλαπαξαζηάζεηο κε δεθαδηθά κνληέια ζε ζπκβνιηθή κνξθή αληηιακβαλφκελνο νιηθά 

ηηο δεθάδεο θαη πξνζζέηνληαο ηηο κνλάδεο. Παξάιιεια, είλαη ηθαλφο λα αλαιχεη ηηο 
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δεθάδεο θαηά ηε κεηαηξνπή ησλ ζπκβνιηθψλ ζε εηθνληθέο αλαπαξαζηάζεηο. Μάιηζηα 

θαηά ηε κεηάβαζε απφ ηηο ζπκβνιηθέο ζηηο πξαμηαθέο αλαπαξαζηάζεηο κε δεθαδηθά 

κνληέια φρη κφλν θαηαλνεί ηε ζεζηαθή αμία ησλ ςεθίσλ θαη απνδίδεη ζσζηά ηνπο 

αξηζκνχο πξαμηαθά, αιιά αληηιακβάλεηαη θαη ηε ζρέζε ησλ αξηζκψλ αμηνπνηψληαο 

ηνλ έλαλ γηα λα απνδψζεη ηνλ άιιν. Αθφκε, θαηά ηελ απφδνζε ησλ ζπκβνιηθψλ 

αλαπαξαζηάζεσλ κε πξαγκαηηθά αληηθείκελα απηή ηε θνξά, ν καζεηήο ζπλζέηνληαο 

ην λέν ζχλνιν θαηακεηξά αληηθείκελα θαη ζηακαηά κε ην πνπ ζρεκαηίδεη δεθάδα, 

ζπλερίδνληαο ηελ απαξίζκεζε κεηά απφ εθεί θαη πάλσ, γεληθεχνληαο ηηο γλψζεηο ηνπ 

θαηά ην ρεηξηζκφ δεθαδηθψλ κνληέισλ θαη ζε άιια πιαίζηα, πηνζεηψληαο 

αλεπηπγκέλεο ζηξαηεγηθέο ππνινγηζκψλ. 

Δπνκέλσο, ν καζεηήο κε ηε βνήζεηα ηεο παξέκβαζεο θαηαλνεί πιένλ ηελ έλλνηα ηεο 

δεθάδαο θαη ηε ζρέζε δεθάδσλ – κνλάδσλ θαη κπνξεί ζηαδηαθά θαηαλνψληαο 

θαιχηεξα ην δεθαδηθφ ζχζηεκα αξίζκεζεο, λα πξνρσξήζεη ζε φιν θαη αλψηεξα 

επίπεδα αηζζεηνπνίεζεο (Bradley et al., 2012), γηα παξάδεηγκα ζηελ αηζζεηνπνίεζε 

ηξηςήθησλ αξηζκψλ, φπσο θαη θάλεη θαηά ηε ιεθηηθή απφδνζε ησλ ζπκβνιηθψλ 

αλαπαξαζηάζεσλ.  

β. Ζ αναπαπάζηαζη ηηρ εκηέλεζηρ ηυν ππάξευν 

Ππιν ηην παπέμβαζη 

ηα πιαίζηα ησλ δξαζηεξηνηήησλ πξφζζεζεο θαη αθαίξεζεο, γίλνληαη εμαξρήο 

εκθαλείο νη αδπλακίεο αθεξεκέλεο ζθέςεο ηνπ καζεηή, νη νπνίεο απνηεινχλ 

ραξαθηεξηζηηθφ ησλ δπζθνιηψλ καζεηψλ κε δηαηαξαρέο απηηζηηθνχ θάζκαηνο 

(Dombrowski, 2012; Goldstein, et al., 2001; Meyer, & Minshew, 2002). Πξψηνλ, αλ 

θαη ν καζεηήο θαηά ηε κεηαηξνπή ησλ πξαμηαθψλ ζε εηθνληθέο αλαπαξαζηάζεηο γηα 

ηελ απφδνζε ησλ πξάμεσλ, θαηαλνεί ηηο εκπιεθφκελεο πνζφηεηεο θαη ην λφεκα ηεο 
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πξάμεο, σζηφζν φληαο δέζκηνο ηεο παξνπζίαο ησλ παξαπάλσ ζπγθεθξηκέλσλ 

αλαπαξαζηάζεσλ, ζχκθσλα κε ηνπο Biddlecomb θαη Carr (2011), δελ πηνζεηεί 

αλεπηπγκέλεο ζηξαηεγηθέο πξφζζεζεο (αληηιακβαλφκελνο νιηθά γηα παξάδεηγκα ηνλ 

πξψην πξνζζεηέν), αιιά πξνζζέηεη ή αθαηξεί έλα πξνο έλα ηα αληηθείκελα.  

Γεχηεξνλ, ιφγσ ηεο αδπλακίαο αθεξεκέλεο ζθέςεο ν καζεηήο αδπλαηεί λα 

θαηαλνήζεη ην λφεκα ησλ πξάμεσλ θαη λα απνδψζεη ηηο πξαμηαθέο θαη εηθνληθέο 

αλαπαξαζηάζεηο ζηα πιαίζηα πξνζζέζεσλ θαη αθαηξέζεσλ ιεθηηθά, αδπλαηψληαο λα 

ηηο εληάμεη ζε έλα ζπγθεθξηκέλν πιαίζην, φηαλ απηφ δελ ηνπ δίλεηαη εμαξρήο. 

Μάιηζηα, ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ ηάζε ηνπ λα αληηιακβάλεηαη ην πεξηβάιινλ ηνπ 

ηκεκαηηθά (Goldstein et al., 2001; Hill, 2004), ιφγσ ηεο ρακειήο θεληξηθήο ζπλνρήο 

(Hill, 2004), δελ κπνξεί λα αληηιεθζεί σο εληαία ηα επηκέξνπο ζχλνια πνπ 

απνηεινχληαη ηφζν απφ δεθάδεο, φζν θαη απφ κνλάδεο, κε απνηέιεζκα λα αδπλαηεί 

λα απνδψζεη ηηο εκπιεθφκελεο πνζφηεηεο.  

Σξίηνλ, ε δπζθνιία ηνπ απηή γίλεηαη αθφκα εληνλφηεξε θαηά ηελ απφδνζε ησλ 

ζπκβνιηθψλ αλαπαξαζηάζεσλ ησλ πξάμεσλ ιεθηηθά, θαζψο ζε απηήλ ηελ πεξίπησζε 

απνπζηάδεη νπνηαδήπνηε ζπγθεθξηκέλε αλαπαξάζηαζε πνπ αμηνπνηεί ην ρεηξηζκφ 

αληηθεηκέλσλ. Έηζη ν καζεηήο, απιά απνδίδεη ιεθηηθά ηα ζχκβνια πνπ βιέπεη, 

παξαζέηνληάο ηα σο αλεμάξηεηεο πνζφηεηεο ζηα πιαίζηα πξνβιεκάησλ, απνδίδνληαο 

κεραληθά κφλν ην λφεκα ηνπ αξηζκεηηθνχ ζπκβφινπ ηεο πξάμεο. 

Σν γεγνλφο φηη νη παξαπάλσ δπζθνιίεο αθνξνχλ αδπλακίεο αθεξεκέλεο ζθέςεο θαη 

φρη θαηαλφεζεο ηνπ λνήκαηνο ησλ πξάμεσλ απηνχ θαζαπηνχ θαη εθηέιεζήο ηνπο, 

επηβεβαηψλεηαη θαη απφ ην φηη θαηά ηε κεηαηξνπή ησλ ιεθηηθψλ απηή ηε θνξά ζε 

εηθνληθέο αλαπαξαζηάζεηο, φπνπ δίλεηαη εμαξρήο έλα ζπγθεθξηκέλν πιαίζην ζην 

καζεηή, αληαπνθξίλεηαη κε επηηπρία. Δπηπιένλ, αλ θαη ν καζεηήο εμαξηάηαη απφ ηελ 

παξνπζία ζπγθεθξηκέλσλ αλαπαξαζηάζεσλ, θαηά ηε κεηαηξνπή ησλ πξαμηαθψλ 
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αλαπαξαζηάζεσλ ζε ζπκβνιηθέο, θαίλεηαη λα κπνξεί λα απεκπιαθεί απφ ηηο 

πξαμηαθέο – ζπγθεθξηκέλεο αλαπαξαζηάζεηο θαη εθηειεί ηηο πξάμεηο λνεξά 

πηνζεηψληαο αλεπηπγκέλεο ζηξαηεγηθέο ππνινγηζκψλ, ππνζηεξίδνληαο ηνπο 

ζπιινγηζκνχο ηνπ κε ηε ρξήζε ησλ δαρηχισλ (σο ελαιιαθηηθή κνξθή ζπγθεθξηκέλεο 

αλαπαξάζηαζεο). Ζ ρξήζε ησλ δαρηχισλ θαηά ηελ εθηέιεζε ππνινγηζκψλ απνηειεί 

κηα ζηξαηεγηθή πνπ πηνζεηείηαη ζπρλά ζχκθσλα κε ηνλ  Butterworth (2010) γηα ηελ 

ππνζηήξημε ησλ ππνινγηζκψλ, ελψ βάζεη ησλ Biddlecomb θαη Carr (2011), απνηειεί 

πξφδξνκν ηεο λνεξήο εθηέιεζεο πξάμεσλ θαη ζεκαηνδνηεί κηα κεηάβαζε ζε έλα 

αλψηεξν επίπεδν ππνινγηζκψλ. 

Βέβαηα, παξά ηηο φπνηεο αληηζηαζκηζηηθέο ζηξαηεγηθέο κπνξεί λα αμηνπνηεί ν 

καζεηήο πξνθεηκέλνπ λα ππεξβεί ηηο αδπλακίεο ηνπ σο πξνο ηελ εμάξηεζε απφ ηελ 

παξνπζία ζπγθεθξηκέλσλ αλαπαξαζηάζεσλ μεπεξλψληαο ηελ αδπλακία ηνπ σο πξνο 

ηελ εθηέιεζε λνεξψλ ππνινγηζκψλ, ιφγσ ησλ πεξηνξηζκψλ πνπ ζέηεη ε ρξήζε ησλ 

δαρηχισλ (κπνξνχλ λα αλαπαξαζηαζνχλ κφλν πνζφηεηεο κηθξφηεξεο ηεο δεθάδαο), 

δπζθνιεχεηαη θαηά ηελ εθηέιεζε ππνινγηζκψλ φπνπ απαηηείηαη ππέξβαζε ηεο 

δεθάδαο. Σα παξαπάλσ επηβεβαηψλνληαο θαη απφ ηηο παξαηεξήζεηο κέζα ζηελ ηάμε, 

φπνπ ν καζεηήο θαηά ηελ εθηέιεζε λνεξψλ ππνινγηζκψλ, εμαξηάηαη απφ ηε ρξήζε 

ησλ δαρηχισλ θαη θαηαιήγεη ζε αδηέμνδν φπνηε απαηηείηαη ππέξβαζε ηεο δεθάδαο, 

θαζψο δελ έρεη αθφκε ελζσκαηψζεη ζην ξεπεξηφξηφ ηνπ αλεπηπγκέλεο ζηξαηεγηθέο 

ππνινγηζκψλ (π.ρ. πάηεκα ζηε δεθάδα). Έηζη γηα παξάδεηγκα θαηά ηε ζπκπιήξσζε 

ηεο ηζφηεηαο (5Υ7) + ....... = 50, αλ θαη ν καζεηήο κπνξεί επηηπρεκέλα λα βξεη ην 

γηλφκελν θαη αλεβαίλεη θαηφπηλ φζν ρξεηάδεηαη κε ηε ρξήζε ησλ δαρηχισλ γηα λα 

θαηαιήμεη ζην επηζπκεηφ άζξνηζκα, επεηδή ν δεχηεξνο πξνζζεηένο είλαη κεγαιχηεξνο 

απφ ηε δεθάδα θαη δελ κπνξεί λα ηνλ αλαπαξαζηήζεη ζηα δάρηπιά ηνπ, έξρεηαη ζε 

αδηέμνδν θαη αδπλαηεί λα ζπλερίζεη ρσξίο ππνζηήξημε. Σα παξαπάλσ ζεκαηνδνηνχλ 
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κηα δπζθνιία ζηελ εθηέιεζε λνεξψλ ππνινγηζκψλ πνπ άιισζηε ραξαθηεξίδεη ζπρλά 

ηελ επίδνζε αηφκσλ κε απηηζκφ (Barnhill et al., 2000). 

Δπνκέλσο, ν Κ. δελ έρεη θαηαθηήζεη αθφκα ηα αλψηεξα ζηάδηα αηζζεηνπνίεζεο πνπ 

επηηξέπνπλ ηελ επέιηθηε ζεψξεζε ησλ αξηζκψλ, ηελ αλάιπζε θαη ηε ζχλζεζή ησλ 

εκπιεθφκελσλ πνζνηήησλ θαη ηελ θαηαλφεζε ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ βαζηθψλ 

αξηζκεηηθψλ πξάμεσλ, ζχκθσλα κε ηνπο Bradley et al. (2012). Γη’ απηφ, ν καζεηήο 

θαηά ηελ κεηαηξνπή ησλ εηθνληθψλ, ιεθηηθψλ θαη ζπκβνιηθψλ αλαπαξαζηάζεσλ ησλ 

πξάμεσλ ζε πξαμηαθέο κε ηελ αμηνπνίεζε δεθαδηθψλ κνληέισλ, αδπλαηεί λα 

αλαπαξαζηήζεη επηηπρεκέλα ηνπο ππνινγηζκνχο αλαιχνληαο θαη ζπλζέηνληαο ηε 

δεθάδα. Με βάζε ηα παξαπάλσ, ν Κ. θαίλεηαη λα παξνπζηάδεη δπζθνιίεο ζην 

πνζνηηθφ ζχζηεκα, φπσο απηφ πεξηγξάθεηαη απφ ηνπο Dehaene, Piazza, Pinel θαη 

Cohen (2003) θαη De Smedt, Reynvoet, Swillen, Verschaffel, Boets θαη Ghesquiere 

(2009). χκθσλα κε ηνπ παξαπάλσ εξεπλεηέο, νη αδπλακίεο σο πξνο ην πνζνηηθφ 

ζχζηεκα αλαπαξάζηαζεο ησλ αξηζκψλ, νδεγνχλ κεηαμχ άιισλ ζε δπζθνιίεο θαηά 

ηελ εθηέιεζε πξνζζέζεσλ κε άζξνηζκα κεγαιχηεξν ηεο δεθάδαο θαη ζηε ρξήζε 

ππνινγηζηηθψλ ζηξαηεγηθψλ ζηα πιαίζηα απηψλ, φπσο είλαη ε αλάιπζε ησλ αξηζκψλ. 

ε αληηζηνηρία πξνο ηα παξαπάλσ, ζα ήηαλ αλακελφκελν, ν Κ. λα παξνπζηάδεη 

δπζθνιίεο θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ πξάμεσλ ζε ζπκβνιηθφ επίπεδν, φπνπ απαηηείηαη ε 

αλάιπζε θαη ζχλζεζε δεθάδσλ. Παξ’ φια απηά ν καζεηήο κεηαηξέπεη ρσξίο 

δπζθνιία ηηο εηθνληθέο ζε ζπκβνιηθέο αλαπαξαζηάζεηο θαη ηηο επηιχεη ζε ζπκβνιηθφ 

επίπεδν επηηπρεκέλα, επηβεβαηψλνληαο ηε κεραληθή θαηαλφεζε ηνπ αιγνξίζκνπ, 

θαζψο δελ θαηαλνεί ηηο επηκέξνπο δηαδηθαζίεο. πσο επηβεβαηψλεηαη θαη απφ ηνπο 

Berry (2007) θαη Myles θαη Simpson (2002), ε κεραληθή απνζηήζηζε ησλ 

αιγνξίζκσλ απνηειεί ζπρλά ραξαθηεξηζηηθφ ησλ δπζθνιηψλ αηφκσλ κε απηηζκφ. 

Έηζη, ν καζεηήο θαηά ηε κεηαηξνπή ησλ ιεθηηθψλ αλαπαξαζηάζεσλ ζε ζπκβνιηθέο 
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θαη ηελ επίιπζε ησλ πξάμεσλ ζε ζπκβνιηθφ επίπεδν, δελ ζπιινγίδεηαη ζρεηηθά κε ηηο 

εκπιεθφκελεο πνζφηεηεο (ψζηε λα δεη εάλ ρξεηάδεηαη λα αλαιχζεη ή λα ζπλζέζεη 

δεθάδα ή φρη) θαη ζεκεηψλεη θαη ππνινγίδεη πάληα κεραληθά ην θξαηνχκελν, αθφκα 

θαη φηαλ δελ ρξεηάδεηαη.  

Δπηπιένλ, αθφκε θαη θαηά ηε κεηάβαζε απφ ηηο πξαμηαθέο ζηηο ζπκβνιηθέο 

αλαπαξαζηάζεηο, αλ θαη νξηζκέλεο θνξέο πξνζζέηνληαο δεθάδεο κε δεθάδεο θαη 

κνλάδεο κε κνλάδεο (φπσο θαη ζηελ θάζεηε πξάμε) εθηειεί ζσζηά ηνπο 

ππνινγηζκνχο νξηδφληηα, αδπλαηεί λα ηνπο απνδψζεη ζε θάζεηε κνξθή, 

απνδεηθλχνληαο άιιε κηα θνξά, φηη δελ θαηαλνεί ηε ιεηηνπξγία ηνπ αιγνξίζκνπ θαη 

ηνλ εθηειεί κεραληθά κφλν. Πηζαλφλ, ε αδπλακία ηνπ λα κεηαθέξεη ηα φζα ζσζηά 

εθηειεί νξηδφληηα ζε θάζεηε κνξθή λα νθείιεηαη θαη ζηελ απνπζία λνεηηθήο 

επειημίαο πνπ ραξαθηεξίδεη καζεηέο κε απηηζκφ (Bull, & Scerif, 2001), πνπ ζα ηνπ 

επέηξεπε λα εθαξκφζεη ηε γλψζε ηνπ ζε άιια πιαίζηα. 

Μεηά ηην παπέμβαζη 

Ζ επίδνζε ηνπ καζεηή σο πξνο ηελ θαηαλφεζε θαη εθηέιεζε ησλ πξάμεσλ ηεο 

πξφζζεζεο θαη αθαίξεζεο, βειηηψζεθε αηζζεηά κε ηε ζπλεηζθνξά ηνπ εηθνληθνχ 

πεξηβάιινληνο κάζεζεο πνπ αμηνπνηήζεθε θαηά ηελ παξέκβαζε. Ο καζεηήο 

αηζζεηνπνηεί πιένλ πιεξέζηεξα ηελ έλλνηα ηεο δεθάδαο, αληηιακβαλφκελφο ηελ 

επέιηθηα πιένλ ηφζν σο κία εληαία νιφηεηα, φζν θαη σο ζχλνιν δέθα επηκέξνπο 

κνλάδσλ. Φαίλεηαη ινηπφλ λα μεπεξλά ηηο αδπλακίεο λνεηηθήο επειημίαο πνπ 

ραξαθηεξίδνπλ άηνκα κε απηηζκφ (Bull, & Scerif, 2001), κπνξψληαο πιένλ λα 

θηλείηαη επέιηθηα απφ ην έλα γλσζηηθφ ζρήκα ζην άιιν, αλάινγα κε ηελ πεξίπησζε, 

αμηνπνηψληαο ηελ θαηαλφεζή ηνπ γηα λα αλαιχεη θαη λα ζπλζέηεη δεθάδεο ζηα 

πιαίζηα ππνινγηζκψλ θαη θαηαλνψληαο εηο βάζνο ηε βαζηθφηεξε δνκή (ηε δεθάδα) 

πάλσ ζηελ νπνία ζα δνκεζνχλ φιεο νη γλψζεηο ηνπ γχξσ απφ ην δεθαδηθφ ζχζηεκα 
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αξίζκεζεο. Μάιηζηα ζχκθσλα κε ηνπο Bradley et al. (2012) θαη NCTM (2000), ε 

ηθαλφηεηα θαηαλφεζεο ηνπ δεθαδηθνχ ζπζηήκαηνο αξίζκεζεο, ε αλάιπζε θαη ε 

ζχλζεζε ησλ δεθάδσλ, απνηεινχλ βαζηθά ζηνηρεία θαη αλψηεξα ζηάδηα ηεο 

αηζζεηνπνίεζεο.  

Χζηφζν, ε θαηαλφεζε ηεο δεθάδαο θαη ηεο αλάιπζεο θαη ζχλζεζήο ηεο δε ζα είρε 

λφεκα ζηα πιαίζηα ηεο εθηέιεζεο πξάμεσλ αλ ν καζεηήο δελ κπνξνχζε λα εθθξάζεη 

ηε ζθέςε ηνπ θαη λα νξγαλψζεη ηε δξάζε ηνπ κε βάζε ηηο λέεο γλψζεηο. Αλ θαη νη 

καζεηέο κε απηηζκφ παξνπζηάδνπλ ζεκαληηθέο δπζθνιίεο ζηα παξαπάλσ, ιφγσ 

αδπλακηψλ επηθνηλσλίαο (Holmes, & Sutherland, 2011), ν καζεηήο κεηά ηελ 

παξέκβαζε θαίλεηαη λα εθζέηεη κε δηθή ηνπ πξσηνβνπιία ηε ζθέςε ηνπ, 

απηνξξπζκίδνληαο ηε δξάζε ηνπ. Παξάιιεια, μεπεξλψληαο ηηο δπζθνιίεο καζεηψλ 

κε απηηζκφ ζηε ζχλδεζε ηνπ αιγνξίζκνπ κε ηηο εθάζηνηε πνζφηεηεο (Berry, 2007; 

Myles, & Simpson, 2002), παξαηεξεί πιένλ ηηο εκπιεθφκελεο πνζφηεηεο θαη έρνληαο 

αλαπηχμεη ηηο γλσζηηθέο ηνπ δεμηφηεηεο θαζνδεγεί πιένλ ηε δξάζε ηνπ. πλδένληαο 

ηηο ζπκβνιηθέο αλαπαξαζηάζεηο κε ηηο εκπιεθφκελεο πνζφηεηεο θαη 

αληηιακβαλφκελνο πιένλ νιηθά ηα εκπιεθφκελα ζχλνια πνπ αλαπαξηζηψληαη κε 

δεθαδηθά κνληέια ζηα πιαίζηα ησλ πξαμηαθψλ θαη εηθνληθψλ αλαπαξαζηάζεσλ, 

απνδίδεη πιένλ κε επηηπρία ην λφεκά ηνπο ιεθηηθά, επηιχνληαο κάιηζηα ηηο εθάζηνηε 

πξάμεηο κε επηηπρία κε δηθή ηνπ πξσηνβνπιία. Μάιηζηα, ζηα πιαίζηα ησλ παξαπάλσ 

πξάμεσλ, αιιά θαη θαηά ηε κεηαηξνπή ησλ εηθνληθψλ ή πξαμηαθψλ αλαπαξαζηάζεσλ 

ησλ πξάμεσλ ζε ζπκβνιηθέο, ή θαη ησλ εηθνληθψλ, ιεθηηθψλ θαη ζπκβνιηθψλ ζε 

πξαμηαθέο, κε βάζε φιεο ηηο παξαπάλσ λέεο δεμηφηεηεο πνπ θαηέθηεζε ν καζεηήο, 

ζπιινγηδφκελνο επί ησλ εκπιεθφκελσλ πνζνηήησλ, γλσξίδεη πηα πφηε πξέπεη λα 

αλαιχζεη κηα δεθάδα ή λα ζπλζέζεη λέα.  
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κσο, ρξεηάδεηαη αθφκα θαζνδήγεζε πξνθεηκέλνπ λα κπνξέζεη ηειηθά λα 

εκπεδψζεη ηηο λέεο γλψζεηο θαη λα εθηειεί απηφλνκα ηνπο ππνινγηζκνχο κε 

θξαηνχκελν, θαζψο αλ θαη ζπλζέηεη κε επηηπρία δεθάδεο, δπζθνιεχεηαη ζηελ 

αλάιπζή ηνπο. Δπηπιένλ, ρξεηάδεηαη ρξφλνο ψζηε ζηαδηαθά ν καζεηήο λα κπνξέζεη λα 

γεληθεχζεη ηηο δεμηφηεηεο πνπ θαηαθηά θαηά ηελ επίιπζε ηνπ παξαδνζηαθνχ 

αιγνξίζκνπ θάζεηα θαη λα ηηο κεηαθέξεη θαη ζηελ εθηέιεζε νξηδφληησλ ππνινγηζκψλ 

(φπνπ πξνζζέηεη δεθάδεο κε δεθάδεο θαη κνλάδεο κε κνλάδεο, αιιά δελ θαηαλνεί ηη 

θάλεη), ζχκθσλα κε φζα παξαηεξνχληαη θαηά ηε κεηαηξνπή ησλ εηθνληθψλ θαη 

πξαμηαθψλ αλαπαξαζηάζεσλ ζε ζπκβνιηθή κνξθή, φπνπ ν καζεηήο αξρηθά 

πξνζπαζεί λα εθηειέζεη ηνπο ππνινγηζκνχο νξηδφληηα. Πξέπεη λα ηνληζηεί, φηη νη 

καζεηέο κε απηηζκφ ρξεηάδνληαη αξθεηφ ρξφλν θαη ζπζηεκαηηθή παξέκβαζε 

πξνθεηκέλνπ λα κπνξέζνπλ λα γεληθεχζνπλ ηηο δεμηφηεηεο πνπ θαηαθηνχλ 

κεηαθέξνληάο ηεο ζε λέα πιαίζηα (Γελά, 2002), νπφηε ε επίδνζή ηνπ είλαη 

αλακελφκελε. 

Παξά ηελ αξγή πξφνδφ ηνπ, ν καζεηήο ζπλδένληαο πιένλ ηηο επηηεινχκελεο πξάμεηο 

κε ηηο πνζφηεηεο πνπ αληηπξνζσπεχνπλ ηα αξηζκεηηθά ζχκβνια, πηνζεηεί πιένλ 

αλεπηπγκέλεο ζηξαηεγηθέο ππνινγηζκψλ. Αλαιπηηθφηεξα θαηά ηε κεηάβαζε απφ ηηο 

πξαμηαθέο ζηηο εηθνληθέο αλαπαξαζηάζεηο αληηιακβάλεηαη νιηθά ηνλ πξψην 

πξνζζεηέν θαη πξνζζέηεη απεπζείαο ην δεχηεξν, ελψ θαηά ηε κεηάθξαζε ησλ 

πξαμηαθψλ αλαπαξαζηάζεσλ ζε ιεθηηθέο, αιιά αθφκα θαη ησλ εηθνληθψλ ζε 

πξαμηαθέο, εθηειεί πξάμεηο κε πάηεκα ζηε δεθάδα. Οη παξαπάλσ ζηξαηεγηθέο, 

ζχκθσλα θαη κε ηνπο Biddlecomb θαη Carr (2011), απνηεινχλ κεξηθέο απφ ηηο πην 

αλεπηπγκέλεο ζηξαηεγηθέο θαη ππνδειψλνπλ κηα αλεπηπγκέλε θαηαλφεζε ηνπ 

δεθαδηθνχ αξηζκεηηθνχ ζπζηήκαηνο. Αληίζηνηρα, ζηα πιαίζηα αθαηξέζεσλ κε 

θξαηνχκελν, παξά ην γεγνλφο φηη ν καζεηήο δπζθνιεχεηαη ζηελ αλάιπζε ηεο 
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δεθάδαο, αμηνπνηψληαο ηελ ελεξγεηηθή ηνπ ζθέςε θαη θαηαλφεζε θαηά ηε κεηάβαζε 

απφ ηηο εηθνληθέο ζηηο ζπκβνιηθέο αλαπαξαζηάζεηο, επηιχεη ηελ αθαίξεζε κε κηα 

ελαιιαθηηθή κνξθή ηνπ αιγνξίζκνπ, επαιεζεχνληαο φηη πιένλ θαηαλνεί πιεξέζηεξα 

ηνλ αιγφξηζκν θαη ηηο εκπιεθφκελεο πνζφηεηεο.  

Σέινο, ν καζεηήο έρνληαο απνθηήζεη επρέξεηα κε ηηο επηκέξνπο αλαπαξαζηάζεηο θαη 

ηηο πξάμεηο, κπνξεί πιένλ λα θηλείηαη επέιηθηα κε δηθή ηνπ πξσηνβνπιία κεηαμχ ησλ 

αλαπαξαζηάζεσλ, γηα παξάδεηγκα θαηά ηε κεηάβαζε απφ ηηο πξαμηαθέο ζηηο ιεθηηθέο 

αλαπαξαζηάζεηο, δηαηππψλεη ν ίδηνο έλα πξφβιεκα ην νπνίν επηιχεη κε ηελ 

αμηνπνίεζε ησλ αξρηθψλ πξαμηαθψλ αλαπαξαζηάζεσλ. Δπνκέλσο, έρεη θαηαθηήζεη, 

ζχκθσλα κε ηνπο Yang θαη Li (2009, 2013) θαη Bobis (2008), κεξηθά απφ ηα βαζηθά 

ζπλζεηηθά ηεο έλλνηαο ηεο αηζζεηνπνίεζεο. 

γ. ςζσεηίζειρ αναπαπάζηαζηρ απιθμών και ππάξευν 

Ζ έλλνηα ηεο αηζζεηνπνίεζεο ησλ αξηζκψλ ζχκθσλα κε ηνπο νξηζκνχο ησλ Bradley 

et al. (2012) θαη NCTM (2000), αλαθέξεηαη φρη κφλν ζηελ αηζζεηνπνίεζε ησλ 

αξηζκψλ απηψλ θαζαπηψλ, αιιά ζε έλα δεχηεξν επίπεδν αθνξά θαη ηελ 

αηζζεηνπνίεζε ησλ αξηζκψλ θαηά ηελ εθηέιεζε πξάμεσλ, ζηα πιαίζηα ησλ αλψηεξσλ 

επηπέδσλ αηζζεηνπνίεζεο. Ζ απμαλφκελε θαηαλφεζε ησλ καζεηψλ γχξσ απφ ην 

αξηζκεηηθφ ζχζηεκα ηνπο νδεγεί ζηελ θαηάθηεζε βαζηθψλ αξηζκεηηθψλ δεμηνηήησλ, 

ηηο νπνίεο κεηέπεηηα κπνξνχλ λα αμηνπνηήζνπλ ζηα πιαίζηα ηεο εθηέιεζεο πξάμεσλ, 

γεληθεχνληαο ηεο. χκθσλα κάιηζηα κε ηνπο McGuire et al. (2012), παξαηεξείηαη 

πςειή ζπζρέηηζε κεηαμχ ησλ αξηζκεηηθψλ δεμηνηήησλ ησλ καζεηψλ θαη ησλ 

ζηξαηεγηθψλ ππνινγηζκψλ πνπ πηνζεηνχλ. Δπνκέλσο, νη δχν παξαπάλσ ηνκείο ηεο 

αηζζεηνπνίεζεο ησλ αξηζκψλ θαη ηεο εθηέιεζεο πξάμεσλ, ζηηο νπνίεο απηνί 

εκπιέθνληαη, βξίζθνληαη ζε άκεζε αιιειεμάξηεζε. ηα πιαίζηα ηεο παξνχζαο 

κειέηεο ινηπφλ, νη αλαπηπζζφκελεο δπλαηφηεηεο θαη αδπλακίεο ηνπ καζεηή σο πξνο 
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ηελ αηζζεηνπνίεζε ησλ αξηζκψλ θαη ηελ θαηαλφεζε θαη εθηέιεζε ησλ πξάμεσλ, 

φπσο ζθηαγξαθήζεθαλ ζηα πιαίζηα ησλ παξαπάλσ εξσηεκάησλ, θαίλεηαη λα 

επηδξνχλ ε κία ζηελ άιιε θαζνξίδνληαο ην ηειηθφ πξνθίι ηνπ καζεηή.  

Έηζη ν καζεηήο ζηελ πξψηε θάζε ηεο έξεπλαο πξν ηεο παξέκβαζεο, έρνληαο 

θαηαθηήζεη φπσο πξναλαθέξζεθε ηελ αξρή ηεο απαξίζκεζεο θαη ζπλδένληάο ηελ κε 

ηελ αξρή ηεο πιεζηθφηεηαο, έρεη δνκήζεη έλα θεληξηθφ ελλνηνινγηθφ ζρήκα (Aunio et 

al., 2006) πνπ ηνπ επηηξέπεη θαηακεηξψληαο ζχλνια αληηθεηκέλσλ λα απνθαίλεηαη γηα 

ην πιήζνο ηνπο, γλψζε πνπ αμηνπνηεί θαη θαηά ηελ πξφζζεζε ή αθαίξεζε δχν 

επηκέξνπο ζπλφισλ θαη ηνλ θαζηζηά ηθαλφ λα εθηειεί πξάμεηο κεηαμχ ζπλφισλ.  

Αθφκε, έρνληαο πιένλ θαηαθηήζεη ηε ζπκβνιηθή αμία ησλ αξηζκψλ, ζπλδέεη ηα 

αξηζκεηηθά ζχκβνια κε ηηο πνζφηεηεο πνπ αληηπξνζσπεχνπλ ζε αθεξεκέλν επίπεδν 

(Jordan et al., 2012) θαη είλαη ηθαλφο πιένλ λα εθηειεί θαη ππνινγηζκνχο ζε 

ζπκβνιηθφ επίπεδν, ρσξίο λα εμαξηάηαη απφ ηελ παξνπζία ζπγθεθξηκέλσλ 

αλαπαξαζηάζεσλ.  

Σέινο, ν καζεηήο έρνληαο θαηαθηήζεη φιεο ηηο παξαπάλσ δεμηφηεηεο, ράξε ζηελ 

επειημία πνπ έρεη πιένλ αλαπηχμεη κπνξεί λα θηλείηαη κεηαμχ ησλ επηκέξνπο 

αλαπαξαζηάζεσλ, δηαζπλδένληάο ηεο κεηαμχ ηνπο θαη ππνζηεξίδνληαο ηελ 

θαηαλφεζή ηνπ. Έηζη, ζχκθσλα κε ηα φζα παξαζέηνπλ νη Haylock θαη Cockburn 

(2008), ν καζεηήο αμηνπνηψληαο ηηο δεμηφηεηέο ηνπ σο πξνο ηελ απαξίζκεζε, 

κεηαθξάδεη ηηο εθάζηνηε αλαπαξαζηάζεηο ζε ιεθηηθέο θαη θαηφπηλ ηηο απνδίδεη ζε 

άιιε κνξθή, ηφζν θαηά ηελ εχξεζε ηνπ πιήζνπο κεκνλσκέλσλ ζπλφισλ, φζν θαη 

θαηά ηελ εθηέιεζε πξάμεσλ. Αθφκε, αμηνπνηεί ηηο πξαμηαθέο αλαπαξαζηάζεηο σο 

δηακεζνιαβεηή πξνθεηκέλνπ λα ππνζηεξίμεη ηελ θαηαλφεζή ηνπ απνδίδνληαο ζχλνια 

ζε άιιεο κνξθέο θαηά ηελ αηζζεηνπνίεζε ησλ αξηζκψλ, αιιά θαη εθηειψληαο 

πξάμεηο. 
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Παξ’ φιεο ηηο παξαπάλσ αλεπηπγκέλεο δεμηφηεηεο πνπ παξνπζηάδεη θαη 

ππνζηεξίδνπλ φρη κφλν ηελ αηζζεηνπνίεζε ησλ αξηζκψλ απηψλ θαζαπηψλ, αιιά θαη 

ηελ εθηέιεζε πξάμεσλ, ν καζεηήο παξνπζηάδεη ζεκαληηθέο δπζθνιίεο ζηελ αληίιεςε 

ησλ δεθαδηθψλ κνληέισλ. Με βάζε ηε κειέηε ηεο επίδνζήο ηνπ ζηα πιαίζηα ησλ 

δξαζηεξηνηήησλ, ν καζεηήο θαίλεηαη λα δπζθνιεχεηαη ζηελ απφδνζε δηςήθησλ 

αξηζκψλ κε δεθαδηθά κνληέια θαη ζπγθεθξηκέλα ζπλαληά δπζθνιίεο ηφζν θαηά ηε 

ζχλζεζε, φζν θαη θαηά ηελ αλάιπζε ησλ αξηζκψλ απηψλ, νη νπνίεο επεξεάδνπλ κε ηε 

ζεηξά ηνπο ηελ επίδνζή ηνπ ζηα πιαίζηα εθηέιεζεο πξάμεσλ πνπ ζηεξίδεηαη ζηελ 

θαηαλφεζε ηεο δνκήο ηνπ δεθαδηθνχ ζπζηήκαηνο, ηεο αλάιπζεο θαη ζχλζεζεο 

αξηζκψλ πνπ απνηεινχλ ηα αλψηεξα ζηάδηα ηεο αηζζεηνπνίεζεο, ζχκθσλα κε ηνπο 

Bradley et al. (2012). πσο αλακέλεηαη ινηπφλ, ζε ζπκθσλία κε ηελ επίδνζή ηνπ 

θαηά ηελ αηζζεηνπνίεζε ησλ αξηζκψλ, ν καζεηήο παξνπζηάδεη δπζθνιίεο ζηελ 

πξαμηαθή θαη ζπκβνιηθή αλαπαξάζηαζε πξνζζέζεσλ θαη αθαηξέζεσλ πνπ απαηηνχλ 

ζχλζεζε θαη αλάιπζε ηεο δεθάδαο αληίζηνηρα, κε απνηέιεζκα λα ηνπο εθηειεί ζπρλά 

κεραληθά (Berry, 2007; Myles, & Simpson, 2002). 

Με βάζε ηα παξαπάλσ νη δεμηφηεηεο ηνπ καζεηή σο πξνο ηελ αηζζεηνπνίεζε ησλ 

αξηζκψλ, θαίλεηαη λα δηακνξθψλνπλ θαη ηηο δεμηφηεηέο ηνπ θαηά ηελ εθηέιεζε 

πξάμεσλ. Ζ παξέκβαζε, εζηίαζε ζηελ εθηέιεζε πξάμεσλ κε δεθαδηθά κνληέια, φπνπ 

παξνπζηάδεη ηηο θπξηφηεξεο αδπλακίεο ν καζεηήο θαη αλακέλεηαη θαη’ αληηζηνηρία 

πξνο ηα πξνεγνχκελα, νη νπνηεζδήπνηε βειηηψζεηο λα επηδξάζνπλ ζεηηθά φρη κφλν 

ζηελ εθηέιεζε πξάμεσλ, αιιά πξσηίζησο ζηελ βαζχηεξε θαηαλφεζε ηνπ δεθαδηθνχ 

ζπζηήκαηνο αξίζκεζεο, ηεο ζεζηαθήο αμίαο, ηεο αλάιπζεο θαη ζχλζεζεο αξηζκψλ θαη 

ζηελ πιεξέζηεξε ινηπφλ αηζζεηνπνίεζε ησλ αξηζκψλ (Bradley et al., 2012). 

Αλαιπηηθφηεξα, ν καζεηήο κεηά ηελ παξέκβαζε θαίλεηαη πιένλ λα είλαη ηθαλφο λα 

ρεηξίδεηαη απνηειεζκαηηθφηεξα ηα δεθαδηθά κνληέια, αηζζεηνπνηψληαο κε επηηπρία 
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ηνπο δηςήθηνπο αξηζκνχο. Καηά ηε κεηάβαζε απφ ηηο εηθνληθέο θαη πξαμηαθέο ζηηο 

ζπκβνιηθέο αλαπαξαζηάζεηο, αληηιακβάλεηαη πιένλ ηα ζχλνια δεθάδσλ θαη κνλάδσλ 

πνπ ζπγθξνηνχλ ηα επηκέξνπο ζχλνια σο εληαία, απνδίδνληάο ηα ζσζηά θαη 

εθηειψληαο πξάμεηο κε απηά. Παξάιιεια, θαηά ηελ απφδνζε ησλ ζπκβνιηθψλ 

αλαπαξαζηάζεσλ ζε άιιεο κνξθέο αληηιακβάλεηαη πιένλ επέιηθηα ηε δεθάδα, ηφζν 

σο εληαία νιφηεηα, φζν θαη σο ζχλνιν δέθα κνλάδσλ, γεγνλφο πνπ θαζηζηά δπλαηή 

ηελ αλάιπζε θαη ζχλζεζή ηεο. Καηαλνψληαο ινηπφλ θαιχηεξα ηα δεθαδηθά κνληέια ν 

καζεηήο κεηαθξάδεη κε επηηπρία θαη ηηο πξαμηαθέο ή εηθνληθέο αλαπαξαζηάζεηο ζε 

ιεθηηθέο απηή ηε θνξά θαηά ηελ εθηέιεζε πξάμεσλ.  

Υάξε ζηε βαζχηεξε θαηαλφεζε ησλ εκπιεθφκελσλ πνζνηήησλ θαηά ηελ εθηέιεζε 

πξάμεσλ, κε βάζε φια ηα παξαπάλσ, ν καζεηήο ζπιινγίδεηαη πιένλ επί ησλ 

εκπιεθφκελσλ πνζνηήησλ θαηά ηε κεηάβαζε απφ ηηο εηθνληθέο, ιεθηηθέο θαη 

ζπκβνιηθέο αλαπαξαζηάζεηο ζηηο πξαμηαθέο θαη ζπλδέεη πιένλ ηνπο αξηζκνχο κε ηηο 

εκπιεθφκελεο πνζφηεηεο, πξνζρεδηάδνληαο ηε δξάζε ηνπ θαηά ηελ εθηέιεζε 

πξάμεσλ, ππεξπεδψληαο κηα βαζηθή αδπλακία ησλ καζεηψλ κε απηηζκφ (Blair, & 

Razza, 2007). ηεξηδφκελνο ινηπφλ ζηνλ έιεγρν ησλ γλσζηηθψλ ηνπ ιεηηνπξγηψλ, ν 

καζεηήο απηνξξπζκίδεη ηε δξάζε ηνπ θαη αλάινγα κε ηηο εθάζηνηε πνζφηεηεο 

γλσξίδεη πφηε πξέπεη λα αλαιχζεη ή λα ζπλζέζεη κηα δεθάδα, θαηαλνψληαο ην λφεκα 

πιένλ ηνπ παξαδνζηαθνχ αιγνξίζκνπ, αλ θαη αθφκα ρξεηάδεηαη θαζνδήγεζε ψζπνπ 

λα κπνξεί λα επηηειεί απηφλνκα ηα φζα έκαζε.  

Δπνκέλσο, κε βάζε ηελ παξαηήξεζε ηεο επίδνζεο ηνπ καζεηή κεηά ηελ παξέκβαζε, 

ε νπνία εζηίαζε θαηεμνρήλ ζηελ νπηηθνπνίεζε ησλ παξαδνζηαθψλ αιγνξίζκσλ ζε 

εηθνληθφ επίπεδν κε δεθαδηθά κνληέια, παξαηεξείηαη φηη ηα ζεηηθά απνηειέζκαηα 

δηαρένληαη φρη κφλν ζηα πιαίζηα ηεο εθηέιεζεο πξάμεσλ, αιιά θαη ζηνλ ηνκέα ηεο 

αηζζεηνπνίεζεο ησλ αξηζκψλ θαη ηδηαίηεξα ζηελ θαηαλφεζε ηεο δνκήο ησλ 
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δεθαδηθψλ κνληέισλ, ε αλάιπζε θαη ζχλζεζε ησλ νπνίσλ απνηειεί βαζηθή δεμηφηεηα 

γηα ηελ επίιπζε ησλ πξάμεσλ κε βάζε ηνλ παξαδνζηαθφ αιγφξηζκν. 

2. Δκπαιδεςηικέρ Δθαπμογέρ 

ηα πιαίζηα ηεο παξνχζαο έξεπλαο απαληψληαο ηα εξεπλεηηθά εξσηήκαηα θαη 

ζπγθξίλνληαο ζηα πιαίζηα απηψλ ηελ επίδνζε ηνπ καζεηή πξηλ θαη κεηά ηελ 

παξέκβαζε, επαιεζεχηεθαλ ηα ζπκπεξάζκαηα άιισλ εξεπλψλ φρη κφλν σο πξνο ηηο 

δπζθνιίεο πνπ ζπλαληνχλ ηα άηνκα κε απηηζκφ θαηά ηελ θαηάθηεζε ηεο έλλνηαο ηνπ 

αξηζκνχ, αιιά αλαδείρζεθε θαη ν θξίζηκνο ξφινο ηεο αμηνπνίεζεο εθπαηδεπηηθψλ 

εθαξκνγψλ πνπ δηαηίζεληαη ζην δηαδίθηπν ζηελ ππνζηήξημε ηεο κάζεζεο ησλ 

καζεηψλ απηψλ. 

Καζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηεο παξέκβαζεο ν καζεηήο παξνπζίαζε απμεκέλα επίπεδα 

θηλεηνπνίεζεο (Davis, 2014; Fan, 2012; Goldsmith, & LeBlanc, 2004; O'Malley, 

Lewis, & Donehower, 2013; Whalen, Massaro, & Franke, 2009) θαη θαηέθηεζε 

νξηζκέλεο αλψηεξνπ επηπέδνπ δεμηφηεηεο ζε ζχληνκν ρξνληθφ δηάζηεκα (Whalen, 

Massaro, & Franke, 2009), ζε αληηδηαζηνιή κε ηα απνηειέζκαηα ηεο ηππηθήο 

καζεζηαθήο δηαδηθαζίαο θαη βειηηψζεθε ε επίδνζή ηνπ.  

Σν εηθνληθφ πεξηβάιινλ ηεο εθπαηδεπηηθήο εθαξκνγήο αληαπνθξηλφκελν ζην 

ηδηαίηεξν γλσζηηθφ ζηπι ηνπ καζεηή, εθκεηαιιεπφκελν ηελ θιίζε ησλ καζεηψλ κε 

απηηζκφ ζηηο νπηηθέο αλαπαξαζηάζεο (Fan, 2012) θαη αμηνπνηψληαο κηα 

απνδεδεηγκέλα απνηειεζκαηηθή ζηξαηεγηθή (Newton et al., 2013), ηνλ βνήζεζε λα 

απεκπιαθεί απφ ηελ αλάγθε θπζηθήο παξνπζίαο ησλ αληηθεηκέλσλ θαη λα αλαπηχμεη 

ηθαλφηεηαο φιν θαη πην αθεξεκέλεο καζεκαηηθήο ζθέςεο (NCTM, 2000; Yang, & Li, 

2013). Άιισζηε, ζχκθσλα θαη κε ηνπο Berry (2007) θαη Dombrowski (2012), ε 

δηδαζθαιία αηφκσλ κε απηηζκφ πξέπεη λα πξνρσξά πξννδεπηηθά απφ ηηο 
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ζπγθεθξηκέλεο πξνο ηηο αθεξεκέλεο αλαπαξαζηάζεηο. Παξάιιεια, απνδίδνληαο 

λφεκα ζηηο ζπκβνιηθέο αλαπαξαζηάζεηο δηαζπλδένληάο ηεο κε ηηο εηθνληθέο, 

θαηάθεξε λα θαηαθηήζεη ηνλ αιγφξηζκν βήκα πξνο βήκα, ν νπνίνο απνηειεί κηα 

δεμηφηεηα πνπ πξνυπνζέηεη ηθαλφηεηα αθεξεκέλεο ζθέςεο θαη ν καζεηήο δε ζα 

κπνξνχζε λα ηνλ θαηαλνήζεη ρσξίο ηελ ππνζηήξημε ησλ εηθνληθψλ αλαπαξαζηάζεσλ 

(Suh, & Moyer-Packenham, 2007; Yang, & Li, 2013).  ηαδηαθά ινηπφλ ν καζεηήο, 

θηλνχκελνο επέιηθηα πιένλ κεηαμχ ησλ αλαπαξαζηάζεσλ, αλέπηπμε φιν θαη πην 

αθεξεκέλε ηθαλφηεηα ζθέςεο (NCTM, 2000; Yang, & Li, 2013), ελψ παξάιιεια 

ράξε ζηελ ηθαλφηεηα δηάδξαζεο ησλ εηθνληθψλ αλαπαξαζηάζεσλ θαηαλφεζε 

βαζχηεξα ηελ έλλνηα ηεο δεθάδαο, ηεο κνλάδαο, ηεο αλάιπζεο θαη ηεο ζχλζεζήο ηνπο.  

Οη ζεηηθέο επηδξάζεηο ηεο παξέκβαζεο επεθηάζεθαλ θαη ζε άιινπο ηνκείο, φπσο 

ζηελ πηνζέηεζε φιν θαη πην αλεπηπγκέλσλ ζηξαηεγηθψλ ππνινγηζκψλ, ζπιινγηζκνχ 

επί ησλ εκπιεθφκελσλ πνζνηήησλ (Brunda, & Bhavithra, 2010), πξνψζεζε ηελ 

ελεξγεηηθή ζθέςε ηνπ καζεηή νδεγψληαο ηνλ ζε ελαιιαθηηθέο ζηξαηεγηθέο, ελψ 

αθφκε ελίζρπζε ηελ αθεξεκέλε ζθέςε ηνπ (NCTM, 2000; Yang, & Li, 2013). Σν πην 

ζεκαληηθφ ίζσο φισλ φκσο, είλαη φηη αληαπνθξηλφκελν ζηηο ειιηπείο δεμηφηεηεο 

επηθνηλσλίαο πνπ είρε ν καζεηήο, φπσο θαη άιινη καζεηέο κε απηηζκφ (Davis, 2014), 

ηνπ παξείρε κηα ελαιιαθηηθή δίνδν επηθνηλσλίαο (Holmes, & Sutherland, 2011) πνπ 

ηνλ βνήζεζε θαηαλνψληαο ηηο επηκέξνπο δηαδηθαζίεο θαη παξαζέηνληαο πιένλ ηνπο 

ζπιινγηζκνχο ηνπ, λα αλαπηχμεη ηελ απηνξξχζκηζή ηνπ (Newton et al., 2013) θαη λα 

κπνξεί πιένλ λα νξγαλψλεη ηε δξάζε ηνπ.  

Δπνκέλσο, αλάινγεο εθπαηδεπηηθέο εθαξκνγέο αλακέλεηαη λα είλαη ηδηαίηεξα 

απνηειεζκαηηθέο θαηά ηελ εθπαίδεπζε ησλ καζεηψλ κε απηηζκφ θαη ηδίσο ζην 

κάζεκα ησλ καζεκαηηθψλ φπνπ ζπλαληνχλ ηδηαίηεξεο δπζθνιίεο, θαζψο 

αληαπνθξίλνληαη ζηηο ηδηαίηεξεο αλάγθεο ηνπο αμηνπνηψληαο ηηο δπλαηφηεηεο ηεο 
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ζχγρξνλεο ηερλνινγίαο, ηνπο θηλεηνπνηνχλ θαη ηνπο παξέρνπλ κηα δίνδν 

επηθνηλσλίαο, δηακέζνπ ηεο νπνίαο κπνξνχλ λα αλαπηχμνπλ ηε ζθέςε ηνπο θαη 

ζηαδηαθά λα αξρίζνπλ λα εξγάδνληαη απηφλνκα, έρνληαο νη ίδηνη ηνλ έιεγρν ηεο 

κάζεζήο ηνπο. 

3. Πεπιοπιζμοί Έπεςναρ – Μελλονηικέρ Πποοπηικέρ  

Ζ παξνχζα έξεπλα κειεηψληαο ηελ αηζζεηνπνίεζε ησλ αξηζκψλ θαη ηελ θαηαλφεζε 

θαη ηελ εθηέιεζε πξάμεσλ, επηθεληξψζεθε ζηε κειέηε ηεο θαηαλφεζεο ηνπ καζεηή 

γχξσ απφ ζπγθεθξηκέλνπο κφλν ηχπνπο πξνβιεκάησλ πξφζζεζεο θαη αθαίξεζεο. Οη 

ζπγθεθξηκέλεο πξάμεηο κειεηήζεθαλ σο δηαδηθαζίεο πξνζζήθεο ή απνκάθξπλζεο 

αληηθεηκέλσλ ζε έλα αξρηθφ ζχλνιν αληίζηνηρα, νη νπνίεο απνηεινχλ ηηο πην απιέο 

δνκέο πξνβιεκάησλ πξφζζεζεο θαη αθαίξεζεο. Ζ έκθαζε δφζεθε ζηελ θαηαλφεζε 

ηνπ λνήκαηνο ησλ πξάμεσλ απηψλ θαη ηδίσο ζηελ απνηειεζκαηηθφηεξε 

αηζζεηνπνίεζή ηνπο, κε επίθεληξν ην ρεηξηζκφ δεθαδηθψλ κνληέισλ, φπνπ είρε 

παξαηεξεζεί φηη ν καζεηήο ζπλαληά πνιιέο δπζθνιίεο πνπ δξνπλ σο ηξνρνπέδε ζηε 

καζεζηαθή ηνπ πξφνδν ζην ζρνιείν.  

Χζηφζν, θαζψο ν καζεηήο ζα ζπλαληήζεη θαη άιιεο κνξθέο πξνβιεκάησλ 

πξφζζεζεο θαη αθαίξεζεο ζηελ θαζεκεξηλή ηνπ δσή, νη κειινληηθέο έξεπλεο ζα ήηαλ 

ρξήζηκν λα κειεηήζνπλ ηελ ηθαλφηεηα ηνπ καζεηή λα αληαπνθξίλεηαη θαη ζηα 

ππφινηπα είδε πξνβιεκάησλ πξφζζεζεο θαη αθαίξεζεο. Αλαιπηηθφηεξα, πξνηείλεηαη 

λα κειεηεζεί ε ηθαλφηεηα ηνπ καζεηή λα θαηαλνεί ηηο ιεθηηθέο αλαπαξαζηάζεηο θαη 

ηηο ζρέζεηο κεηαμχ ησλ πνζνηήησλ, αλαγλσξίδνληαο ηε ζεκαζηνινγηθή ηνπο δνκή 

(αιβαξάο, 2011) δηαρσξίδνληαο ηα πξνβιήκαηα ζε ζχδεπμεο, δηαρσξηζκνχ, κέξνπο 

– κέξνπο – φινπ θαη ζχγθξηζεο, φπσο παξαζέηεη ν Van de Walle (2004), ή ζχκθσλα 

κε ηελ θαηεγνξηνπνίεζε πνπ αλαθέξεη ν αιβαξάο (2011), αληηιακβαλφκελνο ηα 

πξνβιήκαηα ζπλδπαζκνχ, αιιαγήο, ζχγθξηζεο θαη εμηζνξξφπεζεο (εμνκνίσζεο), θαη 
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απνδίδνληαο ηηο παξαπάλσ ιεθηηθέο αλαπαξαζηάζεηο κε άιιεο κνξθέο 

αλαπαξάζηαζεο επηιχνληαο θαζεκεξηλά πξνβιήκαηα. 

Ζ παξνχζα έξεπλα, ιφγσ ηνπ πεξηνξηζκέλνπ ρξνληθνχ ηεο πιαηζίνπ, δε κπφξεζε λα 

επηθεληξσζεί ζηε κειέηε θαζελφο απφ ηα παξαπάλσ είδε πξνβιεκάησλ, ελψ ε 

ρξνληθή δηάξθεηα ηεο παξέκβαζεο ήηαλ αξθεηά πεξηνξηζκέλε, ψζηε λα κπνξέζεη ν 

καζεηήο ηειηθά λα εκπεδψζεη ηηο δεμηφηεηεο πνπ θαηέθηεζε θαη λα κπνξεί πιένλ λα 

επηιχεη πξνβιήκαηα κφλνο ηνπ.  

Γεδνκέλνπ κάιηζηα φηη νη καζεηέο κε απηηζκφ παξνπζηάδνπλ ζεκαληηθά 

πξνβιήκαηα γελίθεπζεο, θξίλεηαη αλαγθαίν ε παξέκβαζε λα ζπλερηζηεί, πξνθεηκέλνπ 

ν καζεηήο λα θαηαθέξεη λα δηαθξίλεη ηηο δηαθνξεηηθέο πεξηπηψζεηο πξφζζεζεο θαη 

αθαίξεζεο πνπ κπνξεί λα ζπλαληήζεη (π.ρ. κε ή ρσξίο θξαηνχκελν, αθαίξεζε φπνπ ν 

κεησηένο είλαη κεγαιχηεξνο ή κηθξφηεξνο απφ ηνλ αθαηξεηέν) θαη παξαηεξψληαο ηηο 

εκπιεθφκελεο πνζφηεηεο λα πηνζεηεί θάζε θνξά ηελ θαηαιιειφηεξε ζηξαηεγηθή αλά 

πεξίπησζε, ηαμηλνκψληαο ηεο αλά θαηεγνξίεο θαη δηαθξίλνληαο θάζε θνξά ηελ 

ελδεδεηγκέλε πξνο εθαξκνγή ζηξαηεγηθή (Γελά, 2002). Ζ ζπλεηζθνξά ηεο 

παξέκβαζεο πξνο απηή ηελ θαηεχζπλζε θάλεθε ζεηηθή, θαζψο ν καζεηήο πιένλ 

εμσηεξηθεχεη ηνλ ηξφπν ζθέςεο ηνπ θαη παξαηεξεί θαη ζπλδέεη φιν θαη πεξηζζφηεξν 

ηηο ζπκβνιηθέο αλαπαξαζηάζεηο κε ηηο εκπιεθφκελεο πνζφηεηεο θαη αλακέλεηαη ηα 

απνηειέζκαηα λα επεθηαζνχλ αλ ε παξέκβαζε παξαηαζεί.  

Δπηπξφζζεηα, θαη αλ επηηεπρζνχλ φινη νη παξαπάλσ ζηφρνη κπνξεί ε παξέκβαζε λα 

επεθηαζεί ζηε γελίθεπζε ησλ δεμηνηήησλ ζε φιν θαη πην αθεξεκέλεο ζπλζήθεο, φπνπ 

ν καζεηήο ζηαδηαθά ζα κπνξεί γεληθεχνληαο ηηο ζηξαηεγηθέο πνπ έρεη θαηαθηήζεη λα 

επηιχεη πξνζζέζεηο θαη αθαηξέζεηο ζε ζπκβνιηθφ πιένλ (αθεξεκέλν) επίπεδν, ρσξίο 

ηελ αλάγθε νπνηνλδήπνηε ζπγθεθξηκέλσλ αλαπαξαζηάζεσλ. 
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Δπίζεο, κε βάζε ηηο εμεηδηθεπκέλεο δπζθνιίεο πνπ παξαηεξήζεθαλ, ζα ήηαλ 

ρξήζηκν λα νξγαλσζνχλ παξάιιεια δξαζηεξηφηεηεο κε ηε ρξήζε δηαδξαζηηθψλ θαη 

πάιη πξνγξακκάησλ κέζσ ησλ νπνίσλ ν καζεηήο ζα θαηαλνήζεη θαιχηεξα ηελ 

αλάιπζε ηεο δεθάδαο, ηδίσο ζηα πιαίζηα αθαηξέζεσλ κέζσ ηεο αηζζεηνπνίεζήο ηεο 

κε πνιινχο ηξφπνπο. ηε ζπλέρεηα, ζηα πιαίζηα ηεο γελίθεπζεο ησλ δεμηνηήησλ πνπ 

θαηαθηά ν καζεηήο σο πξνο ηελ εθηέιεζε ηνπ παξαδνζηαθνχ αιγνξίζκνπ, ζα ήηαλ 

ρξήζηκν λα ζπλδέζεη ν καζεηήο ηηο επηηεινχκελεο ιεηηνπξγίεο κε βάζε ηνλ θάζεην 

αιγφξηζκν κε ηελ εθηέιεζε πξάμεσλ ζε νξηδφληηα κνξθή, κε ηε ρξήζε λνεξψλ 

ππνινγηζκψλ, θαζψο απφ φηη θάλεθε ν καζεηήο δελ είλαη ηθαλφο λα εθηειέζεη 

πξάμεηο κε θξαηνχκελν λνεξά (γηα παξάδεηγκα κε πάηεκα ζηε δεθάδα). Καη’ απηφλ 

ηνλ ηξφπν, ζηαδηαθά ζα πξναρζεί ε ζθέςε ηνπ ζε έλα πην αθεξεκέλν επίπεδν θαη ζα 

κπνξεί λα εθηειεί ππνινγηζκνχο κε ην λνπ ζε κηα λνεξή αξηζκνγξακκή.  

Σέινο, ζα ήηαλ ζεκαληηθφ λα κειεηεζνχλ θαη άιια άηνκα κε δηαηαξαρέο απηηζηηθνχ 

θάζκαηνο ζηα πιαίζηα καο έξεπλαο κεγαιχηεξνπ εχξνπο, πξνθεηκέλνπ λα αληρλεπζεί 

θαηά πφζν θαη άιια ηα άηνκα κε ηέηνηεο δηαηαξαρέο παξνπζηάδνπλ αλάινγν πξνθίι, 

δεδνκέλνπ βέβαηα φηη ηα άηνκα απηήο ηεο νκάδαο παξνπζηάδνπλ ζεκαληηθή 

αλνκνηνγέλεηα κεηαμχ ηνπο. 
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Α – Γπαζηηπιόηηηερ 

 

Γπαζηηπιόηηηερ ππο ηηρ Παπέμβαζηρ 

Αιζθηηοποίηζη Απιθμών: 

1. πξαμηαθέο  εηθνληθέο αλαπαξαζηάζεηο 

- Μέηξα ηα απηνθηλεηάθηα ζηνλ ηνίρν ηνπ δσκαηίνπ ζνπ θαη δσγξάθηζέ ηα. 

2. εηθνληθέο  πξαμηαθέο αλαπαξαζηάζεηο 

- Ρίμε ην δάξη κεξηθέο θνξέο θαη πάξε φζα πνιχρξσκα μπιάθηα ιέεη απηφ 

3. πξαμηαθέο  ιεθηηθέο αλαπαξαζηάζεηο 

- νπ δίλσ απηνχο ηνπο καξθαδφξνπο (10). Πφζνη είλαη; 

4. ιεθηηθέο  πξαμηαθέο αλαπαξαζηάζεηο 

- Αθνινχζεζε ηηο νδεγίεο γηα λα θηηάμεηο έλα ζπηηάθη: 

α. Φηηάμε κία ηξίγσλε ζηέγε κε ηξία θφθθηλα μπιάθηα 

β. Φηηάμε έλα ηεηξάγσλν κε ηέζζεξα κπιε μπιάθηα 

(Θα πξέπεη λα δείρλεη θάπσο έηζη:) 

 

 

 

5. ζπκβνιηθέο  πξαμηαθέο αλαπαξαζηάζεηο 

- Γείμε κνπ ηνλ αξηζκφ 16 παίξλνληαο ηφζα μπιάθηα, φζα δείρλεη ν αξηζκφο. 

6. πξαμηαθέο  ζπκβνιηθέο αλαπαξαζηάζεηο 

- Μέηξα ηα βηβιία θαη ηα ηεηξάδηα κέζα ζηελ ηζάληα ζνπ θαη γξάςε κνπ πφζα 

είλαη. 

7. ζπκβνιηθέο  ιεθηηθέο αλαπαξαζηάζεηο 
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- Πεο κνπ ην ηειέθσλν πνπ βιέπεηο: 2109456837. 

8. ιεθηηθέο  εηθνληθέο αλαπαξαζηάζεηο 

- Ζ Διέλε ρζεο είρε γελλέζιηα θαη έγηλε ελληά ρξνλψλ. πκπιήξσζε ηα θεξάθηα 

ζηελ ηνχξηα ηεο: 

 

- ην αζαλζέξ ρσξάλε έσο επηά άηνκα. Εσγξάθηζε πφζα άηνκα κπνξνχλ λα 

κπνπλ ζην αζαλζέξ: 

 

 

9. εηθνληθέο  ζπκβνιηθέο αλαπαξαζηάζεηο 

- Σνπ δίλσ θάξηεο κε θξνχηα (1 – 5) θαη αληηζηνηρίδεη ηηο θάξηεο απηέο κε 

θάξηεο κε αξηζκνχο απφ ηξάπνπια. 

10. ζπκβνιηθέο  εηθνληθέο αλαπαξαζηάζεηο 

- Ζ κακά ζνπ έδσζε ηελ παξαθάησ ιίζηα γηα ςψληα: 

3 πνξηνθάιηα 

2 ιεκφληα 

6 απγά 
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 Μία ζπληαγή γηα γιπθφ ιέεη: 

4 ζνθνιάηεο 

9 κπηζθφηα 

5 ακχγδαια 

11. ιεθηηθέο  ζπκβνιηθέο αλαπαξαζηάζεηο 

- Γηα λα πάσ ζην ζρνιείν πξέπεη λα πάξσ ην ιεσθνξείν κε ηνλ αξηζκφ 

νθηψ. Ση ζα γξάθεη πάλσ ην ιεσθνξείν; πκπιήξσζε ηνλ αξηζκφ. 

 

- Ο Νίθνο κέλεη ζηελ νδφ Θεζέσο δεθανθηψ. πκπιήξσζε ηνλ αξηζκφ 

ηεο δηεχζπλζεο ζην θάθειν γηα λα ηνπ ζηείιεηο γξάκκα. 

 

 

 

Νίθνο 

Θεζέσο ........ 

Αζήλα 
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12. εηθνληθέο  ιεθηηθέο αλαπαξαζηάζεηο 

- Πφζνπο θηφγθνπο έρεη ε κπινχδα; 

 

Αναπαπάζηαζη – Αιζθηηοποίηζη Γεκάδαρ: 

ζπκβνιηθέο  πξαμηαθέο αλαπαξαζηάζεηο 

- Φηηάμε κνπ κε ηνπο θχβνπο (Cuisenaire) ηνπο αξηζκνχο 14, 20, 41, 33, 47, 29. 

 

εηθνληθέο  ζπκβνιηθέο αλαπαξαζηάζεηο (θαη αληίζηξνθα) 

- Νηφκηλν αξηζκψλ απφ ην 10 – 50 φπνπ νη αξηζκνί αλαπαξηζηνχληαη εηθνληθά 

(φκνηα κε Cuisenaire) θαη ζπκβνιηθά: 

12  
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28 

 

 

 

 

 
 

  
 

 

36 
 

 

 
 

     

    

49 
 

 

 
 

 

      

50 
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10 

 

 

 
 

 

 

 
  

ιεθηηθέο  εηθνληθέο αλαπαξαζηάζεηο 

- Κάζε πνδνζθαηξηθή νκάδα, απνηειείηαη απφ έληεθα παίθηεο. Μπνξείο λα 

δσγξαθίζεηο κηα πνδνζθαηξηθή νκάδα θαη θαηφπηλ λα θπθιψζεηο ηε δεθάδα; 

Γπαζηηπιόηηηερ Καηανόηζηρ και Δκηέλεζηρ Ππάξευν: 

1. ιεθηηθέο  εηθνληθέο αλαπαξαζηάζεηο 

- Ζ γιάζηξα είρε ηξία θφθθηλα ινπινχδηα. Μεηά θχηξσζαλ άιια ηέζζεξα 

πξάζηλα. Πφζα ινπινχδηα έρεη ηψξα ε γιάζηξα; Εσγξάθηζε απηφ πνπ ιέεη ην 

πξφβιεκα γηα λα ην βξεηο. 

- Ζ θπξία αξαθνζηή αξρηθά είρε επηά πφδηα. Σψξα έρνπλ πεξάζεη ηέζζεξηο 

νιφθιεξεο εβδνκάδεο θαη ηεο θφςακε ηέζζεξα πφδηα. Εσγξάθηζε ηελ θπξία 

αξαθνζηή θαη δείμε φζα ιέεη ην πξφβιεκα. 

2. ιεθηηθέο  πξαμηαθέο αλαπαξαζηάζεηο 

- Δίρα δεθαπέληε ηνπβιάθηα. Μνπ έδσζαλ άιια επηά. Γείμε κνπ ηελ πξάμε κε ηα 

ηνπβιάθηα θαη πεο κνπ πφζα είλαη ηειηθά. 

- Δίρα δεθαηέζζεξα ηνπβιάθηα. Έβγαια ηα πέληε. Ση έγηλε; Γείμε κνπ κε ηα 

ηνπβιάθηα. 
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3. ιεθηηθέο  ζπκβνιηθέο αλαπαξαζηάζεηο 

- «ηε ζπιινγή πνπ μεθίλεζα πξηλ ιίγν θαηξφ κε ηα απηνθφιιεηα, είρα δψδεθα 

απηνθφιιεηα. Ζ Αθξνδίηε, κνπ έδσζε άιια ελληά. Πφζα απηνθφιιεηα έρεη 

ηψξα ε ζπιινγή κνπ;» 

- «ην ςπγείν είρακε εηθνζηηξία ζνθνιαηάθηα. Απηή ηελ εβδνκάδα θάγακε ηα 

δεθαπέληε. Πφζα ζνθνιαηάθηα έκεηλαλ ζην ςπγείν;» 

4. Δηθνληθέο  ιεθηηθέο αλαπαξαζηάζεηο 

- Σνπ δίλσ ηηο παξαθάησ εηθφλεο θαη ηνπ δεηψ λα δηαηππψζεη έλα πξφβιεκα 

πξφζζεζεο θαη έλα αθαίξεζεο γηα απηέο. 

 

 

 

 

5. Δηθνληθέο  πξαμηαθέο αλαπαξαζηάζεηο 

- Σνπ δίλσ εηθφλεο κε δεθάδεο θ κνλάδεο, ηνπ δεηψ λα ην αλαπαξαζηήζεη  κε 

ηνπβιάθηα θ πξνζζέηνληαο / αθαηξψληαο λα βξεη ην ζχλνιν.  

πξφζζεζε (ζηελ πξψηε θάξηα πξνζζέησ ηε δεχηεξε): 
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αθαίξεζε (απφ ηελ πξψηε θάξηα αθαηξψ ηε δεχηεξε): 

 

 

 

 

 

6. Δηθνληθέο  ζπκβνιηθέο αλαπαξαζηάζεηο 

 Σνπ δίλσ ηηο εηθφλεο θαη ηνπ δεηψ λα κνπ γξάςεη κηα πξφζζεζε θαη κηα 

αθαίξεζε γηα απηέο θαη λα ηηο ιχζεη. 

 

 

 

 

7. πξαμηαθέο  εηθνληθέο αλαπαξαζηάζεηο 

-  Σνπ δίλσ 13 (1 δεθάδα θαη 3 κνλάδεο) ηνπβιάθηα θαη πξνζζέησ άιια 9. Σνπ δεηψ 

λα κνπ αλαπαξαζηήζεη ηελ πξάμε δσγξαθίδνληάο κνπ κήια. 

- Σνπ δίλσ 12 (1δεθάδα, 2κνλάδεο) ηνπβιάθηα. Βγάδσ 10 (1 δεθάδα) θαη ηνπ δεηψ 

δσγξαθίδνληαο πνξηνθάιηα λα κνπ αλαπαξαζηήζεη ηελ πξάμε. 

8. πξαμηαθέο  ζπκβνιηθέο αλαπαξαζηάζεηο  

-  Σνπ δίλσ 13 (1 δεθάδα θαη 3 κνλάδεο) ηνπβιάθηα θαη πξνζζέησ άιια 9. Σνπ δεηψ 

λα κνπ αλαπαξαζηήζεη γξαπηά ηελ πξάμε θαη λα ηε ιχζεη θάζεηα. 
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- Σνπ δίλσ 12 (1δεθάδα, 2κνλάδεο) ηνπβιάθηα. Βγάδσ 10 (1 δεθάδα) θαη ηνπ δεηψ λα 

κνπ αλαπαξαζηήζεη γξαπηά ηελ πξάμε θαη λα ηε ιχζεη θάζεηα. 

9. πξαμηαθέο  ιεθηηθέο αλαπαξαζηάζεηο 

- Σνπ δίλσ 25 ηνπβιάθηα (2Γ,5Μ) θαη πξνζζέησ άιια 14 (1Γ,4Μ) θαη ηνπ δεηψ λα 

κνπ πεη έλα πξφβιεκα κε ρξήκαηα γηα απηά.  

- Σνπ δίλσ πάιη 25 ηνπβιάθηα, βγάδσ ηα 20 θαη ηνπ δεηψ λα κνπ πεη έλα πξφβιεκα κε 

ρξήκαηα γηα απηά. 

10. ζπκβνιηθέο  ιεθηηθέο αλαπαξαζηάζεηο 

- Γηεγήζνπ κηα κηθξή θαζεκεξηλή ηζηνξία γηα λα πεξηγξάςεηο ηελ πξάμε «7+2» 

- Γηεγήζνπ κηα κηθξή θαζεκεξηλή ηζηνξία γηα λα πεξηγξάςεηο ηελ πξάμε «9–5» 

11. ζπκβνιηθέο  εηθνληθέο αλαπαξαζηάζεηο 

Εσγξάθηζέ κνπ κε πνιχρξσκεο ράληξεο ή ζνθνιάηεο απηφ πνπ ιέεη ε πξάμε «3 + 6», 

«8 – 5». 

12. ζπκβνιηθέο  πξαμηαθέο αλαπαξαζηάζεηο 

Σνπ δίλσ ηα παξαθάησ αζξνίζκαηα θαη δηαθνξέο θαη ηνπ δεηψ λα βξεη ην 

απνηέιεζκα αλαπαξηζηψληαο ηα κε ηα ηνπβιάθηα: 25 + 19, 15 – 4, 36 – 9. 

Γπαζηηπιόηηηερ καηόπιν ηηρ Παπέμβαζηρ 

Αιζθηηοποίηζη Απιθμών: 

1. πξαμηαθέο  εηθνληθέο αλαπαξαζηάζεηο 

- Μέηξα ηα ζξαλία ηεο ηάμεο φπνπ είζαη θαη δσγξάθηζέ ηα. 

2. εηθνληθέο  πξαμηαθέο αλαπαξαζηάζεηο 
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- Ρίμε ην δάξη θαη πάξε φζα πνιχρξσκα μπιάθηα ιέεη απηφ. 

3. πξαμηαθέο  ιεθηηθέο αλαπαξαζηάζεηο 

- νπ δίλσ απηέο ηηο θαξακέιεο (8). Πφζεο είλαη; 

4. ιεθηηθέο  πξαμηαθέο αλαπαξαζηάζεηο 

 Φηηάμε έλα ςάξη κε ηξία μπιάθηα ζε ζρήκα ηξηγψλνπ γηα νπξά θαη ηέζζεξα 

μπιάθηα ζε ζρήκα ξφκβνπ γηα ζψκα. 

Σν ηειηθφ ζρέδην ζα πξέπεη λα δείρλεη θάπσο έηζη: 

 

 

  

5. ζπκβνιηθέο  πξαμηαθέο αλαπαξαζηάζεηο 

- Γείμε κνπ ηνλ αξηζκφ 11 παίξλνληαο ηφζα μπιάθηα, φζα δείρλεη ν αξηζκφο. 

6. πξαμηαθέο  ζπκβνιηθέο αλαπαξαζηάζεηο 

- Μέηξα ηα απηνθφιιεηα ζηε δσγξαθηά πάλσ ζηε ληνπιάπα θαη γξάςε κνπ 

πφζα είλαη. 

7. ζπκβνιηθέο  ιεθηηθέο αλαπαξαζηάζεηο 

- Πεο κνπ ηνλ αξηζκφ ηνπ εηζεηεξίνπ (πνπ βξίζθεηαη κέζα ζην θφθθηλν 

πιαίζην) γηα ηνλ αγψλα πνδνζθαίξνπ. 
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8. ιεθηηθέο  εηθνληθέο αλαπαξαζηάζεηο 

 ε έλα κηθξφ ιεσθνξείν ε πηλαθίδα (πάλσ απφ ηελ πφξηα πνπ βίζθεηαη δίπια 

απφ ηνλ νδεγφ) δείρλεη φηη ρσξάλε ελληά παηδηά θαη έλα αθφκε ζε αλαπεξηθφ 

ακαμίδην. Αθφκα ρσξνχλ δχν φξζηνη κεγάινη.  

Εσγξαθίζε κνπ ηα φηη ιέεη ε πηλαθίδα. 

9. εηθνληθέο  ζπκβνιηθέο αλαπαξαζηάζεηο 

 Πάλσ ζε έλα επηηξαπέδην παηρλίδη βιέπνπκε ηελ παξαθάησ εηθφλα. Γξάςε 

κνπ κε αξηζκνχο ηη ζεκαίλεη. 

 

 

   

 

10. ζπκβνιηθέο  εηθνληθέο αλαπαξαζηάζεηο 

Υζεο κε ηε κακά θηηάμακε θξνπηνζαιάηα. Βάιακε κέζα: 

- 2 κήια 

- 3 κπαλάλεο 

- 6 πνξηνθάιηα (ην ρπκφ) 

Εσγξάθηζέ κνπ ηα φζα έιεγε ε ζπληαγή. 

11. ιεθηηθέο  ζπκβνιηθέο αλαπαξαζηάζεηο 

 Ο Κψζηαο κέλεη ζηελ νδφ Αξηζηνθάλνπο δψδεθα. Γξάςε ην ζσζηφ αξηζκφ 

ζηελ πηλαθίδα ηνπ ζπηηηνχ (θφθθηλν πιαίζην). 
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12. εηθνληθέο  ιεθηηθέο αλαπαξαζηάζεηο 

 Παξαηήξεζε ηηο εηθφλεο θαη πεξηέγξαςε ηα φζα βιέπεηο κε ιφγηα. Πνην απφ ηα 

δχν ζπλαληάο ζηελ θαζεκεξηλή ζνπ δσή;: 

         

 

Αναπαπάζηαζη - Αιζθηηοποίηζη δεκάδαρ: 

ζπκβνιηθέο  πξαμηαθέο αλαπαξαζηάζεηο 

- Φηηάμε κνπ κε ηνπο θχβνπο (Cuisenaire) ηνπο αξηζκνχο 10, 13, 22, 64. 

ζπκβνιηθέο  εηθνληθέο  αλαπαξαζηάζεηο (θαη αληίζηξνθα) 

- Νηφκηλν αξηζκψλ, φπνπ νη αξηζκνί αλαπαξηζηνχληαη εηθνληθά (φκνηα κε 

Cuisenaire) θαη ζπκβνιηθά: 
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11 
 

 

  

 
 

    

 

25 
 

 

 
 

 

     
 

 

34 
 

 

 
 

      

    

37 
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40 

 

 

   

 
 

    

 
 

22 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

ιεθηηθέο  εηθνληθέο αλαπαξαζηάζεηο 

- Δίρα δψδεθα θαξακέιεο. Εσγξάθηζέ ηεο. 

 Αλ ηηο βάισ ζε ζαθνπιάθηα ησλ δέθα, θχθισζε ηηο θαξακέιεο πνπ ζα είλαη καδί 

ζην ίδην ζαθνπιάθη; Ση είλαη απηέο; 

Γπαζηηπιόηηηερ Καηανόηζηρ και Δκηέλεζηρ Ππάξευν 

1. ιεθηηθέο  εηθνληθέο αλαπαξαζηάζεηο 

- ην γιαζηξάθη κε ηηο θαθέο, θχηξσζαλ θαη κεγάισζαλ νη ηξεηο θαθέο θαη 

αξγφηεξα νη ππφινηπεο δχν. Πφζνπο βιαζηνχο έρεη ηειηθά ην γιαζηξάθη; 

Εσγξάθηζέ ην. 

- Ζ κακά έβαθε απγά γηα ην Πάζρα. ηελ αξρή είρε έμη απγά. Βξάδνληάο ηα 

έζπαζαλ ηα δχν. Εσγξάθηζε ηα απγά θαη δείμε ηη έγηλε. 
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2. ιεθηηθέο  πξαμηαθέο αλαπαξαζηάζεηο 

- Δίρα ηξηαληα ελληά ηνπβιάθηα. Μνπ έδσζαλ άιια εηθνζηνθηψ. Γείμε κνπ ηελ 

πξάμε κε ηα ηνπβιάθηα θαη πεο κνπ πφζα είλαη ηειηθά. 

- Δίρα ηξηάληα δχν ηνπβιάθηα. Έβγαια ηα ηξία. Γείμε κε ηα ηνπβιάθηα ηελ 

πξάμε. 

3. ιεθηηθέο  ζπκβνιηθέο αλαπαξαζηάζεηο 

- ην παηρλίδη ζηνλ ππνινγηζηή είρα δχν ηαλθο. Μεηά αγφξαζα άιια ελληά. Πφζα 

ηαλθο έρεη ηψξα ν ζηξαηφο κνπ; 

- Ζ κακά αγφξαζε απφ ηε ιατθή δεθαηέζζεξηο ληνκάηεο. Κάλακε ζαιάηα θαη 

θάγακε ηηο νρηψ. Πφζεο ληνκάηεο έκεηλαλ; 

4. Δηθνληθέο  ιεθηηθέο αλαπαξαζηάζεηο 

 Σνπ δίλσ ηηο παξαθάησ εηθφλεο θαη ηνπ δεηψ λα δηαηππψζεη έλα πξφβιεκα 

πξφζζεζεο θαη έλα αθαίξεζεο γηα απηέο. 

 

 

 

 

5. Δηθνληθέο  πξαμηαθέο αλαπαξαζηάζεηο 

 Σνπ δίλσ ηηο εηθφλεο κε ηα ηνπβιάθηα. Παίξλεη ηνπβιάθηα, θάλεη ην ίδην θαη 

ηηο πξνζζέηεη. 

 

 

 

 

               

 

 

              



246 
 

 

 

 

 

 

 Σνπ δίλσ ηηο εηθφλεο κε ηα ηνπβιάθηα. Παίξλεη ηνπβιάθηα, θάλεη ην ίδην θαη 

ηηο αθαηξεί. 

 

 

 

 

6. Δηθνληθέο  ζπκβνιηθέο αλαπαξαζηάζεηο 

 Σνπ δίλσ ηηο εηθφλεο κε ηα ηνπβιάθηα θαη ηηο πξνζζέηεη, γξάθνληαο φηη βιέπεη 

κε αξηζκνχο. 
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  Σνπ δίλσ ηηο εηθφλεο κε ηα ηνπβιάθηα θαη ηηο αθαηξεί, γξάθνληαο φηη βιέπεη 

κε αξηζκνχο. 

 

 

 

 

 

7. πξαμηαθέο  εηθνληθέο αλαπαξαζηάζεηο 

-  Σνπ δίλσ 3 ηνπβιάθηα (3 κνλάδεο) θαη πξνζζέησ άιια 11 (1 δεθάδα θαη 1 κνλάδα).  

Σνπ δεηψ λα κνπ αλαπαξαζηήζεη ηελ πξάμε δσγξαθίδνληάο κνπ ιακπάδεο. 

- Σνπ δίλσ 15 (1δεθάδα, 5κνλάδεο) ηνπβιάθηα. Βγάδσ 10 (1 δεθάδα) θαη ηνπ δεηψ 

δσγξαθίδνληαο έλα θνπάδη κε ςάξηα λα κνπ αλαπαξαζηήζεη ηελ πξάμε. 

8. πξαμηαθέο  ζπκβνιηθέο αλαπαξαζηάζεηο  

-  Σνπ δίλσ εηθνζηπέληε ηνπβιάθηα (2 δεθάδεο θαη 5 κνλάδεο)  θαη πξνζζέησ άιια έμη 

(6 κνλάδεο). Σνπ δεηψ λα κνπ αλαπαξαζηήζεη γξαπηά ηελ πξάμε θαη λα ηε ιχζεη 

θάζεηα. 

- Σνπ δίλσ 23 (2δεθάδεο, 3κνλάδεο) ηνπβιάθηα. Βγάδσ 20 (2 δεθάδεο) θαη ηνπ δεηψ 

λα κνπ αλαπαξαζηήζεη γξαπηά ηελ πξάμε θαη λα ηε ιχζεη θάζεηα. 

9. πξαμηαθέο  ιεθηηθέο αλαπαξαζηάζεηο 

- Σνπ δίλσ 15 ηνπβιάθηα (1Γ,5Μ) θαη πξνζζέησ άιια 16 (1Γ,6Μ) θαη ηνπ δεηψ λα 

κνπ πεη έλα πξφβιεκα κε € γηα απηά. 

 

 

 

                      

 

                  

                    



248 
 

- Σνπ δίλσ πάιη 16 ηνπβιάθηα (1Γ,6Μ), βγάδσ ηα 10 (1Γ) θαη ηνπ δεηψ λα κνπ πεη 

κηα ηζηνξία γηα απηά. 

10. ζπκβνιηθέο  ιεθηηθέο αλαπαξαζηάζεηο 

- Γηεγήζνπ κηα κηθξή θαζεκεξηλή ηζηνξία γηα λα πεξηγξάςεηο ηελ πξάμε «16 + 3». 

-  Γηεγήζνπ κηα κηθξή θαζεκεξηλή ηζηνξία γηα λα πεξηγξάςεηο ηελ πξάμε «10 – 8». 

11. ζπκβνιηθέο  εηθνληθέο  

- Εσγξάθηζε κε επξψ φηη ιέεη ε πξάμε: «3 + 2». 

- Εσγξάθηζε έλα θνπάδη κε ςάξηα θαη δείμε κνπ απηφ πνπ ιέεη ε πξάμε: «5 – 4». 

12. ζπκβνιηθέο  πξαμηαθέο 

Λχζε ηηο πξάμεηο ρξεζηκνπνηψληαο γηα βνήζεηα ηνπβιάθηα: «38 + 25», «13 – 2»,    

«23 – 5». 
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Β – Γνυμάηεςζη ΚΔΓΓΤ 

Γηάγλσζε: 

 

 

Δθπαηδεπηηθή Αμηνιφγεζε: 

 

 

Δλδεδεηγκέλεο Γηδαθηηθέο Πξαθηηθέο: 
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Γ – Δπιζηολή 

 

Αζήλα, ...... Μαξηίνπ 2014 

Πξνο θχξην θαη θπξία ........................, 

ηα πιαίζηα ησλ κεηαπηπρηαθψλ ζπνπδψλ κνπ ζηελ «Δηδηθή Αγσγή» ζην 

Παλεπηζηήκην Λεπθσζίαο, εθπνλψ ηε κεηαπηπρηαθή κνπ εξγαζία κε ζέκα ηε κειέηε 

ηεο καζεκαηηθήο επίδνζεο παηδηψλ πνπ αλήθνπλ ζην θάζκα ηνπ απηηζκνχ. 

Δηδηθφηεξα ζθνπφο ηεο παξαπάλσ εξγαζίαο είλαη ε δηεξεχλεζε ηεο θαηαλφεζεο ησλ 

αξηζκψλ θαη ησλ αξηζκεηηθψλ πξάμεσλ ζε δηάθνξα επίπεδα θαη ε παξέκβαζε κέζσ 

εμεηδηθεπκέλσλ πξνγξακκάησλ ζηνλ ππνινγηζηή. ηα πιαίζηα ηεο ζπιινγήο 

δεδνκέλσλ γηα ηελ εθπφλεζε ηεο παξνχζαο έξεπλαο, πξφθεηηαη λα ρνξεγεζνχλ 

θαηάιιεια ζρεδηαζκέλεο δξαζηεξηφηεηεο ζε θάπνηνλ καζεηή κε απηηζκφ.  

Ζ ζπκβνιή ζαο  ζα ήηαλ θαζνξηζηηθή, εάλ κνπ δίλαηε ηελ έγθξηζή ζαο λα 

ρνξεγήζσ ηηο δξαζηεξηφηεηεο ζηνλ ......................, πξνθεηκέλνπ λα πινπνηεζεί κε 

επηηπρία ην εξεπλεηηθφ κέξνο ηεο εξγαζίαο. Οπνηαδήπνηε δεδνκέλα πξνθχςνπλ 

πξφθεηηαη λα ρξεζηκνπνηεζνχλ κφλν γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο παξνχζαο εξγαζία, ελψ ζα 

δνζεί ηδηαίηεξε κέξηκλα ψζηε λα δηαηεξεζεί ε αλσλπκία θαη κε αληρλεπζηκφηεηα ησλ 

ζπκκεηερφλησλ.  

Ζ ζπλεηζθνξά ζαο ζηελ επηηπρή δηεμαγσγή ηεο έξεπλαο πξφθεηηαη λα ζπκβάιιεη 

ζηελ αλάπηπμε ησλ επηζηεκνληθψλ γλψζεσλ ζρεηηθά κε ηηο πηζαλέο δπζθνιίεο ησλ 

καζεηψλ κε απηηζκφ θαη ελ δπλάκεη ζα αλαηξνθνδνηήζνπλ ην εθπαηδεπηηθφ έξγν.  
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αο επραξηζηψ πνιχ εθ ησλ πξνηέξσλ γηα ηε ζπλεξγαζία ζαο. Δάλ ζπκθσλείηε κε 

ηε ζπκκεηνρή ηνπ ..................................... ζηελ έξεπλα απηή παξαθαιψ ζπκπιεξψζηε 

ην αθφινπζν έληππν: 

Με εθηίκεζε, 

Υαιάηζνγινπ Μαξία 

 

 

Δγώ, ν/ε __________________________________________, θεδεκόλαο ηνπ .......................... 

δειώλσ ππεύζπλα όηη ζπλαηλώ κε ηε ζπκκεηνρή ηνπ γηνπ κνπ ζηηο εξεπλεηηθέο δξαζηεξηόηεηεο ηεο 

πξναλαθεξζείζαο εξγαζίαο. 

 

Όλνκα                                              Υπνγξαθή                                                         Ηκεξνκελία 

 

 

_________________________      ____________________________           ________________ 

 


