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Περίληψη 

 

Περίπου το 7% των παιδιών και των εφήβων θα διαγνωστούν ως μαθητές με 

μαθηματικές μαθησιακές δυσκολίες σε τουλάχιστον μία περιοχή των μαθηματικών πριν από 

την αποφοίτησή τους από το γυμνάσιο, και ένα επιπλέον 10% των παιδιών και των έφηβων 

θα αναγνωριστούν ως μαθητές με χαμηλή επίδοση στα μαθηματικά (Geary, 2011). Οι 

δυσκολίες αυτές εμφανίζονται από τα χρόνια φοίτησης στο νηπιαγωγείο και συνεχίζουν να 

υπάρχουν για σημαντικό αριθμό μαθητών καθ’ όλη τη διάρκεια της σχολική τους ζωής 

(Navarro, 2011). Πρόσφατες μελέτες έδειξαν ότι οι επιδόσεις που αφορούν στην έννοια του 

αριθμού κατά την προσχολική ηλικία καθώς και η ανάπτυξη της έννοιας του αριθμού από 

την αρχή του νηπιαγωγείου μέχρι τα μέσα της πρώτης τάξης του δημοτικού, αιτιολογούν το 

66 % της απόκλισης στην επίδοση στα μαθηματικά στην πρώτη τάξη (Jordan et al., 2007) και 

θεωρούνται ως ο σημαντικότερος προγνωστικός δείκτης για τη μετέπειτα επίδοση στα 

μαθηματικά, πιο σημαντικός ακόμη και από τη γενική νοημοσύνη (Mazzocco et al., 2011). 

Σκοπός της παρούσας έρευνας ήταν να διερευνήσει τις επιδράσεις ενός προγράμματος 

παρέμβασης, σε παιδιά νηπιαγωγείου με χαμηλές επιδόσεις σε δεξιότητες πρώιμης 

μαθηματικής επάρκειας. Για το λόγο αυτό αξιολογήθηκε η επίδοσή τους με το Κριτήριο 

Πρώιμης Μαθηματικής Επάρκειας της Ουτρέχτης, πριν και μετά την πραγματοποίηση 

προγράμματος παρέμβασης, διάρκειας οχτώ εβδομάδων. Το Κριτήριο χορηγήθηκε δυο 

εβδομάδες μετά, για να διαπιστωθεί η διατήρηση των επιδράσεων της παρέμβασης. Τα 

αποτελέσματα των επαναληπτικών μετρήσεων έδειξαν βελτίωση και διατήρηση των 

επιδόσεων των μαθητών μετά από παρέμβαση οχτώ εβδομάδων και ταυτόχρονη 

παρακολούθηση του αναλυτικού προγράμματος σπουδών του νηπιαγωγείου. 

 

Λέξεις κλειδιά: έννοια του αριθμού, παρέμβαση, μαθητές νηπιαγωγείου, χαμηλή 

επίδοση στα μαθηματικά. 
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Abstract 

About 7% of children and adolescents will be diagnosed with mathematical learning 

disabilities in at least one area of Mathematics before graduating from High school and an 

additional 10% will be identified as students with low achievement in Mathematics (Geary, 

2011). These difficulties first appear whilst students are in kindergarten and, for a significant 

number of students, persist throughout their school life (Navarro, 2011). Recent studies have 

shown that number sense performance during preschool age as well as number sense 

development from the beginning of kindergarten to the middle of the first grade of the 

Primary school, account for 66% of variation in Mathematics achievement in the first grade 

(Jordan et al, 2007) and are considered to be the most significant predictor for future 

performance in Mathematics; even more important than general intelligence (Mazzocco et al., 

2007).  This study aims to examine the impact intervention programs may have on 

kindergarten students with low achievement in Mathematics. This is why student 

performance has been assessed on the basis of the Utrecht Early Mathematical Competence 

Scales before and after the implementation of the eight-week intervention program. The scale 

was applied two weeks after implementing the program in order to assess the longstanding 

impact of the intervention. The results of the revisionary measurements have indicated that 

student performance improved and remained stable after implementing the eight-week 

intervention program along with the kindergarten curriculum. 

Keywords: number sense, intervention, kindergarten students, poor performance in 

Mathematics.  
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Εισαγωγή 

 

Μελέτες στον τομέα του επιπέδου των πρώιμων μαθηματικών γνώσεων, αναφέρουν 

μεγάλες ατομικές διαφορές μεταξύ των παιδιών πριν από την έναρξη της τυπικής 

εκπαίδευσης. Επίσης, μακροχρόνιες μελέτες, έχουν δείξει ότι οι πρώιμες μαθηματικές 

δεξιότητες είναι ακριβείς προγνωστικοί παράγοντες μελλοντικών δυσκολιών ή και 

διαταραχών επίδοσης στον τομέα των μαθηματικών (Mononen et al., 2014). Οι δυσκολίες 

εμφανίζονται από τα χρόνια φοίτησης στο νηπιαγωγείο και συνεχίζουν να υπάρχουν για 

σημαντικό αριθμό μαθητών καθ’ όλη τη διάρκεια της σχολική τους ζωής (Navarro et al., 

2011). Έτσι, περίπου το 7% των παιδιών και των εφήβων, θα διαγνωστούν ως μαθητές με 

μαθηματικές μαθησιακές δυσκολίες σε τουλάχιστον μία περιοχή των μαθηματικών πριν από 

την αποφοίτησή τους από το γυμνάσιο και ένα επιπλέον 10% των παιδιών και των έφηβων, 

θα αναγνωριστούν ως μαθητές με χαμηλή επίδοση στα μαθηματικά (Geary, 2011). Καθώς το 

τυπικό πρόγραμμα σπουδών των μαθηματικών, σύμφωνα με τους Navarro et al. (2012), δεν 

παρέχει στους ΧΕ μαθητές τις δεξιότητες που χρειάζονται για να ξεπεράσουν τις δυσκολίες 

τους, γίνεται φανερό ότι  χωρίς επιπλέον στήριξη, οι μαθητές είναι πιθανό να παραμείνουν 

στο ίδιο επίπεδο επίδοσης όλα τα χρόνια φοίτησής τους. Ενθαρρυντικά είναι τα 

αποτελέσματα ερευνών που με σαφή τρόπο υποστηρίζουν, ότι μαθητές υψηλού κινδύνου για 

την εκδήλωση μαθηματικών δυσκολιών, μπορούν να βελτιώσουν αποτελεσματικά τις 

επιδόσεις τους σε διάφορες δεξιότητες της έννοιας του αριθμού, καθώς και σε αναδυόμενες 

μαθηματικές δεξιότητες (Friso-van den Bos, 2014) ακόμη και με σχετικά σύντομες 

εκπαιδευτικές παρεμβάσεις (Dyson et al., 2013). 

 

Σκοπός της παρούσας έρευνας ήταν να διερευνήσει την επίδραση ενός προγράμματος 

παρέμβασης, σε παιδιά νηπιαγωγείου με χαμηλές επιδόσεις σε δεξιότητες πρώιμης 

μαθηματικής επάρκειας. Για το λόγο αυτό αξιολογήθηκε η επίδοσή τους με το Κριτήριο 

Πρώιμης Μαθηματικής Επάρκειας της Ουτρέχτης, πριν και μετά την πραγματοποίηση 

προγράμματος παρέμβασης, διάρκειας οχτώ εβδομάδων, καθώς και με τη χορήγησή του δυο 

εβδομάδες μετά την τελευταία παρέμβαση για τη διαπίστωση διατήρησης των επιδράσεων. 

Τα αποτελέσματα της έρευνας ήταν αντίστοιχα με τις διαπιστώσεις ερευνών ότι η άμεση 

εκπαίδευση των πρώιμων μαθηματικών δεξιοτήτων σε παιδιά προσχολικής ηλικίας που 

έχουν χαμηλή επίδοση, έχει θετικά αποτελέσματα με το μέγεθος της επίδρασης να ποικίλλει 

από μικρό έως μεγάλο, όχι μόνο στα συγκεκριμένα έργα που εξασκήθηκαν κατά την 
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παρέμβαση, αλλά και σε άλλα που δεν παρουσιάστηκαν στις δραστηριότητές τους (Dyson et 

al., 2013; Friso-van den Bos, 2014; Mononen et al., 2014; Navarro et al., 2012). 

 

Η παρούσα εργασία χωρίζεται σε δύο μέρη. Στο πρώτο μέρος γίνεται η ανασκόπηση 

της σχετικής βιβλιογραφίας, η οποία βοήθησε στην αιτιολογημένη οριοθέτηση της έρευνας 

που ακολούθησε, παρέχοντας τη θεωρητική και μεθοδολογική στήριξη για όλες τις πτυχές 

της. Πιο συγκεκριμένα, το πρώτο μέρος απαρτίζεται από τρία κεφάλαια. Στο πρώτο από αυτά 

επιχειρείται η οριοθέτηση του όρου των μαθηματικών μαθησιακών διαταραχών (ΜΜΔ), που 

σύμφωνα με την 5η αναθεωρημένη έκδοση του Διαγνωστικού και Στατιστικού Εγχειριδίου 

των Ψυχικών Διαταραχών (DSM-5, 2013), εντάσσεται πλέον σε μια ενιαία κατηγορία, τις 

ειδικές μαθησιακές διαταραχές (ΜΔ) και παρατίθενται τα διαγνωστικά κριτήρια, ώστε να 

διαγνωστεί αν ένα άτομο παρουσιάζει μαθησιακές δυσκολίες. Ταυτόχρονα αναφέρεται η  

διάκριση των μαθητών σε όσους έχουν μαθηματικές μαθησιακές διαταραχές και σε όσους 

θεωρούνται μαθητές με χαμηλή επίδοση (ΧΕ). Απαραίτητη θεωρείται η διευκρίνιση, ότι 

βάσει του ορισμού, για τα παιδιά προσχολικής ηλικίας μπορούμε να μιλήσουμε για μαθητές 

που βρίσκονται σε «επικινδυνότητα» για μελλοντικές μαθηματικές μαθησιακές διαταραχές. 

Επίσης στην παρούσα εργασία θα χρησιμοποιείται ο όρος μαθηματικές δυσκολίες, λόγω της 

ηλικίας των παιδιών αλλά και της φόρτισης του όρου «διαταραχές». Ακολουθούν τα πιθανά 

αίτια εκδήλωσης των δυσκολιών, τα χαρακτηριστικά και δομικά στοιχεία των μαθηματικών 

που δυσκολεύουν τη μάθηση στο συγκεκριμένο τομέα, η συχνότητα εμφάνισης και οι 

συνυπάρχουσες διαταραχές. Στο δεύτερο κεφάλαιο αναλύεται η έννοια του αριθμού καθώς 

έχουν δοθεί διαφορετικοί εννοιολογικοί και λειτουργικοί ορισμοί από τους ερευνητές, 

παρατίθενται οι τρεις διαφορετικές προσεγγίσεις για τον τρόπο που δομείται η έννοια του 

αριθμού και ο προβληματισμός για το κατά πόσο η δομή της μπορεί να θεωρηθεί ως ενιαία ή 

αν αποτελείται από διαφορετικά συστατικά και ποια είναι αυτά. Παρουσιάζονται τα 

γνωστικά πρότυπα και οι επιδόσεις μαθητών με μαθηματικές μαθησιακές δυσκολίες ως προς 

την έννοια του αριθμού και τέλος οι τύποι των έργων και οι αναπτυξιακές δοκιμασίες που 

χρησιμοποιούνται για τη μέτρηση της έννοιας του αριθμού. Στο τρίτο κεφάλαιο 

παρουσιάζονται έρευνες που αναλύουν την παραγοντική δομή της έννοιας του αριθμού και 

τους παράγοντες που επηρεάζουν στη δόμησή της, έρευνες που αποδεικνύουν την 

προγνωστική ικανότητα της έννοιας του αριθμού, εργαλεία που μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν για την έγκαιρη διάγνωση δυσκολιών στη δόμηση της έννοιας του αριθμού 

και τέλος έρευνες εκπαιδευτικών παρεμβάσεων που βελτίωσαν τις δεξιότητες της έννοιας 
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του αριθμού σε μαθητές προσχολικής ηλικίας με χαμηλό βαθμό πρώιμων μαθηματικών 

δεξιοτήτων. 

 

Το δεύτερο μέρος περιλαμβάνει το τέταρτο κεφάλαιο, στο οποίο περιγράφεται η δική 

μας έρευνα, που αφορά στην επίδραση μιας εκπαιδευτικής παρέμβασης στη δόμηση των 

δεξιοτήτων της έννοιας του αριθμού σε μαθητές προσχολικής ηλικίας με χαμηλό βαθμό 

πρώιμης μαθηματικής επάρκειας και η μεθοδολογία που ακολουθήθηκε. Στο πέμπτο 

κεφάλαιο παρουσιάζονται τα αποτελέσματα που προέκυψαν από την έρευνα, στο έκτο τα 

συμπεράσματα και η συζήτηση των αποτελεσμάτων και τέλος οι προτάσεις για μελλοντικές 

έρευνες.  
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1. Αναγνωρίζοντας τις μαθηματικές μαθησιακές διαταραχές-

δυσκολίες 

1.1. Ορισμός των μαθηματικών διαταραχών-δυσκολιών  

 

Σύμφωνα με την 5η αναθεωρημένη έκδοση του Διαγνωστικού και Στατιστικού 

Εγχειριδίου των Ψυχικών Διαταραχών (DSM-5, 2013) η ΜΜΔ εντάσσεται σε μια ενιαία 

κατηγορία, τις ειδικές ΜΔ που είναι δια βίου «νευροαναπτυξιακές διαταραχές», οι οποίες 

καταγράφουν τα συνολικά ελλείμματα στην ακαδημαϊκή επίδοση (ανάγνωση, γραπτή 

έκφραση, αριθμητική και  μαθηματική συλλογιστική).  

 

1.2. Διαγνωστικά κριτήρια-ταξινόμηση  

 

Κατά την αξιολόγηση ενός ατόμου για μια διάγνωση ΜΔ γίνεται εξέταση και 

σύνθεση των πληροφοριών που λαμβάνονται από τον κλινικό αναπτυξιακό του έλεγχο, το 

ιατρικό, εκπαιδευτικό και οικογενειακό ιστορικό, τις επιδόσεις σε τυποποιημένα εργαλεία 

ψυχο-εκπαιδευτικής αξιολόγησης, τις εκθέσεις των εκπαιδευτικών και την ανταπόκριση του 

σε εκπαιδευτικές παρεμβάσεις. Ο ειδικός γιατρός προσδιορίζει τις λεπτομέρειες ως προς τους 

τομείς της ακαδημαϊκής απομείωσης, καθώς και τη σοβαρότητα της διαταραχής: ήπια, 

μέτρια ή σοβαρή. 

 

Η διάγνωση απαιτεί να παρουσιάζει το άτομο: 

A. Μια επίμονη δυσκολία στην εκμάθηση ακαδημαϊκών δεξιοτήτων για τουλάχιστον 

6 μήνες, παρά την παρέμβαση με στόχο την περιοχή(ες) της δυσκολίας. Οι περιοχές των 

τεκμηριωμένων δυσκολιών ακαδημαϊκής δεξιότητας περιλαμβάνουν:  

 την ευχέρεια στην αποκωδικοποίησης λέξεων  και ανάγνωση λέξεων 

 την κατανόηση του γραπτού λόγου  

 την ορθογραφία  

 τις δυσκολίες σύνταξης, όπως στη γραμματική, τη στίξη, την οργάνωση,  

και σαφήνεια  

 την έννοια του αριθμού, των αριθμητικών δεδομένων και υπολογισμού  

 τη μαθηματική συλλογιστική  
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B. Τα πληγέντα ακαδημαϊκά προσόντα είναι σημαντικά χαμηλότερα από το 

αναμενόμενο βάσει της ηλικίας του ατόμου και το οδηγούν σε μειωμένη λειτουργία στο 

σχολείο, στη δουλειά και στις καθημερινές του δραστηριότητες. 

 

Γ. Οι ΜΔ είναι άμεσα εμφανείς στα πρώτα χρόνια, ωστόσο δεν πρέπει να 

διαγνωστούν μέχρι την έναρξη των σχολικών χρόνων.  

 

Δ. Οι ακαδημαϊκές και μαθησιακές διαταραχές δεν πρέπει να οφείλονται σε:  

 νοητικές αναπηρίες 

 αισθητηριακές βλάβες (όρασης ή ακοής)  

 ψυχικές διαταραχές (π.χ. κατάθλιψη, άγχος, κτλ)  

 νευρολογικές διαταραχές  

 ψυχο-κοινωνικές δυσκολίες  

 γλωσσικές διαφορές  

 έλλειψη πρόσβασης σε κατάλληλη εκπαίδευση ((DSM-5, 2013;)   

 

Ο Geary (2011) μετά από μια ευρεία διεπιστημονική ερευνητική ανασκόπηση 

αναφέρει ότι οι μαθητές που παρουσιάζουν μαθηματικές διαταραχές χωρίζονται στους 

μαθητές με ΜΜΔ και τους μαθητές ΧΕ. Τα παιδιά με ΜΜΔ και οι ΧΕ συμμαθητές τους 

έχουν ελλείμματα και καθυστερήσεις που δεν μπορεί να αποδοθούν  στη νοημοσύνη, αλλά 

σχετίζονται με ελλείμματα στη μνήμη εργασία για τα παιδιά με ΜΜΔ, αλλά όχι τα παιδιά με 

ΧΕ. Τα παιδιά που κατατάσσονται στο ή κάτω από το 10ο εκατοστημόριο στις 

τυποποιημένες δοκιμές επίδοσης μαθηματικών για τουλάχιστον δύο συνεχόμενες 

ακαδημαϊκές χρονιές, συνήθως κατηγοριοποιούνται ως μαθητές με ΜΜΔ σε ερευνητικές 

μελέτες, και τα παιδιά που κατατάσσονται μεταξύ του 11ου και του 25ου εκατοστημορίου 

συνολικά, πέρα από τουλάχιστον δύο συνεχόμενα χρόνια κατηγοριοποιούνται ως ΧΕ. 

 

Βάσει του ορισμού, για τα παιδιά προσχολικής ηλικίας μπορούμε να μιλήσουμε για 

μαθητές που βρίσκονται σε «επικινδυνότητα» για μελλοντικές μαθηματικές διαταραχές. Για 

το λόγο αυτό, αλλά και της φόρτισης που εμπεριέχει ο όρος «μαθηματικές διαταραχές» στην 

παρούσα εργασία εφεξής, θα χρησιμοποιείται ο όρος «μαθηματικές δυσκολίες» με την ίδια 

συντομογραφία «ΜΔ». 
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1.3. Πιθανά αίτια 

 

Γνωστικοί επιστήμονες και νευροψυχολόγοι έχουν πραγματοποιήσει λεπτομερείς 

μελέτες στην προσπάθεια να εντοπίσουν την πηγή ή τις πηγές της χαμηλής επίδοσης και των 

εμποδίων της μαθηματικής προόδου. Οι συμπεριφοριστικές και γενετικές μελέτες δείχνουν 

την ύπαρξη και αλληλοεπικάλυψη γενετικών και περιβαλλοντικών μηχανισμών που 

συμβάλλουν στις μαθηματικές και άλλες μορφές μάθησης στο σχολείο, καθώς και 

μηχανισμούς που είναι μοναδικοί για τα μαθηματικά (Geary, 2004). Σύμφωνα με τον 

Αγαλιώτη (2009) την πληρέστερη αναφορά στους παράγοντες που προκαλούν αποτυχία στα 

μαθηματικά έχουν κάνει οι G. Upton, L. Lee & K. Davis (1978), αναφέροντας: 

 την κοινωνική τάξη και τις περιβαλλοντικές συνθήκες 

 τις διαφορές των δύο φύλων 

 τις συναισθηματικές διαταραχές 

 το άγχος 

 τη στάση προς το μάθημα 

 το νοητικό παράγοντα 

 τη γλωσσική ανάπτυξη 

 τις αντιληπτικές ελλείψεις 

 τη δυσαριθμησία  

 το δάσκαλο 

 

Σε πολλές μελέτες αξιολογούνται οι γενικές ικανότητες - ευφυΐα, μνήμη εργασίας, και 

η ταχύτητα επεξεργασίας – που επηρεάζουν τη μάθηση σε όλους τους ακαδημαϊκούς τομείς. 

Ερευνητικό ενδιαφέρον παρουσιάζει η συγκεκριμενοποίηση των ειδικών γνωστικών 

ελλειμμάτων που επηρεάζουν την εκμάθηση των μαθηματικών και η διερεύνηση αν τα 

ελλείμματα είναι ανεξάρτητα ή αλληλεπιδρούν με τον τομέα των γενικών ικανοτήτων κατά 

τη διάρκεια της μάθησης των μαθηματικών ή της απόδοσης (Geary, 2011).  

 

1.4. Χαρακτηριστικά και δομικά στοιχεία των μαθηματικών που 

δυσκολεύουν τη μάθηση 

 

Οι δυσκολίες που παρουσιάζει στα μαθηματικά ένας μεγάλος αριθμός μαθητών 

εκδηλώνονται μέσω των λαθών στις εργασίες τους. Τα λάθη αυτά μπορεί να οφείλονται στις 
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ιδιαιτερότητες των μαθηματικών που αν δεν ληφθούν υπόψη εγκαίρως μπορεί να οδηγήσουν 

τους μαθητές σε επαναλαμβανόμενες αποτυχίες καθοριστικές για τη σχολική τους επίδοση. 

Σύμφωνα με τον Αγαλιώτη (2009) αυτές οι ιδιαιτερότητες είναι: 

 

 Η Ιεραρχική φύση των μαθηματικών 

Εγγενές χαρακτηριστικό των μαθηματικών είναι ότι οι μαθηματικές έννοιες και 

δεξιότητες δομούνται με έναν αυστηρά ιεραρχικό τρόπο και στηρίζονται αποφασιστικά στις 

προηγούμενές τους, δημιουργώντας ένα πλέγμα γνώσεων που το όποιο κενό μπορεί να 

οδηγήσει σε αποτυχία στη μάθηση. 

 

 Κώδικας επικοινωνίας 

Οι δυσκολίες των παιδιών με τα μαθηματικά μπορούν να ερμηνευτούν ως αποτέλεσμα 

του «τυπικού-επίσημου κώδικα» των μαθηματικών, μέσω του οποίου εκφράζονται ιδέες και 

περιγράφονται καταστάσεις. Όταν αναφέρονται οι μαθηματικοί όροι και τα σύμβολα, έχουν 

μια εννοιολογική καθολικότητα που απαιτεί υψηλό βαθμό αφαίρεσης, η οποία  δυσκολεύει 

την κατανόηση των μαθηματικών εκφράσεων από τα παιδιά.  

 

 Τρόποι αναπαράστασης της γνώσης 

Το ζήτημα της αναπαράστασης της μαθηματικής γνώσης  είναι σχετικό με τις 

δυσκολίες που προκύπτουν από τον κώδικα επικοινωνίας των μαθηματικών. Υπάρχουν τρεις 

τρόποι αναπαράστασης της πραγματικότητας που χρησιμοποιεί το άτομο κατά την ενεργητική 

διαδικασία κατασκευής της γνώσης: 1) ο πραξιακός, 2) ο εικονιστικός, 3) ο συμβολικός. Οι 

τρεις τρόποι αναπαράστασης αναπτύσσονται συνήθως με την παραπάνω σειρά και η 

μετάβαση από τον έναν τρόπο στον άλλο απαιτεί πολλή εξάσκηση  Η πίεση στο μαθητή να 

εγκαταλείψει έναν τρόπο αναπαράστασης για να χρησιμοποιήσει έναν άλλο, μπορεί να 

εξελιχθεί σε αιτία χαμηλής επίδοσης ή αποτυχίας.   

  

Τα ευρήματα μελετών επίσης υποδηλώνουν συνεπή ελλείμματα στην κατάκτηση 

γνώσεων και δεξιοτήτων που πρέπει να κατακτήσουν οι μαθητές προκειμένου να θεωρηθούν 

πετυχημένοι στη γνωστική περιοχή των μαθηματικών. Οι γνώσεις αυτές έχουν 

κατηγοριοποιηθεί, στην προσπάθεια της συστηματικής τους μελέτης, και σε όλες τις 

κατηγοριοποιήσεις αναγνωρίζεται σταθερά η σημασία τεσσάρων βασικών δομικών 

στοιχείων:  
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 της  διατήρησης και ανάκλησης των αριθμητικών δεδομένων: η διαδικασία 

αυτή έχει ως στόχο την αυτοματοποιημένη χρήση  των παραπάνω δεδομένων από το μαθητή  

ώστε να μη χρειάζεται να σπαταλά σημαντικό μέρος της βραχύχρονης μνήμης και προσοχής 

του για τον υπολογισμό κάθε μερικού αποτελέσματος με συνέπεια την επιπρόσθετη κούραση 

για κάθε περίπλοκο έργο 

 της χρήσης αλγορίθμων: κατά τη διαδικασία εκτέλεσης αλγορίθμων η μνήμη 

παίζει καθοριστικό ρόλο στην ικανότητα χρήσης των αλγορίθμων αφού αποτελούνται από 

βήματα με αυστηρή ακολουθία 

 της εκμάθησης εννοιών: πίσω από τη χαμηλή επίδοση των μαθητών στο μάθημα 

των μαθηματικών πολλές φορές βρίσκεται η αδυναμία κατανόησης των μαθηματικών 

εννοιών  

 της διαδικασία επίλυσης προβλημάτων: τυχόν γνωστικές ελλείψεις προκαλούν 

λάθη που οδηγούν σε δυσκολίες ή στην αποτυχία επίλυσης ενός προβλήματος. Οι 

λανθασμένες απαντήσεις των μαθητών τις περισσότερες φορές οφείλονται στην αδυναμία 

αναπαράστασης του προβλήματος και στις ανεπαρκώς ανεπτυγμένες «μεταγνωστικές 

ικανότητες». 

 

Στην προσπάθεια τους να κατακτήσουν οι μαθητές τα τέσσερα δομικά στοιχεία που 

συγκροτούν τη μαθηματική γνώση, αντιμετωπίζουν δυσκολίες, με αποτέλεσμα να έχουν ΧΕ 

ή ΜΜΔ (Αγαλιώτης, 2009). 

 

1.5. Συχνότητα  

 

Βάσει ευρέων μελετών προοπτικής του πληθυσμού και πολλές μελέτες μικρότερης 

κλίμακας, περίπου το 7% των παιδιών και των εφήβων θα διαγνωστούν ως να έχουν 

μαθηματικές μαθησιακές δυσκολίες σε τουλάχιστον μία περιοχή των μαθηματικών πριν από 

την αποφοίτησή τους από το γυμνάσιο, και ένα επιπλέον 10% των παιδιών και των εφήβων 

θα αναγνωριστούν ως μαθητές με χαμηλή επίδοση στα μαθηματικά (Geary, 2004; Geary, 

2011). 
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1.6. Συνυπάρχουσες διαταραχές 

 

Μετά από ανασκόπηση ερευνητικών δεδομένων από τον Geary (2011) προέκυψε ότι 

μαθητές με ΜΜΔ παρουσιάζουν συχνά και αναγνωστική αναπηρία (ΑΑ) ή άλλες δυσκολίες 

που παρεμποδίζουν τη μάθηση στο σχολείο, όπως η διαταραχή ελλειμματικής προσοχής και 

υπερκινητικότητα. Οι Barbaresi et al. (2005) βρήκαν ότι 57% έως 64% των μαθητών με 

ΜΜΔ  έχουν επίσης ΑΑ ενώ σύμφωνα με τον τελευταίο ευρύτερο ορισμό της American 

Psychiatric Association τα παιδιά σχολικής ηλικίας, διαφόρων πολιτισμών, με ΜΔ 

κυμαίνονται από 5-15% (APA, 2013). 

 

Κάποιες έρευνες αποκάλυψαν ότι οι μαθητές με ΜΔ συχνά παρουσιάζουν μια σειρά 

από κοινωνικά ελλείμματα και παραπέμπονται για αξιολόγηση λόγω σοβαρών 

συναισθηματικών προβλημάτων ή προβλημάτων συμπεριφοράς στο σχολείο. Ως ομάδα, τα 

παιδιά με μαθησιακά προβλήματα (στην ανάγνωση, τα μαθηματικά, ή και τα δύο) και με την 

εμπειρία της κοινωνικής απόρριψης, δευτερογενώς, εκδηλώνουν φτωχές κοινωνικές 

δεξιότητες επίλυσης προβλημάτων, και χαρακτηρίζονταν συνήθως ως επιθετικά και ανώριμα. 

Άλλες έρευνες δεν διαπίστωσαν σχέση μεταξύ των κοινωνικών-συναισθηματικών 

προβλημάτων και της κακής μαθηματικής επίδοσης. Μεταξύ των ερευνών όμως υπάρχει 

συναίνεση ότι ο καλύτερος προγνωστικός δείκτης της επίδοσης των μαθηματικών σε 

ολόκληρη τη σχολική ζωή είναι το επίπεδο μαθηματικής επάρκειας των μαθητών κατά την 

είσοδο τους στο σχολείο (Geary, 2011). 
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2. Η έννοια του αριθμού 

2.1 Ορισμός 

 

Η έννοια του αριθμού  σε νεαρή ηλικία έχει δηλωθεί ως ο σημαντικότερος 

προγνωστικός δείκτης για την μετέπειτα επίδοση των μαθηματικών, πιο σημαντικός από τη 

γενική νοημοσύνη (Mazzocco et al., 2011). Ο όρος έννοια του αριθμού αναφέρεται σε μια 

γενική κατανόηση του αριθμού, της ποσότητας και του μεγέθους. Ο όρος είναι δύσκολο να 

προσδιοριστεί, καθώς διάφοροι ερευνητές έχουν δώσει διαφορετικούς ορισμούς, με μεγάλη 

ποικιλία από δηλωτικές δεξιότητες που σχετίζονται με τον αριθμό να θεωρούνται ενδεικτικές 

της έννοιας του αριθμού και με μικρή συμφωνία σε σχέση με το ποια συστατικά θα πρέπει να 

ενσωματωθούν στον ορισμό (Friso-van den Bos, 2014).  

 

Ορισμένοι ερευνητές επικεντρώνονται στην εννοιολογική επεξεργασία του αριθμού 

για να ορίσουν τον όρο, όπως ο Dehaene (2001), ο οποίος δήλωσε ότι η έννοια του αριθμού 

είναι η ικανότητα της νοητικής αναπαράστασης ποσοτήτων και της χειραγώγησης των 

αριθμών και των ποσοτήτων, ή οι Locuniak & Jordan (2008), που θεωρούν ότι η έννοια του 

αριθμού αναφέρεται στην κατανόηση των αριθμών και των σχέσεων μεταξύ τους.  

 

Άλλοι ερευνητές, έχουν χρησιμοποιήσει λειτουργικούς ορισμούς, αναφερόμενοι στις 

επιδόσεις που διευκολύνονται από την εννοιολογική κατανόηση του αριθμού, όπως η 

αρίθμηση, η αναγνώριση των αριθμών, η γνώση των αριθμών, η άμεση  εκτίμηση 

ποσοτήτων, η έννοια της μέτρησης, η ικανότητά εκτέλεσης νοητικών λειτουργιών με 

αριθμούς και της σύγκρισης μεταξύ τους (Berch, 2005; Friso-van den Bos, 2014; Locuniak & 

Jordan, 2008) χρησιμοποιώντας και διαφορετικούς όρους όπως  αίσθηση του αριθμού, γνώση 

του αριθμού, πρώιμο επίπεδο μαθηματικών γνώσεων, αριθμητική ικανότητα, και άλλους.  

 

Κάποιοι ερευνητές χρησιμοποιούν τον όρο για να αναφερθούν και στα δύο, δηλαδή 

στην αφηρημένη κατανόηση των αριθμών, που αναφέρεται στους εννοιολογικούς ορισμούς 

της κατασκευής, και στις επιδόσεις στις διάφορες εργασίες για τις οποίες αυτή η 

εννοιολογική κατανόηση είναι υπονοούμενη, και είναι το επίκεντρο των λειτουργικών 

ορισμών της έννοιας του αριθμού (Friso-van den Bos, 2014).  
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Τέλος στο Κριτήριο Πρώιμης Μαθηματικής Επάρκειας της Ουτρέχτης, που είναι ένα 

από τα πιο ευρέως χρησιμοποιούμενα εργαλεία για την αξιολόγηση μαθηματικών 

δεξιοτήτων, και αυτό που χρησιμοποιήσαμε στη δική μας έρευνα, σημειώνεται ότι η πρώιμη 

μαθηματική επάρκεια αναφέρεται στο σύνολο των γνώσεων και δεξιοτήτων που πρέπει να 

κατέχει ένα παιδί για να εισαχθεί στα σχολικά μαθηματικά της τυπικής εκπαίδευσης. Αυτές 

οι γνώσεις και δεξιότητες αφορούν κυρίως στη δημιουργία της έννοιας του αριθμού καθώς η 

επεξεργασία αριθμητικών εννοιών και σχέσεων είναι ο βασικός τομές των σχολικών 

μαθηματικών στα πρώτα χρόνια της τυπικής εκπαίδευσης (Μπάρμπας κ.ά., 2008). 

 

2.2. Δόμηση της έννοιας του αριθμού 

 

Σχετικά με τη δημιουργία της έννοιας του αριθμού έχουν διαμορφωθεί δύο 

θεωρητικές προσεγγίσεις. Σύμφωνα με την πρώτη, που συνδέεται με τις έρευνες του Piaget, η 

δυνατότητα του παιδιού να διακρίνει και να χρησιμοποιεί τους απόλυτους και τακτικούς 

αριθμούς αποτελεί το πρώτο ουσιαστικό βήμα για την ανάπτυξη της έννοιας του αριθμού. Η 

ανάπτυξη της έννοιας του αριθμού πηγαίνει μαζί με την ανάπτυξη της λογικής σκέψης: 

μπορούμε να μιλήσουμε για την έννοια του αριθμού στο σημείο που το παιδί ελέγχει τις 

απαιτούμενες λογικές αρχές και συμπεράσματα. Σύμφωνα με τον Piaget (1965), η έννοια του 

αριθμού είναι μια σύνθεση της διατήρησης του αριθμού, της ταξινόμησης και της 

σειριοθέτησης. Η πιο γνωστή αρχή είναι της διατήρησης: η γνώση ότι μια σειρά από 

αντικείμενα μπορεί να αλλάξει μόνο με πρόσθεση και αφαίρεση. Όλες οι άλλες αλλαγές είναι 

άνευ σημασίας.  Μια άλλη σημαντική πτυχή της θεωρίας του Piaget περιλαμβάνει τα λογικά 

συμπεράσματα, σύμφωνα με την οποία όλες οι ποσότητες μπορούν να οργανωθούν σε μια 

συγκεκριμένη σειρά από μικρότερα σε μεγαλύτερα. Η κατανόηση αυτού προϋποθέτει την 

αντίληψη της αρχής της μεταβατικότητας.  

 

Τις απόψεις του Piaget αμφισβήτησαν νεότεροι ερευνητές, όπως η Fuson (1988) και 

οι Gelman & Gallistel (1978), οι οποίοι υποστήριξαν ότι δεν υπάρχει σαφής εκφρασμένη 

σχέση μεταξύ της ανάπτυξης της έννοιας του αριθμού και της ανάπτυξης των λογικών 

λειτουργιών. Αντίθετα, η έννοια του αριθμού θεωρείται μάλλον ως κάτι που αναπτύσσεται 

σταδιακά μέσα από τις εμπειρίες καταμέτρησης του παιδιού. Η καταμέτρηση θεωρείται ως 

μια πολύ πιο σύνθετη αντίληψη των επιπέδων από το συγκεκριμένο στο αφηρημένο μέσα σε 

ένα σχεσιακό πλαίσιο (Van de Rijt et al., 2003).  
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Άλλοι ερευνητές (Nunes &Bryant, 1996; Van de Rijt et al., 2003) θεωρούν ότι για την 

ερμηνεία της δόμησης της έννοιας του αριθμού οι δύο προηγούμενες προσεγγίσεις 

λειτουργούν συμπληρωματικά, με τις δεξιότητες της καταμέτρησης να αποτελούν τον 

πυρήνα και την εξέλιξη των ικανοτήτων που αναφέρει ο Piaget να τις καθορίζουν κατά την 

πορεία δημιουργίας των αριθμητικών εννοιών και σχέσεων (Μπάρμπας κ.ά., 2008). 

 

2.3. Δομή της έννοιας του αριθμού 

 

Πεδίο διαφορετικών απόψεων είναι και το κατά πόσο η έννοια του αριθμού θα πρέπει 

να θεωρηθεί ως μία ενιαία δομή, ή αν αποτελείται από διαφορετικά συστατικά, και αν ναι, 

ποια στοιχεία πρέπει να περιλαμβάνονται σε ένα θεωρητικό μοντέλο. Προηγούμενες μελέτες 

απέδωσαν μικρή συναίνεση σχετικά με τους παράγοντες της έννοια του αριθμού (Friso-van, 

2014). Μέχρι στιγμής η πιο συχνή διάκριση μεταξύ των συστατικών της έννοιας του αριθμού 

είναι μια διάκριση μεταξύ της συμβολικής και της μη συμβολικής έννοιας του αριθμού 

(Cirino, 2011; Mazzocco et al., 2011; Sasanguie et al., 2013). 

 

 Η μη-συμβολική έννοια του αριθμού, αναφέρεται στην ικανότητα αξιολόγησης 

ποσοτήτων  όταν αυτές παρουσιάζονται με ένα μη-συμβολικό τρόπο, όπως για παράδειγμα 

ένα σύνολο από κύβους.  

 

Η συμβολική έννοια του αριθμού, από την άλλη πλευρά, αναφέρεται στην ικανότητα 

ερμηνείας και χειραγώγησης των ποσοτήτων με τη χρήση των πολιτισμικών σύμβολων, όπως 

οι λέξεις και τα ψηφία. Η συμβολική έννοια του αριθμού εκδηλώνεται σε εργασίες στις 

οποίες οι αριθμολέξεις και τα σύμβολα χρησιμοποιούνται ενεργά για να εκπροσωπήσουν μια 

ποσότητα, όπως σε εργασίες γραφής  ή αναγνώρισης αριθμών. Οι αριθμολέξεις και τα 

σύμβολα πιστεύεται ότι αποκτούν νόημα μέσω της σύνδεσής τους με μη-συμβολικά 

αντίστοιχά τους (Geary, 2013).  

 

Παραδοσιακές θεωρητικές υποθέσεις θεωρούσαν τη μη-συμβολική έννοια του  

αριθμού βάση για την επιτυχή απόκτηση των συμβολικών δεξιοτήτων καθώς και 

μαθηματικών ικανοτήτων (Lipton & Spelke, 2003; Starr et al, 2013) καθώς το άτομο 

προσδίδει νόημα σε μια συμβολική ποσότητα μόνο μέσα από την προϋπάρχουσα μη-

συμβολική αναπαράσταση της ποσότητας (Mundy & Gilmore, 2009).  
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Εναλλακτικές προσεγγίσεις θεωρούν τη συμβολική λειτουργία καταλύτη για την πιο 

προηγμένη μη-συμβολική έννοια του αριθμού καθώς και τις μαθηματικές επιδόσεις. Άλλοι 

ερευνητές έχουν υποστηρίξει ότι οι συμβολικές και οι μη-συμβολικές δεξιότητες δεν είναι 

αλληλεξαρτώμενες προς οποιαδήποτε κατεύθυνση (Sasanguie et al., 2013). Ανεξάρτητα από 

το ποιο συστατικό αποτελεί βάση για την  εδραίωση του άλλου, κοινό σημείο αποτελεί η 

παραδοχή ότι το  συμβολικό σύστημα συνδέεται άμεσα με τις μαθηματικές επιδόσεις. 

 

2.4. Γνωστικά πρότυπα και επιδόσεις μαθητών με ΜΜΔ ως προς την 

έννοια του αριθμού 

 

Όπως υποστηρίζει ο Geary (2011), μέχρι τη στιγμή που αρχίζουν την επίσημη 

σχολική εκπαίδευση τα περισσότερα παιδιά έχουν συντονίσει τις γνώσεις τους για τους 

αριθμούς και τις δεξιότητες αρίθμησης με μια σιωπηρή κατανόηση της πρόσθεσης και 

αφαίρεσης, και ως εκ τούτου μπορούν να αρχίσουν να χρησιμοποιούν τις αριθμολέξεις και 

τους αραβικούς αριθμούς για να λύσουν τυπικά προβλήματα πρόσθεσης και αφαίρεσης. 

Παρά το γεγονός ότι τα παιδιά αυτής της ηλικίας θα χρησιμοποιήσουν ένα μείγμα από 

στρατηγικές επίλυσης προβλημάτων, οι πιο κοινές προσεγγίσεις περιλαμβάνουν την 

αρίθμηση, άλλοτε με και άλλοτε χωρίς τη χρήση των δακτύλων  τους. Η χρήση της 

αρίθμησης έχει ως αποτέλεσμα την ανάπτυξη στη μακρόχρονη μνήμη αναπαραστάσεις των 

βασικών αριθμητικών δεδομένων. Μόλις σχηματιστούν, αυτές οι αναπαραστάσεις 

υποστηρίζουν τη χρήση διαδικασιών που βασίζονται στη μνήμη και τα παιδιά αρχίζουν να 

αναπτύσσουν νέες και να συνδυάζουν στρατηγικές επίλυσης μαθηματικών προβλημάτων. 

 

Μελέτες που έχουν εστιάσει κυρίως στις ικανότητες των παιδιών με ΜΜΔ σχετικά με 

τους αριθμούς, την απαρίθμηση, και τις αριθμητικές τους ικανότητες έδειξαν ότι οι βασικές 

αριθμητικές ικανότητες (π.χ., αναγνώριση των αριθμών, σύγκριση των αριθμών) 

τουλάχιστον ως προς την επεξεργασία των απλών αριθμών κατακτώνται από τα περισσότερα 

παιδιά με ΜΜΔ, αλλά καθυστερούν (Geary et al., 1999; Hanich et al., 2001). 

 

Σύμφωνα με τον Λεμονίδη (2012) τα τυπικώς αναπτυσσόμενα παιδιά από πολύ μικρά  

διαθέτουν ικανότητες που τα επιτρέπουν να αντιμετωπίζουν καταστάσεις απαρίθμησης, με τη 

συνθήκη ότι οι εξωτερικοί παράγοντες δεν είναι δύσκολοι. Οι ικανότητες αυτές που μπορούν 
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να παρασταθούν με τις πέντε θεμελιώδεις αρχές που αναφέρουν οι Gelman and Gallistel 

(1978) ως απαραίτητες για την επιτυχή πραγματοποίηση μιας απαρίθμησης είναι: 

 

 Η αρχή της αντιστοιχίας ένα-προς-ένα, σύμφωνα με την οποία κάθε στοιχείο μιας 

συλλογής πρέπει να ονομάζεται από μια και μόνο αριθμολέξη. 

 Η αρχή της σταθερής ακολουθίας, σύμφωνα με την οποία η ακολουθία των 

αριθμολέξεων πρέπει να είναι σταθερή σε κάθε απαρίθμηση. 

 Η αρχή της πληθικότητας, σύμφωνα με την οποία η αριθμολέξη που 

χρησιμοποιείται για να ονομάσει το τελευταίο στοιχείο μιας συλλογής αναπαριστά το 

συνολικό αριθμό των στοιχείων. 

 Η αρχή της αφαίρεσης που επιτρέπει να ομαδοποιούμε σε μια συλλογή στοιχεία 

διαφορετικής φύσης με σκοπό να τα απαριθμήσουμε. 

 Η αρχή της ανεξαρτησίας της σειράς, σύμφωνα με την οποία η σειρά με την 

οποία απαριθμούμε τα στοιχεία μιας συλλογής δεν επηρεάζει το αποτέλεσμα μιας 

απαρίθμησης, με την προϋπόθεση ότι τηρείται η αρχή του ένα προς ένα.   

 

Συμπληρωματικά οι Καφούση & Σκουμπουρδή (2013) επισημαίνουν ότι η 

απαρίθμηση μιας συλλογής αντικειμένων απαιτεί το συντονισμό τριών στοιχείων: 

 τη γνώση της ακολουθίας των ονομάτων των αριθμών στη σωστή σειρά 

 την αντιστοίχιση κάθε αντικειμένου της συλλογής με μια μόνο αριθμολέξη και  

 τη διατήρηση των αντικειμένων που έχουν απαριθμηθεί και αυτών που δεν 

έχουν. 

 

Όπως αναφέρει ο Geary (2004) τα περισσότερα από τα παιδιά με δυσκολίες στα 

μαθηματικά ενώ φαίνεται να έχουν σχεδόν ένα μέσο όρο στις δεξιότητες επεξεργασίας των 

αριθμών, τουλάχιστον για την επεξεργασία απλών αριθμών (π.χ., 3, 6), παρουσιάζουν 

επίμονα κακή εννοιολογική κατανόηση σε κάποιες από τις βασικές αρχές της απαρίθμησης.  

 

Σε σχέση με την αριθμητική, χρησιμοποιούν διαδικασίες επίλυσης προβλημάτων που 

χρησιμοποιούν συνήθως νεότεροι μαθητές τυπικής ανάπτυξης. Επίσης, συχνά διαπράττουν 

διαδικαστικά σφάλματα. Ορισμένα από αυτά τα παιδιά, βελτιώνουν τις διαδικαστικές 

δεξιότητες, τουλάχιστον αυτές που σχετίζονται με την απλή αριθμητική, κατά τη διάρκεια 

της φοίτησης στο δημοτικό σχολείο, γεγονός που οδηγεί στο συμπέρασμα ότι η καθυστέρηση 

αυτή δεν οφείλεται σε μια μόνιμη νοητική αναπηρία. 
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Την ίδια στιγμή, πολλά παιδιά με ΜΜΔ έχουν επίσης δυσκολίες ανάκλησης και 

διατήρησης βασικών αριθμητικών δεδομένων, ένα έλλειμμα το οποίο συχνά δεν βελτιώνεται. 

Οι αναπτυξιακές αυτές καθυστερήσεις και τα ελλείμματα φαίνεται να σχετίζονται με ένα 

συνδυασμό διαταραχών στις λειτουργίες της κεντρικής εκτελεστικής λειτουργίας και 

δυσκολίες στις αναπαραστάσεις πληροφοριών και χειραγώγησής τους στο σύστημα της  

γλώσσας.  

 

Σε σύγκριση με την απλή αριθμητική, λιγότερη έρευνα έχει διεξαχθεί για την 

ικανότητα των παιδιών με ΜΜΔ να λύνουν πιο σύνθετα προβλήματα αριθμητικής (Russell & 

Ginsburg, 1984). Όπως αναφέρει όμως ο Geary (2011) τα ελλείμματα και οι δυσκολίες των 

παιδιών με ΜΜΔ και ΧΕ κατά την επίλυση απλών προβλημάτων γίνονται πιο εμφανή όταν 

οι απαιτήσεις γίνουν ανώτερου επιπέδου. Και πάλι, τα σφάλματα είναι σε μεγάλο βαθμό 

αναπτυξιακές καθυστερήσεις και όχι επίμονα προβλήματα και τα παιδιά με ΜΜΔ και ΧΕ 

μαθαίνουν τελικά τις σωστές διαδικασίες, αν και αρκετά χρόνια αργότερα από ό, τι οι 

συνομήλικοί τους τυπικής ανάπτυξης. 

 

2.5. Μέτρηση της έννοιας του αριθμού  

 

Όπως αναφέρει ο Friso-van den Bos (2014) ανάλογα με τον ορισμό που χρησιμοποιεί 

ο κάθε ερευνητής, για την έννοια του αριθμού έχουν δημιουργηθεί αναπτυξιακές δοκιμασίες 

που χρησιμοποιούν διαφορετικά έργα για  τη μέτρηση της. Τρεις τύποι έργων είναι ιδιαίτερα 

διαδεδομένοι στη βιβλιογραφία: έργα αρίθμησης και αναγνώρισης αριθμών, έργα σύγκρισης, 

και έργα εκτίμησης αριθμογραμμής.  

 

 Η αρίθμηση είναι μια θεμελιώδης δραστηριότητα και δυσκολίες στο πεδίο των 

μαθηματικών έχουν συνδεθεί με καθυστερήσεις των συγκεκριμένων δεξιοτήτων (Geary et 

al., 2004). Οι δεξιότητες αρίθμησης μπορούν να μετρηθούν χρησιμοποιώντας μια σειρά 

έργων: 

 απαρίθμηση: ένα έργο στο οποίο το παιδί καλείται να καθορίσει τον αριθμό ενός 

συνόλου  αντικειμένων μέσω της αρίθμησης 

 ακολουθία αρίθμησης ή παπαγαλία αρίθμησης: ένα έργο στο οποίο το παιδί 

πρέπει να μετρήσει στο βαθμό που μπορεί, ή μέχρι ένα ορισμένο αριθμό, και  
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  το έργο των αρχών απαρίθμησης: ένα έργο στο οποίο τα παιδιά εντοπίζουν τις 

παραβιάσεις προς τις αρχές μέτρησης, όπως ορίζεται από τους Gelman και Gallistel (1978), 

συνήθως με τη χρήση μιας μαριονέτας (Chu, VanMarle, & Geary, 2013; Jordan et al, 2006). 

 Αναγνώριση ψηφίου. Για τη δοκιμασία της γνώσης ψηφίων, παρουσιάζονται 

ένα προς ένα στο μαθητή, με ημι-τυχαία σειρά, τα ψηφία από το 1 έως 9. Ο μαθητής καλείται 

να ονομάσει το ψηφίο όσο το δυνατόν γρηγορότερα. 

 

 Τα έργα σύγκρισης συναντώνται σε δύο εκδοχές, τη μη-συμβολική και τη 

συμβολική εκδοχή: 

 στη μη-συμβολική εκδοχή, στους συμμετέχοντες παρουσιάζονται δύο σειρές 

από κουκίδες, αντικείμενα, ή σχήματα, και πρέπει να αποφασίσουν ποια από τις συστοιχίες 

είναι μεγαλύτερη ή μικρότερη. Το μέγεθος των κουκίδων και η διάμετρος της συλλογής 

συνήθως ελέγχονται για να μην απαντούν οι συμμετέχοντες βασιζόμενοι σε οπτικά δεδομένα 

αντί να αξιολογούν τις ποσότητες (Gebuis & Reynvoet, 2012). Η απόδοση σε αυτά τα μη-

συμβολικά έργα σύγκρισης έχει βρεθεί ότι σχετίζεται με τις μαθηματικές επιδόσεις των 

παιδιών (Mazzocco et al., 2011), αν και έχει διατυπωθεί η άποψη ότι αυτή η σχέση 

μετριάζεται κατά τομέα γενικών γνωστικών δεξιοτήτων (Gilmore et al., 2013).  

 στη συμβολική εκδοχή των έργων σύγκρισης, οι συμμετέχοντες καλούνται να 

βρουν ποιος από τους δύο συμβολικά παρουσιαζόμενους αριθμούς, μεταξύ 1 και 9, είναι 

μεγαλύτερος. Παρουσιάζονται όλοι οι πιθανοί συνδυασμοί, με αριθμητική απόσταση μέχρι 

4ων  ψηφίων. Η απόδοση σε αυτό το έργο έχει βρεθεί επίσης ότι προβλέπει την επίδοση στα  

μαθηματικά σε μεγαλύτερη ηλικία (Mundy & Gilmore, 2009; Sasanguie et al, 2013). 

 

 Τα έργα εκτίμησης αριθμογραμμής συναντώνται επίσης σε δύο εκδοχές: μη-

συμβολική και συμβολική εκδοχή. 

Συνήθως μετριέται με το καθήκον Number-to-Position (Siegler & Opfer, 2003). Σε 

αυτό το έργο, στα παιδιά δείχνεται μια κενή αριθμογραμμή με επισημασμένο το αρχικό (1) 

και τελικό (100) σημείο, και καλούνται να προσδιορίσουν και να σημειώσουν τη θέση για 

έναν ορισμένο αριθμό σε αυτή τη γραμμή. 

 

Κατά τη βιβλιογραφική ανασκόπηση που πραγματοποιήσαμε, οι αναπτυξιακές 

δοκιμασίες, για παιδιά 4 έως 7 ετών, στο πεδίο των μαθηματικών που συναντήσαμε είναι: 
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 Early Numeracy Test (ENT) (Aunio & Niemivirta, 2010; Friso-van den Bos, 

2014; Navarro et al., 2011; Navarro et al., 2012; Van de Rijt et al., 2003; Kroesbergen et al., 

2009) Χρησιμοποιείται ολόκληρο ή μέρος της δοκιμασίας,  κάποιες φορές προσαρμοσμένο 

σε Η/Υ.  Με το ENT αξιολογούνται οκτώ πτυχές της μαθηματικής ικανότητας των μικρών 

παιδιών. Συγκεκριμένα: 

 έννοιες για τη σύγκριση των ποσοτικών και ποιοτικών χαρακτηριστικών των 

αντικειμένων. 

 ταξινόμηση των αντικειμένων σε κατηγορίες ή υποκατηγορίες 

 αντιστοίχιση ένα-προς-ένα  

 σειριοθέτηση αντικειμένων με βάση συγκεκριμένα κριτήρια 

 χρήση αριθμολέξεων 

 δομημένη καταμέτρηση 

 αποτελεσματική καταμέτρηση 

 γενική γνώση των αριθμών 

 

 The Number Sense Brief (NSB) (Dyson et al., 2013; Jordan et al., 2010) που 

αξιολογεί την έννοια του αριθμού. Συγκεκριμένα ελέγχει: 

 βασικές αρχές και δεξιότητες καταμέτρησης  

 αναγνώριση αριθμών  

 γνώση αριθμών 

 μη λεκτικοί υπολογισμοί  πρόσθεσης/ αφαίρεσης 

 προβλήματα πρόσθεσης / αφαίρεσης  

 και συνδυασμοί αριθμών σε πρόσθεση / αφαίρεση  

 

 Test of Early Mathematics Ability (TEMA)  (Mazzocco, & Thompson, 2005; 

Mazzocco et al., 2011; Seethaler & Fuchs, 2011; Starr et al., 2013)  Διαβαθμισμένη 

αναπτυξιακή δοκιμασία για την αξιολόγηση των πρώιμων μαθηματικών δεξιοτήτων των 

μαθητών. 

 

 Number Knowledge Test (NKT). (Stephanie Tang, 2014) 

  Το NKT είναι κατάλληλο για παιδιά 4-10 ετών και αποτελείται από τέσσερα 

επίπεδα. Συγκεκριμένα ελέγχει: 

 τη γνώση της ακολουθίας των αριθμών 

 τη ικανότητα μέτρησης 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3566272/#R35
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 τη σύγκριση αριθμών και  

 τη λύση αριθμητικών προβλημάτων  
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3. Έρευνες  

 

Όπως αναφέρθηκε παραπάνω, πεδίο διαφορετικών απόψεων είναι το κατά πόσο η 

έννοια του αριθμού θα πρέπει να θεωρηθεί ως μία ενιαία δομή, ή αν αποτελείται από 

διαφορετικά συστατικά, και αν ναι, ποια στοιχεία πρέπει να περιλαμβάνονται σε ένα 

θεωρητικό μοντέλο. Μέχρι στιγμής η πιο συχνή διάκριση μεταξύ των συστατικών της 

έννοιας του αριθμού είναι μια διάκριση μεταξύ της συμβολικής και της μη συμβολικής 

έννοιας του αριθμού (Cirino, 2011; Mazzocco et al., 2011; Sasanguie et al., 2013). 

Χρησιμοποιώντας τη διάκριση μεταξύ συμβολικής και μη συμβολικής επεξεργασίας ως 

σημείο εκκίνησης ο Friso-van den Bos (2014)  πραγματοποίησε έρευνα με σκοπό  τη 

διερεύνηση της παραγοντικής δομής της έννοιας του αριθμού και τι μπορεί να προβλέψει τον 

κάθε παράγοντα. 

 

Στην έρευνα συμμετείχαν παιδιά νηπιαγωγείου, τυπικής εκπαίδευσης (n= 441) από 24 

σχολεία στην Ολλανδία. Τα 199 (44,8%) ήταν κορίτσια.  

 

Τα μέτρα που χρησιμοποιήθηκαν για την μέτρηση της έννοιας του αριθμού 

περιελάμβαναν έργα δηλωτικής γνώσης, σε ένα ευρύτερο φάσμα από αυτό που προτείνεται 

στο αρχικό ορισμό του Dehaene (1992), αλλά ταίριαζαν  με τις παραδοχές στην έρευνα 

(Jordan, Glutting, Ramineni, & Watkins, 2010). Η μέτρηση έγινε με έργα: 

 Σύγκρισης 

 Αριθμογραμμών 

 Early Numeracy Test-Revised. Χρησιμοποιήθηκαν οι υποκλίμακες που 

μετρούν την αρίθμηση 

 Γνώση ψηφίων  

 

Για να απαντηθεί  το 2ο ερευνητικό ερώτημα τι μπορεί να προβλέψει τον κάθε παράγοντα της 

έννοιας του αριθμού, πραγματοποιήθηκαν μετρήσεις σε έργα που αφορούσαν στη μνήμη 

εργασίας. Η μέτρηση έγινε με τα εξής έργα: 

 Dotmatrix  

 Odd one out  

 Word recall backwards  

 Word recall forwards 
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Οι μετρήσεις έγιναν σε ατομικές 30-λεπτες συνεδρίες σε έναν ήσυχο χώρο στο 

σχολείο των μαθητών. Για να αναλυθούν τα δεδομένα, εφαρμόστηκαν δομικά μοντέλα 

εξισώσεων (SEM). Πρώτα εκτελέστηκε μια επιβεβαιωτική ανάλυση παραγόντων (CFA) για 

να διερευνηθεί η παραγοντική δομή της έννοιας του αριθμού. Έγινε μια διάκριση μεταξύ δύο 

παραγόντων: ο ένας παράγοντας εκτιμήθηκε με τη χρήση συμβολικών έργων (ENT-R, γνώση 

ψηφίων, συμβολικές αριθμογραμμές και συμβολική σύγκριση), και ο άλλος παράγοντας 

εκτιμήθηκε με τη χρήση μη-συμβολικών έργων (μη-συμβολικές αριθμογραμμές  και μη-

συμβολικής σύγκρισης).  

 

Η παραγοντική ανάλυση απέδωσε μια δομή των παραγόντων με δύο διακριτές 

συνιστώσες. Ο πρώτος παράγοντας χαρακτηρίστηκε ως συμβολική επεξεργασία και 

βασιζόταν κυρίως σε πολιτισμικά δεδομένα με βάση δεξιότητες που διδάσκονταν: 

αναγνώριση αριθμού, αρίθμηση, και χρήση τον αριθμολέξεων σε ένα πλαίσιο με νόημα. 

Αυτός ο παράγοντας μπορούσε να προβλέψει την απόδοση στην γνώση των ψηφίων και την 

αρίθμηση, αλλά και στις συμβολικές εκδοχές της σύγκρισης αριθμών και δοκιμής στην  

αριθμογραμμή, καθώς για να εκτελεστούν με επιτυχία αυτά τα έργα απαιτείται η γνώση των 

επίσημων συμβόλων των αριθμών και των αντίστοιχων λέξεων. Ο δεύτερος παράγοντας 

χαρακτηρίσθηκε ως μη-συμβολική επεξεργασία, και έδειξε κυρίως την διαισθητική 

ικανότητα επεξεργασίας των αριθμών και των μεγεθών, αρκετά παρόμοια με τον ορισμό της 

έννοιας του αριθμού που δίνεται από τον Dehaene (2001). Αυτός ο παράγοντας μπορούσε να 

προβλέψει την απόδοση στα συμβολικά και μη-συμβολικά έργα σύγκρισης και 

αριθμογραμμής. Οι δυο παράγοντες έδειξαν συνδιακύμανση μεταξύ τους. 

 

Ως προς το δεύτερο ερευνητικό ερώτημα, τι μπορεί να προβλέψει τον κάθε 

παράγοντα της έννοιας του αριθμού, με μετρήσεις που έγιναν σε έργα που αφορούσαν στη 

μνήμη εργασίας και τη χρήση SEM διαπιστώθηκε ότι τα συστατικά της μνήμης εργασίας 

μπορούν να προβλέψουν τόσο τη συμβολική όσο και τη μη-συμβολική επεξεργασία. Οι μη-

συμβολικές ικανότητες βρέθηκαν να προβλέπονται από τους ίδιους παράγοντες με τις 

συμβολικές αντίστοιχές τους. 

 

Στη μελέτη αυτή, ο Friso-van den Bos με το λεπτομερή έλεγχο της υποθετικής 

διάκριση μεταξύ συμβολικής και μη συμβολικής επεξεργασίας του αριθμού, διερεύνησε την 

παραγοντική δομή της έννοιας του αριθμού και απαντώντας στο δεύτερο ερευνητικό 



34 
 

ερώτημα της έρευνάς του επιβεβαίωσε την προβλεπτική ικανότητα της μνήμης εργασίας στη 

δόμηση της έννοιας του αριθμού. Τα συμπεράσματα αυτά είναι σημαντικά καθώς η έννοια 

του αριθμού θεωρείται ο πιο σημαντικός παράγοντας πρόβλεψης της μετέπειτα μαθηματικής 

ικανότητας, ακόμη και από τη γενική νοημοσύνη (Mazzocco et al., 2011), και ως εκ τούτου, 

ζωτικής σημασίας για την επιτυχία στο σχολείο (Geary et al, 2013; Mazzocco et al, 2011). Η 

άποψη αυτή οδήγησε τον Friso-van den Bos να διερευνήσει περαιτέρω και να προσθέσει 

στην υπάρχουσα βιβλιογραφία το πώς θα πρέπει να ορίζεται η έννοια του αριθμού αλλά και 

από ποιους παράγοντες μπορεί να προβλεφθεί, γιατί έτσι έμμεσα προβλέπονται οι 

μελλοντικές μαθηματικές δυσκολίες των μαθητών και μπορούν να σχεδιαστούν 

εκπαιδευτικές παρεμβάσεις. Επιπλέον ο ερευνητής θεωρεί ότι ενώ οι σχέσεις μεταξύ της 

επίδοσης στα μαθηματικά και της λειτουργίας της μνήμης εργασίας, έχουν συζητηθεί, 

μελετηθεί και αποδειχθεί επαρκώς, η διαθέσιμη ερευνητική βιβλιογραφία με στόχο τις 

συσχετίσεις μεταξύ των εκτελεστικών λειτουργιών της μνήμης εργασίας και την αίσθηση του 

αριθμού είναι περιορισμένη (π.χ. Bull & Scerif, 2001; Bull, Espy & Wiebe, 2008) και θα 

έπρεπε να αυξηθεί καθώς οι διαφορές στις αριθμητικές δεξιότητες μπορεί να εξηγηθούν εάν 

ληφθούν υπόψη οι εκτελεστικές λειτουργίες των παιδιών (Bull & Scerif, 2001? Navarro et 

al., 2011). 

 

Προς αυτή την κατεύθυνση οι Röthlisberger et al. (2013) διενήργησαν δίχρονη μελέτη 

σε μαθητές τυπικής ανάπτυξης που φοιτούσαν σε νηπιαγωγεία της Ελβετίας με στόχο την 

παρακολούθηση των αναπτυξιακών αλλαγών των εκτελεστικών λειτουργιών και τον 

προσδιορισμό του προγνωστικού τους ρόλου στην πρόβλεψη της μαθηματικής επίδοσης, 

μεταξύ άλλων δεξιοτήτων, στο τέλος της 1ης και 2ας τάξης του δημοτικού. Το δείγμα 

αποτελούσαν 323 μαθητές νηπιαγωγείου που ανάλογα την ηλικία τους χωρίστηκαν σε δύο 

ομάδες: 1η ομάδα (n=160, ομάδα προνηπίων), 2η ομάδα (n=163 ομάδα νηπίων). Οι μαθητές 

κάθε ομάδας αξιολογήθηκαν σε τρία χρονικά σημεία σε διαστήματα ενός χρόνου. Οι 

εκτελεστικές λειτουργίες μετρήθηκαν σε κάθε χρονικό σημείο, τα επιμέρους ατομικά βασικά 

χαρακτηριστικά των μαθητών αξιολογήθηκαν στο τέλος του πρώτου χρόνου και η 

ακαδημαϊκή τους επίδοση στο τέλος του δεύτερου χρόνου. Για τη μέτρηση στις εκτελεστικές 

λειτουργίες και τα βασικά ατομικά χαρακτηριστικά, οι μαθητές εξετάστηκαν σε δύο ατομικές 

30-λεπτες συνεδρίες. Οι μαθητές αξιολογήθηκαν ως προς:  

 τα ατομικά τους χαρακτηριστικά με τη χρήση σταθμισμένων δοκιμασιών 

αξιολόγησης και ερωτηματολογίων  
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 τις εκτελεστικές τους λειτουργίες με τη χρήση τριών λογισμικών προγραμμάτων 

και ακολούθως δημιουργήθηκε μια σύνθετη βαθμολογία της εκτελεστικής λειτουργία για 

κάθε μαθητή 

 τις ακαδημαϊκές τους επιδόσεις όσο αφορά τον αλφαβητισμό, με τρία υπο-τεστ 

επίδοσης καθιερωμένα και τυποποιημένα με βάση το πρόγραμμα σπουδών, και τις επιδόσεις 

τους στα μαθηματικά με τέσσερις υποδοκιμασίες που χρησιμοποιούνταν ως τυποποιημένη 

δοκιμασία προόδου και βασιζόταν στο πρόγραμμα σπουδών. Οι γνώσεις και οι δεξιότητες 

που μετρήθηκαν αφορούσαν κυρίως στην έννοια του αριθμού, που αποτελεί βασικό τομέα 

των σχολικών μαθηματικών. 

Συγκεκριμένα: 

 στο Magnitude Comparison test, οι μαθητές έπρεπε να επιλέξουν το πεδίο με το 

μεγαλύτερο αριθμό κουκκίδων από δύο διαφορετικά πεδία κουκκίδων 

 το Equation test αποτελούνταν από 40 έργα, των οποίων οι ποσότητες (π.χ., 2 + 9 

<20) έπρεπε να συγκριθούν 

 στο Sequences test, στους μαθητές παρουσιάστηκαν 20 ακολουθίες αριθμών και 

έπρεπε να συνεχίσουν αυτές τις αλληλουχίες (π.χ., 5, 1, 6, 2, ...)  

 στο Arithmetic test, στους μαθητές δόθηκαν 12 αριθμητικά προβλήματα που 

περιείχαν δύο ή περισσότερους τρόπους επίλυσης (π.χ., 15-3-3 + 7 =).  

 

Για όλα τα έργα, ο αριθμός των σωστών λύσεων εντός της δεδομένης προθεσμίας 

χρησιμοποιήθηκε ως εξαρτημένη μεταβλητή. Η απόδοση στις παραπάνω υποδοκιμασίες και η 

βαθμολογία των παιδιών στα μαθηματικά μετά την ανάλυση φάνηκε ότι συσχετίζονται 

σημαντικά (r = 0,48 έως r = 0,51). Προκειμένου να διαπιστωθεί αν η αξιολόγηση στις 

εκτελεστικές λειτουργίες στα προσχολικά χρόνια θα μπορούσε να παρέχει μια προγνωστική 

εικόνα για τα παιδιά που μπορεί να εκδηλώσουν μαθηματικές δυσκολίες αργότερα, τα παιδιά 

χωρίστηκαν σε τρεις ομάδες με βάση τη σύνθετη βαθμολογία τους ως προς τις εκτελεστικές 

λειτουργίες κατά την αρχική αξιολόγηση. Στην πρώτη ομάδα (ομάδα προνηπίων: n = 21, 

ομάδα νηπίων: n = 16) ταξινομήθηκαν όσοι μαθητές είχαν χαμηλές εκτελεστικές λειτουργίες. 

Στη δεύτερη ομάδα  (ομάδα προνηπίων: n = 115, ομάδα νηπίων: n = 128) ταξινομήθηκαν οι 

μαθητές με μέσες εκτελεστικές λειτουργίες. Στην τρίτη ομάδα (ομάδα προνηπίων: n = 24, 

ομάδα νηπίων: n = 19) ταξινομήθηκαν οι μαθητές με υψηλές εκτελεστικές λειτουργίες. 

Παρατηρήθηκαν σημαντικές συσχετίσεις μεταξύ των σύνθετων βαθμολογιών των 

εκτελεστικών λειτουργιών της αρχικής αξιολόγησης και στα τεστ μαθηματικών στην τελική 

αξιολόγηση (με μία εξαίρεση: στην μεγαλύτερη ομάδα, δεν υπήρξε σημαντική συσχέτιση 
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μεταξύ των έργων σύγκρισης μεγέθους και της σύνθετης βαθμολογίας στις εκτελεστικές 

λειτουργίες).  

 

Η συγκεκριμένη μελέτη λοιπόν πρόσθεσε δεδομένα στον αυξανόμενο σώμα των 

αναπτυξιακών και εκπαιδευτικών ερευνών που υποστηρίζουν τον καθοριστικό ρόλο των 

εκτελεστικών λειτουργιών γενικότερα στις ακαδημαϊκές επιδόσεις και ειδικότερα στις 

μαθηματικές των μικρών παιδιών. Από τα αποτελέσματα των μετρήσεων επιβεβαιώθηκε η 

πρώτη ερευνητική υπόθεση ως προς την ύπαρξη αναπτυξιακών αλλαγών στις εκτελεστικές 

λειτουργίες κατά τα προσχολικά και πρώτα σχολικά χρόνια, με τη μεγαλύτερη αλλαγή να 

συμβαίνει στην προσχολική ηλικία. Ενώ προηγούμενες μελέτες είχαν επικεντρωθεί κυρίως 

στην ταυτόχρονη σχέση μεταξύ των εκτελεστικών λειτουργιών και διαφορετικές σχολικές 

δεξιότητες (Hooper et al, 2011?. Sesma et al, 2009) η μελέτη αυτή, με το εκτεταμένο μήκος 

χρόνου που διήρκησε, επέτρεψε την εξειδίκευση με μεγαλύτερη σαφήνεια των προγνωστικών 

συσχετίσεων μεταξύ εκτελεστικών λειτουργιών και των σχολικών επιδόσεων. Οι ιεραρχικές 

αναλύσεις παλινδρόμησης έδειξαν ότι οι μετρήσεις των εκτελεστικών λειτουργιών σε έργα 

σχετικά με την έννοια του αριθμού, στις ηλικιακές ομάδες του νηπιαγωγείου, έχουν 

σημαντική προβλεπτική ικανότητα ιδιαίτερα για τη μαθηματική επίδοση δύο χρόνια 

αργότερα, όταν τα παιδιά είναι εγγεγραμμένοι στην πρώτη και δευτέρα τάξη.  

 

Τα παιδιά λοιπόν με ανεπαρκή κατάκτηση της έννοιας του αριθμού, λόγω χαμηλών 

εκτελεστικών λειτουργιών κατά την προσχολική ηλικία, είναι πιο πιθανό να παρουσιάζουν 

γενικότερα χαμηλό ακαδημαϊκό προφίλ, και ειδικότερα δυσκολίες στα μαθηματικά κατά τα 

πρώτα χρόνια του σχολείου σε σχέση με τα παιδιά με μέσες και υψηλές εκτελεστικές 

λειτουργίες. 

 

Εκτός από τη μνήμη εργασίας που θεωρείται ο σημαντικότερος γενετικός παράγοντας, 

πολλοί ερευνητές συνδέουν τη δόμηση της έννοιας του αριθμού και με περιβαλλοντικούς 

παράγοντες με συχνότερη αναφορά στο κοινωνικοοικονομικό περιβάλλον (Jordan et al., 2006; 

National Center for Education Statistics, 2011; Αγαλιώτης, 2009). 

 

Θεωρώντας στατιστικά τεκμηριωμένη την  επίδραση του κοινωνικοοικονομικού 

περιβάλλοντος στην επίδοση των μαθητών (National Center for Education Statistics, 2011)  η 

Stephanie Tang (2014) διενήργησε έρευνα με σκοπό την αξιολόγηση των επιπτώσεων από την 

εφαρμογή ενός νέου προγράμματος σπουδών μαθηματικών, των μαθηματικών UP, που 
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δημιουργήθηκε και εφαρμόζεται πειραματικά σε ένα δημόσιο σχολείο στην Αμερική. Η 

συγκριτική έρευνα πραγματοποιήθηκε μεταξύ του σχολείου όπου εφαρμοζόταν τα 

μαθηματικά UP (σχολείο mathUp) και οι μαθητές του προερχόταν από μια χαμηλή 

κοινωνικοοικονομική κοινότητα και ενός σχολείου όπου φοιτούσαν μαθητές από υψηλή 

κοινωνικοοικονομική κοινότητα και είχε ταξινομηθεί ψηλά από το Υπουργείο Παιδείας λόγω 

των επιδόσεων των μαθητών του.  

 

Με βάση τις διαπιστωμένες μακροχρόνιες αρνητικές επιδράσεις στην ακαδημαϊκή 

επίδοση των μαθητών που παρουσιάζουν πρώιμες δυσκολίες στα μαθηματικά κατά τη 

φοίτησή τους στο νηπιαγωγείο (Geary, 2011) στην έρευνα συγκρίθηκαν οι επιδόσεις των 

μαθητών του νηπιαγωγείου και των μαθητών της πέμπτης τάξης δυο σχολείων της περιοχής 

του Rhode Island ώστε να διαπιστωθούν οι διαχρονικές τους επιδόσεις. Τα χαρακτηριστικά 

του προγράμματος μαθηματικών UP, για την ανάπτυξη των μαθηματικών γνώσεων και 

δεξιοτήτων των μαθητών είναι σύμφωνα με πολλά από τα πρότυπα που υποστηρίζονται από 

την έρευνα για ένα αποτελεσματικό πρόγραμμα σπουδών των μαθηματικών, όπως η ρητή 

διδασκαλία των εννοιών, των κανόνων και των στρατηγικών (Baker, Gersten & Lee, 2002), η 

επικέντρωση της διδασκαλίας στις βασικές μαθηματικές έννοιες, η στρατηγική επανεξέτασης 

των εννοιών, η εστίαση στις διαδικαστικές δεξιότητες, η εννοιολογική κατανόηση (Van de 

Walle, 2004), η συνεργατική μάθηση, η χρήση της πληροφορικής και η χρήση μαθηματικών 

πακέτων αντί βιβλίων, με αποτέλεσμα ένα πρόγραμμα σπουδών μαθηματικών που έχει 

ακολουθία σε όλες τις τάξεις του δημοτικού και συστηματικό πεδίο εφαρμογής. Για τη 

διδασκαλία στα μαθηματικά, οι μαθητές, συνδυάζονται σε βαθμίδες και τάξεις ώστε να 

ομαδοποιούνται σε μικρές ευέλικτες ομοιογενείς ομάδες μικτών ικανοτήτων. Διατηρείται 

βάση δεδομένων για την παρακολούθηση της προόδου των μαθητών και των ομάδων, τον 

εντοπισμό των εννοιών που δεν κατακτήθηκαν επαρκώς και την επανάληψη της διδασκαλίας 

τους. 

 

Οι μαθητές των δυο νηπιαγωγείων (n = 41) αξιολογήθηκαν με βάση δύο μετρήσεις 

για τις πρώιμες δεξιότητες αριθμητικής. Το κριτήριο που χρησιμοποιήθηκε για την 

αξιολόγηση των πρώιμων αριθμητικών δεξιοτήτων ήταν το Number Knowledge Test (NKT). 

Χορηγήθηκε ατομικά και οι απαντήσεις των μαθητών ήταν προφορικές. Για κάθε 

συμμετέχοντα, η βαθμολογία NKT υπολογίστηκε προσθέτοντας τον αριθμό των σωστών 

απαντήσεων. Η βαθμολογία αυτή χρησιμοποιήθηκε στις αναλύσεις. 
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Στους μαθητές της πέμπτης τάξης (n = 73) των δυο σχολείων χορηγήθηκε ένα 

τυποποιημένο μέτρο επίδοσης των μαθηματικών και ένα μαθηματικό τεστ που δημιούργησε 

ο πειραματιστής για την αξιολόγηση όλης της γκάμας των εννοιών και δεξιοτήτων που 

διδάσκονται στα δυο προγράμματα σπουδών ώστε να συσχετιστούν οι αποδόσεις των 

μαθητών του νηπιαγωγείου με αυτές των μαθητών της πέμπτης τάξης. 

 

Οι μαθητές νηπιαγωγείου ελέγχθηκαν, τον Νοέμβριο και τον Δεκέμβριο του 2013, 

ενώ οι μαθητές της 5ης τάξης αξιολογήθηκαν τον Δεκέμβριο του 2013 και τον Ιανουάριο του 

2014. Οι εκπαιδευτικοί του νηπιαγωγείου και της πέμπτης τάξης από τα δύο σχολεία 

συμπλήρωσαν ερωτηματολόγιο για την εκπαίδευση στα μαθηματικά είτε τον Δεκέμβριο του 

2013 ή τον Ιανουαρίου του 2014. 

 

Σε αντίθεση με τα ερευνητικά δεδομένα, κατά τη σύγκριση των μαθητών των δυο 

νηπιαγωγείων σε δεξιότητες που θα μπορούσαν να επηρεάσουν τη μελλοντική επίδοση στα 

μαθηματικά δεν αποκαλύφθηκε καμία σημαντική διαφορά επίδοσης, καθώς οι μαθητές του 

νηπιαγωγείου από το σχολείο mathUP και το σχολείο ελέγχου παρουσίασαν συγκρίσιμη 

επίδοση στις γνώσεις και δεξιότητες που αφορούσαν στην έννοια του αριθμού. Μια πιθανή 

εξήγηση για αυτό, μπορεί να οφείλεται στο γεγονός, ότι οι μετρήσεις των μαθητών του 

νηπιαγωγείου έγιναν τρεις μήνες αφού είχε αρχίσει η φοίτησή τους στο σχολείο, δηλαδή 

είχαν ήδη δεχθεί την επίδραση του προγράμματος σπουδών μαθηματικών Up. Η εξήγηση 

αυτή είναι σύμφωνη με την διαπίστωση, ότι ο ρυθμός με τον οποίο οι πρώιμες δεξιότητες 

αριθμητικής των παιδιών αναπτύσσονται κατά την προσχολική ηλικία, είναι γρήγορος 

(Baroody, 2010; Jordan et al., 2007; Jordan et al., 2009; Locuniak & Jordan, 2008) καθώς και 

με την προηγούμενη έρευνα (Röthlisberger et al., 2013) που τονίζει τον ταχύ ρυθμό 

ανάπτυξης των εκτελεστικών λειτουργιών κυρίως κατά την  προσχολική ηλικία.  

 

Προκύπτει λοιπόν, πως ακόμη και αν οι μαθητές από χαμηλότερα 

κοινωνικοοικονομικά στρώματα εισέλθουν στο σχολείο με αδυναμίες, το πρόγραμμα 

σπουδών είναι ένας σημαντικός παράγοντας στην προώθηση και δόμηση των πρώιμων 

μαθηματικών τους δεξιοτήτων. 

 

Στη συγκριτική ανάλυση των επιδόσεων των μαθητών της πέμπτης τάξης των δυο 

σχολείων το MANOVA τεστ έδειξε ότι δεν υπήρχε σημαντική διαφορά μεταξύ της επίδοσης 

των μαθητών της πέμπτης τάξης από το σχολείο mathUP και το σχολείο έλεγχου. Μια 
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εναλλακτική εξήγηση της ερευνήτριας για τα ευρήματα αυτά είναι ότι, ανεξάρτητα από την 

εφαρμογή του προγράμματος σπουδών, η ομάδα των μαθητών της πέμπτης τάξης που πήρε 

μέρος στη μελέτη ήταν συγκρίσιμη σχετικά με τις πρώιμες αριθμητικές έννοιες και 

δεξιότητες και την επίδοση στα μαθηματικά σε προηγούμενες βαθμίδες (π.χ., νηπιαγωγείο) 

ευθυγραμμιζόμενη με συμπεράσματα προηγούμενων ερευνών  ότι ισχυρές πρώιμες 

δεξιότητες αριθμητικής επηρεάζουν θετικά τις μετέπειτα επιδόσεις στα μαθηματικά (Jordan 

et al., 2009). 

 

Παρά τους περιορισμούς της έρευνας, όπως για παράδειγμα το μικρό δείγμα 

μαθητών, η αδυναμία ελέγχου του τρόπου υλοποίησης των προγραμμάτων σπουδών μέσα 

στις τάξεις, η ακρίβεια των στοιχείων που αφορούν στο χαμηλό κοινωνικοοικονομικό 

επίπεδο των μαθητών του σχολείου mathUP, τα ευρήματα αυτής της μελέτης έδειξαν τη 

σημασία της δόμησης των πρώιμων δεξιοτήτων αριθμητικής στην επίτευξη της πρώιμης 

μαθηματικής επάρκειας των μαθητών του νηπιαγωγείου. Επίσης γίνεται φανερό ότι για την 

ανίχνευση τυχόν δυσκολιών στα μαθηματικά κατά την είσοδο των μαθητών στο νηπιαγωγείο 

θα πρέπει να αξιολογούνται οι γνώσεις και οι δεξιότητες που αφορούν στη δόμηση της 

έννοιας του αριθμού. 

 

Σε αντίθεση με την παραπάνω έρευνα που εξέτασε τις επιπτώσεις της μακρόχρονης 

εκπαίδευσης, οι Dyson et al. (2013) ερεύνησαν την επίδραση μιας παρέμβασης μόλις 8 

εβδομάδων στην έννοια του αριθμού σε 120 μαθητές πέντε νηπιαγωγείων με χαμηλές 

επιδόσεις, σύμφωνα με τις κρατικές εξετάσεις στα μαθηματικά, από οικογένειες με χαμηλό 

εισόδημα στην περιοχή Mid Atlantic των Ηνωμένων Πολιτειών. Οι μαθητές χωρίστηκαν 

τυχαία σε δύο ομάδες: μια ομάδα παρέμβασης και μια ομάδα ελέγχου. Η επίδοση των 

μαθητών μετρήθηκε σε τρία στάδια: pre-test, post-test και follow-up με τα ακόλουθα μέτρα: 

 

 The Number Sense Brief (NSB) (Jordan, Glutting, Ramineni & Watkins, 2010) 

που αξιολογεί την έννοια του αριθμού. 

 Woodcock-Johnson III Tests of Achievement Form C Brief Battery (WJ) που 

αξιολογεί τη γενική επίδοση στα μαθηματικά. 

 SWAN Rating Scale. Οι νηπιαγωγοί κλήθηκαν να συμπληρώσουν 18 προτάσεις 

από το Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders-IV που αφορούσαν στην 

ικανότητα εστίασης-προσοχής. 

 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3566272/#R35
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Η παρέμβαση πραγματοποιήθηκε σε μικρές ομάδες των τεσσάρων παιδιών ανά 

δάσκαλο, σε χρόνο που οι μαθητές δεν απουσίαζαν από τη διδασκαλία των μαθηματικών, της 

γραφής και ανάγνωσης από την τυπική τάξη. Ως προς το περιεχόμενο, η παρέμβαση 

περιελάμβανε δραστηριότητες με αριθμούς με τη χρήση πολλές φορές συμβολικών 

αναπαραστατικών μέσων. Δόθηκε έμφαση στις έννοιες του ακέραιου αριθμού που 

σχετίζονται με την καταμέτρηση, τη σύγκριση, και το χειρισμό συνόλων. Διδάχθηκαν 

σχεσιακές έννοιες (πριν / μετά, μεγαλύτερα / μικρότερα, μακριά / κοντά) με τη μέθοδο της 

σύγκρισης / αντίθεσης, παρουσιάζοντας ταυτόχρονα αντιτιθέμενες έννοιες. Η μέθοδος αυτή 

εμπόδισε τα παιδιά από την προσήλωση σε προϋπάρχουσες ιδέες. Οι μαθητές εξασκήθηκαν 

σε επιλεγμένο λεξιλόγιο (π.χ. πριν, μετά, συν, μείον, μεγαλύτερο, μικρότερο, πιο, λιγότερο, 

συνολικά, κλπ), γενικότερα στη χρήση μαθηματικού λεξιλογίου και τη χρήση στρατηγικών 

για την επίλυση των προβλημάτων που καλούνταν να επιλύσουν. 

 

Για την ερμηνεία των αποτελεσμάτων συγκρίθηκαν οι επιδόσεις των δυο ομάδων στις 

υποδοκιμασίες των δυο μέτρων (NSB και WJ). Συνολικά οι μαθητές στην ομάδα 

παρέμβασης αποκόμισαν περισσότερα κέρδη από ό, τι στην ομάδα ελέγχου, όχι μόνο σε 

συγκεκριμένα έργα που εξασκήθηκαν κατά την παρέμβαση, αλλά και σε άλλα που δεν 

παρουσιάστηκαν στις δραστηριότητές τους. Επίσης τα παιδιά μετέφεραν τη γνώση που 

αποκτήθηκε κατά τη διάρκεια της παρέμβασης σε λιγότερο εξοικειωμένες δραστηριότητες. Η 

ανάλυση των αποτελεσμάτων έδειξε ότι η βελτίωση δεν αφορούσε όλες τις υποδοκιμασίες, 

γεγονός που υποδηλώνει ότι η πειραματική ομάδα μπορεί να ήταν λιγότερο ευαίσθητη σε ό, 

τι διδάχτηκε στην παρέμβαση. Αν και ενθαρρυντικά, τα αποτελέσματα της πειραματικής 

ομάδας μειώθηκαν στο στάδιο follow-up. 

 

Βελτίωση της επίδοσής τους είχαν και οι μαθητές της ομάδας ελέγχου, γεγονός που 

αποδόθηκε στη επίδραση των διδαχθέντων μαθηματικών μέσα στην τάξη με το νέο 

αναλυτικό πρόγραμμα μαθηματικών που ακολουθούσε το νηπιαγωγείο. Με την αλλαγή του 

αναλυτικού προγράμματος οι δραστηριότητες στην τάξη ήταν παρόμοιες με εκείνες που 

χρησιμοποιήθηκαν στην παρέμβαση. Η εντύπωση των εκπαιδευτικών, ότι τα παιδιά της 

ομάδας παρέμβασης παρακολουθούσαν τα μαθήματα πιο εύκολα από ό, τι τα παιδιά της 

ομάδας ελέγχου, επιβεβαιώνει το συμπέρασμα των Fuchs et al., (2008), ότι οι 

συμπληρωματικές παρεμβάσεις είναι περισσότερο αποτελεσματικές όταν είναι 

ευθυγραμμισμένες με όσα διδάσκονται μέσα στην τάξη.  
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Συμπερασματικά λοιπόν, τα αποτελέσματα της έρευνας επιβεβαίωσαν την πρόταση, 

ότι η επίδοση των μαθητών χαμηλού κοινωνικοοικονομικού πλαισίου, που είναι μαθητές 

υψηλού κινδύνου για την εκδήλωση μαθηματικών δυσκολιών, μπορεί να αυξηθεί με σχετικά 

σύντομες παρεμβάσεις.  

 

Θέλοντας να προσθέσουν στην έρευνα για την επίδραση διαφόρων παραγόντων στη 

δόμηση των πρώιμων μαθηματικών δεξιοτήτων οι Navarro et al. (2012) σε μια δίχρονη 

έρευνα, μελέτησαν τη συσχέτιση μεταξύ 8 κοινωνικοδημογραφικών παραγόντων και των 

πρώιμων μαθηματικών δεξιοτήτων, σε μαθητές ηλικίας 5-7 ετών, καθώς και τη συνέπεια 

στην επίδοση των μαθητών όταν φοιτούσαν πια στο δημοτικό. 

 

Στην έρευνα συμμετείχαν  127 μαθητές (64 κορίτσια, 63 αγόρια) από τη σχολική 

περιφέρεια Cadiz στην Ισπανία. Κατά την έναρξη της έρευνας, στην πρώτη αξιολόγηση, οι 

μαθητές ήταν 5 ετών και φοιτούσαν στο νηπιαγωγείο. Η δεύτερη αξιολόγηση διεξήχθη στο 

τέλος του ακαδημαϊκού έτους. Ένα χρόνο αργότερα, οι ίδιοι μαθητές αξιολογήθηκαν όταν 

ήταν στον τελευταίο μήνα της πρώτης τάξης στο δημοτικό σχολείο. Οι μαθητές μετά την 

πρώτη αξιολόγηση χωρίσθηκαν σε τρεις κατηγορίες, σύμφωνα με την επίδοσή τους (ομάδα 

χαμηλής επίδοσης, μεσαίας και υψηλής επίδοσης).  

 

Η αξιολόγηση των μαθητών έγινε με την ισπανική έκδοση του Early Numeracy Test 

(ENT) 

 

Οι γονείς όλων των συμμετεχόντων κλήθηκαν να συμπληρώσουν ένα 

ερωτηματολόγιο για να ληφθούν τα κοινωνικοδημογραφικά δεδομένα. Το ερωτηματολόγιο 

περιελάμβανε 12 ερωτήσεις που απαιτούσαν σύντομες απαντήσεις σχετικά με τα ακόλουθα 

θέματα: μοντέλο οικογένειας, εκπαίδευση του γονέα (-έων), εργασία της μητέρας, αριθμός 

μελών της οικογένειας, σειρά γέννησης του μαθητή, αριθμό των ηλεκτρονικών υπολογιστών 

στο σπίτι, συχνότητα επισκέψεων στους εκπαιδευτικούς, και ώρες τηλεθέασης. 

 

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της τρίτης αξιολόγησης όλοι οι συμμετέχοντες 

βελτίωσαν τις επιδόσεις τους.  

 

Από τους συμμετέχοντες που είχαν καταταχθεί στην ομάδα ΧΕ μετά την 1η 

αξιολόγηση, 52% των παιδιών εξακολουθούσαν να έχουν χαμηλές επιδόσεις στη 2η 
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αξιολόγηση και το 28% διατήρησε την ίδια χαμηλή επίδοση στην 3η μέτρηση, στο τέλος της 

πρώτης τάξης του δημοτικού σχολείου. Οι περισσότεροι συμμετέχοντες που είχαν 

κατατάχθηκαν στην ομάδα ΥΕ μετά την 1η μέτρηση (60%) βαθμολογήθηκαν επίσης υψηλά 

στη 2η μέτρηση. Επιπλέον, το 95% των φοιτητών ΥΕ στη 2η μέτρηση  διατήρησαν την 

απόδοσή τους στην 3η μέτρηση. Η συνέπεια δηλαδή ήταν μεγαλύτερη για την ομάδα ΥΕ από 

ό, τι για την ομάδα ΧΕ. Από το σύνολο των μαθητών, το 5,5% σκόραρε χαμηλά στο ΕΝΤ 

στη μέτρηση 2 και 3, ακόμη και μετά τη σχολική εκπαίδευση που δέχθηκε. 

 

Με τη χρήση ενός μη παραμετρικού τεστ αναλύθηκαν οι κοινωνικοδημογραφικές 

διαφορές μεταξύ των ΧΕ και ΥΕ μαθητών. Η μόνη στατιστικά σημαντική διαφορά στις 

δημογραφικές μεταβλητές μεταξύ ΥΕ και το ΧΕ μαθητές ήταν σε σχέση με «τον αριθμό των 

υπολογιστών που διέθεταν στο σπίτι». 

 

Από τα παραπάνω αποτελέσματα προκύπτει ότι η συσχέτιση των 

κοινωνικοδημογραφικών παραγόντων με τη δόμηση της έννοιας του αριθμού και της 

μαθηματικής επίδοσης, στην παρούσα έρευνα δεν θεωρείται σημαντική, αφού μόνο ο 

αριθμός των υπολογιστών στο σπίτι είχε ισχυρή θετική συσχέτιση. Ως προς το τυπικό 

πρόγραμμα σπουδών των μαθηματικών, προκύπτει ότι δεν παρείχε στους ΧΕ μαθητές τις 

δεξιότητες που χρειαζόταν για να ξεπεράσουν τις δυσκολίες τους και ότι η ανεπαρκής 

δόμηση της έννοιας του αριθμού στο νηπιαγωγείο ήταν προγνωστικός παράγοντας  

μαθηματικών δυσκολιών στο δημοτικό σχολείο.  

 

Με βάση ανάλογα ευρήματα ερευνών που έδειξαν τη δυνατότητα πρόβλεψης των 

μαθηματικών δυσκολιών από το νηπιαγωγείο (Hanich, Jordan, Kaplan & Dick, 2001; Jordan, 

Hanich & Kaplan, 2003; Barnes et al., 2006) οι Locuniak & Jordan (2008) διενήργησαν μια 

διαχρονική έρευνα, με στόχο να εξετάσουν την έννοια του αριθμού ως ειδικού αλλά 

περισσότερο ως γενικού προβλεπτικού παράγοντα για την ευχέρεια υπολογισμού των 

μαθητών στη δευτέρα δημοτικού, ώστε να επιβεβαιωθεί η ερευνητική υπόθεση ότι η έννοια 

του αριθμού στο νηπιαγωγείο είναι ένας ισχυρός προγνωστικός παράγοντας στην μετέπειτα 

ευχέρεια υπολογισμού των μαθητών. Στην ανάλυση συμπεριελήφθησαν ως μεταβλητές οι 

έννοια του αριθμού στο νηπιαγωγείο, οι δεξιότητες ανάγνωσης, προφορικής έκφρασης, 

μνήμης και χωρικής αντίληψης καθώς και η ηλικία των μαθητών.  
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Στην έρευνα συμμετείχαν 198 μαθητές από 6 νηπιαγωγεία της σχολικής περιφέρειας 

του Βορείου Delaware που χρησιμοποιούσαν το ίδιο πρόγραμμα σπουδών στα μαθηματικά. 

Η έρευνα διήρκησε δυο χρόνια με τις πρώτες μετρήσεις, που αφορούσαν στην έννοια του 

αριθμού και τις δεξιότητες ανάγνωσης να γίνονται όταν οι μαθητές φοιτούσαν στο 

νηπιαγωγείο. Όταν οι μαθητές φοιτούσαν στην πρώτη δημοτικού έγιναν οι μετρήσεις των 

γνωστικών δεξιοτήτων και τέλος, όταν οι μαθητές φοιτούσαν στη δευτέρα τάξη, έγιναν οι 

μετρήσεις που αφορούσαν στην ευχέρεια υπολογισμού.  

 

 Η αναπτυξιακή δοκιμασία για την έννοια του αριθμού που περιείχε 50 έργα χωρίς 

χρονικό περιορισμό (Jordan et al., 2006) αξιολόγησε:  

 την αρίθμηση (υποδεξιότητες: απαρίθμηση, ακολουθία αρίθμησης, αρχές 

αρίθμησης, αναγνώριση αριθμών) 

 τη γνώση των αριθμών (συγκρίσεις και συσχετίσεις μεταξύ αριθμών) 

 το μη λεκτικό υπολογισμό (πρόσθεση και αφαίρεση αντικειμένων) 

 τα προβλήματα ιστορίας (προφορικές ιστορίες με προβλήματα πρόσθεσης και 

αφαίρεσης) και 

 τους συνδυασμούς αριθμών (πρόσθεση και αφαίρεση αριθμών). 

 

 Η Ευχέρεια Υπολογισμού μετρήθηκε με το «Assessment of Math Fact Fluency». 

 

Τα αποτελέσματα των αναλύσεων έδειξαν ότι υπάρχουν ισχυρές θετικές συσχετίσεις 

μεταξύ όλων των μεταβλητών και ιδιαίτερα της έννοιας του αριθμού που έχουν οι μαθητές 

του νηπιαγωγείου με την ευχέρεια υπολογισμού που έχουν οι ίδιοι μαθητές στην δευτέρα 

τάξη του δημοτικού.  

 

Στις αναλύσεις παλινδρόμησης η είσοδος των μεταβλητών έγινε διαδοχικά. Σε ένα 

πρώτο μοντέλο περιελήφθησαν όλες οι μεταβλητές που εξεταζόταν ως προγνωστικοί 

παράγοντες της ευχέρειας υπολογισμού (ηλικία, δεξιότητες ανάγνωσης, λεξιλόγιο, πλέγμα 

συλλογιστικής, ευθεία αρίθμηση και αντίστροφη αρίθμηση) εκτός από την αίσθηση του 

αριθμού, ενώ σε δεύτερο μοντέλο συμπεριελήφθη ως μεταβλητή και η έννοια του αριθμού 

(αρίθμηση, γνώση αριθμών, μη λεκτικός υπολογισμός, προβλήματα ιστορίας και συνδυασμοί 

αριθμών) για να επιβεβαιωθεί αν έκανε μια μοναδική συμβολή στην πρόβλεψη της ευχέρειας 

υπολογισμού των μαθητών, πέρα και πάνω από τους γενικούς δείκτες πρόβλεψης του πρώτου 

μοντέλου. Η επίδραση της έννοιας του αριθμού στον υπολογισμό της ευχέρειας 
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επιβεβαιώθηκε μέσω της αλλαγής στη συνολική διακύμανση μεταξύ των δύο αναλύσεων, 

καθώς στο δεύτερο μοντέλο οι μεταβλητές αντιπροσώπευαν 16% περισσότερο στη 

διακύμανση στην πρόβλεψη  των επιδόσεων ως προς την ευχέρεια υπολογισμού.  

 

Για την εξαγωγή συμπερασμάτων από τα αποτελέσματα της έρευνας που θα είχαν και 

πρακτική προοπτική, για τη διαμόρφωση και την τροποποίηση της εκπαίδευσης, 

συγκρίθηκαν τα αρχικά επίπεδα κατάταξης των μαθητών (σε κίνδυνο, όχι σε κίνδυνο) με τα 

επίπεδα κατάταξης βάσει των αξιολογήσεων  στη δευτέρα τάξη (δυσκολία στην ευχέρεια, 

χωρίς δυσκολία). Από τα παιδιά που θεωρήθηκε ότι στο νηπιαγωγείου βρισκόταν σε κίνδυνο, 

ένα ποσοστό 52% είχε δυσκολίες στην ευχέρεια υπολογισμού στη δευτέρα δημοτικού, 

εκτελώντας μεταξύ του 25ου και 50ου εκατοστημόριου ως προς την ευχέρεια στη δευτέρα 

τάξη. "Σε κίνδυνο" ορίστηκαν όσων μαθητών οι επιδόσεις ήταν στο ή κάτω από το 25ο 

εκατοστημόριο για την έννοια του αριθμού στο νηπιαγωγείο. Ομοίως, ως «δυσκολία» 

ορίστηκε η επίδοση στο ή κάτω από το 25ο εκατοστημόριο για την ευχέρεια στον 

υπολογισμό στη δευτέρα δημοτικού γιατί σύμφωνα με τους Swanson et al., (2004) το 25ο 

εκατοστημόριο θεωρείται κατάλληλο όριο κριτήριου για τον προσδιορισμό των παιδιών με 

μαθησιακές δυσκολίες. 

 

Η επιβεβαίωση της ερευνητικής πρότασης ότι η έννοια του αριθμού είναι μοναδικός 

προγνωστικός παράγοντας της ευχέρειας υπολογισμού των μαθητών στο δημοτικό, και 

γενικότερα της επίδοσης στον τομέα των μαθηματικών, για ένα πολύ μεγάλο ποσοστό 

μαθητών, συμπληρώνεται από τη διαπίστωση των Seethaler & Fuchs (2011), ότι η 

παρακολούθηση των πρώιμων μαθηματικών δεξιοτήτων των μαθητών ή των άτυπων 

μαθηματικών τους γνώσεων, μπορεί να είναι το κλειδί για την πρώιμη αναγνώριση 

δυσκολιών και το σχεδιασμό εκπαιδευτικών παρεμβάσεων. Οι Seethaler & Fuchs 

διενήργησαν την έρευνά τους με τη χρήση του CBM, ενός εργαλείου που ελέγχει την πρόοδο 

των μαθητών και βασίζεται στο σχολικό πρόγραμμα σπουδών, γνωστού ως μέτρηση CBM, 

το οποίο κατά τη διάρκεια των τελευταίων δεκαετιών έχει αναδειχθεί ως μια αξιόπιστη και 

έγκυρη μέθοδος μέτρησης της ετοιμότητας και της απόδοσης των μαθητών (Foegen et al., 

2007). Με τη χρήση του CBM μέσα από την επαναλαμβανόμενη και συνεπή δειγματοληψία 

των συνολικών γνώσεων σε συγκεκριμένο ακαδημαϊκό τομέα λαμβάνονται στατικές 

πληροφορίες σε συγκεκριμένα χρονικά σημεία με σκοπό την εξέταση των μαθητών, καθώς 

και πληροφορίες για την κλίση, που αντικατοπτρίζει την ανταπόκριση των μαθητών στην 

εκπαίδευση, με την πάροδο του χρόνου. Οι ερευνητές θεωρούν αναγκαία τη χρήση τέτοιων 
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εργαλείων από τους εκπαιδευτικούς της τάξης που είναι οι πρώτοι που μπορεί να 

αναγνωρίσουν τις δυσκολίες των μαθητών και να βοηθηθούν στο σχεδιασμό εκπαιδευτικών 

προσαρμογών. Εάν λοιπόν ένας μαθητής δεν ανταποκρίνεται στην βασική εκπαίδευση όπως 

αναμένεται, θα πρέπει να του παρέχεται πιο εντατική συμπληρωματική εκπαίδευση. Εάν η 

συμπληρωματική παρέμβαση βοηθήσει το μαθητή να αναπληρώσει τα ελλείμματα που έχει, 

τότε θα μπορούσε να ακολουθεί μόνο στην βασική διδασκαλία με τακτική παρακολούθηση 

για να εξασφαλιστεί ότι συμβαδίζει με τον τυπικό ρυθμό μάθησης. Από την άλλη πλευρά, 

εάν το παιδί κάνει καλή πρόοδο λαμβάνοντας συμπληρωματική διδασκαλία, αλλά δεν 

καλύψει τα γνωστικά του κενά, θα ήταν σημαντικό να συνεχιστεί η συμπληρωματική 

εκπαίδευση με πιθανές τροποποιήσεις της παρέμβασης για παράδειγμα ως προς τη 

συχνότητα, το περιεχόμενο, τη μεθοδολογία (Mononen et al., 2014). 

 

Για το λόγο αυτό οι Seethaler & Fuchs (2011) διενήργησαν έρευνα σε μαθητές 

νηπιαγωγείου με τη χρήση του CBM που σχεδιάστηκε για να κατατάξει την επάρκεια τους σε 

συγκεκριμένες γνώσεις και δεξιότητες που αφορούν στην έννοια του αριθμού, την 

καταμέτρηση και τους συνδυασμούς αριθμών. 

 

Σκοπός της έρευνας ήταν: 

 η τεχνική αξιολόγηση των τεχνικών χαρακτηριστικών της στατικής βαθμολογίας 

που λαμβάνεται μέσω του CBM ως προς την εσωτερική του συνοχή, τη χρήση εναλλακτικών 

μορφών, την αξιοπιστία των ταυτόχρονων και επαναληπτικών μετρήσεων και την 

προβλεπτική τους εγκυρότητα 

 η αξιολόγηση των τεχνικών χαρακτηριστικών της κλίσης του CBM 

και 

 η εκπαιδευτική χρησιμότητα που προκύπτει από τη χρήση του CBM ώστε να 

εντοπιστούν οι μαθητές που βρίσκονται σε κίνδυνο να παρουσιάσουν δυσκολίες στα 

μαθηματικά. 

 

Στην έρευνα που διήρκησε 5 μήνες, συμμετείχαν 87 μαθητές χαμηλού 

κοινωνικοοικονομικού επιπέδου από τρία σχολεία του Austin του Τέξας και 10 εθελοντές 

νηπιαγωγοί, που συναίνεσαν να υιοθετήσουν τα μέτρα ελέγχου της προόδου ως μέρος του 

προγράμματος των μαθηματικών στην τάξη τους. 

 

Τα εργαλεία που χρησιμοποιήθηκαν ήταν: 
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 CBM progress monitoring. Στην πρώτη συνάντηση χορηγήθηκε σε ολόκληρη την 

τάξη το Computation Fluency  (CF) το οποίο αξιολογούσε την ευχέρεια των μαθητών στην 

αρίθμηση, την πρόσθεση και την αφαίρεση.  

 CBM probe construction. Σχεδιάστηκαν και χρησιμοποιήθηκαν 7 έντυπα με 

πανομοιότυπη μορφή, αλλά διαφορετικά ως προς τα πραγματικά στοιχεία, τα οποία 

χορηγήθηκαν από ένα δύο φορές το μήνα.  

 Early Mathematics Ability–3rd Ed. (TEMA; Ginsburg & Baroody, 2003) Οι 

μαθηματικές δεξιότητες των μαθητών μετρήθηκαν στο τέλους του έτους με τη χρήση των 

εντύπων Α και Β του Test of τα οποία αξιολογούν τις πρώιμες δεξιότητες στα μαθηματικά. 

Όσοι μαθητές απέδωσαν κάτω από το 16ο εκατοστημόριο στο ΤΕΜΑ κατατάχθηκαν στους 

μαθητές με δυσκολίες στα μαθηματικά.  

 

Η αξιολόγηση της τεχνικής επάρκειας των CBM στατικών βαθμολογιών, έδειξε 

ισχυρή αξιοπιστία, με συντελεστές που υπερβαίνουν το 0,80. Μετά συγκρίθηκαν οι στατικές 

επιδόσεις των μαθητών στην αρχική CBM αξιολόγηση με τις επιδόσεις στο τέλος του έτους 

με το τεστ ΤΕΜΑ τεκμηριώνοντας την προγνωστική εγκυρότητα του CBM στο 0,61. 

Συγκρίνοντας την τελική απόδοση CBM με το ίδιο μέτρο, η ισχύς ήταν 0,69. 

Συμπερασματικά, τα ευρήματα της έρευνας κατέστησαν τα μέτρα πρώιμης αριθμητικής 

επάρκειας CBM αξιόπιστα και παράγοντες πρόβλεψης πιθανών δυσκολιών στα μαθηματικά 

σε παιδιά νηπιαγωγείου, όπως συνέβη και με το δείγμα της συγκεκριμένης έρευνας.  

 

Η σύγκριση των αρχικών και των τελικών βαθμολογιών του συνόλου των μαθητών 

έδειξε και την κλίση στην επίδοση των μαθητών, γνώση που βοηθάει τον εκπαιδευτικό στη 

λήψη αποφάσεων  στο πλαίσιο της παρέμβασης καθώς η αποτελεσματική παρέμβαση σε 

μαθητές νηπιαγωγείου, γενικά στα μαθηματικά και ειδικότερα στην έννοια του αριθμού, 

αποτελεί ένα σημαντικό στόχο του CBM για την πρόληψη μελλοντικών μαθηματικών 

δυσκολιών. 

 

Στην συγκεκριμένη έρευνα υπήρχαν περιορισμοί καθώς οι απαιτήσεις των έργων 

ήταν σταδιακά αυξανόμενης δυσκολίας, τακτική που δεν άφησε να φανεί εάν τα δυνατά ή 

αδύνατα σημεία σε μία περιοχή συμβάλλουν περισσότερη στη διακύμανση της πρόβλεψης 

μελλοντικών δυσκολιών στα μαθηματικά. Επίσης δόθηκε έμφαση σε συγκεκριμένες 

δεξιότητες. Αυτομάτως τέθηκε ο περιορισμός καθώς οι μετρήσεις δεν αφορούσαν στο 
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σύνολο των μαθηματικών δεξιοτήτων γεγονός που μπορεί να επηρεάζει την προγνωστική 

χρησιμότητα του συστήματος ελέγχου της προόδου.  

 

Από τις παραπάνω έρευνες έγινε φανερό ότι καθυστερήσεις στην έννοια του αριθμού 

κατά την προσχολική ηλικία έχουν αρνητικό αντίκτυπο στη μελλοντική μαθηματική επίδοση. 

Όπως αναφέρει ο Friso-van den Bos (2014) οι επιπτώσεις της πρόσθετης εκπαίδευσης σε 

δεξιότητες που συνιστούν την έννοια του αριθμού σε παιδιά με τυπική αλλά και χαμηλή 

απόδοση έχουν διερευνηθεί και τα αποτελέσματα είναι ενθαρρυντικά. Ως αποτέλεσμα, μια 

ποικιλία προγραμμάτων παρέμβασης έχει αναπτυχθεί και εξετάζονται κυρίως για τα παιδιά 

με χαμηλή επίδοση στα έργα για την έννοια του αριθμού. Οι εκπαιδευτικές επιδράσεις στη 

μαθηματική επίδοση σε γενικές γραμμές και οι παρεμβάσεις για την εκκολαπτόμενη ΜΜΔ 

βελτιώνουν την επίδοση αυτών των παιδιών, πάνω και πέρα από την επιρροή της γενικής 

εκπαίδευσης, ακόμα και αν δεν εξαλείψουν τη διακύμανση των μαθηματικών επιδόσεων. Για 

να διερευνήσει την πρόταση αυτή διενήργησε έρευνα ώστε να συγκρίνει τα οφέλη των 

μαθητών στη δόμηση της έννοιας του αριθμού, όταν συμμετείχαν σε ομάδα όπου λάμβαναν 

πρόσθετη εκπαίδευση άμεσα στην έννοια του αριθμού, σε σχέση με ομάδα παιδιών που 

παρακολουθούσε το πρόγραμμα της τάξης, χωρίς καθόλου πρόσθετη εκπαίδευση. Ένα 

ερευνητικό ερώτημα που τέθηκε, μεταξύ άλλων, ήταν εάν είναι δυνατόν να προωθηθεί η 

έννοια του αριθμού για μαθητές που εκτελούν κάτω από το μέσο όρο, χρησιμοποιώντας μια 

εκτεταμένη εκπαίδευση στην έννοια του αριθμού και μετρήσεις σε τρία στάδια: προ-

παρέμβασης, μετα-παρέμβασης, παρακολούθησης διατήρησης των αποτελεσμάτων (pre-test, 

post-test, follow-up). 

 

Στην έρευνα συμμετείχαν 77 μαθητές νηπιαγωγείου από την Ολλανδία που 

επιλέχθηκαν από ένα σύνολο 441 παιδιών. Στην ομάδα εκπαίδευσης συμμετείχαν όσοι 

σκόραραν κάτω από την 40η εκατοστιαία θέση στο Early Numeracy Test-Revised (ENT-R; 

Van Luit & Van de Rijt, 2009). Τα παιδιά που μετείχαν στην ομάδα εκπαίδευσης και ελέγχου 

σκόραραν χαμηλότερα από το αρχικό δείγμα, των 441 μαθητών, στο Raven’s Coloured 

Progressive Matrices (Raven, 1962), το οποίο μετρά γενικές γνωστικές ικανότητες. Από τους 

77 μαθητές, συγκροτήθηκαν μια ομάδα εκπαίδευσης (n = 38), και μια ομάδα ελέγχου (n = 

39).  

 

Οι ομάδες αξιολογήθηκαν ως προς την έννοια του αριθμού με:  
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 Έργα Καταμέτρησης: Για τη μέτρηση των δεξιοτήτων καταμέτρησης, 

χρησιμοποιήθηκαν οι υποκλίμακες της έκδοσης Α του ENT-R (Van Luit & Van de Rijt, 

2009).  

 Έργα Σύγκρισης: Τα έργα σύγκρισης είχαν μια συμβολική και μια μη-συμβολική 

εκδοχή.  

 Έργα Αριθμογραμμών: Τα έργα αριθμογραμμής είχαν μια συμβολική και μια μη-

συμβολική μορφή.  

 

 Για τη μέτρηση της επάρκειας στην πρόσθεση, οι συμμετέχοντες συμπλήρωσαν 

15 προβλήματα πρόσθεσης που παρουσιάστηκαν στην οθόνη του φορητού υπολογιστή. Από 

τα 15 προβλήματα, τα 10 προβλήματα είχαν απάντηση κάτω από 10 (π.χ., 5 + 3) τα 5 ήταν 

προβλήματα με απάντηση μεταξύ 10 και 20 (π.χ., 6 + 8) και δεν υπήρχε πρόβλημα με 

όμοιους αριθμούς (π.χ., 5+5). Ο χρόνος απάντησης δεν είχε περιορισμούς.  

 

Στο διάστημα μεταξύ posttest and follow-up, πολλοί από τους συμμετέχοντες που 

είχαν λάβει εκπαίδευση ή ήταν στην ομάδα ελέγχου, δεν συμμετείχαν πλέον στις ομάδες για 

διάφορους λόγους. Από την πειραματική ομάδα διατηρήθηκαν 34 μαθητές. 

 

Τα παιδιά στην πειραματική ομάδα εκπαιδεύτηκαν σε 30-λεπτες συνεδρίες σε ομάδες 

συνήθως των τεσσάρων παιδιών. Οι συνεδρίες πραγματοποιήθηκαν δύο με τρεις φορές την 

εβδομάδα μεταξύ του pre-test και post-test σταδίου, σε ένα χρονικό διάστημα τριών μηνών.  

 

Η εκπαίδευση στην έννοια του αριθμού βασίστηκε στο πρόγραμμα παρέμβασης που 

περιγράφεται από τον Van Luit και Schopman (1998) το οποίο βρέθηκε ότι βελτιώνει 

αποτελεσματικά τις δεξιότητες για την αίσθηση του αριθμού σε μαθητές νηπιαγωγείου με 

πολύ χαμηλές επιδόσεις με την παρουσίαση και την επανάληψη των δεξιοτήτων 

καταμέτρησης, σύγκρισης και σειριοθέτησης (Van Luit & Schopman, 2000). Οι δεξιότητες 

που ενσωματώθηκαν στις εκπαιδευτικές δραστηριότητες επαναλαμβανόταν σε διάφορες 

συνεδρίες.  

 

Η oμάδα ελέγχου παρακολουθούσε το αναλυτικό πρόγραμμα του σχολείου, οι 

δραστηριότητες του οποίου εστιάζουν στην αναγνώριση των συμβόλων των αριθμών, την 

αρίθμηση και την αιτιολογία σχετικά με τους αριθμούς και τις πράξεις. Η ομάδα αυτή κατά 

τη διάρκεια της έρευνας σημείωσε μικρότερη ή ίση βελτίωση με την πειραματική ομάδα σε 
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κάποιες δεξιότητες, γεγονός που αποδίδεται στην βασική εκπαίδευση που λαμβάνεται μέσω 

της σχολικής διδασκαλίας και της γενικότερης ωρίμανσης που επέρχεται κατά την 

προσχολική ηλικία. 

 

Για την ανάλυση των αποτελεσμάτων χρησιμοποιήθηκαν ιεραρχικά γραμμικά 

μοντέλα (HLM) με εξαρτημένες μεταβλητές τις βαθμολογίες στα έργα καταμέτρησης και τα 

μαθηματικά σε όλες τις διαθέσιμες περιπτώσεις.  

 

Η ανάλυση των δεδομένων έδειξε πως η παρέμβαση βελτίωσε αποτελεσματικά τις 

επιδόσεις των παιδιών σε διάφορες δεξιότητες της έννοιας του αριθμού, καθώς και σε 

αναδυόμενες μαθηματικές δεξιότητες. Επίσης η έρευνα έδειξε ότι η παρέμβαση συνδέεται 

θετικά περισσότερο με κέρδη στην συμβολική έννοια του αριθμού και λιγότερο στη μη-

συμβολική έννοια του αριθμού. 

 

Συγκεκριμένα: 

Τα κέρδη της ομάδας παρέμβασης  στην καταμέτρηση δεν ήταν σημαντικά 

μεγαλύτερα από τα κέρδη στην ομάδα ελέγχου. Σε έργα συμβολικής σύγκρισης, η ομάδα 

παρέμβασης  αύξησε περισσότερο την ακρίβεια από την ομάδα ελέγχου μεταξύ pre-test και 

post-test, αλλά όχι μεταξύ post-test και follow-up. Στα έργα μη-συμβολικής σύγκρισης, τα 

κέρδη ήταν μεγαλύτερα για την ομάδα παρέμβασης από την ομάδα ελέγχου. Θα πρέπει να 

σημειωθεί, ωστόσο, ότι το αποτέλεσμα αυτό οφείλεται εν μέρει στη μείωση της απόδοσης 

της ομάδας ελέγχου. Στα έργα συμβολικής αριθμογραμμής, τα παιδιά από την ομάδα 

παρέμβασης βελτιώθηκαν πολύ περισσότερο από την ομάδα ελέγχου μεταξύ pre-test και 

post-test, αλλά όχι μεταξύ post-test και follow-up, και για τα έργα μη-συμβολικής 

αριθμογραμμής, τα παιδιά στην ομάδα παρέμβασης δεν βελτιώθηκαν περισσότερο από την 

ομάδα ελέγχου μεταξύ των διαδοχικών χρονικών σημείων αξιολόγησης. Στα έργα 

πρόσθεσης, η βαθμολογία αυξήθηκε περισσότερο για την ομάδα παρέμβασης από την ομάδα 

ελέγχου μεταξύ pre-test και post-test, αλλά όχι μεταξύ post-test και follow-up.  

 

Συμπερασματικά οι βαθμολογίες της ομάδας παρέμβασης αυξήθηκαν περισσότερο 

από ό, τι της ομάδα ελέγχου μεταξύ pre-test  και post-test, αλλά όχι μεταξύ post-test και 

follow-up. Αυτό ίσως κατά την άποψη του ερευνητή να υποδηλώνει ότι η αύξηση των 

επιδόσεων μετά την παρέμβαση δεν ήταν αυτοπολλαπλασιαστικές και μπορεί αυτό να 

προκαλέσει μια υποτίμηση των επιπτώσεων της παρέμβασης στην εκπαίδευση της έννοιας 
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του αριθμού. Τα αποτελέσματα όμως της παρούσας μελέτης ήταν εν μέρει δειλά λόγω της 

μεγάλης διαρροής του δείγματος, μεταξύ post-test και follow-up που οφείλεται στη 

διάρθρωση του εκπαιδευτικού συστήματος στην Ολλανδία και του τρόπου προαγωγής των 

μαθητών στις βαθμίδες εκπαίδευσης.  

 

Εν κατακλείδι, το συμπέρασμα της έρευνας ήταν ότι, η άμεση εκπαίδευση των 

πρώιμων μαθηματικών δεξιοτήτων σε παιδιά προσχολικής ηλικίας που έχουν χαμηλή 

επίδοση, έχει θετικά αποτελέσματα. 

 

Θέλοντας να μελετήσουν τις δημοσιευμένες έρευνες που αφορούσαν στην εφαρμογή 

και την αποτελεσματικότητα των εκπαιδευτικών παρεμβάσεων στο επίπεδο των 

μαθηματικών γνώσεων για παιδιά τεσσάρων έως επτά ετών που βρίσκονται σε κίνδυνο για 

ΜΜΔ οι Mononen et al., (2014), έκαναν μια βιβλιογραφική ανασκόπηση. 

 

Τρία από τα κριτήρια συμπερίληψης μιας έρευνας στην ανασκόπηση ήταν το δείγμα 

να αφορούσε παιδιά με χαμηλή μαθηματική επίδοση, η ύπαρξη ομάδας ελέγχου και η 

παρέμβαση να είχε υλοποιηθεί από δάσκαλο. Δεκατέσσερις μελέτες παρέμβασης 

συγκαταλέχθηκαν στην έρευνα. Έξι είχαν ως στόχο παιδιά χαμηλής επίδοσης και οκτώ 

παιδιά από χαμηλό κοινωνικοοικονομικό περιβάλλον.  

 

Μεταξύ των παρεμβάσεων οι έξι πιο εξασκημένες δεξιότητες ήταν η αναγνώριση των 

αριθμών (100%), η καταμέτρηση αντικειμένων (100%), η προφορική αρίθμηση (88,9%), η 

σύγκρισης (88.9 %), η σειριοθέτηση-ταξινόμηση (66,7%), και οι αρχές της πρόσθεσης και 

αφαίρεσης (66,7%).  

 

Χώρος υλοποίησης των παρεμβάσεων ήταν είτε η τάξη του τυπικού τμήματος με 

εργασία σε μικρές ομάδες ή ανά ζεύγη ή ατομικά, είτε έξω από τις αίθουσες τυπικής 

εκπαίδευσης σε ρυθμίσεις μικρών ομάδων ή με εξατομικευμένη διδασκαλία. Η διδασκαλία 

σε μικρές ομάδες ήταν το κύριο περιβάλλον στις μισές από τις μελέτες αξιολόγησης 

συμπληρωματικής εκπαίδευσης. Δουλεύοντας με μια μικρή ομάδα από παιδιά ή 

εξατομικευμένα, ο δάσκαλος έχει την ευκαιρία να δώσει μεγαλύτερη προσοχή στις ανάγκες 

των μεμονωμένων μαθητών και να οδηγήσει, να επιδείξει, και να δώσει προσωπική 

ανατροφοδότηση.  
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Ο εκπαιδευτικός σχεδιασμός των παρεμβάσεων στηριζόταν στη χρήση ρητής οδηγίας 

σε συνδυασμό με την καθοδηγούμενη διδασκαλία. Μια παρέμβαση χρησιμοποίησε την 

υποβοηθούμενη διδασκαλία από συνομηλίκους, και μια ενσωμάτωσε δραστηριότητες 

μαθηματικών στις καθημερινές ρουτίνες. Τέσσερις μελέτες χρησιμοποιούσαν ηλεκτρονικό 

υπολογιστή στη διδασκαλία των μαθηματικών εννοιών. Παιχνίδια χρησιμοποιήθηκαν σε 

πέντε μελέτες και σε τρεις από αυτές τις μελέτες, ένα επιτραπέζιο παιχνίδι χρησιμοποιήθηκε 

ως το πρωταρχικό εκπαιδευτικό υλικό. Εκτός από τις παρεμβάσεις που χρησιμοποίησαν μόνο 

ηλεκτρονικό υπολογιστή (n = 2), δύο παρεμβάσεις περιελάμβαναν πρακτική με μαθηματικό 

λογισμικό ως μέρος της διδασκαλίας. Οι παρεμβάσεις στις οποίες χρησιμοποιήθηκε υλικό 

σχεδιασμένο από τον εκπαιδευτικό και υλικά της τάξης, προσαρμοσμένες στο επίπεδο και τις 

εκπαιδευτικές ανάγκες των μαθητών βοήθησε αποτελεσματικά στην εκπαίδευση των 

μαθητών.  

 

Η διάρκεια των παρεμβάσεων ποίκιλε σημαντικά: 2 έως 36 εβδομάδες. Ωστόσο, 

ακόμη και σύντομες παρεμβάσεις μικρότερες των 12 εβδομάδων, με εφαρμογή εντός του 

κανονικού χρόνου διδασκαλίας των μαθηματικών, ή με σύντομες συνεδρίες αποχώρησης, 

χρησιμοποιώντας είτε ηλεκτρονικό υπολογιστή ή επιτραπέζια παιχνίδια, βελτίωσε σημαντικά 

τις δεξιότητες των μαθητών. 

 

Ως προς την αποτελεσματικότητα του προγράμματος παρέμβασης στη μείωση του 

χάσματος των επιδόσεων των μαθητών χαμηλής επίδοσης από των συμμαθητών τους, από τα 

στοιχεία που παρείχαν οι έρευνες προέκυψε ότι σε μόλις τρεις μελέτες οι μαθητές με χαμηλή 

επίδοση ήταν σε θέση να φτάσουν το επίπεδο επίδοσης των συμμαθητών τους. Σε τέσσερις 

μελέτες, τα παιδιά που βρίσκονται σε κίνδυνο, δεν έφθασαν το επίπεδο των επιδόσεων των 

συνομηλίκων τους, αν και η επίδοσή τους βελτιώθηκε σημαντικά. Σε όλες τις μελέτες όμως, 

τα παιδιά που δέχθηκαν παρέμβαση σημείωσαν πρόοδο στη μάθησή τους, με το μέγεθος της 

επίδρασης να ποικίλλει από μικρό έως μεγάλο. 

 

Τα ευρήματα της έρευνας οδηγούν στο συμπέρασμα ότι, αντί να καθυστερεί η παροχή 

παρεμβάσεων στα μαθηματικά όταν τα παιδιά φοιτούν πλέον στο δημοτικό σχολείο, 

προγράμματα βάσει αποδεικτικών στοιχείων θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για τη 

δόμηση των πρώιμων μαθηματικών δεξιοτήτων παιδιών ΧΕ, όταν φοιτούν ακόμη στο 

νηπιαγωγείο. Εάν λοιπόν η πλειοψηφία των παιδιών είχε κατακτήσει τις πρώιμες βασικές 

μαθηματικές δεξιότητες πριν την έναρξη της επίσημης σχολικής εκπαίδευσης, θα 
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επιτύγχαναν μελλοντικά καλύτερες επιδόσεις και θα μειωνόταν η ανάγκη για 

συμπληρωματική μαθηματική υποστήριξη στη σχολική ηλικία. 
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4. Η παρούσα έρευνα 

4.1 Σκοπός 

Ερευνητικά δεδομένα των τελευταίων ετών δείχνουν τη θετική επίδραση της 

συμπληρωματικής διδασκαλίας σε παιδιά που παρουσιάζουν δυσκολίες στο πεδίο των 

μαθηματικών. Σκοπός της παρούσας έρευνας ήταν να διερευνήσει τις επιδράσεις ενός 

προγράμματος παρέμβασης, σε παιδιά νηπιαγωγείου ΧΕ σε δεξιότητες πρώιμης μαθηματικής 

επάρκειας. Για το λόγο αυτό αξιολογήθηκε η επίδοσή τους με το σταθμισμένο ψυχομετρικό 

Κριτήριο Πρώιμης Μαθηματικής Επάρκειας της Ουτρέχτης (Utrecht Early Mathematical 

Competence Test), για παιδιά ηλικίας 4.00 – 7.05, πριν και μετά τη πραγματοποίηση 

προγράμματος παρέμβασης, διάρκειας οχτώ εβδομάδων, καθώς και τη χορήγησή του, δυο 

εβδομάδες μετά την τελευταία παρέμβαση, για τη διαπίστωση διατήρησης των επιδράσεων. 

 

4.2 Μεθοδολογία έρευνας 

4.2.1. Συμμετέχοντες 

 

Στην έρευνα έλαβαν μέρος 5 μαθητές -3 αγόρια και 2 κορίτσια - που φοιτούσαν σε 

ένα διθέσιο νηπιαγωγείο, σε περιοχή της Δυτικής Θεσσαλονίκης, με πληθυσμό χαμηλής 

κοινωνικοοικονομικής προέλευσης. Τα παιδιά επιλέχθηκαν, βάσει της επίδοσης και της 

ηλικίας τους, από ένα σύνολο 34 μαθητών που φοιτούσαν στο συγκεκριμένο νηπιαγωγείο. Οι 

5 συμμετέχοντες μαθητές ανήκαν στην κατηγορία των νηπίων με μέσο όρο ηλικίας 5,1 έτη. 

Ο ένας μαθητής είχε φοιτήσει ως προ-νήπιο σε νηπιαγωγείο κατά την προηγούμενη σχολική 

χρονιά. Δύο μαθητές είχαν φοιτήσει σε παιδικό σταθμό και δυο φοιτούσαν για πρώτη φορά 

σε εκπαιδευτική δομή. Αρχικά αποφασίσθηκε να συμμετέχουν στην ομάδα παρέμβασης 7 

μαθητές (5 νήπια με επίδοση «Ε» και 2 νήπια με επίδοση «Δ») αλλά λόγω 

επαναλαμβανόμενων απουσιών, δύο μαθητές (ένα νήπιο με επίδοση «Ε» και ένα νήπιο με 

επίδοση «Δ») αποκλείσθηκαν από την έρευνα. Κανένας από τους μαθητές δεν είχε 

χαρακτηριστεί ως μαθητής με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. 

 

4.2.2. Διαδικασία έρευνας 

 

Η έρευνα πραγματοποιήθηκε κατά τους μήνες Σεπτέμβριο - Δεκέμβριο 2015. Τα 

στάδια ήταν τέσσερα: το pre-test (προκαταρκτικό στάδιο αξιολόγησης), οι διδακτικές 
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παρεμβάσεις, το post-test (στάδιο αξιολόγησης αμέσως μετά τις παρεμβάσεις) και το follow-

up (τεστ διατήρησης της γνώσης). Τα στάδια pre-test, post-test και follow-up 

πραγματοποιήθηκαν σε ατομικές συνεδρίες, ενώ οι διδακτικές παρεμβάσεις 

πραγματοποιήθηκαν ομαδικά.  

 

Το στάδιο pre-test άρχισε 15 ημέρες μετά την έναρξη της σχολικής χρονιάς ώστε οι 

μαθητές, αφενός να προσαρμοστούν στο σχολικό περιβάλλον, αλλά ταυτόχρονα να 

αποφευχθεί η επίδραση της σχολικής εκπαίδευσης, η οποία σύμφωνα με ερευνητικά 

δεδομένα είναι ταχύτατη στην ηλικιακή ομάδα των παιδιών προσχολικής ηλικίας. Διήρκησε 

ένα μήνα, με τα τεστ αξιολόγησης των μαθητών να χορηγούνται ατομικά σε ένα ήσυχο χώρο 

του σχολείου (το γραφείο των εκπαιδευτικών), σε συνεδρίες διάρκειας 25-30 λεπτών.  

 

Το στάδιο των παρεμβάσεων διήρκησε 8 εβδομάδες. Οι συνεδρίες 

πραγματοποιήθηκαν με συχνότητα δύο φορές την εβδομάδα, για την κάθε ομάδα. Οι μαθητές 

της ομάδας παρέμβασης εκπαιδεύτηκαν σε ομάδες των δυο ή τριών παιδιών, σε συνεδρίες 

διάρκειας 40-45 λεπτών. 

 

Το στάδιο post-test πραγματοποιήθηκε αμέσως μετά την τελευταία παρέμβαση. 

 

Το στάδιο follow-up πραγματοποιήθηκε τρεις εβδομάδες μετά τη χορήγηση του post-

test και ενώ οι μαθητές λάμβαναν μόνο την γενική εκπαίδευση μέσα στις τάξεις τους. Η 

αναπτυξιακή δοκιμασία χορηγήθηκε στους μαθητές ώστε να διαπιστωθεί εάν διατηρείται η 

επίδραση των παρεμβάσεων, όπως αποτυπώθηκαν στα αποτελέσματα του post-test. Το 

διάστημα αυτό θεωρήθηκε αρκετό για να διαπιστωθεί αν η συμπληρωματική διδασκαλία που 

έλαβαν οι μαθητές είχε μόνιμα και σταθερά αποτελέσματα χωρίς όμως την πρόσθετη 

επίδραση της γενικής εκπαίδευσης που συνέχιζαν να λαμβάνουν οι μαθητές και σύμφωνα με 

ερευνητικά αποτελέσματα στην ηλικία αυτή είναι ραγδαία και καταλυτική. 

 

Καθ’ όλη τη διάρκεια των σταδίων της έρευνας υπήρχε παρατήρηση των μαθητών 

από μέρους της ερευνήτριας μέσα στις τάξεις τους. Επίσης, αμέσως μετά το στάδιο follow-

up, ζητήθηκε η άποψη των εκπαιδευτικών των τάξεων στις οποίες φοιτούσαν οι μαθητές. Οι 

εκπαιδευτικοί απάντησαν σε ερωτήσεις σχετικά με την επίδοση των μαθητών, στον τομέα 

των μαθηματικών αλλά και στους άλλους τομείς, την επίδοση και τη λειτουργία των 

μαθητών πριν από την παρέμβαση και μετά, και ανέφεραν τους  τομείς διαφοροποίησης. 
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4.2.3. Ερευνητικό εργαλείο 

 

Ως ερευνητικό εργαλείο για την εκτίμηση της Πρώιμης Μαθηματικής Επάρκειας των 

μαθητών, χρησιμοποιήθηκε το σταθμισμένο ψυχομετρικό Κριτήριο Πρώιμης Μαθηματικής 

Επάρκειας της Ουτρέχτης (Utrecht Early Mathematical Competence Test), για παιδιά ηλικίας 

4.00 – 7.05 (στο εξής θα αναφέρεται ως Κριτήριο). Είναι ένα ατομικά χορηγούμενο, μη 

χρονομετρημένο τεστ, που απαιτεί προφορικές απαντήσεις, εκτός τριών έργων όπου ο 

μαθητής συμπληρώνει φύλλο εργασίας. Για κάθε μαθητή, ένα τυποποιημένο σκορ με βάση 

την ηλικία του και το συνολικό αριθμό των σωστών απαντήσεων χρησιμοποιήθηκε για την 

κατάταξη. 

 

Το παραπάνω ερευνητικό εργαλείο είναι αξιόπιστο και έγκυρο, τόσο ως προς το 

περιεχόμενο, όσο και ως προς την εννοιολογική του κατασκευή. 

 

Σύμφωνα με τον Navarro (2012) το Κριτήριο Πρώιμης Μαθηματικής Επάρκειας της 

Ουτρέχτης περιλαμβάνει 40 έργα που μετρούν οκτώ πτυχές της μαθηματικής ικανότητας των 

μικρών παιδιών. Από θεωρητική άποψη, οι πρώτες τέσσερις υποκλίμακες του τεστ 

αναφέρονται στις λογικές αρχές που έχουν αναγνωρισθεί ως βασικοί παράγοντες της 

κατανόησης των ποσοτήτων και των σχέσεων (το συσχετιστικό στοιχείο της δοκιμής) 

(Piaget, 1966). Οι άλλες τέσσερις υποκλίμακες επικεντρώνονται στη χρήση και την 

κατανόηση των αριθμών (το αριθμητικό στοιχείο της δοκιμής) (Fuson, 1988? Gelman & 

Gallistel, 1978). Όπως αναφέρεται και στο Κριτήριο Πρώιμης Μαθηματικής Επάρκειας: 

 

Στην 1η ενότητα (Σύγκριση: Έργα 1-5) εκτιμάται σε ποιο βαθμό τα παιδιά έχουν 

κατακτήσει έννοιες που χρησιμοποιούνται για τη σύγκριση των ποσοτικών και ποιοτικών 

χαρακτηριστικών των αντικειμένων. Αναφορά γίνεται σε έννοιες, όπως τα περισσότερα, τα 

λιγότερα, πιο ψηλά, πιο χαμηλά, κ.α. 

 

Στη 2η ενότητα (Ταξινόμηση: Έργα 6-10) με τη δοκιμασία της ταξινόμησης 

αντικειμένων με βάση ένα ή δύο κριτήρια, εκτιμάται σε ποιο βαθμό τα παιδιά μπορούν, με 

βάση ομοιότητες και διαφορές, να διακρίνουν αντικείμενα και να τα ταξινομούν σε μια 

κατηγορία ή υποκατηγορίες. 
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Στην 3η ενότητα (Αντιστοίχιση: Έργα 11-15) με τη δοκιμασία της «ένα – προς – ένα» 

αντιστοίχισης εκτιμάται σε ποιο βαθμό τα παιδιά είναι σε θέση να συσχετίζουν στοιχεία δύο 

συνόλων. Για παράδειγμα: «υπάρχουν τόσες κουκίδες όσα μπαλόνια;», «Αναγνωρίζουν ότι 

έξι κυβάκια, ως ποσότητα, είναι όσο έξι κουκίδες σε ένα ζάρι;» 

 

Στην 4η ενότητα (Σειριοθέτηση: Έργα 16-20) εκτιμάται σε ποιο βαθμό τα παιδιά 

μπορούν να αναγνωρίσουν αν τα αντικείμενα είναι διαταγμένα με βάση συγκεκριμένα 

κριτήρια στη σωστή σειρά, όπως για παράδειγμα από ψηλά προς χαμηλά, από τα πολλά στα 

λίγα, από το λεπτό στο χοντρό ή από το στενό στο φαρδύ. Επίσης εκτιμάται σε ποιο βαθμό 

τα παιδιά είναι σε θέση να χρησιμοποιούν τη σειριακή αντιστοίχιση, με βάση το βαθμό 

ύπαρξης ενός χαρακτηριστικού ανάμεσα σε δύο ομάδες, όπως για παράδειγμα να φτιάξουν 

μόνα τους μια σειρά ενώνοντας με γραμμές σκύλους και ξύλα διαφορετικών μεγεθών.  

 

Στην 5η ενότητα (Χρήση λέξεων αρίθμησης: Έργα 21-25) με τη δοκιμασία της χρήσης 

λέξεων αρίθμησης (κανονική καταμέτρηση, αντίστροφη καταμέτρηση, καταμέτρηση από ένα 

σημείο και μετά, χρήση απόλυτων και τακτικών αριθμών) εκτιμάται η ικανότητα των 

παιδιών στη χρήση των απόλυτων και τακτικών αριθμών μέχρι το είκοσι.  

 

Στην 6η ενότητα (Δομημένη καταμέτρηση: Έργα 26-30) με τη δοκιμασία της 

δομημένης καταμέτρησης εκτιμάται σε ποιο βαθμό τα παιδιά μπορούν να μετρούν μη 

συνεχείς ποσότητες με συγχρονισμένο και δομημένο τρόπο. Επιτρέπεται στα παιδιά να 

δείχνουν ή να πιάνουν το υλικό καθώς μετράνε. Παράλληλα εκτιμάται σε ποιο βαθμό τα 

παιδιά έχουν δημιουργήσει νοερές αναπαραστάσεις κάποιων αριθμητικών δομών, όπως π.χ. 

του αριθμού στο ζάρι. Το υλικό που χρησιμοποιείται στην καταμέτρηση είναι κυβάκια. 

 

Στην 7η ενότητα (Αποτελεσματική καταμέτρηση: Έργα 31-35) με τη δοκιμασία της 

καταμέτρησης δομημένων και μη δομημένων διακριτών αντικειμένων εκτιμάται σε ποιο 

βαθμό τα παιδιά έχουν δημιουργήσει νοερές αριθμητικές δομές και στρατηγικές που τους 

επιτρέπουν να καταμετρήσουν με συνεχείς ποσότητες, οι οποίες δίνονται με τη μορφή 

δομημένων ή μη-δομημένων συλλογών. Γι’ αυτό δεν επιτρέπεται στα παιδιά να δείχνουν με 

τα δάχτυλα ή να πιάνουν τα αντικείμενα καθώς μετράνε. 

 



57 
 

Στην 8η ενότητα (Γενική γνώση αριθμών: Έργα 36-40) εκτιμάται σε ποιο βαθμό τα 

παιδιά μπορούν να χρησιμοποιήσουν τους αριθμούς μέχρι το είκοσι σε καθημερινές 

καταστάσεις προβλημάτων. 

 

Στη δική μας έρευνα, λόγω της ηλικίας των συμμετεχόντων και της χρονικής στιγμής 

διεξαγωγής, αποφασίστηκε η προσαρμογή των έργων που περιέχουν αριθμητικά στοιχεία με 

όριο τον αριθμό 10.  

 

4.2.4. Περιεχόμενο Υλικό και Διαδικασία των Παρεμβάσεων 

 Περιεχόμενο 

 

Στην παρούσα έρευνα από τους οχτώ τομείς μαθηματικών δεξιοτήτων που διερευνά 

το Κριτήριο οι μαθητές εξασκήθηκαν στους εξής πέντε:  

 σύγκριση  

 ταξινόμηση 

 αντιστοίχιση ένα-προς-ένα  

 σειριοθέτηση 

 δομημένη αρίθμηση 

 

Η επιλογή των τεσσάρων πρώτων δεξιοτήτων που αφορούν στο συσχετιστικό 

στοιχείο του Κριτήριου και της μιας δεξιότητας που αφορά σε αριθμητικό στοιχείο έγινε για 

τρεις λόγους:  

 

α) οι υπάρχουσες έρευνες της διεθνούς βιβλιογραφίας χρησιμοποιούν δοκιμασίες 

αξιολόγησης και εστιάζουν σε παρεμβάσεις που στοχεύουν κυρίως στα αριθμητικά στοιχεία 

και έτσι προέκυψε το ερευνητικό ενδιαφέρον να μελετηθεί η επίδραση που έχει η 

συμπληρωματική διδασκαλία στις λογικές αρχές που έχουν αναγνωρισθεί ως βασικοί 

παράγοντες της κατανόησης των ποσοτήτων και των σχέσεων σύμφωνα με τον Piaget. 

 

β) η επιλογή της δεξιότητας της «δομημένης καταμέτρησης» έγινε διότι κατά το 

στάδιο pre-test παρατηρήθηκε ότι η πλειονότητα των μαθητών προσπαθούσαν να τη 

χρησιμοποιήσουν ανεπιτυχώς, παραβιάζοντας τις αρχές της καταμέτρησης, στοιχείο που 

θεωρήθηκε ότι μειώνει τη γενικότερη επίδοση στο Κριτήριο. 
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γ) το χρονικό σημείο διενέργειας της έρευνας, αρχή του σχολικού έτους, και της 

φιλοσοφίας και μεθοδολογίας που διέπει το Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών του 

Νηπιαγωγείου στην Ελλάδα. Η προσχολική διδακτέα ύλη βασίζεται κυρίως στις θεωρητικές 

απόψεις του Piaget σχετικά με την ανάπτυξη του παιδιού και στοχεύει στην ανάπτυξη των 

ψυχοκινητικών, γνωστικών, και κοινωνικοσυναισθηματικών δεξιοτήτων των παιδιών, καθώς 

και την εξοικείωση τους με την πρώτη ανάγνωση, τη γραφή και τις προ-μαθηματικές έννοιες. 

Σκοπός του προγράμματος των Μαθηματικών για το Νηπιαγωγείο είναι να υποβοηθήσει τα 

παιδιά μέσα από βιωματικές καταστάσεις να επεκτείνουν τις πρώτες μαθηματικές γνώσεις 

τους και να εφαρμόζουν οικείες μαθηματικές δομές σε νέες καταστάσεις. Να επεξεργάζονται 

και να αξιοποιούν νέα δεδομένα, να συγκρίνουν και να μετασχηματίζουν απλές σχέσεις και 

διαδικασίες με τη δοκιμή και τον έλεγχο. Να ενδιαφέρονται να επινοούν και να επιλύουν 

προβλήματα και να αξιοποιούν τη σύγχρονη τεχνολογία. Κατά τη διαδικασία επίλυσης 

προβλημάτων, ομαδικά και ατομικά, τα παιδιά αναπτύσσουν ειδικές ικανότητες όπως να 

συγκρίνουν και να συσχετίζουν αντικείμενα, να αντιλαμβάνονται κάποιες ιδιότητες, σχέσεις 

και συνδυασμούς και τέλος να μετρούν και να αναγνωρίζουν απλά σχήματα στο περιβάλλον 

(ΔΕΠΠΣ-ΑΠΣ, 2003). 

 

 Υλικό παρεμβάσεων 

 

Κάθε παρέμβαση, η οποία σχεδιάστηκε με σκοπό να βοηθήσει τους μαθητές να 

κατακτήσουν την διδαχθείσα έννοια, ακολούθησε μια πολυμεθοδική και πολυαισθητηριακή 

προσέγγιση. Το υλικό που χρησιμοποιήθηκε αντλήθηκε είτε από το εκπαιδευτικό και 

παιδαγωγικό υλικό που χρησιμοποιείται στο νηπιαγωγείο, επειδή το υλικό αυτό είναι οικείο, 

ελκυστικό και ευχάριστο στους μαθητές, είτε σχεδιάστηκε από την ερευνήτρια έτσι ώστε να 

είναι προσαρμοσμένο στο επίπεδο και τις εκπαιδευτικές ανάγκες των μαθητών. 

Συγκεκριμένα χρησιμοποιήθηκαν: 

 

 Εκπαιδευτικά Παιχνίδια 

 Οι έξι κλόουν 

 Πολύχρωμες χάντρες και τουβλάκια 

 Φιγούρες ζώων, φρούτων, λαχανικών 

 Ψηφίδες μωσαϊκά classic 

 Κύβοι Playskool 
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 Ξύλινα χρωματιστά τουβλάκια 

 Επιτραπέζια παιχνίδια 

 Παιδαγωγικό υλικό 

 Παιχνιδοκάρτες: «Κάρτες αντιθέτων» 

 Κάρτες από το παιδαγωγικό παιχνίδι «Πινακωτή» 

 Πίνακας διπλής εισόδου με γεωμετρικά σχήματα και χρώματα 

 Τριγωνικό αριθμητήριο 

 Σετ λογικά μπλοκ Basic 

 Κομμάτια ξύλινων παζλ με μέσα μεταφορά του αέρα και της στεριάς 

 Ξύλινο παιχνίδι αριθμητικής ΟΣΚ 

 Αναλώσιμα υλικά του νηπιαγωγείου 

 Μαρκαδόροι, ξυλομπογιές, κορδέλες, σύρματα πίπας, αφρώδη διακοσμητικά με 

διαφορετικές φόρμες, πομ-πομ 

 Παιχνίδια στο Η/Υ 

Εκπαιδευτικά παιχνίδια σε διαδικτυακές πύλες, για παιδιά 3-7 ετών, στις οποίες τα 

μικρά παιδιά μέσα από δραστηριότητες εξοικειώνονται με βασικές μαθηματικές έννοιες και 

αποκτούν γνώσεις και δεξιότητες. 

 

 Διαδικασία παρεμβάσεων 

 

Το στάδιο των παρεμβάσεων ολοκληρώθηκε σε διάστημα δυο μηνών, Οκτώβριο και 

Νοέμβριο του σχολικού έτους 2015-2016. Οι μαθητές της ομάδας παρέμβασης 

εκπαιδεύτηκαν σε συνεδρίες διάρκειας 40-45 λεπτών, σε ομάδες συνήθως των δυο ή τριών 

μαθητών. Οι συνεδρίες πραγματοποιήθηκαν με συχνότητα δύο φορές την εβδομάδα για την 

κάθε ομάδα, σε χρονικό διάστημα οχτώ εβδομάδων. Με τη χρήση ημερολογίου η ερευνήτρια 

συγκέντρωνε τα δεδομένα των παρεμβάσεων. Για την ακρίβεια της καταγραφής των 

δεδομένων χρησιμοποιήθηκε video-camera. 

 

Οι δεξιότητες ενσωματώθηκαν σε εκπαιδευτικές δραστηριότητες και η κάθε μια 

επαναλαμβανόταν σε διάφορες συνεδρίες. Οι εκπαιδευτικές διαδικασίες είχαν διαδοχικά 

εξελικτική δομή ώστε να είναι αποτελεσματικότερες για τους μαθητές.  
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Η εκπαίδευση σε κάθε δεξιότητα περιελάμβανε τρεις συνεδρίες με σαφείς στόχους. 

Συγκεκριμένα: 

 Σύγκριση 

1. Ποιοτική σύγκριση μετρικών εννοιών: μεγάλο-μικρό, ψηλό-κοντό-χαμηλό, 

μακρύ-κοντό 

2. Ποιοτική σύγκριση μετρικών εννοιών: χοντρό-λεπτό, φαρδύ-στενό 

3. Σύγκριση ποσοτικών χαρακτηριστικών: περισσότερα-λιγότερα 

 

 Ταξινόμηση 

1. Με βάση ένα μορφολογικό ή φυσικό κριτήριο (χρώμα, σχήμα, μέγεθος, υλικό) 

2. Με βάση ένα λειτουργικό κριτήριο (χρήση, λειτουργία) 

3. Με βάση δυο ή τρία χαρακτηριστικά 

 

 Αντιστοίχιση 

1. Αντιστοίχιση 1-1 και κατανόηση του τόσα-όσα, περισσότερα, λιγότερα 

2. Μετασχηματισμοί ασυνεχών ποσοτήτων 

3. Γραφική- συμβολική αναπαράσταση μιας ποσότητας και αντιστοίχιση 

 

 Σειριοθέτηση 

1. Με βάση το βαθμό ύπαρξης ενός μετρικού κριτηρίου 

2. Με βάση το βαθμό ύπαρξης ενός ποσοτικού κριτηρίου 

3. Σύνθετη αντιστοίχιση και παράλληλα σειριοθέτηση (με βάση το βαθμό ύπαρξης 

ενός χαρακτηριστικού σε δυο ομάδες και την αντιστοίχιση μεταξύ τους) 

 

 Δομημένη καταμέτρηση 

1. Μέτρηση μη συνεχών ποσοτήτων με συγχρονισμένο και δομημένο τρόπο 

(αντικείμενα τοποθετημένα σε σειρά ή σε άλλους σχηματισμούς) 

2. Μέτρηση μη συνεχών ποσοτήτων με συγχρονισμένο και δομημένο τρόπο 

(αντικείμενα τοποθετημένα χωρίς δομή) 

3. Αντίστροφη καταμέτρηση 

 

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα κάθε παρέμβασης περιελάμβανε σειρά δραστηριοτήτων 

με στόχο να αναπτύξουν οι μαθητές ικανότητες επεξεργασίας και απόδοσης νοήματος στις 

πληροφορίες που λαμβάνουν από το περιβάλλον μέσω των αισθήσεων τους, να σχηματίσουν 
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νοερές εικόνες για τα αντικείμενα και τις καταστάσεις στις οποίες βρίσκονται, να τις 

αποδίδουν λεκτικά και να κατακτήσουν τις βασικές αρχές της καταμέτρησης (Τζεκάκη, 

2010). 

 

Οι δραστηριότητες ήταν κυρίως ομαδικές, ώστε μέσα από την επικοινωνία, τους 

προβληματισμούς, την έκφραση των συμφωνιών και διαφωνιών και τη συνεργατική 

ανταλλαγή απόψεων να προωθηθεί η μαθηματική σκέψη. 

 

Οι παρεμβάσεις σύμφωνα και με τη μεθοδολογία που προτείνει η Τζεκάκη (2010) και 

την άποψη του Αγαλιώτη (2009) για τον τρόπο αναπαράστασης της γνώσης περιελάμβαναν 

δραστηριότητες: 

 Βιωματικές-ψυχοκινητικές: αφετηρία των δραστηριοτήτων ήταν τα 

χαρακτηριστικά και οι σκόπιμες κινήσεις που συνδέονται με το σώμα των μαθητών 

 εμπράγματες: με χρήση πραγματικών αντικειμένων  

 εικονογραφικές-αναπαραστατικές: δραστηριότητες όχι με τα ίδια τα αντικείμενα 

αλλά με αναπαραστάσεις τους 

 επιτραπέζια ή/ και παιχνίδια στον Η/Υ 

 φύλλα εργασίας 

 

Ενδεικτικά αναφέρουμε σύντομη περιγραφή κάποιων δραστηριοτήτων διδακτικής 

παρέμβασης ανά δεξιότητα. 

 

 Σύγκριση-εκτίμηση μεγεθών 

 

 Βιωματικές-ψυχοκινητικές δραστηριότητες 

 Οι μαθητές εκτίμησαν και συνέκριναν χαρακτηριστικά που συνδέονται με το ίδιο 

τους το σώμα, τα χέρια τους, τα δάχτυλά τους, τις πατούσες τους, τα μαλλιά τους. (ποιοτική 

σύγκριση) 

 Οι μαθητές συνέκριναν το μέγεθος των ομάδων που δημιουργήθηκαν με βάση 

κάποιο χαρακτηριστικό τους όπως το χρώμα των ματιών, το μακρύ-ή κοντό παντελόνι που 

φορούσαν. (ποσοτική σύγκριση) 

 

 Εμπράγματες δραστηριότητες 



62 
 

 Οι μαθητές κλήθηκαν να πάρουν από μια μικρή χάντρα-μεγάλη χάντρα, ένα 

λεπτό μαρκαδόρο-ένα χοντρό μαρκαδόρο. (ποιοτική σύγκριση) 

 Οι μαθητές εκτίμησαν και σύγκριναν ομάδες βιβλίων ως προς την ποσότητά 

τους. (ποσοτική σύγκριση) 

 

 Εικονογραφικές-αναπαραστατικές δραστηριότητες 

 Οι μαθητές έκαναν συγκρίσεις μεγεθών από κάρτες αντιθέτων. (ποιοτική 

σύγκριση) 

 Οι μαθητές συνέκριναν ομάδες αντικειμένων διαφορετικής πληθικότητας από 

εικόνες ή από το ξύλινο εποπτικό υλικό. (ποσοτική σύγκριση) 

 

 Φύλλο εργασίας 

 (παράρτημα Ι 1.Β2) 

 

 Παιχνίδι στον Η/Υ  

 http://www.jele.gr/?q=activity/a/math/math002.swf  (παράρτημα ΙΙ 1.Α2) 

(επεξήγηση του παιχνιδιού περιλαμβάνεται στο παράρτημα) 

 

 Ταξινόμηση 

 

 Βιωματικές-ψυχοκινητικές δραστηριότητες 

 Οι μαθητές δημιούργησαν ομάδες ανάλογα με τα χαρακτηριστικά τους (το φύλο 

τους, το μήκος από τα μαλλιά τους, το χρώμα των ματιών τους, τα ρούχα που φορούσαν …..) 

 

 Εμπράγματες δραστηριότητες 

 Οι μαθητές δημιούργησαν συλλογές αντικειμένων με υλικά της τάξης, με βάση 

ένα μορφολογικό ή λειτουργικό χαρακτηριστικό (π.χ. σύνολα χαντρών με βάση το χρώμα ή 

το σχήμα, ότι μπορούμε να διαβάσουμε ή ότι τρώγεται από το κουκλόσπιτο) 

 

 Εικονογραφικές-αναπαραστατικές δραστηριότητες 

 Στους μαθητές δόθηκαν κάρτες από το παιδαγωγικό υλικό με απεικονίσεις 

παιχνιδιών, ρούχων και φαγώσιμων υλικών που έπρεπε να ταξινομήσουν. 

 

http://www.jele.gr/?q=activity/a/math/math002.swf
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 Παιχνίδι στον Η/Υ 

 http://www.abcya.com/counting_sorting_comparing.htm  (παράρτημα ΙΙ 2.Α1) 

 

 Φύλλο εργασίας  

 (παράρτημα Ι 2.Β2) 

 

 Αντιστοίχιση 

 

 Βιωματικές-ψυχοκινητικές δραστηριότητες 

 Οι μαθητές χωρίστηκαν σε δυο ομάδες, αγόρια-κορίτσια, και σχημάτισαν 

ζευγάρια το κάθε αγόρι με ένα κορίτσι. Ακολούθησε σχολιασμός για το σύνολο των 

μαθητών, τον αριθμό των ζευγαριών που σχηματίστηκαν και το ένα αγόρι που περίσσεψε.  

 

 Εμπράγματες δραστηριότητες 

 Οι μαθητές αντιστοίχισαν κάθε πιάτο με ένα πιρούνι και ένα κουτάλι από το 

υλικό του κουκλόσπιτου. Αφού οι μαθητές αντιστοίχισαν τα είδη και διαπιστώθηκε ότι ήταν 

ισοπληθή, έγιναν ποιοτικοί μετασχηματισμοί (πιο αραιά τα πιάτα ή τα πιρούνια) και 

συζητήθηκε η πληθικότητα τους. 

 

 Παιχνίδι στον Η/Υ 

 https://1d47bdfca730476bd8555349c8df8077280e0805.googledrive.com/host/0B4

QQBiei2scJd0NBZUJ2eFUxbkE/index.html  (παράρτημα ΙΙ 3. Α1) 

 

 Φύλλο εργασίας  

 (παράρτημα Ι 3.Β1) 

 

 Σειριοθέτηση 

 

 Βιωματικές-ψυχοκινητικές δραστηριότητες 

 Οι μαθητές μπήκαν στη σειρά από τον ψηλότερο στον κοντύτερο. 

 

 Εμπράγματες δραστηριότητες 

 Οι μαθητές έβαλαν σε διάταξη από το μεγαλύτερο στο μικρότερο, από το 

ψηλότερο στο κοντύτερο, από το χοντρότερο στο λεπτότερο, …, και αντίστροφα, υλικά του 

σχολείου όπως πομ-πομ, τουβλάκια, μπογιές …. 

 

 Εικονογραφικές-αναπαραστατικές δραστηριότητες 

http://www.abcya.com/counting_sorting_comparing.htm
https://1d47bdfca730476bd8555349c8df8077280e0805.googledrive.com/host/0B4QQBiei2scJd0NBZUJ2eFUxbkE/index.html
https://1d47bdfca730476bd8555349c8df8077280e0805.googledrive.com/host/0B4QQBiei2scJd0NBZUJ2eFUxbkE/index.html
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 Στους μαθητές δόθηκαν κάρτες ζώων διαφορετικού μεγέθους και κλήθηκαν να 

τις σειριοθετήσουν. (παράρτημα Ι 4. Α1 )  

 

 Παιχνίδι στον Η/Υ 

 http://resources.hwb.wales.gov.uk/VTC/the_zoo/eng/Introduction/mainsession1.ht

m 

 (παράρτημα ΙΙ 4. Α1 )  

 

 Δομημένη καταμέτρηση 

 

 Βιωματικές-ψυχοκινητικές δραστηριότητες 

 Κάθε μαθητής μέτρησε το σύνολο των μαθητών της τάξης, τα αγόρια ή τα 

κορίτσια.  

 

 Εμπράγματες δραστηριότητες 

 Οι μαθητές μέτρησαν διάφορα υλικά της τάξης τοποθετημένα σε διαφορετικούς 

σχηματισμούς. 

 

 Εικονογραφικές-αναπαραστατικές δραστηριότητες 

 Οι μαθητές μέτρησαν τις κουκίδες από κινητές καρτέλες. (παράρτημα Ι 5. Δ2 ) 

 

 Παιχνίδι στον Η/Υ 

 http://www.topmarks.co.uk/learning-to-count/ladybird-spots (παράρτημα ΙΙ 5. Γ1) 

 

  

http://resources.hwb.wales.gov.uk/VTC/the_zoo/eng/Introduction/mainsession1.htm
http://resources.hwb.wales.gov.uk/VTC/the_zoo/eng/Introduction/mainsession1.htm
http://www.topmarks.co.uk/learning-to-count/ladybird-spots
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5. Αποτελέσματα 

5.1. Αποτελέσματα σταδίων αξιολόγησης και παρεμβάσεων 

 

Από την ποσοτική και ποιοτική επεξεργασία των φάσεων αξιολόγησης και των 

παρεμβάσεων προέκυψαν οι τρεις ακόλουθες ομάδες μαθητών: ομάδα Α με τους μαθητές Μ 

1 και Μ 2, ομάδα Β με τους μαθητές Μ 4 και Μ 5 και ομάδα Γ με τη μαθήτρια Μ 3. Τα 

κριτήρια με τα οποία κατηγοριοποιήθηκαν οι μαθητές ήταν: τα κοινά χαρακτηριστικά 

λειτουργίας κατά τις παρεμβάσεις και η παρόμοια επίδοση στις τρεις φάσεις αξιολόγησης. 

 

5.1.1. Ομάδα Α 

5.1.1.1. Pre-test Ομάδας Α 

 

Κατά την 1η φάση αξιολόγησης οι δυο μαθητές Μ 1 και Μ 2 κατετάγησαν στο 

επίπεδο Ε. Από την επεξεργασία των απαντήσεων των μαθητών στις 5 υποδεξιότητες του 

Κριτηρίου, που η καθεμία είχε 5 έργα, προέκυψαν τα ακόλουθα αποτελέσματα ως προς τις 

σωστές απαντήσεις που δόθηκαν στην κάθε υποδεξιότητα.  

 

Pre-test Σύγκριση Ταξινόμηση Αντιστοίχιση Σειριοθέτηση Δομημένη 

καταμέτρηση 

Μαθητής 1 

    (Μ 1) 

 

2 

 

2 

 

2 

 

0 

 

1 

Μαθητής 2 

    (Μ 2) 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

0 

Πίνακας 1: Αριθμός σωστών απαντήσεων των μαθητών της ομάδας Α ανά υποδεξιότητα στο pre–test 

 

Αναλύοντας τα ποιοτικά χαρακτηριστικά της επίδοσης του κάθε μαθητή 

παρατηρήθηκε ότι: 

 

Ο Μ 1 ήταν ένα παιδί που άκουγε προσεκτικά τις εκφωνήσεις και κοιτούσε ήρεμα, με 

προσοχή τα έργα. Από τη μέση της διαδικασίας αξιολόγησης, αν και προσπαθούσε να μη τη 

διαταράξει, έδειχνε κουρασμένος, άρχισε να γίνεται ανήσυχος, να κουνιέται, να τεντώνεται, 

να τρίβει τα μάτια του, ενδείξεις ότι ο χρόνος συγκέντρωσής του σε εργασίες ήταν σχετικά 

περιορισμένος. Για το λόγο αυτό, οι απαντήσεις του σε κάποια έργα ήταν βιαστικές. 
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Στα έργα σύγκρισης ποσοτικών και ποιοτικών χαρακτηριστικών δεν είχε κατακτήσει 

πλήρως τις έννοιες που χρησιμοποιούνται στις συγκρίσεις, ειδικά στη μαθηματική 

εκπαίδευση. Για παράδειγμα, στο έργο όπου έπρεπε να βρει τον χοντρότερο άνθρωπο από 

έναν που βρισκόταν σε πλαίσιο, κοίταξε για λίγο αλλά έδειξε λάθος άνθρωπο. Στα έργα 

ταξινόμησης κάποιες οδηγίες, φαινόταν και από το ύφος του ότι δεν τις καταλάβαινε ή 

λάμβανε υπόψη μόνο το ένα σκέλος, όπως για παράδειγμα στο έργο όπου έπρεπε να βρει την 

εικόνα που είχε 5 τετράγωνα και καθόλου τρίγωνα, στο οποίο έδειξε λανθασμένα μια εικόνα, 

η οποία είχε 5 τετράγωνα αλλά είχε και 1 τρίγωνο. Στα έργα αντιστοίχισης δεν ήταν σε θέση 

να συσχετίζει πάντα σωστά στοιχεία δυο συνόλων χρησιμοποιώντας την ένα-προς- ένα 

αντιστοίχιση, όπως στο έργο όπου έπρεπε να βρει σε ποια εικόνα η κάθε κότα είχε γεννήσει 

ένα αυγό, έχοντας τη δυνατότητα να τραβήξει γραμμές αν ήθελε, τράβηξε γραμμές με 

χωροταξικά κριτήρια μόνο σε όσες κότες είχαν αυγό ακριβώς από κάτω, αφήνοντας κότες 

και αυγά χωρίς αντιστοίχιση, με αποτέλεσμα να απαντήσει λάθος. Απέτυχε σε όλα τα έργα 

σειριοθέτησης με βάση ένα ή περισσότερα κριτήρια. Τέλος χρησιμοποιούσε τη στρατηγική 

της καταμέτρησης, όχι όμως πάντα με επιτυχία καθώς μετρούσε ασύγχρονα χωρίς να δομεί 

το υλικό.  

 

Ο Μ 2 από την πρώτη στιγμή έδειξε ότι ήταν ένα ανήσυχο παιδί. Καθ’ όλη τη 

διάρκεια της αξιολόγησης, κουνιόταν στη θέση του, έπιανε με τα χέρια του ό,τι υπήρχε  στο 

τραπέζι και το βλέμμα του κοιτούσε τριγύρω. Απαντούσε τις περισσότερες φορές βιαστικά 

χωρίς να επεξεργάζεται τις οδηγίες, χωρίς να κοιτάζει το έργο. Αξίζει όμως να σημειωθεί ότι 

η εκφραστική ικανότητα και οι απαντήσεις του μαθητή σε κάποιες συζητήσεις, εκτός της 

αξιολόγησης, έδιναν την εικόνα παιδιού με πάρα πολλές δυνατότητες, αν οριοθετηθεί η 

συμπεριφορά του. 

 

Έτσι στα έργα σύγκρισης ποσοτικών και ποιοτικών χαρακτηριστικών φάνηκε ότι δεν 

είχε κατακτήσει πλήρως τις έννοιες που χρησιμοποιούνται στις συγκρίσεις, ειδικά στη 

μαθηματική εκπαίδευση. Για παράδειγμα, στο έργο όπου έπρεπε να βρει τον χοντρότερο 

άνθρωπο από έναν που βρισκόταν σε πλαίσιο, κοίταξε φευγαλέα και έδειξε λάθος άνθρωπο. 

Στα έργα ταξινόμησης απάντησε σωστά στα 2 έργα που ήταν προσεκτικός, ενώ στα 

υπόλοιπα που λειτούργησε παρορμητικά, απάντησε λάθος. Δεν μπόρεσε να συσχετίσει 

σωστά τα στοιχεία δυο συνόλων χρησιμοποιώντας την «ένα-προς- ένα» αντιστοίχιση και δεν 

καταλάβαινε τις απαιτήσεις των έργων. Έτσι στο έργο όπου έπρεπε να βρει σε ποια εικόνα η 

κάθε κότα είχε γεννήσει ένα αυγό, άρχισε και διαγράφει με Χ τα αυγά της τελευταίας εικόνας 
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λέγοντας ταυτοχρόνως, λανθασμένα, ως απάντηση: «αυτό». Στα έργα σειριοθέτησης έδωσε 

δυο σωστές απαντήσεις, οι οποίες ήταν τυχαίες, καθώς σε όλα τα έργα δεν παρακολουθούσε 

καθόλου και έδειχνε τυχαία, όπου έπεφτε το χέρι του. Σε κάποια στιγμή, ενώ άκουγε την 

οδηγία του έργου, ρώτησε: «τελειώσαμε; Θέλω να παίξω;». Στα έργα δομημένης 

καταμέτρησης, στιγμιαία έδειξε κάποιο ενδιαφέρον γιατί είπε ότι του άρεσαν τα κυβάκια. Το 

ενδιαφέρον του εξατμίστηκε αμέσως επειδή κατάλαβε ότι έπρεπε να εκτελέσει συγκεκριμένα 

έργα και όχι ό,τι ήθελε. Απάντησε σε όλα τα έργα λάθος καθώς μετρούσε ασύγχρονα, χωρίς 

να δομεί το υλικό του και κάποιες οδηγίες δεν τις άκουσε ή δεν τις κατάλαβε καθόλου. 

 

5.1.1.2. Παρεμβάσεις Ομάδας Α 

 

1. ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ - ΣΥΓΚΡΙΣΕΙΣ ΜΕΓΕΘΩΝ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ (παρέμβαση 1η 2η 

3η) 

Καθώς οι παρεμβάσεις αυτές ήταν οι πρώτες, οι μαθητές δεν αλληλεπιδρούσαν 

μεταξύ τους. Στις ομαδικές δραστηριότητες ο καθένας εκτελούσε χωρίς να βλέπει, να ρωτάει 

ή να διορθώνει τους άλλους. Κατά τη διάρκεια των παρεμβάσεων ο Μ 1 ήταν ήρεμος, 

άκουγε τις οδηγίες, σκεφτόταν τις απαντήσεις του, δούλευε με αρκετή προσοχή χωρίς να 

διαταράσσει την ομάδα. Αντίθετα ο Μ 2 δυσκολευόταν να μείνει συγκεντρωμένος στις 

δραστηριότητες. Ήταν παρορμητικός, μιλούσε όλη την ώρα ή ζητούσε κάτι άλλο π.χ. ένα 

παιχνίδι ή ανέφερε άσχετα πράγματα. Βιαζόταν να απαντήσει με αποτέλεσμα να μην ακούει 

τις ερωτήσεις. Όταν καταλάβαινε κάτι, πεταγόταν συνεχώς και δεν άφηνε τους άλλους να 

σκεφτούν. Όταν δυσκολευόταν να κατανοήσει, αδιαφορούσε για τη διαδικασία και 

διατάρασσε.  

 

Στα έργα ποιοτικής σύγκρισης και οι δυο μαθητές κατανοούσαν τις έννοιες. 

Συνέκριναν σωστά δυο αντικείμενα μεταξύ τους. Διαχώριζαν και έβρισκαν αμέσως δυο 

αντικείμενα με αντίθετα μεγέθη. Συγκρίνοντας ο Μ 1 τον δικό του πύργο με του Μ 2 

εκτίμησε σωστά και είπε: : «ο δικός μου είναι πιο ψηλός. Αν πάρουμε ένα τουβλάκι ακόμη 

θα είναι ίδιο». Όταν τα αντικείμενα ήταν περισσότερα, 4 ή 5, έβρισκαν ευκολότερα το 

μεγαλύτερο, ψηλότερο, χοντρότερο από το μικρότερο, χαμηλότερο, λεπτότερο. Διέκριναν 

ευκολότερα τα ακραία μεγέθη, ενώ στα ενδιάμεσα μπερδευόταν. Επίσης δυσκολευόταν όταν 

η διαφορά μεταξύ των συγκρινόμενων αντικειμένων δεν ήταν μεγάλη.  
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Δυσκολευόταν στη χρήση των σωστών όρων. Χρησιμοποιούσαν τον γενικό όρο 

«μεγάλο-μικρό» ακόμα και όταν γνώριζαν τη διαφορά μεγέθους μεταξύ των αντικειμένων. 

Για παράδειγμα στην ερώτηση «ποια κορδέλα είναι κοντή;» μπορούσαν να δείξουν τη 

σωστή. Στην σύγκριση όμως δυο παντελονιών και οι δυο απαντούσαν ότι το ένα ήταν μικρό 

και το άλλο μεγάλο αντί του μακρύ-κοντό.  

 

Στη σύγκριση αντικειμένων χρησιμοποιούσαν κυρίως, αρχικά, αντιληπτικά δεδομένα 

επενεργώντας ελάχιστα στα υλικά. Χρειάζονταν και οι δυο καθοδήγηση, ώστε να 

αναπτύξουν στρατηγικές που θα διευκόλυναν τη σύγκριση, όπως για παράδειγμα να 

τοποθετήσουν το ένα βιβλίο δίπλα στο άλλο για να καταλάβουν ποιο ήταν πιο χοντρό.   

 

Στις ποσοτικές συγκρίσεις αντιλαμβανόταν τη διαφορά μεγέθους μεταξύ δυο 

συνόλων αντικειμένων. Μπορούσαν να κατανοήσουν και να εξηγήσουν ευκολότερα ποιο 

σύνολο είχε τα περισσότερα στοιχεία από εκείνο με τα λιγότερα. Όταν ο Μ 1 σύγκρινε ένα 

σύνολο με 5 μπλε πομ-πομ και ένα με 4 κίτρινα, απάντησε στην ερώτηση «ποια είναι 

περισσότερα;» αλλά στην ερώτηση «ποια είναι λιγότερα;» δεν μπορούσε. 

 

Στη σύγκριση δυο συνόλων αρχικά χρησιμοποιούσαν και οι δυο την καταμέτρηση. 

Μετά την παρουσίαση της «ένα-προς-ένα αντιστοίχισης» προσπαθούσαν σε κάποιες 

περιπτώσεις να τη χρησιμοποιήσουν. Στη σύγκριση δυο συνόλων (5 και 4ων  μαρκαδόρων) ο 

Μ 2 απάντησε σωστά, και στην ερώτηση «πώς το κατάλαβες;» απάντησε «γιατί αν τα βάλω 

έτσι» (κάνοντας αντιστοίχιση) «ένας δεν έχει ζευγάρι». 

 

Και οι δυο μαθητές ανταποκρίνονταν καλύτερα στις βιωματικές και εμπράγματες 

δραστηριότητες από τις αναπαραστατικές. Στις αναπαραστατικές δραστηριότητες ο Μ 1 

ανταποκρίθηκε καλύτερα. Απαντούσε συχνότερα σωστά, κάνοντας λιγότερα λάθη στις 

αναπαραστατικές συγκρίσεις στον Η/Υ (παράρτημα Ι 1.Α1, 1.Β1), στα παιχνίδια στον Η/Υ 

(παράρτημα ΙΙ 1.Α1, 1.Α2, 1.Α3, 1.Α4, 1.Β1, 1.Γ1, 1.Γ2) και στα φύλλα εργασίας 

(παράρτημα Ι 1.Α2, 1.Β2, 1.Γ1). Για παράδειγμα, στις αναπαραστατικές δραστηριότητες 

(παράρτημα Ι 1. Γ1), έκαναν λάθη. Στηριζόμενοι σε αντιληπτικά δεδομένα δεν μπορούσαν να 

καταλάβουν, εάν δυο σύνολα ήταν ίσα ή άνισα, γιατί δεν είχαν κατακτήσει την αρχή της 

διατήρησης της ποσότητας και αντιστοιχούσαν με χωροταξικά κριτήρια. Όταν τους ζητήθηκε 

να ενώσουν με μια γραμμή κάθε παιδί με μια τσάντα για να βρουν αν τα δυο σύνολα ήταν 
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ίσα, ένωσαν μόνο τις τσάντες με τα παιδιά που βρισκόταν το ένα κάτω από το άλλο, 

αφήνοντας τσάντες και παιδιά χωρίς αντιστοίχιση.  

 

2. ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ (παρέμβαση 4η 5η 6η) 

 

Οι μαθητές της ομάδας Α έκαναν τις πρώτες προσπάθειες αλληλεπίδρασης μεταξύ 

τους, και με τους υπόλοιπους μαθητές, κάτω από συνεχή παρότρυνση και καθοδήγηση για 

ομαδική εργασία. Για παράδειγμα όταν ζητήθηκε από τις 2 ομάδες των μαθητών να 

δημιουργήσουν από ένα σύνολο με χάντρες του ίδιου χρώματος, ο Μ 2 είπε «εγώ θα μαζέψω 

μπλε» και άρχισε να μαζεύει σα να εργαζόταν ατομικά. Μετά τις απαραίτητες εξηγήσεις για 

την ομαδική εργασία, ρώτησε τα παιδιά της ομάδας του «θέλετε να μαζέψουμε όλοι μαζί 

μπλε χάντρες;». Επίσης ο Μ 1 για πρώτη φορά παρενέβη σε λάθος επιλογή συμμαθητή του, 

βοηθώντας τον στη διόρθωση.  

 

Κατά τις παρεμβάσεις αυτές ο Μ 1 ήταν προσεκτικός στις συζητήσεις, επιχειρούσε να 

εκτελέσει τις οδηγίες και ήταν συγκεντρωμένος κατά την ώρα εργασίας του. Άρχισε να 

γίνεται όμως ελαφρώς παρορμητικός, αισθανόμενος σιγουριά για τις γνώσεις του έναντι των 

άλλων, με αποτέλεσμα να απαντάει αυτός σε κάποιες περιπτώσεις ενώ, αυτός που έπρεπε, 

σκεφτόταν ακόμη την απάντηση. Ο Μ 2 άρχισε να παίρνει μέρος στις συζητήσεις και τις 

δραστηριότητες σεβόμενος τους συμμαθητές του, παραμένοντας περισσότερο χρόνο 

συγκεντρωμένος και διαταράσσοντας λιγότερο την ομάδα. 

 

Από την αρχή των παρεμβάσεων αυτής της ενότητας φάνηκε ότι οι μαθητές 

κατανοούσαν την έννοια της ταξινόμησης, απλώς δεν την είχανε ποτέ διδαχθεί οργανωμένα 

και μεθοδικά, ώστε να γίνει συνειδητή γνώση. Μπορούσαν να δημιουργήσουν ομάδες με 

βάση ένα ή περισσότερα χαρακτηριστικά. Όταν για παράδειγμα έπρεπε να βρούνε ό,τι 

υπήρχε μέσα στην τάξη και μπορούμε να το διαβάσουμε, ο Μ 1 είπε «μπορούμε να 

διαβάσουμε βιβλία, παραμύθια, περιοδικά, εφημερίδες, αυτά τα φύλλα που γράφεις». 

 

Στην αιτιολόγηση των ταξινομήσεων και οι δυο μαθητές δυσκολεύονταν. Για 

παράδειγμα δόθηκαν στην ομάδα τους 7 κάρτες της «Πινακωτής», ενός παιδαγωγικού 

παιχνιδιού που χρησιμοποιείται για την καλλιέργεια της ανάγνωσης-γραφής και το οποίο 

περιείχε κάρτες με εικόνες αντικειμένων και γραμμένη τη λέξη. Οι 5 κάρτες απεικόνιζαν 

ξύλινα αντικείμενα (τραπέζι, σκάλα, καφάσι, βαρέλι, μανταλάκι) και οι 2 χάρτινα 
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(εφημερίδα, βιβλίο). Ζητήθηκε να τις χωρίσουν σε δυο ομάδες. Συζήτησαν και η 

ομαδοποίηση που έκαναν ήταν τα αντικείμενα που βάζουμε πάνω στο τραπέζι (μανταλάκι, 

εφημερίδα, βιβλίο) και αυτά που δεν βάζουμε (σκάλα, καφάσι, βαρέλι,). Ο Μ 2 είχε αναφέρει 

αρχικά να χρησιμοποιήσουν ως κριτήριο το υλικό και μετά συμφώνησε και με αυτό το 

κριτήριο, γιατί ενώ το αντιλαμβανόταν, δυσκολευόταν στην αιτιολόγηση, γιατί ένα 

αντικείμενο μπορεί ή όχι να συμπεριληφθεί σε μια ομάδα, ιδίως αν το κριτήριο ήταν 

μορφολογικό ή η χρηστικότητά του. Και ενώ, δηλαδή αρχικά σκέφτηκε την ομαδοποίηση με 

κριτήριο το υλικό, δεν μπορούσε να το τεκμηριώσει και συμφώνησε σε διαφορετικό κριτήριο 

ταξινόμησης.  

 

Στις εργασίες τους, και κυρίως στις αναπαραστατικές, δεν χρησιμοποιούσαν 

στρατηγικές κατά τις ταξινομήσεις με αποτέλεσμα να επανέρχονται στα ίδια αντικείμενα και 

να εξαντλούν τους πόρους ενέργειας και συγκέντρωσης που διέθεταν. Μετά από συζήτηση, 

επίδειξη, σαφή διδασκαλία και συνεχή υπενθύμιση, άρχισαν να χρησιμοποιούν διάφορες 

στρατηγικές. Για παράδειγμα, στο φύλλο εργασίας (παράρτημα Ι 2. Γ1) όπου έπρεπε να 

βρούνε τα ίδια σπίτια με ένα σπίτι με πόρτα, 2 παράθυρα, χωρίς καμινάδα που βρισκόταν 

μέσα σε πλαίσιο, έγινε αντιληπτό ότι είχαν αναφερθεί επανειλημμένα στα ίδια σπίτια και 

μετά από συζήτηση αποφασίστηκε να διαγράφουν κάθε σπίτι που ελέγχουν και ήταν 

διαφορετικό, ενώ σε όποιο ήταν ίδιο να το βάζουν σε κύκλο. 

 

Και οι δυο μαθητές ανταποκρίνονταν εξίσου καλά στις βιωματικές, τις εμπράγματες 

και αναπαραστατικές δραστηριότητες ταξινόμησης με βάση ένα κριτήριο. Απάντησαν σωστά 

σε όλες τις αναπαραστατικές ταξινομήσεις στον Η/Υ (παράρτημα Ι 2.Α1, 2.Β1), στα 

παιχνίδια στον Η/Υ (παράρτημα ΙΙ 2.Α1, 2.Β1) και στα φύλλα εργασίας (παράρτημα Ι 2.Α2, 

2.Β2). Στις ταξινομήσεις με βάση δυο ή περισσότερα χαρακτηριστικά ανταποκρίθηκαν 

καλύτερα στις βιωματικές και εμπράγματες δραστηριότητες από τις αναπαραστατικές. Για 

παράδειγμα, στο φύλλο εργασίας που αναφέρθηκε παραπάνω και έπρεπε να βρούνε τα ίδια 

σπίτια με αυτό που βρισκόταν μέσα σε πλαίσιο, συνάντησαν δυσκολίες στην κατανόηση της 

οδηγίας και για το λόγο αυτό η οδηγία τροποποιήθηκε ώστε να είναι πιο κατανοητή. Ο Μ 1 

και ο Μ 2 διαφωνούσαν, καθώς ο Μ 2 έλεγε πως ένα σπίτι ήταν ίδιο με αυτό του πλαισίου, 

ενώ δεν ήτανε. Μετά από παρότρυνση, ο Μ 1 εξήγησε στον Μ 2 «αυτό έχει ένα παράθυρο, 

αυτό έχει δυο» και ο Μ 2 απάντησε «να του φτιάξουμε». Μετά από συζήτηση, λέχθηκε ρητά  

τι έπρεπε να προσέχουν για να αποφανθούν αν ένα σπίτι ήταν ίδιο ή διαφορετικό με αυτό στο 

πλαίσιο. Έπρεπε να συνομιλήσουν και να αιτιολογήσουν την κάθε τους απόφαση. Ο Μ 2 
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δυσκολευόταν να αναφέρει όλα τα κοινά στοιχεία μεταξύ δυο όμοιων σπιτιών ενώ φαινόταν 

ευκολότερη η αιτιολόγηση του διαφορετικού γιατί επρόκειτο μόνο για ένα διαφορετικό 

στοιχείο. Έτσι μπόρεσε να αιτιολογήσει γιατί δυο σπίτια ήταν διαφορετικά λέγοντας «είναι 

διαφορετικό γιατί αυτό έχει καμινάδα» χωρίς να μπορεί να αναφέρει όλα τα στοιχεία που 

καθιστούσαν δυο σπίτια ίδια. 

 

3. ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗ (παρέμβαση 7η 8η 9η ) 

 

Η συνεργασία και η αλληλεπίδραση των μαθητών βελτιωνόταν με πολύ αργά βήματα. 

Ο Μ 1 έκανε αρκετές προσπάθειες να συνεργαστεί με την ομάδα του και να βοηθήσει όποιον 

έκανε λάθη. Όταν για παράδειγμα η Μ 5 μετρούσε τα αγόρια και σταμάτησε χωρίς να 

μετρήσει τον Μ 2, της τον έδειξε για να τον μετρήσει. Η στάση του και η συμπεριφορά του 

ήταν σταθερή, με την προσοχή του επικεντρωμένη σε όσα λεγόταν και γινόταν στην τάξη. Ο 

Μ 2 είχε αυξήσει τον χρόνο συγκέντρωσης και προσοχής αλλά εξακολουθούσε να 

κουράζεται σχετικά γρήγορα και να το δείχνει με τη στάση του καθώς πείραζε αντικείμενα 

της τάξης, μιλούσε  και ερωτώμενος απαντούσε άσχετα. Έτσι όταν σε κάποια στιγμή, που 

είχε δείξει τα πρώτα σημάδια κούρασης, του ζητήθηκε να απαντήσει εάν δυο σύνολα 

χαντρών ήταν ίσα, άρχισε να μετρά μέχρι το δέκα χωρίς να αποδεικνύει τίποτα. 

 

Αρχικά δυσκολεύονταν να απαντήσουν και να αιτιολογήσουν γιατί δυο σύνολα ήταν 

ίσα ή άνισα, τη διαφορά τους και στην χρήση της ένα προς ένα αντιστοίχισης. Έγιναν πολλές 

βιωματικές και εμπράγματες δραστηριότητες με ίσες και άνισες ποσότητες εφαρμόζοντας 

την ένα προς ένα αντιστοίχιση. Στην ερώτηση «ποια είναι περισσότερα, τα αγόρια ή τα 

κορίτσια εδώ μέσα, και πόσα περισσότερα;» (3 αγόρια, 2 κορίτσια) οι μαθητές σχημάτισαν 

ζευγαράκια και ο Μ 1 απάντησε «τα αγόρια είναι περισσότερα. Είναι 3 περισσότερα». 

Θεώρησε δηλαδή ότι ο συνολικός τους αριθμός ήταν ίδιος με τη διαφορά τους. Μετά από 

αρκετές δραστηριότητες απαντούσαν στην ερώτηση ποιο σύνολο έχει περισσότερα στοιχεία, 

αλλά δυσκολεύτηκαν περισσότερο να καταλάβουν ποιο είχε λιγότερα. Σε εμπράγματη 

δραστηριότητα με 6 μαθητές και 4 καρέκλες, στην ερώτηση «πόσα περισσότερα είναι τα 

παιδιά» ο Μ 1 απάντησε «6», όσα δηλαδή ήταν όλα μαζί. Η ερώτηση τροποποιήθηκε ως 

εξής: «πόσα παιδιά δεν βρίσκουν καρέκλα να καθίσουν επειδή είναι περισσότερα;» και 

απαντήθηκε από τον Μ 2 «δυο παιδιά δεν βρίσκουν να καθίσουν γιατί είναι δυο 

περισσότερα». Στην ερώτηση «πόσες λιγότερες είναι οι καρέκλες;» δεν μπορούσαν να 

απαντήσουν.  
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Δυσκολεύτηκαν πολύ στην κατανόηση της διατήρησης της ποσότητας 

παρερμηνεύοντας την έννοια της ισότητας με το μήκος της γραμμής που καταλάμβαναν τα 

στοιχεία των συνόλων. Για παράδειγμα στην ερώτηση αν ήταν ίσες οι χάντρες δύο συνόλων, 

ο Μ 2 απάντησε πως ήταν και αμέσως τις αντιστοίχισε. Μόλις άλλαξε η διάταξη του ενός 

συνόλου, τοποθετήθηκαν πιο αραιά, θεώρησε ότι οι χάντρες του ενός συνόλου έγιναν 

περισσότερες. 

 

Στην αντιστοίχιση και τη γραφική-συμβολική αναπαράσταση ποσοτήτων δεν 

δυσκολεύτηκαν ιδιαίτερα. Μετά από συζήτηση, διερεύνηση των τρόπων αναπαράστασης των 

ποσοτήτων και μοντελοποίηση, έγινε κατανοητό. 

 

Δυσκολίες υπήρχαν αρχικά στην ικανότητα έκφρασης των σχέσεων μεταξύ των 

συνόλων και αιτιολόγησής τους. Ο Μ 2 θέλοντας να πει ότι τα κίτρινα τουβλάκια ήταν 

περισσότερα ενώ τα μπλε λιγότερα, είπε: «τα κίτρινα είναι περισσότερα αλλά τα μπλε δεν 

είναι περισσότερα». Αργότερα σε ανάλογη συσχέτιση είπε: «τα κίτρινα είναι περισσότερα 

και τα μπλε λιγότερα». Στην ερώτηση πόσα περισσότερα απαντούσαν σωστά, αιτιολογώντας 

«γιατί άμα τα κάνουμε ζευγαράκια περισσεύουν 2 τουβλάκια». 

 

Κατά τη σύγκριση δυο συνόλων και οι δυο μαθητές χρησιμοποιούσαν αρχικά την 

καταμέτρηση και συνέχισαν να τη χρησιμοποιούν μαζί με τη διδαχθείσα αντιστοίχιση κατά 

περίπτωση. Για παράδειγμα στο φύλλο εργασίας (παράρτημα Ι 3. Α1) ο Μ 1 ένωσε κάθε 

πεταλούδα με ένα λουλούδι και απάντησε ότι παντού οι πεταλούδες ήταν τόσες, όσα τα 

λουλούδια. Στην ερώτηση «πώς το κατάλαβες;» απάντησε «γιατί τα μέτρησα» χωρίς να 

αναφερθεί καθόλου στις αντιστοιχίσεις που είχε κάνει. 

 

Παρά τις αρχικές τους δυσκολίες, μετά από αρκετές δραστηριότητες βιωματικές και 

εμπράγματες τα παιδιά τελικά έδειξαν να κατανοούν τη στρατηγική της «ένα-προς- ένα» 

αντιστοίχισης για τη συσχέτιση των στοιχείων δυο συνόλων, την αρχή της διατήρηση της 

ποσότητας και πως αυτή αλλάζει μόνο με πρόσθεση ή αφαίρεση και τέλος τη γραφική- 

συμβολική αναπαράσταση των ποσοτήτων. Στις αναπαραστατικές δραστηριότητες 

(παράρτημα Ι 3.Α1, 3.Β1, 3.Γ1) και στα παιχνίδια στον Η/Υ (παράρτημα ΙΙ 3.Α1, 3.Γ1) 

ανταποκρίθηκαν ικανοποιητικά. Ο Μ 1 απάντησε σε όλα τα έργα σωστά ενώ ο Μ 2 όσα λάθη 

έκανε οφειλόταν στην κούραση που αισθανόταν και την απώλεια της συγκέντρωσής του. 
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4. ΣΕΙΡΙΟΘΕΤΗΣΗ - ΔΙΑΤΑΞΗ ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ (παρέμβαση 10η 11η 12η) 

 

Στις παρεμβάσεις αυτής της ενότητας ο Μ 1 αλληλεπίδρασε σε μεγάλο βαθμό με τους 

συμμαθητές του. Λόγω απουσίας του Μ 2 και της Μ 5, την ομάδα παρέμβασης αποτελούσαν 

οι τρεις υπόλοιποι μαθητές (Μ 1, Μ 3, Μ 4). Η απουσία του Μ 2 και η  μικρότερη 

αριθμητικά ομάδα διαμόρφωσαν ευνοϊκότερο κλίμα εργασίας. Ο Μ 1 συζητούσε κυρίως με 

την Μ 3 κάθε σειριοθέτηση, αντάλλασαν απόψεις και οικοδομούσαν την γνώση. Βοηθούσε 

όποιον έκανε λάθη ή δεν καταλάβαινε, όπως στην περίπτωση του Μ 4, ο οποίος κατά την 

παρατήρηση του τριγωνικού αριθμητήριου και το σχολιασμό της σειριοθέτησης από την πιο 

ψηλή στήλη, με τις περισσότερες χάντρες, στην πιο χαμηλή με τις λιγότερες χάντρες, έδειχνε 

να μην καταλαβαίνει τον τρόπο διάταξης. Μόλις το κατάλαβε ο Μ 1 του είπε: «είναι σαν 

σκάλα, να έτσι κατεβαίνει και φτάνουμε στο νάνο». 

 

Ο Μ 2 παρακολούθησε μόνος τις παρεμβάσεις αυτής της ενότητας λόγω απουσίας 

του τις προηγούμενες ημέρες. Η απουσία του είχε αρνητικό αντίκτυπο στην προηγούμενη 

θετικά αυξανόμενη επίδοση και συμπεριφορά του. Έμενε συγκεντρωμένος λιγότερο χρόνο, 

έλεγε άσχετα πράγματα και έδειχνε μικρότερη διάθεση επενέργειας στα υλικά και 

πειραματισμού ώστε να οικοδομήσει τη γνώση του. Χρειαζόταν συνεχή παρότρυνση και 

ενθάρρυνση.  

 

Και οι δυο μαθητές μετά τις πρώτες παιγνιώδεις δραστηριότητες έδειξαν να 

αντιλαμβάνονται την έννοια της σειριοθέτησης. Παρατηρώντας τους κύβους της Playskool 

και προσπαθώντας να αιτιολογήσουν γιατί ο ένας μπορεί να τοποθετηθεί μέσα στον άλλο, ο 

Μ 1 είπε: «έχουμε κουτάκια. Μπαίνουν γιατί άλλα είναι μικρά άλλα μεγάλα». Τα 

τοποθετήσαμε σε διάταξη από το πιο μεγάλο στο πιο μικρό και αντίθετα. Διέτασσαν σωστά 

τρία  αντικείμενα, όταν επρόκειτο για σειριοθέτηση με μετρικό κριτήριο ή τρία σύνολα 

αντικειμένων,  όταν επρόκειτο για σειριοθέτηση με ποσοτικό κριτήριο. Όταν τα αντικείμενα 

ήταν περισσότερα έκαναν λάθη. Ευκολότερα κατάλαβαν τη σειριοθέτηση από τα λιγότερα 

στα περισσότερα, από το μικρότερο στο μεγαλύτερο από το λεπτότερο στο πιο χοντρό, παρά 

τις αντίστροφες διατάξεις.  

 

Τη σειριακή αντιστοίχιση την κατανόησαν ευκολότερα και στο τέλος έκαναν σωστά 

όλες τις εμπράγματες δραστηριότητες και τη σύνθετη αντιστοίχιση στις κάρτες όπου έπρεπε 

να αντιστοιχίσουν ψάρια με γυάλες ανάλογα με το μέγεθος. (παράρτημα Ι 4. Γ1) Στο φύλλο 
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εργασίας (παράρτημα Ι 4. Γ2) έκαναν σωστά τις αντιστοιχίσεις των ακραίων μεγεθών αλλά 

μπερδεύτηκαν στις ενδιάμεσες. 

 

Οι δυσκολίες στην εκφραστική τους ικανότητα και στην αιτιολόγηση των ενεργειών 

τους ήταν εμφανής. Όταν για παράδειγμα ο Μ 1  προσπαθούσε να αιτιολογήσει τη 

σειριοθέτηση ομάδων από λαγουδάκια, από τα λιγότερα στα περισσότερα, είπε: «πιο μικρό, 

πιο μεγάλο, 1, 2, 3, 4, 5, 6 λαγουδάκια». 

 

Αρχικά οι μαθητές δε χρησιμοποιούσαν στρατηγικές κατά τη σειριοθέτηση 

περισσοτέρων των τριών αντικειμένων. Μέσα από τις δραστηριότητες και τη συζήτηση 

αναδύθηκαν διάφορες στρατηγικές όπως για παράδειγμα κατά τις δραστηριότητες σειριακής 

αντιστοίχισης ότι θα τους διευκόλυνε να βρίσκουν και να αντιστοιχίζουν πρώτα τα ακραία 

μεγέθη  ώστε να έχουν λιγότερα μπροστά τους, και μετά τα μεσαία. Ο Μ 1 επίσης, όταν του 

ζητήθηκε να σειριοθετήσει αφρώδες υλικό, αντί να τοποθετήσει οριζόντια τα κομμάτια, τα 

τοποθέτησε σωστά κάθετα για να αποφύγει τη δυσκολία από πού έπρεπε να αρχίσει. Καθώς 

σειριοθετώντας οριζόντια μπερδευόταν αν έπρεπε να τοποθετήσει από αριστερά προς τα 

δεξιά ή αντίθετα. Γνώριζε όμως πως, η σωστή φορά, ήταν από πάνω προς τα κάτω. 

 

Στις αναπαραστατικές δραστηριότητες (παράρτημα Ι 4.Α1, 4.Α2, 4.Β1, 4.Β2)  

σειριοθετούσαν σωστά όταν είχαν λίγες, έως 3-4, εικόνες. Όταν ήταν περισσότερες έκαναν 

λάθη. Στις σειριοθετήσεις στον Η/Υ έκαναν λίγα λάθη καθώς τα ζώα ήταν κάθε φορά τρία. 

(παράρτημα ΙΙ 4.Α1) Ο Μ 2 έκανε περισσότερα λάθη στις σειριοθετήσεις με ποσοτικό 

κριτήριο καθώς μετρούσε βιαστικά και ασύγχρονα, με αποτέλεσμα να μη γνωρίζει σωστά 

τον αριθμό των αντικειμένων σε κάθε κάρτα. Ένα κοινό, συνηθισμένο λάθος, η σύγχυση για 

τη φορά τοποθέτησης των αντικειμένων, βελτιώθηκε μετά τη σαφή  οδηγία ότι τοποθετούμε 

τα αντικείμενα με τη φορά που διαβάζουμε, από το πιο αδύναμο χέρι προς το πιο δυνατό που 

χρησιμοποιούμε για να γράφουμε, καθώς όλοι οι μαθητές ήταν δεξιόχειρες, και την 

επισήμανση ότι ως 1ο αντικείμενο μπαίνει αυτό που λέει η πρώτη λέξη π,χ. από το 

μεγαλύτερο και τελευταίο αυτό που λέει η 2η λέξη π.χ. στο μικρότερο. 

 

 

5. ΔΟΜΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗ (παρέμβαση 13η 14η 15η-16η) 
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Στις παρεμβάσεις που ακολούθησαν εκτός τις δραστηριότητες που αφορούσαν την 

δομημένη καταμέτρηση, για να μην είναι κουραστικές και μονότονες, πραγματοποιήθηκαν 

δραστηριότητες επανάληψης των προηγούμενων εννοιών για την καλύτερη εμπέδωσή τους, 

όπως για παράδειγμα δραστηριότητες σειριοθέτησης και σειριακής αντιστοίχησης, 

(παράρτημα Ι 5. Δ1) με ταυτόχρονη καταμέτρηση, επειδή οι μαθητές είχαν δυσκολευτεί κατά 

τις προηγούμενες παρεμβάσεις. Για τις δραστηριότητες καταμέτρησης χρησιμοποιήθηκαν 

υλικά γνώριμα και οικεία στους μαθητές και πολλά επιτραπέζια παιχνίδια από το πλούσιο 

παιδαγωγικό υλικό του σχολείου. Οι μαθητές της ομάδας Α συνομιλούσαν, βοηθούσαν και 

αλληλεπιδρούσαν μεταξύ τους και με τους άλλους μαθητές. Όταν για παράδειγμα, ο Μ 4 

έκανε λάθος μετρώντας αδόμητα τουβλάκια, ο Μ 2 του είπε: «βάλτα στη σειρά, όπως εγώ, να 

μη τα μπερδεύεις». Ο Μ 1 άκουγε συγκεντρωμένα, εργαζόταν μεθοδικά και ήταν 

δημιουργικός καθ’ όλη τη διάρκεια των παρεμβάσεων. Ο Μ 2 τον περισσότερο χρόνο 

εργαζόταν επίσης συγκεντρωμένα και ακολουθούσε τις υποδείξεις ώστε να μετράει 

συγχρονισμένα αλλά προς το τέλος κάθε παρέμβασης φαινόταν κουρασμένος και δεν 

πρόσεχε πλέον. Έτσι για παράδειγμα δεν αντιλαμβανόταν τις παραβιάσεις των αρχών της 

καταμέτρησης ή δεν βοηθούσε τα παιδιά της ομάδας του στην καταμέτρηση των 

αντικειμένων που έπρεπε. 

 

Στην αρχή οι μαθητές, περισσότερο ο Μ 2, έκαναν λάθη καθώς μετρούσαν 

ασύγχρονα και δεν δομούσαν το υλικό τους. Μέσα από διάφορες δραστηριότητες 

συζητήθηκαν οι αρχές της καταμέτρησης και τα παιδιά έδειξαν να τις κατανοούν. Για την 

καλύτερη εμπέδωσής τους, επαναλαμβανόταν με κάθε ευκαιρία. Με την επανάληψη και 

εξάσκηση ο Μ 1 αντιλαμβανόταν πλέον κάθε εσκεμμένη παραβίαση, μετρούσε 

συγχρονισμένα και δομούσε το υλικό του. Ο Μ 2 αντιλαμβανόταν επίσης τις παραβάσεις των 

αρχών, μετρούσε συγχρονισμένα, μετά από πολλές υποδείξεις, και δομούσε το υλικό του όσο 

διάστημα ήταν ξεκούραστος και είχε διάθεση συμμετοχής. Μέσα από τα επιτραπέζια 

παιχνίδια και τη χρήση των ζαριών έμαθαν να εκτιμούν άμεσα μικρές ποσότητες, κάνοντας 

κάποια λάθη, ενώ στην αρχή καταμετρούσαν κάθε φορά τις κουκίδες από τα ζάρια.  Στις 

δραστηριότητες αντίστροφης μέτρησης ο Μ 1 συμμετείχε και ενώ αρχικά έκανε αρκετά λάθη 

ιδίως μεταξύ των αριθμών 7 έως 10, μετά από αρκετές επαναλήψεις μετρούσε σωστά. Ο Μ 2 

δεν είχε διάθεση να εμπλακεί και είπε «εγώ ξέρω έτσι κυρία, one two». Μετά από αυτό δεν 

συμμετείχε καθόλου.  
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Στην αναζήτηση τρόπων δόμησης των αντικειμένων ώστε να μην γίνονται λάθη κατά 

την καταμέτρηση και οι δυο είχαν τις προτάσεις τους. Ο Μ 1 είπε «να τα βάλουμε σε μια 

γραμμούλα» ή «όσα μετράω θα τα παίρνω στο χέρι» και ο Μ 2 είπε «εγώ κυρία όταν είναι 

ανακατεμένα λέω να τα βάλουμε από εδώ-εδώ» δείχνοντας από τη θέση που ήταν στην άκρη 

του τραπεζιού. 

 

Η απόδοση του Μ 1 ήταν σταθερή από τη στιγμή που διατυπώθηκαν ρητά οι αρχές 

της καταμέτρησης και εξασκήθηκε, σε όλες τις δραστηριότητες, στις εμπράγματες τις 

αναπαραστατικές (παράρτημα Ι 5.Δ1) και του Η/Υ(παράρτημα ΙΙ 5.Α1, 5.Α2, 5.Β1, 5.Γ1). 

Ανάλογη ήταν η απόδοση του Μ 2 όση ώρα είχε διάθεση συμμετοχής. Για παράδειγμα, στο 

παιχνίδι στον Η/Υ (παράρτημα ΙΙ 5. Γ1) έβαλε τις 3 βούλες που του ζητούσε το παιχνίδι και 

μετά ήθελε να βάλει και άλλη. Το έκανε εσκεμμένα, απλώς ήθελε να αντιτεθεί. Το βλέμμα 

του ήταν πονηρό. Η ώρα είχε περάσει, είχε κουραστεί και δεν ήθελε να συνεχίσει. 

 

5.2.1.3. Post-test Ομάδας Α 

 

Με το τέλος των παρεμβάσεων χορηγήθηκε στην ομάδα Α το Κριτήριο αξιολόγησης. 

Μετά την επεξεργασία των αποτελεσμάτων οι δυο μαθητές κατετάγησαν στο επίπεδο Α. 

 

Από την επεξεργασία των απαντήσεων των μαθητών στις 5 υποδεξιότητες του 

Κριτηρίου, που η καθεμία είχε 5 έργα, προέκυψαν τα ακόλουθα αποτελέσματα ως προς τις 

σωστές απαντήσεις που δόθηκαν στην κάθε υποδεξιότητα.  

 

Post-test Σύγκριση Ταξινόμηση Αντιστοίχιση Σειριοθέτηση Δομημένη 

καταμέτρηση 

Μαθητής 1 

    (Μ 1) 

 

4 

 

5 

 

4 

 

4 

 

5 

Μαθητής 2 

    (Μ 2) 

 

4 

 

4 

 

4 

 

5 

 

4 

Πίνακας 2: Αριθμός σωστών απαντήσεων των μαθητών της ομάδας Α ανά υποδεξιότητα στο post –test 

 

Αναλύοντας τα ποιοτικά χαρακτηριστικά της επίδοσης του κάθε μαθητή 

παρατηρήθηκε ότι: 
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Ο Μ 1 καθ’ όλη τη διάρκεια της αξιολόγησης ήταν ήρεμος και χαλαρός. Όση ώρα 

συμπλήρωνε το κριτήριο ήταν συγκεντρωμένος, μεθοδικός. Παρατηρούσε αναλυτικά τα έργα 

και απαντούσε δείχνοντας με το δάχτυλο με τρόπο σταθερό. Απαντούσε γρήγορα χωρίς όμως 

να είναι βιαστικός. Στις περιπτώσεις που βιάστηκε, λόγω της σιγουριάς που αισθανόταν, 

έκανε λάθος, όπως στο έργο σύγκρισης όπου έπρεπε να δείξει το κουτί με τα περισσότερα 

μπαλάκια. Στο έργο αντιστοίχιση όπου έπρεπε να δείξει την εικόνα στην οποία κάθε κότα 

είχε γεννήσει ένα αυγό, δεν κατάλαβε την οδηγία και απάντησε λάθος. Τέλος στο έργο 

σειριακής αντιστοίχισης όπου έπρεπε να ενώσει κάθε σκυλί με ένα ξύλο ανάλογα με το 

μέγεθός τους, ενώ η αρχική του πρόθεση στη μια αντιστοίχιση ήταν σωστή, τελικά άλλαξε 

την κατεύθυνση της γραμμής που τραβούσε πριν το καταληκτικό σημείο και αντιστοίχισε 

λάθος. 

 

Υπήρξαν περιπτώσεις που αυτό-διόρθωσε την απάντησή του, όπως στο έργο 

ταξινόμησης όπου έπρεπε να δείξει όλους τους ανθρώπους που κρατούσαν τσάντα αλλά δεν 

φορούσαν γυαλιά. Έδειξε ένα άνθρωπο που φορούσε γυαλιά, αλλά κουνώντας το κεφάλι και 

το δάχτυλο είπε «όχι». 

 

Σε όλα τα υπόλοιπα έργα απάντησε σωστά. 

 

Ο Μ 2 καθ’ όλη τη διάρκεια της αξιολόγησης ήταν ήρεμος και συγκεντρωμένος. Όση 

ώρα συμπλήρωνε το κριτήριο παρατηρούσε αναλυτικά τα έργα και απαντούσε δείχνοντας με 

το δάχτυλο, λέγοντας συνήθως «αυτό». Η επίδραση των παρεμβάσεων ήταν εμφανής. 

Συγκέντρωνε για μεγαλύτερο διάστημα την προσοχή του, κατανοούσε τις οδηγίες και έλεγχε 

τις περισσότερες φορές την παρορμητικότητά του, περιμένοντας να ακούσει την οδηγία πριν 

εκτελέσει. Σε πολλές περιπτώσεις αιτιολογούσε την απάντησή του. Δείχνοντας για 

παράδειγμα τη σωστή σειριοθέτηση από το μεγαλύτερο στο μικρότερο μήλο εξήγησε: «αυτό 

είναι μεγάλο, λίγο πιο μικρό, αυτό ακόμα πιο μικρό και αυτό είναι το μικρό». Ακολουθούσε 

όσα ειπώθηκαν στις παρεμβάσεις. Για παράδειγμα στα έργα δομημένης καταμέτρησης, 

μετρούσε προσεκτικά, δομημένα, δείχνοντας με το δάχτυλο τα δομημένα κυβάκια. Στο έργο 

που τα κυβάκια ήταν αδόμητα, χρησιμοποίησε και  στρατηγική στην καταμέτρηση του 

αδόμητου υλικού μετακινώντας ένα-ένα τα κυβάκια και τοποθετώντας τα σε σειρά. 

 

Τα λάθη που έκανε οφειλόταν είτε στη βιασύνη του, λόγω της παρορμητικότητας ή 

της σιγουριάς για τις γνώσεις του, όπως σε ένα έργο ποσοτικής σύγκρισης, είτε στην 
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παροδική απώλεια συγκέντρωσης και ανοργάνωτης παρατήρησης όπως στο έργο 

ταξινόμησης όπου έπρεπε να βρει όλα τα μήλα με συγκεκριμένα στοιχεία, στο οποίο αν και 

παρατήρησε αναλυτικά το έργο, απάντησε λανθασμένα, έδειξε περισσότερα μήλα, γιατί 

κοιτούσε αδόμητα και το βλέμμα του έτρεχε από το ένα μήλο στο μήλο. Ανάλογα, στο έργο 

αντιστοίχισης όπου έπρεπε να βρει την εικόνα που είχε τόσες κουκίδες όσα τα μπαλόνια στο 

πλαίσιο, ενώ καταμέτρησε τις εικόνες με τις κουκίδες, βρήκε το τετράγωνο με τον αριθμό 

κουκίδων που έψαχνε, το προσπέρασε, μέτρησε επαναλαμβανόμενα τις κουκίδες στις εικόνες 

και στο τέλος έδειξε λάθος τετράγωνο. Τέλος απάντησε λανθασμένα στο έργο της δομημένης 

καταμέτρησης, την αντίστροφη αρίθμηση, ως αποτέλεσμα της άρνησης του να συμμετέχει 

στις ανάλογες δραστηριότητες κατά τις παρεμβάσεις.  

 

Υπήρξαν περιπτώσεις που αυτό-διόρθωσε την απάντησή του, όπως στο έργο της 

σειριακή αντιστοίχιση μεταξύ δυο συνόλων στο οποίο εργάστηκε με μεγάλη προσοχή και 

όταν τραβούσε γραμμές ζήτησε σβήστρα γιατί κατάλαβε μια λάθος αντιστοίχιση που έκανε 

και θέλησε  να διορθώσει την επιλογή του. 

 

Σε όλα τα υπόλοιπα έργα απάντησε σωστά. 

 

5.2.1.4. Follow-up Ομάδας Α 

 

Τρεις εβδομάδες μετά τη χορήγηση του post-test, χορηγήθηκε το Κριτήριο 

αξιολόγησης ώστε να διαπιστωθεί εάν διατηρείται η επίδραση των παρεμβάσεων, όπως 

αποτυπώθηκε στα αποτελέσματα του post-test.  Μετά την επεξεργασία των αποτελεσμάτων 

οι δυο μαθητές κατετάγησαν στο επίπεδο B μειώνοντας την επίδοσή τους. 

 

Από την επεξεργασία των απαντήσεων των μαθητών στις 5 υποδεξιότητες του 

Κριτηρίου, που η καθεμία είχε 5 έργα, προέκυψαν τα ακόλουθα αποτελέσματα ως προς τις 

σωστές απαντήσεις που δόθηκαν στην κάθε υποδεξιότητα. 

 

Follow-

up 

Σύγκριση Ταξινόμηση Αντιστοίχιση Σειριοθέτηση Δομημένη 

καταμέτρηση 

Μαθητής 1 

(Μ 1) 

 

5 

 

5 

 

5 

 

3 

 

4 
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Μαθητής 2 

(Μ 2) 

 

5 

 

5 

 

4 

 

4 

 

3 

Πίνακας 3: Αριθμός σωστών απαντήσεων των μαθητών της ομάδας Α ανά υποδεξιότητα στο follow- up 

 

Αναλύοντας τα ποιοτικά χαρακτηριστικά της επίδοσης του κάθε μαθητή 

παρατηρήθηκε ότι: 

 

Ο Μ1 προσήρθε για την αξιολόγηση ευδιάθετος και άνετος. Μόλις μπήκε στην τάξη 

και είδε τα υλικά του Κριτηρίου ρώτησε: «αυτό θα παίξουμε κυρία; Αυτό το ξέρω καλά». 

Καθ’ όλη τη διάρκεια της αξιολόγησης ο μαθητής ήταν ήρεμος και χαλαρός. Σε κάποια έργα 

απαντούσε μετά από προσεκτική παρατήρηση και σε άλλα γρήγορα, βασιζόμενος στις 

γνώσεις του. Η εξοικείωση με τα έργα του Κριτηρίου του έδωσε τόση άνεση που πολλές 

φορές μόλις έδινε την απάντηση γύριζε το φύλλο στο επόμενο έργο. Σε πολλά έργα έλεγε 

«αυτά τα θυμάμαι» ή προέβλεπε ποιο ήταν το επόμενο έργο ή εκφωνούσε την οδηγία που τη 

θυμόταν. 

 

Ο μαθητής απάντησε σωστά σε όλα τα έργα σύγκρισης, ταξινόμησης και 

αντιστοίχισης. Στα έργα σειριοθέτησης έκανε 2 λάθη. Το ένα, στο έργο της σειριακής 

αντιστοίχισης το είχε κάνει και στις δυο προηγούμενες φάσεις του Κριτηρίου ενώ το άλλο 

ήταν αποτέλεσμα βιασύνης, την οποία είχε επιδείξει, ανεξάρτητα από το αποτέλεσμα, και 

στις προηγούμενες φάσεις του Κριτηρίου στα έργα αυτής της υποδεξιότητας. Το τελευταίο 

του λάθος ήταν σε ένα έργο δομημένης καταμέτρησης. Η βιασύνη που επέδειξε σε αυτό το 

έργο οφειλόταν στον ενθουσιασμό και τη βεβαιότητα για το ορθό των απαντήσεών του.  

 

Ο Μ 2 προσήρθε για την αξιολόγηση χωρίς ιδιαίτερα καλή διάθεση. Οι απαντήσεις 

που έδωσε στην αρχή της διαδικασίας, στα έργα σύγκρισης ήταν σωστές αλλά βιαστικές. Η 

διάθεσή του άρχισε να βελτιώνεται και στα έργα ταξινόμησης απάντησε σωστά, κοιτώντας 

προσεκτικά, με τρόπο σταθερό. Προοδευτικά γινόταν πιο ομιλητικός, λέγοντας ότι θυμόταν 

τα έργα και από ένα σημείο και μετά έλεγε τις οδηγίες των έργων. Η αυξανόμενη αυτή 

διάθεση τον οδήγησε σε βιαστικές απαντήσεις στα έργα αντιστοίχισης. Σε ένα από αυτά 

έκανε λάθος το οποίο, αν και κατάλαβε, προτίμησε να προχωρήσει τη διαδικασία παρά να το 

διορθώσει. Στα έργα σειριοθέτησης έδωσε επίσης μια λανθασμένη απάντηση, απόρροια της 

βιασύνης του. Ανάλογα ήταν και τα 2 λάθη που έκανε στα έργα δομημένης καταμέτρησης. 

Στα επόμενα έργα προσπαθούσε να μείνει συγκεντρωμένος αν και φαινόταν ότι βαριόταν 
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πλέον γιατί θεωρούσε τα έργα γνωστά με αποτέλεσμα να μην του προκαλούν ενδιαφέρον. Η 

διάθεση συμμετοχής του στα επόμενα έργα εναλλασσόταν μεταξύ της έλλειψης 

ενδιαφέροντος, της προσπάθειας καταστολής της παρορμητικότητάς του και των φιλότιμων 

προσπαθειών που έκανε να μείνει συγκεντρωμένος. 

 

5.1.2. Ομάδα Β 

5.1.2.1. Pre–test Ομάδας Β 

 

Κατά την 1η φάση αξιολόγησης οι δυο μαθητές Μ 4 και Μ 5 κατετάγησαν στο 

επίπεδο Δ και Ε αντίστοιχα. Από την επεξεργασία των απαντήσεων των μαθητών στις 5 

υποδεξιότητες του Κριτηρίου, που η καθεμία είχε 5 έργα, προέκυψαν τα ακόλουθα 

αποτελέσματα ως προς τις σωστές απαντήσεις που δόθηκαν στην κάθε υποδεξιότητα.  

 

Pre-test Σύγκριση Ταξινόμηση Αντιστοίχιση Σειριοθέτηση Δομημένη 

καταμέτρηση 

Μαθητής 4 

(Μ 4) 

 

2 

 

2 

 

2 

 

0 

 

1 

Μαθήτρια 5 

(Μ 5) 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

0 

Πίνακας 4: Αριθμός σωστών απαντήσεων των μαθητών της ομάδας Β ανά υποδεξιότητα στο pre –test 

 

Αναλύοντας τα ποιοτικά χαρακτηριστικά της επίδοσης του κάθε μαθητή 

παρατηρήθηκε ότι: 

 

Ο μαθητής Μ 4 ήταν ένα ήσυχο, συνεσταλμένο, διστακτικό παιδί. Όση ώρα άκουγε 

τις οδηγίες των έργων κοιτούσε τα φύλλα, χωρίς το βλέμμα του να αλλάζει κατεύθυνση. 

Ήταν ανέκφραστος, αμίλητος και οι μόνες λέξεις που πρόφερε ήταν οι απαντήσεις που 

έπρεπε να δώσει. Τα χέρια του τα είχε συνεχώς κάτω από το τραπέζι, δείχνοντας και έτσι τη 

συστολή του. Κοιτούσε με προσοχή, πολλή ώρα τα έργα και όταν έπρεπε να δείξει, έκανε μια 

αβέβαιη, γρήγορη, ΄μικρή΄ κίνηση με το χέρι και αμέσως το έβαζε ξανά κάτω από το τραπέζι. 

Συχνά έλεγε «αυτό δεν το ξέρω», προκειμένου να αποφύγει να σκεφτεί για να απαντήσει. 
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Από τα πρώτα στάδια της αξιολόγησης αν και κουράστηκε δε διατάραξε καθόλου τη 

διαδικασία.  

 

Στα έργα σύγκρισης απάντησε σε όλα σωστά. Στα έργα ταξινόμησης έδωσε δυο 

σωστές απαντήσεις. Στα έργα αντιστοίχισης απάντησε σωστά σε ένα έργο. Δεν μπορούσε να 

συσχετίζει πάντα σωστά τα στοιχεία δυο συνόλων χρησιμοποιώντας την «ένα-προς-ένα 

αντιστοίχιση» και δεν καταλάβαινε τις απαιτήσεις των έργων. Έτσι στο έργο όπου έπρεπε να 

βάλει τόσα κυβάκια όσες οι κουκίδες από τα 2 ζάρια που απεικονιζόταν στο έργο, αρχικά 

ρώτησε «πού να τα βάλω;» και μετά με πάρα πολύ αργές και διστακτικές κινήσεις άρχισε να 

βάζει ένα-ένα κυβάκι, βάζοντας τελικά λιγότερα κυβάκια. Στα έργα σειριοθέτησης με βάση 

ένα ή περισσότερα κριτήρια έδωσε δυο σωστές απαντήσεις. Λειτουργούσε αποσπασματικά, 

δείχνοντας αντικείμενα με τα ζητούμενα χαρακτηριστικά χωρίς να λαμβάνει υπόψη τη 

διάταξη τους ή την συνύπαρξή τους στη ίδια εικόνα. Για παράδειγμα στο έργο όπου έπρεπε 

να δείξει την εικόνα στην οποία κυκλάκια ήταν στη σειρά από το μικρότερο και πιο ανοιχτό 

στο μεγαλύτερο και πιο σκούρο, άρχισε να δείχνει με το μολύβι διαφορετικούς κύκλους σε 

διαφορετικές εικόνες. Στα έργα δομημένης καταμέτρησης απάντησε σωστά σε δυο έργα 

καθώς μετρούσε συγχρονισμένα και με σειρά αλλά δε δομούσε το υλικό του. 

 

Η μαθήτρια Μ 5 ήταν ένα χαμογελαστό παιδί. Σε όλη τη διαδικασία χαμογελούσε σα 

να πίστευε ότι ανταποκρινόταν με επιτυχία στο ΄παιχνίδι΄ που έπαιζε. Παρακολουθούσε 

σιωπηλή, χαμογελαστή και όταν έδειχνε την επιλογή της ήταν σα να περίμενε την τύχη να 

την ευνοήσει για να πετύχει το σωστό. Όση ώρα άκουγε τις εκφωνήσεις, κοιτούσε το φύλλο 

και είχε το δάχτυλο από πάνω κάνοντας κυκλική κίνηση, σαν αεροπλανάκι, που έπρεπε 

κάπου να το κατεβάσει. Η επιλογή της δεν φαινόταν αποτέλεσμα σκέψης. Όταν έδειχνε την 

απάντηση που θεωρούσε σωστή, το έκανε με αβέβαιη κίνηση συνοδευόμενη από την 

ερώτηση «αυτό;» Πολλές φορές δεν καταλάβαινε τις οδηγίες αλλά έδειχνε να μην είχε 

επίγνωση. 

 

Στα έργα σύγκρισης απάντησε σε δυο έργα σωστά. Αν και κοίταζε τα έργα για αρκετή 

ώρα, στα τρία έργα απάντησε λάθος καθώς δεν είχε κατακτήσει τις έννοιες που 

χρησιμοποιούνται στη σύγκριση. Στα έργα ταξινόμησης έδωσε δυο σωστές απαντήσεις. 

Δυσκολευόταν να ταξινομήσει αντικείμενα με βάση τις ομοιότητες και διαφορές τους. Για 

παράδειγμα στο έργο που έπρεπε να βρει τους ανθρώπους που κρατάνε τσάντα, αλλά δεν 

φοράνε γυαλιά, κοίταξε προσεκτικά αλλά απάντησε λανθασμένα, δείχνοντας 3 ανθρώπους 
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που φορούσαν γυαλιά. Στα έργα αντιστοίχισης απάντησε σωστά σε ένα έργο. Δεν μπορούσε 

να συσχετίσει πάντα σωστά τα στοιχεία δυο συνόλων χρησιμοποιώντας την «ένα-προς- ένα 

αντιστοίχιση» και δεν καταλάβαινε τις απαιτήσεις των έργων. Έτσι στο έργο όπου έπρεπε να 

αντιστοιχίσει τα κεριά με τα κηροπήγια, δεν κατάλαβε καθόλου την οδηγία και πήγε να πάρει 

τα κυβάκια που υπήρχαν στο τραπέζι. Μετά την επανάληψη της οδηγίας πήρε το μολύβι, το 

κουνούσε, συνέχισε να κοιτάει για πάρα πολύ ώρα το φύλλο και μετά από ώρα είπε με ένα 

πλατύ χαμόγελο «δεν μπορώ να το κάνω». Στα έργα σειριοθέτησης με βάση ένα ή 

περισσότερα κριτήρια δεν έδωσε καμία σωστή απάντηση. Λειτουργούσε αποσπασματικά, 

δείχνοντας αντικείμενα με τα ζητούμενα χαρακτηριστικά χωρίς να λαμβάνει υπόψη τη 

διάταξη τους ή την συνύπαρξή τους στη ίδια εικόνα. Για παράδειγμα, στο έργο όπου έπρεπε 

να βρει τη διάταξη που μήλα ήταν στη σειρά από το μεγαλύτερο στο μικρότερο, κοίταξε λίγο 

και έδειξε τυχαία μια λανθασμένη εικόνα.  Στα έργα δομημένης καταμέτρησης απάντησε 

σωστά σε δυο έργα καθώς μετρούσε συγχρονισμένα και με σειρά αλλά δεν δομούσε το υλικό 

της. 

 

5.1.2.2. Παρεμβάσεις Ομάδας Β 

 

1. ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ-ΣΥΓΚΡΙΣΕΙΣ ΜΕΓΕΘΩΝ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ (παρέμβαση 1η 2η 

3η)  

 

Καθώς οι παρεμβάσεις αυτές ήταν οι πρώτες, οι μαθητές δεν αλληλεπιδρούσαν 

μεταξύ τους. Στις ομαδικές δραστηριότητες ο καθένας εκτελούσε χωρίς να βλέπει, να ρωτάει 

ή να διορθώνει τους άλλους. Κατά τη διάρκεια των παρεμβάσεων ο Μ 4 ήταν ιδιαίτερα 

σιωπηλός, δεν συμμετείχε καθόλου στις συζητήσεις και τις δράσεις. Τις περισσότερες φορές 

ήταν αποκομμένος από τους άλλους μαθητές και έδινε την εντύπωση ότι δεν τον ενδιέφεραν 

και δεν τον αφορούσαν όσα γινόταν. Η όποια οδηγία θα  έπρεπε να απευθυνθεί προσωπικά 

σε αυτόν για να απαντήσει. Για παράδειγμα, ενώ δόθηκε σε όλους η οδηγία να βρουν την πιο 

κοντή κορδέλα από αυτές που τοποθετήθηκαν μπροστά στον καθένα, όταν ήρθε η σειρά του 

έπρεπε να επαναληφθεί η ερώτηση για να ενεργήσει. Ήταν σχεδόν ΄ανύπαρκτος΄ μέσα στην 

ομάδα. Ήταν αβέβαιος για τις απαντήσεις του. Όταν απαντούσε το έκανε μέσα από την 

ερώτηση «αυτό;» και μια αβέβαιη, διστακτική κίνηση. 
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Η Μ 5 ήταν ένα παιδί χαμογελαστό, πρόθυμο πάντα να απαντήσει χωρίς όμως να 

μπορεί. Σε κάθε ερώτηση παρορμητικά σήκωνε το χέρι της, αλλά όταν της δινόταν ο λόγος 

στεκόταν αμίλητη γιατί δεν είχε ακούσει την ερώτηση ή δεν είχε σκεφτεί την απάντηση. Είχε 

δυσκολίες συγκέντρωσης προσοχής και ένιωθε αβέβαιη. Όση ώρα εκτελούσε κοίταζε 

τριγύρω, ζητώντας με το βλέμμα της βοήθεια ή επιβεβαίωση. Όταν για παράδειγμα της 

ζητήθηκε να κάνει με τουβλάκια έναν πύργο ψηλότερο από έναν συγκεκριμένο, έκανε έναν, 

τοποθετώντας τρία τουβλάκια περισσότερα. Όταν αφαιρέθηκε ένα τουβλάκι και ερωτήθηκε 

αν ο πύργος της παρέμενε ψηλότερος, αν και η διαφορά ήταν εμφανής, ρώτησε «είναι;» 

Στα έργα ποιοτικής σύγκρισης και οι δυο μαθητές κατανοούσαν μόνο τις έννοιες 

«μικρό-μεγάλο». Στις υπόλοιπες έκαναν πολλά λάθη. Για παράδειγμα όταν ζητήθηκε από τον 

Μ 4 να κάνει ένα πύργο χαμηλότερο από έναν συγκεκριμένο, έκανε ένα ψηλότερο. Του 

ζητήθηκε να τον ελέγξει και ρώτησε: «να τον κάνω πιο μεγάλο;» Η εικόνα αυτή ερχόταν σε 

αντίθεση με την απόδοση του μαθητή στο pre-test όπου είχε απαντήσει και στα 5 έργα 

σύγκρισης. Γενικά δημιουργούσε την προσδοκία για καλύτερη απόδοση και την υπόθεση ότι 

το λάθος του οφειλόταν σε τυχαίο λάθος. Ανάλογα ήταν και τα λάθη της Μ 5. Δεν μπορούσε 

για παράδειγμα να δείξει τη χοντρή μπάλα, την οποία μόλις είχε δείξει η Μ 3, ή παίρνοντας 

δυο ίδιου μεγέθους πομ-πομ έλεγε ότι ήταν διαφορετικού. Η δυσκολία της δεν φαινόταν να 

οφείλεται σε δυσκολία οπτικής διάκρισης αλλά κατανόησης και σύγχυσης των εννοιών. 

 

Επακόλουθα ήταν και τα εκφραστικά λάθη και η απόδοση των σκέψεων και στους 

δυο μαθητές. Χρησιμοποιούσαν τους γενικούς όρους «μικρό-μεγάλο» για να συγκρίνουν όλα 

τα μεγέθη. 

 

Στις συγκρίσεις αντικειμένων μερικές φορές χρησιμοποιούσαν στρατηγικές 

επενεργώντας στα υλικά. Όταν για παράδειγμα ζητήθηκε από τον Μ 4 να συγκρίνει δυο 

πύργους από τουβλάκια, ως προς το ύψος τους, τους έβαλε δίπλα-δίπλα.  

 

Στις ποσοτικές συγκρίσεις ο Μ 4 πολλές φορές απαντούσε σωστά, χρησιμοποιώντας 

σταθερά και αποκλειστικά την καταμέτρηση, δείχνοντας αδυναμία χρήσης της «ένα-προς- 

ένα αντιστοίχισης» σα να μη την είχε ακούσει. Ενώ για παράδειγμα στην ομάδα γινόταν 

χρήση της «ένα -προς- ένα αντιστοίχισης» για τη σύγκριση δυο συνόλων, όταν του δόθηκαν 

δυο ίσες ομάδες πομ-πομ και ερωτήθηκε, μετά την απάντησή του που βεβαίωνε την ισότητα 

των συνόλων, «πού ξέρεις ότι είναι ίσα;» απάντησε «αφού τα μέτρησα». Στην ερώτηση «πώς 

αλλιώς» μπορείς να το δείξεις;» δεν μπορούσε να απαντήσει. Η Μ 5 δεν μπορούσε να 
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απαντήσει σωστά και σταθερά στην ερώτηση ποια ομάδα είχε περισσότερα ή λιγότερα 

στοιχεία, όταν η διαφορά δεν ήταν εμφανής, επειδή έκανε τις συγκριτικές κρίσεις με 

οπτικοχωρικά δεδομένα. Στη σύγκριση μιας ομάδας με πέντε μαρκαδόρους και μιας με 

τέσσερις, στεκόταν αμίλητη για πολύ ώρα. Μετά την υπόδειξη του Μ 1 «μέτρησέ τα», το 

έκανε αλλά και πάλι δεν κατάλαβε. Μετά την επαναλαμβανόμενη ρητή διδασκαλία της «ένα 

-προς-ένα αντιστοίχισης» μεταξύ των στοιχείων δυο συνόλων, η Μ 4 άρχισε να τη 

χρησιμοποιεί, χωρίς όμως να κατανοεί τη χρησιμότητά της.  

 

Σημαντικές ήταν οι δυσκολίες έκφρασης των δυο μαθητών. Για παράδειγμα μετά από 

αρκετές δραστηριότητες στην ερώτηση «ποιο έχει περισσότερα στοιχεία;», η Μ 5 έδειξε 

σωστά και στην ερώτηση «πώς το κατάλαβες ότι αυτά είναι περισσότερα;», απάντησε «δεν 

τα μέτρησα». 

 

Η απόδοση των δυο μαθητών δεν ήταν σταθερή. Ενώ, μετά από πολλές 

δραστηριότητες και κάποιες σωστές απαντήσεις, υπήρχε η αναμονή σωστότερων 

απαντήσεων, επαναλαμβάνονταν οι λανθασμένες εκτιμήσεις. Ο Μ 4 για παράδειγμα  ενώ δεν 

έκανε κανένα λάθος σε ένα φύλλο εργασίας, (παράρτημα Ι 1.Α2) σε άλλο φύλλα εργασίας 

(παράρτημα Ι 1.Β2) της υποδεξιότητας έκανε πολλά λάθη, κυκλώνοντας σωστά τον πιο 

χοντρό ελέφαντα αλλά όχι το πιο λεπτό ψάρι, την πιο φαρδιά μπλούζα και την πιο στενή 

φούστα. Αντίθετα, τη μια μέρα απάντησε λανθασμένα σε όλα τα παιχνίδια στον Η/Υ 

(παράρτημα ΙΙ 1.Α1, 1.Α2, 1.Α3, 1.Α4, 1.Β1, 1.Γ1, 1.Γ2) και στην αμέσως επόμενη έκανε 

ελάχιστα λάθη. Η Μ 5 έκανε πολλά λάθη στις εμπράγματες και τις αναπαραστατικές 

δραστηριότητες. Για παράδειγμα στο παιχνίδι με τις εικόνες στον Η/Υ (παράρτημα Ι 1.Α1) 

όπου έπρεπε να αναφέρει όλα τα μεγαλύτερα ή μικρότερα αντικείμενα  από ένα 

συγκεκριμένο, έκανε λάθη. Επίσης στα φύλλα εργασίας έκανε λάθη. Έτσι για παράδειγμα 

στο φύλλο εργασίας (παράρτημα Ι 1.Α2) στο οποίο έπρεπε μεταξύ 3 φτυαριών να βρει το πιο 

κοντό, σημείωσε το μεσαίο και μεταξύ 3 σκουπών έπρεπε να σημειώσει την πιο μακριά, 

λανθασμένα σημείωσε τη μεσαία. 

 

2. ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ (παρέμβαση 4η 5η 6η ) 

 

Όλοι οι μαθητές της ομάδας παρέμβασης έκαναν τις πρώτες προσπάθειες 

αλληλεπίδρασης εκτός τον Μ 4, ο οποίος ήταν παθητικό μέλος της ομάδας. Η Μ 5 δεν ήταν 

ενεργό μέλος, λόγω της δυσκολίας της να κατανοήσει τις έννοιες. Έκανε όμως προσπάθειες 
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αλληλεπίδρασης με την ομάδα. Για παράδειγμα όταν στον πίνακα διπλής εισόδου (χρώμα- 

σχήμα) κατάλαβε πώς μπαίνουν τα κομμάτια με τη βοήθεια του Μ 2, βοήθησε αυθόρμητα 

τον Μ 4. Ο βαθμός και ο χρόνος συγκέντρωσης και των δυο ήταν περιορισμένος. Δεν είχαν 

μάθει να δουλεύουν, δεν άκουγαν οδηγίες, κουράζονταν γρήγορα. Όταν έπρεπε να σκεφτούν 

ή να συγκεντρωθούν, κυρίως σε έγγραφα έργα, κουράζονταν εύκολα. 

 

Από την αρχή των παρεμβάσεων αυτής της ενότητας φάνηκε ότι οι μαθητές 

κατανοούσαν την έννοια της ταξινόμησης απλώς δεν την είχανε ποτέ διδαχθεί οργανωμένα 

και μεθοδικά ώστε να γίνει συνειδητή γνώση. Μπορούσαν να δημιουργήσουν ομάδες με 

βάση ένα ή περισσότερα χαρακτηριστικά. Στις βιωματικές, εμπράγματες και 

αναπαραστατικές δραστηριότητες μπορούσαν να βρουν το κριτήριο δημιουργίας των ομάδων 

όπως το φύλο των παιδιών, το χρώμα από τα τουβλάκια και άλλα. Οι απαντήσεις όμως 

δινόταν με διστακτικότητα και υπό μορφή ερώτησης. Για παράδειγμα όταν δόθηκαν στη Μ 5 

δυο ομάδες με λογικά μπλοκ, η μια με τετράγωνα και η άλλη με στρόγγυλα, και ερωτήθηκε 

για τα στοιχεία της 1ης ομάδας «τι ίδιο έχουν όλα αυτά τα κομμάτια», απάντησε «είναι όλα 

στρόγγυλα;» Μια κοινή δυσκολία που παρατηρήθηκε και στους δυο μαθητές ήταν η 

διάκριση μεταξύ των όρων «όμοιο-διαφορετικό». Ενώ για παράδειγμα έβλεπαν δυο σπίτια 

που το ένα είχε καμινάδα ενώ το άλλο δεν είχε έλεγαν «είναι ίδια». 

 

Στην αιτιολόγηση των ταξινομήσεων και οι δυο μαθητές δυσκολεύονταν. Για 

παράδειγμα δόθηκαν στην ομάδα που ανήκαν σύνολο καρτών με ζώα και μια κάρτα που 

απεικόνιζε ένα βιβλίο για να βρουν ποια κάρτα δεν ταιριάζει με όλες τις άλλες. Ενώ 

εντόπισαν αμέσως τον ΄άτακτο΄ της παρέας, το βιβλίο, αδυνατούσαν να το αιτιολογήσουν.  

 

Στις εργασίες τους, και κυρίως στις αναπαραστατικές, δε χρησιμοποιούσαν 

στρατηγικές κατά τις ταξινομήσεις με αποτέλεσμα να επανέρχονται στις ίδιες απεικονίσεις 

και να εξαντλούν τους πόρους ενέργειας και συγκέντρωσης που διέθεταν. Μετά από 

συζήτηση, επίδειξη, σαφή διδασκαλία και συνεχή υπενθύμιση, άρχισαν να χρησιμοποιούν 

διάφορες στρατηγικές. Για παράδειγμα, στο φύλλο εργασίας (παράρτημα Ι 2. Γ1) όπου 

έπρεπε να βρούνε τα ίδια σπίτια με ένα σπίτι με πόρτα, 2 παράθυρα, χωρίς καμινάδα που 

βρισκόταν μέσα σε πλαίσιο, έγινε αντιληπτό ότι είχαν αναφερθεί επανειλημμένα στα ίδια 

σπίτια. Λέχθηκε ρητά ότι έπρεπε να θυμούνται τα στοιχεία του σπιτιού στο πλαίσιο δηλαδή 

πόρτα, 2 παράθυρα, έλλειψη καμινάδας, και να ελέγχουν σε κάθε σπίτι αν τα έχει. Όποιο 

σπίτι είχε λιγότερα ή περισσότερα στοιχεία δεν ήταν ίδιο. Μετά από συζήτηση 
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αποφασίστηκε να διαγράφουν κάθε σπίτι που ελέγχουν και ήταν διαφορετικό, ενώ σε όποιο 

ήταν ίδιο να το βάζουν σε κύκλο. 

 

Και οι δυο μαθητές αν και έκαναν λάθη, ανταποκρίθηκαν ικανοποιητικά στις 

βιωματικές, εμπράγματες και αναπαραστατικές δραστηριότητες ταξινόμησης με βάση ένα ή 

περισσότερα κριτήρια. Απάντησαν σωστά στις αναπαραστατικές ταξινομήσεις στον Η/Υ 

(παράρτημα Ι 2.Α1, 2.Β1) και στα παιχνίδια στον Η/Υ (παράρτημα ΙΙ 2.Α1, 2.Β1). Στα 

φύλλα εργασίας (παράρτημα Ι 2.Α2) (παράρτημα Ι 2.Β2) η Μ 5 απάντησε σωστά ενώ ο Μ 4 

λανθασμένα καθώς έδειχνε απροθυμία να εργαστεί. Για παράδειγμα, στο φύλλο εργασίας 

(παράρτημα Ι 2.Α2) έκανε πολλά λάθη και δεν ολοκλήρωσε. Συγκεκριμένα στο 1ο σκέλος 

της άσκησης όπου έπρεπε να χρωματίσει τα τρίγωνα, το έκανε σωστά, στο 2ο σκέλος όπου 

έπρεπε να χρωματίσει 4 τετράγωνα, χρωμάτισε μόνο 1 και στο 3ο σκέλος όπου έπρεπε να 

χρωματίσει 3 κύκλους, χρωμάτισε όλα τα σχήματα. Στην άσκηση όπου έπρεπε να βρει τον 

άτακτο της παρέας, δεν την κοίταξε καθόλου. Στην παρότρυνση να συνεχίσει, δεν 

ανταποκρίθηκε, ήταν σα να μην άκουγε. Στο φύλλο εργασίας (παράρτημα Ι 2.Γ2) όπου 

έπρεπε να εργαστούν ως ομάδα δεν μπορούσαν να συζητήσουν και να αποφανθούν για το 

σωστό πλαίσιο. Η Μ 5 έκανε κάποιες προσπάθειες δείχνοντας μάλλον τυχαία και λέγοντας 

«αυτό» ενώ ο Μ 4 έλεγε «δεν ξέρω» δείχνοντας πλήρη άρνηση να εργαστεί και καθιστώντας 

τη συνθήκη δυσκολότερη για τη Μ 5. 

 

3. ΑΝΤΙΣΟΙΧΙΣΗ (παρέμβαση 7η 8η 9η ) 

 

Η επικοινωνία και αλληλεπίδραση μεταξύ των μαθητών της ομάδας παρέμβασης 

βελτιωνόταν με πολύ αργά βήματα. Ο Μ 4 ήταν ο μόνος που δυσκολευόταν να ενταχθεί στην 

ομάδα, αν και οι άλλοι μαθητές έκαναν προσπάθειες. Ήταν παρών-απών. Δε συμμετείχε 

καθόλου στις συζητήσεις. Ήταν πολύ ήσυχος, αμίλητος χωρίς να συμμετέχει στις συζητήσεις 

και η απόδοσή του αν και ασταθής άρχισε να βελτιώνεται καθώς ο μαθητής παρέμενε 

περισσότερο χρόνο συγκεντρωμένος και άρχισε να δουλεύει αθόρυβα και μεθοδικά.  Η Μ 5 

έκανε προσπάθειες αλληλεπίδρασης με την ομάδα χωρίς να δείχνει σημάδια σταθερής 

βελτίωσης στην επίδοσής της. Πολλές φορές δεν κατανοούσε τι σημαίνει «έδωσα σωστή ή 

λανθασμένη απάντηση». Για παράδειγμα ενώ απαντούσε λάθος και της γινόταν σαφές, 

σήκωνε το χέρι και έδινε ξανά την ίδια λανθασμένη απάντηση. Όταν μετά απαντούσε σωστά 

κάποιος άλλος μαθητής, η Μ 5 χαμογελούσε και αισθανόταν τέτοια χαρά που ήταν σα να 

είχε απαντήσει αυτή.  
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Και οι δυο μαθητές δυσκολεύονταν να απαντήσουν και να αιτιολογήσουν την ισότητα 

ή την ανισότητα δυο συνόλων, την πληθική τους διαφορά καθώς και στην χρήση της ένα 

προς ένα αντιστοίχισης μετά από πολλές βιωματικές και εμπράγματες δραστηριότητες Για 

παράδειγμα δόθηκαν στην Μ 5 δυο σύνολα με διαφορετική πληθικότητα και ερωτήθηκε αν 

ήταν ίσα. Όταν απάντησε πως ήταν ίσα της ζητήθηκε να κάνει ζευγαράκια. Όταν τελείωσε 

την αντιστοίχιση και είδε ότι περίσσεψε ένα αντικείμενο από το ένα σύνολο, συνέχισε να 

υποστηρίζει «είναι ίσα». 

 

Τελικά, στο τέλος των δραστηριοτήτων της υποδεξιότητας, οι μαθητές έδειξαν ότι 

μπορούσαν να εφαρμόσουν την «ένα-προς- ένα αντιστοίχιση», αλλά όχι ότι κατανόησαν τη 

χρησιμότητά της. 

 

Δυσκολεύτηκαν πολύ στην κατανόηση της διατήρησης της ποσότητας, 

παρερμηνεύοντας την έννοια της ισότητας με το μήκος  της γραμμής που καταλάμβαναν τα 

στοιχεία των συνόλων. Ο Μ 4 κατανόησε γρήγορα την αρχή της σταθερής πληθικότητας. Για 

το λόγο αυτό του ζητήθηκε να μετρήσει τα στοιχεία δυο συνόλων τα οποία αρχικά είχε 

θεωρήσει ίσα και με την αλλαγή διάταξης των στοιχείων του ενός, θεώρησε ότι ήταν πλέον 

άνισα. Μετά τη μέτρηση και την αντιστοίχιση, αυτής αλλά και άλλων ποσοτήτων, κατάλαβε 

την αρχή της σταθερής πληθικότητας και  την αρχή του +1. Η Μ 5 μέχρι το τέλος των 

δραστηριοτήτων συνέχιζε να δίνει λανθασμένες απαντήσεις. Για παράδειγμα, όταν της 

δόθηκαν δυο ισοπληθή σύνολα με κίτρινες και πράσινες χάντρες, είπε «είναι ίσα» αφού 

αντιστοίχισε πρώτα «ένα προς ένα» και στην ερώτηση «γιατί είναι ίσα;», απάντησε  «γιατί τα 

κίτρινα είναι περισσότερα». 

 

Στην αντιστοίχιση και τη γραφική-συμβολική αναπαράσταση ποσοτήτων δεν 

δυσκολεύτηκαν ιδιαίτερα. Μετά από συζήτηση, διερεύνηση των τρόπων αναπαράστασης των 

ποσοτήτων και μοντελοποίηση, φάνηκε ότι έγινε κατανοητό. 

 

Δυσκολίες είχαν και οι δυο μαθητές στην ικανότητα έκφρασης των σχέσεων μεταξύ 

των συνόλων και αιτιολόγησής τους. Για παράδειγμα, ο Μ 4 σε φύλλο εργασίας (παράρτημα 

Ι 3.Γ2) στο οποίο η διάταξη των αντικειμένων δεν βοηθούσε τη γραφική αναπαράσταση, 

απάντησε σωστά, δουλεύοντας αθόρυβα και μεθοδικά, κάνοντας σωστά τις κουκίδες. Στην 

ερώτηση όμως «πώς το σκέφτηκες και τα έκανες έτσι σωστά;», απάντησε «το σκέφτηκα», 

χωρίς να μπορεί να εξηγήσει περαιτέρω. 
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Κατά τη σύγκριση δυο συνόλων και οι δυο μαθητές χρησιμοποιούσαν αρχικά την 

καταμέτρηση και συνέχισαν να τη χρησιμοποιούν μαζί με τη διδαχθείσα αντιστοίχιση κατά 

περίπτωση. Για παράδειγμα, στο φύλλο εργασίας (παράρτημα Ι 3.Α1) απάντησαν και οι δυο 

σωστά και στην ερώτηση «πως κατάλαβες ότι οι πεταλούδες ήταν όσα τα λουλούδια;», η 

απάντηση ήταν «γιατί τράβηξα γραμμές». 

 

Μετά από πολλές δραστηριότητες, βιωματικές και εμπράγματες, οι μαθητές έδειξαν 

σε αρκετές περιπτώσεις να κατανοούν τη στρατηγική της «ένα-προς- ένα αντιστοίχισης» για 

τη συσχέτιση των στοιχείων δυο συνόλων, την αρχή της διατήρηση της ποσότητας και πως 

αυτή αλλάζει μόνο με πρόσθεση ή αφαίρεση και τέλος τη γραφική-συμβολική 

αναπαράσταση των ποσοτήτων. Ο Μ 4, αν και απαντούσε αρκετές φορές λανθασμένα, έδινε 

την αίσθηση ότι αυτό ήταν αποτέλεσμα της έλλειψης διάθεσης να συμμετέχει. Η Μ 5 έδινε 

την αίσθηση ότι δεν είχε κατανοήσει τις έννοιες και ότι πολλές φορές αν και σωστά 

απαντούσε τυχαία. Στις αναπαραστατικές δραστηριότητες (παράρτημα Ι 3.Α1, 3.Β1, 3.Γ1)  

και στα παιχνίδια στον Η/Υ (παράρτημα ΙΙ 3.Α1, 3.Γ1), ο Μ 4 απάντησε σωστά, ενώ η Μ 5 

έκανε λάθη ή έδωσε ελλιπείς απαντήσεις, όπως στο  φύλλο εργασίας (παράρτημα Ι 3.Β1) 

όπου  αντιστοίχισε με χωροταξικά κριτήρια μόνο όσα στοιχεία ήταν το ένα κάτω από το 

άλλο και χρειάστηκε περαιτέρω εξηγήσεις και βοήθεια για να ολοκληρώσει. Κοινό 

χαρακτηριστικό της απόδοσης και των δυο μαθητών ήταν η ασταθής απόδοση. 

 

4. ΣΕΙΡΙΟΘΕΤΗΣΗ-ΔΙΑΤΑΞΗ ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ (παρέμβαση 10η 11η 12η ) 

 

Στις παρεμβάσεις αυτής της ενότητας λόγω απουσίας του Μ 2 και της Μ 5, την ομάδα 

παρέμβασης αποτελούσαν οι τρεις υπόλοιποι μαθητές (Μ 1, Μ 3, Μ 4). Η απουσία του Μ 2 

και η  μικρότερη αριθμητικά ομάδα διαμόρφωσαν ευνοϊκότερο κλίμα εργασίας. Οι Μ 1 και 

Μ 3 συζητούσαν κάθε σειριοθέτηση, αντάλλασαν απόψεις και οικοδομούσαν την γνώση. 

Τον Μ 4 αρχικά δεν τον μιλούσαν, αλλά και αυτός ήταν αδιάφορος. Ακόμη και μετά από 

προσπάθειές τους να τον ενσωματώσουν στην ομάδα, ο Μ 4 ήταν ιδιαίτερα σιωπηλός και 

κλεισμένος στον εαυτό του. Η Μ 5 παρακολούθησε εξατομικευμένα τις παρεμβάσεις αυτής 

της υποδεξιότητας. 

 

Και οι δυο μαθητές μέχρι το τέλος έκαναν πολλά λάθη στις δραστηριότητες 

σειριοθέτησης. Μπορούσαν να συγκρίνουν το μέγεθος ή τις ποσότητες δυο αντικειμένων 

αλλά όταν έπρεπε να διατάξουν περισσότερα των τριών έκαναν λάθη. Για παράδειγμα ο Μ 4 
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σύγκρινε σωστά ανά δυο τους κύβους της Playskool. Όταν έπρεπε να σειριοθετήσει, 

περισσότερους, έκανε λάθη. Συνήθως τοποθετούσε σωστά το 1ο αντικείμενο της διάταξης, 

γιατί πρόσεχε την οδηγία, και τα υπόλοιπα τα τοποθετούσε  λανθασμένα. Ανάλογα λάθη 

έκανε και η Μ 5. Κάθε φορά που της υποδεικνυόταν να κοιτάξει πιο προσεκτικά, επειδή 

έκανε ένα λάθος, χαμογελούσε και άλλαζε τη θέση των αντικειμένων στην τύχη χωρίς 

πραγματικά να έχει καταλάβει το λάθος της. Μετά τα λάθη των μαθητών ακολουθούσε 

μοντελοποίηση και σαφή οδηγία για τον τρόπο τοποθέτησης. Η απάντηση της Μ 5 στην 

ερώτηση, αν το κατάλαβε, ήταν πάντα «ναι», αλλά αμέσως μετά έκανε πάλι λάθος. 

 

Ο Μ 4 δυσκολεύτηκε ιδιαίτερα να κατανοήσει τη σειριακή αντιστοίχιση. Από το 

στάδιο των εμπράγματων αντιστοιχίσεων, έδειχνε κουρασμένος, χωρίς διάθεση εμπλοκής, με 

αποτέλεσμα να κάνει λάθη σε όλες τις αναπαραστατικές δραστηριότητες. Για παράδειγμα, 

στο φύλλο εργασίας (παράρτημα Ι 4.Γ2) είχε σημαντικές δυσκολίες συγκέντρωσης και 

κατανόησης των εντολών και έκανε πολλά λάθη ακόμη και στην αντιστοίχιση των μεγάλων 

αντικειμένων. Αντίθετα η Μ 5 την κατανόησε ευκολότερα και εκτέλεσε σωστά όλες τις 

εμπράγματες δραστηριότητες και τις αναπαραστατικές όπως τη σύνθετη αντιστοίχιση 

καρτών όπου έπρεπε να αντιστοιχίσει ψάρια με γυάλες ανάλογα με το μέγεθος. (παράρτημα Ι 

4.Γ1)  και το φύλλο εργασίας (παράρτημα Ι 4. Γ2). 

 

Οι δυσκολίες στην εκφραστική τους ικανότητα και στην αιτιολόγηση των ενεργειών 

τους ήταν εμφανής και αναμενόμενη και για τους δυο μαθητές. Όταν για παράδειγμα 

δόθηκαν στην Μ 5 συστάδες των 2, 3, 4 κομματιών από αφρώδες υλικό να τις σειριοθετήσει 

από τα λιγότερα στα περισσότερα, τα έβαλε διστακτικά σε σωστή σειρά και όταν ρωτήθηκε 

«γιατί» απάντησε «γιατί είναι δυο, τρία». Της ζητήθηκε να εξηγήσει καλύτερα το σκεπτικό 

της και τότε έδειξε όλες τις συστάδες λέγοντας «αυτό και αυτό», χωρίς να διευκρινίζει 

τίποτα. 

 

Αρχικά οι μαθητές δε χρησιμοποιούσαν στρατηγικές κατά τη σειριοθέτηση 

περισσοτέρων των τριών αντικειμένων. Όταν για παράδειγμα δόθηκαν στη Μ 5 κάρτες με 

διαφορετικά αριθμητικά σύνολα ζώων να τα σειριοθετήσει, άρχισε να τοποθετεί τις κάρτες 

χωρίς να τις δει όλες, με αποτέλεσμα να μπερδεύεται και να αδυνατεί να διορθώσει τα λάθη 

της. Μέσα από τις δραστηριότητες και τη συζήτηση αναδύθηκαν διάφορες στρατηγικές, 

όπως για παράδειγμα κατά τις δραστηριότητες σειριακής αντιστοίχισης διαπιστώθηκε ότι θα 

τους διευκόλυνε να βρίσκουν και να αντιστοιχίζουν πρώτα τα ακραία μεγέθη, ώστε να έχουν 
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λιγότερα στοιχεία μπροστά τους, και μετά τα μεσαία, στρατηγική που δεν κατάφερναν να 

εφαρμόσουν σωστά όταν τα αντικείμενα ήταν περισσότερα των τριών.  

 

Στις αναπαραστατικές δραστηριότητες (παράρτημα Ι 4.Β1, 4.Β2), ο Μ 4 

απροσδόκητα απαντούσε σωστά και μάλιστα όταν καλούταν να ελέγξει σειριοθετήσεις 

συμμαθητών του, διόρθωνε λάθη χωρίς όμως να αιτιολογεί τις πράξεις του. Για παράδειγμα, 

σε λανθασμένη σειριοθέτηση του Μ 1, ρωτήθηκε αν συμφωνεί, απάντησε «όχι», τα 

τοποθέτησε σωστά και ως εξήγηση είπε «είναι λάθος, γιατί έτσι ταιριάζει». Στις αντίστοιχες 

δραστηριότητες η Μ 5 έκανε πολλά λάθη. Για παράδειγμα της δόθηκαν κάρτες με 1, 2 και 3 

λουλούδια. Τα σειριοθέτησε λάθος και όταν ρωτήθηκε «ποια είναι πιο λίγα, τα 2 ή το 1 

λουλούδι;» απάντησε «τα 2». Μόνο, όταν πάνω σε κάθε κάρτα με λουλούδια τοποθετήθηκε 

ίσος αριθμός πομ-πομ, αντιλήφθηκε ποια ήταν λιγότερα και ποια περισσότερα και μπόρεσε 

να τα σειριοθετήσει. Στις σειριοθετήσεις στον Η/Υ έκαναν λίγα λάθη (παράρτημα ΙΙ 4.Α1). 

 

5.ΔΟΜΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗ (παρέμβαση 13η 14η 15η-16η ) 

 

Στις παρεμβάσεις που ακολούθησαν εκτός τις δραστηριότητες που αφορούσαν στην 

δομημένη καταμέτρηση, για να μην είναι κουραστικές και μονότονες, πραγματοποιήθηκαν 

δραστηριότητες επανάληψης των προηγούμενων εννοιών για την καλύτερη εμπέδωσή τους, 

όπως για παράδειγμα δραστηριότητες σειριοθέτησης και σειριακής αντιστοίχισης, 

(παράρτημα Ι 5.Δ1) με ταυτόχρονη καταμέτρηση, επειδή οι μαθητές είχαν δυσκολευτεί κατά 

τα προηγούμενα στάδια. Για τις δραστηριότητες καταμέτρησης χρησιμοποιήθηκαν υλικά 

γνώριμα και οικεία στους μαθητές και πολλά επιτραπέζια παιχνίδια από το πλούσιο 

παιδαγωγικό υλικού του σχολείου. Ο Μ 4 αρχικά δεν ήταν συγκεντρωμένος, δεν 

παρακολουθούσε τις δραστηριότητες και δεν αλληλεπιδρούσε με τους συμμαθητές του. Η Μ 

5 παρακολουθούσε και συμμετείχε ενεργά στις δραστηριότητες.  

 

Στην αρχή οι μαθητές της ομάδας Β έκαναν πολλά λάθη καθώς μετρούσαν 

ασύγχρονα και δε δομούσαν το υλικό τους. Μέσα από διάφορες δραστηριότητες 

συζητήθηκαν οι αρχές της καταμέτρησης και τα παιδιά έδειξαν να τις κατανοούν. Για την 

καλύτερη εμπέδωσής τους, επαναλαμβανόταν με κάθε ευκαιρία. Ο Μ 4 ακόμη και μετά την  

επανάληψη και εξάσκηση δεν αντιλαμβανόταν καμία εσκεμμένη παραβίαση των αρχών 

καταμέτρησης και δε δομούσε το υλικό του. Όταν τους ανακοινώθηκε, ότι όποιος 

καταλάβαινε τα λάθη στις επόμενες μετρήσεις, θα έπαιρνε ένα μεγάλο βραβείο, βελτίωσε την 
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απόδοσή του και άρχισε να συμμετέχει στις δράσεις αν και ήταν ελάχιστα ενεργός. Μετά από 

συνεχείς παροτρύνσεις και ενθαρρύνσεις άρχισε να εκτελεί σωστά. Η Μ 5 μετά από αρκετή 

ώρα αντιλαμβανόταν κάποιες εσκεμμένες παραβιάσεις. Όμως στην κρίση της ότι μια 

καταμέτρηση ήταν λανθασμένη, όταν καλούταν να εντοπίσει την παραβίαση δε μπορούσε, 

σα να είχε  απαντήσει τυχαία. Όταν καταμετρούσε αυτή το έκανε με προσοχή και τάξη. 

Διόρθωσε τον Μ 4, όταν ως ομάδα έπρεπε να καταμετρήσουν ένα σύνολο και έκανε λάθος. 

Μέσα από τα επιτραπέζια παιχνίδια, τα οποία βελτίωσαν την αλληλεπίδραση μεταξύ των 

μαθητών, και τη χρήση των ζαριών, έμαθαν να εκτιμούν άμεσα μικρές ποσότητες, κάνοντας 

κάποια λάθη, ενώ στην αρχή καταμετρούσαν κάθε φορά τις κουκίδες από τα ζάρια. Στις 

δραστηριότητες αντίστροφης μέτρησης ο Μ 4 ήταν ομάδα με την Μ 5. Τους δόθηκε από ένα 

σύνολο δέκα αντικειμένων και τους ζητήθηκε να το μετρήσουν. Όταν μέτρησε και 

ερωτήθηκε ο Μ 4 πόσα αντικείμενα είχε, απάντησε σωστά. Μόλις μέτρησε και η Μ 5 τα 

αντικείμενά της και ρωτήθηκε ο Μ 4 πόσα αντικείμενα είχε μετρήσει αυτός, επανειλημμένα 

απάντησε «δεν ξέρω». Προτάθηκε στην ομάδα να μετρήσουν αντίστροφα τα αντικείμενα 

τοποθετώντας τα μέσα σε ένα καλάθι. Ο Μ 4 αρνήθηκε λέγοντας ότι δεν ήθελε. Για να 

ενεργοποιηθεί του προτάθηκε να μετρήσει ευθεία και αντίστροφα φιγούρες ενός αγαπημένου 

του ήρωα και με αυτόν τον τρόπο  ανταποκρίθηκε με επιτυχία. Η Μ 5 ήταν πρόθυμη και 

παρά τις αρχικές της δυσκολίες μεταξύ των αριθμών 10 έως 5, με επίδειξη και εξάσκηση 

βελτίωσε την απόδοσή της. 

 

Οι δυσκολίες στην εκφραστική ικανότητα και στην αιτιολόγηση των ενεργειών τους 

παρέμεναν και για τους δυο μαθητές. Όταν για παράδειγμα δόθηκαν στον Μ 4 ανακατεμένα 

τουβλάκια να μετρήσει, τα έβαλε στη σειρά αλλά στην ερώτηση γιατί το έκανε, δεν 

μπορούσε να το εξηγήσει. 

 

Στην αναζήτηση τρόπων δόμησης των αντικειμένων ώστε να μην γίνονται λάθη κατά 

την καταμέτρηση και οι δυο είχαν τις προτάσεις τους. Ο Μ 4 μίλησε αυθόρμητα και είπε «να 

τα βάλεις στη σειρά» και η Μ 5, ενώ άκουγε χωρίς να συμμετέχει ιδιαίτερα, όταν ρωτήθηκε 

είπε «να τα πάω εδώ», εννοώντας δίπλα.  

 

Η απόδοση και των δυο μαθητών δεν ήταν σταθερή. Για παράδειγμα ενώ φαινόταν 

ότι η Μ 5 είχε κατανοήσει και εφάρμοζε τις αρχές της καταμέτρησης, όταν κλήθηκε να 

μετρήσει ανακατεμένα πομ-πομ, έκανε λάθος καθώς είπε τον αριθμό 3 για δυο πομ-πομ. 

Άλλοτε μετρούσαν συγχρονισμένα και δομούσαν το υλικό τους και άλλοτε όχι. Στα παιχνίδια 
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στον Η/Υ (παράρτημα ΙΙ 5.Α1, 5.Α2, 5.Β1, 5.Γ1) χρειάστηκαν βοήθεια για να απαντήσουν 

σωστά και στο φύλλο εργασίας (παράρτημα Ι 5.Δ1) έκαναν λάθη. Ο Μ 4 για παράδειγμα 

ένωσε το ένα σκουλήκι με το ένα μήλο, αλλά και με ένα μήλο από το σύνολο των δυο. Τα 

επιτραπέζια παιχνίδια συντέλεσαν στη βελτίωση της απόδοσης ιδιαίτερα της Μ 5. Για 

παράδειγμα στο παιχνίδι «6 κλόουν» έπαιζε καλά αναγνωρίζοντας άμεσα τις μικρές 

ποσότητες και τις μεγαλύτερες τις μετρούσε προσεκτικά και μεθοδικά. Χαιρόταν το ίδιο όταν 

κέρδιζε αυτή αλλά και οι άλλοι. Ο Μ 4 ήταν πιο διστακτικός. Για παράδειγμα στις κάρτες με 

τις κουκίδες (παράρτημα Ι 5.Δ2), όπου κέρδιζε όποιος είχε την κάρτα με τις περισσότερες 

κουκίδες, καταμετρούσε τις κουκίδες της κάρτας που άνοιγε και όταν τις σύγκρινε με των 

άλλων παικτών περίμενε να πουν οι άλλοι ποια κάρτα είχε τις περισσότερες. Όσες φορές 

όμως του ζητήθηκε να κρίνει αυτός, απάντησε σωστά. 

 

5.1.2.3. Post-test Ομάδας Β 

 

Με το τέλος των παρεμβάσεων χορηγήθηκε στην ομάδα Β το Κριτήριο αξιολόγησης. 

Μετά την επεξεργασία των αποτελεσμάτων οι δυο μαθητές κατετάγησαν στο επίπεδο Γ. 

 

Από την επεξεργασία των απαντήσεων των μαθητών στις 5 υποδεξιότητες του 

Κριτηρίου, που η καθεμία είχε 5 έργα, προέκυψαν τα ακόλουθα αποτελέσματα ως προς τις 

σωστές απαντήσεις που δόθηκαν στην κάθε υποδεξιότητα. 

 

Post-test Σύγκριση Ταξινόμηση Αντιστοίχιση Σειριοθέτηση Δομημένη 

καταμέτρηση 

Μαθητής 4 

(Μ 4) 

 

5 

 

5 

 

1 

 

0 

 

1 

Μαθήτρια 5 

(Μ 5) 

 

4 

 

2 

 

3 

 

1 

 

3 

Πίνακας  5: Αριθμός σωστών απαντήσεων των μαθητών της ομάδας Β ανά υποδεξιότητα στο post –test 

 

Αναλύοντας τα ποιοτικά χαρακτηριστικά της επίδοσης των μαθητών προέκυψε ότι: 

 

Ο Μ 4 καθ’ όλη τη διάρκεια της αξιολόγησης ήταν ανέκφραστος, ήσυχος και 

συνεσταλμένος αν και είχε εξοικειωθεί με το χώρο. Για να χαλαρώσει, αρχικά ρωτήθηκε για 
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τον Καραγκιόζη που ήταν ο αγαπημένος του ήρωας και μετά άρχισε η διαδικασία της 

αξιολόγησης. Ήταν συγκεντρωμένος και όση ώρα άκουγε τις οδηγίες των έργων 

παρατηρούσε αμίλητος τα φύλλα. 

 

Στα έργα σύγκρισης απάντησε σωστά δείχνοντας σταθερά και στα πέντε  έργα. Στα 

έργα ταξινόμησης απάντησε επίσης σωστά και στα πέντε έργα αλλά στο 5ο στάθηκε 

κοιτάζοντας πολύ ώρα σε ένα συγκεκριμένο σημείο του φύλλου χωρίς να είναι κατανοητό τι 

σκεφτόταν. Στα έργα αντιστοίχισης απάντησε μόνο στο πρώτο έργο σωστά από τα πέντε. Στο 

2ο και 3ο έργο φάνηκε σα να μπερδεύτηκε, να μη θυμόταν τις οδηγίες. Στο 4ο έργο, όπου 

έπρεπε να βρει σε ποια εικόνα η κάθε κότα είχε γεννήσει ένα αυγό, τράβηξε γραμμές 

αντιστοιχίζοντας κότες και αυγά με χωροταξικά κριτήρια, από πάνω προς τα κάτω, 

αφήνοντας κότες και αυγά χωρίς να τα αντιστοιχίσει, σταμάτησε χωρίς να κοιτάξει τις 

υπόλοιπες εικόνες και μετά από ώρα στην ερώτηση αν τελείωσε, απάντησε «ναι». Άργησε 

πολύ, το βλέμμα του έμεινε εστιασμένο σε ένα σημείο και μετά σα να είχε ξεχάσει την 

ερώτηση είπε «δεν ξέρω». Στο 5ο έργο όπου έπρεπε να βρει το πλαίσιο με τον ίδιο αριθμό 

κουκίδων με τα μπαλόνια που υπήρχαν σε ένα πλαίσιο, φαινόταν κουρασμένος, χωρίς καμία 

διάθεση να σκεφτεί για να απαντήσει.  Με τη διάθεση αυτή δεν κατάφερε να απαντήσει 

σωστά σε κανένα έργο σειριοθέτησης. Έδειχνε τυχαία εικόνες και χαρακτηριστικά των 

αντικειμένων που έψαχνε, αλλά χωρίς έλεγχο της θέσης τους. Για παράδειγμα, στο έργο όπου 

έπρεπε να βρει τη διάταξη όπου τα κεριά ήταν στη σειρά από το πιο λεπτό στο πιο χοντρό, 

χωρίς να επεξεργαστεί τις άλλες εικόνες, έδειξε σε μια το λεπτό και το χοντρό κερί χωρίς να 

εξετάσει καθόλου τη θέση τους, λέγοντας: «να ένα λεπτό και ένα χοντρό». Ακόμη και στο 4ο 

έργο, της σειριακής αντιστοίχισης μεταξύ δυο συνόλων, καθώς ένωνε με κάθετες γραμμές τα 

αντικείμενα των δυο ομάδων, όταν στην προτελευταία αντιστοίχιση κατάλαβε το λάθος του, 

γιατί η αναντιστοιχία ήταν εμφανής, δίστασε για λίγο, αλλά συνέχισε στην τελευταία. Τέλος, 

στα έργα δομημένης καταμέτρησης απάντησε σε ένα από τα πέντε έργα σωστά. Στο 1ο 

απάντησε σωστά καθώς μετρούσε συγχρονισμένα και δομημένα, στο 2ο και 3ο έργο 

απάντησε λάθος, καθώς δεν εφάρμοσε όσα λέχθηκαν στις παρεμβάσεις, στο 4ο έργο δεν είχε 

διάθεση να σκεφτεί και απάντησε αμέσως «δεν ξέρω» και τέλος στο έργο αντίστροφης 

αρίθμησης απάγγειλε απλώς τυχαίους αριθμούς, ως αποτέλεσμα της άρνησης του να 

συμμετέχει στις ανάλογες δραστηριότητες κατά τις παρεμβάσεις.  

 

Η Μ 5 προσήλθε πρόθυμα και χαμογελαστά. Σε όλες τις απαντήσεις έδειχνε με το 

δάχτυλο χωρίς σιγουριά, με μια ελαφρά αβεβαιότητα, χωρίς να  διακόπτει καθόλου τη 
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διαδικασία. Δεν έλεγε τίποτα πέρα από τη διαδικασία. Άκουγε τις εκφωνήσεις και κάποιες 

φορές κουνούσε το κεφάλι ως επιβεβαίωση ότι ακούει. Μόλις έδειχνε την απάντηση 

χαμογελούσε. 

 

Στα έργα σύγκρισης, απάντησε σε 4 έργα σωστά. Μόνο στο έργο που έπρεπε να βρει 

τον χοντρότερο άνθρωπο από έναν που βρισκόταν σε πλαίσιο μπερδεύτηκε. Στα έργα 

ταξινόμησης απάντησε σωστά στα δυο πρώτα έργα τα οποία παρατήρησε για λίγο, ενώ 

απάντησε λανθασμένα στα επόμενα τρία καθώς δεν ήταν αρκούντως προσεκτική. Στα έργα 

αντιστοίχισης απάντησε σωστά στα τρία πρώτα έργα. Στο 4ο όπου έπρεπε να βρει σε ποια 

εικόνα η κάθε κότα είχε γεννήσει ένα αυγό, αντιστοίχισε όλες τις κότες με αυγά σε όλες τις 

εικόνες και μετά τις κοιτούσε. Μετά την επανάληψη της οδηγίας, έδειξε λανθασμένα την 1η 

εικόνα. Προφανώς θυμόταν, ότι κατά τις παρεμβάσεις σε ανάλογα έργα τραβούσε γραμμές, 

αλλά δε θυμόταν γιατί. Στο 5ο έργο απάντησε μόλις ολοκληρώθηκε η εκφώνηση βιαστικά και 

τυχαία. Στα έργα σειριοθέτησης φαινόταν σα να μην καταλάβαινε τις οδηγίες αλλά δεν 

έμπαινε και στη διαδικασία να σκεφτεί ή να προβληματιστεί. Θεωρούσε ότι έπρεπε κάθε 

φορά να δείξει μια εικόνα και το έκανε κοιτάζοντας φευγαλέα τα έργα. Μόνο στο έργο 

σειριακής αντιστοίχισης άρχισε να αντιστοιχεί σωστά τα στοιχεία των δυο συνόλων πριν 

ακόμη ολοκληρωθεί εκφώνηση. Στα έργα δομημένης καταμέτρησης απάντησε σωστά στα 

τρία πρώτα έργα μετρώντας συγχρονισμένα και δομημένα. Στο 4ο έργο όπου έπρεπε να 

θυμηθεί τον αριθμό των κουκίδων δυο κρυμμένων ζαριών απάντησε λανθασμένα λέγοντας 

έναν αριθμό στην τύχη και στο τελευταίο έργο όπου έπρεπε να μετρήσει αντίστροφα κυβάκια 

που υπήρχαν μπροστά της απάντησε λανθασμένα καθώς αργά και σταθερά κατέβαινε αλλά 

μπερδεύτηκε λέγοντας «10,9,8,7,6,4,3,2,1,». Της περίσσεψε ένα κυβάκι και σταμάτησε 

χαμογελώντας χωρίς να κάνει καμία προσπάθεια να διορθώσει το λάθος της. 

 

5.1.2.4. Follow-up Ομάδας Β 

 

Τρεις εβδομάδες μετά τη χορήγηση του post-test, χορηγήθηκε το Κριτήριο 

αξιολόγησης ώστε να διαπιστωθεί εάν διατηρείται η επίδραση των παρεμβάσεων, όπως 

αποτυπώθηκε στα αποτελέσματα του post- test. Μετά την επεξεργασία των συνολικών 

αποτελεσμάτων οι δυο μαθητές κατετάγησαν στο επίπεδο Γ, παρέμειναν δηλαδή στο ίδιο 

επίπεδο. 
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Από την επεξεργασία των απαντήσεων των μαθητών στις 5 υποδεξιότητες του 

Κριτηρίου, που η καθεμία είχε 5 έργα, προέκυψαν τα ακόλουθα αποτελέσματα ως προς τις 

σωστές απαντήσεις που δόθηκαν στην κάθε υποδεξιότητα.  

 

Follow-

up 

Σύγκριση Ταξινόμηση Αντιστοίχιση Σειριοθέτηση Δομημένη 

καταμέτρηση 

Μαθητής 4 

   (Μ 4) 

 

5 

 

4 

 

3 

 

1 

 

2 

Μαθήτρια 5 

   (Μ 5) 

 

3 

 

3 

 

3 

 

3 

 

4 

Πίνακας 6: Αριθμός σωστών απαντήσεων των μαθητών της ομάδας Β ανά υποδεξιότητα στο follow- up 

 

Αναλύοντας τα ποιοτικά χαρακτηριστικά της επίδοσης του κάθε μαθητή 

παρατηρήθηκε ότι: 

 

Ο Μ 4 προσήρθε για την αξιολόγηση χωρίς ιδιαίτερα καλή διάθεση. Μια σύντομη 

συνομιλία για τον Καραγκιόζη, τον αγαπημένο του ήρωα, του άλλαξε τη διάθεση και άρχισε 

η διαδικασία.  

 

Στα έργα των δυο πρώτων υποδεξιοτήτων απάντησε γρήγορα και γενικά σωστά. 

Ήταν έννοιες που γνώριζε και δε χρειαζόταν να σκεφτεί καθόλου. Από την υποδεξιότητα της 

αντιστοίχισης και μετά, η επίδοσή του ήταν πτωτική, όπως είχε παρατηρηθεί και στα 

προηγούμενα στάδια. Δεν έκανε καμία προσπάθεια να κατανοήσει τις οδηγίες ή να δώσει 

απάντηση που να χρειαστεί να σκεφτεί, λέγοντας «δεν ξέρω» ή δείχνοντας με τη στάση του 

σώματος ότι δεν τον ενδιέφερε η διαδικασία. 

 

Η Μ 5 προσήρθε για την αξιολόγηση χαρούμενη, ευδιάθετη, πρόθυμη. Μόλις μπήκε 

στην τάξη και είδε τα υλικά του Κριτηρίου είπε «και την άλλη φορά το κάναμε». 

 

Στα έργα σύγκρισης απάντησε σωστά σε τρία από τα πέντε έργα. Άκουγε τις 

εκφωνήσεις και κοιτάζοντας λίγο τα έργα, απαντούσε. Στα έργα ταξινόμησης απάντησε σε 

τρία από τα πέντε έργα κοιτάζοντας λίγο τα έργα και δείχνοντας την απάντησή της. Στα έργα 

αντιστοίχισης απάντησε σωστά στα τρία πρώτα έργα τοποθετώντας κουκίδες πάνω στις 
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απεικονίσεις των ζαριών και αντιστοιχίζοντας κεριά με κηροπήγια. Στα δυο επόμενα έργα 

απάντησε λάθος. Συγκεκριμένα στο έργο, όπου έπρεπε να βρει σε ποια εικόνα η κάθε κότα 

είχε γεννήσει ένα αυγό, αντιστοίχισε όλες τις κότες με αυγά σε όλες τις εικόνες και μετά τις 

κοιτούσε. Στην ερώτηση, αν βρήκε σε ποια εικόνα η κάθε κότα έχει γεννήσει ένα αυγό, 

απάντησε «ναι» και έδειξε με το μολύβι όλες τις εικόνες. Επίσης στο έργο, όπου έπρεπε να 

βρει την εικόνα που είχε τόσες κουκίδες όσα τα μπαλόνια στο πλαίσιο, άκουσε την 

εκφώνηση και αμέσως έδειξε μια λανθασμένη εικόνα στην τύχη. Στα έργα σειριοθέτησης  

απάντησε σωστά στα τρία από τα πέντε έργα. Στο 1ο,2ο,3ο,5ο έργο έπρεπε να δείξει τη σωστή 

εικόνα. Και στις τέσσερις περιπτώσεις χωρίς να εξετάσει τίποτα, έδειξε τυχαία την 1η εικόνα, 

χωρίς να καταλαβαίνει τις οδηγίες και χωρίς να κάνει καμία προσπάθεια. Το έργο που 

απάντησε σωστά ήταν της σειριακής αντιστοίχισης όπου άρχισε να ενώνει σωστά τα στοιχεία 

των δυο συνόλων πριν την ολοκλήρωση της εκφώνησης. Στα έργα δομημένης καταμέτρησης 

απάντησε σωστά στα τέσσερα πρώτα έργα, εφαρμόζοντας όσα ειπώθηκαν στις παρεμβάσεις. 

Στο έργο αντίστροφης μέτρησης έκανε το ίδιο λάθος που έκανε και στο post-test. Κατέβαινε 

δείχνοντας τα κυβάκια, αργά και σταθερά, αλλά μέτρησε «10,9,8,7,6,4,3,2,1,». Της 

περίσσεψε ένα κυβάκι, το πήρε με το άλλο χέρι και το έβγαλε από την ομάδα. Έκανε δηλαδή 

το ίδιο λάθος με το post test, παρέλειψε το 5.  

 

5.1.3. Ομάδα Γ 

5.1.3.1. Pre-test Ομάδας Γ 

 

Κατά την 1η φάση αξιολόγησης η μαθήτρια Μ 3 κατετάγη στο επίπεδο Ε. Από την 

επεξεργασία των απαντήσεων της μαθήτριας στις 5 υποδεξιότητες του Κριτηρίου, που η 

καθεμία είχε 5 έργα, προέκυψαν τα ακόλουθα αποτελέσματα ως προς τις σωστές απαντήσεις 

που δόθηκαν στην κάθε υποδεξιότητα. 

 

Pre-test Σύγκριση Ταξινόμηση Αντιστοίχιση Σειριοθέτηση Δομημένη 

καταμέτρηση 

Μαθήτρια 3 

(Μ 3) 

 

2 

 

2 

 

2 

 

0 

 

1 

Πίνακας 7: Αριθμός σωστών απαντήσεων της μαθήτριας της ομάδας Γ ανά υποδεξιότητα στο pre-test 
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Αναλύοντας τα ποιοτικά χαρακτηριστικά της επίδοσης της μαθήτριας παρατηρήθηκε 

ότι: 

 

Η Μ 3 ήταν ένα ευγενικό, ήρεμο, χαμογελαστό παιδί. Σε όλη τη διαδικασία ήταν 

πρόθυμη να απαντήσει ακόμη και όταν ήταν φανερό ότι είχε κουραστεί και ήθελε να 

τελειώνει. Δεν είπε ή έκανε κάτι που να διαταράξει τη συνεδρία. Οι απαντήσεις της ήταν 

συνήθως βιαστικές. Συχνά δεν κατανοούσε τις οδηγίες των έργων ή εκτελούσε λαμβάνοντας 

υπόψη μόνο το ένα σκέλος της οδηγίας. Όταν δεν κατανοούσε κάποια ερώτηση, απαντούσε 

ακόμη πιο γρήγορα. Από τα πρώτα στάδια της αξιολόγησης η μαθήτρια, αν και κουράστηκε, 

δε διατάραξε καθόλου τη διαδικασία. Απαντούσε χωρίς να καταβάλει προσπάθεια για την 

σωστή απάντηση ή απαντούσε στην τύχη. Φαινόταν ότι ο χρόνος συγκέντρωσης της σε 

εργασίες ήταν σχετικά περιορισμένος. 

 

Έγινε φανερό ότι στη σύγκριση ποσοτικών και ποιοτικών χαρακτηριστικών δεν είχε 

κατακτήσει πλήρως τις έννοιες που χρησιμοποιούνται στις συγκρίσεις, ειδικά στη 

μαθηματική εκπαίδευση. Για παράδειγμα, στο έργο όπου έπρεπε να βρει την χαμηλότερη 

πολυκατοικία μεταξύ τεσσάρων, απάντησε γρήγορα, δείχνοντας λανθασμένα με το δάχτυλο 

και λέγοντας «αυτό». Στα έργα ταξινόμησης, κάποιες οδηγίες δεν τις επεξεργαζόταν 

ολόκληρες, καθώς λάμβανε υπόψη μόνο το ένα σκέλος ή δεν τις άκουγε με προσοχή, όπως 

για παράδειγμα στο έργο όπου έπρεπε να βρει όλα τα μήλα με συγκεκριμένα στοιχεία, στο 

οποίο έδειξε αμέσως ένα σωστό μήλο και σταμάτησε. Στα έργα αντιστοίχισης έδωσε μόνο 

μια σωστή απάντηση. Δεν μπορούσε να συσχετίσει πάντα σωστά τα στοιχεία δυο συνόλων, 

χρησιμοποιώντας την «ένα-προς-ένα αντιστοίχιση» και δεν καταλάβαινε τις απαιτήσεις των 

έργων. Έτσι στο έργο, όπου έπρεπε να αντιστοιχίσει κεριά με κηροπήγια, έδειξε με το 

δάχτυλο μία εικόνα με κεριά και είπε «ταιριάζει εδώ», χωρίς να είναι κατανοητό τι εννοούσε. 

Στα έργα σειριοθέτησης με βάση ένα ή περισσότερα κριτήρια έδωσε μόνο μια σωστή 

απάντηση. Λειτουργούσε αποσπασματικά, δείχνοντας αντικείμενα με τα ζητούμενα 

χαρακτηριστικά χωρίς να λαμβάνει υπόψη τη διάταξη τους ή την συνύπαρξή τους στη ίδια 

εικόνα. Για παράδειγμα στο έργο όπου έπρεπε να βρει τη διάταξη όπου τα κεριά ήταν στη 

σειρά από το πιο λεπτό στο πιο χοντρό, κοίταξε για λίγο και έδειξε ένα λεπτό κερί από μια 

εικόνα και ένα χοντρό από άλλη, λέγοντας «αυτό πάει με αυτό». Στα έργα δομημένης 

καταμέτρησης απάντησε σωστά σε τρία έργα καθώς μετρούσε συγχρονισμένα και με σειρά 

αλλά δεν δομούσε το υλικό της. 
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5.1.3.2. Παρεμβάσεις Ομάδας Γ 

 

1. ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ-ΣΥΓΚΡΙΣΕΙΣ ΜΕΓΕΘΩΝ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ (παρέμβαση 1η 2η 

3η ) 

 

Καθώς οι παρεμβάσεις αυτές ήταν οι πρώτες, η μαθήτρια δεν αλληλεπιδρούσε με 

τους συμμαθητές της. Ήταν ένα ευγενικό, πρόσχαρο, ήσυχο παιδί. Ήταν ιδιαίτερα χαμηλών 

τόνων, δεν αλληλεπιδρούσε με την ομάδα της, δεν παρενέβαινε σε ότι έλεγε ή έκανε κάποιος 

συμμαθητής της και δεν ήξερε να συνεργάζεται με τους συμμαθητές της. Κατά τη διάρκεια 

των παρεμβάσεων η Μ 3 ήταν ήρεμη, άκουγε τις οδηγίες και συνήθως απαντούσε γρήγορα 

χωρίς να σκέφτεται ιδιαίτερα. 

 

Στα έργα ποιοτικής σύγκρισης κατανοούσε τις έννοιες μικρό-μεγάλο και λεπτό-

χοντρό αλλά δυσκολευόταν, σε διαφορετικό βαθμό, σε άλλες όπως ψηλό-κοντό, μακρύ- 

κοντό και το φαρδύ-στενό. Για παράδειγμα, όταν της ζητήθηκε να βάλει δίπλα σε μια 

κορδέλα που υπήρχε πάνω στο τραπέζι μια κοντύτερη από το καλάθι με τις κορδέλες, 

διάλεξε και τοποθέτησε μια μακρύτερη. Δυσκολευόταν να καταλάβει ποια ήταν κοντή και 

ποια μακριά ακόμη και όταν τοποθετήθηκαν η μια πάνω στην άλλη. Το κατάλαβε μόνο όταν 

η ερώτηση τροποποιήθηκε ως εξής: «αν οι κορδέλες ήταν δρόμοι σε ποιον θα περπατήσεις 

λιγότερο;». Δυσκολευόταν στη σύγκριση πολλών αντικειμένων. Μπορούσε για παράδειγμα 

να συγκρίνει δυο λογικά μπλοκ. Αν ήταν τρία ή περισσότερα δυσκολευόταν. Όταν τα 

αντικείμενα ήταν περισσότερα, 4 ή 5, έβρισκε  ευκολότερα το μεγαλύτερο, ψηλότερο, 

μακρύτερο, χοντρότερο από το μικρότερο, κοντότερο, χαμηλότερο, λεπτότερο. 

 

Δυσκολευόταν στη χρήση των σωστών όρων. Χρησιμοποιούσε τους γενικούς όρους 

«μικρό-μεγάλο», ακόμα και όταν γνώριζε τη διαφορά μεγέθους μεταξύ των αντικειμένων, 

και κατά περίπτωση τη λέξη «χοντρό». Για παράδειγμα, στην ερώτηση «ποιο δέντρο είναι 

ψηλό;» μπορούσε να το δείξει αλλά στη σύγκριση δυο δέντρων απαντούσε ότι το ένα ήταν 

μικρό και το άλλο μεγάλο αντί του ψηλό-κοντό ή θέλοντας να πει «η πιο φαρδιά μπλούζα» 

έλεγε «η πιο χοντρή μπλούζα». 
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Στις συγκρίσεις αντικειμένων μερικές φορές χρησιμοποιούσε στρατηγικές 

επενεργώντας στα υλικά. Για παράδειγμα για να συγκρίνει δυο λογικά μπλοκ, ως προς το 

πάχος, τα τοποθέτησε δίπλα-δίπλα. 

 

Στις ποσοτικές συγκρίσεις δεν μπορούσε να απαντήσει σωστά και σταθερά στην 

ερώτηση «ποια ομάδα έχει πιο πολλά», όταν η διαφορά δεν ήταν εμφανής. Στη σύγκριση 

μιας ομάδας με πέντε μολύβια και άλλης με τέσσερα, άργησε να απαντήσει. Απαντούσε 

γρηγορότερα όταν η διαφορά ήταν μεγάλη, όπως για παράδειγμα πέντε μολύβια και δυο. 

Μετά από αρκετές δραστηριότητες απαντούσε σωστότερα στην ερώτηση «ποια από τις δυο 

ομάδες έχει περισσότερα;» ενώ μπερδευόταν στο «λιγότερα». Ακόμη και όταν φάνηκε ότι το 

κατανόησε δυσκολευόταν να το εξηγήσει. Όταν για παράδειγμα, κλήθηκε να συγκρίνει ένα 

σύνολο με 6 μπλε ξυλάκια και ένα με 4 πράσινα, απάντησε στην ερώτηση «ποια είναι 

περισσότερα;», αλλά στην ερώτηση «ποια είναι λιγότερα;», δεν μπορούσε. Επίσης στη 

σύγκριση δυο συνόλων με διαφορά τριών στοιχείων η Μ 3  κατάλαβε πως τα 3 στοιχεία που 

περίσσεψαν μετά την αντιστοίχιση, ήταν τα περισσότερα που είχε η μια ομάδα. Όταν όμως 

ρωτήθηκε πόσα περισσότερα στοιχεία είχε η ομάδα απάντησε 7, όσα δηλαδή ήταν όλο το 

σύνολο. 

 

Χρησιμοποιούσε οπτικοχωρικά δεδομένα για να κάνει συγκριτικές κρίσεις μεταξύ 

δυο συνόλων, την καταμέτρηση και την άμεση εκτίμηση σε συλλογές μέχρι 4 αντικείμενα. 

Δεν τη γνώριζε αρχικά, αλλά κατανόησε γρήγορα την «ένα-προς-ένα αντιστοίχιση» και 

επιχειρούσε να τη χρησιμοποιήσει για να συσχετίσει τα στοιχεία δυο συνόλων. 

 

Η Μ 3 ανταποκρίθηκε με υψηλότερο ποσοστό επιτυχίας στις αναπαραστατικές 

δραστηριότητες απ’ ότι στις βιωματικές και τις εμπράγματες, καθώς κατανοούσε σιγά-σιγά 

τις έννοιες. Συνέχισε να κάνει λάθη, όπως για παράδειγμα την ίδια δυσκολία που εκδήλωσε 

στις εμπράγματες δραστηριότητες στις έννοιες φαρδύ-στενό, εκδήλωσε και στο παιχνίδι στον 

Η/Υ, όπου έπρεπε να κλικάρει το φαρδύτερο ή στενότερο αντικείμενο, σύμφωνα με την 

οδηγία. Συνολικά όμως απαντούσε κάνοντας λιγότερα λάθη στις αναπαραστατικές 

συγκρίσεις στον Η/Υ (παράρτημα Ι 1.Α1, 1.Β1), στα παιχνίδια στον Η/Υ (παράρτημα ΙΙ 

1.Α1, 1.Α2, 1.Α3, 1.Α4, 1.Β1, 1.Γ1, 1.Γ2) και στα φύλλα εργασίας (παράρτημα Ι 1.Α2, 1.Β2, 

1.Γ1). Για παράδειγμα, στα δυο φύλλα εργασίας με ποιοτικές συγκρίσεις (παράρτημα Ι 1.Α2, 

1.Β2), έκανε μόνο ένα λάθος, καθώς δεν κύκλωσε σωστά την πιο στενή φούστα.  
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2. ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ (παρέμβαση 4η 5η 6η) 

 

Η Μ 3 έκανε τις πρώτες προσπάθειες αλληλεπίδρασης με τους υπόλοιπους μαθητές, 

και κυρίως με αυτούς που δούλευαν στην ίδια ομάδα, κάτω από συνεχή παρότρυνση και 

καθοδήγηση για ομαδική εργασία. Οι μαθητές άρχισαν να συνομιλούν, να βοηθούν ο ένας 

τον άλλο, να συνεργάζονται. Για παράδειγμα, όταν ζητήθηκε από τις δυο ομάδες των 

μαθητών να δημιουργήσουν από ένα σύνολο με χάντρες του ίδιου χρώματος, η Μ 3 εντόπισε 

κάποιο λάθος που έκαναν άτομα της ομάδας της και το διόρθωσε συνομιλώντας μαζί τους, 

ενώ πρωτύτερα δεν θα το ανέφερε καθόλου. Η μαθήτρια ήταν προσεκτική στις συζητήσεις, 

συγκεντρωμένη και μεθοδική κατά την ώρα εργασίας και κατέβαλε προσπάθειες για να 

εκτελέσει σωστά.  

 

Από την αρχή των παρεμβάσεων αυτής της ενότητας φάνηκε ότι η Μ 3 κατανοούσε 

την έννοια της ταξινόμησης, απλώς δεν την είχε ποτέ διδαχθεί οργανωμένα και μεθοδικά 

ώστε να γίνει συνειδητή γνώση. Μπορούσε να δημιουργήσει σωστά ομάδες με βάση ένα 

κριτήριο, αλλά στη δημιουργία ομάδων με βάση περισσότερα κριτήρια, έκανε λίγα λάθη. 

Όταν για παράδειγμα, της δόθηκαν δυο ομάδες, η 1η με ροζ, μικρά πομ-πομ και η 2η με 

πράσινα μεγάλα πομ-πομ, δεν μπορούσε να εντοπίσει το 2ο κριτήριο. Ανέφερε μόνο το 

χρώμα ως κριτήριο ταξινόμησης: «είναι ροζ και πράσινα». Στην ερώτηση «αν αντί για 

πράσινα ήταν και αυτά ροζ θα ήταν όλα ίδια;» απάντησε «ναι». Έπρεπε να της υποδειχθεί να 

παρατηρήσει το μέγεθος για να εντοπίσει και το 2ο κριτήριο. 

 

Στην αιτιολόγηση των ταξινομήσεων, η Μ 3 δυσκολευόταν. Για παράδειγμα, στο 

φύλλο εργασίας (παράρτημα Ι 2.Γ1), όπου έπρεπε να βρει τα ίδια σπίτι με ένα σπίτι με 

πόρτα, 2 παράθυρα, χωρίς καμινάδα που βρισκόταν μέσα σε πλαίσιο, συνάντησε δυσκολίες 

και για το λόγο αυτό η οδηγία τροποποιήθηκε ώστε να είναι πιο κατανοητή και δόθηκαν 

περαιτέρω εξηγήσεις. Ακολούθησε τις οδηγίες και μπόρεσε να βρει τα ίδια σπίτια κάνοντας 

κυρίως λάθη στην αιτιολόγηση των επιλογών της. Δυσκολευόταν να αναφέρει όλα τα κοινά 

στοιχεία μεταξύ δυο όμοιων σπιτιών, ενώ φαινόταν ευκολότερη η αιτιολόγηση του 

διαφορετικού γιατί επρόκειτο μόνο για ένα διαφορετικό στοιχείο. Έτσι μπόρεσε να 

αιτιολογήσει γιατί δυο σπίτια ήταν διαφορετικά, λέγοντας «αυτό είναι διαφορετικό γιατί 

αυτό έχει ένα παράθυρο» χωρίς να μπορεί να αναφέρει όλα τα στοιχεία που καθιστούσαν δυο 

σπίτια ίδια. 
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Στις εργασίες, και κυρίως στις αναπαραστατικές, δεν χρησιμοποιούσε στρατηγικές 

κατά τις ταξινομήσεις με αποτέλεσμα να επανέρχεται στα ίδια αντικείμενα και να εξαντλεί 

τους πόρους ενέργειας και συγκέντρωσης που διέθετε. Μετά από συζήτηση, επίδειξη, σαφή 

διδασκαλία και συνεχή υπενθύμιση, άρχισε να χρησιμοποιεί διάφορες στρατηγικές. Για 

παράδειγμα στο φύλλο εργασίας που αναφέρθηκε στο παραπάνω παράδειγμα, όπου έπρεπε 

να βρει τα ίδια σπίτια με ένα σπίτι που βρισκόταν μέσα σε πλαίσιο, έγινε αντιληπτό ότι είχε 

ελέγξει επανειλημμένα τα ίδια σπίτια. Μετά από συζήτηση αποφασίστηκε να διαγράφει κάθε 

σπίτι που έλεγχε και ήταν διαφορετικό, ενώ  όποιο ήταν ίδιο να το βάζει σε κύκλο. 

 

Η Μ 3 ανταποκρίθηκε εξίσου καλά στις βιωματικές, τις  εμπράγματες και 

αναπαραστατικές δραστηριότητες ταξινόμησης με βάση ένα κριτήριο. Απάντησε σωστά σε 

όλες τις αναπαραστατικές ταξινομήσεις στον Η/Υ (παράρτημα Ι 2.Α1, 2.Β1), στα παιχνίδια 

στον Η/Υ Υ (παράρτημα ΙΙ 2.Α1, 2.Β1) και στα φύλλα εργασίας (παράρτημα Ι 2.Α2, 2.Β2). 

Στις ταξινομήσεις με βάση δυο ή περισσότερα χαρακτηριστικά έκανε λίγα λάθη σε όλων των 

ειδών τις δραστηριότητες, αλλά με σχετικά λίγη βοήθεια και κάποιες επισημάνσεις 

εκτελούσε τελικά σωστά, γεγονός που την γέμιζε ικανοποίηση. Για παράδειγμα, στο φύλλο 

εργασίας (παράρτημα Ι 2.Γ2) υπήρχαν 4 πλαίσια με σχήματα και έπρεπε να βρει ποιο πλαίσιο 

είχε 5 κύκλους και κανένα τετράγωνο. Άρχισε να περιγράφει το κάθε πλαίσιο. Μόλις 

περιέγραψε το 2ο είπε «αυτό είναι κυρία, έχει 5 κύκλους» χωρίς να αναφερθεί στο 2ο 

κριτήριο «κανένα τετράγωνο». Έπρεπε να ερωτηθεί για τα τετράγωνα για να πει «δεν έχει».  

 

3. ΑΝΤΙΣΟΙΧΙΣΗ (παρέμβαση 7η  8η 9η ) 

 

Η συνεργασία και η αλληλεπίδραση των μαθητών βελτιωνόταν με πολύ αργά βήματα.  

Υπήρχαν λίγες φορές που η Μ 3 συνομιλούσε και συμμετείχε ενεργά στις ομαδικές 

δραστηριότητες. Συνήθως ενεργούσε αθόρυβα, παρεμβαίνοντας ελάχιστα ακόμη και στα 

λάθη που έκαναν οι άλλοι. Άρχισε να αισθάνεται περισσότερη ασφάλεια για τις γνώσεις της 

και οι κινήσεις της, η εκφορά του λόγου της έγιναν πιο σταθερές και αποφασιστικές. 

Τολμούσε να προτείνει και δεν ακολουθούσε τις επιλογές των άλλων. Για παράδειγμα, όταν 

ζητήθηκε από τις δυο ομάδες να δημιουργήσουν από μια ομάδα χαντρών με τόσα στοιχεία 

όσα αντικείμενα είχε αυτή που υπήρχε πάνω στο τραπέζι, η Μ 3 πρότεινε «να μαζέψουμε 

εμείς κόκκινες χάντρες», πρόταση που δεν θα τολμούσε να κάνει πριν λίγο καιρό. Τέλος 

άρχισε να σκέφτεται περισσότερο πριν απαντήσει και να ελέγχει τις απαντήσεις της. 
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Μέσα από βιωματικές και εμπράγματες δραστηριότητες με ίσες και άνισες ποσότητες 

υλικών, τη ρητή διδασκαλία και την επίδειξη, η Μ 3 κατανόησε την «ένα-προς-ένα 

αντιστοίχιση» και τη χρήση της για τη συσχέτιση των στοιχείων δυο συνόλων. 

 

Κατανόησε γρήγορα την αρχή της σταθερής πληθικότητας. Η αρχική της πεποίθηση 

ήταν πως η διάταξη των στοιχείων αλλάζει την πληθικότητά τους. Για το λόγο αυτό της 

ζητήθηκε να μετρήσει τα στοιχεία δυο συνόλων τα οποία αρχικά είχε θεωρήσει ίσα και με 

την αλλαγή διάταξης των στοιχείων του ενός θεώρησε ότι ήταν πλέον άνισα, αιτιολογώντας 

«δεν είναι ίσα γιατί τα βάλαμε έτσι», δείχνοντας τα απλωμένα τουβλάκια. Μετά τη μέτρηση 

και την αντιστοίχιση, αυτής αλλά και άλλων ποσοτήτων, κατάλαβε την αρχή της σταθερής 

πληθικότητας και την αρχή του +1. 

 

Στην αντιστοίχιση και τη γραφική-συμβολική αναπαράσταση ποσοτήτων δε 

δυσκολεύτηκε ιδιαίτερα. Μετά από την πρώτη αποτυχημένη προσπάθεια να κάνουν με την 

ομάδα της «τόσα σημάδια στο χαρτί, όσα είναι τα αγόρια που βρίσκονται εδώ μέσα» 

ακολούθησε συζήτηση, διερεύνηση των τρόπων αναπαράστασης των ποσοτήτων, 

μοντελοποίηση και γρήγορα έγινε κατανοητό. 

 

Δυσκολίες υπήρχαν αρχικά στην ικανότητα έκφρασης των σχέσεων μεταξύ των 

συνόλων και αιτιολόγησής τους. Για παράδειγμα, στο φύλλο εργασίας (παράρτημα Ι 3.Β1) 

έπρεπε να αποδείξει την ισότητα δυο ίσων συνόλων, ένα με πεταλούδες και ένα με 

λουλούδια, με κάθε λουλούδι να βρίσκεται κάτω από μια πεταλούδα. Αντιστοίχισε κάθε 

πεταλούδα με ένα λουλούδι και στην ερώτηση «τι κατάλαβες τώρα;» απάντησε  «όλα είναι 

περισσότερα». Μετά από παρουσίαση του σωστού τρόπου έκφρασης και εξάσκηση, σε 

ανάλογη συσχέτιση είπε: «έχουμε τόσα λουλούδια όσες είναι οι πεταλούδες»  ή «είναι ίσα». 

 

Κατά τη σύγκριση δυο συνόλων η Μ 3 χρησιμοποιούσε αρχικά την καταμέτρηση και 

συνέχισε να τη χρησιμοποιεί μαζί με τη διδαχθείσα αντιστοίχιση κατά περίπτωση ή 

συνδυαστικά. Για παράδειγμα, όταν κλήθηκε να βρει αν δυο σύνολα ήταν ίσα, αμέσως 

μέτρησε τα στοιχεία τους. Στην ερώτηση «πώς αλλιώς μπορούμε να το καταλάβουμε;» 

σκέφτηκε και απάντησε «να τα κάνουμε ζευγαράκια». Επίσης στο φύλλο εργασίας 

(παράρτημα Ι 3.Α1) όπου υπήρχε η άσκηση: «Υπάρχει ένα ποδήλατο για κάθε παιδί; Αν ναι, 

πώς το βρήκες;» τράβηξε αμέσως γραμμές και απάντησε «ναι». Στην ερώτηση «Πώς το 

κατάλαβες;»  απάντησε «Τα μέτρησα. Πριν δεν τα μέτρησα. Τώρα τα μέτρησα και βρήκα ότι 
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κάθε παιδάκι έχει ένα ποδήλατο.» Χρησιμοποίησε συνδυαστικά την καταμέτρηση και το 

λογικό συμπέρασμα της αντιστοίχισης. 

 

Σχετικά γρήγορα, μετά τις πρώτες βιωματικές και εμπράγματες δραστηριότητες η Μ 

3 έδειξε να κατανοεί τη στρατηγική της «ένα-προς-ένα αντιστοίχισης» για τη συσχέτιση των 

στοιχείων δυο συνόλων, την αρχή της διατήρηση της ποσότητας και πως αυτή αλλάζει μόνο 

με πρόσθεση ή αφαίρεση και τέλος τη γραφική-συμβολική αναπαράσταση των ποσοτήτων. 

Στις αναπαραστατικές δραστηριότητες (παράρτημα Ι 3.Α1, 3.Β1, 3.Γ1) και στα παιχνίδια 

στον Η/Υ (παράρτημα ΙΙ  3.Α1, 3.Γ1) ανταποκρίθηκε ικανοποιητικά. Έκανε ένα λάθος στο 2ο 

έργο στο φύλλο εργασίας  (παράρτημα Ι 3. Γ2), όπου μέτρησε μόνο τρία λουλούδια από τα 

εφτά που υπήρχαν στο πλαίσιο και θεώρησε ότι αντιστοιχούσαν στα τρία ζάρια που 

απεικονιζόταν μέσα στο ένα πλαίσιο, χωρίς να λάβει καθόλου υπόψη τις κουκίδες των 

ζαριών. Υπήρξαν και περιπτώσεις που αντιλαμβανόταν το λάθος της και το διόρθωνε. Για 

παράδειγμα στο 1ο έργο του ίδιου φύλλου εργασίας, όπου έπρεπε να ζωγραφίσει τόσες 

κουκίδες όσα ήταν τα λαχανικά μέσα στα πλαίσια, η Μ 3 μετρούσε με τα δάχτυλα τις 

κουκίδες και τα λαχανικά συνεργαζόμενη ταυτόχρονα με την Μ 5. Επειδή σχημάτισε 

περισσότερες κουκίδες από τις ζητούμενες είπε: «κυρία οι ντομάτες μου ήταν 5 και έβαλα 2 

σημαδάκια ακόμα». Της προτάθηκε να διαγράψει με Χ, όπως και έκανε. 

 

4. ΣΕΙΡΙΟΘΕΤΗΣΗ-ΔΙΑΤΑΞΗ ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ (παρέμβαση 10η 11η 12η) 

 

Στις παρεμβάσεις αυτής της ενότητας η Μ 3 αλληλεπίδρασε σε μεγάλο βαθμό με τους 

συμμαθητές του. Λόγω απουσίας του Μ 2 και της Μ 5, την ομάδα παρέμβασης αποτελούσαν 

οι τρεις υπόλοιποι μαθητές (Μ 1, Μ 3, Μ 5). Η απουσία του Μ 2 και η μικρότερη αριθμητικά 

ομάδα διαμόρφωσαν ευνοϊκότερο κλίμα εργασίας. Η Μ 3 συζητούσε κυρίως με τον Μ 1 

κάθε σειριοθέτηση, αντάλλασαν απόψεις και οικοδομούσαν την γνώση. Στην προσπάθεια 

του Μ 1 να εξηγήσει τη σειριοθέτηση των στηλών του τριγωνικού αριθμητηρίου λέγοντας 

«είναι σαν τη σκάλα, να έτσι κατεβαίνει», η Μ 3 δείχνοντας την αντίθετη φορά συμπλήρωσε 

«και έτσι ανεβαίνει». Έκανε προσπάθειες να ενσωματώσει στην ομάδα και τον Μ 4 που ήταν 

ιδιαίτερα σιωπηλός, προτείνοντάς του «βάλε εσύ αυτό το κομμάτι» σε κάποια σειριοθέτηση 

που έπρεπε να κάνουν ομαδικά. 

 

Η Μ 3 μετά τις πρώτες παιγνιώδεις δραστηριότητες έδειξε να αντιλαμβάνεται την 

έννοια της σειριοθέτησης. Παρατηρώντας τους κύβους της Playskool και προσπαθώντας να 
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αιτιολογήσει γιατί ο ένας μπορεί να τοποθετηθεί μέσα στον άλλο, είπε: «είναι λίγο πιο μικρό, 

και αυτό λίγο πιο μικρό». Οι κύβοι τοποθετήθηκαν σε διάταξη από τον πιο μεγάλο στον πιο 

μικρό και αντίθετα. Διέτασσε σωστά τρία αντικείμενα όταν επρόκειτο για σειριοθέτηση με 

μετρικό κριτήριο ή τρία σύνολα αντικειμένων όταν επρόκειτο για σειριοθέτηση με ποσοτικό 

κριτήριο. Όταν τα αντικείμενα ήταν περισσότερα έκανε λάθη. Ευκολότερα κατάλαβε τη 

σειριοθέτηση από τα λιγότερα στα περισσότερα, από το μικρότερο στο μεγαλύτερο, από το 

λεπτότερο στο πιο χοντρό παρά τις αντίστροφες διατάξεις. Τέλος, μπερδευόταν στην 

κατανόηση της φοράς της διάταξης των αντικειμένων, αν δηλαδή θα διατάξει από δεξιά προς 

αριστερά ή αντίστροφα. 

 

Τη σειριακή αντιστοίχιση την κατανόησε εύκολα και στο τέλος έκανε σωστά σχεδόν 

όλες τις δραστηριότητες όπως για παράδειγμα τη σύνθετη αντιστοίχιση στις κάρτες όπου 

έπρεπε να αντιστοιχίσει ψάρια με γυάλες ανάλογα με το μέγεθος. (παράρτημα Ι 4.Γ1)  Στο 

φύλλο εργασίας (παράρτημα Ι 4.Γ2) αντιστοίχισε σωστά τα ακραία μεγέθη, αλλά 

μπερδεύτηκε στα ενδιάμεσα. 

 

Οι δυσκολίες έκφρασης για την αιτιολόγηση των ενεργειών μειώθηκαν. Όταν για 

παράδειγμα, ο Μ 4 σειριοθετούσε τις κάρτες με τα λαγουδάκια από τα λιγότερα στα 

περισσότερα, βάζοντας τις κάρτες με 1,2 και μετά με 4 λαγουδάκια, η Μ 3 το πρόσεξε και 

του είπε «τα 4 είναι περισσότερα από τα 3, βάλε πρώτα αυτά και μετά τα 4». 

 

Αρχικά η μαθήτρια δε χρησιμοποιούσε στρατηγικές κατά τη σειριοθέτηση 

περισσοτέρων των τριών αντικειμένων. Μέσα από τις δραστηριότητες και τη συζήτηση 

αναδύθηκαν διάφορες στρατηγικές όπως για παράδειγμα η τοποθέτηση του 1ου αντικειμένου 

σύμφωνα με την 1η λέξη της οδηγίας και μετά η αναζήτηση στα εναπομείναντα, του 

αντικειμένου που πληρούσε το ίδιο κριτήριο μέχρι να τοποθετηθούν όλα. 

 

Στις αναπαραστατικές δραστηριότητες (παράρτημα Ι 4.Α1, 4.Α2, 4.Β1, 4.Β2) 

σειριοθετούσε σωστά όταν είχε λίγες, έως 3-4, εικόνες. Όταν ήταν περισσότερες αρχικά 

έκανε λάθη, αλλά με την εξάσκηση βελτίωσε την απόδοσή της. Στις σειριοθετήσεις στον 

Η/Υ δεν έκανε λάθη. (παράρτημα ΙΙ 4.Α1) Ένα κοινό, συνηθισμένο λάθος, η σύγχυση για τη 

φορά τοποθέτησης των αντικειμένων, βελτιώθηκε μετά τη σαφή  οδηγία ότι τοποθετούμε τα 

αντικείμενα με τη φορά που διαβάζουμε, από το πιο αδύναμο χέρι προς το πιο δυνατό που 

χρησιμοποιούμε για να γράφουμε, καθώς όλοι οι μαθητές ήταν δεξιόχειρες, και την 
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επισήμανση ότι ως 1ο αντικείμενο μπαίνει αυτό που λέει η 1η λέξη π,χ. από το «μεγαλύτερο» 

και τελευταίο αυτό που λέει η 2η λέξη π.χ. στο «μικρότερο». 

 

5. ΔΟΜΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗ (παρέμβαση 13η 14η 15η-16η) 

 

Στις παρεμβάσεις που ακολούθησαν, εκτός τις δραστηριότητες που αφορούσαν τη 

δομημένη καταμέτρηση, ταυτόχρονα πραγματοποιήθηκαν δραστηριότητες επανάληψης των 

προηγούμενων εννοιών για την καλύτερη εμπέδωσή τους, όπως για παράδειγμα 

δραστηριότητες σειριοθέτησης και σειριακής αντιστοίχησης, (παράρτημα Ι 5.Δ1) με 

ταυτόχρονη καταμέτρηση, επειδή οι μαθητές είχαν δυσκολευτεί κατά τα προηγούμενα 

στάδια. Για τις δραστηριότητες καταμέτρησης χρησιμοποιήθηκαν υλικά γνώριμα και οικεία 

στους μαθητές και πολλά επιτραπέζια παιχνίδια από το πλούσιο παιδαγωγικό υλικού του 

σχολείου. Η Μ 3 συνομιλούσε, αλληλεπιδρούσε με τους άλλους μαθητές. Όταν για 

παράδειγμα παίξανε το παιχνίδι «οι έξι κλόουν» ο κάθε μαθητής πήρε τον κλόουν της 

χρωματικής του επιλογής. Δύο μαθητές ήθελαν τον μπλε κλόουν και προτάθηκε να ρίξουν το 

ζάρι ώστε να επιλέξει όποιος φέρει τον μεγαλύτερο αριθμό. Ο ένας μαθητής έφερε 3 και ο 

άλλος 5. Η Μ 3 είπε «το 3 είναι πιο μεγάλο από το 5» ενώ ο Μ 1 διαφώνησε. Για τον έλεγχο 

των υποθέσεων χρησιμοποιήθηκαν πομ-πομ, τα οποία αντιστοίχισε ένας μαθητής και τότε η 

Μ 3 διαπίστωσε «το 5 είναι πιο μεγάλο από το 3». Μάλιστα συμπλήρωσε «είναι 2 

παραπάνω». Μέσα από το παιχνίδι δηλαδή οι μαθητές οικοδομούσαν τη γνώση. Η Μ 3 

άκουγε συγκεντρωμένα, ακολουθούσε τις υποδείξεις, εργαζόταν μεθοδικά και πρόσεχε τι 

έκαναν οι συμμαθητές της διορθώνοντάς τους πολλές φορές κατά τη διάρκεια των 

παρεμβάσεων. 

 

Αρχικά η Μ 3 έκανε λίγα λάθη καθώς ενώ μετρούσε συγχρονισμένα δε δομούσε το 

υλικό. Μέσα από διάφορες δραστηριότητες συζητήθηκαν οι αρχές της καταμέτρησης και 

γρήγορα έδειξε να τις κατανοεί. Για την καλύτερη εμπέδωσής τους, επαναλαμβανόταν με 

κάθε ευκαιρία. Με την  επανάληψη και εξάσκηση η Μ 3 αντιλαμβανόταν πλέον κάθε 

εσκεμμένη παραβίαση λέγοντας για παράδειγμα «αυτό δεν το μέτρησες» και δομούσε πλέον 

το υλικό της. Μέσα από τα επιτραπέζια παιχνίδια και τη χρήση των ζαριών δημιούργησε 

νοερές αναπαραστάσεις των αριθμητικών δομών των αριθμών στο ζάρι και εξασκήθηκε στην 

άμεση εκτίμηση μικρών ποσοτήτων, έως 6 αντικειμένων. Οι διαδικασία της καταμέτρησης 

της άρεσε τόσο που κάθε φορά αν και εκτιμούσε άμεσα τις ποσότητες, καταμετρούσε τις 

κουκίδες ή τα αντικείμενα στα επιτραπέζια παιχνίδια. Για παράδειγμα, στο παιχνίδι με τις 
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κινητές κάρτες με τις κουκίδες (παράρτημα Ι 5.Δ2), στο οποίο τα παιδιά αφού μοιράστηκαν 

τις κάρτες, τις γύρισαν ανάποδα και ανοίγοντας τυχαία από μια κέρδιζε όποιου η κάρτα είχε 

τις περισσότερες κουκίδες, η Μ 3 πάντα καταμετρούσε τις κουκίδες ενώ είχε ήδη 

αναγνωρίσει την ποσότητα. Στις δραστηριότητες αντίστροφης μέτρησης η Μ 3 αρχικά έκανε 

λάθη, ιδίως μεταξύ των αριθμών 8 έως 10. Μετά από αρκετές επαναλήψεις μετρούσε σωστά.  

 

Στην αναζήτηση τρόπων δόμησης των αντικειμένων ώστε να μην γίνονται λάθη κατά 

την καταμέτρηση, η Μ 3 είπε «να τα βάλουμε δίπλα», εννοώντας κάθε αντικείμενο που είχε 

καταμετρηθεί. 

 

Η ικανότητα έκφρασης και επιχειρηματολογίας της Μ 3 βελτιώθηκαν σημαντικά. Σε 

πολλές περιπτώσεις μπορούσε να εξηγήσει ολοκληρωμένα τη σκέψη της και τις γνώσεις της. 

Για παράδειγμα εξηγώντας, γιατί δομούμε το υλικό, είπε: «τα βάζουμε στη σειρά, για να μη 

μετρήσουμε ξανά ένα κομμάτι». Ήξερε πότε χρησιμοποιείται η κάθε στρατηγική. Για 

παράδειγμα, όταν της δόθηκαν δυο σύνολα, ένα με 10 και ένα με 9 αντικείμενα και 

ρωτήθηκε «ποια είναι περισσότερα;», είπε αμέσως «να τα μετρήσω;» Τα μέτρησε και είπε 

ότι τα 10 είναι περισσότερα. Στην ερώτηση «πόσα περισσότερα;» ρώτησε ρητορικά «να τα 

κάνω ζευγαράκια;», ενώ ήδη είχε αρχίσει την αντιστοίχιση. 

 

Η απόδοση της Μ 3 ήταν σταθερή από τη στιγμή που διατυπώθηκαν ρητά οι αρχές 

της καταμέτρησης και εξασκήθηκε, σε όλες τις δραστηριότητες,  στις εμπράγματες τις 

αναπαραστατικές (παράρτημα Ι 5. Δ1) και του Η/Υ. (παράρτημα ΙΙ 5. Α1, 5.Α2, 5.Β1, 5.Γ1) 

 

5.1.3.3. Post-test Ομάδας Γ 

 

Με το τέλος των παρεμβάσεων χορηγήθηκε στην ομάδα Γ το Κριτήριο αξιολόγησης. 

Μετά την επεξεργασία των αποτελεσμάτων η μαθήτρια κατατάχθηκε στο επίπεδο Β. 

 

Από την επεξεργασία των απαντήσεων της μαθήτριας στις 5 υποδεξιότητες του 

Κριτηρίου, που η καθεμία είχε 5 έργα, προέκυψαν τα ακόλουθα αποτελέσματα ως προς τις 

σωστές απαντήσεις που δόθηκαν στην κάθε υποδεξιότητα. 
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Post-test Σύγκριση Ταξινόμηση Αντιστοίχιση Σειριοθέτηση Δομημένη 

καταμέτρηση 

Μαθήτρια 3 

(Μ 3) 

 

        5 

 

        4 

 

        4 

 

        2 

 

        4 

Πίνακας 8: Αριθμός σωστών απαντήσεων της μαθήτριας της ομάδας Γ ανά υποδεξιότητα στο post –test 

 

Αναλύοντας τα ποιοτικά χαρακτηριστικά της επίδοσης της μαθήτριας προέκυψε ότι: 

 

Η Μ 3 ήρθε για την αξιολόγηση με πολύ καλή διάθεση και καλοπροαίρετη όπως 

πάντα. Στην ερώτηση, αν ήθελε να παίξει το παιχνίδι με τις εικόνες και τα κυβάκια που είχε  

παίξει πριν καιρό, με ειλικρινή διάθεση απάντησε «ναι». Κατά τη διάρκεια εκφώνησης των 

οδηγιών η Μ 3 καθόταν με πλεγμένες τις παλάμες της, ήρεμη, ακούγοντας προσεκτικά. Δεν 

βιάστηκε σε καμία περίπτωση, παρατηρούσε μεθοδικά και αναλυτικά τις εικόνες Οι 

απαντήσεις της είχαν έναν ήρεμο, αργό ρυθμό σε αντίθεση με το pre-test. 

 

Απάντησε σωστά σε όλα τα έργα σύγκρισης. Στα έργα ταξινόμησης έκανε ένα λάθος 

που είχε κάνει και στο pre-test. Συγκεκριμένα στο έργο, όπου έπρεπε να βρει όλους τους 

ανθρώπους που κρατούσαν τσάντα αλλά δεν φορούσαν γυαλιά, παρερμηνεύοντας την οδηγία 

έδειξε μόνο έναν και σταμάτησε. Στα έργα αντιστοίχισης έκανε λάθος στο έργο, όπου έπρεπε 

να βρει την εικόνα στην οποία κάθε κότα είχε γεννήσει ένα αυγό, στο οποίο μπερδεύτηκε και 

απάντησε τυχαία. Τα έργα σειριοθέτησης τα εκτέλεσε βιαστικά σχετικά με τον αργό ρυθμό 

που έχει. Απάντησε σωστά στο έργο σειριακής αντιστοίχισης όπου ακολούθησε τη 

στρατηγική που είχαμε αναφέρει και στο έργο όπου έπρεπε να βρει τη διάταξη όπου τα κεριά 

ήταν στη σειρά από το πιο λεπτό στο πιο χοντρό, στο οποίο απάντησε βιαστικά αλλά σωστά. 

Στα επόμενα τρία έργα της σειριοθέτησης, η βιασύνη και μάλλον η άρνηση να ασχοληθεί 

επισταμένως με τα έργα αυτής της υποδεξιότητας την οδήγησαν να απαντήσει λανθασμένα. 

Τέλος στα έργα δομημένης καταμέτρησης απάντησε λάθος στο έργο της αντίστροφης 

αρίθμησης όπου είπε: ««10,9,8,7,6,4,3,2,1,0». Όταν έφτασε στο προτελευταίο κυβάκι και 

ήδη έλεγε «ένα» σταμάτησε και μετά είπε «μηδέν». Στα υπόλοιπα έργα απάντησε σωστά. 

 

Η επίδραση των παρεμβάσεων ήταν εμφανής. Παρατηρούσε προσεκτικά τα έργα, δε 

βιαζόταν, σκεφτόταν πριν απαντήσει και έδειχνε με τρόπο ήρεμο και σταθερό.  
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5.1.3.4. Follow-up Ομάδας Γ 

 

Τρεις εβδομάδες μετά τη χορήγηση του post-test, χορηγήθηκε το Κριτήριο 

αξιολόγησης ώστε να διαπιστωθεί εάν διατηρείται η επίδραση των παρεμβάσεων, όπως 

αποτυπώθηκε στα αποτελέσματα του post-test.  Μετά την επεξεργασία των συνολικών 

αποτελεσμάτων η μαθήτρια κατετάγη στο επίπεδο Α, καθώς αύξησε την επίδοσή της. 

 

Από την επεξεργασία των απαντήσεων της μαθήτριας στις 5 υποδεξιότητες του 

Κριτηρίου, που η καθεμία είχε 5 έργα, προέκυψαν τα ακόλουθα αποτελέσματα ως προς τις 

σωστές απαντήσεις που δόθηκαν στην κάθε υποδεξιότητα.  

 

Follow-

up 

Σύγκριση Ταξινόμηση Αντιστοίχιση Σειριοθέτηση Δομημένη 

καταμέτρηση 

Μαθήτρια 3 

(Μ 3) 

 

       5 

 

        4 

 

        4 

 

        4 

 

          4 

Πίνακας 9: Αριθμός σωστών απαντήσεων της μαθήτριας της ομάδας Γ ανά υποδεξιότητα στο follow- up 

 

Αναλύοντας τα ποιοτικά χαρακτηριστικά της επίδοσης της μαθήτριας παρατηρήθηκε 

ότι: 

 

Η Μ 3 προσήρθε για την αξιολόγηση με πολύ καλή διάθεση και καλοπροαίρετη όπως 

πάντα. Ρωτήθηκε εάν ήθελε να παίξει για τελευταία φορά το παιχνίδι με τις εικόνες και τα 

κυβάκια και αφού απάντησε με ένα πλατύ χαμόγελο «ναι» ρώτησε «με το Μ 1 το έκανες;» 

 

Όπως και στο post-test κατά τη διάρκεια εκφώνησης των οδηγιών η Μ 3 καθόταν με 

πλεγμένες τις παλάμες της, ήρεμη, ακούγοντας προσεκτικά. Δεν βιάστηκε σε καμία 

περίπτωση, παρατηρούσε μεθοδικά και αναλυτικά τις εικόνες Οι απαντήσεις της είχαν τον 

ίδιο ήρεμο, αργό ρυθμό όπως και στο post-test. Απάντησε σωστά σε όλα τα έργα σύγκρισης 

και σε όλα τα έργα των υπόλοιπων υποδεξιοτήτων έκανε από ένα λάθος. Στα έργα 

ταξινόμησης και αντιστοίχισης που απάντησε λάθος ήταν τα ίδια που έκανε λάθος στο pre- 

test και  post- test. Στο έργο σειριοθέτησης που απάντησε λάθος, το οποίο ήταν το τελευταίο 

της ενότητας, ενήργησε βιαστικά εξαντλώντας την ανοχή της για έργα αυτής της 

υποδεξιότητας. Στο έργο δομημένης καταμέτρησης που απάντησε λάθος, μέτρησε 
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ασύγχρονα καθώς μέτρησε πολύ βιαστικά νιώθοντας ενθουσιασμό, γνώριμο το έργο και 

σίγουρη για τον εαυτό της. 

 

5.2. Συνολική εικόνα μαθητών 

 

Η συνολική εικόνα των μαθητών μετά τη χορήγηση του Κριτηρίου και την κατάταξή 

τους, σύμφωνα με την ηλικιακή ομάδα που ανήκαν, στα τρία στάδια αξιολόγησης ήταν η 

ακόλουθη:  

 

 Pre- test 

Ηλικιακή ομάδα1 

 

Post- test 

Ηλικιακή ομάδα1 

 

Follow-up 

Ηλικιακή ομάδα1 

 

       Μαθητής 1 

          (Μ 1) 

Ε 

5.06-5.11 
Α 

5.06-5.11 
Β 

5.06-5.11 

       Μαθητής 2 

           (Μ 2) 

Ε 

5.00-5.05 
Α 

5.00-5.05 
Β 

5.06-5.11 

       Μαθήτρια 3 

           (Μ 3) 

Ε 

5.00-5.05 
Β 

5.00-5.05 
Α 

5.00-5.05 

       Μαθητής 4 

           (Μ 4) 

Δ 

4.06-4.11 
Γ 

5,00-5.05 
Γ 

5,00-5.05 

       Μαθήτρια 5 

           (Μ 5) 

Ε 

4.06-4.11 
Γ 

5.00-5.05 
Γ 

5.00-5.05 

Πίνακας 10: Επίπεδο κατάταξης μαθητών ανά στάδιο αξιολόγησης και ηλικιακή ομάδα 

                        1Εύροςηλικιακής ομάδας εκφρασμένο σε έτη και μήνες. 

 

Όπως φαίνεται από τον παραπάνω πίνακα : 

 Δυο μαθητές, ο Μ 1 και ο Μ 2 με την επίδραση των παρεμβάσεων, μεταξύ 1ου και 2ου 

σταδίου αξιολόγησης, αύξησαν το επίπεδο επάρκειας από Ε σε Α. Στο 3ο στάδιο 

αξιολόγησης υπήρξε μια ελαφριά πτώση, στο επίπεδο Β. 

 Δυο μαθητές, ο Μ 4 και η Μ 5 με την επίδραση των παρεμβάσεων, 1ου και 2ου 

σταδίου αξιολόγησης, αύξησαν το επίπεδο επάρκειας από Δ και Ε σε Γ. Στο 3ο στάδιο 

αξιολόγησης διατήρησαν τα αποτελέσματα. 

 Μία μαθήτρια, η Μ 3 με την επίδραση των παρεμβάσεων, μεταξύ 1ου και 2ου σταδίου 

αξιολόγησης, αύξησε το επίπεδο επάρκειας από Ε σε Β. Στο 3ο στάδιο υπήρξε 

περαιτέρω βελτίωση, στο επίπεδο Α. 
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5.3. Σύγκριση αποτελεσμάτων σταδίων αξιολόγησης 

 

Συγκρίνοντας τα αποτελέσματα των μαθητών στα τρία στάδια αξιολόγησης φαίνεται 

ότι υπήρξε συνολικά βελτίωση στην επίδοση όλων. 

 

Συγκεκριμένα:  

 

 

   Μ 1 

Σύγκριση Ταξινόμηση Αντιστοίχιση Σειριοθέτηση Δομημένη 

καταμέτρηση 

Σύνολο 

Pre- test         2          2           2           0           1       7 

Post- test         4          5           4           4           5      22 

Follow-up         5          5           5           3           4      22 

Πίνακας 11: Αριθμός σωστών απαντήσεων του μαθητή Μ 1 ανά υποδεξιότητα και στάδιο αξιολόγησης  

 

 

 
Γράφημα 1: Αριθμός σωστών απαντήσεων του μαθητή Μ 1 ανά στάδιο αξιολόγησης 

 

Όπως φαίνεται, από τον παραπάνω πίνακα και το γράφημα, ο Μ 1στο στάδιο pre-test 

απάντησε σωστά σε 7 έργα σε σύνολο 25 έργων, στις 5 υποδεξιότητες. Στο στάδιο post-test 

απάντησε σωστά σε 22 έργα σε σύνολο 25 έργων, στις 5 υποδεξιότητες. Αύξησε δηλαδή τον 

αριθμό των σωστών απαντήσεων μεταξύ pre-test και post-test κατά 15 απαντήσεις, ποσοστό 

αύξησης 60%. Στο στάδιο follow-up ο μαθητής έδωσε τον ίδιο αριθμό σωστών απαντήσεων 

στα έργα των 5 υποδεξιοτήτων. Η κατάταξή του σε χαμηλότερο επίπεδο οφείλεται σε μια 

λιγότερη σωστή απάντηση που έδωσε στο σύνολο των απαντήσεων του Κριτηρίου, σε 

υποδεξιότητα που δε διδάχθηκε. 
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  Μ 2 

Σύγκριση Ταξινόμηση Αντιστοίχιση Σειριοθέτηση Δομημένη 

καταμέτρηση 

Σύνολο 

Pre- test        2          2           2           2           0      8 

Post- test        4          4           4           5           4     21 

Follow-up        5          5           4           4           3     21 

Πίνακας 12: Αριθμός σωστών απαντήσεων του μαθητή Μ 2 ανά υποδεξιότητα και στάδιο αξιολόγησης  

 

 

Γράφημα 2: Αριθμός σωστών απαντήσεων του μαθητή Μ 2 ανά στάδιο αξιολόγησης  

 

Όπως φαίνεται, από τον παραπάνω πίνακα και το γράφημα, ο Μ 2 στο στάδιο pre-test 

απάντησε σωστά σε 8 έργα σε σύνολο 25 έργων, στις 5 υποδεξιότητες. Στο στάδιο post-test 

απάντησε σωστά σε 21 έργα σε σύνολο 25 έργων, στις 5 υποδεξιότητες. Αύξησε δηλαδή τον 

αριθμό των σωστών απαντήσεων μεταξύ pre-test και post-test κατά 13 απαντήσεις, ποσοστό 

αύξησης 52%. Στο στάδιο follow-up ο μαθητής έδωσε τον ίδιο αριθμό σωστών απαντήσεων 

στα έργα των 5 υποδεξιοτήτων. Η κατάταξή του σε χαμηλότερο επίπεδο οφείλεται σε μια 

λιγότερη σωστή απάντηση που έδωσε στο σύνολο των απαντήσεων του Κριτηρίου, σε 

υποδεξιότητα που δε διδάχθηκε. 

 

 

  Μ 3 

Σύγκριση Ταξινόμηση Αντιστοίχιση Σειριοθέτηση Δομημένη 

καταμέτρηση 

Σύνολο 

Pre- test        1          2           1           1           3      8 

Post- test        5          4           4           2           4     19 

Follow-up        5          4            4           4           4     21 
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Πίνακας 13: Αριθμός σωστών απαντήσεων της μαθήτριας Μ 3 ανά υποδεξιότητα και στάδιο αξιολόγησης  

 

      

 Γράφημα 3: Αριθμός σωστών απαντήσεων της μαθήτριας Μ 3 ανά στάδιο αξιολόγησης  

 

Όπως φαίνεται, από τον παραπάνω πίνακα και το γράφημα, η Μ 3 στο στάδιο pre-test 

απάντησε σωστά σε 8 έργα σε σύνολο 25 έργων, στις 5 υποδεξιότητες. Στο στάδιο post-test 

απάντησε σωστά σε 19 έργα σε σύνολο 25 έργων, στις 5 υποδεξιότητες. Αύξησε δηλαδή τον 

αριθμό των σωστών απαντήσεων μεταξύ pre-test και post-test κατά 11 απαντήσεις, ποσοστό 

αύξησης 44%. Στο στάδιο follow-up η μαθήτρια απάντησε σωστά σε 2 ακόμη έργα, δηλαδή 

συνολικά 21, σε σύνολο 25 έργων, στις 5 υποδεξιότητες, ποσοστό αύξησης μεταξύ post-test 

και follow-up 8% στις 5 υποδεξιότητες. Επίσης έδωσε 2 ακόμη σωστές απαντήσεις σε έργα 

των υπόλοιπων υποδεξιοτήτων. Για τους λόγους αυτούς η μαθήτρια από το επίπεδο 

επάρκειας Β κατετάγη στο επίπεδο Α. 

 

 

  Μ 4 

Σύγκριση Ταξινόμηση Αντιστοίχιση Σειριοθέτηση Δομημένη 

καταμέτρηση 

Σύνολο 

Pre- test        5          2           1            2           2      12 

Post- test        5          5           1            0           1      12 

Follow-up        5          4           3            1           2      15 

Πίνακας 14: Αριθμός σωστών απαντήσεων του μαθητή Μ 4 ανά υποδεξιότητα και στάδιο αξιολόγηση  
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                    Αριθμός σωστών απαντήσεων του Μ 4 ανά στάδιο αξιολόγησης (γράφημα) 

 

Όπως φαίνεται, από τον παραπάνω πίνακα και το γράφημα, ο Μ 4 στο στάδιο pre-test 

απάντησε σωστά σε 12 έργα σε σύνολο 25 έργων, στις 5 υποδεξιότητες. Στο στάδιο post-test 

απάντησε σωστά πάλι σε 12 έργα σε σύνολο 25 έργων, στις 5 υποδεξιότητες. Δεν αύξησε 

δηλαδή καθόλου το ποσοστό των σωστών απαντήσεων στα έργα των 5 υποδεξιοτήτων 

μεταξύ των δυο σταδίων. Η άνοδος του επιπέδου επάρκειας από το Δ στο Γ οφείλεται σε 4 

σωστές απαντήσεις που έδωσε στο σύνολο των απαντήσεων του Κριτηρίου, σε 

υποδεξιότητες που δεν διδάχθηκε. Στο στάδιο follow-up ο μαθητής έδωσε 3 περισσότερες 

σωστές απαντήσεις, ποσοστό αύξησης 12%, στις 5 υποδεξιότητες από το post-test, δηλαδή 

15 σωστές απαντήσεις. Η κατάταξή του όμως παρέμεινε στο ίδιο επίπεδο επάρκειας, καθώς ο 

συνολικός αριθμός σωστών απαντήσεων στις 8 υποδεξιότητες του Κριτηρίου στα δυο στάδια 

ήταν ίδιος.  

 

 

   Μ 5 

Σύγκριση Ταξινόμηση Αντιστοίχιση Σειριοθέτηση Δομημένη 

καταμέτρηση 

Σύνολο 

Pre- test        2          2           1           0           2      7 

Post- test       4          2           3           1           3     13 

Follow-up        3          3           3           3           4     16 

Πίνακας 15: Αριθμός σωστών απαντήσεων της μαθήτριας Μ 5 ανά υποδεξιότητα και στάδιο αξιολόγησης 
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 Γράφημα 5: Αριθμός σωστών απαντήσεων της μαθήτριας Μ 5 ανά στάδιο αξιολόγησης  

 

Όπως φαίνεται από τον παραπάνω πίνακα η Μ 5 στο στάδιο pre-test απάντησε σωστά 

σε 7 έργα σε σύνολο 25 έργων, στις 5 υποδεξιότητες. Στο στάδιο post-test απάντησε σωστά 

σε 13 έργα σε σύνολο 25 έργων, στις 5 υποδεξιότητες. Αύξησε δηλαδή τον αριθμό των 

σωστών απαντήσεων μεταξύ pre-test και post-test κατά 6 απαντήσεις, ποσοστό αύξησης 

24%. Στο στάδιο follow-up η μαθήτρια απάντησε σωστά σε 3 ακόμη έργα, δηλαδή συνολικά 

16, σε σύνολο 25 έργων, στις 5 υποδεξιότητες, ποσοστό αύξησης μεταξύ post-test και 

follow-up 12%. Το επίπεδο επάρκειας όμως της μαθήτριας παρέμεινε Γ καθώς ο συνολικός 

αριθμός σωστών απαντήσεων στις 8 υποδεξιότητες του Κριτηρίου στα δυο στάδια ήταν ίδιος.  
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6. Συμπεράσματα – Συζήτηση 

 

Η παρούσα έρευνα διενεργήθηκε σε ένα διθέσιο νηπιαγωγείο σε περιοχή της Δυτικής 

Θεσσαλονίκης με πληθυσμό χαμηλής κοινωνικοοικονομικής προέλευσης. Στο σχολείο 

φοιτούσαν 35 μαθητές, από τους οποίους 5 φοιτούσαν στο Τμήμα Ένταξης και 2 δεν είχαν 

συμπληρώσει την ηλικία των 4ων ετών. Η επεξεργασία των αποτελεσμάτων του Κριτηρίου 

για τους υπόλοιπους μαθητές, στην 1η φάση αξιολόγησης, κατέταξε 5 νήπια και 2 προνήπια 

στο επίπεδο  επάρκειας Ε και 2 νήπια στο επίπεδο επάρκειας Δ. Το συνολικό ποσοστό 

μαθητών με χαμηλό επίπεδο επάρκειας, 32,14%, ήταν ιδιαίτερα υψηλό, επιβεβαιώνοντας τις 

έρευνες που συνδέουν το επίπεδο επάρκειας των πρώιμων μαθηματικών δεξιοτήτων και με 

περιβαλλοντικούς παράγοντες με συχνότερη αναφορά στο κοινωνικοοικονομικό περιβάλλον 

(Jordan et al., 2006; Mononen et al., 2014; Stephanie Tang, 2014; Dyson et al., 2013).  

 

Στην παρούσα διπλωματική εργασία επιδιώξαμε να διερευνήσουμε τις επιδράσεις 

ενός προγράμματος παρέμβασης στη δόμηση των δεξιοτήτων της έννοιας του αριθμού, σε 

μαθητές νηπιαγωγείου με χαμηλές επιδόσεις σε δεξιότητες  πρώιμης μαθηματικής επάρκειας.  

 

Για την εκτίμηση της Πρώιμης Μαθηματικής Επάρκειας των μαθητών 

χρησιμοποιήθηκε το σταθμισμένο ψυχομετρικό Κριτήριο Πρώιμης Μαθηματικής Επάρκειας 

της Ουτρέχτης (Utrecht Early Mathematical Competence Test), για παιδιά ηλικίας 4.00 – 

7.05. Από τη βιβλιογραφική μας ανασκόπηση προκύπτει ότι η συγκεκριμένη αναπτυξιακή 

δοκιμασία είναι από τις πιο συχνά χρησιμοποιούμενες, τουλάχιστον στην Ευρώπη, για την 

αξιολόγηση μαθητών αυτής της ηλικίας. Ερευνητές που την χρησιμοποίησαν ήταν οι Aunio 

& Niemivirta (2010), Friso-van den Bos (2014), Navarro et al. (2012), Van de Rijt et al. 

(2003)  Kroesbergen et al. (2009). Βάσει των αποτελεσμάτων σχεδιάστηκαν οι εκπαιδευτικές 

παρεμβάσεις. Οι Seethaler & Fuchs (2011) υποστηρίζουν την εκπόνηση προγραμμάτων 

βάσει αποδεικτικών στοιχείων, για τη δόμηση των δεξιοτήτων της έννοιας του αριθμού των 

μαθητών με χαμηλές επιδόσεις όταν φοιτούν ακόμη στο νηπιαγωγείο, πριν φοιτήσουν στο 

δημοτικό (Mononen et al., 2014) και πριν απευθυνθούν σε ιατροπαιδαγωγικές υπηρεσίες. 

Ισχυρίζονται ότι τα στοιχεία αυτά θα μπορούσαν να αντληθούν μέσα από την 

επαναλαμβανόμενη και συνεχή δειγματοληψία των συνολικών γνώσεων στον τομέα των 

μαθηματικών, όπως με τη μέτρηση CBM που χρησιμοποίησαν αυτοί στην έρευνά τους, 

εργαλείο που βασίζεται στο σχολικό πρόγραμμα σπουδών και το οποίο κατά τη διάρκεια των 
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τελευταίων δεκαετιών έχει αναδειχθεί ως μια αξιόπιστη και έγκυρη μέθοδος μέτρησης της 

ετοιμότητας και της απόδοσης των μαθητών (Foegen et al., 2007). Στην παρούσα έρευνα από 

τους οχτώ τομείς μαθηματικών δεξιοτήτων που διερευνά το Κριτήριο οι μαθητές 

εξασκήθηκαν στους εξής πέντε: σύγκριση, ταξινόμηση, αντιστοίχιση, σειριοθέτηση και 

δομημένη αρίθμηση. Η επιλογή των τεσσάρων πρώτων δεξιοτήτων που αφορούν στο 

συσχετιστικό στοιχείο του Κριτήριου και της μιας δεξιότητας που αφορά σε αριθμητικό 

στοιχείο, έγινε γιατί:  

α) οι υπάρχουσες έρευνες της διεθνούς βιβλιογραφίας χρησιμοποιούν δοκιμασίες 

αξιολόγησης και εστιάζουν σε παρεμβάσεις που στοχεύουν κυρίως στα αριθμητικά στοιχεία 

και έτσι προέκυψε το ερευνητικό ενδιαφέρον να μελετηθεί η επίδραση που έχει η 

συμπληρωματική διδασκαλία στις λογικές αρχές που έχουν αναγνωρισθεί ως βασικοί 

παράγοντες της κατανόησης των ποσοτήτων και των σχέσεων σύμφωνα με τον Piaget. 

β) η επιλογή της δεξιότητας της «δομημένης καταμέτρησης» έγινε διότι κατά το 

στάδιο pre-test παρατηρήθηκε ότι η πλειονότητα των μαθητών προσπαθούσαν να τη 

χρησιμοποιήσουν ανεπιτυχώς, παραβιάζοντας τις αρχές της καταμέτρησης, στοιχείο που 

θεωρήθηκε ότι μειώνει τη γενικότερη επίδοση στο Κριτήριο. 

 

Η παρέμβαση διήρκησε 8 εβδομάδες, με συχνότητα συνεδριών δυο ή τρεις φορές την 

εβδομάδα, όπως συνέβη και στην εκπαιδευτική παρέμβαση των Dyson et al. (2013). Η 

χρονική διάρκεια ήταν εντός των ορίων διεξαγωγής που διαπίστωσαν οι Mononen et al. 

(2014) για τις καταγεγραμμένες εκπαιδευτικές παρεμβάσεις σε δεξιότητες πρώιμης 

μαθηματικής επάρκειας για παιδιά προσχολικής ηλικίας, η οποία κυμαινόταν μεταξύ 2 και 36 

εβδομάδων, στην εκτεταμένη βιβλιογραφική ανασκόπηση που έκαναν.  

 

Τα αποτελέσματα που παρουσιάσαμε ήταν αντίστοιχα με τις διαπιστώσεις ερευνών 

ότι η άμεση εκπαίδευση των πρώιμων μαθηματικών δεξιοτήτων σε παιδιά προσχολικής 

ηλικίας που έχουν χαμηλή επίδοση, έχει θετικά αποτελέσματα.  

 

Από τους συνολικά εφτά μαθητές που είχαν χαμηλή επίδοση στο 1ο στάδιο της 

αξιολόγησης, στην έρευνα πήραν μέρος οι πέντε. Οι δυο, λόγω επαναλαμβανόμενων 

απουσιών, δε συμπεριελήφθησαν στα αποτελέσματα της έρευνας. Για την καταγραφή των 

αποτελεσμάτων, οι μαθητές χωρίστηκαν σε τρεις ομάδες, στην ομάδα Α με δυο μαθητές, 

στην ομάδα Β με δυο μαθητές και στην ομάδα Γ με μια μαθήτρια, με κριτήρια τα κοινά 
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χαρακτηριστικά λειτουργίας κατά τις παρεμβάσεις και την παρόμοια επίδοση στις τρεις 

φάσεις αξιολόγησης.  

 

Οι μαθητές της ομάδας Α αύξησαν το επίπεδο επάρκειάς τους από Ε στo στάδιο pre-

test σε Α στο στάδιο post-test. Οι μαθητές της ομάδας Β αύξησαν το επίπεδο επάρκειάς τους 

από Ε και Δ στo στάδιο pre-test στο επίπεδο Γ, και οι δυο στο στάδιο post-test. Η μαθήτρια 

της ομάδας Γ αύξησε το επίπεδο επάρκειας από Ε στo στάδιο pre-test στο επίπεδο Β στο 

στάδιο post-test. Τα θετικά αυτά αποτελέσματα είναι ανάλογα με τα ευρήματα πολλών 

μελετών όπως για παράδειγμα των Dyson et al. (2013), Friso-van den Bos (2014), Mononen 

et al. (2014), Van de Rijt al. (2003) που μετά από εκπαιδευτικές παρεμβάσεις διαπίστωσαν 

βελτίωση της επίδοσης των μαθητών.  

 

Στο τρίτο στάδιο αξιολόγησης, follow-up, οι μαθητές της ομάδας Α μείωσαν τις 

επιδόσεις τους ελαφρώς και κατετάγησαν στο επίπεδο επάρκειας Β, λόγω της αντιμετώπισης 

του Κριτηρίου ως γνώριμο, με αποτέλεσμα να βιάζονται ή να μη δίνουν την απαιτούμενη 

προσοχή ή ακόμη και να βαριούνται. Υπήρξαν πολλές περιπτώσεις που οι μαθητές 

απαντούσαν πριν ολοκληρωθεί η εκφώνηση του έργου ή την έλεγαν ταυτόχρονα με την 

ερευνήτρια. Με την ίδια οικειότητα αντιμετώπισαν τα έργα και οι μαθητές της ομάδας Β, οι 

οποίοι διατήρησαν το ίδιο επίπεδο επάρκειας Γ, μεταξύ  post-test και follow-up, αν και η 

μαθήτρια  Μ 5 έδωσε τρεις περισσότερες σωστές απαντήσεις στις διδαγμένες υποδεξιότητες. 

Η επίδοση των μαθητών αυτών έφτασε και διατηρήθηκε στο επίπεδο Γ λόγω των 

υφιστάμενων δυσκολιών που συνέχισαν να έχουν στη κατανόηση των εννοιών, την 

επεξεργασία των πληροφοριών και το χρόνο συγκέντρωσης. Ανάλογα με τις δυο παραπάνω 

περιπτώσεις ήταν τα αποτελέσματα και στην έρευνα του Friso-van den Bos (2014) και των 

Dyson et al. (2013) όπου οι μαθητές αύξησαν την επίδοσή τους μεταξύ των δυο πρώτων 

αξιολογήσεων και στην τρίτη είχαν σταθερή ή μειωμένη επίδοση. Στην ίδια έρευνα ο Friso -

van den Bos αναφέρει πως η αύξηση των επιδόσεων μετά την παρέμβαση δεν ήταν 

αυτοπολλαπλασιαστικές, συμπέρασμα με το οποίο δεν συμφωνούν τα δεδομένα της δικής 

μας έρευνας, καθώς η μαθήτρια της ομάδας Γ στην τρίτη αξιολόγηση αύξησε περαιτέρω το 

επίπεδο επάρκειας από Β σε Α και η μαθήτρια Μ 5, όπως αναφέρθηκε, έδωσε περισσότερες 

σωστές απαντήσεις. Η μαθήτρια της ομάδας Γ δεν επηρεάστηκε από τα γνώριμα έργα και 

εργαζόταν μεθοδικά, συγκεντρωμένα, όπως είχε μάθει στις παρεμβάσεις και απάντησε 

σωστά σε περισσότερα έργα, όχι μόνο στις πέντε διδαχθείσες, αλλά και σε άλλες 

υποδεξιότητες του Κριτηρίου. Η διαπίστωση αυτή είναι σύμφωνη με την έρευνα των Dyson 
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et al. (2013) στην οποία οι μαθητές μετέφεραν τη γνώση που αποκτήθηκε κατά τη διάρκεια 

της παρέμβασης και σε λιγότερο εξοικειωμένες δραστηριότητες. Φαίνεται λοιπόν ότι, το 

μέγεθος της επίδρασης των παρεμβάσεων, μπορεί να ποικίλλει από μικρό έως μεγάλο, όπως 

αναφέρουν οι Mononen et al. (2014) στη βιβλιογραφική τους ανασκόπηση. Στην περίπτωση 

της ομάδας Β, στην οποία οι μαθητές αύξησαν το επίπεδο επάρκειας στο επίπεδο Γ, επειδή 

δεν κατάφεραν να ξεπεράσουν τις δυσκολίες τους, ενισχύεται η άποψη των Mononen et al. 

(2014), ότι εάν οι μαθητές σημειώσουν πρόοδο λαμβάνοντας συμπληρωματική διδασκαλία, 

αλλά δεν κλείσουν το χάσμα μεταξύ των επιδόσεων, θα ήταν σημαντικό να συνεχιστεί η 

συμπληρωματική εκπαίδευση, με πιθανές τροποποιήσεις της παρέμβασης, για παράδειγμα, 

ως προς τη διάρκεια, το περιεχόμενο ή τη μεθοδολογία. Την ανάγκη εξειδικευμένης 

συμπληρωματικής διδασκαλίας για να βελτιώσουν τις επιδόσεις τους οι μαθητές, σαν αυτή 

που έλαβε η ομάδα της δικής μας έρευνας, υποστηρίζουν και οι Navarro et al. (2012) διότι 

όπως αναφέρουν το τυπικό πρόγραμμα σπουδών των μαθηματικών δεν τους παρέχει τις 

δεξιότητες που χρειάζονται για να ξεπεράσουν τις δυσκολίες τους. 

 

Ο σχεδιασμός της έρευνάς μας, που περιελάμβανε ποιοτική ανάλυση των σταδίων 

αξιολόγησης και των παρεμβάσεων ήταν καθοριστικής σημασίας, αφού μας έδωσε τη 

δυνατότητα να παρατηρήσουμε και να καταγράψουμε τις κοινωνικές δεξιότητες που 

ανέπτυσσαν οι μαθητές, τις δεξιότητες κατανόησης και έκφρασης που σταδιακά 

καλλιεργούσαν, τις στρατηγικές που ακολουθούσαν και την επίδοσή τους στις βιωματικές, 

εμπράγματες και αναπαραστατικές δραστηριότητες, παραμέτρους που εστιάσαμε κατά τα 

γνωστικά προηγούμενα που θεωρούν οι Aunola et al. (2004) ότι επηρεάζουν την 

αναπτυξιακή δυναμική της μαθηματικής επίδοσης. Οι δυσκολίες κατανόησης των εννοιών σε 

πολλές περιπτώσεις οδηγούσαν στην επιστροφή σε εμπράγματες δραστηριότητες, 

αποδεικνύοντας ότι ο τρόπος αναπαράστασης της πραγματικότητας που χρησιμοποιούσαν οι 

μαθητές κατά τη διαδικασία κατασκευής της γνώσης ήταν ακόμη πραξιακός και η μετάβαση 

στον εικονιστικό και συμβολικό τρόπο απαιτούσε πολύ εξάσκηση όπως υποστηρίζει ο 

Αγαλιώτης (2009). Επιπλέον, η ανάλυση της λειτουργίας των μαθητών, επιβεβαίωσε την 

ύπαρξη και αλληλοεπικάλυψη ατομικών γενετικών και περιβαλλοντικών μηχανισμών. 

Διαφορετικό ήταν για παράδειγμα το επίπεδο κατανόησης, γλωσσικής ανάπτυξης, ο χρόνος 

επεξεργασίας των πληροφοριών και η ικανότητα ανάκλησης των δεδομένων μεταξύ των 

μαθητών, παράγοντες που κατά την άποψη του Geary (2011) συμβάλουν στην επίδοση του 

κάθε μαθητή στα μαθηματικά.  

 



119 
 

Ο εκπαιδευτικός σχεδιασμός των παρεμβάσεων ήταν πολυμεθοδικός και 

πολυαισθητηριακός, σύμφωνος με πολλά από τα πρότυπα που υποστηρίζονται από την 

έρευνα για ένα αποτελεσματικό πρόγραμμα σπουδών των μαθηματικών. Στηριζόταν στην 

οικοδόμηση της γνώσης ατομικά ή ομαδοσυνεργατικά, μέσα από το διάλογο με τη χρήση 

επιλεγμένου μαθηματικού λεξιλογίου, τις διερευνητικές προσπάθειες των μαθητών, την 

επανεξέταση των εννοιών, και την χρήση στρατηγικών που επιδιωκόταν να προκύπτουν ως 

αποτέλεσμα διαλόγου. Τη συνεργατική μάθηση, σε μικρές ομάδες των τεσσάρων μαθητών, 

με στόχο τη χρήση επιλεγμένου μαθηματικού λεξιλογίου και τη χρήση στρατηγικών 

χρησιμοποίησαν και οι Dyson et al., (2013) στην έρευνά τους με την επίδοση των μαθητών 

να βελτιώνεται με το πέρας των παρεμβάσεων. Προκειμένου να επιτευχθεί η εννοιολογική  

κατανόηση, προωθήθηκε η βιωματική μάθηση και οι μαθητές χρησιμοποιούσαν πολλά, 

διαφορετικά και ελκυστικά υλικά, δρούσαν, έπαιζαν παιχνίδια. Η επανάληψη και η 

εξάσκηση βοήθησαν στη διαδικαστική γνώση. Υπήρξαν περιπτώσεις που η καθοδηγούμενη 

διδασκαλία κρίθηκε αναγκαία και η χρήση της ρητής διδασκαλίας των εννοιών, των κανόνων 

και των στρατηγικών χρησιμοποιήθηκε είτε ως απόφθεγμα ενός διαλόγου ή μετά την 

επανάληψη των ίδιων λαθών από τους μαθητές. Ο Van de Walle (2004) στο βιβλίο του 

«Διδάσκοντας Μαθηματικά» υποστηρίζει την αλληλεπιδραστική σχέση μεταξύ 

εννοιολογικής και διαδικαστικής γνώσης, τη χρησιμότητα της καθοδηγούμενης διδασκαλίας, 

τη στρατηγική επανεξέτασης των εννοιών καθώς και τη χρήση της ρητής διδασκαλία των 

εννοιών, των κανόνων και των στρατηγικών. Επίσης οι Baker, Gersten & Lee (2002) σε 

μετα-ανάλυση 15 ερευνών σχετικά με τις επιπτώσεις των παρεμβάσεων για τη βελτίωση της 

επίδοσης στα μαθηματικά των μαθητών χαμηλής επιδόσεις, ή σε κίνδυνο για αποτυχία, 

βρήκαν ότι, η υποβοηθούμενη μάθηση από συνομηλίκους, και η χρήση της ρητής 

διδασκαλίας στη διδασκαλία εννοιών και διαδικασιών στα μαθηματικά, επέδρασαν θετικά. 

 

Το υλικό που χρησιμοποιήθηκε αντλήθηκε είτε από το εκπαιδευτικό και παιδαγωγικό 

υλικό που χρησιμοποιείται στο νηπιαγωγείο, επειδή το υλικό αυτό είναι οικείο, ελκυστικό 

και ευχάριστο στους μαθητές, είτε σχεδιάστηκε από την ερευνήτρια έτσι ώστε να είναι 

προσαρμοσμένο στο επίπεδο και τις εκπαιδευτικές ανάγκες των μαθητών. Όπως αναφέρουν 

οι Mononen et al. (2014) από τις 14 μελέτες παρέμβασης που συγκαταλέχθηκαν στην έρευνα 

τους, τέσσερις μελέτες είχαν χρησιμοποιήσει ηλεκτρονικό υπολογιστή στη διδασκαλία των 

μαθηματικών εννοιών, δύο παρεμβάσεις περιλάμβαναν πρακτική με μαθηματικό λογισμικό 

ως μέρος της διδασκαλίας, πέντε μελέτες χρησιμοποίησαν παιχνίδια και σε τρεις από αυτές 

ένα επιτραπέζιο παιχνίδι χρησιμοποιήθηκε ως το πρωταρχικό εκπαιδευτικό υλικό. Υπήρχαν 
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παρεμβάσεις στις οποίες χρησιμοποιήθηκε υλικό σχεδιασμένο από τον εκπαιδευτικό και 

υλικά της τάξης, προσαρμοσμένο στο επίπεδο και τις εκπαιδευτικές ανάγκες των μαθητών. 

Το αναφερόμενο υλικό λειτούργησε αποτελεσματικό σε όλες τις περιπτώσεις. 

 

Ένας λόγος επιλογής των 5 υποδεξιοτήτων, ως πεδίο παρέμβασης, ήταν το χρονικό 

σημείο διενέργειας της έρευνας, η αρχή του σχολικού έτους, και η φιλοσοφία και 

μεθοδολογία που διέπουν το Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών του Νηπιαγωγείου στην 

Ελλάδα, σημεία σύγκλισης με το συσχετιστικό στοιχείο του Κριτηρίου. 

 Όπως υποστήριξαν οι Röthlisberger et al. (2013)  στην έρευνά τους οι αναπτυξιακές 

αλλαγές κατά την  προσχολική ηλικία είναι ραγδαίες και η επίδραση της εκπαίδευσης 

καταλυτική. Για τον ίδιο λόγο η Stephanie Tang (2014) θεώρησε ότι σε έρευνα που 

διενήργησε κατά τους μήνες Νοέμβριο και Δεκέμβριο, οι μαθητές ήταν ήδη επηρεασμένοι 

από τη σχολική εκπαίδευση, ξεπερνώντας δυσκολίες που πήγαζαν από το χαμηλό 

κοινωνικοοικονομικό περιβάλλον καταγωγής τους. 

Υπάρχει τεκμηριωμένη άποψη, από διαχρονικές έρευνες, ότι η έννοια του αριθμού 

αποτελεί τον σημαντικότερο  παράγοντα πρόβλεψης της μελλοντικής μαθηματικής 

ικανότητας, ακόμη και από τη γενική νοημοσύνη (Friso-van den Bos, 2014; Locuniak & 

Jordan, 2008; Mazzocco et al., 2011; Navarro et al., 2012; Röthlisberger et al., 2013; 

Seethaler & Fuchs, 2011; Stephanie Tang, 2014;). Σύμφωνα με αυτή την άποψη οι 

καθυστερήσεις στην έννοια του αριθμού κατά την προσχολική ηλικία έχουν μακροχρόνιες 

αρνητικές επιδράσεις στην ακαδημαϊκή επίδοση των μαθητών. Οι εκπαιδευτικές επιδράσεις 

στη μαθηματική επίδοση σε γενικές γραμμές και οι παρεμβάσεις για την εκκολαπτόμενη 

ΜΜΔ, βελτιώνουν την επίδοση αυτών των παιδιών, πάνω και πέρα από την επιρροή της 

γενικής εκπαίδευσης, ακόμα και αν δεν εξαλείψουν τη διακύμανση των μαθηματικών 

επιδόσεων (Friso-van den Bos, 2014; Navarro et al., 2012). Σύμφωνα με τα προαναφερθέντα 

καθώς και τα αποτελέσματα της δικής μας έρευνας, θεωρούμε πως θα αποτελούσε όφελος 

για τους μαθητές αλλά και για την εκπαίδευση γενικότερα, η πρώιμη ανίχνευση  των 

μαθηματικών δυσκολιών, από τον εκπαιδευτικό, με τη χρήση κριτηρίων αξιολόγησης, κατά 

την είσοδο των μαθητών στο νηπιαγωγείο. Όπως υποστήριξαν οι Seethaler & Fuchs (2011), 

η παρακολούθηση των πρώιμων μαθηματικών δεξιοτήτων των μαθητών ή των άτυπων 

μαθηματικών τους γνώσεων, μπορεί να είναι το κλειδί για την πρώιμη αναγνώριση 

δυσκολιών και το σχεδιασμό εκπαιδευτικών παρεμβάσεων. Εάν λοιπόν οι μαθητές 

νηπιαγωγείου, που έχουν χαμηλό βαθμό πρώιμης μαθηματικής επάρκειας, από τις πρώτες 
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ημέρες  φοίτησής τους στο σχολείο, εντοπισθούν και υποστηριχθούν είτε με πρόσθετη 

διδασκαλία είτε με προσαρμοσμένη, στο πλαίσιο της διαφοροποιημένης διδασκαλίας, θα 

μπορούσαν να κλείσουν ή να μειώσουν «την ψαλίδα» με τους συνομηλίκους τους. 

Στη μικρή κλίμακα της παρούσας έρευνας επιτεύχθηκε αυτός ο στόχος, σύμφωνα με 

τις εκφρασμένες απόψεις των εκπαιδευτικών των τάξεων των μαθητών, καθώς επίσης και 

την παρατήρηση της ερευνήτριας που, στο πλαίσιο της συνεκπαίδευσης του τμήματος 

ένταξης του σχολείου, βρίσκεται μέσα στις τάξεις. Σύμφωνα λοιπόν με την άποψη των 

εκπαιδευτικών, οι μαθητές της πειραματικής ομάδας σταδιακά κατά τη διάρκεια των 

παρεμβάσεων, άρχισαν να παρακολουθούν τα μαθήματα στις τάξεις τους πιο εύκολα. Με την 

ταυτόχρονη παρακολούθηση των παρεμβάσεων και του τυπικού προγράμματος διδασκαλίας 

του σχολείου, αυξήθηκαν οι γνώσεις τους, βελτιώθηκαν οι ικανότητες κατανόησης και 

έκφρασης, οργάνωσαν τη συμπεριφορά τους, η δυνατότητα συγκέντρωσης και εστίασης 

καθώς και ο χρόνος εργασίας τους επιμηκύνθηκε σημαντικά. Η άποψη αυτή επιβεβαιώνει το 

συμπέρασμα των Fuchs et al. (2008) ότι οι συμπληρωματικές παρεμβάσεις βελτιώνουν την 

επίδοση των μαθητών μέσα στα γενικά τμήματα εκπαίδευσής τους και είναι περισσότερο 

αποτελεσματικές όταν είναι ευθυγραμμισμένες με όσα διδάσκονται μέσα στην τάξη. Η 

άποψη αυτή δικαιώνει την επιλογή παρέμβασης στις συγκεκριμένες υποδεξιότητες, τη 

χρονική στιγμή που διεξήχθη η έρευνα.  
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7. Περιορισμοί- Κατευθύνσεις για μελλοντική έρευνα  

 

Τα αποτελέσματα αυτής της έρευνας είναι συμβατά με ευρήματα άλλων ερευνών, ότι 

η επίδοση μαθητών νηπιαγωγείου χαμηλής επίδοσης, που είναι μαθητές υψηλού κινδύνου για 

την εκδήλωση μαθηματικών δυσκολιών στο δημοτικό, μπορεί να αυξηθεί με σχετικά 

σύντομες παρεμβάσεις, με τη δόμηση των δεξιοτήτων της έννοιας του αριθμού. Η παρούσα 

έρευνα είχε περιορισμούς που θα έπρεπε μελλοντικά να διερευνηθούν.  

 

 Ως περιορισμός της έρευνας θα μπορούσε να ληφθεί ο μικρός αριθμός μαθητών που 

αποτελούσαν την ομάδα παρέμβασης και η έλλειψη ομάδας ελέγχου. Το μικρό μαθητικό 

δυναμικό του σχολείου στο οποίο διεξήχθη η έρευνα, έδωσε αριθμητικά αυτή την 

πειραματική ομάδα χωρίς τη δυνατότητα συγκριτικών αποτελεσμάτων με μια ομάδα 

ελέγχου. Μια μελλοντική μελέτη με μεγαλύτερα μεγέθη δειγμάτων, θα μπορούσε να 

ξεπεράσει αυτό τον περιορισμό. 

 

Ένας δεύτερος περιορισμός θα μπορούσε να θεωρηθεί το μικρό χρονικό διάστημα της 

παρέμβασης. Κατά τον αρχικό σχεδιασμό της έρευνάς μας, ορίσθηκε το συγκεκριμένο 

διάστημα ως χρονικό όριο διότι θέλαμε να διαπιστώσουμε τα αποτελέσματα μιας σύντομης 

παρέμβασης, η οποία είναι ευκολότερο να πραγματοποιηθεί. Εκτός αυτού  μια παρέμβαση 

μεγαλύτερης χρονικής διάρκειας θα ήταν επηρεασμένη από την επίδραση της τυπικής 

εκπαίδευσης που θα λάμβαναν οι μαθητές.  

 

Ένα ενδιαφέρον στοιχείο που προέκυψε από την ποιοτική ανάλυση της συμπλήρωσης 

του Κριτηρίου κατά το στάδιο follow-up, ήταν η αντιμετώπιση των έργων. Η πλειονότητα 

των μαθητών τα αντιμετώπισαν ως γνώριμα με αποτέλεσμα να βιάζονται ή να μη δίνουν την 

απαιτούμενη προσοχή ή ακόμη και να βαριούνται. Επίσης υπήρξαν περιπτώσεις που οι 

μαθητές έκαναν το ίδιο λάθος και στις τρεις φάσεις τα αξιολόγησης. Ενδεχομένως, σε 

μελλοντική έρευνα, θα ήταν ενδιαφέρον να μελετηθεί η επίδραση των κριτηρίων 

αξιολόγησης στην επίδοση των μαθητών. Μία πρόταση προς αυτή την κατεύθυνση θα ήταν 

στο στάδιο follow-up να δοθεί στην πειραματική ομάδα ένα κριτήριο με το ίδιο περιεχόμενο, 

αλλά διαφορετικά γραφιστικά, ενώ η ομάδα ελέγχου να συμπληρώσει το κριτήριο 

αξιολόγησης που είχε συμπληρώσει στα προηγούμενα στάδια. 
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Μια αξιοσημείωτη παρατήρηση ήταν, ότι οι μαθητές της ομάδας παρέμβασης 

άρχισαν να παρακολουθούν τα μαθήματα στις τάξεις τους πιο εύκολα, καθώς οι μαθητές 

εκτός από τις γνώσεις τους βελτίωσαν και τη δυνατότητα συγκέντρωσής τους, οργάνωσαν τη 

συμπεριφορά τους και επιμήκυναν το χρόνο εργασίας. Στον αρχικό σχεδιασμό της 

παρέμβασης δεν είχε προβλεφθεί αυτή η διαφοροποίηση. Σε μελλοντική έρευνα θα ήταν 

ενδιαφέρον να εξεταστεί αν οι μαθητές που δέχονται συμπληρωματική διδασκαλία σε ένα 

γνωστικό αντικείμενο, βελτιώνονται και σε άλλους τομείς. 

 

Τέλος, από το ιστορικό των μαθητών της ομάδας παρέμβασης, λήφθηκαν οι 

πληροφορίες, ότι ένας μαθητής είχε φοιτήσει σε δομή προσχολικής αγωγής κατά την περσινή 

σχολική χρονιά, δυο μαθητές είχανε φοιτήσει σε παιδικούς σταθμούς και δυο μαθητές δεν 

είχανε φοιτήσει σε καμία δομή. Αν και το αποτέλεσμα μπορεί να θεωρηθεί τυχαίο και 

συγκυριακό, αξίζει να επισημανθεί ότι οι δυο μαθητές που αύξησαν λιγότερο το βαθμό 

επάρκειας τους ήταν οι δυο μαθητές που δεν είχανε παρακολουθήσει καμία δομή, οι μαθητές 

της ομάδας Γ. Μια μελλοντική έρευνα θα μπορούσε να ελέγξει τις επιπτώσεις ενός 

προγράμματος παρέμβασης, σε μαθητές χαμηλής επίδοσης σε δεξιότητες πρώιμης 

μαθηματικής επάρκειας, σε ομάδες μαθητών ανάλογα με το αν είχανε προηγούμενη 

εκπαιδευτική εμπειρία  ή όχι και σε ποια δομή. 

 

Εν κατακλείδι, η παρούσα έρευνα προσέθεσε στο σώμα, της μικρής υπάρχουσας αλλά 

διαρκώς αυξανόμενης βιβλιογραφίας, στοιχεία που υποστηρίζουν ότι η δόμηση των 

δεξιοτήτων της έννοιας του αριθμού σε παιδιά προσχολικής ηλικίας με χαμηλό βαθμό 

πρώιμης μαθηματικής επάρκειας είναι εφικτή και επιβεβλημένη, ώστε να προληφθούν κατά 

το δυνατό μελλοντικές μαθηματικές μαθησιακές διαταραχές. Η διερεύνηση του πεδίου είναι 

αρκετά πρώιμη. Πολλά ερωτήματα παραμένουν ανεξερεύνητα, ωστόσο τα πρώτα ευρήματα 

καθιστούν την έρευνα πολλά υποσχόμενη στο μέλλον και επιτακτική.  
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10. Παράρτημα ΙΙ 

 

ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΣΤΟΝ Η/Υ 

1. Α1  http://www.mikrapaidia.gr/ccs0/  

Ο παίκτης πρέπει να επιλέξει μεταξύ 2 αντικειμένων και να κλικάρει σύμφωνα με την οδηγία 

(μικρό-μεγάλο). 

 

1. Α2  http://www.jele.gr/?q=activity/a/math/math002.swf   

Ο παίκτης πρέπει να επιλέξει μεταξύ 3 αντικειμένων και να κλικάρει σύμφωνα με την οδηγία  

(μικρό- μεγάλο, ψηλότερο-πιο κοντό).  

 

1. Α3  https://eu.ixl.com/math/grade-1/long-and-short 

Ο παίκτης πρέπει να επιλέξει μεταξύ 2 ή 3 αντικειμένων και να κλικάρει σύμφωνα με την 

οδηγία  (μακρύ-κοντό). 

 

1. Α4 https://eu.ixl.com/math/grade-1/tall-and-short 

Ο παίκτης πρέπει να επιλέξει μεταξύ 2 ή 3 αντικειμένων και να κλικάρει σύμφωνα με την 

οδηγία  (ψηλό-κοντό). 

 

1. Β1 https://eu.ixl.com/math/preschool/wide-and-narrow 

Ο παίκτης πρέπει να επιλέξει μεταξύ 2 ή 3 αντικειμένων και να κλικάρει σύμφωνα με την 

οδηγία  (φαρδύ-στενό). 

 

1. Γ1  http://www.jele.gr/activity/a/math/math006.swf 

Ο παίκτης πρέπει να δώσει μια ρακέτα και ένα μπαλάκι σε κάθε παίκτη. 

 

1. Γ2  https://eu.ixl.com/math/kindergarten/fewer-and-more-with-charts 

Ο παίκτης πρέπει να επιλέξει μεταξύ 2 ή 3 ποσοτήτων και να κλικάρει σύμφωνα με την 

οδηγία  (περισσότερα-λιγότερα). 

 

2. Α1  http://www.abcya.com/counting_sorting_comparing.htm 

Ο παίκτης πρέπει να συγκεντρώσει σε βάζα κινούμενες φιγούρες ανάλογα με το χρώμα τους. 

 

http://www.mikrapaidia.gr/ccs0/
http://www.jele.gr/?q=activity/a/math/math002.swf
https://eu.ixl.com/math/grade-1/long-and-short
https://eu.ixl.com/math/grade-1/tall-and-short
https://eu.ixl.com/math/preschool/wide-and-narrow
http://www.jele.gr/activity/a/math/math006.swf
https://eu.ixl.com/math/kindergarten/fewer-and-more-with-charts
http://www.abcya.com/counting_sorting_comparing.htm
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2. Β1  http://www.mikrapaidia.gr/ccs0/   

Ο παίκτης πρέπει να εντοπίσει και να κλικάρει το αντικείμενο που δεν ταιριάζει. 

 

3.  Α1 

https://1d47bdfca730476bd8555349c8df8077280e0805.googledrive.com/host/0B4QQBiei2sc

Jd0NBZUJ2eFUxbkE/index.html 

 Ο παίκτης πρέπει να κάνει κλικ στην ομάδα αντικειμένων που έχει τόσα 

στοιχεία, όσα δάχτυλα εμφανίζονται στην οθόνη.  

 Ο παίκτης πρέπει να κάνει κλικ στην ομάδα αντικειμένων που έχει τόσα 

στοιχεία, όσα μια συγκεκριμένη ομάδα. 

 Ο παίκτης πρέπει να απαντήσει με ναι ή όχι, αν τα σύνολα που εμφανίζονται 

έχουν το ίδιο μέγεθος 

 

3. Γ1 http://www.jele.gr/activity/a/math/math014.swf 

Ο παίκτης έβλεπε για λίγη ώρα μια ομάδα αντικειμένων και αμέσως εμφανιζόταν πίνακας με 

συμβολική αναπαράσταση 3 διαφορετικών ποσοτήτων. Έπρεπε να κάνει κλικ στη σωστή 

συμβολική αναπαράσταση.  

 

4. Α1   

http://resources.hwb.wales.gov.uk/VTC/the_zoo/eng/Introduction/mainsession1.htm 

Ο παίκτης πρέπει να σειριοθετήσει ζώα, σύμφωνα με την εντολή 

 

5. Α1 

https://1d47bdfca730476bd8555349c8df8077280e0805.googledrive.com/host/0B4QQBiei2sc

Jd0NBZUJ2eFUxbkE/index.html 

Ο παίκτης πρέπει να κάνει κλικ σε ποσότητα στοιχείων, ίση με τον αριθμό των δακτύλων 

που εμφανίζονται στην οθόνη.  

 

5. Α2 

https://b8d7aa9c45f7f89fb6ed38ffc7afc67277f153b2.googledrive.com/host/0B4QQBiei2scJa

V9CTEMtUVhUXzA/index.html 

https://1d47bdfca730476bd8555349c8df8077280e0805.googledrive.com/host/0B4QQBiei2scJd0NBZUJ2eFUxbkE/index.html
https://1d47bdfca730476bd8555349c8df8077280e0805.googledrive.com/host/0B4QQBiei2scJd0NBZUJ2eFUxbkE/index.html
http://www.jele.gr/activity/a/math/math014.swf
http://resources.hwb.wales.gov.uk/VTC/the_zoo/eng/Introduction/mainsession1.htm
https://1d47bdfca730476bd8555349c8df8077280e0805.googledrive.com/host/0B4QQBiei2scJd0NBZUJ2eFUxbkE/index.html
https://1d47bdfca730476bd8555349c8df8077280e0805.googledrive.com/host/0B4QQBiei2scJd0NBZUJ2eFUxbkE/index.html
https://b8d7aa9c45f7f89fb6ed38ffc7afc67277f153b2.googledrive.com/host/0B4QQBiei2scJaV9CTEMtUVhUXzA/index.html
https://b8d7aa9c45f7f89fb6ed38ffc7afc67277f153b2.googledrive.com/host/0B4QQBiei2scJaV9CTEMtUVhUXzA/index.html
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Ο παίκτης πρέπει να κάνει κλικ σε ποσότητα στοιχείων, ίση με τον αριθμό των δακτύλων 

που εμφανίζονται στην οθόνη. Αμέσως μετά τη σωστή απάντηση, εμφανίζονται ο αριθμός 

και απεικόνιση ζαριού. 

 

5. Β1  http://www.topmarks.co.uk/learning-to-count/gingerbread-man-game 

Ο παίκτης πρέπει να τοποθετήσει στο ανθρωπάκι τόσα κουμπιά, όσα ορίζει η οδηγία.  

5. Γ1  http://www.topmarks.co.uk/learning-to-count/ladybird-spots 

Ο παίκτης πρέπει να μεταφέρει στην πασχαλίτσα τόσες βούλες, όσες ορίζει η οδηγία. 

http://www.topmarks.co.uk/learning-to-count/gingerbread-man-game
http://www.topmarks.co.uk/learning-to-count/ladybird-spots

	Και οι δυο μαθητές ανταποκρίνονταν καλύτερα στις βιωματικές και εμπράγματες δραστηριότητες από τις αναπαραστατικές. Στις αναπαραστατικές δραστηριότητες ο Μ 1 ανταποκρίθηκε καλύτερα. Απαντούσε συχνότερα σωστά, κάνοντας λιγότερα λάθη στις αναπαραστατικέ...
	Ο παίκτης πρέπει να επιλέξει μεταξύ 2 ή 3 αντικειμένων και να κλικάρει σύμφωνα με την οδηγία  (φαρδύ-στενό).
	1. Γ2  https://eu.ixl.com/math/kindergarten/fewer-and-more-with-charts
	Ο παίκτης πρέπει να επιλέξει μεταξύ 2 ή 3 ποσοτήτων και να κλικάρει σύμφωνα με την οδηγία  (περισσότερα-λιγότερα).

