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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
 

Στην παρούσα εργασία χρησιμοποιήθηκε ένας ποιοτικός ερευνητικός 

σχεδιασμός για να διερευνηθεί η ικανότητα αναγνώρισης ποσοτήτων σε παιδιά 

προσχολικής ηλικίας ώστε να αναπτυχθεί μια λεπτομερής κατανόηση για την 

διδασκαλία της πρώτης αρίθμησης. Αρχικά παρουσιάζεται το διδακτικό περιεχόμενο  

της πρώτης αρίθμησης και περιγράφεται η ικανότητα των παιδιών για άμεση 

αναγνώριση ποσοτήτων. Επίσης καταγράφονται τα στοιχεία που συμπεριλαμβάνονται 

στην μάθηση του αριθμού και γίνεται μια εκτενή παρουσίαση αναφορικά με την 

ανάπτυξη του αριθμητικού νοήματος, σύμφωνα με τη βιβλιογραφία. Στο διδακτικό 

πείραμα που πραγματοποιήθηκε συμμετείχαν συνολικά 43 μαθητές νηπιαγωγείου και 

πραγματοποιήθηκαν συνεντεύξεις πριν και μετα την παρέμβαση, με βάση 

συγκεκριμένα έργα τα οποία σχετίζονται με έννοιες  της πρώτης αρίθμησης. Από την 

ανάλυση των απαντήσεων των παιδιών προκύπτουν δυο βασικά αποτελέσματα: οι 

μαθητές καταφέρνουν να αναπτύξουν την ανθρώπινη ικανότητα για άμεση 

αναγνώριση σε εννοιολογική αναγνώριση  και η ανάπτυξη αυτή ενισχύει την 

αριθμητική μάθηση. 

Λέξεις κλειδιά: πρώτη αρίθμηση, άμεση αναγνώριση ποσοτήτων, αριθμητική 

ανάπτυξη, προσχολική εκπαίδευση. 

        

  ABSTRACT 
 In the present study a qualitative research design was used to investigate the 

ability of subitizing in preschool children, in order to develop a detailed 

understanding of teaching early numeracy. Initially, we present the didactic content of 

the above and then we describe the ability of subitizing. Furthermore, we register the 

elements which are included in number learning, adding in as well an extensive 

description of the development of numerical progression according to the existent 

bibliography. Forty-four children participated in our teaching experiment. We carried 

out interviews before and after the task based interviews. From the analysis of 

children’s’ answers we concluded to the following major results: firstly children are 



7 
 

 

able to develop the human capacity of perceptual subitizing into conceptual subitizing 

and secondly the above development reinforces the number learning. 

Keywords: early numeracy, subitizing, numerical development, preschool 

education 
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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Τo θέμα της πρώτης αρίθμησης στην προσχολική ηλικία αποτελεί ένα 

σημαντικό πεδίο έρευνας για πολλούς επιστήμονες από διαφορετικά πεδία. Ο όγκος 

των ερευνητικών δεδομένων είναι τεράστιος διότι σε αυτήν εμπλέκονται έννοιες, 

διαδικασίες ανάπτυξης και διδακτικές προσεγγίσεις στην εκπαιδευτική διαδικασία. H 

αριθμητική μάθηση είναι ένας από τους βασικότερους άξονες της μαθηματικής 

εκπαίδευσης από τα πρώτα σχολικά χρόνια (Cross, Woods, & Schweingruber, 2009) 

καθώς πιστεύεται ότι υποστηρίζει την μάθηση και σε άλλους άξονες όπως γεωμετρία 

και άλγεβρα. Άλλωστε τα τελευταία χρόνια  πολλά προγράμματα σπουδών έχουν 

επικεντρωθεί στην διδασκαλία των αριθμών μέσα από την ανάπτυξη σύνθετων 

διαστάσεων με ποικίλες δράσεις και στόχους.  Όσον αφορά την πρώτη αρίθμηση, 

επικρατεί η άποψη ότι οι μαθηματικές δράσεις θα πρέπει να ενθαρρύνουν τα παιδιά 

να κατανοήσουν το νόημα, τις αναπαραστάσεις των αριθμών καθώς και τις σχέσεις 

μεταξύ τους (NCTM, 2000; CCSSI 2010). 

Μια βασική διδακτική μέθοδος με εφαρμογή στην πρώτη αρίθμηση είναι η  

οργάνωση μαθηματικών δράσεων για  άμεση αναγνώριση ποσοτήτων. Η ικανότητα 

των παιδιών να απαντούν γρήγορα στην ερώτηση  «Πόσα είναι;» να αναγνωρίζουν με 

άλλα λόγια το πλήθος των στοιχείων μιας ομάδας αποδόθηκε αρχικά με τον όρο 

“subitizing” (Clements,1999). Ωστόσο αργότερα αναφέρθηκαν δυο τύποι: η οπτική 

αναγνώριση (perceptual subitizing) και η εννοιολογική αναγνώριση  (conceptual 

subitizing). Ενώ η οπτική αναγνώριση αναφέρεται ως μια αυτόματη ασυνείδητη 

διαδικασία εκτίμησης ποσοτήτων (4-5 στοιχείων) και σύνδεσης με την αριθμητική 

λέξη, η εννοιολογική αναγνώριση αφορά την συνειδητή διαδικασία αντίληψης του 

πλήθους των  στοιχείων μιας μεγαλύτερης  ομάδας οργανωμένα σε μικρότερα σύνολα 

(Sarama & Clements, 2009). Για πολλούς ερευνητές η ικανότητα των παιδιών για 

άμεση αναγνώριση συνδέεται με την αριθμητική μάθηση καθώς ενθαρρύνει την 

κατανόηση των αριθμητικών σχέσεων, της πληθικότητας  και ενισχύει την ανάπτυξη 

στρατηγικών για υπολογισμούς (Clements,1999, Benoit, Lehalle & Jouen, 2004,  

Barrody & Lai,2006, ). Στην ουσία η ικανότητα αυτή έχει να κάνει με την έννοια του 

αριθμού. Όμως για να αποκτήσουν οι μαθητές την κατανόηση του αριθμητικού 

νοήματος θα πρέπει να αναπτύξουν διαφόρους τύπους αριθμητικών σχέσεων: χωρικές 
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σχέσεις, σχέσεις μέρος-όλο, περισσότερα-λιγότερα, σχέσεις αριθμών στην πρώτη 

δεκάδα (Van de Walle, 2007).  Αντίθετα φαίνεται ότι παιδιά που δεν αναπτύσσουν 

την ικανότητα αυτή αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην αριθμητική ανάπτυξη (Hunting, 

2003). Για κάποιους άλλους ερευνητές η ικανότητα άμεσης εκτίμησης ποσοτήτων 

σχετίζεται με την  αναγνώριση πολλαπλών οπτικών, χωρικών σχηματισμών και 

μοτίβων (π.χ ζαριου), (Μandler & Shebo, 1982, Von Glasersfeld, 1982), και την 

ικανότητα των παιδιών να εστιάζουν στα αριθμητικά στοιχεία μιας κατάστασης 

(Hannula, Räsänen & Lehtinen, 2007). 

Στο σχολείο η ανάπτυξη της εννοιολογικής αναγνώρισης ποσοτήτων αφορά 

στην οργάνωση κατάλληλων μαθηματικών δράσεων που σχετίζονται με την χρήση 

δυναμικών αριθμητικών παραστάσεων και  οδηγούν σε ανάπτυξη στρατηγικών για 

νοερούς υπολογισμούς και εκτιμήσεις (Clements & Sarama, 2009; Sayers, Andrews 

& Boistrup, 2016; Conderman, Jung & Hartman, 2014)  Ωστόσο,  στα σχολικά 

εγχειρίδια σπάνια απεικονίζονται εικόνες που να ενισχύουν την αναγνώριση 

προτύπων και να προάγουν την οικοδόμηση σχέσεων και επίσης  οι εκπαιδευτικοί δεν 

ενσωματώνουν στην διδασκαλία της πρώτης αρίθμηση ανάλογες δράσεις (Clements, 

1999). Μολοταύτα, διάφοροι παράγοντες φαίνεται να ευθύνονται για την κατανόηση 

του αριθμητικού νοήματος και αφορούν έννοιες, διαδικασίες και ικανότητες που 

αναπτύσσουν οι μαθητές (Berch, 2005).  

Με βάση τα στοιχεία που αναφέρθηκαν σχεδιάστηκε η παρούσα έρευνα, με 

σκοπό να διερευνήσει τις ικανότητες, έννοιες και διαδιακασίες  που αναπτύσσουν τα 

παιδιά προσχολικής ηλικίας και εμπλέκονται στην πρώτη αρίθμηση, όταν 

οργανώνονται δραστηριότητες άμεσης αναγνώρισης ποσοτήτων.   

Επομένως αρχικά γίνεται βιβλιογραφική μελέτη για το νόημα αριθμού και της 

αναγνώρισης ποσοτήτων στην πρώτη αρίθμηση. Μέσα από την ανασκόπηση της 

βιβλιογραφίας προσδιορίζεται ο στόχος της μελέτης. Καταγράφονται τα ερευνητικά 

ευρημάτα που αφορούν την άμεση αναγνώριση ποσοτήτων και την σύνδεσή της με 

την αριθμητική μάθηση, ενώ γίνεται μια σύντομη παρουσίαση των μελετών και των 

διδακτικών παρεμβάσεων που έγιναν για την άμεση αναγνώριση ποσοτήτων στον 

εκπαιδευτικό χώρο. Στη συνέχεια παρουσιάζεται η έρευνα που πραγματοποιήθηκε 

όπως σχεδιάστηκε και οργανώθηκε από τα στοιχεία της βιβλιογραφίας. Επίσης 
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γίνεται καταγραφή των ικανοτήτων που αναπτύσσουν τα παιδιά προσχολικής 

εκπαίδευσης κατά την οργάνωση δραστηριοτήτων άμεσης αναγνώρισης ποσοτήτων. 

Τέλος τα στοιχεία που καταγράφηκαν συγκρίθηκαν με αυτά που χαρακτηρίζουν την 

πρώτη αριθμητική μάθηση, παρουσιάζονται τα συμπεράσματα που πρόεκυψαν και 

αντιπαραβάλλονται με ευρήματα προηγούμενων ερευνών. 
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2. ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 

2.1 Η μαθηματική εκπαίδευση στην προσχολική ηλικία 

 

Τις τελευταίες δεκαετίες οι έρευνες της μαθηματικής εκπαίδευσης φαίνεται να 

επικεντρώνονται στην επιρροή ατομικών, ψυχολογικών, κοινωνικών και 

πολιτισμικών παραγόντων που επηρεάζουν την διαδικασία της διδασκαλίας και της 

ανάπτυξης της μαθηματικής σκέψης, ενώ τον περασμένο αιώνα προσανατολίζονταν 

κυρίως σε θεωρητικές προσεγγίσεις διαδικασιών μάθησης. Ταυτόχρονα με τον 

προσανατολισμό αυτόν έχει αυξηθεί η συνειδητοποίηση της σημασίας των 

μαθηματικών στην παιδική ηλικία. Έτσι παρόλο που η διδασκαλία  των μαθηματικών 

σε  μικρά παιδιά θεωρήθηκε αρχικά είτε άνευ ιδιαίτερης σημασίας, είτε ακατάλληλη 

για την ηλικία, αργότερα ένας σημαντικός αριθμός ερευνών ανέδειξε το αντίθετο: 

από πολύ νωρίς τα παιδιά παρουσιάζουν ενδιαφέρον και ικανότητες για να 

αναπτύξουν μαθηματική σκέψη και επίσης η έγκαιρη εισαγωγή τους στην 

εκπαιδευτική διαδικασία είναι απαραίτητη για την μελλοντική μαθηματική ανάπτυξη. 

Σύμφωνα με τους  Baroody, Lai και Mix (2006) τα παιδιά σε μικρή ηλικία 

καταφέρνουν και αναπτύσσουν  ποικίλες και διαφορετικές ‘άτυπες’ γνώσεις πριν την 

εισαγωγή τους στο σχολείο μέσα από τις εμπειρίες που αποκτούν στο οικογενειακό 

τους περιβάλλον, οι οποίες αποδεικνύονται θεμελιώδες για την γνωστική τους 

ανάπτυξη. Επομένως οι σύγχρονες αντιλήψεις περί μαθηματικής εκπαίδευσης στις 

μικρές ηλικίες επικεντρώνονται στην ιδέα Μαθηματικά για όλους (Mathematics for 

all) ώστε να  εξαλείψουν  τυχόν μαθησιακές ανισότητες  και ταυτόχρονα να  

ενθαρρύνουν τους μαθητές να αναπτύξουν βασικές μαθηματικές δεξιότητες από τις 

μικρότερες ηλικίες (English & Mulligan, 2013). Σύμφωνα με τους Starkey, Klein και 

Wakeley (2004) οι έρευνες για την μαθηματική εκπαίδευση προτείνουν ότι όλα τα 

παιδιά έχουν ανάγκη από περιβάλλοντα μάθησης πoυ παρέχουν πλούσια σε 

περιεχόμενο  μαθηματική εκπαίδευση.  

H διαπίστωση αυτή σε συνδυασμό με την ανάγκη για ουσιαστική μαθηματική 

εκπαίδευση από την πρώιμη παιδική ηλικία (Sarama & Clements, 2009; NCTM, 

2000) προτάσσουν την σπουδαιότητα για υψηλής ποιότητας προγράμματα που 

βασίζονται στην έρευνα και στις κατάλληλες πρακτικές διδασκαλίας (ΝCTM, 2017). 



12 
 

 

Σε αυτά προτείνονται μαθηματικές δραστηριότητες με κύρια επιδίωξη να 

γεφυρωθούν οι διαφορές στις μαθηματικές γνώσεις των παιδιών που προέρχονται από 

διαφορετικά κοινωνικο–οικονομικα στρώματα (Starkey, Klein & Wakeley, 2004). Σε 

ένα τέτοιο πλαίσιο τα μικρά παιδιά συμμετέχουν ενεργά με ενθουσιασμό και  μέσα 

από το παιχνίδι αρχίζουν να αναπτύσσουν μαθηματική σκέψη (Clements & Sarama, 

2014). Άλλωστε δεν είναι λίγοι οι ερευνητές που υποστηρίζουν ότι η μαθηματική 

επάρκεια αποτελεί την βάση για την επίτευξη περαιτέρω ακαδημαϊκών και 

επαγγελματικών δεξιοτήτων (Baroody, Lai, & Mix, 2006, Clements & Sarama, 2014; 

Lembke, Foegen, 2009)  

Αξίζει βέβαια να σημειωθεί ότι τα υψηλής ποιότητας προγράμματα δεν 

αποσκοπούν  στην στείρα διδασκαλία των μαθηματικών, αντίθετα ενδιαφέρονται να 

ασκήσουν τα παιδιά ώστε να αναπτύξουν δεξιότητες και να κατανοήσουν έννοιες  

καθώς ανακαλύπτουν τον κόσμο (Sarama & Clements 2009). Πιο συγκεκριμένα οι 

Sarama και Clements (2009) υποστηρίζουν ότι σε τέτοια περιβάλλοντα μάθησης 

εκτός από το μαθηματικό περιεχόμενο δηλ. την κατανόηση των εννοιών, δίνεται 

βαρύτητα στις διαδικασίες που χρειάζεται να αναπτύξουν οι μαθητές όπως στην 

οργάνωση των πληροφοριών, στην επικοινωνία για την εξεύρεση λύσεων, στην 

επεξήγηση,  και στη τεκμηρίωση. Βασικός στόχος της μαθηματικής εκπαίδευσης 

είναι η ανάπτυξη ενός τρόπου σκέψης και δράσης που αξιοποιεί τα χαρακτηριστικά 

της μαθηματικής επιστήμης (ΝΠΣ, 2011). 

Ωστόσο οι Ginsburg, Lee και Boyd (2008) θεωρούν ότι περισσότεροι 

εκπαιδευτικοί προσχολικής ηλικίας προσφέρουν ένα μαθηματικό περιεχόμενο 

περιορισμένο σε εύρος και ποιότητα, χωρίς να χρησιμοποιούν τη σωστή ορολογία, 

καθώς πιστεύουν ότι σε αυτή την ηλικία τα παιδιά μπορούν να μάθουν απλά να 

αναγνωρίζουν σχήματα, να μετρούν και όχι να κάνουν εκτιμήσεις και υπολογισμούς. 

Υποστηρίζουν επίσης ότι στην ηλικία αυτή  το ελεύθερο παιχνίδι παρόλο που κατέχει 

σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη του παιδιού, δεν αρκεί για την  ανάπτυξη 

μαθηματικών εννοιών, αντίθετα  απαιτείται η ‘μαθηματικοποίηση’ αυτών των 

καταστάσεων ώστε οι μαθητές να αρχίσουν να σκέφτονται και να ερμηνεύουν τα 

γεγονότα με μαθηματικό τρόπο (Ginsburg, Lee & Boyd, 2008). 
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 Όσον αφορά την αριθμητική ανάπτυξη, η Αnghileri, (2000) αναφέρει ότι η 

πρακτική και η άσκηση των μικρών παιδιών σε μαθηματικές ρουτίνες με αριθμούς  

δεν είναι αποτελεσματική μέθοδος διδασκαλίας για την οικοδόμηση της έννοιας. 

Αντίθετα η μάθηση των αριθμών θα πρέπει να επικεντρωθεί στη δομή των 

αριθμητικών λειτουργιών και να ενθαρρύνει την ανάπτυξη μαθηματικού 

συλλογισμού ώστε να μπορούν τα παιδιά να εργάζονται νοερά, να προβλέπουν και να 

τεκμηριώνουν αποτελέσματα συνδέοντας τα με καθημερινές καταστάσεις (Αnghileri, 

2000). Παρομοίως και ο Van de Walle (2007) σε μια προσπάθεια διερεύνησης του 

αριθμητικού νοήματος στην εκπαιδευτική διαδικασία καταλήγει ότι παρόλο που τα 

μικρά παιδιά εμφανίζουν ως ένα βαθμό να αντιλαμβάνονται τους αριθμούς (Gallistel 

& Gelman, 1992), χρειάζεται να συνεχίζουν την συστηματική ενασχόληση τους με 

τους αριθμούς προκειμένου να αποκτήσουν ευελιξία σκέψης και να αναπτύξουν τη 

λεγόμενη σημασία του αριθμού. 

 Τα παραπάνω στοιχεία επομένως, υπαγορεύουν την ανάγκη για μια 

συστηματική, οργανωμένη, επιστημονική διδασκαλία σε επίπεδο εννοιών και 

διαδικασιών της μαθηματικής εκπαίδευσης από την προσχολική ηλικία που θα 

στηρίξει την ολοκληρωμένη ανάπτυξη των παιδιών. Προκειμένου να επιτευχθεί η 

ολοκληρωμένη ανάπτυξη των μαθηματικών εννοιών και διαδικασιών χρειάζεται η 

προσέγγιση τους να γίνεται μέσα από συστηματικές εμπειρίες και δράσεις παγκόσμια 

αλλά και στην Ελλάδα. (ΝΠΣ, 2011; Τζεκάκη 2010)  Επιπλέον, η αναγνώριση της 

επιστημονικής αλήθειας ότι στην μικρή ηλικία μπορεί να αναπτυχθούν μαθηματικές 

έννοιες, υποδηλώνει την ανάγκη για εξειδικευμένη υποστήριξη των ενηλίκων ώστε 

να μπορέσουν να αξιοποιήσουν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τις ικανότητες των 

μαθητών (English & Mulligan, 2013). 

Οι σύγχρονες αντιλήψεις για την μαθηματική εκπαίδευση στα μικρά παιδιά 

συμπεριλαμβάνονται στα σύγχρονα προγράμματα σπουδών και στις προτάσεις 

πολλών μελετητών που ασχολούνται με την διδασκαλία και την μάθηση των 

μαθηματικών. 

 

2.2 Σύγχρονα Προγράμματα Σπουδών 
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Η μαθηματική εκπαίδευση στην προσχολική  ηλικία αποτελεί βασικό στοιχείο 

των σύγχρονων προγραμμάτων σπουδών (CCSSI, 2010, ΔΕΕΠΠΣ, 2003, ΝΠΣ, 

2011). Τα νέα προγράμματα σπουδών με τη μορφή των τροχιών, όπου  οι έννοιες 

ακολουθούν η μία την άλλη από την απλή στη σύνθετη, στοχεύουν στην διερεύνηση 

και ανάπτυξη μαθηματικών εννοιών σε όλους του τομείς, δίνοντας έμφαση στην 

κατανόηση της έννοιας του αριθμού, της ποσότητας και της γεωμετρίας (Sarama & 

Clements, 2009; CCSSI,2010; ΝCTM 2000). Μια βασική έννοια που διέπει και 

συναντάται στα σύγχρονα προγράμματα σπουδών είναι αυτή των  τροχών μάθησης 

(learning trajectories) ή αλλιώς τροχιές διδασκαλίας-μάθησης (learning-teaching 

trajectories) όπως αναφέρεται στην έκθεση του  National Research Council (NRC) 

για την πρώιμη μάθηση στα μαθηματικά (Cross, Woods & Schweingruber, 2009). Οι 

Clements και Sarama (2004) χαρακτηρίζουν τις  τροχιές μάθησης, ως «περιγραφές της 

σκέψης και της μάθησης των παιδιών σε ένα συγκεκριμένο μαθηματικό τομέα, και μια 

σχετική υποτιθέμενη διαδρομή διαμέσου διδακτικών έργων που έχουν σχεδιαστεί για να 

προκαλέσουν αυτές τις διανοητικές διαδικασίες ή ενέργειες. Αυτές υποθέτονται για να 

μετακινήσουν τα παιδιά διαμέσου μιας αναπτυξιακής εξέλιξης επιπέδων της σκέψης, 

που δημιουργήθηκε με πρόθεση την υποστήριξη των επιδόσεων των παιδιών σε 

συγκεκριμένους στόχους αυτού του μαθηματικού τομέα» (σελ.83). 

 Στην Ελλάδα, το Νέο Πρόγραμμα Σπουδών για το Νηπιαγωγείο οργανώθηκε 

στην λογική των τροχιών σε άξονες, εντάσσοντας την προσχολική μαθηματική 

εκπαίδευση σε ένα ενιαίο κύκλο σπουδών που συνεχίζεται ως το Λύκειο σε μια ενιαία 

μαθηματική εκπαίδευση. Οι μαθηματικές έννοιες δεν παρουσιάζονται αποκομμένες 

αλλά αναπτύσσονται και συνδέονται όχι μόνο μεταξύ τους αλλά και με άλλες 

επιστημονικές περιοχές (ΝΠΣ, 2011). 

 Στον άξονα που εστιάζεται η παρούσα μελέτη «Αριθμοί και Πράξεις», η 

προσέγγιση της έννοιας του αριθμού περιλαμβάνει την τροχιά «Φυσικοί Αριθμοί» ως 

το 10 και την τροχιά «Πράξεις». Το περιεχόμενο αναλύεται σε: Αριθμητικά σύμβολα, 

Άμεση αναγνώριση ποσοτήτων,  Καταμέτρηση Ποσοτήτων, Διάταξη ποσοτήτων, 

Πρόσθεση-Αφαίρεση, Πολλαπλασιασμός-Διαίρεση. Ομοίως, το CCSSI (2010) για το 

νηπιαγωγείο, ακολουθώντας τις οδηγίες του ΝCTM (2000), δίνει έμφαση  στις 

παραστάσεις και  στις σχέσεις  των αριθμών και ποσοτήτων. 
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2.3 Πρώτη αρίθμηση 

 

Η πρώτη αρίθμηση αποτελεί το πρώτο επίπεδο κατανόησης των μαθηματικών 

εννοιών και διαδικασιών που αφορούν την αριθμητική ανάπτυξη και την οικοδόμηση 

του αριθμητικού νοήματος. Όπως σκιαγραφείται στα προγράμματα σπουδών, 

περιλαμβάνει την εξοικείωση με αριθμητικά σύμβολα και λέξεις, την καταμέτρηση, 

την άμεση αναγνώριση ποσοτήτων, την μελέτη των αριθμητικών σχέσεων και 

πράξεων. Οι δεξιότητες αυτές αλληλοσυνδέονται και αναπτύσσονται συστηματικά 

μέσα από τις τροχιές μάθησης (Sarama & Clements, 2009). Το NCTM (2000) 

επισημαίνει ότι ο πιο σημαντικός στόχος στην προσχολική εκπαίδευση είναι η 

κατανόηση του αριθμού αφού εμφανίζεται από τα πρώτα στάδια της μαθηματικής 

σκέψης,  ενώ ταυτόχρονα η έννοια του βρίσκεται στον πυρήνα και όλων των  άλλων 

πεδίων των μαθηματικών. 

 

2.4 Η έννοια του αριθμού 

 

Αρκετοί ερευνητές ασχολήθηκαν με την έννοια του αριθμού και καθένας από 

αυτούς απέδωσε διαφορετική ερμηνεία. Ωστόσο οι περισσότεροι συμφωνούν με την 

άποψη ότι ο όρος ‘αριθμός’ συνδέεται με ένα σύνολο στοιχείων που απαρτίζουν το 

νόημα του. Ουσιαστικά πρόκειται για ένα πολύπλευρο ζήτημα που περιλαμβάνει 

ιδεές, δεξιότητες και σχέσεις που αναπτύσσουν οι μαθητές ώστε να οδηγηθούν στην 

ουσιαστική κατανόηση του (Van de Walle, 2007).  Ο αριθμός είναι μια πολύπλοκη 

έννοια και περιλαμβάνει πέρα από την αναγνώριση ψηφίων, αριθμολέξεων και την 

απαρίθμηση, την κατανόηση της πληθικότητας του συνόλου και των σχέσεων του 

αριθμού και ακολουθεί μια εξέλιξη ξεκινώντας από τις πρώτες αισθητηριακές 

εμπειρίες των παιδιών με σχηματισμούς, σχέδια, οπτικά και ρυθμικά μοτίβα (Von 

Glasersfel, 1982). Μέσω αυτών των εμπειριών οι μαθητές δημιουργούν στο μυαλό 

τους διαφορετικές αναπαραστάσεις, οι οποίες με τη σειρά τους βοηθούν να 

αποσαφηνιστεί η αφαιρετική διάσταση του αριθμού, δηλαδή να  προσεγγίσουν οι 

μαθητές τις χωρικές  σχέσεις  και να κατανοήσουν  ότι ένας αριθμός αποτελείται από 

ένα ή περισσότερα μέρη (Von Glasersfel, 1982).  Ομοίως η Anghileri (2000) συνδέει 

την έννοια του αριθμού  με την πληθική και τακτική διάσταση του και όχι με την 

γνώση των αριθμητικών λέξεων η οποία παρατηρείται  στα παιδιά από πολύ μικρή 
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ηλικία εξαιτίας της επαφής τους με τους αριθμούς σε καθημερινές δραστηριότητες. 

Όταν οι μαθητές αντιλαμβάνονται τις σχέσεις και έρθουν σε επαφή με διάφορες 

αναπαραστάσεις των αριθμών, τότε αποκτούν ευελιξία και εφευρετικότητα, 

αναπτύσσουν στρατηγικές υπολογισμού και έτσι εδραιώνεται η κατανόηση του 

αριθμητικού νοήματος, η οποία  είναι μια ατομική διεργασία καθώς δεν σχετίζεται 

μόνο με την ανάπτυξη των εννοιών αλλά με τον τρόπο που αυτές οικοδομούνται  

(Anghileri, 2000).  

Η έννοια του αριθμού αποτέλεσε αντικείμενο μελέτης για ερευνητές τόσο από 

τον χώρο της γνωστικής ψυχολογίας όσο και από τη μαθηματική εκπαίδευση. 

Υπάρχουν διάφορετικές ερμηνείες του αριθμητικού νοήματος ανάλογα με το πεδίο 

μελέτης. Συγκεκριμένα ο Βerch (2005) αναφέρει ότι είναι ένας πολύπλοκος όρος 

γιατί περιέχει δυο εννοιολογικές διαστάσεις οι οποίες προέρχονται από ξεχωριστά 

ερευνητικά πεδία. Από τον χώρο των γνωστικών επιστημόνων ο όρος συνδέεται με 

ένα κατώτερο σύστημα αντίληψης της ποσότητας και ακολουθεί μια εξέλιξη η οποία 

στηρίζεται σε εγγενή χαρακτηριστικά. Με αυτή την οπτική  φαίνεται να συμφωνεί ο 

Butterworth (2005) οποίος συνδέει την έννοια του αριθμού με την προσέγγιση της 

πληθικότητας του συνόλου. Πρακτικά αυτό σημαίνει ότι οι μαθητές κατανούν την 

έννοια του αριθμού μέσα από τις αρχικές γνώσεις που αποκτούν όταν αναπτύσοουν 

δράσεις όπως τη διατήρηση της ποσότητας, της αντιστοίχησης, της απόδοσης στο 

σύνολο των στοιχείων έναν αριθμό και της άμεσης αναγνώρισης ποσοτήτων 

(Butterworth, 2005)  Από την άλλη, οι μαθηματικοί θεωρούν ότι το ζήτημα του 

αριθμητικού νοήματος αφορά ένα σύνθετο, ανώτερο δίκτυο εννοιολογικών 

νοημάτων, στο οποίο περιλαμβάνονται ικανότητες και νοητικές επεξεργασίες που 

αναπτύσσονται και οικοδομούνται μέσα από τη διδασκαλία και την εμπειρία (Βerch, 

2005). Αντίστοιχα οι  Jordan, Kaplan, Olah και Locuniak (2006) ανέπτυξαν ένα 

μοντέλο αριθμητικού νοήματος για παιδιά προσχολικής ηλικίας, δίνοντας επίσης δυο 

διαστάσεις στον όρο: Η πρώτη περιλαμβάνει βασικές γνωστικές ικανότητες 

μέτρησης, εκτίμησης μεγεθών και  αναγνώρισης ποσοτήτων ενώ η δεύτερη διάσταση 

αφορά αριθμητικές ικανότητες όπως πράξεις με αριθμούς και προβλήματα. Πιο 

αναλυτικά το αριθμητικό νόημα κατά αυτούς περιλαμβάνει: 

 Δεξιότητες και αρχές αρίθμησης 

 Αριθμητική γνώση  για την σύγκριση μεγεθών και ποσοτήτων 
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 Υπολογισμοί  και μετασχηματισμοί ποσοτήτων. 

 Επιλυση προφορικών προβλημάτων. 

 Πράξεις με αριθμούς. 

Ομοίως με το νόημα που απέδωσαν στην έννοια του αριθμού οι Jordan, 

Kaplan, Olah και Locuniak (2006) είναι και αυτή των Sayers, Andrews και Boistrup 

(2016), οι οποίοι επίσης προσδίδουν μια ευρύτερη διάσταση καθώς θεωρούν ότι στον 

‘αριθμό’ εμπλέκονται τρια διαφορετικά νοήματα: Το πρώτο  νόημα ‘preverbal 

number sense’ αναφέρεται στην έμφυτη  ικανότητητα των παιδιών  από πολύ μικρή 

ηλικία να συγκρίνουν και να αναγνωρίζουν άμεσα ποσότητες  (Feigenson, Dehaene, 

& Spelke, 2004). To δευτερο ‘foundational number sense’ περιγράφει όλες εκείνες τις 

κατανοήσεις που σχετίζονται με την διδασκαλία κατά την πρώτη σχολική εκπαίδευση 

και αφορούν: την αναγνώριση των αριθμών, την συστηματική απαρίθμηση, την 

κατανόηση της σχέσης αριθμού και ποσότητας, την σύγκριση μεγεθών, την 

κατανόηση των πολλαπλών αναπαραστάσεων των αριθμών, τις εκτιμήσεις, την 

εκτέλεση απλών αριθμητικών πράξεων, την κατανόηση  αριθμητικών μοτίβων. To 

τελευταίο νόημα  ‘applied number sense’ αναφέρεται στις κατανοήσεις των αριθμών 

που αφορούν όλη τη μαθηματική εκπαίδευση. 

Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω μπορεί να θεωρηθεί ότι το αριθμητικό 

νόημα περιλαμβάνει την ανάπτυξη όλων των ικανοτήτων και εννοιών  που 

εμφανίζουν τα άτομα διαισθητικά. 

 

2.5 Αριθμητική ανάπτυξη  

 

H ικανότητα που έχουν τα παιδιά να γράφουν, να αναγνωρίζουν και να 

κατανοούν τους αριθμούς αποτελεί ένα πρωταρχικό σκαλοπάτι για την μετέπειτα 

εξέλιξή τους αλλά και ένα σημαντικό εργαλείο στην καθημερινή τους ζωή. Το νόημα 

του αριθμού και η ανάπτυξη του ξεκινάει από πολύ μικρή ηλικία, πολύ πριν τη 

φοίτηση τους στο νηπιαγωγείο (Pixner, Kraut & Dresen, 2017). Αυτό γιατί  

αναπτύσσουν κάποιες άτυπες γνώσεις για τους αριθμούς μέσα από την 

καθημερινότητα και τα ερεθίσματα του περιβάλλοντος πριν ακόμη πάνε σχολείο, οι 

οποίες παίζουν σημαντικό ρόλο στην μετέπειτα μαθησιακή τους πορεία . Οι ‘άτυπες’ 
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αυτές έννοιες του αριθμού, όπως χαρακτηρίζονται από τον Butterworth (2005), 

οικοδομούνται μέσα από τις εμπειρίες αρίθμησης που έχουν τα παιδιά στο 

περιβάλλον τους. Έτσι τα παιδιά εισέρχονται στο σχολικό περιβάλλον με διαφορές 

στην αντίληψη και στην κατανόηση του αριθμού και της ποσότητας, που οφείλονται 

κυρίως σε οικονομικό-κοινωνικούς  παράγοντες (Gelman & Tucker, 1975; Baroody, 

Lai, & Mix, 2006) και σε βασικές γνωστικές ικανότητες (π.χ μνήμη, γλωσσική, 

φωνολογικη ανάπτυξη) (Kroesbergen, Van Luit, Van Lieshout, Van Loosbroeck, & 

Van de Rijt, 2009). Οι αρχικές γνώσεις των μικρών παιδιών για τους αριθμούς 

φαίνεται να είναι ξεκομμενες από το αριθμητικό σύστημα πχ. μπορούν να 

αναγνωρίζουν μερικά αριθμητικά σύμβολα, να χρησιμοποιούν αριθμολέξεις, να 

‘μετρούν’, χωρίς αυτές οι ‘γνώσεις’ να σχετίζονται ουσιαστικά με τη μάθηση των 

αριθμών, και διαφοροποιούνται λόγω των διαφορετικών εμπειριών τους, αλλά κατά 

τη φοίτηση το σχολείο αρχίζουν να συνδέονται και να αποκτούν νόημα (Baroody, 

Lai, & Mix, 2006)  Υπάρχουν λοιπόν πολλές δεξιότητες που πρέπει να κατακτήσουν 

τα παιδιά ώστε να μπορέσουν εννοιολογικά να επεξεργαστούν την έννοια του 

αριθμού (Αnghileri, 2000; Clements & Sarama, 2009). 

Η απαρίθμηση για πολλούς ερευνητές φαίνεται να είναι μια δεξιότητα που 

εμφανίζεται στα παιδιά από τα πρώτα χρόνια, όμως θεωρείται  αρχικά ως μια 

μηχανιστική διαδικασία πάνω στην οποία αναπτύσσονται αργότερα όλες οι 

αριθμητικές έννοιες (Butterworth, 2005; Van de Walle, 2007). Για την ανάπυξη της, η 

εμπειρία, η καθοδήγηση αλλά και το μέγεθος συνόλου αποτελούν βασικούς 

παράγοντες ώστε να αποκτήσει νόημα και να συνδεθεί με την κατανόηση της έννοιας 

του αριθμού. Δηλαδή  θα εξελιχθεί σε αριθμητική γνωστική ικανότητα όταν τα παιδιά 

μάθουν τους αριθμούς με τη σωστή σειρά, συντονίζουν αριθμολέξη με αντικείμενο 

και κατανοούν ότι το αντικείμενο εκφράζει μέρος ενός συνόλου το οποίο μετράται 

μόνο  μια φορά (Van de Walle, 2007). Οι ερευνητές που μελέτησαν την αρίθμηση 

κατέγραψαν ότι είναι μια σειριακή διαδικασία κατά την οποία απαιτείται χρόνος, 

όμως η ανάπτυξή της την καθιστά μια θεμελιώδης ικανότητα που επιτρέπει στα 

παιδιά να αποκτήσουν πιο περίπλοκες μαθηματικές γνώσεις (Gelman, Tucker, 1975; 

Vuokko, Niemivirta & Helenius, 2013). Έτσι σταδιακά  η αρίθμηση θα οδηγήσει το 

παιδί να αποδώσει έναν αριθμό στο σύνολο των αντικειμένων που καταμέτρησε 

(Butterworth, 2005, σελ. 6) και να εξελίξει τις αρχικές του δεξιότητες. 



19 
 

 

Διαπιστώνεται επίσης ότι οι ερευνητές συγκλίνουν στην άποψη πως η 

ανάπτυξη του αριθμητικού νοήματος γίνεται εξελικτικά σε στάδια. Έτσι, σύμφωνα με 

τους Schaeffer, Eggleston και Scott,  (1974, όπ. αναφ. Αnghileri, 2000) τα στάδια της 

αριθμητικής ανάπτυξης είναι τρία ενώ οι Gelman και Gallistel (1978, όπ. αναφ. 

Butterworth, 2005) εντοπίζουν πέντε βασικές αρχές κατά την διαδικασία ανάπτυξης 

του αριθμητικού νοήματος. Οι Schaeffer, Eggleston και Scott  (1974, όπ. αναφ. 

Αnghileri, 2000), προσέγγισαν την αριθμητική ανάπτυξη μέσα από την πληθική 

διάσταση του αριθμού, δηλαδή η αριθμητική μάθηση γίνεται μέσα από τις αρχικές 

ικανότητες και ιδέες των παιδιών σχετικά με τις ποσότητες. Έτσι θεωρούν ότι σε 

πρώτο στάδιο τα παιδιά κατανοούν την έννοια ‘περισσότερα από’  και  μπορούν 

αντιληπτικά να αναγνωρίσουν ποσότητες και μικρούς αριθμούς. Αργότερα, μπορούν 

να προσδιορίσουν αριθμούς ως το 4 είτε αναγνωρίζοντας άμεσα τις ποσότητες είτε 

μετρώντας τες. Για τις μικρές αυτές ποσότητες κατέχουν της έννοια της πληθικότητας 

αλλά ακόμη παρουσιάζουν δυσκολίες καταμέτρησης σε μεγαλύτερες ποσότητες. Στο 

τελευταίο στάδιο το στοιχείο της τακτικότητας και της πληθικότητας του αριθμού 

βελτιώνεται, όμως ακόμη  δεν μπορούν να συγκρίνουν ποσότητες μόνο με τη χρήση 

αριθμών και να επιλύσουν προβλήματα στηριζόμενα στην αφαιρετική έννοια του 

αριθμού (Schaeffer, Eggleston & Scott, 1974, όπ. αναφ. Αnghileri, 2000). Ομοίως, η 

αριθμητική ανάπτυξη σύμφωνα με τους Gelman και Gallistel (1978), όπως 

αναφέρεται από από πολλούς ερευνητές (Butterworth, 2005; Hannula-Sormunen et 

al., 2015; Desoete, Ceulemans, Roeyers, & Huylebroeck, 2009), εκφράζεται μέσα από 

τη χρήση ποσοτήτων και αφορά την ικανότητα των παιδιών να κατακτούν πέντε 

βασικές ‘αρχές: της διάταξης (the stable order principle), της αντιστοίχησης  (the one-

to-one principle), της πληθικότητας (the cardinal principle), της ‘αφαίρεσης’ (the 

abstractness principle) και τέλος την αρχή με σύμφωνα με την οποία η σειρά 

καταμέτρησης των αντικειμένων σε ένα σύνολο δεν παίζει ρόλο (order irrelevance 

principle). Είναι σαφές ότι οι πρώτες τρεις αρχές εστιάζουν στον τρόπο που μετράμε, 

ενώ η τέταρτη υποδεικνύει τι μετράμε και η πέμπτη αποτελεί μια σύνθεση των 

παραπάνω χαρακτηριστικών (Hannula-Sormunen, et al., 2015). Πρόκειται ουσιαστικά 

για αριθμητική ανάπτυξη που στηρίζεται στην εξέλιξη της δεξιότητας των παιδιών να  

καταμετρούν αποτελεσματικά. Το ίδιο αναφέρει και ο Wynn (1992), ότι δηλαδή η 

καταμέτρηση βρίσκεται στο κέντρο της αριθμητικής ανάπτυξης. Στην ηλικία περίπου 

2-3 ετών αρχίζουν τα παιδιά να μετράνε ασύγχρονα και καθώς η διαδικασία αυτή 
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επαναλαμβάνεται, βελτιώνεται και αρχίζουν να συνειδητοποιηούν τη σημασία του 

αριθμητικού συστήματος (Wynn, 1992). Φαίνεται ότι αρχικά μπορούν να απαριθμούν 

ως το 3 και αντιλαμβάνονται την αριθμητική έννοια σε αυτό το έυρος, όμως σε 

επόμενη φάση κατακτούν την έννοια της πληθικότητας για μεγαλύτερους (Wynn, 

1992),  Ωστόσο, παρά το γεγόνός ότι μπορούν να συνδέσουν την αριθμολέξη με 

συγκεκριμένες ποσότητες, αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην κατανόηση του 

αριθμητικού συστήματος και απαιτείται χρόνος για να αντιληφθούν την 

αναπαράσταση του αριθμού στην αριθμητική διαδικασία (Wynn, 1992).  

Στην ουσία η ανάπτυξη του αριθμητικού νοήματος από τους παραπάνω 

ερευνητές είναι παρόμοια αφενός γιατί στηρίζονται στις αρχικές ιδέες των παιδιών 

για τις ποσότητες δίνοντας έμφαση στην πληθική διάσταση του αριθμού, αφενός γιατί 

θεωρούν την καταμέτρηση ως βασική προυπόθεση της  ανάπτυξης του αριθμητικού 

νοήματος. 

 Ωστόσο πιο σύγρονες μελέτες επισημαίνουν ότι παρόλο που τα παιδιά 

εμφανίζουν πρώιμες ικανόητες για αναγνώριση ποσοτήτων, αυτές δεν αποτελούν 

σύστημα κατανόησης της αριθμητικής έννοιας (Sarama & Clements, 2009). Πολλές 

έρευνες υποστηρίζουν ότι η αριθμητική ανάπτυξη είναι αποτέλεσμα πολλών 

παραγόντων. Η Αnghileri (2000) θεωρεί ότι οι αριθμητικές σχέσεις συνιστούν 

θεμέλιο για την ουσιαστική κατανόηση του αριθμού και υποστηρίζει την ανάγκη για 

καθοδήγηση των παιδιών προσχολικής ηλικίας να ‘δουν’ έναν αριθμό με 

διαφορετικούς τρόπους. Σε αντίστοιχα συμπεράσματα καταλήγουν και άλλοι 

ερευνητές οι οποίοι υποστηρίζουν ότι η αριθμητική ανάπτυξη και η μαθηματική 

σκέψη ενισχύεται και συνδέεται από την κατανόηση των χωρικών σχέσεων των 

αριθμών στην πρώτη δεκάδα, της σχέσης περισσότερα-λιγότερα, της σχέσης μέρος-

όλου (Ηunting 2003; Van de Walle 2007, Resnick 1984). Ειδικότερα, οι αριθμητικές 

σχέσεις  αναφέρονται στην ικανότητα που αναπτύσσουν τα παιδιά, ως ένα στάδιο 

μετά την ανάπτυξη των δεξιοτήτων απαρίθμησης και συνδέονται με την ικανότητα 

αναπαράστασης ενός αριθμού με διαφορετικούς τρόπους π.χ το 7 είναι 5 και 2, ένα 

περισσότερο από το 6, χρειάζεται άλλα 3 για το 10 (Van de Walle, 2007, Jung, 

Hartman, Smith & Wallance, 2013). Η κατανόηση της σχέσης μέρος-όλου 

αναπτύσσεται από την προσχολική ηλικία και θέτει την βάση για πιο προηγμένες 

έννοιες (Hunting, 2003; Sarama & Clements, 2009), καθώς η αντίληψη αυτή είναι 
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σημαντική για την κατανόηση των πράξεων και την ανάπτυξη στρατηγικών ώστε να 

τις αντιμετωπίζουν οι μαθητές με ευχέρεια και αποτελεσματικά  (Αnghileri 2000).  

Όπως αναφέρει η Resnic (1984) «πιθανόν το  βασικό εννοιολογικό επίτευγμα των 

πρώτων σχολικών χρόνων είναι η ερμηνεία των αριθμών με βάση τη  σχέση μέρος-

όλου. Αυτός ο εμπλουτισμός της κατανόησης των αριθμών επιτρέπει την επίλυση 

μαθηματικών προβλημάτων που δεν είναι διαθέσιμος σε μικρότερα παιδιά»  (σελ.114). 

Επίσης οι Clements & Sarama (2009) αναφέρουν ότι η αριθμητική γνώση 

περιλαμβάνει τέσσερα  αλληλένδετα στοιχεία: την άμεση αναγνώριση ποσοτήτων, 

την πληθικότητα,  την απαρίθμηση και την καταμέτρηση στοιχείων. Παρόμοια, οι 

Lembke και Foegen (2009) θεωρούν ως αριθμητική  γνώση την ικανότητα για 

αρίθμηση, την κατανόηση της τακτικότητας του αριθμού, της πληθικότητας του 

συνόλου, την ικανότητα για άμεση αναγνώριση ποσοτήτων και αριθμών. Σε 

πρόσφατες έρευνες οι  Jung, Hartman, Smith και Wallace (2013), αναφέρθηκαν στην 

σημασία της κατανόησης των αριθμητικών σχέσεων και τόνισαν ότι μαζί με την 

άμεση αναγνώριση του πλήθους στοιχείων αποτελούν βασικές, αλληλοσυνδεόμενες 

ικανότητες που πρέπει να αναπτύξουν τα παιδιά για την οικοδόμηση της έννοιας του 

αριθμού. Για τους Batchelor, Keeble και Gilmore (2015) κάτι που φανερώνει 

κατανόηση του αριθμητικού νοήματος στα παιδιά προσχολική ηλικίας είναι η 

κατανόηση της πληθικότητας, δηλαδή η ικανότητα να αποδίδουν στα σύνολα τον 

αντίστοιχο αριθμό. Οι μαθητές μπορούν να   χρησιμοποιούν αριθμητικά σύμβολα 

καθώς έχουν κατανοήσει, εν μέρει, την πληθικότητα τουλάχιστον μερικών αριθμών ( 

έως 3-4), όμως η ακριβής σύνδεση μεταξύ συμβόλων και ποσοτήτων βελτιώνεται 

όταν κατανοήσουν πλήρως την πληθικότητα, κάτι που υποδηλώνει πολυπλοκότητα 

στη σχέση μεταξύ των δυο αυτών ικανοτήτων καθώς φαίνεται να αναπτύσσονται μαζί 

(Batchelor, Keeble & Gilmore 2015). Γενικά, διαπιστώνεται ότι η κατανόηση του 

αριθμητικού νοήματος στην προσχολική ηλικία προκύπτει μέσα από την ανάπτυξη 

διαφόρων ικανοτήτων και εννοιών, ωστόσο η αρίθμηση,  η οπτικοχωρική αντίληψη 

και η φωνολογική επίγνωση σύμφωνα με τους Pixner, Kraut and Dresen (2017) είναι 

σημαντικοί παράγοντες που προσδιορίζουν την αριθμητική μάθηση. Επιβεβαίωνεται 

έτσι αυτό που πολλοί πιστεύουν ότι η κατανόηση του αριθμού απαιτεί την 

εννοιολογική επεξεργασία όλων των στοιχείων που απαρτίζουν την έννοια μέσα από 

μια εξελικτική διαδικασία (Sarama & Clements, 2009). 
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Από τα παραπάνω γίνεται αντιληπτό ότι η αριθμητική μάθηση  εμπεριέχει την 

ανάπτυξη διαφορετικών διαστάσεων του αριθμητικού νοήματος: της τακτικότητας 

και της πληθικότητας που αποδίδεται μέσα από την καταμέτρηση, αλλά και των 

αριθμητικών σχέσεων. Αναφορικά με την εξέλιξη της κατανόησης του αριθμητικού 

νοήματος, οι Feigenson, Dehaene και Spelke, (2004) καταλήγουν στο συμπέρασμα 

ότι η έννοια του αριθμού στα μικρά παιδιά αν και μπορεί να αναπτυχθεί εύκολα 

εξαιτίας της ύπαρξης εγγενών γνωστικών συστημάτων, απαιτείται χρόνος για την 

κατανόηση των εννοιών, των σχέσεων που την διέπουν ώστε να αποκτήσουν τελικά, 

ευχέρεια στον χειρισμό των αριθμών. Με την άποψη αυτή φαίνεται να συμφωνεί και 

ο Butterworth (2005) o οποίος αναφέρει ότι η αριθμητική ανάπτυξη δεν γίνεται 

αυτόματα σε κάποια χρονική στιγμή, ωστόσο η ανάπτυξη της αριθμητικής σκέψης 

οικοδομείται εξελικτικά με αποτέλεσμα να βελτιώνονται και οι αριθμητικές 

ικανότητες  των παιδιών.   

Στην ουσία τα στάδια ανάπτυξης  και η διαδικασία εξέλιξης του αριθμητικού 

νοήματος  όπως  περιγράφονται από τους παραπάνω ερευνητές είναι παρόμοια, 

παρόλο που παρατηρούνται διαφοροποιήσεις αναφορικά με την σημασία που 

αποδίδεται σε κάθε διάσταση. Καταρχάς φαίνεται ότι ο συνδυασμός όλων των αρχών 

που συγκροτούν και διέπουν το αριθμητικό νόημα οδηγεί στην αριθμητική μάθηση 

και ανάπτυξη του αριθμητικού συστήματος. Ακόμα όλη η διαδικασία της αριθμητικής 

ανάπτυξης περιγράφεται σαν μια σύνθετη δομή με πολλές διαστάσεις και άρα η 

προσέγγιση της απαιτεί μια προσεκτική διαδρομή (Τζεκάκη, 2010). Ξεκινώντας από 

την ανάπτυξη της έννοιας του αριθμού στην πρωτοσχολική ηλικία οι ερευνητές 

πιστεύουν πως οι  μαθητές με ουσιαστική κατανόηση  δείχνουν να έχουν μια  

αξιόλογη  μαθησιακή πορεία (Jordan, 2007). Ακόμη το αριθμητικό νοήμα που 

αποκτούν τα παιδιά στο νηπιαγωγείο, θέτει τα θεμέλια για την ανάπτυξη 

μαθηματικών εννοιών στο δημοτικό σχολείο  (Jordan, Kaplan, Locuniak & Raminemi 

2007) ενώ φαίνεται ότι η χαμηλή αριθμητική επάρκεια συνδέεται με μετέπειτα 

αποτυχίες στα μαθηματικά (Jordan, Kaplan, Raminemi & Locuniak, 2009). Γίνεται 

επομένως  σαφές ότι η πλήρης κατανόηση του αριθμητικού νοήματος αφενός απαιτεί 

χρόνο καθώς αναπτύσσεται εξελικτικά και αφετέρου συνιστά μια θεμελιώδη έννοια 

για την ανάπτυξη της μαθηματικής σκέψης (Baroody, 2009; Van de Walle, 2007). 
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2.6 Αναγνώριση ποσοτήτων στην πρώτη αρίθμηση 

 

Η αναγνώριση ποσοτήτων θεωρείται μια σημαντική ικανότητα για την 

κατανόηση του αριθμητικού νοήματος και τη μαθηματική ανάπτυξη των παιδιών 

(Sarama & Clements, 2009). Οι μελέτες αναφέρουν ( Jansen, Hofman, Straatemeier, 

Van Bers, Raijmakers & Van Der Maas, 2014; Desoete, Ceulemans, Roeyers & 

Huylebroeck, 2009;  Mandler & Shebo 1982) ότι πρώτοι οι Kaufman, Lord, Reese  

και Volkmann (1949) χρησιμοποίησαν τον όρο ‘subitizing’ προκειμένου να 

περιγράψουν την ικανότητα των παιδών να απαριθμούν γρήγορα και με ακρίβεια ένα 

μικρό σύνολο στοιχείων. O Clements  (1999)  με τον ίδιο όρο αναφέρεται στην  

άμεση, αντιληπτική (οπτική)  αναγνώριση  ποσοτήτων ενός συνόλου, ωστόσο θεωρεί 

ότι δεν είναι απλώς μια ‘χαμηλού’ επιπέδου, έμφυτη διαδικασία αναγνώρισης 

ποσοτήτων αλλά καθώς αναπτύσσεται και συνδέεται με άλλες νοητικές διαδικασίες 

περιλαμβάνει μια ‘υψηλού’ επιπέδου εννοιολογική κατανόηση των αριθμών 

συμβάλλοντας στην μάθηση των πρώτων πράξεων (πρόσθεση και αφαίρεση).  

Ωστόσο, προκειμένου να διαχωρίσει τις δυο αυτές διαδικασίες ο Clements (1999)  

χρησιμοποίησε τους  όρους  ‘αντιληπτική’ (perceptual subitizing) και ‘εννοιολογική’ 

(conceptual subitizing) αναγνώριση. Σύμφωνα με τους Sarama και Clements (2009) η 

αντιληπτική αναγνώριση συνδέεται περισσότερο με τον αρχικό ορισμό του όρου, 

αναγνώριση δηλ. ποσοτήτων εώς τρία στοιχεία, χωρίς να εμπλέκεται σε αυτήν καμμία 

συνειδητή αριθμητική διαδικασία. Ουσιαστικά η αντιληπτική αναγνώριση ποσοτήτων 

αφορά την οπτική διαδικασία άμεσης αναγνώρισης αναπαραστάσεων ποσοτήτων και 

σύνδεση τους με την αριθμητική λέξη. Αντίθετα η εννοιολογική αναγνώριση 

σύμφωνα με τους Sarama  και  Clements (2009) αφορά ποσότητες με  περισσότερα 

9από  τρία στοιχεία και περιλαμβάνει την  διαδικασία αντίληψης του πλήθους των 

στοιχείων μιας ομάδας οργανωμένα σε μικρότερα σύνολα. Η εννοιολογική 

αναγνώριση ποσοστήτων, όπως οι ίδιοι ερευνητές αναφέρουν, ακολουθεί μια 

αναπτυξιακή τροχιά οργανωμένη σε τέσσερα στάδια, ξεκινώντας από την 

αντιληπτική αναγνώριση, εώς την ανάπτυξη συνειδητών στρατηγικών αναγνώρισης 

μικρών ομάδων σε μεγαλύτερα σύνολα: Το πρώτο στάδιο (preattentive but 

quantitative) που παρατηρείται στα βρέφη αφορά την αυθόρμητη διαδικασία οπτικής 

αναγνώρισης συνόλων ενώ στο  δευτερο στάδιο (attentive perceptual subitizing) τα 

παιδιά συνδέουν αριθμολέξεις με σύνολα, έως τρία στοιχεία, σε μια πρώτη 
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προσπάθεια ποσοτικοποίησης των αντικειμένων. Στο επόμενο στάδιο (imagery-based 

subitizing) τα παιδιά χρησιμοποιούν αναπαραστάσεις σχηματισμών και μοτίβα που 

έχουν εσωτερικεύσει προκειμένου να επεξεργαστούν μεγαλύτερα σύνολα. Το 

τελευταίο στάδιο (conceptual subitizing) συνδέεται με την κατανόηση του συνόλου 

σε ομάδες και την ανάπτυξη στρατηγικών αναγνώρισης μοτίβων και σχηματισμών. 

Επισημαίνουν μάλιστα ότι «η δημιουργία και η χρήση μοτίβων μέσα από την 

εννοιολογική αναγνώριση βοηθούν στην ανάπτυξη της αφηρημένης έννοιας του 

αριθμού και των αριθμητικών στρατηγικών» (Clements & Sarama, 2009). Ομοίως oι 

Baroody, Lai και Mix (2006) χρησιμοποιούν το όρο  ‘verbal number recognition’ 

προκειμένου να περιγράψουν την ικανότητα αναγνώρισης ποσοτήτων μικρών ομάδων 

έως τρία στοιχεία και αναφέρουν πως συνδέεται με την ικανότητα αντίληψης της 

ποσότητας, επισημαίνοντας  έτσι την εννοιολογική κατανόηση του αριθμού. 

Οι θεωρίες που αναπτύχθηκαν για την ικανότητα άμεσης αναγνώρισης 

ποσοτήτων διαφέρουν κυρίως στην ερμηνεία που της αποδίδουν αλλά και στον τρόπο 

που αναπτύσσεται στο πλαίσιο της αριθμητικής ανάπτυξης. Οι μελετητές που 

ασχολήθηκαν με το ζήτημα αυτό χρησιμοποίησαν διαφορετικούς τρόπους  ερμηνείας 

ωστόσο οι περισσότεροι καταλήγουν πως η άμεση αναγνώριση ποσοτήτων συνδέεται 

με την προσέγγιση του αριθμητικού νοήματος.  

 Αρχικά  οι  Gallistel και Gelman (1978, όπ. αναφ. Starkey & Cooper , 1995) 

αναφέρουν ότι η άμεση αναγνώριση ποσοτήτων εμφανίζεται ως απόρροια της 

ικανότητας των παιδιών να μετρούν γρήγορα. Οι Gallistel και Gelman (1978, όπ. 

αναφ. Starkey & Cooper, 1995) χαρακτηρίζουν την άμεση αναγνώριση  ποσοτήτων 

ως μια γρήγορη αρίθμηση καθώς παρουσιάζεται όταν τα παιδιά  έχουν κατακτήσει τις 

βασικές αρχές της καταμέτρησης (τακτικότητα, πληθικότητα, αντιστοίχιση) και είναι 

σε θέση να μετρούν με ευχέρεια. Με αυτή την άποψη φαίνεται να συμφωνούν και οι 

Balakrishnan και  Ashby (1991) οι οποίοι υποστηρίζουν ότι η άμεση αναγνώριση και 

η αρίθμηση βασίζονται στον ίδιο μηχανισμό αναπαράστασης ποσοτήτων. Ωστόσο, σε 

επόμενη μελέτη τους οι Gallistel και  Gelman (1992)  αναθεώρησαν την απόψη αυτή 

και υποστήριξαν ότι η ικανότητα για οπτική αναγνώριση ποσοτήτων διαφέρει από 

την ικανότητητα της αρίθμησης, όμως θεωρείται προαπαιτούμενο της καθώς 

αναπτύσσεται στο στάδιο πριν την προφορική αρίθμηση και σχετίζεται με την 

ικανότητα που έχουν τα παιδιά από τα πρώτα στάδια της ανάπτυξης τους να συνδέουν 

την αναπαράσταστη μιας ποσότητας με τον αριθμό. Ακόμη είναι μια έμφυτη 
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ικανότητα που παρατηρείται όχι μόνο στον άνθρωπο αλλά και στα ζώα, και 

αναπτύσσεται εξελικτικά ενισχύοντας την κατανόηση του αριθμητικού νοήματος 

(Gallistel & Gelman 1992, Wynn 1992),  Σύμφωνα με τον Wynn (1992)  η άμεση 

αναγνώριση ποσοτήτων συνδέεται άμεσα με τις αρχικές δεξιότητες των παιδιών να 

αντιλαμβάνονται και να διαχωρίζουν σύνολα και οδηγεί στη κατανόηση της 

πληθικότητας αυτών. Σε παρόμοιο συμπεράσμα  οδηγήθηκαν οι Starkey και Cooper 

(1995) σε έρευνα που έκαναν σε μικρά παιδιά προκειμένου να μελετήσουν την 

ανάπτυξη της ικανότητας άμεσης αναγνωρισης. Σύμφωνα λοιπον με τους Starkey και 

Cooper (1995), η άμεση αναγνώριση ποσοτήτων είναι μια τελείως ξεχωριστή 

ικανότητα από την αρίθμηση και παρόλο που  αναπτύσσεται αργά και το εύρος της 

περιορίζεται μόνο σε μικρές ποσότητες, υπερέχει αυτής καθώς δημιουργεί στα παιδιά 

σε πρώιμο στάδιο αναπαραστάσεις των συνόλων, τις οποίες συνδέουν με τις 

αριθμολέξεις και αρχίζουν να κατανοούν την αρχή της πληθικότητας αυτών (Starkey 

& Cooper, 1995). Έτσι μέχρι τα δύο χρόνια τα παιδιά αναγνωρίζουν σύνολα με 1-3 

στοιχεία, στην ηλικία των τριών έως πέντε χρονών έως 4 στοιχεία,  και από τα πέντε 

έως και την ενηλικίωση  παραμένουν να αναγνωρίζουν άμεσα μέχρι 5 στοιχεία 

(Starkey & Cooper, 1995). Ακόμη το ότι τα άτομα αναγνωρίζουν με ακρίβεια 

ποσότητες αποτελεί ένα από τα δυο βασικά εγγενή γνωστικά συστήματα του 

αναπτύσσονται στο άτομο για καθ 'όλη τη διάρκεια ζωής του (Feigenson, Dahaene & 

Spelke, 2004). 

Υπάρχουν απόψεις  που διαχωρίζουν την άμεση αναγνώριση ποσοτήτων από 

την αρίθμηση και την ερμηνεύουν  διαφορετικά.  Οι  Mandler και Shebo (1982)  

αναφέρουν ότι η  αναγνώριση ποσοτήτων θεωρείται ως μη αριθμητική διαδικασία και 

δίνουν μια διαφορετική διάσταση σε αυτήν ερμηνεύοντας την ως ένα μοντέλο 

αναγνώρισης χωρικών αναπαραστάσεων, ‘κανονικών’ προτύπων  με οικεία και 

τυπικά χαρακτηριστικά. Για τους Mandler και Shebo (1982)  η ικανότητα για  άμεση 

αναγνώριση χαρακηρίζεται από τον χρόνο αντίδρασης των ατόμων  σε ‘κανονικά’ 

πρότυπα ο οποίος είναι περίπου ίδιος (40-100μδ) για 1 εως 3 στοιχεία,  καθώς  όμως 

στα σύνολα τα στοιχεία αυξάνονται, αυξάνεται και ο χρόνος αντίδρασης.  Επίσης ως 

‘κανονικά’  πρότυπα ορίζονται οι παραστάσεις τριών στοιχείων οργανωμένα σε 

ζευγάρια, σε τριάδες και σε γραμμική διάταξη (Mandler & Shebo, 1982). Παρόμοιος 

με τον χαρακτηρισμό των Mandler και Shebo (1982) είναι και αυτός του Von 
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Glasersfeld (1982) οποίος αναφέρει ότι η αναγνώριση ποσοτήτων είναι μια 

αντιληπτική διαδικασία αναγνώρισης αναπαραστάσεων και μοτίβων - ένα έως πέντε 

στοιχεία - την οποία αναπτύσσουν τα άτομα μέσα από οπτικές ή κιναισθητικές 

εμπειρίες και  συνιστούν  τα θεμέλια για την εννοιολογική κατανόηση του 

αριθμητικού νοήματος.  Στην πραγματικότητα τα παιδιά ‘βλέπουν’ μοτίβα  (figural 

patterns) που δημιουργούνται και τα συνδυάζουν με τις αντίστοιχες αριθμολέξεις 

χωρίς να έχουν αναπτύξει την έννοια του αριθμού διότι αναγνωρίζουν το σύνολο ως 

‘ένα’ κι όχι ως μια συλλογή από μετρήσιμα στοιχεία. Μολαταύτα, οι  εμπειρίες αυτές 

συνιστούν  τα θεμέλια για την εννοιολογική κατανόηση του αριθμού (Von 

Glasersfeld, 1982).  

Οι Trick και Pylyshyn (1993, 1994) επίσης διαχωρίζουν  την αναγνώριση 

ποσοτήτων από την αρίθμηση, ωστόσο δίνουν μια διαφορετική ερμηνεία καθώς  

αναφέρουν ότι η ικανότητα αυτή βασίζεται κυρίως στην οπτική επεξεργασία  του 

ανθρώπου στα στοιχεία των συνόλων.  Λόγω της περιορισμένης χωρητικότητας του 

μηχανισμού επεξεργασίας, το άτομο μπορεί να διακρίνει έως 4 στοιχεία παράλληλα, 

με ακρίβεια και ταχύτητα, 40-120 μδ/στοιχείο, και άρα μόνο σε μικρά σύνολα 

αναγνωρίζει άμεσα, αντίθετα σε μεγαλύτερες ποσότητες παρατηρείται σειριακές 

μετατοπίσεις των ματιών οι οποίες υποδηλώνουν ότι το άτομο αρχίζει να  αριθμεί  και 

ο χρόνος αντιδρασης είναι μεγαλύτερος (Trick & Pylyshyn, 1993) Συνεπώς η 

διαδικασία δεν είναι αριθμητική, είναι αρχικά οπτική για τα στοιχεία του συνόλου, τα 

οποία προσδιορίζονται παράλληλα, και γίνεται ασυνείδητα. Όμως σε ένα επόμενο 

στάδιο η διαδικασία αυτή εξελίσσεται και τα άτομα μπορούν με ευκολία να 

απαριθμούν και να αναγνωρίζουν μικρές ποσότητες, η οπτική επεξεργασία 

μεγαλύτερων ποσοτήτων μπορεί να οργανωθεί σε μικρότερες, 2-4 στοιχείων και να 

μετατραπεί σε σκόπιμη αριθμητική διαδικασία εννοιολογικού περιχομένου (Trick & 

Pylyshyn, 1994).  

Η ικανότητα άμεσης αναγνώρισης ποσοτήτων συγχέεται με την ικανότητα 

των ατόμων να εξοικειώνονται και να αποκτούν εμπειρίες με μοτίβα, 

αναπαραστάσεις, σύνολα από μικρή ηλικία και αναπτύσσεται καθώς τα άτομα 

μαθαίνουν να συνδέουν τις ποσότητες με τις αντίστοιχες αριθμολέξεις (Αnghileri 

(2000). Αυτό σημαίνει ότι σε αρχικό στάδιο τα παιδιά δεν αριθμούν, ωστόσο στην 

πορεία παράλληλα με την ικανόητα να αναγνωρίζουν ποσότητες εμπλέκονται 
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γνωστικές δεξιότητες όπως διάκριση συνόλων και απαρίθμηση που οδηγούν στην 

προσέγγιση της πληθικότητας, στην ανάπτυξη στρατηγικών για την κατανόηση των 

αριθμητικών σχέσεων της πρώτης δεκάδας (Αnghileri, 2000). Γενικά, μέσω της 

αναγνώρισης ποσοτήτων τα παιδιά εισάγονται στην έννοια της  πληθικότητας των 

συνόλων, των αριθμητικών σχέσεων και καθώς αυτά τα στοιχεία εξελικτικά 

αλληλοσυμπληρώνονται αποτελούν ένα βασικό ιστό της μαθηματικής σκέψης όπως 

αυτή αναπτύσσεται  μέσα από τις τροχιές μάθησης (Clements & Sarama, 2009). Με 

αυτή δηλαδή τα παιδιά μπορούν να αναπαριστούν νοερά ομάδες ποσοτήτων, μπορούν 

να κατανοούν σχέσεις των αριθμών και να προσεγγίσουν την πράξη της πρόσθεσης 

και της αφαίρεσης (Baroody, 2010). Ομοίως οι Benoit, Lehalle και Jouen (2004)  

περιγράφουν  την άμεση αναγνώριση ποσοτήτων ως μια διαδικασία που ακολουθεί 

μια εξελικτική πορεία και συνδυάζεται με ξεχωριστές ικανότητες που αναπτύσσονται 

στον άνθρωπο. Αυτές είναι η  αμιγώς αντιληπτική που παρατηρείται σε πολύ μικρή 

ηλικία, δεν σχετίζεται με την αρίθμηση αλλά με την ικανότητα για οπτική διάκριση 

συνόλων που διαφέρουν μεταξύ τους, η αντιληπτική-προ λεκτική (perceptual–

preverbal) σχετίζεται με την αναγνώριση ποσοτήτων σε μικρά συνόλα ανεξάρτητα 

από τον σχηματισμό τους χωρίς να απαιτείται η ονομασία τους, και η αντιληπτική-

λεκτική (perceptual–verbal) ικανότητα όπου τα άτομα χρησιμοποιούν αριθμολέξεις 

για να εκφράσουν ποσότητες. Για την αντιληπτική-λεκτική ικανότητα, οι ερευνητές 

θεωρούν ότι είναι ανώτερη καθώς σηματοδοτεί την κατανόηση της πληθικότητας του 

συνόλου, ενός δηλαδή βασικού στοιχείου της αριθμητικής έννοιας (Benoit, Lehalle & 

Jouen 2004)     

Συνοψίζοντας λοιπόν τα παραπάνω φαίνεται  ότι οι ερευνητές που μελέτησαν 

την ικανότητα άμεσης αναγνώρισης ποσοτήτων καταλήγουν σε δυο βασικές θέσεις:  

Τα παιδιά από πολύ μικρή ηλικία έχουν την ικανότητα να αναγνωρίζουν άμεσα το 

πλήθος των αντικειμένων σε μικρά σύνολα, χωρίς να ακολουθούν την διαδικασία της 

καταμέτρησης Επιπλέον, η άμεση ανγνώριση ποσοτήτων επηρρεάζει την κατανόηση 

του αριθμητικού νοήματος και την μαθηματική σκέψη γενικότερα (Clements & 

Sarama, 2009). 
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2.7 Εννοιολογική αναγνώριση ποσοτήτων και αριθμητική 

ανάπτυξη. 

 

Υπάρχουν αρκετοί τρόποι με τους οποίους μπορεί κανείς να αξιολογήσει και 

να εκτιμήσει την αριθμητική ανάπτυξη καθώς το αριθμητικό νόημα έχει μια σύνθετη 

δομή, εμπεριέχει διαφορετικές δεξιότητες και σχετίζεται με την ανάπτυξη 

διαφορετικών διάστασεων (Τζεκάκη, 2010, Van de Walle 2007). Φαίνεται πως μια 

τέτοια εκτίμηση αποτελεί ένα σύνθετο ζήτημα καθώς έχει να κάνει με την 

προσέγγιση των διαφορετικών στοιχείων που απαρτίζουν την έννοια του αριθμού 

όπως αναφέρθηκε σε προηγούμενο κεφάλαιο. Ωστόσο  οι επιδόσεις  των παιδιών σε 

δοκιμασίες όπου αντιλαμβάνονται  την σχέση μέρους-όλου, κατανοούν δηλ. ότι ένα 

σύνολο αποτελείται από μικρότερες ομάδες στοιχείων, θεωρείται σαν  ένα σημαντικό 

μέσο μέτρησης της αριθμητικής ικανότητας (Hunting, 2003). Άρα οι μαθητές που 

αντιλαμβάνονται τις αριθμητικές σχέσεις αποδίδουν καλύτερα στις πρώτες 

αριθμητικές πράξεις που ακολουθούν (Hunting, 2003). Αυτό έρχεται σε συμφωνία με 

όσα αναφέρθηκαν παραπάνω σχετικά με την εννοιολογική αναγνώριση ποσοτήτων, 

καθώς οι μαθητές που αναγνωρίζουν εννοιολογικά ποσότητες αντιλαμβάνονται την 

ύπαρξη μικρότερων ομάδων σε αυτές (Clements, 1999) 

Οι επιδόσεις σε δοκιμασίες αναγνώρισης ποσοτήτων θεωρούνται σαν ένας 

σημαντικός παράγοντας που σχετίζεται με την ανάπτυξη της πρώτης αρίθμησης και 

την ανίχνευση μαθηματικών δυσκολιών (Kroesbergen, Van Luit, Van Lieshout, Van 

Loosbroeck, & Van de Rijt, 2009; Desoete, Ceulemans, Roeyers & Huylebroeck, 

2009). Κάτι τέτοιο βέβαια σχετίζεται και με την μαθηματική εκπαίδευση των παιδιών 

που αντιμετωπίζουν δυσκολίες στα μαθηματικά. Σύμφωνα με τους Desoete, 

Ceulemans, Roeyers και Huylebroeck (2009) τα προγράμματα παρέμβασης σε αυτά 

τα παιδιά θα μπορούσαν να επικεντρωθούν σε δραστηριότητες ανάπτυξης της 

ικανότητας αναγνώρισης χωρικών σχέσεων προκειμένου να καταστούν ικανά να 

αναγνωρίζουν και να χειρίζονται αποτελεσματικά τα σύνολα.  H πρόταση αυτή 

έρχεται σε συμφωνία με την θέση των  Pixner, Kraut και Dresen (2017) οι οποίοι  

θεωρούν ότι η οπτικοχωρική ικανότητα των παιδιών προσχολικής συνιστά παράγοντα 

αξιολόγησης και διαχείρισης ποσοτήτων και κατ’ επέκταση της κατανόησης του 

αριθμητικού νοήματος. Αντίστοιχα οι Batchelor, Keeble και Gilmore (2015) θεωρούν 



29 
 

 

ότι η αριθμητική ανάπτυξη των παιδιών προσχολικής ηλικίας μπορεί να ερμηνευτεί 

μέσα από δράσεις απαρίθμησης, πληθικότητας συνόλων και σύγκρισης ποσοτήτων με 

την χρήση υλικού που ενθαρρύνουν την άμεση αναγνώριση ποσοτήτων και την 

εξοικείωση των παιδιών με το συμβολικό σύστημα αρίθμησης.  

Σχετικά με την  αξιολόγηση του αριθμητικού νοήματος, όπως αναπτύσσεται 

από την προσχολική ηλικία, και την εκτίμηση των δεξιοτήτων που αποκτούν οι 

μαθητές αυτής της ηλικίας, οι Purpura και Lonigan (2015) οργάνωσαν μια κλίμακα 

μετρήσεων με δώδεκα δραστηριότητες σε μια προσπάθεια βελτίωσης των σύγχρονων 

προγραμμάτων σπουδών αλλά και αυτοαξιολόγησης των παρεμβάσεων που 

πρότειναν.  Έτσι βασιζόμενοι στο πρόγραμμα σπουδών του CCSS (2010) και σε 

ευρύματα προηγούμενων ερευνών συμπεριέλαβαν μεταξύ άλλων (προφορική 

αρίθμηση, σύγκριση/διάταξη αριθμών και ποσοτήτων, επίλυση προφορικών 

προβλημάτων κ.α),  δραστηριότητες άμεσης αναγνώρισης ποσοτήτων καθώς θεωρούν 

ότι η προτεινόμενη κλίμακα αξιολόγησης έχει πρακτική εφαρμογή αφού αξιοποιεί τις 

ικανότητες των παιδιών και οδηγεί σε ουσιαστική κατανόηση του αριθμητικού 

νοήματος.  

 

2.8 Μελέτες σχετικά με την  ικανότητα άμεσης αναγνώρισης. 

 

Το ζήτημα της άμεσης αναγνώρισης ποσοτήτων στην μαθηματική εκπαίδευση 

προσχολικής και πρωτοσχολικής ηλικίας έχει μελετηθεί ελάχιστα στον ελληνικό 

χώρο. Οι περισσότερες έρευνες λαμβάνουν ως δεδομένο ότι αποτελεί  ικανότητα που 

παρατηρείται από μικρή ηλικία και μελετούν την άμεση αναγνώριση ποσοτήτων σε 

διάφορους σχηματισμούς και αναπαραστάσεις σε συνάρτηση με τον χρόνο 

αντίδρασης των ατόμων, αναδεικνύοντας την διαφορετικότητα της από την αρίθμηση.  

Οι έρευνες που έχουν γίνει έχουν εστιάσει στη συμπεριφορά  των ατόμων που 

αναγνωρίζουν άμεσα ποσότητες. Οι Mandler και Shebo (1982) πρώτοι 

χρησιμοποίησαν ποσότητες με περισσότερα από 10 στοιχεία σε συγκεκριμένες 

‘κανονικές’ διατάξεις που περιελάμβαναν αναπαραστάσεις παρόμοιες με αυτές του 

ζαριού, αναδεικνύοντας  την διαφορά στον χρόνο αντίδρασης των παιδιών να τις 

αναγνωρίσουν ως ένα βασικό χαρακτηριστικό ώστε να διαφοροποιείται από την 
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αρίθμηση. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι από την νηπιακή ηλικία τα παιδιά  

εμφανίζουν τα εξής χαρακτηριστικά: μπορούν και αναγνωρίζουν μικρά σύνολα (2-3 

στοιχεία) αντικειμένων σε πρωτότυπη σχηματική διάταξη και αναπτύσσουν 

στρατηγικές αρίθμησης βασιζόμενα στην αναγνώριση των χωρικών αναπαραστάσεων 

για σύνολα από 4 με 6 ή 7 στοιχεία, ενώ σε ακόμη μεγαλύτερα σύνολα, φάνηκε να  

κάνουν εκτιμήσεις  (Mandler & Shebo, 1982). 

Κάποιες έρευνες μελέτησαν τους παράγοντες που επιδρούν στην άμεση 

αναγνώριση ποσοτήτων. Οι περισσότεροι θεωρούν ότι οι μορφές των 

αναπαραστάσεων επηρεάζουν την ανάπτυξη της ικανότητας αυτής. Συγκεκριμένα, οι 

Mulligan, Mitchelmore και Prescott (2006) μελέτησαν την εισαγωγή δραστηριοτήτων 

αναγνώρισης μοτίβων στην εκπαιδευτική διαδικασία σε μαθητές πρωτοσχολικής 

ηλικίας. Αυτό που παρατηρήθηκε ήταν ότι η εννοιολογική αναγνώριση ποσοτήτων 

μπορεί να διδαχθεί μέσα από την εξοικείωση τους με αναπαραστάσεις και μοτίβα, τα 

οποία βοηθούν στην κατανοήση των αριθμητικών σχέσεων και υποστηρίζουν την 

αριθμητική σκέψη (Mulligan, Mitchelmore & Prescott, 2006). Παρατηρήθηκε ακόμη 

ότι στα πρόγραμματα που εφάρμοσαν οι ερευνητές σε παιδιά δημοτικού και στόχευαν  

στην βελτίωση της οπτικής μνήμης μέσα από την χρήση αναπαραστάσεων και 

δυναμικών σχηματισμών, βελτιώθηκε αποτελεσματικά η μαθηματική σκέψη ώστε να 

κατανοήσουν οι μαθητές καλύτερα τις βασικές μαθηματικές έννοιες: αριθμός, 

μετρήσεις και χώρος (Mulligan, Prescott, Papic & Mitchelmore, 2006; Mulligan & 

Mitchelmore, 2009). Βασιζόμενοι σε παλαιότερα ευρήματα των Mandler and Shebo, 

(1982), οι Jansen, Hofman, Straatemeier, van Bers, Raijmakers και va der Maas 

(2014) μελέτησαν την ικανότητα αναγνώρισης σε σχηματισμούς  από 1-6 στοιχεία σε 

παιδιά νηπιακής ηλικίας και πρωτοσχολικής ηλικίας. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι  οι 

αλλαγές στους σχηματισμούς σε σύνολα έως 4 στοιχεία δεν επηρέαζε σημαντικά την 

απόδοση των παιδιών, ωστόσο σε ποσότητες με πέντε στοιχεία  η διάταξη του ζαριού 

διευκόλυνε αισθητά τις απαντήσεις των παιδιών. Μάλιστα φάνηκε ότι οι παραστάσεις 

των ζαριών διευκόλυναν την αρίθμηση μεγαλύτερων συνόλων σε σύγκριση με 

τυχαίους σχηματισμούς (Jansen, Hofman, Straatemeier, van Bers, Raijmakers & va 

der Maas, 2014). Εκτός από την σχηματική διάταξη των συνόλων, η παρουσία 

υποσυνόλων μέσα σε αυτά βοηθούν τους μαθητές να εκτιμήσουν το πλήθος (Starkey 

& McCandliss, 2014). Η διαπίστωση αυτή των Jansen, Hofman, Straatemeier, van 
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Bers, Raijmakers και va der Maas, (2014) έρχεται σε συμφωνία με τους Piazza, 

Fumarola, Chinello και Melcher (2011) που υποστηρίζουν ότι η οπτική μνήμη 

επηρεάζει την άμεση αναγνώριση. Επίσης, η  παρατήρηση σχετικά με την απόδοση 

των παιδιών και την χρήση μοτίβων στην διαδικασία της αρίθμησης αναφέρθηκε και 

παραπάνω στην έρευνα των Mandler και Shebo (1982) με τη διαφορά ότι εδώ οι 

ερευνητές (Jansen, Hofman, Straatemeier, van Bers, Raijmakers & va der Maas, 

2014) τονίζουν ότι μέσα από την εξάσκηση και την χρήση διαφόρων σχηματισμών η 

άμεση αναγνώριση ποσοτήτων μπορεί να γίνει και σε μεγαλύτερες ποσότητες των 

τριών στοιχείων.  

Σχετικά με την παρουσία επιμέρους παραμέτρων που επηρεάζουν την 

ικανότητα των παιδιών ηλικίας 3-6 χρονών να αναγνωρίζουν άμεσα ποσότητες, οι 

Hannula και Lehtinen (2005) παρατήρησαν  ότι ο βαθμός που εστιάζουν την προσοχή 

τους σε αριθμητικά χαρακτηριστικά σε διάφορες καταστάσεις συσχετίζεται με άλλες 

γνωστικές δεξιότητες όπως την απαρίθμηση και την καταμέτρηση. Από την έρευνα 

προκύπτει ότι παρόλο που τα παιδιά παρουσιάζουν ατομικές διαφορές ως προς την 

εστίαση σε αριθμητικά χαρακτηριστικά, φαίνεται ότι η ικανότητα αυτή συνδέται με 

άλλες μαθηματικές δεξιότητες όπως την αρίθμηση και την αναγνώριση ποσοτήτων. 

Τα παιδιά που παρουσίασαν αυξημένη ικανότητα να εστιάζουν σε αριθμητικά 

χαρακτηριατικά, τείνουν να αντιλαμβάνονται το πλήθος μεγαλύτερων συνόλων 

συγκριτικά με τα παιδιά που δεν επικεντρώνονταν στα αριθμητικά στοιχεία, και 

αναπτύσσουν καλύτερες ικανότητες μέτρησης (Hannula, Räsänen & Lehtinen, 2007). 

Μια ακόμη παρατήρηση ήταν ότι η συγκεκριμένη ικανότητα υποστηρίζει την 

μαθηματική  ανάπτυξη  σε μικρή ηλικία και την μετέπειτα απόδοση των παιδιών στα 

μαθηματικά (Hannula-Sormunen,  Lehtinen & Räsänen, 2015).  

Oι Benoit, Lehalle και Jouen (2004) εξέτασαν τον ρόλο της άμεσης 

αναγνώρισης στην πρώτη αρίθμηση. Αυτό που παρατηρήθηκε είναι ότι τα παιδιά 

είχαν καλύτερη απόδοση όταν καλούνταν να αναγνωρίσουν άμεσα σχηματισμούς από 

όταν χρειαζόταν να μετρήσουν ένα-ένα τα στοιχεία. Το πιο σημαντικό στοιχείο της 

έρευνας είναι ότι η ικανότητα των παιδιών να αναγνωρίζουν άμεσα ποσότητες και να 

τις συνδέουν με τις αντίστοιχες αριθμολέξεις φάνηκε ότι στηρίζει την κατανόηση της 

πληθικής σημασίας του αριθμού.  Μια ακόμη παρατήρηση είναι ότι τα παιδιά 

δυσκολεύτηκαν όταν οι σχηματισμοί ήταν τυχαίοι και όχι γνωστοί,  πράγμα που 
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σημαίνει ότι από τη μια επιβεβαιώνεται η άποψη ότι οι  σχηματισμοί των στοιχείων 

επηρρεάζουν την άμεση αναγνώριση (Mandler & Shebo, 1982) και από την άλλη ότι 

η ποικιλία των σχηματισμών που χρησιμοποιούνται  σε  δράσεις άμεσης αναγνώρισης 

ποσοτήτων ενισχύει εξελικτικά την κατανόηση της πληθικής διάστασης του αριθμού. 

Οι Schleifer και Landerl (2011) μελέτησαν επίσης τη σχέση της άμεσης αναγνώρισης 

ποσοτήτων με την αρίθμηση αλλά αυτή τη φορά σε διαφορετικές  ηλικιακές ομάδες 

των 8, 11, 14 χρονών, σε ενηλίκες (περίπου 25 χρονών) και σε παιδιά με μαθηματικές 

δυσκολίες (dyscalculia). Από την έρευνα προκύπτει πως οι μαθητές με δυσκολίες στα 

μαθηματικά εμφάνισαν αδυναμίες σε έργα αναγνώρισης ποσοτήτων σε σύγκριση με 

τα παιδιά τυπικής ανάπτυξης. Διαπιστώθηκε ακόμα πως τα παιδιά με μαθηματικές 

δυσκολίες εμφάνισαν δυσκολίες στην άμεση αναγνώριση σε σύγκριση με  τα παιδιά 

της τυπικής ανάπτυξης. Παρατήρηση που επισημαίνει ότι αδυναμία σε οπτική 

αναγνώριση πιθανόν να επηρρεάζει την απόκτηση βασικών αριθμητικών ικανοτήτων 

(Schleifer & Landerl 2011), αλλά μπορεί να βελτιωθεί μέσα από ανάλογες δράσεις. 

Επίσης, αν οι μαθητές με δυσκολίες στα μαθηματικά δεν μπορούν να αναγνωρίσουν  

άμεσα σύνολα και να αποδώσουν σε αυτά τον αντίστοιχο αριθμό, τότε η αδυναμία 

αυτή υποδηλώνει περιορισμένη αντίληψη αριθμητικών εννοιών (Desoete, Ceulemans, 

Roeyers & Huylebroeck, 2009). Οι Barroody, Li και Lai (2006) μελέτησαν την 

ικανότητα για άμεση αναγνώριση σε παιδιά ηλικίας 2-4 χρονών, συγκρίνοντας τις 

επιδόσεις των παιδιών αυτών ανά ηλικιακή ομάδα. Το υλικό που επιλέχθηκε 

αφορούσε συλλογές δυο, τριών και  τεσσάρων ανομοιογενών ή ομοιογενών 

στοιχείων. Από την έρευνα φάνηκε πως ακόμη και σε μικρές ομάδες τριών 

αντικειμένων η εκτίμηση της ποσότητας επηρεάζεται από την ηλικία των παιδιών 

καθώς επίσης και από το μέγεθος και την σύνθεση της ομάδας, εάν δηλ. αποτελείται 

από ομοιογενή ή ανομοιογενή στοιχεία. Επίσης σε συλλογές των τεσσάρων στοιχείων 

τα μεγαλύτερα παιδιά, ηλικίας 4 χρονών, αντιλαμβάνονταν καλύτερα το πλήθος 

ανομοιογενών συνόλων λόγω της ικανότητας που αναπτύσσουν καθώς μεγαλώνουν, 

να επεξεργάζονται μικρότερες ομάδες. Η παρατήρηση αυτή έρχεται σε αντίθεση με 

τους Starkey και Cooper (1995) που εντόπισε πως τα παιδιά σε αυτές τις ηλικίες 

περιορίζονται στην αναγνώριση ποσοτήτων έως τρία στοιχεία. Παρατηρήθηκε ακόμα 

πως η ικανότητα να εκτιμούν σωστά το πλήθος σε ομάδες εξελλίσεται και αποκτά  

εννοιολογικό χαρακτήρα, σε μεγαλύτερα σύνολα καθώς τα παιδιά μεγαλώνουν 

(Barroody, Lia & Lai, 2006), κάτι που οδήγησε τους ερευνητές στο συμπέρασμα ότι η 
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εννοιολογική κατανόηση του αριθμού γίνεται σταδιακά και απαιτεί χρόνο. Η 

παρατήρηση αυτή έρχεται σε συμφωνία με όσα αναφέρουν οι  Sarama and Clements 

(2009) για τα στάδια ανάπτυξης της αντιληπτικής αναγνώρισης σε συνειδητές 

στρατηγικές αναγνώρισης μικρών ομάδων σε μεγαλύτερα σύνολα όπως περιγράφεται 

στο προηγοήμενο κεφάλαιο.  

Υπάρχουν έρευνες που μελέτησαν την ικανότητα άμεσης αναγνώρισης ως 

εγκεφαλική λειτουργία. Οι Trick και Pylyshyn, (1993, 1994) από τον χώρο της 

νευροψυχολογίας, παρατήρησαν ότι τα πρότυπα μοτίβα δεν φαίνεται να επηρεάζουν 

την ικανότητα άμεσης αναγνώρισης.  Αντίθετα φάνηκε ότι τα άτομα χρησιμοποιούν 

έναν μηχανισμό οπτικής παρακολούθησης, σύμφωνα με τον οποίο μπορούν και 

αναγνωρίζουν αυτόματα και με ακρίβεια μικρά σύνολα, κάτι που δεν συμβαίνει σε 

μεγαλύτερες ποσότητες όπου εκεί παρατηρήθηκαν συχνότερα λάθη (Trick & 

Pylyshyn, 1993)  Η παρατήρηση αυτή έρχεται σε αντίθεση με τους Mandler και 

Shebo (1982) που θεωρούν ότι οι αναπαραστάσεις, τα μοτίβα και η διάταξη των 

στοιχείων σχετίζονται με  την άμεση αναγνώριση και  διευκολύνουν την αντίληψη 

των αριθμητικών σχέσεων. Επίσης, τα αποτελέσματα των ερευνών τους (Trick & 

Pylyshyn, 1994) έδειξαν ότι καθώς  τα άτομα αρχίζουν να καταμετρούν με ευκολία, 

διακρίνουν μικρές  ομάδες  μέσα σε μεγαλύτερα σύνολα τα οποία προσθέτουν για να 

καταμετρήσουν αποτελεσματικά. Σύμφωνα με τους ερευνητές λοιπόν η αναγνώριση 

ποσοτήτων δεν μπορεί να εννοηθεί ως μια αυτόματη διαδικασία αλλά ως μια 

συνειδητή ενέργεια (Trick & Pylyshyn, 1994). Κάτι που επιβεβαιώνεται και από τους 

Starkey και Cooper (1995), οι οποίοι στις πειραματικές έρευνες που έκαναν σε παιδιά 

ηλικίας 2 έως 5 χρονών παρατήρησαν ότι το εύρος της ποσότητας που αναγνωρίζεται 

άμεσα μπορεί να διευρυνθεί με αργό ρυθμό έως 5 στοιχεία επεκτείνοντας τις αρχικές 

παραστάσεις των παιδιών. Σε παρόμοια παρατήρηση κατέληξαν οι  Railo Koivisto, 

Revonsuo και Hannula (2008) οι οποίοι στην έρευνα που πραγματοποίησαν σε 

ενήλικες εντόπισαν ότι μόνο σε πολύ μικρές ποσότητες των 2 στοιχείων η 

αναγνώριση έγινε αυτόματα. Αντιθέτως ακόμη και στα μικρά σύνολα 3-4 στοιχείων 

καταγράφηκε μια αυξητική τάση της προσοχής των ατόμων να αντιληφθούν το 

πλήθος, ώστε να καταλήξουν στο συμπέρασμα ότι η διαδικασία της ακριβής 

εκτίμησης ποσοτήτων γίνεται συνειδητά και εμπεριέχει το στοιχείο της εννοιολογικής 

κατανόησης. Αντίστοιχα σε πρόσφατη έρευνα των Vuokko, Niemivirta & Helenius 
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(2013) οι οποίοι μελέτησαν την αντίδραση του εγκεφάλου σε ενήλικες κατά την 

διαδικασία αναγνώρισης ποσοτήτων σε περιορισμένο χρόνο, καταγράφηκε 

ενεργοποίηση διαφορετικών περιοχών του εγκεφάλου. Στην οπτική αναγνώριση 

μικρών ποσοτήτων (2-4 στοιχεία) παρατηρήθηκε ενεργοποίηση της περιοχής στο 

πίσω μέρος του εγκεφάλου ενώ στην προσπάθεια καταμέτρησης μεγαλύτερων 

ποσοτήτων (5-8 στοιχεία) ενεργοποιήθηκε το μπροστινό τμήμα. Το αποτέλεσμα 

σύμφωνα με τους μελετητές της έρευνας αποδεικνύει την διαφορετική φύση των δυο 

αυτών διαδικασιών αλλά και την συσχέτιση τους με μελέτες που αφορούν μαθητές 

που αντιμετωπίζουν δυσκολίες στα μαθηματικά. 

Κάποιες έρευνες εστίασαν στον τρόπο που οι σχηματισμοί, τα πρότυπα και τα 

μοτίβα που παρατηρούνται στις συλλογές στοιχείων, επηρεάζουν την ικανότητα για 

άμεση αναγνώριση ποσοτήτων. Αυτό που παρατηρήθηκε ήταν πως παρόλο που και 

στις δυο ικανότητες -άμεση αναγνώριση και αρίθμηση- ενεργοποιούνται τμήματα του 

εγκεφάλου που αφορούν την όραση και την οπτική αντίληψη, φαίνεται ότι στην 

αρίθμηση μεγαλύτερων ποσοτήτων (6-9 στοιχεία) η ενεργοποίηση αυτή αυξάνεται 

όπως επίσης μεγαλώνει και ο χρόνος αντίδρασης (Piazza, Mechelli, Butterworth, & 

Price, 2002). Χωρίς να αποδεικνύεται  ξεκάθαρα ότι υπάρχουν συγκεκριμένοι 

νευρολογικοί  μηχανισμοί που υποστηρίζουν τις διαφορές μεταξύ της αρίθμησης και 

της άμεσης αναγνώρισης, διαπιστώθηκε ότι τα άτομα προσπαθούν να αναγνωρίσουν 

μοτίβα ακόμη και σε περιπτώσεις μη δομημένης διάταξης (Piazza, Mechelli, 

Butterworth, & Price, 2002). Η παρατήρηση αυτή έρχεται σε συμφωνία με τους Trick 

και Pylyshyn, (1993, 1994) που εντόπισαν πως στην αρίθμηση παρατηρούνται 

σειριακές μετατοπίσεις των ματιών στην προσπάθεια τους τα άτομα να αναγνωρίσουν 

οπτικά μοτίβα. Αντίστοιχα  οι Piazza, Fumarola, Chinello και Melcher (2011) 

συμφωνούν ότι η ικανότητα αναγνώρισης ποσοτήτων  διαφέρει από την αρίθμηση και 

υποστηρίζουν ότι η πρώτη στηρίζεται στην οπτική μνήμη η οποία λόγω της μικρής 

χωρητικότητας μπορεί να αποθηκεύει ελάχιστα στοιχεία, ενώ συνδέεται με την 

ικανότητα αναγνώρισης οργανωμένων ομάδων στο σύνολο.  

Συνοψίζοντας υπάρχει μια γενικότερη αντίληψη ότι η άμεση αναγνώριση 

είναι  μια ξεχωριστή ικανότητα αντίληψης του πλήθους ενός συνόλου οργανωμένο σε 

μικρότερες ομάδες και αυτονόητα αποτελεί μια γρήγορη μέτρηση βοηθώντας τα 

παιδιά να κατανομάσουν ποσότητες χωρίς τη ρουτίνα της απαρίθμησης. Αυτό βοηθά 
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ώστε οι μαθητές να αποκτήσουν αναστοχαστική σκέψη, να σταθεροποιήσουν την 

αντίληψη τους για τις αριθμητικές σχέσεις και να ενισχυθεί η αριθμητική ανάπτυξη 

(Van de Walle, 2007). Κάτι τέτοιο όμως δεν επιβεβαιώνεται από τις έρευνες καθώς 

φαίνεται ότι ελάχιστες μελέτες σχετικά με την διδασκαλία άμεσης αναγνώρισης 

ποσοτήτων υποδηλώνουν βελτίωση στην κατανόηση του αριθμητικού νοήματος στα 

παιδιά μέσα από την οργάνωση αντίστοιχων  δραστηριοτήτων. Σαφώς είναι ένα πεδίο 

το οποίο δεν έχει διερευνηθεί σε βάθος σε αντίθεση με την  ανάπτυξη της έννοιας του 

αριθμού στην προσχολική ηλικία, συνεπώς προσφέρει τη δυνατόητα για έρευνα. 

Πρόκειται λοιπόν για ένα σημαντικό θέμα καθώς δημιουργεί ερωτηματικά αναφορικά 

με το ποιες ικανότητες και διαστάσεις της έννοιας του αριθμού ενισχύονται μέσα από 

την οργάνωση δραστηριοτήτων άμεσης αναγνώρισης και ποια τα χαρακτηριστικά των 

μαθηματικών δράσεων. 

 

2.9 Διδακτικές Παρεμβάσεις εννοιολογικής αναγνώρισης 

ποσοτήτων. 

 

Αναζητώντας διδακτικές παρεμβάσεις σε μαθητές αναφορικά με την 

διάμορφωση δράσεων άμεσης αναγνώρισης βρέθηκε πως είναι ελάχιστος ο αριθμός 

εκείνων που έχουν μελετήσει και αξιολογήσει την διαδικασία κατανόησης του 

αριθμητικού νοήματος σε ένα τέτοιο πλαίσιο. 

Οι Obersteiner, Reiss και Ufer (2013) σε έρευνα που έκαναν σε παιδιά πρώτης 

δημοτικού, διάρκειας τεσσάρων εβδομάδων διαπιστώθηκε ότι η διδασκαλία που 

επικεντρώνεται σε δραστηριότητες άμεσης αναγνώρισης ποσοτήτων δημιουργεί 

αναπαραστάσεις του αριθμού στα παιδιά, συμβάλει  στην κατανόηση του καθώς 

παρατηρήθηκε ότι τα παιδια αναπτύσσουν με επιτυχία αριθμητικές  ικανότητες  όπως 

διάταξη ποσοτήτων και αριθμών, ανάπτυξη αριθμητικών σχέσεων, πρόσθεση και 

αφαίρεση. Φάνηκε επίσης ότι τα παιδιά που ασχολήθηκαν συστηματικά με 

δραστηριότητες σύγκρισης και αναγνώρισης ποσοτήτων προυσίασαν ευκολία στην 

διαχείριση μεγαλύτερων αριθμών. Σε παρόμοια παρέμβαση σε μαθητές 

νηπιαγωγείου, οι  Jung, Hartman, Smith και Wallance (2013) επικεντρώθηκαν σε 

δραστηριότητες μέσα από τις οποίες ενθαρρύνονταν η ανάπτυξη αναπαραστάσεων 

για τους αριθμούς και τις σχέσεις τους με την χρήση εικονιστικού υλικού σε 



36 
 

 

υπολογιστή. Τα ποσοστά των μαθητών που ανταποκρίθηκαν με επιτυχία στα τεστς 

αξιολόγησης στα οποία καλούνταν να απαντήσουν σε δραστηριότητες: α) 

κατανόησης της πληθικότητας και τακτικότητας, β) σύγκρισης ποσοτήτων, γ) 

υπολογισμών πράξεων πρόσθεσης και αφαίρεσης, αντιστοιχούν στους μαθητές οι 

οποίοι συμμετείχαν σε δραστηριότητες και ήταν μεγαλύτερα συγκριτικά με τους 

μαθητές ελέγχου, στους οποίους δεν έγινε καμμία παρέμβαση. Στην συγκεκριμένη 

έρευνα η πρόκληση ήταν να διαπιστωθεί αν οι  δραστηριότητες γρήγορων παιχνίδιων 

που επικεντρώνονται στην αντίληψη των αριθμητικών σχέσεων, υποστηρίζουν την 

εννοιολογική κατανόηση του αριθμού. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι οι μαθητές 

μπορούν να εμπλακούν αποτελεσματικά σε δραστηριότητες άμεσης αναγνώρισης 

ποσοτήτων από το νηπιαγωγείο για την διδασκαλία της πρώτης αρίθμησης.  

Οι Starkey και McCandliss (2014) σχετίζουν την ικανότητα  εννοιολογικής 

αναγνώρισης με τους σχηματισμούς και την διάταξη των στοιχείων στα σύνολα.  Η 

έρευνα πραγματοποιήθηκε σε παιδιά από την προσχολική ηλικία έως την τρίτη 

δημοτικού, από τους οπόιους ζητήθηκε να αναγνωρίσουν άμεσα, με ακρίβεια 

ποσότητες των 5, 6 και 7 στοιχείων σε τυχαία διάταξη και σε διάταξη οργανωμένη σε 

2άδες και 3άδες. Ουσιαστικά ερεύνησαν την ικανότητα των παιδιών να 

αντιλαμβάνονται με ευχέρεια μικρότερες ομάδες σε σύνολα, εξελικτικά από το 

νηπιαγωγείο ως τις πρώτες τάξεις του δημοτικού. Η οργάνωση των συνόλων σε 

2άδες, 3άδες φάνηκε να ωφελεί τα παιδιά στην άμεση αναγνώριση της ποσότητας, 

ενώ η ηλικία και το μέγεθος του συνόλου επηρεάζει την απόδοση των παιδιών. Αυτό 

σημαίνει ότι παρόλο που από νωρίς τα παιδιά αναπτύσσουν την ικανότητα να 

‘βλέπουν’ 2αδες και 3αδες δεν είναι αρκετό για την εννοιολογική αναγνώριση αλλά 

απαιτείται κάποιου είδους εξέλιξη  ώστε να τις αναλύουν και τις συνθέτουν με άνεση 

και αποτελεσματικά (Starkey & McCandliss, 2014). Γενικά, η ικανότητα  

αναγνώρισης χωρικών αναπαραστάσεων και προτύπων, όπως αρχικά περιγράφηκε 

στο μοντέλο των Mandler και Shebo (1982), φαίνεται να σηματοδοτεί το πέρασμα 

από την αντιληπτική στην εννοιολογική αναγνώριση ποσοτήτων. Επίσης η 

διαπίστωση  των Starkey και McCandliss (2014 ) επιβεβαιώνει την άποψη  Sarama 

και Clements (2009) που διαχωρίζει την οπτική ικανότητα άμεσης αναγνώρισης από 

την εννοιολογική αναγνώριση.  
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Οι Sayers, Andrews και Björklund Boistrup (2016) μελέτησαν επίσης την 

επίδραση της ικανότητας των παιδιών να αναγνωρίζουν εννοιολογικά ποσότητες στην 

σύλληψη του αριθμού. Συγκεκριμένα η έρευνα αφορούσε τις μελέτες περίπτωσης δυο 

παιδιών, κατά τις οποίες οργανώθηκαν  στο πρόγραμμα των μαθηματικών της πρώτης 

τάξης για την διδασκαλίας της έννοιας του αριθμού,  δραστηριότητες άμεσης 

αναγνώρισης. Ουσιαστικά μελετήθηκαν όλα εκείνα τα στοιχεία που σύμφωνα με τους 

ερευνητές συμπεριλαμβάνονται στην έννοια του αριθμού: αναγνώριση ψηφίων, 

αρίθμηση, διάκριση ποσοτήτων, αντιστοίχηση αριθμού με ποσότητα, αναγνώριση 

αριθμητικών μοτίβων,  υπολογισμοί. Τα στοιχεία που ανέδειξε η έρευνα ότι 

ενισχύονται  ήταν βασικές δεξίοτητες όπως η διάκριση ποσοτήτων, η κατανόηση της 

σχέσης αριθμού και ποσότητας και των πολλαπλών αναπαραστάσεων των αριθμών.  

Βέβαια τα παραπάνω στοιχεία δεν αποδεικνύουν την σύνδεση της 

εννοιολογικής αναγνώρισης ποσοτήτων με την ανάπτυξη αναπαραστάσεων για τους 

αριθμούς και την επίδραση της στις διαφορετικές διαστάσεις της έννοιας του 

αριθμού. Χωρίς να υπάρχει κάποια σχετική ανάδειξη για την συμβολή των 

προγραμμάτων παρέμβασης εννοιολογικής αναγνώρισης στην πρώτη αρίθμηση και 

ιδιαίτερα στην προσχολική ηλικία, οι σχεδιαστές των προγραμμάτων σπουδών 

προτείνουν την αξιοποίηση της οπτικής αναγνώρισης για την ανάπτυξη της 

εννοιολογικής αναγνώρισης στην αριθμητική κατανόηση. Στη συγκεκριμένη έρευνα 

η πρόκληση είναι να εξετασθεί η επίδραση της εννοιολογικής αναγνώρισης σε ολες 

τις διαστάσεις του αριθμητικού νοήματος και των ικανοτήτων που αναπτύσσουν τα 

παιδιά ώστε να υποστηριχθεί κατάλληλα στην μαθηματική εκπαίδευση προσχολικής 

ηλικίας. 

 

2.10 Αναγκαιότητα για μια καινούργια έρευνα 

 

Στο πεδίο της μαθηματικής εκπαίδευσης που αφορά την εννοιολογική 

αναγνώριση βρέθηκε πως, παρά την γενική παραδοχή για την συμβολή της στην 

κατανόηση του αριθμητικού νοήματος, ελάχιστες είναι οι εμπειρικές μελέτες που 

αποδεικνύουν την ανάπτυξη της εννοιολογικής αναγνώρισης και την επίδραση στο 

αριθμητικό νόημα σε παιδιά προσχολικής ηλικίας. Πιο συγκεκριμένα υπάρχουν 

έρευνες που έχουν εστιάσει στην επίδραση της κατανόησης των μοτίβων και 
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σχηματισμών στην ανάπτυξη της αριθμητικής σκέψης, ενώ κάποιες μελέτησαν τις 

αριθμητικές δεξιότητες των παιδιών όπως προβλέπονται  από το ΝCTM (2000) στο 

CCSS (2010) μέσα από διδακτικά προγράμματα παρέμβασης. Πολλές από αυτές 

δείχνουν ότι τα παιδιά καταφέρνουν βαθμιαία να αναπτύσσουν την ικανότητα της 

οπτικής αναγνώρισης και να εκτιμούν άμεσα το πλήθος βασιζόμενοι σε εννοιολογική 

αναγνώριση, χωρίς αυτό να προβάλλεται εμπειρικά μέσα από την εκπαιδευτική 

διαδικασία.  Και πάλι όμως οι περισσότερες μελετούν την επίδραση των αριθμητικών 

σχέσεων στην κατανόηση του αριθμητικού συστήματος. Από την άλλη υπάρχουν 

έρευνες που εστιάζουν στο διαχωρισμό της εννοιολογικής αναγνώρισης από την 

διαδικασία της αρίθμησης με σκοπό να αναδείξουν τον μηχανισμό ανάπτυξης και την 

εξελικτική της πορεία. Από την βιβλιογραφική έρευνα προκύπτει επίσης ότι το θέμα 

απασχόλησε τους ερευνητές διαφορετικών πεδίων όπως από τον χώρο της 

νευροψυχολογίας, της γνωστικής ψυχολογίας, της μαθηματικής εκπαίδευσης, ενώ 

παρατηρείται μια τάση μελέτης του χρόνου αντίδρασης των παιδιών σε διαδικασίες 

άμεσης αναγνώρισης.  

Προκύπτει επομένως ότι είναι σημαντική η μελέτη της αριθμητικής εξέλιξης 

των παιδιών μέσα από την εξοικείωση τους με δραστηριότητες “γρήγορων εικόνων”. 

Λαμβάνοντας έτσι ως δεδομένο το γεγονός ότι οι μαθητές μπορούν να αναγνωρίζουν 

άμεσα, οπτικά το πλήθος μικρών ποσοτήτων κρίνεται σημαντική η διεξαγωγή μιας 

έρευνας που να ερευνά την ανάπτυξη της εννοιολογικής αναγνώρισης  προκειμένου 

να μελετηθεί η επίδρασης της στα θεμελιακά στοιχεία που συγκροτούν την έννοια 

του αριθμού και να αναδείξει τις ικανότητες που αναπτύσσονται. 
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3. ΣTOXOI -ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ  

 

3.1 Σκοπός της έρευνας 

  

Σκοπός της συγκεκριμένης έρευνας είναι να διερευνήσει την ανάπτυξη 

ικανοτήτων άμεσης αναγνώρισης σε σύνδεση με την κατανόηση του αριθμητικού 

νοήματος σε παιδιά προσχολικής ηλικίας μέσα από ένα πρόγραμμα παρέμβασης 

πρώτης αρίθμησης. 

 

3.2 Ερευνητικά ερωτήματα  

 

Τα ερωτήματα με βάση τα οποία σχεδιάστηκε η έρευνα είναι τα εξής. 

 Ποια γνώση των αριθμών έχουν οι μαθητές της προσχολικής 

ηλικίας πριν και μετά το πρόγραμμα πρώτης αρίθμησης; 

 Ποια ικανότητα άμεσης αναγνώρισης ποσοτήτων έχουν πριν 

και μετά από το πρόγραμμα πρώτης αρίθμησης; 

 Πώς σχετίζεται η άμεση αναγνώριση ποσοτήτων με την 

αριθμητική μάθηση; 

 

3.3 Oρισμοί 

3.3.1 Ορισμός πρώτης αρίθμησης 

 

“Η πρώτη αρίθμηση αφορά ένα αρχικό στάδιο ενασχόλησης με τους αριθμούς 

και περιλαμβάνει την ανάπτυξη των πρώτων αριθμητικών εννοιών: ψηφία, αριθμητικές 

λέξεις, φυσικοί αριθμοί, θεσιακή αξία ψηφίων, δεκαδικό σύστημα αρίθμησης, 

αριθμητικές πράξεις” (Τζεκάκη, 2010, σελ.289)  

Στην Ελλάδα, στο Νέο Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών του Νηπιαγωγείου, η 

πρώτη αρίθμηση αφορά τους αριθμούς 1-10 και περιλαμβάνει: 

1. Αναγνώριση αριθμητικών συμβόλων,σύγκριση και  διάταξη αριθμών 

2. Άμεση αναγνώριση ποσοτήτων 
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3. Καταμέτρηση, σύγκριση και διάταξη ποσοτήτων. 

4. Διερεύνηση  των αριθμητικών σχέσεων στην δεκάδα. 

5. Προσέγγιση των πράξεων πρόσθεσης,αφαίρεσης, πολλαπλασιασμού 

και διαίρεσης. 

 

3.3.2 Ορισμός αριθμητικής μάθησης 

 

Χαρακτηριστικό της αριθμητικής μάθησης είναι η ανάπτυξη της έννοιας του 

αριθμού. Περιλαμβάνεται στην Αρχή: Αριθμοί και Πράξεις, των σύγχρονων 

προγραμμάτων μαθηματικής εκπαίδευσης ενώ σχετίζεται με την κατανόηση της 

έννοιας και του τρόπου αναπαράστασης του αριθμού, των αριθμητικών σχέσεων, των 

πράξεων και γενικότερα του  αριθμητικού συστήματος. Επίσης η αριθμητική μάθηση 

αφορά την επίλυση  απλών αριθμητικών προβλημάτων και την ανάπτυξη εκτιμήσεων 

και υπόλογισμών (ΝCTM, 2000). 

Η  αριθμητική μάθηση αποσκοπεί στην κατανόηση  των δομικών στοιχείων 

που συνθέτουν το αριθμητικό νοήμα: πληθικότητα, τακτικότητα και σχέσεις, αρχικά  

της πρώτης δεκάδας και στη συνέχεια των επομένων. Επίσης  επιδιώκει την αντίληψη 

του επαναλαμβανομένου σχήματος διαδοχής του αριθμητικού συστήματος όπως  

προκύπτει μέσα από την προσεγγίση της  πρώτης δεκάδας και τη γενικότερη 

ανάπτυξη μαθηματικού συλλογισμού στους μαθητές. (Τζεκάκη, 2010) 

 

3.3.3 Ορισμός άμεσης αναγνώρισης ποσοτήτων 

 

Η άμεση αναγνώριση ποσοτήτων είναι η ικανότητα που παρατηρείται στα ζώα 

και στον άνθρωπο από μικρή ηλικία να εκτιμά άμεσα το πλήθος των στοιχείων ενός 

συνόλου  (Clements,1999). Ειδικότερα στον άνθρωπο διαφοροποιείται από την 

διαδικασία της αρίθμησης (Gelman & Gallistel,1992; Starkey & Cooper,1995; 

Mandler & Shebo,1982; Trick & Pylyshyh, 1994; Sarama & Clements, 2009) και 

καθώς αναπτύσσεται διακρίνεται σε δύο τύπους: αντιληπτική αναγνώριση και 

εννοιολογική αναγνώριση όπως επισημάνθηκαν από τους Sarama και Clements, 

2009. Κάθε τύπος εμφανίζει συγκεκριμένα χαρακτηριστικά: 
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Η αντιληπτική αναγνώριση: είναι η έμφυτη ικανότητα διάκρισης (Βenoit, 

Lehalle & Jouen, 2009) και άμεσης αναγνώρισης ποσοτήτων έως τρία στοιχεία. Ο 

άνθρωπος αναγνωρίζει οπτικά αναπαραστάσεις μικρών ποσοτήτων και τις συνδέει με 

την αντίστοιχη αριθμητική λέξη  χωρίς ουσιαστικά να γίνεται καμμία συνειδητή 

διαδικασία κατανόησης της έννοιας του αριθμού  (Sarama & Clements, 2009; 

Conderman et al, 2014). Ο χρόνος αντίδρασης του ατόμου είναι ένα χαρακτηριστικό 

της οπτικής αναγνώρισης ποσοτήτων ο οποίος είναι περίπου ο ίδιος, 40-120 μδ 

(Mandler & Shebo, 1982; Trick & Pylyshyn, 1993, 1994).  

Η εννοιολογική αναγνώριση: είναι η ικανότητα του ανθρώπου να 

αντιλαμβάνεται το πλήθους των στοιχείων σε ποσότητες μεγαλύτερες  των τριών, 

οργανωμένα σε  μικρότερα σύνολα. Η διαδικασία αυτή γίνεται αυτόματα και πολλές 

φορές ασυνείδητα  (Sarama & Clements, 2009; Clements & Sarama, 2009; 

Conderman et al, 2014). Καθώς η ικανότητα  αναπτύσσεται σταδιακά, το άτομο 

αρχικά χρησιμοποιεί εσωτερικευμένες αναπαραστάσεις σχηματισμών (οπτικών, 

ακουστικών, κιναισθητικών) των τριών στοιχείων οργανωμένα κυρίως σε ζευγάρια, 

τριάδες και γραμμική διαταξη (Μandler & Shebo, 1982) προκειμένου να αναγνωρίσει 

χωρικές  αναπαραστάσεις και να οδηγηθεί στην επεξεργασία των συνόλων. Έτσι τα 

σύνολα με ποσότητες από τρία έως έξι περίπου στοιχεία  μπορεί να αναγνωριστούν 

μέσα από την σύνθεση και τον συνδυασμό μικρότερων ομάδων χωρίς το ατομο να 

αναγνωρίζει την διαδικασία. Ουσιαστικά το άτομο ‘οργανώνει’ και επεξεργάζεται 

οπτικά τις μεγαλύτερες ποσότητες, σε υποομάδες των δυο και τριών στοιχείων (Trick 

& Pylyshyn, 1993, 1994) τις οποίες συνθέτει για να οδηγηθεί στο αποτέλεσμα. Σε 

επόμενο στάδιο αναπτύσει και χρησιμοποιεί συνειδητά στρατηγικές ομαδοποίησης 

και διαχωρισμού των στοιχείων μιας ποσότητας. Mε την έννοια αυτή σε μια κάρτα 

του ντόμινο με 8 κουκίδες όπου αποτελείται από 2 μέρη των 4, το άτομο το ‘βλέπει’ 

ως δυο σύνολα των 4 και ως ένα των 8.  Η ανάπυξη της ικανόητητας αυτής οδηγεί 

στην εννοιολογική κατανόηση του αριθμού δηλαδή βοηθάει στην απαρίθμηση, στην 

εκμάθηση συνδυασμών αριθμών και στην οικοδόμηση των σχέσεων τους (Van de 

Walle, 2007) καθώς και στην ανάπτυξη της μαθηματικής σκέψης (Sarama & 

Clements, 2009). 
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4. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ  
 

4.1 Μέθοδος 

 

H έρευνα πραγματοποιήθηκε από τον Μάρτιο έως τον Μάιο του 2018 και 

χρησιμοποιήθηκε κυρίως ποιοτική ερευνητική μεθοδολογία προκειμένου να 

κατανοηθεί  η ικανότητα της  άμεσης αναγνώρισης ποσοτήτων στην διδασκαλία της 

πρώτης αρίθμησης. Θεωρήθηκε επομένως η προσέγγιση της εννοιολογικής 

αναγνώρισης ως το κεντρικό φαινόμενο που απαιτεί μεθοδική διερεύνηση στο 

πλαίσιο της διδασκαλίας ανάπτυξης των πρώτων αριθμητικών εννοιών (Creswell, 

2016). Η επιλογή της ποιοτικής στρατηγικής θεωρείται καταλληλότερη καθώς τα 

ερωτήματα που διατυπώνονται εστιάζουν στην διερεύνηση μιας συγκεκριμένης 

διαδικασίας (Robson, 2010), όπως συμβαίνει και στην παρούσα εργασία όπου 

ενδιαφερόμαστε να διερευνήσουμε τη συμπεριφορά των παιδιών σε έργα άμεσης 

αναγνώρισης ποσοτήτων που αποφέρουν μια βαθύτερη κατανόηση για την 

διαδικασία της πρώτης αρίθμησης, Επίσης κρίνεται αναγκαίο να αναφερθεί ότι 

συγκεντρώθηκαν και αναλύθηκαν ποσοτικά δεδομένα, όμως η έρευνα εστίασε κυρίως 

σε διαδικασίες και σε συλλογή δεδομένων υπό μορφή λέξεων, χρησιμοποιώντας 

συγκεκριμένες μεθόδους.  Πιο αναλυτικά, οργανώθηκε διδακτικό πειράμα (Χρονάκη, 

2007; Engelhard, Corpuz, Ozimek & Rebello, 2004; Cobb, Confrey, DiSessa, Lehrer, 

& Schauble, 2003; Steffe & Thompson, 2000) και για τον λόγο αυτό 

πραγματοποιήθηκαν προσωπικές συνεντεύξεις χρησιμοποιώντας προτεινόμενα έργα 

(task-based interviews) (Koichu & Harel, 2007; Clarke, Clarke & Roche, 2011;  

Maher & Sigley, & 2014) σε 2 ομάδες που επιλέχθηκαν ως πειραματική και ελέγχου. 

Οι συνεντεύξεις έγιναν πριν και μετά το διδακτικό πείραμα. Για τον λόγο αυτό 

αναπτύχθηκε και σχεδιάστηκε ένα πρωτόκολλο παρατήρησης (Creswell, 2016) όπου 

καταγράφηκαν, οργανώθηκαν οι σημειώσεις πεδίου με  σκοπό τον συνδυασμό 

ποιοτικών και ποσοτικών δεδομένων. Η παρατήρηση ως διαδικασία επιτρέπει την 

συλλογή ανοιχτών πληροφοριών από πρώτο χέρι  και την καταγραφή τους όπως 

προκύπτουν μέσα σε έν συγκεκριμένο πλαίσιο (Creswell, 2016). Ένα τέτοιο 

πρωτόκολλο ή αλλιώς η τεχνική ‘σκέψου δυνατά’ σύμφωνα με τον Robson (2010) 
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«είναι ιδιαίτερα δημοφιλής γιατί μπορεί να δώσει πλούσιες, ποιοτικές πληροφορίες για 

το πώς τα άτομα αντιλμβάνονται τις ενέργειες τους σε συγκεκριμένες καταστάσεις» 

(σελ.436). Βέβαια υπάρχει περίπτωση να προκύψουν δυσκολίες όταν απαιτείται 

λεπτομερής σχολιασμός από τους μαθητές όμως σε περιπτώσεις όπως η παρούσα 

ερευνα όπου χρειάζεται κατανόηση για το πώς προκύπτει η απάντηση τους, αυτός ο 

τρόπος συλλογής πληροφορίων είναι κατάλληλος (Robson ,2010). 

Ο  λόγος που επιλέχθηκε το διδακτικό πείραμα είναι ότι αποτελεί 

συστηματική διερεύνηση της διαδικασίας μάθησης και διδασκαλίας καθώς 

εφαρμόζεται ως μια διδακτική παρέμβαση που μελετά την ανάπτυξη νοήματων όπως 

αυτά κατασκευάζονται από τα άτομα στο πλαίσιο συγκεκριμένων εκπαιδευτικών 

πλαισίων δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στην αλληλεπίδραση που αναπτύσσεται μεταξύ 

ατόμων (Χρονακη, 2007).  Το διδακτικό πείραμα χρησιμοποείται σε ποιοτικές 

έρευνες στο πεδίο της μαθηματικής εκπαίδευσης ως ένα καινοτόμο μεθοδολογικό 

εργαλείο με το οποίο οι ερευνητές δημιουργούν καταστάσεις και περιβάλλοντα 

αλληλεπίδρασης με τους μαθητές προκειμένου να  μελετηθεί η κατασκευή των 

μαθηματικών εννοιών και γενικότερα η ανάπτυξη της μαθηματικής σκέψης. Σε αυτό 

το πλαίσιο οι συμμετέχοντες μπαίνουν στο επίκεντρο της παρατήρησης του ερευνητή  

οποίος μέσα από τον ρόλο του διδάσκοντα προάγει την τροποποίηση της υπάρχουσας 

σκέψης και την ανα-κατασκευή της γνώσης (Steffe & Thompson, 2000; Maher, 

Sigley & Davis, 2014). Ο Steffe (1983, όπως αναφ. στο Steffe και Thompson, 2000)  

επισημαίνει ότι το διδακτικό πείραμα είναι ένα σύνολο από διδακτικά επεισόδια σε 

μια εκτεταμένη περίοδο οπου ο εκπαιδευτικός-ή/ερευνητής-τρια παρατηρεί τους 

συμμετέχοντες και συλλέγει δεδομένα μέσα από τις καταγραφές του. Συνήθως, κάθε 

διδακτικό πείραμα περιλαμβάνει τρία βασικά στοιχεία: τον σχεδιασμό του 

εννοιολογικού μοντέλου, την δημιουργία διδακτικών επεισοδίων (teaching episodes) 

και την συνέντευξη, στην οποία τα ερωτήματα επικεντρώνονται γύρω από τα έργα 

και οι συμμετέχοντες καλούνται να σκεφθούν, να εξηγήσουν διαμορφώνοντας έτσι 

την σκέψη τους (Engelhard, Corpuz, Ozimek & Rebello, 2004).. 

Η συνέντευξη με χρήση προτεινόμενων έργων έχει χρησιμοποιηθεί στο 

ερευνητικό πεδίο της μαθηματικής εκπαίδευσης σε προηγούμενες μελέτες καθώς 

θεωρείται από ως ένα επαγγελματικό εργαλείο (Bobis, Clarke, Clarke, Gould, 

Thomas, Wright & Young-Loveridge 2005, οπως αναφ. στο Clarke, Clarke & Roche, 
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2011) που επτρέπει την κατανόηση του τρόπου σκέψης των παιδιών και διερευνά την 

συμπεριφορά τους στην επίλυση μαθηματικών (Clarke, Clarke & Roche, 2011; 

Koichu & Harel, 2007; Goldin, 1997). Κάθε συνέντευξη είναι κατάλληλη για την 

ποιοτική μελέτη και περιγραφή της μαθηματικής μάθησης οπως συμβαίνει και  στην 

παρούσα, όπου γίνεται προσπάθεια διερεύνησης της εννοιολογικής αναγνώρισης 

ποσοτήτων στην πρώτη αρίθμηση, καθώς παρέχει ευελιξία, επιτρέπεται η αυτόνομη 

δράση των παιδιών και επομένως η ανάδειξη των ικανοτήτων τους (Goldin,1997). 

Επιπλέον η μέθοδος του διδακτικού πειράματος με την χρήση συνεντεύξεων 

βασισμένες σε προτεινόμενα έργα συμβάλλει στην βελτίωση και εξέλιξη της 

εκπαιδευτικής διαδικασίας αφού παρέχει τη δυνατότητα να μελετώνται καινοτόμες 

μορφές μάθησης αλλά και ‘εργαλεία’ που σχεδιάστηκαν για να στηρίξουν το έργο 

αυτών, και επίσης βασίζεται σε προηγούμενες μελέτες (Cobb, Confrey, Lehrer & 

Schauble, 2003; Goldin, 1997) 

Στην παρούσα έρευνα όπου η ανάπτυξη της ικανότητας για εννοιολογική  

αναγνώριση ποσοτήτων αποτελεί τη βάση του διδακτικού πειράματος, οι 

συμμετέχοντες δρουν σε μια ‘δομημένη κατάσταση’ κάνοντας χρήση των εργαλείων 

που τους παρέχονται προκειμένου να επιλύσουν τα έργα, ενώ ο ερευνητής 

καταγράφει τις απαντήσεις δίνοντας έμφαση στη διαδικασία επίλυσης (Χρονάκη, 

2007). Έτσι πριν την διδακτική παρέμβαση γίνεται καταγραφή και ανάλυση των 

ικανοτήτων των παιδιών. Τα  δεδομένα συλλέγονται  μέσα από τις προσωπικές 

συνεντέυξεις των παιδιών όπου ο ερευνητής παρατηρεί και καταγράφει τις 

απαντήσεις των παιδιών καθώς δρουν στο πλαίσο των έργων. Σε επόμενο στάδιο 

πραγματοποιούνται οι δραστηριότητες παρέμβασης του διδακτικού  πείραματος  και 

στη συνέχεια γίνεται αξιολόγηση των ικανοτήτων. Για την αξιολόγηση των 

ικανοτήτων μετά την ολοκλήρωση των δραστηριοτήτων του διδακτικού πειράματος, 

χρησιμοποιήθηκαν με οι προσωπικές συνεντεύξεις. 

 

4.2 Δείγμα 

 

Το δείγμα ήταν μαθητές α΄ και β΄ ηλικιακής ομάδας, δηλ 4 και 5 χρονών 

αντίστοιχα, που φοιτούν σε δημόσιο νηπιαγωγειο της Δυτ. Θεσσαλονίκης. Ο λόγος 

που επιλέχθηκαν τα παιδιά αυτής της ηλικίας είναι πως σύμφωνα με τους Sarama και 
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Clements (2009) είναι σε θέση να αναγνωρίζουν άμεσα και να κατονομάζουν μικρές 

ποσότητες, και επίσης να αντιλαμβάνονται μικρότερες οργανωμένες ομάδες 

στοιχείων σε μεγαλύτερα σύνολα των 10 προκειμένου να καταμετρούν. Προκειμένου 

λοιπόν μέσα από αυτή την εργασία να κατανοηθεί καλύτερα και να διερευνηθεί η 

ικανότητα της άμεσης αναγνώρισης ποσοτήτων στην διδασκαλία της πρώτης 

αρίθμησης επιλέχθηκαν εκ προθέσεως οι παραπάνω μαθητές. Η επιλογή του 

νηπιαγωγείου και άρα του δείγματος έγινε πριν την συλλογή των δεδομένων και 

χρησιμοποιήθηκε η βολική ή ευκολίας  δειγματοληψία επειδή ηταν διαθέσιμο για την 

διεξαγωγή της έρευνας από την ερευνήτρια καθώς υπήρχε η δυνατότητα άμεσης 

πρόσβασης (Cohen, Manion & Morrison, 2002; Creswell, 2016; Robson, 2010.) 

Πιο συγκεκριμένα το δείγμα αποτελούνταν από 37 νήπια ηλικίας 5 ετών και 5 

προνήπια ηλικίας 4 ετών, συνολικά 42 παιδιά. Στον πειραματικό σχεδιασμό 

χρησιμοποιήθηκαν ακέραια τα 2 υπάρχοντα τμήματα του νηπιαγωγείου ως 

πειραματική και ομάδα ελέγχου. Στην πειραματική ομάδα υπήρχαν 21 παιδιά από τα 

οποία τα 19 ήταν νήπια (5 χρονών) και 2 προνήπια (4 χρονών). Παρόμοια στην 

ομάδα ελέγχου υπήρχαν 21 παιδιά , 18 νήπια και 3 προνήπια. Παρατηρείται επομένως 

μια ομοιομορφία ανάμεσα στις 2 ομάδες.  

4.3 Εργαλεία. 

 

Για την υλοποίηση της έρευνας και την συλλογή των δεδομένων 

δημιουργήθηκε: 

 Πρωτόκολλο συνέντευξης με προτεινόμενα ‘εργα’  (task-based 

interview) 

 Φύλλο παρατήρησης για την καταγραφή και ανάλυση των δεδομένων 

από την ερευνήτρια κατά τη διάρκεια των συνεντεύξεων, πριν και μετά την διδακτική 

παρέμβαση  

 Δραστηριότητες παρέμβασης για την υλοποίηση του διδακτικού 

πειράματος, οι οποίες  εφαρμόστηκαν στην πειραματική ομάδα 

Το πρωτόκολλο συνέντευξης  που χρησιμοποιήθηκε στην παρούσα εργασία 

σχεδιάστηκε από την ερευνήτρια με σκοπό να διερευνηθεί και να κατανοηθεί η 

ικανότητα της άμεσης αναγνώρισης ποσοτήτων στην διαδικασία της πρώτης 



46 
 

 

αρίθμησης από την πλευρά των παιδιών ηλικίας 4-5 χρονών. Κατασκευάστηκε 

λαμβάνοντας υπόψη το σκοπό της έρευνας, τη σύνδεση των έργων με τα ερευνητικά 

ερωτήματα και την απόσπαση συγκεκριμένων πληροφοριών ώστε να δοθούν 

απαντήσεις. Οι συνεντεύξεις βασίστηκαν σε ένα σύνολο από προτεινόμενα έργα τα 

οποία οι μαθητές έπρεπε να εκτελέσουν (Maher, Sigley & Davis, 2014) και ήταν ήμι-

δομημένες αφού υπήρξε ένα συγκεκριμένο σύνολο ερωτήσεων που τέθηκαν στους 

μαθητές όπως σχεδιάστηκαν, αλλά κατά τη διάρκεια της και αναλογα με τις 

απαντήσεις των συμμετεχόντων, ο συνεντευκτής μπορούσε να κάνει σχετικές 

διερευνητικές ερωτήσεις προκειμένου να συνεχιστεί η διαδικασία (Robson, 2010). Οι 

συνεντεύξεις ήταν προσωπικές ώστε να έχουν όλοι οι συμμετέχοντες ακόμη και οι 

πιο διστακτικοί την ευκαιρία να εκφράζονται με σαφήνεια. (Creswell, 2016). 

Η επιλογή των ανοιχτών ερωτήσεων στα έργα έγινε λαμβάνοντας υπόψη ότι 

σε μια ποιοτική έρευνα οι ερωτήσεις που επιτρέπουν την ανοιχτή απάντηση δίνουν τη 

δυνατότητα στον ερευνητή να προσδιορίσουν και να περιγράψουν τους λόγους της 

απάντησης  τους. Οι συμμετέχοντες μπορούν να παρέχουν χρήσιμες πληροφορίες και 

σχόλια σχετικά με το πώς οδηγούνται στην απάντηση, τα οπόια ο ερευνητής αρχικά 

τα καταγράφει και έπειτα μεταγράφει για ανάλυση  (Creswell, 2016). Ακόμη οι 

ανοιχτές ερωτήσεις χρησιμοποιούνται συνήθως σε συνεντεύξεις καθώς έχουν το 

χαρακτηριστικό της ευελιξίας και μπορούν να δώσουν απρόσμενες απαντήσεις 

(Robson, 2010). Επίσης κρίθηκε ως σημαντικό στοιχείο οι συμμετέχοντες να 

κατανοούν τις ερωτήσεις, να έχουν πρόσβαση στις πληροφορίες για να απαντηθούν 

με χαρά εξασφαλίζοντας με αυτό τον τρόπο την συνεργασία τους. Γι αυτό οι 

ερωτήσεις είναι απλές και άμμεσες ώστε να είναι σαφής στα παιδιά. (Robson, 2010; 

Cohen, Manion & Morrison, 2002).  

 Η συνέντευξη οργανώθηκε με τρόπο ώστε τα έργα που προτείνονται να 

συνδέονται με έννοιες μαθηματικού περιεχόμενου, κατάλληλες για την ηλικιακή 

ομάδα στην οπόια απευθύνονται, δίνοντας την δυνατότητα στους συμμετέχοντες να 

εμπλακούν και να αναπτύξουν δράση. Ειδικότερα, εμπεριέχουν αριθμητικές έννοιες 

της πρώτης αρίθμησης στην προσχολική εκπαίδευση και προτείνονται στο Ν.Π.Σ για 

το Νηπιαγωγείο. Τα έργα που χρησιμοποιήθηκαν ξεκινούν από ένα επίπεδο όπου 

αναμένεται όλοι να κατανοήσουν το περιεχόμενο τους, ενώ εξελικτικά γίνονται πιο 

δύσκολα και αποτελούν πρόκληση για τα παιδιά (Goldin,1997). Στο σύνολο τους 
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έχουν τα εξής χαρακτηριστικά: παιχνιώδη χαρακτήρα, ταχύτητα στις δράσεις, χρήση 

συγκεκριμένου (καπάκια) και εικονιστικού υλικού (με κουκίδες) το οποίο στρέφει 

την προσοχή των παιδιών στην άμεση αναγνώριση χωρίς να αποσπάται από την 

εικόνα (Τζεκάκη, 2010).  

Η συνέντευξη στο σύνολο της αποτελείται από τρείς άξονες. Κάθε άξονας 

σχεδιάστηκε ώστε να περιλαμβάνει έργα που αντιστοιχούν με τα ερευνητικά 

ερωτήματα  και με τους ανάλογους ορισμούς όπως παρουσιάστηκαν παραπάνω. Στον 

πρώτο  άξονα υπάρχουν τρία έργα που προσπαθούν να δώσουν απάντηση στο πρώτο 

ερευνητικό ερώτημα, το οποίο αφορά την αριθμητική μάθηση. Λαμβάνοντας υπόψη 

τον ορισμό όπως αποσαφηνίστηκε παραπάνω, η αριθμητική μάθηση αφορά την 

προσέγγιση της πληθικότητας του συνόλου, της τακτικότητας και των σχέσεων του 

αριθμού. Πιο αναλυτικά   στο πρώτο και δεύτερο έργο εξετάζεται μόνο η αναγνώριση 

των αριθμητικών σύμβολών και η σύνδεση τους  με τις αριθμητικές λέξεις χωρίς να 

απαιτείται η ολοκληρωμένη προσέγγιση του αριθμητικού νοήματος. (Τζεκάκη, 2010). 

Επιπλέον το δεύτερο έργο αφορά την δεξίοτητα απαρίθμησης και την κατάκτηση της 

αρίθμησης όπου τα παιδιά θα πρέπει να συνδέσουν την τελευταία αριθμολέξη με το 

πλήθος των στοιχείων που τους ζητήθηκε να καταμετρήσουν. Με αυτήν σχετίζεται η 

πληθική διάσταση του αριθμού αλλά εξετάζεται επίσης η διαδοχή των αριθμών και οι 

στρατηγικές μέτρησης που θα χρησιμοποιήσουν οι μαθητές. Το τρίτο έργο 

χρησιμοποιήθηκε με σκοπό να διερευνήσει την ικανότητα των παιδιών να συγκρίνουν 

και διατάσσουν τους αριθμούς στην αριθμητική γραμμή. Για τον σκοπό αυτό 

χρησιμοποιήθηκε αριθμογραμμή από την οποία λείπουν ορισμένοι αριθμοί και 

αριθμοκάρτες από 1-10, οπου οι μαθητές τις τοποθετούν  στην γραμμή. 

 Τα επόμενα δυο έργα, δηλαδή το τέταρτο και πέμπτο, αφορούν τον άξονα της 

άμεσης αναγνώρισης ποσοτήτων και έχουν σχεδιαστεί με τέτοιον τρόπο ώστε να 

δώσουν απαντήσεις στο δεύτερο ερευνητικό ερώτημα, το οποίο αφορά την ικανότητα 

των παιδιών να αναγνωρίζουν άμεσα ποσότητες. Ειδικότερα υπάρχουν ερωτήσεις 

στις οποίες οι μαθητές καλούνται να αναγνωρίσουν μικρές και μεγαλύτερες 

ποσοτήτες σε δομημένους (ζαριού) και μη δομημένους σχηματισμούς. Επιπλέον το 

πέμπτο έργο υποστηρίζει  και την τακτική διάσταση του αριθμού καθώς τα παιδιά 

καλούνται να συγκρίνουν και να βάλουν τις κάρτες στη σειρά. Προυπόθεση για τη 

λύση του είναι η άμεση αναγνώριση των ποσοτήτων στις κάρτες. Για την ανάγκη της 
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έρευνας, η ερευνήτρια μετά την παρέμβαση παρουσίασε προς αναγνώριση την κάρτα 

με 8 κουκίδες με δυο διαφορετικά πρότυπα: 5+3 και 6+2. 
 

 Στον τελευταίο άξονα του ερωτηματολογίου εξετάζεται η ικανότητα 

κατάκτησης, από τους μαθητές, των αριθμητικών σχέσεων. Στόχος είναι η ανάδειξη 

της ικανότητας επίλυσης απλών αριθμητικών προβλημάτων, της κατανόησης 

προσθετικής και αφαιρετικής κατάστασης, της δυνατότητας να ακολουθήσουν 

στρατηγικές άθροισης και αφαίρεσης ποσοτήτων. Οι ερωτήσεις σε αυτό το έργο 

σχεδιάστηκαν με τέτοιο τρόπο ώστε σε συνδυασμό με τις ερωτήσεις στο τέταρτο και 

πέμπτο έργο να γίνουν συσχετίσεις και να δοθούν απαντήσεις στα τρίτο ερευνητικό 

ερώτημα  το οποίο αφορά τον ρόλο της άμεσης αναγνώρισης στην πρώτη αρίθμηση. 

Επίσης όλα τα έργα  που απαρτίζουν τη συνέντευξη είναι σε θέση να δώσουν μια 

εκτενή απάντηση στο  πρώτο ερευνητικό ερώτημα, το οποίο σχετίζεται με το 

περιεχόμενο της αριθμητικής μάθησης σε παιδιά νηπιαγωγείου πριν και μετά το 

πρόγραμμα παρέμβασης καθώς συμπεριλαμβάνονται και εμπλέκονται, όπως ήδη 

αναφέρθηκε, διαφορετικές διαστάσεις του αριθμού. 

Το πρωτόκολλο της συνέντευξης όπως δημιουργήθηκε προ-ελέγθηκε σε τρία 

παιδιά β΄νηπιακής ηλικίας προκειμένου να διαπιστωθεί εάν οι αποκρινόμενοι 

μπορούν να κατανοήσουν αυτό που τους ζητείται να κάνουν, να οργανωθεί καλύτερα 

ο τύπος και η μορφή της συνέντευξης. Κατά την διάρκεια των συνεντεύξεων, 

χρησιμοποιήθηκε ένα φύλλο παρατήρησης για κάθε συμμετέχοντα όπου η ερευνήτρια 

κατέγραφε σε αυτό πληροφορίες (σημειώσεις πεδίου) ώστε να δομηθεί καλυτερα η 

συγκέντρωση των δεδομένων. Οι σημειώσεις ήταν κυριώς περιγραφικές καθώς 

αφορούσαν την λεπτομερειακή απόδοση των μαθητών στα έργα.  (Creswell, 2016). 

Συγκεκριμένα στο φύλλο αυτό καταγράφηκαν από τον ερευνητή πιθανές απαντήσεις 

για κάθε έργο σύμφωνα με τους ορισμούς και την βιβλιογραφική μελέτη. Επίσης 

ανάμεσα έργα υπήρχε αρκετός ελεύθερος χώρος  για την καταγραφή σημειώσεων 

πάνω στα σχόλια που δίνουν οι μαθητές. Στον παρακάτω πίνακα παραθέτονται οι 

πιθανές απαντήσεις στα προτεινόμενα όπως οργανώθηκαν στο φύλλο παρατήρησης. 

 

Πίνακας 1 

Κωδικοποίηση απαντήσεων στα προτεινόμενα έργα της συνέντευξης 

Έργο                     Πιθανες απαντήσεις 
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1
0
 Αναγνωρίζει 

όλα 

Αναγνωρίζει 

μερικά 

Μπερδεύει 6 με 

9 

 

2
ο
 Καταμετρά 

1-1 

Καταμετρά 

διπλά 

Απαριθμεί 

λάθος 

Δεν καταμετρά 

3
ο
 Σωστά Λάθος Απαριθμεί πάνω 

στην γραμμή 

 

4
ο
 (4) Αναγνωρίζει Δεν αναγνωρίζει   

4
ο
 (6 μη δομημένο Αναγνωρίζει Δεν αναγνωρίζει   

4
ο
 (6 δομημένο) Αναγνωρίζει Δεν αναγνωρίζει   

4
ο
  (8 ως 6+2)* Αναγνωρίζει Δεν αναγνωρίζει   

4
ο
  (8 ως 5+3)* Αναγνωρίζει Δεν αναγνωρίζει   

5
ο
 Σωστά Σωστά με 

μέτρηση 

Λάθος Διατάσει μόνο 

το 2 

6
ο
 ( πρόσθεση) Χρησιμοποιεί 

υλικό (σωστή 

απάντηση) 

Αναλύει –

συνθέτει νοερά 

Δεν κατανοεί 

την πράξη 

Δεν 

χρησιμοποιεί 

υλικό. Λάθος 

απάντηση 

6
ο
 (αφαίρεση) Χρησιμοποιεί 

υλικό 

Αναλύει –

συνθέτει νοερά 

Δεν κατανοεί 

την πράξη 

Δεν 

χρησιμοποιεί 

υλικό. Λάθος 

απάντηση 

7
ο
(πρόσθεση)** Σωστά 

(νοερός 

υπολογισμός) 

Λάθος (νοερός 

υπολογισμός) 

Σωστά ( με 

δάχτυλα) 

Λάθος (με 

δάχτυλα) 

7
ο
(αφαίρεση)** Σωστά 

(νοερός 

υπολογισμός) 

Λάθος (νοερός 

υπολογισμός) 

Σωστά ( με 

δάχτυλα) 

Λάθος (με 

δάχτυλα) 

* Η κάρτα του 8 με τα δυο διαφορετικά σχηματικά πρότυπα δόθηκε προς 

αναγνώριση μόνο μετά την διδακτική παρέμβαση. Πριν τη διδακτκή παρέμβαση 

δόθηκε μόνο ένα σχηματικό πρότυπο (8 ως 6+2) 

** Το 7
ο
 έργο δόθηκε στα παιδιά μόνο στην συνέντευξη μετά την διδακτική 

παρέμβαση.  

 

Πρώτο  έργο: Τα σχόλια αφορούν στην ικανότητα αναγνώρισης των 

αριθμητικών συμβόλων και την σύνδεση τους με τις αριθμητικές λέξεις. 
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Δέυτερο έργο: Τα σχόλια αφορούν στην ικανότητα προφορικής απαρίθμησης, 

των στρατηγικών που αναπτύσσουν οι συμμετέχοντες για την καταμέτρηση συνόλου. 

 Τρίτο έργο: Τα σχόλια αφορούν στην ικανότητα να διατάσσουν αριθμούς 

(τακτικότητα) στην αριθμογραμμή διαδοχικά ή άμεσα. 

Τέταρτο έργο: Τα σχόλια αφορούν στην ικανότητα άμεσης αναγνώρισης 

ποσοτήτων 

Πέμπτο έργο: Τα σχόλια αφορούν στην ικανότητα άμεσης αναγνώρισης 

διαφορετικών παραστάσεων του αριθμού και διάταξης των σχηματισμών άμεσα.  

Έκτο έργο: Τα σχόλια αφορούν στην κατανόηση του νοήματος των πράξεων 

(πρόσθεση, αφαίρεση) καθώς  και των στρατηγικών που χρησιμοποιούν οι μαθητές 

για την επίλυση τους. 

Έβδομο έργο: Τα σχόλια αφορούν στην ικανότητα να δίνουν απάντηση σε  

λεκτικά προβλήματα πρόσθεσης και αφαίρεσης καθώς και στην στρατηγική που 

αναπτύσσουν. 

Το πρωτόκολλο της συνέντευξης με τα προτεινόμενα έργα όπως και το φύλλο 

παρατήρησης παρατίθενται στο Παράρτημα. 

 

4.4 Δραστηριότητες που χρησιμοποιήθηκαν στο διδακτικό πείραμα 

 

Οι δραστηριότητες που έγιναν κατά την διάρκεια της παρέμβασης στην 

πειραματική ομάδα, οργανώθηκαν με τέτοιο τρόπο ώστε να ενθαρρύνουν την 

αναστοχαστική σκέψη και να προάγουν την οικοδόμηση των αριθμητικών σχέσεων 

(Van de Walle, 2007). Στόχος των δραστηριοτήτων είναι να εξασκηθούν τα παιδιά 

στην άμεση αναγνώριση ποσοτήτων με τη χρήση αναπαραστατικού υλκού (κάρτες με 

βούλες) σε ποικίλους σχηματισμούς με  δομημένη (του ζαριού) και τυχαία διάταξη, 

και στην οργάνωση των αριθμών σε ομάδες που εδραιώνουν το δεκαδικό σύστημα. Η 

επιλογή των συγκεκριμένων προβλημάτων έγινε από τη βιβλιογραφία (Τζεκάκη, 

2010; Sarama Clements, 2009; Van de Walle, 2007; Conderman, Jung & Hartman, 

2014; Μcguire, Kinzie & Berh,2011). Το περιεχόμενο των δραστηριοτήτων 

περιλάμβανε παιχνίδια και δράσεις που οδηγούν τους μαθητές να εστιάζουν σε 

συνδυασμούς σχηματισμούς, να επεξεργάζονται την οργάνωση τους και να 

ανταλλάσουν ιδέες. Αναφορικά με το υλικό που χρησιμοποιήθηκε στο διδακτικό 
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πείραμα, προτείνεται σε πολλές δραστηριότητες της πρώτης αρίθμησης καθώς οι 

μαθητές μεσα από τη χρήση του συνδέουν την εικονιστική με τη συμβολική 

αναπαράσταση του αριθμού, ενώ παράλληλα αρχίζουν να αναπτύσσουν στρατηγικές 

για τον χειρισμό αυτών των αριθμών μέσα στη δεκάδα ώστε βαθμιαία να 

κατακτήσουν το αριθμητικό νόημα (Van de Walle, 2007).  Έτσι χρησιμοποιήθηκε  

συγκεκριμένο χειριστικό (καπάκια) αναπαραστατικό υλικό, κάρτες με διάφορους 

σχηματισμούς, και το πλαίσιο των δέκα. Πιο συγκεκριμένα το υλικό έχει τα εξής 

χαρακτηριστικά: Οι κάρτες παρουσιάζουν σύνολα σε κλασσικούς σχηματισμούς 

ζαριού, δυάδες, τριάδες και σύνολα με εξελλισόμενη δυσκολία, αποτελούμενα από 

συνδυασμούς δυο μικρότερων προτύπων, ώστε να μπορούν τα παιδιά να διακρίνουν 

σχηματικά πρότυπα και να αναπτύσσουν δυναμικές εικόνες των αριθμών. Η βάση του 

«δέκα» (ten frame) ή το πλαίσιο του «δέκα»  είναι  ένας απλός πίνακας 2χ5 στον 

οπόιο οι μαθητές τοποθετούν στα τμήματα καπάκια για να απεικονίσουν τους 

αριθμούς (Τζεκάκη, 2010, Van de Walle, 2007). Πρόκειται για πλαίσιο που βοηθά 

τους μαθητές να αντιληφούν τους αριθμούς ως μια σύνθεση από μεμονομένες ομάδες 

και να αναγνωρίσουν τη δεκάδα ως μια ξεχωριστή ανώτερη μονάδα, θεμέλιο για την 

οργάνωση του δεκαδικού συστήματος (Clements, 1999).  

Γενικά, η υλοποίηση του διδακτικού πειράματος βασίστηκε κυρίως σε 

γρήγορες δραστηριότητες οι οποίες ενθαρρύννουν  τα παιδιά να οργανώσουν αυτά 

που βλέπουν ώστε να τα αναγνωρίζουν με ευκολία και να επικεντρωθούν στην 

εννοιολογική αναγνώριση. Θεωρήθηκε επίσης σημαντικό για το σχεδιασμό των 

δραστηριοτήτων οι μαθητές να ενθαρρύνονται για αυτόνομη και δημιουργική δράση 

(Τζεκάκη, 2010). Πιο αναλυτικά το σύνολο των δραστηριότητων οργανώθηκε σε 

άξονες που αντιστοιχούν στον ορισμό της πρώτης αρίθμησης όπως παρουσιάστηκαν 

παραπάνω. Στον πρώτο άξονα οι δραστηριότητες αποσκοπούν στην εξάσκηση για 

γρήγορη αναγνώριση ποσοτήτων και τη σύνδεση της  μέτρησης με την ποσότητα και 

την πληθικότητα του συνόλου. Σε αυτές οι μαθητές θα χρειαστεί να αναπτύξουν 

στρατηγικές αναγνώρισης, να εξοικειωθούν με τους σχηματισμούς, να αναλύσουν και 

να συνθέσουν ποσότητες. Στον επόμενο άξονα οι μαθητές προσεγγίζουν την έννοια 

της τακτικότητας, βάζοντας ταυτόχρονα την διάσταση της έννοιας των σχέσεων των 

αριθμών που προτείνονται στον τρίτο άξονα. Υπάρχουν δραστηριότητες όπου τα 

παιδιά θα χρειαστεί να συγκρίνουν ποσότητες σε διάφορους σχηματισμούς και να 
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αναπτύξουν λεξιλόγιο όπως περισσότερο από…/λιγότερα από…/ίσα.. Η ποικιλία των 

σχηματισμών δίνει την ευκαιρία στα παιδιά να δουν τις παραστάσεις με 

διαφορετικούς τρόπους. Στον τελευταίο άξονα οι δραστηριότητες εστιάζουν κυρίως 

στην εξάσκηση των αριθμητικών σχέσεων στην πρώτη δεκάδα. Ακόμη ασκούν τα 

παιδιά να εστιάζουν στα επιμέρους σύνολα από τα οποία αποτελείται μια ποσότητα.  

Είναι σημαντικό να αναφερθεί ότι όλες οι δραστηριότητες οργανώθηκαν με τρόπο 

ώστε οι μαθητές να αναγνωρίζουν αρχικά αριθμούς ως το 5 και μετά ως το 10  για να 

μπορούν να ομαδοποιούν τις ποσότητες εξελικτικά σε δυάδες, τριάδες και σε 

πεντάδες. Επίσης καμμία από τις παραπάνω δραστηριότητες δεν είναι ξεχωριστή, 

ξεκομμένη από τις υπόλοιπες και εμπλέκει στοιχεία σε διαφορετικά επίπεδα που 

αποτελούν την έννοια του αριθμού. Όλες οι δραστηριότητες ζητούν από τους μαθητές 

να μετρούν προκειμένου να ελέγξουν την απάντηση τους, να συζητούν, να 

επεξεργάζονται την οργάνωση των σχηματισμών, να διαμορφώσουν και να 

τυποποιήσουν τις ιδέες που αναπτύσσουν. 

Οι δραστηριότητες του διδακτικού πειράματος παρατίθενται στο Παράρτημα 

 

4.5 Ερευνητική Διαδικασία 

 

Αρχικά η ερευνήτρια ενημέρωσε τον Σύλλογο διδασκόντων του νηπιαγωγείου 

για την ερευνητική διαδικασία και αφού αυτός συμφώνησε στη συνέχεια 

πληροφόρησε τους γονείς των δυο τμημάτων σχετικά με τον σκοπό και τους στόχους 

της μελέτης. Σε επόμενο βήμα σχεδιάστηκε το πρωτόκολλο συνέντευξης με 

προτεινόμενα έργα (task interview) και οργανώθηκε το διδακτικό πείραμα «δίνοντας 

έμφαση στην αλληλεπίδραση που αναπτύσσεται μεταξύ των ατόμων, δραστηριότητας, 

εργαλείων, νοημάτων και διαπραγματεύσεων» (Χρονάκη, 2007, σελ.19). Οι ομάδες-

πειραματική και ελέγχου- ελέγχθηκαν την ίδια χρονική περίοδο, χρησιμοποιώντας τη 

συνέντευξη με προτεινόμενα έργα. Αμέσως, ακολούθησε η εφαρμογή της διδακτικής 

παρέμβασης στην πειραματική ομάδα. Οι δραστηριότητες παρέμβασης 

πραγματοποιήθηκαν δυο με τρεις φορές την εβδομάδα στην πειραματική ομάδα, 

διαρκούσαν 30-45 λεπτά και επιλέχθηκε να μην γίνει δομημενη καταγραφή 

δεδομένων (πχ.βιντεοσκόπηση).  Σε κάθε διδακτικό επεισόδιο γινόταν μία ή δύο 

δραστηριότητες όπως αρχικά σχεδιάστηκαν με κάποιες επεκτάσεις κάθε φορά, ώστε 
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οι μαθητές να εξασκούνται με το υλικό και βαθμιαία να οδηγούνται σε πιο σύνθετες 

και δύσκολες καταστάσεις. Κάθε φορά που τα παιδιά ολοκλήρωναν τις 

δραστηριότητες είχαν τη δυνατότητα να περιγράψουν, να συζητήσουν τη διαδικασία 

και τις στρατηγικές που ακολούθησαν. Οι μαθητές συμμετείχαν ατομικά ή ομαδικά.  

Στην ομάδα ελέγχου δεν έγινε καμμία διδακτική παρέμβαση. Στο τελευταίο στάδιο 

έγινε μετά-έλεγχος και στις δύο ομάδες με το ίδιο εργαλείο, στην ίδια χρονική 

περίοδο για να αξιολογηθεί η διδακτική παρέμβαση.  

Προκειμένου να ακολουθηθούν ηθικές πρακτικές σε όλα τα στάδια της 

ερευνητικής διαδικασίας και κυρίως στην συλλογή των δεδομένων κρίθηκε 

απαραίτητο οι  κηδεμόνες των παιδιών να γνωρίζουν ότι οι μαθητές έχουν το 

δικαίωμα να αρνηθούν ή να αποσυρθούν από τις συνέντευξεις οποιαδήποτε στιγμή 

και ότι θα προστατευθεί η ανωνυμία τους. Πρέπει επίσης να αναφερθεί πως για να 

εξασφαλισθεί ο σεβασμός στον χώρο του νηπιαγωγείου και  να μην διαταραχθεί η 

εύρυθμη λειτουργία του, συμφωνήθηκε με τους νηπιαγωγούς οι συνεντεύξεις να 

γίνουν έξω από την τάξη, στον κοινόχρηστο χώρο ο οποίος διαμορφώθηκε 

κατάλληλα. Ώστε οι μαθητές να διαχειριστούν τις δραστηριότητες στο φυσικό τους 

περιβάλλον με άνεση, προθυμία χωρίς να αποσπάται η προσοχή τους από το 

υπόλοιπο τμήμα. Ακομη πραγματοποιήθηκαν σε ώρα βολική για μαθητές και 

εκπαιδευτικούς, κατά την διάρκεια του ελεύθερου παιχνιδιού των μαθητών και την 

ενασχόληση τους στα κέντρα μάθησης. Οι συνεντεύξεις είχαν διάρκεια περίπου 7-10 

λεπτά και η διαδικασία που ακολουθήθηκε ήταν η εξής: Αρχικά  η ερευνήτρια πριν 

ξεκινήσει τη συνέντευξη ενημέρωσε τους μαθητές ότι θα παίξουν παιχνίδια με 

αριθμούς και καρτέλες που το χαρακτηριστικό τους είναι η ταχύτητα. Αφού οι 

συμμετέχοντες άκουγαν τα ερωτήματα από την ερευνήτρια, λάμβαναν το υλικό 

(κάρτες, καπάκια, αριθμογραμμή) που τους υποδύκνυε κάθε φορά και  απαντούσαν 

είτε λεκτικά είτε υλοποιώντας το έργο που τους ανατέθηκε. Παράλληλα παρατηρούσε 

τους μαθητές και κατέγραφε τις πληροφορίες. Η ερευνήτρια χρησιμοποποίησε την 

ακριβή διατύπωση των ερωτήσεων και ακολούθησε πιστά τη σειρά τους όπως 

σχεδιάστηκε στο πρωτόκολλο. Επίσης τους επέτρεπε να εκθέτουν τις απόψεις ενώ 

παράλληλα χρησιμοποιούσε βολιδοσκοπήσεις όπου κρίνονταν απαραίτητο για να 

εξασφαλίσει επιπλέον πληροφορίες και να αποσαφηνίσουν οι μαθητές τις απαντήσεις 
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τους. Ζητήθηκε μάλιστα να εκφραστούν λεκτικά για το έργο καθώς το υλοποιούσαν ή 

αφού το ολοκλήρωναν.   

 

4.6 Αξιοπιστία και εγκυρότητα 

 

Για την εξασφάλιση της εγκυρότητας της έρευνας χρησιμοποιήθηκε 

συνδυασμός διαφορετικών μεθόδων συλλογής (Creswell, 2016) : η παρατήρηση, οι 

συνεντεύξεις και οι σημειώσεις πεδίου που καταγράφηκαν από την ερευνήτρια τα 

οποία διασταυρώθηκαν προκειμένου να επιβεβαιωθούν τα ευρύματα. Επίσης στις 

συνεντεύξεις χρησιμοποιήθηκε εργαλείο με έργα και  ερωτήσεις σε αντιστοιχία με τα 

ερευνητικά ερωτήματα και τους εννοιολογικούς προσδιορισμούς. 

Ως προς την αξιοπιστία, δηλαδή τη σταθερότητα της μέτρησης οι 

συνεντεύξεις πριν και μετά την υλοποίηση του διδακτικού πειράματος  των δύο 

ομάδων έγιναν την ίδια χρονική στιγμή,  με το ίδιο εργαλείο ώστε να καταγραφούν 

σχεδόν ταυτόχρονα οι ικανότητες των παιδιών. Με αυτόν τον τρόπο εξασφαλίστηκε η 

συνέπεια της ερευνήτριας ώστε να  μην υπάρχει καμμία παρέκκλιση στην  ερευνητική 

διαδικασία (Robson, 2010). Κατά τη  διεξαγωγή της μελέτης  υπήρξε πλήρη 

καταγραφή των δεδομένων ενώ για την παρουσίαση των δεδομένων έγινε 

συνδυασμός ποιοτικής και ποσοτικής προσέγγισης. Η σύγκλιση των δεδομένων που 

προέκυψε εξασφαλίζει μια πληρέστερη κατανόηση του θέματος. 

 

4.7 Ανάλυση Δεδομένων 

 

Μετά την συγκέντρωση των δεδομένων από τις καταγραφές της ερευνήτριας 

στα φύλλα παρατήρησης των συνεντεύξεων, ακολούθησε η οργάνωση τους ώστε να 

να γίνει μεταγραφή των σημειώσεων σε δεδομένα  κειμένου (Creswell, 2016). Έγινε 

ποσοτική αλλά κυρίως ποιοτική ανάλυση. Για την ποιοτική ανάλυση εξετάστηκαν τα 

δεδομένα και κωδικοποιήθηκαν, δηλαδή χωρίστηκαν σε τμήματα με βάση τους 

άξονες που οργανώθηκαν τα έργα της συνέντευξης, τα οποία αντιστοιχούσαν στα 

ερευνητικά ερωτήματα, προκειμένου να παρουσιαστούν τα αποτελέσματα. Η 

ποσοτική ανάλυση έγινε επίσης με βάση τα δεδομένα από τις συνεντέυξεις ώστε να 

απεικονίσουν καλύτερα και να συμπληρώσουν τα ποιοτικά δεδομένα (Robson, 2010). 
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Στη συνέχεια τα δεδομένα συνδυάστηκαν ώστε να υπάρχει ουσιαστική διερεύνηση 

του θέματος και παρουσιάστηκαν συγκριτικά με όσα προέκυψαν από την 

βιβλιογραφία. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



56 
 

 

5. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
 

Στο παρόν κεφάλαιο παρουσιάζονται τα ευρήματα της έρευνας όπως 

προέκυψαν μετά τη συγκέντρωση και την ανάλυση των δεδομένων σχετικά με την 

εννοιολογική αναγνώριση ποσοτήτων στη διδασκαλία της πρώτης αρίθμησης, από 

την εφαρμογή του διδακτικού πειράματος σε μαθητές νηπιαγωγείου. Αρχικά 

παρουσιάζονται τα χαρακτηριστικά των παιδιών, όπως φύλλο και ηλίκια, της 

πειραματικής και της ομάδας ελέγχου. Στη συνέχεια γίνεται περιγραφική παρουσίαση 

των αποτελεσμάτων για τις δύο ομάδες, από τις συνεντεύξεις που έγιναν πριν 

πραγματοποιηθεί η διδακτική παρέμβαση (pre-tests). Ομοίως για τα αποτελέσματα 

των συνεντεύξεων μετά την ολοκλήρωση της παρέμβασης (post-tests). Παράλληλα 

κάποια ποσοτικά δεδομένα που προέκυψαν από την επεξεργασία των δεδόμενων των 

φύλλων παρατήρησης αναλύονται για την καλύτερη σύγκριση των αποτελεσμάτων 

των δύο ομάδων. Στο τέλος και προκειμένου να εκτιμηθεί η επίδραση του διδακτικού 

πειράματος συγκρίνονται τα δεδομένα και αναλύονται οι αλλαγές μεταξύ των δυο 

συνεντεύξεων (pre-tests και post-tests)  των συμμετεχόντων στις δυο ομάδες. 

 

5.1 Δείγμα 

 

Το δείγμα της έρευνας αποτελείται συνολικά από 42 μαθητές που φοιτούν σε 

δημόσιο νηπιαγωγείο. Και οι δυο ομάδες -πειραματική και ελέγχου- αποτελούνται 

από 21 μαθητές. Στον πίνακα 2 δίνονται τα χαρακτηριστικά των ομάδων. Από το 

σύνολο των παιδιών της πειραματικής ομάδας, 9 είναι αγόρια και 12 είναι κορίτσια. 

Παρόμοια στην ομάδα ελέγχου υπάρχουν 12 αγόρια και 9 κορίτσια. Στην πλειοψηφία 

του το δείγμα αποτελείται από μαθητές α΄ ηλικιακής ομάδας, δηλ. από νήπια πέντε 

χρονών, ενώ τα προνήπια της  β΄ηλικιακής ομάδας είναι μόνο πέντε . Από αυτά τα 

δύο είναι στην  πειραματική ομάδα και τρία στην ομάδα ελέγχου. 

 

Πίνακας 2. 

Χαρακτηριστικά των συμμετεχόντων 

  Πειραματική ομάδα Ομάδα Ελέγχου 
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        n       %      n % 

Φύλο 
Κορίτσι 

Αγόρι 

12 12% 9 9% 

9 9% 12 12% 

Ηλικία 
Α΄ Ηλικιακή ομάδα 

Β΄ Ηλικιακή ομάδα 

19 

2 

19% 

2% 

18 

3 

18% 

3% 

      

 

Σε όλα τα παιδιά που συμμετείχαν στο πείραμα πραγματοποιήθηκαν οι 

συνεντεύξεις προ-έλεγχοι και μετά-έλεγχοι, ενώ δεν παρατηρήθηκαν απουσίες των 

παιδιών της πειραματικής ομάδας στην πορεία των διδακτικών επεισοδίων, με 

εξαίρεση ελάχιστες περιπτώσεις. Γενικότερα φάνηκε ότι όλα τα παιδιά 

ανταποκρίθηκαν στις συνεντεύξεις, όπως και κατά τη διάρκεια των δραστηριοτήτων 

της παρέμβασης έδειξαν έντονο ενδιαφέρον συμμετοχής και δεν αποχώρησε κανένας. 

 

5.2 Προ-έλεγχος (Pre-test) 

 

Τα έργα στα οποία δοκιμάστηκαν αρχικά οι μαθητές της πειραματικής και της 

ομάδας ελέγχου είναι έξι και μέσα από αυτά προσεγγίζονται τα τρία βασικά στοιχεία 

του αριθμητικού νοήματος, όπως προσδιορίστηκαν παραπάνω: η πληθικότητα, η 

τακτικότητα και οι σχέσεις του αριθμού. Ωστόσο σε κάθε έργο εντοπίζονται 

συγκεκριμένες διαστάσεις του αριθμητικού νοήματος όπως η καταμέτρηση, η 

αναγνώριση ψηφίων, η απαρίθμηση, η άμεση αναγνώριση ποσοτήτων, η διάταξη 

αριθμών και ποσοτήτων, η ανάπτυξη αριθμητικών σχέσεων, η επίλυση  απλών 

αριθμητικών προβλημάτων. Όπως προέκυψε από την συγκέντρωση των δεδομένων 

τα παιδιά έδρασαν με διαφορετικούς τρόπους στα έργα και  διαχειρίστηκαν το υλικό 

ανάλογα με τη συμπεριφορά που ανέπτυξαν. Επιπλέον φαίνεται ότι σε κάποια έργα οι 

μαθητές έχουν αναπτύξει συγκεκριμένες ικανότητες και χρησιμοποιούν τεχνικές για 

την διεκπαιρέωση τους, ενώ σε κάποια άλλα παρατηρείται να είναι ανεπαρκείς. 

Παρακάτω περιγράφονται και αναλύονται οι απαντήσεις των συμμετεχόντων και οι 

ικανότητες που διαθέτουν όπως καταγράφηκαν σε κάθε έργο δηλαδή σε κάθε 

διάσταση του αριθμού.  
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5.2.1 Αποτελέσματα συνεντεύξεων 

5.2.1.1 Αριθμητικά σύμβολα 

 

H αναγνώριση των αριθμητικών συμβόλων και η σύνδεσή τους με τις 

αριθμολέξεις θεωρήθηκε από τα περισσότερα παιδιά ως μια εύκολη διαδικασία. Οι 

περισσότεροι  έδειξαν να έχουν  ευχέρεια με τις αριθμητικές λέξεις και μπόρεσαν με 

άνεση να τις αντιστοιχίσουν με το σωστό ψηφίο. Δύο και τέσσερις μαθητές από την 

πειραματική και την ομάδα ελέγχου αντίστοιχα,  μπέρδεψαν το 6 με το 9, προφανώς 

επειδή μοιάζουν οπτικά. Ωστόσο τα δεδομένα όπως καταγράφηκαν παρουσίασαν 

μικρές διαφορές μεταξύ της πειραματικής και της ομάδας ελέγχου. Παρατηρήθηκε 

ότι στην ομάδα ελέγχου περισσότεροι μαθητές από ότι στην πειραματική ομάδα 

έδειξαν να δυσκολεύονται και να μπερδέυονται στον εντοπισμό του σωστού ψηφίου 

κατά την εκφώνηση των αριθμών. 

 

Πίνακας 3. 

1
ο
 Έργο: Αναγνώριση αριθμητικών συμβόλων 

Αποτελέσματα 

 

Πειραματική ομάδα Ομάδα Ελέγχου 

Αναγνωρίζει όλα 17 13 

Αναγνωρίζει μερικά 2 4 

Μπερδεύει 6 με 9 2 4 

Σύνολο: 21 21 

 

5.2.1.2 Απαρίθμηση –Καταμέτρηση 

 

Η απαρίθμηση φάνηκε ότι είναι μια δεξιότητα που όλα σχεδόν τα παιδιά την 

έχουν αναπτύξει. Πραγματι διαπιστώθηκε ότι οι τόσο οι μαθητές της πειραματικής 

ομάδας, όσο και της ομάδας ελέγχου μπορούν να αναπαράγουν σωστά τις 

αριθμολέξεις «ένα, δύο, τρία, κοκ …», να διακρίνουν τα αντικείμενα ένα-ένα από το 

σύνολο με τη βοήθεια των δαχτύλων και να συντονίζουν αυτές τις δυο 

δραστηριότητες ώστε κάθε αριθμολέξη να αντιστοιχίζεται σε ένα αντικείμενο. 

Ωστόσο ελάχιστοι μαθητές, δύο και τέσσερις από την πειραματική και ομάδα ελέγχου 

αντίστοιχα, δεν έκαναν σωστή καταμέτρηση. Στις περιπτώσεις αυτές φάνηκε ότι η 
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δυσκολία των  παιδιών εστιάζεται κυρίως στον τρόπο που διαχωρίζουν τα 

αντικείμενα από το σύνολο κάνοντας λάθη όπως να  υπερπηδούν ή να αντιστοιχίζουν 

σε κάποια από αυτά παραπάνω από μια αριθμολέξη. Έτσι η τυχαία διάταξη δεν ήταν 

και τόσο βολική για τα αυτά τα παιδιά.   

Σε γενκές γραμμές, όπως φαίνεται στον πίνακα 4, από τις απαντήσεις και των 

δύο ομάδων παρουσιάζεται το ίδιο πλήθος μαθητών που κατέχουν τις αρχές της 

απαρίθμησης.  Ο τρόπος που λένε την τελευταία αριθμολέξη, δίνοντας έμφαση στον 

αριθμό δείχνει πως έχουν κατανοήσει ότι αυτός υποδηλώνει το πλήθος του συνόλου. 

Άρα φαίνεται να αντιλαμβαμβάνοται την πληθικότητα του συνόλου. Η πιο δημοφιλής 

τεχνική που παρατηρήθηκε στην πειραματική ομάδα είναι η ‘φωναχτή’ απαρίθμηση 

σε αντίθεση με την ομάδα ελέγχου, όπου ελάχιστοι μαθητές από το σύνολο την 

υιοθέτησαν. Οι υπόλοιποι μετρούσαν από μέσα τους ενώ ένας μαθητής της 

πειραματικής απαρίθμησε ανα δύο (2-4-6) με μεγάλη ευχέρεια. 

 

Πίνακας 4. 

 

2
ο
  Έργο: Απαρίθμηση-Καταμέτρηση 

Αποτελέσματα 

 

Πειραματική ομάδα Ομάδα Ελέγχου 

Καταμετρά ένα προς ένα 16 17 

Καταμετρά δυο-δυο 1 0 

Απαριθμεί λάθος 2 0 

      Δεν καταμετρά 2                      4 

Σύνολο: 21                     21 

 

5.2.1.3 Σύγκριση – Διάταξη αριθμών 

 

Για την διάταξη των αριθμών οι περισσότεροι μαθητές εκτέλεσαν σωστά το 

έργο, όμως η διαδικασία που ακολούθησαν φαίνεται να είναι διαφορετική. Ωστόσο, 

στην πειραματική ομάδα όπως και στην ομάδα ελέγχου ο αριθμός των παιδιών που 

απάντησαν σωστά ήταν παρόμοιος. Στον πίνακα 5 καταγράφονται οι απαντήσεις των 

παιδιών. Όπως φαίνεται δεν προκύπτουν διαφορές αναφορικά  με τον τρόπο λύσης 
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και την ορθότητα των απαντήσεων μεταξύ των  δυο ομάδων. Για την ακρίβεια οι 

μισοί περίπου μαθητές των δύο ομάδων συμπλήρωσαν την αριθμογραμμή βάζοντας 

στη σωστή θέση τις αριθμοκάρτες. Αυτό το έκαναν διαλέγοντας τη σωστή κάρτα από 

το σύνολο γιατί φάνηκε να ξέρουν ποιος αριθμός λείπει και επομένως να έχουν 

δημιουργήσει στο μυαλό τους μια μορφή αναπαράστασης των αριθμών και των 

σχέσεων μεταξύ τους. Βέβαια υπήρξαν και μερικά παιδιά που για να βρουν τον 

αριθμό που λείπει, απαριθμούσαν με το δάχτυλο τους πάνω στην αριθμογραμμή. Ο 

αριθμός αυτών των παιδιών ήταν γενικά μικρός, πέντε της πειραματικής και τρεις της 

ομάδας ελέγχου. Φαίνεται ότι οι μαθητές αυτοί δεν έχουν κατανοήσει την διάσταση 

της διάταξης αλλά κάνουν αντιστοίχηση ψηφίου και απαρίθμησης. Αυτή τη 

διαδικασία την έκαναν για όλους τους αριθμούς από την αρχή ως στρατηγική 

επίλυσης του έργου. Από την αλλή υπήρξαν και παιδιά που δεν οργάνωσαν καμμία 

στρατηγική, δεν απαρίθμησαν αλλά ακανόνιστα συμπλήρωσαν την αριθμογραμμή, 

πέντε από την πειραματική και τέσσερις από την ομάδα ελέγχου. Μεταξύ αυτών ήταν 

ο μαθητής που μπερδεύει 6-9.  

Αναφορικά με τη δυσκολία που αντιμετώπισαν, τα περισσότερα παιδιά 

έδειχναν να αντιλαμβάνονται ότι έχουν λάθος ή τουλάχιστον να μην είναι σίγουρα για 

τις επιλογές τους όμως το πιο σημαντικό ήταν ότι τα περισσότερα παιδιά που δεν 

ολοκλήρωσαν την αριθμογραμμή δεν τα είχαν πάει καλά στην αναγνώριση των 

αριθμών. 

 

Πίνακας 5. 

3
ο
 Έργο: Τακτική διάταξη αριθμών 

Αποτελέσματα 

 

Πειραματική ομάδα Ομάδα Ελέγχου 

Σωστά με απαρίθμηση 5 3 

Σωστά χωρίς 

απαρίθμηση 

11 14 

Λάθος 5 4 

Σύνολο: 21 21 
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5.2.1.4 Άμεση αναγνώριση ποσοτήτων 

 

Η άμεση αναγνώριση ποσοτήτων δεν ήταν εφικτή παρα μόνο σε 

συγκεκριμένες παραστάσεις με δομημένες διατάξεις όπως αυτές του ζαριού που 

φάνηκαν οικείες και γνωστές στα περισσότερα παιδιά από τα επιτραπέζια παιχνίδια 

(π.χ φιδάκι) μέσα από την καθημερινότητα τους. Υπήρξαν δηλαδή παιδιά που 

δήλωσαν ότι αναγνωρίζουν αμέσως το 4 και το 6 του ζαριού γιατί το ‘βλέπουν’ στο 

παιχνίδι και ξερουν ότι σε αυτό «….κάνουν 4 ή 6 βήματα μπροστά…». Ωστόσο το 

έργο φαίνεται να δυσκόλεψε περισσότερο τα παιδιά της ομάδας ελέγχου. Αυτό 

προκύπτει κυρίως από την πρώτη κάρτα με τις τέσσερις κουκίδες.  Όπως φαίνεται 

από τον πίνακα 6, ελάχιστοι μαθητές της, μόνο τέσσερις, έδειξαν να αναγνωρίζουν το 

4 στην συγκεκρινένη κάρτα, παρόλο που ο σχηματισμός ήταν απλός, δομημένος όπως 

το ζάρι. Αντίθετα στην πειραματική ομάδα το τέσσερα το αναγνώρισαν περισσότεροι 

μαθητές, δηλαδή δέκα. Όπως αναφέρθηκε, οι μαθητές της πειραματικής ομάδας είχαν 

στη τάξη τους επιτραπέζια παιχνίδια με ζάρια. Αυτό ήταν που τους βοήθησε να 

αναγνωρίσουν οπτικά το σχηματισμό και να κάνουν τη σύνδεση ανάμεσα στη 

ποσότητα και την πληθικότητα. Τα παιδιά της ομάδας ελέγχου έδειξαν ότι δεν ήταν 

εξοικειωμένοι με τον σχηματισμό των στοιχείων της κάρτας για το τέσσερα, παρόλο 

που ήταν απλός. Άρα, στην ουσία οι μαθητές της ομάδας ελέγχου που εκτίμησαν 

λάθος την συγκεκριμένη ποσότητα δεν είχαν ‘συναντήσει’ ή δεν είχαν δει μια τέτοια 

παράσταση τεσσάρων στοιχείων ώστε να αναπτύξουν την οπτική αναγνώριση. 

Με μια μικρή διαφορά τριών μαθητών μεταξύ των δυο ομάδων, οι μαθητές 

της πειραματικής ομάδας εκτίμησαν σωστά με περισσότερη ευκολία την κάρτα των 

έξι στοιχέιων με την δομημένη διάταξη (ζαριού). Φάνηκε δηλαδή η συγκεκριμένη 

διάταξη περισσότερο γνώριμη στα δεκατρία παιδιά της πειραματικής και στα δέκα 

παιδιά της ομάδας ελέγχου, τα οποία όλα θυμήθηκαν το ζάρι. Αντίθετα η κάρτα των  

τεσσάρων στοιχείων που επίσης ήταν δομημένη όπως το ζάρι, δεν αναγωρίστηκε 

τόσο ευκολα από το σύνολο των μαθητών. Τις υπόλοιπες κάρτες των έξι (μη 

δομημένο) και οχτώ στοιχείων μόνο ένας μαθητής τις αναγνώρισε χωρίς να μετρήσει 

από την κάθε ομάδα. Αξίζει να αναφερθεί ότι την κάρτα των έξι (μη δομημένο),  ο 

μαθητής από την ομάδα ελέγχου την αναγνώρισε λέγοντας ότι “…βλέπω τέσσερα και 

δύο…”, εννοώντας μια τετράδα και μια δυάδα. Ο συγκεκριμένος μαθητής ανέφερε 
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επίσης ότι του άρεζε να παίζει ένα παιχνίδι με τραπουλόχαρτα και η συγκεκριμένη 

κάρτα του θύμισε το τραπουλόχαρτο του έξι.  

Για τις συγκεκριμένες κάρτες οι υπόλοιποι μαθητές στο σύνολο τους 

χρησιμοποιήσαν την τυπική διαδικασία της καταμέτρησης με την χρήση των 

δαχτύλων τους. Γενικά  οι μαθητές που αναγνώρισαν με την πρώτη ματιά τις κάρτες 

δεν έδειξαν να προβληματίζονται για  την ορθότητα της απάντησης τους και δεν 

έκαναν κανένα έλεγχο. Προφανώς για τις ποσότητες των τεσσάρων και έξι στοιχείων 

σε συγκεκριμνένη διάταξη (ζαριού) έχουν δημιουργήσει στο μυαλό τους μια 

αναπαράσταση όχι όμως δυναμική, καθώς φάνηκε ότι αναγνωρίζουν την ποσότητα 

ως ‘όλο’ ως μια εικόνα, χωρίς να διακρίνουν σε αυτήν μικρότερες ομάδες. Συνεπώς 

υπάρχει μεν άμεση αναγνώριση ποσοτήτων, σε στερεοτυπικές αναπαρασταστάσεις, 

γνωστές στα παιδιά, όμως γίνεται οπτικά και οχι εννοιολογικά. Οι μαθητές δεν 

έδειξαν να αντιλαμβάνονται και δεν ανέλυσαν το πλήθος των στοιχείων σε  

μικρότερες ομάδες 

 

Πίνακας 6. 

4
ο
 Έργο: Άμεση αναγνώριση ποσοτήτων 

Αποτελέσματα 

 

4 

 

6 (ζαριού) 6 (μη δομημένο) 8 

 Π.Ο Ο.Ε Π.Ο Ο.Ε Π.Ο. Ο.Ε Π.Ο Ο.Ε 

 

Αναγνωρίζει 

1

10 

4

4 

1

13 

1

10 

1

1 

 

   1 

1

   1 

 

0 

 

Δεν αναγνωρίζει 

1

11 

1

17 

8

8 

1

11 

2

20 

 

   20 

2

    0 

 

21 

 

Σύνολο: 

2

21 

2

21 

2

21 

2

21 

2

21 

 

    21 

2

21 

 

    21 

 

5.2.1.5 Σύγκριση - Διάταξη ποσοτήτων 

 

Όπως φαίνεται από τον πίνακα 7, για τη σύγκριση και τη διάταξη ποσοτήτων 

μόνο επτά μαθητές από την πειραματική και οχτώ από την ομάδα ελέγχου έβαλαν τις 

κάρτες στη σωστή σειρά, υπήρξε δηλαδή κατανόηση της τακτικής διάστασης των 



63 
 

 

αριθμών στην πρώτη δεκάδα. Στόχος ήταν να αναγνωρίσουν άμεσα το πλήθος της 

ποσότητας των καρτών και να βρουν τη σωστή τους θέση, δηλ ποια θα μπει μπροστά, 

ποια θα μπει στη συνέχεια, και ποια στο τέλος. Ωστόσο οι μαθητές αυτοί, στο σύνολο 

τους, για να ολοκληρώσουν το έργο μέτρησαν με τα δάχτυλά τους τις κουκίδες. 

Έκαναν δοκιμές ποια κάρτα θα μπει μπροστά, πίσω ή ανάμεσα και μερικοί 

ξαναμέτρησαν τις κάρτες ώστε να είναι σίγουροι. Ανταποκρίθηκαν δηλ. στο 

πρόβλημα και αντιλήφθηκαν την πληθικότητα της ποσότητας επιλέγοντας την 

ασφαλή μέθοδο της καταμέτρησης. Άρα δεν υπήρξε άμεση αναγνώριση ποσοτήτων. 

Η τακτική αυτή παρατηρήρηθηκε και στις δυο ομάδες, επτά και πέντε από την 

πειραματική και την ελέγχου αντίστοιχα. Ωστόσο μόνο τρεις μαθητές της ομάδας 

ελέγχου δεν μπήκαν στη διαδικασία αυτή και μπόρεσαν να διατάξουν τις κάρτες 

σωστά βασιζόμενοι στην οπτική αναγνώριση και εκτίμηση της ποσότητας που 

έκαναν. Επίσης  δεκατέσσερις μαθητές της πειραματικής και δεκατρείς της ομάδας 

ελέγχου δεν ανταποκρίθηκαν σωστά στο πρόβλημα και τοποθέτησαν τις ποσότητες 

σε μια τυχαία σειρά χωρίς να ακολουθήσουν κάποια στρατηγική. Δεν κατάλαβαν 

δηλαδή ότι έπρεπε να ελέγξουν το πλήθος των ποσοτήτων, οπότε δεν ήξεραν τι να 

κάνουν ή έκαναν τυχαίες επιλογές χωρίς να ελέγχουν τις διατάξεις. Ελάχιστοι, 

δηλαδή τέσσερις της πειραμτικής και έξι της ομάδας ελέγχου μάλιστα ξεκίνησαν και 

τοποθέτησαν την κάρτα με το 2 πρώτη, έκαναν δοκιμές για τις υπόλοιπες  χωρίς να 

φαίνεται ότι γνωρίζουν τη διαδικασία και δεν ολοκλήρωσαν. 

Η άμεση αναγνώριση ποσοτήτων λοιπόν φάνηκε να απουσιάζει και σε αυτό το 

έργο, τόσο στους μαθητές της πειραματικής ομάδας όσο και στους μαθητές της 

ομάδας ελέγχου. Οι περισσότεροι μαθητές δεν έδειξαν να χρησιμοποιούν γνώριμα 

μοτίβα ή να συγκρίνουν αναπαραστάσεις σχηματισμών αλλά μετρούσαν τις 

ποσότητες σε κάθε μια κάρτα ξεχωριστά. Μετά ξεκινούσαν την διάταξη. Επιπλέον 

κανένα παιδί δεν σχολίασε τις κάρτες συγκρίνοντας τες μεταξύ τους 

χρησιμοποιώντας εκφράσεις όπως “…ένα ή δυο περισσότερα/λιγότερα…”, 

“….βλέπω δυάδα/τριάδα του ζαριού…” ώστε να διακρίνεται η προσπάθεια τους να 

οργανώσουν αυτά που βλέπουν. Φαίνεται να μην είναι εξοικειωμένοι με την 

οργάνωση αυτών που βλέπουν σε ομάδες προκειμένου να τα μετρήσουν. Επίσης η 

διάταξη των ποσοτήτων δεν ήταν εφικτή από τα περισσότερα παιδιά και στις δυο 

ομάδες κάτι που φανερώνει ότι αδυνατούν να προσεγγίσουν την τακτική διάταξη των 
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αριθμών και άρα υστερούν στην αντίληψη των αριθμητικών σχέσεων. Πράγματι 

παρατηρείται ότι οι μαθητές που σε προηγούμενο έργο δεν είχαν αναπτύξει την 

ικανότητα της  τακτικής διάταξης των αριθμών, έδειξαν αδυναμία στην σύγκριση και 

διάταξη ποσοτήτων. Στην ουσία οι λανθασμένες λύσεις οφείλονται από ελλιπή γνώση 

της τακτικής σημασίας του αριθμού. 

 

Πίνακας 7. 

5
ο
 Έργο: Σύγκριση-Διάταξη ποσοτήτων 

Αποτελέσματα 

 

Πειραματική ομάδα Ομάδα Ελέγχου 

Σωστά (χωρίς μέτρημα) 0 3 

Σωστά (με μέτρημα) 7 5 

Λάθος 10 7 

Διατάσσει μόνο το 2 4 6 

Σύνολο: 21 21 

 

5.2.1.6 Αριθμητικές Σχέσεις. 

 

Το τελευταίο έργο του pre-test περιλάμβανε δυο λεκτικά αριθμητικά 

προβλήματα. Στο πρώτο πρόβλημα τα παιδιά καλούνταν να απαντήσουν σε ένα 

ερώτημα πρόσθεσης και στο δευτερο σε ερώτημα να ανταποκριθούν σε ερώτημα 

αφαίρεσης. Όπως φαίνεται στον Πίνακα 8, η πλειοψηφία των  μαθητών από κάθε 

ομάδα έδειξε να μην κατανοεί τα προβλήματα και απέτυχε να ανταποκριθούν. 

Συγκεκριμένα για το πρόβλημα της πρόσθεσης ήταν έντεκα μαθητές της 

πειραματικής και δεκατρείς μαθητες της ομάδας ελέγχου, όπως και στο πρόβλημα της 

αφαίρεσης ήταν δεκατρείς οι μαθητές και από τις δυο ομάδες. Οι μαθητές αυτοί 

σκέφτηκαν να χρησιμοποιήσουν το υλικό ώστε να μπορέσουν να κατανοήσουν το 

νόημα του προβλήματος αλλά απέτυχαν. Δοκίμαζαν να φτιάχνουν σύνολα, να 

διαχωρίζουν ποσότητες, να μετρούν χωρίς να ακολουθούν κάποιο τρόπο και αυτό δεν 

τους οδηγούσε πουθενά. Απογοητεύτηκαν και τελικά έδειξαν να παραιτούνται από 

κάθε προσπάθεια επίλυσης του προβλήματος. Αντίθετα, τέσσερις μαθτές από την 

πειραματική ομάδα και τρείς  της ομάδας ελέγχου χρησιμοποίησαν το υλικό σωστά 

για να βρουν τη λύση στα προβλήματα της πρόσθεσης. Αντίστοιχα πέντε και έξι 
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μαθητές για την αφαίρεση.  Πιο αναλυτικά, οι μαθητές που εκμεταλεύτηκαν το υλικό 

που είχαν στη διάθεση τους, στο πρόβλημα της πρόσθεσης  αρχικά ξεχώρισαν από το 

σύνολο δυο καπάκια και στην συνέχεια συμπλήρωσαν όσα χρειάζονται μέχρι το 

πέντε. Την ίδια διαδικασία έκαναν και για την αφαίρεση δηλ. έφτιαξαν ένα σύνολο με 

εννέα καπάκια, διαχώρισαν δυο και μέτρησαν ένα-ένα τα υπόλοιπα. Η 

δημοφιλέστερη στρατηγική που ακολούθησαν ήταν η ‘μέτρηση από’ όπου άρχισαν να 

μετρούν από το τέλος του πρώτου συνόλου. Φαίνεται επίσης ότι ένας μικρός αριθμός 

παιδιών, δυο από κάθε ομάδα, επιλέγει να δώσει μια τυχαία απάντηση στα 

προβλήματα χωρίς την υποστήριξη του υλικού. Ωστόσο κάποιοι μαθητές  και από τις 

δυο ομάδες έκαναν τις πράξεις νοερά με το μυαλό τους: για την πρόσθεση έξι και 

πέντε από την πειραματική και την ομάδα ελέγχου αντίστοιχα, ενώ για την αφαίρεση  

μόνο τρεις και δυο μαθητές αντίστοιχα. Από τα παραπάνω προκύπτει ότι οι μαθητές 

των δυο ομάδων παρουσιάζουν παρόμοια εικόνα αναφορικά με την ικανότητα τους 

να προσεγγίσουν την πρόσθεση και την αφαίρεση. Ωστόσο στην πρόσθεση οι  

μαθητές και των δυο ομάδων φαίνεται να πετυχαίνουν να απαντήσουν σωστά 

κάνοντας νοερούς υπόλογισμούς, συγκριτικά με τη αφαίρεση στην φαίνεται ότι 

επιλέγουν να χρησιμοποιήσουν το υλικό για να υποστηρίξουν την απάντηση τους. 

Ο βαθμός αντίληψης λοιπόν των αριθμητικών σχέσεων εμφανίζεται στην 

κατανόηση των προβλημάτων και στο συγκεκριμένο έργο παρατηρείται οι μαθητές 

να μην είναι αρκετά εξοικειωμένοι με την επίλυση τους αλλά να περιορίζονται 

αρκετά στην κατανόηση του νοήματος. Αναφορικά με την αντίληψη των αριθμητικών 

σχέσεων να σημειωθεί ότι ελάχιστοι μπόρεσαν και απάντησαν χωρίς να 

χρησιμοποιήσουν το υλικό, άρα δεν έχουν αναπτύξει την ικανότητα αυτή ώστε να 

χειρίζονται με ευχέρεια και ευελιξία τους αριθμούς. Η αδυναμία των μαθητών να 

συγκρίνουν και να διατάσσουν ποσότητες φαίνεται να επηρρεάζει στην κατανόηση 

των αριθμητικών σχέσεων. Οι περισσότεροι από τους μαθητές που δεν κατανόησαν 

την διάταξη ποσοτήτων και δεν τοποθέτησαν τις κάρτες  στη σειρά, στο προηγούμενο 

έργο έδειξαν δυσκολία στην επίλυση των αριθμητικών προβλημάτων.  
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Πίνακας 8. 

6
ο
 Έργο: Αριθμητικές Σχέσεις 

Αποτελέσματα 

 

Πρόσθεση Αφαίρεση 

 Π

Π.Ο 

Ο

Ο.Ε 

Π

Π.Ο 

 

Ο.Ε 

Χρησιμοποιεί υλικό (μέτρηση από..) 4

4 

3

3 

5

5 

 

6 

Αναλύει-συνθέτει αριθμούς νοερά (σωστή 

απάντηση) 

6

6 

5

5 

3

3 

 

2 

Δεν κατανοεί την πράξη 9

9 

1

13 

1

11 

 

11 

Δεν χρησιμοποιεί υλικό (λάθος απάντηση) 2

2 

0

0 

2

2 

 

2 

Σύνολο 2

21 

2

21 

2

21 

 

21 

 

5.2.1.7 Συγκριτικά στοιχεία μεταξύ της πειραματικής ομάδας και της ομάδας 

ελέγχου. 

 

Από την συγκέντρωση των αρχικών συνεντεύξεων (pre-test) προκύπτει ότι το 

81% των μαθητών της πειραματικής και το 61% των μαθητών από την ομάδα 

ελέγχου είναι σε θέση να αναγνωρίζουν τα αριθμητικά σύμβολα.  Επίσης φάνηκε πως 

το 81% των μαθητών και από τις δύο ομάδες έχουν κατανοήσει την απαρίθμηση ώστε 

να μπορούν να μετρούν με ακρίβεια σύνολα. Ωστόσο το υπόλοιπο 19% των μαθητών 

από κάθε ομάδα φαίνεται να μην έχουν αναπτύξει επαρκώς τη δεξιότητα της 

απαρίθμησης, κάτι που φαίνεται να επηρρεάζεται από την διάταξη αλλά και το 

μέγεθος του συνόλου. 

Και στην πειραματική ομάδα αλλά και στην ομάδα ελέγχου, οι μαθητές 

έδειξαν αδυναμίες στην προσέγγιση της τακτικότητας του αριθμού και της 

ποσότητας. Σε γενικές γραμμές δεν φαίνεται να κατανοούν το μέγεθος του αριθμού 
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και της θέσης, να βρουν δηλαδή ποιους αριθμούς έχει δίπλα του κάθε αριθμός, καθώς 

μόνο το 52% των μαθητών της πειραματικής ομάδας και το 66% των μαθητών της 

ομάδας ελέγχου ολοκλήρωσαν το έργο χωρίς την καταμέτρηση. Σε επίπεδο 

ποσοτήτων ομοίως οι μαθητές φάνηκαν ανεπαρκείς να τις  συγκρίνουν και να να τις 

τοποθετήσουν στη σειρά καθώς μόνο το 33%  των μαθητών της πειραματικής ομάδας 

και το 23% από την ομάδα ελέγχου κατάφεραν να απαντήσουν σωστά 

χρησιμοποιώντας την καταμέτρηση. Αντίθετα μόνο το 14% των μαθητών της ομάδας 

ελέγχου κατάφερε να διατάξει τις ποσότητες χωρίς να καταμετρήσει ένα-ένα τα 

στοιχεία στα σύνολα. 

Κάτι ανάλογο παρατηρήθηκε και με την αναγνώριση ποσοτήτων, καθώς οι 

περισσότεροι μαθητές δεν μπόρεσαν να κατανομάσουν ποσότητες χωρίς τη ρουτίνα 

της καταμέτρησης.  Εξαίρεση αποτελεί η περίπτωση της διάταξης των στοιχείων του 

ζαριού. Πιο συγκεκριμένα, το 47% των μαθητών της πειραματικής ομάδας σε 

αντίθεση με το 19% των μαθητών της ομάδας ελέγχουν αναγνώρισαν άμεσα την 

κάρτα των τεσσάρων στοιχείων που ήταν δομημένη όπως το ζάρι. Ακόμη το 61% των 

μαθητών από την πειραματική και το 48% της ομάδας ελέγχου, αντίστοιχα, 

αναγνώρισαν άμεσα την ποσότητα του έξι, όπως του ζαριού. Ωστόσο φάνηκε ότι οι 

μαθητές αυτοί που αναγνώρισαν άμεσα τις παραπανω κάρτες, δεν φάνηκε να 

διαχώριζουν τις ποσότητες και να τις αντιλαμβάνονται ως ένα σύνολο αποτελούμενο 

από μικρότερες ομάδες.  Πρόκειται για μια διαδικασία που στηρίχθηκε στην οπτική 

αναγνώριση αφού εκτίμησαν άμεσα το πλήθος ως ‘όλο’ και όχι  σε εννοιολογική 

βάση. Όπως προκύπτει από τα παραπάνω αν και μαθητές της πειραματικής ομάδας 

φαίνεται να υπερτερούν συγκριτικά με τους μαθητές στην ομάδα ελέγχου στην 

οπτική αναγνώριση συγκεκριμένων σχηματισμών, οι μαθητές στο σύνολο τους δεν 

έχουν αναπτύξει την ικανότητα για εννοιολογική αναγνώριση. Ουσιαστικά οι μαθητές 

και των δυο ομάδων δεν μπορούν να αναγνωρίσουν χωρικές αναπαραστάσεις μέσα σε 

μεγαλύτερα σύνολα και γι αυτό χρησιμοποιούν την καταμέτρηση. 

Αξιολογώντας την επίδοση τους και τις απαντήσεις που έδωσαν στην επίλυση 

αριθμητικών προβλήματων, φάνηκε ότι τα παιδιά τόσο της πειραματικής όσο και της 

ομάδας ελέγχου δεν έχουν καταφέρει να αναπτύξουν την ικανότητα να 

αντιλαμβάνονται τις σχέσεις των αριθμών καθώς το 61%  των μαθητών και από τις 

ομάδες δεν μπόρεσαν να βρουν τα αθροίσματα  των αριθμών, να διαχειριστούν το 
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υλικό. Όπως φάνηκε από τα αποτελέσματα, στο έργο της πρόσθεσης μόνο το 28% 

των μαθητών από την πειραματική και το 23% από την ομάδα ελέγχου απάντησε 

σωστά κάνοντας νοερούς υπολογισμούς. Για το έργο της αφαίρεσης το ποσοστό των 

μαθητών που έδειξαν να χειρίζονται νοερά τους αριθμούς ήταν, συγκριτικά με αυτό 

της πρόσθεσης, μικρότερο. Πιο αναλυτικά, μόνο το 14% των μαθητών από την 

πειραματική και μόνο το 9,5% από τους μαθητές της ομάδας ελέγχου. Φαίνεται 

λοιπόν ότι οι μαθητές δεν έχουν δημιουργήσει δυναμικές παραστάσεις των αριθμών 

ώστε να  οργανώσουν στρατηγικές για νοερές εκτιμήσεις.  

Συνεπώς διαπιστώθηκε ότι τα παιδιά της πειραματικής αλλά και της ομάδας 

ελέγχου φαίνεται να παρουσιάζουν αδυναμία στην κατανόηση της τακτικότητας και 

των σχέσεων του αριθμού. Ακόμη η ικανότητα να εκτιμούν άμεσα το πλήθος 

ποσοτήτων φαίνεται να περιορίζεται σε οικείες παραστάσεις. Γενικά οι ικανότητες 

που ανέπτυξαν οι μαθητές δεν διέφεραν σημαντικά μεταξύ των ομάδων, ώστε να 

παρατηρείται διαφοροποίηση ως προς το βαθμό προσέγγισης και κατανόησης των 

διαστάσεων του αριθμητικού νοήματος, όπως παρουσιάστηκαν παραπάνω. Από τις 

απαντήσεις των μαθητών στα έργα πριν το διδακτικό πείραμα φάνηκε ότι δεν 

υπήρξαν σημαντικές διαφορές στα ποσοστά των μεταξύ των δύο ομάδων, γεγονός 

που δείχνει ότι οι ομάδες είναι παρόμοιες.  

 

5.3 Μετά-έλεγχος (Post-test) 

 

Μετά τον προ-έλεγχο και την συλλογή των δεδομένων από τις συνεντεύξεις 

(pre-tests), και στις δυο ομάδες, ακολούθησε η υλοποίηση της κύριας φάσης του 

διδακτικού πειράματος. Στην πειραματική ομάδα έγινε η παρέμβαση με την ανάπτυξη 

των διδακτικών επεισοδίων και την υλοποίηση των δραστηριοτήτων, όπως αρχικά 

σχεδιάστηκαν. Οι μαθητές της ομάδας ελέγχου ακολούθησαν από την υπεύθυνη 

νηπιαγωγό του τμήματος, την παραδοσιακή διδασκαλία για την πρώτη αρίθμηση, 

σύμφωνα με το ΔΕΠΠΣ (2003). Μερικές μέρες αργότερα, ακολούθησε o μετά-

έλεγχος των δύο ομάδων και η  συλλογή των δεδομένων από τις συνεντεύξεις (post-

tests)  
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5.3.1 Αποτελέσματα συνεντεύξεων. 

5.3.1.1 Αριθμητικά σύμβολα  

 

Οι απαντήσεις των παιδιών στο πρώτο έργο δεν διαφοροποιήθηκαν σημαντικά 

μετά την διδακτική παρέμβαση, καθώς όπως αναφέρθηκε στο pre-test, τόσο τα παιδιά 

τη πειραματικής ομάδα όσο και της ομάδας ελέγχου στην πλειοψηφία τους είχαν 

αναπτύξει την ικανότητα αναγνώρισης αριθμητικών συμβόλων. Παρόλα αυτά στην 

ομάδα ελέγχου φάνηκε ότι τέσσερις μαθητές δεν ξεπέρασαν τη δυσκολία τους να 

αναγνωρίζουν ορισμένα ψηφία και συνεχίζουν να τα μπερδευουν, ενώ στην 

πειραματική ομάδα μόνο ένας μαθητής έδειξε παρόμοια αδυναμία.  

 

5.3.1.2 Απαρίθμηση –Καταμέτρηση 

 

Όμοια με το πρώτο έργο, σχεδόν όλοι οι μαθητές καταμέτρησαν τα καπάκια 

διαχωρίζοντας τα από το σύνολο και ολοκλήρωσαν το έργο σωστά. Πράγματι, μόνο 

ένας της πειραματικής ομάδας μαθητής δυσκολέυτηκε και μπερδεύτηκε σην 

ακολουθία της απαρίθμησης, ενώ ένας μαθητής στην ομάδα ελέγχου δεν μπόρεσε να 

μετρήσει με ακρίβεια τα καπάκια. Επίσης παρατηρήθηκε ότι όλοι οι μαθητές της 

πειραματικής ομάδας έκαναν την καταμέτρηση ‘σιωπηλά’ με τα δάχτυλα, 

μετακινώντας τα καπάκια και συντονίζοντας ταυτόχρονα την απαρίθμηση, ενώ στην 

ομάδα ελέγχου ένας τέσσερις μαθητές απαριθμούσαν ‘φωναχτά’, όπως έκαναν και 

στην αρχική συνέντευξη. Πολλοί μαθητές στο τέλος της καταμέτρησης τόνιζαν την 

τελευταία αριθμολέξη, ώστε να τονίσουν στην ερευνήτρια την πληθικότητα του 

συνόλου. Αυτοί που απαριθμούσαν από μέσα τους πολλές φορές έλεγαν την φράση 

«Είναι οχτώ». Γενικά φαίνεται οι μαθητές να κατανοούν τη σημασία της 

καταμέτρησης και να κατέχουν τις αρχές της απαρίθμησης. 

 

5.3.1.3 Σύγκριση - Διάταξη Αριθμών 

 

Η πιο χαρακτηριστική παρατήρηση που σημειώθηκε και αφορούσε την 

διάταξη των αριθμών ήταν η τοποθέτηση των αριθμών στη γραμμή, χωρίς την 

διαδικασία της απαρίθμησης. Όπως φαίνεται στον Πίνακα 9, οι μαθητές της 

πειραματικής ομάδας, με εξαίρεση έναν μαθητή, ακολούθησαν την ίδια διαδικασία: 
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παρατήρησαν την αριθμογραμμή, εντόπισαν τους αριθμούς που λείπουν και την 

συμπλήρωσαν διαλέγοντας από τη στοίβα τις σωστές κάρτες. Μάλιστα πολλοί δεν 

επέλεξαν να την συμπληρώσουν ακολουθώντας τη σειρά των αριθμών, αλλά 

τοποθετούσαν όποια κάρτα έβρισκαν πιο γρήγορα από το σύνολο. Δηλαδή 

μπορούσαν εύκολα να καταλάβουν ποιος αριθμός βρίσκεται πριν και μετά στον 

καθένα. Φαίνεται να έχουν δημιουργήσει μια νοερή αναπαράσταση της 

αριθμογραμμής διευκολύντας έτσι τη λύση του έργου. 

Αντίστοιχα στην ομάδα ελέγχου παρόλο που η πλειοψηφία, δηλαδή δεκαπέντε 

μαθητές, δεν μπήκε στη διαδικασία να απαριθμήσει προκειμένου να βρει τον αριθμό 

που λείπει, έξι μαθητές παρουσίασαν αδυναμία να συμπληρώσουν την 

αριθμογραμμή.   

 

Πίνακας 9. 

3ο Έργο: Τακτική διάταξη αριθμών 

Αποτελέσματα 

 

Πειραματική ομάδα Ομάδα Ελέγχου 

Σωστά με απαρίθμηση 1 0 

Σωστά χωρίς απαρίθμηση 19 15 

Λάθος 1 6 

Σύνολο: 21 21 

 

5.3.1.4 Άμεση αναγνώριση ποσοτήτων 

 

Σε όλα τα ερωτήματα του έργου, όπως φαίνεται στον Πίνακα 10, 

παρατηρούνται διαφορές στις ορθές απαντήσεις για αμεση αναγνώριση ποσοτήτων, 

μεταξύ των δυο ομάδων. Αναλυτικά, στην πειραματική ομάδα δεκαοχτώ μαθητές 

φάνηκε να εκτιμούν άμεσα το πλήθος των τεσσάρων στοιχείων χωρίς να 

παρατηρείται κάποια δυσκολία. Στο δεύτερο ερώτημα, ομοίως δεκαεννέα μαθητές 

αναγνώρισαν την ποσότητα καθώς όλοι ‘είδαν’ σε αυτό την αναπαράσταση του 

ζαριού. Για το τρίτο ερώτημα μόνο πέντε μαθητές χρησιμοποίησαν την καταμέτρηση, 

ενώ οι υπόλοιποι δεκαέξι εκτίμησαν σωστά το πλήθος και διέκριναν σε αυτό δυο 

μικρότερες ομάδες: 4 και 2. Μάλιστα, οι μαθητές υποστήριξαν ότι «….αυτό  (δηλ. η 

τετράδα) είναι το 4 της πρώτης κάρτας (δηλ. του πρώτου ερωτήματος)!». Σχετικά με 
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το τέταρτο ερώτημα περισσότεροι από τους μισούς μαθητές, συγκεκριμένα δεκατρείς, 

κατάφεραν να απαντήσουν σωστά, καθώς διαπίστωσαν ότι η συγκεκριμένη ποσότητα 

μπορεί να συνδυαστεί ως 6+2. Το τελευταίο ερώτημα φάνηκε να προβληματίζει 

αρκετούς μαθητές της πειραματικής ομάδας, οι οποίοι δεν περίμεναν ότι και σε αυτή 

την κάρτα το αποτέλεσμα θα ήταν το ίδιο, δηλ το 8, με την προηγούμενη. Ωστόσο 

αρκετοί  αναγνωρίσαν την υπάρξη δυο μικρότερων ομάδων, των 5 και 3 στοιχείων 

αλλά δυσκολεύτηκαν να υπολογίσουν το αποτέλεσμα. Κάποιοι μαθητές προκειμένου 

να απαντήσουν άρχισαν να μετρούν με το χέρι από το έξι και μετά, που σημαίνει ότι 

‘κράτησαν’ στο μυαλό τους το πέντε, την μεγάλη ποσότητα, και ξεκίνησαν από αυτήν 

το μέτρημα της μικρότερης ομάδας, το τρία. Στην πραγματικότητα όμως εννιά παιδιά 

μπόρεσαν να διακρίνουν τις ομάδες, να κάνουν τη σύνδεση με τους αντίστοιχους 

αριθμούς και να  τους αθροίσουν σωστά. Συνολικά οι μαθητές δείχνουν να μπορούν 

να αναγνωρίσουν με μια ματιά ποσότητες σε διάφορες διατάξεις και με μεγάλο 

πλήθος στοιχείων. Μολονότι στις μικρές ποσότητες και με δομημένη διάταξη η 

πλειοψηφία φαίνεται να αναγνωρίζει το πλήθος, στις μεγαλύτερες ποσότητες με 

διαφορετικούς σχηματισμούς και μη δομημένη διάταξη αρκετοί μαθητές μπορούν και 

ανταποκρίνονται με άνεση χωρίς να μετρούν. Φαίνεται επίσης από το σύνολο των 

ορθών απαντήσεων να έχουν δημιουργήσει στο μυαλό τους κάποια ‘σχήματα’, των 

αριθμών πάνω στα οποία στηρίζονται για να επεξεργαστούν τα μεγαλύτερα σύνολα, 

παραγκωνίζοντας την καταμέτρηση. Η εννοιολογική αναγνώριση εμφανίζεται σε 

αυτό το έργο μέσα από τις σωστές απαντήσεις των παιδιών, ως μια ικανότητα των 

παιδιών να αναλύουν  και να συνθέτουν τις ποσότητες με σκοπό την αντίληψη του 

πλήθους, όμως παρατηρείται δυσχέρεια στον νοερό υπόλογισμό του αθροίσματος.  

Ωστόσο οι μαθητές της ομάδας ελέγχου, φαίνεται να μπορούν να 

αναγνωρίζουν με άνεση  κυρίως τη δομημένη διάταξη του ζαριού, από τις υπόλοιπες 

κάρτες. Αναφορικά με το ερώτημα αυτό οχτώ μαθητές αναγνώρισαν άμεσα την 

ποσότητα. Στην ουσία δεν φαίνεται να παρατηρείται άμεση αναγνώριση ποσοτήτων 

από το σύνολο της ομάδας λαμβάνοντας υπόψη την ορθότητα των απαντήσεων σε 

όλα τα ερωτήματα. Γενικά η πλειοψηφία των μαθητών σε όλες ερωτήσεις επέλεξαν 

να απαντήσουν με την καταμέτρηση των ποσοτήτων με τα δάχτυλα. Μόνο τέσσερις 

μαθητές αναγνώρισαν άμεσα τη κάρτα του τέσσερα, ενώ στα υπόλοιπα τρία 

ερωτήματα  μόνο ένας μαθητής αναγνώρισε τις ποσότητες με μια ματιά και 
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υπολόγισε το πλήθος σωστά. Ο συγκεκριμένος μαθητής είναι ο ίδιος που είχε 

αναγνωρίσει στο αρχικό τεστ την κάρτα των έξι στοιχείων με τη μη δομημένη 

διάταξη. Στην ουσία εννοιολογική αναγνώριση ποσοτήτων στο έργο αυτό από την 

ομάδα ελέγχου δεν παρατηρήθηκε σε καμμία ερώτηση. Σε καμμία αναπαράσταση δεν 

φάνηκε οι μαθητές να μπορούν να  αναγνωρίζουν την ποσότητα σε βασιζόμενοι σε 

εννοιολογική βάση. Όλοι οι μαθητές της ομάδας ελέγχου στο σύνολο τους, με 

εξαίρεση τον παραπάνω, δεν φάνηκε να  επικεντρώνονται στην αναγνώριση 

σχηματισμών και μικρότερων ομάδων μέσα στο σύνολο, άρα δεν έχουν αναπτύξει 

κάποιες παραστάσεις, εικόνες των αριθμών για να μπορούν να τις οργανώνουν με 

ευελιξία. 

 

Πίνακας 10 

4
ο
 Έργο: Άμεση αναγνώριση ποσοτήτων 

  

Αποτελέσματα 4 6 (ζαριού) 6 (μη 

δομημένο) 

8 (6+2) 8(5+3) 

 Π

Π.Ο 

Ο

Ο.Ε 

Π

Π.Ο 

Ο

Ο.Ε 

Π

Π.Ο. 

 

Ο.Ε 

Π

Π.Ο 

Ο

Ο.Ε 

Π

Π.Ο 

Ο

Ο.Ε 

 

Αναγνωρίζει 1

18 

4

4 

1

19 

1

8 

1

16 

 

1 

1

13 

1

1 

9

9 

1

1 

Δεν αναγνωρίζει 3

3 

1

17 

2

2 

1

13 

5

5 

 

20 

8

8 

2

20 

1

12 

2

20 

Σύνολο: 2

21 

2

21 

2

21 

2

21 

2

21 

 

21 

2

21 

2

21 

2

21 

2

21 

 

5.3.1.5 Σύγκριση - Διάταξη ποσοτήτων 

 

Ο τρόπος οργάνωσης των καρτών σε διάταξη στο συγκεκριμένο πρόβλημα 

των παιδιών της πειραματικής ομάδας, διαφέρει από τον τρόπο λύσης που σκέφτηκαν 

οι μαθητές της ομάδας ελέγχου. Όπως φαίνεται στον Πίνακα 11 από την πειραματική 

ομάδα οι δεκαπέντε μαθητές προτίμησαν να τοποθετήσουν τις κάρτες σε διάταξη 

βασιζόμενοι στην άμεση αναγνώριση που έκαναν για το πλήθος της ποσότητας. Σε 

αντίθεση με την ομάδα ελέγχου, όπου μόνο τρείς μαθητές ολοκλήρωσαν το έργο 

σωστά με βάση τη διάκριση των ποσοτήτων που έκαναν. Επίσης πέντε μαθητές  από 
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την ομάδα ελέγχου φάνηκε ότι δεν έχουν τη δυνατότητα να εκτιμήσουν το πλήθος 

άμεσα και προτίμησαν την καταμέτρηση. Γενικά οι μαθητές από την ομάδα ελέγχου 

φαίνεται να μην είναι εξοικειωμένοι με την διάταξη των ποσοτήτων, καθώς δώδεκα 

από τους εικοσιένας παρατηρείται να κάνουν λάθη. Όμως, στην πειραματική ομάδα η 

πλειοψηφία δεν ακολούθησε την καταμετρήση, αλλά δοκιμάσε να βάλει τις κάρτες 

στη σειρά αναγνωρίζοντας ποιες έχουν περισσότερα ή λιγοτερα στοιχεία. Από τη 

διαδικασία αυτή πρόεκυπτε η σύγκριση των ποσοτήτων, οπότε τα παιδιά ξεκινούσαν 

και επεξεργάζονταν την οργάνωση των σχηματισμών που έβλεπαν. Το πιο σημαντικό 

στοιχείο στο έργο αυτό είναι οι ενέργειες των παιδιών στις κάρτες ώστε να 

οργανώσουν τους σχηματισμούς που είχαν μπροστά τους. Δοκίμαζαν να 

περιστρέφουν τις κάρτες, ‘αλλάζοντας’ κατά κάποιο τρόπο τους χωρικούς 

σχηματισμούς, ώστε ευκολότερα να οδηγηθούν σε μικρότερες ομαδοποιήσεις της 

ποσότητας. Άλλοι μαθητές έδειξαν ότι με την προσήλωση του βλέματος τους και τις 

κινήσεις των ματιών τους να προσπαθούν να ξεκαθαρίσουν χωρικά τους 

σχηματισμούς που βλέπουν. Μάλιστα μερικοί στην προσπάθεια τους αυτή σχολίαζαν 

όπως «…τρία και δύο πέντε…» ή  «….τέσσερα και δυο κάνουν έξι…». Από την άλλη 

κάποιοι εκτίμησαν αμέσως το πλήθος της κάθε κάρτας και εύκολα οδηγήθηκαν στη 

σωστή διάταξη. Ωστόσο μόνο τρεις ήταν οι μαθητές που ενώ ξεκίνησαν να 

τοποθετούν τις κάρτες χωρίς μέτρημα δεν μπόρεσαν να ολοκληρώσουν τη διαταξη, 

γιατί έδειξαν δυσκολία στην εκτίμηση των μεγάλων ποσοτήτων. Προκειμένου να 

απαντήσουν σωστά δοκίμαζαν να μετρήσουν με τα δάχτυλα και έτσι έφταναν στην 

ολολήρωση της διάταξης. Ακόμη, τρεις μαθητές δεν έφτασαν στην διάταξη των 

καρτών, είτε με την καταμέτρηση, είτε με την με την αναγνώριση του πλήθους της 

ποσότητας.  

 Γενικότερα η πλειοψηφία των μαθητών της πειραματικής ομάδας φάνηκε να 

στηρίζεται στην εκτίμηση του πλήθους από την εννοιολογική  αναγνώριση, ενώ 

κάποιοι χρησιμοποιήσαν την καταμέτρηση, στις μεγαλύτερες ποσότητες, ως 

εναλλακτική λύση είτε σε γιατί αντιμετώπιζαν δυσκολία  είτε για να ελέγξουν την 

ορθότητα της επιλογής τους. Κάτι τέτοιο όμως δεν ίσχυσε στην ομάδα ελέγχου. 

Μολονότι οι μαθητές προσπαθούν και συγκρίνουν τους σχηματισμούς  οπτικά, όμως 

δεν φαίνεται  να είναι σε θέση να διακρίνουν στα σύνολα μικρότερες ομάδες ώστε να 

τις ομαδοποιήσουν  για να βρουν το αποτέλεσμα.  Το βασικό που εντοπίζεται εδώ 
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από τους μαθητές αυτούς είναι ότι φαίνεται να αντιλαμβάνονται τις ποσότητες ως όλο 

και στηριγμένοι στην οπτική τους αντίληψη βρίσκουν ποιες κάρτες έχουν 

περισσότερα ή λιγότερα στοιχεία για να τις τοποθετήσουν ανάλογα. Μάλιστα  όταν  η 

ερευνητήτρια ζήτησε να της εξηγήσουν τον τρόπο που σκέφτηκαν για να βάλουν τις 

κάρτες στη σειρά  δήλωσαν πως «…ετσι φαίνονται σωστά…» ή «….αυτά δείχνουν 

περισσότερα/λιγότερα….». Ωστόσο οι μαθητές αυτοί δεν έδειχναν σίγουροι για τον 

ακριβή αριθμό του πλήθους, φάνηκε ότι προβληματίστηκαν και γι αυτό μέτρησαν για 

να βρουν τον αριθμό. Προφανώς το σύνολο των μαθητών της  ομάδας ελέγχου δεν 

αξιολόγησε τις ποσότητες εννοιολογικά και δεν έλαβε υπόψη του  την χωρική 

αναπαρασταση των εικόνων για να αναπτύξει με ευελιξία τους σχηματισμούς σε  

δυάδες, τριάδες ή τετράδες. 

 

Πίνακας 11. 

5
ο
 Έργο: Σύγκριση-Διάταξη ποσοτήτων 

Αποτελέσματα 

 

Πειραματική ομάδα Ομάδα Ελέγχου 

Σωστά (χωρίς μέτρημα) 15 3 

Σωστά (με μέτρημα) 3 5 

Λάθος 3 12 

Διατάσσει μόνο το 2 0 1 

Σύνολο: 21 21 

 

5.3.1.6 Αριθμητικές Σχέσεις 

 

Στο έκτο έργο που αφορά την αντίληψη των αριθμητικών σχέσεων 

παρατηρήθηκε διάσταση ως προς την επιλογή της απάντησης και τον τρόπο που 

έδρασαν οι μαθητές της πειραματικής και της ομάδας ελεγχου προκειμένου να 

επιλύσουν τα προβλήματα. Όπως διακρίνεται στον Πίνακα 12, σημαντική ήταν η 

αντιμετώπιση των μαθητών της πειραματικής ομάδας, οι οποίοι απάντησαν κάνοντας 

τους υπόλογισμούς με το μυαλό.  Για την ακρίβεια, περισσότεροι από τους μισούς  

μαθητές–δεκατρείς μαθητές για την πρόσθεση και δώδεκα για την αφαίρεση- 

προτίμησαν να ακολουθήσουν παρόμοια διαδικασία: προσέγγισαν το πρόβλημα μέσα 

από τη δημιουργία και την χρηση νοερών αναπαραστάσεων, παρόλο που είχαν στη 
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διάθεση τους το συγκεκριμένο υλικό. Προφανώς οι μαθητές αυτοί είχαν στο μυαλό 

τους κάποιες αναπαραστάσεις για τους αριθμούς και τις χρησιμοποίησαν για να 

βρουν τη λύση. Πέντε μαθητές στην πρόσθεση και τέσσερις αφαίρεση, προτίμησαν 

να χρησιμοποιήσουν τα καπάκια που είχαν στη διάθεση, τα οποία χειρίστηκαν όχι 

μόνο για να κατανοήσουν το νόημα της πράξης αλλά για να κάνουν τους 

υπολογισμούς, ενώ  φαίνεται ότι μόνο τρείς μαθητές δεν κατανόησαν το πρόβλημα 

της πρόσθεσης και τέσσερις της αφαίρεσης, αντίστοιχα. Αντίστοιχα, στην ομάδα 

ελέγχου τρεις μαθητές στην πρόσθεση και έξι στην αφαίρεση, βρήκαν λύση στα 

προβλήματα με την βοήθεια του υλικού, επίσης. Ωστόσο οι περισσότεροι μαθητές της 

δείχνουν ότι αδυνατούν να διαχειριστούν τα αριθμητικά προβλήματα νοερά, άρα δεν 

έχουν διαμορφώσει δυναμικά σχήματα των αριθμών στο μυαλό τους. Μόνο πέντε 

μαθητές της απαντούν σωστά στο πρόβλημα της πρόσθεσης και δύο σε αυτό της 

αφαίρεσης. Ενώ δώδεκα μαθητές εμφανίζουν δυσκολία στην κατανόηση του 

προβλήματος της αφαίρεσης αλλά και της πρόσθεσης για να δώσουν μια απάντηση,  

στην πειραματική ομάδα είναι ελάχιστοι, τέσσερις και τρεις στα αντίστοιχα έργα. 

Επίσης ένας μαθητής και από τις δυο ομάδες δίνει λανθασμένη απάντηση, η οποία 

φαίνεται να προκύπτει τυχαία καθώς αδυνατούν να διαχειριστούν τα δεδομένα, και 

δεν μπαίνουν στη διαδικασία να χρησιμοποιήσουν το υλικό.  

 

Πίνακας 12. 

6
ο
 Έργο: Αριθμητικές Σχέσεις 

Αποτελέσματα 

 

Πρόσθεση Αφαίρεση 

 Π.Ο Ο.Ε Π.Ο Ο.Ε 

Χρησιμοποιεί υλικό (μέτρηση από..) 5 3 4 6 

Αναλύει-συνθέτει αριθμούς νοερά (σωστή 

απάντηση) 

13 5 12 2 

Δεν κατανοεί την πράξη 3 12 4 12 

Δεν χρησιμοποιεί υλικό (λάθος απάντηση) 0 1 1 1 

Σύνολο 21 21 21 21 

 

Όπως φαίνεται στον Πίνακα 13, στο τελευταίο έργο, που αφορά επίσης τον 

τρόπο επίλυσης προβλημάτων και την κατανόηση των αριθμητικών σχέσεων, 
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παρατηρείται όπως και στο προηγούμενο, διαφοροποίηση ως προς τον τρόπο 

απάντησης των μαθητών μεταξύ των δύο ομάδων. Οι μαθητές της πειραματικής 

ομάδας φαίνεται να επιτυγχάνουν καλύτερα στην προσέγγιση των πράξεων και στην 

επίλυση λεκτικών προβλημάτων από ότι οι μαθητές της ομάδας ελέγχου. 

Συγκεκριμένα, εννέα μαθητές της πειραματικής ομάδας έκαναν σωστά την πρόσθεση 

υπολογίζοντας την πράξη νοερά και δέκα μαθητές στην ίδια ομάδα έλυσαν το 

πρόβλημα της αφαίρεσης με τον ίδιο τρόπο. Ενώ στην ομάδα ελέγχου μόνο δυο 

μαθητές στην πράξη της πρόσθεσης και τέσσερις στην αφαίρεση, αντίστοιχα 

οδηγήθηκαν στην λύση με νοερούς υπόλογισμούς. Ωστόσο από την πειραματική 

ομάδα οχτώ μαθητές δεν έδωσαν σωστές απαντήσεις, άρα είτε είχαν φτωχές 

αναπαραστάσεις, είτε δεν ήταν αρκετά ισχυρές για να υπολογίσουν με ακρίβεια ή 

πιθανόν δεν κατανόησαν το νόημα του προβλήματος. Ο αριθμός των μαθητών αυτών 

στην ομάδα ελέγχου είναι διπλάσιος, πιο συγκεκριμένα δεκαεπτά μαθητές για το έργο 

της πρόσθεσης και δεκαπέντε για τη πρόσθεση. Παρόλο που σε αυτό το έργο δεν 

δόθηκε υλικό, ελάχιστοι μαθητές–τέσσερις και τρεις για την πρόσθεση και την 

αφαίρεση αντίστοιχα, της πειραματικής ομάδας και δυο μαθητές της ομάδας ελέγχου- 

σκέφθηκαν να χρησιμοποιήσουν τα δάχτυλα τους ώστε να αντιμετωπίσουν το 

πρόβλημα και να δώσουν λύσεις. Κάποιοι από αυτούς ξεκινήσουν το μέτρημα από το 

δευτέρο σύνολο, ενώ κάποιοι άλλοι άρχισαν να μετρούν όλα τα δάχτυλα με τη σειρά. 

Γενικά οι μαθητές που χρησιμοποίησαν τα δάχτυλα τους φάνηκαν αρκετά σίγουροι 

για την στρατηγική τους, έδειξαν αυτόσυγκέντρωση και γενικά αντιμετώπισαν το 

πρόβλημα ως μια πρόκληση στην οποία έδρασαν δημιουργικά. 

Συνεπώς αντίληψη των αριθμητικών σχέσεων παρατηρείται στους μαθητές 

της πειραματικής ομάδας, καθώς καταφέρνουν να συνθέτουν και να αναλύουν 

αριθμούς νοερά. Επίσης φαίνεται να κατανοούν και άρα να επιλύουν απλά 

αριθμητικά προβληματα, είτε με την χρήση υλικού και δαχτύλων, είτε κάνοντας 

νοερούς υπολογισμούς.  Αντίθετα στην ομάδα ελέγχου δεν παρατηρείται κάτι τέτοιο. 

Οι μαθητές εμφανίζουν δυσκολία να προσεγγίσουν αριθμητικά προβλημάτα παρόλο 

που αυτά υποστηρίζονται από υλικό για την επίλυση τους. Όμοιως, δείχνουν να  

αντιμετωπίζουν δυσκολίες να βρουν αθροίσματα και διαφορές αριθμών σε λεκτικά 

προβλήματα χωρίς τη βοήθεια κάποιου υλικού, όπου απαιτείται η ανάπτυξη νοερών 

αναπαραστάσεων.  
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Πίνακας 13 . 

7
ο
 ΄Έργο: Αριθμητικές Σχέσεις –Νοεροί υπολογισμοί* 

Αποτελέσματα 

 

Πρόσθεση 

(4+3) 

Αφαίρεση (6-2) 

 Π.Ο Ο.Ε Π.Ο Ο.Ε 

Σωστή απάντηση (Νοερός 

υπολογισμός) 

9 2 10 4 

Λάθος απάντηση (Νοερός 

υπολογισμός) 

8 17 8 15 

Σωστή απάντηση (με δάχτυλα) 4 2 3 2 

Λάθος απάντηση (με δάχτυλα) 0 0 0 0 

Σύνολο 21 21 21 21 

 

5.3.1.7 Συγκριτικά στοιχεία μεταξύ πειραματικής ομάδας και ομάδας ελέγχου. 

 

Όπως φάνηκε παραπάνω οι μαθητές της  πειραματικής ομάδας αλλά και της  

ομάδας ελέγχου ανταποκρίθηκαν στο πρώτο και στο δεύτερο έργο με αρκετή ευκολία 

και ευχέρεια,  όπως άλλωστε ήταν αναμενόμενο. Από τις  αρχικές  συνεντεύξεις 

παρατηρήθηκε ότι το 95% των μαθητών και από τις δυο ομάδες μαθητές ήξεραν να 

μετρούν σύνολα και να αναγνωρίζουν τους αριθμούς.  Ωστόσο στο τρίτο έργο η 

διάταξη των αριθμών για τους μαθητές της πειραματικής ομάδας φάνηκε να είναι 

ευκολοτερη διαδικασία καθώς το 95% αυτών ολοκλήρωσε το έργο χωρίς 

καταμέτρηση με επιτυχία. Ενώ στην ομάδα ελέγχου το 75% των μαθητών φαίνεται να 

δυσκολευονται να βρουν τη θέση των αριθμών στη γραμμή. Κάτι ανάλογο 

παρατηρήθηκε στην σύγκριση και διάταξη ποσοτήτων ανάμεσα στις δυο ομάδες. Ενώ 

το 71% των μαθητών της πειραματικής ομάδας ολοκλήρωσαν σωστά το έργο, στην 

ομάδα ελέγχου οι περισσότεροι, δηλαδή το 61% των μαθητών απέτυχαν. Εδώ βέβαια 

υπήρξε και η εξής διαφοροποίηση: στη πειραματική ομάδα το 71% της το έκανε 

σωστά αναγνωρίζοντας άμεσα το πλήθος της ποσότητας, χωρίς καταμέτρηση, σε 

αντίθεση με την ομάδα ελέγχου, οπου εκεί το ποσοστό ήταν μόλις το 14% των 

μαθητών. 
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Όσον αφορά την ικανότητα των παιδιών να αναγνωρίζουν άμεσα ποσότητες 

παρατηρήθηκε ότι οι πλειοψηφία της πειραματικής ομάδας μπορεί να αναγνωρίσει 

άμεσα το πλήθος των αντικειμένων σε μικρά και μεγάλυτερα σύνολα. Πιο αναλυτικά 

το 85% των μαθητών αυτών αναγνωρίζει άμεσα την κάρτα του τέσσερα, το 90% το 

έξι του ζαριού, το 76% την κάρτα του μη δομημένου έξι, ενώ για τις κάρτες του οχτώ 

(6+2) και (5+3) τα ποσοστά των μαθητών είναι σχετικά χαμηλότερα δηλαδή το 61% 

και το 42% αντίστοιχα, αλλά επίσης σημαντικά. Αυτό σχετίζεται με την ικανότητα 

τους να αντιληφθούν τα μεγαλύτερα σύνολα ως ένα σύνολο που αποτελείται από 

μικρότερες ομάδες. Πράγματι, αρκετοί μαθητές της πειραματικής ομάδας στις 

μεγαλύτερες ποσότητες, έδειξαν να εντοπίζουν μικρότερα σύνολα, όπως την τετράδα 

που αναγνώρισαν σε προηγούμενη κάρτα και δυάδες. Αυτό δεν ίσχυσε στην ομάδα 

ελέγχου. Εκεί το 38% των μαθητών αυτών αναγνώρισαν την οικεία, στερεοτυπική 

παραστάσεις του έξι ενώ την κάρτα του τέσσερα μόνο το 19% αυτών και τις 

υπόλοιπες ποσότητες μόνο το 4% των μαθητών τις αναγνώρισε άμεσα.  Συνεπώς 

ικανότητα εννοιολογικής αναγνωρισης στην συγκεκριμένη ομάδα δεν παρατηρήθηκε.   

Κάτι ακόμα που φαίνεται να διαφοροποιείται μεταξύ των δυο ομάδων είναι η 

ικανότητα τους να επιλύουν απλά αριθμητικά προβλήματα. Στην ουσία το 61% των 

μαθητών της ομάδας ελέγχου δεν κατάφεραν να προσεγγίσουν τα προβλήματα του 

6
ου

 έργου αντιμετώπισαν δυσκολίες στον συνδυασμό και στον υπολογισμό των 

αθροισμάτων, ενώ στο 7
ο
 έργο το 80% αυτών αντιμετώπισε δυσκολίες στην 

πρόσθεση και το 71% στην αφαίρεση.  Ωστόσο και στην πειραματική ομάδα 

παρατηρήθηκε κάποια παιδιά να έχουν δυσκολίες στην ανάπτυξη των νοερών 

υπολογισμών κυρίως στα προβλήματα του 7
ου

 έργου όπου έπρεπε να χειριστούν μόνο 

τους αριθμούς, καθώς μόνο το 61% των μαθητών απάντησε σωστά, ενώ περίπου το 

19% αυτών σκέφθηκαν να χρησιμοποιήσουν τα δάκτυλα τους και να απαντήσουν 

σωστά. Όμως στα προβλήματα του 6
ου

 έργου που είχαν μπροστά τους τα καπάκια, 

παρόλο που το 70% περίπου των μαθητών φάνηκε να μην τα χρησιμοποιεί, το 61% 

υπολόγισε σωστά  με το μυαλό την πρόσθεση και το 57% την αφαίρεση. Ενώ  μόνο 

14% και το 19% των μαθητώ έδειξαν ότι δεν κατανόησαν την πρόσθεση και την 

αφαίρεση αντίστοιχα.  Επομένως στην πειραματική ομάδα παρατηρείται αρκετοί 

μαθητές να οδηγούνται σε εννοιολογική οργάνωση και αντίληψη των αριθμών, και 
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άρα ανάπτυξη των σχέσεων τους. Ενώ στην ομάδα ελέγχου  αδυναμία στην 

προσέγγιση των πράξεων. 

Γενικότερα σε επίπεδο αριθμητικής μάθησης φάνηκε ότι οι μαθητές της 

πειραματικής ομάδας αντιλαμβάνονται καλύτερα τις αριθμητικές σχέσεις και άρα 

μπορούν να προσεγγίσουν καλύτερα τις αριθμητικές πράξεις από ότι οι μαθητές της 

ομάδας ελέγχου. Επίσης παρατηρείται να έχουν αναπτύξει σε κάποιο βαθμό την 

ικανότητα της εννοιολογικής αναγνώρισης, γεγονός που τους επιτρέπει να 

προσεγγίζουν αποτελεσματικά την τακτικότητα ποσοτήτων και αριθμών.  

 

5.4 Συγκριτικά στοιχεία των αποτελεσμάτων pre-test και 

post-test της ομάδας ελέγχου. 
 

Όπως φάνηκε παραπάνω οι παρατηρήσεις που έγιναν στην ομάδα 

παρέμβασης αφορούσαν κυρίως την ικανότητα των μαθητών να διατάσσουν 

αριθμούς και ποσότητες καθώς και την αντίληψη των αριθμητικών σχέσεων. Από τις 

συνεντεύξεις αναδείχθηκαν αδυναμίες των μαθητών στην τακτικότητα αριθμών στη 

αριθμογραμμή και ποσοτήτων στη σωστή σειρά αλλά και στην προσέγγιση των 

αριθμών σε σχέση με τους υπόλοιπους. Παρακάτω αναλύονται ξεχωριστά οι 

απαντήσεις και οι δράσεις  των παιδιών σε κάθε έργο και διάσταση του αριθμητικού 

νοήματος.  

Και στο πρώτο έργο αλλά και στο δευτέρο, οι απαντήσεις των μαθητών 

έδειξαν ότι η καταμέτρηση είναι μια βασική διάσταση του αριθμού που 

παρατηρήθηκε σε όλα σχεδόν τα παιδιά  και με την πάροδο του χρόνου βελτιώθηκε. 

Παρόλα αυτά ένας μικρός αριθμός παιδιών δεν καταφέρνει να αναγνωρίζει όλα τα 

ψηφία. 

Ως προς την τακτική διάσταση του αριθμού όπως φαίνεται στον Πίνακα 14, οι 

μαθητές στο μετά-έλεγχο βρήκαν τη σειρά των αριθμών χωρίς να μετρήσουν, 

συγκριτικά με την τακτική που ακολούθησαν στο αρχικό τεστ, αλλά έξι μαθητές 

συνεχίζουν να εμφανίζουν δυσκολίες στην κατανόηση όσον αφορά τον τρόπο 

παράστασταση τους στην αριθμογραμμή. Επίσης παιδιά που στον προ-έλεγχο 

παρουσίασαν αδυναμίες στη διάταξη των αριθμών ή απαριθμούσαν προκειμένου να 



80 
 

 

βρουν τον αριθμό που λείπει από την γραμμή, στον μέτα-έλεγχο δεν ολοκλήρωσαν 

σωστά το έργο επίσης. Αναφορικά με τις δυσκολίες αυτές διαπιστώθηκε ότι στα 

παιδιά  που παρατηρήθηκε ελλιπής αναγνώριση των συμβόλων εμφάνισαν λάθη και 

στην τακτική διάταξη των αριθμών.  

 

Πίνακας 14. 

3
ο
 Έργο: Τακτική διάταξη αριθμών 

Αποτελέσματα 

 

Πριν Μετά 

Σωστά 17 15 

Λάθος 4 6 

Σύνολο: 21 21 

 

 Παρόμοια δυσκολία παρατηρήθηκε στην διάταξη ποσοτήτων. Το πέμπτο 

έργο δυσκόλεψε αρκετά την πλειοψηφία των μαθητών και είναι αξιοσημείωτο ότι 

δεκαεπτά μαθητές ακόμη και στο μετά-έλεγχο αρκετοί μαθητές δεν κατάφεραν να 

ολοκληρώσουν το έργο. Βασική προυπόθεση ήταν να να εκτιμήσουν το σύνολο της 

ποσότητας σε κάθε κάρτας. Ελάχιστοι, μόνο τρεις μαθητές, το έκαναν σωστά και 

πέντε δοκίμασαν να μετρήσουν με τα δάχτυλα. Όπως φαίνεται στον Πίνακα 15, η 

στρατηγική της καταμέτρησης δεν ακολουθήθηκε από το σύνολο των παιδιών σε 

κάνεναν έλεγχο. Βελτίωση στο έργο της διάταξης των ποσοτήτων στον μετά-έλεγχο 

δεν παρατηρήθηκε, καθώς το ποσοστό του 14% των μαθητών που αρχικά 

ολοκλήρωσαν το έργο σωστά, παρέμεινε στον μετά-έλεγχο το ίδιο. Προφανώς οι 

μαθητές αυτοί δεν έχουν κατανοήσει επαρκώς το στοιχείο της τακτικότητας του 

αριθμού.  

Πίνακας 15. 

5
ο
 Έργο: Σύγκριση-Διάταξη ποσοτήτων 

Αποτελέσματα 

 

Πριν Μετά 

Σωστά (χωρίς μέτρημα) 3 3 

Σωστά ( με μέτρημα) 5 5 

Λάθος 7 12 
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Διατάσσει μόνο το 2 6 1 

Σύνολο: 21 21 

 

Επίσης η άμεση αναγνώριση της ποσότητας στις κάρτες δυσκόλεψε τα παιδιά 

τα οποία παρουσιάσαν κάποιες διαφορές αναφορικά με την επίδοση τους στις 

διαφορετικές παραστάσεις και στο μέγεθος των συνόλων. Οι θετικές απαντήσεις για 

άμεση αναγνώριση ποσοτήτων αφορούσαν κυρίως τυπικές αναπαραστάσεις του 

ζαριού. Κάτι ανάλογο ίσχυσε και στο έργο της διάταξης των καρτών όπου οι μαθητές 

εκτός από την δυσκολία για διάταξη, έδειξαν και αδυναμία στην κατανόηση των 

αναπαραστάσεων των αριθμών. Στο Πίνακα 16 φαίνεται ξεκάθαρα ότι στον μετά-

έλεγχο οι μαθητές δεν παρουσιάσαν καμμία αλλαγή στις απαντήσεις από αυτές που 

έδωσαν στο αρχικό τεστ ώστε να φαίνεται η ανάπτυξη της ικανότητας αναγνώρισης 

ποσοτήτων σε εννοιολογικό επίπεδο.  

 

Πίνακας 16. 

4ο Έργο: Άμεση αναγνώριση ποσοτήτων 

Αποτελέσματα 

 

              4 6 (ζαριού) 6 (μη δομημένο) 8 

 Πριν Μετά Πριν Μετά Πριν Μετά Πριν *Μετά 

(6+2) 

*Μετά 

(5+3) 

Αναγνωρίζει 4 4 10 8 1 1 0 1 1 

Δεν 

αναγνωρίζει 

17 17 11 13 20 20 21 20 20 

Σύνολο: 21 21 21 21 21 21 21 21 21 

 

Οι μαθητές στο τελευταίο έργο των αριθμητικών προβλημάτων δεν έδειξαν 

σημαντικές διαφοροποιήσεις ως προς τον τρόπο προσέγγισης των δυο πράξεων στα 

δυο τεστς και άρα η συνολική εικόνα της ομάδας δεν αλλάξε. Όπως φαίνεται στον 

Πίνακα 17, δεκατρείς μαθητές όπως και στον προ-έλεγχο αδυνατούν να 

προσεγγίσουν τα προβλήματα, ενώ μόνο πέντε τα καταφέρνουν στο έργο της 

πρόσθεσης και μόνο δύο στης αφαίρεσης, έχοντας δημιουργήσει νοερές 

αναπαραστάσεις που τους επιτρέπουν να κατανοούν τις σχέσεις και να χειρίζονται 
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τους αριθμούς στο μυαλό. Πρέπει να αναφερθεί επίσης ότι οι μαθητές που σε 

προηγούμενο έργο δυσκολεύτηκαν να συγκρίνουν τις ποσότητες, και στην 

προσέγγιση των λεκτικών προβλήματων ήταν ανεπαρκείς. Επίσης οι μαθητές στον 

μετα-έλεγχο έδωσαν παρόμοιες και σε πολλές περιπτώσεις ίδιες απαντήσεις. Σε 

γενικές γραμμμές οι μαθητές που στον αρχικό έλεγχο έδειξαν να αντιμετωπίζουν 

δυσκολίες στην κατανόηση των αριθμητικών σχέσεων, στον μετά-έλεγχο δεν 

παρουσίασαν βελτίωση, άρα δεν μπορούν να ανταποκριθούν με επιτυχία. Αυτό 

επίσης σημαίνει ότι το ποσοστό των 38% των μαθητών που έδωσαν σωστή απάντηση 

και ανέπτυξαν στρατηγικές να ολοκληρώσουν το έργο στο αρχικό τεστ, παρέμεινε το 

ίδιο και στο τελικό τεστ. Οι παρατηρήσεις όπως παρουσιάστηκαν παραπάνω 

αναδεικνύουν αδυναμίες των μαθητών της ομάδας ελέγχου στην ανάπτυξη αφενός 

των βασικών διαστάσεων της τακτικότητας του αριθμού, των αριθμητικών σχέσεων  

και αφετέρου στην ικανότητα για άμεση αναγνώριση,  που πλαισιώνουν την 

αριθμητική μάθηση. 

 

Πίνακας 17. 

6
ο
 έργο: Αριθμητικές Σχέσεις 

            Αποτελέσματα           Πρόσθεση Αφαίρεση 

 Πριν Μετά Πριν Μετά 

Χρησιμοποιεί υλικό (μέτρηση από..). 

Σωστή απάντηση. 

3 3 6 6 

Αναλύει-συνθέτει αριθμούς νοερά 

(σωστή απάντηση) 

5 5 2 2 

Δεν κατανοεί την πράξη 13 12 11 12 

Δεν χρησιμοποιεί υλικό (λάθος 

απάντηση) 

0 1 2 1 

Σύνολο 21 21 21 21 

 

5.5 Συγκριτικά στοιχεία των αποτελεσμάτων pre-test και post-test 

της πειραματικής ομάδας. 
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Με την ολοκλήρωση της συλλογής των συνεντεύξεων μετά-έλεγχο της 

πειραματικής ομάδας διαπιστώνονται σημαντικές παρατηρήσεις στην ανάπτυξη 

βασικών εννοιών και δεξιοτήτων που αφορούν  την κατανόηση του αριθμού. Από τον 

τρόπο που έδρασαν οι μαθητές στα έργα των συνεντευξεων, μετά την ολοκλήρωση 

της παρέμβασης, σε ό, τι αφορά την αναγνώριση των ψηφίων και την καταμέτρηση 

παρατηρείται πως ακόμη και οι τέσσερις που αρχικά αντιμετώπιζαν δυσκολίες έχουν 

αναπτύξει αυτές τις δεξιότητες ώστε να τα καταφέρνουν με άνεση.  

Κάτι ακόμα που παρατηρήθηκε στην πειραματική ομάδα ήταν η προσέγγιση 

της τακτικότητας. Τόσο στο έργο της διάταξης των αριθμών όσο και σε αυτό των 

ποσοτήτων φάνηκε στον μετα-έλεγχο ότι είκοσι μαθητές έχουν την ικανότητα να 

βρουν τη διαδοχή το οποίο φαίνεται από τον τρόπο που έβαλαν τις κάρτες στη σειρά. 

Από τις απαντήσεις που έδωσαν μετά την ολοκληρωση της διδακτικής παρέμβασης, 

μόνο δυο μαθητές δυσκολεύτηκαν να βρουν τη θέση των αριθμών ενώ στον προ-

έλεγχο ήταν έντεκα μαθητές. Επίσης διαπιστώθηκε πως  οι μαθητές που κατάφεραν 

να συμπληρώσουν την αριθμογραμμή, φαίνεται να έχουν άνεση και στην σύγκριση 

και  διάταξη των χωρικών αναπαραστάσεων. Έτσι όπως φαίνεται στον Πίνακα 18, ο 

αριθμός των λανθασμένων απαντήσεων μειώθηκε, ενώ άλλαξε και η στρατηγική που 

ανέπτυξαν προκειμένου να βρουν λύση στο έργο. Δεκαπέντε μαθητές στον μετα-

έλεγχο σύγκριναν τα σύνολα χωρίς να μετρούν τα στοιχεία τους, βρίσκοντας 

διάφορους τρόπους αναγνώρισης όπως να εντοπίζουν γνωστά, μικρότερα αριθμητικά 

σχήματα, τα οποία επεξεργάστηκαν για να υπολογίσουν τις ποσότητες και μόνο τρεις 

μέτρησαν ένα-ένα τα στοιχεία από τις ποσότητες. Άμεση αναγνώριση ποσοτήτων στο 

έργο αυτό δεν παρατηρήθηκε από κανένα παιδί στον προ-έλεγχο, ενώ δεκατέσσερις 

μαθητές έδωσαν λάθος απάντηση. Αντίθετα στον μετά-έλεγχο οι λανθασμένες 

απαντήσεις μειώθηκαν σε τρεις. Συνεπώς οι μαθητές αυτοί φαίνεται να αναπτύσσουν 

την έννοια της τακτικότητας, η οποια εμφανίζεται με την χρήση των ψηφίων αλλα και 

με την αναπαράσταση  του αριθμού σε σχηματισμούς. 

 

Πίνακας 18. 

5
ο
 Έργο: Σύγκριση-Διάταξη ποσοτήτων 

              Αποτελέσματα 

 

Πριν Μετά 
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Σωστά (χωρίς μέτρημα) 0 15 

Σωστά (με μέτρημα) 7 3 

Λάθος 10 3 

Διατάσσει μόνο το 2 4 0 

Σύνολο: 21 21 

 

Από τον Πίνακα 19, φαίνεται ότι σε όλες τις περιπτώσεις των σχηματισμών οι  

απαντήσεις των μαθητών της πειραματικής ομάδας για άμεση αναγνώριση έχουν 

αυξηθεί μετά την παρέμβαση. Φαίνεται οι μαθητές να είναι εξοικειωμένοι με την 

άμεση αναγνώριση ποσοτήτων. Αυτό επιβεβαιώνεται άλλωστε και από το έργο της 

διάταξης ποσοτήτων. Ωστόσο στον μετά-έλεγχο τρεις μαθητές (ενώ στον αρχικό 

έλεγχο ήταν έντεκα) δεν μπόρεσαν να κατανομάσουν την ποσότητα με τα τέσσερα 

στοιχεία χωρίς την καταμέτρηση. Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι οι 

συγκεκριμένοι μαθητές αντιμετώπισαν δυσκολίες και στις μεγαλύτερες ποσότητες για 

άμεση αναγνώριση. Επίσης φάνηκε να δυσκολεύονται στην διάταξη ποσοτήτων αλλά 

και στην επίλυση των προβλημάτων. Για την ακρίβεια μόνο ο ένας από αυτούς 

κατάφερε να βάλει στη σειρά τις ποσότητες μετρώντας και να επιλύσει τα 

προβλήματα στο έκτο έργο με την βοήθεια των καπακιών, όμως στο τελευταίο έργο 

απέτυχε. Οι υπόλοιποι δυο μαθητές δεν κατάφεραν να προσεγγίσουν κανένα ερώτημα 

από τα έργα της επίλυσης προβλημάτων και της διάταξης ποσοτήτων. Πρέπει να 

σημειωθεί ότι οι μαθητές που αναγνώρισαν την μικρότερη ποσότητα άμεσα 

αναγνώρισαν σωστά και τις μεγαλύτερες ποσότητες με ελάχιστες εξαιρέσεις. Οι ίδιοι 

φάνηκε να τα πηγαίνουν εξίσου καλά στην διάταξη ποσοτήτων αλλά και να 

επιτυγχάνουν στην επίλυση των προβλημάτων. 

Πίνακας 19. 

4η Έργο: Άμεση αναγνώριση 

 

Αποτελέσματα 

 

         4 6 (ζαριού) 6 (μη 

δομημένο) 

8 

 Πριν Μετά Πριν Μετά Πριν Μετά Πριν Μετά 

(6+2) 

Μετά 

(5+3) 

Αναγνωρίζει 10 18 13 19 1 16 1 13 9 
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 Πιο αναλυτικά στον Πίνακα 20, καταγράφονται οι τρόποι προσέγγισης των 

παιδιών στα αριθμητικά προβλήματα. Είναι ξεκάθαρο ότι στην πειραματική ομάδα 

ενισχύθηκε θετικά η ικανότητα τους να αντιμετωπίζουν τα προβλήματα. Αρχικά, 

στην πρόσθεση έντεκα μαθητές και στην αφαίρεση δεκατρείς φάνηκε να μη 

κατανοούν, ωστόσο μετά την διδακτική παρέμβαση οι μαθητές μειώθηκαν σε τρεις 

και πέντε στα αντίστοιχα προβλήματα. Παράλληλα αυξήθηκε σημαντικά και ο 

αριθμός των παιδιών που σκέφτονται και λύνουν τα προβλήματα νοερά. Στην 

πρόσθεση από έξι μαθητές σε δεκατρείς και στην αφαίρεση οι μαθητές ήταν δώδεκα 

ένω στο αρχικό τεστ μόνο τρεις. 

Από τα παραπάνω προκύπτει ότι στην πειραματική ομάδα, μετά την διδακτική 

παρέμβαση βελτιώθηκε η ικανότητα των παιδών να οργανώνουν τις ποσότητες 

εννοιολογικά και να αναγνωρίζουν άμεσα το πλήθος των στοιχείων τους. Παράλληλα  

ενισχύθηκε η κατανόηση της τακτικότητας, των σχέσεων των αριθμών όπως και οι 

νοεροί υπολογισμοί, καθώς φαίνεται ότι οι μαθητές μπορούν να επιλύουν αριθμητικά 

προβλήματα αναλύοντας και συνθέτοντας είτε ποσότητες είτε αριθμούς. Ωστόσο στα 

προβλήματα του 6
ου

 με ποσότητες τα πηγαίνουν καλύτερα από ότι σε αυτά του ίδιου 

έργου που είχαν να διαχειριστούν μόνο τους αριθμούς. 

 

Πίνακας 20. 

6η Έργο: Αριθμητικές Σχέσεις 

Αποτελέσματα 

     

Πρόσθεση Αφαίρεση 

 Πριν Μετά Πριν Μετά 

Χρησιμοποιεί υλικό (μέτρηση από..) 4 5 5 4 

Αναλύει-συνθέτει αριθμούς νοερά 

(σωστή απάντηση) 

6      13 3 12 

Δεν κατανοεί την πράξη 9 3 11 4 

Δεν χρησιμοποιεί υλικό (λάθος 2 0 2 1 

Δεν 

αναγνωρίζει 

11 3 8 2 20 5 20 8 12 

Σύνολο: 21 21 21 21 21 21 21 21 21 
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απάντηση) 

Σύνολο 21 21 21 21 
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6. ΣΥΖΗΤΗΣΗ 
 

Λαμβάνοντας υπόψη τα αποτελέσματα της έρευνας, όπως παρουσιάστηκαν 

παραπάνω μπορεί να ειπωθεί ότι διαπιστώνονται σημαντικά συμπεράσματα για την 

εννοιολογική άμεση αναγνώριση ποσοτήτων στη διδασκαλία της πρώτης αρίθμησης.  

Το παρόν διδακτικό πείραμα βασίστηκε στην εποικοδομιστική θεώρηση της 

μάθησης του Piaget, η οποία υποστηρίζει ότι οι μαθητές είναι ικανοί να 

οικοδομήσουν την μάθηση σε μαθησιακό περιβάλλον με τα κατάλληλα υλικά, που 

στην συγκεκριμένη εργασία αφορά την εννοιολογική αναγνώριση ποσοτήτων (Van 

de Walle, 2007). Ωστόσο το διδακτικό πείραμα αποτελεί ένα ‘πειραματικό’ 

κοινωνικό πλαίσιο στο οποίο ο μαθητής δρα όχι ατομικά αλλά συλλογικά, 

ανταλλάσει ιδέες,  και άρα φαίνεται να έχει τις ρίζες του στην κοινωνικο-πολιτιστική 

θεωρία μάθησης του Vygotsky (Χρονάκη, 2010). Προκειμένου λοιπόν η διδασκαλία 

να είναι αποτελεσματική δεν είναι απαραίτητη η αυστηρή επιλογή ανάμεσα στις δυο 

παραπάνω θεωρίες (Cobb, 1996 οπ. αναφ Van de Walle, 2007).  

Σε ένα τέτοιο εποικοδομιστικό πλαίσιο σχεδιάστηκε η παρούσα έρευνα ώστε 

οι μαθητές ενεργά να επεξεργάζονται ιδέες και να αλληλεπιδρούν για την ανάπτυξη 

της εννοιολογικής αναγνώρισης. Ουσιαστικά έγινε προσπάθεια να διερευνηθεί ο 

ρόλος της εννοιολογικής αναγνώρισης ποσοτήτων στην κατανόηση του αριθμητικού 

νοήματος στην προσχολική εκπαίδευση. 

Στη συνέχεια παρουσιάζονται τα ευρήματα όπως προέκυψαν αναφορικά με τα 

ερευνητικά ερωτήματα. 

 

6.1 Αριθμητική μάθηση  

 

Προκειμένου να δοθεί μια εκτενής απάντηση στο συγκεκριμένο ερευνητικό 

ερώτημα μελετήθηκαν οι απαντήσεις των παιδιών σε όλα τα έργα της συνέντευξης, 

σε αντιστοιχία με το ορισμό που δόθηκε παραπάνω.  Όσον αφορά την αριθμητική 
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μάθηση διαπιστώνεται ότι οι μαθητές καταφέρνουν να αναπτύσσουν ικανότητες και 

να προσεγγίσουν ένα σημαντικό μέρος βασικών εννοιών που συμβάλλουν στην 

κατανόηση του αριθμού. Ωστόσο ο τρόπος επεξεργασίας και η ανάπτυξη ικανοτήτων 

στις διαφορετικές διαστάσεις που απαρτίζουν την έννοια του αριθμού, διαφέρουν 

μεταξύ των μαθητών. 

- Πριν τη παρέμβαση 

              Βλέποντας τα ευρήματα πριν την διδακτική παρέμβαση μπορεί κανείς να 

οδηγηθεί στη διαπίστωση ότι οι μαθητές των δυο ομάδων παρουσιάζουν παρόμοια 

χαρακτηριστικά. Σε ό,τι αφορά τις γνώσεις για τους αριθμούς παρατηρείται πως οι 

περισσότεροι μαθητές περιορίζονται στις ικανότητες που αφορούν στην καταμέτρηση 

συνόλων και στην σύνδεση  τους με τον σωστό αριθμό, στην διάταξη αριθμών μέσα 

από την απαρίθμηση, και στην οπτική αναγνώριση ποσοτήτων 1-3 στοιχεία. Φάνηκε 

επίσης οι μαθητές στο σύνολο τους να υστερούν σε βασικές διαστάσεις του αριθμού, 

ενώ παρουσίασαν ευχέρεια στην απαρίθμηση και όπου χρειάστηκε να  

καταμέτρησουν ποσότητες έδειξαν ότι ήταν εξοικειωμένοι με την διαδικασία. 

Πράγματι οι μαθητές όπως έδειξαν τα αποτελέσματα αντιμετωπίσαν δυσκολίες στην 

διάταξη των αριθμών και κυρίως των ποσότητων, στην ανάπτυξη των αριθμητικών 

σχέσεων στην πρώτη δεκάδα, στην άμεση αναγνώριση ποσοτήτων μη οικείων και 

στερεοτυπικών αναπαραστάσεων όπως επίσης και στην επίλυση αριθμητικών 

προβλημάτων.  

Έτσι όσον αφορά την ικανότητα τους να διαχειρίζονται τις ποσότητες σχεδόν 

όλοι οι μαθητές χρησιμοποίησαν την καταμέτρηση προκειμένου να βρουν το πλήθος, 

ένω άμεση αναγνώριση ποσοτήτων παρατηρήθηκε μόνο σε μικρές ποσότητες και σε 

αναπαραστάσεις που ήταν γνωστοί, όπως του ζαριού. Κάτι ανάλογο συνέβη και με 

την διάταξη αριθμών καθώς και εκεί απαριθμούσαν ώστε να βρούν τη θέση τους. Η 

αδυναμία αυτή επίσης, εντοπίστηκε στο έργο της διάταξης ποσοτήτων όπου φάνηκε 

ότι οι μαθητές δεν μπόρεσαν να αξιολογήσουν τα πρότυπα για να υπολογίσουν το 

πλήθος και να συγκρίνουν τις ποσότητες. Πρόκειται για ένα εύρημα που καταδεικνύει 

τη σχέση που υπάρχει μεταξύ της κατανόησης της τακτικότητας του αριθμού και της 

αντίληψης των αριθμητικών σχέσεων. Στο έργο των αριθμητικών προβλημάτων η 

ικανότητα επίλυσης δεν παρατηρήθηκε από το σύνολο των μαθητών και όπως 

φαίνεται από τα αποτελέσματα η κατανόηση του προβλήματος και η εύρεση τρόπων 
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επίλυσης δυσκόλεψαν πολλά παιδιά. Επιπλέον τα αποτελέσματα σχετικά με την 

αντίληψη των αριθμητικών σχέσεων παρουσιάζουν μια αδυναμία από την πλευρά των 

μαθητών της κατανόησης του σχήματος μερος-όλου και της σχέσης των αριθμών με 

βαση τη δεκάδα με αποτέλεσμα να μην ανταποκρίνονται σε υπολογιστικές 

διαδικασίες. 

Συνεπώς στο αρχικό τεστ φαίνεται ότι  η αριθμητική ανάπτυξη όλων των 

παιδιών ήταν περιορισμένη καθώς δεν μπορούσαν να σκεφτούν τους αριθμούς με 

διαφορετικούς τρόπους. Χρησιμοποιούσαν μόνο την καταμέτρηση προκειμένου να 

υπολογίσουν και να ανταποκριθούν στα έργα, ενώ σε περιπτώσεις που απαιτούνταν 

διαφορετική νοητική επεξεργασία διαπιστώθηκε ότι δεν μπορούσαν να 

ολοκληρώσουν. 

-  Μετά τη παρέμβαση 

Τα αποτελέσματα σχετικά με την αριθμητική μάθηση των παιδιών, μετά την 

ολοκλήρωση της διδακτικής παρέμβασης παρουσιάζουν διαφορές μεταξύ των δυο 

ομάδων. Από τις απαντήσεις των  μαθητών της ομάδας ελέγχου δεν φαίνεται να 

διατάσσουν με άνεση ποσότητες καθώς επίσης ούτε να αντιλαμβάνονται τις σχέσεις 

μεταξύ των αριθμών. Ακόμη δείχνουν ότι αδυνατούν να αναγνωρίζουν πρότυπα 

παραστάσεων σε μεγαλύτερα σύνολα. Παρατηρήσεις που είχαν επισημανθεί και στην 

διαδικασία αξιολόγησης πριν το διδακτικό πείραμα. Αντίθετα τα αποτελέσματα της 

πειραματικής ομάδας κατέδειξαν ότι μετά τη διαδικασία εμπλοκής τους στο 

διδακτικό πείραμα, οι μαθητές ανέπτυξαν την ικανότητα εννοιολογικής αναγνώρισης, 

της τακτικής διάταξης μέσα από την άμεση αναγνώριση ποσοτήτων καθώς  και την 

κατανόηση αριθμητικών σχέσεων αφού οι περισσότεροι μπορούν εκδηλώνουν 

στρατηγικές επίλυσης με ή χωρίς τη χρήση υλικού. Βέβαια στα έργα της 

αναγνώρισης ποσοτήτων, κυρίως στις μεγάλες ποσότητες, φάνηκε να δυσκόλευονται 

στον υπολογισμό του αθροίσματος, αλλά εμφάνισαν την ικανότητα να διακρίνουν 

στις κουκίδες σχηματικά πρότυπα για να τις ομαδοποιήσουν και να  εκτιμήσουν το 

μέγεθος της ποσότητας. 

Από ευρήματα των αρχικών συνεντεύξεων φαίνεται ότι οι μαθητές και των 

δυο ομάδων έχουν κατακτήσει την διαδικασία της καταμέτρησης μέσα από την οποία 

αντιλαμβάνονται το στοιχείο της πληθικότητας του συνόλου. Οι μαθητές αποδίδουν 
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νόημα στη μηχανιστική διαδικασία της προφορικής απαρίθμησης και αντιστοιχούν  

στο σύνολο τον τελευταίο αριθμό που  είπαν (Van de Walle, 2007), συμπεριφορά που 

δείχνει ότι έχουν αποκτήσει επαρκώς τις αρχές της καταμέτρησης συνόλων (Gelman 

& Gallistel, 1978, όπ. αναφ. στο Butterworth, 2005). Ωστόσο ολοκληρωμένη 

κατανόηση της αίσθησης του αριθμού (Βerch, 2005) δεν παρατηρείται που οι Sarama 

και  Clements (2009) θεωρούν σημαντική για την μαθηματική ανάπτυξη. Σε γενικές 

γραμμές τα αποτελέσματα πριν την διδακτική παρέμβαση συνάδουν με τις απόψεις 

πολλών ερευνητών που υποστηρίζουν ότι η δεξιότητα της απαρίθμησης, η οποία 

συνδέεται με την ανάγνωση και την γραφή των ψηφίων, όπως και η κατανόηση της 

πληθικότητας του συνόλου δεν αποτελούν στοιχεία της ουσιαστικής προσέγγισης του 

αριθμού, αλλά χρειάζεται οι μαθητές να αναπτύξουν ικανότητες άμεσης αναγνώρισης 

ποσοτήτων (Clements & Sarama, 2009) καθώς και ένα ένα πλήθος αριθμητικών 

σχέσεων. Να αποκτήσουν με άλλα λόγια αντίληψη των χωρικών σχέσεων, των 

σταθερών σχέσεις των αριθμών στη δεκάδα, τις σχέσεων μέρος-όλου (Van de Walle, 

2007; Τζεκάκη, 2010). Επιπλέον η κατανόηση της τακτικής διάταξης των αριθμών 

όπως και η δεξιότητα της νοερής αριθμογραμμής είναι αυτή που υποστηρίζει τις 

εκτιμήσεις, τους υπολογισμούς και τις σχέσεις των αριθμών (Clements & Sarama, 

2009) η οποία όπως παρατηρήθηκε φάνηκε να απουσιάζει από αρκετά παιδιά. Η 

διαπίστωση ότι η μη κατανόηση των αριθμητικών σχέσεων συνδέεται με δυσκολία 

στην επίλυση αριθμητικών προβλημάτων, επιβεβαίωνεται από την απόψη των 

ερευνητών οι οποίοι υποστηρίζουν ότι  οι στρατηγικές επίλυσης που θα αναπτύξουν 

οι μαθητές δίνει σημαντικές πληροφορίες όσον αφορά την αριθμητική κατανόηση 

(Van de Walle, 2007). Επίσης πολλοί μαθητές έδειξαν ότι δεν κατανόησαν το νόημα 

των προβλημάτων με αποτέλεσμα να μην αναπτύξουν καμμία στρατηγική επίλυσης 

τους. Παρατήρηση που επιβεβαίωνεται από τους Clements και Sarama, (2009) οι 

οποίοι θεωρούν ότι η κατανοηση του μαθηματικού περιεχομένου του προβλήματος, 

αποτελεί το πρώτο βήμα αντιμετώπισης τους προκειμένου σε επόμενη φάση να 

αναπτύξουν τις στρατηγικές επίλυσης τους είτε χρησιμοποιώντας υλικό και 

μετρώντας είτε αθροίζοντας αριθμούς.  

Ωστόσο στις τελικές συνεντεύξεις προέκυψε ότι οι μαθητές της πειραματικής 

ομάδας στο σύνολο τους δεν περιορίστηκαν στην απλή απαρίθμηση των αριθμών και 

καταμέτρηση ποσοτήτων, ικανότητες που έτσι κι αλλιώς είχαν αναπτύξει πριν την 
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διδακτική παρέμβαση, αλλά ανέπτυξαν νοητικές διεργασίες (ανάλυση-σύνθεση 

ποσοτήτων, επίλυση προβλημάτων, τρόποι αναπαράστασης των αριθμών), έννοιες 

(τακτικότητα) και ικανότητες (εννοιολογική αναγνώριση ποσοτήτων, νοεροί 

υπολογισμοι, αντίληψη των σχέσεων) που σύμφωνα με τον Berch (2005) 

θεμελιώνουν το νόημα του αριθμού. Έτσι μπορούμε να πούμε ότι η αριθμητική 

μάθηση όπως περιγράφεται από τους ερευνητές (Clements & Sarama, 2009; Τζεκάκη, 

2010; Van de Walle, 2007; Sayers, Andrews & Boistrup, 2016) παρατηρείται στα 

παιδιά της πειραματικής ομάδας καθώς οδηγήθηκαν στην κατανόηση βασικών 

στοιχείων: πληθικότητα συνόλου, τακτικότητα, σχέσεις των αριθμών και στην άμεση 

αναγνώριση ποσοτήτων. Αντίθετα η γνώση για τους αριθμούς στους μαθητές της 

ομάδας ελέγχου περιορίζεται σύμφωνα με τον τον Van de Walle  (2007) στην 

αντιληπτική κατανόηση και όχι στην εννοιολογική. 

Αξίζει τέλος να αναφερθεί η παρατήρηση που προέκυψε από τις τελικές 

συνεντεύξεις στην πειραματική ομάδα στα έργα επίλυσης αριθμητικών προβλημάτων 

όπου διακρίνονται δυσκολίες στον υπολογισμό των αθροισμάτων, όπως επίσης και σε 

ποσότητες με πολλά στοιχεία, παρόλο  που οι μαθητές αντιλαμβάνονται την ύπαρξη 

μικρότερων ομάδων. Παρατήρηση που σχετίζεται με την ευχέρεια που έχουν οι 

μαθητές στον συνδυασμό των αριθμών. Βέβαια η αντίληψη και η ευχέρεια των 

μαθητών να διαχειρίζονται το συμβολικό σύστημα βασίζεται στη ικανότητα 

κατανόησης του αριθμητικού νοήματος και αντανακλά το επίπεδο κατανόησης των 

αριθμητικών σχέσεων (Starkey & ΜcCandliss, 2014) Αυτό δείχνει ότι προφανώς 

υπάρχει ανάγκη ώστε οι μαθητές να εμπλέκονται περισσότερο σε δραστηριότητες 

άμεσης αναγνώρισης καθώς έτσι κάνουν σύνδεση ποσότητας με αριθμολέξη που οι 

Batchelor, Keeble και Gilmore (2015) θεωρούν σημαντικές καθώς τους οδηγούν στην 

κατανόηση του συμβολικού αριθμητικού  συστήματος.  

 

6.2 Άμεση αναγνώριση ποσοτήτων 

 

Για την απάντηση στο δεύτερο ερευνητικό ερώτημα χρησιμοποιήθηκαν οι 

απαντήσεις των παιδιών στο τέταρτο και πέμπτο έργο της σύνεντευξης σε αντιστοχία 

με τον ορισμό που δόθηκε. 
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- Πριν τη παρέμβαση 

Στα έργα άμεσης αναγνώρισης ποσοτήτων φαίνεται ότι η πλειοψηφία των 

παιδιών και των δυο ομάδων χρειάστηκε να μετρήσουν ένα-ένα τα στοιχεία 

προκειμένου να βρουν τον αριθμό που εκφράζει και αντιστοιχεί στο σύνολο. Ωστόσο 

παρατηρήθηκε ότι κάποιοι κατάφεραν να αναγνωρίσουν άμεσα τις κάρτες με τις 

μικρές ποσότητες (δυο και τέσσερα) από ότι τις μεγαλύτερες ποσότητες. Κάτι 

ανάλογο συνέβη και με την μεγαλύτερη  ποσότητα (έξι στοιχεία) σε δομημένη 

διάταξη του ζαριού. Πρόκειται για μια κάρτα η οποία δεν προβλημάτισε ιδαίτερα τα 

παιδιά αφού φάνηκε γνώριμη και γι’ αυτό κατάφεραν άμεσα και σωστά να 

αναγνωρίσουν το πλήθος της. Ουσιαστικά οι μαθητές αναγνώρισαν άμεσα τις μικρές 

ποσότητες (έως τέσσερα στοιχεία) και την  αναπαραστάση του ζαριού. 

- Μετά τη παρέμβαση 

Μετά την ολοκληρωση της διδακτικής παρέμβασης στην πειραματική ομάδα 

και την συμμετοχή της ομάδας ελέγχου στην παραδοσιακή διδασκαλία, οι απαντήσεις 

μεταξύ των μαθητών των δυο ομάδων δείχνουν ότι υπάρχουν διαφορές σχετικά με 

την άμεση εκτίμηση ποσοστήτων, κάτι που παρατηρήθηκε και στη γνώση τους για 

τους αριθμούς. Αντίθετα, στην ομάδα ελέγχου οι μαθητές δεν προχώρησαν σε 

αναγνώριση μεγαλύτερων ποσοτήτων και μη τυπικών αναπαραστάσεων. Στην ουσία 

δεν αναγνώρισαν  σχηματισμούς  στους οποίους θα μπορούσαν να στηριχθούν για να 

βρουν το πλήθος χωρίς να μετρήσουν. 

Αξιολογώντας τις ικανότητες που ανέπτυξαν οι μαθητές στο αρχικό τεστ για 

να βρουν το πλήθος στις ποσότητες φάνηκε ξεκάθαρα ότι η άμεση αναγνώριση 

ποσοτήτων δεν ήταν ιδιαίτερα δημοφιλής. Είναι ξεκάθαρο ότι οι μαθητές 

ακολούθησαν δυο διαφορετικές διαδικασίες ανάλογα με το μέγεθος και την διάταξη 

της ποσότητας. Tο εύρημα αυτό επιβεβαίωνει το χαρακτηριστικό που παρατήρησαν 

πολλοί ερευνητές (Gelman & Gallistel, 1978, όπως αναφ. στο Sarama & Clements, 

2009, Mandler & Shebo, 1982; Trick & Pylyshyn,1993; Starkey & Cooper, 1995), ότι 

τα  παιδιά αναπτύσσουν από μικρή ηλικία την ικανότητα  άμεσης αναγνώρισης, ενώ 

σχετίζεται με τις παρατηρήσεις των Feigenson, Dehaene και Spelke (2004) σχετικά 

με την ύπαρξη δυο διαφορετικών εγγενών συστημάτων που ενεργοποιούνται στο 

άτομο ανάλογα με το πλήθος της ποσότητας κατά τη διαδικασία ανάπτυξης του 

αριθμητικού νοήματος. Σε αυτά τα συστήματα οφείλεται ο τρόπος επεξεργασίας των 
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ποσοτήτων που εξετάστηκε  και επομένως στον διαφορετικό τρόπο που λειτουργούν 

οι μαθητές όταν διαχειρίζονται ποσότητες.  

Τα αποτελέσματα έρχονται σε συμφωνία με προγενέστερες μελέτες που 

αναφέρουν ότι η άμεση αναγνώριση ποσοτήτων αρχικά περιορίζεται σε σύνολα έως 

τρία με τέσσερα στοιχεία όπου η ποικιλία των σχηματισμών είναι περιορισμένη 

(Mandler & Shebo, 1982, Trick & Pylyshyn,1993, Starkey & Cooper, 1995, Sarama 

&Clements, 2009). Οι μαθητές αναγνώρισαν τις ποσότητες αυτόματα, ασυνείδητα. 

Θα μπορούσαμε λοιπόν να πούμε ότι διακρίνεται η οπτική, αντιληπτική αναγνώριση 

όπως αντίστοιχα  αναφέρουν οι Sarama και Clements (2009), οι οποίοι εντοπίζουν ότι  

στο αρχικό αυτό στάδιο οι μαθητές δεν εκδηλώνουν καμμία στρατηγική αναγνώρισης 

ποσοτήτων. Σύμφωνα με τους ίδιους βέβαια η ικανότητα αυτή εξελίσσεται, 

αναπτύσσεται και οι μαθητές χρησιμοποιούν τις μικρές αναπαραστάσεις, τις 

συνθέτουν για να εκτιμήσουν μεγαλύτερες ποσότητες τεσσάρων, πέντε, δέκα 

στοιχείων (Mandler & Shebo, 1982; Trick & Pylyshyn, 1994; Sarama &Clements, 

2009) κάτι που δεν παρατηρήθηκε από τους μαθητές και των δυο ομάδων στο αρχικό 

τεστ αλλά και από τους μαθητές της ομάδας ελέγχου στο τελικό τεστ. 

 Ειδικότερα, διαπιστώθηκε ότι αρχικά όλοι οι μαθητές σχεδόν αυτόματα 

αναγνώρισαν την κάρτα των δυο στοιχείων, ενώ στην ποσότητα με τέσσερα στοιχεία 

δεν υπήρξε εύκολη αναγνώριση, παρόλο που και οι δυο είναι μικρές ομάδες. Η 

παρατήρηση αυτή επιβεβαιώνεται από τους Starkey και Cooper (1995) καθώς στην 

έρευνα τους εντόπισαν ότι τα περισσότερα λάθη των παιδιών στην ηλικία των πέντε 

χρονών παρατηρούνται στο ανώτερο όριο του του εύρους της αναγνώρισης 

ποσοτήτων, δηλαδή στο τέσσερα. Επίσης, αναφορικά με τη δυσκολία αυτή, οι 

ερευνητές καταλήγουν στο γεγονός ότι παρόλο που οι μαθητές μπορούν εύκολα με 

μια ματιά να διακρίνουν δυάδες, στις μεγαλύτερες ποσότητες υπάρχει δυσκολία 

καθώς απαιτείται ανάλυση και σύνθεση της ποσότητας σε μικρότερες ομάδες (π.χ δύο 

και δύο) (Barroody, Lai & Mix, 2006), διαδικασία που προφανώς δεν ακολουθήθηκε 

από τους μαθητές των παιδιών της ομάδας ελέγχου.  

Ωστόσο η εξελικτική πορεία της οπτικής αναγνώρισης σε εννοιολογική όπως 

περιγράφεται από τους Sarama και Clements (2009) και η αναπτυξη της τελευταίας 

παρατηρήθηκε  μόνο στους μαθητές της πειραματικής ομάδας στο τελικό τεστ. Οι 
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ποσότητες αντιμετωπίζονται ως σύνολα από μικρότερες ομάδες και οι μαθητές 

προσπαθούν να κάνουν την σύνθεση και να υπολογίσουν το πλήθος. Αυτό δείχνει ότι 

υπάρχει εννοιολογική αναγνώριση που οι  Sarama και Clements, (2009) θεωρούν 

είναι ότι αποτέλεσμα μιας συνειδητής  διαδικασίας, μιας στρατηγικής. Πράγματι οι 

συγκεκριμένοι μαθητές βλέπουν τους σχηματισμούς και καταλαβαίνουν ότι 

αποτελούνται από δυο κυρίως ομάδες. Όπως μάλιστα αναφέρουν παρατηρούν σε 

αυτούς  δυάδες, τριάδες ή ακόμα και διατάξεις του ζαριού με μεγαλύτερες ποσότητες 

όπως την τετράδα, πεντάδα και εξάδα. Έτσι επιβεβαιώνεται η οπτική επεξεργασία 

που κάνουν οι μαθητές στα σύνολα, όπως περιγράφεται από τους Trick και Pylyshyn, 

1994, η οποία καθώς αναπτύσσεται συμβάλλει στο να μπορούν να επεξεργάζονται 

μεγάλες ποσότητες και να τις οργανώσουν σε γνωστούς σχηματισμούς 2-4 στοιχείων. 

Αν και μια  τέτοια διαδικασία φαίνεται να μην επηρρεάζεται από την ύπαρξη ή όχι 

γνωστών μοτίβων, είναι αυτή που οι μαθητές της πειραματικής ομάδας επιλέγουν για 

να μετρήσουν γρήγορα μεγάλες ποσότητες και αποτελεί σημάδι σκόπιμης 

αριθμητικής διαδικασίας (Trick & Pylyshyn, 1994).  

Επίσης από την ‘επεξεργασία’ στις αναπαραστάσεις με πολλά στοιχεία που 

έκαναν οι μαθητές, φάνηκε ότι η αναγνώριση των ποσοτήτων σε ορισμένες 

περιπτώσεις δεν στηρίχθηκε σε εννοιολογικά δεδομένα, αλλά ήταν αποτέλεσμα 

οπτικής αναγνώρισης γνωστών μοτίβων.  Έτσι το έξι του ζαριού και το τέσσερα οι 

μαθητές το αναγνώρισαν γιατί οι αναπαραστάσεις ήταν οικείες, γνωστές. Αυτό 

έρχεται σε συμφωνία με όσα ο Von Glasersfeld (1982) αναφέρει  καθώς σύμφωνα με 

τον ίδιο, μέσω των οπτικών και κιναισθητικών σχηματισμών που τα παιδιά 

συναντούν στην καθημερινότητα, μαθαίνουν να τις συνδέουν οπτικά με τις 

αντίστοιχες αριθμολέξεις. Συνεπώς ο ρόλος της αναγνώρισης  προτύπων και μοτίβων, 

χαρακτηριστικό που βοηθάει στην αρίθμηση μεγαλύτερων ομάδων όπως 

περιγράφεται από τους  Jansen, Hofman, Straatemeier, Van Bers, Raijmakers και Van 

der Maas (2014) παρατηρήθηκε στους μαθητές όμως  ήταν περιορισμένος καθώς 

σκοπός της παρούσης έρευνας δεν ήταν η εξοικείωση τους με ‘τυπικές’ 

αναπαραστάσεις αλλά με δυναμικές που ενισχύουν την εννοιολογική και όχι την 

οπτική αναγνώριση. 

Θα μπορούσαμε επομένως να πούμε ότι το εύρος της ικανότητας για άμεση 

αναγνώριση επεκτάθηκε σε μεγαλύτερες των τριών και οικείων παραστάσεων μόνο 
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στους μαθητές της πειραματικής ομάδας. Όμως χρειάζεται χρόνος καθώς απαιτεί 

ουσιαστική κατανόηση των αριθμών –γεγονός που σύμφωνα με τα αποτελέσματα, 

παρατηρήθηκε ως έναν βαθμό στην συγκεκριμένη ομάδα - και είναι μια διαδικασία 

που δεν γίνεται αυτόματα αλλά σταδιακά  όπως αναφέρουν οι Βaroody, Li και Lai, 

(2006) και οι Feigenson, Dehaene, και Spelke, (2004) 

 

6.3 Ο ρόλος της άμεσης αναγνώρισης ποσοτήτων  στην κατανόηση 

της πρώτης αρίθμησης. 

 

Μέσα από την παρούσα εργασία έγινε προσπάθεια να διερευνηθεί η σχέση 

που υπάρχει μεταξύ της άμεσης αναγνώρισης και της κατανόησης του αριθμητικού 

νοήματος. Για να δοθεί απάντηση στο τρίτο ερευνητικό, μελετήθηκαν τα 

αποτελέσματα από το έκτο και έβδομο έργο, δηλαδή από τα έργα επίλυσης 

προβλημάτων, σε συνδυασμό με τα αποτελέσματα των έργων της άμεσης 

αναγνώρισης ποσοτήτων αλλά και τους αντίστοιχους ορισμούς.  

Από τα αποτελέσματα διαπιστώθηκε πως οι μαθητές που συμμετείχαν στην 

διδακτική παρέμβαση αφενός προχώρησαν σε εννοιολογική εκτίμηση ποσοτήτων και 

αφετέρου δούλεψαν στα αριθμητικά προβλήματα αναπτύσσοντας μεθόδους 

υπολογισμού. Τα ευρήματα αυτά συμφωνούν με τις απόψεις των ερευνητών που 

αναφέρουν ότι η ανάπτυξη της ικανότητας για άμεση αναγνώριση ποσοτήτων 

επηρεάζει και ενισχύει την αρίθμηση καθώς και την προσέγγιση βασικών στοιχείων 

του αριθμού που οδηγούν στην ουσιαστική κατανόηση του (Von Glasersfeld,1982; 

Wynn,1992; Starkey & Cooper, 1995; Benoit, Lehalle & Jouen, 2004; Βarroody, Lai, 

Mix, 2006 ). Η αλληλεπίδραση μεταξύ αρίθμησης και άμεσης αναγνώρισης 

ποσοτήτων που εντόπισαν οι Batchelor, Keeble και Gilmore (2015), επίσης 

εντοπίστηκε. 

Μια ακόμη αξιόλογη παρατήρηση αφορά στον τρόπο που οι μαθητές 

αντιλήφθηκαν τις ποσότητες στις κάρτες. Έτσι το γεγονός ότι οι μαθητές της 

πειραματικής ομάδας μετά την διδακτική παρέμβαση αναγνώρισαν ‘ασυνήθιστες’ 

αναπαραστάσεις των κουκίδων, μπορεί να συνδεθεί με τον τρόπο που σκέφτονται  

τους αριθμούς και την ικανότητα τους να ομαδοποιούν στοιχεία ώστε να γίνονται 



96 
 

 

εύκολα αναγνωρίσιμα και μετρήσιμα. Πρόκειται για ένα στοιχείο το οποίο συνάδει τα 

ευρήματα των Starkey και McCandliss, (2014) οι οποίοι αναφέρουν ότι η ανάπτυξη 

της εννοιολογικής αναγνώρισης ποσοτήτων συνδέεται άμεσα με την ικανότητα των 

παιδιών να οργανώνουν τα στοιχεία σε ομάδες. Το θέμα της ικανότητας να 

ομαδοποιούν μη οργανωμένες ποσότητες και να αντιλαμβάνονται  σε αυτές χωρικές 

σχέσεις θα μπορούσε να γίνει αντικείμενο νέας έρευνας όπου θα υπήρχε η 

δυνατότητα να μελετηθεί η σχέση της με την εννοιολογική αναγνώριση ποσοτήτων 

και να διαπιστωθεί ο τρόπος που η μια επηρεάζει, καθοδηγεί ή υπερτερεί της άλλης. 

Η κατανόηση των αριθμητικών σχέσεων είναι στοιχείο που μελετήθηκε στους 

μαθητές που συμμετείχαν στην έρευνα και τα αποτελέσματα έδειξαν ότι οι μαθητές 

που ανέπτυξαν την ικανότητα για άμεση αναγνώριση ποσοτήτων αντιλήφθηκαν την 

σωστή τακτική διάταξη αριθμών, ποσοτήτων και οδηγήθηκαν στην επίλυση 

αριθμητικών προβλημάτων. Πράγματι, οι μαθητές σύγκριναν και διέτασσαν τους 

σχηματισμούς συνδέοντας το στοιχείο της τακτικότητας και των σχέσεων των 

αριθμών. Οι αριθμητικές σχέσεις είναι ένα θεμελιακό στοιχείο που σχετίστηκε από 

τους ερευνητές με την κατάκτηση του αριθμητικού νοήματος καθώς επίσης και με 

την επίλυση αριθμητικών προβλημάτων που μπορεί να αναπτυχθεί από την 

προσχολική ηλικία (Resnic,1983; Hunting, 2003). Φάνηκε ότι οι μαθητές διακρίνουν 

στις εικόνες συνδυασμούς προτύπων, στα προβλήματα σκέφτονται και δημιουργούν 

συνδυασμούς αριθμών. Πράγματι η ικανότητα των μαθητών για ανάπτυξη νοερών 

υπολογισμών επιτυγχάνεται καθώς εξοικειώνονται και προσεγγίζουν πολλαπλές, 

δυναμικές εικόνες  των αριθμών μέσα από τις οποίες καταφέρνουν να αντιληφθούν 

τις αριθμητικές σχέσεις (Sayers, 2015).  Παρόμοιες παρατηρήσεις έγιναν και από 

τους Mulligan, Mitchemore και Prescott (2006) οι οποίοι αναφέρουν ότι η ικανότητα 

των παιδιών να αναζητούν, να αναγνωρίζουν μοτίβα και εικονιστικές 

αναπαραστάσεις αποτελεί ένδειξη προσέγγισης των αριθμητικών σχέσεων. Πράγματι 

οι μαθητές φαίνεται να βρίσκουν εύκολους συνδυασμούς αθροισμάτων και να 

υπολογίζουν τη θέση των αριθμών στην δεκάδα. Η παρατήρηση αυτή έρχεται σε 

συμφωνία με προηγούμενες έρευνες (Mulligan, Presscott, Papic & Mitchemore, 2006, 

Mulligan & Mitchemore, 2009) που επιβεβαίωνουν ότι οι μαθητές μπορούν να 

αντιληφθούν χωρικές και αριθμητικές σχέσεις μέσα από δραστηριότητες που 
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ενισχύουν την οργάνωση των στοιχείων και των αριθμών, γεγονός που θα τους 

οδηγήσει σε κατανόηση  μαθηματικών εννοιών και ανάπτυξη της σκέψης.  

Οι δραστηριότητες του διδακτικού πειράματος ενθάρρυναν τα παιδιά της 

πειραματικής ομάδας να αναγνωρίζουν άμεσα ποσότητες χωρίς να μετρούν, να 

οδηγούνται σε στρατηγικές για υπολογισμούς. Διαπιστώνεται ότι οι μαθητές της 

πειραματικής ομάδας ανέπτυξαν το  στοιχείο της πληθικότητας και των σχέσεων 

μέσα από τους χειρισμούς τους στις ποσότητες. Ουσιαστικά προκύπτει ότι οι μαθητές 

της πειραματικής ομάδας φαίνεται να εξετάζουν αριθμούς και όχι ποσότητες αφού οι 

στρατηγικές που αναπτύσσουν ώστε να οργανώσουν αυτά που βλέπουν οδηγούν στην 

δημιουργία νοερών αναπαραστάσεων προσεγγίζοντας την πληθική διάσταση του 

αριθμού (Τζεκάκη, 2010). 

Συνεπώς η πορεία ανάπτυξης της εννοιολογικής κατανόησης του αριθμού με 

βάση τα στάδια που επισήμαναν προηγούμενες μελέτες (Von Glasersfeld, 1982; 

Sarama & Clements, 2009) παρατηρήθηκε στην παρούσα μελέτη και αποτέλεσε 

χαρακτηριστικό των μαθητών  της πειραματικής ομάδας. Θα μπορούσαμε επίσης να 

πούμε πως η διδασκαλία που στοχεύει στην εννοιολογική εκτίμηση ποσοτήτων 

επιδρά θετικά στην κατανόηση του αριθμητικού νοήματος καθώς επίσης και στην 

σκέψη που αναπτύσσουν απέναντι στην αριθμητική διαδικασία, όπως αντίστοιχα 

παρατήρησε ο  Ηunting (2003). 

Σε γενικές γραμμές τα αποτελέσματα της παρούσης  έρευνας συμφωνούν με 

τα ευρήματα με τα αποτελέσματα των ερευνών  των  Jung, Hartman, Smith and 

Wallace (2013), των Sayers, Andrews και Boistrup (2016) και των Batchelor, Keeble 

και Gilmore (2015) οι οποίες επίσης επισημαίνουν ότι η διδασκαλία της πρώτης 

αρίθμησης που επικεντρώνεται στην ανάπτυξη της εννοιολογικής αναγνώρισης και 

στην κατανόηση των αριθμητικών σχέσεων, ενισχύουν την προσέγγιση των στοιχείων 

που αφορούν στη κατανόηση της έννοιας του αριθμού. Επιπλέον η παρατήρηση των 

Sayers, Andrews και  Boistrup, (2016) πως η ικανότητα της εννοιολογικής 

ανγνώρισης ποσοτήτων μπορεί να διδαχθεί στα παιδιά για τη σύλληψη του 

αριθμητικού νοήματος, επιβεβαιώνεται και στην παρούσα μελέτη.  

Η επίδοση των μαθητών της πειραματικής ομάδας στα έργα της τελικής 

συνέντευξης φαίνεται να σχετίζεται με την προσέγγιση του αριθμητικού νοήματος 
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μέσω της ανάπτυξης των ικανοτήτων των παιδιών για εννοιολογική  αναγνώριση 

ποσοτήτων. Η διαπίστωση αυτή εντάσει την παρούσα μελέτη στην κατηγορία 

εκείνων των ερευνών που μελετούν εμπειρικά το ρόλο της άμεσης αναγνώρισης στην 

εκπαιδευτική διαδικασία της αρίθμησης. Παρόμοια παρατήρηση εντοπίστηκε και στις 

έρευνες των Obersteiner, Reis και  Ufer (2013), των Jansen, Hofman, Straatemeier, 

van Bers, Raijmakers και va der Maas, (2014) και των Starkey και McCandliss 

(2014).  

Συνοψίζοντας μπορούμε να πούμε ότι από τα αποτελέσματα  προκύπτει ότι η 

άμεση αναγνώριση ποσοτήτων αποτελεί ικανότητα των μαθητών που σχετίζεται 

άμεσα με την αριθμητική μάθηση στη διδασκαλία της πρώτης αρίθμησης. Ειδικότερα 

διαπιστώθηκε ότι υπάρχει άμεση σχέση μεταξύ της ικανότητας να αναγνωρίζουν 

οπτικά, να οργανώνουν σε εννοιολογική βάση το πλήθος ποσοτήτων και της 

κατανόησης του αριθμητικού νοήματος. Πιο απλά, οι μαθητές της πειραματικής 

ομάδας που εξασκήθηκαν και συμμετείχαν σε δραστηριότητες άμεσης αναγνώρισης 

σχηματισμών όπου διαχειρίζονται σύνολα και εστιάζουν στην ποσότητα αλλά και σε 

συνδυασμούς,  κατανόησαν καλύτερα τις σχέσεις των αριθμών και μπόρεσαν να 

σκεφτούν τους αριθμούς με διαφορετικούς τρόπους.  Αντίθετα οι μαθητές της ομάδας 

ελέγχου που δεν καταφέραν να αναπτύξουν την ικανότητα εκτίμησης ποσοτήτων  σε 

εννοιολογικό πλαίσιο ώστε να μπορούν να αναλύουν και να συνθέτουν τους 

σχηματισμούς, εγκλωβίστηκαν σε αρχικές δεξιότητες αρίθμησης και καταμέτρησης 

και περιορίζονται στην γνώση που στηρίζεται σε αντιληπτικές, οπτικές  ικανότητες.  

 

6.4 Περιορισμοί  

 

Παρόλο που στην έρευνα χρησιμοποιήθηκαν αποδεκτές ποιοτικές ερευνητικές 

μεθόδους, αναγνωρίζεται ότι υπήρξαν κάποιοι περιορισμοί. Ο πρώτος περιορισμός 

είναι ο τρόπος  συλλογής των δεδομένων. Δεν υπήρξε σχεδιασμός να συγκεντρωθεί 

οπτικοακουστικό υλικό βιντεοσκοπώντας ή φωτογραφίζοντας τις συνεντεύξεις αλλά 

και τις δραστηριότητες του διδακτικού πειράματος. Επίσης η χρησιμοποίηση 

οπτικοακουστικού υλικού απαιτεί άδεια και δεν  ζητήθηκε έντυπο συναίνεσης από 

τους γονείς. Έτσι το πλεονέκτημα του να έχουμε εκτεταμένα δεδομένα μέσα από τις 

βιντεοσκοπήσεις τα οποία θα συνδυάζονταν με τις σημειώσεις πεδίου για την 
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ανάλυση των δεδομένων είναι κάτι που δεν είχαμε. Ωστόσο η χρήση του 

πρωτόκολλου παρατήρησης δομημένων συνεντεύξεων μας επέτρεψε να εμβαθύνουμε 

στα ερευνητικά ερωτήματα και να οργανώσουμε τις πληροφορίες που δίνονται από 

τους συμμετέχοντες.  

Ο δεύτερος περιορισμός αφορά την επιλογή του δείγματος. Κριτήριο επιλογής 

ήταν το γεγονός ότι η ερευνήτρια ήταν η  νηπιαγωγός της πειραματικής ομάδας στο  

νηπιαγωγείο από το οποίο επιλέχθηκαν ακέραια τα δύο τμήματα. Πρόκειται για 

βολική δειγματοληψία και μπορεί να υπάρχει μεροληψία της ερευνήτριας κατά τις 

συνεντεύξεις επηρεάζοντας πιθανόν ασυνείδητα τα δεδομένα.  Μια καλύτερη επιλογή 

σκόπιμης δειγματοληψίας, πιθανόν μεγίστης διακύμανσης στην οποία θα 

συμπεριλαμβανόταν μαθητές από διάφορα νηπιαγωγεία, (ιδιωτικά, δημόσια, αστικής, 

ημιαστικής περιοχής) θα ήταν ιδανική. Βέβαια η παρουσία της ερευνήτριας 

ενθάρρυνε την συμμετοχή και την εμπλοκή των παιδιών. 

Τέλος η συμμετοχή της ερευνήτριας στις συνεντεύξεις ήταν τέτοια που εκτός 

από την εκφώνηση των έργων στα παιδιά, συμμετείχε στη διαδικασία κάνοντας 

διευκρινιστικές ερωτήσεις ή ζητώντας περαιτέρω εξηγήσεις για την απάντηση. Όπως 

είναι φυσικό, σε ορισμένες περιπτώσεις υπήρξαν αδυναμίες στην καταγραφή των 

δεδομένων λόγω της δυσκολίας της ερευνήτριας να κρατάει σημειώσεις και να 

συμμετέχει ταυτόχρονα. Αυτό απαιτούσε ιδιαίτερες δεξιότητες ώστε να διαχειρίζεται 

τις οπτικές λεπτομέρειες και να ακούει ταυτόχρονα τους μαθητές. Για τον λόγο αυτό 

απαιτούνταν περισσότερος χρόνος μετά τις συνεντεύξεις  από την ερευνήτρια καθώς 

έπρεπε να ολοκληρωθούν  οι παρατηρήσεις για τον κάθε μαθητή. Γενικότερα όμως  ο 

τρόπος καταγραφής των δεδομένων κατά την παρατήρηση  ήταν ικανοποιητικός 

καθώς  το πρωτόκολλο παρατήρησης εξασφάλιζε στο να οργανώνονται οι σημειώσεις 

πεδίου. 
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7. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
 

Συνοψίζοντας τα παραπάνω αποτελέσματα που  προέκυψαν από την 

εφαρμογή του διδακτικού πειράματος μπορούμε να πούμε ότι η εισαγωγή 

δραστηριοτήτων άμεσης αναγνώρισης στην εκπαιδευτική διαδικασία συντελεί στην 

ανάπτυξη αριθμητικών εννοιών ώστε να οδηγηθούν οι μαθητές στην κατανόηση του 

αριθμητικού νοήματος. Η ανάλυση των δεδομένων των tests του προ-ελέγχου και του 

μετά-ελέγχου των δυο ομάδων έδειξε ότι η διδακτική παρέμβαση όπως οργανώθηκε 

επηρέασε θετικά και στήριξε καλύτερα την αριθμητική ανάπτυξη στην διδασκαλία 

της πρώτης αρίθμησης από τον παραδοσιακό τρόπο διδασκαλίας. Τα ευρήματα 

έρχονται σε συμφωνία με αυτά προηγούμενων μελετών που υποστηρίζουν ότι η 

εκτίμηση ποσοτήτων σε εννοιολογική βάση υποστηρίζει την αριθμητική μάθηση 

(Sarama & Clements, 2009; Van de Walle, 2007) 

Πιο συγκεκριμένα παρατηρήθηκε ότι οι μαθητές που προσέγγισαν την έννοια 

του αριθμού μέσα από δραστηριότητες οι οποίες στόχευαν στην άμεση αναγνώριση, 

είναι ικανοί να διατάσσουν ποσότητες και αριθμούς, να  αναπτύσσουν αριθμητικές 

σχέσεις στην πρώτη δεκάδα, να διαμορφώνουν στρατηγικές μέτρησης, να 

προσεγγίζουν την πρόσθεση και την αφαίρεση, να επιλύουν απλά αριθμητικά 

προβλήματα. Διαπιστώθηκε επίσης ότι οι μαθητές βασιζόμενοι στην ικανότητα τους 

για οπτική διάκριση ποσοτήτων έως τρία στοιχεία, καταφέρνουν να την αναπτύξουν 

σε ένα επόμενο επίπεδο, μπορούν να υπολογίζουν μεγαλύτερα σύνολα ξεπερνώντας  

την δεξιότητα της καταμέτρησης. Ωστόσο φάνηκε ότι οι  μαθητές δυσκολεύονται να 

υπολογίσουν συνδυασμούς μεγάλων αθροισμάτων, αδυνατούν να αναπτύξουν μια πιο 

ευέλικτη σκέψη για τους αριθμούς ώστε κάνουν με περισσότερη ευκολία νοερούς 

υπολογισμούς και να λειτουργούν με οδηγό τη πρώτη δεκάδα. Προφανώς, οι 

αδυναμίες αυτές  να συνιστούν την συμμετοχή των παιδιών σε επαναλαμβανόμενες 

καταστάσεις καθ’ όλη τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς ώστε να σκέφτονται τους 

αριθμούς ως μέρη συνόλων και ως μέρη που λείπουν. 

Όμως κάνοντας μια σύντομη σύγκριση στα αποτελέσματα προκύπτει ότι οι 

μαθητές παρουσιάζουν βελτίωση και προσεγγίζουν καλύτερα το σύνολο των 

διαστάσεων που απαρτίζουν το αριθμητικό νόημα. Αυτό σημαίνει ότι οι μαθητές 

μέσα από την αναγνώριση ποσοτήτων και την πληθική διάσταση του αριθμού, 
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συγκρίνουν ποσότητες, αναγνωρίζουν την τακτικότητα, αναλύουν και συνθέτουν 

ποσότητες εντοπίζουν σχέσεις, και δεν χρησιμοποιούν την καταμέτρηση, όμως στην 

επίλυση αριθμητικών πράξεων κάποιοι παρουσίασαν δυσκολίες  

Επίσης αναλύοντας  τα δεδομένα που συγκεντρώθηκαν σε κάθε διάσταση του 

αριθμού γίνεται εμφανές ότι οι περισσότερες δεξιότητες και έννοιες που ανέπτυξαν οι 

μαθητές εντοπίζονται στην τακτική διάταξη και στις σχέσεις των αριθμών. Στο 

πλαίσιο αυτό παρατηρήθηκε η νοερή αναπαράσταση της αριθμογραμμής, η αντίληψη 

των χωρικών σχέσεων ενώ γίνεται μια αξιόλογη προσπάθεια κατανόησης ότι ένας 

αριθμός αποτελείται από δυο ή περισσότερα μέρη, που  δείχνει ότι οι μαθητές 

προσέγγισαν τη σημασία του αριθμού πέρα από την απλή καταμέτρηση. Έτσι 

μπορούμε να πούμε ότι οι μαθητές βλέποντας τα σύνολα μπορούν και αναγνωρίζουν 

σε αυτά μικρότερα πρότυπα και λειτουργούν πιο δημιουργικά. Ωστόσο φάνηκε ότι οι  

συνδυασμοί  δύο ή τριών μικρότερων αριθμών στη δεκάδα, ιδιαίτερα σε μεγάλους 

αριθμούς, ήταν μια από τις αδυναμίες των παιδιών. Αυτό σημαίνει πως τα λάθη που 

έγιναν στις συνεντεύξεις του μετα-ελέγχου οφειλόταν σε έλλειψη ευελιξίας να 

χρησιμοποιούν στρατηγικές για να λύνουν αριθμητικά προβλήματα.  

Παρόλο που οι μαθητές ανέπτυξαν την κατανόηση των σχέσεων και των 

αριθμητικών πράξεων  στην ουσία δεν λειτούργησαν ως μαθητές με ανεπτυγμένες 

υπολογιστικές ικανότητες. Οι δραστηριότητες της εκτίμησης ποσοτήτων που έγιναν 

κατά τη διάρκεια ποσοτήτων φάνηκε να υποστηρίζουν την κατανόηση των 

αριθμητικών σχέσεων και την προσέγγιση των αριθμητικών πράξεων όμως η 

υπολογιστική ευχέρεια στα σύνολα του δέκα φάνηκε να είναι σε χαμηλό επίπεδο. 

Παρόλα αυτά πολλά παιδιά χρησιμοποίησαν το υλικό ή έκαναν νοερούς 

υπολογισμούς. Αυτό σημαίνει ότι κάποιοι στηρίχτηκαν στο υλικό ώστε να 

αναπαραστήσουν το πρόβλημα, να βοηθήσουν τη σκέψη τους και κάποιοι άλλοι 

χρησιμοποίησαν κάποιες αναπαραστάσεις του μυαλού τους. Γεγονότα που αποτελούν 

ενδείξεις της αριθμητικής μάθησης και ανάπτυξης απλών στρατηγικών επίλυσης. 

Τα ευρήματα επίσης δείχνουν ότι οι μαθητές δεν διδάσκονται να βλέπουν  και 

να σκέφτονται τους αριθμούς με διαφορετικούς τρόπους. Έτσι οι μαθητές είναι 

συνηθισμένοι να καταμετρούν αντικείμενα προκειμένου να βρουν το πλήθος αλλά   

και για να διατάξουν αριθμούς και ποσότητες και όπως φάνηκε αυτό δεν συνδέεται με 

την αντίληψη των σχέσεων. Αντίστοιχα δεν φάνηκαν εξοικειωμένοι με αριθμητικά 

προβλήματα. Όμως εφόσον αποδείχθηκε ότι η εννοιολογική αναγνώριση μπορεί να 
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διδαχθεί και να στηρίξει την κατανόηση αυτή, είναι πολύ πιθανό να χρειάζεται 

περισσότερος χρόνος ώστε οι μαθητές να βοηθηθούν να διαχειρίζονται με άνεση τη 

δεκάδα και να λύνουν λεκτικά προβλήματα. Αναγνωρίζοντας λοιπόν την αξία των 

καρτών με κουκίδες σε μη τυπική διάσταση, το πλαίσιο των δέκα σε συνδυασμό με  

την χρήση των λεκτικών προβλημάτων θα μπορούσαμε να πούμε ότι συνιστούν ένα 

μοντέλο διδακτικής αξιοποίησης της άμεσης αναγνώρισης στη διδασκαλίας της 

πρώτης αρίθμησης.  

Ερωτήματα εγείρονται σχετικά με την γνώση που τελικά οι μαθητές 

αναπτύσσουν αναφορικά με την αριθμητική μάθηση και την διαπίστωση ότι η 

εννοιολογική αναγνώριση ενθαρρύνει την σύλληψη του αριθμού. Δεδομένου ότι στο 

ΔΕΠΠΣ του Νηπιαγωγείου (2003) δεν γίνεται καμία αναφορά στους στόχους της 

μαθηματικής εκπαίδευσης, ενώ μόλις το 2011 στο ΝΠΣ προωθείται η ανάπτυξη της 

άμεσης αναγνώρισης. Ακόμα το γεγονός ότι οι μαθητές που δεν ακολούθησαν τη 

διδακτική παρέμβαση, δεν σημείωσαν  βελτίωση δείχνει ότι πιθανόν οι νηπιαγωγοί 

δεν δίνουν ιδιαίτερη σημασία στην οπτική αναγνώριση ή δεν έχουν την κατάλληλη 

γνώση σχετικά με την επίδραση της στην αριθμητική μάθηση αλλά και την εμπειρία 

να οργανώσουν την εκπαιδευτική διαδικασία σε ένα τέτοιο  πλαίσιο. Αυτό σημαίνει 

ότι τελικά η πολυδιάστατη έννοια του αριθμού θα πρέπει να βρίσκεται στο κέντρο της 

εκπαιδευτικής διαδικασία της πρώτης αρίθμησης και όπως πρόεκυψε από τα 

αποτελέσματα της έρευνας οι ουσιαστικές δραστηριότητες εκτίμησης ποσοτήτων 

προσανατολίζουν τους μαθητές προς την προσέγγιση αυτή. 

Στηριγμένοι στα ευρήματα της έρευνας θα μπορούσαμε να προτείνουμε την 

αξιοποίηση της οπτικής ικανότητας των παιδιών σε ένα πρόγραμμα στο οποίο το 

νόημα  του αριθμού και  των πρώτων αριθμητικών πράξεων θα προκύπτει από τις 

δραστηριότητες αναγνώρισης και διαχείρισης συνόλων. Βέβαια η χρήση υλικού, 

όπως κάρτες με κουκίδες, πλαίσιο των δέκα αποτελεί πρόκληση για να βρίσκουν οι 

μαθητές διαφορετικούς συνδυασμούς για έναν αριθμό.  Ακόμα θα μπορούσε ένα 

τέτοιο πρόγραμμα να αποτελέσει υποστήριξη  σε μαθητές που παρουσιάζουν 

δυσκολίες στα μαθηματικά και να συμβάλλει στην ανάπτυξη δεξιοτήτων όπως 

μνήμης, χωρικής οργάνωσης, αρίθμησης με την βοήθεια φυσικά του κατάλληλη 

υλικού. 

Η ικανότητα εκτίμησης ποσοτήτων πρέπει να ερευνηθεί περαιτέρω με  τον 

σχεδιασμό μεγαλύτερης διάρκειας παρέμβασης ώστε να προκύψουν περισσότερα 
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στοιχεία για να καταλήξουμε σε πιο ασφαλή συμπεράσματα σχετικά με την 

συσχέτιση της με την αριθμητική ανάπτυξη Ακόμη θα είχε ενδιαφέρον να  μελετηθεί 

η ικανότητα για εννοιολογική αναγνώριση σε παιδιά με δυσκολίες στα μαθηματικά σε 

συνδυασμό με αλλά γνωστικά αντικείμενα όπως μουσική, φυσική αγωγή, εικαστικά. 

Με αυτόν τον τρόπο θα μπορούσαν να εντοπιστούν πρακτικές κατάλληλες για την 

προσέγγιση του αριθμητικού νοήματος και να βοηθηθούν οι  μαθητές να αναπτύξουν 

δεξιότητες κατανόησης μοτίβων, αναγνώρισης προτύπων και χωρικών σχέσεων, οι 

οποίες θα τους οδηγήσουν σε αποτελεσματική χρήση στρατηγικών. Τέλος θα 

μπορούσαν να διεξαχθούν έρευνες που να μελετά σε βάθος χρόνου την ικανότητα 

άμεσης αναγνώρισης αυτών των παιδιών και να καταγράφει την ανάπτυξη τους με 

σκοπό να διερευνηθεί  η αριθμητική τους μάθηση. 
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9. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 
 

9.1 Πρωτόκολλο συνέντευξης βασισμένο σε προτεινόμενα έργα 

 

1
ο
 Έργο : Η νηπιαγωγός  προφέρει τον αριθμό ενός τηλεφώνου: 42769 το παιδί τον 

σχηματίζει με τις αριθμοκάρτες που έχει μπροστά του. 

2
ο
 Έργο: Η νηπιαγωγός ζητάει από το παιδί να καταμετρήσει 10 καπάκια  από ένα 

σύνολο των 15 σε διάσπαρτο σχηματισμό. 

3
ο
 Έργο: Η νηπιαγωγός ζητάει από τα παιδιά να συμπληρώσουν την αριθμογραμμή:  

1  2  3 _ 5 _ _ 8 _ 10   με αριθμοκάρτες. 

4
ο
 Έργο: Η νηπιαγωγός δείχνει κάρτες με κουκίδες  (για λίγα δευτερόλεπτα )και 

ζητάει από τα παιδιά να βρουν πόσα είναι χωρίς να μετρήσουν  

 Δείχνει την κάρτα με 4 κουκίδες. 

 Δείχνει την κάρτα με 6 κουκίδες: Δομημένο (Ζαριού) και Μη δομημένο 

 Δείχνει την κάρτα με 8 κουκίδες : 6+2 

 Δείχνει την κάρτα με 8 κουκίδες : 5+3 * 

 (Παιχνίδι Ταχύτητας) 

5
ο
 Έργο: Η νηπιαγωγός δείχνει 4 κάρτες με κουκίδες  (2, 5, 6, 8) σε δομημένη 

διάταξη και ζητάει από τα παιδιά  να τις βάλουν στην σειρά. 

6
ο
 Έργο: Το παιδί έχει μπροστά του καπάκια. Η νηπιαγωγός λέει έναν αριθμό και 

ζητάει από τα παιδιά να βρουν πόσα ακόμα καπάκια χρειάζονται να συμπληρωθούν ή 

να αφαιρεθούν.  

 Έχεις 2 καπάκια πόσα ακόμη χρειάζεσαι για να έχεις 5; 

 Έχεις 9 καπάκια πόσα θα βγάλεις για να φτάσεις στο 7; 

7
ο
 Έργο:  Λεκτικά προβλήματα * 

 Έχεις 4 καραμέλες και σου δίνω ακόμη 3, πόσες έχεις συνολικά; 

 ‘Έχεις 6 καραμέλες και μου δίνεις 2, πόσες σου έμειναν; 

 

*Σημ.: Δόθηκε μόνο μετά την διδακτική παρέμβαση 
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9.2 Φύλλο παρατήρησης 

1
ο 

Έργο : Η νηπιαγωγός  προφέρει τον αριθμό ενός τηλεφώνου: 42769 το παιδί 

τον σχηματίζει με τις αριθμοκάρτες που έχει μπροστά του. 

Α. Αναγνωρίζει όλα Β. Αναγνωρίζει μερικά Γ. Μπερδεύει 6 με 9 

 

 

 

 

 

2ο Έργο: Η νηπιαγωγός ζητάει από το παιδί να καταμετρήσει 10 καπάκια  από 

ένα σύνολο των 15 σε διάσπαρτο σχηματισμό. 

Α.Καταμετρά 1-1 Β.Καταμετρά 

διπλα 

Γ.Απαριθμεί λάθος Δ. Δεν καταμετρά 

  

 

 

3. ΤΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ ΑΡΙΘΜΩΝ  

 

3ο Έργο: Η νηπιαγωγός ζητάει από τα παιδιά να συμπληρώσουν την 

αριθμογραμμή:  

1  2  3 _ 5 _ _ 8 _ 10   με αριθμοκάρτες. 

Α. Σωστά Β. Λάθος Γ.Απαριθμεί πάνω στην 

γραμμή 

 

 

 

 

 

Σημειώσεις πεδίου: 

Σημειώσεις πεδίου: 

Σημειώσεις πεδίου: 
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4. ΑΜΕΣΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ   

4ο Έργο: Η νηπιαγωγός δείχνει κάρτες με κουκίδες  (για λίγα δευτερόλεπτα )και 

ζητάει από τα παιδιά να βρουν πόσα είναι χωρίς να μετρήσουν  

 

 

1. Δείχνει την κάρτα με 4 κουκίδες.    

 

    

 

2. Δείχνει την κάρτα με 6 κουκίδες 

(Ζαριού):  

 

 

 

3. Δείχνει την κάρτα με 6 κουκίδες 

(Μη δομημένο):                                  

 

 

4. Α)Δείχνει την κάρτα με 8 

κουκίδες (6+2).                                 

       

 

 

4.     Β) Δείχνει την κάρτα με 8 

κουκίδες (5+3).                                 

       

 

 

5ο Έργο
 
: Η νηπιαγωγός δείχνει 4 κάρτες με κουκίδες  (2, 5, 6, 8  ) σε  δομημένη 

διάταξη και ζητάει από τα παιδιά  να τις βάλουν στην σειρά. 

Α. Αναγνωρίζει Β. Δεν αναγνωρίζει 

Α. Αναγνωρίζει Β. Δεν αναγνωρίζει 

Α.Αναγνωρίζει Β.Δεν αναγνωρίζει 

Α. Αναγνωρίζει Β. Δεν αναγνωρίζει 

Α. Αναγνωρίζει Β. Δεν αναγνωρίζει 

Σημειώσεις πεδίου: 

Σημειώσεις πεδίου: 

Σημειώσεις πεδίου: 

Σημειώσεις πεδίου: 

Σημειώσεις πεδίου: 
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Α. Σωστά Β. Σωστά με μέτρηση Γ.Λάθος Δ. Διατάσει μόνο το 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

6ο Έργο :Το παιδί έχει μπροστά του καπάκια. Η νηπιαγωγός λέει έναν αριθμό 

και ζητάει από τα παιδιά να βρουν πόσα ακόμα καπάκια χρειάζονται να 

συμπληρωθούν ή να αφαιρεθούν.  

1. Έχεις 2 καπάκια πόσα ακόμη χρειάζεσαι για να έχεις 5; 

Α.Χρησιμοποιεί 

υλικό (σωστή 

απάντηση) 

Β.Αναλύει –

συνθέτει νοερά 

Γ.Δεν κατανοεί 

την πράξη 

Δ. Δεν 

χρησιμοποιεί υλικό. 

Λάθος απάντηση 

 

 

 

 

 

 

2. Έχεις 9 καπάκια πόσα θα βγάλεις για να φτάσεις στο 7; 

Α.Χρησιμοποιεί 

υλικό 

Β.Αναλύει –

συνθέτει νοερά 

Γ.Δεν κατανοεί 

την πράξη 

Δ.Δεν χρησιμοποιεί 

υλικό. Λάθος 

απάντηση 

 

 

 

 

Σημειώσεις πεδίου: 

Σημειώσεις πεδίου: 

Σημειώσεις πεδίου: 
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7ο Έργο: Η νηπιαγωγός ζητάει από τα παιδιά να επιλύσουν τα παρακάτω 

λεκτικά προβλήματα. 

1. Έχεις 4 καραμέλες και σου δίνω ακόμη 3, πόσες έχεις συνολικά; 

Σωστά (νοερός 

υπολογισμός) 

Λάθος (νοερός 

υπολογισμός) 

Σωστά (με 

δάχτυλα) 

Λάθος (με 

δάχτυλα) 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. ‘Έχεις 6 καραμέλες και μου δίνεις 2, πόσες σου έμειναν; 

Σωστά (νοερός 

υπολογισμός) 

Λάθος (νοερός 

υπολογισμός) 

Σωστά ( με 

δάχτυλα) 

Λάθος (με 

δάχτυλα) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σημειώσεις πεδίου: 

Σημειώσεις πεδίου: 
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9.3 Δραστηριότητες διδακτικού πειράματος 

 

1. Ξέρω πόσα είναι 

Τα παιδιά χωρισμένα σε ομάδες. Στο πάτωμα υπάρχουν σκορπισμένες κάρτες με 

σχηματισμούς. Η νηπιαγωγός λέει έναν αριθμό και τα παιδιά σε περιορισμένο χρόνο 

μαζεύουν κάρτες ίσες με τον αριθμό. Κερδίζει η ομάδα με τις περισσότερες κάρτες. 

Επεκτάσεις: Η νηπιαγωγός ή κάποιο παιδί σηκώνει μια αριθμοκάρτα ή δείχνει μια 

κάρτα σε διάφορους σχηματισμούς. 

2.  Ο μεγαλύτερος κερδίζει. 

Τα παιδιά σε ζευγάρια. Κάθε ζευγάρι έχει μπροστά του μία στοίβα από κάρτες σε 

διάφορους σχηματισμούς τοποθετημένες ανάποδα. Με το σύνθημα της νηπιαγωγού  

τραβούν από μια κάρτα. Αυτός που έχει τη μεγαλύτερη ποσότητα κερδίζει και τις δυο 

κάρτες. 

Επεκτάσεις: Κερδίζει ο παίκτης με την μικρότερη ποσότητα. Αυτός που έχει διπλά. 

3. Φτιάχνω πολλά σχήματα. 

Τα παιδιά παίζουν ατομικά. Έχουν μπροστά τους τη βάση του δέκα και καπάκια. Η 

νηπιαγωγός λέει έναν αριθμό  και τα παιδιά δημιουργούν πιθανούς σχηματισμούς. 

Επεκτάσεις : Με πόσους τρόπους μπορώ να φτιάξω αριθμούς; 

4. Φτιάχνω ζωγραφιές. 

Τα παιδιά παίζουν ατομικά. Έχουν μπροστά τους τη βάση του δέκα και μαρκαδόρους. Η 

νηπιαγωγός λέει έναν αριθμό και τα παιδιά βάφουν δημιουργώντας πιθανούς 

σχηματισμούς. 

Επεκτάσεις: Τα παιδιά βάφουν χρησιμοποιώντας δυάδες, τριάδες, τετράδες, πεντάδες. 

5. Βάζω κάρτες  στη σειρά 

Τα παιδιά σε ζευγάρια. Κάθε  παιδί έχει μπροστά που 4-6 κάρτες σε διάφορους 

σχηματισμούς. Κάθε παίχτης βάζει τις κάρτες στη σειρά. 

Επεκτάσεις: κάρτες σε διάφορους  σχηματισμούς από το 1-10. Η νηπιαγωγός δείχνει 

μια κάρτα και τα παιδιά καλούνται να βρουν από τη στοίβα κάρτες με ένα λιγότερο ή 

περισσότερο. 

6. Ποιά ταιριάζουν; 
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Τα παιδιά παίζουν σε ομάδες. Στο πάτωμα υπάρχουν σκορπισμένες κάρτες με 

σχηματισμούς. Η νηπιαγωγός λέει έναν αριθμό και τα παιδιά σε περιορισμένο χρόνο 

μαζεύουν κάρτες που μαζί κάνουν τον αριθμό. Κερδίζει η ομάδα με τα περισσότερα 

ζευγάρια. 

Επεκτάσεις: κερδίζει η ομάδα που θα συνδυάσει τις περισσότερες κάρτες. 

7. Πόσα ακόμα χρειάζονται; 

Τα παιδιά παίζουν σε ομάδες. Έχουν μπροστά τους τη βάση του δέκα και καπάκια. 

Αντίστοιχα καπάκια διαφορετικού χρώματος υπάρχουν σε ένα τραπέζι. Η νηπιαγωγός 

λέει έναν αριθμό, τα παιδιά δημιουργούν πιθανούς σχηματισμούς και ένας 

εκπρόσωπος από την ομάδα πηγαίνει να πάρει όσα καπάκια χρειάζονται για να 

συμπληρωθεί η δεκάδα. 

Επεκτάσεις: Τα παιδιά μαντεύουν πόσα θα χρειαστούν πριν δημιουργήσουν τον αριθμό 

στη βάση του δέκα. 

 

Σε όλες τις δραστηριότητες αρχικά χρησιμοποιούνται κάρτες με 

σχηματισμούς 0-5. Βαθμιαία προστίθενται κάρτες μέχρι το 10, μία-

μία. 


