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Περίληψη:  

Είναι γνωστό ότι οι μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες δυσκολεύονται να παρακολουθήσουν 

και να συμμετάσχουν στο μάθημα των μαθηματικών της τυπικής τάξης. Ωστόσο, είναι μόνο 

η φύση των δυσκολιών τους που τους εμποδίζει να συμμετάσχουν; Στην παρούσα έρευνα 

μελετάμε τους παράγοντες που επηρεάζουν τη συμπεριφορική, τη γνωστική και τη 

συναισθηματική συμμετοχή τριών μαθητών με δυσκολίες μάθησης, ενός δημοτικού 

σχολείου της επαρχίας στη βόρεια Ελλάδα. Αφού διαπιστώσουμε το βαθμό και το είδος της 

συμμετοχή των μαθητών μέσα από την παρατήρηση της τάξης των μαθηματικών, 

επιχειρούμε μέσα από συνεντεύξεις μαζί τους και συζητήσεις με το εκπαιδευτικό προσωπικό 

του σχολείου, να εντοπίσουμε παράγοντες που επηρεάζουν τη συμμετοχή τους στα πλαίσια 

του σχολικού περιβάλλοντος, της οικογένειας, καθώς και του ευρύτερου κοινωνικού τους 

περιβάλλοντος. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι σημαντικό ρόλο παίζουν το περιβάλλον του 

σχολείου και της οικογένειας, αλλά κυρίως η επικοινωνία και η συνεργασία αυτών των δύο 

πλαισίων. 

Λέξεις-κλειδιά: συμμετοχή, παράγοντες συμμετοχής, δυσκολίες μάθησης, Μαθηματικά 

 

Abstract: 

It is common ground that students with learning difficulties can’t always watch and participate 

in the mathematics classroom. However, is it only the nature of their learning difficulties that 

prevents them from engagement? In this research we study the factors that are linked to the 

behavioral, the cognitive, and the emotional engagement of three students with learning 

difficulties, in a primary school in the province of North Greece. After finding out the extend 

and type of students’ engagement in the mathematics classroom through observation, we 

interview the students and their teachers, as well as other school teaching staff, so to attempt 

to identify the factors that affect their engagement within the contexts of school environment, 

family, and their wider social environment. The results showed the important role of the 

school environment and the family, but mostly, the communication and cooperation of those 

two contexts. 

Key words: engagement, engagement factors, learning difficulties, Mathematics 
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Εισαγωγή 

Οι αριθμητικές ικανότητες είναι σημαντικές στην καθημερινότητά μας και 

απαραίτητες για απλές καθημερινές διεργασίες όπως, τους υπολογισμούς, την ανάγνωση της 

ώρας, και τη διαχείριση του χρόνου και των χρημάτων (Fuchs, Fuchs, Powell, Seethaler, Cirino 

& Fletcher, 2008). Τα Μαθηματικά του δημοτικού σχολείου αποτελούν πολλές φορές 

πρόκληση για όλους τους μαθητές, πολύ περισσότερο, μάλιστα, για τους μαθητές με 

μαθησιακές δυσκολίες. Ένα 20% του μαθητικού πληθυσμού υπολογίζεται ότι έχει χαμηλές 

μαθηματικές ικανότητες, ενώ 4% με 14% των μαθητών έχουν διαγνωστεί με μαθησιακές 

δυσκολίες στα μαθηματικά (Butterworth & Laurillard, 2010).  

Στο ανταγωνιστικό πλαίσιο της σημερινής τάξης, οι μαθητές που παλεύουν να τα 

καταφέρουν στα μαθήματα μπορεί να βρίσκονται σε μεγαλύτερο κίνδυνο να εγκαταλείψουν 

την προσπάθειά τους, εξαιτίας δυσκολιών που αντιμετωπίζουν, όπως να ανταγωνιστούν 

αποτελεσματικά τους συμμαθητές τους (Christenson, Reschly & Wylie, 2012). Αυτή η πάλη 

μπορεί να είναι πιο προφανής σε περιπτώσεις μαθητών που αντιλαμβάνονται ότι ο γονείς/ 

κηδεμόνες τους, οι εκπαιδευτικοί ή και το αναλυτικό πρόγραμμα, τους πιέζει να αποδώσουν 

πιο αποτελεσματικά στα μαθήματα, συχνά πέρα και από τις δυνατότητές τους.  

Η έρευνα που εστιάζει στα κίνητρα και τη συμμετοχή στα μαθηματικά είναι ιδιαίτερα 

σημαντική για τον εντοπισμό συμπεριφορών που δηλώνουν τη συμμετοχή ή τη μη 

συμμετοχή των μαθητών στο μάθημα (Patahuddin, Puteri, Lowrie, Logan & Rika, 2018; 

Skinner & Pitzer, 2012; Bishop & Kalogeropoulos, 2015; Eccles & Wang, 2012; Finn & Zimmer, 

2012; Appleton, Christenson & Furlong, 2008; Finn, 1989). Η συμμετοχή των μαθητών 

(συμπεριφορική, γνωστική και συναισθηματική) στη μαθησιακή διαδικασία, αναφέρεται στο 

κατά πόσο συμμετέχει ενεργά ένας μαθητής σε μία μαθησιακή δραστηριότητα. Η δύναμη 

που κινητοποιεί και οδηγεί τη συμπεριφορά των μαθητών στη μάθηση των μαθηματικών 

είναι τα κίνητρα (Bobis et al., 2011; Russell et al., 2005).  

Ωστόσο, τα κίνητρα των μαθητών και συνεπώς οι συμπεριφορές τους μέσα στην 

τάξη, επηρεάζονται και από εξωτερικούς παράγοντες. Για παράδειγμα, οι μαθητές περνούν 

το ένα τέταρτο του χρόνου που είναι ξύπνιοι, στο σχολείο και μέσα στην τάξη (Wang & Degol, 

2016; Wang & Eccles, 2013). Οι σχέσεις που αναπτύσσονται με τους συμμαθητές και τον 

εκπαιδευτικό, είναι κρίσιμες για τη συμμετοχή τους (Liem & Martin, 2011; Skinner, Furrer, 

Marchand & Kinderman, 2008). Τον υπόλοιπο χρόνο τους οι μαθητές τον περνούν στο σπίτι 

ή σε εξωσχολικές δραστηριότητες. Στα πλαίσια αυτά, η οικογένεια έχει πολύ σημαντικό ρόλο 
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στη συναισθηματική και τη γνωστική συμμετοχή των μαθητών (Seyed et al., 2017; Bodovski 

& Farkas, 2007). 

Η μάθηση συμβαίνει στο σημείο τομής των μαθητών ως άτομα (τις προτιμήσεις τους, 

τις ευαισθησίες τους και τις ιστορίες συμμετοχής τους στην τάξη των μαθηματικών), και των 

κοινωνικών πλαισίων με σύνολα νορμών και συμβάσεων για συμμετοχή, διαθεσιμότητα 

υποστήριξης, και υποθέσεις σχετικά με τους μαθητές (Nasir, Hand & Taylor, 2008). Η 

συμμετοχή του μαθητή αλλάζει ανάλογα με τα πλαίσια που συντελείται η μάθηση και τις 

πολιτισμικές αξίες που εσωτερικοποιεί το άτομο μέσα σε κάθε μαθησιακό πλαίσιο της 

εμπειρίας του (Andersson & Seah, 2013). 

Η μέχρι τώρα βιβλιογραφία έχει μελετήσει τη συμμετοχή διαφόρων ηλικιακών και 

κοινωνικών ομάδων (π.χ. Martin, 2013; Gorgorió, Planas & Vilella, 2002). Ωστόσο, δεν 

συναντήσαμε κάποια έρευνα που να μελετά τη συμμετοχή μαθητών με δυσκολίες μάθησης 

στα μαθηματικά. Το γεγονός αυτό μας παρακίνησε να μελετήσουμε ερευνητικά τη 

συμμετοχή των μαθητών αυτών μέσα στην τυπική τάξη των μαθηματικών. Πιο ειδικά μας 

παρακίνησε να εστιάσουμε το ερευνητικό μας ενδιαφέρον στους παράγοντες που 

επηρεάζουν τη συμπεριφορική, τη γνωστική και τη συναισθηματική συμμετοχή των μαθητών 

με δυσκολίες μάθησης μέσα στην τάξη των μαθηματικών του ελληνικού δημοτικού σχολείου. 

Στο πρώτο μέρος της εργασίας αυτής εξετάζουμε τον όρο Μαθησιακές Δυσκολίες και 

διακρίνουμε τους μαθητές με Μαθησιακές Δυσκολίες στα Μαθηματικά. Στη συνέχεια, 

μελετούμε τον όρο της συμμετοχής (engagement) και εξετάζουμε τους παράγοντες που την 

επηρεάζουν. Στο υπόλοιπο μέρος της παρούσης εργασίας, παρουσιάζουμε τη μεθοδολογία 

που ακολουθήσαμε, αναλύουμε ποιοτικά τα δεδομένα που συλλέξαμε με τα ερευνητικά μας 

εργαλεία, και τέλος, ακολουθεί η συζήτηση των αποτελεσμάτων. Η εργασία ολοκληρώνεται 

με εκπαιδευτικές διαστάσεις της έρευνας αυτής, καθώς και μελλοντικές προεκτάσεις της. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 – ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ 

1.1. Προσδιορισμός όρων 

Οι μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες αποτελούν το μεγαλύτερο μέρος μαθητών με 

ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες που ενσωματώνονται στο γενικό σχολείο. Οι μαθησιακές 

δυσκολίες είναι μία μακροχρόνια κατάσταση που επηρεάζει διαφορετικά κάθε μαθητή. 

Μπορεί να επηρεάσει τόσο τις ακαδημαϊκές ικανότητες, την καθημερινή ζωή, όσο και την 

κοινωνική ζωή των ατόμων. Για παράδειγμα, μπορεί να επηρεάσουν την ανάγνωση, την 

αναγνωστική κατανόηση, τη μαθηματική σκέψη και τη γραφή. Μπορεί ακόμα να 

επηρεάσουν την οργανωτική ικανότητα του ατόμου, το πως διαχειρίζεται το χρόνο του, την 

ικανότητα να ακολουθεί σύνθετες οδηγίες ή να εξηγεί ένα διάγραμμα, ή έναν χάρτη. Ακόμη, 

κάποια άτομα με μαθησιακές δυσκολίες δυσκολεύονται να αναγνωρίσουν εκφράσεις του 

προσώπου, να κατανοήσουν τη γλώσσα του σώματος ή τους διαφορετικούς τόνους της 

φωνής. 

Αντικείμενο μελέτης έχουν αποτελέσει τον τελευταίο μισό αιώνα (από το 1960 έως 

σήμερα) οι μαθητές που χαρακτηρίζονται από φυσιολογική ή και άνω του φυσιολογικού 

νοημοσύνη, αλλά ταυτόχρονα παρατηρείται απόκλιση μεταξύ του δείκτη νοημοσύνης τους 

και της αναμενόμενης σχολικής τους επίδοσης στην κατανόηση ή στη χρήση μίας ή και 

περισσότερων βασικών περιοχών δεξιοτήτων (προφορική έκφραση, ακουστική κατανόηση, 

γραπτή έκφραση, αναγνωστική κατανόηση, αριθμητική ή μαθηματική συλλογιστική) 

(Τζουριάδου, 2008; IDEA, 2004; Αγαλιώτης, 2000). Αυτός είναι και ο ορισμός των μαθητών με 

δυσκολίες μάθησης. 

Οι Μαθησιακές Δυσκολίες χαρακτηρίζονται ως «Ήπιες Μαθησιακές Ανάγκες» 

(Αγαλιώτης & Όμπασης, 2015). Οι Ήπιες Μαθησιακές Ανάγκες αναφέρονται σε μαθητές που 

εμφανίζουν σχετικά μικρού βαθμού ιδιαιτερότητες και αποκλίσεις σε σχέση με τον «τυπικό» 

μαθητή, όπως η ήπια νοητική αναπηρία, οι συμπεριφορικές και συναισθηματικές 

διαταραχές, τα προβλήματα – διαταραχές λόγου και οι Μαθησιακές Δυσκολίες. 

Ο προσδιορισμός των χαρακτηριστικών των Μαθησιακών Δυσκολιών πέρασε από 

αρκετά στάδια για να καταλήξει στον σημερινό ορισμό (Παντελιάδου & Μπότσας, 2007). Οι 

πρώτες προσπάθειες ορισμού των μαθησιακών δυσκολιών γίνονται τη δεκαετία του 1960. 

Στο διάστημα αυτό οι μαθησιακές δυσκολίες περνούν από το ιατρικο-βιολογικό μοντέλο στο 

ψυχο-παιδαγωγικό, και ορίζεται ως βασικό διαγνωστικό κριτήριο η απόκλιση του νοητικού 

δυναμικού από τη σχολική επίδοση (Kirk, 1962). Ο πρώτος όρος που χρησιμοποιήθηκε ήταν 
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Δυσκολίες Μάθησης1 (Learning Disabilities), για να περιγράψει μια ομάδα παιδιών με 

διαταραχές στη γλώσσα, την ομιλία, την ανάγνωση και συναφείς δυσκολίες επικοινωνίας, 

από τον Samuel Kirk, ψυχολόγο και ειδικό παιδαγωγό. Μάλιστα, ήταν ο ίδιος ο Kirk που 

έδωσε και τον πρώτο ορισμό των μαθησιακών δυσκολιών το 1962, που αποτελεί και τη βάση 

για το σημερινό:  

«Η Μαθησιακή Δυσκολία αναφέρεται στην καθυστέρηση, διαταραχή ή 

καθυστερημένη ανάπτυξη σε μία ή περισσότερες λειτουργίες του λόγου, της 

γλώσσας, της ανάγνωσης, της γραφής, της αριθμητικής ή άλλων σχολικών 

μαθημάτων, ως αποτέλεσμα ψυχολογικής αναπηρίας, που προκύπτει από μία 

πιθανή εγκεφαλική δυσλειτουργία ή/και από συναισθηματικές ή συμπεριφορικές 

διαταραχές. Δεν είναι το αποτέλεσμα νοητικής υστέρησης, αισθητηριακών 

βλαβών, ή πολιτισμικών ή διδακτικών παραγόντων» (Kirk, 1962:263).  

Ο εν λόγω όρος (Μαθησιακές Δυσκολίες - Learning Disabilities - LD) καθιερώθηκε 

διεθνώς στην παιδαγωγική και ψυχολογική βιβλιογραφία. Χρησιμοποιείται με αυτήν την 

επωνυμία (Learning Disabilities) κυρίως στις Η.Π.Α., ενώ στη Μεγάλη Βρετανία συναντούμε 

τον παρεμφερή όρο Learning Difficulties (LD). Σήμερα, στην ελληνική βιβλιογραφία 

χρησιμοποιούνται διάφοροι συνώνυμοι όροι, όπως Δυσκολίες Μάθησης, Μαθησιακές 

Δυσκολίες, Διαταραχές Μάθησης, Δυσχέρειες Μάθησης, Προβλήματα Μάθησης, κ.α. Εμείς 

υιοθετούμε τον όρο Μαθησιακές Δυσκολίες. 

Τα επόμενα χρόνια μετά τον πρώτο ορισμό του Kirk (1975 - 1985), γίνονται 

προσπάθειες με τη νομοθεσία και αναγνώριση των μαθησιακών δυσκολιών ως αυτοτελή 

ειδική ανάγκη. Την περίοδο αυτή τα νέα ερευνητικά δεδομένα ωθούν σε νέες διδακτικές 

προσεγγίσεις. Ταυτόχρονα με την αμφισβήτηση για τη φύση των Μαθησιακών Δυσκολιών 

και την αντιπαράθεση για νέες διαγνωστικές μεθόδους (1985 - 2000), γίνεται συζήτηση για 

την ένταξη των μαθητών με μαθησιακές δυσκολίες στη γενική τάξη. Την περίοδο αυτή, στην 

αναζήτηση ενός ευρύτερα αποδεκτού ορισμού των Μαθησιακών Δυσκολιών, ο Hammil 

(1990), καταλήγει στον εξής ορισμό, ο οποίος έχει αναθεωρηθεί από την National Joint 

Committee on Learning Disabilities (NJCLD) των ΗΠΑ το 2016. Σύμφωνα με τον ορισμό αυτό: 

 «Οι Μαθησιακές Δυσκολίες είναι ένας γενικός όρος που αναφέρεται σε μια 

ανομοιογενή ομάδα διαταραχών, οι οποίες εκδηλώνονται με σημαντικές 

 
1 Η ορθότερη μετάφραση του όρου Learning Disabilities του Kirk θα ήταν στην ελληνική γλώσσα ο 
όρος Μαθησιακές Αναπηρίες (Αγαλιώτης, 2000). 
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δυσκολίες στην πρόσκτηση και χρήση ικανοτήτων ακρόασης, ομιλίας, ανάγνωσης, 

γραφής, συλλογισμού ή μαθηματικής ικανότητας. Οι διαταραχές αυτές είναι 

εγγενείς στο άτομο, αποδίδονται σε δυσλειτουργία του κεντρικού νευρικού 

συστήματος και μπορεί να υπάρχουν σε όλη τη διάρκεια της ζωής. Προβλήματα σε 

συμπεριφορές αυτοελέγχου, κοινωνικής αντίληψης και κοινωνικής 

αλληλεπίδρασης μπορεί να συνυπάρχουν με τις Μαθησιακές Δυσκολίες, αλλά δεν 

συνιστούν από μόνα τους τέτοιες. Αν και οι Μαθησιακές Δυσκολίες μπορεί να 

εμφανίζονται μαζί με άλλες καταστάσεις μειονεξίας (π.χ. αισθητηριακή βλάβη, 

νοητική καθυστέρηση, συναισθηματική διαταραχή) ή με εξωτερικές επιδράσεις, 

όπως οι πολιτισμικές διαφορές ή η ανεπαρκής/ ακατάλληλη διδασκαλία, δεν είναι 

το άμεσο αποτέλεσμα αυτών των καταστάσεων ή επιδράσεων» (NJCLD, 2016). 

Σήμερα (2000 - τώρα), που η ένταξη των μαθητών με Μαθησιακές Δυσκολίες στη 

γενική τάξη γίνεται όλο και περισσότερο πράξη, εξακολουθεί να υπάρχει αντιπαράθεση για 

τους παράγοντες που ευθύνονται για τις μαθησιακές δυσκολίες, καθώς και για τους τρόπους 

αξιολόγησης και παρέμβασης. Επίσης, λόγω του ότι είναι δυσδιάκριτα τα όρια μεταξύ των 

μαθητών με μαθησιακές δυσκολίες και των μαθητών που μαθαίνουν πιο «αργά», 

αμφισβητείται πλέον το διαγνωστικό κριτήριο της απόκλισης του νοητικού δυναμικού από 

τη σχολική επίδοση (Sideridis, Morgan, Botsas, Padeliadu & Fuchs, 2006), ενώ προτείνεται το 

εναλλακτικό της Ανταπόκρισης στη Διδασκαλία. 

Στην Ελλάδα, δεν έχουμε στοιχεία για τον αριθμό των μαθητών με διαγνωσμένες 

μαθησιακές δυσκολίες που φοιτούν στο γενικό σχολείο. Στα πλαίσια της εκπαίδευσής τους 

και της υποστήριξής τους, οι μαθητές με ήπιες ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες φοιτούν έως 

15 ώρες την εβδομάδα στο Τμήμα Ένταξης της σχολικής τους μονάδας (Ν. 3699/2008, άρθρο 

6, παρ.1γ). Από στοιχεία της ΕΛ.ΣΤΑΤ. γνωρίζουμε ότι ο αριθμός των Ειδικών Τάξεων 

(πρόδρομοι των σημερινών Τμημάτων Ένταξης) που λειτούργησαν το σχολικό έτος 2000 - 

20012, ήταν 759, ενώ στην τελευταία μέτρηση της για το σχολικό έτος 2017 - 20183, ο αριθμός 

αυτός αυξήθηκε στα 2331. Αν και στα Τμήματα Ένταξης φοιτούν και άλλες περιπτώσεις 

μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, ωστόσο, από τα στοιχεία αυτά μπορούμε σαφώς 

 
2 Πρώτη καταγραφή από την ΕΛ.ΣΤΑΤ. Αφορά το σύνολο των Ειδικών Τάξεων που λειτούργησαν στα 
δημόσια δημοτικά σχολεία το σχολικό έτος 2000/2001: https://www.statistics.gr/el/statistics/-
/publication/SED12/2000 
3 Τελευταία δημοσιευμένη καταγραφή από την ΕΛ.ΣΤΑΤ. Σύνολο Ειδικών Τάξεων που λειτούργησαν 
στα δημόσια δημοτικά σχολεία το σχολικό έτος 2017/2018: https://www.statistics.gr/el/statistics/-
/publication/SED12/2017 

https://www.statistics.gr/el/statistics/-/publication/SED12/2000
https://www.statistics.gr/el/statistics/-/publication/SED12/2000
https://www.statistics.gr/el/statistics/-/publication/SED12/2017
https://www.statistics.gr/el/statistics/-/publication/SED12/2017
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να συμπεράνουμε την αύξηση των διαγνώσεων για μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές 

ανάγκες, συμπεριλαμβανομένων και των μαθητών με μαθησιακές δυσκολίες.  

1.2. Διάγνωση των Μαθησιακών Δυσκολιών 
Στην Ελλάδα υπάρχουν ελάχιστα σταθμισμένα τεστ, δοκιμασίες και εργαλεία για την 

ανίχνευση, τη διάγνωση και την αξιολόγηση της επίδοσης των μαθητών και στις δύο 

βαθμίδες εκπαίδευσης (πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια). Δύο τεστ που αναπτύχθηκαν από 

Έλληνες επιστήμονες είναι ιδιαίτερα γνωστά, το «Τεστ Ανίχνευσης της Αναγνωστικής 

Ικανότητας» που ανέπτυξε η Τάφα (1995), και το «ΤεστΑθηνά» για τη διάγνωση δυσκολιών 

μάθησης που ανέπτυξε οι Παρασκευόπουλος, κ.ά. (1999) (στο Τζιβινίκου, 2015). Μερικά 

άλλα εργαλεία που χρησιμοποιούνται είναι το «Αναγνώριση μαθησιακών δυσκολιών στην 

τάξη για μαθητές 8-15 ετών» που αναπτύχθηκε από τους Παντελιάδου & Αντωνίου (2007), 

το «Ψυχομετρικό κριτήριο πρώιμης μαθηματικής επάρκειας της Ουτρέχτης» (προσαρμογή – 

στάθμιση) (Μπάρμπας, κ.ά., 2008α), και το «Ψυχομετρικό κριτήριο μαθηματικής επάρκειας 

για παιδιά και εφήβους» (Μπάρμπας, κ.ά., 2008β). 

Στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα, η διάγνωση των Μαθησιακών Δυσκολιών 

γίνεται αρχικά από τον εκπαιδευτικό του μαθητή (Παντελιάδου, 2011; Ν. 3699/2008). 

Πρώτος αυτός εκτιμά τη σχολική επίδοση του μαθητή και τις ικανότητες που είναι 

απαραίτητες για τη μάθηση στην τάξη. Στη συνέχεια, απευθύνεται στο οικείο Κ.Ε.Σ.Υ. και 

καταρτίζεται ένα εκπαιδευτικό – θεραπευτικό πρόγραμμα μέσω σταθμισμένων τεστ και 

συστηματικής παρατήρησης της συμπεριφοράς. Σε επόμενο στάδιο, η διάγνωση συντελείται 

από ψυχολόγο με χρήση σταθμισμένων ψυχολογικών κριτηρίων για την εκτίμηση της 

νοητικής ικανότητας, της μνήμης και της αντίληψης στο Κ.Ε.Σ.Υ.. Η διάγνωση των 

Μαθησιακών Δυσκολιών στα Μαθηματικά γίνεται περίπου στο τέλος της Α’ τάξης του 

Δημοτικού, μετά το προγραφικό και προαναγνωστικό στάδιο. Υπάρχουν ωστόσο, 

περιπτώσεις μαθητών που παραπέμπονται και αργότερα για διάγνωση. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 – ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ ΚΑΙ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 

2.1. Το μάθημα των Μαθηματικών 
Σε σχέση με άλλα μαθήματα, η φύση των μαθηματικών είναι ιδιαίτερη χάρη στην 

αυστηρή λογική τους, τη σωρευτική δομή τους, την εξαιρετικά τυπική και ιδιαίτερη γλώσσα 

τους, και της αφηρηματικότητάς τους (Hannula, Leder, Morselli, Vollstedt & Zhang, 2019). Η 

συστηματική μελέτη της μαθηματικής γνώσης έχει οδηγήσει στην κατηγοριοποίηση των 
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επιμέρους γνώσεων και δεξιοτήτων που πρέπει να κατακτήσουν οι μαθητές κατά τη 

διδασκαλία του μαθήματος. Έτσι, έχουν αναγνωριστεί πέντε δομικά στοιχεία της 

μαθηματικής γνώσης: (1) η διατήρηση και ανάκληση βασικών αριθμητικών δεδομένων, (2) η 

μάθηση και κατανόηση μαθηματικών εννοιών, (3) η χρήση στρατηγικών μέτρησης, (4) ο 

γραπτός υπολογισμός και η χρήση αλγορίθμων, και (5) η επίλυση προβλημάτων (Αγαλιώτης, 

2000; Andersson, 2008).  

Η διατήρηση και ανάκληση αφορά τη μνήμη (μακροπρόθεσμη, βραχυπρόθεσμη) του 

μαθητή, ενώ τα δεδομένα που καλείται να διατηρήσει ή να ανακαλέσει, μπορεί να είναι 

αριθμητικά δεδομένα (π.χ. 5 + 3 = 8 ή 2 x 2 = 4), όροι (π.χ. άθροισμα, γινόμενο), σύμβολα 

(π.χ. +, -, x, :), και τύποι (π.χ. περίμετρος τετραγώνου = 4 x μήκος πλευράς). Η μάθηση των 

μαθηματικών εννοιών αφορά την κατασκευή από τον μαθητή, σχέσεων ανάμεσα σε 

δοσμένες πληροφορίες (Αγαλιώτης, 2000), καθώς και την επανανοηματοδότηση λέξεων και 

φράσεων που χρησιμοποιεί στην καθημερινή του ζωή. Η χρήση αλγορίθμων αφορά την 

εφαρμογή συγκεκριμένων βημάτων για την εκτέλεση των τεσσάρων πράξεων. Η διαδικασία 

αυτή διακρίνεται από την «μηχανιστική κατανόηση» (απομνημόνευση χωρίς νόημα της 

διαδικασίας) και τη «συσχετική κατανόηση» (νοηματοδότηση της διαδικασίας εκτέλεσης 

μιας πράξης). Τέλος, η επίλυση προβλημάτων αφορά κατά κύριο λόγο τα στάδια που 

ακολουθεί ο μαθητής για να βρει τη λύση: (1) την κατανόηση του προβλήματος, (2) την 

επινόηση ενός σχεδίου λύσης, (3) την υλοποίηση του σχεδίου λύσης, και (4) τον έλεγχο της 

λύσης (Polya, 1945). 

2.2. Οι μαθητές με Μαθησιακές Δυσκολίες στα Μαθηματικά 
Στις μέρες μας, όλο και περισσότεροι μαθητές διαγιγνώσκονται με Μαθησιακές 

Δυσκολίες σε σχέση με άλλου είδους διαταραχή. Το ποσοστό των μαθητών αυτών κυμαίνεται 

στο 4% με 14% του μαθητικού πληθυσμού (Fuchs, Fuchs, Powell, Seethaler, Cirino & Fletcher, 

2008; Butterworth & Laurillard, 2010). Αν και το ποσοστό αυτό είναι παρόμοιο με αυτό των 

μαθητών με Μαθησιακές Δυσκολίες στην Ανάγνωση, η ανάπτυξη της έρευνας για τα 

Μαθηματικά είναι επίσης σημαντική (Παντελιάδου, 2011; Fuchs et al., 2008). 

Η ετερογένεια που συναντάται στους μαθητές με Μαθησιακές Δυσκολίες εντοπίζεται 

και στις υποκατηγορίες των Μαθησιακών Δυσκολιών στα Μαθηματικά (Andersson, 2008). Οι 

μαθητές διακρίνονται σε τρεις υποκατηγορίες: (1) σε αυτούς που έχουν ειδικές και 

μεμονωμένες δυσκολίες στα Μαθηματικά (Μαθησιακές Δυσκολίες μόνο στα Μαθηματικά), 

(2) σε αυτούς που έχουν δυσκολίες τόσο σε αριθμητικές όσο και μη αριθμητικές λειτουργίες 
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(π.χ. προσοχή, μνήμη εργασίας και οπτικο-χωρική αντίληψη), χωρίς αναφορά στο νοητικό 

επίπεδο των μαθητών, και (3) σε αυτούς που έχουν δυσκολίες τόσο στα Μαθηματικά, όσο 

και στην Ανάγνωση (Μαθησιακές Δυσκολίες στα Μαθηματικά με συναφείς Μαθησιακές 

Δυσκολίες στην Ανάγνωση) (Kaufmann & von Aster, 2012). Στην έρευνα, πιο συχνά γίνεται 

συζήτηση για την πρώτη και την τρίτη υποκατηγορία. 

Μεταξύ των δύο αυτών τύπων μαθητών με Μαθησιακές Δυσκολίες στα Μαθηματικά, 

οι μαθητές με Μαθησιακές Δυσκολίες στα Μαθηματικά και την Ανάγνωση εμφανίζουν πιο 

σοβαρές και πιο γενικευμένες λειτουργικές δυσκολίες σε σχέση με του μαθητές με 

Μαθησιακές Δυσκολίες μόνο στα Μαθηματικά (Fuchs & Fuchs, 2002). Μελέτες που 

εστιάζουν σε γλωσσικές δεξιότητες, όπως ταχύτητα άρθρωσης, φωνολογική ενημερότητα και 

γρήγορη ονομασία, βρήκαν πως οι μαθητές με Μ.Δ. μόνο στα Μαθηματικά είχαν ανώτερες 

επιδόσεις από αυτές των μαθητών με Μ.Δ. στα Μαθηματικά και την Ανάγνωση (Geary et al., 

2000; Jordan et al., 2002). Αντίθετα, δεν έχουν βρεθεί διαφορές των μαθητών των δύο 

υποκατηγοριών στις επιδόσεις στη μνήμη εργασίας (Andersson, 2008, 2010; Chan & Ho, 

2010; Geary et al., 2000).  

Ανεξάρτητα με ποια υποκατηγορία ανήκουν οι μαθητές με Μαθησιακές Δυσκολίες 

στα Μαθηματικά, οι δυσκολίες και τα προβλήματά τους εντοπίζονται σε πολλές περιοχές της 

αντίληψης και της γνωστικής τους ανάπτυξης. Παρατηρούμε να παρουσιάζουν ελλείμματα: 

(1) στην οπτικο-χωρική και στην ακουστική αντίληψη, (2) τη λεπτή κινητικότητα, (3) τη μνήμη, 

(4) στον λόγο και τη γλωσσική αντίληψη του κώδικα των μαθηματικών, (5) στην επίγνωση 

του αριθμού, και (6) στον αφαιρετικό συλλογισμό (Αγαλιώτης, 2000; Karagiannakis, 

Baccaglini-Frank & Papadatos, 2014; Τζιβινίκου, 2015). 

Για τις ελλείψεις στην οπτικο-χωρική αντίληψη, τη μνήμη και το συλλογισμό μίλησαν 

και οι Karagiannakis, Baccaglini-Frank & Papadatos (2014), οι οποίοι συνοψίζουν τα 

προβλήματα των Μαθησιακών Δυσκολιών στα Μαθηματικά σε τέσσερις κύριες κατηγορίες, 

όπως φαίνεται και στον Πίνακα 1: (1) στην επίγνωση του αριθμού, (2) στη μνήμη (εργασίας 

και ανάκτησης), (3) στο συλλογισμό, και (4) στην οπτικο-χωρική αντίληψη.  
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Πίνακας 1.  

Κατηγορίες δυσκολιών μαθητών με Μαθησιακές Δυσκολίες στα Μαθηματικά (προσαρμογή από 
Karagiannakis, Baccaglini-Frank & Papadatos, 2014). 

Κατηγορίες Δυσκολίες Μάθησης 

Επίγνωση του αριθμού (1) βασική αίσθηση του αριθμού, και ακριβή 

εκτίμηση ενός μικρού αριθμού αντικειμένων π.χ. 

4 - 5,  

(2) εκτίμηση διαφορετικών ποσοτήτων,  

(3) τοποθέτηση αριθμών σε αριθμογραμμές,  

(4) διαχείριση των αριθμητικών συμβόλων,  

(5) μετάφραση ενός αριθμού από μία 

αναπαράσταση σε μία άλλη (αναλογική – 

Αραβική - προφορική),  

(6) κατανόηση των βασικών αρχών 

απαρίθμησης,  

(7) κατανόηση της αξίας θέσης ψηφίου 

(συμπεριλαμβανομένων των δεκαδικών 

αριθμών),  

(8) κατανόηση της έννοιας των συμβόλων των 

βασικών αριθμητικών πράξεων (+, −, ×, :). 

Μνήμη (εργασίας και ανάκτησης) (1) ανάκτηση αριθμητικών δεδομένων,  

(2) αποκωδικοποίηση ορολογίας (αριθμητής, 

παρανομαστής, κ.α.),  

(3) κωδικοποίηση προφορικών κανόνων ή 

προφορικών ασκήσεων,  

(4) πραγματοποίηση νοερών υπολογισμών 

ακριβώς,  

(5) ανάκληση και πραγματοποίηση διαδικασιών, 

όπως επίσης κανόνων και τύπων, και  

(6) επίλυση (αριθμητικών) προβλημάτων 

Συλλογισμό (1) κατανόηση μαθηματικών εννοιών, ιδεών και 

σχέσεων,  

(2) κατανόηση πολλών βημάτων σε πολύπλοκες 

διαδικασίες/ αλγόριθμους,  

(3) κατανόηση βασικών λογικών αρχών 

(συνθήκη — “αν… τότε... ”— 

αντιμεταθετικότητα, κ.α. ),  

(4) επίλυση προβλήματος (λήψη αποφάσεων). 

Οπτικο-χωρική αντίληψη (1) μετάφραση και χρήση χωρικής οργάνωσης 

αναπαραστάσεων μαθηματικών αντικειμένων 

(για παράδειγμα, δεκαδικούς αριθμούς, εκθέτες 

ή γεωμετρικά σχήματα (Αγαλιώτης, Κόιου, 

Χρυσικού, 2011),  

(2) τοποθέτηση αριθμών στην αριθμογραμμή,  

(3) αναγνώριση αραβικών αριθμών και άλλων 

μαθηματικών συμβόλων (σύγχυση με παρόμοια 

σύμβολα),  
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(4) γραπτούς υπολογισμούς, ιδιαίτερα όταν η 

θέση είναι σημαντική (π.χ., δανεισμός),  

(5) διαχείριση άσχετων οπτικο-χωρικών 

πληροφοριών,  

(6) οπτικοποίηση και ανάλυση γεωμετρικών 

σχημάτων, ιδιαίτερα στην οπτικοποίηση 

άκαμπτων κινήσεων όπως οι περιστροφές,  

(7) ερμηνεία γραφημάτων, στην κατανόηση και 

ερμηνεία όταν η μαθηματική πληροφορία είναι 

οργανωμένη οπτικο-χωρικά (π.χ. πίνακες).  

 

Άλλοι ερευνητές προσθέτουν στις δυσκολίες των μαθητών με Μαθησιακές 

Δυσκολίες στα Μαθηματικά και προβλήματα στη μεταγνώση (Keffe, Dermitzaki, Tzivinikou & 

Stathopoulou, 2017; Αγαλιώτης, 2000; Σαλβαράς, 2013), στην προσοχή (ελλειμματική 

προσοχή) (Αγαλιώτης, 2000), καθώς επίσης αναφέρονται και στην εμφάνιση 

συναισθηματικών διαταραχών (Αγαλιώτης, 2000). Έτσι, οι μαθητές αυτοί μπορεί να 

δυσκολεύονται σε μεταγνωστικές διαδικασίες όπως, στην επιλογή μιας διαδικασίας και στην 

αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας μιας διαδικασίας για την επίλυση ενός προβλήματος, 

στον έλεγχο τήρησης του αρχικού σχεδίου επίλυσης (Αγαλιώτης, 2000), στη μοντελοποίηση, 

στο μετασχηματισμό σχέσεων, στην εξαγωγή γενικεύσεων, και στην ενοποίηση πράξεων. 

Ακόμη, μαθητές με ελλειμματική προσοχή, παρουσιάζουν αδυναμία συγκέντρωσης σε όλο 

το μάθημα ή σε ορισμένες δραστηριότητες του μαθήματος, ενώ κάποιες φορές η 

ελλειμματική προσοχή μπορεί να συνοδεύεται και από υπερκινητικότητα (Αγαλιώτης, 2000; 

Τζιβινίκου, 2015). 

Στην έρευνά μας υιοθετούμε τον όρο Μαθησιακές Δυσκολίες στα Μαθηματικά ως 

όρο ομπρέλα που περιλαμβάνει όλες τις παραπάνω περιπτώσεις. 

Αν και πολλοί μαθητές τελικά θα αναπτύξουν βασικές διαδικασίες, ωστόσο, θα 

βρίσκονται αρκετά πιο πίσω από τους συμμαθητές τους της τυπικής ανάπτυξης, έως και 

αρκετά χρόνια, ανάλογα με την πολυπλοκότητα της διαδικασίας (Andersson, 2010).  

2.3. Δυσαριθμησία 
Ο όρος Μαθησιακές Δυσκολίες στα Μαθηματικά μπορεί συχνά να συγχέεται και να 

θεωρείται συνώνυμος με τη Δυσαριθμησία, αλλά είναι διακριτός και χρησιμοποιείται για 

αναφορά στην ευρύτερη κατηγορία των Μαθησιακών Δυσκολιών (Αγαλιώτης, 2004). Η 

Δυσαριθμησία, και πιο συγκεκριμένα η Αναπτυξιακή Δυσαριθμησία, είναι μία διαταραχή του 
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εγκεφάλου και αναφέρεται στη δυσκολία κατανόησης και εκμάθησης μαθηματικών εννοιών 

και διαδικασιών, και δεν συνδέεται με μέτρια, σοβαρή ή βαριά νοητική υστέρηση. Οι 

μαθητές με Αναπτυξιακή Δυσαριθμησία αντιμετωπίζουν προβλήματα στην κατάκτηση 

μαθηματικών εννοιών, δεξιοτήτων απαρίθμησης, επεξεργασίας μεγεθών, τη 

μετάβαση/μετάφραση μεταξύ αριθμητικών λέξεων, ψηφίων και ποσοτήτων ή άλλες 

δεξιότητες, όπως τη μνήμη εργασίας (π.χ. συγκράτηση μαθηματικών δεδομένων) και την 

οπτικο-χωρική μνήμη (π.χ. οργάνωση των προβλημάτων στο χώρο) (Kucian & von Aster, 2015; 

Τζιβινίκου, 2015). Η Δυσαριθμησία, όπως και η δυσλεξία, είναι σύνδρομο, δηλαδή ένα 

σύνολο χαρακτηριστικών που συνυπάρχουν. Συνεπώς, η ανίχνευση σε έναν μαθητή ενός 

μόνο χαρακτηριστικού από αυτά που βρίσκονται στις διάφορες περιγραφές, δεν αποτελεί 

επαρκή συνθήκη για να χαρακτηριστεί ως άτομο με Δυσαριθμησία (Αγαλιώτης, 2004).  

2.4. Διδασκαλία μαθητών με Μαθησιακές Δυσκολίες στα 

Μαθηματικά 
Σήμερα η διδασκαλία των μαθητών με Μαθησιακές Δυσκολίες στο γενικό σχολείο 

γίνεται στην τυπική τάξη και με μερική παρακολούθηση στα Τμήματα Ένταξης. Ο αριθμός 

των Τμημάτων Ένταξης έχει αυξηθεί κατά πολύ τα τελευταία χρόνια σύμφωνα με στοιχεία 

της ΕΛΣΤΑΤ (20184). Συγκεκριμένα, από τα 1313 Τμήματα Ένταξης που λειτούργησαν στα 

Δημοτικά Σχολεία της χώρας το σχολικό έτος 2007-2008, ο αριθμός αυξήθηκε στα 2331 το 

σχολικό έτος 2017-2018 κατά την τελευταία μέτρηση της ΕΛΣΤΑΤ. Πρόκειται για μία αύξηση 

της τάξης πάνω από 75%. 

Οι εκπαιδευτικοί τόσο της τυπικής τάξης, όσο και των Τμημάτων Ένταξης, 

χρησιμοποιούν τα ίδια εγχειρίδια με αυτά των υπολοίπων μαθητών της τυπικής τάξης. 

Ωστόσο, οι εκπαιδευτικοί των Τμημάτων Ένταξης έχουν την υποχρέωση να προσαρμόσουν 

το αναλυτικό πρόγραμμα για να συμβαδίσει με τις εκπαιδευτικές ανάγκες του μαθητή. Μία 

υποχρέωση που δεν νοιώθουν πάντα οι εκπαιδευτικοί της τυπικής τάξης, αφού ενώ έχουν το 

δικαίωμα να το κάνουν, στις περισσότερες περιπτώσεις θεωρούν ότι αυτό είναι υποχρέωση 

αποκλειστικά του εξειδικευμένου προσωπικού των Τμημάτων Ένταξης (Agaliotis, 2012). 

Αρκετές έρευνες αποδίδουν την μεγάλη απόκλιση που παρατηρείται στην επίδοση 

των μαθητών με μαθησιακές δυσκολίες σε σχέση με τους υπόλοιπους μαθητές της τυπικής 

τάξη, στα σχολικά εγχειρίδια. Οι μαθητές με Μαθησιακές Δυσκολίες δεν έχουν ξεχωριστά 

 
4 https://www.statistics.gr/el/statistics/-/publication/SED12/2017 

https://www.statistics.gr/el/statistics/-/publication/SED12/2017
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εγχειρίδια από αυτά των μαθητών της τυπικής τάξης, ενώ και η διδασκαλία παραμένει ίδια 

μέσα στην τυπική τάξη με αυτή των υπολοίπων μαθητών. Τα εγχειρίδια των Μαθηματικών 

των τριών πρώτων τάξεων του δημοτικού σχολείου χαρακτηρίζονται από επαρκή επανάληψη 

της προαπαιτούμενης γνώσης, επαρκή διδακτικά παραδείγματα, και προτάσεις για επαρκώς 

καθοδηγούμενη και ανεξάρτητη εξάσκηση (Agaliotis, 2012). Ωστόσο, τα χαρακτηριστικά αυτά 

δεν είναι το ίδιο χρήσιμα σε μαθήματα που προσανατολίζονται στην απομνημόνευση ή την 

εμπέδωση αριθμητικών πράξεων, και σε μαθήματα που έχουν σκοπό την παρουσίαση 

εντελώς νέων εννοιών και δεξιοτήτων. Επίσης, σε όλα τα μαθήματα παρατηρούνται ασαφείς 

στόχοι, μη ικανοποιητικές διδακτικές εξηγήσεις, ταυτόχρονη εισαγωγή πολλαπλών εννοιών 

και δεξιοτήτων ανά μάθημα, και ανεπαρκή επανάληψη της νέας γνώσης. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 – ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ (Engagement) 

3.1. Προσδιορισμός όρων 
Η έννοια της συμμετοχής5 (engagement) κατέχει εξέχουσα θέση στην εκπαιδευτική 

βιβλιογραφία και τη βιβλιογραφία της αναπτυξιακής ψυχολογίας, και ορίζεται γενικά ως 

ανάμειξη, εμπλοκή, και δέσμευση σε κάποιες δραστηριότητες. Οι πρώτες αναφορές στον όρο 

της συμμετοχής εντοπίζονται τη δεκαετία του ’80 (Mosher & McGowan, 1985), από 

ψυχολόγους που ήθελαν να μελετήσουν δείκτες της συμμετοχής (participation) των μαθητών 

σε ακαδημαϊκά περιβάλλοντα (Jimerson, Campos & Greif, 2003). Η συμμετοχή των μαθητών 

είχε την έννοια της ενεργής συμμετοχής (participation) στα σχολικά δρώμενα (Russell, Ainley 

& Frydenberg, 2005).  

Διάφοροι ορισμοί έχουν διατυπωθεί κατά καιρούς για τη συμμετοχή των μαθητών 

στο σχολείο, με μερικούς να χρησιμοποιούνται κάπως ελεύθερα και να περιλαμβάνουν 

οτιδήποτε είναι καλό για τη σχέση κάποιου με το σχολείο του (Eccles & Wang, 2012). Από την 

άλλη, κάποιοι ορισμοί περιλαμβάνουν και το αντίθετο της συμμετοχής και αναφέρονται σε 

αυτό ως μη συμμετοχή (disengagement), δυσαρέσκεια (disaffection), απομόνωση 

(alienation) ή εξουθένωση (burnout) (Skinner & Pitzer, 2012). 

Αρχικά, η συμμετοχή αναφερόταν στο βαθμό ενεργούς ανάμειξης του μαθητή σε μια 

μαθησιακή δραστηριότητα. Οι Lamborn, Newmann & Wehlage (1992), πηγαίνουν ένα βήμα 

 
5 Από εδώ και στο εξής με τον όρο συμμετοχή αναφερόμαστε σε αυτόν που στη βιβλιογραφία 
συναντάμε ως engagement. Διαφορετικά θα δηλώνεται άλλη έννοια του όρου σε παρένθεση από 
δίπλα (π.χ. participation). 
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παραπέρα και ορίζουν τη συμμετοχή ως «τη ψυχολογική επένδυση των μαθητών και την 

προσπάθεια για μάθηση, κατανόηση ή κατάκτηση γνώσης, δεξιοτήτων ή τεχνών που προωθεί 

η ακαδημαϊκή εργασία» (p. 12). Εδώ, η ακαδημαϊκή εργασία μπορεί να αποτελεί μέρος της 

διδασκαλίας στην τάξη, κάποιας εργασίας για το σπίτι, ή εξετάσεις, και να περιλαμβάνει 

διάφορα είδη ανάγνωσης, γραφής, υπολογισμών, συμμετοχής σε συζητήσεις και τις ατομικές 

και ομαδικές εργασίες. 

Τις τελευταίες δεκαετίες, η έννοια της συμμετοχής έχει διευρυνθεί ώστε να 

συμπεριλάβει συναισθηματικές και γνωστικές διαδικασίες. Οι Skinner, Kindermann, Connell, 

και Wellborn (2009), περιέγραψαν τη συμμετοχή ως αντανάκλαση ή ένδειξη πράξεων 

υποκινούμενων από κίνητρα, και σημείωσαν ότι η πράξη περιλαμβάνει συναισθήματα, 

προσοχή, στόχους, και άλλες ψυχολογικές διεργασίες μαζί με τη επίμονη και γεμάτη 

προσπάθεια συμπεριφορά. Οι Fredricks, Blumenfeld και Paris (2004), όρισαν τη 

συμπεριφορική, τη γνωστική και τη συναισθηματική πλευρά της συμμετοχής στο σχολείο. Για 

αυτούς, οι πλευρές αυτές της συμμετοχής είναι διακριτές, αλλά ταυτόχρονα 

αλληλοεπικαλυπτόμενες κατασκευές. 

Πλέον η συμμετοχή των μαθητών θεωρείται να είναι μια πολυδιάστατη δομή 

(Fredricks et al., 2004; Reschly & Christenson, 2012; Fredricks, 2011; Skinner, Kinderman & 

Furrer, 2009; Appleton, Christenson & Furlong, 2008; Lamborn, Newmann & Wehlage, 1992), 

που απαιτεί την κατανόηση τόσο παρατηρήσιμων εξωτερικών παραγόντων, όπως 

συνδέσεων μέσα και έξω από το σχολικό περιβάλλον, θετικές σχέσεις μεταξύ ενηλίκων και 

μαθητών, καθώς και ενεργή συμμετοχή των μαθητών (π.χ. προσοχή, συμμετοχή, 

προσπάθεια, κοινωνική συμπεριφορά), όσο και λιγότερο παρατηρήσιμων εσωτερικών 

παραγόντων, όπως είναι τα συναισθήματα, τα κίνητρα και οι στάσεις των μαθητών. 

Έχουν αναπτυχθεί διάφορα μοντέλα διαχωρισμού αυτών των παραγόντων. Για 

παράδειγμα, κάποια μοντέλα διαχωρίζουν τη συμμετοχή σε ακαδημαϊκή ή/ και 

συμπεριφορική (παρατηρήσιμη, εξωτερική), και γνωστική ή/ και συναισθηματική/ 

ψυχολογική (λιγότερο παρατηρήσιμη, εσωτερική) (Appleton et al., 2008; Appleton, 

Christenson, Kim & Reschly, 2006; Fredricks et al., 2004; Jimerson et al., 2003).  

Ο διαχωρισμός της συμμετοχής σε κατηγορίες έχει περάσει από διάφορα στάδια και 

κάθε φορά εξαρτάται από τον ορισμό που υιοθετούν οι ερευνητές για τη συμμετοχή. Για 

παράδειγμα, ο Finn (1989), διαχωρίζει τη συμμετοχή σε δύο κατηγορίες: στην εμπλοκή 
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(participation) και στην ταυτοποίηση (identification). Η εμπλοκή αφορά την ανταπόκριση στις 

απαιτήσεις της τάξης, την ανάπτυξη πρωτοβουλιών μέσα στην τάξη, τη συμμετοχή σε 

εξωσχολικές δραστηριότητες, και τη λήψη αποφάσεων. Η ταυτοποίηση (identification) 

αφορά την αίσθηση του ανήκειν και τις αξίες του μαθητή. Μία άλλη κατηγοριοποίηση είναι 

αυτή του Martin (2007) που διακρίνει τέσσερις κατηγορίες: (1) την προσαρμόσιμη γνώση 

(adaptive cognition), που περιλαμβάνει τις αξίες, τον προσανατολισμό και την αυτό-

αποτελεσματικότητα του κάθε μαθητή, (2) την προσαρμόσιμη συμπεριφορά (adaptive 

behavior), που περιλαμβάνει την επιμονή, τον σχεδιασμό και τη διαχείριση των εργασιών 

του μαθητή, (3) τη μη προσαρμόσιμη συμπεριφορά (maladaptive behavior), που αφορά τη 

μη συμμετοχή, τη δημιουργία εμποδίων από πλευράς μαθητή στον ίδιο του τον εαυτό, και 

(4) την εμπόδιση / τη μη προσαρμόσιμη γνώση (impeding/maladaptive cognition), που 

αφορά τον έλεγχο της αβεβαιότητας και την αποφυγή της αποτυχίας. 

Επίσης σε τέσσερις κατηγορίες διακρίνουν τη συμμετοχή η Skinner και οι συνεργάτες 

της (2008, 2009). Η συμπεριφορική συμμετοχή περιλαμβάνει δείκτες όπως την έναρξη 

δράσεων, την προσπάθεια, την επιμονή, την ένταση, την προσοχή, την απορρόφηση και την 

ανάμειξη (involvement). Η συμπεριφορική δυσαρέσκεια (disaffection) περιλαμβάνει την 

παθητικότητα, την παραίτηση, την απόσυρση από μια δραστηριότητα, το να είναι ένας 

μαθητής απρόσεκτος και απροετοίμαστος, να διασπάται η προσοχή του και να μη συμμετέχει 

νοητικά στο μάθημα. Η συναισθηματική συμμετοχή περιλαμβάνει δείκτες όπως τον 

ενθουσιασμό, το ενδιαφέρον, την απόλαυση, την ικανοποίηση, την περηφάνια, τη 

ζωτικότητα και το πάθος. Τέλος, η συναισθηματική δυσαρέσκεια αφορά την αίσθηση 

βαρεμάρας, την έλλειψη ενδιαφέροντος, την απογοήτευση, τη λύπη, τη ντροπή, την 

ανησυχία και το άγχος. 

Πιο κοντά στον σημερινό διαχωρισμό της συμμετοχής βρέθηκαν οι Appleton et al. 

(2006) και Christenson et al. (2008). Αυτοί διέκριναν τη συμμετοχή σε τέσσερις κατηγορίες: 

την ακαδημαϊκή συμμετοχή, τη συμπεριφορική, τη γνωστική και τη συναισθηματική 

συμμετοχή. Η ακαδημαϊκή συμμετοχή περιλαμβάνει δείκτες όπως ο χρόνος σε μία εργασία, 

η συλλογή βαθμών, και η ολοκλήρωση των εργασιών για το σπίτι. Η συμπεριφορική 

συμμετοχή αφορά την προσοχή στο μάθημα, τη συμμετοχή (participation), καθώς και την 

προετοιμασία για το μάθημα και το σχολείο γενικότερα. Η γνωστική συμμετοχή αφορά τις 

αξίες του μαθητή, αυτορυθμιστηκές διεργασίες, και τους στόχους που θέτει ο μαθητής. 
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Τέλος, η συναισθηματική συμμετοχή περιλαμβάνει την αίσθηση του ανήκειν και την ταύτιση 

με το σχολείο. 

Λαμβάνοντας υπόψη τους προηγούμενους ορισμούς και τις πιο πρόσφατες έρευνες 

στη συμμετοχή των μαθητών (Mahatmya et al., 2012; Reschly & Christenson, 2012; Fredricks, 

2011; Bodovski & Farkas, 2007; Kong, Wong & Lam, 2003), οι Christenson, Reschly & Wylie 

(2012), καταλήγουν στη διατύπωση ενός πιο ολοκληρωμένου ορισμού της συμμετοχής. 

Σύμφωνα με αυτόν: 

Η συμμετοχή του μαθητή αναφέρεται στην ενεργή συμμετοχή του μαθητή στις 

ακαδημαϊκές και συμπληρωματικές ή άλλες δραστηριότητες που σχετίζονται με το 

σχολείο, και στη δέσμευση στους εκπαιδευτικούς στόχους και τη μάθηση. Οι μαθητές 

που συμμετέχουν θεωρούν ότι η μάθηση έχει νόημα, και επενδύουν (τον εαυτό τους) 

στη μάθησή τους και το μέλλον τους. Πρόκειται για μια πολυδιάστατη κατασκευή που 

αποτελείται από ένα συμπεριφορικό (συμπεριλαμβανομένου του ακαδημαϊκού), ένα 

γνωστικό και ένα συναισθηματικό μέρος. Η συμμετοχή του μαθητή οδηγεί τη μάθηση· 

απαιτεί ενέργεια και προσπάθεια· επηρεάζεται από πολλαπλές σχετιζόμενες 

επιρροές· και μπορεί να επιτευχθεί για όλους τους μαθητές (p. 817). 

Στην παρούσα έρευνα αναφερόμαστε στη συμμετοχή με αυτή την έννοια και 

υιοθετούμε τη διάκριση της συμμετοχής σε συμπεριφορική, γνωστική και συναισθηματική. 

3.2. Τα μέρη της συμμετοχής 
Σύμφωνα, λοιπόν, με τον παραπάνω διαχωρισμό (Christenson, Reschly & Wylie, 

2012), η συμπεριφορική συμμετοχή (behavioral engagement) αναφέρεται στην έννοια της 

εμπλοκής (participation) ή της ενεργής συμμετοχής. Περιλαμβάνει τη συμμετοχή στις 

ακαδημαϊκές και κοινωνικές ή εξωσχολικές δραστηριότητες. Συνήθως ορίζεται με τρεις 

τρόπους. Ο πρώτος αφορά την θετική συμπεριφορά, καθώς και την απουσία αρνητικών 

συμπεριφορών (π.χ. κοπάνες). Ο δεύτερος ορισμός αφορά την ανάμειξη (involvement) στις 

μαθησιακές και ακαδημαϊκές εργασίες και περιλαμβάνει συμπεριφορές όπως η προσπάθεια, 

η επιμονή, η συγκέντρωση, η προσοχή, η διατύπωση ερωτήσεων κ.α. Ένας τρίτος ορισμός 

περιλαμβάνει την εμπλοκή (participation) σε δραστηριότητες σχετικές με το σχολείο, όπως 

οι αθλητικές δραστηριότητες. Έτσι, η συμπεριφορική συμμετοχή περιγράφει συνήθειες 

εργασίας που σχετίζονται με τη μάθηση, δηλαδή στο βαθμό που ο μαθητής συμμετέχει στο 

μάθημα, συμπεριλαμβανομένης της πραγματικής, ενεργής συμμετοχής ή ακόμα και της 

πρόθεσης για συμμετοχή, καθώς και το βαθμό της προσπάθειας που κατέβαλε. 
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Περιλαμβάνει ακόμη, την επιμονή του μαθητή στην ολοκλήρωση των ασκήσεων, την 

ολοκλήρωση της εργασίας του, το χρόνο που καταναλώνεται για την ολοκλήρωση μίας 

εργασίας, την επιλογή δύσκολων μαθημάτων, την ανταπόκριση στους κανόνες της τάξης, 

ακόμη και την εμπλοκή του σε κοινωνικές ή εξωδιδακτικές δραστηριότητες, όπως αθλήματα, 

τέχνες και μουσικά μαθήματα (Mahatmya et al., 2012; Reschly & Christenson, 2012; Fredricks, 

2011; Bodovski & Farkas, 2007; Kong, Wong & Lam, 2003). Επίσης, περιλαμβάνει τις 

ακαδημαϊκές επιδόσεις, τους βαθμούς των τριμήνων, των τεστ και των διαγωνισμάτων 

(Jimerson et al., 2004).  

Στη συμπεριφορική συμμετοχή ανήκει και το παιχνίδι με τους συμμαθητές, ιδιαίτερα 

κατά τα πρώτα σχολικά χρόνια, όπως στο δημοτικό. Η έρευνα έχει δείξει ότι το παιχνίδι με 

τους συμμαθητές μπορεί να είναι πρόδρομος μιας μακροχρόνιας σχολικής επιτυχίας 

(Fantuzzo & McWayne, 2002). Πιο συγκεκριμένα, έχει συνδεθεί με την ενεργή συμμετοχή των 

μαθητών στις μαθησιακές δραστηριότητες της τάξης, τις κοινωνικές συμπεριφορές στην τάξη 

όπως το να παρέχουν βοήθεια και να μοιράζονται με τους συμμαθητές τους, την επιμονή 

στις εργασίες και την αυτονόμηση (Bierman et al., 2008; Fantuzzo & McWayne, 2002). 

Η ικανότητα ενός μαθητή να ακολουθήσει κανόνες και οδηγίες και γενικώς να 

συμμετέχει συμπεριφορικά, μπορεί να επηρεαστεί, καθώς και να επηρεάσει, τη γνωστική του 

συμμετοχή. Ενώ η συμπεριφορική συμμετοχή αντανακλά την προσοχή και τη συμμετοχή 

(participation) του μαθητή σε μία δραστηριότητα, η γνωστική συμμετοχή (cognitive 

engagement) αποδίδει τη γνώση του μαθητή και τις πεποιθήσεις του σχετικά με τη 

δραστηριότητα και τον εαυτό του (Appleton et al., 2008), το σχολείο, τον εκπαιδευτικό και 

τους συμμαθητές του (Jimerson et al., 2004). Αγγίζει την προσωπική επένδυση του μαθητή, 

ενσωματώνοντας τη σκέψη και την προθυμία να ασκήσει ο μαθητής την απαιτούμενη 

προσπάθεια για να κατανοήσει περίπλοκες ιδέες και να κατακτήσει δύσκολες δεξιότητες (π.χ. 

επίλυση προβλημάτων), την προσοχή του στο μάθημα, συμπεριλαμβάνοντας ακόμη και 

αυτορρυθμιστικές στρατηγικές (Mahatmya, Lohman, Matjasko & Farb, 2012; Fredricks, 2011; 

Bodovski & Farkas, 2007). Περιλαμβάνει ακόμα, την αυτό-αποτελεσματικότητα του μαθητή, 

τα κίνητρά του για τη μάθηση, τους στόχους και τις προσδοκίες του (Μπεμπένη, 

Καλδρυμίδου & Βαμβακούση, 2018; Jimerson et al., 2004). Μπορούμε ακόμη να διακρίνουμε 

τη χρήση επιφανειακών στρατηγικών μάθησης, όπως η απομνημόνευση, η εξάσκηση, και η 

χρήση στρατηγικών για τη συμπλήρωση ενός τεστ, αλλά και βαθιές στρατηγικές μάθησης, 
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όπως η κατανόηση και η δημιουργία συνδέσεων με προηγούμενες γνώσεις (Μπεμπένη, 

Καλδρυμίδου & Βαμβακούση, 2018; Kong, Wong & Lam, 2003). 

Τέλος, η συναισθηματική συμμετοχή (emotional engagement) του μαθητή έχει 

επιπτώσεις στη σχολική του ετοιμότητα και στις ακαδημαϊκές του επιδόσεις (Bierman et al., 

2008). Το ενδιαφέρον του μαθητή για το μάθημα των Μαθηματικών ή το άγχος και η 

ματαίωση που μπορεί να νιώσει μπορούν να καθορίσουν τη συμμετοχή του (Kong, Wong & 

Lam, 2003). Η ανάπτυξη θετικών αλληλεπιδράσεων με πολλούς και διαφορετικούς 

ανθρώπους, όπως με τους συμμαθητές, τον εκπαιδευτικό και τους γονείς, μπορούν να 

προωθήσουν τη μάθηση και να χτίσουν ένα ζεστό περιβάλλον που ανταποκρίνεται στις 

ανάγκες του μαθητή (Ramey & Ramey, 2004; Skinner et al., 2008), ιδιαίτερα σε μαθητές του 

δημοτικού. Οι δείκτες της συναισθηματικής συμμετοχής περικλείουν τις θετικές και 

αρνητικές αντιδράσεις του μαθητή προς τους εκπαιδευτικούς, τους συμμαθητές, τα 

μαθήματα και το σχολείο. Ακόμη, περιλαμβάνουν τη συναισθηματική διάσταση του 

ενδιαφέροντος, της απόλαυσης, και του ενθουσιασμού, της λύπης, της βαρεμάρας, του 

άγχους, και μπορεί να επεκταθεί ως την ταύτιση με τη σχολική κουλτούρα (Mahatmya et al., 

2012; Fredricks, 2011; Bodovski & Farkas, 2007). 

3.3. Παράγοντες που επηρεάζουν τη συμμετοχή 
Ωστόσο, η συμμετοχή των μαθητών δεν περιορίζεται μόνο στη συμπεριφορική, 

γνωστική και συναισθηματική της διάσταση. Κατά μία πιο ευρεία προσέγγιση, η συμμετοχή 

των μαθητών είναι η «κόλλα» που συνδέει διάφορα πλαίσια, όπως την οικογένεια, τους 

συνομηλίκους, το σχολείο και την κοινωνία, με τους μαθητές (συμπεριλαμβανομένης της 

προηγούμενης γνώσης των μαθητών, την εμπειρία τους, και τα ενδιαφέροντά τους στο 

σχολείο, το σπίτι και την κοινωνία). Η αλληλεπίδραση των μαθητών με αυτά τα πλαίσια έχει 

αντίκτυπο στη συμμετοχή τους, και κατ’ επέκταση στις ακαδημαϊκές τους επιδόσεις, καθώς 

και στις φιλοδοξίες τους για το μέλλον (Patahuddin, Puteri, Lowrie, Logan & Rika, 2018; 

Reschly & Christenson, 2012; Bodovski & Farkas, 2007).  

Διάφοροι παράγοντες που αφορούν τον ίδιο τον μαθητή μπορούν να επηρεάσουν τη 

συμμετοχή του στην τάξη των μαθηματικών. Οι γνώσεις του για το αντικείμενο, οι εμπειρίες 

του για το μάθημα από προηγούμενες χρονιές ή και μέρες στο σχολείο, οι προηγούμενες 

επιδόσεις του στο μάθημα, η κατάσταση της υγείας του κατά τη διάρκεια του μαθήματος 

αλλά και γενικότερα, μπορούν να επηρεάσουν τους στόχους του, τις αξίες του και τις 

αντιλήψεις για τον εαυτό του, που με τη σειρά τους έχουν αντίκτυπο στη συμμετοχή του και 
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τις σχέσεις του με τους συμμαθητές του, και καταλήγουν στις επιδόσεις του, στην επιμονή 

και την προσοχή του στο μάθημα. Φυσικά όλοι οι παραπάνω παράγοντες επηρεάζονται 

άμεσα ή έμμεσα από τους εξωτερικούς παράγοντες, όπως η οικογένεια, οι συνομήλικοι, το 

σχολείο και το ευρύτερο κοινωνικό περιβάλλον. 

Ο Bishop (1991) αναγνώρισε τέσσερα επίπεδα του εκπαιδευτικού συστήματος όπου 

έχουν ρόλο οι αξίες: το κοινωνικό επίπεδο (π.χ. την αξία που δίνει η κοινωνία στα 

Μαθηματικά μέσω του αναλυτικού προγράμματος), το επίπεδο της σχολικής μονάδας (π.χ. 

ο ρόλος των μαθηματικών στο σχολικό πρόγραμμα και το σχολείο), το παιδαγωγικό ή 

διδακτικό επίπεδο (π.χ. οι προτιμήσεις τους εκπαιδευτικού στα Μαθηματικά περιεχόμενα 

που διδάσκει), και το ατομικό επίπεδο (π.χ. την προσωπική αξία/σημασία που δίνει ο 

μαθητής στα Μαθηματικά). 

Συμπυκνώνοντας τα παραπάνω επίπεδα οι Atweh & Seah (2008) διακρίνουν δύο 

προσεγγίσεις των αξιών, την ατομική και την κοινωνικοπολιτισμική. Στη δική μας εργασία 

ακολουθούμε κατά βάση τον διαχωρισμό των Atweh & Seah (2008) και τον ανάγουμε στους 

παράγοντες που επηρεάζουν τη συμμετοχή των μαθητών. Έτσι, διακρίνουμε τους ατομικούς 

και τους εξωτερικούς (κοινωνικοπολιτισμικούς) παράγοντες. Ωστόσο, κρίνουμε αναγκαίο τον 

περεταίρω διαχωρισμό των εξωτερικών παραγόντων σε ενδοσχολικούς (το επίπεδο της 

σχολικής μονάδας και το παιδαγωγικό ή διδακτικό επίπεδο κατά Bishop: 1991) και τους 

εξωσχολικούς παράγοντες (το κοινωνικό επίπεδο κατά Bishop: 1991). 

Πιο συγκεκριμένα, οι παράγοντες που αφορούν τον μαθητή ως άτομο, όπως τα 

κίνητρα και οι αξίες, τους ονομάζουμε ατομικούς παράγοντες. Από την άλλη, ο μαθητής 

μπορεί να επηρεαστεί από εξωτερικούς παράγοντες και πλαίσια, όπως το περιβάλλον του 

σχολείου, τις αξίες της οικογένειας, των συνομηλίκων και της κοινωνίας, κ.α. Τους 

εξωτερικούς παράγοντες που μπορεί να επηρεάσουν τη συμμετοχή του μαθητή τους 

διακρίνουμε σε ενδοσχολικούς και εξωσχολικούς. Οι ενδοσχολικοί παράγοντες 

περιλαμβάνουν τη φύση του μαθήματος, τη διδασκαλία του μαθήματος, το σχολικό 

εγχειρίδιο, τον εκπαιδευτικό, τους συμμαθητές, το περιβάλλον της τάξης, το περιβάλλον του 

σχολείου και το αναλυτικό πρόγραμμα. Οι εξωσχολικοί παράγοντες περιλαμβάνουν το 

περιβάλλον της οικογένειας και τις αξίες της, τους συνομηλίκους και τα σημαντικά άτομα 

εκτός σχολείου, την κοινότητα που ζει ο μαθητής και τις αξίες της, καθώς και την ευρύτερη 

κοινωνία του μαθητή και τις αξίες της. 
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Στις επόμενες ενότητες αναπτύσσονται περεταίρω οι παράγοντες αυτοί 

ακολουθώντας την κατηγοριοποίηση που μόλις αναφέραμε. 

3.3.1. Ατομικοί παράγοντες 

Η συμμετοχή των μαθητών στη μαθησιακή διαδικασία αναφέρεται στο κατά πόσο 

συμμετέχει ενεργά ένας μαθητής σε μία μαθησιακή δραστηριότητα. Η δύναμη που 

κινητοποιεί και οδηγεί τη συμπεριφορά των μαθητών στη μάθηση των μαθηματικών είναι τα 

κίνητρα (Bobis et al., 2011; Russell et al., 2005). Η έρευνα των κινήτρων μελετά το γιατί οι 

μαθητές συμμετέχουν ή δεν συμμετέχουν στις ακαδημαϊκές δραστηριότητες. Τα κίνητρα 

έχουν να κάνουν με την ενέργεια και τον προσανατολισμό, τους λόγους της συμπεριφοράς 

των μαθητών, το γιατί κάνουνε αυτό που κάνουνε. Η συμμετοχή περιγράφει την ενέργεια 

στην πράξη, τη σύνδεση μεταξύ του ατόμου και της δραστηριότητας. 

Σύμφωνα με τον Martin (2007), τα κίνητρα και η συμμετοχή των μαθητών στα 

Μαθηματικά συνδέονται μεταξύ τους μέσα από έναν συνδυασμό αλληλεπίδρασης έξι 

σημαντικών θεωριών: της θεωρίας απόδοσης (attribution theory; Weiner, 1985), τη θεωρία 

της προσδοκώμενης αξίας (expectancy-value theory; Eccles et al., 1983), τη θεωρία των 

στόχων (goal theory; Elliot and McGregor, 2001), τη θεωρία του αυτοπροσδιορισμού (self-

determination theory; Ryan and Deci, 2000), τη θεωρία της αυτό-αποτελεσματικότητας (self-

efficacy theory; Bandura, 1997), και τη θεωρία κινήτρων αυτοαξίας (self-worth motivation 

theory; Covington, 1992).  

Οι διαφορετικοί στόχοι και τα διαφορετικά κίνητρα κάθε μαθητή δημιουργούν 

διαφορετικές μορφές σκέψης, συναισθημάτων και συμμετοχής τους. Μία αναπαράσταση 

της πολυδιάστατης αυτής κατασκευής είναι ο Τροχός των κινήτρων και της συμμετοχής όπως 

φαίνεται στο Σχήμα 1.  
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Σχήμα 1. Ο Τροχός των κινήτρων και της συμμετοχής (Martin, 2011; Martin, 2007; Durksen, et al., 2017) με 
παραδείγματα θεωριών και διαστάσεών τους6. 

  

Στον Τροχό αυτόν φαίνονται παραδείγματα διαφορετικών διαστάσεων των έξι 

θεωριών που προαναφέραμε και συνδέει τη συμμετοχή με τα κίνητρα. Η «κίνηση» του 

τροχού ξεκινά από επάνω αριστερά (θετικές γνωστικές διαστάσεις/ θετικά κίνητρα), πηγαίνει 

προς τα δεξιά στις θετικές συμπεριφορικές διαστάσεις/ θετική συμμετοχή, περνάει από τις 

επικείμενες αρνητικές γνωστικές διαστάσεις/ αρνητικά κίνητρα και καταλήγει στις αρνητικές 

συμπεριφορικές διαστάσεις/ αρνητική συμμετοχή. Ο Τροχός με μία πρώτη ματιά φαίνεται να 

κινείται στις 180ο, δηλαδή από τα θετικά κίνητρα στη θετική συμμετοχή, και από τα αρνητικά 

κίνητρα στην αρνητική συμμετοχή. Ωστόσο, αν μελετηθεί πιο προσεχτικά, ο εκπαιδευτικός ή 

ο μαθητής, μπορεί να δει ποιες συμπεριφορές ή κίνητρα μπορούν να επηρεάσουν τη 

συμμετοχή του μαθητή και αναλόγως να παρέμβει. 

 
6 Η μετάφραση από την αγγλική γλώσσα έγινε από την ερευνήτρια. 
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Οι θετικές διαστάσεις στον Τροχό δηλώνουν ενισχυμένα κίνητρα. Επομένως, 

θέλουμε οι μαθητές να αναπτύξουν την αυτο-αποτελεσματικότητά τους για να κατανοήσουν 

τα Μαθηματικά που διδάσκονται, και να πιστέψουν ότι η μεγαλύτερη προσπάθεια θα 

επηρεάσει τη μάθησή τους (Bobis et al., 2016). Οι μαθητές που σπάνε και αναλύουν 

δύσκολες ασκήσεις σε μικρότερα και πιο διαχειρίσιμα κομμάτια, αντιλαμβάνονται ότι 

μπορούν να ελέγξουν και να διαχειριστούν τη μάθησή τους με μεγαλύτερη επιτυχία. Έτσι, 

είναι πιο πιθανό αυτοί οι μαθητές να επιμείνουν όταν αντιμετωπίσουν την επίλυση ενός 

δύσκολου προβλήματος. 

Από την άλλη πλευρά, οι αρνητικές διαστάσεις του Τροχού δηλώνουν έλλειψη 

κινήτρων και συμμετοχής. Για παράδειγμα, αισθήματα άγχους εμφανίζονται όταν οι μαθητές 

δεν κατανοούν το περιεχόμενο της προσφερόμενης γνώσης, δεν μπορούν να αποφασίσουν 

πως να ξεκινήσουν, ή θεωρούν μία εργασία πολύ δύσκολη ακόμα και για να την ξεκινήσουν. 

Εναλλακτικά, μπορεί να χρησιμοποιήσουν στρατηγικές αυτο-υπονόμευσης, όπως το να 

ασχοληθούν με άλλα πράγματα αντί να κάνουν πρώτα τις εργασίες που έχουν για το σπίτι, ή 

να αφήσουν τις δύσκολες εργασίες για το τέλος όταν θα είναι πολύ κουρασμένοι για να τις 

κάνουν αποτελεσματικά (Alesi, Rappo & Pepi, 2012). Συστηματική εμφάνιση τέτοιων 

συμπεριφορών μπορούν να κάνουν τους μαθητές να μη συμμετέχουν τελικά στα 

Μαθηματικά. 

Παρακάτω παρουσιάζουμε συνοπτικά τις έξι θεωρίες που εμπλέκονται στον Τροχό 

των κινήτρων και της συμμετοχής. 

Θεωρία απόδοσης (attribution theory) 

Στην θεωρία απόδοσης, ο Weiner (1985) πρότεινε ότι τα άτομα βλέπουν την 

ικανότητα ως ένα σχετικά σταθερό χαρακτηριστικό το οποίο λίγο μπορούν να ελέγξουν. 

Κατέληξε στο ότι οι αποδόσεις που δίνονται στην ικανότητα και στην έλλειψη ικανότητας 

έχουν σημαντικές επιπτώσεις στα κίνητρα. Αποδίδοντας επιτυχία σε μία ικανότητα έχει 

θετικές επιπτώσεις στα κίνητρα, ενώ η απόδοση αποτυχίας στην έλλειψη ικανότητας έχει 

αρνητικές επιπτώσεις. 

Το κίνητρο της επιτυχίας είναι «η γενική επιθυμία ή πρόθεση για επιτυχία στην 

ακαδημαϊκή εργασία και πιο συγκεκριμένα στις δραστηριότητες του σχολείου» (Lamborn, et 

al., 1992, p. 13). Οι μαθητές με κίνητρα προσπαθούν και επιμένουν στις ακαδημαϊκές 

δραστηριότητες. Αποτελεσματικά, αυτό σημαίνει ότι απολαμβάνουν τις μαθησιακές 
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δραστηριότητες και είναι αισιόδοξοι ότι έχουν πιθανότητες επιτυχίας. Πέρα από τις 

εξωτερικές ενισχύσεις που παρέχονται από τους εκπαιδευτικούς και τους γονείς, οι μαθητές 

υποκινούνται από εσωτερικούς παράγοντες, όπως ατομικές ανάγκες, αξίες και στόχους 

(Kalogeropoulos & Clarckson, 2019; Appleton et al., 2006). Οι εσωτερικοποιημένες αξίες της 

επιτυχίας προκύπτουν από τις αντιλήψεις που μεταδίδουν οι γονείς και οι εκπαιδευτικοί για 

την αξία της επιτυχίας. Με την πάροδο του χρόνου, οι μαθητές εσωτερικοποιούν αυτές τις 

αξίες και τις κάνουν δικές τους.  

Η ταύτιση με το σχολείο θεωρείται εσωτερικό κίνητρο, δηλαδή, μια εσωτερική 

επιθυμία να επιτύχουν, να αναπτύξουν δεξιότητες και να απολαύσουν την ακαδημαϊκή 

επιτυχία. Όταν το εσωτερικό κίνητρο είναι αδύναμο, οι μαθητές είναι λιγότερο πιθανό να 

συμμετάσχουν στη μάθηση και να έχουν επιτυχημένες σχολικές εμπειρίες (Finn & Zimmer, 

2012). Ωστόσο, ένας μαθητής μπορεί να έχει τα κίνητρα αλλά να μη συμμετέχει ενεργά σε 

μία δραστηριότητα. Επομένως, «τα κίνητρα είναι απαραίτητα, αλλά όχι επαρκή για τη 

συμμετοχή» (Appleton et al., 2006: p. 428). Από την άλλη, κάποια κίνητρα και πεποιθήσεις 

είναι σημαντικά για το εγγενές ενδιαφέρον του μαθητή για το μάθημα και το σχολείο, και 

μπορεί να επηρεάσουν σημαντικά τη συμμετοχή του μαθητή. Ανάμεσα σε αυτές τις 

πεποιθήσεις είναι και ο προσανατολισμός των στόχων του μαθητή, η απόδοση (attribution), 

και η αυτό-αποτελεσματικότητα.  

Θεωρία της προσδοκώμενης αξίας (expectancy-value theory) 

Η έρευνα που εστιάζει στις αξίες, όχι μόνο θα μπορούσε να βοηθήσει στο 

ξεκαθάρισμα της συμμετοχής ή μη των μαθητών, αλλά επίσης θα μπορούσε να βοηθήσει 

στην εξήγηση των συμπεριφορών των μαθητών που μπορεί να προκαλέσει την κατάλληλη ή 

μη περιγραφή τους ως συμμετέχοντες ή μη συμμετέχοντες.  

Οι αξίες μπορούν να θεωρηθούν ως το παράθυρο μέσω του οποίου το άτομο βλέπει 

τον κόσμο που το περιβάλλει. Αποτελούν μέρος των βαθιά συναισθηματικών συνιστωσών 

του νου ενός ατόμου που επηρεάζουν και επηρεάζονται από τις επιλογές, τις αποφάσεις και 

τις πεποιθήσεις του για την αντιμετώπιση των προκλήσεων της ζωής (Kalogeropoulos & 

Clarckson, 2019; Bishop & Seah, 2008). Η διαδικασία του να δώσει αξία, δίνει κίνητρα στον 

μαθητή για τον τρόπο με τον οποίο θα χρησιμοποιήσει τις γνωστικές του δεξιότητες και τις 

συναισθηματικές του διαθέσεις στη μάθηση. Δηλαδή, οι αξίες θα μπορούσαν να θεωρηθούν 

ως υποκειμενική κατασκευή (Andersson & Seah, 2013). Οι διάφορες κατηγορίες αξιών στην 
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εκπαίδευση των μαθηματικών αντιπροσωπεύουν την εσωτερίκευση του ατόμου, τη 

"γνωστοποίηση" και την αποπλαισίωση των συναισθηματικών κατασκευών (όπως 

πεποιθήσεις και στάσεις) στο κοινωνικοπολιτισμικό του πλαίσιο. Οι αξίες που σχετίζονται με 

τη μαθηματική εκπαίδευση εμπνέονται από τη φύση των μαθηματικών και από την εμπειρία 

του ατόμου στο κοινωνικοπολιτισμικό περιβάλλον και την τάξη των μαθηματικών, 

καθιστώντας έτσι τις προσωπικές πεποιθήσεις του ατόμου σημαντικές στη διαδικασία 

εκμάθησης και διδασκαλίας των μαθηματικών (Seah & Kalogeropoulos, 2006). 

Η συμμετοχή των μαθητών στην τάξη των μαθηματικών μπορεί να καθοριστεί όχι 

μόνο από τις αξίες που προβάλλονται στη μαθηματική εκπαίδευση, αλλά και από τις 

κοινωνικές αξίες που αναμένουν να συνεισφέρει η εκμάθηση των μαθηματικών του σχολείου 

στις τωρινές και μελλοντικές ζωές τους (Atweh & Seah, 2008). Για παράδειγμα, για τους 

μαθητές για τους οποίους τα Μαθηματικά έχουν αξία ως μέσο για εισαγωγή στο 

πανεπιστήμιο, το μόνο που έχει αξία είναι να έχουν τους υψηλότερους βαθμούς. Από την 

άλλη, για τους μαθητές για τους οποίους τα Μαθηματικά έχουν αξία για τη γοητεία και τη 

δύναμή τους, δεν έχει μεγάλη αξία το να έχουν υψηλούς βαθμούς. Αυτές τις αξίες των 

μαθηματικών θα μπορούσαμε να τις ονομάσουμε κοινωνικές αξίες. Είναι κοινωνικές με δύο 

έννοιες. Από τη μία πλευρά, προκύπτουν από το άτομο σε ένα συγκεκριμένο κοινωνικό 

πλαίσιο, και από την άλλη, αναφέρονται στις αξίες των μαθηματικών σε ένα πιο ευρύ πλαίσιο 

από αυτό της τάξης. Θα υπάρχουν πάντα διαφορές στο πως τα άτομα μιας κοινότητας 

ερμηνεύουν την ίδια αξία (Kalogeropoulos & Clarckson, 2019). 

Σύμφωνα με τη θεωρία της προσδοκώμενης αξίας (expectancy-value theory) των 

Eccles, Adler, Futterman, Gof, Kaczala, Meece & Midgley (1983), οι προσδοκίες και οι αξίες 

εξαρτώνται από τους προσωπικούς στόχους του μαθητή, τις αντιλήψεις του σχετικά με τη 

δυσκολία της δραστηριότητας, τη φύση των μαθηματικών και τη χρησιμότητά τους, καθώς 

και από τις απόψεις του γύρω από το θέμα των ικανοτήτων του (Bishop & Kalogeropoulos, 

2015). Όταν ο μαθητής θεωρεί ότι η εργασία με την οποία ασχολείται έχει αξία, τότε 

προσπαθεί περισσότερο και της αφιερώνει περισσότερο χρόνο.  

Οι αξίες είναι ηθελημένες μεταβλητές που ρυθμίζουν δράσεις, όπως τα κίνητρα και 

τη συμμετοχή, και δεν μπορούν να είναι πάντα ίδιες για όλους τους μαθητές. Για 

παράδειγμα, οι αξίες που είναι σημαντικές για έναν μαθητή μπορεί να έρχονται σε αντίθεση 

με τις αξίες άλλων μαθητών, με αποτέλεσμα η συμμετοχή του ενός να συμβαίνει ταυτόχρονα 
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με την έλλειψη κινήτρων και τη μη συμμετοχή των άλλων (Andersson & Seah, 2013; Gorgorio 

& Planas, 2001). 

Θεωρία των στόχων επίτευξης (goal theory) 

Η θεωρία των στόχων επίτευξης είναι ένα πλαίσιο που χρησιμοποιείται για τη μελέτη 

των κινήτρων στην εκπαίδευση. Μάλιστα, είναι η επικρατέστερη προοπτική που 

χρησιμοποιείται για την κατανόηση της συμμετοχής των μαθητών στη μάθηση (Anderman & 

Patrick, 2012; Martin, 2013). 

Ο προσανατολισμός των στόχων που υιοθετούν οι μαθητές σχετίζεται με τα είδη 

γνωστικών και αυτορρυθμιστικών στρατηγικών που χρησιμοποιούν όταν συμμετέχουν σε μία 

ακαδημαϊκή εργασία. Οι μαθητές μπορεί να έχουν ως στόχο τη μάθηση (mastery) ή την 

επίδοση (performance). Όταν αναφερόμαστε σε στόχους μάθησης, εννοούμε ότι οι μαθητές 

ενδιαφέρονται για την ολοκλήρωση μίας εργασίας, την κατάκτηση της γνώσης, και 

καταβάλουν προσπάθεια για να τα καταφέρουν. Αντίθετα, οι μαθητές με στόχους επίδοσης 

ενδιαφέρονται να επιδείξουν την ικανότητά τους σε σχέση με άλλους, να αποδώσουν 

καλύτερα από τους άλλους και να κριθούν από τους άλλους ως ικανοί στις ακαδημαϊκές 

εργασίες. 

Ο προσανατολισμός των στόχων επίτευξης που έχουν οι μαθητές τόσο πριν, όσο και 

κατά τη διάρκεια μίας εργασίας, καθορίζει τη συμμετοχή τους σε αυτή. Για παράδειγμα, όταν 

ένας μαθητής έχει ως στόχο τη μάθηση σε μία εργασία, τότε είναι πιο πιθανό το είδος της 

γνωστικής, συμπεριφορικής και συναισθηματικής του συμμετοχής να σχετίζεται με τη 

μάθηση και συνεπώς να συμμετέχει περισσότερο. Οι μαθητές με μαθησιακούς στόχους 

συμμετέχουν συμπεριφορικά περισσότερο στην τάξη (Ruzek, Hafen, Allen, Gregory, Mikami 

& Pianta, 2016) και σπάνια παρατάνε την προσπάθειά τους. Μάλιστα, τείνουν να επιμένουν 

περισσότερο μετά από μια αποτυχία σε σχέση με τους μαθητές που έχουν στόχους επίδοσης 

(Alesi, Rappo & Pepi, 2012). Εστιάζουν στην κατάκτηση νέων δεξιοτήτων και γνώσεων ακόμη 

και αν αποτύχουν στην πορεία. Αντιθέτως, οι μαθητές με στόχους επίδοσης εστιάζουν στην 

κατάκτηση θετικής αξιολόγησης της ικανότητάς τους και τείνουν να αποφεύγουν τις 

προκλήσεις όταν πιστεύουν ότι δεν θα κερδίσουν καλύτερους βαθμούς σε σχέση με τους 

συμμαθητές τους. Συχνά, οι διαφορές στην προσπάθεια που καταβάλουν οι μαθητές μπορεί 

να εξηγηθεί από τις διαφορές στο πως κατανοούν τις επιτυχίες και τις αποτυχίες τους 

(Duchesne et al., 2019). Όταν οι μαθητές αποδίδουν την επιτυχία ή την αποτυχία στην 
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προσπάθεια που κάνουν, είναι πιο πιθανό να επενδύσουν περισσότερη προσπάθεια σε 

μελλοντικές δραστηριότητες.  

Οι στόχοι που θέτουν οι μαθητές δεν επηρεάζουν μόνο την επιμονή τους και την 

προσπάθειά τους κατά τη μάθηση, αλλά και τη γνωστική τους συμμετοχή. Πολλές έρευνες 

έχουν γίνει για τη σχέση του προσανατολισμού των στόχων και της γνωστικής συμμετοχής 

(π.χ., King & McInerney, 2016; Duchesne et al., 2019). Οι μαθησιακοί στόχοι έχουν 

συσχετιστεί θετικά με τη χρήση γνωστικών και μεταγνωστικών στρατηγικών για τη ρύθμιση 

της μάθησης. Οι μαθητές με στόχους μάθησης τείνουν να σκέφτονται πιο βαθιά σχετικά με 

την ακαδημαϊκή τους εργασία, χρησιμοποιούν αποτελεσματικές μαθησιακές και 

αυτορρυθμιστικές στρατηγικές που περιλαμβάνουν τον έλεγχο της κατανόησης και της 

σκέψης τους πάνω στο πως συνδέονται οι παρούσες ακαδημαϊκές τους εργασίες με 

προηγούμενες γνώσεις και πληροφορίες. 

Θετικό αντίκτυπο και στα συναισθήματα σχετικά με το σχολείο φαίνεται να έχουν οι 

μαθησιακοί στόχοι. Οι στόχοι αυτοί φαίνεται ακόμη πως επηρεάζουν και διάφορες πτυχές 

των κινήτρων, όπως τα εσωτερικά κίνητρα, τη θετική αυτό-αντίληψη και την αυτό-

αποτελεσματικότητα (Anderman & Patrick, 2012). Ωστόσο, οι επιρροές των στόχων επίδοσης 

στα συναισθήματα και τα κίνητρα δεν είναι ξεκάθαρες. 

Θεωρία του αυτοπροσδιορισμού (self-determination theory) 

Όλοι οι μαθητές ασχέτως με την ηλικία, το φύλο, το κοινωνικο-οικονομικό τους 

επίπεδο, την εθνικότητα, ή το πολιτισμικό τους υπόβαθρο, κατέχουν εγγενείς 

αναπτυσσόμενες τάσεις, όπως τα εσωτερικά κίνητρα, η περιέργεια, και οι ψυχολογικές 

ανάγκες, που προσφέρουν μία βάση κινήτρων για υψηλής ποιότητας συμμετοχής στην τάξη 

και θετική στάση στο σχολείο. Οι μαθητές συμμετέχουν ή δεν συμμετέχουν στη μάθηση, κατά 

ένα μεγάλο μέρος, λόγω των κινήτρων τους. Πιο συγκεκριμένα, οι μαθητές συμμετέχουν στο 

μάθημα στο βαθμό που πιστεύουν ότι η συμμετοχή αυτή θα τους οδηγήσει στα επιθυμητά 

αποτελέσματα ή στόχους. Η θεωρία του αυτό-προσδιορισμού είναι μοναδική στο ότι δίνει 

έμφαση στο εκπαιδευτικό έργο της ενδυνάμωσης των εσωτερικών κινήτρων των μαθητών 

ως βασικό βήμα για την προώθηση υψηλής ποιότητας συμμετοχής (Ryan & Deci, 2000; 

Durksen et al., 2017). 

Σύμφωνα με τη θεωρία αυτή οι μαθητές βιώνουν δύο είδη κινήτρων, τα αυτόνομα 

κίνητρα και τα ελεγχόμενα κίνητρα (Ryan & Deci, 2000). Τα αυτόνομα κίνητρα 
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περιλαμβάνουν τα εσωτερικά κίνητρα των μαθητών, αλλά και εξωτερικά κίνητρα στα οποία 

οι μαθητές έχουν εσωτερικοποιημένες εξωτερικές αξίες που υπάγονται στο δικό τους 

σύστημα αξιών, όπως για παράδειγμα η σημασία της ακαδημαϊκής συμμετοχής. Τα 

ελεγχόμενα κίνητρα περιλαμβάνουν εξωτερικό έλεγχο (π.χ. από τον εκπαιδευτικό) που 

ελέγχει τους μαθητές, ώστε να συμπεριφέρονται με ένα συγκεκριμένο τρόπο. Για 

παράδειγμα, οι μαθητές μπορούν να κινητοποιηθούν να συμμετάσχουν στη μάθηση νέων 

δεξιοτήτων επειδή ενδιαφέρονται για τις δεξιότητες αυτές ή επειδή κατανοούν την αξία των 

δεξιοτήτων αυτών (αυτόνομα κίνητρα). Από την άλλη, το κίνητρο για να συμμετάσχουν στη 

μάθηση μπορεί να είναι η κατάκτηση μίας καλής βαθμολογίας ή η αποφυγή κάποιας 

τιμωρίας (εξωτερικά κίνητρα). 

Η έρευνα έχει δείξει ότι τα αυτόνομα κίνητρα συνεισφέρουν σε υψηλότερα επίπεδα 

αυτό-αποτελεσματικής συμμετοχής στη μάθηση, και μακροπρόθεσμα μαθησιακά 

αποτελέσματα (Ryan & Deci, 2000). Για το λόγο αυτό, οι εκπαιδευτικοί θα πρέπει να 

αναζητούν τρόπους να προωθούν τα αυτόνομα κίνητρα των μαθητών για τη μάθηση. Έτσι, 

θα μπορούσαν για παράδειγμα να δίνουν στους μαθητές περισσότερες επιλογές, να 

συμπεριλαμβάνουν αρκετές προκλήσεις μέσα στις ασκήσεις και να θέσουν μαθησιακούς 

στόχους που έχουν νόημα για τους μαθητές. 

Θεωρία της αυτό-αποτελεσματικότητας (self-efficacy theory) 

Ένας άλλος δείκτης που μπορεί να καθορίζει την προσπάθεια που καταβάλουν οι 

μαθητές, τα κίνητρά τους, τη συμμετοχή και κατ’ επέκταση τη μάθησή τους, είναι η αυτό-

αποτελεσματικότητα (self-efficacy). Η αυτό-αποτελεσματικότητα αναφέρεται στην πίστη των 

μαθητών και τις απόψεις που έχουν για την ικανότητά τους να ολοκληρώσουν μία εργασία. 

Αυτές οι πεποιθήσεις διαμορφώνονται μέσα από τέσσερις παράγοντες: την εμπειρία τους 

από προηγούμενες εργασίες, την εμπειρία από άλλους που έκαναν παρόμοιες εργασίες, την 

προφορική παρότρυνση από σημαντικούς άλλους, και τις ψυχολογικές και συναισθηματικές 

αντιδράσεις (π.χ. άγχος) που προκαλούνται από συγκεκριμένες εργασίες (Tzivinikou & 

Kagkara, 2019; Hojati & Abbasi, 2013; Bandura, 1997). 

Κεντρικό σημείο της κοινωνιογνωστικής θεωρίας του Bandura (1997), είναι ότι η 

ανθρώπινη συμπεριφορά λειτουργεί μέσα σε ένα τριαδικό σύστημα που περιλαμβάνει 

αλληλεπιδράσεις μεταξύ ανθρώπινων παραγόντων (π.χ. πεποιθήσεις, δεξιότητες, 

συναισθήματα), συμπεριφορές, και κοινωνικούς ή περιβαλλοντικούς παράγοντες.  
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Στη θέση του ανθρώπινου παράγοντα μπορούμε να βάλουμε την αυτο-

αποτελεσματικότητα. Έτσι, όταν αλληλεπιδρούν η αυτό-αποτελεσματικότητα με τη 

συμπεριφορά, η αυτο-αποτελεσματικότητα φαίνεται να επηρεάζει συμπεριφορές όπως την 

επιλογή εργασίας, την προσπάθεια, την επιμονή και τη χρήση αποτελεσματικών στρατηγικών 

μάθησης (άνθρωπος → συμπεριφορά) (Schunk & Mullen, 2012). Οι μαθητές με μαθησιακές 

δυσκολίες τείνουν να έχουν χαμηλή αυτοεκτίμηση και συχνά πιστεύουν ότι δεν μπορούν να 

τα καταφέρουν στην ολοκλήρωση μίας εργασίας. Οι πεποιθήσεις τους αυτές τους οδηγούν 

στη μείωση της ικανότητάς τους να κάνουν εργασίες και στη μείωση των προσπαθειών τους 

να επιτύχουν (Seyed et al., 2017). Ταυτόχρονα όμως, αυτές οι συμπεριφορές επηρεάζουν και 

την αυτό-αποτελεσματικότητα. Καθώς οι μαθητές κάνουν τις εργασίες τους και παρατηρούν 

τη μαθησιακή τους πορεία, ενισχύεται η αυτό-αποτελεσματικότητά τους για συνεχή μάθηση 

(συμπεριφορά → άνθρωπος). Έτσι, οι μαθητές με υψηλή αυτό-αποτελεσματικότητα 

πιστεύουν ότι είναι ικανοί να ακολουθήσουν την πορεία των ενεργειών που θα τους 

οδηγήσουν στην επιτυχία. Τολμούν δύσκολες εργασίες και δεν εγκαταλείπουν την 

προσπάθειά τους εύκολα. Είναι εύλογο επομένως, να συμπεράνουμε ότι οι μαθητές με 

υψηλή αυτό-αποτελεσματικότητα συμμετέχουν και περισσότερο στο σχολείο (Schunk & 

Mullen, 2012). Αντίστοιχα, στους μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες, ο αριθμός των φορών 

που βιώνουν θετικά αποτελέσματα σε κάποια εργασία είναι πολύ μικρότερος από τους 

συμμαθητές τους, ιδιαίτερα κατά τον πρώτο χρόνο τους στο σχολείο, συνεπώς και τα κίνητρά 

τους μειώνονται (Seyed et al., 2017). 

Πολλοί μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες έχουν χαμηλή αυτό-αποτελεσματικότητα 

στην ολοκλήρωση των εργασιών και μικρότερες απαιτήσεις από τον εαυτό τους (Seyed et al., 

2017; Hojati & Abbasi, 2013; Schunk & Mullen, 2012). Η σχέση ανάμεσα στους προσωπικούς 

και τους εξωτερικούς παράγοντες φαίνεται όταν τα άτομα συμπεριφέρονται σε αυτούς τους 

μαθητές βασιζόμενοι σε τυπικά χαρακτηριστικά που τους δίνονται, όπως η έλλειψη 

δεξιοτήτων, παρά στις πραγματικές τους ικανότητες (άνθρωπος → κοινωνία/ περιβάλλον). 

Από την άλλη, η αλληλεπίδραση από το περιβάλλον μπορεί να επηρεάσει την αυτό-

αποτελεσματικότητα, όπως για παράδειγμα όταν ο εκπαιδευτικός ενθαρρύνει τους μαθητές 

λέγοντάς τους ότι μπορούν να τα καταφέρουν (κοινωνία/ περιβάλλον → άνθρωπος).  

Η σχέση ανάμεσα στις συμπεριφορές και τους περιβαλλοντικούς παράγοντες είναι 

προφανής σε διάφορα παραδείγματα διδασκαλίας και οδηγιών (Seyed et al., 2017). 

Περιβαλλοντικοί παράγοντες μπορούν να καθοδηγήσουν συμπεριφορές, όπως για 
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παράδειγμα όταν ο εκπαιδευτικός λέει στους μαθητές να δουν σε ένα σημείο του πίνακα και 

οι μαθητές κοιτούν με ελάχιστη συνειδητή προσπάθεια (κοινωνία/ περιβάλλον → 

συμπεριφορά). Αλλά και οι συμπεριφορές μπορούν να μεταβάλουν το περιβάλλον, όπως για 

παράδειγμα όταν οι μαθητές δίνουν λανθασμένες απαντήσεις, ο εκπαιδευτικός θα 

ξαναδιδάξει την έννοια, διακόπτοντας έτσι το μάθημα που γίνεται εκείνη τη στιγμή 

(συμπεριφορά → κοινωνία/ περιβάλλον).  

Γίνεται, λοιπόν, προφανές ότι η προσοχή των εκπαιδευτικών θα πρέπει να στραφεί 

και στο χτίσιμο δεξιοτήτων των μαθητών και της αυτό-αποτελεσματικότητάς τους, ώστε 

περισσότεροι μαθητές να κινητοποιηθούν και να συμμετάσχουν περισσότερο στη μάθηση. 

Θεωρία των κινήτρων αυτοαξίας (self-worth motivation theory) 

Ο φόβος της αποτυχίας οδηγεί συχνά τους μαθητές στο να πιστεύουν λιγότερο στις 

ικανότητές τους και την αξία τους, συχνά υιοθετώντας τακτικές αυτό-υπονόμευσης (Alesi, 

Rappo & Pepi, 2012). Για παράδειγμα, αν ένας μαθητής αντιμετωπίζει τον κίνδυνο να 

αποτύχει σε μία εργασία, προτιμά να μην προσπαθήσει να τη λύσει, ακριβώς γιατί η 

προσπάθεια που οδηγεί στην αποτυχία απειλεί την αντίληψη που έχει για τον εαυτό του. 

Επομένως, οι μαθητές χρειάζεται να πιστέψουν ότι είναι ακαδημαϊκά ικανοί προκειμένου να 

δουν ότι αξίζουν μέσα στο πλαίσιο του σχολείου. Η τάση εγκαθίδρυσης και διατήρησης μίας 

θετικής εικόνας για τον εαυτό τους ή η προστασία της αίσθησης ότι αξίζουν, αποτελεί το 

κίνητρο της αυτοαξίας (Covington, 1992).  

Ωστόσο, η αξιολόγηση στο σχολείο, ο ανταγωνισμός και η κοινωνική σύγκριση 

καθιστά δύσκολο για τους μαθητές να διατηρήσουν την πεποίθηση ότι είναι ικανοί 

ακαδημαϊκά και να επικεντρωθούν σε στόχους μάθησης. Εάν ο φόβος της αποτυχίας είναι 

ισχυρός, οι μαθητές αποφεύγουν τις δύσκολες εργασίες που απαιτούν προσπάθεια 

προκειμένου να μη λάβουν αρνητική αξιολόγηση, είτε από τον εκπαιδευτικό είτε και από 

τους συμμαθητές τους, προστατεύοντας έτσι την αυτοαξία τους. Το κίνητρο των μαθητών 

αυτών είναι ισχυρό, όχι για μάθηση, αλλά για να αποφύγουν την αποτυχία (Covington, 1992). 

Η αποτυχία σε συνδυασμό με την επικριτική φύση των μαθηματικών οδηγεί συχνά 

τους μαθητές στο άγχος (Chinn, 2012). Σε μία ιδανική τάξη, οι μαθητές θα πρέπει να 

αποδεχτούν τους εαυτούς τους ως μέρος της εκπαιδευτικής κοινότητας όπου ο καθένας 

αποτελεί πηγή βοήθειας και υποστήριξης, και δεν είναι ανταγωνιστές. Σε ένα τέτοιο 

περιβάλλον, οι μαθητές μπορούν να εργαστούν σε ομάδες αποτελεσματικά και να 
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ενθαρρύνουν ο ένας τον άλλο, να δείξουν περισσότερη προσπάθεια και πρόοδο μετά από 

αποτυχίες, καθώς και να αναπτύξουν στρατηγικές για να τις διαχειρίζονται αποτελεσματικά. 

Μόλις μάθουν πως να διαχειρίζονται αποτελεσματικά την αποτυχία είναι λιγότερο πιθανό 

να τη φοβούνται. 

Η χρήση στρατηγικών που ενθαρρύνουν τους στόχους μάθησης μέσα στην τάξη των 

μαθηματικών, μπορεί να βοηθήσει τους μαθητές να μη φοβούνται την αποτυχία, καθώς οι 

στόχοι μάθησης εστιάζουν στη διαδικασία της μάθησης και όχι στο αποτέλεσμα.  

 

Συμπερασματικά, από τις έξι παραπάνω θεωρίες βλέπουμε αρχικά, πόσο σημαντικά 

είναι τα εσωτερικά κίνητρα των μαθητών για τη συμμετοχή τους στη μάθηση των 

μαθηματικών (θεωρία απόδοσης). Ωστόσο, η αντίληψη που σχηματίζουν οι μαθητές για τον 

εαυτό τους και τις ικανότητές τους φαίνεται να είναι πιο καθοριστική (θεωρία 

αυτοπροσδιορισμού, θεωρία αυτο-αποτελεσματικότητας, θεωρία των κινήτρων αυτοαξίας). 

Η αντίληψη αυτή σε συνδυασμό με προηγούμενες εμπειρίες μέσα στην τάξη (θεωρία της 

αυτό-αποτελεσματικότητας) μπορεί να επηρεάσει τη συμμετοχή των μαθητών. Η αντίληψη 

για τον εαυτό τους και τις ικανότητές τους φαίνεται ευάλωτη καθώς μπορεί να επηρεαστεί 

τόσο από εσωτερικές αξίες, όσο και από εξωτερικούς παράγοντες και αξίες (θεωρία της 

προσδοκώμενης αξίας, θεωρία της αυτό-αποτελεσματικότητας), αλλά και να επηρεάσει τις 

αξίες που έχουν οι μαθητές για τα Μαθηματικά και τη μάθησή τους. Επειδή κάθε μαθητής 

είναι μοναδική προσωπικότητα, έτσι και οι παράγοντες που τον επηρεάζουν και οι αξίες που 

έχει, είναι συχνά διαφορετικές από αυτές των συμμαθητών του. Από τη μεριά τους, οι αξίες 

για τη μάθηση των μαθηματικών που έχει κάποιος μαθητής, μπορούν να επηρεάσουν τους 

στόχους μάθησης που έχει (θεωρία της προσδοκώμενης αξίας, θεωρία των στόχων). Παρ’ 

όλα αυτά, η επικριτική φύση των μαθηματικών οδηγεί συχνά στο άγχος και στο φόβο της 

αποτυχίας, ένα μεγάλο εμπόδιο για τη συμμετοχή των μαθητών στα Μαθηματικά. 

Παρατηρούμε, επομένως, την πολυπλοκότητα των ατομικών παραγόντων, που αν 

και σε μεγάλο βαθμό σε αυτό το σημείο δεν επηρεάζονται από εξωτερικούς παράγοντες, 

ωστόσο, είναι ικανοί να επηρεάσουν σημαντικά τη συμμετοχή των μαθητών στο μάθημα των 

μαθηματικών. 
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3.3.2. Εξωτερικοί παράγοντες 

Οι μαθητές έχουν ανάγκες, στόχους, ενδιαφέροντα και αξίες δικές τους, και μερικές 

φορές αυτά τα κίνητρα εκφράζονται σε ένα αποπλαισιωμένο περιβάλλον, όταν οι μαθητές 

είναι μόνοι τους. Ωστόσο, όταν οι μαθητές βρίσκονται στην τάξη, το πλαίσιο έχει σημασία. 

Μέσα στην τάξη οι μαθητές ζουν και αλληλεπιδρούν μέσα σε ένα κοινωνικό περιβάλλον που 

τους προσφέρει υποστήριξη, αλλά και απειλές για τις ανάγκες, τους στόχους, τα 

ενδιαφέροντα και τις αξίες τους. Από την άλλη, τα κίνητρα των μαθητών μπορούν να 

επηρεαστούν τόσο από παράγοντες μέσα στο περιβάλλον του σχολείου, όπως οι συμμαθητές 

και οι εκπαιδευτικοί, αλλά και από παράγοντες εκτός σχολείου, όπως για παράδειγμα την 

οικογένεια. Έτσι, διακρίνουμε παρακάτω τους παράγοντες που επηρεάζουν τη συμμετοχή 

των μαθητών σε ενδοσχολικούς και εξωσχολικούς. 

3.3.2.1. Ενδοσχολικοί παράγοντες 

Στο πλαίσιο του σχολείου οι παράγοντες που επηρεάζουν τη συμμετοχή ξεκινούν από 

τους ανθρώπους και φτάνουν μέχρι την εφαρμογή του αναλυτικού προγράμματος, αλλά και 

το περιβάλλον της τάξης και το ίδιο το σχολείο. Έτσι, παρακάτω συζητάμε για το πως 

επηρεάζουν τη συμμετοχή των μαθητών το περιβάλλον του σχολείου, το περιβάλλον της 

τάξης, η ίδια η φύση του μαθήματος, η διδασκαλία του μαθήματος, , ο εκπαιδευτικός, και οι 

συμμαθητές.  

Το σχολείο 

Προηγούμενες έρευνες έχουν δείξει ότι οι αντιλήψεις των μαθητών για το κλίμα στο 

σχολείο τους σχετίζεται με τη συμμετοχή τους (Mehta, Cornell, Fan & Gregory, 2013; Wang & 

Eccles, 2013). Ένα θετικό κλίμα στο σχολείο μπορεί να ενισχύσει τόσο τις επιδόσεις των 

μαθητών όσο και τη συμμετοχή τους (Thapa, Cohen, Guffey & Higgins-D’Alessandro, 2013). 

Στην έρευνά τους σε ένα αστικό γυμνάσιο, οι Wang and Eccles (2013) παρατήρησαν πως 

ορισμένα χαρακτηριστικά του σχολικού κλίματος σχετίζονταν με μεγαλύτερη συμμετοχή των 

μαθητών. Για παράδειγμα, η υποστήριξη της σχολικής μονάδας, και η συναισθηματική 

υποστήριξη των εκπαιδευτικών, βρέθηκαν να σχετίζονται με μεγαλύτερη συμπεριφορική, 

συναισθηματική και γνωστική συμμετοχή των μαθητών. Για το λόγο αυτό και τονίζουν την 

ανάγκη τα σχολεία να είναι δομημένα με βάση ξεκάθαρες προσδοκίες από μέρους των 

εκπαιδευτικών για τη συμπεριφορά των μαθητών και να προσφέρουν ένα συναισθηματικά 

υποστηρικτικό σχολικό περιβάλλον για τους μαθητές.  
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Το μέγεθος του σχολείου μπορεί επίσης να επηρεάσει τη μάθηση. Για παράδειγμα, 

τα μικρά και τα μεσαίου μεγέθους σχολεία φαίνεται να προωθούν ένα πιο θετικό περιβάλλον 

μάθησης, καθώς οι μαθητές βιώνουν καλύτερη συνεργασία, παίρνουν περισσότερες 

αποφάσεις και έχουν καλύτερης ποιότητας διαπροσωπικές σχέσεις (Newman, Garrett, 

Elbourne, Bradley, Noden, Taylor & West, 2006). Το κλίμα του σχολείου διαμορφώνει την 

ποιότητα των αλληλεπιδράσεων μεταξύ όλων των μαθητών, των εκπαιδευτικών, των γονέων 

και του προσωπικού του σχολείου, και αντικατοπτρίζει τις συνήθειες, τις αξίες και τους 

στόχους του σχολείου αυτού (Wang & Degol, 2016). Το κλίμα στο σχολείο αντανακλά κάθε 

πτυχή της εμπειρίας των μαθητών στο σχολείο, συμπεριλαμβανομένων της διδασκαλίας και 

της μάθησης, τις σχέσεις του σχολείου με την κοινότητα, την οργάνωση του σχολείου, καθώς 

και τα δομικά χαρακτηριστικά του σχολικού περιβάλλοντος. Η κτιριακή δομή του σχολείου 

μπορεί να επηρεάσει θετικά ή και αρνητικά τη συμμετοχή των μαθητών στο μάθημα (Wang 

& Degol, 2016).  

Το περιβάλλον της τάξης 

Από την άλλη πλευρά, το κλίμα της τάξης έχει και αυτό τις θετικές και τις αρνητικές 

του διαστάσεις (Pianta, et al. 2012). Ένα θετικό κλίμα στην τάξη περιλαμβάνει το βαθμό στον 

οποίο οι μαθητές βιώνουν ένθερμες σχέσεις με τους εκπαιδευτικούς και τους συμμαθητές 

τους και απολαμβάνουν το χρόνο που περνούν στην τάξη. Από την άλλη, σε ένα αρνητικό 

κλίμα οι μαθητές βιώνουν συχνά ταπείνωση ή ενόχληση στις αλληλεπιδράσεις τους με τους 

εκπαιδευτικούς και τους μαθητές.  

Ακόμη, το φυσικό περιβάλλον στο οποίο λαμβάνει χώρα το μάθημα, η διάταξη της 

τάξης, και τα διαθέσιμα υλικά που υπάρχουν, αποτελούν παράγοντες που μπορούν να 

επηρεάσουν καθοριστικά τη συμμετοχή των μαθητών και την αλληλεπίδρασή τους κατά τη 

διάρκεια της εκπαιδευτικής διαδικασίας (Gana, Stathopoulou & Chaviaris, 2015). 

Οι τάξεις είναι από τη φύση τους τόποι κοινωνικοποίησης. Εκπαιδευτικοί και 

μαθητές γελούν και παίζουν μαζί, μοιράζονται ιστορίες για τη ζωή τους εκτός τάξης, και 

εργάζονται μαζί για να δημιουργήσουν ένα μέρος όπου λαμβάνει χώρα η μάθηση (Pianta, 

Hamre & Allen, 2012). Πρόκειται για ένα μέρος όπου «διαμορφώνεται μια συγκεκριμένη και 

ιδιαίτερη πραγματικότητα» που προσφέρει ευκαιρίες για να αναπτυχθούν συνήθειες και 

συμπεριφορές για τις οποίες οι συμμετέχοντες δεν έχουν πάντα σαφή συνείδηση 

(Σταθοπούλου, 2005). Η έλλειψη, από μέρους των μαθητών, της αίσθησης του ανήκειν μέσα 
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σε αυτή την τάξη μπορεί να οδηγήσει σε χαμηλές τους επιδόσεις στα μαθήματα και στην 

παραίτηση (Schunk & Mullen, 2012). 

Το σύνολο των κανόνων και των συνηθειών που υπάρχουν σε μία τάξη αποτελούν 

την κουλτούρα της τάξης (Wood, 2002). Κάποιοι κανόνες μπορεί να προέρχονται από τη 

διεύθυνση του σχολείου, κάποιοι να προτείνονται από τον εκπαιδευτικό της τάξης, ενώ άλλοι 

αποφασίζονται από τους ίδιους τους μαθητές. Οι συνηθισμένες συμπεριφορές που 

παρεκκλίνουν από τους κανόνες της τάξης διακόπτουν το μάθημα και τη μάθηση, ακόμη και 

τη συμμετοχή των υπολοίπων μαθητών (Finn & Zimmer, 2012). Τέτοιες συμπεριφορές μπορεί 

να είναι το να μιλήσει ένας μαθητής χωρίς να είναι η σειρά του, να σηκώνεται από τη θέση 

του χωρίς άδεια, η άρνηση να ακολουθήσει τις οδηγίες του εκπαιδευτικού, η καθυστέρηση 

να μπει στην τάξη, το να αντιμιλήσει στον εκπαιδευτικό, και η χρήση ηλεκτρονικών συσκευών 

(π.χ. κινητό τηλέφωνο). 

Ο τρόπος που συμπεριφέρεται η τάξη ως σύνολο, μπορεί να υποστηρίξει την αξία 

των μαθητών για μάθηση, καθώς και τις πεποιθήσεις τους για επιτυχία, και την προθυμία 

τους να συμμετέχουν. Η συμμετοχή αναπτύσσεται καθώς οι εκπαιδευτικοί και οι μαθητές 

συμμετέχουν στις δραστηριότητες της τάξης και εργάζονται προς έναν κοινό στόχο (Turner 

et al., 2014). Επομένως, ο τρόπος που συμμετέχουν οι εκπαιδευτικοί και οι μαθητές, το κλίμα 

των σχέσεων στο σχολείο μεταξύ εκπαιδευτικών και μαθητών, αλλά και συμμαθητών μεταξύ 

τους, είναι κεντρικό ζήτημα στην ακαδημαϊκή συμμετοχή των μαθητών. 

Η φύση του μαθήματος των μαθηματικών 

Τα Μαθηματικά αποτελούν ένα μοναδικό μάθημα, καθώς στην προφορική τους 

μορφή μπορεί να ακούγονται οικεία στη γλώσσα μας, ωστόσο στη γραπτή τους μορφή δεν 

έχουν σχέση με το αλφάβητό μας. Η ιδιαίτερη φύση των μαθηματικών όμως, έγκειται ακόμη 

και σε άλλα δομικά χαρακτηριστικά, όπως το ότι οι μαθηματικές έννοιες δομούνται με 

ιεραρχικό τρόπο και ότι οι μαθηματικές ιδέες είναι αφηρημένες (Μπαφαλούκα, 2015). Η πιο 

σημαντική, ωστόσο, ιδιαιτερότητα των μαθηματικών μπορεί να θεωρηθεί η ενασχόλησή 

τους με νοερά αντικείμενα (Τζεκάκη, Σταγιόπουλος & Μπαραλός, 2008). Για το λόγο αυτό η 

ανάπτυξη των αφηρημένων μαθηματικών εννοιών στην αντίληψη των μαθητών είναι συχνά 

πολύπλοκη και οι περισσότεροι μαθητές συναντούν σοβαρές δυσκολίες στην κατανόηση και 

τη διαχείρισή τους. 
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Ακόμη, όμως, και η μαθηματική γλώσσα που ακουστικά φαίνεται οικεία, 

περιλαμβάνει όρους και λέξεις που χρησιμοποιούνται στην καθημερινή μας ζωή με την ίδια 

σημασία (π.χ. προσθέτω), με διαφορετική σημασία (π.χ. διαφορά ) ή και λέξεις που δεν 

χρησιμοποιούνται στην καθημερινότητα (π.χ. πηλίκο) (Αγαλιώτης, 2004). Επίσης, η 

μαθηματική γλώσσα περιλαμβάνει ακόμη τύπους, σύμβολα, αριθμητικούς συνδυασμούς 

(Μπαφαλούκα, 2015). 

Ωστόσο, οι μαθηματικές έννοιες και διαδικασίες πολλές φορές πηγάζουν και 

ταυτόχρονα εμπλέκονται σε όλες τις καθημερινές δραστηριότητες των ανθρώπων και είναι 

απόλυτα απαραίτητες για τη λειτουργία τους μέσα στην κοινωνία. Για το λόγο αυτό άλλωστε, 

είναι απαραίτητο να βοηθήσουμε τα παιδιά να αναπτύξουν ορισμένες από αυτές τις έννοιες 

και διαδικασίες. 

Η διδασκαλία του μαθήματος των μαθηματικών 

Η ιδέα μίας κοινής διδασκαλίας των μαθηματικών παγκοσμίως, ενώ φαντάζει λογική 

και εφαρμόσιμη, λόγω κυρίως της άποψης ότι τα Μαθηματικά είναι μία «κοινή» γλώσσα για 

όλους τους λαούς, ωστόσο δεν θα μπορούσε ποτέ να ευδοκιμήσει. Και η αποτυχία αυτή 

οφείλεται κυρίως στις αντιπαραθέσεις που προκαλούνται, τόσο πολιτισμικές, όσο και 

γνωστικές αλλά και πολιτικές, στους κατά τόπους πληθυσμούς (Stathopoulou & Appelbaum, 

2016; Appelbaum & Stathopoulou, 2016). Ωστόσο, τα τελευταία χρόνια διαμορφώνεται μια 

κοινή αντίληψη για τον τρόπο διδασκαλίας των μαθηματικών. Σύμφωνα με αυτή ο μαθητής 

στοχεύει στην κατάκτηση του νοήματος των μαθηματικών που κατασκευάζει δυναμικά τη 

γνώση, και δεν αντιμετωπίζεται απλά ως αποδέκτης μαθηματικών πληροφοριών που του 

προσφέρονται από τον διδάσκοντα με τη μορφή αφήγησης ή ερωταπόκρισης. Καλείται έτσι, 

να διαμορφώσει μια δική του μαθηματική συμπεριφορά οργανώνοντας την προσωπική του 

δραστηριοποίηση και τις εμπειρίες του. Ο τρόπος αυτός διδασκαλίας βασίζεται στη θεωρία 

οικοδόμησης της γνώσης (von Glaserfeld, 1991). 

Παρομοίως, ψυχολογικές προσεγγίσεις έχουν βρεθεί να μην ανταποκρίνονται σε 

όλους του μαθητές σε όλες τις κουλτούρες, αλλά οι εκπαιδευτικοί επέλεξαν εκείνες τις 

θεωρητικές προσεγγίσεις που ταίριαζαν περισσότερο στις ατομικές διαφορές των μαθητών 

τους (Stathopoulou, 2005). Η κατάλληλη δομή, δηλαδή οι ξεκάθαροι κανόνες και οι 

προσδοκίες, η συνεπής ανατροφοδότηση, οι συνήθειες και διαδικασίες που αυξάνουν το 

χρόνο σε μία εργασία, και οι ομαλές μεταβάσεις, είναι σημαντική για τους μαθητές 



 
 
 
 

41 
 

(Fredricks, 2011). Επίσης, σημαντική είναι η σωστή επιλογή εργασιών και ασκήσεων, που 

απευθύνονται στην ηλικία των μαθητών, η ποικιλία των εργασιών, το πόσο ενδιαφέρουσες 

μπορεί να είναι, το αν είναι δύσκολες ή απαιτητικές, αν συνδέονται με τον πραγματικό 

κόσμο, αν είναι ευέλικτες, αν δίνουν ευκαιρίες για αυτονόμηση, και αν απαιτούν ενεργή 

συμμετοχή (Fredricks, 2011). 

Σημαντική είναι η ποιότητα του διδακτικού προγραμματισμού και του αναλυτικού 

προγράμματος, καθώς και η δομή των στόχων του. Ωστόσο, μεγαλύτερο ρόλο φαίνεται να 

έχει ο σχεδιασμός των δραστηριοτήτων στην τάξη, η χρήση συγκεκριμένων πρακτικών 

διδασκαλίας, τα υλικά αναπαράστασης και οι πολλαπλές αναπαραστάσεις των μαθηματικών 

ιδεών που χρησιμοποιεί ο εκπαιδευτικός.  

Ο εκπαιδευτικός 

Οι σχέσεις των μαθητών με τους εκπαιδευτικούς τους τείνουν να δρουν 

υποστηρικτικά στη συμμετοχή τους και τις επιδόσεις τους (Skinner, Furrer, Marchand & 

Kinderman, 2008). Οι εκπαιδευτικοί θα πρέπει να παρέχουν ένα ζεστό και φιλόξενο 

κοινωνικό περιβάλλον μέσα στην τάξη τους, να ανταποκρίνονται στις ατομικές ανάγκες κάθε 

μαθητή και να τους προσφέρουν ένα περιβάλλον στο οποίο νιώθουν ασφαλείς και ελεύθεροι 

να εξερευνήσουν και να μάθουν (Pianta, et al. 2012). Οι μαθητές που βιώνουν περισσότερες 

επιτυχίες μέσα στην τάξη τείνουν και να έχουν καλύτερες σχέσεις με τους εκπαιδευτικούς 

τους καθώς προσπαθούν να τους ικανοποιήσουν, και να συνεχίσουν να έχουν επιτυχίες μέσα 

στην τάξη (Seyed et al., 2017). Ταυτόχρονα, οι μαθητές που συνδέονται περισσότερο με τους 

δασκάλους τους παρατηρείται να συμμετέχουν περισσότερο συναισθηματικά και 

συμπεριφορικά στο μάθημα (Eccles et al., 1993). 

Η αλληλεπίδραση των εκπαιδευτικών με τους μαθητές φαίνεται να κάνει τη 

διαφορά: οι ξεκάθαρες και κατάλληλες προσδοκίες της διδασκαλίας, οι προσδοκίες του 

εκπαιδευτικού από τους μαθητές, οι ευκαιρίες συνεργασίας των μαθητών μεταξύ τους, οι 

ερωτήσεις που διατυπώνει ο εκπαιδευτικός κατά τη διδασκαλία και η ανατροφοδότηση που 

δίνει στους μαθητές του, η ψυχολογική και συναισθηματική υποστήριξη και βοήθεια των 

μαθητών, η ακαδημαϊκή υποστήριξη και βοήθεια των μαθητών, το αν αναγνωρίζουν την 

ατομικότητα του καθενός, η διδασκαλία βήμα προς βήμα, και οι ευκαιρίες για συμμετοχή 

έχουν θετικό αντίκτυπο στη συμμετοχή των μαθητών (Fredricks, 2011; Skinner, Furrer, 

Marchand & Kinderman, 2008; Schwamb, 2005). 
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Αλλά και οι απόψεις και πεποιθήσεις των εκπαιδευτικών για τη συμμετοχή και τα 

Μαθηματικά παίζουν σημαντικό ρόλο στη διαμόρφωση των πρακτικών που υιοθετούν στην 

τάξη τους (Bobis et al., 2016). Ως πεποιθήσεις νοούνται «οι αντιλήψεις, οι προσωπικές 

ιδεολογίες, οι απόψεις για τον κόσμο και οι αξίες που διαμορφώνουν τις πρακτικές και 

προσανατολίζουν τη γνώση» (Aguirre & Speer, 1999:328). Έτσι, οι πρακτικές των 

εκπαιδευτικών στα Μαθηματικά επηρεάζονται από το τι πιστεύουν για τα Μαθηματικά, τη 

διδασκαλία και τη μάθησή τους. Εάν οι εκπαιδευτικοί πιστεύουν ότι η νοημοσύνη είναι κάτι 

σταθερό και αμετάβλητο, είναι πιθανό να πιστεύουν ότι όποιες βελτιώσεις στη συμμετοχή 

των μαθητών και τις ικανότητές τους να είναι πέραν του ελέγχου τους. Ο Bandura (1997) 

ανέφερε ότι ένα είδος αυτο-αποτελεσματικότητας είναι και η πίστη κάποιου στην ικανότητά 

του να πετύχει σε μία συγκεκριμένη κατάσταση. Αντίστοιχα, λοιπόν, οι εκπαιδευτικοί που 

πιστεύουν ότι αδυνατούν να επηρεάσουν τη μάθηση των μαθητών τους κατ’ αυτόν τον 

τρόπο, κατέχουν χαμηλή διδακτική αποτελεσματικότητα, δεν αναλαμβάνουν την ευθύνη για 

τη χαμηλή συμμετοχή των μαθητών τους, και δύσκολα κάνουν προσαρμογές στις πρακτικές 

τους ώστε να προκαλέσουν θετικές αλλαγές στους μαθητές τους. Αντίθετα, οι εκπαιδευτικοί 

με πεποιθήσεις αυτο-αποτελεσματικότητας τείνουν να χρησιμοποιούν πρακτικές που 

υποστηρίζουν τη συμμετοχή των μαθητών τους (Bruce et al. 2010). 

Οι συμμαθητές 

Οι συμμαθητές αποτελούν μεγάλο μέρος της σχολικής ζωής των μαθητών. Αν 

αναλογιστούμε το χρόνο που περνούν οι μαθητές με τους συμμαθητές τους και τους φίλους 

τους στο σχολείο, είναι πολύ πιθανόν να επηρεαστούν από αυτούς. Ακόμη, όταν οι μαθητές 

έχουν φίλους και αισθάνονται κοινωνικά συνδεδεμένοι και κοινωνικά υποστηριζόμενοι στο 

σχολείο, είναι πιθανόν να αισθάνονται θετικά απέναντι στην ακαδημαϊκή εργασία και άλλες 

σχολικές δραστηριότητες. Με άλλα λόγια, οι φίλοι και οι συμμαθητές μπορούν να 

κινητοποιήσουν τους μαθητές να συμμετάσχουν στη δουλειά του σχολείου καθώς και σε 

εξωσχολικές δραστηριότητες.  

Τα παιδιά τείνουν να κάνουν φιλίες και να συναναστρέφονται με ομοίους τους. Με 

άλλα λόγια, οι μαθητές που συμμετέχουν στην τάξη τείνουν να κάνουν φιλίες με συμμαθητές 

που συμμετέχουν επίσης, και αντιστρόφως, οι μαθητές που δεν συμμετέχουν κάνουν φιλίες 

με μαθητές που επίσης δεν συμμετέχουν στην τάξη. Ταυτόχρονα, οι μαθητές που συνδέονται 

περισσότερο με τους συμμαθητές τους παρατηρείται να συμμετέχουν περισσότερο 

συναισθηματικά και συμπεριφορικά στο μάθημα (Eccles et al., 1993). Παρατηρώντας τις 
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ομοιότητες μεταξύ φίλων είναι εύλογο το συμπέρασμα ότι οι φιλίες, και ιδιαίτερα αυτές του 

ίδιου φύλου (Liem & Martin, 2011; Marion, 2011), ενισχύουν τις συμπεριφορές των μαθητών 

που σχετίζονται με το σχολείο, καθώς και την αίσθηση του ανήκειν στο σχολείο και το σχολικό 

περιβάλλον (Juvonen et al., 2012). Δηλαδή, οι μαθητές που συμμετέχουν στο μάθημα τείνουν 

να συμμετέχουν περισσότερο, ενώ οι μαθητές που δεν συμμετέχουν τείνουν να 

αποξενώνονται από τις σχολικές δραστηριότητες. Παρ’ όλα αυτά, δεν είναι σαφές αν τα 

αποτελέσματα αυτά εξαρτώνται από την επιλογή των φίλων ή την επιρροή που αυτοί έχουν, 

ή αν συμβαίνουν και τα δύο. 

Το πλαίσιο των συμμαθητών περιλαμβάνει τους συμμαθητές που είναι 

προσανατολισμένοι στην ακαδημαϊκή εργασία, την ενθάρρυνση και το πρότυπο για μάθηση, 

το να μοιράζονται πληροφορίες, το να κάνουν ερωτήσεις και να ζητούν εξηγήσεις, να 

εργάζονται σε συνεργατικές ομάδες, να δίνονται ευκαιρίες να αισθάνονται ότι ανήκουν στην 

ομάδα, καθώς επίσης και τις θετικές κοινωνικές συνήθειες (Fredricks, 2011). Οι μαθητές που 

έχουν στιγματιστεί ως να έχουν χαμηλές ικανότητες σε κάποιο συγκεκριμένο τομέα, είναι 

πιθανό να απομακρυνθούν ψυχολογικά από τον τομέα αυτό (Mickelson, 1990). Με τον τρόπο 

αυτό θέλουν να προστατεύσουν την αυτοεκτίμησή τους σε περίπτωση που δεν τα 

καταφέρουν σε αυτόν τον τομέα. Κατά τον ίδιο τρόπο, οι μαθητές που φοβούνται την κακή 

διάκριση στο σχολείο, μπορεί να πιστέψουν ότι το σχολείο δεν θα τους προσφέρει κάτι στη 

ζωή τους και για το λόγο αυτό να σταματήσουν να συμμετέχουν.  

Πρέπει, λοιπόν, να αναγνωρίσουμε και το γεγονός ότι κάποιοι συμμαθητές και 

ορισμένες κοινωνικές εμπειρίες στο σχολείο μπορούν να αποτρέψουν ή να αποθαρρύνουν 

τη συμμετοχή στο σχολείο και στις σχολικές δραστηριότητες (Juvonen et al., 2012). 

Επομένως, εκτός από τις φιλίες και την υποστήριξη των συμμαθητών, θα πρέπει να λάβουμε 

υπόψη κατά τη μελέτη της συμμετοχής των μαθητών, και την απόρριψη από τους 

συμμαθητές ή τον εκφοβισμό (bulling) που μπορεί να βιώνουν στο σχολείο (Mehta, Cornell, 

Fan & Gregory, 2013). Για παράδειγμα, οι μαθητές με ευρύ φιλικό κύκλο, υψηλή αποδοχή 

από τους συνομηλίκους τους, και χαμηλά επίπεδα θυματοποίησης από τους συμμαθητές 

τους τείνουν να αγαπούν περισσότερο το σχολείο (Ladd, Kochenderfer & Coleman, 1997). 

3.3.2.2. Εξωσχολικοί παράγοντες 

Τα παραπάνω πλαίσια (της τάξης και του σχολείου) υπάρχουν μέσα σε ένα 

κοινωνικοπολιτισμικό σκηνικό, και συνεπώς δεν μπορούν να νοηθούν ελεύθερα από αξίες 

που βρίσκονται στα θεμέλια των κοινωνιών (Bishop & Seah, 2008). Για παράδειγμα, 
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υπάρχουν στιγμές που οι αξίες που εκτιμιούνται από τους μαθητές δεν συμβαδίζουν με τις 

αξίες που απαιτεί το πλαίσιο μίας δραστηριότητας, με αποτέλεσμα οι μαθητές να χάνουν τα 

κίνητρά τους και να μη συμμετέχουν. Από την άλλη, υπάρχουν δραστηριότητες όπου οι αξίες 

των μαθητών ενσωματώνονται σε αυτές και η ευθυγράμμιση αυτών των αξιών έχει ως 

αποτέλεσμα έναν μαθητή με θετικά συναισθήματα και υπερηφάνεια για τον εαυτό του και 

τη μάθησή του (Andersson & Seah, 2013).  

Η οικογένεια 

Η οικογένεια μπορεί να επηρεάσει τη συμμετοχή των μαθητών, ενισχύοντας τόσο τη 

συναισθηματική συμμετοχή τους, όσο και τη συμμετοχή τους στο γνωστικό τομέα 

(Patahuddin et al., 2018; Martin, Anderson, Bobis, Way & Vellar, 2012; Bodovski & Farkas, 

2007). Για παράδειγμα, η συναισθηματική συμμετοχή ενός μαθητή μπορεί να ενισχυθεί όταν 

η οικογένειά του ενδιαφέρεται για τη μάθησή του, υποστηρίζει τα κίνητρά του για μάθηση, 

εκφράζει λόγια συμπαράστασης προς το μαθητή, και εξαρτάται από τις προσδοκίες της για 

τη μάθησή του. Αντίστοιχα, η γνωστική συμμετοχή του μαθητή μπορεί να ενισχυθεί από την 

οικογένειά του όταν το περιβάλλον του προσφέρει την ανάλογη ακαδημαϊκή υποστήριξη και 

πρόσβαση σε πηγές μάθησης στο σπίτι (π.χ. ηλεκτρονικός υπολογιστής, βιβλία), εποπτεύει 

και ελέγχει την μαθησιακή του προσπάθεια (Pomerantz, Ng & Wang, 2006), αλλά εξαρτάται 

και από τους στόχους της για τη μάθηση και το μαθητή και τις αξίες της για τη μάθηση. Στους 

στόχους και τις αξίες της οικογένειας, σημαντικό ρόλο παίζουν οι κουλτούρες προέλευσης 

της οικογένειας και συνεπώς, των μαθητών (Gorgorio & Planas, 2001; Gorgorio, Planas & 

Vilella, 2002). Για παράδειγμα, μία μαθήτρια μπορεί να προτιμήσει να μη πει στη δασκάλα 

της ότι δεν καταλαβαίνει κάτι στο μάθημα, επειδή αυτό έρχεται σε αντίθεση με τα 

πολιτισμικά της πρότυπα συμπεριφοράς (Gorgorio & Planas, 2001). Σύμφωνα με τις αξίες 

αυτής της μαθήτριας, μπορεί να μη θεωρούνται «καλοί τρόποι» να πει στη δασκάλα της ότι 

δεν την καταλαβαίνει, να μιλήσει ή να ζητήσει βοήθεια από τους συμμαθητές της ενώ μιλάει 

η δασκάλα, με αποτέλεσμα να προτιμήσει να «χαθεί» μέσα στην τάξη παρά να 

συμπεριφερθεί με ανάρμοστο τρόπο. Οι αλλοδαποί μαθητές, συχνά, πρέπει να 

προσαρμοστούν στις νέες αξίες του περιβάλλοντός τους, ερχόμενοι πολλές φορές σε 

αντιπαράθεση με τις αξίες τους στο σπίτι (Martin et al., 2012). 

Το επίπεδο μόρφωσης των γονέων, αλλά και το επάγγελμά τους, συχνά επηρεάζει 

την πορεία των μαθητών στο σχολείο με διάφορες μορφές (Seyed et al., 2017; Schunk & 

Mullen, 2012; Lareau, 2002). Για παράδειγμα, οι μαθητές που οι γονείς τους έχουν 
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ολοκληρώσει την τριτοβάθμια εκπαίδευση τείνουν να έχουν υψηλότερα κίνητρα και 

καλύτερη πρόοδο στα μαθήματα του σχολείου. Ακόμη, οι γονείς μπορούν να τους 

βοηθήσουν στην ανάπτυξη στρατηγικών για τη διαχείριση χρόνου και την επίλυση 

προβλημάτων (Pomerantz, Ng & Wang, 2006). 

Οι μορφωμένοι γονείς μπορούν να προσφέρουν στα παιδιά τους παροχές και αγαθά 

(Seyed et al., 2017; Schunk & Mullen, 2012; Lareau, 2002). Η οικονομική κατάσταση των 

γονέων μπορεί να προσφέρει στα παιδιά πρωτίστως υλικές παροχές (π.χ. ηλεκτρονικός 

υπολογιστής στο σπίτι), ανθρώπινο δυναμικό (π.χ. κατ’ οίκον διδασκαλία), και κοινωνικές 

παροχές (π.χ. δίκτυα ανθρώπων). Οι πολύ μορφωμένοι γονείς (τριτοβάθμια εκπαίδευση) 

συχνά έχουν καλύτερη οικονομική και κοινωνική κατάσταση, και αυτό συχνά ενισχύει και την 

άποψη των παιδιών για τους γονείς τους, προωθεί την αίσθηση ασφάλειας των παιδιών και 

κατ’ επέκταση την αυτοπεποίθησή τους. Αυτό με τη σειρά του επηρεάζει τις προσωπικότητες 

των παιδιών (Seyed et al., 2017). Τα παιδιά αποκτούν κίνητρα για μάθηση όταν στο σπίτι 

υπάρχουν δραστηριότητες και υλικά που εγείρουν την περιέργεια και προσφέρουν 

προκλήσεις που θέλουν να αντιμετωπίσουν (Schunk & Pajares, 2009). Επίσης, η δυνατότητα 

να επικοινωνούν καλύτερα, να συσχετίζονται αποτελεσματικότερα με τους ανθρώπους γύρω 

τους και το περιβάλλον τους, οδηγεί στην ανάπτυξη δεξιοτήτων χρήσιμες για επιτυχία στα 

μαθήματα του σχολείου. Από την άλλη πλευρά, οι μαθητές που έχουν γονείς με χαμηλή 

μόρφωση έχουν λιγότερες ευκαιρίες να αναπτύξουν και να εξασκήσουν τα ταλέντα τους. 

Η κοινωνία 

Καθώς το άτομο δρα μέσα σε ένα κοινωνικοπολιτισμικό περιβάλλον, έτσι και η 

αλληλεπίδρασή του με το περιβάλλον αυτό έχει αντίκτυπο στις συναισθηματικές, 

συμπεριφορικές και γνωστικές του διεργασίες (Andersson & Seah, 2013). Το πόσο 

περίπλοκες μπορεί να είναι οι αλληλεπιδράσεις των μαθηματικών, της μαθηματικής 

εκπαίδευσης και της κοινωνίας, περιγράφουν οι Appelbaum και Stathopoulou (2015). Στην 

έρευνά τους διακρίνουν κατηγορίες του ρόλου που μπορεί να έχει η κουλτούρα στη 

μαθηματική εκπαίδευση και τις συγκρίνουν με αντιλήψεις για τη μαθηματική εκπαίδευση. 

Έτσι, προκύπτουν διάφορες διαστάσεις της μαθηματικής εκπαίδευσης μέσα στις κοινωνίες, 

που όμως δεν είναι περιοριστικές. Για παράδειγμα, εάν δούμε τα Μαθηματικά ως ένα 

σύνολο μεθόδων για τη διατύπωση και επίλυση προβλημάτων, τότε σε ένα περιβάλλον όπου 

η κοινωνία δεν θεωρείται σχετική με τα Μαθηματικά, τα Μαθηματικά μπορεί να θεωρηθούν 

ως ένα σύνολο εργαλείων και γνώσεων απαραίτητα για την καθημερινή ζωή και την 
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οικονομική ανάπτυξη στην παγκόσμια αγορά. Αντίστοιχα, σε ένα περιβάλλον όπου η 

κοινωνία θεωρείται το πλαίσιο μέσα στο οποίο τα Μαθηματικά λαμβάνουν χώρα, τότε τα 

Μαθηματικά αποτελούν ένα σύνολο εργαλείων και γνώσεων που έχουν αναπτυχθεί μέσα 

στη συγκεκριμένη κοινωνία ανάλογα με τις ανάγκες της κοινωνίας αυτής.  

Λαμβάνοντας υπόψη το κοινωνικό πλαίσιο που περιβάλει τον μαθητή, παρατηρούμε 

κι άλλους παράγοντες που επηρεάζουν τη συμμετοχή του, όπως οι αντιλήψεις για το φύλο, 

οι υπηρεσίες εκπαίδευσης που παρέχονται (Patahuddin et al., 2018; Forgasz & Leder, 2015; 

Turner, Christensen, Kackar-Cam, Trucano & Fulmer, 2014; Reschly & Christenson, 2012), 

αλλά και το γλωσσικό υπόβαθρο της τάξης και το κοινωνικο-οικονομικό επίπεδο του 

σχολείου (Martin et al., 2012). 

Ακόμη, υπάρχουν στερεοτυπικές αντιλήψεις στο κοινωνικό περιβάλλον του μαθητή 

που αφορούν την επίδοση του μαθητή στα Μαθηματικά με βάση το φύλο του. Συχνά 

συναντάμε την αντίληψη ότι γενικότερα τα μαθήματα φυσικών επιστημών «ταιριάζουν» 

περισσότερο στα αγόρια απ’ ότι στα κορίτσια. Η αξία που δίνει, συνεπώς, η κοινωνία στη 

μάθηση των μαθηματικών από τα αγόρια, έχει ως αποτέλεσμα τη μεγαλύτερη συμμετοχή 

τους και αντίστοιχα τη μικρότερη συμμετοχή των κοριτσιών (Forgasz & Leder, 2015). 

Σημαντικοί άλλοι 

Οι αντιλήψεις και οι αξίες των μαθητών επηρεάζονται από τον κοινωνικό περίγυρο, 

καθώς την ευθύνη μοιράζονται εξίσου με τους εκπαιδευτικούς και τους γονείς, και άλλοι 

σημαντικοί ενήλικες ή συνομήλικοι που βρίσκονται γύρω από τον μαθητή (Watt & Goos, 

2017). Εκτός σχολείου, άτομα όπως συνομήλικοι, φίλοι ή σημαντικοί άλλοι, μπορούν πολλές 

φορές να καθορίσουν τις προσδοκίες μάθησης, τις κοινές αξίες για το σχολείο, τις 

ακαδημαϊκές πεποιθήσεις και προσπάθειες, τη φιλοδοξία για μάθηση και την 

παρακολούθηση των μαθημάτων (Bishop & Kalogeropoulos, 2015; Schunk & Mullen, 2012). 

Αυτές οι εμπειρίες λαμβάνουν χώρα στο σπίτι, στο σχολείο, τις παιδικές χαρές ή και σε άλλα 

σκηνικά (Walker, 2012). Για παράδειγμα, οι μαθητές μπορεί να οδηγηθούν στο να πιστεύουν 

ότι η αποτελεσματική μάθηση των μαθηματικών έχει να κάνει με την επιτυχία σε ένα τεστ, 

ενώ οι δάσκαλοί τους και οι συμμαθητές τους μπορεί να αισθάνονται ότι το να κατανοήσουν 

τις μαθηματικές αρχές είναι πιο σημαντικό. 

Οι εξωσχολικές δραστηριότητες και ο χρόνος εκτός σχολείου μπορούν να βοηθήσουν 

τους μαθητές να αναπτύξουν τις ικανότητές τους (Mahoney, Larson & Eccles, 2005). Πιο 
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συγκεκριμένα, τα οργανωμένα προγράμματα εκτός σχολείου είναι ένα μοναδικό πλαίσιο που 

μπορεί να ενισχύσει τη θετική ανάπτυξη των νέων. Εκτός του να αναπτύξει τα ταλέντα του 

στις τέχνες, τον αθλητισμό, τη μουσική και να επιτύχει συγκεκριμένους μαθησιακούς στόχους 

(όπως για παράδειγμα τα φροντιστήρια αγγλικών), ο μαθητής μπορεί να ενισχύσει τος 

σχέσεις του με τους συνομηλίκους του και άλλους ενήλικες. 

3.4 Ανακεφαλαίωση 

Η μάθηση συμβαίνει στο σημείο τομής των μαθητών ως άτομα (τις προτιμήσεις τους, 

τις ευαισθησίες τους και τις ιστορίες συμμετοχής τους στην τάξη των μαθηματικών), και των 

κοινωνικών πλαισίων με σύνολα νορμών και συμβάσεων για συμμετοχή, διαθεσιμότητα 

υποστήριξης, και υποθέσεις σχετικά με τους μαθητές (Nasir, Hand & Taylor, 2008). Η 

συμμετοχή του μαθητή αλλάζει ανάλογα με τα πλαίσια που συντελείται η μάθηση και τις 

πολιτισμικές αξίες που εσωτερικοποιεί το άτομο μέσα σε κάθε μαθησιακό πλαίσιο της 

εμπειρίας του (Andersson & Seah, 2013). Αν και οι περισσότερες έρευνες έχουν γίνει σε 

μαθητές 12-18 χρονών (Anderson & Seah, 2013; Grogorio & Planas, 2001; Schwamb, 2005), 

οι μαθητές μικρότερης ηλικίας φαίνεται να συμμετέχουν περισσότερο στην τάξη των 

μαθηματικών (Watt, Carmichael & Callingham, 2017). 

Συχνά οι εκπαιδευτικοί δεν αναγνωρίζουν τις προσεγγίσεις των γονέων ή του σπιτιού 

ως πολύτιμες μαθηματικές συνεισφορές (Civil, 2008). Οι εκπαιδευτικοί είναι σημαντικό να 

κατανοούν τις περισσότερες αξίες των μαθητών τους- ή/και τις αξίες συγκεκριμένων 

μαθητών- και την επακόλουθη διάρθρωση των διαφόρων πλαισίων μέσα στα οποία 

συμβαίνει η μάθηση (Anderssοn & Seah, 2013). Πιο συγκεκριμένα, οι εκπαιδευτικοί θα 

πρέπει: “να αναγνωρίζουν τους μαθητές ως άτομα, να κατανοούν τα νοήματα με τα οποία οι 

μαθητές συνδέουν στους ανθρώπους και στο περιβάλλον τους, να αναγνωρίζουν τον κάθε 

μαθητή ως μέλος την κοινότητας της τάξης, να αναγνωρίζουν τα νοήματα ως κοινωνικά 

προϊόντα που έχουν αναπτυχθεί μέσα από κοινωνικές αλληλεπιδράσεις ανάμεσα στα μέλη 

της κοινότητας της τάξης, και να αναγνωρίζουν τον κάθε μαθητή ως άτομο με μία 

κοινωνικοπολιτισμική ταυτότητα” (Gorgorio et al., 2002, p. 33). Το ίδιο το μάθημα των 

μαθηματικών θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη του τις αξίες των μαθητών, ώστε να γίνει μια 

συνοικοδόμηση της γνώσης. Αυτό θα είχε ως αποτέλεσμα την ενδυνάμωση των 

εκπαιδευτικών ώστε να διευκολύνουν το ενδιαφέρον των μαθητών, την αυτοπεποίθηση και 

τις επιδόσεις στα σχολικά Μαθηματικά (Anderssοn & Seah, 2013). 
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Η μελέτη της συμμετοχή ή της μη συμμετοχής των μαθητών είναι χρήσιμη για τους 

εκπαιδευτικούς που αναζητούν στρατηγικές για να μειώσουν τις πιθανότητες σχολικής 

αποτυχίας (Finn & Zimmer, 2012). Για το λόγο αυτό, οι συμπεριφορές που δηλώνουν 

συμμετοχή είναι σημαντικές για τη μάθηση των μαθητών. Η εμπειρική έρευνα έχει αποδείξει 

τη σχέση ανάμεσα στη συμμετοχή και τις ακαδημαϊκές επιδόσεις. Επίσης, η σύγκριση της 

συμμετοχής των μαθητών σε διαφορετικά χρονικά διαστήματα και τάξεις μπορεί να 

βοηθήσει στην κατανόηση της σχολικής αποτυχίας ή διαρροής και στον εντοπισμό πρώιμων 

ενδείξεων αυτών. Από την άλλη, η επιμονή του να συμμετέχει ένας μαθητής είναι ένα 

σημαντικό επακόλουθο του σχολείου που μπορεί να τον ακολουθήσει από το δημοτικό, μέχρι 

το λύκειο και την τριτοβάθμια εκπαίδευση. Τέλος, οι συμπεριφορές που δηλώνουν 

συμμετοχή αντανακλούν πολλές φορές, τις πρακτικές των εκπαιδευτικών και του σχολείου, 

γεγονός που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την βελτίωση των επιδόσεων μαθητών που 

αντιμετωπίζουν δυσκολίες. 

Ωστόσο, κατά τη βιβλιογραφική μας αναζήτηση δεν συναντήσαμε κάποια έρευνα 

που να μελετά τους παράγοντες που επηρεάζουν τη συμμετοχή των μαθητών με δυσκολίες 

μάθησης, τόσο στα μαθηματικά, αλλά και σε άλλα γνωστικά αντικείμενα. Το γεγονός αυτό 

μας κίνησε το ενδιαφέρον να ασχοληθούμε με αυτό το θέμα, όχι για να διαπιστώσουμε 

τελικά αν οι παράγοντες αυτοί διαφέρουν με τους παράγοντες που αφορούν το γενικό 

πληθυσμό, αλλά κυρίως για να εξετάσουμε σε ποιο βαθμό οι παράγοντες αυτοί επηρεάζουν 

τη συγκεκριμένη μαθητική ομάδα. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 – ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ 

Στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάζονται αρχικά ο στόχος της έρευνας και τα ερευνητικά 

ερωτήματα. Με βάση αυτά υποστηρίζεται η μεθοδολογική προσέγγιση της έρευνας. Στη 

συνέχεια παρουσιάζονται βασικά στοιχεία που αφορούν την έρευνα, όπως πληροφορίες για 

τη σχολική μονάδα, τους συμμετέχοντες και τα στάδια της ερευνητικής διαδικασίας που 

πραγματοποιήθηκαν. Έπειτα, περιγράφεται διαδικασία συλλογής και ανάλυσης των 

δεδομένων, καθώς και ζητήματα δεοντολογίας που μας απασχόλησαν.  

4.1. ΣΤΟΧΟΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ 
Με βάση το θεωρητικό προβληματισμό που αναπτύχθηκε στα προηγούμενα 

κεφάλαια, το ερευνητικό μας ενδιαφέρον εστιάζει στον εντοπισμό των παραγόντων που 

επηρεάζουν τη συμμετοχή των μαθητών με δυσκολίες μάθησης στα Μαθηματικά στο 

ελληνικό δημοτικό σχολείο. Μία εμπειρική έρευνα που βλέπει τον μαθητή εντός αλλά και 

εκτός τάξης, μπορεί να μας δώσει χρήσιμες πληροφορίες γιατί οι μαθητές αυτοί συμμετέχουν 

ή δεν συμμετέχουν στο μάθημα των Μαθηματικών μέσα στη γενική τάξη (Carmichael, 

Callingham & Anderson, 2017). Επομένως, το ενδιαφέρον μας στρέφεται στη μελέτη της 

τάξης των μαθηματικών με ολιστικό τρόπο, όπου πέρα από τα φαινόμενα που συνδέονται 

άμεσα με την παραγωγή και τη διαχείριση της μαθηματικής γνώσης, μας απασχολούν και οι 

κοινωνικές διαδικασίες παραγωγής νοήματος και σημασίας (Σταθοπούλου, 2005). 

Ως εκ τούτου, στόχος της παρούσας έρευνας είναι να εντοπίσει τους παράγοντες που 

επηρεάζουν τη συμμετοχή μαθητών με δυσκολίες μάθησης στα Μαθηματικά μέσα στην 

τυπική τάξη. Για το λόγο αυτό, μελετάμε τη συμμετοχή μαθητών με διάγνωση μαθησιακών 

δυσκολιών στα Μαθηματικά (με ή χωρίς συναφείς δυσκολίες στη γλώσσα) μέσα στην τυπική 

τάξη του δημοτικού σχολείου. Η συμμετοχή τους μπορεί να επηρεάζεται τόσο από ατομικούς 

παράγοντες, όσο και από εξωτερικούς παράγοντες, ενδοσχολικούς ή εξωσχολικούς.  

Από τα παραπάνω προκύπτουν τα ακόλουθα ερευνητικά ερωτήματα: 

1. Ποια είναι η συμμετοχή (συμπεριφορική, γνωστική, συναισθηματική) των μαθητών 

με δυσκολίες μάθησης μέσα στη σχολική τάξη στο μάθημα των μαθηματικών; 

2. Πως, παράγοντες από το περιβάλλον του σχολείου, επηρεάζουν τη συμμετοχή των 

μαθητών με δυσκολίες μάθησης στο μάθημα των μαθηματικών; 

3. Πως, παράγοντες από το περιβάλλον της οικογένειας, επηρεάζουν τη συμμετοχή των 

μαθητών με δυσκολίες μάθησης στο μάθημα των μαθηματικών; 
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4. Πως, παράγοντες από το ευρύτερο κοινωνικό περιβάλλον των μαθητών με δυσκολίες 

μάθησης, επηρεάζουν τη συμμετοχή τους στο μάθημα των μαθηματικών; 

4.2. ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ 
Στην παρούσα εργασία δεν μελετάμε ένα μόνο μαθητή, ούτε μία μόνο τάξη, αλλά 

δεν μελετάμε και μία ολόκληρη κοινότητα. Μελετάμε όμως την περίπτωση μίας ομάδας 

μαθητών με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά (όπως αυτό των δυσκολιών μάθησης στα 

Μαθηματικά), που προέρχονται από το ίδιο σχολικό περιβάλλον. Πρόκειται δηλαδή για ένα 

συγκεκριμένο επιστημονικό παράδειγμα που σχεδιάστηκε ώστε να σκιαγραφήσει μία 

γενικότερη κατάσταση (Cohen, et al. 2008). Συνιστά ένα παράδειγμα πραγματικών 

προσώπων, σε πραγματικές καταστάσεις μέσα σε ένα ευρύτερο σύστημα, όπως αυτό ενός 

σχολείου. Σύμφωνα με τον Sturman (1999), τα ανθρώπινα συστήματα δεν χαρακτηρίζονται 

από μια απλή σύνδεση συστατικών, αλλά από μια συνολικότητα ή ακεραιότητα, γεγονός που 

καθιστά αναγκαία την εις βάθος διερεύνηση. Το περιβάλλον του κάθε σχολείου είναι 

μοναδικό και ταυτόχρονα δυναμικό και περίπλοκο, καθώς γεγονότα, ανθρώπινες σχέσεις και 

άλλοι παράγοντες αλληλεπιδρούν σε μία μοναδική περίσταση. Αλλά και οι παράγοντες που 

επηρεάζουν τη συμμετοχή ενός μαθητή αποτελεί μία σύνθετη κατάσταση, αφού εσωτερικά 

κίνητρα, αντιλήψεις της οικογένειας και οικονομικοί παράγοντες μπορούν να επηρεάσουν τη 

συμμετοχή του. 

Στη βιβλιογραφία συναντάμε τόσους διαφορετικούς τρόπους μέτρησης της 

συμμετοχής όσοι και οι ορισμοί της. Υπάρχει μεγάλη ποικιλία στα στοιχεία που μελετώνται 

για να μετρήσουν τη συμμετοχή στο σχολείο, στις πηγές από τις οποίες αυτά προκύπτουν 

(π.χ. μαθητές, εκπαιδευτικούς, σχολικό αρχείο), και στο είδος των ερευνητικών εργαλείων 

(π.χ. έρευνα πεδίου, ερωτηματολόγια). Για παράδειγμα, σε μια τάξη μαθηματικών, τα 

δεδομένα συλλέγονται όσο οι μαθητές αλληλεπιδρούν σε μικρές ομάδες, κατά τη διάρκεια 

των συζητήσεων σε ολόκληρη την τάξη, όσο χρησιμοποιούν υλικά και άλλα μέσα, όσο 

αλληλεπιδρούν με τον δάσκαλο, ή εργάζονται ατομικά. 

Η ανάλυση των δεδομένων μίας τέτοιας έρευνας δεν θα μπορούσε να είναι αμειγώς 

αριθμητική. Θα ήταν, μάλιστα, περισσότερο μια περιγραφή των χαρακτηριστικών του 

σχολικού περιβάλλοντος που μελετάμε, των προφίλ των μαθητών προς μελέτη, των 

εσωτερικών και εξωτερικών κινήτρων τους και άλλων παραγόντων που επηρεάζουν τη 

συμμετοχή τους. Για όλους τους παραπάνω λόγους, επιλέξαμε την ποιοτική μεθοδολογία και 
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πιο συγκεκριμένα, η παρούσα έρευνα αποτελεί μία μελέτη περίπτωσης των μαθητών με 

δυσκολίες μάθησης στην τάξη των Μαθηματικών ενός συγκεκριμένου σχολείου. 

Να σημειώσουμε πως κοινό χαρακτηριστικό των μαθητών της παρούσας έρευνας, 

εκτός από το σχολικό περιβάλλον, αποτελεί και το ότι φοιτούν στο Τμήμα Ένταξης της 

σχολικής μονάδας. 

4.3. ΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 

4.3.1. Η σχολική μονάδα 

Η παρούσα έρευνα πραγματοποιήθηκε σε ένα εξαθέσιο δημοτικό σχολείο σε μια 

αγροτική περιοχή της Βορείου Ελλάδος, με πληθυσμό περί τις 2000 κατοίκους. Η πλειοψηφία 

των κατοίκων της περιοχής ασχολούνται με τη γεωργία.  

Στη συγκεκριμένη σχολική μονάδα φοιτούν περίπου 100 μαθητές και θεωρείται ένα 

τυπικό σχολείο για την περιοχή (ούτε μεγάλο, ούτε μικρό). Στο σχολείο φοιτούν κατά κύριο 

λόγο μαθητές από το χωριό όπου βρίσκεται, αλλά και κατ’ εξαίρεση, μαθητές από άλλα 

γειτονικά χωριά, λόγω της λειτουργείας του Τμήματος Ένταξης εντός της σχολικής μονάδας 

(σε μια περιοχή με μαθητικό πληθυσμό περίπου 450 μαθητών και πέντε δημοτικών 

σχολείων, είναι η μόνη σχολική μονάδα που διαθέτει Τμήμα Ένταξης). Για το λόγο αυτό, 

μαθητές που έχουν διαγνωστεί από το οικείο Κ.Ε.Δ.Δ.Υ. (σημερινό Κ.Ε.Σ.Υ.) και προτείνεται η 

φοίτησή τους σε Τμήμα Ένταξης, και οι γονείς τους επιθυμούν να το παρακολουθήσουν, 

προτιμούν να τους στείλουν σε αυτό το σχολείο. Λόγω του μικρού αριθμού αυτών των 

μαθητών, η μεταφορά τους γίνεται με ταξί. 

Το κτίριο του σχολείου είναι διώροφο και αποτελείται από έξι αίθουσες διδασκαλίας 

για τις έξι τάξεις του σχολείου (Α’ - Στ’), και ακόμη τρεις αίθουσες που χρησιμοποιούνται ως 

Τμήμα Ένταξης, Αίθουσα Πληροφορικής και Γραφείο διδασκόντων/ Διευθυντή. Στο ισόγειο 

βρίσκονται οι τάξεις Α’ έως Γ’, καθώς και το Τμήμα Ένταξης, ενώ στον όροφο βρίσκονται οι 

υπόλοιπες τάξεις (Δ’ – Στ’), η Αίθουσα Πληροφορικής και το Γραφείο Διδασκόντων, όπου 

συστεγάζεται και το γραφείο του Διευθυντή. Οι τάξεις των μαθητών του δείγματος (Γ’, Δ’, Ε’) 

είναι αντικειμενικά μικρές ως χώροι, αλλά και ως προς τον αριθμό των μαθητών τους. 

Ωστόσο, πρόκειται για ένα ευχάριστο σχολείο, βαμμένο εσωτερικά με χαρούμενα χρώματα 

και διαδρόμους στολισμένους με έργα των μαθητών. 

Η σχολική μονάδα διαθέτει μεγάλη αυλή που περιλαμβάνει γήπεδα ποδοσφαίρου 

και μπάσκετ, ενώ υπάρχει και ακόμη ένας χώρος με πλακάκια μπροστά από την είσοδο του 
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κτηρίου. Η αυλή στο μεγαλύτερο μέρος της είναι χώμα (γήπεδο ποδοσφαίρου) και ένα 

μικρότερο μέρος της είναι τσιμέντο (γήπεδο μπάσκετ) και πλακάκια. Στον προαύλιο χώρο του 

σχολείου βρίσκονται οι τουαλέτες μαθητών και εκπαιδευτικών, και μία αποθήκη υλικού.  

Στη σχολική μονάδα απασχολούνται έξι μόνιμοι εκπαιδευτικοί που έχουν αναλάβει 

τις τάξεις Α’ έως και Στ’, η Διευθύντρια του σχολείου, μία αναπληρώτρια εκπαιδευτικός 

Ειδικής Αγωγής που έχει αναλάβει το Τμήμα Ένταξης, ένας γυμναστής, ενώ για λίγες ώρες 

εβδομαδιαίως απασχολούνται άλλοι πέντε εκπαιδευτικοί (μόνιμοι και αναπληρωτές) που 

καλύπτουν τις ειδικότητες των Αγγλικών, των Γαλλικών, της Μουσικής, της Πληροφορικής και 

της Θεατρικής Αγωγής. Η ερευνήτρια – εκπαιδευτικός δεν αποτελεί μέλος του προσωπικού 

αυτής της σχολικής μονάδας. 

4.3.2. Οι συμμετέχοντες 

α. Οι μαθητές 

Στην παρούσα έρευνα συμμετέχουν συγκεκριμένοι μαθητές της σχολικής αυτής 

μονάδας, οι οποίοι επιλέχθηκαν με σκόπιμη δειγματοληψία (Cohen, et al., 2008), η οποία 

προτιμήθηκε λόγω των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών των μαθητών. Οι μαθητές επιλέχθηκαν 

μέσα από μια διαδικασία ελέγχου, η οποία βασίστηκε στις διαγνώσεις από το Κ.Ε.Δ.Δ.Υ. 

(σημερινό Κ.Ε.Σ.Υ.) για μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες. Αν και μαθητές με δυσκολίες 

μάθησης στα Μαθηματικά μπορεί να υπήρχαν κι άλλοι μέσα στη συγκεκριμένη σχολική 

μονάδα, προτιμήθηκαν οι συγκεκριμένοι που είχαν διαγνωσμένες δυσκολίες, αφού η 

ερευνήτρια δεν μπορούσε να κάνει διαγνώσεις η ίδια (δεν έχει εκπαιδευτεί σε κάποιο 

συγκεκριμένο εργαλείο διάγνωσης, ούτε έχει πρόσβαση σε κάποιο).  

Στο πλαίσιο αυτό, εντοπίστηκαν 3 μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες σε περιοχές της 

γλώσσας και των μαθηματικών. Οι τρεις μαθητές (3 αγόρια) φοιτούσαν σε διάφορες τάξεις 

(ένας μαθητής στη Γ’, ένας μαθητής στη Δ’ και ένας μαθητής στη Ε’ τάξη), αλλά και οι τρεις 

παρακολουθούσαν εβδομαδιαίως μαθήματα στο Τμήμα Ένταξης της σχολικής μονάδας. Η 

ηλικία των μαθητών κυμαίνονταν από τα 9 έως 11 έτη. Οι μαθητές διαφοροποιούνται στις 

ικανότητες και στις γνώσεις τους στα Μαθηματικά, καθώς και στο πολιτισμικό τους 

υπόβαθρο. Από το σύνολο των μαθητών του δείγματος και οι τρεις ήταν ελληνικής 

καταγωγής και φοιτούσαν στο συγκεκριμένο σχολείο από την Α’ τάξη. 
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Μετά από επικοινωνία της Διευθύντριας της σχολικής μονάδας με τους γονείς των 

συγκεκριμένων μαθητών, η ερευνήτρια ήρθε σε επαφή μαζί τους και εξασφάλισε τη 

συναίνεσή τους για τη συμμετοχή των μαθητών στην έρευνα.  

Στην ερευνητική διαδικασία συμμετέχουν επίσης, οι εκπαιδευτικοί των τάξεων των 

μαθητών της έρευνας (της Γ’, της Δ’ και της Ε’ τάξης), καθώς και η Διευθύντρια της σχολικής 

μονάδας, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις και οι μητέρες των μαθητών συμπληρωματικά, όταν 

οι μαθητές δεν γνώριζαν να απαντήσουν σε ερωτήσεις στην ατομική τους συνέντευξη που 

αφορούσαν άλλα μέλη της οικογένειας. 

4.3.3. Η ερευνητική διαδικασία 

Η ερευνητική διαδικασία που πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο αυτής της 

διπλωματικής εργασίας υλοποιήθηκε σε διάστημα πέντε εβδομάδων στα μέσα περίπου της 

σχολικής χρονιάς. Παρατήρηση της συμμετοχής των μαθητών μέσα στις τάξεις τους 

πραγματοποιήθηκε συνεχόμενα (χωρίς διακοπές π.χ. Χριστουγέννων) και διήρκησε δώδεκα 

διδακτικές ώρες σε κάθε τάξη. Μετά την ολοκλήρωση της παρατήρησης ακολούθησαν οι 

συνεντεύξεις των μαθητών και οι συνεντεύξεις των εκπαιδευτικών των τάξεών τους. 

Παράλληλα, κατά το διάστημα της παρατήρησης συλλέξαμε πληροφορίες για τους μαθητές 

και από άλλες πηγές, όπως τη Διευθύντρια του σχολείου, τον Γυμναστή και άλλους 

εκπαιδευτικούς της σχολικής μονάδας. 

Αναλυτικότερα, αφού ενημερώθηκαν οι συμμετέχοντες για την ερευνητική 

διαδικασία ξεκίνησε η φάση της παρατήρησης. Κατά την παρατήρηση της συμμετοχής των 

μαθητών, η ερευνήτρια παρακολούθησε το μάθημα στην τάξη του κάθε μαθητή ως αμέτοχος 

παρατηρητής (μη συμμετοχική παρατήρηση) (Cohen, Manion & Morrison, 2008). Η 

ερευνήτρια παρακολουθούσε τους μαθητές από το πίσω μέρος της τάξης, που όμως δεν ήταν 

μακριά σε απόσταση από τους μαθητές του δείγματος, λόγω του μικρού μεγέθους της 

αίθουσας. Από τη θέση της η ερευνήτρια είχε οπτική πρόσβαση στο βιβλίο των μαθητών του 

δείγματος, ενώ βρισκόταν επίσης εντός ακουστικής εμβέλειας, ώστε να ακούσει ακόμη και 

τυχόν ψιθύρους των μαθητών αυτών όταν απευθύνονταν σε άλλα μέλη της ομάδας τους. Οι 

μαθητές συνήθισαν γρήγορα την παρουσία της ερευνήτριας στην τάξη (μόλις στη δεύτερη 

διδακτική ώρα). 

Στο διάστημα που γινόταν η παρατήρηση και μετά το πέρας της κάθε διδακτικής 

ώρας, η ερευνήτρια είχε άτυπες συζητήσεις με τους εκπαιδευτικούς της κάθε τάξης σχετικά 

με τους μαθητές του δείγματος (πληροφορίες για την «τυπική» συμμετοχή τους μέσα στην 
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τάξη, το επίπεδο των γνώσεων και των ικανοτήτων τους στα Μαθηματικά, κ.α.). Οι 

πληροφορίες από τις άτυπες αυτές συνεντεύξεις καταγράφηκαν στο ερευνητικό ημερολόγιο 

της ερευνήτριας. 

Οι δομημένες συνεντεύξεις τόσο των μαθητών, όσο και των εκπαιδευτικών 

πραγματοποιήθηκαν μετά το πέρας του σχολικού προγράμματος και έγιναν σε τρεις ημέρες: 

την πρώτη ημέρα πραγματοποιήθηκε συνέντευξη με τον Ηλία και στη συνέχεια με τον 

εκπαιδευτικό της τάξης του, τη δεύτερη ημέρα με τον Άρη και έπειτα με την εκπαιδευτικό της 

τάξης του, και την τρίτη ημέρα με τον Στάθη και στη συνέχεια με τον εκπαιδευτικό της τάξης 

του. 

4.4. ΣΥΛΛΟΓΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 
Για να απαντήσουμε στα ερευνητικά μας ερωτήματα, λαμβάνοντας υπόψη το πλήθος 

του δείγματός μας, καθώς και το βάθος της ανάλυσης που επιχειρούμε να κάνουμε, 

αποφασίσαμε ένα συνδυασμό πολλών μέσων συλλογής δεδομένων. Σύμφωνα με το 

εννοιολογικό μοντέλο του Fredricks (2011), η συμμετοχή (συμπεριφορική, γνωστική και 

συναισθηματική), περιλαμβάνει τέσσερα διακριτά πλαίσια: τους εκπαιδευτικούς/ 

προσωπικό του σχολείου, τους συμμαθητές, την κατάλληλη δομή, και τα χαρακτηριστικά της 

εργασίας/ άσκησης.  

Αρχικά, έπρεπε να δημιουργήσουμε ένα προφίλ των μαθητών του δείγματος σχετικά 

με τις προηγούμενες γνώσεις και ικανότητες στα Μαθηματικά, λόγω της ιδιαιτερότητας του 

δείγματος (μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες). Το προφίλ αυτό δημιουργήθηκε μέσα από 

παρατήρηση των μαθητών μέσα στην τάξη των μαθηματικών, αλλά και από τις συνεντεύξεις 

από τους ίδιους τους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς τους. Στη συνέχεια καταγράψαμε τα 

στοιχεία του περιβάλλοντος που λαμβάνει χώρα η μάθηση των μαθητών (το περιβάλλον της 

τάξης, το περιβάλλον του σχολείου 

Οι κύριες μέθοδοι συλλογής δεδομένων που χρησιμοποιήθηκαν είναι εθνογραφικές 

και περιλαμβάνουν το ερευνητικό ημερολόγιο, τις σημειώσεις πεδίου, τη μη συμμετοχική 

παρατήρηση, τη συνέντευξη, άτυπες συζητήσεις με τους εκπαιδευτικούς των τάξεων και τη 

Διευθύντρια της σχολικής μονάδας, τις εργασίες των μαθητών και τη μελέτη αρχείου. 

Παρακάτω παρουσιάζονται αναλυτικότερα οι κυριότερες μέθοδοι που χρησιμοποιήθηκαν 

στην έρευνα. 
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4.4.1. Ερευνητικό ημερολόγιο 

Το ερευνητικό ημερολόγιο που χρησιμοποιήθηκε στην παρούσα εργασία αποτελεί 

ένα ημερολόγιο καταγραφής των σημειώσεων πεδίου και των πληροφοριών από τις άτυπες 

συνεντεύξεις με τους εκπαιδευτικούς και τη Διευθύντρια, την παρατήρηση των μαθητών στο 

διάλειμμα. Αποτέλεσε ένα σημαντικό εργαλείο, καθώς είναι ο συνδετικός κρίκος όλων των 

δεδομένων που συλλέχθηκαν στη διάρκεια της έρευνας. 

4.4.2. Μελέτη αρχείου 

 Στο πλαίσιο καλύτερης κατανόησης των δυσκολιών μάθησης των μαθητών, και μετά 

από τη σύμφωνη γνώμη των γονέων των μαθητών, μελετήθηκαν οι ατομικοί φάκελοι των 

μαθητών που υπάρχουν στο αρχείο του σχολείου. 

4.4.3. Κλείδα παρατήρησης 

Τα εργαλεία μέτρησης για να αξιολογήσουμε τη συμμετοχή των μαθητών συνήθως 

περιλαμβάνουν δείκτες συμμετοχής ή μη συμμετοχής, καθώς και ερωτήσεις που 

απευθύνονται άμεσα στη συμμετοχή τους (Appleton et al., 2008; Fredricks et al., 2004; Kong, 

Wong & Lam, 2003). Για παράδειγμα, ένα αυτοαναφορικό εργαλείο που αξιολογεί τη 

συναισθηματική συμμετοχή μπορεί να περιλαμβάνει ερωτήσεις σχετικά με το αίσθημα του 

ανήκειν (π.χ. «αισθάνομαι ότι ανήκω στο σχολείο μου») επιπροσθέτως με άλλες ερωτήσεις 

σχετικά με τις σχέσεις με τους δασκάλους και τους συμμαθητές. Ένα εργαλείο αξιολόγησης 

γνωστικής συμμετοχής μπορεί να περιλαμβάνει την ανάκληση των διαδικασιών που 

χρησιμοποίησε για να λύσει ένα πρόβλημα, καθώς επίσης και άλλες συμπεριφορές που 

δείχνουν τη γνωστική συμμετοχή (π.χ. «ένας μαθητής χρησιμοποιεί ένα λεξικό ή το διαδίκτυο 

για την αναζήτηση πληροφοριών». Ο μαθητής κάνει περισσότερα από την εργασία που του 

ανατέθηκε). Αυτά τα δύο είδη συμμετοχής – γνωστική και συναισθηματική – συχνά απαιτούν 

έμμεσα εργαλεία μέτρησης λόγω της δυσκολίας ακριβής αξιολόγησης των εσωτερικών 

θεμάτων με άμεσο τρόπο (Appleton et al., 2006). 

Προκειμένου να εξετάσουμε τη συμμετοχή των μαθητών στην τάξη, 

πραγματοποιήσαμε συμμετοχική παρατήρηση, όπου ο παρατηρητής παρευρισκόταν στην 

τάξη διατηρώντας ένα παθητικό, διακριτικό ρόλο, χωρίς να έχει επαφή με τους μαθητές, 

(«παρατηρητής ως συμμετέχων»: Cohen, et al. 2008). Προκειμένου να απαντήσουμε στο 

πρώτο ερευνητικό ερώτημα «ποια είναι η συμμετοχή (συμπεριφορική, γνωστική, 

συναισθηματική) των μαθητών με δυσκολίες μάθησης μέσα στη σχολική τάξη στο μάθημα 

των μαθηματικών» σχεδιάσαμε μία δομημένη κλείδα παρατήρησης (Παράρτημα 1), γεγονός 

που μας έδωσε τη δυνατότητα να δημιουργήσουμε και κάποια αριθμητικά δεδομένα από τις 



Παράγοντες που συνδέονται με τη συμμετοχή μαθητών με δυσκολίες μάθησης στην τάξη 
των Μαθηματικών 
 
 

56 
 

παρατηρήσεις, όπως μέσος όρος των φορών που παρουσιάστηκε κάποια συμπεριφορά ή 

λεπτά που διήρκησε (Cohen, et al. 2008). 

Με την κλείδα παρατήρησης αυτή θέλουμε να ελέγξουμε τη συμπεριφορά του 

μαθητή μέσα στην τάξη, τη συμπεριφορική του συμμετοχή, καθώς ταυτόχρονα και τη 

γνωστική του συμμετοχή. Όσον αφορά τη συμπεριφορική συμμετοχή του μαθητή, 

συμπεριλάβαμε στην κλείδα παρατήρησης στοιχεία που εντοπίζουν την ενεργή συμμετοχή 

του μαθητή στο μάθημα (Κ.1α – Κ.1β, Κ.3β, Κ.3γ, Κ.4α - Κ.22α), τη μη συμμετοχή του (Κ.1γ, 

Κ.3δ, Κ.3στ, Κ.3ζ, Κ.3θ - Κ.3κ, Κ.11), τη συνέπειά του στους κανόνες της τάξης (Κ3α - Κ3κ), τη 

συμμετοχή του στις εργασίες που γίνονται στην τάξη (Κ.4α - Κ.9γ), τη συμμετοχή του στην 

επίλυση προβλημάτων στην τάξη (Κ.9α - Κ.9γ), την αλληλεπίδρασή του με τον εκπαιδευτικό 

της τάξης (Κ.3η, Κ.12 - Κ.16), καθώς και την αλληλεπίδρασή του με τους συμμαθητές του 

(Κ.3β, Κ.3δ, Κ.3θ, Κ.17 - Κ.22β). Όσον αφορά τη γνωστική συμμετοχή του μαθητή, 

συμπεριλάβαμε στοιχεία που δείχνουν την προσοχή του στην εργασία (Κ.7), τον σχεδιασμό 

των βημάτων που θα ακολουθήσει για τη λύση (Κ.9α - Κ.9γ), τον αυτοέλεγχο (Κ.8) και την 

ολοκλήρωση της εργασίας του (Κ.6). 

Στην κλείδα παρατήρησης μετρήσαμε τόσο τις θετικές συμπεριφορές του μαθητή 

(συμμετοχή στο μάθημα, επίλυση ασκήσεων και προβλημάτων, συνεργασία με τους 

συμμαθητές, αλληλεπίδραση με τον εκπαιδευτικό), όσο και αρνητικές συμπεριφορές, όπως 

τη μη παρακολούθηση του μαθήματος, την ενασχόληση με άλλα αντικείμενα πέραν των 

υλικών απαραίτητα για το μάθημα, τη συνομιλία του με συμμαθητές του για θέματα άσχετα 

με το μάθημα, την ασυνέπειά του στους κανόνες της τάξης. Οι μετρήσεις καταγράφηκαν ως 

φορές που επαναλήφθηκε κάποια συμπεριφορά σε διάστημα 5 λεπτών της ώρας. Έτσι, 

μετρήσαμε 9 πεντάλεπτα για κάθε μάθημα που παρατηρήσαμε, όσο δηλαδή μία διδακτική 

ώρα των 45 λεπτών. Παράλληλα, για κάθε συμπεριφορά που καταγράψαμε, σημειώσαμε και 

λεπτομέρειες για το περιστατικό που θα μας βοηθήσουν στην βαθύτερη κατανόηση της 

συμπεριφοράς του μαθητή. Διαλέξαμε να καταγράψουμε τις μετρήσεις σε διαστήματα των 

5 λεπτών γιατί θεωρήσαμε το διάστημα αυτό πιο διαχειρίσιμο σε σχέση με διαστήματα του 

ενός λεπτού (θα είχαμε 45 διαστήματα) ή μεγαλύτερα διαστήματα, π.χ. 10 λεπτών. Στη 

δεύτερη περίπτωση θεωρήσαμε πως θα δυσκολευτούμε να γράψουμε όλες τις 

συμπεριφορές που παρατηρούσαμε μέσα στα πλαίσια που υπήρχαν στον πίνακα της 

κλείδας.  
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Στο τέλος της κλείδας παρατήρησης σημειώσαμε, για κάθε ημέρα, χαρακτηριστικά 

του γνωστικού προφίλ του μαθητή ή και άλλες αξιοσημείωτες συμπεριφορές του μαθητή ή 

της υπόλοιπης τάξης που μπορεί να επηρέασαν τη συμμετοχή του ή αλλαγές στη συμμετοχή 

του μαθητή. Επίσης, σημειώσαμε την ενότητα του μαθήματος που διδάχτηκε, τις έννοιες που 

πραγματεύτηκαν στην τάξη, τη ροή του μαθήματος για κάθε διδακτική ώρα 

παρακολούθησης, ανεξάρτητα από τη συμπεριφορά του συμμαθητή, καθώς και τα εποπτικά 

μέσα που χρησιμοποιήθηκαν και τη μέθοδο διδασκαλίας. Τα στοιχεία αυτά απαντούν εν 

μέρει και στο δεύτερο ερευνητικό μας ερώτημα «πως, παράγοντες από το περιβάλλον του 

σχολείου, επηρεάζουν τη συμμετοχή των μαθητών αυτών στο μάθημα των μαθηματικών». 

Ωστόσο, μέσα από την παρατήρηση στην τάξη είναι δύσκολο να συλλέξουμε επαρκή 

ή καθόλου δεδομένα για τις αντιλήψεις των μαθητών για τις ικανότητές τους, τις αντιλήψεις 

των μαθητών για τους συνομηλίκους τους, την αποδοχή από τους συνομηλίκους τους, την 

υποστήριξη των γονέων τους, τις προσδοκίες των εκπαιδευτικών τους, τις πεποιθήσεις των 

εκπαιδευτικών για τη συμμετοχή των μαθητών και τα Μαθηματικά ως διδακτικό αντικείμενο, 

καθώς είναι σημαντικές για τη διαμόρφωση των πρακτικών που υιοθετούν μέσα στην τάξη 

τους (Bobis et al., 2016; Fredricks et al., 2004). Για το λόγο αυτό πραγματοποιήσαμε 

συνεντεύξεις με τους μαθητές, τους εκπαιδευτικούς τους, αλλά κάναμε και άτυπες 

συζητήσεις με σημαντικά άλλα πρόσωπα, όπως με τη διευθύντρια του σχολείου, άλλους 

εκπαιδευτικούς και τους γονείς των μαθητών. 

4.4.3. Συνέντευξη μαθητών 

Προκειμένου να διαπιστώσουμε τη συναισθηματική συμμετοχή των μαθητών στο 

μάθημα των μαθηματικών, αλλά και τη γνωστική, και για να απαντήσουμε στα επόμενα 

ερευνητικά ερωτήματα σχετικά με του εξωσχολικούς παράγοντες, πήραμε συνεντεύξεις από 

τους μαθητές του δείγματος. Πιο συγκεκριμένα, μέσω της συνέντευξης των μαθητών 

επιχειρούμε να απαντήσουμε στη συναισθηματική διάσταση του δεύτερου ερευνητικού 

ερωτήματος, καθώς και στο τρίτο ερευνητικό ερώτημα «πως, παράγοντες από το περιβάλλον 

της οικογένειας, επηρεάζουν τη συμμετοχή των μαθητών αυτών στο μάθημα των 

μαθηματικών». 

Η γνωστική συμμετοχή του μαθητή, συμπληρωματικά στην παρατήρηση της 

ερευνήτριας, διαπιστώνεται από τις ερωτήσεις Σ.7α - Σ.19 και Σ.21 - Σ.26 της συνέντευξης. Η 

συναισθηματική συμμετοχή του μαθητή φαίνεται μέσα από τις απαντήσεις του στις 

ερωτήσεις Σ.1 - Σ.6, Σ.20 και Σ.27 - Σ.38. Ακόμη, μέσα από τη συνέντευξη σχηματίζουμε μία 
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εικόνα για τα κίνητρα και τις αξίες του μαθητή προς το μάθημα των μαθηματικών του 

σχολείου (Σ.4α, Σ.5α - Σ.6, Σ.28 - Σ.30, Σ.32 - Σ.33, Σ.35α - Σ.38, Σ.46α, Σ.49 - Σ.51), αλλά και τα 

αντίστοιχα κίνητρα και αξίες της οικογένειάς του (Σ.45, Σ.46β - Σ.48, Σ.52 - Σ.57), όπως τα 

προσλαμβάνει ο μαθητής και τον επηρεάζουν. Οι ερωτήσεις Σ39α - Σ44γ χρησιμεύουν στη 

δημιουργία του προφίλ της οικογένειας του μαθητή. 

4.4.4. Συνέντευξη εκπαιδευτικών 

Προκειμένου να έχουμε μια πιο σφαιρική εικόνα για τον μαθητή, αλλά και τους 

εξωτερικούς παράγοντες που πιθανόν επηρεάζουν τη συμμετοχή του στο μάθημα των 

μαθηματικών, πραγματοποιήσαμε συνεντεύξεις με τους εκπαιδευτικούς των τάξεών τους. 

Πιο συγκεκριμένα, μέσα από τις συνεντεύξεις των εκπαιδευτικών θέλουμε να δούμε τη 

συμπεριφορική και γνωστική συμπεριφορά του μαθητή μέσα στην τάξη από τα μάτια του 

εκπαιδευτικού, αλλά και τα κίνητρα και τις αξίες της οικογένειάς του από τη σκοπιά του 

δασκάλου του παιδιού τους. Ακόμη, μέσα από τις συνεντεύξεις αυτές επιχειρούμε να 

απαντήσουμε στο τέταρτο και τελευταίο ερώτημά μας «πως, παράγοντες από το ευρύτερο 

κοινωνικό περιβάλλον των μαθητών με δυσκολίες μάθησης, επηρεάζουν τη συμμετοχή τους 

στο μάθημα των μαθηματικών». 

Αφού δημιουργήσουμε ένα μικρό προφίλ του εκπαιδευτικού (χρόνια προϋπηρεσίας, 

χρόνια που έχει διδάσκει την τάξη που βρίσκεται ο μαθητής, χρόνια που έχει διδάξει τον 

συγκεκριμένο μαθητή και χρόνια που υπηρετεί στο συγκεκριμένο σχολείο), ζητάμε να 

μάθουμε αρχικά, τις δικές του απόψεις για το μάθημα των μαθηματικών (Ε.1 - Ε.6), και τον 

τρόπο που διδάσκει το μάθημα (Ε.27 - Ε.38β), αφού και αυτοί είναι παράγοντες που μπορεί 

να επηρεάζουν τη συμμετοχή του μαθητή στο μάθημα. Μέσα από αυτές τις ερωτήσεις 

επιχειρούμε να απαντήσουμε και στο τέταρτο ερευνητικό ερώτημα. 

 Στη συνέχεια, επιθυμούμε να δούμε τη συμπεριφορική και γνωστική συμπεριφορά 

του μαθητή στο μάθημα μέσα από την οπτική γωνία του εκπαιδευτικού (Ε.7 - Ε.21) και τις 

σχέσεις του με τον μαθητή μέσα στο μάθημα (Ε.14 - Ε.15). Ακόμη, θέλουμε να δούμε και πως 

ο εκπαιδευτικός αντιλαμβάνεται τις σχέσεις του μαθητή με τους συμμαθητές του (Ε.17 - 

Ε.21). Τέλος, επιθυμούμε να αναγνωρίσουμε τα κίνητρα και τις αξίες της οικογένειας του 

μαθητή για το μάθημα των μαθηματικών, όπως τα έχει αντιληφθεί ο εκπαιδευτικός μέσα από 

τη σχέση του μαζί τους (Ε.22 - Ε.26δ). 

4.5. ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 
Προκειμένου να μπορέσουμε να εντοπίσουμε και να μελετήσουμε σε βάθος τους 

παράγοντες που επηρεάζουν τη συμμετοχή ή μη των μαθητών με δυσκολίες μάθησης στο 
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μάθημα των μαθηματικών της τάξης, επιχειρούμε μία ποιοτική ανάλυση των δεδομένων που 

συλλέξαμε σε δύο άξονες. Στον πρώτο άξονα θα μελετήσουμε τους ατομικούς παράγοντες 

του μαθητή, ενώ στον δεύτερο άξονα θα μελετήσουμε τους εξωτερικούς παράγοντες 

(ενδοσχολικούς και τους εξωσχολικούς).  

Στους ατομικούς παράγοντες εντάσσουμε τα προσωπικά κίνητρα και τις αξίες του 

μαθητή για το μάθημα των μαθηματικών, καθώς και τα συναισθήματά του για το μάθημα 

κατά τη διάρκεια της διδασκαλίας του.  

Οι εξωτερικοί παράγοντες διακρίνονται σε ενδοσχολικούς και εξωσχολικούς. Στους 

ενδοσχολικούς παράγοντες ανήκουν οι σχέσεις του μαθητή με τον εκπαιδευτικό της τάξης 

και τους συμμαθητές του και η συνέπειά του στους κανόνες της τάξης. Επίσης, εδώ ανήκουν 

και τα κίνητρα και οι αξίες του εκπαιδευτικού της τάξης για τα Μαθηματικά και τον μαθητή. 

Στους εξωσχολικούς παράγοντες ανήκουν η υποστήριξη της προσπάθειας του μαθητή από το 

σπίτι, τα κίνητρα και τα αξίες της οικογένειας και της ευρύτερης κοινωνίας του μαθητή για 

το μάθημα των μαθηματικών.  

Αρχικά, μετά τη συλλογή όλων των δεδομένων, παρατήρηση και συνεντεύξεις, η 

ερευνήτρια κατηγοριοποίησε τα δεδομένα με βάση τη διάκριση της συμμετοχής των 

μαθητών σε συμπεριφορική, γνωστική και συναισθηματική συμμετοχή. Για διευκόλυνση 

εξαγωγής συμπερασμάτων σχετικά με τη συμμετοχή των μαθητών, μετατρέψαμε τις 

συμπεριφορές των μαθητών μέσα στην τάξη σε μετρήσιμα δεδομένα, όπως μέσος όρων 

φορών που εμφανίστηκε κάποια συμπεριφορά, και χρόνος σε λεπτά που διήρκησε. Τα 

δεδομένα αυτά μας βοηθούν στο να συμπεράνουμε πόσο τελικά συμμετέχουν ή δεν 

συμμετέχουν οι μαθητές αυτοί στην τάξη των Μαθηματικών. Στη συνέχεια, 

κατηγοριοποιήσαμε τα δεδομένα και από τις συνεντεύξεις των μαθητών σε ατομικούς και 

εξωτερικούς παράγοντες (ενδοσχολικούς και εξωσχολικούς), ενώ τα δεδομένα από τις 

συνεντεύξεις των εκπαιδευτικών σε ενδοσχολικούς και εξωσχολικούς παράγοντες που 

επηρεάζουν τη συμμετοχή. Παράλληλα με την ανάλυση των δεδομένων των τριών 

εργαλείων, κωδικοποιήσαμε αντίστοιχα στις ίδιες κατηγορίες τις πληροφορίες που 

συλλέξαμε από τη μελέτη αρχείου, τις άτυπες συνεντεύξεις με άλλους εκπαιδευτικούς και τη 

διευθύντρια του σχολείου. 

Με τον τρόπο αυτό, επιχειρούμε να δημιουργήσουμε ένα όσο το δυνατόν πιο 

ολοκληρωμένο προφίλ για κάθε μαθητή ξεχωριστά, ως παράδειγμα μίας περίπτωσης, χωρίς 
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να κάνουμε συγκρίσεις μεταξύ των τριών υποκειμένων, καθώς κάθε μαθητής αποτελεί μία 

ξεχωριστή περίπτωση. 

4.6. ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ 
Διατηρήθηκε ανωνυμία του δείγματος καθ’ όλη τη διάρκεια της έρευνας. Για το λόγο 

αυτό στην έρευνά μας αναφερόμαστε στους μαθητές του δείγματος ως Ηλία, τον μαθητή της 

Γ’ τάξης, ως Άρη τον μαθητή της Δ’ τάξης και ως Στάθη τον μαθητή της Ε’ τάξης. Αντίστοιχα, 

οι εκπαιδευτικοί του δείγματος αναφέρονται ως Θεόδωρος (Γ’ τάξη), Μαριάννα (Δ’ τάξη) και 

Αποστόλης (Ε’ τάξη). Τυχόν προσωπικά στοιχεία τόσο των μαθητών, όσο και των 

εκπαιδευτικών τους, χρησιμοποιήθηκαν από την ερευνήτρια για την κωδικοποίηση των 

δεδομένων και στη συνέχεια καταστράφηκαν. Στις συνεντεύξεις των μαθητών καταγράψαμε 

χειρόγραφα τις απαντήσεις τους. Αντίθετα, οι συνεντεύξεις των εκπαιδευτικών 

μαγνητοφωνήθηκαν με συγκατάθεσή τους και τα αρχεία καταστράφηκαν μετά την 

απομαγνητοφώνησή τους. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 – ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 

Στο κεφάλαιο αυτό θα αναλύσουμε και θα συνδυάσουμε τα δεδομένα που 

συλλέξαμε από την κλείδα παρατήρησης των μαθητών, τις συνεντεύξεις των μαθητών και τις 

συνεντεύξεις των εκπαιδευτικών τους, καθώς και από τη μελέτη του αρχείου, τις άτυπες 

συνεντεύξεις με εκπαιδευτικούς και τη διευθύντρια, αλλά και το προσωπικό ημερολόγιο της 

ερευνήτριας. Σκοπός αυτής της ανάλυσης είναι να σκιαγραφήσουμε τα προφίλ κάθε μαθητή 

ξεχωριστά και να εντοπίσουμε έτσι τους παράγοντες που επηρεάζουν τη συμμετοχή τους 

στην τάξη των μαθηματικών. Η ανάλυση θα γίνει σε δύο άξονες: σε ατομικούς και 

εξωτερικούς παράγοντες, με τους δεύτερους να διακρίνονται σε ενδοσχολικούς και 

εξωσχολικούς παράγοντες.  

Αφού πρώτα μελετήσουμε τη συμμετοχή του κάθε μαθητή, συμπεριφορική, 

γνωστική και συναισθηματική, μέσα στην τάξη των Μαθηματικών, στη συνέχεια θα 

εξετάσουμε τα εσωτερικά κίνητρα και τις αξίες του μαθητή για το μάθημα (ατομικοί 

παράγοντες), και στη συνέχεια τις σχέσεις του με τους συμμαθητές του και τον εκπαιδευτικό 

του, το σχολικό του περιβάλλον (ενδοσχολικοί παράγοντες), την επιρροή της οικογένειας και 

της ευρύτερης τοπικής κοινωνίας του κάθε μαθητή, τις απόψεις τους για τη χρησιμότητα των 

μαθηματικών στη ζωή του μαθητή, αλλά και τη σημαντικότητα της εκπαίδευσης για τον 

μαθητή, μέσα από τα μάτια του ίδιου του μαθητή και των εκπαιδευτικών του (εξωσχολικοί 

παράγοντες).  

Η μελέτη των αξιών, των πεποιθήσεων και των κινήτρων ατόμων του περιβάλλοντος 

του μαθητή (όπως η οικογένεια, ο εκπαιδευτικός, κ.α.), μέσα από την οπτική γωνία του 

μαθητή, γίνεται σκόπιμα από την ερευνήτρια, καθώς είναι προσωπική της πεποίθηση πως η 

επιρροή αξιών σημαντικών άλλων έχει νόημα για το άτομο όπως το ίδιο τις εντάσσει στο δικό 

του σύστημα αξιών και όπως τις προσλαμβάνει με τα δικά του φίλτρα. Με άλλα λόγια, οι 

αξίες των σημαντικών άλλων μπορεί να διαφέρουν από αυτό που οι ίδιοι θέλουν να 

μεταδώσουν σε σχέση με αυτό που προσλαμβάνει ο ίδιος ο μαθητής. Για τη συμμετοχή του 

μαθητή στην τάξη, σημαντικό είναι όμως το πως τελικά ο ίδιος μεταφράζει τις εξωτερικές του 

επιρροές. 

Στη συνέχεια, ακολουθεί η ανάλυση των δεδομένων με βάση την κατηγοριοποίηση 

που αναφέραμε, για κάθε μαθητή ξεχωριστά. 
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5.1. Ο Ηλίας 
Ο Ηλίας φοιτά στην Γ΄ τάξη του σχολείου και είναι διαγνωσμένος με μαθησιακές 

δυσκολίες από το οικείο Κ.Ε.Δ.Δ.Υ. στις περιοχές της γλώσσας και των μαθηματικών, ενώ 

παρατηρείται και διάσπαση προσοχής. Φοιτά στο Τμήμα Ένταξης του σχολείου για οχτώ ώρες 

εβδομαδιαίως, όπου υποστηρίζεται στη γλώσσα και τα Μαθηματικά. Στο μάθημα των 

Μαθηματικών υποστηρίζεται τέσσερις ώρες την εβδομάδα. 

5.1.1. Η συμμετοχή στο μάθημα των Μαθηματικών 

Από τα στοιχεία της παρατήρησης (Κ.1α - Κ.1γ) ο Ηλίας φαίνεται να μη παρακολουθεί 

και να μη συμμετέχει ενεργά στο μάθημα (Κ.10 – Κ.11). Μία μόνο φορά συμμετείχε σε 

συζήτηση που έγινε στην τάξη σχετικά με τις μέλισσες (4’) με αφορμή μία εικόνα του βιβλίου. 

Ο μέσος όρος λεπτών που φαίνεται να παρακολουθεί το μάθημα ο μαθητής είναι 8,6’, με τα 

6,2’ από αυτά να είναι λεπτά που παρακολουθεί στον πίνακα, ενώ το μεγαλύτερο μέρος του 

μαθήματος γίνεται στον πίνακα (περίπου 35’). Δεν μπορούμε να γνωρίζουμε όμως αν όντως 

παρακολουθεί το μάθημα, όταν κοιτάζει τον πίνακα. Ο μαθητής δεν σήκωσε καμία φορά το 

χέρι του για να πει κάτι σχετικό με το μάθημα (Κ.12α) και δεν σηκώθηκε στον πίνακα για να 

λύσει κάποια άσκηση (Κ.13). Ωστόσο, συνολικά σήκωσε 5 φορές το χέρι του για να πει κάτι 

μη σχετικό με το μάθημα (Κ.12β), όπως για να ενημερώσει τον εκπαιδευτικό ότι βρήκε τη 

σβήστρα που έψαχνε ή να δείξει στον εκπαιδευτικό τη ζωγραφιά που έκανε. 

Η προσοχή του μαθητή σπάνια είναι στραμμένη στο μάθημα που γίνεται στην τάξη. 

Η προσοχή του αποσπάται συχνά (Κ.1γ: μ.ό.. 36,4’), με το μεγαλύτερο μέρος της ώρας (μ.ό.. 

18’) να ασχολείται με κάτι άλλο την ώρα του μαθήματος (Κ.3κ). Συνήθως ασχολείται με το 

μολύβι του, το κομπιουτεράκι του (Κ.3ι), ψαχουλεύει την τσάντα του ή ζωγραφίζει στο μπλοκ 

ζωγραφικής του και παίζει με τους μαρκαδόρους του. Σε αρκετά μαθήματα έβγαζε από την 

τσάντα του μινιατούρες μεταλλικά αυτοκινητάκια και έπαιζε με αυτά πάνω στο θρανίο του, 

ενώ μία άλλη φορά έπαιζε με ένα φλιπεράκι με νερό. Γενικά, είναι ένας ανήσυχος μαθητής 

που σηκώνεται συχνά από τη θέση του (Κ.3στ) για να πιει νερό, να ξύσει το μολύβι του στο 

καλαθάκι, να ψάξει κάποιο αντικείμενο που του έχει πέσει, ενώ μερικές φορές βγαίνει από 

την τάξη για να κάνει μία βόλτα στην αυλή και επιστρέφει. Ωστόσο, η ανησυχία του μαθητή, 

συχνά έχει ως αποτέλεσμα να χάνει τα πράγματά του (π.χ. τη σβήστρα και το μολύβι του) ή 

να τοποθετεί π.χ. το βιβλίο του σε μέρος που δυσκολεύεται να το βρει (για παράδειγμα κάτω 

από το θρανίο του ή κάτω από το διπλανό θρανίο) (Κ.2). Μιλάει συχνά με τους συμμαθητές 

του στην ομάδα ή και με μαθητές της διπλανής του ομάδας (Κ.3δ: μ.ό.. 5’). Πολύ συχνά 
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ενοχλεί τους συμμαθητές του (Κ.3θ), μέχρι και 39 φορές κατά τη διάρκεια μίας διδακτικής 

ώρας, με πιο συχνό στόχο τον Λ. από τη διπλανή ομάδα. 

Στις εργασίες του δεν είναι συνεπής. Όσον αφορά τις εργασίες για το σπίτι (Κ.4α – 

Κ.4β), μόνο μία φορά ανέθεσε ο εκπαιδευτικός κάποια εργασία στους μαθητές και ο Ηλίας 

δεν την παρέδωσε. Στην τάξη περίπου τις μισές φορές ακολουθεί τις οδηγίες του 

εκπαιδευτικού για το μάθημα (Κ.3γ). Από τις ασκήσεις που αναθέτει ο εκπαιδευτικός στην 

τάξη (Κ.5) κάνει κατά μέσο όρο τις 3 από τις 10 εργασίες, τις οποίες όμως δεν ολοκληρώνει 

(Κ.6: από τις συνολικά 62 ασκήσεις που ανέθεσε ο εκπαιδευτικός στους μαθητές το διάστημα 

της παρατήρησης, ο Ηλίας ολοκλήρωσε μόνο τρεις). Ο μαθητής συνηθίζει να ασχολείται με 

κάτι άλλο την ώρα του μαθήματος ή να κοιτάζει αφηρημένος τον πίνακα και μερικές φορές 

προσέχει τον εκπαιδευτικό που αναθέτει κάποια εργασία. Ο μαθητής θα ξεκινήσει να την 

κάνει έχοντας ως οδηγό τον εκπαιδευτικό που γράφει στον πίνακα ή τον εκπαιδευτικό που 

θα του δώσει συγκεκριμένες οδηγίες (Κ.22β – Κ.22δ) και μόλις σταματήσει να γράφει ο 

εκπαιδευτικός σταματάει και ο μαθητής να ασχολείται με την άσκηση. Με άλλα λόγια 

περισσότερο αντιγράφει κάποιες ασκήσεις, παρά προσπαθεί να τις λύσει. Όταν εργάζεται 

δεν είναι ιδιαίτερα προσεκτικός (Κ.7), ενώ ο ρυθμός γραφής και αντιγραφής του (Κ3.α) είναι 

πολύ αργός (π.χ. έκανε 8’ να αντιγράψει μία πρόταση από τον πίνακα). Για τη λύση των 

ασκήσεων ο Ηλίας εργάζεται μόνο ατομικά (Κ.19, Κ.20), ακόμα και όταν ο εκπαιδευτικός έχει 

αναθέσει ομαδικές εργασίες. 

Ούτε στην επίλυση προβλημάτων φαίνεται να συμμετέχει ο μαθητής. Στο διάστημα 

της παρατήρησης οι μαθητές κλήθηκαν να λύσουν συνολικά 7 προβλήματα (Κ.9α – Κ.9γ). Από 

αυτά ο Ηλίας έδειξε κάποιο ενδιαφέρον για το ένα, όταν ο εκπαιδευτικός ζωγράφισε στον 

πίνακα στοιχεία του προβλήματος για να βοηθήσει τους μαθητές στη λύση (Κ.9β). Ο μαθητής 

αντέγραψε τις ζωγραφιές στο τετράδιό του και δεν ασχολήθηκε παραπάνω. Στα υπόλοιπα 

προβλήματα, ο μαθητής δεν προσπάθησε καν να διαβάσει το πρόβλημα, παρά μόνο 

αδιαφόρησε για την άσκηση και ασχολήθηκε με κάτι άλλο (Κ.3κ). 

Παρατηρούμε, λοιπόν, πως η συμμετοχή του μαθητή στο μάθημα των Μαθηματικών 

είναι ελάχιστη. Την περισσότερη ώρα ασχολείται με κάτι δικό του ήσυχος (είτε παιχνίδι, είτε 

ζωγραφιά), ενώ συχνά θα ενοχλήσει την τάξη για μικρά διαστήματα, είτε ψάχνοντας τα 

αντικείμενα που έχασε, είτε μιλώντας με τους συμμαθητές του, είτε ενοχλώντας κάποιους 

από αυτούς. Παρακάτω επιχειρούμε να εντοπίσουμε τους παράγοντες που οδηγούν σε αυτή 

τη συμπεριφορά του. 



Παράγοντες που συνδέονται με τη συμμετοχή μαθητών με δυσκολίες μάθησης στην τάξη 
των Μαθηματικών 
 
 

64 
 

5.1.2. Ατομικοί παράγοντες που επηρεάζουν τη συμμετοχή 

5.1.2.1. Οι γνώσεις του μαθητή 

Σημαντικό ρόλο στη συμμετοχή των μαθητών με δυσκολίες μάθησης στο μάθημα 

που γίνεται στην τάξη παίζουν οι προηγούμενες γνώσεις του μαθητή σχετικά με το προς 

διδασκαλία αντικείμενο, αλλά και οι ικανότητες του μαθητή στα μαθηματικά. Όπως 

αναφέραμε και παραπάνω, ο Ηλίας είναι διαγνωσμένος με μαθησιακές δυσκολίες από το 

Κ.Ε.Δ.Δ.Υ. στις περιοχές της γλώσσας και των μαθηματικών, ενώ έχει παρατηρηθεί και 

διάσπαση προσοχής. Η διάγνωση αυτή έγινε όταν ο μαθητής φοιτούσε στην Α’ τάξη. 

Μελετώντας ξανά το αρχείο και μετά την παρατήρηση στην τάξη, φάνηκε πως η διάγνωση 

δεν είχε μεγάλη απόκλιση από αυτό που συνέβαινε και στη Γ’ τάξη, αφού στον τομέα 

τουλάχιστον των μαθηματικών, ο μαθητής δεν φαίνεται να έχει κάνει πολύ μεγάλη πρόοδο. 

Η ερευνήτρια δεν είχε τη δυνατότητα να αξιολογήσει τις γνώσεις του μαθητή στα 

Μαθηματικά με χρήση κάποιου τεστ. Από τις ασκήσεις που προσπάθησε να λύσει μέσα στην 

τάξη και από τις άτυπες συζητήσεις με τον εκπαιδευτικό της τάξης, ο μαθητής είναι σε θέση 

να μετράει μέχρι το 20 και να κάνει πρόσθεση και αφαίρεση στην πρώτη δεκάδα με 

καθοδήγηση και χρήση δαχτύλων. Το επίπεδο γνώσεων και δεξιοτήτων του μαθητή στα 

Μαθηματικά είναι αρκετά χαμηλό σύμφωνα και με τον εκπαιδευτικό της τάξης (Ε.19): 

Θεόδωρος: …αν οι συμμαθητές του με κλίμακα το 100 βρίσκονται ας πούμε γύρω στο 

70 με 80, το επίπεδο του συγκεκριμένου μαθητή θα το χαρακτήριζα ότι είναι γύρω 

στο… 5. (συνέντευξη εκπαιδευτικού Α) 

5.1.2.2. Οι απόψεις του Ηλία για τα Μαθηματικά 

Η συνέντευξη με τον μαθητή διήρκησε 20 λεπτά, ενώ το τελευταίο μέρος της 

συνέντευξης έγινε με τη βοήθεια της μητέρας του. Ο μαθητής δυσκολεύτηκε να απαντήσει 

σε όλες τις ερωτήσεις της συνέντευξης λόγω της διάσπασης προσοχής του και της αδυναμίας 

του να συντάξει σύνθετες προτάσεις. 

Η γενική εικόνα που σχηματίζεται από τη συνέντευξη είναι ότι του αρέσουν τα 

Μαθηματικά εξίσου με άλλα μαθήματα (Σ.1), ενώ μερικές φορές βαριέται την ώρα του 

μαθήματος (Σ.4γ). Θεωρεί τα Μαθηματικά εύκολο μάθημα (Σ.10), αν και πρακτικά αυτό δεν 

φαίνεται μέσα στην τάξη, αφού σπάνια συμμετέχει και καταφέρνει να λύσει κάποια άσκηση. 

Ο μαθητής νοιάζεται για τη γνώμη του δασκάλου του (Σ.27 – Σ.31), καθώς και των 

συμμαθητών του (Σ.32 – Σ38), κυρίως γιατί θέλει να παίζει μαζί τους στα διαλείμματα. 
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Δηλώνει ότι του αρέσει περισσότερο να δουλεύει στην ομάδα (Σ.14), αν και γενικότερα 

προτιμά να φοιτά στο Τμήμα Ένταξης γιατί «…εκεί παίζουμε» (Σ.17 – Σ.18α). 

5.1.3. Εξωτερικοί παράγοντες που επηρεάζουν τη συμμετοχή - Ενδοσχολικοί  

5.1.3.1. Το περιβάλλον του σχολείου  

Το περιβάλλον του σχολείου είναι κοινό και για τους τρεις μαθητές που μελετάμε και 

έχουμε αναφερθεί σε αυτό εκτενώς στο κεφάλαιο 3.3.1.  

5.1.3.2. Η τάξη 

Η αίθουσα διδασκαλίας της Γ’ τάξης βρίσκεται στο ισόγειο του κτιρίου και είναι στενή 

και σχετικά μικρή για το πλήθος των μαθητών. Οι τοίχοι της αίθουσας είναι αρκετά 

φορτωμένοι με αφίσες σχετικές με τα όσα διδάσκονται οι μαθητές, καθώς και με αρκετά έργα 

των ίδιων των μαθητών (κυρίως ζωγραφιές). Αν και μικρή, πρόκειται για μία ψηλοτάβανη, 

φωτεινή και «ζεστή» αίθουσα, ενώ ο δάσκαλος της τάξης έχει επιλέξει να ακούγεται από τον 

υπολογιστή ήρεμη - χαλαρωτική μουσική κατά τη διάρκεια του μαθήματος. Η έδρα του 

δασκάλου βρίσκεται κοντά στον πίνακα, στα αριστερά του, και απέναντι από την πόρτα. 

Δίπλα από την έδρα υπάρχει βιβλιοθήκη (η τυπική σιδερένια σχολική βιβλιοθήκη), όπου ο 

εκπαιδευτικός τοποθετεί σχολικά εγχειρίδια και χειραπτικά υλικά. Η τάξη διαθέτει 

ηλεκτρονικό υπολογιστή που είναι τοποθετημένος στην έδρα του εκπαιδευτικού και 

χρησιμοποιείτε από τον ίδιο. Επίσης, η τάξη διαθέτει και βιντεοπροβολέα (τοποθετημένο 

πάνω στην έδρα και στηριζόμενο με μη χρησιμοποιούμενα βιβλία της τάξης), τον οποίο ο 

εκπαιδευτικός χρησιμοποιεί σε κάθε μάθημα για να προβάλει το σχολικό βιβλίο στον πίνακα. 

Με τον τρόπο αυτό ο εκπαιδευτικός «εξοικονομεί χρόνο και διασφαλίζει τη συγκέντρωση και 

την προσοχή των μαθητών του στο μάθημα» (:από τη συνέντευξη του εκπαιδευτικού Α).  

Η τάξη αποτελείται από 16 μαθητές χωρισμένους σε τρεις ομάδες: μία των τεσσάρων 

και δύο ομάδες των έξι μαθητών. Ο Ηλίας ανήκει σε μία από τις ομάδες των έξι ατόμων και 

αποτελείται από πέντε κορίτσια. Μπροστά από την έδρα είναι τοποθετημένη η μία ομάδα 

έξι αγοριών, ενώ από την άλλη πλευρά της αίθουσας είναι τοποθετημένη κοντά στον πίνακα 

η ομάδα των τεσσάρων μαθητών και πίσω της η ομάδα των έξι ατόμων που περιλαμβάνει 

τον μαθητή προς μελέτη.  

Το πίσω μέρος της τάξης έχει διαμορφωθεί ως γωνιά παραμυθιού, όπου το πάτωμα 

είναι στρωμένο με αφρώδες υλικό και τριγύρω, κοντά στους τοίχους, έχουν τοποθετηθεί 

μαξιλάρια για να κάθονται οι μαθητές όταν διαβάζουν κάποιο παραμύθι. Τα παραμύθια 

βρίσκονται σε δύο ραφάκια στη μία άκρη της γωνιάς (αυτή που είναι κοντά στο θρανίο του 
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μαθητή) και είναι των ίδιων των μαθητών που τα έχουν φέρει στο σχολείο για όσο διαρκεί η 

σχολική χρονιά.  

5.1.3.3. Το μάθημα 

Κατά τη διδασκαλία του μαθήματος τις ημέρες της παρατήρησης, ο εκπαιδευτικός 

της τάξης ακολούθησε την προτεινόμενη ύλη του Υπουργείου με χρήση του διδακτικού 

πακέτου της τάξης (Βιβλίο Μαθητή και Τετράδιο Εργασιών), σε ηλεκτρονική μορφή. Κατά το 

διάστημα της παρατήρησης οι μαθητές ασχολήθηκαν με τις μαθηματικές έννοιες του 

κλάσματος, του δεκαδικού αριθμού, της μάζας και της συμμετρίας. Γίνεται εκτεταμένη χρήση 

του πίνακα στον οποίο προβάλλονται τα ηλεκτρονικά σχολικά βιβλία μέσω του 

βιντεοπροβολέα της τάξης. Ο εκπαιδευτικός όταν ξεκινάει τη διδασκαλία, συνηθίζει να κάνει 

μία μικρή εισαγωγή στη νέα ύλη ή τη νέα άσκηση, χρησιμοποιώντας το μέρος του πίνακα 

που δεν φωτίζεται από τον βιντεοπροβολέα, για να εξηγήσει αυτά που λέει και για να 

παρουσιάσει κάποιο παράδειγμα. Στη συνέχεια, χρησιμοποιεί τον υπόλοιπο πίνακα που 

προβάλλεται το βιβλίο, για να «συμπληρώσει» τα κενά στις ασκήσεις. Τις απαντήσεις στις 

ασκήσεις δίνουν οι μαθητές, όταν ο εκπαιδευτικός τους απευθύνει τον λόγο, ενώ σπάνια θα 

σηκωθεί κάποιος μαθητής στον πίνακα. Κατά τη διάρκεια της παρατήρησης, ο εκπαιδευτικός 

χρησιμοποίησε διάφορα υλικά όπως χάρακα, ξύλινο σπαστό μέτρο και άλλα αντικείμενα της 

τάξης για να υποβοηθήσει τη διδασκαλία των μαθηματικών εννοιών. Ιδιαίτερο 

χαρακτηριστικό σε αυτή την τάξη είναι ότι κατά τη διάρκεια των περισσότερων μαθημάτων 

ακουγόταν από τον υπολογιστή ήρεμη μουσική (relaxing music) σε χαμηλή ένταση. Επίσης, ο 

εκπαιδευτικός σε ορισμένα μαθήματα μοίρασε στους μαθητές δικό του υλικό (φυλλάδια) με 

προβλήματα πάνω στην ενότητα που μελετούσαν. 

Στο τέλος του μαθήματος κάνουν μία γρήγορη αναθεώρηση όσων είδαν μέσα στο 

μάθημα και σπάνια αναθέτει κάποια εργασία για το σπίτι. Συνήθως το μάθημα αργεί περίπου 

πέντε λεπτά να ξεκινήσει όταν μπαίνουν στην τάξη μετά από διάλειμμα και πολλές φορές 

αργεί και να τελειώσει. Σε αρκετά μαθήματα οι μαθητές έμειναν μέσα στην τάξη αφού 

χτύπησε το κουδούνι για ένα έως και πέντε λεπτά. Κανένας μαθητής ωστόσο, δεν 

διαμαρτυρήθηκε γι’ αυτό. Μόλις ο εκπαιδευτικός πει ότι το μάθημα τελείωσε, οι μαθητές 

αποχωρούν ήσυχα από την τάξη (χωρίς βιασύνη ή φασαρία). Μόνο ο Ηλίας δεν ακολουθεί 

αυτόν τον κανόνα της τάξης και μπορεί να βγει για διάλειμμα ακόμη και πριν χτυπήσει το 

κουδούνι. 
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5.1.3.4. Ο εκπαιδευτικός 

Ο εκπαιδευτικός της Γ’ τάξης είναι έμπειρος έχοντας 25 χρόνια προϋπηρεσία στην 

εκπαίδευση, 17 από τα οποία είναι τοποθετημένος στο συγκεκριμένο σχολείο. Είναι η πρώτη 

χρονιά ωστόσο, που διδάσκει την Γ’ τάξη και επίσης η πρώτη χρονιά που διδάσκει τον 

συγκεκριμένο μαθητή. Τα προηγούμενα χρόνια δίδασκε μεγαλύτερες τάξεις (Δ’, Ε’, Στ’). Είναι 

ένας δραστήριος άνθρωπος που ενδιαφέρεται και χρησιμοποιεί νέες τεχνολογίες και νέες 

διδακτικές πρακτικές στο μάθημά του, «όσο και όποτε του το επιτρέπει η τάξη του» (:από 

άτυπη συζήτηση με τον Θεόδωρο – ημερολόγιο ερευνήτριας). Για παράδειγμα, στα 

Μαθηματικά χρησιμοποιεί ένα βιβλίο με μαθηματικές δραστηριότητες σε παιγνιώδη μορφή 

(Ε.33β). Έχει αυτοπεποίθηση στη διδασκαλία του και είναι καλός γνώστης του αντικειμένου 

(τα Μαθηματικά στην προκειμένη περίπτωση). Πιστεύει στην αξία της μαθηματικής 

εκπαίδευσης και την προωθεί με κάθε τρόπο και μέσο που γνωρίζει (Ε.6, Ε.33α, Ε.33β, Ε.37). 

Συνεργάζεται με εκπαιδευτικούς του σχολείου, όχι όμως για το μάθημα των μαθηματικών 

(Ε.34 – Ε.36), αφού κατά την κρίση του δεν είναι απαραίτητο. 

Οι σχέσεις του εκπαιδευτικού με τον Ηλία είναι καλές, ωστόσο, ο ίδιος ο μαθητής 

δυσκολεύεται να συμμορφωθεί με τους κανόνες της τάξης: «Συμμορφώνεται για πολύ λίγα 

λεπτά, μετά την παρατήρηση. Στη συνέχεια η προσοχή του ξεφεύγει πάλι» (Ε.15). Η 

γενικότερη αλληλεπίδραση του μαθητή μέσα στην τάξη με τον εκπαιδευτικό είναι ελάχιστη, 

καθώς ο εκπαιδευτικός πολύ σπάνια θα του απευθύνει το λόγο (Κ.14: συνολικά 4 φορές), και 

ο μαθητής ποτέ δεν ρώτησε τον εκπαιδευτικό για κάτι που δεν κατάλαβε στο μάθημα (Κ.15), 

ούτε του ζήτησε βοήθεια για την επίλυση κάποιας άσκησης (Κ.16). Ωστόσο, ο εκπαιδευτικός 

προσφέρθηκε να τον βοηθήσει στην επίλυση μίας άσκησης. 

Ο εκπαιδευτικός είναι ανεκτικός με διάφορες συμπεριφορές του μαθητή, όπως: 

 «δεν ανοίγει τα βιβλία του… συνήθως την ώρα των μαθηματικών 

προτιμά να ζωγραφίζει, αυτοκινητάκια ή ζώα… σηκώνεται απ’ τη θέση 

του και γυρνάει μέσα στην τάξη, κάνει μορφασμούς και χειρονομίες σε 

άλλους μαθητές, ψάχνει μολύβια ή σβηστήρια, ξύστρες κάτω απ’ το 

θρανίο» (Ε.16: από τη συνέντευξη με τον Θεόδωρο). 

Επίσης, ο μαθητής συχνά βγαίνει από την τάξη για να κάνει μία βόλτα στην αυλή και 

να επιστρέφει ή να βγαίνει από την τάξη με το που χτυπήσει το κουδούνι, ακόμα κι αν δεν 

έχει τελειώσει το μάθημα. Μάλιστα, του έχει δώσει την άδεια να σηκώνεται όποτε θέλει, 

ακόμα και «να βγαίνει από την τάξη για όσο χρονικό διάστημα χρειάζεται ο μαθητής για να 



Παράγοντες που συνδέονται με τη συμμετοχή μαθητών με δυσκολίες μάθησης στην τάξη 
των Μαθηματικών 
 
 

68 
 

χαλαρώνει» (:από άτυπη συνέντευξη με τον Θεόδωρο – ημερολόγιο ερευνήτριας). Δεν είναι 

ανεκτές όμως, άλλες συμπεριφορές του μαθητή, όπως να μιλάει με τους συμμαθητές του ή 

να τους ενοχλεί. Στις συμπεριφορές αυτές ο εκπαιδευτικός θα του κάνει παρατήρηση, είτε 

λεκτική, είτε μη λεκτική (π.χ. βλέμμα). 

Ο εκπαιδευτικός της τάξης πιστεύει στη μαθηματική εκπαίδευση του Ηλία και θεωρεί 

τα Μαθηματικά πολύ σημαντικά για τη μετέπειτα, αλλά και την τωρινή ζωή του μαθητή (Ε.7: 

«…κυρίως στις συναλλαγές»). Ωστόσο, κρίνει πως ο μαθητής χρειάζεται βοήθεια για να τα 

καταφέρει (Ε.8). Η παρακολούθηση του μαθητή μέσα στην τυπική τάξη δεν θεωρεί πως 

προσφέρει πολλά στο μαθητή, ενώ η φοίτηση στο Τμήμα Ένταξης φαίνεται ιδανική για τον 

μαθητή αυτόν (Ε.9α). Ωστόσο, το καθεστώς της πρόσληψης εκπαιδευτικών για τα Τμήματα 

Ένταξης («κάθε χρόνο διαφορετικός αναπληρωτής εκπαιδευτικός και όχι πάντα από την αρχή 

της σχολικής χρονιάς» :από στη συνέντευξη του Θεόδωρου) δεν είναι αποτελεσματικός για 

την εκπαίδευση μαθητών με δυσκολίες που φοιτούν σε αυτά (Ε.13). Ο ίδιος ο εκπαιδευτικός 

θα μπορούσε να βοηθήσει περισσότερο τον μαθητή αν «…αφιέρωνε μία δύο ώρες την 

εβδομάδα την ίδια ύλη, αλλά με πιο απλές ασκήσεις, πιο κατανοητές και σε παιγνιώδη 

μορφή. Νομίζω εάν το μάθημα γινόταν με παιχνίδι, πιστεύω ότι θα μπορούσε να πάρει μέρος, 

θα μπορούσε να συμμετέχει» (Ε.11). Επίσης, πιστεύει ότι στο μαθησιακό προφίλ του μαθητή 

θα ταίριαζε περισσότερο η διδασκαλία «… με παιγνιώδη μορφή… η μάθηση μέσα από το 

παιχνίδι» (Ε.37). 

5.1.3.5. Οι συμμαθητές 

Ο Ηλίας δεν συνεργάζεται με τους συμμαθητές του μέσα στην τάξη, καθώς δεν 

εργάστηκαν μαζί σε κάποια εργασία, δεν τους απηύθυνε καμία ερώτηση σχετική με το 

μάθημα (Κ.17), ούτε τους βοήθησε στην ολοκλήρωση κάποιας εργασίας (Κ.21). Ωστόσο, 

ζήτησε από μέλη της ομάδας του να του κάνουν κάποιες ασκήσεις από αυτές που τους 

ανέθεσε ατομικά ο εκπαιδευτικός (Κ.18: συνολικά 4 φορές) και αυτοί προσφέρθηκαν να τον 

βοηθήσουν. 

Μιλάει συχνά με τους συμμαθητές του στην ομάδα ή και με μαθητές της διπλανής 

του ομάδας για άσχετα με το μάθημα θέματα, ενώ πολύ συχνά ενοχλεί τους συμμαθητές του 

(Κ.3θ), με πιο συχνό στόχο τον Λ. από τη διπλανή ομάδα (τον ακουμπούσε πεταχτά με το 

μολύβι του για να τον εκνευρίσει). Παρ’ όλα αυτά «οι συμμαθητές του θέλουν να τον 

βοηθήσουν, δείχνουν κατανόηση, τον δέχονται στην ομάδα τους, αλλά επειδή γίνεται 

κάποιες φορές ενοχλητικός… και επειδή τα ίδια θέλουν να παρακολουθήσουν το μάθημα, 
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τους ενοχλεί και αντιδρούν» (Ε.18: συνέντευξη Θεόδωρου). Λόγω του ότι το επίπεδο 

γνώσεων και δεξιοτήτων του μαθητή στα Μαθηματικά είναι αρκετά χαμηλό (Ε.19), οι 

συμμαθητές του συχνά αδιαφορούν για τις επιδόσεις του (Ε.20). Επομένως, παρ’ όλο που 

θέλουν να είναι υποστηρικτικοί και να βοηθήσουν τον μαθητή, ταυτόχρονα «αισθάνονται 

άσχημα και αρκετά ενοχλημένοι, διότι τους αποσπά πολλές φορές την προσοχή τη στιγμή που 

θέλουν να παρακολουθήσουν μία ενότητα…» (Ε.21: συνέντευξη Θεόδωρου). 

Στη διάρκεια των διαλειμμάτων η σχέση του με τους συμμαθητές του είναι καλύτερη, 

αφού συχνά παίζουν μαζί χωρίς να υπάρχουν προστριβές (:από άτυπη συζήτηση με τον 

Θεόδωρο – ημερολόγιο ερευνήτριας). 

5.1.4. Εξωτερικοί παράγοντες που επηρεάζουν τη συμμετοχή - Εξωσχολικοί 

5.1.4.1. Η οικογένεια 

Ο μαθητής είναι το μικρότερο παιδί μίας πενταμελούς οικογένειας της μεσαίας 

κοινωνικής τάξης (Σ.40). Το σπίτι του βρίσκεται σε άλλο χωριό της περιοχής σε απόσταση 20 

λεπτών από το σχολείο και μετακινείται καθημερινά με σχολικό ταξί. Ο μαθητής διοικητικά 

δεν ανήκει σε αυτό το σχολείο, ωστόσο έρχεται εδώ για να μπορεί να φοιτήσει στον Τμήμα 

Ένταξης που διαθέτει η σχολική μονάδα. Οι γονείς του ασχολούνται με ελεύθερα 

επαγγέλματα (Σ.39α – Σ.39β) και έχουν ολοκληρώσει τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Οι 

γονείς του θεωρούν σημαντικό το σχολείο και τα Μαθηματικά για τον μαθητή (Σ.45, Σ.47) και 

προσπαθούν να προωθήσουν την εκπαίδευση τού με διάφορους τρόπους. Στο σπίτι 

δυσκολεύονται να ασχοληθούν οι ίδιοι με τα μαθήματα του σχολείου λόγω του 

περιορισμένου χρόνου τους και των πολλών μελών της οικογένειας (Σ.52) («…δύσκολα θα 

μπορούσαν (οι γονείς) να αφιερώσουν χρόνο»: Ε.26δ).  

Για την εξειδικευμένη αντιμετώπιση και στήριξη του μαθητή οι γονείς του τον 

στέλνουν δύο φορές την εβδομάδα, αμέσως μετά το σχολείο, σε άλλη πόλη σε ιδιωτικό 

κέντρο στήριξης και εκπαίδευσης. Εκεί παρακολουθεί μαθήματα κυρίως εργοθεραπείας και 

λογοθεραπείας (:από την άτυπη συζήτηση με τη μητέρα του μαθητή – ημερολόγιο 

ερευνήτριας). 

Η οικογένεια του Ηλία δεν δείχνει σύμφωνα με τον εκπαιδευτικό, το απαιτούμενο 

ενδιαφέρον για τις επιδόσεις του στο σχολείο, αφού από την αρχή της σχολικής χρονιάς τον 

συνάντησαν μόνο δύο φορές, τις ημέρες που πήραν τους ελέγχους προόδου του μαθητή 

(:από άτυπη συζήτηση με τον Θεόδωρο – ημερολόγιο ερευνήτριας). Αυτή τους η στάση δεν 

αποκλίνει από τη συνήθη πρακτική των γονέων της περιοχής που επισκέπτονται το σχολείο 
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για να συζητήσουν για την πρόοδο των παιδιών τους τρεις με τέσσερις φορές το χρόνο, 

συνήθως τις ημέρες παράδοσης των αποδεικτικών προόδου. Ωστόσο, σύμφωνα και πάλι με 

τον εκπαιδευτικό, η επικοινωνία του με τους γονείς του συγκεκριμένου μαθητή θα έπρεπε 

να είναι πιο συχνή λόγω των μαθησιακών του δυσκολιών.  

Παρατηρούμε επομένως, πως η εκπαίδευση του μαθητή είναι πολύπλευρη (τυπική 

τάξη, Τμήμα Ένταξης, ιδιωτικό κέντρο στήριξης), ωστόσο δεν είναι ενιαία, συνδεδεμένη και 

συνεχόμενη. Ο ίδιος ο εκπαιδευτικός προτείνει «…να ασχολούνται λίγο οι ίδιοι οι γονείς και 

στο σπίτι…», ενώ μία άλλη άποψή του είναι ότι «…θα έπρεπε όλα να γίνονται στο σχολείο. 

Να αρχίζουν και να τελειώνουν όλα στο σχολείο…» (Ε. 26δ). 

5.1.4.2. Το περιβάλλον στο σπίτι 

Στο σπίτι ο μαθητής έχει γραφείο στο παιδικό δωμάτιο, ωστόσο σπάνια μελετά στο 

σπίτι (: από τη συνέντευξη του μαθητή), και γι’ αυτό δεν έχουμε περισσότερες πληροφορίες 

για το περιβάλλον αυτό. 

5.1.4.3. Το χωριό 

Ο Ηλίας μένει σε ένα χωριό παρόμοιου πληθυσμού με το χωριό που βρίσκεται το 

σχολείο της έρευνας. Ωστόσο, βρίσκεται 20’ μακριά από το σχολείο. Στο χωριό του Ηλία δεν 

λειτουργεί πλέον δημοτικό σχολείο, και αν και σε μικρότερη απόσταση από το χωριό του 

υπάρχει πόλη με τρία δημοτικά σχολεία, ωστόσο κανένα δεν διαθέτει Τμήμα Ένταξης. 

Οι κάτοικοι του χωριού ασχολούνται κυρίως με αγροτικές και κτηνοτροφικές 

εργασίες, ενώ στο χωριό λειτουργούν λίγα μαγαζιά, κυρίως μίνι μάρκετς και ένα φαρμακείο. 

Υπάρχουν δύο καφενεία που συχνάζουν οι άντρες του χωριού, ενώ για τα παιδιά λειτουργεί 

Κ.Δ.Α.Π. στο κτήριο του παλιού δημοτικού σχολείου. 

Πρόκειται για ένα ήσυχο χωριό, με μονοκατοικίες που έχουν μεγάλες αυλές. Τα 

παιδιά συνηθίζουν να παίζουν στους δρόμους ή στις αυλές των σπιτιών, αλλά και στην αυλή 

του δημοτικού σχολείου. 

5.1.4.4. Εξωσχολικές δραστηριότητες 

 Ο Ηλίας πέρα από το ιδιωτικό κέντρο στήριξης που πηγαίνει δύο φορές την 

εβδομάδα, δεν έχει κάποιες εξωσχολικές δραστηριότητες. Περνά τον περισσότερο χρόνο του 

στο σπίτι ή στο σπίτι της γιαγιάς του όπου παίζει με τα αδέλφια του ή μόνος με τα παιχνίδια 

του (:από άτυπη συνέντευξη με τη μητέρα του Ηλία). 



 
 
 
 

71 
 

5.2. Ο Άρης 
Ο μαθητής Β φοιτά στη Δ’ τάξη του σχολείου και έχει επίσης διαγνωστεί από το 

Κ.Ε.Δ.Δ.Υ. με μαθησιακές δυσκολίες. Φοιτά στο Τμήμα Ένταξης του σχολείου για έξι ώρες 

εβδομαδιαίως, όπου και υποστηρίζεται στη γλώσσα και στα Μαθηματικά. Στα Μαθηματικά 

υποστηρίζεται για δύο ώρες την εβδομάδα. 

5.2.1. Η συμμετοχή στο μάθημα των Μαθηματικών 

Από τα στοιχεία της παρατήρησης (Κ.1α - Κ.1γ) ο μαθητής Β φαίνεται να 

παρακολουθεί και να συμμετέχει ενεργά στο μάθημα και στις συζητήσεις του μαθήματος 

στην τυπική τάξη (Κ.10: μ.ό.. 26,7’). Ο μέσος όρος λεπτών που φαίνεται να παρακολουθεί το 

μάθημα είναι 33’, με τα 25’ από αυτά να είναι λεπτά που παρακολουθεί στον πίνακα. 

Η εκπαιδευτικός συχνά του απευθύνει το λόγο κάνοντάς του ερωτήσεις για το 

μάθημα στις οποίες ο μαθητής απαντά στο 92% των περιπτώσεων (Κ.14) και μάλιστα σε όλες 

σωστά. Αλλά και ο μαθητής δείχνει ενδιαφέρον για το μάθημα, καθώς στις έξι από τις δώδεκα 

διδασκαλίες της παρατήρησης σηκώθηκε στον πίνακα για να λύσει κάποια άσκηση (Κ.13), 

ενώ πολύ συχνά σήκωνε το χέρι του για να πει κάτι σχετικό με το μάθημα (Κ.12α), με μέσο 

όρο τρεις φορές σε κάθε μάθημα. Σπάνια σήκωνε το χέρι του να πει κάτι μη σχετικό με το 

μάθημα (Κ.12β: συνολικά δύο φορές). Ωστόσο, πολύ συχνά ο μαθητής ήταν ανυπόμονος και 

δεν περίμενε να του δώσει το λόγο η εκπαιδευτικός, με αποτέλεσμα να «πετάγεται» δίνοντας 

τη σωστή απάντηση, μέχρι και 11 φορές σε μία διδακτική ώρα (Κ.3ε). Επίσης, όταν κάποιος 

συμμαθητής του απαντούσε λανθασμένα σε κάποια ερώτηση της εκπαιδευτικού, ο Άρης 

πεταγόταν και πάλι για να πει τη σωστή απάντηση. 

Η προσοχή του Άρη αποσπάται πιο σπάνια με μέσο όρο ανά μάθημα 8,3’ (Κ.1γ). Τον 

μισό χρόνο (δηλ. 4’) ασχολείται με κάτι άλλο την ώρα του μαθήματος (Κ.3κ), όπως το να πιει 

νερό, ενώ κατά τον υπόλοιπο χρόνο συνήθως μιλάει με τους συμμαθητές του στην ομάδα 

του για πράγματα μη σχετικά με το μάθημα, αφού όμως έχει ολοκληρώσει τις ασκήσεις του 

(Κ.3δ). Σηκώνεται από τη θέση του για να βοηθήσει μαθητές άλλης ομάδας, να δείξει στη 

δασκάλα του τις ασκήσεις που ολοκλήρωσε ή να πάει τουαλέτα την ώρα του μαθήματος 

(Κ.3στ), ενώ μία φορά άργησε 5’ να μπει στην τάξη κατά την έναρξη του μαθήματος, χωρίς 

να εξηγήσει στη δασκάλα γιατί έλειπε (Κ.3ζ).  

Ο Άρης είναι συχνά ανήσυχος, αφού καθώς παρακολουθεί το μάθημα, συχνά 

απασχολεί τα χέρια του παίζοντας με το μολύβι του ή τους χάρακές του ή ακόμα 

ξεφυλλίζοντας το βιβλίο του και ψαχουλεύει την τσάντα του. Μερικές φορές τοποθετεί 
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αλλού τα πράγματά του (Κ.2: συνολικά 2 φορές το βιβλίο του). Σπάνια ενοχλεί τους 

συμμαθητές του πειράζοντάς τους (Κ.3θ), αλλά οι συμμαθητές του συχνά ενοχλούνται με τη 

συμπεριφορά του. 

Όσον αφορά τις εργασίες για το σπίτι (Κ.4α – Κ.4β), μόνο δύο φορές ανέθεσε η 

εκπαιδευτικός κάποια εργασία στους μαθητές και ο Άρης παρέδωσε μόνο τη μία. Στην τάξη 

ακολουθεί τις οδηγίες της δασκάλας σχεδόν σε κάθε μάθημα (Κ.3γ), εκτός από δύο μαθήματα 

κατά τα οποία δεν συμμετείχε πολύ ενεργά. Στο πρώτο παραπονιόταν για πονοκέφαλο που 

δεν τον άφηνε να παρακολουθήσει το μάθημα, ενώ στο δεύτερο μάθημα είχε προηγηθεί 

επίπληξη από την εκπαιδευτικό της τάξης και την εκπαιδευτικό άλλης τάξης του σχολείου 

(εκπαιδευτικός που είχε διδάξει την τάξη στη Β’ δημοτικού και γνώριζε τον μαθητή: από 

άτυπη συζήτηση με την εκπαιδευτικό της τάξης – ημερολόγιο ερευνήτριας), για επεισόδιο 

που είχε γίνει στο διάλειμμα με μαθητές της Β’ τάξης. Ο Άρης συμμετείχε στο επεισόδιο αυτό 

και μετά την επίπληξη δεν ήθελε να συμμετέχει στο μάθημα.  

Από τις ασκήσεις που αναθέτει η εκπαιδευτικός στην τάξη (Κ.5) ο Άρης κάνει σχεδόν 

όλες τις εργασίες (μ.ό.. 9,5 στις 10 εργασίες), τις οποίες και ολοκληρώνει (Κ.6). Όταν 

εργάζεται είναι ιδιαίτερα προσεκτικός (Κ.7). Για τη λύση των ασκήσεων ο Άρης εργάζεται 

τόσο ατομικά (Κ.19), όσο και ομαδικά (Κ.20), παίρνοντας πρωτοβουλίες στην ομάδα του 

(Κ.22α) προτείνοντας λύσεις ή διορθώνοντας λάθη στις πράξεις των συμμαθητών του χωρίς 

να του το ζητήσουν (:από το ημερολόγιο της ερευνήτριας). Ο μαθητής είναι σε θέση να 

ξεκινήσει μία εργασία μόνος του (Κ.22β), ενώ σπάνια θα χρειαστεί βοήθεια για να την 

ολοκληρώσει (Κ.22δ: συνολικά 4 φορές για τις 53 ασκήσεις που κλήθηκε να λύσει). 

Στο διάστημα της παρατήρησης οι μαθητές της Δ’ τάξης κλήθηκαν να λύσουν 

συνολικά δύο προβλήματα (Κ.9α – Κ.9γ). Από αυτά ο Άρης έδειξε ενδιαφέρον και έλυσε και 

τα δύο σημειώνοντας λέξεις κλειδιά (Κ.9γ) σύμφωνα με τις υποδείξεις της εκπαιδευτικού, και 

εκτέλεσε σωστά τις πράξεις. Σε κανένα από τα προβλήματα δεν ζωγράφισε κάποια εικόνα 

που να τον βοηθά στη λύση (Κ.9β). 

Ο Άρης συνεργάζεται με τους συμμαθητές του, κάνοντας τους ερωτήσεις σχετικές με 

το μάθημα (Κ.17: συνολικά 8 φορές). Επίσης, ζητάει τόσο τη βοήθειά τους για την επίλυση 

κάποιας άσκησης (Κ.18), όσο και βοηθάει τους συμμαθητές του όταν αυτοί δυσκολεύονται 

(Κ.21: συνολικά 4 φορές). 
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5.2.2. Ατομικοί παράγοντες που επηρεάζουν τη συμμετοχή 

5.2.2.1. Οι γνώσεις του μαθητή 

Όπως αναφερθήκαμε και παραπάνω, ο μαθητής έχει διαγνωστεί από το Κ.Ε.Δ.Δ.Υ. με 

μαθησιακές δυσκολίες στις περιοχές της γλώσσας και των μαθηματικών. Η διάγνωσή του 

έγινε μόλις πέρυσι, στο τέλος της Γ’ τάξης. Η ερευνήτρια δεν είχε τη δυνατότητα να 

αξιολογήσει τις γνώσεις του μαθητή στα Μαθηματικά με χρήση κάποιου τεστ. Οι 

πληροφορίες για τις γνώσεις του μαθητή στα Μαθηματικά συλλέχθηκαν από τη μελέτη της 

διάγνωσης του μαθητή που ήταν πρόσφατη, την παρατήρηση μέσα στην τάξη, τις άτυπες 

συζητήσεις με την εκπαιδευτικό της τάξης και τη συνέντευξη με την Μαριάννα. Με βάση όλες 

τις παραπάνω πηγές, οι κυριότερες δυσκολίες του μαθητή εντοπίζονται στην εκτέλεση 

κάθετων πράξεων και ιδιαίτερα του πολλαπλασιασμού, ενώ δεν γνωρίζει τον αλγόριθμο της 

διαίρεσης. Έχει σοβαρή αδυναμία στην επίλυση προβλημάτων, καθώς δεν διαθέτει 

στρατηγικές για την επίλυση και δυσκολεύεται στην κατανόηση. 

Η παρακολούθηση στην τυπική τάξη μπορεί να γίνει σύμφωνα με τη γνώμη της, μόνο 

με βοήθεια από δεύτερο εκπαιδευτικό, ενώ η φοίτηση στο Τμήμα Ένταξης ή η ενισχυτική 

διδασκαλία φαίνεται ιδανική για τον μαθητή αυτόν (Ε.9α, E.13), προκειμένου να 

«συμβαδίσει με τους υπόλοιπους». Η ίδια η εκπαιδευτικός για να βοηθήσει περισσότερο τον 

μαθητή θα «…πρέπει να κάτσω λίγο παραπάνω σ’ αυτά που τον δυσκολεύουνε. Και από κει 

και πέρα βλέπεις και μέχρι που μπορεί να πάει το ίδιο το παιδί. Δεν θα επιμείνεις σε κάτι που 

είναι «πολύ» γι’ αυτό, θα το αφήσεις» (Ε.9α). Ο ίδιος ο μαθητής «θα μπορούσε περισσότερο 

(να συμμετέχει στο μάθημα της τυπικής τάξης)... με την έννοια ότι αν τον αφήσω, θα το 

αφήσει. Είμαι συνέχεια «Άρη», «Άρη». Αν τον αφήσω δεν υπάρχει περίπτωση να 

ανταποκριθεί από μόνος του, επειδή είμαστε λίγοι εδώ μέσα μπορώ και ασχολούμαι με τον 

καθένα» (Ε.10).  

Ωστόσο, ο Άρης δυσκολεύεται πολύ στην επίλυση προβλημάτων. Πιο συγκεκριμένα, 

σύμφωνα με την εκπαιδευτικό, δυσκολεύεται στην κατανόηση. «Οι περισσότερες 

απαντήσεις του (στα προβλήματα) είναι τυχαίες. Δηλαδή δεν κάθεται να σκεφτεί… θα το 

πετάξει…. και δεν τον ενδιαφέρει αν θα είναι σωστή ή λάθος (η απάντηση)» (Ε.12). 

5.2.2.2. Οι απόψεις του Άρη για τα Μαθηματικά 

Από την ατομική συνέντευξη του μαθητή φαίνεται να του αρέσει το μάθημα των 

Μαθηματικών, καθώς το βρίσκει ενδιαφέρον και χρήσιμο (Σ.1 – Σ.5β). Του είναι ένα 

ευχάριστο μάθημα (Σ.4α – Σ.4δ), αν και μερικές φορές νιώθει ότι «χάνεται» μέσα στην τάξη 
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και δυσκολεύεται να παρακολουθήσει (Σ.7α – Σ.7β). Ωστόσο, δεν διστάζει να ρωτήσει τη 

δασκάλα του που βρίσκονται και αν κάτι δεν το κατάλαβε (Σ.8 -Σ.9). Τα Μαθηματικά της τάξης 

του, όπως και το βιβλίο της Δ’ τάξης, νιώθει ότι τον δυσκολεύουν (Σ.10 – Σ.11), ενώ προτιμά 

να λύνει τις ασκήσεις στην ομάδα παρά μόνος του (Σ.14). Αισθάνεται ότι κατανοεί τι του 

ζητάει μία άσκηση (Σ.12), ενώ νιώθει αυτοπεποίθηση ότι μπορεί να διαχειρίζεται καλά το 

χρόνο που του δίνεται για να την λύσει (Σ.13). Ο μαθητής αν και αναγνωρίζει αδυναμίες του 

στα μαθηματικά (π.χ. στον πολλαπλασιασμό), δεν ξεχωρίζει τον εαυτό του από τους 

συμμαθητές του, ούτε ως πιο αδύναμο, ούτε ως πιο ικανό (Σ.15α -Σ.16β), με εξαίρεση την 

επίλυση προβλημάτων (Σ.16γ) που πιστεύει ότι είναι πιο αδύναμος από τους συμμαθητές 

του.  

Τα προβλήματα φαίνεται να τον δυσκολεύουν περισσότερο από τις υπόλοιπες 

ασκήσεις στα Μαθηματικά (Σ.19β), καθώς τις περισσότερες φορές δεν καταλαβαίνει τι του 

ζητάει το πρόβλημα (Σ.21α) και δεν γνωρίζει πως να χρησιμοποιεί κάποιες λέξεις- κλειδιά 

που μπορεί να τον βοηθήσουν (Σ.24). Τα προβλήματα τον αγχώνουν ιδιαίτερα και 

δυσκολεύεται να διαχειριστεί το άγχος αυτό (Σ.20). Το ίδιο ισχύει και στα τεστ που πρέπει να 

τα ολοκληρώσει μέσα σε ορισμένο χρόνο. 

Ο μαθητής Β ενδιαφέρεται για τη γνώμη της δασκάλας του (Σ.28 – Σ.30) και η ίδια 

δείχνει πολύ ενδιαφέρον για τις επιδόσεις του μαθητή και του δίνει την απαιτούμενη 

βοήθεια που χρειάζεται (Σ.27, Σ.31). Ωστόσο, δεν θέλει να ξεχωρίζει μέσα στην τάξη και 

αισθάνεται ισότιμο μέλος σε σχέση με τους συμμαθητές του (Σ.32 – Σ.35β). Του αρέσει να 

παίρνει το λόγο μέσα στο μάθημα (Σ.37), αλλά φοβάται να κάνει λάθος στις απαντήσεις που 

δίνει στη δασκάλα (Σ.36, Σ.38). Ωστόσο, δεν θα άλλαζε κάτι στον τρόπο που γίνεται το 

μάθημα των Μαθηματικών στην τάξη του (Σ.58). 

Όταν μεγαλώσει θέλει να γίνει ταξιτζής ή δάσκαλος (Σ.46β), με τους γονείς του να 

υποστηρίζουν περισσότερο το δεύτερο (Σ.46β).  

5.2.3. Εξωτερικοί παράγοντες που επηρεάζουν τη συμμετοχή – Ενδοσχολικοί 

5.2.3.1. Το περιβάλλον του σχολείου  

Το περιβάλλον του σχολείου είναι κοινό και για τους τρεις μαθητές που μελετάμε και 

έχουμε αναφερθεί σε αυτό εκτενώς στο κεφάλαιο 3.3.1.  
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5.2.3.2. Η τάξη 

Η Δ’ τάξη του σχολείου αποτελείται από 11 μαθητές χωρισμένους σε τρεις ομάδες: 

μία ομάδα των τριών μαθητών και δύο ομάδες των τεσσάρων μαθητών. Ο Άρης ανήκει σε 

μία από τις ομάδες των τεσσάρων μαθητών και κάθεται στο μπροστινό μέρος της τάξης, 

κοντά στον πίνακα και κοντά στην πόρτα. Η ομάδα του αποτελείται από δύο κορίτσια και ένα 

ακόμη αγόρι.  

Η αίθουσα διδασκαλίας βρίσκεται στον δεύτερο όροφο του κτιρίου και είναι 

τετράγωνη και μικρή για το πλήθος των μαθητών. Ο πίνακας βρίσκεται κοντά στην πόρτα, 

ενώ απέναντι από την πόρτα, στα αριστερά του πίνακα βρίσκεται η έδρα της εκπαιδευτικού. 

Μπροστά από την έδρα σε μικρή απόσταση βρίσκεται η μία ομάδα των τεσσάρων μαθητών, 

ενώ απέναντί της, κοντά στην πόρτα, βρίσκεται η άλλη ομάδα των τεσσάρων μαθητών που 

ανήκει και ο Άρης. Ακριβώς πίσω από την ομάδα αυτή υπάρχει η ομάδα των τριών μαθητών. 

Στην τάξη υπάρχει ηλεκτρονικός υπολογιστής, ο οποίος βρίσκεται σε ξεχωριστό θρανίο δίπλα 

στην έδρα, αλλά δεν χρησιμοποιείται στο μάθημα των μαθηματικών. Στο πίσω μέρος της 

τάξης, κολλημένα στον τοίχο υπάρχουν δύο θρανία που χρησιμεύουν για να τοποθετούν οι 

μαθητές υλικά, όπως π.χ. χαρτόνια. Οι τοίχοι της αίθουσας δεν είναι πολύ φορτωμένοι με 

εποπτικό υλικό (υπενθυμίσεις και σημαντικά γραμματικά φαινόμενα, λέξεις- κλειδιά για 

επίλυση μαθηματικών προβλημάτων και προπαίδειες), ενώ υπάρχουν και μερικά έργα των 

μαθητών της τάξης, κυρίως στο πίσω μέρος της. Πρόκειται για μία ψηλοτάβανη, φωτεινή 

αίθουσα αφού διαθέτει δύο πολύ μεγάλα παράθυρα.  

5.2.3.3. Το μάθημα 

Κατά τη διδασκαλία του μαθήματος σπάνια γίνεται χρήση του βιβλίου των 

μαθηματικών που προτείνεται από το Ι.Ε.Π.. Η εκπαιδευτικός της τάξης επιλέγει να διδάξει 

τις ενότητες των μαθηματικών μέσα από δικά της φυλλάδια, γιατί θεωρεί πως «το επίπεδο 

δυσκολίας του σχολικού βιβλίου δεν ανταποκρίνεται στο χαμηλότερο επίπεδο της τάξης της» 

(:από άτυπη συνέντευξη με την εκπαιδευτικό – ημερολόγιο ερευνήτριας). Οι μαθητές αν και 

κάθονται σε ομάδες, εργάζονται κυρίως ατομικά, ενώ δεν τους δίνονται ομαδικές εργασίες. 

Συχνά ωστόσο, θα μιλήσουν μεταξύ τους για να βοηθήσουν ο ένας τον άλλο στην επίλυση 

κάποιας άσκησης. Γενικά επικρατεί φασαρία κατά τη διάρκεια του μαθήματος, καθώς 

κάποιοι μαθητές δεν δείχνουν ενδιαφέρον για το μάθημα (κυρίως οι μαθητές της ομάδας 

των τριών ατόμων στο πίσω μέρος της τάξης, και δύο μαθητές της ομάδας των τεσσάρων που 

βρίσκεται μπροστά από την έδρα) και μιλάνε μεταξύ τους για άσχετα με το μάθημα 

πράγματα. Ακόμη πολλοί μαθητές πετάγονται (μεταξύ των οποίων και ο Άρης) ή σηκώνονται 
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από το θρανίο τους χωρίς την άδεια της εκπαιδευτικού. Κατά τη διάρκεια του μαθήματος η 

εκπαιδευτικός συχνά αναγκάζεται να διακόψει και να κάνει παρατηρήσεις για τη 

συμπεριφορά των μαθητών της, ενώ πολλές φορές χρειάζεται να διακόψει και να ασχοληθεί 

με κάποιο μαθητή συγκεκριμένα για να του εξηγήσει κάτι που δεν κατάλαβε (πρόκειται για 

δύο ή τρεις συγκεκριμένους μαθητές μεταξύ των οποίων και ο Άρης). 

Το μάθημα λαμβάνει χώρα κατά κύριο λόγο στον πίνακα, όπου οι μαθητές καλούνται 

να σηκωθούν και να λύσουν κάποια από τις ασκήσεις που έχουν στο φυλλάδιο που τους έχει 

μοιράσει η εκπαιδευτικός. Στον πίνακα σηκώνονται όλοι οι μαθητές στην αρχή, αλλά καθώς 

μερικοί παύουν να δείχνουν ενδιαφέρον, η εκπαιδευτικός επικεντρώνεται περίπου στους 

μισούς μαθητές της τάξης (συμπεριλαμβανομένου και του Άρη). Αφού λύσουν την άσκηση 

στον πίνακα οι μαθητές, η εκπαιδευτικός συζητάει με την υπόλοιπη τάξη αν η λύση που 

παρουσιάζεται είναι σωστή ή όχι, και, όταν χρειάζεται, να εντοπίσουν το λάθος, να 

αιτιολογήσουν την άποψή τους και να προτείνουν άλλη λύση. Μόλις ολοκληρωθεί η 

διαδικασία αυτή προχωρούν στην επόμενη άσκηση. Το μάθημα δεν τελειώνει με κάποια 

αναθεώρηση του τι μάθανε σήμερα, παρά συνήθως διακόπτεται από το κουδούνι και οι 

μαθητές αποχωρούν από την αίθουσα για να κάνουν διάλειμμα. 

5.2.3.4. Η εκπαιδευτικός 

Η εκπαιδευτικός της Δ’ τάξης είναι έμπειρη έχοντας 18 χρόνια προϋπηρεσία στην 

εκπαίδευση, τέσσερα από τα οποία είναι τοποθετημένη στο συγκεκριμένο σχολείο. Έχει 

διδάξει την Δ’ τάξη πέντε φορές, ενώ τον συγκεκριμένο μαθητή είναι η δεύτερη χρονιά που 

τον διδάσκει (τον δίδαξε και στην Γ’). Είναι μία εκπαιδευτικός που ενδιαφέρεται για τους 

μαθητές της και αφιερώνει χρόνο στη δημιουργία υλικού (φυλλάδια) που ανταποκρίνεται 

στο μαθησιακό προφίλ και επίπεδο της τάξης της. Ακόμη, προσπαθεί να αφιερώσει χρόνο 

στον κάθε μαθητή ξεχωριστά και να ανταποκριθεί στις διαφορετικές μαθησιακές απαιτήσεις 

τους. Μεταξύ αυτών των μαθητών είναι και ο Άρης.  

Η εκπαιδευτικός δείχνει αυτοπεποίθηση στη διδασκαλία της και πιστεύει στη 

μαθηματική εκπαίδευση, ενώ δεν διστάζει να συνεργαστεί με άλλους εκπαιδευτικούς για την 

πιο ολοκληρωμένη εκπαίδευση των μαθητών της (Ε.6, Ε.34, Ε.35). Θεωρεί ότι η διδασκαλία 

των μαθηματικών του δημοτικού δεν απευθύνεται στον μέσο όρο των μαθητών, τουλάχιστον 

στους μαθητές που δίδαξε τα τελευταία χρόνια (Ε.2), ενώ η διδασκαλία της προβλεπόμενης 

από το υπουργείο ύλης φαίνεται σχεδόν αδύνατη για το επίπεδο της φετινής της τάξης (Ε.4α), 

λόγω του γνωστικού και μαθησιακού επιπέδου των μαθητών της. 
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Η εκπαιδευτικός πιστεύει στη μαθηματική εκπαίδευση του Άρη και θεωρεί τα 

Μαθηματικά πολύ σημαντικά για τη μετέπειτα, αλλά και την τωρινή ζωή του μαθητή (Ε.7). 

Ωστόσο, «χρειάζεται βοήθεια για να τα καταφέρει (ο μαθητής)» (Ε.8). Το παιχνίδι ρόλων 

φαίνεται να ενισχύει τη συμμετοχή του Άρη στο μάθημα (Ε.11, Ε.12). Για παράδειγμα, σε ένα 

μάθημα που ασχολήθηκαν με πράξεις δεκαδικών αριθμών, η εκπαιδευτικός έβγαλε το 

πορτοφόλι της και «παίξανε» τον μπακάλη ή σε κάποιο άλλο μάθημα τους είχε στείλει 

«…στην «θεία» απέναντι (η κυρία που έχει το μαγαζάκι απέναντι απ’ το σχολείο που 

ψωνίζουν οι μαθητές) να ψωνίσουν» (Ε.12).  

Η γενικότερη αλληλεπίδραση με την εκπαιδευτικό είναι καλή, με τον μαθητή να 

ρωτάει συχνά την εκπαιδευτικό για κάτι που δεν κατάλαβε στο μάθημα, ενώ με αντίστοιχη 

συχνότητα ζητούσε τη βοήθειά της για να ολοκληρώσει κάποια εργασία (Κ.16). Παρ’ όλο που 

παρακολουθεί το μάθημα στην τάξη ο Άρης, συχνά είναι ανήσυχος και δημιουργεί φασαρία 

είτε όταν θα σηκωθεί από τη θέση του, είτε επειδή θα νευριάσει με κάτι.  

«…είναι κάτω και ψάχνει το μολύβι ή τη σβήστρα, ή είναι χωμένος με το 

κεφάλι μες στην τσάντα ή δεν έχει βγάλει ακόμα το βιβλίο ή ξύνει κάτι».  

«Είναι παιδί εντελώς παρορμητικό, δεν μπορεί να ελέγξει τον εαυτό του… 

δεν υπάρχει αυτοέλεγχος… Δεν υπάρχει περίπτωση, ειδικά τελευταία, να 

τον ακούσεις να μιλήσει ήρεμα… μόνο φωνάζει… και ούτε θα τον δεις να 

πηγαίνει κανονικά, ή θα τρέχει και όποιον πάρει ο χάρος στο διάβα του ή θα 

πάει έτσι (σηκώνεται και δείχνει τρόπο περπατήματος)… και ενώ είναι παιδί 

που έχει φιλότιμο με το παραμικρό αρπάζεται..»  

(Ε.16 - Ε.17: από τη συνέντευξη με τη Μαριάννα) 

 Όσον αφορά τις συμπεριφορές αυτές του μαθητή που παραβαίνουν τους κανόνες 

της τάξης, η εκπαιδευτικός κάνει συχνές παρατηρήσεις και συζητήσεις με τον μαθητή, 

διακόπτοντας συχνά το μάθημα. Χαρακτηριστικό παράδειγμα της συμπεριφοράς του Άρη 

είναι σε ένα μάθημα ο τρόπος που σηκώθηκε για να βγει από την τάξη και να φέρει μία 

τσάντα που του ζήτησε η δασκάλα. Ο Άρης σηκώθηκε τόσο απότομα, έσπρωξε με τα πόδια 

του την καρέκλα που έπεσε κάτω, έτρεξε προς την πόρτα (η οποία βρίσκεται στα τρία βήματα 

από τη θέση του), άνοιξε με δύναμη την πόρτα και αντίστοιχα την έκλεισε με δύναμη (:από 

το ημερολόγιο της ερευνήτριας). Η εκπαιδευτικός τον φώναξε να επιστρέψει στην τάξη και 

του έκανε παρατήρηση για τη συμπεριφορά του, εξηγώντας του για πιο λόγο δεν ήταν σωστή. 
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Ο μαθητής άκουγε με ένα ελαφρύ χαμόγελο στο πρόσωπο, δείχνοντας ωστόσο να κατανοεί 

αυτά που του έλεγε η εκπαιδευτικός. Ωστόσο, μετά την επίπληξη, συνέβη και άλλο 

αντίστοιχο περιστατικό, μικρότερης έντασης, σε άλλη διδακτική ώρα παρατήρησης.  

Επίσης, αρκετά συχνά η εκπαιδευτικός προσπαθεί να επαναφέρει τον μαθητή στο 

μάθημα: «Άρη, πρόσεχε!» (Ε.15), θεωρώντας πως επειδή ασχολείται με κάτι άλλο δεν 

παρακολουθεί το μάθημα. Ωστόσο, από το τετράδιό του και την απάντηση που δίνει σε 

ερωτήσεις που του απευθύνονται την ώρα που ασχολείται με άλλα αντικείμενα, έχει φανεί 

πως τις περισσότερες φορές παρακολουθεί το μάθημα που γίνεται παρ’ όλο που ασχολείται 

με κάτι άλλο. 

5.2.3.5. Οι συμμαθητές 

Οι σχέσεις του Άρη με τους συμμαθητές του φαίνονται καλές μέσα στην τάξη κατά 

τη διάρκεια του μαθήματος. Ο Άρης συνεργάζεται με τους συμμαθητές του, κάνοντας τους 

ερωτήσεις σχετικές με το μάθημα (Κ.17: συνολικά 8 φορές). Επίσης, ζητάει τόσο τη βοήθειά 

τους για την επίλυση κάποιας άσκησης (Κ.18), όσο και βοηθάει τους συμμαθητές του όταν 

αυτοί δυσκολεύονται (Κ.21: συνολικά 4 φορές). 

Σπάνια ενοχλεί τους συμμαθητές του πειράζοντάς τους (Κ.3θ), αλλά οι συμμαθητές 

του συχνά ενοχλούνται με τη συμπεριφορά του. Για παράδειγμα, όταν πετάγεται για να 

δώσει απαντήσεις ή όταν βγαίνει από την τάξη χωρίς άδεια ή πίνει νερό από το μπουκαλάκι 

του μέσα στην τάξη χωρίς την άδεια της εκπαιδευτικού (πράξη που δεν επιτρέπει η 

εκπαιδευτικός να κάνουν οι μαθητές την ώρα του μαθήματος). Οι συμμαθητές του 

διαμαρτύρονται κάθε φορά που ο Άρης δεν ακολουθεί τους κανόνες, κυρίως γιατί νιώθουν 

αδικημένοι, αφού και οι ίδιοι θα ήθελαν να κάνουν το ίδιο (π.χ. να πιούν νερό μέσα στην 

τάξη). Προβλήματα συναντώνται και στο διάλειμμα, με τους συμμαθητές του συχνά να 

διαμαρτύρονται για τη συμπεριφορά του (Ε.21). 

 «Μπορεί να παίζουν όλοι μαζί, αλλά υπάρχουν προβλήματα… (στις 

σχέσεις του με τους συμμαθητές του) κυρίως λόγω της αυθόρμητης 

συμπεριφοράς του» (Ε.17: από τη συνέντευξη με τη Μαριάννα).  

5.2.4. Εξωτερικοί παράγοντες που επηρεάζουν τη συμμετοχή - Εξωσχολικοί 

5.2.4.1. Η οικογένεια 

Ο μαθητής προέρχεται από μία πολύτεκνη οικογένεια και είναι ο μεγαλύτερος από 

τα αδέλφια (Σ.40 – Σ.41). Η οικογένεια μένει στο χωριό που βρίσκεται και το σχολείο. Το 
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μορφωτικό επίπεδο των γονιών φτάνει μέχρι και τη δευτεροβάθμια τεχνική εκπαίδευση και 

ο πατέρας είναι ελεύθερος επαγγελματίας (Σ.39α – Σ.39β, Σ.44α – Σ.44γ). Στο σπίτι ο μαθητής 

έχει βοήθεια στα μαθήματα, κυρίως από τη μητέρα του και λιγότερο από τον πατέρα του, 

λόγω εργασίας (Σ.52). Λόγω των μαθησιακών του δυσκολιών και της έλλειψης χρόνου 

ενασχόλησης των γονιών, έχουν προσλάβει δάσκαλο στο σπίτι για να βοηθάει τον Άρη με τα 

Μαθηματικά (Σ.53, Ε.23). Οι γονείς θεωρούν σημαντική την εκπαίδευση του μαθητή (Σ.45) 

και την μαθηματική εκπαίδευσή του (Σ.47) για τη διαχείριση της καθημερινότητας.  

Η οικογένεια του Άρη ενδιαφέρεται για τις επιδόσεις του στα μαθήματα, καθώς 

ενημερώνονται τακτικά από την εκπαιδευτικό, αλλά και για τη συμπεριφορά του στο σχολείο 

(Ε.22). Είναι ενθαρρυντικοί μαζί του όσον αφορά τις χαμηλές επιδόσεις του μαθητή στα 

τρίμηνα και του δίνουν ώθηση να προσπαθήσει περισσότερο κυρίως με επαίνους και 

παροτρύνσεις («Θα τα πας καλύτερα στο επόμενο τεστ/ τρίμηνο» :Σ.51).  

Όσον αφορά τη συμπεριφορά του μαθητή, οι γονείς δυσκολεύονται «να τον 

κουμαντάρουν» στο σπίτι και έχουν εκφράσει την ανησυχία τους στην εκπαιδευτικό. Φέτος 

είναι η πρώτη χρονιά που παρακολουθεί ο μαθητής το Τμήμα Ένταξης του σχολείου μετά 

από σύσταση του Κ.Ε.Δ.Δ.Υ.. 

5.2.4.2. Το περιβάλλον στο σπίτι 

Ο μαθητής διαβάζει στο δωμάτιό του, σε γραφείο, απομονωμένος και 

συγκεντρωμένος (Σ.54α). Ωστόσο, λόγω του μικρού της ηλικίας των αδελφών του, συχνά έχει 

αντιπερισπασμούς, καθώς μπορεί να μπουν στο δωμάτιο για να πάρουν κάποιο παιχνίδι 

(Σ.54β). Δεν έχει στο σπίτι ηλεκτρονικό υπολογιστή (Σ.55α), και δεν χρησιμοποιεί 

αριθμομηχανή για να κάνει ή να επαληθεύσει τις πράξεις του (Σ.56). Μάλιστα, θεωρεί πολύ 

κακό να χρησιμοποιήσει αριθμομηχανή ακόμα και για επαληθεύσεις. 

5.2.4.3. Το χωριό 

Το χωριό στο οποίο μένει ο Άρης αποτελεί ένα τυπικό χωριό της επαρχίας της Βορείας 

Ελλάδας, με στενούς δρόμους, μονοκατοικίες με έναν ή δύο ορόφους και μεγάλες αυλές. Δεν 

συναντάς συχνά αυτοκίνητα παρκαρισμένα στους δρόμους, ενώ οι κάτοικοι συνηθίζουν να 

μετακινούνται μέσα στο χωριό με μηχανάκια. Το χωριό βρίσκεται σε μικρή απόσταση από 

τους πρόποδες ενός βουνού και έχει πολλές κατηφόρες και ανηφόρες.  

Τα παιδιά στο χωριό αυτό συνηθίζουν να παίζουν στους δρόμους της γειτονιάς τους 

ή σε κάποια μικρή πλατεία του χωριού ή στην αυλή του σπιτιού κάποιου μέλους της παρέας. 

Συνηθίζουν να παίζουν σε παρέες των πέντε ή περισσοτέρων μελών, ενώ η ηλικία τους 
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μπορεί να αποκλίνει δύο ή και περισσότερα χρόνια όταν πρόκειται για τον αδελφό ή την 

αδελφή κάποιου μέλους της παρέας. 

Στο χωριό λειτουργούν δύο Κ.Δ.Α.Π. (Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών), 

ένα ιδιωτικό και ένα που ανήκει στο Δήμο. Επίσης, υπάρχει ένα κέντρο ξένων γλωσσών, ενώ 

λειτουργεί και τμήμα παραδοσιακών χορών στον χώρο του Πολιτιστικού Συλλόγου του 

χωριού. Στα όρια του χωριού υπάρχει και ένα γήπεδο ποδοσφαίρου που προπονείται η 

τοπική ομάδα, δεν γίνονται όμως μαθήματα για μικρά παιδιά. Ακαδημία ποδοσφαίρου για 

μαθητές δημοτικού λειτουργεί σε διπλανή πόλη. 

Χαρακτηριστικό αυτού του χωριού είναι τα πολλά mini markets που έχει σε σχέση με 

τον πληθυσμό του (λειτουργούν εφτά τέτοια μαγαζιά). Οι γονείς σε αυτό το χωριό 

συνηθίζουν να στέλνουν συχνά τα παιδιά τους (ηλικίας δημοτικού σχολείου) για ψώνια στα 

μίνι μάρκετς. Οι γονείς του Άρη τον στέλνουν συχνά για να ψωνίσει από τα μαγαζιά του 

χωριού. 

Στο χωριό λειτουργούν ακόμη καφενεία που συχνάζουν οι παππούδες, φαρμακεία, 

ταβέρνες, και εργαστήρια ζυμαρικών, μεταξύ άλλων. Δεν υπάρχει όμως κάποια παιδική χαρά 

στο χωριό, παρά μόνο σε διπλανή πόλη. 

5.2.4.4. Εξωσχολικές δραστηριότητες 

Ο Άρης εκτός από το σχολείο, παρακολουθεί σε εβδομαδιαία βάση μαθήματα 

Αγγλικών σε φροντιστήριο ξένων γλωσσών στο χωριό, καθώς και μαθήματα Tae Kwon Do που 

γίνονται σε διπλανή πόλη. Επίσης, κάνει ιδιαίτερα μαθήματα Μαθηματικών στο σπίτι, όπως 

έχουμε αναφέρει και παραπάνω. Στον ελεύθερό του χρόνο, παίζει στα σοκάκια του χωριού 

ή κάνει ποδήλατο με φίλους και συμμαθητές του. 

5.3. Ο Στάθης 
Ο Στάθης φοιτά στην Ε’ τάξη του σχολείου και έχει επίσης διαγνωστεί με μαθησιακές 

δυσκολίες από το Κ.Ε.Δ.Δ.Υ. Φοιτά στο Τμήμα Ένταξης του σχολείου για τέσσερις ώρες 

εβδομαδιαίως, όπου και υποστηρίζεται στα μαθήματα της γλώσσας και των μαθηματικών. 

Στα Μαθηματικά υποστηρίζεται δύο ώρες την εβδομάδα. 

5.3.1. Η συμμετοχή στο μάθημα των Μαθηματικών 

Ο Στάθης, κατά κύριο λόγο, παραμένει σιωπηλός στην τάξη και συμμορφώνεται με 

τους κανόνες της (Ε.15). Από τα στοιχεία της παρατήρησης (Κ.1α - Κ.1γ), φαίνεται να 

παρακολουθεί το μάθημα, αλλά δεν συμμετέχει ενεργά σε αυτό και στις συζητήσεις που 
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γίνονται μέσα στην τάξη (Κ.10). Συνηθίζει να απομονώνεται (Κ.11), ενώ ο μέσος όρος λεπτών 

που φαίνεται να παρακολουθεί το μάθημα είναι 20,6’ με τα 11,4’ από αυτά να παρακολουθεί 

στον πίνακα, όπου και γίνεται το μεγαλύτερο μέρος τους μαθήματος. Ωστόσο, το απλανές 

βλέμμα του και η μη συμμετοχή του στις συζητήσεις στην τάξη και στην επίλυση των 

ασκήσεων δείχνουν, ότι, μάλλον, μόνο κοιτάει προς τον πίνακα, χωρίς να κατανοεί το μάθημα 

που γίνεται.  

Η προσοχή του Στάθη αποσπάται συχνά (Κ.1γ: μ.ό.. 26’), με το μεγαλύτερο μέρος της 

ώρας να κοιτάζει δεξιά και αριστερά μέσα στην τάξη ή τον τοίχο ή το βιβλίο του χωρίς νόημα. 

Αρκετά λεπτά (μ.ό.. 9’) θα ασχοληθεί ήσυχα με κάτι άλλο (Κ.3κ), όπως να σημειώνει στο 

βιβλίο του (αόριστα σημάδια και μουτζούρες), να ψάξει στην τσάντα του και να παίζει με τη 

σβήστρα ή το μολύβι του. Πρόκειται για έναν ιδιαίτερα ήσυχο και τακτικό μαθητή που ως 

συνέπεια δεν έτυχε να χάσει, να ξεχάσει ή να τοποθετήσει κάπου αλλού κάποιο από τα 

πράγματα που χρειάζεται για το μάθημα (Κ.2). Δεν ενοχλεί τους συμμαθητές του (Κ.3θ) και 

δεν μιλά στην τάξη χωρίς να είναι η σειρά του (Κ.3ε), ενώ σπάνια θα μιλήσει με τους 

συμμαθητές του στην ομάδα (Κ.3δ: συνολικά 16’), κυρίως για να τους ρωτήσει ψιθυριστά 

κάτι για την άσκηση που κάνουν (συνολικά 7 φορές). Αν και ήσυχος, συνηθίζει να σηκώνεται 

την ώρα του μαθήματος για να ξύσει το μολύβι του ή να κρεμάσει το μπουφάν του (Κ.3στ: 

συνολικά 5 φορές) 

Η γενικότερη αλληλεπίδραση με τον εκπαιδευτικό είναι ελάχιστη, καθώς ο μαθητής 

ποτέ δεν ρώτησε τον εκπαιδευτικό για κάτι που δεν κατάλαβε στο μάθημα (Κ.15), ούτε του 

ζήτησε βοήθεια για την επίλυση κάποιας άσκησης (Κ.16), αν και ο ίδιος ο εκπαιδευτικός 

προθυμοποιήθηκε να τον βοηθήσει σε τρεις ασκήσεις (σε χαμηλό τόνο πλησίασε τον μαθητή 

και τον παρότρυνε να ξεκινήσει κάποιες ασκήσεις εξηγώντας του πως να εργαστεί: από το 

ημερολόγιο της ερευνήτριας, :Κ.22γ, Κ.22δ). Ο εκπαιδευτικός ποτέ δεν έκανε κάποια 

ερώτηση στο μαθητή σχετικά με το μάθημα (Κ.14), αλλά και ο μαθητής σήκωσε μόνο μία 

φορά το χέρι του για να πει ότι χρειάζεται να κάνουνε πρόσθεση στην επίλυση μίας άσκησης 

(Κ.12α) και μία φορά σήκωσε το χέρι του για να πει ότι έχει δει στο πάτωμα μία ξύστρα 

(Κ.12β). Δεν σηκώθηκε καμία φορά στον πίνακα για να λύσει κάποια άσκηση (Κ.13), καθώς 

ούτε ο ίδιος προθυμοποιήθηκε, ούτε του το ζήτησε ο δάσκαλος.  

Όσον αφορά τις εργασίες για το σπίτι (Κ.4α – Κ.4β), μόνο μία φορά παρέδωσε τις 

ασκήσεις που είχε αναθέσει ο εκπαιδευτικός. Στην τάξη ακολουθεί τις οδηγίες του δασκάλου 

(Κ.3γ) περίπου 8 στις 10 φορές. Από τις ασκήσεις που αναθέτει ο εκπαιδευτικός στην τάξη 
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(Κ.5) θα ξεκινήσει κατά μέσο όρο περίπου τις 4 από τις 10 εργασίες, από τις οποίες θα 

ολοκληρώσει τη μία (Κ.6). Όταν εργάζεται δεν είναι ιδιαίτερα προσεκτικός (Κ.7), ενώ ο 

ρυθμός γραφής και αντιγραφής του (Κ3.α) είναι αργός σε σχέση με το ρυθμό που εργάζεται 

η τάξη του (πολλές φορές δεν προλαβαίνει να αντιγράψει τη λύση από τον πίνακα). Στο 

διάστημα της παρατήρησης οι μαθητές κλήθηκαν να λύσουν συνολικά πέντε προβλήματα 

(Κ.9α – Κ.9γ). Από αυτά ο μαθητής δεν έδειξε ενδιαφέρον για κανένα, ούτε και προσπάθησε 

ακόμα να διαβάσει το πρόβλημα, παρά μόνο αντέγραψε μέρος της λύσης από τον πίνακα. 

Για τον έλεγχο των απαντήσεων συμβουλεύεται, ως επί το πλείστον, τον πίνακα (Κ.8: κατά 

μέσο όρο 8 στις 10 εργασίες), ενώ σπάνια θα ρωτήσει τους συμμαθητές του ή θα αντιγράψει 

από αυτούς (Κ.3α). Για τη λύση των ασκήσεων ο Στάθης εργάζεται μόνο ατομικά (Κ.19, Κ.20), 

ακόμα και όταν ο εκπαιδευτικός έχει αναθέσει ομαδικές εργασίες. Δεν συνεργάζεται με τους 

συμμαθητές του για τη λύση κάποιας άσκησης (Κ.20 - Κ.22α), ωστόσο τους ζήτησε βοήθεια 1 

φορά για τη λύση κάποιας άσκησης (Κ.18). Ο μαθητής δεν είναι σε θέση να ξεκινήσει, ούτε 

να συνεχίσει μία εργασία μόνος του, παρά μόνο αφού κοιτάξει στον πίνακα ή του δώσει 

συγκεκριμένες οδηγίες ο εκπαιδευτικός (Κ.22β – Κ.22δ). Στο τέλος σχεδόν κάθε μαθήματος 

συνηθίζει να ρωτάει τους συμμαθητές του ποιες ασκήσεις έχουν για την επόμενη μέρα για 

να τις σημειώσει (Κ.17). 

5.3.2. Ατομικοί παράγοντες που επηρεάζουν τη συμμετοχή 

5.3.2.1. Οι γνώσεις του μαθητή 

Ο Στάθης έχει σοβαρές μαθησιακές δυσκολίες στις περιοχές της γλώσσας και των 

μαθηματικών, και έχει διαγνωστεί από το Κ.Ε.Δ.Δ.Υ. στην Α’ τάξη του δημοτικού. Στα 

Μαθηματικά, μετά από μελέτη του προσωπικού φακέλου του μαθητή, την παρατήρηση στην 

τάξη και τις μαρτυρίες του εκπαιδευτικού της τάξης, ο μαθητής αντιμετωπίζει μαθησιακές 

δυσκολίες που δεν του επιτρέπουν να συμβαδίσει με την τάξη του. Πιο συγκεκριμένα, ο 

μαθητής είναι σε θέση να απαριθμεί ανά ένα μέχρι το 100 με μερικά λάθη στις αλλαγές των 

δεκάδων, να εκτελεί κάθετη πρόσθεση με διψήφιους αριθμούς με δυσκολία στα 

κρατούμενα, και να εκτελεί αφαιρέσεις με διψήφιους χωρίς κρατούμενα.  

5.3.2.2. Οι απόψεις του Στάθη για τα Μαθηματικά 

Ο Στάθης δεν συμπαθεί ιδιαίτερα το μάθημα των μαθηματικών (Σ.1), καθώς τον 

δυσκολεύει αρκετά (Σ.7α -Σ.7β). Δυσκολεύεται να παρακολουθήσει όσα δείχνει ο δάσκαλος 

στην τάξη (Σ.8), και γνωρίζει ότι σε σχέση με τους συμμαθητές του δεν μπορεί να τα 

καταφέρει εξίσου καλά μέσα στην τάξη (Σ.15γ – Σ.16γ), ενώ αισθάνεται καλύτερα με το 
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μάθημα που γίνεται στο Τμήμα Ένταξης (Σ.17 – Σ.18β). Παρ’ όλα αυτά, δεν θα άλλαζε κάτι 

στον τρόπο που γίνεται το μάθημα των Μαθηματικών στην τάξη του (Σ.58). 

Ο Στάθης θεωρεί σημαντικό το μάθημα των Μαθηματικών για την καθημερινή του 

ζωή (Σ.5α -Σ.5β), ωστόσο σπάνια εμπλέκεται ο ίδιος σε πραγματικές συναλλαγές. Για 

παράδειγμα, σπάνια θα αγοράσει κάτι από το μαγαζάκι απέναντι από το σχολείο, ενώ όσες 

φορές θα το κάνει έχει από το σπίτι έτοιμο το ακριβές ποσό που θα κοστίσει το προϊόν για 

να μη χρειαστεί να υπολογίσει τα ρέστα (:από άτυπη συζήτηση με τον Στάθη – ημερολόγιο 

ερευνήτριας). Δυσκολεύεται πολύ στην επίλυση προβλημάτων και για το λόγο αυτό δεν έχει 

ανεπτυγμένες στρατηγικές επίλυσης (Σ19α – Σ.26). Θεωρεί ωστόσο, πιο δυνατό του σημείο 

την εκτέλεση πράξεων, ενώ σχεδόν ποτέ δεν επαληθεύει τα αποτελέσματα των πράξεών του 

(Σ.26). 

Με τον εκπαιδευτικό της τάξης έχει τυπικές σχέσεις, αφού δεν συμμετέχει ιδιαίτερα 

στο μάθημα της τάξης, ενώ για οποιαδήποτε δυσκολία αντιμετωπίσει απευθύνεται στην 

εκπαιδευτικό του Τμήματος Ένταξης (Σ.27 – Σ.31). 

5.3.3. Εξωτερικοί παράγοντες που επηρεάζουν τη συμμετοχή – Ενδοσχολικοί 

5.3.3.1. Το περιβάλλον του σχολείου  

Το περιβάλλον του σχολείου είναι κοινό και για τους τρεις μαθητές που μελετάμε και 

έχουμε αναφερθεί σε αυτό εκτενώς στο κεφάλαιο 3.3.1.  

5.3.3.2. Η τάξη 

Η Ε’ τάξη του σχολείου βρίσκεται στον πρώτο όροφο του κτηρίου και αποτελείται 

από 21 μαθητές, 12 κορίτσια και 9 αγόρια. Οι μαθητές καθώς και τα θρανία τους είναι 

χωρισμένα σε ομάδες: μία ομάδα των δύο μαθητών, μία ομάδα των τριών μαθητών και 

τέσσερις ομάδες των τεσσάρων μαθητών. Ο Στάθης ανήκει στην ομάδα των 3 μαθητών που 

η σύστασή της είναι μόνο από αγόρια. Η αίθουσα διδασκαλίας είναι η μεγαλύτερη του 

κτηρίου, ωστόσο είναι μικρή για το πλήθος των μαθητών της τάξης. Η ομάδα του μαθητή 

βρίσκεται στο πίσω μέρος της τάξης κοντά σε παράθυρο. Μπροστά από την ομάδα του Στάθη 

βρίσκονται άλλες δύο ομάδες, ενώ οι υπόλοιπες τρεις ομάδες βρίσκονται από την αριστερή 

πλευρά της τάξης. Στα αριστερά του πίνακα βρίσκεται και η έδρα του εκπαιδευτικού, ενώ 

δεξιά από τον πίνακα βρίσκεται η πόρτα. Το περιβάλλον της τάξης είναι ευχάριστο, με τους 

τοίχους της αίθουσας να είναι διακοσμημένοι με έργα και εργασίες των μαθητών και 

κάποιους σχολικούς χάρτες που χρησιμοποιούνται σε άλλα μαθήματα. 
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Στην τάξη υπάρχει ηλεκτρονικός υπολογιστής που είναι τοποθετημένος σε ξεχωριστό 

θρανία σε απόσταση από την έδρα του εκπαιδευτικού, καθώς και βιντεοπροβολέας, επίσης 

σε ξεχωριστό θρανίο. Ωστόσο, κανένα από τα τεχνολογικά αυτά μέσα δεν χρησιμοποιείται 

από τον εκπαιδευτικό στο μάθημα των μαθηματικών.  

5.3.3.3. Το μάθημα 

Κατά τη διδασκαλία του μαθήματος χρησιμοποιείται κυρίως το σχολικό Βιβλίο 

Μαθητή και το Τετράδιο Εργασιών, ενώ σε μερικές περιπτώσεις που στόχος είναι η εξάσκηση 

σε κάποιον αλγόριθμο ή τεχνική, οι μαθητές γράφουν σε δικό τους τετράδιο (μπλε τετράδιο).  

Από την παρατήρηση της ερευνήτριας μέσα στην τάξη, το μάθημα συμβαίνει, ως επί 

το πλείστον, στον πίνακα από τον εκπαιδευτικό, ο οποίος κατά διαστήματα σηκώνει 

κάποιους μαθητές για να λύσουν κάποια άσκηση στον πίνακα. Το μάθημα δεν αργεί να 

ξεκινήσει μετά το χτύπημα του κουδουνιού. Στην τάξη επικρατεί ησυχία και οι μαθητές 

ακολουθούν τις οδηγίες του εκπαιδευτικού. Οι μαθητές ανοίγουν πρώτα τα βιβλία ήτα 

τετράδια ή τα φυλλάδιά τους, σύμφωνα με τις οδηγίες του εκπαιδευτικού. Στη συνέχεια, 

ελέγχουν και συζητούν στην τάξη, με την καθοδήγηση του εκπαιδευτικού, προηγούμενες 

ασκήσεις. Ο εκπαιδευτικός σηκώνει κάποιους μαθητές στον πίνακα για να γράψουν τις 

λύσεις και οι υπόλοιποι μαθητές διορθώνουν μόνοι τους τις δικές τους. Στη συνέχεια 

περνούν στην παρουσίαση της νέας γνώσης, η οποία παρουσιάζεται στον πίνακα από τον 

εκπαιδευτικό. Δίνονται παραδείγματα στο πίνακα, και έπειτα, οι μαθητές καλούνται να 

λύσουν κάποιες ασκήσεις στο βιβλίο, το τετράδιο ή το φυλλάδιο που έχουν μπροστά τους. 

Μετά από κάποιο χρονικό διάστημα που αποφασίζει ο εκπαιδευτικός, τους κάνει ερωτήσεις 

και σηκώνει κάποιους μαθητές στον πίνακα για να δείξουν πως έλυσαν τις ασκήσεις τους. Ο 

εκπαιδευτικός ρωτάει την τάξη πρώτα για να διορθώσουν τυχόν λάθη που έκαναν οι 

συμμαθητές τους στον πίνακα και στη συνέχεια επιβεβαιώνει ή διορθώνει ο ίδιος το 

αποτέλεσμα. Αν και οι μαθητές κάθονται στα θρανία σε ομάδες, ωστόσο δεν γίνονται 

ομαδικές εργασίες, και σπάνια οι μαθητές θα μιλήσουν μεταξύ τους κατά την επίλυση μίας 

άσκησης για να συνεργαστούν. Στο τέλος σχεδόν κάθε μαθήματος, ο εκπαιδευτικός αναθέτει 

στους μαθητές εργασίες για το σπίτι. 

5.3.3.4. Ο εκπαιδευτικός 

Ο εκπαιδευτικός της Ε’ τάξης είναι έμπειρος έχοντας 27 χρόνια προϋπηρεσία στην 

εκπαίδευση, δέκα από τα οποία είναι τοποθετημένος στο συγκεκριμένο σχολείο. Έχει διδάξει 

την Ε’ τάξη δέκα χρονιές, ενώ τον συγκεκριμένο μαθητή είναι η δεύτερη χρονιά που τον 

διδάσκει (τον δίδαξε και στην Δ’). Είναι ένας εκπαιδευτικός που ενδιαφέρεται για τους 
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μαθητές του και αφιερώνει χρόνο στη δημιουργία υλικού (όπως φυλλάδια) που 

ανταποκρίνεται στο μαθησιακό προφίλ και επίπεδο της τάξης του. Έχει αυτοπεποίθηση στη 

διδασκαλία του και είναι άριστος γνώστης του αντικειμένου (τα Μαθηματικά στην 

προκειμένη περίπτωση), ενώ δεν διστάζει να συνεργαστεί με άλλους εκπαιδευτικούς για την 

πιο ολοκληρωμένη εκπαίδευση των μαθητών του (Ε.6, Ε.34, Ε.35). Ωστόσο, από την αρχή της 

σχολικής χρονιάς μέχρι και το διάστημα της παρατήρησης από την ερευνήτρια, ο 

εκπαιδευτικός δεν συνεργάστηκε με κάποιο συνάδελφο (:από άτυπη συζήτηση με τον 

Αποστόλη- ημερολόγιο ερευνήτριας). Ο Αποστόλης θεωρεί ότι η διδασκαλία των 

μαθηματικών του δημοτικού δεν απευθύνεται στον μέσο όρο των μαθητών, ενώ η 

διδασκαλία των μαθηματικών της συγκεκριμένης τάξης, θεωρεί πως απευθύνεται μόνο σε 

πολύ καλούς μαθητές (Ε.3). Στην Ε’ τάξη θεωρεί πιο δύσκολη τη διδασκαλία των 

προβλημάτων που έχει το σχολικό βιβλίο (τόσο το παλιό εγχειρίδιο του 2003, όσο και τον 

καινούργιο του 2018). 

«Η διδασκαλία των μαθηματικών στη συγκεκριμένη τάξη είναι ένα δύσκολο έργο», 

όπως το χαρακτηρίζει ο Αποστόλης (Ε.4α). Παράγοντες που επηρεάζουν τη διδασκαλία είναι 

πρωτίστως ο μεγάλος αριθμός μαθητών μέσα στην τάξη του (21 μαθητές) και το γεγονός ότι 

πολλοί από τους μαθητές του δυσκολεύονται να κατανοήσουν βασικές έννοιες των 

μαθηματικών, καθώς «…ενώ σήμερα το ξέρουν, δεν το κατανοούν στην ουσία… πολύ 

γρήγορα το ξεχνούν» (Ε.4β). 

Ο εκπαιδευτικός της τάξης πιστεύει στη μαθηματική εκπαίδευση του Στάθη και 

θεωρεί τα Μαθηματικά πολύ σημαντικά για τη μετέπειτα, αλλά και την τωρινή ζωή του 

μαθητή:  

«…Αυτό που του χρειάζεται… (είναι) να μάθει πέντε βασικά πράγματα... 

πρόσθεση, αφαίρεση σε μικρούς αριθμούς… και να μπορεί να διαχειριστεί 

την καθημερινότητα, να πάει να αγοράσει με ένα-δυο ευρώ, να βγάλει 

μισό ευρώ και λοιπά… μπορεί να τα καταφέρει»  

(Ε.7 - Ε.8: από τη συνέντευξη με τον Αποστόλη) 

Ωστόσο, ο Στάθης δεν είναι σε θέση να παρακολουθήσει το μάθημα της τυπικής 

τάξης (Ε.9α), καθώς δεν μπορεί να συμμετάσχει στις ασκήσεις και στις συζητήσεις που 

γίνονται στο μάθημα (Ε.10), κυρίως λόγω των δυσκολιών μάθησης που έχει και του επιπέδου 

των γνώσεών του στα Μαθηματικά. Μάλιστα, και ο ίδιος ο μαθητής «δεν μπαίνει στον κόπο» 
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(:από τη συνέντευξη με τον Αποστόλη), ενώ για το αποτέλεσμα αυτό ο εκπαιδευτικός ρίχνει 

ευθύνη και στους δασκάλους που δεν τον συμπεριλαμβάνουν στο μάθημά τους. Το γεγονός 

αυτό παρατηρήθηκε να συμβαίνει με τον Αποστόλη κατά τις ημέρες της παρατήρησης στην 

τάξη (Κ.14). Ωστόσο, ο ίδιος ο εκπαιδευτικός, κατά τη συνέντευξη παραδέχεται πως και ο 

ίδιος δεν συμπεριλαμβάνει τον Στάθη στο μάθημά του (:σχόλιο του εκπαιδευτικού Γ από τη 

συνέντευξη). Δικαιολογεί τη στάση του λέγοντας ότι «…βιαζόμαστε να δείξουμε στους άλλους 

και ξεχνάμε τον Στάθη» (Ε.10). Ωστόσο, πιστεύει ότι δεν θα μπορούσε να τον βοηθήσει 

περισσότερο μέσα στην τάξη: 

 «…ο χρόνος δεν είναι αρκετός, τόσο για τους υπόλοιπους μαθητές, όσο 

και για τον συγκεκριμένο μαθητή..» (Ε.11). 

«…δεν μπορεί να τα καταφέρει. Δηλαδή στην ουσία δεν καταλαβαίνει τι 

κάνουμε εδώ μέσα» (Ε.16). 

(:από τη συνέντευξη με τον Αποστόλη) 

Αυτό που προτείνει πως θα μπορούσε να βοηθήσει τον μαθητή, είναι η 

παρακολούθηση του Τμήματος Ένταξης (Ε.26δ), και μάλιστα τα ατομικά μαθήματα με τη 

μορφή παιχνιδιού (Ε.37). 

5.3.3.5. Οι συμμαθητές 

Οι σχέσεις του με τους συμμαθητές του είναι πολύ καλές και είναι γενικά ένα 

«αγαπητό παιδάκι» (Ε.17). Ωστόσο, στην ώρα του μαθήματος τον αγνοούν (Ε.18), καθώς δεν 

ασχολούνται με το αν θα κάνει τις ασκήσεις του. Ωστόσο, σε επίπεδο ομάδας θα του 

προσφέρουν βοήθεια όταν τους το ζητήσει. Σε μικρότερες τάξεις οι συμμαθητές του 

ασχολούνταν περισσότερο μαζί του και με τις επιδόσεις του στα μαθήματα, ενώ υπήρχαν και 

περιπτώσεις που τον κατέκριναν για τις επιδόσεις του στα Μαθηματικά (Ε.20). 

5.3.4. Εξωτερικοί παράγοντες που επηρεάζουν τη συμμετοχή - Εξωσχολικοί 

5.3.4.1. Η οικογένεια 

Ο Στάθης είναι το μικρότερο από τα δύο αδέλφια της οικογένειας (Σ.40 – Σ.41) και 

μένουνε σε διπλανή πόλη. Ο λόγος που επιλέξανε αυτό το σχολείο από την Α’ τάξη, ήταν γιατί 

υπήρχε σύσταση από το νηπιαγωγείο που φοιτούσε προηγουμένως, να φοιτήσει σε σχολείο 

που λειτουργεί Τμήμα Ένταξης για να έχει καλύτερη στήριξη. Το μορφωτικό επίπεδο της 

οικογένειας φτάνει στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση και για τους δύο γονείς (Σ.44α – Σ44γ), 
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ενώ από τους δύο, μόνο ο πατέρας ασχολείται με αγροτικές εργασίες και η μητέρα 

ασχολείται με τα οικειακά (Σ.39α – Σ.39β).  

Όσο περνούν τα χρόνια (σε σχέση με την Α’ τάξη του δημοτικού) η οικογένεια του 

Στάθη δεν ενδιαφέρεται για τις επιδόσεις του στα μαθήματα (Ε.22). Από την οικογένεια του 

μαθητή μεγαλύτερο ενδιαφέρον δείχνει η μητέρα του, ενώ ο πατέρας του δεν φαίνεται να 

ασχολείται καθόλου με τις επιδόσεις του και το σχολείο. Από την Α’ δημοτικού οι 

εκπαιδευτικοί είχαν εντοπίσει τις δυσκολίες του μαθητή και είχαν ενημερώσει την 

οικογένεια, η οποία δυσκολεύτηκε αρκετά να το συνειδητοποιήσει και να κάνει κάτι για να 

βοηθήσει τον μαθητή. Στόχος των εκπαιδευτικών όλα τα χρόνια της φοίτησής του στο 

συγκεκριμένο δημοτικό σχολείο ήταν «να μάθει ο μαθητής βασικές έννοιες και πράξεις (για 

τα Μαθηματικά) και να περνά ευχάριστα στο σχολείο» (:από άτυπη συζήτηση με τον 

Αποστόλη – ημερολόγιο ερευνήτριας). Ωστόσο, η μητέρα του μόλις πέρυσι 

«συμμορφώθηκε» με αυτόν τον στόχο και ο μαθητής πηγαίνει στο σχολείο πρακτικά 

αδιάβαστος. Κατά τα πρώτα τέσσερα χρόνια της φοίτησης του μαθητή στο δημοτικό, η 

μητέρα «τον πίεζε υπερβολικά να κάνει τις ασκήσεις στο σπίτι ή του έγραφε η ίδια τις 

ασκήσεις, σε σημείο που ο μαθητής πήγαινε στο σπίτι και έκλαιγε» ή δεν ήθελε το πρωί να 

έρθει στο σχολείο (Ε.25). Φέτος, ο μαθητής εξακολουθεί να έχει βοήθεια από τη μητέρα του 

στο σπίτι όταν τη χρειάζεται. 

5.3.4.2. Το περιβάλλον του σπιτιού 

Ο Στάθης μελετά στο σπίτι τα μαθήματά του στο παιδικό δωμάτιο, σε γραφείο 

(Σ.54α) με την απαραίτητη ησυχία, και έχει βοήθεια από τη μητέρα του (Σ.52). Στο σπίτι 

υπάρχει ηλεκτρονικός υπολογιστής με σύνδεση στο διαδίκτυο (Σ.55α -Σ.55γ, Σ.57), αλλά δεν 

χρησιμοποιείται για τα μαθήματα του σχολείου και τα Μαθηματικά. Ο μαθητής τον 

χρησιμοποιεί στον ελεύθερο χρόνο του για να βλέπει βίντεο στο διαδίκτυο. Η αριθμομηχανή 

είναι σχεδόν απαγορευμένη, αφού η μητέρα του δεν τον αφήνει να τη χρησιμοποιήσει (Σ.56), 

ενώ όταν η μητέρα εντοπίσει λάθη στις ασκήσεις του, προτιμά να τις ελέγξει ο μαθητής την 

επόμενη μέρα στη δασκάλα του Τμήματος Ένταξης, η οποία θα του τις εξηγήσει. 

5.3.4.3. Η πόλη 

Ο μαθητής μένει σε διπλανή πόλη, σε πολύ κοντινή απόσταση από το σχολείο (μόλις 

5’). Πρόκειται για μία μικρή πόλη που, ωστόσο, διαθέτει μεγάλα σούπερ μάρκετ, και 

καταστήματα ρούχων, υποδημάτων, είδη δώρων, φαρμακεία, κ.α.. Διαθέτει επίσης, κάποιες 

βασικές δημόσιες υπηρεσίες και Κέντρο Υγείας. Στην πόλη λειτουργούν ακόμη κέντρα ξένων 

γλωσσών, Κ.Δ.Α.Π., και αθλητικοί σύλλογοι που ασχολούνται με το ποδόσφαιρο, το μπάσκετ, 
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τον στίβο, τις πολεμικές τέχνες, κ.α.. Μεταξύ άλλων υπάρχουν αρκετές καφετέριες και 

καφενεία, αλλά και παιδότοποι. 

Τα παιδιά στην πόλη συνηθίζουν να παίζουν σε μικρές ομάδες (έως πέντε ατόμων) 

στις γειτονιές των σπιτιών τους ή στις αυλές των δημοτικών σχολείων της πόλης. Υπάρχει 

μόνο μία παιδική χαρά στα όρια της πόλης που δεν είναι εύκολα προσβάσιμη από τα παιδιά, 

λόγω της επικινδυνότητας του κεντρικού δρόμου που πρέπει να διασχίσουν. Τα παιδιά των 

μεγάλων τάξεων του δημοτικού συνηθίζουν να συχνάζουν σε μαγαζί με ηλεκτρονικούς 

υπολογιστές όπου παίζουν ηλεκτρονικά παιχνίδια. 

5.3.4.4. Εξωσχολικές δραστηριότητες 

Ο Στάθης δεν έχει κάποιες εξωσχολικές δραστηριότητες. Συνηθίζει να μένει σπίτι και 

να παίζει με τον μικρότερο αδελφό του, ενώ σπάνια θα βγει να παίξει στη γειτονιά με παιδιά 

της γειτονιάς του (:από άτυπη συζήτηση με τον Στάθη – ημερολόγιο ερευνήτριας). 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 – ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 

Στο κεφάλαιο αυτό επιχειρείται η συζήτηση των αποτελεσμάτων της έρευνας και η 

σύνδεσή τους με τη βιβλιογραφία. Η αναλυτική περιγραφή των αποτελεσμάτων της έρευνας 

που έγινε στο προηγούμενο κεφάλαιο (Κεφάλαιο 5), και η σειρά με την οποία διατυπώθηκαν 

τα ερευνητικά μας ερωτήματα (4.1), μας δίνουν το πλαίσιο για την παρουσίαση των 

συμπερασμάτων μας. Συγκεκριμένα, στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάζουμε τα συμπεράσματά 

μας αντλώντας στοιχεία συνολικά και από τους τρεις μαθητές τους δείγματος με άξονες τη 

συμμετοχή τους στο μάθημα των μαθηματικών και τους παράγοντες που την επηρεάζουν 

(από το περιβάλλον του σχολείου, το περιβάλλον της οικογένειας, και το ευρύτερο κοινωνικό 

περιβάλλον των μαθητών). Στη συνέχεια, περιγράφονται βασικές εκπαιδευτικές διαστάσεις 

της έρευνας, όπως επίσης και οι περιορισμοί της, αλλά και μελλοντικές προεκτάσεις της. 

6.1. Συμμετοχή και Παράγοντες που την επηρεάζουν 
Η συμμετοχή είναι το υποκείμενο αυτής της έρευνας και οι παράγοντες που 

επηρεάζουν τη συμμετοχή του το αντικείμενό της. Δεν γίνεται επομένως να αναζητήσουμε 

τους παράγοντες αυτούς έξω από τον ίδιο το μαθητή, τις αξίες, τα κίνητρα, τις ικανότητές του 

και τα χαρακτηριστικά της προσωπικότητάς του. 

6.1.1. Η συμμετοχή των μαθητών με Μ.Δ. στο μάθημα των μαθηματικών 

Απαντώντας στο πρώτο ερευνητικό μας ερώτημα σχετικά με «τη συμμετοχή 

(συμπεριφορική, γνωστική και συναισθηματική) των μαθητών με δυσκολίες μάθησης μέσα 

στη σχολική τάξη στο μάθημα των μαθηματικών», εντοπίζουμε εκτός από το βαθμό και το 

είδος της συμμετοχής του, και ατομικούς παράγοντες που την επηρεάζουν.  

Κάθε μαθητής έχει μία αντίληψη για τις ικανότητές του. Το πόσο ικανό θεωρεί τον 

εαυτό του σε κάποιο τομέα επηρεάζει τα κίνητρά του για συμμετοχή (Weiner, 1985). 

Συμφωνούμε, επομένως, με τους Seyed et al. (2017), ότι οι μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες 

τείνουν να έχουν χαμηλή αυτοεκτίμηση και συχνά πιστεύουν ότι δεν μπορούν να τα 

καταφέρουν στην ολοκλήρωση μίας εργασίας και συνεπώς δεν προσπαθούν πάντα να την 

ολοκληρώσουν. Για παράδειγμα, ο Στάθης που γνωρίζει πως δυσκολεύεται να κατανοήσει 

πιο πολύπλοκες μαθηματικές έννοιες, όπως για παράδειγμα τα ποσοστά, επιλέγει να μη 

συμμετέχει στη διδασκαλία αυτού του μαθήματος και όταν δυσκολεύεται στην επίλυση 

κάποιας άσκησης συχνά τα παρατάει και περιμένει να αντιγράψει τη λύση από τον πίνακα. 

Η συμπεριφορά αυτή του μαθητή μπορεί και να οφείλεται στο ότι έχει μικρότερες απαιτήσεις 

από τον εαυτό του σχετικά με μαθηματική του εκπαίδευση (Seyed et al., 2017; Hojati & 
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Abbasi, 2013; Schunk & Mullen, 2012), καθώς γενικότερος στόχος του είναι η εκμάθηση 

βασικών πράξεων και η διαχείριση των καθημερινών χρηματικών συναλλαγών. Αντίθετα, ο 

Άρης γνωρίζει πως δυσκολεύεται με τον πολλαπλασιασμό και γι‘ αυτό το λόγο παρακολουθεί 

περισσότερο στο αντίστοιχο μάθημα, κάνει περισσότερες ερωτήσεις στην εκπαιδευτικό και 

μελετά περισσότερο γι’ αυτό στο σπίτι. Όταν δυσκολεύεται σε κάποια άσκηση ζητά αμέσως 

τη βοήθεια της εκπαιδευτικού, καθώς και να του εξηγήσει αυτό που τον δυσκολεύει. Τον 

μαθητή αυτό φαίνεται να τον οδηγεί ακόμη το κίνητρο της επιτυχίας, όπως αναφέρουν οι 

Lamborn, et al. (1992). 

Τα προσωπικά ενδιαφέροντα και οι στόχοι που θέτει ένας μαθητής για τη 

μαθηματική του εκπαίδευση, αλλά και για τη συνολική του εκπαίδευση, μπορούν να 

επηρεάσουν τη συμμετοχή μέσα στην τάξη (Bishop & Kalogeropoulos, 2015; Shell & Husman, 

2001). Η έρευνά μας συμφωνεί με αυτή τη διατύπωση, αφού, για παράδειγμα, ο Άρης όταν 

μεγαλώσει θέλει να γίνει ταξιτζής ή δάσκαλος, επαγγέλματα που χρειάζονται μαθηματικές 

δεξιότητες, γι’ αυτό και προσπαθεί να επιτύχει στην τάξη του. Αντίθετα, ο Ηλίας και ο Στάθης 

έθεσαν ως στόχο από τη μαθηματική τους εκπαίδευση, τη διαχείριση των καθημερινών 

χρηματικών συναλλαγών, γι’ αυτό και οι προσπάθειές τους είναι προσανατολισμένες και 

προσαρμοσμένες στην κατάκτηση εκτέλεσης βασικών πράξεων, όπως πρόσθεση και 

αφαίρεση.  

Παρατηρήσαμε ακόμη, πως οι μαθητές στην έρευνά μας έχουν ως στόχο τη μάθηση 

και όχι την επίδοση (Martin, 2013; Anderman & Patrick, 2012), καθώς δεν τους ενδιαφέρει η 

συσχέτιση με το γνωστικό επίπεδο της υπόλοιπης τάξης τους (π.χ. αν είναι καλύτεροι ή 

χειρότεροι). Αν και η συμπεριφορική τους συμμετοχή θα αναμέναμε να είναι μεγαλύτερη 

λόγω των μαθησιακών τους στόχων, ωστόσο, η έρευνά μας δεν συμφωνεί απόλυτα με τους 

Ruzek, Hafen, Allen, Gregory, Mikami & Pianta (2016), καθώς φάνηκε τελικά πως η 

συμπεριφορική συμμετοχή των μαθητών είναι συνάρτηση ενός συνδυασμού μαθησιακών 

στόχων και των μαθησιακών δυσκολιών που αντιμετωπίζουν. Έτσι, παρ’ όλο που στοχεύουν 

στην κατάκτηση της γνώσης, δεν μπορούν πάντοτε να ακολουθήσουν τη ροή και το ρυθμό 

του μαθήματος που γίνεται στην τάξη, με αποτέλεσμα να διακόπτεται η συμμετοχή τους. 

Ακόμη, μπορεί η προσφερόμενη γνώση κάποιου συγκεκριμένου μαθήματος, να μη ταυτίζεται 

με τους μαθησιακούς στόχους του κάθε μαθητή και για το λόγο αυτό να μη συμμετέχει στο 

μάθημα. Αυτό συμβαίνει γιατί η διδασκόμενη ύλη μέσα στην τυπική τάξη δεν συμβαδίζει 

πάντα με τα ενδιαφέροντα και τις ικανότητες του κάθε μαθητή. Παρομοίως, κατά τη 
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διαχείριση της αποτυχίας τους, αναμέναμε να επιμείνουν και να προσπαθήσουν ξανά να 

λύσουν την άσκηση που δεν κατάφεραν (Alesi, Rappo & Pepi, 2012). Ωστόσο, μόνο ο Άρης 

παρατηρήθηκε να έχει τέτοια συμπεριφορά, ενώ οι υπόλοιποι δύο μαθητές συχνά 

παραιτούνται μετά από κάποια αποτυχία τους, γεγονός που επιβεβαιώνει την άποψη ότι οι 

μαθητές που πιστεύουν λιγότερο στις ικανότητές τους συχνά υιοθετούν τακτικές αυτό-

υπονόμευσης (Alesi, Rappo & Pepi, 2012; Covington, 1992). 

Οι συναισθηματικές αντιδράσεις των μαθητών στις ασκήσεις, τα τεστ, και γενικότερα 

στο μάθημα των μαθηματικών μπορούν να επηρεάσουν την αυτό-αποτελεσματικότητά του 

και συνεπώς τη συμμετοχή του (Hojati & Abbasi, 2013; Bandura, 1997). Συμφωνούμε με τους 

Bishop & Kalogeropoulos (2015) και Chinn (2012), ότι το άγχος που νιώθουν οι μαθητές 

μπροστά σε μια εργασία μπορεί να επηρεάσει τη συμμετοχή τους. Ο Ηλίας και ο Στάθης δεν 

έδειξαν να τους απασχολεί το άγχος μέσα στην τάξη κατά τη διάρκεια του μαθήματος. Ο 

Στάθης όμως, αντιμετώπιζε αυτό το συναίσθημα για τα μαθηματικά, αλλά και για τα 

υπόλοιπα μαθήματα του σχολείου κατά τα προηγούμενα χρόνια, λόγω του ότι δεν μπορούσε 

να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις τους και στο φόρτο εργασίας για το σπίτι. Από την άλλη 

πλευρά, ο Άρης εξακολουθεί να αντιμετωπίζει αυτό το συναίσθημα κυρίως στα τεστ, όπου 

πρέπει να ολοκληρώσει μόνος του, χωρίς εξωτερική βοήθεια τις ασκήσεις μέσα σε ένα 

συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. 

Οι ατομικοί παράγοντες που επηρεάζουν τη συμμετοχή των μαθητών δεν μένουν 

ανεπηρέαστοι από εξωτερικούς παράγοντες. Παρακάτω, εξετάζουμε πως εξωτερικοί 

παράγοντες από το περιβάλλον του σχολείου, της οικογένειας και το ευρύτερο κοινωνικό 

περιβάλλον επηρεάζουν τους ατομικούς παράγοντες των μαθητών.  

6.1.2. Παράγοντες που επηρεάζουν τη συμμετοχή από το περιβάλλον του 

σχολείου 

Θέλοντας να απαντήσουμε στο δεύτερο ερευνητικό μας ερώτημα «πως, παράγοντες 

από το περιβάλλον του σχολείου, επηρεάζουν τη συμμετοχή των μαθητών με δυσκολίες 

μάθησης στο μάθημα των μαθηματικών», διακρίναμε τα εξής πλαίσια: το σχολείο ως κτίριο 

και ως περιβάλλον, την τάξη ως αίθουσα και ως περιβάλλον, τις σχέσεις με τον εκπαιδευτικό 

και με τους συμμαθητές, καθώς και την εκπαιδευτική πολιτική που ακολουθεί το σχολείο. 
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Το σχολείο 

Η κτιριακή δομή του σχολείου μπορεί να επηρεάσει θετικά ή και αρνητικά τη 

συμμετοχή των μαθητών στο μάθημα (Wang & Degol, 2016). Στην περίπτωση του δικού μας 

σχολείου, η εύκολη πρόσβαση στο σχολείο, η μεγάλη αυλή και οι φωτεινές αίθουσες 

δημιουργούν συνθήκες ευνοϊκές για τη συμμετοχή των μαθητών. Αν και οι αίθουσες του 

συγκεκριμένου σχολείου είναι σχετικά μικρές για το πλήθος των μαθητών που φοιτούν σε 

αυτές, ωστόσο αυτό φαίνεται να λειτουργεί θετικά για τη συμμετοχή τους, καθώς οι μαθητές 

βρίσκονται σε κοντινή απόσταση από τον εκπαιδευτικό και τον πίνακα. Αντίθετα, σε 

περιπτώσεις μεγάλων αιθουσών, όπου οι μαθητές βρίσκονται μακριά από τον δάσκαλο και 

τον πίνακα, είναι πιθανό να μη μπορούν να παρακολουθήσουν και να συμμετάσχουν στο 

μάθημα.  

Η λειτουργεία του Τμήματος Ένταξης είναι ένας θετικός παράγοντας για τους 

μαθητές με δυσκολίες μάθησης αυτού του σχολείου, καθώς μπορούν να έχουν μια πιο 

εξατομικευμένη υποστήριξη στους τομείς που συναντούν δυσκολίες. 

Η ανάπτυξη ενός θετικού κλίματος στο σχολείο μπορεί να ενισχύσει τη συμμετοχή 

των μαθητών (Thapa, Cohen, Guffey & Higgins-D’Alessandro, 2013; Wang and Eccles, 2013). 

Η συνεργασία μεταξύ των εκπαιδευτικών του σχολείου, καθώς και η συνεργασία του 

σχολείου με τις οικογένειες των μαθητών συνδέονται με την κουλτούρα της σχολικής 

μονάδας και επηρεάζουν το κλίμα του σχολείου (Mehta, Cornell, Fan & Gregory, 2013; Thapa, 

Cohen, Guffey & Higgins-D’Alessandro, 2013; Wang & Eccles, 2013). Συμφωνούμε με την 

Tzivinikou (2015), ότι η συνεργασία μεταξύ των εκπαιδευτικών του σχολείου κρίνεται πολύ 

σημαντική, ιδιαίτερα για τις περιπτώσεις μαθητών με μαθησιακές δυσκολίες. Αν και οι τρεις 

εκπαιδευτικοί της έρευνας δήλωσαν ότι συνεργάζονται με συναδέλφους τους στο πλαίσιο 

του σχολείου για την εκπαίδευση των μαθητών με δυσκολίες μάθησης που φοιτούν στην 

τάξη τους, ωστόσο στην πράξη τέτοια συνεργασία δεν υπήρξε, ούτε ακόμη και με την 

εκπαιδευτικό του Τμήματος Ένταξης. Ωστόσο, κρίνεται πως η συνεργασία τουλάχιστον με τον 

εκπαιδευτικό του Τμήματος Ένταξης θεωρείται αναγκαία για την πιο ολοκληρωμένη και 

στοχευμένη εκπαίδευση των μαθητών με δυσκολίες μάθησης, όπως αναφέρει και η 

Tzivinikou (2015). Οι λόγοι που δεν υπήρξε συνεργασία μεταξύ εκπαιδευτικών ποικίλουν, είτε 

επειδή κάποιοι εκπαιδευτικοί δεν θεωρούσαν αναγκαία τη συνεργασία με συναδέλφους για 

να κάνουν το μάθημά τους, είτε γιατί δεν μπορούσαν να συνεργαστούν με την εκπαιδευτικό 

λόγω διαφορετικών απόψεων σχετικά με την εκπαίδευση των μαθητών του δείγματος.  
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Ακόμη, η συνεργασία των εκπαιδευτικών με τις οικογένειες των μαθητών αυτών ήταν 

η ελάχιστη δυνατή (μία φορά κάθε τρίμηνο). Η έλλειψη συνεργασίας δεν βαραίνει μόνο τους 

εκπαιδευτικούς και το σχολείο, αλλά και τους ίδιους τους γονείς των μαθητών οι οποίοι, είτε 

δυσκολεύονται να αποδεχτούν τις δυσκολίες μάθησης που αντιμετωπίζει το παιδί τους (π.χ. 

η περίπτωση του Στάθη), είτε δεν δείχνουν ενδιαφέρον για τη συνεχιζόμενη και συνδεδεμένη 

εκπαίδευση του μαθητή (π.χ. η περίπτωση του Ηλία). 

Η τάξη 

Ένα ευχάριστο περιβάλλον, προσαρμοσμένο στις ανάγκες της τάξης σαφώς ενισχύει 

τη συμμετοχή. Στην έρευνά μας συμφωνούμε με τους Gana, Stathopoulou & Chaviaris (2015) 

και Pianta, et al. (2012) ότι η αξιοποίηση της υλικοτεχνικής υποδομής που διαθέτει μία τάξη 

για την ενίσχυση του μαθήματος που γίνεται μπορεί να βοηθήσει του μαθητές. Για 

παράδειγμα, ο Ηλίας μπορούσε να εντοπίσει εύκολα σε ποιο σημείο του βιβλίου βρίσκεται 

το μάθημα, απλά κοιτάζοντας στον πίνακα το ηλεκτρονικό βιβλίο που προβαλλόταν. 

Αντίθετα, ο Στάθης ρωτούσε τους συμμαθητές της ομάδας του για να μάθει που βρίσκονται 

κάθε φορά που έψαχνε σε ποια σελίδα του βιβλίου βρισκόντουσαν. Επίσης, οπτικές 

υπενθυμίσεις σχετικά με στρατηγικές και λειτουργίες στα μαθηματικά μπορούν να 

βοηθήσουν τους μαθητές που δυσκολεύονται, ώστε να τους δώσουν μία ώθηση να 

ξεκινήσουν ή να συνεχίσουν μία άσκηση που τους δυσκολεύει. Για παράδειγμα, στη Δ’ τάξη 

υπάρχει μία καρτέλα με λέξεις- κλειδιά που ο Άρης συχνά συμβουλεύεται στην επίλυση 

προβλημάτων, αλλά και πίνακας της προπαίδειας που οι μαθητές μπορούσαν να 

συμβουλεύονται. Αντίστοιχα, υπήρχαν καρτέλες και πίνακες και στις δύο άλλες τάξεις. 

Ωστόσο, ούτε ο Ηλίας, ούτε ο Στάθης δεν τους χρησιμοποίησαν κατά τη διάρκεια του 

μαθήματος. 

Ακόμη, ο τρόπος που είναι τοποθετημένα τα θρανία ενισχύει τη συνεργασία με τους 

συμμαθητές και συνεπώς τη συμμετοχή τους στο μάθημα (Gana, et al. 2015). Στην έρευνά 

μας, και οι τρεις τάξεις είχαν οργανώσει τους μαθητές τους σε ομάδες και οι εκπαιδευτικοί 

των τάξεων προωθούσαν τη συζήτηση στην ομάδα και τη συνεργασία μεταξύ των μελών της, 

αν και λίγες ήταν οι αμιγώς ομαδικές εργασίες. Η ανταλλαγή απόψεων, όμως, και η παροχή 

βοήθειας στους μαθητές που τη χρειάζονταν ενίσχυσε τη συμμετοχή τους στο μάθημα, 

ακόμα και σε μαθητές που σπάνια συμμετείχαν, όπως ο Ηλίας και ο Στάθης. 
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Ακόμη, όσο πιο κοντά στην αλλαγή βαθμίδας βρίσκεται ένας μαθητής (π.χ. Ε’ τάξη ή 

Στ’ τάξη), οι μαθησιακοί στόχοι των μαθητών αλλάζουν (Schunk and Mullen, 2012). Έτσι, οι 

προσωπικοί στόχοι του μαθητή για τη μαθηματική του εκπαίδευση μπορεί να γίνουν πιο 

συγκεκριμένοι και ο μαθητής να προσπαθεί περισσότερο για να τους πετύχει. Σε αυτή την 

κατηγορία μαθητών ανήκει ο Άρης, αν και ανήκει στη Δ’ τάξη και απέχει ακόμα από την 

αλλαγή της βαθμίδας. Ωστόσο, οι μαθησιακοί του στόχοι συμβαδίζουν με τους γνωστικούς 

στόχους της τάξης, και ο μαθητής θέλει να τους επιτύχει ώστε να εκπληρώσει τον απώτερο 

στόχο του να γίνει δάσκαλος. Αντίθετα, ο Στάθης αν και φοιτά στην Ε’ τάξη, έχει «κατεβάσει 

τον πήχη» στους στόχους του, τόσο σε σχέση με τους γνωστικούς στόχους της τάξης του, όσο 

και σε σχέση με τους μαθησιακούς στόχους που είχε κατά την προηγούμενη σχολική χρονιά. 

Η τήρηση των κανόνων της τάξης επηρεάζει την εκπαιδευτική διαδικασία και 

συνεπώς τη συμμετοχή όλων των μαθητών (Finn & Zimmer, 2012). Περιστατικά μη τήρησης 

των κανόνων μέσα και έξω από την τάξη παρατηρήθηκαν και στη δική μας έρευνα και 

επηρέασαν τη συμμετοχή των μαθητών του δείγματος. Η συχνή ενασχόληση του Ηλία με 

άλλες δραστηριότητες και αντικείμενα από αυτά που ήταν απαραίτητα για το μάθημα είχε 

ως αποτέλεσμα να διακόπτουν τόσο τη δική του προσοχή όσο και των συμμαθητών του. Το 

ίδιο συνέβαινε και όταν ενοχλούσε συμμαθητές του ή σηκωνόταν από το θρανίο του ή όταν 

έβγαινε από την τάξη. Οι συμμαθητές του, αλλά και ο δάσκαλός του, προσπαθούσαν να μη 

δίνουν σημασία στα περιστατικά, ωστόσο, συχνά ανάγκαζαν την τάξη να σταματήσει το 

μάθημα. Ο εκπαιδευτικός χρειάστηκε αρκετές φορές να του κάνει παρατήρηση και να 

διακόψει με αυτόν τον τρόπο τη διδασκαλία. Αντίστοιχα, η συμπεριφορά του Άρη διέκοπτε 

και αυτή το μάθημα στην τάξη. Το γεγονός πως ο μαθητής πεταγόταν συνέχεια για να δώσει 

απάντηση σε κάποιο ερώτημα της εκπαιδευτικού είχε ως αποτέλεσμα τη διαμαρτυρία των 

συμμαθητών του και τις παρατηρήσεις από μέρους της εκπαιδευτικού. Σε κάθε περίπτωση 

διαταρασσόταν η ροή του μαθήματος. Παρατηρήσεις όμως, έκανε η εκπαιδευτικός στον 

μαθητή μέσα στην ώρα του μαθήματος και για συμπεριφορές όπως το να σηκώνεται 

απότομα από τη θέση του, να προκαλεί φασαρία μέσα στην τάξη, να πίνει νερό την ώρα του 

μαθήματος, ή και για περιστατικά που συνέβησαν στο διάλειμμα. Από την άλλη πλευρά, ο 

Στάθης σπάνια τράβηξε την προσοχή του εκπαιδευτικού μέσα στην τάξη για συμπεριφορές 

που δεν ακολουθούν τους κανόνες της, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι ο μαθητής συμμετείχε 

στο μάθημα. 
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Ο εκπαιδευτικός 

Οι εκπαιδευτικοί των τάξεων αποτελούν έναν πολύ σημαντικό παράγοντα για τη 

συμμετοχή των μαθητών τους στο μάθημα των μαθηματικών. Οι γνώσεις σχετικά με τα 

μαθηματικά και η εμπειρία των εκπαιδευτικών στην τάξη διαμορφώνουν σε μεγάλο βαθμό 

τη διδασκαλία του μαθήματος, τις πρακτικές που χρησιμοποιούν και τη σχέση που 

αναπτύσσουν με τους μαθητές που αντιμετωπίζουν δυσκολίες στη μάθηση. Οι εκπαιδευτικοί 

της έρευνάς μας είναι έμπειροι με 18 έως 27 χρόνια διδακτικής εμπειρίας και γνωρίζουν τους 

μαθητές του δείγματος είτε από προηγούμενες χρονιές που δίδαξαν το μαθητή τους, είτε 

επειδή βρίσκονται αρκετά χρόνια σε αυτό το σχολείο. Η εμπειρία και η μόρφωσή τους τούς 

έχει δώσει τα εφόδια (θεωρητικά και πρακτικά) να μπορούν να βοηθήσουν μαθητές με 

δυσκολίες μάθησης μέσα στη γενική τάξη, όπως φάνηκε από τις συνεντεύξεις μαζί τους. 

Ωστόσο, η θεωρία από την πράξη εξαρτάται από πολλούς παράγοντες. 

Οι αντιλήψεις και οι πεποιθήσεις που έχουν οι εκπαιδευτικοί για τη μαθηματική 

εκπαίδευση των μαθητών τους επηρεάζουν τον τρόπο που θα τους συμπεριλάβουν στη 

διδασκαλία τους (Bobis et al., 2016; Bruce et al. 2010). Και οι τρεις εκπαιδευτικοί της έρευνάς 

μας θεωρούν ότι οι μαθητές του δείγματος δεν μπορούν να ανταποκριθούν στις γνωστικές 

απαιτήσεις της τάξης τους. Σε δύο μάλιστα περιπτώσεις, αυτές του Ηλία και του Στάθη, οι 

εκπαιδευτικοί θεωρούν ότι οι μαθητές δεν ανήκουν γνωστικά στην τάξη που φοιτούν. Και 

στις δύο αυτές περιπτώσεις, οι εκπαιδευτικοί σπάνια συμπεριλαμβάνουν τους μαθητές 

αυτούς στη διδασκαλία τους κάνοντας προσαρμογές στους γνωστικούς στόχους και όχι στις 

πρακτικές τους. Με μία εικόνα, αυτό σημαίνει ότι κατά τη διάρκεια του μαθήματος που 

απευθύνεται στο μέσο όρο της τάξης, ο εκπαιδευτικός θα ζητήσει τον υπολογισμό μίας 

πρόσθεσης που ανταποκρίνεται, σύμφωνα με τη γνώμη του, στο γνωστικό επίπεδο του 

μαθητή, χωρίς όμως να αποτελεί μέρος της διδασκαλίας που λαμβάνει χώρα εκείνη τη στιγμή 

στην τάξη. Σε αντίθετη περίπτωση, ο εκπαιδευτικός θα έπρεπε να κάνει το μάθημα σε όλη 

την τάξη με «παιγνιώδη μορφή», όπως πρότειναν και οι τρεις εκπαιδευτικοί. Από την άλλη 

πλευρά, η εκπαιδευτικός της Δ’ τάξης, λόγω του χαμηλότερου γνωστικού επιπέδου του 

συνόλου της τάξης, έχει προσαρμόσει τη διδασκαλία αλλά και το υλικό της. Το μάθημα 

γίνεται συχνά με παιχνίδια ρόλων, ενώ η ίδια η εκπαιδευτικός δεν διστάζει να 

αναπροσαρμόσει το μάθημα για να βοηθήσει και τον Άρη. Σε αυτό το αποτέλεσμα, ωστόσο 

συμβάλει κυρίως το γεγονός πως το γενικό επίπεδο της τάξης είναι κοντά στο γνωστικό 
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επίπεδο του μαθητή του δείγματος, καθώς επίσης και ο αριθμός των μαθητών που είναι 

σχετικά μικρός (μόλις 11 μαθητές). 

Οι σχέσεις που αναπτύσσονται μεταξύ των εκπαιδευτικών και των μαθητών τους 

παίζουν καθοριστικό ρόλο στη συμμετοχή των τελευταίων, όπως έχουν δείξει και οι Pianta, 

et al. (2012) και οι Skinner, Furrer, Marchand & Kinderman (2008). Ωστόσο, αν και οι σχέσεις 

αυτές χαρακτηρίζονται «καλές», τόσο από την πλευρά των εκπαιδευτικών, όσο και από την 

πλευρά των μαθητών του δείγματος, στην πράξη θα τις χαρακτηρίζαμε απλά τυπικές. Ενώ οι 

εκπαιδευτικοί δείχνουν ενδιαφέρον για το μαθητή τους μέσα στην τάξη, ωστόσο συχνά δεν 

ανταποκρίνονται στις ατομικές του ανάγκες. Από την πλευρά των μαθητών, ιδιαίτερα του 

Ηλία και του Στάθη, το γεγονός πως δεν βιώνουν επιτυχίες μέσα στην τάξη έχει ως 

αποτέλεσμα και τη μη συμμετοχή τους (Seyed et al., 2017). Αντίθετα, ο Άρης που βιώνει 

τέτοιες επιτυχίες αρκετά συχνά, επιθυμεί να ικανοποιήσει περισσότερο την εκπαιδευτικό του 

και συμμετέχει περισσότερο (Seyed et al., 2017; Eccles et al., 1993). 

Το πόσες φορές θα απευθύνουν ερωτήσεις στον μαθητή τους μέσα στο μάθημα, το 

πόσες φορές θα τον βοηθήσουν όταν αντιμετωπίζει κάποιες δυσκολίες και πόσο χρόνο θα 

του αφιερώσουν για να του εξηγήσουν όσα δεν έχει κατανοήσει στο μάθημα, είναι στοιχεία 

που χτίζουν τη σχέση του εκπαιδευτικού με τον μαθητή και που επηρεάζει άμεσα τη 

συμμετοχή του στο μάθημα. Για παράδειγμα, ο εκπαιδευτικός της Ε’ τάξης σπάνια δίνει το 

λόγο ή αφιερώνει χρόνο στον Στάθη. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα ο μαθητής να διστάζει πλέον 

να ρωτήσει τον εκπαιδευτικό οτιδήποτε σχετικό με το μάθημα, αλλά συλλέγει τις απορίες 

του και ρωτά αργότερα την εκπαιδευτικό του Τμήματος Ένταξης. Αντίστοιχα και ο 

εκπαιδευτικός της Γ’ τάξης, σπάνια συμπεριλαμβάνει τον Ηλία στο μάθημά του. 

Η ανατροφοδότηση και η ενίσχυση των μαθητών μέσα στο μάθημα έχει και αυτή 

θετικό αντίκτυπο στη συμμετοχή τους (Skinner, Furrer, Marchand & Kinderman, 2008; 

Schwamb, 2005), ενώ αντίθετα, οι παρατηρήσεις μπορεί να έχουν ως αποτέλεσμα τη μη 

συμμετοχή τους. Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση του Άρη, που όταν λαμβάνει θετική 

ενίσχυση ή ανατροφοδότηση από την εκπαιδευτικό του συνεχίζει να συμμετέχει στο μάθημα 

με περισσότερο ενθουσιασμό, αν και αυτό μερικές φορές μεταφράζεται σε περισσότερες 

φορές που θα μιλήσει χωρίς τη σειρά του. Αντίθετα, μετά από πολλές ή έντονες 

παρατηρήσεις από την εκπαιδευτικό, ο μαθητής δεν θέλει να συμμετέχει στο μάθημα. Από 

την άλλη πλευρά, ο Ηλίας δεν φαίνεται να επηρεάζεται από τις παρατηρήσεις του 

εκπαιδευτικού για τη συμπεριφορά του μέσα στην τάξη και συνεχίζει τις συμπεριφορές 
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αυτές, και συνεπώς να μη συμμετέχει στο μάθημα. Αλλά και όταν ο εκπαιδευτικός τον 

ενθαρρύνει ότι μπορεί να τα καταφέρει (Seyed et al., 2017), ο Ηλίας μένει σχεδόν 

ανεπηρέαστος, αφού θα ξεκινήσει την άσκηση, αλλά γρήγορα θα παραιτηθεί και δεν θα την 

ολοκληρώσει. Το ίδιο συμβαίνει και με τον Στάθη, οποίος αν και θέλει να ανταποκριθεί στις 

προβλέψεις του εκπαιδευτικού του, συχνά δεν τα καταφέρνει και παραιτείται. 

Οι συμμαθητές 

Οι συμμαθητές μπορούν να ασκήσουν επιρροή στη συμμετοχή των συμμαθητών 

τους, τόσο στη συναισθηματική, όσο και τη συμπεριφορική (Eccles et al., 1993). Έτσι, η γνώμη 

των συμμαθητών, και ιδιαίτερα του ίδιου φύλου (Liem & Martin, 2011; Marion, 2011), για τις 

ικανότητες ενός μαθητή της τάξης τους μπορεί να επηρεάσει τη συναισθηματική του 

συμμετοχή στο μάθημα. Αντίστοιχα, εάν κάποιοι μαθητές ενοχλούν το συμμαθητή τους την 

ώρα του μαθήματος μπορεί να επηρεάσουν τη συμπεριφορική του συμμετοχή (Mehta, 

Cornell, Fan & Gregory, 2013; Ladd, Kochenderfer & Coleman, 1997). Μπορεί όμως να συμβεί 

και το αντίστροφο. Έτσι, συμπεριφορές του μαθητή που δεν είναι αποδεκτές από το σύνολο 

της τάξης, μπορεί να οδηγήσουν στην απομόνωσή του. Για παράδειγμα η περίπτωση του 

Ηλία, που συχνά ενοχλεί τους συμμαθητές του και αποσπά την προσοχή της ομάδας του. Ενώ 

κατά τα πρώτα σχολικά χρόνια, οι συμμαθητές του ήθελαν να τον βοηθήσουν να συμμετέχει 

συμπεριφορικά και γνωστικά στο μάθημα, εν τούτοις, λόγω της συμπεριφοράς του επιλέγουν 

να μην ασχολούνται μαζί του ακόμα και όταν οι συμπεριφορές του μέσα στην τάξη γίνονται 

πολύ ενοχλητικές. Από την άλλη πλευρά, ο Άρης, παρ’ όλο που και αυτός ενοχλεί τους 

συμμαθητές του με τις συμπεριφορές του μέσα στην τάξη, ωστόσο, αυτοί εξακολουθούν να 

τον συμπεριλαμβάνουν στην ομάδα τους και να ενδιαφέρονται για τις επιδόσεις του.  

Στην ερευνά μας επιβεβαιώνουμε την άποψη του Chinn (2012), ότι η καλή 

συνεργασία μεταξύ των μελών της ομάδας δρα αποτελεσματικά στη συμμετοχή του μαθητή. 

Η ενθάρρυνση μεταξύ των μελών της ομάδας και η διαχείριση της αποτυχίας αποτελούν 

σημαντικά στοιχεία για την καλλιέργεια των σχέσεων της ομάδας και της συμμετοχής των 

μαθητών. Από τους τρεις μαθητές του δείγματος, μόνο ο Άρης εργάστηκε αποτελεσματικά 

μέσα στην ομάδα του παρέχοντας βοήθεια και αναλαμβάνοντας πρωτοβουλίες, αλλά και 

δεχόμενος βοήθεια από τους συμμαθητές του όταν δεν έβρισκε τη σωστή λύση σε κάποια 

άσκηση ή δεν καταλάβαινε κάτι. 
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Η γνώμη των συμμαθητών σχετικά με τις ικανότητες των μαθητών του δείγματος, δεν 

δείχνει να επηρεάζει τη συμμετοχή των συγκεκριμένων μαθητών στο μάθημα των 

μαθηματικών, μία διαπίστωση που δεν συμφωνεί με τους Ladd et al. (1999). Ίσως γιατί και οι 

τρεις μαθητές του δείγματος γνωρίζουν τις δυνατότητές τους ή ίσως γιατί και το επίπεδο των 

συμμαθητών τους δεν διαφέρει πολύ από το δικό τους. Ένα τέτοιο παράδειγμα αποτελεί η 

περίπτωση του Άρη, η τάξη του οποίου αντιμετωπίζει αρκετές δυσκολίες στο μάθημα των 

μαθηματικών, σε παρόμοιο επίπεδο με τις δυσκολίες του ίδιου. Ακόμη, και όταν λαμβάνει 

αρνητική αξιολόγηση από την εκπαιδευτικό (Covington, 1992), ο Άρης δεν σταματάει την 

προσπάθειά του, ούτε αποθαρρύνεται ώστε να απαντήσει στην επόμενη ερώτηση της 

δασκάλας του. Ο Στάθης από την άλλη, φοβάται την αρνητική αξιολόγηση του εκπαιδευτικού 

μπροστά στους συμμαθητές του, και για το λόγο αυτό επιλέγει να μη δώσει απάντηση στην 

ερώτηση του εκπαιδευτικού ακόμη κι αν την γνωρίζει. 

Όσον αφορά τη συνολική αποδοχή των μαθητών του δείγματος μέσα στην τυπική 

τάξη, παρατηρούμε ότι οι συμμαθητές τους τις περισσότερες φορές απλά ανέχονται τις 

συμπεριφορές τους ή είναι αδιάφοροι ως προς τη συμμετοχή τους στο μάθημα (Ladd, 

Kochenderfer & Coleman, 1997). Ενώ όπως είδαμε παραπάνω, οι συμμαθητές του Ηλία 

ανέχονται σε μεγάλο βαθμό τις συμπεριφορές του μέσα στην τάξη και αδιαφορούν για τις 

επιδόσεις του, οι συμμαθητές του Στάθη δείχνουν αδιαφορία τόσο για τη συμμετοχή του, 

όσο και για τη συμπεριφορά του. Από την άλλη, οι συμμαθητές του Άρη δείχνουν ανοχή στη 

συμπεριφορά του, αλλά ταυτόχρονα ενδιαφέρονται για τις επιδόσεις του. Οι σχέσεις αυτές 

που αναπτύσσονται μεταξύ συμμαθητών είναι μοναδικές σε κάθε τάξη και για κάθε μαθητή 

και εξαρτώνται τόσο από τη συμπεριφορά των προς μελέτη μαθητών, όσο και από τις 

επιδόσεις και τις γνωστικές τους ικανότητες, καθώς αυτές εξελίσσονται χρόνο με το χρόνο. 

Εκπαιδευτική πολιτική 

Από την έρευνά μας σε μαθητές με δυσκολίες μάθησης στο δημοτικό σχολείο, 

αναδείχθηκε η σημαντική επίδραση της εκπαιδευτικής πολιτικής στις διδακτικές πρακτικές 

που υιοθετούνται στην τάξη για τους μαθητές αυτούς, καθώς και στον τρόπο επιλογής 

προσωπικού που στελεχώνουν τα Τμήματα Ένταξης. Συγκεκριμένα, η συμμετοχή των 

μαθητών με δυσκολίες μάθησης στο μάθημα των μαθηματικών στην τυπική τάξη 

επηρεάστηκε από το περιεχόμενο και τους στόχους του Αναλυτικού Προγράμματος Σπουδών 

για την κάθε τάξη, το περιορισμένο εύρος σε επίπεδα δυσκολίας ασκήσεων που να 

ανταποκρίνονται στις ανάγκες της κάθε τάξης και των μαθητών με δυσκολίες μάθησης, την 
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ομαλή λειτουργεία του Τμήματος Ένταξης και την πρόσληψη διαφορετικών προσωρινών 

αναπληρωτών εκπαιδευτικών κάθε χρόνο, κ.α.  

Λόγω του περιεχομένου και των στόχων του ΑΠΣ, οι εκπαιδευτικοί των τάξεων δεν 

μπορούσαν συχνά να συμπεριλάβουν τους μαθητές με δυσκολίες μάθησης στη διδασκαλία 

του συνόλου της τάξης (περιπτώσεις Ηλία και Στάθη). Οι ασκήσεις που περιλάμβαναν τα 

σχολικά εγχειρίδια δεν ανταποκρίνονταν στο επίπεδο των μαθητών αυτών, αλλά ακόμη και 

στο επίπεδο του συνόλου της τάξης, όπως συνέβαινε στη Δ’ τάξη. Οι εκπαιδευτικοί αυτών 

των τάξεων έπρεπε να δημιουργούν συνεχώς δικό τους υλικό προσαρμοσμένο στις ανάγκες 

των μαθητών τους. 

Ένα ακόμη στοιχείο που επηρεάζει τη συμμετοχή των μαθητών είναι η συνεχόμενη 

και ολοκληρωμένη εκπαίδευσή τους στο Τμήμα Ένταξης. Ο λόγος που κάποιοι μαθητές 

επέλεξαν το συγκεκριμένο σχολείο για να φοιτήσουν ήταν η λειτουργεία του Τμήματος 

Ένταξης που κατά τα προηγούμενα χρόνια γινόταν από έναν μόνιμο εκπαιδευτικό. Ωστόσο, 

τα δεδομένα άλλαξαν τη σχολική χρονιά κατά την οποία πραγματοποιήθηκε η έρευνά μας, 

και τη θέση του εκπαιδευτικού αυτού ανέλαβε μία αναπληρώτρια εκπαιδευτικός. Η 

καθυστέρηση της έναρξης λειτουργείας του Τμήματος Ένταξης, αλλά και η καθυστέρηση 

αξιολόγησης από την εκπαιδευτικό του επιπέδου των δυσκολιών των μαθητών, είχε ως 

αποτέλεσμα να χαθεί πολύτιμος χρόνος από την εξατομικευμένη υποστήριξη των μαθητών 

αυτών. Ακόμη, η νέα εκπαιδευτικός δυσκολεύτηκε να συνεργαστεί άμεσα με τους 

εκπαιδευτικούς των τάξεων. Επίσης, οι μαθητές έχασαν ένα σταθερό πρόσωπο αναφοράς 

και εμπιστοσύνης και χρειάστηκαν περισσότερο χρόνο για να προσαρμοστούν στον νέο 

τρόπο διδασκαλίας τους. Όλοι αυτοί είναι παράγοντες, που όταν επαναλαμβάνονται κάθε 

χρόνο, δυσκολεύουν τη συστηματική, συνεχόμενη και ολοκληρωμένη παροχή μαθηματικής 

γνώσης, και συνεπώς οι μαθητές χάνουν το ενδιαφέρον τους για το αντικείμενο. 

6.1.3. Παράγοντες που επηρεάζουν τη συμμετοχή από το περιβάλλον της 

οικογένειας 

Για να απαντήσουμε στο τρίτο ερευνητικό μας ερώτημα «πως, παράγοντες από το 

περιβάλλον της οικογένειας, επηρεάζουν τη συμμετοχή των μαθητών με δυσκολίες μάθησης 

στο μάθημα των μαθηματικών», εντοπίσαμε παράγοντες από το περιβάλλον της οικογένειας 

που επηρεάζουν τα κίνητρα και τις αξίες, τη συμπεριφορική, τη γνωστική και τη 

συναισθηματική συμμετοχή των μαθητών στην τάξη των μαθηματικών. 
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Η οικογένεια 

Έναν πολύ σημαντικό παράγοντα για τη γνωστική και συναισθηματική συμμετοχή 

των μαθητών στο μάθημα των μαθηματικών αποτελεί η οικογένειά τους (Patahuddin et al., 

2018; Martin, Anderson, Bobis, Way & Vellar, 2012; Bodovski & Farkas, 2007). Τόσο η σύνθεση 

της οικογένειας, το κοινωνικο-οικονιμικό τους επίπεδο, το περιβάλλον του σπιτιού, η 

μόρφωση των γονιών, όσο και οι πεποιθήσεις, οι προσδοκίες και οι πρακτικές που υιοθετούν, 

καθώς και οι σχέσεις της οικογένειας με το σχολείο, επηρεάζουν τα κίνητρα του μαθητή για 

μάθηση, τις αξίες του, και φυσικά τη συμμετοχή του στο μάθημα της τάξης.  

Από τα αποτελέσματα της έρευνάς μας φάνηκε ότι συμφωνούμε με τους Pomerantz, 

Ng & Wang (2006), ότι η σύνθεση του οικογενειακού πλαισίου επηρεάζει τη συμμετοχή τους, 

καθώς οι πολυμελείς οικογένειες, όπως του Ηλία, δεν μπορούν να διαθέσουν τον 

απαιτούμενο χρόνο για τη μελέτη του μαθητή στο σπίτι. Στη βοήθεια που προσφέρουν οι 

γονείς στο σπίτι σημαντικό ρόλο παίζει και η μόρφωσή τους, καθώς και το επάγγελμά τους 

(Seyed et al., 2017; Schunk & Mullen, 2012; Lareau, 2002). Το μορφωτικό επίπεδο των γονέων 

συμβάλει κυρίως στο είδος της παρεχόμενης βοήθειας των μαθητών από το σπίτι. Αν και οι 

γονείς και των τριών μαθητών του δείγματος έχουν ολοκληρώσει τη δευτεροβάθμια 

εκπαίδευση, ωστόσο, παρατηρούμε μεγάλες διαφορές στον τρόπο που μελετούν οι μαθητές 

στο σπίτι. Ο Ηλίας δεν μελετά καθόλου στο σπίτι, ο Άρης κάνει ιδιαίτερα μαθήματα στο στα 

μαθηματικά, και ο Στάθης φέτος μόνο σταμάτησε να μελετά στο σπίτι. Το επάγγελμα των 

γονέων παίζει κάποιο ρόλο σε αυτή τη διαφορά, κυρίως στο χρόνο που μπορούν να 

διαθέσουν οι γονείς για τη μελέτη των παιδιών τους στο σπίτι. Για παράδειγμα, οι γονείς του 

Ηλία εργάζονται και οι δύο και διαθέτουν ελάχιστο ελεύθερο χρόνο για τη μελέτη του 

παιδιού τους. Από την άλλη, οι μητέρες του Άρη και του Στάθη δεν εργάζονται. Ωστόσο, και 

εδώ παρατηρούμε διαφορές, καθώς ο Άρης έχει δάσκαλο στο σπίτι, ενώ ο Στάθης μέχρι πέρσι 

μελετούσε με τη μητέρα του. Σε αυτή τη διαφορά, σημαντικό ρόλο φαίνεται να παίζει η 

οικονομική κατάσταση της οικογένειας του Άρη και ο τρόπος που προσπαθούν οι γονείς να 

εκπληρώσουν τις προσδοκίες τους από τη μάθηση του παιδιού τους. 

Η οικονομική κατάσταση της οικογένειας φάνηκε να επηρεάζει σε μεγάλο βαθμό τη 

μάθηση του παιδιού, όπως υποστηρίζουν και οι Seyed et al. (2017) και Schunk & Mullen 

(2012). Ωστόσο, στην έρευνά μας υπήρξε περίπτωση που η παρεχόμενη επί πληρωμή 

βοήθεια δεν συνδεόταν με τη συμμετοχή του μαθητή στο μάθημα των μαθηματικών. Σε αυτό 

παίζει σαφώς ρόλο, το είδος της παρεχόμενης επί πληρωμής βοήθειας. Για παράδειγμα, τα 
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ιδιαίτερα μαθήματα μαθηματικών που προσφέρει η οικογένεια του Άρη στον μαθητή 

συμβάλλουν σημαντικά στη συμμετοχή του μέσα στην τάξη. Αντίθετα, η υποστήριξη σε 

εργοθεραπεία και λογοθεραπεία του Ηλία, δεν έχουν άμεσο αντίκτυπο στη συμμετοχή του 

στα μαθηματικά της τάξης, καθώς δεν στοχεύουν άμεσα σε αυτό το αντικείμενο. Σε καμία 

περίπτωση όμως, δεν κρίνουμε αρνητική τη συμβολή τους στη γενικότερη εκπαίδευση του 

μαθητή, καθώς είναι αντικείμενα στα οποία ο μαθητής χρειάζεται υποστήριξη. 

Οι πεποιθήσεις της οικογένειας για τη μαθηματική εκπαίδευση και τις ικανότητες του 

μαθητή μπορούν να επηρεάσουν τη συμμετοχή του όπως έχουν αποδείξει αρκετές έρευνες 

(π.χ. Patahuddin et al., 2018; Martin, Anderson, Bobis, Way & Vellar, 2012; Bodovski & Farkas, 

2007). Για παράδειγμα, η μητέρα του Στάθη δυσκολεύεται να αποδεχτεί τις περιορισμένες 

μαθηματικές ικανότητες του παιδιού της και κατά τα προηγούμενα χρόνια τον πίεζε 

περισσότερο από όσο μπορούσε ο ίδιος να αντέξει. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα ο μαθητής να 

μη συμπαθεί ιδιαίτερα το μάθημα των μαθηματικών, ενώ δεν ήθελε ακόμη και να πάει στο 

σχολείο. Μετά από πολλές συζητήσεις με τον εκπαιδευτικό της τάξης, η μητέρα φαίνεται να 

κατανοεί καλύτερα τις γνωστικές ικανότητες του παιδιού της και δεν τον πιέζει να μελετήσει 

στο σπίτι τις ασκήσεις των μαθηματικών της τάξης. Ο Στάθης πλέον είναι περισσότερο 

χαρούμενος στο σχολείο και δείχνει μεγαλύτερο ενδιαφέρον για το μάθημα και τις 

μαθηματικές έννοιες που τον απασχολούν, όπως οι προσθέσεις και οι αφαιρέσεις. 

Επίσης, οι προσδοκίες των γονιών για το μέλλον των παιδιών τους, όσο και για τη 

μαθηματική τους εκπαίδευση μπορούν να επηρεάσουν τους μαθητές. Για παράδειγμα, αν 

και ο Άρης θέλει να γίνει πρώτα ταξιτζής και ως δεύτερη επιλογή δάσκαλος, οι γονείς του 

επικροτούν το επάγγελμα του δασκάλου και βοηθούν το παιδί τους προς αυτή την 

κατεύθυνση παρέχοντάς του εξειδικευμένη βοήθεια στο σπίτι.  

Οι πεποιθήσεις και οι προσδοκίες σε συνδυασμό με τις κουλτούρες προέλευσης των 

οικογενειών, διαμορφώνουν σε πολλές περιπτώσεις τις πρακτικές που υιοθετεί η οικογένεια 

για να προωθήσει τη μαθηματική μάθηση και να ενισχύσουν τις ικανότητες των παιδιών τους 

(Gorgorio & Planas, 2001; Gorgorio, Planas & Vilella, 2002). Οι οικογένειες που υιοθετούν ένα 

υποστηρικτικό περιβάλλον, ενθαρρύνουν την εξερεύνηση, διεγείρουν την περιέργεια, 

διευκολύνουν τις μαθησιακές εμπειρίες και ενισχύουν τη γνωστική ανάπτυξη των παιδιών 

τους (Schunk & Mullen, 2012). Για παράδειγμα, η μητέρα του Άρη ενισχύει τις μαθηματικές 

του ικανότητες στέλνοντάς τον συχνά για ψώνια στην αγορά του χωριού, πρακτική που 

συνηθίζεται από τους γονείς του χωριού αυτού. Από την άλλη πλευρά, οι γονείς του Στάθη 
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και του Ηλία, αν και στους δικούς τους τόπους διαμονής συνηθίζεται η ίδια πρακτική, 

ωστόσο, δεν προωθούν την πρακτική αυτή, γιατί δεν εμπιστεύονται το παιδί τους να 

ολοκληρώσει επιτυχώς αντίστοιχες συναλλαγές. 

Η κουλτούρα των γονέων των μαθητών ενός σχολείου επηρεάζει και τη συνεργασία 

τους με το σχολείο. Σχεδόν όλοι οι γονείς των μαθητών του συγκεκριμένου δημοτικού 

σχολείου συνηθίζουν να ενημερώνονται για την πρόοδο του παιδιού τους μία φορά κάθε 

τρίμηνο, εκτός και αν ο εκπαιδευτικός της τάξης επικοινωνήσει μαζί τους και ζητήσει κατ’ 

επείγουσα συνάντηση. Αν και οι εκπαιδευτικοί του σχολείου έχουν ορίσει και ανακοινώσει 

μέρες συνεργασίας με τους γονείς μία φορά την εβδομάδα, ωστόσο, οι γονείς δεν πηγαίνουν 

στο σχολείο για να συζητήσουν για την πρόοδο του παιδιού τους. Στις περιπτώσεις των 

μαθητών της έρευνάς μας, οι εκπαιδευτικοί των τάξεων έχουν επανειλημμένως ζητήσει να 

συναντηθούν με τους γονείς τους, ωστόσο οι συναντήσεις αυτές έγιναν μόνο στο τέλος του 

τριμήνου με αφορμή τον έλεγχο προόδου του παιδιού τους. Ακόμη, ιδιαίτερα στην 

περίπτωση του Ηλία παρατηρήσαμε πως δεν υπάρχει μία συνέχεια στην εκπαίδευσή του 

(σχολείο, Τμήμα Ένταξης, Ιδιωτικό κέντρο στήριξης) και μερίδιο αυτού φέρει η ελλιπής 

συνεργασία με τους γονείς του μαθητή. Αντίστοιχα, η άρνηση της μητέρας του Στάθη να 

εμπιστευτεί και να εφαρμόσει στο σπίτι όσα της ζητούσαν οι εκπαιδευτικοί του παιδιού της 

κατά τα προηγούμενα χρόνια, είχε ως αποτέλεσμα τη μη συμμετοχή του μαθητή στην τάξη 

και τα αρνητικά του συναισθήματα απέναντι στο σχολείο. 

6.1.4. Παράγοντες που επηρεάζουν τη συμμετοχή από το ευρύτερο κοινωνικό 

περιβάλλον 

Τέλος, στην παρούσα εργασία μας ενδιαφέρει να απαντήσουμε στο ερώτημα «πως, 

παράγοντες από το ευρύτερο κοινωνικό περιβάλλον των μαθητών με δυσκολίες μάθησης, 

επηρεάζουν τη συμμετοχή τους στο μάθημα των μαθηματικών». Στην ενότητα αυτή 

συμπεριλάβαμε τους παράγοντες σημαντικοί άλλοι και εξωσχολικές δραστηριότητες. 

Οι αντιλήψεις και οι αξίες των μαθητών επηρεάζονται από τον κοινωνικό περίγυρο, 

καθώς την ευθύνη μοιράζονται εξίσου με τους εκπαιδευτικούς και τους γονείς, και άλλοι 

σημαντικοί ενήλικες ή συνομήλικοι που βρίσκονται γύρω από τον μαθητή, όπως έχουν δείξει 

και οι Watt & Goos (2017). Οι μαθητές συναναστρέφονται με αυτά τα άτομα για παράδειγμα 

στις εξωσχολικές τους δραστηριότητες (Mahoney, Larson & Eccles, 2005). Στο πλαίσιο της 

κοινωνικής τους ζωής, οι μαθητές του δείγματος σπάνια συναναστρέφονταν με παιδιά εκτός 

των συμμαθητών τους. Στην περίπτωση του Άρη, τα παιδιά που έπαιζε στη γειτονιά του ήταν 
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συμμαθητές του ή μαθητές άλλων τάξεων του σχολείου καθώς βρίσκονται στο ίδιο χωριό 

που είναι και το σχολείο. Τον παράγοντα των συμμαθητών τον οποίο αναφέραμε σε 

προηγούμενη ενότητα που απαντάμε στους παράγοντας από το περιβάλλον του σχολείου. 

Από τις εξωσχολικές δραστηριότητες του Άρη, το μόνο σημαντικό πρόσωπο που φαίνεται να 

επηρεάζει τη συμμετοχή του στο μάθημα των μαθηματικών είναι ο δάσκαλος που του κάνει 

ιδιαίτερα μαθήματα στα μαθηματικά. 

Από την άλλη, ο Ηλίας και ο Στάθης που μένουν σε διαφορετικά χωριά, τόσο μεταξύ 

τους, όσο και σε σχέση με το σχολείο τους, δεν συναναστρέφονται συχνά με άλλα παιδιά. 

Στην περίπτωση του Ηλία, ο μαθητής συνηθίζει να παίζει με τα αδέλφια του στο σπίτι του ή 

στο σπίτι της γιαγιάς του, ενώ δεν υπάρχει κάποια ένδειξη ότι κάποιος από το περιβάλλον 

αυτό επηρεάζει τη συμμετοχή του στα μαθηματικά. Στην περίπτωση του Στάθη, ο μαθητής 

σπάνια παίζει με παιδιά της γειτονιάς του, συνομήλικα ή μεγαλύτερα, ενώ δεν συμμετέχει 

σε εξωσχολικές δραστηριότητες. Και σε αυτή την περίπτωση δεν έχουμε κάποια ένδειξη ότι 

κάποιος συνομήλικος ή ενήλικας επηρεάζει τη συμμετοχή του στα μαθηματικά. 

6.2. Συμπεράσματα 
Σ’ αυτή την εργασία διερευνήθηκαν οι παράγοντες που συνδέονται με τη συμμετοχή 

των μαθητών με μαθησιακές δυσκολίες κατά τη διδασκαλία των μαθηματικών στην 

πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Το ενδιαφέρον για την ενεργό συμμετοχή των μαθητών 

εντάσσεται στη σύγχρονη ρητορική για την εκπαίδευση, μια εκπαίδευση που δημιουργεί τη 

δυνατότητα ισότιμης συμμετοχής, κοινωνικής αποδοχής και την αίσθηση του ανήκειν στην 

τάξη (Furrer, Skinner, & Pitzer, 2014). 

 Δεξιότητες μαθηματικού γραμματισμού είναι σημαντικές στην καθημερινότητά μας 

και απαραίτητες για απλές καθημερινές διεργασίες, όπως είναι για παράδειγμα: οι 

υπολογισμοί, η ανάγνωση της ώρας, η διαχείριση του χρόνου και των χρημάτων (Fuchs, 

Fuchs, Powell, Seethaler, Cirino & Fletcher, 2008). Έτσι, τα σχολικά Μαθηματικά αποτελούν 

πολλές φορές πρόκληση για όλους τους μαθητές, πολύ περισσότερο για αυτούς με 

μαθησιακές δυσκολίες, οι οποίοι συμβαίνει να αποτελούν ένα σημαντικό ποσοστό στο 

ελληνικό σχολείο.  

Η φυσική παρουσία σε μια τάξη δεν συνεπάγεται απαραίτητα την εμπλοκή των 

μαθητών (Kyrö-Ämmälä, Lakkala, & Turunen, 2017). Η διαπίστωση αυτή αφορά κυρίως τους 

μαθητές εκτός κυρίως ρεύματος, οι οποίοι στο ανταγωνιστικό πλαίσιο της σημερινής τάξης, 

κινδυνεύουν περισσότερο από τους άλλους μαθητές να εγκαταλείψουν την προσπάθειά 
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τους, εξαιτίας δυσκολιών που αντιμετωπίζουν, όπως να ανταγωνιστούν αποτελεσματικά 

τους συμμαθητές τους (Christenson, Reschly & Wylie, 2012).  

Η διαπίστωση αυτή και η ανάγκη να συμβάλουμε στη διαμόρφωση μιας μαθηματικής 

εκπαίδευσης που απαντά στις ανάγκες κάθε μαθητή υπαγόρευσε αυτή την έρευνα, η οποία 

διερευνά συμπεριφορές που δηλώνουν τη συμμετοχή ή τη μη συμμετοχή των μαθητών στο 

μάθημα, για έναν ειδικό πληθυσμό, αυτόν των μαθητών με μαθησιακές δυσκολίες, 

εστιάζοντας στους παράγοντες που επηρεάζουν τη συμπεριφορική, τη γνωστική και τη 

συναισθηματική συμμετοχή των μαθητών αυτών μέσα στην τάξη των μαθηματικών του 

ελληνικού δημοτικού σχολείου. 

Μελετώντας την τάξη των μαθηματικών με έναν ολιστικό τρόπο, μέσα από ποιοτικές 

μεθοδολογίες, προσπαθήσαμε, σε αυτή την εμπειρική έρευνα, να εντοπίσουμε τους 

παράγοντες που επηρεάζουν τους μαθητές με δυσκολίες μάθησης μέσα στην τάξη των 

μαθηματικών. Από το πραγματολογικό υλικό—παρατήρηση στην τάξη, συνεντεύξεις με τους 

μαθητές του δείγματος και τους εκπαιδευτικούς τους—αναδείχθηκε το προφίλ των τριών 

μαθητών που αποτέλεσαν το πεδίο της έρευνας και οι παράγοντες που επηρεάζουν τη 

συμμετοχή ή μη συμμετοχή τους. Όπως φάνηκε, παρότι οι παράγοντες που επηρεάζουν τη 

συμμετοχή των μαθητών με δυσκολίες μάθησης δεν διαφέρουν από αυτούς που επηρεάζουν 

τη συμμετοχή των υπολοίπων μαθητών της τυπικής τάξης —παράγοντες από το περιβάλλον 

του σχολείου, της οικογένειας και του ευρύτερου κοινωνικού τους περιβάλλοντος—ωστόσο, 

η επιρροή τους διαφέρει ποιοτικά. 

Παρότι πρόκειται για ένα πολυπαραγοντικό φαινόμενο θα σταθούμε λίγο παραπάνω 

στο ρόλο του εκπαιδευτικού, όπως αυτός αποτυπώνεται στις σχέσεις που διαμορφώνει με 

τους μαθητές του, κυρίως γιατί ως εκπαιδευτικοί θα πρέπει να είμαστε ενήμεροι και να 

διαμορφώσουμε αντίστοιχες πρακτικές που θα υπαγορεύουν και θα ενισχύουν την ενεργό 

συμμετοχή των μαθητών.  

‘Έτσι είναι πολύ σημαντικό το να μπορέσει ο εκπαιδευτικός της τυπικής τάξης να 

αναγνωρίσει τους παράγοντες που επηρεάζουν τη μη συμμετοχή των μαθητών του στο 

μάθημα των μαθηματικών (Gorgorio et al., 2002). Πιο συγκεκριμένα, των μαθητών με 

δυσκολίες μάθησης, αφού συχνά αυτοί οι μαθητές απουσιάζουν και φυσικά από την τάξη, 

λόγω της παρακολούθησης του Τμήματος Ένταξης. Η αναγνώριση των παραγόντων αυτών 

μπορεί να δώσει τη δυνατότητα στον εκπαιδευτικό να επηρεάσει θετικά τη συμμετοχή του 

μαθητή, ενώ η σύγκριση της συμμετοχής των μαθητών σε διαφορετικά χρονικά διαστήματα 
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και τάξεις μπορεί να βοηθήσει στην κατανόηση της σχολικής αποτυχίας ή διαρροής και στον 

εντοπισμό πρώιμων ενδείξεων αυτών.  

6.3. Εκπαιδευτικές διαστάσεις της έρευνας 
Η παρούσα έρευνα δεν έχει ως στόχο τη γενίκευση των συμπερασμάτων και την 

εφαρμογή τους σε κάθε εκπαιδευτικό πλαίσιο, καθώς αποτελούν αποτέλεσμα συνδυασμού 

των μοναδικών χαρακτηριστικών του κάθε μαθητή του δείγματος και των πλαισίων που τον 

επηρεάζουν. Αντίθετα, η κριτική επισκόπηση των αποτελεσμάτων από τον αναγνώστη, σε 

συνδυασμό με τις συνθήκες του δικού του εκπαιδευτικού πλαισίου, μπορούν να τον 

βοηθήσουν να εξάγει συμπεράσματα για τη συμμετοχή και τους παράγοντες που 

επηρεάζουν τη συμμετοχή των μαθητών του. 

6.4. Περιορισμοί της έρευνας 
Στην παρούσα έρευνα μας απασχόλησε ο εντοπισμός παραγόντων που επηρεάζουν 

τη συμμετοχή των μαθητών με δυσκολίες μάθησης στην τυπική τάξη των μαθηματικών. Για 

το λόγο αυτό έπρεπε να αναζητήσουμε τους παράγοντες αυτούς σε διάφορα πλαίσια της 

ζωής των μαθητών, όπως του σχολείου και της οικογένειας. Τόσο το μέγεθος του δείγματος, 

όσο και η ηλικία τους, αποτελούν αντιπροσωπευτικές περιπτώσεις μαθητών του ελληνικού 

δημοτικού σχολείου. 

Το μικρό μέγεθος του δείγματος θα μπορούσε να κριθεί αρνητικά εάν στοχεύαμε στη 

γενίκευση των αποτελεσμάτων, ωστόσο, το μέγεθος αυτό μας επέτρεψε την εις βάθος 

διερεύνηση των πλαισίων που επηρεάζουν τη συμμετοχή των μαθητών, με στόχο να 

εντοπιστούν οι παράγοντες που τους επηρεάζουν. Η επιλογή των γεγονότων που 

παρουσιάζονται μέσα από τη σχολική τάξη έγινε από την ερευνήτρια με στόχο να 

παρουσιάσει μία εικόνα της τάξης όσο πιο κοντά στην πραγματικότητα που βίωσε η ίδια κατά 

τις ημέρες της παρατήρησης και ως εκ τούτου είναι υποκειμενική. Ωστόσο, δόθηκε έμφαση 

στην τριγωνοποίηση των δεδομένων από δύο διαφορετικές πηγές, ώστε να εξασφαλιστεί η 

αποτύπωση της εκπαιδευτικής πραγματικότητας χωρίς αλλοιώσεις.  

Ένας ακόμη παράγοντας που μπορεί να επηρεάσει τη συμμετοχή τους είναι το φύλο 

των μαθητών (Forgasz & Leder, 2015). Ωστόσο, σε αυτή την έρευνα δεν μπορούμε να 

εξάγουμε κάποιο συμπέρασμα ως προς αυτόν τον παράγοντα, καθώς το δείγμα μας ήταν 

ομοιογενές (μόνο αγόρια). 
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6.5. Μελλοντικές προεκτάσεις 
Στην παρούσα έρευνα προέκυψαν ορισμένα ζητήματα που για διάφορους λόγους 

δεν μπορέσαμε να μελετήσουμε περισσότερο. Θα μπορούσαν, ωστόσο, να αποτελέσουν 

έναυσμα για μελλοντική έρευνα. Για παράδειγμα, θα είχε ενδιαφέρον σε επόμενη έρευνα να 

μελετηθούν και μαθητές άλλου φύλου, όπως μόνο κορίτσια, ή συνδυασμός μαθητών των 

δύο φύλων που ανήκουν σε μία ή και περισσότερες σχολικές μονάδες μίας περιοχής. Μία 

ακόμη ανάγκη που προέκυψε ήταν η δυνατότητα σε μεγαλύτερο βάθος μελέτης του 

πλαισίου της οικογένειας και του κοινωνικού πλαισίου, η οποία θα μπορούσε να γίνει με κατ’ 

οίκον επισκέψεις του ερευνητή και η παρατήρηση μέρους της κοινωνικής ζωής των μαθητών 

στις εξωσχολικές τους δραστηριότητες και τις καθημερινές τους πρακτικές. Με τον τρόπο 

αυτό θα μπορούσαμε να καταγράψουμε με λεπτομέρεια τις διαδικασίες που συμμετέχουν 

οι μαθητές και πως αυτές οι εμπειρίες μπορούν να επηρεάσουν τη συμμετοχή τους στο 

μάθημα των μαθηματικών στο σχολείο. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

Κλείδα Παρατήρησης Μαθητών 

Κλείδα παρατήρησης μαθητή/τριας στην τάξη 

Μαθητής: Ημερομηνία: Μάθημα: 
 

Τάξη: Ημέρα παρατήρησης: Έννοιες που 
πραγματεύονται: 
 
 

Α/Α Στοιχεία 
παρατήρησης 

Φορές που επαναλαμβάνονται Σημειώσεις 

 Συμπεριφορά 
στην τάξη: 

5’ 10’ 15’ 20’ 25’ 30’ 35’ 40’ 45’ 
 

Κ.1α Παρακολουθεί 
το μάθημα; 

          

Κ.1β Παρακολουθεί 
στον πίνακα; 

          

Κ.1γ Αποσπάται η 
προσοχή του/ 
της; 

          

Κ.2 Ξεχνάει, χάνει 
ή τοποθετεί 
αλλού τα 
πράγματά 
του/ της; 

          

 Είναι συνεπής στους κανόνες της τάξης: 

Κ.3α Αντιγράφει 
από τον/ την 
συμμαθητή/ 
τρια του/ της; 

          

Κ.3β Αντιγράφει 
από τον 
πίνακα; 

          

Κ.3γ Ακολουθεί τις 
οδηγίες του/ 
της 
εκπαιδευτι-
κού; 

          

Κ.3δ Μιλά με τον/ 
την 
συμμαθητή/ 
τρια του/ της 
εν ώρα 
μαθήματος; 

          

Κ.3ε Μιλά στην 
τάξη χωρίς να 
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είναι η σειρά 
του/ της; 

Κ.3στ Σηκώνεται 
από τη θέση 
του/ της εν 
ώρα 
μαθήματος; 

          

Κ.3ζ Αργεί να μπει 
στην αίθουσα; 

          

Κ.3η Αντιμιλά στον/ 
στην 
εκπαιδευτικό; 

          

Κ.3θ Ενοχλεί τους 
συμμαθητές 
του/ της εν 
ώρα 
μαθήματος; 

          

Κ.3ι Χρησιμοποιεί 
ηλεκτρονική 
συσκευή (π.χ. 
κινητό) εν ώρα 
μαθήματος; 

          

Κ.3κ Ασχολείται με 
κάτι άλλο την 
ώρα του 
μαθήματος; 

          

 Εργασίες: 5’ 10’ 15’ 20’ 25’ 30’ 35’ 40’ 45’  

Κ.4α Παρέδωσε τις 
εργασίες που 
είχε για το 
σπίτι; 

          

Κ.4β Ολοκλήρωσε 
τις εργασίες 
που είχε για το 
σπίτι; 

          

Κ.5 Κάνει όλες τις 
ασκήσεις στο 
σχολείο; 

          

Κ.6 Ολοκληρώνει 
την εργασία 
του/ της; 

          

Κ.7 Κάνει την 
εργασία του/ 
της με 
προσοχή; 

          

Κ.8 Όταν 
τελειώνει ένα 
πρόβλημα/ 
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άσκηση 
ελέγχει την 
απάντησή 
του/ της; 

 Επίλυση 
προβλημάτων 

5’ 10’ 15’ 20’ 25’ 30’ 35’ 40’ 45’ 
 

Κ.9α Σχεδιάζει 
βήματα πριν 
την επίλυση 
του 
προβλήματος/ 
άσκησης; 

          

Κ.9β Ζωγραφίζει 
εικόνες ή 
διαγράμματα 
για να 
βοηθηθεί στην 
επίλυση 
προβλημάτων; 

          

Κ.9γ Σημειώνει 
λέξεις - 
κλειδιά του 
προβλήματος; 

          

 Συμμετοχή 
στην τάξη: 

5’ 10’ 15’ 20’ 25’ 30’ 35’ 40’ 45’ 
 

Κ.10 Συμμετέχει 
ενεργά στις 
συζητήσεις της 
τάξης; 

          

Κ.11 Απομονώνεται 
και δεν 
συμμετέχει 
στο μάθημα; 

          

 Αλληλεπίδρα-
ση με τον /την 
εκπαιδευτικό: 

5’ 10’ 15’ 20’ 25’ 30’ 35’ 40’ 45’ 
 

Κ.12 Σηκώνει το 
χέρι για να 
απαντήσει σε 
ερώτηση που 
έθεσε ο/ η 
εκπαιδευτι-
κός; 

          

Κ.13 Σηκώνεται 
στον πίνακα 
για να λύσει 
κάποια 
άσκηση όταν 
του/ της το 
ζητάει ο/ η 
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εκπαιδευτι-
κός; 

Κ.14 Απαντά στις 
ερωτήσεις 
του/ της 
εκπαιδευτικού 
όταν τον/ την 
ρωτήσει; 

          

Κ.15 Κάνει 
ερωτήσεις 
στον/ στην 
εκπαιδευτικό 
για κάτι που 
δεν 
καταλαβαίνει 
στο μάθημα; 

          

Κ.16 Ζητάει 
βοήθεια από 
τον/ την 
εκπαιδευτικό 
για την 
ολοκλήρωση 
μιας εργασίας; 

          

 Αλληλεπίδρα-
ση με τους 
συμμαθητές: 

5’ 10’ 15’ 20’ 25’ 30’ 35’ 40’ 45’ 
 

Κ.17 Κάνει 
ερωτήσεις 
στους 
συμμαθητές 
του/ της για 
κάτι που δεν 
καταλαβαίνει 
στο μάθημα; 

          

Κ.18 Ζητάει 
βοήθεια από 
τους 
συμμαθητές 
του/ της για 
την 
ολοκλήρωση 
μιας εργασίας; 

          

Κ.19 Κάνει ατομικές 
εργασίες; 

          

Κ.20 Συνεργάζεται 
με τους 
συμμαθητές 
του/ της για 
την επίλυση 
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ομαδικών 
ασκήσεων/ 
προβλημάτων; 

Κ.21 Βοηθάει τους 
συμμαθητές 
του/ της όταν 
χρειάζονται 
βοήθεια για 
την 
ολοκλήρωση 
μιας εργασίας; 

          

Κ.22α Παίρνει 
πρωτοβουλίες 
στην ομάδα; 

          

Κ.22β Μπορεί να 
ξεκινήσει μία 
εργασία μόνος 
του/ της;  

          

Κ.22γ Πρέπει 
κάποιος να 
τον/ την 
βοηθήσει για 
να ξεκινήσει 
και να 
συνεχίσει; 

          

 Προφίλ 
μαθητή/ 
τριας: 

Αριθμοί: Επίλυση 
προβλημάτων: 

Μετρήσεις: Γεωμετρία: 

 Ροή του μαθήματος: 
 
 
 
 
 

 

 Άλλο: 
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Ερωτηματολόγιο Συνέντευξης Μαθητών 

Συνέντευξη μαθητή/ τριας 

Μαθητής: Ημερομηνία: 

Τάξη: Διάρκεια συνέντευξης: 

Το μάθημα των μαθηματικών. 

Σ.1 Σου αρέσει το μάθημα των μαθηματικών; 

Σ.2 Σου αρέσει να μαθαίνω καινούρια πράγματα στα Μαθηματικά; 

Σ.3 Χαίρεσαι κάθε φορά που έχετε Μαθηματικά στην τάξη; 

Σ.4α Θεωρείς τα Μαθηματικά διασκεδαστικό μάθημα; 

Σ.4β Αισθάνεσαι τα Μαθηματικά στην τάξη σαν αγγαρεία; 

Σ.4γ Βαριέσαι την ώρα των μαθηματικών; 

Σ.4δ Όταν είναι η ώρα των μαθηματικών θα προτιμούσες να βγεις από την τάξη; 

Σ.5α Πιστεύεις ότι τα Μαθηματικά που μαθαίνεις στην τάξη σε βοηθούν στην 
καθημερινή σου ζωή; 

Σ.5β Πιστεύεις ότι τα Μαθηματικά θα σε βοηθήσουν στη ζωή σου αργότερα; 

Σ.6 Ενδιαφέρεσαι για τους βαθμούς σου στα Μαθηματικά; 

Σ.7α Κατανοείς τα Μαθηματικά που διδάσκεσαι στην τάξη; 

Σ.7β Πιστεύεις ότι μπορείς να παρακολουθήσεις το μάθημα των μαθηματικών στην 
τάξη σου ή «χάνεσαι» μέσα στο μάθημα; 

Σ.8 Κατανοείς πάντα όσα λέει ο/ η δάσκαλος/ α σου στην τάξη την ώρα των 
μαθηματικών; 

Σ.9 Καταλαβαίνεις πάντα όσα δείχνει ο/ η δάσκαλος/ α σου στον πίνακα; 

Σ.10 Πιστεύεις ότι το βιβλίο των μαθηματικών της τάξης σου είναι εύκολο / δύσκολο; 

Σ.11 Πιστεύεις ότι οι ασκήσεις του βιβλίου είναι εύκολες / δύσκολες για εσένα; 

Σ.12 Καταλαβαίνεις πάντα τι ζητάει μία άσκηση; 

Σ.13 Σου φτάνει ο χρόνος που δίνει ο/ η δάσκαλος/α σου για να ολοκληρώσεις μία 
άσκηση του βιβλίου μόνος σου; 

Σ.14 Σου αρέσει να λύνεις τις ασκήσεις μόνος/ η σου ή σε συνεργασία με την ομάδα 
σου ή τον/ την συμμαθητή/ τριά σου; 

Σ.15α Θεωρείς ότι τα πηγαίνεις εξ ίσου καλά με τους συμμαθητές σου στα Μαθηματικά; 

Σ.15β Θεωρείς ότι τα πηγαίνεις καλύτερα από τους συμμαθητές σου στα Μαθηματικά; 

Σ.15γ Θεωρείς ότι τα πηγαίνεις χειρότερα από τους συμμαθητές σου στα Μαθηματικά; 

Σ.16α Σε σύγκριση με τους συμμαθητές σου πιστεύεις ότι είσαι αδύναμος/η στην 
εκτέλεση πράξεων (πρόσθεση, αφαίρεση, πολλαπλασιασμός, διαίρεση); 

Σ.16β Σε σύγκριση με τους συμμαθητές σου πιστεύεις ότι είσαι αδύναμος/η στη 
γεωμετρία; 

Σ.16γ Σε σύγκριση με τους συμμαθητές σου πιστεύει ότι είσαι αδύναμος/η στην επίλυση 
προβλημάτων; 

Σ.17 Πιστεύεις ότι η παρακολούθηση μαθημάτων στο Τμήμα Ένταξης σε βοηθάει; 

Σ.18α Πιστεύεις ότι τα Μαθηματικά που διδάσκεσαι στο Τμήμα Ένταξης σε βοηθούν; 

Σ.18β - Αν ναι, πιστεύεις ότι σε βοηθούν να ανταποκριθείς στις απαιτήσεις του 
ίδιου μαθήματος στην τάξη σου; 

Επίλυση προβλημάτων. 

Σ.19α Σου αρέσει να λύνεις προβλήματα στα Μαθηματικά; 

Σ.19β Σου αρέσει να λύνεις εύκολα ή δύσκολα προβλήματα στα Μαθηματικά; 

Σ.20 Όταν αντιμετωπίζεις ένα πρόβλημα στα νιώθεις άγχος; 

Σ.21α Καταλαβαίνεις τι σου ζητάει ένα πρόβλημα να κάνεις όταν το διαβάζεις; 

Σ.21β Τι σε δυσκολεύει όταν διαβάζεις / λύνεις ένα πρόβλημα; 



Παράγοντες που συνδέονται με τη συμμετοχή μαθητών με δυσκολίες μάθησης στην τάξη 
των Μαθηματικών 
 
 

126 
 

Σ.22 Περιέγραψέ μου πως σκέφτεσαι όταν ξεκινάς να λύσεις ένα πρόβλημα στα 
Μαθηματικά. 

Σ.23 Κατά την επίλυση ενός προβλήματος προσπαθείς να οργανώσεις ένα σχέδιο 
επίλυσης στο μυαλό σου πριν ξεκινήσεις να το λύνεις στο χαρτί; 

Σ.24 Θυμάσαι λέξεις-κλειδιά που σε βοηθούν στην επίλυση προβλημάτων στα 
Μαθηματικά; 

Σ.25 Όταν διαβάζεις ένα πρόβλημα είσαι σίγουρος για το τι σου ζητείται να κάνεις πριν 
ξεκινήσεις να το λύνεις; 

Σ.26 Όταν τελειώσεις ένα πρόβλημα, ελέγχεις την απάντησή σου να δεις αν είναι 
λογική; 

Σχέσεις μαθητή/ τριας με τον/ την εκπαιδευτικό. 

Σ.27 Ο/ Η δάσκαλος/ α σου πιστεύει ότι μπορείς να τα καταφέρεις στα Μαθηματικά; 

Σ.28 Θέλεις ο/ η δάσκαλος/ α σου να είναι ευχαριστημένη/ος μαζί σου; 

Σ.29 Θέλεις ο/ η δάσκαλος/ α σου να νομίζει ότι είσαι καλός μαθητής; 

Σ.30 Θέλεις να φαίνεσαι έξυπνος στο/ στη δάσκαλο/ α σου; 

Σ.31 Σε βοηθάει ο/ η δάσκαλος/ α σου στα Μαθηματικά; (λίγο, αρκετά, πολύ) 

Σχέσεις μαθητή/ τριας με τους συμμαθητές. 

Σ.32 Θέλεις να φαίνεσαι έξυπνος στους συμμαθητές σου; 

Σ.33 Θέλεις οι συμμαθητές σου να νομίζουν ότι είσαι καλός μαθητής / καλή μαθήτρια; 

Σ.34 Οι συμμαθητές σου πιστεύουν ότι μπορείς να τα καταφέρεις στα Μαθηματικά; 

Σ.35α Αισθάνεσαι ότι είσαι ισότιμο μέλος στην τάξη την ώρα των μαθηματικών; 

Σ.35β Αισθάνεσαι ότι σε παραγκωνίζουν/ δεν σου δίνουν σημασία στην τάξη την ώρα 
των μαθηματικών; 

Σ.36 Αισθάνεσαι ντροπή όταν κάνεις ένα λάθος μπροστά στην τάξη σου; 

Σ.37 Σου αρέσει όταν παίρνεις το λόγο μέσα στην τάξη; 

Σ.38 Σου αρέσει όταν απαντάς σωστά σε μία ερώτηση που έκανε η δασκάλα / ο 
δάσκαλός σου; 

Οικογένεια: προφίλ, κίνητρα και αξίες. 

Σ.39α Τι δουλειά κάνει η μητέρα σου;  

Σ.39β Τι δουλειά κάνει ο πατέρας σου; 

Σ.40 Από πόσα μέλη αποτελείται η οικογένειά σου; 

Σ.41 Ποιο σε σειρά από τα αδέλφια σου είσαι; 

Σ.42 Σπουδάζει κάποιο από τα αδέλφια σου; Ποιο; 

Σ.43 Εργάζεται κάποιο από τα αδέλφια σου; Ποιο; 

Σ.44α Έχουν σπουδάσει οι γονείς σου;  

Σ.44β - Αν ναι, τι έχει σπουδάσει η μητέρα σου; 

Σ.44γ - Τι έχει σπουδάσει ο πατέρας σου; 

Σ.45 Οι γονείς σου θεωρούν το σχολείο σημαντικό για εσένα; 

Σ.46α Τι θέλεις να γίνεις όταν μεγαλώσεις; 

Σ.46β - Τι πιστεύει η οικογένειά σου γι’ αυτό; 

Σ.47 Τα Μαθηματικά είναι σημαντικό μάθημα για την οικογένειά σου; 

Σ.48 Η οικογένειά σου πιστεύει ότι μπορείς να τα καταφέρεις στα Μαθηματικά; 

Σ.49 Θέλεις η οικογένειά σου να νομίζει ότι είσαι καλός μαθητής / καλή μαθήτρια στα 
Μαθηματικά; 

Σ.50 Πιστεύεις ότι η οικογένειά σου στεναχωριέται με τις επιδόσεις σου στα 
Μαθηματικά; 

Σ.51 Οι καλοί βαθμοί στα Μαθηματικά οδηγούν σε άλλα πράγματα που επιθυμείς (π.χ. 
ανταμοιβή, έπαινος); 

Σ.52 Ποιος από την οικογένειά σου σε βοηθά να μελετήσεις τα Μαθηματικά στο σπίτι; 
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Σ.53 Έρχεται κάποιος/ α δάσκαλος / δασκάλα στο σπίτι να σε βοηθήσει με τα 
Μαθηματικά; 

Σ.54α Σε ποιο χώρο του σπιτιού μελετάς τα Μαθηματικά σου συνήθως; 

Σ.54β Βρίσκονται και άλλα άτομα στον ίδιο χώρο όταν μελετάς; 

Σ.55α Έχετε ηλεκτρονικό υπολογιστή στο σπίτι;  

Σ.55β Χρησιμοποιείς τον ηλεκτρονικό υπολογιστή για τα μαθήματά σου; 

Σ.55γ Χρησιμοποιείς τον ηλεκτρονικό υπολογιστή για τα Μαθηματικά; 

Σ.56 Χρησιμοποιείς κομπιουτεράκι όταν κάνεις Μαθηματικά στο σπίτι; 

Σ.57 Έχετε σύνδεση στο ίντερνετ στο σπίτι; 
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Ερωτηματολόγιο Συνέντευξης Εκπαιδευτικών 

Συνέντευξη εκπαιδευτικού 

Εκπαιδευτικός: Ημερομηνία: 

Τάξη: Διάρκεια συνέντευξης: 

Χρόνια προϋπηρεσίας: Χρόνια στο συγκεκριμένο σχολείο: 

Χρόνια που έχει διδάξει την ___ τάξη: 
Χρόνια που διδάσκει τον/την μαθητή/ 
τρια: 

Απόψεις για το μάθημα των μαθηματικών. 

Ε.1 Θεωρείτε τα Μαθηματικά σημαντικό μάθημα; 

Ε.2 Θεωρείτε πως τα Μαθηματικά του δημοτικού είναι εύκολα ή δύσκολα στη 
διδασκαλία τους; 

Ε.3 Θεωρείτε την ύλη των μαθηματικών του δημοτικού σχολείου εύκολη ή δύσκολη 
για την ηλικία των μαθητών; Γιατί; 

Ε.4α Θεωρείτε τη διδασκαλία των μαθηματικών της τάξης σας εύκολη ή δύσκολη; 

Ε.4β - Αν τη θεωρείτε εύκολη, ποιοι παράγοντες πιστεύετε ότι διευκολύνουν το 
έργο σας; 

Ε.4γ - Αν τη θεωρείτε δύσκολη ποιοι παράγοντες πιστεύετε ότι δυσκολεύουν το 
έργο σας; 

Ε.5 Πως θα χαρακτηρίζατε το επίπεδο των μαθητών της τάξης σας στα Μαθηματικά; 

Ε.6 Πιστεύετε ότι τα Μαθηματικά είναι σημαντικό μάθημα για την τωρινή αλλά και 
μετ’ έπειτα ζωή των μαθητών σας; 

Απόψεις για την εκπαίδευση του/ της μαθητή/ τριας στα Μαθηματικά. 

Ε.7 Πιστεύετε ότι τα Μαθηματικά είναι σημαντικά για τον/ την μαθητή/ τρια Α; 

Ε.8 Πιστεύετε ότι ο/ η μαθητής/ τρια Α μπορεί να τα καταφέρει στα Μαθηματικά; 

Ε.9α Θεωρείτε ότι ο/ η μαθητής/ τρια Α είναι σε θέση να παρακολουθήσει το μάθημα 
της τυπικής τάξης; 

Ε.9β - Αν ναι, σε ποιο ποσοστό υπολογίζετε την ικανότητά του/ της αυτή; 

Ε.10 Πιστεύετε ότι ο/ η μαθητής/ τρια Α συμμετέχει λίγο, αρκετά, πολύ στο μάθημα 
των μαθηματικών σε σχέση με τις δυνατότητές του/της; 

Ε.11 Πως θα μπορούσατε να τον/ την βοηθήσετε ώστε να τα πάει καλύτερα; 

Ε.12 Τι άλλο πιστεύετε ότι θα μπορούσε να βελτιώσει τη συμμετοχή του/ της μαθητή/ 
τριας Α στο μάθημα της τυπικής τάξης; 

Ε.13 Πιστεύετε ότι η παρακολούθηση του Τμήματος Ένταξης βοηθάει τον/ την μαθητή/ 
τρια Α; 

Σχέσεις εκπαιδευτικού με τον/ την μαθητή/ τρια. 

Ε.14 Πως θα χαρακτηρίζατε τη σχέση σας με τον/ την μαθητή/ τρια Α; 

Ε.15 Συμμορφώνεται ο/ η μαθητής/ τρια Α στους κανόνες της τάξης σας; 

Ε.16 Ποιες συμπεριφορές του/ της μαθητή/ τριας συναντάτε συνήθως την ώρα των 
μαθηματικών στην τάξη; 

Σχέσεις του/ της μαθητή/ τριας με τους συμμαθητές. 

Ε.17 Ποιες είναι οι σχέσεις του/ της μαθητή/ τριας Α με τους συμμαθητές του/ της στο 
διάλειμμα; 

Ε.18 Ποιες είναι οι σχέσεις του/ της μαθητή/ τριας Α με τους συμμαθητές του/ της την 
ώρα του μαθήματος των μαθηματικών; 

Ε.19 Σε τι επίπεδο στα Μαθηματικά πιστεύετε ότι βρίσκεται ο/ η μαθητής/ τρια Α σε 
σχέση με τους συμμαθητές του/ της; 

Ε.20 Πως πιστεύετε ότι αισθάνονται οι συμμαθητές του/ της μαθητή/ τριας Α για τις 
επιδόσεις του/ της στα Μαθηματικά; 
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Ε.21 Πως πιστεύετε ότι αισθάνονται οι συμμαθητές του/ της μαθητή/ τριας Α για τη 
συμπεριφορά του/ της στην τάξη την ώρα των μαθηματικών; 

Απόψεις της οικογένειας για την μαθηματική εκπαίδευση του/ της μαθητή/ τριας. 

Ε.22 Δείχνει ενδιαφέρον η οικογένεια του/ της μαθητή/ τριας Α για τις επιδόσεις του/ 
της στο σχολείο; 

Ε.23 Δείχνει ενδιαφέρον η οικογένεια του/ της μαθητή/ τριας Α για τις επιδόσεις του/ 
της στα Μαθηματικά; 

Ε.24 Πως πιστεύετε ότι αισθάνεται η οικογένεια του/ της μαθητή/ τριας Α για τις 
επιδόσεις του/ της στα Μαθηματικά της τυπικής τάξης; 

Ε.25 Ποια πιστεύετε ότι είναι η στάση της οικογένειας του/ της μαθητή/ τριας απέναντι 
στη διδασκαλία των μαθηματικών στο σχολείο; 

Ε.26α Γνωρίζετε αν έχει ο/ η μαθητής/ τρια Α κάποια βοήθεια από το σπίτι στο μάθημα 
των μαθηματικών; 

Ε.26β - Αν ναι, τι είδους βοήθεια γνωρίζετε του/ της προσφέρεται; 

Ε.26γ - Πιστεύετε ότι το είδος αυτό βοήθειας είναι αρκετό για τον/ την μαθητή/ 
τρια; 

Ε.26δ - Τι άλλο θα προτείνατε εσείς; 

Διδασκαλία των μαθηματικών στην τάξη. 

Ε.27 Ποια μέθοδο διδασκαλίας εφαρμόζετε στην τάξη σας την ώρα των μαθηματικών; 

Ε.28 Τι εποπτικά μέσα χρησιμοποιείτε κατά τη διδασκαλία των μαθηματικών στην τάξη; 

Ε.29 Το σχολείο διαθέτει τον εξοπλισμό που χρειάζεστε για τη διδασκαλία των 
μαθηματικών στην τάξη σας; 

Ε.30 Διαθέτει η τάξη σας τον απαραίτητο εξοπλισμό για τη διδασκαλία του μαθήματος 
των μαθηματικών; 

Ε.31 Στο σχολείο σας έχετε εύκολη πρόσβαση στον εξοπλισμό που χρειάζεστε για τη 
διδασκαλία των μαθηματικών; 

Ε.32 Είναι πάντα διαθέσιμος αυτός ο εξοπλισμός για τις ανάγκες του μαθήματός σας; 

Ε.33α Φέρνετε δικό σας υλικό από το σπίτι για τη διδασκαλία των μαθηματικών; 

Ε.33β - Αν ναι, τι υλικό είναι αυτό; 

Ε.34 Συνεργάζεστε με άλλους εκπαιδευτικούς του σχολείου για τη διδασκαλία των 
μαθηματικών στην τάξη σας; 

Ε.35 Συνεργάζεστε με άλλους εκπαιδευτικούς του σχολείου για τη διδασκαλία του/ της 
μαθητή/ τριας Α στα Μαθηματικά; 

Ε.36 Συνεργάζεστε με κάποιον άλλο ειδικό, εκτός σχολείου, για τη διδασκαλία του/ της 
μαθητή/ τριας Α στα Μαθηματικά; 

Ε.37 Ποια μέθοδος διδασκαλίας στα Μαθηματικά πιστεύετε ότι ταιριάζει περισσότερο 
στο μαθησιακό προφίλ του/ της μαθητή/ τριας Α; 

Ε.38α Πιστεύετε ότι μπορείτε να αλλάξετε κάτι στη διδασκαλία σας ώστε να 
συμπεριλάβετε περισσότερο ενεργά τον/ την μαθητή/ τρια Α στα Μαθηματικά; 

Ε.38β - Τι είναι αυτό/ αυτά που θα αλλάζατε; 

 


