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Περίληψη 

Η σημαντικότητα της έννοιας της ταυτότητας, η συχνή εμφάνιση και οι εφαρμογές της 

στα Μαθηματικά, καθιστά την διδασκαλία της ένα σημαντικό σταθμό των σχολικών 

Μαθηματικών που πρέπει να γίνει προσεκτικά ώστε να εξαλείψει τυχόν παρανοήσεις 

και γνωστικά εμπόδια που δημιουργήθηκαν από προηγούμενες σχετικές έννοιες. 

Σκοπός της παρούσας έρευνας είναι να διερευνηθούν και να συγκριθούν τα λάθη που 

κάνουν οι μαθητές με Ήπιες Εκπαιδευτικές Ανάγκες και οι μαθητές τυπικής ανάπτυξης 

στη χρήση των “Αξιοσημείωτων ταυτοτήτων”. Στην έρευνα συμμετείχαν συνολικά 122 

μαθητές Γ’ Γυμνασίου και Α’ Λυκείου, από τους οποίους οι 57 ήταν μαθητές με Ήπιες 

Εκπαιδευτικές Ανάγκες και οι 65 ήταν μαθητές τυπικής ανάπτυξης. Τα δεδομένα της 

έρευνας προέκυψαν από την επίλυση έξι ασκήσεων, οι οποίες αποσκοπούσαν στη 

διερεύνηση της λεκτικής, γεωμετρικής και αλγεβρικής κατανόησης των ταυτοτήτων. 

Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι η επίδοση των τυπικών μαθητών ήταν υψηλότερη από 

την επίδοση των μαθητών με Ήπιες Εκπαιδευτικές Ανάγκες. Και οι δύο κατηγορίες 

μαθητών που μελετήθηκαν παρουσιάζουν αδυναμία γλωσσικής διατύπωσης 

μαθηματικών εκφράσεων μέσω της χρήσης αναπαραστάσεων, με τους μαθητές με 

Ήπιες Εκπαιδευτικές Ανάγκες να εμφανίζουν σχεδόν καθολική 

αναποτελεσματικότητα. Τόσο οι μαθητές τυπικής ανάπτυξης όσο και οι μαθητές με 

Ήπιες Εκπαιδευτικές Ανάγκες σημείωσαν λάθη που σχετίζονται με την μετάβαση των 

μαθητών από την Αριθμητική στην Άλγεβρα με τους τελευταίους να εμφανίζουν πιο 

βασικές παρανοήσεις. Τα ευρήματα αυτά έχουν σημαντικές εκπαιδευτικές συνέπειες, 

αλλά ταυτόχρονα δημιουργούν την ανάγκη για περαιτέρω έρευνα.  

Λέξεις κλειδιά: Ποιοτική ανάλυση λαθών, αξιοσημείωτες ταυτότητες, ήπιες εκπαιδευτικές 

ανάγκες , άλγεβρα στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση 
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Abstract 

The significance of the concept “Identity”, the frequent occurrence and its applications 

in mathematics, is an important milestone in mathematics, as school subject, which 

must be taught carefully in order to eliminate any misunderstandings and cognitive 

barriers, which may be created/provoked by previous relevant concepts in the area of 

mathematics. The purpose of this research is to investigate and compare the mistakes 

that students with Mild Educational Needs and Formal Development students make in 

the use of "Remarkable Identities". The research involved a total of 122 students of 3rd 

Junior High School and 1st Senior High School, of which 57 were students with Mild 

Educational Needs and 65 were students of Formal Development. The survey data 

emerged from solving six exercises that were designed to investigate the verbal, 

geometric and algebraic comprehension of identities. The results indicated that the 

proficiency of typical development students was higher than the students with Mild 

Educational Needs. Both categories of students show a lack of linguistic expression in 

mathematical expressions through the use of representations. Despite the fact that 

students with Mild Educational Needs present almost a complete inefficiency. Both 

formal development students and students with Mild Educational Needs made mistakes 

related to students' transition from Arithmetic to Algebra with the latter showing more 

basic/significant misconceptions. These findings lead to important educational 

implications, but simultaneously highlight the need for further research. 

Keywords: Qualitative error analysis, remarkable identities, mild educational needs, 

algebra in secondary education/secondary algebra education 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Τα μαθηματικά δημιουργήθηκαν σε μια προσπάθεια των ανθρώπων να 

ερμηνεύσουν τον κόσμο και να επιλύσουν καθημερινά προβλήματα (Κολέζα, 2017). 

Σύμφωνα με τον Νικολόπουλο (2016), τα μαθηματικά ως γλώσσα των αριθμών με τις 

δικές τους αρχές και σύμβολα έχουν καταστεί η ενιαία παγκόσμια γλώσσα των 

ανθρώπων, την οποία είναι αναγκαίο να μάθουν όλοι οι άνθρωποι, ώστε να μπορούν 

να αντιμετωπίσουν όλα τα προβλήματα της καθημερινής τους ζωής. Η μεγαλύτερη 

εξοικείωση του με τα Μαθηματικά σημαίνει και απόκτηση  μεθοδικότητας, 

επινοητικότητας αλλά και ένα είδος συστηματικής αντίληψης των πραγμάτων 

(Τζεκάκη, 2011). Ο Azuka (2015) υποστηρίζει ότι τα μαθηματικά είναι το θεμέλιο της 

επιστήμης που αποτελεί το βράχο της σύγχρονης ανάπτυξης και επισημαίνει ότι το 

επίπεδο κοινωνικής και οικονομικής ανάπτυξης οποιασδήποτε χώρας είναι στενά 

συνδεδεμένο με το επίπεδο ανάπτυξης της χώρας αυτής στην επιστήμη και τεχνολογία. 

Η διδακτική των μαθηματικών είναι ένας κλάδος που έχει ως αντικείμενο τους 

τρόπους μεταφοράς των μαθηματικών γνώσεων και δεξιοτήτων στο περιβάλλον του 

σχολείου και αποτελείται από τρεις συνιστώσες: τον εκπαιδευτικό, το μαθητή, τη 

γνώση και τις μεταξύ τους συνδέσεις (Κολέζα, 2017 · Μακρής & Σούρλας, 2000).  

 Ένας βασικός στόχος της μαθηματικής εκπαίδευσης είναι οι μαθητές να μάθουν τη 

γλώσσα των μαθηματικών, όχι μόνο σε επίπεδο συμβόλων, αλλά κυρίως σε επίπεδο 

διατύπωσης λογικών σχέσεων και επιχειρημάτων. Να μπορούν να περιγράφουν με 

ακρίβεια τα βήματα που ακολουθούν σε μια διαδικασία σκέψης, να μπορούν να 

διατυπώνουν και να εκφράζουν με σαφήνεια τα επιχειρήματά τους ώστε να γίνουν 

κατανοητά από τους άλλους, να είναι ικανοί να καταγράφουν τα αποτελέσματά τους 

στη φυσική γλώσσα άλλα και με τη χρήση μαθηματικών συμβόλων (Κολέζα, 2017). 

Εκτός από την τυπική ικανοποίηση των επιταγών του Προγράμματος Σπουδών, η 
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διδασκαλία των μαθηματικών, όπως επισημαίνει ο Αγαλιώτης (2000), θα πρέπει να 

καθιστά τον μαθητή ικανό να χρησιμοποιεί δημιουργικά τις γνώσεις του τόσο στο 

πλαίσιο των σχολικών μαθημάτων όσο και στο πλαίσιο των πρακτικών αναγκών της 

καθημερινής ζωής. 

Η Άλγεβρα αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους τομείς των σχολικών 

μαθηματικών και έχει εφαρμογές τόσο σε άλλους τομείς των μαθηματικών όσο και σε 

άλλες επιστήμες όπως η Φυσική, Πληροφορική και άλλες επιστήμες. Η κατανόηση των 

αλγεβρικών κανόνων και του Αλγεβρικού Λογισμού είναι αναγκαία δεξιότητα για την 

πρόοδο στο μάθημα των Μαθηματικών. Βασικό συστατικό για την πρόοδο στο μάθημα 

της Άλγεβρας είναι η γνώση των συμβόλων, η κατανόηση της δομής των αλγεβρικών 

εκφράσεων και ο κατάλληλος μετασχηματισμός τους (Μαλλιάκας, 2016). 

Αρχικά, οι μαθητές που φοιτούν στις πρώτες τάξεις του δημοτικού σχολείου έρχονται 

σε επαφή με την αριθμητική. Μαθαίνουν τους φυσικούς αριθμούς, κάνουν πράξεις με 

αυτούς και παρατηρούν τις ιδιότητές τους. Καλούνται να λύσουν προβλήματα 

κάνοντας χρήση των βασικών πράξεων. Σταδιακά επεκτείνουν τις γνώσεις τους τόσο 

σε πιο σύνθετους αριθμούς (δεκαδικούς και κλάσματα) όσο και σε πιο σύνθετες 

έννοιες. Έπειτα, σε μεγαλύτερες τάξεις του δημοτικού σχολείου οι μαθητές έρχονται 

σε επαφή με προ-αλγεβρικές έννοιες, όπως η χρήση των γραμμάτων ως αναπαράσταση 

ενός γενικευμένου αριθμού και αργότερα στο γυμνάσιο διδάσκονται την Άλγεβρα που 

έχει στόχο τη συστηματική χρήση και διαχείριση αριθμών, μεταβλητών, ιδιοτήτων και 

άλλων απαραίτητων εννοιών.  (Μαλλιάκας, 2016). 

Όσον αφορά τους μαθητές με Ήπιες Εκπαιδευτικές Ανάγκες (ΗΕΑ), 

δυσκολεύονται περισσότερο στα μαθηματικά από τους μαθητές τυπικής ανάπτυξης 

(Lewis, 2017). Η μελέτη της μάθησης και διδασκαλίας των μαθηματικών σε παιδιά και 

μαθητές που έχουν διαγνωστεί με ειδικά μαθησιακά προβλήματα ή με συγκεκριμένες 
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δυσκολίες ή αναπηρίες έχει αρχίσει να καταγράφεται στη διεθνή βιβλιογραφία και σε 

συνέδρια της Διδακτικής των Μαθηματικών (Nunes, 2012· Νούλης, Καφούση & 

Καλαβάση, 2015). 

Τα λάθη στα μαθηματικά μπορούν να παρέχουν πολύτιμα στοιχεία σε όλους 

τους εκπαιδευτικούς σχετικά με τον τρόπο σκέψης των μαθητών, ενώ επιπλέον οι 

αρχάριοι εκπαιδευτικοί εφοδιασμένοι με τη γνώση των πιθανών λαθών που κάνουν οι 

μαθητές, μπορούν να βελτιώσουν την ποιότητα της διδασκαλίας τους στα μαθηματικά 

(Χαιρέτη, 2009). 

Μέσω της ποιοτικής ανάλυσης λαθών γίνεται μια προσπάθεια 

κατηγοριοποίησης των λαθών, που θα βοηθήσει τόσο τους μαθητές όσο και τους 

εκπαιδευτικούς στην υλοποίηση εξατομικευμένων διδακτικών παρεμβάσεων. Οι 

ερευνητικές δυσκολίες σε αυτή την κατεύθυνση ειδικών πληθυσμιακών κατηγοριών 

είναι πολλαπλές καθώς απαιτούν συγκεκριμένες διεπιστημονικές προσεγγίσεις ως προς 

την νοητική ανάπτυξη και τον μαθηματικό συλλογισμό, αλλά και διεπιστημονικές 

συμφωνίες ως προς την ερευνητική μεθοδολογία και την εγκυρότητα των 

αποτελεσμάτων. Είναι, λοιπόν, μια αναγκαία κατεύθυνση και προϋπόθεση για τον 

εκπαιδευτικό σχεδιασμό της σχολικής ένταξης, της δημοκρατικής εκπαίδευσης και 

ανθρωπιστικής αγωγής στις σύγχρονες κοινωνίες (Νούλης, Καφούση & Καλαβάση, 

2015). 

Ένα από τα πιο δημοφιλή κεφάλαια των μαθηματικών στη δευτεροβάθμια 

εκπαίδευση στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα είναι το κεφάλαιο των 

“αξιοσημείωτων ταυτοτήτων” που διδάσκεται στη Γ ’Γυμνασίου για πρώτη φορά και 

συντροφεύει τους μαθητές μέχρι το τέλος των σχολικών τους χρόνων στα μαθηματικά. 

Το κεφάλαιο των “αξιοσημείωτων ταυτοτήτων” κρίνεται ως απαιτούμενο για τη σωστή 
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επίλυση ασκήσεων παραγοντοποίησης, γεωμετρικών ασκήσεων, εξισώσεων, 

αλγεβρικών παραστάσεων κλπ. 

Μέσω της εκτενούς βιβλιογραφικής ανασκόπησης αναδύθηκε ένα έλλειμμα σε 

έρευνες στον τομέα της άλγεβρας στην δευτεροβάθμια εκπαίδευση σε μαθητές με 

ΗΕΑ, συμπερασματικά, η παρούσα έρευνα κρίνεται σημαντική καθώς μέσω της 

παρούσας  ποιοτικής ανάλυσης θα επιχειρηθεί  μία πρώτη καταγραφή και ταξινόμηση 

των λαθών που εκτελούνται από τους μαθητές της Γ’ Γυμνασίου και Α’ Λυκείου με 

ΗΕΑ στην κατανόηση και εφαρμογή των “αξιοσημείωτων ταυτοτήτων”. 

Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, σχεδιάστηκε η παρούσα μελέτη με σκοπό να 

απαντηθούν τα ερευνητικά ερωτήματα και να δοθούν τεκμηριωμένες απαντήσεις. Για 

την διερεύνηση των ερωτημάτων, οργανώθηκε και διεξήχθη μια ποιοτική έρευνα, ώστε 

να προσπαθήσει σε κάποιο βαθμό η ερευνήτρια να περιγράψει και να ερμηνεύσει το 

παρόν επιστημονικό ζήτημα. Το εργαλείο διεξαγωγής ήταν μια αυτοσχέδια δοκιμασία, 

που δόθηκε προσωπικά σε κάθε μαθητή σε συνδυασμό με συζήτηση, όχι στο σύνολο 

του δείγματος αλλά επιλεκτικά σε κάποιους μαθητές, για εμβάθυνση στην κατανόηση 

των σκέψεων τους. 

Στην θεωρητική θεμελίωση της έρευνας του 1ου κεφαλαίου, γίνεται αναφορά 

σε ορισμούς που σχετίζονται με τις “αξιοσημείωτες ταυτότητες” και διακεκριμένες 

ταυτότητες που αναφέρονται στα σχολικά βιβλία, παρουσιάζονται οι γνωστικές και 

μαθησιακές προϋποθέσεις χρήσης των ταυτοτήτων, μια ιστορική αναδρομή των 

“αξιοσημείωτων ταυτοτήτων” στο σχολικό βιβλίο, παρουσιάζονται οι στόχοι του 

Αναλυτικού Προγράμματος Σπουδών της Γ’ Γυμνασίου στο μάθημα των μαθηματικών 

και παρουσιάζεται μια ανάλυση ασκήσεων του βιβλίου μαθητή στη συγκεκριμένη 

ενότητα. Παρουσιάζονται τα χαρακτηριστικά και οι δυσκολίες των μαθητών με ΗΕΑ. 

Γίνεται ανασκόπηση της ερευνητικής βιβλιογραφίας που αφορά στην κατηγοριοποίηση 
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των λαθών που εκτελούν οι μαθητές και τέλος αναφέρονται τα ερευνητικά ερωτήματα 

της έρευνας. 

Στην μεθοδολογία της έρευνας (2ο κεφάλαιο), γίνεται αναλυτική παρουσίαση 

της διαδικασίας συλλογής των ευρημάτων. Η ερευνήτρια σύνταξε μια αυτοσχέδια 

δοκιμασία, σύλλεξε προσωπικά όλα τα ερωτηματολόγια και έλαβε χώρα με ορισμένους 

μαθητές συζήτηση ώστε να απαντηθούν τα ερευνητικά ερωτήματα του 1ου κεφαλαίου. 

Στο 3ο κεφάλαιο παρουσιάζονται τα αποτελέσματα τα οποία προέκυψαν από 

την στατιστική ανάλυση των δεδομένων. Η ερευνήτρια χρησιμοποιεί εικόνες από τα 

γραπτά των μαθητών για να δείξει τα λάθη τους, τα οποία ταξινόμησε σε δέκα 

επιμέρους κατηγορίες. 

Στο τελευταίο κεφάλαιο γίνεται ανάλυση των αποτελεσμάτων με αναφορές 

στην διεθνή βιβλιογραφία καθώς και παρουσίαση των συμπερασμάτων της έρευνας. 

Ακόμη, αναφέρονται οι περιορισμοί της έρευνας, οι εκπαιδευτικές προεκτάσεις και οι 

προτάσεις για μελλοντική μελέτη. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΘΕΜΕΛΙΩΣΗ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ- 

ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ 
  

1.1  Οι αξιοσημείωτες ταυτότητες ως στοιχείο της μαθηματικής γνώσης 

 

Στα μαθηματικά και κυρίως στην Άλγεβρα, η ταυτότητα είναι μια «ισότητα» η 

οποία είναι αληθής για οποιαδήποτε τιμή των μεταβλητών που περιέχει. Το σύμβολο 

της ισότητας «=» είναι το διαχωριστικό σύμβολο μεταξύ δύο αλγεβρικών (ή 

αριθμητικών) παραστάσεων και δηλώνει ότι οι παραστάσεις που βρίσκονται αριστερά 

και δεξιά του είναι ισοδύναμες (Μαλλιάκας, 2016). Σύμφωνα με το σχολικό βιβλίο της 

Γ’ Γυμνασίου ταυτότητα λέγεται κάθε ισότητα που περιέχει μεταβλητές και αληθεύει 



15 

 

για όλες τις τιμές των μεταβλητών της. Στα μαθηματικά οι ταυτότητες εμφανίζονται με 

διάφορες μορφές και ειδικότερες ονομασίες, όπως για παράδειγμα σαν ορισμοί 

(δύναμη αριθμού όπως (3𝜒𝜓)2 = 9𝜒2𝜓2 ), ή σαν ιδιότητες πράξεων (όπως 

επιμεριστική ιδιότητα 3(𝛼 + 𝛽) = 3𝛼 + 3𝛽 ) (Παπαδάκης, 2014), ή σαν εξίσωση 

(όπως 0𝜒 = 0), είτε σαν «αξιοσημείωτες ταυτότητες» ή αλλιώς «αξιοσημείωτοι 

πολλαπλασιασμοί» (πχ (𝛼 − 𝛽)2 = 𝛼2 − 2𝛼𝛽 + 𝛽2 (Κουτσοδήμας, 2002). 

Αξιοσημείωτες ή αξιομνημόνευτες ταυτότητες και ταυτότητες υπό συνθήκη, 

χαρακτηρίζονται οι ταυτότητες οι οποίες βρίσκουν ποικίλες εφαρμογές στον αλγεβρικό 

λογισμό. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα ταυτότητας υπό συνθήκη είναι η ταυτότητα 

του Euler που αποδεικνύει ότι αν α, β, γ πραγματικοί αριθμοί τέτοιοι ώστε 𝛼 + 𝛽 +

𝛾 = 0 τότε θα ισχύει η ταυτότητα υπό συνθήκη 𝛼3 + 𝛽3 + 𝛾3 = 3𝛼𝛽𝛾. Γνωστή στην 

μαθηματική κοινότητα είναι η ταυτότητα Bezout, η οποία αποτελεί ειδική περίπτωση 

της γραμμικής παράστασης του μέγιστου κοινού διαιρέτη ακεραίων, και αναφέρει ότι 

οι ακέραιοι 𝛼1, 𝛼2,…..,𝛼𝜈  είναι πρώτοι μεταξύ τους αν και μόνον αν υπάρχουν  ακέραιοι 

𝜒1, 𝜒2,…….,𝜒𝜈 , 𝜏έ𝜏𝜊𝜄𝜊𝜄 ώ𝜎𝜏휀 𝜈𝛼 𝜄𝜎𝜒ύ휀𝜄 𝜂 𝜎𝜒έ𝜎𝜂 𝛼1𝜒1+𝛼2𝜒2 + ⋯ + 𝛼𝜈𝜒𝜈 = 1 

(Ψωμόπουλος, 2006).  

Μια ακόμη περίπτωση ταυτότητας με περιορισμούς είναι η ιδιότητα των 

τετραγωνικών ριζών √𝛼√𝛽 = √𝛼𝛽 όπου 𝛼 ≠ 0 𝜅𝛼𝜄 𝛽 ≠ 0 δηλαδή ισχύει για μη 

αρνητικούς πραγματικούς αριθμούς α, β. Επιπρόσθετα, μια άλλη ταυτότητα που 

συναντά κανείς στα σχολικά βιβλία του γυμνασίου είναι η ταυτότητα της Ευκλείδειας 

Διαίρεσης 𝛥 = 𝛿 · 𝜋 + 𝜐, η οποία ισχύει για ακέραιους αριθμούς και δηλώνει ότι για 

κάθε ακέραιο αριθμό Δ υπάρχουν μοναδικοί ακέραιοι αριθμοί δ, π, υ που ικανοποιούν 

την παραπάνω ισότητα με τον επιπλέον περιορισμό 0 ≤ 𝜐 < 𝛿 (Μαλλιάκας, 2016). 

Άλλες ταυτότητες που βρίσκονται στα σχολικά βιβλία  της Γ’ Γυμνασίου είναι οι 

βασικές τριγωνομετρικές ταυτότητες, 𝜂𝜇2𝜔 + 𝜎𝜐𝜈2𝜔 = 1 𝜅𝛼𝜄 휀𝜑𝜔 =
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𝜂𝜇𝜔

𝜎𝜐𝜈𝜔
ό𝜋𝜊𝜐 𝜎𝜐𝜈𝜔 ≠ 0. Στο Λύκειο οι μαθητές μαθαίνουν περισσότερες 

τριγωνομετρικές ταυτότητες. Τέλος, στο μάθημα της Γ’ Λυκείου γίνεται αναφορά στην 

ταυτοτική συνάρτηση.  

 

1.2 Γνωστικές και μαθησιακές προϋποθέσεις χρήσης ταυτοτήτων 
 

Τα μαθηματικά θεωρούνται το δυσκολότερο γνωστικό πεδίο, καθώς αποτελούν 

ένα σύνθετο σύστημα αναπαράστασης σχέσεων, κανόνων και μοτίβων που 

χρησιμοποιεί ειδικά σύμβολα, εξειδικευμένη ορολογία και αφηρημένες έννοιες 

(Αγαλιώτης, 2011). Εξαιτίας της σύνθετης αυτής δομής των μαθηματικών, η 

κατάκτηση των γνώσεων επηρεάζεται από πολλούς παράγοντες. Σύμφωνα με τον 

Αγαλιώτη (2011) οι παράγοντες που επηρεάζουν την μάθηση των μαθηματικών είναι: 

« 1)οι παράγοντες που σχετίζονται με εγγενή χαρακτηριστικά των Μαθηματικών, (2) 

παράγοντες που αφορούν στις οικοσυστημικές διαστάσεις της μαθησιακής 

διαδικασίας, (3) παράγοντες που αναφέρονται στις γνωστικές λειτουργίες και στις 

διαδικασίες επεξεργασίας πληροφοριών του μαθητή» (σελ.15).  

Τα Μαθηματικά περιλαμβάνουν γνώσεις, ικανότητες, μεθόδους και 

θεωρήματα. Αυτή η επιστήμη έχει ανάγκη και κατασκευάζει μια σημαντική σύνδεση 

ανάμεσα στο τι λέγεται και στο πως λέγεται. Τα μαθηματικά αποτελούν ένα γνωστικό 

αντικείμενο, που χαρακτηρίζεται από κάποιες ιδιαιτερότητες και προϋποθέσεις στην 

εκμάθηση (Νικολόπουλος, 2016).  

Ο ευχερής χειρισμός των αξιοσημείωτων ταυτοτήτων αλλά και η κατανόησή 

τους από τους μαθητές περιλαμβάνει ένα πλήθος γνωστικών και μαθησιακών 

προϋποθέσεων και απαιτήσεων οι οποίες πρέπει να λαμβάνονται υπόψη σε κάθε 

προσπάθεια διδακτικού σχεδιασμού. Παρακάτω γίνεται μια προσπάθεια αναφοράς και 

περιγραφής των σημαντικότερων από αυτές, χωρίς η λίστα να είναι εξαντλητική. Για 
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να μπορέσουν οι μαθητές να κατακτήσουν τις παραπάνω μαθηματικές γνώσεις θα 

πρέπει να κατέχουν κάποιες δεξιότητες, ώστε να εξασφαλιστεί η κατανόηση του 

νοήματος των διαφόρων δεδομένων.  

Απαραίτητο στοιχείο είναι η κατάκτηση γνωστικών και μεταγνωστικών 

δεξιοτήτων που εμπλέκονται στην διαδικασία επίλυσης προβλημάτων αλγεβρικού 

λογισμού (Τζώτζου, 2014). Οι γνωστικές στρατηγικές αναφέρονται σε τρόπους 

επεξεργασίας πληροφοριών, ενώ οι μεταγνωστικές στρατηγικές στα κριτήρια επιλογής, 

στον έλεγχο και στην αναθεώρηση των γνωστικών στρατηγικών (Αγαλιώτης, 2011). 

Ένα από τα υποκείμενα εκμάθησης στα Μαθηματικά είναι και η «αντίληψη» ή αλλιώς 

ο μαθηματικός τρόπος σκέψης η οποία μπορεί να επιτευχθεί μέσω της διδασκαλίας 

(Purnomo και συν., 2017). Η προσοχή και η αντίληψη αποτελούν κυρίαρχο ρόλο στη 

διαδικασία επιλογής και εκλογής των διάφορων ερεθισμάτων στο στάδιο της 

αισθητηριακής συγκράτησης (Woolfolk, 1998). 

Στα Μαθηματικά η λειτουργική αντιληπτικότητα είναι απαραίτητη 

προκειμένου να προσληφθούν με τον κατάλληλο τρόπο αριθμητικά και πραξιακά 

σύμβολα, ακολουθίες ενεργειών, όροι, συσχετίσεις και κανόνες, συνεπώς, αποτελεί 

απαραίτητο στοιχείο και για την επιτυχή κατανόηση και εφαρμογή των αξιοσημείωτων 

ταυτοτήτων.  

 Πιο ειδικά, η ικανότητα διατήρησης της προσοχής των μαθητών αποτελεί 

απαραίτητη προϋπόθεση για τη συγκράτηση και την επεξεργασία των μαθηματικών 

γνώσεων (Αγαλιώτης, 2012). Η σωστή εφαρμογή των αξιοσημείωτων ταυτοτήτων 

απαιτεί την ικανότητα χρήσης των αλγορίθμων καθώς πρέπει να ακολουθηθούν τα 

βήματα αυστηρά.  

Η λειτουργία του μνημονικού μηχανισμού κατέχει σημαντικό ρόλο στη 

μαθησιακή διαδικασία. Σκοπός των μνημονικών βοηθημάτων είναι να βοηθήσουν στην 
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κωδικοποίηση του υλικού που πρέπει να απομνημονευθεί δημιουργώντας 

συνειρμικούς δεσμούς μεταξύ αυτού και κάποιας άλλης πληροφορίας ή γνώσης που 

είναι γνωστή ή πιο εύκολο να απομνημονευθεί. Αυτοί οι δεσμοί δεν υπάρχουν πολλές 

φορές στην πραγματικότητα, αλλά δομούνται ώστε να υπάρξει ευχερής ανάκληση της 

γνώσης όταν αυτό απαιτηθεί (Eggen & Kauchak, 1992).  

Είναι σημαντικό να τονίσουμε την σημασία της βραχύχρονης μνήμης, της 

μνήμης εργασίας και της μακρόχρονης μνήμης. Η βραχύχρονη μνήμη είναι η μνήμη 

που απαιτείται για να ανακαλέσεις κάτι που χρειάζεται προσωρινά. Όταν η βραχύχρονη 

μνήμη είναι προβληματική τότε μπορεί τα παιδιά να ξεχνάνε ποια ήταν η ερώτηση που 

τους τέθηκε πριν καν δώσουν μια απάντηση (Emerson & Babtie, 2010 · Κασσιωτάκη, 

2015).  Η μνήμη εργασίας είναι η μνήμη που είναι χρήσιμη για να διεξάγει  κανείς την 

κάθε διαδικασία βήμα προς βήμα και να αιτιολογεί, καθώς επίσης καθιστά ικανό ένα 

άτομο να κρατάει τις πληροφορίες στο μυαλό του ενώ πραγματοποιεί άλλες ενέργειες. 

Η μνήμη εργασίας επηρεάζει την ικανότητα να χειριστούμε διανοητικά αριθμούς ή 

σχέσεις αριθμών, επίσης μεταβλητές ή σχέσεις μεταβλητών (Νικολόπουλος, 2016) , 

έννοιες που αποτελούν τη δομή του αλγεβρικού λογισμού και απαραίτητες για την 

κατανόηση και εφαρμογή των αξιοσημείωτων ταυτοτήτων. Η καλή μακρόχρονη μνήμη 

είναι απαραίτητη για να διατηρεί την πληροφορία και τις διαδικασίες μέσα στο χρόνο. 

Η μακρόχρονη μνήμη είναι η ικανότητα να αποθηκεύει κανείς πληροφορίες, τις οποίες 

μπορεί να ανακτήσει πάνω από ένα εύλογο χρονικό διάστημα. Στα μαθηματικά, 

κάποιες σημαντικές πληροφορίες και διαδικασίες θα πρέπει να είναι αποθηκευμένες 

για μετέπειτα χρήση (Emerson & Babtie, 2010). 

Οι ταυτότητες μπορούν να αναπαρασταθούν είτε με μια αλγεβρική έκφραση, 

όπως για παράδειγμα η ταυτότητα (𝛼 + 𝛽)2 = 𝛼2 + 2𝛼𝛽 + 𝛽2 ή με την αντίστροφη 

φορά. Διαφορετικός τρόπος διατύπωσης είναι λεκτικά όπως «το τετράγωνο του 
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αθροίσματος δύο αριθμών ισούται με το τετράγωνο του πρώτου συν το διπλάσιο 

γινόμενο τους συν το τετράγωνο του δευτέρου», αλλά μπορεί να παρουσιαστεί και με 

γεωμετρική αναπαράσταση κάνοντας χρήση ισοδυναμίας εμβαδών (Μαλλιάκας, 

2016). Για να  μπορεί να έχει ο μαθητής να έχει μια ολοκληρωμένη αντίληψη της 

έννοιας των ταυτοτήτων με σκοπό τη σωστή εφαρμογή τους πρέπει να μπορεί να κάνει 

χρήση των ταυτοτήτων λεκτικά, αλγεβρικά και γεωμετρικά.   

1.2.1 Λεκτική έκφραση 
 

 

Λεκτικά, με τη φυσική γλώσσα, μπορούμε να περιγράψουμε καταστάσεις,  

διαδικασίες και να δώσουμε κριτήρια, γενικότερα, να περιγράψουμε αυτό που 

κάνουμε. Οι καθηγητές χρησιμοποιούν τη γλώσσα για να εξηγήσουν διαδικασίες και 

να αποσαφηνίσουν μαθηματικές έννοιες (Λάππα, 2018). Σύμφωνα με τους 

Bresser, Melanese & Sphar (2008), οι μαθητές μπορούν να εμβαθύνουν την κατανόησή 

τους στα μαθηματικά, χρησιμοποιώντας τη γλώσσα ώστε να επικοινωνούν και να 

εκφράζουν τις ιδέες τους.  

Η μαθηματική γλώσσα, όπως και κάθε φυσική γλώσσα, παίζει τον διπλό ρόλο 

του σημαίνοντος και του σημαινομένου. Υπάρχει όμως μια διαφορά στη γλώσσα των 

Μαθηματικών. Υπάρχουν σύμβολα και ποικίλες λέξεις της φυσικής γλώσσας με 

εντελώς διαφορετική σημασία (Λάππα, 2018). Τα μαθηματικά είναι μια γλώσσα που 

μας επιτρέπει να περιγράψουμε και να μοντελοποιήσουμε καταστάσεις, να σκεφτούμε 

λογικά, να τεκμηριώσουμε και να στηρίξουμε τα επιχειρήματά μας και να 

επικοινωνήσουμε τις ιδέες μας με ακρίβεια. Οι μαθητές δε ξέρουν μαθηματικά έως 

ότου να τα «μιλήσουν». Όταν οι σκέψεις διατυπωθούν σε (μαθηματική) γλώσσα 

μπορούμε να μιλάμε για κατανόηση (Κολέζα, 2017). Οι λέξεις εκείνες που έχουν 

διαφορετικές έννοιες μέσα στην καθημερινή γλώσσα προκαλούν, συχνά, σύγχυση 
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στους μαθητές (π.χ. διαφορά των τετραγώνων, η απάντηση προφανώς δεν είναι σε τι 

διαφέρουν τα δύο τετράγωνα).  Για παράδειγμα, η έννοια της ταυτότητας στην 

καθημερινή επικοινωνία χρησιμοποιείται ποικιλοτρόπως (αστυνομική ταυτότητα, 

πολιτισμική ταυτότητα, κλπ.). Στα Μαθηματικά δίνεται ένας φορμαλιστικός ορισμός 

με εντελώς διαφορετικό περιεχόμενο από αυτό που έχει στη φυσική 

γλώσσα (Bresser, Melanese & Sphar, 2008). 

Ο Maier (1993) αναφέρει μερικά από αυτά τα χαρακτηριστικά σαν πιο 

ενδεικτικά ως προς τις δυσκολίες τις οποίες επιφέρουν: 1) άγνωστο λεξιλόγιο: τεχνικοί 

όροι που δεν υπάρχουν στην καθημερινή γλώσσα των μαθητών ή υπάρχουν με 

διαφορετική σημασία, 2) γλωσσικές συμβάσεις που αλλάζουν: αλλαγή των γλωσσικών 

συμβάσεων υπό την επίδραση των κανόνων χρήσης της τεχνικής γλώσσας, 3) ανάμειξη 

των σημασιών: η απόδοση από τους μαθητές νέων σημασιών σε όρους που στο μυαλό 

τους, έχουν ήδη το χαρακτήρα καλά στερεωμένων ιδεών από την καθημερινή 

επικοινωνία.  

Το μαθηματικό μητρώο εάν δεν γίνει σαφές στους μαθητές μπορεί όντως να 

ακούγεται, να γίνεται αισθητό και να μοιάζει τόσο πολύ σαν μία ξένη 

γλώσσα.  Συμπερασματικά, είναι χρήσιμο να κατανοεί ο μαθητής κάθε λέξη που 

συναντά σε κάποιο ορισμό μιας μαθηματικής έννοιας όπως και τη χρήση και σημασία 

αυτών στο εκάστοτε μαθηματικό πλαίσιο (Kotsopoulos, 2007).   

 Από τα πρώτα κιόλας μαθητικά χρόνια, τα παιδιά καλούνται να κατανοήσουν 

και ύστερα να «μεταφράσουν» προβλήματα από τη φυσική καθημερινή γλώσσα σε 

σύμβολα και αριθμούς. Η συμπυκνωμένη όμως δύναμη του συμβόλου, απαιτεί από 

τους μαθητές ιδιαίτερες προσπάθειες σε διαφορετικά επίπεδα εκπαίδευσης. Οι 

μαθητές συχνά αντιλαμβάνονται  το μαθηματικό συμβολισμό ως µία καινούρια 

γλώσσα στην οποία είναι αναγκασμένοι να μεταφράζουν τις εκφράσεις της φυσικής 
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γλώσσας και αντίστροφα. Η μάθηση του νέου συµβολισµού για αυτούς, είναι µία 

δύσκολη και περίπλοκη διαδικασία, που απαιτεί αφαιρετικό τρόπο σκέψης 

και αποπλαισίωση των συμβολικών εκφράσεων (Λάππα, 2018).  

1.2.2 Αλγεβρική έκφραση 

Η επιτυχημένη επίδοση στην αλγεβρική χρήση των ταυτοτήτων απαιτεί ότι οι 

μαθητές θα χρησιμοποιήσουν προ απαιτούμενες μαθηματικές δεξιότητες όπως χρήση 

συμβόλων και εκτέλεση μαθηματικών πράξεων με τα σύμβολα αυτά (Maccini, 

McNaughton, & Ruhl, 1999). Η κατανόηση των ιδιοτήτων των αριθμών συντελεί στη 

δημιουργία γερών θεμελίων για το μάθημα της άλγεβρας (Bush & Karp, 2013). Επίσης 

γνώσεις οι οποίες διδάχθηκαν στις προηγούμενες γυμνασιακές τάξεις όσον αφορά την 

άλγεβρα σε σχέση με την μεταβλητή και τα πρόσημα των αριθμών αποτελούν το κλειδί 

για την άλγεβρα και κατ’ επέκταση την επίλυση των ταυτοτήτων (Booth & Koedinger, 

2008). Πιο συγκεκριμένα, οι μαθητές θα πρέπει να μπορούν να εφαρμόζουν τις 

αλγεβρικές πράξεις σωστά, να μην συγχέουν αριθμούς με μεταβλητές 

(αναγωγή ομοίων όρων) για παράδειγμα 3 + 3𝛼 = 6𝛼, να μην συγχέουν τα είδη των 

πράξεων όπως 7𝛼 − 7 = 𝛼, να γνωρίζουν και να μπορούν να εφαρμόσουν τις ιδιότητες 

των δυνάμεων. Σημαντικό ρόλο παίζει η κατανόηση της χρήσης του “ = ” καθώς και η 

αφομοίωση κανόνων διαφορετικών από εκείνους που διδάσκονται στο δημοτικό 

σχολείο (Παπαγεωργίου, 2008).  

« Αλγόριθμος» στα Μαθηματικά είναι οι διαδικασίες ή μέθοδοι χειρισμού 

κάποιων δοσμένων πληροφοριών, που περιλαμβάνουν συγκεκριμένα βήματα σε 

απαραβίαστη σειρά και έχουν ως στόχο την εύρεση αποτελεσμάτων (Αγαλιώτης, 

2011). Η σωστή ακολουθία των αλγορίθμων, χωρίς να παραμένουν ως μεμονωμένα 

κομμάτια πληροφοριών, αλλά να συγκροτούν μια εννοιολογική δομή (Backhouse, 

1992 ·Αγαλιώτης,2011) αποτελεί απαραίτητο συστατικό στη σωστή εφαρμογή των 
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αξιοσημείωτων ταυτοτήτων. Στην βιβλιογραφία επισημαίνεται ό τι 

συμπεριλαμβάνονται πολύπλοκες ψυχολογικές διαδικασίες, για την κατανόηση των 

κανόνων της άλγεβρας. Αυτή η υψηλή γνωστική απαίτηση εξηγείται και από τον Piaget 

σαν ένα κομμάτι ενός ανώτερου επιπέδου της γνωστικής διαδικασίας (Hall,2002). 

 

1.2.3 Γεωμετρική έκφραση 

 

Είναι σύνηθες το φαινόμενο για τους μαθητές θεωρώντας ότι τους διευκολύνει, 

να απομνημονεύουν αλγορίθμους, τύπους και κανόνες, που σχετίζονται με τον 

χειρισμό αλγεβρικών εκφράσεων. Η απομνημόνευση αποτελεί σημαντικό ρόλο στη 

διαδικασία της μάθησης, όμως, η απόλυτη εξάρτηση από τη μνήμη οδηγεί συχνά σε 

απροσεξίες και αδικαιολόγητα λάθη. Η γεωμετρία βοηθά πολλές φορές στην 

αντιμετώπιση αλγεβρικών προβλημάτων με πιο κατανοητό τρόπο (van 

Amerom, 2002). Ένας τρόπος για να απαλλαγεί ο μαθητής από την εξάρτηση αυτή 

είναι να κατανοήσει σε βάθος τις αλγεβρικές αυτές μεθόδους, με τη βοήθεια της 

γεωμετρικής εποπτείας, ανακαλύπτοντας κατά αυτόν τον τρόπο ότι οι βασικές 

αλγεβρικές σχέσεις έχουν μια ρεαλιστική και συγκεκριμένη γεωμετρική ερμηνεία. 

Τεχνικές χειρισμού γεωμετρικών σχημάτων, με σκοπό την επεξεργασία αλγεβρικών 

εκφράσεων και την απόδειξη ταυτοτήτων, μπορούν να χρησιμοποιηθούν στη σύγχρονη 

διδασκαλία για να εμπλουτίσουν τα μαθηματικά προγράμματα και να βοηθήσουν στην 

καλύτερη κατανόηση των μαθηματικών εννοιών (Κουτσοδήμας, 2002).   

Η ικανότητα αντίληψης του χώρου θεωρήθηκε από πολλούς ερευνητές 

σημαντική προϋπόθεση για την μάθηση των Μαθηματικών γενικότερα (Brown & 

Wheatley, 1989 ·Battita et al, 1989 ·Geddes, 1992 ·Owens & Outhred, 2006 ·Κολέζα, 

2017). Οι ερευνητές συμφωνούν ως προς το ότι η ενασχόληση των μαθητών με 

συγκεκριμένες δραστηριότητες σε σχέση με τον χώρο και με τρισδιάστατα αντικείμενα 
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αποτελεί προϋπόθεση για το σχηματισμό και τη διαχείριση οπτικών εικόνων νοερά 

(Dean, 1976). 

Οι βασικότεροι σκοποί της διδασκαλίας της γεωμετρίας είναι η εξέλιξη της 

χωρικής γνώσης, της γεωμετρικής διαίσθησης και της ικανότητας οπτικοποίησης, η 

ανάπτυξη του συμπερασματικού λογισμού και της απόδειξης, αλλά και η μελέτη των 

αντικειμένων του χώρου (δυσδιάστατων και τρισδιάστατων) (Jones, 2000 · Κολέζα, 

2009). 

Για την αιτιολόγηση της ισότητας (𝛼 + 𝛽)2 = 𝛼2 + 2𝛼𝛽 + 𝛽2 αρκεί οι 

μαθητές να απαντήσουν στο ερώτημα: Ποιο είναι το εμβαδόν τετραγώνου, του οποίου 

η πλευρά έχει μήκος α+β; Για να μπορέσει ο εκπαιδευτικός να αποδώσει καλύτερα 

στους μαθητές τη συγκεκριμένη απόδειξη επιλέγει τα α και β να έχουν φανερά 

διαφορετικό μήκος και δείχνει πως τα τέσσερα σχήματα (δύο τετράγωνα και δύο ίσα 

ορθογώνια) στην πραγματικότητα αποτελούν εμβαδόν του τετραγώνου με πλευρά α+β, 

όποτε (𝛼 + 𝛽)2 = 𝛼2 + 2𝛼𝛽 + 𝛽2 (Οικονόμου, 2003). 

 

 

Εικόνα 1- Γεωμετρική απεικόνιση της ταυτότητας (𝛼 + 𝛽)2 = 𝛼2 + 2𝛼𝛽 + 𝛽2 

 

Σύμφωνα με τον Οικονόμου (2003) οι μαθητές εξοικειώνονται με τον τρόπο 

παρουσίασης του αναπτύγματος (𝛼 + 𝛽)2 = 𝛼2 + 2𝛼𝛽 + 𝛽2 και εύκολα μαθαίνουν να 
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χρησιμοποιούν το γνωστό τύπο. Η ίδια μέθοδος χρησιμοποιείται και για την ταυτότητα 

(𝛼 + 𝛽)3 = 𝛼3 + 3𝛼2𝛽 + 3𝛼𝛽2 + 𝛽3 

 

Εικόνα 2 Γεωμετρική απεικόνιση της ταυτότητας(𝛼 + 𝛽)3 = 𝛼3 + 3𝛼2𝛽 + 3𝛼𝛽2 + 𝛽3 

 

Ακόμη, με τον τρόπο αυτό οι μαθητές συνειδητοποιούν του όρους «τετράγωνο» 

και «κύβος» (Οικονόμου, 2003). Βασική προϋπόθεση όσων προαναφέρθηκαν είναι οι 

μαθητές να κατέχουν τις βασικές γνώσεις εύρεσης εμβαδών και όγκων από την 

πρωτοβάθμια εκπαίδευση ώστε να μπορούν να καταλάβουν τις αποδείξεις των 

παραπάνω τύπων.   

 

1.3 Δυσκολίες και Λάθη στην κατανόηση και χρήση των αξιοσημείωτων 

ταυτοτήτων 
 

Πολύ συχνά παρατηρούμε τους μαθητές μας, όταν λύνουν  μια άσκηση ή ένα 

πρόβλημα, να “παραμορφώνουν” μαθηματικούς τύπους, να γενικεύουν μεμονωμένες 

περιπτώσεις και να δημιουργούν δικούς τους κανόνες, με αποτέλεσμα να κάνουν  λάθη. 

Τα λάθη στα μαθηματικά οφείλονται κυρίως στα εμπόδια που συναντούν οι μαθητές 

κατά τη διαδικασία της μάθησης και τα οποία σχετίζονται με διάφορους παράγοντες 

(Τσικοπούλου& Φερεντίνος, 2018). Σύμφωνα με το Freud (1959) κάθε λάθος έχει και 

την εξήγησή του. Οι απαντήσεις τους συνήθως σχετίζονται με τις γνώσεις που 

χρησιμοποιούν για να λύσουν το πρόβλημα. Συνήθως τα λάθη αποδίδονται στο γεγονός 
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ότι οι μαθητές είτε έχουν ελλιπή γνώση είτε οι γνώσεις που κατέχουν, έχουν δομηθεί 

εσφαλμένα. Τα λάθη οφείλονται σε ποικίλους παράγοντες, όπως για παράδειγμα σε 

αβλεψία, έλλειψη ενδιαφέροντος, έλλειψη συγκέντρωσης, βιαστική επίλυση ή το 

γεγονός ότι δεν παρατηρήθηκε ένα βασικό χαρακτηριστικό σε ένα πρόβλημα. Η 

σύγχρονη διδακτική αναγνωρίζει κάποιους σημαντικούς παράγοντες που ευνοούν τις 

συνθήκες για την εμφάνιση του λάθους (Τσικοπούλου& Φερεντίνος, 2018). Σύμφωνα 

με την Κολέζα (2009) το λάθος είναι γνώση. Σύμφωνα με αυτή την αντίληψη, η 

οποιαδήποτε γνώση είναι το αποτέλεσμα μιας βέλτιστης προσαρμογής στο σύστημα 

περιβάλλον- υποκείμενο (Κολέζα, 2017). 

Το κεφάλαιο των αξιοσημείωτων ταυτοτήτων αποτελεί υποενότητα του 

κεφαλαίου αλγεβρικές παραστάσεις. Η πλήρης κατανόηση και σωστή εφαρμογή των 

αξιοσημείωτων ταυτοτήτων δυσκολεύει γενικά τους μαθητές.  

Στις επόμενες ενότητες θα μελετηθούν οι δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι τυπικοί 

μαθητές, που δεν έχουν παρουσιάσει, δηλαδή καμία ένδειξη μαθησιακών αναγκών και 

οι μαθητές με ήπιες εκπαιδευτικές ανάγκες κατά την επίλυση των ταυτοτήτων.  

1.3.1 Μαθητές που δυσκολεύονται στη χρήση ταυτοτήτων  
 

Σύμφωνα με την Kieran (2004) η μετάβαση από την Αριθμητική στην Άλγεβρα 

προϋποθέτει πολλές προσαρμογές ώστε οι μαθητές να αναπτύξουν έναν αλγεβρικό 

τρόπο σκέψης. Σύμφωνα με τον Μαλλιάκα (2016) οι δυσκολίες και τα εμπόδια που 

εμφανίζονται στην κατανόηση της έννοιας της ταυτότητας αφορούν κυρίως την έννοια 

του νοήματος των συμβόλων και ιδιαίτερα του συμβόλου της ισότητας καθώς και την 

έννοια της μεταβλητής. Ο Arcavi (1994,2005) θεώρησε ότι ο σωστός χειρισμός των 

συμβολικών εκφράσεων είναι μείζον θέμα στην κατανόηση του μαθήματος της 

Άλγεβρας και μελέτησε συμπεριφορές μαθητών που φανερώνουν ικανότητα ή έλλειψη 
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κατάλληλου χειρισμού τους. Ο ίδιος υποστηρίζει ότι η μαθηματική εκπαίδευση θα 

πρέπει να καλλιεργήσει αυτό που αποκαλεί «αντίληψη συμβόλου» (symbol sense), 

δηλαδή «μια σύνθετη και πολύπλευρη ‘αίσθηση’ για τα σύμβολα ...μια γρήγορη ή 

ακριβή αναγνώριση, κατανόηση ή αντίληψη των συμβόλων» (Σακονίδης, 2013). Ο 

Arcavi (2005) δεν επιχειρεί να διατυπώσει έναν ακριβή ορισμό του όρου αλλά 

προσπαθεί να περιγράψει συμπεριφορές οι οποίες αποτελούν παραδείγματα της 

«αντίληψη συμβόλου» όπως είναι η κατανόηση της δύναμης των συμβόλων, δηλαδή 

πότε και πού μπορούν να χρησιμοποιηθούν, η συναίσθηση της λειτουργικότητας των 

συμβόλων έναντι άλλων προσεγγίσεων, η ικανότητα χειρισμού αλλά και «ανάγνωσης» 

των συμβόλων ως δύο συμπληρωματικών πλευρών της λύσης προβλημάτων, η 

ικανότητα επιλογής ενός μαθηματικού συμβολισμού αλλά και απόρριψής του προς 

όφελος της επίλυσης του προβλήματος, η συνειδητοποίηση της ανάγκης ελέγχου της 

σημασίας/νοήματος του συμβόλου κατά την επίλυση του προβλήματος καθώς και η 

αντίληψη του διαφορετικού ρόλου που μπορούν να διαδραματίσουν τα σύμβολα σε 

διαφορετικά πλαίσια. Κατά τον Arcavi, η «αντίληψη συμβόλου» είναι συστατικό της 

ευρύτερης διαδικασίας απόδοσης νοήματος στα μαθηματικά, και συνιστά το 

βασικότερο στόχο της μαθηματικής εκπαίδευσης.  

Η Αριθμητική και η Άλγεβρα μοιράζονται πολλά ίδια σύμβολα καθώς επίσης 

και στους δύο τομείς των μαθηματικών γίνεται χρήση γραμμάτων. Μπορεί 

φαινομενικά να φαίνεται ότι η Άλγεβρα διαδέχεται την αριθμητική, ωστόσο πολλές 

είναι οι διαφορές που υπάρχουν (Kieran, 1990). Το σύμβολο της ισότητας στην 

αριθμητική χρησιμοποιείται από τα αριστερά προς τα δεξιά και για να δώσει το 

αποτέλεσμα κάποιας πράξης. Σε αντιδιαστολή, στην άλγεβρα το σύμβολο του “=” έχει 

ερμηνεία ισοδυναμίας. Συνεπώς η άλγεβρα απαιτεί την αλλαγή στην ερμηνεία του 

συμβόλου της ισότητας (Kieran, 1990). Όσον αφορά τη χρήση των γραμμάτων στην 
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αριθμητική, μπορεί κανείς να συναντήσει την έκφραση 10εκ., το οποίο μπορεί να 

σημαίνει 10 εκατοστά ή 10 εκατομμύρια. Στην άλγεβρα η έκφραση 10εκ μπορεί να 

σημαίνει 10 φορές τον αριθμό των εκατοστών ή των εκατομμυρίων (Kieran, 1990).  

Εναλλακτικά ακόμα και αν θεωρήσουν ότι τα γράμματα αντιστοιχούν σε 

αριθμούς, πιστεύουν ότι αφορούν μόνο έναν συγκεκριμένο αριθμό (Collis, 1975; 

Booth, 1984; Knuth, Alibali, McNeil, Weinberg, & Stephens, 2005; Kuchemann, 1978, 

1981; Stacey & MacGregor, 1997, όπ.ανάφ. στο Christou, Vosniadou & Vamvakoussi, 

2007). Σύμφωνα με τα όσα υποστήριξε η Booth (1984 όπ.αναφ. στο Χρήστου, 2009), 

η απροθυμία των μαθητών να δεχτούν τα γράμματα (μεταβλητές) ως γενικευμένους 

αριθμούς, δικαιολογείται μέσα από κάποιες παλαιότερες ερμηνείες. Σύμφωνα με αυτές 

τις ερμηνείες, για να μπορέσει κάποιος μαθητής να κατανοήσει και να διαχειριστεί 

κάποιες έννοιες όπως η μεταβλητή, θα πρέπει να έχει φτάσει σε ένα συγκεκριμένο 

στάδιο ανάπτυξης. Επίσης απέδωσε μερίδια ευθύνης και στον τρόπο διδασκαλίας. Πιο 

συγκεκριμένα παρατηρείται ότι καθώς οι μαθητές εισάγονται στην έννοια της 

μεταβλητής, μαθαίνουν πως το κάθε γράμμα μπορεί να αντιπροσωπεύσει και μια 

συγκεκριμένη αξία και όχι έναν γενικευμένο αριθμό. 

Παρόμοιες αναφορές σχετικά με τις παρερμηνείες που γίνονται με τις 

μεταβλητές εμφανίζονται και στη μελέτη του Switzer (2017). Συγκεκριμένα σύμφωνα 

με τον Fujii(2003) οι μαθητές των μεσαίων τάξεων κι όχι μόνο, συχνά πιστεύουν ότι 

τα διαφορετικά γράμματα αντιστοιχούν και σε διαφορετικούς αριθμούς, δεν μπορούν 

δηλαδή και το «χ» και το «ψ» να αντικαθιστούν το 6. Ακόμη οι Fujii & Stephens (2008) 

διαπίστωσαν ότι οι μαθητές συχνά χρησιμοποιούν και αποδίδουν στις μεταβλητές 

«αξίες με όρια». Υποστηρίζουν δηλαδή ότι οι προσθετέοι δεν μπορούν να είναι 

μεγαλύτεροι από το άθροισμα (Μάρκου, 2020), γεγονός που δείχνει παρανοήσεις και 

σε έννοιες σχετικές με τους ρητούς αριθμούς. 
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 Μια επιπλέον δυσκολία που επισημάνθηκε από την Booth και έχει αναφέρει 

και ο Collis (1975) είναι το ότι το μεγαλύτερο ποσοστό των μαθητών δεν μπορούσε να 

δεχτεί πως το τελικό αποτέλεσμα μιας αλγεβρικής παράστασης γίνεται να περιέχει 

γράμματα. Ήταν δύσκολο δηλαδή να συλλάβουν ως ιδέα το ότι μια σειρά πράξεων 

ολοκληρώνεται, ενώ δεν έχει βρεθεί ουσιαστικά ένα τελικό αριθμητικό αποτέλεσμα 

και αυτό ήταν που τους οδήγησε στο να χαρακτηρίσουν τη δυσκολία αυτή ως «αποδοχή 

μη περάτωσης». Μια πιθανή ερμηνεία για αυτό το πρόβλημα είναι η επίδραση της 

προϋπάρχουσας γνώσης των φυσικών αριθμών και της αριθμητικής. Για πολλά χρόνια 

οι μαθητές έχουν εξασκηθεί στο να πραγματοποιούν πράξεις μεταξύ ακεραίων και να 

οδηγούνται σε ένα αποτέλεσμα που περιλαμβάνει ακέραιο αριθμό, οπότε η εμφάνιση 

γράμματος λογικό είναι να τους οδηγεί σε μια σύγχυση. 

Οι Herscovics και Linchevski (1994) παρατήρησαν μια κατηγορία λαθών που 

κάνουν οι μαθητές στην οποία αναφέρονται ως «αποσύνδεση από το σύμβολο του 

μείον». Παρατήρησαν την τάση κάποιων μαθητών να αγνοούν το σύμβολο του μείον 

που βρίσκεται μπροστά από έναν αριθμό. Σε μια έρευνά τους, ορισμένοι μαθητές είτε 

έκαναν πράξεις με την απόλυτη τιμή του αριθμού, χωρίς να λαμβάνουν υπόψιν τους το 

πρόσημο του μείον που βρίσκεται μπροστά από έναν αριθμό, είτε παρέλειπαν το μείον 

σε κάποιο σημείο της σειράς των μετασχηματισμών. Σύμφωνα με τον Herscovics 

(1989), τα λάθη αυτά ενδεχομένως να προέρχονται από γνωστικά εμπόδια ή 

παρανοήσεις των μαθητών στη σειρά των πράξεων. Η Kieran (1989) υποστηρίζει ότι 

τέτοια λάθη οφείλονται στην ελλιπή κατανόηση της δομής της αριθμητικής και ότι οι 

μαθητές δομούν τα αλγεβρικά τους νοήματα στην εμπειρία τους με δραστηριότητες της 

αριθμητικής.  
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Σύμφωνα με τον Κουτσοδήμα (2002) πολλά λάθη που γίνονται από τους 

μαθητές κατά την εφαρμογή των ταυτοτήτων οφείλονται στην έλλειψη συμπερίληψης 

της γεωμετρικής ερμηνείας των ταυτοτήτων κατά τη διδασκαλία τους. Οι μαθητές 

φαίνεται να υστερούν σε βασικές έννοιες και δεξιότητες όπως αυτές της σχεδίασης, της 

λογικής και της απόδειξης (Κουτσοδήμας, 2002). 

Τέλος, συχνό λάθος των μαθητών στη χρήση ταυτοτήτων που προκύπτει από 

εμπειρικές παρατηρήσεις, είναι η λανθασμένη αντίληψη ότι ισχύει (𝛼 + 𝛽)2 = 𝛼2 +

𝛽2(Τσικοπούλου & Φερεντίνος, 2018). Πολλοί ερευνητές πιθανολογούν ότι αυτό 

οφείλεται στην τάση των μαθητών για γραμμικότητα και στην πρότερη γνώση της 

ιδιότητας δυνάμεων (𝛼 ∙ 𝛽)2 = 𝛼2 ∙ 𝛽2. Το επιστημολογικό εμπόδιο μετασχηματισμού 

του δεύτερου μέλους ταυτότητας στο πρώτο, δηλαδή από την αναπτυγμένη μορφή 

𝛼2 + 2𝛼𝛽 + 𝛽2 στην παραγοντοποιημένη μορφή (𝛼 + 𝛽)2 το αποδίδουν στην 

αντίληψη της ισότητας σαν αποτέλεσμα. Το λάθος (𝛼 + 𝛽)2 = 𝛼2 + 𝛽2 ,ίσως, 

οφείλεται και στη γενίκευση της επιμεριστικής ιδιότητας για πρόσθεση και 

πολλαπλασιασμό αριθμών σε χειρισμούς μη γραμμικών συναρτήσεων, ένα διαισθητικό 

δηλαδή μοντέλο διατήρησης της πράξης (Matz, 1982, Van Dooren και συν., 2009 

αναφορά στον Kοντογιαννόπουλος, 2010). Μιλώντας για «γραµµικά λάθη» 

αναφερόμαστε σε εκείνες τις περιπτώσεις, όπου κάποιο από αυτά τα προαναφερθέντα 

χαρακτηριστικά και ιδιότητες της γραµµικότητας , εφαρµόζεται από τους μαθητές σε 

καταστάσεις όπου δεν είναι κατάλληλο. Η χρήση των γραµµικών συναρτήσεων και 

των ιδιοτήτων τους σε καταστάσεις πέρα από αυτές στις οποίες ισχύουν αναφέρεται 

και σαν «κατάχρηση της γραµµικότητας» (Κοντογιαννόπουλος, 2010). Σύμφωνα με 

τους Τσικοπούλου και Φερεντίνος (2018), το συγκεκριμένο λάθος οφείλεται σε 

υπεργενίκευση κανόνα που βιώθηκε σε προηγούμενο στάδιο με παλινδρόμηση 

(𝛼 ∙ 𝛽)2 = 𝛼2 ∙ 𝛽2 και μεταφέρεται λανθασμένα στο συγκεκριμένο στάδιο. 
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1.3.2 Η περίπτωση των μαθητών με ήπιες εκπαιδευτικές ανάγκες 

 

Μαθητές με ΗΕΑ μπορούν να χαρακτηριστούν οι μαθητές οι οποίοι αν και 

παρουσιάζουν περιορισμούς και ιδιαιτερότητες στην επεξεργασία εξειδικευμένων 

πληροφοριών, στη γενική νοητική λειτουργία ή στην κοινωνική προσαρμογή και 

επικοινωνία, είναι ωστόσο σε θέση να κατακτήσουν τους στόχους του προγράμματος 

σπουδών του γενικού σχολείου διδασκόμενοι αποκλειστικά, ή έστω κατά κύριο λόγο, 

στη γενική τάξη, με την προϋπόθεση ότι θα δεχτούν κατάλληλη εκπαιδευτική στήριξη 

διαμέσου τροποποιήσεων και προσαρμογών των διδακτικών μεθόδων, μέσων και 

διαδικασιών που χρησιμοποιούνται για τους τυπικής ανάπτυξης μαθητές (Αγαλιώτης, 

2017).  

Ένας μαθητής διαπιστώνεται με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες από τα Κέντρα 

Εκπαιδευτικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης (ΚΕΣΥ), τις Επιτροπές 

Διεπιστημονικής Αξιολόγησης και Υποστήριξης (ΕΔΕΑΥ), και τα αναγνωρισμένα από 

το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, Κοινοτικά Κέντρα Ψυχικής 

Υγείας Παιδιών και Εφήβων άλλων Υπουργείων σύμφωνα με την περίπτωση α του 

άρθρου 51 του Νόμου 4547/2018 (ΦΕΚ102/Α/12-6-2018) (Σοφού, 2019). Επιμέρους 

κατηγορίες των ΗΕΑ είναι: α) ειδικές μαθησιακές δυσκολίες (αναπηρίες), όπως 

δυσλεξία, δυσαριθμησία, δυσπραξία, β) ήπια νοητική αναπηρία, γ) ήπια προβλήματα 

συμπεριφοράς, δ) διάσπαση προσοχής με ή χωρίς υπερκινητικότητα (ΔΕΠ – Υ), ε) 

ήπιες περιπτώσεις του αυτιστικού φάσματος, στ) ήπιες αισθητηριακές αναπηρίες 

(Αγαλιώτης, 2017). 

 

1.3.2.1 Χαρακτηριστικά μαθητών με ήπιες εκπαιδευτικές ανάγκες 
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Οι μαθητές με ΗΕΑ έχουν σωματικές ή γνωστικές διαφορές που συχνά οδηγούν 

σε ποιοτικά διαφορετικούς τρόπους ανάπτυξης. Αυτό υποδηλώνει ότι η διδακτική 

προσέγγιση που έχει σχεδιαστεί για τους τυπικής ανάπτυξης μαθητές μπορεί να είναι 

ανεπαρκής για μαθητές με ΗΕΑ. Η κατανόηση του τρόπου δημιουργίας μιας 

αποτελεσματικής διδασκαλίας για αυτούς τους μαθητές παραμένει ανεξερεύνητη και 

αντιπροσωπεύει μια μοναδική διδακτική σχεδιαστική πρόκληση (Lewis, 2016). 

Οι μαθητές αυτοί παρουσιάζουν ποικιλία αναποτελεσματικών μαθηματικών 

συμπεριφορών, λόγω του μεγάλου φάσματος των ιδιαιτεροτήτων που παρουσιάζουν 

σε βασικά γνωστικά συστήματα, στις ψυχοσυναισθηματικές διαστάσεις της μάθησης 

των μαθηματικών και στις οπτικό-κινητικές λειτουργίες που συμμετέχουν στη δόμηση 

της μαθηματικής γνώσης (Αγαλιώτης, 2011). Ειδικότερα, στη δευτεροβάθμια 

εκπαίδευση, τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι μαθητές με ΗΕΑ στα μαθηματικά 

είναι αυξημένα λόγω του συσσωρευτικού χαρακτήρα των γνώσεων με συνέπεια τη 

δυσκολία επίτευξης των στόχων του Προγράμματος Σπουδών σε σχέση με τους 

υπόλοιπους μαθητές (Τζεκάκη κ.α., 2011). 

Σύμφωνα με τους Lerner και Johns (2011), τα χαρακτηριστικά μάθησης και 

συμπεριφοράς των μαθητών με ήπιες εκπαιδευτικές ανάγκες είναι τα εξής: 

• Διαταραχές προσοχής: Ο μαθητής παρουσιάζει αδυναμία συγκέντρωσης στο 

αντικείμενο μάθησης με αποτέλεσμα τον αργό ρυθμό μάθησης άλλα και πολλά 

λάθη. Η διάσπαση προσοχής προκύπτει είτε από εξωτερικά ερεθίσματα είτε από 

εσωτερικά και μπορεί και να συνδυάζεται με υπερκινητικότητα του μαθητή 

(Σοφού, 2019). 

• Ανεπαρκείς κινητικές ικανότητες: Δυσκολία με κινητικές ικανότητες και 

κινήσεις συντονισμού. Επηρεάζουν αρνητικά κάποιες δεξιότητες όπως, η 

μέτρηση, η απαρίθμηση, η γραφή αριθμών και όρων. Ο μαθητής, ενώ γνωρίζει 
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τι πρέπει να κάνει, δεν μπορεί να το μεταφράσει σε σωστή κινητική 

δραστηριότητα· όταν για παράδειγμα, χρειάζεται να χειριστεί χειροπιαστό 

υλικό για να βρει σωστά αποτελέσματα εκτελώντας πράξεις (Αγαλιώτης, 2000). 

• Διαφορές ψυχολογικής επεξεργασίας: Προβλήματα στην επεξεργασία 

ακουστικών ή οπτικών πληροφοριών, δυσκολία στην ερμηνεία οπτικών ή 

ακουστικών ερεθισμάτων. (Σοφού, 2019) 

• Ανεπαρκείς γνωστικές στρατηγικές μάθησης: Δεν γνωρίζει πως να ασχοληθεί 

με ένα έργο που του έχει ζητηθεί να κάνει, δε διαθέτει οργανωτικές ικανότητες, 

να επιλέξει τις κατάλληλες διαδικασίες και εμφανίζει παθητικό στυλ 

εκμάθησης (Αγαλιώτης, 2000). 

• Προφορικές γλωσσικές δυσκολίες: Υπάρχει μια ευρεία ποικιλία γλωσσικών 

δεξιοτήτων που εμπίπτουν στην κατηγορία της διαταραχής γλωσσικής 

έκφρασης, όπως οι περιορισμοί στο λεξιλόγιο, τα λάθη παραγωγής (χρόνοι, 

προβλήματα στην ανάσυρση λέξεων, συντομευμένες προτάσεις και 

λανθασμένη σειρά λέξεων στις προτάσεις) και προβλήματα ευχέρειας λόγου 

(Wilmshurst,  2011). 

• Δυσκολίες ανάγνωσης: Τα πιο συνήθη προβλήματα ανάγνωσης που 

εμφανίζονται στη μεγαλόφωνη ανάγνωση είναι διαστρεβλώσεις, 

υποκαταστάσεις ή παραλείψεις. Τόσο στη μεγαλόφωνη όσο και στη σιωπηλή 

ανάγνωση, τα προβλήματα γίνονται εμφανή από τον χρόνο που απαιτείται για 

την ολοκλήρωση του αναγνωστικού έργου (αργός ρυθμός ανάγνωσης) και από 

τη λανθασμένη κατανόηση (Wilmshurst, 2011). 

• Δυσκολίες γραφής: Οι πιο συνήθεις τύποι προβλημάτων γραφής 

περιλαμβάνουν γραμματικά λάθη, τη στίξη, την οργάνωση παραγράφων, τα 

ορθογραφικά λάθη και τον γραφικό χαρακτήρα. Η διάγνωση δε θεωρείται 
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πλήρης, αν υπάρχουν μόνο ορθογραφικά λάθη ή κακός γραφικός χαρακτήρας, 

χωρίς άλλα προβλήματα (Wilmshurst, 2011). 

• Μαθηματικές δυσκολίες: Δυσκολία με την ποσοτική σκέψη, την αριθμητική, 

το χρόνο, το χώρο και υπολογιστικές πράξεις. Πολλοί αντιμετωπίζουν, επίσης, 

προβλήματα στην εκμάθηση μαθηματικών δεδομένων, κανόνων, διαδικασιών 

και εννοιών, στο να σκέφτονται και να αιτιολογούν αποτελεσματικά όπως και 

στο να γενικεύουν τις γνώσεις τους σε νέες καταστάσεις (Maheady et al., 2001). 

• Ανεπαρκείς κοινωνικές δεξιότητες: Δεν γνωρίζει πως να ενεργεί και να μιλάει 

σε κοινωνικές καταστάσεις, δυσκολία στη δημιουργία ικανοποιητικών 

κοινωνικών και φιλικών σχέσεων. Ορισμένες μελέτες έχουν δείξει ότι φτάνουν 

στο 75% οι μαθητές με ήπιες εκπαιδευτικές ανάγκες που απορρίπτονται από 

τους συμμαθητές τους. Τα προγράμματα παρέμβασης για τη βελτίωση των 

κοινωνικών δεξιοτήτων είναι πολλά, αλλά πρόσφατα επανεξετάστηκαν 

διεξοδικά με βάση την παρατηρηθείσα έλλειψη αποτελεσματικότητας. 

Υποδείξεις για βελτιωμένες παρεμβάσεις στις  κοινωνικές δεξιότητες 

περιλαμβάνουν τη βελτιωμένη αξιολόγηση για καλύτερη στόχευση 

συμπεριφορών και τη χρήση εμπειρικά τεκμηριωμένων 

προγραμμάτων(Wilmshurst, 2011). 

 

1.3.2.2 Μαθητές με ΗΕΑ και αξιοσημείωτες ταυτότητες 
 

Δεν υπάρχουν ερευνητικά δεδομένα σε σχέση με τις δυσκολίες που 

αντιμετωπίζουν οι μαθητές με ΗΕΑ στις αξιοσημείωτες ταυτότητες, γι’ αυτό και θα 

γίνει αναφορά στις δυσκολίες που παρουσιάζουν οι μαθητές στον ευρύτερο τομέα της 

άλγεβρας  και σχετίζεται με το αντικείμενο των αξιοσημείωτων ταυτοτήτων. Οι Miles 

& Forcht (1995) ανέφεραν ότι οι δυσκολίες που παρουσιάζουν οι μαθητές με ΗΕΑ 
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στην άλγεβρα, συχνά, οφείλονται σε ελλείμματα στη γλώσσα, την προσοχή, την μνήμη 

ή τις μεταγνωστικές δεξιότητες.  

Οι μαθητές με ΗΕΑ στα μαθηματικά αντιμετωπίζουν προβλήματα που αφορούν 

την αποθήκευση και ανάκληση αριθμητικών γεγονότων από τη μακροχρόνια μνήμη 

(Fei, 2000; Yeo, 2001), την αδύνατη εργαζόμενη μνήμη (φτωχή χωρητικότητα και 

μειωμένη ταχύτητα) (Λεμονίδης, 2013; Passolunghi, 2011), την επιλογή των 

κατάλληλων αριθμητικών γεγονότων και την παρεμπόδιση των άσχετων πληροφοριών 

(Geary, 2004). Η γνώση και η ανάκληση βασικών αριθμητικών γεγονότων όμως, 

αποτελεί προϋπόθεση για τις αξιοσημείωτες ταυτότητες, καθώς όταν τα αριθμητικά 

γεγονότα ανακαλούνται άμεσα από τη μακροχρόνια μνήμη διευκολύνεται η 

εργαζόμενη μνήμη και είναι διαθέσιμη για πιο πολύπλοκους υπολογισμούς (Dowker, 

2005). Επομένως, όπως ο Λεμονίδης (2013) αναφέρει, ως συνέπεια των παραπάνω 

δυσκολιών οι μαθητές με ΗΕΑ παρουσιάζουν και χρονική υστέρηση, σε σχέση με τους 

συμμαθητές τους, στην ανάπτυξη και χρήση των στρατηγικών. 

Τόσο η εμπειρία όσο και το πλήθος των ερευνών που έγιναν τα τελευταία 

χρόνια δείχνουν ότι οι μαθητές με ΗΕΑ αντιμετωπίζουν σημαντικές δυσκολίες στην 

κατανόηση εννοιών της άλγεβρας  και κατ’ επέκταση και στην εφαρμογή των 

αξιοσημείωτων ταυτοτήτων (Τζώτζου, 2014). Όπως προαναφέρθηκε στα 

χαρακτηριστικά των ατόμων με ΗΕΑ διακρίνονται από αναγνωστικά προβλήματα, 

συνεπώς, όταν πρέπει να μεταφράσουν λεκτικές εκφράσεις σε αλγεβρική γλώσσα 

συνήθως δυσκολεύονται σε βαθμό μεγαλύτερο από αυτόν που έχει ήδη προαναφερθεί 

σε σχέση με τους μαθητές τυπικής ανάπτυξης (Μαντζιάρη, 2020). 

Σύμφωνα με τους Impecoven- Lind και Foegen (2010) οι μαθητές με ΗΕΑ 

παρουσιάζουν έλλειμα σε συγκεκριμένες αλγεβρικές έννοιες, όπως η έννοια και ο 

χειρισμός των μεταβλητών. Όπως και στο γενικό πληθυσμό, έτσι και οι μαθητές με 
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ΗΕΑ δυσκολεύονται να κατανοήσουν την έννοια της μεταβλητής λόγω των 

διαφορετικών μορφών, καταστάσεων και χρήσεων που συναντάται (Δημητριάδου, 

2009).  

Δυσκολίες, επίσης, παρουσιάζουν οι μαθητές με ΗΕΑ στους αλγεβρικούς 

συμβολισμούς και στις συμβάσεις. Οι αδυναμίες αφηρημένης σκέψης, που είναι από 

τα πλέον χαρακτηριστικά γνωρίσματα των μαθητών με ΗΕΑ, έχουν ως αποτέλεσμα να 

αντιμετωπίζονται τα μαθηματικά σύμβολα, οι τύποι και οι παραστάσεις σαν «μαγικές 

συνταγές» που χρησιμοποιούνται μηχανιστικά (Αγαλιώτης, 2011). Όπως και στον 

τυπικό πληθυσμό, οι μαθητές με ΗΕΑ παρερμηνεύουν το ρόλο του συμβόλου της 

ισότητας (Μαντζιάρη, 2020) με αποτέλεσμα να θεωρούν ότι μετά το “=” πρέπει να 

υπάρχει το αποτέλεσμα της πράξης και όχι το ζητούμενο ανάπτυγμα.  

 Οι μαθητές, συχνά, δεν κατανοούν την έννοια των συντελεστών των 

μεταβλητών (Impecoven- Lind και Foegen, 2010), προσθέτουν μόνο τους ορατούς 

συντελεστές και αγνοούν την περίπτωση της μονάδας όπου ο συντελεστής δεν 

γράφεται αλλά εννοείται, ενώ δεν γνωρίζουν πως να χειριστούν τους αρνητικούς 

αριθμούς (Impecoven- Lind και Foegen, 2010). Λάθη, επιπροσθέτως, γίνονται και στην 

επιμεριστική ιδιότητα, πολλαπλασιάζοντας μόνο τον πρώτο όρο και αμελώντας τον 

δεύτερο πολλαπλασιασμό της μεθόδου (Μαντζιάρη, 2020). 

Πολλοί είναι οι μαθητές οι οποίοι κατά την επίλυση των ταυτοτήτων δημιουργούν τη 

δική τους ακολουθία αλγορίθμων. Σύμφωνα με τη Hart (1981) οι αλγόριθμοι 

διδάσκονται πολύ γρήγορα. Οι καθηγητές θεωρούν ότι αν οι μαθητές τους διδαχθούν 

μια φορά τότε θα τους θυμούνται για πάντα (Τζώτζου, 2014). Έτσι δημιουργούνται 

λάθη διαγραφής, αντίστροφης πράξης, μετατόπισης αλλά και λάθη εξάντλησης κατά 

τα οποία ο μαθητές ξεκινάει σωστά την επίλυση των ταυτοτήτων αλλά στη συνέχεια 

ακολουθεί λανθασμένη μέθοδο (Hall, 2002).  
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Σημαντικό κομμάτι της άλγεβρας αποτελούν και οι δυνάμεις, οι οποίες πρέπει 

να διδαχθούν με ιδιαίτερη προσοχή. Τις δυνάμεις όμως τις συνθέτουν δυο αριθμοί: ο 

ένας αποτελεί την βάση και ο άλλος τον εκθέτη. Αυτό σε συνδυασμό με τις 

ανεξάρτητες ιδιότητες τους, τις οποίες τα παιδιά πρέπει να ενθυμούνται και αυτές, 

συνθέτουν άλλη μια πηγή δυσκολίας και άγχους για τα παιδιά με ΗΕΑ (Henderson, 

2004) .Επίσης, η αλγεβρική παράσταση (α+β)(α+β) σημαίνει (α+β) φορές το (α+β). Σε 

αυτήν την περίπτωση η παρένθεση χρησιμοποιείται για να περικλείσει τον σύνθετο 

αριθμό, που πρέπει να χρησιμοποιηθεί στην πράξη του πολλαπλασιασμού. Μια τέτοια 

σύνθετη αλγεβρική παράσταση είναι πολύ δύσκολο να κατανοηθεί από τους μαθητές 

με ΗΕΑ (Miles, 2004). 

 

1.4 Οι αξιοσημείωτες ταυτότητες στα ελληνικά σχολικά προγράμματα και 

βιβλία 

 

1.4.1 Τα εγχειρίδια του παρελθόντος 

Οι αξιοσημείωτοι πολλαπλασιασμοί παρουσιάζονται στο σχολικό βιβλίο του 

Νείλου Σακελλαρίου (εκδ. Ο.Ε.Δ.Β. 1958) και παλαιότερα η διδασκαλία του ξεκινούσε 

από τη Δ’ τάξη του ενιαίου εξατάξιου Γυμνασίου, ως εξής: “παραστάσεις της μορφής 

(𝛼 + 𝛽)2, (𝛼 − 𝛽)2, (𝛼 − 𝛽)3 κ.ο.θ. παρουσιάζονται συχνά και είναι καλόν να 

γνωρίζωμεν από μνήμης τα εξαγόμενα τα ευρισκόμενα, εάν εις εκάστην εξ’ αυτών 

εφαρμόσωμεν τον κανόνα του πολλαπλασιασμού” (…).  Επίσης, παρουσιάζονται και 

άλλες ταυτότητες με την αναφορά ότι “Ευκόλως ευρίσκομεν δια εκτελέσεως των 

πράξεων”. Στο βιβλίο εκείνο δε γίνεται καμία αναφορά για γεωμετρική ερμηνεία των 

παραπάνω ισοτήτων. Το βιβλίο αυτό αποτελούσε το μοναδικό όπως πάντα σχολικό 

βιβλίο παραμένει και διδάσκεται στο ενιαίο Γυμνάσιο έως το 1976 (Κουτσοδήμας, 

2002). 
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  Από το 1977, με το διαχωρισμό της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σε γυμνάσιο 

και λύκειο και τη συγγραφή νέων σχολικών βιβλίων οι “αξιοσημείωτοι 

πολλαπλασιασμοί” διδάσκονται στη Γ’ Γυμνασίου. Το σχολικό βιβλίο των Δ. 

Παπαμιχαήλ, Σ. Μπαλή, Χρ. Γιαννίκου κ.α. Έκδοσης 1977 παρουσιάζει τους 

αξιοσημείωτους πολλαπλασιασμούς ως εξής: “Υπάρχουν ορισμένα απλά γινόμενα, τα 

οποία συναντάμε συχνά και γι’ αυτό είναι χρήσιμο να έχουμε μνημονικούς κανόνες, που 

δίνουν τα εξαγόμενά τους”. Σε αυτό το βιβλίο γίνεται για πρώτη φορά αναφορά σε 

σχολικό βιβλίο η γεωμετρική ερμηνεία των ταυτοτήτων αυτών με τη βοήθεια των 

εμβαδών. Το βιβλίο αυτό διδασκόταν στη Γ’ Γυμνασίου έως το σχολικό έτος 1988-

1989. Η αλλαγή αυτή στα προγράμματα σπουδών και ο εμπλουτισμός τους με 

γεωμετρικά σχήματα έγινε έπειτα από πολλές κριτικές των διδασκόντων για τις 

δυσκολίες και τις ζημιές που προκάλεσαν τα μοντέρνα μαθηματικά (Κουτσοδήμας, 

2002). 

Στο επόμενο σχολικό βιβλίο το οποίο γράφτηκε το 1989 με συγγραφείς τους Α. 

Αλμπινίση, Σ. Γρηγοριάδη, Ε. Ευσταθοπούλου, Ν. Κλαουδάτου, Σ. Παπασταυρίδη και  

Α. Σβέρκου, που διδασκόταν στη Γ’ Γυμνασίου, παρουσιάζονται οι αξιοσημείωτες 

ταυτότητες με τον απλό φορμαλιστικό τρόπο χωρίς καμία ενορατική προσέγγιση αυτών 

αλλά και χωρίς τη γεωμετρική ερμηνεία που μπορεί να δοθεί. 

 

1.4.2 Το παρόν εγχειρίδιο 

Τα τρέχοντα σχολικά εγχειρίδια μαθηματικών της Γ’ Γυμνασίου απαρτίζονται 

από το βιβλίο του μαθητή, το βιβλίο του εκπαιδευτικού καθώς και το εμπλουτισμένο 

διαδραστικό βιβλίο. Οι αξιοσημείωτες ταυτότητες που περιέχονται στα τρέχοντα 

σχολικά εγχειρίδια της Γ’ γυμνασίου με συγγραφείς τους Δ. Αργυράκης, Π. 
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Βουργάνας, Κ. Μέντης, Σ. Τσικοπούλου, Μ. Χρυσοβέργης και προτείνονται από το 

Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών είναι οι εξής: 

1.Τετράγωνο αθροίσματος:(𝛼 + 𝛽)2 = 𝛼2 + 2𝛼𝛽 + 𝛽2 

2.Τετράγωνο διαφοράς:(𝛼 − 𝛽)2 = 𝛼2 − 2𝛼𝛽 + 𝛽2 

3.Διαφορά τετραγώνων:(𝛼 − 𝛽) ∗ (𝛼 + 𝛽) = 𝛼2 − 𝛽2 

4.Κύβος αθροίσματος:(𝛼 + 𝛽)3 = 𝛼3 + 3𝛼2𝛽 + 3𝛼𝛽2 + 𝛽3 

5.Κύβος διαφοράς:(𝛼 − 𝛽)3 = 𝛼3 − 3𝛼2𝛽 + 3𝛼𝛽2 − 𝛽3 

6.Άθροισμα κύβων:(𝛼 + 𝛽)(𝛼2 − 𝛼𝛽 + 𝛽2) = 𝛼3 + 𝛽3 

7.Διαφορά κύβων:(𝛼 − 𝛽)(𝛼2 + 𝛼𝛽 + 𝛽2) = 𝛼3 − 𝛽3 

8.(𝛼 + 𝛽 + 𝛾)2 = 𝛼2 + 𝛽2 + 𝛾2 + 2𝛼𝛽 + 2𝛽𝛾 + 2𝛼𝛾 

 

Σημειώσεις: 

• Οι ταυτότητες 6 και 7 είναι εκτός ύλης τα τελευταία χρόνια. Όλες όμως 

περιέχονται στην εξεταστέα ύλη της α’ λυκείου. 

• Η ταυτότητα 8 δεν αναφέρεται στη θεωρία του αντίστοιχου κεφαλαίου αλλά σε 

εφαρμογή του κεφαλαίου. 

• Στο σχολικό βιβλίο της Γ’ Γυμνασίου υπάρχουν και αποδείξεις για την κάθε 

ταυτότητα ενώ στο σχολικό βιβλίο της Α’ Λυκείου δεν αναφέρονται οι 

αποδείξεις γιατί σύμφωνα με τις διδακτικές οδηγίες θεωρούνται εύκολες και 

γνωστές από την προηγούμενη τάξη. 

Το αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών για το μάθημα των μαθηματικών έχει ορίσει 

στόχους για τον προγραμματισμό και την οργάνωση της ύλης. Το κεφάλαιο των 

“αξιοσημείωτων ταυτοτήτων” αποτελεί σημαντικό κομμάτι της ύλης ως προς την 

κατανόηση και εφαρμογή τους προς όλες τις μορφές για το μάθημα της άλγεβρας της  

Γ’ Γυμνασίου 
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Στο ΔΕΠΠΣ-ΑΠΣ Μαθηματικών της Γ’ Γυμνασίου αναφέρονται οι στόχοι: 

• Οι μαθητές πρέπει να εμπεδώσουν τις τεχνικές των τεσσάρων πράξεων και τις 

βασικές τους ιδιότητες, τις ιδιότητες των δυνάμεων και των ριζών, όπου με 

κατάλληλα αριθμητικά παραδείγματα θα διατυπώσουν την ισχύ τους και θα τις 

αποδείξουν. 

• Να γνωρίζουν τις (βασικές) αξιοσημείωτες ταυτότητες, να μπορούν να τις 

αποδεικνύουν καθώς και να αποδεικνύουν μια απλή ταυτότητα. Προτείνονται 

επίσης σαν δραστηριότητες, οι γεωμετρικές ερμηνείες μερικών ταυτοτήτων που 

θα τους βοηθήσουν να κατανοήσουν την μαθηματική συνάφεια Άλγεβρας και 

Γεωμετρίας. 

• Να μετατρέπουν πολυώνυμα σε γινόμενο παραγόντων και εκτός άλλων στις 

περιπτώσεις που είναι διαφορά ή ανάπτυγμα τετραγώνων και διαφορά ή 

άθροισμα κύβων (δηλαδή χρήση ταυτοτήτων με αντίστροφη φορά). 

• Να βρίσκουν το πηλίκο και το υπόλοιπο της διαίρεσης πολυωνύμων και να 

γράφουν την ταυτότητα της Ευκλείδειας διαίρεσης πολυωνύμων. 

• Να λύνουν εξισώσεις πρώτου βαθμού και να αναγνωρίζουν αν η εξίσωση έχει 

μοναδική λύση ή είναι αδύνατη ή είναι ταυτότητα. 

• Να διαπιστώνουν ιδιότητες ανισοτήτων με κατάλληλα γεωμετρικά μοντέλα. 

• Να γνωρίζουν και να αποδεικνύουν τις βασικές τριγωνομετρικές ταυτότητες 

και να τις χρησιμοποιούν για την απόδειξη άλλων απλών τριγωνομετρικών 

ταυτοτήτων. 

Σύμφωνα με τους Μαλλιάκας & Πλατηνιώτης (2016), στη συγκεκριμένη ενότητα 

του βιβλίου υπάρχουν 25 ασκήσεις και δύο δραστηριότητες στις οποίες κυριαρχεί η 

διαδικαστική γνώση. Διαδικαστική είναι η γνώση των διαδικασιών – βημάτων, που 

πρέπει να ακολουθήσουμε ώστε να επιτελέσουμε ένα έργο (Παναγιωτόπουλος, 2019). 
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Από αυτές τις ασκήσεις, οι 21 είναι χωρίς κάποιο πλαίσιο αναφοράς και οι υπόλοιπες 

ασκήσεις είναι πλαισιωμένες είτε με επιστημονικό πλαίσιο είτε με ιστορικό ή 

καθημερινό πλαίσιο. 

Σε σχέση με την ανάλυση των ασκήσεων ως προς τα απεικονιστικά στοιχεία που 

μπορεί να περιλαμβάνουν, η ανάλυση έδειξε ότι στις 27 ασκήσεις οι 25 δεν περιέχουν 

απεικονιστικά στοιχεία και οι 2 περιέχουν συμβατικές εικόνες που αναπαριστούν την 

πραγματικότητα και απαιτούν ερμηνεία. 

Τέλος, για το είδος της απάντησης στις 20 από τις 27 ασκήσεις η απάντηση είναι 

ανοικτού τύπου (πλήρους ανάπτυξης) και σε 7 είναι κλειστού τύπου (σωστό-λάθος ή 

πολλαπλής επιλογής).   

Στα σχολικά αυτά εγχειρίδια αρχικά αναφέρονται οι κύριοι στόχοι της ενότητας. 

Αυτοί είναι οι εξής: 

• Θυμάμαι ποια ισότητα λέγεται ταυτότητα. 

• Γνωρίζω ποιες είναι οι βασικές ταυτότητες. 

• Μαθαίνω να αποδεικνύω μια απλή ταυτότητα. 

Αμέσως μετά, δίνεται εισαγωγική δραστηριότητα (Εικόνα 1) που οδηγεί στην 

αναγκαιότητα εισαγωγής εννοιών και αφορά την κατανόηση της έννοιας της 

ταυτότητας και τη γεωμετρική ερμηνεία ταυτότητας με χρήση ισοδυναμίας εμβαδών. 

 

Εικόνα 3- Εισαγωγική δραστηριότητα σχολικού εγχειριδίου 
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Ακολούθως, ξεκινάει το κυρίως μάθημα και οι αναγκαίες γνώσεις που πρέπει 

να αποκτήσει ο μαθητής. Αρχικά, αναγράφεται ο ορισμός της ταυτότητας. Έπειτα, 

παρουσιάζονται οι επιμέρους «αξιοσημείωτες ταυτότητες» με την απόδειξη τους και 

κάποιο παράδειγμα σαν εφαρμογή, τονίζοντας ότι στη θέση των μεταβλητών μπορούν 

να μπουν και οποιεσδήποτε αλγεβρικές παραστάσεις. 

Η απόδειξη γίνεται με την μέθοδο της ευθείας απόδειξης  δηλαδή ξεκινώντας 

από το πρώτο μέλος και καταλήγοντας στο δεύτερο. Αναφέρεται επίσης ότι το δεύτερο 

μέλος της ταυτότητας ονομάζεται με τον όρο ανάπτυγμα. Στην πρώτη ταυτότητα 

δίνεται και γεωμετρική ερμηνεία. Η γεωμετρική ερμηνεία είναι πολύ σημαντική για τη 

σωστή κατανόηση των εννοιών καθώς γίνεται διασύνδεση και οπτικοποίηση για τη 

σωστή εφαρμογή της ταυτότητας και αποφυγή λαθών όπως το συχνό λάθος της 

γραμμικότητας. 

Τέλος, καταγράφονται οι προτεινόμενες στρατηγικές που μπορούμε να 

ακολουθήσουμε για να αποδείξουμε μια ταυτότητα, όπου είτε ξεκινάμε από το ένα 

μέλος για να καταλήξουμε στο άλλο είτε κάνουμε πράξεις και στα δύο μέλη συγχρόνως 

και καταλήγουμε σε κάτι που ισχύει. Ακολουθούν επτά λυμένα παραδείγματα-

εφαρμογές, επτά ερωτήσεις κατανόησης και δεκαοκτώ προτεινόμενες ασκήσεις-

προβλήματα. Σε αυτά συμπεριλαμβάνεται μια δραστηριότητα που αφορά το τρίγωνο 

του Pascal (Εικόνα 4), επιπροσθέτως, γίνεται αναφορά στις Πυθαγόρειες τριάδες 

(Εικόνα 5) με ιστορική πλαισίωση και ακόμη ένα διαθεματικό σχέδιο εργασίας με θέμα 

την έννοια της απόδειξης που εμφανίζεται για πρώτη φορά στο Αναλυτικό Πρόγραμμα 

των μαθηματικών της Γ’ γυμνασίου (Μαλλιάκας, 2016). 
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Εικόνα 4- Τρίγωνο του Pascal, εικόνα του σχολικού εγχειριδίου 

 

 

 

Εικόνα 5- Πυθαγόρειες τριάδες, εικόνα του σχολικού εγχειριδίου 

 
 

1.5 Έρευνες στην Ελλάδα και σε άλλες χώρες για τη χρήση ταυτοτήτων 

 

Στο γνωστικό αντικείμενο των “Αξιοσημείωτων ταυτοτήτων” δύο είναι οι 

έρευνες οι οποίες έχουν διεξαχθεί στον ελλαδικό χώρο, οι οποίες διεξήχθησαν σε 

μαθητές τυπικής ανάπτυξης. Σε μαθητές με ΗΕΑ δεν έχει διεξαχθεί ξανά κάποια 

έρευνα στο συγκεκριμένο αντικείμενο. 

Ο Κουτσοδημάς (2002) στο πλαίσιο της μεταπτυχιακής του εργασίας 

διερεύνησε τα λάθη που κάνουν οι μαθητές σε κάποια έργα που περιείχαν ύλη από το 
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κεφάλαιο των “Αξιοσημείωτων ταυτοτήτων” και στόχευε να καταγράψει τη στάση και 

την αντίληψη των μαθητών στην Γεωμετρική προσέγγιση και ερμηνεία των παραπάνω 

ταυτοτήτων. Η έρευνα πραγματοποιήθηκε σε 114 μαθητές της Α’ Λυκείου και το 

αποτέλεσμα της έρευνας ήταν ότι οι μαθητές παρουσιάζουν αρκετά προβλήματα στη 

γεωμετρική ερμηνεία  αλγεβρικών εκφράσεων. Μέσω της έρευνας, διαπιστώθηκε ότι 

θέματα και καταστάσεις, όπως στα εμβαδά επίπεδων σχημάτων, οι γνώσεις των 

μαθητών δεν είναι πολύ στέρεες και οι ενέργειές τους ακόμη και όταν είναι σωστές 

γίνονται ασυνείδητα. Πρόταση του ερευνητή ήταν ότι για να περιοριστούν τα λάθη των 

μαθητών κατά την εφαρμογή των ταυτοτήτων θα πρέπει κατά την παρουσίασή τους να 

περιληφθεί και η γεωμετρική τους ερμηνεία με τη βοήθεια των εμβαδών επίπεδων 

σχημάτων, καθώς επίσης και η συστηματική χρήση εποπτικών μέσων διδασκαλίας 

όπως ψαλίδι, διαφανές χαρτί, γεωμετρικά όργανα, τετραγωνισμένο χαρτί κτλ. 

Ο Μαλλιάκας (2016) ερεύνησε τη προσέγγιση της ισότητας στη διδασκαλία και 

κατανόηση των αξιοσημείωτων ταυτοτήτων στη Γ’ Γυμνασίου. Μελέτησε τα 

Αναλυτικά Προγράμματα και τις οδηγίες που ισχύουν σήμερα στην Ελλάδα στη Γ’ 

Γυμνασίου και σύμφωνα με τα παραπάνω δημιούργησε ένα ερωτηματολόγιο για το 

σκοπό αυτό. Το μέγεθος του δείγματος ήταν 64 μαθητές από τρία διαφορετικά 

γυμνάσια της Ρόδου. Τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν ότι η έννοια της ισότητας 

και οι συμβολικές, λεκτικές και γεωμετρικές αναπαραστάσεις της καθώς και το νόημα 

των συμβόλων δεν έχουν κατακτηθεί από τους μαθητές. Ακόμη,  η έρευνα έδειξε ότι 

υπάρχει μεγάλη αδυναμία μετάφρασης μιας εικόνας ή μιας γεωμετρικής 

αναπαράστασης με τα κατάλληλα μαθηματικά σύμβολα. Ο ερευνητής αποδίδει το 

αποτέλεσμα αυτό στο γεγονός ότι τα σχολικά εγχειρίδια επισκιάζονται από 

«εργαλειακές» ασκήσεις και υπάρχει ασθενής παρουσία ασκήσεων με γεωμετρικές 

αναπαραστάσεις και ασκήσεις λεκτικής διατύπωσης ταυτοτήτων. Σύμφωνα με τον 
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ερευνητή σημαντικό είναι το γεγονός μιας συστηματικής προσέγγισης της μετάβασης 

των μαθητών από την Αριθμητική στην Άλγεβρα ιδιαίτερα όσον αφορά το σύμβολο 

και την έννοια της ισότητας και την επέκταση της έννοιας του αριθμού σε ανώτερο 

επίπεδο, αυτό της μεταβλητής σαν ένα γενικευμένο αριθμό που μπορεί να πάρει άλλοτε 

μια τιμή και άλλοτε οποιαδήποτε τιμή. 

Στα μαθηματικά της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σε μαθητές με ΗΕΑ ή ειδικές 

μαθησιακές δυσκολίες έχουν διεξαχθεί ορισμένες έρευνες σε ότι αφορά το μάθημα των 

Μαθηματικών. Παρακάτω παρουσιάζονται ορισμένες έρευνες σχετικές με το 

αντικείμενο διερεύνησης τα συγκεκριμένης έρευνας.  

Ο Αργύρης (2010) στη διδακτορική του διατριβή, διερεύνησε τα προβλήματα 

που αντιμετωπίζουν οι μαθητές με ειδικές μαθησιακές δυσκολίες στα μαθηματικά στη 

δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Επιπλέον, μελέτησε τις απόψεις των εκπαιδευτικών 

σχετικά με τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει η συγκεκριμένη ομάδα μαθητών και 

σχεδίασε παρέμβαση για τη διδασκαλία γνωστικών και μεταγνωστικών στρατηγικών 

κατά την επίλυση προβλημάτων με τη χρήση εξισώσεων. Η παρέμβαση διεξήχθη σε 

τέσσερις μαθητές, οι οποίοι φοιτούσαν στη Β’ Γυμνασίου και επιλέχθηκε η στρατηγική 

διδασκαλίας ΑΥΑΜΕΕΑ (Ανάγνωση Υπογράμμιση Αναπαράσταση Μετάφραση 

Επίλυση Έλεγχος Απάντηση). Μετά την παρέμβαση, τα αποτελέσματα έδειξαν ότι οι 

μαθητές έχουν την ικανότητα να βελτιώσουν τη χρήση γνωστικών στρατηγικών και να 

διδαχθούν μεταγνωστικές στρατηγικές για την επίλυση προβλημάτων. Ακόμη, η 

έρευνα έδειξε ότι οι μαθητές είναι σε θέση να μάθουν πολύπλοκες έρευνες, αρκεί να 

τους παρέχεται ο κατάλληλος χρόνος.  

Η Χρυσικού (2011), πραγματοποίησε μια έρευνα με στόχο να διερευνηθούν και 

να προσδιοριστούν οι γεωμετρικές γνώσεις και δεξιότητες των μαθητών με ειδικές 

εκπαιδευτικές ανάγκες που φοιτούν σε Ειδικά Επαγγελματικά Γυμνάσια, καθώς και οι 
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πρακτικές που χρησιμοποιούν οι εκπαιδευτικοί των μαθητών αυτών για τη διδασκαλία 

της Γεωμετρίας. Για την επίτευξη των στόχων ζητήθηκε από 102 μαθητές, ηλικίας 13-

21 ετών, να απαντήσουν στις ερωτήσεις ενός αυτοσχέδιου εργαλείου αξιολόγησης των 

γεωμετρικών γνώσεων και δεξιοτήτων, ενώ παράλληλα ζητήθηκε από 33 

εκπαιδευτικούς (15 άνδρες και 18 γυναίκες) να συμπληρώσουν ένα ερωτηματολόγιο 

με το οποίο ανιχνεύθηκαν οι αντιλήψεις τους για τη διδασκαλία της Γεωμετρίας και η 

χρήση διάφορων στοιχείων για το σχεδιασμό, την πραγματοποίηση και την αξιολόγηση 

της διδασκαλίας στους μαθητές της συγκεκριμένης σχολικής δομής. Διαπιστώθηκε ότι, 

το 77,5% των μαθητών είχε μέσου επιπέδου συνολική επίδοση στο αυτοσχέδιο 

εργαλείο, με τους μαθητές με νοητική αναπηρία να έχουν χαμηλότερη συνολική 

επίδοση από τους μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες. Με βάση τα στοιχεία που 

συλλέχθηκαν, συμπεραίνεται ότι οι μαθητές έχουν σημαντικές γνωστικές ελλείψεις σε 

σχέση με τους διδακτικούς στόχους που θέτει το ΔΕΠΠΣ Μαθηματικών (2003) για τη 

Γεωμετρία και διδάσκονται οι μαθητές των Ειδικών Επαγγελματικών Γυμνασίων.  

Η Τζώτζου (2014) διεξήγαγε έρευνα σε 15 μαθητές με ειδικές μαθησιακές 

δυσκολίες. Οι μαθητές που συμμετείχαν στην έρευνα προερχόταν και από τις τρεις 

τάξεις του γυμνασίου. Η έρευνα έδειξε αδυναμία των μαθητών στην κατανόηση της 

έννοιας της μεταβλητής, στον εντοπισμό της μεταβλητής σε μια λεκτική έκφραση και 

στις πράξεις με μεταβλητές. Στις απαντήσεις των μαθητών υπήρχε, επίσης, δυσκολία 

από τους μαθητές στην επίλυση των εξισώσεων καθώς οι μαθητές εφάρμοζαν δικούς 

τους αλγορίθμους, καθώς και στην επαλήθευση της ρίζας της εξίσωσης. Αξιοσημείωτο 

είναι, ακόμη, το γεγονός ότι κανένας μαθητής δεν μπόρεσε να δώσει ορισμό για 

πρωταρχικές αλγεβρικές έννοιες όπως μεταβλητή και εξίσωση. Επίσης, εντοπίστηκαν 

λάθη σε γνώσεις που αντιστοιχούν σε επίπεδο προηγούμενων τάξεων και συγκεκριμένα 

σε αριθμητικές πράξεις. Από τα αποτελέσματα που προέκυψαν στην έρευνα 
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σχεδιάστηκε διδακτική παρέμβαση στηριζόμενη στην κλιμακωτή αναπαράσταση. Η 

παρέμβαση οδήγησε σε σημαντική βελτίωση της επίδοσης των μαθητών. 

Η Μαντζιάρη (2020) στα πλαίσια της διπλωματικής εργασίας της διεξήγαγε 

έρευνα με 75 μαθητές της Β’ και Γ’ Γυμνασίου. Από αυτούς οι 37 ήταν μαθητές με 

ειδικές μαθησιακές δυσκολίες και οι υπόλοιποι 38 ήταν μαθητές τυπικής ανάπτυξης. 

Στους μαθητές δόθηκαν τρία αλγεβρικά προβλήματα και μια ερώτηση θεωρίας. Οι 

μαθητές απάντησαν στο ερωτηματολόγιο που τους δόθηκε καθώς επίσης 

πραγματοποίησαν και ατομική συνέντευξη με την ερευνήτρια. Τα αποτελέσματα 

έδειξαν ότι η επίδοση των μαθητών με ειδικές μαθησιακές δυσκολίες ήταν χαμηλότερη 

από την επίδοση των τυπικών μαθητών. Ειδικότερα, οι μαθητές με ειδικές μαθησιακές 

δυσκολίες αντιμετώπιζαν τα προβλήματα ως αριθμητικά συνδέοντας λέξεις-κλειδιά με 

συγκεκριμένες αριθμητικές πράξεις. Αντίθετα, οι μαθητές τυπικής ανάπτυξης επέλυαν 

τα προβλήματα με τη χρήση της άλγεβρας. 

  

1.6 Τα ερευνητικά ερωτήματα της μελέτης 

 

Οι μαθητές με ΗΕΑ δυσκολεύονται να ανταπεξέλθουν στις απαιτήσεις του 

αναλυτικού προγράμματος των μαθηματικών στη γενική εκπαίδευση, σημειώνοντας 

μεγάλα ποσοστά αποτυχίας (Xin, 2008). Όπως έχει ήδη αναφερθεί, αρκετές έρευνες 

έχουν ασχοληθεί με τους μαθητές με ΗΕΑ και τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν στο 

μάθημα των μαθηματικών κυρίως όμως σε κεφάλαια της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. 

Ωστόσο, οι έρευνες σε κεφάλαια της άλγεβρας σε μαθητές με ΗΕΑ παρουσιάζουν 

σημαντικό έλλειμμα στον ελλαδικό χώρο. 

Σκοπός της παρούσας έρευνας είναι να διερευνηθούν τα λάθη τα οποία κάνουν 

οι μαθητές με ΗΕΑ στη χρήση και κατανόηση των αξιοσημείωτων ταυτοτήτων και στη 

συνέχεια να γίνει σύγκριση της επίδοσης στη συγκεκριμένη ενότητα με μαθητές του 
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τυπικού πληθυσμού. Τα αποτελέσματα της έρευνας, θα συνεισφέρουν στον τομέα της 

διδασκαλίας της άλγεβρας για όλους τους μαθητές και περισσότερο για τους μαθητές 

με ΗΕΑ. Μέσω του προσδιορισμού των δυσκολιών, θα μπορέσουν να διαμορφωθούν 

κατάλληλες παρεμβάσεις για τη διδασκαλία της άλγεβρας και την άρση των 

μαθησιακών δυσκολιών (Αγαλιώτης, 2011). 

Τα ερευνητικά ερωτήματα της έρευνας είναι τα εξής: 

 Ποια είναι τα συχνότερα λάθη που κάνουν οι μαθητές τυπικής ανάπτυξης και 

οι μαθητές με ΗΕΑ Γ’ Γυμνασίου και Α’ Λυκείου κατά την εφαρμογή των 

ταυτοτήτων(𝛼 + 𝛽)2, (𝛼 − 𝛽)2, (𝛼 − 𝛽) ∗ (𝛼 + 𝛽), (𝛼 + 𝛽)3, (𝛼 − 𝛽)3; 

 Υπάρχει διαφορά επίδοσης μεταξύ μαθητών Γ’ γυμνασίου και Α’ λυκείου 

τυπικής ανάπτυξης και μαθητών Γ’ γυμνασίου και Α’ λυκείου  με ΗΕΑ στην 

κατανόηση και χρήση των ταυτοτήτων(𝛼 + 𝛽)2, (𝛼 − 𝛽)2, (𝛼 − 𝛽) ∗ (𝛼 + 𝛽), 

(𝛼 + 𝛽)3, (𝛼 − 𝛽)3; 

 Υπάρχει διαφορά επίδοσης μεταξύ μαθητών Γ΄ γυμνασίου και Α’ Λυκείου 

τυπικής ανάπτυξης και μαθητών Γ΄ γυμνασίου και Α’ Λυκείου με ΗΕΑ ως προς 

το φύλλο στην κατανόηση και εφαρμογή των ταυτοτήτων (𝛼 + 𝛽)2, (𝛼 −

𝛽)2, (𝛼 − 𝛽) ∗ (𝛼 + 𝛽), (𝛼 + 𝛽)3, (𝛼 − 𝛽)3; 

 Σε ποιο επίπεδο του προγράμματος σπουδών της υποχρεωτικής εκπαίδευσης 

αντιστοιχούν τα λάθη των μαθητών; 

 

Με βάση τα παραπάνω ερωτήματα διατυπώνονται οι παρακάτω υποθέσεις: 

 

1η υπόθεση 

Μηδενική υπόθεση: Δεν υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά επίδοσης μεταξύ 

μαθητών Γ’ γυμνασίου και Α’ λυκείου τυπικής ανάπτυξης και μαθητών Γ’ γυμνασίου 
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και Α’ λυκείου τυπικής με ΗΕΑ στην κατανόηση και χρήση των ταυτοτήτων(𝛼 +

𝛽)2, (𝛼 − 𝛽)2, (𝛼 − 𝛽) ∗ (𝛼 + 𝛽), (𝛼 + 𝛽)3, (𝛼 − 𝛽)3. 

 

Εναλλακτική υπόθεση: Υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά επίδοσης μεταξύ 

μαθητών Γ’ γυμνασίου και Α’ λυκείου τυπικής ανάπτυξης και μαθητών Γ’ γυμνασίου 

και Α’ λυκείου τυπικής με ΗΕΑ στην κατανόηση και χρήση των ταυτοτήτων(𝛼 +

𝛽)2, (𝛼 − 𝛽)2, (𝛼 − 𝛽) ∗ (𝛼 + 𝛽), (𝛼 + 𝛽)3, (𝛼 − 𝛽)3 

 

2η υπόθεση 

Μηδενική υπόθεση: Δεν υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ μαθητών Γ΄ 

γυμνασίου και Α’ Λυκείου ως προς το φύλλο στην κατανόηση και εφαρμογή των 

ταυτοτήτων (𝛼 + 𝛽)2, (𝛼 − 𝛽)2, (𝛼 − 𝛽) ∗ (𝛼 + 𝛽), (𝛼 + 𝛽)3, (𝛼 − 𝛽)3. 

 

Εναλλακτική υπόθεση: Υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά επίδοσης μεταξύ Γ΄ 

γυμνασίου και Α’ Λυκείου ως προς το φύλλο στην κατανόηση και εφαρμογή των 

ταυτοτήτων (𝛼 + 𝛽)2, (𝛼 − 𝛽)2, (𝛼 − 𝛽) ∗ (𝛼 + 𝛽), (𝛼 + 𝛽)3, (𝛼 − 𝛽)3. 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 

 

2.1 Ερευνητική στρατηγική 

 

Η παρούσα έρευνα αποσκοπεί να απαντήσει ερωτήματα, μέσω της 

περιγραφικής έρευνας επισκόπησης. Η περιγραφική έρευνα (survey research) έχει 

πρωταρχικό σκοπό τη συλλογή, ανάλυση και παρουσίαση των δεδομένων που 

σχετίζονται με φυσικά ή ανθρώπινα φαινόμενα, χωρίς να υπεισέρχονται στις αιτίες που 

προκάλεσαν αυτή την εικόνα των πραγμάτων, ούτε και στις διαφορές ή σχέσεις μεταξύ 
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των μεταβλητών (Παπαναστασίου, 2014). Επιπλέον, η περιγραφική έρευνα είναι ένας 

τρόπος να καθοριστεί η συχνότητα με την οποία συμβαίνει κάτι και/ή να 

κατηγοριοποιηθούν οι πληροφορίες (Dunlock, 1993). 

  Ο σκοπός της παρούσας έρευνας ήταν η συγκέντρωση πληροφοριών στα λάθη 

που εκτέλεσαν οι μαθητές μέσω μιας αυτοσχέδιας δοκιμασίας καθώς και η διερεύνηση 

των διαφορών και ομοιοτήτων των μαθητών με ήπιες εκπαιδευτικές ανάγκες και των 

μαθητών τυπικής ανάπτυξης στην εφαρμογή και χρήση των ταυτοτήτων και στη 

συνέχεια η επεξεργασία τους, γι’ αυτό και επιλέχθηκε η παραπάνω μέθοδος. 

 

2.2 Συμμετέχοντες 

 
Οι συμμετέχοντες της έρευνας ήταν 122 μαθητές Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 

που φοιτούν σε 8 γυμνάσια και 3 λύκεια του νομού Θεσσαλονίκης. Από αυτούς, οι 65 

μαθητές δεν παρουσίαζαν κάποια δυσκολία ή ιδιαιτερότητα, κατά δήλωση των 

εκπαιδευτικών, ενώ 57 μαθητές εμφάνιζαν ΗΕΑ, σύμφωνα με γνωματεύσεις από 

δημόσιους φορείς. 

Οι συμμετέχοντες ήταν μαθητές οι οποίοι είχαν επίσημα διαγνωσμένες ΗΕΑ 

(είτε από κρατικούς είτε από ιδιωτικούς φορείς) καθώς επίσης και μαθητές τυπικής 

ανάπτυξης. Οι μαθητές με ΗΕΑ παρακολουθούσαν τμήματα ένταξης ή φοιτούσαν στα 

γενικά τμήματα. Οι μαθητές τυπικής ανάπτυξης φοιτούν σε γενικά σχολεία της πόλης. 

 

 Γ’ Γυμνασίου Α’ Λυκείου Σύνολο 

Μαθητές με ήπιες 

εκπαιδευτικές 

ανάγκες 

30 27 57 

Μαθητές τυπικής 

ανάπτυξης 

32 33 65 
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Σύνολο 62 60 122 

Πίνακας 1. Κατανομή των μαθητών ανά τάξη 

 

Οι μαθητές οι οποίοι φοιτούσαν στη Γ’ Γυμνασίου ήταν 62. Από αυτούς οι 30 

ήταν μαθητές με ήπιες εκπαιδευτικές ανάγκες και 32 ήταν μαθητές τυπικής ανάπτυξης. 

Οι συμμετέχοντες- μαθητές της Α’ Λυκείου ήταν 60. Από αυτούς οι 27  ήταν μαθητές 

με ήπιες εκπαιδευτικές ανάγκες, ενώ οι 33 ήταν μαθητές τυπικής ανάπτυξης. Στο 

σύνολο οι μαθητές με ήπιες εκπαιδευτικές ανάγκες ήταν 57 ενώ οι μαθητές τυπικής 

ανάπτυξης ήταν 65 (πίνακας 1). 

 

 Αγόρια Κορίτσια Σύνολο 

Μαθητές με ήπιες 

εκπαιδευτικές 

ανάγκες 

38 19 57 

Μαθητές τυπικής 

ανάπτυξης 

25 40 65 

Σύνολο 63 59 122 

Πίνακας 2. Κατανομή των μαθητών ανά φύλο 

Στην έρευνα συμμετείχαν 63 αγόρια. Από αυτά τα 38 ήταν μαθητές με ήπιες 

εκπαιδευτικές ανάγκες, ενώ τα 25  ήταν μαθητές τυπικής ανάπτυξης. Τα κορίτσια ήταν 

57, από αυτά τα 19 ήταν μαθήτριες με ήπιες εκπαιδευτικές ανάγκες και τα 40 ήταν 

μαθήτριες τυπικής ανάπτυξης (πίνακας 2). 

 

 

 Γ’ Γυμνασίου Α’ Λυκείου Σύνολο 

 Αγόρια Κορίτσια Αγόρια Κορίτσια  
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Μαθητές με 

ήπιες 

εκπαιδευτικές 

ανάγκες 

17 13 21 6 57 

Μαθητές 

τυπικής 

ανάπτυξης 

16 16 9 24 65 

Σύνολο 33 29 30 30 122 

Πίνακας 3. Κατανομή μαθητών ανά φύλο και ανά τάξη 

 

 

 Γ’ Γυμνασίου Α’ Λυκείου Σύνολο 

 Αγόρια Κορίτσια Αγόρια Κορίτσια  

Ειδικές 

Μαθησιακές 

Δυσκολίες 

8 4 5 3 20 

Ήπια νοητική 

αναπηρία 

1 1 1 0 3 

Ήπια προβλήματα 

συμπεριφοράς 

3 1 5 1 10 

Διάσπαση 

προσοχής με ή 

χωρίς 

υπερκινητικότητα 

4 2 6 1 13 
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Ήπιες 

αισθητηριακές 

αναπηρίες 

1 3 4 1 9 

Σύνολο       17 13 21 6 57 

Πίνακας 4. Κατανομή μαθητών με ΗΕΑ ανά φύλο και τάξη 

 

Στην έρευνα συμμετείχαν 57 μαθητές με ΗΕΑ. Οι μαθητές με ειδικές 

μαθησιακές δυσκολίες ήταν 21, με ήπια νοητική αναπηρία 3,  με ήπια προβλήματα 

συμπεριφοράς 11, με διάσπαση προσοχής 13 και με ήπιες αισθητηριακές αναπηρίες 9. 

Από αυτούς οι μαθητές της Γ’ Γυμνασίου ήταν 30, ενώ οι μαθητές της Α’ Λυκείου 

ήταν 27. Σχετικά με τη συμπερίληψη των “ήπιων αισθητηριακών αναπηριών” στην 

κατηγορία των ΗΕΑ, έλαβε χώρα καθώς υπήρχαν μαθητές που συμπεριλαμβάνονται 

σε αυτή την κατηγορία στα σχολεία όπου σημειώθηκε η έρευνα.  

 

2.3 Το ερευνητικό εργαλείο και διαδικασία συλλογής δεδομένων 

 

2.3.1 Ερευνητικό εργαλείο 

 

Καθώς δεν υπήρχε ένα σταθμισμένο εργαλείο για την αξιολόγηση μαθητών με 

ΗΕΑ στο κεφάλαιο των “αξιοσημείωτων ταυτοτήτων”, η εξέταση διεξήχθη με 

αυτοσχέδια δοκιμασία- ερωτηματολόγιο, η οποία αποτελούνταν από τριών ειδών 

ασκήσεις. 

Για να γίνει σωστότερη δόμηση της δοκιμασίας, πριν την έναρξη της μελέτης 

διεξήχθη πιλοτική έρευνα σε 6 μαθητές. Αναλυτικότερα σε 2 μαθητές με ΗΕΑ στη Γ’ 

Γυμνασίου, 2 μαθητές τυπικής ανάπτυξης στη Γ’ Γυμνασίου, 1 μαθητής με ΗΕΑ στην 

Α’ Λυκείου και 1 μαθητής τυπικής ανάπτυξης στην Α’ Λυκείου. 

Στην τελική μορφή της δοκιμασίας με βάση τα ευρήματα από την πιλοτική 

έρευνα άλλαξε μερικώς η διάταξη του ερωτηματολογίου στην αρίθμηση καθώς η 
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ερευνήτρια δέχθηκε ερωτήσεις  αποσαφήνισης από τους μαθητές. Επίσης, 

αφαιρέθηκαν και κάποια έργα με σκοπό οι μαθητές να έχουν περισσότερο χρόνο να 

διαθέσουν στα υπόλοιπα έργα. Μέσω της πιλοτικής έρευνας έγινε ο ορισμός της 

διάρκειας που θα είχαν στη διάθεσή τους οι μαθητές να ολοκληρώσουν την δοκιμασία. 

Οι μαθητές της Α’ Λυκείου τελείωναν τη δοκιμασία γρηγορότερα. 

Το τελικό ερευνητικό εργαλείο αποτελούταν από 6 ασκήσεις και ο σκοπός του 

ήταν η διερεύνηση λαθών στην κατανόηση και εφαρμογή των αξιοσημείωτων 

ταυτοτήτων. Το ερωτηματολόγιο έχει σκοπό να διερευνήσει την λεκτική, αλγεβρική 

και γεωμετρική αντίληψη των μαθητών στο κεφάλαιο αυτό. Η Άσκηση 1 έχει στόχο τη 

διερεύνηση της λεκτικής κατανόησης, η Άσκηση 2 στοχεύει στη διερεύνηση της 

γεωμετρικής κατανόησης και η Άσκηση 3,4,5,6 έχουν στόχο τη διερεύνηση της 

αλγεβρική κατανόησης. 

Στην Άσκηση 1, στόχος είναι η χρήση της φυσικής γλώσσας για την μετάφραση 

μιας αλγεβρικής έκφρασης και η διερεύνηση της κατανόησης της «έννοιας των 

συμβόλων». 
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Εικόνα 6- Άσκηση 1 ερευνητικού εργαλείου  

 Η Άσκηση 2 αποτελεί τη γεωμετρική απόδειξη της ταυτότητας  και στόχος της 

είναι η διερεύνηση της κατανόησης του αλγεβρικού νοήματος των σχημάτων και η 

σύνδεση των γεωμετρικών αναπαραστάσεων με την μαθηματική γλώσσα. Η άσκηση 

καθοδηγεί τους μαθητές ώστε να φτάσουν στο τελικό συμπέρασμα της γεωμετρικής 

απόδειξης διαμέσου τεσσάρων ερωτημάτων.  
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Εικόνα 7- Άσκηση 2 ερευνητικού εργαλείου 

Η Άσκηση 3 έχει κύριο στόχο την εφαρμογή αξιοσημείωτων ταυτοτήτων και 

τη διερεύνηση δεξιοτήτων τους σε αλγεβρικούς χειρισμούς σε δύο αναπτύγματα, το 

ανάπτυγμα του τετραγώνου του αθροίσματος  και το ανάπτυγμα του τετραγώνου της 

διαφοράς . Η Άσκηση 3 είναι παραλλαγή των ασκήσεων 1 και 2 του σχολικού βιβλίου 

της συγκεκριμένης ενότητας του σχολικού βιβλίου.  

 

Εικόνα 8- Άσκηση 3 ερευνητικού εργαλείου 
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Η Άσκηση 4 έχει ως στόχο να ερευνήσει την κατανόηση της ισότητας σαν 

ισοδυναμία, την αμφίδρομη ανάγνωση των ισοτήτων και την αντίληψη τους σαν 

σύνολο (gestalt view) και όχι μόνο η παρατήρηση μεμονωμένων τμημάτων τους (local 

salience) (Bokhove & Drijvers, 2010).  Η συγκεκριμένη άσκηση είναι παραλλαγή της 

άσκησης 4 του σχολικού βιβλίου. 

 

Εικόνα 9- Άσκηση 4 ερευνητικού εργαλείου 

 Η Άσκηση 5 έχει κύριο στόχο την εφαρμογή αξιοσημείωτων ταυτοτήτων και 

τη διερεύνηση δεξιοτήτων τους σε αλγεβρικούς χειρισμούς σε δύο αναπτύγματα, το 

ανάπτυγμα του κύβου του αθροίσματος  και το ανάπτυγμα του κύβου της διαφοράς . Η 

Άσκηση 5 είναι παραλλαγή της άσκησης 5 του σχολικού βιβλίου της συγκεκριμένης 

ενότητας.  

 

Εικόνα 10- Άσκηση 5 ερευνητικού εργαλείου 

Τέλος, η Άσκηση 6 στοχεύει στην εφαρμογή της ταυτότητας διαφοράς 

τετραγώνων και βασίζεται στην Άσκηση 6 του βιβλίου της συγκεκριμένης ενότητας. 
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Εικόνα 11- Άσκηση 6 ερευνητικού εργαλείου 

Κλείνοντας,  για τον έλεγχο αξιοπιστίας του εργαλείου επιλέχθηκε η μέθοδος 

α του Cronbach . Προέκυψε, λοιπόν, ότι υπάρχει υψηλή εσωτερική συνάφεια και 

επομένως το εργαλείο κρίνεται αξιόπιστο (α=0.79). 

2.3.2 Διαδικασία συλλογής δεδομένων 

 

Η αξιολογική διαδικασία έγινε εξολοκλήρου από την ερευνήτρια κατά τους 

μήνες Νοέμβριο με Δεκέμβριο του έτους 2019. Το ερευνητικό εργαλείο δόθηκε σε 8 

γυμνάσια (2 γενικά τμήματα της Γ’ Γυμνασίου, 6 τμήματα ένταξης άλλων γυμνασίων) 

και 3 τμήματα της Α’ λυκείου (1 τμήμα γενικού λυκείου και 2 τμήματα επαγγελματικού 

λυκείου). 

Η ερευνήτρια περιοριζόταν στην ενθάρρυνση των μαθητών και δεν παρείχε 

καμία είδους βοήθεια. Ο μαθητής ολοκλήρωνε την διαδικασία και η ερευνήτρια 

σύλλεγε το ερωτηματολόγιο. 

 

2.4. Στατιστικές μέθοδοι – Ανάλυση δεδομένων 

 

Όταν ολοκληρώθηκε η συλλογή των δοκιμασιών, ξεκίνησε η επεξεργασία τους 

από άποψη στατιστικής και διερευνητικής. Όπως αναφέρθηκε τα δεδομένα της έρευνας 

προήλθαν κυρίως από τις γραπτές απαντήσεις των μαθητών και από προφορικές 

απαντήσεις που δόθηκαν στην ερευνήτρια σαν επεξήγηση του συλλογισμού των 

μαθητών. Κάνοντας ανάλυση περιεχομένου κατηγοριοποιήθηκαν οι απαντήσεις τους 

με βάση τη βιβλιογραφία. Με αυτόν τον τρόπο έγινε ποιοτική ανάλυση των λαθών. Στη 
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συνέχεια έγινε στατιστική επεξεργασία των δεδομένων. Οι στατιστικές αναλύσεις της 

παρούσας μελέτης έγιναν με το πακέτο λογισμικού IBM SPSS 23 (Statistical Package 

for the Social Science). Αρχικά, μέσω της περιγραφικής στατιστικής παρουσιάστηκαν 

οι απόλυτες και σχετικές συχνότητες των κατηγοριών που προέκυψαν. Επειδή το 

ερωτηματολόγιο περιλάμβανε ανοικτού και κλειστού τύπου ερωτήσεις, η 

κωδικοποίηση των απαντήσεων έγινε σε δύο φάσεις. 

 Στην πρώτη φάση κωδικοποιήθηκαν και εισήχθησαν στον υπολογιστή οι 

απαντήσεις από τις ερωτήσεις κλειστού τύπου. Στην κατηγορία αυτή υπάγεται η 

Άσκηση 1. Συγκεκριμένα, η πρώτη άσκηση αποτελεί μια αντιστοίχιση και 

πραγματεύεται τη μετάφραση της αλγεβρικής γλώσσας σε φυσική γλώσσα. Κάθε 

μαθητής παίρνει μια μονάδα σε κάθε σωστή απάντηση με μεγαλύτερη βαθμολογία τις 

6 μονάδες. Στη δεύτερη φάση έγινε κωδικοποίηση των ανοικτού τύπου ερωτήσεων. Η 

φάση αυτή περιλάμβανε τις ασκήσεις 2, 3, 4, 5, 6. Έγινε σύγκριση της επίδοσης των 

μαθητών τυπικής ανάπτυξης και των μαθητών με ΗΕΑ και έπειτα καταγράφηκαν όλα 

τα είδη λαθών που βρέθηκαν στις απαντήσεις των μαθητών. Στη συνέχεια έγινε 

κατηγοριοποίηση και ομαδοποίηση ανάλογα με το περιεχόμενό τους. Δεν υπήρχαν 

προκαθορισμένες κατηγορίες, αλλά δημιουργήθηκαν από την ανάλυση των 

απαντήσεων των μαθητών και σύμφωνα με αυτά που είχαν προαναφερθεί κατά τη 

βιβλιογραφική ανασκόπηση της έρευνας. 

Η άσκηση 2 σχετίζεται με τη γεωμετρική απόδειξη της ταυτότητας  και 

αποτελείται από πέντε ερωτήματα. Το ζητούμενο είναι συγκεκριμένοι τύποι εμβαδών 

και το τελευταίο η ερμηνεία του τετραγώνου του αθροίσματος γεωμετρικά. Κάθε 

μαθητής παίρνει μια μονάδα για κάθε σωστή απάντηση με μεγαλύτερη βαθμολογία τις 

5 μονάδες. Η άσκηση 3 αφορά την εύρεση των αναπτυγμάτων  “τετράγωνο του 

αθροίσματος”  και “τετράγωνο της διαφοράς” και αποτελείται από 4 έργα. Για κάθε 
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έργο ο μαθητής βαθμολογούταν με 0 βαθμούς όταν δεν εφάρμοζε σωστά τον 

αλγόριθμο, 1 βαθμό όταν εφάρμοζε τον αλγόριθμο σωστά αλλά καταγραφόταν λάθη 

σε υπολογιστικές  και αλγεβρικές πράξεις, δυνάμεις, παρενθέσεις,  σύμβολα, αναγωγή 

ομοίων όρων και πρόσημα και 2 βαθμούς όταν ο αλγόριθμος συμπληρωνόταν και 

έβγαινε το επιθυμητό αποτέλεσμα. Η μεγαλύτερη βαθμολογία είναι οι 8 μονάδες. Η 

άσκηση 4 αποτελεί μια άσκηση συμπλήρωσης κενών. Τα κενά που περιείχε η άσκηση 

ήταν 8. Κάθε κενό που συμπληρώνεται σωστά βαθμολογείται με 1 μονάδα. Συνεπώς, 

η μεγαλύτερη βαθμολογία που μπορεί να συμπληρώσει κάποιος μαθητής στην άσκηση 

αυτή είναι 8 μονάδες. Οι ασκήσεις  5, 6 αφορούν την εύρεση των αναπτυγμάτων “κύβος 

αθροίσματος”, “κύβος διαφοράς” και “διαφορά τετραγώνων”. Αποτελούνται από  3 

έργα η καθεμιά και ο μεγαλύτερος βαθμός που μπορεί να συγκεντρώσει κάποιος 

μαθητής στις ασκήσεις αυτές είναι 6 μονάδες στην κάθε άσκηση.  

Για να συγκριθούν οι μαθητές τυπικής ανάπτυξης και οι τυπικοί μαθητές ως 

προς την επίδοσή τους σε κάθε άσκηση, χρησιμοποιήθηκε ο μη παραμετρικός έλεγχος 

Mann-Whitney U για ανεξάρτητα δείγματα. Οι ομάδες των μαθητών δεν ακολουθούν 

την κανονική κατανομή, γι’ αυτό χρησιμοποιήθηκε ο μη παραμετρικός έλεγχος. Ο 

έλεγχος κανονικότητας έγινε με το στατιστικό κριτήριο Kolmogorov- Smirnov. 

Μαζί με την στατιστική ανάλυση, έγινε η καταγραφή και ανάλυση των λαθών 

με σκοπό την προσπάθεια κατηγοριοποίησης τους. Κάθε λάθος σε κάθε γραπτό 

κωδικοποιήθηκε και περάστηκε στο εργαλείο SPSS ανάλογα με τον τύπο του. Οι 

ομάδες που δημιουργήθηκαν ήταν οι ακόλουθες: 

 

• Αδυναμία σύνδεσης αλγεβρικών σχέσεων με τη γεωμετρία 

• Λάθη στην κατανόηση των συμβόλων 

• Λάθη στις αλγεβρικές πράξεις 
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• Ελλιπής- ατελής αλγόριθμος 

• Λάθη γραμμικότητας 

• Δυσκολίες στην έννοια και το χειρισμό της μεταβλητής 

 

Η ταξινόμηση των λαθών που πραγματοποιήθηκαν από τους συμμετέχοντες 

αναφέρεται στο επόμενο κεφάλαιο, των αποτελεσμάτων. 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3:  ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

 

3.1 Ποσοτική ανάλυση λαθών  

 

Το ερευνητικό εργαλείο αποτελείται από έξι ασκήσεις. Όπως έχει αναφερθεί 

στο προηγούμενο κεφάλαιο η πρώτη άσκηση αφορά την μετάφραση αλγεβρικής 

έκφρασης σε φυσική γλώσσα και δίνεται στους μαθητές σε μορφή αντιστοίχισης.  

Ξεκινώντας από την άσκηση 1, σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα (πίνακας 5) σχεδόν 

ένας στους 10 μαθητές αδυνατεί να αποσαφηνίσει την αλγεβρική γλώσσα στη φυσική 

της σημασία καθώς δίνουν τελείως λανθασμένες ή καθόλου απαντήσεις. Από την άλλη, 

αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι περισσότεροι από τους μισούς δεν αντιμετώπισαν 

καμία δυσκολία στην αντιστοίχιση λεκτικών εκφράσεων στην αλγεβρική τους μορφή.  

ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΛΕΚΤΙΚΗΣ ΕΚΦΡΑΣΗΣ ΣΕ ΑΛΓΕΒΡΙΚΗ 

 

Απόλυτη 

συχνότητα 

Σχετική 

Συχνότητα % 

Αθροιστική Σχετική 

Συχνότητα % 

Τιμή 0 7 5,7 5,7 

1 6 4,9 10,7 

2 11 9,0 19,7 
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3 12 9,8 29,5 

4 21 17,2 46,7 

6 65 53,3 100,0 

Σύνολο 122 100,0  

Πίνακας 1- Απόλυτη, σχετική και αθροιστική σχετική συχνότητα ολόκληρου του δείγματος στην Άσκηση 1 

Εξετάζοντας τώρα αναλυτικά τους μαθητές με και χωρίς ΗΕΑ στην μετάφραση 

των λεκτικών εκφράσεων σε αλγεβρική μορφή παρατηρείται στατιστικά σημαντική 

διαφορά ανάμεσα στον μέσο όρο (μ.ο) της επίδοσης τους.  Επιπλέον, όπως φαίνεται 

στον πίνακα 6 η τυπική απόκλιση (τ.α) στην περίπτωση των μαθητών με ΗΕΑ είναι 

πολύ μεγαλύτερη της τυπικής απόκλισης που παρουσιάζεται στους τυπικούς μαθητές. 

Αυτό σημαίνει ότι οι επιδόσεις των τυπικών μαθητών τείνουν να είναι πιο κοντά στον 

μέσο όρο τους, από ότι στους μαθητές με ΗΕΑ που απλώνονται πάνω από ένα ευρύτερο 

φάσμα τιμών. 

ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΛΕΚΤΙΚΗΣ ΕΚΦΡΑΣΗΣ ΣΕ ΑΛΓΕΒΡΙΚΗ 

 
Μέσος όρος Τυπική Απόκλιση  

Μαθητές τυπικής ανάπτυξης 4,82 1,685 

Μαθητές με ήπιες εκπαιδευτικές ανάγκες 3,95 2,142 

Σύνολο 4,41 1,953 

Πίνακας 2- Μέσοι όροι και τυπικές αποκλίσεςι των δύο κατηγοριών στην Άσκηση 1  

Για να μελετηθεί αν υπάρχει διαφορά μεταξύ των μαθητών με και χωρίς ΗΕΑ 

σχετικά με την αντιστοίχιση των μαθηματικών συμβολισμών σε έκφραση της φυσικής 

γλώσσας έγινε έλεγχος ομοιογένειας, καθώς οι δύο ομάδες δεν ακολουθούν την 

κανονική κατανομή για να γίνει ο έλεγχος μέσων τιμών. Ο έλεγχος κανονικότητας έγινε 

με το στατιστικό κριτήριο Kolmogorov- Smirnov. Και για τις δύο κατηγορίες της 

ποιοτικής μεταβλητής είναι p=0,000<0,05 και επομένως απορρίπτουμε την μηδενική 
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υπόθεση για την ύπαρξη της κανονικότητας. Έτσι για να συγκριθούν οι δύο κατηγορίες 

εφαρμόστηκε ο μη παραμετρικός έλεγχος Mann- Whitney για ανεξάρτητα δείγματα ο 

οποίος έδειξε ότι υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ μαθητών με και χωρίς 

ΗΕΑ (U=1438,500 , z=-2,316, p=0,00). 

 

ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΛΕΚΤΙΚΗΣ ΕΚΦΡΑΣΗΣ ΣΕ ΑΛΓΕΒΡΙΚΗ 

  Μέσος όρος 

Αριθμός 

μαθητών  Τυπική απόκλιση  

Αγόρι Μαθητές τυπικής ανάπτυξης 5,16 25 1,344 

Μαθητές με ΗΕΑ 3,82 38 2,091 

Σύνολο 4,35 63 1,936 

Κορίτσι Μαθητές τυπικής ανάπτυξης 4,63 40 1,821 

Μαθητές με ΗΕΑ 4,21 19 2,275 

Σύνολο 4,49 59 1,968 
Πίνακας 3- Μέσοι όροι και τυπικές αποκλίσεις δύο κατηγοριών ως προς το φύλο 

Στον πίνακα 7 παρουσιάζονται οι μέσοι όροι και οι τυπικές αποκλίσεις των 

επιδόσεων των μαθητών στην μετάφραση της λεκτικής έκφρασης σε αλγεβρική 

σύμφωνα με το φύλο. Σύμφωνα με τον οπτικό τους έλεγχο (βλ. Πίνακα 7),  

παρατηρήθηκε ότι οι επιδόσεις των αγοριών είναι υψηλότερες στους τυπικούς 

μαθητές(5,16 αγόρια και 4,63 κορίτσια), ενώ στους μαθητές με ΗΕΑ τα κορίτσια 

παρουσιάζουν καλύτερη επίδοση(3,82 αγόρια και 4,21 κορίτσια). 

Η επόμενη άσκηση αντικατοπτρίζει τη γεωμετρική κατανόηση των μαθητών 

στο ανάπτυγμα του “τετραγώνου του αθροίσματος”. Οι μαθητές βαθμολογήθηκαν με 

μία κλίμακα 0-5 (1 βαθμός για κάθε σωστή απάντηση στα πέντε υποερωτήματα). 

Παρακάτω παρουσιάζεται ένας πίνακας (πίνακας 8) των επιδόσεων των μαθητών όσον 

αφορά τη γεωμετρική τους αντίληψη. Σύμφωνα με αυτόν 3 στους 10 μαθητές δεν έχουν 

κατανοήσει καθόλου την έννοια του εμβαδού καθώς δεν μπόρεσαν να γράψουν ούτε 
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έναν τύπο εμβαδού που τους ζητούταν. Επίσης, μόλις 1 στους 10 μαθητές κατάφερε να 

δώσει ολοκληρωμένη και σωστή απάντηση σε κάθε ένα από τα ερωτήματα και να 

καταλήξει και στο ζητούμενο όπου είναι η γεωμετρική ερμηνεία της ταυτότητας.  

 Απόλυτη Συχνότητα 

Σχετική 

Συχνότητα % 

Απόλυτη Σχετική 

Συχνότητα % 

Τιμή 0 36 29,5 29,5 

1 7 5,7 35,2 

2 15 12,3 47,5 

3 22 18,0 65,6 

4 30 24,6 90,2 

5 12 9,8 100,0 

Σύνολο 122 100,0  

Πίνακας 4- Απόλυτη συχνότητα, σχετική συχνότητα και απόλυτη σχετική συχνότητα βαθμολογίας στην άσκηση 2 

Εξετάζοντας τώρα αναλυτικά τους μαθητές με και χωρίς ΗΕΑ ο μ.ο. της 

επίδοσης των τυπικών μαθητών για την ερμηνεία της γεωμετρικής έκφρασης της 

ταυτότητας είναι σχεδόν διπλάσιος από τον μ.ο. των μαθητών με ΗΕΑ (πίνακας 9) που 

σημαίνει ότι οι τελευταίοι συναντούν μεγαλύτερη δυσκολία στη διασύνδεση 

γεωμετρίας με άλγεβρα.  

ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΗ ΕΚΦΡΑΣΗ 

 Μ.Ο Τ.Α 

Μαθητές τυπικής ανάπτυξης 2,94 1,676 

Μαθητές με ήπιες εκπαιδευτικές ανάγκες 1,61 1,666 

Σύνολο 2,32 1,792 

Πίνακας 5- Μέσοι όροι και τυπικές αποκλίσεις άσκησης 2 

Στη συνέχεια, έγινε ο έλεγχος κανονικότητας με το στατιστικό κριτήριο 

Kolmogorov- Smirnov. Και για τις δύο κατηγορίες της ποιοτικής μεταβλητής είναι p= 

0,000<0,05 και επομένως δεν υπάρχει κανονικότητα. Έτσι για να συγκριθούν οι δύο 
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κατηγορίες εφαρμόστηκε ο μη παραμετρικός έλεγχος Mann-Whitney U για 

ανεξάρτητα δείγματα, ο οποίος έδειξε ότι υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά 

μεταξύ των μαθητών τυπικής ανάπτυξης και μαθητών με ΗΕΑ σχετικά με το 

γεωμετρικό τρόπο παρουσίασης του τύπου του αναπτύγματος (𝛼 + 𝛽)2. 

 

ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΗ ΕΚΦΡΑΣΗ  

  

Μέσος 

όρος 

Αριθμός 

μαθητών  Τυπική απόκλιση 

Αγόρι Μαθητές τυπικής ανάπτυξης 2,96 25 1,904 

Μαθητές με ΗΕΑ 1,26 38 1,622 

Σύνολο 1,94 63 1,917 

Κορίτσι Μαθητές τυπικής ανάπτυξης 3,03 40 1,476 

Μαθητές με ΗΕΑ 2,32 19 1,565 

Σύνολο 2,80 59 1,529 

Πίνακας 6- Μέσοι όροι και τυπικές αποκλίσεις των δύο κατηγοριών μαθητών ως προς το φύλο στην άσκηση 2 

Στον πίνακα 10 παρουσιάζονται οι μέσοι όροι και οι τυπικές αποκλίσεις των 

επιδόσεων των μαθητών στην άσκηση που αφορούσε τη γεωμετρική έκφραση του 

αναπτύγματος σύμφωνα με το φύλο. Σύμφωνα με τον οπτικό τους έλεγχο (βλ. Πίνακα 

10),  παρατηρήθηκε ότι οι επιδόσεις των κοριτσιών είναι υψηλότερες τόσο στους 

τυπικούς μαθητές(2,96 αγόρια και 3,03 κορίτσια), όσο και στους μαθητές με ΗΕΑ 

(1,26 αγόρια και 2,32 κορίτσια). Όσον αφορά την επίδοση των μαθητών στις ασκήσεις 

που ζητούσαν αλγεβρική επίλυση ασκήσεων παρουσιάζεται παρακάτω ένας πίνακας 

με τους μέσους όρους και τις τυπικές αποκλίσεις των σκορ σε κάθε μια από τις 

τέσσερεις ασκήσεις που δόθηκαν στους μαθητές.  

 

ΑΛΓΕΒΡΙΚΗ ΕΚΦΡΑΣΗ 
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                         Μαθητές τυπ. ανάπτυξης                 Μαθητές με ΗΕΑ 

 Μ.Ο Τ.Α Μ.Ο Τ.Α 

Άσκηση 3 5,77 1,766 4,68 2,480 

Άσκηση 4 5,46 2,884 4,70 2,860 

Άσκηση 5 4,00 1,777 2,95 2,364 

Άσκηση 6 4,18 2,053 3,05 2,341 

Συνολική 

επίδοση 

19,34 7,058 15,39 7,653 

Πίνακας 7- Μέσοι όροι και τυπικές αποκλίσεις ανά αλγεβρική άσκηση και ανά κατηγορία μαθητών στο σύνολο των 
αλγεβρικών ασκήσεων 

Ο μέσος όρος της βαθμολογίας της άσκησης 3 σε ολόκληρο το δείγμα είναι 

5,26/8 και η τυπική απόκλιση 2,189. Στον πίνακα 11 παρουσιάζονται οι συχνότητες, 

σχετικές συχνότητες και απόλυτες σχετικές συχνότητες των βαθμολογιών της 

άσκησης. Παρατηρούμε ότι μόνο 20 μαθητές από τους 122 (16,4% των μαθητών) 

μπόρεσαν να ανταποκριθούν πλήρως στην άσκηση, ενώ το μεγαλύτερο ποσοστό των 

μαθητών συγκέντρωσε ακριβώς τις μισές μονάδες, δηλαδή 4 μονάδες. 

 

 Συχνότητα 

Σχετική 

Συχνότητα % 

Απόλυτη Σχετική 

Συχνότητα % 

Τιμή 0 7 5,7 5,7 

1 1 ,8 6,6 

2 4 3,3 9,8 

3 10 8,2 18,0 

4 25 20,5 38,5 

5 11 9,0 47,5 

6 20 16,4 63,9 

7 24 19,7 83,6 

8 20 16,4 100,0 
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Σύνολο 122 100,0  

Πίνακας 8- Απόλυτες συχνότητες, σχετικές συχνότητες και απόλυτες σχετικές συχνότητες βαθμολογιών άσκησης 3 

Σύμφωνα με τον παραπάνω πίνακα (πίνακας 11) ο μ.ο. των επιδόσεων των 

μαθητών με ΗΕΑ στην άσκηση 3, είναι πολύ χαμηλότερος από τον μ.ο. των τυπικών 

μαθητών. Επιπλέον, η τυπική απόκλιση των μαθητών με ΗΕΑ είναι μεγαλύτερη από 

τον μ.ο. των τυπικών μαθητών. Αυτό σημαίνει ότι τα σκορ των τυπικών μαθητών είναι 

πιο κοντά στον μέσο όρο επίδοσής τους, ενώ τα σκορ των μαθητών με ΗΕΑ, 

απλώνονται πάνω από ένα ευρύτερο φάσμα τιμών. Για τη σύγκριση των δύο ομάδων 

ως προς την επίδοσή τους στην άσκηση 3, αρχικά έγινε έλεγχος κανονικότητας για τις 

δύο ομάδες και αφού διαπιστώθηκε με το κριτήριο Kolmogorov- Smirnov ότι δεν 

ακολουθούν κανονική κατανομή (p=0,000<0,05 για τους μαθητές τυπικής ανάπτυξης 

και p=0,007<0,05 για τους μαθητές με ΗΕΑ), εφαρμόστηκε ο μη παραμετρικός έλεγχος  

Mann-Whitney U για ανεξάρτητα δείγματα. Με αυτόν τον τρόπο, διαπιστώθηκε ότι η 

κατηγορία των μαθητών και τα σκορ δεν είναι ανεξάρτητα. Υπάρχει δηλαδή στατιστικά 

σημαντική διαφορά ανάμεσα στους τυπικούς μαθητές και στους μαθητές με ΗΕΑ ως 

προς την επίδοσή τους στην άσκηση 3 (U=1402,500 , z=-2,340, p=,019).  

Στην άσκηση 4 ο μέσος όρος της βαθμολογίας των μαθητών σε ολόκληρο το 

δείγμα ήταν 5,11/8 και η τυπική απόκλιση 2,886. Στον πίνακα 12 παρουσιάζονται οι 

απόλυτες συχνότητες, σχετικές συχνότητες και απόλυτες σχετικές συχνότητες 

ολόκληρου του δείγματος. Παρατηρούμε ότι ένα αρκετά μεγάλο ποσοστό μπόρεσε να 

ανταποκριθεί επαρκώς στην άσκηση (34,4%) σχετικά με τα ποσοστά που σημειώνονται 

στις υπόλοιπες αλγεβρικές ασκήσεις.  

 

 

 

Απόλυτη 

Συχνότητα 

Σχετική 

Συχνότητα % 

Απόλυτη Σχετική 

Συχνότητα % 
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Τιμή 0 16 13,1 13,1 

1 4 3,3 16,4 

2 8 6,6 23,0 

3 8 6,6 29,5 

4 13 10,7 40,2 

5 2 1,6 41,8 

6 22 18,0 59,8 

7 7 5,7 65,6 

8 42 34,4 100,0 

Σύνολο 122 100,0 
 

Πίνακας 9- Απόλυτες συχνότητες, σχετικές συχνότητες και απόλυτες σχετικές συχνότητες βαθμολογιών άσκησης 4 

Στη συγκεκριμένη άσκηση ο μέσος όρος των τυπικών μαθητών είναι 

μεγαλύτερος, όμως είναι η άσκηση με την μικρότερη διαφορά των μέσων όρων. Η 

τυπική απόκλιση των μαθητών στην άσκηση αυτή είναι περίπου η ίδια. Στην άσκηση 

4, σύμφωνα με το Kolmogorov- Smirnov δεν υπάρχει κανονικότητα στις κατηγορίες 

της ποιοτικής μεταβλητής, (p=0,000<0,05) και επομένως για τη σύγκριση των δύο 

ομάδων εφαρμόστηκε ο μη παραμετρικός έλεγχος Mann-Whitney U.  Σε αυτή την 

άσκηση ο μη παραμετρικός έλεγχος έδειξε ότι δεν υπάρχει στατιστικά σημαντική 

διαφορά ανάμεσα στις δύο ομάδες και την επίδοσή τους (U=1535,000, z= -1,672, 

p=0,094>0,05). 

 

 

Απόλυτη 

Συχνότητα 

Σχετική 

Συχνότητα  

Απόλυτη Σχετική 

Συχνότητα  

Τιμή 0 17 13,9 13,9 

1 5 4,1 18,0 

2 9 7,4 25,4 

3 40 32,8 58,2 

4 10 8,2 66,4 
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5 9 7,4 73,8 

6 28 23,0 96,7 

8 4 3,3 100,0 

Σύνολο 122 100,0 

 

Πίνακας 10- Απόλυτες συχνότητες, σχετικές συχνότητες και απόλυτες σχετικές συχνότητες βαθμολογιών άσκησης 5 

Στην άσκηση 5 ο μέσος όρος στο συνολικό δείγμα των μαθητών είναι 3,51/6, 

ενώ η τυπική απόκλιση είναι 2,129. Στον πίνακα 13 παρατηρούμε ότι μόνο 4 μαθητές 

(3,3%)  στο σύνολό τους μπόρεσαν να ανταποκριθούν στην άσκηση 5 με 

ολοκληρωμένη απάντηση, γεγονός που αποδεικνύει ότι όσο μεγαλώνουν οι δυνάμεις 

των εκθετών τόσο πιο δύσκολο είναι για τους μαθητές να μπορέσουν να εφαρμόσουν 

σωστά τους αλγορίθμους. Ο μ.ο. των μαθητών τυπικής ανάπτυξης είναι μεγαλύτερος 

από τους μαθητές με ΗΕΑ καθώς και η τυπική απόκλιση (πίνακας 10). Στην άσκηση 

5, χρησιμοποιήθηκε ο μη παραμετρικός έλεγχος Mann-Whitney U, για τη σύγκριση 

των δύο ομάδων, αφού διαπιστώθηκε με το κριτήριο Kolmogorov- Smirnov ότι δεν 

υπάρχει κανονικότητα στις κατηγορίες της ποιοτικής μεταβλητής (p=0,001 για τους 

μαθητές τυπικής ανάπτυξης και p=0,000 για τους μαθητές με ΗΕΑ). Συνεπώς, 

προέκυψε ότι η επίδοση των μαθητών τυπικής ανάπτυξης διαφέρουν στατιστικώς από 

την επίδοση αυτών με ΗΕΑ (U=1292,000, z=-2,953, p=0,003<0,05).  

 

 

Απόλυτη 

Συχνότητα 

Σχετική 

Συχνότητα 

Απόλυτη σχετική 

συχνότητα  

Τιμή 0 28 23,0 23,0 

1 2 1,6 24,6 

2 3 2,5 27,0 
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3 6 4,9 32,0 

4 24 19,7 51,6 

5 30 24,6 76,2 

6 29 23,8 100,0 

Σύνολο 122 100,0  

Πίνακας 11- Απόλυτες συχνότητες, σχετικές συχνότητες και απόλυτες σχετικές συχνότητες βαθμολογιών άσκησης 6 

Στην άσκηση 6, ο μέσος όρος των βαθμολογιών σε όλο το δείγμα είναι 3,66/6 

και η τυπική απόκλιση 2,255. Από τον πίνακα συχνοτήτων της άσκησης (πίνακας 15) 

παρατηρείται ότι το 50% των μαθητών έχει συγκεντρώσει 4, 5 ή 6 μονάδες. Συνεπώς, 

φαίνεται ότι αρκετοί είναι οι μαθητές οι οποίοι μπόρεσαν να ανταποκριθούν επαρκώς 

στην άσκηση. Όσον αφορά τον μέσο όρο των δύο κατηγοριών μαθητών που ερευνούμε, 

από τον πίνακα 10 φαίνεται ότι ο μέσος όρος της βαθμολογίας των μαθητών τυπικής 

ανάπτυξης είναι μεγαλύτερος από τον μέσο όρο των μαθητών με ΗΕΑ. Οι τυπικές 

αποκλίσεις ήταν περίπου ίσες. Έπειτα, ακολουθήθηκε η ίδια μέθοδος με τις παραπάνω 

ασκήσεις και μετά τη διαπίστωση μη κανονικότητας με το κριτήριο Kolmogorov- 

Smirnov στις κατηγορίες της ποιοτικής μεταβλητής (p= 0,000<0,05), χρησιμοποιήθηκε 

ο μη παραμετρικός έλεγχος Mann-Whitney U και προέκυψε ότι οι επιδόσεις των δύο 

κατηγοριών διαφέρουν στατιστικώς (U=1328,500, z= -2,756, p=,006<0,05).  

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΑΛΓΕΒΡΑΣ 

 

Απόλυτη 

Συχνότητα 

Σχετική 

Συχνότητα % 

Απόλυτη Σχετική 

Συχνότητα % 

Τιμή 0 3 2,5 2,5 

2 2 1,6 4,1 

3 3 2,5 6,6 

4 3 2,5 9,0 

5 1 ,8 9,8 

6 3 2,5 12,3 
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7 4 3,3 15,6 

8 2 1,6 17,2 

9 2 1,6 18,9 

10 2 1,6 20,5 

11 3 2,5 23,0 

12 2 1,6 24,6 

13 2 1,6 26,2 

15 5 4,1 30,3 

16 8 6,6 36,9 

17 7 5,7 42,6 

18 7 5,7 48,4 

19 7 5,7 54,1 

20 6 4,9 59,0 

21 6 4,9 63,9 

22 5 4,1 68,0 

23 5 4,1 72,1 

24 12 9,8 82,0 

25 5 4,1 86,1 

26 6 4,9 91,0 

27 8 6,6 97,5 

28 3 2,5 100,0 

Σύνολο 122 100,0  

Πίνακας 12- Πίνακας απόλυτων συχνοτήτων, σχετικών συχνοτήτων και απόλυτων σχετικών συχνοτήτων 
βαθμολογιών των ασκήσεων της άλγεβρας ολόκληρου του δείγματος των μαθητών  

 

Τέλος, στη συνολική βαθμολογία των ασκήσεων της άλγεβρας, ο μέσος όρος 

των βαθμολογιών σε όλο το δείγμα είναι 17,49/28 και η τυπική απόκλιση 7,575. Από 

τον πίνακα συχνοτήτων της άσκησης (πίνακας 16) παρατηρείται ότι το η επικρατούσα 

τιμή είναι 24/28 μονάδες και η συγκεκριμένη τιμή εμφανίζεται 12 φορές. Από τους 122 

μαθητές 3 (2,5%) ήταν εκείνοι οι οποίοι μπόρεσαν και συγκέντρωσαν 28/28 μονάδες, 

ενώ επίσης 3 (2,5%) ήταν και εκείνοι οι οποίοι δεν κατάφεραν να συγκεντρώσουν 

καθόλου μονάδες. Όσον αφορά τον μέσο όρο των δύο κατηγοριών μαθητών που 

ερευνούμε, από τον πίνακα 10 φαίνεται ότι ο μέσος όρος της βαθμολογίας των μαθητών 

τυπικής ανάπτυξης είναι μεγαλύτερος από τον μέσο όρο των μαθητών με ΗΕΑ. Οι 
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τυπικές αποκλίσεις ήταν περίπου ίσες. Έπειτα, ακολουθήθηκε η ίδια μέθοδος με τις 

παραπάνω ασκήσεις και μετά τη διαπίστωση μη κανονικότητας με το κριτήριο 

Kolmogorov- Smirnov στις κατηγορίες της ποιοτικής μεταβλητής (p=0,000<0,05 για 

τους μαθητές τυπικής ανάπτυξης και p= 0,000<0,05 για τους μαθητές με ΗΕΑ), 

χρησιμοποιήθηκε ο μη παραμετρικός έλεγχος Mann-Whitney U και προέκυψε ότι οι 

επιδόσεις των δύο κατηγοριών διαφέρουν στατιστικώς (U=1257,500 , z=-3,058 , 

p=0,002<0,05).  

 
 

 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΑΛΓΕΒΡΑΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΦΥΛΟ 

  Μέσος όρος 

Αριθμός 

μαθητών Τυπική απόκλιση  

Αγόρι Μαθητές τυπικής ανάπτυξης 21,16 25 6,823 

Μαθητές με ΗΕΑ 15,13 38 8,543 

Σύνολο  17,52 63 8,391 

Κορίτσι Μαθητές τυπικής ανάπτυξης 18,20 40 7,046 

Μαθητές με ΗΕΑ 15,89 19 5,636 

Σύνολο  17,46 59 6,665 

Πίνακας 13- Μέσοι όροι και τυπικές αποκλίσεις βαθμολογιών των δύο κατηγοριών των μαθητών σε σχέση με το 
φύλο στο σύνολο των αλγεβρικών ασκήσεων  

 

Στον παραπάνω πίνακα παρουσιάζεται η συνολική επίδοση των μαθητών στις 

ασκήσεις της άλγεβρας των δύο κατηγοριών μαθητών όσον αφορά το φύλο των 

παιδιών. Από οπτική έλεγχο (πίνακας 17) παρατηρείται ότι στον γενικό πληθυσμό τα 

αγόρια σημειώνουν αρκετά μεγαλύτερο μέσο όρο από τα κορίτσια (21,16 αγόρια και 
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18, 20 κορίτσια), ενώ στους μαθητές με ΗΕΑ τόσο τα κορίτσια όσο και τα αγόρια 

σημειώνουν περίπου ίδιους μέσους όρους (15,13 αγόρια και 15,89 κορίτσια). 

3.2 Ποιοτική ανάλυση λαθών  

Για να σχηματιστεί μια σαφέστερη εικόνα για τις απαντήσεις των μαθητών και 

των δύο ομάδων στα τρία είδη των ασκήσεων(λεκτική, γεωμετρική, αλγεβρική 

αναπαράσταση) που τους δόθηκαν έγινε κατηγοριοποίηση των απαντήσεων των 

μαθητών , όπως φαίνεται στους πίνακες που ακολουθούν. 

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα που παρουσιάστηκαν στο κεφάλαιο της 

“ποσοτικής ανάλυσης” παρατηρείται ότι το ποσοστό των μαθητών που δεν κατάφεραν 

να αντιμετωπίσουν με επιτυχία την άσκηση 2 που αφορούσε την γεωμετρική ερμηνεία 

του αναπτύγματος της ταυτότητας ήταν πολύ μεγάλο. Τόσο από τα γραπτά των 

μαθητών, όσο και από τις προσωπικές συνεντεύξεις που πραγματοποιήθηκαν με 

ορισμένους μαθητές, παρατηρήθηκε ότι αρκετοί μαθητές στο υποερώτημα 2(ε) που 

τους δινόταν ως εξής: «Να ερμηνεύσετε γεωμετρικά, με τη βοήθεια του διπλανού 

σχήματος, την ταυτότητα» αγνοούν την λέξη γεωμετρικά και προσπαθούν να 

ανταποκριθούν στο ερώτημα λύνοντας το με την αλγεβρική απόδειξη που δίνεται στο 

σχολικό βιβλίο. Πιο συγκεκριμένα στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζεται ο τρόπος 

επίλυσης των μαθητών στο συγκεκριμένο ερώτημα στις δύο ομάδες μαθητών.  

 

  Καμία 

απάντηση 

Ερμηνεία με 

αλγεβρικό 

τρόπο 

Ερμηνεία με 

χρήση 

γεωμετρίας 

Σύνολο 

Μαθητές 

τυπικής 

ανάπτυξης 

Απόλυτη 

συχνότητα 

32 22 11 65 
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 Σχετική 

συχνότητα 

% (μέσα 

στην ομάδα)  

49% 34% 17% 100% 

 Σχετική 

συχνότητα 

% (ανά 

στήλη) 

37,6% 88% 91,6% 53,3% 

Μαθητές με 

ΗΕΑ 

Απόλυτη 

συχνότητα 

53 3 1 57 

 Σχετική 

συχνότητα 

% (μέσα 

στην ομάδα) 

93% 5,3% 1,7% 100% 

 Σχετική 

συχνότητα 

% (ανά 

στήλη) 

62,4% 12% 8,4% 46,7% 

Σύνολο Απόλυτη 

Συχνότητα 

85 25 12 122 

 Σχετική 

συχνότητα 

% (μέσα 

στην ομάδα) 

69,7% 20,3% 10% 100% 

 Σχετική 

συχνότητα 

100% 100% 100% 100% 
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% (ανά 

στήλη) 

Πίνακας 14-Απόλυτες και σχετικές συχνότητες % απαντήσεων στη δεύτερη άσκηση ανά κατηγορία 

Ερμηνεία με χρήση άλγεβρας 

Ένα αρκετά μεγάλο ποσοστό των μαθητών τυπικής ανάπτυξης, 22 μαθητές 

(34% των μαθητών τυπικής ανάπτυξης) αντιμετώπισαν το συγκεκριμένο ερώτημα με 

χρήση άλγεβρας παρ’ όλο που οι οδηγίες της άσκησης για γεωμετρική ερμηνεία ήταν 

σαφείς. Το ίδιο έκανε και ένα μικρό ποσοστό των μαθητών με ΗΕΑ, 3 μαθητές (5,3% 

των μαθητών με ΗΕΑ) αφού οι πλειοψηφία των μαθητών με ΗΕΑ άφησε το ερώτημα 

κενό.  

Στην παρακάτω εικόνα παρατηρούμε το γραπτό μιας μαθήτριας τυπικής 

ανάπτυξης όπου αποδεικνύει την ταυτότητα ακριβώς όπως στο σχολικό βιβλίο με 

επιμεριστική ιδιότητα και υποθέτουμε ότι επειδή η εκφώνηση ζητούσε ερμηνεία 

«μιμήθηκε» το σχολικό βιβλίο. Φαίνεται να κατέχει τεχνικές κατανόησης της 

αποδεικτικής διαδικασίας αλλά όχι γεωμετρικής ερμηνείας.  

 

Εικόνα 12 

Στην παρακάτω εικόνα παρουσιάζεται η απάντηση μαθητή με ήπιες 

εκπαιδευτικές ανάγκες όπου προσπαθεί να αντιμετωπίσει το έργο με αλγεβρικό τρόπο 

χωρίς ούτε καν όμως την προσπάθεια της επιμεριστικής ιδιότητας αλλά υποθέτουμε ότι 

προσπαθεί να κάνει ανάκληση της απόδειξης που σημειώνεται στο σχολικό βιβλίο. 
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Εικόνα 13 

Με γεωμετρική ερμηνεία ανταποκρίθηκαν στο ερώτημα 12 μαθητές. 

Συγκεκριμένα 11 μαθητές ήταν τυπικής ανάπτυξης (17% των μαθητών τυπικής 

ανάπτυξης) και 1 μαθητής με ΗΕΑ (1,7% των μαθητών με ΗΕΑ).  

Στην παρακάτω εικόνα παρατηρούμε την απάντηση ενός μαθητή ο οποίος δικαιολογεί 

την απάντησή του αναφέροντας με την μορφή κειμένου τι αναπαριστά το κάθε εμβαδό.   

 

Εικόνα 14 

Αντίστοιχα λειτουργούν  και οι μαθητές των επόμενων εικόνων.  

 

Εικόνα 15 

 

 

Εικόνα 16 
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Στις εικόνες που ακολουθούν παρατηρούμε την επιτυχή προσπάθεια του 

μαθητή με ήπιες εκπαιδευτικές ανάγκες να ερμηνεύσει με τη βοήθεια του σχήματος 

την ταυτότητα. 

 

Εικόνα 17 

 

Εικόνα 18 

Στο σύνολο των αλγεβρικών ασκήσεων σημειώθηκαν λάθη τα οποία κατηγοριοποιήθηκαν στις 

παρακάτω ομάδες. Στη συνέχεια παρουσιάζονται οι πίνακες με τις απόλυτες και σχετικές 

συχνότητες λαθών στις δύο κατηγορίες μαθητών που μελετώνται.  

Μαθητές τυπικής ανάπτυξης 

  Απόλυτη συχνότητα Σχετική συχνότητα 

% 

Λάθη στα σύμβολα Ναι 36 55,4% 

Όχι 29 44,6% 

Σύνολο 65 100% 

Ναι 46 70,8% 
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Λάθη στις 

αλγεβρικές πράξεις 

Όχι 19 29,2% 

Σύνολο 65 100% 

Ατελής- Ελλιπής 

αλγόριθμος 

Ναι 18 27,7% 

Όχι 47 72,3% 

Σύνολο 65 100% 

Λάθη 

γραμμικότητας 

Ναι 3 4,6% 

Όχι 62 95,4% 

Σύνολο 65 100% 

Λάθη στο χειρισμό 

της μεταβλητής 

Ναι  2 3,1% 

Όχι 63 96,9% 

Σύνολο 65 100% 

Πίνακας 15-Απόλυτες και σχετικές συχνότητες % λαθών στις αλγεβρικές ασκήσεις στους τυπικούς μαθητές 

 

 

Μαθητές με ΗΕΑ 

  Απόλυτη συχνότητα Σχετική συχνότητα 

% 

Λάθη στα σύμβολα Ναι 33 57,9% 

Όχι 24 42,1% 

Σύνολο 57 100% 

Λάθη στις 

αλγεβρικές πράξεις 

Ναι 49 86% 

Όχι 8 14% 

Σύνολο 57 100% 

Ατελής- Ελλιπής 

αλγόριθμος 

Ναι 34 59,6% 

Όχι 23 40,4% 

Σύνολο 57 100% 

Ναι 15 26,3% 
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Λάθη 

γραμμικότητας 

Όχι 42 73,7% 

Σύνολο 57 100% 

Λάθη στο χειρισμό 

της μεταβλητής 

Ναι  19 33,3% 

Όχι 38 66,7% 

Σύνολο 57 100% 

Πίνακας 16-Απόλυτες και σχετικές συχνότητες % λαθών στις αλγεβρικές ασκήσεις στους μαθητές με ΗΕΑ 

3.2.1 Λάθη στα σύμβολα 

Σχεδόν ένας στου δύο μαθητές έκανε λάθη τα οποία σχετίζονταν με τα 

σύμβολα. Συγκεκριμένα, 36 στους 65 μαθητές τυπικής ανάπτυξης (55,4% των μαθητών 

τυπικής ανάπτυξης) και 33 στους 57 μαθητές με ΗΕΑ (57,9% των μαθητών με ΗΕΑ) 

έκαναν λάθη στους συμβολισμούς. Τα λάθη που βρέθηκαν από τις απαντήσεις των 

μαθητών χωρίζονται σε δύο κατηγορίες, είναι λάθη που αναφέρονται στη βιβλιογραφία  

ως “Αποσύνδεση από το σύμβολο του «μείον»” και λάθη σχετικά με την “έννοια του 

συμβόλου της ισότητας”.  

Αποσύνδεση από το σύμβολο του “μείον” 

Από τους 36 μαθητές τυπικής ανάπτυξης οι οποίοι παρουσίασαν λάθη που 

αφορούσαν τα σύμβολα οι 25 (38%) από αυτούς έκανε λάθη σε σχέση με τη διαχείριση 

των αρνητικών αριθμών.  

 

Εικόνα 19 

Στο παραπάνω παράδειγμα (εικόνα 19) παρατηρούμε ότι και στα δύο έργα ο 

μαθητής τυπικής ανάπτυξης εφαρμόζει κανονικά τον αλγόριθμο της ταυτότητας του 

αναπτύγματος του τετραγώνου χωρίς να λαμβάνει υπόψιν του ότι μπροστά από το α 
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υπάρχει το πρόσημο μείον, συνεπώς, το τελικό αποτέλεσμα βγαίνει λανθασμένο. 

Σύμφωνα με προ υπάρχουσες γνώσεις των μαθητών όταν ένας αριθμός έχει πρόσημο 

το μείον και υψωθεί στο τετράγωνο τότε γίνεται η πράξη (−𝛼) ∙ (−𝛼) = 𝛼2.  

 

Εικόνα 20 

Στην παραπάνω εικόνα (Εικόνα 20) παρατηρούμε την απάντηση του μαθητή 

τυπικής ανάπτυξης όπου αγνοεί το μείον σαν μέρος της βάσης της δύναμης, βγάζει το 

μείον εκτός και στη συνέχεια αφού αναπτύξει τον αλγόριθμο εντάσσει πάλι το μείον 

στο ανάπτυγμα. 

 

Εικόνα 21 

Στην παραπάνω εικόνα (Εικόνα 21) ο μαθητής δε δουλεύει όπως οι παραπάνω 

μαθητές, προσπαθώντας δηλαδή να εντάξει το μείον στην παράσταση αργότερα μέσω 

της παρένθεσης αλλά αγνοεί εντελώς το μείον και δουλεύει την ταυτότητα σαν να μην 

υπήρχε καθόλου. 

Στις εικόνες που ακολουθούν (Εικόνα 22, 23) παρατηρούμε απαντήσεις 

μαθητών με ΗΕΑ. Και στις δύο περιπτώσεις υπάρχει αγνόηση των μαθητών του 

συμβόλου του “-“, με τη διαφορά ότι στην Εικόνα 22 η μαθήτρια εφαρμόζει τον 

αλγόριθμο αρχικά με το “-“ ενώ στην Εικόνα 23 ο μαθητής από την αρχή δουλεύει σαν 

να μην υπάρχει το “-“. Από τους 33 μαθητές με ΗΕΑ οι οποίοι παρουσίασαν λάθη 

στους συμβολισμούς οι 28 (49%) σημείωσαν λάθη σε σχέση με το “μειον”. 

 

Εικόνα 22 
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Εικόνα 23 

Δυσκολία στην έννοια του συμβόλου της ισότητας που προσδιορίζει αυτό που 

βρίσκεται αριστερά του σε τύπους  

Μικρό ήταν το ποσοστό των μαθητών τυπικής ανάπτυξης οι οποίοι έκαναν 

λάθη σε σχέση με το “=”. Ειδικότερα, μόνο 2 από 36 μαθητές (3% των μαθητών 

τυπικής ανάπτυξης) οι οποίοι σημείωσαν λάθη στα σύμβολα παρουσίασαν δυσκολία 

στην έννοια του συμβόλου, όπως παρατηρούμε στην απάντηση της μαθήτριας 

παρακάτω, η οποία προφανώς θεωρεί ότι ως αποτέλεσμα θα πρέπει να δοθεί μια 

απάντηση μετά το ίσον που χωρίζει κάθε μέλος.  

 

Εικόνα 24 

Αρκετά μεγαλύτερο ήταν το ποσοστό των μαθητών με ΗΕΑ σε αυτή την 

υποκατηγορία λαθών. Συγκεκριμένα, από τους 33 μαθητές οι οποίοι σημείωσαν λάθη 

στα σύμβολα, στους 15 εντοπίστηκαν λάθη σε σχέση με το “=”, όπως ο μαθητής 

παρακάτω όπου σε όλη την άσκηση έχει δουλέψει με αυτό τον τρόπο.  Στις εικόνες που 

ακολουθούν (Εικόνα 26, 27) βλέπουμε την επίλυση δύο μαθητών με ΗΕΑ οι οποίοι 

υποθέτουμε ότι παρασυρόμενοι από το “=” θεωρούν ότι θα πρέπει να καταλήξουν σε 

κάποιο μονώνυμο, δηλαδή σε μια συγκεκριμένη παράσταση και όχι ένα πολυώνυμο.  

 

Εικόνα 25 
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Εικόνα 26 

 

Σύμβολα άνευ σημασίας 

Ενδιαφέρον είναι το εύρημα σε σχέση με τους μαθητές με ΗΕΑ όπου 5 από 

τους 33 μαθητές (8,7%)  που έκαναν λάθη στα σύμβολα,  κατά τη διάρκεια εφαρμογής 

του αλγορίθμου κάποιας ταυτότητας σημείωναν και κάποιο σύμβολο το οποίο ήταν 

άνευ κάποιας σημασίας, όπως ο μαθητής παρακάτω. Παρατηρούμε τον μαθητή να 

γράφει το σύμβολο του “=” σε σημείο που δε έχρηζε κάποιας σημασίας ή ακόμη και 

σύμβολα μεταβλητών άνευ σημασίας (εικόνα 28). 

 

Εικόνα 27 

 

Εικόνα 28 

 

3.2.2 Λάθη στις αλγεβρικές πράξεις 

  Μεγάλο ήταν το ποσοστό των μαθητών που σημείωσαν λάθη στις αλγεβρικές 

πράξεις. Συγκεκριμένα, 46 μαθητές τυπικής ανάπτυξης (70,8% των μαθητών τυπικής 

ανάπτυξης) και 49 μαθητές με ΗΕΑ (86% των μαθητών ΗΕΑ) εμφάνισαν λάθη 

αλγεβρικών πράξεων. Τα λάθη αυτά σχετίζονταν με τις δυνάμεις αλγεβρικών όρων 

καθώς και με υπολογιστικά λάθη στις υπόλοιπες πράξεις. Ειδικότερα, παρακάτω 

παρουσιάζονται παραδείγματα των λαθών που σημειώθηκαν. 

Λάθη με τις δυνάμεις 
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Από τους 46 μαθητές τυπικής ανάπτυξης οι 25 σημείωσαν λάθη στις δυνάμεις 

(38% των μαθητών τυπικής ανάπτυξης), ενώ από τους μαθητές με ΗΕΑ λάθη στις 

δυνάμεις σημείωσαν οι 40(71%). Συγκεκριμένα, πολλοί μαθητές, στο συγκεκριμένο 

παράδειγμα, στην προσπάθειά τους να βρουν το τετράγωνο του 3χ ύψωναν στο 

τετράγωνο μόνο το 3 ή μόνο το χ, δηλαδή συμπλήρωναν 3𝜒2ή 9𝜒 και κατά συνέπεια 

κατέληγαν σε λάθος αποτέλεσμα.  

 

Εικόνα 29 

Ακόμη, στην άσκηση συμπλήρωσης κενών όπου τους δινόταν η ταυτότητα σε 

μορφή ισοδυναμίας οι μαθητές εξακολουθούσαν να κάνουν το ίδιο λάθος και με την 

αντίστροφη μορφή, δηλαδή όταν τους δινόταν το 25𝑦2 και έπρεπε να εφαρμόσουν τη 

διαδικασία του αποτετραγωνισμού, πολλοί ήταν οι μαθητές οι οποίοι έβγαζαν το 

τετράγωνο μόνο από την μεταβλητή και όχι από το συντελεστή. Παρακάτω βλέπουμε 

εικόνες μαθητή τόσο τυπικής ανάπτυξης όσο και μαθητή με ΗΕΑ αντίστοιχα. 

 

Εικόνα 30 

 

Εικόνα 31 
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Εκτός από τα λάθη τετραγώνου και αποτετραγωνισμού παραστάσεων, λάθη 

σημειώθηκαν και σε περαιτέρω ιδιότητες δυνάμεων όπως( 𝑦2)3 = 𝑦5 όπου πιθανώς ο 

μαθητής της εικόνας 32 μπέρδεψε τη συγκεκριμένη ιδιότητα με την ιδιότητα 𝑦𝑎 ∙ 𝑦𝑏 =

𝑦𝑎+𝑏. 

 
Εικόνα 32 

Υπολογιστικά λάθη 

Υπολογιστικά λάθη σημειώθηκαν σε αρκετούς μαθητές σε κάποιο σημείο του 

ερωτηματολογίου. Συγκεκριμένα, από τους 46 μαθητές τυπικής ανάπτυξης οι οποίοι 

σημείωσαν λάθη στις αλγεβρικές παραστάσεις στους 20 παρατηρήθηκε κάποιο λάθος 

σε αλγεβρική πράξη (30,7% των μαθητών τυπικής ανάπτυξης), ενώ στους μαθητές με 

ΗΕΑ σημειώθηκε λάθος στις αλγεβρικές πράξεις στους 25 (42% των μαθητών με 

ΗΕΑ). 

 

Εικόνα 33 

Αρκετοί ήταν οι μαθητές που φάνηκε ότι μπερδεύουν την έννοια του 

τετραγώνου με το διπλάσιο. Στο παραπάνω παράδειγμα (Εικόνα 33) βλέπουμε τη 

μαθήτρια με ΗΕΑ η οποία στο διπλάσιο γινόμενο αντί για 20χ γράφει 100χ, δηλαδή 

εφάρμοσε τον αλγόριθμο της δύναμης 10 στη δευτέρα αντί για 2 επί 10. 

Ακολούθως, στην εικόνα 34 παρατηρούμε την απάντηση μαθητή με ΗΕΑ όπου 

ενώ έχει εφαρμοστεί και σωστά ο αλγόριθμος της διαφοράς του κύβου σημειώνει λάθος 

στον πολλαπλασιασμό 3∙3=6. 

 

Εικόνα 34 
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3.2.3 Ελλιπής- ατελής αλγόριθμος 

Αρκετοί μαθητές του δείγματος σημείωσαν λάθη στην εφαρμογή των 

αλγορίθμων. Συγκεκριμένα, 18 από τους 65 μαθητές τυπικής ανάπτυξης (27,7% των 

μαθητών τυπικής ανάπτυξης) δεν εφάρμοσαν με σωστό τρόπο τους αλγορίθμους και 

34 από τους 57 μαθητές με ΗΕΑ σημείωσαν λάθη κατά την εφαρμογή τους (59,6% των 

μαθητών με ΗΕΑ).  

Στην εικόνα 35 βλέπουμε την απάντηση μαθητή με ΗΕΑ, όπου εφαρμόζει τον 

αλγόριθμο του κύβου και υποθέτουμε ότι επηρεασμένος από τον αλγόριθμο του 

«τετραγώνου του αθροίσματος» και του «τετραγώνου της διαφοράς»  συγχέει τους 

αλγορίθμους μεταξύ τους με αποτέλεσμα να καταλήγει σε λάθος απάντηση, η οποία 

περιέχει τρία μονώνυμα και όχι τέσσερα.  

 

Εικόνα 35 

Στην επόμενη εικόνα (εικόνα 36) παρατηρούμε τον μαθητή τυπικής ανάπτυξης 

όπου και εδώ όπως στο προηγούμενο παράδειγμα υποθέτουμε ότι έχει γίνει σύγχυση 

με τους αλγορίθμους του τετραγώνου και οι δυνάμεις αντί για “εις τον κύβο” ‘έχουν 

εφαρμοστεί ως “εις το τετράγωνο”. 

 

Εικόνα 36 
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3.2.4 Λάθη γραμμικότητας   

Σύμφωνα με τη βιβλιογραφική ανασκόπηση, πολύ συνηθισμένα είναι τα λάθη 

γραμμικότητας στην εφαρμογή των αξιοσημείωτων ταυτοτήτων. Θετικό ήταν το 

γεγονός ότι στο συγκεκριμένο δείγμα το ποσοστό των μαθητών που έκαναν 

λανθασμένη εφαρμογή της ταυτότητας με «λάθος γραμμικότητας» δεν ήταν πολύ 

μεγάλο. Συγκεκριμένα, οι μαθητές τυπικής ανάπτυξης που έκαναν τέτοιου είδους λάθη 

είναι 3 (4,6% των τυπικών μαθητών) και μαθητές με ΗΕΑ ήταν 15 (26,3% των 

μαθητών με ΗΕΑ). Στα παρακάτω παραδείγματα (εικόνες 37,38,39,40) παρατηρούμε 

την απάντηση μαθητών με ΗΕΑ, όπου αγνοείται ο αλγόριθμος της ταυτότητας και 

εφαρμόζεται με αυτόν τον τρόπο, προφανώς λόγω υπεργενίκευσης κανόνα που 

βιώθηκε σε προηγούμενο στάδιο με παλινδρόμηση (𝛼 ∙ 𝛽)2 = 𝛼2 ∙ 𝛽2 και μεταφέρεται 

λανθασμένα στο συγκεκριμένο στάδιο. 

 

 

Εικόνα 37 

 

Εικόνα 38 

 
Εικόνα 39 
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Εικόνα 40 

3.2.5 Λάθη στο χειρισμό της μεταβλητής 

Μεταβλητή παραλειπόμενη  

Η έννοια της μεταβλητής, λόγω των πολλών χρήσεων της, είναι πολλοί και οι 

τρόποι με τους οποίους την αντιμετωπίζουν και την κατανοούν οι μαθητές. Στο 

ερωτηματολόγιο που δόθηκε στην παρούσα έρευνα, οι απαντήσεις αποδίδουν το λάθος 

που παρατηρήθηκε στην  “μεταβλητή παραλειπόμενη”. Από τις δύο ομάδες μαθητών 

που ερευνώνται, μικρό ήταν το ποσοστό των μαθητών τυπικής ανάπτυξης που 

σημείωσαν λάθη σε αυτή την κατηγορία (3,1% από τους μαθητές τυπικής ανάπτυξης) 

δηλαδή 2 από τους 65 μαθητές, ενώ αρκετά μεγαλύτερο ήταν το ποσοστό των μαθητών 

με ΗΕΑ (33,3% των μαθητών με ΗΕΑ), δηλαδή 19 από τους 57 μαθητές με ΗΕΑ. 

Στην εικόνα 41 παρατηρείται ο μαθητής με ΗΕΑ όπου στο τελευταίο στάδιο της 

εφαρμογής της παράστασης απλοποιεί την παράσταση προσθέτοντας όλους τους 

συντελεστές και βάζοντας ως μεταβλητή το χ. Το λάθος, ενδεχομένως, να οφείλεται 

στο γεγονός ότι ο μαθητής πιστεύει ότι το σύμβολο “+” δεν μπορεί να υπάρχει στο 

αποτέλεσμα, αλλά αποτελεί προτροπή για να εκτελέσει κάποια πράξη.  

 

Εικόνα 41 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: ΣΥΖΗΤΗΣΗ 

 

Σκοπός της παρούσας έρευνας είναι να διερευνηθούν και να συγκριθούν τα 

λάθη, που κάνουν οι μαθητές Γ’ Γυμνασίου και Α’ Λυκείου με Ήπιες Εκπαιδευτικές 
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Ανάγκες και οι μαθητές Γ’ Γυμνασίου και Α’ Λυκείου τυπικής ανάπτυξης στην 

κατανόηση και εφαρμογή των αξιοσημείωτων ταυτοτήτων. Οι συμμετέχοντες της 

έρευνας ήταν 122 μαθητές Γ’ Γυμνασίου και Α’ Λυκείου, από τους οποίους οι 57 ήταν 

μαθητές με Ήπιες Εκπαιδευτικές Ανάγκες και οι υπόλοιποι 65 ήταν μαθητές τυπικής 

ανάπτυξης. Για τη συλλογή των δεδομένων δόθηκε σε όλους τους μαθητές μια 

αυτοσχέδια δοκιμασία, η οποία αποτελούταν από τρία μέρη. Το πρώτο μέρος είχε 

σκοπό να διερευνήσει την λεκτική κατανόηση των μαθητών στις αξιοσημείωτες 

ταυτότητες, το δεύτερο μέρος στόχευε στη διερεύνηση της γεωμετρικής κατανόησης 

ενώ το τρίτο μέρος στη διερεύνηση της αλγεβρικής κατανόησης των ταυτοτήτων. 

Μέσα από τις απαντήσεις και των δύο κατηγοριών μαθητών, δίνεται η δυνατότητα 

σύγκρισης, για να γίνει εξαγωγή συμπερασμάτων γενικότερα για το μάθημα της 

άλγεβρας καθώς και την αντιμετώπιση των μαθητών με Ήπιες Εκπαιδευτικές Ανάγκες 

στο μάθημα της άλγεβρας.   

Μέσα από τα αποτελέσματα διαπιστώθηκε ότι οι μαθητές τυπικής ανάπτυξης 

είχαν υψηλότερη επίδοση από τους μαθητές με ΗΕΑ και στα τρία τμήματα του 

ερωτηματολογίου κατά αντίστοιχο τρόπο. Πιο συγκεκριμένα, υψηλότερη επίδοση 

σημειώθηκε στην άσκηση λεκτικής κατανόησης, έπειτα ακολούθησε η βαθμολογία των 

ασκήσεων της άλγεβρας και τη χαμηλότερη βαθμολογία συγκέντρωσαν οι μαθητές 

στην άσκηση που αφορούσε τη γεωμετρία. Σε όλες τις ασκήσεις παρατηρούνται κενές 

απαντήσεις από τους μαθητές με ΗΕΑ. Αντίθετα, λίγοι είναι οι μαθητές τυπικής 

ανάπτυξης οι οποίοι άφησαν εντελώς κενή κάποια άσκηση. 

 Αναλυτικότερα, στην πρώτη άσκηση στόχος ήταν η χρήση της φυσικής 

γλώσσας για την μετάφραση μιας αλγεβρικής έκφρασης και η διερεύνηση της 

κατανόησης της «έννοιας των συμβόλων». Η άσκηση αυτή δόθηκε σε μορφή 

“αντιστοίχισης”, γεγονός που, ενδεχομένως, να βοήθησε και τις δύο ομάδες των 



88 

 

μαθητών να σημειώσουν αρκετά υψηλή βαθμολογία. Στο σύνολο των μαθητών πάνω 

από τους μισούς μαθητές απάντησαν ολόσωστα, ενώ η βαθμολογία μεταξύ αγοριών 

και κοριτσιών ήταν περίπου η ίδια. Οι μαθητές τυπικής ανάπτυξης σημείωσαν 

υψηλότερη βαθμολογία κατά μέσο όρο περίπου μία μονάδα σε σχέση με τους μαθητές 

με ΗΕΑ. Δεν βρέθηκαν ευρήματα όπως αναφέρθηκε σε προηγούμενη έρευνα 

(Μαλλιάκας, 2016) σε αντίστοιχο ερώτημα ανοιχτού τύπου  όπου οι μαθητές έδιναν ως 

απάντηση «η ταυτότητα είναι για να βρίσκουμε γρήγορα το γινόμενο αθροίσματος δύο 

παραστάσεων επί της διαφοράς». Δηλαδή αντί για μετάφραση της αλγεβρικής 

έκφρασης σε φυσική γλώσσα γινόταν αναφορά στη χρησιμότητα της ταυτότητας. Σε 

ότι αφορά τη χαμηλότερη επίδοση των μαθητών με ΗΕΑ σε σχέση με τους μαθητές 

τυπικής ανάπτυξης, σύμφωνα με την Μαντζιάρη (2020), αυτό ενδεχομένως να 

οφείλεται στα αναγνωστικά προβλήματα που συνήθως αντιμετωπίζουν οι μαθητές με 

ΗΕΑ και οδηγούν σε δυσκολία των λεκτικών εκφράσεων σε αλγεβρική γλώσσα και το 

αντίστροφο.  

Η δεύτερη άσκηση είχε ως στόχο τη διερεύνηση της κατανόησης του 

αλγεβρικού νοήματος των σχημάτων και τη σύνδεση των γεωμετρικών 

αναπαραστάσεων με την μαθηματική γλώσσα. Η συγκεκριμένη άσκηση δυσκόλεψε 

τους μαθητές στο σύνολό τους. Τα αγόρια σημείωσαν χαμηλότερη βαθμολογία από τα 

κορίτσια κατά περίπου μια μονάδα, ενώ οι μαθητές τυπικής ανάπτυξης σημείωσαν 

μεγαλύτερη βαθμολογία από τους μαθητές με ΗΕΑ κατά μέσο όρο περίπου μία μονάδα. 

Πολλοί ήταν οι μαθητές οι οποίοι σημείωσαν λάθη στα ζητούμενα ερωτήματα της 

άσκησης όπου ήταν να βρεθούν τα εμβαδά των σχημάτων που απεικονιζόταν στο χαρτί, 

ενώ εξαιρετικά λίγοι ήταν και αυτοί οι οποίοι απάντησαν στο τελευταίο ερώτημα όπου 

έπρεπε να γίνει γεωμετρική ερμηνεία του δοθέντος σχήματος σύμφωνα με την 

ταυτότητα “τετράγωνο του αθροίσματος”. Οι περισσότεροι μαθητές με ΗΕΑ δεν 
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μπόρεσαν να δώσουν απαντήσεις σχετικά με τους τύπους των εμβαδών που ζητούνταν 

στα επιμέρους ερωτήματα, σε αντίθεση με τους μαθητές τυπικής ανάπτυξης όπου 

μεγάλο ποσοστό έδινε απαντήσεις για τα ζητούμενα εμβαδά αλλά δυσκολευόταν στην 

ερμηνεία της “αξιοσημείωτης ταυτότητας”. Ένα συμπέρασμα που προκύπτει από την 

έρευνά είναι η αδυναμία μετάφρασης μια εικόνας ή γεωμετρικής αναπαράστασης με 

τα κατάλληλα μαθηματικά σύμβολα, ειδικότερα από τους μαθητές με ΗΕΑ. Αυτό ίσως 

οφείλεται και στην ασθενή παρουσία αντίστοιχων δραστηριοτήτων και ασκήσεων στα 

σχολικά βιβλία. Τα αποτελέσματα έρχονται σε συμφωνία με άλλες έρευνες που έχουν 

διεξαχθεί όπως με αυτή της Κόιου (2009), η οποία μελέτησε τις διαφορές στην 

κατανόηση διάφορων γεωμετρικών εννοιών και δεξιοτήτων 55 μαθητών με 

μαθησιακές δυσκολίες και 60 μαθητών χωρίς μαθησιακές δυσκολίες. Από τα 

αποτελέσματα της έρευνας προέκυψε ότι οι μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες έκαναν 

περισσότερα λάθη από τους μαθητές χωρίς μαθησιακές δυσκολίες. Επίσης, οι 

μικρότεροι σε ηλικία μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες είχαν σημαντικότερες 

ελλείψεις σε σύγκριση με τους μεγαλύτερους μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες. 

Σύμφωνα με τον Αγαλιώτη (2011) οι μαθητές με ΗΕΑ παρουσιάζουν πλήθος 

ελλειμμάτων και αδυναμιών σε άξονες απαραίτητους και καθοριστικούς για την 

απόκτηση της γεωμετρίας. Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι το συγκεκριμένο 

ερώτημα απαντήθηκε από ορισμένους μαθητές τόσο τυπικής ανάπτυξης όσο και 

μαθητών με ΗΕΑ με αλγεβρική απόδειξη, παρόλο τη σαφή υπόδειξη για γεωμετρική 

ερμηνεία αυτό ίσως οφείλεται στην απόκτηση συνηθειών από τους μαθητές λόγω της 

έντονης παρουσίας της απόδειξης του αναπτύγματος των ταυτοτήτων ή ακόμη και γιατί 

ο μαθητής μη έχοντας να πει κάτι οδηγείται σε μια μορφή «διδακτικού συμβολαίου» 

σύμφωνα με το οποίο πρέπει να δώσει μια απάντηση και επιλέγει κάποια σχετική με το 

πλαίσιο. Ακόμη, τα αποτελέσματα έρχονται σε συμφωνία και με τη Χρυσικού (2011), 
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στην έρευνα της οποίας διαπιστώθηκε ότι, η πλεοψηφία των μαθητών είχε μέσου 

επιπέδου συνολική επίδοση στο αυτοσχέδιο εργαλείο, με τους μαθητές με νοητική 

αναπηρία να έχουν χαμηλότερη συνολική επίδοση από τους μαθητές με μαθησιακές 

δυσκολίες.  

Πιο ειδικά, σε σχέση με τις αξιοσημείωτες ταυτότητες, ο Κουτσοδήμας (2002) 

διεξήγαγε μια έρευνα  σε αποκλειστικά τυπικούς μαθητές όπου μελετούσε απαντήσεις 

μαθητών σε ασκήσεις ταυτοτήτων  και στα ερωτήματα που αφορούσαν γεωμετρική 

ερμηνεία τα αποτελέσματα δεν κρίθηκαν ενθαρρυντικά, όπως και στην παρούσα 

έρευνα. Ενδεικτικές απόψεις και σχόλια μαθητών που συμμετείχαν στην έρευνα και 

διδάχθηκαν ταυτότητες με γεωμετρική ερμηνεία ήταν: «δεν είχα ποτέ φανταστεί ότι 

αυτές μπορεί να παρουσιαστούν τόσο απλά με σχήματα και εικόνες οι οποίες βοηθούν 

πολύ όταν πρόκειται να τις εφαρμόσω» ή «τώρα κατάλαβα γιατί (𝛼 + 𝛽)2 δεν κάνει 

𝛼2 + 𝛽2». Άλλη άποψη που αναδείχθηκε σε εκείνη την έρευνα ήταν «πόσο σημαντικό 

είναι να γνωρίζεις τα εμβαδά επίπεδων σχημάτων, βοηθούν ακόμη και στην απόδειξη 

ταυτοτήτων», γεγονός που φάνηκε να απασχολεί και τους μαθητές της παρούσας 

έρευνας αφού πολλοί άφησαν κενά τα ερωτήματα που αφορούσαν την εύρεση εμβαδού 

των επίπεδων σχημάτων.  

Οι επόμενες ασκήσεις του ερωτηματολογίου είχαν ως στόχο τη διερεύνηση της 

επίδοσης των μαθητών στην αλγεβρική επίλυση. Η βαθμολογία των μαθητών ήταν 

καλύτερη από την επίδοσή τους στην άσκηση που αφορούσε τη γεωμετρία και 

χειρότερη από την άσκηση που αφορούσε τη λεκτική κατανόηση. Οι μαθητές τυπικής 

ανάπτυξης σημείωσαν καλύτερη βαθμολογία  από τους μαθητές με ΗΕΑ κατά 4 

μονάδες στις 28 που δίνονταν ως σύνολο, ενώ στις υποομάδες των  αγοριών και των 

κοριτσιών δεν υπήρχε διαφορά στους μέσους όρους των βαθμολογιών τους. Κατά την 

επεξεργασία των ερωτηματολογίων προέκυψαν κάποιες κατηγορίες λαθών στις 
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ασκήσεις που αφορούσαν την αλγεβρική έκφραση. Οι κατηγορίες αυτές, όπως 

προαναφέρθηκε εκτενώς στο κεφάλαιο των αποτελεσμάτων, ήταν λάθη στα σύμβολα, 

λάθη τις αλγεβρικές πράξεις, λάθη στην εκτέλεση των αλγορίθμων, λάθη 

γραμμικότητας και λάθη στην μεταβλητή.  

Η έννοια της ταυτότητας είναι μια σύνθετη έννοια με πολλές παραμέτρους. Τα 

λάθη σχετικά με τη διαχείριση των συμβόλων είναι κοινά και στους τυπικούς μαθητές 

και στους μαθητές με ΗΕΑ, συνεπώς, δεν μπορούμε να πούμε ότι οφείλονται στον 

διαφορετικό τρόπο σκέψης των μαθητών αυτών. Πιο συγκεκριμένα, στο 

ερωτηματολόγιο παρατηρήθηκαν λάθη σε σχέση με την έννοια του “ μείον “. Πολλοί 

ήταν οι μαθητές οι οποίοι εκτελούσαν τους αλγορίθμους χωρίς να λαμβάνουν υπόψιν 

τους το μείον που υπήρχε μπροστά από την μεταβλητή. Αυτό έρχεται να συμφωνήσει 

και με άλλους ερευνητές οι οποίοι πραγματοποίησαν έρευνες σε σχετικά θέματα της 

άλγεβρας και στη βιβλιογραφία εμφανίζεται ως «αποσύνδεση από το σύμβολο του 

μείον». Οι Herscovics και Linchevski (1994) παρατήρησαν ότι ορισμένοι μαθητές είτε 

έκαναν πράξεις με την απόλυτη τιμή του αριθμού, χωρίς να λαμβάνουν υπόψιν τους το 

πρόσημο του μείον που βρίσκεται μπροστά από έναν αριθμό, είτε παρέλειπαν το μείον 

σε κάποιο σημείο της σειράς των μετασχηματισμών. Σύμφωνα με τον Herscovics 

(1989), τα λάθη αυτά ενδεχομένως να προέρχονται από γνωστικά εμπόδια ή 

παρανοήσεις των μαθητών στη σειρά των πράξεων. Οι μαθητές με ΗΕΑ εμφάνισαν 

υψηλά ποσοστά λαθών στη συγκεκριμένη κατηγορία. Στην κατηγορία των λαθών 

σχετικά με τους συμβολισμούς συμπεριλαμβάνεται και η ελλιπής κατανόηση της 

έννοιας της ισότητας. Σύμφωνα με τον Μαλλιάκα (2016) για τη σωστή κατανόηση της 

έννοιας της ταυτότητας απαιτείται πρωτίστως η κατανόηση της ισότητας των δύο 

μελών μιας ταυτότητας κυρίως σαν σχέση ισοδυναμίας η οποία έχει δυναμικό 

χαρακτήρα και επιτρέπει μετασχηματισμούς μεταξύ των όρων που υπάρχουν στα δύο 
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μέλη. Το γεγονός ότι οι μαθητές δημιουργούν αλυσίδες ισότητας, οφείλεται στο ότι 

κατανοούν τη λειτουργική ερμηνεία του συμβόλου της ισότητας, δηλαδή το “=” 

δηλώνει αποτέλεσμα μιας πράξης και όχι τη σχεσιακή, που δείχνει ισοδυναμία των δύο 

μελών (Μαντζιάρη, 2020). Παρερμηνείες σχετικά με το σύμβολο της ισότητας 

παρουσιάζονται σε έρευνες Ελλήνων και ξένων ερευνητών (Kieran, 1981·  Knuth et al. 

2006 · Βερύκιος, 2009). Ένα ακόμη εύρημα της παρούσας έρευνας είναι ότι ορισμένοι 

μαθητές με ΗΕΑ σημείωναν σύμβολα άνευ σημασίας κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των 

αλγορίθμων. Το λάθος αυτό, ίσως να οφείλεται στα ειδικά χαρακτηριστικά, που έχουν 

οι μαθητές με ΗΕΑ και πιο συγκεκριμένα στις αδυναμίες αφηρημένης σκέψης που 

εμφανίζουν οι συγκεκριμένοι μαθητές καθώς τα μαθηματικά σύμβολα 

χρησιμοποιούνται μηχανιστικά και χωρίς σύνδεση με την πραγματικότητα 

(Μαντζιάρη, 2020). 

Σχετικά με τα λάθη στις αλγεβρικές πράξεις μεγάλο ήταν το ποσοστό και στις 

δύο ομάδες των μαθητών που μελετήθηκαν στην έρευνα. Η κατηγορία των λαθών στις 

αλγεβρικές πράξεις αποτελείται από δύο υποκατηγορίες σύμφωνα με τη βιβλιογραφία, 

λάθη με τις δυνάμεις και υπολογιστικά λάθη. Λάθη σχετικά με τις δυνάμεις και τις 

πράξεις μεταξύ των μεταβλητών παρατηρούνται στους μαθητές με ΗΕΑ σε μεγαλύτερο 

βαθμό. Στην περίπτωση των δυνάμεων οι μαθητές με ΗΕΑ δυσκολεύονται 

περισσότερο από τους τυπικούς μαθητές να καταλάβουν την έννοια της δύναμης καθώς 

επίσης είτε μπερδεύουν την δύναμη με την πράξη του πολλαπλασιασμού είτε δεν 

μπορούν να εκτελέσουν την απαιτούμενη επιμεριστική ιδιότητα με τους δύο όρους της 

δύναμης. Για παράδειγμα σε μια πράξη της μορφής (3𝑦)2 πολλοί μαθητές με ΗΕΑ 

απαντούσαν ότι 3𝑦2 είτε 9𝑦. Παρόμοιο εύρημα είχε και η έρευνα του Μαλλιάκα (2016) 

σε σχετικό ερώτημα του ερωτηματολογίου του σε τυπικούς μαθητές. Σχετικά με τα 

λάθη στις πράξεις μεταξύ μεταβλητών, οφείλονται στο γεγονός ότι οι μαθητές δεν 



93 

 

αντιλαμβάνονται τη σύνδεση των συντελεστών και των μεταβλητών, ένα εύρημα που 

έρχεται σε συμφωνία με τα αποτελέσματα των ερευνών των  Steinberg et al. (1991) και 

Welder (2012). Τη δυσκολία κατανόησης της έννοιας των συντελεστών των 

μεταβλητών από τους μαθητές με ΗΕΑ επεσήμαναν στην έρευνά τους και οι 

Impecoven- Lind & Foegen (2010). Παρατηρήθηκαν, ακόμη, λάθη στις αριθμητικές 

πράξεις. Το εύρημα αυτό έρχεται να επιβεβαιώσει για ακόμη μια φορά πολλούς 

ερευνητές οι οποίοι κάνουν λόγο για δυσκολία στην εκτέλεση των αριθμητικών 

πράξεων από τους μαθητές με ΗΕΑ σε σχέση με τους συνομηλίκους μαθητές οι οποίοι 

ανήκουν στον τυπικό πληθυσμό (Αγαλιώτης, 2011 · Geary, 2011). Οι μαθητές οι οποίοι 

στερούνται ευχέρεια των αριθμητικών πράξεων και ξεκινούν το μάθημα της άλγεβρας 

με παρανοήσεις, συναντούν περισσότερες δυσκολίες στην κατάκτηση επόμενων 

γνώσεων (Booth & Davenport, 2013). Εφόσον τα λάθη αυτά παρουσιάζονται και στις 

δύο ομάδες μπορεί να οφείλονται σε μη αποτελεσματική διδασκαλία.  

Η επόμενη κατηγορία λαθών αναφέρεται στη βιβλιογραφία ως “ελλιπής-ατελής 

αλγόριθμος”. Στην κατηγορία αυτή σημειώθηκαν λάθη τόσο από τους τυπικούς 

μαθητές όσο και από τους μαθητές με ΗΕΑ. Η μεγάλη διαφορά στην επίδοση στις δύο 

ομάδες, πιθανώς, οφείλεται  στις αδυναμίες αφηρημένης σκέψης, που είναι από τα 

πλέον χαρακτηριστικά γνωρίσματα των μαθητών με ΗΕΑ και έχουν ως αποτέλεσμα να 

αντιμετωπίζονται οι τύποι σαν «μαγικές συνταγές» που χρησιμοποιούνται μηχανιστικά 

(Αγαλιώτης, 2011). Πολλοί είναι οι μαθητές οι οποίοι κατά την επίλυση των 

ταυτοτήτων δημιουργούν τη δική τους ακολουθία αλγορίθμων. Σύμφωνα με τη Hart 

(1981) οι αλγόριθμοι διδάσκονται πολύ γρήγορα. Οι καθηγητές θεωρούν ότι αν οι 

μαθητές τους διδαχθούν μια φορά τότε θα τους θυμούνται για πάντα (Τζώτζου, 2014). 

Έτσι δημιουργούνται λάθη διαγραφής, αντίστροφης πράξης, μετατόπισης αλλά και 
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λάθη εξάντλησης κατά τα οποία ο μαθητής ξεκινάει σωστά την επίλυση των 

ταυτοτήτων αλλά στη συνέχεια ακολουθεί λανθασμένη μέθοδο (Hall, 2002). 

 Σχετικά με την κατηγορία λαθών που αναφέρεται στη βιβλιογραφία ως “λάθη 

γραμμικότητας”, βρέθηκε σε μικρό ποσοστό στις απαντήσεις των μαθητών και ειδικά 

στους μαθητές τυπικής ανάπτυξης το ποσοστό είναι ελάχιστο. Σύμφωνα με τη 

βιβλιογραφία το λάθος (𝛼 + 𝛽)2 = 𝛼2 + 𝛽2 ,ίσως, οφείλεται και στη γενίκευση της 

επιμεριστικής ιδιότητας για πρόσθεση και πολλαπλασιασμό αριθμών σε χειρισμούς μη 

γραμμικών συναρτήσεων, ένα διαισθητικό δηλαδή μοντέλο διατήρησης της πράξης 

(Matz, 1982 ·Van Dooren και συν., 2009 αναφορά στον Kοντογιαννόπουλος, 2010). 

Το συγκεκριμένο λάθος αναφέρεται συνεχώς από τους εκπαιδευτικούς του μαθήματος, 

καθώς έχει παρατηρηθεί και διερευνηθεί αρκετά τα τελευταία χρόνια. Συνεπώς, 

ενδεχομένως, οφείλεται στην έλλειψη αυτοπεποίθησης και εμπιστοσύνης στις 

ενέργειές τους λόγω ελλιπούς κατανόησης τεχνικών και χαμηλών αλγεβρικών 

ικανοτήτων, όπως αναφέρει ο Μαλλιάκας (2016) στην έρευνά του.  

Τέλος, η τελευταία κατηγορία λαθών που εντοπίστηκε στο ερωτηματολόγιο της 

έρευνας αναφέρεται στη βιβλιογραφία ως “λάθη στο χειρισμό της μεταβλητής”. Καθώς 

τα λάθη τα οποία μπορούν να κάνουν οι μαθητές με την μεταβλητή είναι διάφορα, τα 

λάθη που σημειώθηκαν στην παρούσα έρευνα εμφανίζονται στη βιβλιογραφία και 

χαρακτηρίζονται ως “μεταβλητή παραλειπόμενη”. Αντίθετα με τη βιβλιογραφία που 

υποστηρίζει ότι το λάθος αυτό είναι συχνό (Βερύκιος, 2009), οι μαθητές του τυπικού 

πληθυσμού σημείωσαν το συγκεκριμένο λάθος σε πολύ μικρό ποσοστό, ενώ οι μαθητές 

με ΗΕΑ σημείωσαν αρκετά μεγαλύτερο. Σύμφωνα με το Βερύκιο (2009) ορισμένοι 

μαθητές παρουσιάζουν αδυναμία να αποδεχτούν το 4χ+12 ως απάντηση και συνεχίζουν 

γράφοντας το σαν 16χ ή ακόμα και σαν 16. Υπάρχει δυσκολία να αντιμετωπιστεί το 

γράμμα ως αριθμός, ο οποίος σε μια αλγεβρική παράσταση ακολουθεί όλους τους 
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κανόνες του αριθμητικού συστήματος. Στα έργα που δόθηκαν στους μαθητές που 

συμμετείχαν στην έρευνα, ορισμένοι μαθητές αφού είχαν αναπτύξει τον αλγόριθμο της 

ταυτότητας συνέχιζαν προσθέτοντας όλα τα μονώνυμα που προκύπταν στο ανάπτυγμα 

με σκοπό να καταλήξουν σε ένα μονώνυμο. Για να μπορέσει κάποιος μαθητής να 

κατανοήσει και να διαχειριστεί κάποιες έννοιες όπως η μεταβλητή, θα πρέπει να έχει 

φτάσει σε ένα συγκεκριμένο στάδιο ανάπτυξης. Καθώς οι μαθητές εισάγονται στην 

έννοια της μεταβλητής, μαθαίνουν πως το κάθε γράμμα μπορεί να αντιπροσωπεύσει 

και μια συγκεκριμένη αξία και όχι έναν γενικευμένο αριθμό. Μια επιπλέον δυσκολία 

που επισημάνθηκε από την Booth και έχει αναφέρει και ο Collis (1975) είναι το ότι το 

μεγαλύτερο ποσοστό των μαθητών δεν μπορούσε να δεχτεί πως το τελικό αποτέλεσμα 

μιας αλγεβρικής παράστασης γίνεται να περιέχει γράμματα. Ήταν δύσκολο δηλαδή να 

συλλάβουν ως ιδέα το ότι μια σειρά πράξεων ολοκληρώνεται, ενώ δεν έχει βρεθεί 

ουσιαστικά ένα τελικό αριθμητικό αποτέλεσμα και αυτό ήταν που τους οδήγησε στο 

να χαρακτηρίσουν τη δυσκολία αυτή ως «αποδοχή μη περάτωσης». Μια πιθανή 

ερμηνεία για αυτό το πρόβλημα είναι η επίδραση της προϋπάρχουσας γνώσης των 

φυσικών αριθμών και της αριθμητικής καθώς για πολλά χρόνια οι μαθητές έχουν 

εξασκηθεί στο να πραγματοποιούν πράξεις μεταξύ ακεραίων και να οδηγούνται σε ένα 

αποτέλεσμα που περιλαμβάνει ακέραιο αριθμό, οπότε η εμφάνιση γράμματος λογικό 

είναι να τους οδηγεί σε μια σύγχυση (Μάρκου, 2020). 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5: ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

 

Λαμβάνοντας υπόψη τα αποτελέσματα που προέκυψαν από την αξιολόγηση 

μαθητών Γ’ Γυμνασίου και Α’ Λυκείου, τυπικής ανάπτυξης και μαθητών με ΗΕΑ, 
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μπορούν να εξαχθούν χρήσιμα συμπεράσματα για την κατανόηση και εφαρμογή  των 

“αξιοσημείωτων ταυτοτήτων”. 

Μελετώντας το πρώτο ερευνητικό ερώτημα που τέθηκε σχετικά με τα 

συχνότερα λάθη που κάνουν οι μαθητές σχετικά με τις αξιοσημείωτες ταυτότητες, το 

μεγαλύτερο ποσοστό των μαθητών με ΗΕΑ παρουσιάζει μεγάλη αδυναμία 

μετάφρασης μιας εικόνας ή μιας γεωμετρικής αναπαράστασης με τα κατάλληλα 

μαθηματικά σύμβολα. Το ίδιο διαπιστώνεται και στους μαθητές τυπικής ανάπτυξης σε 

αρκετά μικρότερο ποσοστό. Ακόμη, μελετώντας τις απαντήσεις των μαθητών στις 

αλγεβρικές ασκήσεις το συχνότερο λάθος τόσο των μαθητών τυπικής ανάπτυξης όσο 

και των μαθητών με ΗΕΑ αφορά τα λάθη στις αλγεβρικές πράξεις. Ακολουθούν με 

φθίνουσα σειρά για τους μαθητές τυπικής ανάπτυξης τα λάθη στα σύμβολα, ελλιπής-

ατελής αλγόριθμος, λάθη στο χειρισμό της μεταβλητής και λάθη γραμμικότητας. Ενώ 

για τους μαθητές με ΗΕΑ τα ποσοστά εμφάνισης λαθών έχουν την εξής φθίνουσα 

σειρά: λάθη στα σύμβολα, ατελής- ελλιπής αλγόριθμος, λάθη γραμμικότητας και λάθη 

στο χειρισμό της μεταβλητής. 

Όσον αφορά το δεύτερο ερευνητικό ερώτημα, προέκυψε ότι υπάρχει διαφορά 

η οποία είναι στατιστικά σημαντική, ως προς την επίδοση μαθητών Γ’ Γυμνασίου και 

Α’ Λυκείου τυπικής ανάπτυξης και μαθητών Γ’ Γυμνασίου και Α’ Λυκείου με ΗΕΑ σε 

κάθε μια από τις τρεις κατηγορίες ασκήσεων αλλά και στο σύνολο των ασκήσεων. Η 

επίδοση των τυπικών μαθητών παραμένει υψηλότερη και στα τρία είδη των ασκήσεων 

που δόθηκαν στους μαθητές με πιο χαμηλή την επίδοση στη δεύτερη άσκηση, 

ειδικότερα για τους μαθητές με ΗΕΑ.  

Στο τρίτο ερευνητικό ερώτημα, προέκυψε ότι δεν υπάρχει διαφορά η οποία 

είναι στατιστικά σημαντική, ως προς την επίδοση μαθητών Γ’ Γυμνασίου και Α’ 

Λυκείου του δείγματος ως προς το φύλο στην άσκηση της λεκτικής κατανόησης και 
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στο σύνολο των αλγεβρικών ασκήσεων. Προέκυψε όμως στατιστικά σημαντική 

διαφορά στη δεύτερη άσκηση που αφορά τη γεωμετρία με τα κορίτσια να σημειώνουν 

μεγαλύτερη επίδοση από τα αγόρια. Στο σύνολό των ασκήσεων δεν υπάρχει στατιστικά 

σημαντική διαφορά μεταξύ των αγοριών και των κοριτσιών.  

Το τέταρτο και τελευταίο ερευνητικό ερώτημα αφορά το επίπεδο του 

Προγράμματος Σπουδών που αντιστοιχούν τα λάθη τα οποία σημείωσαν οι μαθητές 

στην παρούσα έρευνα. Η κατανόηση των δομών της Άλγεβρας και ο σωστός και 

αποτελεσματικός χειρισμός των συμβόλων είναι μια δύσκολη υπόθεση για τους 

μαθητές. Η επίτευξη αυτού του στόχου περνάει από διάφορα στάδια που ξεκινούν από 

τις μικρές κιόλας ηλικίες. Τα λάθη που παρατηρήθηκαν στην παρούσα έρευνα 

οφείλονται σε παρανόηση διάφορων εννοιών οι οποίες αναπτύσσονται σταδιακά από 

την προσχολική ηλικία μέχρι και τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση όπως η διατύπωση 

γεωμετρικών αναπαραστάσεων. Ιδιαιτέρως όμως τα λάθη αποδίδονται στο επίπεδο του 

Προγράμματος Σπουδών όπου οι μαθητές πραγματοποιούν την μετάβαση από την 

Αριθμητική στην Άλγεβρα, δηλαδή στην τελευταία τάξη του δημοτικού και στις 

πρώτες τάξεις του γυμνασίου. Σε εκείνο το στάδιο του Προγράμματος Σπουδών οι 

μαθητές χρειάζονται μια «συστηματική προσέγγιση» που να προβλέπει μια ομαλή 

μετάβαση των μαθητών γνωστικά σε ότι αφορά το σύμβολο και την έννοια της 

ισότητας, την επέκταση της έννοιας του αριθμού σε ανώτερο επίπεδο και της 

μεταβλητής σε ένα γενικευμένο αριθμό.  

 

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ 

Κατά τη διεξαγωγή της παρούσας έρευνας υπήρξαν αρκετοί περιορισμοί. Οι 

μαθητές που συμμετείχαν στην έρευνα δεν επιλέχθηκαν με κάποια τρόπο 

δειγματοληψίας, αλλά αποτελούν δείγμα ευκολίας. Πιο συγκεκριμένα, οι μαθητές 
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προέρχονται από σχολεία στα οποία η ερευνήτρια εργάστηκε ως αναπληρώτρια 

εκπαιδευτικός παράλληλης στήριξης τη συγκεκριμένη σχολική χρονιά καθώς επίσης 

και σχολεία τα οποία εργάστηκαν συνάδερφοι οικείοι της ερευνήτριας και επέτρεψαν 

τη διεξαγωγή της έρευνας, χωρίς να υπάρχει έγκριση από το υπουργείο παιδείας. 

Επίσης, τα σχολεία στα οποία διεξήχθη η έρευνα εδρεύουν μόνο στο νομό 

Θεσσαλονίκης. Κατά συνέπεια, το δείγμα δεν είναι αντιπροσωπευτικό και δεν μπορεί 

να γίνει γενίκευση των αποτελεσμάτων.  

Σχετικά με το δείγμα των μαθητών με ΗΕΑ, αν και υπήρχε ενημέρωση σχετικά 

με το είδος των δυσκολιών που αντιμετωπίζουν ακριβώς, δεν έγινε κάποια περαιτέρω 

επιλογή αυτών. Όσον αφορά το δείγμα των τυπικών μαθητών, δεν εφαρμόστηκε 

κάποια αξιολόγηση πριν την έρευνα, για να εξετασθεί το επίπεδό τους.  

Ακόμη, δεν υπήρχε κάποιο σταθμισμένο εργαλείο για τη διερεύνηση των λαθών στις 

αξιοσημείωτες ταυτότητες και έτσι, χρησιμοποιήθηκε αυτοσχέδια αξιολόγηση 

βασισμένη στο σχολικό εγχειρίδιο της Γ’ Γυμνασίου. 

Τέλος, ένας περιορισμός ακόμη ήταν το γεγονός ότι οι μαθητές συμπλήρωσαν 

το ερωτηματολόγιο σε διαφορετικές μέρες και ώρες. Αυτό σημαίνει ότι οι μαθητές δεν 

ήταν όλοι στην ίδια σωματική και πνευματική κατάσταση και αυτό μπορεί να αποτελεί 

περιορισμό της επίδοσής τους.  

 

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ  

Έπειτα από τη διεξαγωγή αυτής της έρευνας και μέσα από τα αποτελέσματα 

που προέκυψαν, δημιουργείται η ανάγκη για περισσότερη έρευνα στον τομέα της 

άλγεβρας και τους μαθητές με Ήπιες Εκπαιδευτικές Ανάγκες. Αρχικά, θα ήταν καλό 

να γίνει ξανά μια έρευνα στην ίδια ηλικιακή ομάδα σε μαθητές τυπικής ανάπτυξης και 

μαθητές με ΗΕΑ στην κατανόηση και εφαρμογή των αξιοσημείωτων ταυτοτήτων, με 
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μεγαλύτερο δείγμα, ώστε να συγκριθούν τα αποτελέσματα με την παρούσα έρευνα και 

να μπορούν να είναι γενικεύσιμα.  

Ενδιαφέρον, επίσης, θα ήταν η διεξαγωγή μιας έρευνας με το παρόν 

ερωτηματολόγιο, όπου το δείγμα των μαθητών θα ήταν μαθητές χαμηλής επίδοσης και 

μαθητές με Ήπιες Εκπαιδευτικές Ανάγκες.  

Μια άλλη πρόταση, θα μπορούσε το ερωτηματολόγιο να λειτουργήσει σαν ένα 

pre-test μιας ευρύτερης ερευνητικής εργασίας στο μάθημα της άλγεβρας σε μαθητές 

Α’ Λυκείου, η οποία να πλαισιωθεί με επιλεγμένες συνεντεύξεις μαθητών με ΗΕΑ που 

θα βοηθήσουν στη διευκρίνιση των αιτιών που δημιουργούν τα εμπόδια και τα λάθη. 

Έπειτα, να πραγματοποιηθεί κατάλληλη και στοχευμένη πειραματική διδασκαλία για 

κάποιο χρονικό διάστημα και μετά την παρέμβαση να πραγματοποιηθεί αξιολόγηση 

για να ελεγχθεί αν υπήρχε πρόοδος σε ζητήματα στα οποία οι μαθητές παρουσίασαν 

προβλήματα. Τα αποτελέσματα που θα δώσει μια τέτοια έρευνα, θα είναι πολύ 

σημαντικά για τη διδασκαλία της άλγεβρας σε μαθητές με Ήπιες Εκπαιδευτικές 

Ανάγκες. 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΠΡΟΕΚΤΑΣΕΙΣ 

 

Στην παρούσα έρευνα έγινε μια προσπάθεια διερεύνησης  λαθών  μαθητών Γ΄ 

γυμνασίου και Α’ Λυκείου τυπικής ανάπτυξης και μαθητών με ήπιες εκπαιδευτικές 

ανάγκες στην κατανόηση και εφαρμογή των “Αξιοσημείωτων ταυτοτήτων”. Να 

επισημανθεί ότι η διεθνής έρευνα κυρίως εστιάζεται στην έννοια της ισότητας, των 

εξισώσεων και των συναρτήσεων και λίγες αναφορές επικεντρώνονται στην 

διδασκαλία των «αξιοσημείωτων ταυτοτήτων».  

Η προσέγγιση της έννοιας της ταυτότητας απαιτεί την αναγνώριση μιας νέας 

μορφής ισότητας και σχέσης. Ο ρόλος της ταυτότητας στις αλγεβρικές παραστάσεις 
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απλοποιεί τις πράξεις και τυποποιεί παραστάσεις. Επίσης η αντίστροφη χρήση των 

ταυτοτήτων βοηθά στην παραγοντοποίηση παραστάσεων. Ωστόσο, η λειτουργική 

προσέγγιση των ταυτοτήτων απαιτεί την δημιουργία τους από τους ίδιους τους μαθητές 

(Τζεκάκη κ.α., 2011) 

  Από τις απαντήσεις και των δύο κατηγοριών μαθητών προκύπτουν χρήσιμα 

συμπεράσματα για τη διδασκαλία των μαθηματικών γενικότερα, αλλά και ειδικότερα 

για τον τρόπο αντιμετώπισης των μαθητών με ΗΕΑ σε θέματα άλγεβρας, καθώς 

υπάρχει περιορισμένη βιβλιογραφία στον ελλαδικό χώρο. Το σημαντικότερο εύρημα 

της έρευνας είναι ότι οι μαθητές με ΗΕΑ παρουσιάζουν σχεδόν στο σύνολο του 

συγκεκριμένου δείγματος αδυναμία γλωσσικής διατύπωσης μαθηματικών εκφράσεων 

και χρήσης αναπαραστάσεων. Ακόμη οι μαθητές με ΗΕΑ μέσω της προσπάθειας 

εφαρμογής των αλγορίθμων των “Αξιοσημείωτων ταυτοτήτων” φάνηκε να 

παρουσιάζουν σε αρκετά μεγαλύτερο βαθμό σε σχέση με τους συνομηλίκους τους λάθη 

που σχετίζονται με την μετάβαση των μαθητών από την Αριθμητική στην Άλγεβρα. 

Αυτό σημαίνει ότι οι μαθητές με ΗΕΑ, μπορεί να μην είναι έτοιμοι για εκπαιδευτικά 

προγράμματα τα οποία δίνουν έμφαση σε υψηλότερου επιπέδου μαθηματικά, 

αφηρημένη μαθηματική λογική, ούτε μπορούν να επωφεληθούν από σύνθετη και 

περιεκτική στρατηγική διδασκαλία αλγεβρικών ασκήσεων (Montague & Applegate, 

1993). Ξεκινώντας οι μαθητές με ΗΕΑ τα μαθήματα της άλγεβρας με παρανοήσεις 

στην αριθμητική είναι αδύνατο για αυτούς να αναπτύξουν την «αίσθηση του 

συμβόλου» και την «ολιστική σκοπιά» που θα τους βοηθήσουν να χειρίζονται 

κατάλληλα τα αλγεβρικά σύμβολα, να επιλέγουν κατάλληλες στρατηγικές επίλυσης 

και να δίνουν νόημα στις λύσεις τους, ικανότητες σημαντικές για τη σωστή κατανόηση 

και εφαρμογή των “Αξιοσημείωτων ταυτοτήτων”. Εδώ θα πρέπει να τονιστεί η 

σημαντικότητα του ρόλου των στρατηγικών για την πρόληψη των παρερμηνειών στο 



101 

 

περιεχόμενο της αριθμητικής από τους δασκάλους και τους καθηγητές, καθώς μπορεί 

δραματικά μερικές φορές να επηρεάσει την ικανότητα των μαθητών να μεταβούν στην 

άλγεβρα (Welder, 2012).   

 Σύμφωνα με τον Αγαλιώτη (2011) για να γίνει εύκολη η εκμάθηση της 

άλγεβρας για τους μαθητές με ΗΕΑ και γενικότερα για το σύνολο των μαθητών θα 

πρέπει η άλγεβρα να συνδέεται με την καθημερινή ζωή. Εν αντιθέσει, τα σχολικά 

εγχειρίδια επισκιάζονται από «εργαλειακές» κυρίως ασκήσεις και κατά συνέπεια το 

περιεχόμενο του μαθήματος επαφίεται στο ενδιαφέρον του κάθε διδάσκοντα με βάση 

τις προσωπικές του απόψεις και τον διαθέσιμο χρόνο για την διδακτέα ύλη 

(Μαλλιάκας, 2016). Είναι απαραίτητο στα σχολικά εγχειρίδια να υπάρχουν 

δραστηριότητες που να είναι πλαισιωμένες με κάποιο καθημερινό πλαίσιο το οποίο θα 

δώσει νόημα στις ενέργειες και τις τεχνικές που χρησιμοποιούν οι μαθητές για την 

επίλυσή τους, γεγονός που θα ευεργετήσει τόσο τους μαθητές με ΗΕΑ, όσο και τους 

τυπικούς μαθητές.  

Σύμφωνα με την Τζεκάκη κ.α. (2008) θα ήταν ωφέλιμη η διαφοροποίηση ως 

προς τους στόχους της διδακτικής ενότητας των “αξιοσημείωτων ταυτοτήτων” λόγω 

των δυσκολιών που αντιμετωπίζει η συγκεκριμένη ομάδα μαθητών. Πιο συγκεκριμένα, 

για τους μαθητές με ΗΕΑ οι προτεινόμενοι στόχοι να είναι: 

 Να προσεγγίζουν την έννοια της ταυτότητας 

 Να δημιουργούν και να αναγνωρίζουν τις βασικές ταυτότητες μέσα από 

γεωμετρικές παραστάσεις.  

Σχετικά με το μάθημα που απευθύνεται σε μαθητές με ΗΕΑ πρέπει να δίνεται 

έμφαση στη συστηματική και σχηματική μελέτη των σχέσεων αυτών όπως και η 

εξοικείωση με την σχηματική παράσταση των συμβόλων των αλγεβρικών 

παρατάσεων, η οποία στηρίζει σημαντικά την δημιουργία των ταυτοτήτων από τους 
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ίδιους του μαθητές. Ακόμη, επειδή οι μαθητές με ΗΕΑ δυσκολεύονται να καλύψουν 

τις ταυτότητες ανώτερων δυνάμεων, όπως το (α + β)3 , συνίσταται η χρήση υλικού. 

Μέσω της σχηματικής 3D αναπαράστασης θα μπορέσουν να αντιληφθούν την έννοια 

στο χώρο και με τον τρόπο αυτό θα αποφευχθούν σημαντικά συστηματικά λάθη που 

παρουσιάστηκαν στη συγκεκριμένη ενότητα.  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

 

 

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΙΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΕΣ 

 

Τάξη:…........     Φύλλο:………… 

 
 

 
1. Για οποιουσδήποτε αριθμούς α, β να αντιστοιχίσετε σε κάθε 

έκφραση της στήλης Α τη συμβολική γραφή της στήλης Β. 

 

Λεκτική έκφραση Αλγεβρική έκφραση 

1.Το διπλάσιο γινόμενό τους I.  2 ∙ (𝛼 + 𝛽)2 

2.Το τετράγωνο του 

αθροίσματος 

II.  2 ∙ (𝛼 ∙ 𝛽) 

3.Το άθροισμα των 

τετραγώνων τους 

III.  (𝛼 + 𝛽)2 

4. Το τετράγωνο του 

γινομένου τους 
IV. 𝛼2 + 𝛽2 

5. Το διπλάσιο του 

αθροίσματός τους 
V. (𝛼 ∙ 𝛽)2 

6. Το διπλάσιο του 

τετραγώνου του αθροίσματός 

τους 

VI. 2 ∙ (𝛼 + 𝛽) 
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2. Υποθέτουμε ότι α, β θετικοί αριθμοί. 

 

(α) Το εμβαδόν του τετραγώνου με πλευρά α+ β 

είναι:……………… 

(β) Το εμβαδόν του τετραγώνου με πλευρά α είναι:…………. 

(γ) Το εμβαδόν του ορθογωνίου με πλευρές α και β 

είναι:……………..... 

(δ) Το εμβαδόν του τετραγώνου με πλευρά β είναι:………….. 

(ε) Να ερμηνεύσετε γεωμετρικά, με τη βοήθεια του διπλανού 

σχήματος, την ταυτότητα: (𝑎 + 𝛽)2 = 𝛼2 + 2 ∗ 𝛼 ∗ 𝛽 + 𝛽2 

 

 

3. Να βρείτε τα αναπτύγματα: 

(α) (10 + 𝑥)2 =…………………………………………………………… 

(β) (3𝑥 − 𝑦)2 =……………………………................................................ 

(γ) (−𝛼 + 𝛽)2 =………………………………………………………….. 

(δ) (−𝛼 − 𝛽)2 =…………………………………………………………... 

 

4. Να συμπληρώσεις τις παρακάτω ισότητες: 

(α) (2𝑥 … … . . )2= ……..+ ……. + 25𝑦2 

(β) (… … … … . )2=25𝑥2 − 10 ∗ 𝑥 ∗ 𝑦 +……… 

 
 

5. Να βρείτε τα αναπτύγματα: 

(α) (3 + 𝑥)3 =……………………………………………………………. 

(β) (2𝑥 − 3)3=…………………………………………………………...... 

(γ)(4 + 𝑦2)3 =……………………………………………………………. 
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6. Να βρείτε τα αναπτύγματα: 

(α) (3 − 𝑥) ∗ (3 + 𝑥) =……………………………………………… 

(β) (−𝛼 − 𝛽) ∗ (−𝛼 + 𝛽) =………………………………………..... 

(γ) (2𝑥 − 5) ∗ (2𝑥 + 5) =………………………………………….... 
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