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ΠΔΡΗΛΖΦΖ 

Ζ παξνχζα εξγαζία έρεη σο ζηφρν ηελ εμέηαζε θαη ηελ βειηίσζε ησλ καζεκαηηθψλ 

δεμηνηήησλ ελφο καζεηή δέθα ρξνλψλ κε ζχλδξνκν Down. Αξρηθά, γίλεηαη κηα 

βηβιηνγξαθηθή αλαθνξά ζηελ έλλνηα ηνπ ζπλδξφκνπ Down, ζηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ θαη 

γεληθά ζηελ δηδαζθαιία ησλ καζεκαηηθψλ ζηα παηδηά κε ζχλδξνκν, ηηο δπζθνιίεο πνπ 

αληηκεησπίδνπλ, θαζψο θαη ηελ ελίζρπζε καζεκαηηθψλ δεμηνηήησλ. ηελ ζπλέρεηα 

ζρνιηάδνληαη αλαιπηηθά  νη παξεκβάζεηο πνπ πινπνηήζεθαλ γηα ηελ επίηεπμε ηνπ ζηφρνπ. 

Έγηλαλ δχν ζπλαληήζεηο γηα ηελ δηάγλσζε ησλ καζεκαηηθψλ δεμηνηήησλ ηνπ καζεηή, 

ζρεδηάζηεθαλ θαη εθαξκφζηεθαλ κηα ζεηξά απφ παξεκβάζεηο, ελψ ηέινο πξαγκαηνπνηήζεθε 

ε ζπκπιήξσζε ελφο ηειηθνχ ηεζη. ηελ έξεπλα ζπκκεηείρε έλαο καζεηήο κε ζχλδξνκν 

Down, ν νπνίνο θνηηά ζηελ Γ’ ηάμε ηνπ Δηδηθνχ Γεκνηηθνχ ρνιείνπ ηεο Φιψξηλαο. Οη 

παξεκβάζεηο δηήξθεζαλ έλα κήλα. Ο ρξφλνο πινπνίεζήο ηνπο έθηαλε ηα 20- 30΄ θαη ήηαλ 

δνκεκέλεο ζε θάζεηο γηα ηελ θαιχηεξε θαη νκαιφηεξε δηεμαγσγή ηνπο. Έπεηηα απφ θάζε 

παξέκβαζε ηεξνχληαλ εκεξνιφγην, κε ζρφιηα γηα ηελ δηεμαγσγή ηεο παξέκβαζεο θαη ηελ 

επίδνζε ηνπ καζεηή. Απφ ηελ αλάιπζε ησλ εκεξνινγίσλ, θαζψο θαη απφ ηελ αξρηθή 

δηάγλσζε θαη ην ηειηθφ ηεζη, θάλεθε ν βαζκφο επίηεπμεο ηνπ ζηφρνπ. Παξαηεξήζεθε 

δειαδή, φηη ηα παηδηά κε ζχλδξνκν Down έρνπλ πεξηνξηζκέλεο δπλαηφηεηεο ζηελ αξηζκεηηθή 

θαη γη’ απηφλ ηνλ ιφγν ρξεηάδνληαη εμεηδηθεπκέλα πξνγξάκκαηα ζηα καζεκαηηθά. Ο ξφινο 

ησλ παξεκβάζεσλ ήηαλ βνεζεηηθφο. Ζ θχζε θαη ην πεξηερφκελν ησλ παξεκβάζεσλ 

ζπλέβαιαλ ζηελ βειηίσζε ησλ καζεκαηηθψλ γλψζεσλ ηνπ καζεηή, θπξίσο κε ηε ζπκκεηνρή 

ηνπ ζε δξαζηεξηφηεηεο ζρεηηθέο κε ηα καζεκαηηθά. 

Λέξειρ κλειδιά: χλδξνκν Down, Μαζεκαηηθά, Παξέκβαζε 
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Abstract 

The following project aims to examine and improve the math’s skills of a ten-year-old 

student with Down syndrome. Firstly, there is a bibliographical reference to the meaning of 

Down syndrome, to its characteristics and generally the teaching of mathematics to children 

with Down , the difficulties they face, as well as aid in mathematics skills. After that, the 

interventions that were realized for the achievement of the goal are discussed. Two meetings 

were held to diagnose the child's mathematical skills , a series of interventions was planned 

and put into effect while finally the completion of a final test was achieved. A student with 

Down syndrome in the fourth grade of the Special Primary School in Florina participated in 

the survey. The interventions lasted one month. The time that was used for their 

materialization reached 20'-30' and they were structured in phases for their best and 

smoothest conduct. After each intervention a record was kept, with comments about the 

conduct of the intervention and the student's performance. From the analysis of the records, 

as well as the initial diagnosis and the final test, the level of accomplishment was noticed. It 

was observed namely, that children with Down syndrome have limited abilities in arithmetic 

and that is the reason why they need specialized programmes in mathematics. The role of the 

interventions was supportive. The nature and content of the interventions contributed to the 

student's improvement in mathematical knowledge, mainly with his taking part in activities 

relative to mathematics.  

Key Words: Down syndrome, Mathematics, Intervention 
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ΔΗΑΓΧΓΖ 

Ζ παξνχζα εξγαζία πξαγκαηνπνηήζεθε έρνληαο σο ζηφρν ηε δηεξεχλεζε ησλ 

καζεκαηηθψλ δεμηνηήησλ ησλ παηδηψλ κε ζχλδξνκν Down θαη ηελ βειηίσζή ηνπο. Σν 

ζχλδξνκν Down νθείιεηαη ζε γελεηηθή αλσκαιία ή δηαηαξαρή ηνπ εκβξχνπ. Δίλαη έλα 

ζχκπιεγκα ζσκαηηθψλ θαη λνεηηθψλ δπζιεηηνπξγηψλ, κε απνηέιεζκα λα γίλεηαη εχθνια ε 

αλαγλψξηζή ηνπ (Πνιπρξνλνπνχινπ, 2012). Σα άηνκα κε ζχλδξνκν Down εκθαλίδνπλ έλα 

παξαπάλσ ρξσκφζσκα ζην 21
ν
 δεχγνο κε απνηέιεζκα εκθάληζεο θηλεηηθψλ, γλσζηηθψλ,

επηθνηλσληαθψλ θαη αληηιεπηηθψλ δπζιεηηνπξγηψλ  (Esbensen & Frank, 2014). 

Σα άηνκα κε ζχλδξνκν Down αλήθνπλ ζηελ θαηεγνξία ησλ λνεηηθά 

θαζπζηεξεκέλσλ αηφκσλ θαη κε εηδηθή εθπαίδεπζε βειηηψλεηαη ε γλσζηηθή ηνπο ιεηηνπξγία 

(Πνιπρξνλνπνχινπ, 2001). Σα πεξηζζφηεξα άηνκα κε ζχλδξνκν Down κπνξνχλ λα κάζνπλ 

ηα βαζηθά ζηελ αλάγλσζε, ηε γξαθή θαη ηα καζεκαηηθά (Γαξαήο, 2002). κσο παξάγνληεο 

φπσο ε παξνρή επθαηξηψλ θαη δπλαηνηήησλ πξνο ην παηδί, ε ζηάζε ηνπ νηθνγελεηαθνχ θαη 

θνηλσληθνχ πεξηβάιινληνο γεληθφηεξα, θαζψο θαη ε θχζε θαη ν βαζκφο ησλ πξνβιεκάησλ 

επεξεάδνπλ ηνλ βαζκφ αλάπηπμεο θαη εμέιημεο ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπο 

(Πνιπρξνλνπνχινπ, 2001). 

πσο θάζε άλζξσπνο έηζη θαη ηα άηνκα κε ζχλδξνκν Down απνηεινχλ κηα 

μερσξηζηή πξνζσπηθφηεηα. Γηα ηνλ ιφγν απηφ, φζνλ αθνξά ηελ εθπαίδεπζή ηνπο δελ κπνξεί 

λα ππάξμεη θάπνηα γεληθή εθηίκεζε πνπ λα αθνξά φια ηα άηνκα κε trisomy 21. Βαζηθή 

πξνυπφζεζε ηνπ δηδάζθνληα είλαη λα εμαζθαιίζεη ην ελδηαθέξνλ ηνπ καζεηή θαη απηφ πνπ 

ζα δηδάμεη λα έρεη άκεζε ζρέζε κε ην πεξηβάιινλ θαη ηελ θαζεκεξηλφηεηα ηνπ παηδηνχ 

(Γαξαήο, 2002). 

ρεηηθά κε ηελ δηδαζθαιία ησλ καζεκαηηθψλ είλαη ζεκαληηθφ ν εθπαηδεπηηθφο λα 

ιάβεη ππφςε ηνπ ηηο δεμηφηεηεο πνπ είλαη αλαγθαίεο ζην καζεηή, ψζηε λα ιεηηνπξγεί 

αλεμάξηεηα ζηελ θαζεκεξηλή ηνπ δσή (http://angelou-kea.blogspot.gr/2014/03/down.html). 

Αλαθνξηθά κε ηελ πξφνδν ησλ αηφκσλ κε ζχλδξνκν Down ζηα καζεκαηηθά, 

δηαπηζηψζεθε φηη πξφθεηηαη γηα ην αθαδεκατθφ πεδίν κάζεζεο κε ηε κεγαιχηεξε δπζθνιία 

(Γαξαήο, 2002). Ζ δπζθνιία πνπ αληηκεησπίδνπλ ζηα καζεκαηηθά κπνξεί λα κεηξηάζεη κε ηε 

ρξήζε ηεο ζχγρξνλεο ηερλνινγίαο. Γηα παξάδεηγκα ζα κπνξνχζε ν καζεηήο λα εμνηθεησζεί 

ζηελ ρξήζε ηεο αξηζκνκεραλήο γηα λα θάλεη ηηο ηέζζεξηο πξάμεηο ηεο αξηζκεηηθήο (Γαξαήο, 

2002). Δπίζεο, είλαη ζεκαληηθφ λα δηακνξθψλνληαη θαηάιιειεο παξεκβάζεηο. ιεο νη 

δεμηφηεηεο ησλ παηδηψλ κε ζχλδξνκν Down κπνξνχλ λα βειηησζνχλ κφλν κε ζθιεξή 

δνπιεία θαη ζπζηεκαηηθή εμάζθεζε, θάηη πνπ πξνζθέξνπλ νη παξεκβάζεηο (Alton, 2005). 

http://angelou-kea.blogspot.gr/2014/03/down.html
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Ζ εξγαζία δηαξζξψλεηαη ζε δχν κέξε. ην πξψην κέξνο γίλεηαη ιφγνο ζηα 

ραξαθηεξηζηηθά ησλ αηφκσλ κε ζχλδξνκν Down, ζηηο δπζθνιίεο πνπ αληηκεησπίδνπλ ζηα 

καζεκαηηθά, θαζψο θαη ζε κεζφδνπο δηδαζθαιίαο ησλ καζεκαηηθψλ. ην δεχηεξν κέξνο 

γίλεηαη αλαθνξά ζην ζθνπφ, ηε κέζνδν θαη ηα απνηειέζκαηα ηεο εξγαζίαο απηήο. 

θνπφο ηεο εξγαζίαο είλαη ε δηεξεχλεζε ησλ καζεκαηηθψλ δεμηνηήησλ ελφο αηφκνπ 

κε ζχλδξνκν Down θαη ε βειηίσζή ηνπο. Γηα ηελ επίηεπμε ηνπ ζθνπνχ ζρεδηάζηεθαλ θαη 

πινπνηήζεθαλ παξεκβάζεηο. Πην ζπγθεθξηκέλα, ζηελ εξγαζία έιαβε κέξνο έλαο καζεηήο Γ’ 

Γεκνηηθνχ (10 ρξνλψλ), κε ζχλδξνκν Down πνπ θνηηά ζην Δηδηθφ Γεκνηηθφ ρνιείν 

Φιψξηλαο. Αξρηθά, ζπκπιεξψζεθε ην Πξσηφθνιιν ηνπ καζεηή γηα λα γίλεη δηάγλσζε ησλ 

καζεκαηηθψλ ηνπ δεμηνηήησλ. Μεηά ηελ αλάιπζε ηεο δηάγλσζεο ζρεδηάζηεθαλ νη 

παξεκβάζεηο. Ζ ζπλνιηθή δηάξθεηα ησλ παξεκβάζεσλ ήηαλ έλαο κήλαο, 11 παξεκβάζεηο θαη 

ν ρξφλνο πινπνίεζήο ηνπο έθηαλε ηα 20- 30 ιεπηά. Μεηά ην ηέινο θάζε παξέκβαζεο, 

ηεξνχληαλ εκεξνιφγην κε ζρφιηα γηα ηελ δηεμαγσγή ηεο παξέκβαζεο θαη ησλ επηδφζεσλ ηνπ 

καζεηή. ηαλ ε παξέκβαζε έιαβε ηέινο, ζπκπιεξψζεθε έλα εξσηεκαηνιφγην, ψζηε λα 

δηαπηζησζεί εάλ ππήξμε βειηίσζε ζηηο καζεκαηηθέο δεμηφηεηεο ηνπ καζεηή. 

Ζ εξγαζία νινθιεξψλεηαη κε ηε ζπδήηεζε ησλ απνηειεζκάησλ, πνπ πξνέθπςαλ ηφζν 

απφ ηελ ζχγθξηζε ηνπ αξρηθνχ ηεζη θαη ηνπ ηειηθνχ ηεζη, φζν θαη απφ ηελ αλάιπζε ησλ 

εκεξνινγίσλ πνπ ηεξήζεθαλ θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο παξέκβαζεο. Οη παξεκβάζεηο 

βαζίζηεθαλ ζηηο αλάγθεο ηνπ ζπκκεηέρνληα θαη ζηηο ηδηαηηεξφηεηέο ηνπ. Παξφιν ηελ 

ζχληνκε ρξνληθή δηάξθεηα ηεο παξέκβαζεο, νη δξαζηεξηφηεηεο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ 

ζπλέιαβαλ ζηελ αλάπηπμε ησλ καζεκαηηθψλ γλψζεσλ ηνπ καζεηή. 

πκπεξαζκαηηθά, θάλεθε πσο νη δεμηφηεηεο ησλ παηδηψλ κε ζχλδξνκν Down (αθφκα 

θαη ζηα καζεκαηηθά) κπνξνχλ κέζα απφ ζπζηεκαηηθή εμάζθεζε θαη ζθιεξή δνπιεηά λα 

βειηησζνχλ (Alton, 2005). Απηφ πξνζθέξεηαη κέζα απφ ηελ πξαγκαηνπνίεζε ησλ 

εμεηδηθεπκέλσλ παξεκβάζεσλ. Παξάιιεια, νη παξεκβάζεηο έδσζαλ ζηνλ καζεηή ηελ 

δπλαηφηεηα λα θαηαθηήζεη επθνιφηεξα ηηο καζεκαηηθέο γλψζεηο, κέζα απφ έλα ραιαξφ θαη 

επράξηζην πεξηβάιινλ. 
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1. ΤΝΓΡΟΜΟ DOWN

Σν ζχλδξνκν Down εκθαλίδεηαη πξηλ ην 18
ν
 έηνο ηεο ειηθίαο ηνπ αηφκνπ θαη είλαη

κηα αλαπηπμηαθή θαηάζηαζε. Δκθαλίδεηαη απφ ηελ γέλλεζε ή ζηα πξψηα ρξφληα ηεο δσήο 

ηνπ αηφκνπ θαη επεξεάδεη φινπο ηνπο ηνκείο αλάπηπμεο (Hourcade, 2002). Μπνξεί αθφκα λα 

εληνπηζηεί, πξηλ γελλεζεί ην παηδί κε κηα εηδηθή εμέηαζε (Πνιπρξνλνπνχινπ, 2012). 

  Σν ζχλδξνκν Down ή αιιηψο Σξηζκσκία 21 είλαη κηα  ρξσκνζσκηθή θαηάζηαζε πνπ 

ζπλδέεηαη κε ηελ λνεηηθή πζηέξεζε, ηε ζσκαηηθή δηάπιαζε θαη ηελ ςπρνθνηλσληθή εμέιημε 

ηνπ αηφκνπ. Λέγεηαη ζχλδξνκν γηαηί ραξαθηεξίδεηαη απφ κηα πνηθηιία ζσκαηηθψλ θαη 

λνεηηθψλ πξνβιεκάησλ πνπ ζπλζέηνπλ κηα θιηληθή εηθφλα, ηππηθή ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ 

πξνβιήκαηνο (Πνιπρξνλνπνχινπ, 2001). 

Δίλαη ε πην ζπλεζηζκέλε ρξσκνζσκηθή αηηία ηεο λνεηηθήο θαζπζηέξεζεο. Ζ 

εκθάληζε ηνπ ζπλδξφκνπ είλαη απνηέιεζκα ηξηζσκίαο, δειαδή ζην δεπγάξη 21 πξνζηίζεηαη 

έλα επηπιένλ ρξσκφζσκα, απμάλνληαο έηζη ηνλ αξηζκφ ησλ ρξσκνζσκάησλ ζε 47, αληί 46 

πνπ είλαη ην θπζηνινγηθφ (Πνιπρξνλνπνχινπ, 2001). Σν επηπιένλ ρξσκφζσκα αιιάδεη ηελ 

νκαιή αλάπηπμε ηνπ ζψκαηνο θαη ηνπ εγθεθάινπ (Nadel, 1988). Δίλαη κηα γελεηηθή 

δηαηαξαρή θη φρη κηα αξξψζηηα φπσο ζπρλά απνθαιείηαη απφ πνιινχο γηαηξνχο ή άιινπο 

εηδηθνχο (Πνιπρξνλνπνχινπ, 2004). 

  Σν φλνκα ηνπ ζπλδξφκνπ πξνέξρεηαη απφ ηνλ άγγιν γηαηξφ John Langdon Down, ν 

νπνίνο ην 1866 πεξηέγξαςε γηα πξψηε θνξά ην ζχλδξνκν Down σο δηαηαξαρή θαη έθαλε 

νξηζκέλεο παξαηεξήζεηο, αιιά δελ θαηάθεξε λα πξνζδηνξίζεη αθξηβψο ηη πξνθαιεί ηελ 

δηαηαξαρή (Πνιπρξνλνπνχινπ, 2001). 

1.1 Φαπακηηπιζηικά αηόμων με ζύνδπομο Down 

πσο φια ηα ζχλδξνκα πνπ νθείινληαη ζε ρξσκνζσκηθέο αλσκαιίεο, ην ζχλδξνκν 

Down απνηειεί κηα γεληθφηεξε ππννκάδα ζην γεληθφηεξν πιεζπζκφ ησλ αηφκσλ κε λνεηηθή 

θαζπζηέξεζε. Πέξα απφ ηα εκθαληζηαθά ραξαθηεξηζηηθά, εκθαλίδνπλ έλα ηδηαίηεξν 

αλαπηπμηαθφ πξνθίι, θπξίσο ζην γισζζηθφ θαη ζην γλσζηηθφ ηνκέα. Οη ηδηαηηεξφηεηεο απηέο 

νθείινληαη ζηελ ηξηζσκία 21 πνπ επεξεάδεη θαη θαζνξίδεη ηε λεπξνθπζηνινγία ηνπ 

εγθεθάινπ απηψλ ησλ αηφκσλ (Wisnieswki et al, 1996). 
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1.1.2 Φςζικά σαπακηηπιζηικά 

ζνλ αθνξά ηα θπζηθά ραξαθηεξηζηηθά, ηα νπνία γίλνληαη αληηιεπηά κφιηο γελλεζεί 

ην παηδί ή ιίγν αξγφηεξα, ηα άηνκα κε ζχλδξνκν Down, έρνπλ πξφζσπν πνπ θαίλεηαη 

επίπεδν. Σν θξαλίν ηνπο είλαη πιαηχ θαη βξαρχ κε ραιαξφ δέξκα ζην πίζσ κέξνο. Σα κάηηα 

ηνπο είλαη ινμά ζε ζρήκα ακπγδάινπ θαη ηα βιέθαξά ηνπο παρηά. Σν ζηφκα ηνπο είλαη 

κηθξφηεξν απφ ην θαλνληθφ, ηα δφληηα ηνπο είλαη κηθξά θαη θαθφκνξθα, ηα ρείιε ηνπο είλαη 

ινμά, μεξά θαη κε ξσγκέο ελψ ε γιψζζα ηνπο πξνεμέρεη. Ζ κχηε ηνπο είλαη θαξδηά θαη νη 

ινβνί ησλ απηηψλ ηνπο εκθαλίδνληαη ζε ρακειφηεξν ζεκείν απφ ην ζπλεζηζκέλν. Έρνπλ 

θνληά θαη πιαηηά ρέξηα θαη πφδηα, κε ρνληξά δάρηπια θαη δαρηπιηθά απνηππψκαηα ζε ζρήκα 

L (αληί ειηθνεηδψλ θακππιψλ). Σέινο, έρνπλ κηθξφηεξν βάξνο θαη χςνο απφ ην θπζηνινγηθφ 

θαη κεησκέλν κπτθφ ηφλν πνπ θαηαιήγεη ζε ππνηνληθφηεηα (Πνιπρξνλνπνχινπ, 2012). 

Ο ρξφλνο δσήο ηνπο πεξηνξίδεηαη απφ πξνβιήκαηα πγείαο θαη θπξίσο αλαπλεπζηηθέο 

θαη εληεξηθέο ινηκψμεηο, θαξδηνπάζεηα θαη ιεπραηκία. Ζ ηαηξηθή φκσο, έρεη θάλεη κεγάιε 

πξφνδν θαη κε ρεηξνπξγηθέο επεκβάζεηο θαη κε αληηβηνηηθά, έρεη θαηαθέξεη λα αληηκεησπίζεη 

απηά ηα πξνβιήκαηα κε απνηέιεζκα λα απμήζεη ην κέζν φξν δσήο ηνπο ζε 40-60 ρξφληα 

(Πνιπρξνλνπνχινπ, 2001). 

1.2.2 Γνωζηικά και ζςμπεπιθοπιζηικά σαπακηηπιζηικά 

ζνλ αθνξά ηα γλσζηηθά θαη ζπκπεξηθνξηζηηθά ραξαθηεξηζηηθά, ην ζχλδξνκν Down 

επεξεάδεη πνιιά κέξε ηνπ ζψκαηνο θαη ηνπ εγθεθάινπ, κε απνηέιεζκα λα επηβξαδχλεη ηηο 

πλεπκαηηθέο ιεηηνπξγίεο, αιιά θαη ηελ φιε εμέιημε ηνπ παηδηνχ. Πνιιά άηνκα αλήθνπλ ζηελ 

θαηεγνξία ησλ ειαθξά λνεηηθά θαζπζηεξεκέλσλ θαη κε εηδηθή εθπαίδεπζε βειηηψλεηαη ε 

γλσζηηθή ηνπο ιεηηνπξγία. Παξαηεξείηαη θαζπζηέξεζε ζε φια ηα ζηάδηα αλάπηπμεο. Αξγνχλ 

λα κηιήζνπλ θαη νη αξγνί ξπζκνί ησλ κπψλ ηνπ ζηφκαηνο πξνθαινχλ πξνβιήκαηα άξζξσζεο. 

Έρνπλ θαιή καθξνπξφζεζκε κλήκε θαη αγρψλνληαη θαη δπζαλαζρεηνχλ φηαλ 

ηξνπνπνηείηαη ην ζπλεζηζκέλν ηνπο πξφγξακκα. Έρνπλ ζπρλά αίζζεζε ηνπ ρηνχκνξ θαη ζηελ 

πιεηνςεθία ηνπο είλαη ήζπρα, ππάθνπα θαη ζηνξγηθά. ηελ ελήιηθε δσή ηνπο είλαη άηνκα ηα 

νπνία ζπλεξγάδνληαη θαη αιιειεπηδξνχλ κε άιινπο αλζξψπνπο, θνηλσληθνπνηνχληαη θαη 

πξνζαξκφδνληαη ζε έλα θαιά νξγαλσκέλν πεξηβάιινλ ην νπνίν θξνληίδεη γηα ηηο δηθέο ηνπο 

αλάγθεο (Πνιπρξνλνπνχινπ, 2001). 

Δκθαλίδνπλ πξνβιήκαηα φξαζεο θαη αθνήο, δπζθνιίεο ζηνλ νπηηθνθηλεηηθφ 

ζπληνληζκφ θαη ζηηο ιεπηέο θηλεηηθέο δεμηφηεηεο. Γπζθνιεχνληαη λα θαηαλνήζνπλ 

αθεξεκέλεο έλλνηεο, θαζψο επίζεο θαη λα εθηειέζνπλ θάπνηεο νδεγίεο, ιφγσ ησλ δπζθνιηψλ 
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πνπ αληηκεησπίδνπλ ζηελ αθνπζηηθή επεμεξγαζία θαη ζηελ πεξηνξηζκέλε γισζζηθή 

ηθαλφηεηα (Πνιπρξνλνπνχινπ, 2010). 

 Ζ Marlene Targ Brill (1993) θαηαρψξεζε ζην βηβιίν ηεο έλα δηάγξακκα ηεο Έλσζεο 

Πνιηηψλ κε Καζπζηέξεζε απφ ην Arlington (Texas, 1992), φπνπ παξνπζηαδφηαλ επνπηηθά 

θαη κε ηξφπν ζπγθξηηηθφ ην επίπεδν δηαλνεηηθήο πξνφδνπ (IQ) ησλ αηφκσλ κε ζχλδξνκν 

Down, ζε ζπλάξηεζε κε απηφ ησλ αηφκσλ ρσξίο εηδηθέο αλάγθεο. χκθσλα κε ηνλ 

ζπγθεθξηκέλν πίλαθα ηα πεξηζζφηεξα άηνκα κε ζχλδξνκν είραλ ήπηαο κνξθήο (mild) ή 

κέηξηα (moderate) θαζπζηέξεζε, ελψ ιίγα απ’ απηά αλήθαλ ζηα ρακειά φξηα θπζηνινγηθνχ 

επηπέδνπ ησλ αηφκσλ ρσξίο λνεηηθή πζηέξεζε θαη αληίζηνηρα ιίγα αλήθαλ ζηελ θαηεγνξία 

ησλ αηφκσλ κε ζνβαξή λνεηηθή πζηέξεζε (profound). Με βάζε ηα ζπγθεθξηκέλα 

απνηειέζκαηα ππνζηήξημε φηη ηα πεξηζζφηεξα άηνκα κε ζχλδξνκν Down κπνξνχλ λα 

κάζνπλ ηνπιάρηζηνλ ηα βαζηθά ζηελ αλάγλσζε, ηε γξαθή θαη ηα καζεκαηηθά (Γαξαήο, 

2002). 

Οη παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηνλ βαζκφ αλάπηπμεο θαη εμέιημεο ησλ 

ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπο είλαη κεηαμχ άιισλ ε παξνρή επθαηξηψλ θαη δπλαηνηήησλ πξνο ην 

παηδί, ε ζηάζε ηνπ νηθνγελεηαθνχ θαη θνηλσληθνχ πεξηβάιινληνο γεληθφηεξα, θαζψο θαη ε 

θχζε θαη ν βαζκφο ησλ πξνβιεκάησλ. Σν 80 κε 90% απηψλ ησλ παηδηψλ κπνξεί λα 

εθπαηδεπηεί κε επηηπρία ζε ζέκαηα απηνεμππεξέηεζεο θαη θνηλσληθψλ δεμηνηήησλ, λα 

απνθηήζεη ηηο βαζηθέο ή απιέο ζρνιηθέο γλψζεηο θαη λα θζάζεη ζηελ ελειηθίσζε. Πνιιά απφ 

ηα άηνκα κε ζχλδξνκν Down κπνξνχλ λα κάζνπλ λα θπθινθνξνχλ κφλα ηνπο, λα βνεζνχλ 

ζηηο δνπιεηέο ηνπ ζπηηηνχ θαη λα εξγάδνληαη ζε εκηπξνζηαηεπκέλν ή ζε πξνζηαηεπκέλν 

πεξηβάιινλ (Πνιπρξνλνπνχινπ, 2001). 

Γελ είλαη πάληα εχθνιν λα πξνβιέςνπκε ην βαζκφ εμέιημεο ηεο λνεηηθήο θαη 

ζπκπεξηθνξηζηηθήο αλάπηπμεο ηνπ παηδηνχ κε ζχλδξνκν Down (Πνιπρξνλνπνχινπ, 2001). 

Πνιιέο θνξέο, παξά ηηο πξνζπάζεηεο πνπ γίλνληαη κε ζθνπφ ηελ θαιχηεξε πνηφηεηα δσήο 

ηνπο, ζα εμαθνινπζνχλ λα ρξεηάδνληαη ηελ επίβιεςε,  ηελ πξνζηαζία θαη ηε βνήζεηα άιισλ 

αηφκσλ (Πνιπρξνλνπνχινπ, 2010). 
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2. ΤΝΓΡΟΜΟ DOWN ΚΑΗ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ 

 Γηα πνιιά ρξφληα, νη εθπαηδεπηηθνί πίζηεπαλ πσο ηα άηνκα κε ζχλδξνκν Down δελ 

κπνξνχζαλ λα θαηαθηήζνπλ αθαδεκατθέο δεμηφηεηεο κε απνηέιεζκα λα κελ ηνπο δίλνπλ ηηο 

θαηάιιειεο επθαηξίεο γηα κάζεζε. πρλά ηα παηδηά ραξαθηεξίδνληαλ σο αζθήζηκα απφ ηα 

ζρνιεία θαη απνθιεηφληνπζαλ απφ ηηο ηάμεηο ησλ εθπαηδεχζηκσλ παηδηψλ. Μέρξη ηα κέζα ηνπ 

1970, δίδαζθαλ ζηα άηνκα απηά κεζφδνπο απηνεμππεξέηεζεο θαη δηαβίσζεο. Σν 1975 φκσο, 

ε λνκνζεζία ησλ ζρνιείσλ άιιαμε θαη δφζεθε ε επθαηξία ζηα παηδηά κε ζχλδξνκν Down λα 

ζεκεηψζνπλ πξφνδν ζε αθαδεκατθέο θαη θνηλσληθέο δεμηφηεηεο. Αθφκα, φζα παηδηά κε 

ζχλδξνκν Down εθπαηδεχηεθαλ κε  παηδηά ηππηθήο αλάπηπμεο, ζεκείσζαλ πςειφηεξα 

αθαδεκατθά επηηεχγκαηα (Bird, 2001). 

 Δίλαη ζεκαληηθφ λα αλαθεξζεί πσο, φπσο θάζε άλζξσπνο έηζη θαη ηα άηνκα κε 

ζχλδξνκν Down απνηεινχλ κηα μερσξηζηή πξνζσπηθφηεηα, κε ηδηαίηεξα θπζηθά, λνεηηθά, 

πλεπκαηηθά θαη ςπρνινγηθά ραξαθηεξηζηηθά. Δπνκέλσο, δελ κπνξεί λα ππάξμεη θάπνηα 

γεληθή εθηίκεζε πνπ λα αθνξά φια ηα άηνκα κε trisomy 21. Τπάξρνπλ φκσο κηα ζεηξά απφ 

νκνηφηεηεο, πνπ ζπληεινχλ ζηελ εκθάληζε θνηλψλ ζπκπησκάησλ θαηά ηε καζεζηαθή ηνπο 

πνξεία θαη πξφνδν θαη πξέπεη λα ιακβάλνληαη ππφςε απφ ηνλ δηδάζθνληα.  

 Βαζηθή πξνυπφζεζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ είλαη λα εμαζθαιίζεη ην ελδηαθέξνλ ηνπ 

καζεηή. Δίλαη ζεκαληηθφ, απηφ πνπ ζα δηδάμεη λα έρεη άκεζε ζρέζε κε ην πεξηβάιινλ θαη 

ηελ θαζεκεξηλφηεηα ηνπ παηδηνχ. Ζ δηδαζθαιία πξέπεη λα είλαη επράξηζηε θαη ε κάζεζε 

παηγληψδεο, λα γίλεηαη αλά ηαθηά θαη ζηαζεξά δηαζηήκαηα, έζησ θαη κηθξήο ρξνληθήο 

δηάξθεηαο, θαζψο ηα παηδηά κε ζχλδξνκν Down ραξαθηεξίδνληαη απφ ραιαξφηεηα σο πξνο 

ηνλ βαζκφ επηκνλήο ηνπο ζηε δηεθπεξαίσζε αζθήζεσλ. 

 Οη αζθήζεηο θαη νη εξγαζίεο πξέπεη λα είλαη ζρεδηαζκέλεο έηζη ψζηε λα εμαζθαιίδνπλ 

ηελ επηηπρία ηνπ καζεηή. Απαξαίηεηα ζηνηρεία είλαη ε αληαπφδνζε, ε αλαγλψξηζε, ν έπαηλνο 

θαη ν παλεγπξηζκφο θάζε επηηπρίαο θαη πξνφδνπ. Κάζε απνηπρία θαη αδπλακία πξέπεη λα 

μεπεξληέηαη αλψδπλα θαη κε ηε βνήζεηα ηνπ εθπαηδεπηηθνχ. 

 ε πεξίπησζε πνπ ν καζεηήο έρεη θάπνην βαζκφ θψθσζεο, ν δηδάζθσλ πξέπεη λα 

κηιάεη δπλαηά, θαζαξά θαη αξγά. Πνιιέο θνξέο, κπνξεί λα ρξεηάδνληαη θαη άιινη κέζνδνη 

επηθνηλσλίαο, φπσο νη κνξθαζκνί ηνπ πξνζψπνπ, νη θηλήζεηο ηνπ ζψκαηνο θαη νη 

ρεηξνλνκίεο. 

 Σέινο, ν εθπαηδεπηηθφο πξέπεη λα αλαδεηά δηάθνξνπο ηξφπνπ θαη κέζα πνπ έρνπλ σο 

ζηφρν λα κάζεη ην παηδί. Πξέπεη λα αλαπηχζζεη ζηξαηεγηθέο πνπ ζα επηιχζνπλ ηα 

πξνβιήκαηα θαη λα εκπινπηίδεη δηαξθψο ηελ εκπεηξία ηνπ (Γαξαήο, 2002). 
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2.1 Διδαζκαλία ηων μαθημαηικών  

 Ζ έξεπλα ζηα άηνκα κε ζχλδξνκν Down, φζνλ αθνξά ηηο δεμηφηεηεο ηνπο ζηα 

καζεκαηηθά θαη ηελ θαηάιιειε εθπαίδεπζε γηα ηελ αλάπηπμε απηψλ ησλ δεμηνηήησλ είλαη 

πνιχ πεξηνξηζκέλε (Bird & Buckley, 1994). Χζηφζν, ε αλάπηπμε ησλ καζεκαηηθψλ 

ηθαλνηήησλ είλαη έλαο απφ ηνπο πην ζεκαληηθνχο παξάγνληεο πνπ ζα βνεζήζεη ηα άηνκα 

απηά, ζηελ κεηάβαζή ηνπο απφ ηελ εθπαίδεπζε ζηελ ελήιηθε δσή. Ζ δηδαζθαιία ησλ 

καζεκαηηθψλ ζηνρεχεη επηηπρή επαγγεικαηηθή απνθαηάζηαζε, ζηελ απηφλνκε δηαβίσζε 

θαζψο θαη ζηελ ελζσκάησζε ζε ζρνιηθά θαη ζε θνηλσληθά πιαίζηα (Butler, Miller, Lee, 

Pierce, 2001). 

 Σα παηδηά κε ζχλδξνκν Down ρξεηάδεηαη λα αθνινπζνχλ εμεηδηθεπκέλν πξφγξακκα 

ζηα καζεκαηηθά. Σν θάζε εμαηνκηθεπκέλν πξφγξακκα παξέκβαζεο θαη δηδαζθαιίαο πξέπεη 

λα βαζίδεηαη ζηελ ζπζηεκαηηθή παξαηήξεζε ησλ ζπκπεξηθνξψλ ηνπ καζεηή θαη ζηελ ζσζηή 

εθηίκεζε θαη εξκελεία ηνπο. Γηαθνξεηηθά είλαη πνιχ πηζαλφ λα εκθαληζηή ην θαηλφκελν ηεο 

αγθχισζεο ηεο καζεζηαθήο πξνφδνπ ηνπ παηδηνχ (Γαξαήο, 2002). 

 Γηα λα δεκηνπξγεζεί έλα θαηάιιειν πξφγξακκα παξέκβαζεο ζηα καζεκαηηθά είλαη 

ζεκαληηθφ ν εθπαηδεπηηθφο λα ιάβεη ππφςε ηνπ ηηο δεμηφηεηεο πνπ είλαη αλαγθαίεο ζην 

καζεηή, ψζηε λα ιεηηνπξγεί αλεμάξηεηα ζηελ θαζεκεξηλή ηνπ δσή. Γηα ηνλ ιφγν απηφ, ην 

πξφγξακκα ζα πξέπεη λα βαζίδεηαη ζηα ρξήκαηα, ζηνλ ρξφλν, ζηελ ψξα θαη ζηηο κεηξήζεηο. 

Ηδηαίηεξε έκθαζε ζα πξέπεη λα δίλεηαη ζηελ θαηαλφεζε βαζηθψλ αξηζκεηηθψλ ελλνηψλ θαη 

ζηελ αλάπηπμε ηεο ηθαλφηεηαο εθηέιεζεο βαζηθψλ πξάμεσλ (http://angelou-

kea.blogspot.gr/2014/03/down.html). Ζ δπζθνιία πνπ αληηκεησπίδνπλ ηα πεξηζζφηεξα άηνκα 

κε ζχλδξνκν Down ζηα καζεκαηηθά, κπνξεί λα κεηξηαζηεί κε ηελ αμηνπνίεζε ησλ 

δπλαηνηήησλ πνπ παξέρεη ε ζχγρξνλε ηερλνινγία. Γηα παξάδεηγκα ζα κπνξνχζε ν καζεηήο 

λα εμαζθεζεί ζηελ ρξήζε ηεο αξηζκνκεραλήο γηα λα θάλεη ηηο ηέζζεξηο πξάμεηο ηεο 

αξηζκεηηθήο (Γαξαήο, 2002). 

 Σν πξφγξακκα πξέπεη λα πεξηέρεη πνηθίιεο αζθήζεηο πνπ λα νδεγνχλ ην παηδί ζε 

γεληθεχζεηο ησλ δεδνκέλσλ ελλνηψλ. Αθνχ νη έλλνηεο ζηα καζεκαηηθά ζπλδένληαη κεηαμχ 

ηνπο (θαζεκία ζηεξίδεηαη θαη πξνυπνζέηεη ηηο πξνεγνχκελεο, πην απιέο έλλνηεο) ν 

ζρεδηαζκφο ηνπ πξνγξάκκαηνο πξέπεη λα έρεη ζσζηή δνκή. 

 Οη λέεο έλλνηεο πνπ ζα δηδαρζνχλ ηα παηδηά πξέπεη λα ζπάλε ζε κηθξφηεξα θνκκάηηα 

θαη θάζε θνκκάηη ζα πξέπεη λα ρσξίδεηαη θαη λα δηδάζθεηαη ζε πνιιά κηθξφηεξα βήκαηα. Σν 

παηδί κε απηφλ ηνλ ηξφπν θαηαθηάεη ηηο βαζηθέο καζεκαηηθέο έλλνηεο θαη απνθηά 

απηνπεπνίζεζε. Οη έλλνηεο πνπ έρνπλ θαηαθηεζεί ζα πξέπεη λα απνηεινχλ βάζε γηα ηελ 

θαηάθηεζε ησλ λέσλ, ελψ παξάιιεια πξέπεη λα γίλνληαη ζπρλέο επαλαιήςεηο πξνθεηκέλνπ 

http://angelou-kea.blogspot.gr/2014/03/down.html
http://angelou-kea.blogspot.gr/2014/03/down.html
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λα κελ ραζνχλ νη απαηηνχκελεο δεμηφηεηεο (http://angelou-

kea.blogspot.gr/2014/03/down.html). 

Πην ζπγθεθξηκέλα, φζνλ αθνξά ηηο πξψηεο ηάμεηο ηνπ δεκνηηθνχ ζρνιείνπ, δειαδή 

παηδηά ειηθίαο 5- 11 ρξνλψλ, ε δηδαζθαιία ησλ καζεκαηηθψλ έρεη σο ζηφρν λα αλαπηχμεη 

βαζηθέο δεμηφηεηεο νη νπνίεο ζα απνηειέζνπλ ηα ζεκέιηα γηα πην δχζθνιεο καζεκαηηθέο 

έλλνηεο, αιιά θαη ζα ηνπο είλαη ρξήζηκεο ζηελ θαζεκεξηλή ηνπο δσή. 

Σν πξφγξακκα δηδαζθαιίαο ησλ καζεκαηηθψλ πξέπεη λα πεξηιακβάλεη ηελ εθκάζεζε 

ηεο ψξαο, ηελ θαηάθηεζε ελλνηψλ πνζνηήησλ θαη κεγεζψλ θαη ηελ αμία ησλ ρξεκάησλ. 

Δπνκέλσο, ην παηδί πξέπεη λα θαηαλνήζεη ηε ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο αξίζκεζεο, δειαδή 

λα κάζεη λα κεηξάεη, λα κπνξεί λα αληηιεθζεί φηη νη αξηζκνί αληηπξνζσπεχνπλ πνζφηεηεο θαη 

λα ππνινγίδεη ρξεζηκνπνηψληαο ηνπο αξηζκνχο. Αθφκα ηα παηδηά κε ζχλδξνκν Down ζα 

δείμνπλ ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ θαη πξνζνρή φηαλ ζπλεηδεηνπνηήζνπλ ηελ ρξεζηκφηεηα φισλ 

απηψλ ζηελ θαζεκεξηλφηεηά ηνπο. 

Μέζσ ηνπ παηρληδηνχ, ησλ ηξαγνπδηψλ θαη ησλ δξαζηεξηνηήησλ ζην λεπηαγσγείν ηα 

παηδηά έρνπλ κάζεη γηα ηνπο αξηζκνχο θαη ηηο ιέμεηο πνπ ζρεηίδνληαη κε απηνχο, κεηά ηελ 

ειηθία δειαδή ησλ 5 εηψλ. ηαλ είλαη δειαδή, 5 ρξνλψλ ηα πεξηζζφηεξα παηδηά ιέλε θαη 

ρξεζηκνπνηνχλ ηνπο αξηζκνχο απφ ην 1- 10. Σα κηθξά παηδηά κε ζχλδξνκν Down ζα πξέπεη 

λα έξρνληαη ζε επαθή θαηά ηνλ ίδην ηξφπν πνπ έξρνληαη θαη ηα παηδηά ηππηθήο αλάπηπμεο, κε 

ηηο ιέμεηο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο καζεκαηηθέο έλλνηεο. Πνιιά παηδηά 3-5 ρξνλψλ κπνξνχλ λα 

κάζνπλ ηελ ζεηξά ησλ αξηζκψλ κέρξη ην 10, λα αλαγλσξίδνπλ ηνπο αξηζκνχο, λα 

αλαπηχζζνπλ ηελ ηθαλφηεηα έλα πξνο έλα κέζσ παηρληδηνχ θαη λα αξρίδνπλ λα καζαίλνπλ γηα 

ηνπο αξηζκνχο κέζσ παξαηήξεζεο πνζνηήησλ. 

Σα παηδηά κε ζχλδξνκν Down δελ έρνπλ φια ηηο ίδηεο δπλαηφηεηεο θαη γηα ηνλ ιφγν 

απηφ, δελ ζα πξέπεη ν εθπαηδεπηηθφο λα έρεη κεησκέλεο πξνζδνθίεο απφ απηά. Απηφ 

επηβεβαηψλεηαη απφ ην γεγνλφο φηη θάπνηα παηδηά ειηθίαο 7 εηψλ ζα δηδάζθνληαη αξηζκνχο 

κέρξη ην 5, θάπνηα άιια ζα κπνξνχλ λα κεηξάλε κέρξη ην 20, ελψ άιια ζα δηαβάδνπλ κέρξη 

ην 100 θαη ζα θάλνπλ πξνζζέζεηο θαη αθαηξέζεηο.  

Σέινο, πνιιά παηδηά ειηθίαο 8- 11 εηψλ ζα θαηαθέξνπλ λα αλαγλσξίδνπλ ηνπο 

αξηζκνχο κέρξη ην 100, λα κεηξάλε αλά δχν, πέληε ή δέθα αξηζκνχο, λα θάλνπλ πξνζζέζεηο 

θαη αθαηξέζεηο κέρξη ην 20 θαη λα αληηιακβάλνληαη ηελ έλλνηα ηνπ πνιιαπιαζηαζκνχ θαη ηεο 

δηαίξεζεο (www.down-syndrome.org). 

http://angelou-kea.blogspot.gr/2014/03/down.html
http://angelou-kea.blogspot.gr/2014/03/down.html
http://www.down-syndrome.org/
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2.1.1 Σηάδια ανάπηςξηρ μαθημαηικών δεξιοηήηων 

Δίλαη ζεκαληηθφ λα ρσξηζηνχλ νη καζεκαηηθέο δεμηφηεηεο ζε ηέζζεξα κέξε γηα λα 

γίλεη ζσζηά ε αλάπηπμε ησλ καζεκαηηθψλ δεμηνηήησλ. Σα βήκαηα πξέπεη λα απνηεινχληαη 

απφ ηνπο αξηζκνχο, ηελ κέηξεζε, ηελ πνζφηεηα θαη ηηο αξηζκεηηθέο ζρέζεηο. Οη δεμηφηεηεο ζε 

θάζε θαηεγνξία αλαθέξνληαη απφ ηνλ κηθξφηεξν βαζκφ δπζθνιίαο ζηνλ κεγαιχηεξν θαη ε 

κηα θαηεγνξία κπνξεί λα δηδάζθεηαη ζπλδπάζηεθα κε ηελ άιιε.  

Ζ πξψηε θαηεγνξία αθνξά ηνπο αξηζκνχο. Οη αξηζκνί ζε γξαπηή κνξθή, 

ρξεζηκνπνηνχληαη ζηα πξψηα ζηάδηα ηεο εθπαίδεπζεο, θαζψο νη καζεηέο κε ζχλδξνκν Down 

καζαίλνπλ θαιχηεξα κέζσ ησλ νπηηθψλ εξεζηζκάησλ. Σν ζηάδην απηφ πεξηέρεη ηελ 

αλαγλψξηζε, ηελ αληηζηνίρηζε, ηελ επηινγή θαη ηελ θαηνλνκαζία ησλ αξηζκψλ έσο ην 5. Σελ 

αλαγλψξηζε, αληηζηνίρηζε, επηινγή θαη θαηνλνκαζία ησλ αξηζκψλ έσο ην 10. Να ιέεη ηνπο 

αξηζκνχο ζηε ζεηξά απφ ην 1- 10, λα δείρλεη ηνπο αξηζκνχο ζηε ζεηξά θαη παξάιιεια λα ηνπο 

θαηνλνκάδεη κε ηελ βνήζεηα θάπνηνπ θαη έπεηηα ρσξίο ηελ βνήζεηα. Να βάδεη ηνπο αξηζκνχο 

ζηελ ζεηξά θαη λα αληηζηνηρεί ηνπο αξηζκνχο απφ ην 1-10. ηελ ζπλέρεηα, λα ιέεη ηνπο 

αξηζκνχο απφ ην 1- 5 ρσξίο λα ηνπο βιέπεη απφ θάπνπ θαη έπεηηα απφ ην 1-10. Σέινο, φια ηα 

ζηάδηα επαλαιακβάλνληαη θαη γηα ηελ θαηάθηεζε ησλ αξηζκψλ κέρξη ην 20. 

Ζ δεχηεξε θαηεγνξία απνηειείηε απφ ηελ κέηξεζε. ην ζηάδην απηφ γίλεηαη ε 

ηαχηηζε, δειαδή ν καζεηήο θαιείηαη λα αληηζηνηρίζεη έλα πξνο έλα, λα ηαηξηάμεη αληηθείκελα 

κε ηζνδχλακα ζχλνια, λα ηαηξηάμεη αληηθείκελα κε κε ηζνδχλακεο νκάδεο, κε ζθνπφ λα θάλεη 

ίζα ζχλνια. Δπίζεο, θαηά ηελ κέηξεζε θαιείηαη λα κεηξά αγγίδνληαο, κεηαθηλψληαο ή 

δείρλνληαο ηα ζηνηρεία ιέγνληαο θάζε θνξά ηνλ θαηάιιειν αξηζκφ απφ ην 1-5 θαη ζηελ 

ζπλέρεηα απφ ην 1-10. Σέινο, πξέπεη λα κάζεη λα αληαπνθξίλεηαη ζε νδεγίεο, φπσο γηα 

παξάδεηγκα «Μέηξα ηα αληηθείκελα» ή «Πφζα είλαη;» 

Ζ ηξίηε θαηεγνξία αθνξά ηελ πνζφηεηα. Ο καζεηήο ζε απηφ ην ζηάδην πξέπεη λα 

κπνξεί λα ηαπηίδεη αληηθείκελα αλάινγα κε ηελ πνζφηεηά ηνπο, αληηζηνηρίδνληαο έλα πξνο 

έλα. Γηα παξάδεηγκα λα κπνξεί λα ηαηξηάμεη ηξείο ηειείεο κε ηξία κνιχβηα ή κε ηξία άιια 

αληηθείκελα θαη έπεηηα λα ηαηξηάμεη έσο θαη δέθα αληηθείκελα. Απηφ ην ζηάδην πεξηέρεη θαη 

ηελ ζεηξνζέηεζε, θαηά ηελ νπνία ν καζεηήο, πξέπεη λα κπνξεί λα βάιεη ζε ζεηξά πνζφηεηεο 

απφ ην 1-3 έπεηηα έσο ην 5 θαη ηέινο έσο ην 10 θαη λα ηηο ζπλδέεη κε ηνλ θαηάιιειν αξηζκφ. 

 Ζ ηειεπηαία θαηεγνξία απνηειείηαη απφ ηηο αξηζκεηηθέο ζρέζεηο. ην ζηάδην απηφ, ν 

καζεηήο πξέπεη λα δψζεη απφ έλα κέρξη ηξία αληηθείκελα, απφ έλα ζχλνιν πεξηζζφηεξσλ 

αληηθεηκέλσλ κε ηνπο αξηζκνχο λα αλαγξάθνληαη ζηα αληηθείκελα. ηελ ζπλέρεηα θαιείηαη λα 

δψζεη πάιη απφ έλα κέρξη ηξία αληηθείκελα, αιιά απηήλ ηελ θνξά λα κελ αλαγξάθνληαη ζηα 
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αληηθείκελα. Έπεηηα, θαιείηαη λα δψζεη έσο πέληε αληηθείκελα θαη ηέινο έσο δέθα 

(www.down-syndrome.org). 

2.1.2 Μέθοδοι ανάπηςξηρ μαθημαηικών δεξιοηήηων 

Οη ηθαλφηεηεο ησλ παηδηψλ ζηα καζεκαηηθά πνηθίινπλ. Ζ πιεηνλφηεηα ησλ παηδηψλ 

φκσο κε ζχλδξνκν Down έρεη δπζθνιίεο ζε απηφλ ηνλ ηνκέα θαη κεξηθέο απφ απηέο είλαη 

ζνβαξέο. Ζ θαιή δηδαζθαιία ησλ καζεκαηηθψλ βαζίδεηαη ζηε κάζεζε ηνπ καζεκαηηθνχ 

ιεμηινγίνπ θαη ζηε ρξήζε ησλ νπηηθψλ κέζσλ ζην θείκελν, ησλ ζπκβφισλ θαη ηεο νπηηθήο 

αλαπαξάζηαζεο ησλ καζεκαηηθψλ ελλνηψλ. Μφλν έλα κηθξφ πνζνζηφ εξεπλψλ έρεη εθδνζεί 

πνπ εμεηάδεη  ηελ αλάπηπμε ηεο αξηζκεηηθήο ηθαλφηεηαο ζηα άηνκα απηά θαη θακία απφ 

απηέο δελ εξεπλά ηε κάζεζε ηεο δηδαζθφκελεο χιεο ησλ καζεκαηηθψλ ζε άιιεο πεξηνρέο 

(Βάξβνγιε, 2005). 

Οη ζηξαηεγηθέο γηα ηελ αλάπηπμε ησλ καζεκαηηθψλ ηνπο δεμηνηήησλ βαζίδεηαη ζηηο 

καζεζηαθέο δπζθνιίεο ησλ παηδηψλ κε ζχλδξνκν Down θαη ζηα ζηάδηα πνπ αθνινπζνχλ νη 

καζεηέο ηππηθήο αλάπηπμεο γηα ηελ θαηάθηεζε ησλ αξηζκεηηθψλ ελλνηψλ. Σα παηδηά κε 

ζχλδξνκν Down ζα μεθηλήζνπλ ην ζρνιείν έρνληαο θαζπζηέξεζε ζηελ νκηιία. Δίλαη πνιχ 

πηζαλφ λα κελ έρνπλ θαηαθηήζεη ην ιεμηιφγην γηα ηνπο αξηζκνχο, ηα κεγέζε, ηα ρξψκαηα, ηα 

ζρήκαηα θαη ηελ πνζφηεηα. Δίλαη απαξαίηεην επνκέλσο, λα δηδαρζνχλ απηέο ηηο έλλνηεο πξηλ 

δηδαρζεί άιιεο καζεκαηηθέο δεμηφηεηεο. Δπηπιένλ, αληηκεησπίδνπλ δπζθνιίεο ζηελ ιεπηή 

θηλεηηθφηεηα, φπνπ ηνπο δπζθνιεχνπλ λα ρεηξηζηνχλ, λα ηαμηλνκήζνπλ θαη λα κεηξήζνπλ 

δηάθνξα αληηθείκελα. Δλψ ιφγσ ηεο πεξηνξηζκέλεο βξαρχρξνλεο κλήκεο πξέπεη λα ηνπο 

δίλνληαη νπηηθά εξεζίζκαηα (www.down-syndrome.org). 

Αξρηθά, είλαη πνιχ ζεκαληηθφ ην πιηθφ πνπ ρξεζηκνπνηεί ν εθπαηδεπηηθφο λα είλαη 

πνηθίιν θαη ειθπζηηθφ ψζηε λα θηλεί ην ελδηαθέξνλ ηνπ καζεηή θαη νη δξαζηεξηφηεηεο λα 

ζπλδένληαη κε ηελ θαζεκεξηλή ηνπ δσή. Γηα παξάδεηγκα, ν εθπαηδεπηηθφο κπνξεί λα ζηξψζεη 

έλα ηξαπέδη κε καραηξνπίξνπλα θαη λα αξρίζεη λα ηα κεηξάεη καδί κε ηνλ καζεηή, ψζπνπ ν 

καζεηήο λα κπνξέζεη λα ηα κεηξήζεη κφλνο ηνπ. 

Πνιιέο θνξέο, ιφγσ ησλ ραιαξψλ αξζξψζεσλ ζηα άθξα ηνπο, δπζθνιεχνληαη λα 

δείμνπλ ηα αληηθείκελα. ηελ πεξίπησζε απηή, κπνξεί λα δείρλεη ν εθπαηδεπηηθφο ηα 

αληηθείκελα έλα- έλα κε ηα δάρηπιά ηνπ θαη ν καζεηήο λα ηα αξηζκεί. Αθφκα, ν 

εθπαηδεπηηθφο κπνξεί λα ηνπνζεηεί ην δάρηπιν ηνπ καζεηή ζηα αληηθείκελα θαζψο ν καζεηήο 

ηα κεηξάεη. Μπνξεί επίζεο, λα γίλεη ρξήζε ηνπ καγλεηηθνχ πίλαθα γηα λα δηεπθνιπλζεί ν 

καζεηήο λα θάλεη πξάμεηο πξφζζεζεο θαη αθαίξεζεο έηζη ψζηε κε απηφλ ηνλ ηξφπν λα 

ζπγθεληξσζεί ζηελ πξάμε θαη φρη ζην λα γξάςεη ηνπο αξηζκνχο. 

http://www.down-syndrome.org/
http://www.down-syndrome.org/
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 ηα παηδηά κε ζχλδξνκν Down δηαζπάηαη εχθνια ε πξνζνρή ηνπο, εηδηθά φηαλ 

δπζθνιεχνληαη, κε απνηέιεζκα λα εγθαηαιείπνπλ ηελ πξνζπάζεηά ηνπο. Υξεζηκνπνηψληαο 

παηρλίδηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηα καζεκαηηθά, ν καζεηήο κπνξεί λα δείμεη ελδηαθέξνλ γηα 

πεξηζζφηεξε ψξα. Ο εθπαηδεπηηθφο κπνξεί λα ρξεζηκνπνηήζεη έλα κεγάιν δάξη θαη ξίρλνληάο 

ην ν καζεηήο λα κεηξάεη ηηο θνπθίδεο πνπ δείρλεη θάζε θνξά ην δάξη. Μηα άιιε 

δξαζηεξηφηεηα πνπ κπνξεί λα πξαγκαηνπνηεζεί, είλαη λα δείρλεη ν εθπαηδεπηηθφο δηάθνξεο 

θαξηέιεο κε εηθφλεο θαη ν καζεηήο λα πξέπεη λα πεη πφζα αληηθείκελα βιέπεη. 

 Δπίζεο, είλαη ζεκαληηθφ ν καζεηήο λα κάζεη λα αληηζηνηρεί αληηθείκελα έλα πξνο έλα. 

Ο ζηφρνο απηφο κπνξεί λα επηηεπρζεί, βάδνληαο ηνλ καζεηή λα δεκηνπξγήζεη δεπγάξηα 

δηάθνξσλ αληηθεηκέλσλ φπσο γηα παξάδεηγκα ηα ζηπιφ κε ηα θαπάθηα ηνπο.  

 Σέινο, γηα λα θαηαλνήζεη ν καζεηήο ηελ έλλνηα ηεο δηαηήξεζεο ηεο πνζφηεηαο, 

θαιείηαη λα κεηξήζεη αληηθείκελα φπνπ ν εθπαηδεπηηθφο θάζε θνξά ηα κεηαθηλεί. Ζ 

δξαζηεξηφηεηα απηή επαλαιακβάλεηαη κέρξη ν καζεηήο λα θαηαιάβεη φηη ηξία ζηπιφ 

παξακέλνπλ ηξία, άζρεηα κε ην πνπ βξίζθνληαη. Δλψ, γηα λα κάζεη ην παηδί ηηο έλλνηεο 

πεξηζζφηεξν θαη ιηγφηεξν κπνξεί ν εθπαηδεπηηθφο λα ηνπνζεηήζεη ζε ζεηξά αληηθείκελα πνπ 

απμάλνληαη ζε κήθνο θαη αξηζκφ (Nye, Clibbens, Bird, 1995). 

 

2.2 Δςζκολίερ ζηην καηάκηηζη ηων μαθημαηικών γνώζεων 

 Αλαθνξηθά κε ηελ πξφνδν ησλ αηφκσλ κε ζχλδξνκν down ζηα καζεκαηηθά, 

δηαπηζηψζεθε φηη πξφθεηηαη γηα ην αθαδεκατθφ πεδίν κάζεζεο κε ηε κεγαιχηεξε δπζθνιία 

(Γαξαήο, 2002). Οη επηδφζεηο ηνπο ζηνλ ηνκέα απηφ είλαη δηαθνξνπνηεκέλεο, αιιά ηα 

πεξηζζφηεξα άηνκα ζπλαληνχλ έληνλεο δπζθνιίεο (Nye & Bird, 1996). Κάπνηνη εξεπλεηέο 

εξκήλεπζαλ ηηο δπζθνιίεο πνπ αληηκεηψπηδαλ ηα παηδηά κε ζχλδξνκν Down σο ελδεηθηηθέο 

ηεο δπζθνιίαο ηνπο λα εθαξκφζνπλ ή λα θαηαλνήζνπλ ηηο αξρέο ηνπ κεηξήκαηνο. Τπέζεζαλ 

φηη απηέο νη δπζθνιίεο είλαη θνηλήο αηηηνινγίαο κε ηηο γισζζηθέο δπζθνιίεο ησλ παηδηψλ, 

δειαδή νθείινληαη ζηελ ππεξνρή ελφο ζπκβνιηθνχ ζπζηήκαηνο (Βάξβνγιε, 2005). 

 ηα ιηγφηεξα δπλαηά ζεκεία ησλ αηφκσλ κε ζχλδξνκν Down κπνξνχλ λα 

ηνπνζεηεζνχλ ε ρακειή αλάπηπμε ησλ θηλεηηθψλ ηνπο δεμηνηήησλ (ιεπηή θαη αδξή 

θηλεηηθφηεηα), νη ζνβαξέο δπζθνιίεο ζηελ νκηιία-εθθξαζηηθφο ιφγνο πνπ απνθιίλεη αηζζεηά 

απφ ηνλ πξνζιεπηηθφ ηνπο ιφγν, νη δπζθνιίεο ζηελ αθνή, αθνπζηηθή επεμεξγαζία, 

αθνπζηηθή δηάθξηζε, αθνπζηηθέο κλεκνληθέο δεμηφηεηεο, αγσγηκφηεηα, ε κε χπαξμε 

θηλήηξσλ, ηα ζπρλφηεξα πξνβιήκαηα πγείαο θαη νη δπζθνιίεο γεληθφηεξα ζηα αθαδεκατθά 

πεδία- ζρνιηθά καζήκαηα (αλάγλσζε, γξαθή, αξηζκεηηθή) (Γαξαήο, 2002). 
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Οη John E. Rynders θαη J. Margaret Horrobin (1996) πξνζδηφξηζαλ σο θχξηα 

δπζθνιία απηή ηεο επίιπζεο ησλ πξνβιεκάησλ αξηζκεηηθήο, πνπ πξνυπνζέηνπλ θάπνηα 

ηζηνξία, κε ηα δεδνκέλα ηεο, ηελ αιιεινπρία θαη ηε ζρέζε ησλ αξηζκεηηθψλ ηεο ζηνηρείσλ. 

Ζ Wishart ζρνιηάδνληαο ηα πνξίζκαηα ηεο κειέηεο ηεο, παξαηήξεζε φηη ηα παηδηά κε 

ζχλδξνκν Down απνθεχγνπλ λα αζρνιεζνχλ κε δχζθνια καζεζηαθνχ ραξαθηήξα δεηήκαηα, 

επεηδή απφ ηε λεπηαθή ηνπο ειηθία αλαπηχζζνπλ ηελ πεπνίζεζε φηη θάλνπλ ζπλερψο ιάζε 

θαη δελ κπνξνχλ λα αληαπνθξηζνχλ ζηηο δηδαθηηθέο εξγαζίεο (Γαξαήο, 2002). Δπεηδή 

απνγνεηεχνληαη, παξαηηνχληαη γξήγνξα απφ ηελ πξνζπάζεηά ηνπο. Δπίζεο, πνιιέο θνξέο 

αηζζάλνληαη φηη απηφ πνπ καζαίλνπλ δελ ηνπο είλαη ρξήζηκν, δελ είλαη ζεκαληηθφ θαη έηζη 

δελ δείρλνπλ ελδηαθέξνλ (Horstmeier, 2004). Γηα ηνλ ιφγν απηφ, ην παηδί ρξεηάδεηαη ζπλερή 

ελίζρπζε, αληαπνδνηηθή επηβξάβεπζε, απινπνίεζε ησλ ηηζέκελσλ αζθήζεσλ, δηάζπαζή ηνπο 

ζε επηκέξνπο πην εχιεπηεο θαη θαηαλνεηέο ελφηεηεο, πνπ ζα πξνεμνθινχλ ηελ επηηπρία ηνπ 

(Γαξαήο, 2002). 

Οη καζεηέο κε ζχλδξνκν Down παξνπζηάδνπλ πξνβιήκαηα ζηελ βξαρππξφζεζκε 

κλήκε, ε νπνία καο βνεζάεη λα ζπγθξαηνχκε γεγνλφηα θαη ζηνηρεία γηα ζχληνκν ρξνληθφ 

δηάζηεκα κέρξη λα απνζεθεπηνχλ ζηελ καθξφρξνλε κλήκε. Παξνπζηάδνπλ πξνβιήκαηα θαη 

ζηελ εξγαζηαθή κλήκε, ε νπνία πεξηιακβάλεη γεληθέο δηεξγαζίεο φπνπ πξέπεη λα ζπκάζαη 

φηαλ αζρνιείζαη κε βξαρππξφζεζκα ζηνηρεία θαη απνηειεί ηελ βάζε γηα ηηο καζεκαηηθέο 

δηαδηθαζίεο. Πξέπεη επνκέλσο, ηα παηδηά λα βνεζεζνχλ ψζηε λα μεπεξάζνπλ ή λα κεηψζνπλ 

ηα πξνβιήκαηα κλήκεο. 

Παξνπζηάδνπλ πξνβιήκαηα ζηελ ιεπηή θηλεηηθφηεηα θαη ζην νπηηθνθηλεηηθφ 

ζπληνληζκφ. Σα πξνβιήκαηα απηά δπζθνιεχνπλ ηα άηνκα κε ζχλδξνκν Down λα ρεηξηζηνχλ 

δηάθνξα αληηθείκελα ή λα γξάςνπλ αξηζκνχο. Καηαβάιινπλ κεγάιε πξνζπάζεηα ζηελ γξαθή 

ησλ αξηζκψλ κε απνηέιεζκα λα κελ αθνζηψλνληαη ζηελ θαηαλφεζε ηεο καζεκαηηθήο 

πξάμεο. 

Γηάθνξα πξνβιήκαηα ζηνπο θηλεηηθνχο κεραληζκνχο ηνπ ζηφκαηνο ηνπο νδεγνχλ ζε 

δηάθνξεο ζεκαληηθέο δπζθνιίεο ζηελ νκηιία θαη ζηελ έθθξαζε. Λφγσ ησλ δπζθνιηψλ απηψλ 

νη εθπαηδεπηηθνί ππνηηκνχλ ηηο ηθαλφηεηέο ηνπο κε απνηέιεζκα λα ηνπο δίλνπλ ιηγφηεξεο 

επθαηξίεο γηα κάζεζε. Έξεπλεο φκσο έρνπλ δείμεη, φηη θαηαιαβαίλνπλ πεξηζζφηεξα απφ φζα 

κπνξνχλ λα πνπλ ιεθηηθά. 

Παξφιν φκσο πνπ θαηαιαβαίλνπλ πεξηζζφηεξα, παξνπζηάδνπλ δπζθνιίεο θαη ζηελ 

δεθηηθή γιψζζα. Γειαδή, πνιιέο θνξέο, δελ κπνξνχλ να θαηαιάβνπλ θαη λα 

απνθσδηθνπνηήζνπλ ηα ιεθηηθά κελχκαηα. Η δπζθνιία απηή παξνπζηάδεηαη ηδηαίηεξα ζηα 
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καζεκαηηθά. Γηα απηφλ ηνλ ιφγν, είλαη ζεκαληηθφ λα δίλνληαη ζηα άηνκα απηά απιέο νδεγίεο, 

ρσξηζκέλεο ζε κηθξφηεξα θαη πην θαηαλνεηά βήκαηα. 

Δπίζεο, παξνπζηάδνπλ πξνβιήκαηα ζηελ επεμεξγαζία ησλ αθνπζηηθψλ πιεξνθνξηψλ 

ιφγσ ηεο βαξεθνΐαο πνπ έρνπλ ηα πεξηζζφηεξα άηνκα κε ζχλδξνκν Down. Γηα ηνλ ιφγν 

απηφ καζαίλνπλ θαιχηεξα κέζσ νπηηθψλ, απηηθψλ θαη θηλαηζζεηηθψλ εξεζηζκάησλ, θαζψο 

δελ ράλνπλ δηάθνξεο πιεξνθνξίεο (Horstmeier, 2004). 

Σέινο, νη καζεηέο κε ζχλδξνκν Down έρνπλ γεληθά δπζθνιία ζηε ζπιινγή 

πιεξνθνξηψλ κε ηηο αηζζήζεηο ηνπο. Τπάξρεη ε εθηίκεζε φηη αξθεηά παηδηά δελ κπνξνχλ λα 

θαηαηάμνπλ αλά νκάδεο  (θαθέινπο- θαηεγνξηνπνίεζε) ηηο πιεξνθνξίεο πνπ πξνέξρνληαη 

απφ ην πεξηβάιινλ (Γαξαήο, 2002). 

 

    2.3 Παπάγονηερ πος ζςμβάλοςν ζηην καηάκηηζη ηων μαθημαηικών γνώζεων 

Ζ αλαθνξά ζε δπλαηά θαη αδχλαηα ζεκεία έρεη «γεληθεπηηθφ» ραξαθηήξα θαη ηείλεη 

πξνο ηελ άπνςε φηη ηα ζπγθεθξηκέλα άηνκα έρνπλ ην δηθφ ηνπο γλσζηηθφ πξνθίι. Χο δπλαηά 

ζεκεία ησλ καζεηψλ κε ζχλδξνκν Down ζα κπνξνχζαλ λα αλαθεξζνχλ αξρηθά φηη 

καζαίλνπλ νπηηθά, νη δεμηφηεηεο ηεο νπηηθήο επεμεξγαζίαο θαη νπηηθήο κλήκεο είλαη πην 

αλεπηπγκέλεο ζε ζρέζε κε άιιεο δεμηφηεηεο (visual processing, visual memory skills) 

(Γαξαήο, 2002). ηαλ κηα έλλνηα ζπλνδεχεηαη απφ κηα εηθφλα ή απφ ζχκβνια, βνεζάεη ηνλ 

καζεηή λα ηελ θαηαλνήζεη θαιχηεξα (Horstmeier, 2004). 

Ζ καθξφρξνλε κλήκε είλαη πνιχ πην ηζρπξή ιεηηνπξγηθά απφ ηε βξαρχρξνλε 

εξγαδφκελε κλήκε ηνπο, ε νπνία αληηκεησπίδεη ζνβαξέο ιεηηνπξγίεο. Μαζαίλνπλ λνεκαηηθέο 

θηλήζεηο (sign language- γιψζζα ησλ ζεκάησλ), αλαπηχζζνπλ ζε ηθαλνπνηεηηθφ βαζκφ ηελ 

θνηλσληθή θαηαλφεζε (social understanding), έρνπλ απμεκέλε ηελ ηθαλφηεηα θνηλσληθήο  

αιιειεπίδξαζεο (interactive skills), παξνπζηάδνπλ ηδηαίηεξε επαηζζεζία ζηηο 

ζπλαηζζεκαηηθέο λχμεηο θαη ηηο εθθξάζεηο ησλ πξνζψπσλ ησλ άιισλ (Γαξαήο, 2002). 

Πνιιέο θνξέο νη καζεηέο κπνξνχλ λα δψζνπλ κηα απάληεζε αθφκα θαη αλ δελ κπνξνχλ λα 

ηελ γξάςνπλ. Απηφ ζπκβαίλεη γηαηί ην παηδί κπνξεί λα επηθνηλσλήζεη κε δηάθνξεο 

ρεηξνλνκίεο, εθθξάζεηο ηνπ πξνζψπνπ ή βιεκκαηηθή επαθή. Ο εθπαηδεπηηθφο φηαλ πεξλάεη 

πνιχ ψξα κε ηνλ καζεηή κπνξεί λα θαηαιάβεη απηφ πνπ ηνπ ιέεη απφ ηηο εθθξάζεηο ηνπ 

πξνζψπνπ (Horstmeier, 2004). 

  Μαζαίλνπλ ηελ απηνεμππεξέηεζε θαη ηνπο θαλφλεο ζπκπεξηθνξάο, καζαίλνπλ απφ 

ηνπο ζπκκαζεηέο ηνπο, καζαίλνπλ κε ηνπο ζπκκαζεηέο ηνπο (Γαξαήο, 2002). Σα πεξηζζφηεξα 

παηδηά κε ζχλδξνκν Down απνιακβάλνπλ λα ζπλεξγάδνληαη κε ηνπο ζπλνκήιηθνχο ηνπο. 

Έξεπλεο έρνπλ δείμεη φηη φηαλ παηδηά ηππηθήο αλάπηπμεο βνεζάλε ηα παηδηά κε ζχλδξνκν 
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Down, νη καζεηέο δείρλνπλ πεξηζζφηεξν ελδηαθέξνλ θαη ηα θαηαλννχλ θαιχηεξα απφ φηη απφ 

ηνλ δάζθαιφ ηνπο. Αθφκα, παξαηεξείηαη φηη ηα παηδηά κε ζχλδξνκν Down αθνινπζνχλ ηα 

ίδηα ζηάδηα αλάπηπμεο ησλ καζεκαηηθψλ δεμηνηήησλ, κε ηα παηδηά ηππηθήο αλάπηπμεο, αιιά 

θαηαθηνχλ απηά ηα ζηάδηα κε πην αξγφ ξπζκφ (Horstmeier, 2004). 

Σέινο, σθεινχληαη απφ ηηο ζπρλέο αιιαγέο θαη εληζρχνληαη απφ απηά θίλεηξα θαη ηε 

ζεηηθή επηβξάβεπζε (Γαξαήο, 2002). 

2.4 Απιθμηηικέρ δεξιόηηηερ βάζη επεςνών 

 Έξεπλεο πνπ αθνξνχλ ην ζχλδξνκν Down αλαθέξνληαη ζηηο δεμηφηεηεο πνπ κπνξνχλ 

λα αλαπηχμνπλ ηα άηνκα απηά. Ζ έξεπλα είλαη πεξηνξηζκέλε φζνλ αθνξά ηηο δεμηφηεηεο πνπ 

έρνπλ ηα παηδηά κε ζχλδξνκν Down ζηα καζεκαηηθά θαη φζνλ αθνξά ηελ θαηάιιειε 

εθπαίδεπζε, ψζηε λα αλαπηπρζνχλ απηέο νη δεμηφηεηεο. Πεξηζζφηεξα δεδνκέλα ππάξρνπλ γηα 

ηελ αλάπηπμε ηεο γξαθήο θαη ηεο αλάγλσζεο. Έρεη ζεκεησζεί, φηη ηα παηδηά κε ζχλδξνκν 

Down έρνπλ ρακειφηεξεο καζεκαηηθέο ηδηφηεηεο ζε ζχγθξηζε κε άιιεο αθαδεκατθέο 

δεμηφηεηεο (Klein & Arieli, 1997). Δπίζεο, πην εχθνια θαηαθηνχλ δεμηφηεηεο εγγξακαηηζκνχ 

παξά αξηζκεηηθέο δεμηφηεηεο (Buckley et al., 1994). Παξφιν πνπ είλαη δηαθνξνπνηεκέλεο νη 

επηδφζεηο ηνπο ζηα καζεκαηηθά, ζηελ πιεηνλφηεηα εκθαλίδνπλ αξθεηέο δπζθνιίεο ζηνλ 

ηνκέα απηφ (Nye & Bird, 1996). 

 

2.4.1 Διεπεύνηζη ηων επιπέδων ηων επιδόζεων 

 Με βάζε ηα απνηειέζκαηα ηεο Corwell (1974), ππνζηεξίρζεθεο φηη ηα παηδηά κε 

ζχλδξνκν Down καζαίλνπλ λα κεηξνχλ κεραληζηηθά, ρσξίο θαηαλφεζε. Δπίζεο, ηα παηδηά 

πνπ ζπκκεηείραλ ζηελ έξεπλα θάλεθε πσο δελ αλαπηχζζνπλ ηελ θαηαλφεζε ησλ 

αξηζκεηηθψλ ελλνηψλ, γεγνλφο πνπ εμεγεί ηελ γεληθή δπζθνιία ζηνλ ζρεκαηηζκφ ησλ 

ελλνηψλ θαη ζηελ γελίθεπζή ηνπο. 

 Υξεζηκνπνηψληαο ην απνηέιεζκα ηεο έξεπλαο ηεο Corwell, φηη ηα παηδηά κε 

ζχλδξνκν Down καζαίλνπλ λα κεηξνχλ κεραληζηηθά, νη Gelman & Cohen (1988) έθαλαλ κηα 

έξεπλα γηα λα κάζνπλ αλ ηα θπζηνινγηθά παηδηά κεηξνχλ ρξεζηκνπνηψληαο ηηο αξρέο ηεο 

απαξίζκεζεο ή νδεγνχληαη ζε απηέο έπεηηα απφ ηελ ρξεζηκνπνίεζε ηεο κεραληζηηθήο 

δηαδηθαζίαο. Απφ ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλα παξαηεξήζεθε φηη ηα παηδηά κε ζχλδξνκν 

Down δελ ήηαλ ηφζν ηθαλά φζα ηα αληίζηνηρα λνεηηθήο ειηθίαο παηδηά, ηππηθήο αλάπηπμεο. 

Απφ ην δείγκα ηεο έξεπλα κφλν δχν παηδηά κε ζχλδξνκν Down πνπ είραλ άξηζηεο 

καζεκαηηθέο δεμηφηεηεο, ρξεζηκνπνίεζαλ ηηο αξρέο απαξίζκεζεο. Οη εξεπλεηέο φκσο 

ππνζηεξίδνπλ φηη δελ κπνξνχλ λα νδεγεζνχλ ζην ζπκπέξαζκα πσο ηα παηδηά κε ζχλδξνκν 
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Down δελ κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ηηο αξρέο απαξίζκεζεο θαη πσο απηφ ίζσο κπνξεί λα 

επηηεπρζεί κε ηελ θαηάιιειε παξέκβαζεο. 

 Οη Caycho, Gunn, Siegal (1990), κειέηεζαλ σο πξνο ην αλαπηπμηαθφ επίπεδν θαη φρη 

σο πξνο ηελ ρξνλνινγηθή ειηθία, παηδηά ηππηθήο αλάπηπμεο θαη παηδηά κε ζχλδξνκν Down, 

ρξεζηκνπνηψληαο ην Peabody Picture Vocablury Test- Revised. ηελ ρξήζε ησλ αξρψλ 

απαξίζκεζεο δελ βξέζεθαλ ζεκαληηθέο δηαθνξέο. Παξαηεξήζεθε φηη νη αξηζκεηηθέο 

δεμηφηεηεο ησλ παηδηψλ κε ζχλδξνκν Down ζπζρεηίδνληαη κε ην επίπεδν γισζζηθήο 

θαηαλφεζεο. Σφληζαλ φηη ην λα ρξεζηκνπνηνχλ αξρέο απαξίζκεζεο ηα παηδηά ηππηθήο 

αλάπηπμεο, βαζίδεηαη ζην εθπαηδεπηηθφ πξφγξακκα ζην νπνίν εληάζζνληαη. Αθφκα, δελ 

πξέπεη λα πηζηεχνπκε φηη φια ηα παηδηά ζα αλαπηχμνπλ ηέηνηεο ηθαλφηεηεο, αιιά φηη ελ 

δπλάκεη ζα ηηο αλαπηχμνπλ.  

 ηελ έξεπλα πνπ έθαλε ε Carr (1988), έρνληαο δείγκα 41 αηφκσλ κε ζχλδξνκν Down 

ειηθίαο 21 εηψλ, νδεγήζεθε ζην απνηέιεζκα φηη νη καζεκαηηθέο ηνπο δεμηφηεηεο ήηαλ 

παξφκνηεο κε απηέο ελφο παηδηνχ ηππηθήο αλάπηπμεο πέληε ρξνλψλ, ελψ αληίζηνηρα νη 

δεμηφηεηεο αλάγλσζεο ήηαλ παξφκνηεο κε απηέο ελφο παηδηνχ ηππηθήο αλάπηπμεο νρηψ εηψλ. 

 «χκθσλα κε ηνλ ζπγθξηηηθφ πίλαθα, πνπ δεκνζηεχηεθε κε βάζε ην πξφγξακκα 

EDGE, δηαθάλεθε φηη νη 15 καζεηέο πνπ ππνβιήζεθαλ ζην test Peabody Individual 

Achievement Test (PIAT) , φηαλ ήηαλ ζε ειηθία 11-13 εηψλ, ην καζεκαηηθφ ηνπο επίπεδν 

θπκάλζεθε απφ έλα κήλα (Α’ Γεκνηηθνχ) γηα ηε ρακειφηεξε επίδνζε, κέρξη 2 έηε θαη επηά 

κήλεο (Γ’ Γεκνηηθνχ) γηα ηελ θαιχηεξε επίδνζε. Ο κέζνο φξνο θαηάθηεζεο απηήο ηεο 

καζεζηαθήο δεμηφηεηαο αλήιζε ζηνπο 8 κήλεο θνίηεζεο ελφο παηδηνχ ρσξίο λνεηηθή 

πζηέξεζε, δειαδή αληίζηνηρνο ηεο Α’ Γεκνηηθνχ. 

 ηαλ νη ίδηνη καζεηέο ππνβιήζεθαλ ζην ίδην test, αιιά ζηελ ειηθία κεηαμχ 20-23 

εηψλ, δηαπηζηψζεθε φηη ππήξμε ζρεηηθή βειηίσζε ζηε κέζε επίδνζε θαηά έλα ζρνιηθφ έηνο 

πεξίπνπ. Σν αλψηεξν επίπεδν καζεκαηηθήο επίδνζεο αλήιζε ζηα ηέζζεξα έηε θαη ελλέα 

κήλεο (Δ’ Γεκνηηθνχ) θαη ην θαηψηεξν δελ αληηζηνηρνχζε νχηε θαλ ζε κήλα θνίηεζεο ζηελ 

Α’ Γεκνηηθνχ. 

 Σηο ηδηαίηεξεο δπζθνιίεο θαη ηηο φρη ηφζν ζεηηθέο πξννπηηθέο ησλ αηφκσλ κε 

ζχλδξνκν Down ζην πεδίν ησλ καζεκαηηθψλ ζεκείσζε θαη ε Siegfried M. Pueschel (1990). 

Παξέζεζε ζηνηρεία απφ έξεπλα πνπ έιαβε ρψξα ζην Oregon ησλ Ζλσκέλσλ Πνιηηεηψλ 

Ακεξηθήο, ζηελ νπνία αμηνινγήζεθαλ ζηα καζεκαηηθά καζεηέο ζηνηρεηψδνπο εθπαίδεπζεο 

κε ζχλδξνκν Down. Σν 50% ησλ καζεηψλ είρε κεδεληθή επίδνζε, κε ηελ θιίκαθα λα 

αλέξρεηαη ζηελ θαιχηεξε πεξίπησζε ζην επίπεδν ησλ δχν εηψλ θαη ηεζζάξσλ κελψλ (Γ’ 

Γεκνηηθνχ)» (Γαξαήο, 2002:35). 
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 Σέινο, ζηελ έξεπλα ησλ Buckley & Sacks (1987)  ζπκκεηείραλ 40 έθεβνη κε 

ζχλδξνκν Down φπνπ είραλ δερηεί ειάρηζηεο ππεξεζίεο παξέκβαζεο θαη θαλέλα άηνκν δελ 

ήηαλ εληαγκέλν ζε πιαίζην γεληθήο αγσγήο. Βάζε ησλ απνηειεζκάησλ κφλν ην 18% 

κπνξνχζε λα αξηζκήζεη απφ ην 1 έσο ην 20 θαη πεξίπνπ ην 50% κπνξνχζε λα θάλεη απιέο 

πξνζζέζεηο. 

 

2.4.2 Διεπεύνηζη διαδικαζιών ανάπηςξηρ μαθημαηικών δεξιοηήηων 

 Έξεπλεο έγηλαλ θαη σο πξνο ηηο δηαδηθαζίεο αλάπηπμεο ησλ καζεκαηηθψλ δεμηνηήησλ 

πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ηα άηνκα κε ζχλδξνκν Down. χκθσλα κε ην απνηέιεζκα ηεο έξεπλαο 

ηνπ Yarmish (1988) κε ζηφρν ηελ παξέκβαζε, ηα παηδηά κε ζχλδξνκν Down ζα κπνξνχζαλ 

λα σθειεζνχλ απφ κηα κέζνδν δηδαζθαιίαο, ε νπνία ζα ηνπο επέηξεπε λα αλαγλσξίδνπλ ηηο 

πνζφηεηεο σο ζχλνιν ρσξίο λα ρξεηάδεηαη λα κεηξήζνπλ. Ο Yarmish ππνζηήξημε φηη ηα 

άηνκα απηά ζα κπνξέζνπλ λα ιχζνπλ καζεκαηηθά πξνβιήκαηα κέζσ ηεο δηδαζθαιίαο 

ζηξαηεγηθψλ. 

 Οη Carr (1988) έθαλαλ έξεπλα πάλσ ζηελ αλάπηπμε ηεο καζεκαηηθήο ζθέςεο ησλ 

παηδηψλ κε ζχλδξνκν Down. Σν ζπκπέξαζκα πνπ πξνέθπςε απφ ηελ έξεπλά ηνπο, ήηαλ φηη 

ηα ζπγθεθξηκέλα παηδηά αθνινπζνχλ παξφκνηα αλαπηπμηαθή πνξεία κε ηα παηδηά ηππηθήο 

αλάπηπμεο, ε νπνία ηνπο νδεγεί ζην ζρεκαηηζκφ ηεο έλλνηαο ησλ αξηζκψλ. 

 Οη Nye, Clibbens, Bird (1995) δηεξεχλεζαλ γεληθφηεξα ηηο καζεκαηηθέο ηθαλφηεηεο 

ησλ παηδηψλ κε ζχλδξνκν Down θαη φρη κφλν ηελ ρξεζηκνπνίεζε ησλ αξρψλ αξίζκεζεο. 

Απφ ηελ έξεπλα ηνπο παξαηεξήζεθε ζπζρέηηζε αλάκεζα ζην επίπεδν θαηαλφεζεο 

κνξθνζπληαθηηθψλ δνκψλ θαη καζεκαηηθψλ δεμηνηήησλ. Ζ έλδεημε απηή ίζσο εληζρχεη ην 

ζεσξεηηθφ κνληέιν ηνπ Deheane (1992) ζχκθσλα κε ηνλ νπνίν ην ππνζχζηεκα ηεο γιψζζαο 

(ιεμηινγηθφ θαη κνξθνζπληαθηηθφ) ζρεηίδεηαη κε θάπνηεο καζεκαηηθέο δεμηφηεηεο. 

 Καη ζηελ έξεπλα ηεο Porter (1999) εληνπίζηεθε ε ζπζρέηηζε κεηαμχ ησλ γισζζηθψλ 

θαη αξηζκεηηθψλ δεμηνηήησλ. Ζ έξεπλα κειέηεζε 58 άηνκα κε ζνβαξή έσο κέηξηα λνεηηθή 

πζηέξεζε εθ ησλ νπνίσλ ηα 15 άηνκα είραλ ζχλδξνκν Down. Σα παηδηά κε ζχλδξνκν Down 

εκθάληζαλ ηδηαίηεξε δπζθνιία ζηελ εθκάζεζε ηεο ζεηξάο ησλ αξηζκψλ θαη ζηνλ εληνπηζκφ 

ηνπ ιάζνπο φηαλ κεηξνχζε θάπνηνο άιινο, ζε ζχγθξηζε κε ην ππφινηπν δείγκα πνπ είρε 

λνεηηθή πζηέξεζε. Ζ δπζθνιία απηή ίζσο λα νθείιεηαη ζηελ δπζθνιία απνθσδηθνπνίεζεο 

θαη απνζήθεπζεο πιεξνθνξηψλ φηαλ βαζίδνληαη κφλν ζηελ αθνπζηηθή δίνδν πξφζιεςεο 

(Marcel & Weeks, 1988). 

 Σέινο, ζηελ πξφζθαηε έξεπαλ ησλ Nye, Fluck and Buckley (2001) κειεηήζεθαλ 23 

παηδηά κε ζχλδξνκν Down, φπνπ ε λνεηηθή ηνπο ειηθία ήηαλ απφ 2,5 έσο 4 εηψλ θαη ε 
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ρξνλνινγηθή ηνπο ειηθία απφ 3,5 έσο 7  εηψλ θαη 20 παηδηά φπνπ είραλ λνεηηθή ειηθία απφ 2 

έσο 4 εηψλ θαη ρξνλνινγηθή ειηθία απφ 2,5 έσο 4 εηψλ. Γηα ηελ ζχγθξηζε ησλ δχν νκάδσλ 

ρξεζηκνπνηήζεθε κέηξεζε κε- γισζζηθήο γεληθήο ηθαλφηεηαο. Ζ έξεπλα είρε σο ζηφρν λα 

κειεηήζεη ηελ ηθαλφηεηα αξίζκεζεο θαη θαηαλφεζεο ηεο πιεζπθφηεηαο ζπγθξίλνληαο ηα 

παηδηά κε ζχλδξνκν Down κε ηα παηδηά ηππηθήο αλάπηπμεο. Παξάκεηξνο ηεο έξεπλαο ππήξμε 

θαη ε θνηλσληθή θαη πνιηηηζκηθή δηάζηαζε ηνπ αξηζκνχ. Δπίζεο, κειεηήζεθε θαη ε Εψλε 

Δπηθείκελεο Αλάπηπμεο, φπνπ νη γνλείο είραλ ηνλ ξφιν ηνπ ελήκεξνπ ελήιηθα. 

 χκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο, ππήξμαλ πνιιέο δηαθνξέο αλάκεζα ζηηο 

δχν νκάδεο, ηδίσο ζηελ αξίζκεζε ησλ αληηθεηκέλσλ θαη ζηελ παξαγσγή ηεο ζεηξάο ησλ 

αξηζκψλ. ζνλ αθνξά ηελ ππνζηήξημε απφ έλαλ ελήιηθα θάλεθε φηη ππήξμε βειηίσζε θαη 

ζηηο δχν νκάδεο. Δλψ, σο πξνο ηελ Εψλε Δπηθείκελεο Αλάπηπμεο δελ ζεκεηψζεθαλ 

δηαθνξέο. ηελ θαηαλφεζε ηεο πιεζπθφηεηαο νη δχν νκάδεο εκθάληζαλ παξφκνηα 

θαηαλφεζε. Λφγσ ησλ γισζζηθψλ δπζθνιηψλ πνπ αληηκεησπίδνπλ ηα παηδηά κε ζχλδξνκν 

Down, νη δχν νκάδεο είλαη δηαθνξεηηθέο, παξφιν πνπ εμεηάζηεθαλ βάζε κε- ιεθηηθήο 

λνεηηθήο ειηθίαο. 

 

3. ΚΟΠΟ ΣΖ ΔΡΓΑΗΑ 

θνπφο ηεο παξνχζαο εξγαζίαο είλαη ε εμέηαζε θαη ε βειηίσζε ησλ καζεκαηηθψλ 

δεμηνηήησλ ελφο καζεηή κε ζχλδξνκν Down ηεο Γ’ ηάμεο ηνπ Δηδηθνχ Γεκνηηθνχ ρνιείνπ. 

Δηδηθφηεξα, ε έξεπλα ζηνρεχεη ζην λα κειεηήζεη αξρηθά ηηο καζεκαηηθέο γλψζεηο ηνπ καζεηή 

θαη έπεηηα λα πινπνηεζεί έλα πξφγξακκα παξέκβαζεο ψζηε λα θαλεί αλ θαη θαηά πφζν 

ππήξμε βειηίσζε. Γηα ηελ επίηεπμε ηνπ ζθνπνχ, πξαγκαηνπνηήζεθε ζρεηηθή ζπδήηεζε κε ην 

Δηδηθφ Γεκνηηθφ ρνιείν ηεο Φιψξηλαο θαη απνθαζίζηεθε ε πξαγκάησζε κηαο παξέκβαζεο. 

Ζ παξέκβαζε ζρεδηάζηεθε θαηάιιεια θαη εθαξκφζηεθε. 

  

4. Ζ ΠΑΡΔΜΒΑΖ 

ηελ παξέκβαζε έιαβε κέξνο έλα αγφξη, ν Υ. Μ., κε ζχλδξνκν Down θαη ειηθίαο 10 

εηψλ. Ζ παξέκβαζε πξαγκαηνπνηήζεθε ην κήλα Ννέκβξην θαη δηήξθεζε σο ην κήλα 

Γεθέκβξην. Οη παξεκβάζεηο πινπνηνχληαλ ηξείο ή ηέζζεξεο θνξέο ηελ εβδνκάδα θαη ν 

ρξφλνο πνπ αθηεξσλφηαλ ζε θαζεκία απφ απηέο ήηαλ πεξίπνπ 20 έσο 30 ιεπηά. 

Ζ ζπλνιηθή αμηνιφγεζε ησλ παξεκβάζεσλ βαζίδεηαη ζηελ αλάιπζε ηνπ αξρηθνχ ηεζη 

(δηάγλσζε), ζηελ αλάιπζε ησλ εκεξνινγίσλ θαη ησλ επηκέξνπο παξαηεξήζεσλ γηα ην παηδί, 

θαζψο επίζεο θαη ζηελ αλάιπζε ηνπ ηειηθνχ ηεζη (απνηειέζκαηα), απφ ηελ εξεπλήηξηα. 
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4.1 Ιζηοπικό ηος ζςμμεηέσονηορ 

Σν αγφξη Υ.Μ. είλαη ζηελ ειηθία ησλ 10 εηψλ. Φνηηά ζην Δηδηθφ Γεκνηηθφ ρνιείν 

Φιψξηλαο. Γηαγλψζηεθε κε λνεηηθή αλεπάξθεηα θαη ζνβαξέο δηαηαξαρέο ιφγνπ θαη νκηιίαο. 

Γηαγλψζηεθε κε ζχλδξνκν Down θαη πξνβιήκαηα ζηε ιεπηή θαη αδξή θηλεηηθή δεμηφηεηα.  

Ζ ζηάζε ηνπ ζψκαηφο ηνπ, ε ηζνξξνπία ηνπ, ην βάδηζκά ηνπ θαη ην ηξέμηκφ ηνπ είλαη 

ζε θπζηνινγηθφ επίπεδν. Έρεη ζεηηθά απνηειέζκαηα ζε δξαζηεξηφηεηεο φπσο ε ηνπνζέηεζε 

ηνπ θαπαθηνχ ζην ζηπιφ, λα επηιέμεη ρξψκαηα θαη λα ηξέμεη αλάκεζα ζηα ζηεθάληα. 

Παξνπζηάδεη δπζθνιίεο ζε δξαζηεξηφηεηεο ιεπηήο θηλεηηθφηεηαο θαη γη’ απηφ ην ιφγν δελ 

ρεηξίδεηαη θαιά κνιχβη θαη ραξηί. Σνπ αξέζνπλ νη εηθφλεο, ηα παηρλίδηα θαη λα βιέπεη 

θηλνχκελα νπηηθά αληηθείκελα. Μπνξεί λα θαηαλνήζεη ηελ εκθάληζε θαη εμαθάληζε ελφο 

αληηθεηκέλνπ. Δπίζεο, είλαη ηθαλφο γηα κηθξά ζειήκαηα ζηα καγαδηά θαζψο θάλεη αγνξέο κε 

ηελ επηηήξεζε θάπνηνπ γλσζηνχ πξνζψπνπ θαη επηιέγεη κφλνο ηνπ ηα είδε πνπ έρεη αλάγθε, 

ρσξίο φκσο λα είλαη ζε ζέζε λα δηαρεηξηζηεί ηα ρξήκαηα. Αλέπηπμε πξψηκε ιεθηηθή 

δεμηφηεηα ζε ειηθία 2,5 εηψλ. Γελ παξνπζηάδεη ειιείκκαηα φξαζεο θαη αθνήο θαη 

αληαπνθξίλεηαη ζε απιέο νδεγίεο. Σέινο, έρεη αξθεηά αλεπηπγκέλε κλήκε.  

ζνλ αθνξά ηηο καζεκαηηθέο ηνπ γλψζεηο βξίζθεηαη ζε πξνκαζεκαηηθφ ζηάδην θαζψο 

δελ κπνξεί λα θάλεη πξάμεηο πξφζζεζεο θαη αθαίξεζεο, κεηξάεη κε δπζθνιία κέρξη ην δέθα 

θαη φρη νιφζσζηα, αλαγλσξίδεη κεγαιχηεξα ή κηθξφηεξα αληηθείκελα. Πεξηζζφηεξεο 

ιεπηνκέξεηεο γηα ηα καζεκαηηθά ζα αλαθεξζνχλ ζηελ ζπλέρεηα ηεο εξγαζίαο. 

 

4.2 Πεπιγπαθή ηηρ παπέμβαζηρ 

              Ζ παξέκβαζε πξαγκαηνπνηήζεθε ζην Δηδηθφ Γεκνηηθφ ρνιείν Φιψξηλαο θαη 

δηήξθεζε έλα κήλα, απφ ηηο 18 Ννεκβξίνπ έσο θαη ηηο 18 Γεθεκβξίνπ 2015. Πξαγκαηψζεθαλ 

ζπλνιηθά 14 παξεκβάζεηο εθ ησλ νπνίσλ νη δχν ήηαλ γηα ηελ γλσξηκία θαη ηελ δηάγλσζε ησλ 

καζεκαηηθψλ δεμηνηήησλ ηνπ καζεηή θαη κία γηα ηελ ζπκπιήξσζε ηνπ ηειηθνχ ηεζη φπνπ ζα  

βνεζνχζε ζηελ αλάιπζε ησλ ηειηθψλ απνηειεζκάησλ. Οη παξεκβάζεηο γηλφηαλ ζε 

θαζεκεξηλή βάζε, ζπλήζσο ηξείο κε ηέζζεξηο θνξέο ηελ εβδνκάδα, έηζη ψζηε λα 

εμνηθεηψλεηαη ν καζεηήο κε ηελ εξεπλήηξηα. Τπήξραλ θάπνηεο ηξνπνπνηήζεηο νη νπνίεο 

πξνέθπςαλ θπξίσο ιφγσ ηεο απνπζίαο ηνπ καζεηή απφ ην ζρνιείν γηα ιφγνπο πγείαο, αιιά 

θαη ιφγσ αξλεηηθήο ζηάζεο ηνπ καζεηή γηα ζπλεξγαζία. 

          Αλαθνξηθά κε ηελ δνκή ησλ παξεκβάζεσλ, θάζε κηα απνηεινχληαλ απφ δχν βαζηθά 

κέξε θαη απνηεινχζε ζπλέρεηα ηεο πξνεγνχκελεο. Αξρηθά, γηλφηαλ κηα εηζαγσγηθή αλαθνξά 

ζην αληηθείκελν ηεο δηδαζθαιίαο θαη ζηελ ζπλέρεηα ε δηδαζθαιία πξαγκαηνπνηνχληαλ κε 

δηάθνξεο δξαζηεξηφηεηεο.  



25 
 

Πην ζπγθεθξηκέλα ζην πξψην κέξνο ε εξεπλήηξηα έθαλε κηα αλαδξνκή ζηελ 

πξνεγνχκελε δηδαζθαιία γηα λα ζπκεζεί ν καζεηήο φζν είρε δηδαρζεί θαη έπεηηα έθαλε ηελ 

εηζαγσγή ζηελ λέα γλψζε. Οη ζηφρνη επαλαιακβάλνληαλ ζε θάζε παξέκβαζε γηα θαιχηεξε 

εκπέδσζε απφ ηνλ καζεηή θαη θάζε θνξά πξνζηίζεηαη θαη έλαο αθφκα ζηφρνο. 

ην δεχηεξν κέξνο, γηα ηελ πξαγκάησζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ, δίλνληαλ ζηνλ καζεηή 

νη θαηάιιειεο νδεγίεο θαη επεμεγήζεηο γηα ηελ δηεθπεξαίσζή ηνπο θαη δηαλέκνληαλ ηα πιηθά 

έηζη ψζηε λα πινπνηεζεί ν ζηφρνο. ε φιε ηελ δηάξθεηα ηεο δξαζηεξηφηεηαο ν καζεηήο 

επηβξαβεχνληαλ απφ ηελ εξεπλήηξηα θαη εληζρχνληαλ ε πξνζπάζεηά ηνπ. Σα ζέκαηα ησλ 

δηδαζθαιηψλ θαη ησλ δξαζηεξηνηήησλ αληινχληαλ απφ δηαδηθηπαθέο πεγέο ή απφ ην ζρνιηθφ 

εγρεηξίδην ηεο Α’ ηάμεο ηνπ Γεκνηηθνχ. Ήηαλ πξνζαξκνζκέλεο ζηηο αλάγθεο ηνπ καζεηή θαη 

ζρεδηαζκέλεο έηζη ψζηε λα ηνπ θηλνχλ ην ελδηαθέξνλ.  

          ρεηηθά κε ηελ αίζνπζα ησλ δηδαζθαιηψλ, ήηαλ κηα κεγάιε αίζνπζα πνπ δηέζεηε 

ζξαλίν, ππνινγηζηή, πίλαθα, βηβιηνζήθε, φπνπ ππήξραλ παξακχζηα θαη ηερληθφ πιηθφ, 

θαλαπέδεο θαη πνιπζξφλεο γηα λα μεθνπξάδεηαη ν καζεηήο θαη δηάθνξα παηρλίδηα, φπσο 

κπάιεο θαη ζθνηλάθηα γηα ηελ ςπραγσγία ησλ παηδηψλ. Σν ζρνιείν είρε επίζεο γπκλαζηήξην, 

θνπδίλα θαη βηβιηνζήθε, αίζνπζεο θπζηθνζεξαπείαο θαη ςπρνινγίαο. 

 

4.3 Ο ζσεδιαζμόρ ηηρ παπέμβαζηρ 

 Ο ζρεδηαζκφ θάζε παξέκβαζεο πεξηιάκβαλε ηνλ ζρεδηαζκφ ηεο πνξείαο θάζε 

δηδαζθαιίαο θαη δηακνξθσλφηαλ κε ηέηνην ηξφπν ψζηε λα αληαπνθξίλεηαη ζηηο αλάγθεο θαη 

ζηα ελδηαθέξνληα ηνπ καζεηή. Οη παξεκβάζεηο ήηαλ ζην ζχλνιφ ηνπο δεθαηέζζεξηο θαη ε 

δηάξθεηά ηνπο ήηαλ είθνζη κε ηξηάληα ιεπηά. 

 Οη δχν πξψηεο παξεκβάζεηο αθηεξψζεθαλ γηα λα γίλεη ε γλσξηκία κεηαμχ ηνπ καζεηή 

θαη ηεο εξεπλήηξηαο θαζψο επίζεο θαη ε δηάγλσζε φζνλ αθνξά ηηο γλψζεηο ηνπ ζηα 

καζεκαηηθά. 

  Ζ παξέκβαζε απνηεινχληαλ απφ ηξία κέξε. Αξρηθά, έγηλε ε δηάγλσζε ηνπ καζεηή 

κε ηελ ζπκπιήξσζε ελφο εξσηεκαηνινγίνπ. Έπεηηα, αθνινχζεζαλ νη παξεκβάζεηο γηα ηελ 

βειηίσζε ησλ καζεκαηηθψλ ηνπ ηθαλνηήησλ θαη ηέινο ζπκπιεξψζεθε έλα εξσηεκαηνιφγην 

φπνπ παξαηεξήζεθαλ ηα απνηειέζκαηα ησλ παξεκβάζεσλ. 

 Δίλαη ζεκαληηθφ λα αλαθεξζεί φηη ζηνλ ζρεδηαζκφ ησλ παξεκβάζεσλ ζπλέβαιε θαη ε 

ζεηηθή ή αξλεηηθή ζπκπεξηθνξά ηνπ καζεηή. Ο καζεηήο ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο δελ ήηαλ 

πξφζπκνο λα ζπλεξγαζηεί θαη γηα απηφ ηνλ ιφγν ππήξραλ ηξνπνπνηήζεηο θαηά ηελ δηάξθεηα 

ηεο ψξαο. Αθφκα, θάζε θνξά ρξεηαδφηαλ ηνπιάρηζηνλ 15 ιεπηά γηα λα εξεκήζεη ν καζεηήο 

θαη λα μεθηλήζεη ε δηαδηθαζία ηεο δηδαζθαιίαο. 
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4.4 Οι θεμαηικέρ 

 Οη ζεκαηηθέο νη νπνίεο επηιέρζεθαλ γηα ηελ παξέκβαζε είραλ δηαθνξεηηθφ, αιιά 

ηαπηφρξνλα θαη επαλαιακβαλφκελν πεξηερφκελν. Ήηαλ θπξίσο ελφηεηεο πνπ ζα βνεζνχζαλ 

ηνλ καζεηή λα κάζεη θάπνηεο βαζηθέο καζεκαηηθέο αξρέο, νη νπνίεο ζα ηνπ ρξεζηκεχζνπλ 

ζηελ θαζεκεξηλή ηνπ δσή. 

 Αληαπνθξίλνληαλ ζηηο αλάγθεο θαη ηηο απαηηήζεηο ηνπ καζεηή πξνθεηκέλνπ λα 

απνηειέζνπλ κηα επράξηζηε δηαδηθαζία κάζεζεο θαη ιήθζεθαλ ζνβαξά ππφςε νη 

πξνυπάξρνπζεο γλψζεηο θαη ην πιαίζην κάζεζεο. 

  Σα ζέκαηα ησλ δηδαζθαιηψλ είραλ σο ζηφρν λα βειηηψζνπλ φζν ην δπλαηφλ 

πεξηζζφηεξν ηηο καζεκαηηθέο γλψζεηο ηνπ ζπκκεηέρνληα. ρεηίδνληαλ κε ηελ ρξήζε ησλ 

αξηζκψλ έσο ην 10. Απαξίζκεζε, αληηζηνίρεζε, θαηακέηξεζε, πξφζζεζε θαη αθαίξεζε κε 

αξηζκνχο κέρξη ην δέθα. Δπίζεο, πξαγκαηνπνηήζεθαλ θαη δξαζηεξηφηεηεο γηα ηελ ρξήζε ησλ 

λνκηζκάησλ ησλ επξψ. 

 

4.5 Υλικά και Μέζα πος σπηζιμοποιήθηκαν 

 Γηα ηελ αζθαιή θαη ζσζηή πεξάησζε ησλ δηδαζθαιηψλ θξίζεθε ζεκαληηθή θαη ε 

ζσζηή επηινγή ησλ πιηθψλ θαη ησλ κέζσλ. Σα πιηθά πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ήηαλ 

θαηάιιεια γηα ηελ ειηθία θαη εχθνια δηαρεηξίζηκα απφ ηνλ ζπκκεηέρνληα. Ζ επηινγή ηνπο 

έγηλε κε ζηφρν λα αληαπνθξηζνχλ ζηηο αλάγθεο ηνπ. Ήηαλ πνηθίια θαη δηαθνξεηηθά αλάινγα 

κε ην ζέκα θάζε παξέκβαζεο. Σν θφζηνο ήηαλ ειάρηζην θαζψο ρξεζηκνπνηήζεθαλ πιηθά πνπ 

ππήξραλ ζην ζρνιείν, αιιά θαηά θχξην ιφγν θαηαζθεπάζηεθαλ απφ ηελ εξεπλήηξηα κε πιηθφ 

πνπ ήδε είρε. 

 Πην ζπγθεθξηκέλα, έγηλε ρξήζε ηνπ ειεθηξνληθνχ ππνινγηζηή, ραξηφληα, θαξηέιεο 

(κε αξηζκνχο), παξακχζηα (εηδηθά θαηαζθεπαζκέλα απφ ηελ εξεπλήηξηα), ηνπβιάθηα lego. 

 

4.6 Μέθοδοι διδαζκαλίαρ 

 Οη κέζνδνη πνπ εθαξκφζηεθαλ ζε φιν ην ρξνλνδηάγξακκα ησλ δηδαζθαιηψλ ήηαλ 

ζπγθεθξηκέλνη. ην κεγαιχηεξν κέξνο ησλ παξεκβάζεσλ εθαξκφζηεθε ε καζεηνθεληξηθή 

κέζνδνο. Οη δηεξεπλεηηθέο εξσηήζεηο απνηέιεζαλ ηε βάζε ηεο θαζνδεγνχκελεο αλαθάιπςεο 

κέζσ ηεο νπνίαο ν ζπκκεηέρνληαο νδεγνχληαλ ζην απνηέιεζκα κε ζηξαηεγηθή θαη κέζνδν.  

 Σέινο, νη εξσηαπνθξίζεηο αμηνπνηήζεθαλ ζην κεγαιχηεξν κέξνο ησλ παξεκβάζεσλ 

δηεπθνιχλνληαο ηελ ζπδήηεζε κε ηνλ καζεηή θαη πεηπραίλνληαο ηελ θαηαλφεζε ηεο 

δξαζηεξηφηεηαο. 
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5. ΔΡΓΑΛΔΗΑ 

5.1 Το Απσικό Τεζη (Διάγνωζη) 

 Γηα λα εμεηαζηνχλ νη γλψζεηο ηνπ καζεηή πάλσ ζηα καζεκαηηθά ρξεζηκνπνηήζεθε ην 

δηαγλσζηηθφ ηεζη, φπνπ ζπκπιεξψλεηαη απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο φηαλ ηα παηδηά 

κεηαβαίλνπλ απφ ην λεπηαγσγείν ζην δεκνηηθφ. 

 Σν δηαγλσζηηθφ ηεζη εθαξκφζηεθε κε ηελ κνξθή παηρληδηνχ γηα λα θηλήζεη ην 

ελδηαθέξνλ ηνπ καζεηή θαη παξαηίζεληαη ζπκπιεξσκέλν ζην παξάξηεκα ζηελ ζειίδα 45. Οη 

εξσηήζεηο πνπ πεξηείρε ην ηεζη αθνξνχλ θαηά ζεηξά 1) ηελ πξνθνξηθή αξίζκεζε, 2) ηελ 

απαξίζκεζε, 3) ηε δηάηαμε ησλ αξηζκψλ, 4) ηε γξαθή ησλ αξηζκψλ, 5) ηελ αλάγλσζε ησλ 

αξηζκψλ, 6) πξνβιήκαηα πξφζζεζεο θαη αθαίξεζεο, 7) πξάμεηο πξφζζεζεο θαη αθαίξεζεο, 8) 

αλαγλψξηζε ησλ λνκηζκάησλ ηνπ επξψ.  

Σα απνηειέζκαηα ηεο δηάγλσζεο ζρνιηάδνληαη θαη αλαιχνληαη ζηελ ζπλέρεηα ηεο 

εξγαζίαο. 

5.2 Τα Ημεπολόγια 

 Μεηά ηελ νινθιήξσζε θάζε παξέκβαζεο ε εξεπλήηξηα ηεξνχζε έλα εκεξνιφγην, ζην 

νπνίν θαηέγξαθε παξαηεξήζεηο ζρεηηθά κε ηελ δηδαζθαιία πνπ δηεμήρζε. Κάζε εκεξνιφγην 

δνκήζεθε ζε ηξεηο άμνλεο. Ο πξψηνο άμνλαο αθνξνχζε ηηο δξαζηεξηφηεηεο πνπ θαινχληαλ 

λα θέξεη ζε πέξαο ν καζεηήο. Ο δεχηεξνο άμνλαο ζρεηίδνληαλ κε ηνλ καζεηή θαη ν ηξίηνο 

άμνλαο αθνξνχζε ηελ αμηνιφγεζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ. 

 Πην ζπγθεθξηκέλα, ζεκείσλε πξνβιήκαηα πνπ αληηκεηψπηδε ζηηο δξαζηεξηφηεηεο 

θαζψο θαη ζεκεία σο πξνο ηελ κέζνδν δηδαζθαιίαο πνπ αμηνινγήζεθαλ σο επηηπρή ή 

αλεπηηπρή. Καηέγξαθε ηελ ζπλεξγαζία ηεο κε ηνλ καζεηή θαη ηηο δπζθνιίεο ή ην ελδηαθέξνλ 

πνπ έδεηρλε γηα ην κάζεκα θαη ηηο δξαζηεξηφηεηεο. 

 Σέινο, ζεκείσλε εάλ νη ζηφρνη ηεο παξέκβαζεο πξαγκαηνπνηήζεθαλ θαζψο θαη 

αιιαγέο πνπ έγηλαλ απφ ηελ εξεπλήηξηα γηα ηελ δηεθπεξαίσζε ηεο παξέκβαζεο. 

 πκπεξαζκαηηθά, ν ξφινο ηνπ εκεξνινγίνπ είλαη βνεζεηηθφο θαζψο ζηνρεχεη ζε κηα 

ζπλνιηθή απνηίκεζε ησλ πεπξαγκέλσλ, ζε κηα εζσηεξηθή αλαζθφπεζε ηνπ εμεηαζηή θαη ζε 

κηα κειινληηθή ζηαδηαθή βειηίσζε ηνπ ζπλνιηθνχ έξγνπ. 

 

5.3 Το Τελικό Τεζη (Αποηελέζμαηα) 

 Σν ηειηθφ ηεζη δηακνξθψζεθε απφ ηελ εξεπλήηξηα γηα λα παξαηεξήζεη ζην ζχλνιν 

ηελ πξφνδν ηνπ καζεηή ζηα καζεκαηηθά κεηά ην πέξαο ησλ παξεκβάζεσλ θαη παξαηίζεληαη 

ζπκπιεξσκέλν ζην παξάξηεκα ζηελ ζειίδα 48. Ήηαλ εηδηθά θαηαζθεπαζκέλν έηζη ψζηε λα 

ειέγμεη αλ θαη θαηά πφζν επηηεχρζεθαλ νη ζηφρνη ησλ παξεκβάζεσλ. 
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6. ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ 

6.1 Αποηελέζμαηα και ανάλςζη ηηρ διάγνωζηρ 

Γηα ηελ δηάγλσζε ησλ καζεκαηηθψλ ηθαλνηήησλ ηνπ καζεηή πξαγκαηνπνηήζεθαλ δχν 

παξεκβάζεηο θαηά ηηο νπνίεο έγηλε ε γλσξηκία κε ηνλ καζεηή θαη ε ζπκπιήξσζε ελφο 

δηαγλσζηηθνχ ηεζη. Σν ηεζη ήηαλ δηακνξθσκέλν ζαλ κηα ηζηνξία γηα λα θηλεί ην ελδηαθέξνλ 

ηνπ καζεηή θαη λα εληζρχεη ηελ ζπκκεηνρή ηνπ.  

Απφ ηελ αλάιπζε ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ δηαγλσζηηθνχ ηεζη πξνθχπηεη φηη ν 

καζεηήο είλαη αξθεηά πίζσ ζηηο καζεκαηηθέο ηνπ ηθαλφηεηεο ζε ζρέζε κε ηελ ειηθία ηνπ. 

Πην ζπγθεθξηκέλα, φζνλ αθνξά ηελ πποθοπική απίθμηζη, κεηξάεη απφ ην 1 κέρξη ην 10, 

ρσξίο λα πξνθέξεη ζσζηά ηνλ αξηζκφ 4. Μεηά ην 2 ιέεη δχν θνξέο ην 3 θαη κεηά ην 5. Λέεη 

δειαδή, 1, 2, 3, 3, 5 θαη ζπλερίδεη λα κεηξάεη κέρξη ην 10 θάλνληαο ιάζνο απφ ην 5 κέρξη ην 

10. Μπεξδεχεη ηνπο αξηζκνχο 6,7,8,9 θαη ηνπο ιέεη ζε κε θαλνληθή ζεηξά, δειαδή 7, 9, 6, 8.  

ηαλ ηνπ δφζεθαλ θάπνηα θηεξά να μεηπήζει, κέηξεζε ζσζηά ηα 2 θηεξά θαη ηα 5 

θηεξά δείρλνληάο κε ην δάρηπιν θαη κεηξψληαο ηα έλα-έλα. ηαλ ηνπ παξνπζηάζηεθαλ 13 

θηεξά, ζέιεζε λα ηα δείρλεη ε εξεπλήηξηα, κέηξεζε κέρξη ην 10 θάλνληαο πάιη ιάζνο ζηνπο 

αξηζκνχο ελδηάκεζα απφ ην 5 κέρξη ην 10 θαη έπεηηα δελ ζπλέρηζε λα κεηξάεη 11, 12 αιιά 

άξρηζε λα ιέεη 1, 2, 3 ελψ ζπλέρηζε λα δείρλεη ηα επφκελα θηεξά. 

Έπεηηα, παξνπζηάζηεθαλ ζηνλ καζεηή εηθφλεο κε ηλδηάλνπο φπνπ έπξεπε να γπάτει 

πφζνπο ηλδηάλνπο βιέπεη. Αλ θαη κεηξνχζε ζσζηά ηνπο ηλδηάλνπο πνπ έβιεπε, δελ ήζειε λα 

γξάςεη ηνπο αξηζκνχο. Έγξαςε κε κεγάιε δπζθνιία ηνλ αξηζκφ 2. 

ηελ ζπλέρεηα, δεηήζεθε απφ ηνλ καζεηή λα ηνπνζεηήζεη θάπνηνπο αξηζκνχο ή 

θάπνηα αληηθείκελα από ηο μεγαλύηεπο ζηο μικπόηεπο θαη αξλήζεθε. ηαλ φκσο ηνπ 

δεηήζεθε λα καο πεη πνηνο αξηζκφο είλαη κεγαιχηεξνο θαη πνηνο κηθξφηεξνο, θαζψο επίζεο 

θαη αλ θάπνην αληηθείκελν είλαη κεγαιχηεξν ή κηθξφηεξν απάληεζε ζσζηά δείρλνληαο κε ην 

δάρηπιφ ηνπ ην κεγαιχηεξν αληηθείκελν, ελψ φζν αθνξά ηνπο αξηζκνχο δελ γλψξηδε πνηνο 

είλαη κεγαιχηεξνο ή κηθξφηεξνο. 

Γηα λα ειεγρζεί αλ ν καζεηήο κπνξεί να διαβάζει ηοςρ απιθμούρ, θαηαζθεπάζηεθαλ 

δχν θαξηέιεο Α4 κε ηνπο αξηζκνχο: 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 16, 20 ζε κε θαλνληθή ζεηξά. 

Ο καζεηήο δελ δηαβάδεη ηνπο αξηζκνχο απφ κφλνο ηνπ. Γηαβάδεη κφλν ηνπο αξηζκνχο 2, 3, 5 

κφλν φηαλ ηνπο δείρλεη ν εξεπλεηήο κε ην ρέξη θαη ξσηάεη πνηνο αξηζκφο είλαη. Σνπο 

ππφινηπνπο αξηζκνχο πνπ ηνπ δείρλνληαη ιέεη ζηελ ηχρε φηη είλαη ή ην 2 ή ην 3.  

Αθφκα, δεηήζεθε απφ ηνλ καζεηή λα ιχζεη θάπνηα πποβλήμαηα ππόζθεζηρ και 

αθαίπεζηρ θαζψο επίζεο λα θάλεη θαη θάπνηεο πξάμεηο. Γηα λα πξαγκαηνπνηεζνχλ νη πξάμεηο 

θαη ηα πξνβιήκαηα ρξεζηκνπνηήζεθαλ δηάθνξα αληηθείκελα. Παξαηεξήζεθε θαη ζηηο δχν 
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πεξηπηψζεηο φηη ν καζεηήο δελ θαηαλνεί ηεο έλλνηεο ηεο πξφζζεζεο θαη ηεο αθαίξεζεο, αιιά 

νχηε ηελ έλλνηα ηνπ πξνβιήκαηνο. Απαληάεη ζσζηά ζηηο εξσηήζεηο κφλν φηαλ αλαιχνληαη 

θαη νπηηθνπνηνχληαη κε αληηθείκελα. Ο ιφγνο πνπ απαληάεη ζσζηά είλαη γηαηί κεηξάεη ηα 

αληηθείκελα πνπ έρεη κπξνζηά ηνπ. Γηα παξάδεηγκα, φηαλ ξσηήζεθε ν καζεηήο πφζα θηεξά 

ζα έρεη, αλ έρεη 5 θηεξά θαη δψζεη ηα 3 θηεξά, ν καζεηήο θάλεθε λα κελ θαηαλνεί ην 

πξφβιεκα. Έπεηηα, δφζεθαλ ζηνλ καζεηή 5 θηεξά θαη ηνπ δήηεζαλ λα ηα κεηξήζεη. Αθνχ ηα 

κέηξεζε ηνπ πήξαλε ηα 3 θηεξά θαη ηνλ ξψηεζαλ πφζα θηεξά έρεη. Ο καζεηήο κεηξψληαο ηα 

θηεξά πνπ είρε κπξνζηά ηνπ απάληεζε πσο έρεη 2 θηεξά.   

Σέινο, παξνπζηάζηεθαλ ζηνλ καζεηή λνκίζκαηα ησλ 1, 2 θαη 5 επξψ θαη ησλ 50 θαη 

20 ιεπηψλ γηα λα ειεγρζεί αλ ηα αλαγλσξίδεη ν καζεηήο. Ο καζεηήο θάλεθε πσο δελ 

αλαγλψξηδε ηα λνκίζκαηα. 

πκπεξαζκαηηθά, χζηεξα απφ ηελ αλάιπζε ηεο δηάγλσζεο, ν καζεηήο κπνξεί θαη 

κεηξάεη πξνθνξηθά κέρξη ην 5, δελ αλαγλσξίδεη εάλ έλαο αξηζκφο είλαη κεγαιχηεξνο ή 

κηθξφηεξνο θαη ηέινο δελ θαηαλνεί ηηο πξάμεηο ηεο πξφζζεζεο θαη ηεο αθαίξεζεο. Αθφκα, 

δπζθνιεχεηαη λα γξάςεη ηνπο αξηζκνχο ιφγν ησλ ραιαξψλ αξζξψζεσλ θαη ηηο κε ζσζηήο 

δηαρείξηζεο ηνπ κνιπβηνχ. Δλψ ηέινο, δελ αλαγλσξίδεη θαζφινπ ηα λνκίζκαηα ηνπ επξψ. 

 

6.2 Πεπιγπαθή και ανάλςζη ηων ημεπολογίων 

 Σα απνηειέζκαηα ηεο παξέκβαζεο πξνέθπςαλ θπξίσο κέζα απφ ηελ ζπζηεκαηηθή 

θαηαγξαθή, κειέηε θαη αλάιπζε ηεο ζπκπεξηθνξάο ηνπ καζεηή θαζψο θαη ηεο αλάιπζεο ηνπ 

ηειηθνχ ηεζη. Απφ ηελ ζπζηεκαηηθή θαηαγξαθή ηνπ εκεξνινγίνπ δηαπηζηψζεθε θπξίσο ε 

ηθαλφηεηα ηνπ ζπκκεηέρνληα λα αληαπνθξηζεί ζηηο δξαζηεξηφηεηεο, αιιά θαη ν βαζκφο 

επίηεπμεο ησλ επηκέξνπο ζηφρσλ. 

 Πην ζπγθεθξηκέλα, παξαηεξήζεθε θαηά πφζν ν καζεηήο ηεο Γ’ ηάμεο ηνπ Δηδηθνχ 

Γεκνηηθνχ ρνιείνπ κε ζχλδξνκν Down θαηάθεξε λα αλαπηχμεη ηηο καζεκαηηθέο ηνπ 

γλψζεηο  θαηά ηελ δηάξθεηα ησλ ζπλερψλ παξεκβάζεσλ. Αλ θαη θαηά πφζν κπφξεζε λα 

εμνηθεησζεί κε ηελ απαξίζκεζε θαη αληηζηνίρεζε ησλ αξηζκψλ έσο ην 10 θαη θαηά πφζν 

κπφξεζε λα αληαπνθξηζεί ζε δηαδηθαζίαο πνπ αθνξνχζαλ ηελ ρξήζε ησλ λνκηζκάησλ ηνπ 

επξψ. 

 Δίλαη ζεκαληηθφ λα αλαθεξζεί φηη ε πξφνδνο ηνπ καζεηή ήηαλ ζηαδηαθή θαη αξθεηά 

κηθξή. Ο καζεηήο δελ ήηαλ πξφζπκνο λα ζπλεξγαζηεί θαη ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο ρξεηαδφηαλ 

έσο θαη έλα ηέηαξην γηα λα μεθηλήζεη ε δηαδηθαζία ηεο παξέκβαζεο. Ζ παξέκβαζε ζπλήζσο 

μεθηλνχζε κε θιάκαηα, θσλέο, απφηνκεο θαη επηζεηηθέο αληηδξάζεηο απφ ηνλ καζεηή. Ζ 
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παξέκβαζε ηνπ δηεπζπληή θξίλνληαλ απαξαίηεηε γηα λα εξεκήζεη ν ζπκκεηέρνληαο θαη λα 

πξαγκαηνπνηεζεί ε δηδαζθαιία. Πην αλαιπηηθά: 

 

 Ππώηη ημέπα παπέμβαζηρ. (30.11.2015) 

 Σα απνηειέζκαηα ηεο πξψηεο παξέκβαζεο ήηαλ αξθεηά ηθαλνπνηεηηθά. Αξρηθά, 

παξνπζηάζηεθαλ ζηνλ καζεηή θαξηέιεο φπνπ ε θαζεκία είρε απφ έλαλ αξηζκφ. Πην 

ζπγθεθξηκέλα πάλσ ζηηο θαξηέιεο αλαγξάθνληαλ νη αξηζκνί 0, 1, 2, 3, 4 (παξάξηεκα, 

ζειίδα:50) . Ο καζεηήο γλψξηδε ήδε ηνπο αξηζκνχο απηνχο, αλ θαη παξαηεξήζεθε δπζθνιία 

ζηελ πξνθνξά ηνπ ηέζζεξα. Παξφια απηά θξίζεθε απαξαίηεηε ε ρξήζε ηνπο γηα ην μεθίλεκα 

ησλ παξεκβάζεσλ έηζη ψζηε λα ππάξρεη κηα νκαιή ξνή σο πξνο ηελ αξίζκεζε θαη ηελ 

δπζθνιία ησλ δξαζηεξηνηήησλ.  

 ηελ ζπλέρεηα, αθνινχζεζαλ δχν δξαζηεξηφηεηεο. ηελ πξψηε, ν καζεηήο θάζεηε 

ζην ραιί θαη έρεη κπξνζηά ηνπ ηηο θαξηέιεο κε ηνπο αξηζκνχο 0 έσο 4. Δπίζεο, είλαη 

ηνπνζεηεκέλν θαη έλα κεγάιν ραξηφλη ρσξηζκέλν ζε πέληε θνκκάηηα, φπνπ ην θαζέλα έρεη 

απφ κία έσο ηέζζεξηο θνπθθίδεο θαη έλα θνκκάηη είλαη θελφ. Εεηάκε απφ ηνλ καζεηή λα 

ηνπνζεηήζεη ηηο θαξηέιεο κε ηνπο αξηζκνχο ζηα αληίζηνηρα θνπηάθηα. 

 Ο καζεηήο ηνπνζεηεί ζσζηά ηνπο αξηζκνχο ζηα αληίζηνηρα θνπηάθηα θαη δείρλεη 

αβέβαηνο γηα ηνλ αξηζκφ κεδέλ, ηνλ νπνίν θαη δελ ηνπνζεηεί πνπζελά. Παξαηεξνχκε ινηπφλ, 

φηη δελ γλσξίδεη πσο ζην θελφ θνπηάθη πνπ δελ έρεη θακία θνπθθίδα πξέπεη λα βάιεη ην 

κεδέλ. Δπνκέλσο, δελ γλσξίδεη ηελ αμία ηνπ κεδελφο. 

 ηελ δεχηεξε δξαζηεξηφηεηα, δίλνληαη δχν θαξηέιεο φπνπ ζηελ κηα ππάξρνπλ 

δσγξαθηζκέλνη δχν mickey (παηδηθφο ήξσαο) θαη ζηελ άιιε θαξηέια ηέζζεξηο mickey 

(παξάξηεκα, ζειίδα:55). Καη ζηηο δχν θαξηέιεο ππάξρνπλ ζην πιάη νη αξηζκνί 1, 2, 3, 4 θαη ν 

καζεηήο θαιείηαη λα επηιέμεη ηνλ αξηζκφ αλάινγα κε ην πφζνπο mickey βιέπεη. Ο καζεηήο 

ελζνπζηάζηεθε κφιηο είδε ηνλ παηδηθφ ήξσα θαη κέηξεζε ηηο θηγνχξεο κε ραξά. Έπεηηα, 

έδεημε ζσζηά ηνπο αξηζκνχο πνπ αληηζηνηρνχζαλ ζηηο θηγνχξεο. 

 Σέινο, ν καζεηήο θάζεηαη ζηνλ ειεθηξνληθφ ππνινγηζηή θαη κεηαβαίλνληαο ζηελ 

ηζηνζειίδα https://www.youtube.com/watch?v=IW2GqPS3FZQ, παξαθνινπζεί έλα βίληεν 

φπνπ κηθξά παηδάθηα ηξαγνπδάλε γηα ηνλ αξηζκφ ηέζζεξα. Υαξνχκελνο ν καζεηήο πξνζπαζεί 

λα ηξαγνπδήζεη θαη απηφο δείρλνληαο λα γλσξίδεη ην ηξαγνχδη. Σνπ δεηήζεθε λα 

επαλαιακβάλεη δπλαηά θάζε θνξά πνπ αθνχεη ηνλ αξηζκφ ηέζζεξα θαη κε ηελ παξέκβαζε ηεο 

εξεπλήηξηαο πξνζπαζνχζε λα ην εθθσλήζεη ζσζηά, ρσξίο φκσο θάπνην ηδηαίηεξν 

απνηέιεζκα. 

https://www.youtube.com/watch?v=IW2GqPS3FZQ
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 ηελ ζπγθεθξηκέλε δηδαζθαιία δελ παξνπζηάζηεθαλ ηδηαίηεξεο δπζθνιίεο, πέξα απφ 

ην πξψην δεθάιεπην, πνπ φπσο αλαθέξακε, ρξεηαδφηαλ θαζεκεξηλά ν καζεηήο κέρξη λα 

εξεκήζεη θαη λα μεθηλήζεη ε δηαδηθαζία. Γφζεθε ηδηαίηεξε έκθαζε ζηνλ αξηζκφ ηέζζεξα γηα 

ην ιφγν φηη ν καζεηήο ηνλ πξφθεξε ιάζνο θαη πην πνιχ αθνπγφηαλ ζαλ ηξία. Ηδηαίηεξν 

ελδηαθέξνλ παξαηεξήζεθε ζηηο θαξηέιεο κε ηελ θηγνχξα ηνπ Mickey φπνπ ε εξεπλήηξηα ην 

εθκεηαιιεχηεθε θαη γηα ηνλ ζρεδηαζκφ θάπνηνλ άιινλ παξεκβάζεσλ. Αθφκα, γηα ην 

ηξαγνχδη κε ηνλ αξηζκφ ηέζζεξα φπνπ ν καζεηήο ράξεθε θαη έδεημε λα ην γλσξίδεη αλ θαη 

δπζθνιεπφηαλ λα πξνθέξεη ηνλ αξηζκφ. 

 

 Γεύηεπη ημέπα παπέμβαζηρ. (01.12.2015) 

 Σν ζέκα απηήο ηεο παξέκβαζεο, έρεη λα θάλεη κε ηνπο αξηζκνχο 5, 6, 7, 8. κσο φπσο 

αλαθέξζεθε πξνεγνπκέλσο, θάζε παξέκβαζε απνηειείηαη απφ κηα κηθξή επαλάιεςε ηεο 

πξνεγνχκελεο γλψζεο θαη ζηελ ζπλέρεηα πξνρσξάλε ζηελ εηζαγσγή ηεο λέαο γλψζεο. 

 Δπνκέλσο, θαζψο ν καζεηήο είλαη θαζηζκέλνο ζην ραιί ηνπ δίλνληαη νη θαξηέιεο 0 

έσο 4 (ζε κε θαλνληθή ζεηξά) θαη ηνπ δεηείηαη λα ηηο ηνπνζεηήζεη θαηά αχμνπζα ζεηξά θαη λα 

κεηξήζεη έσο ην 4. Ο ζπκκεηέρνληαο εθηειεί ηηο νδεγίεο κε επηηπρία, θάλνληαο θαλεξά ηα 

ζεηηθά απνηειέζκαηα ηεο πξνεγνχκελεο παξέκβαζεο. 

 ην δεχηεξν κέξνο, ζηελ εηζαγσγή ηεο λέαο γλψζεο, παξνπζηάδνληαη νη αξηζκνί έσο 

ην 8. Γείρλνληαη ζηνλ καζεηή θαξηέιεο κε ηνπο αξηζκνχο 5, 6, 7, 8 θαη ηαπηφρξνλα 

εθθσλνχληαη απφ ηελ εξεπλήηξηα. Έπεηηα, ε εξεπλήηξηα καδί κε ηνλ καζεηή θάζνληαη ζηνλ 

θαλαπέ γηα ηελ πξαγκαηνπνηήζεη ηεο δξαζηεξηφηεηαο, ζχκθσλα κε ηελ νπνία δηαβάδεηαη έλα 

παξακχζη ζηνλ ζπκκεηέρνληα φπνπ πεξηέρεη αξηζκνχο έσο ην 8 (παξάξηεκα, ζειίδα:51). Ο 

καζεηήο θαιείηαη θάζε θνξά πνπ ζα αθνχεη έλαλ αξηζκφ λα επηιέγεη θαη ηελ αληίζηνηρε 

θαξηέια κε ηνλ αλαγξαθφκελν αξηζκφ πνπ βξίζθεηαη κπξνζηά ηνπ. Γηα ηελ δηεπθφιπλζή ηνπ 

γίλεηαη κηα κηθξή παχζε ζηελ αλάγλσζε έηζη ψζηε λα εθηειέζεη ηελ δξαζηεξηφηεηα. 

 ηελ ζπγθεθξηκέλε δηδαζθαιία ν καζεηήο δελ άξγεζε λα πξνζαξκνζηεί θαζψο κφιηο 

ε εξεπλήηξηα ηνπ αλαθνίλσζε φηη ζα ηνπ δηαβάζεη έλα παξακχζη εξέκεζε, ρακνγέιαζε θαη 

έθαηζε ζηνλ θαλαπέ. Σν ελδηαθέξνλ ηνπ ήηαλ πξνζεισκέλν θαη αξρηθά έδεηρλε θαηεπζείαλ 

ηνπ αξηζκνχο πνπ άθνπγε. ηαλ πέξαζε ε ψξα δελ ήζειε λα ζπλερίζεη λα δείρλεη ηνπο 

αξηζκνχο θαη άξρηζε λα θσλάδεη γηα λα ζπλερίζεη λα δηαβάδεη ε εξεπλήηξηα ην παξακχζη. Ζ 

ίδηα φκσο πξνζπαζνχζε λα ηνλ εξεκήζεη θαη λα ηνπ εμεγήζεη πψο αλ δελ δείρλεη ηνπο 

αξηζκνχο πνπ αθνχεη δελ κπνξεί λα ζπλερηζηεί ε εθθψλεζε ηνπ παξακπζηνχ. Με απηφλ ηνλ 

ηξφπν ν καζεηήο πξνζπαζνχζε κε δπζθνιία λα ζπγθεληξσζεί θαη λα επηιέμεη ηνπο αξηζκνχο 

θαη ηειηθά επέιεγε ζηελ ηχρε. ηελ αξρή ηεο δξαζηεξηφηεηαο ν καζεηήο επέιεγε ζσζηά ηηο 
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θαξηέιεο κε ηνπο αξηζκνχο πνπ άθνπγε. ηαλ φκσο δελ ζέιεζε λα ζπλερίζεη λα δείρλεη ηνπο 

αξηζκνχο θαη ήζειε κφλν λα δηαβάδεη ε εξεπλήηξηα ην παξακχζη, επέιεγε κηα θαξηέια ζηελ 

ηχρε. ζν θαη λα πξνζπαζνχζε ε εξεπλήηξηα λα ηνλ πείζεη λα ζπγθεληξσζεί, ν καζεηήο δελ 

ηελ άθνπγε, δηάιεγε ηπραία δηάθνξεο θαξηέιεο θαη πεξίκελε ηελ εξεπλήηξηα λα ζπλερίζεη. 

 Απφ απηήλ ηελ παξέκβαζε δηαπηζηψζεθε θαη πάιη, φπσο θαη ζηελ δηάγλσζε, φηη ν 

καζεηήο δελ γλψξηδε λα κεηξάεη πξνθνξηθά κέρξη ην 8 θαη ηνπο αξηζκνχο κεηά ην 5 ηνπο 

έιεγε αλαθαηεκέλα. Γηα παξάδεηγκα θάπνηεο θνξέο έιεγε 5, 8, 6, 7  ή  5, 7, 6, 8.  Γηα ηνλ 

ιφγν απηφλ, ζην ηέινο ηεο δηδαζθαιίαο, ηνπνζεηήζεθαλ κπξνζηά ζηνλ καζεηή νη θαξηέιεο 

απφ ην 0 έσο ην 8 ζε αχμνπζα ζεηξά. Ο καζεηήο κε ηελ βνήζεηα ηεο εξεπλήηξηαο πξνζπαζεί 

λα δηαβάζεη ηνπο αξηζκνχο δείρλνληαο ηηο θαξηέιεο. Ζ δηαδηθαζία απηή έγηλε ηξεηο θνξέο γηα 

λα επηηεπρζεί ν ζηφρνο φκσο, ν καζεηήο άξρηζε λα δπζαλαζρεηεί θαη δελ ήζειε λα ζπλερίζεη. 

ην ηέινο ,  θαηάθεξε λα δηαβάζεη κε ηε ζσζηή ζεηξά έσο ην 7, αιιά κεηά αληί γηα ην 8 είπε 

ηνλ αξηζκφ 9. 

 

 Σπίηη ημέπα παπέμβαζηρ. (02.12.2015) 

 Ζ παξέκβαζε πνπ αθνινχζεζε δελ δηεμήρζε νκαιά. Δλψ θάζε θνξά ν καζεηήο 

ρξεηαδφηαλ ην ρξφλν ηνπ γηα λα εξεκήζεη θαη λα πξνζαξκνζηεί, απηή ηε θνξά εθδήισζε 

επηζεηηθή ζπκπεξηθνξά ρηππψληαο θαη θηχλνληαο ηελ εξεπλήηξηα. Ζ αληίδξαζε απηή κπνξεί 

λα νθείιεηαη ζην γεγνλφο φηη ν καζεηήο ήηαλ ιίγν άξξσζηνο. Ίζσο, ήηαλ ηαιαηπσξεκέλνο 

απφ ηελ γξίπε πνπ είρε. Έπεηηα απφ πνιχ ψξα θαη επέκβαζε ηνπ δηεπζπληή ν καζεηήο 

εξέκεζε γηα πνιχ ιίγν. 

 Ζ παξέκβαζε δηακνξθψζεθε θαηάιιεια γηα ηελ πεξίζηαζε ρσξίο λα έρεη ζθνπφ λα 

θνπξάζεη ηνλ ζπκκεηέρνληα, ν νπνίνο δελ ήηαλ δηαηεζεηκέλνο λα ζπλεξγαζηεί. Έγηλε κηα 

ζχληνκε δξαζηεξηφηεηα θαηά ηελ νπνία ε εξεπλήηξηα είρε θαηαζθεπάζεη έλα ηξέλν πάλσ ζε 

έλα ραξηφλη, κε δέθα βαγφληα (παξάξηεκα, ζειίδα:55). Έδσζε ζηνλ καζεηή νρηψ ραξηάθηα 

κε ηνπο αξηζκνχο απφ ην 1 έσο ην 8, ηνπ δήηεζε λα ηνπο ηνπνζεηήζεη ζηα βαγφληα κε ηελ 

ζεηξά απφ ην κηθξφηεξν ζην κεγαιχηεξν θαη ηαπηφρξνλα λα κεηξάεη δπλαηά.  

 Ο καζεηήο δελ έδεημε θαλέλα ελδηαθέξνλ γηα ηελ δξαζηεξηφηεηα θαη δπζθνιεχηεθε 

πάιη ζηνπο αξηζκνχο κεηά ην 5. ηελ πξνθνξηθή αξίζκεζε πξφθεξε πξψηα ην 7 κεηά ην 6 θαη 

κεηά ην 8, ελψ ζην ηξελάθη κεηά ην 5 θφιιεζε ην 8 έπεηηα ην έμη θαη ζηελ ζπλέρεηα ην 7. Ζ 

εξεπλήηξηα ηνπ έδεημε ηελ ζσζηή ζεηξά πνπ έπξεπε λα κπνχλε νη αξηζκνί θαη δήηεζε απφ ηνλ 

καζεηή λα επαλαιάβεη ηνπο αξηζκνχο χζηεξα απφ εθείλε. Ο ζηφρνο ηεο παξέκβαζεο 

επηηεχρζεθε, θαζψο ζην ηέινο, ν καζεηήο κέηξεζε κηα θνξά κφλνο ηνπο απφ ην 1 έσο ην 8 

δείρλνληαο κε ην δάρηπιφ ηνπ ηα ραξηάθηα θαη ρσξίο λα θάλεη θάπνην ιάζνο. 
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 Σέηαπηη ημέπα παπέμβαζηρ. (03.12.2015) 

 Ζ επφκελε παξέκβαζε πξαγκαηνπνηήζεθε ηελ ακέζσο επφκελε κέξα. Απηήλ ηελ 

θνξά ν καζεηήο είλαη αξθεηά ζπλεξγάζηκνο. Αξρηθά, ηνπ παξνπζηάδνληαη νη θαξηέιεο κε 

ηνπο αξηζκνχο 9 θαη 10 θαη ζηελ ζπλέρεηα ηνπνζεηνχληαη φιεο νη θαξηέιεο απφ ην 1 κέρξη ην 

10 κπξνζηά ζην καζεηή. Ζ εξεπλήηξηα ηνπο δηαβάδεη κηα θνξά δπλαηά, δείρλνληάο ηνπο 

ηαπηφρξνλα κε ην δάρηπιφ ηεο. ηελ ζπλέρεηα, δεηάεη απφ ηνλ καζεηή λα ηνπο δηαβάζνπλ 

καδί θαη έπεηηα λα ηνπο δηαβάζεη κφλνο ηνπ. 

 Ο καζεηήο αληαπνθξίλεηαη ζεηηθά θαη δείρλεη πξφνδν ζηελ πξνθνξηθή αξίζκεζε 

θαζψο αξηζκεί ζσζηά πιένλ κεηά ην 5. Πξνρσξψληαο ζηελ δξαζηεξηφηεηα ν καζεηήο 

θαζηζκέλνο ζην πάησκα έρεη κπξνζηά ηνπ ηνπνζεηεκέλα ηνπβιάθηα lego, ηα νπνία είλαη 

ρσξηζκέλα ζε πέληε νκάδεο. Ζ πξψηε νκάδα έρεη ηξία ηνπβιάθηα, ε δεχηεξε νκάδα έρεη νρηψ 

ηνπβιάθηα, ε ηξίηε νκάδα έρεη πέληε, ε ηέηαξηε έρεη ηέζζεξα θαη ε πέκπηε έρεη εθηά 

ηνπβιάθηα. Μπξνζηά ηνπ ππάξρνπλ επίζεο, θαξηέιεο κε ηνπο αξηζκνχο απφ ην 1 κέρξη ην 10. 

Ζ εξεπλήηξηα δεηάεη απφ ηνλ καζεηή λα επηιέμεη ηελ ζσζηή θαξηέια θαη λα ηελ ηνπνζεηήζεη 

ζηελ αληίζηνηρε νκάδα κε ηα ηνπβιάθηα. Δπδηάζεηνο ν ζπκκεηέρνληαο κε ηδηαίηεξε πξνζνρή 

επηιέγεη θαη αληηζηνηρεί ζσζηά ηηο θαξηέιεο κε ηηο νκάδεο. ηελ ζπλέρεηα, δεηείηαη λα 

επαλαιάβεη ηελ δηαδηθαζία έρνληαο απηήλ ηελ θνξά κπξνζηά ηνπ αληί γηα ηνπβιάθηα, έλα 

ραξηφλη ρσξηζκέλν ζε ηέζζεξα κέξε. Σν θαζέλα πεξηέρεη επάλσ έλαλ αξηζκφ θνπθίδσλ θαη 

πην ζπγθεθξηκέλα, θνπθίδεο πνπ αληηζηνηρνχλ ζηνπο αξηζκνχο 9, 2, 6, 10. Ο καζεηήο 

θαηαθέξλεη λα αληαπεμέιζεη θαη ζε απηήλ ηελ δξαζηεξηφηεηα. Μεηξάεη ηηο θνπθίδεο κία- κία 

δείρλνληαο κε ην δάρηπιφ ηνπ θαη επηιέγεη ηελ ζσζηή θαξηέια. 

 Ζ ζπγθεθξηκέλε παξέκβαζε δηεμήρζε νκαιά κε ηελ ελεξγφ ζπκκεηνρή, ηελ 

ζπλεξγαζία θαη ην ελδηαθέξνλ ηνπ καζεηή θαζ’ φιε ηελ δηάξθεηα ησλ δξαζηεξηνηήησλ. Γηα 

λα ηειεηψζεη ε παξέκβαζε ν καζεηήο θφιιεζε θαη ηνπο αξηζκνχο 9 θαη 10 ζηα βαγφληα ηνπ 

ηξέλνπ θαη κέηξεζε ηα βαγφληα μεθηλψληαο απφ ην πξψην. ε απηφ ην ζεκείν ησλ 

παξεκβάζεσλ έρεη αξρίζεη λα γίλεηαη αηζζεηή ε πξφνδνο ηνπ ζπκκεηέρνληα θαζψο πιένλ 

αληηζηνηρεί ηνπο αξηζκνχο θαη κεηξάεη ζσζηά πξνθνξηθά κε κηα κηθξή βνήζεηα απφ ηελ 

εξεπλήηξηα. 

 

 Πέμπηη ημέπα παπέμβαζηρ. (07.12.2015) 

 Καηά ηελ πέκπηε παξέκβαζε ν καζεηήο θαιείηαη θαη πάιη λα αληηζηνηρήζεη αξηζκνχο 

κε θνπθίδεο. Ζ παξέκβαζε απηή είλαη θαζαξά επαλαιεπηηθή φζσλ πξνεγήζεθαλ. Ζ 

δξαζηεξηφηεηα πνπ πξέπεη λα εθηειέζεη ν καζεηήο βαζίδεηαη ζηελ επίιπζε ελφο παδι 

(παξάξηεκα, ζειίδα:52). Σν παδι έρεη ζρεδηαζηεί θαηάιιεια θαη έρεη θαηαζθεπαζηεί απφ ηελ 
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εξεπλήηξηα γηα ηελ αλάπηπμε ησλ καζεκαηηθψλ γλψζεσλ ηνπ καζεηή κε θχξην ζηφρν ηελ 

αληηζηνίρηζε ησλ αξηζκψλ κε θνπθίδεο. 

 Μπξνζηά ζηνλ καζεηή έρεη ηνπνζεηεζεί έλα ραξηφλη ρσξηζκέλν ζε νρηψ θνπηάθηα 

πάλσ ζηα νπνία αλαγξάθνληαη νη αξηζκνί απφ ην 1 κέρξη ην 8 ζε κε θαλνληθή ζεηξά. ηελ 

ζπλέρεηα δίλνληαη ζηνλ καζεηή ραξηάθηα φπνπ απφ ηελ κηα κεξηά έρνπλ θνπθθίδεο θαη απφ 

ηελ άιιε έλα θνκκάηη απφ ηελ εηθφλα πνπ ζα ζρεκαηηζηεί κφιηο ν καζεηήο αληηζηνηρίζεη 

ζσζηά ηηο θνπθθίδεο κε ηα θνπηάθηα κε ηνπο αξηζκνχο. Δπνκέλσο, δεηήζεθε απφ ηνλ καζεηή 

λα κεηξήζεη ηηο θνπθθίδεο πνπ βξίζθνληαλ ζε θάζε ραξηάθηα θαη έπεηηα λα ηηο θνιιήζεη ζην 

θνπηάθη φπνπ έβιεπε ηνλ αληίζηνηρν αξηζκφ. 

 Απηή ε δξαζηεξηφηεηα ελζνπζίαζε ηνλ καζεηή, ν νπνίνο αληηζηνίρεζε ζσζηά ηηο 

θνπθθίδεο κε ηνπο αξηζκνχο. Ζ εηθφλα πνπ ζρεκαηίζηεθε απεηθφληδε ηνλ mickey θαη είρε 

έληνλα ρξψκαηα γεγνλφο πνπ θίλεζε ην ελδηαθέξνλ ηνπ καζεηή. Βέβαηα, θάλεθε απφ ηελ 

αξρή φηη θαηάιαβε ηη απεηθφληδε ην παδι θαη κέρξη λα ζρεκαηηζηεί έκεηλε ζπγθεληξσκέλνο 

θαη δελ ζηακάηεζε λα πξνζπαζεί. Ήηαλ αξθεηά ζπλεξγάζηκνο θαη ν ζηφρνο ηεο 

δξαζηεξηφηεηαο επηηεχρζεθε κε επηηπρία. 

 Με ην πέξαο θάζε παξέκβαζεο, ε εξεπλήηξηα θαηεπζπλφηαλ κε ηνλ καζεηή ζην ηξέλν 

φπνπ είραλ ηνπνζεηήζεη ηνπο αξηζκνχο κέρξη ην 10. Δθεί ν καζεηήο κεηξνχζε θαζεκεξηλά ηα 

βαγφληα δείρλνληαο ηνπο αξηζκνχο πνπ ππήξραλ πάλσ ζε απηά κε ην δάρηπιφ ηνπ. 

 

 Έκηη ημέπα παπέμβαζηρ. (08.12.2015) 

 Ζ παξέκβαζε απηή κπνξεί λα ζεσξεζεί θαη σο επαλάιεςε ηεο πξνεγνχκελεο, θαζψο 

ε εξεπλήηξηα εθκεηαιιεχηεθε ην ελδηαθέξνλ ηνπ καζεηή γηα ηελ επίιπζε ηνπ παδι 

(παξάξηεκα, ζειίδεο:53,54). Καηαζθεχαζε πάιη έλα παδι, απηή ηελ θνξά φκσο πην ζχλζεην 

θαη κε κεγαιχηεξν βαζκφ δπζθνιίαο, ηα νπνία δελ επεξέαζαλ ηελ αληαπφθξηζε θαη ην 

ελδηαθέξνλ ηνπ καζεηή. 

 Ο καζεηήο έρεη κπξνζηά ηνπ έλα ραξηφλη, ρσξηζκέλν απηήλ ηελ θνξά ζε δέθα 

θνπηάθηα πάλσ ζηα νπνία είλαη γξακκέλνη νη αξηζκνχ απφ ην 1 έσο ην 10. Σνπ δίλνληαη δέθα 

ραξηάθηα πνπ απφ ηελ κηα κεξηά έρνπλ έλα θνκκάηη ηεο εηθφλαο θαη απφ ηελ άιιε είηε 

δηάθνξεο απιέο πξάμεηο πξφζζεζεο ή αθαίξεζεο είηε γξίθνπο πνπ νδεγνχλ ζε έλαλ αξηζκφ. 

Με ηελ ρξήζε δηάθνξσλ αληηθεηκέλσλ θαη ηελ βνήζεηα ηεο εξεπλήηξηαο πξνζπαζεί λα ιχζεη 

ηηο πξάμεηο. Μφιηο βξίζθεη ηνλ αξηζκφ θνιιάεη ην ραξηάθη ζηνλ αληίζηνηρν αξηζκφ πνπ 

βξίζθεηαη ζην ραξηφλη έηζη ψζηε λα ζρεκαηηζηεί ην παδι. 

 ην ζεκείν απηφ είλαη ζεκαληηθφ λα αλαθέξνπκε ηελ εμνηθείσζε ηνπ καζεηή κε ηελ 

εξεπλήηξηα πνπ δεκηνπξγήζεθε έπεηηα απφ ηελ θαζεκεξηλή ηνπο επαθή. Δπίζεο, ν 
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ζπκκεηέρνληαο έρεη επηηχρεη άλνδν θαζψο κεηξάεη, αληηζηνηρεί θαη αλαγλσξίδεη πιένλ ηνπο 

αξηζκνχο κέρξη ην 10. 

 Ζ παξέκβαζε απηή δηήξθεζε πεξηζζφηεξν απφ φιεο, 45 ιεπηά. Ο καζεηήο παξφιν 

πνπ κεξηθέο θνξέο αγαλαθηνχζε, κε ηελ ζπλερή βνήζεηα θαη ελζάξξπλζε απφ ηελ εξεπλήηξηα 

δελ παξαηηήζεθε θαη έηζη θαηάθεξε λα ζρεκαηίζεη ην παδι θαη λα επηηεπρζεί ν ζηφρνο. 

 

 Έβδομη ημέπα παπέμβαζηρ. (09.12.2015) 

 Γηα ηελ θαιχηεξε εκπέδσζε ησλ αξηζκψλ κέρξη ην δέθα, ν καζεηήο θαιείηαη λα  

πξαγκαηνπνηήζεη θάπνηεο δξαζηεξηφηεηεο κε ηε ρξήζε ηνπ ειεθηξνληθνχ ππνινγηζηή 

θάλνληαο δηάθνξεο αζθήζεηο ζην δηαδίθηπν. Μεηαβαίλνληαο ζηελ ηζηνζειίδα 

http://mikrapaidia.gr/ccs7/#επίπεδν-1, ν καζεηήο  δείρλεη ελδηαθέξνλ. ηελ πξψηε άζθεζε 

θαιείηαη λα κεηξήζεη ηα κπαιφληα πνπ ππάξρνπλ ζηελ νζφλε, ζηελ δεχηεξε λα ελψζεη ηηο 

θνπθθίδεο φπνπ ε θαζεκία έρεη απφ δίπια έλαλ αξηζκφ, έηζη ψζηε λα ζρεκαηηζηεί έλα αζηέξη. 

ηελ ηξίηε άζθεζε πξέπεη λα ρξσκαηίζεη κηα εηθφλα επηιέγνληαο ηνλ ζσζηφ αξηζκφ θαη ην 

ζσζηφ ρξψκα πνπ ηνπ εθθσλείηαη, πξέπεη δειαδή λα επηιέμεη ην ρξψκα θφθθηλν θαη λα 

ρξσκαηίζεη ηνλ αξηζκφ 1. Σέινο, ζηελ ηέηαξηε άζθεζε πξέπεη λα ηνπνζεηήζεη δέθα βαγφληα 

ζηελ ζεηξά. Σν θάζε βαγφλη έρεη πάλσ ηνπ έλαλ αξηζκφ απφ ην 1 κέρξη ην 10. 

 Ο καζεηήο, φπσο αλαθέξζεθε πξνεγνπκέλσο, έδεημε ελδηαθέξνλ απφ ηελ αξρή. 

Καηάθεξε λα ιχζεη ζσζηά φιεο ηηο αζθήζεηο. Ζ εξεπλήηξηα ζηελ αξρή δελ είρε ζθνπφ λα ηνλ 

βάιεη λα ηηο θάλεη φιεο, φκσο ν καζεηήο απφ ηελ ζηηγκή πνπ έπηαζε ην πνληίθη ηνπ 

ππνινγηζηή ζέιεζε λα ηηο θάλεη. Γπζθνιεχηεθε ζε φιεο ηηο αζθήζεηο γηαηί παξφιν πνπ 

επέιεγε ηελ ζσζηή απάληεζε δελ κπνξνχζε λα δηαρεηξηζηεί ην πνληίθη ιφγσ ηεο δπζθνιίεο 

πνπ αληηκεηψπηδε ζηελ ιεπηή θηλεηηθφηεηα. Πξνθάιεζε ελδηαθέξνλ ην πείζκα ηνπ γηα ηελ 

πξαγκαηνπνίεζε ηεο άζθεζεο. Παξφιν πνπ εξεπλήηξηα πξνζπάζεζε λα ηνλ βνεζήζεη ν ίδηνο 

δελ ήζειε θαη ήζειε λα ην θάλεη κφλνο ηνπ. Οη ζηφρνη ηηο παξέκβαζεο πξαγκαηνπνηήζεθαλ. 

 

 Όγδοη ημέπα παπέμβαζηρ. (11.12.2015) 

 Σν ζέκα ηεο 8
εο

 παξέκβαζεο αθνξνχζε ηα επξψ. Ζ παξέκβαζε ήηαλ ζεσξεηηθή θαη 

εηζαγσγηθή θαζψο παξνπζηάζηεθαλ ζηνλ καζεηή ηα λνκίζκαηα ησλ 0.50€, 1€, 2€, 5€ θαη 

10€. Ζ εξεπλήηξηα είρε εηνηκάζεη πηζηά αληίγξαθα απηψλ ησλ λνκηζκάησλ θαη πξνζπάζεζε 

λα θέξεη ην καζεηή ζε κηα πξψηε επαθή. 

 Ο καζεηήο εθδήισζε έληνλα άξλεζε θαη δελ έδεημε θαζφινπ ελδηαθέξνλ, ζεθψζεθε 

απφ ηελ ζέζε ηνπ, άξρηζε λα πεηάεη ην πιηθφ πνπ είρε κπξνζηά ηνπ θαη θαηεπζχλζεθε πξνο 

ηνλ θαλαπέ φπνπ μάπισζε. Ζ εξεπλήηξηα ηνλ πιεζίαζε πξνζπαζψληαο λα ηνλ πξνζεγγίζεη 

http://mikrapaidia.gr/ccs7/#επίπεδο-1
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φκσο ν καζεηήο δελ αληαπνθξηλφηαλ θαη έηζη δεηήζεθε ε βνήζεηα ηνπ δηεπζπληή. Ο καζεηήο 

φζν βξηζθφηαλ ν δηεπζπληήο ζηελ αίζνπζα έδεημε γηα ιίγα ιεπηά πξνζνρή ζηα λνκίζκαηα 

φκσο ζηελ ζπλέρεηα, εθδήισζε μαλά αξλεηηθή ζπκπεξηθνξά θαη απηήλ ηελ θνξά θαη 

επηζεηηθή, ελψ παξάιιεια έβξηδε. Ζ εξεπλήηξηα πξνζπάζεζε λα εξεκίζεη ην αγφξη θαη λα 

πξνρσξήζεη ζε κηα δξαζηεξηφηεηα, φκσο ην αγφξη εμαθνινπζνχζε λα είλαη αξλεηηθφ θαη 

παξέκεηλε αδηάθνξα γηα νηηδήπνηε άιιν. 

 Ζ ζπκπεξηθνξά ηνπ παηδηνχ δελ κπφξεζε λα δηθαηνινγεζεί φζν θαη αλ πξνζπάζεζε ε 

εξεπλήηξηα καδί κε ηνλ δηεπζπληή λα βξνχλε ηα αίηηα. Λφγσ ησλ δπζθνιηψλ πνπ 

ζπλαληήζεθαλ νη ζηφρνη ηεο ζπγθεθξηκέλεο παξέκβαζεο δελ πξαγκαηνπνηήζεθαλ. Ο 

καζεηήο ζην κεγαιχηεξν κέξνο ηεο αδηαθνξνχζε θαη δελ ζπλεξγάζηεθε. 

 

 Έναηη ημέπα παπέμβαζηρ. (14.12.2015) 

 ηελ επφκελε παξέκβαζε έγηλε πξνζπάζεηα αλαπιήξσζεο θαη πξαγκαηνπνηήζεηο ησλ 

ζηφρσλ ηεο πξνεγνχκελεο παξέκβαζεο. Ο καζεηήο έδεηρλε απφ ηελ αξρή ήξεκνο θαη 

ζπλεξγάζηκνο. Ζ εξεπλήηξηα εθκεηαιιεχηεθε απηή ηνπ ηελ ζπκπεξηθνξά θαη ηνπ 

παξνπζίαζε πάιη ηα λνκίζκαηα, φπνπ απηήλ ηελ θνξά ν καζεηήο ηα πήξε θαη άξρηζε λα ηα 

επεμεξγάδεηαη. ηελ ζπλέρεηα, ηνπ εμήγεζε πσο ην 1€ είλαη ίζν κε δχν 0.50€, ηα 2€ είλαη ίζα 

κε δχν 1€, ηα 10€ είλαη ίζα κε δχν 5€ θαη ηα 5€ είλαη ίζα κε δχν 2€ θαη 1€ ή κε πέληε 1€ ή κε 

δέθα 0.50€. Ο καζεηήο παξαθνινπζνχζε ηελ εξεπλήηξηα ήζπρνο θαη θαζηζκέλνο ζηελ ζέζε 

ηνπ. Όζηεξα ηνπ δεηήζεθε λα δψζεη ζηελ εξεπλήηξηα θάπνηα λνκίζκαηα γηα λα ειεγρζεί αλ 

κπνξεί λα ηα αλαγλσξίζεη. Σέινο, είρε κπξνζηά ηνπ ζε κηα κεξηά έλα 2€ θαη ζηελ άιιε κεξηά 

δχν 2€ θαη δηάθνξα λνκίζκαηα πνπ έπξεπε λα επηιέμεη έηζη ψζηε λα αληηζηνηρίζεη ηα 2€ κε 

δχν 1€ θαη ηα δχν 2€ κε ηέζζεξα 1€. 

 Παξφιν πνπ ε δξαζηεξηφηεηα δελ ήηαλ δηαζθεδαζηηθή θαη ελδηαθέξνπζα, ν καζεηήο 

ζπλεξγάζηεθε θαη κε ηελ βνήζεηα θαη ηελ παξέκβαζε ηεο εξεπλήηξηαο πξνζπάζεζε λα θέξεη 

εηο πέξαο ηελ άζθεζε. ην ηέινο ηα θαηάθεξε θαη δηαπηζηψζεθε πσο θαηαλφεζε ηα 

λνκίζκαηα ηνπ επξψ θαη ηελ ππνδηαίξεζή ηνπο. 

 

 Γέκαηη ημέπα παπέμβαζηρ. (16.12.2015) 

 Σν ζέκα ηεο 10
εο

 παξέκβαζεο βαζηδφηαλ νκνίσο ζηα επξψ, φκσο φιε ε παξέκβαζε 

ήηαλ θαζαξά πξαθηηθή. Απνηεινχληαλ απφ κηα δξαζηεξηφηεηα θαηά ηελ νπνία ε εξεπλήηξηα 

είρε δηακνξθψζεη έλα κέξνο ηεο αίζνπζαο θαη ην είρε κεηαηξέςεη ζαλ ρψξν θάπνηνπ ζνχπεξ 

κάξθεη. Σνπνζέηεζε δηάθνξα πξντφληα φπνπ πάλσ αλαγξάθνληαλ ηηκέο απφ 0.50€ έσο 10€. 

Δίρε ηνπνζεηήζεη ζηελ είζνδν έλα θαιαζάθη θαη έλα ζξαλίν ην ρξεζηκνπνίεζε γηα ηακείν.  
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 Ο καζεηήο κε ην πνπ εηζήιζε ζηελ αίζνπζα παξαηήξεζε ηηο δηάθνξεο αιιαγέο πνπ 

είραλ γίλεη θαη άξρηζε λα επεμεξγάδεηαη ηα αληηθείκελα. Κάζηζε καδί κε ηελ εξεπλήηξηα ζηνλ 

θαλαπέ φπνπ ηνπ δφζεθαλ θάπνηα λνκίζκαηα θαη ξσηήζεθε αλ ηα ζπκάηαη. Σν αγφξη ήηαλ 

ζεηηθφ θαη καδί κε ηελ εξεπλήηξηα έθαλαλ κηα επαλάιεςε ζηα επξψ. 

ηελ ζπλέρεηα, ε εξεπλήηξηα έθαλε κηα ζπδήηεζε κε ηνλ καζεηή γηα ην αλ πεγαίλεη 

γηα ςψληα κε ηνπο γνλείο ηνπ ή αλ αγνξάδεη θάπνηα πξάγκαηα κφλνο ηνπ. Ο καζεηήο είπε πσο 

πεγαίλεη γηα ςψληα, αιιά πιεξψλεη ν παηέξαο ηνπ. Έπεηηα, ηνλ ξψηεζε αλ ζέιεη λα παίμνπλ 

έλα παηρλίδη ζχκθσλα κε ην νπνίν απηφο ζα έθαλε ηνλ πειάηε θαη ε εξεπλήηξηα ηελ ηακεία. 

Ο καζεηήο δέρηεθε θαη έηζη ε εξεπλήηξηα ηνπ έδσζε θάπνηα ρξήκαηα. Σνπ εμήγεζε πσο 

πξέπεη λα αγνξάδεη έλα αληηθείκελν θάζε. Με απηφλ ηνλ ηξφπν ζα κπνξνχζε λα δηαρεηξηζηεί 

επθνιφηεξα ηα ρξήκαηα πνπ δηέζεηε. 

Ο ζπκκεηέρνληαο πεγαίλεη ζην ηακείν κε θάπνην αληηθείκελν θαη κε ηελ βνήζεηα ηεο 

εξεπλήηξηαο δίλεη ζσζηά ηα ρξήκαηα. Απηή ε δηαδηθαζία επαλαιακβάλεηαη γηα ηξείο θνξέο. 

Ο καζεηήο φκσο θνπξάδεηαη θαη αξρίδεη λα δπζαλαζρεηεί κε απνηέιεζκα λα θσλάδεη θαη λα 

πεηάεη ηα αληηθείκελα. Γηα ηνλ ιφγν απηφ ε παξέκβαζε ζηακάηεζε απφηνκα. Ζ εξεπλήηξηα 

πξνζπάζεζε λα ηνλ πιεζηάζεη θαη λα ηνλ εξεκήζεη φκσο δελ ηα θαηάθεξε. Έρνληαο πεηχρεη 

ην κεγαιχηεξνο κέξνο ηνπ ζηφρνπ ηεο δηδαζθαιίαο δελ ζέιεζε λα επηκείλεη θαη λα θνπξάζεη 

πεξαηηέξσ ηνλ καζεηή, γη’ απηφ ζηακάηεζαλ θαη ζπλέρηζαλ ηελ επφκελε κέξα. 

 

Δνδέκαηη ημέπα παπέμβαζηρ. (17.12.2015) 

ηελ ηειεπηαία δηδαζθαιία ε εξεπλήηξηα κε ηνλ καζεηή έπαημαλ πάιη ην παηρλίδη κε 

ηηο αγνξέο ζην εηδηθά θαηαζθεπαζκέλν ζνχπεξ κάξθεη. Ο καζεηήο ήηαλ επδηάζεηνο θαη ηνπ 

δεηήζεθε λα αγνξάζεη φζα πξάγκαηα ζέιεη ηελ θνξά. Ζ δηαδηθαζία έγηλε πην ζχλζεηε ζε 

ζρέζε κε ηελ πξνεγνχκελε θνξά. Ο καζεηήο πξέπεη λα πξνζζέζεη ηα λνκίζκαηα γηα λα ηα 

δψζεη ζσζηά ζηελ εξεπλήηξηα. Απηφο ήηαλ θαη ν ζηφρνο ηεο παξέκβαζεο, λα έξζεη ν 

καζεηήο ζε επαθή κε ηελ πξφζζεζε ησλ λνκηζκάησλ. Δίλαη ζεκαληηθφ λα αλαθεξζεί φηη νη 

ηηκέο πνπ αλαγξάθνληαλ ζηα πξντφληα ήηαλ ηηκέο ησλ 0.50€ έσο 5€, δειαδή φζν ην δπλαηφλ 

πην απιέο γηα ηνλ καζεηή έηζη ψζηε λα κπνξεί λα θάλεη ηελ πξφζζεζε. 

 Ζ δηαδηθαζία ηεο αγνξάο πξαγκαηνπνηήζεθε ηέζζεξηο θνξέο. Κάζε θνξά ν καζεηήο 

αγφξαδε θαη δηαθνξεηηθά αληηθείκελα. Πξνζπαζνχζε λα δψζεη ηα ρξήκαηα ζηελ ηακεία αιιά 

έδεημε ηδηαίηεξε δπζθνιία ζηελ πξφζζεζε παξφιν πνπ ππήξρε βνήζεηα απφ ηελ εξεπλήηξηα. 

 Οη ζηφρνη ηεο παξέκβαζεο δελ πξαγκαηνπνηήζεθαλ πιήξσο θαζψο ν καζεηήο δελ 

θαηάθεξε λα δψζεη ηα ρξήκαηα πνπ ηνπ δεηνχζε ε ηακίαο - εξεπλήηξηα ρσξίο ηελ βνήζεηά 

ηεο. Παξαηεξήζεθε φκσο πξφνδνο σο πξνο ηελ εμνηθείσζή ηνπ κε ηα λνκίζκαηα ησλ επξψ. 
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6.3 Ανάλςζη αποηελεζμάηων ηος ηελικού ηεζη. 

 Απφ ηελ αλάιπζε ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ ηειηθνχ ηεζη θαη απφ φζα αλαθέξζεθαλ 

ζηελ αλάιπζε ησλ εκεξνινγίσλ, δηαθάλεθε ε πξφνδνο ηνπ καζεηή ζηα καζεκαηηθά. Οη 

παξεκβάζεηο βνήζεζαλ ηνλ καζεηή σο πξνο ηελ πξνθνξηθή αξίζκεζε, ηελ απαξίζκεζε, ηελ 

δηάηαμε ησλ αξηζκψλ, ηελ αλαγλψξηζε ησλ αξηζκψλ θαη ηελ αλαγλψξηζε ησλ λνκηζκάησλ 

ηνπ επξψ. 

Πην ζπγθεθξηκέλα, φζνλ αθνξά ηελ πποθοπική απίθμηζη, φηαλ ηνπ δεηήζεθε λα 

κεηξήζεη κέρξη ην 10, ν καζεηήο κέηξεζε ζσζηά, ρσξίο λα θάλεη θάπνην ιάζνο θαη λα 

ζπλαληάεη θάπνηα δπζθνιία.  

ηαλ ηνπ δφζεθαλ δηάθνξεο νκάδεο αληηθεηκέλσλ θαη έπξεπε λα κεηξήζεη ηα 

αληηθείκελα ηηο θάζε νκάδεο, ν καζεηήο απάληεζε ζσζηά πφζα αληηθείκελα βξίζθνληαη ζε 

θάζε νκάδα. Παξαηεξείηαη δειαδή βειηίσζε ζηελ απαπίθμηζη. 

Έπεηηα, δεηήζεθε απφ ηνλ καζεηή λα ηνπνζεηήζεη ηνπο αξηζκνχο απφ ην 1 κέρξη ην 

10 θαηά αχμνπζα ζεηξά, θαζψο θαη λα βάιεη θαηά αχμνπζα ζεηξά δηάθνξεο νκάδεο 

αληηθεηκέλσλ. Με επηηπρία ν καζεηήο εθηέιεζε θαη ηηο δχν δξαζηεξηφηεηεο. Παξαηεξείηαη 

επνκέλσο, ε πξφνδνο ηνπ καζεηή θαη ζηελ διάηαξη ηυν απιθμών. 

ηελ ζπλέρεηα, γηα λα ειεγρζεί αλ ν καζεηήο κπνξεί να αναγνυπίζει ηοςρ απιθμούρ 

ηνπνζεηνχληαη κπξνζηά ηνπ δηάθνξνη αξηζκνί απφ ην 1 κέρξη ην 10 θαη ηνπ δεηείηαη θάζε 

θνξά λα δείμεη θαη έλαλ αξηζκφ. Καη ζε απηήλ ηελ δνθηκαζία ν καζεηήο δελ ζεκεηψλεη 

θαλέλα ιάζνο θαη θαίλεηαη πσο αλαγλσξίδεη πιένλ ηνπο αξηζκνχο απφ ην 1 κέρξη ην 10. 

Σέινο, ππήξμε εμνηθείσζε φζνλ αθνξά ηελ αναγνώπιζη ηυν νομιζμάηυν ηος εςπώ. 

Παξνπζηάζηεθαλ ζηνλ καζεηή ηα λνκίζκαηα ηνπ ελφο, ηνπ δχν θαη ηνπ πέληε επξψ θαζψο 

θαη ησλ είθνζη θαη πελήληα ιεπηψλ θαη φηαλ δεηήζεθε απφ ηνλ καζεηή θάπνην λφκηζκα, ν 

ίδηνο ην επέιεμε κε επηηπρία. 

 

7. ΤΕΖΣΖΖ 

 θνπφο ηεο παξνχζαο εξγαζίαο ήηαλ ε δηεξεχλεζε ησλ καζεκαηηθψλ γλψζεσλ ελφο 

καζεηή κε ζχλδξνκν Down, δέθα εηψλ (Γ’ Γεκνηηθνχ), πνπ θνηηά ζην Δηδηθφ Γεκνηηθφ 

ρνιείν Φιψξηλαο. Δηδηθφηεξα, ε έξεπλα ζηφρεπε ζην λα κειεηήζεη αξρηθά ην επίπεδν ηνπ 

καζεηή ζηα καζεκαηηθά θαη έπεηηα κέζα ελφο πξνγξάκκαηνο παξέκβαζεο λα θαλεί θάπνηα 

πηζαλή βειηίσζε ηνπ καζεηή σο πξνο ηηο καζεκαηηθέο ηνπ δεμηφηεηεο. Γηα ηνλ ζθνπφ απηφ 

αμηνπνηήζεθαλ εξεπλεηηθά δεδνκέλα, επηζηεκνληθά άξζξα, βηβιηνγξαθηθέο παξαπνκπέο, 

εκεξνιφγηα παξαηήξεζεο θαη ζπκπεξηθνξηθήο θαηάζηαζεο ηνπ καζεηή. 
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 Αξρηθά, ρξεζηκνπνηήζεθε ην Πξσηφθνιιν πλέληεπμεο ηνπ καζεηή, κε εξσηήζεηο 

πνπ αθνξνχλ ηελ πξνθνξηθή αξίζκεζε, ηελ απαξίζκεζε, ηελ δηάηαμε ησλ αξηζκψλ, ηελ 

αλάγλσζε ησλ αξηζκψλ, πξνβιήκαηα πξφζζεζεο θαη αθαίξεζεο, ηελ εθηέιεζε πξάμεσλ 

πξφζζεζεο θαη αθαίξεζεο θαη ηελ αλαγλψξηζε ησλ λνκηζκάησλ ηνπ επξψ, κε ζθνπφ λα 

ειεγρζνχλ θαη λα εθηηκεζνχλ νη καζεκαηηθέο γλψζεηο ηνπ καζεηή. Ο καζεηήο πνπ 

ζπκκεηείρε ζηελ έξεπλα ζεκείσζε πνιχ ρακειφ επίπεδν ζηα καζεκαηηθά. Βξηζθφηαλ ζε 

πξνκαζεκαηηθφ ζηάδην, δειαδή ήμεξε έλλνηεο φπσο κεγάιν-κηθξφ, πάλσ-θάησ, αξγά-

γξήγνξα, έλλνηεο πνπ απνηεινχλ ηελ βάζε ησλ καζεκαηηθψλ θαζψο ζπκβάιινπλ ζηελ 

ζεκειίσζε ησλ βαζηθψλ γλσζηηθψλ δεμηνηήησλ. 

 Ακέζσο κεηά ηελ δηεμαγσγή ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ ηεζη, πινπνηήζεθε έλα 

πξφγξακκα παξέκβαζεο πνπ δηήξθεζε έλα κήλα. ηελ παξέκβαζε πξαγκαηνπνηήζεθαλ 

δξαζηεξηφηεηεο νη νπνίεο ήηαλ εηδηθά δηακνξθσκέλεο γηα ηηο αλάγθεο θαη ηα ελδηαθέξνληα 

ηνπ καζεηή, έηζη ψζηε λα αλαπηχμνπλ φζν ην δπλαηφλ γηλφηαλ ηηο καζεκαηηθέο ηνπ γλψζεηο.  

 Μεηά ην πέξαο ησλ παξεκβάζεσλ ν καζεηήο θαιείηαη λα πξαγκαηνπνηήζεη θάπνηεο 

δξαζηεξηφηεηεο, νη νπνίεο ζα βνεζήζνπλ ηελ εξεπλήηξηα λα ζπκπιεξψζεη ην ηειηθφ ηεζη. Σν 

ηειηθφ ηεζη δηακνξθψζεθε γηα λα παξαηεξεζνχλ ζπλνιηθά, νη αιιαγέο πνπ ζεκείσζε ν 

καζεηήο ζηα καζεκαηηθά βάζε ησλ ζηφρσλ πνπ ηέζεθαλ ζηηο παξεκβάζεηο. Δηδηθφηεξα 

ζθνπφο ήηαλ λα ππάξμεη θάπνηα βειηίσζε ησλ καζεκαηηθψλ γλψζεσλ ηνπ καζεηή, 

ζπγθξηηηθά κε ην αξρηθφ πξσηφθνιιν ζπλέληεπμεο. 

 ρεηηθά κε ηα απνηειέζκαηα, αμηνινγψληαο ηα εκεξνιφγηα θαη ην ηειηθφ ηεζη θαη 

ζπγθξίλνληάο ηα κε ην αξρηθφ ηεζη ηεο δηάγλσζεο, παξαηεξήζεθε ζρεηηθή βειηίσζε ζηηο 

καζεκαηηθέο δεμηφηεηεο.  

 Πην ζπγθεθξηκέλα, ν καζεηήο έκαζε λα κεηξάεη πξνθνξηθά σο ην 10, ρσξίο βέβαηα λα 

γίλεη αληηιεπηφ αλ θαηαλνεί ηνπο αξηζκνχο. Με βάζε ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλα ηεο 

Cornwell (1974) ηα παηδηά κε ζχλδξνκν Down καζαίλνπλ λα κεηξνχλ κεραληζηηθά, ρσξίο λα 

έρνπλ αλαπηχμεη ηελ θαηαλφεζε ησλ αξηζκεηηθψλ ελλνηψλ. Δπνκέλσο, ν καζεηήο ίζσο 

κπνξνχζε λα κεηξάεη κέρξη ην 10 ιφγσ ηεο θαζεκεξηλήο επαλάιεςεο. 

 Μέζα απφ ηηο παξεκβάζεηο ν καζεηήο εμνηθεηψζεθε κε ηελ ρξήζε ησλ αξηζκψλ. 

Έκαζε λα ηαμηλνκεί θαηά αχμνπζα ζεηξά απφ ην 1 κέρξη ην 10 θαη λα επηιέγεη ηνλ ζσζηφ 

αξηζκφ πνπ ηνπ δεηείηαη. Απηφ ίζσο νθείιεηαη ζηελ αλεπηπγκέλε νπηηθή κλήκε ησλ αηφκσλ 

κε ζχλδξνκν Down (Γαξαήο, 2002). 

 Αθφκα, θαηάθεξε λα αληηζηνηρίζεη αξηζκνχο κε θνπθίδεο ή κε νκάδεο αληηθεηκέλσλ. 

Σέινο, ππήξμε κηα κηθξή βειηίσζε σο πξνο ηελ ρξήζε ησλ λνκηζκάησλ ηνπ επξψ. Μέζα απφ 

ηηο δξαζηεξηφηεηεο ν καζεηήο εμνηθεηψζεθε κε ηα λνκίζκαηα θαη άξρηζε λα ηα αλαγλσξίδεη. 
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πλεηδεηνπνηψληαο ηε ρξεζηκφηεηα ησλ λνκηζκάησλ ηνπ επξψ ζηελ θαζεκεξηλή ηνπ δσή 

έδεημε αληαπφθξηζε ζηηο δξαζηεξηφηεηεο. Δίλαη γλσζηφ πσο ηα παηδηά κε ζχλδξνκν Down 

δείρλνπλ κεγαιχηεξν ελδηαθέξνλ θαη πξνζνρή ζε δξαζηεξηφηεηεο φηαλ ηνπο δίλεηαη ε 

επθαηξία λα θαηαιάβνπλ πσο νη έλλνηεο απηέο θαη νη εθαξκνγέο, ηνπο είλαη ρξήζηκεο ζηελ 

θαζεκεξηλφηεηά ηνπο. (www.down-syndrome.org) 

 Παξφια απηά, ε βειηίσζε ζηα καζεκαηηθά δελ ήηαλ πνιχ κεγάιε, αιιά απηφ 

θαζίζηαηαη θπζηνινγηθφ αλ αλαινγηζηή θαλείο πσο ε παξέκβαζε δηήξθεζε κφλν έλαλ κήλα.

 Δίλαη ζεκαληηθφ λα αλαθεξζεί φηη ν θάζε καζεηήο κε ζχλδξνκν Down έρεη 

δηαθνξεηηθή ζπκπεξηθνξά θαη ραξαθηεξίδεηαη απφ αιιαγέο ζηελ δηάζεζή ηνπ. Ζ θνηλσληθή 

ζρέζε θαη αιιειεπίδξαζε πνπ επηδεηθλχνπλ δηακνξθψλεηαη κε βάζε ηα ζηάδηα αλάπηπμήο 

ηνπ (Αιεπξηάδνπ & Γθηανχξε, 2011). 

 ζνλ αθνξά ηελ θνηλσληθν-ζπλαηζζεκαηηθή σξηκφηεηα ηνπ καζεηή, παξαηεξήζεθαλ 

δηαθπκάλζεηο θαη δηαθνξεηηθή ζπκπεξηθνξά. Τπήξμαλ θνξέο πνπ ζπκκεηείρε ελεξγά, 

γεινχζα, ςπραγσγνχληαλ θαη εθηεινχζε κε ελδηαθέξνλ ηηο δξαζηεξηφηεηεο ησλ 

δηδαζθαιηψλ. Άιιεο θνξέο φκσο, εκθάληδε επηζεηηθή θαη ερζξηθή ζπκπεξηθνξά. Πνιιέο 

θνξέο αδηαθνξνχζε, θνπξαδφηαλ εχθνια θαη ζηακαηνχζε ηελ δξαζηεξηφηεηα, ελψ ηηο 

πεξηζζφηεξεο θνξέο ρξεηαδφηαλ αξθεηέο ρξφλνο γηα λα εξεκήζεη θαη λα μεθηλήζεη ε 

δηδαζθαιία. Σα παηδηά κε ζχλδξνκν Down εκθαλίδνπλ ηδηαηηεξφηεηεο θνηλσληθήο θαη 

ζπλαηζζεκαηηθήο θχζεσο. Οη ηδηαηηεξφηεηεο απηέο δεκηνπξγνχλ έληνλα πξνβιήκαηα 

θνηλσληθνπνίεζεο. Αδπλαηνχλ λα δεκηνπξγήζνπλ θνηλσληθέο ζρέζεηο θαη λα εληαρζνχλ ζην 

θνηλσληθφ ζχλνιν. Αληηκεησπίδνπλ έληνλεο δηαπξνζσπηθέο ζπγθξνχζεηο κε απνηέιεζκα λα 

νδεγνχληαη ζηελ απνκφλσζε θαη ηελ πεξηζσξηνπνίεζε (Πνιπρξνλνπνχινπ, 2010). 

 Αλαθνξηθά κε ηελ ςπρνθνηλσληθή θαηάζηαζε ησλ παηδηψλ κε ζχλδξνκν Down, απφ 

ηελ παξέκβαζε παξαηεξήζεθε φηη ν καζεηήο εκθάληδε πςειά πνζνζηά επηδφζεσλ ζηηο 

ζπλαηζζεκαηηθέο θαηαζηάζεηο. Σα άηνκα κε ζχλδξνκν Down δηαζέηνπλ αλεπηπγκέλεο ηηο 

θνηλσληθνζπλαηζζεκαηηθέο δεμηφηεηεο αθνχ είλαη ηθαλά λα επηθνηλσλνχλ θαη λα 

αιιειεπηδξνχλ κε άιια άηνκα. Παξάιιεια, αλαγλσξίδνπλ ηε κε ιεθηηθή γιψζζα, 

αλαγλσξίδνληαο δειαδή ζπλαηζζήκαηα, ρεηξνλνκίεο, εθθξάζεηο πξνζψπνπ, ζηάζε ζψκαηνο 

θαη ρξνηά θσλήο. Δκθαλίδνπλ ζπρλά αξλεηηθή ζπκπεξηθνξά ζε θαηαζηάζεηο έληνλνπ ζηξεο 

θαη ζε δξαζηεξηφηεηεο κεγάινπ βαζκνχ δπζθνιίαο (Αιεπξηάδνπ & Γθηανχξε, 2011). 

 Γεληθά, θάλεθε απφ φιε ηελ δηαδηθαζία πσο ν καζεηήο απέδηδε θαιχηεξα φηαλ νη 

αζθήζεηο πξνζθέξνληαλ κε ηελ κνξθή παηρληδηνχ. Μέζσ ηνπ παηρληδηνχ θαιιηεξγείηαη θαη ε 

δεκηνπξγηθφηεηα ησλ παηδηψλ (Γξίβα & έκνγινπ, 2013). ην παηρλίδη δελ εκπεξηέρεηαη 

http://www.down-syndrome.org/
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άγρνο. Ο καζεηήο ζηηο δξαζηεξηφηεηεο έπαηξλε ηνλ ρξφλν ηνπ κέρξη λα νινθιεξψζεη ηελ 

δξαζηεξηφηεηα.  

 Πνιχ ζεκαληηθή είλαη ηφζν ε ελζάξξπλζε πνπ ζα πξνζθέξεη θάπνηνο ζην παηδί φζν 

θαη νη ζπκβνπιέο πνπ ζα ηνπ δψζεη. Σα άηνκα κε ζχλδξνκν Down εληζρχνληαη θαη 

πξνζπαζνχλ πεξηζζφηεξν φηαλ επηβξαβεχνληαη ζεηηθά (Γαξαήο, 2002). 

 Ζ γλψζε ησλ ηδηαηηεξνηήησλ πνπ παξνπζηάδνπλ νη δηαθνξεηηθέο νκάδεο κε αλαπεξίεο 

είλαη πνιχ ζεκαληηθή, δηφηη καο επηηξέπεη λα ηηο ιακβάλνπκε ππφςε γηα ηνλ επηηπρή 

ζρεδηαζκφ ησλ πξαθηηθψλ αληηκεηψπηζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ αλαγθψλ, απηψλ ησλ αηφκσλ, 

είηε ζε επίπεδν πξψηκεο παξέκβαζεο, είηε ζε επίπεδν ζρνιηθήο θαη κεηαζρνιηθήο 

εθπαίδεπζεο. 

 πκπεξαζκαηηθά, ε παξέκβαζε ιεηηνχξγεζε βνεζεηηθά γηα ηνλ ζπκκεηέρνληα κε 

ζχλδξνκν Down. Αξρηθά, κε ηελ θαζεκεξηλή ηξηβή ηεο εξεπλήηξηαο καδί ηνπ, κε ηελ 

ζπζηεκαηηθή επηθνηλσλία, ηελ παξαηήξεζε ηεο ζπκπεξηθνξάο ηνπ ζπιιέρζεθαλ δεδνκέλα ηα 

νπνία ζπλέζεζαλ ηελ πξνζσπηθφηεηα θαη ηελ ηδηνζπγθξαζία ηνπ παηδηνχ. Οη παξεκβάζεηο 

θαη ζπγθεθξηκέλα ε θχζε θαη ε δνκή ησλ δξαζηεξηνηήησλ έδσζαλ αξθεηά ζηνηρεία ζρεηηθά 

κε ηε γλψζε πνπ είρε ν ζπκκεηέρνληαο ζηα καζεκαηηθά. 

 Μέζα απφ ηελ πινπνίεζε ησλ παξεκβάζεσλ δηαπηζηψζεθε ην επίπεδν ησλ 

καζεκαηηθψλ γλψζεσλ ηνπ καζεηή. Οη δξαζηεξηφηεηεο έδεημαλ ηνλ ξπζκφ θαη ην βαζκφ 

αλάπηπμεο θαη νη παξεκβάζεηο εμππεξέηεζαλ ζηελ βειηίσζε θαη ηελ εμέιημε ησλ γλψζεψλ 

ηνπ. 

 Γεληθά, απφ ηα παξαπάλσ πξνθχπηεη φηη ε πξαγκαηνπνίεζε ησλ παξεκβάζεσλ ήηαλ 

αλαγθαία θαη βνεζεηηθή γηα ην αγφξη κε ζχλδξνκν Down. Δίλαη ζεκαληηθφ λα εθαξκφδνληαη 

παξεκβάζεηο γηαηί απνηεινχλ θίλεηξν γηα ηα παηδηά κε εηδηθέο αλάγθεο. Οη παξεκβάζεηο 

απνηεινχλ βνεζεηηθφ εξγαιείν ζηε βειηίσζε ησλ καζεκαηηθψλ γλψζεσλ ζηα παηδηά κε 

ζχλδξνκν Down. ιεο νη δεμηφηεηεο ησλ παηδηψλ κε Down κπνξνχλ λα βειηησζνχλ κφλν κε 

ζθιεξή δνπιεία θαη ζπζηεκαηηθή εμάζθεζε, θάηη πνπ πξνζθέξνπλ νη παξεκβάζεηο (Alton, 

2005). 
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9. ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ 

ΓΗΑΓΝΧΣΗΚΟ ΣΔΣ 

1) Πποθοπική απίθμηζη 

Γηεγνύκαη έλα παξακύζη κε ηλδηάλνπο. Ρσηάσ  ην παηδί αλ ζέιεη λα γίλεη ηλδηαλάθη. Γηα λα 

γίλεη απηή ε κεηακόξθσζε  ζα πξέπεη λα πεξάζεη θάπνηεο δνθηκαζίεο. Η πξώηε δνθηκαζία είλαη 

ε εμήο: «Μέηξα κε θιεηζηά κάηηα κέρξη εθεί πνπ μέξεηο» 

Παξαηεξήζεηο: Ξέξεη λα κεηξάεη απφ ην 1 κέρξη ην 10. Γελ ιέεη θαζφινπ ην 4 θαη ιέεη δχν 

θνξέο ην 3 θαη κεηά ην 5. Ο καζεηήο ζε ζρέζε κε ηελ ειηθία ηνπ, είλαη αξθεηά πίζσ ζηελ 

πξνθνξηθή αξίζκεζε. 

 

2) Απαπίθμηζη 

“ Θα πεξάζεηο 4 δνθηκαζίεο. Αλ κεηξήζεηο ζσζηά ηα θηεξά ησλ ηλδηάλσλ, θηάλεηο πνιύ θνληά 

ζην ζηόρν ζνπ. Θα γίλεηο ηλδηαλάθη.”  

α) Σνπνζεηνχκε κπξνζηά ζην παηδί ζε επζεία δηάηαμε 2 θηεξά θαη ην ξσηάκε: “πφζα είλαη 

απηά”; 

Παξαηεξήζεηο: Ο καζεηήο απαληάεη ζσζηά ιέγνληαο πσο είλαη 2 θηεξά. Απαληάεη 

θαηεπζείαλ ρσξίο λα κεηξήζεη 1,2 γηα λα απαληήζεη. 

β) Σνπνζεηνχκε κπξνζηά ζην παηδί ζε επζεία δηάηαμε 5 θηεξά θαη ην ξσηάκε: “πφζα είλαη 

απηά”; 

Παξαηεξήζεηο: Ο καζεηήο απαληάεη ζσζηά ιέγνληαο πσο είλαη 5 θηεξά. Γηα λα απαληήζεη 

κεηξάεη κε ηα δάρηπιά ηνπ έλα- έλα ηα θηεξά, απφ ην 1 έσο ην 5. Παξφιν πνπ απαληάεη 

ζσζηά, κεηξψληαο απφ ην 1 έσο ην 5, δελ ιέεη ην 4 θαη ιέεη δχν θνξέο ην 3. 

γ) Σνπνζεηνχκε κπξνζηά ζην παηδί ζε επζεία δηάηαμε 5 θηεξά θαη ην ξσηάκε: “πφζα είλαη 

απηά”; 

Παξαηεξήζεηο: Ο καζεηήο απαληάεη πάιη ζσζηά ιέγνληαο πσο είλαη 5 θηεξά. Καη απηή ηελ 

θνξά, κεηξάεη ηα θηεξά δείρλνληάο ηα έλα- έλα κε ην ρέξη. Καη πάιη δελ ιέεη ηνλ αξηζκφ 4, 

αιιά ιέεη δχν θνξέο ηνλ αξηζκφ 3. 

δ) Σνπνζεηνχκε κπξνζηά ζην παηδί ζε επζεία δηάηαμε 13 θηεξά θαη ην ξσηάκε: “πφζα είλαη 

απηά”; 

Παξαηεξήζεηο: Ο καζεηήο απαληάεη ιάζνο ιέγνληαο πσο είλαη 10 θηεξά. Απηήλ ηελ θνξά ν 

καζεηήο δελ ζέιεη λα δείμεη κε ηα δάρηπιά ηνπ, αιιά ζέιεη λα ηα δείρλνπκε εκείο. Μεηξάεη 

φια ηα θηεξά απφ ην 1 έσο ην 10 (ιέγνληαο πάιη δχν θνξέο ην 3 αληί λα πεη 4), θάλεη ιάζνο 

ζηνπο αξηζκνχο απφ ην 5 κέρξη ην 10 ιέγνληαο αλαθαηεκέλα ηνπο αξηζκνχο 6,7,8,9 θαη ζηελ 

ζπλέρεηα δελ ιέεη 11 αιιά αξρίδεη πάιη λα ιέεη 1,2,3.  
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3) Γιάηαξη απιθμών 

α) “Έρεηο κπξνζηά ζνπ ηνπο θύβνπο κε ηνπο νπνίνπο παίδνπλ νη κηθξνί ηλδηάλνη. Βάιε ηνπο 

θύβνπο ζηε ζσζηή ζεηξά μεθηλώληαο από ηε κεγαιύηεξε νκάδα ” 

Σνπνζεηνχκε 4 νκάδεο θχβσλ πάλσ ζην ηξαπέδη (1 θχβνο , 2 θχβνη, 4θχβνη, 6 θχβνη). 

Εεηάκε απ’ ην παηδί λα  βάιεη ηνπο θχβνπο ζε δηάηαμε μεθηλψληαο απ’ ηελ νκάδα κε ην 

κεγαιχηεξν αξηζκφ. Οη νκάδεο ησλ θχβσλ δε βξίζθνληαη ζε επζεία δηάηαμε, αιιά ζε ηπραία/ 

ζθφξπηα ζέζε. 

Παξαηεξήζεηο: Ο καζεηήο απαληάεη ζσζηά φζνλ αθνξά πνηα νκάδα είλαη κεγαιχηεξε, φκσο 

δελ ζέιεη λα βάιεη ηνπο θχβνπο ζε ζεηξά θαη ηνπο ηνπνζεηεί ε εξεπλήηξηα. 

   

β) “Οη ηλδηάλνη δε κέλνπλ ζε ζπίηηα, αιιά ζε ζθελέο. Γηα λα μερσξίδνπλ ηηο ζθελέο ηνπο, έρνπλ 

βάιεη αξηζκνύο. Αο βάινπκε ηνπο αξηζκνύο ζε ζσζηή ζεηξά γηα λα  βνεζήζνπκε ηνπο ηλδηάλνπο 

λα βξνπλ ηηο ζθελέο ηνπο.” 

4 κεγάιεο θαξηέιεο κε ηνπο αξηζκνχο 5, 4, 3, 2 ηνπνζεηνχληαη κπξνζηά ζην παηδί ζε κε 

θαλνληθή ζεηξά. Εεηάκε νη θαξηέιεο λα κπνχλε ζε δηάηαμε απ’ ην κεγαιχηεξν ζην κηθξφηεξν 

αξηζκφ.  

Παξαηεξήζεηο: Ο καζεηήο θαη απηήλ ηελ θνξά αλαγλσξίδεη πνηνο αξηζκφο είλαη κεγαιχηεξνο 

θαη πνηνο κηθξφηεξνο, φκσο πάιη δελ ζέιεη λα ηνπνζεηήζεη ηηο θαξηέιεο. Κάζε θνξά πνπ ιέεη 

πνηνο αξηζκφο είλαη κεγαιχηεξνο ηνπνζεηείηαη απφ ηελ εξεπλήηξηα.  

 

4) Γπαθή απιθμών  (2, 3, 5, 8, 10) 

Σνπνζεηνχκε κπξνζηά ζην παηδί  δηαδνρηθά θαξηέιεο κε 2, 3, 5, 8, 10 ηλδηαλάθηα . Κάζε 

θνξά πνπ εκθαλίδεηαη κία θαξηέια δεηάκε απ’ ην παηδί λα γξάςεη πφζα ηλδηαλάθηα βιέπεη. 

Παξαηεξήζεηο: Ο καζεηήο κεηξάεη ζσζηά ηα ηλδηαλάθηα πνπ βιέπεη ζε θάζε θαξηέια. Γελ 

ζέιεη λα γξάςεη ηνπο αξηζκνχο θαη γξάθεη κφλν ην 2. Έγξαςε ηνλ αξηζκφ 2 ζηα πιάγηα κε 

ηδηαίηεξε δπζθνιία. 

 

5) Ανάγνυζη απιθμών 

ε δχν θφιιεο Α4 έρνπλ γξαθεί νη αξηζκνί: 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 16, 20 ζε κε 

θαλνληθή ζεηξά. Σν παηδί θαιείηαη λα ηνπο δηαβάζεη. 

 Λέκε ζην παηδί  όηη απηόο είλαη ν ράξηεο ησλ ηλδηάλσλ κε ηνπο αξηζκνύο ησλ ζθελώλ ηνπο. 

Πξνηξέπνπκε ην παηδί λα ηνπο δηαβάζεη, ππελζπκίδνληαο ηνπ όηη απηή είλαη κία απ’ ηηο 

δνθηκαζίεο πνπ πξέπεη λα πεξάζεη γηα λα γίλεη ηλδηάλνο. 
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Παξαηεξήζεηο: Ο καζεηήο φηαλ ηνπ δεηείηαη λα δηαβάζεη ηνπο αξηζκνχο δελ ην θάλεη. ηελ 

ζπλέρεηα δείρλνπκε ηνπο αξηζκνχο θαη δεηάκε λα κνπ ηνπο δηαβάζεη. Γηαβάδεη ζσζηά ηνπο 

αξηζκνχο 2, 3, 5, 7 θαη κεηά φπνηνλ άιινλ αξηζκφ θαη λα δεηήζνπκε λα δηαβάζεη ιέεη ζηελ 

ηχρε φηη είλαη ή ην 2 ή ην 3. 

 

6) Πποβλήμαηα ππόζθεζηρ και αθαίπεζηρ (ηα πξνβιήκαηα κνληεινπνηνχληαη 

δίλνληαο θάζε θνξά ζηνλ καζεηή ηα αληίζηνηρα αληηθείκελα) 

α) Έρεηο 2 ηνπβιάθηα. Αλ ην ηλδηαλάθη ζνπ δψζεη αθφκε 2 ηνπβιάθηα πφζα ηνπβιάθηα ζα 

έρεηο; 

Παξαηεξήζεηο: Ο καζεηήο δελ απαληάεη ζσζηά. Ο ιφγνο πνπ γίλεηαη απηφ είλαη γηαηί ιέεη 

δχν θνξέο ηνλ αξηζκφ 3. Μεηξάεη ηα ηνπβιάθηα μεθηλψληαο απφ ηνλ αξηζκφ 1, αιιά δελ ιέεη 

ην 4. 

β) Έρεηο 3 ηάπεο. Αλ ζνπ δψζεη ην ηλδηαλάθη αθφκε 2 ηάπεο, πφζεο ηάπεο ζα έρεηο φιεο καδί; 

Παξαηεξήζεηο: Ο καζεηήο απαληάεη ζσζηά ιέγνληαο 5. Μεηξάεη πξψηα φκσο ηηο ηάπεο πνπ 

ηνπ δίλνληαη δείρλνληάο κε ην δάρηπιφ ηνπ. Ο καζεηήο κεηξάεη 1, 2, 3, 3, 5. Καη απηήλ ηελ 

θνξά δελ ιέεη ηνλ αξηζκφ 4 θαη επαλαιακβάλεη ηνλ αξηζκφ 3. 

γ) Έρεηο 4 θηεξά. Αλ ραξίζεηο ζην θίιν ζνπ ηνλ ηλδηάλν 2 θηεξά, πφζα θηεξά ζα ζνπ 

κείλνπλ;  

Παξαηεξήζεηο: Ο καζεηήο δελ θαηαλνεί ην πξφβιεκα. Γη’ απηφ ηνλ ιφγν αξρηθά ηνπ δίλνπκε 

4 θηεξά θαη ζηελ ζπλέρεηα ηνπ παίξλνπκε ηα 2. Ο καζεηήο ζηελ αξρή δελ κεηξάεη 4 θηεξά 

γηαηί ιέεη δχν θνξέο ην 3. ηελ ζπλέρεηα ηνπ παίξλνπκε ηα 2 θηεξά θαη ν καζεηήο απαληάεη 

ζσζηά θαη ιέεη πσο έρεη 2 θηεξά. 

δ) Έρεηο 5 θηεξά. Αλ κνπ δψζεηο 3 θηεξά, πφζα θηεξά ζα ζνπ κείλνπλ;  

Παξαηεξήζεηο: Ο καζεηήο θαη ζε απηήλ ηελ πεξίπησζε δελ θαηαλνεί ην πξφβιεκα. Μέηξεζε 

ηα θηεξά πνπ ηνπ δφζεθαλ ιέγνληαο φηη είλαη 5 αλ θαη πάιη είπε δχν θνξέο ην 3 αληί λα πεη 4. 

ηελ ζπλέρεηα, αθνχ ηνπ πήξακε ηα 3 θηεξά απάληεζε φηη έρεη 2 θηεξά, ρσξίο φκσο λα έρεη 

θαηαλνήζεη ην πξφβιεκα. Απιά κέηξεζε ηα θηεξά. 

 

7) Ππάξειρ ππόζθεζηρ και αθαίπεζηρ 

Ο καζεηήο πξέπεη λα θάλεη ηηο πξάμεηο: 1+1, 2+2, 5+3, 4-2, 6-3.  

Παξαηεξήζεηο: Ο καζεηήο δελ θαηαιαβαίλεη ηη αθξηβψο πξέπεη λα θάλεη. Γελ κπνξεί λα 

δηαβάζεη ηηο πξάμεηο θαη λα ηηο πξαγκαηνπνηήζεη. Γηα λα θάλεη ηηο πξάμεηο, ηνπ δίλνληαη θάζε 

θνξά θαη νη αλάινγνη θχβνη. Ο καζεηήο δελ θαηαιαβαίλεη φηη πξνζηίζεληαη ηα αληηθείκελα 

απιά θάζε θνξά πνπ παίξλεη έλαλ θχβν, κεηξάεη ηνπο θχβνπο απφ ηελ αξρή. Σν ίδην γίλεηαη 
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θαη φηαλ ηνπ παίξλνπκε έλαλ θχβν. Απαληάεη ζσζηά φηαλ ηνλ ξσηάκε πφζνπο θχβνπο έρεη, 

αιιά δελ έρεη θαηαλνήζεη ηηο πξάμεηο ηεο πξφζζεζεο θαη ηεο αθαίξεζεο. 

 

8) Αναγνώπιζη ηυν νομιζμάηυν ηος εςπώ 

«Οη άλζξσπνη ζηελ ρψξα ησλ Αξηζκψλ θαη ησλ ρεκάησλ ρξεζηκνπνηνχλ απηά ηα 

λνκίζκαηα ηα γλσξίδεηο;» 

Παξνπζηάδνληαη ζηνλ καζεηή ηα λνκίζκαηα ησλ: 50 ιεπηά, 20 ιεπηά, 1€, 2€, 5€ 

Παξαηεξήζεηο: ν καζεηήο δελ αλαγλσξίδεη θαλέλα απφ ηα παξαπάλσ λνκίζκαηα. 

 

 

ΣΔΛΗΚΟ ΣΔΣ 

1) Πποθοπική απίθμηζη 

Ρσηάκε ηνλ καζεηή αλ ζέιεη λα παίμνπκε ην παηρλίδη ηνπ θξπκκέλνπ ζεζαπξνχ. Γηα λα 

παίμνπκε ην παηρλίδη ν καζεηήο πξέπεη λα κεηξήζεη κέρξη ην 10 γηα λα θξχςνπκε έλα 

αληηθείκελν θαη ζηελ ζπλέρεηα ζα πξέπεη λα ην βξεη. «Μέηξα κέρξη ην 10 γηα λα θξύςσ ην 

πνληίθη ηνπ ππνινγηζηή» 

Παξαηεξήζεηο: Ο καζεηήο κεηξάεη απφ ην 1 κέρξη ην 10. Γελ θάλεη ιάζνο ζηνπο αξηζκνχο 

κεηά ην 5 θαη πξνθέξεη πην θαζαξά ηνλ αξηζκφ 4. 

 

2) Απαπίθμηζη 

Παξνπζηάδνληαη ζηνλ καζεηή πέληε νκάδεο φπνπ ε θαζεκία πεξηέρεη δηάθνξα αληηθείκελα. Ζ 

πξψηε νκάδα πεξηέρεη 9 ηνπβιάθηα, ε δεχηεξε 2 βηβιία, ε ηξίηε 10 κνιχβηα, ε ηέηαξηε 7 

ζηπιφ θαη ε πέκπηε νκάδα 3 καξθαδφξνπο. ε θάζε νκάδα δεηάκε απφ ηνλ καζεηή λα καο 

αξηζκήζεη πφζα αληηθείκελα ππάξρνπλ. 

Παξαηεξήζεηο: Ο καζεηήο θαη γηα ηηο πέληε νκάδεο απάληεζε ζσζηά.   

 

3) Γιάηαξη απιθμών 

α) Ο καζεηήο θαηεπζχλεηαη ζην ηξέλν φπνπ έρνπλ αθαηξεζεί νη αξηζκνί πνπ ηνπνζεηνχζε 

ζηα βαγφληα θαζεκεξηλά. Ζ εξεπλήηξηα ηνπνζεηεί ηνπο αξηζκνχο απφ ην 1 κέρξη ην 10 

κπξνζηά ζηνλ καζεηή ζε κε θαλνληθή ζεηξά θαη δεηάεη απφ ηνλ καζεηή λα θνιιήζεη ηνπο 

αξηζκνχο θαηά αχμνπζα ζεηξά ζηα βαγφληα ηνπ ηξέλνπ. 

Παξαηεξήζεηο: Ο καζεηήο ηνπνζεηεί ηνπο αξηζκνχο απφ ην 1 κέρξη ην 10 ζηα βαγφληα ηνπ 

ηξέλνπ κε ηελ ζσζηή ζεηξά. 
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β) Σνπνζεηνχληαη κπξνζηά ζηνλ καζεηή 5 νκάδεο απφ ηνπβιάθηα lego θαη δεηείηαη απφ ηνλ 

καζεηή λα ηηο ηνπνζεηήζεη θαηά αχμνπζα ζεηξά. Ζ πξψηε νκάδα πεξηέρεη  5 ηνπβιάθηα, ε 

δεχηεξε 1, ε ηξίηε 6, ε ηέηαξηε 4 θαη ε πέκπηε νκάδα πεξηέρεη 8 ηνπβιάθηα. 

Παξαηεξήζεηο: Ο καζεηήο ηνπνζεηεί κε επηηπρία ηηο νκάδεο θαηά αχμνπζα ζεηξά. 

 

4) Αναγνώπιζη απιθμών 

Σνπνζεηνχληαη κπξνζηά ζηνλ καζεηή θαξηέιεο κε ηνπο αξηζκνχο απφ ην 1 κέρξη ην 10 ζε κε 

θαλνληθή ζεηξά θαη θάζε θνξά δεηείηαη απφ ηνλ καζεηή λα δείμεη κε ην δάρηπιφ ηνπ έλαλ 

αξηζκφ. 

Παξαηεξήζεηο: Ο καζεηήο θαίλεηαη πσο αλαγλσξίδεη πιένλ ηνπο αξηζκνχο απφ ην 1 κέρξη ην 

10, θαζψο δείρλεη ζσζηά ηνπο αξηζκνχο πνπ ηνπ δεηνχληαη. 

 

5) Αναγνώπιζη ηυν νομιζμάηυν ηος εςπώ 

Σνπνζεηνχληαη κπξνζηά ζηνλ καζεηή ηα λνκίζκαηα ηνπ ελφο, ηνπ δχν θαη ηνπ πέληε επξψ 

θαζψο θαη ησλ είθνζη θαη πελήληα ιεπηψλ. Έπεηηα, δεηείηαη απφ ηνλ καζεηή λα καο δψζεη ην 

1€, ηα 5€, ηα  50 ιεπηά, ηα 2€ θαη ηα 20 ιεπηά. 

Παξαηεξήζεηο: Ο καζεηήο θάζε θνξά επηιέγεη ηα ζσζηά λνκίζκαηα. 
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ΚΑΡΣΔΛΔ ΜΔ ΑΡΗΘΜΟΤ 
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ΠΑΡΑΜΤΘΗ 2
ηρ

 ΠΑΡΔΜΒΑΖ 

Σν παξακχζη θαηαζθεπάζηεθε απφ ηελ εξεπλήηξηα. Οη ζειίδεο εθηππψζεθαλ θαη 

βηβιηνζεηήζεθαλ. 
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ΠΑΕΛ 5
ηρ 

ΠΑΡΔΜΒΑΖ 

Ζ εηθφλα είλαη ρσξηζκέλε ζε 8 κέξε θαη πίζσ απφ  θάζε θνκκάηη βξίζθνληαη θνπθίδεο. Ο 

καζεηήο θαιείηαη λα κεηξήζεη ηηο θνπθίδεο θαη λα ηηο θνιιήζεη ζε έλα ραξηφλη φπνπ 

αλαγξάθνληαη νη αξηζκνί απφ ην 1 κέρξη ην 8 ζε κε θαλνληθή ζεηξά. Μφιηο ν καζεηήο 

αληηζηνηρίζεη ηηο θνπθίδεο κε ηνπο αξηζκνχο ζα ζρεκαηηζηεί ε εηθφλα.  

 

      ΜΠΡΟΣΑ ΟΦΖ ΣΟΤ ΠΑΕΛ                                ΠΗΧ ΟΦΖ ΣΟΤ ΠΑΕΛ 

   

ΥΑΡΣΟΝΗ ΟΠΟΤ ΔΠΡΔΠΔ ΝΑ ΚΟΛΛΖΘΟΤΝ ΣΑ ΚΟΜΜΑΣΗΑ 
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ΠΑΕΛ 6
ηρ 

ΠΑΡΔΜΒΑΖ 

Ζ εηθφλα είλαη ρσξηζκέλε ζε 10 θνκκάηηα θαη πίζσ απφ θάζε θνκκάηη ππάξρνπλ δηάθνξεο 

πξάμεη ή γξίθνη φπνπ ν καζεηήο θαιείηαη λα ιχζεη γηα λα ζρεκαηηζηεί ε εηθφλα. Κάζε θνξά 

πνπ ιχλεη ηνλ γξίθν ή ηελ πξάμε θνιιάεη ζην αληίζηνηρν θνπηάθη ηνλ αξηζκφ πνπ έρεη βξεη. 

Μφιηο ν καζεηήο ηνπνζεηήζεη φια ηα θνκκάηηα ζηνπο αληίζηνηρνπο αξηζκνχο ζρεκαηίδεηαη ε 

εηθφλα. 

 

ΜΠΡΟΣΑ ΟΦΖ ΣΟΤ ΠΑΕΛ 
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ΠΗΧ ΟΦΖ ΣΟΤ ΠΑΕΛ 

 

 

ΥΑΡΣΟΝΗ ΟΠΟΤ ΔΠΡΔΠΔ ΝΑ ΚΟΛΛΖΘΟΤΝ ΣΑ ΚΟΜΜΑΣΗΑ 
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ΣΟ ΣΡΔΝΑΚΗ ΜΔ ΣΟΤ ΑΡΗΘΜΟΤ 

Ο καζεηήο θφιιεζε ζηα θελά βαγφληα ηνπο αξηζκνχο απφ ην 1 κέρξη ην 10 

 

 

ΚΑΡΣΔΛΔ ΜΔ ΣΟΝ mickey mouse 

   


