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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Μαγγίνας Ιωάννης: Η κατανόηση των μαθηματικών σε παιδιά με ελαφρά νοητική 

αναπηρία συνδυάζοντας δραστηριότητες παρέμβασης ειδικής αγωγής με πρόγραμμα νέων 

τεχνολογιών και ψηφιακού παιχνιδιού.  

(Υπό την επίβλεψη του αναπληρωτή καθηγητή κου Κωνσταντίνου Νικολαντωνάκη) 

Τα προγράμματα εκπαιδευτικής παρέμβασης σε μαθητές με ελαφρά νοητική 

αναπηρία επικεντρώνονται πρωτίστως σε γνωστικές – ακαδημαϊκού τύπου δεξιότητες στο 

μάθημα της γλώσσας και δευτερευόντως στο μάθημα των μαθηματικών.  Σκοπός της 

παρούσας εργασίας ήταν να εξεταστεί η επίδραση ενός προγράμματος ειδικής αγωγής και 

ψηφιακού παιχνιδιού στην κατανόηση των μαθηματικών και στην εσωτερική παρακίνηση 

μαθητών με ελαφρά νοητική αναπηρία. Στην έρευνα συμμετείχαν τέσσερις μαθητές (ένα 

κορίτσι και τρία αγόρια) με ελαφρά νοητική αναπηρία χωρισμένοι σε δύο ομάδες μία 

πειραματική (συνδυαστική παρέμβαση) και μια ομάδα ελέγχου (τυπική μεθοδολογία ειδικής 

αγωγής). Το πρόγραμμα ήταν διάρκειας οχτώ εβδομάδων. Η κάθε διδακτική ενότητα 

ολοκληρώθηκε σε τρία μαθήματα σε χρονικό διάστημα δύο εβδομάδων. Μετά το τέλος κάθε 

ενότητας οι μαθητές αξιολογήθηκαν στη μαθηματική επίδοση και κατανόηση. Κατά τη 

διάρκεια της διαδικασίας καταγράφονταν η εμφάνιση τυχόν ποιοτικών χαρακτηριστικών.  

Τέλος ελέγχτηκε και η εμφάνιση εσωτερικών κινήτρων από τους μαθητές κατά τη διάρκεια 

της όλης διαδικασίας. Με βάση τα αποτελέσματα παρατηρήθηκε, για τους μαθητές της 

πειραματικής ομάδας, βελτιωμένη επίδοση στους τομείς παρέμβασης σε σχέση με τους 

μαθητές της ομάδας ελέγχου. Η διαφορά των δύο ομάδων δεν ήταν μόνο στην επίδοση αλλά 

είχε και ποιοτικά χαρακτηριστικά. Οι μαθητές της πειραματικής ομάδας έδειξαν σημαντικά 

ποιοτικά στοιχεία εμφανίζοντας αυξημένο βαθμό ενεργοποίησης των εσωτερικών κινήτρων 

σε σύγκριση με τους μαθητές της ομάδας ελέγχου. Τα ευρήματα της έρευνας δείχνουν ότι 

προτεινόμενη μέθοδος έχει για τους μαθητές με ελαφρά νοητική αναπηρία, θετική επίδραση 

στον τομέα της μαθηματικής επίδοσης.  

 

Λέξεις-Κλειδιά: ελαφρά νοητική αναπηρία, μαθηματική επίδοση, ψηφιακά     

                           παιχνίδια, εσωτερικά κίνητρα. 
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ABSTRACT 

Manginas John: The comprehension of mathematics in children with mild 

intellectual disabilities through a combination of special educational intervention program 

based on specific training activities, new technologies and digital games. 

(Under the supervision of assistant Professor Mr. Constantinos Nikolantonakis) 

The educational intervention on individuals with mild intellectual disabilities is 

focused mainly on cognitive skills. The teaching intervention focuses primarily on the 

linguistic course and secondary on mathematics. The purpose of this study was to investigate 

the effect of a combined program of special education and digital games in the 

comprehension of mathematics and the level of intrinsic motivation in students with mild 

intellectual disabilities. The survey involved four 11 year old students with mild intellectual 

disabilities divided into two groups, one experimental (combined intervention) and a control 

group (standard methodology for special education). The intervention program was three 

hours a week for a period of eight weeks. Students were evaluated in mathematical 

performance and understanding. In addition, during the process the appearance of 

characteristics from the students' point of view and their opinion on the teaching of each 

intervention group were recorded. Moreover, the level of students’ internal motivation 

development was also tested. The results showed improved performance in mathematics to 

the students of the experimental group compared to those of the control group. The difference 

between the two groups was not only quantitative (in performance) but also qualitative. The 

students of the experimental group showed significant qualitative information. Also students 

of the experimental group had an increased level of intrinsic motivation compared to the 

students of the control group. The results reveal that the proposed method has positive results 

in mathematical performance. The difference in the performance is accompanied with 

qualitative characteristics. 

Keywords: mild intellectual disabilities, mathematical performance, online digital   

                                 games, intrinsic motivations.  
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I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Η Ειδική Αγωγή παρουσιάζει σημαντική ανάπτυξη τα τελευταία χρόνια στη χώρα 

μας. Το νομικό πλαίσιο, ιδιαίτερα όπως διαμορφώθηκε με τους νόμους 2817/2000 και 

3699/08 έχει εναρμονισθεί με την ευρωπαϊκή πολιτική για την καταπολέμηση του 

κοινωνικού αποκλεισμού και την ένταξη των μαθητών με αναπηρία στο πλαίσιο του τυπικού 

σχολείου.  

Πλέον, ο όρος «ειδική αγωγή» έχει αντικατασταθεί με τον όρο «ειδική αγωγή και 

εκπαίδευση» και αφορά το σύνολο των παρεχόμενων εκπαιδευτικών υπηρεσιών που 

παρέχονται στους μαθητές με αναπηρία και διαπιστωμένες ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες 

στο πλαίσιο της τυπικής τάξης. Ως μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες «θεωρούνται 

όσοι για ολόκληρη ή ορισμένη περίοδο της σχολικής τους ζωής εμφανίζουν σημαντικές 

δυσκολίες μάθησης εξαιτίας αισθητηριακών, νοητικών, γνωστικών, αναπτυξιακών 

προβλημάτων, ψυχικών και νευροψυχικών διαταραχών οι οποίες, σύμφωνα με τη 

διεπιστημονική αξιολόγηση, επηρεάζουν τη διαδικασία της σχολικής προσαρμογής και 

μάθησης» (Νόμος 3699/08, άρθρο 3). 

Μία από τις χαρακτηριστικότερες περιπτώσεις αναπηριών που προβλέπονται από 

τον νόμο είναι και η νοητική αναπηρία. Για να χαρακτηριστεί μια περίπτωση ως νοητική 

αναπηρία πρέπει ο δείκτης νοημοσύνης να είναι 70 και παρακάτω. Η νοητική αναπηρία είναι 

μια διαρκής κατάσταση που χαρακτηρίζεται από σημαντικούς περιορισμούς στη νοητική 

λειτουργία και στην ικανότητα προσαρμογής των ατόμων σε αντιληπτικές, κοινωνικές και 

προσαρμοστικές δεξιότητες (αυτοεξυπηρέτηση, διαβίωση στο σπίτι, αυτονομία, υγεία και 

ασφάλεια, πρακτική μάθηση, αναψυχή και εργασία) (Auxter, Pyfer, & Huettig, 2005; 

Βοnnie, 2004; Schalock & Luckanson, 2004).  

Τα άτομα με νοητική αναπηρία έχουν τη δυνατότητα να εκπαιδευτούν για να γίνουν 

ανεξάρτητα με συστηματική και προγραμματισμένη υποστήριξη. Αντιπροσωπευτικές 

εκπαιδευτικές προσαρμογές και προσεγγίσεις που εφαρμόζονται είναι τα παιχνίδια ρόλων - 

προσομοίωσης,  η ανάλυση έργου, η εκμάθηση από το εύκολο στο δύσκολο, από το απλό 

στο σύνθετο και από το συγκεκριμένο στο αφηρημένο, η πολύπλευρη αισθητηριακή 

προσέγγιση, η  επίδειξη, η επανάληψη και η εξάσκηση, η εξερεύνηση και η εξιχνίαση, η 

επίλυση προβλήματος, η εξατομικευμένη προσέγγιση, η αυτοαξιολόγηση, η χρήση 

οπτικοακουστικών μέσων και η άμεση και θετική ανατροφοδότηση (Βλάχου – Μπαλαφούτη, 
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2000· Πολυχρονοπούλου – Ζαχαρόγεωργα, 1995· Πολυχρονοπούλου, 1997· Σούλης 2002· 

Τάφα Ε, 1997). Οι βασικές διδακτικές προσεγγίσεις που εφαρμόζονται στην εκπαίδευση 

παιδιών με νοητική αναπηρία, χαρακτηρίζονται είτε ως συμπεριφορικά προσανατολισμένες, 

είτε ως γνωστικά προσανατολισμένες. Στην πράξη συνήθως εφαρμόζονται συνδυαστικά τόσο 

συμπεριφορικές και γνωστικές στρατηγικές (Polloway, Patton, Smith, & Buck 1997). 

Ωστόσο τα τελευταία χρόνια είναι ισχυρή η τάση για εφαρμογή και διεπιστημονικών 

προσεγγίσεων στην αντιμετώπιση μαθητών με νοητική αναπηρία, που θεσμοθετούνται 

διεθνώς ως εξαιρετικά αποδοτικός τρόπος για την εκπαίδευση και φροντίδα τους.  

Αναφορικά με τον τομέα των μαθηματικών, αυτά θα μπορούσαν να χαρακτηριστούν 

σαν το γνωστικό αντικείμενο που είναι ανεξάρτητο αλλά συγχρόνως και αλληλοεξαρτώμενο 

σχεδόν με όλα τα μαθήματα του σχολείου. Η φύση των σχολικών μαθηματικών καθώς και οι 

απαραίτητες προϋποθέσεις (γνώση, ικανότητα λογικών συσχετίσεων και εξαγωγής 

συμπερασμάτων, μαθησιακή ωριμότητα, δυνατότητα έκφρασης, υψηλός βαθμό αφαίρεσης, 

ικανότητα κωδικοποίησης και αποκωδικοποίησης μηνυμάτων και νοημάτων) τα καθιστούν 

ένα πολύπλοκο και «πολυεπίπεδο» μαθησιακό αντικείμενο. Έτσι τα μαθηματικά προκαλούν 

δυσκολία και δυσαρέσκεια. Επιβάλλεται μια διδακτική προσέγγιση μέσω διαδικασιών όπου 

το παιδί θα είναι σε θέση να κατανοεί, να ερμηνεύει και να χρησιμοποιεί. Αναμφισβήτητα η 

μάθηση των μαθηματικών εννοιών επιτυγχάνεται καλύτερα όταν οι μαθητές ενεργοποιούνται 

να συμμετέχουν ή να κατασκευάζουν δραστηριότητες που εμπεριέχουν δράση, βιώματα και 

εμπειρίες.  

Στις περιπτώσεις μαθητών με νοητική αναπηρία το πρόβλημα καθίσταται 

εντονότερο. Οι μαθητές έχουν περιορισμένες ικανότητες σε σχέση με την ποσότητα και το 

είδος των μαθηματικών γνώσεων που μπορούν να αφομοιώσουν (Βασιλείου, 1998), δεν 

μπορούν εύκολα να συλλάβουν τα νοήματα και να αποκτήσουν ικανοποιητική ωριμότητα και 

εμπειρία στα μαθηματικά. Ο βαθμός κατανόησης οδηγιών είναι χαμηλός. Η ενσωμάτωση 

στρατηγικών και η γενίκευση των γνώσεων επίσης είναι ένα από τα βασικότερα εμπόδια των 

παιδιών με νοητική αναπηρία. Η αδυναμία γενίκευσης των γνώσεων γνωστή ως «αδρανής 

γνώση» αφορά τις πληροφορίες που μπορεί ο εκπαιδευόμενος να γνωρίζει, αλλά δεν μπορεί 

να χρησιμοποιήσει άλλες καταστάσεις (Jarz, Kainz, & Walpoth, 1997). 

Επιπλέον η χρήση μεταγνωστικών στρατηγικών (διόρθωση λαθών, αυτορρύθμιση 

συμπεριφοράς, αυτοκαθοδήγηση), δηλαδή ειδικών στρατηγικών που βοηθούν  τους μαθητές 
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να ελέγχουν τη μάθησή τους, την κατανόησή τους και να διορθώνουν τα λάθη τους είναι στις 

περισσότερες περιπτώσεις εξαιρετικά δύσκολη. Η διδασκαλία πρέπει να αποτελείται από 

δραστηριότητες μέσω των οποίων οι γνώσεις ή οι δεξιότητες θα αποκτηθούν, αφού πρώτα 

κατασκευαστούν και  ενσωματωθούν με την καθημερινή διδακτική πρακτική, δίνοντας 

ιδιαίτερη βαρύτητα στο ρόλο της δράσης, η οποία θεωρείται ως πρώτη βασική αρχή  (Cobb, 

Yackel, & Wood, 1992; Cobb, Perlwitz & Underwood, 1996; Driver & Oldman, 1986; Von 

Glasersfeld, 1989, 1990, 1991· Χιονίδου, 1999). Εναλλακτικές μέθοδοι και στρατηγικές είναι 

χρήσιμες για την αντιμετώπιση των ιδιαίτερων αναγκών των παιδιών με ελαφρά νοητική 

αναπηρία. Σ’ αυτό το πλαίσιο ο ρόλος των νέων τεχνολογιών μπορεί να αποδειχθεί 

καθοριστικός. Οι Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν με τον πιο αποτελεσματικό τρόπο για την εκπαίδευση των ατόμων με 

αναπηρία. Σήμερα είναι ψηλά στην ημερήσια διάταξη της πολιτικής όλων των χωρών, 

ιδιαίτερα εκείνων που έχουν επικυρώσει τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα 

δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία» (UNESCO, 2011). Το εκπαιδευτικό λογισμικό, ως 

συμπληρωματικός παράγοντας μάθησης αλλά και ως μέσο μάθησης ενδιαφέρει έντονα το 

χώρο της εκπαίδευσης. Η προσέγγιση αυτή δηλαδή η χρήση των υπολογιστών στην 

εκπαιδευτική διαδικασία είναι γνωστή ως Computer Assisted Instruction (CAI), δηλαδή η 

διαδικασία με την οποία γραπτές και οπτικές πληροφορίες παρουσιάζονται σε μια λογική 

ακολουθία σε ένα μαθητή από ένα υπολογιστή (Frenzel, 1980). Στη θεωρία, μια τέτοια 

προσέγγιση (CAI) περιορίζει τη συμμετοχή του εκπαιδευτικού, επιτρέποντας 

προγραμματισμένες απαντήσεις στις ενέργειες των μαθητών. Παρέχει διπλό όφελος δίνοντας 

στιγμιαία ανατροφοδότηση των μαθητών και συνεχή προσαρμογή του υλικού που ο μαθητής 

διδάσκεται (Baroody, 1996; Mastropieri, Bakken, & Scruggs, 1991). Αυτά τα στοιχεία 

βοηθούν στη μεγιστοποίηση της μάθησης.  

Ένας σημαντικός παράγοντας για την επιτυχή συμμετοχή των παιδιών σε 

εκπαιδευτικές καταστάσεις που διαπραγματεύονται σημαντικές έννοιες των μαθηματικών, 

της γλώσσας και της επιστήμης αποτελεί το παιχνίδι. Με το παιχνίδι προάγεται η πνευματική 

ανάπτυξη του παιδιού, η προσοχή του και η συγκέντρωσή του είναι αυξημένη. Όμως επιδρά 

και στον συναισθηματικό τομέα συντελώντας έτσι στην ολόπλευρη ανάπτυξη. Αποτελεί μια 

συναλλαγή ατόμου και περιβάλλοντος που ενεργοποιείται και ελέγχεται εσωτερικά, 

απελευθερωμένο από τους περιορισμούς της πραγματικότητας (Bundy, 2001). 
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Σήμερα η εξοικείωση του μαθητικού πληθυσμού με τη χρήση των υπολογιστών και 

γενικότερα της νέας τεχνολογίας οδηγεί σε εκπαιδευτικό σχεδιασμό αύξησης της διάθεσης 

Η.Υ. στο δημόσιο εκπαιδευτικό σύστημα Περισσότερο από το ήμισυ του συνόλου των 

μαθητών τα χρησιμοποιούν κατά τη διάρκεια της σχολικής ημέρας (Kleiner & Lewis, 2004; 

Saine, 2012).  

Η χρήση των πολυμέσων στην εκπαίδευση έχει αλλάξει σημαντικά  και την 

αντίληψη των ίδιων των εκπαιδευτικών αναφορικά με τις διαδικασίες μάθησης. Έτσι 

αναπτύχθηκε η τάση για τη χρήση παιχνιδιών μέσω Η.Υ., είτε με τη μορφή των 

παραδοσιακών ηλεκτρονικών υπολογιστών, είτε φορητών υπολογιστών ή συσκευών tablet. 

Δημιουργήθηκε ένας ιδιαίτερος τομέας της ψηφιακής εκπαίδευσης τα εκπαιδευτικά 

ηλεκτρονικά παιχνίδια, τα οποία αναφέρονται με τον γενικευμένο όρο edutainment ή digital 

game-based learning (Prensky, 2001). Πρόκειται για εφαρμογές οι οποίες έχουν σκοπό να 

διδάξουν συγκεκριμένα γνωστικά αντικείμενα και το επιτυγχάνουν μέσα από πλατφόρμες 

παιχνιδιών. 

Η  διδασκαλία των μαθηματικών με τη χρήση νέων τεχνολογιών και  ψηφιακού 

παιχνιδιού έχει απασχολήσει την ερευνητική κοινότητα.  Τα αποτελέσματα δείχνουν 

σημαντική συνεισφορά στην καλλιέργεια τομέων, όπως η ανάπτυξη λογικών συσχετισμών 

αλλά και ειδικότερων γνωστικών δεξιοτήτων όπως επίλυση προβλημάτων (Bottge, 1999, 

2001) ή πρακτική εξάσκηση με εφαρμογές ψηφιακών παιχνιδιών στο διαδίκτυο (Wissick, 

2000). 

Ενώ στη διεθνή βιβλιογραφία υπάρχει ένας ικανός αριθμός ερευνών αναφορικά με 

το αντικείμενο της χρήσης της υποστηρικτικής τεχνολογίας για τα παιδιά τυπικής ανάπτυξης, 

ωστόσο υπάρχει έλλειψη πληροφοριών και γνώσεων αναφορικά με την  χρήση τους στα 

παιδιά με νοητική αναπηρία. Όλο και περισσότερο εκπαιδευτικοί και επιστήμονες εκτιμούν, 

ότι τα ψηφιακά παιχνίδια συμβάλλουν στην ανάπτυξη της μαθηματικής σκέψης και στην 

απόκτηση μαθηματικών εννοιών στα παιδιά με νοητική αναπηρία πιο πολύ από τη 

συμβατική μορφή της διδασκαλίας. Μια τέτοια διαπίστωση μπορεί να αποδειχθεί ιδιαίτερα 

χρήσιμη.  

 Τα τελευταία χρόνια δίνεται όλο και μεγαλύτερη βαρύτητα στα εσωτερικά κίνητρα, 

αφού οι στάσεις των μαθητών  σε σχέση με τα γνωστικά αντικείμενα και τα μαθηματικά 

είναι εξίσου σημαντικές με τη μάθηση του ίδιου του γνωστικού αντικειμένου (Husen, 1967). 

Έτσι είναι απόλυτα φυσικό η έρευνα να στρέφεται και προς την κατανόηση των 
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συναισθημάτων, του επίπεδου ικανοποίησης, και την εξάρτησή τους από τον τύπο των 

εμπειριών καθώς και τη συνολική σχέση αυτών με τη μάθηση και τα μαθηματικά (Mason & 

Scrivani, 2004; McLeod, 1992; Pajares, 1992; Papanastasiou, 2000· Φιλίππου & Χρίστου, 

2001).  Φαίνεται πως ο συνδυασμός νέων τεχνολογιών – ψηφιακού παιχνιδιού με τα 

μαθηματικά μπορεί να οδηγήσει σε μία εκπαιδευτική προσέγγιση κατάλληλη για μαθητές με 

ελαφρά νοητική αναπηρία η οποία θα ενισχύει την γνωστική αξία των παιχνιδιών  και θα 

βοηθάει τον μαθητή να αποδώσει καλύτερα στα μαθηματικά συνδυάζοντας την απόδοση 

αυτή, με την ευχαρίστηση και την ικανοποίηση.  

Η δομή της Εργασίας συνοπτικά: Η Εργασία αποτελείται από την εισαγωγή και το γενικό 

θεωρητικό μέρος στο οποίο περιγράφονται το θεωρητικό πλαίσιο στο οποίο τοποθετείται η 

παρούσα έρευνα. Πιο συγκεκριμένα αναφέρονται πληροφορίες σχετικά με τη νοημοσύνη, τη 

νοητική αναπηρία και τα χαρακτηριστικά τους. Γίνεται αναφορά στις βασικές μαθηματικές 

έννοιες και στην ανάπτυξη των αριθμητικών δεξιοτήτων των μαθητών με νοητική αναπηρία. 

Περιγράφονται τα βασικά στοιχεία της έρευνας όπως, ο σκοπός, τα ερευνητικά ερωτήματα, η 

οριοθέτηση της έρευνας και οι περιορισμοί της. Ακολουθεί η ανασκόπηση της βιβλιογραφίας 

η οποία αναφέρεται στη χρήση των νέων τεχνολογιών στην εκπαίδευση και στην ανάπτυξη 

των μαθηματικών εννοιών σε παιδιά με νοητική αναπηρία, η συμβολή του παιχνιδιού και 

ιδιαίτερα του ψηφιακού παιχνιδιού στη μαθηματική εκπαίδευση των παιδιών με νοητική 

αναπηρία. Ακόμη καταγράφονται τα βιβλιογραφικά ευρήματα σχετικά με τη διαδικασία της 

παρώθησης και των κινήτρων σε μαθητές με νοητική αναπηρία. Στη συνέχεια 

παρουσιάζονται η μεθοδολογία της έρευνας  με την περιγραφή του δείγματος, τον 

πειραματικό σχεδιασμό και τη διαδικασία, τα ερευνητικά εργαλεία. Ακολουθεί η  

παρουσίαση των αποτελεσμάτων της έρευνας, η συζήτηση στην οποία σχολιάζονται τα 

αποτελέσματα της έρευνας και τα συμπεράσματα που προκύπτουν. Στον τομέα αυτό 

περιλαμβάνονται και οι προτάσεις για περεταίρω έρευνα. Στο τέλος της εργασίας 

παρατίθενται οι βιβλιογραφικές αναφορές και η βιβλιογραφία των οποίων έγινε χρήση στην 

παρούσα εργασία.    

 

1.1 Η νοημοσύνη. Εννοιολογικός  προσδιορισμός 

Η έννοια της νοημοσύνης έχει οριστεί με πολλούς τρόπους από τους ειδικούς και 

αποτελεί ίσως το πιο αμφιλεγόμενο θέμα της ψυχολογίας. Ο κυριότερος λόγος των 

διαφορετικών απόψεων και εκτιμήσεων είναι πολιτικοκοινωνικός όπως φαίνεται στο 
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απόσπασμα: «Η νοημοσύνη δεν είναι μόνο ένα θέμα ακαδημαϊκό, αλλά ένα θέμα με βαθιές 

πολιτικές συνέπειες όσον αφορά στο αν αποκτάται με τη μάθηση και την εμπειρία ή αν είναι 

μια μόνιμη κατάσταση που κληρονομείται» (Πολυχρονοπούλου, 2001).  

Οι σχετικές θεωρίες με τη φύση της νοημοσύνης ταξινομούνται σε δύο κατηγορίες:  

α) Τις μονοπαραγοντικές, σύμφωνα με τις οποίες η νοημοσύνη απαρτίζεται από ένα 

παράγοντα (g) που καθορίζει όλες τις λειτουργίες της. Υποστηρίζουν την άποψη πως ο 

παράγοντας αυτός είναι κυρίως κληρονομικός, μετρήσιμος  και επομένως η νοημοσύνη είναι 

μια γενική αδιαφοροποίητη πνευματική ικανότητα, ανεξάρτητη των σχολικών ή 

περιβαλλοντικών γνώσεων.   

Β) Τις πολυπαραγοντικές θεωρίες (Guilford, 1967; Spearman, 1904; Sternberg, 

1985; Thurstone, 1938; Vernon, 1963, 1969) που θεωρούν την νοημοσύνη ως αποτέλεσμα 

περισσότερων  παραγόντων και  ο καθένας από αυτούς επηρεάζει διαφορετικές λειτουργίες 

(Gardner, 1983, 1999; Maranon & Pueyo, 2000).  

Πρώτος ο Βρετανός ψυχολόγος Spearman (1904) πρότεινε τη θεωρία των δύο 

παραγόντων. Ο ένας παράγοντας είναι ο γενικός (g=general), ο οποίος  υπεισέρχεται  σε 

 όλα  τα  είδη  νοητικής  ενέργειας και τα άτομα τον έχουν σε διαφορετικό βαθμό. Υπάρχουν 

και πολλοί ειδικοί νοητικοί παράγοντες (s1 , s2 , s 3 ,…)  οι  οποίοι  είναι  διαφορετικοί  για 

 κάθε  είδους   νοητική  ενέργεια. Όλες οι νοητικές διεργασίες βασίζονται και σε έναν ειδικό 

για κάθε ένα παράγοντα (s=special) που σχετίζεται με συγκεκριμένο έργο. Σύμφωνα με αυτή 

τη θεωρία, σε κάθε δραστηριότητα, θεωρητική ή πρακτική υπεισέρχονται δύο παράγοντες: ο 

γενικός g και ο ειδικός s. Όσο πιο σύνθετο είναι το έργο που πρέπει το άτομο να χειριστεί 

τόσο σημαντικότερος είναι ο ρόλος του παράγοντα (g). Ο γενικός παράγοντας (g) είναι 

κληρονομικός ενώ οι ειδικοί παράγοντες (s) είναι μάλλον επίκτητοι.  

Ένας άλλος θεωρητικός, ο  Thurstone (1938, 1947), χρησιμοποιώντας την ειδική 

στατιστική μέθοδο της «ανάλυσης παραγόντων», απομόνωσε εφτά (7) πρωτογενείς 

νοητικούς παράγοντες. Επομένως δεν υπάρχει ένας γενικός νοητικός παράγοντας αλλά επτά 

(primary mental abilities) πρωταρχικοί παράγοντες (γλωσσική ευχέρεια, γλωσσική 

κατανόηση, αριθμητική ικανότητα, αντίληψη χώρου, μηχανική μνήμη, ταχύτητα 

επεξεργασίας, επαγωγική σκέψη). Μια νοητική δραστηριότητα είναι αποτέλεσμα 

συνδυασμού πρωτογενών παραγόντων. Τόσο η θεωρία των δύο παραγόντων του Spearman 

όσο και η θεωρία των επτά παραγόντων του Thurstone, αποτέλεσαν τις βασικές 
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κατευθύνσεις στην έρευνα της νοημοσύνης και πολλά τεστ νοημοσύνης έχουν βασιστεί σε 

αυτές. 

Ο Αμερικανός ψυχολόγος Guilford (1967) διατύπωσε μια από τις πληρέστερες 

πολυπαραγοντικές θεωρίες για τη νοημοσύνη. Πρότεινε ένα τρισδιάστατο θεωρητικό 

πρότυπο για τα δομικά στοιχεία της νοημοσύνης και κατέληξε σε ένα σχήμα με μορφή κύβου 

με τρεις διαστάσεις (σχήμα 1.).  

 

Σχήμα 1. Η δομή της νοημοσύνης κατά Guilford. 

Η πρώτη διάσταση σχετίζεται με τις διεργασίες (αξιολόγηση, αποκλίνουσα νόηση, 

συγκλίνουσα νόηση, σύλληψη, μνήμη), η δεύτερη με το περιεχόμενο (μορφολογικό, 

σημασιολογικό, συμβολικό, συμπεριφοράς) και η τρίτη με τα αποτελέσματα (ενότητες, 

τάξεις, σχέσεις, συστήματα, μετασχηματισμοί, πορίσματα) που προκύπτουν από την 

προσπάθεια.      

Συνεχίζοντας τη βρετανική παράδοση ο ψυχολόγος P.E.Vernon διατύπωσε ένα 

μοντέλο ιεραρχικής οργάνωσης της νοημοσύνης. Υποστήριξε  πως σε ένα πρώτο επίπεδο 

υπάρχει ο γενικός παράγοντας ενώ σε ένα δεύτερο υπάρχουν δύο μείζονες παράγοντες. Οι 

δύο αυτοί παράγοντες είναι δυνατόν να διαφοροποιηθούν σε ελάσσονες ειδικούς παράγοντες. 

Στο κατώτερο επίπεδο της ιεραρχίας βρίσκονται οι ειδικοί παράγοντες  «s».   
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                  Οι Horn και Cattell (1966) υποστήριξαν ένα ημι-ιεραρχικό μοντέλο με δύο 

γενικούς παράγοντες. Το σημαντικότερο ίσως στοιχείο της θεωρίας αποτελεί η διάκριση 

ανάμεσα στη διαδικασία (ρέουσα νοημοσύνη) και στο προϊόν (αποκρυσταλλωμένη 

νοημοσύνη). Η ρέουσα νοημοσύνη (General Fluid Ability Factor) που καθορίζεται κυρίως 

από γενετικούς παράγοντες και είναι σχετικά ανεξάρτητη από την ακαδημαϊκή μόρφωση και 

εμπειρία.  Η αποκρυσταλλωμένη (General Crystallized Ability Factor) είναι το απόσταγμα 

των γνώσεων και δεξιοτήτων που έχει αποκτήσει ο άνθρωπος ύστερα από άσκηση και την 

επαφή του με το πολιτιστικό περιβάλλον.  

Στην ομάδα των πολυπαραγοντικών θεωριών εντάσσονται οι πιο σύγχρονες θεωρίες 

για τους πολλαπλούς τύπους νοημοσύνης. Οι πιο γνωστές από αυτές είναι οι εξής: 

             Α) Η τριαρχική θεωρία του Sternberg (1985). Η θεωρία αυτή επιχειρεί να  εξηγήσει 

την ασυνήθιστη (χαρισματική και χαμηλή) νοημοσύνη στα παιδιά, αλλά και να μελετήσει και 

να ερμηνεύσει την ανεπάρκεια των διάφορων τεστ νοημοσύνης. Ο ίδιος υποστήριξε πως οι 

ειδικοί εστιάζουν στο είδος της νοημοσύνης και παραβλέπουν αυτό που ονομάζει ως 

«νοημοσύνη της επιτυχίας», η οποία διαφέρει από το δείκτη νοημοσύνης που σχετίζεται με 

τη σχολική επίδοση (Sternberg, 1999). Κατά την άποψή του (Sternberg & Kaufman, 1998) 

τρεις είναι οι νοητικές ικανότητες  γι αυτό και η ονομασία της ως τριαρχική θεωρία: 

Η αναλυτική που βοηθά το άτομο να σχεδιάζει και να παρακολουθεί τον τρόπο 

επίλυσης ενός προβλήματος.  

Η δημιουργική που σχετίζεται με την εύρεση πολλών πιθανών λύσεων σε μια 

προβληματική κατάσταση. 

Η πρακτική που αναφέρεται στην ικανότητα χρήσης των νοητικών ικανοτήτων του 

ατόμου σε πραγματικές καταστάσεις.  

Β) Η θεωρία των οκτώ τύπων νοημοσύνης του Gardner (Gardner, 1983). Με βάση 

τη συγκεκριμένη θεωρία δεν γίνεται αποδεκτή η ύπαρξη ενός γενικού παράγοντα (g). Δεν 

υπάρχει ένα μόνο είδος νοημοσύνης, αλλά οκτώ, τα οποία είναι αυτόνομα. Πρόκειται για 

οκτώ ουσιώδεις παραλλαγές, οι οποίες αντιστοιχούν σε οκτώ διαφορετικά επίπεδα 

ανθρώπινης δραστηριότητας. Επομένως η νοημοσύνη δεν είναι μία ενιαία και προτείνει οκτώ 

είδη νοημοσύνης που είναι: η γλωσσικολεκτική, η λογικομαθηματική, η μουσική, η χωρική, 

η σωματική, η διαπροσωπική, η ενδοπροσωπική και τέλος η φυσιοκρατική νοημοσύνη 
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(Gardner, 1983; Gardner, 1999; Silver, Strong, & Perini, 1997; Visser, Ashton, &Vernon, 

2006). Όλοι διαθέτουν αυτές τις δεξιότητες. Η διαφορά έγκειται στο διαφορετικό  βαθμό 

κατοχής και εξέλιξης  της κάθε δεξιότητας και στον τρόπο με τον οποίο συνδυάζονται.  

Γ) Η θεωρία της συναισθηματικής νοημοσύνης του Goleman (Goleman, 1995). 

Θεωρείται πως η συναισθηματική νοημοσύνη (EQ) σε σύγκριση με τεχνικές γνώσεις και με 

το δείκτη νοημοσύνης (IQ) είναι πιο σημαντικός παράγοντας στην επαγγελματική επιτυχία. 

Η συναισθηματική νοημοσύνη (emotional intelligence) αναφέρεται στην ικανότητα του 

ατόμου να αντιλαμβάνεται και να κατανοεί τα συναισθήματα (δικά του και των άλλων), να 

τα διαχειρίζεται αποτελεσματικά και να παράγει κίνητρα για τον εαυτό του.  

Τα 5 βασικά συστατικά στοιχεία της συναισθηματικής νοημοσύνης είναι τα εξής: 

1. Η γνώση των συναισθημάτων μας (self-awareness). Αναφέρεται στην 

αναγνώριση των συναισθημάτων, στην αυτοαξιολόγηση στην αυτοπεποίθηση και είναι ο 

ακρογωνιαίος λίθος της συναισθηματικής νοημοσύνης.  

2. Ο έλεγχος των συναισθημάτων (self-regulation). Αναφέρεται στην αυτοπειθαρχία, 

την αυτορρύθμιση και τον έλεγχο των συναισθημάτων για την επιτυχή αντιμετώπιση των 

διαφόρων καταστάσεων.  

3. Η εύρεση κινήτρων συμπεριφοράς (motivation). Η ικανότητα για αυτοέλεγχο, η 

τάση προσήλωσης για την επίτευξη στόχων, η δέσμευση, η πρωτοβουλία και η 

δημιουργικότητα. 

4. Η ενσυναίσθηση (empathy). Η ικανότητα αναγνώρισης των συναισθημάτων των 

άλλων, μια σημαντική ανθρώπινη δεξιότητα.  

5. Οι κοινωνικές δεξιότητες (social skills). Πρόκειται για την ικανότητα χειρισμού 

των συναισθημάτων των άλλων. Αναφέρεται σε δεξιότητες επιρροής, επικοινωνίας, ηγεσίας, 

χειρισμού διαφωνιών, συνεργασίας, ομαδικότητας.  

Οφείλουμε να επισημάνουμε ότι η διανοητική νοημοσύνη (IQ) και η 

συναισθηματική νοημοσύνη (EQ) είναι δύο ξεχωριστές ικανότητες του ανθρώπου. Ωστόσο, 

σχετίζονται κατά κάποιο τρόπο μεταξύ τους και η μία συμπληρώνει την άλλη. Σε 

προγράμματα συναισθηματικής αγωγής που εφαρμόστηκαν στα σχολεία παρατηρήθηκε 
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βελτίωση τόσο στη σχολική επίδοση των παιδιών όσο και στη συναισθηματική και 

κοινωνική τους επάρκεια (Ανδρέου, Γκουλέτσα, & Μπανάκα, 2007) 

 

1.2 Νοητική Αναπηρία 

1.2.1 Ο ορισμός και η φύση της νοητικής Αναπηρίας 

Ο όρος άτομα με νοητική αναπηρία (ΑμΝΑ) δεν έχει διασαφηνιστεί πλήρως έως 

σήμερα. Ωστόσο η επιστημονική σχέση με την πραγματικότητα επιβάλει τελικά την 

οριοθέτηση της έννοιας (Σούλης, 2000, 2002). Αναφέρεται σε μια κατάσταση που 

συμπεριλαμβάνει πλήθος ανόμοιων παθολογικών περιπτώσεων. Φανερώνει μια νοητική 

ανάπτυξη κάτω του μέσου όρου η οποία υπάρχει από τη γέννηση αλλά είναι περισσότερο 

εμφανής κατά την παιδική ηλικία. Το φαινόμενο μελετάται με βάση διαφορετικές 

φιλοσοφικές – ανθρωπολογικές θεωρήσεις και επιστημονικές απόψεις και είναι πολλές οι 

επιστήμες που προσπαθούν να το εξηγήσουν (Σούλης, 2002). Υπάρχουν πολλοί ορισμοί για 

τη φύση της νοητικής αναπηρίας και ποικίλουν από χώρα σε χώρα.  

Ο ορισμός που έως πρόσφατα γινόταν  αποδεκτός από τους περισσότερους ειδικούς 

διατυπώθηκε από τον Αμερικάνικο Σύνδεσμο Νοητικής Υστέρησης (American Association on 

Mental Retardation –ΑΑΜR, 2002). Σύμφωνα με αυτόν πρόκειται για μια κατάσταση που 

εμφανίζεται πριν το 18ο έτος της ηλικίας, αναφέρεται στη γενική νοητική λειτουργία που 

είναι κάτω από το μέσο όρο, δηλαδή ο δείκτης νοημοσύνης να είναι ίσος ή μικρότερος του 

70 σύμφωνα με κάποια σταθμισμένη διαδικασία. Εκδηλώνεται κατά την περίοδο της 

ανάπτυξης και χαρακτηρίζεται από ανεπάρκεια στην ικανότητα προσαρμογής των ατόμων σε 

αντιληπτικές, κοινωνικές και προσαρμοστικές δεξιότητες (αυτοεξυπηρέτηση, αυτόνομη 

διαβίωση, υγεία και ασφάλεια, πρακτική μάθηση, αναψυχή και εργασία, επαγγελματικές 

δεξιότητες) (Auxter, Pyfer, & Huettig, 2005; Βοnnie, 2004; Dwyer & Frierson, 2006; 

Schalock & Luckanson, 2004). Θα πρέπει δηλαδή το άτομο να παρουσιάζει δυσκολία να 

ανταποκριθεί στις σταθερές που είναι αναμενόμενες για την ηλικία του και την πολιτισμική 

ομάδα που ανήκει. Ο ορισμός αυτός θέτει τα άτομα με (ΑμΝΑ) σε μειονεκτική θέση 

θεωρώντας τα ανίκανα να αναπτύξουν δεξιότητες στο βαθμό που τις αναπτύσσουν οι άλλοι.  

Σύμφωνα με την τελευταία έκδοση του «Διαγνωστικού και Στατιστικού Εγχειριδίου 

Ψυχικών και Διανοητικών Διαταραχών» (Diagnostic and Statistical Manual of Mental 
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Disorders, DSM-V6) της Αμερικανικής Ψυχιατρικής Εταιρείας (American Psychiatric 

Association) η διανοητική αναπτυξιακή διαταραχή καθορίζεται ως η εμφάνιση «τρέχοντος 

διανοητικού ελλείμματος απαραίτητα συνοδευόμενο από έλλειμμα στην προσαρμοστική 

λειτουργία με αρχική εκδήλωση κατά την περίοδο ανάπτυξης του ατόμου». Απαραίτητα 

κριτήρια για τη διάγνωση της διανοητικής αναπτυξιακής διαταραχής είναι το έλλειμμα στις 

γενικές διανοητικές ικανότητες (συλλογισμός, επίλυση προβλημάτων, προγραμματισμός, 

αφηρημένη σκέψη, κρίση, ακαδημαϊκή μάθηση και εμπειρική μάθηση) και η ελλειμματική 

λειτουργία στις γενικές διανοητικές ικανότητες σε σύγκριση με την ηλικία και την κοινωνική 

ομάδα του ατόμου σχετικά με καθημερινές δραστηριότητες (επικοινωνία, κοινωνική 

συμμετοχή, λειτουργικότητα στο σχολείο ή στην εργασία, προσωπική ανεξαρτησία στο σπίτι 

ή στο κοινωνικό πλαίσιο). 

Στις Η.Π.Α.  η οργάνωση «AAMR», American Association on Mental Retardation 

(Αμερικανική Ένωση για την Νοητική Καθυστέρηση) άλλαξε την ονομασία της το 2006 σε 

«American Association on Intellectual and Developmental Disabilities» (Αμερικανική 

Ένωση για τη Νοητική και την Αναπτυξιακή Αναπηρία). 

 Παρόλα αυτά ακόμα χρησιμοποιείται ο όρος νοητική καθυστέρηση (mental 

retardation) με την επεξήγηση πως  «Η νοητική καθυστέρηση είναι μια αναπηρία που 

χαρακτηρίζεται από σημαντικούς περιορισμούς τόσο στη νοητική λειτουργία όσο και στην 

προσαρμοστική συμπεριφορά όπως εκφράζεται στις θεμελιώδεις, κοινωνικές και πρακτικές 

προσαρμοστικές δεξιότητες. Η αναπηρία αυτή ξεκινά πριν από την ηλικία των 18 ετών» 

Στο Ηνωμένο Βασίλειο σήμερα χρησιμοποιείται ο όρος νοητική αναπηρία 

(intellectual disability) ή «intellectually challenged» και οι περισσότεροι αναλυτές και 

ερευνητές χρησιμοποιούν πλέον την ορολογία αυτή. Ίδια ορολογία χρησιμοποιείται στην 

Ιρλανδία και στην Αυστραλία.   

Κύριο χαρακτηριστικό του  παραπάνω ορισμού είναι η αξιολόγηση του ατόμου σε 

σχέση με το περιβάλλον που δραστηριοποιείται. Κριτήριο για την ταξινόμηση δεν είναι το 

επίπεδο νοητικής λειτουργίας αλλά το επίπεδο αναγκών του ατόμου για την παροχή 

υποστηρικτικών υπηρεσιών. Υπό το πρίσμα αυτής της θεώρησης η νοητική αναπηρία 

θεωρείται ότι μπορεί να είναι και μία προσωρινή κατάσταση – μεταβατική - κι όχι κάτι 

απαραίτητα μόνιμο (Polloway, 1997). Μια τέτοια θεώρηση μπορεί να βοηθήσει στην 

αποτελεσματικότερη ένταξη και προσαρμογή των ατόμων με νοητική αναπηρία στην 

κοινωνία, αφού δίνεται αυξημένη βαρύτητα στο περιβάλλον και στο κοινωνικό πλαίσιο στο 

οποίο ζει και αλληλεπιδρά το άτομο  
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Στην Ελλάδα  δεν υπάρχει ένας κοινά αποδεκτός ορισμός της νοητικής αναπηρίας. 

Στην ελληνική νομοθεσία και τις πολιτικές για τα άτομα με νοητική αναπηρία 

χρησιμοποιούνται πολλοί και ποικίλοι όροι οι οποίοι ενισχύουν το στίγμα. Τα διεθνώς 

αναγνωρισμένα εργαλεία DSMIV και ICD-10 έχουν ενσωματωθεί στην σχετική νομοθεσία 

και οι επαγγελματίες ψυχικής υγείας υποχρεούνται να τα χρησιμοποιούν  για τη διάγνωση.  

 

1.2.2 Αιτιολογία, συχνότητα  της νοητικής αναπηρίας 

Οι ερευνητές υποστηρίζουν πως τα αίτια της νοητικής αναπηρίας διακρίνονται σε 

δύο κατηγορίες. Η πρώτη  περιλαμβάνει γενετικά αίτια τα οποία συνδέονται κυρίως  με τις 

βαρύτερες μορφές νοητικής αναπηρίας. Η δεύτερη τα περιβαλλοντικά δηλαδή τα πολιτισμικά 

και οικογενειακά αίτια που σχετίζονται με την νοητική αναπηρία (Zigler & Hodapp, 1986). 

Πρέπει να τονισθεί ότι η έρευνα των αιτιών είναι εξαιρετικά σημαντική για θεραπευτικούς 

και προληπτικούς λόγους. Κυρίως επιτρέπει τον εντοπισμό της ψευδοκαθυστέρησης η οποία 

απαιτεί διαφορετική αντιμετώπιση. Εκείνο όμως που κάνει ιδιαίτερα σημαντική την έρευνα 

των αιτιών της νοητικής αναπηρίας είναι ο τομέας της πρόληψης. Παρόλη την πρόοδο που 

έχει συντελεστεί  ένας μεγάλος αριθμός αιτιών παραμένει ακόμη άγνωστος. Τα γνωστότερα 

αίτια είναι τα εξής (Πολυχρονοπούλου, 1995):  

Γενετικά αίτια. Οφείλονται σε ανωμαλίες των χρωμοσώμων ή του μεταβολισμού. 

Περιβαλλοντικά αίτια.  Η κατηγορία των περιβαλλοντικών αιτίων αναφέρεται σε 

κοινωνικά, εκπαιδευτικά, οικονομικά, συναισθηματικές διαταραχές, κ.λπ. Η νοητική 

αναπηρία που οφείλεται σε περιβαλλοντικά αίτια, ονομάζεται δευτερογενής ή 

ψευδοκαθυστέρηση (Αγγελοπούλου – Σακαντάμη, 2004· Πολυχρονοπούλου, 1997, 2003). 

Παράγοντες ψυχολογικοί και κοινωνικοί μπορούν να επιφέρουν νοητική αναπηρία. Άτομα 

που προέρχονται από χαμηλό κοινωνικό, πολιτισμικό και οικονομικό περιβάλλον μπορεί να 

επηρεαστούν από τους παράγοντες αυτούς. Σε γενικές γραμμές, το είδος και η ποιότητα των 

ερεθισμάτων που λαμβάνει το παιδί από το πολιτισμικό, κοινωνικό και οικογενειακό 

περιβάλλον, επιδρά στο επίπεδο της γλωσσικής εξέλιξης και της πνευματικής και 

συναισθηματικής του ανάπτυξης.   

Το ποσοστό νοητικής αναπηρίας υπολογίζεται περίπου στο 2 έως 3% του 

πληθυσμού, είτε ως μεμονωμένο εύρημα ή ως μέρος ενός σύνδρομου ή μιας ευρύτερης 

διαταραχής (Daily, Ardinger, & Holmes, 2000) .  Ποικίλλει από χώρα σε χώρα ή από περιοχή 
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σε περιοχή και εξαρτάται από τα διαγνωστικά κριτήρια που χρησιμοποιούνται (Hodapp & 

Dykens, 1996), από την εκπαιδευτική πολιτική που εφαρμόζεται και τους οικονομικούς 

πόρους που διατίθενται. Όσον αφορά την κατανομή το 89% των περιπτώσεων αφορά άτομα 

με ελαφρά νοητική αναπηρία, το 7% μέτρια,  το 2 με 4 %  σοβαρή και το 1 με 2% βαριά με 

τα  ποσοστά των ανδρών είναι μεγαλύτερα από αυτά των γυναικών (McLaren & Bryson, 

1987). 

Στην χώρα μας, οι μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στους οποίους 

παρέχονταν υποστηρικτική βοήθεια ήταν 15.850 με βάση τα αποτελέσματα της τελευταίας 

χαρτογράφησης που έγινε το έτος 2003 – 2004. Από αυτούς οι 2.360 καταγράφονται ως 

άτομα με νοητική αναπηρία. Δηλαδή το 14,9% επί του κλινικού δείγματος (Παιδαγωγικό 

Ινστιτούτο, 2004). Η πλειοψηφία των παιδιών εκπαιδεύεται σε τμήματα ένταξης και ειδικά 

δημοτικά σχολεία. Όμως άγνωστος είναι ο αριθμός των παιδιών με νοητική αναπηρία που 

δεν έχουν εντοπιστεί ή δεν είναι καταγεγραμμένα. 

 

1.2.3 Διαγνωστικά κριτήρια – Ταξινόμηση νοητικής αναπηρίας   

Η διάγνωση είναι αναγκαία για την πρόγνωση αλλά κυρίως για την θεραπευτική 

παρέμβαση και αποκατάσταση. Αποτελεί μια πολύπλοκη διαδικασία με στόχο μια 

περισσότερο ακριβή και λεπτομερή γνώση της φύσης της νοητικής αναπηρίας, που επιτρέπει 

αφενός να τη διακρίνουμε από άλλες περιπτώσεις (διαφοροδιάγνωση) και αφετέρου να τη 

διακρίνουμε από την κανονική –«φυσιολογική» κατάσταση (από το μέσον όρο). Αρμόδιοι 

για τη διαδικασία διάγνωσης είναι οι διεπιστημονικές ομάδες των  εγκεκριμένων 

Ιατροπαιδαγωγικών Κέντρων και των Κέντρων Διάγνωσης Διαφοροδιάγνωσης και  

Υποστήριξης (ΚΕΔΔΥ).  

Τα κυριότερα μέσα διάγνωσης της νοητικής υστέρησης είναι τα διάφορα τεστ που 

μετρούν τη νοημοσύνη και τη προσαρμοστική συμπεριφορά του ατόμου.  

α) Νοομετρικός έλεγχος 

Ο βαθμός μετρημένης νοημοσύνης που εκφράζεται ως δείκτης νοημοσύνης (Δ.Ν.) – 

(αγγλικά I.Q.) αποτέλεσε εδώ και χρόνια το βασικό κριτήριο κατηγοριοποίησης και ίσχυσε 

ως το σταθερό μέτρο για την αξιολόγηση της  εν γένει ανάπτυξης του ατόμου ενώ 

χρησιμοποιήθηκε και προγνωστικά (Σούλης, 2002). 
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Η εφαρμογή ενός τεστ μας επιτρέπει να υπολογίσουμε αριθμητικά δύο 

ψυχομετρικούς δείκτες, τη νοητική ηλικία και το νοητικό πηλίκο ή δείκτη νοημοσύνης του 

ατόμου που εξετάζεται. Για παράδειγμα, αν σε ένα τεστ το παιδί έχει νοητική ηλικία 4 ετών 

και 6 μηνών, αυτό σημαίνει πως άσχετα από τη χρονολογική του ηλικία, το παιδί έχει βαθμό 

ανάπτυξης παρόμοια με αυτή ενός παιδιού χρονολογικής ηλικίας 4 ετών και 6 μηνών.  

Ως σημαντικά κάτω από το μέσο όρο νοητική λειτουργικότητα, ορίζεται αυτή που 

δίνει νοητικό πηλίκο 70 και κάτω. Ως νοητικό πηλίκο ορίζεται το αποτέλεσμα της σχέσης 

που δίνεται με τον τύπο: 

 

 

                                          훮휊휂휏휄휅ή 휂휆휄휅ί훼 (휎휀 휇ή휈휀휍) 

훥휀ί휅휏휂휍 휈휊휂휇휊휎ύ휈휂휍 =                                                                  Χ 100 

                                              Χρονολογική 휂휆휄휅ί훼 (휎휀 휇ή휈휀휍) 

 

 

Στην ταξινόμηση με βάση τον δείκτη νοημοσύνης ανάλογα με τον βαθμό βαρύτητας 

της νοητικής αναπηρίας τα παιδιά καταχωρούνται σε τέσσερις κατηγορίες: ελαφρά, μέτρια, 

βαριά και βαρύτατη (βαθιά) νοητική αναπηρία (Πολυχρονοπούλου, 1995). Ο παρακάτω 

πίνακας παρουσιάζει το σύστημα ταξινόμησης με βάση το δείκτη νοημοσύνης και είναι 

αποδεκτός  τα τελευταία χρόνια σε ευρεία κλίμακα. 

 

Πίνακας 1. Επίπεδα νοητικής αναπηρίας  όπως καθορίζονται από τον δείκτη 

νοημοσύνης (Πολυχρονοπούλου, 1995). 

ΒΑΘΜΟΣ  ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΟ ΠΗΛΙΚΟ  

α. Ελαφρά  50-55 μέχρι 70  

β. Μέτρια  35-40 μέχρι 50-55  

γ. Βαριά  20-25 μέχρι 35-40  

δ. Βαρύτατη (βαθιά)  Κάτω των 20-25  
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Δύο είναι τα πιο γνωστά τεστ μέτρησης της νοημοσύνης. Χορηγούνται ατομικά και   

     είναι:  

 Η κλίμακα Binet – Simon αποτελείται από 15 υποκλίμακες που επιτρέπουν 

την αξιολόγηση του αναπτυξιακού προφίλ μέσω σταθμισμένων τιμών για τις διάφορες 

ηλικίες (Standarized Age Scores – SAS).  

 Οι κλίμακες Wechsler οι οποίες σε σχέση με την κλίμακα του Binet-Simon , 

έχουν το εξής πλεονέκτημα: οι ερωτήσεις τους είναι ταξινομημένες, όχι μόνο ως προς το 

βαθμό δυσκολίας, αλλά και ως προς το περιεχόμενο σε επιμέρους κλίμακες και σαφείς 

κατηγορίες. Δίνονται τρεις δείκτες νοημοσύνης (λεκτικός, πρακτικός, γενικός). Το 

γεγονός αυτό διευκολύνει την εκτίμηση ενδοατομικών διαφορών και βοηθά στον 

κατάλληλο σχεδιασμό εκπαιδευτικών προγραμμάτων.  

Σε περιπτώσεις όπου η λεκτική επικοινωνία είναι δυσχερής (π.χ. σε άτομα με 

προβλήματα λόγου, ακοής, σωματικές αναπηρίες ή εγκεφαλική παράλυση, διαφορετικό 

γλωσσικό και πολιτιστικό πλαίσιο) χορηγείται η κλίμακα των προοδευτικών μητρών-

τύπων, που κατασκευάστηκε από τον Άγγλο ψυχολόγο J.C. Raven (1938). Το τεστ μετρά 

την ικανότητα του παιδιού να πραγματοποιεί συγκρίσεις και συλλογισμούς και να 

οργανώνει την αντίληψη του χώρου σε σύνολα διατεταγμένα συστηματικά. 

 

         β) Εκτίμηση προσαρμοστικής συμπεριφοράς  

 Τα διαγνωστικά κριτήρια για την εκτίμηση της προσαρμοστικής 

συμπεριφοράς δεν είναι αρκετά έγκυρα και αξιόπιστα. Το πιο γνωστό τεστ αξιολόγησης της 

προσαρμοστικής συμπεριφοράς είναι το A. A. M. D. Adaptive Behavior Scale.  Χωρίζεται σε 

δύο μέρη. Το πρώτο αναφέρεται σε δεξιότητες καθημερινής ζωής και το δεύτερο 

περιλαμβάνει δώδεκα τομείς δυσπροσάρμοστης συμπεριφοράς. Η προσαρμοστική 

συμπεριφορά εκτιμάται συνήθως από άτομα που έχουν άμεση επαφή με το παιδί όπως 

δάσκαλοι ή άλλα μέλη του εκπαιδευτικού προσωπικού.  

Πρέπει επομένως να επισημάνουμε ότι δεν αρκεί απλώς και μόνο ο εντοπισμός ενός 

χαμηλού Δ.Ν. για τη διάγνωση της νοητικής αναπηρίας. Η αναφορά στην ανεπάρκεια της 

προσαρμοστικής συμπεριφοράς παραπέμπει σε ελλείψεις που συνδέονται με στάνταρ της 

προσωπικής ανεξαρτητοποίησης και κοινωνικής υπευθυνότητας του ατόμου, όπως αυτά 

αναμένονται από την ηλικία και την κοινωνική ομάδα στην οποία ανήκει Ο βαθμός 
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μετρημένης νοημοσύνης που εκφράζεται ως δείκτης νοημοσύνης (Δ.Ν.) – (αγγλικά I.Q.) 

αποτέλεσε εδώ και χρόνια το βασικό κριτήριο κατηγοριοποίησης και ίσχυσε ως το σταθερό 

μέτρο για την αξιολόγηση της  εν γένει ανάπτυξης του ατόμου ενώ χρησιμοποιήθηκε και 

προγνωστικά (Σούλης, 2002). 

 

   γ) Ταξινόμηση με εκπαιδευτικά κριτήρια   

Οι κατηγορίες που περιλαμβάνει η ταξινόμηση αυτή είναι: α) οι εκπαιδεύσιμοι, β) οι 

ασκήσιμοι και γ) οι ιδιώτες. Στους εκπαιδεύσιμους ανήκουν τα  άτομα με υψηλότερο επίπεδο 

νοητικής λειτουργίας ανάμεσα στα άτομα που κατηγοριοποιούνται ως άτομα με νοητική 

αναπηρία (νοητικό πηλίκο μεταξύ 50 ή 55 και 75). Οι περισσότεροι είναι σε θέση να 

αποκτήσουν μαθησιακό επίπεδο περίπου έκτης τάξης, έχουν ικανοποιητική κοινωνική 

προσαρμογή και μπορούν να επιτύχουν επαγγελματικές δεξιότητες σε ικανοποιητικό βαθμό, 

αν πρόκειται για επαγγέλματα με λιγότερες απαιτήσεις. Η επόμενη κατηγορία οι ασκήσιμοι 

έχουν νοητικό δυναμικό από ένα τέταρτο έως και το μισό του φυσιολογικού (νοητικό πηλίκο 

μεταξύ 25 και 50). Παρουσιάζουν σημαντικές καθυστερήσεις στην ανάπτυξη κατά την 

προσχολική ηλικία με εμφανή εξωτερικά χαρακτηριστικά (ύψος, βάρος, σωματική 

κατασκευή, χαρακτηριστικά προσώπου) και η διάγνωση μπορεί να γίνει αρκετά νωρίς. Δεν 

είναι σε θέση να παρακολουθήσουν τα μαθήματα του γενικού σχολείου αν και μερικοί 

καταφέρνουν να αποκτήσουν κάποιες στοιχειώδεις δεξιότητες όπως ανάγνωση, γραφή. 

Ωστόσο, πετυχαίνουν κάποιο βαθμό κοινωνικής υπευθυνότητας, μπορούν να μάθουν βασικές 

δεξιότητες αυτοεξυπηρέτησης. Απαιτείται η διαβίωση τους σε προστατευμένο περιβάλλον. 

Τέλος, οι ιδιώτες αποτελούν την κατώτερη βαθμίδα. Έχουν εμφανή εξωτερικά 

χαρακτηριστικά που συνοδεύονται από σοβαρά  προβλήματα, όπως εγκεφαλική παράλυση,  

απώλεια ακοής ή όρασης, συναισθηματικές διαταραχές.  

Αν και ο δείκτης νοημοσύνης μπορεί να χρησιμεύσει ως βάση για τη διαφοροποίηση 

σοβαρής και βαριάς νοητικής αναπηρίας, η διαφοροποίηση γίνεται κυρίως από το βαθμό 

λειτουργικής ανεπάρκειας. 

 

 

1.2.4 Αναπτυξιακή πορεία παιδιών με νοητική αναπηρία 

1.2.4.1 Γνωστικά χαρακτηριστικά και δυσκολίες 
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Για να γίνει ακριβής εννοιολογικά η νοητική αναπηρία είναι απαραίτητο να λάβουμε 

υπόψη μας βασικές αρχές που προσδιορίζουν τη φύση της νοητικής ανεπάρκειας. Παρά το 

γεγονός ότι αρκετά άτομα με νοητική αναπηρία κάνουν σημαντική πρόοδο στις 

προσαρμοστικές ικανότητες, οι περισσότεροι επηρεάζονται καθ 'όλη τη διάρκεια ζωής τους  

(Hawkins, Eklund, James, & Foose, 2003).  Το σημαντικότερο ίσως χαρακτηριστικό που 

επηρεάζει αρνητικά τη μαθησιακή διαδικασία είναι οι δυσκολίες τους, οι ελλείψεις και οι 

ανεπάρκειες που παρατηρούνται στις γνωστικές δεξιότητες (Kirk, Gallagher, & Anastasiow, 

2003) 

Το βασικό ερώτημα που απασχολεί τους ειδικούς αφορά τις ομοιότητες και τις 

διαφορές που παρουσιάζουν τα παιδιά με νοητική αναπηρία και τα παιδιά τυπικής 

ανάπτυξης. Απάντηση στο ερώτημα επιχειρούν να δώσουν δύο θεωρίες: 

α) Τα άτομα με νοητική αναπηρία ακολουθούν τα στάδια γνωστικής ανάπτυξης, 

σύμφωνα με τη θεωρία του Piaget. Πρωταρχική διαφορά μεταξύ παιδιών τυπικής ανάπτυξης 

και παιδιών με νοητική αναπηρία αποτελεί ο αργότερος ρυθμός απόκτησης των σταδίων 

αυτών (Hodapp & Zigler, 1995).  

β) Η δεύτερη αρχή είναι γνωστή ως θεωρία της ποιοτικής διαφοράς. Ακόμα και όταν 

εξισωθούν ως προς τη νοητική ηλικία με τα «άτομα τυπικής ανάπτυξης», χρησιμοποιούν 

διαφορετικές γνωστικές και γλωσσικές διεργασίες, ιδιαίτερα στην επεξεργασία 

πληροφοριών.  Επομένως η νοητική αναπηρία δεν είναι δυνατόν να μελετηθεί με εργαλείο 

τις αρχές ανάπτυξης που χρησιμοποιούνται για τα άτομα που παρουσιάζουν φυσιολογική 

νοημοσύνη.  

Τελικά φαίνεται η πρώτη θεωρία να έχει εφαρμογή στις περιπτώσεις παιδιών με 

νοητική αναπηρία που οφείλεται σε περιβαλλοντικούς παράγοντες ενώ η θεωρία της 

ποιοτικής διαφοράς στις περιπτώσεις νοητικής αναπηρίας που οφείλεται σε οργανικά αίτια 

(Hodapp & Zigler, 1995). 

Τα άτομα με νοητική αναπηρία αντιμετωπίζουν πολλές γνωστικές δυσλειτουργίες. 

Όμως  μέρος αυτών είναι δυνατόν να αντιμετωπιστεί με την εκπαίδευση ενώ άλλες ελλείψεις 

επιμένουν και εξακολουθούν να χαρακτηρίζουν τον τρόπο λειτουργίας της σκέψης τους. Τα 

παιδιά όμως  με ελαφρά νοητική αναπηρία μπορεί να μη γίνονται άμεσα αντιληπτά επειδή ο 

βαθμός των γνωστικών δυσλειτουργιών είναι μικρότερος, ιδιαίτερα αυτά που βρίσκονται στο 
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ανώτερο όριο της κατηγορίας. Κύριο χαρακτηριστικό είναι οι δυσκολίες που βιώνουν στο 

σχολείο, γι’ αυτό και πολλοί ερευνητές την έχουν ονομάσει ως καθυστέρηση των «έξι ωρών» 

(MacMillan, 1982).  

Αναλυτικότερα οι γνωστικοί τομείς με δυσλειτουργίες στα άτομα με νοητική 

αναπηρία είναι:  

Η Προσοχή: Ως προσοχή ορίζεται η ετοιμότητα το ατόμου να προσλάβει 

πληροφορίες και να επιλέξει από αυτές τις αναγκαίες κάθε φορά για επεξεργασία. Σημαντική 

διάστασή της είναι η επιλεκτική προσοχή (selective attention)  δηλαδή η εστίαση της 

διαθέσιμης από τον οργανισμό γνωστικής ενέργειας σε έναν ερεθισμό κατά τον παράλληλο 

αποκλεισμό άλλων δηλαδή της ελαχιστοποίησης της απόσπασης από εξωτερικά ερεθίσματα 

(Smith, Polloway, Patton, & Dowdy, 1995). Τα άτομα με νοητική αναπηρία παρουσιάζουν 

ελλείμματα στην προσοχή των κατάλληλων διαστάσεων (χρώμα, σχήμα, μέγεθος, θέση, 

βάρος) ενός συγκεκριμένου ερεθίσματος ή αντικειμένου (Westling, 1986). Δεν 

συγκεντρώνονται για μεγάλο χρονικό διάστημα και σε συγκεκριμένο έργο με αποτέλεσμα να 

αποσπάται η προσοχή τους και να μειώνονται οι επιδόσεις τους (Αλευριάδου & Γκιαούρη 

2009).  Οι μαθητές με ελαφρά νοητική αναπηρία εμφανίζουν δυσκολίες προσοχής (Mercel & 

Snell, 1977; Zeaman & House, 1979). Όμως η επιλεκτική και η διαρκής προσοχή του μαθητή 

βελτιώνεται ιδιαίτερα όταν ο μαθητής ενισχύεται βιώνοντας και αντιλαμβανόμενος τη 

συνεχή πρόοδο και επιτυχία του.  

 

Ο ρυθμός μάθησης. Ο ρυθμός με τον οποίο τα άτομα με νοητική αναπηρία μπορούν 

να αποκτήσουν νέες γνώσεις και δεξιότητες είναι πολύ χαμηλότερος από εκείνον  των τυπικά 

αναπτυσσόμενων παιδιών. Για παράδειγμα, ενώ για τα τυπικά αναπτυσσόμενα παιδιά σε μια 

δραστηριότητα απαιτούνται  μόνο 2 ή 3 προσπάθειες με ανατροφοδότηση, ένα παιδί με 

νοητική αναπηρία μπορεί να χρειαστεί 20 με 30 ή περισσότερες προσπάθειες για να μάθει 

την ίδια δραστηριότητα. Όμως η  έρευνα έχει δείξει ότι οι μαθητές με νοητική αναπηρία 

ωφελούνται από τις ευκαιρίες να μαθαίνουν ώστε να «πάνε γρήγορα» (Miller, Hall, & 

Heward, 1995). 

 

Η μνήμη - Εύρος μνήμης: Η μνήμη είναι θεμελιώδης λειτουργία στη διαδικασία 

επεξεργασίας των πληροφοριών. Ως μνημονική λειτουργία ορίζεται η δυνατότητα 

καταγραφής και κωδικοποίησης των πληροφοριών, η παγίωση και αποθήκευσή τους καθώς 
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και η ανάκλησή τους, όταν κρίνεται αναγκαίο (Papanicolaou,  2006). Η μνημονική 

λειτουργία χωρίζεται σε δύο κατηγορίες. Την βραχύχρονη - εργαζόμενη μνήμη και την 

μακρόχρονη μνήμη. Τα άτομα με νοητική αναπηρία παρουσιάζουν ελλείμματα στη 

λειτουργία της μνήμης και της αντίληψης (Auxter, Pyfer, & Huettig, 2005; Bray, Fletcher, & 

Turner, 1997). Η μνήμη τους αναφέρεται σε συγκεκριμένα πράγματα. Οι μαθητές με ελαφρά 

νοητική αναπηρία δυσκολεύονται να συγκρατήσουν τις πληροφορίες στα πρώτα 

δευτερόλεπτα (βραχύχρονη μνήμη) ή να ανακαλέσουν και να χρησιμοποιήσουν τις πολύ 

πρόσφατες πληροφορίες (εργαζόμενη μνήμη). Το επίπεδο λειτουργίας της βραχύχρονης 

μνήμης συνδέεται στενά με το βαθμό της νοητικής αναπηρίας. Τα άτομα με νοητική 

αναπηρία ανακαλούν λιγότερες πληροφορίες και χρειάζονται περισσότερο χρόνο σε σχέση 

με τους μαθητές τυπικής ανάπτυξης (Detterman, 1979). Αντιμετωπίζουν επίσης δυσκολίες 

αποθήκευσης, ανάκλησης, οργάνωσης και χρήσης παλαιότερων πληροφοριών (μακρόχρονη 

μνήμη). Οι πληροφορίες εφόσον προσληφθούν δεν οργανώνονται κατάλληλα με αποτέλεσμα 

να ανακαλούνται δύσκολα, να επιβαρύνεται η μνήμη και να παρεμποδίζεται η γενίκευση και 

η χρήση τους σε νέες καταστάσεις.  Η  μνημονική ικανότητα είναι ανάλογη με την βελτίωση 

της λειτουργίας της εργαζόμενης μνήμης. Όσο η εργαζόμενη μνήμη λειτουργεί 

αποτελεσματικότερα τόσο η μνημονική ικανότητα αυξάνεται (Gathercole & Baddeley, 

1993).   

Ταχύτητα επεξεργασίας των πληροφοριών: Τα άτομα με νοητική αναπηρία θέλουν 

περισσότερο χρόνο για την αποκωδικοποίηση γνωστών πραγμάτων συγκριτικά με τα άτομα 

«φυσιολογικής» νοημοσύνης (Hunt, 1977). Ο χρόνος αντίδρασης αυξάνεται, όσο αυξάνονται 

τα ερεθίσματα που χρειάζονται κωδικοποίηση. Η έρευνα δείχνει πως οι παράγοντες ταχύτητα 

επεξεργασίας πληροφοριών, μνήμη και ηλικία σχετίζονται (Dempster, 1993). Οι μαθητές με 

χαμηλή ταχύτητα επεξεργασίας έχουν προβλήματα στο ρυθμό μάθησης, κατανόησης των 

νέων πληροφοριών, στην  ταχύτητα των επιδόσεων και στην ψυχική κόπωση (Mayes & 

Calhoun, 2005).  

Οργάνωση των πληροφοριών και χρήση της λογικής: Τα άτομα με νοητική 

αναπηρία δυσκολεύονται σε μεγάλο βαθμό να οργανώσουν τις εισερχόμενες πληροφορίες 

τόσο καλά, όσο και τα τυπικής νοημοσύνης άτομα. Παρουσιάζουν δυσκολίες στην 

αφηρημένη σκέψη και στη λύση προβλημάτων. Έχουν δυσκολία λεκτικής έκφρασης και 

έχουν την τάση να μένουν στο επίπεδο της συγκεκριμένης σκέψης. Δεν κάνουν χρήση της 

λογικής στην προσπάθειά τους να επιλύσουν προβλήματα (Westling, 1986). Αντιμετωπίζουν 
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δυσκολίες οργάνωσης των πληροφοριών και ειδικότερα κατηγοριοποίησής τους με 

αποτέλεσμα να ανακαλούνται δυσκολότερα (Spitz, 1966).  

Γνωστική ικανότητα της αντιστρεψιμότητας: Σε αυτήν βασίζονται πολλές νοητικές 

πράξεις. Η έντονη αδυναμία των μαθητών με μέτρια και ελαφρά νοητική αναπηρία 

αναστέλλει την αφηρημένη και κριτική σκέψη και εμποδίζει την ανάπτυξη της μαθηματικής 

σκέψης (Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, 2004). 

Γενίκευση: Στενά συνδεδεμένη με την τάση για συγκεκριμένη σκέψη είναι η 

ικανότητα των παιδιών να γενικεύουν, να εντοπίζουν κοινά στοιχεία σε διαφορετικές 

περιπτώσεις. Οι μαθητές με ελαφρά νοητική αναπηρία δυσκολεύονται να χρησιμοποιούν τις 

νέες γνώσεις και τις δεξιότητές τους σε καταστάσεις που διαφέρουν από το πλαίσιο εντός του 

οποίου έμαθαν να τις χρησιμοποιούν για πρώτη φορά. Ένας από τους πιο σημαντικούς και 

προκλητικούς  τομείς της σύγχρονης έρευνας  στην ειδική εκπαίδευση είναι η αναζήτηση 

στρατηγικών και τακτικών για την ανάπτυξη της γενίκευσης και διατήρησης της μάθησης 

από τα άτομα με νοητική αναπηρία. Οι σύγχρονες ερευνητικές κατευθύνσεις 

επικεντρώνονται στην κατεύθυνση αυτή (Trask – Tyler, 2006).  

Γλωσσική ανάπτυξη - επικοινωνία: Οι δυσκολίες των παιδιών με νοητική αναπηρία 

στην μνήμη, αντίληψη, προσοχή, σχηματισμό εννοιών, γενίκευση, σκέψη, επηρεάζουν τη 

γλωσσική ανάπτυξη. Τα παιδιά έχουν γενικές γλωσσικές ελλείψεις και δυσκολίες στην 

κατανόηση και χρήση της γλώσσας (Πολυχρονοπούλου, 1995). Οι μαθητές με ελαφρά 

νοητική αναπηρία παρουσιάζουν περιορισμένο προσληπτικό και χρηστικό λεξιλόγιο, η 

προφορική και γραπτή τους έκφραση είναι περιορισμένη. Οι προτάσεις τους είναι 

περιορισμένης έκτασης, απλές συντακτικά, με πολλά λάθη ορθογραφικού τύπου.   

Έλλειψη ενδιαφέροντος για μάθηση. Δείχνουν απροθυμία να ασχοληθούν με 

γνωστικά αντικείμενα που η εκμάθησή τους απαιτεί έντονη προσπάθεια. Επιπλέον στην 

έλλειψη ενδιαφέροντος συντελεί και η απογοήτευση από τις συνεχείς κα επαναλαμβανόμενες 

αποτυχίες (Switzky, 1997).  Αρκετά συχνά αποτυγχάνουν να εκτελέσουν δραστηριότητες 

στις οποίες θα μπορούσαν φυσιολογικά να ανταποκριθούν, ως αποτέλεσμα αντίδρασης στο 

φόβο της αποτυχίας.  Έτσι σε κάποιες περιπτώσεις λοιπόν η προφανής έλλειψη κινήτρων 

αντί για εγγενές χαρακτηριστικό της νοητικής αναπηρίας, μπορεί να είναι το προϊόν της 

συχνής αποτυχίας και της άμεσης εξάρτησης που αποκτήθηκε ως αποτέλεσμα του γεγονότος 

οι άλλοι να κάνουν πράγματα για αυτούς. Μετά από συνεχείς επιτυχείς εμπειρίες, τα άτομα 
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με νοητική αναπηρία είναι δυνατόν σε κάποιες περιπτώσεις να μη  διαφέρουν από τα άτομα 

τυπικής ανάπτυξης (Bybee & Zigler, 1998). Η έμφαση στη διδασκαλία των δεξιοτήτων αυτο-

καθοδήγησης για τους μαθητές με νοητική αναπηρία είναι ζωτικής σημασίας προκειμένου να 

γίνουν αυτάρκεις στην επίλυση προβλημάτων, να ενεργούν μόνοι τους και όχι να περιμένουν 

παθητικά να ενεργοποιηθούν με πρωτοβουλία άλλων (Wehmeyer, Martin, & Sands, 2008). 

Μεταγνώση: Η έννοια της μεταγνώσης αναφέρεται στην επίγνωση της γνωστικής 

λειτουργίας. Μεταγνώση είναι η σκέψη για τη σκέψη. Οι μεταγνωστικές ικανότητες είναι 

συνήθως αντιληπτές ως αλληλένδετο σύνολο ικανοτήτων για τη μάθηση και τη σκέψη και 

περιλαμβάνουν πολλές από τις δεξιότητες που απαιτούνται για την ενεργό μάθηση, την 

κριτική σκέψη, την αντανακλαστική απόφαση, την επίλυση προβλημάτων και τη λήψη 

αποφάσεων (Dawson, 2008). Αποτελεί ένα μοντέλο της γνώσης που ενημερώνεται από τη 

γνωστική λειτουργία, μέσω της παρακολούθησης και ενημερώνει τη γνώση μέσα από την 

λειτουργία ελέγχου. Η μεταγνώση είναι ένα ρυθμιστικό σύστημα που περιλαμβάνει τη 

γνώση, την εμπειρία, τους στόχους και τις  στρατηγικές (Flavell, 1979). Η μεταγνωστική 

γνώση είναι αποθηκευμένη γνώση ή πεποιθήσεις σχετικά με τον εαυτό του και τους άλλους 

ως γνωστικούς παράγοντες, τα καθήκοντα, τις ενέργειες ή τις στρατηγικές και πώς όλα αυτά 

αλληλεπιδρούν για να επηρεάσουν το αποτέλεσμα του πνευματικού εγχειρήματος. Η 

σημασία των μεταγνωστικών δεξιοτήτων στην εκπαιδευτική διαδικασία είναι γνωστή. Η 

διεθνής έρευνα επικεντρώνεται στην μελέτη της δυνατότητας ενίσχυσης και εφαρμογής 

μεταγνωστικών στρατηγικών στην εκπαίδευση (Efklides, 2001; Hartman, 2001a, 2001b, 

2001c; Sternberg, 1998). Η έρευνα  έχει επικεντρωθεί στη διδασκαλία μεταγνωστικών ή 

στρατηγικών εκτελεστικού ελέγχου, όπως οι πρόβες ή η οργάνωση πληροφοριών σε 

συναφείς ομάδες, που πολλά παιδιά χωρίς αναπηρίες πρέπει να μάθουν να το κάνουν με 

φυσικό τρόπο (Bebko & Luhaorg, 1998). Οι μαθητές με νοητική αναπηρία δεν έχουν την 

τάση να χρησιμοποιούν τέτοιες στρατηγικές αυθόρμητα, αλλά είναι δυνατόν να διδαχθούν να 

το κάνουν με βελτιωμένη απόδοση σε έργα που σχετίζονται με απαιτήσεις μνήμης και 

επίλυσης προβλημάτων ως αποτέλεσμα οδηγιών χρήσης αντίστοιχων στρατηγικών  (Hughes 

& Rusch, 1989, Merrill, 1990; Merrill, Li, & Jones, 1990a). 

θετικά Χαρακτηριστικά. Οι περιγραφές της διανοητικής λειτουργίας και της 

προσαρμοστικής συμπεριφοράς των ατόμων με νοητική αναπηρία εστιάζονται στους 

περιορισμούς και τα ελλείμματα. Αλλά τα άτομα με νοητική αναπηρία είναι μια τεράστια και 

ανόμοια ομάδα που αποτελείται από μεμονωμένες προσωπικότητες (Smith & Mitchell, 
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2001). Πολλά παιδιά και ενήλικες με νοητική αναπηρία διαθέτουν την επιμονή και την 

περιέργεια για μάθηση, προσαρμόζονται καλά και έχουν καλή σχέση με τους άλλους, 

ασκώντας θετική επίδραση στους γύρω τους (Reiss, 2004). 

 

1.2.4.2 Συναισθηματικά Προβλήματα  

Τα παιδιά με νοητική αναπηρία θεωρούνται άτομα υψηλής επικινδυνότητας και 

συχνά συνδέονται με διάφορα σύνδρομα και διαταραχές. Συχνά εμφανίζουν συναισθηματική 

αστάθεια, καταθλιπτικές διαταραχές, οι οποίες μπορεί να έχουν εκτεταμένες συνέπειες για τη 

λειτουργία και την προσαρμογή τους (Greydanus & Pratt, 2005).  Η ένταση και ο βαθμός των 

διαταραχών σχετίζεται με το βαθμό νοητικής αναπηρίας. Όσο μεγαλύτερη είναι η νοητική 

αναπηρία τόσο μεγαλύτερα είναι και τα προβλήματα.  

Νέοι με ελαφρά νοητική αναπηρία διατρέχουν τον υψηλότερο κίνδυνο εμπλοκής σε 

επικίνδυνες καταστάσεις, να πέσουν θύματα σωματικής, σεξουαλικής και ψυχολογικής 

κακοποίησης. Εξ’ αιτίας του γεγονότος πως έχουν μεγαλύτερη αυτονομία και μπορούν να 

ζήσουν ανεξάρτητα, έχουν περισσότερες ευκαιρίες να εμπλακούν σε τέτοιες καταστάσεις με 

αποτέλεσμα να καθίστανται συχνά θύματα. Επειδή δεν έχουν την ικανότητα να προβλέπουν 

τι μπορεί να συμβεί στη συνέχεια, και επειδή είναι γενικά πολύ συναισθηματικά και 

ευαίσθητα άτομα, αντιδρούν με βάση το συναίσθημα με αποτέλεσμα να κλιμακώνονται τα 

προβλήματα (Greydanus & Pratt, 2005). Πάντως σε κάθε περίπτωση δεν σημαίνει πως 

νοητική αναπηρία και προβληματική συμπεριφορά πάντοτε ταυτίζονται.   

 

1.2.5 Η εκπαίδευση των παιδιών με νοητική αναπηρία 

Το πρόβλημα της νοητικής αναπηρίας συνδέεται σε μεγάλο βαθμό με καθυστέρηση 

στην ανάπτυξη η οποία είναι γενική και αφορά σχεδόν όλους τους τομείς ανάπτυξης. Η 

αναπτυξιακή καθυστέρηση συνοδεύεται από δυσκολίες μάθησης και αρκετά συχνά από  

διαταραχή ελλειμματικής προσοχής με ή χωρίς υπερκινητικότητα (Αγγελοπούλου – 

Σακαντάμη, 2004).  
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Οι τομείς-διδακτικές περιοχές, στις οποίες εστιάζουν τα αναλυτικά προγράμματα 

για την εκπαίδευση των μαθητών με νοητική αναπηρία, είναι (Σούλης, 2002· 

Παρασκευόπουλος, 1994): 

· Οι ακαδημαϊκές γνώσεις. 

· Οι κοινωνικές-επικοινωνιακές δεξιότητες. 

· Η σωματική ακεραιότητα-ασφάλεια. 

· Η σωματική και ψυχική υγεία. 

· Οι επαγγελματικές δεξιότητες. 

Με βάση το αναλυτικό πρόγραμμα οι μαθητές θα πρέπει να αποκτήσουν (Σούλης, 2002): 

· Ικανότητες (νοητικές-αντιληπτικές, κοινωνικές-επικοινωνιακές και  αισθητηριακές). 

· Στάσεις και συμπεριφορές (αυτοέλεγχο, επιμονή, αλληλεγγύη, υπευθυνότητα). 

. Βιώματα. 

· Ακαδημαϊκές γνώσεις. 

· Επαγγελματικό προσανατολισμό. 

Οι βασικές αρχές που πρέπει να διέπουν την εκπαιδευτική διαδικασία είναι:  

•  Η αρχή της εποπτείας που θα συνοδεύεται από σαφής οδηγίες και θα αξιοποιεί την   

    ικανότητα εποπτείας που διαθέτει ο μαθητής.  

•  Η δημιουργία όσο το δυνατόν περισσότερο δομημένου εκπαιδευτικού περιβάλλοντος.  

•  Η όποια προσπάθεια εκπαιδευτικής παρέμβασης πρέπει να λαμβάνει υπόψη τον ατομικό   

   ρυθμό μάθησης (Βλάχου – Μπαλαφούτη, στο Ζώνιου – Σιδέρη, 2000). 

Σημαντικό παράγοντα αποτελεί και ο τρόπος οργάνωσης της διδασκαλίας. Η 

εργασία σε μικρές ομάδες παρέχει τη δυνατότητα καλύτερης κατανόησης των αναγκών και 

του τρόπου λειτουργίας του παιδιού από τον εκπαιδευτικό με αποτέλεσμα να τίθενται 

ρεαλιστικοί στόχοι για κάθε παιδί (Shaddock, Smyth King, & Giorcelli, 2007).  

Η διδασκαλία των παιδιών με νοητική αναπηρία πρέπει να περιλαμβάνει 4 στάδια  

• Στάδιο εξερεύνησης  

• Στάδιο σχεδιασμού  
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• Στάδιο εφαρμογής και  

• Στάδιο κριτικής ανασκόπησης των πεπραγμένων  

Σε κάθε βήμα (παρουσίαση, κατανόηση, εξάσκηση, εμπέδωση, απομνημόνευση, 

έκφραση, γενίκευση) δίνεται σταθερή ανατροφοδότηση. Επιπλέον για την οργάνωση και 

υλοποίηση των προγραμμάτων παρέμβασης σε παιδιά με νοητική αναπηρία είναι απαραίτητη 

η γνώση μεθοδολογίας και τεχνικών που θα βοηθήσουν την εκπαιδευτική διαδικασία.  

 

1.3 Μαθηματικά. Δομικά στοιχεία και εκπαιδευτικοί προσανατολισμοί. 

Τα τελευταία χρόνια τα μαθηματικά έχουν υποστεί αλλαγές σε σχέση τόσο με το 

περιεχόμενο όσο και με τις μεθόδους διδασκαλίας. Οι σύγχρονες θεωρήσεις στο πεδίο της 

μαθηματικής εκπαίδευσης οφείλουν να δίνουν έμφαση όχι στην απλή γνώση αλλά στην 

εφαρμογή εννοιών και διαδικασιών, επενδύοντας στη μελέτη των συνδέσεων μεταξύ τους 

και στην ανάπτυξη μαθηματικών ικανοτήτων, στάσεων και πεποιθήσεων που θα βοηθήσουν 

τους μαθητές να αντιμετωπίσουν με αποτελεσματικό τρόπο προβλήματα μέσα στα 

μαθηματικά και μέσω των μαθηματικών (Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, 2005).  

Απομακρυνόμαστε από μια γραμμική αντίληψη της διδασκαλίας (Α προς Β) και περνούμε σε 

μια κονστρουκτιβιστική αντίληψη της διδασκαλίας των μαθηματικών όπου πρόκειται πια για 

μια διαδικασία κατασκευής της επιδιωκόμενης γνώσης (Νικολαντωνάκης, 2012).  

Η θεωρητική γνώση που διδάσκεται με άξονα την απομνημόνευση των αφηρημένων 

ορισμών και θεωρημάτων της θεωρίας και η εξάσκηση στη λύση ασκήσεων ήταν τα κύρια 

χαρακτηριστικά της διδασκαλίας των μαθηματικών παλιότερα. Διαπιστώθηκε όμως πως 

τέτοιου είδους δραστηριότητες δεν βοηθούν στην ανάπτυξη της αριθμητικής σκέψης ούτε 

στη επίλυση προβλημάτων της καθημερινής ζωής. Η μετάβαση στη «μαθηματικοποίηση» και 

στις διαδικασίες της  (επικοινωνία, συλλογισμός, διερεύνηση), η στροφή στην ανακαλυπτική 

μάθηση και η ανάδειξη της συμπληρωματικότητας της «καθαρής» και της «εφαρμοσμένης» 

άποψης των μαθηματικών είναι μια πραγματικότητα (Wittmann, 2005). Έτσι στα 

προγράμματα μαθηματικών υποχρεωτικής εκπαίδευσης άρχισε να δίνεται βαρύτητα στα 

σύνολα, στις δομές, στις γενικές αρχές και διαδικασίες που ενισχύουν την κατανόηση, την 

κρίση, τη δημιουργία και τη χρήση των μαθηματικών σε ποικιλία ενδο και εξω-μαθηματικών 

καταστάσεων, στις οποίες τα μαθηματικά παίζουν ρόλο (Niss, 1996, 2003). Αποτέλεσμα 

ήταν μεταρρυθμίσεις στη διδακτική των μαθηματικών (Ολλανδία - Ρεαλιστικά Μαθηματικά, 
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ΗΠΑ - Standards 2000, Αγγλία - Αριθμητισμός κ.ά). Οι μεταρρυθμίσεις επιδιώκουν να 

κάνουν τα μαθηματικά ευχάριστα στο μαθητή ακολουθώντας τις ικανότητες του και την 

προϋπάρχουσα γνώση αποφεύγοντας το φορμαλισμό της επιστημονικής θεώρησης. 

Επιβάλλεται επομένως και το περιεχόμενο να είναι προσιτό και ευχάριστο στα παιδιά για να 

δημιουργεί διάθεση να ασχοληθούν με τα μαθηματικά.  

Τα μαθηματικά είναι γνωστικό αντικείμενο που προϋποθέτει ανάπτυξη της 

μαθηματικής σκέψης και των βασικών συνιστωσών της (δημιουργική, αναστοχαστική, 

κριτική σκέψη). Ωστόσο παρουσιάζει και ορισμένες ιδιαιτερότητες που είναι απαραίτητο να 

ληφθούν υπόψη, αλλιώς είναι δυνατόν να οδηγήσουν σε χαμηλή σχολική επίδοση ή αποτυχία 

(Τρούλης,  1992). Μερικές από αυτές είναι  

 Η ιεραρχική δομή του μαθήματος. Τα μαθηματικά χαρακτηρίζονται από 

συνοχή και  συνεκτικότητά. Οι μαθηματικές γνώσεις δομούνται με ένα αυστηρό ιεραρχικό 

τρόπο και βασίζονται στις προηγούμενές τους (Βαϊνάς, 1997· Τουμάσης, 1994). Όλα 

συνδέονται μεταξύ τους με ιεραρχικό τρόπο. Είναι, αδύνατον να αφήσει κάποιος 

αδιευκρίνιστα σημεία και να μπορέσει να κατανοήσει τα επόμενα, ιδιαίτερα μάλιστα αν 

πρόκειται για τους μαθητές που αντιμετωπίζουν δυσκολίες μάθησης (Miller & Mercel, 

1997). Ωστόσο τα τελευταία χρόνια, η αντίληψη που θεωρεί τα μαθηματικά ως μια λογική 

δομή που οφείλουμε να την ακολουθούμε αλλάζει. Το διδακτικό ενδιαφέρον 

μετατοπίζεται στην οικοδόμηση της γνώσης από τα παιδιά, από την αντίληψη πως τα 

μαθηματικά είναι ένα σώμα γνώσεων δημιουργημένων από τους μαθηματικούς. Πρέπει να 

ιδωθούν ως αντικείμενο που πρέπει να οικοδομηθεί (Ζαχάρος, 2004).  

 Η μαθηματική γλώσσα και η ορολογία των μαθηματικών. Αποτελεί ένα 

παράγοντα που προκαλεί στα παιδιά αποστροφή για τα μαθηματικά και μπορεί να 

αποδειχθεί πηγή δυσκολίας για τους μαθητές. Οι όροι που χρησιμοποιούνται στη 

μαθηματική γλώσσα έχουν διαφορετική σημασία από αυτή που έχουν στην καθημερινή 

γλώσσα. Το φαινόμενο ονομάζεται πολυσημία. Για παράδειγμα διαφορετική η σημασία 

της λέξης «πίνακας» στην καθημερινή γλώσσα και διαφορετική στη γλώσσα των 

μαθηματικών. Η χρήση της μαθηματικής γλώσσας εισάγει προοδευτικά το μαθητή στη 

μαθηματική ορολογία και σε αποδεκτό λογικό κώδικα. Για παράδειγμα όσοι 

χρησιμοποιούν τον μαθηματικό κώδικα συμφωνούν πως 4+3=7. Η συμφωνία αυτή 

(4+3=7) είναι παντού και πάντα αποδεκτή από όλους και μη διαπραγματεύσιμη.  Το μόνο 

που απαιτείται είναι να μάθει κανείς τον κώδικα (Fiske, 1992). Τα μαθηματικά αποτελούν 
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χαρακτηριστικό παράδειγμα αφηρημένων συστημάτων και στόχος της εκπαίδευσης είναι 

να κατανοηθούν και να χρησιμοποιηθούν αυτά τα συστήματα (Ernest, 1997).  Όμως η 

εκτεταμένη χρήση του κώδικα, της συμβολικής γλώσσας και των παραστάσεων στα 

μαθηματικά συχνά δυσχεραίνουν τους μαθητές να κατανοήσουν τις διάφορες έννοιες 

(Hughes, 1990).  

 Η τυποποίηση του περιεχομένου. Από παλαιότερα έχει επικρατήσει η 

αντίληψη της αυστηρότητας και της τυποποίησης που πρέπει να συνοδεύουν την 

ανάπτυξη του μαθηματικού περιεχομένου. Έτσι όμως ακόμα και αν κατανοηθούν οι 

γνώσεις  παραμένουν ανενεργές χωρίς να χρησιμοποιούνται αφού ο μαθητής στερείται 

κριτικής ικανότητας και δημιουργικής σκέψης. 

 Η αναπαράσταση της γνώσης. Η αναπαράσταση της γνώσης στη μαθησιακή 

διαδικασία καθορίζει σε σημαντικό βαθμό τα όσα μαθαίνει ο μαθητής και αποτελεί 

καθοριστικό παράγοντα στη κατανόηση των εννοιών στα μαθηματικά. Ο σεβασμός της 

ακολουθίας των τρόπων αναπαράστασης της μαθηματικής γνώσης είναι εξαιρετικά 

σημαντικός. Κατά τον Bruner (1996) στη διάρκεια της ανάπτυξης του παιδιού 

εμφανίζονται τρία είδη αναπαραστάσεων που συνδέονται εξελικτικά. Οι έννοιες και 

δεξιότητες θα πρέπει να κατακτώνται σε πραξιακό (enactive- διάφορες κινήσεις νοερές 

εικόνες) και εικονιστικό επίπεδο (iconic - όχι λεπτομέρειες αλλά κάποια πολύ χρήσιμα 

χαρακτηριστικά), πριν επιχειρηθεί η κατάκτησή τους σε επίπεδο συμβόλων (symbolic - 

τρόπος αναπαράστασης στη μνήμη μέσω γλωσσικών ή άλλων συμβόλων). Μια λέξη, ένα 

σημάδι που δεν μοιάζει καθόλου με το αντικείμενο ή την ενέργεια που παριστάνει 

(Bruner, 1966). Ορισμένες φορές η παραμονή στο επίπεδο της πράξης και της εικόνας 

είναι πολύ μικρή χρονικά, ωστόσο είναι πάντα απαραίτητη. 

 

 

1.3.1 Γνωστικό ύφος και μαθηματικά 

Ένας από τους παράγοντες που επηρεάζουν την επίδοση των μαθητών στα 

μαθηματικά είναι και το γνωστικό ύφος (cognitive-learning style). Το γνωστικό ύφος είναι η 

χαρακτηριστική και συνεπής προσέγγιση οργάνωσης και επεξεργασίας των πληροφοριών 

από το άτομο (Riding, Glass, Buttler, & Pleydell-Pearce, 1997). Ο τρόπος με τον οποίο το 

άτομο προσπαθεί να χειριστεί ένα μαθηματικό έργο αποτελεί χαρακτηριστικό της 

συμπεριφοράς του απέναντι σ’ αυτό. Η επιλογή των διαδικασιών που χαρακτηρίζει τη 
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συμπεριφορά των ατόμων σε διάφορες καταστάσεις ορίζεται ως γνωστικό ύφος (Waber, 

1989). Άτομα με διαφορετικό γνωστικό ύφος χρησιμοποιούν διαφορετικές στρατηγικές κατά 

την εκτέλεση ενός γνωστικού-μαθησιακού έργου.  Δηλαδή αποτελεί τον τρόπο που το άτομο 

προσπαθεί να χειριστεί τις διάφορες γνωστικές υποχρεώσεις που απορρέουν από την 

αλληλεπίδρασή του  με το περιβάλλον. Το γνωστικό ύφος είναι σταθερό και οι περισσότεροι 

άνθρωποι διατηρούν το ίδιο γνωστικό ύφος. Το στοιχείο αυτό είναι πολύ χρήσιμο αφού 

δείχνει πώς τα άτομα επεξεργάζονται τις πληροφορίες, πώς αντιδρούν και πώς 

αντιλαμβάνονται τον κόσμο.  

Τα τελευταία χρόνια η έρευνα πάνω στις μεθόδους στη διδασκαλία των 

μαθηματικών σχετίστηκε στενά και με τη θεωρία του γνωστικού ύφους. Όμως το πλήθος των 

διαστάσεων και των παραγόντων που συνθέτουν την έννοια του γνωστικού ύφους οδήγησε 

στη δημιουργία πολλών μοντέλων, το καθένα από τα οποία δίνει έμφαση σε διαφορετικά 

χαρακτηριστικά. Ωστόσο επικεντρώνονται σε δύο βασικά μοντέλα που έχουν μια κοινή 

διάσταση, την ολιστική σε αντιδιαστολή προς την αναλυτική (holistic vs analytic) (Riding & 

Rayner, 1998). Η διάσταση αυτή αναφέρεται στον τρόπο επεξεργασίας των πληροφοριών. Οι 

δύο πόλοι της αναλυτικής-ολιστικής διάστασης δεν έχουν διχοτομικό χαρακτήρα αλλά 

θεωρείται ότι αντιπροσωπεύουν τα δύο άκρα ενός συνεχούς (Μπάρμπας, 2000). Ειδικότερα ο 

αναλυτικός τρόπος επεξεργασίας των δεδομένων ενός προβλήματος αναφέρεται στον ένα 

προς ένα εντοπισμό και επεξεργασία των στοιχείων, την αναγνώριση των ιδιαίτερων 

χαρακτηριστικών τους, της λογικής ακολουθίας των σχέσεων του προβλήματος, και την 

σύνθεσή τους στην συνολική αναπαράσταση του προβλήματος. Υποστηρίζεται ότι ο 

αναλυτικός τύπος μαθαίνει ευκολότερα όταν οι πληροφορίες παρουσιάζονται σταδιακά, με 

τρόπο που να οδηγεί βήμα προς βήμα στην εννοιολογική κατανόηση (Αγαλιώτης, 2000· 

Μπάρμπας, 2007). Χαρακτηριστικό παράδειγμα γνωστικού ύφους αυτού του τύπου είναι το 

παρακάτω (Αγαλιώτης, 2000): 

Ένας μαθητής με γνωστικό ύφος αναλυτικού τύπου πιθανότατα θα χρησιμοποιούσε 

χαρτί και  μολύβι για το γνωστό αλγόριθμο της κάθετης πρόσθεσης με κρατούμενο: 

  350 

+197 

  …… 
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   547 

Ο ολιστικός τύπος  αναφέρεται στον εντοπισμό όλων των στοιχείων και σχέσεων, 

στη συγκρότηση της συνολικής αναπαράστασης του έργου (Riding & Rayner, 1998). Δε 

χρησιμοποιεί λογικές, ορθόδοξες προσεγγίσεις για να επιλύσει ένα μαθηματικό πρόβλημα. 

Διευκολύνονται στη μάθηση όταν κατανοήσουν πρώτα την έννοια και μετά εισαχθούν  στις 

λεπτομέρειες ενώ έχουν ισχυρή προτίμηση στο χειρισμό δεδομένων που παρουσιάζονται 

διαμέσου ιστοριών, γραφημάτων και συγκεκριμένων καταστάσεων (Αγαλιώτης, 2000).  Ένας 

μαθητής με γνωστικό ύφος ολιστικού τύπου θα προσπαθήσει νοερά να βρει το αποτέλεσμα 

του παραπάνω παραδείγματος, πιθανότατα με κάποιον από τους εξής τρόπους (Αγαλιώτης, 

2000): 

α) 350+150= 500, 500+47=547 

β) 197+3=200, 350+200=550, 550-3=547 

Σε λίγες περιπτώσεις ένα άτομο μπορεί να ανήκει εξ ολοκλήρου στον ένα ή στον 

άλλο τύπο. Οι περισσότεροι βρίσκονται ανάμεσα στους δύο τύπους με διαφορετικό βαθμό 

προσέγγισης στον ένα ή τον άλλο τύπο και εμφανίζουν αναλυτικά και ολιστικά 

χαρακτηριστικά σε διαφορετικό βαθμό (Morgan, 1997). Συχνά στις πολύ απαιτητικές 

περιπτώσεις έργου απαιτείται για την επίλυσή του συνδυασμός των δύο τρόπων 

επεξεργασίας και επάρκειας γνώσεων (Riding & Read, 1996; Zhang, 2002). Η αποκλειστική 

προτίμηση ενός παιδιού σε κάποιες από τις παραπάνω παραμέτρους του γνωστικού ύφους 

μπορεί να αποτελέσει τη βάση δυσκολιών μάθησης, όταν το περιβάλλον μέσα στο οποίο 

διδάσκεται το παιδί συγκροτείται από τελείως αντίθετα στοιχεία (Αγαλιώτης, 2000).  

Μάλιστα η χρήση μόνο των ολιστικών μεθόδων επεξεργασίας σε μερικές περιπτώσεις όπως 

για παράδειγμα η επίλυση προβλημάτων θεωρείται ως αδυναμία, αφού η επίλυση 

προβλημάτων συνδέεται με τη χρήση αναλυτικών μεθόδων (Kemler-Nelson & Smith, 1989). 

Επομένως η χρήση ολιστικών μεθόδων για την επίλυση προβλημάτων οδηγεί σε αποτυχία 

(Kemler-Nelson & Smith, 1989; Μπάρμπας κ. συν., 2007; Paramo & Tinajero, 1990; 

Tzouriadou, Barbas, & Bonti, 2001). Επομένως η χρήση της ολιστικής επεξεργασίας μπορεί 

να θεωρηθεί περισσότερο ως αδυναμία του μαθητή να χρησιμοποιεί τις δυνατότητές του 

παρά ως μια επιλεγμένη στρατηγική. (Kemler – Nelson & Smith, 1989).  Οι μαθητές που 

χρησιμοποιούν αναλυτικές μεθόδους επεξεργασίας στα μαθηματικά επιτυγχάνουν καλύτερη 
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επίδοση και φαίνεται να οφείλεται, πιθανόν, στην μεγαλύτερη δυνατότητα ανάλυσης και 

οργάνωσης των ερεθισμάτων, αγνοώντας τα στοιχεία που τους αποσπούν την προσοχή.  

Οι μαθητές µε δυσκολίες στα μαθηματικά, εμφανίζουν συχνά παρορμητικότητα. 

Απαντούν πολύ γρήγορα, χωρίς να σκεφτούν και να ψάξουν για εναλλακτικές λύσεις. 

Φαίνεται να µην έχουν εναλλακτικές γνωστικές στρατηγικές. Όμως μπορούν να βοηθηθούν 

αν διδαχθούν γνωστικές στρατηγικές (Lerner, 1993).  

Ένα άλλο στοιχείο που επίσης χαρακτηρίζει το γνωστικό ύφος των μαθητών µε 

δυσκολίες είναι πως προσεγγίζουν τη μάθηση κατά τρόπο παθητικό. Έχουν ελάχιστο 

ενδιαφέρον για μάθηση (λόγω των επανειλημμένων αποτυχιών), δεν γνωρίζουν τη χρήση 

στρατηγικών μάθησης και έχουν εξαιρετικά χαμηλή αυτoεικόνα. Αντίθετα οι μαθητές χωρίς 

δυσκολίες αντιμετωπίζουν τη διαδικασία μάθησης με δυναμικό τρόπο προβαίνοντας στη 

χρήση στρατηγικών και διαθέτοντας παράλληλα αυξημένο επίπεδο κινήτρων (Κωσταρίδου – 

Ευκλείδη, 1997; Lerner, 1993; Ματσαγγούρας 2000). 

Οι ιδιαιτερότητες του γνωστικού ύφους είναι δυνατόν να αποτελούν σημαντικό 

παράγοντα αποτυχίας ενός παιδιού στα μαθηματικά. Οι διαφορές στο γνωστικό ύφος μεταξύ 

των μαθητών, αλλά κυρίως μεταξύ δασκάλου και μαθητών, είναι πολύ πιθανό να 

καταστήσουν αναποτελεσματικές, στην περίπτωση ενός παιδιού, τεχνικές και μεθόδους που 

οδηγούν στην επιτυχία σε πολλές άλλες περιπτώσεις (Αγαλιώτης, 2000).  

 

1.3.2 Βασικές μαθηματικές έννοιες 

Βασικές μαθηματικές έννοιες θεωρούνται αυτές που βρίσκονται στη βάση της 

μαθηματικής μαθησιακής ιεραρχίας ή όσες αποτελούν οργανικό τμήμα των περισσότερων 

μαθηματικών δραστηριοτήτων (Αγαλιώτης, 2000). Η ανάπτυξή τους είναι απαραίτητη 

προϋπόθεση προκειμένου να μπορέσει το παιδί να παρακολουθήσει μια τυπική μαθηματική 

εκπαίδευση και να αποκτήσει κάποιο επίπεδο μαθηματικής επάρκειας (Van Luit, Van de 

Riht, & Pennings, 1994). Οι μαθηματικές έννοιες βασίζονται στις προηγούμενες τους, 

δημιουργώντας µία αλυσίδα όπου αν σπάσει ένας κρίκος διαλύεται όλη η συνοχή τους 

(Τουμάσης, 1994). Η ύλη των μαθηματικών μοιάζει με πύργο, που η κάθε πέτρα του 

στηρίζεται πάνω στις προηγούμενες (Τρούλης, 1992). Η μαθηματική γνώση εμφανίζει μια 

ιδιαιτερότητα αφού η κάθε νέα γνώση σχετίζεται ή βασίζεται στις προηγούμενες κάτι που 
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δεν συμβαίνει με τα άλλα μαθήματα. Στην περίπτωση των μαθητών µε δυσκολίες μάθησης 

στα μαθηματικά, θεωρείται ιδιαίτερα αναποτελεσματική η διδασκαλία και η μάθηση νέων 

εννοιών και δεξιοτήτων, χωρίς να έχουν κατακτηθεί οι προαπαιτούμενες έννοιες ή δεξιότητες  

(Miller & Mercer 1997). Βασικές μαθηματικές έννοιες είναι η έννοια του αριθμού, της 

θεσιακής αξίας των ψηφίων, η διάκριση, ανάγνωση και γραφή των αριθμών και αριθμητικών 

συμβόλων και η ικανότητα μέτρησης, απαρίθμησης, αρίθμησης. Η ανάπτυξη των βασικών 

μαθηματικών ικανοτήτων γίνεται με τρόπο αυθόρμητο με τη συμμετοχή των μαθητών σε 

δραστηριότητες (π.χ. η αρίθμηση μοιράζοντας αντικείμενα στους συμμαθητές) καθώς και 

μέσω σκόπιμων, οργανωμένων και κατευθυνόμενων δραστηριοτήτων (π.χ. η ταξινόμηση 

αντικειμένων). Ωστόσο, η ανάπτυξη τους, διαφέρει από άτομο σε άτομο. Μερικά παιδιά τις 

κατακτούν νωρίτερα ενώ άλλα αργότερα  (Van de Riht, Van Luit, & Pennings, 1999).  

 

1.3.2.1 Η έννοια του αριθμού και η αρίθμηση 

Στην ικανότητα του παιδιού για αρίθμηση βασίζεται η ανάπτυξη των πρώτων 

αριθμητικών εννοιών (Von Glaserfeld, 2005). Μέσα από τη δημιουργία ενός μοντέλου 

περιγράφεται εξελικτικά η κατασκευή του αριθμού από το παιδί (Καφούση, 2000). 

Η έννοια του "αριθμού" είναι μια από τις βασικότερες έννοιες των μαθηματικών, 

αλλά και η απάντηση στο ερώτημα «τι είναι αριθμός» δεν είναι απλή και ο ορισμός της έννοιας 

του «αριθμού» αποτελεί αντικείμενο διαφορετικών προσεγγίσεων. Ο φυσικός αριθμός στα 

μαθηματικά ορίζεται με βάση την έννοια των ισοδύναμων συνόλων και έχουμε το απόλυτο 

που εκφράζει μια πληθικότητα (μια ποσότητα διακεκριμένων στοιχείων) και το τακτικό που 

εκφράζει μια σχέση διάταξης ανάμεσα στις πληθικότητες, μια διαδοχή των ποσοτήτων που 

σχετίζεται με την αρίθμηση των στοιχείων. Η έννοια του αριθμού περιλαμβάνει το νόημα του 

αριθμού (π.χ. τι σημαίνει το 9), τους τρόπους αναπαράστασης ενός αριθμού, τις σχέσεις 

μεταξύ των αριθμών, το σχετικό μέγεθος των αριθμών, την ικανότητα χρήσης των αριθμών 

για την επίλυση προβλημάτων. Απαιτείται μια σειρά δραστηριοτήτων που περιλαμβάνει το 

συνδυασμό λειτουργιών, δεξιοτήτων και ικανοτήτων, όπως η προφορική αρίθμηση, η 

καταμέτρηση, η μέτρηση, η αναγνώριση συμβόλων, η αναγνώριση ποσοτήτων κ.τ.λ.. Η 

έννοια του αριθμού απαιτεί την ύπαρξη μιας αντίληψης για το μέγεθος και τους πιθανούς 

συνδυασμούς του αριθμού.  
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Για τη συγκρότηση της έννοιας του αριθμού υπάρχουν δύο απόψεις. Ο κύριος 

εκπρόσωπος της μιας άποψης είναι ο J. Piaget. Σύμφωνα με τη θεωρία για τον αριθμό, εκτιμά 

πως είναι μια νοητική δομή την οποία το παιδί οικοδομεί μάλλον με τη φυσική του 

ικανότητα να σκέπτεται, παρά τη μαθαίνει από το περιβάλλον (Kamii & De Clark, 1985). 

Υποστηρίζει πως η  προηγούμενη κατάκτηση της ικανότητας εγκλεισµού των τάξεων, της 

σειροθέτησης, της διατήρησης, αποτελούν τις βασικές προϋποθέσεις για την κατανόηση της 

έννοιας του αριθμού. Ο Piaget θεωρεί πως η μετάβαση από την προεννοιολογική στη 

συγκεκριμένη σκέψη συνδέεται με την έννοια του αριθμού. Η άλλη άποψη λαμβάνει υπόψη 

της τη σημασία βασικών ποσοτικών ικανοτήτων, όπως η απαρίθμηση, η άμεση εκτίμηση και 

η προφορική αρίθμηση. Σύμφωνα με τους Gelman και  Gallistel (1978) πριν τα παιδιά 

κατακτήσουν τη σωστή σειρά αρίθμησης, κατανοούν αυτές τις  θεμελιώδεις αρχές που 

υπόκεινται της αρίθμησης (Sophian, 1998). Μεγάλος αριθμός νεώτερων ερευνών 

υποστηρίζουν ότι στην ανάπτυξη των βασικών εννοιών του αριθμού εμπλέκονται σε πολύ 

μεγάλο βαθμό αυτές οι ικανότητες οι οποίες είναι έμφυτες και πως η έννοια του αριθμού 

αποκτάται με την ανάπτυξη ποσοτικών δεξιοτήτων με κυριότερη την απαρίθμηση – μέτρηση 

(Briars &  Siegler 1984;  Fuson, 1988; Gelman & Gallistel, 1978).  

Ωστόσο, τα τελευταία χρόνια παραμερίζονται οι αντιθέσεις και επικρατεί μια τάση 

σύνθεσης και αλληλοσυμπλήρωσης (Λεµονίδης, 1994). Φαίνεται πως η κατανόηση της 

έννοιας του αριθμού αναπτύσσεται καλύτερα με την ενσωμάτωση της ανάπτυξης της έννοιας 

στη διδασκαλία μαθηματικών θεμάτων και όχι ως διακριτά μαθήματα με αντικείμενο την 

έννοια του αριθμού. Σε έρευνα (Cobb et al., 1991) βρέθηκε πως η αντίληψη του αριθμού 

βελτιωνόταν με την εφαρμογή λύσης προβλημάτων, στην αλληλεπίδραση και στην 

παραγωγή μεθόδων και λύσεων.  Σχεδόν όλοι οι μαθητές ανέπτυξαν ποικιλία στρατηγικών 

για να λύσουν προβλήματα. Οι εκπαιδευτικοί όταν πρόκειται να διδάξουν την αντίληψη του 

αριθμού, δε θα πρέπει να εστιάζουν αποκλειστικά στη  διδασκαλία χωριστών μαθημάτων που 

το καθένα εστιάζει σε μια μεμονωμένη δεξιότητα αλλά θα πρέπει να περιλαμβάνει και 

ανάπτυξη της αντίληψης του αριθμού σε όλες τις δραστηριότητες στην τάξη. Πρώτα απ’ όλα 

το να κάνεις μαθηματικά είναι μια κοινωνική δραστηριότητα και όχι μόνο ατομική 

(Νικολαντωνάκης, 2010).  

Αρίθμηση καλείται η απαγγελία της διαδοχής μιας σειράς αριθμών με τη μορφή 

λέξεων, με τρόπο ώστε κάθε λέξη να αντιστοιχεί και να συνδέεται με μια αριθμήσιμη 

μονάδα. Η ανάπτυξη της αρίθμησης ξεκινά με μια αναγνωρίσιμη αντίληψη της ποσότητας 

στην ηλικία των δύο ετών. Αντιλαμβάνονται πως οι διαφορετικές λέξεις της αρίθμησης 



45 

 

αντιπροσωπεύουν διαφορετικές ποσότητες, αλλά δεν είναι σε θέση να κάνουν επιτυχή 

σύνδεση μεταξύ μιας ποσότητας και της αντίστοιχης λέξης της αρίθμησης. Στην ηλικία των 

τριών ετών, αριθμούν μια αυθαίρετη σειρά αριθμών (π.χ. ένα, τρία, έξι, επτά κ.τ.λ.) χωρίς 

όμως να έχουν επίγνωση της έννοιας των αριθμών. Στην ηλικία των τεσσάρων ετών ξεκινούν 

να μετρούν αντικείμενα.  Η μέτρησή τους όμως συχνά είναι λαθεμένη. Το επόμενο στάδιο 

περιλαμβάνει την τοποθέτηση των αντικειμένων σε μία σειρά κατά τη μέτρησή τους. Στην 

ηλικία των πέντε ετών, τα παιδιά είναι σε θέση να κάνουν αποτελεσματική μέτρηση. 

Γνωρίζουν πως τα αντικείμενα πρέπει να μετρώνται μία μόνο φορά και ότι ο τελευταίος 

αριθμός της αρίθμησης αντιπροσωπεύει το σύνολο των  αντικειμένων που μετρήθηκαν. 

Αργότερα, μπορούν να αντιληφθούν σαν μονάδες αρίθμησης και αντικείμενα που δεν είναι 

διαθέσιμα ή άμεσα αντιληπτά. Με βάση την ικανότητά τους αυτή μπορούν να βρουν με τη 

βοήθεια της αρίθμησης πόσα είναι όλα τα αντικείμενα σε μια συλλογή της οποίας ένα μέρος 

της δεν είναι ορατό. Η χρήση κινήσεων που χρησιμοποιούνται αυθόρμητα από τα παιδιά 

όταν αριθμούν (π.χ κινήσεις δακτύλων) αποτελούν ένα πιο εξελιγμένο είδος μονάδων 

αρίθμησης (Fuson, 1982; Van Den Brink, 1981). Η μετάβαση από τα πραγματικά 

αντικείμενα στους αριθμούς αποτελεί μια νοητική εξέλιξη. 

 

1.3.2.2 Η έννοια της θεσιακής αξίας των ψηφίων 

Η κατανόηση της αξίας θέσης, προϋποθέτει την ομαδοποίηση των αριθμών με βάση 

τη δεκάδα. Στο δεκαδικό σύστημα αρίθμησης όλοι οι αριθμοί μπορούν να σχηματιστούν με 

τη χρήση των ψηφίων από το μηδέν ως το εννέα. Η προφορική διατύπωση ενός αριθμού (π.χ. 

σαράντα εννέα), όπως και η συμβολική του αποτύπωση (π.χ.  49) , είναι απαραίτητη η γνώση 

της ομαδοποίησης κατά δεκάδες.  Η θεσιακή αξία του ψηφίου αποτελεί μια εξαιρετικά 

σύνθετη έννοια και τα παιδιά χρειάζονται αρκετά χρόνια για την κατανόηση της σε βάθος 

(Ginsburg, 1989). Οι μαθητές της Β΄ τάξης διδάσκονται τις έννοιες μονάδες και δεκάδες, 

αλλά μόνο το 20% αυτών κατανοεί για παράδειγμα ότι το 1 στον αριθμό 13 συμβολίζει δέκα 

μονάδες. Το ποσοστό των παιδιών της τρίτης τάξης που απαντά σωστά στην ίδια ερώτηση 

είναι 50% (Kamii & DeClark, 1995). 

Η αδυναμία κατανόησης της αξίας θέσης των ψηφίων δημιουργεί δυσκολίες σε 

πολλούς μαθητές. Απαραίτητη είναι η κατανόηση της έννοιας της διαφορετικής αξίας ενός 

ψηφίου ανάλογα µε τη θέση του, δηλαδή ότι το ίδιο ψηφίο υποδηλώνει διαφορετική αξία 
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όταν βρίσκεται στη θέση των μονάδων, δεκάδων, εκατοντάδων κ.τ.λ. Για να κατανοήσουν 

πλήρως οι μαθητές την έννοια της θεσιακής αξίας ψηφίου πρέπει να χρησιμοποιήσουν 

ποικιλία εποπτικών μέσων και η μάθηση να έχει παιγνιώδη χαρακτήρα (Φιλίππου & 

Χρίστου, 1995). Επίσης η χρήση συστημάτων αρίθμησης διαφορετικών του δεκαδικού 

βοηθάει την κατανόηση του δεκαδικού συστήματος αρίθμησης, η οποία συμβάλει στην 

ουσιαστική κατανόηση των αλγορίθμων των πράξεων (Λεμονίδης, 1999). 

 

1.3.2.3 Απαρίθμηση και νοεροί υπολογισμοί  

Απαρίθμηση ή καταμέτρηση ονομάζουμε την αντιστοίχιση ένα προς ένα λέξεων-

αριθμών  της προφορικής ακολουθίας των φυσικών αριθμών Ν*= Ν-{0} με τα στοιχεία της 

συλλογής (Λεμονίδης, 1994). Η ικανότητα απαρίθμησης εμφανίζεται από πολύ νωρίς στο 

παιδί και αποτελεί μια από τις βασικότερες δεξιότητες που είναι αναγκαίες προκειμένου ο 

μαθητής να φτάσει στον καθορισμό του πληθικού αριθμού συνόλων και επομένως στην 

εκτέλεση πράξεων και στην επίλυση προβλημάτων (Hitch & McAuley, 1991). Έτσι η 

απαρίθμηση είναι απαραίτητη για να προσεγγίσει στοιχειωδώς το παιδί το χώρο των 

μαθηματικών (Logie & Baddeley, 1987). Για τους μαθητές µε δυσκολίες στα μαθηματικά 

είναι αναγκαία η γνώση της ικανότητας έναρξης μέτρησης από ένα τυχαίο σημείο της 

αριθμοσειράς, καθώς επίσης και η αντίστροφη μέτρηση. Οι δεξιότητες αυτές είναι ιδιαίτερα 

χρήσιμες κατά την εύρεση βασικών αριθμητικών δεδομένων, ιδιαίτερα στην πρόσθεση και 

την αφαίρεση (Αγαλιώτης, 2000). Οι μαθητές αρχικά επιβάλλεται να προβαίνουν στη χρήση 

συγκεκριμένων αντικειμένων για να αισθητοποιήσουν την ποσοτική και τακτική έννοια του 

αριθμού. Η χρήση αριθμογραμμής και αντικειμένων που διατάσσονται στη σειρά  (π.χ. 

μανταλάκια πάνω σ’ ένα σχοινάκι στον πίνακα) θα διευκολύνουν σε  μεγάλο βαθμό όλους 

τους μαθητές, και περισσότερο αυτούς που παρουσιάζουν μαθησιακές δυσκολίες στην 

αριθμητική, να προχωρήσουν στη συνέχεια στον νοερό υπολογισμό των αριθμών 

(Καραντζής, 2001· Καραντζής, Αγγελόπουλος, Αυγερινός, Μπακοπούλου, & Νταλιακούρας, 

2011).  

Ως νοεροί υπολογισμοί ορίζονται οι μαθηματικές πράξεις που εκτελούνται νοερά με 

τη χρήση στρατηγικών. Πραγματοποιείται χωρίς τη χρήση εξωτερικών μέσων όπως χαρτί και 

μολύβι, αν και μπορεί να χρησιμοποιείται το χαρτί και το μολύβι για σύντομες σημειώσεις 

που υποστηρίζουν τη μνήμη (Λεμονίδης, 2013).  
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Η μετάβαση στους νοερούς υπολογισμούς είναι μια δύσκολη διαδικασία. Υπάρχουν 

δύο προσεγγίσεις σχετικά με τη διδασκαλία των νοερών υπολογισμών. Η πρώτη υποστηρίζει 

ότι δεν πρέπει να διδάσκονται άμεσα οι στρατηγικές των νοερών υπολογισμών και πως η 

διδασκαλία πρέπει να επικεντρώνεται περισσότερο στις άτυπες στρατηγικές των μαθητών, 

που ανακαλύπτουν ή χρησιμοποιούν μόνοι τους. Δηλαδή να δίνεται έμφαση στο πως 

μαθαίνουν τα παιδιά, στον εποικοδομισμό (constructivism), στην αυτονομία, στη λήψη 

πρωτοβουλιών, στη χρήση δικών τους στρατηγικών (invented strategies) για την ανάπτυξη 

των νοερών υπολογισμών. Η δεύτερη στηρίζεται στη θεωρία της Ρεαλιστικής Μαθηματικής 

Εκπαίδευσης (Realistic Mathematics Education- RME) και υποστηρίζει πως ορισμένες 

ειδικές στρατηγικές πρέπει να αποτελούν αντικείμενο διδασκαλίας (Λεμονίδης, 2013;  

Mclntosh, Nohda, Reys, & Reys, 1995). Δεν παύει να δίνει, έμφαση στις άτυπες στρατηγικές, 

αλλά η ανάπτυξή τους επιτυγχάνεται με κατάλληλα σχεδιασμένες καταστάσεις πλαισίου 

(context situations) που στοχεύουν στην ανάπτυξη στρατηγικών πιο υψηλού επιπέδου 

(Beishuizen & Anghileri, 1998). 

 Η εξάσκηση στους νοερούς υπολογισμούς είναι μια μακρόχρονη διαδικασία που 

ξεκινά από τη νηπιακή ακόμα ηλικία για να μπορούν προοδευτικά οι μαθητές να 

υπολογίζουν με το νου δίχως να καταφεύγουν στη χρήση των αλγόριθμων. Ορισμένοι 

μαθητές μάλιστα χρησιμοποιούν τους νοερούς υπολογισμούς στο σχολείο για να έρθουν πιο 

κοντά στους αλγόριθμους. Ο λόγος είναι πως αφού  χρησιμοποιούνται πολύ και είναι οικείοι 

στους μαθητές, μπορούν να αποτελέσουν τη βάση για να προσεγγίσουμε άλλους 

υπολογισμούς πιο σύνθετους και πιο φορμαλιστικούς, όπως είναι οι γραπτοί αλγόριθμοι των 

πράξεων (Λεμονίδης, 2003). Η εξάσκηση στους νοερούς υπολογισμούς επιδρά στην 

ανάπτυξη ευρύτερα των γνωστικών ικανοτήτων με αποτέλεσμα το άτομο να βρίσκει 

ευκολότερα και τις λύσεις των προβλημάτων της ζωής και να σκέφτεται με ευελιξία. Ασκεί 

την ικανότητα των παιδιών να σκέφτονται σε ένα αφηρημένο επίπεδο. Ασκούνται, στον 

αναστοχασμό ή τη μεταγνωστική ικανότητα. Χρήσιμο εργαλείο στην αρχική εξάσκηση 

στους νοερούς υπολογισμούς είναι η αριθμογραμμή. Με τη χρήση της αριθμογραμμής οι 

μαθητές μπορούν να εκτελούν νοερές πράξεις. Ένα πολύ σημαντικό μέσο για τη διδασκαλία 

και κατανόηση των νοερών υπολογισμών,  το οποίο μάλιστα εισήγαγαν στο δημοτικό τα νέα 

προγράμματα σπουδών και τα σχολικά  εγχειρίδια, φαίνεται πως είναι η «άδεια 

αριθμογραμμή»  (Empty Number Line). Παρουσιάστηκε  στην Ολλανδία τη δεκαετία του 

’80, στα πλαίσια του αναλυτικού προγράμματος των «ρεαλιστικών» μαθηματικών και δίνει 
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την ευκαιρία στους μαθητές να αναπτύξουν αυθόρμητες στρατηγικές (DfEE, 1999;  Murphy, 

2011; QCA, 1999). Όσον αφορά τις στρατηγικές που χρησιμοποιούνται κατά την εκτέλεση 

νοερών υπολογισμών τα αποτελέσματα δείχνουν πως οι λιγότερο ικανοί μαθητές 

χρησιμοποίησαν στρατηγικές χαμηλότερου επιπέδου (π.χ. υπολογισμός με τα δάχτυλα ή 

νοερή εκτέλεση γραπτών αλγόριθμων) σε σχέση με τους πιο ικανούς (Thompson & Smith, 

1999). 

 Ο εκπαιδευτικός μπορεί να βοηθήσει το μαθητή στην κατανόηση της αξίας χρήσης 

των νοερών υπολογισμών. Οι μαθητές αρχικά πρέπει να προχωρήσουν στο νοερό 

υπολογισμό απλών πράξεων. Δύο είναι οι τρόποι, όπου τα άτομα οδηγούνται στη λύση 

προβληματικών καταστάσεων. Ο πρώτος και ο γρηγορότερος, είναι η στρατηγική της 

άμεσης ανάκλησης και του αποτελέσματος από τη μακρόχρονη μνήμη. Οι μαθητές 

γνωρίζουν απ’ έξω το αποτέλεσμα και το ανακαλούν αμέσως από τη μακρόχρονη μνήμη  

(Καραντζής & Τόλλου, 2009; Karantzis, 2010-2011).  Αυτό έχει να κάνει µε την απόκτηση 

δηλωτικής γνώσης. Ο δεύτερος είναι η στρατηγική μιας διαδικαστικής επεξεργασίας 

(διαδικαστική γνώση)  των δεδομένων (Λεµονίδης, 1994). Στην αρχή της περιόδου της 

νηπιακής ηλικίας το αναπαραστασιακό σύστημα του παιδιού είναι διαδικαστικό και µε την 

πάροδο του χρόνου μετατρέπεται σταδιακά σε δηλωτικό (Κωσταρίδου–Ευκλείδη, 1992). Ο 

εκπαιδευτικός κατά τη διδασκαλία των νοερών υπολογισμών πρέπει να ζητάει από τους 

μαθητές να εξηγήσουν τον τρόπο με τον οποίο υπολόγισαν το αποτέλεσμα. Πρόκειται για  

μια πολύ χρήσιμη διανοητική ενέργεια (μεταγνωστική διαδικασία).  

 

1.3.2.4 Μετρήσεις 

Η μέτρηση είναι μια από τις εφαρμογές των μαθηματικών που χρησιμοποιούνται 

περισσότερο στην καθημερινή ζωή (εργασιακό περιβάλλον, σπίτι, ψυχαγωγία). Λέγοντας 

μετρήσεις στα μαθηματικά εννοούμε τις ιδιότητες ή σχέσεις ανάμεσα σε αντικείμενα ή 

καταστάσεις του χώρου που σχετίζονται με τα μαθηματικά μεγέθη μήκος, επιφάνεια και 

όγκος  κ.τ.λ. Συνήθως εννοούμε τις μετρήσεις συνεχών αντικειμένων που χρησιμοποιείται 

μια μονάδα μέτρησης εξωτερικά προσδιορισμένη μέσα από μια κοινωνική σύμβαση 

(Λεμονίδης, 2003). Τα μεγέθη που χρησιμοποιούνται στη σχολική ζωή είναι τα μήκη, οι 

επιφάνειες, οι όγκοι, ο χρόνος, το βάρος κ. α.  Μέσω των μετρήσεων το άτομο είναι σε θέση 

να συγκρίνει τα αντικείμενα ή τις αποστάσεις. Οι συγκρίσεις είναι αναγκαίες για 

καθημερινές δραστηριότητες και χειρισμό αντικειμένων στο περιβάλλον  του ατόμου.  
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Παλιότερα η διδασκαλία των μετρήσεων ήταν αρκετά φορμαλιστική, δε 

χρησιμοποιούσε διδακτικές καταστάσεις από την καθημερινή εμπειρία και δεν αξιοποιούσε 

τις γνώσεις και δεξιότητες των παιδιών που προέρχονται έξω από το σχολείο (Λεμονίδης, 

2003). Σήμερα τα προγράμματα διδασκαλίας που σχετίζονται με τις μετρήσεις έχουν σαν 

στόχο την προσέλκυση της προσοχής των μαθητών στα ποσοτικά χαρακτηριστικά των 

αντικειμένων και των χωρικών καταστάσεων. Στοχεύουν στη καλλιέργεια της ικανότητας 

εκτίμησης και προσέγγισης με την χρήση της κατάλληλης ορολογίας (σχεδόν, περίπου, 

ακριβώς) στη μετάβαση από τις γενικότερες περιγραφές (π.χ. μεγάλο – μικρό), σε πιο 

χαρακτηριστικά μαθηματικά στοιχεία και να τους μυήσουν σε συγκρίσεις με τη χρήση 

μονάδων μέτρησης. Θα πρέπει να βοηθηθούν οι μαθητές να αντιληφθούν τι σημαίνει 

μέτρηση και ποια χαρακτηριστικά μπορούν να μετρηθούν. Πρέπει αρχικά μέσα από άτυπες 

και αργότερα πιο τυπικές διαδικασίες σύγκρισης να διευκολύνουμε τα παιδιά να καταλάβουν 

τα μετρικά χαρακτηριστικά των αντικειμένων. Η εξάσκηση στις εκτιμήσεις βοηθάει τους 

εκπαιδευόμενους να αποκτήσουν μια πρώτη κατανόηση του μεγέθους ή της ποσότητας. 

Χρησιμοποιώντας τις κατάλληλες τεχνικές, μέσα και διαδικασίες να προβούν σε μετρήσεις 

και να έρθουν σε επαφή με τους κανόνες που τις χαρακτηρίζουν.  

 

1.4  Η ανάπτυξη αριθμητικών δεξιοτήτων στα παιδιά με νοητική αναπηρία 

Οι μαθηματικές ικανότητες είναι ζωτικής σημασίας στις σύγχρονες δυτικές 

κοινωνίες, για παράδειγμα στη λήψη αποφάσεων παρέμβασης (Reyna & Brainerd, 2007). Τα 

παιδιά με κάτω του μέσου όρου νοητικές ικανότητες (IQ <85) είναι γνωστό ότι έχουν 

δυσκολίες στην ανάπτυξη των μαθηματικών δεξιοτήτων (Hoard, Geary, & Hamson, 1999). 

Όμως γνωρίζουμε ελάχιστα για τα γνωστικά ελλείμματα που υπάρχουν πίσω από τις χαμηλές 

σχολικές επιδόσεις τους στα μαθηματικά. Οι πληροφορίες αυτές είναι σημαντικές 

προκειμένου να σχεδιαστούν κατάλληλες παρεμβάσεις για τα παιδιά αυτά. 

Η ανάπτυξη των αριθμητικών δεξιοτήτων στα παιδιά εξαρτάται από διάφορους 

παράγοντες: νευροβιολογικοί, ιατρικοί, ψυχολογικοί, πολιτισμικοί, εκπαιδευτικοί (Geary, 

1993; Haskell, 2000). Στα παιδιά με νοητική αναπηρία η μαθηματική επίδοση συνδέεται σε 

μεγάλο βαθμό με την μελλοντική επαγγελματική επιτυχία ως ενήλικες και οι δυσκολίες τους 

στο συγκεκριμένο γνωστικό χώρο, αποτελούν σημαντικό εμπόδιο και για τη ομαλή 

κοινωνικοποίηση και για την επαγγελματική αποκατάσταση του ατόμου (Αγαλιώτης, 2000; 

Butler, Miller, Lee, & Pierce, 2001; Chiswick, Lee, & Miller, 2003). Επομένως ιδιαίτερη 
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βαρύτητα δίνεται στα λεγόμενα «λειτουργικά μαθηματικά» δηλαδή στη χρήση των 

μαθηματικών που απαιτούνται για τις επαγγελματικές, καταναλωτικές, κοινωνικές, 

ψυχαγωγικές, οικιακές δραστηριότητες. Οι διαδικασίες ολοκλήρωσης απόκτησης της 

ικανότητας χειρισμού μαθηματικών εννοιών έχουν μελετηθεί αλλά υπάρχουν και περιοχές 

που χρήζουν περαιτέρω διερεύνησης (Nye, Clibbens, & Bird, 1995). Ένα από τα ζητήματα, 

που πηγάζει κυρίως από τη θεωρία της πολλαπλής  νοημοσύνης (Gardner 1983, 1993) καθώς 

και από το γενικότερο προβληματισμό, είναι το ερώτημα για το κατά πόσο η γενική νοητική 

ικανότητα επηρεάζει ή όχι την ανάπτυξη επιμέρους ικανοτήτων (Anderson, 1992). Έτσι 

αποτελεί αντικείμενο προβληματισμού το ερώτημα αν η μαθηματική ικανότητα αποτελεί ένα 

ξεχωριστό πεδίο καθώς και αν και κατά πόσο η ανάπτυξή της σχετίζεται με τη γενικότερη 

γνωστική ανάπτυξη  (Gallistel & Gelman, 1990; Shipley & Shepperson, 1990). Ωστόσο τα 

μαθηματικά παρόλη την αδιαμφισβήτητη σχέση τους με άλλα γνωστικά αντικείμενα 

διατηρούν την ερευνητική αυτοτέλειά τους.  

Είναι γεγονός πως τα μαθηματικά είναι ένα αντικείμενο ιδιαίτερα απαιτητικό που 

προϋποθέτει την σωστή λειτουργία αρκετών παραγόντων, κυρίως γνωστικών, η μειωμένη 

απόδοση των οποίων πιθανόν δυσκολεύει την αποτελεσματική εκμάθησή των μαθηματικών 

εννοιών. Οι μαθητές με νοητική αναπηρία εμφανίζουν αδυναμία σε αρκετούς τομείς. Ωστόσο 

αρκετοί ερευνητές (Baroody, 1996; Parmar, Cawley, & Frazita, 1996) θεωρούν πως 

υπάρχουν παιδιά με νοητική αναπηρία τα οποία είναι σε θέση να αναπτύξουν δεξιότητες στα 

μαθηματικά όπως για παράδειγμα η χρήση στρατηγικών.  

Το ενδιαφέρον για τις μαθηματικές δεξιότητες που  μπορούν να αναπτύξουν τα 

παιδιά με νοητική αναπηρία είναι εντονότερο λόγω της γενικότερης παγκόσμιας τάσης 

ενσωμάτωσης των μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στην γενική τάξη. Επομένως 

πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη βαρύτητα στην ανάγκη για προσωπική ικανοποίηση και 

ευχαρίστηση του μαθητή και στην υιοθέτηση εναλλακτικών διδακτικών προσεγγίσεων στην 

τάξη. Για τα παιδιά αυτά η ανάγκη για διαφορετική προσέγγιση της εκπαιδευτικής 

διαδικασίας με τη χρήση υψηλής ποιότητας υλικού αποτελεί αναγκαιότητα. Στα πλαίσια 

αυτά κινείται και το γεγονός της αναθεώρησης του εθνικού προγράμματος για τα 

μαθηματικά που έγινε στις ΗΠΑ το 1989, και το 2000 (Butler et al., 2001). Το πρόγραμμα 

σπουδών στα μαθηματικά που προσφέρεται στους μαθητές θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη 

του τις ανάγκες τους όταν μεγαλώσουν και γίνουν ενήλικες και πρέπει να περιλαμβάνει 

εκείνες τις δεξιότητες που έχουν μεγάλη πιθανότητα χρήσης στο περιβάλλον των τοπικών 
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κοινωνιών (Polloway, Patton, Epstein, & Smith, 1989). Έτσι οδηγούμαστε όλο και 

περισσότερο στη δημιουργία συνθηκών μάθησης ευνοϊκότερων για τα παιδιά με νοητική 

αναπηρία με την ένταξή τους μέσα στη γενική τάξη. Η επιτυχημένη συνεκπαίδευση βρέθηκε 

να έχει σημαντική συσχέτιση με υψηλότερες ακαδημαϊκές επιδόσεις για τα παιδιά με 

νοητική αναπηρία που έχουν  ενσωματωθεί στη γενική αγωγή (Sloper, Cunningham, Turner, 

& Knussen 1990; Casey, Jones, Kugler, & Watkins, 1988).  

 

 

1.4.1 Η ανάπτυξη αριθμητικών δεξιοτήτων στα παιδιά με ελαφρά νοητική     

         αναπηρία 

 

Όσον αφορά τα παιδιά με ελαφρά νοητική αναπηρία (M.I.D.- Mild Intellectual 

Disability) έχουν συχνά μαθησιακές δυσκολίες και χρειάζονται ιδιαίτερη προσοχή στην 

απόκτηση βασικών δεξιοτήτων στα μαθηματικά (Geary, 1994). Οι ερευνητές έχουν 

τεκμηριώσει συγκεκριμένες μαθηματικές ελλείψεις. Στον τομέα του υπολογισμού, οι 

μαθητές παρουσιάζουν ελλείμματα στην ανάκτηση γεγονότων και πληροφοριών από τη 

μνήμη, στη σύλληψη και κατανόηση προβλημάτων και στη χρήση αποτελεσματικών 

στρατηγικών υπολογισμού (Rivera, 1997). Απαιτείται περισσότερη εξάσκηση για να 

επιτευχθεί ο αυτοματισμός (Goldman & Pellegrino, 1987). Επιπλέον, οι μαθητές με ελαφρά 

νοητική αναπηρία  έχουν συνήθως δυσκολίες στη χρήση αποτελεσματικών γνωστικών και 

μεταγνωστικών στρατηγικών επίλυσης προβλημάτων, δυσκολίες στις διάφορες διεργασίες 

της μνήμης και της ανάκτησης πληροφοριών, στη γενίκευση και στη μεταφορά της μάθησης 

(Geary, Brown, & Samaranayake, 1991). Όταν οι μαθητές δεν είναι σε θέση να ανακτήσουν 

αυτόματα τα βασικά γεγονότα, θα πρέπει να βασίζονται σε στρατηγικές (Kerkman & Siegel, 

1997). Μέσω της επαναλαμβανόμενης πρακτικής εξάσκησης, μπορεί να γίνει πιο γρήγορα η 

εκτέλεση μιας στρατηγικής και αρχίζουν να συνδέουν τα προβλήματα με τις λύσεις τους 

(Lin, Podell, & Tournaki-Rein, 1994).     

Η διδασκαλία θα πρέπει να λάβει προφανώς υπόψη τις ιδιαίτερες δυσκολίες των 

παιδιών με ελαφρά νοητική αναπηρία. Οι Van Luit και Naglieri (1999) συστήνουν,  βήμα – 

βήμα διδασκαλία, από το συγκεκριμένο στο αφηρημένο, χρήση υλικών που προσφέρονται 

για νοητικές αναπαραστάσεις, παροχή κατάλληλων εργασιών και σχετικών παραδειγμάτων 

τα οποία μπορούν σίγουρα να βοηθήσουν. Χρειάζονται καθοδήγηση και λεπτομερείς 

οδηγίες, ρητή ανάλυση καθηκόντων και ρητές εντολές για την αυτοματοποίηση και τη 
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γενίκευση. Αυτό μπορεί να υλοποιηθεί με άμεσες οδηγίες. Το κύριο χαρακτηριστικό της 

άμεσης διδασκαλίας είναι, στην πραγματικότητα, ότι είναι πολύ σκηνοθετημένη. Στην 

πράξη, η άμεση διδασκαλία είναι καθοδηγούμενη από τον δάσκαλο, επειδή ο δάσκαλος 

παρέχει συστηματική σαφή καθοδήγηση (Jones, Wilson, & Bhojwani, 1997). Τα νέα βήματα 

στη διαδικασία της μάθησης διδάσκονται ένα κάθε φορά, ανάλογα με την πρόοδο των 

μαθητών. Τα μαθήματα γενικά δομούνται ακολουθώντας τον ίδιο τρόπο (Archer & Isaacson, 

1989). Κατά την εισαγωγική φάση του μαθήματος, η διδασκαλία εστιάζεται στην  

προσέλκυση της προσοχής των μαθητών, ύστερα γίνεται ανασκόπηση της προηγούμενης 

γνώσης και αναφέρονται οι στόχοι του μαθήματος. Στο κύριο μέρος του μαθήματος, ο 

δάσκαλος δείχνει τις συγκεκριμένες δραστηριότητες και πως μπορούν να επιλυθούν και στη 

συνέχεια οι μαθητές μπορούν να εργαστούν με το θέμα. Εάν χρειαστεί ο δάσκαλος παρέχει 

την απαιτούμενη βοήθεια.  Όταν οι μαθητές φαίνονται να έχουν επαρκώς κατανοήσει το 

θέμα, τους δίνονται περισσότερα παρόμοια θέματα για ανεξάρτητη πρακτική εξάσκηση. Ο 

δάσκαλος παρακολουθεί τους μαθητές κατά τη διάρκεια της πρακτικής εξάσκησης και 

παρέχει ανατροφοδότηση. Παρεμβάσεις στις οποίες οι μαθητές λαμβάνουν άμεση 

καθοδήγηση συχνά έχουν βρεθεί να είναι πολύ αποτελεσματικές (Harris, Miller, & Mercer, 

1995; Jitendra & Hoff, 1996; Timmermans & Van Lieshout, 2003; Van Luit, 1994;  Wilson, 

Majsterek & Simmons, 1996). 

Οι παραπάνω προτάσεις, ωστόσο, φαίνεται να είναι σε αντίθεση με τις νεώτερες 

διεθνείς εξελίξεις στους τομείς της εκπαίδευσης των μαθηματικών που κινούνται προς μια 

πιο κονστρουκτιβιστική μορφή διδασκαλίας. Στη διδασκαλία αυτή η προσωπική παραγωγή 

και η κατασκευή της γνώσης από τον μαθητή παίζει κεντρικό ρόλο (NCTM, 1989, 2000). Οι 

μαθητές πρέπει να συμμετέχουν ενεργά στη διαδικασία της μάθησης και να καθίστανται όσο 

το δυνατόν περισσότερο ενεργοί. Αντί ο δάσκαλος να παρέχει τη γνώση των μαθηματικών 

σε μικρά και στην ουσία χωρίς νόημα τμήματα, οι μαθητές πρέπει να διαδραματίσουν 

σημαντικό ρόλο στην οικοδόμηση της δικής τους βασικής γνώσης (Cobb, 1994; 

Gravemeijer, 1997). Η προσέγγιση της διδασκαλίας μέσα από μια τέτοια προοπτική είναι 

καθαρά κονστρουκτιβιστικής αντίληψης και σκοπεύει στην απόκτηση εμπειριών με την 

άμεση εμπλοκή των μαθητών και την ενθάρρυνση για ανακάλυψη νέων γνώσεων, τόσο με 

κανονικές όσο και με ειδικές εκπαιδευτικές παρεμβάσεις (Woodward & Montague, 2002). 

Δουλεύοντας μαζί και συζητώντας μεταξύ τους για πιθανές λύσεις σε ένα πρόβλημα, οι 

μαθητές αναπτύσσουν στρατηγικές επίλυσης προβλημάτων, τις οποίες θα πρέπει να 

εξηγήσουν και να δικαιολογήσουν ο ένας στον άλλο.  
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Αρκετοί πιστεύουν πως η εν λόγω μάθηση μπορεί να προωθηθεί με καθοδηγούμενη 

διδασκαλία. Η έρευνα δείχνει ότι η εκπαίδευση που βασίζεται στην κονστρουκτιβιστική 

λογική οδηγεί σε καλύτερα αποτελέσματα από ό, τι η πιο άμεση, παραδοσιακή εκπαίδευση 

των μαθηματικών (Cobb et al., 1991; Gravemeijer et al., 1993; Klein, 1998). Πολλοί 

ερευνητές έχουν παρατηρήσει ότι η μάθηση με αυτόν τον τρόπο είναι πιο ενθαρρυντική, 

συναρπαστική, και προκλητική (Ginsburg Block, & Fantuzzo, 1998). Οι μαθητές που θα 

διδαχθούν να εφαρμόσουν στρατηγικές ενεργού μάθησης αναμένεται επίσης να αποκτήσουν 

πιο χρήσιμες και μεταβιβάσιμες γνώσεις (Gabrys, Weiner, & Lesgold, 1993). Λαμβάνοντας 

υπόψη αυτά οι ειδικοί παιδαγωγοί πρέπει να διερευνήσουν τη δυνατότητα να παρέχουν 

εκπαίδευση η οποία είναι σύμφωνη με τις θεωρίες του εποικοδομισμού (Mercer, Jordan, & 

Miller, 1994; Woodward & Montague, 2002). Επιπλέον, η αυξημένη χρήση του μοντέλου 

της συνεκπαίδευσης οδηγεί περισσότερους μαθητές με ειδικές ανάγκες να δέχονται την ίδια 

διδασκαλία με τους συνομηλίκους τους. Αυτή η αναγκαιότητα πηγάζει από την εισαγωγή της 

νέας νομοθεσίας όπως «κανένα παιδί να μην μένει πίσω» - (No Child Left Behind - NCLB)  

που απαιτεί ένα ορισμένο επίπεδο γνώσης του γενικού προγράμματος της τάξης από όλους 

τους μαθητές (Browder & Spooner, 2006). Ωστόσο, λίγα δεδομένα μέχρι σήμερα είναι 

διαθέσιμα για τα αποτελέσματα αυτού του είδους της εκπαιδευτικής παρέμβασης στην ειδική 

αγωγή γενικότερα και στους μαθητές με ελαφρά νοητική αναπηρία ειδικότερα. 

Το ερώτημα που τίθεται είναι κατά πόσο οι εκπαιδευτικοί μπορούν να ζητήσουν 

από τους μαθητές με ελαφρά νοητική αναπηρία να συμβάλουν ενεργά στο μάθημα μέσω 

μιας τέτοιας προσέγγισης που απαιτεί την επινόηση νέων στρατηγικών. Παρ 'όλα αυτά, 

ορισμένες πρόσφατες μελέτες έχουν δείξει ότι η κονστρουκτιβιστική προσέγγιση με την 

προσθήκη και σαφών οδηγιών μπορεί να είναι αποτελεσματική για τους μαθητές με χαμηλές 

επιδόσεις και για τους μαθητές με ειδικές μαθησιακές δυσκολίες (Kroesbergen & Van Luit, 

2002; Woodward & Baxter, 1997). Ωστόσο, οι μαθητές με ελαφρά νοητική αναπηρία 

διαφέρουν σε εκπαιδευτικές τους ανάγκες από τους μαθητές με ειδικές μαθησιακές 

δυσκολίες (Mastropieri & Scruggs, 1997). Ερωτήματα όπως κατά πόσον η καθοδηγούμενη 

διδασκαλία, η οποία βασίζεται στην κονστρουκτιβιστική θεωρία, είναι επίσης κατάλληλη για 

τη διδασκαλία των μαθητών με ελαφρά νοητική αναπηρία ή αν η άμεση διδασκαλία είναι 

πάντα απαραίτητη για αυτά τα παιδιά, χρήζει περαιτέρω διερεύνησης. Το πιθανότερο είναι η 

λύση να βρίσκεται κάπου στη μέση. Ο δάσκαλος αποφασίζει ανάλογα με την περίπτωση, τις 

ανάγκες του μαθητή και τη δραστηριότητα που πρέπει να διδαχθεί. Έτσι μπορεί να γίνει 

αρκετά σαφής και αναλυτικός παρέχοντας οδηγίες και εξηγήσεις, δίνοντας παραδείγματα 
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ενώ σε άλλες περιπτώσεις ο μαθητής οδηγείται στην ανακάλυψη και στην κατασκευή  της 

γνώσης,  (Mercer, Cecil, & Holly, 1996).   

 

II. ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ 

2.1 Η χρήση των νέων τεχνολογιών στην εκπαίδευση.  Εννοιολογική οριοθέτηση.  

Η διαμόρφωση ενός σύγχρονου και αποτελεσματικού εκπαιδευτικού συστήματος 

είναι χωρίς αμφιβολία από τα κυρίαρχα θέματα κάθε χώρας (Αλαχιώτης, 2002). Η επιτυχής 

προσαρμογή του εκπαιδευτικού συστήματος στις σύγχρονες απαιτήσεις έχει στόχο την 

αποτελεσματικότερη γνώση. Στο παραδοσιακό σχολείο κυριαρχούσε και κυριαρχεί ακόμα, 

όπου εφαρμόζεται, η οργάνωση του περιεχομένου της διδασκαλίας σε αναλυτικά 

προγράμματα, η αυστηρή οριοθέτηση των μαθημάτων, η κατάτμηση της ύλης και η χρήση 

μια παιδαγωγικής στηριγμένης στο λόγο, στην αυθεντία του δασκάλου και στην ιερότητα της 

γνώσης των σχολικών εγχειριδίων (Χρυσαφίδης, 1998). Έτσι στην ευρύτερη ακαδημαϊκή 

κοινότητα διαμορφώθηκε μια έντονη αμφισβήτηση της εκπαίδευσης «παραδοσιακής 

μορφής» και της χαρακτηριστικής «περιχαράκωσης» μεταξύ των ξεχωριστών γνωστικών 

αντικειμένων.  

Προέκυψαν λοιπόν στη σύγχρονη διδακτική οι όροι διαθεματική  και διεπιστημονική 

προσέγγιση. Χαρακτηριστικό της είναι «η οργάνωση του Αναλυτικού Προγράμματος κατά 

την οποία διαχωριστικές γραμμές μεταξύ των διδασκόμενων κλάδων εξαλείφονται και 

παύουν να υφίστανται ξεχωριστά - διακριτά πεδία διδακτικών αντικειμένων» (Wolfiger & 

Stockard, 1997). Συγγενής έννοια με τη διαθεματικότητα είναι και η διεπιστημονικότητα 

(interdisciplinary). Σε αυτή τη μορφή οργάνωσης του αναλυτικού προγράμματος 

διατηρούνται τα διακριτά μαθήματα και με συγκεκριμένη μεθοδολογία, επιχειρείται η 

πληρέστερη και ολόπλευρη μελέτη του περιεχομένου των μαθημάτων (Fogarty, 1991; 

Ματσαγγούρας, 2003). Σε αυτό το πλαίσιο μία συνεχώς αυξανόμενη τάση είναι και η χρήση 

των νέων τεχνολογιών στην εκπαίδευση για την υποστήριξη της επίτευξης των μαθησιακών 

στόχων. Και στο παρελθόν έχει γίνει χρήση της τεχνολογίας (τυπογραφείο, ραδιόφωνο, 

τηλεόραση, μικροϋπολογιστής) και έχει τη θέση της στην ιστορία της εκπαίδευσης. Ωστόσο 

η χρήση της ηλεκτρονικής τεχνολογίας έχει σημαντική θέση στη σημερινή εκπαιδευτική 

πραγματικότητα. Μάλιστα η πρόσβαση των μαθητών σε υπολογιστές έχει αυξηθεί κατά πολύ 

και αυξάνεται διαρκώς (Naujokaitis, 2012;  Oblinger & Oblinger, 2005; Wilson, Majsterek, 
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& Simmons, 1996), αφού η τεχνολογία δίνει νέες δυνατότητες και το κόστος του υλικού και 

του λογισμικού έχει μειωθεί. Ερευνητές και εκπαιδευτικοί όλο και περισσότερο εμπλέκουν 

τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές στη διδασκαλία διότι αυξάνεται η αποτελεσματικότητα, 

δίνεται η δυνατότητα σημαντικής ενίσχυσης της διδασκαλίας, εξοικονομείται διδακτικός 

χρόνος και αυξάνεται η αυτοεκτίμηση των μαθητών  (Bahr, & Rieth, 1989;  Ford, Poe, & 

Cox, 1993; Schery & O'Conner, 1992).  

Οι περισσότερες μελέτες σχετικά με τη χρήση των ηλεκτρονικών υπολογιστών στη 

διδασκαλία έχουν επικεντρωθεί περισσότερο σε παραδοσιακά προγράμματα, απόρροια των 

απόψεων του Β. F. Skinner για την προγραμματισμένη διδασκαλία. Ήδη από τη δεκαετία του 

΄50 οι υπολογιστές εισάγονται στην εκπαίδευση. Οι ερευνητές της IBM ανέπτυξαν ένα από 

τα πρώτα προγράμματα για χρήση των υπολογιστών στη διδασκαλία γνωστό ως CAI 

(Computer Assisted Instruction) για να χρησιμοποιηθεί στα δημόσια σχολεία. Μέχρι τις 

αρχές της δεκαετίας του 1980 πολλοί εκπαιδευτικοί χρησιμοποιούν μικροϋπολογιστές επειδή 

ήταν σχετικά φθηνοί και μπορούν να κάνουν πολλές λειτουργίες. Γενικά το εκπαιδευτικό 

λογισμικό ως τις αρχές του 1980 ήταν προσανατολισμένο κυρίως σε συμπεριφορική 

προσέγγιση με την κατάτμηση του έργου  σε μικρά τμήματα, επιβραβεύοντας τις σωστές  

απαντήσεις. Οι προσεγγίσεις αυτές γρήγορα έγιναν αντικείμενο έντονων κριτικών. Στα 

προγράμματα αυτά η παρουσίαση του υλικού είναι γραμμική και περιλαμβάνει συνήθως 

κείμενο, εικόνες χωρίς κίνηση και δίνουν πολύ μικρή δυνατότητα ελέγχου της διαδικασίας 

στους μαθητές. 

Κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 1990, οι υπολογιστές τελικά άρχισαν να έχουν 

σημαντικό αντίκτυπο στις διδακτικές πρακτικές στα σχολεία. Με τη βοήθεια των 

τεχνολογικών εξελίξεων οι ερευνητές θεωρούν τη μάθηση με τη χρήση της τεχνολογίας ως 

μέσο για την κατασκευή δεξιοτήτων επίλυσης προβλημάτων και για την επίτευξη της 

ανεξαρτησίας του μαθητή. Η γνωστική προσέγγιση στην εκπαιδευτική τεχνολογία δίνει 

βαρύτητα περισσότερο στο πώς μαθαίνουμε παρά στο πώς ανταποκρινόμαστε στις 

απαιτήσεις του έργου, αναλύοντας το σχεδιασμό, τις στρατηγικές και τον τρόπο σκέψης 

(Saettler, 1990). Από τα μέσα της δεκαετίας του ΄90, η ταχεία πρόοδος στον τομέα των 

υπολογιστών, η ψηφιακή τεχνολογία, καθώς και το διαδίκτυο, έχουν οδηγήσει σε μια 

ραγδαία αύξηση του ενδιαφέροντος για τη χρήση αυτών των μέσων για εκπαιδευτικούς 

σκοπούς (Reiser, 2001). Τα σύγχρονα εκπαιδευτικά προγράμματα περιλαμβάνουν ήχο, 

βίντεο, ή κινούμενα σχέδια, καθώς επίσης και επιτρέπουν μια σειρά από αλληλεπιδράσεις. 
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Είναι γνωστά με τον όρο «πληροφορικά περιβάλλοντα μάθησης» και «υπολογιστική 

υποστήριξη της μάθησης» και δεν αναφέρονται μόνο στη βοήθεια προς το μαθητευόμενο με 

σκοπό να προσεγγίσει και να αφομοιώσει μια προκαθορισμένη από το αναλυτικό πρόγραμμα 

ύλη, αλλά και στην ενίσχυση του ώστε να αναπτύξει δεξιότητες που θα τον καταστήσουν 

ικανό να αντεπεξέλθει στις διαρκώς μεταβαλλόμενες «και ολοένα αυξανόμενες απαιτήσεις 

του σύγχρονου κόσμου». Η διαδικασία της μάθησης μετατρέπεται από παθητική σε 

ενεργητική.   

 Στον τομέα της διδασκαλίας λοιπόν υπάρχουν οι εξής εφαρμογές της πληροφορικής: 

 Ο υπολογιστής ως αντικείμενο διδασκαλίας, 

 Ο υπολογιστής ως εργαλείο, 

 Ο υπολογιστής ως διδακτική συσκευή, 

 Ο υπολογιστής ως μέσο για τη διδασκαλία της λογικής σκέψης. 

Οι Kulik, Kulik και Bangert-Drowns (1985) προσδιορίζουν τις ορολογίες που 

χρησιμοποιούνται από εκπαιδευτικούς και ερευνητές σε τέσσερις βασικές κατηγορίες 

ανάλογα με τον τρόπο χρήσης του υπολογιστή.  

 Εκπαίδευση που βασίζεται στη χρήση υπολογιστών (Computer-Βased - CBE) και 

διδασκαλία βασιζόμενη σε υπολογιστές  (Computer-Based -Instruction - CBI). Είναι η χρήση 

των υπολογιστών με την ευρύτερη έννοια και αναφέρεται σε σχεδόν οποιοδήποτε είδος της 

χρήσης ηλεκτρονικών υπολογιστών στην εκπαίδευση. Οι όροι αυτοί μπορεί να αναφέρονται 

είτε σε δραστηριότητες εκμάθησης δραστηριοτήτων ηλεκτρονικών υπολογιστών είτε σε 

δραστηριότητες υπολογιστών που εμπλουτίζονται με υλικό που εισάγεται και διδάσκεται από 

τους εκπαιδευτικούς.  

 Διδασκαλία υποβοηθούμενη από υπολογιστή (Computer-Αssisted - Ιnstruction - 

CAI). Είναι ένας ευρύς όρος και πιο συχνά αναφέρεται σε δραστηριότηττες πρακτικής 

εξάσκησης, δειγματικής εκτέλεσης, προσομοίωσης που παρέχονται είτε μόνο από τους 

υπολογιστές είτε λειτουργούν συμπληρωματικά στην παραδοσιακή διδασκαλία και 

αποτελούν μέρος του διδακτικού σχεδιασμού. Μια παραδοσιακή προσέγγιση θα μπορούσε 

να πει κανείς ότι αποτελεί μια προσέγγιση του κάθε θέματος που περιλαμβάνει τη χρήση 

ηλεκτρονικών υπολογιστών ή με την ευρύτερη έννοια, είναι μια απόκτηση γνώσεων με ένα 

πιο απλό τρόπο από τον μαθητή διαμέσου μαθησιακών-διδακτικών δραστηριότητων με τη 

βοήθεια των ηλεκτρονικών υπολογιστών.  
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 Ο υπολογιστής ως εργαλείο διαχείρισης (Computer-Μanaged Ιnstruction - CMI). 

Αναφέρεται στη χρήση των υπολογιστών, για την οργάνωση των δεδομένων των μαθητών 

από προσωπικό του σχολείου, για την αξιολόγηση των επιδόσεων στα τεστ, για την άντληση 

πληροφοριών, για την καταγραφή της προόδου των μαθητών.  

 Ο υπολογιστής για εμπλουτισμένη διδασκαλία (Computer-Εnriched-Ιnstruction - 

CEI). Ορίζονται οι δραστηριότητες μάθησης όπου οι υπολογιστές (1) παράγουν δεδομένα 

μετά από αίτημα των μαθητών για την απεικόνιση των σχέσεων σε πρότυπα κοινωνικής ή 

φυσικής πραγματικότητας, (2) εκτελούν προγράμματα που αναπτύχθηκαν από τους μαθητές, 

ή (3) εμπλουτίζουν ασκήσεις μερικώς δομημένες που αποσκοπούν στην τόνωση του 

ενδιαφέροντος και στην παρακίνηση των μαθητών.   

 

2.2 Νέες τεχνολογίες και ανάπτυξη της μαθηματικής σκέψης  

Αρκετές μελέτες και έρευνες έχουν εξετάσει τη διδασκαλία και τη μάθηση των 

μαθηματικών με τη χρήση νέων τεχνολογιών (Computer-Αssisted - Ιnstruction - CAI), (Ku, 

Harter, Liu, Thompson, & Cheng, 2007; Slavin & Lake, 2008; Zbiek, Heid, & Dick, 2007). 

Τα αποτελέσματα καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι η διδασκαλία των μαθηματικών με τη 

βοήθεια υπολογιστή ειδικά όταν συνδυάζεται με διδασκαλία που δίνει βαρύτητα στην 

εννοιολογική βάση αυξάνει θεαματικά την επίδοση των μαθητών (Slavin, Lake, & Groff, 

2009).  

Η πιο πρόσφατη βιβλιογραφία σχετικά με τις παρεμβάσεις στα μαθηματικά 

επικεντρώνεται στο πως η χρήση υπολογιστών (CAI) μπορεί να ενσωματωθεί 

αποτελεσματικά στη διδακτική διαδικασία (Gersten et al., 2009; Heid & Blume, 2008; Zbiek 

et al., 2007). Η μαθηματική παρέμβαση έχει αναλυθεί από δύο διαφορετικές οπτικές γωνίες. 

Ορισμένες εστιάζονται στον συνδυασμό της διδασκαλίας και του υπολογιστή, στον τρόπο 

που λειτουργεί και στα αποτελέσματα που έχει αυτός ο συνδυασμός (Fuchs et al., 2008) ενώ 

άλλες επικεντρώνονται κυρίως στα εκπαιδευτικά προγράμματα που δίνουν βαρύτητα στις 

διαδικασίες (Rivera & Bryant, 1992). Όπως λοιπόν στα μαθηματικά η διδασκαλία μπορεί να 

χαρακτηριστεί είτε διαδικαστική είτε εννοιολογική, και οι νέες τεχνολογίες μπορούν επίσης 

να κατηγοριοποιηθούν με τον ίδιο τρόπο. Όταν εστιάζουν στις μαθηματικές πράξεις και στις 

διαδικασίες που δομούνται, αυτές χαρακτηρίζονται ως διαδικαστικές (procedural) ενώ όταν 

εστιάζουν στην κατανόηση των εννοιών, στην επικοινωνία, στη δημιουργία 

αλληλεπιδράσεων, τότε χαρακτηρίζονται ως εννοιολογικές (conceptual).   



58 

 

Η πλειοψηφία των ερευνών σχετικά με την τεχνολογία και την εννοιολογική 

κατανόηση επικεντρώνεται στη χρήση προσομοιώσεων δηλαδή σε εικονικούς χειρισμούς 

(virtual manipulatives) και τη χρήση των μικροεφαρμογών (applets). Οι Clements και 

Sarama (2000) βρήκαν ότι οι εικονικοί χειρισμοί βοηθούν τους μαθητές στη μετάβαση από 

τους χειρισμούς συγκεκριμένων αντικειμένων σε πιο αφηρημένες διαδικασίες σκέψης. 

Εξαιρετική είναι και η συμβολή τους στην οπτικοποίηση των διαδικασιών στα μαθηματικά 

με αποτέλεσμα την επίτευξη πιο αφηρημένης εννοιολογικής κατανόησης (Taylor, Pountney, 

& Malabar, 2007). Αυτό είναι εξαιρετικά σημαντικό αφού η μετάβαση σε όλο και πιο 

αφηρημένες διαδικασίες αποτελεί βασικό συστατικό επιτυχίας στα μαθηματικά (Rivera & 

Bryant, 1992). Σχετικές έρευνες για την ενσωμάτωση δραστηριοτήτων προσομοίωσης έχουν 

γίνει σε μεγαλύτερο εύρος της μαθηματικής γνώσης αλλά και μεμονωμένα δηλαδή κατά 

τομέα. Οι χειρισμοί είναι πολύ πιο εύκολοι και πιο γρήγοροι από ό, τι με το χαρτί και το 

μολύβι. Αυξήθηκε η ευχαρίστηση των μαθητών παράλληλα με την εκμάθηση των 

μαθηματικών και παρατηρήθηκε αυξημένη θετική στάση απέναντι στα μαθηματικά (Reimer 

& Moyer, 2005).  

Οι Olive και Lobato (2008) εξέτασαν την ενσωματωμένη τεχνολογία στη 

διδασκαλία των εννοιών του κλάσματος σε μαθητές στοιχειώδους και μέσης εκπαίδευσης. Η 

ανάλυσή τους οδήγησε σε αρκετά σημαντικά ευρήματα αναφορικά με το ρόλο της 

τεχνολογίας στη διδασκαλία και τη μάθηση ρητών αριθμών. Η χρήση της τεχνολογίας μπορεί 

να βοηθήσει τους μαθητές στην πρόοδό τους από τον ακέραιο αριθμό στην ορθολογική 

συλλογιστική του αριθμού επειδή μέσω των εικονικών χειρισμών οι μαθητές μπόρεσαν να 

κατασκευάσουν και να αποδείξουν τις δραστηριότητες. Παρέχει στον εκπαιδευτικό 

σημαντικές πληροφορίες αναφορικά με το τι καταλαβαίνουν οι μαθητές. Ακόμη, με την 

ενσωμάτωση της τεχνολογίας οδηγήθηκαν σε πλουσιότερες παραστάσεις των κλασμάτων 

από εκείνες που επιτυγχάνουν χωρίς την χρήση της τεχνολογίας. Μπόρεσαν να 

παρατηρήσουν διακριτά χαρακτηριστικά στην εξέλιξη της σκέψης του παιδιού και στη 

μετάβαση από τον ακέραιο αριθμό στο κλάσμα, με τη χρήση της εικονικής κλασματικής 

μπάρας. Τα χαρακτηριστικά αυτά δεν παρατηρήθηκαν με τη χρήση άλλου είδους υλικού, 

όπως για παράδειγμα εικόνες.  

Ωστόσο η χρήση της τεχνολογίας αποκάλυψε και περιορισμούς και προκλήσεις. Οι 

μικροεφαρμογές μπορούν να απαιτήσουν περισσότερη εμπλοκή του δασκάλου από ό,τι 

προβλεπόταν και να οδηγήσουν στην ανάπτυξη ακατάλληλων στρατηγικών όταν οι μαθητές 
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δεν επιβλέπονται καλά. Μικροεφαρμογές, πληροφορική και ανατροφοδότηση μπορεί επίσης 

να είναι πολύ αυστηρά δομημένα και έτσι να περιορίζουν τη δυνατότητα επίλυσης 

προβλημάτων. Δεν πρέπει να μας διαφεύγει πως ο σκοπός της εικονικής παρουσίασης είναι 

να υποστηρίξει την κατασκευή της γνώσης και την προώθηση της ενεργού συμμετοχής και 

των αλληλεπιδράσεων και αυτό θα πρέπει να επιδιώκεται. 

 Οι Nguyen, Hsieh και Allen (2006) διεξήγαγαν μια πειραματική μελέτη με 

συνδυασμό ποιοτικών και ποσοτικών μεθόδων που διεξήχθη για να διαπιστωθεί αν τα παιδιά 

μέσης εκπαίδευσης σε αγροτικές περιοχές του Νοτίου Τέξας μέσω μιας διαδικτυακής 

πρακτικής παρέμβασης θα αποκτήσουν βελτιωμένες δεξιότητες μαθηματικών και θετική 

στάση στα μαθηματικά. Τα αποτελέσματα έδειξαν πως η πειραματική ομάδα παρουσίασε 

μεγαλύτερη βελτίωση στις δεξιότητες επίλυσης προβλήματος, μείωση του άγχους στα τεστ 

και περισσότερα κίνητρα για να μάθουν μαθηματικά, ενώ η ομάδα ελέγχου δεν παρουσίασε 

καμία αξιοσημείωτη αλλαγή ούτε στην απόδοση, ούτε στη στάση στα μαθηματικά. Οι 

Ainsworth, Wood και O'Malley (1998) διαπίστωσαν ότι το λογισμικό δημιουργίας 

προβλημάτων με χρήματα COPPERS μπορεί να συμβάλλει στην ανάπτυξη πολλαπλών 

λύσεων από τα παιδιά σε προβλήματα πολλαπλασιασμού πετυχαίνοντας καλύτερες επιδόσεις  

και από μαθητές χαμηλής επίδοσης.  

Η Γεωμετρία είναι ίσως ο πιο προφανής τομέας για την ενσωμάτωση της 

τεχνολογίας, λόγω της οπτικής της φύσης. Οι Moyer και Bolyard (2002) περιγράφουν τα 

οφέλη από τη χρήση εικονικών χειρισμών για την παρώθηση των μαθητών διαμέσου των 

πέντε επίπεδων γεωμετρικής σκέψης Van Hiele. Τα εργαλεία πληροφορικής για τη 

γεωμετρία συνήθως έχουν λιγότερους περιορισμούς από ό, τι εκείνα που χρησιμοποιούνται 

για τους ακέραιους και ρητούς αριθμούς, λόγω της ομοιότητάς τους με φυσικά εργαλεία, 

(Van de Walle, Karp, & Bay-Williams, 2010). 

Οι Pountney και Malabar (2007) εξέτασαν τις επιδράσεις των κινουμένων σχεδίων 

στον υπολογιστή (animation) για να δουν αν αυτό βοηθά τους μαθητές να οπτικοποιήσουν το 

τι συμβαίνει κατά τη διάρκεια μιας διαδικασίας στα μαθηματικά. Με άλλα λόγια, οι μαθητές 

έκαναν μαθηματικά μέσω κινουμένων σχεδίων για την επίτευξη μιας πιο αφηρημένης 

εννοιολογικής κατανόησης των μαθηματικών. Οι μαθητές ανέφεραν ότι βρήκαν τη 

διδασκαλία της έννοιας μέσω των κινουμένων σχεδίων πιο χρήσιμη από την στατική εκδοχή 

της έννοιας. Οι ερευνητές κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι τα μαθηματικά μπορούν να 
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εκληφθούν ως ένα δύσκολο αντικείμενο μάθησης λόγω των εννοιολογικών αλμάτων που 

απαιτούνται από τους μαθητές για να κατανοήσουν συγκεκριμένα θέματα, και υποστηρίζουν 

πως μέσω των κινουμένων σχεδίων (animation) υπολογιστή, όπως και μέσω των εικονικών 

χειρισμών (virtual manipulatives) μπορούν να βοηθήσουν τους μαθητές στην απόκτηση 

φαντασίας και αφηρημένων ιδεών. 

Συμπερασματικά, η τεχνολογία μπορεί να ενισχύσει τις παραστάσεις σε όλα τα μέρη 

του θέματος που διδάσκεται και να χρησιμεύσει ως ένα χρήσιμο εκπαιδευτικό εργαλείο για 

την ανάπτυξη της εννοιολογικής κατανόησης. Ωστόσο παρά την αναμφισβήτητη ευεργετική 

επίδραση των υπολογιστών στη διδασκαλία των μαθηματικών πολλοί εκπαιδευτικοί δεν 

εντάσσουν τους υπολογιστές στις δραστηριότητές τους, ακόμη και όταν οι υπολογιστές είναι 

διαθέσιμοι. Ενδεχομένως έχουν φιλοσοφικούς και εκπαιδευτικούς λόγους για αυτή την 

απόρριψη (Norton, McRobbie, & Cooper, 2000). 

Εκείνο που είναι εξαιρετικά σημαντικό όμως είναι πως η έρευνα σχετικά με το είδος 

τεχνολογίας που ενισχύει την κατανόηση των μαθηματικών δείχνει πως η χρήση της 

τεχνολογίας δεν πρέπει να εστιάζεται αποκλειστικά στις μαθηματικές διαδικασίες 

(procedural) αλλά είναι περισσότερο αποτελεσματική όταν χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με 

πρακτικές ενίσχυσης της επικοινωνίας, της αλληλεπίδρασης των μαθητών δηλαδή αυτές που 

χαρακτηρίζονται ως εννοιολογικές (conceptual), (Baker, Gersten, & Lee, 2002; Slavin, Lake, 

Chambers, Cheung, & Davis, 2009). Μάλιστα οι Hiebert και Grouws (2007) υποστηρίζουν, 

πως όταν δίνεται έμφαση στην εννοιολογική κατανόηση αυτό οδηγεί σε βελτιωμένη 

διαδικαστική ευχέρεια. 

 

2.2.1  Οι νέες τεχνολογίες  ως μέσο μάθησης μαθηματικών εννοιών σε παιδιά με   

νοητική αναπηρία 

Με δεδομένη την τάση για έμφαση στη μαθηματική εκπαίδευση για όλους τους 

μαθητές, θα πρέπει να εξετάζεται κατά πόσο η πρόσβαση στο αναλυτικό πρόγραμμα γενικής 

εκπαίδευσης είναι υπαρκτή. Επίσης να διερευνάται η ποιότητα και το είδος της διδασκαλίας 

που λαμβάνουν οι μαθητές με ειδικές ανάγκες και με νοητική αναπηρία και σε ποιο βαθμό 

μπορεί να επιτευχθεί η υποστήριξη των μαθητών από το γενικό πρόγραμμα. Οι αναπτυξιακές 

διαδικασίες που είναι απαραίτητες για τον αποτελεσματικό χειρισμό των μαθηματικών 
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εννοιών αν και έχουν διερευνηθεί αρκετά, υπάρχουν ζητήματα που ακόμη παραμένουν προς 

συζήτηση (Nye & Clibbens, 1995). Υπάρχουν ερωτήματα όπως, εάν οι μαθηματικές 

δεξιότητες επηρεάζονται από το γενικότερο επίπεδο γνωστικής ανάπτυξης του παιδιού ή 

αυτές αποτελούν αυτόνομες περιοχές (Gallistel & Gelman, 1990; Shipley & Shepperson, 

1990). Ορισμένοι ερευνητές υποστηρίζουν πως το επίπεδο γνωστικής ανάπτυξης των 

μαθητών με νοητική αναπηρία δεν εμποδίζει απαραίτητα την ανάπτυξη ικανοτήτων στα 

μαθηματικά που κυμαίνονται από την ευχέρεια υπολογισμών έως τη χρήση στρατηγικών 

επίλυσης προβλημάτων  (Baroody, 1996; Cawley, Parmar, Fley, Salmon & Roy, 2001; 

Jitendra, DiPipi, & Peron-Jones, 2002; Parmar, Cawley, 1997). Εφόσον συμμεριζόμαστε 

αυτή τη θέση αποδεχόμαστε πως μια σύγκλιση του Εξατομικευμένου Εκπαιδευτικού 

Προγράμματος (ΕΕΠ) αυτών των παιδιών με το πρόγραμμα  της γενικής τάξης είναι δυνατή. 

Από την άλλη πλευρά η στροφή αυτή στην παροχή μαθηματικής εκπαίδευσης σε όλους τους 

μαθητές, έχει σαν αποτέλεσμα τη δημιουργία προσδοκιών για υψηλότερες επιδόσεις στα 

τυποποιημένα τεστ για τους μαθητές με ειδικές ανάγκες, συμπεριλαμβανομένων των 

μαθητών ελαφρά νοητική αναπηρία (MID). Επόμενο είναι η πίεση προς τους δασκάλους να 

αυξάνεται. Καλούνται να συμβάλλουν αποτελεσματικά ώστε οι  μαθητές να αυξήσουν τις 

βαθμολογίες τους στα τεστ. Παράλληλα αναπτύχθηκε η αναγκαιότητα οι ερευνητές να 

αναπτύξουν παρεμβάσεις για να βοηθήσουν τους μαθητές με ελαφρά νοητική αναπηρία και 

τους δασκάλους τους να ανταποκριθούν στην πίεση για υψηλές βαθμολογίες. Είναι 

απαραίτητο να κατανοήσουμε τους μαθητές με ελαφρά νοητική αναπηρία και τις ανάγκες 

τους για να τους δοθεί η ευκαιρία ως πολίτες μιας δημοκρατικής κοινωνίας αλλάζοντας 

εκπαιδευτική βαθμίδα να διαθέτουν επαρκή  διαδικαστική και εννοιολογική κατανόηση των 

μαθηματικών. Έτσι θα μπορέσουν να ανταπεξέλθουν με επιτυχία στις ακαδημαϊκές και 

επαγγελματικές ανάγκες, καθώς και στις ανάγκες της καθημερινής ζωής (Cohen,1999;  

NCTM, 2000; Patton, Cronin, Bassett, & Koppel, 1997).  

Συχνά στις διάφορες ερευνητικές μελέτες οι μαθητές με ελαφρά νοητική αναπηρία, 

μαθησιακές δυσκολίες, συναισθηματικές διαταραχές και διαταραχές της συμπεριφοράς  

αθροίζονται ή ομαδοποιούνται (Parmar, Cawley, & Miller, 1994). Στην πραγματικότητα 

όμως αυτοί οι μαθητές έχουν πραγματικά πολύ διαφορετικές ανάγκες στη μαθηματική 

εκπαίδευση. Κάποιες έρευνες  μάλιστα έδειξαν πως οι  μαθητές με ελαφρά νοητική αναπηρία 

δεν μπορούν να ωφεληθούν από το ίδιο πρόγραμμα σπουδών των μαθηματικών και της 

διδασκαλίας και πρέπει να προσπαθήσουν πολύ περισσότερο  από ό, τι οι μαθητές με 
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μαθησιακές δυσκολίες σε αυτό το τομέα (Parmar et al., 1994; Van Luit & Naglieri, 1999). 

Δυστυχώς, η έρευνα στα μαθηματικά για τους μαθητές με ελαφρά νοητική αναπηρία είναι 

περιορισμένη. Όμως οι μαθητές αυτοί μπορούν να ωφεληθούν από την ανάπτυξη ευχέρειας 

σε μαθηματικές δεξιότητες. Ως ευχέρεια μπορεί να οριστεί η εύκολη αυτοματοποίηση 

μαθηματικών πράξεων με ταχύτητα, ακρίβεια και έλεγχο των λαθών (Houchins, Shippen, & 

Flores, 2006). Αρκετές στρατηγικές που εστιάζονται στην αύξηση της μαθηματικής 

ευχέρειας των μαθητών με αναπτυξιακές δυσκολίες, όπως η ελαφρά νοητική αναπηρία, 

έχουν διερευνηθεί όπως:  

 Η μέθοδος που συνδυάζει πραγματικά υλικά, αναπαραστάσεις και σύμβολα στη 

διδασκαλία των μαθηματικών (Concrete-Representation-Abstract method – CRA) όπου 

οι μαθητές εργάζονται με τα χέρια για τα υλικά που αντιπροσωπεύουν τα μαθηματικά 

προβλήματα (concrete), με οπτικές αναπαραστάσεις των μαθηματικών προβλημάτων 

(representation), και με τη χρήση αριθμητικών συμβόλων (abstract), (Morin & Miller, 

1998). 

  Σταθερή χρονική καθυστέρηση (Constant Time Delay - CTD) είναι μια διαδικασία 

ελέγχου που χρησιμοποιείται εκτενώς στις παρεμβάσεις αλλαγής συμπεριφοράς και 

παρεμβάσεις μάθησης για άτομα με ειδικές ανάγκες. Σταθερή χρονική καθυστέρηση είναι 

ένα σταθερό χρονικό διάστημα μεταξύ της παρουσίασης του φυσικού ερεθίσματος και 

της απάντησης. Οι εκπαιδευτικοί χρησιμοποιούν αυτή τη μέθοδο για να αποτρέψουν ένα 

παιδί από το να κάνει πολλές φορές σφάλματα κατά την εκμάθηση μιας νέας δεξιότητας. 

Η έρευνα δείχνει ότι είναι αποτελεσματική στη διδασκαλία των μαθηματικών για 

μαθητές στοιχειώδους και μέσης εκπαίδευσης με αναπηρίες (μαθητές με ειδικές ανάγκες 

και συναισθηματικές διαταραχές και διαταραχές συμπεριφοράς), (Morton & Flynt, 1997; 

Miller, Hall, & Heward, 1995) και μάλιστα με ιδιαίτερα εντυπωσιακά αποτελέσματα στη 

διατήρηση της γνώσης (Whalen, Schuster, &  Hemmeter 1996).  

 Οι ερευνητές, επίσης, έχουν αξιοποιήσει τη διδασκαλία των συνομηλίκων (peer tutoring). 

Οι Harper, Mallette, Maheady, Bentley και Moore (1995) μελέτησαν τη συμβολή των 

συμμαθητών της τάξης στην ανάπτυξη δεξιοτήτων υπολογισμού στην πράξη της 

αφαίρεσης. Η αλληλοδιδακτική ήταν αποτελεσματική στην αύξηση της ακρίβειας των 

μαθητών, στη βραχυπρόθεσμη και μακροπρόθεσμη διατήρηση και στην ανταπόκριση στα 

βασικά στοιχεία της αφαίρεσης. Σε άλλη έρευνα  (Fasko, 1994) εξετάστηκε η χρήση της 

αλληλοδιδακτικής για τη βελτίωση της διατήρησης της μάθησης του πολλαπλασιασμού 
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σε δύο μαθητές του δημοτικού σχολείου. Όλοι οι μαθητές έδειξαν βελτίωση στις 

δραστηριότητες ενώ η  ανάκληση των δεξιοτήτων του πολλαπλασιασμού που είχαν 

διδαχθεί διατηρήθηκε για αρκετές εβδομάδες μετά.  

 Η χρήση συμπληρωματικών προγραμμάτων για την επίτευξη ευχέρειας στα μαθηματικά. 

Δίνεται βαρύτητα στον παράγοντα ευχέρεια επειδή αποτελεί μια κρίσιμη ικανότητα. 

Τέτοιο συμπληρωματικό πρόγραμμα αποτελεί το «Άλματα στα μαθηματικά» (Great 

Leaps Math),  (Mercer, Mercer, & Campbell, 2000). Οι Jolivette, Houchings, Lingo, 

Barton-Arwood και Shippen (2006) εφάρμοσαν το πρόγραμμα αυτό σε δύο μαθητές με 

αναπτυξιακή αναπηρία και σε ένα μαθητή με διάσπαση προσοχής. Στόχος ήταν η 

απόκτηση ευχέρειας στις διαδικασίες υπολογισμών στις πράξεις της πρόσθεσης και της 

αφαίρεσης. Η ανάλυση των αποτελεσμάτων έδειξε πως οι μαθητές του προγράμματος 

βελτιώθηκαν στην προφορική ευχέρεια των μαθηματικών, ενώ αλλαγές παρατηρήθηκαν 

στην ακαδημαϊκή και κοινωνική συμπεριφορά τους, ανοίγοντας το δρόμο για την 

πρακτική εφαρμογή και την μελλοντική έρευνα.  

 Ένας άλλος τρόπος που προτείνεται για να αυξηθεί η μαθηματική ευχέρεια των  

μαθητών με ελαφρά νοητική αναπηρία είναι μέσω της χρήσης της τεχνολογίας (Maccini & 

Gagnon, 2005). Ωστόσο παρά την αυξημένη έμφαση της τεχνολογίας στη διδασκαλία και τη 

μάθηση των μαθητών με αναπηρία και τις αυξημένες ευκαιρίες για τη χρήση της τεχνολογίας 

στον τομέα των μαθηματικών, λίγη έρευνα υπάρχει για την ενσωμάτωση και αξιοποίηση των 

νέων τεχνολογιών στα μαθηματικά σε μαθητές με ελαφρά νοητική αναπηρία. Οι 

περισσότερες εφαρμογές αναφέρονται στην επίλυση προβλημάτων επειδή μπορούν να 

αξιοποιήσουν ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων, απαιτούν εφαρμογή στρατηγικών και 

βασικών δεξιοτήτων των μαθηματικών (π.χ. τις τέσσερις βασικές πράξεις). Ωστόσο η 

επίλυση προβλημάτων είναι συχνά δύσκολη, επειδή απαιτεί τόσο την κατανόηση της 

ανάγνωσης όσο και των μαθηματικών δεξιοτήτων. Επίσης απαιτείται η ικανότητα να 

μετατρέπονται τα λόγια και οι αριθμοί στις κατάλληλες ενέργειες.  

Οι εκκλήσεις για αξιοποίηση των δυνατοτήτων που προσφέρουν οι νέες τεχνολογίες 

είναι συνεχείς εδώ και πολλά χρόνια. Ωστόσο οργανωμένη θεσμική αξιοποίηση των 

πορισμάτων των σχετικών ερευνών δεν έχει γίνει.  Σε έρευνα οι Mastropieri, Scruggs και  

Shian (1997) χρησιμοποίησαν ένα πρόγραμμα διδασκαλίας που ενσωματώνει τη χρήση 

υπολογιστή (CAI) για να διδάξουν μαθηματικές δεξιότητες επίλυσης προβλήματος. Τα 

προβλήματα ήταν μιας πράξης όπως για παράδειγμα «Αν η μαθήτρια είχε 8 κραγιόν και 
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έχασε 5 από αυτά, πόσο έμειναν;». Επιλέχθηκαν 4 μαθητές, ηλικίας από 8 έως 11 με ελαφρά 

νοητική αναπηρία, και εκπαιδεύτηκαν στη χρήση ενός προγράμματος που  αναπτύχθηκε από 

τους ερευνητές. Μέσω κινουμένων σχεδίων παραδείγματος (animated tutorial) 

παρουσιάζονταν μια προσέγγιση επτά βημάτων: (α) να διαβάσουν το πρόβλημα, (β) να 

σχηματίσουν μια διανοητική εικόνα του προβλήματος, (γ) να ορίσουν την αριθμητική πράξη 

(δ) να γράψουν μια αριθμητική έκφραση που να αναπαριστά το πρόβλημα, (ε) να 

υπολογίσουν την απάντηση, (στ) να προβούν στη λύση, και (ζ) να αναθεωρήσουν τα βήματα 

που ολοκληρώθηκαν για  να λυθεί το πρόβλημα. Οι μαθητές είχαν τη δυνατότητα να 

εργάζονται με το δικό τους ρυθμό, έστω και με τη βοήθεια των εκπαιδευτικών. Μετά από 

λίγο περισσότερο από μία εβδομάδα διδασκαλίας και οι τέσσερις μαθητές άρχισαν να 

παρουσιάζουν βελτιωμένα αποτελέσματα σε μια αξιολόγηση ηλεκτρονικού τύπου σε 

σύγκριση με την αρχική αξιολόγηση. Όμως τα βελτιωμένα αποτελέσματα της επίδοσής τους 

δεν μεταβιβάστηκαν στην παραδοσιακού τύπου αξιολόγηση με χαρτί και μολύβι. Οι 

ερευνητές πήραν συνέντευξη από τους μαθητές για να εξακριβώσουν αν απολάμβαναν τη 

διδασκαλία με τη χρήση του υπολογιστή και αν βοηθήθηκαν να καταλάβουν τα μαθηματικά 

προβλήματα. Όλοι οι μαθητές απάντησαν θετικά και τρία από τα τέσσερα παιδιά είπαν ότι θα 

ήθελαν να χρησιμοποιούν τους υπολογιστές για περισσότερες σχολικές εργασίες. Πιο πριν οι 

Horton, Lovitt και White (1992) ερεύνησαν τη χρήση των αριθμομηχανών, σε σύγκριση με 

την παραδοσιακή μέθοδο (χαρτί και μολύβι) σε προβλήματα αφαίρεσης σε μαθητές με 

μέτρια και με ελαφρά νοητική αναπηρία. Κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι οι μαθητές 

βελτίωσαν τις επιδόσεις τους με τη χρήση των αριθμομηχανών. Η χρήση των 

αριθμομηχανών συνεισέφερε στην αύξηση της ακρίβειας των μαθητών.  

Σε άλλη μελέτη, (Cassel & Reid, 1996) αξιολογήθηκε η αποτελεσματικότητα της 

γνωστικής στρατηγικής αυτορρύθμισης των εννέα βημάτων με τη χρήση της μνημονικής 

«γρήγορης σχεδίασης» για να ενισχύσει τις δεξιότητες επίλυσης προβλημάτων. Τα 

αποτελέσματα έδειξαν πως όλοι οι μαθητές βελτίωσαν σημαντικά την ικανότητά τους να 

λύσουν τα τέσσερα διαφορετικά είδη προβλημάτων πρόσθεσης και αφαίρεσης. Ήταν σε 

θέση, με το τέλος της μελέτης, να λύσουν σωστά, πάνω από το 80% των προβλημάτων. Τα 

αποτελέσματα της επίλυσης προβλημάτων με αυτή τη στρατηγική διατηρήθηκαν για 6 και 8 

εβδομάδες μετά την ολοκλήρωση της μελέτης. 

Οι Jaspers και Van Lieshout (1994) βρήκαν επίσης θετική επίδραση από την 

ενσωμάτωση της τεχνολογίας στη διδασκαλία των μαθηματικών για μαθητές με ελαφρά 
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νοητική αναπηρία σε όλη τη διάρκεια του δημοτικού και στο γυμνάσιο. Στόχος ήταν να 

διερευνηθεί η επίδραση της διδασκαλίας ανάλυσης κειμένου μέσω υπολογιστή στη βελτίωση 

των στρατηγικών για την επίλυση προβλημάτων πρόσθεσης και αφαίρεσης ενός βήματος, σε 

σύγκριση με τη στρατηγική χρήσης οδηγιών που αποσκοπούν στη βελτίωση της 

μοντελοποίησης της σημασιολογικής δομής των λέξεων του προβλήματος με συγκεκριμένα 

υλικά.  Έλαβαν μέρος 84 παιδιά με νοητική αναπηρία ηλικίας 8,6 έως 16,8 ετών. Οι μαθητές 

χωρίστηκαν σε 4 ομάδες από 21 παιδιά στην κάθε μία. Η πρώτη ομάδα περιελάμβανε τη 

διδασκαλία ανάλυσης κειμένου με τη χρήση υπολογιστή, η δεύτερη τη μοντελοποίηση με τη 

χρήση υλικών, η τρίτη συνδυασμό των δύο στρατηγικών και η τέταρτη την ομάδα ελέγχου. Ο 

σχεδιασμός προέβλεπε προμέτρηση (pretest) και μέτρηση μετά την παρέμβαση (posttest). Η 

τεχνική κείμενο-ανάλυση αποτελούνταν από μία διαδικασία τεσσάρων σταδίων, η οποία 

ανέθεσε στους μαθητές: (α) να διαβάσουν το πρόβλημα που παρουσιάζεται στην οθόνη του 

υπολογιστή, (β) να εντοπίσουν το ερώτημα που τίθεται, (γ) να αγγίξουν τις λέξεις που 

συνδέονται με τις σχετικές ομάδες και σχέσεις τους στο πρόβλημα, και στη συνέχεια, (δ) να 

δώσουν μια αριθμητική λύση στο πρόβλημα. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι η ομάδα της 

εξωτερικής μοντελοποίησης ξεπέρασε τις άλλες ομάδες, όταν οι μαθητές κλήθηκαν να 

διαμορφώσουν και να λύσουν τα προβλήματα χρησιμοποιώντας χειρισμούς. Το 

σημαντικότερο ίσως αποτέλεσμα που προέκυψε ήταν πως τα παιδιά της πειραματικής ομάδας 

που χρησιμοποιούσε την τεχνική κείμενο – ανάλυση μπορούσαν να προσδιορίσουν καλύτερα 

τα κατάλληλα βήματα για την επίλυση των προβλημάτων, να κατασκευάσουν διανοητικές 

παραστάσεις του προβλήματος τις οποίες μπορούσαν να μεταφέρουν και στις καταστάσεις 

που απαιτούσαν τη χρήση χαρτιού και μολυβιού. Αντίθετα τα παιδιά της ομάδας που 

χρησιμοποιούσε μοντελοποίηση με πραγματικά υλικά μειονεκτούσαν επειδή η εξάρτησή 

τους από τα υλικά με τα οποία είχαν κατασκευάσει την αναπαράσταση του προβλήματος 

ήταν πολύ μεγάλη.  

Σε μια ευρεία έρευνα με 682 μαθητές, οι Fuchs κ. συν. (2005, 2007) 

πραγματοποίησαν μια παρέμβαση που περιελάμβανε διδασκαλία που είχε ως βάση τις 

αναπαραστάσεις (Concrete Representational Abstract – CRA) που συνδυάζονταν με 

ασκήσεις ηλεκτρονικών υπολογιστών για μαθηματικά. Εξετάστηκαν οι επιδράσεις της 

διδασκαλίας με βάση την τεχνική CRA για τα μαθηματικά στην πρώτη τάξη του Δημοτικού. 

Η μέθοδος CRA χρησιμοποιεί συγκεκριμένα αντικείμενα για να προωθήσει την εννοιολογική 

μάθηση. Η παρέμβαση γινόταν σε μικροομάδες με τη χρήση του υπολογιστή. Τα μαθήματα 
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ακολουθούσαν μια σειρά 17 θεμάτων και σε κάθε θέμα περιλαμβάνονταν δραστηριότητες 

που βασίζονταν σε χειρισμούς αντικειμένων και φύλλα εργασίας. Κατά τη διάρκεια των 

τελευταίων δέκα λεπτών κάθε διδακτικής παρέμβασης, οι μαθητές χρησιμοποίησαν το 

λογισμικό για μαθηματικά που ονομάζεται FLASH (Fuchs, Hamlett, & Powell, 2003), με 

στόχο την προώθηση της αυτόματη ανάκτησης των μαθηματικών. Χρησιμοποιήθηκε για την 

στατιστική επεξεργασία η ανάλυση διακύμανσης (ANOVA) στην προμέτρηση (pretest) και 

στην μέτρηση μετά (posttest) και τα σκορ βελτίωσης. Στην προμέτρηση, η απόδοση των 

μαθητών που δεν βρίσκονταν σε κίνδυνο ήταν υψηλότερη. Η βελτίωση των μαθητών που 

έλαβαν την παρέμβαση και ήταν σε κίνδυνο υπήρξε υψηλή. Στην επίλυση προβλημάτων 

πρόσθεσης και αφαίρεσης, μεγάλη ήταν η βελτίωση των μαθητών που ήταν σε κίνδυνο και 

δέχθηκαν διδασκαλία σε σχέση με τους μαθητές που δεν ήταν σε κίνδυνο και δεν είχαν 

δεχθεί διδασκαλία. Ωστόσο, τα αποτελέσματα σχετικά με την επίλυση προβλημάτων 

εξακολουθούσαν να ήταν χαμηλότερα σε σχέση με τους μαθητές που δεν ήταν σε κίνδυνο.  

Με βάση την ανασκόπηση της βιβλιογραφίας παρατηρούμε πως η τεχνολογία ως 

εργαλείο διδασκαλίας επηρέασε θετικά την εκπαίδευση των ατόμων με νοητική αναπηρία. 

Εκτός από τις πολλές ωφέλειες που έχει η χρήση των υπολογιστών, επιπρόσθετα υπάρχουν 

αρκετοί λόγοι που τα παρεμβατικά προγράμματα ηλεκτρονικών υπολογιστών αποτελούν την 

κατάλληλη επιλογή για τα άτομα αυτά (Silver & Oakes, 2001). Ένα από τα πιο κοινά αλλά 

πολύ σημαντικά προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα παιδιά με νοητική αναπηρία είναι και η 

αισθητηριακή υπερφόρτωση. Πρόκειται για την αδυναμία του παιδιού να φιλτράρει τις 

άχρηστες και άσχετες αισθητηριακές πληροφορίες. Η τοποθέτησή του όμως μπροστά σε ένα 

υπολογιστή και η συγκέντρωση της προσοχής του στην οθόνη εργασίας μπορεί να βοηθήσει 

στην αποφυγή του προβλήματος της αισθητηριακής υπερφόρτωσης, διότι μόνο οι σημαντικές 

και απαραίτητες πληροφορίες εμφανίζονται. Οι εκπαιδευτικοί πρέπει να κατανοήσουν πώς το 

λογισμικό μπορεί να προσφέρει ευκαιρίες για το μαθητή με ειδικές ανάγκες. Μπορούν να 

ελέγχουν περιβάλλοντα, να διεγείρουν την φαντασία, να αλληλεπιδρά ο μαθητής με τους 

άλλους και να χρησιμοποιεί δραστηριότητες ανοιχτής διερεύνησης για τη διευκόλυνση της 

ανάπτυξης της δεξιοτήτων υψηλής τάξης. Επίσης η χρήση της τεχνολογίας στα άτομα με 

νοητική αναπηρία φαίνεται να αυξάνει την αυτοδιάθεση, την ανεξαρτησία, και την ικανότητα 

ένταξης. Επιπλέον, η χρήση των νέων τεχνολογιών έχει θετικές αλλαγές στις διαπροσωπικές 

και ενδοπροσωπικές σχέσεις, στις αισθητηριακές και γνωστικές ικανότητες, στις δεξιότητες 

επικοινωνίας, στην κινητικότητα, στην αυτοσυντήρηση, στην ελευθερία και στην 
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παραγωγικότητα (Parette, 1997). Ωστόσο αν και στο πεδίο της διδασκαλίας με τη βοήθεια 

υπολογιστή, υπάρχει ένας καλός αριθμός ερευνών για τα παιδιά τυπικής ανάπτυξης, 

παρουσιάζεται έλλειψη γνώσεων όσον αφορά την εφαρμογή της στα παιδιά με νοητική 

αναπηρία.  

 

2.3 Το παιχνίδι στην εκπαιδευτική διαδικασία  

Η αξία του παιχνιδιού στην ανάπτυξη του παιδιού είναι γνωστή και αποτελεί 

αντικείμενο ενασχόλησης αρκετών επιστημών. Ο ορισμός του παιχνιδιού είναι αρκετά ευρύς, 

όπως το κοινωνικό παιχνίδι, τα παιχνίδια μίμησης, αυτά που  περιλαμβάνουν αντικείμενα, 

παιχνίδια για εσωτερικό και εξωτερικό χώρο (Pellegrini, 2006; Wood & Attfield, 2005).  

Για την θεωρία της εποικοδομητικής μάθησης το παιχνίδι που απαιτεί τη χρήση υλικών, 

αντικειμένων ή εργαλείων για να επιτύχουν ένα συγκεκριμένο αποτέλεσμα είναι πολύ 

σημαντικό (Pender, 2011). Το παιχνίδι είναι δυνατόν να αποτελεί προϋπόθεση για την 

επιτυχή συμμετοχή των παιδιών σε εκπαιδευτικές καταστάσεις που διαπραγματεύονται 

σημαντικές έννοιες των μαθηματικών, της γλώσσας και της επιστήμης. Με το παιχνίδι 

προάγεται η πνευματική ανάπτυξη του παιδιού, συμβάλλει στην ανάπτυξη της σκέψης και 

της γλώσσας και στην ομαλή κοινωνικοποίησή του. Το παιδί, διαμέσου του παιχνιδιού, 

ενσωματώνει τους ρόλους των ενηλίκων και τις αξίες όπως το ίδιο τις νοηματοδοτεί 

(Vygotsky, 1967).  Όταν το παιδί παίζει, ταυτόχρονα χαλαρώνει και συγκεντρώνεται, είναι  

απόλαυση και διασκέδαση αλλά περιέχει δυσκολίες και προκλήσεις. Αναπτύσσεται, ο 

συλλογισμός, η κρίση, η μνήμη, η φαντασία, η αλληλοεκτίμηση, η συνεργασία, ο 

αυτοέλεγχος, η υπομονή, η επιμονή, η δικαιοσύνη και η πειθαρχία. Συγχρόνως όμως επιδρά 

και στον συναισθηματικό τομέα συντελώντας έτσι στην ολόπλευρη ανάπτυξη. Το παιχνίδι 

αποτελεί μια συναλλαγή ατόμου και περιβάλλοντος που ενεργοποιείται και ελέγχεται 

εσωτερικά, απελευθερωμένο από τους περιορισμούς της πραγματικότητας (Bundy, 2001). Τα 

παιδιά που δεν συμμετέχουν στο παιχνίδι ενδέχεται να παρουσιάσουν ελλείμματα και 

δυσκολίες προσαρμογής στο σχολικό περιβάλλον, όπου απαιτείται κοινωνική επικοινωνία 

και συναλλαγή  (Morrison, Sainato, & Sayaka, 2002). 

Η αξιοποίηση του παιχνιδιού στην εκπαιδευτική διαδικασία απασχόλησε τους 

ερευνητές στο χώρο της εκπαίδευσης. Σύμφωνα με τις θεωρίες της κοινωνικοποίησης η 

προσέγγιση του «άλλου» διαμέσου του παιχνιδιού, προσφέρει ένα πλαίσιο μέσα στο οποίο το 
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παιδί μαθαίνει τους κοινωνικούς ρόλους πειραματιζόμενο και χωρίς τον κίνδυνο να εκτεθεί 

σε περίπτωση λάθους (Μακρυνιώτη, 1999). «Αν θέλουμε τα παιδιά να μαθαίνουν με επιτυχία 

τώρα και στο μέλλον, θα πρέπει να τα μάθουμε να σκέφτονται για τους εαυτούς τους, να 

επιλύουν προβλήματα και να συνυπάρχουν με τους άλλους. Αυτές οι ικανότητες 

κατακτώνται όταν τα παιδιά ενθαρρύνονται να εξερευνούν ενεργητικά το περιβάλλον, να 

επιλύουν πραγματικά προβλήματα που έχουν νόημα για αυτά και να συνεργάζονται με τους 

άλλους για την ολοκλήρωση εργασιών. Όλα αυτά τα κάνουν όταν παίζουν (Dodge & Colker, 

1998). Επομένως το παιχνίδι δεν είναι απλώς μια δραστηριότητα, αλλά μια γεμάτη με νόημα 

διαδικασία κατά την οποία τα παιδιά συνδημιουργούν τον κόσμο τους με τους συνομηλίκους 

τους και μαθαίνουν μέσα από τις αλληλεπιδράσεις με τους φίλους (Αυγητίδου, 2001).  

Οι εκπαιδευτικοί αναγνωρίζουν τη σημασία του παιχνιδιού ως την πρωταρχική 

ασχολία των παιδιών (Larson, 2004; Malone, 1999). Καθώς παίζει το παιδί δίνει λύσεις σε 

κοινωνικά, συναισθηματικά ή νοητικά ζητήματα, εφευρίσκει τρόπους και προτείνει ιδέες. 

Παράλληλα ενισχύεται η αυτοαντίληψή του βιώνοντας την ικανότητα να επιλύει θέματα.  Το 

παιχνίδι αποτελεί μια διαπροσωπική και συνεργατική δραστηριότητα παρέχοντας ευκαιρίες 

τόσο ατομικής όσο και ομαδικής ενεργοποίησης. Κάνει τη μάθηση διασκέδαση και επιτρέπει 

στα παιδιά να ανακαλύψουν τις δυνατότητές τους (Pender, 2011). Ωστόσο χρειάζεται 

προσοχή, επειδή το παιχνίδι μπορεί επίσης να εμφανιστεί ως μια ασήμαντη ή ακόμα και 

επιβλαβή δραστηριότητα, εάν οι εκπαιδευτικοί δεν έχουν την απαραίτητη παιδαγωγική 

ενημέρωση και εξειδίκευση (Johnson, Christie, & Wardle, 2005; Scarlett, Naudeau, Salonius-

Pasternak, & Ponte, 2005; Sutton-Smith, 2001). Έτσι, μια πιο ολοκληρωμένη κατανόηση της 

ποιότητας του παιχνιδιού θα πρέπει να αναπτυχθεί από τους εκπαιδευτικούς και να 

αποφευχθεί η χρήση κακώς προγραμματισμένων δραστηριοτήτων παιχνιδιού. 

Όμως παρά την αποδεδειγμένη χρησιμότητά του, το πλήθος ερευνητικών στοιχείων 

που αποδεικνύουν πολύ μεγάλη διασύνδεση μεταξύ του  παιχνιδιού της μάθησης και της 

ανάπτυξης, οι ερευνητές επισημαίνουν την έλλειψη του παιχνιδιού και των μεθόδων που το 

ενσωματώνουν στη διδακτική διαδικασία (Bergen, 2009; Pui-Wah, 2010). Η ένταξη του 

παιχνιδιού στο πρόγραμμα σπουδών είναι εξαιρετικά φτωχή (Lord & McFarland, 2010). 

Μάλιστα μέχρι στιγμής το ενδιαφέρον επικεντρώνεται περισσότερο στο να παίζουν τα παιδιά 

παρά στο τι μαθαίνουν διαμέσου του παιχνιδιού. Ένας λόγος είναι οι απόψεις των 

εκπαιδευτικών σχετικά με το παιχνίδι. Συχνά αντιλαμβάνονται το παιχνίδι και τη μάθηση ως 

εξαιρετικά διακριτές έννοιες που είναι δύσκολο να ενσωματωθούν στον τρόπο σκέψης και 

στην πράξη. Οι εκπαιδευτικοί χρειάζονται μια νέα αντίληψη για το παιχνίδι και τη μάθηση, 
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και όχι απλά αύξηση της δυνατότητας υλοποίησής του στην τάξη κάτι που δεν βοηθά στην 

ενίσχυση της διασύνδεσης παιχνιδιού και μάθησης (Pui-Wah & Stimpson, 2004).  

Το παιχνίδι θεωρείται η βάση των προγραμμάτων στα πρώτα χρόνια της 

εκπαίδευσης του παιδιού. Έτσι η παροχή ευκαιριών στα παιδιά για εμπειρίες µε παιχνίδια 

είναι απαίτηση, ιδιαίτερα στις πρώτες εκπαιδευτικές βαθμίδες (Abbott, 1998). Στη χώρα μας 

το παιχνίδι συμπεριλαμβάνεται στο πρόγραμμα του νηπιαγωγείου. Αποτελεί μέρος του 

αναλυτικού προγράμματος του, επειδή συμβάλλει στην ανάπτυξη της ικανότητας επίλυσης 

προβλημάτων, στην ανάπτυξη της γραφής και ανάγνωσης, στη γλωσσική  και στην 

κοινωνικό-συναισθηματική ανάπτυξη. Επομένως εξυπηρετεί τους στόχους του 

προγράμματος του νηπιαγωγείου (Anning, 1994). Επιπλέον για πολλά παιδιά η απότομη 

μετάβαση από το καθημερινό παιχνίδι στις οργανωμένες σχολικές δραστηριότητες μπορεί να 

είναι πραγματικά τραυματική εμπειρία (Anning, 1994). Το παιχνίδι μπορεί να αποτελέσει ένα 

άριστο μέσο ομαλής μετάβασης από την προσχολική εκπαίδευση στη σχολική.  

Στο δημοτικό σχολείο το παιχνίδι είναι υπαρκτό και συμβαίνει είτε με τρόπο 

αυθόρμητο (κυρίως κατά τη διάρκεια του διαλείμματος) είτε στα πλαίσια ορισμένων 

μαθημάτων, όπως για παράδειγμα η φυσική αγωγή ή στο μάθημα των νέων τεχνολογιών 

όπου δίνεται η δυνατότητα να αξιοποιηθεί το ψηφιακό παιχνίδι. Όμως το ελληνικό σχολείο 

είναι κυρίως προσανατολισμένο στο γνωστικό τομέα και λιγότερο σε δραστηριότητες που 

απαιτούν δραστηριότητες παιχνιδιού. Τον περισσότερο χρόνο ο μαθητής απαιτείται να 

κάθεται στο θρανίο και μάλιστα απόλυτα πειθαρχημένος. Από την άλλη μεριά ο ελεύθερος 

χρόνος, όπως ο χρόνος του διαλείμματος, μειώνεται διαρκώς με συνέπεια οι ευκαιρίες για 

παιχνίδι να περιορίζονται. Ο χρόνος για παιχνίδι επιβάλλεται να αυξηθεί, αφού από 

πορίσματα ερευνών υπάρχει ισχυρή συσχέτιση μεταξύ της ανάπτυξης της ικανότητας των 

παιδιών να υποδύονται ρόλους (χαρακτηριστικό του παιχνιδιού) με τη μετέπειτα επιτυχία 

τους στην κατάκτηση ακαδημαϊκών γνώσεων (Johnson, 1990). Σε μια σχολική τάξη η 

διαμόρφωση παιγνιώδους περιβάλλοντος δίνει τη δυνατότητα αλληλεπίδρασης και 

επικοινωνίας. Η μάθηση που λαμβάνει χώρα σε ένα τέτοιο περιβάλλον τάξης είναι δυνατόν 

να είναι το αποτέλεσμα της επιτυχούς συμμετοχής του παιδιού σε αυτό (Edo, Planas, & 

Badillo, 2009).  

Για την επιτυχή ένταξη του παιχνιδιού στην εκπαιδευτική διαδικασία απαραίτητη 

προϋπόθεση αποτελεί η παρατήρηση του ελεύθερου παιχνιδιού των μαθητών για την 

καταγραφή πληροφοριών σχετικά με τις γνώσεις και δεξιότητες τους (Johnson, Christie, & 

Yawkey, 1999; Pramling-Samuelsson & Johansson, 2006). Στόχος είναι η αξιοποίησή τους 
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στο σχεδιασμό των μαθησιακών δραστηριοτήτων που πρόκειται να διδαχθούν. Ο 

εκπαιδευτικός μπορεί ακόμη να εκμεταλλευτεί κατάλληλα τις ευκαιρίες που δίνονται στη 

διάρκεια του παιχνιδιού ώστε να διδάξει τους μαθησιακούς στόχους που περιέχονται στο 

πρόγραμμα σπουδών. Κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού οι ρόλοι του εκπαιδευτικού είναι 

πολλοί (οργανωτής, παρατηρητής, καθοδηγητής, παρακινητής, υποστηρικτής, συμπαίκτης, 

αξιολογητής). Χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή όμως ώστε η συμμετοχή του να προωθεί την 

ανάπτυξη της σκέψης των μαθητών χωρίς να εμποδίζει τη διαδικασία του παιχνιδιού. Μέσα 

από προσεκτικά σχεδιασμένη παρέμβαση, πρέπει να αναδείξουν τη μαθησιακή αξία του 

παιχνιδιού για να συμβάλλουν θετικά στη μαθησιακή διαδικασία (Balfanz, Ginsburg, & 

Greenes, 2003; Edwards, Gandini, & Forman, 1998; Schuler, 2011). 

Μικρός αριθμός ερευνών έχουν γίνει για το παιχνίδι στα πλαίσια της ειδικής αγωγής 

(Pollock et al., 1997). Πολλές φορές οι μορφές των ειδικών αναγκών δεν επιτρέπουν τη 

συμμετοχή σε δραστηριότητες τέτοιας μορφής (Brodin, 1999). Λόγω των φυσικών και 

γνωστικών περιορισμών τα παιδιά με ειδικές ανάγκες, είναι πιθανό να έχουν μειωμένη 

ικανότητα να εμπλακούν στο παιχνίδι (Burke, 1993).  Επιπλέον σε αρκετές περιπτώσεις 

υπάρχει περιορισμένος βαθμός επικοινωνίας. Αλλά και οι ίδιοι οι εκπαιδευτικοί δεν έχουν 

επιμορφωθεί κατάλληλα σε αυτό το αντικείμενο και τους τρόπους διδακτικής και 

παιδαγωγικής αξιοποίησής του. Όμως οι εκπαιδευτικοί και ειδικότερα οι εκπαιδευτικοί 

ειδικής αγωγής αναγνωρίζουν την αξία του παιχνιδιού για το παιδί και ιδιαίτερα τη συμβολή 

του τόσο στον γνωστικό όσο και στον κοινωνικοσυναισθηματικό τομέα (Glover, 1999; 

Linder 1993; Malone, 1999). Μάλιστα στο χώρο της ειδικής αγωγής έκανε την εμφάνισή της 

η τάση της αλληλεπιδραστικής (interactionist) προσέγγισης (Safford, 1989). Αυτή 

περιλαμβάνει κατάλληλες αναπτυξιακές δραστηριότητες διαμέσου του παιχνιδιού για τις 

μαθησιακές ανάγκες του παιδιού με ειδικές ανάγκες. Κύριο χαρακτηριστικό της είναι η 

ενεργητική συμμετοχή του παιδιού και η αλληλεπίδρασή του με το περιβάλλον. Γίνονται 

προσπάθειες προς αυτή την κατεύθυνση και το κέντρο βάρους των ερευνών μετατοπίζεται 

από τα αναλυτικά προγράμματα και τα διδακτικά βιβλία στη μελέτη των μαθησιακών 

διαδικασιών και στην επεξεργασία κατάλληλων διδακτικών καταστάσεων, που αναδεικνύουν 

και αξιοποιούν τη δημιουργική σκέψη, σε ένα πλαίσιο που εμπλέκει γνωστικούς, 

αντιληπτικούς και συναισθηματικούς παράγοντες, δημιουργώντας παράλληλα ένα ευχάριστο 

περιβάλλον μάθησης για όλα τα παιδιά ανεξάρτητα από τις ατομικές διαφορές τους.  

Σημαντική βρέθηκε να είναι η συμβολή του παιχνιδιού όταν το σχολικό πρόγραμμα 

οργανώνεται με επίκεντρο το παιχνίδι. Μπορούμε να περιμένουμε καλύτερη βελτίωση της 
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μεταβίβασης των δεξιοτήτων σε άλλες καταστάσεις, σε σύγκριση με πιο συμβατικές 

μεθόδους μάθησης (Bray & Cooper, 2007; Copland, 1995). Ο ρόλος του εκπαιδευτικού είναι 

διαμεσολαβητικός οργανώνοντας το περιβάλλον, διευκολύνοντας τη μάθηση, καθοδηγώντας 

και ελέγχοντας παράλληλα  την όλη διαδικασία (Guddemi, 1990). Όμως για τον επιτυχημένο 

σχεδιασμό της μαθησιακής διαδικασίας πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι παρακάτω αρχές 

(Cohen, Beer, & Golden, 1979):  

• Τα διδακτικά περιβάλλοντα δεν πρέπει να είναι πολύ διαφορετικά.  

• Η περιοχή του παιχνιδιού και το κέντρο της μάθησης πρέπει να συνδέονται.  

• Επιβάλλεται η συχνή επανάληψη και η πολυαισθητηριακή προσέγγιση. 

• Το περιβάλλον μάθησης πρέπει να χαρακτηρίζεται από τον πλούτο και την ποικιλία  

   των ερεθισμάτων.  

Οι Beers και Wehman (1985) αναφέρουν τέσσερις τύπους παιχνιδιού οι οποίοι είναι 

σημαντικοί για την εκπαίδευση των παιδιών με ειδικές ανάγκες. Τα παιχνίδια εξερεύνησης, 

τα παιχνίδια που απαιτούν αυξημένο επίπεδο χειρισμών, το παιχνίδι με κοινωνικό 

προσανατολισμό και το αυστηρά δομημένο παιχνίδι που απαιτεί την τήρηση κανόνων.       

Έρευνα των Hestenes και Carroll (2000) είχε ως στόχο να περιγράψει το πλαίσιο του 

παιχνιδιού, καθώς και την καλύτερη κατανόηση της εμπειρίας από τις τάξεις 

συμπεριληπτικής εκπαίδευσης (inclusion education) παιδιών με και χωρίς αναπηρίες, τις 

αλληλεπιδράσεις των παιδιών στο παιχνίδι και τις πεποιθήσεις τους. Η έρευνα αυτή έχει 

ιδιαίτερη αξία για τη συνεκπαίδευση παιδιών με και χωρίς αναπηρίες. Οι ερευνητές 

πραγματοποίησαν ατομικές συνεντεύξεις με 21 παιδιά τυπικής ανάπτυξης. Ακόμη 

παρατήρησαν 29 παιδιά με και χωρίς αναπηρίες στην τάξη και στην παιδική χαρά.  

Εξετάζοντας τους τρόπους παιδικού παιχνιδιού φάνηκε μια τάση για τα παιδιά χωρίς ειδικές 

ανάγκες να συμμετάσχουν σε πιο συνεργάσιμο και σε λιγότερο μοναχικό παιχνίδι από ό,τι οι 

συμμαθητές τους με ειδικές ανάγκες. Στην περίπτωση της επιλογής δραστηριότητας φάνηκε 

να υπάρχει ένα υψηλό επίπεδο ομοιότητας μεταξύ των τύπων των δραστηριοτήτων που τα 

παιδιά με και χωρίς αναπηρίες επέλεξαν στη διάρκεια του ελεύθερου παιχνιδιού. Ιδιαίτερα 

σημαντικό είναι πως τα τυπικά αναπτυσσόμενα παιδιά βρέθηκαν να διαθέτουν λιγότερο 

χρόνο αλληλεπίδρασης με τους συμμαθητές τους με ειδικές ανάγκες από ό,τι αναμενόταν, 

και τα παιδιά με αναπηρίες αλληλεπίδρασαν λιγότερο με τους  τυπικά αναπτυσσόμενους 

συμμαθητές τους από ό,τι αναμενόταν.  

Η μάθηση δεν πρέπει να περιορίζεται σε αυστηρά δομημένες διδακτικές 

καταστάσεις οι οποίες δε συσχετίζονται μεταξύ τους, αλλά πρέπει να γίνεται αντιληπτή ως 
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μια διαρκής διαδικασία, στην οποία μαθητές και εκπαιδευτικοί διαδραματίζουν σημαντικό 

ρόλο. Τα παιδιά με ειδικές ανάγκες στα πλαίσια της μαθησιακής διαδικασίας πρέπει να 

χειρίζονται, να παίζουν με αντικείμενα και παιχνίδια σε διαφορετικές διδακτικές περιστάσεις. 

Δομούν τη γνώση πράττοντας και ενεργώντας με υλικά και παιχνίδια ανακαλύπτοντας τα 

χαρακτηριστικά των αντικειμένων, τη δομή των παιχνιδιών, προβαίνοντας στην παραγωγή 

ιδεών για τους τρόπους αξιοποίησής τους. Με αυτή τη διαδικασία δίνεται στα παιδιά η 

δυνατότητα ελευθερίας κινήσεων και επιλογών. 

Οι μελέτες που επικεντρώθηκαν στο παιχνίδι των παιδιών με ειδικές ανάγκες 

περιλαμβάνουν περιπτώσεις δυσλειτουργιών αισθητηριακής ολοκλήρωσης (Bundy, 1989),  

παιδιών με καθυστερημένες ικανότητες παιχνιδιού (Tanta, Deitz, White, & Billingsley, 

2005), παιδιών με προβλήματα λόγου και γλωσσικής καθυστέρησης (Shepherd, Brollier, & 

Dandrow, 1994), παιδιών με αυτισμό (Desha, Ziviani, & Rodger, 2003;  Reed, Dunbar, & 

Bundy, 2000; Ziviani, Rodger, & Peters, 2005). Αναφορικά με την νοητική αναπηρία οι 

εκπαιδευτικές παρεμβάσεις εκτός των στόχων ακαδημαϊκού χαρακτήρα ενσωματώνουν και 

δράσεις που αποσκοπούν στην εκπαίδευση και βελτίωση των δεξιοτήτων, της κοινωνικής 

προσαρμογής και της επαγγελματικής αποκατάστασης (Peter & Banciu, 2013). Για την 

επίτευξη των στόχων αυτών υπάρχουν τρεις βασικές μεθοδολογικές προσεγγίσεις  

Α) Παρέμβαση μέσω μάθησης. Ξεκινά συνήθως από την προσχολική ηλικία και ανάλογα 

με το βαθμό της νοητικής ανεπάρκειας. Η μάθηση είναι κυρίως συναισθηματική, 

προτρεπτική, και συνοδεύεται από ηθικά κίνητρα και εφόσον είναι εφικτό και από 

διανοητικά. Προκειμένου να επιτευχθεί αποτελεσματικότερα χρησιμοποιούνται σαν μέσα 

ενίσχυσης, η επιβράβευση, ο έπαινος, η παρώθηση, η τόνωση της αίσθησης του καθήκοντος, 

η λεκτική τιμωρία. 

Β) Παρέμβαση μέσω της ψυχοθεραπείας. Η ψυχοθεραπεία αν και δεν εξαλείφει την 

αναπηρία ενεργεί θετικά στο πνεύμα και την προσωπικότητα, απομακρύνει το άγχος και την 

αρνητικότητα. Μέσω της ψυχοθεραπείας οι καταστάσεις σύγκρουσης και τα συναισθήματα 

των κατωτερότητας απομακρύνονται, ενισχύοντας τα θετικά γνωρίσματα και κίνητρα.  

Γ) Παρέμβαση  μέσω σωματικά ενεργητικών μορφών θεραπείας (occupational therapy). 

Μπορεί να εφαρμοστεί σε όλες τις κατηγορίες της νοητικής αναπηρίας. Οι γνωστότερες και 

σημαντικότερες μορφές είναι η θεραπεία που κυριαρχεί το παιχνίδι (Ludic therapy), θεραπεία 

μέσω της τέχνης, της μουσικής, του ρυθμού, η χοροθεραπεία, η εργοθεραπεία. Είναι 

σημαντικό οι απαιτήσεις να προσαρμόζονται στις δυνατότητες του παιδιού για να 

αποφευχθεί η αποθάρρυνση και η απώλεια του ενδιαφέροντος. 
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Το παιχνίδι παραμένει το μόνιμο και σταθερό μέσο της διαδικασίας παρέμβασης για 

τα άτομα με νοητική αναπηρία επειδή αυτή η μέθοδος συνενώνει αποτελεσματικά τους 

καίριους παράγοντες παρεμβατικής αποτελεσματικότητας ερέθισμα-απάντηση-ενίσχυση–

τροποποίηση. Σε ερευνά τους οι Peter και Banciu (2013) εφάρμοσαν ένα πρόγραμμα 

παρέμβασης που στόχο είχε τη βελτίωση της ικανότητας επικοινωνίας μαθητών με νοητική 

αναπηρία μέσω του παιχνιδιού. Οι συμμετέχοντες ήταν 28 μαθητές με νοητική αναπηρία 

ηλικίας μεταξύ 8 και 11 ετών, 12 κορίτσια και 16 αγόρια. Από αυτούς οι 14 είχαν ελαφρά 

νοητική αναπηρία και οι 14 μέτρια. Η αρχική αξιολόγηση έγινε μέσω κλίμακας παρατήρησης 

και στόχος ήταν να προσδιοριστεί το επίπεδο ανάπτυξης της επικοινωνίας τους. Το 

πρόγραμμα παρέμβασης ήταν διάρκειας 12 εβδομάδων για 2 ώρες την εβδομάδα. Οι μαθητές 

συμμετείχαν σε μια σειρά από δραστηριότητες παιχνιδιών  στα οποία δόθηκε έμφαση στην 

ανάπτυξη της επικοινωνίας τους. Χρησιμοποιήθηκαν εκπαιδευτικά παιχνίδια που βοηθούν 

στην ανάπτυξη της φωνολογικής ακρόασης (π.χ. το παιχνίδι the train), παιχνίδια για την 

εκμάθηση προφοράς (π.χ. τα παιχνίδια snake and bee, fire and wind) και παιχνίδια λεξιλογίου 

(I say you say one more, What a bear found). Τα αποτελέσματα έδειξαν πως τα παιχνίδια που 

χρησιμοποιήθηκαν ήταν ιδιαίτερα αποτελεσματικά στην εκπαίδευση βελτίωσης της  

επικοινωνίας των μαθητών με ελαφρά και μέτρια νοητική ανεπάρκεια 

 

2.3.1 Ψηφιακό παιχνίδι και μαθηματική εκπαίδευση 

Τα μαθηματικά είναι ένα διδακτικό αντικείμενο για το οποίο οι μαθητές δεν 

δείχνουν ιδιαίτερο ενθουσιασμό (Klenowski, Tobias, Funnell, Vance, & Kaesehagen, 2010). 

Όμως τα τελευταία 25 χρόνια παρατηρείται αύξηση των προσπαθειών για τη δημιουργία 

αποτελεσματικών περιβαλλόντων μάθησης μέσω της χρήσης ψηφιακών εκπαιδευτικών 

παιχνιδιών. Ο σκοπός αυτών των παιχνιδιών είναι να παρουσιάσει διάφορες έννοιες με ένα 

πιο ελκυστικό τρόπο, για να γίνουν πιο συγκεκριμένες, και να μειώσει τις πιθανές φοβίες 

σχετικά με τα μαθηματικά (Scanlon, Buckingham, & Burn, 2005). Με τον όρο «ψηφιακό 

παιχνίδι» αναφερόμαστε σε ένα μεγάλο εύρος εφαρμογών πληροφορικής με κύρια 

χαρακτηριστικά τη χρήση πολυμέσων, την ενεργητική συμμετοχή, την αλληλεπίδραση μέσου 

και παίκτη, τη διασκέδαση, την έντονη συμμετοχή του παίκτη. Και τα ψηφιακά παιχνίδια, 

προϋποθέτουν το σεβασμό συγκεκριμένων κανόνων και την ύπαρξη δομημένου 

περιβάλλοντος (Burn & Carr, 2006).  
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Τα ψηφιακά παιχνίδια κατηγοριοποιούνται με βάση το περιεχόμενό τους και με 

βάση τις συσκευές που εγκαθίστανται (συμβατική προσέγγιση). Με βάση το περιεχόμενο 

κατηγοριοποιούνται σε ψηφιακά παιχνίδια δράσης, στρατηγικής, περιπέτειας, 

προσομοίωσης, συναρμολόγησης, εκπαιδευτικά, (Kickmeier-Rust, 2009; Whitton, 2010). Με 

βάση τη συμβατική προσέγγιση κατηγοριοποιούνται ανάλογα με τις τεχνικές πλατφόρμες 

στις οποίες παίζονται (Williams, 2002) σε κονσόλες (π.χ. play station), σε συσκευές χειρός 

(π.χ. game boy, tetris) και σε αυτά των ηλεκτρονικών υπολογιστών (PC). Με δεδομένη την 

ευρεία δημοτικότητα των ψηφιακών παιχνιδιών, την ικανότητά τους να διατηρήσουν μια 

μακροπρόθεσμη εμπλοκή του παίχτη με ενδιαφέρουσες δραστηριότητες (Gee, 2003) και την 

τάση τους να επιφέρουν τη δημιουργία κοινοτήτων παικτών (Rheingold, 1994), δε θα πρέπει 

να αποτελεί έκπληξη το γεγονός ότι οι εκπαιδευτικοί επιδεικνύουν όλο και περισσότερο 

ενδιαφέρον για τις δυνατότητες των εν λόγω παιχνιδιών και την αξιοποίησή τους ως 

εργαλείων μάθησης. Έτσι τελευταία  έχει προκύψει ένα νέο κίνημα που προσδιορίζεται ως 

σοβαρά παιχνίδια (Serious Games). Η κίνηση αυτή έχει ως στόχο να χρησιμοποιήσει τα 

ψηφιακά παιχνίδια για εκπαιδευτικούς σκοπούς. Διερευνά το εκπαιδευτικό, θεραπευτικό και 

κοινωνικό αντίκτυπο των ψηφιακών παιχνιδιών και τα πιθανά μαθησιακά αποτελέσματα στο 

νου. Αυτή η κίνηση έχει προκύψει για να καλύψει τις ανάγκες της νέας γενιάς των 

εκπαιδευομένων, τους λεγόμενους «ψηφιακούς αυτόχθονες» (digital natives), (Prensky, 

2009), που χρησιμοποιούν την ψηφιακή τεχνολογία από πολύ μικρή ηλικία. Η «γλώσσα της 

τεχνολογίας» έχει καταστεί σχεδόν η «μητρική τους γλώσσα», μια γλώσσα μέσω της οποίας 

μπορούν να επικοινωνούν, να εκφράσουν και να κατανοούν τον κόσμο γύρω τους. Παίζουν 

ψηφιακά παιχνίδια εκτενώς και με πάθος,  ασχολούνται με τα κοινωνικά δίκτυα και μερικές 

φορές με παιχνίδια που έχουν τη μορφή εικονικών κόσμων (π.χ. Second Life). Τα ψηφιακά 

παιχνίδια τους ανταμείβουν για την επιμονή τους και την ενασχόλησή τους με αποτέλεσμα 

να αναμένουν το ίδιο επίπεδο ανταμοιβής από τις μαθησιακές δραστηριότητες. Από την άλλη 

πλευρά, αρκετοί εκπαιδευτικοί έχουν διαπιστώσει ότι είναι δύσκολο να συμμετάσχουν και να 

παρακινήσουν αυτή τη γενιά να λάβει μέρος σε παραδοσιακές δραστηριότητες μάθησης, 

ίσως επειδή η μορφή που χρησιμοποιείται για την επίσημη διδασκαλία παρέλειψε να 

ταιριάξει με τις ανάγκες, τις προτιμήσεις και τις προσδοκίες των μαθητών. Επομένως και η 

διαδικασία μάθησης πρέπει να αρχίσει να μετασχηματίζεται και δια του ψηφιακού παιχνιδιού 

να αλλάξει χαρακτήρα και περιεχόμενο. Μεγάλος όγκος ερευνών επικεντρώνεται στη μελέτη 

των παιχνιδιών ως εκπαιδευτικά περιβάλλοντα (Murray, 1997). Οι ερευνητές έχουν αποδείξει 

ότι και οι τρεις πτυχές των επιδόσεων των μαθητών που αναφέρθηκαν μπορεί να 
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συνδυαστούν με τη χρήση εκπαιδευτικών παιχνιδιών βίντεο, εμπορικών παιχνιδιών, 

παιχνιδιών κατά παραγγελία, για ένα ευρύ φάσμα θεμάτων συμπεριλαμβανομένων των 

μαθηματικών. Το θεωρητικό πλαίσιο πάνω στο οποίο εδράζεται η σχέση μαθηματικών και 

ψηφιακών παιχνιδιών (Digital Game-based Learning - DGBL) υποστηρίζεται από τη θεωρία 

του παιχνιδιού (play theory), τη θεωρία της γνωστικής ανάπτυξης του Piaget, τη θεωρία του 

κονστρουκτιβισμού και τη θεωρία της κοινωνικής μάθησης. 

Η θεωρία του παιχνιδιού  

Τόσο η διαδικασία όσο και η δημιουργία είναι το κρίσιμο στοιχείο της θεωρίας αυτής. 

Πρόκειται για παιχνίδι κατασκευών που κάνει χρήση υλικών, αντικειμένων ή εργαλείων για 

να επιτύχουν ένα συγκεκριμένο αποτέλεσμα (Pender, 2011). Κάνει τη μάθηση διασκέδαση, 

τους επιτρέπει να μάθουν τις δυνατότητές τους. Στα οφέλη του παιχνιδιού περιλαμβάνονται 

οι αποτελεσματικές δυνατότητες μάθησης, η ελευθερία να κάνουν λάθη και να μάθουν από 

αυτά, η ικανότητα να αυξήσουν τις δεξιότητες μέσω της συμμετοχής και της ενεργού 

συμμετοχής που οδηγεί σε αυξημένη διατήρηση της γνώσης. «Τα παιδιά γεννιούνται για να 

είναι εξερευνητές, στοχαστές, και λύτες προβλημάτων» (Ortlieb, 2010). Οι δραστηριότητες 

του προγράμματος σπουδών και τα υλικά για την ανάδειξη της δημιουργικής σκέψης 

μπορούν να αναπτυχθούν και να εφαρμοστούν. Επιπλέον, είναι δεδομένο ότι τα παιδιά θα 

είναι σε θέση να δημιουργήσουν τα δικά τους υλικά παίζοντας με απλά αδόμητα αντικείμενα, 

σε ένα υλιστικό και καταναλωτικό κόσμο, με τη βοήθεια ενός μελλοντικού έργου (Oncu & 

Unluer Ε, 2010). Η κατάλληλη γνώση βοηθά τους εκπαιδευτικούς να παρέχουν τα 

κατάλληλα περιβάλλοντα που υποστηρίζουν την ανάπτυξη της θεωρία αυτής. Τους δίνεται η 

δυνατότητα να ενθαρρύνουν και να εκτιμήσουν την κατάλληλη για την ηλικία συμπεριφορά 

(Isenberg & Jalongo, 1997). Το ψηφιακό παιχνίδι έχει τη δυνατότητα με βάση αυτή τη 

θεωρία να αποτελέσει παιχνίδι για εκπαιδευτικούς σκοπούς.  

 

 Η θεωρία της γνωστικής ανάπτυξης του Piaget. Επικεντρώνεται στην νοητική και βιολογική 

ανάπτυξη και εξέλιξη των παιδιών. Νοητική ανάπτυξη σημαίνει απόκτηση από το άτομο 

νέων γνωστικών ικανοτήτων. Η σημασία της απόκτησης νέων ικανοτήτων δε συνίσταται 

στην ποσοτική τους αύξηση, αλλά στη συνεισφορά τους στην ποιοτική μεταβολή της 

σκέψης.  Κεντρική θέση στη θεωρία έχει η έννοια σχήμα (schéma) που ορίζεται ως η 

προσαρμογή που επιτυγχάνεται σ’ ορισμένη κατάσταση ως αποτέλεσμα μιας ολόκληρης 

σειράς δραστηριοτήτων. Οι δύο βασικές λειτουργίες του οργανισμού είναι η οργάνωση 
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(organisation) και η προσαρμογή (adaptation). Ως οργάνωση θεωρείται η ικανότητα κάθε 

οργανισμού να προσαρμόζεται στο περιβάλλον που ζει, ενώ προσαρμογή είναι η ισορροπία 

ανάμεσα σε δύο συμπληρωματικές διαδικασίες του οργανισμού την αφομοίωση  

(assimilation) και τη συμμόρφωση  (accomodation) και αποτελεί τη συνισταμένη τους. Αν το 

άτομο δεν μπορεί να προσαρμοστεί στο περιβάλλον του με τη διαδικασία της αφομοίωσης 

βρίσκεται σε κατάσταση ανισορροπίας (Disequilibrium). Η νοητική ανάπτυξη είναι μια 

διαρκής μετάπτωση από καταστάσεις ισορροπίας σε καταστάσεις ανισορροπίας. Όταν 

επιτυγχάνεται η ισορροπία το άτομο βρίσκεται σε ανώτερο νοητικό επίπεδο σε σχέση  με την 

κατάσταση που βρίσκονταν πριν. Αυτή η διαδικασία εφαρμόζεται σε όλες τις καταστάσεις 

και στη σχολική μάθηση.  Οι μεταπτώσεις από την μια κατάσταση στην άλλη είναι συχνές 

στις μικρές ηλικίες και γίνονται σπανιότερες όσο το άτομο ωριμάζει. Όταν ο μαθητής έχει 

μάθει καλά κάτι, βρίσκεται σε κατάσταση αφομοίωσης.  Όταν τα σχολικά μαθήματα δεν 

παρουσιάζουν καθόλου νέα στοιχεία ο μαθητής βρίσκεται σε κατάσταση υπεραφομοίωσης. 

Όταν αντιμετωπίζει πλήθος νέων αντικειμένων βρίσκεται σε κατάσταση υπερσυμμόρφωσης. 

Και οι δυο αυτές ακραίες καταστάσεις δεν ευνοούν τη σχολική μάθηση. Αυτή προάγεται με 

τη δημιουργία μέσων καταστάσεων. Στη σχολική  μάθηση οι καταστάσεις διαδικασιών 

αφομοίωσης κυριαρχούν με την ενσωμάτωση γεγονότων και αντικειμένων στις υπάρχουσες 

νοητικές δομές. Οι λειτουργίες της οργάνωσης και της προσαρμογής δημιουργούν κατά τον 

Piaget, μια σειρά τεσσάρων προκαθορισμένων σταδίων γνωστικής ανάπτυξης 

(αισθησιοκινητικό, προλογικής σκέψης, συγκεκριμένων λογικών πράξεων, τυπικών λογικών 

πράξεων). Κάθε στάδιο χαρακτηρίζεται από συγκεκριμένες ψυχολογικές δομές που 

καθορίζουν την ικανότητα της σκέψης του παιδιού και τις μαθησιακές του δυνατότητες. Οι 

ερευνητές με βάση τα στάδια της γνωστικής ανάπτυξης του παιδιού περιγράφουν διάφορα 

στάδια γνωστικής εξέλιξης του παιχνιδιού (Smilansky & Sheftaya, 1990): 

• λειτουργικό – πρακτικό παιχνίδι: Περιλαμβάνει επαναλαμβανόμενες κινήσεις των  μυών,   

όπως τρέξιμο, χτύπημα, στοίβαξη υλικών. 

• δραματικό / προσποιητό παιχνίδι: Περιλαμβάνει τη χρήση της φαντασίας και του ρόλου στο  

παιχνίδι 

• εποικοδομητικό παιχνίδι: Περιλαμβάνει τη χρήση υλικών για να κάνουν κάτι 

• παιχνίδια με κανόνες: Δέχεται προκαθορισμένους κανόνες για να παίξουν παιχνίδια 

Επειδή οι μαθητές, ούτως ή άλλως, είναι εξοικειωμένοι με την τεχνολογία σε αυτήν την 

ηλικία, εύκολα μπορούν να προσαρμοστούν στη χρήση των ψηφιακών παιχνιδιών, να 

αφομοιώσουν ευκολότερα μέσω μιας μεθόδου μάθησης που ταιριάζει  στον τρόπο ζωής τους, 
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να τροποποιήσουν τις υπάρχουσες γνώσεις και μέσω της τεχνολογίας να αποκτήσουν νέες 

γνώσεις στα μαθηματικά.  

 

Η θεωρία του δομητισμού. Είναι η θεωρία μάθησης βασική αρχή της οποίας είναι ότι οι 

μαθητές καλούνται να δομήσουν (να χτίσουν) τη δική τους γνώση για τον εαυτό τους με 

βάση τις δικές τους εμπειρίες χρησιμοποιώντας ταυτόχρονα την προϋπάρχουσα γνώση για να 

ερμηνεύσουν τη νέα (Brooks & Brooks, 2001). Ο δομητισμός υποστηρίζει ότι οι μαθητές 

κατασκευάζουν τη γνώση μέσω της κατανόησης και της εμπειρίας και δεν αποτελεί 

αντικείμενο μετάδοσης περιεχομένου στον μαθητή. Αλληλεπίδραση και εμπειρία 

δημιουργούν την κατανόηση των άλλων, ακόμη και εκείνων με διαφορετικές ικανότητες και 

ενδιαφέροντα. Υπάρχουν δύο τύποι δομητισμού (Connolly, Stansfield, & Hainey 2007) ο 

γνωστικός και ο κοινωνικός. Ο πρώτος αφορά την ενεργητική διαδικασία μάθησης με βάση 

τις νέες και τις προηγούμενες γνώσεις. Ο δεύτερος υποστηρίζει πως η μάθηση του ατόμου 

συμβαίνει μέσω της κουλτούρας δηλαδή τις πολιτιστικές εμπειρίες και αλληλεπιδράσεις με 

τους άλλους (Connolly et al., 2007).  

Όλο και περισσότερο γίνεται αποδεκτό πως η καλύτερη επιλογή για τη δημιουργία 

εκπαιδευτικού λογισμικού αποτελεί ο συνδυασμός των θεωριών. Της γνωστικής του Piaget, 

του γνωστικού δομητισμού και της κοινωνικής μάθησης του Vygotsky (Harel, 1991). Ο 

συνδυασμός οδηγεί στη δημιουργία περιβάλλοντος που παρέχει την ευκαιρία για ατομική 

οικοδόμηση (individualistic constructivism), και ευκαιρία για τη χρήση της γλώσσας στα 

πλαίσια της κοινωνικής και πολιτισμικής αλληλεπίδρασης και των συνεργατικών 

δραστηριοτήτων μάθησης.  

Αναπόφευκτα ο δομητισμός έχει εστιάσει και στην εκπαίδευση των μαθηματικών. 

Το NCTM έχει εγκρίνει τη χρήση του δομητισμού ως μέσο εκπαίδευσης των μαθηματικών 

(Simon, 1995) υποστηρίζοντας πως δεν αποτελεί απλά μια μέθοδο διδασκαλίας, αλλά μια 

προοπτική διδασκαλίας. Οι εκπαιδευτικοί πρέπει να παρέχουν στους μαθητές τα μέσα για να 

ανακαλύψουν τα μαθηματικά χρησιμοποιώντας μια κονστρουκτιβιστική λογική για το 

σχεδιασμό των δραστηριοτήτων και παρέχοντας ένα σύνολο κατευθυντήριων γραμμών που 

ενεργοποιούν τη σκέψη των μαθητών. Έτσι, ο ρόλος του δασκάλου είναι ρόλος διευκολυντή  

δηλαδή αυτός που παρέχει τις εργασίες μάθησης και έρευνας για τους μαθητές ώστε να 

κατασκευάσουν τη δική τους γνώση (Lerman, 1989; Simon, 1995). 

 Το ψηφιακό παιχνίδι παρέχει εύκολα εποικοδομητική εμπειρία μάθησης, επειδή 

εμπλέκει ενεργά το μαθητή και επιτρέπει συνεργατικές αλληλεπιδράσεις. Οι μαθητές έχουν 
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βαρεθεί με τον τρόπο που διεξάγεται η διδασκαλία στο σχολείο χωρίς την χρήση της 

τεχνολογίας, επειδή είναι σε θέση να χρησιμοποιήσουν και ήδη χρησιμοποιούν την 

τεχνολογία αυτή έξω από το σχολείο (Prensky, 2009). 

Οι Li και Ma (2010) πραγματοποίησαν μια έρευνα μετα-ανάλυσης για να 

προσδιοριστεί από το νηπιαγωγείο μέχρι και την ηλικία των 12 ετών η επίδραση της χρήσης 

της τεχνολογίας των υπολογιστών στα μαθηματικά. Η ερευνά τους περιελάμβανε 

διδακτορικές διατριβές και ερευνητικά άρθρα από το 1990 έως 2010. Χρησιμοποίησαν μια 

προσέγγιση τριών βημάτων, καθώς και συμφωνία για τα κριτήρια κωδικοποίησης που θα 

χρησιμοποιηθούν για τον προσδιορισμό των άρθρων και διατριβών που θα επιλεγούν. Στα 

αποτελέσματα βρέθηκε συνολικά μια θετική επίδραση της τεχνολογίας των υπολογιστών στη 

μαθηματική επίδοση και παρατήρησαν πως τα αποτελέσματα ενισχύθηκαν σημαντικά όταν 

χρησιμοποιήθηκε η τεχνολογία των υπολογιστών στις εξής περιπτώσεις: (α) στους μαθητές 

με ειδικές ανάγκες, (β) στο δημοτικό σχολείο, και (γ) όταν εφαρμόστηκε μια διδασκαλία 

εποικοδομητικής  προσέγγισης. Μάλιστα παρατήρησαν πως η σύντομης χρονικής διάρκειας 

(6 μήνες ή λιγότερο) παρεμβάσεις με τη χρήση της τεχνολογίας ήταν πιο αποτελεσματικές σε 

σύγκριση με τις παρεμβάσεις 6 έως 12 μηνών. 

Οι Roschelle κ. συν., (2009) διεξήγαγαν ποσοτική πειραματική μελέτη για να 

καθοριστεί αν η χρήση του λογισμικού τεχνολογίας υπολογιστών αυξάνει την εμπλοκή των 

μαθητών στην τάξη στα μαθηματικά και, κατά συνέπεια, αν παρατηρείται αύξηση της 

μάθησης των μαθητών. Η μελέτη τους πραγματοποιήθηκε στο Σαν Φρανσίσκο στην 

Καλιφόρνια σε τρία τοπικά δημοτικά σχολεία σε μαθητές τετάρτης τάξης. Ο σχεδιασμός 

περιελάμβανε προ μέτρηση και μέτρηση της επίδοσης μετά. Η σύνθεση των δύο ομάδων 

(ελέγχου και παρέμβασης) ήταν τυχαία. Οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι οι μαθητές της 

ομάδας παρέμβασης πέτυχαν καλύτερη επίδοση από τους μαθητές της ομάδας ελέγχου.  

Σε μελέτες τους οι Kim και Chang (2010) όπως και οι  Shin, Sutherland, Norris και 

Soloway, (2012) έδειξαν πως το ψηφιακό παιχνίδι επηρεάζει θετικά τις επιδόσεις μαθητών 

δημοτικού, ανεξάρτητα από το επίπεδο ικανότητας. Οι μαθητές που έκαναν χρήση των 

μαθηματικών που βασίζονται στην τεχνολογία των ψηφιακών παιχνιδιών ξεπέρασαν 

εκείνους που έκαναν χρήση παιχνιδιών με βάση το χαρτί. Επίσης, οι μαθητές που έπαιξαν 

συχνά ψηφιακά παιχνίδια ξεπέρασαν εκείνους που έπαιξαν λιγότερο συχνά. Προφανώς η 

άμεση ανατροφοδότηση και το πλούσιο περιεχόμενο που παρέχεται από τον συγκεκριμένο 

τύπο εκπαιδευτικής παρέμβασης προώθησε την εμπλοκή και την ενασχόληση των μαθητών 

και τελικά οδήγησε σε αύξηση της απόδοσης στα μαθηματικά και στην ικανότητα επίλυσης 
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προβλημάτων. Τα αποτελέσματα από τις μελέτες έδειξαν επίσης μια αύξηση στο βαθμό 

διατήρησης των μαθηματικών εννοιών. 

Σε πρόσφατη έρευνα (Ke, 2013) μελετήθηκε η επίδραση των ηλεκτρονικών 

μαθηματικών παιχνιδιών, όταν συμπεριλαμβάνονται στην διδασκαλία των μαθηματικών, 

στην επίδοση. Οι 64 μαθητές που μελετήθηκαν προέρχονταν από δύο μέσης εκπαίδευσης 

σχολεία. Δεκατρείς μαθητές προέρχονταν από ένα σχολείο της υπαίθρου με 92% γηγενείς 

Αμερικανούς μαθητές εκ των οποίων το 38% ήταν αγόρια. Πενήντα ένας μαθητές 

προέρχονταν από ένα σχολείο της πόλης με το 98% να αποτελείται από Ισπανόφωνους εκ 

των οποίων το 61% ήταν αγόρια. Τα δεδομένα περιλάμβαναν παρατήρηση των μαθητών να 

παίζουν 10 διαφορετικά παιχνίδια στον υπολογιστή, δύο ώρες την εβδομάδα για 5 

εβδομάδες. Περιλαμβάνεται συνέντευξη με τους μαθητές και οι βαθμολογίες τους στα τεστ. 

Οι εκπαιδευτικοί συμμετείχαν κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού βοηθώντας τους μαθητές με 

απαντήσεις στις ερωτήσεις τους, παρέχοντας ανατροφοδότηση και βοήθεια να προχωρήσουν. 

Τα αποτελέσματα έδειξαν πως υπήρξε σημαντική στατιστική διαφορά της επίδοσης των 

μαθητών στο σχολείο της πόλης αλλά η διαφορά επίδοσης των μαθητών στα μαθηματικά  

στο σχολείο της υπαίθρου δεν ήταν στατιστικά σημαντική. 

Αρκετοί από τους ερευνητές ασχολήθηκαν με τα ψηφιακά παιχνίδια στρατηγικής 

και την συμβολή τους στη διδασκαλία των μαθηματικών. Οι Kebritchi, Hirumi και Bai, 

(2010) εκτιμούν ότι υπάρχει έλλειψη εμπειρικών ερευνών για την επίδραση των παιχνιδιών 

στη μάθηση σε επίσημα σχολικά περιβάλλοντα, ώστε να καθοδηγήσει αποτελεσματικά τη 

μελλοντική έρευνα και την πρακτική. Διεξήγαγαν έρευνα για να εξετάσουν τις επιπτώσεις 

μιας σειράς σύγχρονων παιχνιδιών μαθηματικών σε υπολογιστή (Dimension M) στα 

μαθηματικά επιτεύγματα και στα κίνητρα των μαθητών. Το συγκεκριμένο λογισμικό 

εντάσσεται στα παιχνίδια στρατηγικής. Επιπρόσθετα διερευνήθηκε ο ρόλος της 

προηγούμενης μαθηματικής γνώσης, οι δεξιότητες ηλεκτρονικών υπολογιστών, οι 

δεξιότητες των συμμετεχόντων στην αγγλική γλώσσα, η επίδοση στα μαθηματικά και τα 

κίνητρά τους. Έλαβαν μέρος συνολικά 193 μαθητές κυρίως ισπανόφωνοι και 10 

εκπαιδευτικοί από ένα γυμνάσιο στα νοτιοανατολικά των Ηνωμένων Πολιτειών της 

Αμερικής. Οι 117 μαθητές συμμετείχαν σε 30 λεπτά παιχνιδιού μία φορά την εβδομάδα, 

ενώ οι άλλοι 76 χρησιμοποιήθηκαν ως ομάδα ελέγχου. Το 53% των μαθητών ήταν αγόρια 

και το 47% ήταν κορίτσια. Η χρονική διάρκεια της έρευνας ήταν  για μια περίοδο 18 

εβδομάδων. Επιπλέον της στατιστικής ανάλυσης (MANCOVA) χρησιμοποιήθηκαν 

συνεντεύξεις για την επικύρωση των ποσοτικών αποτελεσμάτων. Το ψηφιακό υλικό  
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(Dimension M) είχε σημαντική θετική επίδραση στη μαθηματική επίδοση. Οι μαθητές που 

έπαιξαν τα μαθηματικά παιχνίδια στον υπολογιστή πέτυχαν αισθητά υψηλότερες επιδόσεις 

στις εξετάσεις μαθηματικών της περιοχής τους σε σχέση με  τους μαθητές που δεν έπαιξαν 

τα παιχνίδια. Είναι αξιοσημείωτο ότι και οι δύο ομάδες (ελέγχου και παρέμβασης) 

βαθμολογήθηκαν στις προ – μετρήσεις και στις μετρήσεις μετά, στο πλαίσιο των 

εξετάσεων των σχολείων της περιοχής που φοιτούν. Η ομάδα παρέμβασης που έπαιξε τα 

παιχνίδια σημείωσε σημαντικά υψηλότερη βαθμολογία στις εξετάσεις αυτές, σε σύγκριση 

με τους συνομηλίκους που διδάσκονταν μόνο με τις παραδοσιακές εκπαιδευτικές μεθόδους. 

Ακόμη σύμφωνα με τις συνεντεύξεις εκπαιδευτικών και μαθητών τα μαθηματικά 

βιντεοπαιχνίδια είχαν θετική επίδραση στα κίνητρα των μαθητών. 

Σε άλλη πρόσφατη έρευνα οι Lin κ. συν., (2013) χρησιμοποίησαν μια ψηφιακή 

έκδοση του δημοφιλούς παιχνιδιού Monopoly και τα εκπαιδευτικά βίντεο ως διορθωτικά 

εργαλεία διδασκαλίας σε μαθητές έκτης τάξης. Το δείγμα χωρίστηκε στην πειραματική 

ομάδα που περιλάμβανε 18 αγόρια και 12 κορίτσια (συνολικά 30 μαθητές) και στην ομάδα 

ελέγχου που περιελάμβανε 20 αγόρια και 12 κορίτσια (συνολικά 32 μαθητές). Σε αυτό το 

εκπαιδευτικό παιχνίδι, κάθε θέση στο χάρτη του παιχνιδιού αντιστοιχεί σε ερώτηση 

κατηγορία. Συμπεριλαμβάνονται ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών και ανοικτού τύπου. Το 

περιεχόμενο εκμάθησης μέσω του παιχνιδιού Monopoly σε αυτή τη μελέτη ήταν τα βασικά 

στοιχεία του κύκλου (τόξο, ακτίνα, χορδή, γωνίες, κλπ). Κάθε φορά που παίκτης απαντά 

λανθασμένα, ένα εκπαιδευτικό βίντεο για το αντίστοιχο θέμα ενεργοποιείται. Αυτή η 

μελέτη προσπάθησε να συγκρίνει την αποτελεσματικότητα του ψηφιακού παιχνιδιού 

στρατηγικής και τα εκπαιδευτικά βίντεο ως ενίσχυση της διδασκαλίας. Ο στόχος της 

έρευνας ήταν να ενσωματώσει το ψηφιακό παιχνίδι και τα εκπαιδευτικά βίντεο σε 

εξωσχολική παρέμβαση ενισχυτικής διδασκαλίας. Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι:  

(α) τα εκπαιδευτικά βίντεο και το προτεινόμενο παιχνίδι Monopoly ενισχύουν την 

εκμάθηση των μαθηματικών εννοιών και  

(β) το παιχνίδι Monopoly είναι πιο αποτελεσματικό από τα εκπαιδευτικά βίντεο. 

 Άλλη έρευνα (Chuang & Chen, 2007) είχε στόχο να διερευνήσει εάν τα 

βιντεοπαιχνίδια στρατηγικής για υπολογιστή διευκολύνουν τη γνωστική μάθηση των 

παιδιών. Το δείγμα αποτελούσαν 108 μαθητές της 3ης τάξης μιας σχολικής περιφέρειας στην 

Ταϊβάν. Οι μαθητές προέρχονταν από ένα μεσαίο / υψηλό κοινωνικο-οικονομικό επίπεδο. Οι 

μαθητές  χωρίστηκαν σε δύο ομάδες πειραματική και ελέγχου για να γίνει σύγκριση των 

παραδοσιακών μεθόδων διδασκαλίας με τις μεθόδους διδασκαλίας με τη βοήθεια υπολογιστή 
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(CAI).  Το παιχνίδι του υπολογιστή ήταν ένα τρισδιάστατο (3D) παιχνίδι στρατηγικής. Στη 

συνέχεια, όλοι οι συμμετέχοντες κλήθηκαν να λάβουν μέρος σε ένα κουίζ μαθησιακών 

επιτευγμάτων. Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι το ψηφιακό παιχνίδι όχι μόνο βελτιώνει τις 

διεργασίες ανάκλησης γεγονότων των συμμετεχόντων (F = 5.288, p <0.05), αλλά και 

προωθεί και τις δεξιότητες επίλυσης προβλημάτων, αναγνωρίζοντας πολλαπλές λύσεις για τα 

προβλήματα (F = 5.656, p < 0,05).  

Είναι γεγονός πως τα περισσότερα ερευνητικά δεδομένα για τη χρήση των 

ηλεκτρονικών παιχνιδιών αναφέρονται στην επίλυση προβλημάτων. Αυτό γίνεται επειδή το 

συγκεκριμένο αντικείμενο είναι ευρύτερο και περιλαμβάνει πολλούς τομείς των 

μαθηματικών (π.χ. την έννοια της σειροθέτησης ενεργειών, την ικανότητα επίλυσης πράξεων 

κ.α.). Οι Camli και Bintas (2009) πραγματοποίησαν μια ποσοτική πειραματική μελέτη με ένα 

σχεδιασμό ελέγχου πριν και μετά την παρέμβαση, για να εκτιμήσουν την ακαδημαϊκή 

επίδοση των μαθητών με τη χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών. Στη μελέτη 

συμπεριλήφθηκαν 102 μαθητές έκτης τάξης σε ένα δημόσιο δημοτικό σχολείο για μια 

περίοδο 5 εβδομάδων. Χρησιμοποίησαν λογισμικό υπολογιστών που σχεδιάστηκε ώστε να 

βοηθήσει τους μαθητές στην επίλυση μαθηματικών προβλημάτων. Τα αποτελέσματα έδειξαν 

πως η πειραματική ομάδα που χρησιμοποίησε το λογισμικό των μαθηματικών για την 

επίλυση προβλημάτων είχε σημαντικά υψηλότερη επίδοση σε σχέση με την ομάδα ελέγχου 

που δεν είχε κάνει χρήση υπολογιστή.  

Οι Kajamies, Vauras και Kinnunen (2010), μελέτησαν τις επιπτώσεις ενός 

εξειδικευμένου ψηφιακού παιχνιδιού σε συνδυασμό με την υποστήριξη των εκπαιδευτικών 

στην ικανότητα των μαθητών με χαμηλές επιδόσεις να καταλάβουν λεκτικά προβλήματα 

μαθηματικών. Υπέθεσαν πως οι μαθητές με χαμηλές επιδόσεις θα βελτιωθούν, αν λάβουν 

την κατάλληλη καθοδήγηση από τους δασκάλους τους και ότι αυτή η βελτίωση της 

απόδοσης θα διατηρηθεί σε βάθος χρόνου. Συμμετείχαν οκτώ μαθητές ηλικίας 10 ετών από 

ένα σύνολο 429 Φινλανδών μαθητών οι οποίοι αποτέλεσαν την πειραματική ομάδα. Οι 

μαθητές επιλέχθηκαν λόγω των έντονων δυσκολιών τους στον υπολογισμό μαθηματικών 

λεκτικών προβλημάτων. Η παρέμβαση περιελάμβανε σαρανταπεντάλεπτες συνεδρίες δύο 

φορές την εβδομάδα για επτά εβδομάδες, όπου οι μαθητές παίζουν το παιχνίδι στον 

υπολογιστή που περιλαμβάνει λεκτικά προβλήματα μαθηματικών. Οι μαθητές 

καθοδηγούνται να ακολουθήσουν συγκεκριμένα βήματα για την επίλυση των προβλημάτων, 

συμπεριλαμβανομένων την προσεκτική εξέταση του προβλήματος και τις πιθανές λύσεις. Τα 

αποτελέσματα έδειξαν πως με το ψηφιακό παιχνίδι έχει δημιουργηθεί ένα πιο θετικό 
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περιβάλλον μάθησης αλλά οι ερευνητές δεν ήταν σίγουροι αν οι υπολογιστές ήταν ο 

ουσιαστικός παράγοντας που συνέβαλε στην επιτυχία.   

Οι Sampson και Panoutsopoulos (2012) χρησιμοποίησαν το ψηφιακό μαθησιακό 

παιχνίδι που βασίζεται στην επίτευξη των στόχων των αναλυτικών προγραμμάτων σπουδών 

των Μαθηματικών. Το παιχνίδι που χρησιμοποιήθηκε σε αυτή τη μελέτη ήταν το «Sims 2-

Open for Business». Είναι ένα εμπορικό παιχνίδι προσομοίωσης των επιχειρήσεων, στο 

οποίο οι χρήστες λειτουργούν στο πλαίσιο της αγοράς εργασίας, ως διαχειριστές των δικών 

τους επιχειρήσεων. Οι παίκτες μαθαίνουν να λειτουργούν σε δύσκολες καταστάσεις και να 

αναπτύσσουν συγκεκριμένες στρατηγικές για την επίλυση προβλημάτων. Διερευνήθηκαν οι 

απόψεις των μαθητών για τη συμμετοχή τους στο προτεινόμενο εκπαιδευτικό σενάριο, οι 

πιθανές αλλαγές στη στάση τους προς τη διδασκαλία των μαθηματικών και της μάθησης στο 

Γυμνάσιο. Οι συμμετέχοντες δήλωσαν ότι η χρήση του παιχνιδιού είχε θετική επίδραση στην 

κατανόηση καταστάσεων του πραγματικού κόσμου. Τα αποτελέσματα της διεξαχθείσας 

έρευνας έδειξαν ότι: (α) οι μαθητές που ασχολούνται με τις εκπαιδευτικές δραστηριότητες 

του ψηφιακού παιχνιδιού πέτυχαν τα ίδια αποτελέσματα με εκείνους που δεν έπαιξαν το 

παιχνίδι (β) το ψηφιακό παιχνίδι που υποστηρίζει εκπαιδευτικές δραστηριότητες οδήγησε σε 

καλύτερη επίτευξη των γενικών εκπαιδευτικών στόχων, και (γ) δεν παρατηρήθηκε να 

υπάρχουν σημαντικές διαφορές σε σχέση με τις στάσεις των μαθητών για διδασκαλία και 

μάθηση των μαθηματικών. 

Είναι γεγονός πως την τελευταία δεκαετία ερευνητές δείχνουν αυξανόμενο 

ενδιαφέρον για την ενσωματωμένη χρήση βιντεοπαιχνιδιών στην εκπαίδευση των 

μαθηματικών, καθώς και στην ανάπτυξη νέων εκπαιδευτικών μαθηματικών 

βιντεοπαιχνιδιών. Ωστόσο η ενσωμάτωση των ψηφιακών μαθηματικών παιχνιδιών στην 

καθημερινή διδασκαλία είναι ένα σύνθετο ζήτημα που απαιτεί το συνδυασμό της ψυχαγωγίας 

και της εκπαίδευσης καθώς και της ύπαρξης κατάλληλων υποδομών. Οι απόψεις των 

εκπαιδευτικών έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Σε ποιοτική έρευνα  (Demirbilek & Tamer, 2010) 

διερευνήθηκε η προοπτική χρήσης εκπαιδευτικών παιχνιδιών υπολογιστών στην εκπαίδευση 

μαθηματικών. Ημι-δομημένες συνεντεύξεις χρησιμοποιήθηκαν για τη συλλογή δεδομένων 

από δεκατρείς καθηγητές μαθηματικών στην Τουρκία. Οι εκπαιδευτικοί εξέφρασαν την 

ανησυχία τους για τον κίνδυνο να χάσουν τον έλεγχο της τάξης εξαιτίας του ψηφιακού 

παιχνιδιού των μαθηματικών. Κάποιοι εκπαιδευτικοί εκτιμούσαν ότι τα ψηφιακά 

εκπαιδευτικά παιχνίδια θα μπορούσαν να είναι ένα χρήσιμο εργαλείο για τη διδασκαλία των 

μαθηματικών. Άλλοι υποστήριξαν ότι η χρήση των παιχνιδιών στη διδασκαλία των 
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μαθηματικών δεν είναι κατάλληλη. Όλοι όμως οι εκπαιδευτικοί συμφώνησαν ότι υπάρχει 

ανάγκη κατάλληλης υποδομής στα σχολεία για να συμπεριληφθούν τα ψηφιακά παιχνίδια 

στην εκπαιδευτική διαδικασία. Οι πιο πολλοί υποστήριξαν ότι τα ψηφιακά μαθηματικά 

παιχνίδια θα μπορούσαν να βελτιώσουν τη δημιουργικότητα των μαθητών, καθώς και την 

κατανόηση των μαθηματικών εννοιών.  

Τα προβλήματα με τη χρήση ηλεκτρονικών παιχνιδιών στην τάξη είναι υπαρκτά και 

πρέπει να ξεπεραστούν. Χρειάζονται αλλαγές στη φιλοσοφία των εκπαιδευτικών αναφορικά 

με τη διδασκαλία των μαθηματικών. Οι απαιτήσεις σε υλικό και λογισμικό για να μπορέσουν 

να χρησιμοποιηθούν τα ψηφιακά παιχνίδια μαθηματικών επηρεάζουν την ευκολία χρήσης 

των ψηφιακών παιχνιδιών στην τάξη. Όλοι οι παραπάνω παράγοντες επηρεάζουν αρνητικά 

την υπόθεση της ενσωμάτωσης των ηλεκτρονικών παιχνιδιών στα μαθηματικά.  

Η αποτελεσματικότητα παρεμβάσεων τύπου αλληλοδιδακτικής (peer tutoring) στα 

μαθηματικά έχει απασχολήσει την έρευνα και η αποτελεσματικότητα της χρήσης της είναι 

καλά τεκμηριωμένη (Fuchs et al., 2008). Οι Malloy, Edwards και Anderson (2010) 

ερεύνησαν την αποτελεσματικότητα μιας αλληλοδιδακτικής μεθόδου υποστήριξης μέσω της  

χρήσης νέων τεχνολογικών στο μάθημα των μαθηματικών. Μελέτησαν τη χρήση μιας 

αλληλοδιδακτικής παρέμβασης μέσω υπολογιστή. Χρησιμοποιήθηκε το λογισμικό (4 

Mathematics Active Learning intelligent Tutoring System) για να προσδιοριστεί η 

αποτελεσματικότητά του στην επίδοση των μαθητών στην επίλυση προβλημάτων. 

Συμμετείχαν 125 μαθητές τετάρτης τάξης από αγροτικές περιοχές της Μασαχουσέτης. Οι 

μαθητές "έπαιξαν" το «4MALITY»  μία φορά την εβδομάδα για δέκα εβδομάδες. Το 

σύστημα κάνει χρήση εργαλείων που προσφέρουν βήματα βοήθειας, περιλαμβάνει εικονική 

εκπαίδευση καθώς και δραστηριότητες πρακτικών δοκιμασιών. Τα αποτελέσματα έδειξαν 

πως ποσοστό 70% των μαθητών σημείωσε σημαντικά καλύτερη επίδοση στο τέλος του 

προγράμματος σε σχέση με την επίδοση των αρχικών μετρήσεων. Επομένως υπάρχουν 

σοβαρές ενδείξεις πως μια διδασκαλία αλληλοδιδακτικής με την καθοδήγηση του 

υπολογιστή θα μπορούσε να βελτιώσει την απόδοση των μαθητών σε δεξιότητες επίλυσης 

προβλημάτων. Ωστόσο ως σημαντική αδυναμία της έρευνας αναφέρεται η απουσία ομάδας 

ελέγχου  για να διαπιστωθεί αν το σύστημα ήταν ο μόνος παράγοντας που επέδρασε στην  

αύξηση των επιδόσεων των μαθητών. 

Η χρήση των ψηφιακών παιχνιδιών για τη διδασκαλία των μαθηματικών στην 

προσχολική εκπαίδευση συγκέντρωσε επίσης το ενδιαφέρον των ερευνητών. Σε έρευνα 

δράσης (Park, 2009) που περιλαμβάνει τη δημιουργία από μια νηπιαγωγό μιας παρέμβασης 
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που ονομάζεται «Συνδυασμένη Δραστηριότητα» (Combined Activity), η οποία χρησιμοποιεί 

ένα συνδυασμό χειρισμού φυσικών υλικών (hands-on manipulatives) και λογισμικού 

ηλεκτρονικών υπολογιστών. Ο σκοπός της έρευνας ήταν να καθοριστεί η 

αποτελεσματικότητα της συνδυασμένης δραστηριότητας (χρησιμοποιώντας τόσο το 

λογισμικό του υπολογιστή και φυσικού υλικού που δημιούργησε ο ερευνητής) και μιας 

παραδοσιακής δραστηριότητας μαθηματικών που χρησιμοποιεί μόνο φυσικό εμπορικό υλικό. 

Στόχος ήταν η προώθηση της μάθησης των παιδιών προσχολικής ηλικίας στην εκμάθηση 

σειροθέτησης, της λογικής ταξινόμησης, της καταμέτρησης, και της πρόσθεσης. Οι 

συμμετέχοντες ήταν 41 παιδιά προσχολικής ηλικίας τριών έως πέντε ετών από δύο 

νηπιαγωγεία στη Φλόριντα (Η.Π.Α.) Τα παιδιά που συμμετείχαν στη συνδυασμένη δράση 

εργάστηκαν με τον ερευνητή για τρεις εβδομάδες. Για το σχεδιασμό της έρευνας 

χρησιμοποιήθηκε πειραματικός σχεδιασμός που περιελάμβανε μέτρηση πριν, μέτρηση μετά, 

πειραματική ομάδα και ομάδα ελέγχου. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι η συνδυασμένη 

δραστηριότητα είχε πιο θετική επίδραση στην κατανόηση της έννοιας του αριθμού, ιδιαίτερα 

στη σειροθέτηση και πρόσθεση από ό, τι οι παραδοσιακές δραστηριότητες. Οι συμμετέχοντες 

στη συνδυασμένη δράση βίωσαν νοητικά και κοινωνικά αποτελεσματικότερα το πώς να 

επικοινωνούν με τον εκπαιδευτικό και τους συμμαθητές σε ένα πολύ πιο διαφορετικό 

μαθησιακό περιβάλλον για τα μαθηματικά κάτι που δε συνέβη στην παραδοσιακή 

δραστηριότητα. Συνοπτικά η μελέτη είχε τα εξής αποτελέσματα: (1) την παροχή στους 

νηπιαγωγούς μιας περιγραφής των διαφόρων επιπτώσεων της συνδυασμένης δραστηριότητας 

στο νηπιαγωγείο, (2) την παροχή στους εκπαιδευτικούς και σχεδιαστές λογισμικών 

κατευθυντήριων γραμμών για τη δημιουργία αναπτυξιακά κατάλληλων δραστηριοτήτων που 

συνδυάζουν φυσικό υλικό και λογισμικό ηλεκτρονικών υπολογιστών για τα μικρά παιδιά και 

(3) την παροχή για τους εκπαιδευτικούς ενός παραδείγματος διδασκαλίας εννοιών για μικρά 

παιδιά (σειροθέτηση, ταξινόμηση, καταμέτρηση, και αρχές πρόσθεσης) που χρησιμοποιούν 

δραστηριότητες συνδυασμού.  

Σε νεώτερη έρευνα του ίδιου ερευνητή (Park, 2012) εξετάστηκε ο τρόπος που θα 

μπορούσε να δομηθεί μια διδασκαλία που περιλαμβάνει το φυσικό υλικό σε συνδυασμό με 

τα προγράμματα ηλεκτρονικών υπολογιστών για να βοηθήσουν τη μάθηση των 

μαθηματικών. Η μελέτη περιελάμβανε 20 παιδιά προσχολικής ηλικίας 3-5 ετών στη 

Φλόριντα με το 84% αυτών να είναι λευκοί. Υπήρχε σχεδόν ίσος αριθμός αγοριών (52%) και 

κοριτσιών (48%). Τα παιδιά χωρίστηκαν σε 4 ομάδες των 5 ατόμων. Κάθε ομάδα 

συνεργάστηκε με τον εκπαιδευτικό για 20 λεπτά 4 φορές την εβδομάδα με το χρόνο να 
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μοιράζεται εξίσου μεταξύ παιχνιδιών χειρισμού υλικών και παιχνιδιών στον υπολογιστή. Ο 

ερευνητής έκανε προσαρμογές καθημερινά με βάση τα αποτελέσματα των παρατηρήσεών 

του. Η μελέτη έδειξε ότι η πιο κατάλληλη ηλικία για τον τύπο της παρέμβασης που 

επιλέχθηκε ήταν η ηλικία των 4-5 ετών, ενώ σε κάποιες δραστηριότητες υπήρξαν μαθητές 

που ανταποκρίθηκαν και σε ηλικία 3 ετών. Το 86% των μαθητών αντέδρασε θετικά στις 

δραστηριότητες της μελέτης. Ως εκ τούτου, η μελέτη έδειξε ότι τα παιδιά προσχολικής 

ηλικίας θα μπορούσαν να μάθουν με αυτό το συνδυασμό των μεθόδων. 

Σε άλλη έρευνα (Räsänen et al., 2009) εξετάστηκε η επίδραση της παρέμβασης 

μέσω υπολογιστή (CAI) στις αριθμητικές δεξιότητες παιδιών του νηπιαγωγείου. Τα παιδιά 

ήταν 30 μαθητές του νηπιαγωγείου που οι εκπαιδευτικοί εκτίμησαν πως χρειάζονταν ειδική 

υποστήριξη στης πρώιμες μαθηματικές δεξιότητες. Οι μαθητές μοιράστηκαν τυχαία σε δύο 

ομάδες παρέμβασης. Η τρίτη ομάδα ήταν η ομάδα ελέγχου που αποτελούνταν από 29 

μαθητές,  δεν είχαν ανάγκη ειδικής υποστήριξης στα μαθηματικά και δεν έλαβαν καμία 

ιδιαίτερη παρέμβαση. Η πρώτη ομάδα έπαιξε ένα παιχνίδι στον υπολογιστή «The Number 

Race», η οποία η οποία επικεντρώθηκε στη σύγκριση των αριθμών και ο σχεδιασμός ήταν να 

εκπαιδευτούν στην αισθητοποίηση του αριθμού. Η άλλη ομάδα επικεντρώθηκε στα μοτίβα 

και έπαιξε το παιχνίδι «Graphogame-Math». Και οι δύο ομάδες συμμετείχαν σε μια 

καθημερινή παρέμβαση για τρεις εβδομάδες. Οι επιδόσεις των παιδιών στην προφορική 

αρίθμηση, στη λεκτική καταμέτρηση, στη σύγκριση αριθμών, στην καταμέτρηση 

αντικείμενων, στην αριθμητική, στη γρήγορη σειριακή ονομασία, μετρήθηκαν πριν και μετά 

την παρέμβαση. Αμφότερες οι παρεμβάσεις έδειξαν βελτιωμένη επίδοση των παιδιών στη 

σύγκριση αριθμών αλλά όχι σε άλλους τομείς. Τα ευρήματα αυτά, σε συνδυασμό με τα 

αποτελέσματα προηγούμενων ερευνών στην παρέμβαση μέσω υπολογιστή παρέχουν 

καθοδήγηση για τις μελλοντικές έρευνες για παρεμβάσεις αυτού του τύπου με στόχο την 

ενίσχυση της ανάπτυξης των μαθηματικών σε παιδιά με χαμηλές επιδόσεις. 

 

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον αποκτά η μελέτη των ερευνών ανά κατηγορία παιχνιδιών: 

- Τα εκπαιδευτικά ψηφιακά παιχνίδια μαθηματικών (Educational Math Games). Σε έρευνά 

τους οι Ke και Grabowski (2007) εξέτασαν τις επιδράσεις των παιχνιδιών αυτής της 

κατηγορίας στην απόδοση των μαθητών πέμπτης τάξης. Εκατόν είκοσι πέντε μαθητές από 

έξι δημόσια σχολεία στις ΗΠΑ (Πενσυλβάνια) έλαβαν μέρος σε αυτή τη μελέτη. 

Χρησιμοποιήθηκε το παιχνίδι «Astra Eagle» και μια σειρά από διαδικτυακά (web-based) 

παιχνίδια μαθηματικών στον υπολογιστή. Οι συμμετέχοντες χωρίστηκαν τυχαία σε τρεις 
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πειραματικές ομάδες: 1. Η συνεργατική ομάδα (Teams Games Tournament - TGT), 2. Η 

ανταγωνιστική ομάδα (Competitive Gameplaying Group – CGG) και 3. Η ομάδα που δεν 

έπαιζε ψηφιακό παιχνίδι (non gaming group).  Οι μαθητές ασκούνται σε αυτές τις ομάδες για 

τέσσερις εβδομάδες. Μετά το τέλος της εξάσκησης για τη μέτρηση της μαθηματικής 

ικανότητας χρησιμοποιήθηκε το εργαλείο GSAT (Game Skills Arithmetic Test) που 

περιλαμβάνει πρόσθεση, αφαίρεση, σύγκριση ποσοτήτων. Σύμφωνα με την ανάλυση των 

αποτελεσμάτων, οι μαθητές που ασκήθηκαν στις ομάδες του εκπαιδευτικού ψηφιακού 

μαθηματικού παιχνιδιού επωφελήθηκαν περισσότερο. Επίσης οι συμμετέχοντες στην 

συνεργατική ομάδα είχαν καλύτερη απόδοση στα μαθηματικά από τους άλλους.  

Σε άλλη μελέτη (Harris, Yuill, & Luckin, 2008) διερευνήθηκε πως το παίξιμο 

εκπαιδευτικών ψηφιακών παιχνιδιών συνεργατικά, επιδρά στην απόδοση των μαθητών σε 

πολύπλοκα προβλήματα λογικής. Κατά τη διάρκεια της παρέμβασης 34 μαθητές 

πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης χωρίζονται σε ζεύγη και έπαιξαν το «Zoombinis» ένα 

εκπαιδευτικό ψηφιακό παιχνίδι επίλυσης προβλημάτων στον υπολογιστή. Οι ερευνητές 

παρατήρησαν ότι η συνεργασία, ενώ παίζουν το εκπαιδευτικό παιχνίδι στον υπολογιστή, 

μπορεί να έχει θετικές συνέπειες για στην κατανόηση και την απόδοση των στόχων των 

παιδιών.  

Σε πολύ πρόσφατη μελέτη (Bakker, van den Heuvel-Panhuizen, & Robitzsch, 2015) 

διερευνήθηκαν οι επιδράσεις εκπαιδευτικού ψηφιακού μαθηματικού παιχνιδιού στον 

υπολογιστή στην ικανότητα συλλογισμού σε πολλαπλασιασμό μαθητών του δημοτικού 

σχολείου. Το δείγμα αποτελούνταν από 719 μαθητές, 66 σχολείων, που συμμετείχαν σε ένα 

πρόγραμμα παρέμβασης 10 εβδομάδων. Χρησιμοποίησαν προσαρμοσμένες εκδόσεις των 

μίνι παιχνιδιών (mini games) πολλαπλασιασμού από την ολλανδική ιστοσελίδα Rekenweb. 

Τρεις μετρήσεις χρησιμοποιήθηκαν για την αξιολόγηση της μάθησης των μαθητών στους 

συλλογισμούς του πολλαπλασιασμού (τεστ γνώσεων, τεστ δεξιοτήτων και τεστ πρόβλεψης). 

Επίσης χρησιμοποιήθηκε ένα τεστ γενικής μαθηματικής ικανότητας. Τα ευρήματα έδειξαν 

πως τα mini games θα μπορούσαν να βελτιώσουν τη διαδικαστική και την εννοιολογική 

γνώση των μαθητών.  

 

- Τα ψηφιακά παιχνίδια περιπέτειας (Adventure Games). Οι ερευνητές των διαδραστικών 

περιβαλλόντων μάθησης έχουν αυξηθεί και όλο και περισσότερο ενδιαφέρονται για το 

σχεδιασμό των συστημάτων που να ανταποκρίνονται περισσότερο στις διαφορές στις 

γνωστικές - συναισθηματικές καταστάσεις των μαθητών. Πιστεύουν ότι η ανίχνευση και η 
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προσαρμογή στη γνωστική λειτουργία του μαθητή επηρεάζει και μπορεί να ενισχύσει τα 

μαθησιακά κέρδη των μαθητών και να βελτιώσει την ποιότητα της συνολικής μαθησιακής 

εμπειρίας τους. Αυτοί οι τύποι των ερευνών επιδιώκουν να βοηθήσουν  τους σχεδιαστές 

παιχνιδιών στον εντοπισμό των επιθυμητών κύκλων που θέλουν να καλλιεργήσουν και των 

ανεπιθύμητων που θέλουν να αποτρέψουν. Σε έρευνα - μελέτη (Rodrigo, 2010) 

αξιολογήθηκαν οι γνωστικές συναισθηματικές καταστάσεις 164 Φιλιππινέζων μαθητών 7ης 

τάξης (μέσος όρος ηλικίας 12,8 έτη), με τη χρήση ενός διαδικτυακού ψηφιακού παιχνιδιού 

περιπέτειας. Οι συμμετέχοντες κλήθηκαν να παίξουν το παιχνίδι περιπέτειας «Math Blaster 

9-12». Σύμφωνα με το σενάριο του παιχνιδιού, ο κυβερνήτης έχει εγκλωβιστεί σε έναν 

πλανήτη πιθήκων. Για να ξεφύγουν ο παίκτης πρέπει να συμμετάσχει σε προ-αλγεβρικά 

παιχνίδια, τα οποία απαιτούν προσθέσεις, αφαιρέσεις, πολλαπλασιασμούς ή διαιρέσεις των 

ακέραιων ή δεκαδικών αριθμών. Οκτώ μεταπτυχιακοί φοιτητές στην εκπαίδευση ή στην 

επιστήμη των υπολογιστών, αποτέλεσαν την ομάδα των παρατηρητών. Οι παρατηρητές 

κατέγραφαν τη γνωστική-συναισθηματική κατάσταση των μαθητών, συμπεριλαμβανομένων 

της ανίας, της σύγχυσης, της απόλαυσης, της εμπλοκής, της απογοήτευσης, της έκπληξης και 

της ουδέτερης κατάστασης. Χρησιμοποιώντας ποσοτικές παρατηρήσεις πεδίου, ο ερευνητής 

επιχειρεί να καθορίσει ποιες από τις παραπάνω καταστάσεις τείνουν να επιμένουν και ποιες 

οδηγούν στη μετάβαση σε άλλες καταστάσεις. Διαπιστώθηκε ότι η πλήξη ήταν η μόνη 

κατάσταση που έτεινε να επιμένει. Η πλήξη έτεινε να μην οδηγεί σε εμπλοκή των μαθητών 

με το παιχνίδι. Ακόμη και οι μαθητές που ήταν μπερδεμένοι δηλαδή σε κατάσταση 

σύγχυσης, παρέμεναν σε εμπλοκή με το παιχνίδι και ξεπερνούσαν την κατάσταση. Σύμφωνα 

με τις καταγραφές των παρατηρητών, το παιχνίδι, όπως και πολλά άλλα εκπαιδευτικά 

παιχνίδια, απέτυχε να αποτρέψει την πλήξη επειδή οι περισσότεροι από τους συμμετέχοντες 

το βρήκαν πολύ απλό. Η πλήξη είναι μια επίμονη και ανεπιθύμητη κατάσταση. Αντίθετα η 

σύγχυση δεν είναι επίμονη και είναι από εκπαιδευτική σκοπιά επιθυμητή, διότι οδηγεί σε 

περαιτέρω εμπλοκή με το περιεχόμενο. Τέλος οι ερευνητές προτείνουν πως τα εκπαιδευτικά 

παιχνίδια θα πρέπει να είναι περισσότερο ανταγωνιστικά στο μέλλον.  

Η δημιουργία διασκεδαστικών παιχνιδιών για να υποστηρίξουν τη μάθηση σε 

συγκεκριμένους τομείς είναι ένα πολύπλοκο έργο. Οι Valente και Marchetti (2012) 

παρουσίασαν ένα πρωτότυπο δυσδιάστατο (2D) παιχνίδι δράσης και περιπέτειας για μάθηση 

μαθηματικών με διασκεδαστικό τρόπο. Απευθύνεται σε μαθητές πρωτοβάθμιας και πρώτων 

τάξεων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Ο παίκτης μπορεί να εξερευνήσει τα έξι επίπεδα του 

παιχνιδιού. Στόχος του παιχνιδιού είναι να σκοτώσει ο παίκτης όσο το δυνατόν περισσότερα 
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τέρατα ώστε να συλλέξει πόντους απαντώντας σε μαθηματικές ερωτήσεις. Εάν η απάντηση 

είναι λάθος, ο χαρακτήρας χάνει ενέργεια. Το παιχνίδι παρέχει ένα πλαίσιο για να μάθουν τις 

μαθηματικές έννοιες και λειτουργίες όπως διαίρεση, πολλαπλασιασμό, παραγοντοποίηση 

κ.α. Η μελέτη προτείνει την υποστήριξη της μάθησης με πολλαπλά στυλ παιχνιδιού και 

πολλαπλές δραστηριότητες με προκαθορισμένους στόχους. 

 

- Τα ψηφιακά παιχνίδια προσομοίωσης (Simulation Games). Το 2010 οι Polycarpou, 

Krausea, Rader, Kembel, Poupore και Chiu ανέπτυξαν μια «μαθηματική-Πόλη», μια 

προσομοίωση με βάση το εκπαιδευτικό παιχνίδι, το οποίο θα μπορούσε να βελτιώσει την 

επίδιση των μαθητών στα μαθηματικά. Προσφέρει ένα ευχάριστο περιβάλλον της πόλης-

προσομοίωσης στο οποίο οι μαθητές πρέπει να κερδίσουν χρήματα για να μπορούν να 

χτίσουν και να διατηρήσουν μια πόλη με κατοικίες, εμπορικά και βιομηχανικά κτίρια, καθώς 

και ανανεώσιμες και μη ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Ο παίκτης ξεκινά με ένα μικρό 

χρηματικό ποσό και μπορεί να κερδίσει περισσότερα απαντώντας σε ερωτήσεις 

μαθηματικών, που περιλαμβάνουν την πρόσθεση, αφαίρεση, πολλαπλασιασμό και διαίρεση 

κλασμάτων και την επίλυση προβλημάτων. Όπως και στην πραγματική ζωή, "οι 

κατασκευαστές της πόλης" στο παιχνίδι χρειάζονται χρήματα για να πληρώσουν για τα 

κτίρια και τους πόρους, τους δρόμους, τα σπίτια, τους χώρους για τους εργαζόμενους και 

βασικές υπηρεσίες όπως η αστυνομία, η πυροσβεστική και τα νοσοκομεία. Ο κύριος στόχος 

του παιχνιδιού είναι να δημιουργήσει μια πόλη που μεγιστοποιεί την ευτυχία των κατοίκων 

της. Σε μια πιλοτική μελέτη δέκα καθηγητές μαθηματικών δοκίμασαν το παιχνίδι και 

απάντησαν σε ερωτήσεις. Η ανατροφοδότηση από τους εκπαιδευτικούς ήταν ενθαρρυντική 

και έδωσε κίνητρα στους ερευνητές για την περαιτέρω βελτίωση του εκπαιδευτικού 

παιχνιδιού. Η «Συνεργατική μαθηματική πόλη» η οποία χρησιμοποιεί ένα δικτυωμένο 

περιβάλλον συνεργασίας, αποτελεί επέκταση της «Μαθηματικής πόλης» και επιτρέπει στους 

μαθητές να εργάζονται από κοινού και να επικοινωνούν μέσω κειμένου, φωνής ή βίντεο. Ένα 

σημαντικότατο στοιχείο του παιχνιδιού είναι οι τύποι των προβλημάτων που 

περιλαμβάνονται στο παιχνίδι. Η ομάδα των δημιουργών εργάζεται για την ανάπτυξη ενός 

απλού και φιλικού περιβάλλοντος μέσω του οποίου οι εκπαιδευτικοί μπορούν να αλλάξουν ή 

να προσθέσουν προβλήματα. Αυτό θα παρέχει στους εκπαιδευτικούς τη δυνατότητα να 

προσαρμόσουν το παιχνίδι στην περιοχή και το επίπεδο του ενδιαφέροντός τους. 

 Σε άλλη έρευνα (Pareto, Arvemo, Dahl, Haake, & Gulz, 2011) χρησιμοποιήθηκε 

ένα ψηφιακό παιχνίδι αριθμητικής (teachable-agent arithmetic game). Το συγκεκριμένο 
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παιχνίδι παρουσιάστηκε και αξιολογήθηκαν τα αποτελέσματά του στην απόδοση των 

μαθητών στα μαθηματικά, τη στάση τους και την αυτο-αποτελεσματικότητα (self efficacy). 

Ο πειραματικός σχεδιασμός προέβλεπε εκπαίδευση σε βασικές δεξιότητες αριθμητικής μέσα 

από ένα κινούμενο περιβάλλον προσομοίωσης. Το δείγμα αποτελούνταν από 153 μαθητές 

τρίτης και πέμπτης τάξης στη Σουηδία. Ο καθένας από τους συμμετέχοντες έπαιξε το 

αριθμητικό παιχνίδι για 9 εβδομάδες, 40 λεπτά την εβδομάδα. Περιλαμβάνονταν  αριθμητικά 

προβλήματα, ερωτήματα σχετικά με τη στάση των μαθητών προς τα μαθηματικά και 

ερωτήσεις σχετικά με την αυτοαποτελεσματικότητα στα μαθηματικά. Η πειραματική ομάδα 

σε σύγκριση με την ομάδα ελέγχου έδειξε σημαντικά μεγαλύτερη βελτίωση στην 

εννοιολογική αριθμητική αντίληψη και στην αυτο-αποτελεσματικότητα, αλλά όχι στη γενική 

στάση απέναντι μαθηματικά,. Ακόμη ο βαθμός αυτο-αποτελεσματικότητας αποτελεί ισχυρό 

προγνωστικό δείκτη των επιδόσεων στα μαθηματικά. 

 

- Τα ψηφιακά παιχνίδια για φορητές συσκευές (mobile video games). Η πλειοψηφία της 

βιβλιογραφίας σχετικά με την επίδραση των φορητών ψηφιακών συσκευών (Mobile 

learning) στην εκπαίδευση των μαθηματικών, επικεντρώνεται στην ικανότητα των έξυπνων 

τεχνολογιών να χρησιμεύσουν ως μια νέα πλατφόρμα για τη δημιουργία νέων διαδραστικών 

εφαρμογών και παιχνιδιών για τη διδασκαλία των μαθηματικών. Έτσι το ψηφιακό παιχνίδι 

και τα μαθηματικά για ταμπλέτες και έξυπνα τηλέφωνα απασχολεί τους ερευνητές όλο και 

περισσότερο.  Οι Kim κ. συν., (2012) μελέτησαν την αποτελεσματικότητα του μοντέλου 

μάθησης μέσω φορητού ψηφιακού παιχνιδιού για τα παιδιά που ζουν σε υπανάπτυκτες 

περιοχές. Μελέτησαν τη συμπεριφορά τους και τις μεταβλητές που μπορούν να επισπεύσουν 

τη διαδικασία. Η μελέτη έγινε στην Ινδία, όπου η συντριπτική πλειοψηφία του πληθυσμού 

ζει σε απομακρυσμένες περιοχές με μικρές ευκαιρίες επίσημης εκπαίδευσης.  Συμμετείχαν 

210 παιδιά ηλικίας 6-14 από μη προνομιούχες περιοχές της Ινδίας. Χωρίστηκαν σε τρία 

γκρουπ. Το ένα γκρουπ αποτελούνταν από παιδιά που εργάζονταν ανεξάρτητα, το δεύτερο 

γκρουπ από συμμετέχοντες που κατανέμονταν σε ομάδες των 3 ατόμων και το τρίτο γκρουπ 

από συμμετέχοντες που κατανέμονταν σε ομάδες των 7 ατόμων.  Όλοι προμηθεύτηκαν μια 

φορητή συσκευή που λειτουργεί με μπαταρίες, με εγκατεστημένο το παιχνίδι «Fire Rescue 

Math». Οι μαθητές πήραν τη συσκευή χωρίς οποιαδήποτε εντολή. Εξασφαλίστηκε πως 

κανείς από τους ενήλικες δε θα τους βοηθήσει και θα έπρεπε να καταλάβουν μόνοι τους πως 

χρησιμοποιείται η συσκευή. Οι μαθητές έπρεπε να καταλάβουν πώς θα ενεργοποιήσουν τη 

συσκευή και να μάθουν πώς παίζεται το παιχνίδι το οποίο είχε ως σκοπό να φθάσουν και να 
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σώσουν, με τη χρήση πρόσθεσης και αφαίρεσης, ανθρώπους από τις πυρκαγιές που 

ξεφυτρώνουν γύρω από ένα κτίριο. Τα ευρήματα αποκαλύπτουν ότι τα παιδιά με ελάχιστη ή 

καμία προηγούμενη επαφή με την τεχνολογία ήταν σε θέση όχι μόνο να καταλάβουν τη 

δεδομένη τεχνολογία αλλά και να λύσουν μια σειρά από αυξημένης δυσκολίας προβλήματα 

σε σχέση με το παιχνίδι, χωρίς ειδική παρέμβαση ή εντολή από ενήλικες. Αν και δεν ήταν 

όλοι οι μαθητές ικανοί να επιλύσουν τα προβλήματα μόνοι τους, ήταν όμως σε θέση να 

βοηθήσει ο ένας τον άλλον, έτσι ώστε όλοι να ανταπεξέλθουν με επιτυχία χωρίς εξωτερική 

επέμβαση - βοήθεια. Οι μαθητές που είχαν προηγούμενη εμπειρία τεχνολογίας ήταν 

ταχύτεροι από ό, τι εκείνοι που ποτέ δεν είχαν χρησιμοποιήσει την τεχνολογία. Η μελέτη 

διαπίστωσε επίσης ότι διάφοροι παράγοντες, μεταξύ των οποίων το φύλο και το μέγεθος της 

ομάδας, επηρεάζουν την ικανότητα των παιδιών να μάθουν. Οι ομάδες των 3 ατόμων ήταν 

πιο αποτελεσματικές, ακολουθούμενες από τις ομάδες των 7 ατόμων. Λιγότερο 

αποτελεσματικοί ήταν αυτοί που εργάστηκαν ανεξάρτητα. Η μελέτη καταλήγει σε 

συγκεκριμένες συστάσεις για μελλοντικά σχέδια εκπαιδευτικής ανάπτυξης ειδικών περιοχών 

στις αναπτυσσόμενες χώρες.  

Σε μια άλλη έρευνα (Shin, Norris, & Soloway, 2006) για μια περίοδο τεσσάρων 

μηνών έγινε διερεύνηση των επιπτώσεων του φορητού ψηφιακού παιχνιδιού σε μαθητές 

δημοτικού σχολείου των Η.Π.Α. Το υλικό που χρησιμοποιήθηκε ήταν το «Skills Arena» ένα 

εκπαιδευτικό παιχνίδι, σχεδιασμένο για τη διδασκαλία βασικών δεξιοτήτων αριθμητικής. Το 

παιχνίδι ήταν δομημένο σε έξι επίπεδα από το ευκολότερο προς το δυσκολότερο, 

χρησιμοποιώντας χαρακτήρες κινουμένων σχεδίων. Οι χρήστες είχαν άμεση 

ανατροφοδότηση στις απαντήσεις τους. Οι ερευνητές τοποθέτησαν τους 50 συμμετέχοντες 

σε τρεις ομάδες. Η πρώτη ομάδα που έλαβε σχετική εκπαίδευση αποτελούνταν από 20 

μαθητές και έπαιζε το παιχνίδι, για 15 λεπτά, πέντε ημέρες την εβδομάδα, για 13 εβδομάδες. 

Η δεύτερη ομάδα αποτελούνταν από 21 μαθητές και χρησιμοποίησαν κάρτες flash για 5 

εβδομάδες, και τις υπόλοιπες εβδομάδες ασκήθηκαν στο ψηφιακό παιχνίδι όπως και η πρώτη 

ομάδα. Η τρίτη ομάδα  αποτελούνταν από 9 μαθητές που εκπαιδεύτηκαν στο παιχνίδι τις 

τελευταίες 8 εβδομάδες του προγράμματος. Συνολικά τα αποτελέσματα έδειξαν ότι η το 

φορητό ψηφιακό παιχνίδι ήταν επωφελές για τους μαθητές στην εκμάθηση των 

μαθηματικών, ειδικά για τους μαθητές με χαμηλή ικανότητα, ανεξάρτητα από το φύλο και 

την καταγωγή. Σε ανάλυση συσχετίσεων τα αποτελέσματα έδειξαν πως οι μαθητές που 

έμαθαν τα μαθηματικά μέσα από τις φορητές διαδραστικές ψηφιακές δραστηριότητες 
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εκτελούσαν καλύτερα τα τεστ αξιολόγησης των μαθηματικών από τους συμμαθητές που δεν 

είχαν χρησιμοποιήσει αυτές τις συσκευές. 

Σε νεώτερη έρευνα οι  Kiili, Koivisto, Finn και Ketamo (2012) αξιολόγησαν το 

παιχνίδι «eedu Elements». Είναι ένα παιχνίδι στον υπολογιστή που περιλαμβάνει όλα τα 

στοιχεία του Φινλανδικού προγράμματος σπουδών των μαθηματικών του δημοτικού 

σχολείου. Το παιχνίδι διατίθεται για τους παίκτες σε όλο τον κόσμο και είναι 

βελτιστοποιημένο για ταμπλέτες και έξυπνα τηλέφωνα. H έρευνα επικεντρώθηκε στην 

αξιολόγηση της εφαρμογής του παιχνιδιού και στην εξερεύνηση της στάσης του παίκτη για 

το παιχνίδι. Οι συμμετέχοντες ήταν Φινλανδοί (Ν = 43) και Ιρλανδοί μαθητές (Ν = 22) 

δημοτικού σχολείου. Το σενάριο του παιχνιδιού απαιτούσε από τους μαθητές να διδάξουν τα 

κατοικίδιά τους (ποντίκια) μαθηματικές δεξιότητες. Τα κατοικίδια στη συνέχεια θα 

ανταγωνιστούν τη γάτα. Ο μαθητής παρατηρεί τον ανταγωνισμό για να δει αν δίδαξε το 

κατοικίδιο σωστά για να ανταγωνιστεί τη γάτα. Αν διδάχτηκε σωστά τότε καταφέρνει και 

πηγαίνει στο επόμενο επίπεδο. Οι μαθητές του δείγματος φοιτούσαν στην τετάρτη τάξη και  

ήταν  σχεδόν εξισωμένοι όσον αφορά το φύλο, το οικονομικό και φυλετικό υπόβαθρο και το 

επίπεδο ικανότητας των μαθηματικών. Υπήρχαν δύο 25λεπτες συνεδρίες όπου οι μαθητές 

εργάστηκαν σε ομάδες με μια συσκευή ανά 4 έως 6 μαθητές την οποία πήραν με τη σειρά οι 

παίκτες και οι παρατηρητές. Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας βοηθήθηκαν από τους 

δασκάλους τους. Στη συνέχεια συμμετείχαν σε μια συζήτηση σχετικά με τα συναισθήματά 

τους προς το παιχνίδι και όλα τα χαρακτηριστικά του. Οι Φινλανδοί ήταν μαθητές πρώτης 

δημοτικού και  έκτης δημοτικού. Χωρίστηκαν σε ομάδες των 2-4 ατόμων με 1-2 iPads και 

έπαιξαν για 90 λεπτά. Όλοι οι μαθητές εξέφρασαν θετικά συναισθήματα προς την εμπειρία 

αυτή γεγονός που αποδεικνύεται από την αύξηση της χρήσης του παιχνιδιού μετά το σχολείο 

αμέσως μετά τις συνεδρίες. Όπως φαίνεται από τα αποτελέσματα σε γενικές γραμμές, το 

παιχνίδι βιώνεται ως καλό ή εξαιρετικό παιχνίδι μάθησης σε όλες τις ηλικιακές ομάδες που 

μελετήθηκαν. Η προηγούμενη εμπειρία των μαθητών στη χρήση ανάλογων συσκευών τους 

βοήθησε πολύ. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι χρειάστηκαν λιγότερο από δύο λεπτά για να 

μάθουν πώς να παίξουν το παιχνίδι, αλλά οι παίκτες περίμεναν να μάθουν το παιχνίδι ακόμα 

πιο γρήγορα. Φαίνεται ότι οι απαιτήσεις των χρηστών είναι σήμερα τόσο υψηλές που η 

καμπύλη μάθησης θα πρέπει να είναι πολύ απότομη. Έτσι, η ευκολία χρήσης μπορεί να 

θεωρηθεί ως ένα από τα κρίσιμα ζητήματα που θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη στην 

εφαρμογή της διάδοσης λύσεων με βάση το παιχνίδι. 
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 Σε άλλη μελέτη (Kiger, Herro, & Prunty, 2012), μαθητές τρίτης τάξης δημοτικού 

σχολείου στις μεσοδυτικές πολιτείες των ΗΠΑ συμμετείχαν σε ένα πρόγραμμα διάρκειας 9 

εβδομάδων με παρέμβαση μάθησης μέσω φορητών – κινητών συσκευών (MLI- Μobile 

learning Ιntervention). Ογδόντα επτά μαθητές (Ν= 87) συμμετείχαν στη μελέτη. Η 

πειραματική ομάδα αποτελούνταν από 41 μαθητές (Ν = 41) και η ομάδα ελέγχου από 46 

μαθητές (Ν= 46). Οι ομάδες ήταν εξισωμένες ως προς το φύλο, τη φυλή - εθνικότητα, την 

οικονομική κατάσταση, τις ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, τους εκπαιδευτικούς του 

προηγούμενου έτους, και στην απόδοση στο πολιτειακό τεστ μαθηματικών τρίτης τάξης. Η 

πειραματική ομάδα μαθητών (MLI) ξεπέρασε σε επίδοση τους μαθητές της ομάδας ελέγχου. 

Τα ευρήματα αυτά υποδηλώνουν πως ένα  πρόγραμμα σπουδών με κινητή συσκευή μπορεί 

να είναι μια οικονομικά πιο αποδοτική παρέμβαση για τη βελτίωση των επιδόσεων των 

μαθητών. Οι δαπάνες και τα αποτελέσματα του προγράμματος το καθιστούν πιο συμφέρον 

σε σχέση με άλλα προγράμματα.  

Σε  διερευνητικό σχεδιασμό οι Wijers, Jonker και Drijvers (2010) εξέτασαν την 

αποτελεσματικότητα της φορητής τεχνολογίας ως μέσο για την εκπαίδευση των 

μαθηματικών με τη χρήση ενός διαδραστικού παιχνιδιού που ονομάζεται «Mobile Math». Ως 

μέσο για την εκμάθηση της γεωμετρίας, το πρόγραμμα δόθηκε σε ομάδες μαθητών ηλικίας 

12-14 ετών με έξυπνα κινητά τηλέφωνα με το GPS ενεργοποιημένο. Απαιτούνταν να 

προσανατολιστούν σε εξωτερικούς χώρους, έτσι ώστε οι θέσεις τους στο χάρτη να 

δημιουργήσουν ορισμένα τετράπλευρα. Οι πληροφορίες της παρατήρησης, της έρευνας, της 

συνέντευξης και η απευθείας σύνδεση των δεδομένων του παιχνιδιού συγκεντρώθηκαν από 

τρία διαφορετικά σχολεία. Τα αποτελέσματα έδειξαν πως οι μαθητές έμαθαν να 

χρησιμοποιούν το GPS, να διαβάζουν το χάρτη, και να κατασκευάζουν τετράπλευρα μέσα 

από το παιχνίδι. Και οι εκπαιδευτικοί και οι μαθητές ισχυρίστηκαν πως οι δραστηριότητες 

προωθούν ένα ευχάριστο περιβάλλον μάθησης με αναπτυγμένα κίνητρα.  

Σε ερευνά τους οι Rosas κ. συν., (2003) παρουσίασαν μια μελέτη της οποίας κύριος 

στόχος ήταν να αξιολογήσει τις επιπτώσεις των εκπαιδευτικών ψηφιακών βιντεοπαιχνιδιών 

στην τάξη, σχετικά με τα βασικά μαθηματικά και την αναγνωστική κατανόηση. Το λογισμικό 

περιείχε πέντε προγράμματα (Magalu, Hermes, Tiki-Tiki, Roli, & Hangman), που τρέχουν 

στο Nintendo Gameboy. Σε αυτή τη μελέτη συμμετείχαν 1274 μαθητές  πρώτης και δευτέρας 

τάξης και 30 εκπαιδευτικοί, από 6 σχολεία στο Σαντιάγο της Χιλής. Οι μαθητές χωρίστηκαν 

και τοποθετήθηκαν σε τρεις ομάδες. Η πειραματική ομάδα, με 758 μαθητές σε 19 τάξεις, 

έπαιξε 20-40 λεπτά την ημέρα. Η ομάδα εσωτερικού ελέγχου με 347 συμμετέχοντες σε 9 
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τάξεις στα ίδια σχολεία με την πειραματική ομάδα, και η ομάδα εξωτερικού ελέγχου με 169 

μαθητές σε διαφορετικά σχολεία. Οι μαθητές της πειραματικής ομάδας χρησιμοποιούσαν τα 

ψηφιακά παιχνίδια κατά μέσο όρο 30 ώρες για μια περίοδο 3 μηνών. Αξιολογήθηκε η 

επίδοσή τους στην αναγνωστική κατανόηση, στην ορθογραφία στις μαθηματικές δεξιότητες, 

καθώς και τα κίνητρά τους να χρησιμοποιούν ψηφιακά παιχνίδια. Οι προσδοκίες των 

εκπαιδευτικών για αλλαγές που οφείλονται στη χρήση των ψηφιακών παιχνιδιών, η 

μεταφορά τεχνολογίας, και ο χειρισμός της δυναμικής της τάξης, αξιολογήθηκαν μέσω 

δοκιμών και παρατηρήσεων στην τάξη. Τα αποτελέσματα δείχνουν σημαντικές διαφορές στα 

μαθηματικά μεταξύ των ομάδων πειραματικής και εσωτερικού ελέγχου σε σχέση με την 

ομάδα εξωτερικού ελέγχου, στην αναγνωστική κατανόηση και στην ορθογραφία, αλλά δεν 

υπάρχουν σημαντικές διαφορές σε αυτούς τους τομείς μεταξύ της πειραματικής ομάδας και 

της ομάδας εσωτερικού ελέγχου. Από τις εκθέσεις των εκπαιδευτικών και τις παρατηρήσεις 

στην τάξη επιβεβαιώνεται ακόμη η βελτίωση των κινήτρων για μάθηση και η αύξηση της 

συγκέντρωσης και της προσοχής των μαθητών. Παρά το γεγονός ότι περαιτέρω μελέτες 

σχετικά με τις επιπτώσεις της μάθησης μέσω της χρήσης ψηφιακών παιχνιδιών είναι 

επιτακτική ανάγκη, τα θετικά αποτελέσματα στα κίνητρα και στην δυναμική της τάξης 

δείχνουν ότι η εισαγωγή των εκπαιδευτικών ψηφιακών παιχνιδιών μπορεί να είναι ένα 

χρήσιμο εργαλείο για την προώθηση της μάθησης μέσα στην τάξη. 

Οι Diah, Ehsan  και Ismail (2010) πρότειναν ένα εναλλακτικό κινητό εκπαιδευτικό 

παιχνίδι. Σχεδίασαν το «Math Rush» ένα παιχνίδι βασισμένο στον κονστρουκτιβισμό το 

οποίο θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για την υποστήριξη των μαθηματικών στην  

πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Περιλαμβάνει όλα τα απαραίτητα χαρακτηριστικά που πρέπει να 

έχει ένα βιντεοπαιχνίδι, προκειμένου να τονώσει το ενδιαφέρον των παιδιών, όπως στόχοι, 

κανόνες, ανταγωνισμός, πρόκληση, φαντασία, ψυχαγωγία. Οι χρήστες πρέπει να απαντήσουν 

το συντομότερο δυνατόν μια σειρά ερωτημάτων τα οποία βασίζονται σε βασικές 

μαθηματικές πράξεις, όπως πρόσθεση, αφαίρεση, διαίρεση και πολλαπλασιασμό. Το παιχνίδι 

έχει αναπτυχθεί για να παρέχει μια απροσδόκητη εμπειρία μάθησης και θα μπορούσε να είναι 

ένα χρήσιμο βοηθητικό εκπαιδευτικό εργαλείο για την εκμάθηση των μαθηματικών 

Στη μελέτη τους  (Main & O’Rourke, 2009) ερεύνησαν τη σύγκριση φορητών 

συσκευών με τις παραδοσιακές μεθόδους διδασκαλίας στην ανάπτυξη των νοητικών 

δεξιοτήτων στα μαθηματικά. Πενήντα εννέα (59) μαθητές από 2 σχολεία στην μητροπολιτική 

περιοχή Περθ στην Αυστραλία, συμμετείχαν στη μελέτη και τοποθετήθηκαν σε 2 ομάδες. Οι 

μαθητές της πειραματικής ομάδας εκπαιδεύτηκαν στο παιχνίδι «Dr Kawashima» για 



94 

 

Nintendo DS ενώ οι μαθητές της ομάδας ελέγχου διατήρησαν το συνηθισμένο τους 

πρόγραμμα. Το εργαλείο «One Minute Test of Basic Number Facts», που αναπτύχθηκε από 

τον Westwood το 1987, χρησιμοποιήθηκε για τη μέτρηση των αριθμητικών δεξιοτήτων των 

μαθητών πριν και μετά την παρέμβαση 10 εβδομάδων. Τα αποτελέσματα έδειξαν πως η 

μαθητές της πειραματικής ομάδας παρουσίασαν σημαντική βελτίωση στις επιδόσεις των 

μαθηματικών και στην αυτο-αντίληψή τους.  

Ωστόσο υπάρχουν και αντίθετες εκτιμήσεις. Σε έρευνα  (Carr, 2012) εξετάστηκαν τα 

αποτελέσματα χρήσης για τη μαθηματική επίδοση του iPad ως ατομική υπολογιστική σε 

μαθητές πέμπτης τάξης. Το δείγμα αποτελούσαν 104 μαθητές της πέμπτης τάξης δημοτικού 

σχολείου σε δύο αγροτικές περιοχές της Βιρτζίνια (Η.Π.Α.). Η έρευνα προέβλεπε τεστ 

προμέτρησης και τεστ μέτρησης μετά. Η διάρκεια της  μελέτης ήταν για περισσότερο από 

ένα ακαδημαϊκό τρίμηνο και η διάρκειά της ήταν εννέα εβδομάδες. Τα ευρήματα του 

πειράματος έδειξαν πως δεν υπήρχε σημαντική διαφορά μεταξύ της πειραματικής ομάδας με 

τη χρήση των iPads και της ομάδας ελέγχου που δεν έκανε χρήση συσκευών νέας 

τεχνολογίας.  

Σε μια άλλη έρευνα (Farmer, 2013) εξετάστηκε  ο αντίκτυπος των εκπαιδευτικών 

παιχνιδιών στην επίδοση. Το ερευνητικό ερώτημα ήταν ποιες είναι οι επιπτώσεις από τη 

χρήση μιας εφαρμογής μαθηματικών για iPad στην μαθηματική επίδοση. Στην έρευνα που 

χρησιμοποιούνται τα δεδομένα που συγκεντρώθηκαν πριν και μετά την παρέμβαση από τους 

συμμετέχοντες μαθητές. Οι συμμετέχοντες ήταν σαράντα τέσσερις μαθητές γυμνασίου 

(Gainesville, Georgia) με χαμηλή βαθμολογία στα μαθηματικά. Η μελέτη διεξήχθη για μια 

χρονική περίοδο τριών εβδομάδων. Τα ευρήματα δεν δείχνουν σημαντική αύξηση της 

επίδοσης στις μετρήσεις μετά την παρέμβαση, σε σχέση με τις αρχικές.  

Ωστόσο οι αντιφάσεις των ερευνών φαίνεται να οφείλονται σε μια σειρά από 

ζητήματα (Ke, 2009) όπως στο γεγονός πως η πλειοψηφία των υφιστάμενων εμπειρικών 

μελετών παρουσιάζει αδυναμίες με κυριότερες, τις αποκλίσεις στην έρευνα, το είδος του 

παιχνιδιού που χρησιμοποιείται, με μεταβλητές που έχουν να κάνουν με τον μαθητή, τα 

σύντομα πειράματα και παρεμβάσεις, τις ασαφείς περιγραφές από τα παιχνίδια που 

χρησιμοποιήθηκαν. Όμως σε ένα συνεχώς μεταβαλλόμενο κόσμο η εξέλιξη της τεχνολογίας 

και οι δυνατότητες αξιοποίησής της στην εκπαίδευση πρέπει να ληφθούν υπόψη.  
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Όπως φαίνεται από τη βιβλιογραφική ανασκόπηση το ψηφιακό παιχνίδι είναι 

δυνατόν να ενσωματωθεί μέσα στην τάξη για να υποστηρίξει τη διδασκαλία της επίσημης 

ύλης του αναλυτικού προγράμματος των μαθηματικών. Η άποψη αυτή περιλαμβάνεται και 

στο σκεπτικό της επίσημης δράσης NCLB (No Child Left Behind, 2002). Η χρήση του  

συστήνεται και είναι σύμφωνη με τα πρότυπα που ορίζονται από τις ομοσπονδιακές και 

κρατικές υπηρεσίες εκπαίδευσης των Η.Π.Α. Σύμφωνα με την άποψη αρκετών ερευνητών, 

είναι ανύπαρκτη στο εκπαιδευτικό σύστημα η χρήση των δεξιοτήτων του 21ου αιώνα, για να 

καλύψει τις ανάγκες αυτής της γενιάς που είναι υπερβολικά εξοικειωμένη με τη χρήση των 

νέων τεχνολογιών. Η χρήση της τεχνολογίας εκτός των άλλων είναι ένας τρόπος 

ικανοποίησης των αναγκών των μαθητών. Όπως φαίνεται στην ανασκόπηση της 

βιβλιογραφίας, υπάρχουν πολλές μελέτες που βασίζονται στην έρευνα  και προτείνουν τη 

χρήση της τεχνολογίας ως μέσο επιτεύξεως αυτής της αναγκαιότητας.   Η έρευνα έχει δείξει 

ότι η χρήση των ψηφιακών παιχνιδιών δεν αποτελεί μόνο μια απαραίτητη πρακτική στην 

εκπαίδευση ως προϊόν μετασχηματισμού της κοινωνίας που περιλαμβάνει την καθημερινή 

χρήση ηλεκτρονικών συσκευών τεχνολογίας, αλλά μπορεί να χρησιμοποιηθεί και για την 

αύξηση της μαθησιακής επίδοσης γενικότερα και της μαθηματικής μαθησιακής επίδοσης 

ειδικότερα.   

 

2.3.1.2 Ψηφιακό παιχνίδι και μαθηματική εκπαίδευση σε μαθητές με νοητική   

             αναπηρία 

Τα υποβοηθούμενα από υπολογιστή προγράμματα παιχνιδιών χρησιμοποιούνται για 

την ανάπτυξη ή και την ενίσχυση δεξιοτήτων επίλυσης προβλημάτων, για την ανάπτυξη 

στρατηγικών, για την παρακίνηση της μάθησης. Χαρακτηριστικά των προγραμμάτων του 

παιχνιδιού είναι ότι περιλαμβάνουν την ενθάρρυνση στρατηγικών δεξιοτήτων λογικής 

σκέψης, την ενσωμάτωση  μορφών εκπαιδευτικής παρέμβασης με καθορισμένους στόχους,  

τη διδασκαλία νέων δεξιοτήτων, την αποκατάσταση των ήδη μαθημένων δεξιοτήτων, την 

πρόκληση και την παρακίνηση των μαθητών (Church & Bender, 1989). Αν και ο αριθμός 

των ερευνών σχετικά με την ενσωμάτωση των ψηφιακών παιχνιδιών στην διδακτική των 

μαθηματικών για μαθητές τυπικής ανάπτυξης είναι ικανοποιητικός, ο αριθμός των 

αντίστοιχων ερευνών για τους μαθητές με ελαφρά νοητική αναπηρία είναι εξαιρετικά 

περιορισμένος. Τα εξαιρετικά λίγα ερευνητικά δεδομένα αναφέρονται στη χρήση ψηφιακών 
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παιχνιδιών τύπου πρακτικής εξάσκησης (Drill and Practice – D.P.) και χρονολογούνται 

αρκετά χρόνια πριν.  

Στην παρούσα ανασκόπηση βιβλιογραφίας εντοπίσαμε μελέτη που επικεντρώνεται 

αποκλειστικά σε μια παρέμβαση μέσω υπολογιστή (CAI), η οποία περιλαμβάνει 

χαρακτηριστικά παιχνιδιού.  Οι Bahr  και  Rieth (1991) μελέτησαν τις επιδράσεις μιας 

ποικιλίας στόχων που είχαν τη μορφή παιχνιδιού. Σαράντα έξι μαθητές με ελαφρά νοητική 

αναπηρία μοιράστηκαν τυχαία σε τέσσερις ομάδες παρέμβασης: συνεργατική, 

ανταγωνιστική, ατομική, και ομάδα ελέγχου. Οι μαθητές της συνεργατικής ομάδας 

εργάζονταν με έναν συνεργάτη σε ένα πρόγραμμα υπολογιστή με βάση το παιχνίδι. Οι 

μαθητές της συνεργατικής ομάδας κέρδιζαν 10 πόντους εάν εκπλήρωναν ένα 

προκαθορισμένο κριτήριο και κέρδιζαν 5 πόντους, αν δεν το έκαναν. Στην ανταγωνιστική 

ομάδα, οι μαθητές εργάστηκαν σε ζευγάρια και ανταγωνίζονταν μεταξύ τους για το 

μεγαλύτερο αριθμό πόντων (10 βαθμοί για τον νικητή και 5 πόντους για τον άλλο 

συμμετέχοντα). Στην ατομική κατάσταση, οι μαθητές κέρδιζαν 10 πόντους εάν εκπλήρωναν 

τα κριτήρια ατομικά και 5 πόντους, όταν δεν τα εκπλήρωναν. Οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι 

οι μαθητές σε όλες τις συνθήκες βελτίωσαν τις επιδόσεις τους στα μαθηματικά σε 

πολλαπλασιασμό μονοψήφιων αριθμών και σε προβλήματα αφαίρεσης. Το γεγονός ότι δεν 

υπήρχαν σημαντικές διαφορές μεταξύ των ομάδων πιθανόν να οφείλεται στη μεθοδολογία 

που χρησιμοποιήθηκε στη μελέτη. Για παράδειγμα, οι ερευνητές στον έλεγχο για τις 

επιπτώσεις του υπολογιστή και για τον προσδιορισμό των αποτελεσμάτων δε 

χρησιμοποίησαν την ίδια συνθήκη χωρίς τη χρήση υπολογιστή. Δηλαδή ενώ μετρήθηκαν οι 

επιδόσεις της συνεργατικής ομάδας (που έκανε χρήση του υπολογιστή) και συγκρίθηκαν με 

τις επιδόσεις των άλλων ομάδων δεν υπήρχε συνεργατική ομάδα που δεν έκανε χρήση 

υπολογιστή για να μετρηθούν οι επιδόσεις της. Επιπλέον, οι μαθητές στη συνεργατική ομάδα 

δεν έλαβαν κατάρτιση σε μάθηση μέσω συνεργατικών δεξιοτήτων. Έτσι, οι μαθητές 

παρουσίασαν συμπεριφορές που δεν συνάδουν με τις αρχές της συνεργατικής μάθησης (π.χ. 

αντί να συνεργάζονται ανταγωνίζονταν μεταξύ τους). Επιπλέον, επειδή οι δοκιμασίες που 

βασίζονταν σε υπολογιστή ήταν ενσωματωμένες σε μια μορφή εκπαιδευτικού παιχνιδιού, οι 

μαθητές σε όλες τις συνθήκες είχαν την τάση κυρίως να ανταγωνίζονται μεταξύ τους. 

Οι Podell, Tournaki-Rein και Lin (1992) διεξήγαγαν δύο μελέτες πρακτικής 

εξάσκησης (D.P.), μία πρόσθεσης και μία αφαίρεσης σε μαθητές δημοτικού σχολείου με  

ελαφρά νοητική αναπηρία. Όλοι οι μαθητές της έρευνας  (με ελαφρά νοητική αναπηρία και 
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τυπικής ανάπτυξης) μοιράστηκαν τυχαία και στις δύο ομάδες (ομάδα παρέμβασης με 

υπολογιστή και ομάδα παραδοσιακής παρέμβασης). Το λογισμικό της πρακτικής εξάσκησης 

που χρησιμοποιήθηκε ήταν το «Math Blaster» (Eckert & Davidson, 1983). Οι μαθητές 

έπρεπε να ανταποκριθούν σε 20 προβλήματα ανά εκπαιδευτικό μάθημα. Η ανατροφοδότηση 

στην ομάδα που έκανε χρήση υπολογιστή ήταν για τις σωστές απαντήσεις (συνέχισε) και για 

τις λαθεμένες (δοκίμασε ξανά). Όταν ο μαθητής αποτύγχανε για δεύτερη φορά τότε δίνονταν 

η σωστή απάντηση. Παρόμοια προϋπόθεση με την ομάδα πρακτικής εξάσκησης μέσω 

υπολογιστή είχαν και οι μαθητές της ομάδας παραδοσιακής παρέμβασης που 

χρησιμοποιούσαν χαρτί και μολύβι. Τα σχόλια σε αυτή την ομάδα δίνονταν από τον 

ερευνητή. Οι ερευνητές αναφέρουν ότι οι μαθητές με ήπιες αναπηρίες χρειάζονται 

περισσότερη πρακτική εξάσκηση στην ομάδα που έκανε χρήση υπολογιστή για την επίτευξη 

των καθορισμένων κριτηρίων από τους μαθητές της ίδιας ομάδας που ήταν τυπικής 

ανάπτυξης. Ωστόσο, δεν υπήρχαν σημαντικές διαφορές μεταξύ των μαθητών με ήπια νοητική 

αναπηρία στις δύο συνθήκες. Όμως οι μαθητές με ελαφρά νοητική αναπηρία χρειάζονταν 

περισσότερη εξάσκηση για να φτάσουν στον αυτοματισμό της πρόσθεσης και της αφαίρεσης 

σε σχέση με τους συμμαθητές τους τυπικής ανάπτυξης. 

Σε μια διαφορετική μελέτη (Friedman & Hofmeister, 1984) διερευνήθηκε η 

εκμάθηση της ώρας. Τέσσερις μαθητές δημοτικού με ελαφρά νοητική αναπηρία έπρεπε να 

μάθουν την ώρα στο πλαίσιο μιας 5λεπτης παρέμβασης μέσω ενός προγράμματος σε 

υπολογιστή. Το σενάριο ήταν προσανατολισμένο σε ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα 

διδακτικών στόχων με παιγνιώδη μορφή στη βάση της ανάλυσης έργου. Στόχος ήταν οι 

μαθητές να μάθουν να λένε την ώρα, συμπεριλαμβανομένου του προσδιορισμού των 

αριθμών στο ρολόι, κάνοντας διάκριση ανάμεσα στα λεπτά και τις ώρες, την αναγνώριση 

των αριθμητικών ποσών των λεπτών και ωρών και τέλος την αναγνώρισή τους σε ψηφιακή 

μορφή. Οι μαθητές λάμβαναν ανατροφοδότηση τόσο από τον υπολογιστή όσο και από τον 

δάσκαλο κατά τη διάρκεια της παρέμβασης. Για παράδειγμα, η ανατροφοδότηση από τον 

υπολογιστή ήταν άμεση και δίνονταν μετά από μια απάντηση του μαθητή για να τον 

ενημερώσει αν η απάντηση ήταν ακριβής ή ανακριβής. Μετά από μια σειρά σωστών 

απαντήσεων ο μαθητής λάμβανε χειροκρότημα (θετική ανατροφοδότηση). Ο υπολογιστής 

αποκαθιστούσε τα λάθη των μαθητών και διακλαδισμένα τους οδηγούσε σε  προηγούμενες 

δραστηριότητες (διορθωτική ανατροφοδότηση). Ο υπολογιστής σηματοδοτούσε για την 

παροχή βοήθειας από το δάσκαλο με ηχητική ειδοποίηση όταν οι μαθητές έκαναν δύο 



98 

 

συνεχόμενα λάθη σχετικά με το ίδιο πρόβλημα. Οι μαθητές είχαν τη δυνατότητα να 

προχωρήσουν στην επόμενη εκπαιδευτική σειρά εφόσον πετύχαιναν το 80% των σωστών 

απαντήσεων. Ως αποτέλεσμα της παρέμβασης, οι μαθητές έπιασαν τα κριτήρια στα οποία 

περιλαμβάνονται η γενίκευση της ώρας για πραγματικές καταστάσεις της ζωής και 

διατήρησαν την ικανότητα αυτή σε έλεγχο που έγινε μία εβδομάδα μετά. Αν και οι μαθητές 

διατήρησαν την ικανότητα αυτή 8 ημέρες μετά δεν εκτιμήθηκε ο βαθμός συγκράτησης της 

μάθησης για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, μειώνοντας έτσι την αποτελεσματικότητα της 

παρέμβασης διαχρονικά. Επιπλέον, το μέγεθος της βοήθειας των εκπαιδευτικών που 

απαιτείται ανά μαθητή και ανά θέμα και η φύση της ανατροφοδότησης που παρέχεται δεν 

περιγράφεται, γεγονός που μπορεί να περιορίσει τη μελλοντική αξιοποίησή της έρευνας. 

Η πιο πρόσφατη από όλες πειραματική μελέτη (Singh & Agarwal, 2013) διερεύνησε 

κατά πόσο τα παιχνίδια στον υπολογιστή μπορούν να βοηθήσουν στη διδασκαλία των 

μαθηματικών σε παιδιά με νοητική αναπηρία. Επίσης εξετάστηκε αν τα ηλεκτρονικά 

παιχνίδια μπορούν να βοηθήσουν εξίσου τα αγόρια και τα κορίτσια. Οι συμμετέχοντες ήταν 

παιδιά με διάγνωση νοητικής αναπηρίας (ΙD), όπως ορίζεται από το DSM-IV (American 

Psychiatric Association. 2000), ηλικίας 6 έως 16 ετών. Για την συγκεκριμένη έρευνα 

επιλέχθηκαν μόνο οι μαθητές με ήπια και μέτρια νοητική αναπηρία (11 αγόρια και 7 

κορίτσια). Σύμφωνα με το σχεδιασμό της έρευνας δημιουργήθηκαν δύο ομάδες. Η πρώτη 

ομάδα, που ονομάζεται ομάδα ελέγχου, διδάχθηκε με τη συμβατική μέθοδο που 

χρησιμοποιείται για τη διδασκαλία των παιδιών με νοητική αναπηρία. Σε αυτή, τα παιδιά 

διδάχθηκαν από τους ερευνητές με τη χρήση ατομικών (ITP- Individual Teaching Plans) και 

ομαδικών σχεδίων διδασκαλίας (GTP- Group Teaching Plans). Η δεύτερη ομάδα ήταν η 

πειραματική ομάδα, που διδάχθηκε με τη βοήθεια των παιχνιδιών προσομοίωσης σε 

υπολογιστές. Ο πρώτος στόχος της μελέτης ήταν να εκτιμηθεί η επίδραση της ομάδας 

(ελέγχου-πειραματικής) στην αποκατάσταση του ελλείμματος αριθμητικών δεξιοτήτων σε 

παιδιά με νοητική αναπηρία. Ο δεύτερος στόχος της μελέτης είχε σχέση με την εκτίμηση της 

επίδρασης του φύλου (αγόρια - κορίτσια) στην αποκατάσταση του ελλείμματος αριθμητικών 

δεξιοτήτων σε παιδιά με νοητική αναπηρία. Ο τρίτος στόχος ήταν η μελέτη των επιπτώσεων 

της αλληλεπίδρασης μεταξύ της ομάδας και του φύλου στην αποκατάσταση του ελλείμματος 

αριθμητικών δεξιοτήτων σε παιδιά με νοητική αναπηρία. Το υλικό που χρησιμοποιήθηκε για 

την ομάδα παρέμβασης ήταν παιχνίδια τα οποία αναζητήθηκαν και βρέθηκαν στο διαδίκτυο. 

Προϋπόθεση ήταν τα παιχνίδια να σχετίζονται με τις έννοιες των μαθηματικών που είχαν 
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επιλεγεί να διδαχθούν. Έγινε ο σχετικός έλεγχος για να εξασφαλιστεί πως τα παιχνίδια αυτά 

θα περιελάμβαναν όλες τις απαιτούμενες υποέννοιες που σχετίζονται με επιλεγμένες έννοιες, 

(αριθμητικές δεξιότητες, χρόνος, χρήματα). Μεταβλητές όπως η διάρκεια των σπουδών, ο 

τόπος σπουδών, το διδακτικό και μαθησιακό περιεχόμενο ελέγχθηκαν στη μελέτη. Για να 

συγκριθεί η αποτελεσματικότητα της παρέμβασης μέσω παιχνιδιού και της συμβατικής 

μεθόδου έγιναν μετρήσεις των δύο ομάδων πριν και μετά την  παρέμβαση.  Επειδή στην 

έρευνα η τέλεια διχοτόμηση και τυχαιοποίηση του δείγματος δεν ήταν δυνατή, για να 

εξουδετερώσουν την επίδραση της μη ισοδυναμίας των ομάδων επιλέχθηκε η στατιστική 

ανάλυση ANCOVA. Τα αποτελέσματα έδειξαν πως η πειραματική ομάδα απέδωσε καλύτερα 

από ό, τι στην ομάδα ελέγχου στην πρώτη ενότητα ελέγχου (αριθμητικές δεξιότητες). Η 

ομάδα που διδάσκεται μέσα από τα παιχνίδια του υπολογιστή έχει δείξει μεγαλύτερη 

βελτίωση στις αριθμητικές δεξιότητες σε σχέση με την ομάδα συμβατικής παρέμβασης. Αυτό 

σημαίνει ότι τα παιδιά της πειραματικής ομάδας βελτίωσαν τις ικανότητές τους στις 

αριθμητικές δεξιότητες σημαντικά υψηλότερα σε σχέση με τους μαθητές της ομάδας 

ελέγχου. Φαίνεται πως η μάθηση μέσω ηλεκτρονικών παιχνιδιών είναι ανώτερη από τη 

μάθηση της συμβατικής μεθόδου για παιδιά με νοητική αναπηρία αναφορικά με την 

εκμάθηση των αριθμών και των σχετικών εννοιών. Σχετικά με το φύλο φάνηκε πως ο 

παράγοντας αυτός δεν επηρεάζει την επίδοση των μαθητών με νοητική αναπηρία αφού τα 

ευρήματα έδειξαν πως τα αγόρια και τα κορίτσια δεν διέφεραν μεταξύ τους σημαντικά στη 

βελτίωση των αριθμητικών δεξιοτήτων. Αναφορικά με την αλληλεπίδραση της ομάδας και 

του φύλου στη βελτίωση των αριθμητικών δεξιοτήτων φάνηκε πως η μέση βελτίωση για τα 

αγόρια, της πειραματικής ομάδας, ήταν μεγαλύτερη από εκείνη των κοριτσιών της ίδιας 

ομάδας. Τα αγόρια επωφελήθηκαν περισσότερο από τα κορίτσια στη βελτίωση των 

αριθμητικών δεξιοτήτων στην πειραματική ομάδα. Στην ομάδα συμβατικής παρέμβασης δεν 

υπήρξε διαφορά μεταξύ αγοριών και κοριτσιών. Στην δεύτερη ενότητα της έρευνας 

(δεξιότητες της ώρας) τα αποτελέσματα έδειξαν πως η πειραματική ομάδα που διδάχθηκε τις 

δεξιότητες μέσω παιχνιδιού υπολογιστή έδειξε σημαντικά μεγαλύτερη βελτίωση σε σχέση με 

τη συμβατική ομάδα. Δεν υπήρχε στατιστικά σημαντική διαφορά στην επίδοση μεταξύ 

αγοριών και κοριτσιών του δείγματος. Ακόμη δεν υπήρχε σημαντική διαφορά επίδοσης στις 

δεξιότητες του χρόνου ανάμεσα στα αγόρια και τα κορίτσια της κάθε ομάδας. Στην τρίτη 

ενότητα της έρευνας  (τα χρήματα)  τα αποτελέσματα έδειξαν πως η πειραματική ομάδα που 

διδάχθηκε τις δεξιότητες των χρημάτων μέσω παιχνιδιού υπολογιστή έδειξε σημαντικά 

μεγαλύτερη βελτίωση σε σχέση με τη συμβατική ομάδα. Ακόμη υπήρχε διαφορά στην 
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επίδοση μεταξύ αγοριών και κοριτσιών του δείγματος στα χρήματα με τα αγόρια να έχουν 

σημαντικά καλύτερη επίδοση σε σχέση με τα κορίτσια. Αναφορικά με την αλληλεπίδραση 

της ομάδας και του φύλου στη βελτίωση των δεξιοτήτων των χρημάτων φάνηκε πως η μέση 

βελτίωση για τα αγόρια, της πειραματικής ομάδας, ήταν μεγαλύτερη από εκείνη των 

κοριτσιών της ίδιας ομάδας. Τα αγόρια επωφελήθηκαν περισσότερο από τα κορίτσια στη 

βελτίωση των δεξιοτήτων χρημάτων στην πειραματική ομάδα. Στην ομάδα συμβατικής 

παρέμβασης δεν υπήρξε διαφορά μεταξύ αγοριών και κοριτσιών.   

Από την ανασκόπηση της βιβλιογραφίας προκύπτει πως τα ψηφιακά παιχνίδια 

μαθηματικών είναι αποτελεσματικά εργαλεία για τη διδασκαλία μαθηματικών σε παιδιά με 

ελαφρά νοητική αναπηρία. Ωστόσο πρέπει να αναφερθεί πως οι λιγοστές έρευνες που έχουν 

γίνει στον τομέα αυτό εμφανίζουν αδυναμίες. Οι αδυναμίες αυτές σχετίζονται είτε με το 

μεθοδολογικό σχεδιασμό (π.χ. απουσία ομάδας ελέγχου, απουσία μετρήσεων διατήρησης 

των αποτελεσμάτων μετά την παρέμβαση), είτε με το είδος του λογισμικού που 

χρησιμοποιείται, είτε με μεταβλητές που έχουν να κάνουν με τους ίδιους τους μαθητές, είτε 

με το μικρό αριθμό δειγμάτων ή τη χρονική διάρκεια των παρεμβάσεων (σύντομης διάρκειας 

πειράματα και παρεμβάσεις).  

 

2. 4.  Η παρώθηση και τα κίνητρα, προσδιορισμός εννοιών. Η συμβολή τους  

           στην εκπαιδευτική διαδικασία  

Τα κίνητρα είναι κυρίαρχο στοιχείο στην εκπαιδευτική διαδικασία. Το κίνητρο ωθεί 

το άτομο σε δράση. Συχνά οι εκπαιδευτικοί αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα αδιαφορίας 

και έλλειψης ενδιαφέροντος για μάθηση από μέρους των μαθητών, ενώ σε άλλες περιπτώσεις 

μαθητές παρουσιάζουν έντονη έφεση προς τη μάθηση. Ωστόσο, πολλοί εκπαιδευτικοί δεν 

είναι εξοικειωμένοι με τις μεθόδους για την αξιολόγηση και την ενίσχυση των κινήτρων. Οι 

προβληματισμοί αυτοί ωθούν στη βαθύτερη μελέτη της φύσης και λειτουργίας των κινήτρων 

και της παρώθησης.  

Την ανθρώπινη δράση και συμπεριφορά, τους λόγους και τις αιτίες που την 

προκαλούν, την ερμηνεύουν τα κίνητρα. Ως κίνητρο προσδιορίζεται ό,τι κινεί, ωθεί ή 

παρασύρει ένα άτομο σε δράση (Κωσταρίδου - Ευκλείδη, 1997) ή αλλιώς στους  «λόγους 

στους οποίους στηρίζεται η συμπεριφορά» (Guay et al., 2010). Πρόκειται για συνειδητή 
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δραστηριοποίηση των αντιληπτικών, νοητικών, συναισθηματικών και ψυχοκινητικών 

μηχανισμών του ατόμου. Είναι ξεκάθαρο πως ο όρος «κίνητρα» μπορεί να ενσωματώνει 

πολλούς τρόπους που κινητοποιούν τους ανθρώπους σε δράση.  

Τα κίνητρα κατηγοριοποιούνται ανάλογα με το σημείο εκκίνησής τους σε εξωτερικά 

(π.χ. αμοιβές, ποινές, φόβοι) και εσωτερικά ( π.χ. ένστικτα, επιθυμίες). Εσωτερικό κίνητρο 

είναι αυτό που ενεργοποιείται από προσωπική απόλαυση, ενδιαφέρον ή ευχαρίστηση. Τα 

εσωτερικά κίνητρα ενεργοποιούν και διατηρούν τις δραστηριότητες μέσα από τις 

αυθόρμητες ικανοποιήσεις που συνδέονται με την αποτελεσματική θεληματική δράση (Deci, 

Koestner, & Ryan, 1999). Τα εξωτερικά κίνητρα σχετίζονται με τους εξωτερικούς 

παράγοντες που ωθούν το άτομο σε μια «αναγκαστική» δράση. Η ορθή αξιοποίηση των 

κινήτρων και η επιλογή του είδους κινήτρων που θα χρησιμοποιηθούν εξαρτάται από 

παράγοντες, όπως για παράδειγμα η προσωπικότητα, ο μαθησιακός στόχος, η ηλικία. 

Αναφύεται όμως ένα ζήτημα. Πρέπει να πιέζεται συνεχώς ο μαθητής να λειτουργεί σύμφωνα 

με τον τρόπο που επιθυμούν οι άλλοι ή μπορεί την επιθυμητή συμπεριφορά να την εμφανίσει 

από μόνος του; Η ύπαρξη όμως ενός κινήτρου για την επιδίωξη ενός στόχου δεν εγγυάται 

πως το άτομο θα αναλάβει και την προσπάθεια για την επίτευξή του (Κωσταρίδου – 

Ευκλείδη, 1997). Απαιτείται μια έντονη συνειδητή βουλητική παρέμβαση που σημαίνει πως 

το άτομο καθορίζει τους στόχους και δεσμεύεται σε μεγάλο βαθμό στην προσπάθεια που 

καταβάλλει.  

Ως παρώθηση ορίζεται η υποθετική διαδικασία ή σειρά υποθετικών διαδικασιών, η 

οποία θέτει σε κίνηση, κατευθύνει, υποστηρίζει και τέλος σταματά μια ακολουθία 

συμπεριφοράς που είναι προσανατολισμένη σε κάποιο σκοπό (Τριλιανός, 1997). Αποτελεί 

μια δυναμική διαδικασία η οποία ευαισθητοποιεί, κινητοποιεί και κατευθύνει την ανθρώπινη 

συμπεριφορά για την υλοποίηση κάποιων σκοπών (Φράγκου, 2000). Η παρώθηση αποτελεί 

απάντηση στο φαινόμενο της χαμηλής επίδοσης και της έλλειψης ενδιαφέροντος. Αναφορικά 

με το ρόλο της παρώθησης στη μαθησιακή διαδικασία έχουν διατυπωθεί διάφορες απόψεις 

(Τριλιανός, 1997). Μερικοί δέχονται πως η ενεργοποιητική ιδιότητα της παρώθησης ωθεί το 

άτομο σε αντιδράσεις τις οποίες μαθαίνει, επειδή λαμβάνουν χώρα κατά την παρουσία 

κατάλληλου ερεθισμού. Άλλοι θεωρούν πως η παρώθηση παίζει σημαντικό ρόλο στη μάθηση 

παρέχοντας τις αναγκαίες συνθήκες για να συμβεί η ενίσχυση. Τέλος άλλοι θεωρούν πως 

ευαισθητοποιεί τον οργανισμό για να προσέξει έναν ιδιαίτερο ερεθισμό. Το βέβαιο είναι πως 

η παρώθηση συνδέεται με την καλλιέργεια εσωτερικών κινήτρων του μαθητή ως αποτέλεσμα 
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κατάλληλων ενεργειών, στάσεων και συμπεριφορών του εκπαιδευτικού που έχουν ως 

αποτέλεσμα ο μαθητής να ασχολείται εκούσια και ενεργά με τα μαθησιακά αντικείμενα. 

Παραδοσιακά, οι εκπαιδευτικοί θεωρούν τα εσωτερικά κίνητρα πιο επιθυμητά καθώς 

οδηγούν σε καλύτερα αποτελέσματα μάθησης από τα εξωγενή (Deci et al., 1999). 

Σχετίζονται με γνωστικές διεργασίες που κινητοποιούν τη συμπεριφορά που οδηγεί στην 

επίτευξη του επιθυμητού στόχου. Η ενίσχυση μπορεί να είναι η πληροφοριακή 

επανατροφοδότηση, η οποία παίζει ιδιαίτερο ρόλο στη διαμόρφωση της συμπεριφοράς του 

ατόμου (Κωσταρίδου – Ευκλείδη, 1997). Σε μια μαθησιακή κατάσταση που είναι 

αποτέλεσμα ενεργοποίησης των εσωτερικών κινήτρων η μάθηση είναι υγιής, η διαδικασία 

ευχάριστη και η πιθανότητα επανάληψης της συμπεριφοράς είναι μεγάλη.  

Αν και φαίνεται λογικό να υποθέσουμε ότι τα επίπεδα του κινήτρου του ατόμου 

είναι διαφορετικά σε κάθε τομέα ανάλογα με τα ενδιαφέροντά του, υπάρχουν κάποιες 

ενδείξεις ότι το κίνητρο σε έναν τομέα μπορεί να γενικευθεί σε άλλους τομείς. Για 

παράδειγμα, διαπιστώθηκε ότι τα κίνητρα στην ανάγνωση προβλέπουν και τα κίνητρα στην 

επιστήμη και στις κοινωνικές σπουδές (Gottfried, 1990). Όμως  τα κίνητρα στα μαθηματικά 

φάνηκε να σχετίζονται περισσότερο με αντικείμενα των μαθηματικών από ό, τι με τα κίνητρα 

σε άλλους τομείς.  

Η έρευνα δείχνει μια σχετικά σταθερή σχέση ανάμεσα στα κίνητρα και την επίδοση 

στην ανάγνωση και τα μαθηματικά (Broussard & Garrison, 2004; Gottfried, 1990; Lange & 

Adler, 1997). Οι μαθητές της πρώτης τάξης του Δημοτικού σχολείου που ενεργοποιούνται 

από εσωτερικά κίνητρα τείνουν να έχουν υψηλότερες επιδόσεις στην ανάγνωση και τα 

μαθηματικά σε σχέση με τους μαθητές που ενεργοποιούνται από εξωτερικά κίνητρα. Φάνηκε 

επίσης πως τα εσωτερικά κίνητρα είναι προβλεπτικοί παράγοντες της επίδοσης στην 

ανάγνωση και τα μαθηματικά ενώ τα εξωτερικά κίνητρα δεν είναι. Στην τρίτη τάξη, οι δύο 

τύποι κινήτρων προβλέπουν την επίδοση στην ανάγνωση, ενώ τα  εσωτερικά κίνητρα μόνα 

τους προβλέπουν την επίδοση στα μαθηματικά. Επιπλέον, η σχέση μεταξύ κινήτρων και της 

επίδοσης φαίνεται να ενισχύεται με την ηλικία. Μέχρι την ηλικία των 9 ετών οι μαθητές με 

υψηλά επίπεδα κινήτρων εμφανίζουν σταθερά υψηλότερη επίδοση και υψηλότερους βαθμούς 

στην τάξη από μαθητές με χαμηλά κίνητρα (Broussard & Garrison, 2004). Ομοίως, οι Lange 

και Adler (1997) αναφέρουν πως οι μαθητές με υψηλά εσωτερικά κίνητρα στην τρίτη έως και 

την  πέμπτη τάξη τείνουν να έχουν υψηλότερη ακαδημαϊκή αυτο-αποτελεσματικότητα, 

εμφανίζουν υψηλότερα επίπεδα διαχείρισης της συμπεριφοράς, έχουν υψηλότερη επίδοση 
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στην ανάγνωση και τα μαθηματικά. Ενώ η σχέση μεταξύ κινήτρων και επίδοσης είναι 

υπαρκτή και επιβεβαιωμένη,  φαίνεται όμως να λειτουργεί προς την αντίθετη κατεύθυνση 

(Gοttfried, 1990). Δηλαδή οι υψηλές επιδόσεις και το υψηλό επίπεδο νοημοσύνης έχουν σαν 

αποτέλεσμα αυξημένα επίπεδα εσωτερικών κινήτρων. Στην έρευνα αυτή φάνηκαν να 

υπάρχουν ισχυρές συσχετίσεις μεταξύ της επίδοσης στις ηλικίες 7 και 8 ετών και των 

κινήτρων στην ηλικία των 9 ετών. Έτσι οι υψηλές επιδόσεις σε νεαρή ηλικία βρέθηκαν να 

σχετίζονται με υψηλά κίνητρα στη μεγαλύτερη ηλικία. Παρομοίως, υψηλός δείκτης 

νοημοσύνης στις ηλικίες 7 και 8 ετών είναι προγνωστικός παράγοντας υψηλών κινήτρων 

στην ηλικία των 9 ετών. Στη μελέτη εικάζεται ότι τα κίνητρα μπορούν να είναι προγνωστικός 

παράγοντας της επίδοσης μακροπρόθεσμα μέσω δύο πιθανών μηχανισμών. Πρώτον, τα 

κίνητρα είναι στενά συνδεδεμένα με την επίδοση. Το γεγονός αυτό είναι άκρως προγνωστικό 

της μελλοντικής επίδοσης. Δεύτερον, η εμφάνιση κίνητρων σε μικρή ηλικία είναι 

προγνωστικός παράγοντας ύπαρξης μελλοντικών κινήτρων και είναι στενά συνδεδεμένα με 

την επίδοση.   

Η εξειδίκευση του τομέα των κινήτρων και της αυτο-αντίληψης τείνει να αυξάνεται 

με την ηλικία, καθώς οι μαθητές συγκεντρώνουν περισσότερες εκπαιδευτικές εμπειρίες και 

το πρόγραμμα σπουδών εξειδικεύεται σε ακαδημαϊκούς τομείς (Gottfried, Fleming, & 

Gottfried, 2001).  

 Αναφορικά με το φύλο υπάρχουν στοιχεία που υποστηρίζουν την ύπαρξη διαφορών 

ανάμεσα σε αγόρια και κορίτσια. Οι Guay κ. συν., (2010) βρήκαν ότι τα κορίτσια έχουν 

υψηλότερα εσωτερικά κίνητρα για την ανάγνωση και τη γραφή από ότι τα αγόρια. Τα αγόρια 

είχαν υψηλότερα εσωτερικά κίνητρα για τα μαθηματικά από τα κορίτσια. Τα κίνητρα 

σχετίζονται με την επίδοση και το επίπεδο νοημοσύνης. Επίσης σχετίζονται με μια σειρά 

ακαδημαϊκών παραγόντων, μεταξύ των οποίων και αρκετές από τις λεγόμενες δεξιότητες του 

21ου αιώνα. Για παράδειγμα έχουν συνδεθεί με την κριτική σκέψη. Πρόκειται για τη διάθεση 

να σκέφτονται κριτικά και έχει οριστεί ως το «συνεπές εσωτερικό κίνητρο για να εμπλακούν 

με τα προβλήματα και να λαμβάνουν αποφάσεις με τη χρήση κριτικής σκέψης» (Facione, 

2000). Μάλιστα, η έρευνα δείχνει ότι τα κίνητρα σε δύσκολες ή ενδιαφέρουσες εργασίες, 

ιδιαίτερα εκείνες που απαιτούν δεξιότητες σκέψης ανώτερης τάξης, μπορούν να είναι πιο 

αποτελεσματικά για τους μαθητές, σε σχέση με την ανάθεση εύκολων δραστηριοτήτων όπως 

για παράδειγμα η μηχανική εφαρμογή ενός προκαθορισμένου αλγόριθμου (Turner, 1995).  
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Γενικά είναι αποδεκτό πως η γνώση και τα κίνητρα αλληλεπιδρούν επηρεάζοντας το 

ένα το άλλο, επηρεάζουν ακαδημαϊκή επίδοση, και τα δύο με τη σειρά τους, επηρεάζονται 

από το κοινωνικό πλαίσιο της μάθησης (Linnenbrink & Pintrich, 2002; Pintrich, 2003). Τα 

κίνητρα  σχετίζονται επίσης με τη μεταγνώση, η οποία ορίζεται πιο απλά ως μια διαδικασία 

κατά την οποία «σκεφτόμαστε τη σκέψη μας». Η μεταγνώση περιλαμβάνει δύο συνιστώσες: 

μεταγνωστική γνώση (metacognitive knowledge) και μεταγνωστική ρύθμιση (metacognitive 

regulation). Η μεταγνωστική γνώση περιλαμβάνει τη γνώση του ατόμου για τον εαυτό του ως 

μαθητή και για τους παράγοντες που μπορούν να επηρεάσουν την απόδοση (δηλωτική), τη 

γνώση σχετικά με τις στρατηγικές (διαδικασίες) και τη γνώση σχετικά με το πότε και γιατί να 

χρησιμοποιήσει στρατηγικές. Η μεταγνωστική ρύθμιση είναι η παρακολούθηση της 

γνωστικής λειτουργίας και περιλαμβάνει τις δραστηριότητες σχεδιασμού, της 

παρακολούθησης, τη συνειδητοποίηση της κατανόησης και της αποστολής των επιδόσεων 

καθώς και την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των διαδικασιών και των στρατηγικών 

παρακολούθησης.  

Στο πλαίσιο της μεταγνώσης, ως κίνητρο ορίζονται οι πεποιθήσεις και οι 

συμπεριφορές που επηρεάζουν τη χρήση και την ανάπτυξη των γνωστικών και 

μεταγνωστικών δεξιοτήτων. Οι μεταγνωστικές στρατηγικές μπορούν να βελτιώσουν την 

επιμονή σε δύσκολες και ενδιαφέρουσες δραστηριότητες. Επειδή η χρήση της στρατηγικής 

είναι χρονοβόρα και μεγάλης έντασης και προσπάθειας και επειδή απαιτεί την ενεργό 

παρακολούθηση και αξιολόγηση, είναι ένας δείκτης της γνωστικής εμπλοκής των μαθητών 

στη βασική εκπαίδευση (Turner, 1995). Ο έλεγχος της έντασης της προσπάθειας, η οποία 

αναφέρεται στην ικανότητα παρακολούθησης και ρύθμισης της επίδρασης των  

συναισθημάτων, της παρακίνησης των επιδόσεων, είναι μια πτυχή της εκτελεστικής 

λειτουργίας συνυφασμένη με τη μεταγνώση. Η έρευνα δείχνει ότι η διαχείριση της 

προσπάθειας ελέγχου το χρονικό διάστημα της προσχολικής και σχολικής ηλικίας, συνδέεται 

με καλύτερες κοινωνικές σχέσεις στο σχολείο, υψηλότερο ακαδημαϊκό επίπεδο και 

βελτιωμένες επιδόσεις (Eisenberg, 2010).  

Μέλημα των εκπαιδευτικών πρέπει να είναι η ενεργοποίηση ή η διαμόρφωση, 

καταστάσεων εσωτερικής παρώθησης στους μαθητές, πηγή των οποίων θα είναι το ίδιο το 

αντικείμενο της μάθησης. Οι ερευνητές έχουν κάνει πολλές προτάσεις για τους 

εκπαιδευτικούς που ενδιαφέρονται για την υποστήριξη των κινήτρων των μαθητών. 

Περιλαμβάνεται η περιορισμένη χρήση των αμοιβών, η αύξηση της αυτονομίας και της 
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επιλογής των μαθητών, η χρήση συλλογικών – συνεργατικών μεθόδων μάθησης, και η 

δημιουργία ενός υποστηρικτικού περιβάλλοντος στην τάξη σε σχέση με τις δομές του 

στόχου, την επίδοση και την αξιολόγηση.  

Στον τομέα της παρώθησης, της ενεργοποίησης των εσωτερικών κινήτρων ο ρόλος 

των ψηφιακών παιχνιδιών φαίνεται να είναι σημαντικός. Τα ψηφιακά παιχνίδια 

καταλαμβάνουν σημαντικό μέρος του ελεύθερου χρόνου των μαθητών, προκαλούν μια 

ειδική γοητεία και επιφέρουν μια ισχυρή δέσμευση και εμπλοκή  (Facer, 2003; Kafai, 2001; 

Kirriemuir & McFarlane, 2004). Ενεργοποιούν τα εσωτερικά κίνητρα των μαθητών ενώ 

αντίθετα το επίσημο περιεχόμενο του προγράμματος σπουδών δεν τους προκαλεί το 

ενδιαφέρον (Prensky, 2003). Ερευνητές έχουν υποστηρίξει τις ωφέλειες που μπορούν να 

προκύψουν από την εμπειρία του παιχνιδιού, όπως η αίσθηση επιτυχίας και δύναμης (Jones, 

2002), καθώς και τις βελτιώσεις στην μάθηση (Gee, 2003; Johnson, 2005). Είναι σαφές ότι 

το περιβάλλον του ψηφιακού παιχνιδιού έχει τεράστια ελκυστικότητα και οι παίκτες έχουν 

υψηλό κίνητρο για να συμμετάσχουν σε αυτό. Αυτό ωθεί τους σχεδιαστές παιχνιδιών να 

ενσωματώνουν περισσότερες μεταβλητές όπως η ανθρώπινη ψυχολογία (Koster, 2005). 

Ωστόσο, μέχρι σήμερα έχει υπάρξει λίγη βασική έρευνα σχετικά με τα κίνητρα του 

ψηφιακού παιχνιδιού. Θα χρειαστεί αρκετή έρευνα και χρόνος για να ερευνηθούν τα 

μυριάδες κίνητρα των παικτών του ψηφιακού παιχνιδιού, να περιγραφεί και να κατανοηθεί η 

προτίμηση των παικτών. Είναι γεγονός πως διαφορετικά άτομα επιλέγουν να παίξουν τα 

ψηφιακά παιχνίδια για διαφορετικούς λόγους. Το ίδιο ψηφιακό παιχνίδι μπορεί να έχει πολύ 

διαφορετική σημασία ή συνέπεια σε διαφορετικούς παίκτες.  

Σύμφωνα με τους Eliens και Ruttkay (2009b), τους εκπαιδευτικούς απασχολεί 

συνεχώς το πρόβλημα της παροχής κινήτρων στους μαθητές τους και ιδιαίτερα στο μάθημα 

των μαθηματικών. Λαμβάνοντας υπόψη τη φυσική αγάπη των παιδιών για να παίζουν 

παιχνίδια, την αυξανόμενη διαθεσιμότητα ηλεκτρονικών μέσων, καθώς και το γεγονός ότι τα 

παιδιά περνούν ένα μεγάλο μέρος του χρόνου που αλληλεπιδρούν με ηλεκτρονικά μέσα, η 

ενσωμάτωση των ψηφιακών παιχνιδιών στην εκπαιδευτική διαδικασία απασχολεί τους 

ερευνητές όλο και περισσότερο. Ένας από τους πιο σημαντικούς λόγους για τη χρήση 

ψηφιακών παιχνιδιών σε εκπαιδευτικά περιβάλλοντα είναι ότι παρέχουν κίνητρα και 

κινητοποιούν τα παιδιά, παρέχουν ευκαιρίες για μάθηση μετα-ικανοτήτων και των 

περιεχομένων των προγραμμάτων σπουδών.  
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Ερευνητικά προγράμματα όπως το Τ.Ε.Ε.Μ. (Teachers Evaluating Educational 

Multimedia) και το CGE (Computer Games in Education) διερεύνησαν τη χρήση ψηφιακών 

εμπορικών παιχνιδιών στα σχολεία για τη δημιουργία θετικών ωφελειών στην ανάπτυξη 

δεξιοτήτων και κινήτρων (Facer, 2003; Kirriemuir, 2002). Ερευνητές εστιάζουν σε παιχνίδια 

που έχουν σχεδιαστεί για εκπαιδευτικούς σκοπούς, στα κίνητρα που δημιουργούνται, στις 

επιπτώσεις τους και στην αποτελεσματικότητα της μάθησης. Ιδιαίτερα στον τομέα των 

μαθηματικών, πολλοί ερευνητές εκτιμούν πως τα ψηφιακά παιχνίδια είναι τα τέλεια 

εργαλεία, παρέχοντας μεγάλη ενεργοποίηση των κινήτρων για τη βελτίωση της μαθηματικής 

εκπαίδευσης (Conati & Zhao, 2008; Eliens & Ruttkay, 2009a; Lee & Cheng, 2009).  

Σύμφωνα με τους Schiefele και Csikszentmihalyi (1995), τα κίνητρα των μαθητών στα 

μαθηματικά συνδέονται με την επίδοσή τους. Η έλλειψη κινήτρων για ενασχόληση με τα 

μαθηματικά, συνδέεται με διάφορες καταστάσεις, όπως τη «μαθημένη ανικανότητα», την 

έλλειψη επιτυχίας, και την αντίληψη ότι η αποτυχία οφείλεται στην έλλειψη ικανότητας 

(Middleton & Spanias, 1999). Επιπλέον, οι Schiefele και Csikszentmihalyi (1995) 

περιγράφουν πώς το ενδιαφέρον για τα μαθηματικά επηρεάζεται από το βαθμό που 

επωφελούνται από τα μαθήματα μαθηματικών. Συχνά οι μαθητές με χαμηλή επίδοση στα 

μαθηματικά παρουσιάζουν υψηλό άγχος που προσδιορίζεται ως μια αίσθηση έντασης, 

ανησυχίας, ή φόβου που προέρχεται από την απόδοσή τους στα μαθηματικά (Ashcraft, 

2002). Επειδή έχουν άγχος για τα μαθηματικά μπορεί να μην έχουν  το κίνητρο για να 

μάθουν μαθηματικά (Middleton & Spanias, 1999). Το εσωτερικό κίνητρο μπορεί να 

διατηρηθεί μόνο εφόσον δραστηριότητες μάθησης οδηγήσουν σε ένα ορισμένο επίπεδο 

θετικής συναισθηματικής εμπειρίας (Schiefele & Csikszentmihalyi, 1995). Αρνητικές 

εμπειρίες μπορεί να οδηγήσουν σε μείωση των κινήτρων (Schiefele & Csikszentmihalyi, 

1995). Μάλιστα για πολλούς μαθητές, τα κίνητρά τους για να μάθουν μαθηματικά 

μειώνονται καθώς προχωρούν, από την πρωτοβάθμια στη μέση εκπαίδευση (Middleton & 

Spanias, 1999).  

Τα ψηφιακά μαθηματικά παιχνίδια μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να ενισχύσουν 

τη μάθηση των μαθηματικών στην τάξη. Σε έρευνά τους οι Bai, Pan, Hirumi και Kebritchi, 

(2012) αξιολόγησαν την αποτελεσματικότητα ενός τρισδιάστατου παιχνιδιού στα 

μαθηματικά (Dimension M). Οι συμμετέχοντες ήταν 438 μαθητές οι οποίοι κατανεμήθηκαν 

τυχαία στην πειραματική ομάδα και στην ομάδα ελέγχου. Η πειραματική ομάδα 

χρησιμοποιούσε το ψηφιακό παιχνίδι συμπληρωματικά, ενώ η ομάδα ελέγχου δεν έκανε 
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χρήση του ψηφιακού παιχνιδιού. Τα αποτελέσματα της ανάλυσης των προμετρήσεων και 

μεταμετρήσεων έδειξαν πως το ψηφιακό παιχνίδι είχε ως αποτέλεσμα αυξημένη απόκτηση 

μαθηματικών γνώσεων και διατήρηση των κινήτρων για μάθηση. Γενικά φαίνεται πως η 

χρήση των ψηφιακών μαθηματικών παιχνιδιών στην τάξη μπορεί να παρακινήσει τους 

μαθητές στα μαθηματικά (Ke & Grabowski 2007; Wiest, 2001).  

Σειρά ερευνών επικεντρώθηκε σε αυτόν τον τομέα. Το πρόγραμμα E-GEMS 

(Electronic Games for Education in Math and Science) έδειξε πως τα ψηφιακά παιχνίδια 

δημιουργούν αυξημένα κίνητρα στα παιδιά, ενώ σε παιδιά ηλικίας 4 έως 8 ετών έχουν 

θετικές επιπτώσεις στην ακαδημαϊκή επίδοση στα μαθηματικά και στις επιστήμες (Klawe, 

1999). Αξίζει επίσης να σημειωθεί πως η έρευνα (Rosase et al., 2003) έδειξε πως η χρήση 

των παιχνιδιών για φορητές συσκευές οδήγησε σε βελτιωμένα αποτελέσματα κινήτρων και 

μάθησης σε σχέση με την παραδοσιακή διδασκαλία στο δημοτικό σχολείο στα μαθηματικά 

και στην ανάγνωση. Όπως φαίνεται συχνά μαζί με τη μαθηματική επίδοση εξετάζεται και η 

επίδραση της χρήσης των ψηφιακών παιχνιδιών στη στάση των μαθητών απέναντι στα 

μαθηματικά.  Σε έρευνα (Ke, 2008) πραγματοποιήθηκε μελέτη περίπτωσης μικτής μεθόδου 

που χρησιμοποιεί ποιοτικά και ποσοτικά στοιχεία για τον προσδιορισμό της 

αποτελεσματικότητας της χρήσης του παιχνιδιού στη μάθηση των μαθηματικών στο 

δημοτικό σχολείο. Ο ερευνητής διαπιστώνει, πως ο σχεδιασμός του παιχνιδιού παίζει 

σημαντικό ρόλο στην αλληλεπίδραση των μαθητών με το παιχνίδι. Τα αποτελέσματα έδειξαν 

πως η στάση των μαθητών στα μαθηματικά ενισχύθηκε θετικά από τη χρήση του παιχνιδιού. 

Αυτό συνάδει με τα αποτελέσματα ερευνών που δείχνουν πως τα παιχνίδια υπολογιστών 

μπορούν να τονώσουν την απόλαυση, τα κίνητρα και την εμπλοκή των χρηστών, βοηθώντας 

την ανάκληση και ανάκτηση πληροφοριών. Μπορούν επίσης να ενθαρρύνουν την ανάπτυξη 

των διαφόρων κοινωνικών και γνωστικών δεξιοτήτων (Mitchell & Savill-Smith, 2004).  

Ενδιαφέρον παρουσιάζει και η έρευνα των Wan Ahmad, Bt Shafie και Bin Abd 

Latifm (2010). Οι ερευνητές επισημαίνουν πως πολλοί μαθητές έχουν προβλήματα στην 

εκμάθηση των μαθηματικών, λόγω της έλλειψης κινήτρων, πλήξης, λόγω έλλειψης 

ενθάρρυνσης για αυτο-μάθηση, κατανόησης, συνέχειας και συγκέντρωσης. Στην έρευνα 

χρησιμοποιήθηκε το ψηφιακό παιχνίδι «Math Quest» ένα παιχνίδι ρόλων σε υπολογιστή το 

οποίο σχεδιάστηκε και αναπτύχθηκε με βάση το αναλυτικό πρόγραμμα των μαθηματικών για 

τα δημοτικά σχολεία στη Μαλαισία. Στόχος ήταν η προώθηση και ενίσχυση της γνώσης των 

μαθηματικών εννοιών και παράλληλα η μείωση ή η εξάλειψη των προβλημάτων που 
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σχετίζονται με τα συμβατικά εργαλεία μάθησης. Διαπιστώθηκε πως το ψηφιακό παιχνίδι 

μπορεί να χρησιμοποιηθεί στην τάξη και να διευκολύνει τη μάθηση. Επιβεβαιώνουν ότι η 

μαθησιακή ιεραρχία υπαγορεύει τις διανοητικές δεξιότητες που πρέπει να αποκτηθούν. Η 

απόλαυση, τα κίνητρα και η δέσμευση εμπλέκονται στη μάθηση με αποτέλεσμα τη θετική 

επίδραση στην ανάκληση και ανάκτηση πληροφοριών με παράλληλη ανάπτυξη κοινωνικών 

και γνωστικών δεξιοτήτων. Απέδειξαν επίσης πως ένα ψηφιακό παιχνίδι ρόλων που είναι 

σύμφωνο με τους όρους μάθησης του Gagne μπορεί να υλοποιήσει με επιτυχία τους 

μαθησιακούς στόχους ενώ συμβάλει στην προώθηση της διατήρησης και μεταφοράς της 

μαθηματικής γνώσης.   

Σε άλλη μελέτη, (Chen et al., 2012)  ανέπτυξαν ένα ψηφιακό παιχνίδι (My-PetMy-

Quest) για να υποστηρίξει τη μάθηση των μαθηματικών. Σχεδιάστηκε για μαθητές 

δημοτικού, επιτρέπει την εκμάθηση των μαθηματικών και ειδικότερα την εννοιολογική 

κατανόηση, την ευχέρεια υπολογισμών και την επίλυση προβλημάτων. Στόχος ήταν να 

ερευνηθεί η επίδραση του παιχνιδιού στην απόλαυση των μαθηματικών. Πενήντα τρεις (53) 

μαθητές τετάρτης τάξης ηλικίας δέκα ετών του δημοτικού σχολείου συμμετείχαν στη μελέτη. 

Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι το παιχνίδι είχε θετικό αποτέλεσμα καθώς συνδέει άμεσα τους 

στόχους του παιχνιδιού με τους στόχους της μάθησης. Οι παίκτες έδειξαν αυξημένη 

απόλαυση, προσήλωση στο στόχο, ενεργό συμμετοχή, και αυξημένη προσπάθεια επίτευξης 

του στόχου.  

Ενώ λοιπόν τα μαθηματικά αποτελούν ένα διδακτικό αντικείμενο που δεν 

ενθουσιάζει ιδιαίτερα τους μαθητές, παρ’ όλα αυτά, με τη βοήθεια των ψηφιακών 

εκπαιδευτικών παιχνιδιών, τυχόν φοβίες μπορούν να μειωθούν σημαντικά και τα μαθηματικά 

να γίνουν πιο ελκυστικά. Σε μελέτη (Panagiotakopoulos, 2011) ένα ψηφιακό εκπαιδευτικό 

παιχνίδι μαθηματικών σχεδιάστηκε, αναπτύχθηκε και αξιολογήθηκε από ένα δείγμα 33 

μαθητών πέμπτης τάξης του δημοτικού σχολείου, εκ των οποίων 18 ήταν αγόρια (54,5%) και 

15 ήταν κορίτσια (45,5%). Η μέση ηλικία του δείγματος ήταν 9,5 χρόνια, είχαν υπολογιστή 

στο σπίτι τους και δήλωσαν ότι τον χρησιμοποιούσαν κατά μέσο όρο 3,02 ώρες την 

εβδομάδα. Κάθε μαθητής έπαιξε το εκπαιδευτικό παιχνίδι «Παίζοντας με τους αριθμούς» 

(PwN- Playing  with  Numbers). Εκτελούσε δραστηριότητες (προσθέσεις με ακέραιους 

αριθμούς, προσθέσεις με δεκαδικά ψηφία, πολλαπλασιασμό με ακέραιους αριθμούς) 

διάρκειας μίας ώρας, για τέσσερις συνεδρίες. Στη συνέχεια, το δείγμα κλήθηκε για 

ανατροφοδότηση και έπρεπε να εκφράσει τη γνώμη του σχετικά με την ευκολία χρήσης της 
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εφαρμογής. Η ανάλυση των αποτελεσμάτων έδειξε ότι η εφαρμογή του παιχνιδιού είναι 

ελκυστική και εύχρηστη. Ο πιο ελκυστικός παράγοντας για τους μαθητές που συμμετείχαν 

στην αξιολόγηση της εφαρμογής ήταν η επίτευξη υψηλού σκορ. Η εφαρμογή αποδείχτηκε 

εύκολη στη χρήση, και αυτό έκανε την πρόκληση της επίτευξης ενός υψηλού σκορ πιο 

επιθυμητή, αφού η επιτυχία εξαρτάται μόνο από τις γνωστικές δεξιότητες του χρήστη και όχι 

σε πιθανές αδυναμίες ή δυσκολίες που ανακύπτουν από την ίδια την εφαρμογή. Τα ευρήματα 

αυτής της μελέτης δείχνουν ότι οι μαθητές μπορούν να επωφεληθούν από τα εκπαιδευτικά 

παιχνίδια και να είναι σε θέση να εργαστούν σε ένα περιβάλλον παρακίνησης που έμμεσα 

τους αναγκάζει να ασχοληθούν με μαθηματικές πράξεις παίζοντας.  

O Michail Giannakos (2013) ο διενήργησε έρευνα για να διαπιστώσει αν το 

ψηφιακό παιχνίδι αυξάνει τις δεξιότητες και την ευχαρίστηση των μαθητών στα μαθηματικά. 

Σε αυτή τη μελέτη, οι παράγοντες απόλαυση, ευτυχία, και πρόθεση χρήσης επελέγησαν ως 

σημαντικοί στην εκμάθηση εκπαιδευτικών παιχνιδιών και στην αύξηση των επιδόσεων. 

Διεξήχθησαν δύο μελέτες. Η πρώτη μελέτη συνέκρινε το ψηφιακό παιχνίδι και την 

παραδοσιακή διδασκαλία, προκειμένου να εξακριβώσει την αξία του παιχνιδιού. Το δείγμα 

αποτελούνταν από 41 μαθητές γυμνασίου. Και οι δύο ομάδες (πειραματική και ελέγχου) 

υποβλήθηκαν αρχικά σε αξιολογική δοκιμασία. Στη δεύτερη μελέτη συμμετείχαν 46 μαθητές 

του Γυμνασίου. Στόχος ήταν να διερευνηθεί κατά πόσο και πως ορισμένοι παράγοντες 

επηρεάζουν την απόδοση των μαθητών. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι: α) με το ψηφιακό 

παιχνίδι επιτυγχάνεται καλύτερη απόδοση (σε σύγκριση με τις παραδοσιακές μεθόδους) στην 

αύξηση της γνώσης, β) η ευχαρίστηση  των μαθητών από το παιχνίδι έχει σημαντική σχέση 

με την απόδοση τους, και γ) Η πρόθεση χρήσης και η ευτυχία με το παιχνίδι δεν έχουν καμία 

σχέση με την απόδοσή τους. Τα αποτελέσματα, μας δείχνουν ότι υπάρχουν παράγοντες που 

επηρεάζουν την απόκτηση γνώσεων που αποκτούνται από ένα παιχνίδι. 

Οι Bai κ. συν., (2012) εκτιμούν πως οι μαθητές που χρησιμοποιούν μαθηματικά 

ηλεκτρονικά παιχνίδια στην τάξη είναι πιο πρόθυμοι να κάνουν μαθηματικά από εκείνους 

που δεν κάνουν χρήση των ψηφιακών παιχνιδιών. Μερικοί μαθητές απολαμβάνουν να 

παίζουν τα ψηφιακά παιχνίδια, επειδή είναι διαδραστικά (Lopez-Morteo & Lopez, 2007). 

Σύμφωνα με την Wiest (2001), η διαδραστική πτυχή των παιχνιδιών παρέχει στους μαθητές 

ένα «αισθητικό συστατικό» (sensory component), το οποίο μπορεί να εμπλέκει πολλούς 

διαφορετικούς μαθητές με πολλούς τύπους στυλ μάθησης. 

Μια άλλη σημαντική πτυχή για ενεργοποίηση των κινήτρων δια των ψηφιακών 

παιχνιδιών, όπως αποδεικνύεται στη μελέτη που διεξήχθη από Lopez-Morteo και Lopez 
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(2007), είναι η δυνατότητα συνεργασίας. Οι ερευνητές εισήγαγαν ένα ηλεκτρονικό 

συνεργατικό περιβάλλον μάθησης με βάση διαδραστικές εκπαιδευτικές δραστηριότητες 

Μαθηματικών (Interactive Instructors of Recreational Mathematics - IIRM), για την 

δημιουργία μιας εναλλακτικής προσέγγισης για την κινητοποίηση των μαθητών στα 

μαθηματικά. Πρόκειται για λογισμικό με το οποίο οι μαθηματικές έννοιες, παρουσιάζονται 

μέσα από δραστηριότητες μαθηματικών, διαδραστικά, με ψυχαγωγικό προσανατολισμό των 

μαθησιακών στόχων. Το μαθησιακό περιβάλλον ενσωματώνει υπηρεσίες επικοινωνιών που 

υποστηρίζουν τις διαδικασίες αλληλεπίδρασης της κοινότητας μάθησης, μέσω άμεσων 

μηνυμάτων, chat rooms, και multi-player παιχνίδια μαθηματικών. Τα αποτελέσματα έδειξαν 

ότι η χρήση του συγκεκριμένου περιβάλλοντος ηλεκτρονικής μάθησης, επηρεάζει θετικά τη 

στάση των μαθητών προς τα μαθηματικά. Οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι πολλοί μαθητές 

επωφελήθηκαν από το γεγονός πως εργάζονταν μαζί για να απαντήσουν στα ερωτήματα του 

παιχνιδιού και απολάμβαναν αυτόν τον τρόπο. Διαπίστωσαν ακόμη πως ενθουσιάζονταν να 

παίξουν τα παιχνίδια στον υπολογιστή, διότι θα μπορούσαν να το κάνουν με τους 

συμμαθητές τους. Επιπλέον, οι μαθητές δήλωσαν ότι αισθάνθηκαν παίζοντας το παιχνίδι σαν 

να επρόκειτο  για μάθηση των μαθηματικών.  

Ωστόσο υπάρχουν και εμπόδια που πρέπει να ξεπεραστούν. Ο Van Eck (2006) 

διαπίστωσε ότι ενώ πολλοί μαθητές παρακινήθηκαν από τη χρήση των ψηφιακών 

μαθηματικών παιχνιδιών, κάποιοι άλλοι είχαν λιγότερα κίνητρα, επειδή δεν ήθελαν να είναι 

σε σχέση ανταγωνισμού με τους συμμαθητές τους. Πρότεινε λοιπόν όταν χρησιμοποιούνται 

ψηφιακά παιχνίδια μαθηματικών στην τάξη, η έμφαση να δίνεται στην «εσωτερική 

παρακίνηση» των μαθητών και όχι στον μεταξύ τους ανταγωνισμό. Ο λιγότερος 

ανταγωνισμός θα μειώσει επίσης το επίπεδο του άγχους στους μαθητές που αντιμετωπίζουν 

προβλήματα άγχους στα μαθηματικά (Van Eck, 2006). 

Ένα ζωτικής σημασίας ζήτημα που διατυπώνεται σε σχέση με την αυξανόμενη 

χρήση της τεχνολογίας στη διδασκαλία, είναι η προετοιμασία των εκπαιδευτικών (Wiest, 

2001). Οι δάσκαλοι χρειάζονται ουσιαστική, συνεχή προετοιμασία κατά τη χρήση της 

τεχνολογίας με επαρκή χρόνο για να εξοικειωθούν και να έχουν άνεση στη χρήση των 

ηλεκτρονικών υπολογιστών. Αυτό είναι απαραίτητο προκειμένου να αποκτήσουν τα 

προσόντα που απαιτούνται ώστε να βοηθήσουν τους μαθητές να χρησιμοποιήσουν 

αποτελεσματικά την ψηφιακή τεχνολογία. Πρέπει να καταβληθούν εντατικές προσπάθειες 

για να εξασφαλιστεί η συνεχής και ποιοτική εκπαίδευση τους στην χρήση της τεχνολογίας, 

τόσο πριν προσληφθούν όσο και μετά την πρόσληψή τους.  
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Οι Ke και Grabowski (2007) υποστήριξαν ότι οι μαθητές χάνουν το κίνητρο για να 

παίξουν ψηφιακά παιχνίδια μαθηματικών, όταν τα παιχνίδια δεν είναι «σχετικά με τα 

περιεχόμενα». Ομοίως οι Scanlon, Buckingham και Burn (2005) έδειξαν ότι πολλά παιχνίδια 

στον υπολογιστή δεν κάνουν σημαντικές συνδέσεις μεταξύ των μαθηματικής ύλης και του 

περιεχομένου του παιχνιδιού. Διαπίστωσαν επίσης ότι ορισμένα παιχνίδια στον υπολογιστή 

δεν επιτυγχάνουν να αντιμετωπίσουν αυτά που είχαν ως στόχο. Ακόμη διαπίστωσαν ότι δεν 

είναι όλα τα παιχνίδια στον υπολογιστή κατάλληλα για κάθε μάθημα των μαθηματικών. 

Είναι εξαιρετικά σημαντικό να επιλέγονται τα κατάλληλα παιχνίδια για τους 

προβλεπόμενους στόχους (Scanlon, Buckingham, & Burn, 2005). 

 Η ανασκόπηση λοιπόν της διεθνούς επιστημονικής έρευνας φανερώνει πως αρκετά 

θέματα πρέπει να διερευνηθούν. Λόγω των σχετικά περιορισμένων ευρημάτων αναφορικά με 

την αποτελεσματικότητα της μάθησης μέσω των ψηφιακών παιχνιδιών είναι απαραίτητη η 

διερεύνηση των επιπτώσεων της χρήσης ψηφιακών παιχνιδιών όχι μόνο σε σχέση με τα 

μαθησιακά αποτελέσματα και το πρόγραμμα διδακτικών στόχων αλλά και σε σχέση με την 

ενεργοποίηση των κινήτρων, ιδιαίτερα των εσωτερικών.   

 

2.5.  Κίνητρα και νοητική αναπηρία 

Η σημασία της παρώθησης, των εσωτερικών κινήτρων, της προσωπικότητας, καθώς 

η σχέση τους με την απόδοση των ατόμων με νοητική αναπηρία είναι ζητήματα που δεν 

έχουν προσεχθεί, από τους εκπαιδευτικούς και τους επαγγελματίες όσο θα έπρεπε. Ίσως η 

ιστορική εξάρτηση από τα «Σκινερικά» πρότυπα συμπεριφοράς και η έμφαση στα εξωτερικά 

ερεθίσματα, ως ρυθμιστές της αποτελεσματικής απόδοσης να αποτελούν ένα λόγο. Από την 

άλλη η ανάπτυξη των γνωστικών μοντέλων ίσως είχε υπερτονίσει τις εσωτερικές 

«διαδικασίες σκέψης» και την επίδρασή τους στη διαμόρφωση της συμπεριφοράς (Switzky, 

2001). Επιπλέον οι παλιότερες μελέτες σχετικά με την διαδικασία της παρώθησης των 

ατόμων με νοητική αναπηρία μάλλον περιορίζονταν σε μια απλή μεταφορά των 

παρωθητικών μηχανισμών από τα τυπικά άτομα στα άτομα με νοητική αναπηρία (Pepi & 

Alesi, 2005). Όντως είναι δυνατόν τα άτομα με νοητική αναπηρία, εκτός από τις γνωστικές 

ανεπάρκειες, να έχουν και το ίδιο είδος ανεπάρκειας που σχετίζεται με προβληματική 

παρώθηση όπως εξάλλου και τα άτομα με κανονική νοημοσύνη (Pepi & Alesi, 2002). Γενικά 

η νοητική αναπηρία επιδρά αρνητικά στην ικανότητα αποτελεσματικής κινητοποίησης του 

αυτοσυστήματος και της αυτορρύθμισης. Μια επιρροή η οποία, αλληλεπιδρώντας με τις 

γνωστικές και μεταγνωστικές αδυναμίες να οδηγεί σε μη αποτελεσματική μάθηση (Switzky, 
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2001). Τα άτομα με νοητική αναπηρία φαίνεται να παρουσιάζουν ελλειμματική παρώθηση. 

Εγκαταλείπουν εύκολα την προσπάθεια ακόμα και αν διαθέτουν τις ικανότητες να επιτύχουν 

καλύτερες επιδόσεις.  

Για πολλές δεκαετίες λοιπόν ο κύριος στόχος ήταν τα εξωγενή κίνητρα κυρίως με το 

σύστημα ποινών και αμοιβών. Πράγματι τα άτομα με νοητική αναπηρία σε σχέση με τα 

τυπικής ανάπτυξης άτομα εξαρτώνται περισσότερο από την ενθάρρυνση του περιβάλλοντός 

τους, δεν αναπτύσσουν εύκολα εσωγενή παρώθηση, έχουν χαμηλή αυτοεκτίμηση και 

περισσότερο άγχος και στρες (Zigler & Balla, 1981). Τίθεται όμως το ερώτημα: Είναι τα 

άτομα με νοητική αναπηρία πράγματι προσανατολισμένα στα εξωτερικά κίνητρα ή 

μαθαίνουν να μην είναι αυτοδύναμα, λόγω των συγκεκριμένων χαρακτηριστικών του 

περιβάλλοντός τους; Είναι γεγονός πως οι ίδιοι θεωρούν την αποτυχία ως αναμενόμενη και 

την προσδοκία επιτυχίας σχεδόν ανύπαρκτη ή εξαιρετικά χαμηλή (Switzky, 1997). Έχουν μια 

αρνητική προδιάθεση που σχετίζεται με την αποτυχία να ολοκληρώσουν στόχους που έχουν 

σχέση με μαθησιακά έργα. Τελικά επιλέγουν να μην συμμετάσχουν σε δραστηριότητες οι 

οποίες θέτουν προκλήσεις για αυτούς. Με άλλα λόγια, αναπτύσσουν για νέες ή δύσκολες 

δραστηριότητες ένα χαρακτηριστικό «μειωμένης προσδοκίας της επιτυχίας» (Bennett‐Gates 

& Zigler,  1999; Merighi, Edison, & Zigler, 1990). Με την πάροδο του χρόνου παρουσιάζουν 

λιγότερο συχνά εξερευνητική συμπεριφορά και πρόσκτηση λιγότερων πληροφοριών από την 

αλληλεπίδραση με το περιβάλλον τους. Φαίνεται να στερούνται κινήτρων, δείχνουν 

απρόθυμοι να μάθουν κάτι καινούργιο ή να δοκιμάσουν κάτι για πρώτη φορά, ακόμα κι αν 

έχουν τις γνωστικές και σωματικές ικανότητες για να το φέρουν εις πέρας  (Merighi et al., 

1990). Η προσφυγή σε βοήθεια άμεσα χωρίς να καταβάλουν καθόλου προσπάθεια αποτελεί 

για τα άτομα με νοητική αναπηρία ένα τρόπο επίλυσης  των προβλημάτων. Σε σύγκριση με 

παιδιά τυπικής ανάπτυξης της ίδιας νοητικής ηλικίας δεν έχουν εμπιστοσύνη στον εαυτό τους 

και τα χαρακτηρίζει υπερβολική εξάρτηση από εξωτερική παρέμβαση και βοήθεια, ιδίως για 

νέες δραστηριότητες (Switzky, 1995; Pepi & Alesi, 2005). Όμως η συνεχής χρήση 

εξωτερικών κινήτρων είναι πολύ πιθανό να αποδυναμώσει εντελώς την εσωτερική παρώθηση 

(Deci & Ryan, 1985).  

Όλο και περισσότερο κερδίζει έδαφος η άποψη (Switzky, 1995) πως η απόδοση των 

μαθητών με νοητική αναπηρία μπορεί να είναι το αποτέλεσμα της αλληλεπίδρασης της 

προσωπικότητας και των εσωτερικών κινήτρων. Αν το περιβάλλον είναι ευνοϊκό στηρίζοντας 

την αυτοδυναμία τους, τους ενισχύει θετικά, τους επιβραβεύει, αποτρέπει την ενίσχυση της 

εξάρτησης από τους ενηλίκους, τότε είναι δυνατόν να οδηγηθούν σε εσωτερικό 
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προσανατολισμό (Switzky, 1997). Μάλιστα αυτός ο προσανατολισμός φαίνεται να επιδρά 

θετικά στους μαθητές με νοητική υστέρηση (Schultz & Switzky, 1993).  Ο Switzky (1995) 

αναφερόμενος σε ερευνητές της γνωστικής ανάπτυξης και των εσωτερικών κινήτρων 

επισημαίνει παράγοντες που πρέπει να τύχουν ιδιαίτερης προσοχής όπως, ο αυτοέλεγχος, ο 

καθορισμός του στόχου, τα κίνητρα επίτευξης, η ικανοποίηση με την παρουσία των 

ενδογενών και εξωγενών κίνητρων. Προτείνει λοιπόν ένα μοντέλο υψηλών παραγόντων που 

μπορούν να υποκινούν τα άτομα με νοητική αναπηρία. Σε μια έρευνά του (Switzky, 1997) τα 

άτομα με νοητική αναπηρία χωρίστηκαν σε δύο ομάδες. Η μία ομάδα μετά την εκτέλεση 

γνωστικού έργου έλαβε επανατροφοδότηση επιτυχίας και η άλλη επανατροφοδότηση 

αποτυχίας. Η πρώτη ομάδα απέδωσε την επιτυχία στην υψηλή ικανότητά τους και στην 

αυξημένη προσπάθεια, ενώ η δεύτερη ομάδα την αποτυχία στην μειωμένη προσπάθεια και 

στην έλλειψη τύχης.  

Μια άλλη έρευνα (Merighi et al., 1990), σε μαθητές με νοητική αναπηρία δείχνει 

πως οι μαθητές αυτοί δεν αποκλείεται να έχουν το ίδιο είδος ελλειμμάτων παρακίνησης όπως 

και οι μαθητές με τυπική ανάπτυξη, η αιτία όμως μπορεί να είναι διαφορετική για μια σειρά 

από λόγους όπως: 

• Επαναλαμβανόμενες αποτυχίες στην αντιμετώπιση των καθημερινών προβλημάτων και 

δυσκολιών, όπως η απομόνωση, η έλλειψη γονικής προσοχής, κακές συνθήκες διαβίωσης 

κ.α. 

• Χρόνια αποδοκιμασία από τους συμμαθητές και τους γονείς που οδηγεί σε μια αίσθηση 

ανικανότητας για τις δικές τους  δυνάμεις. 

• Γνωστικές ελλείψεις και ανεπαρκείς εκπαιδευτικές μέθοδοι και εργαλεία (Switzky, 

1995). 

Φαίνεται πως ο προσανατολισμός στην αποτυχία που χαρακτηρίζει τα άτομα με 

νοητική αναπηρία είναι πιθανόν να οφείλεται στην έλλειψη βιωμάτων επιτυχίας (Pepi & 

Alesi, 2005), μια κατάσταση αποτρέπει τα άτομα με νοητική αναπηρία να επιλέξουν τις 

κατάλληλες μεθόδους εκτέλεσης των δραστηριοτήτων τους. Οι συνεχείς αποτυχίες έχουν σαν 

αποτέλεσμα περιορισμένη αντίληψη για τον εαυτό τους και αρνητικό αυτοσυναίσθημα, 

επηρεάζοντας έτσι και την παρώθησή τους. Οδηγούνται δηλαδή σε ένα φαύλο κύκλο, που 

συνεχίζεται και δεν σπάει, με κύρια χαρακτηριστικά την αλληλεπίδραση της αρνητικής 

αυτοεικόνας και των περιορισμένων ευκαιριών απόκτησης και βελτίωσης των γνωστικών 
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τους δεξιοτήτων (Pepi & Alesi, 2005). Αποτέλεσμα είναι αυτή η αυτοεικόνα και η υιοθέτηση 

της αντίληψης των χαμηλών επιδόσεων να σταθεροποιείται και να παγιώνεται ως μια 

κατάσταση που δεν είναι δυνατόν να αλλάξει με τη δική τους προσπάθεια.  

Η ανάπτυξη μοντέλων παρώθησης για τα άτομα με νοητική αναπηρία είναι ένα 

ζητούμενο στο χώρο της ειδικής αγωγής. Θα πρέπει τα άτομα με νοητική αναπηρία να 

ωθούνται στο να κατευθύνουν τις πράξεις τους, να θέτουν στόχους, να κινητοποιούν τις 

δεξιότητες τους και να προσπαθούν να ανταποκριθούν θετικά στους στόχους που έχουν 

θέσει. Αναπτύσσοντας σταδιακά μια αίσθηση ικανότητας είναι δυνατόν να βάζουν διαρκώς 

όλο και υψηλότερους στόχους, οδηγώντας στην ανάπτυξη ικανοτήτων αυτορρύθμισης και 

αυτοδύναμης παρώθησης. Στόχος της ειδικής εκπαιδευτικής παρέμβασης  πρέπει να αποτελεί 

και το διαφορετικό μαθησιακό περιβάλλον με προσανατολισμό στη δυνατότητα 

αυτορρύθμισης, στον έλεγχο της παρόρμησης και της διαχείρισης των κινήτρων  (Cuskelly, 

Zhang, & Gilmore, 1998). Υπάρχουν αποδεικτικά στοιχεία ενεργοποίησης των κινήτρων των 

ατόμων με νοητική αναπηρία όταν παίζουν ψηφιακά παιχνίδια. Τα εικονικά περιβάλλοντα σε 

άτομα με νοητική αναπηρία είναι δυνατόν να παίξουν σημαντικό ρόλο στη διευκόλυνση της 

απόκτησης δεξιοτήτων, στη βελτίωση των γνωστικών δεξιοτήτων τους σε συνδυασμό με την 

ψυχαγωγία (Standen, Brown, Anderton, & Battersby, 2006). Οι στόχοι επιτυγχάνονται 

ευκολότερα όταν τα παιχνίδια που παίζουν είναι εύκολα προσαρμόσιμα στους 

εκπαιδευτικούς στόχους. Σε μελέτη που διεξήχθη το 2008 από το Πανεπιστήμιο Αθηνών, 

παρατηρήθηκε ότι οι μαθητές με ελαφρά νοητική αναπηρία και οι εκπαιδευτικοί τους 

προτιμούν περισσότερο το ειδικά σχεδιασμένο και προσαρμόσιμο παιχνίδι και όχι το πιο 

εντυπωσιακό αλλά δύσκολα προσαρμόσιμο παιχνίδι (Saridaki, Gouscos, & Meimaris, 2010). 

Επιπλέον, στην ίδια μελέτη, οι εκπαιδευτικοί δήλωσαν ότι τα παιχνίδια, ως ένα νέο εργαλείο, 

αυξάνουν τα κίνητρα για τη χρήση τους στην τάξη και πως η πλειοψηφία των μαθητών 

εκφράζουν αυξημένο ενδιαφέρον προς το εκπαιδευτικό αντικείμενο όταν αυτό εισάγεται με 

το ψηφιακό παιχνίδι και την κλασσική μέθοδο μαζί.  

Σε άλλη μελέτη (Saridaki, Gouscos, & Meimaris, 2008) που διεξήχθη για τρεις 

μήνες σε ένα ειδικό σχολείο για μαθητές με σοβαρή νοητική αναπηρία, τα ευρήματα έδειξαν 

μια  εξοικείωση των μαθητών με τους υπολογιστές και τη χρήση του πληκτρολογίου και 

αύξηση της κατανόησης των αριθμητικών και λογικών δεξιοτήτων. Εξαιρετικά σημαντικό 

είναι το γεγονός πως παρατηρήθηκε έντονο ενδιαφέρον συμμετοχής από τα παιδιά με 

δυσκολίες στην λεκτική επικοινωνία. Η συνεργασία μεταξύ των μαθητών αυξήθηκε και οι 
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μαθητές εξέφρασαν ενδιαφέρον για τα θέματα του παιχνιδιού στην καθημερινή τους 

επικοινωνία. Οι μαθητές συσχέτισαν τις καταστάσεις του παιχνιδιού με προσωπικές 

καταστάσεις και ήταν σε θέση να εκφράσουν τις ανησυχίες και τους φόβους τους, έδειξαν 

ενδιαφέρον για τη μάθηση, γεγονός που ερμηνεύτηκε ως αύξηση της εσωτερικής 

παρακίνησης από τους εκπαιδευτικούς. 

Η μάθηση  που βασίζεται στο παιχνίδι, μέσω των κινήτρων, της παρακίνησης και 

του φιλικού περιβάλλοντος θα μπορούσε να βοηθήσει τον μαθητή με νοητική αναπηρία. Θα 

τον βοηθούσε στη γνωστική ανάπτυξη, όπως επίσης και στην εικονική προετοιμασία του για 

την επαγγελματική και κοινωνική ένταξη και ασφάλεια, αφού μπορεί να δοκιμάζει τις 

ικανότητές του και να κάνει λάθη σε ένα πολύ φιλικό περιβάλλον. Ωστόσο, μεγάλο μέρος 

των εκπαιδευτικών φαίνεται να διστάζει να χρησιμοποιήσει τα παιχνίδια στην τάξη λόγω 

έλλειψης γνώσεων στον τομέα των νέων τεχνολογιών, τεχνοφοβίας, προκατειλημμένης 

γνώμης και  τέλος λόγω της αυστηρής χρήσης ενός μοντέλου συμπεριφορικής εκπαίδευσης. 

Επίσης θα είχε ιδιαίτερο ενδιαφέρον να παρατηρήσουμε ερευνητικά, αν οι θεωρίες των 

κινήτρων που συνδέουν την εσωτερική παρακίνηση με τα ψηφιακά παιχνίδια μπορεί να 

ισχύσουν για τις ατομικές ανάγκες και εκπαιδευτικές συνθήκες του μαθητή με νοητική 

αναπηρία.  

Γενικά το εφαρμοζόμενο μέχρι σήμερα εκπαιδευτικό μοντέλο στο χώρο της ειδικής 

αλλά και της γενικής αγωγής είναι γνωσιοκεντρικό. Οι λίγες ομολογουμένως περιπτώσεις 

προσπαθειών καινοτόμων προσεγγίσεων στα πλαίσια της διαθεματικότητας και 

διεπιστημονικότητας συχνά είναι επιφανειακές και όχι ουσιαστικές. Φαίνεται μάλιστα να 

επιτυγχάνεται  περισσότερο μια σύγχυση παρά μια προαγωγή της γνώσης. Αντίθετα μια 

ενδεχόμενη  οργάνωση των μαθημάτων με τρόπο που να αξιοποιεί τη χρήση νέων 

τεχνολογιών και των ευκαιριών που δίνει φαίνεται πως είναι δυνατόν να αποτελέσει 

ενδιαφέρον και αποτελεσματικό περιβάλλον μάθησης. Διαφαίνονται δυνατότητες θετικής 

συμβολής και ενίσχυσης σε καίριους τομείς για την εκπαίδευση ατόμων με νοητική αναπηρία 

όπως η συνεργασία, η ομαδικότητα, ο προσανατολισμός στο έργο, τα εσωτερικά κίνητρα και 

η εσωτερική παρώθηση.  
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III. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 

 

3.1 Η σημασία της έρευνας 

 Τα τελευταία χρόνια και στη χώρα μας αναπτύσσεται μια τάση για υιοθέτηση 

παρεμβάσεων μέσω δράσεων που συνδυάζουν τη χρήση νέων τεχνολογιών σε αρκετά 

γνωστικά αντικείμενα. Ωστόσο συνήθως στην ελληνική πραγματικότητα τέτοιου είδους 

προσεγγίσεις παραμένουν σε θεωρητικό επίπεδο και δύσκολα μετουσιώνονται σε διδακτική 

πράξη, ιδιαίτερα σε περιπτώσεις μαθητών που χρήζουν ειδικής εκπαιδευτικής παρέμβασης. 

Η διασύνδεση γνωστικών αντικειμένων όπως είναι τα μαθηματικά, οι νέες τεχνολογίες και η 

χρήση του ψηφιακού παιχνιδιού, είτε στη γενική εκπαίδευση, είτε στο χώρο των ειδικών 

εκπαιδευτικών αναγκών, είναι περιορισμένη. Η παρούσα έρευνα επιχειρεί να συμβάλει στο 

προαναφερόμενο κενό ως πρόταση εφαρμογής δραστηριοτήτων που συνδέουν τα 

επιστημονικά αντικείμενα των μαθηματικών, των νέων τεχνολογιών και του ψηφιακού 

παιχνιδιού στο πεδίο της εκπαίδευσης παιδιών με ελαφρά νοητική αναπηρία.  

Τα συμπεράσματα της έρευνας πιθανόν θα μπορούσαν να συνεισφέρουν στην 

προαγωγή της γνώσης αναφορικά με την επίδραση μιας προσέγγισης αυτού του τύπου στη 

διδασκαλία των μαθηματικών σε μαθητές με ελαφρά νοητική αναπηρία. Θα μπορούσαν, 

ενδεχομένως, να λειτουργήσουν ως δειγματική πρόταση στους εκπαιδευτικούς της γενικής 

τάξης και στους εκπαιδευτικούς ειδικής αγωγής, οδηγώντας σε αποτελεσματικότερη 

παρέμβαση αναβαθμίζοντας το επίπεδο της παρεχόμενης εκπαίδευσης.   

Η προτεινόμενη μέθοδος παρέμβασης φιλοδοξεί να αποτελέσει μια καινοτόμα και 

πιο αποτελεσματική στρατηγική διδασκαλίας, με δραστηριότητες που ικανοποιούν 

περισσότερο τους μαθητές, ενισχύουν το βαθμό κατανόησης, αυξάνουν τη συμμετοχή τους 

στο μάθημα, παρέχουν αυξημένο βαθμό ανατροφοδότησης και αυξημένο επίπεδο 

ευχαρίστησης, ενδιαφέροντος, σημαντικότητας και ικανοποίησης του μαθητή.   

 

3.1.2  Ο σκοπός της έρευνας 

Ο σκοπός της έρευνας είναι να εξετάσει το βαθμό στον οποίο ένα πρόγραμμα  

εκπαιδευτικής παρέμβασης που εμπλουτίζεται με το συνδυασμό δραστηριοτήτων ψηφιακού 

παιχνιδιού μπορεί να αποδειχθεί θετικό για την κατανόηση των μαθηματικών σε μαθητές με 
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ελαφρά νοητική αναπηρία. Θεωρώντας πως η διδασκαλία και η κατανόηση των 

μαθηματικών εννοιών από μαθητές με ελαφρά νοητική αναπηρία απαιτεί την εφαρμογή 

ευρύτερης παρέμβασης από τη συνήθη στην ειδική αγωγή. Θα πρέπει να αποτελεί τμήμα 

μιας γενικότερης διδακτικής φιλοσοφίας και πρακτικής με στόχο την αποτελεσματικότερη 

εφαρμογή της «μαθησιακής ιεραρχίας» των «σταδίων μάθησης» (Polloway & Patton, 1997; 

Smith, 1981).  

Η πειραματική μέθοδος επιδιώκει μια διαδικασία μάθησης ποιοτικά 

διαφοροποιημένη με αυξημένο βαθμό κατανόησης οδηγιών, χρήση στρατηγικών και χρήση 

μεταγνωστικών ικανοτήτων. Στοχεύει να καταστεί μια διδακτική επιλογή με δραστηριότητες 

που ικανοποιούν περισσότερο τους μαθητές, αυξάνουν τη συμμετοχή στο μάθημα, παρέχουν 

ανατροφοδότηση και αυξημένα επίπεδα ενδιαφέροντος του μαθητή.   

 

3.1.3 Ερευνητικές υποθέσεις   

Στηριζόμενοι στα παραπάνω θεωρητικά και ερευνητικά δεδομένα που 

παρουσιάστηκαν, οδηγηθήκαμε στη διατύπωση των παρακάτω ερευνητικών ερωτημάτων 

στα οποία η παρούσα έρευνα φιλοδοξεί να απαντήσει: 

1 Οι δραστηριότητες ψηφιακού παιχνιδιού θα συνεισφέρουν στην κατανόηση 

μαθηματικών δεξιοτήτων και εννοιών σε μαθητές με ελαφρά νοητική αναπηρία και κατά 

συνέπεια στην βελτίωση της επίδοσης. 

2 Αναμένεται να παρατηρηθεί σημαντική διαφορά στις επιδόσεις μαθητών με 

ελαφρά νοητική αναπηρία που διδάσκονται μαθηματικά με την εφαρμογή του 

προγράμματος παρέμβασης (που συνδυάζει τα μαθηματικά με το ψηφιακό παιχνίδι), 

συγκριτικά με τους μαθητές που ακολουθούν το πρόγραμμα παρέμβασης με μεθοδολογία 

ειδικής αγωγής συμβατικού τύπου. 

3 Η διαφορά της επίδοσης των μαθητών δεν θα είναι μόνο ποσοτική αλλά και 

ποιοτική. Αναμένεται οι μαθητές της πειραματικής ομάδας (ΠΟ) να αναπτύξουν και να 

εφαρμόσουν στρατηγικές και στοιχεία ποιοτικής διαφοροποίησης και γενίκευσης της 

γνώσης σε σχέση  με τους μαθητές της ομάδας ελέγχου (ΟΕ). 

4 Η προτεινόμενη διδακτική στρατηγική θα ενσωματώνει αποτελεσματικότερα 

τα ποιοτικά χαρακτηριστικά σε σχέση με τις συνήθεις στρατηγικές παρέμβασης.   
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5 Ο βαθμός ενεργοποίησης των εσωτερικών κινήτρων των μαθητών της 

πειραματικής ομάδας από την συμμετοχή στο πρόγραμμα θα είναι μεγαλύτερος σε 

σύγκριση με τους μαθητές της ομάδας ελέγχου. 

6 Θα αναδειχθεί η χρησιμότητα του παρεμβατικού προγράμματος σε σχέση με  

τις συνήθεις εκπαιδευτικές μεθόδους που χρησιμοποιούνται. 

 

3.1.4 Οριοθέτηση της έρευνας  

 Η έρευνα αναφέρεται σε διδακτική παρέμβαση μόνο για μαθητές με ελαφρά 

νοητική αναπηρία και όχι σε άλλες κατηγορίες νοητικής αναπηρίας.  

 Η έρευνα αναφέρεται μόνο σε διδακτική παρέμβαση που συνδυάζει 

μαθηματικά και ψηφιακό παιχνίδι.  

 Η έρευνα αφορά μαθητές με ελαφρά νοητική αναπηρία χρονολογικής ηλικίας 

11 ετών. Δεν είναι αντικείμενο της έρευνας παιδιά με ελαφρά νοητική αναπηρία άλλης 

χρονολογικής ηλικίας.  

 Η έρευνα αφορά τη μαθηματική επίδοση, τα ποιοτικά χαρακτηριστικά και το 

βαθμό ικανοποίησης και ευχαρίστησης των μαθητών. 

 Η διδακτική παρέμβαση διαρκεί οχτώ εβδομάδες με χρονική διάρκεια δύο 

εβδομάδων ανά διδακτική ενότητα.    

 

3.1.5  Περιορισμοί της έρευνας  

Τα συμπεράσματα της έρευνας υπόκεινται σε περιορισμούς, που οφείλονται στο 

είδος της έρευνας, στο μέγεθος του δείγματος και στα μέσα αξιολόγησης των δεδομένων. 

Ειδικότερα: 

1) Σκοπός της έρευνας ήταν η σε βάθος εξατομικευμένη διδασκαλία δίνοντας 

βαρύτητα, εκτός από την επίδοση, στην ανάδυση, παρατήρηση και καταγραφή ποιοτικών 

χαρακτηριστικών. Για αυτό το λόγο το δείγμα ήταν μικρό για να είναι περισσότερο 

εξατομικευμένη η διδακτική παρέμβαση, η παρατήρηση και η καταγραφή. Ο μικρός αριθμός 

του δείγματος δεν επιτρέπει εκτεταμένη γενίκευση στον ευρύτερο πληθυσμό. Επομένως 

απαιτούνται έρευνες σε μεγαλύτερο δείγμα, σε περισσότερους τομείς παρέμβασης και για 

μεγαλύτερο χρονικό διάστημα για την εξαγωγή ασφαλέστερων συμπερασμάτων.  
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2) Η επιλογή των μαθητών έγινε µε βάση την αξιολόγησή τους από το ΚΕΔΔΥ, τις 

επιδόσεις τους στα σταθμισμένα τεστ και τις πληροφορίες που συλλέξαμε από δασκάλους 

και γονείς. Επίσης έγινε προσπάθεια και οι δύο ομάδες μαθητών να προέρχονται από 

παραπλήσιο οικογενειακό, οικονομικό, κοινωνικό και μορφωτικό επίπεδο. Δεν μπορούμε 

όμως να γνωρίζουμε επακριβώς σε ποιο βαθμό υπάρχει παρόμοιο προφίλ ενδοατομικών 

διαφορών ή η νοητική αναπηρία των παιδιών είναι περισσότερο πρωτογενής ή δευτερογενής.  

Ενδεχομένως οι χαμηλές νοητικές επιδόσεις κάποιου μαθητή πιθανόν να οφείλονται 

περισσότερο σε περιβαλλοντικούς παράγοντες ή έλλειψη κινήτρων και λιγότερο σε 

γνωστικούς παράγοντες. 

3) Η προτεινόμενη διδακτική παρέμβαση ενδεχομένως να αποτελεί μια διαδικασία 

πρωτόγνωρη για τους μαθητές επιφέροντας σε αυτούς ενθουσιασμό και ισχυρή διάθεση 

συμμετοχής, λόγω της έντονης διαφοροποίησης σε σχέση με τις μορφές παρέμβασης που 

έχουν μέχρι τώρα δεχθεί. Το ερώτημα είναι αν μπορεί αυτός ο ενθουσιασμός και η ισχυρή 

διάθεση συμμετοχής να διατηρηθεί και σε ποιο βαθμό, μετά από ένα αρκετά μεγάλο χρονικό 

διάστημα εφαρμογής ενός τέτοιου διδακτικού προγράμματος. 

4) Λόγω της έλλειψης εργαλείων μέτρησης του βαθμού ευχαρίστησης, 

ενδιαφέροντος, σημαντικότητας και ικανοποίησης των μαθητών στο μάθημα των 

μαθηματικών, έγινε προσαρμογή του ερωτηματολογίου εσωτερικών κινήτρων (Intrinsic 

Motivation Inventory, Ryan, 1982, McAuley, Dancan, & Tammen, 1989 – ελληνική 

προσαρμογή Γούδας Μάριος και Παπαχαρίσης Βασίλης, 2005). 

3.2 Δείγμα 

Στην έρευνα πήραν μέρος τέσσερις Έλληνες μαθητές (Ν=4), ένα κορίτσι και τρία 

αγόρια.  Τα άτομα ήταν  ηλικίας έντεκα (11) χρόνων, μαθητές τμημάτων ένταξης του νομού 

Πρέβεζας με ελαφρά νοητική αναπηρία όπως αναφέρεται στην διαγνωστική αξιολόγησή τους 

από τα ΚΕΔΔΥ (Παράρτημα Α). Οι μαθητές έχουν αξιολογηθεί σε Κέντρο Διάγνωσης, 

Διαφοροδιάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕΔΔΥ). Στη γνωμάτευσή τους, ως εργαλείο 

εκτίμησης της νοητικής λειτουργίας (IQ) αναφέρεται το WISC-III (Γιώργας, 

Παρασκευόπουλος, Μπεζεβέγκης και Γιαννίτσας, 1999). Οι μαθητές σύμφωνα με τα 

αποτελέσματα της διάγνωσης εντάσσονται στην κατηγορία των ατόμων με ελαφρά νοητική 

αναπηρία. Όπως αναφέρεται στην γνωμάτευση δεν παρουσιάζουν διαταραχή ελλειμματικής 

προσοχής και υπερκινητικότητας (ADHD) (σύμφωνα με τα κριτήρια του διαγνωστικού 
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κριτηρίου της Αμερικανικής ψυχιατρικής ένωσης, DSM-IV που χρησιμοποιήθηκε). Επίσης 

δεν εμφανίζουν άλλα ειδικά προβλήματα υγείας που θα μπορούσαν να επηρεάζουν τη 

επίδοσή τους.   

Οι συμμετέχοντες χωρίστηκαν τυχαία, σε πειραματική ομάδα (Ν=2) που αποκαλείται 

ομάδα (ΠΟ) και σε ομάδα ελέγχου (Ν=2) που αποκαλείται ομάδα (ΟΕ). Οι δύο ομάδες είναι 

εξισωμένες στους εξής βασικούς παράγοντες: 

α) Το επίπεδο νοητικής ικανότητας  

β) Το επίπεδο μαθηματικής γνώσης 

Οι ομάδες θεωρούνται ισοδύναμες αφού έχουν περίπου το ίδιο επίπεδο 

χρονολογικής και νοητικής ηλικίας, το ίδιο επίπεδο παροχής βοήθειας (επιπλέον 

εκπαιδευτική βοήθεια στα τμήματα ένταξης) και προέρχονται από παρόμοιο μορφωτικό και 

κοινωνικοοικονομικό περιβάλλον.  

 

3.3. Πειραματικό σχέδιο και διαδικασία 

Η πειραματική διαδικασία σχεδιάστηκε ώστε να ελεγχθεί η επίδραση της 

προτεινόμενης παρέμβασης στην μαθηματική απόδοση των μαθητών. Η εφαρμογή της 

παρέμβασης πραγματοποιήθηκε σε δύο φάσεις. Κατά την πρώτη φάση αξιολογήθηκε το 

επίπεδο μαθηματικής ικανότητας των μαθητών και των δύο ομάδων. Η δεύτερη φάση 

περιελάμβανε την πρακτική εφαρμογή της παρέμβασης, η συνολική χρονική διάρκεια της 

οποίας ήταν οχτώ εβδομάδες και υλοποιήθηκε σε δύο ή τρεις διδακτικές ώρες την εβδομάδα, 

ανάλογα την ενότητα (Παράρτημα Δ). Σε κάθε εκπαιδευτική συνάντηση, οι μαθητές 

εξασκούνταν στην εκμάθηση των στόχων που περιελάμβανε ο κατάλογος. Οι τομείς 

παρέμβασης ήταν: 

 Η έννοια του αριθμού και η ικανότητα αρίθμησης (αναγνώριση αριθμών και εκτίμηση 

ποσοτήτων, άνοδος και κάθοδος αριθμητικής κλίμακας), 

 Η θεσιακή αξία των αριθμών (π.χ. δεκάδες-μονάδες) η σύγκριση και διάταξη τους (ποιος 

αριθμός είναι μεγαλύτερος ή μικρότερος), 

 Νοεροί υπολογισμοί (πρόσθεσης και αφαίρεσης) και  
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 Η καλλιέργεια της ικανότητας μετρήσεων (μήκους, βάρους, χρόνου).  

 

Η ομάδα ελέγχου (ΟΕ) ακολούθησε εξολοκλήρου τυπικό πρόγραμμα παρέμβασης 

ειδικής αγωγής. Δηλαδή έγινε χρήση των υλικών και μεθόδων όπως φυλλάδια και βιβλία, 

πίνακας προφορικής αρίθμησης, άβακας, ξυλάκια και κυβάκια αρίθμησης κ.τ.λ. Η 

πειραματική ομάδα (ΠΕ) ακολούθησε ένα τύπο παρέμβασης συνδυαστικής μορφής δηλαδή 

τις συμβατικές δραστηριότητες  (ίδιες με εκείνες της ομάδας ελέγχου) ενώ ένα μέρος της 

παρέμβασης αντικαταστάθηκε με δραστηριότητες ψηφιακού παιχνιδιού που συνεπικουρούν 

την επίτευξη των στόχων που τέθηκαν. Δηλαδή το πρόγραμμα παρέμβασης ήταν κατά ένα 

μέρος (το πρώτο) ίδιο και για τις δύο ομάδες (πειραματικής και ελέγχου) και κατά το 

υπόλοιπο (δεύτερο) μέρος η μεν πειραματική ομάδα (ΠΟ) πραγματοποίησε δραστηριότητες 

επίτευξης των στόχων μέσω του προτεινόμενου προγράμματος, η δε ομάδα ελέγχου (ΟΕ) 

εξολοκλήρου δραστηριότητες τυπικής παρέμβασης. Μετά την ολοκλήρωση του 

προγράμματος παρέμβασης υπήρξε αξιολόγηση και των δύο ομάδων (πειραματικής και 

ελέγχου) για τη διακρίβωση:  

Α) Του αποκτηθέντος επιπέδου μαθηματικής ικανότητας στους τομείς παρέμβασης με το 

εργαλείο μαθηματικής επίδοσης που προτείνεται από το εργαστήριο ψυχολογίας του 

Π.Τ.Δ.Ε. του Πανεπιστημίου Πατρών (Ιωάννης Καραντζής,- Επιμέλεια, Κ. Πόρποδας, 2005) 

και, 

Β) Του επιπέδου ανάπτυξης και χρήσης αξιοσημείωτων στρατηγικών εκ μέρους των 

μαθητών  

Γ) Του βαθμού ποιοτικής διαφοροποίησης της προτεινόμενης διδακτικής στρατηγικής 

Δ) Την εκτίμηση του βαθμού ευχαρίστησης, ενδιαφέροντος, σημαντικότητας και 

ικανοποίησης και των δύο ομάδων με το ερωτηματολόγιο εσωτερικών κινήτρων (Intrinsic 

Motivation Inventory, Ryan, 1982, McAuley, Dancan, & Tammen, 1989 – ελληνική 

προσαρμογή Γούδας Μάριος και Παπαχαρίσης Βασίλης, 2005). 

Μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος παρέμβασης έγινε αξιολόγηση και των 

δύο ομάδων (πειραματικής και ελέγχου) για τη σύγκριση των αποτελεσμάτων μεταξύ 

αρχικής και τελικής αξιολόγησης, για το βαθμό μαθηματικής επίδοσης του κάθε ατόμου της 

κάθε ομάδας (ενδοατομικός έλεγχος), για τον εντοπισμό τυχόν διαφορών μεταξύ των ατόμων 
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της ίδιας ομάδας (ενδοομαδικός έλεγχος), καθώς και για τον εντοπισμό διαφορών μεταξύ 

των δύο ομάδων (πειραματικής και ελέγχου) αναφορικά με το επίπεδο μαθηματικής επίδοσης 

(διαομαδικός έλεγχος). 

 Ακόμη έγινε σύγκριση ως προς το βαθμό εμφάνισης και χρήσης στοιχείων 

ποιοτικής διαφοροποίησης των δύο ομάδων (πειραματικής και ελέγχου) μέσω παρατήρησης 

και καταγραφής. 

Μετά την παρέλευση 15 ημερών ακολούθησε μία ακόμη αξιολόγηση (τελική -

follow up) της μαθηματικής επίδοσης για να ελεγχθεί ο βαθμός διατήρησης των 

αποτελεσμάτων της κάθε παρέμβασης.  

 

3.4. Εργαλεία Μέτρησης 

Μέχρι σήμερα, στη χώρα µας, δεν υπάρχουν σταθμισμένα εργαλεία εκτίμησης της 

μαθηματικής επίδοσης. Επίσης δεν υπάρχουν εργαλεία μέτρησης ποιοτικών 

χαρακτηριστικών της διδακτικής διαδικασίας, της εκτίμησης των ποιοτικών στοιχείων μιας 

διδασκαλίας από τους μαθητές, αλλά και της εκτίμησης των εσωτερικών κινήτρων 

(ευχαρίστηση – ενδιαφέρον, προσπάθεια – σημαντικότητα, αντιλαμβανόμενη ικανότητα, 

πίεση - ένταση) αναφορικά με τη διδασκαλία των μαθηματικών. Έτσι: 

 

Α) Για το επίπεδο εκτίμησης της μαθηματικής ικανότητας έχει επιλεγεί: 

Κατά την αρχική αξιολόγηση με την χρήση των μέσων που παραθέτουμε, στοχεύουμε στην 

εκτίμηση του επιπέδου μαθηματικής ικανότητας των μαθητών της παρέμβασης. Είναι 

απαραίτητο να διακριβωθεί το επίπεδο των μαθητών και η ύπαρξη ή όχι τυχόν διαφορών 

επίδοσης μεταξύ των δύο ομάδων (πειραματικής και ελέγχου)  

 Το «κριτήριο πρώιμης μαθηματικής επάρκειας της Ουτρέχτης» (Μπάρμπας, 

Βερμέουλεν, Κιοσέογλου & Μενεξές, 2008). Το συγκεκριμένο κριτήριο είναι το 

μοναδικό σταθμισμένο εργαλείο στον ελληνικό χώρο και προτείνεται για μαθητές 

τυπικής ανάπτυξης ηλικίας 4 έως 7.05 ετών. Το κριτήριο αναφέρεται σε γνώσεις και 

δεξιότητες που αφορούν τη δημιουργία της έννοιας του αριθμού και στην 
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επεξεργασία αριθμητικών σχέσεων και εννοιών, δύο τομείς εξαιρετικά σημαντικούς 

στη πρώιμη μαθηματική επάρκεια απαραίτητη προϋπόθεση για αποτελεσματική 

εισαγωγή στα σχολικά μαθηματικά της τυπικής εκπαίδευσης.   

 

 Η διαδικασία διαγνωστικής αξιολόγησης που προτείνεται από το εργαστήριο 

ψυχολογίας του Π.Τ.Δ.Ε. του Πανεπιστημίου Πατρών (Ιωάννης Καραντζής,- 

Επιμέλεια, Κ. Πόρποδας, 2005) τμήμα του οποίου εξετάζει τους τέσσερις 

ελεγχόμενους τομείς της προτεινόμενης ερευνητικής παρέμβασης (Παράρτημα Β). 

 

Κατά τις δύο φάσεις της τελικής αξιολόγησης θα χρησιμοποιηθεί η διαδικασία 

διαγνωστικής αξιολόγησης που προτείνεται από το εργαστήριο ψυχολογίας του Π.Τ.Δ.Ε. του 

Πανεπιστημίου Πατρών (Ιωάννης Καραντζής,- Επιμέλεια, Κ. Πόρποδας, 2005) τμήμα του 

οποίου εξετάζει τους τέσσερις ελεγχόμενους τομείς της προτεινόμενης ερευνητικής 

παρέμβασης (Παράρτημα Β).  

 

Β) Για την εκτίμηση των χρήσης ποιοτικών χαρακτηριστικών εκ μέρους των μαθητών κατά 

τη διαδικασία της αξιολόγησης θα γίνει χρήση λίστας παρατήρησης και καταγραφής. Η 

λίστα καταγραφής δημιουργήθηκε με βάση τις προτάσεις των Βarroody και Ginsburg (1991) 

και περιλαμβάνει την καταγραφή στοιχείων σχετικά με την ανεπίσημη μαθηματική γνώση, 

τις δυνατότητες και αδυναμίες του μαθητή, τον τρόπο που χρησιμοποιεί τις μαθηματικές 

δεξιότητες, τον προσδιορισμό των στρατηγικών που χρησιμοποιεί, την καταγραφή και 

ταξινόμηση των λαθών του μαθητή, το βαθμό ετοιμότητάς του για κατάκτηση των νέων 

γνώσεων, τις μεταγνωστικές δυνατότητες και αδυναμίες του μαθητή, την καταγραφή της 

συναισθηματικής κατάστασής του.  

Γ) Για την εκτίμηση των εσωτερικών κινήτρων το ερωτηματολόγιο εσωτερικών κινήτρων 

(Intrinsic Motivation Inventory Ryan, 1982, McAuley, Dancan, & Tammen, 1989 – ελληνική 

προσαρμογή Γούδας Μάριος και Παπαχαρίσης Βασίλης, 2005) προσαρμοσμένο για τις 

ανάγκες της παρούσας έρευνας (Παράρτημα Γ). Το ερωτηματολόγιο περιλαμβάνει τέσσερις 

υποκλίμακες: 
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 Ευχαρίστηση – ενδιαφέρον.  Τα θέματα της υποκλίμακας αυτής αποτυπώνουν την 

αντίληψη του εξεταζόμενου για το αν διασκεδάζει από την συμμετοχή του στη 

δραστηριότητα ή το πρόγραμμα και αν υπάρχει ενδιαφέρον για συμμετοχή σε αυτό.  

 Προσπάθεια – σημαντικότητα. Τα θέματα της υποκλίμακας αυτής αποτυπώνουν την 

αντίληψη του εξεταζόμενου για το αν προσπαθεί για τη δραστηριότητα ή το πρόγραμμα 

και αν θεωρεί σημαντικό αυτό που κάνει.  

 Αντιλαμβανόμενη ικανότητα. Τα θέματα της υποκλίμακας αυτής αποτυπώνουν την 

αντίληψη του εξεταζόμενου για την ικανότητα του στη δραστηριότητα ή το πρόγραμμα 

που συμμετέχει. 

 Πίεση – ένταση. Τα θέματα της υποκλίμακας αυτής αξιολογούν το βαθμό στον οποίο ο 

εξεταζόμενος αισθάνεται πίεση ή ένταση από τη συμμετοχή του στη δραστηριότητα ή 

στο πρόγραμμα. 

Οι τρεις πρώτες μετρούν θετικές όψεις της εσωτερικής παρακίνησης ενώ η τέταρτη 

θεωρείται αρνητική.  

 

 

3.5 Επεξεργασία -  ανάλυση δεδομένων 

 

Η  επεξεργασία και ανάλυση των δεδομένων, λόγω του μεγέθους του δείγματος 

αλλά και της έμφασης στα ποιοτικά στοιχεία που διαφοροποιούν τις δύο διδακτικές 

στρατηγικές, επιλέχθηκε να γίνει με την απευθείας σύγκριση των αποτελεσμάτων επίδοσης 

στη βάση του αριθμού των ορθών απαντήσεων στο εργαλείο αξιολόγησης. Σκοπός ήταν να 

εντοπιστούν πιθανές υπάρχουσες διαφορές ανάμεσα στην τελική και την αρχική μέτρηση της 

μαθηματικής επίδοσης του ατόμου της κάθε ομάδας (ενδοατομική σύγκριση) αλλά και σε 

σύγκριση με την επίδοση του άλλου μέλους της ίδιας ομάδας (ενδοομαδική σύγκριση). 

Επιπλέον έγινε σύγκριση της μαθηματικής επίδοσης των μελών της πειραματικής ομάδας 

(ΠΟ) σε σχέση με την ομάδα ελέγχου (ΟΕ) και στις τρεις συνθήκες (πριν την παρέμβαση, 

μετά την παρέμβαση, 15 μέρες μετά το τέλος της παρέμβασης) (διαομαδική σύγκριση). 

Επίσης έγινε σύγκριση μεταξύ των δύο ομάδων (παρέμβασης και ελέγχου) όσον αφορά το 

επίπεδο χρήσης από τα μέλη κάθε ομάδας ποιοτικών στρατηγικών πριν και μετά το 

πρόγραμμα παρέμβασης όπως αυτές καταγράφηκαν κατά τη διαδικασία της παρατήρησης. 

Ακόμη έγινε σύγκριση του βαθμού ενεργοποίησης εσωτερικών κινήτρων των δύο 
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στρατηγικών διδασκαλίας με βάση τις απαντήσεις των μαθητών στο ερωτηματολόγιο 

εσωτερικών κινήτρων.  

 

3.5.1 Αξιοπιστία εφαρμογής της διδακτικής παρέμβασης 

Η αξιοπιστία εφαρμογής του πειραματικού σχεδίου διασφαλίστηκε με τον όσο το  

δυνατόν μεγαλύτερο έλεγχο των απειλών της εσωτερικής και εξωτερικής εγκυρότητας 

(Campbell & Stanley 1963, Bracht & Class 1968,  Cohen Louis & Manion Lawrence, 2005).  

Επειδή η εγκυρότητα των δεδομένων σε τέτοιου είδους έρευνες αποτελεί ένα 

ζητούμενο χρησιμοποιήθηκε η  μέθοδος της τριγωνοποίησης. Η μέθοδος αυτή μπορεί να 

εξασφαλίσει εγκυρότητα, μέσα από την διασταύρωση ποικίλων δεδομένων (Altrichter, 

Posch, & Somekh, 1991; Bassey, 1986; Elliott & Adelman, 1974; Elliott, 1991; Kατσαρού & 

Τσάφος, 2003; Somekh, 1983). Για τους σκοπούς λοιπόν της µεθοδολογικής τριγωνοποίησης 

(triangulation), εφαρμόστηκε πολυµεθοδική προσέγγιση συλλογής και ελέγχου δεδομένων. 

Στην παρούσα έρευνα, η ποικιλία των δεδομένων προέκυψε μέσα από τον συνδυασμό 

διαφορετικών ειδών τριγωνοποίησης όπως: 

• Χρονική τριγωνοποίηση 

Κατά διάρκεια της υλοποίησης του παρεμβατικού προγράμματος η χρονική 

τριγωνοποίηση ήταν αναγκαία, επειδή η συγκεκριμένη μορφή παρέμβασης κατά τη διάρκειά 

της είχε ως αποτέλεσμα την αλλαγή των πρακτικών και των αρχικών σχεδιασμών αναφορικά 

με τον κάθε τομέα παρέμβασης. Άλλωστε χαρακτηριστικό της συγκεκριμένης έρευνας ήταν 

η ανατροφοδότηση μέσα από την διαδικασία και η διασύνδεση των νέων με τα προηγούμενα 

στοιχεία.  

• Μεθοδολογική τριγωνοποίηση 

Για να υπάρξει μια αποτελεσματική και σφαιρική σύλληψη των καταστάσεων 

ιδιαίτερα στην αποτύπωση των ποιοτικών στοιχείων της παρέμβασης εφαρμόστηκε 

πολυµεθοδική προσέγγιση συλλογής και ελέγχου δεδοµένων. Έτσι χρησιμοποιήθηκαν 

διάφοροι τρόποι συλλογής των πληροφοριών όπως τα εργαλεία μέτρησης, η διενέργεια 

διευκρινιστικών ερωτήσεων, η καταγραφή προσωπικών σημειώσεων και η φυσική 

παρατήρηση της όλης διαδικασίας.  
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• Συνδυασμένα επίπεδα τριγωνοποίησης 

Οι επιδόσεις των μαθητών στις τυποποιημένες διαδικασίες αξιολόγησης όπως η 

μαθηματική επίδοση των δύο ομάδων βαθμολογήθηκαν αρχικά από τον εκπαιδευτικό που 

διεξήγαγε την παρέμβαση στην κάθε ομάδα και στη συνέχεια πραγματοποιήθηκε ανεξάρτητη 

επαναβαθμολόγηση από τον ερευνητή σε συνεργασία και με άλλο βαθμολογητή, γνώστη των 

διαδικασιών ποιοτικής έρευνας. Ο τρόπος αυτός αποτελεί ένα επιπλέον μέσο για την 

ενίσχυση της αξιοπιστίας της μελέτης (Lincoln & Guba, 1985). Για την αξιολόγηση των 

ποιοτικών στοιχείων που προέκυπταν από την παρέμβαση σε ένα πρώτο επίπεδο 

καταγράφηκε η ατομική εκτίμηση του καθενός και σε ένα δεύτερο επίπεδο υπήρξε 

αλληλεπίδραση και ανταλλαγή απόψεων των αξιολογητών.  

Για τον έλεγχο της εσωτερικής εγκυρότητας στους εκπαιδευτικούς που πραγματοποίησαν την 

παρέμβαση δόθηκαν γραπτές οδηγίες με τα βήματα εφαρμογής της, ώστε να μην υπάρχουν 

διαφορές στους πειραματικούς χειρισμούς που ενδέχεται να επηρεάσουν τα αποτελέσματα. 

Επιπλέον οι εκπαιδευτικοί που πραγματοποίησαν την παρέμβαση έκαναν χρήση μιας λίστας 

αυτοκαταγραφής των βημάτων που ακολουθήθηκαν, η οποία συμπληρώθηκε βήμα – βήμα 

κατά τη διάρκεια της παρέμβασης. 

 

IV. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Η μαθηματική επίδοση των μαθητών με ελαφρά νοητική αναπηρία είναι ένα 

πολύπλοκο ζήτημα, μια σύνθετη γνωστική δραστηριότητα που περιλαμβάνει πολλαπλές 

διαδικασίες. Η παρεμβατική διαδικασία ξεκίνησε με τις δύο ομάδες (πειραματική και 

ελέγχου) να βρίσκονται από πλευράς μαθηματικής επίδοσης σε παρόμοιο επίπεδο. Τα 

αποτελέσματα έδειξαν ότι μετά την εφαρμογή του διδακτικού προγράμματος, οι επιδόσεις 

της πειραματικής ομάδας αυξήθηκαν περισσότερο από τις επιδόσεις των ατόμων της ομάδας 

ελέγχου. Αναλυτικά παρατίθενται τα αποτελέσματα των δύο ομάδων (πειραματικής και 

ελέγχου). Τα αποτελέσματα δίνονται και συνοπτικά (παράρτημα Ε) μέσω πινάκων σύγκρισης 

των επιδόσεων των ατόμων στους τομείς της διδακτικής παρέμβασης (προφορική αρίθμηση, 

θεσιακή αξία – σύγκριση και διάταξη αριθμών, νοεροί υπολογισμοί, μετρήσεις).   

 



127 

 

4.1 Μαθηματική επίδοση 

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται τα αποτελέσματα του ψυχομετρικού 

κριτηρίου μαθηματικής επάρκειας της Ουτρέχτης που χορηγήθηκε κατά την αρχική 

αξιολόγηση στους μαθητές και των δύο ομάδων.  Ο πίνακας αποτελείται από τρία μέρη. Στην 

πρώτη στήλη αναφέρονται τα άτομα της παρέμβασης, στη δεύτερη αναφέρεται το σκορ 

επίδοσης του κάθε μαθητή και στην τρίτη ο χαρακτηρισμός που συνοδεύει το σκορ επίδοσης.   

     Πίνακας 2: Αποτελέσματα του ψυχομετρικού κριτηρίου μαθηματικής επάρκειας  

Άτομο Επίδοση Χαρακτηρισμός 

ΠΟ 1 62<69 Επίπεδο Ε 

ΠΟ 2 61<69 Επίπεδο Ε 

ΟΕ 1 62<69 Επίπεδο Ε 

ΟΕ2 64<69 Επίπεδο Ε 

 

Παρατηρούμε πως όλοι οι μαθητές και των δύο ομάδων (πειραματικής και ελέγχου) 

βρίσκονται στο ίδιο επίπεδο μαθηματικής επάρκειας (επίπεδο Ε). Το γεγονός αυτό σημαίνει 

πως οι συγκεκριμένοι μαθητές σε σύγκριση με την επίδοση της ηλικιακής ομάδας (7 – 7.5 

ετών) των παιδιών τυπικής ανάπτυξης βρίσκονται σε ένα αδύναμο έως πολύ αδύναμο 

επίπεδο το οποίο αντιστοιχεί στο κατώτερο 10% των βαθμών επάρκειας της συγκεκριμένης 

ηλικιακής ομάδας. Έτσι οι μαθητές του δείγματος παρά το γεγονός πως η χρονολογική τους 

ηλικία είναι 11 ετών η επίδοσή τους είναι ανάλογη με την επίδοση του μέσου μαθητή 

τυπικής ανάπτυξης με ηλικία 5,06 έως 6,05 ετών. Δηλαδή η επίδοσή τους είναι ανάλογη με 

την επίδοση ενός μέσου μαθητή νηπιαγωγείου ή ενός μαθητή που βρίσκεται στην αρχή της 

πρώτης τάξης του Δημοτικού σχολείου.  
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4.1.1 Μαθηματική επίδοση:  

Ενδοατομική σύγκριση 

Η ενδοατομική σύγκριση είναι η συγκριτική συσχέτιση των αποτελεσμάτων μεταξύ 

αρχικής και τελικών μετρήσεων αξιολόγησης, για να διαπιστωθεί ο βαθμός μεταβολής της 

μαθηματικής επίδοσης του κάθε ατόμου της κάθε ομάδας (ενδοατομικός έλεγχος) όπως 

αποτυπώνεται στις τρεις ξεχωριστές μετρήσεις του κάθε ατόμου (αρχική μέτρηση Μ1, 

μέτρηση μετά το τέλος της εκπαιδευτικής παρέμβασης Μ2, μέτρηση τελική 15 μέρες μετά το 

τέλος της διδακτικής παρέμβασης Μ3). 

Α) Ενδοατομική σύγκριση - Πειραματική ομάδα  

 

 

Γράφημα 1: Ενδοατομική σύγκριση – πειραματική ομάδα άτομο 1 

προφορική 
αρίθμηση 15 θεσιακή αξία 8 νοεροί υπολογισμοί 

8 μετρήσεις 7

Μ 1 6 2 3 2
Μ 2 15 7 6 7
Μ 3 14 7 6 6
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πειραματική ομάδα άτομο 1
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Γράφημα 2: Ενδοατομική σύγκριση – πειραματική ομάδα άτομο 2 

Στις παραπάνω γραφήματα (1 και 2) παρουσιάζονται οι επιδόσεις των μαθητών 

της πειραματικής ομάδας στις τέσσερις δοκιμασίες της παρέμβασης στον τομέα της 

μαθηματικής επίδοσης όπως αυτή αξιολογήθηκε στην αρχική μέτρηση πριν την έναρξη της 

παρέμβασης (Μ 1), στη μέτρηση αμέσως μετά το τέλος εφαρμογής του προγράμματος 

παρέμβασης (Μ 2) και στην τελική μέτρηση (Μ 3), δεκαπέντε μέρες μετά το τέλος 

εφαρμογής του προγράμματος.  Από τη σύγκριση των αποτελεσμάτων των τριών μετρήσεων 

διαφάνηκε ο βαθμός διαφοροποίησης της επίδοσης των υποκειμένων της πειραματικής 

ομάδας. Αναλυτικότερα:  

Στον τομέα της προφορικής αρίθμησης οι μαθητές υποβλήθηκαν για κάθε μία από 

τις τρεις μετρήσεις σε δεκαπέντε δοκιμασίες. Στην αρχική μέτρηση (Μ 1) ο πρώτος μαθητής 

είχε έξι σωστές απαντήσεις (6/15). Στην αξιολόγηση (Μ 2) αμέσως μετά το τέλος του 

προγράμματος πέτυχε δεκαπέντε σωστές απαντήσεις (15/15). Στην τελική μέτρηση (Μ 3) 

είχε 14 σωστές απαντήσεις (14/15). Ο δεύτερος μαθητής έδωσε στην πρώτη αξιολόγηση (Μ 

1) πέντε σωστές απαντήσεις (5/15), στη δεύτερη (Μ 2) έδωσε δεκατέσσερις σωστές 

απαντήσεις (14/15) και στην τρίτη μέτρηση (Μ 3)  δέκα πέντε (15/15).  

Στον τομέα της θεσιακής αξίας, σύγκρισης και διάταξης αριθμών οι μαθητές 

υποβλήθηκαν για κάθε μέτρηση σε οκτώ δοκιμασίες. Στην αρχική μέτρηση (Μ 1) ο πρώτος 

μαθητής είχε δύο σωστές απαντήσεις (2/8). Στην δεύτερη αξιολόγηση (Μ 2) αμέσως μετά το 

προφορική 
αρίθμηση 15 θεσιακή αξία 8 νοεροί υπολογισμοί 

8 μετρήσεις 7

M1 5 0 1 2
Μ 2 14 7 6 6
Μ 3 15 7 7 6
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τέλος του προγράμματος πέτυχε επτά σωστές απαντήσεις (7/8).  Στην τελική μέτρηση (Μ 3) 

ο μαθητής έδωσε επτά σωστές απαντήσεις (7/8). Ο δεύτερος μαθητής στην πρώτη 

αξιολόγηση (Μ 1) δεν είχε καμία σωστή απάντηση (0/8). Στη δεύτερη (Μ 2) έδωσε επτά 

σωστές απαντήσεις (7/8) και στην τρίτη (Μ 3) επτά (7/8).  

Στον τομέα των νοερών υπολογισμών (πρόσθεσης και αφαίρεσης) οι μαθητές 

υποβλήθηκαν για κάθε μία από τις τρεις μετρήσεις σε οκτώ δοκιμασίες. Στην αρχική 

μέτρηση (Μ 1) ο πρώτος μαθητής είχε τρεις σωστές απαντήσεις (3/8). Στη δεύτερη 

αξιολόγηση (Μ 2) αμέσως μετά το τέλος του προγράμματος πέτυχε έξι σωστές απαντήσεις 

(6/8) και στην τελική μέτρηση (Μ 3) έδωσε έξι απαντήσεις (6/8). Ο δεύτερος μαθητής στην 

πρώτη αξιολόγηση (Μ 1) είχε μία σωστή απάντηση (1/8). Στη δεύτερη (Μ 2) έδωσε έξι 

σωστές απαντήσεις (6/8) και στην τελική μέτρηση (Μ 3) έδωσε επτά σωστές απαντήσεις 

(7/8).   

Στον τομέα της ικανότητας μετρήσεων (μήκους, βάρους, χρόνου) οι μαθητές 

υποβλήθηκαν για κάθε μία από τις τρεις μετρήσεις σε επτά δοκιμασίες. Στην αρχική μέτρηση 

(Μ 1) ο πρώτος μαθητής είχε δύο σωστές απαντήσεις (2/7), στη δεύτερη αξιολόγηση (Μ 2) 

αμέσως μετά το τέλος του προγράμματος πέτυχε επτά σωστές απαντήσεις (7/7) και στην 

τελική μέτρηση (Μ 3) έδωσε έξι σωστές απαντήσεις (6/7). Ο δεύτερος μαθητής στην πρώτη 

μέτρηση (Μ 1) έδωσε δύο σωστές απαντήσεις (2/7), στη δεύτερη (Μ 2)  έξι σωστές 

απαντήσεις (6/7) και στην τρίτη (Μ 3) έξι σωστές απαντήσεις (6/7).   

Β) Ενδοατομική σύγκριση - Ομάδα ελέγχου 

 

 Γράφημα 3: Ενδοατομική σύγκριση – ομάδα ελέγχου άτομο 1 

προφορική αρίθμηση 
15 θεσιακή αξία 8 νοεροί υπολογισμοί 8 μετρήσεις 7

Μ 1 6 0 5 2
Μ 2 12 5 3 2
Μ 3 8 3 2 1
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    Γράφημα 4: Ενδοατομική σύγκριση – ομάδα ελέγχου άτομο 2 

Στους παραπάνω πίνακες παρουσιάζονται οι επιδόσεις των μαθητών της ομάδας ελέγχου 

στις τέσσερις δοκιμασίες της μαθηματικής επίδοσης όπως αυτή αξιολογήθηκε στην αρχική 

μέτρηση πριν την έναρξη της παρέμβασης (Μ 1), στη μέτρηση αμέσως μετά το τέλος 

εφαρμογής του προγράμματος παρέμβασης (Μ 2) και στην τελευταία μέτρηση (Μ 3) 

δεκαπέντε μέρες μετά το τέλος εφαρμογής του προγράμματος. Διαφάνηκε ο βαθμός 

διαφοροποίησης της επίδοσης του κάθε υποκειμένου της ομάδας ελέγχου μεταξύ των τριών 

μετρήσεων. Αναλυτικότερα:  

Στον τομέα της προφορικής αρίθμησης οι μαθητές υποβλήθηκαν για κάθε μία από 

τις τρεις μετρήσεις σε δεκαπέντε δοκιμασίες. Στην αρχική μέτρηση (Μ 1) ο πρώτος μαθητής 

είχε έξι σωστές απαντήσεις (6/15). Στην αξιολόγηση (Μ 2) αμέσως μετά το τέλος του 

προγράμματος ο πρώτος μαθητής πέτυχε δώδεκα σωστές απαντήσεις (12/15). Στην τελική 

μέτρηση (Μ 3) έδωσε οκτώ σωστές απαντήσεις (8/15). Ο δεύτερος μαθητής έδωσε στην 

πρώτη αξιολόγηση (Μ 1) τρεις σωστές απαντήσεις (3/15), στη δεύτερη (Μ 2) έδωσε εννιά 

σωστές απαντήσεις (9/15) και στην τρίτη μέτρηση (Μ 3) έξι σωστές απαντήσεις (6/15).  

Στον τομέα της θεσιακής αξίας, σύγκρισης και διάταξης αριθμών οι μαθητές 

υποβλήθηκαν για κάθε μέτρηση σε οκτώ δοκιμασίες. Στην αρχική μέτρηση (Μ 1) ο πρώτος 

μαθητής δεν είχε καμία σωστή απάντηση (0/8). Στην αξιολόγηση (Μ 2) αμέσως μετά το 

τέλος του προγράμματος πέτυχε πέντε σωστές απαντήσεις (5/8).  Στην τελική μέτρηση (Μ 3) 

ο πρώτος μαθητής έδωσε τρεις σωστές απαντήσεις (3/8). Ο δεύτερος μαθητής στην πρώτη 

προφορική 
αρίθμηση 15 θεσιακή αξία 8 νοεροί υπολογισμοί 

8 μετρήσεις 7
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αξιολόγηση (Μ 1) είχε μία σωστή απάντηση (1/8). Στη δεύτερη (Μ 2) έδωσε τρεις σωστές 

απαντήσεις (3/8) και στην τρίτη (Μ 3) δύο (2/8).  

Στον τομέα των νοερών υπολογισμών (πρόσθεσης και αφαίρεσης) οι μαθητές 

υποβλήθηκαν για κάθε μία από τις τρεις μετρήσεις σε οκτώ δοκιμασίες. Στην αρχική 

μέτρηση (Μ 1) ο πρώτος μαθητής είχε πέντε σωστές απαντήσεις (5/8). Στην αξιολόγηση (Μ 

2) αμέσως μετά το τέλος του προγράμματος πέτυχε τρεις σωστές απαντήσεις (3/8) και στην 

τελική μέτρηση (Μ 3) έδωσε δύο σωστές απαντήσεις (2/8). Ο δεύτερος μαθητής στην πρώτη 

αξιολόγηση (Μ 1) δεν είχε καμία σωστή απάντηση (0/8). Στη δεύτερη (Μ 2) έδωσε μία 

σωστή απάντηση (1/8) και στην τελική μέτρηση (Μ 3) έδωσε μία σωστή απάντηση (1/8).   

Στον τομέα της ικανότητας μετρήσεων (μήκους, βάρους, χρόνου) οι μαθητές 

υποβλήθηκαν για κάθε μία από τις τρεις μετρήσεις σε επτά δοκιμασίες. Στην αρχική μέτρηση 

(Μ 1) ο πρώτος μαθητής είχε δύο σωστές απαντήσεις (2/7), στη δεύτερη αξιολόγηση (Μ 2) 

αμέσως μετά το τέλος του προγράμματος πέτυχε δύο σωστές απαντήσεις (2/7) και στην 

τελική μέτρηση (Μ 3) έδωσε μία σωστή απάντηση (1/7). Ο δεύτερος μαθητής στην πρώτη 

μέτρηση (Μ 1) έδωσε μία σωστή απάντηση (1/7), στη δεύτερη (Μ 2)  τρεις σωστές 

απαντήσεις (3/7) και στην τρίτη (Μ 3) μία σωστή απάντηση (1/7).   

 

4.1.2 Μαθηματική επίδοση: Ενδοομαδική σύγκριση 

Η ενδοομαδική σύγκριση είναι η συγκριτική συσχέτιση των αποτελεσμάτων μεταξύ 

αρχικής και τελικής αξιολόγησης, για να διαπιστωθεί ο βαθμός μεταβολής της μαθηματικής 

επίδοσης. Σύμφωνα με το σχεδιασμό συγκρίθηκαν οι επιδόσεις των ατόμων της 

πειραματικής ομάδας (ΠΟ) μεταξύ τους και οι επιδόσεις των ατόμων της ομάδας ελέγχου 

(ΟΕ) μεταξύ τους.  

Α) Ενδοομαδική σύγκριση – Επίδοση ατόμων πειραματικής ομάδας (ΠΟ) 

Τομέας προφορικής αρίθμησης:  

Δραστηριότητες 15 
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Γράφημα 5: Διαφορές μεταξύ των ατόμων ΠΟ1 και ΠΟ2 στον τομέα της προφορικής αρίθμησης  

Παρατηρώντας το παραπάνω διάγραμμα διαφαίνεται πως υπάρχει μεγάλη βελτίωση στον 

τομέα της προφορικής αρίθμησης και για τα δύο άτομα της πειραματικής ομάδας. Στην αρχική 

μέτρηση δεν υπήρχε παρά μια μικρή διαφορά μεταξύ των δύο ατόμων (πρώτος μαθητής 6 στις 15 

σωστές απαντήσεις, ο δεύτερος μαθητής 5 στις 15 απαντήσεις). Η επίδοση των μαθητών στις 

επόμενες μετρήσεις είναι παραπλήσια και υψηλή και για τους δύο μαθητές. Συγκεκριμένα στη 

δεύτερη μέτρηση ο πρώτος μαθητής έχει 15 στις 15 σωστές απαντήσεις, ο δεύτερος μαθητής 14 στις 

15 απαντήσεις. Στην τρίτη μέτρηση έχουμε υψηλό βαθμό διατήρησης όπου ο πρώτος μαθητής έχει 14 

στις 15 σωστές απαντήσεις, ο δεύτερος μαθητής 15 στις 15 απαντήσεις. 

Τομέας θεσιακής αξίας, σύγκρισης και διάταξης αριθμών:  Δραστηριότητες 8

 

   Γράφημα 6: Διαφορές μεταξύ των ατόμων ΠΟ1 και ΠΟ2 στον τομέα της θεσιακής αξίας  
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Παρατηρώντας το παραπάνω διάγραμμα διαφαίνεται πως οι δύο μαθητές ξεκινούν 

από αρχική χαμηλή βάση επίδοσης (πρώτος μαθητής 2 στις 8 σωστές απαντήσεις, ο δεύτερος 

μαθητής 0 στις 8 απαντήσεις) με τον πρώτο μαθητή να υπερέχει ελαφρά. Υπάρχει μεγάλη 

βελτίωση και για τα δύο άτομα της πειραματικής ομάδας στις επόμενες μετρήσεις όπου 

πετυχαίνουν ακριβώς την ίδια επίδοση. Συγκεκριμένα στη δεύτερη μέτρηση (πρώτο άτομο 7 

σωστές στις 8, δεύτερο άτομο 7 σωστές απαντήσεις στις 8). Στην τρίτη μέτρηση (πρώτο 

άτομο 7 σωστές στις 8, δεύτερο άτομο 7 σωστές απαντήσεις στις 8) Η αρχική κατάσταση 

(μια χαμηλή επίδοση με ελαφρά υπεροχή του πρώτου μαθητή) έχει ανατραπεί και 

παρατηρείται πολύ υψηλή επίδοση και από τους δύο μαθητές τόσο στην δεύτερη μέτρηση 

μετά το τέλος της παρέμβασης όσο και στην τρίτη μέτρηση για τον έλεγχο της διατήρησης.     

Τομέας νοερών υπολογισμών  

 Δραστηριότητες 8 

 

Γράφημα 7: Διαφορές μεταξύ των ατόμων ΠΟ1 και ΠΟ2 στον τομέα των νοερών υπολογισμών 

Παρατηρώντας το παραπάνω διάγραμμα διαφαίνεται πως υπάρχει χαμηλή επίδοση 

με σχετική διαφορά. Στην αρχική μέτρηση ο πρώτος μαθητής έχει 3 στις 8 σωστές 

απαντήσεις και ο δεύτερος μαθητής 1 στις 8 σωστές απαντήσεις. Στη δεύτερη μέτρηση και οι 

δύο μαθητές επιτυγχάνουν την ίδια επίδοση δίνοντας 6 στις 8 σωστές απαντήσεις. Στην τρίτη 

μέτρηση ο πρώτος μαθητής εξακολουθεί  να έχει 6 στις 8 σωστές απαντήσεις και ο δεύτερος 

μαθητής ανεβάζει την επίδοσή του με 7 στις 8 σωστές απαντήσεις. Η βελτίωση της επίδοσης 

είναι πολύ μεγάλη και για τα δύο άτομα και η μικρή αρχική διαφορά επίδοσης ανάμεσα στα 

νοεροί υπολογισμοί  
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δύο άτομα έχει αντιστραφεί με το δεύτερο άτομο να πετυχαίνει στη διατήρηση ελαφρώς 

καλύτερη επίδοση. 

Τομέας μετρήσεων: 

 Δραστηριότητες  7

 

Γράφημα 8: Διαφορές μεταξύ των ατόμων ΠΟ1 και ΠΟ2 στον τομέα των μετρήσεων  

Παρατηρώντας το παραπάνω διάγραμμα διαφαίνεται πως υπάρχει ίδια χαμηλή 

αρχική επίδοση και για τους δύο μαθητές. Η αρχική επίδοση των δύο μαθητών ήταν 2 στις 7 

σωστές απαντήσεις. Στη δεύτερη μέτρηση ο δεύτερος μαθητής επιτυγχάνει απόλυτη επιτυχία 

7 σωστές απαντήσεις (7 από τις 7) και ο δεύτερος μαθητής 6 στις 7 σωστές απαντήσεις. Στην 

τρίτη μέτρηση ο πρώτος μαθητής επιτυγχάνει 6 σωστές απαντήσεις και ο δεύτερος μαθητής 

επίσης 6 σωστές απαντήσεις.  Η βελτίωση της επίδοσης είναι πολύ μεγάλη και για τα δύο 

άτομα με παραπλήσιες επιδόσεις.  

 

Β) Ενδοομαδική σύγκριση – Επίδοση ατόμων ομάδας ελέγχου  

Τομέας προφορικής αρίθμησης :Δραστηριότητες 15 
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Γράφημα  9: Διαφορές μεταξύ των ατόμων ΟΕ1 και ΟΕ2 στον τομέα της προφορικής αρίθμησης   

Παρατηρώντας το παραπάνω διάγραμμα διαφαίνεται πως υπάρχει βελτίωση στον 

τομέα της προφορικής αρίθμησης και για τα δύο άτομα της ομάδας ελέγχου αλλά αυτή η 

βελτίωση είναι μεταξύ πρώτης και δεύτερης μέτρησης. Στην τρίτη μέτρηση η επίδοση και 

των δύο μαθητών πέφτει και βρίσκεται σε επίπεδα ελαφρώς μεγαλύτερα των επιδόσεων της 

αρχικής μέτρησης. Υπήρχε στην αρχική μέτρηση διαφορά μεταξύ των δύο ατόμων (πρώτος 

μαθητής 6 στις 15 σωστές απαντήσεις, ο δεύτερος μαθητής 3 στις 15 απαντήσεις). Η διαφορά 

αυτή είναι υπαρκτή και στις επόμενες μετρήσεις. Συγκεκριμένα στη δεύτερη μέτρηση ο 

πρώτος μαθητής έχει 12 στις 15 σωστές απαντήσεις, ο δεύτερος μαθητής 9 στις 15 

απαντήσεις. Στην τρίτη μέτρηση  ο πρώτος μαθητής έχει 8 στις 15 σωστές απαντήσεις, ο 

δεύτερος μαθητής 6 στις 15 απαντήσεις.   

Τομέας θεσιακής αξίας, σύγκρισης και διάταξης αριθμών: 

Δραστηριότητες 8 

προφορική αρίθμηση  
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Γράφημα 10: Διαφορές μεταξύ των ατόμων ΟΕ1 και ΟΕ2 στον τομέα της θεσιακής αξίας 

Παρατηρώντας το παραπάνω διάγραμμα διαφαίνεται πως οι δύο μαθητές ξεκινούν 

σχεδόν από την ίδια αρχική χαμηλή βάση επίδοσης (πρώτος μαθητής 0 στις 8 σωστές 

απαντήσεις, ο δεύτερος μαθητής 1 στις 8 απαντήσεις). Υπάρχει βελτίωση και για τα δύο 

άτομα της πειραματικής ομάδας στις επόμενες μετρήσεις. Μέτρηση δεύτερη (πρώτο άτομο 5 

σωστές στις 8, δεύτερο άτομο 3 σωστές απαντήσεις στις 8). Στην τρίτη μέτρηση (πρώτο 

άτομο 3 σωστές στις 8, δεύτερο άτομο 2 σωστές στις 8). Η αρχική κατάσταση (ελαφρά 

υπεροχή του δεύτερου μαθητή) έχει ανατραπεί και παρατηρείται λίγο καλύτερη επίδοση από 

τον πρώτο μαθητή ο οποίος υστερούσε αρχικά.  

Τομέας νοερών υπολογισμών:   

Δραστηριότητες 8  

θεσιακή αξία M1 θεσιακή αξία M 2 θεσιακή αξία M 3
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 Γράφημα  11: Διαφορές μεταξύ των ατόμων ΟΕ1 και ΟΕ2 στον τομέα των νοερών υπολογισμών 

          Παρατηρώντας το παραπάνω διάγραμμα διαφαίνεται πως υπάρχει αρχική διαφορά. 

Ο πρώτος μαθητής έχει 5 στις 8 σωστές απαντήσεις και ο δεύτερος μαθητής 0 στις 8 σωστές 

απαντήσεις. Στη δεύτερη μέτρηση ο ένας μαθητής επιτυγχάνει υποχώρηση στην επίδοση 

δίνοντας 3 στις 8 σωστές απαντήσεις ενώ ο δεύτερος μαθητής επιτυγχάνει χαμηλή επίδοση 

δίνοντας 1 στις 8 σωστές απαντήσεις. Στην τρίτη μέτρηση ο πρώτος μαθητής έχει 2 στις 8 

σωστές απαντήσεις ενώ ο δεύτερος μαθητής πετυχαίνει πάλι την ίδια επίδοση δίνοντας 1 στις 

8 σωστές. Παρατηρείται υποχώρηση της αρχικής επίδοσης του πρώτου μαθητή.  

Τομέας μετρήσεων: Δραστηριότητες 7 

 

Γράφημα 12: Διαφορές μεταξύ των ατόμων ΟΕ1 και ΟΕ2 στον τομέα των μετρήσεων 
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Παρατηρώντας το παραπάνω διάγραμμα διαφαίνεται πως υπάρχει χαμηλή αρχική 

επίδοση. Ο πρώτος μαθητής έχει 2 στις 7 σωστές απαντήσεις και ο δεύτερος μαθητής 1 στις 7 

σωστές απαντήσεις. Στη δεύτερη μέτρηση ο πρώτος μαθητής έχει 2 στις 7 σωστές 

απαντήσεις και ο δεύτερος  3 στις 7 σωστές απαντήσεις. Στην τρίτη μέτρηση οι δύο μαθητές 

επιτυγχάνουν την ίδια χαμηλή επίδοση που κινείται στα επίπεδα της αρχικής μέτρησης (1 

στις 7 σωστές απαντήσεις). Μπορούμε να πούμε επομένως πως στον συγκεκριμένο τομέα η 

διδακτική παρέμβαση δεν είχε αποτελέσματα για τους μαθητές της ομάδας ελέγχου.   

 

4.1.3 Μαθηματική επίδοση: Διαομαδική σύγκριση 

Οι μαθητές με ήπια νοητική αναπηρία δυσκολεύονται να επιτύχουν τους 

ακαδημαϊκούς στόχους των μαθηματικών. Θα συγκρίνουμε τα αποτελέσματα του 

παρεμβατικού προγράμματος που ενσωματώνει ψηφιακά παιχνίδια στους μαθητές της 

πειραματικής ομάδας σε σχέση με τα αποτελέσματα της τυπικής παρέμβασης που 

εφαρμόζεται στην ομάδα ελέγχου αμέσως μετά το τέλος της παρέμβασης (2η μέτρηση) και 

15 μέρες μετά (3η μέτρηση- μέτρηση διατήρησης).  

Α) Σύγκριση πρώτου ατόμου πειραματικής ομάδας (ΠΟ1) με το πρώτο άτομο της 

ομάδας ελέγχου  (ΟΕ1)  

Τομέας προφορικής αρίθμησης: Δραστηριότητες 15 

 

Γράφημα 13: Διαφορές μεταξύ των ατόμων ΠΟ1 και ΟΕ1 στον τομέα της προφορικής αρίθμησης 

προφορική αρίθμηση  M 
1

προφορική αρίθμηση  M 
2

προφορική αρίθμηση  M 
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Παρατηρώντας το παραπάνω διάγραμμα διαφάνηκε βελτίωση στον τομέα της 

προφορικής αρίθμησης και για τα δύο άτομα (άτομο 1 της πειραματικής ομάδας και άτομο 1 

της ομάδας ελέγχου) αλλά αυτή η βελτίωση ήταν μεταξύ πρώτης και δεύτερης μέτρησης. Η 

αρχική μικρή διαφορά μεγάλωσε στην δεύτερη μέτρηση και για τα δύο άτομα. Παρατηρούμε 

πως οι επιδόσεις του ατόμου της πειραματικής ομάδας ήταν εξαιρετικές, πετυχαίνοντας 

απόλυτη επίδοση στη δεύτερη μέτρηση (15/15) μια επίδοση που διατηρήθηκε απόλυτα 

ικανοποιητικά και στην τρίτη μέτρηση (14/15). Η αύξηση της επίδοσης του ατόμου της 

ομάδας ελέγχου ήταν σημαντική (12/15) αλλά η διατήρηση ήταν πολύ μικρότερη σε σχέση 

με τη διατήρηση του μαθητή της πειραματικής ομάδας πετυχαίνοντας 8 στις 15 σωστές 

απαντήσεις. 

Τομέας θεσιακής αξίας, σύγκρισης και διάταξης αριθμών:  

Δραστηριότητες 8 

 

Γράφημα 14: Διαφορές μεταξύ των ατόμων ΠΟ1 και ΟΕ1 στον τομέα της θεσιακής αξίας 

Παρατηρώντας το παραπάνω διάγραμμα διαφάνηκε πως οι δύο μαθητές ξεκινούσαν 

από αρχική χαμηλή βάση επίδοσης (ο μαθητής της πειραματικής ομάδας 2 στις 8 σωστές 

απαντήσεις, ο μαθητής της ομάδας ελέγχου 0 στις 8 απαντήσεις). Υπήρξε μεγάλη βελτίωση 

στο άτομο της πειραματικής ομάδας στις επόμενες μετρήσεις. Βελτίωση μεγάλη υπήρξε και 

για τον μαθητή της ομάδας ελέγχου. Ειδικότερα στη δεύτερη μέτρηση είχαμε για το πρώτο 
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άτομο της πειραματικής ομάδας 7 στις 8 σωστές απαντήσεις, ενώ το άτομο της ομάδας 

ελέγχου έδωσε 5 σωστές απαντήσεις στις 8. Στην τρίτη μέτρηση το πρώτο άτομο είχε 7 στις 

8 σωστές απαντήσεις ενώ το άτομο της ομάδας ελέγχου έδωσε 3 σωστές απαντήσεις στις 8.  

Η αρχική κατάσταση (χαμηλή επίδοση και των δύο μαθητών) ανατράπηκε και 

παρατηρήθηκαν πολύ καλύτερες επιδόσεις και από τους δύο μαθητές. Όμως η επίδοση του 

μαθητή της πειραματικής ομάδας διατηρήθηκε ενώ η βελτιωμένη επίδοση του μαθητή της 

ομάδας ελέγχου δε διατηρήθηκε στο βαθμό που διατηρήθηκε στο άτομο της πειραματικής 

ομάδας.    

Τομέας νοερών υπολογισμών   

Δραστηριότητες 8 

 

Γράφημα 15: Διαφορές μεταξύ των ατόμων ΠΟ1 και ΟΕ1 στον τομέα των νοερών υπολογισμών 

Στο παραπάνω διάγραμμα διαφαίνεται πως υπήρξε μία αρχική διαφορά. Ο μαθητής 

της πειραματικής ομάδας είχε 3 στις 8 σωστές απαντήσεις και ο μαθητής της ομάδας ελέγχου 

5 στις 8 σωστές απαντήσεις. Στη δεύτερη μέτρηση ο μαθητής της πειραματικής ομάδας 

πέτυχε επίδοση δίνοντας 6 στις 8 σωστές απαντήσεις ενώ ο δεύτερος μαθητής είχε πτώση 

στην επίδοσής του δίνοντας 3 στις 8 σωστές απαντήσεις. Στην τρίτη μέτρηση ο μαθητής της 

πειραματικής ομάδας έχει σταθερή επίδοση δίνοντας 6 στις 8 σωστές απαντήσεις ενώ ο 
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μαθητής της ομάδας ελέγχου συνεχίζει την πτώση της επίδοσης δίνοντας 2 στις 8 σωστές 

απαντήσεις.  

Τομέας μετρήσεων:  

Δραστηριότητες 7 

 

Γράφημα 16: Διαφορές μεταξύ των ατόμων ΠΟ1 και ΟΕ1 στον τομέα των μετρήσεων  

Παρατηρώντας το παραπάνω διάγραμμα φαίνεται πως οι δύο μαθητές ξεκίνησαν 

από την ίδια ακριβώς αρχική χαμηλή βάση επίδοσης (ο μαθητής της πειραματικής ομάδας 2 

στις 8 σωστές απαντήσεις και ο μαθητής της ομάδας ελέγχου 2 στις 8 απαντήσεις). Υπήρξε 

μεγάλη βελτίωση για το άτομο της πειραματικής ομάδας στις επόμενες μετρήσεις σε 

αντίθεση με το άτομο της ομάδας ελέγχου όπου η επίδοσή του παρέμεινε στα ίδια χαμηλά 

επίπεδα. Στη δεύτερη μέτρηση είχαμε (πρώτο άτομο 7 σωστές στις 7, ενώ το άτομο της 

ομάδας ελέγχου 2 σωστές απαντήσεις στις 7). Στην τρίτη μέτρηση (πρώτο άτομο 6 σωστές 

στις 7, δεύτερο άτομο 1 σωστή απάντηση στις 7).    

Β) Σύγκριση πρώτου ατόμου πειραματικής ομάδας (ΠΟ1) με το δεύτερο άτομο της  

ομάδας ελέγχου  (ΟΕ2)  

Τομέας προφορικής αρίθμησης:   

μετρήσεις μετρήσεις μετρήσεις
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Δραστηριότητες 15 

 

Γράφημα 17: Διαφορές μεταξύ των ατόμων ΠΟ1 και ΟΕ2 στον τομέα της προφορικής αρίθμησης 

Παρατηρώντας το παραπάνω διάγραμμα διαφαίνεται πως και οι δύο μαθητές είχαν 

βελτίωση στη δεύτερη μέτρηση, με το άτομο της πειραματικής ομάδας να πετυχαίνει την 

απόλυτη επίδοση 15 στις 15 σωστές απαντήσεις και το άτομο της ομάδας ελέγχου 9 στις 15 

σωστές απαντήσεις. Στην τρίτη μέτρηση υπήρξε ικανοποιητική διατήρηση για το άτομο της 

πειραματικής ομάδας με 14 στις 15 σωστές απαντήσεις ενώ για το άτομο της ομάδας ελέγχου 

ο βαθμός διατήρησης της επίδοσης ήταν αρκετά χαμηλότερος με 6 στις 15 σωστές 

απαντήσεις.   

Τομέας θεσιακής αξίας, σύγκρισης και διάταξης αριθμών: 
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Γράφημα 18: Διαφορές μεταξύ των ατόμων ΠΟ1 και ΟΕ2 στον τομέα της θεσιακής αξίας,  

σύγκρισης και διάταξης 

Στο παραπάνω διάγραμμα διαφαίνεται πως οι δύο μαθητές ξεκίνησαν από  αρχική 

χαμηλή βάση επίδοσης (ο μαθητής της πειραματικής ομάδας 2 στις 8 σωστές απαντήσεις, ο 

δεύτερος μαθητής της ομάδας ελέγχου 1 στις 8 απαντήσεις). Υπήρξε βελτίωση στην δεύτερη 

μέτρηση και για τους δύο μαθητές με τον μαθητή της πειραματικής ομάδας να πετυχαίνει 

καλύτερη επίδοση με 7 στις 8 σωστές απαντήσεις και το άτομο της ομάδας ελέγχου 5 στις 8 

σωστές απαντήσεις. Στην τρίτη μέτρηση το άτομο της πειραματικής ομάδας είχε σταθερή 

επίδοση με 7 σωστές απαντήσεις στις 8. Το άτομο της ομάδας ελέγχου είχε 3 σωστές 

απαντήσεις στις 8. Παρατηρούμε πως η διατήρηση της επίδοσης για το μαθητή της 

πειραματικής ομάδας ήταν πολύ καλή.    

Τομέας νοερών υπολογισμών: 

 Δραστηριότητες 8 
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Γράφημα 19: Διαφορές μεταξύ των ατόμων ΠΟ1 και ΟΕ2 στον τομέα των νοερών υπολογισμών 

Παρατηρώντας το παραπάνω διάγραμμα διαφαίνεται πως ο μαθητής της 

πειραματικής ομάδας στην αρχική μέτρηση είχε μια ελαφριά υπεροχή δίνοντας 3 στις 8 

σωστές απαντήσεις ενώ ο μαθητής της ομάδας ελέγχου δεν είχε καμία σωστή απάντηση. Στη 

δεύτερη μέτρηση ο μαθητής της πειραματικής ομάδας είχε ικανοποιητική επίδοση με 6 στις 8 

σωστές απαντήσεις ενώ ο μαθητής της ομάδας ελέγχου είχε χαμηλή επίδοση με 1 σωστή 

απάντηση. Στην τρίτη μέτρηση ο μαθητής της πειραματικής ομάδας είχε την ίδια σταθερή 

επίδοση με 6 στις 8 σωστές απαντήσεις ενώ ο άλλος μαθητής εξακολουθεί να έχει την ίδια 

ακριβώς χαμηλή επίδοση που κατέγραψε στη δεύτερη μέτρηση.  

Τομέας μετρήσεων: Δραστηριότητες 7

 

Γράφημα 20: Διαφορές μεταξύ των ατόμων ΠΟ1 και ΟΕ2 στον τομέα των μετρήσεων 
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Παρατηρώντας το παραπάνω διάγραμμα διαφαίνεται πως οι δύο μαθητές ξεκίνησαν 

από χαμηλή βάση επίδοσης (ο μαθητής της πειραματικής ομάδας 2 στις 7 σωστές 

απαντήσεις, ο μαθητής της ομάδας ελέγχου με 1  στις 7 απαντήσεις). Υπήρξε μεγάλη 

βελτίωση στο άτομο της πειραματικής ομάδας στις επόμενες μετρήσεις σε αντίθεση με το 

άτομο της ομάδας ελέγχου όπου υπήρξε μικρή βελτίωση. Στη δεύτερη μέτρηση είχαμε το 

πρώτο άτομο με 7 σωστές στις 7, ενώ το άτομο της ομάδας ελέγχου με 3 σωστές απαντήσεις 

στις 7. Στην τρίτη μέτρηση (πρώτο άτομο 6 σωστές στις 7, δεύτερο άτομο 1 σωστή απάντηση 

στις 7). Παρατηρούμε επίτευξη υψηλής επίδοσης στο άτομο της πειραματικής ομάδας με 

πολύ καλή διατήρηση της επίδοσης και στην τελική μέτρηση. Η επίδοση του μαθητή της 

ομάδας ελέγχου ήταν και παρέμεινε χαμηλή.       

Γ) Σύγκριση δεύτερου ατόμου πειραματικής ομάδας (ΠΟ2) με το πρώτο άτομο της 

ομάδας ελέγχου  (ΟΕ1)  

 Τομέας προφορικής αρίθμησης.  

 Δραστηριότητες 15 

 

Γράφημα 21: Διαφορές μεταξύ των ατόμων ΠΟ2 και ΟΕ1 στον τομέα της προφορικής αρίθμησης 
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Παρατηρώντας το παραπάνω διάγραμμα διαφαίνεται πως υπήρξε βελτίωση στον 

τομέα της προφορικής αρίθμησης και για τα δύο άτομα (άτομο 2 της πειραματικής ομάδας 

και άτομο 1 της ομάδας ελέγχου) στις επόμενες μετρήσεις.  Η αρχική μικρή υπεροχή για το 

άτομο της ομάδας ελέγχου ανατράπηκε. Οι επιδόσεις του ατόμου της πειραματικής ομάδας 

ήταν καλύτερες σε σχέση με το άτομο της ομάδας ελέγχου στην δεύτερη μέτρηση με επίδοση 

14 σωστές απαντήσεις στις 15 έναντι επίδοσης 12 στις 15 του ατόμου της ομάδας ελέγχου. 

Μπορούμε να πούμε πως στη δεύτερη μέτρηση υπήρξε ικανοποιητική επίδοση και στα δύο 

άτομα. Στην τρίτη μέτρηση ο μαθητής της πειραματικής ομάδας διατήρησε την αρχική 

επίδοση και μάλιστα την αύξησε πετυχαίνοντας το απόλυτο (15 σωστές απαντήσεις στις 15) 

ενώ ο μαθητής της ομάδας ελέγχου δεν κατάφερε να διατηρήσει την επίδοση της δεύτερης 

μέτρησης πετυχαίνοντας 8 στις 15 σωστές απαντήσεις.    

 

Τομέας θεσιακής αξίας, σύγκρισης και διάταξης αριθμών 

Δραστηριότητες 8 

 

Γράφημα 22: Διαφορές μεταξύ των ατόμων ΠΟ2 και ΟΕ1 στον τομέα της θεσιακής αξίας 

θεσιακή αξία M1 θεσιακή αξία M 2 θεσιακή αξία M 3
ΠΟ άτομο 2 0 7 7
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Παρατηρώντας το παραπάνω διάγραμμα διαφαίνεται πως οι δύο μαθητές ξεκίνησαν 

από την ίδια αρχική χαμηλή βάση επίδοσης μη μπορώντας να επιτύχουν καμία σωστή 

απάντηση. Υπήρξε βελτίωση και για τα δύο άτομα με το άτομο της πειραματικής ομάδας να 

υπερτερεί στις δύο επόμενες μετρήσεις. Στη δεύτερη μέτρηση είχαμε 7 στις 8 σωστές 

απαντήσεις για το πρώτο άτομο έναντι 5 στις 8 του ατόμου της ομάδας ελέγχου. Στην τρίτη 

μέτρηση διατήρησης της επίδοσης το άτομο της πειραματικής ομάδας είχε ακριβώς την ίδια 

επίδοση με τη δεύτερη μέτρηση (7 στις 8 σωστές απαντήσεις). Δηλαδή μπορούμε να πούμε 

πως διατήρησε την επίδοση του ενώ το άτομο της ομάδας ελέγχου παρουσίασε πτώση (3 στις 

8 σωστές απαντήσεις).  

 

Τομέας νοερών υπολογισμών  

Δραστηριότητες 8 

 

     Γράφημα 23: Διαφορές μεταξύ των ατόμων ΠΟ2 και ΟΕ1 στον τομέα των νοερών υπολογισμών 

Στο παραπάνω διάγραμμα διαφαίνεται πως οι δύο μαθητές ξεκίνησαν από 
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απαντήσεις δηλαδή χαμηλή επίδοση ενώ ο μαθητής της ομάδας ελέγχου είχε καλή αρχική 
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επίδοση με 5 στις 8  σωστές απαντήσεις. Υπήρξε πολύ μεγάλη βελτίωση για το άτομο της 

πειραματικής ομάδας στις επόμενες μετρήσεις σε αντίθεση με το άτομο της ομάδας ελέγχου 

όπου παρουσίασε πτώση της επίδοσης. Στη δεύτερη μέτρηση είχαμε  το άτομο της 

πειραματικής ομάδας να πετυχαίνει 6 στις 8 σωστές απαντήσεις, ενώ το άτομο της ομάδας 

ελέγχου 3 στις 8. Στην τρίτη μέτρηση το άτομο της πειραματικής ομάδας ανέβασε κι άλλο 

την επίδοσή του με 7 στις 8 σωστές απαντήσεις, ενώ το άτομο της ομάδας ελέγχου έχει 

πτώση επίδοσης με 2 σωστές απαντήσεις στις 8.  Η αρχική κατάσταση των δύο ατόμων 

άλλαξε αλλά προς την αντίθετη κατεύθυνση (από χαμηλή επίδοση σε υψηλή για το άτομο 

της πειραματικής ομάδας και από καλή επίδοση σε χαμηλή για το άτομο της ομάδας 

ελέγχου).  

 

Τομέας μετρήσεων 

Δραστηριότητες 7 

 

   Γράφημα 24: Διαφορές μεταξύ των ατόμων ΠΟ2 και ΟΕ1 στον τομέα των μετρήσεων 

Παρατηρώντας το παραπάνω διάγραμμα διαφαίνεται πως οι δύο μαθητές ξεκίνησαν 

από την ίδια αρχική χαμηλή βάση επίδοσης με 2 στις 7 σωστές απαντήσεις. Υπήρξε μεγάλη 
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βελτίωση στο το άτομο της πειραματικής ομάδας στις επόμενες μετρήσεις σε σχέση με το 

άτομο της ομάδας ελέγχου το οποίο δεν παρουσίασε καμία βελτίωση. Στη δεύτερη μέτρηση 

είχαμε για το πρώτο άτομο 6 σωστές στις 7, ενώ το άτομο της ομάδας ελέγχου 2 σωστές 

απαντήσεις στις 7. Στην τρίτη μέτρηση είχαμε για το πρώτο άτομο 6 σωστές στις 7, ενώ για 

το δεύτερο άτομο 1 σωστή απάντηση στις 7. Η αρχική κατάσταση της ίσης χαμηλής 

επίδοσης έχει ανατραπεί και παρατηρήθηκε πολύ καλύτερη επίδοση για τον μαθητή της 

πειραματικής ομάδας ενώ ο μαθητής της ομάδας ελέγχου δε βελτιώθηκε.  

Δ) Σύγκριση δεύτερου ατόμου πειραματικής ομάδας (ΠΟ2) με το δεύτερο  άτομο της 

ομάδας ελέγχου  (ΟΕ2)  

Τομέας προφορικής αρίθμησης.  

Δραστηριότητες 15 

 

    Γράφημα 25: Διαφορές μεταξύ των ατόμων ΠΟ2 και ΟΕ2 στον τομέα της προφορικής αρίθμησης 

Παρατηρώντας το παραπάνω διάγραμμα βλέπουμε πως στην αρχική μέτρηση η 

επίδοση του μαθητή της πειραματικής ομάδας ήταν 5 στις 15 σωστές απαντήσεις και ο 

μαθητής  της ομάδας ελέγχου 3 στις 15. Στη δεύτερη μέτρηση και οι δύο μαθητές 

επιτυγχάνουν βελτίωση επίδοσης, με τον μαθητή της πειραματικής ομάδας να πετυχαίνει 14 

στις 15 σωστές απαντήσεις και ο μαθητής της ομάδας ελέγχου 9 στις 15. Η πρόοδος του 
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δεύτερου μαθητή της πειραματικής ομάδας ήταν σαφώς μεγαλύτερη (14 στις 15 σωστές 

απαντήσεις) σε σχέση με την επίδοση του δεύτερου μαθητή της ομάδας ελέγχου (9 στις 15 

σωστές απαντήσεις). Στην τρίτη μέτρηση ο μαθητής της πειραματικής ομάδας παρουσίασε  

αύξηση επίδοσης πετυχαίνοντας την απόλυτη επίδοση (15 στις 15 σωστές απαντήσεις) και ο 

μαθητής της ομάδας ελέγχου κάμψη με  6 στις 15 σωστές απαντήσεις.   

Τομέας θεσιακής αξίας, σύγκρισης και διάταξης αριθμών 

Δραστηριότητες 8 

 

 Γράφημα 26: Διαφορές μεταξύ των ατόμων ΠΟ2 και ΟΕ2 στον τομέα της θεσιακής αξίας 

Παρατηρώντας το παραπάνω διάγραμμα διαφαίνεται πως οι δύο μαθητές ξεκινούν 

σχεδόν από την ίδια αρχική χαμηλή βάση επίδοσης (ο μαθητής της πειραματικής ομάδας 0 

στις 8 σωστές απαντήσεις, ο δεύτερος μαθητής της ομάδας ελέγχου 1 στις 8 σωστές 

απαντήσεις). Υπήρξε μεγάλη βελτίωση στην δεύτερη μέτρηση στο μαθητή της πειραματικής 

ομάδας με 7 στις 8 σωστές απαντήσεις. Ο δεύτερος μαθητής της ομάδας ελέγχου έδειξε 

μικρή βελτίωση με 3 στις 8 σωστές απαντήσεις. Στον έλεγχο διατήρησης της επίδοσης (τρίτη 

μέτρηση) ο δεύτερος μαθητής της πειραματικής ομάδας διατήρησε ακριβώς την ίδια επίδοση 

με τη δεύτερη μέτρηση ενώ η απόδοση του μαθητή της ομάδας ελέγχου έπεσε με 2 στις 8 

σωστές απαντήσεις προσεγγίζοντας την αρχική επίδοση.  
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Τομέας νοερών υπολογισμών  

Δραστηριότητες 8 

 

 

 Γράφημα 27: Διαφορές μεταξύ των ατόμων ΠΟ2 και ΟΕ2 στον τομέα των νοερών υπολογισμών 

Παρατηρώντας το παραπάνω διάγραμμα διαφαίνεται πως υπήρξε παρόμοια χαμηλή 

επίδοση και των δύο ατόμων με 1 στις 8 και 0 στις 8 σωστές απαντήσεις αντίστοιχα για το 

άτομο της πειραματικής ομάδας και το άτομο της ομάδας ελέγχου. Στη δεύτερη μέτρηση ο 

μαθητής της πειραματικής ομάδας είχε ανεβάσει κατακόρυφα την απόδοσή του με 7 στις 8 

σωστές απαντήσεις ενώ ο μαθητής της ομάδας ελέγχου παρουσίασε ανεπαίσθητη άνοδο με 1 

στις 8 σωστές απαντήσεις. Στη μέτρηση διατήρησης ο μαθητής της πειραματικής ομάδας 

εμφάνισε σταθερότητα (7 στις 8 σωστές απαντήσεις) ενώ ο μαθητής της ομάδας ελέγχου την 

ίδια χαμηλή επίδοση όπως και στην προηγούμενη μέτρηση (1 στις 8 σωστές απαντήσεις).   
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Γράφημα 28: Διαφορές μεταξύ των ατόμων ΠΟ2 και ΟΕ2 στον τομέα των μετρήσεων 

Παρατηρώντας το παραπάνω διάγραμμα διαφαίνεται πως οι δύο μαθητές ξεκινούν 

από χαμηλή βάση επίδοσης (ο μαθητής της πειραματικής ομάδας 2 στις 7 σωστές 

απαντήσεις, ο μαθητής της ομάδας ελέγχου 1  στις 7). Υπήρξε  μεγάλη βελτίωση για το 

άτομο της πειραματικής ομάδας στις επόμενες μετρήσεις σε αντίθεση με το άτομο της 

ομάδας ελέγχου. Στη δεύτερη μέτρηση είχαμε (πρώτο άτομο 6 σωστές στις 7, ενώ το άτομο 

της ομάδας ελέγχου 3 σωστές απαντήσεις στις 7). Στην τρίτη μέτρηση το άτομο της 

πειραματικής ομάδας διατήρησε την επίδοσή του με 6 σωστές στις 7 απαντήσεις ενώ το 

άτομο της ομάδας ελέγχου σημείωσε πτώση προσεγγίζοντας την αρχική επίδοσή του (1 στις 

7 σωστές απαντήσεις).  

 

4.2 Παρατήρηση και καταγραφή ποιοτικών χαρακτηριστικών της παρέμβασης. 

4.2.1 Αποτελέσματα παρατήρησης και καταγραφής 

Στα εκπαιδευτικά προγράμματα παρέμβασης που απευθύνονται σε μαθητές με 

ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες η ποσοτική αξιολόγηση έχει ιδιαίτερη βαρύτητα και αποτελεί 

τον κατεξοχήν τρόπο συλλογής εκτίμησης των μαθητών. Όμως τα εργαλεία που 
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χρησιμοποιούνται ενδεχομένως να μην αποτυπώνουν αποτελεσματικά την πρόοδο των 

παιδιών (Wesson & Keefe, 1995). Δεν αποκαλύπτουν συχνά κρίσιμα και χρήσιμα στοιχεία 

ενώ οι διάφοροι δείκτες εστιάζουν πρωτίστως στις αδυναμίες των μαθητών και λιγότερο στις 

δυνατότητές τους. Μια πλήρης αξιολόγηση θα πρέπει να περιλαμβάνει απαραίτητα και 

ποιοτικά στοιχεία, όπως τις αντιδράσεις σε πραγματικές, πρακτικές προκλήσεις (Benson et 

al., 1998) και να εκτιμά τις δεξιότητες του μαθητή και την ανάπτυξή του σε αυθεντικές 

δραστηριότητες.  

Τα αποτελέσματα των ερευνών σε παιδιά με νοητική αναπηρία δείχνουν πως τα 

άτομα αυτά εμφανίζουν διαφορετικά λειτουργικά χαρακτηριστικά, σε σχέση με τους μαθητές 

τυπικής ανάπτυξης. Εμφανίζουν δυσκολίες στις γνωστικές λειτουργίες (χαµηλή εκτελεστική 

λειτουργικότητα), διαφορές στις λειτουργίες της προσοχής (Mercel & Snell, 1977; Zeaman, 

& House, 1979) και  της μνήμης (Bray, Fletcher, & Turner, 1997;  Merrill, 1985, 1990). 

Δυσκολεύονται να διατηρήσουν πληροφορίες στη βραχύχρονη µνήµη (Αναγνωστοπούλου, 

2008), δεν προβαίνουν σε μεταβίβαση και γενίκευση της γνώσης δηλαδή εφαρμογής της 

μάθησης στην επίλυση νέων προβλημάτων καθώς οι πληροφορίες παραμένουν 

αποσπασματικές και δεν είναι εύκολη η χρησιμοποίησή τους σε νέες καταστάσεις 

(Αναγνωστοπούλου, 2008). Τα χαρακτηριστικά αυτά έχουν ως αποτέλεσμα τα παιδιά με 

νοητική αναπηρία να εμφανίζουν παθητική μαθησιακή συμπεριφορά και έλλειψη κινήτρων. 

Έχουν εξοικειωθεί με την αποτυχία την οποία αποδίδουν κυρίως στην έλλειψη ικανότητας 

(Switzky, 1997). Σπάνια προβαίνουν σε διευκρινιστικές ερωτήσεις και δεν έχουν διάθεση να 

προσπαθήσουν αναπτύσσοντας σταδιακά την ονομαζόμενη «αποκτημένη ανικανότητα». 

Παρόλα αυτά η νοητική αναπηρία μπορεί να μην είναι απόλυτα προσανατολισμένη στην 

αποτυχία και πρέπει να λαμβάνεται υπόψη η ποικιλία των ατομικών διαφορών ανάμεσα στα 

άτομα αυτά (Switzky, 1997). Οι μαθητές με ελαφρά νοητική αναπηρία μπορούν να 

σημειώνουν επιτυχίες και να μάθουν καλύτερα (Heward, 2003) όταν η παρεχόμενη 

εκπαίδευση είναι συστηματική, έχει σαφή στοχοθεσία, εστιάζει στην ανάλυση έργου, στην 

παροχή ευκαιριών για ενεργό αντίδραση, στην ενίσχυση, στην ανατροφοδότηση, στη 

διόρθωση λαθών και στην ενσωμάτωση στρατηγικών για τη γενίκευση των γνώσεων.  

Ιδιαίτερη σημασία πρέπει να δίνεται στην ανάλυση των διαδικασιών καθώς και στην 

ανάλυση των λαθών. Για το λόγο αυτό χρησιμοποιήθηκε κατά τη διάρκεια του παρεμβατικού 

προγράμματος η παρατήρηση αλλά και η καταγραφή των απόψεων των μαθητών με τη 

διαδικασία της «φωναχτής σκέψης», αφού για να διαπιστώσει κανείς γιατί ο μαθητής 
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σκέφτηκε κατ’ αυτόν τον τρόπο, το κύριο μέσο διακρίβωσης είναι να ερωτηθεί ο ίδιος 

(Sharma, 1985). Παρατηρώντας και μελετώντας τα λάθη επιτυγχάνεται η ανατροφοδότηση 

της όλης διαδικασίας και γίνονται οι αναγκαίες αναπροσαρμογές.  

Κατά τη διάρκεια εφαρμογής του παρεμβατικού προγράμματος παρατηρήθηκε 

διαφορά στην επίδοση των μαθητών, η οποία δεν είχε μόνο ποσοτικά χαρακτηριστικά αλλά 

και ποιοτικά. Οι μαθητές της πειραματικής ομάδας (ΠΟ) ανέπτυξαν και εφάρμοσαν 

χαρακτηριστικά στοιχεία ποιοτικής διαφοροποίησης στην επίδοση, τα οποία δεν διέθεταν 

προηγουμένως, ενώ δεν φάνηκε να αναπτύσσουν τέτοια χαρακτηριστικά οι μαθητές της 

ομάδας ελέγχου (ΟΕ). Ακολουθεί μερική παράθεση χαρακτηριστικών  στοιχείων: 

 

Πειραματική ομάδα  

Άτομο 1 (ΠΟ1) 

Προφορική αρίθμηση 

Ο μαθητής στον συγκεκριμένο τομέα δεν εμφάνισε δυσκολίες. Εκτελούσε τις 

δραστηριότητες με άνεση, ταχύτητα και ευχέρεια. Η επίδοσή του ήταν εξαιρετική αγγίζοντας 

στο άριστα στην μέτρηση 2 (μετά το τέλος της παρέμβασης). Σε περιπτώσεις που 

δυσκολεύονταν προέβαινε αυτόματα στη χρήση του πίνακα αρίθμησης (χωρίς προτροπή) τον 

οποίο και χαρακτήρισε αυθόρμητα ως «πολύ καλό». Με τον πίνακα ήταν εξοικειωμένος 

αφού στις δραστηριότητες ψηφιακών παιχνιδιών υπήρχαν ανάλογοι πίνακες διαφόρων 

μορφών. Τα στιγμιότυπα που παρατίθενται είναι ενδεικτικά και βοηθούν στην 

αποτελεσματική, γρήγορη και με ευχάριστο τρόπο αισθητοποίηση των αριθμών .  

 

http://www.abcya.com/base_ten_fun.htm 

 

http://www.abcya.com/one_hundred_number_chart_game.htm 

 

http://www.abcya.com/100_number_grid.htm 
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Μέσω των διαδικτυακών ψηφιακών παιχνιδιών δραστηριότητες αυτού του τύπου 

παρέχονται σε μεγάλη έκταση. Ένα ιδιαίτερα χρήσιμο χαρακτηριστικό των ψηφιακών 

διαδικτυακών παιχνιδιών που ανακαλύψαμε στην πορεία του παρεμβατικού προγράμματος 

ήταν η εξαιρετική δυνατότητα εξυπηρέτησης πολλαπλών στόχων. Για παράδειγμα στις 

παρακάτω εικόνες (εικόνα 1 και εικόνα 2) οι δραστηριότητες πέρα από τον καθαυτό στόχο 

της προφορικής αρίθμησης εξυπηρετούσαν την αισθητοποίηση, σύγκριση, διάταξη των 

αριθμών στην εκατοντάδα. Παράλληλα αποτελούν εξαιρετικό μέσο μετάβασης και στον 

επόμενο στόχο της παρέμβασης δηλαδή τη θεσιακή αξία, σύγκριση και διάταξη αριθμών, 

αφού αισθητοποιούν πολύ γρήγορα οι μαθητές πως κάθε γραμμή από τα κουτάκια είναι μια 

δεκάδα και για τον εντοπισμό του αριθμού δεν μετρούν τα κουτάκια ένα- ένα, αλλά κατά 

δεκάδες (χρήση στρατηγικών).  

 

 

Θεσιακή αξία – σύγκριση και διάταξη αριθμών. 

Εκτελούσε τις ασκήσεις και δε ζήτησε παρά ελάχιστες διευκρινήσεις. Είναι γεγονός 

πως η θεσιακή αξία των αριθμών μετά την κατανόηση της έννοιας δεν δυσκόλεψε ιδιαίτερα 

τους δύο μαθητές της πειραματικής ομάδας. Επομένως ο μαθητής δεν χρειαζόταν 

διευκρινήσεις αφού προέβαινε σε σωστές απαντήσεις. Το γεγονός αυτό εκτιμάται σαν 

Εικόνα 1 Εικόνα 2 
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ένδειξη αυξημένου βαθμού κατανόησης και ύπαρξης ικανού επιπέδου κατοχής της 

μαθηματικής γνώσης. Ακόμη προέβαινε σε έλεγχο και σε αυθόρμητες και επιτυχείς 

διορθώσεις, όταν έκανε λάθη. Χαρακτηριστικά έλεγε «περίμενε να δω αν το έκανα σωστά». 

Η όλη συμπεριφορά του μαθητή μπορεί να αποδοθεί ως το αποτέλεσμα του παρεμβατικού 

προγράμματος και ιδιαίτερα μέσω των διαδικτυακών ψηφιακών παιχνιδιών που παρέχουν τη 

δυνατότητα χρήσης εύκολα κατανοητού υλικού με μεγάλες δυνατότητες παραμετροποίησης. 

Στα ενδεικτικά στιγμιότυπα που ακολουθούν (εικόνα 3 και εικόνα 4) παρατηρούμε την 

έννοια της δεκάδας και την αναπαράστασή της σε εικονιστικό και συμβολικό επίπεδο 

(http://www.abcya.com/base_ten.htm, http://www.abcya.com/base_ten_bingo.htm). 

Παράλληλα εξυπηρετούνται και άλλοι στόχοι όπως η αξία, η σύγκριση και η διάταξη 

αριθμών, ενώ αποτελούν και ένα εξαιρετικό τρόπο εισαγωγής στον επόμενο τομέα 

παρέμβασης στους νοερούς υπολογισμούς.  

 

Νοεροί υπολογισμοί  

Στην κατηγορία αυτή ο μαθητής εμφάνισε ποικιλία στρατηγικών, οι οποίες δείχνουν 

ένα διαφορετικό τρόπο σκέψης που δεν υπήρχε αρχικά. Παραθέτουμε ορισμένα 

χαρακτηριστικά παραδείγματα:  

Στην πρόσθεση 

Εικόνα 3 Εικόνα 4 
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1) Στον υπολογισμό 8+2=  (επισημαίνουμε πως είχε προηγηθεί ο υπολογισμός 9+1= όπου και 

έδωσε με επιτυχία την απάντηση 10). Συγκεκριμένα απάντησε αμέσως σωστά 8+2=10. Όταν 

ερωτήθηκε «πως το βρήκε;» είπε πως «αφού  9+1= 10 τότε και το 8+2=10 αφού το 8 είναι 1 

μικρότερο από το 9 και το 2 ένα μεγαλύτερο από το 1 άρα κάνει 10». Δηλαδή έκανε 

σύγκριση και ανάλυση των πράξεων 9+1= 10 και 8+2=10, μια διαδικασία σαφώς 

δυσκολότερη από τον απευθείας υπολογισμό 8+2=10 γεγονός που δείχνει εναλλακτικούς 

τρόπους σκέψης σημαντικό στοιχείο, αφού σύμφωνα με τη βιβλιογραφία (Παιδαγωγικό 

Ινστιτούτο- Α.Π.Σ. για μαθητές με μέτρια και ελαφρά νοητική καθυστέρηση, 2004) οι 

μαθητές με ελαφρά νοητική αναπηρία σπάνια δείχνουν τέτοιου είδους ευελιξία σκέψης. Κάτι 

τέτοιο μάλλον αποδίδεται στη διαδικασία δραστηριοτήτων με Η.Υ. αφού αρκετά συχνά κάτω 

από την πίεση του χρόνου ήταν αναγκασμένος να χρησιμοποιεί τεχνικές γρήγορου και 

αποτελεσματικού υπολογισμού προσθέσεων.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Όπως φαίνεται (http://www.mathplayground.com/ASB_Koala_Karts.html)  στο παραπάνω 

στιγμιότυπο του παιχνιδιού (εικόνα 5) ο μαθητής πρέπει να βρει όσο το δυνατόν 

γρηγορότερα τον αριθμό 6. Στα αρχικά στάδια παρέμβασης μετρούσε τους μπλε κύκλους 

έναν – έναν. Γρήγορα όμως κατάλαβε πως η πρώτη σειρά κύκλων είναι 5 και ο ένας κύκλος 

από τη δεύτερη σειρά κάνει 6. Έτσι έπαψε να μετρά την πρώτη σειρά αλλά ξεκινούσε από 

τον πρώτο αριθμό της δεύτερης σειράς (δηλαδή το 6). Το ίδιο έκανε και για κάθε άλλο 

αριθμό. Πρόκειται για επιτυχή εφαρμογή της απαρίθμησης. Αυτή η συμπεριφορά κάτω από 

Εικόνα 5 
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την πίεση του χρόνου είχε σαν αποτέλεσμα την αύξηση της ψυχοκινητικής ταχύτητας του 

μαθητή δηλαδή της γρήγορης εκτέλεσης δραστηριοτήτων, στην αισθητοποίηση των αριθμών, 

στην ανάλυση και σύνθεσή τους και στην νοερή εκτέλεση πράξεων.  

2) Στον υπολογισμό 9+5=14 σε ερώτησή μας πως σκέφτηκε ο μαθητής είπε: «αφού 10+5=15  

τότε 9+5=14 δηλαδή ένα παρακάτω» εννοεί από τον νοερό υπολογισμό της πράξης 10+5=15. 

Ο μαθητής κατά τη διάρκεια της παρέμβασης με τη χρήση ψηφιακών υπολογισμών έκανε 

πολλές συγκρίσεις γρήγορα αριθμών και καταλάβαινε εύκολα τις μεταξύ τους διαφορές όπως 

για παράδειγμα το 9 είναι ένα λιγότερο από το 10.  

 

Στο συγκεκριμένο παιχνίδι (http://www.mathplayground.com/ASB_Jumping_Chicks.html) 

(εικόνα 6) ο μαθητής καλούνταν πολύ γρήγορα (όπως φαίνεται στο κάτω δεξί μέρος της 

εικόνας υπάρχει στήλη χρόνου) να αποφασίσει ποιος είναι ο ζητούμενος αριθμός των 9 

φύλλων στον οποίο πρέπει να μετακινηθεί. Όπως φάνηκε από τη διαδικασία της 

παρατήρησης ο μαθητής αντιλήφτηκε πως απαιτείται γρήγορη σύγκριση μεταξύ του 9 και 

του 8. Αφού πολύ γρήγορα απέρριπτε το 3 και το 1 που εμφανώς ήταν εξαιρετικά λίγα 

καταλάβαινε συγκρίνοντας η τρίτη σειρά απαιτεί το εννιά έχει τρία φύλλα ενώ το οχτώ δύο.  

Στον υπολογισμό μεγαλύτερων αριθμών και κατάλληλης πράξης υπήρχαν πολλές 

επιλογές. Μια μεγάλη δυνατότητα που δίνουν τα διαδικτυακά παιχνίδια είναι η προσαρμογή 

τους στις ανάγκες του μαθητή, δηλαδή στο επίπεδο δυσκολίας του στόχου που έχει τεθεί. Τα 

περισσότερα από τα ψηφιακά παιχνίδια δίνουν τη δυνατότητα παραμετροποίησης πράγμα 

που τα καθιστά εξαιρετικά προσαρμόσιμα.  

Εικόνα 6 
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Στις παραπάνω ενδεικτικές δραστηριότητες του διαδικτυακού παιχνιδιού 

«πυραμίδες» http://www.bbc.co.uk/bitesize/ks1/maths/addition_and_subtraction/play/  

(εικόνα 7) δίνεται η δυνατότητα όχι μόνο επιλογής της κατάλληλης πράξης αλλά και γιατί 

επιλέγεται αυτή (επιλέγεται η πρόσθεση αφού ο αριθμός 44 είναι μεγαλύτερος από τους δύο 

άλλους). Στην επόμενη δραστηριότητα (εικόνα 8) ο μαθητής επιλέγει τον κατάλληλο αριθμό. 

Γρήγορα αποκλείει το γεγονός ο ζητούμενος αριθμός να είναι 17 αφού αντιλαμβάνεται 

εύκολα πως κάτι τέτοιο είναι απίθανο με βάση τους δοθέντες 3 αριθμούς από τους οποίους 

πρέπει να γίνει μία σωστή επιλογή. Στην τρίτη ενδεικτική δραστηριότητα που παρατίθεται 

(εικόνα 9)  http://www.sheppardsoftware.com/mathgames/earlymath/BalloonPopSkip.htm ο 

μαθητής κάθε φορά προσθέτει τον αριθμό 5 σε συνθήκες πίεσης χρόνου. Στην τέταρτη 

ενδεικτική δραστηριότητα http://www.abcya.com/subtraction_game.htm (εικόνα 10) ο 

Εικόνα 7 Εικόνα 8 

Εικόνα 10 Εικόνα 9 
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μαθητής γρήγορα αντιλαμβάνεται σε αυτό το απλό επίπεδο υπολογισμών ποιος είναι ο 

αριθμός 4 που πρέπει να αφαιρεθεί.  

Στον υπολογισμό 40+30=     είπε 

4+3=7 άρα 40+30=70  (αναλογική σκέψη).  

Στην αφαίρεση 

20-3=    Ο μαθητής σκέφτηκε ως εξής:  

20-3= 

10+10-3=  

10+(10-3)= 

10+7=17 

Στην αφαίρεση  

19-5=   Ο μαθητής σκέφτηκε ως εξής: 

10+(9-5)= 

10+4=14 

Στις αφαιρέσεις και στην αισθητοποίηση τόσο των πράξεων όσο και των αριθμών οι 

δραστηριότητες των ψηφιακών παιχνιδιών έδιναν τέτοιου είδους δυνατότητες. Παραθέτουμε 

μερικά ενδεικτικά παραδείγματα 

Εικόνα  12 Εικόνα 11 
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Στην εικόνα 11 παρατηρούμε ότι η αισθητοποίηση της πράξης της αφαίρεσης 

http://www.sheppardsoftware.com/mathgames/placevalue/fruit_shoot_place_value.htm και 

των αριθμών είναι εξαιρετική. Το παιχνίδι βρίσκεται στο πιο απλό επίπεδο (έχει δυνατότητες 

παραμετροποίησης με πολλά επίπεδα) και ο μαθητής καλείται να υπολογίσει το αποτέλεσμα 

της πράξεις 15-7 και να πατήσει το κατάλληλο φρούτο που αναγράφει πάνω του τη σωστή 

απάντηση. Στην εικόνα 12 http://www.abcya.com/math_lines_addition.htm δίνεται η 

δυνατότητα ορισμού του αριθμού στόχου. Στην εικόνα ορίζεται από εμάς ή από το μαθητή ο 

αριθμός 9. Ο μαθητής θα πρέπει κάθε φορά τον αριθμό που βρίσκεται στο κέντρο να τον 

ζευγαρώσει με τον κατάλληλο αριθμό της αλυσίδας αριθμών ώστε το άθροισμα των δύο 

αρθμών να κάνει 9. Τότε ο αριθμός διαγράφεται και η αλυσίδα αριθμών υποχωρεί. Στο 

παράδειγμά μας πρέπει να ζευγαρώσει τον αριθμό 3 με τον αριθμό 6 για να επιτευχθεί ο 

αριθμός - στόχος 9. Οι κινήσεις και η σκέψη του μαθητή πρέπει να είναι γρήγορες γιατί η 

αλυσίδα των αριθμών μετακινείται προς το κέντρο και εφόσον ο πρώτος αριθμός της 

αλυσίδας φτάσει στο κέντρο το παιχνίδι τελειώνει και ο παίκτης χάνει. Ο μαθητής γρήγορα 

αντιλαμβάνεται πως αν κάνει λάθος υπολογισμό ο αριθμός προστίθεται στη σειρά και η 

αλυσίδα αυξάνει με αποτέλεσμα το παιχνίδι να πλησιάζει περισσότερο στο τέλος. Στη 

δραστηριότητα της εικόνας 13 http://www.abcya.com/math_match.htm δίνεται η δυνατότητα 

νοερής εκτέλεσης προσθέσεων και αφαιρέσεων. Τα επίπεδα ρύθμισης και προσαρμογής του 

παιχνιδιού είναι πολλά. Στην ενδεικτική δραστηριότητα που παρατίθεται (εικόνα 14) 

Εικόνα 13 Εικόνα 14 
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http://www.sheppardsoftware.com/mathgames/Add%20Like%20Mad%20Math/subtractionac

tion.htm ο μαθητής  αφαιρεί αριθμούς μέχρι να φτάσει στο σωστό αποτέλεσμα. Στην 

περίπτωσή μας η πράξη είναι η εξής:  

50-  … =32  

Παρατηρούμε πως ο μαθητής αφαιρεί αρχικά από το 50 τους αριθμούς 9 και 1 φτάνει στο 

αποτέλεσμα 40 και μένει να αφαιρέσει ακόμα 8 ώστε να φτάσει το αποτέλεσμα 32. Το 

συγκεκριμένο παιχνίδι αποδείχτηκε πολύ αποτελεσματικό επειδή έδινε στο μαθητή τη 

δυνατότητα για πολλαπλούς υπολογισμούς αφού έπρεπε να υπολογίζει διαρκώς «πόσα θέλω 

ακόμα».  

Σε άλλες δραστηριότητες όπως για παράδειγμα κατά τις δραστηριότητες της 

εκμάθησης του δεύτερου στόχου (θεσιακή αξία) ο μαθητής στο εικονιστικό επίπεδο 

μετρούσε κατά τέτοιο τρόπο ώστε να δίνεται η δυνατότητα γρήγορου υπολογισμού. Για 

παράδειγμα στην παρακάτω δραστηριότητα http://www.abcya.com/base_ten.htm (εικόνα 15) 

για τον αριθμό 63 μέτρησε τις δεκάδες δύο-δύο ανέφερε τον αριθμό των δεκάδων και 

μονάδων σωστά και ολοκλήρωσε λέγοντας πως είναι ο αριθμός 63. Στη συνέχεια όταν του 

ζητήθηκε να κατασκευάσει τον αριθμό 66 είπε απλά πως βάζω τρεις μονάδες. Στις πρώτες 

προσεγγίσεις του παιχνιδιού η συμπεριφορά του μαθητή ήταν να διαλύει τον υπάρχοντα 

σχηματισμό και να δημιουργεί τον νέο αριθμό από την αρχή. Το γεγονός πως επέλεξε μια 

διαφορετική συμπεριφορά φανερώνει πως ο μαθητής προβαίνει στην ανάπτυξη 

αποτελεσματικών στρατηγικών αφού πρόκειται για οργανωμένη προσέγγιση του μαθησιακού 

αντικειμένου.  Στη δεύτερη ενδεικτική δραστηριότητα για την καλλιέργεια της προφορικής 

αρίθμησης και της ανόδου και καθόδου της αριθμητικής κλίμακας (εικόνα 16) 

http://www.bbc.co.uk/bitesize/ks1/maths/number_sequences/play/ παίζοντας το παιχνίδι 

αντιλαμβάνεται πως πρόκειται για την επανάληψη του μοτίβου της καθόδου δύο - δύο (8, 6, 

4, 2, 0) και το μόνο που αλλάζει είναι η αλλαγή των δεκάδων είτε πρόκειται για άνοδο είτε 

πρόκειται για κάθοδο. Το γεγονός αυτό είχε επίδραση στη διαρκή μείωση του απαιτούμενου 

χρόνου ολοκλήρωσης του παιχνιδιού. Πρόκειται για ηθελημένη ενεργητική συμμετοχή στη 

μαθησιακή διαδικασία με το στοιχείο της πρωτοβουλίας για το σχεδιασμό και έλεγχο της 

μαθησιακής συμπεριφοράς.  
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    Ως επιπλέον ποιοτικά στοιχεία πρέπει να αναφερθεί το γεγονός πως ο μαθητής 

εκτελούσε τις δραστηριότητες με ταχύτητα, ευχέρεια, χρησιμοποιούσε τον επανέλεγχο 

(μεγαγνωστική στρατηγική) και σε μεγάλο βαθμό τη λεκτική αυτοκαθοδήγηση.  Το γεγονός 

αυτό γι’  αυτόν αποτέλεσε στρατηγική αλλά παράλληλα συνέβαλε τα μέγιστα στον τομέα της 

ποιοτικής αξιολόγησης με τη διαδικασία της «φωναχτής ανάγνωσης».  

Μετρήσεις  

Και στον τομέα αυτό ο μαθητής βρήκε στρατηγική επίτευξης στόχου. Συγκεκριμένα 

όταν χρησιμοποιούσε το μέτρο σημάδευε με μολύβι και για κάθε ένα μέτρο που μετρούσε 

τραβούσε μια γραμμή. Έτσι η μέτρηση είχε ικανοποιητική ακρίβεια. Κατά τη διαδικασία 

αξιολόγησης που αφορούσε το χρόνο προέβη σε επιτυχείς αυθόρμητες διορθώσεις λαθών.  

Και σε αυτόν τον τομέα οι επιλογές σε διαδικτυακά ψηφιακά παιχνίδια ήταν αρκετές. 

Παραθέτουμε ορισμένες ενδεικτικές εικόνες: 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 17 Εικόνα 18 

Εικόνα 15 Εικόνα 16 
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Στη δραστηριότητα (εικόνα 17) http://www.ictgames.com/weight.html  βλέπουμε μια 

αναλογική ζυγαριά η οποία παραμετροποιείται και δίνεται η δυνατότητα επιλογής του ορίου 

του βάρους. Ο μαθητής γράφει την ένδειξη του βάρους και ύστερα προβαίνει στο σχετικό 

έλεγχο. Στην επόμενη ενδεικτική δραστηριότητα (εικόνα 18) 

http://www.ictgames.com/coinAbacus_v2.html ορίζουμε το ποσό των χρημάτων που 

επιθυμούμε και ο μαθητής χρησιμοποιώντας τα  κατάλληλα κουμπιά του παιχνιδιού (+ και -) 

αναγράφει το ποσό. Στη συγκεκριμένη δραστηριότητα (μέτρηση και υπολογισμός χρημάτων) 

υπήρχε μια μικρή δυσκολία αρχικά επειδή τα χρήματα ήταν η αγγλική λίρα και το 

αμερικάνικο δολάριο. Δραστηριότητες σε ευρώ ή δεν υπήρχαν στο διαδίκτυο ή δεν κάλυπταν 

τις απαιτήσεις μας. Στην δραστηριότητα της εικόνας 19 των δραστηριοτήτων που 

παρατίθεται http://www.ictgames.com/clockDemonstrator/index.html βλέπουμε ένα πολύ καλό 

παιχνίδι με το ρολόι. Στο συγκεκριμένο δίνεται η δυνατότητα πάρα πολλών ρυθμίσεων 

(αναλογικό ή ψηφιακό ρολόι ή και τα δύο μαζί, μετακίνηση εμπρός, μετακίνηση πίσω, 

μετακίνηση ανά 1, 5, 15, 30, 60 λεπτά κ.α.). Στην επόμενη δραστηριότητα 

http://www.topmarks.co.uk/Flash.aspx?b=maths/measures (εικόνα 20) βλέπουμε συνδυασμό 

μέτρησης μήκους, βάρους και υπολογισμού αξίας προκειμένου να ταχυδρομηθεί το δέμα  

 

Άτομο 2  (ΠΟ2) 

Προφορική αρίθμηση  

Εικόνα 19 Εικόνα 20 
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Ο μαθητής στον συγκεκριμένο τομέα μετά την ολοκλήρωση του παρεμβατικού 

προγράμματος ήταν σε θέση να εκτελεί τις δραστηριότητες με ταχύτητα και ευχέρεια. Συχνά 

παρουσίασε στρατηγικές που δεν είχε κατά την αρχική αξιολόγηση. Για παράδειγμα στη 

δραστηριότητα της διάταξης αριθμών του κριτηρίου αξιολόγησης και συγκεκριμένα στην 

τοποθέτηση των αριθμών με αύξουσα ή φθίνουσα διάταξη ξέχασε ένα αριθμό τον οποίο 

τοποθέτησε στη σωστή θέση κατά τον επανέλεγχο (μεταγνωστική στρατηγική του 

επανελέγχου). Σε άλλη περίπτωση της φθίνουσας διάταξης των αριθμών μέσα στην 

εκατοντάδα ρωτήθηκε ο μαθητής ενώ έκανε τη δραστηριότητα, πως το κάνει και τι 

σκέφτεται. Η απάντησή του  ήταν η εξής: «βρίσκω πρώτα όλα τα 90 και μετά πηγαίνω από 

το μεγαλύτερο 90 προς το μικρότερο 90» δηλαδή 99, 98, 97 κ.τ.λ. . Στην άνοδο αριθμητικής 

κλίμακας 4 - 4 ο μαθητής χρησιμοποίησε την τεχνική της λεκτικής αυτοκαθοδήγησης 

αναφέροντας από μόνος του πριν την εκτέλεση της δραστηριότητας αναλυτικά τα βήματα 

που θα κάνει. Σε μία περίπτωση που δυσκολεύτηκε προέβη αυθόρμητα στην αναζήτηση με 

τη χρήση του πίνακα αρίθμησης. Κατά την εκτέλεση των δραστηριοτήτων ο μαθητής 

ξαναμετρούσε (βασική λειτουργία του εκτελεστικού ελέγχου).  

Θεσιακή αξία – σύγκριση και διάταξη αριθμών.  

Στον συγκεκριμένο τομέα ο μαθητής ήταν πολύ βελτιωμένος με αυξημένο βαθμό 

κατανόησης οδηγιών. Έκανε σωστά τις ασκήσεις και δε ζητούσε παρά ελάχιστες 

διευκρινήσεις. Το γεγονός αυτό, όπως αναφέρθηκε και για τον άλλο μαθητή, δεν μπορεί να 

ερμηνευθεί σαν τη χαρακτηριστική παθητική στάση των μαθητών με ελαφρά νοητική 

αναπηρία αφού ο μαθητής πετύχαινε σωστές απαντήσεις και όταν χρειαζόταν έκανε 

ερωτήσεις. Επομένως η συμπεριφορά αυτή αποτελεί ένδειξη αυξημένου βαθμού κατανόησης 

της μαθηματικής γνώσης. Παρατηρήθηκε δηλαδή μια μετάβαση από την ετερορρύθμιση 

(συνεχείς ερωτήσεις και διευκρινίσεις) σε μια διαφορετική κατάσταση αυξημένης αυτόνομης 

δράσης με ελάχιστες διευκρινιστικές ερωτήσεις. Η όλη συμπεριφορά του μαθητή 

ερμηνεύεται ως αποτέλεσμα του παρεμβατικού προγράμματος, αφού ανάλογη συμπεριφορά 

δεν παρατηρήθηκε ούτε κατά την αρχική αξιολόγηση ούτε εμφανίστηκε στους μαθητές της 

ομάδας ελέγχου. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα: Κατά τη διάρκεια των δραστηριοτήτων 

του διαδικτυακού παιχνιδιού στο οποίο ζητούνταν να αναγνωριστεί ο αριθμός που 

σχηματίζεται από συγκεκριμένο αριθμό δεκάδων και μονάδων. Για την αποτελεσματικότερη 

καταμέτρηση ο μαθητής πρώτα έβαλε ξεχωριστά τις δεκάδες, έπειτα τις μονάδες κατόπιν 

προέβει σε καταμέτρησή τους και δήλωσε το σωστό αριθμό. Σαφώς πρόκειται για χρήση 
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στρατηγικών η οποία προέκυψε από την ανάκληση γνώσεων και εμπειρίας που έχει 

αποκτηθεί κατά τη διάρκεια του παρεμβατικού προγράμματος. Ο μαθητής χρησιμοποιώντας 

την τεχνική των ομοίων αριθμών σχημάτισε δεκάδες ως άθροισμα πεντάδων με τη λογική 

δηλαδή πως πέντε και πέντε κάνει δέκα και ταυτόχρονα κυκλώνει την κάθε δεκάδα.  

Νοεροί υπολογισμοί  

Στην κατηγορία αυτή ο μαθητής εμφάνισε κατά την αρχική αξιολόγηση σοβαρές 

αδυναμίες. Μετά το τέλος του παρεμβατικού προγράμματος ο μαθητής εμφάνισε 

αξιοσημείωτες στρατηγικές. Μάλιστα ενώ αρχικά οι υπολογισμοί του μαθητή γινόταν με τη 

χρήση των δακτύλων (μια πολύ απλή στρατηγική, χαρακτηριστική παιδιών πολύ μικρής 

ηλικίας, όπως η πρώτη δημοτικού) στις τελικές αξιολογήσεις οι υπολογισμοί γίνονταν νοερά 

χωρίς κανένα βοηθητικό στοιχείο. Η αποτελεσματική χρήση πλήθους στρατηγικών 

αποδεικνύει ένα διαφορετικό τρόπο σκέψης που δεν υπήρχε αρχικά. Παραθέτουμε ορισμένα 

χαρακτηριστικά παραδείγματα: 

Στην τέταρτη δραστηριότητα του κριτηρίου αξιολόγησης όπου ζητήθηκε να αναλυθεί ο 

αριθμός ως άθροισμα δύο, τριών, τεσσάρων αριθμών προέβη σε στρατηγικές υπολογισμών. 

Για παράδειγμα σε δραστηριότητα που έπρεπε να αφαιρέσει από το 73 πρώτα το 3 και έπειτα 

το 7, (73-3-7) σκεπτόμενος πως 7+3=10 είπε 73-10=63. Πρόκειται για ικανότητα ανάλυσης 

και σύνθεσης αριθμών γεγονός που απαιτεί πρόβλεψη, σχεδιασμό και έλεγχο δηλαδή 

στοιχεία της αποτελεσματικής σκέψης.  

Ως επιπλέον ποιοτικά στοιχεία πρέπει να αναφερθεί το γεγονός πως και αυτός ο μαθητής 

εκτελούσε τις δραστηριότητες με ταχύτητα, ευχέρεια, προέβαινε σε επανέλεγχο 

(μεγαγνωστική στρατηγική) και χρησιμοποιούσε σε μεγάλο βαθμό τη λεκτική 

αυτοκαθοδήγηση. Πιθανόν οι μαθητές εκτός της ανακάλυψης ενδεχομένως να μιμούνταν 

υιοθετώντας τη χρήση στρατηγικών που έκανε ο άλλος μαθητής της ομάδας  

Μετρήσεις  

Και στον τομέα αυτό ο μαθητής εμφανίστηκε πολύ βελτιωμένος σε σχέση με την 

αρχική αξιολόγηση. Ανέπτυξε αξιοσημείωτες στρατηγικές. Χαρακτηριστικά αναφέρουμε 

πως κατά τον υπολογισμό του βάρους (δραστηριότητα 3), ο μαθητής κύκλωσε ξεχωριστά τα 

κιλά (1+1=2 κιλά), ξεχωριστά τα γραμμάρια (20+20=40) και μετά πρόσθεσε και τα υπόλοιπα 

10 γραμμάρια. Δηλαδή είπε: 
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1+1=2 κιλά 

20+20=40 γραμμάρια 

μένουν 10 γραμμάρια.  

Συνολικά έχουμε 2 κιλά και 50 γραμμάρια.  

Επιπλέον κατά τη διαδικασία αξιολόγησης προέβη σε επιτυχείς αυθόρμητες διορθώσεις 

λαθών. Παρατηρούμε πως δεξιότητες που εμφανίστηκαν κατά τη διάρκεια του παρεμβατικού 

προγράμματος σε ένα τομέα (π.χ. η οργάνωση, η επεξεργασία, ο έλεγχος της ορθότητας) 

μεταφέρονταν και στους άλλους τομείς. Το γεγονός αυτό δεν μπορεί παρά να συνδεθεί με το 

αποτέλεσμα της υψηλής επίδοσης του συγκεκριμένου μαθητή στις δύο τελικές αξιολογήσεις.  

Ένα χαρακτηριστικό στοιχείο που εμφάνισαν και οι δύο μαθητές ήταν το στοιχείο 

της έντονης και αποτελεσματικής συνεργασίας. Η αναζήτηση βοήθειας εκ μέρους των 

μαθητών από τον εκπαιδευτικό σταδιακά μειώνονταν και περιορίστηκε στην απόδοση των 

εντολών των παιχνιδιών στα ελληνικά και μάλιστα σε λίγες περιπτώσεις, αφού οι μαθητές 

χωρίς να γνωρίζουν τη γλώσσα αντιλαμβάνονταν εύκολα τον τρόπο του παιχνιδιού. Μάλιστα 

το γεγονός αυτό της ανακάλυψης του τρόπου που παίζονταν τα παιχνίδια οδήγησε στη 

διαρκή αύξηση του βαθμού της συνεργασίας μεταξύ των μαθητών, μια συνεργασία που 

γενικεύτηκε και έγινε κυρίαρχο στοιχείο σε όλη τη διάρκεια του παρεμβατικού 

προγράμματος. Για παράδειγμα στην ενδεικτική δραστηριότητα (εικόνα 21) του ψηφιακού 

παιχνιδιού (http://www.abcya.com/mystic_numbers.htm) οι δύο μαθητές συνεργάστηκαν 

αποτελεσματικά για να ανταπεξέλθουν στις ιδιαίτερα αυξημένες απαιτήσεις της 

δραστηριότητας (έπρεπε να μπουν οι αριθμοί στις θέσεις με τρόπο που το άθροισμά τους 

οριζόντια και κάθετα να είναι ο εικονιζόμενος κάθε φορά αριθμός)  

 Εικόνα 21 
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4.3 Αποτελέσματα εσωτερικής παρακίνησης 

Στη διάρκεια της φοίτησης η συμμετοχή του μαθητή με ελαφρά νοητική αναπηρία 

στο μάθημα των μαθηματικών μειώνεται και γίνεται σχεδόν ανύπαρκτη στις τελευταίες 

τάξεις του δημοτικού σχολείου. Το γεγονός αυτό έχει αρνητική επίπτωση τόσο στην εικόνα 

που διαμορφώνουν οι άλλοι γι’ αυτόν όσο και στην εικόνα που ο ίδιος διαμορφώνει για τον 

εαυτό του. Θεωρήσαμε πως σημαντικός παράγοντας επιτυχίας είναι και η ανάδειξη των 

ιδιαίτερων προσωπικών νοημάτων που διαμόρφωναν οι μαθητές για το συγκεκριμένο έργο 

αλλά και γενικότερα για τη μαθησιακή διαδικασία. Οι εκπαιδευτικοί είναι δυνατόν να 

δημιουργήσουν ένα πρόγραμμα εκπαιδευτικής παρέμβασης που θα βοηθά τα παιδιά να 

συνδέσουν τη γνώση και τις δεξιότητες που μαθαίνουν στο σχολείο με εκείνες στον 

«πραγματικό» κόσμο (Cone & Cone, 1999). Παράλληλα η χρήση του ψηφιακού 

διαδικτυακού παιχνιδιού σε γνωστικά αντικείμενα, όπως στην προκειμένη περίπτωση στα 

μαθηματικά,  θα μπορούσε να έχει επίπτωση τόσο στον τομέα της ακαδημαϊκής επίδοσης 

όσο και σε άλλους τομείς όπως η παρώθηση και η εσωτερική παρακίνηση. Έτσι κρίθηκε 

απαραίτητη στην παρούσα έρευνα η εκτίμηση του βαθμού ευχαρίστησης, ενδιαφέροντος, 

σημαντικότητας και ικανοποίησης και των δύο ομάδων (πειραματικής και ελέγχου) με το 

ερωτηματολόγιο εσωτερικών κινήτρων (Intrinsic Motivation Inventory Ryan, 1982, 

McAuley, Dancan, & Tammen, 1989 – ελληνική προσαρμογή Γούδας Μάριος και 

Παπαχαρίσης Βασίλης, 2005), ώστε να διερευνηθεί αν εκτός των άλλων η προτεινόμενη 

εκπαιδευτική προσέγγιση συνεισφέρει και σε αυτόν τον τομέα.  

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται οι επιδόσεις των παιδιών της πειραματικής 

ομάδας και της ομάδας ελέγχου. 

Πίνακας 3. Αποτελέσματα ερωτηματολογίου εσωτερικών κινήτρων 

Παράγοντες  ΠΟ 1 ΠΟ 2 ΟΕ 1 ΟΕ 2 

Ευχαρίστηση 

Ενδιαφέρον 
 4,40 4,60 3,20 3,00 

Προσπάθεια  

Σημαντικότητα 
 4,20 5,00 3,20 3,60 
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Αντιλαμβανόμενη 

Ικανότητα 
 4,20 4,40 2,80 2,40 

Πίεση 

Ένταση 
 1,80 1,80 4,40 3,80 

 

Το συνολικό σκορ του κάθε μαθητή στον τομέα της εσωτερικής παρακίνησης 

δίνεται στην παρακάτω εικόνα.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Γράφημα 29: Αποτελέσματα εσωτερικής παρακίνησης 

Σημαντικά ήταν τα ευρήματα της συμμετοχικής παρατήρησης (Participant 

observation). Η συμμετοχική παρατήρηση συνίσταται στη συμμετοχή του ερευνητή στα 

φαινόμενα τα οποία θέλει να παρατηρήσει και να καταγράψει. Έτσι ο ερευνητής έχει 

καλύτερη εικόνα των φαινομένων που ενδιαφέρεται να παρατηρήσει. Επιπλέον, με τον τρόπο 

ΠΟ 1 ΠΟ 2 ΟΕ 1 ΟΕ 2
ΠΟ 1 4,2
ΠΟ 2 4,5
ΟΕ 1 2,6
ΟΕ 2 3,5
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Aποτελέσματα εσωτερικής παρακίνησης
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αυτό γίνεται αποδεκτός από τους συμμετέχοντες χωρίς να διαταράσσει την εξέλιξη των 

φαινομένων.  

Στην παρούσα έρευνα εντοπίστηκαν στοιχεία που χρήζουν ιδιαίτερης προσοχής και 

μελέτης και ενδέχεται να αποτελέσουν πεδίο μελλοντικών ερευνών. Παρατηρήθηκαν θετικές 

επιδράσεις του προγράμματος παρέμβασης στα παιδιά της πειραματικής ομάδας στους τομείς 

της προσοχής, της ακουστικής αντίληψης, της οργάνωσης χώρου και χρόνου, στον τομέα της 

μνημονικής λειτουργίας, στο γλωσσικό και στο συναισθηματικό τομέα καθώς και στο 

επίπεδο και βαθμό συνεργασίας μεταξύ των μαθητών της πειραματικής ομάδας. Ιδιαίτερα 

όμως πρέπει να επισημανθούν οι εξής τομείς: Η εμφάνιση μεταγνωστικών λειτουργιών, η 

τήρηση των κανόνων των παιχνιδιών και η συμμόρφωση με τις απαιτήσεις τους και η 

ιδιαίτερα εντυπωσιακή ταχύτητα επεξεργασίας και εκτέλεσης των δραστηριοτήτων δηλαδή η 

αύξηση της ψυχοκινητικής ταχύτητας των μαθητών.  

 

V. ΣΥΖΗΤΗΣΗ 

Σκοπός της έρευνας ήταν να διερευνηθεί η επίδραση ενός παρεμβατικού 

προγράμματος που περιελάμβανε δραστηριότητες ειδικής αγωγής σε συνδυασμό με τη χρήση 

ψηφιακών παιχνιδιών στην ανάπτυξη μαθηματικών δεξιοτήτων, παράλληλα με την αύξηση 

των εσωτερικών κινήτρων σε μαθητές Δημοτικού Σχολείου με ελαφριά νοητική αναπηρία. 

Οι δραστηριότητες αφορούσαν ιδιαίτερα σημαντικούς τομείς των μαθηματικών όπως η 

έννοια του αριθμού και η ικανότητα αρίθμησης, η θεσιακή αξία των αριθμών και η σύγκριση 

και διάταξη τους, οι νοεροί υπολογισμοί, η καλλιέργεια της ικανότητας μετρήσεων. Το 

πρόγραμμα παρέμβασης αποτέλεσε μια ενεργητική και βιωματική προσέγγιση των 

μαθηματικών. 

Η διδακτική παρέμβαση αξιολογήθηκε ως προς τους τομείς: α) της μαθηματικής 

επίδοσης, β) της εμφάνισης και χρήσης ποιοτικών στοιχείων εκ μέρους των μαθητών, γ) το 

βαθμό διαφοροποίησης της προτεινόμενης μεθοδολογικής παρέμβασης,  δ) την εκτίμηση του 

βαθμού ενεργοποίησης εσωτερικών κινήτρων.  

Από την ανάλυση και επεξεργασία των δεδομένων φάνηκε αύξηση της μαθηματικής 

επίδοσης των μαθητών της πειραματικής ομάδας σε σχέση με την επίδοση των μαθητών της 

ομάδας ελέγχου. Επιπλέον παρατηρήθηκε αυξημένη χρήση ποιοτικών χαρακτηριστικών εκ 
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μέρους των μαθητών της πειραματικής ομάδας. Αναφέρθηκαν χαρακτηριστικά παραδείγματα 

όπου καταδεικνύεται το γεγονός πως συνολικά η προτεινόμενη διδακτική παρέμβαση 

φαίνεται να είχε ως αποτέλεσμα την εμφάνιση και αποτελεσματική ενσωμάτωση ποιοτικών 

χαρακτηριστικών από τα άτομα της πειραματικής ομάδας (ΠΟ) ενώ δεν συνέβη κάτι τέτοιο 

στα άτομα της ομάδας ελέγχου (ΟΕ). Τα άτομα της ομάδας ελέγχου στα οποία 

εφαρμόστηκαν μόνο οι τυπικές στρατηγικές παρέμβασης δεν εμφάνισαν στρατηγικές αυτού 

του επιπέδου επιβεβαιώνοντας τα ευρήματα των σχετικών ερευνών που αναφέρουν πως 

τέτοιου είδους προγράμματα δεν έχουν την αναμενόμενη μακροχρόνια επίδραση στις 

γνωστικές επιδόσεις των παιδιών (Consortium For Longitudinal Studies, 1983; Lasar, 

Darlington, Murray, Royce, & Snipper, 1982. Επιπλέον ο βαθμός εμφάνισης εσωτερικών 

κινήτρων εκ μέρους των μαθητών της πειραματικής ομάδας βρέθηκε να είναι υψηλότερος σε 

σχέση με τους μαθητές της ομάδας ελέγχου. 

Ύστερα από την  επεξεργασία των δεδομένων σχηματίστηκε μια ξεκάθαρη εικόνα 

των αποτελεσμάτων τα οποία και παρατίθενται στη συνέχεια.   

 

5.1   Μαθηματική επίδοση 

Σχετικά με τη σύγκριση των μαθητών των δύο ομάδων (πειραματικής και ελέγχου) 

στον τομέα των μαθησιακών επιδόσεων τα συμπεράσματα συνοψίζονται όπως φαίνεται 

παρακάτω. 

Οι μαθητές της έρευνας και των δύο ομάδων όπως προέκυψε από την αρχική 

αξιολόγηση ήταν περίπου στο ίδιο μαθησιακό επίπεδο. Εμφάνιζαν χαμηλή επίδοση και στους 

τέσσερις τομείς που ελέγχθηκαν (η έννοια του αριθμού και η ικανότητα αρίθμησης, η 

θεσιακή αξία των αριθμών - σύγκριση και διάταξη τους, οι νοεροί υπολογισμοί, η ικανότητα 

μετρήσεων) και οι οποίοι αποτέλεσαν τους τομείς της διδακτικής παρέμβασης. 

Η αποτελεσματικότητα της διδακτικής παρέμβασης, θα προέκυπτε εφόσον η 

διαφορά των επιδόσεων των μαθητών της (ΠΟ) στα κριτήρια αξιολόγησης  που 

χορηγήθηκαν πριν και μετά τη διαδικασία ήταν σημαντική στην ενδοατομική, ενδοομαδική 

και διαομαδική σύγκριση. Με βάση τα αποτελέσματα παρατηρήθηκε διαφορά επίδοσης (σελ. 

126 έως 154). Οι μαθητές της πειραματικής ομάδας πέτυχαν σαφώς πολύ καλύτερα 

αποτελέσματα και στους τέσσερις τομείς παρέμβασης σε σχέση με την αρχική τους μέτρηση. 
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Μάλιστα η βελτιωμένη επίδοση διατηρήθηκε, όπως φάνηκε από τον τελικό έλεγχο επίδοσης 

(follow up) δεκαπέντε μέρες μετά το τέλος της διδακτικής παρέμβασης. Στην ομάδα ελέγχου 

(ΟΕ) κατά τη ενδοατομική σύγκριση η επίδοση του πρώτου ατόμου (ΟΕ1) ήταν καλύτερη σε 

σχέση με την αρχική εκτίμηση σε δύο από τους τέσσερις τομείς της παρέμβασης (έννοια του 

αριθμού και θεσιακή αξία-σύγκριση και διάταξη αριθμών), σε ένα τομέα (νοεροί 

υπολογισμοί) εμφάνισε πτώση σε σχέση με την αρχική μέτρηση και στις δύο επόμενες 

μετρήσεις. Στον τέταρτο τομέα παρέμβασης (μετρήσεις) εμφάνισε (σε σχέση με την αρχική 

μέτρηση) σταθερότητα στη δεύτερη μέτρηση και πτώση στην τελική μέτρηση. Η διατήρηση 

της επίδοσης στην τελική μέτρηση ήταν μικρή αφού η επίδοση του μαθητή σε όλους τους 

τομείς ήταν μικρότερη της δεύτερης μέτρησης. Το δεύτερο άτομο της ομάδας ελέγχου (ΟΕ2) 

εμφάνισε καλύτερη επίδοση σε σχέση με την αρχική σε όλους τους τομείς. Όσον αφορά τη 

διατήρηση της επίδοσης υπήρξε (σε σχέση με τη δεύτερη μέτρηση) πτώση της επίδοσης στην 

τρίτη μέτρηση σε τρεις τομείς (προφορική αρίθμηση, θεσιακή αξία – σύγκριση και διάταξη 

αριθμών, μετρήσεις) και σταθερή επίδοση σε ένα τομέα (νοεροί υπολογισμοί). Γενικά η 

επίδοση του μαθητή στην τρίτη μέτρηση είναι χαμηλή προσεγγίζοντας τις επιδόσεις της 

αρχικής του μέτρησης.  

Εκτιμώντας την επίδοση των ατόμων της πειραματικής ομάδας (ΠΟ) παρατηρείται 

σημαντική βελτίωση σε σχέση με την αρχική μέτρηση. Η βελτίωση εμφανίστηκε σε όλους 

τους τομείς της παρέμβασης και μάλιστα με ομοιογένεια επίδοσης, όπως φανερώνουν τα 

αποτελέσματα του ενδοομαδικού ελέγχου (σύγκριση επίδοσης των μαθητών της ομάδας 

μεταξύ τους) αφού οι μαθητές της πειραματικής ομάδας πέτυχαν σχεδόν ίδιες επιδόσεις. 

Παρόμοια εικόνα εμφάνισαν και κατά τον έλεγχο της διατήρησης αφού η επίδοση παρέμεινε 

σχεδόν ίδια στην τελική μέτρηση, με τους μαθητές της πειραματικής ομάδας (ΠΟ) να 

διατηρούν την επίδοση που απέκτησαν γεγονός που ερμηνεύεται ως το αποτέλεσμα της 

διδακτικής παρέμβασης. Η επίδοση των ατόμων της ομάδας ελέγχου όπως φάνηκε κατά τον 

ενδοατομικό έλεγχο (ΟΕ) δεν είχε ομοιογένεια (αφού σε κάποιους τομείς η επίδοση ήταν 

υψηλότερη και σε κάποιους χαμηλότερη). Ενώ κατά τον ενδοομαδικό έλεγχο φάνηκε πως σε 

κάποιους τομείς υπήρξε ομοιογένεια επίδοσης σε χαμηλά όμως επίπεδα (νοεροί υπολογισμοί, 

μετρήσεις) ενώ εκεί που η επίδοση ήταν υψηλότερη ήταν ανομοιογενείς (προφορική 

αρίθμηση, θεσιακή αξία-σύγκριση και διάταξη αριθμών) με το πρώτο άτομο της ομάδας 

ελέγχου (ΟΕ1)  να πετυχαίνει ελαφρώς καλύτερη επίδοση. Παραπλήσια εικόνα όσον αφορά 
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την ομοιογένεια της επίδοσης εμφανίζεται και στην τελική αξιολόγηση της διατήρησης της 

επίδοσης.   

Κατά τον διαομαδικό έλεγχο, δηλαδή τη σύγκριση της επίδοσης του κάθε ατόμου 

της πειραματικής ομάδας με κάθε άτομο της ομάδας ελέγχου παρατηρήθηκαν τα εξής: Η 

επίδοση του πρώτου μαθητή της πειραματικής ομάδας (ΠΟ1)  σε σχέση με τον πρώτο 

μαθητή της ομάδας ελέγχου (ΟΕ1) ήταν πολύ καλύτερη και στους τέσσερις τομείς 

παρέμβασης κατά τη δεύτερη μέτρηση ακόμα και στον τομέα των νοερών υπολογισμών όπου 

το άτομο της ομάδας ελέγχου είχε καλύτερη αρχική επίδοση. Η διαφορά επίδοσης ήταν 

ακόμη μεγαλύτερη κατά την τρίτη και τελική μέτρηση αφού ο μαθητής της πειραματικής 

ομάδας διατήρησε την επίδοση, ενώ ο μαθητής της ομάδας ελέγχου δεν κατάφερε νε 

διατηρήσει την επίδοσή του. Το γεγονός αυτό έχει σημαντική βαρύτητα αν αναλογιστεί 

κανείς πως σε δύο τομείς (προφορική αρίθμηση, μετρήσεις) η επίδοση των δύο μαθητών 

ταυτίζονταν ενώ στους νοερούς υπολογισμούς η επίδοση του μαθητή της ομάδας ελέγχου 

ήταν καλύτερη. Συγκρίνοντας την αρχική επίδοση του μαθητή της πειραματικής ομάδας 

(ΠΟ1) με τον δεύτερο μαθητή της ομάδας ελέγχου (ΟΕ2) διαπιστώνουμε πως η επίδοση του 

μαθητή της πειραματικής ομάδας ήταν ελαφρώς καλύτερη. Κατά τη δεύτερη μέτρηση 

(αμέσως μετά το πέρας της παρέμβασης) ο μαθητής της πειραματικής ομάδας (ΠΟ1) 

παρουσίασε πολύ καλύτερη επίδοση σε όλους τους τομείς. Η διαφορά επίδοσης ήταν ακόμη 

μεγαλύτερη κατά την τρίτη μέτρηση (δεκαπέντε μέρες μετά το τέλος της παρέμβασης) αφού 

ο μαθητής της ομάδας ελέγχου παρουσίασε πτώση της επίδοσης σε σχέση με τη δεύτερη 

μέτρηση με την επίδοσή του σχεδόν να προσεγγίζει την αρχική μέτρηση.  

Συγκρίνοντας την επίδοση του δεύτερου μαθητή της πειραματικής ομάδας (ΠΟ2) σε 

σχέση με τον πρώτο μαθητή της ομάδας ελέγχου (ΟΕ1) βρέθηκε πως και οι δύο μαθητές 

ξεκινούσαν από τον ίδιο ή σχεδόν τον ίδιο βαθμό επίδοσης σε τρεις τομείς (προφορική 

αρίθμηση, θεσιακή αξία-σύγκριση και διάταξη αριθμών, μετρήσεις) ενώ σε ένα τομέα 

(νοεροί υπολογισμοί) το άτομο της ομάδας ελέγχου είχε καλύτερη επίδοση. Μεταξύ των δύο 

ατόμων προέκυψε διαφορά στη δεύτερη μέτρηση υπέρ του μαθητή της πειραματικής ομάδας  

(ΠΟ2) σε όλους τους τομείς. Η διαφορά αυτή αυξήθηκε ακόμη περισσότερο στην τρίτη και 

τελική μέτρηση και στους τέσσερις τομείς παρέμβασης.  

Συγκρίνοντας τις επιδόσεις του δεύτερου μαθητή της πειραματικής ομάδας (ΠΟ2) 

σε σχέση με το δεύτερο μαθητή της ομάδας ελέγχου (ΟΕ2) βρέθηκαν οι δύο μαθητές να 
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ξεκινούν σχεδόν από την ίδια βάση επίδοσης. Στη δεύτερη μέτρηση ο μαθητής της 

πειραματικής ομάδας πέτυχε πολύ καλύτερη επίδοση σε όλους τους τομείς. Στην τρίτη 

μέτρηση ο μαθητής της πειραματικής ομάδας αύξησε τη διαφορά επίδοσης και στους 

τέσσερις τομείς παρέμβασης.  

Τα ευρήματα συμφωνούν με τα διεθνή ευρήματα όπου οι τυπικές μέθοδοι 

παρέμβασης σε παιδιά με ελαφρά νοητική αναπηρία βασίζονται κατά κύριο λόγο στην 

εξάσκηση βασικών γνωστικών ικανοτήτων (π.χ. μνήμης, προσοχής κ.τ.λ.) και είναι ελάχιστα 

αποτελεσματικές. Παρά τον αρχικό ενθουσιασμό που δημιούργησε η χρήση τέτοιων 

προγραμμάτων (π.χ. Head Start, Follow Through) γρήγορα διαπιστώθηκε πως αυτά δεν είχαν 

την αναμενόμενη μακροχρόνια επίδραση στις γνωστικές επιδόσεις των παιδιών (Consortium 

For Longitudinal Studies, 1983; Lasar, Darlington, Murray, Royce, & Snipper, 1982). Δεν 

βοηθούσαν τη γενίκευση των ικανοτήτων σε διαφορετικές καταστάσεις (Robinson & 

Robinson, 1976). Δεν έδωσαν έμφαση στα ελλείμματα αφαιρετικής σκέψης και στην ανάγκη 

για βιωματική μάθηση, ώστε να ασκηθούν οι εννοιολογικές και κοινωνικές ικανότητες. 

Αντίθετα ο συνδυασμός διαδικασιών «υψηλού επιπέδου» όπως οι εσωτερικές 

διαμεσολαβητικές διεργασίες (μεταγνωστικές) με διαδικασίες «χαμηλού επιπέδου» που 

σχετίζονται με θεμελιώδεις γνωστικές λειτουργίες όπως η αντίληψη, η προσοχή, η μνήμη, 

θεωρείται περισσότερο αποτελεσματικός και πρέπει να αποτελεί συστατικό στοιχείο των 

προγραμμάτων παρέμβασης (Bulter, 1998a). Στα προγράμματα αυτά η σημασία της 

μεταγνωστικής ενημερότητας και του εκτελεστικού ελέγχου επιτρέπει να ελέγχει τη σκέψη 

του ανάλογα με τις ανάγκες του έργου και τους στόχους του (Brown, 1978; Flavel, 1979).  

Με βάση τα αποτελέσματα οδηγηθήκαμε στο συμπέρασμα πως η διδακτική 

παρέµβαση που εφαρμόσαμε υπήρξε επιτυχής στον τομέα της μαθηματικής επίδοσης, αφού η 

βελτίωση που επήλθε µε την παρεμβατική διδασκαλία υπήρξε σημαντική, όπως  

καταγράφηκε από τα αποτελέσματα στο δεύτερο κριτήριο  αξιολόγησης και μάλιστα αρκετά 

ομοιόμορφη στις επιμέρους δοκιμασίες. Τα αποτελέσματα αυτά είναι σύμφωνα με τα 

ευρήματα των ερευνητικών δεδομένων που δείχνουν πως οι διδακτικές παρεμβάσεις που 

βασίζονται στη χρήση της τεχνολογίας και των ψηφιακών παιχνιδιών είναι περισσότερο 

αποτελεσματικές σε σχέση με τις συμβατικού τύπου παρεμβάσεις (Ke, 2013; Kebritchi, 

Hirumi, & Bai, 2010; Kiger, Herro, & Prunty, 2012; Kim & Chang, 2010; Shin, Sutherland, 

Norris, & Soloway, 2012). Όμοια είναι και τα αποτελέσματα των ερευνών που αφορούν τη 

χρήση διαδικτυακών παιχνιδιών μαθηματικών (Ke & Grabowski 2007), σύμφωνα με τα 
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οποία οι μαθητές που ασκήθηκαν στις ομάδες του εκπαιδευτικού ψηφιακού μαθηματικού 

παιχνιδιού επωφελήθηκαν περισσότερο από την ομάδα που δεν έπαιξε ψηφιακό παιχνίδι. 

Όμοια και τα ευρήματα των λιγοστών, όπως είδαμε και κατά την ανασκόπηση της 

βιβλιογραφίας, αντίστοιχων προγραμμάτων παρέμβασης σε μαθητές με νοητική αναπηρία 

που ενσωματώνουν ψηφιακά παιχνίδια και απευθύνονται σε διάφορους τομείς των 

μαθηματικών. Για παράδειγμα οι ερευνητές διαπίστωσαν πως με τη χρήση ψηφιακού 

παιχνιδιού οι μαθητές σε όλες τις συνθήκες βελτίωσαν τις επιδόσεις τους στα μαθηματικά 

στους τομείς του πολλαπλασιασμού μονοψήφιων αριθμών και των προβλημάτων αφαίρεσης 

(Bahr  &  Rieth, 1991). Επίσης σύμφωνα με το αποτέλεσμα παρεμβατικού προγράμματος 

που ενσωμάτωσε το ψηφιακό παιχνίδι οι μαθητές έπιασαν τα κριτήρια για γενίκευση της 

μάθησης της ώρας σε πραγματικές καταστάσεις και διατήρησαν την ικανότητα αυτή μία 

εβδομάδα μετά (Friedman & Hofmeister, 1984). Και στον τομέα των αριθμητικών 

δεξιοτήτων η προηγούμενη έρευνα (Singh & Agarwal, 2013) έδειξε πως η ομάδα που 

διδάσκεται μέσα από τα παιχνίδια του υπολογιστή έχει μεγαλύτερη βελτίωση σε σχέση με 

την ομάδα συμβατικής παρέμβασης 

 Όμως η αποτελεσματικότητα μιας διδακτικής παρέμβασης κρίνεται και από το κατά 

πόσον διατηρήθηκε η βελτίωση της απόδοσης, δηλαδή κατά πόσο η βελτίωση υπήρξε 

ουσιαστική και όχι πρόσκαιρη και παροδική. Από τα αποτελέσματα προέκυψε ότι η επίδοση 

των μαθητών της πειραματικής ομάδας διέφερε σημαντικά συγκρινόμενη με την επίδοση των 

μαθητών της ομάδας ελέγχου. Οι μαθητές της πειραματικής ομάδας είχαν πολύ καλύτερα 

αποτελέσματα στα κριτήρια αξιολόγησης μαθηματικών ικανοτήτων που δόθηκαν αμέσως 

μετά τη διδασκαλία και δεκαπέντε μέρες μετά το πέρας της. Το γεγονός αυτό οφείλεται κατά 

βάση στο συνδυαστικό πρόγραμμα παρέμβασης με τη χρήση ψηφιακών παιχνιδιών όπου οι 

μαθητές της πειραματικής ομάδας εμφάνισαν υψηλή μαθηματική επίδοση με παράλληλη 

χρήση στρατηγικών (γνωστικών και μεταγνωστικών) και αυξημένα κίνητρα. Τα ευρήματα 

συμφωνούν με τις βιβλιογραφικές αναφορές όπου σύμφωνα με αυτές για να έχουμε 

καλύτερα αποτελέσματα και περισσότερες πιθανότητες διατήρησης και γενίκευσης τους θα 

πρέπει να εφαρμόζεται μοντέλο συνδυασμένης παρέμβασης σε επίπεδο γνωστικό, 

μεταγνωστικό και κινήτρων (Γωνίδα, 1999). Χαρακτηριστική είναι η έρευνα των Dignath, 

Buettner και Langfeldt, (2008) όπου σε μετά-ανάλυση 48 ερευνών  εξετάστηκε η επίδραση 

της εκπαίδευσης στην αυτορρύθμιση της μάθησης και η χρήση στρατηγικών μεταξύ των 

μαθητών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. Τα αποτελέσματα έδειξαν πως το μέσο μέγεθος 
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επίδρασης των γνωστικών στρατηγικών ήταν 0.58, των μεταγνωστικών  0.54, του 

συνδυασμού γνωστικών και μεταγνωστικών 0.81 και του συνδυασμού γνωστικών, 

μεταγνωστικών και κινήτρων 0.74.  

 Ωστόσο πρέπει να αναφερθεί πως δεν είναι όλα τα παιχνίδια στον υπολογιστή 

κατάλληλα για κάθε μάθημα των μαθηματικών. Είναι σημαντικό να επιλέγονται τα 

κατάλληλα παιχνίδια για τους προβλεπόμενους στόχους (Scanlon, Buckingham, & Burn, 

2005). Τα ψηφιακά διαδικτυακά παιχνίδια δίνουν δυνατότητες επιλογών λόγω του μεγάλου 

αριθμού τους, της ευκολίας πρόσβασής τους και των δυνατοτήτων παραμετροποίησης-

ρυθμίσεων που παρέχουν. Η αναγκαιότητα δυνατοτήτων προσαρμογής του ψηφιακού 

παιχνιδιού επισημαίνεται από μαθητές με ελαφρά νοητική αναπηρία αλλά και από 

εκπαιδευτικούς (Saridaki, Gouscos, & Meimaris, 2010).  

Οι μαθητές της ΟΕ παρουσίασαν μικρή βελτίωση όσον αφορά τις μαθηματικές 

ικανότητες σε σχέση με την αρχική μέτρηση. Οι επιδόσεις τους στη δεύτερη μέτρηση, 

αμέσως μετά το τέλος της εκπαιδευτικής παρέμβασης βελτιώθηκαν λίγο σε σχέση με την 

αρχική μέτρηση. Η όποια βελτίωση των επιδόσεων υποχώρησε σε όλες τις περιπτώσεις κατά 

την τελική μέτρηση. Επιπλέον, συγκρίνοντας τις επιδόσεις των μαθητών των δύο ομάδων 

(ΠΟ και ΟΕ) στη δεύτερη αξιολόγηση (αμέσως μετά το πέρας της διδακτικής παρέμβασης) 

και στην τρίτη αξιολόγηση (δεκαπέντε μέρες μετά), διαπιστώσαμε ότι οι δύο ομάδες 

διέφεραν σημαντικά. Οι επιδόσεις των μαθητών της ΠΟ ήταν σε όλες τις επιμέρους 

δοκιμασίες υψηλότερες από αυτές της ΟΕ, οι διαφορές ήταν αρκετά μεγάλες και οι επιδόσεις 

τους διατηρήθηκαν πολύ καλύτερα. 

Συνοπτικά, από τα αποτελέσματα φάνηκε να προκύπτει συνολικά μικρή βελτίωση 

των μαθητών της ΟΕ. Η μικρή βελτίωση που παρατηρήθηκε αποδίδεται στην συστηματική 

βοήθεια από την εφαρμογή της τυπικής παρέμβασης αφού οι μαθητές δε δέχθηκαν την 

επίδραση κάποιου άλλου παρεμβατικού προγράμματος.  Επομένως η επίδοση τους εκτιμάται 

πως είναι το αποτέλεσμα της εφαρμογής του τυπικού προγράμματος παρέμβασης. Αντίθετα 

οι επιδόσεις των μαθητών της πειραματικής ομάδας ήταν υψηλές όπως καταγράφηκαν στη 

δεύτερη και τρίτη μέτρηση και επιπλέον ήταν ομοιογενείς.  

Αποκλείστηκε η πιθανότητα η σημαντική βελτίωση που παρατηρήθηκε στους 

μαθητές της ΠΟ να οφείλονταν είτε στην ωρίμανση είτε στις θετικές επιδράσεις της τυπικής 

σχολικής διδασκαλίας είτε και στα δύο, εφόσον και οι δύο ομάδες ακολουθούσαν ακριβώς το 
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ίδιο πρόγραμμα παρέμβασης με μόνη διαφοροποίηση την προσθήκη δραστηριοτήτων 

ψηφιακών παιχνιδιών στην πειραματική ομάδα. Επομένως επαληθεύτηκε το πρώτο 

ερευνητικό μας ερώτημα αφού η προσθήκη δραστηριοτήτων ψηφιακού παιχνιδιού σε ένα 

τυπικό πρόγραμμα εκπαιδευτικής παρέμβασης συνεισέφερε στην κατανόηση μαθηματικών 

δεξιοτήτων και εννοιών σε μαθητές με ελαφρά νοητική αναπηρία και στη βελτίωση της 

επίδοσής τους. Επαληθεύτηκε και το δεύτερο ερευνητικό ερώτημα αφού παρατηρήθηκε 

σημαντική διαφορά στις επιδόσεις των μαθητών με ελαφρά νοητική αναπηρία που 

διδάχθηκαν μαθηματικά με την εφαρμογή του συνδυαστικού προγράμματος παρέμβασης.  

Η διδασκαλία των μαθητών µε ελαφρά νοητική αναπηρία αποτελεί ένα δύσκολο 

εγχείρημα, όπως επιβεβαιώθηκε κι από την ερευνητική µας προσπάθεια. Ο εκπαιδευτικός 

πρέπει να γνωρίζει καλά και να είναι σε θέση να μετουσιώσει σε εκπαιδευτική πράξη τις 

αντίστοιχες θεωρίες μάθησης. Ιδιαίτερα χρήσιμο για την αποτελεσματική διδασκαλία των 

μαθητών µε ελαφρά νοητική αναπηρία στα μαθηματικά αποδείχτηκε το μοντέλο της 

γνωστικής μαθητείας που συνδυάζει στοιχεία παρέμβασης μεθοδολογίας ειδικής αγωγής σε 

συνδυασμό με τις δραστηριότητες του ψηφιακού παιχνιδιού. Για την πραγματοποίηση της 

διδακτικής παρέμβασης τηρήσαμε και για τις δύο ομάδες (πειραματική και ελέγχου) τις 

γενικές διδακτικές αρχές, οι οποίες συνέβαλαν στην αποτελεσματικότητά της. Ωστόσο η 

αποτελεσματικότητά τους είναι σαφώς μεγαλύτερη στην περίπτωση της πειραματικής 

ομάδας. Τέτοιες αρχές ήταν: οι ρεαλιστικοί και ιεραρχημένοι στόχοι, ο σεβασμός των 

τρόπων αναπαράστασης της μαθηματικής γνώσης, η ενεργητική συμμετοχή των μαθητών, η 

παροχή άμεσης ανατροφοδότησης, η έμφαση στη διδασκαλία της γλώσσας των 

μαθηματικών, η διδακτική αξιοποίηση των λαθών των μαθητών, η διδασκαλία µε άμεσο και 

έμμεσο τρόπο γνωστικών και μεταγνωστικών στρατηγικών και η επιδίωξη αυτοματοποίησης 

απλών πράξεων και διαδικασιών, η δυνατότητα γενίκευσης και μεταφοράς της γνώσης. Στην 

αυτοματοποίηση και στη διατήρηση των απλών πράξεων και των αλγοριθμικών διαδικασιών 

βοήθησαν και οι συχνές επαναλήψεις.  

 

5.2 Ποιοτικά στοιχεία διδακτικής παρέμβασης 

Η διαφορά μεταξύ των δύο ομάδων (πειραματικής και ελέγχου) όπως προέκυψε από 

τα αποτελέσματα δεν ήταν μόνο ποσοτική (στην επίδοση) αλλά και ποιοτική. Τα ευρήματά 

μας είναι σύμφωνα με τη βιβλιογραφία, που αναφέρει ότι οι νέες τεχνολογίες και τα ψηφιακά 
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παιχνίδια αποτελούν αποτελεσματικό μέσο για την βελτίωση της επίδοσης των μαθηματικών 

όχι μόνο σε μαθητές τυπικής ανάπτυξης αλλά και σε μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές 

ανάγκες (Li & Ma, 2010) καθώς και σε μαθητές με νοητική αναπηρία (Bahr  &  Rieth 1991; 

Friedman & Hofmeister, 1984; Podell, Tournaki-Rein, & Lin, 1992; Singh & Agarwal, 

2013). Μάλιστα όπως διαπιστώσαμε με την εφαρμογή της προτεινόμενης εκπαιδευτικής 

παρέμβασης η όλη διαδικασία γίνεται με τρόπο φυσικό (αφού οι μαθητές είναι εξαιρετικά 

εξοικειωμένοι με το ψηφιακό παιχνίδι), λαμβάνει χώρα μέσα σε ένα περιβάλλον που ευνοεί 

την απόκτηση γνώσης μέσω της έμμεσης μάθησης (Hogle, 1996). Ως έμμεση μάθηση 

χαρακτηρίζεται η μάθηση κατά την οποία το άτομο δεν έχει συνειδητή πρόθεση να μάθει 

κάτι, ενώ αυτό που τελικά μαθαίνει δεν αποτελούσε την ύψιστη του προτεραιότητα.  

Σύμφωνα με τα ευρήματα των ερευνών οι όποιες στρατηγικές που χρησιμοποιούν οι 

μαθητές με ελαφρά νοητική αναπηρία είναι «επιφανειακής επεξεργασίας», όπως για 

παράδειγμα η μέτρηση με τα δάχτυλα. Εμφανίζουν μη αποτελεσματική μάθηση λόγω των 

γνωστικών ανεπαρκειών και την έλλειψη παρώθησης (Pepi & Alesi, 2002), των δυσκολιών 

αυτορρύθμισης, απόρροια των ελλειμμάτων τους στη χρήση γνωστικών και μεταγνωστικών 

στρατηγικών (Switzky, 2001). Αντίθετα οι τυπικοί μαθητές εφαρμόζουν ευρύ πλαίσιο 

στρατηγικών με σταδιακή μετάβαση από στρατηγικές «επιφανειακής επεξεργασίας» σε 

«στρατηγικές βαθιάς επεξεργασίας». Μπορούν όμως οι μαθητές με νοητική αναπηρία να 

φτάσουν στο επίπεδο χρήσης στρατηγικών «βαθιάς επεξεργασίας»; Αν και ο αριθμός των 

ερευνών στο συγκεκριμένο ζήτημα είναι πολύ μικρός, φαίνεται πως είναι δυνατόν οι μαθητές 

με ελαφρά νοητική αναπηρία να είναι ενεργοί και να προβαίνουν στη χρήση στρατηγικών, 

αντίθετα με ότι παραδοσιακά πιστεύεται (Baroody, 1996). Είναι δυνατόν η εφαρμογή 

μεταγνωστικών δεξιοτήτων να διδαχθεί σε παιδιά ακόμη και χαμηλής νοημοσύνης 

(Παντελιάδου, 2000). Για να γίνει κάτι τέτοιο απαιτείται, εκτός από την παροχή σαφούς 

διδακτικής προσέγγισης και άφθονων πρακτικών ευκαιριών, να αναπτύσσουν και να 

μεταβιβάζουν τέτοιες στρατηγικές (Dolan, Murray, & Strangman, 2006). Επίσης απαιτείται 

και η ενεργητική συμπεριφορά των μαθητών. Υπάρχει μια «συμβιωτική» σχέση μεταξύ 

κινήτρων και γνωστικών δεξιοτήτων που αποτελεί τη βάση κάθε μάθησης (Παντελιάδου, 

2000).  Η έρευνα δείχνει πως τα ψηφιακά παιχνίδια ενεργοποιούν τα εσωτερικά κίνητρα των 

μαθητών ενώ αντίθετα το επίσημο περιεχόμενο του προγράμματος σπουδών δεν τους 

προκαλεί το ενδιαφέρον (Prensky, 2003). Τα ψηφιακά παιχνίδια μπορούν να παρέχουν 

κίνητρα και να κινητοποιούν (Owen, 2007), να δημιουργούν θετικές ωφέλειες στην ανάπτυξη 

δεξιοτήτων και κινήτρων (Facer, 2003; Kirriemuir, 2002). Μάλιστα στον τομέα των 
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μαθηματικών, πολλοί ερευνητές εκτιμούν πως τα ψηφιακά παιχνίδια αποτελούν τα τέλεια 

εργαλεία, με μεγάλη ενεργοποίηση των κινήτρων για τη βελτίωση της μαθηματικής 

εκπαίδευσης (Conati & Zhao, 2008; Eliens & Ruttkay, 2009a; Lee & Cheng, 2009).  

Στόχος της έρευνάς μας ήταν και η καταγραφή χρήσης στρατηγικών από μέρους 

των μαθητών οι οποίες αποτελούν βασικό ποιοτικό χαρακτηριστικό. Όπως έχουμε αναφέρει 

με τη χρήση της προτεινόμενης συνδυαστικής παρέμβασης, οι μαθητές της πειραματικής 

ομάδας ανέπτυξαν και στους τέσσερις τομείς παρέμβασης στρατηγικές οι οποίες μπορούν να 

χαρακτηριστούν ως στρατηγικές «βαθιάς επεξεργασίας». Χαρακτηριστικότερα παραδείγματα 

αποτελούν το υψηλό επίπεδο εποπτείας της διαδικασίας από τους μαθητές και η ικανότητα 

νοερών υπολογισμών χωρίς βοηθήματα όπως φαίνεται σε ένα ενδεικτικό παράδειγμα που 

παραθέσαμε (εικόνα 6). Το συγκεκριμένο παράδειγμα είναι χαρακτηριστικό μιας και 

απαιτείται ταχύτητα επεξεργασίας (γρήγορη απόφαση και εκτέλεση), γενική εποπτεία αφού 

υπάρχουν πολλά δεδομένα προς επεξεργασία όπως ο χρόνος, τα στοιχεία που πρέπει να 

απορριφθούν άμεσα (όπως οι μικροί αριθμοί), συγκρίσεις που πρέπει να γίνουν (μεταξύ των 

στοιχείων που έχουν τις περισσότερες πιθανότητες να είναι σωστά), εκτίμηση, λήψη 

απόφασης, ανατροφοδότηση και διορθωτικές κινήσεις (σε περίπτωση αποτυχίας). Οι 

δραστηριότητες που ενσωματώνει το παρεμβατικό πρόγραμμα απαιτούν συνδυαστική σκέψη 

καθώς και βελτιωμένη ικανότητα στην εκτίμηση του αποτελέσματος των υπολογισμών, 

ταχύτητα και ανατροφοδότηση.  Οι μαθητές της πειραματικής ομάδας προέβησαν στη χρήση 

πλήθους ποιοτικών τεχνικών όπως ο αρχικός προγραμματισμός και η λεκτική 

αυατοκαθοδήγηση με τη χρήση της φωναχτής (think aloud) σκέψης, (Κολιάδης, 1997), ο 

επανέλεγχος και η διόρθωση λαθών. Παρατηρώντας για παράδειγμα την ενδεικτική 

δραστηριότητα της εικόνας 9 που παραθέσαμε (μοτίβο υπολογισμών όπου οι μαθητές 

ανεβαίνουν 5-5) βλέπουμε πως οι μαθητές της πειραματικής ομάδας έπρεπε να σκέπτονταν, 

να προγραμμάτιζαν, να συνειδητοποιούν τις γνωστικές τους ικανότητες (έχω να ανέβω 5-5 

σε τέσσερις κάρτες του πρώτου επιπέδου, και έχω άλλα πέντε επίπεδα ακόμα,  το σκορ που 

έχω μέχρι στιγμής είναι 100, ο συμμαθητής μου πέτυχε συγκεκριμένο σκορ που πρέπει να 

ξεπεράσω). Έπρεπε λοιπόν με βάση τις εκτιμήσεις και τους υπολογισμούς στη συνέχεια να 

συντονίσουν, να ελέγξουν και ρυθμίσουν την πραξιακή τους συμπεριφορά. Επομένως σε 

κάθε δραστηριότητα για να ανταπεξέλθουν έπρεπε να αντιλαμβάνονται αμέσως τις 

απαιτήσεις του παιχνιδιού, να γνώριζουν το βαθμό της προόδου τους, τον αριθμό των λαθών 

τους, το χρόνο που υπολείπεται, σε ποιο επίπεδο βρίσκονται, πόσα επίπεδα μένουν ακόμα, 
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πόσο καλά τα έχουν πάει σε σχέση με τον συμμαθητή τους, αλλά και τις προηγούμενες 

επιδόσεις τους. Επιπλέον η αυξημένη ταχύτητα και ευχέρεια εκτέλεσης εργασιών που 

παρατηρήθηκε στους μαθητές της πειραματικής ομάδας φανερώνει επίπεδο αυτοματισμού, 

δηλαδή ύπαρξη ικανοτήτων και δεξιοτήτων με τις οποίες το άτομο εκτελεί αυτόματα και 

μηχανικά διάφορες διανοητικές πράξεις μειώνοντας την επιβάρυνση της μνήμης.  

Συνολικά η προτεινόμενη παρέμβαση έδειξε να επιβεβαιώνει τα ερευνητικά 

ευρήματα (Webb,  Pearson, & Forrest, 2006) και μπορεί να θέτει τον μαθητή σε μια 

κατάσταση, όπου η τακτική, η λήψη αποφάσεων, η επίλυση προβληματικών καταστάσεων 

και οι ικανότητες, αναπτύσσονται ταυτόχρονα. Χαρακτηριστικά αναφέρουμε την 

δραστηριότητα της εικόνας 14 όπου ο μαθητής έπρεπε να φτάσει στον αριθμό στόχο με 

σειρά αφαιρέσεων. Ο μαθητής έπρεπε να αποφασίσει γρήγορα ποια διαδρομή θα 

ακολουθήσει, δηλαδή τους αριθμούς που θα αφαιρέσει για να φτάσει από το 50 στο 32. 

Έπρεπε να κάνει τους συμφερότερους υπολογισμούς. Φυσικά αυτό το καταλάβαινε καλύτερα 

όσο περισσότερο έπαιζε το παιχνίδι. Έπρεπε να γίνει αντιληπτή η χρησιμότητα της τακτικής 

για την επίτευξη του σκορ αφού για το μέγιστο αποτέλεσμα έπρεπε να υπάρχει ο σχεδιασμός 

από πριν. Στοιχεία που έπρεπε να έχει πάντοτε στο προσκήνιο ήταν ο υπολειπόμενος χρόνος,  

ο αριθμός στόχος, το επίπεδο του παιχνιδιού και το σκορ. Παράλληλα έδειξε ότι μπορεί να 

συμβάλει στην δημιουργία κοινωνικής κατανόησης και συνεργασίας, να ενισχύσει τις 

κινητικές δεξιότητες και τις δεξιότητες οπτικοκινητικού συντονισμού (O'Brien et al., 2000). 

Για παράδειγμα στις ενδεικτικές δραστηριότητες των εικόνων 9, 10, 11 η ταχύτητα και 

ακρίβεια του οπτικοκινητικού συντονισμού παίζει καθοριστικό ρόλο αφού ο μαθητής πρέπει 

να σπάσει τα μπαλόνια γρήγορα (εικόνες 9, 10) και να στοχεύσει με ακρίβεια (εικόνα 11) για 

να κερδίσει χρόνο. Χωρίς να αποτελεί το μοναδικό παιδαγωγικό μοντέλο η διδασκαλία των 

μαθηματικών μέσω του ψηφιακού παιχνιδιού φαίνεται να αποτελεί αυτό που συμπυκνώνει 

τις διαστάσεις της ποιοτικής διδασκαλίας.  

Η χρήση της τεχνικής της παρατήρησης για την καταγραφή των ποιοτικών 

στοιχείων που έκαναν την εμφάνισή τους στη διάρκεια εφαρμογής του παρεμβατικού 

προγράμματος ήταν συνεχής. Το φαινόμενο καταγράφονταν όπως εμφανίστηκε και όπως το 

αντιλήφθηκε ο παρατηρητής. Οι σημειώσεις ήταν ελάχιστα δομημένες. Υπήρξε ένας τυπικός 

αρχικός σχεδιασμός σε βασικά στοιχεία όπως αυτά επισημαίνονται από τη βιβλιογραφία ή 

εμφανίστηκαν κατά τη διάρκεια εφαρμογής του προγράμματος (π.χ. ταχύτητα σκέψης, χρήση 

στρατηγικών). Κυρίως όμως δόθηκε έμφαση σε αυτό που συνέβαινε κατά τη διάρκεια της 
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δραστηριότητας και μετά το τέλος αυτής.  

Από τα αποτελέσματα της παρατήρησης φάνηκε να υπάρχουν ισχυρές θετικές 

επιδράσεις του προτεινόμενου παρεμβατικού προγράμματος σε σημαντικούς τομείς.  

 Στη διάρκεια εφαρμογής του προγράμματος παρέμβασης τα άτομα της πειραματικής 

ομάδας εμφάνισαν σημαντική βελτίωση στη χρήση μεταγνωστικών στρατηγικών με 

έμφαση στις επιτελικές – εκτελεστικές λειτουργίες.  

Η διαρκής παρακολούθηση του έργου και η διαρκής ενημερότητα για την κατάσταση 

ήταν το κύριο στοιχείο. Οι μαθητές της πειραματικής ομάδας ανά πάσα στιγμή είχαν 

υπόψη τους το σκορ, τη γνώση αν τα πήγαιναν καλά, πόσο καλά τα πήγαιναν σε σχέση 

με τις προηγούμενες επιδόσεις τους, σε σχέση με τον συμμαθητή τους (όταν επιλέγεται 

το παιχνίδι με δύο παίκτες). Πολλές φορές μάλιστα ο ένας μαθητής παρακολουθούσε την 

τεχνική που χρησιμοποιούσε ο άλλος και άλλοτε την υιοθετούσε ενώ άλλοτε εφάρμοζε 

δική του πιο αποτελεσματική. Για παράδειγμα το ρολόι στην ενδεικτική δραστηριότητα 

της εικόνας 19 είχε πάρα πολλές ρυθμίσεις. Ο μαθητής της  πειραματικής ομάδας 1 

εκμεταλλεύτηκε το γεγονός πως ο μαθητής της πειραματικής ομάδας 2 έπαιξε το παιχνίδι 

πιο πριν με αποτέλεσμα όταν ήρθε η σειρά του να έχει πολύ καλή επίδοση αφού είδε πως 

παίζονταν το παιχνίδι. Πολλές φορές όμως υπήρξε και αυθόρμητη συνεργασία μεταξύ 

των δύο μαθητών ιδιαίτερα όταν το έργο ήταν ιδιαίτερα απαιτητικό όπως η ενδεικτική 

δραστηριότητα της εικόνας 21. Οι επιτελικές λειτουργίες ταξινομούνται σύμφωνα με τη 

βιβλιογραφία στην κατηγορία των μεταγνωστικών στρατηγικών (Flavell, Willer, & 

Miller, 1992; Kuhn, 1992). Βασικό στοιχείο της μεταγνώσης συνιστούν οι λειτουργίες 

εκτελεστικού ελέγχου όπως η πρόβλεψη, ο σχεδιασμός και ο έλεγχος (Brown & 

DeLoache, 1978). Παρατηρήθηκε πως οι μαθητές της πειραματικής ομάδας παρουσίασαν 

επιτελικές λειτουργίες που σχετίζονται με τον σχεδιασμό και την αποτελεσματική 

εκτέλεση των δραστηριοτήτων επιβεβαιώνοντας τα βιβλιογραφικά δεδομένα που 

αναφέρουν στενή σχέση επιτελικών λειτουργιών και μαθηματικής επίδοσης (Kolkman, 

Hoijtink, Kroesbergen, & Leseman, 2013).  

                 Στις ερωτήσεις που γίνονταν στα μεσοδιαστήματα της παρέμβασης 

απαντούσαν επακριβώς για τον τρόπο που αντιλήφτηκαν τις απαιτήσεις της 

δραστηριότητας, φανερώνοντας ικανότητα σχεδιασμού και πρόβλεψης. Αυτό το γεγονός 

δείχνει ικανότητα διαμόρφωσης συγκεκριμένου σχεδίου, ύπαρξη αφηρημένης σκέψης με 

την υιοθέτηση συγκεκριμένης επιλογής και την απόρριψη άλλων, στόχους και επιδιώξεις. 
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Επιπλέον όμως έδειξαν ένα στοιχείο που αξίζει προσοχής. Παρουσίασαν σημαντική 

ικανότητα γρήγορων επιλογών, αφού ήταν αναγκασμένοι να δρουν σε συνθήκες πίεσης 

χρόνου. Οι δραστηριότητες των ψηφιακών παιχνιδιών στην πλειοψηφία τους είναι 

δυναμικές δηλαδή απαιτούν γρήγορες επιλογές, μέγιστη απόδοση σε όσο το δυνατόν 

λιγότερο χρόνο. Τα ευρήματα συμφωνούν με τα αποτελέσματα ερευνών που δείχνουν 

πως με τα ψηφιακά παιχνίδια οι μαθητές με νοητική αναπηρία εμφανίζουν βελτιωμένους 

χρόνους αντίδρασης σε επιλογές (Standen, Karsandas, Anderton, Battersby, & Brown, 

2009), Ακόμη οι μαθητές εμφάνιζαν ένα ιδιαίτερα αυξημένο βαθμό συγκέντρωσης και 

προσοχής, αφού ήταν αναγκασμένοι να αγνοούν παρεμβαλλόμενα ερεθίσματα που δεν 

είχαν σχέση με το υπό εκτέλεση έργο. Τυχόν εξωτερικοί θόρυβοι ή τυχαία συμβάντα δεν 

αποσπούσαν την προσοχή και την προσήλωση των μαθητών. Οι μαθητές εκτελούσαν τις 

δραστηριότητες των μαθηματικών με προσήλωση και ενεργό συμμετοχή 

επιβεβαιώνοντας τη βιβλιογραφική γνώση (Wan Ahmad, Bt Shafie, & Bin Abd Latifm 

2010). Πολλές φορές μάλιστα οι μαθητές ήταν τόσο αφοσιωμένοι στο υπό εκτέλεση έργο 

που έφταναν στο σημείο να παραβλέπουν και να αγνοούν ακόμη και το κουδούνι του 

διαλλείματος προτιμώντας να ολοκληρώσουν την προσπάθεια που βρισκόταν σε εξέλιξη.  

Επίσης δεν δυσκολεύτηκαν στην κατανόηση των οδηγιών του εκπαιδευτικού. Ο 

εκπαιδευτικός έδινε τις οδηγίες στην ελληνική γλώσσα επειδή η γλώσσα των 

διαδικτυακών παιχνιδιών ήταν η αγγλική. Οι μαθητές προσαρμόζονταν, 

αυτορρυθμίζονταν στις απαιτήσεις του παιχνιδιού. Οι όποιες οδηγίες και διευκρινίσεις 

από τον εκπαιδευτικό ήταν ελάχιστες και μόνο όταν ζητούνταν από τους μαθητές (κυρίως 

την πρώτη φορά που έπαιζαν το παιχνίδι). Το γεγονός πως οι μαθητές δρούσαν αυτόνομα 

με καθόλου ή ελάχιστες οδηγίες είναι ιδιαίτερα σημαντικό,  αφού με βάση τα ερευνητικά 

δεδομένα οι μαθητές με νοητική αναπηρία είναι εθισμένοι σε μια κατάσταση «μαθημένης 

ανημπόριας», δηλαδή υπερβολικά εξαρτημένοι από εξωτερική παρέμβαση και βοήθεια 

ιδίως για νέες δραστηριότητες (Pepi & Alesi, 2005; Switzky, 1995).   

                 Οι παραπάνω συμπεριφορές που αποκτήθηκαν μεταβιβάστηκαν προοδευτικά 

και με σταδιακά αυξανόμενο βαθμό και στις μαθηματικές δραστηριότητες της 

παρέμβασης συμβατικής μορφής, δηλαδή στις δραστηριότητες που εκτελούσαν με χαρτί 

και μολύβι, όπως φάνηκε στις καθημερινές δραστηριότητες τυπικής παρέμβασης στο 

μέρος δηλαδή του προγράμματος που γινόταν χρήση των τυπικών δραστηριοτήτων αλλά 

και στις δραστηριότητες της αξιολόγησης της επίδοσης (μετρήσεις 2 και 3). Το γεγονός 
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αυτό αποτελεί θετική επίδραση του παρεμβατικού προγράμματος και επιβεβαιώνει τα 

ευρήματα των ερευνών που αναφέρουν πως οι μεταγνωστικές δεξιότητες δε θεωρούνται 

εξειδικευμένες δεξιότητες ως προς συγκεκριμένα έργα ή κατηγορίες έργων αλλά ως 

κατεξοχήν γενικές και εφαρμόσιμες σε κάθε συνθήκη λύσης προβλημάτων (Γωνίδα, 

1999). Μάλιστα η συμβολή του παιχνιδιού όταν το σχολικό πρόγραμμα οργανώνεται με 

επίκεντρο το παιχνίδι είναι πολύ σημαντική. Μπορούμε να περιμένουμε καλύτερη 

βελτίωση της μεταβίβασης των δεξιοτήτων σε άλλες καταστάσεις, σε σύγκριση με πιο 

συμβατικές μεθόδους μάθησης (Bray & Cooper, 2007; Copland, 1995). 

  Ευεργετική επίδραση παρατηρήθηκε και στον τομέα της κατανόησης εντολών – οδηγιών 

αφού οι μαθητές της πειραματικής ομάδας έδειξαν να δυσκολεύονται όλο και λιγότερο 

στις προφορικές ασκήσεις, στη διατύπωση και κατανόηση των ζητούμενων. Ενδεικτικό 

όπως προαναφέραμε ήταν το γεγονός πως οι διευκρινίσεις που ζητούσαν σχετικά με την 

εκτέλεση των δραστηριοτήτων μειώθηκαν σημαντικά. Ο ρόλος του δασκάλου, όπως 

χαρακτηριστικά αναφέρεται στα αποτελέσματα των ερευνών, περιορίζεται περισσότερο 

σε ένα ρόλο διευκολυντή βοηθώντας τους μαθητές να κατασκευάσουν τη δική τους 

γνώση (Lerman, 1989; Simon, 1995).  

 

 Σημαντική ήταν η βελτίωση της πειραματικής ομάδας και στον τομέα της ψυχοκινητικής 

ταχύτητας δηλαδή της ταχύτητας εκτέλεσης των δραστηριοτήτων, λόγω της βελτίωσης 

οπτικοκινητικού τους συντονισμού και της αύξησης του αυτοματιστικού – ολιστικού 

επιπέδου οργάνωσης των πληροφοριών (ικανότητα μηχανικής ανάκλησης πληροφοριών).  

Οι χρόνοι που έπαιζαν οι μαθητές τα παιχνίδια μειώνονταν διαρκώς, ως αποτέλεσμα της 

εξοικείωσης των μαθητών με τα παιχνίδια αλλά και της αυξημένης ταχύτητας 

υπολογισμών και επιλογών. Οι μαθητές έμαθαν να κάνουν αυτοματοποίηση και 

αντιλήφθηκαν την ευεργετική επίδρασή της. Χαρακτηριστικό παράδειγμα η ενδεικτική 

δραστηριότητα της εικόνας 5 όπου οι μαθητές αντιλήφθηκαν πως ήταν άσκοπο να 

μετρούν ξανά και ξανά τους κύκλους της πρώτης γραμμής αφού ήταν πάντα 5. Επομένως 

ξεκινώντας από το 5 να μετρούν κέρδιζαν χρόνο. Σε άλλη περίπτωση εκμεταλλεύονταν 

τη γνώση της φωνολογικής ανάλυσης των αριθμών για να δώσουν γρήγορη και σωστή 

απάντηση. Όταν για παράδειγμα υπήρχαν δραστηριότητες του τύπου 15-5 απαντούσαν 

γρήγορα 10 χωρίς να κάνουν τη νοερή αφαίρεση από το 15 αφαιρώ 5 και μένει 10. Απλά 

γνώριζαν το 15 είναι το 10 και το 5 όταν βγάλω το 5 μένει 10 χωρίς δηλαδή τον 
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υπολογισμό. Ειδικά δραστηριότητες σαν αυτές των ενδεικτικών δραστηριοτήτων των 

εικόνων 11, 15, 16 έδιναν πολλές ευκαιρίες αυτοματισμού. Οι αδυναμίες οπτικοκινητικού 

συντονισμού επιδρούν αρνητικά στην μνημονική επιβάρυνση και στο συναισθηματικό 

κόσμο του παιδιού (Pillon, Lochy, Zesiger, & Seron, 2002). Η πειραματική ομάδα 

εκτελούσε τις δραστηριότητες γρήγορα με άνεση και ευχέρεια η οποία αυξάνονταν όσο 

αυξάνονταν και ο χρόνος χρήσης του παιχνιδιού. Συχνά ο ένας μαθητής απευθύνονταν 

στον άλλο μαθητή με τη φράση «πόσο γρήγορα το κάνεις» ή στον εκπαιδευτικό  με τη 

φράση «πόσο γρήγορα το κάνει αυτός!!!».  

 

 Για τους μαθητές της πειραματικής ομάδας φάνηκε σημαντική βελτίωση της μνημονικής 

λειτουργίας. Χαρακτηριστικά στοιχεία ήταν η αυξημένη συγκράτηση άμεσων δεδομένων 

(βραχύχρονη μνήμη) και η ενσυνείδητη (μνήμη εργασίας) και η αυτοματοποιημένη 

χρήση των δεδομένων. Η  ανάκληση αποτελεσμάτων και πληροφοριών που προηγήθηκαν 

ήταν ευκολότερη και ακριβέστερη. Επιπλέον η ολοκλήρωση των απαιτούμενων 

διαδικασιών που διεκπεραιώνονται μέσω πολλαπλών και συνεχόμενων βημάτων (μνήμη 

ακολουθιών), ήταν ευκολότερη, γεγονός που επίσης φαίνεται να επιβεβαιώνει την 

καλύτερη συνολική μνημονική λειτουργία αφού στα ψηφιακά παιχνίδια η μνήμη των 

κανόνων του παιχνιδιού και πλήθους δεδομένων ήταν προϋπόθεση για την επιτυχία. Το 

γεγονός αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία αφού σύμφωνα με τη διεθνή βιβλιογραφία ναι μεν 

είναι σαφές ότι ο τομέας αριθμητικές γνώσεις και δεξιότητες είναι σημαντικός για την 

επιτυχία στα μαθηματικά (Gilmore, McCarthy, & Spelke, 2010; Jordan, Glutting, & 

Ramineni, 2010) αλλά και οι γνωστικοί παράγοντες παίζουν επίσης σημαντικό ρόλο. 

Ειδικότερα, ο τομέας της γενικής δεξιότητας εκμετάλλευσης και χειρισμού  των 

πληροφοριών στο μυαλό (μνήμη εργασίας) έχει βρεθεί ότι είναι κρίσιμος (Raghubar, 

Barnes, & Hecht, 2010).  

 

 Κατά τη διάρκεια εφαρμογής της προτεινόμενης παρέμβασης οι μαθητές της 

πειραματικής ομάδας άρχισαν να παρουσιάζουν υψηλότερο αυτοσυναίσθημα και 

εμπιστοσύνη στον εαυτό τους αναφορικά με την επίδοσή τους στα μαθηματικά. 

Αποθαρρύνονταν δυσκολότερα και η αρχική ύπαρξη αποστροφής και δυσαρέσκειας προς 

τα μαθηματικά δεν εμφανίζονταν πια. Συχνά με την έναρξη των δραστηριοτήτων 

παιχνιδιού έλεγαν προς τον άλλο μαθητή ή προς τον εκπαιδευτικό «ξέρω», «το 

κατάλαβα», «δε θέλω βοήθεια», «μπορώ μόνος μου». Οι μαθητές της ομάδας που 
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ακολούθησαν την προτεινόμενη διδακτική προσέγγιση, άρχισαν να βρίσκουν το μάθημα 

περισσότερο ενδιαφέρον και συνάμα διασκεδαστικό. Συμμετείχαν με περισσότερη 

θέληση και προσήλωση στις δραστηριότητες. Βίωσαν συναισθήματα επιτυχίας και 

αντιλαμβάνονταν πως μπορούν να τα καταφέρουν. Ένιωθαν ιδιαίτερη ικανοποίηση όταν 

ξεπερνούσαν την προηγούμενή τους επίδοση που εκδηλώνονταν με φράσεις «είμαι και ο 

πρώτος», «το έφτασα 10.000» ή όταν τα παιχνίδια παραμετροποιούνταν ώστε να 

παίζονται με δύο παίχτες ο μαθητής που νικούσε τον άλλον έκανε κρίσεις του τύπου «στο 

είπα θα σε νικήσω και σε νίκησα»  ή «καλά δεν παίζομαι» ή «μία φορά έχασα δεν 

ξαναχάνω». Τα ευρήματα αυτά επιβεβαιώνουν τα αποτελέσματα ερευνών που δείχνουν 

πως τα παιδιά με νοητική αναπηρία αναπτύσσουν ένα χαρακτηριστικό «μειωμένης 

προσδοκίας της επιτυχίας» για νέες ή δύσκολες δραστηριότητες (Bennett‐Gates, & 

Zigler,  1999; Merighi, Edison, & Zigler, 1990), παρουσιάζουν εξερευνητική 

συμπεριφορά λιγότερο συχνά, φαίνεται να στερούνται κινήτρων και δείχνουν απρόθυμα 

να μάθουν κάτι καινούργιο ή να δοκιμάσουν κάτι για πρώτη φορά, ακόμα κι αν έχουν τις 

γνωστικές και σωματικές ικανότητες για να το πετύχουν  (Merighi et al., 1990). Αυτή η 

κατάσταση ίσως ευθύνεται σε μεγάλο βαθμό στην επίτευξη αποτελεσμάτων κατώτερων 

των δυνατοτήτων τους. Όμως, όπως φάνηκε από τα αποτελέσματα της μαθηματικής 

επίδοσης και της παρατήρησης, η προαναφερόμενη κατάσταση είναι δυνατόν να 

ανατραπεί με τα ψηφιακά παιχνίδια τα οποία ενισχύουν την μαθησιακή απόδοση, εύρημα 

που συμφωνεί με τα αποτελέσματα ερευνών (Ke & Grabowski, 2007) και να αυξάνουν τα 

κίνητρα των μαθητών, όπως αναφέρεται και στη διεθνή βιβλιογραφία (Klawe, 1999; 

Nussbaum, 2007). Ακόμη οι μελέτες δείχνουν πως τα ψηφιακά παιχνίδια έχουν 

δυνατότητες να ενισχύσουν την εμπιστοσύνη των μαθητών στον εαυτό τους 

(Cunningham, 1994; Radford, 2000) γεγονός που παρατηρήσαμε και εμείς στους μαθητές 

της πειραματικής ομάδας. Για παράδειγμα στις δραστηριότητες τυπικής παρέμβασης τα 

παιδιά της πειραματικής ομάδας με την πάροδο του χρόνου θεωρούσαν τις 

δραστηριότητες αυτές ως κάτι που θα ανταπεξέλθουν και σκοπός τους ήταν να τις 

εκτελέσουν γρήγορα για να παίξουν τα ψηφιακά παιχνίδια. Συχνές ήταν οι φράσεις «θα 

τα κάνω γρήγορα για να παίξω το παιχνίδι» ή παίζοντας το παιχνίδι έλεγαν συχνά 

φράσεις που έδειχναν εμπιστοσύνη στις ικανότητες τους όπως «θα δεις που θα το φτάσω 

σήμερα». Ως εκ τούτου, η ενσωμάτωση των ψηφιακών παιχνιδιών στη διαδικασία της 

μάθησης των μαθηματικών μπορεί να αποδειχθεί μια πιθανή αποτελεσματική λύση για 

την ενίσχυση της αυτοπεποίθησης των μαθητών, των κινήτρων μάθησης και της 
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μαθησιακής απόδοσης. Το γεγονός αυτό δεικνύει τις επιδράσεις του παρεμβατικού 

προγράμματος και στον συναισθηματικό τομέα γεγονός που ενισχύει τα ευρήματα του 

ερωτηματολογίου εσωτερικών κινήτρων.   

Επομένως με βάση τα αποτελέσματα επαληθεύεται το τρίτο ερευνητικό ερώτημα 

αφού η διαφορά της επίδοσης των μαθητών δεν ήταν μόνο ποσοτική αλλά και ποιοτική. Οι 

μαθητές της πειραματικής ομάδας ανέπτυξαν και εφάρμοσαν γνωστικές και μεταγνωστικές 

στρατηγικές κατά τη διάρκεια της εκπαιδευτικής παρέμβασης καθώς στοιχεία ποιοτικής 

διαφοροποίησης, γενίκευσης και μεταβίβασης της γνώσης σε σχέση με τους μαθητές της 

ομάδας ελέγχου που δεν παρουσίασαν τέτοια συμπεριφορά. Επομένως επαληθεύεται και το 

τέταρτο ερευνητικό μας ερώτημα αφού οι μαθητές της πειραματικής ομάδας ενσωμάτωσαν 

αποτελεσματικότερα ποιοτικά χαρακτηριστικά σε σχέση με τις τυπικές διδακτικές 

παρεμβάσεις. 

 

5.3 Βαθμός ικανοποίησης και εσωτερικών κινήτρων  

Είναι γεγονός πως η μάθηση είναι μια συναισθηματική και γνωστική διαδικασία 

(Piaget, 1951), και όταν οι μαθητές ασχολούνται με δραστηριότητες που ενεργοποιούν τα 

εσωτερικά κίνητρα, έχει αποδειχθεί πως η μάθηση είναι «βαθιά». Η ικανοποίηση από το 

μάθημα και η δημιουργία εσωτερικών κινήτρων και παρώθησης είναι από πιο σημαντικές 

καινοτομίες που επιχειρούνται ακολουθώντας την παγκόσμια τάση για μεταρρυθμίσεις, σε 

μια προσπάθεια να βελτιωθεί η εκπαίδευση και να μεταβεί από την παραδοσιακή διδασκαλία 

πρακτικών (δασκαλοκεντρική) σε πιο δημιουργικές προσεγγίσεις (π.χ., συνεργατική, μάθηση 

βάσει σχεδίου κ.α.). Η ικανοποίηση αποτελεί το άθροισμα ενός συνόλου παραγόντων όπως 

γνωστικοί, συναισθηματικοί και συμπεριφορικοί (Aldemir & Gülcan, 2004). Στην 

ικανοποίηση εμπλέκονται (Donald & Denison, 1996;  Harvey,  2003;  Morrison, 1999):  

 Το σχολείο 

 Η τάξη 

 Οι εκπαιδευτικοί (στυλ διδασκαλίας, μορφές αξιολόγησης) 

 Οι μαθητές  

 Η ύλη (μαθήματα, διδακτικά εγχειρίδια, υλικά διδασκαλίας)  
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Η απόδοση των μαθητών με νοητική αναπηρία είναι το αποτέλεσμα αναπτυξιακών 

αλληλεπιδράσεων μεταξύ γνωστικών και συναισθηματικών διεργασιών που συμβαίνουν 

στην προσαρμογή του ατόμου σε διαφορετικά περιβάλλοντα και όχι το αποτέλεσμα 

επίδρασης γνωστικών παραγόντων μόνο. Τα προβλήματα αντίληψης και επεξεργασίας νέων 

πληροφοριών, της μη γρήγορης και αποτελεσματικής μάθησης, της μη εφαρμογής των νέων 

γνώσεων και δεξιοτήτων στην επίλυση νέων προβλημάτων, η αδυναμία δημιουργικής και 

ευέλικτης σκέψης, η αργή και μη ακριβής ανταπόκριση είναι χαρακτηριστικά στοιχεία των 

παιδιών με νοητική αναπηρία. Ειδικότερα τα παιδιά με ελαφρά νοητική αναπηρία στην 

προσχολική ηλικία μπορεί να μην παρουσιάζουν εμφανείς εννοιολογικές διαφορές. Στη 

σχολική ηλικία όμως παρουσιάζουν δυσκολίες στην απόκτηση ακαδημαϊκών προσόντων 

(π.χ., στην ανάγνωση, γραφή, αριθμητική, στην αναγνώριση της ώρας, στη χρήση των 

χρημάτων). Η αφηρημένη σκέψη και ο προγραμματισμός μπορεί να είναι μειωμένα και η 

σκέψη τείνει να είναι συγκεκριμένη. Εμφανίζουν συχνά να έχουν χαμηλές προσδοκίες, 

παθητική συμπεριφορά και φαίνονται πως δεν προσπαθούν. Αν όμως ενισχυθούν είναι 

δυνατόν να φτάσουν σε καλύτερο επίπεδο αυτονομίας και να γίνουν πιο ενεργητικοί (Bybee 

& Zigler, 1998). Το άγχος που βιώνουν τα παιδιά με νοητική αναπηρία είναι μεγαλύτερο σε 

ένταση από αυτό των παιδιών τυπικής ανάπτυξης και μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα τη 

μείωση της παρώθησης (Switzky, 1997). Οι έρευνες  (Balla & Zigler, 1979; Lipman & 

Griffith, 1960) έχουν δείξει διαφορές στα επίπεδα άγχους των ατόμων με νοητική αναπηρία 

και των παιδιών τυπικής ανάπτυξης. Μία από τις πιο σημαντικές ιδιότητες των παιχνιδιών 

είναι η ικανότητά τους να προσαρμόζονται στις ικανότητες και τα χρονοδιαγράμματα του 

χρήστη, αποφεύγοντας έτσι τα συναισθήματα πίεσης, ανεπάρκειας, πλήξης και άγχους 

(Baker, D’Mello, Rodrigo, & Graesser, 2010; Malone, 1980; Sedighian, 1997; Toprac, 2011). 

Παράγοντες όπως η απόλαυση, η ευτυχία και η ευχαρίστηση είναι εξαιρετικά σημαντικοί 

στην εκμάθηση των παιχνιδιών και συμβάλουν στην αύξηση των επιδόσεων στα μαθηματικά 

(Giannakos, 2013). Στην ψυχολογία, διασκέδαση, απόλαυση και χαρά θεωρούνται 

ταυτόσημα και  εκλαμβάνονται ως ευχάριστη συναισθηματική αντίδραση. Η ευχαρίστηση, η 

απόλαυση και η ψυχαγωγία θεωρούνται βασικά κίνητρα για την ενασχόληση με τα ψηφιακά 

παιχνίδια (Lazzaro, 2004).  

Στην παρούσα έρευνα, μετά την εφαρμογή της εκπαιδευτικής παρέμβασης 

αξιολογήθηκαν οι μαθητές της πειραματικής ομάδας καθώς και της ομάδας ελέγχου 

αναφορικά με το επίπεδο εσωτερικών κινήτρων και ανιχνεύθηκαν τα επίπεδα ευχαρίστησης – 
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ενδιαφέροντος, προσπάθειας – σημαντικότητας, αντιλαμβανόμενης ικανότητας, πίεσης- 

έντασης των παιδιών με το ερωτηματολόγιο εσωτερικών κινήτρων (Intrinsic Motivation 

Inventory, Ryan, 1982, McAuley, Dancan, & Tammen, 1989 – ελληνική προσαρμογή Γούδας 

και Παπαχαρίσης, 2005).  Τα αποτελέσματα έδειξαν πως οι μαθητές της πειραματικής 

ομάδας είχαν πολύ ψηλές επιδόσεις οι οποίες ήταν αισθητά ανώτερες του μέσου όρου και 

έφταναν, αλλά και σε ορισμένες περιπτώσεις ξεπερνούσαν, την μία θετική τυπική απόκλιση 

για τους παράγοντες ενδιαφέροντος – ευχαρίστησης, προσπάθειας – σημαντικότητας, 

αντιλαμβανόμενης ικανότητας. Αντίθετα στον παράγοντα ένταση – πίεση έδειξαν επίδοση 

πολύ χαμηλή, προσεγγίζοντας την μία αρνητική απόκλιση κάτω από το μέσο όρο γεγονός 

που δείχνει πως τα ψηφιακά παιχνίδια επιδρούν θετικά στη μείωση του άγχους και της 

πίεσης. Τα αποτελέσματα των παιδιών της πειραματικής ομάδας ελέγχου είναι σύμφωνα με 

τις βιβλιογραφικές αναφορές που φανερώνουν το σημαντικό ρόλο των ψηφιακών παιχνιδιών 

ως ευχάριστων δραστηριοτήτων και βιωμάτων επιτυχίας στα παιδιά με ελαφρά νοητική 

αναπηρία, (Chen, Liao, Cheng, Yeh,  & Chan, 2012; Conati & Zhao, 2008; Eliens & Ruttkay, 

2009a; Lee & Cheng, 2009; Owen, 2007; Prensky, 2003).  

Τα άτομα της ομάδας ελέγχου (ΟΕ) παρουσίασαν χαμηλές επιδόσεις αισθητά 

κατώτερες του μέσου όρου και μάλιστα τόσο χαμηλές που έφταναν και σε ορισμένες 

περιπτώσεις ξεπερνούσαν την μία αρνητική τυπική απόκλιση από το μέσο όρο για τους 

παράγοντες ενδιαφέροντος – ευχαρίστησης, προσπάθειας – σημαντικότητας, 

αντιλαμβανόμενης ικανότητας. Στον παράγοντα ένταση – πίεση στο ένα άτομο η τιμή 

προσέγγιζε το μέσο όρο ενώ στο άλλο άτομο ήταν ιδιαίτερα αυξημένη, προσεγγίζοντας τη 

μία θετική απόκλιση πάνω από το μέσο όρο.  Όσον αφορά το τελικό σκορ στον τομέα της 

εσωτερικής παρακίνησης οι τιμές των μαθητών της πειραματικής ομάδας ήταν πολύ 

υψηλότερες από αυτές των παιδιών της ομάδας ελέγχου.  

Τα παραπάνω αποτελέσματα επαλήθευσαν το πέμπτο ερευνητικό ερώτημα ότι 

δηλαδή ο  βαθμός ευχαρίστησης και ικανοποίησης των μαθητών με ελαφριά νοητική 

αναπηρία της πειραματικής ομάδας από την συμμετοχή στο πρόγραμμα είναι μεγαλύτερος σε 

σύγκριση με τους μαθητές της ομάδας ελέγχου.  

Συνολικά από τα παραπάνω φάνηκε να αναδεικνύεται η χρησιμότητα του 

παρεμβατικού προγράμματος, σε σχέση με τις συμβατικές εκπαιδευτικές μεθόδους που έχουν 

χρησιμοποιηθεί και χρησιμοποιούνται, επαληθεύοντας το έκτο ερευνητικό ερώτημα.   
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5.4. Συμπεράσματα 

Με βάση τα αποτελέσματα η προτεινόμενη εκπαιδευτική παρέμβαση 

(δραστηριότητες τυπικής παρέμβασης ειδικής αγωγής και δραστηριότητες ψηφιακού 

παιχνιδιού), είναι δυνατόν να έχει ευεργετική επίδραση στους μαθητές με ελαφρά νοητική 

αναπηρία στη μαθηματική επίδοση σε σχέση με το πρόγραμμα τυπικής εκπαίδευσης. Με την 

εφαρμογή του εκπαιδευτικού προγράμματος φάνηκε πως οι μαθητές μπορούν να 

προσεγγίσουν καλύτερα τη μαθηματική γνώση ακόμη και σε ιδιαίτερα απαιτητικούς τομείς 

όπως αυτός των νοερών υπολογισμών. Επιπρόσθετα η διαφορά δεν αφορά μόνο την επίδοση 

αλλά έχει και ποιοτικά χαρακτηριστικά. Ενισχύεται το ενδιαφέρον και η ενεργητική 

συμμετοχή παράλληλα με τον αυξημένο βαθμό ευχαρίστησης και ικανοποίησης. Οι 

εκπαιδευτικοί στόχοι επιτυγχάνονται και ο μαθητής μπορεί να μαθαίνει με τρόπο ευχάριστο 

και ελκυστικό.  

Η διδασκαλία που αξιοποιεί τα ψηφιακά παιχνίδια επιδρά θετικά στην μάθηση, προάγει 

την καινοτομία στην εκπαίδευση και δίνεται στο ίδιο το σχολικό περιβάλλον η δυνατότητα 

να πραγματοποιεί μεταρρυθμιστικούς στόχους. Η μεθοδολογία παρέμβασεων που δεν 

αξιοποιεί τα στοιχεία αυτά, σε ορισμένες περιπτώσεις όχι μόνο δεν επιδρά θετικά στην 

μάθηση, αλλά αντίθετα έχει αρνητική επίδραση όπως παρατηρήθηκε και στην περίπτωση του 

πρώτου μαθητή της ομάδας ελέγχου (ΟΕ1). Η αρχική επίδοση του μαθητή στον τομέα των 

νοερών υπολογισμών μειώνεται συνέχεια. Ενώ οι  περισσότεροι μαθητές με ελαφρά νοητική 

αναπηρία μπορούν να μάθουν τις βασικές υπολογιστικές και λειτουργικές δεξιότητες 

αριθμητικής που σχετίζονται με τα χρήματα, χρόνο, και μέτρηση, εξακολουθούν να έχουν 

δυσκολία με πιο προηγμένες δεξιότητες που σχετίζονται με το περιεχόμενο, όπως για 

παράδειγμα η μαθηματική λογική ή η εφαρμογή εννοιών για την επίλυση προβλημάτων 

(Beirne-Smith, Patton & Kim, 2006). Σύμφωνα με τα αποτελέσματα ερευνών (Jolivette, 

Houchings, Lingo, Barton-Arwood, & Shippen, 2006) η επίδραση των παρεμβατικών 

προγραμμάτων, (π.χ. απόκτηση ευχέρειας στις διαδικασίες υπολογισμών στις πράξεις της 

πρόσθεσης και της αφαίρεσης) σε άλλους τομείς είναι θετική ενώ σε άλλους όχι. Το άτομο 

όταν αντιμετωπίζει πλήθος νέων αντικειμένων βρίσκεται σε κατάσταση υπερσυμμόρφωσης η 

οποία δεν ευνοεί τη μάθηση. Στον ένα μαθητή της ομάδας ελέγχου (Ο Ε2) παρατηρείται κατά 

τη δεύτερη μέτρηση (αμέσως μετά το τέλος της παρέμβασης) αρνητική επίδραση του 

εκπαιδευτικού προγράμματος στον πιο απαιτητικό τομέα, αυτόν των νοερών υπολογισμών. 

Το γεγονός αυτό φαίνεται να αποδίδεται σε ένα από τα πιο κοινά αλλά πολύ σημαντικά 



191 

 

προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα παιδιά με νοητική αναπηρία την αισθητηριακή 

υπερφόρτωση (sensory overload). Πρόκειται για την επιβάρυνση του παιδιού από την 

αδυναμία να επεξεργαστεί το πλήθος των πληροφοριών που του παρέχονται με αποτέλεσμα 

τη δημιουργία σύγχυσης.  

 Με τη χρήση νέων τεχνολογιών και ψηφιακού παιχνιδιού αντιμετωπίζεται 

αποτελεσματικά η σταθερότητα, η ακινησία, που παίρνει μορφή στασιμότητας στο ελληνικό 

σχολείο, κύριο χαρακτηριστικό του οποίου είναι η εμμονή στην παράδοση. Είναι απαραίτητο 

οι εκπαιδευτικοί να πληροφορούνται για τα νέα δεδομένα από τα ευρήματα των ερευνών και 

να ενθαρρύνονται για την εφαρμογή σύγχρονων προγραμμάτων σπουδών και μεθόδων 

διδασκαλίας. Στο πλαίσιο αυτό πρέπει να κινείται και ο χώρος της ειδικής αγωγής με 

ανάλογες επιλογές, σύγχρονες και επιστημονικά τεκμηριωμένες.   

 

5.5  Προτάσεις  και κατευθύνσεις για μελλοντικές έρευνες 

Η παρούσα εργασία εκτιμούμε πως προσφέρει στην πολύ μικρή υπάρχουσα 

βιβλιογραφία, στοιχεία που φανερώνουν πως μια εκπαιδευτική παρέμβαση που περιλαμβάνει 

και δραστηριότητες ψηφιακού παιχνιδιού σε μαθητές με ελαφρά νοητική αναπηρία είναι 

δυνατή και αναγκαία. Με μια τέτοια προσέγγιση δίνεται νέα διάσταση στη μεθοδολογία 

παρέμβασης στην ειδική αγωγή και ιδιαίτερα στον τομέα των μαθηματικών. Ωστόσο θα 

πρέπει να διερευνηθεί η αποτελεσματικότητα παρόμοιων προγραμμάτων παρέμβασης και σε 

κατηγορίες μαθητών πέραν αυτών με ελαφρά νοητική αναπηρία, όπως για παράδειγμα παιδιά 

με μέτρια νοητική αναπηρία ή σε μαθητές με άλλες εκπαιδευτικές ανάγκες όπως είναι οι 

μαθησιακές δυσκολίες ή οι διάχυτες αναπτυξιακές διαταραχές κ.ά..  

Ενδιαφέρον θα είχε η διερεύνηση της επίδρασης της προτεινόμενης προσέγγισης και 

σε άλλες γνωστικές περιοχές (π.χ. γλωσσικό μάθημα, μάθημα φυσικών επιστημών, μάθημα 

ιστορίας,  κ.τ.λ.).  

Θα μπορούσε η έρευνα να εστιαστεί και στην επίδραση του προγράμματος σε 

ειδικότερους τομείς όπως: η μνημονική λειτουργία, η νοητική λειτουργία, η χρήση 

στρατηγικών μάθησης, η ψυχοκινητική ταχύτητα, η συγκέντρωση και προσοχή, ο 

οπτικοκινητικός συντονισμός κ.α.).  
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Χρήσιμο θα ήταν η συγκριτική διερεύνηση της αποτελεσματικότητας διαφορετικών 

μορφών παρεμβατικών προγραμμάτων σε μαθητές με ελαφρά νοητική αναπηρία.  

Θα μπορούσε να διερευνηθεί αν η επίδραση του εκπαιδευτικού προγράμματος έχει 

θετικό αντίκτυπο και σε τομείς πέραν της μαθηματικής επίδοσης όπως για παράδειγμα η 

κατανόηση, ο προφορικός λόγος κ.ά..    

Ενδιαφέρον θα ήταν να ελεγχθεί η εφαρμογή διαχρονικών ερευνών χρήσης 

ψηφιακών παιχνιδιών και η επίδρασή τους στη μαθησιακή εξέλιξη των μαθητών.  

 

Προτάσεις για υλοποίηση στο επίπεδο χάραξης και εφαρμογής της εκπαιδευτικής    

πολιτικής 

 Το γνωστικό αντικείμενο «εναλλακτικοί τρόποι προσέγγισης του διαδικτύου και των 

ψηφιακών παιχνιδιών στο χώρο της ειδικής αγωγής» θα πρέπει να περιλαμβάνεται στις 

σχολές βασικής κατάρτισης, επιμόρφωσης και εξειδίκευσης εκπαιδευτικών.  

 Για την αποτελεσματική παρέμβαση στον τομέα της νοητικής  αναπηρίας θα πρέπει τα 

Πανεπιστημιακά Τμήματα, οι Επιστημονικές Ενώσεις, το Υπουργείο Παιδείας, να 

αξιοποιούν τα ερευνητικά αποτελέσματα και να υποστηρίζουν την εφαρμογή τους.  

 Να δοθεί ιδιαίτερη βαρύτητα στον τομέα της ενημέρωσης μέσω επιμορφωτικών 

ημερίδων και σεμιναρίων αναφορικά με το αντικείμενο των μαθηματικών στο χώρο της 

ειδικής εκπαίδευσης γενικότερα και της νοητικής αναπηρίας ειδικότερα.  

 Είναι αναγκαία η συνεχής εξειδίκευση των εκπαιδευτικών των τμημάτων ένταξης και η 

ενίσχυση της αποστολής τους με το συντονισμό, εποπτεία, προώθηση και υλοποίηση 

καινοτόμων προγραμμάτων ειδικής αγωγής στο επίπεδο της σχολικής μονάδας.  

 Να ενθαρρυνθεί ο σχεδιασμός ερευνών δράσης στο χώρο της ειδικής εκπαίδευσης σε 

επίπεδο σχολικής μονάδας και η δημοσιοποίηση των αποτελεσμάτων για την ενίσχυση 

της πρόσβασης στη γνώση.  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ 

(Τεστ Αξιολόγησης) 

A) Πρώτος τομέας (προφορική αρίθμηση – διαδοχή αριθμών)  Δραστηριότητες 15 

 Προφορική αρίθμηση 

      (Δραστηριότητες 10) 

∆ραστηριότητα 1η:  1, 2, 3 …. Μπορείς να συνεχίσεις να μετράς µόνος σου; 

∆ραστηριότητα  2η: Από εκεί που έφθασες  μετρώντας, μπορείς  να  μετρήσεις 

αντίστροφα (π.χ.  30, 29, 28, …); 

∆ραστηριότητα 3η:  2, 4, 6 …. Μπορείς να συνεχίσεις να μετράς µόνος σου;   

∆ραστηριότητα 4η :Από εκεί που έφθασες μετρώντας ανά δύο, μπορείς να μετρήσεις 

αντίστροφα (π.χ.  20, 19, 18, …); 

∆ραστηριότητα 5η:  0, 4, 8 …. Μπορείς να συνεχίσεις να μετράς µόνος σου; 

∆ραστηριότητα  6η: Από εκεί που έφθασες  μετρώντας, μπορείς  να  μετρήσεις 

αντίστροφα (π.χ.  28, 24, 20, …); 

∆ραστηριότητα  7η: 5, 10, 15 …. Μπορείς  να  συνεχίσεις να  μετράς µόνος σου;   

∆ραστηριότητα 8η: Από εκεί που έφθασες μετρώντας ανά πέντε, μπορείς να μετρήσεις 

αντίστροφα (π.χ.  50, 45, 40,…); 

∆ραστηριότητα  9η:  10, 20 …. Μπορείς  να  συνεχίσεις να  μετράς µόνος σου; 

∆ραστηριότητα 10η: Από εκεί που έφθασες μετρώντας ανά δέκα, μπορείς να μετρήσεις 

αντίστροφα (π.χ.  50, 40, 30,…); 
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 Διαδοχή αριθμών   

     (Δραστηριότητες 5) 

Μπορείς να βάλεις τους αριθμούς σε σειρά από το μικρότερο προς το μεγαλύτερο 

1. 11,  20,  13,  18,  16,  19,  12,  14,  17,  15 

 

2. 20,  13,  19,  11,  16,  18,  12,  17,  14,  10 

 

Μπορείς να βάλεις τους αριθμούς από το μεγαλύτερο στο μικρότερο 

3. 19,  11,  10,  15,  18,  13,  20,  16,  12,  14 

 

4. 33, 21, 18, 40, 27, 56, 39, 84, 76, 66, 90, 87, 99, 55, 100, 38, 49, 47, 53 

-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 

5. Γράφω τον αμέσως προηγούμενο και τον αμέσως επόμενο αριθμό  

 

- 10 -      -19- ,      -21-  ,     -30-  ,    -39- ,     -50-  ,     -61- ,      -78- ,    - 100- 

 

24 – 26   79—81  89—91     29—31    99—101    41—43   

 

Β) Τομέας δεύτερος (σύστημα αρίθμησης – θεσιακή αξία-σύγκριση και διάταξη  

αριθμών) 
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Δραστηριότητες 8 

 Σύστημα αρίθμησης 

Δραστηριότητα 1η. Μπορείς να πεις πόσες είναι οι δεκάδες και πόσες  οι μονάδες στους 

παρακάτω αριθμούς.                                                                

12   =                                                                     13  = 

 

10   =                                                                     14  =  

 

15=                                                                        16= 

 

     17=                                                                        18= 

 

     20=                                                                        22= 

 

     30=                                                                       33= 

 

     40=                                                                      45= 

Δραστηριότητα 2η . Βάλε μέσα σε κύκλο τις μονάδες στους παρακάτω αριθμούς: 

15       27      35     23      26       44       10       31       19        52        43       39        50 
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Δραστηριότητα 3η. Βάλε μέσα σε κύκλο τις δεκάδες στους παρακάτω αριθμούς: 

17      21       34      56      44       20       42       36       99        87       63       75        11 

Δραστηριότητα 4η.  Γράψε  τους αριθμούς που έχουν: 

3  δεκάδες                 5  μονάδες = 

 

4  μονάδες                 8  δεκάδες = 

 

 6  δεκάδες                 1  μονάδες = 

 

5  μονάδες                 4  δεκάδες = 

 

7  δεκάδες                 0  μονάδες = 

 

8  μονάδες                 6 δεκάδες = 

 

9  δεκάδες                 2  μονάδες = 

 

9  μονάδες                 9  δεκάδες = 

 

2  δεκάδες                 5  μονάδες = 

 

7  μονάδες                 8  δεκάδες = 
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Δραστηριότητα 5η.  Φτιάξε  δεκάδες 

 

 

                                                                                 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

                

                   Δ               Μ                                                         Δ                  Μ  

 

              Τώρα μπορείς να γράψεις παρακάτω τους αριθμούς που προκύπτουν;                           

                      ……..                                                                           ..……     
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Δραστηριότητα 6η Συμπλήρωσε τον παρακάτω πίνακα 

 Εκατοντάδες Δεκάδες Μονάδες 

25    

134    

105    

9    

34    

51    

111    

 

Τι φανερώνει το ψηφίο 7 σε καθέναν από τους παρακάτω αριθμούς (μονάδες, δεκάδες , 

εκατοντάδες) 

267                 76                              167                          721                      574             

∆ραστηριότητα 7η:  Σε ποιους από τους παρακάτω αριθµούς το ψηφίο 4 έχει τη µεγαλύτερη 

αξία; 

145         24       142       427 

∆ραστηριότητα 8η:  Σε ποιους από τους παρακάτω αριθµούς το ψηφίο 6 έχει τη µικρότερη 

αξία;   

265        26       167         627          564 

 

Γ) Τομέας τρίτος (νοεροί υπολογισμοί)  
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Δραστηριότητες 8 

 Νοερή εκτέλεση προσθέσεων και αφαιρέσεων 

Δραστηριότητα 1η.  Πρώτη πεντάδα 

Προσθέσεις                                                                                    αφαιρέσεις 

1+2=         3+2=                                                                             1-1=          5-2= 

1+3=         0+2=                                                                             2-1=          5-3= 

1+4=         1+0=                                                                             3-1=          5-4= 

1+5=         0+3=                                                                             4-1=          5-0= 

 

Δραστηριότητα 2η.  Πρώτη δεκάδα 

Προσθέσεις                                                                     αφαιρέσεις 

2+6=                                                                            10-9=           10-2=        

2+7=                                                                             9-1=              9-2= 

2+8=                                                                             8-1=              8-2= 

5+4=                                                                             7-1=              7-2= 

3+3=                                                                             6-1=              10-5= 

4+4=                                                                              6-3=              8-4=        

5+5=                                                                                            

                                                                                      10-4=    9-4=       7-4= 

                                                                                      10-6=    9-5=      7-5=    

                                                                                      10-7=    9-6=      7-6= 

                                                                                      10-8=    9-7=      6-4= 

                                                                                       10-9=    6-5=     
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Δραστηριότητα 3η.  Πρώτη εικοσάδα 

Προσθέσεις                                                                                    αφαιρέσεις 

10+1=    15+1=     10+2=      15+2=    6+6=         20-1=   19-1=   18-1=    17-1=  16-1=  15-1= 

11+1=    16+1=     11+2=      16+2=    7+7=         14-1=   13-1=   12-1=    11-1= 

12+1=    17+1=     12+2=      17+2=    8+8=         19-2=   18-2=  17-2=    16-2=  15-2=  14-2= 

13+1=   18+1=      13+2=      18+2=    9+9=         13-2=   12-2=   

14+1=   19+1=      14+2=      10+10=                    19-3=   18-3=   17-3=   16-3=   15-3=   

 10+3=   10+7=      9+3=        9+7=    8+3=           14-3=  19-4=   18-4=   17-4=     

 

 8+7=   16+3=                                                                                     16-4=   15-4=   

10+4=    10+8=        9+4=       9+8=    8+4=      7+4=                        19-5=   19-6=   19-7=                             

10+5=     10+9=      9+5=        8+5=    7+5=      11+8=                      19-8=      

10+6=     9+6=      8+6=          7+6=                                                   20-5=   20-6=   20-7= 

9+8=       8+7=       7+6=         6+5=                                                   20-8=    20-9= 

                                                                                                           

                                                                                                            12-2=   13-3=   14-4= 

14+8=         15+4=                                                                              15-5=     16-6=    17-7= 

19+0=         7+13=                                                                              18-8=    19-9=                                                                                                 
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Δραστηριότητα 4 η: Συµπλήρωσε τα κενά τετραγωνάκια µε αριθµούς της επιλογής σου, έτσι 

ώστε, αν προσθέσεις τους αριθµούς της ίδιας γραµµής, να βρεις τον αριθµό που είναι 

γραµµένος στη κορυφή της σκάλας (δηλαδή για την πρώτη σκάλα ο στόχος σου είναι το 10, 

για τη δεύτερη το 8, για την τρίτη το 7 και για την τέταρτη το 9).   

 

 

Δραστηριότητα 5η. Μπορείς να βρεις πόσο κάνει; 

Προσθέσεις στην εκατοντάδα                          αφαιρέσεις στην εκατοντάδα 

15+50=                                                                    27-17= 

9 + 39=                                                                    35-23= 

23+46=                                                                    89-11= 

14+55=                                                                    45-24= 

36+64=                                                                    33-13= 
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Δραστηριότητα 6η.  Άκουσε, σκέψου και υπολόγισε ποιον αριθμό πρέπει να βάλουμε 

ώστε να πάρουμε το αποτέλεσμα.  

 

……… + 12= 22 

   ……… +   9= 33 

……… +   8= 47 

9+…………= 17 

17+………..= 27 

 

∆ραστηριότητα 7η: Πρόσθεσε τον αριθµό 24 µε καθέναν από τους παρακάτω αριθµούς.  

 

36                    77                  59                      18                    67 

 

 

∆ραστηριότητα 8η: Αφαίρεσε τον αριθµό 36 από καθέναν από τους παρακάτω αριθµούς. 

 

78                    88                   72                      91                   63 

 

Δ) Τομέας Τέταρτος (μετρήσεις)  
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 Δραστηριότητες 7 

 Μήκος 

Δραστηριότητα 1η . Μπορείς να μετρήσεις και να γράψεις πόσο είναι το μήκος και πλάτος 

της τάξης σου 

   μήκος ……………… 

   πλάτος……………... 

 

  

Δραστηριότητα 2η. Μπορείς να μετρήσεις και να γράψεις πόσο μήκος έχει η κάθε γραμμή; 

 

 

 

           

 Δραστηριότητα 3η.  Μπορείς να συμπληρώσεις τον παρακάτω πίνακα; 
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 Βάρος 

Δραστηριότητα 4η. Παρατήρησε πόσο βάρος έχει το δοχείο με το λάδι 

 

 Πόσο βάρος έχει το τυρί; 

 

 

 

 

 

 Μετρήσεις χρόνου 

Δραστηριότητα 5η . Μπορείς να μου πεις τις μέρες της εβδομάδας; 

 

Πες μου τι μέρα ήταν χτες               προχθές. 

 

   Τι μέρα θα είναι αύριο                      μεθαύριο 

 

   Ποιες εποχές έχει ο χρόνος;   

 

   Πόσους μήνες; 



271 

 

Δραστηριότητα 6η.  Μπορείς να γράψεις τι ώρα δείχνει το κάθε ρολόι; 

 

 

 

 

 

 

 

Δραστηριότητα  7η . Μπορείς να πεις τι ώρα είναι; 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ 

(Συνοπτικός πίνακας διδακτικής παρέμβασης) 

Τομείς παρέμβασης Υλοποίηση παρέμβασης 
1. Αναγνώριση 
αριθμών- εκτίμηση 
ποσοτήτων- άνοδος 
και κάθοδος 
αριθμητικής 
κλίμακας 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Θεσιακή αξία – 
σύγκριση και 
διάταξη αριθμών 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Διδακτικές πληροφορίες – στόχοι – εξειδίκευση στόχων – διδακτικά μέσα 
και υλικά – χρόνος παρέμβασης 
Μεθόδευση δραστηριοτήτων 
Πρώτο μάθημα 
Διάρθρωση παρέμβασης  
Πληθικότητα – εκτίμηση ποσοτήτων – σχηματισμός αριθμητικής 
ακολουθίας – αρίθμηση (δεκάδα & εικοσάδα) 
Εμπέδωση – μεταφορά της μάθησης 
Μέσω δραστηριοτήτων ψηφιακού παιχνιδιού 
Δεύτερο μάθημα 
Διάρθρωση  παρέμβασης 
Αριθμοί 20 έως 30 – άνοδος και κάθοδος αριθμητικής κλίμακας (1-
1,2-2 κ.τ.λ.)-δημιουργία συνόλων-σύνθεση και ανάλυση αριθμών 
Εμπέδωση – μεταφορά της μάθησης 
Μέσω δραστηριοτήτων ψηφιακού παιχνιδιού 
Τρίτο μάθημα 
Διάρθρωση παρέμβασης 
Αριθμοί 30 έως 100-ένωση και διαχωρισμός συνόλων-εκτίμηση 
σύγκρισης αριθμών-πρόσθεση και αφαίρεση αριθμών σε πραξιακό και 
εικονιστικό επίπεδο.   
Εμπέδωση– μεταφορά της μάθησης 
Μέσω δραστηριοτήτων ψηφιακού παιχνιδιού 
 
Διδακτικές πληροφορίες – στόχοι – εξειδίκευση στόχων – διδακτικά 
μέσα και υλικά – χρόνος παρέμβασης 
Μεθόδευση δραστηριοτήτων 
Πρώτο μάθημα 
Διάρθρωση παρέμβασης 
Ομαδοποίηση αντικειμένων &σχηματισμός συνόλων – ομαδοποίηση 
στοιχείων συλλογής σε δεκάδες 
Εμπέδωση – μεταφορά της μάθησης 
Μέσω δραστηριοτήτων ψηφιακού παιχνιδιού 
Δεύτερο μάθημα 
Διάρθρωση παρέμβασης 
Αναγνώριση δεκάδων και μονάδων στους αριθμούς-ανάλυση αριθμών 
στις δεκάδες και μονάδες που αποτελούνται 
Εμπέδωση – μεταφορά της μάθησης 
Μέσω δραστηριοτήτων ψηφιακού παιχνιδιού 
Τρίτο μάθημα 
Διάρθρωση παρέμβασης 
Σύγκριση και διάταξη αριθμών 
 Εμπέδωση– μεταφορά της μάθησης 
Μέσω δραστηριοτήτων ψηφιακού παιχνιδιού 
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3. Νοεροί 
υπολογισμοί – 
πρόσθεση και 
αφαίρεση στην 
εκατοντάδα 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. Καλλιέργεια 
ικανότητας 
μέτρησης μεγεθών 
(μήκος, βάρος, 
χρόνος) 

 
Διδακτικές πληροφορίες – στόχοι – εξειδίκευση στόχων – διδακτικά 
μέσα και υλικά – χρόνος παρέμβασης 
Μεθόδευση δραστηριοτήτων 
Πρώτο μάθημα 
Διάρθρωση παρέμβασης  
Γνωριμία με τις έννοιες της πρόσθεσης και αφαίρεσης (πραξιακό 
επίπεδο)-νοερή εκτίμηση και επαλήθευση προσθέσεων και 
αφαιρέσεων 
Εμπέδωση – μεταφορά της μάθησης 
Μέσω δραστηριοτήτων ψηφιακού παιχνιδιού 
Δεύτερο μάθημα 
Διάρθρωση παρέμβασης 
Ανάλυση αριθμών – διατήρηση του όλου στα πλαίσια της 
πληθηκότητας-ενίσχυση αυτοματισμού-ανάκληση στρατηγικών 
υπολογισμού 
Εμπέδωση – μεταφορά της μάθησης 
Μέσω δραστηριοτήτων ψηφιακού παιχνιδιού 
Τρίτο μάθημα 
Διάρθρωση παρέμβασης 
Νοεροί υπολογισμοί 
Εμπέδωση– μεταφορά της μάθησης 
Μέσω δραστηριοτήτων ψηφιακού παιχνιδιού 
 
Διδακτικές πληροφορίες – στόχοι – εξειδίκευση στόχων – διδακτικά 
μέσα και υλικά – χρόνος παρέμβασης 
Μεθόδευση δραστηριοτήτων 
Πρώτο μάθημα 
Διάρθρωση παρέμβασης 
Έννοια της απόστασης-σύγκριση και διάταξη μηκών-βασική μονάδα 
μέτρησης του μήκους 
Εμπέδωση – μεταφορά της μάθησης 
Μέσω δραστηριοτήτων ψηφιακού παιχνιδιού 
Δεύτερο μάθημα 
Διάρθρωση παρέμβασης 
Αντίληψη της έννοιας «βάρος» - βασική μονάδα μέτρησης του 
βάρους -ζυγίσεις-ορθή απόδοση βαρών-εκτιμήσεις, συγκρίσεις, 
επαληθεύσεις διαφόρων βαρών 
Εμπέδωση – μεταφορά της μάθησης 
Μέσω δραστηριοτήτων ψηφιακού παιχνιδιού 
Τρίτο μάθημα 
Διάρθρωση παρέμβασης 
Συνειδητοποίηση χρονικών εννοιών-μέτρηση του χρόνου-ορθή 
απόδοση της ώρας-εκτίμηση χρονικών διαστημάτων 
Εμπέδωση – μεταφορά της μάθησης 
Μέσω δραστηριοτήτων ψηφιακού παιχνιδιού 
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προφορική 
αρίθμηση 15 θεσιακή αξία 8 νοεροί 

υπολογισμοί 8 μετρήσεις 7

Μ 1 6 2 3 2
Μ 2 15 7 6 7
Μ 3 14 7 6 6

6

2 3 2

15

7 6 7

14

7 6 6

πειραματική ομάδα άτομο 1

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε  

ΕΙ:ΠΙΝΑΚΑΣ ΓΡΑΦΗΜΑΤΩΝ ΕΠΙΔΟΣΗΣ 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                             

                                                                                                                                               Μ1=Μέτρηση 1 

                                                                                                                                                                               Μ2=Μέτρηση 2 

                                                                                                                                                                               Μ3=Μέτρηση 3 

προφορική 
αρίθμηση 15 θεσιακή αξία 8 νοεροί 

υπολογισμοί 8 μετρήσεις 7

M1 5 0 1 2
Μ 2 14 7 6 6
Μ 3 15 7 7 6

5
0 1

2

14

7 6 6

15

7 7
6

πειραματική ομάδα άτομο 2

προφορική 
αρίθμηση 15

θεσιακή αξία 
8

νοεροί 
υπολογισμοί 

8
μετρήσεις 7

Μ 1 3 1 0 1
Μ 2 9 3 1 3
Μ 3 6 2 1 1

3
1

0
1

9

3

1
3

6

2

1

1

ομάδα ελέγχου άτομο 2

προφορική 
αρίθμηση 15

θεσιακή αξία 
8

νοεροί 
υπολογισμοί 

8
μετρήσεις 7

Μ 1 6 0 5 2
Μ 2 12 5 3 2
Μ 3 8 3 2 1

6

0

5

2

12

5

3 2

8

3

2 1

ομάδα ελέγχου άτομο 1
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νοεροί 
υπολογισμοί  Μ 

1
νοεροί 

υπολογισμοί Μ 2
νοεροί 

υπολογισμοί Μ 3

άτομο 1 3 6 6
άτομο 2 1 6 7

3

6
6

1

6 7

πειραματική ομάδα: άτομο 1 και άτομο 2

μετρήσεις M1 μετρήσεις M2 μετρήσεις M3
άτομο 1 2 7 6
άτομο 2 2 6 6

2

7
6

2

6 6

πειραματική ομάδα: άτομο 1 και άτομο 2

ΕΙΙ: ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΑΤΑ ΕΝΔΟΟΜΑΔΙΚΗΣ ΣΥΓΚΡΙΣΗΣ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

προφορική 
αρίθμηση  M 1

προφορική 
αρίθμηση  M 2

προφορική 
αρίθμηση  M 3

άτομο 1 6 15 14
άτομο 2 5 14 15

6

15
14

5

14

15

πειραματική ομάδα: άτομο 1 και άτομο 2

θεσιακή αξία M1 θεσιακή αξία M 
2

θεσιακή αξία M 
3

άτομο 1 2 7 7
άτομο 2 0 7 7

2

7 7

0

7 7

πειραματική ομάδα: άτομο 1 και άτομο 2
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νοεροί 
υπολογισμοί  Μ 

1

νοεροί 
υπολογισμοί Μ 

2

νοεροί 
υπολογισμοί Μ 

3
άτομο 1 5 3 2
άτομο 2 0 1 1

5

3
2

0

1
1

ομάδα ελέγχου: άτομο 1 και άτομο 2

μετρήσεις M1 μετρήσεις M2 μετρήσεις M3
άτομο 1 2 2 1
άτομο 2 1 3 1

2

2 1

1

3

1

ομάδα ελέγχου: άτομο 1 και άτομο 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

προφορική 
αρίθμηση  M 1

προφορική 
αρίθμηση  M 2

προφορική 
αρίθμηση  M 3

άτομο 1 6 12 8
άτομο 2 3 9 6

6

12

8

3

9
6

ομάδα ελέγχου: άτομο 1 και άτομο 2 

θεσιακή αξία M1 θεσιακή αξία M 2 θεσιακή αξία M 3
άτομο 1 0 5 3
άτομο 2 1 3 2

0

5

3

1

3

2

ομάδα ελέγχου: άτομο 1 και άτομο 2
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προφορική 
αρίθμηση  M 1

προφορική 
αρίθμηση  M 2

προφορική 
αρίθμηση  M 3

ΠΟ άτομο 1 6 15 14
ΟΕ  άτομο 1 6 12 8

6

15
14

6

12

8

πειραματική ομάδα άτομο 1 - ομάδα ελέγχου       
άτομο 1 

θεσιακή αξία 
M1

θεσιακή αξία M 
2

θεσιακή αξία M 
3

ΠΟ άτομο 1 2 7 7
ΟΕ άτομο 1 0 5 3

2

7 7

0

5

3

πειραματική ομάδα άτομο 1 και ομάδα 
ελέγχου  άτομο 1

νοεροί 
υπολογισμοί  Μ 

1

νοεροί 
υπολογισμοί Μ 

2

νοεροί 
υπολογισμοί Μ 

3
ΠΟ άτομο 1 3 6 6
ΟΕ άτομο 1 5 3 2

3

6 6

5

3
2

πειραματική ομάδα άτομο 1 και ομάδα 
ελέγχου άτομο 1

μετρήσεις M1 μετρήσεις M2 μετρήσεις M3
ΠΟ άτομο 1 2 7 6
ΟΕ άτομο 1 2 2 1

2

7 6

2
2

1

Πειραματική ομάδα άτομο 1 και ομάδα 
ελέγχου άτομο 1

ΕΙΙΙ: ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΙΑΟΜΑΔΙΚΗΣ ΣΥΓΚΡΙΣΗΣ  

Πειραματική ομάδα άτομο 1- Ομάδα ελέγχου άτομο 1 
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προφορική 
αρίθμηση  M 1

προφορική 
αρίθμηση  M 2

προφορική 
αρίθμηση  M 3

ΠΟ μαθητής 1 6 15 14
ΟΕ μαθητής 2 3 9 6

6

15
14

3

9

6

πειραματική ομάδα μαθητής 1 - ομάδα
ελέγχου μαθητής 2 

θεσιακή αξία 
M1

θεσιακή αξία 
M 2

θεσιακή αξία 
M 3

ΠΟ μαθητής 1 2 7 7
ΟΕ μαθητής 2 1 3 2

2

7 7

1

3

2

πειραματική ομάδα μαθητής 1 και ομάδα 
ελέγχου  μαθητής 2

νοεροί 
υπολογισμοί  

Μ 1

νοεροί 
υπολογισμοί Μ 

2

νοεροί 
υπολογισμοί Μ 

3
ΠΟ μαθητής 1 3 6 6
ΟΕ μαθητής 2 0 1 1

3

6 6

0

1 1

πειραματική ομάδα μαθητής 1 και ομάδα 
ελέγχου μαθητής 2

μετρήσεις M1 μετρήσεις M2 μετρήσεις M3
ΠΟ μαθητής 1 2 7 6
ΟΕ μαθητής 2 1 3 1

2

7 6

1

3

1

Πειραματική ομάδα μαθητής 1 και ομάδα 
ελέγχου μαθητής 2

Πειραματική ομάδα άτομο 1- Ομάδα ελέγχου άτομο 2 
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προφορική 
αρίθμηση  M 1

προφορική 
αρίθμηση  M 2

προφορική 
αρίθμηση  M 3

ΠΟ μαθητής 2 5 14 15
ΟΕ μαθητής 1 6 12 8

5

14 15

6

12

8

πειραματική ομάδα μαθητής 2 - ομάδα 
ελέγχου μαθητής 1 

θεσιακή αξία 
M1

θεσιακή αξία M 
2

θεσιακή αξία M 
3

ΠΟ μαθητής 2 0 7 7
ΟΕ μαθητής 1 0 5 3

0

7 7

0

5

3

πειραματική ομάδα μαθητής 2 και ομάδα 
ελέγχου  μαθητής 1

νοεροί 
υπολογισμοί  Μ 

1

νοεροί 
υπολογισμοί Μ 

2

νοεροί 
υπολογισμοί Μ 

3
ΠΟ μαθητής 2 1 6 7
ΟΕ μαθητής 1 5 3 2

1

6
7

5

3
2

πειραματική ομάδα μαθητής 2 και ομάδα
ελέγχου μαθητής 1

μετρήσεις M1 μετρήσεις M2 μετρήσεις M3
ΠΟ μαθητής 2 2 6 6
ΟΕ μαθητής 1 2 2 1

2

6
6

2
2

1

Πειραματική ομάδα μαθητής 1 και ομάδα 
ελέγχου μαθητής 1

Πειραματική ομάδα άτομο 2- Ομάδα ελέγχου άτομο 1 
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προφορική 
αρίθμηση  M 1

προφορική 
αρίθμηση  M 2

προφορική 
αρίθμηση  M 3

ΠΟ μαθητής 2 5 14 15
ΟΕ μαθητής 2 3 9 6

5

14 15

3

9

6

πειραματική ομάδα μαθητής 2 - ομάδα 
ελέγχου  μαθητής 2 

θεσιακή αξία 
M1

θεσιακή αξία M 
2

θεσιακή αξία M 
3

ΠΟ μαθητής 2 0 7 7
ΟΕ μαθητής 2 1 3 2

0

7 7

1

3

2

πειραματική ομάδα μαθητής 2 και ομάδα 
ελέγχου  μαθητής 2

νοεροί 
υπολογισμοί  Μ 1

νοεροί 
υπολογισμοί Μ 2

νοεροί 
υπολογισμοί Μ 3

ΠΟ μαθητής 2 1 6 7
ΟΕ μαθητής 2 0 1 1

1

6
7

0

1 1

πειραματική ομάδα μαθητής 2 και ομάδα 
ελέγχου μαθητής 2

μετρήσεις M1 μετρήσεις M2 μετρήσεις M3
ΠΟ μαθητής 2 2 6 6
ΟΕ μαθητής 2 1 3 1

2

6
6

1

3

1

Πειραματική ομάδα μαθητής 1 και ομάδα 
ελέγχου μαθητής 2

Πειραματική ομάδα άτομο 2- Ομάδα ελέγχου άτομο 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


