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Περίληψη
Στην εποχή μας, παρακολουθούμε την τεχνολογία να εξελίσσεται με
ραγδαίους ρυθμούς, να γίνεται διαθέσιμη σε όλο και περισσότερο πληθυσμό μέρα με
τη μέρα και να μην είναι πλέον τόσο ακριβή και δύσχρηστη. Κατά συνέπεια, η
ανάγκη για την ενσωμάτωση και την εφαρμογή της στην εκπαίδευση γίνεται όλο και
πιο επιτακτική και αναλυτικά προγράμματα αρχίζουν να την εμπεριέχουν όλο και
περισσότερο. Για τους περισσότερους μαθητές λοιπόν, η τεχνολογία είναι ένα
τεράστιο κίνητρο και πολλές φορές απαραίτητη προϋπόθεση για τη μάθηση.
Οι μαθητές με Μαθησιακές Δυσκολίες είναι εκείνοι που περισσότερο από
κάθε άλλη ομάδα χρηστών ωφελούνται σε μεγάλο βαθμό με την αλληλεπίδραση με
υπολογιστικά περιβάλλοντα. Προτείνονται λοιπόν παρεμβάσεις που στοχεύουν στην
ενίσχυση και στην υποστήριξη αυτών. Ειδικότερα, η έρευνα της συγκεκριμένης
εργασίας ασχολείται με μαθητές με Μαθησιακές δυσκολίες στα Μαθηματικά και με
την χρήση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας (Τ.Π.Ε.) σε
παρεμβάσεις ειδικής αγωγής, καθώς αντίστοιχες έρευνες στην Ελλάδα βρίσκονται
ακόμη σε πρώιμο στάδιο.
Σκοπός της παρούσας έρευνας είναι να αποσαφηνιστεί ο βαθμός στον οποίο η
χρήση των Τ.Π.Ε., κυρίως του ψηφιακού παιχνιδιού, συμβάλει στα επιδιωκόμενα
μαθησιακά αποτελέσματα σε μαθητές με Δυσκολίες Μάθησης στο μάθημα των
Μαθηματικών (δυσαριθμησία ή δυσκαλκουλία) και συγκεκριμένα σε μαθηματικές
έννοιες καθώς και στην πρόσθεση και αφαίρεση διψήφιων και τριψήφιων αριθμών.
Τα αποτελέσματα αντλήθηκαν από τις παρεμβάσεις σε μαθητή της Ε’ Δημοτικού
αφού πρώτα του χορηγήθηκε το Κριτήριο Πρώιμης Μαθηματικής Επάρκειας της
Ουτρέχτης. Έπειτα από ποιοτική και ποσοτική ανάλυση των επιδόσεων του μαθητή
στο Pre- Test και στο Post – Test εκτιμήθηκε η πρόοδος του στους γνωστικούς
στόχους που είχαν τεθεί εξ αρχής. Τα αποτελέσματα ήταν ιδιαίτερα ενθαρρυντικά για
την συμβολή του ψηφιακού παιχνιδιού στις ορατά βελτιωμένες επιδόσεις του μαθητή
κι αυτό θα ήταν ωφέλιμο να ληφθεί σοβαρά υπόψη ώστε κάθε μαθητής να λαμβάνει
ένα κατάλληλα προσαρμοσμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα στις ιδιαίτερες ανάγκες και
δεξιότητες του.

Λέξεις- κλειδιά : Μαθησιακές Δυσκολίες στα Μαθηματικά, δυσαριθμησία,
Τεχνολογίες Πληροφορίας και Ενημέρωσης (Τ.Π.Ε.), ψηφιακό παιχνίδι
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Abstract
Nowadays, we watch technology evolving rapidly and becoming available to
more and more people day after day and no longer be so expensive and unpractical.
Consequently, its need for integration and implementation in education becomes more
imperative and curriculum programmes are beginning to include it more and more.
For most students so, technology is a huge incentive and several times an essential
prerequisite for learning.
Students with Learning Disabilities are those who more than any other group
of users benefit greatly by interacting with computing environments. Thus
interventions are proposed which target to strengthen and support them. Specifically,
the research of this study deals with pupils with Learning Disabilities in Mathematics
and with the use of Technologies in Information and Communication (ICT) in special
education interventions as relevant research in Greece is still at an early stage.
The purpose of this research is to clarify the extent to which the use of ICT,
mostly the digital game, help the intended learning outcomes for students with
Learning Disabilities in Mathematics

(or dyscalculia )and specifically in math

concepts as well as in the addition and subtraction of two-digit and three-digit
numbers. The results were drawn from the interventions in a fifth grade student after
he was provided with the Utrecht Early Mathematical Competence Test. After the
qualitative and the quantitative analysis of the student's performance in Pre- Test and
Post - Test his progress of the cognitive goals set at the outset was evaluated. The
results were very encouraging for the contribution of the digital game in student’s
conspicuously improved performance and that it would be beneficial to be taken
seriously into account so as every student to receive an appropriately tailored training
program for his/her specific needs and skills.

Key – words: Learning Disabilities in Mathematics, dyscalculia, Information and
Communication Technologies (ICT), digital game
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1. Εισαγωγή - Θεωρητικό πλαίσιο
Τα μαθηματικά αποτελούν μάθημα δύσκολου γνωστικού αντικειμένου με
υψηλές απαιτήσεις που δυσχεραίνουν την επιτυχία των μαθητών και την κατάκτηση
των δεξιοτήτων που προϋποθέτουν. Κατά τον Αγαλιώτη (2013), τα μαθηματικά είναι
ένα «σύνθετο σύστημα αναπαράστασης σχέσεων, ιδεών, κανόνων και μοτίβων του
περιβάλλοντος κόσμου» που οι μαθητές καλούνται να κατακτήσουν. Κυρίως στις
τελευταίες τάξεις του Δημοτικού Σχολείου το ποσοστό αποτυχίας των μαθητών στο
μάθημα αυτό εκτοξεύεται στα ύψη και είναι από τα μεγαλύτερα σε σύγκριση με άλλα
μαθήματα (Alsina i Pastells, 2007). Συνεπώς οι περισσότεροι μαθητές θεωρώντας τα
μαθηματικά περίπλοκα χάνουν στην πορεία το ενδιαφέρον τους, η προσπάθεια τους
μειώνεται και τελικά αποτυγχάνουν.
Συγκεκριμένα, αυτό που αποτελεί τροχοπέδη για τους μαθητές είναι η
συνθετότητα

του

μαθήματος.

Πολλοί

ερευνητές

έχουν

προχωρήσει

σε

κατηγοριοποιήσεις της μαθηματικής γνώσης (π.χ. Denvir, B., Stolz, C. & Brown, M.,
1982; Backhouse, J., Haggarty, L., Pirie, S. & Stratton, J., 1992; Goldman, S.,
Hasselbring, T. & the Cognition and Technology Group at Vanderbilt, 1998 ό.α.
Αγαλιώτης, 2000) με ουσιαστικότερη αυτή του Orton το 1992, η οποία είναι: α) η
διατήρηση και η ανάκληση των δεδομένων, β) η χρήση αλγορίθμων, γ) η μάθηση
εννοιών και δ) η επίλυση προβλημάτων. Η αυτοματοποιημένη χρήση των
μαθηματικών δεδομένων, η σωστή χρήση των αλγορίθμων, οι πολλές και αφηρημένες
έννοιες καθώς και τα στάδια που πρέπει να κατανοήσει και να εφαρμόσει ο μαθητής
για να λύσει ένα πρόβλημα (Mayer, R., Lewis, A. & Hegarty, M., 1992) είναι δομικά
στοιχεία τα οποία πρέπει να κατακτηθούν από τους μαθητές.
Οι Resnick, Cauzinille-Marmeche & Mathieu (1995) από την άλλη, θεωρούν
πως αυτό που δυσχεραίνει τα μαθηματικά είναι α) οι αφηρημένες έννοιες, β) η
αυστηρότητα στη χρήση της μαθηματικής γλώσσας και γ) η τυπικότητα της γλώσσας
και η συνεχής εναλλαγή σημαίνοντος και σημαινόμενου. Η αφηρημένη σκέψη
απαιτεί συγκριμένες νοητικές διεργασίες τις οποίες τα παιδιά εξελίσσουν
μεγαλώνοντας. Κατά συνέπεια, σε μεγαλύτερες τάξεις μαθαίνουν να σκέφτονται
συμβολικά και αφαιρετικά κάτι που ενώ στην αρχή μοιάζει εύκολο μπορεί να
προκαλέσει χαμηλές επιδόσεις ακόμα και αποτυχία στο μάθημα. Ο επίσημος
μαθηματικός κώδικας επικοινωνίας περιέχει σημεία που μπορούν να αποτελέσουν
8

πηγή δυσκολιών και συνήθως αυτά είναι α) το μαθηματικό λεξιλόγιο, β) το
μαθηματικό κείμενο και γ) τα μαθηματικά σύμβολα (Orton, A., 1992).
Αναπόσπαστο κομμάτι της μαθηματικής γνώσης είναι και η ‘έννοια του
αριθμού’ της οποίας η κατάκτηση είναι πολύ σημαντική για την επιτυχία των
μαθητών στα μαθηματικά. Πολλοί ερευνητές έχουν προσπαθήσει να ορίσουν την
έννοια αυτή. Μια από τις επικρατέστερες αναφέρει πως κάποιος που έχει κατακτήσει
την ‘έννοια του αριθμού’, έχει κατανοήσει την απόλυτη και σχετική ποσότητα των
αντικειμένων καθώς και την αναπαράσταση αυτών με σύμβολα (Geary et al., 2009).
Το να περάσει ο μαθητής από τα υλικά αντικείμενα (ξυλάκια, δάχτυλα, χάντρες,
κ.τ.λ.) στο αριθμητικό σύμβολο απαιτεί μια νοητική διεργασία που δίχως αυτήν το
σύμβολο στερείται νοήματος και περιεχομένου. Ο μαθητής που είναι ικανός να
μετράει σωστά, να διακρίνει ποσότητες και να διαχειρίζεται με ευκολία την
αριθμογραμμή μπορούμε να πούμε πως έχει αναπτύξει την έννοια του αριθμού σε
επαρκές σημείο.
Πού οφείλεται τελικά η δυσκολία των μαθητών στο συγκεκριμένο μάθημα; Η
απάντηση σε αυτή την ερώτηση είναι δύσκολο να δοθεί κατευθείαν. Οι χαμηλές
μαθηματικές επιδόσεις μπορεί να πηγάζουν από α) εξωγενείς παράγοντες, όπως η
έλλειψη βοήθειας στο σπίτι, χαμηλό κοινωνικοοικονομικό υπόβαθρο, β) ενδογενείς
παράγοντες, δηλαδή χαρακτηριστικά του μαθητή, ιδιαιτερότητες μάθησης και
διαφορετικά μαθησιακά στυλ αλλά και γ) προβλήματα εκπαίδευσης, όπως η μη
επαρκής κατάρτιση του εκπαιδευτικού, ο τρόπος που επιλέγει να κάνει το μάθημα, τα
περιεχόμενα της διδασκαλίας κ.α. (Λεμονίδης Χ., 2013). Γι’ αυτό πρέπει πρώτα ο/η
εκπαιδευτικός να ψάχνει να βρίσκει την ακριβή αιτία της αποτυχίας του μαθητή πριν
ξεκινήσει ανάλογες δράσεις για να τον κινητοποιήσει. Για παράδειγμα, ένα παιδί που
παρουσιάζει αδυναμίες στη μνήμη θα δυσκολευτεί να εκτελέσει πράξεις στο χαρτί
που απαιτούν δεξιότητες απομνημόνευσης αλγορίθμων και βασικών αριθμητικών
δεδομένων. Αν ο/η εκπαιδευτικός λάβει υπόψη του αυτή την ιδιαιτερότητα του
μαθητή και επιτρέψει εκτιμήσεις κατά προσέγγιση ή χρήση αριθμομηχανής τότε ο
μαθητής δε θα παραμείνει στάσιμος στο συγκεκριμένο σημείο της μαθηματικής
γνώσης. Είναι σημαντικό το υπόβαθρο, ο τρόπος που ο κάθε μαθητής μαθαίνει και το
πλαίσιο το οποίο κινείται να μην θεωρούνται ασήμαντα από τον εκπαιδευτικό και να
λαμβάνονται σοβαρά υπόψη (Smith, C., 1991; Ginsburg, H., 1998
Αγαλιώτης, Ι., 2000 ).
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ό.α. στο

1.1Μαθησιακές Δυσκολίες στα Μαθηματικά

1.1.1

Εννοιολογική αποσαφήνιση

Οι Μαθησιακές Δυσκολίες ή Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες έχουν μελετηθεί
ικανοποιητικά από τους ερευνητές και μας προσφέρεται μια αρκετά μεγάλη σχετική
βιβλιογραφία. Ο Samuel Kirk (1962) ήταν εκείνος που οριοθέτησε τις Μαθησιακές
Δυσκολίες και οι μετέπειτα ορισμοί που έχουν αποδοθεί είναι ελάχιστα
διαφοροποιημένοι. O Kirk χρησιμοποίησε αυτό τον όρο για να αναφερθεί στην
περίπτωση ενός παιδιού και την αναντιστοιχία ανάμεσα στις εμφανείς ικανότητες του
να μάθει και την τελική του απόδοση. Μια αναδιατύπωση του όρου με μεγαλύτερη
έμφαση στην ετερογένεια των δυσκολιών, την παράλληλη ύπαρξη με άλλα
προβλήματα και την ενδογενή αιτιολογία είναι εκείνη της National Joint Committee
on Learning Disabilities (NJCLD, 1988) και είναι η εξής: «Οι Μαθησιακές Δυσκολίες
είναι ένας γενικός όρος που αναφέρεται σε μια ανομοιογενή ομάδα διαταραχών, οι
οποίες εκδηλώνονται με σημαντικές δυσκολίες στην πρόσκτηση και τη χρήση
ικανοτήτων ακρόασης, ομιλίας, ανάγνωσης, γραφής, συλλογισμού ή μαθηματικής
ικανότητας. Οι διαταραχές αυτές είναι εγγενείς στο άτομο, αποδίδονται σε
δυσλειτουργία του κεντρικού νευρικού συστήματος και μπορεί να υπάρχουν καθ’ όλη
τη διάρκεια της ζωής. Προβλήματα σε συμπεριφορές αυτοελέγχου, κοινωνικής
αντίληψης και κοινωνικής αλληλεπίδρασης μπορεί να συνυπάρχουν με τις
Μαθησιακές Δυσκολίες αλλά δεν συνιστούν από μόνα τους τέτοιες. Παρότι οι
Μαθησιακές Δυσκολίες μπορεί να εμφανίζονται μαζί με άλλες καταστάσεις
μειονεξίας ή με εξωτερικές επιδράσεις, δεν είναι το άμεσο αποτέλεσμα αυτών των
καταστάσεων ή επιδράσεων» (Hammill, 1990a).
Συγκεκριμένα όμως για τις Μαθησιακές Δυσκολίες στα Μαθηματικά οι
έρευνες είναι περιορισμένες και αν και υπάρχουν μερικές αναφορές στις αρχές του
20ου αιώνα, το άρθρο που δημοσίευσε ο R. Cohn το 1961 στο περιοδικό Archives of
Neurology ήταν εκείνο που σηματοδότησε την αρχή του ενδιαφέροντος για τον κλάδο
τον Μαθηματικών. Στο άρθρο αυτό υποστήριξε πως ο λόγος που ορισμένα παιδιά
αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην κατάκτηση μαθηματικών εννοιών και δεξιοτήτων
χωρίς να υπάρχει κάποιο άλλο εμφανές πρόβλημα ίσως να είναι αποτέλεσμα κακής
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λειτουργίας του κεντρικού νευρικού συστήματος και όρισε αυτή την κατάσταση ως
«δυσαριθμησία» (Cohn, R.,1961).
Ο A. Luria το 1966 υποστήριξε πως οι δυσκολίες που οι μαθητές
αντιμετωπίζουν οφείλονται σε συγκεκριμένες δυσλειτουργίες του εγκεφάλου. Στην
έρευνα του εντόπισε συγκεκριμένα σημεία του εγκεφάλου που ευθύνονται για
συγκεκριμένες δυσκολίες όπως η κατανόηση της έννοιας του αριθμού ή στην
κωδικοποίηση πληροφοριών και συμβόλων.
Ορισμός για τη δυσαριθμησία δόθηκε και το 1974 από τον L. Kosc και ο
οποίος χρησιμοποιείται μέχρι σήμερα. Ο ίδιος αναφέρθηκε στη δυσαριθμησία ως
«μια δομική διαταραχή των μαθηματικών ικανοτήτων, που έχει τις ρίζες της σε μια
γενετική ή εκ γενετής διαταραχή εκείνων των τμημάτων του εγκεφάλου που είναι τα
άμεσα ανατομικο-φυσιολογικά υποστρώματα της ωρίμανσης των μαθηματικών
ικανοτήτων, ανάλογα με την ηλικία, χωρίς μια ταυτόχρονη διαταραχή της γενετικής
νοητικής λειτουργίας».
Κατά το Department for Education and Skills (2001) ένας δυσαριθμηκός
μαθητής μπορεί να παρουσιάζει χαρακτηριστικά όπως δυσκολία κατανόησης της
έννοιας του αριθμού, δυσκολία εμπέδωσης των αριθμών και προβλήματα στη μάθηση
αριθμητικών γεγονότων και διαδικασιών. Η απάντηση που ο μαθητής θα δώσει θα
είναι μηχανιστική και ακόμα κι αν δεν είναι λανθασμένη, ο ίδιος κατά βάθος δεν θα
έχει εμπιστοσύνη στον εαυτό του (DfES, 2001).
Η δυσαριθμησία διακρίνεται α) στην αναπτυξιακή δυσαριθμησία ή εξελικτική
δυσαριθμησία, κατά την οποία άτομα μικρής ηλικίας έρχονται για πρώτη φορά σε
επαφή με τα μαθηματικά και β) στην επίκτητη δυσαριθμησία κατά την οποία το
άτομο έχει μάθει μαθηματικά και για κάποιο λόγο στη μετέπειτα ζωή του χάνει τις
μαθηματικές του ικανότητες όπως π.χ. βλάβη στον εγκέφαλο (Gilbert, 1992).
Πολύ σημαντικό είναι επίσης το γεγονός πως οι μαθητές με δυσλεξία σε πολύ
μεγάλο ποσοστό (μεταξύ 60% και 70%) αντιμετωπίζουν προβλήματα στη
μαθηματική τους επίδοση (Αγαλιώτης, 2000; Chastry, 1993; Joffe, 1990). Κάτι
τέτοιο είναι επακόλουθο από τη στιγμή που οι δυσκολίες των μαθητών με δυσλεξία
στο συμβολικό σύστημα των γραμμάτων είναι ανάλογες των δυσκολιών με το
συμβολικό αριθμητικό σύστημα ( Joffe, L., 1990).
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Φυσικά και το προφίλ της μαθηματικής επίδοσης του κάθε μαθητή με
δυσλεξία ποικίλει. Υπάρχουν και περιπτώσεις όπου ο δυσλεκτικός μαθητής ενώ στην
αρχή της σχολικής του ζωής αντιμετώπισε πρόβλημα στα μαθηματικά, με την πάροδο
του χρόνου το ξεπέρασε και η επίδοσή του ξεπερνά το μέσο όρο (Miles, T., 1992).
Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η έρευνα της L. Joffe στην οποία υποστηρίζει
ότι το 60% των δυσλεξικών μαθητών αντιμετωπίζει αποτυχία στα μαθηματικά, το
30% κινείται στο μέσο όρο και το 10% έχει επίδοση αρκετά ικανοποιητική.
Συμπεραίνουμε λοιπόν πως εφόσον στα παιδιά αυτά δοθεί η κατάλληλη διδασκαλία
είναι δυνατό να πετύχουν στο μάθημα των μαθηματικών (Αγαλιώτης, Ι., 1993).
Παρ’ όλα αυτά η δυσαριθμησία ακόμη δεν θεωρείται ξεχωριστή κατηγορία
στο φάσμα των Μαθησιακών Δυσκολιών. Ερευνητές όπως οι Miles (1992)- που
προαναφέραμε, Chinn, & Ashcroft (1993) θεωρούν πως τα προβλήματα που
αντιμετωπίζουν οι μαθητές με δυσλεξία είναι γλωσσικής φύσης. Άλλοι ερευνητές
υποστηρίζουν ότι η δυσλεξία και η δυσαριθμησία είναι δυο διαφορετικές
Μαθησιακές Δυσκολίες και πως η δεύτερη μπορεί να εμφανίζεται συγχρόνως και
στους δυσλεξικούς, δηλαδή να συνυπάρχει. Μια τρίτη ομάδα ερευνητών θεωρεί τις
δυσκολίες στα μαθηματικά απόρροια της φτωχής διδασκαλίας, των προβλημάτων
μνήμης και άλλων τέτοιων προβλημάτων. Κατά τον Χ. Λεμονίδη (2013) πιο σωστή
είναι η διάκριση των δύο αυτών Μαθησιακών Δυσκολιών.
Κάτι τέτοιο συμμερίζεται και η έρευνα των Siegel & Ryan (1989) που έγινε
σε παιδιά με δυσκολίες στην ανάγνωση και σε παιδιά με δυσκολίες στα μαθηματικά.
Τα παιδιά κλήθηκαν να εκτελέσουν ασκήσεις της ‘μνήμης εργασίας’. Τα
αποτελέσματα έδειξαν πως οι μαθητές με δυσκολίες στην ανάγνωση αντιμετώπισαν
πρόβλημα και στη δοκιμασία των μαθηματικών ενώ οι μαθητές με ειδικές
αριθμητικές δυσκολίες δεν αντιμετώπισαν προβλήματα στις λεκτικές δοκιμασίες.
Υπάρχει κι άλλος ένας όρος που συναντάμε στη βιβλιογραφία και συχνά
συγχέεται με την δυσαριθμησία κι αυτός είναι της α-αριθμησίας ή μη- αριθμησίας
(acalculia). Η α-αριθμησία ή μη- αριθμησία είναι όπως περιγράφει ο Sharma (1990) η
παντελής έλλειψη της εκτίμησης της ποσότητας και του μεγέθους, δηλαδή η έλλειψη
της αριθμητικής ικανότητας.
Έρευνες (Badian & Ghublikian, 1983; Norman & Zigmond, 1980 ό.α.
Παντελιάδου, 2011) έδειξαν σημαντικό ποσοστό του μαθητικού πληθυσμού να
αντιμετωπίζει Μαθησιακές Δυσκολίες στο μάθημα των Μαθηματικών γύρω στο 6%.
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Πιο συγκεκριμένα, η έρευνα του Kosc (1974) στη Σλοβακία ανάδειξε ποσοστό 6.4%
όπως και η έρευνα της Badian (1983) στις ΗΠΑ. Στη Γερμανία, ο ερευνητής Klaver
βρήκε ότι το ποσοστό των δυσλεκτικών παιδιών κυμαίνονταν στο 4.4% ενώ στην ίδια
χώρα αργότερα και λαμβάνοντας υπόψη περισσότερες παραμέτρους (π.χ. αγροτικόςαστικός πληθυσμός μαθητών) οι Hein, Bzufka & Neumarker (2000) κατέληξαν σε
ποσοστό 6.6%. Τέλος, στην Ινδία οι ερευνητές Ramaa & Gowramma το 2002
κατέληξαν σε ποσοστό 5%- 6% (Παντελιάδου, 2011).

1.1.2

Κατηγοριοποιήσεις

Μια κατηγοριοποίηση της δυσαριθμησίας που πρότεινε η Badian το 1983
είναι η παρακάτω:
α. Α-αριθμησία. Όπως αναφέραμε στην προηγούμενη ενότητα, α- αριθμησία
είναι η ανικανότητα εκτέλεσης πράξεων.
β. Αγραφία ή αλεξία αριθμών. Όταν οι μαθητές δεν είναι ικανοί να διαβάσουν
τα αριθμητικά σύμβολα.
γ. Χωρική δυσαριθμησία. Οι μαθητές με χωρική δυσαριθμησία δυσκολεύονται
με τις διαστάσεις στο χώρο όπως για παράδειγμα με την ευθυγράμμιση ψηφίων στο
χώρο.
δ. Ελλειμματική συγκέντρωση προσοχής και μνήμης. Όταν οι μαθητές
αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην εκτέλεση αλγορίθμων.
ε. Σύνδρομο Guerstmann. Συνδυασμός των παραπάνω τύπων.

Βασική κατηγοριοποίηση που προτάθηκε από τον Geary (2000; 2003) με
εμφανή εκπαιδευτικό προσανατολισμό διακρίνει τους μαθητές στις εξής κατηγορίες:
α. Μαθητές με πρόβλημα στην διαδικαστική μνήμη. Τα παιδιά αυτά
αντιμετωπίζουν δυσκολίες σε διαδικαστικά θέματα όπως η ορθή χρήση στρατηγικών,
η χρήση αλγόριθμων. Παρατηρούμε ότι οι ακαδημαϊκές τους επιδόσεις ταυτίζονται με
αυτές των νεότερων μαθητών (Geary, 1990) ωστόσο υπάρχουν περιθώρια βελτίωσης.
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β. Μαθητές με προβλήματα στη σημασιολογική μνήμη. Σε αυτή την
κατηγορία οι μαθητές αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην ανάκληση αριθμητικών
δεδομένων. Αναπτύσσουν ένα δικό τους ιδιαίτερο προφίλ που διαφέρει απ’ τους
συμμαθητές τους και πολλές φορές δυσκολίες αντιμετωπίζουν και στην ανάγνωση.
γ. Μαθητές με προβλήματα στην οπτικοχωρική αντίληψη. Αυτοί οι μαθητές
αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην αναπαράσταση αριθμητικών σχέσεων στον χώρο, λ.χ.
στην τοποθέτηση του αριθμού στη σωστή στήλη στον πίνακα, στην κατασκευή
διαγραμμάτων, στην κάθετη εκτέλεση πράξεων, στην γεωμετρία, ακόμη και στη
θεσιακή αξία.
Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζεται μια πιο λεπτομερής περιγραφή των
υπο-τύπων του Geary (2000; 2003).

Μια κατηγοριοποίηση που έχει βασιστεί σε πιο σύγχρονες έρευνες (Fuchs et
al., 2005; 2006; Hanich, Jordan, Kaplan, & Dick, 2001 ό.α. Παντελιάδου, 2011)
διακρίνει τους μαθητές σε εκείνους που δυσκολεύονται στις βασικές μαθηματικές
έννοιες και σε εκείνους που δυσκολεύονται στην γνωστική επεξεργασία αυτών. Η
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τοποθέτηση αυτή στηρίζεται στο ότι για να αναπτύξει τις μαθηματικές του δεξιότητες
ο μαθητής πρέπει να κατανοήσει πρώτα τις μαθηματικές έννοιες. Θα ήταν
προτιμότερο οι έρευνες να μην προσανατολίζονται μόνο σε υπολογισμούς και
πράξεις διότι για να μπορέσει να ανταποκριθεί ένας μαθητής σε αυτές, πρέπει πρώτα
να ανακαλέσει δεδομένα και να εφαρμόσει διαδικασίες δηλαδή να έχει κατακτήσει τη
διαδικαστική γνώση (Παντελιάδου Σ., 2011).
Συμπερασματικά,

κάθε

διδακτική

αντιμετώπιση

χρίζει

ιδιαίτερης

διαφοροποίησης ανάλογα με τις ελλείψεις του μαθητή (Παντελιάδου, 2011). Η
δυσαριθμησία λοιπόν μπορεί να διακριθεί σε πολλούς υπο-τύπους και τα
χαρακτηριστικά από μορφή σε μορφή διαφέρουν (Temple, C., 1989; 1991 ό.α.
Παντελιάδου, 2011).

1.1.3

Χαρακτηριστικά παιδιών με Μαθησιακές Δυσκολίες στα Μαθηματικά

Τα χαρακτηριστικά των παιδιών με δυσαριθμησία ποικίλουν και κάθε
μαθητής έχει ξεχωριστό μαθησιακό προφίλ. Έπειτα από επεξεργασία ερευνών (Bley
& Thorton, 1995; Mercer & Pullen, 2005; Παντελιάδου, 2000; Παντελιάδου &
Μπότσας, 2007; Πολυχρονοπούλου, 1993; 2001, ό.α. Πολυχρονοπούλου, 2012) η
επιστημονική κοινότητα συγκλίνει στα παρακάτω χαρακτηριστικά.
1. Δυσκολίες αντίληψης – μορφής πλαισίου. Οι μαθητές που αντιμετωπίζουν
αυτή τη δυσκολία, δεν είναι ικανοί να συγκεντρωθούν σε ένα ερέθισμα
όταν αυτό περιβάλλεται από άλλα παρόμοια ερεθίσματα.
2. Δυσκολίες διάκρισης αντιληπτικών μορφών. Η χρήση και η ερμηνεία
μαθηματικών συμβόλων δυσχεραίνει το έργο των μαθητών και
δυσκολεύονται να ‘μεταφράσουν’ αντιληπτικές μορφές ποσοτικών
πληροφοριών (π.χ. δείκτες ρολογιού).
3. Δυσκολίες ακουστικής αντίληψης. Οι μαθητές με αυτή τη δυσκολία
μπερδεύονται όταν χρησιμοποιούμε λέξεις που μοιάζουν για την
περιγραφή διαφορετικών πραγμάτων.
4. Δυσκολίες χωρο-χρονικού προσανατολισμού. Οι μαθητές αντιμετωπίζουν
προβλήματα με την έννοια του χώρου κ του χρόνου και δεν μπορούν να
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ανταποκριθούν σε ασκήσεις Γεωμετρίας, δεν είναι συνεπής σε ραντεβού,
κ.α.
5. Δυσκολίες λεπτής κινητικότητας και οπτικοκινητικού συντονισμού. Αυτοί οι
μαθητές δεν μπορούν να συντονίσουν το μάτι με το χέρι ώστε να γράψουν
αυτό που τους ζητείται. Η δυσκολία αυτή που αντιμετωπίζουν όμως δε
σημαίνει ότι δεν γνωρίζουν την απάντηση απλά δεν μπορούν να την
υλοποιήσουν.
6. Διαταραχές μνήμης και σκέψης. Η δυσκολία αυτή εμποδίζει τους μαθητές
να ανακαλέσουν πληροφορίες που έχουν ήδη μάθει και η δεξιότητα αυτή
είναι βασική για την επίλυση προβλημάτων, για την χρήση αλγορίθμων
και για τις περισσότερες μαθηματικές διαδικασίες.
7. Διαταραχές γλωσσικής έκφρασης. Οι διαταραχές αυτές επηρεάζουν και
την μαθηματική γλώσσα (Bryant, 2005). Οι μαθητές δεν μπορούν να
ανταποκριθούν ικανοποιητικά σε λεκτικά προβλήματα και δυσκολεύονται
στην κατανόηση, στη διάκριση χρήσιμων και μη πληροφοριών.
8. Δυσκολίες ολοκλήρωσης. Οι μαθητές με αυτή τη δυσκολία δεν μπορούν να
ολοκληρώσουν και εφαρμόσουν τη νέα γνώση.
9. Διαταραχές στο γνωστικό ύφος. Οι μαθητές με Μαθησιακές Δυσκολίες στα
Μαθηματικά συνήθως είτε επεξεργάζονται τα ερεθίσματα με έντονο
σκεπτικισμό (πολύ περισσότερο απ’ ότι πρέπει ) είτε με παρορμητικότητα.
10. Αδυναμίες στον αφηρημένο συλλογισμό. Ο αφηρημένος συλλογισμός ή
αλλιώς αφαιρετική σκέψη δυσκολεύει πολύ τους μαθητές με Μαθησιακές
Δυσκολίες όπως για παράδειγμα στις μαθηματικές έννοιες που
εκφράζονται μέσω συμβόλων.
11. Ελλειμματική προσοχή και συγκέντρωση. Οι μαθητές αδυνατούν να
συγκεντρωθούν σε ένα έργο παραπάνω από μερικά λεπτά κι αυτό τους
αποτρέπει από την ολοκλήρωση εργασιών που θέτει δάσκαλος. Αν και η
συμπεριφορά αυτή των μαθητών είναι αρκετά έντονη σημαντικό είναι να
τονίσουμε ότι διαφέρουν με εκείνους τους μαθητές που έχουν Διαταραχή
Ελλειμματικής Προσοχής με ή χωρίς Υπερκινητικότητα (Bender &Wall,
1994).
12. Ανεπάρκεια μεταγνωστικών στρατηγικών. Ο μαθητής με αυτή τη δυσκολία
δυσκολεύεται να επιλέξει την κατάλληλη στρατηγική για κάθε περίπτωση
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αλλά χρησιμοποιήσει αυτές που ήδη ξέρει με ευέλικτο τρόπο. Επιπλέον
αδιαφορεί ή παραλείπει να ελέγξει τα αποτελέσματα στα οποία καταλήγει.

1.2Αιτιολογία
Μέχρι σήμερα ακριβής αιτιολογία για τη δυσαριθμησία δεν έχει οριστεί.
Έρευνες έχουν δείξει πως αιτία μπορεί να αποτελεί ο τρόπος δόμησης του εγκεφάλου.
Πρόσφατα, νέες έρευνες έφεραν στο φως στοιχεία για την αιτιολογία της
δυσαριθμησίας,

που υποστηρίζουν πως υπεύθυνοι είναι γενετικοί παράγοντες

(κληρονομικότητα) και οφείλεται σε δυσλειτουργία συγκεκριμένων περιοχών του
εγκεφάλου.

1.2.1

Εγκεφαλικές βλάβες

Το νευρολογικό υπόβαθρο της μαθηματικής γνώσης είναι παράγοντας που
σίγουρα δεν πρέπει να αγνοηθεί. Πολλοί ερευνητές τα τελευταία χρόνια έχουν
μετατοπίσει

το

ενδιαφέρον

στα

διάφορα

τμήματα

του

εγκεφάλου

που

ενεργοποιούνται με την ενασχόληση στα μαθηματικά ( Wheatley, G., Frankland, R.,
Mitchell, R. & Kraft, R., 1978; Wheatley, G. & Wheatley, C., 1979; Sharma, M.,
1989; Kitze, K., 1983; Deloche, G. & Seron, X., 1987; Kahn, H. & Whitaker, H.,
1991; Rourke, B. & Conway, J., 1998 ό.α. Αγαλιώτης, 2000). Με τον προσδιορισμό
της συγκεκριμένης δραστηριότητας του εγκεφάλου θα γίνουν οι απαραίτητες
προτάσεις και τροποποιήσεις στα προγράμματα που στοχεύουν στη στήριξη των
παιδιών που υστερούν στα μαθηματικά.
Ο Luria το 1966 βάση των ερευνών του, υποστήριξε ότι υπάρχει ένα
ολόκληρο εγκεφαλικό δίκτυο που εξυπηρετεί τις μαθηματικές ανάγκες του ατόμου.
Επόμενες έρευνες απέδειξαν πως και τα δύο εγκεφαλικά ημισφαίρια συμβάλλουν σε
αυτήν την διαδικασία

(Magne, O., 1991) ωστόσο ο ρόλος του καθενός είναι

διαφορετικός. Συγκεκριμένα, κάθε ημισφαίριο είναι υπεύθυνο για διαφορετική
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μαθηματική δραστηριότητα κι αυτό οφείλεται στον διαφορετικό τρόπο επεξεργασίας
των πληροφοριών που λαμβάνει (Wheatly et al., 1978).
Το αριστερό ημισφαίριο εκτελεί λειτουργίες όπως η επεξεργασία των
πληροφοριών σε σειρά και στο αφηρημένο επίπεδο των λέξεων, είναι το κέντρο της
γλωσσικής επικοινωνίας και απομνημόνευσης πληροφοριών. Όσον αφορά το μάθημα
των μαθηματικών, το αριστερό ημισφαίριο είναι υπεύθυνο για τη διαδικασία της
αρίθμησης , της αναγνώρισης συμβόλων, της συγκράτησης των συμβόλων και των
αριθμητικών δεδομένων και τυχόν βλάβη ή δυσλειτουργία προκαλεί δυσκολίες στην
εκτέλεση πράξεων, στην ανάκληση και στη συγκράτηση δεδομένων και δυσκολίες
στην κατανόηση της έννοια του αριθμού (Αγαλιώτης, 2000).
Το δεξί ημισφαίριο από την άλλη, είναι υπεύθυνο για την παράλληλη
επεξεργασία των δεδομένων, για την συγκράτηση πληροφοριών σε μορφή εικόνων
και σχημάτων και για την απομνημόνευση γεγονότων. Στα πλαίσια του μαθήματος
των μαθηματικών, το δεξί ημισφαίριο είναι υπεύθυνο για την εκτίμηση του χώρου,
στην γεωμετρία, στην επεξεργασία σχημάτων και γραφημάτων και στην εκτίμηση
των αποτελεσμάτων. Τυχόν βλάβη δυσχεραίνει την προσπάθεια του μαθητή διότι
αδυνατεί να κατανοήσει τη θεσιακή αξία του αριθμού και δημιουργείται σύγχυση με
την έννοια του ‘κρατούμενου’ και του ‘δανεικού’ (Sharma, M., 1979; Wheatley, G. &
Wheatley C., 1979; Levin, H. & Spiers, P., 1985; Rourke, B. & Conway, J., 1998 ό.α.
Αγαλιώτης, 2000).
Η εκπαίδευση είναι κυρίως εστιασμένη σε ασκήσεις και δραστηριότητες που
κινητοποιούν το αριστερό ημισφαίριο, ενώ οι δραστηριότητες του δεξιού ημισφαιρίου
παραγκωνίζονται. Το αποτέλεσμα είναι οι μαθητές να υστερούν στην αντιμετώπιση
προβλημάτων που απαιτούν πιο σύνθετους τρόπους σκέψης και συνολική εκτίμηση
γεγονότων. Ένα Πρόγραμμα Σπουδών που στοχεύει μόνο στην μετάφραση ιδεών σε
λέξεις και στην λειτουργία σύμφωνα με κανόνες, υπάρχει εις βάρος της εξέλιξής του
δεξιού ημισφαιρίου (Wheatley, G., 1977).

1.2.2

Γενετικοί παράγοντες - Κληρονομικότητα
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Ήδη απ’ τις αρχές του 20ου αιώνα πολλοί ερευνητές υποστήριζαν την
κληρονομικότητα ως μια απ’ τις κύριες αιτίες μαθησιακών δυσκολιών δηλαδή ως μια
εκ γενετής κατάσταση (Hallgren 1950; Smith 1983 ό.α. Πολυχρονοπούλου,2012).
Οι περισσότερες έρευνες έγιναν με αντικείμενο άτομα που έχουν δυσκολίες
στο γλωσσικό αντικείμενο, έχουν δηλαδή δυσλεξία, και λίγες είναι εκείνες που έχουν
αντικείμενο άτομα με δυσαριθμησία. Ωστόσο μελέτες για την δυσλεξία έχουν
συμπεριλάβει άτομα με δυσαριθμησία και τα αποτελέσματα έδειξαν ότι η ύπαρξη
Μαθησιακών Δυσκολιών στα ενήλικα μέλη μιας οικογένειας μας επιτρέπει να
προβλέψουμε επιτυχώς (70% - 80%) την εκδήλωση

ανάλογων δυσκολιών στα

μικρότερα μέλη (Scarborough, 1990).
Το 1973 ο ερευνητής Bakwin, μελέτησε την περίπτωση των διδύμων και
βρήκε πως οι μονοζυγωτικοί δίδυμοι παρουσιάζουν τις ίδιες ακριβώς ικανότητες
ανάγνωσης, γραφής και μαθηματικών (σε ποσοστό 84%) ενώ οι διζυγωτικοί δίδυμοι
σε ποσοστό μόλις 29% ήταν ίδιοι σε αυτό το θέμα.
Ο Volger και οι συνεργάτες του (1985), βρήκαν ότι εάν κάποιος από τους δυο
γονείς παρουσιάζει Μαθησιακές Δυσκολίες τότε το παιδί τους εάν είναι αγόρι έχει
35- 40% πιθανότητες να παρουσιάσει παρόμοια προβλήματα, πράγμα που ισχύει για
το 17- 18% για τα κορίτσια.
Πιο πρόσφατες έρευνες συναινούν στο πόρισμα των παλαιότερων ερευνών για
τη συμβολή της κληρονομικότητας (Paracchini, Scerri & Monaco, 2007).

1.2.3

Περιβαλλοντικοί παράγοντες

Οι περιβαλλοντικοί παράγοντες είναι ένα αμφιλεγόμενο κομμάτι της
αιτιολογίας των Μαθησιακών Δυσκολιών. Υπάρχουν ερευνητές που υποστηρίζουν
πως οι εξωτερικοί παράγοντες αποτελούν αναμφισβήτητη αιτία, ενώ άλλοι θεωρούν
πως μπορούν μόνο να αποδυναμώσουν ή να ενισχύσουν τυχόν δυσκολίες του μαθητή.
Κατά την Παντελιάδου (2011), οι εξωτερικοί παράγοντες, όπως οικογενειακά,
οικονομικά, κοινωνικά, πολιτισμικά και άλλα προβλήματα, δεν αποτελούν αίτια
δημιουργίας Μαθησιακών Δυσκολιών. Είναι βέβαια επόμενο, όταν συνυπάρχουν
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αυτά τα προβλήματα με κάποια Μαθησιακή Δυσκολία να ασκούν αρνητική επίδραση.
Όσον αφορά τη διδασκαλία, τις μεθόδους που επιλέγει ο εκπαιδευτικός και τα μέσα,
πρέπει να είναι προσαρμοσμένα στο επίπεδο της γνωστικής εξέλιξης του παιδιού
διαφορετικά το πρόβλημα επιβαρύνεται και επιδεινώνεται.
Δεν είναι λίγοι οι ερευνητές που υποστηρίζουν πως η διδασκαλία παίζει πολύ
σημαντικό ρόλο στην αποφυγή των Μαθησιακών Δυσκολιών. Συγκεκριμένα θεωρούν
πως αν οι εκπαιδευτικοί είναι καλύτερα προετοιμασμένοι και καταρτισμένοι έτσι
ώστε να αντιμετωπίσουν αποτελεσματικά ένα παιδί υψηλής επικινδυνότητας στις
πρώτες τάξεις του σχολείου, τότε ίσως και να μην εξελιχθεί η όποια πρώιμη
Μαθησιακή Δυσκολία (Engelmann, 1977; Lyon, Fletcher, Shaywitz, et al., 2001 ό.α.
στο Παντελιάδου, 2011).
Επιπρόσθετα, πολύ σημαντικό είναι να αναφέρουμε και την περίπτωση
ενδογενών παραγόντων που όμως δεν αποτελούν αιτία των Μαθησιακών Δυσκολιών.
Ο λόγος γίνεται για παράγοντες όπως η νοητική υστέρηση, τα αισθητηριακά και
κοινωνικό-συναισθηματικά προβλήματα. Για παράδειγμα, όταν ένα τυφλό παιδί
παρουσιάζει δυσκολίες στα μαθηματικά είναι λάθος να το αποδώσουμε στο
πρόβλημα της όρασης (Παντελιάδου, 2011).

1.3Αξιολόγηση
Η διάγνωση των Μαθησιακών Δυσκολιών είναι μια δύσκολη διαδικασία αν
αναλογιστούμε την ποικιλομορφία και το εύρος της κάθε υπο-κατηγορίας. Ειδικότερα
στα μαθηματικά, κάθε μαθητής με δυσαριθμησία αναπτύσσει το δικό του προφίλ που
δύσκολα ταιριάζει με των υπολοίπων. Καθίσταται λοιπόν δυσχερής η δημιουργία
ενός διαγνωστικού τεστ το οποίο να μπορεί να διαγνώσει ποια μορφή δυσαριθμησίας
έχει το κάθε παιδί.
Κομβικό σημείο για την αποτελεσματική αντιμετώπιση της δυσαριθμησίας
και όλων των Μαθησιακών Δυσκολιών αποτελεί η έγκαιρη διάγνωση. Ορισμένες
δυσκολίες είναι εφικτό να εντοπιστούν αρκετά νωρίς αλλά και σε αυτές που
εντοπίζονται κατά την φοίτηση του μαθητή στο σχολείο βασικό ρόλο παίζουν οι
γονείς. Οι γονείς είναι εκείνοι που πρώτοι θα παρατηρήσουν αποκλίνουσες
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συμπεριφορές στο παιδί τους, πόσο μάλλον όταν στο οικογενειακό τους περιβάλλον
υπάρχει κι άλλο άτομο με Μαθησιακές Δυσκολίες. Έπειτα οι νηπιαγωγοί και οι
εκπαιδευτικοί στις πρώτες τάξεις είναι υπεύθυνοι για την έγκαιρη παρατήρηση. Κατά
τον Αγαλιώτη (2008) η ανάγκη για συνεχή ενημέρωση πάνω σε θέματα δυσκολιών
μάθησης, όλων όσων εκτελούν εκπαιδευτικό έργο είναι επιτακτική στη σημερινή
εποχή.
Μετά τον εντοπισμό των Μαθησιακών Δυσκολιών ακολουθεί η αξιολόγηση η
οποία θα οδηγήσει στην διαφορική διάγνωση (Τρίγκα-Μερτίκα, 2010) . Για την
συλλογή των απαραίτητων για τη διάγνωση πληροφοριών γίνεται χρήση διαφόρων
μεθόδων και τεχνικών, όπως είναι τα σταθμισμένα τεστ, τα ερωτηματολόγια, οι
κλίμακες, οι συνεντεύξεις, η παρατήρηση της συμπεριφοράς, η καταγραφή του
ιστορικού. (Παντελιάδου, 2009). Φυσικά, κάθε διάγνωση γίνεται με κέντρο το παιδί
και το προσωπικό του μαθησιακό προφίλ, το οικογενειακό του ιστορικό, το ιατρικό
του ιστορικό και τις πληροφορίες που αντλούνται από το άμεσο οικογενειακό και
σχολικό περιβάλλον.
Μια διαγνωστική εκτίμηση, κατά την Παντελιάδου (2011) περιέχει:
α) Ατομικό ιστορικό του παιδιού. Περιέχονται πληροφορίες για τα
αναπτυξιακά βήματα του παιδιού από τον τοκετό μέχρι τη σχολική προσαρμογή και
τη μάθηση, προβλήματα συμπεριφοράς στο σπίτι και γενικότερα τις σχέσεις του με τα
άτομα του σχολικού, οικογενειακού και φιλικού περιβάλλοντος.
β) Ιατρικό ιστορικό. Περιέχονται πληροφορίες για ιατρικά ζητήματα όπως
αλλεργίες, φαρμακευτική αγωγή, ατυχήματα, κληρονομικότητα και γενικότερα
περιστατικά ιατρικής φύσης.
γ) Οικογενειακή κατάσταση. Περιέχονται πληροφορίες για τις οικογενειακές
σχέσεις, για την ηλικία, το επάγγελμα και την οικονομική κατάσταση των γονέων, για
το μορφωτικό επίπεδο και γενικότερα για τις ενδοοικογενειακές και ενδοσυζυγικές
σχέσεις, π.χ. διαζύγιο.
δ) Πληροφορίες από το σχολείο. Περιέχονται πληροφορίες που αντλούνται
από το σχολείο, από τους εκπαιδευτικούς του παιδιού και από ειδικούς για τη
συμπεριφορά και τις επιδόσεις του μαθητή.
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ε) Πληροφορίες από άλλα άτομα. Περιέχονται πληροφορίες που αντλούνται
κατά τη διάρκεια της διαγνωστικής αξιολόγησης από άτομα του περιβάλλοντος του
παιδιού (σχολείο, οικογένεια, φίλοι, κ.τ.λ.).
στ) Παρούσα κατάσταση του παιδιού. Περιέχονται πληροφορίες για την
εξωτερική εμφάνιση του μαθητή, για τη συμπεριφορά του απέναντι στον εξεταστή,
για του λόγους που κρίθηκε αναγκαία η αξιολόγηση και η στάση του για τις
δυσκολίες που αντιμετωπίζει.
ζ) Ψυχομετρικές δοκιμασίες. Περιέχονται πληροφορίες για τις γνωστικές
λειτουργίες του μαθητή (δείκτης νοημοσύνης, μνήμη, αντίληψη, κ.α.), για τις
οπτικοκινητικές δεξιότητες (π.χ. διευθέτηση κύβων) και για την κοινωνική
συμπεριφορά του παιδιού ( π.χ. αυτοεκτίμηση, υπερκινητικότητα, κ.α.).
η) Μαθησιακή εκτίμηση. Περιέχονται πληροφορίες που αντλούνται από τον
ειδικό εκπαιδευτικό και ορισμένες φορές και από τον λογοθεραπευτή σχετικά με τον
προφορικό και γραπτό λόγο του μαθητή (κατανόηση, έκφραση, ανάγνωση,
ορθογραφία, μαθηματικές δεξιότητες).
θ) Άποψη των γονέων για την κατάσταση του παιδιού τους. Σε αυτό το κομμάτι
οι γονείς εκφράζουν την ερμηνεία της κατάστασης του παιδιού τους και σκέψεις.
Με αυτόν τον τρόπο διασφαλίζουμε την πολυπρισματική και έγκυρη εικόνα
της κατάσταση του μαθητή καθώς μας παρέχονται πληροφορίες από πολλά άτομα και
με ποικίλους τρόπους. Σαφώς και η συγκέντρωση τέτοιου όγκου πληροφοριών
απαιτεί παραπάνω από μια συναντήσεις (Πολυχρόνη, Χατζηχρήστου, Μπίμπου,
2010).
Όσον αφορά τα μοντέλα αξιολόγησης για τη διάγνωση Μαθησιακών
Δυσκολιών αυτά είναι η παραδοσιακή αξιολόγηση, η δυναμική αξιολόγηση και η
αξιολόγηση που είναι βασισμένη στο αναλυτικό πρόγραμμα.
Στην παραδοσιακή αξιολόγηση χρησιμοποιούνται τα σταθμισμένα τεστ τα
οποία κατατάσσουν τον μαθητή σε μια κατηγορία ανάλογα με την επίδοση του και
εντοπίζουν αδυναμίες. Μέχρι το τέλος της δεκαετίας του ’90 υπήρχαν πολύ λίγα
σταθμισμένα τεστ στην Ελλάδα για την αξιολόγηση των Μαθησιακών Δυσκολιών με
αποτέλεσμα οι ειδικοί να χορηγούν αυτοσχέδιες μετρήσεις ή και μεταφρασμένα
σταθμισμένα τεστ άλλων χωρών. Κατά συνέπεια η βαθμολογία και η ερμηνεία
γινόταν σύμφωνα με τις σταθμίσεις σε δείγματα μαθητών άλλων χωρών. Η
22

κατάσταση φυσικά έχει βελτιωθεί σημαντικά και σήμερα διαθέτουμε αρκετά έγκυρα
διαθέσιμα εργαλεία αξιολόγησης και διάγνωσης των Μαθησιακών Δυσκολιών.
Παραδείγματα σταθμισμένων τεστ που χρησιμοποιούνται στη χώρα μας είναι το
WISC-III, το Αθηνά Τεστ, κ.α.
Κατά την Γρίβα (2012) μάλιστα, τα σταθμισμένα τεστ αποτελεί τον πιο
αξιόπιστο τρόπο διάγνωσης της αναπτυξιακής δυσαριθμησίας. Σταθμισμένα τεστ που
χρησιμοποιούνται στην Ελλάδα για την διάγνωση της δυσαριθμησίας είναι λ.χ. το
Κριτήριο Πρώιμης Μαθηματικής Επάρκειας της Ουτρέχτης (Utrecht Early
Mathematical Competence Test), το Stanford-Binet Intelligence Scale IV (SB-IV) Quantitative Reasoning subtest, το Woodcock-Johnson Test of Academic Achievment
– Revised (WJ-R) -Calculation subtest, Applied Problems, and Mathematics
Reasoning subtest, το Arithmetic Battery, το Wechsler Individual Achievement Test Mathematics Reasoning subtest, κ.α.
Στη δυναμική αξιολόγηση πάλι δε γίνεται χρήση σταθμισμένων τεστ. Ο
εκπαιδευτικός προσπαθεί να αξιολογήσει την ικανότητα του μαθητή να μάθει μέσα
στο πλαίσιο της τάξης. Πρόκειται περισσότερο για μία υποκειμενική αξιολόγηση του
εκπαιδευτικού η οποία δε βασίζεται σε βαθμολογίες δοκιμασιών.
Όσον αφορά την αξιολόγηση με βάση το Αναλυτικό Πρόγραμμα (CurriculumBased Measurement (CBM, Deno, 1985) πρόκειται για παρακολούθηση της προόδου
του μαθητή σε διάφορους τομείς (Deno & Fuchs, 1987; Shinn, 1989) και στο
μαθησιακό υλικό του αναλυτικού προγράμματος. Στόχος είναι να βελτιωθεί η
επίδοση του μαθητή στρέφοντας την αξιολόγηση σε συνάρτηση με την διδακτική
διαδικασία. Αρχικά εκτιμάται το επίπεδο του παιδιού σε κάθε αντικείμενο και μέσω
ειδικά σχεδιασμένων διαδικασιών. Έπειτα ο εκπαιδευτικός θέτει στόχους σχετικά με
την επιδιωκόμενη βελτίωση του μαθητή μέχρι το τέλος την χρονιάς. Κατά τη
διάρκεια της χρονιάς εφαρμόζεται το ενισχυτικό πρόγραμμα και ο μαθητής
αξιολογείται σε δεκαπενθήμερη βάση. Η πρόοδος του μαθητή παίρνει τη μορφή
διαγράμματος και συγκρίνεται η πορεία του μαθητή με τον στόχο που έχει τεθεί. Στην
περίπτωση που η πορεία δεν συμβαδίζει με τον στόχο γίνεται επαναπροσδιορισμός
του στόχου και το αναμενόμενο αποτέλεσμα αυξάνεται η μειώνεται αντίστοιχα
(Χατζηχρήστου,2011). Πολλά ερευνητικά δεδομένα φαίνεται να υποστηρίζουν την
αποτελεσματικότητα του συστήματος CBM (Fuchs, Deno, & Mirkin, 1984; Fuchs,
Fuchs, & Hamlett, 1989a, 1989b, 1989c; Jones & Krouse,1988).
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Στη χώρα μας ο βασικός φορέας που είναι υπεύθυνος για την διάγνωση, την
αξιολόγηση και την υποστήριξη των παιδιών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες είναι
τα ΚΕΔΔΥ (Κέντρα Διάγνωσης- Διαφοροδιάγνωσης και Υποστήρηξης, πρώην
ΚΔΑΥ). Τα ΚΕΔΔΥ αναλαμβάνουν να διερευνήσουν και να διαπιστώσουν τις ειδικές
εκπαιδευτικές ανάγκες των ατόμων ηλικίας μέχρι 22 ετών. Η αξιολόγηση γίνεται από
μια πενταμελής επιτροπή που απαρτίζεται από έναν εκπαιδευτικό Ειδικής Αγωγής,
έναν παιδοψυχίατρο ή παιδίατρο με εξειδίκευση στην παιδονευρολογία ή νευρολόγο
με εξειδίκευση στην παιδονευρολογία, έναν κοινωνικό λειτουργό, έναν ψυχολόγο κι
έναν λογοθεραπευτή (Πολυχρονοπούλου, 2012)
Ορισμένες από τις αρμοδιότητες των ΚΕΔΔΥ είναι να ανιχνεύσουν και να
διαπιστώσουν το είδος και το βαθμό των δυσκολιών του παιδιού, να εισηγηθούν για
την

κατάρτιση

προσαρμοσμένων

εξατομικευμένων

προγραμμάτων

ψυχοπαιδαγωγικής και διδακτικής υποστήριξης και να εισηγηθούν για την εγγραφή
και τη φοίτηση σε κατάλληλη σχολική μονάδα. Επιπλέον οφείλουν να παρέχουν
συνεχή συμβουλευτική υποστήριξη σε γονείς και σε όσους συμμετέχουν στην
εκπαιδευτική διαδικασία του παιδιού και να εισηγούνται για την αντικατάσταση των
γραπτών εξετάσεων με προφορικές η άλλες μορφές εξετάσεων.
Ο θεσμός των ΚΕΔΔΥ βέβαια στην Ελλάδα, αν αναλογιστούμε τις τεράστιες
αδυναμίες σε στελέχωση, τις μεγάλες «ουρές» των μαθητών που αναμένουν
αξιολόγηση και την αδυναμία για κατάρτιση εξατομικευμένων εκπαιδευτικών
προγραμμάτων για κάθε μαθητή με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, μάλλον
υπολειτουργεί. Σε έρευνες των Αναστασίου και Ιορδανίδης (2006) επαληθεύτηκε
αυτή η αδυναμία, με τα ΚΕΔΔΥ των μεγάλων αστικών κέντρων (Αθήνα,
Θεσσαλονίκη) να καταδεικνύουν μεγάλες καθυστερήσεις στην διάγνωση και την
αξιολόγηση των παιδιών με αναπηρίες και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.

1.4Αντιμετώπιση
Την σωστή και έγκυρη διάγνωση και αξιολόγηση των Μαθησιακών
Δυσκολιών ακολουθεί η συγκρότηση ενός εξατομικευμένου προγράμματος
διδασκαλίας. Εξατομικευμένο, διότι κάθε μαθητής παρουσιάζει διαφορετικό προφίλ
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με δυσκολίες που αντιμετωπίζει και αιτιολογία. Κατά συνέπεια γενικεύσεις δεν
μπορούν να υπάρξουν και οι πρακτικές οφείλουν να είναι εξειδικευμένες για κάθε
περίπτωση.
Το ειδικό πρόγραμμα διδασκαλίας δίνει την ευκαιρία στο μαθητή να
συμβαδίσει με τους συνομηλίκους του και αμβλύνει τις δυσχέρειες που αντιμετωπίζει.
Για τον λόγο αυτό επιδιώκεται η αξιοποίηση των περισσότερων στοιχείων των «νέων
μαθηματικών» δηλαδή η σύνδεση με την καθημερινότητα, η εστίαση στην επίλυση
προβλημάτων, η στήριξη στις προηγούμενες γνώσεις για την οικοδόμηση της νέας
γνώσης, η ποικιλία των αναπαραστάσεων, η διδασκαλία διαφορετικών στρατηγικών
μάθησης, η «μοντελοποίηση», η ομαδοσυνεργατική μέθοδος μάθησης και η
καλλιέργεια μεταγνωστικών δεξιοτήτων (Πατσιοδήμου & Γεωργαλά, 2008).
Οι ερευνητές Fuchs et al. (2008) διατύπωσαν επτά βασικές αρχές για ένα
αποτελεσματικό πρόγραμμα παρέμβασης. Πρώτη τοποθετούν τη «σαφήνεια της
διδασκαλίας» και υποστηρίζουν οτι οι δραστηριότητες του παρεμβατικού
προγράμματος οφείλουν να είναι σαφείς ως προς τη γλώσσα και τις οδηγίες και όχι να
είναι ανακαλυπτικού τύπου.
Επόμενη βασική αρχή είναι η «ελαχιστοποίηση της αρνητικής επίδρασης
ελλιπών προϋποτιθέμενων γνώσεων». Ο εκπαιδευτικός πρέπει να είναι εξοικειωμένος
με τις προϋπάρχουσες γνώσεις του μαθητή και να στηριχτεί σε αυτές για την
οικοδόμηση των νέων. Η αρχή αυτή είναι σημαντική διότι αν ο εκπαιδευτικός
αγνοήσει τις γνώσεις που έχει ο μαθητής, συνεχώς θα έρχονται οι νέες σε σύγκρουση
με τις παλιές και πολύ πιθανό να αποτυγχάνει και να απογοητεύεται (Αγαλιώτης,
2013).
Επιπροσθέτως, από τις βασικές αρχές δεν θα μπορούσε να λείπει η «έμφαση
στην εννοιολογική κατανόηση». Οι έννοιες που μαθαίνουν οι μαθητές πρέπει να
στηρίζονται σε μια εννοιολογική δομή έτσι ώστε να κατανοούν εις βάθος κι όχι απλά
να απομνημονεύουν. Για την επιτυχή υποστήριξη των παιδιών που συναντούν
δυσκολίες στην αριθμητική θεωρείται η αναπαράσταση των βασικών μαθηματικών
εννοιών και διαδικασιών πρώτα σε πραξιακό, κατόπιν σε εικονιστικό και τέλος σε
συμβολικό επίπεδο. Η εξοικείωση των παιδιών με τις βασικές μαθηματικές έννοιες
και τα σύμβολα που χρησιμοποιούνται πρέπει να γίνεται σταδιακά και να προχωρεί
από το πολύ συγκεκριμένο προς το αφηρημένο (Henley& Ramsey& Algozzine,
2006).
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Τέταρτη αρχή είναι η «συνεχής εξάσκηση». Η εξάσκηση βοηθά στην
αυτοματοποίηση των ήδη κατακτηθεισών γνώσεων και έχει πολλά πλεονεκτήματα. Η
μνήμη και η προσοχή αφιερώνονται απερίσπαστες σε υψηλότερης τάξεις προβλήματα
και η αυτοπεποίθηση του μαθητή ενισχύεται σημαντικά. Φυσικά η αυτοματοποίηση
ωφελεί αν και μόνο αν έχει προηγηθεί η κατανόηση. Σε αντίθετη περίπτωση η
αυτοματοποίηση δεν είναι παρά μηχανιστικές εφαρμογές ακατανόητων ενεργειών οι
οποίες δεν προάγουν τη μαθηματική σκέψη (Αγαλιώτης, 2000).
Επόμενη αρχή είναι η «συχνή και συνδυαστική επανάληψη», η εφαρμογή
δηλαδή των μαθηματικών σε διάφορα περιβάλλοντα όπως αυτά της καθημερινότητας
και του ηλεκτρονικού υπολογιστή. Έκτη, είναι η «παροχή κινήτρων για μάθηση και
αυτορρύθμιση της συμπεριφοράς». Κατά τη σχολική τους ζωή οι μαθητές με
δυσκολίες μάθησης αντιμετωπίζουν αρνητικά συναισθήματα όπως αυτά της
αποτυχίας και της περιθωριοποίησης γι’ αυτό και ο εκπαιδευτικός πρέπει να ενισχύει
θετικά την προσπάθεια του μαθητή και να τον επιβραβεύει.
Έβδομη αρχή και τελευταία, είναι η «ανατροφοδότηση». Η ανατροφοδότηση
του μαθητή δηλαδή η άμεση παροχή διορθωτικών υποδείξεων συμβάλλουν στη
βελτίωση της επίδοσης του (Lloyd, J. & Keller, C., 1989). Όσον αφορά την
ανατροφοδότηση του εκπαιδευτικού, το ζητούμενο δεν είανι ο αριθμός των σωστών
προβλημάτων που θα λύσει ο μαθητής ή οι σωστές πράξεις, αλλά η ενημέρωση για
την καταλληλότητα των διαδικασιών που επιλέχθηκαν να χρησιμοποιηθούν στο
παρεμβατικό πρόγραμμα.
Οι R. Dunn & K. Dunn (1993) υποστηρίζουν ότι μαθητές με δυσαριθμησία
έχουν καλύτερες επιδόσεις στα μαθηματικά όταν διδάσκονται με συνδυασμένη
απτική-κιναισθητική προσέγγιση και στη συνέχεια δέχονται ανατροφοδότηση με
ακουστικά και οπτικά ερεθίσματα. Συνεπώς πρέπει να τονιστεί η ανάγκη για ευελιξία
στη χρήση διδακτικών μεθόδων και η προσαρμογή τους στο μαθησιακό ύφος του
μαθητή. Για παράδειγμα, για έναν μαθητή που μαθαίνει καλύτερα ακουστικά
προτείνεται κάθε ενέργεια να ακολουθείται από σύντομη λεκτική περιγραφή από τον
δάσκαλο, ενώ για έναν μαθητή που μαθαίνει καλύτερα οπτικά προτείνεται κάθε
ενέργεια να ακολουθείται από εικονιστική παρουσίαση (Thornton, C. & Toohey, M.,
1985 ό.α. Αγαλιώτης, 2000).
Μια πολύ σημαντική πρόταση για την αντιμετώπιση των μαθηματικών
δυσκολιών των παιδιών με ειδική μαθησιακή δυσκολία στην αριθμητική
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(δυσαριθμησία) είναι αυτή των H. Grissemann & A. Weber (1990), η οποία στοχεύει
στην κατάκτηση των βασικών αριθμητικών δεδομένων του πολλαπλασιασμού
ενισχύοντας την απομνημόνευση. Προσφέρει διδακτικό αγαθό με την αξιοποίηση των
λεκτικών ικανοτήτων αφού ένα από τα χαρακτηριστικά των παιδιών αυτής της
κατηγορίας, είναι η κανονική ή ακόμα και πάνω από το μέσο όρο γλωσσική ανάπτυξη
(προφορικός λόγος, αναγνωστική αποκωδικοποίηση, γραφή) και καλή οπτική μνήμη
γραπτών λέξεων (Αγαλιώτης, 2000).
Παράλληλα κινήθηκαν και οι J. Strang & B. Rourke (1985) οι οποίοι
υποστήριξαν πως η αντιμετώπιση των δυσκολιών στην εκτέλεση πράξεων που
αντιμετωπίζουν τα άτομα με δυσαριθμησία πρέπει να στηρίζεται σε δυο βασικές
αρχές (Αγαλιώτης, 2000). Πρώτον, να δίνεται ιδιαίτερη βαρύτητα στο λεκτικό και
συνεπώς, όσο το δυνατόν περισσότερο η διδασκαλία να στηρίζεται σε αυτό.
Δεύτερον, η διδασκαλία να είναι συστηματική και συγκεκριμένη εφόσον για τους
δυσαριθμηκούς μαθητές η παρατήρηση και ο χειρισμός αντικειμένων δεν είναι
ιδιαίτερα εύκολα αναλογιζόμενοι και τα προβλήματα αντίληψης.
Οι ίδιοι ερευνητές τονίζουν την ανάγκη για προφορική λεπτομερειακή
παρουσίαση των διαδοχικών βημάτων εκτέλεσης των πράξεων από τον δάσκαλο,
προφορική και γραπτή παρουσίαση των βημάτων της πράξης από το ίδιο το παιδί,
εξοικείωση με την οπτική πλευρά της εκτέλεσης, εισαγωγή χειροπιαστού υλικού,
εκτέλεση πράξεων με γραπτά σύμβολα, εξάσκηση στην ανάγνωση των αριθμητικών
ασκήσεων, χρησιμοποίηση από τον μαθητή υπολογιστή τσέπης (κομπιουτεράκι) για
τον έλεγχο της ορθότητας των απαντήσεων, και άλλες προτάσεις που θα βοηθήσουν
τον μαθητή με μαθηματικές δυσκολίες (Strang, J. & Rourke, B., 1985 ό.α. Αγαλιώτης
2000).

1.5Τ.Π.Ε. στην Εκπαίδευση
Ο τομέας της εκπαίδευσης, δηλαδή το σχολικό περιβάλλον, ως κατ’ εξοχήν
χώρος μάθησης και μετάδοσης γνώσεων δε θα μπορούσε να υστερήσει στην επιρροή
των τεχνολογικών εξελίξεων στης σύγχρονης εποχής (Σουβαλιώτη, 2008). Οι
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σύγχρονες απαιτήσεις μόρφωσης είναι αυτές που καθιστούν αναγκαία την ένταξη των
Τ.Π.Ε. στην εκπαιδευτική διαδικασία και γενικότερα στο εκπαιδευτικό σύστημα.
Οι χρήση των νέων τεχνολογιών στην εκπαίδευση, ιστορικά, έχει
επικεντρωθεί στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές και εκπληρώνει τρεις διακριτούς
σκοπούς. Πρώτον, να μάθουν οι μαθητές πως λειτουργούν τα διάφορα τεχνολογικά
μέσα και να τα χρησιμοποιούν προς όφελος τους. Δεύτερον, η εκπαιδευτική
διαδικασία να υποστηρίζεται από τεχνολογικά εργαλεία που θα την κάνουν
περισσότερο ελκυστική και αποτελεσματική και τέλος, να υποβοηθηθεί η διοίκηση
και η διαχείριση του σχολείου με διάφορες ηλεκτρονικές πλατφόρμες, κ.α..
Οι Τ.Π.Ε. βελτιώνουν σε σημαντικό βαθμό τη διδασκαλία και τα παρεχόμενα
αποτελέσματα προσφέρουν περισσότερα πλεονεκτήματα και σημαντικές βελτιώσεις
στην εκπαιδευτική διαδικασία. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελούν τα μαθήματα
των φυσικών επιστημών στα οποία οι νέες τεχνολογίες αποτελούν καταλυτική πηγή
διαδραστικής προσομοίωσης τεστ και πειραμάτων σε περιπτώσεις που το σχολείο δεν
διαθέτει τα κατάλληλα υλικά ή το κόστος είναι μεγάλο. Επιπλέον, η χρήση
εκπαιδευτικού λογισμικού παρέχει τη δυνατότητα αξιοποίησης των δυνατοτήτων των
νέων τεχνολογιών στο μέγιστο βαθμό, τόσο μέσω της δημιουργίας ελκυστικού όσο
και αποτελεσματικού περιβάλλοντος μάθησης για τους μαθητές (Παπαγιαννοπούλου,
2006).
Η ενασχόληση των

μαθητών με τις νέες τεχνολογίες προσφέρει,

αδιαμφισβήτητα, κίνητρα και δίνει στους μαθητές την αίσθηση της ελευθερίας και
της ενθάρρυνσης. Ακόμη και οι αδύναμοι μαθητές μπορούν µέσω της χρήσης της
τεχνολογίας να αποκαλύψουν τις ικανότητες και τη δημιουργικότητα τους. Η χρήση
της τεχνολογίας παρέχει αυθεντικές δραστηριότητες και δημιουργικές εργασίες για
τους μαθητές. Φυσικά αυτό θα πρέπει οι εκπαιδευτικοί να το εκμεταλλευτούν προς
όφελος των ίδιων αλλά και των μαθητών.
Στην Ελλάδα τα πράγματα βρίσκονται σε σχετικά πρώιμο στάδιο σε σύγκριση
με άλλες χώρες. Έρευνες έχουν δείξει πως το 96% των ευρωπαϊκών σχολείων
διαθέτουν πρόσβαση στο διαδίκτυο εκ των οποίων οι σκανδιναβικές χώρες, η
Ολλανδία, η Μάλτα και η Εσθονία διατηρούν το μεγαλύτερο ποσοστό (Korte &
Hüsing, 2007). Άλλη έρευνα αναφέρει ότι το 2006 στην Φιλανδία το 77% των
σχολείων διέθετε υπολογιστές στην τάξη, στην Ισπανία το 48%, στην Πολωνία το
23% ενώ στην Ελλάδα το 18%.
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Η είσοδος της τεχνολογίας στην εκπαιδευτική πραγματικότητα παρέχει
σημαντικά πλεονεκτήματα προς όφελος και των εκπαιδευτικών και των μαθητών,
όπως η ανάπτυξη του τεχνολογικού γραμματισμού, παρακίνηση και αύξηση του
ενδιαφέροντος των μαθητών, μείωση των προβλημάτων πειθαρχίας, μαθητοκεντρική
διδασκαλία, πλουραλισμός πηγών γνώσης και ομαδοσυνεργατική διδασκαλία
(Δοσούλα, 2015). Οι υπολογιστές πλέον αντιμετωπίζονται ως εκπαιδευτικό εργαλείο
κι όχι ως ξεχωριστό μάθημα (Πληροφορική). Επιπλέον, τα tablet και οι διαδραστικοί
πίνακες έχουν εκπληρώσει τις προφητείες περί βελτίωση της διδασκαλίας.
Συγχρόνως, επιτακτική γίνεται και η ανάγκη για την ανάλογη επιμόρφωση του
διδακτικού προσωπικού σε ζητήματα τεχνολογίας και για την εξοικείωση τους με τη
χρήση Η/Υ (Mazzarol et al. 1998). Ακόμα και έπειτα από την εισβολή των Τ.Π.Ε.
στην ελληνική εκπαίδευση υπάρχουν εκπαιδευτικοί που δεν διαθέτουν τις
απαραίτητες γνώσεις για την πλήρη αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών στο έργο τους
(Murphy & Greenwood, 1998). Έρευνες έχουν δείξει πως αν οι εκπαιδευτικοί
καταρτιστούν και επιμορφωθούν επαρκώς, έχουν μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση και
λιγότερο άγχος όταν χρησιμοποιούν νέες τεχνολογίες στο μάθημα (Makrakis, 1989;
Makrakis & Pope-Davis & Wispoel, 1993; Μασσιάλας, 2005). Ο Noss, συνεργάτης
του Piaget, τονίζει της σημασία της επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών δηλώνοντας:
«Τα χρηµατικά ποσά που διατίθενται για την παιδαγωγική κατάρτιση και
επιµόρφωση των εκπαιδευτικών, επιβάλλεται να είναι εκατονταπλάσια αυτών που
δαπανώνται για την αγορά υπολογιστών».
Στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα η διάχυση των Τ.Π.Ε. ήταν σε αρχικά
στάδια μέχρι πρόσφατα. Τα σχολεία στα οποία η τεχνολογία χρησιμοποιούνταν σε
μεγαλύτερο βαθμό, αποτέλεσαν προσφορές μελέτης περίπτωσης για τα ελληνικά
δεδομένα εφόσον ήταν συγκριτικά ελάχιστα. Η κατάσταση όμως παρουσιάζει
βελτίωση καθώς το σύστημα κάνει σημαντικά βήματα και αλλαγές. Το
πολυσυζητημένο «νέο σχολείο» και η δράση για την «ψηφιακή τάξη» στο πλαίσιο της
Ψηφιακής Στρατηγικής του Υπουργείου Παιδείας, δια βίου Μάθησης και
Θρησκευμάτων, περιλαμβάνει μεταξύ άλλων, το «ψηφιακό βιβλίο» το οποίο
συνοδεύει το σχολικό εγχειρίδιο με ηλεκτρονικό διδακτικό υλικό και αντίστοιχο
εκπαιδευτικό λογισμικό. Παρά λοιπόν την εκτεταμένη οικονομική κρίση που επιδρά
αρνητικά στις υποδομές, είναι πλέον γεγονός, καθώς και η πρόβλεψη για
ενσωμάτωση των Τ.Π.Ε. στις σχολικές τάξεις (Μήτκας, Τσουλής & Πόθος, 2014).
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Σημαντικό είναι να αναφέρουμε βέβαια ότι σε καμία περίπτωση τα
τεχνολογικά επιτεύγματα δεν αντικαθιστούν τον δάσκαλο. Είναι εκείνος που
οργανώνει τη ροή του μαθήματος, καθοδηγεί και εμπνέει τους μαθητές.

1.5.1

Τ.Π.Ε. και Μαθηματικά

Τα τεχνολογικά επιτεύγματα στο χώρο της εκπαίδευσης είναι αξιόλογα και
αρμόζει να απορροφηθούν από τα εκπαιδευτικά ιδρύματα με μεθοδικότητα και σε
όλα τα μαθήματα. Πιο συγκεκριμένα όμως, στο μάθημα των μαθηματικών
προσφέρονται πάρα πολλά αξιόλογα και εύχρηστα λογισμικά, ψηφιακά παιχνίδια
ακόμη και εφαρμογές που ο δάσκαλος μπορεί να ενσωματώσει στην διδασκαλία,. Η
πρόκληση είναι στο κατά πόσο το σχολείο θα μπορέσει να συνδέσει την θεωρία με
την πράξη.
Ειδικότερα, το μάθημα των μαθηματικών είναι άρρηκτα συνδεδεμένο με τον
πειραματισμό και ο Η/Υ είναι ένα εργαλείο που προσφέρεται για τέτοιες εφαρμογές.
Έτσι οι μαθητές ερευνούν, εκτιμούν, αιτιολογούν πιθανές λύσεις και αναπτύσσουν
επιχειρηματολογία υπέρ της λύσης που προτείνουν εκφράζοντας την σε μαθηματική
ορολογία.

Οι μαθητές ανακαλύπτουν, αυτενεργούν και γνωρίζουν κρυμμένα

μαθηματικά μοντέλα. Έρευνες δείχνουν ότι οι μαθητές που αλληλεπιδρούν με τα
εκπαιδευτικά λογισμικά, ασχολούνται σε μεγαλύτερο βαθμό και μαθαίνουν
περισσότερα από αυτά που περιορίζονται στην παραδοσιακή διδασκαλία.
Επιπλέον, τα εκπαιδευτικά λογισμικά καλλιεργούν στους μαθητές την
αίσθηση της αναπαράστασης που εκλείπει από την εκπαιδευτική διαδικασία σήμερα.
Επιπλέον, προσφέρουν την δυνατότητα να επαναπροσδιορίσουν την σκέψη τους, να
αλλάξουν οποτεδήποτε την αρχική απάντηση και γενικότερα να είναι ευέλικτοι. Οι
Τ.Π.Ε. πρέπει να χρησιμοποιούνται στις αίθουσες, ώστε να βοηθούν τους μαθητές
κατά την επίλυση προβλημάτων, προσφέροντας πρόσβαση σε πληροφορίες,
αποτελώντας ιδανικό πεδίο για µοντελοποίηση προβλημάτων αλλά και γόνιμο έδαφος
ανάπτυξης μοντέλων και διαδικασιών λήψης αποφάσεων (Jonassen & Howland,
2003).
Η εξέλιξη αυτή στον χώρο της εκπαίδευσης βασίστηκε στις ακόλουθες δύο
παραμέτρους:
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1) στην διαπίστωση ότι πολλά εμπόδια (π.χ. μεμονωμένη αναπαράσταση)
μπορούν να υπερπηδηθούν με την χρήση ειδικά σχεδιασμένων
υπολογιστικών περιβαλλόντων. Με τη χρήση αυτών, προσφέρονται
εργαλεία που προβάλλουν την μαθηματική έννοια με πολλαπλές και
διασυνδεόμενες αναπαραστάσεις (Kaput, 1992).
2) στο γεγονός ότι η διεξαγωγή του μαθήματος με τη χρήση νέων
τεχνολογιών και υπολογιστικών εργαλείων υποδεικνύει την ανάγκη
εντοπισμού και καταγραφής των προσδοκώμενων δραστηριοτήτων των
μαθητών και των εκπαιδευτικών στην τάξη. Αντίθετα με των ευρέως
θεωρούμενη αυταπόδεικτη αξία της, η χρήση Τ.Π.Ε. στο μάθημα
τοποθετεί στο κέντρο τις παραμέτρους που συνδέονται με τους ρόλους και
τις δραστηριότητες των συμμετεχόντων στην διδακτική πράξη (Κυνηγός
& Δημαράκη, 2002), την ανάγκη για μελέτη των μαθηματικών εννοιών
που ωφελεί η χρήση ενός υπολογιστικού περιβάλλοντος (Sutherland &
Balacheff, 1999), οι ίδιες οι εργασίες που αναθέτει ο εκπαιδευτικός στους
μαθητές (Hoyles, 2001) και γενικά το πλαίσιο διδασκαλίας ( Nardi, 1996).
Μιλάμε φυσικά για την σχεδίαση, την διεξαγωγή και την εκτέλεση του
μαθήματος εντός της τάξης και δίνεται βάση σε στοιχεία όπως η
συνεργατική μάθηση, η αλλαγή των ρόλων εκπαιδευτικών και μαθητών, η
ενίσχυση της ανάπτυξης μαθητοκεντρικών διδακτικών μοντέλων με τον
δάσκαλο σύμβουλο και συνεργάτη (Hoyles & Noss, 1992).
Οι Nguyen, Hsieh, & Allen (2006) σε μια πειραματική τους μελέτη επιδίωξαν
να διαπιστωθεί αν τα παιδιά μέσης εκπαίδευσης σε αγροτικές περιοχές του Τέξας
μέσω μιας διαδικτυακής πρακτικής παρέμβασης θα αποκτήσουν βελτιωμένες
δεξιότητες μαθηματικών και θετική στάση για το μάθημα αυτό. Τα αποτελέσματα
ήταν ενθαρρυντικά καθώς οι μαθητές όχι μόνο παρουσίασαν βελτίωση στις επιδόσεις
τους αλλά μείωσαν το άγχος στα τεστ και απέκτησαν περισσότερα κίνητρα.
Η Γεωμετρία από την άλλη, λόγω της οπτικής της φύσης είναι πιο προφανής
τομέας για την ενσωμάτωση της τεχνολογίας. Τα οφέλη από τη χρήση εικονικών
χειρισμών για την παρώθηση των μαθητών διαμέσου των επιπέδων γεωμετρικής
σκέψης Van Hiele είναι πολλά (Moyer & Bolyard, 2002). Επιπλέον οι περιορισμοί
είναι λιγότεροι με τα εργαλεία πληροφορικής για τη Γεωμετρία λόγω της ομοιότητας
τους με τα φυσικά εργαλεία (Van de Walle, Karp, & Bay- Williams, 2010).
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Συμπερασματικά, η ενσωμάτωση των Τ.Π.Ε. ενισχύει την διδασκαλία και
προσφέρει μεγαλύτερο εύρος δραστηριοτήτων απέχοντας αισθητά από την
παραδοσιακή και μετωπική διδασκαλία των μαθηματικών. Συντελεί στην ανάπτυξη
δεξιοτήτων, στην διερεύνηση μέσω του πειράματος, στην ομαδική εργασία και
επικοινωνία των μαθητών. Έχει αποδειχθεί εξάλλου η συνεισφορά των ηλεκτρονικών
υπολογιστών στην απόδειξη θεωρημάτων και στην εύρεση «ειδικών» αριθμών (π.χ.
π). Ακόμα είναι προδήλως καταλυτική και η συμβολή στην κατανόηση των
μαθηματικών.

1.5.2

Τ.Π.Ε. και Δυσαριθμησία

Η J. Day (1995) υποστηρίζει πως τρεις είναι οι τρόποι με τους οποίους η
χρήση των νέων τεχνολογιών διευκολύνει την πρόσβαση στη μάθηση:
α) Με την απομάκρυνση των “φυσικών” εμποδίων, μιλώντας κυρίως για
κινητικά προβλήματα (physical access),
β) Με την παρουσίαση των μαθημάτων με διαφορετικούς τρόπους ( cognitive
access),
γ) Με την υποστήριξη των μαθητών σε ιδιαίτερους τομείς δυσκολιών
(supportive access).
Ο C. Singleton (1994) χωρίζει τους εκπαιδευτικούς σε δυο κατηγορίες. Σε
εκείνους που αντιμετωπίζουν τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές ως μέθοδο
διδασκαλίας βασικών δεξιοτήτων ( θεραπεία και μάθηση) και σε εκείνους που τους
αντιμετωπίζουν ως ένα μέσο που δίνει πρόσβαση στα μαθήματα (πρόσβαση και
υποστήριξη). Ο ίδιος υποστηρίζει πως και οι δύο πτυχές είναι εξίσου σημαντικές και
χρήσιμες για τη διδασκαλία μαθητών με μαθησιακά προβλήματα αλλά η λέξη κλειδί
είναι η “διαφοροποίηση”. Ανάλογα δηλαδή με τις ανάγκες κάθε μαθητή ο
εκπαιδευτικός πρέπει να κάνει χρήση των Τ.Π.Ε. είτε με τον έναν είτε με τον άλλο
τρόπο.
Το μεγαλύτερο πλεονέκτημα της χρήσης της τεχνολογίας σε παιδιά με
Μαθησιακές Δυσκολίες και δη Δυσαριθμησία είναι ένα: το κίνητρο για μάθηση
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(Brooks, 1997). Ενισχύεται επιπλέον και η προσοχή τους καθιστώντας τους ικανούς
να δείξουν πόσο βαθιά έχουν κατανοήσει κάτι (Detheridge, 1996). Ο κάθε
δυσαριθμικός μαθητής μέσα από τα μαθηματικά περιβάλλοντα των υπολογιστών
μαθαίνει με τον δικό του ρυθμό εφόσον ο υπολογιστής δεν είναι άνθρωπος και δεν
κουράζεται ποτέ, προσφέροντας μεγάλο βαθμό εξάσκησης (Rooms, 2000).
Το σημαντικότερο όμως για έναν μαθητή με δυσαριθμησία είναι ότι με τον
υπολογιστή οι εργασίες του παρουσιάζονται σε μικρά διαδοχικά βήματα (Detheridge,
1996). Οι μακροσκελείς και μπερδεμένες οδηγίες έχει αποδειχθεί ότι αποτελούν
τροχοπέδη για τους δυσαριθμικούς μαθητές.
Οι δυνατότητες λοιπόν που προσφέρονται είναι πολλές. Υπολογιστές τσέπης,
κασετόφωνα, tablets αλλά κυρίως οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές συμβάλλουν στην
άμβλυνση προβλημάτων όπως εκείνα του εκφραστικού και προσληπτικού λόγου, ο
αργός ρυθμός μάθησης και οι πολλές επαναλήψεις, το χαμηλό αυτοσυναίσθημα και η
αδυναμία έκθεσης σε αρνητική κριτική (Αγαλιώτης, 2000). Για παράδειγμα, ασκήσεις
πρόσθεσης ή αφαίρεσης βασικών αριθμητικών δεδομένων είναι γνωστό πως μπορούν
να γίνουν αρκετά πιο ελκυστικές σε σχέση με τις ασκήσεις στο τετράδιο, αν
χρησιμοποιήσουν ένα πρόγραμμα στον υπολογιστή με ωραία γραφικά, ήχο και μια
μορφή άμεσης ενίσχυσης στον μαθητή. Πρέπει εδώ να αναφέρουμε πως ο μαθητής με
δυσαριθμησία δεν είναι αυτονόητο ότι θα μπορέσει να πατήσει το σωστό κουμπί και
με τη σωστή σειρά που απαιτείται από την εφαρμογή. Αρχικά λοιπόν πρέπει να δοθεί
βάση στους τρόπους αντιμετώπισης τέτοιων δυσκολιών (Bley, N. & Thornton, C.,
1995; Henderson, A., 1998).

1.6 Ψηφιακό παιχνίδι
Ψηφιακό ορίζουμε το παιχνίδι το οποίο παρέχει οπτική ψηφιακή πληροφορία,
δέχεται σαν είσοδο δεδομένα από παίκτες, προχωρά στη διαχείριση των δεδομένων
σύμφωνα με προγραμματισμένους κανόνες, τροποποιεί τις ψηφιακές πληροφορίες
στους παίκτες και παίζεται σε α) κονσόλες, π.χ. Playstation, Xbox, οι οποίες
συνδέονται με την τηλεόραση, β) σε υπολογιστές, γ) σε φορητές συσκευές π.χ. κινητά
τηλέφωνα, tablets, συσκευές όπως το Game Boy Advance και το Nintendo DS
(Kirriemuir J. & McFarlane A., 2004).
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Τα ψηφιακά παιχνίδια έχουν τρία βασικά χαρακτηριστικά, α) την πρόκληση,
β) την φαντασία και γ) την περιέργεια. Η πρόκληση χαρακτηρίζει περιβάλλοντα που
η επίτευξη των στόχων είναι αμφίβολη (Malone, 1980). Η φαντασία και η περιέργεια
από την άλλη, αποτελούν πολύ σημαντικά στοιχεία σε ένα παιχνίδι για τους μαθητές.
Η κατηγορία ενεργητικών περιβαλλόντων περικλείει τα ψηφιακά παιχνίδια τα
οποία θα πρέπει να σχεδιάζονται με τρόπο που να περιέχουν δραστηριότητες που
πρέπει να έρθουν σε πέρας, που έχουν καθαρούς στόχους, που να παρέχουν στον
μαθητή άμεση ανατροφοδότηση και που να προκαλούν τη συγκέντρωση.
Στην παρούσα εργασία το ψηφιακό παιχνίδι έχει τη μορφή διασκεδαστικής
εκπαιδευτικής ή μαθησιακής δραστηριότητας. Στον παρακάτω πίνακα
παρουσιάζονται τα δώδεκα χαρακτηριστικά που κατά τον Prensky (2007) προκαλούν
την ενασχόληση των παικτών μαζί τους.

Πίνακας 2. Τα χαρακτηριστικά του ψηφιακού παιχνιδιού κατά Prensky

2. Ερευνητικό μέρος

2.1Σκοπός της έρευνας
Ο σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να εξετάσει τον βαθμό στον οποίο
ένα πρόγραμμα εκπαιδευτικής παρέμβασης με κύριο χαρακτηριστικό του το
ψηφιακό παιχνίδι, μπορεί να αποδειχθεί ωφέλιμο και να βελτιώσει τις επιδόσεις
και την κατανόηση μαθηματικών εννοιών σε μαθητές με δυσαριθμησία.
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Ειδικότερα μελετάται η ενίσχυση του μαθητή σε μαθηματικές έννοιες όπως η
ανάλυση αριθμών σε μονάδες δεκάδες και εκατοντάδες και οι πράξεις πρόσθεσης
και αφαίρεσης διψήφιων και τριψήφιων, με και χωρίς κρατούμενο.
Συνεπώς, το ερευνητικό ερώτημα είναι κατά πόσο παρεμβάσεις με
κεντρικό άξονα τις νέες τεχνολογίες (ψηφιακό παιχνίδι) μπορούν να βοηθήσουν
έναν μαθητή με δυσαριθμησία να βελτιώσει το γνωστικό του επίπεδο στα
μαθηματικά. Επιδιώκεται να συμπεράνουμε κατά πόσο οι τόσο πολλά
υποσχόμενες Τ.Π.Ε. βοηθούν μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες.

2.2Ερευνητικό ερώτημα
Η παρούσα έρευνα φιλοδοξεί να απαντήσει στο ερευνητικό ερώτημα που
θέτει σύμφωνα με τα παραπάνω θεωρητικά δεδομένα. Αυτό είναι:
-

Τα ψηφιακά παιχνίδια, τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι του
παρεμβατικού προγράμματος διδασκαλίας, θα συνεισφέρουν στην βελτίωση
της μαθηματικής επίδοσης του μαθητή με δυσαριθμησία;

2.3Προφίλ συμμετέχοντος
Το πρόγραμμα εκπαιδευτικής παρέμβασης έγινε στον Ν. Π., ηλικίας 11 ετών
και μαθητή της Ε’ τάξης ενός Δημοτικού Σχολείου Φλώρινας. Ο μαθητής
παρακολουθεί παράλληλα το τμήμα ένταξης καθώς, όπως αναφέρεται στην
γνωμάτευση του Κέντρου Διάγνωσης, Διαφοροδιάγνωσης και Υποστήριξης
(ΚΕΔΔΥ), είναι μαθητής που αντιμετωπίζει Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες. Στη
γνωμάτευσή τους, ως εργαλείο εκτίμησης της νοητικής λειτουργίας (IQ) αναφέρεται
το WISC-III (Γιώργας, Παρασκευόπουλος, Μπεζεβέγκης και Γιαννίτσας, 1999). Η
γνωμάτευση δεν έχει καταγεγραμμένο κάποιο άλλο πρόβλημα υγείας που θα
μπορούσε να επηρεάζει τις μαθησιακές του επιδόσεις.
Το αγόρι Ν.Π. έχει φυσιολογική σωματική, γλωσσική, κοινωνική και νοητική
ανάπτυξη όπως είναι αναμενόμενο. Έχει ιδιαίτερα χόμπι και ασχολίες που
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σχετίζονται με την ζωή στο χωριό και τις αγροτικές δουλειές, καθώς και το
ποδόσφαιρο, το ποδήλατο και τα παιχνίδια που παίζει με τους φίλους του στη
γειτονιά. Το οικογενειακό του περιβάλλον ωστόσο, δεν μπορεί να του προσφέρει
βοήθεια με τα μαθήματα και κατά συνέπεια αμελεί να ασχοληθεί με εργασίες για το
σπίτι ακόμα και να διαβάσει για την επόμενη μέρα. Ο ίδιος κάνει λόγο συχνά για το
άγχος που του δημιουργεί η εκπαιδευτική πράξη και τα αρνητικά συναισθήματα για
το σχολείο.
Στη σχολική τάξη ο μαθητής Ν.Π. κάθεται στην πρώτη σειρά δίπλα στην
πόρτα με προτροπή της δασκάλας του. Η στάση του ως προς τα περισσότερα
μαθήματα είναι αρνητική και αδιάφορη και συμμετέχει εφόσον τον παρακινήσει η
εκπαιδευτικός. Ωστόσο μαθήματα όπως η Ιστορία, τα Θρησκευτικά, η Πληροφορική
και η Ζωγραφική παραδέχεται πως κινούν περισσότερο το ενδιαφέρον του από τα
υπόλοιπα. Αγαπημένο του μάθημα είναι η Ιστορία το οποίο θεωρεί δυνατό του
σημείο. Η στάση του προς την διδάσκουσα και τους συμμαθητές του είναι αρκετά
καλή. Η προσοχή του όμως, διασπάται συνέχεια κατά τη διάρκεια του μαθήματος
ειδικά την ώρα των μαθηματικών.
Όσον αφορά το γνωστικό επίπεδο στα μαθηματικά είναι αρκετά πίσω για το
αναμενόμενο επίπεδο της ηλικίας του. Ενώ έχει κατακτήσει το προμαθηματικό
στάδιο, έχει μείνει στις δυο πρώτες βασικές μαθηματικές πράξεις, στην πρόσθεση και
την αφαίρεση. Οι διψήφιοι αριθμοί επιπλέον έχουν πάψει να τον δυσκολεύουν πολύ
ενώ οι τριψήφιοι είναι κάτι όχι και τόσο γνώριμο γι’ αυτόν. Μπερδεύεται ακόμα στην
διάταξη των αριθμών, στην ακολουθία και απαραίτητο για την περάτωση ασκήσεων
του είναι η αριθμο-σκάλα (τύπος αριθμογραμμής) που τον βοηθά στην καταμέτρηση.
Πολύ συχνά χρησιμοποιεί δάκτυλα για να μετρήσει και οι στρατηγικές που επιλέγει
βρίσκονται σε αρχικά στάδια και δεν είναι καθόλου σύνθετες.

2.4Σχεδιασμός παρεμβατικού προγράμματος και διαδικασία
Έπειτα από συνεννόηση με τον διευθυντή του σχολείου και την δασκάλα
ένταξης μου δόθηκε άδεια να πραγματοποιήσω το παρεμβατικό πρόγραμμα σε
περιορισμένο χρονικό διάστημα. Οι παρεμβάσεις που έγιναν στον μαθητή έλαβαν
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χώρα στην αίθουσα ένταξης που διαθέτει το σχολείο. Αρχικά του χορηγήθηκε το
Κριτήριο Πρώιμης Μαθηματικής Επάρκειας της Ουτρέχτης με σκοπό να
διαμορφωθεί εικόνα για τις γνωστικές του ικανότητες στα μαθηματικά και έπειτα
ακολούθησε

το

Pre-test.

Μετά

από

τρεις

συναντήσεις

κατά

τις

οποίες

πραγματοποιήθηκαν τρεις παρεμβάσεις, χορηγήθηκε το Post- test, αντίστοιχο του
Pre-test, το οποίο αναλύθηκε προκειμένου να μετρήσουμε τα αποτελέσματα του
προγράμματος. Οι συναντήσεις γινόταν κάθε Τρίτη, ένα συγκεκριμένο διδακτικό
δίωρο που μου διέθετε η δασκάλα ένταξης, με εξαίρεση την συνάντηση για το
Κριτήριο Πρώιμης Μαθηματικής Επάρκειας, το Pre-test και το Post-test οι οποίες
διήρκησαν μια διδακτική ώρα (45’) η κάθε μια.
Σε κάθε εκπαιδευτική παρέμβαση ο μαθητής εξασκούνταν στο γνωστικό
αντικείμενο και

προσπαθούσε να κατακτήσει ορισμένους στόχους. Οι τομείς

παρέμβασης ήταν:
1. Ανάλυση αριθμών σε μονάδες δεκάδες και εκατοντάδες, άνοδος και
κάθοδος αριθμητικής κλίμακας,
2. Πρόσθεση και αφαίρεση διψήφιων αριθμών με και χωρίς κρατούμενο,
3. Πρόσθεση και αφαίρεση τριψήφιων αριθμών με και χωρίς κρατούμενο.
Ο μαθητής ακολούθησε το παρεμβατικό πρόγραμμα, κύριο χαρακτηριστικό
του οποίου ήταν η ενσωμάτωση του ψηφιακού παιχνιδιού.
Για να επιλεγούν όμως οι θεματικές ενότητες έπρεπε πρώτα να γίνει ξεκάθαρο
σε τι επίπεδο βρίσκεται ο μαθητής, τι κατέχει, τι δεν κατέχει και σε ποιες
προηγούμενες γνώσεις πρέπει να βασιστεί η παρέμβαση. Έτσι χορηγήθηκε αρχικά
στον μαθητή το Κριτήριο Πρώιμης Μαθηματικής Επάρκειας της Ουτρέχτης.

2.5Εργαλεία Μέτρησης

2.5.1
Το

Κριτήριο Πρώιμης Μαθηματικής Επάρκειας της Ουτρέχτης

Κριτήριο

Πρώιμης

Μαθηματικής

Επάρκειας

της

Ουτρέχτης

χορηγήθηκε στον μαθητή με σκοπό να διαπιστωθεί με σαφήνεια η μαθηματική
επάρκεια του. Συγκεκριμένα το κριτήριο χορηγείται σε παιδιά ηλικίας 4 ετών και
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6 μηνών έως 7 ετών και 5 μηνών (4 ετών έως 7 ετών και 5 μηνών στην Ελλάδα)
και είναι σχεδιασμένο στην Ουτρέχτη από μια ομάδα επιστημόνων του Τμήματος
Ειδικής Αγωγής και σταθμίστηκε στην Ολλανδία το 1993. Για την αξιοπιστία και
την εγκυρότητα του έγινε έλεγχος σε ευρωπαϊκές χώρες την περίοδο 1997 – 1999.
Στην χώρα μας το 2008 πραγματοποιήθηκε η στάθμιση του στο πλαίσιο του έργου
ΕΠΕΑΕΚ «Ψυχομετρική – Διαφορική Αξιολόγηση Παιδιών και Εφήβων με
Μαθησιακές Δυσκολίες».
Υπάρχει και η προέκταση του κριτηρίου αυτού που χορηγείται σε μαθητές
από 7 ετών και 6 μηνών έως 15 ετών και 5 μηνών. Αυτή η έκδοση απευθύνεται σε
μεγαλύτερα παιδιά και εφήβους και ανιχνεύει τις πιθανές αδυναμίες του μαθητή
συγκριτικά με τους συνομηλίκους του και γίνεται πιο συγκεκριμένος ο
προσδιορισμός των εσωτερικών αδυναμιών και δυνατοτήτων του. Συγχρόνως
μελετάται η ικανότητα ανάπτυξης μαθηματικής σκέψης, δηλαδή η επίλυση
προβλημάτων σε καταστάσεις της καθημερινής ζωής.
Η πρώιμη μαθηματική επάρκεια κατά το εγχειρίδιο που συνοδεύει το
κριτήριο αναφέρεται στο σύνολο των γνώσεων και των δεξιοτήτων που
αποτελούν προϋπόθεση για να εισαχθεί αποτελεσματικά ένα παιδί προσχολικής
και πρώτης σχολικής ηλικίας στα σχολικά μαθηματικά της τυπικής εκπαίδευσης.
Αναφέρονται κυρίως στην έννοια του αριθμού, βασικός πυλώνας των σχολικών
μαθηματικών στις πρώτες τάξεις της τυπικής εκπαίδευσης.
Οι δυο θεωρητικές προσεγγίσεις που αποτελούν θεμέλιο του κριτηρίου
είναι σχετικές με τη δημιουργία της έννοιας του αριθμού ή των αριθμητικών
εννοιών και σχέσεων. Η πρώτη θεωρητική προσέγγιση (Piaget) υποστηρίζει πως
ένα παιδί κατέχει την έννοια του αριθμού εφόσον εξελίξει επαρκώς τέσσερις
ικανότητες: την σύγκριση, την ταξινόμηση, την αντιστοίχιση και την
σειριοθέτηση. Η δεύτερη θεωρητική προσέγγιση υποστηρίζει ότι για να
διαμορφώσει κανείς το νόημα του αριθμού πρέπει να αναπτύξει την δεξιότητα της
καταμέτρησης η οποία χωρίζεται σε ακουστική καταμέτρηση, μη συγχρονισμένη
καταμέτρηση, δομημένη καταμέτρηση, αποτελεσματική καταμέτρηση και
συντομευμένη καταμέτρηση.
Πρόκειται λοιπόν για μια ενιαία δοκιμασία που αποτελείται από οκτώ
ενότητες έργων (Σύγκριση, Ταξινόμηση, Αντιστοίχιση, Σειριοθέτηση, Χρήση
λέξεων αρίθμησης, Δομημένη καταμέτρηση, Αποτελεσματική καταμέτρηση,
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Γενική γνώση αριθμών). Οι ενότητες του κριτηρίου καλύπτουν τις ικανότητες που
ανέφερε ο Piaget και τις φάσεις ανάπτυξης της δεξιότητας της καταμέτρησης,
όπως προαναφέρθηκαν προηγουμένως.
Στην προκειμένη περίπτωση, λαμβάνοντας υπόψη την ηλικία του μαθητή
αρμόζει να εφαρμόσουμε την προέκταση του κριτηρίου που απευθύνεται στην
ηλικιακή ομάδα από 7 ετών και 6 μηνών έως 15 ετών και 5 μηνών. Όμως για τον
μαθητή, οι περισσότερες θεματικές του κριτηρίου αυτού δεν είναι οικείες.
Πράξεις όπως ο πολλαπλασιασμός και η διαίρεση που διέπουν το τεστ είναι
αριθμητικές πράξεις που ο ίδιος δεν έχει διδαχθεί ποτέ λόγω της δυσκολίας που
αντιμετωπίζει με τις πρώτες δυο αριθμητικές πράξεις (πρόσθεση και αφαίρεση)
που αποτελούν αναγκαία προϋπάρχουσα γνώση. Για τον λόγο αυτό, χορηγήθηκε
στον μαθητή το κριτήριο της προηγούμενης ηλικιακής ομάδας (4 ετών έως 7 ετών
και 5 μηνών).

2.5.2

Pre- test παρεμβατικού προγράμματος

Το Pre-test σχεδιάστηκε και χορηγήθηκε στον μαθητή με σκοπό αρχικά να
διαπιστωθούν οι γνωστικές του ικανότητες στις επιλεγμένες θεματικές των
επικείμενων παρεμβάσεων και έπειτα για να συγκριθεί μετά το πέρας αυτών, με
το Post- test. Σκοπός της σύγκρισης των δυο τεστ είναι να διαπιστωθεί τελικά,
κατά πόσο η παρέμβαση αυτή βοήθησε τον μαθητή και να αναλυθούν οι
διαφορές αρχικής (Pre-test) και τελικής μέτρησης μαθηματικής επίδοσης του
(Post-test).
Ο σχεδιασμός του τεστ έγινε μετά την ανάλυση των αποτελεσμάτων του
Κριτηρίου Πρώιμης Μαθηματικής Επάρκειας της Ουτρέχτης εφόσον τα
αποτελέσματα ήταν αρκετά σαφή για τους τομείς που υστερεί ο μαθητής.
Παράλληλα λήφθηκαν υπόψιν οι συμβουλές της ειδικής παιδαγωγού του για τους
μαθηματικούς τομείς που χρειάζεται ενίσχυση.
Έτσι, το Pre-test περιλαμβάνει μια άσκηση με προσθέσεις και αφαιρέσεις
διψήφιων και τριψήφιων (π.χ. 100- 46 = ;), μια άσκηση καταμέτρησης, δυο
ασκήσεις ανάλυσης αριθμών σε μονάδες-δεκάδες-εκατοντάδες, μια άσκηση
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διάταξης και μία με άνοδο και κάθοδο της αριθμητικής κλίμακας (βλ. Παράρτημα
1).
Οι ασκήσεις επιλέχθηκαν με βάση τις προϋπάρχουσες γνώσεις που θα
πρέπει να έχει ένας μαθητής για να δομήσει πάνω σε αυτές καινούργιες.
Συγκεκριμένα, ένας μαθητής που δεν έχει κατακτήσει την αξία της μονάδας, της
δεκάδας και της εκατοντάδας, δεν μπορεί να κατανοήσει την διαδικασία της
πρόσθεσης και της αφαίρεσης διψήφιων και τριψήφιων αριθμών (Fuson, 1990).
Έπειτα με ασκήσεις όπως εκείνη της καταμέτρησης επιδιώχθηκε να εντοπιστεί αν
ο μαθητής χρησιμοποιεί ώριμες στρατηγικές ή όχι για την ηλικία του εφόσον
στρατηγικές όπως η υπέρβαση της δεκάδας μπορούν να αποδειχθούν πολύ
χρήσιμες για την πρόσθεση και την αφαίρεση διψήφιων και τριψήφιων αριθμών.

2.5.3

Post-test παρεμβατικού προγράμματος

Το Post-test σχεδιάστηκε σε αντιστοιχία με το Pre-test ώστε μετά τη
σύγκριση των δυο, να αποτυπώνονται οι διαφορές στη μαθηματική επίδοση του
μαθητή μετά το πέρας των παρεμβάσεων.
Έτσι, όπως και στο Pre-test, το τεστ περιέχει μια άσκηση με προσθέσεις
και αφαιρέσεις, λίγο πιο απαιτητικές αυτή τη φορά, μια άσκηση καταμέτρησης,
δυο ασκήσεις ανάλυσης αριθμών σε μονάδες-δεκάδες-εκατοντάδες, μια άσκηση
διάταξης και μία με άνοδο και κάθοδο της αριθμητικής κλίμακας (βλ. Παράρτημα
2).

2.5 Επεξεργασία – ανάλυση δεδομένων
Η επεξεργασία και ανάλυση των δεδομένων έγινε με απευθείας σύγκριση
των αποτελεσμάτων επίδοσης στη βάση του αριθμού των ορθών απαντήσεων στο
εργαλείο αξιολόγησης. Βασική επιδίωξη της ανάλυσης είναι να εντοπιστούν
διαφορές στην μαθηματική επίδοση του μαθητή. Η ανάλυση των αποτελεσμάτων
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των φύλλων εργασίας έγινε σύμφωνα με τις ποσοτικές μεθόδους επεξεργασίας
δεδομένων, ενώ η ανάλυση της ποιότητας της μαθηματικής σκέψης (π.χ.
στρατηγικές) έγινε με παρατήρηση και καταγραφή (ποιοτική ανάλυση
δεδομένων).

3. Αποτελέσματα
Η μαθηματική επίδοση και σκέψη παιδιών με δυσαριθμησία όπως ο
συμμετέχοντας μαθητής παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον καθώς περιλαμβάνει
πολλαπλές και περίπλοκες διαδικασίες.

3.1Αποτελέσματα Κριτηρίου Πρώιμης Μαθηματικής Επάρκειας
της Ουτρέχτης
Στον μαθητή χορηγήθηκε το Κριτήριο Πρώιμης Μαθηματικής Επάρκειας της
Ουτρέχτης από 4 ετών έως 7 ετών και 5 μηνών παρά την ηλικία του για τους λόγους
που προαναφέρθηκαν σε προηγούμενο κεφάλαιο. Διαπιστώνεται ότι οι μαθηματικές
του γνώσεις υστερούν σύμφωνα με το Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών κατά το
οποίο, κάθε μαθητής της Ε΄ Δημοτικού αναμένεται να γνωρίζει πολλαπλασιασμό και
διαίρεση ήδη από τις προηγούμενες τάξεις.
Κατά τη διαδικασία της συμπλήρωσης του κριτηρίου οι οδηγίες εφαρμογής
ακολουθήθηκαν με ακρίβεια και προσοχή προκειμένου τα αποτελέσματα να είναι
έγκυρα. Ο μαθητής ήταν συνεργάσιμος και πρόθυμος. Η εξέταση έγινε στην αίθουσα
των μαθημάτων ένταξης του σχολείου, με ησυχία και χωρίς να αποσπάται η προσοχή
του μαθητή από ερεθίσματα του περιβάλλοντος. Τα απαραίτητα εργαλεία που
απαιτούνταν για την εξέταση δινόταν στον μαθητή μόνο όποτε χρειάζονταν με
απώτερο σκοπό την απόλυτη προσήλωση του στις δραστηριότητες.
Αφού συμπληρώθηκαν οι απαραίτητες πληροφορίες στο ατομικό φυλλάδιο
εξεταστή και υπολογίστηκε η ηλικία του μαθητή (10,10 ετών ), ξεκίνησε η εφαρμογή
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του κριτηρίου με τις απαντήσεις να συμπληρώνονται στο φυλλάδιο εξέτασης. Ο Ν.Π.
ταξινομήθηκε αναγκαστικά στην τελευταία ηλικιακή ομάδα, δηλαδή στην ομάδα VII
για μαθητές από 7 ετών έως 7 ετών και 5 μηνών.
Τα επίπεδα πρώιμης μαθηματικής επάρκειας, σύμφωνα με τη στάθμιση του
παρόντος κριτηρίου είναι: Επίπεδο Α (καλό έως πολύ καλό), Επίπεδο Β (αρκετά καλό
έως καλό), Επίπεδο Γ (μέτριο έως αρκετά καλό, Επίπεδο Δ (αδύναμο έως μέτριο) και
Επίπεδο Ε (πολύ αδύναμο έως αδύναμο) .
Ο μαθητής Ν.Π. σύμφωνα με τα αποτελέσματα άνηκε στο Επίπεδο Ε (βλ.
Παράρτημα 3). Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι παρά το γεγονός πως η χρονολογική του
ηλικία είναι 11 ετών (συγκεκριμένα 10 ετών και 10 μηνών) η επίδοση του είναι
ανάλογη με την επίδοση του μέσου μαθητή τυπικής ανάπτυξης με ηλικία 5,05 έως
6,05 ετών. Δηλαδή η επίδοση του μπορεί να ταυτιστεί με την επίδοση ενός μαθητή
που βρίσκεται στην αρχή της πρώτης τάξης του Δημοτικού σχολείου.

3.2Pre-test
Στη συνέχεια δόθηκε προς συμπλήρωση στον μαθητή το Pre-test. Το φύλλο
εργασίας, είχε ασκήσεις πρόσθεσης και αφαίρεσης διψήφιων και τριψήφιων αριθμών
με και χωρίς κρατούμενο, ασκήσεις ανόδου και καθόδου της αριθμητικής κλίμακας
και ασκήσεις ανάλυσης αριθμών σε μονάδες δεκάδες και εκατοντάδες. Στη βάση των
συγκεκριμένων θεματικών βασίστηκαν και οι παρεμβάσεις.
Οι θεματικές του παρεμβατικού προγράμματος επιλέχθηκαν κατόπιν
συζήτησης με την δασκάλα του τμήματος ένταξης. Μετά την πληροφόρηση της για
μαθηματικά δεδομένα και πράξεις που ναι μεν έχουν διδαχθεί αλλά ο μαθητής δεν
έχει κατακτήσει διαμορφώθηκε το Pre-test. Το τεστ λοιπόν, επικεντρώνεται στην
εκτίμηση κατάστασης της έννοιας του αριθμού από τον μαθητή, τις δυνατότητες
επίλυσης πράξεων πρόσθεσης και αφαίρεσης καθώς και στρατηγικών καταμέτρησης.
Οι σωστές απαντήσεις του μαθητή στο Pre-test παρουσιάζονται στον
παρακάτω πίνακα:
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ΣΩΣΤΕΣ

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

PRE-TEST

ΑΣΚΗΣΗ

1.Πράξης πρόσθεσης

2. Καταμέτρηση

5.Διάταξη

6. Άνοδος

3.Ανάλυση

4.Σύνθεση

και αφαίρεσης

αριθμών

αριθμών

και κάθοδος

διψήφιων και

σε Μ-Δ-Ε

από Μ-Δ-Ε

στην

τριψήφιων

ΣΥΝΟΛΟ

αριθμητική
κλίμακα

ΜΑΘΗΤΗΣ

6/12

5/6

3/6

2/5

0/1

2/6

Πίνακας 3. Βαθμολογική επίδοση μαθητή στο Pre-test

Παρατηρώντας τον πίνακα διαπιστώνουμε σε ποιους τομείς η μαθηματική
επίδοση του μαθητή είναι χαμηλή και σε ποιους ικανοποιητική. Πολύ καλά
αποτελέσματα παρουσίασε στην Καταμέτρηση και στην Διάταξη. Μέτρια τα πήγε
στις πράξεις πρόσθεσης και αφαίρεσης διψήφιων και τριψήφιων και στην ανάλυση
αριθμών σε μονάδες δεκάδες και εκατοντάδες. Δυσκολία παρουσίασε στη σύνθεση
αριθμών και στην άνοδο και κάθοδο στην αριθμητική κλίμακα.
Αναλυτικά, στην άσκηση 1 υπολόγισε λάθος σε προσθέσεις που το ζητούμενο
δεν ήταν το άθροισμα (π.χ. [

] - 13 =33, [40] – 13 =33 ), ξεχνούσε που να

σταματήσει κατεβαίνοντας ή ανεβαίνοντας την αριθμο-σκάλα (π.χ. 2 + 9 = [ ], 2 + 9
= [10] ) και έκανε λάθη στην ακολουθία των αριθμών (π.χ. 24, 25, 16,…). Στην
άσκηση 2, μέτρησε λάθος παρ’ όλο που μετρούσε τις κουκουβάγιες δείχνοντάς τες με
το δάκτυλο του. Στην άσκηση 3, φάνηκε να μην έχει κατανοήσει καλά την θεσιακή
αξία των αριθμών και έκανε αρκετά λάθη στην ανάλυση (π.χ. 34 = 3 μονάδες + 4
δεκάδες). Στην άσκηση 4 επιβεβαιώνεται η υποψία ότι ο μαθητής δεν έχει κατακτήσει
την θεσιακή αξία των αριθμών συνθέτοντας τους λάθος (π.χ. 3 μονάδες + 4 δεκάδες +
0 εκατοντάδες = 403) αλλά και στην άσκηση 5 στην οποία χαρακτηρίζει τον αριθμό
131 μικρότερο του αριθμού 43 διότι όπως εξηγεί το 1 είναι μικρότερο από το 4. Στην
τελευταία άσκηση της ανόδου και της καθόδου στην αριθμητική κλίμακα ο μαθητής
πιάνει αρκετά χαμηλό σκορ και αυτό οφείλεται στην αδυναμία της μνήμης του και
της μη αυτοματοποίησης της ακολουθίας των αριθμών (π.χ. _, 30, 45, _, 75= 35, 30,
45, 40, 75).
Του ζητήθηκε να «σκέφτεται δυνατά» δηλαδή να λέει πώς βρίσκει τα
αποτελέσματα έτσι ώστε η εξετάστρια να κρατά σημειώσεις για τις στρατηγικές που
χρησιμοποιεί (thinking aloud). Πολλές φορές μάλιστα ο μαθητής απαντούσε πως δεν
ήξερε πως το έκανε, φανερώνοντας τις ελλείψεις στις μεταγνωστικές δεξιότητες.
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Κατά την διάρκεια της χορήγησης του Pre-test ο μαθητής δεν είχε καμία
βοήθεια από την εξετάστρια και εργάστηκε μόνος του. Το μόνο εργαλείο που
χρησιμοποίησε καθώς εξέφρασε αυτήν την επιθυμία, ήταν μια αριθμο-σκάλα που είχε
κατασκευάσει με τη δασκάλα του. Η συγκεκριμένη αριθμο-σκάλα φάνηκε να του
είναι απαραίτητη καθώς ανέτρεχε συνέχεια σ’ αυτήν. Στις προτροπές της εξετάστριας
να προσπαθήσει δίχως να την συμβουλευτεί δεν ανταποκρίνονταν. Επιπλέον
χρησιμοποίησε αρκετές φορές τα δάκτυλα του και για να υπολογίσει αλλά και για να
μετρήσει δείχνοντας.
Νοερά δεν υπολόγισε κανένα αποτέλεσμα και παρουσίασε τεράστια αδυναμία
να υπολογίζει χωρίς γραπτούς αλγόριθμους. Οι μηχανισμοί που χρησιμοποιούσε δεν
παρουσίαζαν κανέναν βαθμό πολυπλοκότητας και δυσκολίας, για παράδειγμα σχεδόν
η μόνη στρατηγική που χρησιμοποίησε σε όλες τις πράξεις κατά τη διάρκεια του τεστ
ήταν η στρατηγική της Αρίθμησης (π.χ. 43+ 12= 43, 44, 45, …). Επιπλέον, έδειξε να
μην έχει κατανοήσει εις βάθος την αξία θέσης ψηφίου. Συγκεκριμένα δυσκολεύτηκε
στη διάκριση σε μονάδες δεκάδες και εκατοντάδες γι’ αυτό και δεν τα πήγε καλά στις
αντίστοιχες ασκήσεις.
Η προσοχή του μαθητή, όπως των περισσότερων μαθητών με δυσαριθμησία,
είχε διακυμάνσεις. Σταματούσε να γράφει και μιλούσε για τα χόμπι του, ενώ από τα
λεγόμενα του τα μαθηματικά δεν τον ενδιέφεραν καθόλου .

3.3Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Παρέμβασης
Τα μαθήματα της εκπαιδευτικής παρέμβασης έγιναν σε τρεις συναντήσεις που
κρατούσαν δυο διδακτικές ώρες (90’). Ο χώρος ήταν πάντα ο ίδιος, η αίθουσα του
τμήματος ένταξης του δημοτικού σχολείου στο οποίο φοιτούσε ο μαθητής. Μια μικρή
αίθουσα με πίνακα, σταθερό Η/Υ υπολογιστή και πολλά μαθηματικά εργαλεία
(χάρακες όλων των ειδών, αριθμητήρια, άβακες, κ.α.).
Όπως αναφέρθηκε και σε προηγούμενο κεφάλαιο, οι γνωστικοί στόχοι των
μαθημάτων επιλέχθηκαν με στόχο την υποστήριξη του μαθητή σε τομείς που οι
μαθηματικές του επιδόσεις δεν είναι πολύ καλές, με τη βοήθεια του ψηφιακού
παιχνιδιού. Συνεπώς, βάσει του περιεχομένου των αποτελεσμάτων των ερευνών που
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προηγήθηκαν και των σχετικών δυσκολιών που αντιμετωπίζει ο μαθητής, οι
γνωστικοί στόχοι που τίθενται στην παρούσα εκπαιδευτική παρέμβαση είναι οι
παρακάτω:
ΤΟΜΕΙΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ

ΓΝΩΣΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ


Ανάλυση/ Σύνθεση αριθμών με μονάδες,

1.

δεκάδες και εκατοντάδες, Άνοδος/



Αναγνώριση θεσιακής αξίας

Σύνθεση/ Ανάλυση αριθμών σε μονάδες,

Κάθοδος αριθμητικής κλίμακας

δεκάδες και εκατοντάδες



2.

Πρόσθεση και αφαίρεση διψήφιων

Αριθμητική ακολουθία

Άνοδος/ Κάθοδος αριθμητικής κλίμακας
-

Αυτονομία στην εκτέλεση πράξεων
πρόσθεσης και αφαίρεσης διψήφιων

αριθμών με και χωρίς κρατούμενο

αριθμών με ή χωρίς κρατούμενο (γραπτός
αλγόριθμος, στρατηγικές υπολογισμού)
Πρόσθεση και αφαίρεση τριψήφιων

3.

-

Αυτονομία στην εκτέλεση πράξεων
πρόσθεσης και αφαίρεσης διψήφιων

αριθμών με και χωρίς κρατούμενο

αριθμών με ή χωρίς κρατούμενο (γραπτός
αλγόριθμος, στρατηγικές υπολογισμού)
Πίνακας 4. Συνοπτικός πίνακας εκπαιδευτικής παρέμβασης

1η Παρέμβαση
Ημερομηνία:14/02/2017
Διάρκεια: 90’ (δυο σχολικές διδακτικές ώρες)
Υλικά/ Μέσα: Ψηφιακά παιχνίδια στον Η/Υ, εφαρμογή e-άβακα στον Η/Υ
Πορεία:
Ήδη από την προηγούμενη συνάντηση, ο μαθητής είχε πληροφορηθεί για το
περιεχόμενο των παρεμβάσεων. Αφού του δόθηκαν οι απαραίτητες απαντήσεις στις
απορίες που είχε, ο σκοπός και το πρόγραμμα των συναντήσεων, ξεκίνησε η
διαδικασία της παρέμβασης.
Οι παρεμβάσεις ακολουθούν μια ρουτίνα που συνδέει φυλλάδια εργασίας και
ψηφιακά παιχνίδια στον Η/Υ. Το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό του συγκεκριμένου
φυλλαδίου είναι πως σε ορισμένα σημεία υπάρχει ένα διακριτικό σηματάκι με ένα
χειριστήριο από ηλεκτρονικό παιχνίδι. Όπου ο μαθητής βλέπει αυτό το σήμα,
σημαίνει πως σε εκείνο το σημείο θα παίζει ένα ψηφιακό παιχνίδι στον Η/Υ. Το
παιχνίδι είναι εκπαιδευτικού περιεχομένου και έχει στόχους που συμπίπτουν με τους
στόχους των ασκήσεων του φυλλαδίου.
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Στην αρχή της παρέμβασης ως αφόρμηση χρησιμοποιήθηκε το παραδοσιακό
παιχνίδι κρυφτό. Ο μαθητής ήταν εξοικειωμένος με αυτό και αμέσως άρχισε να
τραγουδάει «πέντε, δέκα, δεκαπέντε,…». Έτσι προχωρήσαμε στο φυλλάδιο εργασίας
που δόθηκε στον μαθητή.
Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται οι βαθμολογικές επιδόσεις του
μαθητή στις ασκήσεις του 1ου φυλλαδίου εργασίας (βλ. Παράρτημα 4):
ΣΩΣΤΕΣ

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 1ΟΥ

ΦΥΛΛΑΔΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΑΣΚΗΣΗ

1Α. Άνοδος/ Κάθοδος

1Β. Άνοδος/

1Γ. Άνοδος/

2Α. Ανάλυση

2Β. Σύνθεση

2Γ. Ανάλυση

αριθμητικής κλίμακας

Κάθοδος

κάθοδος

αριθμών σε

αριθμών από

αριθμών σε

αριθμητικής

αριθμητικής

μονάδες, δεκάδες,

μονάδες,

μονάδες,

κλίμακας

κλίμακας

εκατοντάδες

δεκάδες,

δεκάδες,

εκατοντάδες

εκατοντάδες

3/5

8/8*

ΜΑΘΗΤΗΣ

2/2

3/6

1/1

5/5

Πίνακας 5. Βαθμολογική επίδοση μαθητή στο 1ο φύλλο εργασίας

Αναλυτικά, η 1η άσκηση αποτελούνταν από τρία μέρη, στα οποία ο μαθητής
καλούνταν να ανέβει και να κατέβει την αριθμητική κλίμακα. Ο μαθητής ξεκίνησε
δυναμικά στην 1Α όμως στην 1Β άρχισε να δυσκολεύεται και στράφηκε στην αριθμοσκάλα, με τη βοήθεια της οποίας προσπάθησε να απαντήσει. Η 1Γ απαντήθηκε
επιτυχώς μετά από αρκετή ώρα σκέψης. Ο μαθητής χρησιμοποιούσε την στρατηγική
της απλής αρίθμησης και παρ’ όλα αυτά ξεχνούσε που είχε φτάσει, μπερδεύονταν και
ξεκινούσε πάλι απ’ την αρχή. Η επόμενη ομάδα ασκήσεων δεν φάνηκε να τον
δυσκολεύει ιδιαίτερα. Με μεγάλη προθυμία έπαιξε με τα χρώματα στην 2Α και στην
2Β ενώ στην 2Γ άρχισε να κουράζεται και να αποσπάται η προσοχή του με
αποτέλεσμα να μην την ολοκληρώσει (*).
Συγκεκριμένα ο μαθητής επιτυχώς εκτέλεσε την πρώτη άσκηση ανόδου και
καθόδου στην αριθμητική κλίμακα καθώς τον βοήθησε πολύ το τραγουδάκι από το
κρυφτό ( « πέντε, δέκα, δεκαπέντε,…»). Η άσκηση 1Β φάνηκε να τον δυσκολεύει
διότι ο βαθμός δυσκολίας αυξήθηκε παρ’ όλο που οι στόχος ήταν ίδιος αρνήθηκε να
την τελειώσει λέγοντας ότι είναι δύσκολα και δεν μπορεί να τα κάνει. Στην άσκηση
1Γ ο μαθητής υπολόγισε αρκετές φορές μετρώντας στην αριθμο-σκάλα και φωναχτά
διότι συνέχεια χανόνταν και ξεκινούσε απ’ την αρχή. Ξεχνούσε πόσα βήματα έπρεπε
να ανέβει ή να κατέβει με αποτέλεσμα να βρίσκει και τις δύο επιλογές λάθος και να
υπολογίζει ξανά μέχρι να βρει τη σωστή. Προχωρώντας στην επόμενη ομάδα
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ΣΥΝΟΛΟ

22/27

ασκήσεων, στην 2Α έπιασε με χαρά τους μαρκαδόρους και την τελείωσε χωρίς
κανένα λάθος. Στην 2Β αντιθέτως δεν μπόρεσε να αποκωδικοποιήσει τους
συμβολισμούς των μονάδων, των δεκάδων και των εκατοντάδων ικανοποιητικά. Στην
τελευταία άσκηση η προσοχή του πια είχε αποσπαστεί πλήρως και το δεύτερο σκέλος
δεν το συμπλήρωσε.
Η μόνη στρατηγική που χρησιμοποίησε ο μαθητής σε όλες ανεξαιρέτως τις
ασκήσεις, ήταν της απλής αρίθμησης. Απαραίτητο εργαλείο αποδείχθηκε η αριθμοσκάλα την οποία δεν αποχωρίστηκε και δήλωσε πως δεν μπορεί χωρίς αυτήν να
υπολογίσει σωστά τους αριθμούς. Κι αυτό διότι του ήταν πολύ δύσκολο να
επεξεργαστεί και να απομνημονεύσει ακολουθίες και γενικά να κατανοήσει την δομή
του συστήματος αρίθμησης.
Κύριο κομμάτι της ενεργοποίησης του μαθητή ήταν τα ψηφιακά παιχνίδια που
μεσολαβούσαν στις ασκήσεις του φυλλαδίου. Σχεδόν μετά από κάθε γραπτή άσκηση
ακολουθούσε εφαρμογή στον υπολογιστή. Στην 1η παρέμβαση ο μαθητής έπαιξε 5
ψηφιακά παιχνίδια (“100 Number Grid”, “Number Sequences”, “Base 10”,
“sharkNumbers v5”, “Fruit shoot place value”) και χρησιμοποίησε μια εφαρμογή eάβακα (“abacusInteger”). Στην αρχή ο μαθητής αναζητούσε συνέχεια τη βοήθεια και
την καθοδήγηση της εξετάστριας όμως αυτό σταδιακά μειώθηκε και περιορίστηκε
στις οδηγίες του παιχνιδιού. Τα παιχνίδια αυτά ο μαθητής είχε το δικαίωμα να τα
παίξει μέχρι 3 φορές το καθένα για λόγους περιορισμένου χρόνου.

2η Παρέμβαση
Ημερομηνία:21/02/2017
Διάρκεια: 90’ (δυο σχολικές διδακτικές ώρες)
Υλικά/ Μέσα: Ψηφιακά παιχνίδια στον Η/Υ
Πορεία:
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Η δεύτερη συνάντηση ξεκίνησε με τον μαθητή πολύ ενθουσιασμένο που θα
παίξει καινούρια παιχνίδια στον υπολογιστή. Συζητήσαμε για λίγο στην αρχή τι ήταν
αυτό που του άρεσε στην προηγούμενη παρέμβαση και ξεκινήσαμε με το 2ο φυλλάδιο
εργασίας (βλ. Παράρτημα 5).
ΣΩΣΤΕΣ

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

2ΟΥ

ΑΣΚΗΣΕΙΣ

1. Νοερές προσθέσεις

2.Γραπτές

και αφαιρέσεις

προσθέσεις και

διψήφιων με και χωρίς

αφαιρέσεις

κρατούμενο

διψήφιων με και
χωρίς κρατούμενο

ΦΥΛΛΑΔΙΟΥ
3. Γραπτές

ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΣΥΝΟΛΟ

προσθέσεις και
αφαιρέσεις
διψήφιων με και
χωρίς
κρατούμενο

ΜΑΘΗΤΗΣ

0/4

8/12

1/4

9/20

Πίνακας 6. Βαθμολογική επίδοση μαθητή στο 2ο φύλλο εργασίας

Αναλυτικά, η άσκηση 1 είχε ως στόχο την εξάσκηση στους νοερούς
υπολογισμούς, πράγμα που όπως φάνηκε ο μαθητής δεν κατείχε καθόλου.
Εξαιτίας της αδύναμης εργαζόμενης μνήμης του, ήταν εξαιρετικά δύσκολο να
θυμάται την σειρά των βημάτων σε έναν υπολογισμό με αποτέλεσμα να χάνεται.
Ο συλλογισμός πολλαπλών βημάτων αποτελεί τροχοπέδη για τον μαθητή λόγω
των αδυναμιών στην κατανόηση της έννοιας του αριθμού και στην έλλειψη
ευελιξίας. Ο μαθητής συνεπώς, αισθάνθηκε παραφορτωμένος και σταμάτησε να
αποδίδει. Εν τέλει ο μαθητής χρησιμοποίησε τα δάκτυλα του για να υπολογίσει τα
αποτελέσματα των πράξεων παρά την προτροπή της εξετάστριας να
χρησιμοποιήσει μόνο το μυαλό του. Η άσκηση 2 ήταν εξάσκηση στους γραπτούς
και κάθετους αλγόριθμους της πρόσθεσης και της αφαίρεσης διψήφιων αριθμών
με και χωρίς κρατούμενο. Ο μαθητής εδώ τα πήγε εξαιρετικά καλά στην
πρόσθεση και δεν φάνηκε να δυσκολεύεται καθόλου. Στην αφαίρεση όμως
αντιμετώπισε δυσκολίες με το κρατούμενο (π.χ. 36- 18= 28, 58- 39= 29) . Τις
περισσότερες φορές ή το ξεχνούσε ή μπέρδευε τα βήματα και τελικά κατέληγε να
κάνει πρόσθεση (π.χ. 43- 27= 76). Η τελευταία άσκηση κέντρισε το ενδιαφέρον
του μαθητή στην αρχή αλλά πολύ γρήγορα η προσοχή του άρχισε να διασπάται
και να μην είναι ιδιαίτερα συγκεντρωμένος. Το πρόβλημα σε αυτή την άσκηση,
ήταν ότι το ζητούμενο δεν ήταν το άθροισμα ή η διαφορά. Ο μαθητής δεν ήταν
καθόλου εξοικειωμένος σε τέτοιου είδους πράξεις και δεν μπόρεσε να
ανταποκριθεί ικανοποιητικά αλλά ούτε και να πάει «ένα βήμα παραπέρα» και να
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κάνει παρατηρήσεις. Επειδή δεν τα κατάφερε ήταν αρκετά απόλυτα αρνητικός και
δεν θέλησε να συνεχίσει τον συλλογισμό του ώστε να προβεί σε συμπεράσματα
με τη βοήθεια της εξετάστριας. Έτσι, προχώρησε στα παιχνίδια μη αφήνοντας
άλλη επιλογή.
Τα εκπαιδευτικά ψηφιακά παιχνίδια που χρησιμοποιήθηκαν στην 2η
παρέμβαση ήταν 5 (“Math Racer Addition”, “MathCO14 (Jele)”, “Puzzle Pics
Addition”, “Puzzle Pics Subtraction”) ενώ ο μαθητής μπορούσε αντί για την
αριθμο-σκάλα που είχε κολλημένη στον τοίχο απέναντι από το θρανίο του να
συμβουλεύεται μια αντίστοιχη διαδραστική εφαρμογή (“ Interactive 100 Number
Chart”) στον υπολογιστή.

3η Παρέμβαση
Ημερομηνία: 07/03/2017
Διάρκεια: 90’ (δυο σχολικές διδακτικές ώρες)
Υλικά/ Μέσα: Ψηφιακά παιχνίδια στον Η/Υ, εφαρμογή διαδραστικής αριθμητικής
κλίμακας στον Η/Υ
Πορεία:
Η τρίτη συνάντηση εξελίχθηκε ομαλά και ο μαθητής ήταν αρκετά
συνεργάσιμος. Ο παρακάτω πίνακας δείχνει την βαθμολογική επίδοση στο φυλλάδιο
εργασίας που του χορηγήθηκε (βλ. Παράρτημα 6).
3ΟΥ

ΦΥΛΛΑΔΙΟΥ

ΕΡΓΑΣΙΑΣ

1. Ανάλυση/ Σύνθεση

2.Νοεροί

3. Προσθέσεις και

ΣΥΝΟΛΟ

τριψήφιων αριθμών

υπολογισμοί με

αφαιρέσεις

σε μονάδες δεκάδες

τριψήφιους

τριψήφιων με και

ΣΩΣΤΕΣ

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΑΣΚΗΣΗ

και εκατοντάδες

ΜΑΘΗΤΗΣ

3/6

χωρίς κρατούμενο

3/4

5/6

11/20

Πίνακας 7. Βαθμολογική επίδοση μαθητή στο 3ο φυλλάδιο εργασίας

Αναλυτικά, η άσκηση 1 ήταν εισαγωγική για τους τριψήφιους διότι σύμφωνα
με την ειδική παιδαγωγό του, ο Ν.Π. πριν λίγο καιρό ξεκίνησε να μαθαίνει για τις
εκατοντάδες. Όντως ο μαθητής δεν ήταν ιδιαίτερα εξοικειωμένος και δυσκολεύτηκε
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να διακρίνει τις εκατοντάδες από τις δεκάδες. Το ήμισυ των απαντήσεων ήταν
λανθασμένες όμως ο λόγος ήταν η δυσκολία του στην καταμέτρηση και στην
αναπαράσταση (π.χ. μετρούσε 6 γραμμές αντί για 7, ζωγράφιζε 6 παύλες αντί για 5).
Η άσκηση 2 με τη σειρά της, παρακινούσε τον μαθητή να υπολογίσει με το μυαλό
του, πράγμα που πάλι τον δυσκόλεψε όμως αυτή τη φορά προσπάθησε περισσότερο
και οι επιδόσεις του από την προηγούμενη συνάντηση στους νοερούς υπολογισμούς
ήταν σαφώς καλύτερες με σκορ 3/4 . Χρησιμοποίησε κι άλλες στρατηγικές όπως αυτή
του Διαχωρισμού νοερά, την οποία είχε διδαχθεί από την προηγούμενη συνάντηση,
με τη βοήθεια της εξετάστριας. Στην τελευταία άσκηση ο μαθητής κλήθηκε να
εκτελέσει προσθέσεις και αφαιρέσεις τριψήφιων αριθμών με και χωρίς κρατούμενο.
Εκεί ο μαθητής όπως διαπιστώθηκε και στις προηγούμενες παρεμβάσεις, αν εξαιρεθεί
το γεγονός πως πολύ συχνά χανόνταν και ξεκινούσε απ’ την αρχή, είχε πολύ καλές
μαθηματικές επιδόσεις.
Τα εκπαιδευτικά ψηφιακά παιχνίδια που χρησιμοποιήθηκαν ήταν 2 στον
υπολογιστή ( “Addition Subtraction toilet paper”, “ Fish Bowl”) και ένα παιχνίδι
λογισμικού iOS το οποίο ο μαθητής έπαιξε στο κινητό ( “MathBoard Addition”).
Επιπλέον χρησιμοποιήθηκε ξανά ο e-άβακας που είχε βοηθήσει αρκετά τον μαθητή
σε προηγούμενη συνάντηση.

3.4 Post-test
Στη συνέχεια χορηγήθηκε στον μαθητή το Post-test. Το τεστ αυτό ήταν
στην ίδια λογική, ρουτίνα και επίπεδο του Pre-test και αποτελούνταν από μια
άσκηση προσθέσεων και αφαιρέσεων διψήφιων και τριψήφιων αριθμών με και
χωρίς κρατούμενο, μια άσκηση καταμέτρησης, δυο ασκήσεις σύνθεσης και
ανάλυσης αριθμών σε μονάδες δεκάδες και εκατοντάδες, μια άσκηση διάταξης
και μια ανόδου και καθόδου στην αριθμητική κλίμακα.
Οι σωστές απαντήσεις του μαθητή στο Post-test εμφανίζονται στον
παρακάτω πίνακα:
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ΣΩΣΤΕΣ

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ POST-TEST
1.Προσθέσεις και

ΑΣΚΗΣΕΙΣ

2. Καταμέτρηση

3.Ανάλυση

4. Σύνθεση

5. Διάταξη

6. Άνοδος/

αριθμών

Κάθοδος

αφαιρέσεις διψήφιων

αριθμού σε

αριθμού

και τριψήφιων με και

Μ-Δ-Ε

από Μ-Δ-Ε

ΣΥΝΟΛΟ

στην

χωρίς κρατούμενο

αριθμητική
κλίμακα

ΜΑΘΗΤΗΣ

8/8

6/6

5/5

4/5

1/1

3/4

Πίνακας 8. Βαθμολογική επίδοση μαθητή στο Post-test

Αναλυτικά, ο μαθητής έδειξε να βελτιώθηκε σημαντικά στις δύο βασικές
αριθμητικές πράξεις, στην καταμέτρηση και στην ανάλυση αριθμών σε μονάδες,
δεκάδες και εκατοντάδες αποδίδοντας άριστα στις πρώτες τρεις ασκήσεις. Στη
σύνθεση αριθμών από μονάδες, δεκάδες και εκατοντάδες έκανε ένα λάθος (8μονάδες
+ 6δεκάδες + 0εκατοντάδες = 86 ) πιθανόν λόγω βιασύνης, έχοντας κι εδώ όμως μια
πολύ καλή συνολική επίδοση. Στην άσκηση 5 έβαλε σωστά τους αριθμούς σε
αύξουσα σειρά και τέλος στην άσκηση 6 έκανε μόνο ένα λάθος ( 30, 60, 90, 120, 130,
150,…)
Συγκρίνοντας τα δυο τεστ, Pre-test και Post-test, έχουμε τα εξής
αποτελέσματα:
ΑΣΚΗΣΗ

PRE-TEST

POST-TEST

Προσθέσεις και

6/12

8/8

Καταμέτρηση

5/6

6/6

Ανάλυση αριθμού σε Μ-

3/6

5/5

2/5

4/5

Διάταξη αριθμών

0/1

1/1

Άνοδος/ Κάθοδος στην

2/6

¾

64%

93%

αφαιρέσεις διψήφιων
και τριψήφιων με και
χωρίς κρατούμενο

Δ-Ε
Σύνθεση αριθμού από
Μ-Δ-Ε

αριθμητική κλίμακα
ΣΥΝΟΛΟ (%)

Πίνακας 9. Συγκριτική βαθμολογική επίδοση μαθητή στο Pre-test και στο Post-test.

51

27/29

Ο μαθητής Ν.Π. είχε σαφώς καλύτερη μαθηματική επίδοση στο post-test
συγκριτικά με το pre-test. Υπολόγισε σωστά τις πράξεις πρόσθεσης και αφαίρεσης
χωρίς να χάσει τα βήματα ή να ξεχάσει κάποιο κρατούμενο και στην καταμέτρηση
παρατήρησε μοτίβα που τον βοήθησαν να μετρήσει γρηγορότερα (π.χ. τις 5άδες). Ο
μαθητής κατέκτησε την ανάλυση και τη σύνθεση αριθμών σε Μ-Δ-Ε, καθώς
παρουσίασε πολύ σημαντική βελτίωση, έκανε σωστή διάταξη αριθμών και
ανεβοκατέβαινε την αριθμητική κλίμακα με περισσότερη ευκολία από το Pre-test.

4. Συζήτηση
Σκοπός της εργασίας ήταν να εξετάσει την αποτελεσματικότητα ενός
παρεμβατικού προγράμματος που βασικό του στοιχείο αποτελεί το ψηφιακό παιχνίδι,
στην εκμάθηση συγκεκριμένων μαθηματικών εννοιών σε μαθητή με δυσαριθμησία.
Εξετάζεται κατά πόσο η ενσωμάτωση των νέων τεχνολογιών ενισχύει τη μαθηματική
επίδοση σε συνθήκες Μαθησιακών Δυσκολιών. Συγκεκριμένα, διερευνάται η
βελτίωση των επιδόσεων του μαθητή στην ανάλυση και σύνθεση του αριθμού σε
μονάδες, δεκάδες και εκατοντάδες, στη διάταξη, στην άνοδο και στην κάθοδο στην
αριθμητική κλίμακα και στην πρόσθεση και αφαίρεση διψήφιων και τριψήφιων με
και χωρίς κρατούμενο.
Το παρεμβατικό πρόγραμμα εφαρμόστηκε σε μαθητή της Ε’ δημοτικού, ο
οποίος όπως διαγνώστηκε και από το Κέντρο Διάγνωσης, Διαφοροδιάγνωσης και
Υποστήριξης (ΚΕΔΔΥ) αντιμετώπιζε Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες. Ο μαθητής
έχει όλα τα χαρακτηριστικά της δυσαριθμησίας κάτι που διαπιστώθηκε και από το
Κριτήριο Πρώιμης Μαθηματικής Επάρκειας της Ουτρέχτης που του χορηγήθηκε.
Ακολούθησε το Pre-test, οι παρεμβάσεις και το Post-test. Η σύγκριση και η ανάλυση
του αρχικού και του τελικού τεστ φανερώνει την επίδραση του προγράμματος στη
μαθηματική επίδοση του συμμετέχοντα.
Η αξιολόγηση του παρεμβατικού προγράμματος έγινε σε δύο άξονες: α) της
μαθηματικής επίδοσης που βασίστηκε σε ποσοτικές μεθόδους έρευνας και β) στην
ποιότητα της μαθηματικής σκέψης του μαθητή που βασίστηκε κυρίως στην
παρατήρηση και την καταγραφή.
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Ο μαθητής είχε πτωχές μαθηματικές επιδόσεις για την ηλικία του. Παρά τα
11 του χρόνια, οι μαθηματικές γνώσεις του έχουν φτάσει μέχρι την πρόσθεση και την
αφαίρεση. Γίνεται αντιληπτό ότι ο μαθητής έχει χαμηλή κατανόηση της “έννοιας του
αριθμού”. Ο ίδιος επιπλέον, δεν έχει αποκτήσει ώριμες στρατηγικές μέτρησης καθώς
χρησιμοποιεί συστηματικά τα δάχτυλα του και την στρατηγική απλής αρίθμησης.
Αξίζει να σημειωθεί ότι του είναι απαραίτητη η χρήση αριθμο-σκάλας. Την
συμβουλεύεται κάθε φορά που δυσκολεύεται σε κάποια πράξη και ανεβαίνει τα
σκαλοπάτια δείχνοντας τους αριθμούς. Πολύ σημαντικό να αναφερθεί, είναι ότι μετά
τις παρεμβάσεις παρατηρήθηκε ελάττωση της χρήσης της αριθμο-σκάλας. Δεν ήταν
εύκολο να την εγκαταλείψει εντελώς διότι πολλές φορές δεν ήταν πως δεν μπορούσε
να σκεφτεί χωρίς να ανατρέξει σ’ αυτήν, όμως τον έκανε να νιώθει ασφαλής και
σίγουρος για την απάντηση του.
Οι νοεροί υπολογισμοί από την άλλη, είναι σε πάρα πολύ πρώιμο στάδιο,
σχεδόν ανύπαρκτοι. Ο μαθητής αντιμετωπίζει δυσκολίες στο σύστημα αρίθμησης
(καταμέτρηση αντικειμένων, θεσιακή αξία, εσωτερική δομή αριθμού, κ.τ.λ.), στους
υπολογισμούς και έχει αδύναμη μνήμη με αποτέλεσμα να μην ευνοείται η εξάσκηση
στους υπολογισμούς που βασίζονται σε νοερές διαδικασίες.
Κατά τον Baroody (2006) οι μαθητές με δυσκολίες μάθησης στα μαθηματικά
μπορούν να απομνημονεύσουν διαδικασίες με την προϋπόθεση ότι κατανοούν τα
βήματα τους και ανακαλύπτουν τις σχέσεις μεταξύ αριθμών. Κάτι τέτοιο έρχεται να
επαληθεύσει η παρούσα εργασία. Ο μαθητής κατάφερε να κατανοήσει τη μέθοδο
πρόσθεσης και αφαίρεσης τριψήφιων αριθμών, κομμάτι που τον δυσκόλεψε αρκετά
στην αρχή, διότι κατανόησε την δομή των αριθμών σε μονάδες δεκάδες και
εκατοντάδες μέσα από τις αντίστοιχες ασκήσεις και το ψηφιακό παιχνίδι.
Το ψηφιακό παιχνίδι και γενικότερα η αλληλεπίδραση του μαθητή με την
τεχνολογία είχε σημαντικό αντίκτυπο στην βελτίωση των επιδόσεων του. Όπως ήταν
αναμενόμενο, μόλις πληροφορήθηκε για το περιεχόμενο των συναντήσεων
ενθουσιάστηκε. Ενώ τα μαθηματικά δεν του αρέσουν καθόλου, δήλωση που έκανε εξ
αρχής, κάθε φορά που γίνονταν η συνάντηση είχε περίσσεια χαρά και ενθουσιασμό.
Το ψηφιακό παιχνίδι έδωσε κίνητρα στον μαθητή και έκανε την διδακτική διαδικασία
πιο ευχάριστη γι’ αυτόν. Η διαφορά των επιδόσεων του μαθητή που προέκυψε
ανάμεσα στο αρχικό και στο τελικό τεστ, έδειξε την αποτελεσματικότητα της
διδακτικής παρέμβασης. Ο μαθητής μετά την εξάσκηση του στα ψηφιακά παιχνίδια
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πέτυχε πολύ καλύτερα αποτελέσματα. 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, M., Hirumi, A., & Bai, H., 2010; Kiger, Herro & Prunty, 2012; Kim
& Chang, 2010; Shin, N., Sutherland, L., Norris, C., & Soloway, E., 2012).
Επιπλέον, ο μαθητής παρουσίασε βελτιώσεις στον τομέα της ψυχοκινητικής
ταχύτητας δηλαδή της ταχύτητας εκτέλεσης δραστηριοτήτων, στην ταχύτητα
αντίδρασης. Παράγοντας αυτής της βελτίωσης ήταν τα ψηφιακά παιχνίδια που
χρησιμοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια των παρεμβάσεων, που καλούσαν τον μαθητή
να ανταποκριθεί γρήγορα, λόγου χάρη να εκτελέσει μια πρόσθεση διψήφιων όσο πιο
γρήγορα γίνεται. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί το ψηφιακό παιχνίδι “Math
Racer Addition”, στο οποίο ο μαθητής έπρεπε να εκτελέσει γρήγορα προσθέσεις
διψήφιων αριθμών πριν τελειώσει ο χρόνος του. Ο μαθητής με την εξάσκηση του σε
τέτοια παιχνίδια αύξησε το αυτοματιστικό - ολιστικό επίπεδο οργάνωσης των
πληροφοριών (ικανότητα μηχανικής ανάκλησης πληροφοριών). Οικειοποιήθηκε την
αυτοματοποίηση και γνώρισε τα οφέλη της στην μαθηματική σκέψη. Η βελτίωση
αυτή αποτυπώθηκε και στο Post-test (Άσκηση 2), όπου είδαμε τον μαθητή να
αντιλαμβάνεται πόσο άσκοπο είναι να μετράει κάθε φορά τις 5 μπάλες της κάθε
στήλης εφόσον ήταν πάντα 5. Έτσι μετρούσε πόσες ολόκληρες στήλες υπάρχουν και
πρόσθετε τόσες πεντάδες.
Πρέπει να τονιστεί η επίδραση του παρεμβατικού προγράμματος στις
μεταγνωστικές ικανότητες του μαθητή. Με την πάροδο του χρόνου ο μαθητής
απαντούσε επακριβώς για τον τρόπο με τον οποίο σκέφτηκε κάτι που στην αρχή τον
είχε δυσκολέψει αρκετά και απαντούσε αφηρημένα. Επιπλέον με τα ψηφιακά
παιχνίδια και την άμεσα ανατροφοδότηση που παρείχαν ο μαθητής ήξερε ανά πάσα
στιγμή αν τα πήγε καλά, έμπαινε σε διαδικασία σύγκρισης της επίδοσης του με την
προηγούμενη φορά που έπαιξε το παιχνίδι και αυτό του έδινε κίνητρο να παίξει ξανά
λέγοντας « Τώρα θα τα πάω καλύτερα!».
Οι οδηγίες των παιχνιδιών δίνονταν από την εξετάστρια στον μαθητή στα
ελληνικά καθώς η γλώσσα των παιχνιδιών ήταν η αγγλική. Η λαχτάρα του μαθητή να
ξεκινήσει να παίζει σε συνδυασμό με τις σύντομες και ξεκάθαρες οδηγίες της
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εξετάστριας τον έκαναν να τις ακούει με προσοχή κάθε φορά και σπάνια να ζητάει
περαιτέρω διευκρινήσεις.
Επιπροσθέτως, βελτιώθηκε και η μνημονική ικανότητα του μαθητή. Στα
παιχνίδια εξάλλου, είτε είναι ψηφιακά είτε όχι, η μνήμη των κανόνων και των
οδηγιών που πρέπει να ακολουθηθούν είναι απαραίτητη. Σε συνδυασμό λοιπόν και με
την μαθηματική φύση των παιχνιδιών, η οποία κατέστησε απαραίτητη την
ενεργοποίηση της μνήμης (βραχύχρονης μνήμης και μνήμης εργασίας), ο μαθητής
είχε την ευκαιρία να την ενδυναμώσει. Ενίσχυσε λοιπόν την μνήμη ακολουθιών,
καθώς ορισμένα ψηφιακά παιχνίδια απαιτούσαν την διεκπεραίωση πολλαπλών και
συνεχόμενων βημάτων αλλά και τη διαχείριση πλήθους δεδομένων που αποτελούσαν
προϋπόθεση για την επιτυχία.
Σύμφωνα λοιπόν με τα αποτελέσματα, η απάντηση στο ερευνητικό ερώτημα
είναι θετική. Η ενσωμάτωση των νέων τεχνολογιών στην εκπαίδευση των μαθητών
με Μαθησιακές Δυσκολίες στα Μαθηματικά έχει αντίκτυπο και μάλιστα πολλά
υποσχόμενο. Δημιουργεί κίνητρα στον μαθητή να προσπαθήσει, μειώνει το άγχος της
επίδοσης, ενισχύει αδύναμες δεξιότητες και κάνει την εκπαιδευτική διαδικασία
αποτελεσματικότερη και πιο ευχάριστη. Βελτιώνει και την μαθηματική επίδοση αλλά
και τη μαθηματική σκέψη.
Με την χρήση ψηφιακού παιχνιδιού και άλλων τεχνολογικών επιτευγμάτων
προς όφελος της εκπαιδευτικής διαδικασίας προάγεται η καινοτομία στην εκπαίδευση
και αντιμετωπίζεται η εμμονή του ελληνικού συστήματος στην παράδοση. Οι
εκπαιδευτικοί από τη μεριά τους, οφείλουν να ενημερώνονται για τις εξελίξεις στην
τεχνολογία και τις δυνατότητες που παρέχουν τα νέα δεδομένα. Χρειάζεται να είναι
πρόθυμοι να αξιοποιούν κάθε νέα προσέγγιση κάθε νέα μέθοδο διδασκαλίας και να
εξελίσσονται. Παράλληλα κινούμενη πρέπει να είναι και η ειδική αγωγή.
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