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Περίληψη 

Στην παρούσα εργασία κύριος στόχος είναι η διεύρυνση και η ανάπτυξη των 

μαθηματικών ικανοτήτων τριών μαθητών με σύνδρομο down μέσα από διαδραστικά 

βίντεο. Στην αρχή, γίνεται μια βιβλιογραφική αναφορά στην χρωμοσωμική ανωμαλία 

,που εν ολίγοις νοείται το σύνδρομο down, στα χαρακτηριστικά των ατόμων με αυτή 

την αναπτυξιακή διαταραχή, στις ακαδημαϊκές τους δυνατότητες, τις δυσκολίες που 

αντιμετωπίζουν καθώς και την ενίσχυση των μαθηματικών τους δεξιοτήτων μέσω της 

τεχνολογίας. Στην συνέχεια σχολιάζονται διεξοδικά οι παρεμβάσεις που 

πραγματοποιήθηκαν για την επίτευξη των στόχων. Υλοποιήθηκαν κάποιες 

συναντήσεις για την διάγνωση των μαθηματικών ικανοτήτων των μαθητών όπως και 

για την έκβαση των αποτελεσμάτων, σχεδιάστηκαν και εφαρμόστηκαν παρεμβάσεις 

προσαρμοσμένες στις ανάγκες τους. Η έρευνα πραγματοποιήθηκε στο Ειδικό Δημοτικό 

Σχολείο του Κιλκίς. Για τον σκοπό αυτής της έρευνας κατασκευάστηκαν 

αλληλεπιδραστικά βίντεο για να καλύψουν τις ιδιαιτερότητες των μαθητών και μέσα 

από αυτά να προκύψει μάθηση. Έπειτα από κάθε συνάντηση έγινε η τήρηση 

ημερολογίου με παρατηρήσεις για την διεξαγωγή της παρέμβασης, την συμπεριφορά 

και την ενασχόληση των συμμετεχόντων. Για την διεξαγωγή συμπερασμάτων 

κρίθηκαν απαραίτητα η ανάλυση των ημερολογίων και τα διαγνωστικά και τελικά τεστ. 

Η σημασία των παρεμβάσεων έγινε αντιληπτή από τις ενέργειες των μαθητών. Τα 

αλληλεπιδραστικά βίντεο κρίθηκαν αποτελεσματικά, καθώς οι μαθητές σημείωσαν 

πρόοδο στο προ μαθηματικό στάδιο. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Λέξεις κλειδιά : Σύνδρομο down, διαδραστικό βίντεο, ταμπλέτα, μαθηματικά, 

παρέμβαση 
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Abstract 

In the present work, the main goal is to expand and develop the mathematical skills of 

three students with Down syndrome through interactive videos. In the beginning, a bib-

liographic reference is made to the chromosomal abnormality, which in short refers to 

Down's syndrome, to the characteristics of people with this developmental disorder, to 

their academic abilities, the difficulties they face, and the enhancement of their mathe-

matical skills through technology. Subsequently, the interventions carried out to 

achieve the objectives are commented. Some meetings were conducted to diagnose pu-

pils' mathematical abilities as well as the outcome of the results, interventions tailored 

to their needs were designed and implemented. The survey was conducted at the Special 

Primary School of Kilkis. For the purpose of this research, interactive videos were cre-

ated to meet pupils' specificities and to create learning. After each meeting, a calendar 

was kept with comments on the conduct of the intervention, the behavior and the en-

gagement of the participants. In conclusion, it was necessary to analyze the calendars 

and the diagnostic and final tests. The significance of the interventions was perceived 

by the pupils' actions. Interactive videos were considered effective as pupils made pro-

gress in the pro mathematical stage. 
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Εισαγωγή 

Το σύνδρομο Down είναι το πιο συνηθισμένο και εύκολα αναγνωρίσιμο σύνδρομο και 

πιθανώς η πιο διευρυμένη κατάσταση που προκαλεί μαθησιακές δυσκολίες. Οφείλεται 

σε γενετική ανωμαλία ή διαταραχή του εμβρύου. Αποτελείται από ένα σύμπλεγμα 

νοητικών και σωματικών δυσλειτουργιών δηλαδή επί της ουσίας εμφάνιση κινητικών, 

γνωστικών, επικοινωνιακών και αντιληπτικών προβλημάτων. 

Οι ικανότητες των ατόμων με σύνδρομο down επιδέχονται βελτίωση μέσω ειδικής 

εκπαίδευσης. Τα περισσότερα άτομα με σύνδρομο down μπορούν να μάθουν τα βασικά 

στην ανάγνωση, γραφή και μαθηματικά (Δαραής, 2002). Παρ’ όλα αυτά υπάρχουν 

παράγοντες που ασκούν επιρροή στο βαθμό ανάπτυξης και εξέλιξης των 

χαρακτηριστικών όπως είναι οι ευκαιρίες και οι δυνατότητες που παρέχονται στο παιδί, 

η στάση του κοινωνικού και οικογενειακού περιβάλλοντος γενικότερα, καθώς επίσης 

και η φύση και ο βαθμός προβλημάτων. 

Η εκπαίδευση των ατόμων με σύνδρομο down οφείλει να είναι ξεχωριστή όπως είναι 

και οι προσωπικότητες τους διότι δεν μπορεί να υπάρξει κάποια γενική εκτίμηση που 

να αφορά όλα τα άτομα με επιπλέον χρωμόσωμα. Ο εκπαιδευτικός είναι ιδιαίτερα 

σημαντικό να λάβει σοβαρά υπόψιν του την εξασφάλιση του ενδιαφέροντος του 

μαθητή και η διδακτέα ύλη να έχει άμεση σχέση με το περιβάλλον και την 

καθημερινότητα του. 

Τα μαθηματικά είναι ένα ακαδημαϊκό πεδίο μάθησης που δυσκολεύει αρκετά τα παιδιά 

με σύνδρομο down. Η σύγχρονη τεχνολογία μπορεί να μετριάσει την δυσκολία που 

αντιμετωπίζουν τα άτομα με σύνδρομο down στα μαθηματικά. Έχει αυτή την 

ικανότητα διότι μπορεί να προσαρμοστεί με τις ιδιαιτερότητες των μαθητών και να 

εκμεταλλευτεί αυτές εκμαιεύοντας τις απαντήσεις. 

Στην παρούσα έρευνα σκοπός είναι η διερεύνηση των μαθηματικών δεξιοτήτων μέσα 

από περιβάλλοντα αλληλεπίδρασης σε παιδιά με σύνδρομο down. Για την επίτευξη 

αυτού του σκοπού πραγματοποιήθηκαν παρεμβάσεις. Η καταλληλόλητα των 

παρεμβάσεων είναι ένας πολύ σημαντικός παράγοντας. Μέσα από την έρευνα φάνηκε 

ότι οι δεξιότητες των μαθητών με σύνδρομο down μπορούν μετά από συστηματική 

εξάσκηση και σκληρή δουλειά να αναπτυχθούν. Αυτό είχε την δυνατότητα να 

πραγματοποιηθεί μέσα από εξειδικευμένες παρεμβάσεις. Οι συναντήσεις πρόσφεραν 

στους μαθητές την ευκαιρία να κερδίσουν πιο εύκολα τις μαθηματικές γνώσεις μέσα 

από ένα άνετο και ευχάριστο περιβάλλον. 
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1.Σύνδρομο Down 
 

Ονομάστηκε σύνδρομο γιατί χαρακτηρίζεται από φυσικά και νοητικά προβλήματα και 

αποτελεί μια γενετική διαταραχή. Το 1866 δημοσιεύτηκε η περιγραφή για το σύνδρομο 

από έναν γιατρό τον John Langdon Down από όπου πήρε και το όνομα. Πρόκειται για 

μια χρωμοσωμική ανωμαλία. 

Το σύνδρομο Down (SD) δεν αποτελεί μια ασυνήθιστη κατάσταση καθώς έχει 

εμφανιστεί σε πολλές γέννες. Την πιθανότητα να αποκτήσουν ένα παιδί με το 

συγκεκριμένο πρόβλημα έχουν 1 στις 100 μητέρες σε ηλικία 40-41. 

 

1.1 Τύποι του συνδρόμου Down 
 

1. Τρισωμία 21 ( 95 % των ανθρώπων με σύνδρομο Down έχουν ένα επιπλέον 

χρωμόσωμα 21) 

2. Τύπος της μετάθεσης ( 3-4% των ανθρώπων έχουν  ένα επιπλέον κομμάτι του 

21ου χρωμοσώματος που συνδέεται η μετατοπίζεται σε ένα άλλο) 

3. Μωσαϊσμός (αντί να έχουν ένα επιπλέον 21 χρωμόσωμα σε κάθε κύτταρο έχουν 

46 σε μερικά κύτταρα και 47 σε άλλα). 

 

1.2 Χαρακτηριστικά 

Τα παιδιά με σύνδρομο Down έχουν δική τους προσωπικότητα και  ιδιαίτερα φυσικά 

χαρακτηριστικά. Αγχώνονται αν αλλάξει το πρόγραμμα τους. Είναι όμως ήσυχα, 

στοργικά και υπάκουα παιδιά με έντονη την αίσθηση του χιούμορ. Παρ’ όλα αυτά 

ορισμένα από τα ακόλουθα χαρακτηριστικά αποτελούν λόγο για  προβλήματα που 

αντιμετωπίζουν στην μάθηση : 

➢ Πρόσωπο που φαίνεται επίπεδο 

➢ Μάτια λοξά  σε σχήμα αμυγδάλου 

➢ Βλέφαρα παχιά 

➢ Κρανίο πλατύ και βραχύ στο πίσω μέρος με χαλαρό δέρμα σ ’αυτή την περιοχή 

➢ Χείλια ξηρά και λεπτά με ρωγμές 

➢ Δόντια μικρά και κακόμορφα 

➢ Στοματική κοιλότητα μικρότερη από το κανονικό 

➢ Γλώσσα μεγάλη με βαθιές ρωγμές που προεξέχει  

➢ Φαρδιά και χαμηλή βάση της μύτης 



9 

 

➢ Λοβοί αυτιών εμφανίζονται σε χαμηλότερο σημείο από το συνηθισμένο 

➢ Μαλλιά λίγα, ίσια και λεπτά 

➢ Χέρια και πόδια κοντά και πλατιά με χοντρά δάχτυλα 

➢ Μειωμένος μυϊκός ιστός που καταλήγει σε υποτονικότητα. 

 

Επιπλέον τα παιδιά αυτά παρουσιάζουν κάποια προβλήματα υγείας που μειώνουν το 

χρόνο ζωής αλλά με την πρόοδο της ιατρικής έχουν καταφέρει να αυξήσουν το μέσο 

όρο ζωής στα 40-60 χρόνια. Τα προβλήματα αυτά είναι : 

➢ Αναπνευστικές και εντερικές λοιμώξεις 

➢ Καρδιοπάθεια 

➢ Θυρεοειδή 

➢ Λευχαιμία. 

 

To 1/3 των παιδιών που γεννιούνται με σύνδρομο down έχουν καρδιακά προβλήματα. 

Το γεγονός αυτό έκανε τον Reed το 1980 να καταλήξει στο συμπέρασμα ότι τα παιδιά 

με καρδιακά προβλήματα είναι λιγότερο ενεργητικά και παρουσιάζουν περισσότερο 

λήθαργο από άλλα. Τα καρδιακά προβλήματα που αντιμετωπίζουν έχουν ως συνέπεια 

την επιβράδυνση των κινήσεων τους και κατά συνέπεια εξαντλούνται πιο εύκολα. Τα 

μειωμένα επίπεδα δραστηριότητας αποδίδονται στην φαρμακευτική αγωγή που μειώνει 

την όρεξη και την επιφυλακτικότητα των γονέων ότι μπορεί να πάθει κάτι το παιδί 

τους. 

Ορισμένα από τα χαρακτηριστικά έχουν αρνητικές επιπτώσεις και στην κινητική 

ανάπτυξη. Στα χαρακτηριστικά αυτά ανήκουν : 

α) Η καθυστέρηση της ωριμότητας μέσα στο κεντρικό νευρικό σύστημα  

β) ο χαμηλός μυϊκός τόνος 

γ) προβλήματα στατικού ελέγχου στην ισορροπία, μετατόπιση βάρους και 

προσανατολισμό του σώματος. 

 

1. Χαρακτηριστικά γνωρίσματα της εκπαίδευση 

Τα παιδιά με σύνδρομο Down ανήκουν στην ελαφριά νοητική υστέρηση όπου με ειδική 

εκπαίδευση και υποστήριξη στην σχολική και προσχολική ηλικία μπορεί να βελτιωθεί 

η γνωστική λειτουργία. Αργούν να αναπτυχθούν σε όλα τα στάδια της ανάπτυξης. Η 

Marlene Targ Brill το 1993 αποφάνθηκε ότι τα περισσότερα άτομα με σύνδρομο έχουν 

την ικανότητα να αποκτήσουν τουλάχιστον τις βασικές γνώσεις στην αρίθμηση, 

ανάγνωση και γραφή εν ολίγοις την στοιχειώδη μόρφωση. Ωστόσο έχει μεγάλη 



10 

 

σημασία και η διδακτική μέθοδος του εκπαιδευτικού στα συγκεκριμένα παιδιά. Από το 

1990 και μετά θεωρείται εξαίρεση το παιδί που δυσκολεύεται να διαβάσει. O βαθμός 

επίδοσης και προόδου διαφέρουν αρκετά μεταξύ τους ανεξαρτήτως νοητικού επιπέδου 

(Newton, 1992). 

Πολλές φορές λόγω της δυσκολίας των παιδιών να διαβάσουν βγαίνει συμπερασματικά 

το γεγονός ότι δεν καταλαβαίνουν τι διαβάζουν. Το τμήμα Ψυχολογίας του 

Πανεπιστημίου του Portsmouth διεξήγαγε μια έρευνα που είχε θετικά αποτελέσματα 

για τα επίπεδα κατανόησης των συγκεκριμένων παιδιών απλά παρατήρησε ότι υπήρχαν 

κάποιες δυσκολίες : 

1. Μπέρδευαν λέξεις που έμοιαζαν μεταξύ τους γεγονός που μπορεί να προκύψει στα 

πρώτα στάδια της ανάγνωσης ενός παιδιού (οπτικά λάθη) 

2.  αποκωδικοποίηση της τυπωμένης λέξης κατανοώντας το νόημα της π.χ. έβλεπαν 

την λέξη ύπνος και διάβαζαν ‘’πάω στο κρεβάτι’’ (σημασιολογικά λάθη) 

Ένας παράγοντας που επηρεάζει την πρόοδο των παιδιών στο σχολείο είναι η 

ακουστική τους μνήμη. Η ακουστική μνήμη δίνει την δυνατότητα στους ανθρώπους να 

ακούνε, να επεξεργάζονται και να αντιλαμβάνονται τους ήχους το οποίο έχει ως 

αποτέλεσμα να ξεχωρίζει τα ερεθίσματα. Τα συγκεκριμένα παιδιά όμως δεν έχουν 

αναπτύξει ικανοποιητικά αυτές τις δυνατότητες αφού παρουσιάζουν αισθητικά 

προβλήματα όπως είναι η ακουστική απώλεια καθώς οφείλεται στην συσσώρευση 

υγρού του μέσου ωτός προκαλώντας υποτροπιάζουσα ωτίτιδα. 

Ένας βασικός λόγος όμως είναι ότι από μικρή ηλικία αντιμετωπίζουν προβλήματα με 

το ακουστικό τους σύστημα. Ορισμένα προβλήματα υγείας που αντιμετωπίζουν τα 

παιδιά όπως για παράδειγμα το αναπνευστικό μπορούν να οδηγήσουν στην απώλεια 

της ακοής τους είτε αυτή είναι προσωρινή είτε μόνιμη. Επιπρόσθετα οι δυσκολίες που 

μπορεί να αντιμετωπίζουν κάποια παιδιά με την αγωγιμότητα των ήχων μπορεί να 

οδηγήσει και σε κάποιες μορφές βαρηκοΐας. Γεγονός που επηρεάζει την μάθηση του 

παιδιού όπως και την συμπεριφορά του στην μαθησιακή διαδικασία. 

Εκείνο που έχει ιδιαίτερη σημασία είναι ότι η απώλεια της ακοής έχει αντίκτυπο και 

στην ομιλία των παιδιών δηλαδή αργούν να μιλήσουν. Μελέτες έχουν δείξει ότι ένα 

μεγάλο ποσοστό των παιδιών της τάξης του 15-50 % λόγω της ακουστικής 

εξασθένησης αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην επικοινωνία και στις διαπροσωπικές 

σχέσεις. Το πρόβλημα αυτό μπορεί να αντιμετωπιστεί εάν διαγνωστεί έγκαιρα.  

Ο Lincoln (1995) συμπεραίνει μετά από μετρήσεις του ακουστικού ερεθίσματος ότι τα 

συγκεκριμένα παιδιά έχουν σημαντική εξασθένηση: 

  α) στην ταχύτητα προέλευσης και διαχωρισμού των ακουστικών πληροφοριών  

  β) στην οργάνωση της κινητικής απόκρισης  

  γ) στις απαραίτητες διαδικασίες της διευκόλυνσης της άμεσης ακουστικής 

απομνημόνευσης. 
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Επιπρόσθετα δεν παρακολουθούν με άνεση την εξέλιξη του μαθήματος, μπορεί να 

αργήσουν να ανταποκριθούν σε οδηγίες γεγονός που δυσχεραίνει  την συνεργασία του 

με τον εκπαιδευτικό και τους συμμαθητές του. 

Όλα αυτά μπορεί να έχουν αντίκτυπο στην βραχύχρονη μνήμη τους, μακρόχρονη όμως 

είναι αρκετά ανεπτυγμένη. Έχουν την δυνατότητα να θυμούνται καταστάσεις, 

γεγονότα και πρόσωπα από το παρελθόν ωστόσο είναι περιορισμένη η 

απομνημονευτική ικανότητα. Ένα σημαντικό πρόβλημα είναι ότι δεν κατηγοριοποιούν 

τις πληροφορίες που αποθηκεύουν  και αυτό δυσχεραίνει την ανάκληση τους. Επιπλέον 

η έλλειψη λεξιλογίου δυσκολεύει ακόμα περισσότερο την κατάσταση γιατί δεν έχει την 

ευχέρεια να κάνει θεματική κατηγοριοποίηση.  

Το 80-90% μπορεί να εκπαιδευτεί με επιτυχία σε θέματα αυτοεξυπηρέτησης, 

κοινωνικών δεξιοτήτων, να αποκτήσει σχολικές γνώσεις και να φτάσει στην 

ενηλικίωση. Αν και τα περισσότερα παιδιά χρειάζονται περισσότερο χρόνο για να 

αποκτήσουν μια δεξιότητα όταν την μάθουν όμως θα την εκτελέσουν σωστά. 

Εξαρτάται από πολλούς παράγοντες ο βαθμός εξέλιξης της νοητικής και 

συμπεριφορικής ανάπτυξης π.χ. ευκαιρίες για εκπαίδευση, οικογενειακή στήριξη, 

στάση της κοινωνίας κ.α. Σίγουρα όμως υπάρχει και ένα μικρό ποσοστό που δεν θα 

μπορέσει ποτέ να ζήσει χωρίς καθοδήγηση και συνεχή προστασία. 

Ο Holle το  1976 είπε «Αν το παιδί δεν δει το λόγο των ενεργειών του θα χάσει το 

ενδιαφέρον του». Τα παιδιά αυτά χρειάζονται βοήθεια ώστε να εστιάσουν την προσοχή 

τους προς τα σχετικές υποδείξεις. Κινητήριες δυνάμεις για την μάθηση αυτών των 

παιδιών αποτελεί η εμπειρία και η ανατροφοδότηση. Με άλλα λόγια η ανάπτυξη των 

ικανοτήτων μπορεί να επιτευχθεί με την άσκηση και την επανάληψη. Τα προβλήματα 

κινήτρων που αντιμετωπίζουν οι μαθητές με σύνδρομο Down οφείλονται στην χαμηλή 

αφύπνιση και στην παθητική μορφή της συμπεριφοράς (Mundy, 1988) . Τα παιδιά 

αντιδρούν σε διάφορα ερεθίσματα αλλά δεν παίρνουν πρωτοβουλίες ώστε να 

διερευνήσουν τα ερεθίσματα αυτά. Έχουν την πεποίθηση ότι κάνουν συνεχώς λάθη και 

διστάζουν να αυτενεργήσουν. 

Όσον αφορά τα χαρακτηριστικά του συνδρόμου υπάρχουν μεμονωμένες διαφορές που 

αφορούν την αντιληπτική γνώση, έκθεση σε οδηγίες, κοινωνική-οικογενειακή  

υποστήριξη και εμπειρίες και περιβαλλοντολογικές δεσμεύσεις που επιδρούν στη 

γραφή. Για να μάθουν τα παιδιά να σχηματίζουν γράμματα και να γράφουν τις λέξεις 

μέσα στα περιθώρια του τετραδίου σημαντικό ρόλο έχει η εξομοίωση με τις οδηγίες. 

Οι μαθητές αυτοί αργούν να αποκτήσουν την ικανότητα της γραφής, σύνταξης και της 

παραγωγής του λόγου ( Miller 1987-88). Η γραφική ικανότητα μπορεί να επηρεαστεί 

από κινητικά προβλήματα σε σχέση με τον συντονισμό και την ακρίβεια  (Henderson, 

1987) όπως αντίστοιχα και τα αισθητικά αντιληπτικά κινητικά και σωματικά 

χαρακτηριστικά (Gunn). Παρ’ όλα αυτά τα παιδιά με σύνδρομο down για να 

αποκτήσουν την ικανότητα της γραφής χρειάζεται πρώτα να αναπτύξουν τις οπτικές, 

ακουστικές και ιδιοδεκτικές πληροφορίες. Προβλήματα με την κιναισθησία και με την 
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αφή μπορούν να επηρεάσουν τον χειρισμό του μολυβιού. Επιπλέον τα νευρομυϊκά 

χαρακτηριστικά μπορούν να δυσκολέψουν τα παιδιά στη γραφή όπως και η υποτονία. 

Το πληκτρολόγιο ενός υπολογιστή διευκολύνει έναν μαθητή με σύνδρομο Down να 

γράψει σε σχέση με το μολύβι. Αυτό γίνεται διότι αντιμετωπίζει προβλήματα με τα 

δάχτυλα του που δεν είναι εύκαμπτα, με τις αρθρώσεις του που είναι χαλαρές και την 

αδύνατη λαβή. Υπήρχαν και μαθητές που δεν μπόρεσαν να σημειώσουν πρόοδο αλλά 

απέκτησαν μια οικειότητα. Αποτελεί πολύ σημαντικό παράγοντα για την μετέπειτα 

μαθητική ζωή να γνωστοποιούνται από την αρχή τέτοιου είδους προβλήματα για να 

γνωρίζει ο εκπαιδευτικός πως θα τα αντιμετωπίσει για να διευκολύνει τον μαθητή. Μια 

ακόμα δυσκολία που συναντάται στα παιδιά αυτά είναι ο συντονισμός χεριού ματιού 

γεγονός που δυσχεραίνει την δεξιότητα της γραφής. 

Τα μαθηματικά μπορούν να θεωρηθούν από τις μεγαλύτερες δυσκολίες που μπορεί να 

συναντήσει ένας μαθητής με down. Για να επιλύσει μαθηματικά χρειάζεται καλή 

μνήμη, χειρισμό των αριθμών, κατανόηση της εκφώνησης, συνδυασμός πράξεων, 

σωστή σειρά των λύσεων. Μια διευκόλυνση για τον μαθητή αποτελεί η αριθμομηχανή 

ώστε να μπορεί να εκτελεί τις μαθηματικές πράξεις. 

Μια άλλη σημαντική παράμετρος είναι η οπτική μνήμη όπου οι μαθητές μαθαίνουν πιο 

αποτελεσματικά. Στην πραγματικότητα μπορούν να μάθουν καλύτερα π.χ. από εικόνες, 

βιντεάκια, καρτέλες. Αυτό καθιστά τον υπολογιστή ένα διασκεδαστικό εποπτικό υλικό 

διδασκαλίας διότι δίνει την ευκαιρία στον μαθητή να επεξεργαστεί τις πληροφορίες.  

Μεγάλο ποσοστό των παιδιών με σύνδρομο Down  όμως έχουν προβλήματα με τα 

μάτια τους. Είναι ευαίσθητα ιδιαίτερα στο δυνατό φως. Συνεπώς δημιουργείται μια 

αναστάτωση στον μαθητή μέσα στην τάξη από το φως των παραθύρων, δυσκολεύεται 

να παρακολουθήσει στον πίνακα και κρατάει αρκετά κοντά του το βιβλίο. 

Σε μια έρευνα που διεξήγαγε το Πανεπιστήμιο του Portsmouth διαπίστωσαν ότι οι 

μαθητές με σύνδρομο down έχουν την δυνατότητα να μαθαίνουν πιο εύκολα την 

νοηματική γλώσσα σε σύγκριση με την παραγωγή και την οργάνωση του γραπτού 

λόγου. 

Ένας άλλος σημαντικός παράγοντας για το πώς μαθαίνουν τα παιδιά είναι ο εγκέφαλος. 

Οι περισσότεροι άνθρωποι χρησιμοποιούν το αριστερό ημισφαίριο του εγκεφάλου για 

να μιλήσουν σε αντίθεση με τα παιδιά με σύνδρομο down που χρησιμοποιούν το δεξί.  

Γεγονός που τους καθιστά ικανούς να αντιλαμβάνονται περισσότερα από όσα μπορούν 

να εκφράσουν. Στην γλωσσική ανάπτυξη παρατηρείται καθυστέρηση στην ομιλία, 

δημιουργείται πρόβλημα στην άρθρωση λόγου των αργών ρυθμών που 

ανταποκρίνονται οι μύες του στόματος. Στην ομιλία τους χρησιμοποιούν ελάχιστα 

γραμματικά στοιχεία και δυσκολεύονται να επεξεργαστούν ήχους και φωνητικούς-

φθογγικούς κανόνες.  

Χρειάζεται διαφορετικό τρόπο διδασκαλίας και διαφορετικά ερεθίσματα στους 

μαθητές που χρησιμοποιούν το δεξί ημισφαίριο του εγκεφάλου για την ομιλία σε 

αντιπαραβολή με τα παιδιά που χρησιμοποιούν το αριστερό ημισφαίριο. 
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Ο Engelman (1997) δήλωσε ότι οι μαθησιακές δυσκολίες των παιδιών δεν υπάρχουν 

από την φύση τους αλλά δημιουργούνται. Το 90% των μαθητών που χαρακτηρίζονται 

ως ανεπίδεκτοι δεν μαθαίνουν επειδή δεν τους έχουν διδάξει σύμφωνα με τις 

απαιτούμενες ανάγκες και όχι επειδή δεν μπορούν. 

 

2.1 Σύνδρομο Down και Μαθηματικά 

Ο τομέας των μαθηματικών δεν έχει ερευνηθεί επαρκώς όσον αφορά την εκπαίδευση 

των παιδιών με σύνδρομο down. Τα μαθηματικά είναι μια αφηρημένη έννοια γεγονός 

που δυσκολεύει περισσότερο τους συγκεκριμένους μαθητές από τα τυπικώς 

αναπτυσσόμενα παιδιά. Εντούτοις, έχει ιδιαίτερη σημασία οι μαθητές να αναπτύξουν 

τις μαθηματικές τους ικανότητες διότι αυτό θα τους βοηθήσει στην καθημερινή τους 

ζωή και γενικότερα στην ανεξάρτητη διαβίωση. Αυτό το γεγονός καθιστά την 

διδασκαλία των μαθηματικών ένα πολύ σημαντικό παράγοντα για τα παιδιά με 

σύνδρομο down. 

Η βραχύχρονη μνήμη, η γλωσσική επεξεργασία, γλωσσική καθυστέρηση (σύγχυση για 

την σημασία των λέξεων), προβλήματα λεπτής κινητικότητας δυσκολεύουν τα παιδιά 

με σύνδρομο down στα μαθηματικά. 

Τα παιδιά με σύνδρομο down χρειάζονται ένα εξειδικευμένο και εξατομικευμένο 

πρόγραμμα  στα μαθηματικά και είναι αναγκαίο να προσαρμόζεται ανάλογα με την 

συμπεριφορά και τις ανάγκες τους (Δαραής, 2002). Η δομή ενός τέτοιου προγράμματος 

αποτελεί και τον βασικό άξονα.  

Επιπλέον έρευνες έχουν δείξει ότι οι συγκεκριμένοι μαθητές επωφελούνται με την 

συναναστροφή άλλων παιδιών στην ηλικία τους. Οι τυπικώς αναπτυσσόμενοι μαθητές 

συνήθως προσπαθούν να τους βοηθήσουν με τα μαθήματα και γενικότερα με ότι 

χρειάζονται. Από την άλλη τα παιδιά με σύνδρομο down βρίσκουν ευχάριστη αυτή την 

αλληλεπίδραση αφού τους αρέσει να συναναστρέφονται με άτομα της ηλικίας τους. 

Η επιστήμη αυτή εισβάλει στην ζωή των ανθρώπων καθημερινά οπότε είναι 

απαραίτητο οι μαθητές να αναπτύξουν αρχικά τις βασικές δεξιότητες και σιγά σιγά να 

προσκομίζουν νέες γνώσεις επάνω στο αντικείμενο. Ιδιάζουσα σημασία έχει η 

κατάκτηση βασικών αριθμητικών  εννοιών (αναγνώριση αριθμών, μέτρηση, 

αντιστοιχία αντικειμένων, συνέχιση μέτρησης, αναγνώριση προτύπων, κατάταξη-

ταξινόμηση) και στην συνέχεια απόκτηση ικανότητας για την εκτέλεση βασικών 

μαθηματικών πράξεων. Γι’ αυτό το λόγο στο συγκεκριμένο πρόγραμμα οι μαθητές θα 

μάθουν να αναγνωρίζουν τους αριθμούς από 1-5, θα μάθουν να μετράνε από 1-5, θα 

εξασκηθούν στην καθοδηγούμενη γραφή, να αντιστοιχίζουν αντικείμενα αφού τα 

ξεχωρίσουν και θα μάθουν να εκτιμούν ποσότητες. Σε αυτό το σημείο πρέπει να 

ξεχωρίζουν τις έννοιες μπροστά-πίσω, πάνω-κάτω, μέσα-έξω καθώς και δεξιά-

αριστερά. 
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Η κατάκτηση της νέας γνώσης πρέπει να ακολουθεί τους ρυθμούς του μαθητή δηλαδή 

με μικρά βήματα την φορά για να μπορεί ο μαθητής να αντιλαμβάνεται τι γίνεται και 

να αποκτά θάρρος για να συνεχίσει. Οι επαναλήψεις δεν πρέπει να λείπουν από το 

πρόγραμμα λόγω της αδύναμης βραχύχρονης μνήμης. 

Τα παιδιά ηλικίας 5-11 χρονών  χτίζουν τα θεμέλια στα μαθηματικά. Πιο 

συγκεκριμένα, η ηλικία αυτή είναι αρκετά παραγωγική για να καταλάβουν και να 

μάθουν την λειτουργία του αριθμητικού συστήματος. Ήδη από το νηπιαγωγείο τα 

παιδιά ξεκινούν την ενασχόληση με τα μαθηματικά ακόμα και αν τα βλέπουν σαν 

διασκέδαση είτε μέσα από τραγούδια είτε από παιχνίδια. Μπορεί τα παιδιά με 

σύνδρομο down να έχουν πιο αργή ανάπτυξη σε σχέση με τα υπόλοιπα αλλά αυτό δεν 

τα έχει εμποδίσει να αντιλαμβάνονται βασικές έννοιες. Η σύνδεση των 

δραστηριοτήτων με την πραγματική ζωή είναι αρκετά βοηθητική για τους μαθητές. 

Ο Gelman και ο Cohen το 1988  είπαν ότι τα παιδιά με σύνδρομο down αποκτούν 

έννοιες μέτρησης και ποσοτήτων μόνο από συνήθεια. Μερικές μελέτες αντίστοιχα 

έχουν δείξει ότι τα παιδιά αυτά χρησιμοποιούν την καταμέτρηση ως μια ρουτίνα χωρίς 

να κατανοούν. Το πρόβλημα της εργαζόμενης μνήμης καθώς και η χρήση 

περιορισμένων στρατηγικών απομνημόνευσης προκαλούν δυσκολίες στην εκμάθηση. 

Επιπλέον, η δυσκολία της αφηρημένης σκέψης κάνει απαραίτητο το χειρισμό των 

φυσικών αντικειμένων και τα απτά ερεθίσματα.  

Ο Caycho, o Gunn και ο Siegan το 1991 υποστήριξαν ότι οι αριθμητικές δυσκολίες των 

μαθητών με σύνδρομο down απορρέουν από το χαμηλό γνωστικό επίπεδο που αποτελεί 

αναπτυξιακή υπόθεση. Τα προβλήματα στον τομέα της αρίθμησης συσχετίζονται με 

τις γλωσσικές δεξιότητες. Έρευνες έχουν δείξει ότι οι δεξιότητες της καταμέτρησης 

αναπτύσσονται με τη μη λεκτική επικοινωνία.  

Οι ασκήσεις-δραστηριότητες πρέπει να παρουσιάζουν μια ποικιλία και να είναι 

διαμορφωμένες με τέτοιο τρόπο έτσι ώστε να κεντρίζουν το ενδιαφέρον του μαθητή. 

Οι συγκεκριμένοι μαθητές έχουν ιδιαίτερα αναπτυγμένη την οπτική τους μνήμη 

γεγονός που μπορεί να αποτελέσει πάτημα για το πρώτο βήμα του προγράμματος, τον 

προσανατολισμό. Οπτικοακουστικά ερεθίσματα μπορούν να διευκολύνουν τους 

μαθητές να ανασύρουν στην μνήμη τους αριθμούς που γνωρίζουν. Στόχος είναι οι 

μαθητές να μπορούν να αναγνωρίζουν και να κατονομάζουν τους αριθμούς από το 1-

5.  

Στη συνέχεια, το επόμενο βήμα είναι να μπορούν να μετράνε σωστά χωρίς να ξεχνούν 

αριθμούς ή να μπερδεύουν την σειρά. Οι μαθητές αρχικά θα ξεκινήσουν να μετράνε 

μέχρι το 5 και σιγά σιγά. Η αντιστοίχιση αντικειμένων μπορεί να βοηθήσει τον μαθητή 

στην μέτρηση καθότι αυτό μπορεί δημιουργήσει μια κινητικότητα και να κάνει πιο 

ευχάριστη την μάθηση. Συνήθως οι τυπικώς αναπτυσσόμενοι μαθητές χρησιμοποιούν 

τα δάχτυλα τους για να βοηθηθούν στην μέτρηση. Αυτό στην συγκεκριμένη περίπτωση 

μπορεί να είναι ανέφικτο λόγω των χαλαρών αρθρώσεων. Ο εκπαιδευτικός μπορεί να 

χρησιμοποιεί τα δικά του δάχτυλα ή διάφορα αντικείμενα προκειμένου ο μαθητής να 

βοηθηθεί στην μέτρηση. 
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Οι οδηγίες που δίνονται στο μαθητή πρέπει να είναι σύντομες και κατανοητές. Καλό 

είναι ο εκπαιδευτικός κατά την διάρκεια της αφήγησης των οδηγιών να χρησιμοποιεί 

και κινήσεις του σώματος ή εκφράσεις για να βοηθήσει στον μαθητή να γίνουν πιο 

κατανοητά αυτά που θέλει να του πει. Έτσι μπορεί να μάθει να ανταποκρίνεται στις 

εκφωνήσεις των δραστηριοτήτων. 

Για να ολοκληρωθούν επαρκώς τα βήματα χρειάζονται συνεχείς επαναλήψεις έτσι 

ώστε να αποθηκευτούν σωστά οι πληροφορίες και ο μαθητής να μειώσει ή ακόμα και 

να ξεπεράσει τα ελλείμματα μνήμης.  

Η τεχνολογία μπορεί να γίνει ένας χρήσιμος βοηθός στα χέρια των μαθητών με 

σύνδρομο down. Το πρόβλημα της λεπτής κινητικότητας και του οπτικοακουστικού 

συντονισμού δυσχεραίνει τον μαθητή να αναπτύξει αριθμητικές δεξιότητες. Ο μαθητής 

δυσκολεύεται στην γραφή των αριθμών και στο χειρισμό αντικειμένων. Η χρήση ενός 

υπολογιστή ή μιας ταμπλέτας μπορούν να βγάλουν τον μαθητή από την δύσκολη θέση 

και έτσι θα δημιουργηθεί περισσότερη θέληση και ενέργεια στον μαθητή να αφοσιωθεί 

στην διδασκαλία.  

Η χρήση του μολυβιού και του χαρτιού δημιουργούν την αίσθηση στον μαθητή ότι δεν 

θα τα καταφέρει. Αφού για την γραφή λίγων αριθμών καταβάλλουν μεγάλη 

προσπάθεια καταναλώνοντας πολύ ενέργεια κάτι το όποιο τους κουράζει και τους 

αναγκάζει να τα παρατήσουν. 

Η υποτίμηση των ικανοτήτων τους μπορεί να έχει αντίκτυπο στις ευκαιρίες για την 

κατάκτηση μαθηματικών δεξιοτήτων διότι αρκετά παιδιά καταλαβαίνουν πράγματα 

αλλά δυσκολεύονται να τα ερμηνεύσουν. Η δυσκολία τους αυτή οφείλεται στην 

υποτονία της γλώσσας και στον έλεγχο των χειλιών.  

Η πολυαισθητηριακές εμπειρίες είναι αρκετά χρήσιμες στους μαθητές. Λόγω του 

ακουστικού τους προβλήματος επεξεργάζονται αργά την ομιλία γεγονός που τους κάνει 

να μην έχουν όλες τις πληροφορίες που ειπώθηκαν. Ο συνδυασμός των αισθήσεων θα 

βοηθήσει τον μαθητή ‘’να συμπληρώσει τα κομμάτια του παζλ’’. Γι’ αυτό έχει 

ιδιαίτερη σημασία ο σχεδιασμός και η οργάνωση μιας παρέμβασης. Τα κίνητρα που θα 

τους παρέχει μια σωστά οργανωμένη παρέμβαση, μπορούν βοηθήσουν τον μαθητή να 

ενεργοποιηθεί και να αποκτήσει διάθεση να προσπαθεί, να μην τα παρατάει. Αυτό τον 

επηρεάζει θετικά και μπορεί να τον κάνει να αισθάνεται άνετα με τα μαθηματικά, να 

φύγει η απογοήτευση και η ματαίωση. Οι επιβραβεύσεις και οι φιλοφρονήσεις  

μπορούν να παρακινήσουν τον μαθητή να συμμετέχει. 

 

2.2 Παραδείγματα διδακτικών παρεμβάσεων 
 

Παράδειγμα 1 

Στα πλαίσια μιας εθελοντικής πρακτικής άσκησης στα μαθηματικά εξετάστηκε ένας 

μαθητής Α’ δημοτικού με σύνδρομο Down. O μαθητής ασχολήθηκε με τις πρώτες 
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αριθμητικές έννοιες και συγκεκριμένα με την πληθικότητα και την αρίθμηση. Οι 

έννοιες αυτές είναι ιδιαίτερα σημαντικές για την ανάπτυξη και την δημιουργία της 

έννοιας του αριθμού όπως και των αριθμητικών πράξεων.  

 

 

Στοιχεία μαθητή 

Ο μαθητής ακολουθεί ένα συγκεκριμένο πρωτόκολλο το οποίο εξελίσσεται κλιμακωτά 

καθώς ξεκινάει από την προφορική αρίθμηση, στην συνέχεια ακολουθεί η απαρίθμηση, 

έπειτα η διάταξη αριθμών, η επίδειξη δαχτύλων, η γραφή αριθμών,  η ανάγνωση των 

αριθμών, προβλήματα πρόσθεσης και αφαίρεσης και τέλος η  εκτέλεση  πράξεων. Η 

φοιτήτρια που διεξήγε αυτή την διδακτική παρέμβαση αρχίζει από την εξέταση του 

μαθητή αναλύει και σχολιάζει τις απαντήσεις, διατυπώνει κάποια γενικά 

συμπεράσματα που προκύπτουν και κάνει κάποιες διδακτικές προτάσεις. Στόχος των 

συμπερασμάτων είναι να ερμηνευθούν και να γίνουν κατανοητές οι δυσκολίες που 

αντιμετωπίζουν οι μαθητές με σύνδρομο down. 

O συγκεκριμένος μαθητής πηγαίνει σε σχολείο γενικής παιδείας και παρακολουθεί 

μαθηματικά και γλώσσα στο τμήμα ένταξης. Είναι μια τάξη πριν το ηλικιακό του 

επίπεδο και με τα μαθηματικά δεν έχει και πολύ καλές σχέσεις. Δυσκολεύεται στον 

προσανατολισμό και σε κατασκευαστικά παιχνίδια. Μετράει και αντιστοιχεί ποσότητες 

μέχρι το 5 χωρίς όμως να το έχει κατακτήσει. Όσον αφορά το αντιληπτικό-γνωστικό 

τομέα, αδρή και λεπτή κινητικότητα, λόγο, κοινωνική συμπεριφορά και παιχνίδι είναι 

ανώριμος. Επίσης έχει οφθαλμοκινητική ανωριμότητα. 

Εργαλεία - Μεθοδολογία 

Ο μαθητής χρειάστηκε οχτώ συναντήσεις από μια ώρα. Στην πρώτη συνάντηση έγινε 

ένα διαγνωστικό τεστ Α’ δημοτικού για να μπορεί να γίνει εμφανές το επίπεδο στο 

οποίο βρίσκεται. Στην δεύτερη συνάντηση έγινε πειραματισμός με χειραπτικά υλικά 

και tablet. Στην επόμενη συνάντηση η φοιτήτρια παρακολούθησε το μάθημα 

εργοθεραπείας του μαθητή. Στην τέταρτη συνάντηση έγινε ένα διαγνωστικό τεστ 

νηπιαγωγείου. Στην πέμπτη και την έκτη συνάντηση ασχολήθηκαν με το τετράδιο του 

σχολείου, με διάφορες καρτέλες που περιλάμβαναν αναπαραστάσεις δαχτύλων και 

αριθμούς, μια μέθοδο που βοηθά στην εκμάθηση επίδειξης δαχτύλων (από την οικεία 

έκφραση «κόλλα 5») και με διάφορες εφαρμογές στο tablet. Στην τελευταία συνάντηση 

ασχολήθηκαν μόνο με εφαρμογές στο tablet. 

Στην παρούσα διδακτική παρέμβαση χρησιμοποιήθηκε η διήγηση ενός παραμυθιού με 

ινδιάνους και ο μαθητής υποβλήθηκε σε δοκιμασίες προκειμένου να γινεί ένας από 

αυτούς. Μια από τις δοκιμασίες είναι να μετρήσει μέχρι το σημείο που γνωρίζει. Έπειτα 

ακολουθεί η απαρίθμηση όπου τοποθετούνται φτερά και διαδοχικά αυξάνονται. Στην 

συνέχεια ο μαθητής ασχολείται με την διάταξη των αριθμών. Καλείται να τοποθετήσει 

ομάδες κύβων (1,2,4,6)  ξεκινώντας από την ομάδα με τον μεγαλύτερο αριθμό. Για την 

διάταξη των αριθμώ δίνονται καρτέλες με νούμερα σε ακανόνιστη σειρά προκειμένου 
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να τα τοποθετήσει το παιδί από το μεγαλύτερο στο μικρότερο. Γίνεται η χρήση ενός 

τραγουδιού όπου στο άκουσμα των αριθμών (1,2,4,5,6,10) ο μαθητής καλείται να 

δείχνει τα αντίστοιχα δάχτυλα. Για την γραφή των αριθμών δίνεται στο μαθητή μια 

κόλλα Α4 και η φοιτήτρια λέει κάποιους αριθμούς (2,3,5,7,9,10,12,16,20,24,28,30) 

προκειμένου να τους γράψει. Στην επόμενη δοκιμασία δίνονται καρτέλες με αριθμούς 

(2,3,5,7,9,10,12,16,20,24,28,30) και το παιδί καλείται να τις διαβάσει. Από τις 

τελευταίες δοκιμασίες είναι τα προβλήματα πρόσθεσης και αφαίρεσης όμως δίνεται η 

δυνατότητα χρήσης πραγματικών αντικειμένων για να μοντελοποιεί  τα προβλήματα. 

Ενδεικτικά ένα πρόβλημα είναι ‘’έχεις 2 καραμέλες. Αν ένα Ινδιανάκι σου δώσει ακόμη 

2 καραμέλες πόσες καραμέλες θα έχεις;’’. Δίνονται 6 προβλήματα. Στην τελευταία 

δοκιμασία γίνεται απλή εκτέλεση πράξεων (6+4,6-3). 

Αποτελέσματα πρακτικής άσκησης 

O μαθητής στην προφορική αρίθμηση ξέρει να μετράει σωστά μέχρι το 11. Σταματά 

εκεί και με βοήθεια φτάνει μέχρι το 13. Από εκεί πηγαίνει στο 16 και μετά στο 27,28,29. 

Παρόλο που μετράει μέχρι το 10 και συνεχίζει δεν έχει αποκτήσει την έννοια της 

δεκάδας. Είναι αρκετά πίσω στην προφορική αρίθμηση σε σχέση με την ηλικία του. 

Στην απαρίθμηση προσπαθεί να αντιστοιχίσει τα δάχτυλα του με τα φτερά 

δυσκολεύεται όμως λόγω ανατομίας των χεριών. Γι’ αυτό αντιστοιχεί τα φτερά με 

τάπες, βάζοντας μια τάπα πάνω από κάθε φτερό. Η απαρίθμηση  με την χρήση των 

δαχτύλων καθιστά την κατάσταση δύσκολη και δείχνει το ίδιο αντικείμενο συνεχώς ή 

δείχνει αντικείμενα στην τύχη. Όταν μαζεύει στο χέρι του τα αντικείμενα, καθώς 

μετράει, τότε απαντάει σωστά. Δεν μπορεί να μετρήσει και να αντιστοιχήσει ποσότητα 

με αριθμό μεγαλύτερο από 5. Καταρχάς δεν έχει κατακτήσει αριθμητική ακολουθία 

μέχρι το 13 και δεν μπορεί να συγκρατήσει στα χέρια του πολλά αντικείμενα. 

Σύνθετη δραστηριότητα αποτελεί η διάταξη 4 ποσοτήτων γιατί δεν τον βοηθά οπτική 

του μνήμη να συγκρατήσει τις ποσότητες και δεν ξέρει τι να κάνει. Στην σύγκριση 

αναγνωρίζει το 1 ως το πιο λίγο ενώ το 4 το πιο μεγάλο. Με τις καρτέλες ο μαθητής 

αδυνατεί να βάλει τους αριθμούς σε φθίνουσα σειρά. Έχει την ικανότητα να διαβάσει 

τους αριθμούς αναγνωρίζοντας τον μεγαλύτερο. 

Το παιδί στην επίδειξη των δαχτύλων παρουσιάζει δυσκολίες καθώς τους μικρότερους 

αριθμούς τους δείχνει και στα 2 χέρια ενώ στους μεγαλύτερους αριθμούς τα 

αναγνωρίζει πρώτα στα χέρια της φοιτήτριας και μετά τα παρουσιάζει στα δικά του. Σε 

αυτό το σημείο χρησιμοποιείται και η μέθοδος «κόλλα 5» προκειμένου ο μαθητής να 

βοηθηθεί. Το ίδιο συμβαίνει και με τις καρτέλες. Αποτελεί ευχάριστη δραστηριότητα 

που έγινε αρκετές φορές στα πλαίσια των συναντήσεων. 

Στην γραφή τον αριθμών 2,3 τα πάει καλά, το 5 όμως τα γράφει σαν (Ε) ενώ το 7 ως 

αντικατοπτρισμό του (αγγλικό F). Τον αριθμό 9 το γράφει ως 6 μπορεί να θεωρηθεί 

και τυπικό επειδή μοιάζουν. Στο 10 σχεδιάζει ένα ψάρι ενώ στους υπόλοιπους 

διψήφιους αριθμούς γράφει ένα από τα δυο ψηφία κυρίως το δεύτερο ψηφίο εκτός αν 

είναι 0 όπου εκεί γράφει το πρώτο. Σε αυτό το σημείο ο μαθητής χρησιμοποιεί και την 

εφαρμογή Kid’s Learning Number στο tablet για την εκμάθηση της γραφής των 
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αριθμών. Σε αυτή την εφαρμογή εμφανίζονται οι αριθμοί και ο μαθητής με το δάχτυλο 

του τους πατάει από πάνω. 

Στην ανάγνωση των αριθμών 2,3,5,7,9 τα πάει καλά, στους διψήφιους αναγνωρίζει τα 

επιμέρους ψηφία και με βοήθεια τα διαβάζει σωστά. 

Η αισθητοποίηση βοηθά τον μαθητή στα προβλήματα και τα πάει καλά με πράξεις  

μικρών αριθμών στις πράξεις όμως με τους μεγαλύτερους αριθμούς δεν δίνει 

απάντηση. 

Στην εκτέλεση των  πράξεων έχει μάθει πρώτα  να την διαβάζει και μετά να κρατάει 

έναν αριθμό στο μυαλό του και το άλλο ψηφίο στα δάχτυλα και μετράει. Τα 

αθροίσματα μετά από το 5 δυσχεραίνουν την κατάσταση. Γενικότερα, ο τρόπος 

επίλυσης φαίνεται μηχανικός, χωρίς το παιδί να καταλαβαίνει. 

Παράδειγμα 2 

Ο κύριος στόχος της παρούσας μελέτης είναι να καθοριστεί αν η υποβοηθούμενη από 

υπολογιστή διδασκαλία διευκολύνει την μαθησιακή διαδικασία των βασικών 

μαθηματικών ικανοτήτων των παιδιών με σύνδρομο down σε σχέση με την 

παραδοσιακή διδασκαλία (pensil-and-paper). Η συγκεκριμένη μελέτη επικεντρώνεται 

στην απόκτηση τριών αρχών καταμέτρησης όπως διατυπώθηκαν από τον Gelman  και 

τους συνεργάτες του. Η πρώτη αρχή καταμέτρησης είναι ‘’ένα προς ένα’’  και πρέπει 

να υπάρχει αντιστοιχία μεταξύ των  πραγμάτων που πρέπει να μετρηθούν και τις 

καρτέλες των αριθμών. H αρχή της σταθερής σειράς, η οποία αναφέρει ότι οι καρτέλες 

των αριθμών πρέπει να έχουν σταθερή και συμβατική σειρά. Τέλος υπάρχει η αρχή της 

πληθικότητας όπου ο τελευταίος αριθμός στην σειρά μέτρησης απαντά στην ερώτηση 

πόσα είναι και δείχνει το πλήθος της σειράς.  Η τελευταία αρχή αμφισβητείται από 

κάποιους γιατί με την καταμέτρηση του τελευταίου αριθμό σε μια σειρά, δεν 

συνεπάγεται κατ’ ανάγκη κατανόηση της πληθικότητας. 

Μέθοδος 

Οι συμμετέχοντες της μελέτης  που επιλέχθηκαν, ήταν μέλη του συλλόγου ‘Jae´n y 

Provincia’ στην Ισπανία. O σύλλογος αυτός προσφέρει υποστήριξη διδασκαλίας με 

επιπλέον πρόγραμμα σπουδών. Υπήρχαν συγκεκριμένα κριτήρια για τους επιλαχόντες. 

Τα κριτήρια αυτά είναι: τα παιδιά δεν πρέπει να έχουν σοβαρά προβλήματα 

συμπεριφοράς ή προβλήματα υγείας και δεν έχουν αποκτήσει τις έννοιες την 

καταμέτρησης και της πληθικότητας. Ζητήθηκε από 23 παιδιά να συμμετάσχουν στην 

μελέτη αφού αυτά πληρούν όλα τα κριτήρια. 

Στην αρχή, οι συμμετέχοντες ήταν τυχαία σε κάθε ομάδα διδασκαλίας. Υπήρχαν 5 

άτομα που εγκατέλειψαν και έτσι ο αριθμός ανέρχεται στους 18. Δημιουργήθηκαν 2 

ομάδες όπου στην πειραματική ομάδα (7 αγόρια και 2 κορίτσια) ο μέσος όρος ηλικίας 

ήταν 6,3 χρόνια και στην ομάδα ελέγχου (3 αγόρια και 5 κορίτσια) ο μέσος όρος ηλικίας 

ανερχόταν στα 6,8 χρόνια. Η μια ομάδα είχε διδασκαλία μέσω υπολογιστή και η άλλη 

παραδοσιακά με μολύβι και χαρτί. 
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Εργαλεία 

Τα άτομα των ομάδων αξιολογούνται δυο φορές με ένα τεστ στην αρχή και ένα στο 

τέλος. Η πρώτη αξιολόγηση ολοκληρώθηκε για να διασφαλίσει ότι δεν υπάρχουν 

σημαντικές διαφορές μεταξύ των ομάδων πριν την έναρξη των μαθημάτων. Η τελική 

αξιολόγηση ολοκληρώθηκε μετά το τέλος τη εκπαίδευσης. Η εκπαίδευση των παιδιών 

διήρκεσε 21 βδομάδες. Με το τέλος της μελέτης έγιναν 15 συνεδρίες για να εξηγήσουν 

στα παιδιά τις διαφορές των ομάδων. Η διάρκεια αυτής της διαδικασίας καθορίστηκε 

σύμφωνα με το σχολικό έτος μόνο για το πρώτο εξάμηνο. Όλες οι συνεδρίες 

ολοκληρώθηκαν ξεχωριστά και όλοι ακολούθησαν την ίδια διαδικασία.  

H εκπαίδευση για την ομάδα με τους υπολογιστές πραγματοποιήθηκε μέσω ενός 

λογισμικού προγράμματος (Mis Primeros Pasos con Pipo) (εικόνα 1). 

Χρησιμοποιήθηκαν δυο δραστηριότητες από αυτό το πρόγραμμα. Στη μια 

δραστηριότητα τα παιδιά έπρεπε να μετρήσουν τα μπαλόνια που κρατούσε μια κούκλα. 

Στην άλλη δραστηριότητα εμφανίζονται διαφορετικές ποσότητες ψαριών και πρέπει να 

υπολογίσουν ποια ταιριάζει με τον αριθμό που εμφανίζεται.  Κάθε ένα από τα παιχνίδια 

παρουσιάζει τρία επίπεδα δυσκολίας. 

Τα παιδιά πέρασαν στο επόμενο επίπεδο όταν πέτυχαν βαθμολογία 80% με την πρώτη 

προσπάθεια. Η διάρκεια της άσκησης ποικίλλει ανάλογα με το επίπεδο των επιδόσεων 
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του παιδιού. Η κάθε άσκηση έχει 12 αιτήματα. Η μέση διάρκεια της συνεδρίας ήταν 35 

λεπτά και σε κάθε συνεδρία τα παιδιά εργάζονταν εναλλάξ και στις δυο εργασίες. Ο 

υπολογιστής τους παρείχε ανατροφοδότηση και οδηγίες με απλές και άμεσες 

εκφράσεις. Στην ουσία ζητήθηκε από τα παιδιά να μετράνε και να απαντάνε με ένα 

κλικ στο σωστό αριθμό. 

Στην ομάδα αυτή η εκπαίδευση έγινε με μολύβι και χαρτί. Τα στιγμιότυπα από την 

εφαρμογή (εικόνα 1) τυπώθηκαν και δόθηκαν στα παιδιά. Άρα έκαναν τα ίδια 

πράγματα αλλά αυτή την φορά με τη διαμεσολάβηση του δασκάλου και όχι του 

υπολογιστή. Η δυναμική της άσκησης ήταν ίδια με του υπολογιστή. 

Διαδικασία αξιολόγησης 

Η αξιολόγηση αφορά τις 3 αρχές (αντιστοιχία, πληθικότητα, ταξινομία). Τα παιδιά 

έχουν αναλάβει την καταμέτρηση αντικειμένων για να απαντήσουν στην ερώτηση 

‘’πόσα είναι;’’  και να αξιολογηθούν αν κάνουν χρήση των αρχών.  Γι’ αυτό ξεκινούν  

μέχρι την ποσότητα των 10  αντικειμένων. Προκειμένου όμως να διερευνηθεί ο βαθμός 

στον οποίο οι δεξιότητες που έμαθαν μπορούν να γενικευθούν σε μεγαλύτερο επίπεδο 

ο αριθμός των αντικειμένων αυξήθηκε και πήγε στα 20. Και στις 2 περιπτώσεις έγινε 

η χρήση των πολυμέσων. 

Αποτελέσματα 

Η ομάδα που χρησιμοποίησε χαρτί και μολύβι (P-P) δεν παρουσίασε σημαντικές 

διαφορές στα τεστ που έγιναν πριν και μετά. Ενώ η ομάδα με τους υπολογιστές αύξησε 

τα ποσοστά της. 

Η διδασκαλία που περιλάμβανε πολυμέσα διευκόλυνε την απόκτηση των βασικών 

μαθηματικών γνώσεων και ικανοτήτων των παιδιών με σύνδρομο down. Η ομάδα με 

τους υπολογιστές είχε καλύτερη απόδοση. Αυτό έγινε γιατί κάθε φορά που τελείωνε 

μια άσκηση ο υπολογιστής έδινε μια απάντηση που έδειχνε την ακολουθία 

καταμέτρησης. Γεγονός που κέντρισε το ενδιαφέρον των παιδιών και έδωσαν προσοχή 

στην σειρά με την οποία καταμετρήθηκαν τα στοιχεία. Η ανατροφοδότηση βοήθησε σε 

μεγαλύτερο βαθμό από ότι οι απαντήσεις του εκπαιδευτή. Η οπτική βοήθεια που 

προσφέρεται από τον υπολογιστή φάνηκε να διευκολύνει την αντίληψη και την 

επεξεργασία των πληροφοριών. Σε αντίθεση με την ομάδα P-P δεν αποκτά την έννοια 

τη αντιστοιχίας. H ομάδα αυτή επηρεάστηκε από την αύξηση των αντικειμένων.  

Τα αποτελέσματα αυτά υποστηρίζουν την υπόθεση ότι  οι δυσκολίες που 

αντιμετωπίζουν με την εκμάθηση των μαθηματικών εννοιών δεν προκαλείται 

αποκλειστικά από τα χαρακτηριστικά των ατόμων με DS αλλά και η μεθοδολογία που 

χρησιμοποιείται για να τους διδάξει έχει επίσης επίδραση. 

Παράδειγμα 3 

Σκοπός της παρούσας έρευνας ήταν να διερευνήσει την αποτελεσματικότητα ενός 

προγράμματος που έχει σχεδιαστεί για να βελτιώσει τις αριθμητικές δεξιότητες. Το 

πρόγραμμα αφορούσε την συνεργασία ενός ειδικού εκπαιδευτή με ζευγάρια μαθητών 
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κάνοντας χρήση βιβλίων και παιχνιδιών. Το πρόγραμμα αύξησε τα επίπεδα της 

αριθμητικής των παιδιών.  

Συμμετέχοντες 

Η έρευνα διεξήχθη σε μια πόλη της Νέας Ζηλανδίας σε μαθητές που ήταν η πρώτη 

τους χρονιά στο σχολείο. Ο μέσος όρος ηλικίας των μαθητών είναι 5,3 χρόνια.  Στη 

συγκεκριμένη έρευνα συμμετείχαν 106 παιδιά. Τα 23 παιδιά συμμετείχαν στο 

πρόγραμμα εκ των οποίων τα 13 είναι αγόρια και τα 10 είναι κορίτσια. Ενώ τα 

υπόλοιπα 83 παιδιά εξυπηρετούνται ως αντιθέσεις στο πρόγραμμα (48 αγόρια και 35 

κορίτσια). Η ομάδα αντίθεσης παρακολούθησε κανονικά μαθήματα μέσα στην τάξη με 

τον δάσκαλο τους. 

Όργανα 

Έγιναν κάποιες συνεντεύξεις ατομικές οι οποίες χρησιμοποιήθηκαν για την 

αξιολόγηση της αριθμητικής των παιδιών πριν και μετά την παρέμβαση. Η 

προκαταρκτική δοκιμή (πριν την παρέμβαση) περιλάμβανε αρίθμηση, αναγνώριση 

μοτίβου, απαρίθμηση, αναγνώριση αριθμών, πρόσθεση και αφαίρεση. Έγιναν και 

κάποια τεστ μετά την παρέμβαση  που περιλάμβαναν τις ίδιες δοκιμασίες αλλά με 

αυξημένο επίπεδο δυσκολίας. 

Παρέμβαση 

Τα παιδιά παρακολούθησαν την παρέμβαση σε ζευγάρια για 30 λεπτά κάθε ημέρα της 

εβδομάδας σε μια περίοδο 7 εβδομάδων. Κάθε συνεδρία περιλαμβάνει αριθμητικές 

ιστορίες  και  παιχνίδια. Στην αρχή της συνεδρίας χρησιμοποιήθηκε ένα παραμύθι με 

αριθμούς. Ο εκπαιδευτικός ενθάρρυνε τους μαθητές να ελέγξουν τις ποσότητες που 

περιγράφονται στην ιστορία και  μετρήσουν τα αντικείμενα που είχε στην εικόνα. 

Επιπλέον, έγινε χρήση ζαριών ( μοτίβο: τελείες) με αριθμούς μέχρι το 3. Όταν τα παιδιά 

έκαναν πρόοδο ήταν έτοιμα να χρησιμοποιήσουν και ζάρια με αριθμούς από  1-6. Ο 

εκπαιδευτικός χρησιμοποίησε το επιτραπέζιο φιδάκι. Τα παιδιά εμπλέκονταν 

αναγνωρίζοντας τον σχηματοείδη αριθμό που εμφανιζόταν στην ζαριά και 

χρησιμοποιούσε την διαδικασία καταμέτρησης για να κινηθεί και κατά μήκος των 

τετραγώνων, διατηρώντας παράλληλα την αντιστοιχία ένα προς ένα. Όταν το παιχνίδι 

έφτανε προς το τέλος ο εκπαιδευτικός ζητούσε από τα παιδιά να προβλέψουν πόσα 

τετράγωνα έχουν μείνει για να τερματίσουν το παιχνίδι.  

Αποτελέσματα 

Τα παιδιά που χρησιμοποιήθηκαν ως αντίθεση ξεκίνησαν χαμηλά και σταδιακά το 

επίπεδο επίδοσης αυξήθηκε. Ενώ τα παιδιά που έκαναν την παρέμβαση ξεκίνησαν 

καλά αλλά στην συνέχεια δεν υπήρχε μεγάλη πρόοδος ανάλογη με το επίπεδο που 

ξεκίνησαν. Το γεγονός ότι τα παιδιά της παρέμβασης είχαν υψηλά ποσοστά επίδοσης 

οφείλεται και στην εργασία σε ζευγάρια όπως και στην εντατικότητα του 

προγράμματος. Το πρόγραμμα ανέβασε το επίπεδο των παιδιών στην αριθμητική. 

Αλλά με το τέλος του προγράμματος, το μέγεθος της επίδρασης στα παιδιά μειώθηκε 
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με την πάροδο του χρόνου, αλλά τα οφέλη από τη συμμετοχή στο πρόγραμμα 

παρέμειναν στατιστικά σημαντικά. 

Παράδειγμα 4 

Η μελέτη έχει  ως στόχο να διερευνήσει τις επιδόσεις των παιδιών με σύνδρομο down 

στα μαθηματικά. Εστιάζει στη δημιουργία της έννοιας του αριθμού με την χρήση οχτώ 

ενοτήτων (σύγκριση, ταξινόμηση, αντιστοίχιση, σειριοθέτηση, χρήση λέξεων 

αρίθμησης, δομημένη καταμέτρηση, αποτελεσματική καταμέτρηση, γενική γνώση των 

αριθμών). Επίσης η έρευνα εξετάζει την επίδραση του φύλλου στις μαθηματικές 

επιδόσεις. 

Συμμετέχοντες 

Στην παρούσα έρευνα έχουν πάρει μέρος 40 άτομα με σύνδρομο down, ηλικίας 4-7 

ετών. Τα παιδιά αυτά πηγαίνουν σε ειδικό δημοτικό σχολείο της Αττικής. 

Μέθοδος 

Έγιναν ατομικές συνεντεύξεις προκειμένου να συγκεντρωθεί το απαιτούμενο υλικό. Οι 

αναλύσεις των δεδομένων που συλλέχθηκαν είναι ποιοτικές και η μελέτη είναι 

διερευνητική και περιγραφική.  

Εργαλεία 

Για να διερευνηθεί η πρώιμη μαθηματική επάρκεια χρησιμοποιήθηκε το σταθμισμένο 

ψυχομετρικό κριτήριο πρώιμης μαθηματικής επάρκειας της Ουτρέχτης.  Σύμφωνα με 

αυτό το κριτήριο μελετήθηκαν οι  ενότητες. 

Στην 1η ενότητα με θέμα την σύγκριση γίνεται μια εκτίμηση του βαθμού κατάκτησης 

των εννοιών (περισσότερα, λιγότερα, πιο ψηλά, πιο χαμηλά)  που χρησιμοποιούνται 

στις συγκρίσεις. 

Στην 2η ενότητα με θέμα την ταξινομία υπολογίζεται σε ποιο βαθμό τα παιδιά έχουν 

την ικανότητα να διακρίνουν αντικείμενα και να τα ταξινομήσουν σύμφωνα με τις 

ομοιότητες και τις διαφορές τους. 

Στην 3η ενότητα με θέμα την αντιστοιχία ένα προς ένα εκτιμάται αν τα παιδιά έχουν 

την ικανότητα να αντιστοιχήσουν στοιχεία 2 συνόλων. 

Στην 4η ενότητα με θέμα την σειριοθέτηση γίνεται μια εκτίμηση κατά πόσο τα παιδιά 

μπορούν να καταλάβουν αν τα αντικείμενα είναι σε σωστή σειρά και κατά πόσο είναι 

ικανά να κάνουν χρήση της σειριακής αντιστοίχισης ανάμεσα σε 2 σύνολα. 

Στην 5η ενότητα  με θέμα την χρήση λέξεων με αρίθμηση γίνεται μια εκτίμηση του 

βαθμού ικανότητας των παιδιών να κάνουν χρήση απόλυτων και τακτικών αριθμών 

μέχρι το 20. 

Στην 6η ενότητα με θέμα την δομημένη καταμέτρηση εκτιμάται το επίπεδο των παιδιών 

να μετρούν μη συνεχείς ποσότητες με έναν τρόπο δομημένο και σύγχρονο. Γίνεται 

χρήση διάφορων  υλικών προκειμένου τα παιδιά να τα αγγίζουν και να  βοηθιούνται 
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στην μέτρηση. Επίσης γίνεται εκτίμηση σε ποιο επίπεδο έχουν δημιουργήσει 

αναπαραστάσεις αριθμητικών δομών νοερά. 

Στην 7η ενότητα με θέμα  την αποτελεσματική καταμέτρηση υπολογίζεται σε ποιο 

επίπεδο τα παιδιά μπορούν να έχουν στρατηγικές και νοερές αναπαραστάσεις 

αριθμητικών δομών που να τους καθιστούν ικανούς να καταμετρούν συνεχείς 

ποσότητες δομημένων  και μη δομημένων αντικειμένων χωρίς να τα αγγίζουν ή να τα 

δείχνουν. 

Στην 8η ενότητα με θέμα την γενική γνώση αριθμών γίνεται μια εκτίμηση του επιπέδου 

χρήσης αριθμών μέχρι το 20 στην καθημερινή ζωή. 

Αποτελέσματα 

Το 20% των παιδιών μπορούν να χαρακτηριστούν από μέτρια έως πολύ καλά. Το 

32,5% χαρακτηρίζονται από μέτρια έως αδύναμα ενώ το 47,5 % των μαθητών 

χαρακτηρίζονται από αδύναμα έως πολύ αδύναμα. 

Σύμφωνα με την παρούσα έρευνα τα κορίτσια υπερτερούν όσον αφορά τις μαθηματικές 

τους επιδόσεις σε σχέση με τα αγόρια. Αφού μόνο κορίτσια πέτυχαν υψηλά ποσοστά 

μαθηματικής επάρκειας. 

3. Interactive video

Το βίντεο, αναμφισβήτητα, είναι ένα από τα πιο διαφοροποιημένα και ισχυρά εικονικά 

υλικά μάθησης. Διότι συλλαμβάνει και παρουσιάζει πληροφορίες και προσφέρει 

αισθητήριο περιβάλλον μάθησης που ενισχύει τους μαθητές να κατανοήσουν 

περισσότερα (Fern, Givan, & Siskind, 2011, Syed, 2001). Έχει ενσωματώσει διάφορα 

μέσα όπως η φωνή, η κίνηση, τα δεδομένα και το κείμενο (Stonebraker & Hazeltine, 

2004). Ο Nugent συνέκρινε αρκετές παρουσιάσεις και διαπίστωσε ότι ο συνδυασμός 

των ακουστικών και των οπτικών πληροφοριών στο υλικό έχουν καλύτερη διατήρηση 

από εκείνες που παρουσιάζονται μέσω μίας ενιαίας πηγής πληροφοριών (Nugent, 

1982). Σε σύγκριση με τις παραδοσιακές μεθόδους διδασκαλίας, video learning είναι 

επικεντρωμένα στους μαθητές  και διατίθεται οποιαδήποτε στιγμή και οπουδήποτε. 

Το βίντεο χρησιμοποιείται ευρέως σε πολλούς τομείς μαθημάτων e-learning, διότι το 

οπτικοακουστικό που διαθέτει, έχει άφθονο υλικό μέσο για τη διδασκαλία και τη 

μάθηση. Το βίντεο μπορεί αποτελεσματικά να μεταδώσει σύνθετες πληροφορίες σε 

έναν μαθητή και να αποτελέσει ένα ισχυρό εκφραστικό εργαλείο. Αλλά τα βίντεο 

προκαλούν και επιφανειακή μάθηση. Επιπλέον αυτό μπορεί να περιορίσει τη 

βιωσιμότητα των μαθησιακών αποτελεσμάτων και ακόμη και να μην μεταφερθεί. 

Το βίντεο είναι πλούσιο και ισχυρό μέσο που χρησιμοποιείται στην ηλεκτρονική 

μάθηση. Μπορεί να παρουσιάσει πληροφορίες με ελκυστικό και συνεπή τρόπο. 

Προηγούμενες μελέτες έχουν διερευνήσει την επίδραση διδασκαλιών μέσω βίντεο 

σχετικά με τα μαθησιακά αποτελέσματα. Ωστόσο, το εκπαιδευτικό βίντεο που 
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χρησιμοποιήθηκε σε πρώιμες σπουδές μεταδόθηκε μέσω τηλεοπτικών προγραμμάτων 

είτε αποθηκεύτηκε σε CD. 

Το Learning by asking (LBA), ένα σύστημα ηλεκτρονικής μάθησης βασισμένο σε 

πολυμέσα, ενσωματώνει εκπαιδευτικό υλικό πολυμέσων, συμπεριλαμβανομένων 

διαλέξεων βίντεο, διαφανειών PowerPoint και σημείων διάλεξης. Το σύστημα LBA 

προωθεί υψηλά επίπεδα αλληλεπίδρασης επιτρέποντας στους μαθητές να έχουν άμεση 

πρόσβαση σε μεμονωμένες βιντεοεπιλογές. 

Το interactive video (ΙV) μπορεί να πάρει πολλές μορφές. Η απλούστερη εξήγηση είναι 

ότι αποτελεί μια ψηφιακή παρουσίαση πολυμέσων που μπορεί με την βοήθεια των 

χρηστών να εκτελέσει κάποιες ενέργειες. Το ψηφιακό αυτό βίντεο υποστηρίζει την 

αλληλεπίδραση των χρηστών με χειρονομίες, φωνή, αφή και κλικ. Έχει την δυνατότητα 

να συνδέσει τον χρήστη με έναν εξωτερικό ιστότοπο. Οι χρήστες μπορούν να 

αλληλεπιδράσουν παίζοντας παιχνίδια, συμπληρώνοντας έντυπα ή παρακολουθώντας 

διαδραστικά μαθήματα. 

Μεταξύ των χαρακτηριστικών του διαδραστικού βίντεο είναι πλοήγηση, αναζήτηση 

περιεχομένου, αλλά και διαδραστική συνοπτική παρουσίαση, καθώς και οι μέθοδοι 

σχολιασμού βίντεο. Ο κύριος στόχος της περιήγησης βίντεο είναι η διαδραστική 

εξερεύνηση, συνήθως για δύο σενάρια στόχων: αναζήτηση για ένα συγκεκριμένο 

τμήμα περιεχομένου (γνωστή ως στόχευση αναζήτησης ή κατευθυνόμενη αναζήτηση) 

και περιήγηση περιεχομένου για έμπνευση χωρίς συγκεκριμένη ανάγκη πληροφόρησης 

(επίσης γνωστή ως αναζήτηση χωρίς προσανατολισμό). 

Το διαδραστικό βίντεο αποτελεί μια προσομοίωση ή ένα μικρό κόσμο που στηρίζεται 

σε ένα μοντέλο σχέσεων μεταξύ μεταβλητών, παραμέτρων και παραγόντων. Αλλά 

περισσότερο από την απλή παροχή της προσομοίωσης, αυτές οι διαλογικές τεχνολογίες 

επιτρέπουν στον χρήστη να έχει τον έλεγχο των βασικών μεταβλητών. Τότε είναι 

δυνατόν για τους χρήστες να κάνουν προβλέψεις για το τι θα συμβεί όταν είναι η 

μεταβλητή αλλάξει και αν αλλάξει υπάρχει δυνατότητα να δουν τι συμβαίνει, να 

αξιολογήσουν την πρόβλεψή τους και να πάρουν εγγενές ανατροφοδότηση από το 

πρόγραμμα. 

Υπάρχει το σχετικό ζήτημα που οι αποφάσεις οδηγούν το χρήστη και τείνουν να είναι 

προκαθορισμένες. Η ενέργεια σταματά σε ένα συγκεκριμένο σημείο της σκηνής και ο 

χρήστης καλείται να επιλέξει μεταξύ των προσφερόμενων επιλογών. Παρόλο που η 

χρήση βίντεο μάθησης έχει χρησιμοποιηθεί ευρέως τα τελευταία χρόνια, πρόσφατα το 

ενδιαφέρον αυξήθηκε σταδιακά. 

Το διαδραστικό βίντεο χρησιμοποιεί μια μη γραμμική, διαδραστική ψηφιακή 

τεχνολογία βίντεο που επιτρέπει στους μαθητές  να δίνουν την πλήρη προσοχή στο 

μαθησιακό υλικό και την αναθεώρηση κάθε μέρους βίντεο (Dimou, Tsoumakas, 

Mezaris, Kompatsiaris, & Vlahavas, 2009, Weston & Barker, 2001). Οι χρήστες 

μπορούν να επιλέξουν τυχαία ή να αναπαράγουν ένα τμήμα με ελάχιστο χρόνο 

αναζήτησης (Llinares & Valls, 2010). 



25 

Στη μακρά ιστορία της εκπαιδευτικής τεχνολογίας υπάρχει μια πορεία μεγάλων 

αξιώσεων με περιορισμένα επιτεύγματα όμως και αυτό δημιουργεί κάποιες αμφιβολίες. 

Η εκπαίδευση μέσω διαδραστικής τεχνολογίας αποτελεί απελευθέρωση από τους 

περιορισμούς της παραδοσιακής τάξης, επικρίθηκε όμως  ως απειλή για την ποιοτική 

καρδιά της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Οι διαδραστικές τεχνολογίες μπορούν να 

κατηγοριοποιηθούν σε συστήματα που καθιστούν ικανό το χρήστη να εισέλθει σε έναν 

διάλογο μέσω της παρουσίασης πληροφοριών. Όπως στην πραγματική ζωή, κάθε 

επιλογή μπορεί να οδηγήσει σε διαφορετικές συνέπειες, έτσι ώστε οι πιθανές γραμμές 

ιστορίας να διαφέρουν αρκετά σημαντικά το ίδιο συμβαίνει και με το διαδραστικό 

βίντεο. 

Η μάθηση έχει ενισχυθεί από τις τεχνολογίες της πληροφορίας που σημειώνουν ορμή. 

Αυτό ανταποκρίνεται εν μέρει στην προσπάθεια μείωσης της χρονικής διάρκειας της 

ικανότητας στην οικονομία που βασίζεται στη γνώση, η οποία ενθαρρύνεται από τον 

εντατικό ανταγωνισμό και την παγκοσμιοποίηση. Οι γνώσεις όμως στερούνται 

κοινωνικής και ανθρώπινης διάστασης. 

Ο κονστρουκτιβισμός υποστηρίζει ότι οι αλληλεπιδραστικές δραστηριότητες στις 

οποίες οι εκπαιδευόμενοι παίζουν ενεργούς ρόλους μπορούν να διεγείρουν και να 

παρακινήσουν την μάθηση πιο αποτελεσματικά από τις δραστηριότητες όπου οι 

εκπαιδευόμενοι είναι παθητικοί. Τα άτομα μπορούν να μάθουν καλύτερα όταν 

ανακαλύπτουν τα πράγματα από μόνοι τους και όταν ελέγχουν το ρυθμό της μάθησης. 

Ως εκ τούτου, είναι φυσικό να αναμένουμε ότι η αυτό-κατευθυνόμενη, διαδραστική 

μάθηση θα βελτιώσει την ίδια τη μάθηση. 

Η περιήγηση σε ένα μη διαδραστικό βίντεο είναι πιο δύσκολη και χρονοβόρα από την 

περιήγηση σε ένα βιβλίο, επειδή οι άνθρωποι πρέπει να βλέπουν και να ακούνε το 

βίντεο διαδοχικά και έτσι η αναζήτηση για ένα συγκεκριμένο τμήμα παραμένει μια 

γραμμική διαδικασία. 

Τα αλληλεπιδραστικά βίντεο καθίστανται ικανά να δώσουν πλήρη ευαισθησία στο 

υλικό με την ενεργή αλληλεπίδραση μεταξύ των εκπαιδευτών και του εκπαιδευτικού 

βίντεο. Τα οπτικά σημάδια βοηθούν στην εκμάθηση σε οδηγίες πολυμέσων με 

αποτέλεσμα υψηλότερες βαθμολογίες συγκράτησης, ενώ άλλοι δείχνουν ότι η 

συζήτηση μπορεί να είναι ακόμα πιο αποτελεσματική όταν η απαιτούμενη οπτική 

αναζήτηση, όπως σε πολύπλοκα γραφικά, είναι υψηλή. Επιπλέον, οι Mautone και 

Mayer το 2001 διερεύνησαν το αποτέλεσμα της σηματοδότησης σε μια αφήγηση 

animation και διαπίστωσαν ότι η σηματοδότηση ήταν αποτελεσματική μόνο όταν, τόσο 

η κινούμενη εικόνα όσο και η αφήγηση, σηματοδοτήθηκαν (τα σηματοδοτούμενα 

λόγια ηχούσαν με ένα πιο αργό, βαθύτερο ήχο), αλλά όχι όταν σηματοδοτήθηκε μόνο 

το κινούμενο σχέδιο ή η αφήγηση. Για πιο έμπειρους εκπαιδευόμενους, αυτά τα 

συνθήματα ενδέχεται να παρουσιάζουν πλεονάζον υλικό επειδή είναι ικανοί να 

παρακολουθήσουν τα ίδια τα μέρη του εκπαιδευτικού υλικού. Συνεπώς, γι’ αυτό οι 

ενδείξεις αυτές επιβάλλουν ένα ξένο γνωστικό φορτίο. 
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Σε προηγούμενες μελέτες έχει αναφερθεί ότι η μάθηση μέσω βίντεο μπορεί να 

βελτιώσει αποτελεσματικά τους μαθητές ώστε να κατανοήσουν περισσότερα και να 

διατηρούν καλύτερα τις πληροφορίες. 

4. Σκοπός της εργασίας

Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η αλληλεπίδραση με διαδραστικά βίντεο και η 

βελτίωση των μαθηματικών δεξιοτήτων τριών μαθητών που έχουν σύνδρομο Down. 

Συγκεκριμένα, η έρευνα στοχεύει στην μελέτη των προ μαθηματικών γνώσεων  των 

μαθητών καθώς και στην εξοικείωση τους με την τεχνολογία προκειμένου να 

ακολουθήσει ένα πρόγραμμα παρέμβασης ώστε να γίνει αντιληπτό αν και κατά πόσο 

υπήρξε βελτίωση. Για την επίτευξη του σκοπού, προηγήθηκε σχετική συζήτηση με τον 

διευθυντή και τους εκπαιδευτικούς του Ειδικού Σχολείου Κιλκίς για την όσο το 

δυνατόν καλύτερη διεξαγωγή της παρέμβασης. Η παρέμβαση έχει στόχο η μάθηση να 

προκύψει μέσα από την ενεργό εμπλοκή των μαθητών με τα αλληλεπιδραστικά βίντεο. 

Τα αλληλεπιδραστικά βίντεο σχεδιάστηκαν σύμφωνα με τις ανάγκες των μαθητών. 

5. Η παρέμβαση

Στην παρέμβαση έλαβαν μέρος τρεις μαθητές, η Μαρία, ο Δημήτρης Μ. και ο 

Δημήτρης Ψ. οι οποίοι έχουν διαγνωστεί με σύνδρομο Down. H παρέμβαση 

πραγματοποιήθηκε το μήνα Μάιο και διήρκεσε δυο βδομάδες. Οι παρεμβάσεις 

υλοποιούνταν τέσσερις ή πέντε φορές την εβδομάδα και ο χρόνος που αφιερωνόταν σε 

καθεμία από αυτές ήταν περίπου 45 λεπτά έως 1 ώρα. 

Η συνολική αξιολόγηση των παρεμβάσεων βασίζεται στην ανάλυση των αρχικών 

φύλλων εργασίας (διάγνωση), στην ανάλυση των ημερολογίων και των επιμέρους 

παρατηρήσεων για τα παιδιά, καθώς επίσης και στην ανάλυση των τελικών φύλλων 

εργασίας (αποτελέσματα), από την ερευνήτρια. 

5.1 Το προφίλ τριών μαθητών με σύνδρομο down 

Η Μαρία είναι στην ηλικία των 11 ετών. Η καταγωγή της είναι από την Ελλάδα. Φοιτά 

στο Ειδικό Δημοτικό Σχολείο του Κιλκίς. Διαγνώστηκε με νοητική υστέρηση και 

σύνδρομο Down. Κατέχει δεξιότητες αδρής κινητικότητας. Η στάση του σώματος, η 

ισορροπία, το βάδισμα και το τρέξιμο είναι σε φυσιολογικά επίπεδα. Όσον αφορά την 

λεπτή κινητικότητα, βρίσκεται σε ένα προ γραφικό στάδιο. Δηλαδή μπορεί να χειριστεί 

μαρκαδόρο και να βάψει μέσα σε ένα πλαίσιο, τραβώντας γραμμές ή άλλα σχέδια. Η 

βραχύχρονη  μνήμη δεν είναι αρκετά ανεπτυγμένη. Η άρθρωση και η σύνταξη του 

λόγου της δεν είναι καλή. Μπορεί να κατανοήσει και να εκτελέσει εντολές. Επίσης 

μπορεί να κατανοήσει τοπικά και χρονικά επιρρήματα. Της αρέσει ο χορός και τα 

τραγούδια γεγονός που μπορούν να αποτελέσουν μέσα προκειμένου να αντιληφθεί και 

να μάθει από αυτά. Μπορεί να χειριστεί υπολογιστή αλλά λίγα πράγματα. Τέλος, όσον 
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αφορά τις μαθηματικές της γνώσεις έχει διδαχτεί τους αριθμούς μέχρι το 5 αλλά 

γνωρίζει μόνο το ένα. 

Ο Δημήτρης Μ. είναι στην ηλικία των 13 ετών. Έχει καταγωγή από την Αλβανία και 

φοιτά στο Ειδικό Δημοτικό Σχολείο του Κιλκίς όπως και η Μαρία αλλά δεν είναι στην 

ίδια τάξη. Έχει βελτιωθεί αρκετά από τότε που ξεκίνησε να φοιτά στο σχολείο. Στην 

αρχή χρησιμοποιούσε μέσα στον λόγο του κάποιες αλβανικές λέξεις. Πλέον το έχει 

σταματήσει. Κατανοεί πλήρως και μπορεί να εκτελέσει εντολές. Ο λόγος του όμως δεν 

έχει ροή ούτε σύνταξη. Η λεπτή και αδρή κινητικότητα βρίσκονται σε καλό επίπεδο. 

Έχει την ικανότητα να χειρίζεται αντικείμενα, να ζωγραφίζει μέσα σε πλαίσια όπως 

επίσης τα καταφέρνει και με τα σφηνώματα. Η μουσική και τα βίντεο του αρέσουν 

πάρα πολύ. Μπορεί και χειρίζεται πολύ καλά τον υπολογιστή. Ο Δημήτρης βρίσκεται 

σε προ μαθηματικό στάδιο αφού με βοήθεια μπορεί να μετρήσει μέχρι το 10. Δεν 

μπορεί όμως να αντιληφθεί την ποσότητα ούτε και να αναγνωρίσει τους αριθμούς. Ο 

Δημήτρης επηρεάζεται πολύ από ένα συμμαθητή του και σε συνεργασία μαζί μπορεί 

να μάθει και να αποτυπώσει καλύτερα ένα γνωστικό αντικείμενο. 

Ο Δημήτρης Ψ. είναι στην ηλικία των 14 ετών. Είναι συμμαθητής του Δημήτρη Μ.. Η 

αδρή κινητικότητα είναι σε καλό επίπεδο. Δεν ισχύει το ίδιο για την λεπτή. Έχει την 

ικανότητα να σχεδιάσει μεγάλα σχήματα αλλά δεν τα καταφέρνει στα μικρά. Επομένως 

δυσκολεύεται να ζωγραφίσει μέσα σε πλαίσια για πολύ, θα προσπαθήσει στην αρχή 

αλλά μετά δεν θα τα καταφέρει. Μπορεί να αναγνωρίσει τα μέρη του σώματος. Δεν 

έχει την ικανότητα να αναγνωρίσει όλα τα χρώματα. Ο Δημήτρης αντιλαμβάνεται και 

εκτελεί εντολές. Ο λόγος του είναι ακατάληπτός και η άρθρωση του δεν είναι καλή. 

Του αρέσουν τα τραγούδια. Στα μαθηματικά, δεν γνωρίζει τους αριθμούς διότι δεν τους 

έχει διδαχθεί ποτέ. Δεν παρουσιάζει ελλείμματα όρασης και ακοής όπως το αντίστοιχο 

ισχύει και για τους άλλους δυο μαθητές.. 

5.2 Περιγραφή παρέμβασης 

Η παρέμβαση πραγματοποιήθηκε στο Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Κιλκίς και διήρκεσε 

δυο βδομάδες από τις 12 έως και τις 25 Μαΐου 2017. Έγιναν συνολικά 10 παρεμβάσεις 

εκ των οποίων οι τρεις ήταν για την γνωριμία, την παρακολούθηση της διδασκαλίας 

και την εξοικείωση με την ταμπλέτα ενώ άλλες 3 αφιερώθηκαν στην διάγνωση των 

μαθηματικών δεξιοτήτων (φύλλα εργασίας) των μαθητών και την συμπλήρωση των 

τελικών τεστ όπου θα βοηθούσε στην ανάλυση των τελικών αποτελεσμάτων. Οι 

παρεμβάσεις πραγματοποιήθηκαν σε καθημερινή βάση έτσι ώστε να εξοικειωθούν οι 

μαθητές με την ερευνήτρια.  

Αναφορικά με την δομή των παρεμβάσεων, υπάρχουν 3 διαφορετικές ενότητες κάθε 

μια περιλαμβάνει από 3-4 μέρη. Αρχικά γινόταν μια εισαγωγική αναφορά στο 

αντικείμενο της διδασκαλίας, στην συνέχεια η διδασκαλία υλοποιούνταν μέσα από τα 

διαδραστικά βίντεο και τέλος η αξιολόγηση. 

Πιο συγκεκριμένα στο πρώτο μέρος η ερευνήτρια έκανε μια αναδρομή στην 

προηγούμενη διδασκαλία για να θυμηθούν οι μαθητές όσα είχαν διδαχθεί. Η 

επανάληψη επιτεύχθηκε μέσα από κάποιες εφαρμογές στην ταμπλέτα και στον 
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υπολογιστή. Η διαδικασία αυτή γινόταν  για να θυμηθούν οι μαθητές αυτά που 

διδάχθηκαν και να τα εμπεδώσουν καλύτερα. 

Στο δεύτερο μέρος, γινόταν  η εισαγωγή στην νέα γνώση. Για την πραγμάτωση της 

εισαγωγής οι μαθητές συμμετείχαν σε κάποιες μουσικοκινητικές δραστηριότητες. Οι 

μαθητές λάμβαναν τις κατάλληλες οδηγίες και επεξηγήσεις για την διεκπεραίωση τους. 

Σε όλη την διάρκεια των δραστηριοτήτων οι μαθητές επιβραβεύονταν από την 

ερευνήτρια για να ενισχυθεί  προσπάθεια τους. 

Στο τρίτο μέρος το οποίο αποτελούσε και το κύριο μέρος της διδασκαλίας οι μαθητές 

είχαν ενεργό ρόλο αφού η ερευνήτρια ήταν εκεί προκειμένου να επεξηγεί κάτι που 

τυχόν δεν καταλάβαιναν οι μαθητές. Όλο το απαιτούμενο υλικό για να βοηθήσει τους 

μαθητές να εμπεδώσουν την νέα γνώση το διερευνούσαν οι ίδιοι μέσα από το 

αλληλεπιδραστικό βίντεο. Υπήρχαν συνεχείς επιβραβεύσεις και από το διαδραστικό 

βίντεο και από την ερευνήτρια για την ώθηση των μαθητών. Τα θέματα διδασκαλιών 

και των δραστηριοτήτων επήλθαν από διαδικτυακές πηγές και από το σχολικό 

εγχειρίδιο της Α’ τάξης του Δημοτικού. Προσαρμόστηκαν σύμφωνα με τις ανάγκες 

των μαθητών και δημιουργήθηκαν έτσι ώστε να κεντρίζουν το ενδιαφέρον τους.  

Στο τέταρτο μέρος, για την πραγμάτωση της αξιολόγησης οι μαθητές μέσα από την 

ταμπλέτα έπαιζαν με κάποιες εφαρμογές χωρίς να λαμβάνουν βοήθεια από τον 

εκπαιδευτικό. Οι μαθητές δρούσαν αυτοβούλως παίρνοντας πρωτοβουλίες. 

Το σχολείο διέθετε χώρο λογοθεραπείας και εργοθεραπείας, μια κουζίνα και αίθουσα 

υπολογιστών και ψυχολογίας. Σχετικά με τις αίθουσες των διδασκαλιών 

πραγματοποιήθηκαν κάποια μαθήματα στις τάξεις των μαθητών έτσι ώστε να νιώθουν 

άνετα και να γίνει σιγά-σιγά η ένταξη στο πρόγραμμα. Οι αίθουσες περιλάμβαναν 

μαξιλάρες για να ξεκουράζονται οι μαθητές, υπολογιστές, θρανία για τον κάθε μαθητή 

και βιβλιοθήκες με παραμύθια και τεχνικό υλικό. Επιπλέον άλλες αίθουσες που 

χρησιμοποιήθηκαν για την διεξαγωγή των παρεμβάσεων ήταν οι αίθουσες 

πληροφορικής, λογοθεραπείας και εργοθεραπείας. 

Είναι σημαντικό να αναφερθεί ότι για την υλοποίηση της παρέμβασης συνέβαλαν και 

οι θετικές ή αρνητικές συμπεριφορές των μαθητών. Οι μαθητές αρκετές φορές δεν ήταν 

πρόθυμοι να συνεργαστούν και για αυτό τον λόγο υπήρχαν τροποποιήσεις κατά την 

διάρκεια της ώρας. Οι μαθητές μερικές φορές χρειάζονταν λίγα λεπτά για να 

ηρεμήσουν έτσι ώστε να ξεκινήσει η διδασκαλία. Πραγματοποιήθηκαν κάποιες 

‘’συμφωνίες’’ προκειμένου να ολοκληρωθούν οι παρεμβάσεις. Οι συμφωνίες 

αφορούσαν κάποιους τρόπους διασκέδασης που άρεσαν στους μαθητές είτε είχαν 

σχέση με το τραγούδι και τον χορό είτε με μια επίσκεψη στον προαύλιο χώρο του 

σχολείου για παιχνίδι. 
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5.3 Θεματικές 

Οι θεματικές οι οποίες επιλέχθηκαν για την παρέμβαση είχαν διαφορετικό 

περιεχόμενο. Αποτελούσαν κατά βάση ενότητες που θα ήταν χρήσιμες στους μαθητές 

έτσι ώστε να αντιληφθούν και να εμπεδώσουν κάποιες βασικές μαθηματικές αρχές, οι 

οποίες θα χρησίμευαν στην καθημερινή τους ζωή. 

Οι ενότητες ήταν σχεδιασμένες έτσι ώστε να εκφράζουν τις ανάγκες και τις απαιτήσεις 

των μαθητών προκειμένου να αποτελέσουν μια ευχάριστη διαδικασία μάθησης. Οι 

προϋπάρχουσες γνώσεις και το πλαίσιο των μαθητών λήφθηκαν σοβαρά υπόψιν. 

Τα θέματα των διδασκαλιών είχαν ως στόχο να βελτιώσουν όσο το δυνατόν 

περισσότερο τις μαθηματικές γνώσεις των συμμετεχόντων. Σχετίζονταν με τον 

προσανατολισμό, αντιστοίχιση, εκτίμηση ποσοτήτων και  αναγνώριση, αρίθμηση, 

καθοδηγούμενη γραφή των ψηφίων 1-5. 

5.4 Υλικά και μέσα που χρησιμοποιήθηκαν 

Για την ασφαλή και σωστή διεξαγωγή των παρεμβάσεων κρίθηκε απαραίτητη η σωστή 

επιλογή των υλικών και μέσων. Τα υλικά που χρησιμοποιήθηκαν ήταν εύκολα 

διαχειρίσιμα για τους συμμετέχοντες και εγκρίθηκαν πρώτα από τους εκπαιδευτικούς 

τους. Η επιλογή έγινε με στόχο να ανταποκρίνονται στις ανάγκες τους. Ήταν ποικίλα 

και διαφορετικά ανάλογα με την ενότητα της διδασκαλίας. Χρησιμοποιήθηκαν υλικά 

που υπήρχαν στο σχολείο, αλλά κατά κύριο λόγο έγινε χρήση των αλληλεπιδραστικών 

βίντεο που κατασκευάστηκαν από την ερευνήτρια. Πιο αναλυτικά, έγινε χρήση της 

ταμπλέτας, ηλεκτρονικού υπολογιστή, διαδραστικά βίντεο, φύλλα εργασίας, 

μαρκαδόροι, παραμύθι, μουσικοκινητικά τραγούδια. 

5.5 Μέθοδοι διδασκαλίας 

Οι μέθοδοι που εφαρμόστηκαν σε όλο το χρονοδιάγραμμα των διδασκαλιών ήταν 

συγκεκριμένοι. Στο μεγαλύτερο μέρος των παρεμβάσεων εφαρμόστηκε διερευνητική 

και μαθητοκεντρική μέθοδος. Πιο συγκεκριμένα, οι διερευνητικές ερωτήσεις του 

αλληλεπιδραστικού βίντεο αποτελούσαν τη βάση της καθοδηγούμενης ανακάλυψης 

μέσω της οποίας οι συμμετέχοντες οδηγούνταν στο αποτέλεσμα με  στρατηγική και 

μέθοδο. Οι μαθητές ακόμα και μέσα από το λάθος τους οδηγούνταν στην μάθηση. 

6. Εργαλεία

6.1 Το αρχικό τεστ (διάγνωση) 

Για να εξεταστούν οι γνώσεις των μαθητών πάνω στις προ μαθηματικές γνώσεις 

χρησιμοποιήθηκε το διαγνωστικό τεστ (Παράρτημα, σελίδα 50) όπου συμπληρώθηκε 

από τους ίδιους τους μαθητές. 
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Το διαγνωστικό τεστ εφαρμόστηκε μέσα από φύλλα εργασίας όπου στην ουσία οι 

μαθητές κλήθηκαν να ζωγραφίσουν κάποια σκίτσα. Σχεδιάστηκαν με τέτοιο τρόπο 

ώστε να κινούν το ενδιαφέρον των μαθητών. Οι ερωτήσεις που περιλάμβαναν τα φύλλα 

εργασίας αφορούσαν κατά σειρά τις έννοιες 1) μπροστά-πίσω 2)πάνω-κάτω, 3) μέσα- 

έξω, 4)δεξιά-αριστερά και στην συνέχεια 5)αντιστοιχία 1-1, εκτίμηση ποσοτήτων, 

6)αρίθμηση, 7)αναγνώριση αριθμών και 8) καθοδηγούμενη γραφή.

6.2 Δραστηριότητες εξοικείωσης των μαθητών με την ταμπλέτα 

Οι μαθητές ασχολήθηκαν με δυο δραστηριότητες. Η πρώτη δραστηριότητα με τίτλο 

«ζωγραφική» ήταν να κατασκευάσουν παζλ με ζώα. Αρχικά εμφανιζόταν η εικόνα του 

ζώου ολοκληρωμένη και έπειτα διαλυόταν σε κομμάτια. Ο μαθητής κλήθηκε να σύρει 

τα κομμάτια του παζλ στην σωστή θέση για να ολοκληρώσει το παζλ. Στην συνέχεια 

ρωτούσε το μαθητή τι ζώο είναι και σαν επιβράβευση εμφανίζονταν πολλά μπαλόνια 

και ο μαθητής έπρεπε να σκάσει όσα μπορούσε. 

Η δεύτερη δραστηριότητα με τίτλο «puzzle 4 kids-animals» περιλάμβανε σκίτσα και 

μια παλέτα με χρώματα. Σε αυτό το σημείο ο μαθητής επέλεγε οποίο χρώμα ήθελε και 

ακουμπούσε με το δάχτυλο του το  μέρος που ήθελε να χρωματίσει. 

Οι δραστηριότητες επιλέχθηκαν με σκοπό οι μαθητές να εξοικειωθούν με την χρήση 

της ταμπλέτας. Ο ρόλος του εκπαιδευτικού ήταν να εντοπίσει αν ο μαθητής 

αντιλαμβάνεται τις εντολές που του δίνει η εφαρμογή και κατά πόσο έχει την ικανότητα 

να τις εκτελέσει. Επιπλέον ο εκπαιδευτικός όφειλε να παρατηρήσει την λεπτή 

κινητικότητα του μαθητή με την χρήση ταμπλέτας όπως και την συμπεριφορά του. 

Η Μαρία ήταν αρκετά εξοικειωμένη με την ταμπλέτα. Γνώριζε πώς να την κρατήσει 

και αντιλαμβανόταν απευθείας τι έπρεπε να κάνει στις δραστηριότητες. Δεν 

χρειάστηκε καμία επεξήγηση. Η λεπτή κινητικότητα ήταν σε καλό επίπεδο καθώς δεν 

αντιμετώπιζε πρόβλημα με το να σύρει αντικείμενα επάνω στην οθόνη.  

Ο Δημήτρης Μ. δεν ήξερε να χειρίζεται ταμπλέτα αλλά προσαρμόστηκε σχετικά 

γρήγορα μετά το πρώτο παζλ. Αντιλαμβανόταν τις εντολές. Όσον αφορά την λεπτή 

κινητικότητα ήταν το ίδιο καλός όσο και η Μαρία.  

Ο Δημήτρης Ψ. ήξερε να χειρίζεται ταμπλέτα αλλά δυσκολευόταν λόγω της λεπτής 

κινητικότητας να σύρει αντικείμενα επάνω στην οθόνη με το δάχτυλο του. Στο τέλος 

παρά την δυσκολία τα κατάφερε. 

Ο κάθε μαθητής έπαιξε ξεχωριστά, ο ένας μετά τον άλλο. Υπήρχαν συνεχείς 

επιβραβεύσεις και μάλιστα μετά από ένα σημείο γυρνούσαν και οι τρεις από μόνοι τους 

και σήκωναν το χέρι τους προκειμένου ‘’να κολλήσουμε πέντε’’. Οι μαθητές πήραν 

κάποιες πρωτοβουλίες επιλέγοντας οι ίδιοι σύμφωνα με τα θέλω τους. Αυτό άρεσε 

ιδιαίτερα στην Μαρία διότι νιώθει καλύτερα δράττοντας μόνη της. Επιπλέον οι μαθητές 

ήταν ιδιαίτερα εκδηλωτικοί με την ερευνήτρια όταν έπιασαν στα χέρια τους την 

ταμπλέτα ενώ πριν δεν έδειχναν κάποιο ενδιαφέρον. Αυτό που έκανε εντύπωση ήταν 

ότι και οι 3 μαθητές επέλεξαν τα ίδια σκίτσα και συναρμολόγησαν τα ίδια παζλ. 
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6.3 Τα ημερολόγια 

Μετά την ολοκλήρωση κάθε παρέμβασης η ερευνήτρια τηρούσε ένα ημερολόγιο, στο 

οποίο κατέγραφε παρατηρήσεις σχετικές με την πορεία των διδασκαλιών που 

διεξήχθησαν. Κάθε ημερολόγιο δομήθηκε σε τέσσερις άξονες. Ο πρώτος άξονας 

αφορούσε τις δραστηριότητες των αλληλεπιδραστικών βίντεο που καλούνταν να φέρει 

σε πέρας ο μαθητής. Ο δεύτερος άξονας σχετιζόταν με τις επαναλήψεις που 

περιλάμβανε κάθε ενότητα. Ο τρίτος άξονας αφορούσε τον μαθητή και ο τελευταίος 

την αξιολόγηση των αλληλεπιδραστικών βίντεο. 

Πιο αναλυτικά, η ερευνήτρια σημείωνε προβλήματα που αντιμετώπιζε στις 

δραστηριότητες καθώς και σημεία ως προς την μέθοδο διδασκαλίας που 

αξιολογήθηκαν ως επιτυχή ή ανεπιτυχή. Κατέγραφε την συνεργασία της με τον μαθητή 

και τις δυσκολίες ή το ενδιαφέρον που έδειχνε για το διαδραστικό βίντεο. Σημείωνε αν 

οι στόχοι της παρέμβασης πραγματοποιήθηκαν καθώς και αλλαγές που έγιναν από την 

ερευνήτρια για την διεκπεραίωση της παρέμβασης. 

Συμπερασματικά, ο ρόλος του ημερολογίου είναι βοηθητικός καθώς στοχεύει σε μια 

συνολική αποτίμηση των πεπραγμένων, σε μια εσωτερική ανασκόπηση του εξεταστή 

και σε μια μελλοντική σταδιακή βελτίωση του συνολικού έργου.   

6.4 Περιγραφή και στόχοι του αλληλεπιδραστικού βίντεο 

Στόχοι του βίντεο είναι : 

• Να ασκηθούν στον προσανατολισμό με σημείο αναφοράς τον χώρο.

• Να εμπεδώσουν τις γλωσσικές εκφράσεις που περιέχουν τους όρους μπροστά-

πίσω, δεξιά-αριστερά, μέσα-έξω, πάνω-κάτω.

• Να εκτιμούν ποσότητες από  1-5

• Να αντιληφθούν  την αντιστοιχία 1-1

• Να εξασκηθούν στην καθοδηγούμενη γραφή των ψηφίων 1-5

• Να αναγνωρίζουν τα ψηφία των αριθμών μέχρι το 5

• Να αριθμούν προφορικά μέχρι το 5

Σκοπός του βίντεο είναι μέσα από την περιπέτεια που έχουν οι πειρατές, οι μαθητές να 

εμπλακούν ενεργά με στο βίντεο να τους βοηθήσουν να φτάσουν στον προορισμό τους 

μαθαίνοντας όμως μαθηματικά μέσα από αυτή την εμπειρία. 

Το βίντεο αποτελείται από 3 ενότητες. Στην πρώτη ενότητα γίνεται αναφορά στον 

προσανατολισμό. Πριν ξεκινήσει το βίντεο αφιερώνεται λίγος χρόνος σε δυο 

μουσικοκινητικά τραγούδια προκειμένου η ερευνήτρια να  εντάξει στους μαθητές σιγά-

σιγά την έννοια του προσανατολισμού. Ξεκινάει λοιπόν με το γνωστό κινητικό 
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τραγούδι «Κέφαλι, ώμοι, γόνατα και πόδια» προκειμένου να ενεργοποιηθούν οι 

μαθητές. Σκοπός είναι να νιώσουν άνετα με αφορμή το γνώριμο άκουσμα του 

τραγουδιού και έπειτα να τους δοθεί ένα κίνητρο προκειμένου να επιθυμούν να 

συνεχίσουν το παιχνίδι. Ακολουθεί ένα κινητικό τραγούδι με τίτλο «Τα χεράκια δεξιά». 

Στην συνέχεια ενημερώνονται οι μαθητές για το τι επρόκειτο να ακολουθήσει διότι 

είναι ιδιαίτερα σημαντικό να γνωρίζουν με τι θα έρθουν αντιμέτωποι. Σε αυτό το 

σημείο εμφανίζεται ένας πειρατής, ο  φίλος μας ο Τζέρι, και  ζητάει την βοήθεια μας 

γιατί έχει χαθεί μέσα στο δάσος ενώ προσπαθεί να βρει τον φίλο του. Οπότε 

εμφανίζεται πάνω στον χάρτη και  ζητάει να τον κατευθύνουν οι μαθητές.  

Ο ρόλος των συμμετεχόντων είναι ενεργός διότι οφείλουν να παρατηρούν το βίντεο 

και να επιλέγουν τις σωστές κατευθύνσεις. Αν επιλέξουν λάθος κατεύθυνση γίνεται 

ένας προσδιορισμός του όρου προκειμένου να αντιληφθούν το λάθος του. Έτσι το 

βίντεο τους κατευθύνει από το σημείο που μπερδεύτηκαν για να προσπαθήσουν πάλι. 

Ενώ το βίντεο προχωράει, ο Τζέρι περνάει κάποιες δοκιμασίες ξαφνικά συνειδητοποιεί 

ότι έχει χάσει τα κλειδιά που ανοίγουν ένα σεντούκι θησαυρού όπου γι’ αυτό θα μάθουν 

παρακάτω οι συμμετέχοντες. Το περιστατικό αυτό γίνεται προκειμένου να βγουν λίγο 

από την ταμπλέτα και να κατευθυνθούν έξω από το σχολείο. Στο προαύλιο διεξάγεται 

ένα κυνήγι κρυμμένου θησαυρού ενώ η ταμπλέτα τους δίνει εντολές κατεύθυνσης. 

Μόλις βρουν το κλειδί ο Τζέρι για επιβράβευση προτείνει να παίξουν. Στην ουσία 

Εικόνα 5: Στιγμιότυπο από το 

αλληλεπιδραστικό  βίντεο 

Εικόνα 4: Στιγμιότυπο από το 

αλληλεπιδραστικό βίντεο 

Εικόνα 3: Στιγμιότυπο από το 
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πρόκειται για την αξιολόγηση αυτής της ενότητας γι’ αυτό και κατευθύνονται σε μια 

εφαρμογή (γίνονται εκτενέστερες αναφορές παρακάτω) όπου περιλαμβάνει την 

αλληλεπίδραση των μαθητών κατευθύνοντας τους, προσδοκώντας να δώσουν την 

σωστή απάντηση. 

Στην δεύτερη φάση ξεκινάνε με επανάληψη της προηγούμενης ενότητας για να 

θυμηθούν αυτά που διδάχθηκαν. Στην παρούσα κατάσταση η επανάληψη είναι πολύ 

σημαντική λόγω της αδυναμίας που έχουν οι μαθητές στην βραχύχρονη μνήμη. Η 

επανάληψη γίνεται μέσα από μια εφαρμογή με πειρατές όπου υπάρχει μια 

αλληλόδραση μεταξύ μαθητή και ταμπλέτας. Έπειτα προχωράμε στο 

αλληλεπιδραστικό βίντεο όπου εμφανίζεται ο Τζέρι και ζητάει πάλι την βοήθεια τους 

διότι δεν έχει βρει ακόμα τον φίλο του. Οπότε πρέπει να περάσουν από κάποιες 

δοκιμασίες για να τον βρουν. Εμφανίζονται κάποια αντικείμενα και οι μαθητές πρέπει 

να κάνει κλικ ανάλογα με των αριθμό των αντικειμένων. Στην συνέχεια ανάλογα με τις 

επιλογές που θα κάνουν θα ακολουθήσουν τα ανάλογα μονοπάτια. Αν επιλέξουν σωστά 

θα παίξουν μουσικές καρέκλες προκειμένου να αντιληφθούν την αντιστοιχία 1-1. Ενώ 

αν επιλέξουν λάθος θα ακούσουν κάποιους ήχους και θα σημειώσουν τόσες γραμμές 

όσες είναι οι επαναλήψεις αυτών των ήχων. Μετά οι μαθητές καλούνται να ενώσουν 

όμοια αντικείμενα προκειμένου να αντιληφθούν  την αντιστοιχία. Στην επόμενη φάση 

ανεβαίνουν το επίπεδο δυσκολίας αφού έχουν αντιστοιχία διαφορετικών αντικειμένων. 

Στην τελευταία δοκιμασία  εμφανίζονται κάποια σχέδια και οι μαθητές καλούνται είτε 

να σχεδιάσουν ένα επιπλέον είτε ένα λιγότερο. Η άσκηση αυτή γίνεται για να 

εξασκηθούν στην εκτίμηση ποσοτήτων. Τελικά ο Τζέρι μετά από τόσες δυσκολίες 

βρίσκει τον φίλο του και συνεχίζουν την πορεία τους προκειμένου να βρουν τον 

θησαυρό. Για επιβράβευση παίζουν ένα παιχνίδι από μια εφαρμογή. Με αυτόν τον 

τρόπο γίνεται η αξιολόγηση αυτής της ενότητας. 

Στο τελευταίο κομμάτι εμφανίζεται ο πειρατής που ψάχνουν οι μαθητές, ο Αριθμούλης 

και τους ανακοινώνει ότι για να  αφηγηθεί την ιστορία του πρέπει να κερδίσουν την 

εμπιστοσύνη του περνώντας από μια δοκιμασία. Με αφορμή λοιπόν των όσων μας 

ανέφερε ο πειρατής κάνουν την επανάληψη τους μέσα από μια εφαρμογή πειρατών. 

Πριν προχωρήσουν στην αφήγηση κάνουν μια εισαγωγή στους αριθμούς. Η εισαγωγή 

γίνεται μέσα από 5 μουσικοκινητικά τραγούδια με τίτλο «το σώμα μου (το τραγούδι 

του 1), ένα και ένα κάνουν δυο, τρία γουρουνάκια, τα ζωάκια (για το 4), πέντε 

Εικόνα 6: Στιγμιότυπο από 

το αλληλεπιδραστικό βίντεο 
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παπάκια.». Αφού λοιπόν περάσουν αυτή την δοκιμασία ο πειρατής ξεκινάει να 

αφηγείται την ιστορία του (Παράρτημα, σελίδα 56). Όμως κατά την διάρκεια της 

ιστορίας εμφανίζονται κάποιες καρτέλες με αντικείμενα που συμβαδίζουν με την 

αφήγηση και οι συμμετέχοντες πρέπει να κυκλώσουν το σωστό. Κατόπιν 

παρουσιάζονται στους μαθητές καρτέλες με αντικείμενα και πρέπει να είναι σε θέση 

να επιλέξουν τον σωστό αριθμό από αυτούς που του εμφανίζονται. Αν επιλέξουν λάθος 

εμφανίζεται ο αριθμός που διάλεξαν και λέει ποιο ψηφίο είναι εμφανίζοντας μια 

κλίμακα, παρουσιάζοντας την ποσότητα. 

Έπειτα τους επαναφέρει στην αρχική εικόνα προκειμένου να επιλέξουν το σωστό. 

Σειρά έχει η καθοδηγούμενη γραφή όπου με ψηφία οδηγεί τον μαθητή στον ορθό 

σχεδιασμό του αριθμού. Η εφαρμογή ονομάζεται «οι αριθμοί».  

Τέλος εμφανίζεται ένα καντράν τηλεφώνου προκειμένου να βάλουν σωστά τον κωδικό 

για να ξεκλειδώσουν το παιχνίδι που θα παίξουν στην συνέχεια. Ο κωδικός είναι 

διαφορετικός για κάθε μαθητή. Η διαδικασία αυτή γίνεται για να εξασκηθούν οι 

Εικόνα 7: Στιγμιότυπα από το 

αλληλεπιδραστικό βίντεο 
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αριθμοί’’.
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μαθητές στους αριθμούς που δυσκολεύονται. Το παιχνίδι αυτό αφορά την αξιολόγηση 

της ενότητας μέσα από μια εφαρμογή με πειρατές. 

6.5 Το τελικό τεστ (Αποτελέσματα) 

Το τελικό τεστ διαμορφώθηκε από την ερευνήτρια για να παρατηρήσει στο σύνολο την 

πρόοδο των μαθητών στα μαθηματικά μετά το πέρας των διδασκαλιών. Ήταν ειδικά 

σχεδιασμένο έτσι ώστε να ελέγχει αν και κατά πόσο επιτεύχθηκαν οι στόχοι των 

παρεμβάσεων. 

7. Αποτελέσματα

Η διάγνωση των μαθηματικών ικανοτήτων των μαθητών προήλθε μετά από τέσσερις 

συναντήσεις με τους μαθητές. Η ερευνήτρια αφιέρωσε δύο μέρες στην παρατήρηση 

των μαθητών μέσα στην τάξη και στην γνωριμία μαζί τους. Ενώ αντίστοιχα οι άλλες 

δυο αφορούσαν την συμπλήρωση ενός διαγνωστικού τεστ (φύλλα εργασίας). Τα φύλλα 

εργασίας περιλάμβαναν διάφορα σκίτσα και εικόνες με ζωάκια και φαγητό τα οποία 

είχαν ως στόχο να κινήσουν το ενδιαφέρον των μαθητών και να ενισχύσουν την 

συμμετοχή τους. 

Από την ανάλυση των αποτελεσμάτων του διαγνωστικού τεστ αυτό που προκύπτει 

είναι ότι οι μαθηματικές ικανότητες και των τριών μαθητών είναι σε χαμηλό επίπεδο 

σε σχέση με την ηλικία τους. Πιο συγκεκριμένα, όσον αφορά τον προσανατολισμό, ο 

Δημήτρη Μ., μπορούσε να αντιληφθεί τις έννοιες μπροστά-πίσω, πάνω, και μέσα-έξω 

αναγνωρίζοντας μάλιστα τα αντικείμενα που είχε να διαχειριστεί. Ζητώντας πάντα την 

επιβεβαίωση για κάθε βήμα που έκανα προκειμένου να προχωρήσει παρακάτω όπως 

επίσης χρειαζόταν συνέχεια υπενθύμιση για το τι πρέπει να κάνει σε κάθε φύλλο 

εργασίας. Στο πρώτο φυλλάδιο που είχε ένα σκίτσο με δέντρο όταν του ζητήθηκε να 

σχεδιάσει μήλα κάτω από το δέντρο ξεκίνησε να σχεδιάζει πάνω στον κορμό. Μόλις η 

ερευνήτρια του υπενθύμισε τι χρειαζόταν να σχεδιάσει τότε ζωγράφισε κάποια μήλα  

κάτω από το δέντρο. Στις έννοιες δεξιά-αριστερά έδρασε τυχαία χωρίς να 

αντιλαμβάνεται ποιο είναι το δεξί και το αριστερό. Καθώς έδειχνε κάθε αντικείμενο 

στην ερευνήτρια και χρειαζόταν επιβεβαίωση προκειμένου να συνεχίσει αλλιώς δεν 

προχωρούσε παρακάτω. 

Ο Δημήτρης Μ. με την αντιστοιχία ένα προς ένα και την εκτίμηση ποσοτήτων δεν 

αντιμετώπισε κανένα πρόβλημα διότι είχε συμπληρώσει κάποια παρόμοια φυλλάδια 

και με τον δάσκαλο του πριν λίγες μέρες. Είχε την ικανότητα να αντιληφθεί αυτή την 

ενότητα και μάλιστα την συμπλήρωσε πολύ πιο γρήγορα από ότι έκανε στην 

προηγούμενη. 

Όταν του δόθηκαν τα φυλλάδια με αντικείμενα που χρειαζόταν να μετρήσει αρνήθηκε 

να τα συμπληρώσει. Θέλησε να τα δείχνει πρώτα η ερευνήτρια, μετρώντας τα ένα-ένα 

και έπειτα να κάνει το ίδιο για να τα συμπληρώσει. Με την καθοδηγούμενη γραφή τα 

πήγε πολύ καλά και δεν τον δυσκόλεψε η λεπτή κινητικότητα. Δεν είχε όμως την 

ικανότητα να αναγνωρίσει κανένα αριθμό. 
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Ο Δημήτρης Ψ. μπορούσε να αντιληφθεί τις έννοιες μπροστά-πίσω, δεξιά-αριστερά και 

πάνω αφού σχεδίασε με επιτυχία αυτά που του ανατέθηκαν. Όταν όμως η ερευνήτρια 

του ζήτησε να σχεδιάσει κάτω από το δέντρο μήλα άρχισε να ζωγραφίζει παντού. Αφού 

πρώτα σχεδίασε κάτω από το δέντρο μετά συνέχισε να σχεδιάζει και αλλά επάνω από 

το δέντρο και πάνω στον κορμό του. Όταν ρωτήθηκε από την ερευνήτρια όμως να της 

δείξει με το δάχτυλο του που είναι το κάτω, έδειξε σωστά. Όσον αφορά το μέσα και το 

έξω μπερδεύτηκε δεν ήξερε τι να κάνει και έτσι χρωμάτισε όλα τα σκίτσα. Δεν 

μπορούσε να αντιληφθεί τις έννοιες γι΄αυτό γέμισε όλες τις επιφάνειες με χρώμα. 

Στην αντιστοιχία ένα προς ένα δεν αντιμετώπισε κανένα πρόβλημα αφού έχει ξανά 

λύσει αντίστοιχες ασκήσεις με τον δάσκαλο του. Στην εκτίμηση ποσοτήτων όμως δεν 

μπορούσε να αντεπεξέλθει αφού στην μία άσκηση απάντηση στην τύχη και την 

επόμενη δεν την απάντησε καθόλου. Στην άσκηση της αντιστοιχίας όμως είχε ένα 

ερώτημα που χρειαζόταν να κάνει εκτίμηση επειδή υπήρχε οπτικοποίηση μπορούσε σε 

αυτό το σημείο να το αντιληφθεί. 

Όσον αφορά την αρίθμηση έγινε με την βοήθεια της ερευνήτριας διότι ο ίδιος δεν ήξερε 

να μετράει. Οπότε αντίστοιχα δεν μπορούσε να αναγνωρίσει τους αριθμούς. Στην 

καθοδηγούμενη γραφή δεν μπόρεσε να τα καταφέρει λόγω της λεπτής κινητικότητας 

καθώς και της μικρής επιφάνειας. Έκανε μια προσπάθεια αλλά όταν συνειδητοποίησε 

ότι δεν μπορεί να τα καταφέρει άρχισε να μουτζουρώνει. 

Η Μαρία όταν της ζητήθηκε να ζωγραφίσει τα μήλα επάνω μπορούσε να το αντιληφθεί 

και να αντεπεξέλθει με επιτυχία. Την έννοια του όρου κάτω όμως δεν μπορούσε να την 

αντιληφθεί αφού ξεκίνησε πρώτα να ζωγραφίζει το κορμό του δέντρου. Όταν η 

ερευνήτρια της σχεδίασε ένα μήλο κάτω από το δέντρο σαν παράδειγμα η Μαρία 

άρχισε να σχεδιάζει μήλα με μια πορεία προς τα πάνω. Με τις έννοιες των όρων 

αριστερά-δεξιά, μπροστά-πίσω και μέσα έξω δεν δυσκολεύτηκε καθόλου, αντεπεξήλθε 

με μεγάλη επιτυχία. 

Αντίστοιχα, το ίδιο ισχύει με την αντιστοιχία αντικειμένων και με την εκτίμηση 

ποσοτήτων. Αφού με το δάχτυλο της έδειχνε ένα-ένα τα αντικείμενα για να μπορέσει 

να αντιληφθεί την ποσότητα τους. 

Όσον αφορά την αρίθμηση χρειάστηκε με βοήθεια να μετρήσει τα αντικείμενα. 

Μπορούσε να αναγνωρίσει μόνο τον αριθμό 4 όπως και να τον σχεδιάσει. Στην 

καθοδηγούμενη γραφεί δυσκολεύτηκε με τους υπόλοιπους αριθμούς λόγω αδυναμίας 

της λεπτής κινητικότητας. 

Όλοι οι μαθητές ερωτήθηκαν τι παρατηρούν στο σκίτσο που έχουν μπροστά τους 

προκειμένου να η ερευνήτρια να παρατηρήσει αν αντιλαμβάνονται τι θα σχεδιάσουν. 

Οι απαντήσεις που δόθηκαν ήταν σωστές. Όσον αφορά, όμως τα χρώματα μόνο η 

Μαρία μπορούσε να ξεχωρίσει ορισμένα χρώματα όπως το κίτρινο, κόκκινο, τα άλλα 

μόνο μέσα από καθοδήγηση (ποιο είναι το χρώμα του ουρανού). Οι υπόλοιποι δεν 

μπορούσαν να ξεχωρίσουν τα χρώματα μόνο μετά από καθοδήγηση επέλεγαν το 

σωστό. Επίσης μόνο η Μαρία μπορούσε να κρατήσει σωστά τον μαρκαδόρο. 

Συμπερασματικά, ύστερα από την ανάλυση της διάγνωσης, οι μαθητές αντεπεξήλθαν 
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με επιτυχία στο μεγαλύτερο μέρος της ενότητας του προσανατολισμού και της 

αντιστοιχίας αντικειμένων ένα-ένα. Ενώ στην εκτίμηση ποσοτήτων μόνο ο Δημήτρης 

Ψ. δεν μπορούσε να αντιληφθεί την ενότητα αυτή. Τέλος, κανένας από τους δυο 

μαθητές δεν μπορούσε να αναγνωρίσει τους αριθμούς πέραν της Μαρίας η οποία τα 

κατάφερε μόνο με τον αριθμό 4. Με την μέτρηση είχαν πρόβλημα και οι τρεις μαθητές 

και μόνο με βοήθεια μπορούσαν να ανταπεξέλθουν. Στην καθοδηγούμενη γραφή μόνο 

ο Δημήτρης Μ. τα κατάφερε ο οποίος έχει αναπτύξει την λεπτή κινητικότητα του και 

αυτό φαίνεται και μέσα από τον τρόπο που γεμίζει με χρώμα τα σκίτσα. Ο Δημήτρης 

ψ. και η Μαρία λόγω της αδυναμίας τους και χωρίς να έχουν εξασκηθεί στην 

καθοδηγούμενη γραφεί δεν μπόρεσαν να τα καταφέρουν. Αυτό μπορεί να επιβεβαιωθεί 

μέσα από τα φύλλα εργασίας που σχεδίασαν καθώς δεν κατάφεραν να ζωγραφίσουν 

μέσα στα πλαίσια των σκίτσων. 

7.1 Περιγραφή και ανάλυση των ημερολογίων 

Τα αποτελέσματα της παρέμβασης προέκυψαν κυρίως μέσα από την συστηματική 

καταγραφεί, μελέτη και ανάλυση της συμπεριφοράς των μαθητών καθώς και της 

ανάλυσης του των τελικών τεστ. Από την συστηματική καταγραφή των ημερολογίων 

διαπιστώθηκε κυρίως η ικανότητα του συμμετέχοντα να ανταποκριθεί στις 

δραστηριότητες, αλλά και ο βαθμός επίτευξης των στόχων. 

Πιο αναλυτικά, παρατηρήθηκε κατά πόσο οι μαθητές κατάφεραν να αναπτύξουν τις 

μαθηματικές τους γνώσεις κατά την διάρκεια των καθημερινών συναντήσεων. Κατά 

πόσο κατάφεραν να ασκηθούν στον προσανατολισμό με σημείο αναφοράς τον χώρο, 

να εμπεδώσουν τις γλωσσικές εκφράσεις που περιέχουν τους όρους μπροστά-πίσω, 

μέσα-έξω, πάνω-κάτω, δεξιά-αριστερά. Αν και κατά πόσο μπόρεσαν να αντιληφθούν 

την εκτίμηση ποσοτήτων και την αντιστοιχία 1-1. Τέλος, κατά πόσο μπόρεσαν 

εξοικειωθούν την καθοδηγούμενη γραφή και την απαρίθμηση και κατά πόσο μπόρεσαν 

να ανταποκριθούν στην αναγνώριση των αριθμών. 

Είναι απαραίτητο να αναφερθεί ότι οι μαθητές σημείωσαν πρόοδο. Παρόλο που ο 

Δημήτρης Ψ. και η Μαρία μερικές φορές δεν ήταν πρόθυμοι να συνεργαστούν και 

χρειάστηκε μια με δυο φορές η παρουσία των δασκάλων τους για να συνεχιστεί η 

παρέμβαση. Επίσης ήταν απαραίτητα καμιά φορά διαλείμματα των 10  λεπτών για να 

χαλαρώσουν λίγο προκειμένου να ολοκληρώσουμε τις παρεμβάσεις. 

Πρώτη μέρα παρέμβασης (Παρασκευή 19 Μαΐου 2017) 

Το μάθημα διήρκεσε περίπου 45 λεπτά μαζί με τα κινητικά τραγούδια. Η πρώτη μέρα 

ήταν αρκετά ικανοποιητική. Οι μαθητές διασκέδασαν αρκετά με το αλληλεπιδραστικό 

βίντεο. Πιο αναλυτικά:  

Δημήτρης Μ. 

Το πρώτο κομμάτι της πρακτικής ξεκίνησε με τον Δημήτρη στην αίθουσα 

εργοθεραπείας. Άρχισε με ένα κινητικό τραγούδι που ήταν γνωστό «κεφάλι, ώμοι..». 

Η ερευνήτρια προσπάθησε να τον ενθαρρύνω να το πει μόνος του αλλά δεν ήθελε και 

έτσι το είπαν μαζί. Την δεύτερη φορά που το τραγούδησαν  τον άφησε να κάνει πρώτος 
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τις κινήσεις για να εντοπίσει αν αντιλαμβάνεται την αντιστοιχία σύμφωνα με αυτά που 

λέει και δεν ακολουθεί κινήσεις της ερευνήτριας. Τα πήγε πολύ καλά. Μετά 

τραγούδησαν άλλο ένα μουσικό κινητικό τραγούδι «τα χεράκια δεξιά» το οποίο του 

άρεσε αρκετά. Ακολουθούσε σωστά τους στίχους του τραγουδιού αφού πρώτα είδε τις 

κινήσεις. Στην συνέχεια του εξήγησε η ερευνήτρια τι θα κάνει στη ταμπλέτα και του 

αφηγήθηκε ένα κομμάτι της ιστορίας. Έτσι ξεκινήσαν να παίζουμε στη ταμπλέτα. 

Δυσκολεύτηκε μόνο σε μια ερώτηση «που κοιτάει ο Τζέρι πίσω η μπροστά». Σε αυτό 

το σημείο μπορεί να φταίει και η εικόνα που δεν βοήθησε και πολύ. Πέρα από αυτή 

την ερώτηση δεν δυσκολεύτηκε κάπου αλλού καταλάβαινε τις ερωτήσεις και τις 

απαντούσε με ευκολία. Ήξερε να χειρίζεται και την ταμπλέτα. Η λεπτή κινητικότητα 

δεν τον δυσκόλεψε. Ενθουσιάστηκε με το παιχνίδι του κρυμμένου θησαυρού αφού 

έψαχνε στα δέντρα να βρει τις μαϊμούδες που είχε μέσα το βίντεο. Έκανε και την 

αναπαράσταση της μαϊμούς. Αφού μέσα στην υπόλοιπη μέρα ανέφερε συνέχεια κάτι 

γι’ αυτό. Στο παιχνίδι της αξιολόγησης κυλούσαν αργά τα πράγματα. Το παιχνίδι έδινε 

αρκετό χρόνο στον παίκτη για να σκεφτεί την απάντηση. Ο Δημήτρης ήξερε από την 

αρχή ποια είναι η σωστή απάντηση και νευρίαζε μερικές φορές που προσπαθούσε να 

την επιλέξει και δεν τον άφηνε αφού έπρεπε να περάσει λίγος χρόνος. Κάτι που έκανε 

εντύπωση ήταν ότι ενώ του έδινε οδηγίες και έπρεπε να επιλέξει το αντικείμενο που 

του ζητούσε αυτός επέλεγε την λέξη που του εμφανιζόταν προκειμένου να τον 

βοηθήσει. 

Μαρία 

Με την Μαρία το μάθημα πραγματοποιήθηκε στην τάξη της για να της είναι πιο οικείο 

το μέρος. Λειτουργεί καλύτερα σε ένα χώρο γνώριμο. Το ευνοούσε και η κατάσταση 

γιατί εκείνη την ώρα ήταν άδεια η αίθουσα. Οπότε ξεκίνησε τα μουσικοκινητικά 

τραγούδια. Η Μαρία ήξερε και τα δυο τραγούδια απ’ έξω  όπως και τις κινήσεις. Έτσι, 

της ζητήθηκε  να τα δείξει η ίδια  με την πρόφαση ότι η ερευνήτρια  δεν τα γνώριζε 

καλά. Όταν η ερευνήτρια της εξήγησε τι θα γίνει παρακάτω δεν ήθελε να κάνει τίποτα, 

ήθελε να συνεχίσει να τραγουδάει. Της δόθηκε λίγος χρόνος να χαλαρώσει και έπειτα 

η ερευνήτρια της ζήτησε να κάνουν μια συμφωνία. Η συμφωνία ήταν να τελειώσουν 

με το αλληλεπιδραστικό βίντεο και έπειτα θα τραγουδήσουν. Προχωρήσαν στο 

διαδραστικό βίντεο όπου δυσκολεύτηκε στην αρχή με την επιλογή της κατεύθυνσης 

«δεξιά-αριστερά». Σε αυτό το σημείο της υπενθύμισε η ερευνήτρια το τραγούδι και το 

βρήκε αμέσως. Το βίντεο συνεχίστηκε κανονικά και η Μαρία δεν δυσκολεύτηκε 

απάντησε σωστά σε όλες τις ερωτήσεις. Το παιχνίδι της αξιολόγησης πήγε εξίσου καλά 

αλλά δεν έδειξε να της άρεσε. Το μυαλό της ήταν στα τραγούδια και γι’ αυτό περνούσε 

γρήγορα τις ερωτήσεις. 

Δημήτρης Ψ. 

Το μάθημα πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα όπου γίνονται οι εργοθεραπείες. Ο 

Δημήτρης δεν είχε πρόβλημα με τον χώρο, προσαρμόζεται γρήγορα.  Γνώριζε μόνο το 

πρώτο τραγούδι οπότε στο δεύτερο ακολουθούσε τις κινήσεις της ερευνήτριας στην 

αρχή. Έπειτα τραγουδούσε η ερευνήτρια το τραγούδι και αυτός έκανε τις απαραίτητες 

κινήσεις. Προχώρησε στο αλληλεπιδραστικό βίντεο όπου σε αυτό το σημείο έγινε 
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αντιληπτό ότι δυσκολεύτηκε πολύ να επιλέγει τα κουτάκια με τις απαντήσεις λόγω του 

προβλήματος της λεπτής κινητικότητας και τον μεγάλων δαχτύλων. Οπότε ήθελε 

μεγαλύτερα κουτάκια επιλογών. Αυτό όμως δεν τον απέτρεψε να προχωρήσει και να 

απαντήσει στις ερωτήσεις. Με μια ερώτηση μπερδεύτηκε και επέλεξε λάθος ενώ 

γνωρίζει που είναι το πάνω και το κάτω. Κάναμε αρκετά διαλείμματα κατά την 

διάρκεια του βίντεο όπως και των δυο τραγουδιών προκειμένου να χαλαρώσει. Η 

αξιολόγηση κύλησε ομαλά και δεν έκανε κανένα λάθος. Ακολουθούσε τις οδηγίες που 

το έδινε το παιχνίδι. 

Δεύτερη μέρα παρέμβασης (Δευτέρα 22 Μαΐου 2017) 

To πρώτο μέρος αυτής της παρέμβασης ήταν αφιερωμένο στην επανάληψη ως προς 

τον προσανατολισμό. Η επανάληψη έγινε μέσα από μια εφαρμογή της Disney με όνομα 

‘’Αποστολή: προσανατολισμός στο χώρο’’. Στην αρχική επιφάνεια του παιχνιδιού 

εμφανίζονται 3 πειρατές και ένας παπαγάλος. Ο κάθε χαρακτήρας ασχολείται και με 2 

όρους προσανατολισμού. Με την επιλογή ενός χαρακτήρα εμφανίζονται διάφορα 

αντικείμενα και οι μαθητές καλούνται να κάνουν κλικ στην σωστή απάντηση σύμφωνα 

την εντολή που θα δεχθούν. Η ερευνήτρια άφησε τους μαθητές να έχουν τον πλήρη 

έλεγχο της ταμπλέτας έτσι ώστε να αυτενεργήσουν. Δεν δόθηκαν διευκρινίσεις. Οι 

μαθητές μετά από 2 μέρες εξοικείωσης με την ταμπλέτα γνώριζαν τον χειρισμό της. 

Οπότε έπαιξαν με την εφαρμογή και απάντησαν σωστά σε όλα τα ερωτήματα. Σε αυτό 

που μπερδεύτηκαν ο Δημήτρης Ψ. και η Μαρία ήταν την στιγμή που κλήθηκαν να 

επιλέξουν το αυτοκίνητο που είναι πιο πίσω από τα υπόλοιπα (σύμφωνα με την 

παρακάτω εικόνα). Και οι δυο επέλεξαν την μηχανή. Δεν μπορούσαν από την αρχή να 

αντιληφθούν ότι υπάρχουν 2 διαφορετικά είδη αντικειμένων.  

Έπειτα εμφανίστηκε ο Τζέρι και ζήτησε την βοήθεια των μαθητών διότι δεν είχε βρει 

ακόμα τον φίλο του. Οπότε έπρεπε οι συμμετέχοντες να περάσουν κάποιες δοκιμασίες 

ακόμα μέχρι να φτάσουν στον πειρατή. Πιο αναλυτικά: 

Δημήτρης Μ. 

Εικόνα 9: Στιγμιότυπο από την  

εφαρμογή της Disney ‘ ’Αποστολή: 

προσανατολισμός στον χώρο’’.  
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Η πρώτη δοκιμασία που πέρασε ο μαθητής ήταν να κάνει κλικ όσα ήταν και τα 

αντικείμενα που έβλεπε στην οθόνη. Δυσκολεύτηκε στην αρχή δεν μπορούσε να 

αντιληφθεί τι έπρεπε να κάνει. Η ερευνήτρια του έδειξε ένα παράδειγμα και στην 

συνέχεια με λίγη βοήθεια προχώρησε στις επόμενες εικόνες, όπου τις τελευταίες τις 

έλυσε μόνος του με επιτυχία. Σε αυτό το σημείο είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι στην 

αίθουσα που έγινε η διδασκαλία υπήρχαν και άλλοι μαθητές όποτε ο Δημήτρης δεν 

ήταν πολύ συγκεντρωμένος. Το γεγονός ότι δεν υπήρχε κενή αίθουσα δεν βοήθησε να 

ακολουθήσει το επόμενο παιχνίδι που ήταν στο πρόγραμμα οι μουσικές καρέκλες. 

Οπότε ο μαθητής συνέχισε με την επόμενη δραστηριότητα όπου έπρεπε να ακούσει 

κάποιους ήχους και να σημειώσει με γραμμές την συχνότητα τους. Ο πρώτος και ο 

τελευταίος ήχος ήταν τύμπανο και μέσα από το βίντεο ήταν ευδιάκριτο πόσες φορές 

ακουγόταν. Ο μαθητής παρακολουθούσε την κίνηση του χεριού που χτυπάει το 

τύμπανο και έτσι κατάφερε με το πρώτο άκουσμα να συμπληρώσει σωστά την 

δραστηριότητα. Στους υπόλοιπους ήχους που ήταν ζώα χρειάστηκε να τους ακούσει 

από δυο φορές προκειμένου να σημειώσει την απάντηση. Η επόμενη δραστηριότητα 

ήταν να αντιστοιχίσει όμοια αντικείμενα. Έγινε με όμοια αντικείμενα προκειμένου να 

είναι ομαλή η εισαγωγή στην ενότητα αυτή. Αλλά για τον Δημήτρη ήταν εύκολη αυτή 

η δραστηριότητα όπως και η επόμενη που είχε σχέση με την αντιστοίχιση 

διαφορετικών αντικειμένων. Ενώ στην παρακάτω άσκηση που είχε να σχεδιάσει ένα 

επιπλέον ή ένα λιγότερο σύμβολο τα πήγε πολύ καλά, όμως δεν μπορούσε να κάνει το 

σχέδιο που είχε στην εικόνα λόγω χαλαρών αρθρώσεων. Είχε όμως την ικανότητα να 

σχεδιάσει μέσα στα πλαίσια. Γενικότερα υπήρχε ένας ενθουσιασμός που είχε την 

δυνατότητα να σχεδιάσει στην ταμπλέτα πάνω από μια επιφάνεια. Το τελικό μέρος 

ήταν η αξιολόγηση που έγινε μέσα από μια εφαρμογή της σελίδας jele στον 

υπολογιστή. Ο μαθητής κλήθηκε να σύρει με το ποντίκι τις ρακέτες αντιστοιχίζοντας 

τες με παιδάκια. Επειδή έχει αναπτύξει την λεπτή κινητικότητα δεν αντιμετώπισε 

πρόβλημα. Όπως το ίδιο έκανε και με την αντιστοίχιση της ρακέτας με τα μπαλάκια. 

Τέλος έπρεπε να εκτιμήσει αν όλοι οι παίκτες είχαν κάποιο ταίρι για να παίξουν τένις 

όπου και τα κατάφερε. 

Μαρία 

Στην πρώτη δραστηριότητα η μαθήτρια δεν δυσκολεύτηκε, ήταν μια ευχάριστη 

διαδικασία γι’ αυτήν. Έδειξε ενδιαφέρον για τις εικόνες. Το ίδιο ισχύει και για τους 

ήχους διότι η Μαρία είναι ακουστικός τύπος μπορεί να αποτυπώσει πολύ εύκολα 

πράγματα μέσα από την μουσική. Γι’ αυτό δεν δυσκολεύτηκε να αντιληφθεί τους ήχους 

και δεν χρειάστηκε κάποια επανάληψη για να τους αποτυπώσει. Η αντιστοίχιση με τα 

φρούτα δεν ήταν δύσκολη οπότε τα κατάφερε, η γραμμές όμως που σχεδίασε για να τα 

ενώσει ξέφευγαν από τα πλαίσια δεν μπορούσε να αντιληφθεί που έπρεπε να 

σταματήσει το χέρι της και πολλές φορές της έφευγε και πέρα από την ταμπλέτα. Στην 

επόμενη αντιστοιχία ένα προς ένα λόγω εξάσκησης τα πήγε καλύτερα με τις γραμμές. 

Στη σχεδίαση των σχημάτων ενώ απάντησε σωστά δεν μπορούσε ούτε μέσα στο 

πλαίσιο να σχεδιάσει ούτε το σχήμα να δημιουργήσει. Την άσκηση με τις μουσικές 

καρέκλες δεν μπόρεσε να πραγματοποιηθεί ούτε με την Μαρία διότι δεν υπήρχε ο 

απαιτούμενος χώρος. Τέλος στην αξιολόγηση η Μαρία δεν μπορούσε μόνη της να 
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σύρει με το ποντίκι την ρακέτα. Γι’ αυτό τον λόγο η ερευνήτρια της ζητούσε να της 

δείξει πρώτα με το χέρι της την σωστή απάντηση και έπειτα κρατούσαν μαζί το ποντίκι 

έτσι ώστε να βοηθηθεί η μαθήτρια. Ήταν πολλές κινήσεις που έπρεπε να γίνουν 

ταυτόχρονα με το ποντίκι διότι χρειαζόταν να είναι πατημένο το αριστερό κλικ για να 

σύρει την ρακέτα και η Μαρία δεν μπορούσε να αντεπεξέλθει μόνη της. 

Δημήτρης Ψ. 

Ο Δημήτρης στην αρχή δεν δυσκολεύτηκε να συγκεντρωθεί διότι υπήρχαν αρκετά 

άτομα μέσα στην αίθουσα. Η ερευνήτρια του έδωσε λίγο χρόνο για να συντονιστεί. 

Μόλις ξεκίνησε η δραστηριότητα ο Δημήτρης αντεπεξήλθε επαρκώς και έδωσε σωστές 

απαντήσεις στην πρώτη δραστηριότητα. Η οπτικοποίηση των αντικειμένων βοηθούσε 

στην επιλογή. Η δραστηριότητα με τις μουσικές καρέκλες δεν πραγματοποιήθηκε. Έτσι 

ακολούθησε η ακρόαση των ήχων όπου ο μαθητής χρειάστηκε να ακούσει αρκετές 

φορές τους ήχους για να δώσει μια απάντηση. Έκανε ένα λάθος αλλά αυτό μπορεί να 

ευθύνεται και στο επίπεδο συγκέντρωσης του μαθητή. Καθ’ όλη την διάρκεια της 

παρέμβασης είχε συνεχή διάσπαση προσοχής. Στην αντιστοιχία αντικειμένων μετά από 

αρκετές ζωγραφιές που έκανε στην οθόνη δέχτηκε να συμπληρώσει τις ασκήσεις. Ήταν 

εξοικειωμένος με αυτή την ενότητα γι΄αυτό και τα πήγε πολύ καλά. Στην επόμενη 

άσκηση που είχε να σχεδιάσει ένα επιπλέον σχήμα ή ένα λιγότερο δυσκολεύτηκε. 

Αρχικά δεν μπορούσε να σχεδιάσει μέσα στα πλαίσια ούτε να δημιουργήσει το σχήμα. 

Με την συμπληρώσει επιπλέον σημάτων χρειάστηκε κάποιες επιπλέον διευκρινίσεις 

για να καταλάβει τι χρειαζόταν να σχεδιάσει. Η ερευνήτρια προκειμένου να βοηθήσει 

τον μαθητή του ζήτησε να κρύβει το τελευταίο σχήμα με το δάχτυλο του και να 

σημειώνει τα υπόλοιπα που είναι εμφανή. Ο μαθητής μετά από τις διευκρινίσεις και 

την βοήθεια της ερευνήτριας τα κατάφερε. Στην αξιολόγηση δεν δόθηκαν επεξηγήσεις 

ο μαθητής έδρασε μόνος του και τερμάτισε την εφαρμογή με επιτυχία. 

Τρίτη μέρα παρέμβασης (Τρίτη 23 Μαΐου 2017) 

Στο πρώτο μέρος αυτής της παρέμβασης πραγματοποιήθηκε η επανάληψη της 

προηγούμενης ενότητας που διδάχτηκαν οι μαθητές μέσα από το αλληλεπιδραστικό 

βίντεο. Η επανάληψη έγινε από μια εφαρμογή της Disney με τίτλο «Αποστολή: 

Σύγκριση και εκτίμηση ποσοτήτων». Οι μαθητές δεν έλαβαν περαιτέρω εξηγήσεις, 

πήραν πρωτοβουλίες. Πιο συγκεκριμένα αλληλεπίδρασαν με 2 δραστηριότητες εκ των 

οποίων η μια τους ζητούσε να εκτιμήσουν αν τα αντικείμενα ήταν τόσο όσα και τα 

ανθρωπάκια. Στην επόμενη δραστηριότητα εμφανίζονταν διάφορα αντικείμενα και οι 

μαθητές έπρεπε να αντιστοιχήσουν αυτά με τις όμοιες ποσότητες. Οι μαθητές 

εμπέδωσαν όσα διδάχθηκαν με τα διαδραστικά βίντεο και αυτό προκύπτει από την 

πετυχημένη επανάληψη. Μετά την επανάληψη ακολουθεί μια εισαγωγή στην 

καινούργια ενότητα τους αριθμούς από το 1-5. Πιο συγκεκριμένα: 

Δημήτρης Μ. 

Πριν ξεκινήσει η εισαγωγή η ερευνήτρια ζήτησε από τον μαθητή να αριθμήσει 

προφορικά μέχρι το 5. Η απάντηση του μαθητή ήταν 1,2,5,7. Η ερευνήτρια δεν τον 

διόρθωσε και προχώρησε παρακάτω. 
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Η εισαγωγή της ενότητας ξεκίνησε με 5 μουσικοκινητικά τραγούδια. Το κάθε τραγούδι 

αφορούσε και από ένα αριθμό : το σώμα μου (το τραγούδι του 1), ένα και ένα κάνουν 

δυο, τρία γουρουνάκια, τα ζωάκια (για το 4), πέντε παπάκια. Τα πρώτα δυο δεν τα 

γνώριζε ο μαθητής και έτσι η ερευνήτρια του έδειχνε στην αρχή τις κινήσεις και ο 

μαθητής ακολουθούσε. Έπειτα ξεκινούσε μόνος του να τα παρουσιάζει στην 

ερευνήτρια δείχνοντας να το διασκεδάζει. Τα υπόλοιπα τα ήξερε απέξω οπότε τα 

τραγουδούσε μαζί με την ερευνήτρια. Μετά τα τραγούδια ζητήθηκε πάλι από τον 

μαθητή να μετρήσει όμως ο ίδιος αρνήθηκε πεισματικά. Η ερευνήτρια προκειμένου να 

εντοπίσει αν τα τραγούδια είχαν αποτέλεσμα προσπάθησε να ενθαρρύνει τον μαθητή. 

Γι΄αυτό του ζήτησε να κολλήσουν 5 και έπειτα 4, μετά 3,2, 1 και με αυτή την 

διαδικασία απέσπασε την απάντηση από τον μαθητή. Ακολούθησε η αφήγηση του 

παραμυθιού όπου κατά την διάρκεια της εμφανίζονταν στον μαθητή κάποιες εικόνες 

που σχετίζονταν με την αφήγηση και έπρεπε να κυκλώσει την σωστή. Το βίντεο 

συνέχιζε με αντικείμενα και ο μαθητής έπρεπε να επιλέξει το σωστό αριθμό των 

αντικειμένων. Όποτε επέλεγε λάθος το διαδραστικό βίντεο του έλεγε ποιος είναι ο 

αριθμός που επέλεξε και τον επανάφερε στο αρχικό βίντεο προκειμένου να επιλέξει το 

σωστό. Δυσκολεύτηκε με τον αριθμό 3. Χρειάστηκε πρώτα να μετράει και μετά να 

επιλέγει. Ακολούθησε η καθοδηγούμενη γραφεί που έγινε μέσα από μια εφαρμογή της 

ταμπλέτας με τίτλο «οι αριθμοί. Ο μαθητής έπρεπε να ακολουθήσει με το δάχτυλο του 

τους αριθμούς για να σχεδιάσει το ψηφίο. Ήταν εύκολη δραστηριότητα για τον 

Δημήτρη. 

Μαρία 

Η Μαρία ήξερα όλα τα τραγούδια όποτε της ζητήθηκε να τα παρουσιάσει. Μετά τα 

τραγούδια μπορούσε να θυμηθεί τους αριθμούς και να αριθμήσει προφορικά. Αφού 

ξεκίνησε η αφήγηση του παραμυθιού η μαθήτρια ήταν αρκετά προσηλωμένη οπότε 

πέρασε την δραστηριότητα με επιτυχία. Στην επόμενη δραστηριότητα όμως είχε 

ξεχάσει κάποιους αριθμούς έτσι όταν επέλεγε λάθος το βίντεο τις υπενθύμιζε ποιος 

αριθμός είναι και έτσι επανερχόντουσαν στην μνήμη της κάνοντας την να επιλέγει το 

σωστό. Στην καθοδηγούμενη γραφεί δεν δυσκολεύτηκε καθόλου. 

Δημήτρης Ψ. 

Ο μαθητής ξεκίνησε με κέφι την διδασκαλία. Έδειξε ενδιαφέρον για τα τραγούδια 

επειδή τα γνώριζε. Όταν ήρθε η ώρα να ξεκινήσει η αφήγηση ο Δημήτρης αρνιόταν 

πεισματικά να συμμετέχει. Η ερευνήτρια έδωσε λίγο χρόνο στον μαθητή για να 

χαλαρώσει λίγο προκειμένου να συνεχιστεί η παρέμβαση αλλά δεν θέλησε να 

συνεχίσει. Οπότε το μάθημα ξεκίνησε με την παρουσία του εκπαιδευτικού και τότε 

μαθητής άρχισε να δείχνει λίγο ενδιαφέρον. Η διδασκαλία κύλησε πιο γρήγορα. Ο 

μαθητής για να αντεπεξέλθει στις απαιτήσει των ασκήσεων χρειάστηκε να μετράει ένα-

ένα τα αντικείμενα. Μπερδευόταν με τους αριθμού 4 και 5. Μετά όμως από τόση 

εξάσκηση τους εμπέδωσε. Στην καθοδηγούμενη γραφή παρά την αδυναμία λεπτής 

κινητικότητας αντεπεξήλθε επαρκώς στην εφαρμογή. Με το τέλος της ενότητας ο 

μαθητής ήξερε να αριθμεί προφορικά από 1-5 χωρίς βοήθεια. 
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Στην αξιολόγηση ο ρόλος της ερευνήτριας ήταν να δώσει μόνο εξηγήσεις στους 

μαθητές για το τι ακολουθεί χωρίς να τους βοηθήσει. Οι μαθητές μέσα από την 

εφαρμογή της Disney εξετάστηκαν στους αριθμούς 1-5. Οι συμμετέχοντες μετά από 

τόση εξάσκηση, εξοικειώθηκαν με τους αριθμούς οπότε δεν δυσκολεύτηκαν. Επίσης, 

η εφαρμογή αυτή με τους πειρατές τους έχει κεντρίσει το ενδιαφέρον και την βλέπουν 

σαν παιχνίδι. 

Τέταρτη μέρα παρέμβασης (Τετάρτη 24 Μαΐου 2017) 

Στην τελευταία διδασκαλία η ερευνήτρια έκανε επανάληψη τους αριθμούς με τους 

μαθητές μέσα από μια εφαρμογή της Disney με τίτλο «Αποστολή: οι αριθμοί 

1,2,3,4,5». Η εφαρμογή αυτή έχει από 4 δραστηριότητες για κάθε αριθμό. Η μια 

δραστηριότητα ήταν για την καθοδηγούμενη γραφή όπου οι μαθητές έκαναν κλικ 

επάνω στον αριθμό και ακολουθούσαν με το δάχτυλο τους την φορά του μολυβιού. Η 

επόμενη είχε σχέση με την αναγνώριση των αριθμών όπου μέσα σε διάφορα ψηφία 

έπρεπε να βρουν τον αριθμό που τους ζητούσε. Σε αυτό το σημείο ο Δημήτρης Μ. και 

ο Δημήτρης Ψ. μπερδεύτηκαν γιατί μέσα στα ψηφία είχε αριθμούς με ανάποδη γραφή 

τους όποιους οι μαθητές επέλεγαν. Η εφαρμογή τους έδειχνε το λάθος και έτσι οι 

μαθητές συνέχιζαν την αναγνώριση.  

Στην επόμενη οι μαθητές κλήθηκαν να αναγνωρίσουν το ψηφίο που εμφανιζόταν και 

να επιλέξουν μέσα από πληθώρα αντικειμένων την σωστή ποσότητα. Οι μαθητές λόγω 

εξάσκησης δεν αντιμετώπισαν κάποιο πρόβλημα. Η τέταρτη δραστηριότητα δεν 

πραγματοποιήθηκε διότι θα μπέρδευε τους μαθητές. Είχε σχέση με την εύρεση του 

λάθους. 

7.2 Ανάλυση αποτελεσμάτων τελικού τεστ 

Η ανάλυση των αποτελεσμάτων του τελικού τεστ, των ημερολογίων και οι συνεχείς 

επαναλήψεις βοήθησαν έτσι ώστε να καταστεί ξεκάθαρο αν τα αλληλεπιδραστικά 

βίντεο συντέλεσαν στην πρόοδο των μαθητών στα μαθηματικά. Η αλληλεπίδραση των 

μαθητών με τα διαδραστικά βίντεο συντέλεσαν σε μια ευχάριστη και αποτελεσματική 

Εικόνα 10: Στιγμιότυπο από την 

εφαρμογή της Disney ‘ ’Αποστολή: οι  

Αριθμοί 1,2,3,4,5’’ .   
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μάθηση ως προς τον προσανατολισμό, την αντιστοιχία, την εκτίμηση ποσοτήτων, την 

καθοδηγούμενη γραφή, την αναγνώριση και την καταμέτρηση των ψηφίων. 

Ο Δημήτρης Μ. όσον αναφορά τον προσανατολισμό από τα φύλλα εργασίας αλλά και 

από την συμπεριφορά του προκύπτει ότι έχει εμπεδώσει επαρκώς όλες τις γλωσσικές 

εκφράσεις που περιλαμβάνουν τους όρους μπροστά-πίσω, πάνω-κάτω, μέσα-έξω, 

δεξιά-αριστερά. Ήταν σίγουρος για τις απαντήσεις που έδινε και δεν χρειάστηκε καμία 

επεξήγηση ή υπενθύμιση για την συμπλήρωση των φύλλων εργασίας. 

Στην αντιστοιχία αντικειμένων ένα προς ένα και στην εκτίμηση ποσοτήτων δεν 

σημείωσε κάποια πρόοδο διότι ήταν ένα αντικείμενο που το κατείχε από την αρχή των 

παρεμβάσεων. Συμπλήρωσε το φύλλο εργασίας όντας βέβαιος για το αποτέλεσμα. 

Στην συνέχεια όταν ζητήθηκε από τον μαθητή να μετρήσει μέχρι το 5 θυμόταν όλους 

τους αριθμούς εκτός από το 3 το οποίο το μπέρδευε με το 7 δηλαδή ξεκινούσε να 

μετράει 1,2,7,4,5. Όμως, μόλις ήρθε η σειρά να σχεδιάσει π.χ. την τρίτη κιθάρα 

μπορούσε να αντιληφθεί την ποσότητα. Η οπτικοποίηση βοήθησε τον μαθητή. 

Αντίστοιχα το ίδιο ισχύει και για την αναγνώριση όταν έβλεπε το ψηφίο 3 είχε την 

ικανότητα να κάνει την ταυτοποίηση. Στην  μέτρηση όμως δεν μπορούσε να το 

θυμηθεί. Στην καθοδηγούμενη γραφή ανταπεξήλθε με επιτυχία αν και στα πρώτα τεστ 

ήταν πιο σταθερή η γραφή του. 

Ο Δημήτρης Ψ. σημείωσε μεγάλη πρόοδο σε σχέση με το αρχικό επίπεδο στο οποίο 

βρισκόταν. Ο μαθητής αντιλήφθηκε και εμπέδωσε όλες τις γλωσσικές εκφράσεις που 

περιλαμβάνουν όρους προσανατολισμού. Συμπλήρωσε τα φύλλα εργασίας χωρίς να 

του δοθεί κάποια επεξήγηση. Μάλιστα στο φύλλο εργασίας που περιλαμβάνει τους 

όρους δεξιά-αριστερά  προκειμένου η ερευνήτρια να αντιληφθεί αν ο συμμετέχον έχει 

κατανοήσει αυτές τις έννοιες και δεν τις επιλέγει με βάση την τύχη του ζητήθηκε να 

διαγράψει τα λανθασμένα σκίτσα. Ο μαθητής έδρασε σωστά αλλά επειδή δεν μπορούσε 

να τα διαγράψει βάζοντας ένα χ τράβηξε γραμμές.  

Στην αντιστοιχία αντικειμένων ένα-ένα συμπλήρωσε το φύλλο εργασίας σωστά χωρίς 

καμία δυσκολία. Ενώ όσον αφορά την εκτίμηση ποσοτήτων μετρούσε τα φρούτα 

δείχνοντας την ποσότητα με τα δάχτυλα του και ύστερα σημείωνε την απάντηση. Μέσω 

της αισθητοποίησης προσπαθούσε να αντιληφθεί την ποσότητα γι’ αυτό και το 

αποτέλεσμα ήταν θετικό. 

Έπειτα, ο μαθητής αρίθμησε προφορικά μόνος του μέχρι το 5 χωρίς κάποια βοήθεια 

και θυμόταν όλους τους αριθμούς και με την σωστή σειρά. Επίσης αναγνώρισε όλους 

τους αριθμούς χωρίς να αντιμετωπίσει κάποιο πρόβλημα. Στην καθοδηγούμενη γραφή 

δεν μπόρεσε να ανταπεξέλθει λόγω αδυναμίας της λεπτής κινητικότητας. 

Η Μαρία εμπέδωσε τους όρους του προσανατολισμού και αυτό προκύπτει από την 

σωστή συμπλήρωση των φύλλων εργασίας. Με την γλωσσική έκφραση του όρου κάτω 

που είχε αντιμετωπίσει πρόβλημα στο τεστ διάγνωσης έγιναν κάποιες επιπλέον 

διευκρινίστηκες ερωτήσεις από την ερευνήτρια προκειμένου να διέλθει ένα ξεκάθαρο 

συμπέρασμα. Η συμμετέχουσα κλήθηκε να επιδείξει με το δάχτυλο της αντικείμενα 
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που βρίσκονταν στα φύλλα εργασίας με τον προσανατολιστικό όρο κάτω και απάντησε 

σε όλες τις ερωτήσεις που της έγιναν με επιτυχία. Οπότε προκύπτει με βεβαιότητα ότι 

η μαθήτρια αντιλήφθηκε τον όρο. 

Η μαθήτρια σημείωσε πρόοδο στην αντιστοιχία αντικειμένων και στην εκτίμηση 

ποσοτήτων διότι δεν χρησιμοποίησε τα δάχτυλα της προκειμένου να βοηθηθεί. 

Συμπλήρωσε με βεβαιότητα το φύλλο εργασίας καθώς ανταπεξήλθε με επιτυχία και 

στις 3 ασκήσεις. 

Η Μαρία εμπέδωσε όλους τους αριθμούς αφού είχε την ικανότητα να μετρήσει 

προφορικά μέχρι το 5 και να αναγνωρίσει όλα τα ψηφία. Στην καθοδηγούμενη γραφεί 

σημείωσε πρόοδο αφού σχεδίασε σωστά το 2, 5 και το 4 αλλά με το 3 δεν μπόρεσε να 

τα καταφέρει. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι έχει πολλές καμπύλες και λόγω της 

λεπτής κινητικότητας δεν μπορεί να τα καταφέρει.  

8. Συζήτηση

Η παρούσα έρευνα είχε σκοπό να διερευνήσει τις μαθηματικές ικανότητες τριών 

μαθητών με σύνδρομο down, που φοιτούν στο Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Κιλκίς. 

Συγκεκριμένα, η εργασία αναφέρεται στην μελέτη του επιπέδου εμπέδωσης των 

μαθητών στα μαθηματικά. Είναι σημαντικό να γίνει αντιληπτό μέσα από ένα 

πρόγραμμα παρεμβάσεων η βελτίωση των μαθητών ως προς τις μαθηματικές τους 

ικανότητες.  

Καταρχάς, έγινε χρήση του πρωτοκόλλου συνεντεύξεων των μαθητών με ερωτήματα 

που σχετίζονται με τον προσανατολισμό, αντιστοιχία αντικειμένων, εκτίμηση 

ποσοτήτων, αναγνώριση αριθμών, απαρίθμηση και  καθοδηγούμενη γραφή που 

επιτελούσαν έναν συγκεκριμένο σκοπό, τον έλεγχο και την εκτίμηση των μαθηματικών 

γνώσεων των μαθητών. Οι μαθητές που συμμετείχαν στην έρευνα βρίσκονταν σε προ 

μαθηματικό στάδιο, καθώς το επίπεδο τους στα μαθηματικά ήταν σχετικά χαμηλό. 

Αντιλαμβάνονταν κάποιες έννοιες προσανατολισμού όπως μπροστά-πίσω, μέσα, πάνω 

και την αντιστοιχία αντικειμένων. Οι έννοιες αυτές αποτελούν την βάση των 

μαθηματικών επειδή συμβάλουν στην θεμελίωση των βασικών γνωστικών δεξιοτήτων. 

Μετά το διαγνωστικό τεστ, υλοποιήθηκε ένα πρόγραμμα παρέμβασης που διήρκεσε 

δυο βδομάδες. Στην παρέμβαση έγινε χρήση των διαδραστικών βίντεο, τα οποία ήταν 

ειδικά σχεδιασμένα για τις ανάγκες των μαθητών, έτσι ώστε να δίνουν την δυνατότητα 

να αναπτυχθούν οι μαθηματικές δεξιότητες. Τα αλληλεπιδραστικά βίντεο κρίθηκαν 

απαραίτητα, διότι μέσω της οπτικοποίηση διευκόλυναν τους μαθητές να εμπεδώσουν 

τις μαθηματικές έννοιες. Επίσης, τα διαδραστικά βίντεο κατέστησαν την μάθηση πιο 

ενεργητική δίνοντας κίνητρο στους μαθητές να συνεχίσουν. Ένα σημαντικό κομμάτι 

των βίντεο είναι ότι οι μαθητές είχαν την αίσθηση της αυτονομίας ακόμα και αν ήταν 

κατευθυνόμενες οι ερωτήσεις. Τα βίντεο  έδωσαν την δυνατότητα στους μαθητές να 

πάρουν πρωτοβουλίες. Ενώ, με το πέρας των παρεμβάσεων οι μαθητές κλήθηκαν να 

συμπληρώσουν κάποια φύλλα εργασίας τα οποία ήταν χρήσιμα για το τελικό τεστ. Το 
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τεστ ήταν σχεδιασμένο με τέτοιο τρόπο ώστε να γίνουν αντιληπτές οι αλλαγές που 

σημείωσαν οι μαθητές στους στόχους που τέθηκαν για τα διαδραστικά βίντεο. 

Οι μαθηματικές δεξιότητες των συμμετεχόντων επιδέχθηκαν βελτίωση σύμφωνα με 

την αξιολόγηση των ημερολογίων και την σύγκριση των τελικών τεστ με τα τεστ 

διάγνωσης. Πιο αναλυτικά, ο Δημήτρης Ψ. και η Μαρία έμαθαν να αριθμούν 

προφορικά μέχρι το 5 ενώ ο Δημήτρης Μ. δεν μπόρεσε να εμπεδώσει τον αριθμό 3. Το 

αποτέλεσμα αυτό προκύπτει μετά από καθημερινή τριβή και συνεχή επανάληψη της 

ενότητας αυτής καθώς σημαντική κρίθηκε η οπτικοποίηση του γνωστικού 

αντικειμένου.  

Οι μαθητές εξοικειώθηκαν με τους αριθμούς μέχρι το 5. Έμαθαν να αναγνωρίζουν τους 

αριθμούς και να εκτιμούν ποσότητες. Σύμφωνα με το Δαραή (2002) αυτό σχετίζεται με 

την ανεπτυγμένη οπτική μνήμη των ατόμων με σύνδρομο Down. Ακόμα, εμπέδωσαν 

τις γλωσσικές εκφράσεις των όρων μπροστά-πίσω, πάνω-κάτω, μέσα-έξω, δεξιά-

αριστερά και την αντιστοιχία αντικειμένων. Οι επιδόσεις των μαθητών επήλθαν  

ύστερα από εντατική δουλειά και συστηματική εξάσκηση. 

Ο κάθε μαθητής συνιστά κατ’ απόλυτο μέτρο μια ξεχωριστή προσωπικότητα με 

διαφορετική συμπεριφορά και αλλαγές διάθεσης. Σύμφωνα με την Αλευριάδου και την 

Γκιαούρη το 2011, η κοινωνική σχέση και αλληλεπίδραση που επιδεικνύουν οι μαθητές 

διαμορφώνεται με βάση τα στάδια ανάπτυξης τους. Όσον αφορά την κοινωνικο-

συναισθηματική ωριμότητα των μαθητών υπήρχαν κάποιες διακυμάνσεις στην 

συμπεριφορά τους. Ενώ συμμετείχαν ενεργά και έδειχναν ενδιαφέρον υπήρχαν στιγμές 

που αδιαφορούσαν ή είχαν εχθρική συμπεριφορά ακόμα κουράζονταν και χρειαζόταν 

να γίνει διακοπή των συναντήσεων. Οι συμμετέχοντες εμφάνισαν ιδιαιτερότητες 

συναισθηματικής φύσεως. 

Συμπερασματικά, οι παρεμβάσεις που πραγματοποιήθηκαν ήταν αναγκαίες και 

βοηθητικές. Η ενεργή ενασχόληση των μαθητών και η αλληλεπίδραση τους με τα 

βίντεο οδήγησαν στην αποτελεσματική μάθηση και εμπέδωση των βασικών 

μαθηματικών γνώσεων. Τα αλληλεπιδραστικά βίντεο μπορούν να κάνουν την 

επανάσταση τους στην εκπαίδευση επιφέροντας μια ενεργητική μάθηση η οποία θα 

ξεπερνά τα πρότυπα της παραδοσιακής διδασκαλίας.  Όταν το υλικό που προσφέρεται 

είναι διαμορφωμένο σύμφωνα με τις ιδιαιτερότητες των μαθητών τότε μπορεί να 

επέλθει μια ενδιαφέρουσα και ικανοποιητική διδασκαλία. Η υπομονή και η συνεχής 

προσπάθεια και εργασία κρίθηκαν απαραίτητες για την υλοποίηση της παρέμβασης. 
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10.Παράρτημα
10.1 Φύλλα εργασίας 
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Ένωσε τα παγωτά με τα παιδάκια. Φτάνουν τα παγωτά;

Τα λουλούδια είναι πολλά ή λίγα;

Κύκλωσε τα το πιάτο με τα πιο λίγα φρούτα;
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10.2 Το παραμύθι 

O καλόκαρδος πειρατής, ο Αριθμούλης 

Μία φορά και έναν καιρό ζούσε ένας πειρατής, ο Αριθμούλης, που ήταν πολύ 

καλόκαρδος. Δεν είχε καθόλου κακία μέσα του. Συνέχεια σκεφτόταν πώς να βοηθά τον 

κόσμο. Στη χώρα που ζούσε υπήρχαν πολλοί φτωχοί άνθρωποι. Για να τους βοηθήσει, 

ξεκίνησε μια πρωτοχρονιά να πάει στο νησί του Χαμένου Χρυσού. Εκεί, ο φοβερός 

πειρατής Ξενάκης που είχε 1 μάτι και 1 χέρι, είχε κρύψει 1 κιβώτιο με χρυσά φλουριά 

και διαμάντια. Ο Αριθμούλης ήθελε να βρει το κρυμμένο θησαυρό για να τον φέρει και 

να τον δώσει στους φτωχούς. Έτσι ξεκίνησε με το πειρατικό του πλοίο, για μακρινό 

ταξίδι. Το πλοίο του είχε 2 πειρατικές σημαίες, 2 κατάρτια, 2 πανιά και 2 κανόνια. Μαζί 

του πήρε 3 φίλους του πειρατές, 3 πολύχρωμους παπαγάλους ,3 κιάλια και 3 χάρτες. 

Ξεκίνησαν για το μεγάλο ταξίδι. Ταξίδευαν 3 εβδομάδες. Ταξίδευαν μέχρι που βρήκαν 

3 νησιά. Το κάθε νησί είχε 4 ηφαίστεια. Στο κάθε νησί έμειναν 4 μέρες για να 

ξεκουραστούν. Όταν έφευγαν από το νησί έπαιρναν μαζί τους 4 βαρέλια γεμάτα νερό, 

4 βαρέλια γεμάτα κρασί και 4 βαρέλια γεμάτα φρούτα. Μετά από ακόμα 5 βδομάδες 

ταξίδι έφτασαν στο νησί του Χαμένου Χρυσού. Επειδή το νησί ήταν πολύ μεγάλο 

περπάτησαν 5 μέρες για να φτάσουν στο σημείο που έδειχνε ο χάρτης πως ήταν 

θαμμένο το κιβώτιο με το θησαυρό. Όταν έφτασαν στο σημείο που ήταν ο θησαυρός 

βρήκαν 5 ιπτάμενους δράκους να τον προσέχουν. Τότε σκέφτηκαν ένα κόλπο. Στους 5 

δράκους έβαλαν να πιούν από 5 βαρέλια κρασί για να μεθύσουν και να πέσουν να 

κοιμηθούν για να πάρουν το θησαυρό. Μόλις οι δράκοι κοιμήθηκαν οι πειρατές 

άρπαξαν το θησαυρό και έτρεξαν να πάνε πίσω στο πλοίο τους. Ξεκίνησαν να γυρίσουν 

πίσω στην πατρίδα τους. Ταξίδευαν πολύ γρήγορα για να μην τους φτάσουν οι 

ιπτάμενοι δράκοι. Μετά από 2 εβδομάδες έφτασαν στην πατρίδα τους. Έριξαν 4 

κανονιές για να καταλάβει ο κόσμος ότι γύρισαν πίσω. Μόλις έφτασαν στο λιμάνι, τους 

υποδέχτηκε ο βασιλιάς και όλος ο κόσμος. Ο κόσμος και ο βασιλιάς τους υποδέχτηκαν 

με χαρά. Φώναξαν 3 φορές «Καλώς ήλθατε» και «Ζήτω». 
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10.3 Αλληλεπιδραστικά βίντεο: 

1.Προσανατολισμός

2.Αντιστοιχία αντικειμένων 1-1 και εκτίμηση ποσοτήτων

3.Οι αριθμοί 1-5




