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ΔΤΥΑΡΗΣΗΔ 

 

           Θεσξψ ππνρξέσζή κνπ, πξηλ απφ ηελ παξνπζίαζε ηεο παξνχζαο 

δηπισκαηηθήο εξγαζίαο κνπ, λα επραξηζηήζσ ηνπο αλζξψπνπο εθείλνπο πνπ 

βνήζεζαλ, ψζηε λα νινθιεξσζεί, κε επηηπρία, απηή ε πξνζπάζεηα. Καηαξράο, 

επραξηζηψ, ηδηαηηέξσο, ηελ επηβιέπνπζα ηεο ελ ιφγσ εξγαζίαο, Γξ. Αλαζηαζία 

Αιεπξηάδνπ, γηα ηελ νπζηαζηηθή βνήζεηα πνπ κνπ πξνζέθεξε κε ηελ αξκνληθή 

ζπλεξγαζία, ηηο πνιχηηκεο ζπκβνπιέο θαη ηελ θαζνδήγεζή ηεο, ζε φιε ηε δηάξθεηα 

ηεο παξνχζαο έξεπλαο. Αθφκε, επραξηζηψ ηνλ δεχηεξν επηβιέπνληα ηεο εξεπλεηηθήο 

εξγαζίαο, Γξ. Αλδξέα Εεξγηψηε, γηα ηνλ ρξφλν πνπ αθηέξσζε ζηε κειέηε θαη ζηελ 

αμηνιφγεζή ηεο. Δπίζεο, επραξηζηψ ηνλ δηεπζπληή ηεο ζπγθεθξηκέλεο εθπαηδεπηηθήο 

κνλάδαο, Γξ. Γεκήηξην Βιαρφπνπιν, γηα ηε ζπκβνιή ηνπ φζνλ αθνξά ζηελ εμέιημε 

ηνπ πνλήκαηνο απηνχ. 

         ηε ζπλέρεηα, επραξηζηψ φινπο, αλεμαηξέησο, ηνπο καζεκαηηθνχο/δηδάζθνληεο 

ή/θαη δηεπζπληέο ησλ γεληθψλ γπκλαζίσλ, ζε φιε ηελ ειιεληθή επηθξάηεηα, πνπ 

αληηκεηψπηζαλ πνιχ ζεηηθά ηελ έξεπλα απηή, είηε κε ηελ απεπζείαο ζπκπιήξσζε ηνπ 

εξσηεκαηνινγίνπ είηε δίλνληάο κνπ πξφζβαζε ζην δηδαθηηθφ δπλακηθφ ηνπ ζρνιείνπ 

ζην νπνίν ππάγνληαλ.  

       Δλ θαηαθιείδη, επραξηζηψ ηελ νηθνγέλεηά κνπ, ηδηαίηεξα, ηφζν γηα ηελ ππνκνλή 

φζν θαη γηα ηε δηαξθή ππνζηήξημή ηεο θαζφιε ηελ πνξεία ησλ ζπνπδψλ απηψλ.  
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ABSTRACT 

 

           This study was conducted in order to investigate the special learning 

difficulties in Mathematics (LDM) and the practices which are used by teachers of 

these students in the teaching of High School‟s Mathematics. In achieving objectives, 

156 mathematics of the general education (96 men and 60 women) who serve in 

secondary schools throughout the Greek territory, aged 25-57 years, completed a 

questionnaire in which were detected the views and the attitudes of teachers about the 

teaching of mathematics and the use of various elements for the design, 

implementation and evaluation of differentiated instruction to students with LDM. 

        Specifically, teachers reported on their various teaching interventions which they 

apply to meet the learning needs of these students in the context of differentiated 

teaching of this subject. So, the general pattern which is observed is that the 

mathematicians 25-35 years old, those who have teaching experience between 0-6 

years and women mathematicians regardless of age and teaching experience 

differentiate their teaching more than others, while there is no correlation with their 

possible further training in special education. However, a large proportion of teachers 

declared little or no variation in their teaching methods which are based on learning 

profile and interests of students as well as limited use in haptic materials and 

alternative forms of provided teaching evaluation. 

 

Keywords: dyscalculia, differentiated teaching, cognitive and metacognitive 

strategies.
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ΠΔΡΗΛΖΦΖ 

            Ζ παξνχζα κειέηε πξαγκαηνπνηήζεθε κε ζθνπφ λα δηεξεπλεζνχλ νη εηδηθέο 

καζεζηαθέο δπζθνιίεο ζηα Μαζεκαηηθά (ΜΓΜ) θαζψο θαη νη πξαθηηθέο πνπ 

ρξεζηκνπνηνχληαη απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ησλ καζεηψλ απηψλ ζηε δηδαζθαιία ησλ 

Μαζεκαηηθψλ Γπκλαζίνπ. Αλαθνξηθά κε ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ, 156 καζεκαηηθνί 

γεληθήο εθπαίδεπζεο (96 άληξεο θαη 60 γπλαίθεο), νη νπνίνη ππεξεηνχλ ζε γπκλάζηα, 

ζε φιε ηελ ειιεληθή επηθξάηεηα, ειηθίαο 25-57 εηψλ, ζπκπιήξσζαλ έλα 

εξσηεκαηνιφγην κε ην νπνίν αληρλεχζεθαλ νη απφςεηο θαη νη ζηάζεηο ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ ζρεηηθά κε ηε δηδαζθαιία ησλ Μαζεκαηηθψλ θαη ηε ρξήζε δηάθνξσλ 

ζηνηρείσλ γηα ην ζρεδηαζκφ, ηελ πξαγκαηνπνίεζε θαη ηελ αμηνιφγεζε ηεο 

δηαθνξνπνηεκέλεο δηδαζθαιίαο ζηνπο ελ ιφγσ καζεηέο.                                     

        Αλαιπηηθφηεξα, νη εθπαηδεπηηθνί αλαθέξζεθαλ ζηηο δηάθνξεο δηδαθηηθέο 

παξεκβάζεηο πνπ εθαξκφδνπλ γηα λα θαιχςνπλ ηηο καζεζηαθέο αλάγθεο ησλ καζεηψλ 

απηψλ, ζην πιαίζην ηεο δηαθνξνπνηεκέλεο δηδαζθαιίαο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ  

καζήκαηνο. Έηζη, ε γεληθφηεξε εηθφλα πνπ παξαηεξείηαη είλαη φηη δηαθνξνπνηνχλ ηε 

δηδαζθαιία ηνπο, πεξηζζφηεξν, νη καζεκαηηθνί 25-35 εηψλ, φζνη έρνπλ πξνυπεξεζία 

κεηαμχ 0-6 έηε θαζψο θαη νη γπλαίθεο καζεκαηηθνί αλεμαξηήησο ειηθίαο θαη 

πξνυπεξεζίαο, ελψ δελ ππάξρεη ζπζρέηηζε κε ηελ ελδερφκελε κεηεθπαίδεπζή ηνπο 

ζηελ εηδηθή αγσγή. Χζηφζν, έλα κεγάιν κέξνο ησλ εθπαηδεπηηθψλ δήισζε ειάρηζηε 

ή θαζφινπ δηαθνξνπνίεζε ζηηο δηδαθηηθέο κεζφδνπο ηνπ βάζεη ηνπ καζεζηαθνχ 

πξνθίι θαη ησλ ελδηαθεξφλησλ ησλ καζεηψλ θαζψο θαη πεξηνξηζκέλε ρξήζε 

ρεηξαπηηθψλ πιηθψλ θαη ελαιιαθηηθψλ κνξθψλ αμηνιφγεζεο ηεο παξερφκελεο 

δηδαζθαιίαο. 
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Λέμεηο-θιεηδηά: Γπζαξηζκεζία, δηαθνξνπνηεκέλε δηδαζθαιία, γλσζηηθέο θαη 

κεηαγλσζηηθέο ζηξαηεγηθέο. 
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ΔΗΑΓΧΓΖ 

 

            Σα Mαζεκαηηθά είλαη αλαγθαία, ηφζν γηα ηελ θάιπςε ησλ θαζεκεξηλψλ 

αλαγθψλ καο, φπσο ε δηαρείξηζε ρξεκάησλ θαη ρξφλνπ, φζν θαη γηα ηελ αληηκεηψπηζε 

δηαθφξσλ εθπαηδεπηηθψλ θαη επαγγεικαηηθψλ πξνθιήζεσλ. Παξφια απηά, 

ππνινγίδεηαη φηη πεξίπνπ ην 5% έσο 8% ησλ παηδηψλ ζρνιηθήο ειηθίαο έρεη 

πξνβιήκαηα κλήκεο ή άιια γλσζηηθά ειιείκκαηα πνπ εκπνδίδνπλ ηελ ηθαλφηεηά 

ηνπο λα κάζνπλ θαη λα εθαξκφζνπλ ηηο δηάθνξεο καζεκαηηθέο έλλνηεο (Geary, 2004). 

Έηζη, ηα ηειεπηαία ρξφληα, αξθεηέο έξεπλεο έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί κε ζηφρν ηε 

ζπιινγή ζηνηρείσλ γηα ηελ απνηειεζκαηηθή δηδαζθαιία ησλ Mαζεκαηηθψλ ζε 

καζεηέο κε εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο. 

              Απφ ηελ άιιε, ε δηεξεχλεζε ησλ Μαζεκαηηθψλ πεξηπιέθεηαη θαη απφ ηε 

θχζε ηνπο, αθνχ φζνλ αθνξά ζηελ αλάγλσζε ζπλαπνηειείηαη απφ πέληε βαζηθνχο 

παξάγνληεο: ηε θσλνινγηθή επίγλσζε, ηελ απνθσδηθνπνίεζε, ηελ επρέξεηα, ην 

ιεμηιφγην θαη ηελ θαηαλφεζε, ελψ αληίζηνηρε αλάιπζε παξαγφλησλ ζηα Μαζεκαηηθά 

δελ είλαη εμίζνπ ζαθψο πξνζδηνξηζκέλε (Geary, 2005), σζηφζν, κπνξνχλ λα 

δηαθξηζνχλ νξηζκέλεο κεγάιεο νκάδεο παξαγφλησλ. πγθεθξηκέλα, γηα ην Γεκνηηθφ, 

νη ζεκαληηθφηεξνη παξάγνληεο είλαη ε έλλνηα ηνπ αξηζκνχ, ε κέηξεζε, νη κεηξήζεηο, 

νη αιγφξηζκνη ησλ πξάμεσλ θαη ε καζεκαηηθή αληίιεςε ηνπ γισζζηθνχ θψδηθα ησλ 

πξνβιεκάησλ. ην Γπκλάζην, νη παξάγνληεο απηνί είλαη ε άιγεβξα, ε γεσκεηξία, ε 

ηξηγσλνκεηξία θαη ν ινγηζκφο (Fuchs et al., 2006). Σέινο, έλαο ηδηαίηεξνο παξάγνληαο 

πνπ εκπιέθεηαη ζηα Mαζεκαηηθά θαη επηηείλεη ηε δπζθνιία ηνπο είλαη ε γιψζζα ησλ 

Μαζεκαηηθψλ, ε νπνία είλαη ελλνηνινγηθά ππθλή (Rivera, 1996) θαη ιαθσληθή ζε 

ζρέζε κε ηε ζπκβαηηθή γιψζζα (Rivera, 1996). 
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            Χζηφζν, ε εθπαηδεπηηθή έξεπλα απνηειεί ην βαζηθφηεξν παξάγνληα 

ππνζηήξημεο θαη αλαηξνθνδφηεζεο ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο, ελψ ηα 

απνηειέζκαηά ηεο, ζπρλά, πξνάγνπλ δηεξγαζίεο πνπ ζπληεινχλ ηφζν ζηε βειηίσζε 

ηεο παξερφκελεο παηδείαο, φζν θαη ζηελ ελίζρπζε ηεο απνδνηηθφηεηαο ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο (Κσζηάθεο, 2002). Χο εθ ηνχηνπ, ν ιφγνο πνπ επηιέρζεθε 

ην ζπγθεθξηκέλν ζέκα είλαη, αθελφο, κέζα απφ ηα εξεπλεηηθά επξήκαηα λα επηηεπρζεί 

ε πξνψζεζε ηεο ππνζηήξημεο καζεηψλ κε Μαζεζηαθέο Γπζθνιίεο ζηα Μαζεκαηηθά 

(ΜΓΜ) θαη, αθεηέξνπ, κέζα απφ ηελ εγθπξφηεηα θαη ηελ αμηνπηζηία ηεο 

κεζνδνινγίαο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε, ψζηε λα αμηνινγεζνχλ απφ ηελ αθαδεκατθή 

θνηλφηεηα θαη λα ρξεζηκνπνηεζνχλ θαηάιιεια, είηε σο γλσζηηθά εξγαιεία είηε γηα 

πεξαηηέξσ έξεπλα. 

           πγθεθξηκέλα, ζηελ παξνχζα εξγαζία, δηεξεπλήζεθαλ νη δηδαθηηθέο 

παξεκβάζεηο 156 εθπαηδεπηηθψλ ζηα Μαζεκαηηθά Γπκλαζίνπ, ζε καζεηέο κε ΜΓΜ 

θαη κε ηε ζπκπιήξσζε ελφο εηδηθνχ εξσηεκαηνινγίνπ αληρλεχζεθαλ νη πξαθηηθέο 

ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζρεηηθά κε ηε δηδαζθαιία ησλ Μαζεκαηηθψλ ζε καζεηέο κε 

ΜΓΜ, ε ζπρλφηεηα ρξήζεο δηάθνξσλ ζηνηρείσλ γηα ην ζρεδηαζκφ ηεο δηδαζθαιίαο, 

γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηεο δηδαζθαιίαο θαζψο θαη ηελ αμηνιφγεζή ηεο. Με βάζε ηα 

ζηνηρεία πνπ ζπγθεληξψζεθαλ, ζθηαγξαθήζεθε κηα ζπλνιηθή εηθφλα ηεο ππάξρνπζαο 

θαηάζηαζεο ηεο δηδαζθαιίαο ησλ Μαζεκαηηθψλ Γπκλαζίνπ θαη εθαξκφδνληαο κηα 

δηεζλή αλαζθφπεζε ζηηο εθπαηδεπηηθέο παξεκβάζεηο ησλ Μαζεκαηηθψλ ζε καζεηέο 

κε ΜΓΜ, έγηλε κηα πξνζπάζεηα λα δηαηππσζνχλ πξνηάζεηο βειηίσζεο ηεο 

δηδαζθαιίαο ησλ Μαζεκαηηθψλ Γπκλαζίνπ ζηνπο ελ ιφγσ καζεηέο. 

              Δηδηθφηεξα, ην πξψην κέξνο ηεο παξνχζαο εξγαζίαο απνηειεί ην ζεσξεηηθφ 

πιαίζην θαη πεξηιακβάλεη ηξία θεθάιαηα. Σν πξψην θεθάιαην έρεη σο αληηθείκελν ηελ 
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εηζαγσγή ζηηο εηδηθέο καζεζηαθέο δπζθνιίεο, γεληθφηεξα, θαη ηε ζρέζε ηνπο κε ηηο 

καζεζηαθέο δπζθνιίεο ζηα Μαζεκαηηθά-Γπζαξηζκεζία, ελψ επηρεηξείηαη λα 

θαζνξηζηεί ε έλλνηα ηεο Γπζαξηζκεζίαο, ε ζπρλφηεηα εκθάληζήο ηεο θαζψο θαη ηα 

ραξαθηεξηζηηθά ησλ ελ ιφγσ καζεηψλ. ην δεχηεξν θεθαιαίν, παξνπζηάδνληαη νη 

δηδαθηηθέο πξνζεγγίζεηο (δηδαθηηθά κνληέια) θαη νη πξαθηηθέο πνπ αθνινπζνχληαη γηα 

ηελ αληηκεηψπηζε ησλ ΜΓΜ, κέζα απφ ηε βηβιηνγξαθία θαζψο θαη ε 

δηαθνξνπνηεκέλε δηδαζθαιία, ε νπνία ζεσξείηαη αλαγθαία πξνθεηκέλνπ λα 

αληαπνθξηζνχλ φινη νη καζεηέο θαη, εηδηθά, εθείλνη κε ΜΓΜ. Δπίζεο, ζην θεθάιαην 

απηφ, αλαθέξνληαη νη απφςεηο ησλ ελ ιφγσ εθπαηδεπηηθψλ φζνλ αθνξά ζηε 

δηδαζθαιία καζεηψλ κε ΜΓΜ θαζψο θαη νη παξεκβάζεηο πνπ έρνπλ 

πξαγκαηνπνηεζεί, ζε παγθφζκην επίπεδν, κε ηηο απαξαίηεηεο δηαθνξνπνηήζεηο γηα 

ηνπο ζπγθεθξηκέλνπο καζεηέο, ελψ, παξάιιεια, πεξηγξάθνληαη ηα δηάθνξα δηδαθηηθά 

κνληέια πνπ εθαξκφδνληαη θαηά ηηο παξεκβάζεηο απηέο, γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ 

δπζθνιηψλ απηψλ θαζψο θαη ηα ζπκπεξάζκαηα ησλ ελ ιφγσ εξεπλψλ πνπ αθνξνχλ ηε 

δηδαζθαιία ησλ Μαζεκαηηθψλ Γπκλαζίνπ ζε καζεηέο κε ΜΓΜ. 

             ηε ζπλέρεηα, ζην ηξίην θεθάιαην, δηαηππψλνληαη ηα δηεξεπλεηηθά εξσηήκαηα 

ηεο παξνχζαο εξγαζίαο θαη παξνπζηάδνληαη ε ζηξαηεγηθή θαη ην δείγκα ηεο έξεπλαο, 

ηα εξεπλεηηθά εξγαιεία, ε δηαδηθαζία πνπ αθνινπζήζεθε γηα ηε ζπιινγή ησλ 

δεδνκέλσλ θαη ε κέζνδνο επεμεξγαζίαο ηνπο. Σέινο, ζην ηέηαξην θεθάιαην, 

παξαηίζεληαη ε αλάιπζε ησλ απνηειεζκάησλ πνπ ζπγθεληξψζεθαλ κε εξεπλεηηθφ 

εξγαιείν έλα εξσηεκαηνιφγην, ην νπνίν ζπκπιήξσζαλ νη ελ ιφγσ εθπαηδεπηηθνί.  

             Καηαιήγνληαο, ζην πέκπην θεθάιαην, ζρνιηάδνληαη ηα απνηειέζκαηα πνπ 

πξνέθπςαλ απφ ηελ εξεπλεηηθή δηαδηθαζία, ελψ, παξάιιεια, αλαθέξνληαη νη 

πεξηνξηζκνί ηεο έξεπλαο θαζψο θαη κειινληηθέο εξεπλεηηθέο πξνηάζεηο. Αθνινπζεί ε 
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ειιεληθή θαη μέλε βηβιηνγξαθία πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε, ελψ, ζην παξάξηεκα, 

παξαηίζεηαη ην εξσηεκαηνιφγην ησλ εθπαηδεπηηθψλ γηα ηε δηδαζθαιία ησλ 

Μαζεκαηηθψλ Γπκλαζίνπ, ζε καζεηέο κε ΜΓΜ. 
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ΒΗΒΛΗΟΓΡΑΦΗΚΖ ΑΝΑΚΟΠΖΖ 

 

Κεθάιαην 1
ν
 

1.1 Δηδηθέο καζεζηαθέο δπζθνιίεο  

             Oη Δηδηθέο Μαζεζηαθέο Γπζθνιίεο (ΔΜΓ) ζπληζηνχλ ηε κεγαιχηεξε 

θαηεγνξία εηδηθψλ εθπαηδεπηηθψλ αλαγθψλ, αθνχ, ζηελ ειιεληθή πξαγκαηηθφηεηα, ην 

50% ησλ καζεηψλ πνπ θνηηνχλ ζε ρνιηθέο Μνλάδεο Δηδηθήο Αγσγήο έρνπλ 

δηάγλσζε ΔΜΓ (ΤΠΔΠΘ, 2004). Οη ΔΜΓ δελ απνηεινχλ κνλνδηάζηαηε θαηεγνξία, 

αιιά εκθαλίδνληαη κε δηεπξπκέλε εηεξνγέλεηα θαη εθδειψλνληαη κε πξνβιήκαηα ζηε 

γιψζζα, ζηελ αλάγλσζε, ζηε γξαθή θαη ζηα καζεκαηηθά.  

              Δληνχηνηο, παξφηη ππήξρε απφ παιαηφηεξα επηζηεκνληθφ ελδηαθέξνλ γηα ηηο 

δπζθνιίεο κάζεζεο πνπ δελ κπνξνχλ λα εμεγεζνχλ απφ ην λνεηηθφ δπλακηθφ ησλ 

καζεηψλ, ν φξνο Μαζεζηαθέο Γπζθνιίεο (ΜΓ) ρξεζηκνπνηήζεθε γηα πξψηε θνξά 

απφ ηνλ ςπρνιφγν θαη εηδηθφ παηδαγσγφ Samuel Kirk, ζε έλα ζπλέδξην 

επαγγεικαηηψλ εηδηθήο αγσγήο θαη γνλέσλ κε παηδηά πνπ είραλ πξνβιήκαηα κάζεζεο. 

πγθεθξηκέλα, ν Kirk (1962) ρξεζηκνπνίεζε ηνλ φξν “Μαζεζηαθέο Γπζθνιίεο” γηα 

λα πεξηγξάςεη κηα νκάδα παηδηψλ πνπ έρνπλ δηαηαξαρέο ζηε γιψζζα, ζηνλ ιφγν, 

ζηελ αλάγλσζε θαη ζηηο δεμηφηεηεο ηηο ζρεηηθέο κε ηελ θνηλσληθή αιιειεπίδξαζε, 

ελψ, ζε απηήλ ηελ νκάδα, δελ πεξηιακβάλνληαη παηδηά πνπ έρνπλ αηζζεηεξηαθέο 

κεηνλεμίεο, φπσο ε ηχθισζε ή ε θψθσζε θαη άιιεο αλαπεξίεο.  Δπίζεο, εμαίξεζε απφ 

ηελ νκάδα απηή ηα παηδηά πνπ έρνπλ γεληθεπκέλε λνεηηθή αλαπεξία. Έηζη, ε λέα 

απηή θαηεγνξία εηδηθψλ εθπαηδεπηηθψλ αλαγθψλ νξίζηεθε κε βάζε, θπξίσο, ηελ 

αλάγθε γηα ππνζηήξημε θαη φρη ηα θιηληθά ραξαθηεξηζηηθά θαη κε απηφ ηνλ ηξφπν ην 
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ζρνιηθφ θαη ην θνηλσληθφ πεξηβάιινλ δηακφξθσζαλ απφ θνηλνχ κε ηα θιηληθά 

επξήκαηα ηελ θαηεγνξία ησλ ΜΓ.  

              Απφ ηφηε θαη κέρξη ζήκεξα, νη αλαδεηήζεηο ησλ επηζηεκφλσλ -εξεπλεηηθέο 

θαη ζεσξεηηθέο-, έρνπλ νδεγήζεη ζε ζεκαληηθφ αξηζκφ νξηζκψλ, νη νπνίνη ππφθεηληαη 

ζε ζπλερή θξηηηθή αλάιπζε θαη πξνζαξκνγή. ε νξηζκέλνπο νξηζκνχο, νη αιιαγέο 

είλαη ειάρηζηεο θαη ρσξίο εηδηθφ ζεσξεηηθφ βάξνο, ελψ, ζε άιινπο, πξνζδηνξίδνληαη, 

πξνζηίζεληαη ή δηαθνξνπνηνχληαη ζεκαληηθά ζηνηρεία. Γηα παξάδεηγκα, ν νξηζκφο ηεο 

Δζληθήο Μεηθηήο επηηξνπήο πάλσ ζηηο ΔΜΓ (National Joint Committee on Learning 

Disabilities, 1988) επηζεκαίλεη ηελ εηεξνγέλεηα θαη ηελ επηκνλή ησλ δπζθνιηψλ, ηελ 

ελδνγελή αηηηνινγία θαη ηελ πηζαλή ζπλχπαξμε κε άιια πξνβιήκαηα. Δηδηθφηεξα, νη 

ΜΓ ζεσξνχληαη σο έλαο γεληθφο φξνο πνπ αλαθέξεηαη ζε κηα αλνκνηνγελή νκάδα 

δηαηαξαρψλ, νη νπνίεο εθδειψλνληαη κε ζεκαληηθέο δπζθνιίεο ζηελ πξφζθηεζε θαη 

ζηε ρξήζε ηθαλνηήησλ αθξφαζεο, νκηιίαο, αλάγλσζεο, γξαθήο, ζπιινγηζκνχ ή 

καζεκαηηθήο ηθαλφηεηαο. Οη δηαηαξαρέο απηέο είλαη εγγελείο ζην άηνκν, απνδίδνληαη 

ζε δπζιεηηνπξγία ηνπ θεληξηθνχ λεπξηθνχ ζπζηήκαηνο θαη κπνξεί λα ππάξρνπλ θαζ‟ 

φιε ηε δηάξθεηα ηεο δσήο, ελψ πξνβιήκαηα ζε ζπκπεξηθνξέο απηνειέγρνπ, 

θνηλσληθήο αληίιεςεο θαη θνηλσληθήο αιιειεπίδξαζεο κπνξεί λα ζπλππάξρνπλ κε ηηο 

ΜΓ, αιιά δελ ζπληζηνχλ απφ κφλα ηνπο ηέηνηεο. Έηζη, αλ θαη νη ΜΓ κπνξεί λα 

εκθαλίδνληαη καδί κε άιιεο θαηαζηάζεηο κεηνλεμίαο, φπσο: αηζζεηεξηαθή βιάβε, 

λνεηηθή θαζπζηέξεζε, ζπλαηζζεκαηηθή δηαηαξαρή ή κε εμσηεξηθέο επηδξάζεηο, φπσο 

νη πνιηηηζκηθέο δηαθνξέο ή ε αλεπαξθήο/αθαηάιιειε δηδαζθαιία, δελ είλαη ην άκεζν 

απνηέιεζκα απηψλ ησλ θαηαζηάζεσλ ή επηδξάζεσλ (Hammill, 1990).  

           Παξφιν πνπ νη ΜΓ δελ είλαη ζπλψλπκεο κε ηε δπζιεμία (Lyon, Shaywitz, & 

Shaywitz, 2003), νη καζεηέο κε ΜΓ αληηκεησπίδνπλ ζνβαξέο αλαγλσζηηθέο 
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δπζθνιίεο ζε πνζνζηφ πεξίπνπ 80%-90% (Lyon et al., 2001), ελψ ε δπζιεμία είλαη 

κηα εηδηθή καζεζηαθή δπζθνιία λεπξνβηνινγηθήο βάζεο. Υαξαθηεξίδεηαη απφ 

δπζθνιίεο ζηελ αθξηβή ή/θαη επρεξή αλαγλψξηζε ιέμεσλ θαη απφ θησρέο δεμηφηεηεο 

νξζνγξαθίαο θαη απνθσδηθνπνίεζεο. Οη δπζθνιίεο απηέο είλαη, ζπλήζσο, απνηέιεζκα 

ελφο ειιείκκαηνο ζην θσλνινγηθφ κέξνο ηεο γιψζζαο, ην νπνίν είλαη, ζπλήζσο, 

αλαπάληερν, δεδνκέλεο ηεο ηθαλνπνηεηηθήο αλάπηπμεο ησλ άιισλ γλσζηηθψλ 

ηθαλνηήησλ θαη ηεο παξνρήο απνηειεζκαηηθήο δηδαζθαιίαο ζηελ ηάμε. Οη 

δεπηεξεχνπζεο ζπλέπεηεο κπνξεί λα πεξηιακβάλνπλ πξνβιήκαηα ζηελ αλαγλσζηηθή 

θαηαλφεζε θαη κεησκέλε αλαγλσζηηθή εκπεηξία, πνπ κπνξεί λα εκπνδίδεη ηελ 

αλάπηπμε ηνπ ιεμηινγίνπ θαη ηε γλψζε ππφβαζξνπ (Lyon, Shaywitz, & Shaywitz, 

2003).  

           Δληνχηνηο, νη ΜΓ πεξηγξάθνληαη, ζπλήζσο, κε βάζε κηα ζεκαληηθή απφθιηζε 

απφ ηε κέζε επίδνζε θαζψο θαη κε ην θξηηήξην ηνπ απνθιεηζκνχ πεξηπηψζεσλ 

παηδηψλ πνπ αλήθνπλ ζε άιιεο νκάδεο κεηνλεμίαο (Lyon, Fletcher, & Barnes, 2002), 

ελψ εξκελεχνληαη σο λεπξνινγηθή δπζιεηηνπξγία πνπ νδεγεί ζε δηαηαξαρή ησλ 

ςπρνινγηθψλ ιεηηνπξγηψλ θαη ζηε ζπλέρεηα ζε απνηπρία ζηε ζρνιηθή επίδνζε. Ζ 

εξκελεία ησλ ΜΓ κε βάζε ηε δηαηαξαρή ζηηο ςπρνινγηθέο ιεηηνπξγίεο, αλ θαη 

καθξφρξνλε, έρεη ακθηζβεηεζεί ζνβαξά, θπξίσο, κεηά ηα εξεπλεηηθά πνξίζκαηα γηα 

ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα παξεκβάζεσλ πνπ ζηφρεπαλ ζηε βειηίσζε ησλ 

ειιεηκκαηηθψλ ςπρνινγηθψλ ιεηηνπξγηψλ. Έηζη, ηα πξνγξάκκαηα πνπ ζηεξίδνληαλ ζε 

αληηιεπηηθν-θηλεηηθέο παξεκβάζεηο, ε ςπρνγισζζηθή εθπαίδεπζε (Ζammill & 

Larsen, 1974) θαη ε εθπαίδεπζε κε βάζε ηελ πξνλνκηαθή αίζζεζε (Kavale & 

Forness, 1987) δελ είραλ ζεηηθά απνηειέζκαηα ζηελ αλαγλσζηηθή επίδνζε καζεηψλ 

κε ΜΓ.  
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           Δπηπξφζζεηα, θιαζζηθέο έξεπλεο, θπξίσο, πάλσ ζηηο αλαγλσζηηθέο δπζθνιίεο 

νδήγεζαλ ζηελ αλαγλψξηζε ηεο γισζζηθήο ηνπο θχζεο (Vellutino, 1987) θαη ζηελ 

αλάδεημε ηεο πξνβιεπηηθήο αμίαο ηεο θσλνινγηθήο επίγλσζεο (Stanovich, 1988). 

Χζηφζν, ζχκθσλα κε ηνλ Torgesen, (1977), νξηζκέλνη εξεπλεηέο είραλ ήδε 

απνκαθξπλζεί απφ ην έιιεηκκα κηαο ζπγθεθξηκέλεο γλσζηηθήο δεμηφηεηαο θαη είραλ 

ζηξαθεί πξνο κηα κεηαγλσζηηθή εξκελεία πνπ επηθεληξσλφηαλ ζηελ έιιεηςε 

ελεξγεηηθήο κάζεζεο. ήκεξα, ε ακθηζβήηεζε ηεο παξαδνζηαθήο θπξηαξρίαο ηνπ 

θξηηεξίνπ ηεο απφθιηζεο κεηαμχ γλσζηηθνχ δπλακηθνχ θαη επίδνζεο εληείλεηαη 

(Botsas, Padeliadu, & Fuchs, 2006; Reschly, Hosp, & Schmied, 2003), ελψ ηδηαίηεξε 

έκθαζε δίλεηαη ζηελ αλαβάζκηζε ηεο έξεπλαο ζην ρψξν ησλ ΜΓ. Σέινο, ε ζχγρξνλε 

εθπαηδεπηηθή θαη θνηλσληθή πξαγκαηηθφηεηα έρεη αλαδείμεη λέα δεηήκαηα, φπσο ε 

ππεξαληηπξνζψπεπζε νξηζκέλσλ κεηνλνηήησλ ζηελ θαηεγνξία ησλ Μαζεζηαθψλ 

Γπζθνιηψλ θαη ε ζχγθξνπζε κε αληηιήςεηο πνπ ακθηζβεηνχλ ηελ χπαξμε ησλ ΜΓ, 

ζεσξψληαο ηεο απιψο κηα θνηλσληθή θαηαζθεπή.  

          Χζηφζν, ε καθξφρξνλε θξηηηθή πνπ αλαπηχρζεθε ζρεηηθά κε ηε ρξήζε ηνπ 

θξηηεξίνπ ηεο απφθιηζεο κεηαμχ λνεηηθνχ δπλακηθνχ θαη επίδνζεο γηα ηε δηάγλσζε 

ησλ ΜΓ, εθθξάζηεθε ζεζκηθά ζην IDEA (The Individuals with Disabilities Education 

Improvement Act), ην 2004, ζηηο ΖΠΑ. Με βάζε απηή ηε λνκνζεζία, δελ απαηηείηαη 

πιένλ ην θξηηήξην ηεο απφθιηζεο γηα λα ιάβεη έλαο καζεηήο δηάγλσζε ΜΓ θαη 

θπξίσο ππνζηήξημε. Αληίζεηα, απηφ πνπ απαηηείηαη είλαη ε απφδεημε φηη νη ΜΓ δελ 

νθείινληαη ζε αλεπαξθή ή αθαηάιιειε δηδαζθαιία. Κάηη ηέηνην εμαζθαιίδεηαη κε: 

(α) ηελ ππνρξεσηηθή απφδεημε θαη πεξηγξαθή ηεο θαηάιιειεο δηδαζθαιίαο ζηελ 

αλάγλσζε θαη ζηα Μαζεκαηηθά ζην πιαίζην ηεο γεληθήο ηάμεο θαη (β) πηζηνπνίεζε 

κε δεδνκέλα απφ επαλαιακβαλφκελεο αμηνινγήζεηο ηεο αληαπφθξηζεο ηνπ καζεηή 
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ζηε δηδαζθαιία. Ζ πινπνίεζε ελφο ηέηνηνπ κνληέινπ αλαπηχζζεηαη ζε ηξεηο θάζεηο, 

κέζα απφ ηηο νπνίεο εληνπίδνληαη νη καζεηέο εθείλνη νη νπνίνη, παξά ηελ θαηάιιειε 

θαη εμεηδηθεπκέλε δηδαζθαιία, δελ αληαπνθξίλνληαη ζεηηθά θαη πξνηείλνληαη γηα δηά-

γλσζε. Ζ δηάγλσζε απηή ζηεξίδεηαη ζηε ρακειή επίδνζε ησλ καζεηψλ ζε 

αθαδεκατθέο δξαζηεξηφηεηεο, ζηνλ απνθιεηζκφ άιισλ αηηίσλ γη‟ απηή ηελ επίδνζε, 

θαζψο θαη ζηελ πνιχ κηθξή ή ακειεηέα αληαπφθξηζε ζε πξνγξάκκαηα εληζρπηηθήο 

εθπαηδεπηηθήο παξέκβαζεο (Reschly, 2005; Speece, Case, & Molloy, 2003).  

             Καηαιεθηηθά, κε βάζε ηελ εξεπλεηηθή ηεθκεξίσζε θαη γλψζε πνπ έρεη πα-

ξαρζεί θαη ην ζεσξεηηθφ πξνβιεκαηηζκφ πνπ έρεη εθθξαζηεί, ε δηάγλσζε ησλ ΜΓ 

πνπ έρεη σο απνθιεηζηηθφ ζηφρν ηελ εθπαηδεπηηθή ηνπο αληηκεηψπηζε απαηηεί ην 

ζπλδπαζκφ ησλ αηνκηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ησλ παηδηψλ κε ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο 

δηδαζθαιίαο θαη ηνπ ζρνιηθνχ πιαηζίνπ. Με απηφ ηνλ ηξφπν γίλνληαη πεξηζζφηεξν 

επηηαθηηθέο θαη αλαγθαίεο ε θαηαγξαθή, ε αλάδεημε θαη ε πηζηνπνίεζε ησλ 

απνηειεζκαηηθψλ αξρψλ θαη κεζφδσλ δηδαζθαιίαο παηδηψλ κε ΜΓ.  

 

1.2 Μαζεζηαθέο Γπζθνιίεο ζηα Μαζεκαηηθά - Γπζαξηζκεζία 

           Oη ΜΓΜ δηαθέξνπλ απφ άηνκν ζε άηνκν θαη ην επεξεάδνπλ ζε δηαθνξεηηθφ 

βαζκφ, ελψ πεξηγξάθνληαη απφ ηε δηεζλή βηβιηνγξαθία σο „Γηαηαξαρή Μαζεκαηηθψλ 

Ηθαλνηήησλ‟ θαη „Γπζαξηζκεζία‟ κε ην δεχηεξν φξν λα επηθξαηεί, επξχηεξα 

(Καξαγηαλλάθεο & Παπαδάηνο, 2011). Δπίζεο, ε δπζαξηζκεζία κπνξεί λα 

ζπλππάξρεη κε δπζιεμία ζε πνζνζηφ 60-70%, δπζαλαγλσζία ζε πνζνζηφ 17-43%, 

δπζγξαθία ζε πνζνζηφ πεξίπνπ 50% θαη κε Γηαηαξαρή Διιεηκκαηηθήο Πξνζνρήο κε 

ή ρσξίο Τπεξθηλεηηθφηεηα (ΓΔΠ-Τ) ζε πνζνζηφ πάλσ απφ 20%. Όκσο, ην θπξηφηεξν 

ραξαθηεξηζηηθφ ησλ ελ ιφγσ αηφκσλ είλαη φηη έρνπλ πξνβιήκαηα, αθφκε θαη σο 
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ελήιηθεο, κε ηνλ πξνζαλαηνιηζκφ, ηελ εθκάζεζε ηεο ψξαο θαη ησλ ρξεκάησλ θαζψο 

θαη ζηε δηαρείξηζε ηνπ ρξφλνπ θαη ηνλ ρεηξηζκφ ηνπ ρξήκαηνο. Έλαο πηζαλφο ιφγνο 

είλαη, επεηδή δπζθνιεχνληαη ζην ζρεκαηηζκφ λνεηηθήο αλαπαξάζηαζεο πξαγκαηηθψλ 

αληηθεηκέλσλ, φπσο ξνιφγηα, ράξηεο, ρψξνη θ.ά. (Αγαιηψηεο, 2012; Karagiannakis, et 

al., 2013). Έηζη, κπνξεί λα θάλνπλ ιάζε ζηηο νηθνλνκηθέο ηνπο ζπλαιιαγέο, λα 

αξγνχλ ζηελ νινθιήξσζε κηαο δξαζηεξηφηεηαο, λα παξνπζηάδνπλ αζπλέπεηα ζηα 

ξαληεβνχ, λα ράλνπλ αληηθείκελα θαη γεληθά λα είλαη αθεξεκέλνη. (Καξαγηαλλάθεο, 

2012; Καξαγηαλλάθεο & Παπαδάηνο, 2011).  

              Δηδηθφηεξα, ε Ακεξηθαληθή Δζληθή Δπηηξνπή γηα ηηο ΜΓ αλαθέξεηαη ζε 

ζεκαληηθέο δπζθνιίεο ζηηο καζεκαηηθέο ηθαλφηεηεο, κε ην DSM-IV (Diagnostic and 

Statistical Manual of Mental Disorders, 4th Edition American Psychiatric 

Association, 1994), λα ρξεζηκνπνηεί ηνλ φξν «δηαηαξαρή Mαζεκαηηθψλ» ή 

«Mathematics disorder», ελψ ζηελ αλαζεσξεκέλε έθδνζή ηνπ, ην DSM-V (American 

Psychiatric Association, 2014) ρξεζηκνπνηεί ηνλ φξν «εηδηθή καζεζηαθή δηαηαξαρή» 

κε ηξεηο επηκέξνπο δηαηαξαρέο, ηε δηαηαξαρή ζηελ αλάγλσζε, ζηε γξαπηή έθθξαζε 

θαη ζηα Μαζεκαηηθά (specific learning disorder with impairment in mathematics). 

Δπίζεο, ηα δηαγλσζηηθά θξηηήξηα απαηηνχλ κέζε ηνπιάρηζηνλ λνεκνζχλε, θαλνληθή 

αηζζεηεξηαθή ιεηηνπξγία, επαξθείο εθπαηδεπηηθέο επθαηξίεο, θαη απνπζία άιισλ 

αλαπηπμηαθψλ δηαηαξαρψλ θαζψο θαη ζπλαηζζεκαηηθήο δηαηαξαρήο. ηε δηεζλή 

βηβιηνγξαθία, σζηφζν, ν φξνο Γπζαξηζκεζία (dysculculia) ζεσξείηαη ζπλψλπκνο θαη 

ρξεζηκνπνηείηαη ελαιιαθηηθά κε ηνλ φξν «Μαζεζηαθέο δπζθνιίεο ζηα Μαζεκαηηθά» 

(«mathematics learning disability») (Fuchs, Fuchs, & Prentice, 2004). Αθφκε, ηα 

πξνβιήκαηα απηά κπνξνχλ λα ζπλππάξρνπλ κε αληίζηνηρα πξνβιήκαηα ζηελ 
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αλάγλσζε ή λα παξαηεξνχληαη κφλν ζηα Μαζεκαηηθά, δπζρεξαίλνληαο, ηδηαίηεξα, 

ηελ ππνινγηζηηθή ηθαλφηεηα θαη ηελ επίιπζε πξνβιεκάησλ. 

               Χζηφζν, κπνξνχκε λα δηαθξίλνπκε δχν δηαθνξεηηθέο ζεσξήζεηο ζρεηηθά κε 

ηηο ηθαλφηεηεο ζηα Μαζεκαηηθά. Απφ ηε κηα πιεπξά, ππάξρεη ε άπνςε φηη ε 

καζεκαηηθή ηθαλφηεηα είλαη εγγελήο, δειαδή, γελεηηθά πξνζδηνξηζκέλε (Butterworth, 

2005), ελψ ε δηακφξθσζε απηήο ηεο άπνςεο ζηεξίρζεθε ζε επξήκαηα εξεπλψλ κε 

βξέθε, πνιχ κηθξήο ειηθίαο, ηα νπνία εκθαλίδνληαη λα κπνξνχλ λα δηαθξίλνπλ 

δηαθνξέο ζηελ πιεζηθφηεηα κηθξψλ ζπλφισλ θαη λα δηαρεηξίδνληαη (π.ρ.: πξνζζήθε 

αληηθεηκέλσλ) απηά ηα ζχλνια. Παξφκνηεο έξεπλεο (Butterworth, 2005; Hodent, 

Bryant, & Houde, 2005) πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζε παηδηά πξνζρνιηθήο ειηθίαο, απφ ηηο 

νπνίεο πξνέθπςε φηη απηά κπνξνχλ λα δηαθξίλνπλ κε αθξίβεηα ηηο δηαθνξέο ζηα 

κεγέζε θαη λα κεηαζρεκαηίδνπλ αξηζκνχο, βάδνληαο ή βγάδνληαο αληηθείκελα απφ 

ζχλνια, ζε θαηαζηάζεηο κε ιεθηηθήο επίιπζεο πξνβιήκαηνο. Οη επηζηήκνλεο πνπ 

πηνζεηνχλ απηή ηελ νπηηθή, ζεσξνχλ ηα παξαπάλσ επξήκαηα σο ελδείμεηο χπαξμεο 

κηαο πξψηκεο καζεκαηηθήο ηθαλφηεηαο, ε νπνία δελ επεξεάδεηαη ή δελ ζρεηίδεηαη κε 

ηε γιψζζα θαη παξάγνληεο ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ε νπνία, ζηε ζπλέρεηα, 

επεθηείλεηαη κε ηελ πξνζζήθε ηνπ γισζζηθνχ ζπζηήκαηνο. Ζ δπζιεηηνπξγία απηήο 

ηεο ηθαλφηεηαο δεκηνπξγεί ηηο δπζθνιίεο ζηα Μαζεκαηηθά.  

             Ζ άιιε άπνςε ππνζηεξίδεη φηη νη καζεκαηηθέο ηθαλφηεηεο ζηεξίδνληαη ζε 

δηαθνξεηηθά γλσζηηθά θαη λεπξνςπρνινγηθά ζπζηήκαηα, φπσο είλαη ε γιψζζα, ην 

νπηηθνρσξηθφ ζχζηεκα, ε δηαηήξεζε ηεο πξνζνρήο θαη ε επηινγή ησλ ζεκαληηθψλ 

θαη αζήκαλησλ ζηνηρείσλ (Geary, 2004) θαη νη δπζθνιίεο ζηα Μαζεκαηηθά κπνξνχλ 

λα ζρεηίδνληαη κε θαζέλα απφ απηά ηα γλσζηηθά ζπζηήκαηα ή κε αιιειεπηδξάζεηο 

απηψλ θαη λα νδεγνχλ ζε δηαθνξεηηθά πξφηππα ειιεηκκάησλ ζηα Μαζεκαηηθά 
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(Geary, 2004, & 2005). Σα παξαπάλσ, αλ θαη πξνέξρνληαη απφ εξεπλεηηθά δεδνκέλα, 

δελ ζεσξνχληαη επαξθή (Fuchs et al., 2006), αθνχ κεγάιν κέξνο ηεο έξεπλαο 

πξνζαλαηνιίζηεθε ζηα παηδηά κε δπζθνιίεο ζηα Μαζεκαηηθά, νη νπνίεο ηαπηίδνληαη 

κε ηηο δπζθνιίεο ζηνπο αξηζκεηηθνχο ππνινγηζκνχο. Όκσο, ε καζεκαηηθή ηθαλφηεηα 

δελ είλαη κφλν νη αξηζκεηηθνί ππνινγηζκνί, αιιά ε ίδηα ε δηαδηθαζία ηεο κάζεζεο, ε 

αλάθιεζε θαη ε εθαξκνγή ησλ λέσλ γλψζεσλ, ε επίιπζε ιεθηηθψλ πξνβιεκάησλ, 

πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη εμίζνπ ππνινγηζηηθέο, γισζζηθέο θαη νπηηθνρσξηθέο 

δεμηφηεηεο (Geary, 1993), ε αξγή ηαρχηεηα επεμεξγαζίαο (Nicolson & Fawcett, 

1994), πξνβιήκαηα ζηελ εξγαδφκελε κλήκε (Swanson & Sachse-Lee, 2001) θαη ε 

ρακειή θσλνινγηθή ελεκεξφηεηα (Hecht et al., 2001).  

           Αλαληίξξεηα, ε ζρέζε κεηαμχ καζεζηαθψλ θαη αλαγλσζηηθψλ δπζθνιηψλ, 

δπζιεμίαο θαη λνεηηθήο αλαπεξίαο έρεη απαζρνιήζεη ηελ επηζηεκνληθή θνηλφηεηα θαη 

ηελ έξεπλα, ελψ ε ζρέζε ησλ αλαγλσζηηθψλ δπζθνιηψλ πξνθχπηεη, εχθνια, ζηελ 

πεξίπησζε ησλ ιεθηηθψλ καζεκαηηθψλ πξνβιεκάησλ, είηε ππάξρεη, είηε φρη, 

πξφζζεην πξφβιεκα ζηε καζεκαηηθή ζθέςε θαη ηνπο ππνινγηζκνχο. Δπίζεο, 

ζχκθσλα κε ηνλ Fletcher, (2005), ηα εξεπλεηηθά επξήκαηα ζρεηηθά κε ην γλσζηηθφ 

πξνθίι ησλ παηδηψλ ηππηθήο αλάπηπμεο, ησλ παηδηψλ κε αλαγλσζηηθέο δπζθνιίεο, 

ησλ παηδηψλ κε δπζθνιίεο κφλν ζηα Μαζεκαηηθά θαη ησλ παηδηψλ πνπ εκθαλίδνπλ, 

ηαπηφρξνλα, αλαγλσζηηθέο δπζθνιίεο θαη δπζθνιίεο ζηα Μαζεκαηηθά, δείρλνπλ φηη ε 

ηειεπηαία νκάδα παξνπζηάδεη ην πην επηβαξπκέλν γλσζηηθά πξνθίι, θαηαγξάθνληαο 

ρακειέο επηδφζεηο ζε φιεο ηηο γλσζηηθέο πεξηνρέο. 

             πλνπηηθά, ν φξνο Γπζαξηζκεζία απνδίδεηαη σο ε δπζθνιία ζηελ θαηαλφεζε 

θαη εθκάζεζε ησλ Μαζεκαηηθψλ, ε νπνία δελ ζπλδέεηαη κε κέηξηα, ζνβαξή ή βαξηά 

λνεηηθή αλαπεξία θαη, σο εθ ηνχηνπ, ζεσξείηαη κηα εηδηθή καζεζηαθή δπζθνιία. 
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Δηδηθφηεξα, νη καζεηέο κε Γπζαξηζκεζία έρνπλ δπζθνιία ζηελ θαηαλφεζε απιψλ 

καζεκαηηθψλ ελλνηψλ, δελ έρνπλ δηαηζζεηηθή θαηαλφεζε ησλ αξηζκψλ θαη έρνπλ 

πξνβιήκαηα ζηελ εθκάζεζε ησλ δηαδηθαζηψλ ησλ αξηζκεηηθψλ πξάμεσλ. Έηζη, 

αθφκα θη αλ απαληήζνπλ ζσζηά ή ρξεζηκνπνηήζνπλ ηελ θαηάιιειε πξάμε, ην 

θάλνπλ κεραληθά θαη ρσξίο εκπηζηνζχλε ζηηο ηθαλφηεηέο ηνπο (DfES, Department for 

Education and Skills, 2001). 

 

1.3 Υαξαθηεξηζηηθά καζεηώλ κε Μαζεζηαθέο Γπζθνιίεο ζηα 

Μαζεκαηηθά  

            Οη ΜΓΜ πεξηιακβάλνληαη ζε φια ηα βαζηθά ζπζηήκαηα ηαμηλφκεζεο 

δπζθνιηψλ (American Psychiatric Association, 1994; National Joint Committee on 

Learning Disabilities, 1988; World Health Organization, 1992), φπνπ αλαγλσξίδνληαη 

ζπγθεθξηκέλα θξηηήξηα πνπ ηηο δηέπνπλ. Με βάζε εξεπλεηηθά δεδνκέλα ησλ 

ηειεπηαίσλ 20 ρξφλσλ, ηα επηδεκηνινγηθά πνζνζηά πξνζδηνξίδνληαη ζε 6%-8% γηα 

έξεπλεο πνπ αλαθέξνληαη ζηηο ΖΠΑ ή ζην Ηζξαήι, ελψ ζε έξεπλεο πνπ πξνέξρνληαη 

απφ ηελ Δπξψπε, φπνπ ηα θξηηήξηα νξηζκνχ είλαη, ζπλήζσο, πην απζηεξά, αλαθέ-

ξνληαη πνζνζηά κηθξφηεξα ηνπ 5%. Απφ ην ζχλνιν ησλ καζεηψλ κε ΜΓ, πεξίπνπ 

26%, αληηκεησπίδνπλ πξνβιήκαηα ζηα Mαζεκαηηθά (Brian, Bay, Lopez-Reyna, & 

Donahue, 1991), ελψ γηα ηνπο κηζνχο καζεηέο κε ΜΓ, ηα Mαζεκαηηθά 

πεξηιακβάλνληαη ζηα εμαηνκηθεπκέλα πξνγξάκκαηά ηνπο (Kavale & Reese, 1992). 

Δπνκέλσο, νη καζεηέο κε ΜΓΜ κπνξνχλ λα θαηεγνξηνπνηεζνχλ ζε πνιιέο 

ππννκάδεο κε βάζε ηα γλσζηηθά ηνπο ειιείκκαηα, ηα νπνία, φκσο, δελ θαίλνληαη λα 

έρνπλ έλαλ θνηλφ ππξήλα (Αugustiniak, Murphy, & Phillips, 2005).  
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               Δηδηθφηεξα, ηα παηδηά κε ΜΓΜ-Γπζαξηζκεζία αληηκεησπίδνπλ πξνβιήκαηα 

ζε δηάθνξεο βαζηθέο καζεκαηηθέο ιεηηνπξγίεο, φπσο, γηα παξάδεηγκα, ζηελ 

αξηζκεηηθή θαη ζηελ έλλνηα ηνπ αξηζκνχ (Dowker, 2005), ελψ, ηα ηειεπηαία ρξφληα, 

πξνζηίζεληαη αμηφινγεο κειέηεο γηα ηα κεηαγλσζηηθά πξνβιήκαηα ησλ ελ ιφγσ 

καζεηψλ (Parmar & Signer, 2005), ζηελ επίιπζε πξνβιεκάησλ (Desoete, Royers, & 

Buysse, 2001; Garcia, Jimenez, & Hess, 2006), ζηε ρξήζε ζηξαηεγηθψλ (Torbeyns, 

Verschaffel, & Ghesquiere, 2004) θαη ζηελ θαηαζθεπή θαη ηελ εξκελεία γξαθεκάησλ 

(Parmar & Signer, 2005). πγθεθξηκέλα, ηα παηδηά απηά έρνπλ ηδηαίηεξα πξνβιήκαηα 

ζηελ επίιπζε καζεκαηηθψλ αζθήζεσλ πξφζζεζεο, αθαίξεζεο θαη πνιιαπιαζηαζκνχ 

(Hanich, et al., 2001; Jordan & Hanich, 2000; Ostad, 2000), ελψ ηα πεξηζζφηεξα 

πξνβιήκαηα ζρεηίδνληαη κε ηελ ηθαλφηεηά ηνπο γηα απηφκαηε αλάθιεζε ησλ βαζηθψλ 

αξηζκεηηθψλ δεδνκέλσλ θαζψο θαη κε ηε κεηάβαζή ηνπο απφ ηελ εθαξκνγή απιψλ 

ζηξαηεγηθψλ αξηζκεηηθψλ ππνινγηζκψλ ζε πην ζχλζεηεο ζηξαηεγηθέο (Cirino, et al., 

2007; Geary, 2004; Gersten, Jordan, & Flojo, 2005). Αθφκε, πνιχ ζνβαξνί θξίλνληαη 

νη πεξηνξηζκνί ζηελ επίιπζε πξνβιεκάησλ (Maccini & Hughes, 2000; Maccini & 

Ruhl, 2000), φπνπ νη καζεηέο δπζθνιεχνληαη ηδηαίηεξα ζηελ θαηαλφεζε ηνπ 

πξνβιήκαηνο, ζηνλ εληνπηζκφ ηεο άζρεηεο πιεξνθνξίαο, φηαλ απηή ππάξρεη (Parmar, 

Cawley, & Frazita, 1996), ζηνλ εληνπηζκφ ηνπ δεηνχκελνπ, φηαλ απηφ παξνπζηάδεηαη 

ζηελ αξρή θαη φρη ζην ηέινο ηνπ πξνβιήκαηνο (Garcia, Jimenez, & Hess, 2006), θαη 

ζηελ επηινγή ηεο ζσζηήο πξάμεο (de Rivera, 1997). Οη καζεηέο κε ΜΓΜ επηκέλνπλ, 

επίζεο, ζηε ρξήζε ζηξαηεγηθψλ επηθαλεηαθήο επεμεξγαζίαο, φπσο είλαη ε ζηξαηεγηθή 

κέηξεζεο κε ηα δάθηπια (Torbeyns et al., 2004), θαη ηα ιάζε ηνπο αθνξνχλ ηφζν ηελ 

αθξίβεηα, φζν θαη ηελ ηαρχηεηα θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ πξάμεσλ (Cirino et al., 2007).  
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               Αλαθνξηθά κε ηηο δεμηφηεηεο πνπ ζπζρεηίδνληαη κε ηε καζεκαηηθή γλψζε, νη 

καζεηέο κε ΜΓΜ αληηκεησπίδνπλ δπζθνιίεο ζην ζρεκαηηζκφ ησλ έλα πξνο έλα 

αληηζηνηρήζεσλ, ζηε ζχλδεζε ησλ ζπκβφισλ ησλ αξηζκψλ κε ηηο πνζφηεηεο πνπ 

αληηπξνζσπεχνπλ, ζηε ζχλδεζε ησλ αθνπζηηθψλ θαη νπηηθψλ ζπκβφισλ ησλ 

αξηζκψλ, ζηελ θαηαλφεζε ηεο ηαθηηθήο θαη ηεο απφιπηεο δηάζηαζεο ησλ αξηζκψλ, 

ζηελ θαηαλφεζε ζρέζεσλ κεηαμχ κέξνπο θαη φινπ, ζηελ θαηαλφεζε ηεο έλλνηαο ηεο 

δηαηήξεζεο ηεο πνζφηεηαο, ζηελ εθηέιεζε ησλ πξάμεσλ, ζρεηηθά κε ηελ θαηαλφεζε 

θαη ηε δηάθξηζε ησλ ζπκβφισλ, θαζψο θαη ηελ θαηαλφεζε ηεο ζεκαζίαο ηεο 

ζπγθεθξηκέλεο ζέζεο θαη αθνινπζίαο ησλ αξηζκεηηθψλ ςεθίσλ ζην ρψξν. Δπίζεο, νη 

ελ ιφγσ καζεηέο παξνπζηάδνπλ πξνβιήκαηα ζηε ζπγθξάηεζε θαη ρξήζε αιγνξίζκσλ, 

ζηε κέηξεζε κεγεζψλ, πνζνηήησλ, φγθσλ, ζηελ αλάγλσζε ραξηψλ θαη γξαθηθψλ 

παξαζηάζεσλ θαη ζηελ εθπφλεζε ζσζηψλ ζρεδίσλ γηα ηελ επίιπζε πξνβιεκάησλ 

(Αγαιηψηεο, 2012). 

               Δπηπιένλ, ν Newman (1997) θάλνληαο κηα ζχλνςε θαη νκαδνπνίεζε ησλ 

δεδνκέλσλ πνπ πξνέθπςαλ απφ ηηο έξεπλεο κε ζέκα ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ παηδηψλ 

κε ΜΓΜ-Γπζαξηζκεζία, θαηέιεμε φηη νη ζπγθεθξηκέλνη καζεηέο δηαζέηνπλ θαλνληθή 

ή πάλσ απφ ην κέζν φξν γισζζηθή αλάπηπμε (πξνθνξηθφο ιφγνο, αλάγλσζε, γξαθή), 

θαιή νπηηθή κλήκε γξαπηψλ ιέμεσλ θαη ηθαλνπνηεηηθή επίδνζε ζε ζρνιηθά 

αληηθείκελα πνπ δελ απαηηνχλ πςειέο καζεκαηηθέο ηθαλφηεηεο. Χζηφζν, 

παξνπζηάδνπλ δπζθνιίεο κε ηηο έλλνηεο θαη ηηο δεμηφηεηεο ηνπ ρξφλνπ θαη ηνπ 

πξνζαλαηνιηζκνχ, πνπ ίζσο νδεγνχλ ζε κφληκε αζπλέπεηα ζε ξαληεβνχ θαη ζε 

θνηλσληθέο εθδειψζεηο θαη κε ηελ αλάθιεζε ρξνλνδηαγξακκάησλ θαη γεγνλφησλ κε 

ζπγθεθξηκέλε αθνινπζία. Δπίζεο, έρνπλ αδπλακίεο ζηε κλήκε πξνζψπσλ θαη θάλνπλ 

ιάζε ζηελ αλάθιεζε νλνκάησλ ή άιισλ πιεξνθνξηψλ φπσο: ηειεθσληθνχο 
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αξηζκνχο, εκέξεο ηεο εβδνκάδαο ή κήλεο ηνπ έηνπο, ελψ έρεη παξαηεξεζεί φηη 

ελδέρεηαη λα παξνπζηάδνπλ ζχγρπζε νλνκάησλ πνπ αξρίδνπλ κε ην ίδην γξάκκα. 

Αθφκε, κπνξεί λα έρνπλ ηελ ηθαλφηεηα λα καζαίλνπλ φηαλ νη πιεξνθνξίεο 

παξνπζηάδνληαη κφλν κε έλαλ ζπγθεθξηκέλν ηξφπν θαη κε κπνξψληαο λα 

επαλαιάβνπλ θάηη πνπ κφιηο εηπψζεθε (Εεξγηψηεο, 2004; Newman, 1997). 

              Παξφκνηα, ηα ζπγθεθξηκέλα άηνκα έρνπλ ηδηαίηεξεο δπζθνιίεο κε ηνλ 

νηθνλνκηθφ πξνγξακκαηηζκφ θαη ηε δηαρείξηζε ησλ ρξεκάησλ, πνπ κπνξεί λα 

νδεγήζνπλ ζε ζεκαληηθά ιάζε ζηηο νηθνλνκηθέο ζπλαιιαγέο (πιεξσκέο, ξέζηα, 

θφξνη, θηινδσξήκαηα), ελψ,  ζπρλά, παξαιείπνπλ πξνζζέζεηο, αληηκεηαζέζεηο θαη 

αληηθαηαζηάζεηο θαηά ηε γξαθή θαη ηελ αλάγλσζε ησλ αξηζκψλ, έρνπλ κεησκέλε 

ηθαλφηεηα λνεξήο εθηέιεζεο πξάμεσλ θαη θαηαιήγνπλ ζε αληηθαηηθά απνηειέζκαηα 

ζηηο ηέζζεξηο αξηζκεηηθέο πξάμεηο. Αθφκε έρνπλ αδπλακία θαηαλφεζεο θαη 

αλάθιεζεο καζεκαηηθψλ ελλνηψλ, θαλφλσλ, ηχπσλ, αιγνξίζκσλ θαη κεγάιε 

δπζθνιία ηφζν ζηελ απνκλεκφλεπζε βαζηθψλ αξηζκεηηθψλ δεδνκέλσλ φζν θαη  ζηε 

ρξήζε πξνεγνχκελσλ γλψζεσλ (Newman, 1997) ή/θαη θαηάιιεισλ ζηξαηεγηθψλ γηα 

επθνιφηεξε εθαξκνγή ησλ αιγνξίζκσλ. Θεσξείηαη γλσζηφ, εμάιινπ, φηη ηα παηδηά 

απηά παξνπζηάδνπλ θάπνηνπ είδνπο «γλσζηηθήο αθακςίαο», αθνχ αδπλαηνχλ λα 

πξνρσξήζνπλ ζε γεληθφηεξε αλαδφκεζε ησλ καζεκαηηθψλ πξνηχπσλ θαη θαλφλσλ 

πνπ έρνπλ δηδαρηεί θαη λα ηα ρξεζηκνπνηήζνπλ θάησ απφ άιιν πξίζκα (Εεξγηψηεο, 

2004; Tishler, 1981). 

            Δπηπξφζζεηα, ηα άηνκα απηά έρνπλ πηζαλέο δπζθνιίεο ζηελ θαηαλφεζε ησλ 

ελλνηψλ ηεο κνπζηθήο, ζηελ αλάγλσζε ελφο κνπζηθνχ θεηκέλνπ θαη ζηελ εθκάζεζε 

ησλ θηλήζεσλ γηα ην παίμηκν ελφο κνπζηθνχ νξγάλνπ θαζψο θαη ζην κπνθηλεηηθφ 
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ζπληνληζκφ, κε απνηέιεζκα ρακειή επίδνζε ζε δξαζηεξηφηεηεο, φπσο: ν αζιεηηζκφο 

θαη ν ρνξφο. 

             ηε ζπλέρεηα, ε Sears (1986) θαηέγξαςε 22 ραξαθηεξηζηηθά Γπζαξηζκεζίαο, 

θάλνληαο αλαζθφπεζε ησλ ζρεηηθψλ εξεπλψλ γηα ηε δπζαξηζκεζία. Σα 

ραξαθηεξηζηηθά πνπ παξνπζηάδεη έλα παηδί κε Γπζαξηζκεζία είλαη ηα αθφινπζα 

(Newman, 1997):  

1. Αλεζηξακκέλα, θαθνζρεκαηηζκέλα, πεξηζηξεκκέλα ή πνιχ κεγάια γξαπηά 

ζχκβνια. 

2. Γπζθνιία ζηε κεηαθίλεζε απφ ηε κηα καζεκαηηθή δηαδηθαζία ή ζθέςε ζε κηα 

άιιε. 

3. χγρπζε θαη αληηθαηάζηαζε αξηζκψλ φκνησλ ζε εκθάληζε. 

4. Γπζθνιία ζηε δηάηαμε ησλ αξηζκψλ θαηά ηελ εθηέιεζε αξηζκεηηθψλ 

πξάμεσλ. 

5. Αδπλακία λα δερηεί ηηο απνζηάζεηο κεηαμχ ησλ αξηζκψλ, φπσο: ην 7 δε 

θαίλεηαη λα είλαη πην θνληά ζην 8 απφ φηη ζην 9. 

6. Γπζθνιία ζηε δηεπζέηεζε αξηζκψλ ή αληηθεηκέλσλ ζε κηα ζεηξά. 

7. Γπζθνιία ζηε δηάηαμε αξηζκψλ ζχκθσλα κε ηα ζρεηηθά ηνπο κεγέζε. 

8. Απνηπρία ζηελ αλάγλσζε ή γξαθή ηεο ζσζηήο ηηκήο ησλ πνιπςήθησλ 

αξηζκψλ. 

9. Γπζθνιία ζηελ εθαξκνγή πνιιαπιψλ δηαδνρηθψλ βεκάησλ ζηηο δηαδηθαζίεο 

ησλ πξάμεσλ, φπσο, γηα παξάδεηγκα, ζηνπο αιγφξηζκνπο. 
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10. Αλεπαξθήο κλήκε γηα απιέο καζεκαηηθέο πξάμεηο. 

11.  Γπζθνιία ζηελ αληίιεςε ησλ αληηθείκελσλ κέζα ζε νκάδεο ή ζε ζχλνια. 

12. Γπζθνιία ζηε αλάγλσζε ραξηψλ θαη πιέγκαηα γξακκψλ. 

13. χγρπζε ζηηο καζεκαηηθέο δηεξγαζίεο. 

14. Γπζθνιία κε ηελ έλα πξνο έλα αληηζηνίρηζε. 

15.  Απνηπρία ζηελ αλαγλψξηζε θαη θαηαλφεζε ησλ ζπκβφισλ ησλ πξάμεσλ. 

16.  Γπζθνιία ζην ζπζρεηηζκφ αθνπζηηθψλ θαη νπηηθψλ ζπκβφισλ ή νπηηθψλ θαη 

ιεθηηθψλ νλνκάησλ. 

17. Γπζθνιία ζηελ αληηγξαθή αξηζκψλ, γεσκεηξηθψλ ζρεκάησλ θηι. πνπ 

πξνέξρνληαη απφ κνληεινπνίεζε. 

18. Γπζθνιία ζηελ αλαπαξαγσγή αξηζκψλ, γεσκεηξηθψλ ζρεκάησλ θηι. απφ 

κλήκεο. 

19. Γπζθνιία ζηελ θαηαλφεζε θαηεχζπλζεο, βάξνπο, δηαζηήκαηνο, ρξφλνπ ή 

κέηξεζεο. 

20. Γπζθνιία κεηάβαζεο απφ ην ζπγθεθξηκέλν ζην εκηαθεξεκέλν θαη ζην 

αθεξεκέλν επίπεδν. 

21. Γπζθνιία θαηαλφεζεο θαη πξνθνξηθήο ή γξαπηήο απάληεζεο ζε πξνβιήκαηα 

πνπ παξνπζηάδνληαη πξνθνξηθά ή γξαπηά. 

22. Αδπλακία επηινγήο ηεο θαηάιιειεο πνξείαο γηα ηε ιχζε ελφο πξνβιήκαηνο. 
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             Σέινο, κε βάζε ηελ ίδηα έξεπλα, ν θάζε καζεηήο κε ΜΓΜ ή Γπζαξηζκεζία 

παξνπζηάδεη θάπνηα απφ ηα παξαπάλσ ραξαθηεξηζηηθά. Απηά ηα ραξαθηεξηζηηθά αλ 

νκαδνπνηεζνχλ ζα κπνξνχζαλ λα ππνδείμνπλ ζε πνην ηχπν δπζιεηηνπξγηψλ αλήθνπλ 

νη δπζθνιίεο ηνπ παηδηνχ.  

              Χζηφζν, ε απνηειεζκαηηθή δηδαζθαιία γηα ηνπο καζεηέο κε ΜΓ -φπσο 

αθξηβψο θαη ν νξηζκφο ηεο εηδηθήο απηήο θαηεγνξίαο-, ζπλαξηάηαη ηφζν κε ηα εηδηθά 

ραξαθηεξηζηηθά ηνπ πιεζπζκνχ θαη ηνπ θάζε καζεηή, φπσο πεξηγξάθεθαλ 

παξαπάλσ, φζν θαη κε ην πεξηβάιινλ. Έηζη, δελ ζπλδέεηαη απνθιεηζηηθά κε ην ρψξν 

ζηνλ νπνίν πινπνηείηαη θαη δελ ππάξρεη έλαο κφλν ηξφπνο γηα λα δηδαρηνχλ 

απνηειεζκαηηθά φινη νη καζεηέο κε ΜΓ. Όκσο, ε εηδηθή αγσγή έρεη, ζήκεξα, ζηε 

δηάζεζή ηεο αξθεηή εκπεηξηθά ηεθκεξησκέλε ηερλνγλσζία, ε νπνία αθνξά εηδηθφηεξα 

παξάγνληεο, φπσο ην θαηάιιειν πιαίζην/ρψξνο παξνρήο εηδηθήο αγσγήο, ε 

θαηάιιειε νκαδνπνίεζε, ην θαηάιιειν αλαιπηηθφ πξφγξακκα, ν ξφινο ηεο 

ηερλνινγίαο ζηελ ππνζηήξημε ηεο δηδαζθαιίαο καζεηψλ κε ΜΓ θαη νη 

απνηειεζκαηηθέο κέζνδνη θαη ηερληθέο δηδαζθαιίαο (Harniss, Stein, & Carnine, 2000).  

               Δπηπξφζζεηα, νη βαζηθέο αηηίεο ηεο ραµειήο επίδνζεο ησλ παηδηψλ απηψλ, 

ζηα Mαζεµαηηθά, αλαθέξνληαη ζε ελδνγελείο δπζιεηηνπξγίεο ηνπ γλσζηηθνχ 

µεραληζµνχ ή ηνπ θεληξηθνχ λεπξηθνχ ζπζηήµαηνο (Αγαιηψηεο, 2012; 

Πνιπρξνλνπνχινπ, 2004; Πφξπνδαο, 1998). Σα ηειεπηαία ρξφληα, σζηφζν, πνιινί 

ςπρνιφγνη θαη παηδαγσγνί ππνζηεξίδνπλ πσο ε µειέηε ηνπ θαηλνµέλνπ δε ζα πξέπεη 

λα είλαη κνλνδηάζηαηε, κε ζεκείν αλαθνξάο, απνθιεηζηηθά, ην παηδί, αιιά ζα πξέπεη 

λα ιαµβάλεηαη ππφςε ην πεξηβάιινλ πνπ θηλείηαη θαη ηδηαίηεξα ν ηξφπνο µε ηνλ νπνίν 

δηδάζθεηαη (Spear-Swerling, 2004).  
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            Παξφκνηα, ν Ginsburg (1998) πξεζβεχεη φηη ε δπζθνιία πνπ αληηκεησπίδεη ν 

καζεηήο ζην ζρνιείν, πνπ δπζθνιεχεηαη λα απνζηεζίζεη βαζηθά αξηζκεηηθά 

δεδνκέλα ιφγσ ειιεηκκάησλ κλήκεο, φπσο, γηα παξάδεηγκα, ηελ πξνπαίδεηα, δελ 

εμαξηάηαη µφλν απφ απηήλ θαζαπηή ηελ αδπλακία ηνπ αιιά θαη απφ ηνλ ηξφπν πνπ ν 

εθπαηδεπηηθφο αληηδξά ζε απηή. πγθεθξηκέλα, αλ ν εθπαηδεπηηθφο επηηξέπεη ηε 

ρξήζε αξηζµνµεραλψλ ή δέρεηαη ηηµέο θαηά πξνζέγγηζε ζηα πιαίζηα ηεο ιχζεο ηνπ 

πξνβιήµαηνο, δίλνληαο θαηά θχξην ιφγν πξνηεξαηφηεηα ζηε δηαηχπσζε ηεο 

µαζεµαηηθήο ζθέςεο, ηφηε ν καζεηήο πηζαλφλ λα κελ αληηκεησπίζεη ηδηαίηεξα 

πξνβιήµαηα θαη έηζη ζα µπνξέζεη λα αλαπηχμεη µαζεµαηηθή ζθέςε. Αληίζεηα, αλ ν 

εθπαηδεπηηθφο ζεσξεί ηε γλψζε ηεο πξνπαίδεηαο απαξάβαην φξν, ν νπνίνο εκπνδίδεη 

ην παηδί λα αζρνιεζεί µε ην πξφβιεµα θαη, ηαπηφρξνλα, λα ρξεζηµνπνηεί σο µέζνδν 

ηελ εθηέιεζε πξάμεσλ µε ραξηί θαη µνιχβη, ηφηε ίζσο ν µαζεηήο λα µείλεη 

θαζεισµέλνο γηα φιε ηε µαζεηηθή ηνπ δσή ζε απηφ ην ζηάδην ηεο µαζεµαηηθήο 

γλψζεο.  

         Έρεη δηαπηζησζεί φηη ε ππάξρνπζα γλψζε ζην ρψξν ησλ ΜΓΜ επηηξέπεη λα 

πξνζεγγηζηνχλ πνιιά απφ ηα πξνβιήµαηα θαζψο θαη θάπνηεο ηεθµεξησµέλεο 

δηδαθηηθέο επηινγέο, ελψ ε έξεπλα, εηδηθφηεξα, γηα µαζεηέο γπκλαζίνπ, έρεη λα 

δηαλχζεη κεγάιε απφζηαζε αθφκα έσο φηνπ θηάζεη λα δψζεη απαληήζεηο ζε πνιιά 

δεηήκαηα (Αγαιηψηεο, 2012; Wildmon et al., 2000; Test & Ellis, 2005; Xin et al., 

2005; Montaque, 2006).  

              πκπεξαζκαηηθά, ρσξίο λα ακθηζβεηεζεί ε απαξαίηεηε ζπκβνιή φισλ ησλ 

επηζηεµνληθψλ θιάδσλ, πνπ αζρνινχληαη µε ην δήηεµα ησλ µαζεζηαθψλ δπζθνιηψλ 

(ςπρνινγία, παζνινγία, λεπξνθπζηνινγία, γελεηηθή, ινγνζεξαπεία, θηι.), ε 

δηεπηζηεκνληθή πξνζέγγηζε πνπ κπνξεί λα πξνζεγγίζεη πεξηζζφηεξν ην δήηεµα θαη 
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λα θάλεη πην νπζηαζηηθέο θαη ηεθκεξησκέλεο πξνηάζεηο αληηκεηψπηζεο, ζεσξείηαη 

εθείλε, ε νπνία βαζίδεηαη, ηφζν ζηηο γλψζεηο ηεο ςπρνινγίαο, φζν θαη ηεο δηδαθηηθήο 

κεζνδνινγίαο (Πνιπρξνλνπνχινπ 2003).  
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Κεθάιαην 2ν 

2.1 Γηαθνξνπνίεζε ηεο δηδαζθαιίαο ησλ Μαζεκαηηθώλ γηα 

καζεηέο κε Μαζεζηαθέο Γπζθνιίεο ζηα Μαζεκαηηθά  

              Πνιιέο θνξέο, νη καζεηέο κε ΜΓΜ αληηκεησπίδνπλ δπζθνιίεο θαηά ηε 

κάζεζε ησλ καζεκαηηθψλ ελλνηψλ θαη δεμηνηήησλ εμαηηίαο ησλ δηδαθηηθψλ κεζφδσλ 

πνπ επηιέγνληαη απφ ηνλ δάζθαιν ή/θαη ησλ αλαιπηηθψλ πξνγξακκάησλ ζπνπδψλ 

(Jones, Wilson & Bhojwani, 1997; Miller & Mercer, 1997), ελψ, φπσο αλαθέξεηαη 

ζηελ παξάγξαθν 6 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ λφκνπ 3699/2008, γηα ηελ επίηεπμε ησλ αξρψλ 

ηνπ «ρεδηαζκνχ γηα Όινπο», απφ ηνπο καζεηέο κε ΜΓΜ, ζα πξέπεη κεηαμχ άιισλ 

λα πξνζαξκνζηεί ζην εθπαηδεπηηθφ θαη δηδαθηηθφ πιηθφ θαη λα ρξεζηκνπνηεζεί 

εηδηθφο εμνπιηζκφο, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ηερλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ θαη ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ ινγηζκηθψλ. 

              Δληνχηνηο, νη φξνη πξνζαξκνγή, ηξνπνπνίεζε θαη δηαθνξνπνίεζε ηεο 

δηδαζθαιίαο παξά ηηο κεηαμχ ηνπο δηαθνξέο, ζπλήζσο, ρξεζηκνπνηνχληαη σο 

ηαπηφζεκεο έλλνηεο, πεξηγξάθνληαο ηνλ ηξφπν δηδαζθαιίαο πνπ ζέβεηαη ηηο 

δηαθνξεηηθέο καζεζηαθέο αλάγθεο φισλ ησλ παηδηψλ θαη ζηνρεχεη ζηε κεγηζηνπνίεζε 

ησλ δπλαηνηήησλ ηνπο (Tomlinson, 2001). Δηδηθφηεξα, ε δηαθνξνπνίεζε ησλ 

καζεκαηηθψλ εκπεηξηψλ κέζα ζηηο ζρνιηθέο ηάμεηο ζα κπνξνχζε λα εθαξκνζηεί ζην 

πεξηερφκελν, ζηε δηαδηθαζία, ζην απνηέιεζκα θαη ζην καζεζηαθφ πεξηβάιινλ 

αλάινγα κε ηελ εηνηκφηεηα, ην ελδηαθέξνλ θαη ην καζεζηαθφ πξνθίι ησλ καζεηψλ 

θαη ησλ καζεηξηψλ (Anderson, 2007; Tomlinson, 1995). Όκσο, απηφ δελ ζεκαίλεη φηη 

ζα πξέπεη ε δηαθνξνπνίεζε λα πεξηιακβάλεη φια ηα ζηνηρεία κε φινπο ηνπο πηζαλνχο 

ηξφπνπο, αιιά εθείλν ην ζηνηρείν πνπ ν εθπαηδεπηηθφο θξίλεη φηη ζα απμήζεη ηελ 

πηζαλφηεηα λα θαηαιάβεη ν καζεηήο κηα ζεκαληηθή καζεκαηηθή ηδέα ή/θαη λα 
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αλαπηχμεη κηα ζεκαληηθή καζεκαηηθή δεμηφηεηα, αθνχ, πξνεγνπκέλσο,  εληνπίζεη ηελ  

αλάγθε ηνπ θάζε καζεηή (Tomlinson, 1999).  

         Αλαιπηηθφηεξα, ε δηαθνξνπνίεζε κε βάζε ην πεξηερφκελν ζηνρεχεη ζην ηη 

πξέπεη λα κάζνπλ φινη νη καζεηέο κε βάζε ηηο ππξεληθέο γλψζεηο θαη δεμηφηεηεο πνπ 

ζα δηαζθαιίζνπλ ηελ πξφζβαζή ηνπο ζηηο θξίζηκεο πεγέο πιεξνθνξηψλ, 

ρξεζηκνπνηψληαο πιηθφ πνπ αληηζηνηρεί ζε δηάθνξα επίπεδα ηθαλφηεηαο, 

παξνπζηάδνληαο ηηο καζεκαηηθέο έλλνηεο κε πνιιαπινχο ηξφπνπο (ρεηξαπηηθφ θαη 

ςεθηαθφ πιηθφ, αλαπαξαζηάζεηο) θαη δνπιεχνληαο κε κηθξέο νκάδεο ζηε δηδαζθαιία 

κηαο έλλνηαο ή ζηελ νηθνδφκεζε κηαο δεμηφηεηαο. Ζ δηαθνξνπνίεζε σο πξνο ηε 

δηαδηθαζία αλαθέξεηαη, νπζηαζηηθά, ζηηο δηαθνξνπνηεκέλεο δξαζηεξηφηεηεο ζηηο 

νπνίεο ζα πξέπεη λα εκπιαθεί ν καζεηήο πξνθεηκέλνπ λα θαηαλνήζεη ην πεξηερφκελν 

θαη λα θαηαθηήζεη ηε γλψζε, κε ρξήζε δηαβαζκηζκέλσλ δξαζηεξηνηήησλ, κέζα απφ 

ηηο νπνίεο φια ηα παηδηά ζα δνπιεχνπλ ηηο ίδηεο ζεκαληηθέο έλλνηεο θαη δεμηφηεηεο θαη  

παξέρνληαο δηαθνξεηηθά επίπεδα ππνζηήξημεο, δπζθνιίαο ή πνιππινθφηεηαο. Ζ 

δηαθνξνπνίεζε, σο πξνο ην απνηέιεζκα, ζηνρεχεη ζηελ εθαξκνγή θαη παξνπζίαζε 

απφ ηνπο καζεηέο, κε δηαθνξεηηθνχο ηξφπνπο θαη κέζα, ηεο λεναπνθηεζείζαο γλψζεο 

ή δεμηφηεηαο κέζα απφ κηα ηειηθή εξγαζία (ηειηθφ απνηέιεζκα). Έηζη, κπνξνχλ λα 

δνζνχλ επηινγέο γηα ην πψο νη καζεηέο λα εθθξάζνπλ απηφ πνπ έκαζαλ, 

ρξεζηκνπνηψληαο ζρφιηα πνπ ηαηξηάδνπλ ζηα δηάθνξα επίπεδα δεμηνηήησλ ηνπο θαη 

επηηξέπνληαο λα δνπιεχνπλ κφλνη ηνπο ή ζε κηθξέο νκάδεο γηα λα δεκηνπξγήζνπλ ηελ 

ηειηθή εξγαζία. Σέινο, ε δηαθνξνπνίεζε ηνπ καζεζηαθνχ πεξηβάιινληνο αλαθέξεηαη 

ζηνπο ηξφπνπο κε ηνπο νπνίνπο κπνξεί λα δηαθνξνπνηεζεί ε ζρνιηθή ηάμε (νξγάλσζε 

ρψξνπ, ζεξκνθξαζία, έπηπια, κέζα, πξφζβαζε ζηα κέζα, αηζζεηηθή, ρξψκαηα), ψζηε 

λα απνηειεί έλα άλεην πεξηβάιινλ πνπ εληζρχεη ηε καζεζηαθή πξνζπάζεηα ηνπ θάζε 
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καζεηή. Απηφ κπνξεί λα επηηεπρηεί, θξνληίδνληαο λα ππάξρνπλ ζηελ ηάμε ρψξνη γηα 

ζπκκεηνρηθή εξγαζία, παξέρνληαο πιηθά πνπ ππνζηεξίδνπλ ηελ αλαθάιπςε ηεο 

γλψζεο θαη δίλνληαο ζαθείο νδεγίεο γηα αλεμάξηεηε εξγαζία πνπ ηαηξηάδεη κε ηηο 

αηνκηθέο αλάγθεο ηνπ θάζε καζεηή (Tomlinson, 1995). 

             Απφ ηελ άιιε, νη Bryant θαη ζπλεξγάηεο (2006) αλαθέξνπλ ηξία θνηλά 

ραξαθηεξηζηηθά πνπ έρνπλ νη δηαθνξνπνηήζεηο: (α) είλαη εμαηνκηθεπκέλεο θαη 

βαζίδνληαη ζηηο δπλαηφηεηεο ηνπ θάζε καζεηή ιακβάλνληαο ππφςε ή απνθεχγνληαο 

ηηο δπζθνιίεο πνπ αληηκεησπίδεη, (β) είλαη ζπλαθείο κε ην ζηφρν πνπ δηδάζθεηαη ζε 

φινπο ηνπο καζεηέο θαη (γ) δελ ζα πξέπεη λα κεηαθξάδνληαη σο απινπνίεζε ηνπ 

πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ. Σέινο, ε δηαθνξνπνίεζε γηα λα είλαη απνηειεζκαηηθή, ζα 

πξέπεη, εάλ ε αξρηθή δηαθνξνπνίεζε απνηχρεη, ηφηε ν εθπαηδεπηηθφο λα ζπλερίζεη λα 

θάλεη δηαθνξνπνηήζεηο έσο φηνπ ν καζεηήο λα πεηχρεη ηνλ επηζπκεηφ ζηφρν, αθνχ ε 

δηαθνξνπνίεζε ή ε πξνζαξκνγή ηεο καζεκαηηθήο εθπαίδεπζεο θξίλεηαη αλαγθαία, 

ψζηε ε δηδαζθαιία λα αληαπνθξίλεηαη ζηηο αλάγθεο ησλ καζεηψλ κε ΜΓΜ (Gersten, 

Jordan & Flojo, 2005).  

                 Δπηπιένλ, νη Bryant θαη Bryant (1998) πξφηεηλαλ έλα πιαίζην 

δηαθνξνπνηήζεσλ πνπ απνηειείηαη απφ ηέζζεξα ζηάδηα: απαηηήζεηο ηνπ αλαιπηηθνχ 

πξνγξάκκαηνο, ραξαθηεξηζηηθά ησλ καζεηψλ, πξνηεηλφκελεο ηξνπνπνηήζεηο, θαη 

αμηνιφγεζε. ηελ πξψηε θάζε, ν εθπαηδεπηηθφο πξνζδηνξίδεη ηηο δξαζηεξηφηεηεο θαη 

ηηο απαξαίηεηεο πξναπαηηνχκελεο γλψζεηο θαη δεμηφηεηεο πνπ ζα πξέπεη λα έρεη ν 

καζεηήο γηα λα πεηχρεη ηνπο ζηφρνπο ηνπ αλαιπηηθνχ πξνγξάκκαηνο. ην επφκελν 

ζηάδην, ειέγρνληαη νη δπλαηφηεηεο θαη νη αδπλακίεο ηνπ καζεηή ζε ζρέζε κε ηηο 

πξναπαηηνχκελεο ηθαλφηεηεο θαη ηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά πνπ έρεη ν καζεηήο κε 

βάζε ηελ θαηεγνξία ΜΓΜ πνπ αλήθεη. Χζηφζν, ε αμηνιφγεζε ηνπ επηπέδνπ θαηνρήο 
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θαη ρξήζεο ησλ καζεκαηηθψλ γλψζεσλ πνπ πξναπαηηνχληαη γηα ηε δηδαζθαιία κπνξεί 

λα γίλεη κε: (α) ηελ αμηνιφγεζε κε αλαθνξά ζε θξηηήξην απφδνζεο, (β) ηελ 

αμηνιφγεζε κέζσ αλαιπηηθνχ πξνγξάκκαηνο, (γ) ηελ αμηνιφγεζε κε βάζε ηα ζηάδηα 

κάζεζεο, θαη (δ) ηελ απζεληηθή αμηνιφγεζε, ελψ νη Caffrey θαη Fuchs (2007) 

ππνζηεξίδνπλ φηη ε δηδαζθαιία, βάζεη ησλ ηδηαίηεξσλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηεο 

θαηεγνξίαο ΜΓΜ πνπ αλήθνπλ νη καζεηέο, είλαη έλαο θαιφο ηξφπνο γηα ηε 

δηαθνξνπνίεζε ηεο δηδαζθαιίαο ζηνπο ελ ιφγσ  καζεηέο (Αγαιηψηεο, 2012).  

                Δπηπξνζζέησο, πξνηείλνληαη νη πξνζαξκνγέο εθείλεο πνπ ζα απμήζνπλ ηηο 

πηζαλφηεηεο ν καζεηήο λα πεηχρεη ηνπο ζηφρνπο. Μηα παξάκεηξνο δηαθνξνπνίεζεο, 

ζε απηφ ην πιαίζην, είλαη ε πξνζαξκνγή ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπ αλαιπηηθνχ 

πξνγξάκκαηνο ησλ Μαζεκαηηθψλ θαη ε ρξεζηκνπνίεζε κηαο πνηθηιίαο δηδαθηηθψλ 

πεγψλ (Yuen, Westwood & Wong, 2005), αθνχ ρξεζηκνπνηεζνχλ αξθεηνί 

δηαθνξεηηθνί ζρεκαηηζκνί νκάδσλ αλά δηαζηήκαηα, ζπλδπάδνληαο ηελ νκαδηθή, ηελ 

αηνκηθή θαη ηε δηδαζθαιία νιφθιεξεο ηεο ηάμεο, ζε δηαθνξεηηθέο θάζεηο ηεο 

δηαθνξνπνηεκέλεο πξνζέγγηζεο. Δπίζεο, ζα πξέπεη λα εθαξκνζηνχλ κηα πνηθηιία 

δηδαθηηθψλ πξνζεγγίζεσλ (π.ρ. αλάιπζε έξγνπ, κίκεζε πξνηχπνπ θ.ά.), αιιά θαη 

δηδαθηηθψλ κέζσλ (π.ρ. εηθφλεο, ειεθηξνληθφο ππνινγηζηήο, ππνινγηζηήο ηζέπεο, 

ρεηξαπηηθά πιηθά, θ.ά.), ελψ ε πην αληηπξνζσπεπηηθή ίζσο ιέμε γηα λα πεξηγξαθεί ε 

δξαζηεξηνπνίεζε ησλ καζεηψλ είλαη ε «επειημία» πνπ ππάξρεη ζε κηα ηέηνηα 

εηεξνγελή ηάμε (Tomlinson, 1995, 2000). 

          Καηαιήγνληαο, νη εθπαηδεπηηθνί κπνξνχλ λα επηθέξνπλ πνηνηηθέο αιιαγέο ζηηο 

ηάμεηο ησλ Μαζεκαηηθψλ θαη λα αληαπνθξηζνχλ επηιέγνληαο «πινχζηεο» δξάζεηο πνπ 

ζα πξνβάιινπλ ηα καζεκαηηθά σο δηεξεχλεζε, δηαηχπσζε ππνζέζεσλ θαη 

επηθνηλσλία, θη φρη σο έηνηκν πξντφλ. Παξάιιεια νη εθπαηδεπηηθνί, ρξεζηκνπνηψληαο 
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κηα πνηθηιία απφ ζηξαηεγηθέο θαη κέζα δηδαζθαιίαο γηα ηε δηεξεχλεζε ηνπ 

καζεκαηηθνχ πεξηερνκέλνπ, κπνξνχλ λα ζηεξίμνπλ ηνλ ηδηαίηεξν ηξφπν κε ηνλ νπνίν 

καζαίλεη ν θάζε καζεηήο, αλαδεηθλχνληαο ηα δπλαηά ηνπ ζεκεία αιιά θαη εθείλα ζηα 

νπνία ζα ρξεηαζηεί λα βειηησζεί. Σέινο, ε δηακνξθσηηθή αμηνιφγεζε απνηειεί έλα 

θξίζηκν ζπζηαηηθφ ηεο πξνεγνχκελεο πξνζπάζεηαο, αθνχ πξέπεη λα αληαλαθιά αιιά 

θαη λα δηακνξθψλεη ηε δηδαθηηθή θαη καζεζηαθή δηαδηθαζία (Strong et al., 2004). 

 

2.2 Γηδαθηηθέο  πξνζεγγίζεηο θαη πξαθηηθέο γηα ηελ αληηκεηώπηζε 

ησλ Μαζεζηαθώλ Γπζθνιηώλ ζηα Μαζεκαηηθά 

             Χο πξνο ηε δηδαζθαιία ησλ Μαζεκαηηθψλ, νη βαζηθέο παηδαγσγηθέο 

πξνζεγγίζεηο πνπ κπνξνχκε λα δηαθξίλνπκε είλαη ε παξαδνζηαθή θαη ε ζχγρξνλε. 

Καηά ηελ παξαδνζηαθή δηδαζθαιία, ν εθπαηδεπηηθφο ιεηηνπξγεί σο απζεληία θαη νη 

καζεηέο αλαπαξάγνπλ ηε γλψζε, φπσο ηε ζπλαληνχλ ζηα ζρνιηθά βηβιία ή φπσο 

απηή ηνπο δίλεηαη απφ ηνλ δηδάζθνληα, ελψ δίλεηαη ηδηαίηεξε έκθαζε ζηελ εμάζθεζε, 

ζηελ ελίζρπζε ηεο ζσζηήο απάληεζεο, ζηελ αμηνιφγεζε ησλ παηδηψλ πάλσ ζε 

πξνβιήκαηα παξφκνηα κε απηά πνπ έρνπλ δηδαρηεί θαη φρη ζε αλνηρηά πξνβιήκαηα. 

Δπίζεο, ηα εγρεηξίδηα έρνπλ δεζπφδνπζα ζέζε ζηε δηδαζθαιία, κεηψλνληαο ηελ 

απνηειεζκαηηθφηεηά ηεο, αθνχ ε αγθίζηξσζε ηεο δηδαζθαιίαο ζε απηά, αγλνεί ηνλ 

ηξφπν κάζεζεο ησλ καζεηψλ, δελ πξνσζεί ηελ εκπινθή ηνπο ζηα καζεκαηηθά έξγα 

θαη ηε ρξήζε ρεηξαπηηθψλ πιηθψλ (Fletcher et al., 2007).  

            Αληίζεηα, ζηε ζχγρξνλε πξνζέγγηζε πηνζεηνχληαη νη αξρέο ηνπ 

θνλζηξνπθηηβηζκνχ (Κνιηάδεο, 2007), φπνπ ε κάζεζε πξαγκαηψλεηαη κέζα ζηνλ 

θνηλσληθφ ρψξν, ελψ δελ ππάξρεη κηα κνλαδηθά ζσζηή αλαπαξάζηαζε ηεο γλψζεο, 
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αθνχ ν καζεηήο δελ είλαη παζεηηθφο δέθηεο ησλ κελπκάησλ πνπ ν εθπαηδεπηηθφο έρεη 

πξναπνθαζίζεη λα ηνπ κεηαδψζεη, αιιά πξνβιεκαηίδεηαη θαη αλαθαιχπηεη ν ίδηνο ηε 

λέα γλψζε. πλεπψο, ν καζεηήο καζαίλεη δξψληαο θαη δεκηνπξγψληαο ηηο δηθέο ηνπ 

αλαπαξαζηάζεηο γηα ηε λέα γλψζε πνπ ελζσκαηψλεη ζηελ ππάξρνπζα γλσζηηθή ηνπ 

ππνδνκή (Bigge, 2008; Fletcher et al., 2007). 

            Αλαθνξηθά κε ηηο απνηειεζκαηηθέο δηδαθηηθέο πξνζεγγίζεηο θαη πξαθηηθέο 

ζην ρψξν ησλ Μαζεκαηηθψλ, ηα εξεπλεηηθά δεδνκέλα είλαη ζρεηηθά πεξηνξηζκέλα θαη 

αθνξνχλ, θπξίσο, ηε δηδαζθαιία ησλ Μαζεκαηηθψλ ζε εθήβνπο (Maccini & Hughes, 

1997). Με βάζε απηά ηα πεξηνξηζκέλα δεδνκέλα, ε θαηαλφεζε ησλ Μαζεκαηηθψλ 

ελλνηψλ κπνξεί λα ππνζηεξηρηεί απνηειεζκαηηθά κε ηε ρξήζε ρεηξαπηηθψλ πιηθψλ, 

κε ηελ εθαξκνγή ηεο αιιεινπρίαο CRA («Concrete-Representational-Abstract», 

δειαδή, «πγθεθξηκέλν-Αλαπαξάζηαζε-Αθεξεκέλν») θαη κε ηε δηδαζθαιία 

γλσζηηθψλ θαη κεηαγλσζηηθψλ ζηξαηεγηθψλ.  

             Δηδηθφηεξα, ηα ρεηξαπηηθά πιηθά είλαη πιηθά πνπ νη καζεηέο κπνξνχλ λα 

ρεηξηζηνχλ (π.ρ. ηξηζδηάζηαηα γεσκεηξηθά αληηθείκελα, ελζθελψκαηα, μπιάθηα θηι.) 

γηα λα αλαπαξαζηήζνπλ καζεκαηηθέο ζρέζεηο (Maccini & Gagnon, 2000). Σα πιηθά 

απηά είλαη δπλαηφλ λα αμηνπνηεζνχλ κε δηαθνξεηηθνχο ηξφπνπο αλάινγα κε ηελ ειη-

θία ησλ παηδηψλ θαη ηε καζεκαηηθή δεμηφηεηα. Γηα παξάδεηγκα, ρεηξαπηηθά πιηθά 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ κε επηηπρία ζε καζεηέο γηα ηε δηδαζθαιία δεμηνηήησλ 

ππνινγηζκνχ θαη ηεο ζεζηαθήο αμίαο, φπνπ, κέζα ζε 4 εβδνκάδεο, φινη νη καζεηέο 

απαληνχζαλ κε επηηπρία ζε πνζνζηφ πάλσ απφ 90% (Funkhouser, 1995). Αθφκε, ε 

ρξήζε ρεηξαπηηθψλ πιηθψλ ήηαλ απνηειεζκαηηθή ζηε δηδαζθαιία επίιπζεο απιψλ 

πξνβιεκάησλ ζε καζεηέο κε ΜΓΜ (Marsh & Cooke, 1996), ζηε δηδαζθαιία ηεο 

άιγεβξαο (Maccini & Hughes, 2000), ηεο αμίαο λνκηζκάησλ (Miller, Mercer & 
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Dillon, 1992) θαη ηεο πξνπαίδεηαο (Harris, Miller, & Mercer, 1995), ζε ζπλδπαζκφ κε 

ηελ αλαπαξάζηαζε κε εηθφλεο ζην πιαίζην ηεο αιιεινπρίαο CRA.  

          Χζηφζν, ε αμηνπνίεζε ηεο αιιεινπρίαο CRA, ζηελ νπνία ρξεζηκνπνηνχληαη 

ρεηξαπηηθά πιηθά θαη ζχκβνια ή εηθφλεο πξηλ ηελ αθεξεκέλε παξνπζίαζε κηαο 

έλλνηαο, εκθαλίδεηαη πην απνηειεζκαηηθή απφ ηε ζπλεζηζκέλε αθεξεκέλε 

δηδαζθαιία ηεο άιγεβξαο (Witzel, 2001). ε έξεπλα ησλ Witzel, Mercer θαη Miller 

(2003) καζεηέο κε ΜΓΜ ζε 10 ηάμεηο, γεληθήο αγσγήο, νη νπνίνη δηδάρηεθαλ λα 

επηιχνπλ ζχλζεηεο εμηζψζεηο κε ηελ αιιεινπρία CRA είραλ θαιχηεξε επίδνζε θαη 

δηαηήξεζαλ απηή ηελ επίδνζε ζε επαλαιεπηηθνχο ειέγρνπο. Ηδηαίηεξα 

απνηειεζκαηηθή εκθαλίδεηαη θαη ε ρξήζε ηεο αιιεινπρίαο CSA («Concrete-

Semiconcrete-Abstract», δειαδή, «πγθεθξηκέλν-Ζκηζπγθεθξηκέλν-Αθεξεκέλν»), 

πνπ κνηάδεη κε ηε CRA, αθνχ, επίζεο, ε δηδαζθαιία πξνρσξά βήκα πξνο βήκα, 

αξρίδνληαο κε ηελ ππνζηήξημε κε ρεηξαπηηθά πιηθά, πεξλψληαο ζε αλαπαξαζηάζεηο 

κε ζρέδηα θαη γξαθηθά, θαη, ζηε ζπλέρεηα, δνπιεχνληαο αθεξεκέλα. Ζ ζπγθεθξηκέλε 

αιιεινπρία αμηνπνηήζεθε κε επηηπρία ζηελ πεξίπησζε 102 καζεηψλ κε ΜΓ, φπνπ 

ρξεζηκνπνηήζεθε γηα λα δηδαρηνχλ λα θάλνπλ πξάμεηο, λα επηιχνπλ πξνβιήκαηα θαη 

λα απμάλνπλ ηελ ηαρχηεηά ηνπο ζηελ επίιπζε πξνβιεκάησλ (Mercer & Miller, 1992). 

         Παξφκνηα, επηηπρεκέλε ήηαλ ε ρξήζε ηεο αιιεινπρίαο CSA ζηε δηδαζθαιία 

βαζηθψλ πξάμεσλ ζε 15 καζεηέο (Miller et al., 1992) θαηά ηελ νπνία επσθειήζεθαλ 

θαη νη καζεηέο κε ΜΓΜ παξά ηελ έληαμή ηνπο ζε γεληθή ηάμε κε πνιινχο καζεηέο 

(Miller et al., 1998). Σέινο νη Jordan, Miller θαη Mercer (1998) ζπλέθξηλαλ ηε CSA 

κε ηελ παξαδνζηαθή δηδαζθαιία σο πξνο ηελ απνηειεζκαηηθφηεηά ηνπο ζηε 

δηδαζθαιία θιαζκαηηθψλ ελλνηψλ, ζε καζεηέο κε ΜΓ, φπνπ θαη δηαπίζησζαλ θαλεξή 

ππεξνρή ηεο CSA.  
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          Δπηπιένλ, ζε ζρεηηθά πξφζθαηε έξεπλά ηνπο, νη Cass, Cates, Smith θαη Jackson 

(2003), ζπλδχαζαλ ηε ρξήζε ρεηξαπηηθψλ πιηθψλ κε ηελ επίδεημε απφ ηνλ 

εθπαηδεπηηθφ, ηελ θαζνδεγνχκελε θαη, ζηε ζπλέρεηα, ηελ αλεμάξηεηε άζθεζε, γηα ηε 

δηδαζθαιία επίιπζεο πξνβιεκάησλ πεξηκέηξνπ θαη εκβαδνχ ζε καζεηέο κε ΜΓ. Ζ 

πξφνδνο θαη ε γελίθεπζε εθ κέξνπο ησλ καζεηψλ ήηαλ ζεκαληηθέο, θαη νη εξεπλεηέο 

πξφηεηλαλ φηη ίζσο ε εκηζπγθεθξηκέλε θάζε ζηελ αιιεινπρία CSA (δειαδή ε 

αλαπαξάζηαζε κε εηθφλα ή γξαθηθά) λα κελ είλαη απαξαίηεηε. Αληίζεηα, ζε άιιε 

έξεπλα ησλ Butler θαη ησλ ζπλεξγαηψλ ηνπ (2003), ε ηήξεζε ηεο αιιεινπρίαο CRA 

βξέζεθε λα είλαη ην ίδην απνηειεζκαηηθή κε ηελ παξνπζίαζε RA («Representational-

Abstract», δειαδή, «Αλαπαξάζηαζε-Αθεξεκέλν») ζηε δηδαζθαιία ελλνηψλ 

ηζνδπλακίαο θιαζκάησλ ζε καζεηέο γπκλαζίνπ κε κέηξηεο ή ζνβαξέο δπζθνιίεο, 

ζέηνληαο λέα εξσηήκαηα γηα ηελ αλαγθαηφηεηα ησλ ρεηξαπηηθψλ πιηθψλ, ηδηαίηεξα ζε 

κεγαιχηεξεο ειηθίεο.  

            Απφ ηελ άιιε, φζνλ αθνξά ζηε δηδαζθαιία ζηξαηεγηθψλ, κεγάιν ελδηαθέξνλ 

παξνπζηάδεη ε κέζνδνο ηεο Montague (1992), ε νπνία ρξεζηκνπνηεί ηε δηδαζθαιία 

γλσζηηθψλ θαη κεηαγλσζηηθψλ ζηξαηεγηθψλ γηα ηελ επίιπζε καζεκαηηθψλ 

πξνβιεκάησλ ελφο, δχν θαη ηξηψλ βεκάησλ. Οη γλσζηηθέο ζηξαηεγηθέο πνπ 

δηδάζθνληαη κε ηε ζεηξά είλαη: δηαβάδσ, παξαθξάδσ, νπηηθνπνηψ, ππνζέησ, εθηηκψ, 

ππνινγίδσ, ειέγρσ. Αληίζηνηρα, νη κεηαγλσζηηθέο ζηξαηεγηθέο πεξηιακβάλνπλ ηηο 

απηννδεγίεο, ηηο απηνεξσηήζεηο θαη ηελ απηνπαξαθνινχζεζε.  

           ην ίδην πιαίζην αλαθνξάο, απηφ ηεο επίιπζεο πξνβιεκάησλ, νη Fuchs θαη 

Fuchs (2006) έθαλαλ, επίζεο, κηα έξεπλα ζηελ νπνία πξνζπάζεζαλ λα εθαξκφζνπλ 

κηα κέζνδν πνπ εζηηάδεηαη ζηελ επίιπζε πξνβιεκάησλ θαη ζηε γελίθεπζε ζε 

άγλσζηα πξνβιήκαηα, ε νπνία νδεγεί ζε γεληθφηεξεο αξρέο γηα ηε δηδαζθαιία ησλ 
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καζεκαηηθψλ. χκθσλα κε ηα επξήκαηά ηνπο, νη καζεηέο κε ΜΓ κπνξνχλ λα κάζνπλ 

λα επηιχνπλ πξνβιήκαηα, εάλ ε δηδαζθαιία είλαη ζαθήο, γίλεηαη ζε κηθξή νκάδα, 

πεξηιακβάλεη εθηεηακέλε ρξήζε ιπκέλσλ παξαδεηγκάησλ θαη εμάζθεζε κε 

ζπλνκειίθνπο. Οη δχν εξεπλεηέο ππνζηεξίδνπλ φηη νη καζεηέο κε ΜΓ πξέπεη λα 

κάζνπλ πξψηα λα ιχλνπλ πνιιά πξνβιήκαηα κε ίδηα ιφγηα (αιιάδνπλ κφλν νη 

αξηζκνί), ψζηε λα θαηαλνήζνπλ ηνπο θαλφλεο επίιπζεο, ελψ απαηηείηαη ζπγθεθξηκέλε 

θαη ζαθήο δηδαζθαιία ηεο γελίθεπζεο ζε λέα πξνβιήκαηα, ψζηε λα κάζνπλ λα 

δηεπξχλνπλ ηηο θαηεγνξίεο ζηηο νπνίεο νκαδνπνηνχλ ηα πξνβιήκαηα θαη λα κπνξνχλ 

λα βξίζθνπλ λέα πξνβιήκαηα γηα θάζε θαηεγνξία.  

           Καηαιεθηηθά, άιιεο απνηειεζκαηηθέο ηερληθέο πνπ κπνξνχλ λα 

ελζσκαησζνχλ ζηε δηδαζθαιία ησλ Μαζεκαηηθψλ, ζχκθσλα κε ηνλ Kaatteri (2003), 

είλαη ε αχμεζε ηνπ δηδαθηηθνχ ρξφλνπ, ηα παξαδείγκαηα απφ ηελ πξαγκαηηθή δσή, ν 

ζπλερήο έιεγρνο ησλ πξναπαηηνχκελσλ βαζηθψλ γλψζεσλ, πνηθίιεο κνξθέο 

ελίζρπζεο, φπσο ιηγφηεξε πξνζνρή ζηηο ζσζηέο ή ιάζνο απαληήζεηο θαη κεγαιχηεξε 

πξνζνρή θαη ελίζρπζε ζηελ νινθιήξσζε ηεο δηαδηθαζίαο αλεμάξηεηα απφ ην 

απνηέιεζκα, παξαθνινχζεζε ηεο πξνφδνπ ηνπ καζεηή ζε ζπρλά θαη ηαθηά 

δηαζηήκαηα, ψζηε λα αλαηξνθνδνηείηαη ε δηδαζθαιία θαη λα αλαπξνζαξκφδεηαη θαη 

ηέινο ε εθαξκνγή απνηειεζκαηηθψλ πξαθηηθψλ. Σέηνηεο πξνηεηλφκελεο 

απνηειεζκαηηθέο πξαθηηθέο ζεσξνχληαη νη πξνζαξκνγέο ζην πεξηερφκελν, κε ρξήζε 

πξαγκαηηθψλ ή ςεθηαθψλ αληηθείκελσλ γηα ηελ θαηαλφεζε ησλ καζεκαηηθψλ 

ελλνηψλ, ε έκθαζε ζηε δηδαζθαιία ηνπ γισζζηθνχ θψδηθα ησλ Μαζεκαηηθψλ, ε 

ρξήζε γξαθηθψλ νξγαλσηψλ θαη νπηηθνπνίεζεο ησλ ελλνηψλ, δηδαζθαιία κνηίβσλ, 

ελζάξξπλζε ηνπ καζεηή γηα ιεθηηθή επαλάιεςε ηνπ πξνβιήκαηνο κε δηθά ηνπ ιφγηα 

θαζψο θαη νη πξνζαξκνγέο ζηηο εξγαζίεο κε κείσζε ηνπ αξηζκνχ ησλ αζθήζεσλ πνπ 
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δίλνληαη γηα εμάζθεζε, αχμεζε ηνπ ρξφλνπ γηα ηε ζπκπιήξσζή ηνπο, ε δεκηνπξγία 

ελφο ηππνπνηεκέλνπ εληχπνπ γηα ηηο εξγαζίεο, επηζήκαλζε ησλ πξάμεσλ πνπ ζα 

πξέπεη λα εθηειεζηνχλ θ.ά. (Kaattari, 2003; Maccini, & Gagnon, 2000). 

 

2.3 Παξεκβάζεηο ζε καζεηέο ηεο Β’/ζκηαο εθπαίδεπζεο κε 

Μαζεζηαθέο Γπζθνιίεο ζηα Μαζεκαηηθά  

          Ζ παξέκβαζε ζε καζεηέο κε Γπζαξηζκεζία θαη ΜΓΜ, κπνξεί λα μεθηλήζεη ζε 

νπνηαδήπνηε θάζε ηεο ζρνιηθήο ειηθίαο, παξφιν πνπ φζν πην γξήγνξα εληνπηζηνχλ 

νη δπζθνιίεο, ηφζν πην απνηειεζκαηηθή ζα είλαη ε παξέκβαζε. Δπίζεο, ην πξφγξακκα 

θαη ην είδνο ηεο παξέκβαζεο ζα πξέπεη λα θαηαξηίδεηαη κε θξηηήξην ην 

εμαηνκηθεπκέλν γλσζηηθφ πξνθίι ησλ καζεηψλ ζηα Μαζεκαηηθά πνπ ζθηαγξαθήζεθε 

θαηά ηε δηαδηθαζία αμηνιφγεζήο ηνπο. Δπνκέλσο, ε ζθηαγξάθεζε εμαηνκηθεπκέλσλ 

καζεζηαθψλ πξνθίι, ζα κπνξνχζε λα απνηειέζεη ηε βάζε γηα ηνπο Μαζεκαηηθνχο 

ζην ζρεδηαζκφ θαζνδεγνχκελσλ θαη απνηειεζκαηηθψλ πξνγξακκάησλ αληηκεηψπηζεο 

ησλ δπζθνιηψλ ζηα Μαζεκαηηθά (Karagiannakis & Cooreman, 2014). 

          Χζηφζν, νη απνηειεζκαηηθέο δηδαθηηθέο παξεκβάζεηο, ζχκθσλα κε ηνλ Ellis 

θαη ζπλεξγάηεο (1991), απαηηνχλ ηε δηδαζθαιία ζπλδπαζκνχ ρξήζεο γλσζηηθψλ θαη 

κεηαγλσζηηθψλ ζηξαηεγηθψλ ζηνπο καζεηέο κε θαη ρσξίο καζεζηαθέο δπζθνιίεο, 

θαζψο δηαθαίλεηαη φηη ε δηδαζθαιία ησλ ζηξαηεγηθψλ απηψλ δξα, θαηαιπηηθά, 

εμνπιίδνληαο ηνπο κε έλα επξχ θάζκα εξγαιείσλ γηα κηα επηηπρεκέλε θαη  εθ‟ φξνπ 

δσήο  κάζεζε. ε απηφ ην πιαίζην, πνιιά εξεπλεηηθά επξήκαηα ππνζηεξίδνπλ πσο 

γηα ηα Μαζεκαηηθά απνηειεζκαηηθέο ζηξαηεγηθέο είλαη ε ζπλεξγαηηθή κάζεζε, ε 

αιιεινδηδαθηηθή κέζνδνο θαη ε άκεζε δηδαζθαιία, κε ηελ  άκεζε δηδαζθαιία λα 
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ζεσξείηαη σο  ε πιένλ απνηειεζκαηηθή θαη ελδεδεηγκέλε κέζνδνο γηα ηελ εθκάζεζε 

ησλ βαζηθψλ καζεκαηηθψλ ελλνηψλ. Δπηπιένλ, πξνηείλεηαη ε αχμεζε ηνπ ρξφλνπ 

δηδαζθαιίαο θαη ελαζρφιεζεο κε ηα Μαζεκαηηθά, ε ρξήζε ππνινγηζηηθήο κεραλήο 

θαη ε ζπρλή εμάζθεζε κε θνπΐδ, πάδι θαη αζθήζεηο. Δπίζεο, ε απηνδηδαζθαιία 

θαίλεηαη λα είλαη έλαο εμίζνπ απνηειεζκαηηθφο ηξφπνο γηα ηελ αλάπηπμε δεμηνηήησλ  

θαζψο θαη γηα ηελ επίιπζε πξνβιεκάησλ, ελψ νη ππνινγηζηέο θαη νη λέεο ηερλνινγίεο 

ιεηηνπξγνχλ σο θίλεηξν θαη κέζν, θπξίσο, γηα ηελ πξαθηηθή εμάζθεζε ησλ καζεηψλ 

κε ΜΓΜ (Harniss, Stein, & Carnine, 2000). 

       Αλαιπηηθφηεξα, έρεη δηαπηζησζεί φηη νη κέζνδνη πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ, ηα 

ηειεπηαία ρξφληα, ζε κηα ζεηξά απφ παξεκβάζεηο, ζε καζεηέο δεπηεξνβάζκηαο 

εθπαίδεπζεο µε µαζεζηαθέο δπζθνιίεο ζηα Μαζεµαηηθά, βαζίδνληαλ ζε µλεµνληθέο 

ζηξαηεγηθέο, βαζµηαία θαζνδεγεηηθή πξνζέγγηζε, ζρεδηαζµφ, ζρεδηαζηηθέο θαη 

ζρεµαηηθέο νδεγίεο, πξνζαξµνγέο πιαηζίνπ ηνπ αλαιπηηθνχ πξνγξάµµαηνο θαη 

θαζνδήγεζε. Δπίζεο, έρεη απνδεηρζεί φηη ζπλαηζζεηηθνί, θνηλσληθνί θαη παξάγνληεο 

θαηαλφεζεο ζπκβάιινπλ ζηελ απνηπρία ησλ µαζεηψλ µε ΜΓΜ, επεηδή νη µαζεηέο 

απηνί έρνπλ ηελ ηάζε λα θάλνπλ ιάζε δηαδηθαζηηθά, δπζθνιεχνληαη ζηε νξγάλσζε 

ησλ πιεξνθνξηψλ θαη βηψλνπλ ζνβαξέο µλεµνληθέο δπζιεηηνπξγίεο. Αθφκε, ζπρλά, 

αληηκεησπίδνπλ ζνβαξέο δπζθνιίεο ζηελ επίιπζε πξνβιεκάησλ, ζεσξνχλ ηα 

µαζεµαηηθά πξνβιήµαηα πνιχ δχζθνια, ρξεηάδνληαη πεξηζζφηεξε ψξα, γηα λα ηα 

επηιχζνπλ -αλ ηα επηιχζνπλ- θαη ρξεζηκνπνηνχλ ιηγφηεξεο ηερληθέο απφ ηνπο 

ζπλνκειίθνπο ηνπο (Maccini, Mulcahy & Wilson, 2007). Όκσο, επεηδή έρεη βξεζεί φηη 

νη επθαηξίεο γηα κάζεζε θαη ε αχμεζε ηνπ ρξφλνπ ελαζρφιεζεο ησλ καζεηψλ κε ηα 

Μαζεκαηηθά έρνπλ ζεηηθή ζπζρέηηζε κε ηελ επίδνζή ηνπο, νη εθπαηδεπηηθνί ζα πξέπεη 

λα δηαζθαιίδνπλ φηη νη καζεηέο ζα έρνπλ φζν ην δπλαηφλ πεξηζζφηεξεο επθαηξίεο 

ελαζρφιεζεο, ψζηε νη καζεηέο λα αλαπηχμνπλ ηηο απαηηνχκελεο γλψζεηο θαη 
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δεμηφηεηεο, δηαζέηνληαο επαξθή ρξφλν ζηε καζεζηαθή δηαδηθαζία. (Suarez, et al. 

1991).   

 

2.3.1 πµπεξηθνξηθέο  

 

           πκπεξηθνξηθέο ζεσξνχληαη νη παξεµβάζεηο πνπ εζηηάδνπλ, µε ηελ επίδεημε 

µηαο µεζφδνπ (ζηξαηεγηθήο), µέζσ µηαο εθαξµνγήο, ζηε µνληεινπνίεζε, ζηελ 

αλαηξνθνδφηεζε θαη ζηελ ελίζρπζε, ελψ νη εξεπλεηέο εθηίµεζαλ θαηά ηε 

θαηεγνξηνπνίεζε ην κνληέιν δηδαζθαιίαο (δαζθαινθεληξηθφ), ηε δηδαθηηθή ηερληθή 

(αθεγεµαηηθή), ηελ αμηνιφγεζε (έµθαζε ζην απνηέιεζµα) θαη ηα ιάζε, ηα νπνία σο 

πξντφλ απξνζεμίαο δηνξζψλνληαη µε ηελ εμάζθεζε. Οη παξεµβάζεηο πνπ αλήθνπλ ζ‟ 

απηή ηελ θαηεγνξία είλαη νη αθφινπζεο:  

1. Αληέγξαςε-Κξύςε-ζύγθξηλε ή Copy-Cover-Compare (CCC): Ζ κέζνδνο απηή 

ησλ Ozaki θαη ζπλεξγάηεο (1996), εζηηάδεη ζηε βειηίσζε ζε πξνβιήµαηα 

πνιιαπιαζηαζµνχ, δηήξθεζε 18 ζπλεδξίεο ησλ 10-20 ιεπηψλ ε θαζεκία γηα ηξεηο 

θνξέο ηελ εβδνκάδα θαη απνηειείηαη απφ πέληε βήµαηα: (α) θνίηαμε ηελ πξψηε 

ζπµπιεξσµέλε µαζεµαηηθή πξάμε, (β) δηάβαζε δπλαηά ην πξφβιεµα θαη αληίγξαςε 

ηελ απάληεζε, (γ) θξχςε ην πξφβιεµα, (δ) πεο δπλαηά ην πξφβιεµα θαη γξάςε ην 

απφ µλήµεο θαη (ε) ζχγθξηλε ηελ απάληεζε ζνπ µε ην πξσηφηππν. Με ηελ έξεπλα 

απηή, παξαηεξήζεθε αχμεζε ηνπ πνζνζηνχ ηεο ζσζηήο απάληεζεο µεηαμχ ηεο 

παξαδνζηαθήο µεζφδνπ (31,6%) θαη ηεο (CCC) (98%).  

2. Πξάμεηο θιαζµάησλ θαη δεθαδηθώλ: Οη Woodward θαη ζπλεξγάηεο (1999) 

ζπλέθξηλαλ δχν µεζφδνπο δηδαζθαιίαο δεθαδηθψλ γηα µαζεηέο µε ΜΓΜ. 

πγθεθξηκέλα, δηαρψξηζαλ µηα νµάδα 44 µαζεηψλ µε µαζεζηαθέο δπζθνιίεο ζε δχν 
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νµάδεο. Ζ πξψηε νµάδα δηδάρζεθε ηελ έλλνηα ηεο δηαδηθαζίαο πξνζέγγηζεο 

θιαζµάησλ µε δεθαδηθνχο αξηζµνχο, ελψ  ε δεχηεξε νµάδα δηδάρζεθε ηελ ίδηα 

έλλνηα µε δηφξζσζε ησλ ιαζψλ θαη ησλ ηερληθψλ ζηηο αζθήζεηο. Οη µαζεηέο ηεο θάζε 

νµάδαο έιαβαλ γηα 6 εβδνµάδεο ηελ θαηάιιειε βειηίσζε ησλ πξναπαηηνχµελσλ 

γλψζεσλ, ελψ ε αμηνιφγεζε µε δνθηκαζίεο έδεημε φηη νη µαζεηέο ζεµείσζαλ 

επηδφζεηο 80% θαη άλσ ζηε βειηίσζε ησλ πξναπαηηνχµελσλ. Ζ παξέµβαζε δηήξθεζε 

4 εβδνκάδεο θαη  νη εξεπλεηέο αμηνιφγεζαλ ζην ηέινο ηηο επηδφζεηο ησλ δχν νµάδσλ 

µε δχν δνθηκαζίεο, αληίζηνηρα. ηελ πξψηε δνθηκαζία, δεηήζεθε λα απαληήζνπλ νη 

µαζεηέο θάλνληαο πξάμεηο µε ην ρέξη θαη ηα απνηειέζµαηα ήηαλ ραµειά θαη γηα ηηο 

δχν νµάδεο (ιηγφηεξν απφ 40%). ηε δεχηεξε δνθηκαζία νη µαζεηέο µπνξνχζαλ λα 

απαληήζνπλ θάλνληαο πξάμεηο µε ππνινγηζηηθή µεραλή. Σα απνηειέζµαηα θαη γηα ηηο 

δχν νµάδεο ήηαλ ζρεηηθά πςειά (άλσ ηνπ 80%).  

3. Πξάμεηο θιαζµάησλ θαη δεθαδηθώλ µε άµεζε δηδαζθαιία: Με ηελ ελ ιφγσ 

έξεπλα, νη Scarlato θαη Burr (2002), µειέηεζαλ ηα απνηειέζµαηα ηεο άµεζεο 

δηδαζθαιίαο (Α∆) πξνβιεµάησλ µε πξάμεηο θιαζµάησλ θαη δεθαδηθψλ αξηζµψλ, ε 

νπνία βαζίδεηαη ζε πέληε ζπλζήθεο: (α) δηδαζθαιία πξναπαηηνχµελσλ γλψζεσλ, (β) 

κνληεινπνίεζε ησλ απαξαίηεησλ ηερληθψλ, (γ) πξαθηηθή θαζνδήγεζε ψζηε λα 

επηηεπρζεί ηνπιάρηζηνλ 90% αθξίβεηα, (δ) δηδαζθαιία µέρξη λα θαηαθηεζεί 

ηνπιάρηζηνλ ην 80% ηνπ ζηφρνπ θαη (ε) αλαηξνθνδφηεζε, φπνπ ρξεηάδεηαη δηφξζσζε.  

          Ζ ζπγθεθξηκέλε παξέµβαζε πξαγκαηνπνηήζεθε ζε µηα νµάδα 6 µαζεηψλ µε 

ΜΓΜ. Ζ νµάδα ρσξίζζεθε ζε δχν µηθξφηεξεο νµάδεο ησλ 4 θαη ησλ 2 µαζεηψλ. ηε 

πξψηε νµάδα, δηδάρζεθε ε Α∆, ελψ, ζηε δεχηεξε νµάδα, δηδάρζεθε ε παξαδνζηαθή 

µέζνδνο πνπ ππνδεηθλχεη ην αλαιπηηθφ πξφγξαµµα. Ζ παξέµβαζε νινθιεξψζεθε ζε 

20 εβδνκάδεο, θαζεκεξηλψλ 45 ιεπηψλ ζπλαληήζεσλ. Ζ αμηνιφγεζε έδεημε φηη νη 3 
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ζηνπο 4 µαζεηέο ηεο πξψηεο νµάδαο είραλ βειηηψζεη ζεµαληηθά ηελ επίδνζε ηνπο, 

ελψ νη καζεηέο ηεο άιιεο νµάδαο δελ βειηίσζαλ ηε βαζµνινγία ηνπο κεηαμχ 

δηαγλσζηηθψλ θαη απνδεηθηηθψλ αμηνινγήζεσλ.  

 

2.3.2 Γλσζηηθέο  

 

        Οη γλσζηηθέο παξεµβάζεηο ζηελ θαηεγνξία απηή θαηεγνξηνπνηνχληαη, 

πεξαηηέξσ, ζε: (1) δηδαζθαιίεο µλεµνληθψλ ζηξαηεγηθψλ, (2) πξννδεπηηθήο θιίµαθαο 

δηδαζθαιίεο, (3) δηδαζθαιίεο γλσζηηθψλ ζηξαηεγηθψλ, (4) δηδαζθαιίεο πνπ 

βαζίδνληαη ζε ζρεµαηηθέο αλαπαξαζηάζεηο θαη (5) ζηξαηεγηθέο απηνέιεγρνπ θαη 

απηνπαξαθνινχζεζεο µε γξάθεµα απηναμηνιφγεζεο.  

1. ∆ηδαζθαιίεο µλεµνληθώλ ζηξαηεγηθώλ: Οη µλεµνληθέο ζηξαηεγηθέο είλαη απηέο 

πνπ επηδηψθνπλ λα ελδπλαµψζνπλ ηελ εξγαδφµελε µλήµε. ηελ ελ ιφγσ θαηεγνξία 

ππάξρνπλ δχν ζρεηηθέο µειέηεο, νη νπνίεο  είραλ σο ζηφρν λα βνεζήζνπλ ηνπο 

µαζεηέο λα ζπµνχληαη πιεξνθνξίεο.  

        Ζ πξψηε κειέηε αθνξά ηε δηδαζθαιία LAP (Look, Ask yourself, Pick) ή 

(Κνίηαμε, Ρψηεζε ηνλ εαπηφ ζνπ, Δπέιεμε) ζηελ έξεπλα ησλ Test θαη Ellis (2005), 

ζχκθσλα κε ηελ νπνία ζπζρεηίδνληαο ηε κέζνδν µε µία ιέμε, πξφηαζε, εηθφλα, 

ηέρλαζµα ή ηερληθή, κπνξεί λα βνεζεζεί ε εξγαδφκελε µλήµε θαη λα ηε ζπµάηαη. 

Δηδηθφηεξα, ε κέζνδνο LAP επηδηψθεη λα βνεζήζεη ηνπο µαζεηέο ζηελ επίιπζε 

πξνβιεµάησλ πνπ πεξηέρνπλ πξφζζεζε θαη αθαίξεζε εηεξψλπµσλ θιαζµάησλ. Ζ 

παξέµβαζε απηή, απεπζπλφηαλ ζηνπο µαζεηέο ηεο γεληθήο ηάμεο, φπνπ ζπµµεηείραλ 

ηξεηο µαζεηέο µε ΜΓΜ. Ζ ζηξαηεγηθή βαζίζηεθε ζηελ απνκλεκφλεπζε ηνπ πξψηνπ 

γξάµµαηνο θάζε βήµαηνο θαη πεξηειάµβαλε: (α) κνληεινπνίεζε ηεο ζηξαηεγηθήο, (β) 
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δηαηχπσζε ησλ βεµάησλ απφ ηνπο µαζεηέο µε θαζνδήγεζε, (γ) αηνµηθή εθαξµνγή 

ηεο µεζφδνπ θαη (δ) εθαξµνγή µε ηνπο µαζεηέο ζε δεχγε θαη ηε ρξήζε βνεζεηηθψλ 

πιηθψλ. Ζ  ζπγθεθξηκέλε παξέµβαζε δηήξθεζε 23-26 ζπλεδξίεο ησλ 30 ιεπηψλ ε 

θαζεκία θαη νη µαζεηέο µε µαζεζηαθέο δπζθνιίεο ζηα µαζεµαηηθά θαηέθηεζαλ ην 

ζηφρν ζε πνζνζηφ 89% θαη άλσ, ελψ δηαηήξεζαλ ηε µέζνδν απηή, 6 εβδνµάδεο µεηά 

ηελ παξέµβαζε, ζε πνζνζηφ 80% θαη άλσ.  

          Αλαθνξηθά κε ηε δεχηεξε κειέηε πνπ πξαγκαηνπνίεζαλ νη Manalo θαη 

ζπλεξγάηεο (2000), εθαξκφζηεθαλ δχν κέζνδνη δηδαζθαιίαο ζε µαζεηέο µε 

µαζεζηαθέο δπζθνιίεο ζηηο πξάμεηο ησλ δεθαδηθψλ αξηζµψλ. Ζ πξψηε µέζνδνο ήηαλ 

ε δηδαζθαιία µλεµνληθψλ ηερληθψλ (Process Mnemonic Instruction-PMI) θαη 

δηδάζθεη µλεµνληθέο ηερληθέο, ψζηε νη µαζεηέο λα αλαθαινχλ ζηε µλήµε ηνπο ηηο 

δηαδηθαζίεο πξφζζεζεο, αθαίξεζεο, πνιιαπιαζηαζµνχ θαη δηαίξεζεο αθεξαίσλ θαη 

δεθαδηθψλ αξηζµψλ. Ζ δεχηεξε µέζνδνο ήηαλ ε δηδαζθαιία επίδεημεο θαη µίµεζεο 

(Demonstration Imitation Instruction-DII), ν εθπαηδεπηηθφο παξνπζηάδεη δηάθνξα 

παξαδείγµαηα θαη νη µαζεηέο επηιχνπλ αλάινγα πξνβιήµαηα. Γηα λα ζπγθξίλνπλ ηελ 

απνηειεζµαηηθφηεηα ησλ µεζφδσλ ηνπο έθαλαλ δχν πεηξάµαηα. ην πξψην 

ζπµµεηείραλ 29 µαζεηέο µε ΜΓΜ θαη ρσξίζζεθαλ ζε 4 νµάδεο. ηελ πξψηε νκάδα, 

δηδάρζεθαλ κε ηε κέζνδν ΡΜΗ, ζηε δεχηεξε, δηδάρζεθαλ κε ηε κέζνδν DII, ζηε ηξίηε 

θαη ηέηαξηε νµάδα, δηδάρζεθαλ δηάθνξεο δεμηφηεηεο, φπσο: αλαγλσζηηθέο, 

ζπγθέληξσζεο, θαηαλφεζεο θαη ηήξεζεο ζεκεηψζεσλ ή δελ δηδάρζεθαλ ηίπνηα. Σα 

απνηειέζµαηα έδεημαλ φηη νη µαζεηέο ησλ δχν πξψησλ νµάδσλ ζεµείσζαλ 

ζεµαληηθή πξφνδν ζε ζρέζε µε ηε δηαγλσζηηθή θαη ηελ απνδεηθηηθή αμηνιφγεζε 

αιιά θαη ζε ζρέζε µε ηελ ηξίηε θαη ηελ ηέηαξηε νµάδα. ην δεχηεξν πείξαµα, 

δεκηνπξγήζεθαλ, επίζεο, 4 νµάδεο, αιιά ζηηο δπν ηειεπηαίεο δελ δηδάρζεθε 
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απνιχησο ηίπνηα. Σα απνηειέζµαηα ήηαλ αλάινγα µε ην πξψην πείξαµα, ελψ θαη ζηα 

δχν πεηξάµαηα ππήξμε πςειφ πνζνζηφ δηαηήξεζεο, 6 εβδνκάδσλ, αθφηνπ 

νινθιεξψζεθε ε παξέκβαζε (γηα ην ΡΜΗ 87% θαη γηα ην DII 61%).  

2. ∆ηδαζθαιίεο Πξννδεπηηθήο Κιίµαθαο: Πξφθεηηαη γηα παξεµβάζεηο πνπ 

πεξηιαµβάλνπλ ηξία ζηάδηα: (α) δηδαζθαιία ζπγθεθξηµέλσλ ελλνηψλ, (β) δηδαζθαιία 

εµη-ζπγθεθξηµέλσλ ελλνηψλ θαη (γ) δηδαζθαιία αθεξεµέλσλ ελλνηψλ. Οη ελ ιφγσ 

κέζνδνη δηδαζθαιίαο αλαθέξνληαη είηε σο CRA (Concrete to Representational to 

Abstract),  δειαδή,   Αλαπαξάζηαζε Αθεξεκέλσλ ζρέζεσλ µε πγθεθξηµέλα µέζα 

είηε σο CSA (Concrete, Semi-concrete, Abstract), δειαδή,   Αλαπαξάζηαζε 

Αθεξεκέλσλ ζρέζεσλ µε Ζκη-ζπγθεθξηµέλα Μέζα, ελψ παξνπζηάδνληαη 6 

παξεκβάζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηηο παξαπάλσ κεζφδνπο. Μηα απφ απηέο είλαη ε 

έξεπλα ηνπ Butler θαη ησλ ζπλεξγαηψλ ηνπ (2003), ζηελ νπνία ζπγθξίζεθε ε CRA 

δηδαζθαιία (δηδαζθαιία αθεξεµέλσλ ζρέζεσλ µε ζπγθεθξηµέλα µέζα) µε ηε RA 

δηδαζθαιία (δειαδή, δηδαζθαιία αθεξεµέλσλ ζρέζεσλ ρσξίο ηε ρξήζε 

ζπγθεθξηµέλσλ µέζσλ) γηα ηελ εθµάζεζε θιαζµάησλ. Σν δείγµα ηνπο απνηεινχληαλ 

απφ 50 καζεηέο µε ΜΓΜ, νη νπνίνη ρσξίζζεθαλ ζε δχν νµάδεο ησλ 26 µαζεηψλ γηα 

ηε CRA θαη ησλ 24 γηα ηε RA δηδαζθαιία. Σα απνηειέζµαηα ηεο απνδεηθηηθήο 

αμηνιφγεζεο έδεημαλ φηη θαη ζηηο δχν πεξηπηψζεηο νη µαζεηέο ζεµείσζαλ πξφνδν, 

αιιά νη καζεηέο ζηε CRA δηδαζθαιία, ζεκείσζαλ µκεγαιχηεξε πξφνδν ζηελ 

εθµάζεζε ησλ θιαζµάησλ θαη ζηελ θαηάθηεζε µεηαγλσζηηθψλ δεμηνηήησλ.  

            Απφ ηελ άιιε, νη Cass θαη ζπλεξγάηεο (2003) πξφηεηλαλ έλα ηξφπν ρεηξηζµνχ 

πιηθψλ γηα ηελ επίιπζε γεσµεηξηθψλ πξνβιεµάησλ ζρεηηθά κε ηελ εχξεζε ηεο 

πεξηκέηξνπ θαη ηνπ εκβαδνχ γεσκεηξηθψλ ζρεκάησλ. ηελ παξέµβαζε απηή, 

ζπµµεηείραλ ηξεηο µαζεηέο µε ΜΓΜ, ελψ πξαγκαηνπνηήζεθαλ 42 θαζεκεξηλέο 



48 

 

ζπλεδξίεο ησλ 15-20 ιεπηψλ ε θαζεκία. Οη µαζεηέο άξρηζαλ λα παξνπζηάδνπλ 

δείγµαηα βειηίσζεο µεηά ηηο πξψηεο 7 εµέξεο. ην ηέινο ηεο παξέµβαζεο, νη 

µαζεηέο µπνξνχζαλ λα ρεηξηζζνχλ µε επηηπρία απιά αιιά θαη δπζθνιφηεξα 

γεσκεηξηθά πξνβιήµαηα.  

         Δπηπιένλ, νη Maccini θαη Ruhl (2000) µειέηεζαλ ηε µέζνδν STAR (Search, 

Translate, Answer, Review) ή (Έξεπλα, Μεηάθξαζε, Απάληεζε, Δπαιήζεπζε), γηα 

ηελ επίιπζε πξνβιεµάησλ ζε 3 µαζεηέο µε ΜΓΜ ζε 21 ζπλεδξίεο ησλ 20-30 

ιεπηψλ. Οη ζπµµεηέρνληεο βειηίσζαλ, ηφζν ηηο γλσζηηθέο ζηξαηεγηθέο ηνπο, φζν θαη 

ηηο µεηαγλσζηηθέο ηνπο δεμηφηεηεο. Παξφκνηα, νη Maccini θαη Hughes (2000) 

µειέηεζαλ ηελ ίδηα µέζνδν, ζε 6 µαζεηέο µε ΜΓΜ, θαη θαηέιεμαλ ζηα  ίδηα αθξηβψο 

ζπκπεξάζκαηα. 

         ηε ζπλέρεηα, νη Witzel θαη ζπλεξγάηεο (2003), ζπλέθξηλαλ ηε CRA κέζνδν 

δηδαζθαιίαο γηα ηελ επίιπζε εμηζψζεσλ µε ηελ παξαδνζηαθή κέζνδν δηδαζθαιίαο, ζε 

358 µαζεηέο γπµλαζίνπ, απφ ηνπο νπνίνπο 34 είραλ ΜΓΜ, δηάξθεηαο 19 δηδαθηηθψλ 

σξψλ, ζην πιαίζην ηεο γεληθήο ηάμεο. Όινη νη µαζεηέο, πνπ ζπµµεηείραλ ζηε CRA 

δηδαζθαιία, βειηίσζαλ, πεξηζζφηεξν, ηελ απφδνζε ηνπο ζηελ επίιπζε εμηζψζεσλ ζε 

ζρέζε µε ηνπο µαζεηέο πνπ ζπµµεηείραλ ζηε δηδαζθαιία µε ηνλ παξαδνζηαθφ ηξφπν.  

           Σέινο, νη Witzel θαη ζπλεξγάηεο (2005) ζπλέθξηλαλ ηε CRA δηδαζθαιία µε ηε 

RA δηδαζθαιία ζε δείγµα 231 µαζεηψλ, απφ ηνπο νπνίνπο 49 είραλ ΜΓΜ ζε µηα 

παξέµβαζε δηάξθεηαο 19 δηδαθηηθψλ σξψλ. Σα απνηειέζµαηα ηεο απνδεηθηηθήο 

αμηνιφγεζεο ήηαλ ζπγθξηηηθά φµνηα µε εθείλα ηεο έξεπλαο ηνπ Butler θαη ησλ 

ζπλεξγαηψλ ηνπ (2003).  
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3. ∆ηδαζθαιίεο γλσζηηθώλ ζηξαηεγηθώλ: Οη Naglieri θαη Johnson (2000) 

µειέηεζαλ ηα απνηειέζµαηα ηεο δηδαζθαιίαο ζηξαηεγηθήο ζρεδηαζµνχ ζε µαζεηέο 

µε ΜΓΜ, νη νπνίεο εληνπίδνληαλ, θπξίσο, ζηελ νξγάλσζε ησλ πιεξνθνξηψλ θαη ζην 

ζρεδηαζµφ επίιπζεο αζθήζεσλ. Οη εξεπλεηέο ζηεξίρζεθαλ ζηε ζεσξία PASS 

(Planning, Attention, Simultaneous, Successive) ή  (ρεδηαζµφο, Πξνζνρή, 

Σαπηφρξνλεο (Οιηζηηθέο) θαη Γηαδνρηθέο Γηεξγαζίεο). Ζ ζηξαηεγηθή απηή 

πξνυπνζέηεη ηέζζεξα βήµαηα: (α) νξγάλσζε ησλ πιεξνθνξηψλ ηεο άζθεζεο µε 

απηνέιεγρν, (β) πξνζνρή θαη ζπγθέληξσζε θαηά ηελ επίιπζε ηεο άζθεζεο, (γ) 

ηαπηφρξνλεο δηαδηθαζίεο µε νξζή ρξήζε ησλ πιεξνθνξηψλ θαη (δ) δηαδνρηθή 

δηαδηθαζία επίιπζεο ηεο άζθεζεο. Αλαιπηηθφηεξα, ε ελ ιφγσ παξέµβαζε 

πξαγκαηνπνηήζεθε ζε 19 µαζεηέο µε ΜΓΜ, ζε 14 ζπλεδξίεο ησλ 30 ιεπηψλ. Οη 

µαζεηέο δηαρσξίζζεθαλ ζε 5 νµάδεο, (κηα πεηξακαηηθή θαη ηέζζεξηο νκάδεο ειέγρνπ) 

κε βάζε ηελ αμηνιφγεζε CAS (Cognitive Assessment System), δειαδή, κε έλα 

ζχζηεκα γλσζηηθήο αμηνιφγεζεο. Σα απνηειέζµαηα ηεο απνδεηθηηθήο αμηνιφγεζεο 

έδεημαλ φηη νη µαζεηέο ηεο πεηξαµαηηθήο νµάδαο βειηίσζαλ, ζεµαληηθά, ηελ απφδνζή 

ηνπο ζηελ επίιπζε αζθήζεσλ.  

          ηε ζπλέρεηα, νη Joseph θαη Hunter (2001) µειέηεζαλ µηα γλσζηηθή 

παξέµβαζε ζρεηηθά κε ηελ επίιπζε πξνβιεµάησλ, µε πξφζζεζε θαη αθαίξεζε 

θιαζµάησλ, µε ηε βνήζεηα θαξηψλ (Cue Cards). πγθεθξηκέλα, ζπµµεηείραλ 3 

καζεηέο µε ΜΓΜ, ζε 24 ζπλεδξίεο. Ζ δηαγλσζηηθή αμηνιφγεζε έγηλε µε ηε µέζνδν 

CAS, δειαδή, κε έλα ζχζηεκα γλσζηηθήο αμηνιφγεζεο θαη ηε δνθηκαζία WIAT 

(Wechsler Individual Achievement Test), πνπ αμηνινγνχζε κηα γλσζηηθή επίηεπμε. Ζ 

απνδεηθηηθή αμηνιφγεζε, µεηά ην πέξαο ηεο παξέµβαζεο, έγηλε µε ηε βνήζεηα ηεο 
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ζπµπιήξσζεο ελφο θξηηεξίνπ θαη νη καζεηέο ζεκείσζαλ επίδνζε πνπ θπκαηλφηαλ ζε 

πνζνζηφ απφ 90% έσο 100%.  

4. ∆ηδαζθαιίεο πνπ βαζίδνληαη ζε ζρεµαηηθέο αλαπαξαζηάζεηο: Οη παξεµβάζεηο 

απηέο βαζίδνληαη ζε δηδαζθαιίεο ζηξαηεγηθψλ επίιπζεο πξνβιεµάησλ µε ηε βνήζεηα 

ζρεµαηηθψλ αλαπαξαζηάζεσλ θαη είλαη γλσζηέο σο SBI ζηξαηεγηθέο (Schema-Based 

Strategy Instruction) δειαδή, ζηξαηεγηθέο ζρεκαηηθήο αλαπαξάζηαζεο. 

πγθεθξηκέλα, νη Jitendra θαη ζπλεξγάηεο (1999) πξαγµαηνπνίεζαλ παξέµβαζε ζε 4 

µαζεηέο µε ΜΓΜ ηεο SBI ζηξαηεγηθήο γηα δηδαζθαιία πξνβιεµάησλ πξφζζεζεο θαη 

αθαίξεζεο, πνπ πεξηειάµβαλαλ έλα ή δπν βήµαηα επίιπζεο, ρξεζηµνπνηψληαο έλα 

ζρέδην πνιιαπιήο εμέηαζεο. Οη µαζεηέο βειηίσζαλ ηελ απφδνζε ηνπο ζε πνζνζηφ 

επηηπρίαο απφ 73% έσο 86% θαη ην δηαηήξεζαλ µεηά απφ 6 εβδνµάδεο ζε πνζνζηφ 

πνπ έθζαλε ην 80%.  

          Οη ίδηνη εξεπλεηέο (2002), ζε ζπλέρεηα ηεο πξνεγνχµελεο έξεπλαο ζε 

πξνβιήµαηα πνιιαπιαζηαζµνχ θαη δηαίξεζεο ζε 4 µαζεηέο µε ΜΓΜ, γηα 18 

ζπλεδξίεο ησλ 35-40 ιεπηψλ, νη µαζεηέο επίζεο βειηίσζαλ ηελ απφδνζή ηνπο µε 

εµθαλή απνηειέζµαηα µεηά απφ 12 ζπλεδξίεο. ∆ηαηήξεζαλ ζε πςειά πνζνζηά ηηο 

επηδφζεηο ηνπο 10 εβδνµάδεο µεηά ηελ παξέµβαζε.  

          Έπεηηα, νη Xin θαη ζπλεξγάηεο (2005) ζπλέθξηλαλ ηε SBI ζηξαηεγηθή µε ηε 

γεληθή δηδαζθαιία, ζε 22 µαζεηέο µε ΜΓΜ. Ζ µειέηε πεξηιάµβαλε θαη γηα ηηο δχν 

ζηξαηεγηθέο: ίδην αξηζµφ ζπλεδξηψλ θαη ρξφλνπ γηα θάζε ζπλεδξία, θαζνδήγεζε απφ 

ηνλ δάζθαιν (µνληεινπνίεζε, αλαηξνθνδφηεζε θηι.), ρξήζε ππνινγηζηηθψλ 

µεραλψλ θαη ζηξαηεγηθή επίιπζεο πξνβιεµάησλ ηεζζάξσλ βεµάησλ.  
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           Δηδηθφηεξα, ε γεληθή ζηξαηεγηθή ηεο SBI κεζφδνπ ζπκπεξηειάκβαλε ηα 

αθφινπζα βήκαηα: α) δηάβαζε θαη θαηαλφεζε, β) αλάπηπμε έλα ζρέδην επίιπζεο, γ) 

επίιπζε ην πξφβιεµα θαη αηηηνιφγεζε ηνλ ηξφπν επίιπζεο πνπ αθνινχζεζεο θαη 

ηέινο δ) έιεγμέ ην. Χζηφζν, παξάιιεια µε ηελ παξέµβαζε, νη εξεπλεηέο 

δηαπίζησζαλ φηη νη καζεηέο παξνπζίαζαλ ζεµαληηθή πξφνδν θαη ζηηο δχν 

ζηξαηεγηθέο, µε κεγαιχηεξε επίδνζε γηα ηε SBI ζηξαηεγηθή, ελψ νη καζεηέο µε ηελ 

SBI βειηηψζεθαλ πνιχ πεξηζζφηεξν ζηηο µεηαγλσζηηθέο δεμηφηεηεο ζε ζχγθξηζε µε 

ηε γεληθή δηδαζθαιία.  

5. ηξαηεγηθή απηνπαξαθνινύζεζεο θαη απηναλαπαξάζηαζεο: Οη Shimabukuro 

θαη ζπλεξγάηεο (2000) νξγάλσζαλ µία µφλν νµάδα απνηεινχµελε απφ ηξεηο µαζεηέο 

µε ΜΓΜ, εθ ησλ νπνίσλ ν έλαο καζεηήο ήηαλ δηαγλσζκέλνο κε ζχλδξνκν ∆ΔΠ-Τ. 

θνπφο ηνπο ήηαλ λα µειεηήζνπλ µηα παξέµβαζε ζε ηξεηο ηνµείο, ζηελ αλαγλσζηηθή 

θαηαλφεζε, ηελ θαηαλφεζε ησλ Μαζεκαηηθψλ θαη ζηε γξαπηή έθθξαζε. Ζ έξεπλα 

πεξηειάµβαλε ηα απνηειέζµαηα απηνειέγρνπ θαη απηναλαπαξάζηαζεο ησλ µαζεηψλ 

ζρεηηθά µε ηηο ζπµπεξηθνξέο ηνπο, ηελ αθξίβεηα θαη ηελ παξαγσγηθφηεηά ηνπο µε ηε 

ρξήζε ελφο γξαθήκαηνο. Σα απνηειέζµαηα θαηέδεημαλ φηη ν µέζνο φξνο επίδνζεο 

ζηα Μαζεµαηηθά απμήζεθε απφ 51% σο 56% ζην 88% σο 94%. Σα απνηειέζµαηα 

ηεο παξαπάλσ παξέµβαζεο ρξεηάδνληαη πεξαηηέξσ δηεξεχλεζε. 

 

2.3.3 Δλαιιαθηηθά ζπζηήµαηα δηδαζθαιίαο  

 

      ηελ πεξίπησζε απηή, ζπκπεξηιακβάλνληαη παξεµβάζεηο θαη κειέηεο πνπ 

πεξηέρνπλ: (1) δηδαζθαιίεο επξχηεξνπ πιαηζίνπ, ππφ ηε µνξθή δηζθεηψλ βίληεν θαη 

(2) δηδαζθαιίεο µε ηελ θαζνδήγεζε ησλ πεξηζζφηεξν πξνρσξεµέλσλ ζπλνµειίθσλ 

(peer-mediated) ή νµαδνζπλεξγαηηθέο δηδαζθαιίεο (peer-assisted).  
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1. ∆ηδαζθαιίεο επξύηεξνπ πιαηζίνπ: Σέζζεξεο παξεµβάζεηο µε ρξήζε βίληεν 

πξαγκαηνπνηήζεθαλ απφ ηνλ Bottge θαη ηνπο ζπλεξγάηεο ηνπ (1999, 2001, 2002, 

2003), ησλ νπνίσλ ηα εξεπλεηηθά επξήκαηα έδεημαλ φηη ε ελ ιφγσ κέζνδνο πνπ 

αθνινπζήζεθε είρε θαιχηεξα απνηέιεζκα ζηνπο καζεηέο κε ΜΓΜ έλαληη ηεο 

παξαδνζηαθήο. πγθεθξηκέλα, ζε θάζε µειέηε ρξεζηµνπνηήζεθε µε ηηο θαηάιιειεο 

πξνζαξµνγέο ε ζεηξά ηνπ Jasper Woodbury ηνπ Κέληξνπ Σερλνινγίαο γηα ηε Γλψζε 

θαη ηε Μάζεζε ζην Παλεπηζηήµην Vanderbilt, ελψ φιεο νη παξεµβάζεηο εζηίαδαλ 

ζηελ επίιπζε πξνβιεκάησλ. Αλαιπηηθφηεξα, ζηελ πξψηε έξεπλα ηνπ Bottge (1999), 

έιαβαλ κέξνο 66 καζεηέο γεληθψλ ηµεµάησλ, ζε ρξνληθφ δηάζηεµα 10 εµεξψλ. 

Αθνινχζεζε ε δεχηεξε έξεπλα ησλ Bottge θαη ζπλεξγάηεο (2001), ζηελ νπνία 

ζπκκεηείραλ 75 καζεηέο, απφ ηνπο νπνίνπο 16 είραλ ΜΓΜ, ζε 12 ζπλαληήζεηο ησλ 90 

ιεπηψλ ε θαζεκία. ηε ζπλέρεηα, ην 2002, πξαγκαηνπνηήζεθε ε ηξίηε έξεπλα ησλ 

Bottge θαη ζπλεξγάηεο, φπνπ πήξαλ κέξνο 42 καζεηέο, απφ ηνπο νπνίνπο νη 6 ήηαλ µε 

ΜΓΜ, δηάξθεηαο 12 εκεξψλ. Σέινο, νη ίδηνη εξεπλεηέο (2003), δηεμήγαγαλ κηα αθφκε 

έξεπλα ζηελ νπνία ζπκκεηείραλ 37 καζεηέο απφ ηνπο νπνίνπο νη 4 ήηαλ µε ΜΓΜ θαη 

δηαρσξίζζεθαλ ζε ηξεηο νµάδεο. Ζ πξψηε νκάδα ζπκκεηείρε ζε 22 ζπλεδξίεο, ε 

δεχηεξε ζε 30 θαη ε ηξίηε ζε 12. Χζηφζν, φιεο νη παξαπάλσ έξεπλεο θαηέιεγαλ ζην 

ζπκπέξαζκα φηη νη επηδφζεηο ησλ καζεηψλ κε ΜΓΜ εθαξκφδνληαο ηελ ελαιιαθηηθή 

κέζνδν δηδαζθαιίαο κε ρξήζε βίληεν ήηαλ θαιχηεξεο ζπγθξηηηθά κε ηελ 

παξαδνζηαθή. 

2. Οµαδνζπλεξγαηηθέο δηδαζθαιίεο: Οη Fuchs & Calhoon (2003), εθάξκνζαλ 

παξέκβαζε νκαδνζπλεξγαηηθήο δηδαζθαιίαο, κε ζθνπφ ηε βειηίσζε ησλ 

καζεκαηηθψλ πξάμεσλ, ζε κηα νκάδα 92 καζεηψλ, απφ ηνπο νπνίνπο νη 68 είραλ 

θάπνηα ΜΓΜ. πγθεθξηκέλα, ρξεζηκνπνηήζεθε κηα πεηξακαηηθή νκάδα, ζηελ νπνία 
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πξαγκαηνπνηήζεθε παξέκβαζε κε δηδαζθαιία γλσζηηθψλ ζηξαηεγηθψλ, θαη κηα 

νκάδα ειέγρνπ σο ζπγθξηηηθή νκάδα, ελψ νη ζπκκεηέρνληεο ρσξίζηεθαλ ζε δεπγάξηα 

βάζεη ησλ ηθαλνηήησλ ηνπο θαη ν θαζέλαο ελαιιάζζνληαλ κεηαμχ ηνπ ξφινπ ηνπ 

δηδαζθφκελνπ θαη ηνπ δηδάζθνληα, βνεζψληαο έηζη ν έλαο ηνλ άιινλ ζηελ επίιπζε 

ησλ καζεκαηηθψλ αζθήζεσλ. Σα απνηειέζκαηα ηεο ελ ιφγσ έξεπλαο έδεημαλ φηη νη 

καζεηέο κε ΜΓΜ, κπνξνχλ λα βειηηψζνπλ ζεκαληηθά ηελ επίδνζή ηνπο ζηα 

Μαζεκαηηθά, αλ νη εθπαηδεπηηθνί πξνζεγγίζνπλ ηνλ ηξφπν δηδαζθαιίαο ηνπο κε 

δηαθνξεηηθέο κεζφδνπο απφ ηηο παξαδνζηαθέο, πεξηιακβάλνληαο δηδαθηηθέο ηερληθέο 

φπσο: α) Απνηειεζκαηηθέο κεζφδνπο πνπ βνεζνχλ ηνπο καζεηέο λα ηηο γεληθεχνπλ 

ζηελ επίιπζε αζθήζεσλ, β) Βαζκηαία ιεθηηθή θαζνδήγεζε ζε βήκαηα, γ) 

Οκαδνζπλεξγαηηθέο δηδαζθαιίεο, δ) Δθαξκνγή θαζνδήγεζεο κέζσ ζρεκάησλ, ε) 

Υξήζε νπηηθναθνπζηηθψλ κέζσλ θαη πιηθψλ, ζη) Γηαγξάκκαηα θαη ελλνηνινγηθνχο 

ράξηεο θαη δ) Γηδαζθαιία κεηαγλσζηηθψλ ζηξαηεγηθψλ. 

           πκπεξαζκαηηθά, ε παξαπάλσ αλαζθφπεζε, φζνλ αθνξά ηηο παξεκβάζεηο, 

έδεημε φηη νη καζεηέο µε ΜΓΜ µπνξνχλ λα βειηηψζνπλ ζεµαληηθά ηελ επίδνζή ηνπο 

ζηα Mαζεµαηηθά, αλ νη εθπαηδεπηηθνί πξνζεγγίζνπλ, φπνπ θξίλεηαη αλαγθαίν, ηνλ 

ηξφπν δηδαζθαιίαο µε δηαθνξεηηθέο µεζφδνπο απφ ηηο παξαδνζηαθέο.  

 

2.4 Απόςεηο ησλ Μαζεκαηηθώλ Β’/ζκηαο εθπαίδεπζεο γηα ηε 

δηδαζθαιία καζεηώλ κε Μαζεζηαθέο Γπζθνιίεο ζηα Μαζεκαηηθά  

              Ζ βαζχηεξε κειέηε θαη πξαγκάησζε εξεπλψλ πάλσ ζηνλ ηνκέα ησλ 

Μαζεζηαθψλ Γπζθνιηψλ νδήγεζε ην εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα ζηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ 

εηδηθψλ εθπαηδεπηηθψλ αλαγθψλ, κε βάζε ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο ζρνιηθήο επίδνζεο 
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ησλ καζεηψλ, ρσξίο λα δίλεηαη έκθαζε ζηα ηδηαίηεξα ςπρνινγηθά ραξαθηεξηζηηθά 

ηνπ θάζε καζεηή. Κχξηνο ξπζκηζηήο ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο ζεσξείηαη ν 

εθπαηδεπηηθφο, ν νπνίνο νξίδεη κε δηθφ ηνπ ηξφπν ηα δηάθνξα πξνβιήκαηα κάζεζεο 

θαη θαηεπζχλεη αλάινγα ηελ πξαθηηθή ηνπ (Σδνπξηάδνπ, 2011).  

           Δηδηθφηεξα, κέζα απφ πιήζνο εξεπλψλ θαζψο θαη απφ ηελ εθπαηδεπηηθή 

πξαγκαηηθφηεηα, γίλεηαη θαλεξφ φηη ν ξφινο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ είλαη θξίζηκνο γηα ηε 

δηδαζθαιία παηδηψλ θαη εθήβσλ κε ΜΓΜ (Henderson, 2002; Πνιπρξνλνπνχινπ, 

2008). Χζηφζν, νη πεξηζζφηεξνη Μαζεκαηηθνί δελ δηαζέηνπλ ηηο θαηάιιειεο γλψζεηο 

θαη ηελ επηκφξθσζε, ψζηε λα αληηκεησπίζνπλ καζεηέο κε ΜΓΜ, ελψ, ζπρλά, δελ 

ππάξρεη ε θαηάιιειε ππνζηήξημε απφ ην ζρνιείν.   

          Ζ παξαπάλσ παξαδνρή επηβεβαηψλεηαη κέζα απφ ηελ έξεπλα ησλ DeSimone & 

Parmar (2006), νη νπνίνη εμεηάδνπλ ηηο αληηιήςεηο 228 Μαζεκαηηθψλ ηεο Β‟/ζκηαο 

εθπαίδεπζεο ζηηο ΖΠΑ, γηα ηηο ΜΓΜ, κε ηε βνήζεηα ελφο εξσηεκαηνιφγηνπ. 

Αλαιπηηθφηεξα, ε έξεπλα έδεημε φηη ε πιεηνςεθία ησλ εθπαηδεπηηθψλ (80,3%) 

πηζηεχεη φηη νη µαζεηέο µε ΜΓΜ πξέπεη λα έρνπλ ηηο ίδηεο επθαηξίεο ζηε µάζεζε µε 

ηνπο ζπµµαζεηέο ηνπο, ελψ θαηέδεημε ηνλ ζθεπηηθηζκφ ηνπο, φζνλ αθνξά ζηελ 

απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ γεληθψλ ηάμεσλ γηα ηε δηδαζθαιία ησλ ελ ιφγσ καζεηψλ, 

θαζψο θαη ηελ επηθχιαμή ηνπο ζρεηηθά κε ηα ηκήκαηα έληαμεο, αθνχ κφιηο 41,6% 

ππνζηεξίδνπλ φηη νη ζπγθεθξηκέλνη µαζεηέο δηδάζθνληαη, ζσζηά, ζηηο γεληθέο ηάμεηο 

θαη 36,4% ζπκθσλνχλ φηη ηα ηµήµαηα έληαμεο είλαη πεξηζζφηεξν απνηειεζµαηηθά 

απφ ηηο γεληθέο ηάμεηο γηα ηνπο ελ ιφγσ µαζεηέο. Δπίζεο, νη εθπαηδεπηηθνί ζην ζχλνιφ 

ηνπο αλαγλψξηζαλ φηη νη καζεηέο απηνί αληηκεησπίδνπλ, θπξίσο, δπζθνιίεο ζηελ 

απνθσδηθνπνίεζε ησλ αξηζκεηηθψλ ζπκβφισλ, ζηελ απνκλεκφλεπζε θαη αλάθιεζε 

αξηζκεηηθψλ δεδνκέλσλ, ζηελ εθηέιεζε ππνινγηζηηθψλ ηερληθψλ (αξηζκεηηθέο 
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πξάμεηο θαη αιγφξηζκνπο), ζηελ επίιπζε πξνβιεκάησλ, ζηε δηαηήξεζε ηεο πξνζνρήο 

θαη ζηελ πξνθνξηθή επηθνηλσλία. Αθφκε, ην 31% ησλ καζεκαηηθψλ ζεσξνχλ φηη ην 

επίπεδν ππνζηήξημεο απφ ην ζρνιείν είλαη ρακειφ θαη ην 21,5% φηη νη 

ππνζηεξηθηηθέο ππεξεζίεο (π.ρ.: ζχµβνπινη, εθπαηδεπηηθά εξγαιεία) είλαη θάησ ηνπ 

κεηξίνπ. Σέινο, αλαθνξηθά κε ηελ επηκφξθσζή ηνπο γηα καζεηέο κε ΜΓΜ, κφλν 23% 

δήισζαλ φηη έρνπλ γλψζεηο απφ παλεπηζηεκηαθέο ή κεηαπηπρηαθέο ζπνπδέο, ελψ 57% 

φηη έρνπλ παξαθνινπζήζεη πεξηζζφηεξα απφ ηξία ζρεηηθά ζεκηλάξηα, 43% ιηγφηεξα 

απφ ηξία θαη ειάρηζηνη φηη δελ έρνπλ παξαθνινπζήζεη θαλέλα, σζηφζν, κφλν 1 ζηνπο 

4 πηζηεχεη φηη βνεζήζεθε, νπζηαζηηθά, απφ απηά ηα ζεκηλάξηα.  

         Δληνχηνηο, ε εθπαίδεπζε καζεηψλ κε δηαθνξεηηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο ζε 

κηα εληαία ηάμε απαηηεί πνιχ ζνβαξφ ζρεδηαζκφ θαη πξνεηνηκαζία, ε νπνία ζε 

κεγάιν βαζκφ αθνξά φινπο ηνπο εθπαηδεπηηθνχο γεληθήο θαη εηδηθήο αγσγήο θαη, 

δπζηπρψο, ζήκεξα, δελ πινπνηείηαη ζε ηθαλνπνηεηηθφ βαζκφ. Έηζη, νη πεξηζζφηεξνη 

εθπαηδεπηηθνί κπνξεί ζεσξεηηθά λα ζπκθσλνχλ κε ηε δηαθνξνπνίεζε ηεο κάζεζεο 

θαη ηε δηαθνξεηηθφηεηα ησλ καζεηψλ ζηελ ηάμε ηνπο, ζηελ πξάμε, φκσο, ζπρλά, 

πινπνηνχλ κηα κνλνδηάζηαηε δηδαζθαιία, ε νπνία, ζηελ πξαγκαηηθφηεηα, 

απεπζχλεηαη ζηνλ κέζν καζεηή (Sizer, 1999) θαη ζπάληα πξνρσξνχλ ζε αληίζηνηρε 

δηαθνξνπνίεζε ηεο δηδαζθαιίαο ηνπο (Gable et al., 2000). Απηφ ζεκαίλεη φηη ζπρλά, 

παξά ηε βειηίσζε ηεο ζηάζεο ηνπο ζην ζέκα ηεο έληαμεο ησλ καζεηψλ κε 

καζεζηαθέο δπζθνιίεο ζηε γεληθή ηάμε (Schumm & Vaughn, 1995), πεξηνξίδνληαη 

ζηελ απιή δηαηήξεζε ηεο επηθνηλσλίαο θαη ζε ζεηηθά ζρφιηα, ρσξίο λα πξνρσξνχλ 

ζηελ θαηάιιειε δηδαζθαιία (Schumm & Vaughn, 1991), ελψ είλαη, επίζεο, πηζαλφ 

λα έρνπλ κεησκέλεο πξνζδνθίεο (Fuchs & Fuchs, 1998) γηα επίδνζε, ζπξξηθλψλνληαο 

κε απηφ ηνλ ηξφπν ηηο δπλαηφηεηεο γηα πξαγκαηηθή κάζεζε. Όπσο θαίλεηαη, κάιηζηα, 
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απφ κηα έξεπλα θαηαγξαθήο ησλ απφςεσλ θαη ησλ ζηάζεσλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

γεληθήο εθπαίδεπζεο αλαθνξηθά κε ηε ζπλεθπαίδεπζε, κνινλφηη ε ζηάζε ηνπο 

απέλαληη ζηε ζπλεθπαίδεπζε ζπλνιηθά είλαη αξθεηά ζεηηθή θαη βειηηψλεηαη 

πεξαηηέξσ κε ηελ εθπαίδεπζή ηνπο ζηελ εηδηθή αγσγή (Van Reusen, Shoho, & 

Barker, 2001), ηειηθά εκθαλίδνληαη ιηγφηεξν ζεηηθνί φηαλ αληηκεησπίδνπλ καζεηέο κε 

πξνβιήκαηα ζπκπεξηθνξάο ή καζεηέο πνπ απαηηνχλ ζεκαληηθέο πξνζαξκνγέο ζηε 

δηδαζθαιία (Subban & Sharma, 2006). 

           Δηδηθφηεξα, ζηε δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε, θαη εηδηθά φζνλ αθνξά ην βαζκφ 

αληαπφθξηζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ γπκλαζίνπ ζηα δηαθνξεηηθά επίπεδα επίδνζεο ησλ 

καζεηψλ, έρεη δηαπηζησζεί φηη ειάρηζηνη εθπαηδεπηηθνί πξνρσξνχλ ζε δηαθνξνπνίεζε 

ησλ δηδαθηηθψλ πξαθηηθψλ ηνπο, θαη φηη ληψζνπλ ακεραλία θαη άγρνο φηαλ θαινχληαη 

λα δηαρεηξηζηνχλ ηελ αθαδεκατθή δηαθνξνπνίεζε ησλ καζεηψλ (Tomlinson, Moon, 

& Callahan, 1998). Γπζηπρψο, απηή ε εηθφλα ηεο έιιεηςεο δηαθνξνπνίεζεο ηεο 

δηδαζθαιίαο παξακέλεη ακεηάβιεηε παξά ηηο ζχγρξνλεο λνκνζεηηθέο ή πνιηηηθέο 

επηινγέο. ε πξφζθαηε έξεπλα ησλ Williams θαη ησλ ζπλεξγαηψλ ηνπ (2012), ε νπνία 

επί έλαλ νιφθιεξν ρξφλν κειέηεζε ηε δηδαζθαιία 360 εθπαηδεπηηθψλ ζηα 

Μαζεκαηηθά, βξέζεθε κέζα απφ ιίζηεο ειέγρνπ, πνπ ζπκπιεξψλνληαλ απφ ηνπο 

ίδηνπο ηνπο εθπαηδεπηηθνχο, φηη απηνί ζπάληα δηαθνξνπνηνχζαλ ηε δηδαζθαιία ηνπο. 

           Δίλαη θαλεξφ, ινηπφλ, φηη είλαη πην εχθνιν λα βειηησζεί ε γεληθή ζεσξεηηθή 

ζηάζε ησλ πεξηζζφηεξσλ εθπαηδεπηηθψλ απέλαληη ζηε ζπλεθπαίδεπζε παξά ε 

πξνζπκία ηνπο λα ηελ πινπνηήζνπλ. Ο ηζρπξηζκφο απηφο βαζίδεηαη ζε πξφζθαηε 

έξεπλα ζηελ Ηξιαλδία, φπνπ κειινληηθνί εθπαηδεπηηθνί εμέθξαδαλ ζηαζεξά ηελ 

άπνςή ηνπο ππέξ ηεο εθαξκνγήο ηεο ζπλεθπαίδεπζεο, αθφκε θαη θαηά ηε δηάξθεηα 

ηεο πξαθηηθήο ηνπο ζε ηέηνηεο ηάμεηο. Χζηφζν, κεηά ηελ πξαθηηθή ηνπο, έλα πνζνζηφ 
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57% ησλ παξαπάλσ δήισζε φηη δελ είλαη δπλαηφλ κέζα ζηελ ίδηα ηάμε λα δηδαρζνχλ 

απνηειεζκαηηθά καζεηέο πνιχ δηαθνξεηηθψλ επηπέδσλ θαζψο θαη φηη, ελψ ε 

ζπλεθπαίδεπζε έρεη ζεηηθέο θνηλσληθέο ζπλέπεηεο γηα φινπο ηνπο καζεηέο, είλαη 

πηζαλφ λα θαζπζηεξεί ηελ αθαδεκατθή πξφνδν ησλ καζεηψλ ρσξίο εηδηθέο 

εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο (Lambe, 2007). πλεπψο, παξφηη ζε πνιχ κεγάιν πνζνζηφ 

(πνπ θζάλεη κέρξη θαη 90%) νη εθπαηδεπηηθνί ηεο δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο 

απαληνχλ φηη ζεσξνχλ ηε δηαθνξνπνίεζε ηεο δηδαζθαιίαο αλάινγα κε ην επίπεδν 

ησλ καζεηψλ ζεκαληηθή ή πνιχ ζεκαληηθή (Hootstein, 1998), 50% εμ απηψλ δελ 

θάλνπλ θακηά απνιχησο πξνζαξκνγή ζηε δηδαζθαιία ηνπο (Moon, Tomlinson, & 

Callahan, 1995). 

        Απφ ηελ άιιε πιεπξά, φηαλ θάπνηνη εθπαηδεπηηθνί επηρεηξνχλ λα 

δηαθνξνπνηήζνπλ ηε δηδαζθαιία ηνπο, νη πξνζαξκνγέο πνπ επηιέγνπλ είλαη, ζπλήζσο, 

πεξηνξηζκέλεο θαη αλαπνηειεζκαηηθέο (Schumm, et al., 1995), ελψ είλαη αξλεηηθνί σο 

πξνο ηελ αμηνπνίεζε ζηξαηεγηθψλ πνπ απαηηνχλ ηελ αιιαγή ηνπ ηξφπνπ δηδαζθαιίαο 

θαη καθξνρξφλην ζρεδηαζκφ θαη πξνγξακκαηηζκφ (McIntosh et al., 1994). Δπηπιένλ, 

δπζθνιεχνληαη ζηελ εθαξκνγή πνιιψλ δεμηνηήησλ ζρεηηθψλ, ηφζν κε ην ζρεδηαζκφ 

ησλ καζεκάησλ, φζν θαη κε ηελ παξνρή θαηάιιεισλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ 

εμαζθαιίδνπλ ηε ζπκκεηνρή φισλ ησλ καζεηψλ, ηδηαίηεξα εθείλσλ πνπ βξίζθνληαη 

ζηα δχν άθξα ηνπ ζπλερνχο ηεο επίδνζεο, δειαδή, είηε πνιχ πςειφηεξα είηε πνιχ 

ρακειφηεξα ηνπ κέζνπ φξνπ (McGarvey, et al., 1997). Αθφκε, νη αιιαγέο πνπ 

επηρεηξνχλ νη εθπαηδεπηηθνί, πνιιέο θνξέο, βαζίδνληαη ζηε θαληαζία ηνπο, είλαη 

πξφρεηξεο θαη δελ πξνθχπηνπλ κεηά απφ θαηάιιειε πξνεηνηκαζία θαη ζρεδηαζκφ 

(Hootstein, 1998). Σέινο, νη εθπαηδεπηηθνί, ζπρλά, παξακέλνπλ ηδηαίηεξα αξλεηηθνί 
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σο πξνο ην ζρεδηαζκφ εμαηνκηθεπκέλσλ δηδαζθαιηψλ, ηελ πξνζαξκνγή ησλ πιηθψλ 

θαη ηελ αιιαγή ησλ ηξφπσλ αμηνιφγεζεο ηεο πξνφδνπ (Johnsen, et al., 2002). 

            Καηαιήγνληαο, ε άξλεζε ελφο κεγάινπ κέξνπο ησλ εθπαηδεπηηθψλ λα 

πξνζαξκφζνπλ ηε δηδαζθαιία ηνπο, ζην πιαίζην ηεο γεληθήο ηάμεο, νθείιεηαη ζηηο 

εδξαησκέλεο αληηιήςεηο ηνπο γηα ηε κάζεζε θαη ηε δηδαζθαιία, θαζψο θαη ζηελ 

εκπεηξία πνπ είραλ απνθηήζεη νη ίδηνη σο καζεηέο αιιά θαη απφ ηε δηθή ηνπο 

πξνεηνηκαζία γηα ην εθπαηδεπηηθφ έξγν. εκαληηθφο αξηζκφο εθπαηδεπηηθψλ, επίζεο, 

θαίλεηαη λα αγλνεί ηνπο ηξφπνπο κε ηνπο νπνίνπο ε κάζεζε επεξεάδεηαη ή 

παξεκπνδίδεηαη απφ πνιηηηζκηθνχο (Lasley & Matczynski, 1997) ή θπιεηηθνχο 

παξάγνληεο (Perry, Steele, & Hilliard, 2003). Δπνκέλσο, πνιινί εθπαηδεπηηθνί 

δειψλνπλ φηη δελ αηζζάλνληαη θαιά πξνεηνηκαζκέλνη λα πινπνηήζνπλ ηε 

ζπλεθπαίδεπζε θαη λα αληαπνθξηζνχλ ζηηο δηαθνξεηηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο ησλ 

καζεηψλ ζηε δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε (Mastropieri & Scruggs, 2004), ελψ ζπρλά 

νη γλψζεηο ηνπο γχξσ απφ ηελ εηδηθή αγσγή πεξηνξίδνληαη ζε έλα ή δχν ζρεηηθά 

καζήκαηα πνπ έθαλαλ ζηε δηάξθεηα ησλ ζπνπδψλ ηνπο (Kilanowski-Press, Foote, & 

Rinaldo, 2010). 
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Κεθάιαην 3ν 

3.1 ΚΟΠΟ - ΣΟΥΟΗ - ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΑ ΔΡΧΣΖΜΑΣΑ 

 

3.1.1 θνπόο ηεο έξεπλαο 

               Ο ζθνπφο ηεο παξνχζαο έξεπλαο είλαη ε δηεξεχλεζε ησλ απφςεσλ θαη ησλ 

ζηάζεσλ ησλ Μαζεκαηηθψλ ηεο Β‟/ζκηαο γεληθήο εθπαίδεπζεο ζρεηηθά κε ηηο 

δηδαθηηθέο παξεκβάζεηο πνπ εθαξκφδνληαη, ζην πιαίζην ηεο δηαθνξνπνηεκέλεο 

δηδαζθαιίαο, ζε καζεηέο κε Μαζεζηαθέο Γπζθνιίεο ζηα Μαζεκαηηθά (ΜΓΜ)-

Γπζαξηζκεζία. 

 

3.1.2 Γεληθνί θαη εηδηθνί ζηόρνη 

 

Α. Γεληθόο ζηόρνο 

        Ζ δηεξεχλεζε ησλ απφςεσλ ησλ Μαζεκαηηθψλ, πνπ ππεξεηνχλ ζε γπκλάζηα 

γεληθήο εθπαίδεπζεο, αλαθνξηθά κε ηνλ ζρεδηαζκφ δηαθνξνπνηεκέλεο δηδαζθαιίαο 

πνπ εθαξκφδνπλ ζε καζεηέο γπκλαζίνπ κε ΜΓΜ. 

 

Δηδηθνί ζηόρνη 

1. Ζ απνηχπσζε ησλ απφςεσλ ησλ Μαζεκαηηθψλ, πνπ ππεξεηνχλ ζε γπκλάζηα 

γεληθήο εθπαίδεπζεο, ζρεηηθά κε φζα ιακβάλνπλ ππφςε ηνπο θαηά ηνλ 

ζρεδηαζκφ ηεο δηδαζθαιίαο ηνπο ζε καζεηέο κε ΜΓΜ κε βάζε ην θχιν ηνπο. 
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2. Ζ απνηχπσζε ησλ απφςεσλ ησλ Μαζεκαηηθψλ, πνπ ππεξεηνχλ ζε γπκλάζηα 

γεληθήο εθπαίδεπζεο, ζρεηηθά κε φζα ιακβάλνπλ ππφςε ηνπο θαηά ηνλ 

ζρεδηαζκφ ηεο δηδαζθαιίαο ηνπο ζε καζεηέο κε ΜΓΜ βάζεη ηεο ειηθίαο ηνπο. 

3. Ζ απνηχπσζε ησλ απφςεσλ ησλ Μαζεκαηηθψλ, πνπ ππεξεηνχλ ζε γπκλάζηα 

γεληθήο εθπαίδεπζεο, ζρεηηθά κε φζα ιακβάλνπλ ππφςε ηνπο θαηά ηνλ 

ζρεδηαζκφ ηεο δηδαζθαιίαο ηνπο ζε καζεηέο κε ΜΓΜ αλάινγα κε ηελ 

πξνυπεξεζία ηνπο. 

4. Ζ απνηχπσζε ησλ απφςεσλ ησλ Μαζεκαηηθψλ, πνπ ππεξεηνχλ ζε γπκλάζηα 

γεληθήο εθπαίδεπζεο, ζρεηηθά κε φζα ιακβάλνπλ ππφςε ηνπο θαηά ηνλ 

ζρεδηαζκφ ηεο δηδαζθαιίαο ηνπο ζε καζεηέο κε ΜΓΜ βάζεη ηεο 

κεηεθπαίδεπζήο ηνπο ζηελ εηδηθή αγσγή. 

 

        Β. Γεληθόο ζηόρνο 

       Ζ κειέηε ησλ ζηάζεσλ ησλ Μαζεκαηηθψλ, πνπ ππεξεηνχλ ζε γπκλάζηα γεληθήο 

εθπαίδεπζεο, ζρεηηθά κε ηηο δηδαθηηθέο κεζφδνπο, ηερληθέο, κέζα, πιηθά θαη κεζφδνπο 

αμηνιφγεζεο πνπ εθαξκφδνπλ, ζην πιαίζην ηεο δηαθνξνπνηεκέλεο δηδαζθαιίαο, ζε 

καζεηέο γπκλαζίνπ κε ΜΓΜ. 

 

Δηδηθνί ζηόρνη 

1. Ζ θαηαγξαθή ησλ δηδαθηηθψλ κεζφδσλ, ηερληθψλ, κέζσλ, πιηθψλ θαη 

κεζφδσλ αμηνιφγεζεο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ νη Μαζεκαηηθνί ησλ γπκλαζίσλ 
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γεληθήο εθπαίδεπζεο, ζην πιαίζην ηεο δηαθνξνπνηεκέλεο δηδαζθαιίαο, ζε 

καζεηέο κε ΜΓΜ κε βάζε ην θχιν ηνπο.  

2. Ζ θαηαγξαθή ησλ δηδαθηηθψλ κεζφδσλ, ηερληθψλ, κέζσλ, πιηθψλ θαη 

κεζφδσλ αμηνιφγεζεο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ νη Μαζεκαηηθνί ησλ γπκλαζίσλ 

γεληθήο εθπαίδεπζεο, ζην πιαίζην ηεο δηαθνξνπνηεκέλεο δηδαζθαιίαο, ζε 

καζεηέο κε ΜΓΜ βάζεη ηεο ειηθίαο ηνπο.  

3. Ζ θαηαγξαθή ησλ δηδαθηηθψλ κεζφδσλ, ηερληθψλ, κέζσλ, πιηθψλ θαη 

κεζφδσλ αμηνιφγεζεο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ νη Μαζεκαηηθνί ησλ γπκλαζίσλ 

γεληθήο εθπαίδεπζεο, ζην πιαίζην ηεο δηαθνξνπνηεκέλεο δηδαζθαιίαο, ζε 

καζεηέο κε ΜΓΜ αλάινγα κε ηελ πξνυπεξεζία ηνπο.  

4. Ζ θαηαγξαθή ησλ δηδαθηηθψλ κεζφδσλ, ηερληθψλ, κέζσλ, πιηθψλ θαη 

κεζφδσλ αμηνιφγεζεο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ νη Μαζεκαηηθνί ησλ γπκλαζίσλ 

γεληθήο εθπαίδεπζεο,  ζην πιαίζην ηεο δηαθνξνπνηεκέλεο δηδαζθαιίαο, ζε 

καζεηέο ΜΓΜ βάζεη ηεο κεηεθπαίδεπζήο ηνπο ζηελ εηδηθή αγσγή. 

 

3.1.3 Δξεπλεηηθά εξσηήκαηα θαη ππνζέζεηο 

 

Δξεπλεηηθά εξσηήκαηα 

 

1. ε πνην βαζκφ εθαξκφδεηαη απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο δηαθνξνπνηεκέλε 

δηδαζθαιία, σο πξνο νπνηαδήπνηε παξάκεηξφ ηεο, ζε καζεηέο κε ΜΓΜ κε 

βάζε ην θχιν ηνπο; 
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2. ε πνην βαζκφ εθαξκφδεηαη απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο δηαθνξνπνηεκέλε 

δηδαζθαιία, σο πξνο νπνηαδήπνηε παξάκεηξφ ηεο, ζε καζεηέο κε ΜΓΜ βάζεη 

ηεο ειηθίαο ηνπο; 

3. Καηά πφζν εθαξκφδεηαη απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο δηαθνξνπνηεκέλε 

δηδαζθαιία, σο πξνο νπνηαδήπνηε παξάκεηξφ ηεο, ζε καζεηέο κε ΜΓΜ 

αλαθνξηθά κε ηελ πξνυπεξεζία ηνπο; 

4. ε πνην βαζκφ εθαξκφδεηαη απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο δηαθνξνπνηεκέλε 

δηδαζθαιία, σο πξνο νπνηαδήπνηε παξάκεηξφ ηεο, ζε καζεηέο κε ΜΓΜ βάζεη 

ηεο κεηεθπαίδεπζήο ηνπο ζηελ εηδηθή αγσγή; 

5. Καηά πφζν ην θχιν ησλ εθπαηδεπηηθψλ επεξεάδεη ηε δηαθνξνπνίεζε ηεο 

δηδαζθαιίαο ηνπο σο πξνο νπνηαδήπνηε παξάκεηξφ ηεο ζε καζεηέο ΜΓΜ; 

6. Καηά πφζν ε ειηθία ησλ εθπαηδεπηηθψλ επηδξά ζηε δηαθνξνπνίεζε ηεο 

δηδαζθαιίαο ηνπο σο πξνο νπνηαδήπνηε παξάκεηξφ ηεο ζε καζεηέο κε ΜΓΜ; 

7. Τπάξρεη ζπζρέηηζε κεηαμχ ηεο κεηεθπαίδεπζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζηελ 

εηδηθή αγσγή θαη ηεο δηαθνξνπνηεκέλεο δηδαζθαιίαο πνπ εθαξκφδνπλ, σο 

πξνο νπνηαδήπνηε παξάκεηξφ ηεο, ζε καζεηέο κε ΜΓΜ;   

 

Δξεπλεηηθέο ππνζέζεηο 

1. Σν θχιν ησλ ζπγθεθξηκέλσλ εθπαηδεπηηθψλ επεξεάδεη ηε δηαθνξνπνίεζε ηεο 

δηδαζθαιίαο σο πξνο νπνηαδήπνηε παξάκεηξφ ηεο, ζε καζεηέο κε ΜΓΜ. 

2. Ζ ειηθία ησλ ζπγθεθξηκέλσλ εθπαηδεπηηθψλ επηδξάεη ζηε δηαθνξνπνίεζε ηεο 

δηδαζθαιίαο, σο πξνο νπνηαδήπνηε παξάκεηξφ ηεο, ζε καζεηέο κε ΜΓΜ. 
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3. Ζ κεηεθπαίδεπζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζηελ εηδηθή αγσγή ζπλάδεη κε ηε 

δηαθνξνπνίεζε ηεο δηδαζθαιίαο ηνπο, σο πξνο νπνηαδήπνηε παξάκεηξφ ηεο, 

ζε καζεηέο κε ΜΓΜ. 

4. Σν θχιν ησλ εθπαηδεπηηθψλ απηψλ επηδξά ζηελ αμηνιφγεζε ησλ πξαθηηθψλ 

πνπ εθαξκφδνπλ ζην πιαίζην ηεο δηαθνξνπνηεκέλεο δηδαζθαιίαο, σο πξνο 

νπνηαδήπνηε παξάκεηξφ ηεο, γηα καζεηέο κε ΜΓΜ. 

5. Ζ ειηθία ησλ εθπαηδεπηηθψλ απηψλ επεξεάδεη κε ηελ αμηνιφγεζε ησλ 

πξαθηηθψλ πνπ εθαξκφδνπλ ζην πιαίζην ηεο δηαθνξνπνηεκέλεο δηδαζθαιίαο, 

σο πξνο νπνηαδήπνηε παξάκεηξφ ηεο, γηα καζεηέο κε ΜΓΜ. 

6. Ζ κεηεθπαίδεπζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζηελ εηδηθή αγσγή ζρεηίδεηαη κε ηελ 

αμηνιφγεζε ησλ πξαθηηθψλ πνπ εθαξκφδνπλ ζην πιαίζην ηεο 

δηαθνξνπνηεκέλεο δηδαζθαιίαο, σο πξνο νπνηαδήπνηε παξάκεηξφ ηεο, γηα 

καζεηέο κε ΜΓΜ. 

 

3.2 ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΗΑ 

 

        Ζ κέζνδνο πνπ αθνινπζήζεθε ζηελ έξεπλα απηή είλαη, ε πνζνηηθή κέζνδνο, κε 

ηελ νπνία έγηλε ε αλάιπζε ησλ πνζνηηθψλ δεδνκέλσλ ηεο έξεπλαο, εθφζνλ, 

πξνεγνπκέλσο, εμαζθαιίζηεθε ε χπαξμε ηθαλνπνηεηηθνχ αξηζκνχ εθπαηδεπηηθψλ πνπ 

έρνπλ καζεηέο κε ΜΓΜ. πγθεθξηκέλα, ρξεζηκνπνηήζεθε έλα εξσηεκαηνιφγην γηα 

ηε δηεξεχλεζε ησλ δηδαθηηθψλ κεζφδσλ θαη πξαθηηθψλ πνπ εθαξκφδνπλ νη 

εθπαηδεπηηθνί ζηε δηδαθηηθή ησλ Μαζεκαηηθψλ, ζην γπκλάζην, ζε καζεηέο κε ΜΓΜ. 
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Καηά ηελ πνζνηηθή κέζνδν πξαγκαηνπνηήζεθε ε αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ 

ρξεζηκνπνηψληαο ην ινγηζκηθφ SPSS (Cohen & Manion, 2008). 

 

3.2.1 πκκεηέρνληεο 

        Ζ έξεπλα πξαγκαηνπνηήζεθε ζε επηιεγκέλα γπκλάζηα ηεο ειιεληθήο επηθξάηεηαο 

κε ηε κέζνδν ηεο ηπραίαο δεηγκαηνιεςίαο θαηά ζπζηάδεο. πγθεθξηκέλα, ην δείγκα 

απνηειέζαλ 156 καζεκαηηθνί, ελ ελεξγεία θαηά ην ζρνιηθφ έηνο 2015-2016, κε ηνπο 

άληξεο λα πιεηνςεθνχλ (Ν = 96, 61,5%) έλαληη ησλ γπλαηθψλ (Ν = 60, 38,5%), ελψ 

είραλ φινη δηδαθηηθή εκπεηξία ζε καζεηέο κε ΜΓΜ-Γπζαξηζκεζία (Πίλαθαο 1.1 θαη 

Γηάγξακκα 1.1). 

  

 

Διάγραμμα 1.1. Η καηανομή ηφν εκπαιδεσηικών με βάζη ηο θύλο ηοσς 
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      Όζνλ αθνξά ζηελ ειηθία ησλ ζπκκεηερφλησλ, νη πεξηζζφηεξνη (Ν = 90), 66 

άληξεο θαη 24 γπλαίθεο, ήηαλ κεηαμχ 47-57 εηψλ (57,7%), ελψ 54 άηνκα (24 άληξεο 

θαη 30 γπλαίθεο) ήηαλ κεηαμχ 36-46 εηψλ (34,6%) θαη 12 άηνκα (6 άληξεο θαη 6 

γπλαίθεο) κεηαμχ 25-35 εηψλ (7,7%) (Πίλαθαο 1.1 θαη Γηάγξακκα 1.2). 

 

Πίνακας 1.1. Ηλικία και Φύλο εκπαιδεσηικών 

     

          Δπηπιένλ, ηα εξεπλεηηθά επξήκαηα έδεημαλ πσο νη εθπαηδεπηηθνί ζηελ 

πιεηνςεθία ηνπο (Ν = 97, 62,2% ), 66 άληξεο θαη 31 γπλαίθεο, δελ είραλ ιάβεη θακία 

  Ζιηθία ζε έηε  

  Φύιν 25-35 36-46 47-57 ύλνιν 

  Άληξεο 6 24 66 96 

  Γπλαίθεο 6 30 24 60 

  ύλνιν 12 54 90 156 



66 

 

κεηεθπαίδεπζε ζηελ εηδηθή αγσγή, 21 άηνκα (11 άληξεο θαη 10 γπλαίθεο) είραλ ιάβεη 

εηήζηα επηκφξθσζε ή ΠΔΚ (13,1%) θαη 30 άηνκα (16 άληξεο θαη 14 γπλαίθεο) είραλ 

κεηαπηπρηαθφ ζηελ εηδηθή αγσγή (19,2%) (Πίλαθαο 1.2 θαη Γηάγξακκα 1.3). 

 

 
Πίνακας 1.2. Μεηεκπαίδεσζη και Φύλο εκπαιδεσηικών 

 

              

 

                       Μεηεθπαίδεπζε ζηελ εηδηθή αγσγή 

Φύιν Μεηαπηπρηαθό 

 

Γηδαθηνξηθό 

 

Δηήζηα 

Δπηκόξθσζε  ή 

ΠΔΚ 

Άιιν Γελ 

Έρσ 

  Άληξεο 16 1 11 2 66 

  

Γπλαίθεο 

14 0 10 5 31 

  ύλνιν 30 1 21 7 97 
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Δπίζεο, 1 άληξαο είρε δηδαθηνξηθφ (0,6%), θαη 7 άηνκα (2 άληξεο θαη 5 γπλαίθεο) 

είραλ δερζεί θάπνηα άιινπ είδνπο ελεκέξσζε (4,5%), φπσο ζεκηλάξην ή πξνζσπηθή 

κειέηε (Πίλαθαο 1.2 θαη Γηάγξακκα 1.3). 

 

 

 
     Απφ ηα δηάγξακκα 1.4 θαη 1.5 δηαθαίλεηαη πσο νη πεξηζζφηεξνη εθπαηδεπηηθνί 

κεηαμχ 47-57 εηψλ, νη νπνίνη ζηελ πιεηνςεθία ηνπο είλαη άληξεο, δελ έρνπλ ιάβεη 

νπδεκία επηκφξθσζε ζηελ εηδηθή αγσγή. 
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       Αθφκε, ζην ελ ιφγσ δείγκα, αλαθνξηθά κε ηα ρξφληα πξνυπεξεζίαο ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ ζηε γεληθή εθπαίδεπζε, 19 άηνκα είραλ 0-6 έηε πξνυπεξεζία (12,2%), 

73 άηνκα είραλ 7-13 έηε (46,8%) θαη 64 άηνκα είραλ 14-20 έηε (41%) (Πίλαθαο 3 θαη 

Γηάγξακκα 1.6).  

Πίνακας 1.3. Προϋπηρεζία και Φύλο εκπαιδεσηικών 

 

  Πξνϋπεξεζία ζε έηε  

  Φύιν 0-6 7-13 14-20 ύλνιν 

  Άληξεο 11 38 47 96 

  Γπλαίθεο 8 35 17 60 

  ύλνιν 19 73 64 156 
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       Σέινο, κε βάζε ην παξαθάησ δηάγξακκα 1.7 πξνθχπηεη φηη ε πιεηνςεθία ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ κε πξνυπεξεζία 7-20 έηε δελ έρνπλ ιάβεη θακία επηκφξθσζε ζηελ 

εηδηθή αγσγή. 
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3.2.2 Μέζνδνο δεηγκαηνιεςίαο 

                Ζ κεζνδνινγία ηεο παξνχζαο έξεπλαο αθνινπζεί ηε ζεηηθηζηηθή πξνζέγγηζε 

θαη ην κεζνδνινγηθφ παξάδεηγκα βαζίδεηαη ζην θαλνληζηηθφ κνληέιν. Έηζη, ε 

κέζνδνο αλάιπζεο είλαη ε πνζνηηθή, φπνπ ε αθξίβεηα ηεο κέηξεζεο κέζσ ηνπ 

εξσηεκαηνινγίνπ επηηξέπεη ηελ επαξθέζηεξε αλάιπζε ησλ απφςεσλ θαη ησλ 

ζηάζεσλ ησλ ελ ιφγσ εθπαηδεπηηθψλ αλαθνξηθά κε ηηο δηδαθηηθέο παξεκβάζεηο ηνπο 

ζε καζεηέο κε ΜΓΜ, ηνλ εληνπηζκφ ησλ ζρέζεσλ πνπ ηηο δηέπνπλ θαζψο θαη ηελ 

ηαμηλφκεζε ησλ ζρέζεσλ απηψλ κεηαμχ ηνπο, ιακβάλνληαο ππφςε δηαθνξεηηθέο 

παξακέηξνπο, φπσο: ην θχιν, ηελ ειηθία, ηελ πξνυπεξεζία θαη ηε κεηεθπαίδεπζε ησλ 

ζπκκεηερφλησλ. Δηδηθφηεξα, ε κέζνδνο δεηγκαηνιεςίαο πνπ εθαξκφζηεθε είλαη ε 

δεηγκαηνιεςία θαηά ζπζηάδεο, ζε κηα γεσγξαθηθά θιεηζηή πεξηνρή ηνπ θάζε λνκνχ 

ζε παλειιαδηθή θιίκαθα, ψζηε ην δείγκα λα είλαη αληηπξνζσπεπηηθφ ηνπ ππφ εμέηαζε 

πιεζπζκνχ (Cohen & Manion, 2008). πγθεθξηκέλα, ηα γπκλάζηα πνπ επηιέρζεθαλ 

αλήθνπλ ζην ζχλνιν ησλ Γεπηεξνβάζκησλ Γηεπζχλζεσλ Δθπαίδεπζεο (ΓΓΔ) φιεο 

ηεο ειιεληθήο επηθξάηεηαο, ελψ νη καζεκαηηθνί πνπ αληαπνθξίζεθαλ, ηειηθά, ζηελ 

έξεπλα απηή ππάγνληαη ζε 52 απφ ηηο, ζπλνιηθά, 64 ΓΓΔ, νη νπνίεο παξαηίζεληαη ζην 

Παξάξηεκα ΗΗ. πλεπψο, νη ζπκκεηέρνληεο αλήθνπλ ζην 81,25% ησλ ΓΓΔ ηνπ ππφ 

εμέηαζε πιεζπζκνχ θαη, επνκέλσο, ην δείγκα ζεσξείηαη αληηπξνζσπεπηηθφ. 

      Γηα ηε δηεξεχλεζε ησλ εξεπλεηηθψλ εξσηεκάησλ, ηα δεδνκέλα ζπγθεληξψζεθαλ 

κε ηε ρξήζε ελφο εξσηεκαηνινγίνπ ζε καζεκαηηθνχο γεληθψλ γπκλαζίσλ θαη αθνξά 

ηηο κεζφδνπο θαη ηηο πξαθηηθέο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ γηα ηε δηδαζθαιία ησλ 

Μαζεκαηηθψλ. Έηζη, ινηπφλ, θαηαζθεπάζηεθε εηδηθφ εξσηεκαηνιφγην, κειεηψληαο 

ή/θαη ζπλδπάδνληαο ζηνηρεία απφ άιια εξγαιεία (Cohen & Manion, 2008).  
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      Αξρηθά, ην εξσηεκαηνιφγην απηφ δνθηκάζηεθε πηινηηθά κε ζηφρν ηνλ εληνπηζκφ 

αζαθεηψλ θαη κε θαηαλνεηψλ φξσλ θαζψο θαη ηε δπζθνιία ζηελ επηινγή απάληεζεο 

(ηδηαίηεξα ζηηο θιεηζηέο εξσηήζεηο φπνπ νη απαληήζεηο είλαη πξνθαζνξηζκέλεο), θ.ά.. 

Ύζηεξα απφ ηε ζπγθεθξηκέλε θάζε, έγηλαλ νη θαηάιιειεο ηξνπνπνηήζεηο θαη ην 

εξγαιείν πήξε ηελ ηειηθή ηνπ κνξθή, φπσο επηζπλάπηεηαη ζην Παξάξηεκα Η.  

        Όζνλ αθνξά ηελ πξψηε ελφηεηα ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ, νη εξσηήζεηο είλαη 

ζπλνιηθά πέληε θαη έρνπλ ζθνπφ ηε ζπιινγή δεκνγξαθηθψλ ζηνηρείσλ ησλ 

εξσηψκελσλ, φπσο: ην θχιν, ηελ ειηθία, ηελ κεηεθπαίδεπζε ζηελ εηδηθή αγσγή, ηνλ 

ρξφλν πξνυπεξεζίαο θαη είλαη θιεηζηνχ ηχπνπ (δηαδεπθηηθέο, πνιιψλ ελαιιαθηηθψλ 

απαληήζεσλ, πνιιαπιψλ απαληήζεσλ), ελψ ε ηειεπηαία πεξηιακβάλεη ηε ζρνιηθή 

βαζκίδα ζηελ νπνία ππάγνληαη νη Μαζεκαηηθνί. 

       Αλαθνξηθά κε ηηο εξσηήζεηο ηνπ θπξίσο κέξνπο, νη νπνίεο δηαθξίλνληαη ζε 

ηέζζεξηο κεγάιεο ελφηεηεο (πίλαθεο), δηεξεπλνχληαη νη παξεκβάζεηο εθείλεο πνπ 

εθαξκφδνπλ νη ζπγθεθξηκέλνη εθπαηδεπηηθνί ζηνπο καζεηέο κε ΜΓΜ, 

πξνζδηνξίδνληαο ην βαζκφ πνπ νη ίδηνη εθαξκφδνπλ ζπγθεθξηκέλεο δηδαθηηθέο 

κεζφδνπο, κέζα θαη πιηθά, κε ηε ρξήζε ησλ λέσλ  ηερλνινγηψλ ζην πιαίζην ηεο 

δηαθνξνπνηεκέλεο δηδαζθαιίαο. Όιεο νη εξσηήζεηο είλαη θιεηζηνχ ηχπνπ θαη 

δηαηππψλνληαη ζε κηα πεληάβαζκε θιίκαθα ηχπνπ Likert (Καζφινπ, Λίγν, Μέηξηα, 

Πνιχ, Γελ Γλσξίδσ).  

     Δηδηθφηεξα, κε ηηο εξσηήζεηο ηνπ πξψηνπ πίλαθα, νη ζπκκεηέρνληεο θαινχληαη λα 

δειψζνπλ ηηο απφςεηο ηνπο φζνλ αθνξά ζηνλ ζρεδηαζκφ ηεο δηδαζθαιίαο, φπσο: ε 

ζηνρνζεζία ηεο δηδαζθαιίαο θαη ηα ζηνηρεία πνπ ιακβάλνπλ ππφςε ηνπο (π.ρ.: 

πξναπαηηνχκελεο γλψζεηο ησλ καζεηψλ) πξνθείκελνπ λα δηαθνξνπνηήζνπλ ηε 

δηδαζθαιία ηνπο, ψζηε λα αληαπνθξίλεηαη γηα φινπο ηνπο καζεηέο. Οη εξσηήζεηο 
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απηέο είλαη έμη θαη έρνπλ ηε κνξθή: 1) Υξεζηκνπνηψ ηνπο ζηφρνπο ηνπ ΓΔΠΠ ησλ 

Μαζεκαηηθψλ; 2) ρεδηάδσ κφλνο/ε κνπ ηνπο δηδαθηηθνχο ζηφρνπο, νη νπνίνη είλαη 

δηαθνξεηηθνί αλά νκάδα καζεηψλ ζηελ ηάμε; 3) Λακβάλσ ππφςε κνπ ηηο γλψζεηο θαη 

ηηο ηθαλφηεηεο ησλ καζεηψλ (καζεζηαθή εηνηκφηεηα); 4) Λακβάλσ ππφςε κνπ ηα 

ελδηαθέξνληα ησλ καζεηψλ; 5) Λακβάλσ ππφςε κνπ ην καζεζηαθφ χθνο θάζε 

καζεηή; 6) Βαζίδνκαη ζε θάπνην ζεσξεηηθφ κνληέιν γηα ηα ζηάδηα αλάπηπμεο ηεο 

καζεκαηηθήο ζθέςεο; 

        ηε ζπλέρεηα, ζηνλ δεχηεξν πίλαθα, νη εξσηψκελνη θαινχληαη λα δειψζνπλ ηε 

ζπρλφηεηα ρξήζεο ησλ δηδαθηηθψλ κεζφδσλ θαη ησλ ελδερφκελσλ πξνζαξκνγψλ πνπ 

επηηεινχλ ζηε δηδαζθαιία ηνπο, κε βάζε ηε καζεζηαθή εηνηκφηεηα, ηα ελδηαθέξνληα 

ή/θαη ην καζεζηαθφ πξνθίι ησλ καζεηψλ. Ζ ελφηεηα απηή ζπκπεξηιακβάλεη νθηψ 

εξσηήζεηο: 1) Πξαγκαηνπνηψ εμαηνκηθεπκέλε δηδαζθαιία; 2) Οη καζεηέο ζηελ ηάμε 

εξγάδνληαη γηα ηελ επίιπζε δηαθνξεηηθψλ αζθήζεσλ αλάινγα κε ηηο γλψζεηο θαη ηηο 

ηθαλφηεηέο ηνπο (καζεζηαθή εηνηκφηεηα); 3) Οη καζεηέο ζηελ ηάμε εξγάδνληαη γηα 

ηελ επίιπζε δηαθνξεηηθψλ αζθήζεσλ αλάινγα κε ηα ελδηαθέξνληά ηνπο; 4) Οη 

καζεηέο ζηελ ηάμε εξγάδνληαη γηα ηελ επίιπζε δηαθνξεηηθψλ αζθήζεσλ αλάινγα κε 

ην καζεζηαθφ ηνπο χθνο; 5) Αλαιχσ ηε δηαδηθαζία εθηέιεζεο ελφο έξγνπ ζε βήκαηα 

θαη δηδάζθσ έλα πξνο έλα ηα θνκκάηηα απηήο ηεο ηεξαξρίαο (task analysis); 6) 

Παξνπζηάδσ θσλαρηά ηελ πνξεία ηεο ζθέςεο κνπ γηα λα θηάζσ ζε κηα απάληεζε, 

δξψληαο ππνδεηγκαηηθά σο πξφηππν (modeling); 7) Αλαθέξσ παξαδείγκαηα θαη 

αληηπαξαδείγκαηα; 8) Αλαθέξσ εθαξκνγέο θαη παξαδείγκαηα ηεο θαζεκεξηλήο δσήο; 

       Έπεηηα, αθνινπζνχλ ηέζζεξηο εξσηήζεηο ηνπ ηξίηνπ πίλαθα, νη νπνίεο ζρεηίδνληαη 

κε ηα κέζα θαη ηα πιηθά πνπ ρξεζηκνπνηνχλ νη ελ ιφγσ εθπαηδεπηηθνί, ελψ, 
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ελδεηθηηθά, αλαθέξνληαη νη εμήο: 1) Υξεζηκνπνηψ θχιια εξγαζίαο; 2) Υξεζηκνπνηψ 

επνπηηθά πιηθά, φπσο εηθφλεο, θαξηέιεο θ.ά.;  

      Σέινο, ν ηέηαξηνο πίλαθαο εκπεξηέρεη ηέζζεξηο εξσηήζεηο αλαθνξηθά κε ηελ 

αμηνιφγεζε ηεο δηδαζθαιίαο ησλ Μαζεκαηηθψλ Γπκλαζίνπ, είλαη θιεηζηνχ ηχπνπ θαη 

νη εξσηψκελνη θαινχληαη λα δειψζνπλ πφζν ζπρλά ρξεζηκνπνηνχλ ηηο αλαθεξφκελεο 

κεζφδνπο αμηνιφγεζεο, φπσο: 1) Υξεζηκνπνηψ ελαιιαθηηθέο κνξθέο αμηνιφγεζεο 

(π.ρ.: portofolio-θάθειν εξγαζηψλ, παηδαγσγηθφ εκεξνιφγην, απηναμηνιφγεζε 

καζεηψλ); 2) Αμηνινγψ ηνπο καζεηέο, κε δηαθνξεηηθφ ηξφπν, κε βάζε ην καζεζηαθφ 

ηνπο πξνθίι (π.ρ.: γξαπηά, πξνθνξηθά, νκαδηθέο εξγαζίεο, αηνκηθέο εξγαζίεο); 

 

3.2.3 Γηαδηθαζία 

       Ζ έξεπλα έρεη δηάξθεηα, ζπλνιηθά, νθηψ κήλεο. ηελ πξψηε θάζε, πνπ  είρε 

δηάξθεηα δχν κήλεο (07/01/2016-07/03/2016), δηεμήρζε κηα πηινηηθή έξεπλα, ε νπνία 

εμαζθάιηζε φηη νη παξάγνληεο πνπ επηιέγεθαλ λα δηεξεπλεζνχλ, θάιππηαλ, επαξθψο, 

ην ζέκα, ήηαλ ζαθείο θαη ζρεηίδνληαλ, άκεζα, κε ηνπο ζηφρνπο ηεο έξεπλαο (Cohen & 

Manion, 2008). ηε δεχηεξε θάζε, πξαγκαηνπνηήζεθε ε θπξίσο έξεπλα, δηάξθεηαο 

δχν κελψλ (08/03/2016-08/05/2016), κε ηελ απνζηνιή θαη ηε ζπγθέληξσζε ησλ 

εξσηεκαηνινγίσλ, ηα νπνία δηαλεκήζεθαλ, ειεθηξνληθά, ζηε δηεχζπλζε ηνπ θάζε 

ζρνιείνπ, ε νπνία αλέιαβε ηελ πξνψζεζή ηνπο ζηνπο ελ ιφγσ εθπαηδεπηηθνχο. 

Αθφκε, ε δηαδηθαζία ηεο ζπκπιήξσζεο ησλ εξσηεκαηνιφγησλ παξαθνινπζήζεθε κε 

ηειεθσλήκαηα, ζην θάζε ζρνιείν, μερσξηζηά, κε ζθνπφ ηε κεγηζηνπνίεζε ηνπ 

πνζνζηνχ ησλ απαληήζεσλ θαη, επνκέλσο, ηελ αχμεζε ηεο αμηνπηζηίαο ηεο 

ζπγθεθξηκέλεο έξεπλαο (Cohen & Manion, 2008). ηε ζπλέρεηα, ζηελ ηξίηε  θάζε, 
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πνπ είρε δηάξθεηα ηέζζεξηο κήλεο (09/05/2016-09/09/2016), αθνχ ζπγθεληξψζεθαλ 

ηα δεδνκέλα απφ ηα εξσηεκαηνιφγηα, επεμεξγάζηεθαλ ζηαηηζηηθά κέζσ ηνπ SPSS 

θαη ηέινο, αθνινχζεζε ε δεκνζίεπζε ησλ απνηειεζκάησλ.    
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Κεθάιαην 4ν  

4.1 Απνηειέζκαηα 

 

4.1.1 Αλάιπζε δεδνκέλσλ 

          Γηα ηελ επεμεξγαζία ησλ εξεπλεηηθψλ δεδνκέλσλ ρξεζηκνπνηήζεθαλ 

πνζνηηθέο κέζνδνη, φπσο βαζηθή πεξηγξαθηθή θαη επαγσγηθή ζηαηηζηηθή, ελψ φια ηα 

ζηνηρεία πνπ ζπιιέρζεθαλ απφ ην εξσηεκαηνιφγην ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

θσδηθνπνηήζεθαλ κε ην ζηαηηζηηθφ παθέην IBM SPSS Statistics 18 θαη 

εθαξκφζηεθαλ νη πξψηεο ζπζρεηίζεηο κεηαμχ ησλ κεηαβιεηψλ, ρξεζηκνπνηψληαο σο 

επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο, p = 0,05. Δπίζεο, κε ην ζπληειεζηή αμηνπηζηίαο Cronbach‟s 

alpha (intraclass correlation coefficient) ππνινγίζηεθε, αξρηθά, ε ζπλέπεηα ησλ 

κεηαβιεηψλ ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ ησλ εθπαηδεπηηθψλ (a = 0,825). 

       Αλαθνξηθά κε ηελ επεμεξγαζία ησλ δεδνκέλσλ, νη απαληήζεηο ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ, ζε πξψηε θάζε, αλαιχζεθαλ, πνζνηηθά, βάζεη ηεο πεξηγξαθηθήο 

ζηαηηζηηθήο (ζπρλφηεηεο θαη ζρεηηθέο ζπρλφηεηεο %), ψζηε λα αλαδεηρζνχλ νη θχξηεο 

ηάζεηο ηνπ δείγκαηνο θαη, χζηεξα, εμεηάζηεθε θαηά πφζν νη απαληήζεηο απηέο 

δηαθνξνπνηνχληαλ αλάινγα κε ην θχιν, ηελ ειηθία, ηε κεηεθπαίδεπζε θαη ηα ρξφληα 

πξνυπεξεζίαο ησλ ζπκκεηερφλησλ θαζψο θαη πψο νξηζκέλεο απφ ηηο ελ ιφγσ 

κεηαβιεηέο ζπζρεηίδνληαη κε ηηο απαληήζεηο. Οη ζπγθεθξηκέλεο αλαιχζεηο 

πξαγκαηνπνηήζεθαλ ρξεζηκνπνηψληαο ηνπο ζηαηηζηηθνχο ειέγρνπο: Mann-Whitney 

(U), Kruskal-Wallis (H), θαη ηνλ ζπληειεζηή ζπζρέηηζεο Spearman‟ s rho, ηα νπνία 

ζεσξνχληαη θαηάιιεια ζηαηηζηηθά εξγαιεία γηα ηαθηηθέο θαη κε παξακεηξηθέο 

ζπλερείο κεηαβιεηέο. 
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4.1.2 Πεξηγξαθηθή ζηαηηζηηθή 

       Οη πξψηεο έμη εξσηήζεηο ηεο ελ ιφγσ αλάιπζεο αθνξνχλ ζην ζρεδηαζκφ ηεο 

δηδαζθαιίαο ησλ Μαζεκαηηθψλ γπκλαζίνπ γηα καζεηέο κε ΜΓΜ. Δηδηθφηεξα, ζηελ 

1ε εξψηεζε, ε νπνία  αλαθέξεηαη ζηνπο ζηφρνπο ηνπ ΓΔΠΠ ησλ Μαζεκαηηθψλ, ην 

18,6% ησλ εθπαηδεπηηθψλ δήισζαλ φηη ηνπο ρξεζηκνπνηνχλ ιίγν, ην 42,9% αξθεηά 

θαη ην 30,8% πνιχ (Γηάγξακκα 2.1, Πίλαθαο 2.1).  

 

        Αλαθνξηθά κε ηελ 2ε εξψηεζε γηα ην εάλ νη εθπαηδεπηηθνί ζρεδηάδνπλ κφλνη 

ηνπο ηνχο δηδαθηηθνχο ζηφρνπο, νη νπνίνη είλαη δηαθνξεηηθνί αλά νκάδα καζεηψλ, 

κφλν ην 35,9% ησλ εθπαηδεπηηθψλ δήισζε φηη ην επηρεηξεί αξθεηά, ελψ ην 25% ιίγν 

θαη ην 30,1% πνιχ (Γηάγξακκα 2.2, Πίλαθαο 2.1).    
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               Δπηπξνζζέησο, ζηελ 3ε εξψηεζε πνπ αλαθέξεηαη ζηε καζεζηαθή 

εηνηκφηεηα, πνπ ιακβάλνπλ ππφςε ηνπο νη εθπαηδεπηηθνί θαηά ηνλ ζρεδηαζκφ ηεο 

δηδαζθαιίαο, ε πιεηνςεθία ησλ καζεκαηηθψλ δήισζε φηη θάηη ηέηνην ζπκβαίλεη απφ 

αξθεηά (46,5%) έσο πνιχ (35,3%) (Γηάγξακκα 2.3, Πίλαθαο 2.1). 
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      ηελ 4ε εξψηεζε, επίζεο, δηαθαίλεηαη πσο νη πεξηζζφηεξνη εθπαηδεπηηθνί 

ιακβάλνπλ ππφςε ηνπο ηα ελδηαθέξνληα ησλ καζεηψλ ζην ζρεδηαζκφ ηεο 

δηδαζθαιίαο ηνπο, αθνχ ην 69,3% ησλ ζπκκεηερφλησλ ην πξάηηεη ζε κεγάιν βαζκφ 

θαη ην 26,9% αξθεηά (Γηάγξακκα 2.4, Πίλαθαο 2.1). 

       

       Παξφκνηα, ζηελ 5ε εξψηεζε, φζνλ αθνξά ζην αηνκηθφ καζεζηαθφ χθνο ησλ 

καζεηψλ θαη θαηά πφζν νη εθπαηδεπηηθνί ην ιακβάλνπλ ππφςε ηνπο, ζην ζχλνιφ ηνπο 

απάληεζαλ θαηαθαηηθά, αθνχ ην 41,7% ην ιακβάλεη ππφςε ηνπ αξθεηά θαη ην 42,3% 

θαηά πνιχ (Γηάγξακκα 2.5, Πίλαθαο 2.1). 



79 

 

 

         Καηαιήγνληαο, ζηελ ηειεπηαία εξψηεζε, ζρεηηθά κε ην ζεσξεηηθφ δηδαθηηθφ 

κνληέιν, πεξίπνπ νη κηζνί ηνπνζεηεζήθαλ, αξλεηηθά, εθφζνλ ην (19,2%) απάληεζε 

ιίγν θαη ην (32,7%) θαζφινπ, ελψ πεξίπνπ ην 1/3 (33,3%) απάληεζε αξθεηά 

(Γηάγξακκα 2.6, Πίλαθαο 2.1). 
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Πίλαθαο 2.1. Απόςεηο ησλ εθπαηδεπηηθώλ ζρεηηθά κε ηνλ ζρεδηαζκό ηεο 

δηδαζθαιίαο (ζπρλόηεηεο θαη ζρεηηθέο ζπρλόηεηεο %) 

 (Γ.Γ.: Γελ Γλσξίδσ) 

 

         Ο επφκελνο πίλαθαο ηεο αλάιπζεο ζπκπεξηιακβάλεη νθηψ εξσηήζεηο ζρεηηθά 

κε ηε δηδαθηηθέο κεζφδνπο πνπ ρξεζηκνπνηψλ νη ελ ιφγσ εθπαηδεπηηθνί γηα καζεηέο 

κε ΜΓΜ, πξνζδηνξίδνληαο ηε ζπρλφηεηα ρξήζεο ηνπο. Αλαιπηηθφηεξα, ε πξψηε 

εξψηεζε ηεο ελφηεηαο απηήο αλαθέξεηαη ζηελ εμαηνκηθεπκέλε δηδαζθαιία. Σα 

εξεπλεηηθά επξήκαηα έδεημαλ πσο πάλσ απφ ηνπο κηζνχο εθπαηδεπηηθνχο 

πξαγκαηνπνηνχλ εμαηνκηθεπκέλε δηδαζθαιία απφ αξθεηά (32,15%) έσο πνιχ 

       Καζόινπ 

f (%) 

Λίγν 

 f (%) 

Αξθεηά 

f (%) 

Πνιύ 

f (%) 

Γ. Γ.  

f (%) 

ύλνιν 

100% 

Υξεζηκνπνηώ ηνπο 

ζηόρνπο ηνπ 

ΓΔΠΠ; 

8 

(5,1) 

29 

(18,6) 

67 

(42,9) 

48 

(30,8) 

4 

(2,6) 

156 

(100) 

ρεδηάδσ κόλνο/ε 

κνπ ηνπο 

δηδαθηηθνύο 

ζηόρνπο; 

13 

(8,3) 

39 

(25,0) 

56 

(35,9) 

47 

(30,1) 

1 

(0,6) 

156 

(100) 

Λακβάλσ ππόςε 

κνπ ηε καζεζηαθή 

εηνηκόηεηα; 

3 

(1,9) 

25 

(16,0) 

71 

(46,5) 

55 

(35,3) 

2 

(2,13) 

156 

(100) 

Λακβάλσ ππόςε 

κνπ ηα ελδηαθέξνληα 

ησλ καζεηώλ;  

1 

(0,6) 

2 

(1,3) 

42 

(26,9) 

109 

(69,3) 

2 

(1,3) 

156 

(100) 

Λακβάλσ ππόςε 

κνπ ην καζεζηαθό 

ύθνο θάζε καζεηή; 

0 

(0,0) 

23 

(14,7) 

65 

(41,7) 

66 

(42,3) 

2 

(1,3) 

156 

(100) 

Βαζίδνκαη ζε θάπνην 

δηδαθηηθό κνληέιν; 

30 

(19,2) 

51 

(32,7) 

52 

(33,3) 

22 

(14,1) 

1 

(0,6) 

156 

(100) 
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(30,85%), ελψ ζρεδφλ νη άιινη κηζνί (44,9%) δελ ηε ρξεζηκνπνηνχλ θαζφινπ 

(Γηάγξακκα 3.1, Πίλαθαο 3.1). 

 

       Οη επφκελεο ηξεηο εξσηήζεηο ζρεηίδνληαη κε ηνλ ηξφπν πνπ εξγάδνληαη νη καζεηέο 

ζηελ ηάμε θαη θαηά πφζν δηαθνξνπνηείηαη αλάινγα κε ηηο ηθαλφηεηεο, ηα 

ελδηαθέξνληα ή ην καζεζηαθφ ηνπο χθνο. πγθεθξηκέλα, ζηε 2ε εξψηεζε πνπ αθνξά 

ηε καζεζηαθή εηνηκφηεηα, ην 37,8% απάληεζε αξθεηά, ην 32,7% ιίγν θαη ην 26% 

πνιχ (Γηάγξακκα 3.2, Πίλαθαο 3.1).  
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          Αληίζεηα, ζηελ 3ε εξψηεζε αλαθνξηθά κε ηα ελδηαθέξνληα, ε πιεηνςεθία 

απάληεζε ιίγν (39,7%) θαη θαζφινπ (28,2%) (Γηάγξακκα 3.3, Πίλαθαο 5), ελψ ζηελ 

4ε εξψηεζε ζρεηηθά κε ην καζεζηαθφ πξνθίι, νη πεξηζζφηεξνη εθπαηδεπηηθνί 

απάληεζαλ ιίγν (32,7%) θαη θαζφινπ (21,8%), ελψ ην (34%) απάληεζε αξθεηά 

(Γηάγξακκα 3.4, Πίλαθαο 3.1).   
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         Όζνλ αθνξά ζηελ 5ε εξψηεζε, δεηήζεθε απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο λα 

απαληήζνπλ ζε πνην βαζκφ αλαιχνπλ έλα έξγν ζε βήκαηα, δηδάζθνληάο ηα έλα πξνο 

έλα (task analysis) θαη ην 61,5% ησλ εθπαηδεπηηθψλ δήισζαλ φηη ρξεζηκνπνηνχλ 

πνιχ ηε κέζνδν απηή ηεο αλάιπζεο έξγνπ (Γηάγξακκα 3.5, πίλαθαο 3.1).  

 



84 

 

 

        Δπίζεο, ζηελ 6ε εξψηεζε θιήζεθαλ λα απαληήζνπλ θαηά πφζν δξνπλ 

ππνδεηγκαηηθά σο κνληέιν (modeling), παξνπζηάδνληαο θσλαρηά ζηνπο καζεηέο ηελ 

πνξεία ηεο ζθέςεο ηνπο θαη ην 62,5% ησλ εθπαηδεπηηθψλ απάληεζαλ φηη 

ρξεζηκνπνηνχλ πνιχ ηε ζπγθεθξηκέλε κέζνδν ηεο κίκεζε πξνηχπνπ (Γηάγξακκα 3.6, 

Πίλαθαο 2.1).   

 

         Σέινο, ζηηο επφκελεο δχν εξσηήζεηο, ζρεηηθά κε ηε ρξήζε παξαδεηγκάησλ θαη 

αληηπαξαδεηγκάησλ (Γηάγξακκα 3.7, Πίλαθαο 2.1) θαζψο θαη εθαξκνγψλ ηεο 

θαζεκεξηλήο δσήο (Γηάγξακκα 3.8, Πίλαθαο 2.1), ζηε ζπληξηπηηθή ηνπο πιεηνςεθία 

απάληεζαλ πνιχ, κε 71,2% θαη 53,8%, αληίζηνηρα.   
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Πίλαθαο 2.1 ηάζεηο ησλ εθπαηδεπηηθώλ ζρεηηθά κε ηηο κεζόδνπο δηδαζθαιίαο 

(ζπρλόηεηεο θαη ζρεηηθέο ζπρλόηεηεο %) 

 Καζόινπ 

 f (%) 

Λίγν 

f (%) 

Αξθεηά 

f (%) 

Πνιύ 

 f (%) 

Γ. Γ. 

f (%) 

ύλνιν 

100% 

Πξαγκαηνπνηώ 

εμαηνκηθεπκέλε 

δηδαζθαιία; 

15 

(2,6) 

70 

(44,9) 

50 

(32,1) 

48 

(30,8) 

21 

(13,5) 

156 

(100) 

 Οη καζεηέο ζηελ 

ηάμε εξγάδνληαη 

αλάινγα κε ηε 

καζεζηαθή ηνπο 

εηνηκόηεηα;  

20 

(12,8) 

51 

(32,7) 

59 

(37,8) 

26 

(17,8) 

0 

(0,0) 

156 

(100) 

Οη καζεηέο ζηελ ηάμε 

εξγάδνληαη αλάινγα 

κε ηα ελδηαθέξνληά 

ηνπο;  

45 

(28,2) 

62 

(39,7) 

35 

(22,4) 

14 

(9,0) 

0 

(0,0) 

156 

(100) 

Οη καζεηέο ζηελ ηάμε 

εξγάδνληαη αλάινγα 

κε ην καζεζηαθό ηνπο 

ύθνο;  

34 

(21,8) 

51 

(32,7) 

53 

(34,0) 

18 

(11,5) 

0 

(0,0) 

156 

(100) 

Αλαιύσ ηε 

δηαδηθαζία εθηέιεζεο 

ελόο έξγνπ ζε βήκαηα; 

3 

(1,9) 

10 

(6,4) 

45 

(28,8) 

96 

(61,5) 

2 

(1,3) 

156 

(100) 

Παξνπζηάδσ θσλαρηά 

ηελ πνξεία ηεο 

ζθέςεο κνπ, δξώληαο 

σο πξόηππν; 

5 

(3,2) 

11 

(7,1) 

38 

(24,4) 

27 

(62,2) 

5 

(3,2) 

156 

(100) 

Αλαθέξσ 

παξαδείγκαηα θαη 

αληηπαξαδείγκαηα; 

2 

(1,3) 

5 

(3,2) 

34 

(21,8) 

111 

(71,2) 

4 

(2,6) 

156 

100 

Αλαθέξσ εθαξκνγέο 

θαη παξαδείγκαηα ηεο 

θαζεκεξηλήο δσήο; 

2 

(1,3) 

10 

(6,4) 

56 

(35,9) 

84 

(53,8) 

4 

(2,6) 

156 

(100) 
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          Οη αθφινπζεο ηέζζεξηο εξσηήζεηο αλαθέξνληαη ζηα κέζα θαη ζηα πιηθά πνπ 

ρξεζηκνπνηνχλ νη ελ ιφγσ εθπαηδεπηηθνί γηα ηε δηδαζθαιία ηνπο. Αλαιπηηθφηεξα, ην 

36,5% θαη ην 32,7% ησλ εθπαηδεπηηθψλ ρξεζηκνπνηεί, αξθεηά, θχιια εξγαζίαο 

(Γηάγξακκα 4.1, Πίλαθαο 3.1) θαη επνπηηθά πιηθά (Γηάγξακκα 4.2, Πίλαθαο 3.1). 

αληίζηνηρα. 

 



88 

 

                

 

                Χζηφζν, φζνλ αθνξά ζηα ρεηξαπηηθά πιηθά, νη πεξηζζφηεξνη δήισζαλ φηη 

ηα ρξεζηκνπνηνχλ ιίγν (32,7%) ή θαζφινπ (42,2%) (Γηάγξακκα 4.3, Πίλαθαο 3.1).   
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      Αθφκε, ην 27,6% ησλ εθπαηδεπηηθψλ ρξεζηκνπνίεη ινγηζκηθά πξνγξάκκαηα πνιχ 

θαη ην  32, 7% ιίγν (Γηάγξακκα 4.4, Πίλαθαο 3.1).   

      

       ηε ζπλέρεηα, παξαηίζεηαη ν πίλαθαο 3.1 κε ηηο ζπρλφηεηεο θαη ηηο ζρεηηθέο 

ζπρλφηεηεο αλαθνξηθά κε ηα κέζα θαη ηα πιηθά πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ζηε δηδαζθαιία 

ηνπο νη ζπγθεθξηκέλνη εθπαηδεπηηθνί. 
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Πίλαθαο 3.1. ηάζεηο ησλ εθπαηδεπηηθώλ ζρεηηθά κε ηα κέζα θαη ηα πιηθά ηεο 

δηδαζθαιίαο (ζπρλόηεηεο θαη ζρεηηθέο ζπρλόηεηεο %) 

                (Γ.Γ.: Γελ Γλσξίδσ)       

     

       Καηαιεθηηθά, νη ηέζζεξηο ηειεπηαίεο εξσηήζεηο αλαθέξνληαη ζηηο κεζφδνπο 

αμηνιφγεζεο πνπ εθαξκφδνπλ νη ζπγθεθξηκέλνη εθπαηδεπηηθνί θαη νη απαληήζεηο 

παξνπζηάδνληαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα 4.1. Δηδηθφηεξα, ε 1ε εξψηεζε ηνπ ελ ιφγσ 

πίλαθα πνπ αθνξά ζηε ζπρλφηεηα ρξήζεο ελαιιαθηηθψλ κνξθψλ αμηνιφγεζεο, ην 

30,8% ησλ εθπαηδεπηηθψλ απάληεζε αξθεηά, ελψ ζηελ πιεηνςεθία ηνπο απάληεζαλ 

ιίγν (31,4%) θαη θαζφινπ (31,4%) (Γηάγξακκα 5.1, Πίλαθαο 4.1).   

 Καζόινπ 

f (%) 

Λίγν 

f (%) 

Αξθεηά 

f (%) 

Πνιύ 

f (%) 

Γ. Γ. 

f (%) 

ύλνιν 

100% 

Υξεζηκνπνηώ θύιια 

εξγαζίαο; 

19 

(12,2) 

44 

(28,2) 

57 

(36,5) 

36 

(23,1) 

0 

(0,0) 

156 

(100) 

Υξεζηκνπνηώ 

επνπηηθά πιηθά, όπσο 

εηθόλεο, θαξηέιεο 

θ.ά.; 

24 

(15,4) 

51 

(32,7) 

51 

(32,7) 

30 

(19,2) 

0 

(0,0) 

156 

(100) 

Υξεζηκνπνηώ 

ρεηξαπηηθά πιηθά  

(π.ρ.: γεσπίλαθεο); 

66 

(42,3) 

58 

(37,2) 

17 

(10,9) 

15 

(9,6) 

0 

(0,0) 

156 

(100) 

Υξεζηκνπνηώ 

ινγηζκηθά 

πξνγξάκκαηα (π.ρ.: 

GeoGebra); 

25 

(16) 

51 

(32,7) 

36 

(23,1) 

43 

(27,6) 

1 

(0,6) 

156 

(100) 
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           ε εξψηεζε ζρεηηθά κε ηελ δηαθνξνπνίεζε ηεο αμηνιφγεζεο κε βάζε ην 

καζεζηαθφ πξνθίι, νη πεξηζζφηεξνη εθπαηδεπηηθνί απάληεζαλ 44,2% πνιχ θαη 37,2% 

αξθεηά (Γηάγξακκα 5.2, Πίλαθαο 4.1), ελψ ζρεηηθά κε ηε καζεζηαθή εηνηκφηεηα 

απάληεζαλ 37,2% πνιχ θαη 39,1% αξθεηά (Γηάγξακκα 5.3, Πίλαθαο 4.1).   
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             Καηαιήγνληαο ζηελ ηειεπηαία εξψηεζε πνπ αθνξά ηελ αλαηξνθνδφηεζε ηεο 

δηδαζθαιίαο ηνπο, ην 42,3% ησλ καζεκαηηθψλ απάληεζε αξθεηά θαη ην 43,2% πνιχ 

(Γηάγξακκα 5.4, Πίλαθαο 4.1). 
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        Σέινο, αθνινπζεί ν πίλαθαο 4.1 κε ηηο ζπρλφηεηεο θαη ηηο ζρεηηθέο ζπρλφηεηεο 

φζνλ αθνξά ζηηο κεζφδνπο αμηνιφγεζεο ησλ ελ ιφγσ εθπαηδεπηηθψλ.  

 

Πίλαθαο 4.1. ηάζεηο ησλ εθπαηδεπηηθώλ ζρεηηθά κε ηηο κεζόδνπο αμηνιόγεζεο 

ηεο δηδαζθαιίαο (ζπρλόηεηεο θαη ζρεηηθέο ζπρλόηεηεο %) 

(Γ.Γ.: Γελ Γλσξίδσ) 

 

 

 Καζόινπ 

 f (%) 

Λίγν 

 f (%) 

Αξθεηά 

f (%) 

Πνιύ 

f (%) 

Γ. Γ. 

f (%) 

ύλνιν 

100% 

Υξεζηκνπνηώ 

ελαιιαθηηθέο 

κνξθέο αμηνιόγεζεο 

(π.ρ.: portofolio); 

49 

(31,4) 

49 

(31,4) 

48 

(30,8) 

10 

(6,4) 

0 

(0,0) 

156 

(100) 

Αμηνινγώ ηνπο 

καζεηέο κε βάζε ην 

καζεζηαθό ηνπο 

πξνθίι; 

8 

(5,1) 

13 

(8,3) 

63 

(40,4) 

69 

(44,2) 

3 

(1,9) 

156 

(100) 

Αμηνινγώ ηνλ θάζε 

καζεηή βάζεη ηεο 

καζεζηαθήο ηνπ 

εηνηκόηεηαο; 

9 

(5,8) 

25 

(16,0) 

61 

(39,1) 

58 

(37,2) 

3 

(1,9) 

156 

(100) 

Πξνζαξκόδσ ηε 

δηδαζθαιία 

ζύκθσλα κε ηελ 

αμηνιόγεζε ησλ 

καζεηώλ;; 

4 

(2,6) 

16 

(10,3) 

66 

(42,3) 

68 

(43,2) 

2 

(1,3) 

156 

(100 
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4.1.3 Δπαγσγηθή ζηαηηζηηθή 

 

           ην ζηάδην απηφ, πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζπλνιηθά 88 ζηαηηζηηθέο αλαιχζεηο γηα 

ηηο 4 αλεμάξηεηεο κεηαβιεηέο: θχιν, ειηθία, κεηεθπαίδεπζε θαη πξνυπεξεζία ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ αλαθνξηθά κε ηνλ ζρεδηαζκφ ηεο δηδαζθαιίαο ηνπο, ηηο δηδαθηηθέο 

κεζφδνπο πνπ εθαξκφδνπλ, ηα κέζα θαη πιηθά πνπ ρξεζηκνπνηνχλ θαζψο θαη ηηο 

κεζφδνπο αμηνιφγεζήο ηεο παξερνκέλεο δηδαζθαιία ηνπο ζε καζεηέο κε ΜΓΜ. 

        Αξρηθά, αλαιχζεθαλ, κε ηε βνήζεηα ηεο επαγσγηθήο ζηαηηζηηθήο, νη 6 εξσηήζεηο 

πνπ αθνξνχλ ζην ζρεδηαζκφ ηεο δηδαζθαιίαο ησλ Μαζεκαηηθψλ ζε ζρέζε κε ην 

θχιν, ηελ ειηθία, ηε κεηεθπαίδεπζε θαη ηελ πξνυπεξεζία ηνπο (δειαδή, πξφθεηηαη 

γηα 24, ζπλνιηθά, ζηαηηζηηθνχο ειέγρνπο). Έηζη, ζα αλαθεξζνχλ νη ζηαηηζηηθά 

ζεκαληηθέο δηαθνξέο πνπ εληνπίζηεθαλ απφ απηέο ηηο αλαιχζεηο. πγθεθξηκέλα, 

εθαξκφδνληαο ηνλ ζηαηηζηηθφ έιεγρν Mann-Whitney, αλαθνξηθά κε ηε 

δηαθνξνπνίεζε ζην ζρεδηαζκφ ηεο δηδαζθαιίαο ησλ εθπαηδεπηηθψλ κε βάζε ην θχιν 

ηνπο γηα φινπο ηνπο πηζαλνχο ζπλδπαζκνχο, βξέζεθε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά 

ζηηο απαληήζεηο, ζηελ 4ε θαη 6ε εξψηεζε ζρεηηθά κε ηε δηαθνξνπνίεζε βάζεη ησλ 

ελδηαθεξφλησλ ησλ καζεηψλ (U(96, 60) = 2.269,50, p = 0,005 < 0,05) θαη ηεο 

εθαξκνγήο θάπνηνπ δηδαθηηθνχ κνληέινπ (U(96, 60) = 2.344,50, p = 0,042 < 0,05. 

Δηδηθφηεξα, νη γπλαίθεο δηαθαίλεηαη πσο εθαξκφδνπλ πεξηζζφηεξν ηηο ελ ιφγσ 

δηαθνξνπνηήζεηο ζην ζρεδηαζκφ ηεο δηδαζθαιίαο ηνπο κε κέζν φξν ηεξαξρήζεσλ 

(Mean Rang), (M.R. = 88,68) θαη (M.R. = 87,43), αληίζηνηρα, ζπγθξηηηθά κε ηνπο 

άλδξεο εθπαηδεπηηθνχο (M.R. = 72,14 θαη M.R. = 72,92, αληίζηνηρα). 

       Δπηπιένλ, ρξεζηκνπνηψληαο ηνλ ζηαηηζηηθφ έιεγρν Kruskal-Wallis γηα φινπο 

ηνπο πηζαλνχο ζπλδπαζκνχο ησλ επηκέξνπο νκάδσλ, αλαθνξηθά κε ηε δηαθνξνπνίεζε 
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ζην ζρεδηαζκφ ηεο δηδαζθαιίαο ησλ εθπαηδεπηηθψλ βάζεη ηεο ειηθίαο ηνπο, βξέζεθαλ 

ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο δηαθνξέο ζηηο απαληήζεηο, ζηε 2ε εξψηεζε ζρεηηθά κε ηνλ 

ζρεδηαζκφ δηαθνξεηηθψλ δηδαθηηθψλ ζηφρσλ αλά νκάδα καζεηψλ (H(2) = 7,749, p = 

0,021 < 0,05) θαη ζηελ 6ε εξψηεζε αλαθνξηθά κε ηελ εθαξκνγή θάπνηνπ δηδαθηηθνχ 

κνληέινπ (H(2) = 6,489, p = 0,039 < 0,05). πγθεθξηκέλα, δηαθαίλεηαη φηη νη 

εθπαηδεπηηθνί κε ειηθία 25-35 εηψλ (M.R. = 110,54) δηαθνξνπνηνχλ ηνπο δηδαθηηθνχο 

ζηφρνπο αλά νκάδα καζεηψλ ζε κεγαιχηεξν βαζκφ ζε ζρέζε κε ηνπο εθπαηδεπηηθνχο 

κε ειηθία 36-46 εηψλ (M.R. = 79,31) θαη 47-57 εηψλ (M.R. = 73,74) θαζψο θαη φηη 

εθαξκφδνπλ πεξηζζφηεξν θάπνην δηδαθηηθφ κνληέιν (M.R. = 106,00) ζπγθξηηηθά κε 

ηνπο εθπαηδεπηηθνχο κε ειηθία 36-46 εηψλ (M.R. = 72,00) θαη 47-57 εηψλ (M.R. = 

78,73). 

      Δπηπξνζζέησο, ρξεζηκνπνηψληαο ηνλ ζηαηηζηηθφ έιεγρν Kruskal-Wallis γηα φινπο 

ηνπο πηζαλνχο ζπλδπαζκνχο ησλ επηκέξνπο νκάδσλ, φζνλ αθνξά ζηε δηαθνξνπνίεζε 

ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζην ζρεδηαζκφ ηεο δηδαζθαιίαο ηνπο βάζεη ηεο πξνυπεξεζίαο 

ηνπο, βξέζεθαλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο δηαθνξέο ζηηο απαληήζεηο, ζηε 2ε εξψηεζε 

ζρεηηθά κε ηνλ ζρεδηαζκφ δηαθνξεηηθψλ δηδαθηηθψλ ζηφρσλ αλά νκάδα καζεηψλ 

(H(2) = 6,676, p = 0,036 < 0,05) θαη ζηελ 5ε εξψηεζε ζρεηηθά κε ηε δηαθνξνπνίεζε 

βάζεη ηνπ καζεζηαθνχ πξνθίι (H(2) = 6,080, p = 0,048 < 0,05). πγθεθξηκέλα, νη 

εθπαηδεπηηθνί κε πξνυπεξεζία 0-6 έηε (M.R. = 99,99) δηαθνξνπνηνχλ ηνπο 

δηδαθηηθνχο ζηφρνπο αλά νκάδα καζεηψλ ζε κεγαιχηεξν βαζκφ ζπγθξηηηθά κε ηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο κε πξνυπεξεζία 7-13 έηε (M.R. = 71,53) θαη 14-20 έηε (M.R. = 

80,09) εηψλ θαζψο θαη ην ζρεδηαζκφ ηεο δηδαζθαιίαο ηνπο βάζεη ηνπ καζεζηαθνχ 

πξνθίι (M.R. = 100,09), ζε ζρέζε κε ηνπο εθπαηδεπηηθνχο κε πξνυπεξεζία 7-13 έηε 

(M.R. = 74,18) θαη 14-20 έηε (M.R. = 76,95). 
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        Απφ ηελ άιιε, ε ζπζρέηηζε ηεο κεηεθπαίδεπζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζηελ εηδηθή 

αγσγή κε ηε δηαθνξνπνίεζε ζην ζρεδηαζκφ ηεο δηδαζθαιίαο ηνπο, ρξεζηκνπνηψληαο 

ηνλ ζπληειεζηή Spearman‟ s, έδεημε φηη δελ ππάξρεη θάπνηα ζεκαληηθή ζρέζε κεηαμχ 

ηεο κεηεθπαίδεπζήο ηνπο θαη ηεο ελ ιφγσ δηαθνξνπνίεζεο σο πξνο νπνηαδήπνηε 

παξάκεηξφ ηεο. 

        ηε ζπλέρεηα, αλαιχζεθαλ νη 8 εξσηήζεηο πνπ αθνξνχλ ζηηο κεζφδνπο 

δηδαζθαιίαο ησλ Μαζεκαηηθψλ ζε ζρέζε κε ην θχιν, ηελ ειηθία, ηε κεηεθπαίδεπζε 

θαη ηελ πξνυπεξεζία ηνπο (δειαδή, πξφθεηηαη γηα 32, ζπλνιηθά, ζηαηηζηηθνχο 

ειέγρνπο). πγθεθξηκέλα, εθαξκφδνληαο ηνλ ζηαηηζηηθφ έιεγρν Mann-Whitney, 

αλαθνξηθά κε ηε δηαθνξνπνίεζε ζηηο κεζφδνπο δηδαζθαιίαο ησλ εθπαηδεπηηθψλ κε 

βάζε ην θχιν ηνπο γηα φινπο ηνπο πηζαλνχο ζπλδπαζκνχο, βξέζεθε ζηαηηζηηθά 

ζεκαληηθή δηαθνξά ζηηο απαληήζεηο, ζηελ 1ε θαη 4ε εξψηεζε ζρεηηθά κε ηελ 

εθαξκνγή εμαηνκηθεπκέλεο δηδαζθαιίαο (U(96, 60) = 2.257,00, p = 0,015 < 0,05) θαη 

ηεο δηαθνξνπνίεζεο βάζεη ηνπ καζεζηαθνχ πξνθίι (U(96, 60) = 2.422,00, p = 0,081 

< 0,05). Δηδηθφηεξα, νη γπλαίθεο δηαθαίλεηαη πσο εθαξκφδνπλ πεξηζζφηεξν ηηο ελ 

ιφγσ δηαθνξνπνηήζεηο ζρεηηθά κε ηηο δηδαθηηθέο κεζφδνπο κε (M.R. = 88,88) θαη 

(M.R. = 86,13), αληίζηνηρα, ζπγθξηηηθά κε ηνπο άλδξεο εθπαηδεπηηθνχο (M.R. = 72.01 

θαη M.R. = 73,73, αληίζηνηρα). 

       Δπηπιένλ, ρξεζηκνπνηψληαο ηνλ ζηαηηζηηθφ έιεγρν Kruskal-Wallis γηα φινπο 

ηνπο πηζαλνχο ζπλδπαζκνχο ησλ επηκέξνπο νκάδσλ, ζρεηηθά κε ηε δηαθνξνπνίεζε 

ζηηο δηδαθηηθέο κεζφδνπο ησλ εθπαηδεπηηθψλ βάζεη ηεο ειηθίαο ηνπο, βξέζεθαλ 

ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο δηαθνξέο ζηηο απαληήζεηο, ζηελ 1ε, 2ε θαη 4ε εξψηεζε 

ζρεηηθά κε ηελ εθαξκνγή εμαηνκηθεπκέλεο δηδαζθαιίαο (H(2) = 19,171, p < 0,001), 

ζηελ 2ε εξψηεζε αλαθνξηθά κε ηε δηαθνξνπνίεζε βάζεη ηεο καζεζηαθήο 



97 

 

εηνηκφηεηαο (H(2) = 10,954, p = 0,004 < 0,05) θαη  ζηελ 4ε εξψηεζε ζρεηηθά κε ηε 

δηαθνξνπνίεζε κε βάζε ην καζεζηαθφ πξνθίι (H(2) = 9,522, p = 0,009 < 0,05) 

πγθεθξηκέλα, νη εθπαηδεπηηθνί κε ειηθία 25-35 εηψλ εθαξκφδνπλ εμαηνκηθεπκέλε 

δηδαζθαιία (M.R. = 125,29) ζε κεγαιχηεξν βαζκφ ζπγθξηηηθά κε ηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο κε ειηθία 36-47 εηψλ (M.R. = 82,73) θαη 47-57 εηψλ (M.R. = 69,72) 

εηψλ, ελψ δηαθνξνπνηνχλ πεξηζζφηεξν ηηο δηδαθηηθέο κεζφδνπο ηνπο κε βάζε ηε 

καζεζηαθή εηνηκφηεηα (M.R. = 115,17) θαη ην καζεζηαθφ πξνθίι (M.R. = 115,17) 

ζπγθξηηηθά κε ηνπο εθπαηδεπηηθνχο κε ειηθία 36-46 εηψλ (M.R. = 81,07 θαη M.R. = 

73,63, αληίζηνηρα), θαη εθείλνπο κε ειηθία 47-57 (M.R. = 72,07 θαη M.R. = 76,53, 

αληίζηνηρα). 

       Δπηπξνζζέησο, ρξεζηκνπνηψληαο ηνλ ζηαηηζηηθφ έιεγρν Kruskal-Wallis γηα 

φινπο ηνπο πηζαλνχο ζπλδπαζκνχο ησλ επηκέξνπο νκάδσλ, ζρεηηθά κε ηε 

δηαθνξνπνίεζε ζηηο δηδαθηηθέο κεζφδνπο ησλ εθπαηδεπηηθψλ βάζεη ηεο πξνυπεξεζία  

ηνπο, βξέζεθαλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο δηαθνξέο ζηηο απαληήζεηο, ζηελ 1ε, 2ε θαη 4ε 

εξψηεζε ζρεηηθά κε ηελ εθαξκνγή εμαηνκηθεπκέλεο δηδαζθαιίαο (H(2) = 14,348, p = 

0,001<0,05), ζηελ 2ε εξψηεζε αλαθνξηθά κε ηε δηαθνξνπνίεζε βάζεη ηεο 

καζεζηαθήο εηνηκφηεηαο (H(2) = 11,217, p = 0,004 < 0,05) θαη  ζηελ 4ε εξψηεζε 

ζρεηηθά κε ηε δηαθνξνπνίεζε κε βάζε ην καζεζηαθφ πξνθίι (H(2) = 10,620, p = 

0,005 < 0,05) πγθεθξηκέλα, νη εθπαηδεπηηθνί κε πξνυπεξεζία 0-6 έηε εθαξκφδνπλ 

εμαηνκηθεπκέλε δηδαζθαιία (M.R. = 111,87) ζε κεγαιχηεξν βαζκφ ζπγθξηηηθά κε 

ηνπο εθπαηδεπηηθνχο κε πξνυπεξεζία 7-13 έηε (M.R. = 76,95) θαη 14-20 έηε (M.R. = 

70,35) έηε, ελψ δηαθνξνπνηνχλ πεξηζζφηεξν ηηο δηδαθηηθέο ηνπο κεζφδνπο κε βάζε ηε 

καζεζηαθή εηνηκφηεηα (M.R. = 108,63)  θαη ην καζεζηαθφ πξνθίι (M.R. = 107,66) 

ζπγθξηηηθά κε ηνπο εθπαηδεπηηθνχο κε πξνυπεξεζία 7-13 έηε (M.R. = 76,92 θαη M.R. 
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= 71,45, αληίζηνηρα), θαη εθείλνπο κε πξνυπεξεζία 14-20 έηε (M.R. = 70,35 θαη M.R. 

= 71,45, αληίζηνηρα). 

         Αληίζεηα, απφ ηε ζπζρέηηζε ηεο κεηεθπαίδεπζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζηελ εηδηθή 

αγσγή κε ηε δηαθνξνπνίεζε ζηηο δηδαθηηθέο κεζφδνπο πνπ εθαξκφδνπλ βάζεη ηεο 

πξνυπεξεζία  ηνπο, ρξεζηκνπνηψληαο ηνλ ζπληειεζηή Spearman‟ s, πξφεθπςε φηη δελ 

ππάξρεη θάπνηα ζεκαληηθή ζρέζε κεηαμχ ηεο κεηεθπαίδεπζήο ηνπο θαη ηεο 

δηαθνξνπνίεζεο απηήο σο πξνο νπνηαδήπνηε παξάκεηξφ ηεο. 

       Έπεηηα, αλαιχζεθαλ νη 4 εξσηήζεηο πνπ αθνξνχλ ζηα κέζα θαη ζηα πιηθά  πνπ 

ρξεζηκνπνηνχλ νη Μαζεκαηηθνί ζηε δηδαζθαιία ηνπο ζε ζρέζε κε ην θχιν, ηελ 

ειηθία, ηε κεηεθπαίδεπζε θαη ηελ πξνυπεξεζία ηνπο (δειαδή, πξφθεηηαη γηα 16, 

ζπλνιηθά, ζηαηηζηηθνχο ειέγρνπο). Αλαιπηηθφηεξα, εθαξκφδνληαο ηνλ ζηαηηζηηθφ 

έιεγρν Mann-Whitney, αλαθνξηθά κε ηηο ζπγθεθξηκέλεο  δηαθνξνπνηήζεηο κε βάζε ην 

θχιν ησλ εθπαηδεπηηθψλ γηα φινπο ηνπο πηζαλνχο ζπλδπαζκνχο, βξέζεθε ζηαηηζηηθά 

ζεκαληηθή δηαθνξά ζηηο απαληήζεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ κφλν ζηελ 1ε εξψηεζε 

ζρεηηθά κε ηε ρξήζε θχιισλ εξγαζίαο (U(96, 60) = 2.272,00, p = 0,021 < 0,05). 

πγθεθξηκέλα, νη γπλαίθεο δηαθαίλεηαη πσο ρξεζηκνπνηνχλ πεξηζζφηεξν θχιια 

εξγαζίαο θαηά ηε δηδαζθαιία ηνπο (M.R. = 88,63) ζπγθξηηηθά κε ηνπο άλδξεο 

εθπαηδεπηηθνχο (M.R. = 72.17). 

          Απφ ηελ άιιε, ρξεζηκνπνηψληαο ηνλ ζηαηηζηηθφ έιεγρν Kruskal-Wallis γηα 

φινπο ηνπο πηζαλνχο ζπλδπαζκνχο ησλ επηκέξνπο νκάδσλ, ζρεηηθά κε ηε 

δηαθνξνπνίεζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζηε ρξήζε κέζσλ θαη πιηθψλ βάζεη ηφζν ηεο 

ειηθίαο ηνπο φζν θαη ηεο πξνυπεξεζίαο ηνπο, δελ παξνπζηαζηήθαλ ζηαηηζηηθά 

ζεκαληηθέο δηαθνξέο ζηηο απαληήζεηο ηνπο. Δπίζεο, εθαξκφδνληαο ηνλ ζπληειεζηή 

Spearman‟ s, πξφεθπςε φηη δελ ππάξρεη θάπνηα ζεκαληηθή ζρέζε κεηαμχ ηεο 
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κεηεθπαίδεπζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη ηεο δηαθνξνπνίεζεο ζηε ρξήζε κέζσλ θαη 

πιηθψλ. 

      Ύζηεξα, αλαιχζεθαλ νη 4 εξσηήζεηο αλαθνξηθά κε ηηο κεζφδνπο αμηνιφγεζεο  

πνπ εθαξκφδνπλ νη Μαζεκαηηθνί ζηε δηδαζθαιία ηνπο ζε ζρέζε κε ην θχιν, ηελ 

ειηθία, ηε κεηεθπαίδεπζε θαη ηελ πξνυπεξεζία ηνπο (δειαδή, πξφθεηηαη γηα 16, 

ζπλνιηθά, ζηαηηζηηθνχο ειέγρνπο). πγθεθξηκέλα, εθαξκφδνληαο ηνλ ζηαηηζηηθφ 

έιεγρν Mann-Whitney, αλαθνξηθά κε ηηο ζπγθεθξηκέλεο δηαθνξνπνηήζεηο κε βάζε ην 

θχιν ησλ εθπαηδεπηηθψλ γηα φινπο ηνπο πηζαλνχο ζπλδπαζκνχο, βξέζεθε ζηαηηζηηθά 

ζεκαληηθή δηαθνξά ζηηο απαληήζεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζηελ 1ε, 3ε θαη 4ε εξψηεζε 

ζρεηηθά κε ηε ρξήζε ελαιιαθηηθψλ κνξθψλ αμηνιφγεζεο (U(96, 60) = 1.961,00, p < 

0,001), ηε δηαθνξνπνίεζε ζηελ αμηνιφγεζε κε βάζε ηε καζεζηαθή εηνηκφηεηα 

(U(96, 60) = 2.331,00, p = 0,034 < 0,05) θαη ηελ πξνζαξκνγή ηεο δηδαζθαιίαο ιφγσ 

αλαηξνθνδφηεζεο (U(96, 60) = 2.149,00, p = 0,004 < 0,05). Δηδηθφηεξα, νη γπλαίθεο 

δηαθαίλεηαη πσο εθαξκφδνπλ πεξηζζφηεξν ηηο ελ ιφγσ δηαθνξνπνηήζεηο (M.R. = 

93,82, M.R. = 87,64 θαη M.R. = 90,68, αληίζηνηρα), ζπγθξηηηθά κε ηνπο άλδξεο 

εθπαηδεπηηθνχο (M.R. = 68,93, M.R. = 72,79 θαη M.R. = 70,89, αληίζηνηρα).  

    Καηαιεθηηθά, ρξεζηκνπνηψληαο ηνλ ζηαηηζηηθφ έιεγρν Kruskal-Wallis γηα φινπο 

ηνπο πηζαλνχο ζπλδπαζκνχο ησλ επηκέξνπο νκάδσλ, ζρεηηθά κε ηε δηαθνξνπνίεζε 

ζηηο κεζφδνπο αμηνιφγεζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ βάζεη ηεο ειηθίαο ηνπο, δελ βξέζεθαλ 

ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο δηαθνξέο ζηηο απαληήζεηο ηνπο, ελψ κε βάζε ηελ πξνυπεξεζία 

ηνπο παξνπζηάζηεθε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά ζηηο απαληήζεηο, ζηελ 1ε
 
 

εξψηεζε ζρεηηθά κε ηε ρξήζε ελαιιαθηηθψλ κνξθψλ αμηνιφγεζεο (H(2) = 9,561, p = 

0,008 < 0,05). πγθεθξηκέλα, νη εθπαηδεπηηθνί κε πξνυπεξεζία 0-6 εηψλ εθαξκφδνπλ 

ελαιιαθηηθέο κνξθέο αμηνιφγεζεο (M.R. = 106,61) ζε κεγαιχηεξν βαζκφ ζπγθξηηηθά 
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κε ηνπο εθπαηδεπηηθνχο νη νπνίνη έρνπλ πξνυπεξεζία 7-13 εηψλ (M.R. = 76,63) θαη 

14-20 εηψλ (M.R. = 72,29). Σέινο, εθαξκφδνληαο ηνλ ζπληειεζηή Spearman‟ s, 

πξφεθπςε φηη δελ ππάξρεη θάπνηα ζεκαληηθή ζρέζε κεηαμχ ηεο κεηεθπαίδεπζήο ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ θαη ηεο δηαθνξνπνίεζεο ζηηο κεζφδνπο αμηνιφγεζεο πνπ εθαξκφδνπλ 

σο πξνο νπνηαδήπνηε παξάκεηξν. 
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Κεθάιαην 5ν 

 5.1 ρνιηαζκόο απνηειεζκάησλ 

 

         Ζ παξνχζα έξεπλα είρε σο ζηφρν ηε δηεξεχλεζε ησλ πξαθηηθψλ πνπ 

εθαξκφδνπλ νη εθπαηδεπηηθνί γηα ηε δηδαζθαιία ησλ Μαζεκαηηθψλ ζε καζεηέο 

γπκλαζίνπ κε ΜΓΜ. Γηα ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ δεηήζεθε απφ 156 εθπαηδεπηηθνχο 

(96 άληξεο θαη 60 γπλαίθεο), ειηθίαο 25-57 εηψλ, λα ζπκπιεξψζνπλ έλα 

εξσηεκαηνιφγην, κε ην νπνίν αληρλεχζεθαλ νη αληηιήςεηο θαη νη ζηάζεηο ηνπο ζρεηηθά 

κε ην ζρεδηαζκφ, ηελ πξαγκαηνπνίεζε θαη ηελ αμηνιφγεζε ηεο δηδαζθαιίαο ηνπο 

ζηνπο ελ ιφγσ καζεηέο 

            Αλαθνξηθά κε ηα δεκνγξαθηθά ζηνηρεία ησλ εθπαηδεπηηθψλ πξνθχπηεη φηη νη 

πεξηζζφηεξνη καζεκαηηθνί γπκλαζίνπ ηεο γεληθήο εθπαίδεπζεο, ζε παλειιαδηθή 

θιίκαθα, είλαη άληξεο (61,5%), κε ειηθία κεγαιχηεξε απφ 47 έηε (57,7%) θαη κε 

πξνυπεξεζία πνπ θπκαίλεηαη κεηαμχ 7-20 έηε (87,8%), ελψ ζηελ πιεηνςεθία ηνπο 

(62,2%) δελ έρνπλ ιάβεη θακία κεηεθπαίδεπζε ζηελ εηδηθή αγσγή. πλεπψο, είλαη 

θαλεξφ πσο, ηα ηειεπηαία ρξφληα, εμαηηίαο ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο, ν ρψξνο ηεο 

εθπαίδεπζεο έρεη παξακειεζεί αξθεηά απφ ηελ πνιηηεία θαη ππάξρνπλ ειιείςεηο ηφζν 

σο πξνο ην δπλακηθφ ησλ ζρνιείσλ ζρεηηθά κε ηνπο ελ ιφγσ εθπαηδεπηηθνχο –αθνχ 

απνθεχγνληαη λένη κφληκνη δηνξηζκνί, ελψ γίλνληαη πεξηνξηζκέλεο πξνζιήςεηο 

αλαπιεξσηψλ/σξνκηζζίσλ-, φζν θαη σο πξνο ηελ κεηεθπαίδεπζή ηνπο ζε ζέκαηα 

εηδηθήο αγσγήο, ψζηε λα κπνξνχλ λα αληαπνθξηζνχλ, ηθαλνπνηεηηθά, ζηε δηδαζθαιία 

καζεηψλ κε ΜΓΜ ζην πιαίζην ηεο ζπλεθπαίδεπζεο. 
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          Δηδηθφηεξα, ζηελ έξεπλα απηή, νη εθπαηδεπηηθνί αλαθέξζεθαλ ζηηο δηδαθηηθέο 

κεζφδνπο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ γηα ηελ θάιπςε ησλ καζεζηαθψλ αλαγθψλ ησλ 

καζεηψλ. Έηζη, ε γεληθφηεξε εηθφλα πνπ παξαηεξείηαη απφ ηηο απαληήζεηο ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ είλαη φηη νη πεξηζζφηεξνη κε έκθαζε ζηηο ειηθίεο θάησ ησλ 35 εηψλ 

ή/θαη ζρεηηθά κηθξήο πξνυπεξεζίαο (0-6 έηε) θαζψο θαη νη γπλαίθεο αλεμαξηήησο 

ειηθίαο θαη πξνυπεξεζίαο, ρσξίο λα ζρεηίδεηαη ε πηζαλή κεηεθπαίδεπζή ηνπο ζηελ 

εηδηθή αγσγή, ζεσξνχλ ζεκαληηθή ηε δηαθνξνπνίεζε ηεο δηδαζθαιίαο ησλ 

Μαζεκαηηθψλ ζε καζεηέο κε ΜΓΜ, αθνχ δηαθνξνπνηνχλ ηε δηδαζθαιίαο ηνπο, 

αξθεηά, θαηά ην ζρεδηαζκφ, ηε δηαδηθαζία θαη ηελ αμηνιφγεζε ηνπ ηειηθνχ 

πξντφληνο. Χζηφζν, ε πιεηνςεθία ησλ εθπαηδεπηηθψλ δήισζε ειάρηζηε ή θαζφινπ 

δηαθνξνπνίεζε ζηηο δηδαθηηθέο κεζφδνπο κε βάζε ην καζεζηαθφ πξνθίι θαη ηα 

ελδηαθέξνληα ησλ καζεηψλ θαζψο θαη πεξηνξηζκέλε ρξήζε ρεηξαπηηθψλ πιηθψλ θαη 

ελαιιαθηηθψλ κνξθψλ αμηνιφγεζεο ηεο παξερφκελεο δηδαζθαιίαο. 

        Αλαιπηηθφηεξα, νη πεξηζζφηεξνη εθπαηδεπηηθνί δήισζαλ, αλαθνξηθά κε ηνλ 

ζρεδηαζκφ ηεο δηδαζθαιίαο ηνπο, φηη ρξεζηκνπνηνχλ αξθεηά (42,9%) θαη πνιχ 

(30,8%) ηνπο ζηφρνπο ηνπ ΓΔΠΠ ησλ Μαζεκαηηθψλ, ελψ δεκηνπξγνχλ αξθεηά 

(35,9%) θαη πνιχ (30,1%), νη ίδηνη ηνπο δηδαθηηθνχο ζηφρνπο, νη νπνίνη είλαη 

δηαθνξεηηθνί αλά νκάδα καζεηψλ ζηελ ηάμε. Μάιηζηα, νη εθπαηδεπηηθνί κε ειηθία 

απφ 25-35 εηψλ δηαθαίλεηαη πσο επηρεηξνχλ πεξηζζφηεξν ηελ πξνζαξκνγή ζηε 

ζηνρνζεζία ησλ καζεηψλ απηψλ. Μηα εξκελεία πνπ κπνξεί λα δνζεί είλαη φηη νη 

εθπαηδεπηηθνί κε κεγαιχηεξε ειηθία, ζηελ πξνζπάζεηά ηνπο λα αληαπνθξηζνχλ ζηνπο 

ζηφρνπο ηνπ πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ, βάδνπλ ζε δεχηεξε κνίξα ηηο πξαγκαηηθέο 

αλάγθεο ησλ καζεηψλ. Μηα άιιε εμήγεζε ηεο δπζθνιίαο απηήο κπνξεί λα είλαη νη 

εδξαησκέλεο πιένλ αληηιήςεηο ηνπο γηα ηε κάζεζε θαη ηε δηδαζθαιία θαζψο θαη ζηελ 
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εκπεηξία πνπ είραλ απνθηήζεη νη ίδηνη σο καζεηέο θαζψο θαη απφ ηε δηθή ηνπο 

πξνεηνηκαζία γηα ην εθπαηδεπηηθφ έξγν (Mastropieri & Scruggs, 2004). 

          Δπηπξφζζεηα, ζηελ πιεηνςεθία ηνπο νη εθπαηδεπηηθνί δήισζαλ φηη ιακβάλνπλ 

ππφςε ηνπο θαηά ην ζρεδηαζκφ ηεο δηδαζθαιίαο ηνπο, αξθεηά, ηε καζεζηαθή 

εηνηκφηεηα (46,5%) ησλ ζπγθεθξηκέλσλ καζεηψλ, ελψ, ζε κεγάιν βαζκφ, ηα 

ελδηαθέξνληα (69,3%) θαη ην καζεζηαθφ ηνπο πξνθίι (42,3%). Δπίζεο, πεξίπνπ ην 

1/3 ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη πεξηζζφηεξν νη γπλαίθεο ππνζηήξημαλ φηη εθαξκφδνπλ 

αξθεηά θάπνην ζεσξεηηθφ κνληέιν ζρεηηθά κε ηα ζηάδηα αλάπηπμεο ηεο καζεκαηηθήο 

ζθέςεο. Δπνκέλσο, ζε γεληθέο γξακκέο, παξαηεξείηαη φηη νη καζεκαηηθνί ζηα 

γπκλάζηα γεληθήο εθπαίδεπζεο δηαθνξνπνηνχλ, αξθεηά, ην ζρεδηαζκφ ηεο 

δηδαζθαιίαο ηνπο γηα καζεηέο κε ΜΓΜ, παξφιν πνπ  ε έξεπλα ησλ McGarvey θαη 

ησλ ζπλεξγαηψλ ηνπ (1997), θαηαιήγεη φηη νη εθπαηδεπηηθνί δπζθνιεχνληαη ζρεηηθά 

κε ην ζρεδηαζκφ ησλ καζεκάησλ, εμαζθαιίδνληαο ηε ζπκκεηνρή φισλ ησλ καζεηψλ, 

ηδηαίηεξα εθείλσλ πνπ δελ βξίζθνληαη ζην κέζν φξν. Σέινο, ζε παξφκνηα 

ζπκπέξαζκα, νδεγείηαη θαη ε έξεπλα ηνπ Hootstein, (1998), ζχκθσλα κε ηελ νπνία, 

νη αιιαγέο πνπ επηρεηξνχλ νη εθπαηδεπηηθνί, πνιιέο θνξέο, βαζίδνληαη ζηε θαληαζία 

ηνπο, είλαη πξφρεηξεο θαη δελ πξνθχπηνπλ κεηά απφ θαηάιιειε πξνεηνηκαζία θαη 

ζρεδηαζκφ. 

           ηε ζπλέρεηα, αλαιχνληαη, δηεμνδηθά, νη πξαθηηθέο ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαηά ηε 

δηάξθεηα ηεο δηδαζθαιίαο. πγθεθξηκέλα, ε πιεηνςεθία ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

εθαξκφδεη εμαηνκηθεπκέλε δηδαζθαιία, ιίγν, ελψ πεξίπνπ ην 1/3 ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

εθαξκφδεη εμαηνκηθεπκέλε δηδαζθαιία θαη δηαθνξνπνίεζε ηεο δηδαζθαιίαο κε βάζε 

ην καζεζηαθφ πξνθίι ησλ ελ ιφγσ καζεηψλ, αξθεηά, κε κεγαιχηεξε ζπρλφηεηα λα 

παξαηεξείηαη ζηηο γπλαίθεο, ζε φζνπο έρνπλ πξνυπεξεζία θάησ απφ έμη ρξφληα θαη 
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είλαη λεφηεξνη ζε ειηθία. Απηφ κπνξεί λα ζεκαίλεη φηη νη εθπαηδεπηηθνί κε αξθεηά 

ρξφληα πξνυπεξεζίαο θαζψο θαη νη άληξεο έρνπλ ζπλεζίζεη ζε πην παξαδνζηαθέο 

κεζφδνπο δηδαζθαιίαο, ελψ ε κεηεθπαίδεπζε ζηελ εηδηθή αγσγή δελ πξφεθπςε φηη 

ζρεηίδεηαη κε ηε δηαθνξνπνίεζε ζηε δηδαζθαιία σο πξνο νπνηαδήπνηε παξάκεηξφ 

ηεο.. Σα απνηειέζκαηα απηά ζπλάδνπλ κε πξνεγνχκελεο έξεπλεο (Johnsen, 2002; 

Schumm & Vaughn, 1991), νη νπνίεο πξεζβεχνπλ φηη νη εθπαηδεπηηθνί, ζπρλά, 

παξακέλνπλ ηδηαίηεξα αξλεηηθνί σο πξνο ην ζρεδηαζκφ εμαηνκηθεπκέλσλ 

δηδαζθαιηψλ. 

          Δπηπξνζζέησο, φζνλ αθνξά ζηε δηαθνξνπνίεζε ηεο δηδαζθαιίαο κε βάζε ηε 

καζεζηαθή εηνηκφηεηα, πεξίπνπ ην 1/3 ησλ εθπαηδεπηηθψλ πξαγκαηνπνηνχλ, αξθεηά, 

ηε δηαθνξνπνίεζε απηή, κε ηηο γπλαίθεο θαη ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ειηθίαο 25-35 εηψλ 

λα ηελ εθαξκφδνπλ πεξηζζφηεξν, ελψ, ε πιεηνςεθία ησλ εθπαηδεπηηθψλ αδπλαηεί λα 

δηαθνξνπνηήζεη ηε δηδαζθαιία κε βάζε ηα ελδηαθέξνληα ησλ καζεηψλ. Σέινο, νη 

πεξηζζφηεξνη εθπαηδεπηηθνί αλεμαξηήησο θχινπ, ειηθίαο θαη πξνυπεξεζίαο 

ρξεζηκνπνηνχλ πνιχ ηε κέζνδν ηεο αλάιπζεο έξγνπ θαη τη μέθοδο τησ μίμηςησ 

προτφπου, ελψ αλαθέξνπλ ζε κεγάιν βαζκφ παξαδείγκαηα θαη αληηπαξαδείγκαηα 

θαζψο θαη εθαξκνγέο ηεο θαζεκεξηλήο δσήο. Σα παξαπάλσ ζπκπεξάζκαηα 

ζπκθσλνχλ ελ γέλεη κε ηηο ζρεηηθέο έξεπλεο ηνπ Sizer (1999) θαη ησλ Gable θαη 

ζπλεξγαηψλ (2000) πνπ δηαπηζηψλνπλ φηη νη πεξηζζφηεξνη εθπαηδεπηηθνί κπνξεί, 

ζεσξεηηθά, λα ζπκθσλνχλ κε ηε δηαθνξνπνίεζε ηεο κάζεζεο, φκσο, ζηελ πξάμε, 

ζπρλά, πινπνηνχλ κηα κνλνδηάζηαηε δηδαζθαιία, ε νπνία, ζηελ πξαγκαηηθφηεηα, 

απεπζχλεηαη ζηνλ κέζν καζεηή θαη, ζπάληα, πξνρσξνχλ ζε αληίζηνηρε 

δηαθνξνπνίεζε ηεο δηδαζθαιίαο ηνπο. 
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        Αλαθνξηθά κε ηα δηδαθηηθά κέζα θαη πιηθά πνπ ρξεζηκνπνηνχλ νη ελ ιφγσ 

εθπαηδεπηηθνί δελ εκθαλίδεηαη ζπζρέηηζε κε ηελ εθπαίδεπζή ηνπο ζηελ εηδηθή αγσγή, 

ελψ δελ επηδξά ε ειηθία θαη ε πξνυπεξεζία ηνπο. πγθεθξηκέλα, νη ηξεηο ζηνπο δέθα 

εθπαηδεπηηθνχο θαη πεξηζζφηεξν νη γπλαίθεο ρξεζηκνπνηνχλ, αξθεηά, θχιια 

εξγαζίαο, σζηφζν, ε ρξήζε επνπηηθψλ πιηθψλ εθαξκφδεηαη αξθεηά θαη απφ ηα δπν 

θχια, ρσξίο λα δηαθαίλεηαη φηη ε ειηθία θαη ε πξνυπεξεζία ηνπο παίδεη θάπνην ξφιν. 

Δπίζεο, ζε κηθξφηεξν βαζκφ ρξεζηκνπνηνχληαη ινγηζκηθά απφ ην ζχλνιν ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ, ελψ εκθαλίδεηαη πεξηνξηζκέλε ρξήζε ρεηξαπηηθψλ πιηθψλ πνπ 

πηζαλφλ λα νθείιεηαη ζηελ έιιεηςή ηνπο απφ ηα γπκλάζηα γεληθήο εθπαίδεπζεο, 

θαζψο θαη ζην φηη ηα ζρνιηθά εγρεηξίδηα έρνπλ δεζπφδνπζα ζέζε ζηε δηδαζθαιία ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ, κε βάζε ηελ έξεπλα ησλ Fletcher θαη ζπλεξγαηψλ (2007), νη νπνίνη 

ζην ζχλνιν ηνπο αγλννχλ ηνλ ηξφπν κάζεζεο ησλ καζεηψλ θαη δελ πξνσζνχλ ηελ 

εκπινθή ηνπο ζηα καζεκαηηθά έξγα θαη ζηε ρξήζε ρεηξαπηηθψλ πιηθψλ. Αθφκε, ζε 

παξαπιήζηα ζπκπεξάζκαηα θαηαιήγεη θαη ε έξεπλα ησλ Johnsen θαη ζπλεξγαηψλ 

(2002), κε βάζε ηελ νπνία, νη εθπαηδεπηηθνί παξακέλνπλ αξθεηά αξλεηηθνί φζνλ 

αθνξά ζηελ πξνζαξκνγή ησλ πιηθψλ θαη ησλ κέζσλ πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ζηε 

δηδαζθαιία ηνπο. Ζ παξαπάλσ δηαπίζησζε είλαη αλεζπρεηηθή γηα ηνπο καζεηέο κε 

ΜΓΜ, αθνχ πνιιά εξεπλεηηθά δεδνκέλα ππνζηεξίδνπλ φηη ε ρξήζε ρεηξαπηηθψλ 

πιηθψλ θαη λέσλ ηερλνινγηψλ βνεζάεη, ηδηαίηεξα, ζηε δηδαζθαιία ησλ καζεηψλ 

απηψλ (Clements & McMillen, 1996; Idris, 2009; Sowell, 1989). 

        Όζνλ αθνξά ζηελ ηειεπηαία θάζε κηαο δηδαζθαιίαο, φπνπ πξαγκαηνπνηείηαη ε 

αμηνιφγεζε, νη πεξηζζφηεξνη εθπαηδεπηηθνί αλέθεξαλ πεξηνξηζκέλε ρξήζε ησλ 

ελαιιαθηηθψλ κνξθψλ αμηνιφγεζεο, φπσο είλαη ν θάθεινο εξγαζηψλ, ελψ 

παξαηεξήζεθε φηη νη γπλαίθεο θαη νη εθπαηδεπηηθνί κε πξνυπεξεζία θάησ απφ 6 
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ρξφληα ρξεζηκνπνηνχλ πεξηζζφηεξν ελαιιαθηηθέο κνξθέο αμηνιφγεζεο απφ ηνπο 

ππφινηπνπο εθπαηδεπηηθνχο. Αληίζεηα, ε πιεηνςεθία ησλ εθπαηδεπηηθψλ ππνζηήξημαλ 

φηη δηαθνξνπνηνχλ ηελ αμηνιφγεζή ηνπο κε βάζε ην καζεζηαθφ πξνθίι, ελψ νη 

γπλαίθεο δηαθνξνπνηνχλ πεξηζζφηεξν ηε δηδαζθαιία ηνπο κε βάζε ηε καζεζηαθή 

εηνηκφηεηα. Δπίζεο, νη πεξηζζφηεξνη εθπαηδεπηηθνί θαη, θπξίσο, νη γπλαίθεο 

ρξεζηκνπνηνχλ ηα απνηειέζκαηα ηεο αμηνιφγεζεο γηα λα αλαηξνθνδνηήζνπλ ηε 

δηδαζθαιία ηνπο. Αθφκε, νη ζηάζεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ φζνλ αθνξά ζηηο κεζφδνπο 

αμηνιφγεζεο πνπ εθαξκφδνπλ δελ πξνθχπηεη φηη ζρεηίδνληαη κε ηε κεηεθπαίδεπζή 

ηνπο ζηελ εηδηθή αγσγή. Σέινο, δηαθαίλεηαη φηη ε πιεηνςεθία ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

πξνηηκάεη θιαζηθέο κεζφδνπο γηα ηελ αμηνιφγεζε ησλ καζεηψλ παξά ελαιιαθηηθέο 

κνξθέο αμηνιφγεζεο, ην νπνίν ζπλάδεη θαη κε ηελ έξεπλα ησλ Johnsen θαη 

ζπλεξγαηψλ (2002), κε βάζε ηελ νπνία, νη εθπαηδεπηηθνί, ζε κεγάιν βαζκφ, 

παξακέλνπλ αξλεηηθνί ζρεηηθά κε ηελ αιιαγή ησλ ηξφπσλ αμηνιφγεζεο ηεο πξνφδνπ  

ησλ καζεηψλ. 

        ηε ζπλέρεηα, αμηνινγψληαο ηα ζπγθεληξσηηθά απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο 

ζπγθξηηηθά κε ηα εξεπλεηηθά εξσηήκαηα πνπ ηέζεθαλ, αξρηθά, ζρεηηθά κε ηε 

δηαθνξνπνίεζε ηεο δηδαζθαιίαο ησλ Μαζεκαηηθψλ ζε καζεηέο κε ΜΓΜ σο πξνο 

νπνηαδήπνηε παξάκεηξφ ηεο, ε γεληθφηεξε εηθφλα πνπ παξαηεξείηαη απφ ηηο 

απαληήζεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ είλαη φηη ζην ζχλνιφ ηνπο ζεσξνχλ ζεκαληηθή ηε 

δηαθνξνπνίεζε ηεο δηδαζθαιίαο ηνπο γηα ηνπο ελ ιφγσ καζεηέο, αθνχ, ζηηο 

πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο, δειψλνπλ φηη δηαθνξνπνηνχλ ηε δηδαζθαιία ηνπο, αξθεηά, 

ηφζν θαηά ην ζρεδηαζκφ, φζν θαη θαηά ηε δηάξθεηά ηεο. 

         Χζηφζν, νη εθπαηδεπηηθνί κπνξεί ζεσξεηηθά λα ζπκθσλνχλ ζε κεγάιν πνζνζηφ 

κε ηε δηαθνξνπνίεζε ηεο δηδαζθαιίαο ηνπο γηα καζεηέο κε ΜΓΜ, ζηελ 
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πξαγκαηηθφηεηα, φκσο, πινπνηνχλ κηα δηδαζθαιία πνπ απεπζχλεηαη ζηνπο καζεηέο 

εθείλνπο πνπ δελ απνθιίλνπλ απφ ηε “λφξκα” (Sizer, 1999) θαη, ζπάληα, πξνρσξνχλ 

ζε αληίζηνηρε δηαθνξνπνίεζε ηεο δηδαζθαιίαο ηνπο (Gable et al., 2000). Δηδηθφηεξα, 

φζνλ αθνξά ζην βαζκφ αληαπφθξηζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζηα δηαθνξεηηθά επίπεδα 

επίδνζεο ησλ καζεηψλ γπκλαζίνπ, έρεη δηαπηζησζεί φηη ειάρηζηνη εθπαηδεπηηθνί ηεο 

ελ ιφγσ βαζκίδαο πξνρσξνχλ ζε δηαθνξνπνίεζε ησλ δηδαθηηθψλ πξαθηηθψλ ηνπο θαη 

φηη ληψζνπλ ακεραλία θαη άγρνο φηαλ θαινχληαη λα δηαρεηξηζηνχλ καζεηέο κε εηδηθέο 

εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο ή / θαη αλαπεξίεο (Tomlinson, Moon & Callahan, 1998), ελψ 

απηή ε εηθφλα παξακέλεη ακεηάβιεηε παξά ηηο ζχγρξνλεο λνκνζεηηθέο ή πνιηηηθέο 

επηινγέο. Αληίζεηα, φηαλ θάπνηνη εθπαηδεπηηθνί επηρεηξνχλ λα δηαθνξνπνηήζνπλ ηε 

δηδαζθαιία ηνπο, νη πξνζαξκνγέο πνπ πξαγκαηνπνηνχλ είλαη, ζπλήζσο, πξφρεηξεο θαη 

αλαπνηειεζκαηηθέο (Schumm et al., 1995), αθνχ δπζθνιεχνληαη ηφζν ζηνλ 

ζρεδηαζκφ ηεο δηδαζθαιίαο ηνπο, φζν θαη ζηελ επηινγή θαηάιιεισλ δξαζηεξηνηήησλ 

πνπ λα εμαζθαιίδνπλ ηε ζπκκεηνρή φισλ ησλ καζεηψλ, αλεμαηξέησο, θαη, εηδηθά, 

εθείλσλ πνπ δελ αλήθνπλ ζην κέζν φξν (McGarvey et al., 1997).        

      Δπηπξνζζέησο, κηα ζεηξά απφ παξάγνληεο πνπ πηζαλφλ λα δπζρεξαίλνπλ ηελ 

εθαξκνγή ηεο δηαθνξνπνηεκέλεο δηδαζθαιίαο ζηελ πξάμε είλαη ε πηεζηηθή δηδαθηέα 

χιε, ν απμεκέλνο αξηζκφο παηδηψλ αλά ηκήκα, ε αλεπαξθήο θαηάξηηζε θαη 

επηκφξθσζε, ε έιιεηςε ρξφλνπ γηα πξνγξακκαηηζκφ θαη πξνεηνηκαζία, ε 

θαζπζηέξεζε πφξσλ, παηδαγσγηθνχ πιηθνχ θαη εμνπιηζκνχ. Σέινο, εμίζνπ 

αλαζηαιηηθά επηδξνχλ ην δαζθαινθεληξηθφ κνληέιν δηδαζθαιίαο, ε ζπλήζεο 

δηδαθηηθή πξαθηηθή πνπ αληηκεησπίδεη ηνπο καζεηέο ηεο ηάμεο σο καζεζηαθά 

νκνηνγελή νκάδα, έρνληαο αλάγθε απφ νκνηφκνξθεο εθπαηδεπηηθέο παξνρέο αιιά θαη 

ε έιιεηςε γλψζεσλ απφ κέξνπο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζρεηηθά κε ηε δηαθνξνπνηεκέλε 
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δηδαζθαιία ή/θαη ε έιιεηςε θηλήηξσλ γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζή ηεο 

(Πνιπρξνλνπνχινπ, 2004; Yuen, Westwood & Wong, 2005). 

      Απφ ηελ άιιε, ε άξλεζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ λα πξνζαξκφζνπλ ηε δηδαζθαιία 

ηνπο κπνξεί λα νθείιεηαη εθηφο απφ ηηο εδξαησκέλεο αληηιήςεηο θαη απφςεηο ηνπο γηα 

ηε κάζεζε θα ηε δηδαζθαιία, ηηο αξλεηηθέο εκπεηξίεο πνπ είραλ νη ίδηνη σο καζεηέο 

θαη ηελ ειιηπή πξνεηνηκαζία ηνπο θαηά ην δηδαθηηθφ έξγν, ζην γεγνλφο φηη έλαο 

ζεκαληηθφο αξηζκφο θαίλεηαη πσο αγλνεί ηνπο ηξφπνπο κε ηνπο νπνίνπο ε κάζεζε 

επεξεάδεηαη ή παξεκπνδίδεηαη απφ πνιηηηζκηθνχο (Lasley & Matczynski, 1997) ή 

θπιεηηθνχο παξάγνληεο (Perry, Steele, & Hilliard, 2003). Αθφκε, πνιινί 

εθπαηδεπηηθνί δειψλνπλ φηη δελ αηζζάλνληαη θαιά πξνεηνηκαζκέλνη λα 

αληαπνθξηζνχλ ζηηο δηαθνξεηηθέο αλάγθεο ησλ καζεηψλ κε εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο 

αλάγθεο ή /θαη αλαπεξίεο ζηε δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε (Mastropieri & Scruggs, 

2004), αθνχ, ζπρλά, νη γλψζεηο ηνπο γχξσ απφ ηελ εηδηθή αγσγή θαη εθπαίδεπζε 

πεξηνξίδνληαη ζε έλα ή δχν ζρεηηθά καζήκαηα πνπ έθαλαλ ζηε δηάξθεηα ησλ ζπνπδψλ 

ηνπο (Kilanowski-Press, Foote, & Rinaldo, 2010). Έηζη, αθφκε θαη ζε ρψξεο φπνπ ε 

ζπλεθπαίδεπζε απνηειεί, ζήκεξα, ην θπξίαξρν εθπαηδεπηηθφ κνληέιν, δελ γίλεηαη 

θαηάιιειε πξνεηνηκαζία ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηεο γεληθήο εθπαίδεπζεο (Cambourne, 

2002; Loreman, 2002).       

      πκπεξαζκαηηθά, νη εθπαηδεπηηθνί ζην ζχλνιφ ηνπο είλαη θαλεξφ πσο έρνπλ κηα 

ζπγθεθξηκέλε θαη θαιά παγησκέλε ηδέα γηα ηε δηδαζθαιία, ηνπο καζεηέο θαη ηνλ δηθφ 

ηνπο ξφιν (Kagan, 1992), ε νπνία έρεη δηακνξθσζεί απφ ηελ πξνζσπηθή ηνπο 

εκπεηξία σο καζεηψλ θαη εληζρχεηαη απφ ηελ άγλνηά ηνπο ζρεηηθά κε ηνπο 

απνηειεζκαηηθνχο ηξφπνπο δηδαζθαιίαο (Calderhead & Robson, 1991). Πνιιέο 

θνξέο, κάιηζηα, ε άγλνηα ησλ αξράξησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη ε αδπλακία ηνπο λα 
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αληεπεμέιζνπλ ζηηο απαηηήζεηο ηεο δηδαζθαιίαο έρνπλ σο απνηέιεζκα ηε ρξήζε ησλ 

πιένλ ζπληεξεηηθψλ θαη παξαδνζηαθψλ κεζφδσλ κε ζηφρν, θπξίσο, ηνλ έιεγρν ηεο 

ηάμεο θαη φρη ηε κάζεζε ησλ καζεηψλ (Mcneely & Mertz, 1990). Έηζη, παξά ηε 

βειηησκέλε ζηάζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζην ζέκα ηεο έληαμεο ησλ καζεηψλ κε 

αλαπεξίεο θαη εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο (Schumm & Vaughn, 1995) ζηε γεληθή 

ηάμε, ζπλήζσο, πεξηνξίδνληαη ζηελ απιή δηαηήξεζε ηεο επηθνηλσλίαο θαη ζε ζεηηθά 

ζρφιηα, ρσξίο λα πξνρσξνχλ ζηελ θαηάιιειε δηδαζθαιία (Schumm & Vaughn, 

1991), ελψ είλαη, επίζεο, πηζαλφ λα έρνπλ κεησκέλεο πξνζδνθίεο (Fuchs & Fuchs, 

1998) γηα επίδνζε, ζπξξηθλψλνληαο κε απηφ ηνλ ηξφπν ηηο δπλαηφηεηεο γηα 

πξαγκαηηθή κάζεζε. Χζηφζν, ν αλαζηνραζκφο ζηα παξαπάλσ ζέκαηα είλαη 

νπσζδήπνηε ην πξψην βήκα πξνθεηκέλνπ νη εθπαηδεπηηθνί λα επαλαδνκήζνπλ ηελ 

αληίιεςή ηνπο γηα ηνλ δηθφ ηνπο ξφιν θαη γηα φινπο ηνπο καζεηέο (Tomlinson et al., 

2003), ελψ ε πξνεηνηκαζία ηνπο γηα δηαθνξνπνηεκέλε δηδαζθαιία ζα κπνξνχζε λα 

είλαη πην απνηειεζκαηηθή εάλ ε δηαθνξνπνίεζε εηζαρζεί ζην πιαίζην θαη θαηά ηε 

δηάξθεηα ησλ ζπνπδψλ ηνπο (Brimijoin, Alouf, & Chandler, 2002). 

 

5.2. Παηδαγσγηθέο πξνηάζεηο 

 

           Ζ ζπιινγή ζηνηρείσλ γηα ηηο πξαθηηθέο ησλ εθπαηδεπηηθψλ, φζνλ αθνξά ζηε 

δηδαζθαιία ησλ Μαζεκαηηθψλ γπκλαζίνπ ζε καζεηέο κε ΜΓΜ, έρνπλ ζθηαγξαθήζεη 

κηα ζπλνιηθή εηθφλα ηεο ππάξρνπζαο θαηάζηαζεο ζηελ εθπαίδεπζε ησλ ελ ιφγσ 

καζεηψλ ζηα γπκλάζηα γεληθήο εθπαίδεπζεο, ζε παλειιαδηθφ επίπεδν. Πάλσ ζε απηά 

ηα ζηνηρεία ηεο δηεξεχλεζεο κπνξνχλ λα βαζηζηνχλ κειινληηθέο δηδαθηηθέο 

πξνηάζεηο γηα ηνπο καζεηέο κε ΜΓΜ, πξνηάζεηο γηα αιιαγέο ζηα πξνγξάκκαηα 
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ζπνπδψλ θαη ηα ζρνιηθά βηβιία θαζψο θαη γηα ηηο επηκνξθψζεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

ησλ Μαζεκαηηθψλ κε ζηφρν ηε βειηίσζε ηεο ςπρνπαηδαγσγηθήο θαη δηδαθηηθήο ηνπο 

θαηάξηηζεο, ψζηε λα κπνξνχλ λα αληαπνθξηζνχλ ζηελ πινπνίεζε ηεο 

ζπλεθπαίδεπζεο ζην πιαίζην ηεο γεληθήο ηάμεο (Afffholder, 2003; Carpenter & Dyal, 

2007). πγθξηκέλα, αλαθνξηθά κε ηελ θαηάξηηζε, έλα πξφγξακκα γηα ζπλεθπαίδεπζε 

ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλεη θαη λα θαιχπηεη ηξεηο πεξηνρέο: (α) ηελ αλάπηπμε 

ζπλεξγαηηθψλ πξαθηηθψλ (β) ηηο κεζφδνπο νξγάλσζεο θαη δηαρείξηζεο ηεο 

ζπκπεξηθνξάο θαη (γ) ηελ επηκφξθσζε ησλ ελ ελεξγεία εθπαηδεπηηθψλ ηεο γεληθήο 

εθπαίδεπζεο (Engelbrecht et al., 2001). 

            Δηδηθφηεξα, ζε επίπεδν δηδαζθαιίαο, ζεσξείηαη ζεκαληηθφ λα αιιάμεη ε 

δηδαθηηθή κεζνδνινγία θαη ε πξνζέγγηζε ζην ζπγθεθξηκέλν κάζεκα, γεληθφηεξα,  

ελψ ζα πξέπεη λα πηνζεηεζεί ε ρξήζε θαηάιιεισλ δηδαθηηθψλ κεζφδσλ, κέζσλ θαη 

πιηθψλ, μεθεχγνληαο απφ ηνλ παξαδνζηαθφ ξφιν ηεο κεηάδνζεο ηεο γλψζεο, θπξίσο, 

κέζσ ηεο κεησπηθήο δηδαζθαιίαο, πξνσζψληαο ηε βησκαηηθή θαη αλαθαιππηηθή 

κάζεζε, φπνπ ν εθπαηδεπηηθφο ζα παίδεη ην ξφιν ηνπ δηεπθνιπληή ηεο γλψζεο,  αθνχ 

ζεσξείηαη ζεκαληηθφο ν ξφινο ηεο θνηλσληθήο αιιειεπίδξαζεο ζηε γλσζηηθή 

αλάπηπμε (Kearsley, 2005; MacGillivray, & Rueda, 2001), φπσο απηφο 

πξαγκαηψλεηαη θαηά ηελ αιιειεπίδξαζε κεηαμχ εθπαηδεπηηθνχ θαη καζεηή κέζσ ηεο 

θζίλνπζαο παξνρήο ππνζηήξημεο θαη ηε κάζεζε ζε νκάδεο. 

       Χζηφζν, ηα ακθίξξνπα απνηειέζκαηα πνπ ραξαθηεξίδνπλ κέρξη ζήκεξα ηελ 

έξεπλα ζρεηηθά κε ην απνηειεζκαηηθφηεξν πιαίζην/ρψξν δηδαζθαιίαο παηδηψλ κε 

ΜΓΜ ππνγξακκίδνπλ ηελ παξαδνρή φηη ε παξνρή θαηάιιειεο εθπαίδεπζεο γηα ηνπο 

καζεηέο απηνχο δελ ηαπηίδεηαη κε θαλέλα ρψξν αιιά κε εμεηδηθεπκέλε ππνζηήξημε, ε 

νπνία ζα πξέπεη λα είλαη εμ‟ νξηζκνχ δηαθνξνπνηεκέλε θαη λα εμαηνκηθεχεηαη κε 
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βάζε πνιιαπινχο άμνλεο. Δπηπιένλ, ε εθπαίδεπζε ησλ καζεηψλ κε ΜΓΜ πξέπεη λα 

δηέπεηαη απφ ηηο δχν βαζηθέο αιιειεμαξηψκελεο αξρέο ηεο εηδηθήο αγσγήο, ηελ αξρή 

ηεο εμαηνκίθεπζεο θαη ηελ αξρή ηεο εγθπξφηεηαο. Ζ εθαξκνγή ηεο αξρήο ηεο 

εμαηνκίθεπζεο κπνξεί λα επλνεζεί απφ έλα καζεζηαθφ πεξηβάιινλ πνπ δηεπθνιχλεη 

ηελ επηθνηλσλία θαη ηελ πξνζαξκνγή ηεο δηδαζθαιίαο, ζε κηθξέο νκάδεο (1-4 άηνκα) 

πξνιαβαίλνληαο ηελ εκθάληζε ζνβαξψλ δπζθνιηψλ ζηε κάζεζε (Abrami, et al., 

2000; Foorman & Torgesen, 2001) θαζψο επηηξέπεη ηελ αιιειεπίδξαζε κεηαμχ εθ-

παηδεπηηθνχ θαη καζεηή, ηελ εμαηνκίθεπζε ηεο δηδαζθαιίαο, ηε ζπλερή ελεξγεηηθή 

ζπκκεηνρή ηνπ καζεηή θαη ηελ παξαθνινχζεζε θαη δηφξζσζε απφ ηνλ εθπαηδεπηηθφ 

(Elbaum et al., 2000).  

       Απφ ηελ άιιε, κηα ελαιιαθηηθή πξφηαζε είλαη ηα πξνγξάκκαηα δηδαζθαιίαο ησλ 

ζπλνκειίθσλ, αθνχ ηα ηειεπηαία ρξφληα έρνπλ αλαπηπρζεί πνιιά ηέηνηνπ είδνπο 

πξνγξάκκαηα κε αξθεηά δηαθνξεηηθνχο δηδαθηηθνχο ζηφρνπο θαη κέζα. Έλα απφ ηα 

πην γλσζηά θαη δεκνθηιή ζπζηήκαηα είλαη ην CWPT (Class Wide Peer Tutoring) πνπ 

αλαπηχρζεθε απφ ηνπο Greenwood, Delquadri θαη Carta (1986). Δπίζεο, κηα 

παξαιιαγή ηνπ ίδηνπ ζπζηήκαηνο είλαη ην PALS (Peer Assisted Learning Strategies) 

πνπ αλαπηχρζεθε απφ ηνπο Fuchs θαη ζπλεξγάηεο (1995). Καη ζηα δχν ζπζηήκαηα 

δίλνληαη πνιιέο δπλαηφηεηεο γηα αιιειεπίδξαζε ζηνπο καζεηέο, νη νπνίνη 

δεκηνπξγνχλ δεχγε γηα ηελ αιιεινδηδαζθαιία θαη εθπαηδεχνληαη ζπγθεθξηκέλα θαη 

εληαηηθά ζην ξφιν ηνπ δηδάζθνληα ζπλνκειίθνπ. Οη ξφινη, ηα πιηθά θαη νη θαλφλεο 

επηδεηθλχνληαη πξψηα απφ ηνλ εθπαηδεπηηθφ θαη κεηά καζαίλνληαη κε εμάζθεζε απφ 

ηνπο καζεηέο. 

          Δπηπξνζζέησο, ε δηδαθηηθή αμηνπνίεζε ησλ ζχγρξνλσλ ζεσξηψλ κάζεζεο 

θαζψο θαη ηεο δηαθνξνπνηεκέλεο δηδαζθαιίαο σο πξνο ην πεξηερφκελν, ηε δηαδηθαζία 
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ην ηειηθφ πξντφλ (αμηνιφγεζε) θαη ην καζεζηαθφ πεξηβάιινλ αλάινγα κε ηελ 

εηνηκφηεηα, ην ελδηαθέξνλ θαη ην καζεζηαθφ πξνθίι ησλ καζεηψλ θαη ησλ 

καζεηξηψλ (Tomlinson, 1995), ζα πξέπεη λα απνηεινχλ ζηφρν, ηφζν ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ, φζν θαη ησλ αξκφδησλ εθπαηδεπηηθψλ θνξέσλ, ψζηε ε εθπαίδεπζε 

ησλ ζεκεξηλψλ καζεηψλ κε ΜΓΜ λα αληαπνθξίλεηαη ζηηο πξαγκαηηθέο αλάγθεο ηνπο. 

Δπνκέλσο, ζα πξέπεη ε δηαθνξεηηθφηεηα, φπσο επηζεκαίλεη ν Barton (1997), λα 

ζεσξεζεί σο κηα πξφθιεζε, επηρεηξψληαο νπζηαζηηθέο αιιαγέο ζην ρψξν ηεο 

εθπαίδεπζεο θαη ακθηβάιινληαο γηα ηηο αβάζηκεο γεληθεχζεηο, ηηο πξνθαηαιήςεηο θαη 

ηηο δηαθξίζεηο.  

       Αλαιπηηθφηεξα, ε δηαθνξνπνίεζε ζχκθσλα κε ην πεξηερφκελν ζα πξέπεη λα 

ζηνρεχεη ζηε δεκηνπξγία ελφο εγγξάκκαηνπ, καζεκαηηθά, αηφκνπ, εζηηάδνληαο ζην ηη 

ζα πξέπεη λα κάζνπλ φινη νη καζεηέο κε βάζε ηηο ππξεληθέο γλψζεηο θαη δεμηφηεηεο 

πνπ ζα δηαζθαιίζνπλ ηελ πξφζβαζή ηνπο ζηηο θξίζηκεο πεγέο πιεξνθνξηψλ. Έηζη, ζα 

κπνξνχζε λα ρξεζηκνπνηεζεί πιηθφ πνπ αληηζηνηρεί ζε δηάθνξα επίπεδα ηθαλφηεηαο 

θαη λα παξνπζηαζηνχλ νη καζεκαηηθέο έλλνηεο κε πνιιαπινχο ηξφπνπο (ρεηξαπηηθφ 

θαη ςεθηαθφ πιηθφ, αλαπαξαζηάζεηο), δνπιεχνληαο κε κηθξέο νκάδεο ζηε δηδαζθαιία 

κηαο έλλνηαο ή ζηελ νηθνδφκεζε κηαο δεμηφηεηαο. Αλαθνξηθά κε ηε δηαθνξνπνίεζε 

σο πξνο ηε δηαδηθαζία, ν ζηφρνο είλαη λα εκπιαθεί ν καζεηήο, κέζα απφ 

δηαθνξνπνηεκέλεο δξαζηεξηφηεηεο, πξνθεηκέλνπ λα θαηαλνήζεη ην πεξηερφκελν θαη 

λα θαηαθηήζεη ηε γλψζε. ηε δηαθνξνπνίεζε απηή, ζα κπνξνχζαλ λα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ δηαβαζκηζκέλεο δξαζηεξηφηεηεο κε ηηο νπνίεο φια ηα παηδηά ζα 

δνπιεχνπλ ηηο ίδηεο ζεκαληηθέο έλλνηεο θαη δεμηφηεηεο, αιιά πξνρσξψληαο κε 

δηαθνξεηηθά επίπεδα ππνζηήξημεο, δπζθνιίαο ή πνιππινθφηεηαο. Απφ ηελ άιιε, κε 

ηε δηαθνξνπνίεζε σο πξνο ην απνηέιεζκα, νη καζεηέο κε δηαθνξεηηθνχο ηξφπνπο θαη 



113 

 

κέζα, ζα πξέπεη λα εθαξκφζνπλ θαη λα παξνπζηάζνπλ ηε λεναπνθηεζείζα γλψζε ή 

δεμηφηεηα κέζα απφ κηα ηειηθή εξγαζία (ηειηθφ απνηέιεζκα). Έηζη, δίλνληαο επηινγέο 

ζηνπο καζεηέο γηα ην πψο λα εθθξάζνπλ απηφ πνπ έκαζαλ, ρξεζηκνπνηψληαο ζρφιηα 

πνπ ηαηξηάδνπλ ζηα δηάθνξα επίπεδα δεμηνηήησλ, ηνπο επηηξέπεηαη λα δνπιεχνπλ 

κφλνη ή ζε κηθξέο νκάδεο γηα λα δεκηνπξγήζνπλ ηελ ηειηθή εξγαζία θαη 

ελζαξξχλνληαη λα θαζνξίζνπλ νη ίδηνη ηε κνξθή πνπ ζα έρεη ε ηειηθή ηνπο εξγαζία, 

εθφζνλ ε δξάζε ην επηηξέπεη. Σέινο, ε δηαθνξνπνίεζε ηνπ καζεζηαθνχ 

πεξηβάιινληνο αλαθέξεηαη ζηνπο ηξφπνπο κε ηνπο νπνίνπο κπνξεί λα δηαθνξνπνηεζεί 

ε ζρνιηθή ηάμε (νξγάλσζε ρψξνπ, ζεξκνθξαζία, έπηπια, κέζα, πξφζβαζε ζηα κέζα, 

αηζζεηηθή, ρξψκαηα), ψζηε λα απνηειεί έλα άλεην πεξηβάιινλ πνπ λα εληζρχεη ηε 

καζεζηαθή πξνζπάζεηα ηνπ θάζε καζεηή, Απηφ ζα κπνξνχζε λα επηηεπρζεί 

θξνληίδνληαο λα ππάξρνπλ ζηελ ηάμε ρψξνη γηα ζπκκεηνρηθή εξγαζία, παξέρνληαο 

πιηθά πνπ ππνζηεξίδνπλ ηελ αλαθάιπςε ηεο γλψζεο θαη δίλνληαο ζαθείο νδεγίεο γηα 

αλεμάξηεηε εξγαζία πνπ ηαηξηάδεη κε ηηο αηνκηθέο αλάγθεο ηνπ θάζε καζεηή θαη ηεο 

θάζε καζήηξηαο (Tomlinson, 1995). 

      Δπηπιένλ, πξνηείλεηαη νη κειινληηθέο δηδαθηηθέο πξνζεγγίζεηο θαζψο θαη νη 

εθπαηδεπηηθνί αξκφδηνη θνξείο ηνπ αλαιπηηθνχ πξνγξάκκαηνο ησλ Μαζεκαηηθψλ 

γπκλαζίνπ, λα δηαθνξνπνηεζνχλ θαη λα αλακνξθσζνχλ, ξηδηθά, αλαθνξηθά κε ηηο 

κεζφδνπο δηδαζθαιίαο, ηελ νξγάλσζε θαη ηα επνπηηθά πιηθά κέρξη θαη ην 

πεξηερφκελν ηεο χιεο πνπ δηδάζθεηαη ζηε ζπγθεθξηκέλε ζρνιηθή βαζκίδα. 

πγθεθξηκέλα, νη πξνζαξκνγέο πνπ απαηηνχληαη αθνξνχλ ηνλ εκπινπηηζκφ ηνπ ΑΠ, 

ελψ δελ ζα πξέπεη λα πεξηνξίδνληαη ζηελ αθαίξεζε ηεο δηδαθηέαο χιεο, επεηδή ηα 

πξφζθαηα εξεπλεηηθά πνξίζκαηα δείρλνπλ φηη έηζη κεηψλεηαη ε πνζφηεηα ησλ 

γλψζεσλ θαη ησλ πιεξνθνξηψλ γηα ηνπο ελ ιφγσ καζεηέο θαη πεξηνξίδνληαη ε 
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δπλαηφηεηα ζπλνιηθήο κάζεζεο θαη ε αλάπηπμε δεμηνηήησλ ζπιινγηζκνχ, αιιά ζα 

πξέπεη λα δνζεί έκθαζε ζηελ αλάπηπμε δεμηνηήησλ επεμεξγαζίαο πιεξνθνξηψλ (Δllis 

& Wortham, 1999) θαη ζηελ αμηνπνίεζε ηεο ηερλνινγίαο (Castellani & Jeffs, 2001). 

Δηδηθφηεξα γηα ηα παηδηά κε ΜΓΜ, ε ηερλνινγία κπνξεί λα ππνζηεξίμεη ζεκαληηθά 

ηελ αλάπηπμε εμαηνκηθεπκέλσλ πξνγξακκάησλ, ηε ζπρλή ζπιινγή δεδνκέλσλ απφ 

αμηνιφγεζε κε βάζε ην αλαιπηηθφ πξφγξακκα θαη ηε δηδαθηηθή ηνπο αμηνπνίεζε, 

θαζψο θαη ηελ εθαξκνγή λέσλ κεζφδσλ δηδαζθαιίαο. Αθφκε, ε ρξήζε νπηηθψλ 

βνεζεκάησλ, γξαθεκάησλ θαη ελλνηνινγηθψλ ραξηψλ κπνξεί λα εληζρχζεη ηελ 

θαηαλφεζε αιιά θαη ηε ζηξαηεγηθή ζθέςε ησλ καζεηψλ απηψλ, ελψ κε ηε ρξήζε ησλ 

πνιπκέζσλ θαη ηελ αμηνπνίεζε ηνπ δηαδηθηχνπ ζα κπνξνχζαλ λα επηθεληξσζνχλ 

ηφζν ζηελ εθαξκνγή ηεο γλψζεο θαη ζηε γελίθεπζή ηεο ζε πξαγκαηηθφ πεξηβάιινλ 

(Castellani & Jeffs, 2001; Gersten & Baker, 2001) φζν θαη ζηε δεκηνπξγία ελφο 

θνηλσληθνχ πιαηζίνπ αλαθνξάο γηα ηνπο ίδηνπο (Stanford & Siders, 2001). 

           Χζηφζν, νη φπνηεο πξνζαξκνγέο ζηα ΑΠ ζα πξέπεη λα εζηηαζηνχλ ζηε 

δηδαζθαιία ζηξαηεγηθψλ κάζεζεο, ζηε δηάθξηζε ηνπ ζεκαληηθνχ απφ ην επνπζηψδεο 

ζηε κάζεζε, ζηελ επίιπζε πξνβιεκάησλ, ζηε ζχλδεζε ηεο καζεκαηηθήο γλψζεο κε 

θαηαζηάζεηο ηεο θαζεκεξηλφηεηαο, ζηελ νξγάλσζε ησλ πιεξνθνξηψλ ζε ζρήκαηα θαη 

ζηε δηαηχπσζε γεληθψλ αξρψλ. Έηζη, κέζα απφ δηδαθηηθέο πξνζεγγίζεηο φπσο ε 

δηεξεχλεζε, ε θαζνδεγνχκελε αλαθάιπςε, ε επίιπζε πξνβιήκαηνο θαη νη κειέηεο 

εηδηθψλ πεξηπηψζεσλ (case study) (White & Frederickson, 1998), νη καζεηέο ζα 

ελζαξξχλνληαη λα αλαδεηνχλ καζεκαηηθέο ζρέζεηο ζε θαηλνκεληθά αζχλδεηεο 

πιεξνθνξίεο θαη λα ζπλδένπλ λέεο ηδέεο κε απηά πνπ γλσξίδνπλ, λα ζπγθξίλνπλ θαη 

λα εληάζζνπλ καζεκαηηθέο έλλνηεο ζε επξχηεξα ζχλνια θαη λα αλαδεηνχλ αηηίεο γηα 
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φ,ηη παξαηεξνχλ, θαζψο ζα έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα παξαηεξήζνπλ ηελ εθαξκνγή 

λέσλ γλψζεσλ ζηελ θαηαλφεζε πνιχπινθσλ καζεκαηηθψλ ελλνηψλ.  

      Αλαιπηηθφηεξα, φζνλ αθνξά ηελ ηξνπνπνίεζε ησλ ΑΠ, νη πιένλ γλσζηέο, 

εξεπλεηηθά ηεθκεξησκέλεο πξαθηηθέο (Mackay, 2001) πνπ ζα κπνξνχζαλ λα 

εθαξκνζηνχλ είλαη: ε ζαθήο δηαηχπσζε ησλ ζηφρσλ θάζε δηδαζθαιίαο, ε βήκα πξνο 

βήκα παξνπζίαζε ηεο χιεο θαη γεληθφηεξα ε αλάιπζε ελφο έξγνπ ζε κηθξφηεξα θαη 

απινχζηεξα θνκκάηηα (task anakysis), ε ζπζηεκαηηθή θαηαγξαθή ησλ 

απνηειεζκάησλ ηεο αμηνιφγεζεο ησλ καζεηψλ θαη ε αλάινγε ηξνπνπνίεζε ηεο 

δηδαζθαιίαο (αλαηξνθνδφηεζε), ε ρξήζε γλσζηηθψλ ραξηψλ γηα ηελ νξγάλσζε ηεο 

πιεξνθνξίαο θαη ηε ζηήξημε ηεο αλάθιεζήο ηεο, ε ρξήζε νξγαλνγξάκκαηνο ζηελ 

αξρή ηεο δηδαζθαιίαο κε ην ζθειεηφ ηνπ καζήκαηνο θαη ε ππνδεηγκαηηθή παξνπζίαζε 

κηαο καζεκαηηθήο δηαδηθαζίαο απφ ηνλ εθπαηδεπηηθφ (modeling), ε παξνπζίαζε 

αθεξεκέλσλ ελλνηψλ κε ρεηξνπηαζηά παξαδείγκαηα, νπηηθνπνηεκέλα ή κέζσ 

δξαζηεξηνηήησλ, ε ζχλαςε πξνθνξηθψλ ή γξαπηψλ ζπκθσληψλ κεηαμχ 

εθπαηδεπηηθνχ θαη καζεηή, ε δπλαηφηεηα ηνπ καζεηή λα επηιέγεη εξγαζίεο κεηαμχ 

δχν ή πεξηζζφηεξσλ ηζνδχλακσλ πεξηπηψζεσλ, θαη ε δεκηνπξγία εηδηθψλ γσληψλ 

κέζα ζηελ αίζνπζα κε εθπαηδεπηηθά πιηθά πνπ επηηξέπνπλ ηελ πξφζβαζε ζηε 

κάζεζε, κεκνλσκέλα ή ζε νκάδεο καζεηψλ.  

       Δπηπξνζζέησο, ε θαηάιιειε πξνζαξκνγή ησλ αλαιπηηθψλ πξνγξακκάησλ ζα 

κπνξνχζε λα ζηεξηρηεί ζε κεγάιν βαζκφ ζηελ αμηνπνίεζε ηεο λέαο ηερλνινγίαο, 

εθφζνλ κε ηε ρξήζε ηεο, κπνξνχλ λα θαιπθζνχλ πνιιέο δηδαθηηθέο δξαζηεξηφηεηεο 

θαη λα ακβιπλζνχλ νη ζπλέπεηεο βαζηθψλ δπζθνιηψλ ζηα Μαζεκαηηθά, φπσο 

δπζθνιίεο πξνζνρήο θαη αληίιεςεο, αλάγθε γηα εμαηνκίθεπζε ηεο άζθεζεο, γηα 

άκεζε αλαηξνθνδφηεζε ή γηα ζπζηεκαηηθή θαη δηαξθή άζθεζε. πγθεθξηκέλα, ηα 
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πξνγξάκκαηα ππνζηήξημεο κε ηελ ηερλνινγία ζα κπνξνχζαλ λα ζπκπεξηιακβάλνπλ 

πξνγξάκκαηα εμάζθεζεο, πξνζνκνηψζεηο, παηρλίδηα, πξνγξάκκαηα επίιπζεο 

πξνβιεκάησλ θαη πξνγξάκκαηα δηδαζθαιίαο ζηξαηεγηθψλ. Ηδηαίηεξα γηα ηα παηδηά κε 

ΜΓΜ ε ηερλνινγία κπνξεί λα ππνζηεξίμεη ζεκαληηθά ηελ αλάπηπμε 

εμαηνκηθεπκέλσλ πξνγξακκάησλ, ηε ζπρλή ζπιινγή δεδνκέλσλ απφ αμηνιφγεζε κε 

βάζε ην αλαιπηηθφ πξφγξακκα θαη ηε δηδαθηηθή ηνπο αμηνπνίεζε, θαζψο, επίζεο, ηελ 

εθαξκνγή λέσλ κεζφδσλ δηδαζθαιίαο (Castellani & Jeffs, 2001). Αθφκε, ε ρξήζε 

νπηηθψλ βνεζεκάησλ, γξαθεκάησλ θαη ελλνηνινγηθψλ ραξηψλ ζα κπνξνχζε λα 

εληζρχζεη ηελ θαηαλφεζε αιιά θαη ηε ζηξαηεγηθή ζθέςε ησλ καζεηψλ, νη νπνίνη 

κπνξνχλ επίζεο κε επηιεγκέλε ρξήζε ζπλδέζκσλ λα έρνπλ άκεζε πξφζβαζε ζε 

επεμεγήζεηο καζεκαηηθψλ ελλνηψλ θαζψο θαη ζε άιιεο ρξήζηκεο πιεξνθνξίεο. 

Δπηπιένλ, κε ηε ρξήζε ησλ πνιπκέζσλ νη καζεηέο ζα κπνξνχλ λα επηθεληξσζνχλ 

ζηελ εθαξκνγή ηεο καζεκαηηθήο γλψζεο θαη ζηε γελίθεπζή ηεο ζε πξαγκαηηθφ 

πεξηβάιινλ (Castellani & Jeffs, 2001; Gersten & Baker, 2001), ελψ κε ηελ 

αμηνπνίεζε ηνπ δηαδηθηχνπ είλαη δπλαηή ε δεκηνπξγία ελφο θνηλσληθνχ πιαηζίνπ 

αλαθνξάο γηα ηνπο καζεηέο κε ΜΓΜ (Stanford & Siders, 2001).  

         Δπηπιένλ, ζα κπνξνχζαλ λα ζρεδηαζηνχλ εθαξκνγέο ζηα δηαζέζηκα ινγηζκηθά 

πξνγξάκκαηα, νη νπνίεο ζα κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηνχληαη απφ ηνπο ελ ιφγσ 

εθπαηδεπηηθνχο ζηε δηδαθηηθή πξάμε, δξψληαο έηζη , ππνζηεξηθηηθά, ζηελ θαηαλφεζε 

ησλ καζεκαηηθψλ ελλνηψλ. Αθφκε, ζα ήηαλ αλαγθαίν λα ππάξρνπλ δηαζέζηκα 

δηάθνξα ρεηξαπηηθά πιηθά (π.ρ.: γεσπίλαθεο, πιηθά γηα ηε δηδαζθαιία ηνπ ζεζηαθνχ 

ζπζηήκαηνο ή γηα ηηο πξάμεηο ησλ αθεξαίσλ θ.ά.) ή επνπηηθά πιηθά (π.ρ.: θαξηέιεο), 

ψζηε λα κπνξνχλ νη εθπαηδεπηηθνί λα εθαξκφδνπλ ζηελ ηάμε, φζν ην δπλαηφλ 

πεξηζζφηεξν, ηε δηαθνξνπνηεκέλε δηδαζθαιία κε βάζε ην καζεζηαθφ πξνθίι κέζσ 
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ηεο αλαπαξάζηαζεο ησλ αθεξεκέλσλ ζρέζεσλ θαη ελλνηψλ. Σέινο, ζεκαληηθή 

θξίλεηαη, επίζεο, ε επηκφξθσζε ησλ ελ ιφγσ εθπαηδεπηηθψλ ηφζν ζε κεηαπηπρηαθφ 

φζν θαη ζε πξνπηπρηαθφ επίπεδν ζπνπδψλ, ψζηε λα κπνξνχλ λα πξνζαξκφδνπλ ηε 

δηδαζθαιία ηνπο γηα φινπο ηνπο καζεηέο ζε έλα ζρνιείν γηα φινπο, ην νπνίν απνηειεί 

πξννπηηθή ηεο εληαίαο εθπαίδεπζεο. 

          Απφ ηελ άιιε, ε ζπλεξγαζία ησλ εθπαηδεπηηθψλ κεηαμχ ηνπο, είηε 

απαζρνινχληαη ζηηο γεληθέο ηάμεηο είηε ζηα ηκήκαηα έληαμεο (Vlachou, 1997), ε 

ζπλεξγαζία ζρνιείνπ-γνλέσλ θαζψο θαη ε εμαζθάιηζε ππνζηεξηθηηθψλ ππεξεζηψλ, 

πνπ ζα αθνξνχλ ηφζν ηηο κεζφδνπο επηθνηλσλίαο φζν θαη ηελ ςπρνζπλαηζζεκαηηθή 

ππνζηήξημε ησλ καζεηψλ απηψλ (Υξεζηάθεο, 2011), ζεσξνχληαη ζεκαληηθέο γηα 

καζεηέο κε εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο ή/θαη αλαπεξίεο. Έηζη, ε αλάπηπμε 

θιίκαηνο ακνηβαίαο εκπηζηνζχλεο, ε αληαιιαγή πξαθηηθψλ θαη πιεξνθνξηψλ ζρεηηθά 

κε ηε δηδαζθαιία θαη ηελ αμηνιφγεζε ησλ ελ ιφγσ καζεηψλ θαη ε πηνζέηεζε κηαο 

θνηλήο δηεπηζηεκνληθήο δξάζεο, ζην πιαίζην ηνπ ζρνιείνπ, ζα πξέπεη λα είλαη ην 

δεηνχκελν φισλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ. 
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5.3 Πεξηνξηζκνί ηεο έξεπλαο θαη κειινληηθέο πξνηάζεηο 

 

           Οη πεξηνξηζκνί ηεο ελ ιφγσ δηαδηθαζίαο αθνξνχλ ζην φηη δελ έρεη γίλεη 

δηαζηαχξσζε κέζσ ηεο ηξηγσλνπνίεζεο ζηηο απαληήζεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ, επεηδή 

ην εξσηεκαηνιφγην εζηάιε κε ην ειεθηξνληθφ ηαρπδξνκείν θαη δελ ππήξρε 

πξνζσπηθή επαθή κε ηνπο ζπκκεηέρνληεο γηα ηελ εμαζθάιηζε ηεο αλσλπκίαο ηνπο. 

Δπίζεο, ιφγσ ηεο κε άκεζεο πξφζβαζεο ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο, αθνχ ηα 

εξσηεκαηνιφγηα απνζηέιινληαλ ειεθηξνληθά ζηε δηεχζπλζε ηνπ θάζε ζρνιείνπ, ην 

πνζνζηφ ησλ απαληήζεσλ είλαη ινγηθφ λα πεξηνξίδεηαη, δηφηη ηφζν ε πξνψζεζή ηνπο, 

φζν θαη ε ηειηθή απνζηνιή ηνπο, ήηαλ ζηελ αξκνδηφηεηα θαη ζηελ επρέξεηα ηεο θάζε 

δηεχζπλζεο. Χζηφζν, ην δείγκα ζεσξείηαη αληηπξνζσπεπηηθφ ηνπ ππφ εμέηαζε 

πιεζπζκνχ, αθνχ ε αληαπφθξηζε ζηελ έξεπλα ήηαλ απφ γπκλάζηα πνπ αλήθνπλ ζε 52 

ΓΓΔ απφ ην ζχλνιν ησλ 64 ΓΓΔ ηεο ειιεληθήο επηθξαηείαο (81,25%), φπνπ είραλ 

απνζηαιεί, αξρηθά.  

       Απφ ηελ άιιε, επεηδή ε παξνχζα έξεπλα βαζίδεηαη απνθιεηζηηθά ζηελ πνζνηηθή 

κέζνδν, ε νπνία ζεσξείηαη φηη επηηξέπεη κηα αληηθεηκεληθή ζεψξεζε ησλ πξαγκάησλ, 

αιιά, σζηφζν, δελ εμαζθαιίδεη κηα δηεηζδπηηθή αληίιεςε ζην ζέκα, ζα ήηαλ 

πξνηηκφηεξν λα ζπλδπάδνληαλ θαη πνηνηηθέο κέζνδνη δηεξεχλεζεο, φπσο ε 

εκηδνκεκέλε ζπλέληεπμε. Έηζη, ζα ήηαλ εθηθηφ, κηα κεγαιχηεξε εκβάζπλζε φζνλ 

αθνξά ζηηο πξαθηηθέο ησλ εθπαηδεπηηθψλ πνπ εθαξκφδνπλ, ηειηθά, ζηελ πξάμε, αθνχ 

ζα δίλνληαλ έκθαζε ζηνλ θνηλσληθφ ππξήλα ησλ εξεπλεηηθψλ δεδνκέλσλ κέζσ ηεο 

θαηαλφεζεο ηεο αλζξψπηλεο ζπκπεξηθνξάο. Ζ κέζνδνο απηή είλαη έλα είδνο 

πνηνηηθήο έξεπλαο, πνπ πξνζπαζεί λα εθκαηεχζεη απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο ηηο 

βαζχηεξεο απφςεηο ηνπο πάλσ ζε δηάθνξα ζέκαηα κέζα απφ ην πξνζσπηθφ ηνπο 
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πξίζκα, ελψ δελ πξφθεηηαη γηα κηα απιή ζπιινγή δεδνκέλσλ αιιά 

αληηθαηνπηξίδνληαη ηφζν νη ηξφπνη κε ηνπο νπνίνπο νη ζπκκεηέρνληεο θαηαλννχλ ην 

πεξηβάιινλ θαη ηνπο άιινπο φζν θαη νη δηάθνξεο ζρέζεηο αιιειεπίδξαζεο κεηαμχ 

ησλ δηαθνξεηηθψλ πιαηζίσλ (Cohen & Manion, 2008). ηελ πεξίπησζε απηή, ε 

εκηδνκεκέλε ζπλέληεπμε ζα κπνξνχζε λα πξαγκαηνπνηεζεί κέζσ ελφο 

εξσηεκαηνινγίνπ γηα ηνπο εθπαηδεπηηθνχο, ην νπνίν ζα ζπκπεξηιάκβαλε 

πξνθαζνξηζκέλεο εξσηήζεηο, νκαδνπνηεκέλεο, ζε ηξεηο βαζηθέο θαηεγνξίεο: α) 

Πξνθίι ηνπ εθπαηδεπηηθνχ (δεκνγξαθηθά θαη κεηεθπαίδεπζε ζηελ εηδηθή αγσγή), β) 

Απφςεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζρεηηθά κε ηηο δηδαθηηθέο παξεκβάζεηο ζε καζεηέο κε 

ΜΓΜ θαη γ) ηάζεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζρεηηθά κε ηηο δηδαθηηθέο παξεκβάζεηο ζε 

καζεηέο κε ΜΓΜ. 

       Χζηφζν, επεηδή νη πνηνηηθέο έξεπλεο έρνπλ δερζεί ζθνδξή θξηηηθή απφ ηνλ 

ζεηηθηζκφ γηα ηελ αδπλακία ησλ εξεπλεηηθψλ ηνπο κεζφδσλ λα ηεθκεξηψλνπλ κε 

επηζηεκνληθφ ηξφπν ηα επξήκαηα πνπ πξνθχπηνπλ, γηα ηελ εμαζθάιηζε ηεο 

αμηνπηζηίαο, έλαο ηξφπνο ζα ήηαλ ε ρξήζε ηεο κεζφδνπ ηεο ηξηγσλνπνίεζεο κεζφδσλ 

θαη δεδνκέλσλ. 

         Δπηπξνζζέησο, ζε επίπεδν έξεπλαο, ηα παξαπάλσ απνηειέζκαηα ζα πξέπεη λα 

επαιεζεπηνχλ θαη απφ άιιεο έξεπλεο γηα καζεηέο κε ΜΓΜ πνπ βξίζθνληαη θαη ζε 

άιιεο ζρνιηθέο βαζκίδεο ηεο γεληθήο εθπαίδεπζεο κε ζηφρν ηε ζχγθξηζε ησλ 

κεζφδσλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηηο δχν βαζκίδεο ηεο εθπαίδεπζεο, πεξηιακβάλνληαο 

ζηελ εξεπλεηηθή δηαδηθαζία θαη καζεηέο, ψζηε λα δνζεί κηα πην ζθαηξηθή εηθφλα 

ηφζν γηα ηηο καζεκαηηθέο γλψζεηο θαη δεμηφηεηεο ησλ καζεηψλ κε ΜΓΜ φζν θαη γηα 

ηηο κεζφδνπο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ νη καζεκαηηθνί ηεο γεληθήο εθπαίδεπζεο, 

γεληθφηεξα. 
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         Καηαιεθηηθά, ηα εξεπλεηηθά ζπκπεξάζκαηα ζα κπνξνχζαλ λα ζπγθξηζνχλ κε 

κειινληηθέο έξεπλεο πνπ ζα αθνξνχλ ηε δηδαζθαιία ησλ Μαζεκαηηθψλ γηα καζεηέο 

κε ΜΓΜ, ζην πιαίζην ηεο γεληθήο ηάμεο, ελψ, νη δειψζεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζα 

κπνξνχζαλ λα εληζρπζνχλ, επηπιένλ, κε ηελ παξαηήξεζε θαη ηελ θαηαγξαθή ησλ 

δηδαθηηθψλ κεζφδσλ πνπ ρξεζηκνπνηνχλ, ψζηε λα δηαπηζησζεί θαηά πνζφ ηηο 

εθαξκφδνπλ ζηελ πξάμε.  
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http://www.pi-schools.gr/special_education_new/ftp/nomoi/Nomoi-E-A/N.%203699%20-%202008%20-%20FEK.%20199%20-A-%202-10-2008.pdf
http://www.pi-schools.gr/special_education_new/ftp/nomoi/Nomoi-E-A/N.%203699%20-%202008%20-%20FEK.%20199%20-A-%202-10-2008.pdf
http://www.pi-schools.gr/special_education_new/ftp/nomoi/Nomoi-E-A/N.%203699%20-%202008%20-%20FEK.%20199%20-A-%202-10-2008.pdf
http://www.pi-schools.gr/special_education_new/ftp/nomoi/Nomoi-E-A/N.%203699%20-%202008%20-%20FEK.%20199%20-A-%202-10-2008.pdf
http://www.pi-schools.gr/special_education_new/ftp/nomoi/Nomoi-E-A/N.%203699%20-%202008%20-%20FEK.%20199%20-A-%202-10-2008.pdf
http://www.pi-schools.gr/special_education_new/ftp/nomoi/Nomoi-E-A/N.%203699%20-%202008%20-%20FEK.%20199%20-A-%202-10-2008.pdf
http://www.pi-schools.gr/special_education_new/ftp/nomoi/Nomoi-E-A/N.%203699%20-%202008%20-%20FEK.%20199%20-A-%202-10-2008.pdf
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Η 

(Δξσηεκαηνιόγην) 

ΔΗΑΓΧΓΗΚΟ ΖΜΔΗΧΜΑ 

         Σν παξόλ εξσηεκαηνιόγην αλαθέξεηαη ζηηο κεζόδνπο πνπ ρξεζηκνπνηνύλ νη 

εθπαηδεπηηθνί Μαζεκαηηθώλ ησλ γπκλαζίσλ γεληθήο εθπαίδεπζεο, ηεο 

ειιεληθήο επηθξάηεηαο, θαηά ην ζρεδηαζκό, ηελ πινπνίεζε θαη ηελ αμηνιόγεζε 

ηεο δηδαζθαιίαο ησλ Μαζεκαηηθώλ. Οη πιεξνθνξίεο πνπ ζα ζπγθεληξσζνύλ ζα 

είλαη απόξξεηεο θαη ζα ρξεζηκνπνηεζνύλ ζηελ εθπαηδεπηηθή έξεπλα. 

       Χζηόζν, επεηδή ηα δεηήκαηα, ηα νπνία θαιείζηε λα απαληήζεηε είλαη 

ηδηαίηεξα ζεκαληηθά, ώζηε λα ζρεκαηηζηεί κηα ζθαηξηθή άπνςε, όζνλ αθνξά ηηο 

αλάγθεο ζαο, γηα ηελ πξνώζεζε ηεο εμαηνκηθεπκέλεο ππνζηήξημεο καζεηώλ κε 

αλαπεξίεο ή/ θαη εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο ζηα Μαζεκαηηθά, παξαθαινύκε, 

λα απαληεζνύλ όιεο νη απαληήζεηο ρσξίο εμαηξέζεηο. 

 

         Α. ΓΖΜΟΓΡΑΦΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ (Παπακαλώ ζημειώζηε με Χ) 

1. Φύιν: □ Άλδξαο        □ Γπλαίθα 

2. Ζιηθία:  □ 25 - 35 εηψλ      □ 36 - 46 εηψλ      □ 47 - 57 εηψλ 

3. εκεηώζηε ηε κεηεθπαίδεπζε πνπ έρεηε ζηελ εηδηθή αγσγή: 

□ Μεηαπηπρηαθφ ζηελ Δηδηθή Αγσγή              □ Γηδαθηνξηθφ ζηελ Δηδηθή Αγσγή  

□ Δηήζηα επηκφξθσζε ή ΠΔΚ                         □ Γελ έρσ                                                                        

□ Άιιν (εμεγήζηε κε ζπληνκία)............................................................................... 
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4. Πόζνο είλαη ν ρξόλνο πξνϋπεξεζίαο ζαο; 

□ 0 - 6 έηε     □ 7 - 13 έηε     □ 14 - 20 έηε    

5. Πεξηθέξεηα πνπ αλήθεη ην ζρνιείν:.…………………………………… 

Β. εκεηώζηε κε X, πόζν ζπρλά ρξεζηκνπνηείηε ηα παξαθάησ ζηνηρεία γηα ην 

ζρεδηαζκό ηεο δηδαζθαιίαο ησλ Μαζεκαηηθώλ Γπκλαζίνπ γηα καζεηέο κε ΜΓΜ 

(Μαζεζηαθέο Γπζθνιίεο ζηα Μαζεκαηηθά): 

 Καζόινπ Λίγν Αξθεηά Πνιύ Δελ  

Γλωξίδω 

1. Υξεζηκνπνηψ ηνπο ζηφρνπο 

ηνπ ΓΔΠΠ ησλ Μαζεκαηηθψλ; 

     

2. ρεδηάδσ κφλνο/ε κνπ ηνπο 

δηδαθηηθνχο ζηφρνπο, νη νπνίνη 

είλαη δηαθνξεηηθνί αλά νκάδα 

καζεηψλ ζηελ ηάμε; 

     

3. Λακβάλσ ππφςε κνπ ηηο 

γλψζεηο θαη ηηο ηθαλφηεηεο ησλ 

καζεηψλ (καζεζηαθή 

εηνηκφηεηα); 

     

4. Λακβάλσ ππφςε κνπ ηα 

ελδηαθέξνληα ησλ καζεηψλ;  
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5. Λακβάλσ ππφςε κνπ ην 

καζεζηαθφ χθνο θάζε καζεηή; 

     

6. Βαζίδνκαη ζε θάπνην 

ζεσξεηηθφ κνληέιν γηα ηα 

ζηάδηα αλάπηπμεο ηεο 

καζεκαηηθήο ζθέςεο; 

     

 

Γ.  εκεηώζηε κε X, πόζν ζπρλά ρξεζηκνπνηείηε ζηελ ηάμε ηηο παξαθάησ 

κεζόδνπο γηα ηε δηδαζθαιία ησλ Μαζεκαηηθώλ Γπκλαζίνπ ζε καζεηέο κε ΜΓΜ 

(Μαζεζηαθέο Γπζθνιίεο ζηα Μαζεκαηηθά): 

    Καζόινπ Λίγν Αξθεηά Πνιύ Δελ  

Γλωξίδω 

1. Πξαγκαηνπνηψ εμαηνκηθεπκέλε 

δηδαζθαιία; 

     

2. Οη καζεηέο ζηελ ηάμε εξγάδνληαη 

γηα ηελ επίιπζε δηαθνξεηηθψλ 

αζθήζεσλ αλάινγα κε ηηο γλψζεηο θαη 

ηηο ηθαλφηεηέο ηνπο (καζεζηαθή 

εηνηκφηεηα); 
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3. Οη καζεηέο ζηελ ηάμε εξγάδνληαη 

γηα ηελ επίιπζε δηαθνξεηηθψλ 

αζθήζεσλ αλάινγα κε ηα 

ελδηαθέξνληά ηνπο;  

     

4. Οη καζεηέο ζηελ ηάμε εξγάδνληαη 

γηα ηελ επίιπζε δηαθνξεηηθψλ 

αζθήζεσλ αλάινγα κε ην καζεζηαθφ 

ηνπο χθνο;  

     

5. Αλαιχσ ηε δηαδηθαζία εθηέιεζεο 

ελφο έξγνπ ζε βήκαηα θαη δηδάζθσ 

έλα - έλα ηα θνκκάηηα απηήο ηεο 

ηεξαξρίαο (task analysis); 

     

6. Παξνπζηάδσ θσλαρηά ηελ πνξεία 

ηεο ζθέςεο κνπ γηα λα θηάζσ ζε κηα 

απάληεζε, δξψληαο ππνδεηγκαηηθά σο 

πξφηππν (modeling); 

     

7. Αλαθέξσ παξαδείγκαηα θαη 

αληηπαξαδείγκαηα; 

     

8. Αλαθέξσ εθαξκνγέο θαη 

παξαδείγκαηα ηεο θαζεκεξηλήο δσήο; 

     

 

 



146 

 

Γ. εκεηώζηε κε X, πόζν ζπρλά ρξεζηκνπνηείηε ζηελ ηάμε ηα παξαθάησ κέζα 

γηα ηε δηδαζθαιία ησλ Μαζεκαηηθώλ Γπκλαζίνπ ζε καζεηέο κε ΜΓΜ 

(Μαζεζηαθέο Γπζθνιίεο ζηα Μαζεκαηηθά): 

 Καζόινπ Λίγν Αξθεηά Πνιύ Δελ  

Γλωξίδω 

1.Υξεζηκνπνηψ θχιια εξγαζίαο;      

2. Υξεζηκνπνηψ επνπηηθά πιηθά, 

φπσο εηθφλεο, θαξηέιεο θ.ά.; 

     

3. Υξεζηκνπνηψ ρεηξαπηηθά πιηθά  

(π.ρ.: γεσπίλαθεο); 

     

4. Υξεζηκνπνηψ ινγηζκηθά 

πξνγξάκκαηα (π.ρ.: GeoGebra); 

     

 

Δ. εκεηώζηε κε X, πόζν ζπρλά ρξεζηκνπνηείηε ζηελ ηάμε ηηο παξαθάησ 

κεζόδνπο αμηνιόγεζεο ησλ Μαζεκαηηθώλ Γπκλαζίνπ γηα καζεηέο κε ΜΓΜ 

(Μαζεζηαθέο Γπζθνιίεο ζηα Μαζεκαηηθά): 

 Καζόινπ Λίγν Αξθεηά Πνιύ Δελ  

Γλωξίδω 

1. Υξεζηκνπνηψ ελαιιαθηηθέο κνξθέο 

αμηνιφγεζεο (π.ρ.: portofolio-θάθεινο 
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εξγαζηψλ, παηδαγσγηθφ εκεξνιφγην 

απηναμηνιφγεζε καζεηψλ); 

2. Αμηνινγψ ηνπο καζεηέο, κε 

δηαθνξεηηθφ ηξφπν, κε βάζε ην 

καζεζηαθφ ηνπο πξνθίι (π.ρ.: γξαπηά, 

πξνθνξηθά, νκαδηθέο εξγαζίεο, 

αηνκηθέο εξγαζίεο); 

     

3. Αμηνινγψ ηνλ θάζε καζεηή, 

δηαθνξεηηθά, βάζεη ησλ γλψζεσλ θαη 

ησλ ηθαλνηήησλ ηνπ (καζεζηαθή 

εηνηκφηεηα); 

     

4. Πξνζαξκφδσ ηε δηδαζθαιία 

ζχκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα ηεο 

αμηνιφγεζεο ησλ καζεηψλ 

(αλαηξνθνδφηεζε δηδαζθαιίαο); 

     

 

ΔΠΗΛΟΓΟ 

   Σαρ εςσαπιζηούμε για ηο σπόνο πος αθιεπώζαηε ζηην έπεςνα αςηή! 

 Με ηη ζςμμεηοσή ζαρ ζςμβάλλαηε, ώζηε να εξασθούν κάποια σπήζιμα 

ζςμπεπάζμαηα όζον αθοπά ηιρ απότειρ ηυν εκπαιδεςηικών για ηη Δςζαπιθμηζία 

καθώρ και ηιρ ππακηικέρ πος σπηζιμοποιούνηαι, ζςνήθυρ, για μια αποηελεζμαηική 

διδαζκαλία ζε μαθηηέρ με Μαθηζιακέρ Δςζκολίερ ζηα Μαθημαηικά. 
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΗΗ  

ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΗΔ ΓΗΔΤΘΤΝΔΗ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ 

Α΄ ΑΘΖΝΑ ΔΒΡΟΤ 

Β΄ ΑΘΖΝΑ  ΔΤΒΟΗΑ 

Γ΄ ΑΘΖΝΑ  ΕΑΚΤΝΘΟΤ 

Γ΄ ΑΘΖΝΑ  ΖΛΔΗΑ 

Α’ ΑΝΑΣ. ΑΣΣΗΚΖ  ΖΜΑΘΗΑ 

Β’ ΑΝΑΣ. ΑΣΣΗΚΖ ΖΡΑΚΛΔΗΟΤ 

ΓΤΣ. ΑΣΣΗΚΖ  Α’ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ 

ΑΗΣΧΛΟΑΚΑΡΝΑΝΗΑ Β’ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ 

ΑΡΚΑΓΗΑ ΚΑΒΑΛΑ 

ΑΥΑΨΑ  ΚΑΡΓΗΣΑ 

ΓΡΔΒΔΝΧΝ ΚΑΣΟΡΗΑ 

ΓΡΑΜΑ  ΚΔΡΚΤΡΑ 

A’ ΓΧΓΔΚΑΝΖΟΤ ΚΔΦΑΛΛΖΝΗΑ 

Β’ ΓΧΓΔΚΑΝΖΟΤ ΚΗΛΚΗ 

Γ’ ΓΧΓΔΚΑΝΖΟΤ ΚΟΕΑΝΖ 

Γ’ ΓΧΓΔΚΑΝΖΟΤ ΚΟΡΗΝΘΟΤ 
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Α’ ΚΤΚΛΑΓΧΝ ΠΔΛΛΑ 

Β’ ΚΤΚΛΑΓΧΝ ΠΗΔΡΗΑ 

Γ’ ΚΤΚΛΑΓΧΝ ΡΔΘΤΜΝΖ 

Γ’ ΚΤΚΛΑΓΧΝ ΡΟΓΟΠΖ 

ΛΑΡΗΑ ΔΡΡΧΝ 

ΛΑΗΘΗΟΤ ΣΡΗΚΑΛΧΝ 

ΛΔΒΟΤ ΦΘΗΧΣΗΓΑ 

ΜΔΖΝΗΑ ΥΑΛΚΗΓΗΚΖ 

ΞΑΝΘΖ ΥΑΝΗΧΝ 

 ΠΔΗΡΑΗΑ ΥΗΟΤ 

 

 

 


