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Δηζαγσγή 
 

 ηε δηάξθεηα ησλ δχν ηειεπηαίσλ δεθαεηηψλ, ην ελδηαθέξνλ ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ εζηηάδεηαη ζπρλά ζηηο δπζθνιίεο κάζεζεο πνπ 

αληηκεησπίδνπλ ηα παηδηά ζην ζρνιείν θαη ηδηαίηεξα ζην θαηλφκελν ηεο 

ζρνιηθήο απνηπρίαο. Σν ελδηαθέξνλ απηφ εθηείλεηαη ζε φιν ην εχξνο θαη 

ηηο βαζκίδεο ηεο εθπαίδεπζεο, ηδηαίηεξα κεηά ηελ εκθάληζε θαη ζηνλ 

ειιεληθφ ρψξν νκάδσλ καζεηψλ κε απμεκέλα πξνβιήκαηα κάζεζεο θαη 

πξνζαξκνγήο.
1
 

 Σα παηδηά κε καζεζηαθέο δπζθνιίεο, παξνπζηάδνπλ δηαηαξαρή ζε 

κία ή πεξηζζφηεξεο βαζηθέο ςπρνινγηθέο δηεξγαζίεο πνπ 

πεξηιακβάλνληαη ζηελ θαηαλφεζε ή ηε ρξεζηκνπνίεζε ηνπ ιφγνπ, 

πξνθνξηθνχ ή γξαπηνχ θαη πνπ εθδειψλνληαη κε πξνβιήκαηα ζηελ 

αληίιεςε ηεο αθνήο, ηεο ζθέςεο, ηεο νκηιίαο, ηεο αλάγλσζεο, ηεο 

γξαθήο, ηεο νξζνγξαθίαο ή ηεο αξηζκεηηθήο. ηελ θαηεγνξία απηή δελ 

αλήθνπλ παηδηά ησλ νπνίσλ ην καζεζηαθφ πξφβιεκα είλαη απνηέιεζκα 

νπηηθήο, αθνπζηηθήο ή θηλεηηθήο αλαπεξίαο, λνεηηθήο αλεπάξθεηαο, 

ζνβαξήο ζπλαηζζεκαηηθήο δηαηαξαρήο, ή πνιηηηζκηθήο απνζηέξεζεο.
2
    

 Πην ζπγθεθξηκέλα, ηα Μαζεκαηηθά δπζθνιεχνπλ ηνπο καζεηέο θαη 

πνιχ πεξηζζφηεξν απηνχο κε καζεζηαθέο δπζθνιίεο. Απηφ ζπκβαίλεη 

θπξίσο, γηαηί νη ζπγθεθξηκέλνη αδπλαηνχλ λα αλαθαιέζνπλ ζεκαληηθέο 

πιεξνθνξίεο. Σν γεγνλφο απηφ απνδεηθλχεηαη κέζα απφ πεηξακαηηθέο 

έξεπλεο θαη απνηειεί έλα απφ ηα βαζηθφηεξα εκπφδηα γηα ηε κάζεζε ηεο 

πξνπαίδεηαο.
3
 

 ηελ ειιεληθή πξαγκαηηθφηεηα θαη ζηα Γεκνηηθά ρνιεία γεληθήο 

εθπαίδεπζεο, ηα κέηξα θαη νη απνθάζεηο πνπ έρνπλ ιεθζεί γηα απηνχο 

ηνπο καζεηέο είλαη, ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο, ειάρηζηα. Οη εθπαηδεπηηθνί 

δελ είλαη ζπλήζσο ελεκεξσκέλνη ζρεηηθά κε ηηο δπζθνιίεο πνπ 

αληηκεησπίδνπλ νη ελ ιφγσ καζεηέο, κε απνηέιεζκα λα κελ είλαη ζε ζέζε 

λα παξέρνπλ ηελ απαηηνχκελε βνήζεηα.   

Η κάζεζε θαη ε δηδαζθαιία ηεο πξνπαίδεηαο, μεθηλάεη ήδε απφ ηελ 

Β΄ Γεκνηηθνχ θαη ε ελαζρφιεζε ησλ καζεηψλ κε απηή ζπλερίδεηαη ζε 

φιε ηε δηάξθεηα ηεο ζρνιηθήο ηνπο πνξείαο.  

 Η εξγαζία απηή, ζηφρν έρεη, κέζα απφ ηηο απφςεηο ησλ δηάθνξσλ 

εξεπλεηψλ λα παξνπζηάζεη ηηο δηάθνξεο κλεκνληθέο ζηξαηεγηθέο πνπ 

κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γεληθά ζηνλ πνιιαπιαζηαζκφ θαη πψο 

απηέο ζπλδένληαη κε ηνπο λνεξνχο ππνινγηζκνχο. Δπίζεο, πξνβάιινληαη 

θάπνηα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ παηδηψλ κε καζεζηαθέο δπζθνιίεο. 

                                                 
1
 νπδάλα Παληειηάδνπ, (2000), «Μαζεζηαθέο Γπζθνιίεο θαη Δθπαηδεπηηθή Πξάμε», Αζήλα, ζ. 16 

2
 ηαπξνχια Πνιπρξνλνπνχινπ, (2007), «Παηδηά θαη Έθεβνη κε Δηδηθέο Αλάγθεο θαη Γπλαηφηεηεο», 

Αζήλα, ζ. 57-58  
3
 Thomas E. Scuggs and Margo A. Mastropieri, (1990), «Mnemonic Instruction for Students with 

Learning Disabilities: What it is and what it does», Learning Disability Quarterly, Volume 13, pp 271-

280   
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ηε ζπλέρεηα, γίλεηαη αλαθνξά ζε θάπνηεο κλεκνληθέο ζηξαηεγηθέο γηα 

ηελ πξνπαίδεηα εηδηθφηεξα, θαζψο θαη ηε ζπνπδαηφηεηα ηεο 

επαλαηξνθνδφηεζεο, πνπ δίλεη ν εθπαηδεπηηθφο ζηνπο καζεηέο απηνχο 

θαη ηεο απηναμηνιφγεζεο ησλ καζεηψλ. Δπηπιένλ, παξνπζηάδνληαη 

θάπνηα ζηνηρεία ζρεηηθά κε ην ξφιν ηνπ εθπαηδεπηηθνχ θαηά ηε 

δηδαζθαιία ηεο πξνπαίδεηαο, φπσο θαη ηε ζηάζε ηνπ νηθνγελεηαθνχ 

πεξηβάιινληνο ησλ καζεηψλ. Δπίζεο, γίλεηαη ιφγνο γηα ηε ζρέζε κεηαμχ 

ηερλνινγίαο θαη εθκάζεζε πξνπαίδεηαο. Σέινο, παξνπζηάδνληαη ηα 

απνηειέζκαηα κηθξήο έξεπλαο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζε Γεκνηηθφ 

ρνιείν ηεο Φιψξηλαο, πξνθεηκέλνπ λα εμεηαζηνχλ νη γλψζεηο αδχλαησλ 

καζεηψλ ζηελ πξνπαίδεηα θαη λα θαηαγξαθνχλ νη ζηξαηεγηθέο πνπ 

ρξεζηκνπνηνχλ.     
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1. Μλεκνληθέο ηξαηεγηθέο γηα ηελ θαηάθηεζε ηνπ 

πνιιαπιαζηαζκνύ από παηδηά κε Μαζεζηαθέο Γπζθνιίεο 
  

Οη ζηξαηεγηθέο ππνινγηζκνχ γηα ηνλ πνιιαπιαζηαζκφ είλαη ζε 

ζεκαληηθφ βαζκφ πνιππινθφηεξεο απφ εθείλεο γηα ηελ πξφζζεζε θαη ηελ 

αθαίξεζε. πρλά, αιιά φρη πάληα, νη ζηξαηεγηθέο πνπ επηλννχλ ηα 

παηδηά έρνπλ πνιιά θνηλά ζεκεία κε ηνλ παξαδνζηαθφ αιγφξηζκν. Η 

κεγάιε δηαθνξά ζπλίζηαηαη ζην φηη νη καζεηέο θαη νη καζήηξηεο 

ζθέθηνληαη κε αξηζκνχο, φρη κε ςεθία θαη αξρίδνπλ πάληα απφ ηνπο 

κεγάινπο αξηζκνχο ή απφ ηα αξηζηεξά.  

Γηα ηνλ πνιιαπιαζηαζκφ, ε ηθαλφηεηα λα δηαζπάζνπκε ηνπο 

αξηζκνχο κε επέιηθηνπο ηξφπνπο είλαη αθφκε πην ζπνπδαία απφ φ,ηη ζηελ 

πξφζζεζε ή ηελ αθαίξεζε. Η επηκεξηζηηθή ηδηφηεηα είλαη άιιε κηα 

ζεκαληηθή έλλνηα γηα ηνλ πνιιαπιαζηαζκφ. Γηα παξάδεηγκα, γηα λα 

ππνινγίζνπκε ην 43 x 5, κπνξνχκε λα δηαζπάζνπκε ην 43 ζε 40 θαη 3 

θαη λα πνιιαπιαζηάζνπκε ην θαζέλα κε ην 5, πξνζζέηνληαο ζην ηέινο 

ηα γηλφκελα. Έλαο άιινο ηξφπνο είλαη ην κνληέιν ηεο 

επαλαιακβαλφκελεο πξφζζεζεο. Γηα παξάδεηγκα, γηα λα ππνινγίζνπκε 

25 x 3, κπνξνχκε λα θάλνπκε 25+25+25. Σα παηδηά ρξεηάδνληαη πνιιέο  

επθαηξίεο γηα λα θαιιηεξγήζνπλ απηέο ηηο έλλνηεο απνθηψληαο αίζζεζε 

ησλ δηθψλ ηνπο ηδεψλ θαη ησλ αληίζηνηρσλ ησλ ζπκκαζεηψλ θαη 

ζπκκαζεηξηψλ ηνπο.  

 Όζν αθνξά ζηα δηάθνξα πξνβιήκαηα πνιιαπιαζηαζκνχ, ηα 

παηδηά πξέπεη λα ηα αλαπαξηζηνχλ κε ηξφπνπο ηνπο νπνίνπο θαηαλννχλ, 

ελψ νη ζηξαηεγηθέο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ παξνπζηάδνπλ κεγάιε πνηθηιία.
4
 

  

1.1 Ννεξνί Τπνινγηζκνί θαη Μαζεζηαθέο Γπζθνιίεο 

 

 Σα παηδηά κε καζεζηαθέο δπζθνιίεο αγσλίδνληαη πξνθεηκέλνπ λα 

βειηηψζνπλ ηηο επηδφζεηο ηνπο ζηα Μαζεκαηηθά θαη θαη’ επέθηαζε ζηνλ 

πνιιαπιαζηαζκφ. Οη πεξηζζφηεξνη απφ απηνχο θαηαθέξλνπλ λα θηάζνπλ 

ην πνιχ ζην κηζφ ηεο επίδνζεο ησλ παηδηψλ πνπ δελ αληηκεησπίδνπλ 

δπζθνιίεο. Απηφ νθείιεηαη θπξίσο ζην αδχλακν κλεκνληθφ ηνπο 

ζχζηεκα, αιιά θαη ζε κηα ζεηξά άιισλ δπζθνιηψλ, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο ειιηπνχο γλψζεο πάλσ ζε βαζηθέο 

καζεκαηηθέο έλλνηεο.
5
  

Οη ππνζηεξηθηέο ησλ ζχγρξνλσλ καζεκαηηθψλ πξνζεγγίζεσλ, 

ηείλνπλ λα δψζνπλ πεξηζζφηεξε έκθαζε ζηελ ελλνηνινγηθή θαηαλφεζε 

                                                 
4
 John A. Van de Walle, (2005), «Μαζεκαηηθά γηα ην Γεκνηηθφ θαη ην Γπκλάζην: Μηα εμειηθηηθή 

δηδαζθαιία», Αζήλα, ζ. 250-254 
5
 Cheryl Irish, (2002), «Using Peg- and Keyword Mnemonics and Computer-Assisted Instruction to 

Enhance Basic Multiplication Performance in Elementary Students with Learning and Cognitive 

Disabilities», Journal of Special Education Technology, Volume 17, pp 29-40 
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θαη ηελ επίιπζε πξνβιήκαηνο, ζε ζρέζε κε ηελ ηθαλφηεηα ηνπ καζεηή 

γηα γξαπηνχο ππνινγηζκνχο. Σν γεγνλφο απηφ, δείρλεη ηελ αλαγθαηφηεηα 

ηεο χπαξμεο ησλ λνεξψλ ππνινγηζκψλ. 
6
 

Οη ζπγθεθξηκέλνη ζρεηίδνληαη άκεζα κε ηε κλήκε θαη απνηεινχλ 

ηε βάζε γηα κηα επηηπρεκέλε πνξεία ζε αλψηεξνπ επηπέδνπ Μαζεκαηηθά.  

Ννεξφο ππνινγηζκφο είλαη ε δηαδηθαζία ππνινγηζκνχ κε αθξίβεηα 

ελφο αξηζκεηηθνχ απνηειέζκαηνο ρσξίο ηε βνήζεηα εμσηεξηθψλ κέζσλ 

ππνινγηζκψλ ή γξαθήο (Λεκνλίδεο, 2006α; Sowder, 1988 ζηε Maclellan, 

2001).  

Πην ζπγθεθξηκέλα, είλαη ν ππνινγηζκφο πνπ γίλεηαη κε ην κπαιφ 

θαη φρη κε ην ραξηί θαη ην κνιχβη (Λεκνλίδεο, 2006β), ρσξίο λα 

παξαγλσξίδεηαη ε ζεκαζία ηεο θαηαγξαθήο ησλ καζεκαηηθψλ ζπκβφισλ 

γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ καζεκαηηθνχ ζπιινγηζκνχ (Harries & Spooner, 

2000 ζηε Maclellan, 2001). Ο λνεξφο ππνινγηζκφο εζηηάδεη ηε 

ιεηηνπξγία ηνπ ζηελ παξαγσγή γξήγνξσλ θαη ζσζηψλ ιχζεσλ, ελψ 

απνηειεί έλα απφ ηα ηξία εξγαιεία πνπ ρξεζηκνπνηνχλ νη ελήιηθνη γηα λα 

επηιχζνπλ θαζεκεξηλά ηνπο πξνβιήκαηα (Λεκνλίδεο & Λπγνχξαο, 2006) 

θαη κάιηζηα παξνπζηάδεηαη κε κεγαιχηεξε ζπρλφηεηα ρξήζεο ζε ζρέζε 

κε ηα άιια δπν: αξηζκνκεραλή θαη ραξηί-κνιχβη (Wandt & Brown, 1957 

ζην Λεκνλίδε, 2006α). 

Δπηπιένλ, ν Anghileri (1999) πεξηγξάθεη ηνπο λνεξνχο 

ππνινγηζκνχο σο «ππνινγηζκνί πνπ γίλνληαη ζπλεηδεηά απφ ηνπο 

αλζξψπνπο κε λνεξέο ζηξαηεγηθέο».
 7
 

 Όζν αθνξά ζηηο καζεζηαθέο δπζθνιίεο, ππήξμαλ θαηά θαηξνχο 

δηάθνξνη νξηζκνί. Σν 1967, ην National Advisory Committee on 

Handicapped Children (NACHC), αλέπηπμε έλαλ νξηζκφ, ν νπνίνο 

απνηέιεζε ηε βάζε γηα ηε λνκνζεζία θαη ηε ρξεκαηνδφηεζε 

εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ γηα παηδηά κε καζεζηαθέο δπζθνιίεο, 

θαζψο επίζεο θαη πξνγξακκάησλ πξνεηνηκαζίαο ησλ εθπαηδεπηηθψλ. Ο 

νξηζκφο απηφο πξνζέθεξε κηα πνηθηιία ζεηηθψλ απνηειεζκάησλ. Χζηφζν, 

ε εξκελεία ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ νξηζκνχ δεκηνχξγεζε κηα ζεηξά 

πξνβιεκάησλ, ηα νπνία επεξέαζαλ ζεσξεηηθά θαη ιεηηνπξγηθά ζέκαηα 

πνπ αθνξνχλ ηηο καζεζηαθέο δπζθνιίεο.
8
    

 Αξγφηεξα, ην 1989, ην National Joint Committee on Learning 

Disabilities, έρνληαο ιάβεη ππφςε ηα πξνβιήκαηα ηνπ πξνεγνχκελνπ 

νξηζκνχ ηνπ NACHC, ζπλέζηεζε ηνλ παξαθάησ νξηζκφ: 

                                                 
6
 John Woodward, (2006), «Developing automaticity in multiplication facts: Integrating strategy 

instruction with timed practice drills», Learning Disability Quarterly, Volume 29, pp 269-289 
7
 Anghileri, J. (1999). 

8
 National Joint Committee on Learning Disailities, (1991), «Learning Disabilities: Issues on 

Definition», American Speech-Language-Hearing Association  
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 «Μαζεζηαθέο δπζθνιίεο είλαη έλαο γεληθόο όξνο, πνπ αλαθέξεηαη ζε 

κηα εηεξνγελή νκάδα δηαηαξαρώλ πνπ εθδειώλνληαη κέζσ ζεκαληηθώλ 

δπζθνιηώλ ζηελ απόθηεζε θαη ρξήζε ηνπ πξνζιεπηηθνύ θαη εθθξαζηηθνύ 

ιόγνπ, ηεο αλάγλσζεο, ηεο γξαθήο, ηεο ινγηθήο ζθέςεο ή ησλ 

καζεκαηηθώλ ηθαλνηήησλ. Οη δηαηαξαρέο απηέο είλαη ελδνγελείο ζην άηνκν 

θαη ζεσξνύληαη όηη νθείινληαη ζε δπζιεηηνπξγία ηνπ θεληξηθνύ λεπξηθνύ 

ζπζηήκαηνο θαη κπνξνύλ λα εκθαληζηνύλ θαζ’  όιε ηε δηάξθεηα ηεο δσήο. 

Οη καζεζηαθέο δπζθνιίεο ζπλππάξρνπλ κε πξνβιήκαηα ζηελ απηνξξύζκηζε 

ηεο ζπκπεξηθνξάο, ηελ θνηλσληθή αληίιεςε θαη αιιειεπίδξαζε. Ωζηόζν, 

ηα πξνβιήκαηα απηά από κόλα ηνπο δε ζπληζηνύλ καζεζηαθή δπζθνιία. Αλ 

θαη κηα καζεζηαθή δπζθνιία κπνξεί λα ππάξρεη παξάιιεια κε άιιεο 

ζπλζήθεο αλεπάξθεηαο (π.ρ. αηζζεηεξηαθέο βιάβεο, λνεηηθή θαζπζηέξεζε, 

ζνβαξέο ζπλαηζζεκαηηθέο δηαηαξαρέο) ή κε εμσγελείο παξάγνληεο (όπσο 

πνιηηηζκηθέο δηαθνξέο, αλεπαξθήο ή αθαηάιιειε δηδαζθαιία), δελ είλαη ην 

απνηέιεζκα απηώλ ησλ θαηαζηάζεσλ ή επηξξνώλ».
9
    

Σα παηδηά κε καζεζηαθέο δπζθνιίεο αδπλαηνχλ λα αλαθαιέζνπλ 

απηφκαηα απφ ηε κλήκε ηνπο πιεξνθνξίεο ή λα θάλνπλ ρξήζε ησλ 

λνεξψλ ππνινγηζκψλ πξνθεηκέλνπ λα αληηκεησπίζνπλ κηα πξνβιεκαηηθή 

θαηάζηαζε πνιιαπιαζηαζκνχ. Γηα ην ιφγν απηφ, ρξεζηκνπνηνχλ άιιεο 

ζηξαηεγηθέο φπσο νη δηαδνρηθέο πξνζζέζεηο, νη νπνίεο κάιηζηα νδεγνχλ 

ζε πεξηζζφηεξα ιάζε θαηά ηε κέηξεζε. 

Οη Cumming θαη Elkins (1999) ππνζηεξίδνπλ, φηη νη εθπαηδεπηηθνί 

θαη νη εξεπλεηέο, νη νπνίνη ζεσξνχλ πσο νη ζηξαηεγηθέο 

πνιιαπιαζηαζκνχ πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ηα παηδηψλ κε καζεζηαθέο 

δπζθνιίεο (είηε απηέο δηδάρηεθαλ, είηε αλαπηχρζεθαλ θπζηθά) νδεγνχλ 

ζηνλ απηνκαηηζκφ θαη ηελ αλάπηπμε ησλ λνεξψλ ππνινγηζκψλ, ηειηθά 

ζθάινπλ. Δπηπιένλ, αλαθέξνπλ, φηη δηάθνξεο έξεπλεο θαηαιήγνπλ ζην 

ζπκπέξαζκα πσο ηα παηδηά κε καζεζηαθέο δπζθνιίεο, ζπάληα 

αλαπηχζζνπλ κε θπζηθφ ηξφπν ηηο ζηξαηεγηθέο πνιιαπιαζηαζκνχ.
10

 

 

1.2 Μλεκνληθέο ζηξαηεγηθέο γηα ηελ θαηάθηεζε ηνπ πνιιαπιαζηαζκνχ 

   

 Όζν αθνξά ζηνλ πνιιαπιαζηαζκφ, ζηελ αξρή αξθεηνί εξεπλεηέο 

είραλ ηελ ηάζε λα ζεσξνχλ ηε δηαδηθαζία ηεο εθηέιεζεο θαη ηεο 

αλάθιεζεο απφ ηε κλήκε ησλ απιψλ πξάμεσλ ηνπ πνιιαπιαζηαζκνχ σο 

κηα δηαδηθαζία αλαθαηαζθεπαζηηθή ή δηαδηθαζηηθή. 

 χκθσλα κε απηή ηε ινγηθή, νη πεξηζζφηεξνη εξεπλεηέο έςαρλαλ 

λα βξνπλ θαη λα αλαιχζνπλ ηηο δηάθνξεο ζηξαηεγηθέο πνπ 

                                                 
9
 National Joint Committee on Learning Disailities, (1991), «Learning Disabilities: Issues on 

Definition», American Speech-Language-Hearing Association 
10

 John Woodward, (2006), «Developing automaticity in multiplication facts: Integrating strategy 

instruction with timed practice drills», Learning Disability Quarterly, Volume 29, pp 269-289 
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ρξεζηκνπνηνχζαλ νη καζεηέο γηα λα εθηειέζνπλ ηηο πξάμεηο 

πνιιαπιαζηαζκνχ.   

 Νεφηεξεο έξεπλεο, φπσο απηέο ηνπ Campell & Graham (1985) θαη 

Campel (1987), ππνζηεξίδνπλ φηη ε αλάθιεζε ηνπ πνιιαπιαζηαζκνχ 

βαζίδεηαη ζε κηα ιεηηνπξγία πνπ ζπλδέεη ζπλεηξκηθά ηηο πξάμεηο ηνπ 

πνιιαπιαζηαζκνχ θαη ηηο ππνςήθηεο απνκλεκνλεπκέλεο απαληήζεηο, πνπ 

κπνξεί λα είλαη ζσζηέο ή ιάζνο. Έηζη, ε κάζεζε ησλ απιψλ 

πνιιαπιαζηαζηηθψλ πξάμεσλ είλαη πεξηζζφηεξν δεισηηθή παξά 

δηαδηθαζηηθή.
11

   

 Δηδηθφηεξα, ηα παηδηά κε καζεζηαθέο δπζθνιίεο, αληηκεησπίδνπλ 

πξνβιήκαηα ηα νπνία ζρεηίδνληαη κε ηε κάζεζε θαη ηε κλήκε. Η 

αδπλακία απηψλ ησλ καζεηψλ λα αλαθαιέζνπλ ην πεξηερφκελν ηεο 

δηδαζθαιίαο ζπρλά κεηαθξάδεηαη σο απνηπρία ζηα ζρνιηθά ηεζη θαη ζηελ 

παξαθνινχζεζε ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπ Αλαιπηηθνχ Πξνγξάκκαηνο ηεο 

ππφινηπεο ηάμεο. 

 χκθσλα κε έξεπλεο, νη πξψηνη πνπ έθαλαλ ρξήζε ησλ 

κλεκνληθψλ ζηξαηεγηθψλ ήηαλ νη αξραίνη Έιιελεο. Οη πξφγνλνί καο, 

έρνληαο ειάρηζηε πξφζβαζε ζε πιηθά θαη κέζα πνπ βνεζνχλ ηε γξαθή, 

αλέπηπμαλ έλα ζχλζεην κλεκνληθφ ζχζηεκα, κε ζθνπφ ηελ απνζήθεπζε 

θαη ηελ αλάθιεζε απφ ηε κλήκε ηνπο ηζηνξηψλ, πνηεκάησλ θαη 

δηαιέμεσλ πνπ παξαθνινπζνχζαλ. Μηα θνηλή ζηξαηεγηθή πνπ 

ρξεζηκνπνηνχζαλ γηα λα ζπκνχληαη πιεξνθνξίεο ήηαλ ε ιεγφκελε 

«κλεκνηερληθή ηνπ ρψξνπ-loci (απφ ηε ιαηηληθή ιέμε locus-loci, πνπ 

ζεκαίλεη ρψξνο)». 
12

  

 Η κέζνδνο απηή ρξεζηκνπνηήζεθε πξψηα απφ ηνλ πνηεηή 

ηκσλίδε, ν νπνίνο θαηάθεξε λα αλαγλσξίζεη ηα παξακνξθσκέλα 

πηψκαηα κέζα ζηα ζπληξίκκηα ελφο ξσκατθνχ αλαθηφξνπ, δηφηη ζπκφηαλ 

ηε ζέζε πνπ θαζφηαλ ν θαζέλαο πξηλ ηελ θαηαζηξνθή. Έηζη, ζηε 

κλεκνηερληθή ηνπ ρψξνπ γίλεηαη ζχλδεζε ησλ αληηθεηκέλσλ κε 

ζπγθεθξηκέλνπο ρψξνπο.
13

 

 Η ζπνπδαία ζεκαζία ησλ κλεκνληθψλ ζηξαηεγηθψλ ζηε ζρνιηθή 

πξαγκαηηθφηεηα θαη ε ρξήζε ηνπο απφ ηα παηδηά κε καζεζηαθέο 

δπζθνιίεο άξρηζε λα εξεπλάηαη θαη λα θαζηεξψλεηαη απφ ηηο αξρέο ηεο 

δεθαεηίαο ηνπ ’80.
14

   

                                                 
11

 Υαξάιακπνο Λεκνλίδεο, (2005), «Πεξίπαηνο ζηε Μάζεζε ηεο ηνηρεηψδνπο Αξηζκεηηθήο», 

Θεζζαινλίθε, ζ. 115-116 
12

 Thomas E. Scruggs and Margo A. Mastropieri, (2000), «The Effectiveness of Mnemonic Instruction 

for Students with Learning and Behavior Problems: An Update and Research Synthesis», Journal of 

Behavioral Education, Volume 10, pp 163-173    
13

 Δκκαλνπήι Α. Κνιηάδεο, (2002), «Γλσζηηθή Φπρνινγία, Γλσζηηθή Νεπξνεπηζηήκε θαη 

Δθπαηδεπηηθή Πξάμε - Μνληέιν Δπεμεξγαζίαο Πιεξνθνξηψλ», Αζήλα, ζ. 436 
14

 Thomas E. Scruggs and Margo A. Mastropieri, (1990), «Mnemonic Instruction for Students with 

Learning Disabilities: What it is and what it does», Learning Disability Quarterly, Volume 13, pp 271-

280 
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 Οξηζκέλεο κλεκνληθέο ζηξαηεγηθέο πνπ κπνξνχλ λα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηελ θαηάθηεζε ηεο έλλνηαο ηνπ πνιιαπιαζηαζκνχ 

απφ παηδηά κε καζεζηαθέο δπζθνιίεο, είλαη νη αθφινπζεο: 

 

 

 Λέμεηο – Κιεηδηά (The keyword method)   

Η κέζνδνο απηή πξνζαξκφδεηαη ίζσο επθνιφηεξα ζηε καζεζηαθή 

δηαδηθαζία ζε ζρέζε κε ηηο ππφινηπεο κλεκνληθέο ζηξαηεγηθέο θαη 

ρξεζηκνπνηείηαη φηαλ ν καζεηήο θαιείηαη λα κάζεη λέεο ιέμεηο, 

νξζνγξαθία, θπζηθή, ηζηνξία, καζεκαηηθά θ.ν.θ. Δπίζεο, ρξεζηκνπνηείηαη 

επξέσο ζηελ εθκάζεζε μέλσλ γισζζψλ. Η κέζνδνο ησλ ιέμεσλ-

θιεηδηψλ, πεξηιακβάλεη δχν ζηάδηα. ην πξψην ζηάδην, ην ιεγφκελν 

θσλνινγηθό, απνκνλψλεηαη έλα κεγάιν κέξνο ηεο πξνο κάζεζε ιέμεο θαη 

θσδηθνπνηείηαη κε βάζε κηα ήδε γλσζηή ιέμε-θιεηδί, θσλνινγηθά φκνηα 

κε ηελ πξψηε. ην δεχηεξν ζηάδην, ην ιεγφκελν εηθνληζηηθό, ν καζεηήο 

θαληάδεηαη κηα εηθφλα πνπ ζπλδέεηαη άκεζα κε ηε ιέμε-θιεηδί. Έηζη, 

είλαη ζε ζέζε λα αλαθαιέζεη ηελ αξρηθή, πξνο κάζεζε ιέμε. Γηα 

παξάδεηγκα, γηα λα ζπγθξαηήζεη θάπνηνο ηελ ηηαιηθή ιέμε rosso 

(=θφθθηλν), κπνξεί λα θαληαζηεί έλα Ρψζν κε θφθθηλα ξνχρα. 

 

 Μέζνδνο ζύλδεζεο αξηζκώλ-ιέμεσλ (The peg-word method) 

Η κέζνδνο απηή ρξεζηκνπνηεί ηελ νκνηνθαηαιεμία κεηαμχ αξηζκψλ 

θαη ιέμεσλ (one is bun, two is shoe, three is tree, etc.), κε ζθνπφ νη 

καζεηέο λα ζπκνχληαη αξηζκεκέλεο ή δηαηεηαγκέλεο ζε ζεηξά 

πιεξνθνξίεο.  

Γηα παξάδεηγκα, γηα λα ζπκεζεί ν καζεηήο φηη ηα έληνκα έρνπλ έμη 

πφδηα, ν εθπαηδεπηηθφο κπνξεί λα ρξεζηκνπνηήζεη κηα εηθφλα ζηελ νπνία 

παξνπζηάδνληαη έληνκα πάλσ ζε θιαδηά δέληξσλ (=sticks, peg-word for 

6). Δπίζεο, κηα εηθφλα ησλ αξαρλψλ ζε κηα πχιε (=gate, peg-word for 8) 

κπνξεί λα βνεζήζεη ηνπο καζεηέο λα ζπκνχληαη φηη νη αξάρλεο έρνπλ 

νθηψ πφδηα. 
15

 

 

 Αθξώλπκα  (Acronyms) 

Σα αθξψλπκα είλαη ίζσο ε πην θνηλή κλεκνληθή ζηξαηεγηθή, πνπ 

ρξεζηκνπνηνχλ νη καζεηέο. Ο Kilpatrick (1985) επηζήκαλε ηε ρξήζε ην 

αθξψλπκν FOIL, γηα ηελ αλάθιεζε ηεο δηαδηθαζίαο ηεο επηκεξηζηηθήο 

ηδηφηεηαο κηαο παξάζηαζεο (a+b) (c+d). χκθσλα κε ην αθξψλπκν, γηα 

ηνλ ππνινγηζκφ ηεο παξάζηαζεο απηήο αξρηθά πνιιαπιαζηάδνπκε ηνπο 

πξψηνπο φξνπο (First terms) ac, ζηε ζπλέρεηα ηνπο δχν εμσηεξηθνχο 

(Outer terms) ad, θαηφπηλ ηνπο δχν εζσηεξηθνχο (Inner terms) bc θαη 

                                                 
15

 Thomas E. Scruggs and Margo A. Mastropieri, (2000), «The Effectiveness of Mnemonic Instruction 

for Students with Learning and Behavior Problems: An Update and Research Synthesis», Journal of 

Behavioral Education, Volume 10, pp 163-173    
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ηνπο ηειεπηαίνπο φξνπο (Last terms) bd. Σέινο, πξνζζέηνπκε ηα γηλφκελα 

γηα ηελ νινθιήξσζε ηνπ απνηειέζκαηνο ηεο παξάζηαζεο.
16

 

 

 Μλεκνλνηερληθή Yodai (Yodai methods)  

Πξφθεηηαη γηα έλα ηαπσληθφ ζχζηεκα, πνπ ζπλδέεη αθεξεκέλεο 

έλλνηεο κε γλσζηέο εηθφλεο ή ηζηνξίεο. Απηφ νδεγεί ζε θαιχηεξε 

θαηαλφεζε ζχλζεησλ πξάμεσλ.  

Γηα παξάδεηγκα, κηθξνί καζεηέο δηδάρηεθαλ πξάμεηο κε θιάζκαηα 

σο εμήο: ην θιάζκα νλνκάζηεθε «έληνκν», ηνπ νπνίνπ ην θεθάιη 

νλνκάζηεθε αξηζκεηήο θαη ηα θηεξά ηνπ παξνλνκαζηήο. Η πξφζζεζε 

θιαζκάησλ κε θνηλφ παξνλνκαζηή εθθξαδφηαλ κε ηε θξάζε «κεηξάηε ηα 

θεθάιηα, φηαλ ηα θηεξά είλαη ίδηα». Έηζη, ε ζχλδεζε αθεξεκέλσλ ηδεψλ 

κε γλσζηέο εηθφλεο ή ηζηνξίεο νδήγεζε ζε θαιχηεξε θαηαλφεζε 

ζχλζεησλ πξάμεσλ.
17

  

 

 

1.3 Γηαηί νη κλεκνληθέο ζηξαηεγηθέο είλαη απνηειεζκαηηθέο 

 

 ε έλα κεγάιν αξηζκφ εξεπλψλ, απνδείρηεθε φηη θαηά ηε δηάξθεηα 

ηεο δηδαζθαιίαο παηδηψλ κε καζεζηαθέο δπζθνιίεο νη κλεκνληθέο 

ζηξαηεγηθέο ήηαλ πνιχ απνηειεζκαηηθέο. Απφ γλσζηηθή άπνςε, είλαη 

απνηειεζκαηηθέο γηαηί δεκηνπξγνχλ έλαλ νπηηθναθνπζηηθφ ζχλδεζκν 

κεηαμχ ηνπ εξεζίζκαηνο θαη ηεο αληίδξαζεο (Mastropieri, Scruggs, & 

Levin, 1985a).
18

  

 Δπηπιένλ, απνδείρηεθε φηη κε ηε βνήζεηα ησλ κλεκνληθψλ 

ζηξαηεγηθψλ, ηα παηδηά κε καζεζηαθέο δπζθνιίεο είλαη ζε ζέζε λα 

παξάγνπλ δηθέο ηνπο ζηξαηεγηθέο ρξεζηκνπνηψληαο απιέο ιέμεηο-θιεηδηά, 

ελψ κε ηελ θαζνδήγεζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ κπνξνχλ λα δεκηνπξγήζνπλ 

πην ζχλζεηεο ζηξαηεγηθέο.  

 Παξ’ φια απηά, νη εξεπλεηέο πηζηεχνπλ φηη νη ζπγθεθξηκέλνη 

καζεηέο είλαη ζε ζέζε λα δηδαρηνχλ απηνχ ηνπ είδνπο ηηο ζηξαηεγηθέο, 

φηαλ κπνξνχλ λα εθαξκφζνπλ θάπνηα κέξε ησλ ζηξαηεγηθψλ απηψλ απφ 

κφλνη ηνπο.  

 

 

                                                 
16

 Thomas E. Scruggs and Margo A. Mastropieri, (1990), «Mnemonic Instruction for Students with 

Learning Disabilities: What it is and what it does», Learning Disability Quarterly, Volume 13, pp 271-

280 
17

 Δκκαλνπήι Α. Κνιηάδεο, (2002), «Γλσζηηθή Φπρνινγία, Γλσζηηθή Νεπξνεπηζηήκε θαη 

Δθπαηδεπηηθή Πξάμε - Μνληέιν Δπεμεξγαζίαο Πιεξνθνξηψλ», Αζήλα, ζ. 439 
18

 Thomas E. Scruggs and Margo A. Mastropieri, (2000), «The Effectiveness of Mnemonic Instruction 

for Students with Learning and Behavior Problems: An Update and Research Synthesis», Journal of 

Behavioral Education, Volume 10, pp 163-173    
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 Σέινο, φηαλ νη εθπαηδεπηηθνί μεθηλνχλ απφ λσξίο ηε δηδαζθαιία 

ησλ κλεκνληθψλ ζηξαηεγηθψλ θαη ηηο ρξεζηκνπνηνχλ γηα κεγάιν ρξνληθφ 

δηάζηεκα, ηφηε νη καζεηέο ηείλνπλ λα ηηο ζπλεηδεηνπνηνχλ ζε βάζνο θαη 

ζηαδηαθά λα καζαίλνπλ λα ηηο εθαξκφδνπλ ρσξίο θαζνδήγεζε.
19

 

  

  

 

 

 

 

  

                                                 
19

 Thomas E. Scruggs and Margo A. Mastropieri, (1990), «Mnemonic Instruction for Students with 

Learning Disabilities: What it is and what it does», Learning Disability Quarterly, Volume 13, pp 271-

280 
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2. ηξαηεγηθέο πνπ βνεζνύλ ηελ εθκάζεζε θαη δηδαζθαιία 

ηεο πξνπαίδεηαο  
 

 χκθσλα κε ηνλ Λεκνλίδε (2003), ε Πξνπαίδεηα (κάζεζε ησλ 

γηλφκελσλ ηνπ πνιιαπιαζηαζκνχ ησλ κνλνςήθησλ αξηζκψλ), ε νπνία 

εηζάγεηαη απφ ηηο πξψηεο ηάμεηο ηνπ δεκνηηθνχ ζρνιείνπ, απνηειεί έλα 

ηδηαίηεξα ζεκαληηθφ ζέκα αθνχ ζηε γλψζε ησλ απιψλ πξάμεσλ ηνπ 

πνιιαπιαζηαζκνχ, βαζίδνληαη νη κεηέπεηηα ηθαλφηεηεο εθηέιεζεο ησλ 

ζχλζεησλ πξάμεσλ θαη αιγνξίζκσλ, ε ιχζε πξνβιεκάησλ ν ππνινγηζκφο 

θαηά πξνζέγγηζε θαζψο θαη ε εθηέιεζε άιισλ έξγσλ ζρεηηθψλ κε ηηο 

πξάμεηο απηέο.  

 Η κάζεζε ηεο πξνπαίδεηαο είλαη άκεζα ζπλδεδεκέλε κε ηε κλήκε 

θαη αξθεηνί εξεπλεηέο (Galfαno (2003), Jerman (1970) ζην Λεκνλίδεο 

(2003)) κειέηεζαλ πψο επεξεάδεη ε κλήκε ηε δηαδηθαζία εθκάζεζεο ηεο 

Πξνπαίδεηαο. πγθεθξηκέλα, ν Galfαno (2003) ππνζηεξίδεη πσο ν 

πνιιαπιαζηαζκφο θαίλεηαη λα αθνξά πεξηζζφηεξν ζηελ αλάθιεζε παξά 

ζηελ πηνζέηεζε κηαο δηαδηθαζηηθήο ζηξαηεγηθήο, ελψ νη Jerman (1970) 

(αλαθνξά ζην Λεκνλίδεο, 2003) θαη Λεκνλίδεο (2003) αλαθέξνπλ πσο 

ελψ πξνεγνπκέλσο ε δηαδηθαζία εθηέιεζεο θαη αλάθιεζεο απφ ηε κλήκε 

ηεο πξνπαίδεηαο ζεσξείην δηαδηθαζηηθή, εληνχηνηο (Campbell, & Graham 

1985, Fisher 1989 ζην Λεκνλίδεο 2003) ζηε ζπλέρεηα θάλεθε φηη ε 

πξνπαίδεηα είλαη πεξηζζφηεξν δεισηηθή παξά δηαδηθαζηηθή.
 
 

 Όπσο ζηελ πξφζζεζε θαη ζηελ αθαίξεζε, έηζη θαη ζηνλ 

πνιιαπιαζηαζκφ ππάξρνπλ 100 βαζηθά αξηζκεηηθά δεδνκέλα, πνπ 

πεξηιακβάλνληαη ζην δηάζηεκα απφ ην 0x0 σο ην 9x9. Οη 

πνιιαπιαζηαζκνί απηνί, αλήθνπλ ζηε γλσζηή έλλνηα ηεο πξνπαίδεηαο θαη 

είλαη ηδηαίηεξα ρξήζηκνη ζηελ θαζεκεξηλή δσή.  

 Σν φηη ν πνιιαπιαζηαζκφο απνηειεί νπζηαζηηθά κηα κνξθή 

γξήγνξεο πξφζζεζεο θαη, επηπιένλ, ην φηη ε εθκάζεζε ησλ δεδνκέλσλ 

ηνπ κπνξεί λα δηεπθνιπλζεί απφ ηε ρξήζε ηεο αληηκεηαζεηηθήο ηδηφηεηαο 

(3x6=6x3) έρεη νδεγήζεη νξηζκέλνπο εξεπλεηέο (Serna L. & Patton J., 

1997 – Thornton C., & Toohey M., 1985) ζηε δηαηχπσζε ηεο πξφηαζεο 

γηα δηδαζθαιία ηνπ πνιιαπιαζηαζκνχ ζε παηδηά κε καζεζηαθέο 

δπζθνιίεο, ακέζσο κεηά ηελ πξφζζεζε θαη πξηλ ηελ αθαίξεζε. Η 

πινπνίεζε ηεο πξφηαζεο απηήο θαζίζηαηαη δχζθνιε ππφζεζε απφ ην 

γεγνλφο φηη ηα ζπγθεθξηκέλα παηδηά δηδάζθνληαη ζπλήζσο ζε 

ζπλεζηζκέλα ζρνιεία θαη έρνπλ λα αληηκεησπίζνπλ ην επίζεκν 

Αλαιπηηθφ Πξφγξακκα γηα ηα Μαζεκαηηθά, πνπ πηνζεηεί ηελ 

παξαδνζηαθή ζεηξά θαηά ηε δηδαζθαιία ησλ πξάμεσλ.  

 Αλεμάξηεηα απφ ηε ζεηξά δηδαζθαιίαο ησλ πξάμεσλ, ε κείσζε ή ε 

άξζε ησλ δπζθνιηψλ κε ηα βαζηθά αξηζκεηηθά δεδνκέλα ηνπ 

πνιιαπιαζηαζκνχ ζα επέιζεη ζαλ απνηέιεζκα ηεο θαηαλφεζεο ηεο 

έλλνηαο ηεο πξάμεο απφ ην παηδί θαη ηεο έθθξαζεο ηνπ πνιιαπιαζηαζκνχ 
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ζε πιηθέο ελέξγεηεο θαη εηθφλεο, θαη αληηζηξφθσο. εκαληηθνί 

παξάγνληεο δηεπθφιπλζεο ηεο θαηάθηεζεο απηψλ ησλ δεδνκέλσλ είλαη 

επίζεο ε θαηάιιειε θαηεγνξηνπνίεζε, ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ θαηαλφεζε 

ηεο αληηκεηαζεηηθήο ηδηφηεηαο.
20

 

  

2.1 Η ρξήζε κλεκνληθψλ ζηξαηεγηθψλ ζηελ εθκάζεζε θαη δηδαζθαιία 

ηεο πξνπαίδεηαο  

 

 Οη έξεπλεο πνπ έρνπλ γίλεη ζρεηηθά κε ηηο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο 

ησλ παηδηψλ κε καζεζηαθέο δπζθνιίεο πνπ εκθαλίδνπλ ηδηαίηεξα 

πξνβιήκαηα  ζηα Μαζεκαηηθά, είλαη ιίγεο. Απηφ έρεη ζαλ απνηέιεζκα, νη 

εθπαηδεπηηθνί λα ρξεζηκνπνηνχλ κεζφδνπο θαη ηερληθέο νη νπνίεο δε 

ζπκβαδίδνπλ κε ηηο αλάγθεο ησλ παηδηψλ απηψλ.   

 πρλά, ηα ζπγθεθξηκέλα παηδηά δηδάζθνληαη ηελ πξνπαίδεηα κε ηνλ 

ίδην ηξφπν πνπ δηδάζθνληαη θαη απηά πνπ δελ αληηκεησπίδνπλ δπζθνιίεο, 

δειαδή κε ηε κέζνδν ηεο απνζηήζηζεο ησλ πηλάθσλ ηεο πξνπαίδεηαο 

(Greene, 1992). Μηα ελαιιαθηηθή πξνζέγγηζε ζα κπνξνχζε λα είλαη ε 

ρξήζε θαηάιιεισλ ζηξαηεγηθψλ, βαζηζκέλσλ ζηε ζεσξία ή ζηελ 

εκπεηξηθή έξεπλα. Έηζη, ηξνπνπνηψληαο ηε δηδαζθαιία ηεο πξνπαίδεηαο 

θαη εθαξκφδνληαο απηέο ηηο εθπαηδεπηηθέο ζηξαηεγηθέο κε ηελ ζσζηή 

αθνινπζία επηδηψθεηαη ε θαηάθηεζε ηεο πξνπαίδεηαο απφ ηα παηδηά κε 

καζεζηαθέο δπζθνιίεο (Thornton & Toohey, 1985).  

 Οη Miller & Mercer (1993) αλαθάιπςαλ φηη ηα παηδηά κε εκθαλείο 

δπζθνιίεο ζηα Μαζεκαηηθά, ραξαθηεξίδνληαη απφ αδπλακία 

απνζηήζηζεο θαη νινθιήξσζεο πνηθίισλ καζεκαηηθψλ πξνβιεκάησλ. 

Μηα εθπαηδεπηηθή πξφηαζε ε νπνία απνδείρηεθε απνηειεζκαηηθή γηα ηε 

βειηίσζε ηεο δηαδηθαζηηθήο κλήκεο είλαη ε εμνηθείσζε ησλ παηδηψλ 

απηψλ κε ηε ρξήζε ζπγθεθξηκέλσλ ζηξαηεγηθψλ πνπ ζηεξίδνληαη ζηε 

κλεκνληθή ιεηηνπξγία. Δηδηθφηεξα, νη Mastropieri θαη Scruggs 

ππνγξάκκηζαλ φηη νη ζηξαηεγηθέο απηέο απνηεινχλ ηνλ ηξφπν βειηίσζεο 

θαη ελίζρπζεο ηεο κλήκεο, ελψ νη έξεπλέο ηνπο ζρεηηθά κε ηε δηδαζθαιία 

απηψλ ησλ ζηξαηεγηθψλ ζε παηδηά κε καζεζηαθέο δπζθνιίεο νδήγεζαλ 

ζε ζεηηθά απνηειέζκαηα ζρεηηθά κε ηελ εθκάζεζε ηεο πξνπαίδεηαο. 

Δπηπιένλ, κέζσ ηεο δηδαζθαιίαο ησλ κλεκνληθψλ απηψλ ζηξαηεγηθψλ, νη 

ελ ιφγσ καζεηέο θαζίζηαληαη ηθαλνί λα αμηνινγνχλ θαη λα επηιέγνπλ ηελ 

θαηάιιειε γηα θάζε πεξίπησζε.
21

 

 Οη Donna K. Wood θαη Alan R. Frank, εξγάζηεθαλ γηα ηξία ρξφληα 

κε παηδηά κε καζεζηαθέο δπζθνιίεο γηα ηελ θαηάθηεζε ηεο πξνπαίδεηαο. 

Αξρηθά, παξαθνινχζεζαλ ηε δηδαζθαιία ηεο νλνκαζία ησλ ρεκηθψλ 

ελψζεσλ ζε κηα ηάμε Γεκνηηθνχ ρνιείνπ γεληθήο εθπαίδεπζεο κε δχν 

                                                 
20

 Ισάλλεο Αγαιηψηεο, (2000), «Μαζεζηαθέο Γπζθνιίεο ζηα Μαζεκαηηθά», Αζήλα, ζ. 260-261 
21

 Donna K. Wood, Alan R. Frank, David P. Wacker, (1998), «Teaching multiplication facts to children 

with learning disabilities», Journal of Applied Behavior Analysis, Volume 31, pp 323-338 
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καζεηέο κε καζεζηαθέο δπζθνιίεο. Δθεί, ν εθπαηδεπηηθφο θξαηψληαο κηα 

αιαηηέξα ξψηεζε ην έλα απφ απηά ηα παηδηά πνηα είλαη ε ρεκηθή 

νλνκαζία ηνπ ρισξηνχρνπ λαηξίνπ. Σν παηδί αλαθαιψληαο ηε θξάζε 

ζρεηηθά κε ηα παηαηάθηα «No one can eat just one», ιέεη ζηνλ εαπηφ ηνπ 

«Not a Chip left», νπφηε ζπκήζεθε ην ρεκηθφ ηχπν NaCl.  

 Σα παηδηά απηά έκαζαλ λα ρξεζηκνπνηνχλ ζηξαηεγηθέο 

πξνθεηκέλνπ λα αλαθαινχλ πιεξνθνξίεο, ηηο νπνίεο άιια παηδηά ρσξίο 

καζεζηαθέο δπζθνιίεο ζα κπνξνχζαλ κε επθνιία λα απνκλεκνλεχζνπλ. 

Έξεπλεο έδεημαλ φηη θαη ζηελ πεξίπησζε ηεο εθκάζεζεο ηεο πξνπαίδεηαο, 

ε δηδαζθαιία ζηξαηεγηθψλ βνήζεζε ηα παηδηά απηά θαη κάιηζηα ηα 

νδήγεζε ζπρλά ζε 100% αθξίβεηα ζηα απνηειέζκαηα ηεο πξνπαίδεηαο.
22

 

 

Οηθνγέλεηεο ησλ βαζηθώλ αξηζκεηηθώλ δεδνκέλσλ ηεο πξνπαίδεηαο 

 Πην ζπγθεθξηκέλα, ζηηο ζηξαηεγηθέο γηα ηελ εθκάζεζε θαη ηε 

δηδαζθαιία ηεο πξνπαίδεηαο ηα 100 αξηζκεηηθά δεδνκέλα, πνπ 

πεξηιακβάλνληαη ζην δηάζηεκα απφ ην 0x0 σο ην 9x9, 

θαηεγνξηνπνηνχληαη ζηηο εμήο πέληε νηθνγέλεηεο αξηζκψλ: κεδέλ, έλα, 

δχν, πέληε, ελληά. Δπίζεο ππάξρεη θαη ε νηθνγέλεηα ηνπ αξηζκνχ-ιέμε 

(ξίκα). Γηα λα αλήθεη έλα αξηζκεηηθφ δεδνκέλν ζε κηα απφ ηηο παξαπάλσ 

νηθνγέλεηεο πξέπεη ηνπιάρηζηνλ έλα απφ ηα δχν ςεθία ηνπ λα έρεη ην 

φλνκα ηεο ζπγθεθξηκέλεο νηθνγέλεηαο. Γηα παξάδεηγκα, ην αξηζκεηηθφ 

δεδνκέλν 0x4, αλήθεη ζηελ νηθνγέλεηα ηνπ κεδέλ, αθνχ πεξηέρεη 

ηνπιάρηζηνλ έλα 0. Δπίζεο, ην δεδνκέλν 2x7 αλήθεη ζηελ νηθνγέλεηα ηνπ 

δχν, αθνχ πεξηέρεη ηνπιάρηζηνλ έλα 2, ελψ ην δεδνκέλν 1x5 είλαη 

δπλαηφλ λα αλήθεη ηφζν ζηελ νηθνγέλεηα ηνπ έλα, φζν θαη ζε απηήλ ηνπ 

πέληε. Σέινο, ε νηθνγέλεηα αξηζκφο-ιέμε (pegwords), απνηειείηαη απφ 

δεθαπέληε αξηζκεηηθά δεδνκέλα.  

 Σα παηδηά κε καζεζηαθέο δπζθνιίεο πξέπεη λα δηδάζθνληαη, γηα 

θάζε κηα απφ ηηο νηθνγέλεηεο απηέο, αλάινγεο ζηξαηεγηθέο. Έηζη, νη 

ζηξαηεγηθέο πνπ πξέπεη λα δηδάζθνληαη πξψηα, αθνξνχλ ηα αξηζκεηηθά 

δεδνκέλα πνπ πεξηέρνπλ 0 θαη 1, ιφγσ ηεο απιφηεηάο ηνπο. Όζν αθνξά 

ζηα δεδνκέλα πνπ πεξηέρνπλ 2, 5 θαη 9, ηα νπνία είλαη πην δχζθνια, νη 

ζηξαηεγηθέο πξέπεη λα δηδάζθνληαη αθνχ πξψηα νη καζεηέο έρνπλ 

θαηαθηήζεη ηηο νηθνγέλεηεο ηνπ κεδέλ θαη ηνπ έλα. Η ηειεπηαία 

νηθνγέλεηα (ξίκα), πξέπεη λα παξνπζηάδεηαη ζην ηέινο επεηδή νη 

ζηξαηεγηθέο ηεο απαηηνχλ πεξηζζφηεξν ρξφλν γηα ηελ εθκάζεζή ηνπο 

(Greene, 1992).
23

     

 

 

 

                                                 
22

 Donna K. Wood, Alan R. Frank, (2000), «Using Memory – Enhancing Strategies to Learn 

Multiplication Facts», Teaching Exceptional Children, Volume 32, pp 78-82 
23

 Donna K. Wood, Alan R. Frank, (2000), φ.π.  
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Γεληθά βήκαηα γηα ηηο νηθνγέλεηεο ηνπ 0, 1, 2, 5 θαη 9 

 Ξεθηλψληαο ηε δηδαζθαιία ησλ ζηξαηεγηθψλ γηα θάζε νηθνγέλεηα, 

πξέπεη λα αλαθέξεηαη ην φλνκα ηεο θάζε κηαο. Δπηπιένλ, πξηλ ηελ 

εηζαγσγή ησλ ζηξαηεγηθψλ, νη καζεηέο πξέπεη λα είλαη ηθαλνί λα 

νλνκάδνπλ θαη λα γξάθνπλ ζσζηά ηα ςεθία απφ ην 0 κέρξη ην 9, θαζψο 

επίζεο θαη λα αλεβαίλνπλ αλά πέληε. 

 Γηα θάζε κηα ζηξαηεγηθή αθνινπζνχληαη ηα παξαθάησ βήκαηα: 

 

1. Δάλ έρνπλ ήδε δηδαρηεί κία ή πεξηζζφηεξεο ζηξαηεγηθέο, θαιφ 

είλαη ζε θάζε κάζεκα λα γίλεηαη κηα ζχληνκε επαλάιεςε.  

2. Πξέπεη λα δίλεηαη ζηα παηδηά έλα θπιιάδην, ην νπνίν λα πεξηέρεη 

θάπνηα αξηζκεηηθά δεδνκέλα γηα θάζε νηθνγέλεηα. 

3. Πξέπεη λα γίλεη θαηαλνεηφο ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίνλ ηα παηδηά ζα 

θαηεγνξηνπνηνχλ ην δεδνκέλν ζηελ αληίζηνηρε νηθνγέλεηα. Γηα 

παξάδεηγκα, θάζε θνξά πνπ θαινχληαη λα ιχζνπλ έλα πξφβιεκα 

πνπ απαηηεί πξνπαίδεηα, πξέπεη λα αλαξσηεζνχλ πνηνο είλαη 

εθείλνο ν αξηζκφο πνπ ζα ηνπο νδεγήζεη ζηε ρξήζε ηεο 

θαηάιιειεο ζηξαηεγηθήο, αλάινγα βέβαηα κε ηελ νηθνγέλεηα 

(Υπάξρεη κήπσο π.ρ. ην 0; Τόηε βξίζθνκαη ζηελ νηθνγέλεηα ηνπ 

κεδέλ.  Μήπσο ππάξρεη ην 2; Τόηε βξίζθνκαη ζηελ νηθνγέλεηα ηνπ 

δύν. θ.ν.θ.).  

4. Υξήζε πηλάθσλ κε ηνπο θαλφλεο ηεο ζηξαηεγηθήο γηα θάζε 

νηθνγέλεηα. Οη καζεηέο πξέπεη λα θαινχληαη ζπρλά λα ηνπο 

επαλαιακβάλνπλ. 

5. Η πξνζνρή ησλ καζεηψλ πξέπεη λα επηθεληξψλεηαη ζηελ 

αλαδήηεζε εθείλνπ ηνπ αξηζκνχ, πνπ ζα ηνπο νδεγήζεη ζηελ 

θαηάιιειε ζηξαηεγηθή. 

6. Η νινθιήξσζε ηεο δηδαζθαιίαο ηεο θάζε νηθνγέλεηαο, γίλεηαη κε 

ηελ επίιπζε δηαθφξσλ πξνβιεκάησλ, κέζα απφ ηα νπνία 

αλαδεηθλχνληαη νη θαηάιιειεο ζηξαηεγηθέο.  
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Σηξαηεγηθέο θαη βήκαηα γηα θάζε νηθνγέλεηα 

 

 

 

 Σηξαηεγηθή ηνπ 0 

1. Φάρλσ γηα ηνλ αξηζκφ 0 

2. Αλ ηνλ βξσ, ηφηε ε απάληεζε είλαη 0 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Σηξαηεγηθή ηνπ 1 

1. Φάρλσ γηα ηνλ αξηζκφ 1 

2. Αλ ηνλ βξσ, ηνλ αγλνψ. Η απάληεζε 

είλαη ν άιινο αξηζκφο 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Σηξαηεγηθή ηνπ 2 

1. Φάρλσ γηα ηνλ αξηζκφ 2 

2. Αλ ηνλ βξσ, ηνλ αγλνψ. Κνηηάσ ηνλ 

άιινλ αξηζκφ. 

3. Θπκάκαη ηε δηπιάζηα εηθφλα απηνχ ηνπ 

αξηζκνχ. Γηα παξάδεηγκα, αλ έρσ 2x5, 

παξαβιέπσ ην 2 θαη ζθέθηνκαη ηα 

δάρηπια θαη ησλ δπν κνπ ρεξηψλ (10). 
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  Σηξαηεγηθή ηνπ 5 

1. Φάρλσ γηα ηνλ αξηζκφ 5. 

2. Αλ ηνλ βξσ, ηνλ αγλνψ. Κνηηάσ ηνλ 

άιινλ αξηζκφ. 

3. Αλεβαίλσ αλά 5, ηφζεο θνξέο φζεο 

δείρλεη ν άιινο αξηζκφο. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Σηξαηεγηθή ηνπ 9 

1. Φάρλσ γηα ηνλ αξηζκφ 9. 

2. Αλ ηνλ βξσ, ηνλ αγλνψ. Κνηηάσ ηνλ 

άιινλ αξηζκφ. 

3. Αθαηξψ απφ ηνλ άιιν αξηζκφ ην 1 θαη 

ηνλ αξηζκφ πνπ πξνθχπηεη ηνλ γξάθσ 

πξψην ζην απνηέιεζκα.  

4. Κνηηάσ απφ ην δηπιαλφ πίλαθα, κε πνηνλ 

αξηζκφ ζπλδέεηαη ν αξηζκφο πνπ 

πξνέθπςε θαη ηνλ γξάθσ δίπια ηνπ. Γηα 

παξάδεηγκα, 4x9: αγλνψ ην 9 θαη απφ ην 

4 αθαηξψ 1. Ο αξηζκφο πνπ πξνθχπηεη 

είλαη ην 3. ηε ζπλέρεηα θνηηάσ κε πνηνλ 

ζπλδέεηαη, κε ην 6. Οπφηε 4x9=36  
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 Έηζη, ε δηδαζθαιία ησλ ζηξαηεγηθψλ μεθηλάεη κε απηή ηνπ 0. 

Παξνπζηάδεηαη ζηα παηδηά ην φλνκά ηεο θαη ζηε ζπλέρεηα ηα ζρεηηθά 

βήκαηα. Η δηδαζθαιία ηεο θάζε κηαο πξέπεη λα νινθιεξψλεηαη, φηαλ 

φινη νη καζεηέο είλαη ζε ζέζε λα δίλνπλ ζσζηέο απαληήζεηο. Δπίζεο, 

ζεσξείηαη ζεκαληηθή ε ελζάξξπλζή ηνπο απφ ηνλ εθπαηδεπηηθφ. 

 Πξηλ ηελ παξνπζίαζε ηεο ηξαηεγηθήο ηνπ 2, ηα παηδηά πξέπεη λα 

δηδάζθνληαη πψο λα ζπλδένπλ ηα δηάθνξα αξηζκεηηθά δεδνκέλα κε 

εηθφλεο ζην κπαιφ ηνπο. Γηα παξάδεηγκα, γηα ην δεδνκέλν 2x2 κπνξεί ην 

παηδί λα θαληαζηεί έλα παηίλη κε δχν ζεη ξφδεο, 3x2 κηα εμάδα κε 

εκθηαισκέλα λεξά, 4x2 κηα αξάρλε κε δχν ζεη ησλ ηεζζάξσλ πνδηψλ, 

5x2 ηα δάρηπια ησλ δχν ρεξηψλ, 6x2 κηα δσδεθάδα απγψλ ζηε ράξηηλε 

ζπζθεπαζία ηνπο, 7x2 έλα κεληαίν εκεξνιφγην κε δχν εβδνκάδεο 

θπθισκέλεο (7 εκέξεο ε κία θαη 7 εκέξεο ε άιιε), 8x2 δχν ρηαπφδηα κε 

νρηψ πφδηα ην θαζέλα, 9x2 έλα θνξηεγφ κε ελληά ξφδεο ζηελ θάζε 

πιεπξά. 

 Όζν αθνξά ζηε ηξαηεγηθή ηνπ 5, νη καζεηέο πξέπεη λα είλαη ζε 

ζέζε λα κεηξάλε αλά 5 κε άλεζε. Απηφ είλαη δπλαηφλ λα ζπκβεί κέζα 

απφ ηελ πξαθηηθή εμάζθεζε ησλ καζεηψλ γηα θάπνην ρξνληθφ δηάζηεκα.  

 Σέινο, ζρεηηθά κε ηε ηξαηεγηθή ηνπ 9, είλαη απαξαίηεην ηα παηδηά 

λα κάζνπλ ηνλ πίλαθα κε ηα δεπγάξηα ησλ αξηζκψλ γηα ηε ζπγθεθξηκέλε 

ηξαηεγηθή, πνπ αλαθέξζεθε παξαπάλσ. Έηζη, πξέπεη λα μέξνπλ φηη ν 

αξηζκφο 1 ζπλδέεηαη κε ην 8, ν 2 κε ηνλ αξηζκφ 7 θ.ν.θ. (Schroeder & 

Washington, 1989). Έρνληαο ινηπφλ κάζεη απηά ηα δεπγάξηα αξηζκψλ, νη 

καζεηέο είλαη δπλαηφ λα δηδαρηνχλ ηα βήκαηα γηα ηε ηξαηεγηθή ηνπ 9.
24

 

                                                 
24

 Donna K. Wood, Alan R. Frank, (2000), φ.π. 
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Η νηθνγέλεηα αξηζκόο-ιέμε (ξίκα) 

 Η ζηξαηεγηθή γηα ηε ζπγθεθξηκέλε νηθνγέλεηα (Mastropieri & 

Scruggs, 1991; Willot, 1982) είλαη πην πεξίπινθε θαη γηα ην ιφγν απηφ ε 

δηδαζθαιία ηεο απαηηεί πεξηζζφηεξν ρξφλν. Λίγεο εβδνκάδεο πξηλ ηελ 

παξνπζίαζε ηεο ζηξαηεγηθήο αξηζκφο-ιέμε, νη καζεηέο πξέπεη λα κάζνπλ 

λα ζπλδένπλ θάζε αξηζκφ κε κία ιέμε, κε ηελ νπνία θάλεη 

νκνηνθαηαιεμία (ξπζκηθφ ηξαγνπδάθη ή ξίκα) θαη λα θαληάδνληαη ηελ 

εηθφλα ηεο ιέμεο.  

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                
Πίλαθαο 1 

Αξηζκνί πνπ ζπλδένληαη κε ιέμεηο θαη εηθόλεο-ζύκβνια (αγγιηθή εθδνρή) 
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Βήκαηα πξνεηνηκαζίαο γηα ηε ζηξαηεγηθή «αξηζκόο-ιέμε» 

 

1. Ο εθπαηδεπηηθφο θαιφ είλαη λα εηνηκάζεη θάξηεο, φπνπ ζηε κηα 

πιεπξά ζα παξνπζηάδεηαη ν αξηζκφο κε ςεθίν θαη κε ιέμε θαη 

ζηελ πίζσ πιεπξά ε εηθφλα-ζχκβνιν κε ηελ νπνία 

νκνηνθαηαιεθηεί. Γηα παξάδεηγκα, ν αξηζκφο-ιέμε «έλα» ζηε κηα 

πιεπξά νκνηνθαηαιεθηεί κε ηε ιέμε «ρηέλα» ζηελ άιιε, φπνπ 

ππάξρεη ε ζρεηηθή εηθφλα-ζχκβνιν.  

2. Οη εηθφλεο-ζχκβνια πνπ παξνπζηάδνληαη ζηηο θάξηεο πξέπεη λα 

ζπλδένληαη κεηαμχ ηνπο κε δηάθνξνπο ηξφπνπο. Απηφ ζπλεπάγεηαη 

θαη ηε ζχλδεζε ησλ αξηζκψλ.  

3. Γηα ηελ θαιχηεξε εκπέδσζε ηεο ζρέζεο κεηαμχ ηνπ αξηζκνχ θαη 

ηεο εηθφλαο-ζχκβνιν, ν εθπαηδεπηηθφο κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεί 

άιινηε ηε κηα πιεπξά ηεο θάξηαο θαη λα δεηάεη ηελ εηθφλα-

ζχκβνιν κε ηελ νπνία νκνηνθαηαιεθηεί ν αξηζκφο θαη άιινηε ην 

αληίζεην.  

4. Παξάιιεια, ν εθπαηδεπηηθφο πξέπεη λα εηνηκάζεη επηπιένλ 

θάξηεο, φπνπ ζα θαίλνληαη νη ζρέζεηο κεηαμχ ησλ ιέμεσλ κε ηηο 

νπνίεο νκνηνθαηαιεθηνχλ νη αξηζκνί. Γηα παξάδεηγκα, 

ζηεξηδφκελνη ζηνλ Πίλαθα 1 θαη γηα ηε δηδαζθαιία ηνπ 

αξηζκεηηθνχ δεδνκέλνπ 3x3=9, ζα κπνξνχζακε λα απεηθνλίζνπκε 

θάπνηα δέληξα (αθνχ three-tree) ηνπνζεηεκέλα ζηε ζεηξά (αθνχ 

line-nine). Κη έηζη κέζα απφ απηήλ ηε ζχλδεζε πξνθχπηεη ην 

επηζπκεηφ απνηέιεζκα πνπ είλαη ην 9. Δηδηθφηεξα ζηελ ειιεληθή 

πξαγκαηηθφηεηα, αθνχ ζπλδέζνπκε ηνπο αξηζκνχο κε ιέμεηο (π.ρ. 

έλα-ρηέλα, δχν-σδείν, ηξία-θξχα, ηέζζεξα-Καίζαξα , έμη-ηξέμεη, 

εθηά-ιεθηά, νρηψ-θνθηφ, ελληά-γεληά θιπ), ζηε ζπλέρεηα 

θηηάρλνπκε απιά ζελάξηα ζχλδεζήο ηνπο κε εηθφλεο, ζχκθσλα κε 

ηα αξηζκεηηθά δεδνκέλα ηεο πξνπαίδεηαο, κε ζθνπφ λα 

δηεπθνιχλνπκε ηα παηδηά ζηελ εθκάζεζή ηεο.  

 

 

 Όηαλ φινη νη καζεηέο έρνπλ θαηαλνήζεη ηα πξναπαηηνχκελα γηα 

ηε ζπγθεθξηκέλε ζηξαηεγηθή, ν εθπαηδεπηηθφο είλαη δπλαηφ λα 

πξνρσξήζεη ζηελ θαζ’ απηνχ δηδαζθαιία ηεο, ε νπνία μεθηλάεη κε ηελ 

επίδεημε θαξηψλ κε αξηζκεηηθά δεδνκέλα ζηε κηα πιεπξά, ελψ ζηελ άιιε 

εκθαλίδεηαη ε εηθφλα-ζχκβνιν, θαζψο ε ζρέζε ηεο κε ην αξηζκεηηθφ 

δεδνκέλν. Γηα ηα θαιχηεξα δπλαηά απνηειέζκαηα πξνηξέπνπκε ηνπο 

καζεηέο λα αθνινπζήζνπλ ηα παξαθάησ βήκαηα: 
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Γηα ην αξηζκεηηθφ δεδνκέλν 4x3 

1. Φάμε λα βξεηο κηα απφ ηηο ηξαηεγηθέο ηνπ 0, 1, 2, 5, 9 

2. Δάλ δελ ππάξρεη ηφηε αλέηξεμε ζηελ ηξαηεγηθή αξηζκφο-ιέμε 

3. Θπκήζνπ ηε ιέμε πνπ νκνηνθαηαιεθηεί κε ην 

κηθξφηεξν αξηζκφ, πνπ εδψ είλαη ην 3 (ζχκθσλα κε ηνλ 

Πίλαθα 1 three-tree).  

4. ηε ζπλέρεηα ζπκήζνπ απηήλ πνπ νκνηνθαηαιεθηεί κε 

ηνλ άιιν αξηζκφ (ζχκθσλα κε ηνλ Πίλαθα 1 four-

door).  

5. Η ζσζηή απάληεζε είλαη ε εηθφλα φπνπ ζπλδένληαη 

νη δχν παξαπάλσ ιέμεηο, έλα δέληξν κε κηα πφξηα 

απφ φπνπ κπαίλεη έλα μσηηθφ (elf-twelve). Άξα 

4x3=12.
25

 

 

 

2.2 Άιιεο ζηξαηεγηθέο 

 

 Σηξαηεγηθή ησλ δηδύκσλ ή δηπιώλ 

 Μεηαμχ ησλ αξηζκεηηθψλ δεδνκέλσλ, ππάξρνπλ ηα εμήο δίδπκα 

δεπγάξηα : 3x3, 4x4, 5x5, 6x6, 7x7, 8x8, 9x9 (νη πνιιαπιαζηαζκνί 1x1 

θαη 2x2 θαιχπηνληαη απφ πξνεγνχκελεο θαηεγνξίεο ζηξαηεγηθψλ). Απηνί 

νη πνιιαπιαζηαζκνί κπνξνχλ, ζχκθσλα κε κηα πξφηαζε ησλ N. Bley & 

C. Thornton (1995), λα «νπηηθνπνηεζνχλ» σο ηεηξάγσλα, πξνθεηκέλνπ λα 

δηεπθνιπλζεί ε θαηάθηεζή ηνπο. Βέβαηα ζα πξέπεη λα επηζεκαλζεί ζηνπο 

καζεηέο ε χπαξμε ησλ δχν φκνησλ ζπληειεζηψλ, ψζηε λα ην πξνζέμνπλ 

θαη λα ην ζπγθξαηήζνπλ επθνιφηεξα. 
26

  

                      

 

 
                           6x6=36                                              8x8=64 

             

 
             6         

                                                                          

 
                           6                                                      

                                                                                          8 

 

Οπηηθνπνίεζε πνιιαπιαζηαζκώλ κε δύν ίδηνπο αξηζκνύο 

 

 

 

                                                 
25

 Donna K. Wood, Alan R. Frank, (2000), φ.π. 
26

 Ισάλλεο Αγαιηψηεο, (2000), «Μαζεζηαθέο Γπζθνιίεο ζηα Μαζεκαηηθά», Αζήλα, ζ. 263 

8 
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 Σηξαηεγηθέο κε ηε ρξήζε ησλ δαθηύισλ  

 

1) Η κέζνδνο ηεο παιάκεο γηα ηα γηλφκελα ηνπ 9 

 

Με ηε κέζνδν απηή κπνξνχκε πνιχ εχθνια λα ππνινγίζνπκε φια 

ηα γηλφκελα ηνπ 9 ρξεζηκνπνηψληαο ηα δάρηπια απφ ηηο δχν παιάκεο.  

 

Γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ γηλνκέλνπ 4x9 αθνινπζνχκε ηελ εμήο 

δηαδηθαζία: 

 

 

Αξρηθά παξνπζηάδνπκε ηηο 

δχν παιάκεο κε φια ηα δάρηπια 

αλνηρηά. 

 

 

 

 

 

 

 

ηε ζπλέρεηα, θξχβνπκε ην 

ηέηαξην δάρηπιν, αθνχ έρνπκε 

4x9. 

 

 

 

 

Σα αλνηρηά δάρηπια πνπ 

βξίζθνληαη αξηζηεξά ηνπ 

θξπκκέλνπ δαρηχινπ, 

αληηπξνζσπεχνπλ ηηο δεθάδεο, 

ελψ απηά πνπ βξίζθνληαη 

αξηζηεξά ηηο κνλάδεο.   

 

 

 

 

Οπφηε, 3 δεθάδεο άξα 30 

θαη 6 κνλάδεο. ην ηέινο, 

πξνζζέηνπκε απηά πνπ βξήθακε, 

δειαδή 30+6=36. Άξα 4x9=36  

3 δεθάδεο, άξα 30 6 κνλάδεο 
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Γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ γηλνκέλνπ 8x9 αθνινπζνχκε ηελ εμήο 

δηαδηθαζία: 

 

 

Αξρηθά παξνπζηάδνπκε ηηο 

δχν παιάκεο κε φια ηα δάρηπια 

αλνηρηά. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ηε ζπλέρεηα, θξχβνπκε 

ην φγδνν δάρηπιν, αθνχ 

έρνπκε 8x9. 

 

 

 

Σα αλνηρηά δάρηπια πνπ 

βξίζθνληαη αξηζηεξά ηνπ 

θξπκκέλνπ δαρηχινπ, 

αληηπξνζσπεχνπλ ηηο δεθάδεο, 

ελψ απηά πνπ βξίζθνληαη 

αξηζηεξά ηηο κνλάδεο.   

 

 

 

  

Οπφηε, 7 δεθάδεο άξα 70 

θαη 2 κνλάδεο. ην ηέινο, 

πξνζζέηνπκε απηά πνπ 

βξήθακε, δειαδή 70+2=72. 

Άξα 8x9=72.  

 

 

 

 

7 δεθάδεο, άξα 70 2 κνλάδεο 
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2) Η κέζνδνο ησλ δαρηχισλ γηα ηα γηλφκελα ηνπ 6, 7 θαη 8 

 

Γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ γηλνκέλνπ 8x8 αθνινπζνχκε ηελ εμήο 

δηαδηθαζία: 

 

 

 

 

Αξρηθά παξνπζηάδνπκε ηηο 

δχν παιάκεο κε φια ηα δάρηπια 

αλνηρηά. 

 

 

 

 

 

 

  ηε ζπλέρεηα αθήλνπκε 

ηξία δάθηπια ηνπ ελφο ρεξηνχ 

αλνηρηά θαη  θξαηάκε ηα άιια 

δχν ιπγηζκέλα. Με ηνλ ηξφπν 

απηφ αλαπαξηζηνχκε ζην έλα 

ρέξη ηνλ αξηζκφ 8.  

Αθνινπζνχκε ηελ ίδηα 

δηαδηθαζία θαη ζην άιιν ρέξη. 

 

   

  Υξεζηκνπνηψληαο θαη ηηο δχν παιάκεο έρνπκε ην γηλφκελν 8x8. 

 

 

 

 

Γηα λα βξνχκε ην απνηέιεζκα 

ζθεθηφκαζηε σο εμήο:   

Σα αλνηρηά δάρηπια 

αληηπξνζσπεχνπλ ηηο δεθάδεο, 

νπφηε 6 δεθάδεο καο θάλνπλ 60.  

 Όζν αθνξά ζηα θιεηζηά 

δάρηπια, ηα πνιιαπιαζηάδνπκε 

κεηαμχ ηνπο, νπφηε 2x2=4.  

  

ην ηέινο πξνζζέηνπκε απηά πνπ βξήθακε, δειαδή 60+4=64. Άξα 

8x8=64. 

6 δεθάδεο, άξα 60 

2x2=4 
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Γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ γηλνκέλνπ 7x8 αθνινπζνχκε ηελ εμήο 

δηαδηθαζία: 

 

 

Αξρηθά παξνπζηάδνπκε 

ηηο δχν παιάκεο κε φια ηα 

δάρηπια αλνηρηά. 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

Αθήλνληαο δχν δάρηπια 

αλνηρηά ζην έλα ρέξη, 

αλαπαξηζηνχκε ην 7.  

 Αθήλνληαο ηξία δάρηπια 

αλνηρηά ζην άιιν ρέξη, 

αλαπαξηζηνχκε ην 8. 

 

 

 Υξεζηκνπνηψληαο θαη ηηο δχν παιάκεο έρνπκε ην γηλφκελν 7x8. 

 

 

θεθηφκαζηε φπσο 

πξνεγνπκέλσο, δειαδή: 

 Σα αλνηρηά δάρηπια 

αληηπξνζσπεχνπλ ηηο δεθάδεο, 

νπφηε 5 δεθάδεο καο θάλνπλ 50.  

 Όζν αθνξά ζηα θιεηζηά 

δάρηπια, ηα πνιιαπιαζηάδνπκε 

κεηαμχ ηνπο, νπφηε 3x2=6. 

 

 

 

ην ηέινο πξνζζέηνπκε απηά πνπ βξήθακε, δειαδή 50+6=56. Άξα 

7x8=56. 

 

 

5 δεθάδεο, άξα 50 

3x2=6 
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Γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ γηλνκέλνπ 6x8 αθνινπζνχκε ηελ εμήο 

δηαδηθαζία: 

 

 

 

Αξρηθά έρνπκε ηα δάρηπια 

ησλ ρεξηψλ καο αλνηρηά. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Αθήλνληαο έλα δάρηπιν 

αλνηρηφ ζην έλα ρέξη, 

αλαπαξηζηνχκε ην 6.  

 Αθήλνληαο ηξία 

δάρηπια αλνηρηά ζην άιιν 

ρέξη, αλαπαξηζηνχκε ην 8. 

 

 

 

 Υξεζηκνπνηψληαο θαη ηηο δχν παιάκεο έρνπκε ην γηλφκελν 6x8. 

 

 

θεθηφκαζηε φπσο 

πξνεγνπκέλσο, δειαδή: 

Σα αλνηρηά δάρηπια 

αληηπξνζσπεχνπλ ηηο 

δεθάδεο, νπφηε 4 δεθάδεο καο 

θάλνπλ 40.  

 Όζν αθνξά ζηα 

θιεηζηά δάρηπια, ηα 

πνιιαπιαζηάδνπκε κεηαμχ 

ηνπο, νπφηε 4x2=8. 

 

 

ην ηέινο πξνζζέηνπκε απηά πνπ βξήθακε, δειαδή 40+8=48. Άξα 

6x8=48. 

 

4 δεθάδεο, άξα 40 

4x2=8 
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Γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ γηλνκέλνπ 6x7 αθνινπζνχκε ηελ εμήο 

δηαδηθαζία: 

 

 

 

Αξρηθά έρνπκε ηα δάρηπια 

ησλ ρεξηψλ καο αλνηρηά. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Αθήλνληαο έλα δάρηπιν 

αλνηρηφ ζην έλα ρέξη, 

αλαπαξηζηνχκε ην 6.  

 Αθήλνληαο δχν δάρηπια 

αλνηρηά ζην άιιν ρέξη, 

αλαπαξηζηνχκε ην 7. 

 

 

 

 Υξεζηκνπνηψληαο θαη ηηο δχν παιάκεο έρνπκε ην γηλφκελν 6x8. 

 

 

 

 θεθηφκαζηε φπσο 

πξνεγνπκέλσο, δειαδή: 

 Σα αλνηρηά δάρηπια 

αληηπξνζσπεχνπλ ηηο δεθάδεο, 

νπφηε 3 δεθάδεο καο θάλνπλ 30.  

 Όζν αθνξά ζηα θιεηζηά 

δάρηπια, ηα πνιιαπιαζηάδνπκε 

κεηαμχ ηνπο, νπφηε 4x3=12. 

 

 

ην ηέινο πξνζζέηνπκε απηά πνπ βξήθακε, δειαδή 30+12=42. 

Άξα 6x7=42. 

 

 

 

3 δεθάδεο, άξα 30 

4x3=12 
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2.3 Δπαλαηξνθνδφηεζε θαη Απηναμηνιφγεζε ησλ καζεηψλ 

 

 Η επαλαηξνθνδφηεζε παίδεη ζπνπδαίν ξφιν ζηελ αλάπηπμε θαη 

δξαζηεξηνπνίεζε θηλήηξσλ κάζεζεο. Ο καζεηήο ρξεηάδεηαη λα παίξλεη 

πιεξνθνξίεο άκεζα (απφ ηελ ίδηα ηνπ ηε ζπκπεξηθνξά) ή έκκεζα (απφ 

άιινπο θαη ζηε ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε απφ ηνλ εθπαηδεπηηθφ πνπ ηνπ 

ιέεη ηη έθαλε θαιά θαη ηη πξέπεη λα δηνξζψζεη) γηα ηηο πξνζπάζεηέο ηνπ 

θαη ην επίπεδν ησλ επηδφζεψλ ηνπ. Γηαθνξεηηθά κεηψλεηαη ην ελδηαθέξνλ 

ηνπ, κεγαιψλεη ε δπζαξέζθεηά ηνπ θαη νδεγείηαη έηζη ζηε δηαθνπή ηεο 

κάζεζεο.  

 Δηδηθφηεξα, ν έπαηλνο (ζεηηθή ελίζρπζε) απνηειεί ηζρπξφηεξν 

θίλεηξν γηα κάζεζε απφ φ,ηη ε επίπιεμε (αξλεηηθή ελίζρπζε). Πέξα απφ 

απηφ, έξεπλεο έδεημαλ φηη είλαη πξνηηκφηεξε έζησ θαη ε αξλεηηθή 

ελίζρπζε ηνπ καζεηή απφ ηε ζπζηεκαηηθή αγλφεζή ηνπ. Οπνηαδήπνηε 

κνξθή δειαδή επαλαηξνθνδφηεζεο δξαζηεξηνπνηεί θίλεηξα γηα κάζεζε, 

ελψ ε απνπζία ηεο αλαζηέιιεη θάζε πξνζπάζεηα ηνπ καζεηή.  

 Άκεζε ζρέζε κε ηα παξαπάλσ έρεη θαη ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν ν 

εθπαηδεπηηθφο επαηλεί ή ςέγεη ηνλ καζεηή. Με άιια ιφγηα, ε επίδξαζε 

ηνπ επαίλνπ σο θηλήηξνπ κάζεζεο είλαη πην απνηειεζκαηηθή, φηαλ ν 

έπαηλνο είλαη αηνκηθφο θαη δίλεηαη ζην καζεηή δεκφζηα, κπξνζηά ζηελ 

νκάδα, ελψ ζπλήζσο ε επίπιεμε έρεη ζεηηθά απνηειέζκαηα, φηαλ δίλεηαη 

επίζεο αηνκηθά αιιά θαη’ ηδίαλ. Αληίζεηα, έπαηλνο θαη ςφγνο έρνπλ 

πεξίπνπ ηελ ίδηα επίδξαζε φηαλ δίλνληαη φρη αηνκηθά αιιά ζηελ νκάδα 

νιφθιεξε.
27

    

 Γηαπηζηψλνπκε ινηπφλ φηη ε αλαηξνθνδφηεζε ζηελ πεξίπησζε ηεο 

κάζεζεο ηεο πξνπαίδεηαο απφ παηδηά κε καζεζηαθέο δπζθνιίεο παίδεη 

ζεκαληηθφ ξφιν. Έηζη, κέζσ θπξίσο ηνπ επαίλνπ, παξέρεηαη ε 

δπλαηφηεηα ζηα παηδηά απηά λα θαηαλνήζνπλ επθνιφηεξα θαη βαζχηεξα 

ηηο δηάθνξεο ζηξαηεγηθέο ηεο πξνπαίδεηαο. Κη απηφ γηαηί εληζρχνληαη ηα 

θίλεηξά ηνπο γηα κάζεζε, ελψ παξάιιεια ληψζνπλ ελεξγά κέιε ηεο 

θνηλσληθήο νκάδαο, πνπ νλνκάδεηαη ζρνιηθή ηάμε.  

 Όζν αθνξά ζηελ απηναμηνιφγεζε, ζχκθσλα κε ηηο ζεσξίεο 

θηλήηξσλ, παξέρεη ηε δπλαηφηεηα ζηνπο καζεηέο λα ληψζνπλ φηη ειέγρνπλ 

ηηο γλψζεηο ηνπο, κπνξνχλ λα πξνβνχλ ζε επηινγέο κε βάζε ηηο αλάγθεο 

ηνπο ζε δηάθνξα πξνβιήκαηα πνπ αληηκεησπίδνπλ, ελψ παξάιιεια 

εληζρχεη ηελ απηναληίιεςή ηνπο. Έξεπλεο έδεημαλ φηη καζεηέο νη νπνίνη 

θαινχληαλ λα ζπγθξίλνπλ ηελ επίδνζή ηνπο κε έλα πξφηππν επίδνζεο, 

είραλ ηελ ηάζε λα θαιχπηνπλ απνηειεζκαηηθφηεξα ηηο ηπρφλ απνθιίζεηο 

πνπ ππήξραλ κεηαμχ ησλ δχν επηδφζεσλ. 

 χκθσλα κε ην National Council of Teachers of Mathematics 

(NCTM), ε απηναμηνιφγεζε, ε νπνία εληζρχεη ηελ απηνπεπνίζεζε θαη 
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ηελ αλεμαξηεζία ησλ καζεηψλ, πξέπεη λα απνηειεί αλαπφζπαζην ηκήκα 

ηεο γεληθφηεξεο αμηνιφγεζήο ηνπο ζηα Μαζεκαηηθά. 

  Δπηπιένλ, έξεπλεο έδεημαλ φηη ε ζπκκεηνρή ησλ καζεηψλ ζηε δηθή 

ηνπο αμηνιφγεζε, βειηίσζε ζεκαληηθά ηε κεηαγλσζηηθή ηνπο ηθαλφηεηα, 

ηε γλψζε δειαδή πνπ δηαζέηεη ην άηνκν γηα ηηο γλσζηηθέο ιεηηνπξγίεο 

ηνπ (Flavell 1985). Δπηπιένλ, εληζρχζεθε ε δηαδηθαζηηθή κλήκε, απφ ηελ 

νπνία εμαξηάηαη ε εθκάζεζε ησλ πηλάθσλ ηεο πξνπαίδεηαο. Σν γεγνλφο 

απηφ είλαη πνιχ ζεκαληηθφ γηα ηα παηδηά κε καζεζηαθέο δπζθνιίεο, αθνχ 

φπσο αλαθέξζεθε θαη λσξίηεξα, ραξαθηεξίδνληαη απφ αδχλακν 

κλεκνληθφ ζχζηεκα.  

 Η απηναμηνιφγεζε ησλ καζεηψλ γίλεηαη πην αληηθεηκεληθή, φζν 

πεξηζζφηεξν ρξεζηκνπνηείηαη κέζα ζηελ ηάμε. Δπηπιένλ, νη καζεηέο 

ζπκκεηέρνπλ πξφζπκα ζηε δηαδηθαζία παξαηήξεζεο θαη θαηαγξαθήο ηεο 

πξνφδνπ πνπ θάλνπλ θαη έρνπλ ηελ ηάζε λα κελ επαλαιακβάλνπλ ηα ίδηα 

ιάζε.
28

 

 Γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεξε δηδαζθαιία ηεο πξνπαίδεηαο θαη ηελ 

βαζχηεξε εκπέδσζή ηεο απφ ηα παηδηά πνπ αληηκεησπίδνπλ καζεζηαθέο 

δπζθνιίεο, απαξαίηεηε ζεσξείηαη ε ζπρλή ζπιινγή πιεξνθνξηψλ θαη ε 

ελεκέξσζε ησλ καζεηψλ ζρεηηθά κε ηελ πξφνδφ ηνπο. 

 Έηζη, νη καζεηέο θαιφ είλαη, κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο 

δηδαζθαιίαο θάζε ζηξαηεγηθήο, λα ζπκπιεξψλνπλ θχιια εξγαζίαο κε 

αζθήζεηο ζρεηηθέο κε φζα δηδάρηεθαλ. ηε ζπλέρεηα, αθνχ ηα θχιια 

απηά δηνξζσζνχλ απφ ην δάζθαιν, νη καζεηέο πξέπεη λα παξαθηλνχληαη 

λα ζεκεηψλνπλ ηελ πξφνδφ ηνπο. χκθσλα κε έξεπλεο, νη πεξηζζφηεξνη 

καζεηέο πνπ θαηαγξάθνπλ θαη παξαηεξνχλ ζπζηεκαηηθά ηελ πξφνδφ 

ηνπο, έρνπλ ηελ ηάζε λα απμάλνπλ ηα θίλεηξά ηνπο γηα ηελ επίηεπμε ελφο 

απψηεξνπ ζθνπνχ. 

Γεληθφηεξα, αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη ε δηδαζθαιία ησλ πηλάθσλ ηεο 

πξνπαίδεηαο κε ηε ρξήζε κλεκνληθψλ ζηξαηεγηθψλ θαη φρη ζηεξηδφκελε 

απνθιεηζηηθά ζηελ απνζηήζηζε, βνεζάεη ηνπο καζεηέο κε καζεζηαθέο 

δπζθνιίεο ζηελ επθνιφηεξε κάζεζή ηνπο. Δπηπιένλ, νη ζηξαηεγηθέο 

απηέο απνηεινχλ απαξαίηεην εθφδην γηα ηελ επίιπζε πξνβιεκάησλ. Η 

ρξήζε ηνπο θαζηζηά ηνπο καζεηέο ηθαλνχο λα αλαιχνπλ ην πξφβιεκα θαη 

λα εθαξκφδνπλ αλαιπηηθά ηα βήκαηα ηηο θαηάιιειεο ζηξαηεγηθήο. 
29
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3. Ο ξόινο ηνπ εθπαηδεπηηθνύ θαηά ηε δηδαζθαιία ηεο 

πξνπαίδεηαο 

 
 «Μηα θνηλσλία κπνξεί λα ηζρπξηζηεί όηη επηηπγράλεη λα μεξηδώζεη 

ηελ αζζέλεηα ηνπ καζεκαηηθνύ αλαιθαβεηηζκνύ αλ θαη κόλν αλ όινη νη 

απόγνλνί ηεο είλαη ηθαλνί λα αλαπηύμνπλ πιήξσο ηηο δπλαηόηεηέο ηνπο. Αλ 

νη απόγνλνί ηεο κπνξνύλ λα γίλνπλ ραξνύκελνη εξγάηεο, θαηαλαισηέο κε 

ζνθέο επηινγέο θαη πνιίηεο κε απηόλνκε ζθέςε, νη νπνίνη ζα κπνξνύλ λα 

ζπλεηζθέξνπλ ζηνλ ππεξζπκβνιηθό πνζνηηθό θόζκν ηνλ νπνίν ζα 

θιεξνλνκήζνπλ, ηόηε ε θνηλσλία ζα κπνξεί λα αλαθσλήζεη, 

«Νηθήζακε!»». (Elliott & Garnett, 1994, ζ. 15)
30

     

 Όπσο είλαη γλσζηφ, ζε δηεζλέο επίπεδν, ηα παηδηά κε καζεζηαθέο 

δπζθνιίεο αληηκεησπίδνληαη ζπλήζσο είηε ζε εηδηθέο ηάμεηο είηε, ζηα 

πιαίζηα ηεο ζρνιηθήο έληαμεο, ζηελ «θαλνληθή» παξαδνζηαθή ηάμε κε 

παξάιιειε εληζρπηηθή δηδαζθαιία. Η θαηεγνξηνπνίεζε παηδηψλ κε 

ηέηνηεο δπζθνιίεο νπζηαζηηθά βαζίδεηαη ζηελ επίδνζε θαη πεξηιακβάλεη 

έλαλ εηεξνγελή πιεζπζκφ, ν νπνίνο δελ έρεη πάληνηε ηηο ίδηεο 

εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο. Έλα θνηλφ ηνπο πξφβιεκα, πνπ ελδερνκέλσο 

απνηειεί απφξξνηα ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο, είλαη ε ειαθξά 

αλεπάξθεηα πνπ ζεσξείηαη φηη παξνπζηάδνπλ θαη πνπ κπνξεί λα νδεγήζεη 

ζηελ απνθηεκέλε αληθαλόηεηα θαη ζηε ζρνιηθή απνηπρία (Diener, Dweck, 

1978).
31

    

 Σν λα εμππεξεηήζνπκε ηηο αλάγθεο φισλ ησλ παηδηψλ πξνυπνζέηεη 

ηελ ακθηζβήηεζε θαη ίζσο ηελ αιιαγή πνιιψλ απφ ηηο επηθξαηνχζεο 

αληηιήςεηο ζρεηηθά κε ην πξφγξακκα ησλ καζεκαηηθψλ θαη ηνλ ηξφπν 

πνπ ηα παηδηά καζαίλνπλ ηα καζεκαηηθά.  

 Η αληίιεςε πνπ έρνπκε ινηπφλ γηα ηα καζεκαηηθά σο έλα 

αλαιπηηθφ πξφγξακκα θπξηαξρνχκελν απφ θαλφλεο θαη ππνινγηζκνχο, 

δεκηνπξγεί ζηελ πξαγκαηηθφηεηα κεγάιν κέξνο ησλ δπζθνιηψλ πνπ 

ζπλαληνχκε φηαλ αληηκεησπίδνπκε ηε δηαθνξεηηθφηεηα ζηηο θιίζεηο θαη 

ηηο ηθαλφηεηεο ησλ παηδηψλ. 

 Πην ζπγθεθξηκέλα, ν εθπαηδεπηηθφο κηαο θαλνληθήο ηάμεο δε 

ρξεηάδεηαη λα είλαη εηδηθφο ζε φιεο ηηο ελδερφκελεο καζεζηαθέο 

δπζθνιίεο πνπ κπνξεί λα ζπλαληήζεη. Παξ’ φια απηά, κηα δεδνκέλε ηάμε 

είλαη πηζαλφ λα έρεη δηάθνξα παηδηά κε καζεζηαθά πξνβιήκαηα.
 32

  

  Όζν αθνξά ζηε δηδαζθαιία ηεο πξνπαίδεηαο, ν εθπαηδεπηηθφο 

πξέπεη λα είλαη θνληά ζηα παηδηά θαη λα εθκεηαιιεχεηαη φια ηα 
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δηαζέζηκα κέζα θαη ηηο θαηάιιειεο ηερληθέο, πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζεί 

ην θαιχηεξν δπλαηφ απνηέιεζκα.  

 Έξεπλεο έδεημαλ φηη ε δηδαζθαιία ησλ κλεκνληθψλ ζηξαηεγηθψλ 

ηεο πξνπαίδεηαο θαη ε ζπζηεκαηηθή ρξήζε ηνπο γηα κεγάιν ρξνληθφ 

δηάζηεκα (γηα κήλεο ή αθφκα θαη ρξφληα) απφ ην δάζθαιν, απνηειεί 

παξάδεηγκα γηα ηα παηδηά κε καζεζηαθέο δπζθνιίεο. Δπίζεο, ηα βνεζάεη 

λα ζπλεηδεηνπνηήζνπλ ζε βάζνο ηηο ζπγθεθξηκέλεο κλεκνληθέο 

ζηξαηεγηθέο. Δπηπιένλ, νδεγεί ζηε δεκηνπξγία ελφο ηζρπξνχ ππφβαζξνπ, 

πνπ επηηξέπεη ζηα παηδηά απηά λα ηηο ρξεζηκνπνηνχλ απηφκαηα θαη ρσξίο 

ηε ζπκβνιή ηνπ δαζθάινπ.
33

 

 Παξάιιεια, έξεπλεο έρνπλ δείμεη φηη ε ζπκβνιή ηνπ δαζθάινπ 

ζηελ επηηπρεκέλε εθκάζεζε ησλ πηλάθσλ ηεο πξνπαίδεηαο απφ παηδηά κε 

καζεζηαθέο δπζθνιίεο είλαη θαζνξηζηηθή. ε ζχγθξηζε κε άιιεο 

κεζφδνπο, φπσο είλαη ε ρξήζε ινγηζκηθψλ παθέησλ γηα ηα Μαζεκαηηθά, 

ε δηδαζθαιία ησλ αξηζκεηηθψλ δεδνκέλσλ ηεο πξνπαίδεηαο απφ ην 

δάζθαιν, ε εμάζθεζε ησλ παηδηψλ κέζα απφ πνηθηιία δξαζηεξηνηήησλ, 

θαζψο θαη ε άκεζε αλαηξνθνδφηεζή ηνπ πξνο απηά, νδεγνχλ ζηελ 

επθνιφηεξε θαηάθηεζε θαη απνηειεζκαηηθφηεξε ρξήζε ησλ ζηξαηεγηθψλ 

ηεο πξνπαίδεηαο. Παξ’ φια απηά, πξέπεη λα αλαθεξζεί φηη ζε κηα 

πξαγκαηηθή ηάμε ν δάζθαινο έρεη πεξηνξηζκέλν ρξφλν, γεγνλφο πνπ δελ 

ηνπ επηηξέπεη λα παξέρεη εμαηνκηθεπκέλε δηδαζθαιία ζηνπο καζεηέο πνπ 

ηελ έρνπλ αλάγθε.
34

 

 Σέινο, αμίδεη λα αλαθεξζεί φηη ε δηδαζθαιία θαη ε ρξήζε 

κλεκνληθψλ ζηξαηεγηθψλ θαη ζε άιια γλσζηηθά αληηθείκελα, είλαη 

δπλαηφ λα πεξηνξίζεη ηηο δπζθνιίεο πνπ αληηκεησπίδνπλ ηα ζπγθεθξηκέλα 

παηδηά. Δηδηθφηεξα, νη Mastropieri, Sweda θαη Scruggs (2000) 

πξαγκαηνπνίεζαλ έξεπλα ζηελ Γ΄ Σάμε Γεκνηηθνχ ζε ζρνιείν ηεο 

Virginia ησλ ΗΠΑ, ζηελ νπνία ππήξραλ παηδηά κε καζεζηαθέο 

δπζθνιίεο. Γηαπηζηψζεθε φηη ε ρξήζε κλεκνληθψλ ζηξαηεγηθψλ απφ ην 

δάζθαιν γεληθήο παηδείαο θαηά ηε δηδαζθαιία ηνπ καζήκαηνο ησλ 

Κνηλσληθψλ Δπηζηεκψλ, βειηίσζε ζεκαληηθά ηελ επίδνζε ησλ παηδηψλ 

απηψλ.
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4. Η ζηάζε ησλ γνλέσλ απέλαληη ζηελ εθκάζεζε ηεο 

πξνπαίδεηαο 
 

 Η ζπλεξγαζία ηνπ ζρνιείνπ κε ηνπο γνλείο ησλ παηδηψλ κε 

καζεζηαθέο δπζθνιίεο είλαη πνιχ ζεκαληηθή θαη θαζνξίδεη ην κέιινλ 

ησλ παηδηψλ απηψλ. Γηα ην ζθνπφ απηφ, απαξαίηεηεο θξίλνληαη νη ζπρλέο 

επηζθέςεηο ησλ γνλέσλ ζην ζρνιείν θαη νη ζπδεηήζεηο κε ηνλ ππεχζπλν 

εθπαηδεπηηθφ ηεο ηάμεο.  

 Μέζα απφ απηέο, νη γνλείο ζα πάξνπλ πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ην 

είδνο ησλ Μαζεκαηηθψλ πνπ δηδάζθεηαη ζηε ζπγθεθξηκέλε ηάμε, κε ην 

εάλ ην παηδί ηνπο ρξεηάδεηαη εηδηθή κεηαρείξηζε ιφγσ δπζθνιηψλ πνπ 

παξνπζηάδεη, πψο κπνξνχλ λα ζπκβάινπλ ζηε βειηίσζε ηεο επίδνζήο 

ηνπο, εάλ ην ζρνιείν πξνζθέξεη εληζρπηηθή δηδαζθαιία γηα ηα 

Μαζεκαηηθά θιπ.
36

  

 Πην αλαιπηηθά, ε ζηάζε ησλ γνλέσλ απέλαληη ζηελ πξνπαίδεηα, 

αιιά θαη γεληθφηεξα ζηα Μαζεκαηηθά πξέπεη λα είλαη ζεηηθή, 

αλεμάξηεηα απφ ηηο δηθέο ηνπο επηδφζεηο ζην ζρνιείν. Η ελαζρφιεζε ησλ 

γνλέσλ, ε παξνρή βνήζεηαο, νη ζπδεηήζεηο θαη ε επεμήγεζε δπζλφεησλ 

ζεκείσλ ζηηο δηάθνξεο εξγαζίεο γηα ην ζπίηη βειηηψλνπλ ζεκαληηθά ηε 

γεληθφηεξε πνξεία ησλ παηδηψλ κε καζεζηαθέο δπζθνιίεο. 

 Δπηπιένλ, ζεσξείηαη απαξαίηεην ηφζν νη εθπαηδεπηηθνί φζν θαη νη  

γνλείο λα δηαζέηνπλ ζεηηθέο πξνζδνθίεο γηα ηα παηδηά ηνπο, γεγνλφο πνπ 

ζα εμαζθαιίζεη ζηα ηειεπηαία πεξηζζφηεξεο πηζαλφηεηεο γηα επηηπρία.
37

 

Δμάιινπ, φπσο είλαη γλσζηφ, νη πξνζδνθίεο απηέο είλαη πνιχ πηζαλφ λα 

ιεηηνπξγήζνπλ σο «απηνεθπιεξνχκελεο» πξνθεηείεο, δειαδή λα 

νδεγήζνπλ ηα παηδηά λα θεξζνχλ κε ηέηνην ηξφπν ψζηε απηέο νη 

πξνζδνθίεο λα επαιεζεπηνχλ ζηελ πξάμε (Pygmalion effect).
38

   

 ηα παξαπάλσ έξρεηαη λα πξνζηεζεί ν ζεβαζκφο ησλ γνλέσλ 

απέλαληη ζηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν καζαίλεη ην παηδί ηνπο. Μάιηζηα, ζηελ 

πεξίπησζε ησλ καζεζηαθψλ δπζθνιηψλ νη γνλείο πξέπεη λα αθνινπζνχλ 

ηνπο ξπζκνχο κάζεζεο ησλ παηδηψλ ηνπο, ρσξίο πίεζε θαη άγρνο.
39

  

 Όζν αθνξά ζηελ εθκάζεζε ησλ πηλάθσλ ηεο πξνπαίδεηαο, έξεπλεο 

έδεημαλ φηη ε θαζνδήγεζε ησλ ζπγθεθξηκέλσλ παηδηψλ απφ ηνπο γνλείο 

θαη ε ρξήζε νξηζκέλσλ κλεκνληθψλ ζηξαηεγηθψλ θαη ζην ζπίηη, φπσο 

είλαη ε επίδεημε θαξηψλ κε ηα βήκαηα γηα θάζε νηθνγέλεηα αξηζκψλ 

(0,1,2,5,9) αιιά θαη ε νκνηνθαηαιεμία, έρνπλ ζεηηθά απνηειέζκαηα.
40
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5. Σερλνινγία θαη πξνπαίδεηα 
 

 ηε ζχγρξνλε επνρή, επηηαθηηθή εκθαλίδεηαη ε αλάγθε 

εμαζθάιηζεο ίζσλ εθπαηδεπηηθψλ επθαηξηψλ γηα φινπο ηνπο καζεηέο. 

Πξφζθαηεο έξεπλεο ζηελ εηδηθή εθπαίδεπζε αλαθέξνπλ φηη παξά ηνλ 

έληνλν πξνζαλαηνιηζκφ ηεο δηδαζθαιίαο πξνο ηελ επίιπζε καζεκαηηθψλ 

πξνβιεκάησλ, ιίγεο πξνζπάζεηεο έρνπλ γίλεη γηα ηε ζσζηή ελεκέξσζε 

θαη θαζνδήγεζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζρεηηθά κε ηα παηδηά κε καζεζηαθέο 

δπζθνιίεο θαη πψο απηά είλαη δπλαηφ λα αθνινπζήζνπλ κε επηηπρία ην 

Αλαιπηηθφ Πξφγξακκα.  

 Η ηερλνινγία πξνζθέξεη κηα πνηθηιία κεζφδσλ θαη ηερληθψλ γηα 

ηελ ελίζρπζε ηεο δηδαζθαιίαο ησλ ζπγθεθξηκέλσλ καζεηψλ. Η 

δηδαζθαιία κε ηε βνήζεηα ηνπ Ηιεθηξνληθνχ Τπνινγηζηή έθαλε ηελ 

εκθάληζή ηεο ζηα ζρνιεία ησλ ΗΠΑ ζηα κέζα ηεο δεθαεηίαο ηνπ ’60, κε 

ζθνπφ λα βνεζήζεη ηνπο καζεηέο ζηελ απφθηεζε βαζηθψλ ηθαλνηήησλ.  

 ήκεξα, ζηηο ζρνιηθέο ηάμεηο ππάξρεη έλα κεγάιν πιήζνο 

ζχγρξνλσλ πνιπκεζηθψλ (multimedia) ινγηζκηθψλ, πνπ ραξαθηεξίδνληαη 

απφ ην ζπλδπαζκφ ήρνπ θαη εηθφλαο. χκθσλα κε ην National Council of 

Teachers of Mathematics (NCTM), ε ηερλνινγία απνηειεί απαξαίηεην 

ζηνηρείν γηα κηα απνηειεζκαηηθή δηδαζθαιία ζηα Μαζεκαηηθά. Δπηπιένλ, 

παξέρεη ηε δπλαηφηεηα ζηνπο καζεηέο λα παξνπζηάζνπλ ν θαζέλαο ηηο 

δηθέο ηνπ ηδηαηηεξφηεηεο, νη νπνίεο φηαλ ιεθζνχλ ππφςε βειηηψλνπλ 

ζεκαληηθά ηε γεληθφηεξε ζρνιηθή επίδνζε.   

 Δηδηθφηεξα, φζν αθνξά ζηε δηδαζθαιία ηεο πξνπαίδεηαο, έξεπλεο 

ζην ρψξν ηεο εηδηθήο εθπαίδεπζεο έδεημαλ φηη ε αμηνπνίεζε ησλ 

κλεκνληθψλ ζηξαηεγηθψλ κε ηε βνήζεηα ηνπ Ηιεθηξνληθνχ Τπνινγηζηή 

κπνξεί λα απνηειέζεη κηα ελαιιαθηηθή ιχζε γηα ηε δηδαζθαιία, 

απφθηεζε, εζσηεξίθεπζε θαη αλάθιεζε ησλ αξηζκεηηθψλ δεδνκέλσλ ηεο 

πξνπαίδεηαο. Δπηπιένλ, φζν πην ζπρλή είλαη ε ελαζρφιεζε ησλ παηδηψλ 

κε ηα ζπγθεθξηκέλα ινγηζκηθά, ηφζν απμάλνληαη νη πηζαλφηεηεο 

εθπιήξσζεο ηνπ απψηεξνπ ζθνπνχ.
41

  

 Δπηπιένλ, άιιεο έξεπλεο απέδεημαλ φηη νη εθπαηδεπηηθνί δελ είλαη 

εμνηθεησκέλνη κε ηηο λέεο ηερλνινγίεο, γεγνλφο πνπ θάλεη δχζθνιε έσο 

αδχλαηε ηελ εθαξκνγή ησλ πνηθίισλ ινγηζκηθψλ ζηελ ηάμε. Πάξα ην 

γεγνλφο φηη ζηελ αγνξά θπθινθνξνχλ πνιιά ζχγρξνλα ινγηζκηθά κε 

ζθνπφ ηελ ελίζρπζε ηεο δηδαζθαιίαο παηδηψλ κε καζεζηαθέο δπζθνιίεο, 

δελ ππάξρνπλ ζαθείο νδεγίεο ζρεηηθά κε ηελ εθαξκνγή ηνπο ζηε ζρνιηθή 

πξαγκαηηθφηεηα.  

 Παξάιιεια, έξεπλεο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζε δεκνηηθά 

ζρνιεία ησλ ΗΠΑ, κε ζθνπφ λα ζπγθξίλνπλ ηα απνηειέζκαηα ηεο 

                                                 
41

 Cheryl Irish, (2002), «Using Peg- and Keyword Mnemonics and Computer-Assisted Instruction to 

Enhance Basic Multiplication Performance in Elementary Students with Learning and Cognitive 

Disabilities», Journal of Special Education Technology, Volume 17, pp 29-40 



 34 

δηδαζθαιίαο κε ηε βνήζεηα Ηιεθηξνληθνχ Τπνινγηζηή θαη ηεο 

παξαδνζηαθήο δηδαζθαιίαο ζε παηδηά κε καζεζηαθέο δπζθνιίεο, έδεημαλ 

φηη θαη ηα δχν είδε νδήγεζαλ ζηελ θαηάθηεζε θαη ελίζρπζε ηνπ 

απηνκαηηζκνχ ζρεηηθά κε ηα αξηζκεηηθά δεδνκέλα ηνπ 

πνιιαπιαζηαζκνχ.  

 πκπεξαζκαηηθά, αμίδεη λα ζεκεησζεί ην γεγνλφο φηη θάζε 

εθπαηδεπηηθφο πξέπεη λα είλαη ζε ζέζε λα αληηκεησπίζεη ηνλ ζπλερψο 

απμαλφκελν αξηζκφ παηδηψλ κε καζεζηαθέο δπζθνιίεο. Δπίζεο, πξέπεη λα 

είλαη ηθαλφο λα εμηζνξξνπεί ηηο αλάγθεο ησλ ελ ιφγσ παηδηψλ κε ην 

γεληθφηεξν θιίκα πνπ επηθξαηεί ζηελ ηάμε. Δπηπιένλ, είλαη απηφο πνπ ζα 

ηα νδεγήζεη ζηελ απνηειεζκαηηθφηεξε θαηάθηεζε ηεο πξνπαίδεηαο θαη 

γεληθφηεξα ησλ Μαζεκαηηθψλ, αλεμάξηεηα απφ ηε ρξήζε ησλ ζχγρξνλσλ 

ηερλνινγηθψλ κέζσλ.
42
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6. Δξεπλεηηθό Μέξνο 
 

6.1 Μεζνδνινγία 

 

 ηφρνο ηεο έξεπλαο ήηαλ λα εληνπηζηνχλ νη δηάθνξεο δπζθνιίεο 

πνπ αληηκεησπίδνπλ νη καζεηέο ζρεηηθά κε ηελ πξνπαίδεηα. Γηα ην ιφγν 

απηφ, επηιέρηεθε ε Δ’ Σάμε ελφο Γεκνηηθνχ ρνιείνπ ηεο Φιψξηλαο, ην 

νπνίν απνηεινχληαλ απφ 20 παηδηά,  12 αγφξηα θαη 8 θνξίηζηα. 

 Γηα ηε κέηξεζε ησλ βαζηθψλ αξηζκεηηθψλ ηθαλνηήησλ 

ρξεζηκνπνηήζεθε κηα πξνζαξκνζκέλε κνξθή ηνπ ακεξηθάληθνπ ηεζη 

WRAT3 (Wide Range Achievement Test, Revision 3 – Wilkinson, 1993), 

ην νπνίν κνηξάζηεθε ζε φινπο ηνπο καζεηέο ηεο ηάμεο.  

ηε ζπλέρεηα, αθνχ αμηνινγήζεθαλ ηα ηεζη θαη κε βάζε ηηο 

πιεξνθνξίεο ηνπ δαζθάινπ γηα ην πνηνη δπζθνιεχνληαη ζηα καζεκαηηθά, 

επηιέρηεθαλ νη πέληε καζεηέο κε ην ρακειφηεξν ζθνξ. Οη ζπγθεθξηκέλνη 

απηνί καζεηέο ππνβιήζεθαλ ζε ηεζη λνεκνζχλεο ηνπ Raven (SPM), κε 

ζθνπφ λα απνθεπρζεί ε πηζαλφηεηα ηεο λνεηηθήο θαζπζηέξεζεο. Σν ελ 

ιφγσ ηεζη πξαγκαηνπνηήζεθε αηνκηθά. Σα απνηειέζκαηα πνπ 

πξνέθπςαλ απέθιεηζαλ ην ελδερφκελν ην ρακειφ ζθνξ ησλ καζεηψλ ζην 

πξψην ηεζη λα νθείιεηαη ζε λνεηηθή θαζπζηέξεζε.  

Καηφπηλ, αθνινχζεζε πξνζσπηθή ζπλέληεπμε (θιηληθή εμέηαζε) 

κε ηνλ θαζέλα απφ ηνπο πέληε καζεηέο. Η ζπλέληεπμε ήηαλ βαζηζκέλε ζε 

εξσηήκαηα πνπ δεκηνχξγεζα εγψ ε ίδηα. Μεηά ηελ νινθιήξσζε ησλ 

ζπλεληεχμεσλ, δηαπηζηψζεθε φηη δχν απφ ηα πέληε παηδηά πνπ έιαβαλ 

κέξνο δπζθνιεχνληαλ πεξηζζφηεξν ζηελ εχξεζε ησλ ζσζηψλ 

απνηειεζκάησλ γηα ηα δηάθνξα αξηζκεηηθά δεδνκέλα ηεο πξνπαίδεηαο.  

Πξνθεηκέλνπ λα γίλνπλ θαλεξέο νη πεγέο απηήο ηεο δπζθνιίαο ησλ 

ζπγθεθξηκέλσλ καζεηψλ, πξαγκαηνπνηήζεθε ζπδήηεζε κε ην δάζθαιν 

ηεο ηάμεο. χκθσλα ινηπφλ κε απηφλ, πίζσ απφ ηε κέηξηα έσο θαθή ζε 

νξηζκέλα ζεκεία επίδνζε ησλ ζπγθεθξηκέλσλ παηδηψλ ζηελ πξνπαίδεηα 

θαη γεληθά ζηα καζεκαηηθά, θξχβνληαη παξάγνληεο φπσο ην νηθνγελεηαθφ 

πεξηβάιινλ, ε δηάζπαζε πξνζνρήο θαη ε αλσξηκφηεηα ηνπ ραξαθηήξα.     
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6.2 Αλάιπζε θαη παξνπζίαζε ησλ απνηειεζκάησλ 

 

6.2.1 Απνηειέζκαηα απφ ην ηεζη WRAT3 θαη απφ ην ηεζη ηνπ Raven 

 

Γηα ηε κέηξεζε ηεο γλψζεο ησλ γξαπηψλ αξηζκεηηθψλ 

ππνινγηζκψλ ρξεζηκνπνηήζεθε κηα ζπληνκεπκέλε θαη πξνζαξκνζκέλε 

κνξθή ηνπ ακεξηθάληθνπ ηεζη WRAT3 (Wide Range Achievement Test, 

Revision 3 – Wilkinson, 1993) (Αλαζηαζίνπ, 2004)
43

. ε απηή ηε 

ζχληνκε εθδνρή ηνπ ηεζη WRAT3, ε νπνία απεπζχλεηαη ζε παηδηά ηνπ 

δεκνηηθνχ, ππάξρνπλ 25 εξσηήκαηα γξαπηήο αξηζκεηηθήο, δηαηεηαγκέλα 

ζε 5 ζεηξέο. Η γξαπηή απάληεζε ηνπ παηδηνχ ζε θάζε αξηζκεηηθή πξάμε 

– εξψηεζε βαζκνινγείηαη κε 1 ή 0 βαζκνχο. Ο κέγηζηνο βαζκφο πνπ 

κπνξεί λα επηηχρεη ην παηδί είλαη 25. Σν ηεζη ζέηεη έλα ρξνληθφ φξην 15 

ιεπηψλ (θαζαξφο ρξφλνο, ρσξίο ηηο νδεγίεο).
44

  

 Σν αληρλεπηηθφ απηφ ηεζη κνηξάζηεθε ζε φια ηα παηδηά ηεο ηάμεο, 

πξνθεηκέλνπ λα γίλεη θαλεξφ ην επίπεδν ηνπ θάζε καζεηή ζηελ 

αξηζκεηηθή γεληθά θαη λα εληνπηζηνχλ ηα παηδηά κε ηε ρακειφηεξε 

επίδνζε (low achievement). Αθνχ δφζεθαλ δηεπθξηλίζεηο ν θαζέλαο 

εξγάζηεθε αηνκηθά γηα 15 ιεπηά, φπσο θαζνξίδεηαη απφ ην ηεζη.  

 ηε ζπλέρεηα, αθνινχζεζε δηφξζσζε ησλ ηεζη ζηελ θιίκαθα ηνπ 

25. Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη κία καζήηξηα πέηπρε 23/25, δχν καζεηέο 

22/25, έλαο 21/25, άιινο έλαο 20/25, ηξεηο καζεηέο 19/25, έλαο 18/25, 

ηξεηο 17/25, πέληε καζεηέο 16/25, δχν 14/25 θαη ηέινο έλαο 12/25. Έηζη, 

πξνέθπςε κηα θαηεγνξηνπνίεζε ησλ καζεηψλ ηεο ηάμεο κε βάζε ηελ 

επίδνζή ηνπο ζην ηεζη WRAT3. 

 Μεηά ηελ νινθιήξσζε ηνπ ηεζη WRAT3, πξαγκαηνπνηήζεθε 

ζπδήηεζε κε ην δάζθαιν, ψζηε λα γίλεη θαλεξφ πνηνη καζεηέο, θαηά ηελ 

άπνςή ηνπ, ραξαθηεξίδνληαη σο αδχλακνη ζηα Μαζεκαηηθά. ηε 

ζπλέρεηα αθνινχζεζε δηεξεχλεζε ζηελ επίδνζε ησλ αδχλακσλ καζεηψλ. 

Σν ελδηαθέξνλ επηθεληξψζεθε ζε εθείλεο ηηο θαηεγνξίεο πνπ 

ραξαθηεξίδνληαλ απφ ηηο ρακειφηεξεο επηδφζεηο, νη νπνίεο ήηαλ 12/25, 

14/25 θαη 16/25. Έηζη, επηιέρηεθαλ έλαο καζεηήο κε ζθνξ 12/25 θαη δχν 

καζεηέο κε 14/25. Δπεηδή νη καζεηέο πνπ πέηπραλ ζθνξ 16/25 ήηαλ πέληε 

θαη έπξεπε λα επηιεγνχλ νη δχν απφ απηνχο, επηιέρζεθαλ νη καζεηέο πνπ 

ραξαθηεξίζηεθαλ απφ ην δάζθαιν σο αδχλακνη ζηα Μαζεκαηηθά. Γεληθά 

αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη νη ππφινηπνη ηξεηο καζεηέο κε ζθνξ 12/25 θαη 

14/25, είλαη απηνί πνπ ραξαθηεξίζηεθαλ απφ ην δάζθαιν σο αδχλακνη 
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ζηα Μαζεκαηηθά. Γίλεηαη ινηπφλ θαλεξφ φηη ηα απνηειέζκαηα ηνπ ηεζη 

WRAT3 ζπκθσλνχλ κε ηα ιεγφκελα ηνπ δαζθάινπ. Έηζη, πξνέθπςε ε 

νκάδα ησλ πέληε καζεηψλ, ε νπνία απνηέιεζε ην δείγκα ηεο έξεπλαο.    

 Καηφπηλ, νη πέληε καζεηέο (4 αγφξηα θαη 1 θνξίηζη) ππνβιήζεθαλ 

ζε έλα ηεζη λνεκνζχλεο, πξνθεηκέλνπ λα απνθιεηζηεί ε πηζαλφηεηα, ε 

ρακειή επίδνζε ζην WRAT3 λα νθείιεηαη ζηε λνεηηθή θαζπζηέξεζε. Σν 

ηεζη απηφ νλνκάδεηαη Standard Progressive Matrices ηνπ Raven (SPM)
45

, 

ην νπνίν πεξηιακβάλεη 60 πξνβιήκαηα. Tν θάζε πξφβιεκα απνηειείηαη 

απφ έλα ζρέδην, πνπ
 
ζην θάησ δεμηφ ηνπ άθξν ιείπεη έλα θνκκάηη. Ο 

εμεηαδφκελνο πξέπεη λα επηιέμεη πνην απφ ηα 6 ή 8 θνκκάηηα πνπ δίλνληαη 

θάησ αθξηβψο απφ ην ζρέδην αλήθεη ζε απηφ. Σα πξνβιήκαηα - ζρέδηα 

είλαη νκαδνπνηεκέλα ζε 5 ζεηξέο - ζεη πνπ θαινχληαη A, Β, C, D, E. 

Κάζε ζεη πεξηέρεη 12 ζρέδηα απμαλφκελεο δπζθνιίαο, παξφκνηαο φκσο 

ινγηθήο. Οη πξψηεο ζεηξέο απαηηνχλ αθξίβεηα ζηε δηάθξηζε, ελψ ηα 

ηειεπηαία πξνβιήκαηα ησλ δχν ηειεπηαίσλ ζεηξψλ είλαη πην δχζθνια, 

πεξηέρνπλ αλαινγηθέο ζπγθξίζεηο θαη άιιεο ινγηθέο ζρέζεηο.
46

 Η 

δηαδηθαζία πνπ αθνινπζήζεθε ήηαλ αηνκηθή. Αθνχ δφζεθαλ νη 

θαηάιιειεο δηεπθξηλίζεηο, πεξάζακε ζηελ θπξίσο εμέηαζε, πνπ δηήξθεζε 

πεξίπνπ 10-15 ιεπηά.   

 Η θάζε ζσζηή απάληεζε ζην ζπγθεθξηκέλν ηεζη βαζκνινγείηαη κε 

1 βαζκφ θαη ε ιάζνο κε 0, ελψ ζηα πέληε ζπλερφκελα ιάζε ε δηαδηθαζία 

νινθιεξψλεηαη. Απφ ηελ αλάιπζε θαη αμηνιφγεζε ησλ απνηειεζκάησλ 

ζην παξαπάλσ ηεζη ηνπ Raven, δηαπηζηψζεθε φηη νη πέληε καζεηέο 

ζεκείσζαλ ηε ρακειφηεξε επίδνζε ζε ζρέζε κε ηνπο ζπλνκειίθνπο ηνπο
.
 

Δηδηθφηεξα, βξίζθνληαλ ζην ρακειφηεξν 5ν κε 10ν εθαηνζηεκφξην, 

ρσξίο φκσο λα είλαη ζηε δψλε ηεο λνεηηθήο θαζπζηέξεζεο. Βέβαηα, 

παξάγνληεο φπσο ην άγρνο ή ε δηάζπαζε πξνζνρήο πξέπεη λα 

ζπλππνινγηζηνχλ ζην ηειηθφ απνηέιεζκα, φπσο αλαιχεηαη παξαθάησ. 

 

6.2.2 Απνηειέζκαηα απφ ηηο πξνζσπηθέο ζπλεληεχμεηο  

 

 Δπηδηψθνληαο λα δηεξεπλεζεί ην επίπεδν δπζθνιίαο απηνχ ηνπ 

δείγκαηνο καζεηψλ ζηελ πξνπαίδεηα, αιιά θαη ηηο δηάθνξεο ζηξαηεγηθέο 

πνπ ρξεζηκνπνηνχλ, πξαγκαηνπνηήζεθαλ πξνζσπηθέο ζπλεληεχμεηο κε 

ηνλ θαζέλα απφ ηνπο πέληε καζεηέο. Η ζπλέληεπμε ζηεξίρηεθε ζε 

εξσηήκαηα πνπ δεκηνχξγεζε ε εξεπλήηξηα, ζχκθσλα κε ηα νπνία 

δεηνχληαλ ε ζσζηή απάληεζε ζε αξηζκεηηθά δεδνκέλα ηεο πξνπαίδεηαο, 

θαζψο θαη ν ηξφπνο ζθέςεο πνπ νδήγεζε ζε απηφ. ε πεξίπησζε πνπ 

θάπνηνο καζεηήο δπζθνιεπφηαλ ή αδπλαηνχζε λα βξεη ην απνηέιεζκα, 

κπνξνχζε λα ρξεζηκνπνηήζεη ην αξηζκεηήξην. Οη εξσηήζεηο ήηαλ 
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ρσξηζκέλεο ζε ηξεηο θαηεγνξίεο κε βάζε ηε δπζθνιία ηνπο. Έηζη, ε 

πξψηε νκάδα (απιά γηλόκελα) πεξηιάκβαλε γηλφκελα ηνπ 2, 5, 10, ε 

δεχηεξε νκάδα (κέηξηα γηλόκελα) πεξηιάκβαλε γηλφκελα ηνπ 3 θαη ηνπ 4 

θαζψο θαη ηα δηπιά γηλφκελα θαη ηέινο ε ηξίηε (δύζθνια γηλόκελα) ηα 

γηλφκελα ηνπ 6, 7, 8, 9. Οη ζπλεληεχμεηο πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζε αίζνπζα 

ηνπ ζρνιείνπ θαη καγλεηνθσλήζεθαλ κε ζθνπφ ηελ θαιχηεξε κειέηε 

ηνπο. 
47

   

Η απνκαγλεηνθψλεζε θαη ε αλάιπζε ησλ απαληήζεσλ ησλ 

καζεηψλ καο έδεημε ηα εμήο: 

 

 Οη ηξεηο καζεηέο πνπ γλψξηδαλ ηελ πξνπαίδεηα 

Σα ηξία αγφξηα (Γηψξγνο, Γηάλλεο, Κψζηαο) γλψξηδαλ ηελ 

πξνπαίδεηα, φπσο θαη θάπνηεο ζπγθεθξηκέλεο ζηξαηεγηθέο 

(επαλαιακβαλφκελεο πξφζζεζεο, αλεβαίλσ δχν-δχν θαη πέληε-πέληε, 

γλσξίδσ ην πξνεγνχκελν γηλφκελν θαη πξνζζέησ ή γλσξίδσ ην επφκελν 

γηλφκελν θαη αθαηξψ, ηα αληίζηξνθα γηλφκελα ηεο πξνπαίδεηαο θιπ.). 

 Πην αλαιπηηθά: 

Απιά γηλόκελα 

 Οη απαληήζεηο πνπ έδσζαλ ζηα απιά γηλφκελα ηεο πξνπαίδεηαο 

ήηαλ ζσζηέο. Έηζη, θαη νη ηξεηο αλέβεθαλ ζσζηά 2-2, 5-5 θαη 10-10, 

γλψξηδαλ φηη 2x3=6, 2x6=12, 6x5=30, 9x5=45 θαη νη απνθξίζεηο ηνπο 

ήηαλ γξήγνξεο θαη ρσξίο ιάζε. 

 Οη ζηξαηεγηθέο πνπ ρξεζηκνπνίεζαλ ζηε ζπγθεθξηκέλε θαηεγνξία 

γηλνκέλσλ ήηαλ ε επαλαιακβαλφκελε πξφζζεζε, ε γλψζε ηνπ επφκελνπ 

θαη αθαίξεζε απφ απηφλ, ελψ θάπνηα γηλφκελα ηα γλψξηδαλ απφ έμσ. 

Έηζη, Ο Γηψξγνο θαη ν Γηάλλεο γηα λα βξνπλ πφζν θάλεη 2x3 ζθέθηεθαλ 

φηη  3+3=6. Δπίζεο, ν Γηψξγνο γηα ην γηλφκελν 9x5 ζθέθηεθε φηη 

10x5=50, άξα αλ βγάινπκε απφ ην 50 ην 5 καο κέλνπλ 45. Όζν αθνξά 

ζηνλ Κψζηα δήισζε φηη ηα γηλφκελα ηεο θαηεγνξίαο απηήο ηα γλψξηδε 

απφ έμσ.  

 

Μέηξηα γηλόκελα 

 Καη νη ηξεηο καζεηέο έδσζαλ ζσζηέο απαληήζεηο ζε φιεο ηηο 

εξσηήζεηο ηεο ζπγθεθξηκέλεο θαηεγνξίαο γηλνκέλσλ. Δηδηθφηεξα, 

γλψξηδαλ φηη 3x4=12, 4x3=12, 6x3=18, 7x3=21, 5x4=20. Δπηπιένλ, 

γλψξηδαλ ηα δηπιά γηλφκελα 2x2=4, 3x3=9, 4x4=16, 5x5=25, 6x6=36, 

7x7=49, 8x8=64, 9x9=81, 10x10=100.   

 Οη ζηξαηεγηθέο πνπ επηθξάηεζαλ ζηα κέηξηα γηλφκελα ηεο 

πξνπαίδεηαο ήηαλ ε επαλαιακβαλφκελε πξφζζεζε, ε γλψζε ηνπ 

επφκελνπ γηλνκέλνπ θαη αθαίξεζε απφ απηφ, γλψζε ηνπ πξνεγνχκελνπ 

γηλνκέλνπ θαη πξφζζεζε ζε απηφ, ε γλψζε ησλ αληίζηξνθσλ γηλνκέλσλ  
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θαη ε απνζηήζηζε ησλ γηλνκέλσλ. Να ζεκεησζεί φηη ζην γηλφκελν 7x7 ν 

Γηάλλεο ρξεζηκνπνίεζε ην αξηζκεηήξην γηα λα βξεη ηε ζσζηή απάληεζε, 

ελψ γηα λα εμεγήζεη πψο βξήθε ην 5x4 είπε φηη αθνχ 2x5=10 άξα 

4x5=20, είλαη δειαδή ην δηπιάζην ηνπ 2x5=10. Δπηπιένλ, γηα ην γηλφκελν 

4x3 νη δχν δήισζαλ φηη είλαη ην αληίζηξνθν ηνπ 3x4, ελψ ν ηξίηνο είπε 

φηη 4+4+4=12. Ο Γηάλλεο γηα λα εμεγήζεη πψο βξήθε ην γηλφκελν 7x3 

είπε φηη 2x7=14, πξνζζέηνπκε ζην 14 άιια 7, νπφηε 7x3=21. Ο Γηψξγνο 

ζηεξίρηεθε θαηά βάζε ζηελ επαλαιακβαλφκελε πξφζζεζε, ελψ ν 

Κψζηαο φπσο θαη ζηελ πξνεγνχκελε θαηεγνξία δήισζε φηη γλσξίδεη απφ 

έμσ ηηο ζσζηέο απαληήζεηο.      

  

Δύζθνια γηλόκελα 

 Σέινο, νη απαληήζεηο πνπ έδσζαλ ζηελ θαηεγνξία απηή ήηαλ 

γξήγνξεο θαη ζσζηέο. Δηδηθφηεξα, θαη νη ηξεηο καζεηέο γλψξηδαλ ηα 

γηλφκελα 5x6=30, 7x8=56, 8x6=48, 6x9=54, 7x6=42, 9x8=72.  

 ηα πεξηζζφηεξα γηλφκελα ρξεζηκνπνίεζαλ ηε γλψζε ηνπ 

επφκελνπ γηλνκέλνπ θαη αθαίξεζε απφ απηφ. Έηζη, ν Γηψξγνο γηα ην 7x8 

είπε φηη αθνχ 8x8=64, άξα αθαηξνχκε απφ ην 64 ην 8 θαη κέλνπλ 56. Ο 

Γηάλλεο γηα ην 9x8 ζθέθηεθε φηη αθνχ 9x9=81, αθαηξνχκε απφ ην 81 ην 

9 θαη κέλνπλ 72. Γηα ην ίδην γηλφκελν ν Κψζηαο είπε φηη 10x8=80, 

βγάδνπκε απφ ην 80 ην 8 θαη κέλνπλ 72. Δπίζεο, ρξεζηκνπνίεζαλ ηε 

ζηξαηεγηθή ηεο πξφζζεζεο. Έηζη, γηα ην γηλφκελν 7x6 ν Γηψξγνο δήισζε 

φηη πξφζζεζε 7+7+7+7+7+7. Ο Γηάλλεο γηα ην γηλφκελν 8x6 είπε φηη 

αξρηθά ζθέθηεθε 6x6=36 θαη ζην 36 πξφζζεζε άιια 12 θαη βξήθε φηη 

8x6=48. Να ζεκεησζεί φηη ν Γηψξγνο ζην γηλφκελν 8x6 κνπ είπε φηη 

δπζθνιεχεηαη, ρξεζηκνπνίεζε ην αξηζκεηήξην.  

 Γεληθά, απφ ηα παξαπάλσ κπνξνχκε λα ζπκπεξάλνπκε φηη νη ηξεηο 

απηνί καζεηέο γλψξηδαλ ηελ πξνπαίδεηα, θαζψο θαη δηάθνξεο 

ζηξαηεγηθέο νη νπνίεο ηνπ νδεγνχλ θάζε θνξά ζηα ζσζηά απνηειέζκαηα.  

 Καηά  ηε δηάξθεηα ησλ πξνζσπηθψλ ζπλεληεχμεσλ ην θιίκα ήηαλ 

επράξηζην θαη δεκηνπξγηθφ. Σα ζπγθεθξηκέλα παηδηά δε θάλεθε λα έρνπλ 

άγρνο, ελψ δε δπζθνιεχηεθαλ λα απαληήζνπλ ζηηο εξσηήζεηο πνπ ηνπο 

ηέζεθαλ ζρεηηθά κε ην πψο βξήθαλ ηα απνηειέζκαηα ζε θάζε γηλφκελν.  

 

 

 Οη δχν καζεηέο πνπ δε γλψξηδαλ ηελ πξνπαίδεηα 

Ο Πέηξνο θαη ε Μαξία θάλεθε λα δπζθνιεχνληαη ηδηαίηεξα ζρεδφλ 

ζε φιεο ηηο θαηεγνξίεο γηλνκέλσλ, ελψ πνιιέο θνξέο κπέξδεπαλ ηα 

απνηειέζκαηα. Έδσζαλ αξθεηέο ιαλζαζκέλεο απαληήζεηο θαη 

ρξεζηκνπνίεζαλ ην αξηζκεηήξην πεξηζζφηεξεο θνξέο ζπγθξηηηθά κε ηνπο 

άιινπο ηξεηο καζεηέο.  
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 Πην αλαιπηηθά: 

Απιά γηλόκελα 

 Καη νη δχν αλέβεθαλ ζσζηά 2-2, 5-5 θαη 10-10. ε νξηζκέλα 

ζεκεία ν Πέηξνο κπεξδεχηεθε ιίγν. Δπηπιένλ, γλψξηδαλ ηα γηλφκελα  

2x3=6, 2x6=12, 2x5=10, 2x7=14, 6x5=30, 9x5=45.  

 Ο Πέηξνο δήισζε φηη γλσξίδεη απφ έμσ ηηο πεξηζζφηεξεο 

απαληήζεηο, ελψ γηα ην γηλφκελν 6x5 είπε φηη αλέβεθε έμη θνξέο 5-5. 

Δπίζεο, γηα ην γηλφκελν 9x5 είπε φηη 10x5=50, άξα βγάδνπκε 5 θαη 

κέλνπλ 45.  

 Η Μαξία παξέκελε ζησπειή ζηηο ξσηήζεηο ζρεηηθά κε ην πψο 

έβξηζθε ηα γηλφκελα, νπφηε πξνηίκεζα λα κελ ηελ πηέζσ λα απαληήζεη. 

Χζηφζν, γηα ην γηλφκελν 6x5 δήισζε φηη αξρηθά ζθέθηεθε 5x5=25 θαη 

ζηε ζπλέρεηα πξφζζεζε άιια 5, νπφηε 6x5=30.  

 

Μέηξηα γηλόκελα 

 Όζν αθνξά ζηα ζπγθεθξηκέλα γηλφκελα, γλψξηδαλ φηη 2x4=8, 

3x4=12, 4x3=12, 6x3=18, 7x4=28. Δπηπιένλ, ζηα δηπιά γηλφκελα 2x2=4, 

3x3=9, 4x4=16, 5x5=25, 6x6=36, 7x7=49, 8x8=64, 9x9=81, 10x10=100 

έθαλαλ ηα πεξηζζφηεξα ιάζε θαη ρξεζηκνπνίεζαλ πνιιέο θνξέο ην 

αξηζκεηήξην.  

 Οη ζηξαηεγηθέο πνπ θπξηάξρεζαλ ήηαλ ε επαλαιακβαλφκελε 

πξφζζεζε, ηα αληίζηξνθα γηλφκελα, ε γλψζε ηνπ πξνεγνχκελνπ 

γηλνκέλνπ θαη πξφζζεζε ζε απηφ θαη ε απνζηήζηζε ησλ γηλνκέλσλ. 

Δηδηθφηεξα, ν Πέηξνο γηα ην 4x3, δήισζε φηη αξρηθά ζθέθηεθε 3x3=9 θαη 

ζηε ζπλέρεηα πξφζζεζε άιια 3, νπφηε βξίζθεη 12. Σνλ ίδην ηξφπν ζθέςεο 

ρξεζηκνπνίεζε ζηα γηλφκελα 7x3 θαη 4x4, ελψ γηα ην 2x4=8 είπε φηη 

αλέβεθε 2-2 ηέζζεξηο θνξέο. Γηα ην 5x5=25 είπε φηη 5x6=30, αθαηξνχκε 

απφ ην 30 ην 5 θαη καο κέλνπλ 25. Απάληεζε ιάζνο ζηα γηλφκελα 

6x3=23, 3x3=6, 4x4=12, 7x7=42.  Γηα ηα ππφινηπα είηε ρξεζηκνπνίεζε 

ην αξηζκεηήξην, είηε δήισζε φηη ηα γλσξίδεη απφ έμσ. Υαξαθηεξηζηηθφ 

ηνπ Πέηξνπ ήηαλ φηη αξγνχζε ππεξβνιηθά λα απαληήζεη, ελψ ζε αξθεηά 

γηλφκελα κπέξδεπε ηηο απαληήζεηο. Δπηπιένλ, ρξεηάζηεθε πνιιέο θνξέο 

λα επαλαιάβσ ηελ ίδηα εξψηεζε, αθνχ ράδεπε ζπλερψο.  

 Η Μαξία γλψξηδε φηη ην 3x4 είλαη ην αληίζηξνθν ηνπ 4x3, νπφηε ην 

απνηέιεζκα είλαη ην ίδην. Δπίζεο, γηα ην γηλφκελν 6x3=18 δήισζε φηη 

είπε απφ κέζα ηελ πξνπαίδεηα ηνπ 6, κέρξη λα θηάζεη ζην 6x3. Αθφκα, 

γηα ην 7x4 είπε φηη 2x7=14 θαη ζηε ζπλέρεηα πξνζζέηεη, ρσξίο φκσο λα 

πεη πφζα. Δπηπιένλ, αξλήζεθε λα ρξεζηκνπνηήζεη ην αξηζκεηήξην ζε 

θάπνηα κεγάια δηπιά γηλφκελα ζηα νπνία κπεξδεπφηαλ, φπσο ην 7x7. 

Γεληθά, κπνξνχκε λα πνχκε φηη γλψξηδε ηα δηπιά γηλφκελα, ρσξίο φκσο 

λα είλαη ζε ζέζε λα εμεγήζεη ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ζθέθηεθε. Δπίζεο, 

ρξεηάζηεθε πνιιέο θνξέο λα ηελ θαζεζπράζσ, αθνχ ήηαλ ππεξβνιηθά 

αγρσκέλε θαη κπέξδεπε ηα ιφγηα ηεο.  
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Δύζθνια γηλόκελα 

Δδψ παξνπζηάζηεθαλ νη πεξηζζφηεξεο δπζθνιίεο. Ο Πέηξνο 

απάληεζε ζσζηά κφλν ζην γηλφκελν 5x6=30, ελψ απάληεζε ιάζνο ην 

7x8=48. Δπίζεο, ρξεζηκνπνίεζε ην αξηζκεηήξην ζηα γηλφκελα 7x8 θαη 

8x6. Δπηπιένλ, ν Πέηξνο δήισζε φηη γηα ην 5x6=30, ζθέθηεθε 5x5=25 

θαη ζηε ζπλέρεηα πξφζζεζε αθφκα 5. Θεψξεζα ζσζηφ λα κελ 

πξνρσξήζσ ζε άιια δχζθνια γηλφκελα, αθνχ θάλεθαλ απφ ηελ αξρή νη 

ηδηαίηεξεο δπζθνιίεο θαη ε δηάζπαζε πξνζνρήο ηνπ παηδηνχ.  

Απφ ηελ άιιε κεξηά, ε Μαξία απάληεζε ζσζηά ζηα γηλφκελα 

5x6=30, 7x8=56, 6x9=54, 7x6=42 θαη ιάζνο ζηα 8x6=50 θαη 9x8=64. 

Γήισζε φηη γηα ην 7x8=56 ζθέθηεθε αξρηθά φηη 7x7=49 θαη θαηφπηλ 

πξφζζεζε αθφκα 7 θαη βξήθε 56. Δπίζεο, γηα ην 6x9=54 είπε φηη 

10x6=60, νπφηε αθαίξεζε απφ ην 60 ην 6 θαη ηεο έκεηλαλ 54. Αμίδεη λα 

αλαθεξζεί φηη ήηαλ ηδηαίηεξα αξλεηηθή ζηε ρξήζε ηνπ αξηζκεηεξίνπ γηα 

ηα γηλφκελα πνπ δε γλψξηδε. Παξάιιεια, θαζπζηεξνχζε αξθεηά ζηηο 

απαληήζεηο ηεο θαη δελ ήηαλ ιίγεο νη θνξέο πνπ ηα έραλε θαη κπέξδεπε ηα 

ιφγηα ηεο. Γηα ην ιφγν απηφ δελ επέκεηλα ζηηο εξσηήζεηο ζρεηηθά κε ηνλ 

ηξφπν ζθέςεο ηεο ζε θάζε γηλφκελν.  

Γεληθά, απηφ πνπ πξνέθπςε γηα ηνπο δχν απηνχο καζεηέο  κεηά ηελ 

απνκαγλεηνθψλεζε ησλ πξνζσπηθψλ ζπλεληεχμεσλ ήηαλ φηη δε 

γλψξηδαλ ζε ηθαλνπνηεηηθφ βαζκφ ηελ πξνπαίδεηα ή γλψξηδαλ ηελ 

πξνπαίδεηα αιιά παξάγνληεο φπσο ην ππεξβνιηθφ άγρνο θαη ε δηάζπαζε 

πξνζνρήο ηνπο απέηξεπε απφ ην λα δίλνπλ ηηο ζσζηέο απαληήζεηο.  

 Όζν αθνξά ζηνλ Πέηξν, δελ ήηαλ ζπγθεληξσκέλνο ψζηε λα κπνξεί 

λα ζθεθηεί απνηειεζκαηηθά, ελψ θάπνηα γηλφκελα δελ ηα γλψξηδε 

θαζφινπ. Καηά ηε ρξήζε ηνπ αξηζκεηεξίνπ κεηξνχζε έλα έλα, κε 

απνηέιεζκα λα κπεξδεχεηαη ζπλερψο.  

Η Μαξία ήηαλ νινθάλεξν πφζν αγρσκέλε ήηαλ, επνκέλσο 

πξνζπάζεζα αξρηθά λα ηελ ραιαξψζσ θαη λα θάλσ ηε ζπδήηεζε φζν πην 

θηιηθή γηλφηαλ. Καζπζηεξνχζε πνιχ ζηελ εχξεζε ησλ απνηειεζκάησλ, 

φπσο θαη ν Πέηξνο, ελψ δελ ήζειε λα ρξεζηκνπνηήζεη ην αξηζκεηήξην θαη 

πξνηηκνχζε λα ηα βξίζθεη κφλε ηεο. Όκσο, ηα ιάζε πνπ έθαλε ζε ζρέζε 

κε ηνλ Πέηξν ήηαλ ιηγφηεξα.   

 ην ζχλνιφ ηνπο, θαη νη πέληε καζεηέο γλψξηδαλ θαιά ηα απιά 

γηλφκελα θαη ηα δηπιά. Σα πεξηζζφηεξα ιάζε εκθαλίζηεθαλ ζηα δχζθνια 

γηλφκελα, φπσο ήηαλ αλακελφκελν. ηα κέηξηα γηλφκελα νη ηξεηο πξψηνη 

ηα γλψξηδαλ θαιά, ελψ νη άιινη δχν άιινηε απαληνχζαλ ζσζηά θαη 

άιινηε φρη. Δπίζεο νη ζηξαηεγηθέο πνπ ρξεζηκνπνίεζαλ ήηαλ δηάθνξεο, 

αλάινγα κε ην εθάζηνηε γηλφκελν. 
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6.2.3 Παξάγνληεο ζηνπο νπνίνπο νθείινληαη νη ρακειέο επηδφζεηο  

 

 Γηα ηελ αλαδήηεζε ησλ παξαγφλησλ ησλ δπζθνιηψλ ζηελ 

πξνπαίδεηα γηα ηνλ Πέηξν θαη ηε Μαξία, πξαγκαηνπνηήζεθε ζπδήηεζε κε 

ην δάζθαιν ηεο ηάμεο. Μεηά απφ απηήλ πξνέθπςαλ ηα εμήο: 

Όζν αθνξά ζηνλ Πέηξν, παξνπζηάδεη έληνλα ζπκπηψκαηα 

αλσξηκφηεηαο ζε ζχγθξηζε κε ηνπο ζπλνκειίθνπο ηνπ θαη είλαη γεληθά 

αθεξεκέλνο θαηά ηε δηάξθεηα φισλ ησλ καζεκάησλ. Σν νηθνγελεηαθφ 

ηνπ πεξηβάιινλ δελ παξνπζηάδεη θαλέλα πξφβιεκα. Οη γνλείο ηνπ είλαη 

εθπαηδεπηηθνί θαη πξαγκαηνπνηνχλ ζπρλέο επηζθέςεηο ζην ζρνιείν, κε 

ζθνπφ λα ελεκεξσζνχλ γηα ηελ πξφνδν ηνπ γηνπ ηνπο. Οη ππνζέζεηο ηνπ 

δαζθάινπ ζρεηηθά κε ην πνχ νθείινληαη νη δπζθνιίεο ζηελ πξνπαίδεηα, 

έρνπλ λα θάλνπλ κε ηελ αλσξηκφηεηα θαη ηελ αθεξεκάδα ηνπ καζεηή, 

φπσο θαη κε ηελ αδηαθνξία ηνπ γηα ηα καζήκαηα θαη φρη κε θάπνην 

λνεηηθφ πξφβιεκα.    

Όζν αθνξά ζηε Μαξία, θαηάγεηαη απφ ηελ Αιβαλία θαη ε 

πξνζαξκνγή ηεο ειιεληθή ζρνιηθή πξαγκαηηθφηεηα ήηαλ αξθεηά 

δχζθνιε. ην νηθνγελεηαθφ ηεο πεξηβάιινλ, ε κεηέξα ηεο δε γλσξίδεη 

ειιεληθά, κε απνηέιεζκα φιεο νη νηθνγελεηαθέο επζχλεο λα πέθηνπλ 

πάλσ ζηε Μαξία (πιεξσκή ινγαξηαζκψλ, ηξέμηκν ζε ππεξεζίεο θιπ.). 

Σν γεγνλφο απηφ κεηψλεη ην ρξφλν πνπ έρεη ζηε δηάζεζή ηεο γηα κειέηε, 

ελψ ηε γεκίδεη κε άγρνο, θάηη πνπ θάλεθε έληνλα ζε φιεο ηηο ζπλαληήζεηο 

πνπ είρα καδί ηεο. Χζηφζν, πξνζπαζεί πνιχ θαη έρεη βειηησζεί 

ζεκαληηθά ζε ζρέζε κε ην πξνεγνχκελν ηξίκελν. Ο δάζθαινο ζηε 

βαζκνινγία ηεο είλαη ζρεηηθά ειαζηηθφο καδί ηεο, αθνχ ιακβάλεη ππφςε 

ηνπ ηηο δπζθνιίεο ηεο καζήηξηαο κέζα ζηελ νηθνγέλεηά ηεο. Οη ππνζέζεηο 

ηνπ δαζθάινπ ζρεηηθά κε ην πνχ νθείινληαη νη δπζθνιίεο ζηελ 

πξνπαίδεηα, έρνπλ λα θάλνπλ κε ην ππεξβνιηθφ άγρνο ηεο, ηελ έιιεηςε 

ρξφλνπ γηα κειέηε θαζψο θαη ηελ έιιεηςε ππνδνκήο ζε φια ηα 

καζήκαηα. ε θακία πεξίπησζε δελ νθείινληαη ζε λνεηηθφ πξφβιεκα. 

χκθσλα κε ην δάζθαιν θαλείο απφ ηνπο δχν δε ρξεηάδεηαη λα 

επηζθεθηεί θάπνην Κ.Γ.Α.Τ. (Κέληξα Γηάγλσζεο Αμηνιφγεζεο θαη 

Τπνζηήξημεο), αθνχ ζεσξεί ηηο δπζθνιίεο ηνπο απνηέιεζκα άιισλ 

παξαγφλησλ θαη φρη απνηέιεζκα λνεηηθψλ πξνβιεκάησλ.  
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6.3 πδήηεζε 

 

 Μέζα απφ απηή ηε κηθξή έξεπλα επηδηψρζεθε λα γίλεη θαλεξφ 

θαηά πφζν απηά πνπ ππνζηεξίδνπλ νη δηάθνξνη εξεπλεηέο ζρεηηθά κε ηελ 

εθκάζεζε ηεο πξνπαίδεηαο απφ παηδηά κε καζεζηαθέο δπζθνιίεο, ηζρχνπλ 

θαη ζηελ πξαγκαηηθφηεηα.  

 Οη πέληε καζεηέο πνπ ζπκκεηείραλ ζηελ φιε δηαδηθαζία, 

αληηκεηψπηδαλ δπζθνιίεο ζηα καζεκαηηθά. Δπίζεο, φινη 

ρξεζηκνπνηνχζαλ δηάθνξεο ζηξαηεγηθέο (επαλαιακβαλφκελε πξφζζεζε, 

αλεβαίλσ δχν-δχν θαη πέληε-πέληε, γλσξίδσ ην πξνεγνχκελν γηλφκελν 

θαη πξνζζέησ ή γλσξίδσ ην επφκελν γηλφκελν θαη αθαηξψ, ηα 

αληίζηξνθα γηλφκελα ηεο πξνπαίδεηαο θιπ.) πξνθεηκέλνπ λα θαηαιήμνπλ 

ζε θάπνην απνηέιεζκα. Απφ απηνχο νη δχν καζεηέο θάλεθε λα έρνπλ 

αξθεηά έληνλν πξφβιεκα ζηελ πξνπαίδεηα, πνπ νθεηιφηαλ, ζχκθσλα κε 

ην δάζθαιν, ζε αλσξηκφηεηα ηνπ ραξαθηήξα ή ζε πνηθηιία αξλεηηθψλ 

θαηαζηάζεσλ πνπ βηψλνπλ κέζα ζηελ νηθνγέλεηά ηνπο.  

 Η γεληθφηεξε ζπκπεξηθνξά ηνπο ζε φιε ηε δηάξθεηα ηεο έξεπλαο  

ήηαλ πνιχ θαιή θαη πάληα ήηαλ πξφζπκα λα ζπκκεηέρνπλ ζε φιεο ηηο 

δξαζηεξηφηεηεο πνπ ηνπο έζεηα.  

 πλνιηθά, φινη νη καζεηέο ηεο ηάμεο αληαπνθξίζεθαλ επράξηζηα 

θαη δελ παξνπζηάζηεθαλ πξνβιήκαηα ζηε ζπλεξγαζία κνπ κε ην 

δάζθαιν, ν νπνίνο πνιχ επγεληθά κνπ παξαρψξεζε ηηο πιεξνθνξίεο πνπ 

γλψξηδε γηα ηνπο καζεηέο ηνπ.    

 πκπεξαζκαηηθά κπνξνχκε λα πνχκε φηη, φλησο νη αδχλακνη 

καζεηέο παξνπζηάδνπλ νξηζκέλεο δπζθνιίεο ζηελ πξνπαίδεηα θαη νη 

ζηξαηεγηθέο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ πνηθίινπλ, αλάινγα κε ηε δπζθνιία ησλ 

γηλνκέλσλ. Απαξαίηεην ζεσξείηαη ην γεγνλφο ηεο ζπλερνχο εμάζθεζεο 

ησλ καζεηψλ πάλσ ζηελ πξνπαίδεηα, θαζψο θαη ε δηδαζθαιία 

κλεκνληθψλ ζηξαηεγηθψλ πνπ δηεπθνιχλνπλ ηνπο αδχλακνπο θαη φρη 

κφλν καζεηέο ζηελ εθκάζεζή ηεο. Σέινο, νπζηαζηηθήο ζεκαζίαο είλαη 

θαη ε βνήζεηα ησλ γνλέσλ ζην ζπίηη, νη νπνίνη κε ηε ζεηξά ηνπο 

ζπκβάιινπλ νπζηαζηηθά ζηελ πξνζπάζεηα ηνπ δαζθάινπ ζρεηηθά κε ηε 

δηδαζθαιία ηεο πξνπαίδεηαο.   
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Δπίινγνο  

  

 ηε ζπγθεθξηκέλε εξγαζία παξνπζηάζηεθαλ νη δηάθνξεο 

απφςεηο ησλ εξεπλεηψλ, φζν αθνξά ζηε κάζεζε θαη δηδαζθαιία ηεο 

πξνπαίδεηαο ζε παηδηά κε καζεζηαθέο δπζθνιίεο. Δπηπιένλ, 

θαηαγξάθεθαλ νη δηάθνξεο κλεκνληθέο ζηξαηεγηθέο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ 

νη ελ ιφγσ καζεηέο ζηνλ πνιιαπιαζηαζκφ γεληθά. Δηδηθφηεξα, έγηλε 

αλαθνξά ζηηο κλεκνληθέο ζηξαηεγηθέο  γηα ηελ πξνπαίδεηα, θαζψο θαη 

ζηελ ζπκβνιή ηεο επαλαηξνθνδφηεζεο θαη απηναμηνιφγεζεο ησλ 

παηδηψλ απηψλ. Καηφπηλ, έγηλε ιφγνο γηα ην ξφιν ηνπ εθπαηδεπηηθνχ θαη 

ηε ζηάζε ηεο νηθνγέλεηαο απέλαληη ζηελ εθκάζεζε ηεο πξνπαίδεηαο απφ 

ηα παηδηά ηνπο. Παξάιιεια, παξνπζηάζηεθε ε ζρέζε κεηαμχ ηερλνινγίαο 

θαη πξνπαίδεηαο θαη πψο ε πξψηε βνεζάεη απνηειεζκαηηθά ηε δεχηεξε. 

Σέινο, πξαγκαηνπνηήζεθε έξεπλα ζε Γεκνηηθφ ρνιείν ηεο Φιψξηλαο 

γηα λα δηαπηζησζεί θαηά πφζν νη αδχλακνη καζεηέο ηεο Δ΄ Γεκνηηθνχ 

γλσξίδνπλ ηελ πξνπαίδεηα θαη πνηεο ζηξαηεγηθέο ππνινγηζκνχ 

ρξεζηκνπνηνχλ.  

 πκπεξαζκαηηθά, έλα απφ ηα ραξαθηεξηζηηθά γλσξίζκαηα ησλ 

παηδηψλ κε καζεζηαθέο δπζθνιίεο είλαη ε αδχλακε κλήκε. Γηα ην ιφγν 

απηφ ε ρξήζε κλεκνληθψλ ζηξαηεγηθψλ, φπσο νη ιέμεηο – θιεηδηά, ε 

κέζνδνο ζχλδεζεο αξηζκψλ-ιέμεσλ, ηα αθξψλπκα, ε κλεκνλνηερληθή 

Yodai θ.ά., ζπκβάιιεη ζηελ επθνιφηεξε απνκλεκφλεπζε πιεξνθνξηψλ.
48

 

Πην ζπγθεθξηκέλα, ε επθνιφηεξε εθκάζεζε ηεο πξνπαίδεηαο απφ παηδηά 

κε καζεζηαθέο δπζθνιίεο ζηεξίδεηαη ζε κλεκνληθέο ζηξαηεγηθέο γηα θάζε 

νηθνγέλεηα αξηζκψλ, φπσο αλαθέξζεθε παξαπάλσ.  

 Σέινο, κπνξνχκε λα πνχκε φηη ε πξνπαίδεηα ηαιαηπψξεζε πνιιέο 

γεληέο καζεηψλ. ηε ζεκεξηλή πξαγκαηηθφηεηα θαη φπσο θάλεθε κέζα 

απφ ηελ έξεπλα, νη καζεηέο πνπ αληηκεησπίδνπλ επηπιένλ δπζθνιίεο ζηα 

Μαζεκαηηθά θαη γεληθά ζε φια ηα καζήκαηα δελ είλαη ζε ζέζε λα 

θαηαιήγνπλ ζηα ζσζηά απνηειέζκαηα 

ησλ γηλνκέλσλ ηεο πξνπαίδεηαο. Έηζη, 

γίλεηαη θαλεξφ φηη ε εθκάζεζε θαη 

δηδαζθαιία ηεο πξνπαίδεηαο ζε παηδηά 

κε καζεζηαθέο δπζθνιίεο απνηειεί 

ζπλδπαζκφ πνιιψλ παξαγφλησλ, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ηνπ δαζθάινπ, 

ηνπ νηθνγελεηαθνχ πεξηβάιινληνο θαη 

ηεο ηερλνινγίαο.       

 

 

                                                 
48

 Thomas E. Scruggs and Margo A. Mastropieri, (1990), «Mnemonic Instruction for Students with 

Learning Disabilities: What it is and what it does», Learning Disability Quarterly, Volume 13, pp 271-

280 
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πλεληεύμεηο γηα ηελ πξνπαίδεηα 
 

1) Γηώξγνο  
 

Απιά γηλόκελα 
Ννκίδεηο όηη μέξεηο ηελ πξνπαίδεηα; 

Σελ μέξσ. 

Τελ μέξεηο πνιύ θαιά; 

Δ φρη θαη ηφζν. 

Θέισ λα αλέβεηο 2-2 θαη πέξα από ην 20 αλ κπνξείο. 

2,4,6,8, 10.....30  (σζηά) 

Τώξα ζέισ λα κνπ πεηο ηελ πξνπαίδεηα ηνπ 2  

1x2=2, 2x2=4, 3x2=6, 4x2=8 θ.ν.θ. (σζηά) 

Θέισ λα κνπ πεηο πόζν θάλεη 2x3. 

2x3=6 

Θα κνπ πεηο πώο ην βξήθεο; 

Γηαηί 3+3 θάλεη 6. 

Ωξαία. Τώξα ζέισ λα κνπ πεηο πόζν θάλεη 2x6. 

12. 

Πώο ην βξήθεο; 

Σν βξήθα επεηδή 6+6 θάλεη 12. 

Θέισ ηώξα λα αλέβεηο 5-5 όπσο ζην θξπθηό όηαλ ηα θπιάηε. 

5, 10, 15, 20......100 (σζηά) 

Θέισ λα κνπ αλέβεηο 10-10. 

10, 20, 30, 40,.......100 

Θέισ λα κνπ πεηο πόζν θάλεη 6x5. 

30 

Πώο ην βξήθεο; Τη ζθέθηεθεο; 

θέθηεθα επεηδή.... (αξγεί πνιχ) 

Θέιεηο λα κνπ δείμεηο ζην αξηζκεηήξην; 

(Υσξίδεη έμη πεληάδεο) 

Θέισ ηώξα λα κνπ πεηο πόζν θάλεη 9x5 

9x5 θάλεη 45 

Πώο ην βξήθεο; 

Γηαηί 5+5+5+5+5+5+5+.... Χρ, κπεξδεχηεθα! 

Πώο ην βξήθεο θαη κνπ απάληεζεο θαηεπζείαλ; 

Γηαηί 10x5=50, βγάδνπκε ην 5 θαη κέλεη 45. 

 

Μέηξηα γηλόκελα 
Πάκε ηώξα ζηελ πξνπαίδεηα ηνπ 3. Πόζν θάλεη 4x3; 

4x3=12 

Πώο ην βξήθεο; 

Δπεηδή 3+3=6 θαη άιιε δπν θνξέο ην 3 πνπ θάλεη 6.Άξα 6+6=12 
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Πόζν θάλεη 3x4; 

12. 

Πώο ην βξήθεο; 

Σν βξήθα γηαηί 4+4+4=12   

Πόζν θάλεη 4x5; 

20. 

Πώο ην βξήθεο; 

.....Μκκκ.... Γηαηί 4+4+4+4=20 

Πόζν θάλεη 7x4; 

28. 

Πώο ην βξήθεο; 

7+7+7+7=28 

Πόζν θάλεη 2x2; 

2x2=4 

Πώο ην βξήθεο; 

Αθνχ 2+2=4 

Πόζν θάλεη 3x3; 

3x3=9 

Πώο ην βξήθεο; 

Γηαηί 3+3+3=9 

Ωξαία. 4x4; 

4x4=16 

Πώο ην βξήθεο; 

4+4+4+4=16 

Πόζν θάλεη 5x5; 

30. 

Πώο ην βξήθεο; 

Δίπα 6x5=30, βγάδνπκε απφ ην 30 ηα 5 θαη καο κέλνπλ 25. 

Ωξαία. 6x6;   

6x6=36 

Πώο ην βξήθεο; 

Δπεηδή 6+6+.6+6+6+6=36 

Πόζν θάλεη 7x7; 

49. 

Κη απηό κε πξόζζεζε ην βξήθεο; Πξνζζέηεηο εθηάξηα; 

Ναη. 

8x8 πόζν θάλεη; 

64 

Πάιη ηελ πξόζζεζε ρξεζηκνπνίεζεο; Καλέλαλ άιιν ηξόπν; 

Όρη. 

Πόζν θάλεη 9x9; 

81 
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Καη 10x10; 

100. 

 

Δύζθνια γηλόκελα 
Θέισ ηώξα λα κνπ πεηο πόζν θάλεη 7x8. 

7x8=56 

Πώο ην βξήθεο; 

Γηαηί 8x8=64, βγάδνπκε απφ ην 64 ην 8 θαη καο κέλνπλ 56. 

Ωξαία. Τώξα ζέισ λα κνπ πεηο πόζν θάλεη 8x6. 

8x6=...(θαζπζηεξεί ιίγν λα απαληήζεη)  

Θέιεηο κήπσο λα ρξεζηκνπνηήζεηο ην αξηζκεηήξην; 

Ναη γηαηί δπζθνιεχνκαη. 

(Παίξλεη 6 νρηάδεο κεηξάεη θαη βξίζθεη ην απνηέιεζκα 48) 

Πόζν θάλεη 6x9; 

6x9=54 

Τη ζθέθηεθεο θαη βξήθεο ην 54; 

θέθηεθε φηη 10x6=60, βγάδνπκε απφ ηα 60 ηα 6 θαη καο κέλνπλ 54. 

Θέισ ηώξα λα κνπ πεηο πόζν θάλεη 7x6. 

7x6=42. 

Πώο ην βξήθεο απηό ην 42; 

Δεεε.... Πξφζζεζα 7+7+7+7+7+7 

Δληάμεη. Κη έλα ηειεπηαίν, πόζν θάλεη 9x8. 

9x8=73 

Γηα ζθέςνπ ιίγν θαιύηεξα. 

Α ην βξήθα! 9x8=72.  

Πώο ην βξήθεο; 

(Μπεξδεχεηαη ιίγν) 

Αθνχ 9x9=81, αθαηξψ 9 θαη κνπ κέλνπλ 72 
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2) Πέηξνο 
 

Απιά γηλόκελα 
Ννκίδεηο όηη μέξεηο ηελ πξνπαίδεηα; 

Ναη.  

Τελ μέξεηο πνιύ θαιά; 

Δ κε δπζθνιεχεη ιίγν. 

Θέισ λα αλέβεηο 2-2 θαη πέξα από ην 20 αλ κπνξείο. 

2,4,6......20. (σζηά)  

Τώξα ζέισ λα κνπ πεηο ηελ πξνπαίδεηα ηνπ 2 

1x2=2, 2x2=4, 3x2=6, 4x2=8...... 10x2=20 (Μπεξδεχεηαη ιίγν κε ηε 

ζεηξά ησλ αξηζκεηηθψλ δεδνκέλσλ) 

Θέισ λα κνπ πεηο πόζν θάλεη 2x3. 

2x3=6 

Θα κνπ πεηο πώο ην βξήθεο; 

Δίπα απφ κέζα κνπ 2x3=6. 

Τν ήμεξεο δειαδή από έμσ; 

Ναη. 

Ωξαία. Τώξα ζέισ λα κνπ πεηο πόζν θάλεη 2x6. 

2x6=14. Όρη κπεξδεχηεθα. 12. 

Πώο ην βξήθεο; 

Δίπα πάιη απφ κέζα κνπ 2x6=12 

Μήπσο ζθάθηεθεο ηίπνηα άιιν; 

Δεεε...Αλέβεθα  απφ κέζα κνπ 2-2 

Θέισ ηώξα λα κνπ πεηο πόζν θάλεη 2x5. 

2x5=10 

Πώο ην βξήθεο απηό ην 10; 

Απφ ηελ πξνπαίδεηα ηνπ 5. Δίπα 2x5=10 

Θέισ ηώξα λα κνπ πεηο πόζν θάλεη 2x7. 

2x7=14 

Πώο ην βξήθεο ην 14; 

Δίπα ηελ πξνπαίδεηα ηνπ 2. Άξα 2x7=14. 

Θέισ ηώξα λα αλέβεηο 5-5 όπσο ζην θξπθηό όηαλ ηα θπιάηε. 

5, 10, 15, 20.......100 (σζηά) 

Θέισ λα κνπ αλέβεηο 10-10. 

10, 20, 30, 40,.......100 

Θέισ λα κνπ πεηο πόζν θάλεη 6x5. 

30. 

Πώο ην βξήθεο; Τη ζθέθηεθεο; 

Αλέβεθα 5-5 κέρξη ην 6. Έμη θνξέο. 

Θέισ ηώξα λα κνπ πεηο πόζν θάλεη 9x5 

9x5=45 
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Πώο ην βξήθεο; 

Ήμεξα πφζν θάλεη 10x5=50. Δίπα βγάδσ 5 άξα 45. 

 

Μέηξηα γηλόκελα 
Πάκε ηώξα ζηελ πξνπαίδεηα ηνπ 3. Πόζν θάλεη 4x3; 

12. 

Πώο ην βξήθεο; 

Ήμεξα πφζν θάλεη 3x3=9 θαη είπα θαη άιια 3, 12. 

Πόζν θάλεη 3x4; 

12.  

Πώο ην βξήθεο; 

Με ηελ πξνπαίδεηα ηνπ 4 

Πόζν θάλεη 6x3; 

23. 

Σθέςνπ ιίγν θαιύηεξα. Μήπσο ζέιεηο λα ρξεζηκνπνηήζεηο ην 

αξηζκεηήξην; 

Όρη, ζα ην βξσ κφλνο κνπ. 28. 

Όρη. Γείμε κνπ θαιύηεξα ζην αξηζκεηήξην. (Σνλ βνεζάσ ιίγν λα 

ρσξίζεη ηηο ηξηάδεο) Μεηξάεη θαη βξίζθεη ηειηθά 18. 

Πόζν θάλεη 7x3; 

21. 

Πώο ην βξήθεο; 

Δίπακε πφζν θάλεη 6x3=18 θαη άιια 3, 21. 

Πόζν θάλεη 2x4; 

8. 

Πώο ην βξήθεο; 

Δίπα απφ κέζα κνπ 2x4=8 

Ωξαία. Θέισ ηώξα λα κνπ πεηο πόζν θάλεη 2x2. 

4. 

Πώο ην βξήθεο; 

Αλέβεθα 2-2 ηέζζεξηο θνξέο.  

Πόζν θάλεη 3x3; 

6. Όρη 9. 

Πώο ην βξήθεο; 

Δίπα 3x3=9 

Ωξαία.4X4; 

12. 

Όρη. Σθέςνπ θαιύηεξα. 

....(Αξγεί)....14. 20.....Α ην βξήθα! 16. 

Πώο ην βξήθεο ηειηθά; 

θέθηεθα πξψηα πφζν θάλεη 3x4 θαη κεηά έβαια άιια 4. Οπφηε 16 

Πόζν θάλεη 5x5; 

25. 
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Πώο ην βξήθεο; 

Ήμεξα πφζν θάλεη 5x6=30, κείνλ 5...25 

Ωξαία. 6x6; 

36 (αξγεί πνιχ) 

Πώο ην βξήθεο; 

Δίπα 5x6=30 θαη άιια 6 καο θάλεη 36 

Πόζν θάλεη 7x7; 

42. 

Όρη. Σθέςνπ πην πξνζεθηηθά 

(Γελ κπνξεί λα ην βξεη, νπφηε ηνλ πξνηξέπσ λα ρξεζηκνπνηήζεη ην 

αξηζκεηήξην. 

Υσξίδεη 7 εθηάδεο θαη κεηξάεη έλα έλα). 

49 

Ωξαία. Άξα 7x7=49.  

8x8 πόζν θάλεη; 

Δεεε.... (δπζθνιεχεηαη πνιχ) 

Να  ην βξνύκε ζην αξηζκεηήξην; 

Ναη θαιχηεξα. 

(Υσξίδεη θαη κεηξάεη έλα έλα) 

64. 

Ωξαία. Άξα 8x8=64 

Ξέξεηο κήπσο πόζν θάλεη 9x9; 

9x9=81 

Πώο ην βξήθεο; 

Δ απηφ ην ήμεξα απφ έμσ. 

Καη 10x10; 

100. Κη απηφ ην ήμεξα απφ έμσ. 

 

Δύζθνια γηλόκελα 
Θέισ ηώξα λα κνπ πεηο πόζν θάλεη 5x6. 

30. 

Πώο ην βξήθεο; 

Ξέξσ φηη 4x5=25 (ελλνεί 5x5=25) θαη βάδσ άιια 5.  

Θέισ ηώξα λα κνπ πεηο πόζν θάλεη 7x8. 

(Γπζθνιεχεηαη). 48 

Γείμε κνπ θαιύηεξα ζην αξηζκεηήξην 7x8. 

(Υσξίδεη θαη κεηξάεη έλα έλα) 

56. 

Ωξαία. Τώξα ζέισ λα κνπ πεηο θη έλα ηειεπηαίν, πόζν θάλεη 8x6. 

Απηφ μέξσ.... 

Μελ αγρώλεζαη. 

(...Αξγεί πνιχ....) 
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Θέιεηο κήπσο λα ρξεζηκνπνηήζεηο ην αξηζκεηήξην; 

(Υσξίδεη θαη κεηξάεη έλα έλα) 

48. 
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3) Μαξία 
 

Απιά γηλόκελα 
Ννκίδεηο όηη μέξεηο ηελ πξνπαίδεηα; 

Δ θαιά. 

Θέισ λα αλέβεηο 2-2 θαη πέξα από ην 20 αλ κπνξείο. 

2, 4, 6, 8, ......36 θαη πάεη ιέγνληαο. 

Τώξα ζέισ λα κνπ πεηο ηελ πξνπαίδεηα ηνπ 2. 

1x2=2, 2x2=4, 3x2=6.....10x2=20 (σζηά) 

Θέισ λα κνπ πεηο πόζν θάλεη 2x3. 

6. 

Θα κνπ πεηο πώο ην βξήθεο; 

Δεεεε... 

Τη ζθέθηεθεο; 

Δ δελ μέξσ. 

Τν μέξεηο από έμσ; 

Ναη 

Ωξαία. Τώξα ζέισ λα κνπ πεηο πόζν θάλεη 2x5. 

10. 

Πώο ην βξήθεο; 

Δ ην ίδην θη απηφ. Σν ήμεξα. 

Θέισ ηώξα λα αλέβεηο 5-5. 

5, 10, 15, 20, 25....100 (σζηά) 

Θέισ λα αλεβείο 10-10. 

10, 20, 30, 40......100 (σζηά) 

Θέισ λα κνπ πεηο πόζν θάλεη 6x5. 

30. 

Πώο ην βξήθεο; 

Δε ζθέθηεθα πξψηα 5x5=25 θαη κεηά ιέσ θαη άιια 5, 30. 

Θέισ ηώξα λα κνπ πεηο πόζν θάλεη 3x10. 

30. 

Πώο ην βξήθεο; 

.....(δελ απαληάεη).... 

Τν μέξεηο από έμσ; 

Ναη. 

 

Μέηξηα γηλόκελα 
Πάκε ηώξα ζηελ πξνπαίδεηα ηνπ 3 θαη ηνπ 4. Πόζν θάλεη 4x3; 

12. 

Πώο ην βξήθεο; 

Σν μέξσ απφ έμσ θη απηφ. 

Πόζν θάλεη 3x4; 

12. 
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Απηό πώο ην βξήθεο; 

Δίλαη ην αληίζηξνθφ ηνπ 4x3. 

Πόζν θάλεη 6x3; 

18. 

Πώο ην βξήθεο; 

θέθηεθα απφ κέζα κνπ 1x6=6, 2x6=12 άξα 3x6=18. 

Πόζν θάλεη 7x4; 

28 

Πώο ην βξήθεο; 

Πξψηα είπα 2x7=14 θαη κεηά πξφζζεζα θαη ην βξήθα. 

Πόζν θάλεη 2x2; 

4. 

Πώο ην βξήθεο; 

Δ απηφ ην ήμεξα. 

Πόζν θάλεη 3x3; 

9. 

Πώο ην βξήθεο; 

Μνπ ήξζε θαηεπζείαλ ζην κπαιφ. 

Ωξαία.4x4; 

16. 

Πώο ην βξήθεο; 

Σν ίδην. 

Πόζν θάλεη 5x5; 

25. 

Πώο ην βξήθεο; 

Πξψηα είπα 4x5=20 θαη κεηά άιια 5. 

Ωξαία. 6x6; 

36. 

Πώο ην βξήθεο; 

Πξψηα είπα 5x6=30 θαη άιια 6. 

Πόζν θάλεη 7x7; 

(...αξγεί...) 

Μήπσο ζέιεηο λα ρξεζηκνπνηήζεηο ην αξηζκεηήξην; 

Δ φρη εληάμεη. Δίλαη ιίγν δχζθνιν. 

Μελ αγρώλεζαη. 

Γείμε κνπ ζην αξηζκεηήξην 7x7. 

(Γπζθνιεχεηαη θαη ζην αξηζκεηήξην. Σειηθά ρσξίδεη εθηά εθηάξηα θαη 

κεηξάεη 7+7=14 θαη άιια 14 καο θάλεη 28 θαη άιια 14 καο θάλεη 42 θαη 7 

καο θάλεη 49) 

49. 

8x8 πόζν θάλεη; 

64. 
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Πώο ην βξήθεο; 

Απηφ ην ζπκάκαη. 

Πόζν θάλεη 9x9; 

81. 

Απηό πώο ην βξήθεο; 

Σν ίδην θη απηφ. Σν ζπκφκνπλ. 

Καη 10x10; 

100. 

Πώο ην βξήθεο; 

Δίπα ζηελ αξρή 1x1=1, φρη ηψξα, φηαλ ηα κάζαηλα, θαη κεηά έβαια ηα 

κεδεληθά. 

 

Δύζθνια γηλόκελα 
 Πόζν θάλεη 5x6; 

30. 

Πώο ην βξήθεο; 

Δ ην ήμεξα. 

Θέισ ηώξα λα κνπ πεηο πόζν θάλεη 7x8. 

(......θαζπζηεξεί.....) 56 

Πώο ην βξήθεο; 

Δπεηδή 7x7=49 θαη έβαια άιια 7. 

Ωξαία. Τώξα ζέισ λα κνπ πεηο πόζν θάλεη 8x6. 

(......θαζπζηεξεί.....) 50 

Όρη. Σθέςνπ θαιύηεξα. 

(.....δπζθνιεχεηαη λα ην βξεη....) 

Θέιεηο κήπσο λα ρξεζηκνπνηήζεηο ην αξηζκεηήξην; 

Μηζφ ιεπηφ, ζα ην βξσ. 

Γελ κπνξψ. 

Τη έπαζεο; Κόιιεζεο;  

Έια λα ην βξνύκε ζην αξηζκεηήξην. Γελ είλαη θαθό! 

(Σα ράλεη ιίγν. Mπεξδεχεηαη θαη ζην αξηζκεηήξην. Παίξλεη 8x8 αληί 8x6. 

Σε βνεζάσ λα θαηαιάβεη. ηε ζπλέρεηα κεηξάεη: 6+6=12 θαη άιια 12 24 

θαη άιια 12 36 θαη άιια 12 48). 

Άξα 8x6; 

48 

Πόζν θάλεη 6x9; 

6x9; (θαζπζηεξεί αξθεηά) 54 

Τη ζθέθηεθεο θαη βξήθεο ην 54; 

Δ ζθέθηεθα απφ κέζα κνπ 10x6=6, βγάδσ ηα 6 θαη κέλνπλ 54. 

Θέισ ηώξα λα κνπ πεηο πόζν θάλεη 7x6. 

42. 

Πώο ην βξήθεο; 

6x6=36 θαη άιια 6. 
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Δληάμεη. Κη έλα ηειεπηαίν, πόζν θάλεη 9x8; 

Σν μέξσ απηφ. 64 

Γηα ζθέςνπ ιίγν θαιύηεξα. 

Πψο ην είπαηε; 

9x8. 

(...θαζπζηεξεί πνιχ...) 73 

Όρη. Θα κνπ δείμεηο ζην αξηζκεηήξην ή κπνξείο λα ην βξεηο κόλε ζνπ; 

Μπνξψ θαη κφλε κνπ. 

9x9=81 αθαηξψ 8 θαη κέλνπλ 73. 

Όρη. Πξέπεη λα αθαηξέζεηο 9, αθνύ ην 9x9 αλήθεη ζηελ πξνπαίδεηα ηνπ 

9. 

Α λαη. 9x9=81 λα βγάισ 9 κνπ κέλνπλ 72. 

Ωξαία. Άξα 9x8 ή 8x9 καο θάλεη 72. 
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4) Γηάλλεο 

 

Απιά γηλόκελα 
Ννκίδεηο όηη μέξεηο ηελ πξνπαίδεηα; 

Ναη. 

Τελ μέξεηο πνιύ θαιά; 

Μκκκ, φρη θαη ηφζν. 

Θέισ λα αλέβεηο 2-2 θαη πέξα από ην 20 αλ κπνξείο. 

2, 4, 6, 8,....24 θηάλεη κέρξη εδψ; (σζηά) 

Ναη σξαία. Τώξα ζέισ λα κνπ πεηο ηελ πξνπαίδεηα ηνπ 2 

Δ πάιη 2-2 παο. 1x2=2, 2x2=4, 3x2=6....10x2=20 (Μπεξδεχεηαη ιίγν. 

σζηά) 

Θέισ ηώξα λα αλέβεηο 5-5 όπσο ζην θξπθηό όηαλ ηα θπιάηε. 

5, 10, 15, 20.....100 (σζηά) 

Θέισ ηώξα λα αλέβεηο 10-10. 

10, 20, 30, 40....100 (σζηά) 

Θέισ λα κνπ πεηο πόζν θάλεη 2x3. 

6. 

Θα κνπ πεηο πώο ην βξήθεο; 

Γηαηί 3+3 θάλεη 6. Άξα 2x3.... 

Ωξαία. Τώξα ζέισ λα κνπ πεηο πόζν θάλεη 2x5. 

10. 

Πώο ην βξήθεο; 

5+5=10 

 

Μέηξηα γηλόκελα 
Πάκε ηώξα ζηελ πξνπαίδεηα ηνπ 3 θαη ηνπ 4 

Πόζν θάλεη 3x4; 

12. 

Πώο ην βξήθεο; 

Σν μέξσ. 

Πόζν θάλεη 4x3; 

12 πάιη αθνχ είλαη ην αληίζηξνθν. 

Πόζν θάλεη 6x3; 

18. 

Πώο ην βξήθεο; 

Δ ην μέξσ απφ έμσ. 

Πόζν θάλεη 2x2; 

4. 

Πώο ην βξήθεο; 

Αθνχ 2+2=4. 
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Πόζν θάλεη 3x3; 

9. 

Πώο ην βξήθεο; 

Αθνχ 3x3=9. 

Ωξαία.4x4; 

16. 

Πώο ην βξήθεο; 

Δ ην βξήθα. Γηαηί 2x4=8 θαη 8+8=16 

Πόζν θάλεη 5x5; 

25. 

Απηό πώο ην βξήθεο; 

Σν μέξσ. (Γειάεη) 

Ωξαία. 6x6; 

36. 

Να κελ ζε ξσηήζσ πώο ην βξήθεο; 

Δ φρη. Αθνχ θη απηφ ην μέξσ απφ έμσ. 

Πόζν θάλεη 7x7; 

Κάηζε...40...ή 2 ή 8. 42; 

Όρη. 

48. 

Όρη. Γηα ζθέςνπ θαιύηεξα. 

Κάπνπ εθεί είλαη πάλησο. 

Σθέςνπ ιίγν. Κη αλ δελ κπνξέζεηο λα βξεηο ζα κνπ δείμεηο ζην 

αξηζκεηήξην. 

Πψο ην είπαηε; 

7x7. 

Πάξε ην αξηζκεηήξην. 

(Υσξίδεη θαη κεηξάεη έλα έλα) 

49. 

Ωξαία. 8x8 πόζν θάλεη; 

64. 

Απηό πώο ην βξήθεο; 

Δ ην μέξσ. (Γειάεη) 

Πόζν θάλεη 9x9; 

81. 

Καη 10x10; 

100. 

Θέισ ηώξα λα κνπ πεηο πόζν θάλεη 7x3. 

21. 

Πώο ην βξήθεο; 

Γηαηί 2x7=14 βάδσ θη άιια 7 θαη ην βξίζθσ. 

Ωξαία. Τώξα ζέισ λα κνπ πεηο πόζν θάλεη 5x4. 

20. 
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Πώο ην βξήθεο; 

Ξέξσ φηη 5x4 καο θάλεη 20. Ή λα ζαο ην εμεγήζσ θαη θαιχηεξα. 2x5=10 

άξα 4 θνξέο καο θάλεη 20. 

 

Δύζθνια γηλόκελα 
Πνιύ σξαία ζθέθηεθεο. Θέισ λα κνπ πεηο πόζν θάλεη 5x6. 

30. 

Απηό πώο ην βξήθεο; 

Σν μέξσ. 

Θέιεηο λα κνπ ην εμεγήζεηο ιίγν; 

Δεε... Δίπα 6x6=36 νπφηε 5x6=30. 

7x8 πόζν θάλεη; 

56. 

Πώο ην βξήθεο; 

Καη ην ζπκφκνπλ ιίγν θαη ιίγν ην είπα έηζη. 

Πόζν θάλεη 8x6; 

48. 

Πώο ην βξήθεο; Τη ζθέθηεθεο; 

Δίπα 6x6=36 θαη άιιεο 2 θνξέο, πξφζζεζα 12 δειαδή, άξα 48.  

Πόζν θάλεη 6x9; 

64; 

Όρη... 

Απηφ δελ ην ζπκάκαη. 

Γελ πεηξάδεη. Θα ην βξνύκε ζην αξηζκεηήξην. 

(Υσξίδεη θαη κεηξάεη έλα έλα) 

54. 

Θέισ ηώξα λα κνπ πεηο πόζν θάλεη 7x6. 

42. 

Απηό πώο ην βξήθεο; 

Δ είπα 6x6=36 θαη άιιε κία θνξά ην 6, 42. 

Ωξαία. Κη έλα ηειεπηαίν, πόζν θάλεη 9x8; 

Απηφ ην 'ρσ. 45 δελ είλαη; 

Όρη. Σθέςνπ... 

72; 

Ναη. Πώο ην βξήθεο; 

Δίπα 9x9=81. Δ κείνλ 9. 
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5) Κώζηαο 
 

Απιά γηλόκελα 
Ννκίδεηο όηη μέξεηο ηελ πξνπαίδεηα; 

Ναη. 

Σε δπζθνιεύεη θαζόινπ; 

Όρη. 

Θέισ λα αλέβεηο 2-2 θαη πέξα από ην 20 αλ κπνξείο. 

2, 4, 6, 8....20. Μέρξη εδψ; 

Ναη θαιά είλαη. Τώξα ζέισ λα κνπ πεηο ηελ πξνπαίδεηα ηνπ 2 

1x2=2, 2x2=4, 3x2=6....10x2=20 (Μπεξδεχεηαη ιίγν. σζηά) 

Θέισ ηώξα λα αλέβεηο 5-5 όπσο ζην θξπθηό όηαλ ηα θπιάηε. 

5, 10, 15, 20...100 (σζηά) 

Θέισ ηώξα λα αλεβείο 10-10. 

10, 20, 30, 40....100 (σζηά) 

Θέισ λα κνπ πεηο πόζν θάλεη 2x3. 

6. 

Θα κνπ πεηο πώο ην βξήθεο; 

Δεε...2x3 καο θάλεη 6. 

Ωξαία. Τώξα ζέισ λα κνπ πεηο πόζν θάλεη 2x5 

10. 

Πώο ην βξήθεο; Τη ζθέθηεθεο; 

(Γπζθνιεχεηαη λα απαληήζεη)  

Σν μέξσ απφ έμσ. 

Πόζν θάλεη 2x6; 

12. 

Απηό πώο ην βξήθεο; 

Σν μέξσ. 

 

Μέηξηα γηλόκελα 
Πάκε ηώξα ζηελ πξνπαίδεηα ηνπ 3 θαη ηνπ 4. 

Πόζν θάλεη 3x4; 

12. 

Πόζν θάλεη 4x3; 

12. 

Πώο ην βξήθεο; 

Δίλαη ην αληίζεην απηφ. 

Πόζν θάλεη 6x3; 

18. 

Πώο ην βξήθεο; 

Δ απφ ηελ πξνπαίδεηα! 
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Πόζν θάλεη 5x4; 

20. 

Κη απηό από ηελ πξνπαίδεηα ην μέξεηο; 

Ναη. 

Πόζν θάλεη 2x2; 

4. 

Πώο ην βξήθεο; 

2+2=4. 

Πόζν θάλεη 3x3; 

6 ε φρη! 9. 

Πώο ην βξήθεο; 

Σν μέξσ απηφ. 

Ωξαία.4x4; 

16. 

Πώο ην βξήθεο; 

Δ θη απηφ απφ έμσ ην μέξσ. 

Πόζν θάλεη 5x5; 

25. 

Ωξαία. 6x6; 

36. 

Πόζν θάλεη 7x7; 

49. 

Δδώ κήπσο ζθέθηεθεο θάηη δηαθνξεηηθό από πξηλ; 

Όρη. 

8x8 πόζν θάλεη; 

64. 

Πόζν θάλεη 9x9; 

81. 

Καη 10x10; 

100. 

 

Δύζθνια γηλόκελα 
Ωξαία. Θέισ λα κνπ πεηο πόζν θάλεη 5x6. 

30. 

Πώο ην βξήθεο; 

Απφ ηελ πξνπαίδεηα ηνπ 5 θαη ηνπ 6.  

Θέισ ηώξα λα κνπ πεηο πόζν θάλεη 7x8. 

56. 

Απηό πώο ην βξήθεο; 

Πξνπαίδεηα. 

Ωξαία. 8x6; 

48. 
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Πώο ην βξήθεο; 

Απηφ θαη ην ήμεξα θαη απφ ηελ πξνπαίδεηα. 

Θέιεηο ιίγν λα κνπ πεηο πώο ζθέθηεθεο; 

Δίπα απφ κέζα κνπ ηελ πξνπαίδεηα ηνπ 6. 

Πόζν θάλεη 6x9; 

54. 

Πώο ην βξήθεο; 

Δίπα 10x6=60 θαη έβγαια 6. 

Θέισ ηώξα λα κνπ πεηο πόζν θάλεη 7x6. 

7x6; 42. 

Πώο ην βξήθεο απηό ην 42; 

Απφ ηελ πξνπαίδεηα. 

Δληάμεη. Κη έλα ηειεπηαίν, πόζν θάλεη 9x8; 

72. 

Πώο ην βξήθεο απηό ην 72; 

Έθαλα 10x8 θαη έβγαια 8. 
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Tεζη WRAT3 (Wide Range Achievement Test, Revision 3) 
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Standard Progressive Matrices ηνπ Raven (SPM) 
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