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Math-lexic [Dyscalculia Poem]
These numbers dance around me,
Singing songs of defeat.
At first I see a three, or is it a two?
I can feel my heartbeat from my head to my toes.
It bangs my neck like a bass drum.
The cold sweat is like a second layer to my body.
My pencil makes a soft carving noise,
But nothing but scribbles comes out.
My hand is on fire, or is it my mind?
All the numbers and symbols stare me down
They laugh and sneer as warm tears tickle my cheek
My mind is a prison where I always have a life sentence.
It's like my eyes and my mind have two different brains
My eyes try to scan my paper but my mind refuses to listen
The anger brews inside me like angry waves crashing against rocks
All I see is red
My teeth are clenched so tightly my jaw aches
I don't get it.
Dam. Dam. Dam.
Another mistake
As if it's a surprise
So I look back down at the gang of 1, 2, and 3's
And my eyes ache in pain
For all I see is,
s'3 2 1
Kristin
(16 years old, she has Dyscalculia)
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Περίληψη
Η παρούσα εργασία αποτελεί μια μελέτη της υπάρχουσας βιβλιογραφίας γύρω
από τις Μαθησιακές Δυσκολίες και ιδιαίτερα τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν
οι μαθητές στα Μαθηματικά. Μελετάται επίσης ειδικότερα και το φαινόμενο της
Δυσαριθμησίας. Αρχικά γίνεται μία γενική θεώρηση των Μαθησιακών
Δυσκολιών και παραθέτονται τα χαρακτηριστικά των μαθητών με Μαθησιακές
Δυσκολίες, έτσι ώστε ο καθηγητής του γενικού σχολείου παρατηρώντας τη
συμπεριφορά του μαθητή να τον διακρίνει από τους τυπικούς μαθητές.
Ακολουθεί η παρουσίαση των προτεινόμενων τεχνικών διδασκαλίας και
στρατηγικών αντιμετώπισης. Η επιλογή αυτών των τεχνικών και στρατηγικών
όμως γίνεται με γνώμονα τη δυνατότητα εφαρμογής από εκπαιδευτικό γενικής
αγωγής στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση. Στη συνέχεια παραθέτονται ενδεικτικά
Σχέδια Διδασκαλίας μέσω δραστηριοτήτων σε κάποιες ενότητες, με στόχο να
ενσωματωθούν σε αυτές κατά το δυνατόν περισσότερες από τις προτεινόμενες
προσαρμογές. Ως δεδομένο θεωρείται ότι στην τάξη για την οποία σχεδιάζεται η
διδασκαλία

υπάρχουν

μαθητές

με

Μαθησιακές

Δυσκολίες,

οι

οποίοι

αντιμετωπίζουν δυσκολίες σε συγκεκριμένες δεξιότητες, που οι έρευνες
σχετίζουν με την μαθηματική επίδοση. Με αυτή την υπόθεση, η διδασκαλία
απευθύνεται σε όλους τους μαθητές, βοηθάει εξαιρετικά τα άτομα με
Μαθησιακές Δυσκολίες και δεν δημιουργεί πρόβλημα στους προχωρημένους
ή/και τους άριστους μαθητές.

Λέξεις Κλειδιά
Μαθησιακές

Δυσκολίες,

Μαθησιακές

Δυσκολίες

στα

Μαθηματικά,

Δυσαριθμησία, χαρακτηριστικά, τεχνικές αντιμετώπισης, στρατηγικές μάθησης,
τεχνικές υποστήριξης, Ενδεικτικό Σχέδιο Διδασκαλίας, δραστηριότητες.
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Πρόλογος-Ευχαριστίες
“Ο καθένας μας έχει το δικό του μοναδικό τρόπο να μαθαίνει και να
αντιλαμβάνεται την πραγματικότητα. Κι αυτό δεν είναι πάντοτε πρόβλημα, έτσι
δεν είναι;”
Το έναυσμα να ασχοληθώ με το θέμα αυτής της εργασίας μου δόθηκε
από την επαφή μου (μέσω ενισχυτικής κατ’ οίκον διδασκαλίας) με μαθήτρια που
είχε χαρακτηριστεί από τα Κέντρα Διαφοροδιάγνωσης, Διάγνωσης και
Υποστήριξης Ειδικών Εκπαιδευτικών Αναγκών (ΚΕΔΔΥ), ως άτομο με Ειδικές
Μαθησιακές δυσκολίες. Μέσω της καθημερινής επαφής μαζί της, άρχισε να
γίνεται έντονη η επιθυμία μου να μάθω τι ακριβώς συνιστά τον όρο Μαθησιακές
Δυσκολίες στην εκπαίδευση, πότε αυτές εμφανίζονται και πως εξελίσσονται
μέσα από τη διαδικασία της μάθησης. Ξεκινώντας την ενημέρωση μου πάνω σε
αυτό το θέμα μου γεννήθηκαν αναρίθμητες ερωτήσεις όπως παραδείγματος
χάριν ποιοι είναι οι παράγοντες από τους οποίους εξαρτάται η ανάπτυξη των
μαθηματικών γνώσεων και δεξιοτήτων και κάτω από ποιες συνθήκες οι
παράγοντες αυτοί μπορούν να αποτελέσουν τροχοπέδη της μαθηματικής
προόδου. Υπάρχουν λάθη που παρατηρούνται συχνότερα κατά την ενασχόληση
των μαθητών με τα Μαθηματικά; Αν ναι, τι είδους είναι αυτά; Υπάρχουν
τεχνικές και στρατηγικές να υποστηριχτούν τα παιδιά που συναντούν τέτοιου
είδους

Δυσκολίες

στα

Μαθηματικά

και

μέθοδοι

να

αντιμετωπιστούν

συγκεκριμένα λάθη; Μπορεί να προσαρμοστεί το κοινό πρόγραμμα προκειμένου
να υποστηριχτούν αυτά τα παιδιά στο κοινό σχολείο;
Απώτερος στόχος είναι η κατάδειξη του γεγονότος ότι η αντιμετώπιση, ως
ένα βαθμό, είναι δυνατή στα πλαίσια της κοινής τάξης, με κατάλληλες
προσαρμογές της διδασκαλίας από εκπαιδευτικούς γενικής αγωγής. Άλλωστε,
«το κλειδί για την επιτυχημένη στροφή προς την εκπαιδευτική αντιμετώπιση δεν
είναι η ύπαρξη της εκπαιδευτικής έρευνας, αλλά η διάχυση των αποτελεσμάτων
της στους εκπαιδευτικούς και η αλλαγή των αντιλήψεων και καθημερινών
διδακτικών πρακτικών τους.» (Παντελιάδου & Μπότσας, 2007)
Σε αυτό το σημείο θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Κύριο Μαρκόπουλο
Χρήστο και τον Κύριο Σπανό Δημήτριο για τις συμβουλές τους, ως μέλη της
Εξεταστικής Επιτροπής. Επίσης ευχαριστώ ιδιαιτέρως τον επιβλέποντα μου
Κύριο Πατρώνη Αναστάσιο, για την άριστη συνεργασία που είχαμε, κατά την
εκπόνηση της παρούσας διπλωματικής εργασίας, καθώς και το ΚΕΔΔΥ Αχαΐας
για τις χρήσιμες συμβολές του.
ΠΑΤΡΑ 2012
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Εισαγωγή
Έχει παρατηρηθεί ένας αριθμός παιδιών με φυσιολογική νοημοσύνη, τα
οποία αναπτύσσονται μέσα σε ένα θετικό οικογενειακό περιβάλλον, έχουν τις
ίδιες ευκαιρίες σχολικής μάθησης με τους συμμαθητές του και δεν παρουσιάζουν
προβλήματα στο να αντιληφθούν έννοιες των μαθηματικών, ούτε άλλου είδους
προβλήματα, εντούτοις όμως αποτυγχάνουν συστηματικά στα Μαθηματικά
ή/και σε κάποια άλλα σχολικά μαθήματα ή ασχολίες. Η ομάδα αυτών των
μαθητών έχει προκαλέσει την προσοχή αρκετών ερευνητών τις τελευταίες
δεκαετίες.
Οι Μαθησιακές Δυσκολίες αποτελούν την πολυπληθέστερη κατηγορία
ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών και απασχολούν σημαντικό αριθμό μαθητών,
γονέων, εκπαιδευτικών και ερευνητών από πολλούς επιστημονικούς χώρους. Τα
προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι μαθητές με Μαθησιακές Δυσκολίες είναι
αυξημένα και αφορούν τόσο στο γνωστικό όσο και στο συναισθηματικό και
κοινωνικό τομέα. Αν και τα πιο συχνά και σοβαρά προβλήματα αφορούν στην
κατανόηση και στην παραγωγή του γραπτού λόγου, δυσκολίες εμφανίζονται
επίσης στα Μαθηματικά και στην κατανόηση των εννοιών στις φυσικές
επιστήμες. Οι μαθητές με Μαθησιακές Δυσκολίες αντιμετωπίζουν επίσης
σημαντικά προβλήματα στην εφαρμογή γνωστικών και μεταγνωστικών
στρατηγικών, ενώ παράλληλα εμφανίζουν δυσκολίες στις στρατηγικές μελέτης,
στην παρακολούθηση της διδασκαλίας και αυξημένο άγχος και αποτυχία στις
εξετάσεις. Η ικανότητα κάθε ατόμου να μαθαίνει, είναι ένα φαινόμενο που
συνδέεται με την διατήρηση και την εξέλιξη της ζωής, την εκπαίδευση, την
πρόοδο και την ανάπτυξη του πολιτισμού. Ωστόσο, αυτό που παρατηρείται είναι
ότι η μάθηση δεν είναι πάντοτε επιτυχής και ολοκληρωμένη. Υπάρχουν
περιπτώσεις

που

η

μάθηση

μπορεί

να

είναι

δύσκολη

ή

ελλιπής

ή

αποσπασματική ή/και αποτυχημένη. Οι λόγοι αυτοί μπορεί να οφείλονται είτε
στο ίδιο το άτομο, είτε στο περιβάλλον μέσα στο οποίο ζει και μαθαίνει
(Πόρποδας, 2003β).
Όπως

έχει

επισημανθεί

“οι

δυσκολίες

και

τα

προβλήματα

που

αντιμετωπίζουν ορισμένα άτομα στη μάθηση και την απόκτηση γνώσεων δεν
φαίνεται να είναι ένα καινούριο θέμα. Λογικά οι δυσκολίες αυτές θα πρέπει να
υπάρχουν από τότε που οι άνθρωποι άρχισαν να μαθαίνουν και να αποκτούν
γνώσεις. Ωστόσο, στις σύγχρονες κοινωνίες, που η ανάγκη για περισσότερη, αλλά
και ταχύτερη απόκτηση γνώσεων είναι μεγαλύτερη, είναι επόμενο ότι τα
προβλήματα των ατόμων με τη μάθηση και απόκτηση γνώσεων θα είναι
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περισσότερο έκδηλα. Επιπλέον, η γενίκευση της εκπαίδευσης, η αναγνώριση των
δικαιωμάτων των ατόμων με ειδικές ανάγκες και δυσκολίες, η άνοδος του βιοτικού
επιπέδου και η ευαισθητοποίηση των κοινωνιών στα θέματα των ατόμων με
αναπηρίες συνέβαλαν στην αναγνώριση της έννοιας και της πραγματικότητας των
Μαθησιακών Δυσκολιών ως ιδιαίτερου ζητήματος με εκπαιδευτικές, ψυχολογικές
και κοινωνικές διαστάσεις” (Πόρποδας, 2003α)
Η χαμηλή επίδοση, ή ενδεχομένως και η αποτυχία των μαθητών αυτών,
έχει ερμηνευτεί ανάλογα με το είδος της ανάλυσης των ερευνητών ή την
ειδικότητα τους. Ωστόσο ο όρος «Μαθησιακές Δυσκολίες» είναι γενικός και
χρησιμοποιείται για να χαρακτηρίσει τις όποιες δυσκολίες μάθησης ανεξάρτητα
από τις αιτίες. Οι μαθητές με Μαθησιακές Δυσκολίες δεν αποτελούν μια
ομοιογενή ομάδα με κοινές εκδηλώσεις και χαρακτηριστικά αλλά έναν
ετερογενή

πληθυσμό

πολυκαθοριζόμενο

αιτιολογικά

(Μιχελογιάννης

&

Τζενάκη, 2000). Οι Μαθησιακές Δυσκολίες μπορεί να οφείλονται σε χαμηλό
νοητικό επίπεδο, σε ψυχολογικούς παράγοντες, σε διαταραχές της ανάπτυξης,
μπορεί να επηρεάζονται από ένα ενδεχομένως άσχημο οικογενειακό, κοινωνικό
ή πολιτισμικό περιβάλλον, όπως οι κακές συνθήκες διαβίωσης, η πολιτισμική
αποστέρηση, η διγλωσσία κ.α. Κάποιες φορές βέβαια μπορεί η αιτιολογία τους
να έγκειται στο ίδιο το σχολικό περιβάλλον, επειδή είναι δυνατόν η ίδια η
μαθησιακή διαδικασία ή ο εκπαιδευτικός ως άτομο να μην ανταποκρίνονται στις
δυνατότητες ή τις προσδοκίες του μαθητή.
Η διαφορετικότητα με την οποία τα παιδιά αυτά αντιλαμβάνονται,
εσωτερικεύουν και οργανώνουν τα

ερεθίσματα που λαμβάνουν από το

περιβάλλον τους, μια διαφορετική δηλαδή οργάνωση του εγκεφάλου, φαίνεται
να είναι το σημείο όπου εντοπίζονται τα σοβαρότερα αίτια των Μαθησιακών
Δυσκολιών. Το μόνο για το οποίο είμαστε βέβαιοι είναι πως πρόκειται για
γενετικά προδιαγεγραμμένες καταστάσεις, οι οποίες ενδέχεται να έχουν και
κληρονομικό χαρακτήρα. Οι δυσκολίες αυτές χαρακτηρίζονται ως απροσδόκητες
και μη αναμενόμενες, καθώς το άτομο θεωρητικά διαθέτει τις βασικές
δεξιότητες για την κατάκτηση των προς μάθηση αντικειμένων μέσα στα πλαίσια
των γενικότερων επιδόσεών του σε άλλους τομείς. Οι δυσκολίες αυτές είναι
μόνιμες, επιμένουν και ταλαιπωρούν το άτομο παρά την βοήθεια από το
περιβάλλον, τους εκπαιδευτικούς, τους γονείς και τους ειδικούς που σχετίζονται
με αυτό το θέμα. Προσωρινά κάποιες από αυτές αντιμετωπίζονται. Ωστόσο,
στην πορεία εμφανίζονται άλλες που έχουν σαν βάση τους το συγκεκριμένο
πρόβλημα, με αποτέλεσμα την απαίτηση ενός διαρκούς αγώνα από όλους.
Η παρούσα διπλωματική εργασία αποτελείται από μια μελέτη της
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υπάρχουσας βιβλιογραφίας γύρω από τις Μαθησιακές Δυσκολίες γενικά και
ιδιαίτερα στα Μαθηματικά, καθώς και από σχολιασμό απόψεων μαθητών με
τέτοιου είδους δυσκολίες. Σε κάθε σχολική τάξη για την οποία σχεδιάζεται η
διδασκαλία,

υπάρχουν

μαθητές

με

Μαθησιακές

Δυσκολίες,

οι

οποίοι

αντιμετωπίζουν δυσκολίες σε συγκεκριμένες δεξιότητες, που σχετίζονται με την
μαθηματική επίδοση. Η παρούσα εργασία πραγματεύεται ειδικά και το
φαινόμενο της Δυσαριθμησίας, καθώς έρευνες έχουν δείξει ότι μεγάλο ποσοστό
παιδιών αντιμετωπίζουν δυσκολίες με τη γλώσσα των αριθμών και το χειρισμό
γεωμετρικών σχημάτων ή συμβόλων.
Ωστόσο οι σοβαρές δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι μαθητές δεν
οφείλονται αποκλειστικά στη γενική φύση των Μαθησιακών Δυσκολιών, αλλά
και στις ιδιαίτερες γνωστικές και οργανωτικές απαιτήσεις που δημιουργούνται
στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Οι μαθητές έρχονται σε επαφή με ένα μεγάλο
αριθμό εκπαιδευτικών, οι οποίοι δεν γνωρίζουν τις ιδιαιτερότητές τους, ενώ ο
όγκος των παρεχόμενων πληροφοριών και οι γνωστικές απαιτήσεις είναι
συγκριτικά με την πρωτοβάθμια εκπαίδευση ιδιαίτερα αυξημένες. Για τον λόγο
αυτό, θέλοντας να κατανοηθεί καλύτερα η διαφορετικότητα αυτών των παιδιών
έτσι ώστε να διακριθούν και να βοηθηθούν, όσο αυτό είναι εφικτό, η εργασία
αυτή προσπαθεί να συνθέσει βασικές πληροφορίες για τις Μαθησιακές
Δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι μαθητές στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, έτσι
ώστε η ανίχνευση, η διάγνωση και η αντιμετώπιση τους να είναι ευκολότερη.
Αναλυτικότερα η δομή της εργασίας έχει ως εξής:


Στο Κεφάλαιο 1 αναπτύσσεται μια γενική θεώρηση των Μαθησιακών
Δυσκολιών. Ειδικότερα αναφέρεται στα ιστορικά στοιχεία και την εξέλιξη
τους, σε έναν ευρέως αποδεκτό από την επιστημονική κοινότητα ορισμό,
στα αίτια των Μαθησιακών Δυσκολιών και τα κριτήρια διάγνωσης τους.
Επίσης γίνεται προσπάθεια να κατανοηθεί ο τρόπος που γίνεται η
διάκριση των παιδιών με μαθησιακές δυσκολίες στα Μαθηματικά και
παρουσιάζονται

μύθοι που κυριαρχούν πάνω στις Μαθησιακές

Δυσκολίες και η ανασκευή τους.


Το Κεφάλαιο 2 επικεντρώνεται στη σχέση των Μαθησιακών Δυσκολιών
με τα Μαθηματικά και ειδικότερα με το φαινόμενο της Δυσαριθμησίας.
Αναπτύσσονται τα απαραίτητα δομικά στοιχεία για τη μάθηση των
μαθηματικών

και

εξετάζεται

η

αναπτυξιακή

διαταραχή

στα

Μαθηματικά, τα χαρακτηριστικά και οι μορφές της Δυσαριθμησίας
καθώς και τα συμπτώματα της. Τέλος γίνεται αναφορά των Μαθησιακών
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Δυσκολιών στην γεωμετρία χωριστά.


Το Κεφάλαιο 3 είναι αφιερωμένο στην αντιμετώπιση των Μαθησιακών
Δυσκολιών, στο μέτρο του δυνατού, από τους εκπαιδευτικούς του κοινού
σχολείου μέσω τεχνικών διδασκαλίας και στρατηγικών μάθησης.
Υπάρχουν στρατηγικές που μπορούν να βοηθήσουν τους μαθητές να
λύνουν διάφορα προβλήματα που αντιμετωπίζουν στη μνήμη, στην
οργάνωση, στην επεξεργασία/κατανόηση και τον έλεγχο χωρίς τη
βοήθεια του δασκάλου κάθε φορά.



Τέλος, το Κεφάλαιο 4 αναφέρεται στην έννοια της δραστηριότητας και τη
χρησιμότητα της καθώς και σε Ενδεικτικά Σχέδια Διδασκαλίας στην Α’
και Β’ γυμνασίου. Επίσης γίνεται μία προσπάθεια πιλοτικής διδασκαλίας
τετράγωνων

αριθμών

σε

μία

μαθήτρια

της

Ε’

Δημοτικού

και

παρατηρούνται οι απαντήσεις της.

Αγγελική Η. Γρετσίστα

16

Κεφάλαιο 1
Γενική θεώρηση των Μαθησιακών
Δυσκολιών
1.1. Ιστορικά στοιχεία και εξέλιξη της μελέτης /
έρευνας των Μαθησιακών Δυσκολιών.
Οι Μαθησιακές Δυσκολίες συνθέτουν τη μεγαλύτερη κατηγορία ειδικών
εκπαιδευτικών αναγκών και σύμφωνα με τη βιβλιογραφία, διεθνή κι ελληνική,
το 50% των μαθητών1 που φοιτούν σε Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής,
χαρακτηρίζονται ως μαθητές με Μαθησιακές Δυσκολίες. Ωστόσο, το 80% από
αυτές αφορούν δυσκολίες στην ανάγνωση2 (Παντελιάδου & Μπότσας, 2007.
Παντελιάδου, 2004. Kavale & Forness, 2000).
Υπάρχουν πολλές αναφορές πάνω στις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν τα
παιδιά και οι ενήλικες στη μάθηση, στις πιθανές αιτίες των μαθησιακών
δυσκολιών, αλλά και τη συνεισφορά τους στις ατομικές διαφορές, οι οποίες
εμφανίζονται κιόλας από την αρχαία Ελλάδα (Μann, 1979). Όμως η πρώτη
εισαγωγή του όρου «Μαθησιακές Δυσκολίες» έρχεται το 1962, από τον ψυχολόγο
και ειδικό παιδαγωγό Samuel Kirk, σε ένα συνέδριο γονέων με παιδιά που είχαν
προβλήματα μάθησης και ειδικούς που ασχολούνταν με την ειδική αγωγή. Ο
όρος αυτός έγινε αμέσως αποδεκτός, διότι ήταν γενικός, περιγραφικός χωρίς να
αναφέρεται σε πιθανή αιτιολογία. Το επιστημονικό ενδιαφέρον όμως για τις μη
αναμενόμενες δυσκολίες που παρουσιαζόταν στη διαδικασία της μάθησης και
δεν μπορούσαν να εξηγηθούν από το νοητικό δυναμικό των μαθητών, είχε
ξεκινήσει πολύ νωρίτερα. Η πορεία των Μαθησιακών Δυσκολιών τους δύο
τελευταίους αιώνες έχει χωριστεί σε έξι χρονικές περιόδους (Bender, 2004.
Ηallahan & Mercer, 2001). Οι δύο πρώτες από αυτές είναι προδρομικές, γιατί
αναφέρονται στις προσπάθειες των επιστημόνων να προσεγγίσουν τις
1

Για την αποφυγή των διπλών τύπων μαθητής ή μαθήτρια που ενδεχομένως να επιβαρύνει τον
αναγνώστη, στο κείμενο η λέξη «μαθητής» θα αναφέρεται και στα δύο γένη.
2
Οι δυσκολίες αυτές είναι γνωστές ως Δυσαναγνωσία και αποτελούν μέρος των ΕΜΔ στη Γλώσσα.
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Μαθησιακές Δυσκολίες μέσα από τη σύνδεσή τους με άλλες ανάλογες
καταστάσεις.
Α. Περίοδος της ευρωπαϊκής θεμελίωσης – Κλινική (1800 – 1920):
Την περίοδο αυτή παρατηρείται η πραγματοποίηση σημαντικών ερευνών
και ανακαλύψεων στον τομέα της νευρολογίας που πραγματοποιήθηκαν στην
Ευρώπη. Οι έρευνες αυτές αφορούσαν κυρίως σε προβλήματα λόγου και ομιλίας
και εστίαζαν αρχικά στη μελέτη περιπτώσεων ενηλίκων που είχαν απώλειες σε
νοητική λειτουργικότητα μετά από εγκεφαλική βλάβη. Τα φαινόμενα απωλειών
στη γλωσσική ικανότητα και ομιλία, αποδόθηκαν σε βλάβες σε συγκεκριμένα
εγκεφαλικά κέντρα και πήραν ονόματα όπως «λεξική τύφλωση» ή «σύμφυτη
λεξική τύφλωση» παρά την καλή γενική ικανότητα όρασης (Hinshelwood, 1917).
Β. Περίοδος αμερικανικής θεμελίωσης – Μεταφορά στην τάξη (1920 – 1960):
Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου η ερευνητική προσπάθεια πέρασε
από την Ευρώπη στην Αμερική με κύριο εκφραστή το νευρολόγο Samuel Orton. H
έρευνα

άρχισε

να

μεταφέρεται

πλέον

και

στη

σχολική

τάξη

όπου

πραγματοποιήθηκαν προσπάθειες μελέτης των δυσκολιών που αντιμετώπιζαν
παιδιά στο σχολικό περιβάλλον (Οrton, 1925. 1937). Ο Orton υποστήριξε πως οι
Μαθησιακές Δυσκολίες ήταν αποτέλεσμα ενός και μοναδικού παράγοντα
ανώριμης εγκεφαλικής ανάπτυξης, που είχε ως συνέπειες την οπτικο-χωρική
σύγχυση (στρεμφοσυμβολία) και τις δυσκολίες στη μάθηση. Η έρευνα
επικεντρώθηκε

στις

δυσκολίες

οπτικής

αντίληψης,

ενώ

αναπτύχθηκαν

διδακτικές προσεγγίσεις γραφοφωνημικών αντιστοιχιών, με κυριότερη την
πολυαισθητηριακή.
Γ. Περίοδος αφετηρίας (1960 – 1975):
Είναι η περίοδος κατά την οποία οι δυσκολίες που αντιμετωπίζουν τα
παιδιά στο σχολείο χωρίς άλλη προφανή αιτία, καλούνται Μαθησιακές
Δυσκολίες. Παράλληλα με την ονοματοδοσία από τον Kirk το 1962, αρχίζουν οι
πρώτες απόπειρες να ορισθεί αυτό το φαινόμενο. Έτσι σηματοδοτείται η
μετάβαση από το ιατρικο-βιολογικό μοντέλο στο ψυχο-παιδαγωγικό, με τους
ορισμούς να περιλαμβάνουν συνήθως την περιγραφή των Μαθησιακών
Δυσκολιών ως σημαντική απόκλιση από τη μέση επίδοση, αποκλείοντας όμως
περιπτώσεις παιδιών που ανήκουν σε άλλες ομάδες μειονεξίας, όπως η νοητική
καθυστέρηση (Lyon, Fletcher & Barnes, 2002). Στην προσπάθεια να μετρηθεί
ποσοτικά η δυσκολία και να διαγνωσθεί πιο εύκολα, ο Bateman, μαθητής του
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Kirk, ορίζει την απόκλιση του νοητικού δυναμικού από την επίδοση στο
ακαδημαϊκό έργο (ανάγνωση, γραφή, αντίληψη μαθηματικών), ως βασικό
διαγνωστικό κριτήριο (Bateman, 1965).
Δ. Περίοδος σταθεροποίησης – Διεύρυνση (1975 – 1985):
Κατά την περίοδο αυτή, οι γονείς των παιδιών με Μαθησιακές Δυσκολίες,
αλλά και οι ειδικοί που ασχολούνται με αυτά, οργανώνονται και ασκούν
πολιτικές πιέσεις σε τοπικό και ευρύτερο επίπεδο. Εμφανίζονται νομικά κείμενα
(νόμοι και δικαστικές αποφάσεις) που αναγνωρίζουν τις Μαθησιακές Δυσκολίες
ως αυτοτελή ειδική ανάγκη, καθώς και την αναγκαία χρήση ιδιαίτερων και
εξειδικευμένων υπηρεσιών. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα την ανάπτυξη πολλών
νέων τεχνικών και προσεγγίσεων διδασκαλίας που ενσωματώνουν όλο και
περισσότερα ερευνητικά δεδομένα. Επίσης, σε αυτήν την περίοδο διατυπώνεται η
μεταγνωστική θεωρία3, η οποία θα οδηγήσει την επόμενη περίοδο στην
ανάπτυξη διδακτικών προγραμμάτων, αλλά και σε μια διαφορετική οπτική για
τις Μαθησιακές Δυσκολίες.
Ε. Περίοδος της αμφισβήτησης (1985 – 2000):
Στις σχεδόν δύο δεκαετίες αυτές παρατηρήθηκε αντιπαράθεση για τις
διαγνωστικές μεθόδους των Μαθησιακών Δυσκολιών, υπήρξε συζήτηση για την
ένταξη των μαθητών στις γενικές τάξεις, αλλά και αμφιβολία για το αν οι
Μαθησιακές Δυσκολίες είναι πραγματικό φαινόμενο ή τεχνούργημα. Παρ’ όλα
αυτά, αρκετά στοιχεία των Μαθησιακών Δυσκολιών, όπως ο ορισμός και η
έρευνα στις βιολογικές αιτίες, αλλά και στη φωνολογική επεξεργασία,
εδραιώθηκαν και αποτέλεσαν κυρίαρχα χαρακτηριστικά τόσο της περιόδου
αυτής, όσο και της κατηγορίας των Μαθησιακών Δυσκολιών (Wagner, Torgesen
& Rashotte, 1994. Stanovich, 1988).
ΣΤ. Περίοδος αποδόμησης και επανοικοδόμησης (2000 – σήμερα):
Πολλά

στοιχεία

των

Μαθησιακών

Δυσκολιών

απασχολούν

τον

επιστημονικό κλάδο μέχρι και σήμερα. Επιτακτική ανάγκη αποτελεί η
οριοθέτηση των παραγόντων που συνιστούν τις Μαθησιακές Δυσκολίες και η
ολοκλήρωση της εικόνας τους, αλλά και ο τρόπος αξιολόγησης και παρέμβασης
τους. Επιπρόσθετα, εκφράζονται και αμφιβολίες σχετικά με κυριαρχία του
3

Η μεταγνωστική θεωρία αναφέρεται στη γνώση των γνωστικών λειτουργιών του ατόμου από το
ίδιο, αλλά και στην ικανότητά του να παρακολουθεί και να παρεμβαίνει στην πορεία της γνωστικής
του διαδικασίας (Flavell, 1976. 1979. Wong, 1991).
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κριτηρίου της απόκλισης μεταξύ γνωστικού δυναμικού και επίδοσης (Sideridis,
Morgan, Botsas, Padeliadu & Fuchs, 2006) και προτείνονται εναλλακτικά μοντέλα
(Ανταπόκριση στη Διδασκαλία) με έμφαση στον έγκαιρο εντοπισμό και την
αντιμετώπιση.

1.2. Ορισμός
Δυσκολιών

και

διάκριση

των

Μαθησιακών

Ο όρος «Μαθησιακές Δυσκολίες» χρησιμοποιείται για να περιγράψει ένα
σύνολο διαταραχών που μειώνουν την ικανότητα ενός ατόμου να επικοινωνήσει
ή να μάθει. Πρόκειται για ένα πολυσυλλεκτικό όρο που μπορεί να αναφέρεται σε
πολύ

διαφορετικές

συνθήκες

όπως

δυσκολίες

αντίληψης,

εγκεφαλικές

δυσλειτουργίες, Δυσλεξία, Δυσαριθμησία κ.α.
Καθ’ όλη τη διάρκεια της ιστορικής εξέλιξης του όρου των Μαθησιακών
Δυσκολιών, ο οποίος χρησιμοποιήθηκε από τον Κirk (1962) και μέχρι σήμερα,
διατυπώθηκαν πολλοί ορισμοί, ανάλογα με την ειδικότητα των ερευνητών κάθε
φορά, προσπαθώντας να αναδειχθεί η φύση των Μαθησιακών Δυσκολιών. Οι
αναζητήσεις των επιστημόνων, ερευνητικές και θεωρητικές, έχουν οδηγήσει σε
σημαντικό αριθμό ορισμών, οι οποίοι βρίσκονται σε συνεχή κριτική ανάλυση και
προσαρμογή (Ysseldyke, 2005). O Kirk χρησιμοποίησε αυτό τον όρο για να
αναφερθεί στην περίπτωση ενός παιδιού και την αναντιστοιχία ανάμεσα στις
εμφανείς ικανότητές του να μάθει και την τελική του απόδοση. Από τότε έχει
παραχθεί ένα μεγάλο σύνολο ορισμών ανάλογα με την κυρίαρχη αντίληψη κάθε
εποχής σχετικά με τη φύση των Μαθησιακών Δυσκολιών. Πρόκειται για μια
διαδικασία που δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμη. Η επιστημονική κοινότητα
βρίσκεται σε μια διαρκή προσπάθεια για βελτίωση του ορισμού.
Το 1988, η Εθνική Μικτή επιτροπή για τις Μαθησιακές Δυσκολίες
(National Joint Committee on Learning Disabilities, N. J. C. L. D.) των Η.Π.Α.
αναθεώρησε όλα όσα μέχρι τότε είχε αναφέρει ο Kirk και κατασκεύασε έναν
ευρέως αποδεκτό από την επιστημονική κοινότητα ορισμό, ο οποίος ήταν ο εξής:
«Οι Μαθησιακές Δυσκολίες (Learning Disabilities) είναι ένας γενικός όρος
που αναφέρεται σε μια ανομοιογενή ομάδα διαταραχών, οι οποίες εκδηλώνονται με
σημαντικές δυσκολίες στην πρόσκτηση και χρήση ικανοτήτων ακρόασης, ομιλίας,
ανάγνωσης, γραφής, συλλογισμού ή μαθηματικών ικανοτήτων.
Οι

διαταραχές

αυτές

είναι

εγγενείς

στο

άτομο,

αποδίδονται

σε

δυσλειτουργία του κεντρικού νευρικού συστήματος και μπορεί να υπάρχουν σε όλη
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τη διάρκεια της ζωής. Προβλήματα σε συμπεριφορές αυτοελέγχου, κοινωνικής
αντίληψης και κοινωνικής αλληλεπίδρασης μπορεί να συνυπάρχουν με τις
Μαθησιακές Δυσκολίες, αλλά δεν συνιστούν από μόνα τους Μαθησιακές
Δυσκολίες.
Αν και οι Μαθησιακές Δυσκολίες μπορεί να εμφανίζονται μαζί με άλλες
καταστάσεις μειονεξίας (π.χ. αισθητηριακή βλάβη, νοητική καθυστέρηση, σοβαρή
συναισθηματική διαταραχή) ή με εξωτερικές επιδράσεις, όπως οι πολιτισμικές
διαφορές, η ανεπαρκής ή ακατάλληλη διδασκαλία, δεν είναι το άμεσο αποτέλεσμα
αυτών των καταστάσεων ή επιδράσεων» (Hammill, 1990).
Βάσει

του

ορισμού

αυτού

προκύπτουν

κάποια

στοιχεία

που

διαφοροποιούν τους μαθητές με Μαθησιακές Δυσκολίες από τους τυπικούς
συμμαθητές τους ή από μαθητές με άλλα προβλήματα (Παντελιαδου &
Μπότσας, 2007.):
Οι Μαθησιακές Δυσκολίες εκδηλώνονται με μια σειρά από δυσκολίες και
χαρακτηριστικά, που δεν είναι όμως κοινά σε όλο τον πληθυσμό. Υπάρχουν
πολλά και διαφορετικά χαρακτηριστικά, άλλα από τα οποία έχουν και άλλα όχι
οι μαθητές με αυτού του είδους τις δυσκολίες. Αποτέλεσμα αυτού είναι η
αδυναμία δόμησης ενός κεντρικού προφίλ και κατά συνέπεια η δυσκολία
πρότασης διδακτικής παρέμβασης, αποτελεσματικής και κατάλληλης για όλους
τους μαθητές αυτής της ομάδας.
Έχει πλέον διαπιστωθεί ότι οι Μαθησιακές Δυσκολίες έχουν οργανική
αιτιολογία που είναι ενδογενής στο μαθητή. Ένα είδος Μαθησιακών Δυσκολιών
οφείλεται σε νευρολογική διαταραχή που επηρεάζει θεμελιακές λειτουργίες της
μάθησης, όπως δυσλειτουργίες του κεντρικού νευρικού συστήματος. Η
παραδοχή αυτή αποκλείει τη δημιουργία Μαθησιακών Δυσκολιών μετά την
είσοδο του μαθητή στο σχολείο και εξαιτίας της διδασκαλίας ή άλλων
παραγόντων.

Επίσης παρουσιάζεται σε παιδιά με κανονική ή και ανώτερη

νοημοσύνη που φοιτούν σε κανονικά σχολεία κι έχουν εκτεθεί σε συνήθη
κοινωνικά και πολιτιστικά ερεθίσματα.
Οι Μαθησιακές Δυσκολίες διαφοροποιούνται από άλλες καταστάσεις
μειονεξίας, όπως οι αισθητηριακές βλάβες ή η νοητική καθυστέρηση και τα
προβλήματα στη μάθηση που τις χαρακτηρίζουν. Η διαφοροποίηση αυτή μπορεί
να λειτουργήσει ως «πυξίδα» για τη διαφορική διάγνωση των Μαθησιακών
Δυσκολιών.
Για πολλές δεκαετίες ο αποκλειστικός σχεδόν τρόπος διάγνωσης των
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Μαθησιακών Δυσκολιών ήταν το κριτήριο της απόκλισης. Το κριτήριο αυτό
κατασκευάστηκε για να φανεί η αποτυχία των παιδιών χρησιμοποιώντας έναν
ποσοτικό δείκτη και αποδόθηκε είτε σε απόκλιση του δείκτη νοημοσύνης από
την επίδοση σε δοκιμασίες ακαδημαϊκού τύπου, είτε σε απόκλιση του λεκτικού
από τον πρακτικό δείκτη νοημοσύνης. Έτσι θα μπορούσαμε να ισχυριστούμε ότι
οι Μαθησιακές Δυσκολίες χαρακτηρίζονται από μια απρόσμενη απόκλιση
μεταξύ του γνωστικού δυναμικού και της σχολικής επίδοσης του μαθητή.

1.3. Συχνότητα και αιτιολογία των Μαθησιακών
Δυσκολιών
Όσον αφορά στη συχνότητα του προβλήματος αυτού, έχει υποστηριχθεί
ότι περίπου το 20-25% του πληθυσμού (συνεπώς και του μαθητικού πληθυσμού)
φαίνεται να αντιμετωπίζει κάποιο πρόβλημα ή δυσκολία σε κάποιον τομέα ή
αντικείμενο της μάθησης. Τα προβλήματα αυτά συνήθως διαφέρουν από άτομο
σε άτομο ως προς τη φύση, την αιτιολογία, την ένταση, τα συμπτώματα και τις
επιπτώσεις. Το ποσοστό των ατόμων με Μαθησιακές Δυσκολίες κατανέμεται
ανισομερώς μεταξύ των δύο φύλων, με τα αγόρια να είναι αυτά που
αντιμετωπίζουν σε πολύ μεγαλύτερο βαθμό από τα κορίτσια δυσκολίες, και
ιδιαίτερα δυσκολίες που έχουν σχέση με τη λειτουργία του νευρικού συστήματος,
με τη συμπεριφορά και με τη μάθηση της γλώσσας (π.χ. δυσκολίες στον
προφορικό λόγο, Δυσλεξία, δυσορθογραφία, κ.α.) (Πόρποδας, 2003α).
Κατά την περίοδο όπου η μελέτη των Μαθησιακών Δυσκολιών οδήγησε
στην πρώτη θεμελίωση της γνώσης τους (πρώτα στην Ευρώπη και μετά στην
Αμερική), η έρευνα για την αιτιολογία τους περιστράφηκε γύρω από τη
νευρολογική θεωρία (Παντελιάδου & Μπότσας, 2007. Οrton, 1925. Οrton, 1937.
Hinshelwood, 1917). Ενοχοποιήθηκαν εγκεφαλικές βλάβες, πάρα πολύ μικρής
έκτασης, που δεν μπορούσαν να εντοπισθούν από παραδοσιακές μεθόδους
απεικόνισης. Στη συνέχεια ερευνήθηκε εάν όντως κάποιοι παράγοντες όπως
οπτικά και ακουστικά ελλείμματα στην αντίληψη και την κίνηση μπορούσαν να
θεωρηθούν ως αίτια των Μαθησιακών Δυσκολιών καθώς και κάποιες γενετικές
αιτίες ή και προβλήματα σε συγκεκριμένα εγκεφαλικά μέρη, όπως η
παρεγκεφαλίδα. Αργότερα όμως διαπιστώθηκε πως οι Μαθησιακές Δυσκολίες
μπορούσαν ακόμη να προκύψουν ως συνέπεια κάποιου ισχυρού ψυχολογικού
σοκ στη ζωή ενός παιδιού (π.χ. ο ερχομός ενός μωρού στην οικογένεια, μια
μετακόμιση ή ένας χωρισμός). Η περίπτωση βέβαια αυτή αναφέρεται μόνο στην
κατηγορία

των

Γενικών

Μαθησιακών

Δυσκολιών,

οι

οποίες

χρήζουν

διαφορετικής αντιμετώπισης και έχουν παροδικό χαρακτήρα.
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Τα κυριότερα αίτια των προβλημάτων μάθησης όπως αναφέρονται από
τους Gaddes & Edgell (1994) ταξινομούνται σε: α) φυσιολογικά, β) ψυχολογικά
και ψυχιατρικά και γ) κοινωνιολογικά ή περιβαλλοντικά. Από τα φυσιολογικά
αίτια μπορούν να διακριθούν με μεγαλύτερη ευκολία οι νευρολογικές
δυσλειτουργίες, τα γενετικά αίτια και ο υποσιτισμός. Στα πρώιμα στάδια
μελέτης τους, οι Μαθησιακές Δυσκολίες περίπου ταυτίζονταν με τους όρους
ελαφρά εγκεφαλική βλάβη ή δυσλειτουργία. Στη συνέχεια διαπιστώθηκε ότι
υπάρχει μία κατηγορία παιδιών με Μαθησιακές Δυσκολίες, χωρίς νευρολογικά
σημεία. Επιπρόσθετα, ένας αριθμός με σαφή ήπια νευρολογικά σημεία δεν
παρουσίαζε Μαθησιακές Δυσκολίες.
Στα παιδιά που δε διαπιστώνεται νευρολογική δυσλειτουργία, εφόσον
αποκλειστούν τα ψυχολογικά αίτια ή η έλλειψη κινήτρων, τότε είναι πιθανόν η
Μαθησιακή Δυσκολία να δημιουργείται λόγω κάποιας γενετικής διαταραχής ή
κάποιου

αναπτυξιακού

προβλήματος

ή

μιας

ελαφριάς

νευρολογικής

δυσλειτουργίας, τόσο λεπτής που δεν ανιχνεύεται από μία τυπική νευρολογική
εξέταση. Σε μερικές άλλες περιπτώσεις, όπου δεν υπάρχουν νευρολογικές
δυσλειτουργίες, οι ακαδημαϊκές μαθησιακές ανεπάρκειες είναι δυνατόν να
οφείλονται σε ανατομικές ιδιαιτερότητες κατά την ανάπτυξη του εγκεφάλου. Οι
ανατομικές αυτές παραλλαγές μπορούν να δημιουργήσουν διαταραχές σε
επιμέρους

ικανότητες. Ο

υποσιτισμός

και

οι

δυσλειτουργίες διαφόρων

ενδοκρινών αδένων μπορεί να επηρεάσουν ποικιλοτρόπως τη λειτουργία του
κεντρικού νευρικού συστήματος και τη διανοητική λειτουργία. Η έκθεση της
μητέρας ή του εμβρύου κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης σε ποικίλες τοξικές
ουσίες μπορεί να προξενήσει βραχυχρόνιες ή μακροχρόνιες βλάβες κατά τη
διάρκεια της παιδικής ηλικίας. Η χρήση ουσιών ή φαρμάκων κατά τη διάρκεια
της εγκυμοσύνης μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα βλάβες στο έμβρυο. Τέτοιες
ουσίες μπορεί να είναι από σκληρά ναρκωτικά, όπως η ηρωίνη μέχρι ουσίες όπως
είναι το αλκοόλ και η νικοτίνη, καθώς επίσης και συνταγογραφημένα ή μη
συνταγογραφημένα φάρμακα. Επίσης, η μόλυνση ή οι ακτινοβολίες μπορεί να
επηρεάσουν σοβαρά το έμβρυο κατά τη διάρκεια της κύησης. Μία κατηγορία
βρεφών που θεωρούνται υψηλού κινδύνου να παρουσιάσουν κατά τη σχολική
τους ζωή μαθησιακές δυσκολίες είναι τα πρόωρα και τα πολύ χαμηλού βάρους
κατά τη γέννηση (Gaddes & Edgell, 1994. Lerner 1993.).
Όσον αφορά τους ψυχολογικούς και ψυχιατρικούς παράγοντες έχει πλέον
αποδειχτεί ότι οι συναισθηματικές διαταραχές επηρεάζουν σοβαρά την επίδοση
στο σχολείο (Gaddes & Edgell, 1994.).
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Οι κοινωνιολογικοί παράγοντες είναι δύσκολο να συσχετιστούν ειδικά με
την ακαδημαϊκή ικανότητα, ωστόσο οι μελέτες παιδιών των ghetto έδειξαν ότι
για τα παιδιά αυτά υπάρχει αυξημένη πιθανότητα να παρουσιάσουν βιολογικές,
κοινωνικές ή/και περιβαλλοντικές ανεπάρκειες. Τα παιδιά που άνηκαν σε πολύ
χαμηλά

κοινωνικά

στρώματα

σε

αρκετές

περιπτώσεις

παρουσίαζαν

χαρακτηριστικά που ταίριαζαν σε μεγάλο βαθμό με τα χαρακτηριστικά των
παιδιών με Μαθησιακές Δυσκολίες, αλλά η αιτιολογία τους ήταν δύσκολο να
διαπιστωθεί. Πολλά από αυτά τα παιδιά βελτιώνονται με την εφαρμογή
κατάλληλων

προγραμμάτων,

εφόσον

αυτά

περιλαμβάνουν

ισχυρή

συναισθηματική υποστήριξη και εξάσκηση σε ακαδημαϊκές δεξιότητες. Τα
προβλήματα μάθησης σε πολλά από αυτά τα παιδιά προέρχονται όχι από μία
χρόνια νευρολογική, δομική ή λειτουργική δυσλειτουργία, αλλά από μία
συναισθηματική αποστέρηση, η οποία σταδιακά μπορεί να εξαλειφθεί. Τα
παιδιά αυτά θεωρούνται κατά λάθος παιδιά με Μαθησιακές Δυσκολίες και οι
διαταραχές που παρουσιάζουν στη μάθηση χαρακτηρίζονται ως μαθησιακά προ
βλήματα και όχι ως Μαθησιακές Δυσκολίες (Gaddes & Edgell 1994.).

Νευρωψυχολογικες Αναπτυξιακές Δυσκολίες
μάθησης

Βιογενετικές
Αντιληπτικοκινητικές

Μνήμης

Οπτικής Ανάπτυξης

Προσοχής

Ακουστικής Ανάπτυξης

Δυσκολίες
Ακαδημαϊκής
Επίδοσης

Ανάγνωση

Γραφή
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Κοινωνικές
Δυσκολίες

Χαμηλή
Αυτοεκτίμηση

Αντιδραστική
Συμπεριφορά

Έλλειψη
κινήτρων &
ενδιαφέροντος

Εικόνα 2: Ταξινόμηση των Μαθησιακών Δυσκολιών με βάση τους αιτιολογικούς
παράγοντες και τα χαρακτηριστικά των παιδιών.
Πηγή: Τομαράς Ν. (2008) Μαθησιακές Δυσκολίες. Ισότιμες ευκαιρίες στην εκπαίδευση.
Αθήνα: Πατάκης.

Συνεπώς, σύμφωνα με όσα προείπαμε και μέσα από την εξέλιξη του όρου, οι
Μαθησιακές Δυσκολίες, όσον αφορά την αιτιολογία τους, διακρίνονται σε δύο
κατηγορίες:


Τις Γενικές Μαθησιακές Δυσκολίες οι οποίες είναι μια κατηγορία
Μαθησιακών Δυσκολιών που αναφέρεται σε δυσκολίες περισσότερο
γενικευμένες
τομέων

που

αλληλοκαλύπτονται

μεταξύ

των

μαθησιακών

(μαθηματικά, ορθογραφία, κατανόηση, ανάγνωση, γραπτή

έκφραση) ακόμη και στο προφορικό επίπεδο ενώ το παιδί εμφανίζεται
ανώριμο στις δεξιότητες που αναμένονται στην ηλικία του. Παιδιά που
αναμένεται να εμφανίσουν γενικές Μαθησιακές Δυσκολίες είναι εκείνα
που έχουν διαγνωσθεί με αναπτυξιακές διαταραχές (αυτισμός, Asperger4
κ.α), με νοητική υστέρηση, με διαταραχή ΔΕΠΥ (Διαταραχή Ελλειματικής
Προσοχής και Υπερκινητικότητα) ή εκείνα που έχουν εκτεθεί σε
διάφορους εξωγενείς – δευτερογενείς παράγοντες, όπως ανεπαρκείς
συνθήκες

διαβίωσης,

συναισθηματικές

διαταραχές,

κοινωνικό-

πολιτισμικές διαφορές, περιορισμένη έκθεση σε ερεθίσματα, κ.ά.



Τις Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες οι οποίες είναι πρωτογενείς,
βιολογικής αιτιολογίας. Πρόκειται για μια κατηγορία δυσκολιών που δεν
οφείλονται σε σωματικές ανεπάρκειες, σε εξωτερικούς παράγοντες, σε

4

Τα άτομα με αυτό το σύνδρομο έχουν πολύ εξελιγμένα ειδικά ενδιαφέροντα (π.χ. υπολογιστές,
γλώσσες, φωτογραφικές μηχανές), παρουσιάζουν, όμως, προβλήματα και δυσκολίες σε καθημερινές
κοινωνικές δραστηριότητες.
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χαμηλό δείκτη νοημοσύνης, σε ψυχικές διαταραχές και σε ιατρικά
προβλήματα, αλλά σε νευρολογικά και κληρονομικά κριτήρια. Τέτοιες
Δυσκολίες είναι η Δυσλεξία,

η Δυσαριθμησία, ή/και άλλες δυσκολίες

όπου το παιδί υστερεί μόνο σε ορισμένα είδη μαθημάτων (π.χ. μόνο στα
γλωσσικά μαθήματα ή στα Μαθηματικά), ενώ σε άλλα μπορεί να έχει
ικανοποιητικές έως και εξαιρετικές επιδόσεις και να υστερεί μόνο σε
ορισμένους τομείς (π.χ. μόνο στα γραπτά). Οι δυσκολίες αυτές είναι
δυσανάλογες σε σχέση με το νοητικό δυναμικό ή την ηλικία και συνήθως
είναι ανεπαρκής μόνον σε γραπτό επίπεδο. Οι Ειδικές Μαθησιακές
Δυσκολίες

δεν

οφείλονται

σε

νοητική

υστέρηση,

διαταραχές

συναισθήματος, σχολικά κενά ή περιβαλλοντικές στερήσεις. Είναι
εγγενείς, δηλαδή χαρακτηρίζουν ένα άτομο από τη γέννησή του.

Στο ακόλουθο σχήμα μπορεί να φανεί και η σχέση μεταξύ πρωτογενών
(Γενικών και Ειδικών) και δευτερογενών Μαθησιακών Δυσκολιών.

Μαθησιακές
Δυσκολίες

Δυσλεξία,
Δυσαριθμησία
κλπ.

Γενικές
Μαθησιακές
Δυσκολίες

Ειδικές
Μαθησιακές
Δυσκολίες

Δευτερογενείς
Μαθησιακές
Δυσκολίες

Πιθανό
χαμηλό
νοητικό
δυναμικό

Προϊόν στερητικού
περιβάλλοντος ή
ψυχοπαθολογίας

Εικόνα 1: Εννοιολογική ταξινόμηση των Μαθησιακών Δυσκολιών, διακρίνοντας
τρεις

βασικούς

τύπους
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αλληλοεπικαλύψεις.
[Προσαρμογή από Παπαδομαρκάκης Γ., Γκονέλα Ε. & Παπαδοπούλου Β. (2011). Οδηγός
ανίχνευσης,

διάγνωσης & αντιμετώπισης Μαθησιακών Δυσκολιών για τη Β/θμια

Εκπαίδευση. Ρόδος.]

1.4. Στατιστικά στοιχεία
Σύμφωνα με την Αμερικανική Ψυχιατρική Ένωση (DSM) η συχνότητα
των Μαθησιακών Δυσκολιών ποικίλλει από 2% έως 10%. Στις Η.Π.Α. μετά την
ψήφιση και εφαρμογή των σχετικών νόμων ο αριθμός των μαθητών που
εντάχθηκαν στην κατηγορία των Μαθησιακών Δυσκολιών παρουσίασε μια
σταθερή αύξηση με αποτέλεσμα να υπερδιπλασιασθεί. Ο ρυθμός αύξησης τα
τελευταία χρόνια έχει μειωθεί σημαντικά. Η αύξηση αυτή παρατηρήθηκε για
τους εξής λόγους (Περικλειδάκης 2003):


Υπήρξε μεγάλη ενημέρωση των γονέων και των εκπαιδευτικών για τις
Μαθησιακές Δυσκολίες και υπήρξε σχετική πίεση προς τα σχολεία για να
παρέχουν επαρκή υποστηρικτικά προγράμματα.



Βελτιώθηκαν

οι

διαδικασίες

αναγνώρισης

και

αξιολόγησης

των

Μαθησιακών Δυσκολιών


Οι Μαθησιακές Δυσκολίες ως κατηγορία είναι κοινωνικά αποδεκτή,
επειδή δεν έχει το στίγμα άλλων περιοχών της Ειδικής Αγωγής (π.χ.
νοητικά προβλήματα, προβλήματα συμπεριφοράς).
Σύμφωνα με τη Lerner (1993) αν και ο αριθμός των παιδιών που

χαρακτηρίζονται ως μαθητές με Μαθησιακές Δυσκολίες υπερδιπλασιάστηκε,
υπάρχει μία μακροχρόνια τάση μείωσης του αριθμού των παιδιών και των νέων
με Νοητική Υστέρηση. Ενδέχεται ένα ποσοστό από τους μαθητές αυτούς να
έχουν ενταχθεί στην κατηγορία των Μαθησιακών Δυσκολιών, ακόμη και με
δικαστικές αποφάσεις. Σύμφωνα με την ίδια συγγραφέα το ποσοστό των
μαθητών που έχουν ταξινομηθεί στην κατηγορία των Μαθησιακών Δυσκολιών
κυμαίνεται από 2,2% έως 7,8% και διαφέρει από πολιτεία σε πολιτεία. Γενικότερα
η κατηγορία των Μαθησιακών Δυσκολιών είναι η μεγαλύτερη και υπολογίζεται
ότι περιλαμβάνει περίπου το ήμισυ του αριθμού των μαθητών (50%) που
δέχονται ειδικές εκπαιδευτικές υπηρεσίες.
Όσον αφορά τα Μαθηματικά, έρευνες έχουν δείξει ότι περίπου 6% των
παιδιών

σχολικής

ηλικίας

παρουσιάζουν

αναπτυξιακές

δυσκολίες,

που

θεωρούνται εγγενείς. Οι σοβαρές αυτές δυσκολίες υποθηκεύουν την απόκτηση
και χρήση των μαθηματικών εννοιών και την ικανότητα εκτέλεσης των
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μαθηματικών

πράξεων

(Geary

1994).

Οι

Μαθησιακές

Δυσκολίες

στα

Μαθηματικά είναι ένα αρκετά συχνό φαινόμενο. Σύμφωνα με την Αμερικανική
Ψυχιατρική Ένωση, οι Μαθησιακές Δυσκολίες στα Μαθηματικά, ως μεμονωμένη
δυσκολία (μόνο στα Μαθηματικά), απαντάται περίπου στο ένα πέμπτο των
δυσκολιών μάθησης και στις Η.Π.Α. το ποσοστό αυτό εκτιμάται στο 1% των
παιδιών σχολικής ηλικίας. Πρέπει, ωστόσο να επισημάνουμε, ότι η ειδική
διαταραχή στην Αριθμητική, διαχωρισμένη από άλλες περιπτώσεις ειδικών
διαταραχών, εμφανίζεται με πολύ μικρή συχνότητα και σύμφωνα με αυτό, τα
σχετικά ερευνητικά δεδομένα είναι περιορισμένα και συχνά αμφιλεγόμενα.
Συχνά τα χαρακτηριστικά αυτής της διαταραχής επικαλύπτονται με άλλα
εξωγενή (διδασκαλία, διαμόρφωση προσωπικότητας και κινήτρων) γεγονός που
καθιστά τη μελέτη τους ιδιαίτερα σύνθετη και δύσκολη (Lerner, 1993).
Οι μαθησιακές δυσκολίες εμφανίζονται συχνότερα στα αγόρια απ’ ότι
στα κορίτσια και μάλιστα σε αναλογία σε αναλογία 4:1 ή 6:1.Οι διαφορές αυτές
αποδίδονται

συνήθως

σε

κοινωνικούς

παράγοντες

ή

στη

μεγαλύτερη

προδιάθεση των αγοριών σε ήπια νευρολογικά προβλήματα (Κολιάδης &
Πολυχρονοπούλου, 1991). Οι έρευνες της Srobel οδήγησαν στο συμπέρασμα ότι η
πλειονότητα των ατόμων με Μαθησιακές Δυσκολίες ανήκουν στο πάνω μέρος
της κλίμακας νοημοσύνης (Κυπριωτάκης, 1989).
Στη συνέχεια παρουσιάζονται στατιστικά στοιχεία από το Κέντρο
Διαφοροδιάγνωσης,

Διάγνωσης

και

Υποστήριξης

Ειδικών

Εκπαιδευτικών

Αναγκών (ΚΕΔΔΥ) του νομού Αχαΐας για να φανεί πως διαμορφώνεται το θέμα
των Μαθησιακών Δυσκολιών και στην Ελλάδα (τοπικά, μόνο στο νομό Αχαΐας ).
ETOΣ
2003-2004
2004-2005
2005-2006
2006-2007
2007-2008
2008-2009
2009-2010
2010-2011
ΣΥΝΟΛΟ
2003-2011

ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ
ΑΓΩΓΗ
98
83
80
88
178
184
252
251
1224

ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
574
253
335
357
461
574
715
693
3961

ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
259
299
308
345
466
542
668
721
3608

ΣΥΝΟΛΟ
931
635
723
790
1105
1300
1634
1665
8783

Εικόνα 7: Στατιστικά στοιχεία Μαθησιακών Δυσκολιών στο νομό Αχαΐας 2003-2011
Πηγή: Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης, Διάγνωσης και Υποστήριξης Ειδικών Εκπαιδευτικών
Αναγκών (ΚΕΔΔΥ) νομού Αχαΐας.
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Επίσης και η αναλογία που παρουσιάστηκαν οι Μαθησιακές Δυσκολίες
στο νομό, φαίνεται στο ακόλουθο σχήμα. Όπου παρατηρείται αναλογία περίπου
7 : 3 για τα αγόρια.

Φύλο Μαθητών

69%

Αγόρια

31%

Εικόνα 8: Στατιστικά στοιχεία Μαθησιακών Δυσκολιών με βάση το φύλο στο νομό
Αχαΐας 2003-2011
Πηγή: Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης, Διάγνωσης και Υποστήριξης Ειδικών Εκπαιδευτικών
Αναγκών (ΚΕΔΔΥ) νομού Αχαΐας

1.5. Τα κριτήρια διάγνωσης των Μαθησιακών
Δυσκολιών
Στον επικρατέστερο ορισμό των Μαθησιακών Δυσκολιών, αναφέρεται ότι
οι Μαθησιακές Δυσκολίες δεν είναι πρωταρχικά το αποτέλεσμα άλλων αιτίων
(π.χ. αισθητηριακών βλαβών, νοητικής υστέρησης, σοβαρής συναισθηματικής
διαταραχής ή περιβαλλοντικών προβλημάτων). Έτσι πλέον, γίνεται αποδεκτό
ότι κι άλλες καταστάσεις μπορεί να συνυπάρχουν με τις Μαθησιακές Δυσκολίες.
Αν και εύκολα τίθεται το στοιχείο του αποκλεισμού, είναι δύσκολο να
υλοποιηθεί στην πράξη. Δάσκαλοι οι οποίοι εργάζονται με παιδιά με άλλες
διαταραχές στη μάθηση, παρατηρούν ότι οι μαθητές τους παρουσιάζουν δύο
προβλήματα,

την

πρωταρχική

τους

ανεπάρκεια

και

επιπροσθέτως

τις

Μαθησιακές Δυσκολίες. Ακόμη, όταν γίνεται η αξιολόγηση ενός ατόμου μερικές
φορές είναι δύσκολο να καθοριστεί ποιο πρόβλημα είναι πρωτογενές και ποιο
είναι δευτερογενές. Όπως αναφέρει η Lerner (1993), η ενσωμάτωση του όρου του
αποκλεισμού στον ορισμό ξεκίνησε από την ανάγκη να καθιερωθούν οι
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Μαθησιακές Δυσκολίες, ως μία χωριστή και διακριτή κατηγορία.

1.5.1. Το κριτήριο της απόκλισης
Από τις πρώτες προσπάθειες έκφρασης ενός αξιόπιστου ορισμού μέχρι
και σήμερα, το κυριότερο διαγνωστικό κριτήριο για τις Μαθησιακές Δυσκολίες
είναι αυτό της απόκλισης μεταξύ του νοητικού δυναμικού και της σχολικής
επίδοσης. Επιτακτική ανάγκη αποτέλεσε η διαμόρφωση αυτού του κριτηρίου
καθώς

υπήρξε

αδυναμία

να

βρεθούν

ποιοτικά

διαφορετικά

γνωστικά

χαρακτηριστικά στους μαθητές με Μαθησιακές Δυσκολίες ανάλογα με το δείκτη
νοημοσύνης που εμφάνιζαν (Kavale, 1987).
Αν και ακόμα και στις μέρες μας η διάγνωση των Μαθησιακών
Δυσκολιών συνεχίζει να γίνεται με την παραπάνω λογική της απόκλισης,
αρκετοί ερευνητές έχουν αρχίσει τα τελευταία χρόνια να αμφισβητούν την
άποψη πως η απόκλιση αυτή είναι μοναδικό ή/και ασφαλές κριτήριο για τη
διάγνωση των Μαθησιακών Δυσκολιών (Παντελιάδου & Μπότσας, 2007. Vaughn
& Fuchs, 2003). Τα προβλήματα που εντοπίζονται εστιάζουν κυρίως:


Στην αμφισβήτηση από αρκετούς επιστήμονες του τρόπου μέτρησης της
νοημοσύνης με τις δοκιμασίες του δείκτη νοημοσύνης.



Στον τύπο νοημοσύνης που αξιολογείται.



Στον τρόπο αξιολόγησης της μαθησιακής ικανότητας.



Στον τρόπο υπολογισμού της απόκλισης και του εντοπισμού του κρίσιμου
μεγέθους της που θα είναι απαραίτητο για τη διάγνωση.



Στη βασική υπόθεση ότι η νοημοσύνη σχετίζεται ευθέως με τη σχολική
επίδοση.
Με την πάροδο του χρόνου, η άποψη των επιστημόνων για το κριτήριο της

απόκλισης επηρεάστηκε από προβλήματα που προέκυψαν στην καθημερινή
εκπαιδευτική πράξη. Τέτοια προβλήματα ήταν το μακρύ χρονικό διάστημα που
έπρεπε να περάσει για να αποτύχει ο μαθητής και να πιστοποιηθεί η απόκλιση,
ώστε να διαγνωσθεί αργότερα ως μαθητής με Μαθησιακές Δυσκολίες. Μέσα σε
αυτό το χρονικό διάστημα, ο μαθητής δε δέχεται εξειδικευμένη βοήθεια και
επομένως τα ακαδημαϊκά προβλήματα που αντιμετωπίζει διογκώνονται.
Συσχέτιση υπάρχει επίσης ανάμεσα στο δείκτη νοημοσύνης και το
κοινωνικο-οικονομικό επίπεδο. Στην πράξη αυτό σημαίνει πως ένα μεγάλο
ποσοστό μαθητών

με

Μαθησιακές

Δυσκολίες,

εξαιτίας των

κριτηρίων

αποκλεισμού (άλλες μειονεξίες, κοινωνικο-οικονομικές διαφορές, ακατάλληλη
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διδασκαλία) πιθανόν να μη δέχονται ορθή διάγνωση. Για παράδειγμα, η μέθοδος
προσδιορισμού της απόκλισης, οδήγησε σε υπερδιάγνωση Μαθησιακών
Δυσκολιών σε μαθητές με υψηλό δείκτη νοημοσύνης και υποδιάγνωση σε παιδιά
με χαμηλό (Sternberg & Grigorenko, 2002).
Ωστόσο πολλές διαδικασίες διάγνωσης των Μαθησιακών Δυσκολιών,
έχουν αναπτυχθεί διεθνώς, οι οποίες έχουν απορροφήσει σημαντικούς πόρους,
χρόνο και προσοχή. Όμως, η αδυναμία συμφωνίας, η αναποτελεσματικότητα
έγκυρης διάγνωσης των Μαθησιακών Δυσκολιών και η απώλεια σημαντικού
χρόνου, κρίσιμου για την αποτελεσματική εκπαιδευτική παρέμβαση, οδήγησε
ήδη από το 1983 (Ysseldyke, Thurlow, Graden, Wesson, Algozzine, & Deno, 1983)
στην επισήμανση της αναγκαιότητας αλλαγής προσανατολισμού. Τα δύο
βασικά κριτήρια του λειτουργικού ορισμού των Μαθησιακών Δυσκολιών, το
κριτήριο της απόκλισης ανάμεσα στην νοητική ικανότητα και τη μαθησιακή
επίδοση (Stanovich, 2005) και το κριτήριο αποκλεισμού άλλων αιτίων (Kavale &
Forness, 2000) έχουν προκαλέσει τις ανησυχίες πολλών ερευνητών και τη
βαθμιαία υιοθέτηση νέων εναλλακτικών προσεγγίσεων των Μαθησιακών
Δυσκολιών.
Για το λόγο αυτό, σαν απάντηση στη χρήση του κριτηρίου της απόκλισης
έκαναν

την

εμφάνιση

τους

εναλλακτικές

μέθοδοι

προσδιορισμού

των

Μαθησιακών Δυσκολιών. Οι κατηγορίες τέτοιων μεθόδων προσδιορισμού είναι
τρεις:
1. Η χρήση τύπων απόκλισης που προκύπτει από τη χρήση ψυχομετρικών
δοκιμασιών. Τέτοιου είδους τύποι είναι:


Απόκλιση μεταξύ ακουστικής και αναγνωστικής κατανόησης.



Απόκλιση ανάμεσα στην πραγματική και στην αναμενόμενη επίδοση, με
βάση την ηλικία ή την τάξη.


2.

Η

Ενδοατομικές διαφορές σε ορισμένες γνωστικές δεξιότητες.
αξιολόγηση

του

επιπέδου

ανάπτυξης

συγκεκριμένων

γνωστικών

δεξιοτήτων ή άλλων χαρακτηριστικών, όπως η φωνολογική επεξεργασία, το
λεξιλόγιο και η κατανόηση προφορικού λόγου (Sideridis, Morgan, Botsas,
Padeliadu, & Fuchs, 2006).
3. Η Ανταπόκριση στη Διδασκαλία (Response-to-instruction), η οποία βασίζεται στην
απόκλιση μεταξύ επιπέδων επίδοσης πριν και μετά την παρέμβαση και όχι
μεταξύ της ικανότητας και της επίδοσης (Gresham, 1991).
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Θα μπορούσαμε να πούμε πως η ανταπόκριση στη διδασκαλία είναι ένας
εξελισσόμενος και πολλά υποσχόμενος τρόπος διάγνωσης των Μαθησιακών
Δυσκολιών και για το λόγο αυτό συγκεντρώνει μεγάλο ερευνητικό ενδιαφέρον.
Ωστόσο βρίσκεται ακόμα στο στάδιο της ανάπτυξης και της έρευνας. Αξίζει
όμως να δούμε τον τρόπο ανάπτυξής της μέχρι τώρα.

1.5.2. Η Ανταπόκριση στη Διδασκαλία
Η ανταπόκριση στη διδασκαλία (ΑσΔ) ορίζεται ως η αλλαγή στη
συμπεριφορά ή επίδοση, που προκύπτει ως αποτέλεσμα μιας διδακτικής
παρέμβασης (Gresham, 1991). Η παρέμβαση

αυτή πραγματοποιείται για να

δειχθεί πιθανώς μια απόκλιση μεταξύ της επίδοσης πριν και μετά την
παρέμβαση. Αν δηλαδή παρατηρηθεί μία τέτοια απόκλιση-διαφορά μέσα σε μια
λογική χρονική περίοδο, θα μπορούσε να αποτελέσει μερική απόδειξη
παρουσίας Μαθησιακών Δυσκολιών.
Για παράδειγμα, μια παρέμβαση στην δυσκολία εκτέλεσης διαιρέσεων
που σχεδιάστηκε με σκοπό τη βελτίωση τη ευχέρειας στις πράξεις, θα μπορούσε
να θεωρηθεί επιτυχημένη αν οδηγούσε σε υψηλότερα επίπεδα ευχέρειας σε
μικρό χρονικό διάστημα (π.χ. 4 εβδομάδες), τα οποία θα παρέμεναν υψηλά και
μετά την ολοκλήρωση της παρέμβασης. Αντίθετα, αν εξακολουθούσαν να
σημειώνονται πολλά λάθη στο τέλος της παρέμβασης ή αν η ευχέρεια
μειώνονταν όταν σταματούσε η παρέμβαση, τότε θα διαφαίνονταν πως ο
μαθητής δεν αυτοματοποίησε την ικανότητα του με συνέπεια την επέκταση,
εντατικοποίηση ή αλλαγή της διδασκαλίας.
Κατά την ΑσΔ βασικό στοιχείο είναι η εφαρμογή αποτελεσματικής και
έγκαιρης εκπαιδευτικής παρέμβασης, καθώς και

η συνεχής και σε βάθος

αξιολόγηση της επίδοσης και της προόδου όλων των μαθητών. Στη συνέχεια,
εντοπίζονται εκείνοι οι μαθητές που δεν παρουσιάζουν ικανοποιητική πρόοδο
(σημειώνουν «απόκλιση») και χρειάζονται ειδική εκπαιδευτική υποστήριξη. Έτσι
ως απόκλιση αναφέρεται η διαφορά μεταξύ της πραγματικής και της
αναμενόμενης επίδοσης των μαθητών όχι με βάση κάποια ψυχομετρικά
δεδομένα, αλλά με βάση την επίδοσή τους πριν και μετά από την παροχή μιας
κατάλληλης ποιοτικά εκπαιδευτικής υποστήριξης (Reschly, 2005).
Ωστόσο η αξιολόγηση με αυτόν τρόπο δεν είναι κάτι τόσο απλό. Θα
πρέπει να θεωρηθεί δεδομένο ότι τα μέσα της παρέμβασης, δηλαδή οι μέθοδοι
και οι τρόποι διδασκαλίας, είναι αξιόπιστα και τα πρωτόκολλα αξιολόγησης θα
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πρέπει να δίνουν μια πλήρη και σαφή εικόνα της προόδου του μαθητή (Fuchs &
Fuchs, 1998). Ακόμα, θα πρέπει να υπάρχει αξιοπιστία στις αλληλεπιδράσεις
εκπαιδευτικού και μαθητή, ευαισθησία στην πιστοποίηση των αποτελεσμάτων
της παρέμβασης και σαφήνεια στη διαφοροποίηση μεταξύ αποτελεσματικής και
μη αποτελεσματικής διδασκαλίας, που οδηγεί σε μη αποδεκτή ατομική μάθηση
(Fuchs & Fuchs, 1998). Επιπρόσθετα θα πρέπει αν υπάρχει η δυνατότητα ελέγχου
της διδασκαλίας για την κατάλληλη διάρκεια και ένταση της παρέμβασης και η
άμεση ενημέρωση των μελών της διαγνωστικής ομάδας που λαμβάνει τις
εκπαιδευτικές αποφάσεις.
Η υλοποίηση της ΑσΔ αναπτύσσεται σύμφωνα με τα παρακάτω στάδια:
1ο Στάδιο: Στην αρχή της σχολικής χρονιάς ο εκπαιδευτικός της τάξης αξιολογεί
τις ακαδημαϊκές ικανότητες και τα επίπεδα προσοχής και συγκέντρωσης όλων
των μαθητών. Εφαρμόζει συγκεκριμένες μεθόδους και στρατηγικές διδασκαλίας
και συγχρόνως αξιολογεί την πρόοδό τους. Αν η πρόοδος της τάξης είναι μικρή
και δεν τον ικανοποιεί, ο εκπαιδευτικός καλείται να επαναπροσδιορίσει τη
διδακτική προσέγγιση που χρησιμοποιεί και να εφαρμόσει νέα παρέμβαση.
2ο Στάδιο: Εντοπίζονται οι μαθητές που παρουσιάζουν χαμηλή ακαδημαϊκή
επίδοση και χαμηλό ρυθμό ανάπτυξης σε σχέση με τους συμμαθητές τους.
Θεωρούνται μαθητές «σε κίνδυνο» και εφαρμόζεται εξειδικευμένη εκπαιδευτική
υποστήριξη (εντός ή εκτός της τάξης) για διάστημα 8 εβδομάδων (Fuchs, 2003).
Αν παρουσιάσουν σημαντική βελτίωση, αποχαρακτηρίζονται και ακολουθούν το
πρόγραμμα της υπόλοιπης τάξης.
3ο Στάδιο: Οι μαθητές που δεν ανταποκρίθηκαν θετικά στην εξειδικευμένη
εκπαιδευτική παρέμβαση, υπόκεινται σε περαιτέρω αξιολόγηση και διαγνωστική
εκτίμηση από διεπιστημονική ομάδα. Αυτή θα διαγνώσει τελικά την ύπαρξη ή
όχι των Μαθησιακών Δυσκολιών. Η διάγνωση αυτή θα στηριχθεί στη χαμηλή
επίδοση σε ακαδημαϊκές δραστηριότητες των μαθητών, στον αποκλεισμό άλλων
αιτίων γι’ αυτή την επίδοση, καθώς και στην πολύ μικρή ή αμελητέα
ανταπόκριση σε προγράμματα ενισχυτικής εκπαιδευτικής παρέμβασης (Reschly,
2005 ˙ Speece, Case & Molloy, 2003).
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Αξιολόγηση ακαδημαϊκών
ικανοτήτων, προσοχής και
συγκέντρωσης

Επαναπροσδιορισμός
διδασκαλίας

Διδασκαλία

Μικρή πρόοδος
όλης της τάξης

Αξιολόγηση προόδου

Εντοπισμός
μαθητών που
Βρίσκονται “σε
κίνδυνο”

Χαμηλή επίδοση και
χαμηλός ρυθμός
ανάπτυξης

Αξιολόγηση και
διάγνωση από
Διεπιστημονική ομάδα

Δεν
ανταποκρίνεται

Εξειδικευμένη
Ενισχυτική Διδασκαλία
8 εβδομάδων
Ανταποκρίνεται

Αποχαρακτηρισμός

Εικόνα 3: Η εφαρμογή της ανταπόκρισης στη Διδασκαλία,
Πηγή: Παντελιάδου Σ. & Μπότσας Γ. (2007). Μαθησιακές Δυσκολίες: Βασικές έννοιες και
χαρακτηριστικά. Βόλος: Γράφημα.

1.6. Διάκριση παιδιών με Μαθησιακές Δυσκολίες
στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση
Σε κάθε εξελικτικό στάδιο υπάρχουν κάποιες ενδεικτικές συμπεριφορές,
οι οποίες όταν επιμένουν για σημαντικό χρονικό διάστημα και είναι έντονες,
παραπέμπουν στην ύπαρξη Μαθησιακών Δυσκολιών. Οι συμπεριφορές αυτές
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είναι διαφορετικές σε κάθε περίοδο και ειδικά για τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση
γενικά αναφερόμενες περιγράφονται ως εξής:
Γλώσσα και Μαθηματικά


αποφεύγει να διαβάσει και να γράψει



συχνά διαβάζει λάθος τις γραπτές πληροφορίες



δυσκολεύεται να κάνει περίληψη



δυσκολεύεται να αναδιηγηθεί με την ορθή σειρά μια ιστορία



έχει φτωχή κατανόηση του γραπτού λόγου



δυσκολεύεται να καταλάβει το γραπτό λόγο σε όλα τα μαθήματα



κάνει πολλά λάθη στην ορθογραφία



δυσκολεύεται στις αφηρημένες έννοιες



παράγει πολύ φτωχό γραπτό λόγο



δυσκολεύεται στην εκμάθηση ξένης γλώσσας



δυσκολεύεται στην κατανόηση της θεσιακής αξίας των ψηφίων



δυσκολεύεται στην εφαρμογή των βασικών μαθηματικών γνώσεων.

Προσοχή και οργάνωση


δυσκολεύεται να ακολουθήσει σύνθετες οδηγίες



δυσκολεύεται να συγκεντρωθεί σε ένα έργο



δυσκολεύεται σε τεστ πολλαπλής επιλογής



δουλεύει αργά στην τάξη και στις εξετάσεις



δεν κρατά καλές σημειώσεις



δυσκολεύεται να ελέγξει το έργο του



δυσκολεύεται στην οργάνωση του χρόνου και των δραστηριοτήτων. Σε
αυτή την κατηγορία εμπίπτουν: Δυσκολίες στην αναγνώριση αριθμών και
μαθηματικών συμβόλων, στην απομνημόνευση της προπαίδειας, στην
κατανόηση αφηρημένων μαθηματικών εννοιών και στην επίλυση
μαθηματικών προβλημάτων, στη χρήση χρημάτων.

Κοινωνικές δεξιότητες


δεν δέχεται την κριτική



δυσκολεύεται στην κατανόηση μη λεκτικών σημάτων στην επικοινωνία



δυσκολεύεται στην ερμηνεία των κοινωνικών περιστάσεων



παρερμηνεύει συχνά τη συμπεριφορά των άλλων



δυσκολεύεται στη διαπραγμάτευση ή στην υπεράσπιση του εαυτού του



υποκύπτει εύκολα στην πίεση των συνομηλίκων



δυσκολεύεται να «μπει» στη θέση του άλλου (Παντελιάδου 2004).

Ειδικότερα για τα Μαθηματικά οι ενδείξεις ύπαρξης Μαθησιακών Δυσκολιών
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είναι πιο συγκεκριμένα :


Δυσκολία στην εκτέλεση μαθηματικών πράξεων από μνήμης.



Δυσκολία με τις τέσσερις βασικές αριθμητικές πράξεις , και έννοιες.



Δυσκολία συγκράτησης και ανάκλησης εννοιών ή ανικανότητα να
καταλάβει μαθηματικές έννοιες.



Δυσκολία στον προσανατολισμό.



Μπερδεύει τα σύμβολα των πράξεων.



Δυσκολία

στις

αφηρημένες

έννοιες

(χρόνου,

κατεύθυνσης,

προγραμμάτων, της αίσθησης του χρόνου και της σειράς για γεγονότα
στο παρελθόν ή στο μέλλον).


Δυσκολία εκμάθησης μουσικών εννοιών, παρακολούθησης οδηγιών σε
αθλήματα που απαιτούν μια λογική σειρά πράξεων, καθώς και δυσκολία
να κρατάει το σκορ και τη σειρά των παικτών σε επιτραπέζια παιγνίδια
και τα χαρτιά.



Μπορεί να καταλαβαίνει μαθηματικές έννοιες αλλά να μην μπορεί να
εκτελέσει απλές πράξεις χωρίς κομπιουτεράκι.



Δυσκολία στην απομνημόνευση και αυτόματη ανάκληση αριθμών
(πολλαπλασιασμός ,προπαίδεια).

1.7. Ανασκευή μερικών δημοφιλών μύθων πάνω στις
Μαθησιακές Δυσκολίες
Τα

τελευταία

χρόνια

εμφανίζεται

ιδιαίτερο

ενδιαφέρον

για

τα

χαρακτηριστικά και τη διαχείριση των Μαθησιακών Δυσκολιών. Όμως λόγω της
ελλιπούς ενημέρωσης εμφανίζεται μια σειρά από μύθους γύρω από τις
Μαθησιακές Δυσκολίες. Η αποσαφήνιση ορισμένων λεπτών σημείων αποτελεί
επιτακτική

ανάγκη,

διότι

οι

μύθοι

αυτοί

δημιουργούν

εμπόδια

στην

αντιμετώπιση τους, καθώς επίσης συχνά προκαλούν και αρκετό προσωπικό
πόνο στα άτομα με αυτού του είδους τις δυσκολίες. Οι πιο διαδεδομένοι μύθοι
είναι οι εξής:
“Τα άτομα με Μαθησιακές Δυσκολίες έχουν χαμηλό δείκτη νοημοσύνης”.
Συχνά παρατηρείται μία σύγχυση ανάμεσα στους όρους Μαθησιακή Δυσκολία
και νοητική καθυστέρηση. Αυτό που ισχύει είναι το εξής: Οι μαθητές με
Μαθησιακές Δυσκολίες έχουν τουλάχιστον «φυσιολογική» νοημοσύνη. Κάποια
από τα παιδιά αυτά έχουν υψηλή νοημοσύνη, ενώ άλλα βρίσκονται στο
κατώτερο όριο του «φυσιολογικού». Η κατανομή των δεικτών νοημοσύνης των
ατόμων με Μαθησιακές Δυσκολίες είναι παρόμοια με αυτή των φυσιολογικών
Αγγελική Η. Γρετσίστα
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ατόμων.
“Τα άτομα με Μαθησιακές Δυσκολίες δεν μπορούν να μάθουν”.
Τα άτομα με Μαθησιακές Δυσκολίες μπορούν να μάθουν, μπορούν μάλιστα να
φτάσουν και σε επίπεδο ακαδημαϊκών σπουδών. Η διαφορά τους είναι ότι
μπορούν να μάθουν κυρίως μέσα από εναλλακτικές διδακτικές διαδικασίες, με
βάση τις ιδιαίτερες ανάγκες που έχουν, ώστε να παρακάμψουν προβλήματα που
αντιμετωπίζουν. Παραδείγματος χάριν, ένας μαθητής με δυσκολίες στην
εκμάθηση της προπαίδειας μπορεί να μάθει μέσα από εναλλακτικές διαδικασίες
ή με τη χρήση εικόνων/αναπαραστάσεων. Άλλωστε πλέον γνωρίζουμε και
αρκετές διάσημες προσωπικότητες οι οποίες ήταν άτομα με Μαθησιακές
Δυσκολίες και διέπρεψαν, με πιο αντιπροσωπευτικά παραδείγματα τους Isaac
Newton, Albert Einstein, Thomas Edison.
“Οι Μαθησιακές Δυσκολίες θεραπεύονται”.
Κατά καιρούς έχουν προταθεί διάφορες "μέθοδοι θεραπείας", από τις οποίες
όμως δεν έχει τεκμηριωθεί καμία ερευνητικά. Οι Μαθησιακές Δυσκολίες
φαίνεται να αποτελούν διαρκή και μόνιμη συνθήκη, την οποία το άτομο είναι
δυνατόν να μάθει να χειρίζεται μέσα από προγράμματα που διευκολύνουν και
βελτιώνουν τη μάθηση και ως εκ τούτου να μειώσει την επίδραση τους στη ζωή
του.
“Οι Μαθησιακές Δυσκολίες δεν αποτελούν ειδική εκπαιδευτική ανάγκη”.
Οι Μαθησιακές Δυσκολίες δεν αποτελούν δημιούργημα των επιστημόνων. Είναι
ένα πραγματικό πρόβλημα το οποίο στηρίζεται στην εγγενώς διαφοροποιημένη
λειτουργία του εγκεφάλου των ατόμων με τέτοιου είδους δυσκολίες.
“Οι Μαθησιακές Δυσκολίες είναι αποτέλεσμα ανεπαρκούς διδασκαλίας”.
Οι Μαθησιακές Δυσκολίες δε μπορούν να δημιουργηθούν από την ακατάλληλη
διδασκαλία καθώς αποδίδονται σε εγγενείς δυσκολίες. Εάν όμως το πρόγραμμα
διδασκαλίας έχει τις κατάλληλες υποδομές είναι εφικτή η διευκόλυνση της
μάθησης του μαθητή με Μαθησιακές Δυσκολίες.
“Οι μαθητές με Μαθησιακές Δυσκολίες είναι απλά τεμπέληδες”.
Επικρατεί η εντύπωση ότι ένας μαθητής με Μαθησιακές Δυσκολίες είναι
αδιάφορος και τεμπέλης, γεγονός που δεν είναι αληθές. Τα παιδιά αυτά
χρειάζονται περισσότερο χρόνο για να ολοκληρώσουν εργασίες. Επίσης, στην
προσπάθειά τους να αποφύγουν μια νέα αποτυχία, δεν εμπλέκονται εύκολα σε
ακαδημαϊκά έργα.
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“Οι μαθητές με Μαθησιακές Δυσκολίες αντιμετωπίζουν προβλήματα μόνο στα
μαθήματα του σχολείου”.
Σύμφωνα με τελευταίες έρευνες που έχουν γίνει αναδεικνύεται η ύπαρξη
σημαντικών κοινωνικών και συναισθηματικών δυσκολιών στους μαθητές με
Μαθησιακές Δυσκολίες που είτε προκαλούνται από την επαναλαμβανόμενη
αποτυχία είτε από προβλήματα σε γνωστικές λειτουργίες.
“Οι Μαθησιακές Δυσκολίες ξεπερνιούνται με τον καιρό”.
Οι Μαθησιακές Δυσκολίες δεν εξαλείφονται με το χρόνο. Αποτελούν δια βίου
πρόβλημα. Αυτό που παρατηρείται όμως είναι ότι σε κάθε ηλικία, η ένταση και
ο τρόπος εκδήλωσης διαφέρουν.
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Κεφάλαιο 2
Μαθησιακές Δυσκολίες & Μαθηματικά
- Δυσαριθμησία
“Τα παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες
δεν υστερούν σε σχέση με τα άλλα παιδιά, απλώς:
ΜΑΘΑΙΝΟΥΝ
(Καταγράφουν, επεξεργάζονται, κατανοούν,
οργανώνουν, απομνημονεύουν)
ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΟ ΤΟΥΣ ΤΡΟΠΟ & ΡΥΘΜΟ”

2.1 Δομικά στοιχεία στη μάθηση των Μαθηματικών
Πολλοί μαθητές ταλαιπωρούνται από τα Μαθηματικά κατά τη διάρκεια
των σχολικών τους χρόνων. Γιατί όμως συμβαίνει αυτό; Οι Resnick, CauzinilleMarmeche & Mathieu. (1995) αναλύοντας κυρίως την ειδική φύση των
Μαθηματικών, πιστεύουν ότι τα Μαθηματικά παρουσιάζουν τρία κύρια
χαρακτηριστικά που τα διακρίνουν από άλλους τομείς ανθρώπινης γνώσης.
Πρώτον, τα Μαθηματικά αφορούν αφηρημένες μορφές γνώσης σε
μεγαλύτερο βαθμό από άλλους τομείς μελέτης, και οπωσδήποτε σε μεγαλύτερο
βαθμό από τους περισσότερους τομείς με τους οποίους έρχονται σε επαφή τα
παιδιά. Δεύτερον, η μαθηματική γνώση συνδέεται συχνά με μια εξειδικευμένη
τυπική γλώσσα που επιβάλλει περιορισμούς στη σύνταξη και τη σημασιολογία.
Τρίτον, η τυπική γλώσσα των Μαθηματικών εκφράζει ένα παιχνίδι εναλλαγής
μεταξύ σημαίνοντος και σημαινόμενου, λειτουργώντας ταυτόχρονα ως όργανο
και ως αντικείμενο.
Το αντικείμενο των Μαθηματικών, απαιτεί από τον μαθητή να μπορεί να
συγκεντρώνεται, να σκέφτεται και να αιτιολογεί αφαιρετικά (Bartel, 1990). Για το
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λόγο αυτό είναι απαραίτητοι κάποιοι γνωστικοί παράγοντες για να προοδεύσει
κάποιος στα Μαθηματικά. Έτσι για παράδειγμα, πριν από την έναρξη της
διδασκαλίας των τυπικοποιημένων (formalized) μαθηματικών, χρειάζεται ο
μαθητής να θυμάται και να αντιλαμβάνεται βασικές σχέσεις καθώς και να
μπορεί να γενικεύει. Όσο όμως ανεβαίνει ο μαθητής τα επίπεδα της
μαθηματικής ανάπτυξης, τόσο πιο περίπλοκες γνωστικές δεξιότητες απαιτείται
να κατέχει (Mercer, 1997). Εξαιτίας της πολυπλοκότητας αυτής οι μαθητές
δυσκολεύονται να σκεφτούν συμβολικά και αφαιρετικά με αποτέλεσμα να
δυσχεραίνεται η μαθηματική τους ανάπτυξη και η ανέλιξη τους σε υψηλότερα
επίπεδα μαθηματικής γνώσης. Οι Resnick et al. (1995), σημειώνουν ότι στα
Μαθηματικά δεν υπάρχουν σημαινόμενα φυσικά αντικείμενα. Για παράδειγμα,
αν και μπορεί κανείς να καταδείξει ένα σύνολο τριών πραγμάτων και μπορεί
επίσης να καταδείξει το γραπτό ψηφίο 3, αυτά τα φυσικά αντικείμενα και
σύμβολα δεν έχουν αφεαυτά την ιδιότητα του αριθμού. Ο αριθμός, που είναι το
βασικό αντικείμενο της Αριθμητικής, αποτελεί μια αυστηρά νοητική οντότητα.
Έτσι, σε αυτό τον τομέα τον Μαθηματικών οι άνθρωποι σκέφτονται για
αντικείμενα που υπάρχουν μόνο ως νοητές αφαιρέσεις. Για τον λόγο αυτό οι πιο
αδύναμοι μαθητές έχουν συχνά δυσκολίες, ειδικά αν δεν τους προσφέρονται
ευκαιρίες να ικανοποιήσουν δυο μεγάλες τους ανάγκες στον τομέα της μάθησης:
διδασκαλία σε πιο αργούς ρυθμούς και περισσότερη υποστήριξη από τους
δασκάλους (Malmer, 2000).
Επιπρόσθετα, η μαθηματική γλώσσα κατέχει ένα διπλό ρόλο. Οι όροι και
οι παραστάσεις του τυπικού συμβολισμού των μαθηματικών έχουν τόσο τυπικές
όσο και αναφορικές λειτουργίες. Σαν τυπικά σύμβολα είναι στοιχεία ενός
συστήματος, που υπακούει σε δικούς του κανόνες, και μπορούν να λειτουργούν
χωρίς συνεχή αναφορά στα Μαθηματικά αντικείμενα όπου αντιστοιχούν. Σαν
αναφορικά σύμβολα, αναφέρονται σε αντικείμενα ή σε γνώσεις εξωτερικές από
το τυπικό σύστημα (Resnick et al., 1995). Άλλος ένας παράγοντας που προκαλεί
προβλήματα στη διαδικασία μέσα από την οποία συντελείται η απόκτηση
μαθηματικών γνώσεων, είναι η δυσκολία στη γραφή και στην ανάγνωση, που
μπορεί να παρουσιάζουν ορισμένα παιδιά. Οι μαθητές που έχουν αναπτύξει
σωστά τις δεξιότητες της γραφής και της ανάγνωσης έχουν πιο πολλές
πιθανότητες να μάθουν πραγματικά. Αντίθετα, τα παιδιά με μειωμένες
ικανότητες στην ανάγνωση έχουν ελλιπές λεξιλόγιο και συχνά δυσκολεύονται
να συγκροτήσουν σε ενιαίο πλαίσιο τις θεμελιώδεις αρχές της μάθησης (Malmer,
2000). Τα αναγνωστικά προβλήματα των μαθητών είναι παράλληλα υπεύθυνα
και για τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι μαθητές στην επίλυση αριθμητικών
προβλημάτων (Bartel, 1990). Επίσης υπάρχουν και νευροψυχιατρικά προβλήματα
τα

οποία

δυσκολεύουν
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προβλήματα είναι οι υπερκινητική συμπεριφορά, όπως και τα σύνδρομα
Asberger’s5 και Tourette’s6.
Τέλος, άλλος ένα παράγοντας που επηρεάζει αρνητικά την μάθηση των
μαθηματικών είναι η Δυσαριθμησία. Η Δυσαριθμησία είναι ένα σύνδρομο στο
οποίο θα γίνει εκτενέστερη αναφορά παρακάτω.

2.2 Οι τύποι των Μαθησιακών Δυσκολιών στα
Μαθηματικά
Σχετικά με την κατηγοριοποίηση των Μαθησιακών Δυσκολιών, ιδιαίτερο
ενδιαφέρον παρουσιάζει η διάκριση των υπο-τύπων που προτάθηκε από τον
Geary (2004), σύμφωνα με την οποία υπάρχουν τρεις κατηγορίες:
α) Μαθητές με προβλήματα στη χρήση διαδικασιών: Το κύριο γνωστικό
χαρακτηριστικό τους είναι τα λάθη εφαρμογής διαδικασιών (π.χ. αλγορίθμων),
και η χρήση «ανώριμων» στρατηγικών που συνηθίζουν νεαρότεροι μαθητές (π.χ.
να μετρούν με τα δάχτυλα). Οι μαθητές αυτής της κατηγορίας εξελίσσονται
όπως και οι τυπικοί μαθητές, αλλά σημειώνοντας κάποια αργοπορία. Η επίδοσή
τους μοιάζει με αυτή νεαρότερων μαθητών και σημειώνουν σημαντική βελτίωση
από τάξη σε τάξη. Η συνύπαρξη των Μαθησιακών Δυσκολιών στα Μαθηματικά
και στην Ανάγνωση δεν είναι σαφής.
β) Μαθητές με προβλήματα στη σημασιολογική μνήμη: Το κύριο γνωστικό
χαρακτηριστικό τους είναι η αδυναμία στην ανάκληση βασικών αριθμητικών
δεδομένων. Οι μαθητές δηλαδή αντιμετωπίζουν προβλήματα στη γνώση και στην
ευχερή ανάκληση των αποτελεσμάτων των πράξεων με δυο μονοψήφιους
αριθμούς. Αυτή μπορεί να είναι αργή, συνοδεύεται από πολλά λάθη και αρκετά
από αυτά σχετίζονται με τους αριθμούς που χρησιμοποιούνται στον υπολογισμό
(π.χ. 2+3 = 4, επειδή το 4 ακολουθεί στην απαρίθμηση το 2, 3). Όπως είναι
αναμενόμενο η παραπάνω δυσκολία εμποδίζει την ανάπτυξη και πολλών
άλλων μαθηματικών δεξιοτήτων και οι μαθητές αυτής της κατηγορίας
εξελίσσονται διαφορετικά από τους συμμαθητές τους, σημειώνοντας μικρή

5

Τα άτομα με αυτό το σύνδρομο έχουν πολύ εξελιγμένα ειδικά ενδιαφέροντα (π.χ. υπολογιστές,
γλώσσες, φωτογραφικές μηχανές), παρουσιάζουν, όμως, προβλήματα και δυσκολίες σε καθημερινές
κοινωνικές δραστηριότητες.
6
Το σύνδρομο αυτό είναι μια κληρονομική νευροψυχιατρική διαταραχή που εμφανίζεται κατά την
παιδική ηλικία και χαρακτηρίζεται από την εμφάνιση πολλαπλών φυσικών (κινητικών) και
τουλάχιστον ενός φωνητικού τικ.

Αγγελική Η. Γρετσίστα

41

βελτίωση από τάξη σε τάξη. Επίσης, οι μαθητές αυτοί συχνά αντιμετωπίζουν και
Μαθησιακές Δυσκολίες στην Ανάγνωση με φωνολογικά ελλείμματα.
γ) Μαθητές με προβλήματα στην οπτικο-χωρική αντίληψη: Το κύριο γνωστικό
χαρακτηριστικό τους είναι η σημείωση χωρικών λαθών στην αναπαράσταση
αριθμητικών πληροφοριών. Οι μαθητές συνήθως κατά την “κατακόρυφη”
εκτέλεση πράξεων γράφουν τα ψηφία των αριθμών σε λάθος στήλη των
εκατοντάδων, δεκάδων, μονάδων κ.τ.λ. με αποτέλεσμα να μην οδηγούνται στο
σωστό αποτέλεσμα. Επίσης κατά το χειρισμό πολυψήφιων αριθμών σημειώνουν
λάθη που αφορούν στη θέση των ψηφίων (π.χ. το 4.530 μπορεί να ερμηνευτεί ή
να

χρησιμοποιηθεί

ως

4.350).

Σε

ό,τι

αφορά

στα

αναπτυξιακά

τους

χαρακτηριστικά, αυτά περιγράφονται ως ασαφή και δε φαίνεται να υπάρχει
συσχέτιση με τις Μαθησιακές Δυσκολίες στην Ανάγνωση.
Επίσης, στο πλαίσιο ψυχολογικών θεωριών γνωστικής επεξεργασίας που
εστιάζουν

σε

διάφορα

αντιληπτικά

ελλείμματα,

οι

δυσκολίες

που

αντιμετωπίζουν οι μαθητές με Μαθησιακές Δυσκολίες στα Μαθηματικά
περιγράφονται ως ελλείμματα οπτικής και ακουστικής αντίληψης, μνήμης,
προσοχής, προσληπτικού και εκφραστικού λόγου και αδυναμίες αφηρημένου
συλλογισμού (Μercer & Pullen, 2005˙ Bley & Thorton, 1995).

ΕΛΛΕΙΜΜΑ

Ο μαθητής …
μορφής -



δεν ολοκληρώνει τις ασκήσεις μιας σελίδας

πλαισίου



«πηδάει» γραμμές όταν εκτελεί μια άσκηση



Διαβάζει λάθος πολυψήφιους αριθμούς



απεικονίζει καθρεπτικά αριθμητικά ψηφία
(π.χ. 6 αντί 9)


Διάκρισης

αντιστρέφει τη σειρά των ψηφίων
πολυψήφιων αριθμών κατά την αντιγραφή
τους



δεν διακρίνει σωστά τα νομίσματα

Οπτικής



δεν διακρίνει σωστά τους δείκτες του ρολογιού

αντίληψης



δυσκολεύεται στην ερμηνεία και το χειρισμό
μαθηματικών συμβόλων (π.χ. x αντί για +)
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δυσκολεύεται να γράψει τους αριθμούς πάνω
στη γραμμή του τετραδίου


χωρικής
οργάνωσης

δυσκολεύεται στη διάκριση του «πριν» και
«μετά» σε χωρικές ακολουθίες



δυσκολεύεται στη διάκριση του «δεξιά» και
«αριστερά»



δυσκολεύεται στη διάκριση των μεγεθών των
σχημάτων



δυσκολεύεται να γράψει κλασματικούς
αριθμούς



μεταφέρει κρατούμενα σε λάθος στήλες στην
εκτέλεση πράξεων



δυσκολεύεται στη χρήση της αριθμητικής
γραμμής



δυσκολεύεται στη σύγκριση πολυψήφιων
αριθμών



δυσκολεύεται στην κατασκευή και ερμηνεία
γραφημάτων

Ακουστικής



δυσκολεύεται στις προφορικές ασκήσεις

αντίληψης



δυσκολεύεται στην επίλυση προβλημάτων
που παρουσιάζονται μόνο προφορικά



συγχέει όρους που μοιάζουν φωνολογικά (π.χ.
τριακοστός και τετρακοσιοστός)

Λεπτής



γράφει δραματικά αργά

κινητικότητας



κάνει λάθη κατά τη γραφή των αριθμών



δυσκολεύεται να προσαρμόσει το μέγεθος των
ψηφίων που

βραχύχρονης



γράφει στο διαθέσιμο χώρο



δυσκολεύεται στη συγκράτηση νέων
μαθηματικών δεδομένων

Μνήμης

μακρόχρονης



ξεχνά τα βήματα ενός αλγόριθμου



δυσκολεύεται στην ανάκληση μαθηματικών
δεδομένων

ενεργού



ξεχνά τα βήματα ενός αλγόριθμου



δυσκολεύεται να λέει την ώρα



δυσκολεύεται στην επίλυση προβλημάτων &
ασκήσεων με πολλά βήματα


προσληπτικού

δυσκολεύεται στην κατανόηση των
μαθηματικών όρων (συν, υπόλοιπο,
κρατούμενο κ.τ.λ.)
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Λόγου
εκφραστικού

δυσκολεύεται να εκφράσει προφορικά και με
τη χρήση μαθηματικών όρων αυτό που
σκέφτεται



δυσκολεύεται στην προφορική περιγραφή των
βημάτων ενός αλγόριθμου / στρατηγικής που
ακολουθεί



δυσκολεύεται στην κατανόηση μαθηματικών
συμβόλων (π.χ.



Αφαιρετικού

=, <, >)

δυσκολεύεται στην επίλυση προφορικών
προβλημάτων

συλλογισμού


δυσκολεύεται στη σύγκριση μεγεθών και
ποσοτήτων



δυσκολεύεται να μετατρέψει γλωσσικές ή
αριθμητικές πληροφορίες σε εξισώσεις

Εικόνα 4: Προβλήματα των μαθητών με Μαθησιακές Δυσκολίες στα Μαθηματικά
Πηγή: Παντελιάδου Σ. & Μπότσας Γ. (2007). Μαθησιακές Δυσκολίες: Βασικές έννοιες και
χαρακτηριστικά. Βόλος: Γράφημα.

Οι

παραπάνω

συμπεριφορές

είναι

μονάχα

ενδεικτικές

και

οι

εκπαιδευτικοί, με βάση την εμπειρία τους, θα μπορούσαν να συμπληρώσουν τον
παραπάνω πίνακα. Επίσης, πρέπει να επισημανθεί ότι οι μαθητές με
Μαθησιακές Δυσκολίες στα Μαθηματικά είναι μια ετερογενής ομάδα και τα
παραπάνω χαρακτηριστικά δεν είναι απαραίτητο να εκδηλώνονται σε όλους
τους μαθητές. Ορισμένες φορές εμφανίζονται κάποια από αυτά και μάλιστα σε
διαφορετικό βαθμό και ένταση σε κάθε περίπτωση.

2.3 Χαρακτηριστικά των μαθητών με Μαθησιακές
Δυσκολίες στα Μαθηματικά
Υπάρχουν παράγοντες που μπορεί να δημιουργήσουν διαταραχές στη
μάθηση των ποσοτήτων και των αριθμών και οι οποίοι συχνά χαρακτηρίζουν τα
νήπια και τους μικρούς μαθητές. Οι παράγοντες αυτοί περιλαμβάνουν
διαταραχές στην αντίληψη του χώρου και του χρόνου, στην οπτική αντίληψη,
στην αναγνώριση συμβόλων, στη γλωσσική ικανότητα και την επικοινωνία, στη
μνήμη και στις γνωστικές στρατηγικές και στη μεταγνωστική ικανότητα.
Ωστόσο, ο κάθε μαθητής είναι μοναδικός και δεν παρουσιάζουν όλοι οι μαθητές
που έχουν μαθησιακές δυσκολίες τα ίδια χαρακτηριστικά (Lerner, 1993).
Οι Miller & Mercer (1998,) αναφέρουν ότι το μοντέλο επεξεργασίας των
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πληροφοριών μας παρέχει το πλαίσιο για να εξετάσουμε και να ερμηνεύσουμε
τα προβλήματα μάθησης των παιδιών με Μαθησιακές Δυσκολίες. Η θεωρία
επεξεργασίας των πληροφοριών ερμηνεύει το ποια πληροφορία αποκτάται και
με ποιο τρόπο. Στα θεμελιώδη στοιχεία της περιλαμβάνονται η προσοχή, οι
αισθήσεις, η αντίληψη, η βραχυπρόθεσμη μνήμη, η μακροπρόθεσμη μνήμη και η
αντίδραση (απόκριση). Οι μαθητές με Μαθησιακές Δυσκολίες στα Μαθηματικά
συχνά παρουσιάζουν προβλήματα που συμβάλλουν στη χαμηλή τους επίδοση,
τα οποία σχετίζονται με την επεξεργασία των πληροφοριών. Τέτοια προβλήματα
είναι η διάσπαση της προσοχής, οι αντιληπτικές διαταραχές (δυσκολίες
οπτικοχωρικές και ακουστικής επεξεργασίας) τα προβλήματα μνήμης, οι
κινητικές δυσκολίες και άλλα ελλείμματα στην επεξεργασία των πληροφοριών.
Διάφορα μοντέλα έχουν διαμορφωθεί από εκπροσώπους της θεωρίας με
σκοπό να προσδιοριστούν οι δομές και οι διαδικασίες της μάθησης και της
μνήμης. Οι σύγχρονες θεωρίες μάθησης περιλαμβάνουν και τις διαδικασίες
εκτελεστικού ελέγχου. Ο εκτελεστικός έλεγχος είναι ένα στοιχείο των μοντέλων
επεξεργασίας των πληροφοριών που ελέγχει τη διαδικασία και την οργάνωση
της διανοητικής δραστηριότητας. Αναφέρεται στη ρύθμιση και τον έλεγχο της
σκέψης. Ο όρος μεταγνώση χρησιμοποιείται σε συνάρτηση με τον εκτελεστικό
έλεγχο. Ο εκτελεστικός έλεγχος κατευθύνει τη ροή της σκέψης, διευθύνει τη
γνωστική διαδικασία κατά τη διάρκεια της μάθησης και περιλαμβάνει το
σχεδιασμό, την αξιολόγηση και τη ρύθμιση των διαδικασιών επεξεργασίας των
πληροφοριών. Καθορίζει ποιες διανοητικές δραστηριότητες συμβαίνουν και ποια
στοιχεία της επεξεργασίας γίνονται αντικείμενα προσοχής και συγκέντρωσης.
Τα κίνητρα και οι στόχοι είναι σημαντικοί παράγοντες για τον καθορισμό των
προτεραιοτήτων και των προβλημάτων που θα εστιαστεί η προσοχή. Οι
αποφάσεις του εκτελεστικού ελέγχου απαιτούν μεταγνωστικές δεξιότητες,
δεξιότητες οι οποίες απαιτούν “σκέψη για τη σκέψη”. Οι μαθητές με
φυσιολογική επίδοση έχουν επαρκείς μεταγνωστικές δεξιότητες, αλλά οι
μαθητές με δυσκολίες μάθησης στερούνται μεταγνωστικών ικανοτήτων (Lerner,
1993). Σύμφωνα με το Γ. Φλουρή (1984) οι διαδικασίες του «εκτελεστικού
ελέγχου» και των «προσδοκιών» τείνουν να επηρεάσουν την όλη λειτουργία της
μάθησης και των επιμέρους διαδικασιών της και καθορίζουν την όλη στρατηγική
που χρησιμοποιεί το άτομο για να επιλύσει προβληματικές καταστάσεις και τον
τρόπο με τον οποίο σκέφτεται.
Όπως επισημαίνουν πολλοί μελετητές των Μαθησιακών Δυσκολιών στα
Μαθηματικά (Lerner, 1993. Miller & Mercer, 1998) πολλοί ενδογενείς παράγοντες
επηρεάζουν τη μάθηση των Μαθηματικών. Αυτό προκύπτει εξάλλου ευθέως και
από τον ομοσπονδιακό ορισμό των Μαθησιακών Δυσκολιών, όπου γίνεται λόγος
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για

«διαταραχές

σε

βασικές

ψυχολογικές

λειτουργίες».

Στις

επόμενες

παραγράφους θα σκιαγραφήσουμε τους σημαντικότερους από αυτούς τους
παράγοντες στηριζόμενοι κυρίως στη σχετική αναφορά των N. Bley & C Thornton
(1995).

2.3.1. Ελλείμματα οπτικής αντίληψης / αντίληψης στο χώρο
Τα ελλείμματα οπτικής αντίληψης διακρίνονται σε τρεις κατηγορίες:
(α) δυσκολίες αντίληψης μορφής – πλαισίου
(β) δυσκολίες οπτικής διάκρισης
(γ) δυσκολίες οργάνωσης στο χώρο

Δυσκολίες αντίληψης μορφής – πλαισίου
Oι μαθητές με δυσκολίες οπτικής αντίληψης μορφής – πλαισίου
παρουσιάζουν ποικίλα συμπτώματα. Τέτοια συμπτώματα μπορεί να είναι
δυσκολίες στην αντίληψη του χώρου, όπως για παράδειγμα ότι δεν μπορούν να
αντιληφθούν τις έννοιες δεξιά – αριστερά, πάνω – κάτω, μπροστά – πίσω και
δυσκολεύονται να εντοπίσουν θέσεις στο χώρο με αποτέλεσμα το έργο της
ευθυγράμμισης των αριθμών να είναι ιδιαίτερα δύσκολο. Κάποιες φορές
συμβαίνει να χάνουν το σημείο που εργάζονται σε ένα φύλλο εργασίας ή να μην
ολοκληρώνουν την εργασία τους ή να φαίνονται απρόσεκτοι όταν αντιγράφουν
ασκήσεις από το βιβλίο τους. Επίσης έχουν την τάση να μπερδεύουν τα μέρη των
ασκήσεων και συχνά αντιγράφουν σύμβολα εσφαλμένα. Δυσκολεύονται να
διακρίνουν ένα συγκεκριμένο ερέθισμα όταν αυτό παρουσιάζεται ανάμεσα σε
πολλά άλλα παρόμοια ερεθίσματα. Για το λόγο αυτό πολλές φορές συμβαίνει να
τους είναι εξαιρετικά δύσκολο να διακρίνουν την άσκηση από τον αύξοντα
αριθμό της και μπορεί να συμπεριλάβουν στους υπολογισμούς τους και
γειτονικά άσχετα ψηφία. Επίσης μπορεί να «πηδούν» γραμμές καθώς διαβάζουν
ή επιλύουν μια άσκηση, με αποτέλεσμα να χρησιμοποιούν αριθμούς που
παρουσιάζονται σε διαφορετικά προβλήματα ή σκέλη μιας άσκησης.
Η ανάγνωση και ο χειρισμός πολυψήφιων αριθμών, δεκαδικών,
ταυτοτήτων και ο υπολογισμός των τιμών σύνθετων αλγεβρικών παραστάσεων
συχνά τους δημιουργεί σύγχυση, αφού έχουν την τάση να εστιάζουν την
προσοχή τους σε μεμονωμένα ψηφία και να μην τα ομαδοποιούν ταυτόχρονα. Η
εγγύτητα των πλήκτρων ενός μικροϋπολογιστή είναι δυνατόν να τους
δημιουργεί δυσκολίες στον εντοπισμό και τη χρήση του επιθυμητού πλήκτρου,
ειδικά με τα σύμβολα των πράξεων όταν γειτνιάζουν. Επίσης παρατηρείται σι
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σύγχυση στην ακολουθία των κουμπιών που πρέπει να πατηθούν για την
εκτέλεση μιας πράξης. Οι μαθητές με δυσκολίες ακουστικής αντίληψης μορφής
πλαισίου μπορεί να έχουν προβλήματα στην ακρόαση μέσα στη σχολική τάξη
(συγχέουν τους ήχους). Επίσης μπορεί να δίνουν την εντύπωση ότι ονειροπολούν
ή ότι δε συγκεντρώνονται, ενώ στην πραγματικότητα προσπαθούν να
παρακολουθήσουν, αλλά είναι δύσκολο να ακούσουν και να μάθουν. Τέλος
μπορεί να έχουν δυσκολίες στην αρίθμηση με υπερπήδηση ψηφίων (ανά 3 ή 5 ή
10), λόγω δυσκολιών στην ακουστική διάκριση.

Δυσκολίες οπτικής διάκρισης
Οι δυσκολίες οπτικής διάκρισης εκδηλώνονται κυρίως με καθρεπτική
απεικόνιση ή ανάγνωση αριθμητικών ψηφίων (π.χ. ε αντί για 3, ή 6 αντί για 9),
με αντιστροφές μέσα σε πολυψήφιους αριθμούς κατά την αντιγραφή τους από
τον πίνακα / βιβλίο ή κατά τον χειρισμό τους, καθώς και με λάθος ερμηνεία και
χειρισμό των συμβόλων (π.χ. x αντί για +).
Οι διαταραχές οπτικής διάκρισης αντιληπτικών μορφών μπορεί να γίνουν
η αιτία της εσφαλμένης ανάγνωσης ή γραφής των αριθμών και των συμβόλων
των πράξεων και αυτό οδηγεί σε λανθασμένα αποτελέσματα κατά την εκτέλεση
των αλγόριθμων των πράξεων. Οι μαθητές με τέτοιου είδους δυσκολίες έχουν
την τάση να αντιστρέφουν μονοψήφιους αριθμούς, όπως το 2, το 3 το 5 και το 6.
Μέχρι τις ηλικίες των 7 έως 8 ετών οι δυσκολίες αυτές θεωρούνται
αναμενόμενες, οι μαθητές όμως με Μαθησιακές Δυσκολίες παρουσιάζουν
τέτοιου είδους δυσκολίες σε μεγαλύτερες ηλικίες. Οι αντιληπτικές διαταραχές
οδηγούν σε δυσκολίες και λάθη κατά τη γραφή των αριθμών και των συμβόλων,
κατά την αντιγραφή των ασκήσεων από τον πίνακα, κατά την αυθόρμητη γραφή
τους καθ’ υπαγόρευση και κατά τη χρήση της αριθμομηχανής. Έτσι
καθυστερούν να γράψουν ή να πληκτρολογήσουν τα σύμβολα με αποτέλεσμα
να χάνουν το σημείο που βρίσκονται στο γραπτό τους ή να αδυνατούν να
παρακολουθήσουν όσα δείχνει ο δάσκαλος στον πίνακα. Όπως προαναφέρθηκε,
μία συνήθης αντιληπτική δυσκολία έχει ως αποτέλεσμα τις αντιστροφές σε
διψήφιους ή και σε πολυψήφιους αριθμούς. Οι μαθητές που έχουν την τάση να
κάνουν αντιστροφές και καθρεπτικές αποδόσεις των μεμονωμένων ψηφίων,
όπως αναφέρθηκε προηγουμένως, μπορεί επίσης να αντιστρέφουν τα ψηφία
ενός διψήφιου αριθμού, όταν τον διαβάζουν ή τον γράφουν (13 - 31 ή 12 - 21 κλπ).
Οι μαθητές αυτοί μπορεί να έχουν πρόβλημα με τα κρατούμενα (γράφουν τις
δεκάδες και κρατούν τις μονάδες). Καθώς οι μαθητές έρχονται αντιμέτωποι με
όλο και περισσότερα σύμβολα τα αντιληπτικά προβλήματα γίνονται πιο έντονα
και πιο εμφανή. Στην καθημερινότητα, οι μαθητές αυτοί έχουν δυσκολία στην
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αναγνώριση και στη χρήση των νομισμάτων, επειδή αδυνατούν να διακρίνουν
τις διαφορές των μεγεθών τους.

Δυσκολίες οργάνωσης στο χώρο
Οι μαθητές με δυσκολίες οργάνωσης στο χώρο, δυσκολεύονται εξαιρετικά
στην κατανόηση γεωμετρικών εννοιών και στην επίλυση ασκήσεων /
προβλημάτων γεωμετρίας, και άλγεβρας. Επίσης, αντιμετωπίζουν προβλήματα
στον εντοπισμό διαφορών στο μέγεθος των σχημάτων, στις μετρήσεις μεγεθών,
στην κατανόηση της έννοιας των κλασμάτων, στη γραφή κλασματικών αριθμών
και στον υπολογισμό τιμών κλασματικών αλγεβρικών παραστάσεων. Επιπλέον,
δυσκολεύονται στις γραφικές παραστάσεις συναρτήσεων, καθώς και στην
κατανόηση και στο χειρισμό διανυσματικών μεγεθών.
Δεν κατακτούν εύκολα τη θεσιακή αξία των ψηφίων, σημειώνουν πολλά
λάθη κατά τη μεταφορά κρατουμένων και «δανεικών» εκτελώντας πράξεις,
δυσκολεύονται να διακρίνουν ποια ψηφία ανήκουν στο ακέραιο και ποια στο
δεκαδικό μέρος ενός δεκαδικού αριθμού, καθώς και να συγκρίνουν πολυψήφιους
αριθμούς. Από διδακτική άποψη είναι ιδιαίτερα σημαντικό ο μαθητής να έχει
κατανοήσει την αξία θέσης των ψηφίων, δηλαδή γιατί ο μεταφερόμενος αριθμός
τοποθετείται πάνω από το ψηφίο των δεκάδων, των εκατοντάδων κλπ. καθώς
επίσης είναι απαραίτητες οι οπτικές και κιναισθητικές ενισχύσεις για να
εντοπίσουν και να αισθανθούν τι σημαίνει “υπεράνω”.
Οι δυσκολίες με το χώρο μπορεί να είναι εμπόδιο στο μαθητή ακόμη και
να σχηματίζει σωστά τους αριθμούς (τους αντιστρέφει ή τους μετατρέπει) αν και
τους αντιλαμβάνεται οπτικά. Στην περίπτωση αυτή είναι απαραίτητη η
εξάσκηση ακόμη και σε καθημερινή βάση, η οποία θα περιλαμβάνει κινητικές
δραστηριότητες, κώδικες χρωμάτων και λεκτικές περιγραφές. Σε μεγαλύτερες
ηλικίες οι μαθητές με προβλήματα αντίληψης του χώρου δυσκολεύονται στους
δεκαδικούς, στα κλάσματα και στην επίλυση λεκτικών προβλημάτων. Ακόμη κι
όταν υπάρχει πλήρης εννοιολογική κατανόηση, μπορεί να αντιμετωπίζουν
δυσκολίες. Μπερδεύονται πού θα βάλουν υποδιαστολή, δυσκολεύονται στον
καθορισμό της αλληλουχίας βημάτων κατά την εκτέλεση αλγορίθμων και την
επίλυση λεκτικών προβλημάτων και έχουν πρόβλημα με τα κλάσματα και τους
μεικτούς αριθμούς (μπερδεύουν τη θέση των αριθμών).
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2.3.2. Δυσκολίες ακουστικής αντίληψης – επεξεργασίας
Τα προβλήματα ακουστικής αντιληπτικής διάκρισης οδηγούν τους
μαθητές με αυτού του είδους δυσκολίες σε αδυναμία να αντιληφθούν τους
αριθμούς σωστά με αποτέλεσμα να επηρεάζεται η ικανότητα τους να μετρούν
σωστά. Οι μαθητές μπερδεύουν συχνά το νόημα των όρων που μοιάζει
φωνολογικά – ακουστικά, όπως τριακοστός και τετρακοσιοστός. Αυτό είναι
ιδιαίτερα έντονο στο χειρισμό τακτικών αριθμών, όταν αυτοί παρουσιάζονται
προφορικά και δυσκολεύονται με τους κλασματικούς και δεκαδικούς αριθμούς.
Έχουν προβλήματα στη γραφή αριθμών, των προβλημάτων και των ακολουθιών
όταν αυτά υπαγορεύονται από τον εκπαιδευτικό. Επίσης οι μαθητές μπορεί να
αντιλαμβάνονται εσφαλμένα καταλήξεις λέξεων ή λέξεις που μοιάζουν στην
προφορά τους και αυτό μπορεί να τους οδηγήσει σε ποικίλα λάθη (π.χ.
επιλέγουν λάθος πράξη, λάθη λόγω προβλημάτων στην προφορική – ακουστική
επικοινωνία).

2.3.3. Αδυναμίες λεπτής
κινητικού συντονισμού

κινητικότητας

και

οπτικο-

Ο ρυθμός των μαθητών με τέτοιου είδους δυσκολίες είναι εξαιρετικά
βραδύς και η προσπάθεια που καταβάλλουν μεγάλη, με αποτέλεσμα να
κουράζονται εύκολα. Γράφουν πολύ αργά, κάνουν λάθη κατά τη γραφή των
αριθμών, δυσκολεύονται να προσαρμόσουν το μέγεθος των ψηφίων που γράφει
στο διαθέσιμο χώρο. Αν και γνωρίζουν το τι πρέπει να κάνουν, στην πράξη
δυσκολεύονται να εκτελέσουν τις κατάλληλες κινήσεις για να έχουν το σωστό
αποτέλεσμα. Οι μαθητές αυτοί απασχολούν τη μνήμη τους με κινήσεις που οι
υπόλοιποι

μαθητές

έχουν

αυτοματοποιήσει.

Επιπρόσθετα

δε

μπορούν

παράλληλα να επεξεργαστούν άλλα ερεθίσματα ή το χειρισμό αντικειμένων
όπως τα γεωμετρικά όργανα. Για το λόγο αυτό, αντιμετωπίζουν προβλήματα
κατά τη γραφή αριθμών. Μία τέτοια αδυναμία, πέραν του περιβάλλοντος της
τάξης, είναι και το ότι δυσκολεύονται να πουν την ώρα, επειδή καθυστερούν να
συνειδητοποιήσουν το μέγεθος των δεικτών του ρολογιού, πράγμα που οι
συμμαθητές τους κάνουν αυτόματα.
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2.3.4. Ανεπάρκειες μνήμης (βραχύχρονης - μακρόχρονης και
ακολουθιών)
Οι μαθητές με ανεπάρκειες μνήμης στα Μαθηματικά έχουν συχνά
προβλήματα στη βραχύχρονη, μακρόχρονη και εργαζόμενη μνήμη. Μαθητές με
προβλήματα ελλειμματικής μνήμης εμφανίζουν δυσκολίες στην επεξεργασία,
συγκράτηση και ανάκληση μιας σειράς δεδομένων ή στα βήματα ενός
αλγόριθμου. Επίσης εμφανίζουν προβλήματα όταν τα ερεθίσματα εισέρχονται
στη βραχύχρονη μνήμη, όταν τα επεξεργάζονται, όταν προσπαθούν να τα
οργανώσουν σε δομές και να τα αποθηκεύσουν, ώστε να μεταφερθούν στη
μακρόχρονη μνήμη σε μορφή που θα ανακαλείται εύκολα. Σε αυτή την
κατηγορία μαθητών μπορεί να ανήκουν μαθητές οι οποίοι χρειάζεται να
κοιτάξουν πολλές φορές στον πίνακα για να αντιγράψουν σωστά μια εξίσωση.
Σχετικά με ελλείμματα στην εργαζόμενη μνήμη, αυτά εκδηλώνονται με
προβλήματα κατά την εκτέλεση εργασιών με πολλά βήματα και ιδιαίτερα όταν
αυτά απαιτούν συγκεκριμένη στρατηγική και όχι γραμμική επεξεργασία.
Αποτέλεσμα των δυσκολιών αυτών είναι να μη μπορούν να επιλύσουν ένα
σύνθετο πρόβλημα, ακόμα και όταν γνωρίζουν τη λύση των μεμονωμένων
στοιχείων του και να χρειάζονται εξωτερική καθοδήγηση.
Όπως αναφέρουν οι N. Bley & C. Thornton (1995), κάποιες από τις
διαταραχές της μνήμης μπορεί να ταξινομηθούν και ως αντιληπτικές
ανεπάρκειες. Υπάρχουν περιπτώσεις μαθητών που οι δυσκολίες τους οφείλονται
σε ειδικά προβλήματα βραχυπρόθεσμης ή μακροπρόθεσμης μνήμης. Τα
προβλήματα αυτά τους εμποδίζουν να μάθουν ή να διατηρήσουν στη μνήμη
τους αυτά που έμαθαν. Στους μαθητές αυτούς πρέπει να εφαρμοστούν ειδικές
διδακτικές τεχνικές και ειδική άσκηση για να απομνημονεύσουν είτε τη
δηλωτική είτε τη διαδικαστική γνώση. Οι μαθητές αυτοί φαίνεται να ωφελούνται
από την πλήρη μάθηση και κατανόηση εννοιών και διαδικασιών (υπερμάθηση),
από τις συχνές επαναλήψεις και την απόκτηση εμπειριών επί της ύλης που
μαθαίνουν.
Επίσης, αρκετές φορές συμβαίνει οι εκπαιδευτικοί να συναντούν μαθητές
που κατανοούν τα όσα διδάσκονται στη σχολική τάξη και συμπληρώνουν με
επιτυχία τις εργασίες τους στο σχολείο, όμως αδυνατούν να ολοκληρώσουν τις
εργασίες τους στο σπίτι ή φαίνονται απορημένοι, όταν ο εκπαιδευτικός
παρουσιάζει

ένα

θέμα,

το

οποίο

στηρίζεται

και

αποτελεί

συνέχεια

προγενέστερων γνώσεων. Οι μαθητές αυτοί αδυνατούν να στηριχτούν στις
προγενέστερες γνώσεις τους για να οικοδομήσουν νέες. Όταν στα εγχειρίδια
απουσιάζουν ή είναι περιορισμένες οι επαναληπτικές ασκήσεις γρήγορα
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ξεχνούν και δίνουν την εντύπωση ότι αγνοούν πλήρως αντικείμενα που αρχικά
είχαν μάθει. Οι μαθητές με προβλήματα μνήμης σημειώνουν χαμηλές επιδόσεις
κατά την συνολική αξιολόγηση ακόμη κι αν τα κατάφερναν στις επιμέρους
καθημερινές εργασίες τους στο σχολείο ή στο σπίτι.
Επίσης αντιμετωπίζουν μεγάλη δυσκολία να διατηρήσουν στη μνήμη
τους απλά αριθμητικά αποτελέσματα (π.χ. προπαίδεια) και διαδικασίες (π.χ.
αλγόριθμοι των πράξεων). Οι διαταραχές της βραχυπρόθεσμης μνήμης μπορεί
να σχετίζονται με την οπτική δίοδο επικοινωνίας ή με την ακουστική δίοδο
επικοινωνίας ή και με τις δύο διόδους μαζί. Οι διαταραχές της βραχυπρόθεσμης
οπτικής μνήμης εκδηλώνονται με διάφορα συμπτώματα. Γενικώς οι μαθητές με
αυτό το πρόβλημα έχουν αδυναμία στο να διατηρήσουν αρκετές πληροφορίες
οπτικά για να εκτελέσουν αριθμητικές πράξεις με ταχύτητα και ακρίβεια.
Ειδικότερα, για κάποιους μαθητές η διαδικασία αντιγραφής των αριθμών από
τον πίνακα ή από το εγχειρίδιο είναι ιδιαιτέρως δύσκολη. Αργούν και κάνουν
λάθη, επειδή αδυνατούν να διατηρήσουν οπτικές εικόνες για χρονικό διάστημα
αρκετό για να τις γράψουν. Αν και οι συμμαθητές τους μπορούν να
συγκρατήσουν ολόκληρες αριθμητικές παραστάσεις (π.χ. 57 + 64), οι μαθητές
αυτοί πρέπει να ελέγχουν διαρκώς για να δουν τι είναι για να γράψουν ή να
πληκτρολογήσουν. Ο χρόνος που απαιτείται για τη διαδικασία αυτή κάνει
δύσκολη την επιτυχή ολοκλήρωση της εργασίας που είναι να γίνει.
Οι διαταραχές στη βραχυπρόθεσμη ακουστική μνήμη έχουν ως
αποτέλεσμα σοβαρές δυσκολίες στην εκμάθηση των απλών αριθμητικών
πράξεων (π.χ. 7 + 5 =..., 6 x 8 =...). Όταν τους δίνονται προφορικά μπορεί να
αδυνατούν να διατηρήσουν τους μεμονωμένους αριθμούς τον απαιτούμενο
χρόνο για να σκεφτούν και να δώσουν απάντηση. Στην περίπτωση που
συνυπάρχουν και προβλήματα βραχυπρόθεσμης οπτικής μνήμης ο μαθητής θα
έχει δυσκολία να θυμάται τους αριθμούς για να σκεφτεί και να δώσει απάντηση,
αν και η άσκηση δίνεται γραπτή.
Τα οπτικά

και ακουστικά προβλήματα βραχυπρόθεσμης μνήμης

επηρεάζουν την ικανότητα του μαθητή να επιλύει λεκτικά προβλήματα. Αν και
οι μαθητές μπορεί να μη δυσκολεύονται στην ανάγνωση και στην κατανόηση
του προβλήματος, μπορεί να αδυνατούν να διατηρήσουν τις πληροφορίες αρκετό
χρόνο για να σκεφτούν και να λύσουν το πρόβλημα. Αυτό είναι πιο εμφανές στα
σύνθετα λεκτικά προβλήματα, τα οποία απαιτούν για τη λύση τους δύο ή
περισσότερες πράξεις. Ένα παράδειγμα είναι πως δυσκολεύονται στη αρίθμηση,
ιδιαίτερα όταν τους ζητηθεί να ξεκινήσουν από ένα τυχαίο αριθμό εντός μιας
αλυσίδας αριθμών, έχουν δυσκολία να εντοπίσουν τον αμέσως επόμενο αριθμό
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από το σημείο εκκίνησης ή όταν τους ζητηθεί να αριθμήσουν με υπερπήδηση
ψηφίων (ανά 2, 5 κλπ.) .
Η ανικανότητα των μαθητών με ανεπάρκειες στη μνήμη ακολουθιών
(ακουστική ή οπτική) να συγκρατούν και να επεξεργάζονται σειροθετημένες
πληροφορίες, μπορεί να εκδηλωθεί και με δυσκολία να πουν την ώρα, αν και δεν
έχουν δυσκολία στην αντίληψη του χώρου ή του χρόνου. Για να πει κάποιος την
ώρα σε αναλογικό ρολόι πρέπει να ακολουθήσει αρκετά βήματα διευθετημένα
κατάλληλα. Τα προβλήματα στη μνήμη ακολουθιών μπορεί να επηρεάσουν τη
γενική ικανότητα να κατανοούν το τι διδάσκονται ως ενιαίο σύνολο και αυτό
έχει ως συνέπεια να διατηρούν μόνο μεμονωμένα στοιχεία απ’ ότι ακούνε
προφορικά ή βλέπουν οπτικά. Μπορεί να επηρεαστεί η ικανότητα τους να
μετρούν χρήματα, να εκτελούν τους αλγόριθμους των πράξεων ή να λύνουν
λεκτικά προβλήματα. Επίσης έχει παρατηρηθεί και η δυσκολία τους στη χρήση
αριθμομηχανών.

2.3.5. Δυσκολίες λόγου
Δυσκολίες προσληπτικού λόγου
Οι δυσκολίες προσληπτικού λόγου, αναφέρονται στην αδυναμία των
μαθητών να κατανοήσουν το περιεχόμενο μιας οδηγίας, μιας άσκησης, ενός
προβλήματος, ή ενός θεωρήματος, διότι δεν αποδίδουν το σωστό νόημα στις
μαθηματικές εκφράσεις που περιέχονται. Λόγω της έντονης εμφάνισης αυτών
των προβλημάτων πολλές φορές παρεμποδίζεται η κατάκτηση Μαθηματικών
εννοιών, αλλά και η εκτέλεση “απλών” ασκήσεων. Οι μαθητές με τέτοιες
αντιληπτικές δυσκολίες μπορεί να αντιμετωπίσουν πρόβλημα κατά τη μελέτη
τους, όταν στο μάθημά τους παρουσιάζονται πολλοί μαθηματικοί όροι. Πολλές
φορές έχουν δυσκολία να κατανοήσουν μαθηματικούς όρους και ειδικά αυτούς
με πολλαπλές σημασίες (πολυσήμαντοι). Επίσης έχουν δυσκολία στο να
κατανοήσουν οδηγίες, να επιλύσουν λεκτικά προβλήματα και να λύσουν μία
άσκηση ή ένα πρόβλημα που τους δίνεται προφορικά, διαφορετικά απ. ό,τι
αρχικά τους είχε δοθεί. Ενδέχεται να δυσκολευτούν επίσης να κατανοήσουν το
ζητούμενο μιας άσκησης, όταν σε αυτή αναφέρονται πολλοί μαθηματικοί όροι,
ακόμα και όταν δεν είναι άγνωστοι σε αυτόν και συχνά εμφανίζουν σημαντικές
δυσκολίες

κατά

την

νοητική

αναπαράσταση

λεκτικά

διατυπωμένων

θεωρημάτων, κάτι που φαίνεται ιδιαίτερα όταν μιλάμε π.χ. για το Πυθαγόρειο
Θεώρημα. Επίσης, τους δυσκολεύει η αυστηρότητα και η προσπάθεια
εκπαίδευσης στην ακρίβεια της γλώσσας των Μαθηματικών.
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Δυσκολίες εκφραστικού λόγου
Οι δυσκολίες εκφραστικού λόγου χαρακτηρίζονται από αναπτυξιακά
προβλήματα στην προφορική γλωσσική έκφραση και αναφέρονται στην
αδυναμία του μαθητή να εκφράσει προφορικά και με τη χρήση Μαθηματικών
όρων αυτό που σκέφτεται. Ένας μαθητής, για παράδειγμα, μπορεί να κατανοεί
το Πυθαγόρειο Θεώρημα, να γράφει την ισότητα α² = β² + γ² όταν του ζητηθεί και
να εφαρμόζει το θεώρημα στις ασκήσεις που λύνει, αλλά να μην τα καταφέρει
να διατυπώσει προφορικά το θεώρημα αυτό. Επίσης οι μαθητές με δυσκολίες
εκφραστικού λόγου, έχουν πρόβλημα με τις προφορικές ασκήσεις, ειδικά όταν ο
ρυθμός είναι γρήγορος. Δεν μπορούν να αποδώσουν υπό πίεση χρόνου είτε
προφορικά είτε γραπτά (π.χ. χρονομετρούμενα τεστ). Είναι ευκολότερο να
διακρίνουν το σωστό από το λάθος παρά να μπορέσουν να το εξηγήσουν.
Αποδίδουν καλύτερα στις γραπτές εργασίες και γενικότερα μπορεί να
κατανοούν μαθηματικές έννοιες ή διαδικασίες, αλλά αδυνατούν να εκφραστούν
με το λόγο, δηλαδή εκφράζονται περιορισμένα ή και καθόλου (Bley & C Thornton
1995).

2.3.6. Αδυναμίες αφαιρετικού συλλογισμού
Οι μαθητές που έχουν πρόβλημα στον αφαιρετικό συλλογισμό έχουν
σοβαρή δυσκολία να εκφράσουν με λόγια ό,τι παρατηρούν ή μαθαίνουν, να
συσχετίσουν όσα παρατηρούν με τη συμβολική τους αναπαράσταση, να
αντιληφθούν και να κατανοήσουν ό,τι δείχνεται ή εξηγείται. Οι μαθητές αυτής
της κατηγορίας δυσκολεύονται στην κατανόηση μαθηματικών συμβόλων,
χρησιμοποιούν τα Μαθηματικά σύμβολα μηχανιστικά, χωρίς να τα συνδέουν με
πραγματικές καταστάσεις και έχουν ανάγκη από το χειρισμό χειροπιαστών
αντικειμένων

ή τη χρήση

εικονιστικών

παραστάσεων

προκειμένου να

κατανοήσουν μια έννοια ή να σκεφθούν αφαιρετικά εξάγοντας κάποιο
συμπέρασμα. Έτσι οι μαθητές με δυσκολίες μάθησης αντιμετωπίζουν σοβαρή
δυσκολία στην κατανόηση και στη χρήση των αριθμών, των συμβόλων, των
Μαθηματικών εννοιών και διαδικασιών. Επίσης δυσκολεύονται στην επίλυση
προφορικών

προβλημάτων,

δυσκολεύονται

ποσοτήτων,

δυσκολεύονται

να

στη

μετατρέψουν

σύγκριση

γλωσσικές

μεγεθών
ή

και

αριθμητικές

πληροφορίες σε εξισώσεις κ.ά..
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2.3.7. Επιπρόσθετα διάφορα προβλήματα
2.3.7.1. Προβλήματα ολοκλήρωσης
Οι μαθητές με Μαθησιακές Δυσκολίες έχουν σοβαρά προβλήματα στη
σύνθεση πληροφοριών που υπάρχουν διάσπαρτες σε ένα πρόβλημα για την
κατασκευή νέων γνωστικών δομών και την εξαγωγή συμπερασμάτων. Κατά
συνέπεια, οι μαθητές αυτοί δυσκολεύονται στην επίλυση προβλημάτων και
ειδικότερα στον προσδιορισμό των ζητούμενων και στην εύρεση στρατηγικής
επίλυσης ή επιλογής πράξης. Έχουν δυσκολία με την ταξινόμηση αρχικά
αντικειμένων ή εικόνων (π.χ. ταξινόμηση τετραπλεύρων) με βάση κάποιο κοινό
χαρακτηριστικό τους και στη συνέχεια σε συμβολικό επίπεδο αδυνατούν να
καθορίσουν ομοιότητες μεταξύ των στοιχείων ενός συνόλου (π.χ. των μονών ή
των ζυγών αριθμών) και γενικότερα οι μαθητές με Μαθησιακές Δυσκολίες
δυσκολεύονται περισσότερο να βρουν τις ομοιότητες από τις διαφορές. Μαθητές
με τέτοιου είδους δυσκολίες συχνά έχουν πρόβλημα στην ολοκλήρωση και στην
εφαρμογή

των

όσων

μαθαίνουν.

Πιο

συγκεκριμένα

αντιμετωπίζουν

προβλήματα στο να χρησιμοποιούν και να συσχετίζουν πληροφορίες για να
καταλήξουν σε συμπεράσματα ή να οικοδομήσουν νέες γνώσεις.

2.3.7.2. Ελλείμματα προσοχής
Οι μαθητές δυσκολεύονται να παραμείνουν συγκεντρωμένοι στο έργο
που εκτελούν για αρκετή ώρα και η προσοχή τους διασπάται από ελάχιστους
θορύβους ή άλλα ερεθίσματα με αποτέλεσμα να μην επωφελούνται κατά το
μέγιστο από την παράδοση του μαθήματος στο σχολείο.

2.3.7.3. Μεταγνωστικά προβλήματα
Από τα πρώτα κιόλας στάδια της έρευνας στο χώρο των Μαθησιακών
Δυσκολιών ερευνήθηκε η μεταγνωστική ικανότητα των μαθητών που εμφάνιζαν
τέτοιες δυσκολίες. Έτσι φάνηκε πως οι μαθητές αυτοί αντιμετωπίζουν
σημαντικά μεταγνωστικά ελλείμματα που επηρεάζουν και τη σχολική τους
επίδοση (Παντελιάδου & Μπότσας, 2007.).
Τα μεταγνωστικά προβλήματα των μαθητών με Μαθησιακές Δυσκολίες
στα Μαθηματικά αφορούν:
 στην αναγνώριση των απαιτήσεων του έργου που καλούνται να
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εκτελέσουν.
 στην επιλογή και την εφαρμογή της κατάλληλης στρατηγικής επίλυσης.
 στην παρακολούθηση και ρύθμιση της επίδοσης.
 στην αξιολόγηση των αποτελεσμάτων.
Οι μαθητές που έχουν αυτού του είδους τις μεταγνωστικές δυσκολίες
πολύ συχνά έχουν την απορία «γιατί δεν τα πήγαν καλά στο διαγώνισμα, αφού
τους είχε φανεί εύκολο» και γενικά πέφτουν «έξω» στις εκτιμήσεις τους για το
δείκτη δυσκολίας των ασκήσεων. Σε αυτό το σημείο αξίζει να επιμείνουμε στους
τομείς

που

εντοπίζονται

τα

μεταγνωστικά

προβλήματα,

λόγω

της

σημαντικότητάς τους.
Προβλήματα αναγνώρισης των απαιτήσεων του έργου που καλούνται να
εκτελέσουν.
Οι μαθητές με τυπική ανάπτυξη, όταν βρίσκονται μπροστά σε ένα
μαθησιακό έργο, αντιλαμβάνονται τις απαιτήσεις του καθώς και αν έχουν τη
δυνατότητα να το φέρουν σε πέρας με επιτυχία. Ωστόσο οι μαθητές με
Μαθησιακές Δυσκολίες δυσκολεύονται στην κατανόηση των απαιτήσεων ενός
μαθησιακού έργου. Οι δυσκολίες αυτές μπορεί να είναι είτε η πλήρης αδυναμία
αναγνώρισης των απαιτήσεων του έργου είτε η λανθασμένη ερμηνεία. Ένα
παράδειγμα πλήρους αδυναμίας είναι πως συχνά θεωρούν ότι στόχος της
ανάγνωσης ενός κειμένου είναι η απλή αποκωδικοποίηση και όχι η σε βάθος
κατανόηση. Έτσι αναλώνονται σε απλή και παθητική αναγνώριση των λέξεων
που είναι στο χαρτί. Επιπλέον, δεν μπορούν να εκτιμήσουν σωστά τη δυσκολία
του έργου που έχουν μπροστά τους, ώστε να ρυθμίσουν τη μαθησιακή τους
προσπάθεια και ιδιαίτερα τις μαθησιακές πηγές που θα χρησιμοποιήσουν,
κατάλληλα (Παντελιάδου, Πατσιοδήμου & Μπότσας, 2004).
Προβλήματα

στην

επιλογή

και

την

εφαρμογή

της

κατάλληλης

στρατηγικής επίλυσης.
Πολλοί επιστήμονες που μελετούν τη μεταγνώση, θεωρούν ότι ο πυρήνας
των μεταγνωστικών δεξιοτήτων είναι οι στρατηγικές (Garner, 1988). Οι
μεταγνωστικές στρατηγικές αναφέρονται στα κριτήρια επιλογής, στον έλεγχο
και στην αναθεώρηση των γνωστικών στρατηγικών, τη μεταφορά της μάθησης
από τη μια κατάσταση στην άλλη, τη γενίκευση (Αγαλιώτης, 2000).
Οι μαθητές με Μαθησιακές Δυσκολίες αντιμετωπίζουν σημαντικά
προβλήματα στην εφαρμογή και χρήση μεταγνωστικών στρατηγικών, δηλαδή
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ενεργειών και τεχνικών, που βοηθούν το άτομο να φέρει σε πέρας ένα γνωστικό
έργο. Αυτό συμβαίνει επειδή ακόμη και όταν γνωρίζουν την κατάλληλη
στρατηγική, εξαιτίας των προβλημάτων μεταγνωστικής γνώσης δεν μπορούν να
την εφαρμόσουν αποτελεσματικά και να την τροποποιήσουν κατάλληλα,
εφόσον

υπάρχει

ανάγκη,

δεν γνωρίζουν

πού,

πώς

και

γιατί

να

τη

χρησιμοποιήσουν. Αυτό σημαίνει πως οι μαθητές αυτοί αντιλαμβάνονται την
αξία της χρήσης στρατηγικών (διαδικαστική γνώση), αλλά δεν γνωρίζουν πού,
πώς και γιατί να χρησιμοποιήσουν συγκεκριμένες στρατηγικές (περιστασιακή
γνώση). Επιπλέον, το ρεπερτόριο στρατηγικών τους είναι περιορισμένο και
συνήθως περιλαμβάνει στρατηγικές επιφανειακής επεξεργασίας που δεν
αντιστοιχούν στην ηλικία και τις γνωστικές τους εμπειρίες. Αυτό συχνά οδηγεί
σε λανθασμένη επιλογή στρατηγικής ή σε παραίτηση από το γνωστικό έργο
(Παντελιάδου, Πατσιοδήμου & Μπότσας, 2004).
Προβλήματα στην παρακολούθηση και ρύθμιση της επίδοσης.
Η παρακολούθηση και ο έλεγχος – ρύθμιση της απόδοσης στο έργο
εμπεριέχουν: α) την αξιολόγηση της ορθής πορείας του έργου , τη στιγμή που
εκείνο συμβαίνει και β) την εφαρμογή διορθωτικών ενεργειών, ώστε να
εκτελεστεί το έργο με επιτυχία. Οι μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες
αντιμετωπίζουν προβλήματα στη συγκεκριμένη μεταγνωστική παράμετρο που
μπορούν να οδηγήσουν (Παντελιάδου, Πατσιοδήμου & Μπότσας, 2004): Στο να
μην αντιληφτεί ο μαθητής ότι η πορεία που ακολουθεί είναι λανθασμένη και να
συνεχίσει έχοντας την εσφαλμένη αντίληψη ότι όλα πήγαν καλά. Στο να
αντιληφτεί ότι η πορεία του είναι λανθασμένη και να παρατήσει το έργο επειδή
δεν διαθέτει τις κατάλληλες διορθωτικές στρατηγικές.· Στο να αντιληφτεί το
πρόβλημα, να προσπαθήσει να το αντιμετωπίσει με τις διορθωτικές στρατηγικές
που γνωρίζει, αυτές όμως να είναι ακατάλληλες και να τον οδηγήσουν εκ νέου
στην αποτυχία. Τα προβλήματα αυτά μπορεί να σχετίζονται:


Με

λανθασμένη

κατανόηση

των

απαιτήσεων

του

έργου.

Με ελλιπή επίγνωση του επιπέδου γνώσης που έχει ο μαθητής.


Με αποτυχία του μαθητή να αυτοεξετάζεται ενεργά για να διακρίνει πότε
τα κατάφερε και πότε όχι.



Με αποτυχία στην εφαρμογή διορθωτικών στρατηγικών στην περίπτωση
δυσκολίας.
Τα προβλήματα παρακολούθησης που αντιμετωπίζουν οι μαθητές με

Μαθησιακές Δυσκολίες όταν βρεθούν μπροστά σε μια προβληματική κατάσταση
(νοηματικό χάσμα, αδυναμία λύσης προβλήματος, αποτυχία απομνημόνευσης)

Αγγελική Η. Γρετσίστα

56

μπορούν να οδηγήσουν:


Στο να μην αντιληφθεί ο μαθητής ότι υπήρξε πρόβλημα και να συνεχίσει
μέχρι την ολοκλήρωση της ανάγνωσης του κειμένου, έχοντας τη
λανθασμένη εντύπωση πως όλα πήγαν καλά.



Στο να αντιληφθεί πως κάτι δεν πήγε καλά σε αυτά που διαβάζει, να
σταματήσει,

αλλά

επειδή

δεν

έχει

τις

κατάλληλες

διορθωτικές

στρατηγικές για να το αντιμετωπίσει, είτε να τα παρατήσει είτε να
συνεχίσει χωρίς να επεξεργαστεί το πρόβλημα.


Στο να αντιληφθεί το πρόβλημα, να προσπαθήσει να το αντιμετωπίσει, οι
διορθωτικές στρατηγικές όμως που χρησιμοποίησε να μην είναι οι
κατάλληλες για να έχει θετικό αποτέλεσμα.
Τα τρία αυτά ενδεχόμενα οδηγούν σε αδιέξοδο και αποτυχία τους

μαθητές με Μαθησιακές Δυσκολίες, που είτε παρατούν είτε ολοκληρώνουν
παθητικά το έργο με το οποίο ενεπλάκησαν. Αυτή η διαδικασία μη ενεργής
παρακολούθησης

του

γνωστικού

έργου

είναι

μια

συνηθισμένη

και

επαναλαμβανόμενη διαδικασία στην καθημερινή σχολική πρακτική (Μπότσας &
Παντελιάδου, 2003).
Προβλήματα στην αξιολόγηση των αποτελεσμάτων.
Μετά την ολοκλήρωση ενός γνωστικού έργου, είναι σημαντικό για τον
μαθητή να αξιολογήσει την προσπάθειά του αλλά και αν αυτού του είδους τα
έργα είναι εύκολα και προσιτά σ’ αυτόν, αν τον βοήθησε η χρήση στρατηγικών,
αν οι στρατηγικές που χρησιμοποίησε ήταν κατάλληλες κλπ. Οι μαθητές με
μαθησιακές δυσκολίες αντιμετωπίζουν προβλήματα στην αξιολόγηση των
αποτελεσμάτων της προσπάθειάς τους. Αδυνατούν να κερδίσουν νέα δηλωτική,
διαδικαστική και περιστασιακή γνώση και να βελτιώσουν τις μεταγνωστικές
τους δεξιότητες. Δεν μπορούν να διακρίνουν τους σωστούς από τους
λανθασμένους τρόπους επίλυσης προβλημάτων και τείνουν να αξιολογούν την
προσπάθειά τους κυρίως με υπολογιστικά κριτήρια (Παντελιάδου, Πατσιοδήμου
& Μπότσας, 2004. Παντελιάδου, 2000).
Οι μαθητές με Μαθησιακές Δυσκολίες συνήθως αντιμετωπίζουν
σημαντικά προβλήματα στην αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των
μαθησιακών

λειτουργιών

τους.

Αφού

αρχικός

στόχος

τους

είναι

να

ολοκληρώσουν το γνωστικό έργο, χωρίς να το επεξεργάζονται βαθιά, όταν το
ολοκληρώνουν, σταματούν την επεξεργασία. Δεν σκέφτονται άλλο, δεν
προχωρούν

σε

περαιτέρω
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αναστοχάζονται. Γι’ αυτό το λόγο, δεν μπορούν να κερδίσουν σε νέα και
ενημερωμένη μεταγνωστική γνώση και να βελτιώσουν τις μεταγνωστικές τους
δεξιότητες. Έτσι, δεν μπορούν να διακρίνουν τους σωστούς από τους
λανθασμένους τρόπους επίλυσης των προβλημάτων, χρησιμοποιώντας μόνο
υπολογιστικά κριτήρια (π.χ. «έμαθα το μάθημα, αφού έφτασα στο τέλος του
κειμένου») (Παντελιάδου, Πατσιοδήμου & Μπότσας, 2004).

2.3.7.4. Συναισθηματικά προβλήματα
Συχνά

οι μαθητές με Μαθησιακές Δυσκολίες στα

Μαθηματικά

αναπτύσσουν υπερβολικό άγχος που μπορεί να φτάσει στο όριο της φοβίας για
το αντικείμενο, λόγω της συνεχόμενης αποτυχίας. Όταν διδάσκονται το μάθημα
ενδέχεται να εκδηλώνουν συμπεριφορές όπως συνεχείς νευρικές κινήσεις,
σταύρωμα των χεριών, χτυπήματα με χέρια, πόδια ή σχολικά αντικείμενα, ή και
υπερβολική εφίδρωση, μη φυσιολογική αναπνοή, ή διαφορετική ομιλία (π.χ.
τραυλισμός). Επιπρόσθετα τα παιδιά με Μαθησιακές Δυσκολίες συχνά
εκδηλώνουν προβλήματα συμπεριφοράς, με μορφές επιθετικότητας ή και
εσωστρέφειας.

2.3.7.5. Προβλήματα κινήτρων
Οι μαθητές με Μαθησιακές Δυσκολίες στα Μαθηματικά αντιμετωπίζουν
προβλήματα κινήτρων, τα οποία εκδηλώνονται κυρίως με μειωμένη προσπάθεια
για μάθηση και ιδιαίτερα για ενεργητική μάθηση, με ισχυρή πεποίθηση ότι δεν
μπορούν να τα καταφέρουν στα Μαθηματικά και άρνηση ή αντίσταση για την
καταβολή προσπάθειας ολοκλήρωσης ενός έργου. Επίσης, έχουν χαμηλή
αυτοεικόνα, χαμηλές προσδοκίες από τον εαυτό τους και συνήθως αποζητούν
και προτιμούν εξωτερικές αντί για εσωτερικές μορφές ενίσχυσης. Επιπρόσθετα,
δεν πιστεύουν πάντα ότι η αποτυχία και η επιτυχία συναρτάται με την
προσπάθεια και συχνά αποδίδουν τις αποτυχίες τους στην «αμετάβλητη μη
ικανότητά τους», ενώ τις επιτυχίες τους σε μη ελέγξιμους από αυτούς
παράγοντες (π.χ. τύχη, ευκολία του έργου, εύνοια της εκπαιδευτικού κ.τ.λ.).

2.4 Ορισμός και μορφές της Δυσαριθμησίας
Η Δυσαριθμησία ως ξεχωριστή έννοια εμφανίστηκε σε ένα άρθρο του
Αμερικανού R.Cohn, ο οποίος υπήρξε εισηγητής του όρου, στο περιοδικό Archives
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of

Neurology. Στο εν λόγω άρθρο η Δυσαριθμησία περιγραφόταν

ως

δυσλειτουργία του κεντρικού νευρικού συστήματος, που ήταν υπεύθυνη για την
ανεξήγητη δυσκολία, που παρουσίαζαν ορισμένα άτομα στην απόκτηση
Μαθηματικών δεξιοτήτων (Αγαλιώτης, 2000)
Η Δυσαριθμησία αποτελεί μία από τις περισσότερο γνωστές μορφές
Ειδικών Μαθησιακών Δυσκολιών (ΕΜΔ) στα Μαθηματικά. Είναι μία ΕΜΔ στην
Αριθμητική, μια πάθηση η οποία μπορεί να εμφανιστεί ως αναπτυξιακή
διαταραχή ή να είναι επίκτητη, αποτέλεσμα βλάβης του δεξιού ημισφαιρίου του
εγκεφάλου. Μάλιστα το φαινόμενο της επίκτητης Δυσαριθμησίας, έχει
συνεισφέρει αρκετά στη μελέτη των δυσλειτουργιών του εγκεφάλου που
σχετίζονται με μαθηματικές διεργασίες και κατ’ επέκταση με τις ΕΜΔ στα
Μαθηματικά (Geary, 2010).
Για τη διαταραχή αυτή χρησιμοποιούνται και οι όροι Αριθμασθένεια και
Δυσκαλκουλία. Το βασικό χαρακτηριστικό της είναι ότι στους μαθητές που
χαρακτηρίζονται από αυτήν παρατηρείται σοβαρή ανεπάρκεια σε συγκεκριμένες
μαθηματικές λειτουργίες (πολύ συγκεκριμένες ελλείψεις στους αριθμούς, την
αρίθμηση ή την αριθμητική), με άμεσο αποτέλεσμα την αισθητά κατώτερη τους
επίδοση στα Μαθηματικά σε σχέση με τα υπόλοιπα σχολικά μαθήματα. Οι
μαθητές αυτοί εντάσσονται συνήθως στην κατηγορία ατόμων με ΕΜΔ στα
Μαθηματικά (Geary, 2010). Η Δυσαριθμησία, δηλαδή, αποτελεί υποκατηγορία
των ΕΜΔ στα Μαθηματικά και δεν ταυτίζεται με αυτές.
Αξίζει, επίσης, να σημειωθεί ότι η Δυσαριθμησία (όπως και η Δυσλεξία)
είναι σύνδρομο, δηλαδή σύνολο χαρακτηριστικών που συνυπάρχουν. Επομένως,
για να καταταχθεί ένα άτομο στη σχετική κατηγορία, δεν αρκεί να ανιχνευθεί
μία μόνο από τις δυσκολίες που περιλαμβάνονται στις περιγραφές του όρου.
(Αγαλιώτης, 2000).
Οι ορισμοί που έχουν διατυπωθεί για τη Δυσαριθμησία, συνήθως
περιλαμβάνουν

τους

όρους

αναπτυξιακή

Δυσαριθμησία

ή

εξελικτική

Δυσαριθμησία για να γίνει η διάκριση αυτής της μορφής της Δυσαριθμησίας από
την επίκτητη Δυσαριθμησία. Με την πρώτη αναφερόμαστε σε άτομα σχολικής
ηλικίας (μαθητές) που για πρώτη φορά έρχονται σε επαφή και αποκτούν
μαθηματικές γνώσεις και δεξιότητες. Η δεύτερη αφορά άτομα που έχουν μάθει
Μαθηματικά, αλλά αργότερα, κατά την παιδική ή εφηβική ή πιο συχνά κατά την
ενήλικη ζωή χάνουν αυτή την ικανότητά τους και αυτό οφείλεται σε κάποια
επίκτητη διαταραχή που συνδέεται με κάποια βλάβη στον εγκέφαλο. Ο όρος
αναπτυξιακή σημαίνει απλώς ότι το παιδί δεν αποκτά εύκολα μαθηματικές
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γνώσεις και δεξιότητες και το πρόβλημα συνδέεται με την ποιότητα της αρχικής
του μάθησης. Ο όρος αυτός σημαίνει ακόμη, ότι το σύνδρομο της Δυσαριθμησίας
είναι μία μαθηματική διαταραχή γνωστικού χαρακτήρα, που παρατηρείται κατά
την περίοδο της ανάπτυξης του ατόμου. Σημαίνει, επιπλέον, ότι οι επιδόσεις του
παιδιού στα Μαθηματικά υπολείπονται κατά πολύ του νοητικού του δυναμικού.
Ο όρος Δυσαριθμησία έχει καθιερωθεί στην ελληνική και στη διεθνή
βιβλιογραφία, γιατί απεικονίζει με συνοπτικό και απλό τρόπο τις σοβαρές
Μαθησιακές Δυσκολίες του παιδιού στα Μαθηματικά.
Πρωτοπόρος ερευνητής στον τομέα των Eιδικών Μαθησιακών Δυσκολιών
και κυρίως των δυσκολιών στην αριθμητική, υπήρξε ο Τσέχος νευροψυχολόγος
Kosc, όπου το 1974 όρισε την Αναπτυξιακή Δυσαριθμησία ως έξης:
«Αναπτυξιακή δυσαριθμησία είναι μια δομική διαταραχή Μαθηματικών
ικανοτήτων που έχει τις ρίζες του σε γενετική ή σύμφυτη διαταραχή ορισμένων
τμημάτων

του

εγκεφάλου,

τμήματα

που

αποτελούν

το

άμεσο

ανατομικοφυσιολογικό υπόστρωμα της κατάλληλης ηλικιακής ωρίμανσης των
Μαθηματικών ικανοτήτων χωρίς να υπάρχει μια ταυτόχρονη διαταραχή των
γενικών νοητικών λειτουργιών.» (Miles, 1992)
Ο Kosc υποστήριξε επίσης ότι η Δυσαριθμησία συναντάται σε ποσοστό
6%

στο

γενικό

Δυσαριθμησία,

μαθητικό

κυριολεκτικά

πληθυσμό
σημαίνει

(Αγαλιώτης,
δυσκολία

με

2000).
τους

Ενώ

η

λέξη

αριθμητικούς

υπολογισμούς, ο Kosc δίνει έναν ορισμό, που σαφώς αναφέρεται σε προβλήματα
των Μαθηματικών δεξιοτήτων, δηλαδή σε έναν ευρύτερο τομέα από αυτόν των
αριθμητικών υπολογισμών. Αυτό αποτελεί το πρώτο σημαντικό στοιχείο στον
ορισμό που παραθέτει ο Kosc. Το δεύτερο στοιχείο είναι σχετικό με την
προέλευση της Δυσαριθμησίας, που σύμφωνα με τον Kosc οφείλεται σε
οργανικούς παράγοντες. Σχολιάζοντας τον παραπάνω ορισμό, ο Miles
υποστηρίζει ότι οι μαθηματικές δεξιότητες απαιτούν την ενεργοποίηση
ποικίλλων γνωστικών δεξιοτήτων και έτσι είναι απίθανη η ύπαρξη ενός ειδικού
κέντρου στον εγκέφαλο, που αποτελεί τη βάση αυτών των δεξιοτήτων και
αφήνει τις υπόλοιπες δεξιότητες ανεπηρέαστες. Παραθέτει ως παράδειγμα τη
μνήμη, και σημειώνει πως θα ήταν αφελές, αν για όλο το εύρος καταστάσεων
που χρησιμοποιούμε τη λέξη ‘ανάμνηση’ ή ‘θυμάμαι’ στην καθημερινή μας
γλωσσική επικοινωνία, θεωρούσαμε ως υπεύθυνο ένα και μοναδικό κέντρο
(Miles, 1992).
Εκτός από την αναπτυξιακή Δυσαριθμησία, μια άλλη πολύ γνωστή
μορφή της Δυσαριθμησίας είναι η επίκτητη Δυσαριθμησία . Σύμφωνα με τον M.
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McCloskey (Περικλειδάκης, 2003) όταν ο εγκέφαλος πάθει βλάβη λόγω
ατυχήματος ή ασθένειας, συχνά ακολουθούν διαταραχές στις γνωστικές
λειτουργίες και όταν οι διαταραχές αυτές αφορούν τη μαθηματική σκέψη και
ικανότητα, τότε πρόκειται για την επίκτητη Δυσαριθμησία (Acquired dyscalculia).
Από τις μελέτες ασθενών με επίκτητη Δυσαριθμησία (κυρίως μελέτες
περίπτωσης), έχουν προκύψει χρήσιμα συμπεράσματα, τα οποία βοήθησαν
πολύ, στην έστω και σχετικά περιορισμένη διερεύνηση της αναπτυξιακής
Δυσαριθμησίας.
Διάφοροι ορισμοί έχουν δοθεί για την περιγραφή της Αναπτυξιακής
Δυσαριθμησίας. Ωστόσο ο ορισμός που δόθηκε από τον Kosc είναι ευρέως
αποδεκτός. Επομένως με άλλα λόγια αυτό σημαίνει ότι τα παιδιά με
Δυσαριθμησία έχουν δυσκολία να μάθουν επαρκώς την Αριθμητική και τα
Μαθηματικά

αν και έχουν

καλές γενικές διανοητικές

λειτουργίες. Η

Δυσαριθμησία θεωρείται περισσότερο ως μία δομική διαταραχή, παρά ως μία
ανικανότητα για υπολογισμούς. Κοινό χαρακτηριστικό των περισσότερων
ορισμών σε ό,τι αφορά την αιτιολογία είναι η οργανικότητα του συνδρόμου και η
νευρο-ψυχολογική του αιτιολογία.
Ο Kosc διέκρινε επίσης έξι βασικές μορφές Δυσαριθμησίας (Αγαλιώτης,
2000):
- Η λεκτική δυσαριθμησία αφορά τη δυσκολία στην ικανότητα λεκτικού
καθορισμού μαθηματικών όρων και σχέσεων.
- Η πρακτικογνωστική δυσαριθμησία είναι η δυσκολία στην πρακτική υλοποίηση
των αριθμών και των πράξεων (π.χ., να μετράει το παιδί αντικείμενα).
- Η λεξιλογική δυσαριθμησία είναι η δυσκολία στην ανάγνωση των
μαθηματικών συμβόλων, των αριθμών και των μαθηματικών πράξεων.
-

Η γραφολογική δυσαριθμησία αφορά τη δυσκολία στον χειρισμό των

μαθηματικών συμβόλων στον γραπτό λόγο (το παιδί δεν γράφει σωστά τα
σύμβολα, δεν αφήνει τις σωστές αποστάσεις μεταξύ τους κτλ.).
- Η ιδεογνωστική δυσαριθμησία είναι η δυσκολία στην κατανόηση των
μαθηματικών αλλά και των νοερών υπολογισμών που κάνουμε.
- Η λειτουργική δυσαριθμησία είναι η δυσκολία στην εκτέλεση αριθμητικών
πράξεων.
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Η Δυσαριθμησία, όπως και η Δυσλεξία είναι ένα σύνολο από
χαρακτηριστικά, που μπορούν να συνυπάρχουν, δηλαδή αποτελεί ένα σύνδρομο.
Όπως, εύστοχα, παρατηρεί ο Αγαλιώτης (2000) θα ήταν σωστότερο να μιλάμε
για

Δυσαριθμησίες.

Η

ύπαρξη

κάποιων

από

τα

χαρακτηριστικά

της

αναπτυξιακής Δυσαριθμησίας σε κάποιο άτομο αποτελεί αναγκαία συνθήκη,
αλλά όχι και ικανή για να κατατάξουμε το άτομο στην ειδική αυτή κατηγορία
εκπαιδευτικών αναγκών. Πολλά από τα χαρακτηριστικά τα συναντάμε σε
περιπτώσεις χαμηλής επίδοσης άλλης αιτιολογίας ή σε περιπτώσεις άλλων
ειδικών αναγκών. Σύμφωνα με τα παραπάνω, θα μπορούσαμε να πούμε πως η
Δυσαριθμησία

μπορεί

να

είναι

ποσοτική

(μειονέκτημα

στο

μέτρημα,

υπολογισμούς και χρήση αριθμών) ποιοτική (μειονέκτημα στην κατανόηση
μαθηματικών εννοιών) ή ενδιάμεση (δυσκολία εργασίας με νούμερα ή σύμβολα).

2.5 Τα χαρακτηριστικά της Δυσαριθμησίας
Η Δυσαριθμησία είναι μια συλλογή από συμπτώματα Μαθησιακών
Δυσκολιών, κυρίως σε ότι αφορά τις αριθμητικές δεξιότητες. Η Δυσαριθμησία
είναι η δυσκολία του ατόμου να αντιλαμβάνεται τους αριθμούς και τη σχέση των
αριθμών μεταξύ τους, στην έκβαση και εκτίμηση μιας αριθμητικής ενέργειας
(Jordan, N., Hanich, L. B., & Kaplan, D. 2003). Αναλυτικότερα ένα άτομο με
Δυσαριθμησία παρουσιάζει δυσκολία (Sharma, M. 2003):


Στην εκμάθηση αριθμητικών πράξεων με τον παραδοσιακό τρόπο, κυρίως
δε με τις μεθόδους που στηρίζονται στη μέτρηση.



Στις συναλλαγές χρημάτων. Δηλαδή δυσκολεύονται στο χειρισμό ενός
βιβλιαρίου καταθέσεων τραπέζης, στο να δίνουν και να παίρνουν τα
ρέστα, να αφήνουν φιλοδώρημα.



Στην εκμάθηση αφηρημένων εννοιών του χρόνου και της κατεύθυνσης.
Δηλαδή, δυσκολεύονται με τα χρονοδιαγράμματα, να λένε την ώρα, ενώ
δεν έχουν αίσθηση του χρόνου.



Στην οπτικοχωρική αντίληψη και οργάνωση. Δυσκολεύονται με τις
κατευθύνσεις, χάνονται εύκολα, δε διαβάζουν άνετα τους χάρτες, και
καταπιάνονται με μηχανικές διαδικασίες.



Στην εκμάθηση μουσικών οργάνων, στην ακολουθία οδηγιών σε κάποιο
άθλημα. Επίσης, χάνουν την αίσθηση του σκορ και των παιχτών, για
παράδειγμα όταν παίζουν χαρτιά ή επιτραπέζια παιχνίδια.



Στην ακολουθία διαδοχικών οδηγιών, στην οργάνωση πληροφοριών, στη
θύμηση συγκεκριμένων πράξεων και διαδικασιών για τη διεκπεραίωση
ενός μαθηματικού υπολογισμού.
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Στον παρακάτω πίνακα, καταγράφονται τα ενδεικτικά σημάδια Δυσαριθμησίας
ανά ηλικία.

Προσχολική

Σχολική ηλικία

ηλικία



Προβλήματα



Δυσκολία εκμάθησης



Αδυναμία

βασικών Μαθηματικών

εκτίμησης ενός

Προβλήματα

πράξεων. (πρόσθεση ,

λογαριασμού (π.χ.

στην

αφαίρεση, πολ/μο,

το λογαριασμό του

αναγνώριση

διαίρεση)

σουπερ-μαρκετ.)



Αδυναμία ανάπτυξης



Αδυναμία

αριθμών

δεξιοτήτων επίλυσης

εκμάθησης

Δυσκολία

προβλήματος

Μαθηματικών

Αδύναμη

εννοιών, πέρα από

αριθμού (4) με

μακροπρόθεσμη μνήμη

τις μαθηματικές

την ύπαρξή του

σε ότι αφορά τις

στον κόσμο (4

μαθηματικές

τετράδια)

λειτουργίες

υπολογισμού ή

Αδυναμία εξοικείωσης

ισοσκελισμού

συγκράτησης

με το μαθηματικό

εσόδων-εξόδων

αριθμών

λεξιλόγιο

σύνδεσης ενός



Ενηλικίωση

απαρίθμησης

γραπτών


Εφηβεία και

Αδύναμη μνήμη



Δυσκολία στην



Οργάνωση
πραγμάτων σε
μια λογική σειρά








πράξεις




Αδυναμία

Πρόβλημα με τις

Αποφυγή παιχνιδιών

έννοιες του χρόνου,

στρατηγικής

όπως να κολλήσει

Δυσκολία στη μέτρηση

σε ένα πρόγραμμα

των διαστάσεων ενός

ή να προσεγγίσει το

πράγματος

χρόνο


Προβλήματα στους
υπολογισμούς
χωρίς τη βοήθεια
χαρτιού ή
αριθμομηχανής
(νοερά) όπως
προσθέσεις,
διαιρέσεις κ.α.



Δυσκολία εύρεσης
διαφορετικών
προσεγγίσεων ενός
προβλήματος

Εικόνα 5: Ανησυχητικά σημάδια ανά ηλικία
Πηγή: National Center for Learning Disabilities (LD.org)
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2.6. Μαθησιακές Δυσκολίες στην Γεωμετρία
Στον τομέα της Γεωμετρίας τώρα, οι μαθητές πρωτοβάθμιας και
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης συχνά αντιμετωπίζουν μεγάλα προβλήματα και
δυσκολίες κατά τη διδασκαλία της. Στις μικρότερες τάξεις, όπου διδάσκεται η
περιγραφική ή πρακτική Γεωμετρία (μη αποδεικτική Γεωμετρία), οι έρευνες
δείχνουν ότι οι μαθητές εμφανίζουν δυσκολίες ακόμη και σε βασικές
γεωμετρικές έννοιες όπως η γωνία, το τρίγωνο ή το τετράγωνο, ενώ
δυσκολεύονται και στη μάθηση των ιδιοτήτων αυτών των σχημάτων. Κατά τη
διδασκαλία της Γεωμετρίας αναπτύσσεται στη σχολική τάξη μια ειδική ορολογία
για την περιγραφή των γεωμετρικών εννοιών, η οποία προκαλεί δυσκολίες στην
κατανόηση των εννοιών αυτών από τους περισσότερους μαθητές ( Τουμάσης,
2004).
Η κατάκτηση γεωμετρικών δεξιοτήτων, αποτελεί επίσης πρόκληση για
πολλούς μαθητές, με ή χωρίς Μαθησιακές Δυσκολίες. Για παράδειγμα, έννοιες,
όπως η ομοιότητα τριγώνων, οι οποίες σχετίζονται με την κατανόηση των
εννοιών του λόγου και της αναλογίας, δυσκολεύουν αρκετά τους μαθητές και
στον τομέα της Άλγεβρας αλλά και σε αυτόν της Γεωμετρίας. Μία από τις πιο
σημαντικές δυσκολίες των μαθητών είναι η ολιστική αντίληψη των γεωμετρικών
σχημάτων χωρίς διάκριση ιδιοτήτων ή σχέσεων. Για παράδειγμα, οι μαθητές
υποστηρίζουν ότι «η γωνία αυτή είναι ορθή γιατί φαίνεται (ορθή)» ή «το τρίγωνο
αυτό είναι ισοσκελές γιατί φαίνεται (ισοσκελές)», θεωρώντας περιττή τη χρήση
των γεωμετρικών οργάνων. Μπορεί να αναγνωρίζουν ένα τετράγωνο χωρίς να
εντοπίζουν ότι έχει τέσσερις ίσες πλευρές, καθετότητες και παραλληλίες.
Αποτελέσματα ερευνών δείχνουν ότι οι μαθητές δεν θεωρούν αναγκαίο
να αποδείξουν κάτι το οποίο βλέπουν προφανές (Τουμάσης, 2004). Τα
περισσότερα παιδιά δεν μπορούν να κατανοήσουν τόσο τη σημασία της
απόδειξης όσο και τη διαδικασία εκτέλεσής της. Ο Τουμάσης (2004) υποστηρίζει
ότι, το μεγαλύτερο ίσως πρόβλημα που εμφανίζουν οι μαθητές κατά τη
διδασκαλία της Γεωμετρίας είναι η έννοια της απόδειξης, η οποία δημιουργεί
πολλές φορές αξεπέραστες δυσκολίες.
Άλλο ένα πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι μαθητές είναι στην αντίληψη
της θέσης και του προσανατολισμού ενός σχήματος, στην Ευκλείδεια Γεωμετρία,
πάνω στο επίπεδο του χαρτιού. Εδώ ο μαθητής δε μπορεί να κατανοήσει πως η
θέση του σχήματος είναι ένας ανεξάρτητος παράγοντας που δεν επηρεάζει τις
ιδιότητές του. Μια παρατήρηση για τη διδασκαλία είναι ότι τα περισσότερα
σχήματα που περιέχονται στα σχολικά βιβλία αλλά και αυτά που σχεδιάζουν οι
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δάσκαλοι έχουν θα λέγαμε έναν “προτυπικό” προσανατολισμό στο επίπεδο
σχεδίασης. Δηλαδή, οι βασικές γραμμές ή ο συνολικός προσανατολισμός των
σχημάτων είναι παράλληλος και κάθετος στις γραμμές σχεδίασης (φύλλο
χαρτιού, οθόνη υπολογιστή, πίνακας, κλπ). Άμεση συνέπεια είναι οι μαθητές να
αποκτούν

περιορισμένη

αντίληψη

σε

διάφορες

γεωμετρικές

έννοιες

(Hershkowitz, Bruckheimer & Vinner, 1987.). Το πρόβλημα διατηρείται σε μεγάλο
βαθμό εξαιτίας της καθημερινής πραγματικότητας όπου κυριαρχούν η οριζόντια
και η κατακόρυφη διεύθυνση στα διάφορα αντικείμενα (π.χ. τοίχος, θρανίο,
σκεπή, κ.ά.).
Στο σημείο αυτό κρίνεται αναγκαίο να μελετηθούν οι λόγοι για τους
οποίους οι μαθητές αντιμετωπίζουν δυσκολίες στη μάθηση γεωμετρικών
εννοιών. Η διδακτική μέθοδος της Γεωμετρίας που ακολουθεί ο δάσκαλος
θεωρείται κρίσιμος παράγοντας για την ανάπτυξη της γεωμετρικής σκέψης των
παιδιών. Οι Clements και Battista (1992) υποστηρίζουν ότι ένας από τους βασικούς
λόγους για τους οποίους οι μαθητές έχουν δυσκολίες στην κατανόηση της
Γεωμετρίας είναι η μέθοδος διδασκαλίας που επιλέγουν οι εκπαιδευτικοί. Ο Holt
(1995) αναφέρει ότι τα παιδιά ίσως θέλουν να προβληματιστούν, να
ανακαλύψουν, να συζητήσουν, να μάθουν και όχι να διδαχθούν. Ο τρόπος που
διδάσκεται η Γεωμετρία στα σχολεία (ορισμός-θεώρημα-απόδειξη) συχνά είναι η
αιτία που τελικά οι μαθητές μένουν στην άγνοιά τους (Κολέζα & Ντζιαχρήστος,
1990). Πολλές φορές οι εκπαιδευτικοί δεν διδάσκουν Γεωμετρία, αλλά ακόμη και
όταν διδάσκουν το κάνουν κυρίως για να έχουν οι μαθητές μια ιδέα της
Γεωμετρίας και όχι να εμβαθύνουν.
Το περιεχόμενο και ο τρόπος της διδασκαλίας, όμως, επηρεάζονται από
τα προγράμματα εκπαίδευσης που έχουν συμμετάσχει οι καθηγητές. Οι Cawley,
Foley και Hayes (2009) αναλύοντας τα βιβλία που χρησιμοποιούνται για την
εκπαίδευση των καθηγητών των παιδιών με Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες
καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι είναι πιθανόν οι εκπαιδευτικοί να θεωρούν ότι
η Αριθμητική είναι πιο σημαντική από τη Γεωμετρία. Έτσι, οι καθηγητές τείνουν
να είναι λιγότερο άνετοι να διδάξουν μια περιοχή των Μαθηματικών για την
οποία είχαν μικρότερη προετοιμασία, η μικρότερη προετοιμασία μπορεί να
καταλήξει στην άποψη ότι το περιεχόμενο είναι λιγότερο σημαντικό και τελικά
να δίνεται προσοχή σε περιοχές που έχουν προετοιμαστεί καλύτερα. Ο Van de
Walle (2001) αναφέρει ότι οι περισσότεροι δάσκαλοι πρωτοβάθμιας και
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ξοδεύουν πολύ λίγο χρόνο για τη διδασκαλία της
Γεωμετρίας. Κάτι τέτοιο μπορεί να συμβαίνει γιατί δεν αισθάνονται άνετα με τη
Γεωμετρία οι ίδιοι ή γιατί δεν θεωρούν σημαντική τη συγκεκριμένη περιοχή.
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Κεφάλαιο 3
Αντιμετώπιση-Τεχνικές Διδασκαλίας
και στρατηγικές μάθησης
«Δυσκολίες που υπερνικούνται είναι ευκαιρίες που κερδίζονται»
Winston Churchil

3.1. Αρχές και τεχνικές αντιμετώπισης Μαθησιακών
Δυσκολιών στα Μαθηματικά
Υπάρχουν διάφορες τεχνικές στήριξης των παιδιών με ιδιαίτερες ανάγκες
από τον εκπαιδευτικό της γενικής αγωγής, ο οποίος μπορεί, εφόσον διαθέτει την
κατάλληλη επιμόρφωση και έχει στην διάθεσή του την απαραίτητη υλικοτεχνική
υποδομή, να τροποποιήσει ή να προσαρμόσει τις εκπαιδευτικές του πρακτικές
στις ανάγκες των μαθητών του, ώστε αυτοί να αντιμετωπίσουν πλήρως ή να
ξεπεράσουν σε μεγάλο βαθμό τις Μαθησιακές Δυσκολίες που συναντούν τόσο
σε μαθησιακό όσο και κοινωνικό επίπεδο κατά την ένταξή τους στη γενική τάξη
(Marzano, Pickering, & Pollock, 2001). Όλες αυτές οι τεχνικές στηρίζονται σε ένα
σύνολο απαρτιζόμενο από γενικές αρχές, οι οποίες εφαρμόζονται σε όλες τις
σχετικές περιπτώσεις λαθών και αδυναμιών, αλλά και σε εξειδικευμένες
τεχνικές, οι οποίες φαίνονται εξαιρετικά χρήσιμες σε συγκεκριμένα προβλήματα
που μπορεί να αντιμετωπίζει ο μαθητής. Ενδεικτικά, μερικά από τα προβλήματα
που μπορεί να αντιμετωπίσει ένας μαθητής με Μαθησιακές Δυσκολίες είναι
δυσκολίες στις προ-μαθηματικές έννοιες και δεξιότητες, στην εκμάθηση των
βασικών αριθμητικών δεδομένων, στους αλγόριθμους και στην επίλυση
προβλημάτων (Αγαλιώτης, 2000.). Βέβαια οι μαθηματικές δυσκολίες που
παρουσιάζονται στην καθημερινή διδακτική πράξη, είναι πολύ περισσότερες
από αυτές που θα παρουσιαστούν κατά την περιγραφή των αρχών-τεχνικών.
Ωστόσο παραθέτοντας μια σειρά αντιπροσωπευτικών λαθών κατά κατηγορία
μπορεί να επιτευχθεί η διαμόρφωση ενός αποτελεσματικού τρόπου σκέψης, για
την αντιμετώπιση των Μαθησιακών Δυσκολιών στα Μαθηματικά. Στη συνέχεια
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παρουσιάζονται τεχνικές που αποσκοπούν στην ανάπτυξη των μαθησιακών και
κοινωνικών/συναισθηματικών δεξιοτήτων των παιδιών με ιδιαίτερες ανάγκες,
μπορούν να εφαρμοστούν σε μια ευρεία γκάμα ειδικών αναγκών και έχουν
αποδειχτεί αποτελεσματικές, σύμφωνα με τα πορίσματα της διεθνούς
βιβλιογραφίας. Οι τεχνικές αυτές μπορεί να είναι διδακτικές (instructional
techniques), να αφορούν σε τρόπους ή τεχνικές αντιμετώπισης προβλημάτων
πειθαρχίας και χειραγώγησης της τάξης (behavior management techniques) ή στο
σχεδιασμό του αναλυτικού προγράμματος (curriculum design) (Marzano,
Pickering, & Pollock, 2001).

3.1.1. Γενικές αρχές
1. Η ανάγκη για αξιοποίηση των δεδομένων εκπαιδευτικής αξιολόγησης για
την επιλογή του κατάλληλου διδακτικού στόχου. Η αρχή αυτή, έχει σαν κύριο
στοιχείο της το γεγονός ότι η διδασκαλία του μαθήματος θα πρέπει να
πραγματοποιηθεί δίνοντας βαρύτητα στις πραγματικές μαθησιακές ανάγκες του
μαθητή και όχι με βάση την ύλη. Αν δηλαδή ένας μαθητής της Α΄ Γυμνασίου που
σύμφωνα με το σχολικό πρόγραμμα πρέπει αν διδαχθεί τον Λόγο δύο αριθμών
και την Αναλογία, δεν έχει κατακτήσει την έννοια του κλάσματος ακεραίων
αριθμών και τις πράξεις πάνω στα κλάσματα, θα πρέπει να δεχθεί
επαναληπτική διδασκαλία ακριβώς σε αυτό το σημείο, έστω κι αν πρόκειται για
ύλη μικρότερης τάξης. Επίσης στους μαθητές με Μαθησιακές Δυσκολίες δεν
ενδείκνυται η χρήση τυχαίας μάθησης, πράγμα που σημαίνει ότι είναι δύσκολο
να μάθουν κάτι παρεμπιπτόντως, ενώ δηλαδή διδάσκονται κάτι άλλο.
2. Εξασφάλιση θετικής στάσης και ενεργητικής συμμετοχής του παιδιού
στα σχεδιαζόμενα προγράμματα. Η συναίνεση και το ενδιαφέρον του παιδιού
για την υλοποίηση του προγράμματος είναι καθοριστικοί για την επιτυχία του.
Αυτό μπορεί να επιτευχθεί, εκτός από την υλική και ηθική υποστήριξη του
παιδιού και (α) με συζητήσεις με το παιδί, που θα περιλαμβάνουν και
παραδείγματα πρακτικών εφαρμογών του διδακτικού στόχου, έτσι ώστε να
κατανοήσουν τη χρησιμότητα των Μαθηματικών στην καθημερινή ζωή, και (β)
με την υπογράμμιση της πίστης του δασκάλου στις ικανότητες του παιδιού μέσα
από την πραγματοποίηση στόχων που θα είναι επιτεύξιμοι αλλά συγχρόνως όχι
πολύ εύκολο. (γ) στο τέλος κάθε μαθήματος το παιδί να κατακτά μια καινούργια
γνώση έτσι ώστε να φεύγει με ένα αίσθημα ικανοποίησης ότι διδάχθηκε κάτι,
που ενώ δεν ήξερε καλά, το έχει πια κατανοήσει, δηλαδή ο μαθητής να
αποκτήσει προσωπικό νόημα μέσω της κατάκτησης γνωστικών στόχων. Και
τέλος (δ) Οι δραστηριότητες θα πρέπει να εναλλάσσονται συνεχώς, για να
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διατηρούν το ενδιαφέρον του μαθητή αμείωτο (Mercer & Mercer, 1997.).
3. Σημαντικό ρόλο παίζει επίσης και ο σεβασμός της εξέλιξης στο παιδί των
τρόπων αναπαράστασης της μαθηματικής γνώσης. Οι έννοιες και δεξιότητες
θα πρέπει να κατακτώνται σε πραξιακό και εικονιστικό επίπεδο, πριν
επιχειρηθεί η κατάκτησή τους σε επίπεδο συμβόλων. Ορισμένες φορές η
παραμονή στο επίπεδο της πράξης και της εικόνας είναι πολύ μικρή χρονικά,
ωστόσο είναι πάντα απαραίτητη. Αν το παιδί δεν καταλάβει τη σχέση μεταξύ
πραξιακής, εικονιστικής και συμβολικής αναπαράστασης , η διδασκαλία δεν
μπορεί να είναι επιτυχημένη. Παραδείγματος χάριν, κατά την παρουσίαση μιας
οποιασδήποτε πράξης της προπαίδειας όπως το « τρεις φορές το οκτώ» ,
διαδοχικά με τρισδιάστατους κύβους, με εικόνες μολυβιών και με αριθμητικά
σύμβολα, το σημαντικό είναι να κατανοηθεί η σχέση των διαδικασιών αυτών
μεταξύ τους, ώστε τα σύμβολα να αποκτήσουν νόημα και να μη θεωρούνται κάτι
“μαγικό”.
4.

Διδασκαλία

γενικών

εννοιών,

αρχών

και

ιδιοτήτων

μέσα

από

παραδείγματα. Η κατάκτηση γενικών αρχών και κανόνων μπορεί να βοηθήσει
σε μεγάλο βαθμό μνημονικές αδυναμίες που παρατηρούνται ιδιαίτερα στους
μαθητές με Μαθησιακές Δυσκολίες , καθώς επιτρέπει τη συστηματοποίηση της
γνώσης, έτσι ώστε να επιτυγχάνεται καλύτερη εκμετάλλευση του χρόνου τους
με το να μαθαίνουν κανόνες με βάση τους οποίους θα αντιμετωπίζουν όσο το
δυνατόν μεγαλύτερο εύρος προβλημάτων. Τέτοια παραδείγματα είναι η
μεταβατική ιδιότητα της ισότητας και της διάταξης, η προσεταιριστική ιδιότητα
της πρόσθεσης και του πολ/σμου, ο ρόλος του μηδενός στις διάφορες πράξεις
κ.λ.π. Η διδασκαλία γενικών αρχών είναι εξαιρετικά χρήσιμη. Για παράδειγμα,
ένα παιδί που έχει κατανοήσει την αντιμεταθετική ιδιότητα στην πρόσθεση, με
την εκμάθηση ενός αριθμητικού δεδομένου (π.χ. 7+4=11), κατακτά στην ουσία
δυο αποτελέσματα (δηλαδή και το 4+7=11), εξοικονομώντας χρόνο και ενέργεια.
5. Συνεχής έλεγχος της προόδου και παροχή άμεσης ανατροφοδότησης.
Αποτελεί επιτακτική ανάγκη η συνεχής εκτίμηση του επιπέδου του μαθητή και
των στρατηγικών που αναπτύσσει. Η συστηματική αξιολόγηση, καθώς και η
παροχή διορθωτικών υποδείξεων αναφορικά με τα λάθη των μαθητών, δίνει την
δυνατότητα στον εκπαιδευτικό να αποφασίσει τη ροή και τις αλλαγές στις
δραστηριότητες που επιλέγει. Η εργασία των παιδιών είναι ανάγκη να
αξιολογείται αμέσως μετά την ολοκλήρωσή της, με ζητούμενο όμως όχι τον
αριθμό των ερωτημάτων που απαντήθηκαν σωστά ή λανθασμένα, αλλά την
καταλληλότητα των διαδικασιών που χρησιμοποιήθηκαν.
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6. Ευελιξία στη χρήση διδακτικών μεθόδων με σκοπό την προσαρμογή τους
στο “προφίλ” του μαθητή. Οι μαθητές με Μαθησιακές Δυσκολίες στα
Μαθηματικά παρουσιάζουν διαφοροποίηση ως προς τα μαθησιακά τους
χαρακτηριστικά. Για τον λόγο αυτό επιβάλλεται μια ποικιλία διδακτικών
μεθόδων, προσεγγίσεων και δραστηριοτήτων. Οι προσεγγίσεις αυτές μπορεί, για
παράδειγμα, να αναφέρονται στην επιλογή συγκεκριμένων αισθήσεων για την
παρουσίαση των πληροφοριών, στη χρήση ειδικών προσεγγίσεων για την
υποβοήθηση της ενεργοποίησης μαθημένων δεξιοτήτων και νοητικών σχημάτων
κ.λ.π. Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει ο Chasty (1991) «Αν ο μαθητής δε
μαθαίνει με τον τρόπο που ο δάσκαλος διδάσκει, τότε ο δάσκαλος θα πρέπει να
διδάσκει με τον τρόπο που μαθαίνει ο μαθητής».
Υπάρχουν αρκετοί επιστήμονες οι οποίοι τονίζουν την αναγκαιότητα της
προσαρμογής της διδασκαλίας με βάση το μαθησιακό προφίλ του κάθε μαθητή.
Σε αυτή την ομάδα ανήκουν και οι ερευνήτριες Thorton & Toohey (1985) οι οποίες
κατηγοριοποιώντας τους μαθητές σε μαθητές που μαθαίνουν καλύτερα
ακουστικά, σε μαθητές που μαθαίνουν καλύτερα οπτικά και σε μαθητές που
μαθαίνουν καλύτερα κιναισθητικά προτείνουν κάποιες διαδικασίες με τις οποίες
μπορεί να επιτευχθεί πολύ καλύτερη μάθηση.
Για μαθητές που μαθαίνουν καλύτερα ακουστικά:
Οι μαθητές αυτής της κατηγορίας είναι οι λεγόμενοι παραδοσιακοί
μαθητές ή αυτοί που ανήκουν στην παραδοσιακή “σχολή” μάθησης. Είναι
αποτελεσματικοί μαθητές ακολουθώντας εύκολα τις οδηγίες μέσα στην τάξη.
Έχει παρατηρηθεί ότι οι μαθητές αυτοί, όταν ο δάσκαλος χρησιμοποιεί τη
γλώσσα του σώματος, σημεία του σώματος και τονισμό στη φωνή και στις
κινήσεις των χεριών, είναι πιθανότερο να μαθαίνουν με ένα γρηγορότερο ρυθμό.
Οι ακουστικοί μαθητές, μαθαίνουν καλύτερα όταν ακούν τις οδηγίες δυνατά. Για
το χειρισμό ενός τέτοιου μαθητή, πρέπει ο δάσκαλος να μάθει να επικοινωνεί με
τον αποτελεσματικότερο τρόπο. Με άλλα λόγια θα πρέπει να είναι
αποτελεσματικός ομιλητής, να είναι σαφής και να χρησιμοποιεί σωστά τον
τονισμό της φωνής του. Επίσης θα πρέπει να απομακρύνονται ενδεχόμενα
οπτικά ερεθίσματα από το φυσικό πλαίσιο της διδασκαλίας, κάθε ενέργεια θα
πρέπει να ακολουθείται από λεκτική περιγραφή, και κατά διαστήματα να
χρησιμοποιούνται λέξεις-σήματα έτσι ώστε ο μαθητής να συγκεντρωθεί (Dunn &
Dunn, 1978).
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Για μαθητές που μαθαίνουν καλύτερα οπτικά:
Οι μαθητές αυτοί, ποτέ δε θυμούνται ούτε μια λέξη απ’ αυτά που τους
είπαν, ωστόσο θυμούνται με χαρακτηριστικές λεπτομέρειες το περιβάλλον στο
οποίο βρίσκονται κάθε στιγμή. Οι οπτικοί μαθητές είναι πολύ καλοί στην
επίλυση παζλ, σε λαβυρίνθους και σε πολλές παρόμοιες δραστηριότητες. Είναι
πολύ καλοί στην επίλυση προβλημάτων που λαμβάνουν χώρα σε συγκεκριμένο
χωρικό πλαίσιο. Είναι πολύ καλοί σε χωρικές εργασίες. Ο χειρισμός αυτών των
μαθητών είναι σχετικά εύκολος. Θα πρέπει να διαθέτουμε μια ποικιλία
προγραμμάτων που θα περιλαμβάνουν γραφικά και εικόνες. Λιγότερη συζήτηση
και περισσότερη εικονογράφηση. Τα παιδιά αυτά θα πρέπει να παροτρύνονται
να δημιουργούν νοητικές εικόνες και στη συνέχεια να τις αναπαράγουν λεκτικά
ή ζωγραφικά. Επιπρόσθετα κάθε ενέργεια δασκάλου-μαθητή θα πρέπει να
ακολουθείται

από μια οπτική περίληψη. Τέλος, αν θεωρηθεί απαραίτητο,

μπορούν να χρησιμοποιούνται οπτικά ερεθίσματα προκειμένου τα παιδιά να
συγκεντρωθούν (Dunn & Dunn, 1978).
Για μαθητές που μαθαίνουν καλύτερα κιναισθητικά:
Αυτό το είδος μαθητών ίσως να δυσκολεύονται περισσότερο. Δεν
μπορούν να καθίσουν ήσυχα σε ένα μέρος και να κάνουν την εργασία τους.
Θέλουν να αγγίξουν τα πράγματα, να αισθάνονται και να βιώσουν κάτι πριν
από

τη

μάθηση.

Αυτοί

οι

μαθητές

απομνημονεύουν

πιο

εύκολα

χρησιμοποιώντας τα χέρια τους, τους αρέσουν οι κανόνες και χρησιμοποιούν
χειρονομίες. Η κιναισθητική μάθηση είναι ένα είδος διδασκαλίας και ένα στυλ
μάθησης με το οποίο η μάθηση λαμβάνει χώρα όταν οι μαθητές ασκούν
σωματική δραστηριότητα, και όχι όταν ακούν μια διάλεξη (ακουστική μάθηση) ή
όταν παρακολουθούν μια επίδειξη (οπτική μάθηση). Οι μαθητές που συνδέονται
με αυτή την κατηγορία μάθησης πιστεύεται ότι είναι φυσικοί ανακαλυπτικοί
μαθητές. Μαθαίνουν και σκέφτονται κατά τη διάρκεια της πράξης και όχι πρώτα
με την σκέψη πριν την έναρξη της πράξης. Οι κιναισθητικοί μαθητές
επωφελούνται από την εξειδικευμένη διδασκαλία και την στοχευμένη και μικρή
ύλη.

Επίσης, χρησιμοποιώντας τόσο ακουστικές όσο και οπτικές τεχνικές

μάθησης, βελτιώνεται η επίδοση των μαθητών σε όλους τους τομείς. Οι
κιναισθητικοί μαθητές μαθαίνουν όταν κάνουν πράγματα ή όταν αποτελούν
μέρος αυτών. Δυσκολεύονται συνήθως να κατανοήσουν πράγματα με την
ανάγνωση ή την ακοή τους. Η κιναισθητικοί μαθητές είναι καλοί σε πειράματα
χημείας ή φυσικής, σε αθλητικές δραστηριότητες, και στην υποκριτική. Μπορούν
επίσης να ακούνε μουσική ενώ μαθαίνουν ή διαβάζουν. Οι κιναισθητικοί
μαθητές μπορούν να επικεντρωθούν σε δύο διαφορετικά πράγματα ταυτόχρονα.
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Θυμούνται πράγματα γυρνώντας πίσω το μυαλό τους στο τι έκανε το σώμα τους
εκείνη τη στιγμή. Έχουν επίσης πολύ καλό συγχρονισμό χεριού – ματιού και
πολύ γρήγορες αντιδράσεις. Οι δάσκαλοι από τη μεριά τους θα πρέπει πριν από
κάθε

λεκτική

οδηγία

να

προσπαθούν

να

υπάρχει

φυσικός

χειρισμός

αντικειμένων από το παιδί. Επίσης συστήνεται να περιορίζονται τα οπτικά
ερεθίσματα και συχνά να ζητούν από τους μαθητές να επεξεργάζονται
αντικείμενα με κλειστά μάτια ή με τα χέρια τους πίσω από την πλάτη.
Επιπρόσθετα κατά τη διάρκεια μιας διεργασίας εάν κριθεί απαραίτητο, να
χρησιμοποιούνται κινήσεις του σώματος του δασκάλου για να συγκεντρωθεί η
προσοχή των παιδιών και στο τέλος της θα πρέπει να υπάρχει ένας σύντομος
φυσικός χειρισμός (κιναισθητική περίληψη) (Dunn & Dunn , 1978).
7. Εξασφάλιση της αυτοματοποίησης στη χρήση των διαδικασιών και
δεδομένων. Με αυτόν τον τρόπο, η προσοχή και η μνήμη αφιερώνονται
απερίσπαστες σε υψηλότερης τάξης προβλήματα. Κάτι τέτοιο για παράδειγμα
επιτυγχάνεται με την εκμάθηση της προπαίδειας. Η αυτόματη ανάκληση από τη
μνήμη δεδομένων και διαδικασιών, προσφέρει, μεταξύ άλλων πλεονεκτημάτων,
καλύτερη ανταπόκριση στις απαιτήσεις της καθημερινής διδακτικής πράξης,
ευκολότερη επίλυση προβλημάτων, βελτίωση του αυτοσυναισθήματος κ.λ.π.
Προκειμένου να αποτελέσουν οργανικό-λειτουργικό τμήμα των γνώσεων του
παιδιού, τα δεδομένα και οι διαδικασίες που παραδίδονται στην αυτοματοποίηση θα
πρέπει προηγουμένως να έχουν κατακτηθεί από άποψη εννοιολογική. Για
παράδειγμα, τα δεδομένα της αφαίρεσης θα πρέπει να επιδιωχθεί να
χρησιμοποιούνται

αυτόματα

από

το

παιδί,

αφού

προηγουμένως

αυτό

κατανοήσει τη γενική αρχή ότι, το υπόλοιπο μιας αφαίρεσης είναι μικρότερο από
το μειωτέο ή ίσο με αυτόν, όταν αφαιρετέος είναι το μηδέν. Λόγω του ότι η
αυτοματοποίηση επιτυγχάνεται μόνο μέσω της συνεχής εξάσκησης, ο μαθητής
είναι πολύ εύκολο να οδηγηθεί σε ανία. Για το λόγο αυτό, ο δάσκαλος θα πρέπει
να χρησιμοποιήσει τη δημιουργικότητά του, προκειμένου να κάνει τη διαδικασία
όσο το δυνατό πιο ενδιαφέρουσα.
8. Η συστηματική εξοικείωση με τη γλώσσα των Μαθηματικών. Η
εξοικείωση αυτή θα πρέπει να υφίσταται ως αυτόνομος διδακτικός στόχος και
όχι

σαν

δευτερεύον

προϊόν

άλλων

δραστηριοτήτων.

Μια

ιδιαίτερα

αποτελεσματική μέθοδος συστηματικής γλωσσικής ανάπτυξης είναι να ζητείται
από το παιδί να κάνει ανακοινώσεις μαθηματικού περιεχομένου στην τάξη,
όπως π.χ. να περιγράψει με λόγια την ένωση δύο συνόλων.
9. Εκτός από τις συχνές ελλείψεις σε μαθηματικές γνώσεις, πολλές φορές τα
παιδιά με Μαθησιακές Δυσκολίες παρουσιάζουν αδυναμίες στις στρατηγικές με
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τις οποίες οργανώνουν τις διαδικασίες μελέτης και μάθησης. Για τον λόγο αυτό
δημιουργείται η ανάγκη της απόκτησης στρατηγικών μάθησης. Αυτές θα
έχουν ως απώτερο σκοπό τη βελτίωση της μνημονικής ικανότητας (π.χ. μέσω της
χρήσης της λεκτικής επανάληψης), την οργανωμένη προσέγγιση του νέου
μαθησιακού αντικειμένου (π.χ. μέσω της λεκτικής αυτοκαθοδήγησης), ή τη
σωστή ανάλυση και κατηγοριοποίηση δεδομένων και ζητούμενων στα πλαίσια
της επίλυσης προβλημάτων (π.χ. μέσω της χρήσης σχεδίων και εικόνων που
διευκολύνουν την αναπαράσταση του προβλήματος).
10. Η διδασκαλία της επίλυσης προβλημάτων. Η επίλυση προβλημάτων
μπορεί επίσης να βοηθήσει καταλυτικά τους μαθητές να υπερβούν τις δυσκολίες
που αντιμετωπίζουν. Συνήθως κάτι τέτοιο δεν αντιμετωπίζεται ως ξεχωριστό
τμήμα της διδασκαλίας, όπως θα έπρεπε, αλλά ως υποπροϊόν και πρακτική
εφαρμογή της αριθμητικής εκτέλεσης πράξεων. Για να υποστηριχθεί μία τέτοια
πολιτική, μπορούν να χρησιμοποιηθούν τεχνικές όπως η χρήση χειροπιαστών
υλικών για την αναπαράσταση προβλημάτων, η επινόηση προβλημάτων από τα
ίδια τα παιδιά κ.λ.π.
11. Υποστήριξη της μεταφοράς-γενίκευσης της μάθησης. Οι δεξιότητες που
αποκτιούνται από τα παιδιά θα πρέπει να χρησιμοποιούνται σε ποικιλία
πλαισίων και καταστάσεων, προκειμένου να γίνει πλήρως κατανοητή η σημασία
τους και να αυξηθεί η λειτουργικότητά τους. Για να επιτευχθεί η γενίκευση αυτή
από τους μαθητές με Μαθησιακές Δυσκολίες θα πρέπει να γίνει χρησιμοποίηση
προβλημάτων και καταστάσεων από τη ζωή του παιδιού, ως αφορμή για τη
διαπραγμάτευση γνώσεων και δεξιοτήτων, αφού το προσωπικό ενδιαφέρον
ενισχύει τη διάθεση του παιδιού για αυτόνομη διερεύνηση της χρησιμότητας της
γνώσης. Επίσης θα πρέπει να εξασφαλιστούν τα κίνητρα της μάθησης, αφού
συνήθως αυτό που κανείς επιθυμεί να μάθει, επιδιώκει και να το χρησιμοποιεί.
Ένα απλό παράδειγμα πάνω σε αυτό είναι ότι θα πρέπει να τονιστεί η
χρησιμότητα της αφαίρεσης και η σύνδεση της με την δοσοληψία χρημάτων.
Ακόμα η χρήση ποικιλίας υλικών, διδακτικών μεθόδων και τρόπων παρουσίασης
της ύλης θα ήταν πολύ σημαντική, αφού η προσφορά μιας πληροφορίας
διαμέσου ποικίλων εμπειριών, συνήθως ευνοεί τη χρήση της πληροφορίας σε
διαφορετικές μεταξύ τους καταστάσεις.

Στο παραπάνω παράδειγμα θα

μπορούσε ο δάσκαλος, αναφερόμενος στην αφαίρεση να αναφερθεί σε αποκοπή,
μείωση ή καταστροφή, ή απώλεια κλπ.
12. Αντιμετώπιση του άγχους απέναντι στα Μαθηματικά. Το άγχος είναι ένας
παράγοντας που επηρεάζει αρνητικά την μαθηματική απόδοση των παιδιών με
Μαθησιακές Δυσκολίες στα Μαθηματικά. Έτσι, για τη διευκόλυνση των
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μαθητών στο μάθημα αυτό, η αντιμετώπιση του θα είναι καθοριστικής
σημασίας. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί με διάφορες τεχνικές, μία εκ των οποίων
είναι και η συστηματική απευαισθητοποίηση (Ellis, Warner & Becker, 1993), η οποία
κάνει χρήση της ασυμβίβαστης αντίδρασης. Σύμφωνα με αυτήν, ορισμένες
ευχάριστες

καταστάσεις

δεν

μπορούν

να

συνυπάρξουν

με

αρνητικά

συναισθήματα, όπως ο φόβος των Μαθηματικών. Αν λοιπόν το άτομο βρίσκεται
σε μία τέτοια ευχάριστη κατάσταση (χαλάρωσης, μουσικής ακρόασης, κλπ) και
παράλληλα, σταδιακά και ελεγχόμενα, έρθει σε επαφή ή φανταστεί διάφορες
φοβικές και αγχογόνες καταστάσεις, αυτές, δε θα ασκούν πάνω του την ίδια
αρνητική επίδραση που ασκούσαν συνήθως. Με τον καιρό, αυτού του είδους η
εξάσκηση δημιουργεί νέες εξαρτήσεις και αντανακλαστικά που οδηγούν στο
επιθυμητό αποτέλεσμα. Άλλη τέτοια μέθοδος αντιμετώπισης του άγχους
βασίζεται στη γνωστική-συμπεριφορική θεωρία: Ο μαθητής πρέπει να
αποκτήσει την πεποίθηση ότι η συστηματική μελέτη θα βελτιώσει την επίδοσή
του στα Μαθηματικά, και έτσι, αφού αλλάξει η αντίληψη του θα αλλάξει και η
συμπεριφορά του. Επίσης, αν σκεφτούμε ότι το άγχος συχνά προέρχεται από τον
φόβο της αποτυχίας, ο οποίος με τη σειρά του προέρχεται από βασικές γνωστικές
μαθηματικές ελλείψεις, μια συστηματική αντιμετώπιση των ελλείψεων αυτών
μέσω της σταδιακής οικοδόμησης στέρεων Μαθηματικών γνώσεων θα βοηθούσε
καταλυτικά στην καταπολέμησή του.

3.1.2. Εξειδικευμένες τεχνικές
Οι γενικές αρχές που αναφέραμε προηγουμένως θα πρέπει σίγουρα να
κυριαρχούν σε κάθε πρόγραμμα αντιμετώπισης Μαθησιακών Δυσκολιών στα
Μαθηματικά. Ωστόσο, δε μπορούμε να αρκεστούμε μόνο σε αυτές, αλλά
επιπρόσθετα θα πρέπει να εφαρμόσουμε και κάποιες εξειδικευμένες τεχνικές
ανάλογα με το πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε κάθε φορά στον μαθητή. Έτσι,
αν ο μαθητής παρουσιάζει δυσκολίες στις προμαθηματικές δεξιότητες ή στην
εκμάθηση των βασικών αριθμητικών δεδομένων ή στην εκτέλεση των πράξεων
(αλγόριθμοι)

ή στην επίλυση προβλημάτων, υπάρχουν διάφοροι τρόποι

προσέγγισης ώστε να ξεπεραστούν οι δυσκολίες αυτές (Αγαλιώτης, 2000.
Μπότσας & Παντελιάδου, 2007. Ζυμβρακάκης, 2008.). Αυτοί οι τρόποι
παρουσιάζονται στη συνέχεια.

3.1.2.1. Δυσκολίες στις προμαθηματικές δεξιότητες
Υπάρχουν κάποιες θεμελιώδεις δεξιότητες, που συνήθως ονομάζουμε
“προμαθηματικές”,

στις
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Μαθηματικών εννοιών, η εκτέλεση πράξεων και η επίλυση στοιχειωδών
προβλημάτων. Μια από αυτές τις δεξιότητες είναι η μέτρηση/απαρίθμηση
διαφόρων πραγμάτων και ποσοτήτων, η οποία αποτελεί και τη κύρια μέθοδο
εύρεσης αποτελεσμάτων στα στάδια εισαγωγής των παιδιών στις διάφορες
αριθμητικές

πράξεις,

αλλά

και

την

βασική

διαδικασία

επαλήθευσης

αποτελεσμάτων σε μεταγενέστερες φάσεις της μαθηματικής εκπαίδευσης.
Όσον αφορά στη συγκρότηση της έννοιας του αριθμού και στη δεξιότητα
για μέτρηση/απαρίθμηση, οι μαθητές με Μαθησιακές Δυσκολίες ενδέχεται να
έχουν αδυναμίες σε βασικές έννοιες όπως η ταξινόμηση, η σειροθέτηση και η
διατήρηση.
Οι μαθητές με αντιληπτικά ελλείμματα οπτικής διάκρισης, διάκρισης
μορφής-πλαισίου και χωρικής οργάνωσης, καθώς και με δυσκολίες αφαιρετικού
συλλογισμού και εκφραστικού λόγου δυσκολεύονται να ομαδοποιήσουν
αντικείμενα με βάση τα κοινά χαρακτηριστικά τους σε σχέση με τους τυπικούς
συμμαθητές τους. Μάλιστα, αυτές οι δυσκολίες εξελίσσονται συνεχώς και
επανεμφανίζονται στη δευτεροβάθμια εξέταση, καθώς η κατανόηση της
ισοδυναμίας των κλασμάτων ή των δεκαδικών αριθμών προϋποθέτει υψηλού
επιπέδου ανάπτυξη και εσωτερίκευση της δεξιότητας για ταξινόμηση.
Επιπρόσθετα, οι μαθητές αυτοί συχνά αντιμετωπίζουν δυσκολίες διάκρισης και
χωροχρονικής οργάνωσης. Συγκεκριμένα έχουν αδυναμίες σε έννοιες της
ποσότητας, της χρονικής ακολουθίας και της διάταξης. Αργότερα κατακτούν τις
παραπάνω έννοιες, αλλά συχνά συνεχίζουν να αντιμετωπίζουν δυσκολίες στη
σειροθέτηση και στην ακολουθία σύνθετων διαδικασιών, όπως η εφαρμογή ενός
αλγόριθμου ή η επίλυση ενός προβλήματος με πολλά βήματα. Ακόμη, συχνά
δυσκολεύονται στην κατανόηση της έννοιας της διατήρησης, δηλαδή της
κατανόησης ότι η ποσότητα ενός αντικειμένου ή ο αριθμός των στοιχείων ενός
συνόλου παραμένει ίδιος ανεξάρτητα από τη χωρική του οργάνωση και μάλιστα,
με το πέρασμα του χρόνου μπορεί να εμφανίζουν αδυναμίες στην κατανόηση
ισοτήτων

ή

εφαρμογών

της

αντιμεταθετικής

ιδιότητας

(Παντελιάδου,

Πατσιοδήμου & Μπότσας, 2007.).
Η μέτρηση/απαρίθμηση στηρίζεται στην αντιστοίχηση λέξεων-αριθμών
με συγκεκριμένα μέλη ενός συνόλου, με δεδομένα ότι α) κάθε αντικείμενο
μπορεί να αντιστοιχηθεί με μια μόνο λέξη-αριθμό, β) κάθε αντικείμενο μπορεί
να αντιστοιχηθεί μια φορά και γ) η τελευταία λέξη-αριθμός αναφέρεται σε όλο
το σύνολο. Γενικότερα πιστεύεται ότι τα λάθη που εμφανίζονται στη
μέτρηση/απαρίθμηση προέρχονται από την αδυναμία του μαθητή να συντονίσει
τις ακουστικές, λεκτικές, οπτικές και κιναισθητικές διαδικασίες, που συνιστούν
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τη διαδικασία αυτή. Στο πλαίσιο των σχετικών παρεμβατικών τεχνικών,
επιχειρείται ο σταδιακός συνδυασμός των παραπάνω διαδικασιών, αρχίζοντας
συνήθως με τις δυο πρώτες και εισάγοντας κατόπιν και τις υπόλοιπες.
Εκτός από την ικανότητα αντιστοίχησης λέξεων-αριθμών με αντικείμενα,
βασικά στοιχεία της αποτελεσματικής χρήσης της μετρητικής/απαριθμητικής
δεξιότητας, είναι: 1) η τέλεια γνώση της σειράς των αριθμών, 2) η ικανότητα
έναρξης και συνέχισης της μέτρησης από οποιοδήποτε σημείο της σειράς
(αριθμό), 3) η αντίστροφη μέτρηση και 4) η χρησιμοποίηση των λέξεων-αριθμών
ως αντικειμένων μέτρησης. Δυσκολίες με τη διάκριση ακουστικών και οπτικών
προτύπων και με τον εκφραστικό λόγο, που συχνά χαρακτηρίζουν τα παιδιά με
ειδικές

μαθησιακές

δυσκολίες,

επηρεάζουν

αρνητικά

τις

παραπάνω

παραμέτρους της μέτρησης.
Τα

προγράμματα

Προμαθηματικές

ή

και

παρέμβασης
στις

σε

Μαθηματικές

παιδιά

με

έννοιες

θα

δυσκολίες
μπορούσαν

στις
να

περιλαμβάνουν :


Ασκήσεις για την απόκτηση των εννοιών του χώρου



Ασκήσεις για την απόκτηση των εννοιών του χρόνου



Παιχνίδια και ασκήσεις ομαδοποίησης



Παιχνίδια και ασκήσεις ταξινόμησης



Παιχνίδια και ασκήσεις σειροθέτησης



Ασκήσεις ενίσχυσης της αντίληψης



Ασκήσεις ενίσχυσης της μνήμης



Κινητικές ασκήσεις για βίωση των κατευθύνσεων



Συμβολικά παιχνίδια



Παιδαγωγικά επιτραπέζια παιχνίδια (puzzles , ντόμινο κ.λ.π.)



Εκμετάλλευση των ευκαιριών που δίνονται καθημερινά για την
απόκτηση των Μαθηματικών εννοιών και της μαθηματικής σκέψης

3.1.2.2. Δυσκολίες
δεδομένων

στην

ανάκληση

των

βασικών

αριθμητικών

Η ακριβής και ταχεία ανάκληση των βασικών αριθμητικών δεδομένων
(των αποτελεσμάτων των πράξεων με δυο μονοψήφιους αριθμούς) από τη
μνήμη είναι μια θεμελιώδης προϋπόθεση, για την εκτέλεση πράξεων και την
επίλυση προβλημάτων. Όμως, αδυναμίες της μνήμης, της διάκρισης, του
εκφραστικού λόγου και της τήρησης ακολουθιών, που συχνά χαρακτηρίζουν τα
παιδιά με ειδικές μαθησιακές δυσκολίες, καθιστούν ιδιαίτερα δύσκολη την
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κατάκτηση αυτών των στοιχείων της μαθηματικής γνώσης. Στην περίπτωση
αυτή γίνεται απαραίτητη η εφαρμογή προγραμμάτων αντιμετώπισης. Μερικές
βασικές ιδέες ενός προγράμματος αντιμετώπισης των δυσκολιών με την
απομνημόνευση των βασικών αριθμητικών δεδομένων είναι:


Τα δεδομένα δεν είναι ανάγκη να μαθαίνονται σύμφωνα με τη σειρά τους
στην ακολουθία των αριθμών, αντίθετα, έχει αποδειχθεί αποτελεσματικό
το να ομαδοποιούνται με βάση κάποιο κοινό χαρακτηριστικό (π.χ. “τα
διπλά” 2+2, 3+3...) και να μαθαίνονται κατά ομάδα.



Τα

δεδομένα

συχνά

χρειάζεται

να

συνδεθούν

με

αντικείμενα,

καταστάσεις και γεγονότα, που έχουν προσωπικό νόημα για το παιδί και
μπορούν να το βοηθήσουν να τα διακρίνει και να τα θυμηθεί.


Τα δεδομένα πρέπει να συνδέονται μεταξύ τους και τα ευκολότερα, που
μαθαίνονται πρώτα, να χρησιμοποιούνται στη συνέχεια για να
κατακτηθούν τα δυσκολότερα.

3.1.2.3. Δυσκολίες στην εκτέλεση των πράξεων - Αλγόριθμοι
Η κατάκτηση των ενεργειών που απαιτούνται για να εκτελεστούν οι
τέσσερις αριθμητικές πράξεις, αποτελεί για τα παιδιά με ειδικές μαθησιακές
δυσκολίες μια πολύ μεγάλη πρόσκληση, στην οποία συνήθως δεν καταφέρνουν
να ανταποκριθούν. Η υλοποίηση αυτών των ενεργειών (που είναι γνωστές σαν
αλγόριθμοι), προϋποθέτει τη σωστή λειτουργία δεξιοτήτων και διαδικασιών
όπως: η αφηρημένη σκέψη, η τήρηση ακολουθιών, η ταχεία αλλαγή
κατευθύνσεως και είδους εργασίας, η διάκριση συμβόλων κ.λ.π. Η ποικιλία των
λαθών, που παρουσιάζουν τα παιδιά με ειδικές μαθησιακές δυσκολίες, στη
συγκεκριμένη περιοχή των Μαθηματικών, είναι μεγάλη. Οι τρόποι όμως με τους
οποίους

σκεφτόμαστε

και

ενεργούμε

στην

περίπτωση

καταρτισμού

προγραμμάτων για την αντιμετώπιση όλων των σχετικών δυσκολιών, έχουν
κοινά στοιχεία, τα οποία θα σκιαγραφηθούν ενδεικτικά, με βάση κάποιες
χαρακτηριστικές

δυσκολίες

στην

εκτέλεση

της

“αφαίρεσης

με

δανεισμό”. Ωστόσο μπορούμε να βασιστούμε σε κάποιες γενικές επισημάνσεις
που αποτελούν κοινές αρχές άρσης των δυσκολιών στην εκτέλεση των
αλγορίθμων και των τεσσάρων πράξεων:


Εξάσκηση του παιδιού στην ανταλλαγή δεκάδων με μονάδες, με
χειροπιαστά

υλικά, και

στη συνέχεια

εξάσκηση στη συμβολική

αναπαράσταση αριθμών με μονάδες διαφορετικής τάξης.


Η απόκτηση από το μαθητή της ευχέρειας στην παραπάνω δεξιότητα,
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επιτρέπει τη χρησιμοποίησή της για την οργάνωση δραστηριοτήτων, που
θα έχουν σαν στόχο την πλήρη κατανόηση της σημασίας των βημάτων
των αλγορίθμων Αυτό μπορεί να γίνει με την παράλληλη εκτέλεση των
πράξεων σε συμβολικό και σε εικονιστικό ή πραξιακό επίπεδο
αναπαράστασης.


Για να διευκολυνθεί η συγκέντρωση της προσοχής του παιδιού, αυτό
ασκείται με ποικίλες δραστηριότητες στην αρχική εκτίμηση του
αποτελέσματος και τον τελικό του έλεγχο και στο να διακρίνει και να
συνδέει σωστά τα σύμβολα με το σχετικό λεξιλόγιο.



Η

συγκέντρωση

της

προσοχής

του

παιδιού

μπορεί

επίσης

να

υποστηριχθεί και με τη χρήση ενός παλιού και οικείου μέσου, που είναι
γνωστό σαν «παράθυρο» ή «οθόνη». Πρόκειται για ένα χαρτόνι με
ανοίγματα, που επιτρέπουν την εμφάνιση μόνο των αριθμών που κάθε
φορά συμμετέχουν στην πράξη.


Στις περιπτώσεις των παιδιών που, παρά τη χρήση των παραπάνω ή και
άλλων παρόμοιων διδακτικών ρυθμίσεων, δεν μπορούν να μάθουν το
σχετικό αλγόριθμο, αξίζει να δοκιμασθούν πιο ριζοσπαστικά μέτρα, όπως
ένας

εναλλακτικός

αλγόριθμος.

Οι

εναλλακτικοί

αλγόριθμοι

διακρίνονται για τις μικρότερες γνωστικές απαιτήσεις που θέτουν και τη
μικρότερη φόρτιση της μνήμης, κάτι που κάνει τους υποστηρικτές τους να
τους θεωρούν ως πολύ καταλληλότερους για μαθητές με μαθησιακές
δυσκολίες στα Μαθηματικά.

3.1.2.4. Δυσκολίες στην επίλυση προβλημάτων
Αναφορικά με την επίλυση προβλημάτων, οι μαθητές με Μαθησιακές
Δυσκολίες στα Μαθηματικά αντιμετωπίζουν αρκετά συχνά προβλήματα στην
κατανόηση της μαθηματικής γλώσσας και ιδιαίτερα όταν ταυτόχρονα
αντιμετωπίζουν και Μαθησιακές Δυσκολίες στην ανάγνωση. Όταν τους
παρουσιάζεται ένα πρόβλημα προφορικά, δυσκολεύονται ιδιαίτερα στην
κατανόηση του, στον εντοπισμό της άσχετης πληροφορίας όταν αυτή υπάρχει,
στον εντοπισμό του ζητούμενου όταν αυτό παρουσιάζεται στην αρχή και όχι στο
τέλος του προβλήματος και στην επιλογή της σωστής πράξης. Ειδικότερα, στην
περίπτωση που η διαδικασία επίλυσης αποτελείται από πολλά βήματα, συνήθως
επιβάλλεται εξωτερική καθοδήγηση για να φτάσουν στο σωστό αποτέλεσμα,
ακόμη και αν γνωρίζουν τη λύση των μεμονωμένων στοιχείων του προβλήματος.
Η πλειοψηφία των παιδιών με ειδικές μαθησιακές δυσκολίες δεν ανταποκρίνεται
στον επιθυμητό βαθμό στις απαιτήσεις των παραπάνω διεργασιών, με
αποτέλεσμα να αντιμετωπίζει μεγάλες δυσκολίες στην επίλυση προβλημάτων.
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Οι στόχοι και οι διδακτικές ενέργειες ενός προγράμματος αντιμετώπισης των
δυσκολιών με τα Μαθηματικά προβλήματα, θα μπορούσαν να έχουν ως εξής:
α)

Σωστή

αξιοποίηση

πληροφοριών

για

την

πληροφοριών.
κατασκευή

της

Η

επισήμανση

νοητικής

των

κρίσιμων

αναπαράστασης

του

προβλήματος είναι μια θεμελιώδης δεξιότητα, που μπορεί να υποστηριχθεί με
δραστηριότητες σαν τις παρακάτω:


Δίνουμε στα παιδιά προβλήματα που έχουν περιττές πληροφορίες και
τους ζητάμε να βρουν αυτές τις πληροφορίες και να τις διαγράψουν.



Δίνουμε

στα

παιδιά

προβλήματα

που

έχουν

τις

απαραίτητες

πληροφορίες, αλλά τους λείπει η τελική ερώτηση, την οποία καλούνται
να διατυπώσουν τα παιδιά.


Δίνουμε στα παιδιά προβλήματα από τα οποία λείπουν σημαντικές
πληροφορίες ή στα οποία γίνονται ερωτήσεις, που δεν μπορούν να
απαντηθούν με βάση τις πληροφορίες που δίνονται.



Δίνουμε στα παιδιά πλήρη προβλήματα και τους ζητάμε να τα
αναπαραστήσουν εικονιστικά και να τα διηγηθούν με δικά τους λόγια,
πριν επιχειρήσουν την επίλυσή τους.

β) Κατανόηση μαθηματικού λεξιλογίου και συμβόλων. Ένα από τα
χαρακτηριστικά των παιδιών με ειδικές μαθησιακές δυσκολίες είναι οι
αδυναμίες στη σύνδεση των λέξεων και των συμβόλων των Μαθηματικών, με το
νόημα και το λειτουργικό τους ρόλο. Για τον λόγο αυτό η γλωσσική έκφραση του
προβλήματος πρέπει να είναι προσεκτική και να ξεκινά από το τι
αντιλαμβάνεται ο μαθητής και όχι από το τι απαιτεί το πρόβλημα ή τι αναμένει
ο δάσκαλος.


Ειδικά στην περίπτωση των λέξεων, η δυσκολία μπορεί να αφορά λέξεις
με ειδικό μαθηματικό περιεχόμενο ή να συνδέεται με λέξεις που στα
πλαίσια των προβλημάτων σηματοδοτούν την εκτέλεση συγκεκριμένων
πράξεων. Παραδείγματα τέτοιων λέξεων είναι οι λέξεις-αριθμοί ή λέξεις
όπως κερδίζω, χάνω, παίρνω, δίνω κ.λ.π.



Τα αριθμητικά σύμβολα στα προβλήματα μπορούν να παρουσιάζονται
παράλληλα με τις λέξεις-αριθμούς ή ακόμη και με μια ημι-συγκεκριμένη
αναπαράσταση της ποσότητας, προκειμένου να μπορέσει το παιδί να
συγκεντρωθεί στο χειρισμό του προβλήματος.



Ιδιαίτερα χρήσιμη είναι και η παράφραση. Ο γλωσσικός κώδικας του
δασκάλου πρέπει να είναι όσο το δυνατόν πλησιέστερα προς το επίπεδο
του γλωσσικού κώδικα του μαθητή, διότι έτσι μόνο ο μαθητής αυτός θα
αντιλαμβάνεται καλύτερα και θα δομεί τις αναπαραστάσεις και σκέψεις
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του.
γ) Επιλογή ακολουθίας ενεργειών. Συχνά τα παιδιά με ειδικές μαθησιακές
δυσκολίες δεν είναι σε θέση να βάλουν στη σωστή σειρά τις ενέργειές τους,
ιδιαίτερα στις περιπτώσεις των προβλημάτων με περισσότερες από μια πράξεις.
Ασκήσεις που μπορούν να βοηθήσουν στο ξεπέρασμα αυτής της αδυναμίας είναι
οι εξής:


Μετά την τυπική ανάγνωση το πρόβλημα αναπαριστάνεται σε πραξιακό
ή/και εικονιστικό επίπεδο, και το παιδί το διηγείται με δικά του λόγια.
Κατά τη διήγηση τονίζονται ιδιαίτερα οι λεπτομέρειες της χρονικής
ακολουθίας.



Παρουσιάζουμε στο παιδί έτοιμες τις ενέργειες για τη λύση του
προβλήματος σε τυχαία σειρά και του ζητούμε να τις βάλει στη σειρά που
πρέπει.



Παρουσιάζουμε στο παιδί το ίδιο πρόβλημα με μικρότερους αριθμούς,
πράγμα που ως γνωστόν διευκολύνει την κατανόηση.

δ) Επιλογή κατάλληλης πράξης και εκτίμηση του αποτελέσματος. Όχι
σπάνια, τα παιδιά με ειδικές μαθησιακές δυσκολίες αδυνατούν να επιλέξουν την
αριθμητική πράξη, με την οποία θα μπορέσουν να βρουν το ζητούμενο που τους
ενδιαφέρει. Αυτό βέβαια πρωτίστως οφείλεται σε ατελή κατανόηση του
νοήματος της πράξης και από κει θα πρέπει να ξεκινήσει το πρόγραμμα
αντιμετώπισης. Το πρόγραμμα δηλαδή θα είναι διαρθρωμένο ως εξής:


Θεμελίωση της έννοιας των πράξεων, με δραστηριότητες όμοιες με αυτές
που χρησιμοποιούνται κατά την εισαγωγή των μεμονωμένων πράξεων.
Για παράδειγμα, για την πρόσθεση μπορούν να χρησιμοποιηθούν ενώσεις
συνόλων, αν βέβαια κανείς στηρίζεται στη συνολοθεωρία.



Στη συνέχεια μπορούν να δοθούν πράξεις με τα αποτελέσματά τους,
χωρίς όμως το σύμβολο της πράξης, το οποίο θα τοποθετεί το παιδί



Μπορούν

επίσης

να

χρησιμοποιηθούν

οι

δραστηριότητες

που

αναφέρονται στην περίπτωση της επιλογής της σειράς των ενεργειών.
Ειδικά η δεύτερη δραστηριότητα μπορεί να παρουσιαστεί παράλληλα με
τα αριθμητικά ισοδύναμα των ενεργειών. Από το παιδί ζητείται να
αντιστοιχήσει τις ενέργειες με τις αριθμητικές εκφράσεις τους και μετά
να βάλει στη σειρά και τις ενέργειες και τις πράξεις.


Όσον αφορά την εκτίμηση του αποτελέσματος, πρόκειται για απαιτητική
δεξιότητα, που μπορεί να υποστηριχθεί:
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i) Με την άσκηση σε νοερούς υπολογισμούς.
ii) Με την παρουσίαση εκτελεσμένων πράξεων, μερικές από τις
οποίες θα είναι σωστές και μερικές πολύ λαθεμένες και την
προτροπή του παιδιού να επισημάνει τις δεύτερες.
Είναι φανερό ότι, σημαντικό ρόλο στην αποτελεσματική λειτουργία της
εκτίμησης, παίζει η κατανόηση, από την πλευρά του παιδιού, της δομής του
αριθμητικού συστήματος.
Επιπρόσθετα, οι μαθητές με Μαθησιακές Δυσκολίες στα Μαθηματικά
αντιμετωπίζουν έντονα προβλήματα στη γενίκευση. Για την επίλυση σύνθετων
προβλημάτων απαιτείται η αναγνώριση ομοιότητας των προβλημάτων με άλλα
του ίδιου είδους, ώστε να εφαρμοστεί μια συγκεκριμένη διαδικασία επίλυσης που
ταιριάζει και οι μαθητές αυτοί εμφανίζουν μεγάλη δυσκολία σε αυτή την
κατηγοριοποίηση. Εκτός από τα σύνθετα προβλήματα, η υποεπίδοσή τους είναι
χαμηλή και στα προβλήματα που σχετίζονται άμεσα με καταστάσεις της
καθημερινής ζωής, τα οποία δυσκολεύονται επίσης να κατηγοριοποιήσουν.
Μία

άλλη

πολύ

σημαντική

πλευρά

της

διαδικασίας

επίλυσης

προβλημάτων είναι τα έντονα μεταγνωστικά προβλήματα που αντιμετωπίζουν
οι μαθητές με Μαθησιακές Δυσκολίες στα Μαθηματικά. Αυτά σημειώνονται
τόσο κατά τη διάρκεια της επίλυσης με χαμηλή παρακολούθηση και
αυτορρύθμιση, όσο και πριν ή μετά την επίλυση κατά τη διάρκεια της
λανθασμένης πρόβλεψης για το πιθανό αποτέλεσμα ή το σχεδιασμό επίλυσης
του προβλήματος, καθώς και στη μη ορθή αξιολόγηση του αποτελέσματος.
Ειδικά για την αξιολόγηση, έχει βρεθεί ότι οι μαθητές με Μαθησιακές Δυσκολίες
στα Μαθηματικά παραλείπουν συστηματικά να ελέγξουν τα αποτελέσματα στα
οποία καταλήγουν, συχνά θεωρούν ως σωστή την πρώτη απάντηση που δίνουν
χωρίς να την επανεξετάσουν ή χρησιμοποιούν ακατάλληλα κριτήρια για την
ορθότητα των απαντήσεών τους.

3.2. Στρατηγικές μάθησης
Κοινό χαρακτηριστικό σε όλες τις περιπτώσεις των Μαθησιακών
Δυσκολιών αποτελεί η ατελής ή καθόλου ανάπτυξη στρατηγικών στους τομείς
που εκδηλώνονται οι συγκεκριμένες δυσκολίες. Ενώ, δηλαδή, ο μαθητής διαθέτει
τις απαιτούμενες νοητικές ικανότητες, δεν αναπτύσσει τις κατάλληλες
στρατηγικές που θα επιτρέψουν να χρησιμοποιήσει την ήδη υπάρχουσα γνώση
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μαζί με τα νέα δεδομένα για να οικοδομήσει καινούρια γνώσης (Τζουριάδου,
1995). Έτσι, για παράδειγμα, δεν αναπτύσσει αποτελεσματικές στρατηγικές για
την αποκωδικοποίηση των γλωσσικών συμβόλων ή για την επεξεργασία των
λεκτικών ερεθισμάτων ή για την σχέση μεταξύ τους ή για την αυτοματοποίηση
των αριθμητικών υπολογισμών, κ.α. Η απουσία ή η ατελής ανάπτυξη
στρατηγικών συνεπάγεται την αδυναμία οικοδόμησης εννοιών, γεγονός το οποίο
με τη σειρά του δυσχεραίνει στο επόμενο βήμα ακόμη περισσότερο τη
μαθησιακή προσπάθεια του παιδιού.
Παρόμοια χαρακτηριστικά εμφανίζουν και πολλοί μαθητές με “απλές”
σχολικές

δυσκολίες.

Πολλοί

παράγοντες

(κοινωνικοί,

πολιτισμικοί,

εκπαιδευτικοί) ευθύνονται για την αδυναμία ενός μεγάλου αριθμού μαθητών να
μάθουν τις απαιτούμενες από το σχολείο μεθόδους εργασίας και επεξεργασίας
των σχολικών έργων, καθώς και στρατηγικές και τρόπους σκέψης. Οι ίδιοι
παράγοντες ευθύνονται για την απουσία νοήματος στις διδασκόμενες σχολικές
γνώσεις,

για

τη

διαμόρφωση

αρνητικών

κινήτρων

και

μαθησιακών

συμπεριφορών (Μπάρμπας, 2007).
Σε αυτό το σημείο, είναι σημαντικό να επισημανθεί η διάκριση ανάμεσα
στις

στρατηγικές, από τις «τεχνικές» και τα «τεχνάσματα» που έχει συχνά

υπόψη του ο εκπαιδευτικός ως βοήθεια για τους μαθητές του. Χωρίς να
υποβαθμίζεται η αξία αυτών των ειδικών τεχνικών, το κύριο πρόβλημα για τους
περισσότερους μαθητές με δυσκολίες στα Μαθηματικά είναι η αδυναμία τους να
επεξεργαστούν μόνοι τους αποτελεσματικά και με λογικό νόημα τα μαθηματικά
ζητήματα

που

αντιμετώπιση

αντιμετωπίζουν
ενός

στο

προβλήματος

σχολείο.
όπως

«Ο

Έτσι

για

μαθητής

παράδειγμα,
εκτελεί

η
τον

πολλαπλασιασμό με το 1 σαν να μην το βλέπει» μπορεί ίσως να συνδέεται με
κάποιες ειδικές οπτικο-αντιληπτικές ανεπάρκειες, σίγουρα όμως συνδέεται με
εννοιολογικά εμπόδια σχετικά με το 1. Παρόμοια οι διάφορες κατηγορίες λαθών,
οφείλονται τόσο στις ιδιαίτερες διαδικασίες σκέψης που χρησιμοποιεί ο κάθε
μαθητής, όσο και στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των μαθηματικών εννοιών και
εφαρμογών μέσα από τις οποίες θα ήταν άλλωστε εφικτή και η αντιμετώπισή
τους.
Για την αντιμετώπιση των σοβαρών μεταγνωστικών δυσκολιών που
αντιμετωπίζουν οι μαθητές με Μαθησιακές Δυσκολίες (Παντελιάδου, 2000) και
την προσαρμογή της μαθησιακής συμπεριφοράς τους ανάλογα με την επίδοσή
τους, είναι αναγκαία η εφαρμογή στρατηγικών μάθησης τις οποίες μπορούν να
διδαχθούν συστηματικά.
Οι στρατηγικές μάθησης καθορίζουν την εκτέλεση ενός ακαδημαϊκού
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έργου μέσα από μια σειρά βημάτων που πρέπει να ακολουθήσει ο μαθητής και
λειτουργούν ως μνημονικά εργαλεία. Αρκετές φορές, διατυπώνονται με τη
μορφή ακρωνύμιων, ώστε να διευκολύνεται ο μαθητής στη μάθηση και στην
ορθή ανάκλησή τους (Bender, 2002). Οι στρατηγικές μάθησης αποτελούν μία
πολυπληθή ομάδα , διότι το εύρος των πεδίων εφαρμογής τους είναι εκτεταμένο.
Οι στρατηγικές που πρέπει να διδαχθούν μας βοηθούν να θυμόμαστε, να
μαθαίνουμε, να σκεφτόμαστε, και κατά συνέπεια, να οργανώνουμε και να
ελέγχουμε τη μάθηση που έχουμε αποκτήσει. Πολύ συχνά οι στρατηγικές
μάθησης που χρησιμοποιούμε ανήκουν σε περισσότερες από μία κατηγορίες,
καθώς οι περιοχές αυτές συνδέονται στενά μεταξύ τους. Μάλιστα, σε όσες
περισσότερες εμπλέκεται μια στρατηγική τόσο καλύτερη είναι, γιατί βοηθά το
μαθητή σε πολλά μέρη της μαθησιακής διαδικασίας.

3.2.1. Στρατηγικές που βοηθούν τους μαθητές στη μνήμη.
Για την εφαρμογή της στρατηγικής αυτής απαραίτητο είναι ο μαθητής να
επινοήσει μνημονικά βοηθήματα. Τα μνημονικά βοηθήματα είναι τεχνικές με τις
οποίες ανακωδικοποιούμε τις προς μάθηση πληροφορίες, οι οποίες αν και αρχικά
φαίνονται ασύνδετες μεταξύ τους, συνδέονται με λογικές ή μη σχέσεις, έτσι
ώστε να τις θυμόμαστε εύκολα. Για το σκοπό αυτό προτρέπουμε τους μαθητές
να μετασχηματίσουν τις πληροφορίες που θέλουν να θυμηθούν μέσα από
συγκεκριμένες φράσεις ή αρκτικόλεξα (Παντελιάδου, 2000).
Τέτοια

βοηθήματα

είναι

η

κατηγοριοποίηση

οπτικοποίηση και η δημιουργία νοητικών εικόνων

πληροφοριών,

η

Η κατηγοριοποίηση

πληροφοριών περιλαμβάνει τη διάκριση ενός συνόλου πληροφοριών σε
υποσύνολα και την ταξινόμηση κάθε πληροφορίας σε ένα από αυτά. Έτσι ένα
παράδειγμα

θα

ήταν

για

να

απομνημονεύσω

τους

χαρακτήρες

που

εμφανίστηκαν σε μια ιστορία, τους κατηγοριοποιώ σε γυναίκες, άντρες, παιδιά
και φανταστικά πλάσματα. Η οπτικοποίηση βοηθάει στην απομνημόνευση ενός
όγκου πληροφοριών ή μιας διαδικασίας. Για παράδειγμα ένα πείραμα
οπτικοποιείται και αυτό επιτυγχάνεται μέσω της συγκράτησης των εικόνων στη
μνήμη μας. Επιπρόσθετα μέσω των νοητικών εικόνων δημιουργείται ένας
μνημονικός σύνδεσμος μεταξύ της πληροφορίας και μιας εικόνας που μπορεί να
μην έχει καμιά λογική σχέση με αυτή. Η εικόνα αυτή παραπέμπει στην
πληροφορία η οποία ανασύρεται από τη μνήμη.
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Τέτοιου είδους στρατηγικές είναι ο μαθητής:
 Να κατηγοριοποιεί και να

οργανώνει τις πληροφορίες

έτσι ώστε να

αποκτήσει μια δομή που τον βοηθά να τις φέρνει στη μνήμη του
ευκολότερα.
 Να συνδέει τις καινούριες γνώσεις με τις προηγούμενες του ίδιου θέματος
για να τις καταλαβαίνει και να τις θυμάται καλύτερα.
 Να κρατά σημειώσεις με σκοπό τη μεγαλύτερη συμμετοχή του στο
διάβασμα, άρα και την ευκολότερη συγκράτηση.
 Να αυτοεξετάζεται με ερωτήσεις ανάσυρσης ή κατανόησης της ύλης. Να
έχει παραστάσεις για το περιεχόμενο μέσα από τη ζωή ή προσπαθεί να
κάνει σύνδεση του περιεχομένου με την πραγματικότητα, ώστε να
αποκτά νόημα η μάθηση γι αυτόν, χρησιμοποιώντας τις αναλογίες.
 Να οπτικοποιεί πληροφορίες ή μια διαδικασία και συγκρατεί εικόνες στη
μνήμη του.
 Να δημιουργεί με τη μνημονική μια δομή τέτοια ώστε τα ασύνδετα να
συνδέονται μεταξύ τους, να συγκρατούνται και να ανασύρονται από τη
μνήμη.
 Να εξασκεί την τεχνική της υπογράμμισης, υπογραμμίζοντας με διάφορα
χρώματα τις λέξεις-κλειδιά και φράσεις που τον βοηθούν στις
επαναλήψεις και φέρουν στη μνήμη του τα κύρια σημεία.

3.2.2. Στρατηγικές που
οργάνωση της μελέτης
Οι

μαθητές

οργανωτικές

με

δυσκολίες

βοηθούν

Μαθησιακές
(Bender,

τους

Δυσκολίες
2002).

μαθητές

αντιμετωπίζουν

Συνήθως,

δεν

στην

σοβαρές

οργανώνουν

αποτελεσματικά το χρόνο της μελέτης τους με αποτέλεσμα να μην
ολοκληρώνουν τις εργασίες τους και τα σχολικά τους καθήκοντα. Για να
υπερβούν αυτά τα προβλήματα μπορούν να εφαρμόσουν στρατηγικές που
βοηθούν στην οργάνωση του χρόνου, της μελέτης και της προετοιμασία για το
σχολείο. Έτσι μπορούν να κατασκευάζουν πίνακα καθηκόντων καθώς και
ημερολόγιο καθηκόντων, χρονοδιάγραμμα μελέτης, πίνακα προτεραιοτήτων και
καταλόγους ελέγχου.
 Με τη χρήση πίνακα καθηκόντων, ο μαθητής καταγράφει τις εργασίες
που του ανατίθενται στο σχολείο σε ένα συγκεκριμένο τετράδιο ανά
μάθημα, έτσι ώστε να μην φτάνει στο σπίτι παραλείποντας μερικές.
 Στο ημερολόγιο καθηκόντων, το οποίο μπορεί να είναι μια ατζέντα –
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ημερολόγιο, ο μαθητής σημειώνει την παράδοση των εργασιών του ή
όποια άλλη προθεσμία πρέπει να θυμάται.
 Κάνοντας ένα

χρονοδιάγραμμα μελέτης, ο

μαθητής καθημερινά

οργανώνει το χρόνο της μελέτης ή και άλλων δραστηριοτήτων που
παρεμβάλλονται και ελέγχει κατά τη διάρκεια της μελέτης αν
παρεκκλίνει από αυτό.
 Μέσω ενός πίνακα προτεραιοτήτων, ο
δραστηριότητες

του

σε

σειρά

μαθητής θέτει καθημερινά τις

προτεραιότητας

ανάλογα

με

τη

σπουδαιότητα και τον βαθμό δυσκολίας τους. Η στρατηγική αυτή
συνδυάζεται άριστα με την προηγούμενη και αποτελεί προέκτασή της.
 Και τέλος χρησιμοποιώντας καταλόγους ελέγχου, ο μαθητής κολλά στο
εξώφυλλο του βιβλίου έναν κατάλογο με τα υλικά που είναι απαραίτητα
για ένα μάθημα, προκειμένου να ελέγχει εύκολα αν έχει όλα τα
αντικείμενα που θα του χρειαστούν.

3.2.3. Στρατηγικές που βοηθούν τους
επεξεργασία-κατανόηση της γνώσης

μαθητές

στην

Οι γραφικές αναπαραστάσεις παρέχουν μια συνολική οπτική εικόνα
γεγονότων ή εννοιών και των σχέσεων που τα συνδέουν μέσα σε ένα
οργανωμένο πλαίσιο. Η σχετική έρευνα τις συνιστά για τη διδακτική πράξη,
διότι: α) αισθητοποιούν την αφηρημένη γνώση, β) αναδεικνύουν τις σχέσεις, γ)
προωθούν την οργάνωση και επεξεργασία των εννοιών, δ) συσχετίζουν τη νέα
με την παλιά γνώση, και ε) διευκολύνουν την απομνημόνευση και την ανάκληση
των πληροφοριών (Ματσαγγούρας, 1999).
Οι στρατηγικές που μας βοηθούν να μαθαίνουμε διαφοροποιούνται
ανάλογα με τα χαρακτηριστικά του γνωστικού αντικειμένου που μελετούμε. Για
να βοηθήσει η εκπαιδευτικός τους μαθητές να προσεγγίσουν το περιεχόμενο
διαφόρων γνωστικών αντικειμένων, τους διδάσκει στρατηγικές που σχετίζονται
με την οργάνωση των πληροφοριών ενός κειμένου, την επιλογή του κατάλληλου
τύπου παραγωγής σημειώσεων και το χειρισμό κριτηρίων αξιολόγησης
διάφορων τύπων (Παντελιάδου, Πατσιοδήμου & Μπότσας, 2004).
Τέτοιες τεχνικές είναι:
 Η γνωστική χαρτογράφηση, όπου ο μαθητής γράφει σε κουτάκια ή
κύκλους τις σημαντικότερες πληροφορίες, έννοιες και λέξεις κλειδιά του
μαθήματος και τα συνδέει με τόξα για να δείξει τις μεταξύ τους σχέσεις.
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Για να εξασκηθούν οι μαθητές στη χρήση αυτής της στρατηγικής μπορεί
η εκπαιδευτικός αρχικά να τους δώσει μισοσυμπληρωμένους γνωστικούς
χάρτες και να ζητήσει να τους ολοκληρώσουν κατά την παράδοση του
μαθήματος. Σταδιακά, ο αριθμός των κενών θα αυξάνεται, μέχρι να
κατασκευάζουν οι μαθητές γνωστικούς χάρτες χωρίς καμιά βοήθεια.
 Ο θησαυρός ορισμών, όπου ο μαθητής γράφει στη μια πλευρά μιας
καρτέλας μια έννοια ή λέξη και στην άλλη πλευρά τον ορισμό της.
Συγκεντρώνει το υλικό του σε μια καρτελοθήκη και δημιουργεί ένα
θησαυρό ορισμών. Ο θησαυρός αυτός βοηθάει πάρα πολύ κατά την
αυτοαξιολόγηση των μαθητών, καθώς και για επαναλήψεις.
 Η ανακεφαλαίωση σε τρεις στήλες, όπου ο μαθητής καθώς μελετά
σημειώνει σε τρεις στήλες μια λέξη-κλειδί, μια ερώτηση που να την
εμπεριέχει και την απάντηση στην ερώτηση. Με αυτό τον τρόπο
κατασκευάζει μια σύνοψη του μαθήματος και προετοιμάζεται στην
απάντηση ερωτήσεων σχετικά με το μάθημα. Ενδείκνυται για την
αυτοαξιολόγηση των μαθητών, καθώς και για επαναλήψεις.
 Η παραγωγή σημειώσεων, η οποία μπορεί να έχει πάρα πολλές μορφές
ανάλογα με το αντικείμενο του μαθήματος όπως:
α) Γραμμικές τεχνικές σημειώσεων, που είναι η πιο συχνή μέθοδος, και
χρησιμοποιείται συνήθως με τη μορφή των καθοδηγούμενων σημειώσεων
ή περιγραμμάτων καθοδηγούμενων σημειώσεων. Ωστόσο οι μαθητές με
Μαθησιακές Δυσκολίες χρειάζονται συγκεκριμένη διδασκαλία.
β) Σημειώσεις σε δυο στήλες. Αυτή η τεχνική μπορεί να είναι μια
αποτελεσματική στρατηγική για μαθητές που έχουν δυσκολίες στη
διάκριση των κεντρικών ιδεών από τις λεπτομέρειες. Σε αυτή την τεχνική
ακολουθείται η εξής διαδικασία. Κατά τη διάρκεια της παράδοσης, ο
μαθητής καταγράφει τις πληροφορίες στο δεξί μέρος του χαρτιού. Μετά
το μάθημα, οι ομάδες μαθητών βάζουν τις ίδιες πληροφορίες σε
κατηγορίες ή σε κύριες ερωτήσεις. Ο μαθητής τότε καταγράφει τις κύριες
ιδέες στο αριστερό μέρος του χαρτιού.
γ)

Διαγράμματα

οργάνωσης.

Τα

διαγράμματα

οργάνωσης

είναι,

ειδικότερα, χρήσιμα για μαθητές με δυνατές οπτικοχωρικές δεξιότητες.
Χρησιμοποιούμε τα διαγράμματα οργάνωσης, για να επεξηγήσουμε τη
σχέση ανάμεσα στις ιδέες έτσι ώστε οι μαθητές να μπορούν να
συλλάβουν τις έννοιες που παρουσιάζονται.
δ) Μέθοδοι επισκόπησης των σημειώσεων. Οι μαθητές μπορούν να:
ξαναγράψουν τις σημειώσεις τους, να γράψουν ερωτήσεις για τις
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σημειώσεις τους, να τις πουν απ’ έξω, να τις ξαναδιαβάσουν, να τις
μαγνητοφωνήσουν, να τις ακούσουν.
Αν τα παραπάνω είναι πολύ δύσκολα για το μαθητή, μπορούμε:


Να επιτρέψουμε στο μαθητή να μαγνητοφωνήσει τις παραδόσεις
και να αναπτύξει περιγράμματα από τη μαγνητοφώνηση.



Να δώσουμε στο μαθητή αντίγραφα από τις παραδόσεις μας.



Να ορίσουμε για κάθε μήνα έναν καλό μαθητή που θα κρατάει
σημειώσεις για τους μαθητές που είναι πιο αδύνατοι στο να
κρατούν σημειώσεις.

 Στρατηγικές συμμετοχής σε διαγώνισμα: Οι μαθητές μπορούν να
βελτιώσουν την επίδοσή τους στα διαγωνίσματα αναπτύσσοντας
συγκεκριμένες στρατηγικές ανάλογα με το είδος των δοκιμασιών της
αξιολόγησης.. Ειδικότερα:


Προτρέπουμε τους μαθητές να δημιουργήσουν τα δικά τους
διαγωνίσματα σαν αυτό που περιμένουν από τον εκπαιδευτικό και
τους αφήνουμε να γράψουν μόνοι τους διαγώνισμα.



Τους

προμηθεύουμε

με

οδηγούς

μελέτης

όπως:

έτοιμες

προετοιμασμένες ερωτήσεις βοηθώντας τους να εστιάσουν σε
σημαντικές πληροφορίες, λεξιλόγιο / κατηγορίες εννοιών ή
διαγράμματα

οργάνωσης.

Είναι

προτιμότερο

να

δώσουμε

παλαιότερα διαγωνίσματα στους μαθητές, για να τους βοηθήσουν
να καταλάβουν τι ζητείται και με ποιον τρόπο.

3.2.4. Στρατηγικές που βοηθούν τους μαθητές στον έλεγχο
Οι στρατηγικές που μας βοηθούν να ελέγχουμε την επίδοσή μας
στοχεύουν στην επίτευξη της αυτορρυθμιζόμενης μάθησης, κατά την οποία το
άτομο παρεμβαίνει συνειδητά στη διαδικασία της μάθησής του και τη
μεταβάλλει προκειμένου να πετύχει το επιθυμητό αποτέλεσμα. Οι στρατηγικές
αυτές

δεν

διδάσκονται

μεμονωμένα,

αλλά

ενσωματώνονται

σε

άλλες

στρατηγικές που μας βοηθούν να μαθαίνουμε.
Οι κυριότερες στρατηγικές ελέγχου είναι:
 Η υποβολή αυτοερωτήσεων.
 Η αυτοαξιολόγηση μέσα από την απάντηση ερωτήσεων που είναι
διατυπωμένες από τρίτους (εκπαιδευτικό, συγγραφέα, συμμαθητές).
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 Η αυτοδιόρθωση μέσω του εσωτερικού λόγου που μας υποβάλλει τα
στάδια που πρέπει να ακολουθήσουμε εφαρμόζοντας μια στρατηγική.
 Η δοκιμαστική εφαρμογή μιας δεξιότητας σε πρωτότυπο υλικό.
Τελικά εκεί που πρέπει να οδηγηθεί ο μαθητής είναι το “πώς να μάθει να
σκέφτεται”. Για την επίτευξη αυτού του στόχου πρέπει να λαμβάνεται υπόψη η
γνώση του ίδιου του παιδιού για τον τρόπο που σκέφτεται, το γνωστικό του
σύστημα, τις γνωστικές του διαδικασίες. Η γνώση αυτή βοηθάει στο να επιλέξει
τις κατάλληλες στρατηγικές που θα τον βοηθούν στο “πώς να σκέφτεται” έτσι
ώστε να βελτιώσει την επίδοση του. Διότι η σκέψη είναι η βάση των νοητικών
διαδικασιών του ατόμου που εμπεριέχουν τη γνώση, τις διαθέσεις, τις γνωστικές
και μεταγνωστικές λειτουργίες. Η διδασκαλία αποτελεσματικών στρατηγικών
σκέψης αποτελεί επιτακτική ανάγκη των προγραμμάτων εκπαίδευσης, τα οποία
στοχεύουν

να

εφοδιάσουν

τους

μαθητές

με

ικανότητες

κριτικής

και

δημιουργικής σκέψης.
Οι διαπιστώσεις αυτές μας οδηγούν στο συμπέρασμα ότι οι μαθητές με
σοβαρές δυσκολίες στα σχολικά Μαθηματικά - είτε αυτές συνδέονται με ειδικές
διαταραχές (Μαθησιακές Δυσκολίες) είτε με εξωγενείς παράγοντες - εμφανίζουν
παρόμοια χαρακτηριστικά στη διαδικασία της σχολικής μάθησης, τα οποία είναι
και τα πιο σημαντικά γι’ αυτήν. Αυτό ενισχύει την άποψη ότι ο ορθότερος και
αποτελεσματικότερος παιδαγωγικός προσανατολισμός για την αντιμετώπιση
των σχολικών δυσκολιών στα μαθηματικά αυτών των μαθητών είναι η κοινή
μαθησιακή δραστηριότητα μέσα στην τάξη, με την προϋπόθεση ότι αυτή θα
είναι σε θέση να καλύψει τις ανάγκες των μαθητών σχετικά με την ανάπτυξη
των δικών τους δυνατοτήτων να επεξεργάζονται και να οικοδομούν τη σχολική
γνώση, παράλληλα με τη διαμόρφωση νοήματος και θετικών κινήτρων
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Κεφάλαιο 4
Ενδεικτικά Σχέδια Διδασκαλίας και
δραστηριότητες

Όπως

αναφέρθηκε

στο

προηγούμενο

κεφάλαιο,

οι

μαθητές

με

Μαθησιακές Δυσκολίες καθώς και οι μαθητές με προβλήματα μάθησης που
ευθύνονται σε εξωγενείς παράγοντες, εμφανίζουν παρόμοια χαρακτηριστικά
στη διαδικασία της μάθησης. Έτσι ο καλύτερος τρόπος για την αντιμετώπιση
τους είναι η κοινή μαθησιακή δραστηριότητα μέσα στην τάξη. Ωστόσο, το
πρόγραμμα της τάξης δεν σχετίζεται με την υλοποίηση κάποιου ειδικού
παιδαγωγικού προγράμματος, δεν στοχεύει στην άμεση αντιμετώπιση κάποιας
διαταραχής αλλά στην ενίσχυση της προσπάθειας του μαθητή, από κοινού με
όλους τους συμμαθητές του, να αποκτήσει την ικανότητα «να μάθει πώς να
σκέφτεται».
Ο στόχος των κοινών μαθησιακών δραστηριοτήτων, δεν είναι να
«διδαχθούν» Μαθηματικά με διαφορετικούς τρόπους ή με τη χρήση διαφόρων
τεχνασμάτων,

αλλά

συστηματοποιώντας

δραστηριότητες

και

διδακτικές

καταστάσεις που παίρνοντας υπόψη τις Ειδικές Δυσκολίες των παιδιών όπως και
τις προηγούμενες γνώσεις και εμπειρίες τους, επιτρέπουν με αυτενέργεια να
ξεπεράσουν τα ελλείμματα τους στη μάθηση των Μαθηματικών. Με τον τρόπο
αυτό, αναπτύσσονται δεξιότητες που τους επιτρέψουν, να γνωρίσουν, να
αντιμετωπίσουν, να ερμηνεύσουν, να κατανοήσουν, να ελέγξουν καταστάσεις
και να λειτουργήσουν με αποτελεσματικά στην καθημερινή τους ζωή (Τζεκάκη,
2000, Μπάρμπας 2001, Μπάρμπας, 2007). Έτσι, προσαρμόζουμε τους στόχους και
το υλικό του προγράμματος με βάση τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των παιδιών
που αντιμετωπίζουμε και τα ίδια τα χαρακτηριστικά των Μαθηματικών εννοιών,
τις ιδιαιτερότητες τους, τις συνθήκες ανάπτυξής τους, το εννοιολογικό πλαίσιο
αναφοράς, τα οποία μας δίνουν τους τρόπους με τους οποίους μπορεί να
αντιμετωπιστούν οι δυσκολίες αυτές.
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Ειδικότερα, κατά θεματική ενότητα εντοπίζονται τα ελλείμματα που
αντιμετωπίζουν οι μαθητές στις έννοιες και τις διαδικασίες που εμπλέκονται,
δηλαδή τα σημεία από τα οποία ξεκινούν τα μαθησιακά του ελλείμματα. Στη
συνέχεια, αναλύονται τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των εννοιών και με αφετηρία
αυτά προτείνονται οι κατάλληλες δραστηριότητες μέσα από τις οποίες οι
μαθητές θα οικοδομήσουν το νόημα που έχουν οι σχετικές έννοιες ή διαδικασίες.
Για το κάθε ένα από τα μαθησιακά ελλείμματα, υποδεικνύονται δραστηριότητες
και υλικό που μπορούν να στηρίξουν το ξεπέρασμά τους (Τζουριάδου, 1995). Με
την έννοια αυτή, η Προσαρμογή του Προγράμματος αφορά μία πιο συστηματική
ανάλυση στόχων σε επίπεδα που προσδιορίζουν οι μαθηματικές έννοιες και
διαδικασίες και ενδιαφερόμαστε να αναπτύξουν οι μαθητές με Μαθησιακές
Δυσκολίες.
Ωστόσο οι μαθηματικές έννοιες και διαδικασίες εμπλέκονται σε όλες τις
καθημερινές δραστηριότητες των ανθρώπων και είναι απόλυτα απαραίτητες για
τη λειτουργία τους μέσα στην κόσμο. Για το λόγο άλλωστε αυτό, είναι
απαραίτητο τα παιδιά να αναπτύξουν ορισμένες από αυτές τις έννοιες και
διαδικασίες. Τα τελευταία χρόνια διαμορφώνεται μια κοινή αντίληψη για τον
τρόπο διδασκαλίας των Μαθηματικών, μέσα από την οποία οι μαθητές
κατακτούν το νόημα των Μαθηματικών. Ο μαθητής δεν αντιμετωπίζεται πλέον
ως αποδέκτης μαθηματικών πληροφοριών που του προσφέρονται από τον
διδάσκοντα με τη μορφή αφήγησης ή ερωταπόκρισης αλλά κατασκευάζει
δυναμικά τη γνώση. Με τον τρόπο αυτό, καλείται να διαμορφώσει μια δική του
μαθηματική

συμπεριφορά

μέσα

από

την

οργάνωση

της

προσωπικής

δραστηριοποίησης και των εμπειριών του. Η θεωρία οικοδόμησης της γνώσης
είναι η γνωστική θεωρία που συνεισφέρει προς την κατεύθυνση αυτή (Ernest,
1995).
Πάνω στα θέματα αυτά η επιστημονική κοινότητα της Διδακτικής των
Μαθηματικών μελετά επί χρόνια παραδείγματα και εφαρμογές. Οι σύγχρονες
αντιλήψεις για τη διδασκαλία και μάθηση στηρίζονται ιδιαίτερα σε μια
επικοδομιστική υπόθεση σύμφωνα με την οποία το ίδιο το υποκείμενο
κατασκευάζει δυναμικά τη γνώση, οργανώνοντας το δικό του εμπειρικό κόσμο.
Κατά συνέπεια και η μαθηματική μάθηση απαιτεί την εμπλοκή του μαθητή και
την

ανάπτυξή του μέσα σε ένα κατάλληλο οργανωμένο περιβάλλον

μαθηματικής εμπειρίας (Nesher & Kilpatrick, 1990) το οποίο αποτελεί ένα σύνολο
από υλικές και νοητικές προϋποθέσεις (ειδικά σχεδιασμένες για κάθε έννοια)
που δημιουργούν τις απαραίτητες συνθήκες για την προσέγγιση των εννοιών
που ο μαθητής έρχεται αντιμέτωπος κάθε φορά. Δρώντας μέσα σε αυτό το
περιβάλλον ο μαθητής έχει την ευκαιρία να εμπλακεί με δραστηριότητες που

Αγγελική Η. Γρετσίστα

90

τον φέρνουν σε επαφή με μαθηματικές γνώσεις, διαδικασίες και ικανότητες. Για
το λόγο αυτό, τα σύγχρονα προγράμματα σπουδών προσανατολίζονται σε μία
διδακτική μεθοδολογία που στηρίζεται στις δραστηριότητες.

4.1. Η έννοια της Μαθηματικής δραστηριότητας
Με την πάροδο των χρόνων εγκαταλείφθηκε από τους εκπαιδευτικούς η
παραδοσιακή παρουσίαση της διδακτέας ύλης και υιοθετήθηκε η δομή
αναλυτικού προγράμματος, με προώθηση την ενεργητική προσέγγιση της
μάθησης από τη μεριά των μαθητών. Η προσέγγιση της μάθησης αυτή
αποτέλεσε καινοτομία όπου μέσω της διερεύνησης και ανακάλυψης οι μαθητές
καλούνται πια να σκεφτούν και να μάθουν «πώς να μαθαίνουν». Η
δραστηριοποίηση του μαθητή άρχισε να αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της
διδασκαλίας καθώς θεωρείται ότι βοηθά στην ανάπτυξη της κριτικής σκέψης. Το
σύνολο των διαδικασιών που οδηγούν στην ανακάλυψη της νέας γνώσης όπως η
παρατήρηση, η σύγκριση, η μέτρηση, η ταξινόμηση, ο παραγωγικός συλλογισμός
κ.α., συνδέθηκαν με την έννοια «δραστηριότητα», η οποία εμφανίζεται συχνά
στα νέα βιβλία.
Σύμφωνα με το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο ως «δραστηριότητα» ορίζεται μια
κατάσταση-πρόβλημα ή διαδικασία επίλυσης προβλήματος. Η υλοποίηση της
«δραστηριότητας» είναι χρήσιμη για την κατασκευή της νέας γνώσης από τους
ίδιους τους μαθητές αφενός, και αφετέρου ως ευκαιρία για εμπέδωση μέσω των
εφαρμογών. Σύμφωνα ωστόσο με τους Nesher & Kilpatrick (1990), δραστηριότητα
είναι μια κατάσταση κατά την οποία το άτομο καλείται να δράσει, να
αποφασίσει να επιλέξει, να κατασκευάσει, κλπ. Για τη δράση αυτή κινητοποιεί
την προηγούμενη γνώση, η οποία αν δεν είναι επαρκής, το άτομο την
επανεξετάζει, την επανοργανώνει ή την διευρύνει.
Εάν δεχτούμε ως καλύτερο ορισμό αυτό των Nesher & Kilpatrick, το πρώτο
από τα χαρακτηριστικά μιας μαθηματικής δραστηριότητας είναι η δράση. Δράση
σημαίνει εύρεση λύσης σε ένα πρόβλημα, στρατηγικών σε ένα παιχνίδι,
κατασκευή, απόφαση κλπ. και προϋποθέτει τη χρήση καταστάσεων, παιχνιδιών,
υλικού που συνδέονται με την έννοια που θέλουμε να αναπτύξουμε και
προτρέπουν το παιδί να συμμετέχει, να σκεφθεί και να ασχοληθεί με τη σχετική
έννοια (Τζεκάκη, Σταγιόπουλος & Μπαραλός, 2008). Προϋποθέτει δηλαδή την
ατομική,

νοητική

δραστηριοποίηση

του.

Ο

μαθητής,

μέσα

από

την

δραστηριότητα, λειτουργεί όπως ο ίδιος αντιλαμβάνεται και πολλές φορές
ανεξάρτητα από το τι θα ήθελε ή τι θα περίμενε ο δάσκαλος από αυτόν. Μέσα σε
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αυτό το πλαίσιο παρατηρεί, επιλέγει, αποφασίζει, παράλληλα όμως εκφράζει με
οποιοδήποτε μέσο ή τρόπο, διατυπώνει αυτό που κάνει, αναπτύσσει στρατηγικές
που το βοηθούν, όπως άλλωστε επιβεβαιώνει τη δράση του ή την απόφασή του,
και διορθώνει σε περιπτώσεις λάθους.
Τα

Μαθηματικά

αναπτύσσονται

μέσα

από

την

αντιμετώπιση

καταστάσεων και προβλημάτων της καθημερινής ζωής. Με τον ίδιο τρόπο μέσα
από τις δραστηριότητες επιδιώκουμε να αναπτύξουμε ανάμεσα στο μαθητή και
τις Μαθηματικές έννοιες μια σχέση που να του επιτρέπει με αποτελεσματικό
τρόπο να γνωρίσει και να αντιμετωπίσει τις καταστάσεις και τα προβλήματα
που συναντά. Μέσα από τις δραστηριότητες επίσης ενισχύεται και η αντίληψη
του μαθητή για την αυτόαποτελεσματικότητά7 του (self efficacy) καθώς και για
την αξία της μάθησης (Τζεκάκη, Σταγιόπουλος & Μπαραλός, 2008).
Μια δραστηριότητα είναι απαραίτητο να οδηγεί τα παιδιά σε μια
κατάσταση προβληματισμού. Για το λόγο αυτό θα πρέπει να ενθαρρύνεται ο
ρόλος του μαθητή στη δραστηριότητα τόσο με το θέμα της, δηλαδή το επίπεδο
της να είναι τέτοιο ώστε να κεντρίζει την προσοχή και όχι να απωθεί τον
μαθητή, όσο και με το πλαίσιο στο οποίο είναι οργανωμένη, δηλαδή ένα
ενδιαφέρον θέμα-σενάριο και υλικό. Επίσης άλλο ένα σημαντικό στοιχείο είναι
ώθηση στο μαθητή να διατυπώνει με λόγια τη δράση, την απόφαση ή της
επιλογή της δραστηριότητας γιατί με αυτό τον τρόπο οδηγείται να εκφράσει
ρητά αυτά που έχει κάνει και κατά συνέπεια να αποκτήσει συνείδηση των
εννοιών με τις οποίες έρχεται σε επαφή. H μεταφορά των εννοιών από το
επίπεδο της δράσης στο επίπεδο των λέξεων αποτελεί κλειδί για την προσέγγισή
τους.
Σύμφωνα με τους Τζεκάκη, Σταγιόπουλο & Μπαραλό, 2008), ο Bruner
αναφέρει πως «η γλώσσα δεν αναπτύσσεται μέσα από το ρόλο του ακροατή,
αλλά μέσα από τη χρήση της. Το να εκτεθεί κανείς στη ροή της γλώσσας δεν
είναι τόσο σημαντικό όσο το να την χρησιμοποιήσει μέσα στην πράξη». Το παιδί
πρέπει να ενθαρρύνεται να εκφράζει τις ιδέες του, να τις συνδέει, να ρωτάει και
να δίνει απαντήσεις, να ακούει και να ακολουθεί οδηγίες, να συζητά, να
ερμηνεύει και να επεξηγεί, να κρίνει, να εικάζει, να εκτιμά. Επίσης απαραίτητος
είναι και ο έλεγχος του αποτελέσματος μιας απόφασης ή μίας δράσης. Όμως η
διόρθωση του λάθους πρέπει να γίνει από τον μαθητή και μόνο, χωρίς την
βοήθεια του δασκάλου, γιατί όπως η δημιουργία της λανθασμένης γνώσης
πραγματοποιείται από το ίδιο το υποκείμενο-παιδί, έτσι και η διόρθωση της θα
7

Η αυτό-αποτελεσματικότητά ορίζεται ως η πίστη του ατόμου στις ικανότητές του να οργανώσει και να
εκτελέσει τις απαιτούμενες ενέργειες προκειμένου να φέρει σε πέρας επιτυχώς ένα γνωστικό έργο (Bandura,
1986).

Αγγελική Η. Γρετσίστα

92

πραγματοποιηθεί από αυτό. Έτσι φαίνεται πως κάθε διδακτική κατάσταση
πρέπει να περιλαμβάνει μια δυναμική διαδικασία ελέγχου που να επιτρέπει στο
παιδί να εντοπίζει το λάθος του για να οδηγηθεί στη διόρθωση και στη νέα
γνώση. Παράλληλα να το βοηθάει να αξιολογεί τις γνωστικές στρατηγικές και
να αναπτύσσει μεταγνωστικές στρατηγικές στην πορεία αντιμετώπισης
καταστάσεων.
Ενώ ένα μέρος της Μαθηματικής δραστηριότητας το αποτελούν η
οργάνωση και διαχείριση ένα άλλο μέρος το αποτελούν η σύνδεση του έργου που
προτείνει ο δάσκαλος με το μαθηματικό νόημα που επιδιώκει να αναπτυχθεί.
Γνωρίζοντας ποιες έννοιες ενδιαφέρεται να αναπτύξει, και πόσο κοντά σε αυτές
θέλει να φτάσει ο δάσκαλος, καταλήγει σε ένα σύνολο από δραστηριότητες που
είναι αναγκαίες για αυτό το πλαίσιο εννοιών και αυτό το επίπεδο προσέγγισης.
Ωστόσο οι δραστηριότητες πρέπει να είναι επιλεγμένες έτσι ώστε ο μαθητής να
οδηγείται στην ανάπτυξη μιας πιο γενικής ιδέας. Για παράδειγμα, για την
κατανόηση του κλάσματος δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο εφαρμογές
μοιρασιάς σε μέρη, που δίνουν μια διάσταση της έννοιας, αλλά και λόγου,
μοιράσματος κλπ. όπως και να χρησιμοποιηθούν διαφορετικές παραστάσεις για
αυτό όπως οι σχηματικές, οι γραμμικές ή οι παραστάσεις συνόλων.
Συμπερασματικά μέσω των δραστηριοτήτων προτείνεται ο σχεδιασμός
και η υποβολή στους μαθητές ενός προβλήματος μέσα από το οποίο θα
οδηγηθούν μόνοι τους στη γνώση αναπτύσσοντας μια νέα ιδέα, που συνδέεται
με τα μαθηματικά. Οι μαθητές την διαχειρίζονται, χωρίς την παρέμβαση του
δασκάλου, έχουν τρόπους να διαπιστώσουν τα σωστά ή τα λάθη τους και
βγάζουν κάποιο γενικότερο συμπέρασμα. Ο εκπαιδευτικός καλείται να βρει
δραστηριότητες σε αντιστοιχία με τις έννοιες, να οργανώσει τα κατάλληλα
υλικά, τις μορφές αναπαράστασης και τις διαδικασίες ελέγχου και να
ενθαρρύνει τη δραστηριοποίηση του παιδιού, τη διατύπωση των ιδεών του και
τους ελέγχους, χωρίς να παρεμβαίνει στη δράση του.
Στη συνέχεια θα παρουσιαστούν Ενδεικτικά Σχέδια Διδασκαλίας,
σύμφωνα με το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο.
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4.2. Ενδεικτικό Σχέδιο Διδασκαλίας για μαθητές Α’
Γυμνασίου (επιλογή: Έννοια του κλάσματος)
Έννοια του κλάσματος
Στόχοι προηγούμενων

Στόχοι διδακτικής ενότητας

τάξεων

Προσαρμογή
στόχων

Να κατανοούν την έννοια

Να κατανοούν την έννοια του

Χρησιμοποιούν την

του κλάσματος.

κλάσματος.

έννοια του κλάσματος.

Να διακρίνουν και να

Να κατανοήσουν την έννοια των

Διακρίνουν και

δημιουργούν ισοδύναμα

ισοδύναμων κλασμάτων

δημιουργούν

κλάσματα

ισοδύναμα κλάσματα

Πριν ξεκινήσει ο σχεδιασμός της διδασκαλίας των κλασμάτων σε
μαθητές της Α’ Γυμνασίου, θα αναφερθεί το τι έχει διδαχθεί ο μαθητής στις
τάξεις του Δημοτικού σχολείου, έτσι ώστε να υπάρχει μια αντίληψη των
θεωρητικά δεδομένων γνώσεων του.
Ήδη από την Δ’ Δημοτικού έχει δοθεί η έννοια του κλάσματος. Στην Ε’
Δημοτικού υπάρχει επαφή του μαθητή με την χρησιμότητα του. Αρχικά,
μαθαίνει να εκφράζει έναν αριθμό με πολλές μορφές: ακέραιο, συμμιγή,
δεκαδικό κλάσμα, δεκαδικό αριθμό και με διαίρεση. Στη συνέχεια ασχολείται με
την αναγωγή στη δεκαδική κλασματική μονάδα, την κλασματική μονάδα μέσω
εργασιών- κατασκευών γεωμετρικών σχημάτων, τα ισοδύναμα κλάσματα, τη
μετατροπή ενός κλάσματος σε δεκαδικό αριθμό και τα ομώνυμα κλάσματα.
Στην ΣΤ’ Δημοτικού μαζί με τα ομώνυμα και τα ετερώνυμα κλάσματα, γίνεται
εισαγωγή του κλάσματος ως ακριβές πηλίκο διαίρεσης, οι μαθητές μαθαίνουν
να συγκρίνουν και να διατάσσουν κλάσματα καθώς επίσης να τα προσθέτουν,
να τα αφαιρούν, να τα πολλαπλασιάζουν και να τα διαιρούν.
Συνεπώς η ενότητα της διδασκαλίας του κλάσματος στην Α’ Γυμνασίου
λειτουργεί περισσότερο ως επανάληψη της υπάρχουσας γνώσης παρά ως
μάθηση κάτι νέου. Οι μαθητές συνοψίζοντας τη γνώση τους μέχρι τώρα θα
πρέπει να κατανοήσουν τις ιδιαιτερότητες των Εννοιών ενός κλάσματος. Θα
πρέπει να κατανοήσουν πως ένα κλάσμα μπορεί να θεωρηθεί ως:
1. Μέρος - όλου (Part-Whole)
2. Πηλίκο διαίρεσης (Quotient)
3. Λόγος (Ratio)
3. Σημείο αριθμογραμμής (Measuring number)
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6. Διατεταγμένο ζεύγος (Ordered pair)
Αν και η εισαγωγική θεώρηση του κλάσματος ως "μέρος του όλου"
υποστηρίζεται από διάφορους ερευνητές, δεν καλύπτει εννοιολογικά τη σημασία
και τη χρήση του κλάσματος. Για το λόγο αυτό ενθαρρύνονται και οι άλλες
προσεγγίσεις της έννοιας, ιδιαίτερα ο λόγος και το κλάσμα ως πηλίκο διαίρεσης
που χρησιμοποιούνται σε πολλές εφαρμογές (Τζεκάκη, Σταγιόπουλος και
Μπαραλός, 2008).
Οι μαθητές ωστόσο, έχει παρατηρηθεί πως αντιμετωπίζουν κάποιες
δυσκολίες σε σχέση με την κατανόηση της έννοιας του κλάσματος. Οι μαθητές
γνωρίζουν τους φυσικούς, όπως και τους δεκαδικούς αριθμούς ως υποδιαιρέσεις,
γνωρίζουν επίσης ότι κάθε αριθμός έχει μία αξία και για το λόγο αυτό
δυσκολεύονται να αντιμετωπίσουν το κλάσμα ως μία παράσταση ενός αριθμού
κι ακόμα περισσότερο να κατανοήσουν ότι πολλά κλάσματα έχουν την
αριθμητική αξία. Στην κατασκευή του νοητικού σχήματος «μέρος-όλo» οι
δυσκολίες συνδέονται με την αναγνώριση και τη φύση του «όλου» και των
«μερών» και του τρόπου χωρισμού. Επίσης, στην περίπτωση των διακριτών
μέσων, μπορεί διαφορετικά μέρη να αποτελούν το αντίστοιχο μέρος ενός
συνόλου, όπως για παράδειγμα στη διάταξη: δύο μπλε τετραγωνάκια αποτελούν
τα

του όλου των τετραγώνων.

αλλά και στη διάταξη:

τα τέσσερα μπλε τετραγωνάκια αποτελούν πάλι τα

του όλου των τετραγώνων,

αν και στην αντίληψη των μαθητών, μέσα από αυτή την κατασκευή, αποτελούν
διαφορετικά κλάσματα,

και

.

Βασική προϋπόθεση για την κατανόηση του μοντέλου «μέρους- όλου»
στην εισαγωγική προσέγγιση των κλασμάτων αποτελεί η χρήση του σωστού
πλήθους των – ίσων μεταξύ τους- τμημάτων που συνθέτουν το όλο, Για το λόγο
αυτό χρησιμοποιούνται όλα τα σχετικά μοντέλα (εμβαδού, γραμμικό, συνόλου).
Ωστόσο, παρά τον κεντρικό ρόλο του μοντέλου αυτού για την κατανόηση των
κλασμάτων, η υπερβολική έμφαση ενδέχεται να δημιουργήσει προβλήματα
στους μαθητές να «δούνε» το κλάσμα σαν αυθύπαρκτο αριθμό. Γι’ αυτό θα
πρέπει να δίνονται ευκαιρίες στους μαθητές να αντιμετωπίζουν το κλάσμα και
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ως πηλίκο (Ποσότητα α που κατανέμεται ισομερώς σε β μέρη) ή ως διαίρεση
(μερισμού και μέτρησης). Για παράδειγμα: «Πόσο θα πάρει καθένας από τρεις
συμμαθητές όταν μοιράσουν δίκαια δώδεκα πίτσες;» και «Πόσοι μαθητές
μπορούν να φάνε δώδεκα πίτσες αν κάθε μαθητής παίρνει από τέσσερα
κομμάτια πίτσας;»
Επίσης είναι σημαντικό να παρουσιάζεται το κλάσμα ως λόγος σε
σύνδεση με το μοντέλο μέρος- όλου, που στηρίζει τη σύγκριση μεγεθών.

Αντίστοιχα προβλήματα λόγου εξοικειώνουν με αυτή τη μορφή όπως για
παράδειγμα «Σε ένα παιχνίδι, 5 μαθητές κερδίζουν 4 ευρώ και 8 μαθήτριες 7
ευρώ. Ποιος θα πάρει πιο πολλά χρήματα;»
Τέλος η τοποθέτηση των κλασμάτων πάνω στην αριθμητική γραμμή
βοηθούν τους μαθητές να συνδέσουν το κλάσματα με τους άλλους αριθμούς
όπως και να κατανοήσουν την έννοιας της ισοδυναμίας.

Ενδεικτικές προφορικές και νοερές δραστηριότητες:
Μια εβδομάδα χωρίζεται σε 7 ίσα χρονικά διαστήματα. Πως ονομάζουμε κάθε
ένα από αυτά τα χρονικά διαστήματα; Τι μέρος της εβδομάδας είναι;
Τι μέρος ενός μήνα 30 ημερών είναι κάθε ένα από αυτά τα χρονικά
διαστήματα; Αν ένας μαθητής απουσίασε 2 μέρες μιας εβδομάδας από το
σχολείο, τι μέρος της σχολικής εβδομάδας έχασε μαθήματα;
Δραστηριότητα 1η
Τι μέρος της πράσινης πίτσας και τι μέρος της τετράγωνης τούρτας είναι κάθε
ένα

από

τα

4
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Γράψτε με κλάσμα τα μέρη.
Δραστηριότητα 2η
Τι μέρος της ράβδου είναι το κίτρινο κομμάτι της; Γράψτε με κλάσμα το μέρος
αυτό.

Δραστηριότητα 3η
- Στο παρακάτω σχήμα, χωρίστε τις πράσινες από τις κόκκινες σφαίρες:

- Τι μέρος των σφαιρών είναι :
Α. Οι πράσινες σφαίρες;
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Β. Οι κόκκινες σφαίρες;

Δραστηριότητα 4η
Κόψε πράσινα (μικρότερα) και μπλε (μεγαλύτερα) τετράγωνα φύλλα χαρτιού.
Αντικατέστησε τις λέξεις μέρος και όλο με αριθμούς και πρότεινε τρόπους για
να διαβάσεις το κλάσμα.

Δραστηριότητα 5η
Στα παρακάτω σχήματα, γράψε το κλάσμα που αντιστοιχεί σε καθένα από στις
ζωγραφισμένες περιοχές:

Αγγελική Η. Γρετσίστα

98

Δραστηριότητα 6η
Στα παρακάτω σχήματα, ζωγράφισε τις περιοχές που αντιστοιχούν στα
σημειωμένα κλάσματα σε κάθε περίπτωση:

Δραστηριότητα 7η
Πόσες φορές χωράει η μονάδα μέτρησης ΜΝ στο ευθύγραμμο τμήμα ΑΖ;

Δραστηριότητα 8η:
Σημειώστε στην παρακάτω αριθμογραμμή
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τα σημεία που αντιστοιχούν στα κλάσματα:
Ερωτήσεις για αυτοέλεγχο και συζήτηση
1. Διάβασε τα κλάσματα:
1, 4, 2,5
3573
2. Γράψτε τα κλάσματα: τρία έβδομα, δύο όγδοα, ένα τέταρτο και έξι πέμπτα.
8. Σχημάτισε ένα πρόβλημα που να αναφέρεται σε ένα κλάσμα.
9. Σε καθένα από τα παρακάτω σχήματα, γράψε ένα κλάσμα για: σχήματος

Κάθε ένα από τα μέρη στα οποία χωρίζονται.
- Δύο από τα μέρη στα οποία χωρίζονται.
- Στα (α) και (β) σχήματα, τρία από τα μέρη στα οποία χωρίζονται.
- Στο σχήμα (γ), τέσσερα από τα μέρη στα οποία χωρίζεται.
Γράψε επίσης ένα κλάσμα για το σχήμα (α) σε σχέση με το σχήμα (β).

4.3. Ενδεικτικό Σχέδιο Διδασκαλίας για μαθητές Β’
Γυμνασίου
(επιλογή:
Πυθαγόρειο
θεώρημα,
τετραγωνικές ρίζες και άρρητοι αριθμοί)
Πυθαγόρειο θεώρημα, τετραγωνικές ρίζες και άρρητοι αριθμοί
Στόχοι

Στόχοι διδακτικής ενότητας

προηγούμενων

Τελικοί στόχοι για μαθητές
με Μ.Δ.

τάξεων
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Να μπορούν να διατυπώνουν

Διατυπώνουν λεκτικά και

λεκτικά και συμβολικά το

συμβολικά το Πυθαγόρειο

Πυθαγόρειο Θεώρημα

Θεώρημα και το αντίστροφό
του

Να διακρίνουν τους ρητούς
από τους άρρητους

Βρίσκουν μία (οποιαδήποτε)
πλευρά ενός ορθογωνίου

Να μπορούν να βρίσκουν

τριγώνου όταν είναι γνωστές

προσεγγιστικά την

οι δύο άλλες πλευρές του

τετραγωνική ρίζα ενός μη
αρνητικού αριθμού

Διακρίνουν τους ρητούς από
τους άρρητους

Να ξέρουν και να εφαρμόζουν
σωστά τις ιδιότητες των ριζών

Γνωρίζουν τον ορισμό της
τετραγωνικής ρίζας ενός μη
αρνητικού αριθμού
Ξέρουν τις βασικές ιδιότητες
των ριζών

Η κατανόηση του Πυθαγορείου Θεωρήματος με το οποίο εισάγεται η
Ευκλείδεια Μετρική Γεωμετρία είναι σημαντική και απαραίτητη για την
αντιμετώπιση πολλών προβλημάτων. Η επιδίωξη της ενότητας αυτής είναι να
κατανοήσουν οι μαθητές την ιδιαίτερη αυτή μετρική σχέση που συνδέεται (και
αποδεικνύει) τα ορθογώνια τρίγωνα. Η προσέγγιση των άρρητων αριθμών είναι
αρκετά ιδιαίτερη και το επιδιωκόμενο αποτέλεσμα είναι να κατανοήσουν οι
μαθητές ότι υπάρχουν αριθμοί που δεν είναι ρητοί και να έρθουν σε επαφή με
ορισμένους χαρακτηριστικούς άρρητους όπως είναι το π και οι τετραγωνικές
ρίζες μη τετράγωνων αριθμών. Παράλληλα επιδιώκεται, μέσα από την
τοποθέτηση στην αριθμογραμμή να τους συνδέσουν με τους υπόλοιπους
αριθμούς.
Οι μαθητές με Μαθησιακές Δυσκολίες, όπως και οι υπόλοιποι μαθητές
μπορούν να αντιμετωπίσουν δυσκολίες στην κατανόηση του Πυθαγόρειου
Θεωρήματος για μια ποικιλία λόγων, που συναρτώνται κυρίως με ελλείψεις σε
προηγούμενες γεωμετρικές ή αριθμητικές έννοιες όπως είναι:


η δυσκολία αντίληψης του ορθογώνιου τριγώνου σε μη στερεοτυπικές
θέσεις.



Η μη κατανόηση της έννοιας του εμβαδού και σύνδεσης του τετραγώνου
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αριθμού με το εμβαδόν του αντίστοιχου τετραγώνου.


Πράξεις, λύση εξισώσεων και προσέγγισης της τετραγωνικής ρίζας
Για τις τετραγωνικές ρίζες πρέπει αποσαφηνίσουν ότι ορίζονται μόνο για

μη αρνητικούς αριθμούς και είναι πάντοτε θετικοί αριθμοί. Ένα συνηθισμένο
λάθος είναι ότι : √

. Η έννοια των ρητών αριθμών είναι αρκετά σύνθετη

και η πλήρης κάλυψής τους είναι μάλλον δύσκολο. Ωστόσο οι μαθητές μπορούν
να εντοπίσουν κάποιες τετραγωνικές ρίζες (αν και δεν πρέπει να αναπτύξουν τη
λαθεμένη αντίληψη των μαθητών είναι ότι άρρητοι αριθμοί είναι μόνο οι
τετραγωνικές ρίζες των μη τετράγωνων αριθμών). Συχνά επίσης οι μαθητές
μεταφέρουν ιδιότητες από τους ρητούς στους άρρητους όπως √

√

√

.

Βασική προϋπόθεση για την κατανόηση του Πυθαγορείου Θεωρήματος
είναι η εξασφάλιση ορισμένων προαπαιτούμενων γνώσεων όπως:


Η ευχέρεια στις πράξεις. Με δεδομένες τις σχετικές δυσκολίες σ’ αυτό το
πεδίο για τους μαθητές με ΜΔ είναι προτιμότερο να επιτρέπεται η χρήση
αριθμομηχανής



Η λύση εξισώσεων της μορφής

και γι’ αυτό είναι απαραίτητο

να γίνει σχετικός έλεγχος πριν την διδασκαλία του Π.Θ.


Η κατανόηση της εννοίας του εμβαδού.



Η αναγνώριση των κάθετων πλευρών και της υποτείνουσας ενός
ορθογωνίου τριγώνου.
Γι’ αυτό πρέπει να δίνονται ορθογώνια τρίγωνα σε διάφορες θέσεις και

να ζητείται η αναγνώριση των πλευρών τους από τους μαθητές Η τετραγωνική
ρίζα συνδέεται άμεσα με το τετράγωνο ενός αριθμού, οπότε ο λογισμός των
ριζών στηρίζεται στις ιδιότητες των δυνάμεων τις οποίες θα πρέπει να ξέρουν οι
μαθητές. Πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στο πρόσημο μιας τετραγωνικής
ρίζας και να δοθούν αριθμητικά παραδείγματα με μικρούς αριθμούς για γίνουν
κατανοητές από τους μαθητές. Είναι σημαντικό να εντοπίσουν μόνοι τους οι
μαθητές με δοκιμές τις τετραγωνικές ρίζες που είναι ρητοί αριθμοί όπως π.χ. √ ,
√

και οι ρίζες που παραπέμπουν σε άρρητους αριθμούς. Παράλληλα μπορεί

να δοθεί το παράδειγμα του π που είναι άρρητος αν και όχι ρίζα αριθμού.
Η εύρεση τετραγωνικής ρίζας καθώς και οι ιδιότητες των ριζών είναι
μάλλον έξω από τις δυνατότητες αρκετών παιδιών με μαθησιακές δυσκολίες και
γι’ αυτό δεν επιμένουμε σε αυτές και αφήνουμε τους μαθητές να κάνουν δοκιμές
με την αριθμομηχανή.
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Ενδεικτική δραστηριότητα
1. Στα παραπάνω τρίγωνα να αναγνωρίσεις τις κάθετες πλευρές και τις
υποτείνουσες τους.

2. Να βρεις το

στις ακόλουθες εξισώσεις:

= 4,

= 25,

+ 5 = 9, 5 +

=9

Δραστηριότητα 1η
Στα παρακάτω ορθογώνια τρίγωνα να υπολογίσεις τα τετράγωνα του μήκους
των πλευρών τους.

Στη συνέχεια να συμπληρώσεις τον πίνακα που ακολουθεί.

Τι παρατηρείς;
Δραστηριότητα 2η
Στο παρακάτω γραμματόσημο:
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- Μέτρησε τα τετραγωνάκια που υπάρχουν σε καθένα από τα καρό τετράγωνα
στις πλευρές του ορθογωνίου τριγώνου
- Τι παρατηρείς;
- Να εκφράσεις τη σχέση που βρήκες:
Λεκτικά
Συμβολικά
Ποια σχέση συμπεραίνεις ότι ισχύει για τις πλευρές ενός ορθογωνίου τριγώνου;

Δραστηριότητα 3η
- Να σχηματίσεις ένα ορθογώνιο τρίγωνο με κάθετες πλευρές ίσες με 6 cm και 8
cm. Να μετρήσεις την υποτείνουσα.
- Να εξετάσεις αν για τους αριθμούς 6,8,10 ισχύει κάποια σχέση
- Κάνε το ίδιο για τους αριθμούς 3, 4 και 5. Τι είδους τρίγωνο είναι;
- Αν ένα τρίγωνο έχει μήκη τέτοια ώστε το τετράγωνο ενός από αυτά είναι ίσο με
το άθροισμα των τετραγώνων των δύο άλλων, τότε τι συμπεραίνεις για το
τρίγωνο αυτό;
Δραστηριότητα 4η
Να υπολογίσεις την υποτείνουσα χ στα παρακάτω ορθογώνια τρίγωνα:
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Δραστηριότητα 5η
Μπορείς να βρεις στο παρακάτω σχήμα πόσες τετράγωνες πλάκες ίδιου εμβαδού
με τις υπόλοιπες του σχήματος θα χρειαστούμε για να καλύψουμε την περιοχή
μέσα στο πλαίσιο με μπλε γραμμές;

Δραστηριότητα 6η
Ποιοι από τους παρακάτω αριθμούς γράφονται σαν κλάσματα;
1. α = 3,5
2. β = 2,35
3. γ = 1, 12 12 12 12 ……
4. δ = 1,414414414…….
5. ε = 0,234567654323456789…..
6. ζ = 1,1234543276548942036…..
Δραστηριότητα 7η
- Να υπολογίσεις την διαγώνιο του τετραγώνου με πλευρές ίσες με 1μ.

Αγγελική Η. Γρετσίστα

105

- Με κέντρο το 0 και ακτίνα ίση με τη διαγώνιο που βρήκες , γράψε ένα κύκλο
μέχρι τον άξονα χ΄χ. Τι παρατηρείς για τις τετμημένες των σημείων τομής;

Ερωτήσεις για αυτοέλεγχο και συζήτηση
1. Να διατυπώσεις λεκτικά και συμβολικά το Πυθαγόρειο θεώρημα
2. Να πάρεις ένα ορθογώνιο τρίγωνο της αρεσκείας σου, να μετρήσεις τις
πλευρές του και να επαληθεύσεις το Πυθαγόρειο θεώρημα.
3. Ποιοι από τους παρακάτω αριθμούς είναι ίσοι μεταξύ τους;
5, √

,√

, √

, 25

4. Να βρείτε τα σημεία του άξονα που παριστάνουν τους αριθμούς: √ και √
5. Στο παρακάτω σχήμα, να υπολογίσεις πόσα μέτρα πρέπει να ανοίξει τη σκάλα
του ένας εργάτης που θέλει να κάνει εργασίες στο καμπαναριό της εκκλησίας
από τη θέση που βρίσκεται

7. Ο ιδιοκτήτης του τριγωνικού οικοπέδου του σχήματος θέλει να φυτέψει με
γκαζόν τον τετραγωνικό κήπο του. Αν το κόστος για το φύτεμα ενός
τετραγωνικού είναι 10 ευρώ, πόσα χρήματα θα χρειαστεί;
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4.4. Πιλοτική διδασκαλία τετράγωνων αριθμών σε
μαθήτρια της Ε’ Δημοτικού (Μελέτη περίπτωσης)
Σε αυτό το σημείο θα παραθέσουμε την προσπάθεια μας να διδάξουμε
την έννοια των τετραγωνικών ή τετράγωνων αριθμών σε μία μαθήτρια της Ε’
Δημοτικού και θα παρατηρήσουμε τις απαντήσεις της. Στόχοι της προσπάθειας
αυτής είναι ειδικά να οδηγηθεί στην διαισθητική αντίληψη ότι προσθέτοντας
διαδοχικούς περιττούς αριθμούς, ξεκινώντας πάντα από τη μονάδα, παίρνουμε
τετράγωνο αριθμό και γενικότερα να εισάγουμε την οπτικοποίηση (visualization)
ενός μαθηματικού συλλογισμού, δείχνοντας έτσι την διαισθητική απόδειξη μιας
σχέσης με την χρήση εικόνων. Στην προσπάθεια μας αυτή, πρώτη σκέψη ήταν
να ζητήσουμε από τη μαθήτρια να αναπαραστήσει με κουκκίδες τους αριθμούς
3, 4 και 5, όπου έδωσε την ακόλουθη αναπαράσταση:

Αρχικά τους αναπαράστησε όπως φαίνεται στο επάνω μέρος της εικόνας
και όταν ρωτήθηκε αν μπορεί με άλλο τρόπο, χώρισε με μία γραμμή το φύλλο
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και τους αναπαράστησε με τον τρόπο που φαίνεται στο κάτω μέρος της εικόνας.
Στην ερώτηση μας πως σκέφτηκε αυτόν τον δεύτερο τρόπο, η απάντηση του
ήταν “το χω δει στα ζάρια κυρία”, κάτι που απαντάει και στον διάλογο που
ακολουθεί οπότε θα γίνει ο σχολιασμός αυτής της απάντησης παρακάτω. Πριν
κάνουμε τον διάλογο, ανατρέξαμε στο τετράδιο εργασιών (γ’ τεύχος, σελ 30) και
παρατηρήσαμε την άσκηση,

η οποία βρίσκεται σε επαναληπτικό κεφαλαίων που ασχολούνται με διαιρέτες
και πολλαπλάσια, με τα κριτήρια διαιρετότητας των 2, 5 και 10, με κοινά
πολλαπλάσια και Ε.Κ.Π., με πρόσθεση και αφαίρεση ετερώνυμων κλασμάτων
και με σύνθετα προβλήματα με βάση αυτά (!)
Έτσι σε ένα μάθημα δείξαμε στον μαθητή την αναπαράσταση του 1, του
2, του 3 και του 4 και στο επόμενο μάθημα είχαμε τον ακόλουθο διάλογο:
Δασκ.: Είπαμε την προηγούμενη φορά ότι το
είναι το 3, το
από

το

1

μέχρι

είναι το 1, το

είναι το 2, το

είναι το 4 . Εάν τώρα πάρω όλους τους περιττούς αριθμούς
όποιον

εγώ

θέλω

και

τους

γράψω

με

τη

μορφή

, και στη συνέχεια ξεκινήσω και βάλω δίπλα/πάνω
στο 1 το 3 και δίπλα/πάνω το 5 κλπ. Τι θα παρατηρήσω;
Μαθ.: Σχηματίζεται ένα τετράγωνο.
Δασκ.: Ποιοι αριθμοί μπορούν να πάρουν το σχήμα τετραγώνου;
Μαθ.: 1,3,5
Δασκ.: Ζωγράφισε το 1.
Μαθ.:
Δασκ.: Μα αυτός ποιος αριθμός είναι;
Μαθ.: Το 9.
Δασκ.: Αν προσθέσω το 1 και το 3 ποιον αριθμό έχω;
Μαθ.: Το 4.
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Δασκ.: Ζωγράφισε τον.
Μαθ.:
Δασκ.: Γιατί ζωγράφισες έτσι το 4;
Μαθ.: Να πω έναν άλλο τρόπο;
Δασκ.: Ναι.

Μαθ.:
Δασκ.: Και τώρα πως σκέφτηκες να το γράψεις με αυτόν τον τρόπο;
Μαθ.: Επειδή το έχω δει στα ζάρια.
Δασκ.: Τώρα πες μου έναν άλλο αριθμό που μπορεί να πάρει το σχήμα
τετραγώνου.
Μαθ.: το 7.
Δασκ.: Ζωγράφισε το.
Μαθ.: Ωχ, δεν είναι.
Δασκ.: Τι πρέπει να κάνουμε για να είναι;
Μαθ.: Να προσθέσουμε κι άλλους αριθμούς.
Δασκ.: Δηλαδή;
Μαθ.: Ας πούμε το 7 μαζί με το 5 και το 4.
Δασκ.: Γιατί και το 4;
Μαθ.: Μόνο το 7 και το 5. Κυρία, πρέπει να έχει και μέσα τελείες;
Δασκ.: πάμε πάλι από την αρχή (εξηγώ πάλι το πρώτο μέρος).

Βρες τον επόμενο τετράγωνο αριθμό.

Μαθ.:
Μέσα από τον διάλογο παρατηρήσαμε στις απαντήσεις της Χριστίνας
κάποιες

Ειδικές

Μαθησιακές

Δυσκολίες

που

αντιμετωπίζει

και

πιο

συγκεκριμένα:
1. Αντιμετωπίζει πρόβλημα στην διάκριση του αριθμού (σημαινόμενου) από
κάποιο σύμβολο (σημαίνον).
2. Στην

ερώτηση

“πόσοι

αριθμοί

μπορούν

να

πάρουν

το

σχήμα

τετραγώνου”, η μαθήτρια απάντησε σε διαφορετική ερώτηση από αυτή
που

της

έγινε.
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προσληπτικού λόγου που μπορεί να έχει. Για τον λόγο αυτό μπορεί να
δυσκολεύεται στην αποκωδικοποίηση νοήματος σύνθετων φράσεων.
3. Αντιμετωπίζει πρόβλημα βραχύχρονης μνήμης. Δυσκολεύεται στην
παρακολούθηση μιας αλγοριθμικής διαδικασίας. Ξεχνά (εδώ) το βασικό
βήμα του αλγορίθμου. Προφανώς για τον λόγο αυτό, στην υπόδειξη να
“ζωγραφίσει” με άλλον τρόπο το 4, το σχημάτισε με την εικόνα που είχε
από τα ζάρια. Αξίζει όμως να σημειωθεί πως η αναζήτηση και χρήση από
το μαθητή αναπαραστάσεων που συναντά στην καθημερινή του ζωή δεν
αποτελεί πρόβλημα και είναι σύνηθες φαινόμενο.
4. Αντιμετωπίζει προβλήματα εκφραστικού λόγου. Δυσκολεύεται να
περιγράψει λεκτικά τα βήματα του αλγορίθμου / στρατηγικής που
ακολουθεί.
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Επίλογος
Στην εργασία αυτή έγινε μια μελέτη της υπάρχουσας βιβλιογραφίας
γύρω από τις Μαθησιακές Δυσκολίες. Αρχικά έγινε γενική θεώρηση του όρου,
δόθηκαν τα χαρακτηριστικά διάκρισης των ατόμων με Μαθησιακές Δυσκολίες
από άλλων ειδών δυσκολίες στη μάθηση και επιχειρήθηκε ο προσδιορισμός των
προσαρμογών και των διδακτικών επιλογών, στις οποίες πρέπει να γίνουν από
έναν

εκπαιδευτικό

Μαθηματικών

γενικής

αγωγής,

στη

δευτεροβάθμια

εκπαίδευση, με στόχο την αντιμετώπιση των Μαθησιακών Δυσκολιών που
πιθανόν να εμφανίζεται σε τμήμα της γενικής τάξης. Στη συνέχεια, έχοντας
πάντα κατά νου τα συμπεράσματα που προέκυψαν από τη θεωρητική
προσέγγιση του θέματος, δόθηκαν κάποια ενδεικτικά σχέδια διδασκαλίας σε
μαθητές Α΄ και Β΄ Γυμνασίου, με στόχο να ενσωματωθούν στη διδασκαλία κατά
το δυνατόν περισσότερες από τις προτεινόμενες προσαρμογές.
Όπως αναφέρθηκε και στον πρόλογο, ο στόχος της μελέτης της σχετικής
βιβλιογραφίας ήταν να μάθω τι ακριβώς συνιστά τον όρο Μαθησιακές
Δυσκολίες στην εκπαίδευση, πότε αυτές εμφανίζονται και πως εξελίσσονται
μέσα από τη διαδικασία της μάθησης, καθώς η χρήση του όρου των Μαθησιακών
Δυσκολιών γίνεται καταχρηστικά και πολλές φορές οδηγεί σε σύγχυση τους
εμπλεκόμενους (εκπαιδευτικούς, γονείς, αλλά και τους ίδιους τους μαθητές). Για
το λόγο αυτό έγινε προσπάθεια διασαφήνισης του όρου και της σχετικής
ορολογίας, ενώ μελετήθηκαν τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των μαθητών αυτής
της κατηγορίας, τα οποία φαίνεται να σχετίζονται ειδικότερα με την ανάπτυξη
μαθηματικών δεξιοτήτων.
Όσον αφορά στην ανάπτυξη μεθόδων και στρατηγικών διδασκαλίας, για
την αντιμετώπιση των δυσκολιών στα Μαθηματικά, μαθητών με Μαθησιακές
Δυσκολίες, παρατηρήθηκε αδυναμία στην αφηρημένη σκέψη, κάτι που τους
έφερε ιδιαίτερες δυσκολίες στην ανάπτυξη μεταγνωστικών στρατηγικών. Σε
αυτό το σημείο επιτακτική ανάγκη αποτελεί η μελέτη των

προτεινόμενων

μεθόδων από τους εκπαιδευτικούς που διδάσκουν στα γενικά σχολεία, έτσι ώστε
να διαμορφωθεί μία γενική στάση για την προσέγγιση των μαθητών αυτής της
κατηγορίας. Αυτό αποτέλεσε και το έναυσμα για την μελέτη των ενδεικτικών
σχεδίων διδασκαλίας. Η διδασκαλία με τη βοήθεια αυτών των ενδεικτικών
σχεδίων, γίνεται στα πλαίσια μιας πρωτοβάθμιας πρόληψης, η οποία
επικεντρώνεται στον ενιαίο σχεδιασμό της διδασκαλίας, απευθύνεται σε όλους
τους μαθητές, ωστόσο όμως διαχειρίζεται αρχές που διέπουν τις ανάγκες του
ειδικού μαθητικού πληθυσμού της τάξης. Η επιλογή αυτή γίνεται ουσιαστικά για
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να καταδείξει το πώς, ακόμα και εκπαιδευτικοί γενικής αγωγής, έχουν τη
δυνατότητα διευκόλυνσης αυτής της κατηγορίας μαθητών, χωρίς απαραίτητα η
παρέμβαση να απαιτεί εξειδικευμένες γνώσεις, εξατομίκευση της διδασκαλίας ή
απομάκρυνση του μαθητή – στόχου από το σύνολο της τάξης.
Στο τέταρτο κεφάλαιο υποτίθεται εξ αρχής ότι στην τάξη για την οποία
σχεδιάζεται η διδασκαλία, υπάρχουν μαθητές με Μαθησιακές Δυσκολίες, οι
οποίοι αντιμετωπίζουν δυσκολίες σε συγκεκριμένες δεξιότητες που οι έρευνες
σχετίζουν με την μαθηματική επίδοση. Η παρέμβαση δηλαδή σχεδιάστηκε με
την υπόθεση ότι οι μαθητές με Μαθησιακές Δυσκολίες της τάξης στην οποία
απευθύνεται

παρουσιάζουν

συγκεκριμένες

δυσκολίες

σε

επιλεγμένες

δεξιότητες. Μια τέτοια υπόθεση βέβαια, δε σημαίνει ότι οι προτεινόμενες
προσαρμογές μπορούν να εφαρμοστούν μόνο για τέτοιου είδους μαθητές.
Αντιθέτως, ουσιαστικός στόχος αυτής της διάκρισης είναι να δείξει στην πράξη
το πώς, ανάλογα με την περίπτωση των αναγκών, μπορεί ο εκπαιδευτικός να
επιλέγει τις εκάστοτε κατάλληλες μεθόδους και στρατηγικές και να τις
ενσωματώνει στη συνέχεια στο γενικό σχεδιασμό της διδασκαλίας του.
Καταδεικνύει δηλαδή τον τρόπο με τον οποίο η σύσταση της εκάστοτε τάξης, οι
δυνατότητες αλλά και οι αδυναμίες των μαθητών που την αποτελούν,
καθορίζουν και την προσέγγιση της διδασκαλίας. Η τελευταία άλλωστε
αποτελεί μία από τις βασικές αρχές της διαφοροποιημένης διδασκαλίας,
σύμφωνα με την οποία ο σχεδιασμός της διδασκαλίας βασίζεται σε δύο κύριους
άξονες, ένας εκ των οποίον είναι ο ίδιος ο μαθητής (ο δεύτερος είναι το
αναλυτικό πρόγραμμα) (Παντελιάδου, 2008).
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