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Πεπίλητη 

Ζ αλάπηπμε ησλ ζεσξηώλ Δπίιπζεο Πξνβιήκαηνο ζέηεη ζην επίθεληξν ηνπ 

ελδηαθέξνληνο ηελ ρξήζε ηεο εηθόλαο σο αλαπαξάζηαζε. Ζ γεληθεπκέλε απνηπρία 

ησλ καζεηώλ, αθόκα, θαη ζηελ επίιπζε απιώλ αξηζκεηηθώλ πξνβιεκάησλ νδεγεί 

εύινγα ηνπο εξεπλεηέο ζηελ αλαδήηεζε αηηηώλ. Ζ παξνύζα έξεπλα απνηειεί κηα 

πξνζπάζεηα δηεξεύλεζεο ησλ αηηηώλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ εκθάληζε απηήο ηεο 

γεληθεπκέλεο απνηπρίαο ζε πιεζπζκνύο παηδηώλ κε ζύλδξνκν Down πνπ θνηηνύλ ζε 

Δηδηθά Σρνιεία θαη ε ρξνλνινγηθή ηνπο ειηθία είλαη από 7 έσο 14 εηώλ (M=10,07, 

SD=2,06). Τα δεδνκέλα ζπιιέρζεθαλ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ηειεπηαίνπ ηξηκήλνπ ηνπ 

2013, κέζσ δξαζηεξηνηήησλ πνπ ρνξεγήζεθαλ ζηα παηδηά κε ζύλδξνκν Down ηνπ 

δείγκαηνο. Τα απνηειέζκαηα θαηέδεημαλ όηη νη επηδόζεηο ησλ παηδηώλ ζπζρεηίδνληαη 
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ζεκαληηθά κε ηελ ύπαξμε εμσηεξηθώλ αλαπαξαζηάζεσλ αθόκα θαη ζε απιά 

αξηζκεηηθά πξνβιήκαηα. Τα επξήκαηα ζπδεηνύληαη πξνθεηκέλνπ λα αλαδεηρζνύλ νη 

πξαθηηθέο εθαξκνγέο ηνπο ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία.    

Λέμεηο-θιεηδηά: ζύλδξνκν Down, επίιπζε πξνβιήκαηνο, αξηζκεηηθέο δεμηόηεηεο, 

εμσηεξηθέο αλαπαξαζηάζεηο 

 

 

Abstract 

Thedevelopmentof problem solving theories addresses external representations as 

the focus of research. The students’ general failure in solving simple arithmetical 

problems leads the researchers to find answers. The present research is also an attempt 

to investigate reasons of this failure in populations of children with Down syndrome 

enrolled in special school programs, aged between seven and fourteen (M=10.07, 

SD=2.06). Data was gathered during the last term of 2013 via tasks administered to 

children with Down syndrome of the sample. Results indicated that children’s 

attainments are highly correlated with the existence of external representations in a 

simple arithmetical problem. The results are discussed in terms of placement and 

curriculum. 

Keywords: Down syndrome, problem solving, arithmetic skills, external 

representations 

 

 

 

Ειζαγυγή 

Με ηνλ όξν ζύλδξνκν Down πεξηγξάθεηαη ε πην γλσζηή ρξσκνζσκηθή γελεηηθή 

δηαηαξαρή. Ζ εκθάληζε ηνπ ζπλδξόκνπ είλαη απνηέιεζκα ηξηζσκίαο, δειαδή έλα 

επηπξόζζεην ρξσκόζσκα πξνζηίζεηαη ζην δεπγάξη 21, απμάλνληαο ηνλ ηειηθό αξηζκό 

ρξσκνζσκάησλ ζε 47, αληί 46 (Baxter et al., 2000). Ζ ζπρλόηεηα εκθάληζήο ηνπ 

θαίλεηαη λα ζπλδέεηαη ζηελά κε ηελ ειηθία ηεο κεηέξαο θαη ε κέζε ζπρλόηεηα ηεο 

εκθάληζεο ηνπ ζπλδξόκνπ είλαη 1 ζε θάζε 600 κε 800 λενγλά. Από ηελ βηβιηνγξαθία 

πξνθύπηεη όηη ε αύμεζε ηεο ειηθίαο ηεο κεηέξαο επηθέξεη ζεκαληηθή αύμεζε ζηελ 
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πηζαλόηεηα απόθηεζεο παηδηνύ κε ζύλδξνκν Down. Ψζηόζν, ην 80% ησλ παηδηώλ κε 

Σύλδξνκν Down γελληνύληαη από κεηέξεο πνπ είλαη λεόηεξεο ησλ 35 εηώλ (DSAWM, 

2010). Ζ δηάγλσζε γίλεηαη θαηά ηε γέλλεζε ή ιίγν αξγόηεξα ιόγσ ησλ θπζηθώλ 

ραξαθηεξηζηηθώλ ηνπο (κηθξό θεθάιη, επίπεδν από πίζσ, δέξκα ραιαξό, θνληόο 

ιαηκόο, κάηηα ινμά, κηθξό ζηόκα, κεγάιε γιώζζα θ.ά). Απηό έρεη σο απνηέιεζκα λα 

παξέρεηαη πξώηκε παξέκβαζε θαη λα αληηκεησπίδνληαη έγθαηξα ηα εγγελή 

πξνβιήκαηα πγείαο (Πνιπρξνλνπνύινπ, 2012). 

Σε γεληθέο γξακκέο, γηα ηα παηδηά κε Σύλδξνκν Down, παξαηεξείηαη θαζπζηέξεζε 

ζε όια ηα ζηάδηα ηεο αλάπηπμεο, ηα νπνία επηπιένλ, δηαξθνύλ πεξηζζόηεξν απ’ ό,ηη 

ζηα ηππηθά παηδηά (Πνιπρξνλνπνύινπ, 2012). Οη δηαθνξέο ζηελ αλάπηπμε κεηαμύ 

ησλ παηδηώλ κε Σύλδξνκν Down θαη ησλ ππόινηπσλ παηδηώλ γίλνληαη εκθαλέζηεξεο 

ζηηο κεγαιύηεξεο ειηθίεο θαη ζρεηίδνληαη άκεζα κε ηελ παξνρή πινύζηνπ ζε 

εξεζίζκαηα πεξηβάιινληνο ζε λεαξέο ειηθίεο. Όπσο ραξαθηεξηζηηθά αλαθέξνπλ ν 

Patton (1996 ό.α. ζην Butler, Miller, Lee & Pierce, 2001) “νη πξσηαξρηθνί ζηόρνη ηεο 

εθπαίδεπζεο γηα ηνπο καζεηέο κε ζύλδξνκν Down αιιά θαη γεληθόηεξα κε λνεηηθή 

πζηέξεζε είλαη νη εμήο: ε επηηπρήο έληαμε ζηα ζρνιεία θαη ζηηο δνκέο ηεο θνηλσλίαο, 

ε  επαγγεικαηηθή απνθαηάζηαζε, ε αλεμάξηεηε δηαβίσζε θαη ε αλάπηπμε βαζηθώλ 

δεμηνηήησλ δηαβίσζεο” (ζει.20). Δηδηθόηεξα, νη βαζηθέο αξηζκεηηθέο δεμηόηεηεο, 

όπσο ην λα γλσξίδνπλ λα κεηξνύλ θαη λα ιύλνπλ απιά αξηζκεηηθά  πξνβιήκαηα είλαη 

απαξαίηεηεο γηα ηελ επίηεπμε ηεο αλεμάξηεηεο δηαβίσζεο (Brigstocke, Hulme, & 

Nye, 2008) θαη γηα απηό ην ιόγν έρνπλ απνηειέζεη αληηθείκελν κειέηεο αξθεηώλ 

εξεπλεηώλ.  

Ψζηόζν, ε επίιπζε ιεθηηθώλ αξηζκεηηθώλ πξνβιεκάησλ αλ θαη γηα ηα ηππηθώο 

αλαπηπζζόκελα παηδηά έρεη απνηειέζεη αληηθείκελν κεγάιεο θαη νπζηαζηηθήο 

δηαπξαγκάηεπζεο (Verschaffel & Van Dooren, 2014), δελ ηζρύεη ην ίδην θαη γηα ηηο 

νκάδεο καζεηώλ κε λνεηηθή πζηέξεζε. Τν γεγνλόο απηό ζπλδέεηαη ζηελά κε ηελ 

ύπαξμε ρακειώλ πξνζδνθηώλ γηα ηα γλσζηηθά επηηεύγκαηα ησλ ελ ιόγσ παηδηώλ 

(Rynders et al., 2007). Βαζηθό ζθνπό ηεο παξνύζαο κειέηεο απνηειεί αθελόο ε 

ελίζρπζε ησλ απόςεσλ πνπ ππνζηεξίδνπλ όηη ηα παηδηά κε ζύλδξνκν Down κπνξνύλ 

λα θαηαθηήζνπλ ελλνηνινγηθά ηελ έλλνηα ηνπ αξηζκνύ θαη αθεηέξνπ λα ζπλεηζθέξεη 

ζηε δηακόξθσζε πςειόηεξσλ πξνζδνθηώλ ηόζν από γνλείο παηδηώλ κε ζύλδξνκν 

Down, όζν θαη από εηδηθνύο ηνπ ρώξνπ ηεο εηδηθήο αγσγήο. Αθόκα, θξίλεηαη 

απαξαίηεηε ε παξνρή πιεξνθνξηώλ γηα ηνλ ζρεδηαζκό ηεο θαηά ην δπλαηόλ 
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απνηειεζκαηηθόηεξεο παξέκβαζεο ζηνλ ηνκέα ηεο δηδαζθαιίαο ζηνηρεησδώλ 

ιεθηηθώλ πξνβιεκάησλ πξόζζεζεο θαη αθαίξεζεο.  

 

 

Το Μαθημαηικό Ππόβλημα  και η ζύνδεζη ηηρ Επίλςζήρ ηος με ηιρ 

Εξυηεπικέρ Αναπαπαζηάζειρ 

Πνιιέο θνξέο ζηελ θαζεκεξηλόηεηά καο ρξεζηκνπνηνύκε ηνλ όξν «πξόβιεκα». 

Καζέλαο αληηκεησπίδεη κε θαζαξά ππνθεηκεληθό θξηηήξην ηνλ πξναλαθεξζέληα όξν, 

θαζώο ν ραξαθηεξηζκόο κηαο θαηάζηαζεο σο «πξόβιεκα» δηέπεηαη από ππνθεηκεληθά 

θξηηήξηα. Ψζηόζν, δε ζα κπνξνύζε λα ζπκβαίλεη ην ίδην θαη ζηνλ ηνκέα ησλ 

Μαζεκαηηθώλ, όπνπ βαζηθό δεηνύκελν είλαη ε απζηεξή νξηνζέηεζε ησλ 

ρξεζηκνπνηνύκελσλ ελλνηώλ. Καηά ζπλέπεηα, ζύκθσλα κε ηνλ Καξαγεώξγν (2005) 

σο Μαζεκαηηθό Πξόβιεκα νξίδεηαη θάζε εξγαζία γηα ηελ νπνία ην άηνκν πνπ ηελ 

αληηκεησπίδεη, ζέιεη ή έρεη αλάγθε λα ηελ θάλεη, δελ έρεη έηνηκε δηαδηθαζία γηα λα 

ηελ εθηειέζεη θαη πξέπεη λα θάλεη θάπνηα πξνζπάζεηα γηα λα ηελ εθηειέζεη, δειαδή 

λα βξεη ηε ιύζε. Οη ηξεηο απηέο παξάκεηξνη είλαη κείδνλνο ζεκαζίαο θαζώο ε 

δηδαθηηθή ηνπο αμηνπνίεζε ζρεηίδεηαη ζηελά κε ηελ δηδαζθαιία ζηξαηεγηθώλ 

επίιπζεο πξνβιήκαηνο ζηνπο καζεηέο. 

Καηά ζπλέπεηα, ην πξώην ζηνηρείν πξνϋπνζέηεη ηελ παξνπζίαζε ηνπ πξνβιήκαηνο 

από ηνπο δηδάζθνληεο κε ειθπζηηθό ηξόπν, πξνθεηκέλνπ λα αηρκαισηίζνπλ ην 

ελδηαθέξνλ ηνπ καζεηή (Καξαγεώξγνο, 2005). Κηλνύκελνη κε άμνλα ηνλ παξαπάλσ 

ηζρπξηζκό, ηδηαηηέξσο γηα ηνπο καζεηέο κε ζύλδξνκν Down, αιιά θαη λνεηηθή 

αλαπεξία ελ γέλεη, είλαη απαξαίηεηε ε ρξήζε αληηθεηκέλσλ ηεο θαζεκεξηλόηεηάο 

ηνπο, ηεο άκεζεο αληίιεςήο ηνπο. Γηα ηνπο καζεηέο κε ζύλδξνκν Down, νη αξηζκνί ελ 

γέλεη σο αθεξεκέλεο έλλνηεο, θαίλεηαη λα δεκηνπξγνύλ κηα επηπξόζζεηε δπζθνιία, ε 

νπνία όκσο κπνξεί λα εμαιεηθζεί όηαλ ν αξηζκόο 3, γηα παξάδεηγκα, αθνξά 3 

δηαθξηηά αληηθείκελα ηεο άκεζεο αληίιεςεο θαη θαζεκεξηλόηεηάο ηνπο (π.ρ. κήια, 

κνιύβηα, λεξνκπνγηέο, θ.ά.). Γηα ηελ αληηκεηώπηζε πξνβιεκάησλ πνπ ζρεηίδνληαη κε 

ηελ αδπλακία γελίθεπζεο θαη κεηαθνξάο ηεο ζπγθεθξηκέλεο γλώζεο ζα κπνξνύζε λα 

είλαη επεξγεηηθή ε ρξήζε αληηθεηκέλσλ, όπσο γηα παξάδεηγκα μπιάθηα, αξηζκεηήξην ή 

αθόκα θαη κηθξά ηνπβιάθηα, θαηά ηε κέηξεζε. Με απηόλ ηνλ ηξόπν είλαη πην εύθνιε 
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θαη ε κεηάβαζε από ηνλ αξηζκό ζηελ πιεζηθόηεηα ελόο ζπλόινπ (Πνιπρξνλνπνύινπ 

θαη ζπλ., 2011).   

Όζνλ αθνξά ζην δεύηεξν ζηνηρείν, απαηηεί κηα αξρηθή δπζθνιία, ππό ηελ έλλνηα 

όηη κηα άκεζε εθαξκνγή ελόο αιγνξίζκνπ δελ σζεί ηνλ καζεηή ζηελ θαηάθηεζε 

ζηξαηεγηθώλ επίιπζεο πξνβιήκαηνο. Τέινο, ην ηξίην ζηνηρείν ζρεηίδεηαη κε ην 

γεγνλόο όηη ν καζεηήο πξέπεη λα θαηαβάιεη πξνζπάζεηα γηα ηελ επίιπζε ηνπ 

πξνβιήκαηνο. Τα πξνβιήκαηα πνπ ηίζεληαη από ηνλ δηδάζθνληα νθείινπλ λα είλαη 

επηιεγκέλα θαηά ηέηνην ηξόπν πνπ λα αληαπνθξίλνληαη ζηηο δπλαηόηεηεο ηνπ 

εθάζηνηε καζεηή. Ο πιεζπζκόο ησλ καζεηώλ κε ζύλδξνκν Down είλαη αλνκνηνγελήο 

σο πξνο ηηο καζεκαηηθέο ηνπ επηδόζεηο, αθνύ ππάξρνπλ δηαθνξέο ζηε γλώζε, ζηελ 

εκπεηξία, ζηελ ηθαλόηεηα, ζηα ελδηαθέξνληα ή θαη ζε άιινπο παξάγνληεο πνπ 

επηδξνύλ ζηελ λνεηηθή αλάπηπμε ηνπ καζεηή. Καηά ζπλέπεηα, έλα έξγν ην νπνίν 

κπνξεί λα απνηειέζεη πξόβιεκα γηα έλα καζεηή, κπνξεί λα κελ είλαη πξόβιεκα γηα 

θάπνηνλ άιιν.    

Βαζηθή επηδίσμε ησλ εθπαηδεπηηθώλ από ηε δηδαζθαιία επίιπζεο πξνβιεκάησλ, 

ζε όινπο ηνπο καζεηέο, είλαη όρη κόλν ε θαιιηέξγεηα ησλ λνεηηθώλ ηθαλνηήησλ ησλ 

καζεηώλ, αιιά θαη ε νιόπιεπξε αλάπηπμε ηεο πξνζσπηθόηεηάο ηνπο (Καξαγεώξγνο, 

2005). Ψζηόζν, γηα ηνπο καζεηέο κε ζύλδξνκν Down ππάξρεη θαη κηα πην νπζηώδεο 

επηδίσμε πνπ αθνξά ηελ αλάπηπμε ησλ βαζηθώλ δεμηνηήησλ δηαβίσζεο (Patton,1996).      

Από όζα αλαθέξζεθαλ παξαπάλσ θαζίζηαηαη ζαθέο όηη ε δηδαζθαιία ηνπ 

καζεκαηηθνύ πξνβιήκαηνο ηίζεηαη ζην επίθεληξν ηνπ πξνβιεκαηηζκνύ. Βαζηθή 

επηδίσμε ησλ εξεπλεηώλ πνπ αζρνινύληαη κε ηε δηδαθηηθή ησλ καζεκαηηθώλ 

απνηειεί ε θαηά ην δπλαηόλ απινπνίεζε ηεο δηδαζθαιίαο ησλ πξνβιεκάησλ. Σηελ 

πινπνίεζε ηνπ παξαπάλσ ζηόρνπ, βαζηθό ξόιν δηαδξακαηίδνπλ νη Αλαπαξαζηάζεηο, 

ηόζν νη Δζσηεξηθέο, όζν θαη νη Δμσηεξηθέο. Οη Αλαπαξαζηάζεηο απνηεινύληαη από 

ζύκβνια ή ζεκεία ηα νπνία αληηπξνζσπεύνπλ θάηη ζπγθεθξηκέλν ζηνλ εμσηεξηθό 

θόζκν θαη ην νπνίν κπνξεί λα είλαη έλα αληηθείκελν, κηα αθεξεκέλε ηδέα, κηα πξάμε 

ή αθόκα θαη κηα ζρέζε αλάκεζα ζε αληηθείκελα θαη πξάμεηο. Πην ζπγθεθξηκέλα, νη 

Δζσηεξηθέο Αλαπαξαζηάζεηο (Internal Representations) απνηεινύλ ηνλ 

εμαηνκηθεπκέλν ηξόπν κε ηνλ νπνίν έλα άηνκν θηλεηνπνηεί ηηο γλώζεηο ηνπ όηαλ 

βξίζθεηαη απέλαληη ζε έλα πξόβιεκα. Οη εζσηεξηθέο αλαπαξαζηάζεηο είλαη 

απνηέιεζκα πξνϋπαξρνπζώλ γλώζεσλ θαη εκπεηξηώλ νη νπνίεο κνξθνπνηνύλ θαη 
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πξνζδίδνπλ ζπγθεθξηκέλεο ζεκαζίεο ζηηο αληίζηνηρεο εμσηεξηθέο αλαπαξαζηάζεηο 

(Kaput, 1991).  

Οη Δμσηεξηθέο Αλαπαξαζηάζεηο (External Representations) δξνπλ σο εξεζηζκνί 

ζηηο αηζζήζεηο θαη ζπλίζηαληαη από δηαγξάκκαηα, πίλαθεο, γξαθηθέο παξαζηάζεηο, 

δηάθνξα κνληέια, γξαθηθά ειεθηξνληθώλ ππνινγηζηώλ, θαζώο θαη ηππηθά ζύκβνια 

θαη άιιεο παξαζηάζεηο ηεο γιώζζαο ησλ Μαζεκαηηθώλ (Μαπξίθηνο, 2004). Ψζηόζν, 

ζύκθσλα κε ηελ Κνιέδα (2003), ν ξόινο ηεο αλαπαξάζηαζεο ζηελ θαηαζθεπή ηεο 

γλώζεο θαζώο θαη ν ηξόπνο κε ηνλ νπνίν απηή δεκηνπξγείηαη είλαη ηα βαζηθά 

θξηηήξηα κέζσ ησλ νπνίσλ δηαθξίλεηαη ε αλαπαξάζηαζε ζε εζσηεξηθή ή εμσηεξηθή. 

Οπζηαζηηθά, απηό πνπ ζεκεηώλεηαη είλαη όηη ε κνξθή ηεο αλαπαξάζηαζεο δελ 

απνηειεί ην βαζηθό θξηηήξην γηα λα ραξαθηεξηζηεί σο εμσηεξηθή ή εζσηεξηθή.  

 

 

Διεπεύνηζη ηηρ πποέλεςζηρ ηυν μαθημαηικών δςζκολιών ζηην καηαμέηπηζη 

και η ζςζσέηιζή ηοςρ με ηιρ δςζκολίερ επίλςζηρ λεκηικών πποβλημάηυν 

ππόζθεζηρ και αθαίπεζηρ 

Ζ αλάπηπμε δεμηνηήησλ πξόζζεζεο απνηειεί κηα πεξηνρή ηδηαίηεξνπ εξεπλεηηθνύ 

ελδηαθέξνληνο θπξίσο εμαηηίαο ηεο ζπνπδαηόηεηαο ηεο ζπγθεθξηκέλεο δεμηόηεηαο 

ζηελ γεληθόηεξε αλάπηπμε ηεο καζεκαηηθήο ζθέςεο ηνπ παηδηνύ. Αλ εμεηάδακε ην 

δήηεκα από εμειηθηηθή πιεπξάο ζα κπνξνύζακε λα αλαθέξνπκε όηη ε εθηέιεζε 

ζηνηρεησδώλ πξνζζέζεσλ γίλεηαη κε βάζε ηε δεμηόηεηα ηεο απαξίζκεζεο. Ζ 

απαξίζκεζε εμππεξεηεί ηηο αλάγθεο ηεο επίιπζεο πξνβιεκάησλ πξόζζεζεο κέζσ δύν 

δηαθνξεηηθώλ ζηξαηεγηθώλ. Ζ πξώηε είλαη ε απιή ζηξαηεγηθή “κέηξεζεο όισλ”, 

όπνπ γηα λα εθηειεζηεί ε πξόζζεζε κεηξνύληαη όια ηα αληηθείκελα εθ λένπ. Απηή ε 

ζηξαηεγηθή ρξεζηκνπνηείηαη θπξίσο ζε παηδηά ειηθίαο κηθξόηεξεο από απηή ησλ 6 

εηώλ. Ζ δεύηεξε ζηξαηεγηθή, είλαη απηή ηεο “ζπλέρηζεο ηεο κέηξεζεο”, θαηά ηελ 

νπνία αξρίδνπλ κε ην κηθξόηεξν αξηζκό θαη κεηξνύλ από απηόλ (ε ιεγόκελε 

ζηξαηεγηθή ηνπ ειαρίζηνπ). Τέινο, κόλν όηαλ αξρίζνπλ λα καζαίλνπλ ηηο αξηζκεηηθέο 

ζρέζεηο, κπνξνύλ λα αξρίζνπλ λα ηηο αλαθαινύλ απηόκαηα. Ζ εμειηθηηθή απηή πνξεία 

ζπλίζηαηαη ζηελ νπζηαζηηθή αιιαγή ζηε ζύλζεζε ησλ ζηξαηεγηθώλ πνπ 

ρξεζηκνπνηνύληαη (Brigstocke et al., 2008).  
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Σύκθσλα κε ηνπο Brigstocke et al. (2008) “ε δεκηνπξγία, ζηελ καθξόρξνλε 

κλήκε, κηαο ζύλδεζεο κεηαμύ ησλ πξνβιεκάησλ κε αθεξαίνπο (π.ρ. 3+4) θαη ηεο 

απάληεζεο πνπ δεκηνπξγείηαη (7), πξναπαηηεί εμάζθεζε ζηελ εθηέιεζε ησλ βαζηθώλ 

ππνινγηζκώλ” (ζει.75). Ζ αλάπηπμε ηεο ζηξαηεγηθήο ηεο άκεζεο αλάθιεζεο είλαη 

επίπνλε δηαδηθαζία θαη πξνθύπηεη κόλν σο απόξξνηα ηεο εθηέιεζεο πνιιώλ κε 

απηόκαησλ ππνινγηζκώλ ζε πξνγελέζηεξν ρξόλν.   

Από ηα πξναλαθεξζέληα θαζίζηαηαη ζαθήο ε άκεζε ζπζρέηηζε ηεο απνηπρίαο 

επίιπζεο ιεθηηθώλ πξνβιεκάησλ πξόζζεζεο κε ηελ αδπλακία αλάπηπμεο βαζηθώλ 

δεμηνηήησλ. Αθόκα, ππάξρεη ζαθήο ζύλδεζε ηεο γεληθεπκέλεο απνηπρίαο κε ηελ 

αλεπάξθεηα ηεο βξαρύρξνλεο θαη καθξόρξνλεο κλήκεο ησλ ελ ιόγσ καζεηώλ, 

εμαηηίαο ηεο νπνίαο αδπλαηνύλ λα θαηαζθεπάζνπλ απηνκαηνπνηεκέλνπο 

ππνινγηζκνύο ζηε καθξόρξνλε κλήκε ηνπο.  

 

 

Μεθοδολογία Έπεςναρ  

Μέθοδορ 

Γηα ηελ δηεξεύλεζε ησλ εξεπλεηηθώλ εξσηεκάησλ πνπ ηέζεθαλ ζην πιαίζην ηεο 

παξνύζαο κειέηεο ρξεζηκνπνηήζεθε κηθηή κεζνδνινγηθή πξνζέγγηζε. Οη Μηθηέο 

Μεζνδνινγηθέο Πξνζεγγίζεηο απνηεινύλ κηα δηαδηθαζία γηα ηε ζπιινγή, αλάιπζε 

θαη ηελ ζπκπιήξσζε ηόζν ησλ πνζνηηθώλ, όζν θαη ησλ πνηνηηθώλ δεδνκέλσλ ζε 

θάπνην ζηάδην ηεο εξεπλεηηθήο δηαδηθαζίαο, πνπ αθνξά κηα εληαία κειέηε, 

πξνθεηκέλνπ λα ππάξρεη θαιύηεξε απάληεζε ηνπ εξεπλεηηθνύ εξσηήκαηνο πνπ έρεη 

ηεζεί (Creswell, 1999. Tashakkori & Teddlie, 1998). Ζ ινγηθή ζηελ νπνία βαζίδεηαη ε 

ρξήζε κηθηώλ κεζνδνινγηθώλ πξνζεγγίζεσλ ζρεηίδεηαη κε ην γεγνλόο όηη νύηε νη 

πνζνηηθέο, νύηε νη πνηνηηθέο κέζνδνη επαξθνύλ, από κόλεο ηνπο γηα λα πεξηγξάςνπλ 

επαθξηβώο κηα θαηάζηαζε (Ivankova, Creswell & Stick, 2006). Πην ζπγθεθξηκέλα, νη 

κεζνδνινγηθέο ηερληθέο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηελ άληιεζε πνηνηηθώλ ζηνηρείσλ 

ήηαλ ε ρνξήγεζε κηα ζεηξάο δνθηκαζηώλ (ηππηθώλ θαη άηππσλ) ζηνπο καζεηέο κε 

ζύλδξνκν Down, ε δνκεκέλε παξαηήξεζε ησλ καζεηώλ θαηά ηε δηαδηθαζία 

επίιπζεο πξνβιήκαηνο, θαζώο θαη, ε δνκεκέλε ζπλέληεπμε ζηνπο εθπαηδεπηηθνύο γηα 

ηελ επαιήζεπζε ησλ επξεκάησλ πνπ πξνέθπςαλ από ηελ παξαηήξεζε θαηά ηε 

ρνξήγεζε ησλ δνθηκαζηώλ ησλ καζεηώλ. 
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Επεςνηηικά Επυηήμαηα 

Ζ παξνύζα έξεπλα επηρεηξεί λα απαληήζεη ηα παξαθάησ εξεπλεηηθά εξσηήκαηα: 

 Πνην είλαη ην επίπεδν ησλ επηδόζεσλ ησλ καζεηώλ κε ζύλδξνκν 

Down ζηελ επίιπζε ιεθηηθώλ πξνβιεκάησλ πξόζζεζεο ή αθαίξεζεο; 

 Μπνξεί ην πιαίζην (context) κέζσ ηνπ νπνίνπ δηαηππώλεηαη έλα 

ιεθηηθό πξόβιεκα πξόζζεζεο ή αθαίξεζεο λα ιεηηνπξγήζεη επηβνεζεηηθά 

ζηελ επίιπζή ηνπ από καζεηέο κε ζύλδξνκν Down;  

 Υπάξρεη επίδξαζε ησλ Δμσηεξηθώλ Αλαπαξαζηάζεσλ (External 

Representations) ζηελ δηαδηθαζία επίιπζεο ιεθηηθώλ πξνβιεκάησλ από 

καζεηέο κε ζύλδξνκν Down; 

 

 

 

Δειγμαηολευία - Σσμμεηέτονηες 

 

Γηα ηελ επηινγή ηνπ δείγκαηνο ρξεζηκνπνηήζεθε ε ζπκπησκαηηθή δεηγκαηνιεςία. 

Δπηιέρζεθε, σο ν πιένλ θαηαιιειόηεξνο ηξόπνο δεδνκέλνπ όηη ήηαλ απαξαίηεην νη 

ζπκκεηέρνληεο λα πιεξνύλ ζπγθεθξηκέλεο πξνϋπνζέζεηο. Γειαδή, λα είλαη 

δηαγλσζκέλνη κε ζύλδξνκν Down, λα θνηηνύλ ζε Δηδηθά Σρνιεία θαη λα έρνπλ 

λνεηηθή ειηθία από 4:00 έσο 7:05 θαη λα είλαη πξόζπκνη νη γνλείο ηνπο λα επηηξέςνπλ 

ζηνπο καζεηέο λα ζπκκεηάζρνπλ ζηελ έξεπλα.  

Πην ζπγθεθξηκέλα, ζηελ έξεπλα ζπκκεηείραλ 40 καζεηέο κε ζύλδξνκν Down 

ρξνλνινγηθήο ειηθίαο, κεηαμύ 7:02 θαη 14:07 (έηε:κήλεο) εηώλ, πνπ θνηηνύζαλ θαηά 

ην ζρνιηθό έηνο 2013-2014 ζε Δηδηθά Γεκνηηθά Σρνιεία ηεο Αηηηθήο. Τν κέγεζνο ηνπ 

δείγκαηνο εμαξηάηαη από ην γεγνλόο όηη ν πιεζπζκόο ησλ καζεηώλ κε ζύλδξνκν 

Down είλαη έλαο θαηά γεληθή νκνινγία θζίλσλ πιεζπζκόο (εμαηηίαο ησλ 

πξνγελλεηηθώλ ειέγρσλ) θαη αθεηέξνπ ηνπ πεξηνξηζκνύ πνπ ζέηεη ε επηινγή ηεο 
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ζπκπησκαηηθήο δεηγκαηνιεςίαο ζηνλ θαζνξηζκό ηνπ δείγκαηνο. Δπίζεο, 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ θαη νη εηδηθνί εθπαηδεπηηθνί νη νπνίνη δίδαζθαλ ηα ελ ιόγσ παηδηά 

θαηά ην ζρνιηθό έηνο 2013-2014. Ο ζπλνιηθόο αξηζκόο ησλ ζπκκεηερόλησλ 

εθπαηδεπηηθώλ αλήιζε ζηνπο 27, γεγνλόο ην νπνίν ζπλδέεηαη ζηελά θαη κε ηνλ αξηζκό 

ησλ παηδηώλ κε ζύλδξνκν Down αλά Δηδηθό Σρνιείν, ν νπνίνο δελ ππεξέβαηλε ηα ηξία 

παηδηά ην κέγηζην. 

 

 

 

Ερεσνεηικά Εργαλεία 

 

Οη ηππηθέο δνθηκαζίεο νη νπνίεο ρξεζηκνπνηήζεθαλ σο εξεπλεηηθό εξγαιείν γηα ηε 

δηεξεύλεζε ηνπ επηπέδνπ ησλ επηδόζεσλ ησλ παηδηώλ κε ζύλδξνκν Down ζηελ 

επίιπζε ιεθηηθώλ πξνβιεκάησλ πξόζζεζεο θαη αθαίξεζεο, αληιήζεθαλ από ην 

ζηαζκηζκέλν ςπρνκεηξηθό Κξηηήξην Πξώηκεο Μαζεκαηηθήο Επάξθεηαο ηεο Οπηξέρηεο 

(Utrecht Early Mathematical Competence Test), γηα παηδηά ειηθίαο  4.00 – 7.05. Τν 

πξναλαθεξζέλ εξεπλεηηθό εξγαιείν είλαη αμηόπηζην (πςειέο ηηκέο ηνπ ζπληειεζηή 

εζσηεξηθήο ζπλέπεηαο Cronbach alpha θαη εθαξκνγή ηεο κεζόδνπ ηεο δηπιήο 

αμηνιόγεζεο test-retest) θαη έγθπξν ηόζν σο πξνο ην πεξηερόκελν, όζν θαη σο πξνο 

ηελ ελλνηνινγηθή ηνπ θαηαζθεπή (Μπάξκπαο θαη ζπλ., 2008). Πην ζπγθεθξηκέλα, 

ρξεζηκνπνηήζεθε ην 37
ν
 θαη ην 38

ν
 έξγν ηνπ θξηηεξίνπ (Παξάξηεκα 1). 

Οη άηππεο δνθηκαζίεο ήηαλ θπξίσο ιεθηηθά πξνβιήκαηα πξόζζεζεο (5) θαη 

αθαίξεζεο (5), ηα νπνία ήηαλ παξαιιαγέο ηνπ 37
νπ

 θαη 38
νπ

 έξγνπ ηνπ θξηηεξίνπ πνπ 

δελ πεξηειάκβαλαλ εηθόλα (Παξάξηεκα 2). Γηα ηελ θαηαζθεπή ησλ άηππσλ 

δνθηκαζηώλ, νδεγό απνηέιεζε ην Αλαιπηηθό Πξόγξακκα Σπνπδώλ ππνρξεσηηθήο 

εθπαίδεπζεο γηα καζεηέο κε κέηξηα θαη ειαθξά λνεηηθή πζηέξεζε 

(Πνιπρξνλνπνύινπ θαη ζπλ., 2011). 

 

 



1455 
 

 

 

Αποηελέζμαηα 

 

Θεσξείηαη ζεκαληηθό λα αλαθεξζεί όηη, νη επηδόζεηο ησλ καζεηώλ, ζην ζύλνιν 

ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ θξηηεξίνπ, ήηαλ ρακειέο. Πην ζπγθεθξηκέλα, ην 80% έιαβε  

βαζκό Πξώηκεο Μαζεκαηηθήο Δπάξθεηαο θάησ ηνπ κέζνπ όξνπ (Δ ή Γ), κε ην 47,5% 

ησλ καζεηώλ, δειαδή πεξίπνπ ηνπο κηζνύο καζεηέο ηνπ δείγκαηνο, λα βξίζθεηαη ζηελ 

θαηώηαηε αμηνιόγεζε ηεο θιίκαθαο ηεο Πξώηκεο Μαζεκαηηθήο Δπάξθεηαο (Δ). 

Μόιηο, ην 20% θαηάθεξε λα αμηνινγεζεί κε Βαζκό (Γ ή Β ή Α), ελώ ε πιεηνλόηεηα 

εμ απηώλ (ην 15%) αμηνινγήζεθε κε βαζκό Γ, γεγνλόο αλακελόκελν θαζώο ην δείγκα 

αθνξά καζεηέο κε λνεηηθή πζηέξεζε. 

Ψζηόζν, θαηά ηε ρνξήγεζε ηνπ θξηηεξίνπ ζεκεηώζεθαλ ζηαζεξά ζρήκαηα 

γλσζηηθώλ εκπνδίσλ πνπ αθνξνύζαλ ην ζύλνιν ησλ καζεηώλ ηνπ δείγκαηνο, κε 

εμαίξεζε ηηο δύν καζήηξηεο πνπ αμηνινγήζεθαλ κε βαζκό Πξώηκεο Μαζεκαηηθήο 

Δπάξθεηαο Α ή Β θαη ζρεηίδνληαη κε ην επίπεδν ησλ επηδόζεσλ ησλ καζεηώλ κε 

ζύλδξνκν Down ζηελ επίιπζε ιεθηηθώλ πξνβιεκάησλ πξόζζεζεο ή αθαίξεζεο. 

Δπίζεο, παξαηεξήζεθαλ θαη ζρήκαηα αζπλήζηζηα πςειώλ επηδόζεσλ ζε 

ζπγθεθξηκέλα έξγα ηνπ θξηηεξίνπ γηα ηνπο πεξηζζόηεξνπο από ηνπο καζεηέο ηνπ 

δείγκαηνο. Τν 37
ν
 θαη 38

ν
 έξγν ηνπ θξηηεξίνπ ήηαλ κεηαμύ ησλ έξγσλ ζηα νπνία 

ζεκεηώζεθαλ νη πξναλαθεξζείζεο, ζεκαληηθά πςειόηεξεο, επηδόζεηο.  

Πην ζπγθεθξηκέλα, ζην 37
ν
 έξγν ην πνζνζηό επηηπρίαο ήηαλ 45%, δειαδή πεξίπνπ 

νη κηζνί ήηαλ ζε ζέζε λα επηιύνπλ ιεθηηθό πξόβιεκα αθαίξεζεο, όηαλ απηό 

δηαηππσλόηαλ κε ηε ρξήζε εηθόλσλ. Σην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ έξγνπ, δεηήζεθε 

από ηνπο καζεηέο λα δείμνπλ ηελ εηθόλα κε ηα κπαιάθηα πνπ ηνπο απέκελαλ, αλ 

ράζνπλ 3, δεδνκέλνπ όηη αξρηθά είραλ 9. Οη καζεηέο είραλ ζηε δηάζεζε ηνπο κηα 

αξρηθή εηθόλα κε 9 κπαιάθηα θαη άιιεο 3 εηθόλεο κε ηηο πηζαλέο απαληήζεηο από ηηο 

νπνίεο νη καζεηέο κπνξνύζαλ λα επηιέμνπλ θαη ζηηο νπνίεο απεηθνλίδνληαλ 4, 5 θαη 6 

κπαιάθηα.  
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Καη’ αλαινγία, ην πνζνζηό επηηπρίαο ησλ καζεηώλ ζην 38
ν
 έξγν ήηαλ 42,5%. 

Γειαδή, νπζηαζηηθά, όινη νη καζεηέο πνπ απάληεζαλ ζσζηά ζην 38
ν
 έξγν, 

απάληεζαλ ζσζηά θαη ζην 37
ν
. Εεηνύκελν ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ έξγνπ ήηαλ λα επηιεγεί 

ε εηθόλα κε ηηο θόηεο πνπ ζπλνιηθά είρε έλαο άλζξσπνο, αλ αξρηθά είρε 8 θαη έπεηηα 

αγόξαζε άιιεο 2. Οη καζεηέο είραλ ζηε δηάζεζή ηνπο 5 εηθόλεο. Σηηο δύν 

απεηθνλίδνληαλ ηα δεδνκέλα, δειαδή, νη 8 θαη νη 2 θόηεο αληίζηνηρα, ελώ ζηηο ηξεηο 

άιιεο απεηθνλίδνληαλ 10, 11 θαη 12 θόηεο, αληίζηνηρα, νη νπνίεο απνηεινύζαλ 

νπζηαζηηθά όιεο ηηο ελδερόκελεο απαληήζεηο ώζηε λα επηιέμνπλ ηελ ζσζηή.  

Από ηα παξαπάλσ θαζίζηαηαη θαλεξό όηη ε δηεξεύλεζε ηεο πηζαλήο αηηηνινγηθήο 

βάζεο ηνπ θαηλνκέλνπ, απνηειεί πεξηνρή ηδηαίηεξνπ ελδηαθέξνληνο. Μεηαμύ ησλ 

θύξησλ παξακέηξσλ πνπ ειέγρζεθαλ, ζην πιαίζην ηεο παξνύζαο έξεπλαο, ήηαλ ε 

ηπραηόηεηα ησλ απαληήζεσλ ησλ καζεηώλ, ην Πιαίζην(Context) κέζσ ηνπ νπνίνπ 

δηαηππώλεηαη έλα ιεθηηθό πξόβιεκα πξόζζεζεο ή αθαίξεζεο, θαζώο θαη ε επίδξαζε 

ησλ Εμωηεξηθώλ Αλαπαξαζηάζεωλ (External Representations) – Εηθόλωλ γηα ηελ 

αλαπαξάζηαζε δεδνκέλωλ θαη δεηνύκελωλ, ζηελ δηαδηθαζία επίιπζεο ησλ ιεθηηθώλ 

πξνβιεκάησλ. 

Αξρηθά, ειέγρζεθε ε πηζαλόηεηα ηπραίαο εκθάληζεο ηνπ θαηλνκέλνπ, κέζσ ηεο 

ρξήζεο ηεο κεζόδνπ test-retest, ε νπνία εθαξκόζηεθε ζε έλα αζθαιέο ρξνληθό 

πεξηζώξην ηξηώλ εβδνκάδσλ, κεηά ηελ πάξνδν ησλ νπνίσλ, επαλαρνξεγήζεθε ηόζν 

ην 37
ν
, όζν θαη ην 38

ν
 έξγν, πξνθεηκέλνπ λα ειεγρζνύλ δηαθπκάλζεηο ζηηο επηδόζεηο 

ησλ απαληήζεσλ ησλ καζεηώλ, θαζώο θαη ελδερόκελε ύπαξμε ηπραίσλ απαληήζεσλ 

από ηνπο καζεηέο. Από ηα δεδνκέλα πξνέθπςε κε ύπαξμε δηαθνξνπνίεζεο ζηηο 

απαληήζεηο ησλ καζεηώλ, κε απνηέιεζκα ηνλ απνθιεηζκό ηνπ ελδερνκέλνπ νη 

απαληήζεηο ησλ καζεηώλ λα ήηαλ ηπραίεο.    

Καηόπηλ, γηα ηνλ έιεγρν ηεο επηβνεζεηηθήο δξάζεο ηνπ πιαηζίνπ, πνπ 

ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ηελ επίιπζε ησλ ιεθηηθώλ πξνβιεκάησλ πξόζζεζεο θαη 

αθαίξεζεο, ρνξεγήζεθε έλα ζύλνιν δνθηκαζηώλ – πξνβιεκάησλ πξόζζεζεο θαη 

αθαίξεζεο, ηα νπνία δηαηππώλνληαλ όρη κόλν ιεθηηθά, αιιά θαη κε ηε ρξήζε 

αλαπαξαζηάζεσλ. Βαζηθή επηδίσμε ηεο ζπγθεθξηκέλεο παξέκβαζεο ήηαλ ε αλάπηπμε 

ζηξαηεγηθώλ επίιπζεο πξνβιήκαηνο βαζηζκέλσλ ζηελ ρξήζε απεηθνλίζεσλ. Τόζν ν 

βαζκόο δπζθνιίαο, όζν θαη ηα αλακελόκελα καζεζηαθά απνηειέζκαηα ησλ 

δνθηκαζηώλ πνπ δελ πεξηείραλ εηθόλα ήηαλ ηαπηόζεκα κε απηά ηνπ 37
νπ

 θαη 38
νπ
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έξγνπ ηνπ θξηηεξίνπ, θαζώο θαη ησλ ππόινηπσλ πξνβιεκάησλ πνπ πεξηείραλ εηθόλα 

θαη ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζην πιαίζην ηεο παξέκβαζεο. Ζ κνλαδηθή δηαθνξά ήηαλ ε κε 

ύπαξμε απεηθόληζεο δεδνκέλσλ θαη ελδερόκελσλ απνηειεζκάησλ.  

Σε απηό ην ζεκείν αμίδεη λα ζεκεησζεί ν ζεκαληηθόο πεξηνξηζκόο ησλ ζσζηώλ 

απαληήζεσλ ησλ καζεηώλ ζηελ δεύηεξε πεξίπησζε. Πην ζπγθεθξηκέλα, νη κόλνη 

καζεηέο πνπ κπόξεζαλ λα επηιύζνπλ ηα ιεθηηθά πξνβιήκαηα πξόζζεζεο θαη 

αθαίξεζεο ρσξίο ηε ρξήζε εηθόλαο ήηαλ εθείλνη νη νπνίνη αμηνινγήζεθαλ κε Α ή Β 

βαζκό Πξώηκεο Μαζεκαηηθήο Επάξθεηαο (2 καζεηέο από ηνπο 40). Αθόκα, είλαη πνιύ 

ζεκαληηθό λα αλαθεξζεί ην γεγνλόο όηη νη πεξηζζόηεξνη καζεηέο ζηελ ηειηθή 

ρνξήγεζε επεδίσθαλ ηε ρξήζε αλαπαξαζηάζεσλ γηα ηελ επίιπζε ησλ πξνβιεκάησλ, 

θάηη ην νπνίν δελ παξαηεξήζεθε ζηελ αξρηθή ρνξήγεζε θαη είλαη άκεζν απνηέιεζκα 

ηεο ελδηάκεζεο ρνξήγεζεο ηνπ 37
νπ

 θαη 38
νπ

 έξγνπ, ηα νπνία εκπεξηείραλ εηθόλα. 

Δπίζεο, ήηαλ αξθεηνί νη καζεηέο πνπ πξνζπαζνύζαλ αλεπηηπρώο, σζηόζν, λα 

απεηθνλίζνπλ ηα αληηθείκελα ηνπ πξνβιήκαηνο πνπ ηνπο δίλνληαλ θάζε θνξά. Καηά 

ζπλέπεηα, βαζηθό εύξεκα απνηειεί ε επηδίσμε ησλ καζεηώλ λα εληνπίζνπλ θαη ζηε 

ζπλέρεηα λα ρξεζηκνπνηήζνπλ κηα Εμωηεξηθή Αλαπαξάζηαζε γηα ηελ επίιπζε ησλ 

ιεθηηθώλ πξνβιεκάησλ πξόζζεζεο θαη αθαίξεζεο.  

 

 

 

 

Σσδήηεζε 

 

Σύκθσλα κε ηνπο Fidler, Philofsky, Hepburnθαη Rogers (2005), ε αλάπηπμε 

ζηξαηεγηθώλ επίιπζεο πξνβιήκαηνο από καζεηέο κε ζύλδξνκν Down, πξνζρνιηθήο 

αιιά θαη πξώηεο ζρνιηθήο ειηθίαο, είλαη ζαθέζηαηα ππνδεέζηεξε από εθείλε ησλ 

καζεηώλ ηππηθήο αλάπηπμεο. Όπσο πξνθύπηεη από ηελ ζηαηηζηηθή αλάιπζε, ε 

απεηθόληζε ησλ δεδνκέλσλ, αιιά θαη, ησλ πηζαλώλ απνηειεζκάησλ ησλ ιεθηηθώλ 

πξνβιεκάησλ πξόζζεζεο θαη αθαίξεζεο είλαη ηδηαηηέξσο ζεκαληηθή γηα πιεζπζκνύο 

καζεηώλ κε ζύλδξνκν Down θαζώο ζπληζηά έλα επηβνεζεηηθό-ππνζηεξηθηηθό 
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πιαίζην κέζσ ηνπ νπνίνπ νη ελ ιόγσ καζεηέο κπνξνύλ λα επηιύνπλ πξνβιήκαηα, ηα 

νπνία εθηόο πιαηζίνπ δελ κπνξνύλ λα δηαρεηξηζηνύλ. Τν ζπγθεθξηκέλν γεγνλόο 

έξρεηαη ζε αληίζεζε κε ηα επξήκαηα εξεπλώλ ζε πιεζπζκνύο καζεηώλ ηππηθήο 

αλάπηπμεο, ζύκθσλα κε ηηο νπνίεο ε απεηθόληζε (representational illustration) 

ιεθηηθώλ πξνβιεκάησλ πξόζζεζεο, αθαίξεζεο, αιιά θαη, απαξίζκεζεο δελ δξα 

επηβνεζεηηθά (Dewolf et al., 2014). Ψζηόζν, ε ύπαξμε ηέηνηνπ ηύπνπ αληηθαηηθώλ 

παξαηεξήζεσλ ζηηο δηαδηθαζίεο επίιπζεο πξνβιήκαηνο κεηαμύ ησλ δύν πιεζπζκώλ 

είλαη πνιύ πηζαλόλ λα νθείιεηαη ζην γεγνλόο όηη νη κεραληζκνί κάζεζεο ησλ 

καζεηώλ κε ζύλδξνκν Down είλαη δηαθνξεηηθνί, από εθείλνπο ησλ καζεηώλ ηππηθήο 

αλάπηπμεο κε άκεζν απνηέιεζκα νη απεηθνλίζεηο (representational illustrations) λα 

επηδξνύλ δηαθνξεηηθά ζηε δηαδηθαζία ζρεδηαζκνύ επίιπζεο πξνβιήκαηνο ησλ 

καζεηώλ ησλ δύν πιεζπζκώλ. Οπζηαζηηθά, κέζσ ησλ επξεκάησλ ηεο παξνύζαο 

έξεπλαο, δηαθξίλνπκε ζαθείο ελδείμεηο όηη ε επίδξαζε ηεο νπηηθήο κλήκεο ζηε 

δηαδηθαζία κάζεζεο ησλ καζεηώλ κε ζύλδξνκν Down είλαη θαζνξηζηηθήο ζεκαζίαο 

γηα ηελ επίηεπμε ησλ καζεζηαθώλ ζηόρσλ πνπ ηίζεληαη, κε άκεζν αληίθηππν ηελ 

αλάδεημε ηεο εηθόλαο ζε θνκβηθή παξάκεηξν γηα ηελ δηδαζθαιία ησλ ιεθηηθώλ 

αξηζκεηηθώλ πξνβιεκάησλ.  

Όπσο έρεη ήδε αλαθεξζεί, αμηνζεκείσηε είλαη ε πξνγελέζηεξε δηεμνδηθή κειέηε 

θαη ελαζρόιεζε ησλ εξεπλεηώλ κε ηε δηεξεύλεζε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ δεηήκαηνο ζε 

πιεζπζκνύο καζεηώλ ηππηθήο αλάπηπμεο, σζηόζν, δελ ζπκβαίλεη ην ίδην θαη γηα ηνπο 

πιεζπζκνύο καζεηώλ κε λνεηηθή πζηέξεζε. Καηά ζπλέπεηα, ε παξνύζα έξεπλα ίζσο 

δίλεη ην έλαπζκα γηα ηελ ζηξνθή ηνπ εξεπλεηηθνύ ελδηαθέξνληνο πξνο ηελ 

εθηελέζηεξε θαη αλαιπηηθή κειέηε ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο γεληθεπκέλεο απνηπρίαο ησλ 

καζεηώλ ζηελ επίιπζε ιεθηηθώλ πξνβιεκάησλ, κε εκθαλή ηε δηάζεζε εξκελείαο ηνπ 

θαηλνκέλνπ θαη παξνρήο πξνηάζεσλ γηα ηελ αληηκεηώπηζε ηνπ θαηλνκέλνπ.   

 

 

 

 

Σσμπεράζμαηα 
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Όπσο αλαδείρζεθε από ηα επξήκαηα ηεο παξνύζαο έξεπλαο, ε ρξήζε ηεο εηθόλαο 

είλαη θνκβηθήο ζεκαζίαο γηα ηελ επίιπζε ιεθηηθώλ πξνβιεκάησλ πξόζζεζεο θαη 

αθαίξεζεο γηα ηνπο καζεηέο κε ζύλδξνκν Down. Τν ηδηαίηεξν πξνθίι ησλ ελ ιόγσ 

καζεηώλ ζέηεη πεξηνξηζκνύο ζηελ ηθαλόηεηά ηνπο λα πξνζιακβάλνπλ, λα 

ρξεζηκνπνηνύλ, αιιά θαη λα επεμεξγάδνληαη ηηο πιεξνθνξίεο έηζη ώζηε λα επηιύνπλ 

πξνβιήκαηα. Καηά ζπλέπεηα γηα ηνλ ζρεδηαζκό παξεκβάζεσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ 

ζπγθεθξηκέλε γλσζηηθή πεξηνρή θξίλεηαη απαξαίηεηε ε ρξήζε εηθόλσλ ηόζν ησλ 

δεδνκέλσλ, όζν θαη ησλ πηζαλώλ απνηειεζκάησλ ηνπ εθάζηνηε πξνβιήκαηνο. Ζ 

απνπζία θεηκέλνπ, δειαδή, ε κε ύπαξμε αλαγθαηόηεηαο γηα επεμεξγαζία ησλ 

πξνβιεκάησλ ζε γισζζηθό επίπεδν δξα επηβνεζεηηθά ζε πιεζπζκνύο καζεηώλ κε 

ζύλδξνκν Down, κε απνηέιεζκα λα δεκηνπξγεί έλα πιαίζην (context) κέζα ζην νπνίν 

νη καζεηέο κε ζύλδξνκν Down κπνξνύλ λα επηιύνπλ ιεθηηθά πξνβιήκαηα.   

 

 

 

 

Προηάζεις για Στεδιαζμό Παρέμβαζες 

 

Δμαηηίαο ησλ ηδηαηηέξσο πςειώλ επηδόζεσλ ζε ιεθηηθά πξνβιήκαηα πνπ 

πεξηειάκβαλαλ εηθόλεο ζα κπνξνύζακε λα ηζρπξηζηνύκε όηη γηα ηνπο καζεηέο κε 

ζύλδξνκν Down είλαη πνιύ πην εύθνινο ν ρεηξηζκόο ιεθηηθώλ πξνβιεκάησλ, όηαλ ηα 

δεδνκέλα ηνπ πξνβιήκαηνο παξνπζηάδνληαη ππό ηε κνξθή εηθόλαο. Έηζη, ζεσξείηαη 

ζεκαληηθό, γηα παξάδεηγκα, όηαλ ν δάζθαινο ζέιεη λα δηδάμεη έλα ιεθηηθό πξόβιεκα 

πξόζζεζεο ή αθαίξεζεο ζηνπο ελ ιόγσ καζεηέο, λα ην θάλεη κε ρξήζε εηθόλσλ.  

 

Γηα παξάδεηγκα αο  ππνζέζνπκε όηη δεηνύκελν είλαη λα δηδαρζνύλ νη καζεηέο ην 

παξαθάησ πξόβιεκα : 
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“Ο Γηώξγνο είρε 4 απηνθηλεηάθηα θαη ε κακά ηνπ, ηνπ αγόξαζε άιια 8. Πόζα 

απηνθηλεηάθηα έρεη ζπλνιηθά ν Γηώξγνο;”  

 

ζα κπνξνύζε ελαιιαθηηθά λα παξνπζηαζηεί σο εμήο : 

 

Γείρλνπκε ζηνλ καζεηή ηελ εηθόλα πνπ βξίζθεηαη πάλσ αξηζηεξά θαη ηνπ ιέκε όηη 

ν Γηώξγνο είρε 4 απηνθηλεηάθηα. Σηε ζπλέρεηα ηνπ ιέκε όηη ε κακά ηνπ αγόξαζε άιια 

8 δείρλνληαο ηελ εηθόλα πάλσ δεμηά θαη ηέινο ξσηάκε, δείρλνληαο ηηο 3 θάησ εηθόλεο 

πνηα από απηέο καο δείρλεη πόζα απηνθηλεηάθηα έρεη ν Γηώξγνο ζπλνιηθά. 

 

Γεδνκέλα:  

 

 

 

Εεηνύκελα : 

 

 

 

Δίλαη ζρεδόλ βέβαην, όηη ζηελ αξρή ν καζεηήο ζα απαληήζεη αξθεηέο θνξέο 

ηπραία, αιιά, κε ηελ θαηάιιειε πξνηξνπή κπνξνύκε ζηαδηαθά λα ηνλ σζήζνπκε 
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ζηελ θαηάθηεζε δεμηνηήησλ επίιπζεο πξνβιήκαηνο θαη ζε άιιν πιαίζην, 

απαιιαγκέλν από εηθόλεο αμηνπνηώληαο ηε κέζνδν ηεο ζηαδηαθήο απόζβεζεο ηνπ 

νπηηθνύ εξεζίζκαηνο (Σπαξηάιε θαη ζπλ., 2011). 
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Παξάξηεκα 1 : Κξηηήξην Πξώηκεο Μαζεκαηηθήο Επάξθεηαο ηεο Οπηξέρηεο γηα 

παηδηά από 4:00 έωο 7:05 (έηε:κήλεο). 

Έξγν 37: (Ο Δμεηαζηήο δείρλεη ηελ εηθόλα κε ηα 9 κπαιάθηα.) Σε απηήλ ηελ εηθόλα 

βιέπεηο 9 κπαιάθηα. Αλ ράζεηο ηα 3, πόζα ζα ζνπ κείλνπλ; Γείμε κνπ ζε πνηα από 

απηέο ηηο εηθόλεο ππάξρνπλ ηόζα κπαιάθηα, όζα ζνπ έκεηλαλ. (Ο Δμεηαζηήο δείρλεη 

ηηο εηθόλεο ζηελ θάησ ζεηξά.) 
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Έξγν 38: (Ο Δμεηαζηήο δείρλεη ηελ πάλσ αξηζηεξά εηθόλα κε ηηο 8 θόηεο.) Έλαο 

άλζξσπνο είρε απηέο εδώ ηηο 8 θόηεο. Μεηά αγόξαζε άιιεο 2. (Ο Δμεηαζηήο δείρλεη 

ηελ πάλσ δεμηά εηθόλα κε ηηο 2 θόηεο.) Πόζεο θόηεο έρεη ηώξα; Γείμε κνπ ηελ εηθόλα 

κε ηε ζσζηή απάληεζε. (Ο Δμεηαζηήο δείρλεη ηελ θάησ ζεηξά κε ηηο εηθόλεο.) 
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Παξάξηεκα 2 : 
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Να ιπζνύλ ηα παξαθάησ πξνβιήκαηα : 

 

1. Ο Γηώξγνο αξρηθά είρε 9 κπαιάθηα. Αλ έραζε ηα 3, πόζα ηνπ έκεηλαλ; 

 

2. Ζ Μαξία είρε 7 θαξακέιεο. Αλ έθαγε ηηο 2, πόζεο ηηο έκεηλαλ; 

 

3. Ζ Διέλε είρε 10 θνύθιεο. Αλ έθαλε δώξν ζηε θίιε ηεο, ηελ Κάηηα, ηηο 

4, πόζεο θνύθιεο ηηο έκεηλαλ;  

 

4. Ζ Καηεξίλα είρε 4 ζηπιό. Αλ έδσζε ζηελ κακά ηεο ηα 2, πόζα ηεο 

έκεηλαλ;  

 

5. Ο Νηθόιαο είρε 8 θαξαβάθηα. Αλ έδσζε ηα 3 ζηνπο θίινπο ηνπ, πόζα 

ηνπ έκεηλαλ;  

 

6. Έλαο άλζξσπνο είρε 8 θόηεο. Μεηά αγόξαζε άιιεο 2. Πόζεο θόηεο έρεη 

ηώξα; 

 

7. Έρσ ζην βάδν 4 θαξακέιεο. Μεηά αγόξαζα άιιεο 2 θαη ηηο έβαια θαη 

απηέο κέζα ζην βάδν. Πόζεο θαξακέιεο έρσ ηώξα; 

 

8. Ζ Καηεξίλα είρε 3 κνιύβηα κέζα ζηελ θαζεηίλα ηεο. Μεηά αγόξαζε 

άιια 2 θαη ηα έβαιε θαη απηά κέζα ζηελ θαζεηίλα ηεο. Πόζα κνιύβηα έρεη 

ηώξα;  

 

9. Ζ Διέλε είρε 4 πεξηζηέξηα. Μεηά αγόξαζε άιια 2.Πόζα πεξηζηέξηα 

έρεη ηώξα;  

 

10. Ο Νηθόιαο είρε 2 ζθπιάθηα. Μεηά αγόξαζε άιια 2. Πόζα ζθπιάθηα 

έρεη ηώξα;  

 

 


