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Τα μαθηματικά αποτελούν το γνωστικό αντικείμενο για το οποίο σημαντικός 

αριθμός μαθητών αλλά και ενηλίκων νιώθουν φοβία, άγχος και διάθεση αποφυγής. 

Γεγονός όμως είναι ότι τα μαθηματικά αποτελούν σημαντικό τμήμα της λειτουργικότητας 

και προσαρμογής του ατόμου σε πολλούς τομείς της καθημερινής ζωής, όπως στην 

επαγγελματική αποκατάσταση και καταξίωση, στη διαχείριση οικονομικών, σε δεξιότητες 

χρηματικών συναλλαγών κ.α. Στο σχολείο τα μαθηματικά επηρεάζουν σημαντικά τη 

μαθησιακή εξέλιξη και πορεία των μαθητών, καθώς σχετίζονται τόσο με την εισαγωγή στην 

γ/βαθμια εκπαίδευση, αλλά και με περιπτώσεις εγκατάλειψης ή ελλιπούς φοίτησης στη 

β/βαθμια εκπαίδευση.  

Στην έρευνα του πεδίου χρησιμοποιούνται διάφοροι ορισμοί για να περιγράψουν 

τις σημαντικές δυσκολίες που αντιμετωπίζουν ορισμένοι μαθητές στα , όπως 

Δυσαριθμησία, μαθηματικές μαθησιακές δυσκολίες, μαθησιακές δυσκολίες στα 

μαθηματικά κ.α. Πρόσφατα στο διαγνωστικό εγχειρίδιο DSM-V (ΑΡΑ, 2013) αναφέρεται ότι 

οι μαθητές με σημαντικές ανεπάρκειες στα μαθηματικά (with impairments in Mathematics) 

αντιμετωπίζουν σημαντικές δυσκολίες στους τομείς:  

 Αίσθηση/ έννοια του αριθμού 

 Άμεση ανάκληση αριθμητικών συνδυασμών (βασικά αριθμητικά δεδομένα) 

 Μαθηματικοί υπολογισμοί και πράξεις και  

 Επίλυση προβλημάτων  

Η Δυσαριθμησία αναφέρεται ως εναλλακτικός όρος που περιλαμβάνει ένα σύνολο 

δυσκολιών στην αίσθηση/ έννοια του αριθμού, στην άμεση ανάκληση αριθμητικών 

συνδυασμών και στη διαδικασία υπολογισμών και πράξεων . Δεν περιλαμβάνονται, 

δηλαδή, οι δυσκολίες που αφορούν τη μαθηματική λογική και σκέψη που ακολουθείται 

κατά την επίλυση προβλημάτων και όταν εντοπίζονται τέτοιου τύπου δυσκολίες θα πρέπει 

να αναφέρονται ξεχωριστά (DSM-V, 2013). 

Οι αιτίες και οι παράγοντες που ευνοούν την ανάπτυξη δυσκολιών στα μαθηματικά  

είναι ατομικοί ή περιβαλλοντικοί. Στους ατομικούς παράγοντες περιλαμβάνονται 

δυσλειτουργίες σε παράγοντες του ΚΝΣ όπως στην εργαζόμενη μνήμη, στην οπτικοχωρική 

βραχύχρονη μνήμη, στη φωνολογική επεξεργασία, στην προσοχή κ.α. Στους 



περιβαλλοντικούς παράγοντες περιλαμβάνονται το χαμηλό κοινωνικομορφωτικό επίπεδο 

των γονέων, οι ελλιπείς ευκαιρίες ενασχόλησης με δράσεις που προάγουν την ανάπτυξη της 

έννοιας του αριθμού, κυρίως στην προσχολική ηλικία, αλλά και η αναποτελεσματικότητα 

του εκπαιδευτικού συστήματος να καλύψει τις ανάγκες κυρίως των μαθητών με 

ιδιαιτερότητες στη μαθησιακή διαδικασία. Με βάση τη θεωρία της ελάχιστης εγκεφαλικής 

δυσλειτουργίας σύγχρονες μελέτες αποδίδουν την ανάπτυξη των δυσκολιών στα 

μαθηματικά σε ελλείψεις της έννοιας/ αίσθησης αριθμού (number sense). Η έννοια 

αριθμού θεωρείται το γνωστικό υπόβαθρο της ανάπτυξης των μαθηματικών γνώσεων και 

δεξιοτήτων. Αποτελεί προγνωστικό παράγοντα της πορείας στα μαθηματικά και αναμένεται 

μαθητές μικρής ηλικίας στα νήπια ή Α΄ δημοτικού που διαθέτουν υψηλή έννοια αριθμού να 

έχουν υψηλή απόδοση στα μαθηματικά στις επόμενες τάξεις (Butterworth, 2005; Dowker, 

2009; Gersten & Chard, 1999).  

Γενικά δεν υπάρχει ένας καθολικά αποδεκτός ορισμός για την έννοια αριθμού και 

περιγράφεται ως η γνώση της σημασίας του αριθμού, το πλήθος και τις σχέσεις των 

μεγεθών των αριθμών μεταξύ τους, την επίδραση των πράξεων πάνω στους αριθμούς, τη 

σύνδεση των τρόπων αναπαράστασης των αριθμών, την αυτοματοποίηση των αριθμητικών 

συνδυασμών και την ανάπτυξη και ευχέρεια χρήσης νοερών διεργασιών για την αδρή και 

ακριβή εκτίμηση αποτελεσμάτων (Chard, 2005).  

Η έννοια αριθμού δεν αποτελεί μία έννοια, ικανότητα ή δεξιότητα αλλά ένα 

πολλαπλό σύστημα γνώσεων για την κατανόηση και διαχείριση του αριθμού ξεκινώντας 

από τις πρώιμες, διαισθητκές ικανότητες για το πλήθος και τις σχέσεις των αριθμών μεταξύ 

τους (πχ σχέση όλου με τα μέρη του), σύγκριση, διαφορά προσέγγιση αριθμών και 

συνεχίζεται με τις σύνθετες αριθμητικές ικανότητες όπως:  

 Η απαρίθμηση 

 Η ΄κατασκευή΄ της νοερής αριθμογραμμής  

 Η κατανόηση των πράξεων και των ιδιοτήτων και σχέσεων μεταξύ τους  

 Η κατανόηση του 10δικού συστήματος και της θεσιακής αξίας ψηφίων 

 Η στρογγυλοποίηση στην πλησιέστερη 10αδα κτλ και η αδρή εκτίμηση 

αποτελεσμάτων και μεγεθών 

 Η ανάπτυξη στρατηγικών νοερών υπολογισμών 

 Η άμεση ανάκληση αριθμητικών συνδυασμών 

Οι μαθητές που δε διαθέτουν σε επαρκές επίπεδο την έννοια αριθμού συνήθως 

αντιμετωπίζουν δυσκολίες που διαφέρουν σε ένταση και βαθμό:   



 Δεν έχουν κατακτήσει τη σχέση των  τρόπων αναπαράστασης των αριθμών: 

ποσότητα – αριθμολέξη- σύμβολο και δεν αντιλαμβάνονται τα αριθμητικά σύμβολα 

ως ποσότητες στοιχείων αλλά ως απλές αριθμολέξεις. Το αποτέλεσμα είναι να 

εμφανίζονται λάθη σε σύγκριση, προσέγγιση, εκτίμηση απόστασης ή διαφοράς 

μεταξύ αριθμών 

 Οι παραπάνω δυσκολίες σχετίζονται με τις δυσκολίες στην απαρίθμηση και στην 

κατανόηση του 10δικού συστήματος και της θεσιακής αξίας του ψηφίου. Οι 

μαθητές χειρίζονται τους αριθμούς ως φωνολογικές πληροφορίες και πιθανόν να 

ανταποκρίνονται θετικά βασιζόμενοι στην τακτική σειρά εμφάνισης των αριθμών 

και ψευδώς να φαίνεται ότι διαθέτουν τη δεξιότητα απαρίθμησης, αλλά σε τυχαία 

αλλαγή της συνθήκης πχ μέτρηση από τυχαίο σημείο προς τα κάτω δεν μπορούν να 

ανταποκριθούν με επιτυχία!    

 Δεν αναγνωρίζουν τη σημασία και τη σχέση των αριθμών μεταξύ τους και 

αντιμετωπίζουν τον κάθε αριθμό ως ανεξάρτητη φωνολογική οντότητα. Το 

αποτέλεσμα είναι να μην αξιοποιούν τη γνώση που διαθέτουν. Για παράδειγμα για 

την εύρεση 7+8=…. οι μαθητές συχνά μετρούν με τα δάχτυλα, ενώ γνωρίζουν ότι 

7+7=14, το οποίο δεν αξιοποιούν διότι δεν έχουν κατανοήσει επαρκώς τη σχέση 

μεταξύ 7 και 8 (7+1) 

 Δεν αντιλαμβάνονται τις πράξεις ως ενέργειες αύξησης ή μείωσης μιας ποσότητας 

και δεν αντιλαμβάνονται τις ιδιότητες και σχέσεις των πράξεων, όπως την 

αντιμεταθετική ιδιότητα στην πρόσθεση και στον πολλαπλασιασμό ή τη 

συμπληρωματική σχέση των πράξεων πρόσθεσης – αφαίρεσης και 

πολλαπλασιασμού-διαίρεσης. Για παράδειγμα είναι πιθανό ένας μαθητής να 

γνωρίζει το 5+3=8, αλλά για να βρει 3+5 μετρά με τα δάχτυλα  

 Δεν αναπτύσσουν επαρκώς στρατηγικές για την εύρεση αποτελεσμάτων ή και αν 

αναπτύσσουν δεν τις χρησιμοποιούν με ευχέρεια και προσαρμοστικότητα σε 

ποικίλα πλαίσια και συνθήκες  

 Δεν αυτοματοποιούν και δεν ανακαλούν άμεσα τα αποτελέσματα των αριθμητικών 

συνδυασμών και συνεχίζουν ακόμη και σε μεγάλη ηλικία να μετρούν με τα δάχτυλα 

για την εύρεση τους μέσα σε πράξεις με πολυψήφιους αριθμούς. Συνέπεια είναι να 

αυξάνονται οι πιθανότητες εμφάνισης λαθών καθώς οι διαδικασίες είναι 

χρονοβόρες και κοπιαστικές και έτσι όλη η προσπάθεια καταλήγει να είναι 

αναποτελεσματική και δυσάρεστη για το μαθητή. 



 Δε γενικεύουν τη γνώση που  αποκτούν ή δεν τη χρησιμοποιούν ακόμη και όταν τη 

διαθέτουν, πιθανόν διότι δεν γνωρίζουν τα πλαίσια και τις συνθήκες που μπορούν 

να το κάνουν. Έτσι είναι πιθανό οι μαθητές να κατακτούν έναν μαθησιακό στόχο 

κατά τη διδασκαλία στο ΤΕ, αλλά να μην αξιοποιούν τη γνώση αυτή σε μια άσκηση 

μέσα στην τάξη φοίτησης. Φυσικά, γνώση που δε γενικεύεται είναι σαν να μην 

υπάρχει!  

  

Αξιολόγηση και αντιμετώπιση των δυσκολιών στην έννοια αριθμού 

Στόχος της αξιολόγησης για την έννοια του αριθμού είναι ο εντοπισμός των 

μαθητών εν δυνάμει σε κίνδυνο να αναπτύξουν μαθησιακές δυσκολίες στα μαθηματικά και 

των μαθητών που ήδη έχουν αναπτύξει ανάλογες δυσκολίες.  

Μια συνηθισμένη και συστηματική δυσκολία των μαθητών στο δημοτικό σχολείο 

που εντοπίζεται συχνά από τους εκπαιδευτικούς είναι οι δυσκολίες στην ανάκληση των 

αριθμητικών συνδυασμών. Ορισμένοι μαθητές, παρά τη διδασκαλία που έχουν δεχτεί 

αδυνατούν να ανακαλέσουν ένα σημαντικό μέρος αυτών των δεδομένων. Οι εκπαιδευτικοί 

τότε κάνουν το λάθος να θεωρούν ότι οι μαθητές θα τα καταφέρουν καλύτερα με την 

εξάσκηση σε πράξεις με μεγαλύτερους αριθμούς. Στην πραγματικότητα αυτό δε συμβαίνει 

και οι μαθητές συνεχίζουν να μετρούν ακόμη και με τα δάχτυλα. Ταυτόχρονα οι πράξεις με 

μεγαλύτερους αριθμούς ενέχουν και άλλες απαιτήσεις, όπως τα βήματα των αλγόριθμων, 

στα οποία ο μαθητής δεν μπορεί να ανταποκριθεί καθώς έχει αφιερώσει τις γνωστικές 

πηγές μνήμης και προσοχής που διαθέτει στην εύρεση των επιμέρους αποτελεσμάτων και 

δεν έχει αποθέματα για άλλα μαθησιακά έργα. Είναι η ιεραρχική φύση των μαθηματικών 

που καθιστά απαραίτητη την εξασφάλιση των προ-απαιτούμενων γνώσεων πριν τη 

διδασκαλία της νέας γνώσης, ώστε να αυξηθούν οι πιθανότητες επιτυχίας της διδασκαλίας.  

Οι δοκιμασίες της αξιολόγησης για την κατάκτηση της έννοιας αριθμού 

περιλαμβάνουν δραστηριότητες σε επιμέρους διαστάσεις της έννοιας πχ απαρίθμηση, 

σύγκριση και συσχέτιση αριθμών, γνώση του 10δικού συστήματος κτλ. Για παράδειγμα, για 

την αξιολόγηση της απαρίθμησης οι μαθητές απαριθμούν προς τα πάνω και κάτω από 

διαφορετικά σημεία εκκίνησης και λήξης και αναγνωρίζουν σωστές ή λανθασμένες 

μετρήσεις τρίτων. Για την αξιολόγηση της γραμμικής αναπαράστασης αριθμών ως εκτίμηση 

της νοερής αριθμογραμμής ο μαθητής τοποθετεί αριθμούς πχ   5   7    35 62…. στην 

αντίστοιχη θέση πάνω σε μια κενή αριθμογραμμή.  



 

Για την αξιολόγηση της θεσιακής αξίας του ψηφίου ο μαθητής καλείται να 

αναγνωρίσει τον αριθμό που αναπαρίσταται με απτές ή εικονιστικές ποσότητες πχ 138 

 

ή αναγνωρίζει την αξία ενός ψηφίου που βρίσκεται σε διαφορετικές θέσεις μέσα σε 

αριθμούς πχ 352, 135, 13 και κυκλώνει πχ το 3 στη θέση των 10δων.  

Για την αξιολόγηση της ανάπτυξης και χρήσης στρατηγικών μπορεί να ζητηθεί από 

το μαθητή να απαντήσει σε άγνωστα δεδομένα με τη χρήση γνωστών:  

Αν γνωρίζεις ότι  ….σε βοηθά να βρεις….  

5+4=9  4+5=  

8+5=13  13-5=  

14+3=17  14+4=  

3Χ7=21  21:7=  

 

Η αξιολόγηση ανάπτυξης και χρήσης στρατηγικών εύρεσης αποτελεσμάτων γίνεται 

με την παρατήρηση και καταγραφή του τρόπου σκέψης του μαθητή κατά τη διάρκεια 

εκτέλεσης πράξεων με την εξής μορφή: 

Μέτρηση όλων με τα δάχτυλα όταν πχ 2+4=    1,2…1,2,3,4…1,2,3,4,5,6 

Μέτρηση από τον πρώτο όρο όταν πχ 2+4=    2…3,4,5,6 ή 3,4,5,6 

Μέτρηση από τον μεγαλύτερο όρο όταν πχ 2+4=    4…5,6 ή 5,6 

Σύνδεση με γνωστό δεδομένο όταν πχ  2+4=     2+2+2=2+2=4+2=6 

Μέτρηση ανάποδα όταν πχ 12-3=   11, 10, 9 

Χρήση συμπληρώματος όταν πχ 12-9=?  10, 11, 12 

Παραδείγματα ολοκληρωμένων αξιολογήσεων για την έννοια αριθμού που 

χρησιμοποιούνται συχνά στις αντίστοιχες έρευνες είναι  

 Number Knowledge Test (Case & Okamoto, 1999) 



 Number Sense Brief (NSB) screener με  33 ερωτήσεις/ 15 λεπτά ως τεστ 

ανίχνευσης μαθησιακών δυσκολιών στα μαθηματικά 

 Number Sense Test (Malofeeva et al., 2004) 

Οι πληροφορίες που συλλέγονται με τις παραπάνω δοκιμασίες βοηθούν τον εκπαιδευτικό 

του τμήματος ένταξης να γνωρίζει σε ποιο ακριβώς επίπεδο βρίσκεται ένας μαθητής, ποιες 

γνώσεις διαθέτει και σε ποιο βαθμό, τι δεν έχει κατακτήσει επαρκώς και πως τελικά μπορεί 

να βοηθήσει το μαθητή, ώστε να έχει μία καλύτερη εξέλιξη στην κατάκτηση της 

μαθηματικής γνώσης.  

Κύριος σκοπός λοιπόν της αξιολόγησης είναι η ανάπτυξη κατάλληλων προγραμμάτων 

πρόληψης και αντιμετώπισης των δυσκολιών μάθησης στα μαθηματικά.  

Στο διαδίκτυο σε επίσημες ιστοσελίδες πχ του Παιδαγωγικού ινστιτούτου, σε 

εκπαιδευτικούς φορείς και οργανισμούς, αλλά και στο εμπόριο κυκλοφορούν λογισμικά 

προγράμματα για την πρόληψη και αντιμετώπιση των δυσκολιών στην έννοια αριθμού σε 

μαθητές νηπιαγωγείου και δημοτικού σχολείου που έχουν ή είναι σε κίνδυνο να 

αναπτύξουν δυσκολίες στα μαθηματικά. Τα λογισμικά αυτά συνήθως περιλαμβάνουν:  

 Αναγνώριση, σύγκριση αριθμών και συμπλήρωση ακολουθιών αριθμών  

 Διαδικασίες απαρίθμησης 

 Έννοια 10δικού συστήματος 

 Εκτίμηση θέσης αριθμού σε αριθμο-γραμμή  

 Ανάκληση αριθμητικών συνδυασμών   

Τα προγράμματα αυτά παρουσιάζουν σημαντικά πλεονεκτήματα που προάγουν τη 

μάθηση: διαθέτουν ένα ευχάριστο περιβάλλον μάθησης, προσφέρουν άφθονη  αυτόνομη 

και εξατομικευμένη πρακτική εξάσκηση, άμεση ανατροφοδότηση για σωστές και λάθος 

απαντήσεις, παρακολούθηση και ενημέρωση της προόδου του μαθητή, βοηθούν στη 

διατήρηση της προσοχής και την αύξηση των κινήτρων μάθησης και οι μαθητές έχουν την 

ευχέρεια πολλών δοκιμών μέχρι να βρουν τη σωστή απάντηση χωρίς να νοιώθουν άγχος 

για το χαρακτηρισμό των αποτυχιών τους. Εκτός όμως από τα πλεονεκτήματα πρέπει να 

δοθεί προσοχή στα μειονεκτήματα των προγραμμάτων: οι στόχοι μάθησης σε κάθε ενότητα 

δεν είναι σαφείς και ξεκάθαροι και ο μαθητής μπορεί να εμπλέκεται ταυτόχρονα σε ποικίλα 

διδακτικά αντικείμενα με αποτέλεσμα να υπάρχει μια περιστασιακή εξάσκηση με αμφίβολα 

αποτελέσματα για το μαθητή με σοβαρές δυσκολίες μάθησης. Ακόμη, τα λογισμικά αυτά 

διαθέτουν μεν πλούσια εικονιστική αναπαράσταση, αλλά απουσιάζει πλήρως ο χειρισμός 

απτών αντικειμένων, που είναι το κύριο και καταλληλότερο μέσο για την ανάπτυξη των 

μαθηματικών εννοιών και απαραίτητο στάδιο για τη διδασκαλία σε μαθητές με σοβαρές 



δυσκολίες μάθησης. Επιπλέον τα προγράμματα αυτά συνήθως προτείνουν συγκεκριμένους 

τρόπους και λύσεις διευθέτησης ενός προβλήματος μαθηματικής φύσης και έτσι δεν 

προάγονται οι πολλαπλοί τρόποι σκέψης πχ για την αφαίρεση συνήθως προτείνεται η 

απαρίθμηση προς τα κάτω, ενώ σε πολλές περιπτώσεις η χρήση των σχετικών δεδομένων 

της πρόσθεσης είναι πιο γρήγορη και εύκολη, όπως έχει αναφερθεί παραπάνω. Αλλά και ως 

προς τη συμπεριφορά του μαθητή υπάρχουν επιφυλάξεις για τη χρήση των προγραμμάτων 

αυτών, καθώς μπορεί να φαίνεται ότι ο μαθητής διατηρεί την προσοχή του και ήσυχα 

ασχολείται με το αντικείμενο, αλλά στην πραγματικότητα το πλούσιο περιβάλλον της 

οθόνης να κρατά το ενδιαφέρον του μαθητή και όχι ο στόχος μάθησης. Έτσι υπάρχει 

εσφαλμένα η εντύπωση ότι ο μαθητής έχει τη προσοχή του στο μαθησιακό αντικείμενο. Για 

όλους αυτούς τους λόγους θα πρέπει η χρήση των λογισμικών να γίνεται με φειδώ και να 

αποτελεί τμήμα της διδασκαλίας πχ στο στάδιο της πρακτικής άσκησης, αλλά σε καμία 

περίπτωση δεν μπορεί να αντικαθιστά τη διδασκαλία στο σύνολο της. Παραδείγματα 

προγραμμάτων που έχουν χρησιμοποιηθεί σε ανάλογες έρευνες και έχουν κριθεί για την 

αποτελεσματικότητά τους είναι το Number Race (Wilson et al., 2006) και το Number worlds 

(Griffin, 2006). Χρήσιμες ιστοσελίδες στις οποίες υπάρχει ανάλογο υλικό είναι:  

 http://www.e-

yliko.gr/index.php?option=com_sppagebuilder&view=page&id=29&Itemid=210  

 http://www.pi-schools.gr/software/dimotiko/  

 http://emathima.gr/?page_id=170  

 http://11dim-evosm.thess.sch.gr/html/games/xioni/xion.html  

Ωστόσο η χρήση των απτών υλικών στη διδασκαλία των μαθηματικών είναι 

απαραίτητη για την κατανόηση εννοιών και πρέπει να περιλαμβάνονται σε κάθε μαθησιακό 

στόχο σε διαφορετικό βαθμό και ένταση που ποικίλει ανάλογα με τις ανάγκες του μαθητή. 

Υλικά που δεν πρέπει να λείπουν από τα τμήματα ένταξης είναι:  

  

Για τη διευκόλυνση του εκπαιδευτικού στην ανάπτυξη υλικού είναι χρήσιμο να 

αναζητήσετε στο google με τον όρο math worksheets generator ιστοσελίδες στις οποίες 

μπορείτε δωρεάν να κατασκευάσετε φύλλα εργασίας μαθηματικών γνώσεων και 

http://www.e-yliko.gr/index.php?option=com_sppagebuilder&view=page&id=29&Itemid=210
http://www.e-yliko.gr/index.php?option=com_sppagebuilder&view=page&id=29&Itemid=210
http://www.pi-schools.gr/software/dimotiko/
http://emathima.gr/?page_id=170
http://11dim-evosm.thess.sch.gr/html/games/xioni/xion.html


δεξιοτήτων πχ αναγνώριση, σύγκριση αριθμών, αριθμογραμμές, δεκαδικό σύστημα και 

θεσιακή αξία, αριθμητικούς συνδυασμούς, αλγόριθμους και προβλήματα σε διάφορες 

μορφές.   

- Να θυμάστε όμως ότι τίποτα δεν μπορεί να αντικαταστήσει τη χρήση των 

αντικειμένων στην κατασκευή και κατανόηση των μαθηματικών εννοιών!!!! 

Ολοκληρώνοντας την παρουσίαση θεωρούμε απαραίτητο να τονίσουμε την πολυπλοκότητα 

και τη δυσκολία του εκπαιδευτικού έργου στο τμήμα ένταξης. Ο δάσκαλος της ειδικής 

αγωγής θα πρέπει από τη μία να διαθέτει ΄βαθιά΄ γνώση του αντικειμένου των 

μαθηματικών και από την άλλη να διαθέτει πλούσιο ρεπερτόριο μεθόδων και τεχνικών 

διδασκαλίας, με στόχο την οργάνωση και εφαρμογή αποτελεσματικών προγραμμάτων 

διδασκαλίας με βάση τις δυνατότητες και αδυναμίες του κάθε μαθητή.   

 

 

 

  

  


