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Πεξίιεςε 

Σηελ παξνύζα εξεπλεηηθή πξνζπάζεηα  δηάξθεηαο  2 εηώλ εθαξκόζηεθε έλα πξόγξακκα βησκαηηθήο 

κάζεζεο ζηα καζεκαηηθά ζε κηα κειέηε πεξίπησζεο παηδηνύ  Γ΄ ηάμεο δεκνηηθνύ κε Απηηζκό 

(ρακειήο ιεηηνπξγηθόηεηαο) θαη Γέππ. Τν πξόγξακκα απηό ζηεξίρηεθε ζε ηξεηο άμνλεο: α) ζην 

θαηαζθεπαζηηθό κνληέιν δηδαζθαιίαο κέζσ ηνπ νπνίνπ ην παηδί ρξεζηκνπνίεζε ρεηξνπηαζηό πιηθό 

γηα λα θαηαζθεπάζεη, όπνηε ήηαλ δπλαηό, κόλν ηνπ ηε γλώζε ηνπ,  β) ζηε βηληενζθόπεζε κέξνπο 

ησλ καζεκάησλ θαη ηελ παξαθνινύζεζε έπεηηα απηώλ από ην ίδην ην παηδί θαη γ) ζηε ζπλεξγαζία κε 

ηελ παξάιιειε ζηήξημε ηνπ παηδηνύ ζην ζρνιείν κε ηε βνήζεηα ηεο νπνίαο κεηαβηβάζηεθε ε γλώζε 

πνπ απνθηηνύληαλ ζην ζρνιείν θαη ζε άιια πιαίζηα π.ρ. ςώληα ζην ςηιηθαηδίδηθν ηεο γεηηνληάο. Τα 

απνηειέζκαηα απηήο ηεο πξνζπάζεηαο έδεημαλ όηη ην θαηαζθεπαζηηθό κνληέιν βνήζεζε ην παηδί λα 

κάζεη βαζηθέο έλλνηεο ζηα καζεκαηηθά, όπσο ηελ έλλνηα ηνπ αξηζκνύ επεηδή ζηεξίδεηαη ζηελ 

θαηαλόεζε θαη όρη ζηε κλήκε. Η παξαθνινύζεζε ηεο βηληενηαηλίαο ηνπ καζήκαηνο απνηέιεζε έλαλ 

ηζρπξό εληζρπηή θαη ζπλέβαιε ζηε κάζεζε ηεο καζεκαηηθήο νξνινγίαο. Η βνήζεηα ηεο 
1
παξάιιειεο 

ζηήξημεο ήηαλ πνιύηηκε θαη ζηνλ ηνκέα ηεο ζπκπεξηθνξάο ηνπ παηδηνύ αιιά θαη ζηνλ ηνκέα ηεο 

κεηαβίβαζεο ηεο κάζεζεο. 

                                                           
1 Τιρ θεπμέρ μος εςσαπιζηίερ ζηην κ. Ναηαλί Αμμάπι (παιδοτςσολόγο) για ηην πολύηιμη βοήθεια ηηρ και 

ζςμπαπάζηαζή ηηρ ζε όλη ηη διάπκεια αςηήρ ηηρ πποζπάθειαρ. 
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Λέμεηο – θιεηδηά: απηηζκόο, καζεκαηηθά, ε έλλνηα ηνπ αξηζκνύ, θαηαζθεπαζηηθό κνληέιν 

δηδαζθαιίαο, κάζεζε κέζσ βηληενζθόπεζεο 

Δηζαγσγή 

Τηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο ε έξεπλα γηα ηνλ απηηζκό έρεη επηθεληξσζεί ζηε δηδαζθαιία θνηλσληθώλ 

δεμηνηήησλ. Δλώ έρεη δηελεξγεζεί  έξεπλα πάλσ ζηελ αλάπηπμε ηνπ γλσζηηθνύ ηνκέα ηεο 

αλάγλσζεο, ε έξεπλα ζηηο ζηξαηεγηθέο πνπ αθνξνύλ ηε δηδαζθαιία ησλ καζεκαηηθώλ ζε παηδηά κε 

απηηζκό είλαη πξαγκαηηθά  πεξηνξηζκέλε (National Research Council 2001). 

Γελ ππάξρεη κία απνθιεηζηηθή κέζνδνο δηδαζθαιίαο ησλ καζεκαηηθώλ γη’ απηό ην ζπγθεθξηκέλν  

πιεζπζκό,  σζηόζν δηάθνξεο δηδαθηηθέο ζηξαηεγηθέο πνπ έρνπλ ρξεζηκνπνηεζεί θαηά θαηξνύο έρνπλ 

βνεζήζεη απηνύο ηνπο καζεηέο λα επηηύρνπλ ζε θάπνην βαζκό ηθαλνπνηεηηθή θαηαλόεζε ησλ 

καζεκαηηθώλ ελλνηώλ. Οη ζηξαηεγηθέο απηέο ζπγθιίλνπλ ζηε ρξήζε επνπηηθνύ πιηθνύ θαη νπηηθώλ 

βνεζεκάησλ. Όπσο άιισζηε ππνζηεξίδεη θαη ε Miller (1998) νη καζεηέο κε ζνβαξέο δπζθνιίεο 

θαίλεηαη λα επσθεινύληαη από κεζόδνπο πνπ θηλνύληαη από ην ζπγθεθξηκέλν ζην εκη-ζπγθεθξηκέλν 

θαη ηειηθά ζην αθεξεκέλν επίπεδν. Η εθαξκνγή ηνπ πξνγξάκκαηνο Touch Math από ηνλ Berry 

D.(2007) θαη εηδηθόηεξα ε ρξήζε ηνπ επνπηηθνύ πιηθνύ  κε ηειείεο, νη νπνίεο ζαλ αξρηθή ηδέα 

ρξεζηκνπνηνύληαη θαη ζηελ παξνύζα εξεπλεηηθή πξνζπάζεηα, έρεη βνεζήζεη καζεηέο κε απηηζκό λα 

κάζνπλ λα θάλνπλ απιέο πξνζζέζεηο θαη αθαηξέζεηο.  

Ο πόλορ ηυν μαθημαηικών ζηην απόκηηζη  δεξιοηήηυν  επιβίυζηρ ζε παιδιά με αςηιζμό. 

Τν λα δηδάμνπκε καζεκαηηθά ζε έλα παηδί κε απηηζκό είλαη εμίζνπ ζεκαληηθό κε ην λα ην κάζνπκε 

λα δηαβάδεη θαη λα γξάθεη. Καηαξράο, κε ηελ ππάξρνπζα λνκνζεζία  ν πξνζαλαηνιηζκόο ηεο εηδηθήο 

αγσγήο είλαη ε ελζσκάησζε ησλ παηδηώλ ζην θαλνληθό ζρνιείν. Σπλεπώο, απηή ε ηάζε 

αλαπόθεπθηα δεκηνπξγεί ηελ αλάγθε γηα ζπκπόξεπζε (ζην βαζκό ησλ δπλαηνηήησλ ηνπ θάζε 
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παηδηνύ) κε ηνπο ζπκκαζεηέο ηνπ  θαη πξνζαξκνγή ζην αλαιπηηθό πξόγξακκα ηνπ θαλνληθνύ 

ζρνιείνπ, πνπ θπζηθά πεξηιακβάλεη καζεκαηηθά. 

Ο πην νπζηαζηηθόο όκσο ιόγνο έγθεηηαη ζην όηη κέζσ ησλ καζεκαηηθώλ ηα παηδηά κε απηηζκό 

κπνξνύλ λα βνεζεζνύλ ώζηε λα γίλνπλ –ζην κέηξν ηνπ δπλαηνύ- ιεηηνπξγηθά κέιε  ηεο θνηλσλίαο. 

Τν λα κάζνπλ βαζηθέο καζεκαηηθέο δεμηόηεηεο  όπσο  ν ρεηξηζκόο ησλ ρξεκάησλ, ε γλώζε ηεο 

ώξαο, ε κέηξεζε κηαο επηθάλεηαο, ε αλάγλσζε αξηζκώλ,  ε απιή αξηζκεηηθή, ζα ηνπο βνεζήζεη λα 

αληαπνθξηζνύλ θαιύηεξα ζηελ ελήιηθε δσή ηνπο ζε δξαζηεξηόηεηεο όπσο ηα ςώληα, ε επηινγή ηνπ 

ζσζηνύ κέζνπ κεηαθνξάο γηα ηνλ πξννξηζκό ηνπο θιπ. Γηα παξάδεηγκα, γηα λα πάξεη θάπνηνο έλα 

ιεσθνξείν πξνο έλα ζπγθεθξηκέλν πξννξηζκό απαηηεί θαη καζεκαηηθέο δεμηόηεηεο. Η αλάγλσζε 

πίλαθα δηπιήο εηζόδνπ θαη ε θαιά αλεπηπγκέλε νπηηθνρσξηθή αληίιεςε ζα βνεζήζνπλ ζε πξώηε 

θάζε ζηε ζσζηή αλάγλσζε ηνπ πίλαθα κε ηα δξνκνιόγηα ησλ ιεσθνξείσλ. Σε δεύηεξε θάζε όκσο, 

ζα ρξεηαζηεί θάπνηνο λα γλσξίδεη λα δηαβάδεη ηξηςήθηνπο αξηζκνύο γηα λα επηιέμεη ην ζσζηό 

ιεσθνξείν. Σηελ άπνςε απηή ζπγθιίλνπλ θαη νη Brown  F. & Snell M.(2000), oη νπνίεο 

ππνζηεξίδνπλ όηη νη καζεηέο κε πνιιαπιέο θαη ζνβαξέο  δπζθνιίεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ 

παηδηώλ κε απηηζκό, ρξεηάδεηαη λα δηδαρζνύλ καζεκαηηθά πνπ ζα ηνπο βνεζήζνπλ ζηηο θαζεκεξηλέο 

ηνπο ξνπηίλεο, ζα απμήζνπλ ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζηελ εζεινληηθή εξγαζία θαη ζα ηνπο βνεζήζνπλ λα 

πεξλνύλ θαιύηεξα ηνλ ειεύζεξν ρξόλν ηνπο.  

Η παξνύζα κειέηε πεξίπησζεο επηρεηξεί λα εμεηάζεη θαηά πόζν έλα πξόγξακκα απνθαηάζηαζεο ζηα 

καζεκαηηθά πνπ ζηεξίδεηαη ζην θαηαζθεπαζηηθό κνληέιν δηδαζθαιίαο  θαη ζηε ρξήζε 

ζπγθεθξηκέλσλ εκπεηξηώλ ηεο θαζεκεξηλήο δσήο κπνξεί λα βνεζήζεη έλα παηδί κε απηηζκό ρακειήο 

ιεηηνπξγηθόηεηαο λα θαηαθηήζεη ηελ έλλνηα ησλ αξηζκώλ. 

Δίζηζηαη ε δηδαζθαιία ηεο έλλνηαο ησλ αξηζκώλ λα ζπλδπάδεηαη κε ηελ νλνκαηνινγία ηνπο ή κε ηελ 

ηθαλόηεηα αξίζκεζεο (θπξίσο πξνο ηα εκπξόο). Γεληθά ππάξρεη κεγάιε αλνκνηνγέλεηα ζην πώο ηα 
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παηδηά κε απηηζκό αληηιακβάλνληαη ηελ έλλνηα ηνπ αξηζκνύ κε ό, ηη εκπεξηέρεη απηή(E.Pellikano, 

Centre for research in Autism and Education, Institut of Education, 2011). 

Τν πξόβιεκα κε ηελ θαηάθηεζε ηεο έλλνηαο ηνπ αξηζκνύ δεκηνπξγεί ε πξνβιεκαηηθή νπηηθν-ρσξηθή 

κλήκε εξγαζίαο (ην κεγαιύηεξν πξόβιεκα ησλ παηδηώλ κε απηηζκό ζην λα αλαπηύμνπλ ηελ έλλνηα 

ηνπ αξηζκνύ). Τα ηππηθά παηδηά 9 - 10 ρξνλώλ πεξλνύλ από ηελ αμία ηνπ αξηζκνύ πνπ έρνπλ 

θαηαζθεπάζεη ζηελ αλάθιεζε δεδνκέλσλ από ηε καθξνπξόζεζκε κλήκε (J. Holmes & Adams J.W., 

2006). Τα παηδηά κε απηηζκό όκσο παξαθάκπηνπλ απηό ην ζηάδην θαη απιά καζαίλνπλ απέμσ ηα 

βαζηθά αξηζκεηηθά δεδνκέλα (Dehaene & Cohen, 1995). Αλαθύπηεη επνκέλσο ν πξνβιεκαηηζκόο γηα  

ην πνηα είλαη ε θαιύηεξε πξνζέγγηζε έηζη ώζηε έλα παηδί ζην θάζκα ηνπ απηηζκνύ λα κάζεη: α) λα 

κεηξάεη β) λα απνθηήζεη αίζζεζε ηεο πνζόηεηαο ηνπ θάζε αξηζκνύ γ) λα κάζεη ηα βαζηθά 

αξηζκεηηθά δεδνκέλα ηεο πξόζζεζεο θαη ηεο αθαίξεζεο θαη ηέινο δ) λα ρξεζηκνπνηήζεη απηέο ηηο 

γλώζεηο γηα λα αγνξάζεη θάηη από ην ςηιηθαηδίδηθν ηεο γεηηνληάο ηνπ, λα «καγεηξέςεη», λα εηνηκάζεη 

ην ηξαπέδη, λα ππνινγίζεη θαηά πξνζέγγηζε πόζεο θαξακέιεο έρεη ην ζαθνπιάθη πνπ ζέιεη λα 

αγνξάζεη θιπ. 

Σε απηή ηελ εξεπλεηηθή πξνζπάζεηα δηάξθεηαο 2 εηώλ πνπ αθνξά κηα κειέηε πεξίπησζεο παηδηνύ  Γ’ 

Γεκνηηθνύ κε Απηηζκό θαη Γεππ  αλαηξέπεηαη ν θαλόλαο απηόο θαη επηρεηξείηαη ε δηδαζθαιία ησλ 

αξηζκώλ κέρξη ην 20 κε ηξόπν πνπ ζηεξίδεηαη ζην θαηαζθεπαζηηθό κνληέιν κάζεζεο θαη ζηελ 

παξαθνινύζεζε από ηε καζήηξηα ηεο βηληενζθνπεκέλεο ηαηλίαο ηνπ καζήκαηνο ηεο. 

Ο πόλορ ηηρ βινηεοζκόπηζηρ ζηην απόκηηζη δεξιοηήηυν 

Οη έξεπλεο, ηα ηειεπηαία ρξόληα, έρνπλ επηδείμεη ηελ απνηειεζκαηηθόηεηα πνπ έρεη ε  

παξαθνινύζεζε ζε βίληεν κηαο δεμηόηεηαο-ζηόρνπ από παηδηά κε απηηζκό (Charlop et al. 1983, Egel 

et al., 1981, Tryon &Keane, 1986). Σπλήζσο θηλνύληαη ζηελ θαηεύζπλζε ηεο παξαθνινύζεζεο κηαο 

βηληενηαηλίαο κε ππνθείκελα ηππηθά παηδηά λα εθηεινύλ ζπγθεθξηκέλεο ζπκπεξηθνξέο – 

δξαζηεξηόηεηεο, αλάινγα κε ην πνηνο είλαη ν ζηόρνο πνπ επηρεηξείηαη λα δηδαρζεί θάζε θνξά. Οη 
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Egel et al., 1981  δίδαμαλ ζε παηδηά κε απηηζκό  ηε δηάθξηζε ησλ ρξσκάησλ, ησλ  ζρεκάησλ, ησλ 

ελλνηώλ ηνπ ρώξνπ πάλσ θαη θάησ, βάδνληάο ηα λα παξαθνινπζήζνπλ βηληενηαηλίεο ζηηο νπνίεο 

ηππηθά παηδηά απαληνύζαλ ζσζηά ζε αλάινγεο δξαζηεξηόηεηεο. Ο Dowrick (1999) ήηαλ από ηνπο 

πξώηνπο πνπ αλέδεημαλ ηελ απνηειεζκαηηθόηεηα ηεο παξαθνινύζεζεο βηληενηαηλίαο κε ην ίδην ην 

ππνθείκελν λα εθηειεί κία δξαζηεξηόηεηα (self-modelling)  θαη λα απνηειεί ην αληηθείκελν πξνο 

πξνηππνπνίεζε. Μεηά από απηόλ πνιινί άιινη εξεπλεηέο ρξεζηκνπνίεζαλ ηε κέζνδν ηεο απηό-

πξνηππνπνίεζεο (self-modelling) ζε πεξηπηώζεηο παηδηώλ κε Γηαηαξαρή Διιεηκκαηηθήο 

Πξνζνρήο/Υπεξθηλεηηθόηεηα  (Walker & Clement, 1992; Woltersdorf, 1992), κε πξνβιήκαηα 

ζπκπεξηθνξάο (Davis, 1979), ζηελ εθκάζεζε επαγγεικαηηθώλ δεμηνηήησλ ζε άηνκα κε ειαθξά 

λνεηηθή πζηέξεζε Dowrick & Hood, (1981) θιπ. 

Τν πην ζεκαληηθό όκσο απ’ όια ηα πνξίζκαηα ησλ εξεπλώλ είλαη όηη όηαλ ε ηερληθή «ηεο 

παξαθνινύζεζεο  βηληενηαηλίαο» εθαξκόζηεθε  ζε παηδηά θαη ελήιηθεο κε απηηζκό, επλνήζεθε θαη 

επηηαρύλζεθε ε γελίθεπζε ηεο γλώζεο. Σηελ έξεπλα ησλ  Haring et al. (1987) νη δεμηόηεηεο πνπ 

αθνξνύζαλ «ην πώο ςσλίδσ» γεληθεύηεθαλ πνιύ γξήγνξα από ηνπο απηηζηηθνύο εθήβνπο πνπ 

έιαβαλ κέξνο ζηελ έξεπλα ζε δηάθνξεηηθά (από ηεο ηαηλίαο) θνηλσληθά πιαίζηα. 

Μεζνδνινγία 

Το ςποκείμενο ηηρ έπεςναρ 

Η Μαξία (ςεπδώλπκν) είλαη έλα θνξίηζη 10 εηώλ ην νπνίν έρεη δηαγλσζζεί κε απηηζκό. Ο  απηηζκόο 

είλαη κία αλαπηπμηαθή δηαηαξαρή πνπ επεξεάδεη ηηο δεμηόηεηεο επηθνηλσλίαο θαη θνηλσληθήο 

αιιειεπίδξαζεο, ηελ ηθαλόηεηα θαληαζίαο θαη ηα ελδηαθέξνληα ηνπ αηόκνπ ηα νπνία εθδειώλνληαη 

κε εκκνλέο θαη ζηεξενηππίεο (Atwood, 2009). 

Όζνλ αθνξά ην γεληθόηεξν πξνθίι ηεο παξνπζηάδεη πνηνηηθέο απνθιίζεηο ζηελ θνηλσληθή ηεο 

ζπλδηαιιαγή, έληνλε δηάζπαζε πξνζνρήο θαη έιιεηςε ζπγθέληξσζεο. Γπζθνιεύεηαη λα νξγαλώζεη 
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θαη λα πξνζαξκόζεη ηε ζπκπεξηθνξά ηεο αλάινγα κε ηηο ζπλζήθεο ηνπ πεξηβάιινληνο. Από ηελ 

άιιε, δηαηεξεί θαιή βιεκκαηηθή επαθή,  είλαη ρακνγειαζηή, επγεληθή, αλαδεηά  ην παηρλίδη κε ηα 

άιια παηδηά, ηξέθεη ηδηαίηεξε ζπκπάζεηα ζηα κηθξόηεξα ζε ειηθία κε ηα νπνία ζπλήζσο παίδεη ζηα 

δηαιιείκαηα ηνπ ζρνιείνπ.  

Ψο πξνο ην καζεζηαθό ηνκέα  δείρλεη αξλεηηθή δηάζεζε ζε νηηδήπνηε απαηηεί ηε ζπγθέληξσζε ηεο 

πξνζνρήο ηεο θαη είλαη καζεζηαθήο  θύζεο. Σηελ πεξίπησζε απηή ελαληηώλεηαη θαη εκθαλίδεη 

πξνθιεηηθή ζπκπεξηθνξά. Τηο πεξηζζόηεξεο θνξέο ρξεηάδεηαη ηζρπξό θίλεηξν θαη θαζνδήγεζε 

βήκα-βήκα γηα λα νινθιεξώζεη κηα δξαζηεξηόηεηα. 

Ο ιόγνο πνπ επηιέρζεθε ε Μαξία γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ πξνγξάκκαηνο είλαη όηη από 

ηελ αξρή ηεο θνίηεζήο ηεο ζην ζρνιείν απνηέιεζε κία πξνζσπηθή  πξόθιεζε. Η κεγάιε ηεο 

δπζθνιία λα ζπλεξγαζηεί δεκηνύξγεζε ηηο ζπλζήθεο γηα ηε δηεξεύλεζε άιισλ ηξόπσλ πξνζέγγηζεο 

ηεο καζεκαηηθήο γλώζεο. Φπζηθά ε πξνζπάζεηα απηή δελ έρεη νινθιεξσζεί θαη ζπλερίδεηαη …  

Η Μαξία θνηηά ζην Τκήκα Έληαμεο από ηελ Α΄ ηάμε ηνπ δεκνηηθνύ. To ελ ιόγσ πξόγξακκα 

εθαξκόζηεθε ζπζηεκαηηθά  ζην δεύηεξν θαη ηξίην ηξίκελν ηεο Β΄ ηάμεο θαη ζε όιε ηελ Γ΄ ηάμε. Η 

ειηθία ηεο Μαξίαο εθείλν ην δηάζηεκα ήηαλ κεηαμύ 8,5 θαη 10 εηώλ.  

Επγαλεία 

Σηελ αξρή ηεο παξνύζαο εξεπλεηηθήο πξνζπάζεηαο δόζεθαλ θάπνηα ηεζη πξνθεηκέλνπ λα 

δηεξεπλεζεί  ην γλσζηηθό πξνθίι ηνπ παηδηνύ θαη λα ηεζνύλ νη ζηόρνη ηνπ πξνγξάκκαηνο. 

Φξεζηκνπνηήζεθαλ αξρηθά θάπνηεο δηαγλσζηηθέο ζπλεληεύμεηο πάλσ ζηελ έλλνηα ηνπ αξηζκνύ (H. 

Denvir & T. Bibby) θαη ζηε ζπλέρεηα δόζεθε έλα ηεζη ειέγρνπ πξνκαζεκαηηθώλ ελλνηώλ θαη 

βαζηθώλ αξηζκεηηθώλ γλώζεσλ – κε ζηαζκηζκέλν – θαηαζθεπαζκέλν από ηε ζπγγξαθέα. Τέινο 

δόζεθε ην Raven test (coloured progressive matrices sets A, AB, B). Ο δείθηεο λνεκνζύλεο  ηεο 

ζύκθσλα κε ην Raven test ηελ εληάζζεη ζηα πιαίζηα ηεο νξηαθήο λνεκνζύλεο.  
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Σηε ζπλέρεηα θαηά ηε δηάξθεηα ησλ βησκαηηθώλ δξαζηεξηνηήησλ θαηαζθεπάζηεθε από ηε 

ζπγγξαθέα επνπηηθό πιηθό γηα ηε ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε αιιά ρξεζηκνπνηήζεθε  θαη πιηθό 

έηνηκν
2
 πνπ ζπλαληάηαη ζην εκπόξην (αξηζκνγξακκέο, θπβηθή παιάκε, αξηζκνκεραλή, ςεύηηθα 

ρξήκαηα). 

Ο ζθνπόο ηεο έξεπλαο 

Σθνπόο ηεο έξεπλαο ήηαλ  εθηηκεζεί θαηά πόζν έλα πξόγξακκα βησκαηηθήο κάζεζεο ζηα 

καζεκαηηθά κπνξεί λα βνεζήζεη νπζηαζηηθά έλα παηδί κε απηηζκό ρακειήο ιεηηνπξγηθόηεηαο θαη κε 

ηδηαίηεξα ελαληησκαηηθή ζπκπεξηθνξά. Δηδηθόηεξα ζθνπόο ηεο έξεπλαο ήηαλ λα απαληήζεη ζηα 

παξαθάησ εξσηήκαηα: 

1) Μπνξεί ην θαηαζθεπαζηηθό κνληέιν κάζεζεο γηα ηε δηδαζθαιία ησλ καζεκαηηθώλ  λα βνεζήζεη 

νπζηαζηηθά έλα παηδί κε απηηζκό; 

2) Η παξάιιειε ελίζρπζε ηεο δηδαζθαιίαο κε ηελ  παξαθνινύζεζε ηνπ καζήκαηνο από ην ίδην ην 

παηδί ζε βηληενηαηλία  εληζρύεη ηε κάζεζε ησλ καζεκαηηθώλ ελλνηώλ  πνπ δηδάζθνληαη εθείλε ηε 

ρξνληθή ζηηγκή; 

3) Η ζπλεξγαζία κε ηελ παξάιιειε ζηήξημε ηνπ παηδηνύ κπνξεί λα ζπληειέζεη ζηε γελίθεπζε ηεο 

καζεκαηηθήο  γλώζεο πνπ απνθηηέηαη ζην ζρνιείν κε ηελ ελζσκάησζε απηήο ζε δξαζηεξηόηεηεο 

θαζεκεξηλήο ξνπηίλαο; 

 

 

 

 

                                                           
2
  το υλικό ήταν ευγενική χορηγία της Eταιρείας Διερευνητική Μάθηση (www.why.gr) 
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Σρεδηαζκόο ηεο έξεπλαο 

Η παξνύζα έξεπλα ζηεξίρζεθε ζε δύν βαζηθνύο άμνλεο. Ο πξώηνο άμνλαο πεξηειάκβαλε ην 

ζεσξεηηθό κνληέιν δηδαζθαιίαο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε  θαη ην πώο απηό εθαξκόζηεθε. 

Τν κνληέιν δηδαζθαιίαο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε ζηεξίδεηαη ζηηο αξρέο ηνπ θνλζηξνπθηηβηζκνύ 

(θαηαζθεπαζηηθό κνληέιν δηδαζθαιίαο). Γύν βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ κνληέινπ απηνύ είλαη α) ε 

ρξήζε επνπηηθνύ πιηθνύ πξνθεηκέλνπ λα δεκηνπξγεζνύλ αλαπαξαζηάζεηο ηνπ επηζπκεηνύ 

γλσζηηθνύ αληηθεηκέλνπ θαη β) ε εθαξκνγή ηεο απνθηεζείζαο γλώζεο ζε πνηθηιία βησκαηηθώλ 

θαηαζηάζεσλ. 

Αλαιπηηθόηεξα, ζπγθεθξηκέλα πιηθά επηιέρζεθαλ ηελ θαηάιιειε ρξνληθή ζηηγκή έηζη ώζηε ην 

ηειηθό απνηέιεζκα λα κελ είλαη  κηα πξσηνεπίπεδε γλώζε (νλνκαηνινγία) αιιά ε βαζύηεξε κάζεζε 

ηνπ αξηζκεηηθνύ ζπζηήκαηνο θαη ε εθαξκνγή απηήο ηεο κάζεζεο θαη’ επέθηαζε ζε δεμηόηεηεο ηεο 

θαζεκεξηλήο δσήο ηνπ παηδηνύ κε ηε βνήζεηα ηεο παξάιιειεο ζηήξημεο ζην ζρνιείν. Η 

απνκάθξπλζε από ην θαζηεξσκέλν ζπκπεξηθνξηζηηθό κνηίβν ηεο επαλεηιεκκέλεο ηξνθνδόηεζεο 

ησλ ίδησλ εξεζηζκάησλ θαηά ην νπνίν ε κάζεζε επηηπγράλεηαη κέζα από ηε ζπλερή επαλάιεςε 

αθνινπζεί επίζεο ηηο αξρέο ηνπ θνλζηξνπθηηβηζκνύ. Σηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε επηρεηξήζεθε  έλα 

ζπλδπαζηηθό ζρήκα, πξσηόηππν θαη νπζηαζηηθό, δεδνκέλνπ όηη ε γλώζε πνπ εγθαζηδξύεηαη είλαη 

απηή πνπ έρεη θαηαλνεζεί θαη ρξεζηκνπνηεζεί ζε δηαθνξεηηθά πεξηβάιινληα, ηδίσο όηαλ απηά 

εκπεξηέρνπλ  ηηο «ξνπηίλεο» ηνπ παηδηνύ, όπσο είλαη ηα ςώληα ζην ςηιηθαηδίδηθν ηεο γεηηνληάο. 

Ο δεύηεξνο άμνλαο αθνξνύζε ηελ παξαθνινύζεζε ηεο βηληενηαηλίαο ηνπ καζήκαηνο από ην ίδην ην 

παηδί. Καηαξράο, ε ηδέα απηή πξνήιζε από ην ίδην ην παηδί αιιά έπεηηα  θαη από ζρεηηθή έξεπλα ζηε 

βηβιηνγξαθία. Σύκθσλα κε ηνπο M.H. Charlop-Christy, Loc Le & K.A. Freeman (2000) ηα παηδηά κε 

απηηζκό καζαίλνπλ πην εύθνια κία δεμηόηεηα θαη ηε γεληθεύνπλ κε ηαρύηεξν ξπζκό αλ ηελ 

παξαθνινπζήζνπλ ζηελ ηειεόξαζε από όηη αλ ηελ παξαθνινπζήζνπλ λα εμειίζζεηαη δσληαλά 

κπξνζηά ηνπο. 
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Γηαδηθαζία 

Σηελ αξρή ηεο θάζε ζρνιηθήο ρξνληάο (όηαλ ε Μαξία μεθίλεζε λα θνηηά ζηελ Β΄  θαη ζηε 

Γ΄Γεκνηηθνύ αληίζηνηρα) δηελεξγήζεθε θιηληθή καζεκαηηθή ζπλέληεπμε πξνθεηκέλνπ λα 

απνζαθεληζηεί ην γλσζηηθό πξνθίι (νη δπλαηόηεηέο θαη νη αδπλακίεο) ηνπ παηδηνύ ζηα καζεκαηηθά 

ηε δεδνκέλε ρξνληθή ζηηγκή .  

Σθνπόο ηνπ πξνγξάκκαηνο ήηαλ ε Μαξία λα κάζεη λα ρξεζηκνπνηεί ηνπο αξηζκνύο, λα ηνπο 

θαηαιαβαίλεη θαη λα ηνπο εθαξκόδεη ζηελ  θαζεκεξηλή ηεο δσή. Έπεηηα ηέζεθαλ νη ζηόρνη ηνπ 

πξνγξάκκαηνο νη νπνίνη πξννδεπηηθά ήηαλ: 

1. Να δηαβάδεη ζσζηά ηνπο αξηζκνύο κέρξη ην 20. 

2. Να γξάθεη ζσζηά ηνπο αξηζκνύο κέρξη ην 20. 

3. Να κπνξεί λα αλαπαξηζηά ηνπο αξηζκνύο ζε πξαμηαθό επίπεδν. 

4. Να κπνξεί αλαπαξηζηά ηνπο αξηζκνύο ζε εηθνληθό επίπεδν. 

5. Να κπνξεί αλαπαξηζηά ηνπο αξηζκνύο ζε λνεξό επίπεδν. 

6. Να ρξεζηκνπνηεί ηνπο αξηζκνύο ζηελ αξηζκνκεραλή. 

7. Να  ρξεζηκνπνηεί ηνπο αξηζκνύο ζηελ εθηέιεζε ζπληαγώλ καγεηξηθήο. 

8. Να εληνπίδεη ηε ζέζε ησλ αξηζκώλ ζηελ αξηζκνγξακκή. 

9. Να κπνξεί λα παίμεη θηδάθη, αγώλεο δξόκνπ πάλσ ζε αξηζκνγξακκή θαη άιια παξόκνηα 

παηρλίδηα. 

10. Να  ρξεζηκνπνηεί ηνπο αξηζκνύο γηα λα θηηάρλεη πνζά ρξεκάησλ.  

11. Να  ρξεζηκνπνηεί ηνπο αξηζκνύο γηα λα ςσλίδεη ζην ςηιηθαηδίδηθν ηεο γεηηνληάο ηεο. 

Παξάιιεια κε ηνπο αλσηέξσ ζηόρνπο «δνπιεύηεθε» ε έλλνηα ηεο πξόζζεζεο θαη ηεο αθαίξεζεο 

βησκαηηθά θαη ε εθηέιεζε απιώλ πξάμεσλ. 
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Η Υινπνίεζε ησλ παξαπάλσ ζηόρσλ πξαγκαηνπνηήζεθε ζε δύν θάζεηο. Σηελ Α΄ θάζε 

πξαγκαηνπνηήζεθε ε εθκάζεζε ησλ αξηζκώλ από ην 1 κέρξη ην 10 θαη ε δηδαζθαιία ησλ πξάμεσλ 

ηεο πξόζζεζεο θαη ηεο αθαίξεζεο. Η θάζε απηή είρε νπζηαζηηθά μεθηλήζεη από ηε Β΄ Γεκνηηθνύ.  

Σηε θάζε απηή εθαξκόζηεθαλ δύν θαηλνηνκίεο. Η κία αθνξά ηνλ ηξόπν κε ηνλ νπνίν καζεύηεθαλ νη 

αξηζκνί από ην 1 κέρξη ην 10 από ην παηδί. Η κέζνδνο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε εθαξκόδεηαη  

πεηξακαηηθά ηα ηειεπηαία 7 ρξόληα από ηε ζπγγξαθέα κε πνιύ ζεηηθά απνηειέζκαηα θαη ζηνρεύεη 

ζηελ απεπζείαο λνεξή απεηθόληζε ησλ αξηζκώλ, ρσξίο ν καζεηήο λα ρξεζηκνπνηεί ηα δάρηπιά ηνπ 

(σο ελδηάκεζν ζηάδην) γηα λα κεηξήζεη κε απώηεξν ζθνπό θαη ηε λνεξή εθηέιεζε ησλ πξάμεσλ. 

Η δεύηεξε θαηλνηνκία αλαθέξεηαη ζηε δηδαζθαιία ηεο πξόζζεζεο θαη ηεο αθαίξεζεο. Η πξόζζεζε 

θαη ε αθαίξεζε δηδάρηεθαλ από ηελ πξώηε ζηηγκή ηαπηόρξνλα θαη όρη ρσξηζηά όπσο είζηζηαη  λα 

εθαξκόδεηαη ζηα ζπκπεξηθνξηζηηθά κνληέια πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη επξέσο ζην ρώξν ηεο Δηδηθήο 

Αγσγήο. Η ηαπηόρξνλε δηδαζθαιία ησλ πξάμεσλ δελ επηβαξύλεη ην κλεκνληθό ηνκέα. Από ηελ αξρή 

μεθαζαξίδεηαη ε κεηαμύ ηνπο ζρέζε θαη απηό ιακβάλεηαη σο δεδνκέλν πνπ απνζεθεύεηαη  κε ηα 

θαηάιιεια νπηηθά βνεζήκαηα σο κία «εηθόλα» ζηε κλήκε, ρσξίο λα ρξεηαζηεί επεμεξγαζία από ηε 

κλήκε εξγαζίαο ε νπνία ζηελ πεξίπησζε ησλ παηδηώλ κε απηηζκό όπσο δείρλνπλ θαη νη έξεπλεο 

(Steele et al., 2007 , Williams et al., 2005) είλαη ηδηαίηεξα επηβαξπκέλε.  

Η θαηεύζπλζε απηή ζηε δηδαζθαιία είλαη παξάιιειε θαη  κε  ηηο νδεγίεο πνπ δίλνληαη από ην 

Υπνπξγείν Παηδείαο ηεο Βξεηαλίαο γηα ηε δηδαθηηθή πξνζέγγηζε ζηα καζεκαηηθά ησλ  παηδηώλ κε 

απηηζκό (The National Numeracy Strategy, 2001). 

                                                                                                              
Σσήμα 1. 
ζύζηημα απίθμηζηρ με κοςκίδερ 

 

Σσήμα 3. 
ζύγκπιζη ποζοηήηων με εύπεζη 

διαθοπάρ 

 

Σσήμα 2. 
ππόζθεζη και αθαίπεζη ανηίζηποθη 

ζσέζη 
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  Σηε δεύηεξε θάζε δηδάρηεθαλ νη αξηζκνί από ην 10 κέρξη ην 20. Η θάζε απηή δηελεξγήζεθε ηελ 

επόκελε ζρνιηθή ρξνληά, όηαλ ε Μαξία ήηαλ ζηελ Γ΄ Γεκνηηθνύ.  Τε ρξνληά εθείλε επηδηώρζεθε 

κέζα από ηελ  νπζηαζηηθή επαθή θαη κάζεζε ηνπ δεθαδηθνύ ζπζηήκαηνο αξίζκεζεο, λα κάζεη λα 

δηαβάδεη θαη λα γξάθεη ζσζηά ηνπο αξηζκνύο πνπ ππεξβαίλνπλ ηε δεθάδα θαη θηάλνπλ κέρξη ην 20. 

Παξάιιεια κε απηό ην ζηόρν «δνπιεύηεθε» θαη ε πνζνηηθνπνίεζε ησλ αξηζκώλ από ην 10 κέρξη ην 

20 πξνθεηκέλνπ ε γλώζε πνπ απνθηνύζε λα βαζηδόηαλ πξώηα  ζηελ θαηαλόεζε θαη έπεηηα ζηε 

κλήκε. Οη αξηζκνί πνπ πνζνηηθνπνηνύληαλ εθαξκόδνληαλ θάζε θνξά θαη ζε άιια πιαίζηα, 

αλεμαξηήησο ηνπ αλ γλσζηηθά είραλ απηνκαηνπνηεζεί ή όρη. Τειηθά, ε γλώζε ηνπο επήιζε κέζσ ηεο 

αιιειεπίδξαζεο κε ηα πνηθίια εξεζίζκαηα πνπ ε Μαξία  εξρόηαλ ζε επαθή. 

Αλαιπηηθόηεξα: 

Γηδάρηεθε ηελ έλλνηα ηεο δεθάδαο κε ηε ρξήζε δηάθνξσλ πιηθώλ θαη παξάιιεια ηελ έλλνηα ηνπ 

ζπλόινπ. Έλα ζπζηεκαηηθό ιάζνο ζηε θάζε απηή αθνξνύζε ηε δεκηνπξγία ζπλόισλ  πνπ δελ είραλ 

θνηλά ραξαθηεξηζηηθά (θαζόιηα θαη γόκεο καδί). Δπίζεο, ε Μαξία δπζθνιεύηεθε πνιύ  λα 

θαηαιάβεη ηηο αξρηθέο ηάμεηο ελόο ζπκπεξηιεπηηθνύ ζπλόινπ. Γηα παξάδεηγκα ήηαλ ζε ζέζε λα πεη 

όηη ην θαξπνύδη είλαη θξνύην, αδπλαηνύζε όκσο λα θηηάμεη έλα ζύλνιν από (10) δηαθνξεηηθά είδε 

θξνύησλ. Όηαλ ηηο δίλνληαλ αληηθείκελα από δύν αξρηθέο ηάμεηο πξαγκάησλ, όπσο  δώα ηεο ζηεξηάο 

θαη δώα ηεο ζάιαζζαο θαη ηεο δεηνύληαλ λα θηηάμεη έλα ζύλνιν από δέθα δώα ηεο ζάιαζζαο, 

ζπλαληνύζε αξθεηή δπζθνιία ζην λα ηα δηαθξίλεη θαη λα ηα εληάμεη ζε έλα ζπκπεξηιεπηηθό ζύλνιν. 

Βέβαηα  θαη ν παξάγνληαο ηεο δηάζπαζεο πξνζνρήο δπζρέξαηλε ηέηνηνπ είδνπο δξαζηεξηόηεηεο. Η 

ρξήζε ζπλόισλ κε ζπγθεθξηκέλα πιηθά πνπ ελζαξξύλζεθε ζε απηή ηε θάζε είηε κέζα από 

δξαζηεξηόηεηεο καγεηξηθήο ζηελ θνπδίλα ηνπ ζρνιείνπ, είηε κέζα από ην παηρλίδη ηνπ ζνύπεξ 

κάξθεη είρε σο βαζηθό ζηόρν ηελ θαηαζθεπή αξηζκεηηθώλ πνζνηήησλ από ην 10 κέρξη ην 20. 

Ιδηαίηεξε δπζθνιία ππήξμε κε ηελ νλνκαηνινγία ησλ αξηζκώλ 11, 12 θαη 20, θαηλόκελν ην νπνίν 

παξαηεξείηαη γεληθώο ζε παηδηά κε εηδηθέο καζεζηαθέο δπζθνιίεο αιιά θαη δηάρπηε αλαπηπμηαθή 

δηαηαξαρή. Η δπζθνιία απηή μεπεξάζηεθε ζηε κελ πεξίπησζε ησλ αξηζκώλ 11 θαη 12 κε ηε 
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ζπλεηξκηθή ηνπο ηαύηηζε κε ζηίρνπο ζπγθεθξηκέλσλ ηξαγνπδηώλ ελώ ζηελ πεξίπησζε ηνπ 20 κε 

ζπγθεθξηκέλν ρνξεπηηθό πνπ δεκηνπξγήζεθε καδί κε ηε καζήηξηα γηα ηε ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε. 

Τν ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ ηεο καζήηξηαο ήηαλ ην ηξαγνύδη θαη ν ρνξόο, όπνηε βνήζεζε ηδηαίηεξα ε 

ζύλδεζε ηεο νλνκαηνινγίαο ησλ αξηζκώλ κε δύν ηξαγνύδηα από αγαπεκέλεο ηεο ηξαγνπδίζηξηεο.  

Σπκπεξαζκαηηθά ζε απηή ηε θάζε:    

1) Καηαζθεπή αξηζκώλ κε δηάθνξα πιηθά:                               

 δπκαξηθά, όζπξηα, πιαζηηθά θξνύηα      

 θαιακάθηα, μπιάθηα 

 πιηθό θπβηθήο παιάκεο 

  

Σρήκα 4. 

2) Σύλδεζε αξηζκώλ κε αξηζκεηηθέο πνζόηεηεο: 

 

Σρήκα 5.  

Παηρλίδη κε ζπλδπαζκό ληόκηλν θαη αξηζκεηηθώλ θαξηώλ γηα 

αληηζηνίρεζε κεηαμύ ζπκβνιηθήο θαη πνζνηηθήο 

αλαπαξάζηαζεο ησλ αξηζκώλ. Τν ζπγθεθξηκέλν παηρλίδη 

κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί θαη γηα εμάζθεζε ζηα αξηζκεηηθά 

δεδνκέλα ηεο πξόζζεζεο θαη ηεο αθαίξεζεο. 
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3) Παηρλίδη «θηδάθη
3
»:  

Σρήκα 6.                                                                       Σρήκα 7. 

     

Γηα λα επηηεπρζεί ε επηηπρήο ζπκκεηνρή ηεο Μαξίαο ζην ζπγθεθξηκέλν παηρλίδη πξνεγήζεθε κία 

πξνπαξαζθεπαζηηθή πεξίνδνο πνπ πεξηειάκβαλε αξρηθά ηνλ πξνζαλαηνιηζκό ζην ρώξν ηνπ 

ζπγθεθξηκέλνπ παηρληδηνύ θαη ηελ θίλεζε. Απηό ήηαλ θαη ην πην δύζθνιν ζεκείν. Όηαλ έξηρλε ην 

δάξη αδπλαηνύζε λα πξνρσξήζεη κε βάζε ηε ζεηξά ησλ αξηζκώλ ηνπ παηρληδηνύ. Οπόηε κεζνιάβεζε 

έλα δηάζηεκα 2 κελώλ γηα λα κπνξέζεη λα θηλείηαη ζσζηά ζην ρώξν ηνπ παηρληδηνύ θαη λα κε 

ράλεηαη. Ψζηόζν, εκέξεο όπνπ  ε δηάζεζε ηεο ήηαλ ηδηαίηεξα ελαληησκαηηθή, θάζε πξνζπάζεηα 

έπεθηε ζην θελό. Γηα ην ζθνπό απηό ε παξνπζία ελόο παηδηνύ κηθξόηεξεο ηάμεο (ζπγθεθξηκέλα από 

ηε Β΄ δεκνηηθνύ ν νπνίνο εξρόηαλ ζην ηκήκα έληαμεο) ζην παηρλίδη ρξεζίκεπζε σο  πνιύ θαιόο 

εληζρπηήο γηα λα κπνξεί ε Μαξία λα θαηεπζύλεηαη ζσζηά ζην ρώξν ηνπ παηρληδηνύ, λα παίξλεη ηε 

ζεηξά ηεο θαη λα ξίρλεη ην δάξη θαη ηέινο λα θάλεη βήκαηα αλάινγα κε ηελ πνζόηεηα ησλ θνπθίδσλ 

πνπ έθεξλε ε δαξηά ηεο. 

 

                                                           
3
 το υλικό ήταν ευγενική χορηγία της Eταιρείας Διερευνητική Μάθηση (www.why.gr) 
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Σρήκα 8. 

 

Σηγά ζηγά όκσο ε ζπγθεθξηκέλε απηή κνξθή ζύζηαζεο ηεο δεθάδαο (από δηάθνξα νκνεηδή 

αληηθείκελα) αληηθαηαζηάζεθε από κία πην αθαηξεηηθή κνξθή ζπκβνιηζκνύ, όπσο είλαη νη δεζκίδεο 

κε ηα θαιακάθηα.  

Μεηέπεηηα, όηαλ έδεημε λα έρεη θαηαλνήζεη απηή ηε κνξθή ζπκβνιηζκνύ ηεο δεθάδαο έγηλε 

κεηάβαζε ζην πιηθό ηεο δεθαδηθήο παιάκεο. Παξαθάησ αθνινπζνύλ παξαδείγκαηα όπνπ ε Μαξία 

ζρεκαηίδεη ηνπο αξηζκνύο 11 θαη 12 κε ην ζπγθεθξηκέλν πιηθό θαη έπεηηα ηνπο πιεθηξνινγεί ζηελ 

αξηζκνκεραλή. Φαξαθηεξηζηηθή δπζθνιία ήηαλ ε «θπζηθή» ηεο ηάζε λα πξνηηκά λα θηηάμεη ηε 

δεθάδα κε 10 θπβάθηα (10 μερσξηζηέο κνλάδεο). Όηαλ γηλόηαλ ππαηληγκόο γηα έλαλ άιιν ηξόπν, πην 

γξήγνξν,  επέιεγε ηε δεθάδα θαη ακέζσο κεηά κία επόκελε δεθάδα γηα λα ζπκβνιίζεη ηε κνλάδα ηνπ 

11. Τόηε γίλνληαλ εξσηήζεηο ζε ζρέζε κε ην «ζπάζηκν» ηνπ αξηζκνύ  θαη ηειηθά ε Μαξία θαηέιεγε 

ζηε ζσζηή απάληεζε. Απηό θαίλεηαη μεθάζαξα ζηηο εηθόλεο ηνπ πξώηνπ παξαδείγκαηνο. 
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1
ν
 παξάδεηγκα (Σρήκα 9.) 

 

 

2
ν
 παξάδεηγκα (ζρήκα 10.) 

 

Τν επόκελν επνπηηθό κέζν πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ηελ αλαπαξάζηαζε ησλ αξηζκώλ ήηαλ ε 

αξηζκνγξακκή. Τν πην αγαπεκέλν παηρλίδη ηεο Μαξίαο ήηαλ νη αγώλεο απηνθηλήησλ κε δάξηα. Σε κία 

Εδώ ενιςχυτήσ 

ήταν οι 

μαρκαδόροι με 

τουσ οποίουσ θα 

ηωγράφιηε ςτο 

τζλοσ του 

μαθήματοσ. 
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κνξθή παηρληδηνύ ζηόρνο ήηαλ λα θηάζεη ν παίθηεο ζην ηέξκα πνπ ήηαλ ην 20. Όπνηνο  έθηαλε 

πξώηνο ήηαλ ν ληθεηήο. Σε κία πην «απαηηεηηθή» κνξθή ηνπ παηρληδηνύ ν παίθηεο έπξεπε λα 

απεηθνλίδεη άιινηε κε θπβάθηα ηνλ αξηζκό-ζηαζκό θαη άιινηε κε ρξήκαηα. 

 

Σρήκα 11. 

 

Σρεκαηηζκόο ησλ  8 επξώ (ζρήκα12.) 
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Αληηζηνίρεζε ηνπ πνζνύ ησλ 8 επξώ ζηελ αξηζκνγξακκή (ζρήκα 13.) 

 

Σρεκαηηζκόο 11 ιεπηώλ ζηελ αξηζκνγξακκή (ζρήκα 14.) 

 

 

Οη εληζρπηέο 

 

Ο ξόινο ησλ εληζρπηώλ ήηαλ ηδηαηηέξσο ζεκαληηθόο γηαηί δνκνύζε ηε ζπκπεξηθνξά ηεο Μαξίαο 

θάζε θνξά πνπ ε δηάζεζή ηεο γηλόηαλ ελαληησκαηηθή θαη πξνθιεηηθή θαη αξληόηαλ λα ζπλεξγαζηεί 

ζε νηηδήπνηε.  

Καζώο άιιαδαλ νη ηάμεηο, άιιαδαλ θαη νη εληζρπηέο. Σηελ Α΄ δεκνηηθνύ πξνθεηκέλνπ λα 

ζπλεξγαζηεί ζε θάπνηα καζεζηαθή δξαζηεξηόηεηα απέδσζε πνιύ ε ελίζρπζε κε θάπνην γιπθό σο 

αληακνηβή ή κε θάπνην παηρλίδη  πνπ είρε θέξεη από ην ζπίηη ηεο (ζπλήζσο απηό ήηαλ κηα θάξκα κε 

δώα). Σηε Β΄ δεκνηηθνύ επηηεύρζεθε ην πέξαζκα ζε πνην «εθιεπηπζκέλνπο εληζρπηέο» όπσο ήηαλ ε 

δσγξαθηθή θαη ε αθξόαζε θάπνηνπ ηξαγνπδηνύ. Τέινο,  ζηελ Γ΄ δεκνηηθνύ αλαδεηνύζε λα 

παξαθνινπζήζεη ην βίληεν κε ην κάζεκά ηεο, όπνπ ην ραξαθηεξηζηηθό εδώ ήηαλ όηη πξνζπαζνύζε 

λα αλαπαξαγάγεη κέζσ κίκεζεο ηα ιόγηα ηεο ηαηλίαο, ζπλήζσο ήηαλ ηα δηθά κνπ ιόγηα πνπ επεδίσθε 

λα πεη. Με απηό ηνλ ηξόπν απνηύπσλε πην εύθνια ηελ νξνινγία ησλ καζεκαηηθώλ πνπ 

ρξεζηκνπνηνύληαλ ζηα καζήκαηα όπσο δεθάδεο, κνλάδεο, άζξνηζκα, αξηζκνγξακκή θιπ. Δπίζεο, 
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αξθεηά ζπρλά θαηαζθεύαδα παδι κε ηνπο αγαπεκέλνπο ηεο ήξσεο. Όηαλ ήηαλ ζπγθεληξσκέλε ζηε 

δξαζηεξηόηεηα πνπ θάλακε θαη απαληνύζε ζσζηά, ηόηε θέξδηδε έλα θνκκάηη από ην παδι ην νπνίν 

έβιεπε ηειηθά νινθιεξσκέλν όηαλ είρε επηηύρεη νξηζκέλν αξηζκό ζσζηώλ απαληήζεσλ. 

 

 

 
πάδι κε ηνπο αγαπεκέλνπο ηεο ήξσεο (Σρήκα 15.) 

 

Απνηειέζκαηα – αμηνιόγεζε –πξνηάζεηο 

Τα απνηειέζκαηα έδεημαλ όηη δνπιεύνληαο κε επνπηηθό πιηθό ζην ζπγθεθξηκέλν επίπεδν 

αλαπαξάζηαζεο ηεο γλώζεο ήηαλ κία επηηπρήο ζηξαηεγηθή πνπ βνήζεζε ζηελ αλάπηπμε δεμηνηήησλ 

αξίζκεζεο, αληηζηνίρεζεο ηεο πνζόηεηαο, ζύλδεζεο ησλ αξηζκώλ κε ηελ θαζεκεξηλή δσή θαη 

ρεηξηζκνύ ησλ ρξεκάησλ. Όπσο πνιιά παηδηά κε απηηζκό, έηζη θαη ε Μαξία είλαη νπηηθόο ηύπνο θαη 

επσθειείηαη από κία πξνζέγγηζε πινύζηα ζε πνιιά θαη πνηθίια νπηηθά εξεζίζκαηα. Σπλεπώο, ην 

θαηαζθεπαζηηθό κνληέιν κάζεζεο επλόεζε ζηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε ηελ πξνζέγγηζε ηεο 

καζεκαηηθήο γλώζεο δηόηη ε κάζεζε επήιζε κέζσ ηεο εκπεηξίαο θαη ηεο ελαζρόιεζεο κε ηα 

πξάγκαηα θαη όρη κέζσ ηεο κλήκεο. 

Η παξαθνινύζεζε από ην ίδην ην παηδί ηνπ καζήκαηνο ζε βηληενηαηλία απνηειεί ελζαξξπληηθό 

δείθηε γηα ην πώο ηα παηδηά κε απηηζκό κπνξνύλ λα δηεπθνιπλζνύλ ζηελ πξνζέγγηζε ηεο 
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καζεκαηηθήο γλώζεο. Δηδηθόηεξα, ε Μαξία ππνδπόκελε ηε δαζθάια ηεο ηελ ώξα πνπ 

παξαθνινπζνύζε ηε βηληενηαηλία ή αξγόηεξα, ρξεζηκνπνηνύζε ζην ιεμηιόγην ηεο καζεκαηηθή 

νξνινγία. Αλ ιεθζεί ππόςε θαη ην γεγνλόο όηη ηα παηδηά ζην θάζκα ηνπ απηηζκνύ ζπλαληνύλ 

κεγάιεο δπζθνιίεο ζηελ θαηαλόεζε θαη ζηε ρξήζε ηεο καζεκαηηθήο νξνινγίαο  (Sheila Bell, 2002), 

ηόηε κπνξνύκε λα θαηαιάβνπκε πόζν ε ρξήζε ρεηξαπηηθνύ πιηθνύ από ην ίδην ην ππνθείκελν ζε 

ζπλδπαζκό κε ηε βηληενηαηλία  ζπληέιεζαλ ζηελ ηαπηόρξνλε  ζύλδεζε ηνπ ιεθηηθνύ κέξνπο ησλ 

καζεκαηηθώλ (νξνινγία) κε ην πξαθηηθό κέξνο (ηηο δξαζηεξηόηεηεο αξίζκεζεο, ζεηξνζέηεζεο, 

κέηξεζεο ρξεκάησλ θιπ.). 

Όηαλ ρξεζηκνπνηνύληαλ θύιια εξγαζίαο αληί ηνπ ρεηξνπηαζηνύ πιηθνύ, ε δηδαθηηθή πξνζέγγηζε 

γηλόηαλ ιηγόηεξν επνηθνδνκεηηθή θαη ε Μαξία επεδείθλπε, ζπρλά από ηελ αξρή, αξλεηηθή θαη 

επηζεηηθή  δηάζεζε ζην λα ηα ζπκπιεξώζεη.  Η πην αθαηξεηηθή κνξθή ελόο θύιινπ εξγαζίαο ακέζσο 

ύςσλε έλαλ ηνίρν αλάκεζα ζηε Μαξία θαη ζε εκέλα. Με ηελ παξάιιειε ζηήξημε δίλακε αγώλα θάζε 

θνξά γηα λα κπνξέζνπκε λα μεπεξάζνπκε απηή ηελ αξλεηηθή ζηάζε. Παξόια απηά, απηό ήηαλ θάηη 

πνπ ηειηθά δελ επηηεύρζεθε. Σε δξαζηεξηόηεηεο πξνζνκνίσζεο ηεο θαζεκεξηλήο δσήο κέζα ζηελ 

ηάμε  θαη αξγόηεξα ζε αληίζηνηρεο εθηόο ηάμεο (π.ρ. ζην ςηιηθαηδίδηθν), ε Μαξία εκθάληδε πςειό 

θίλεηξν  ζπκκεηνρήο θαη ελδηαθέξνληνο. Φξεζηκνπνηώληαο πξαγκαηηθά ρξήκαηα θαη αγνξάδνληαο 

κε απηά κηθξνπξάγκαηα από ην ςηιηθαηδίδηθν ηεο γεηηνληάο –όια απηά θπζηθά κε ηελ απνθιεηζηηθή 

ζπκβνιή ηεο παξάιιειεο ζηήξημεο- ε Μαξία ραηξόηαλ αιιά από ηελ άιιε ηθαλνπνηνύληαλ θαη έλαο 

βαζηθόο ζηόρνο: ε αλαγθαηόηεηα ησλ αξηζκώλ θαη ηνπ ρεηξηζκνύ ησλ ρξεκάησλ, πξάγκαηα γηα ηα 

νπνία ηεο δίλνληαλ εμεγήζεηο. 

Σην κέιινλ ε Μαξία ζα κπνξνύζε λα εθαξκόζεη ηηο γλώζεηο πνπ απέθηεζε ζε εθπαηδεπηηθά 

παηρλίδηα ζηνλ ππνινγηζηή έηζη ώζηε λα εκπινπηηζηεί ην πξόγξακκα ηεο κε θαηλνύξγηα εξεζίζκαηα 

θαη λα απνθεπρζεί κε απηό ηνλ ηξόπν  ε αλία, ε έιιεηςε ελδηαθέξνληνο θαη ε θνύξαζε. 
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Δπίζεο, ζα κπνξνύζε ε ρξήζε πξαγκαηηθώλ ρξεκάησλ λα επεθηαζεί θαη ζε άιια πιαίζηα όπσο ζην 

καλάβηθν, ζην θνύξλν θαη ζην ζνύπεξ κάξθεη. 
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