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Πώς μπορεί το διδακτικό μοντέλο του εποικοδομητισμού να βοηθήσει 

μαθητές με δυσκολίες στα μαθηματικά; Η περίπτωση της επίλυσης 

προβλημάτων πολλαπλασιασμού και διαίρεσης. 

 

Έλενα  Χανιώτη, M.Sc., Ειδική Παιδαγωγός στο Τ.Ε. του 5
ου

 Δημοτικού 

Σχολείου Κηφισιάς 

 
Περίληψη 

Το παρόν άρθρο παρουσιάζει μία έρευνα που εξέτασε κατά πόσο οι μαθητές με δυσκολίες στα μαθηματικά 

μπορούν να βελτιώσουν την ικανότητά τους να επιλύουν αριθμητικά προβλήματα πολλαπλασιασμού και 

διαίρεσης με βάση τις αρχές του εποικοδομητισμού Το δείγμα της έρευνας αποτέλεσαν μαθητές της τετάρτης 

δημοτικού που είχαν δυσκολίες στα μαθηματικά. Οι μαθητές των δύο τμημάτων χωρίστηκαν αντίστοιχα σε δύο 

ομάδες: την ερευνητική και την ομάδα ελέγχου. Η μία ομάδα ακολούθησε παρέμβαση για ένα μήνα με βάση το 

παραδοσιακό μοντέλο διδασκαλίας (στηριζόμενο στις αρχές του συμπεριφορισμού) και η άλλη με βάση το 

μοντέλο που στηρίζεται στις αρχές του κοινωνικού κονστρουκτιβισμού (ή εποικοδομητισμού). Προτού ξεκινήσει 

η παρέμβαση οι μαθητές συμπλήρωσαν ένα τεστ με προβλήματα των τεσσάρων πράξεων και μετά την 

ολοκλήρωσή της ένα ανάλογο του αρχικού τεστ. Τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν ότι και οι δύο ομάδες 

βελτίωσαν την ικανότητά τους να λύνουν προβλήματα αλλά για την ερευνητική ομάδα η διαφορά ήταν  ποσοτική 

και κυρίως ποιοτική. 

 
Λέξεις-κλειδιά: μαθησιακές δυσκολίες στα μαθηματικά - προβλήματα πολλαπλασιασμού &  διαίρεσης -  

κατασκευαστικό μοντέλο διδασκαλίας- κονστρουκτιβισμός 
 

1. Εισαγωγή 

 

Η διδασκαλία των μαθητών με δυσκολίες στα μαθηματικά κυριαρχείται από δύο μύθους. Ο 

πρώτος μύθος στηρίζεται στην άποψη ότι οι μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες  (Μ.Δ.) 

διαφέρουν κατά πολύ από τον υπόλοιπο μαθητικό πληθυσμό και έτσι η διδασκαλία των 

μαθημάτων πρέπει να γίνεται σε υπεραπλουστευμένη μορφή διαφορετικά θα δυσκολευτούν να 

την καταλάβουν. Ο δεύτερος μύθος  στο ότι οι μαθητές με Μ.Δ. είναι όπως όλοι οι άλλοι 

μαθητές μέσα στην τάξη και επομένως, όταν η διδασκαλία στην τάξη είναι καλή, αυτό θα 

επηρεάσει θετικά όλους τους μαθητές. 

Το σημείο σύγκλισης των δύο μύθων έγκειται στην περιορισμένη δυνατότητα που έχουν οι 

μαθητές με Μ.Δ. να ανέλθουν στα ανώτερα στρώματα της μαθησιακής κυριαρχίας: διάκριση, 

γενίκευση, προσαρμογή (Σαλβαράς, Ι. 2000). Από τη μια ενθαρρύνεται η άποψη ότι οι μαθητές 

γίνονται παθητικοί δέκτες των πληροφοριών ενώ από την άλλη δε λαμβάνονται  υπόψη οι 

ιδιαίτερες μαθησιακές συνθήκες και διδακτικές μέθοδοι που έχουν ανάγκη οι μαθητές αυτοί.  

 Συνεπώς τίθεται το ζήτημα για το ποια τελικά είναι η ενδεδειγμένη μορφή διδασκαλίας 

των μαθηματικών σε μαθητές με Μ.Δ.  

 Καταρχήν, υπάρχει η άποψη ότι εκπαιδευτική ισότητα δε σημαίνει να δέχεται ο κάθε 

μαθητής την ίδια ακριβώς διδασκαλία αλλά να γίνονται κατάλληλες και λογικές ρυθμίσεις 
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προκειμένου όλοι οι μαθητές να έχουν πρόσβαση στη γνώση και να προοδεύουν. Απαιτείται 

δηλαδή μία εξατομίκευση του διδακτικού περιεχομένου και της διδασκαλίας. Χρειάζεται όμως 

προσοχή έτσι ώστε η εξατομίκευση να μην οδηγήσει στην υπεραπλούστευση του 

περιεχομένου (NCTM,2000). Aς  ληφθεί υπόψη ότι οι μαθητές που διδάσκονται αποκλειστικά 

με αναλυτικές μεθόδους διδασκαλίας μπορεί να ερμηνεύσουν τα μαθηματικά ως μία στατική 

διαδικασία που είναι άσχετη με τα προβλήματα της καθημερινής ζωής. Το Εθνικό Συμβούλιο 

των Δασκάλων των Μαθηματικών της Αμερικής (NCTM, 1989) εξέφρασε την ανησυχία του 

για το ότι αρκετοί μαθητές δε θεωρούν τα μαθηματικά πολύτιμο εργαλείο για μάθηση, 

επικοινωνία και επίλυση προβλημάτων.  

Από την άλλη μεριά οι μαθητές που μένουν μόνο στη δική τους ανακάλυψη μπορεί να 

χάσουν κάποιες ουσιαστικές πληροφορίες και να μην μπορέσουν να αναπτύξουν κάποιες 

δεξιότητες. 

Οι παραδοσιακές μέθοδοι διδασκαλίας που εφαρμόζονται μέχρι σήμερα δεν έχουν 

επιφέρει ουσιαστική αλλαγή στην επίδοση των μαθητών με δυσκολίες στα μαθηματικά. Ο 

Hiebert (1999) είναι σύμφωνος με την παραπάνω άποψη. Ύστερα από ανάλυση των 

εκπαιδευτικών προγραμμάτων της Αμερικής, της Γερμανίας και της Ιαπωνίας διαπίστωσε ότι η 

έμφαση δίνεται στη διαδικασία και στο προϊόν της. Δηλαδή οι μαθητές μαθαίνουν να 

κατακτούν κάποιες διαδικασίες χωρίς όμως παράλληλα να δίνουν την απαιτούμενη προσοχή 

στην εννοιολογική κατανόηση αυτών. Υποστήριξε ότι όταν η διδασκαλία  δεν εξισορροπεί την 

εκμάθηση δεξιοτήτων και διαδικασιών με την παράλληλη εννοιολογική κατανόηση αυτών και 

την επίλυση προβλημάτων, τότε καταλήγει να γίνεται προβληματική. Αυτός είναι ο ένας 

βασικός άξονας που πρέπει να ληφθεί υπόψη. 

Ο άλλος αφορά την ενθάρρυνση των μαθητών να χρησιμοποιούν τους δικούς τους τρόπους 

που οδηγούν στη λύση του προβλήματος. Αυτοί οι τρόποι που επινοούν οι ίδιοι οι μαθητές 

τους βοηθούν να «γενικεύσουν» τα βήματα που ακολούθησαν στην επίλυση ενός προβλήματος 

και να αποκτήσουν αυτοπεποίθηση (NCTM, 2000). 

Επίσης, αν ληφθεί υπόψη  ότι κάθε παιδί αξίζει να έχει θετική ανατροφοδότηση στα 

μαθηματικά (NCTM, 2000) και ότι όλα τα παιδιά μπορούν να μάθουν (Boyles & Contadino, 

1997, σελ.18), αν οι συνθήκες είναι κατάλληλες, τότε συνάγεται ότι: α) όλοι  οι μαθητές 

μπορούν να μάθουν αλλά με διαφορετικό τρόπο και β) όλοι μπορούν με την ανάλογη βοήθεια 

να αναγνωρίσουν τις δυνατότητές τους και να τις χρησιμοποιήσουν προς όφελός τους. Βέβαια, 

εξαρτάται από τους δασκάλους κατά πόσο θα παρέχουν στους μαθητές ποικίλες και 

αποτελεσματικές διδακτικές καταστάσεις που θα προωθήσουν κάθε μαθησιακό στιλ. 
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Επομένως, η λύση για εποικοδομητική διδασκαλία βρίσκεται κάπου στη μέση. Ο 

δάσκαλος παίρνει τις διδακτικές του αποφάσεις ανάλογα με τις εκάστοτε ανάγκες του μαθητή 

του, τη δεδομένη χρονική στιγμή και τη δεξιότητα που πρέπει να διδαχθεί. Όταν  χρειαστεί 

γίνεται αρκετά σαφής και αναλυτικός: παρέχει εξηγήσεις, προτυποποιεί μία δεξιότητα ή μία 

έννοια, δίνει ευκαιρίες για εφαρμογή της νέας γνώσης προκειμένου να βεβαιωθεί για την 

κυριαρχία της και για τη γενίκευσή της. Αλλά και πάλι, όταν ο μαθητής του δεν το έχει 

ανάγκη, υποβοηθεί τη μάθησή του δημιουργώντας καταστάσεις ώστε να ανακαλύψει μόνος 

του τη νέα γνώση και να κατασκευάσει το δικό του νόημα (Mercer, Cecil D. &  Holly B., 

1996).  

Αυτή η λύση περιγράφεται εξολοκλήρου από τις αρχές του κοινωνικού 

κονστρουκτιβισμού οι οποίες και χρησιμοποιήθηκαν στα πλαίσια της παρούσας έρευνας σε 

σχέση με το σχεδιασμό της παρέμβασης  για την αντιμετώπιση των Μ.Δ. στην επίλυση 

προβλημάτων πολλαπλασιασμού και διαίρεσης.  

Η παρούσα έρευνα προτείνει το κονστρουκτιβιστικό μοντέλο διδασκαλίας ως το πλέον 

κατάλληλο για την αντιμετώπιση των δυσκολιών στα μαθηματικά. Παρόλα αυτά όμως 

υπάρχουν ερευνητές όπως η Tarver S.(1996) που αντιμάχονται αυτού. Η Tarver S.(1996) 

υποστηρίζει ότι ο κονστρουκτιβισμός είναι ισοδύναμος της ανακαλυπτικής μάθησης και ότι ως 

παιδαγωγική προσέγγιση είναι πολύ πιθανό να οδηγήσει σε μεγαλύτερη αποτυχία τους 

μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες. Σθεναρά τάσσεται υπέρ της άμεσης διδασκαλίας (direct 

instruction) ως την πιο αποτελεσματική προσέγγιση για την εκπαίδευση αυτών των μαθητών. 

Θα πρέπει να διευκρινιστεί ότι κάποια πράγματα δεν μπορούν να τα μάθουν οι μαθητές 

μέσω του κονστρουκτιβιστικού μοντέλου. Ακόμα και ο Ernst von Glaserfeld (1991), ο οποίος 

θεωρείται ως ο πιο ένθερμος υποστηρικτής του κονστρουκτιβισμού, αναγνωρίζει ότι η 

απομνημόνευση κάποιων πραγμάτων  είναι αναπόφευκτη στην εκπαίδευση. Αυτό όμως δε 

σημαίνει ότι οι μαθητές θα πρέπει να  λειτουργούν ως παθητικοί αποδέκτες πληροφοριών που 

δέχονται χωρίς σκέψη ό, τι τους προσφέρει ο δάσκαλος-πομπός. Εκτός αυτού, το 

συμπεριφορικό μοντέλο στα τόσο χρόνια εφαρμογής του το μόνο που έχει καταφέρει είναι η 

αποστροφή των μαθητών για τα μαθηματικά, η έλλειψη ενδιαφέροντος και ενθουσιασμού γι’ 

αυτά και η διαμόρφωση της άποψης ότι τα μαθηματικά είναι απρόσιτα.  

Αυτό επιβεβαιώνεται και από την έρευνα των Mtetwa & Garofalo (1989). Οι ερευνητές 

διαπίστωσαν ότι οι μαθητές πιστεύουν: α) ότι τα μαθηματικά είναι ένα σύνολο κανόνων που 

απαιτούν απομνημόνευση και επαναληπτική εξάσκηση για να επιτύχει κάποιος σε αυτά, β) ότι 

τα προβλήματα έχουν πάντοτε μία σωστή απάντηση και γ) ότι οι άνθρωποι που χρησιμοποιούν 

τα μαθηματικά είναι «ιδιοφυείς». 
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 Ακόμη και σε αυτό τον τομέα τον κονστρουκτιβιστικό μοντέλο διδασκαλίας υπερτερεί 

έναντι του συμπεριφορικού. Οι μαθητές της ερευνητικής ομάδας που ακολούθησαν 

πρόγραμμα παρέμβασης βασισμένο στο κονστρουκτιβιστικό μοντέλο διδασκαλίας, μετά την 

ολοκλήρωσή του είχαν περισσότερο ενθουσιασμό στο να ασχοληθούν με τα μαθηματικά, να 

χρησιμοποιήσουν χειραπτικό υλικό (manipulatives) για να λύσουν προβλήματα και να 

επιχειρηματολογήσουν με τους συμμαθητές τους για τη λύση ενός προβλήματος.  

 

2. Μεθοδολογία  

 

2.1 Το δείγμα της έρευνας 

 

Το δείγμα της έρευνας (ερευνητική και ομάδα ελέγχου) αποτέλεσαν 24 μαθητές δύο 

τμημάτων της τετάρτης  τάξης (12 μαθητές από το Δ΄1 και 12 αντίστοιχα από το Δ΄2) ενός 

δωδεκαθέσιου Δημοτικού Σχολείου στον Αγ. Στέφανο Αττικής.   

Στην αρχή δόθηκε ένα τεστ (το προτέστ) στους μαθητές του κάθε τμήματος. Η επιλογή 

των μαθητών που αποτέλεσαν την ομάδα έρευνας και την ομάδα ελέγχου έγινε με βάση το 

κριτήριο του 70% της μαθησιακής κυριαρχίας στο τεστ. Δηλαδή για να θεωρηθεί ένας μαθητής 

ότι δεν έχει πρόβλημα στο να λύνει μαθηματικά προβλήματα του επιπέδου της τάξης του θα 

έπρεπε να έχει πάρει στο τεστ βαθμό άνω του 70%.  

Η επίδοση του 70% δε συνιστά απόλυτο κριτήριο για το χαρακτηρισμό ενός μαθητή. 

Στην περίπτωση αυτή δε θα μπορούσαν τα αποτελέσματα της έρευνας να ισχύσουν σε 

πληθυσμούς με Μ.Δ. γιατί το δείγμα δε θα ήταν «καθαρός» πληθυσμός με Μ.Δ. Για να 

αποφευχθεί λοιπόν οποιοδήποτε σφάλμα στην αντιπροσωπευτικότητα του δείγματος, η 

δασκάλα κάθε τμήματος σύγκρινε τα αποτελέσματα του κάθε μαθητή στο προτέστ με το 

σχολικό βαθμό του και το γενικότερο επίπεδό του στα μαθηματικά. Όταν ο βαθμός του μαθητή 

στο προτέστ προσέγγιζε το σχολικό βαθμό του στα μαθηματικά συνυπολογιζόμενης της 

γνώμης του δασκάλου του για τις μαθηματικές του ικανότητες, τότε ο συγκεκριμένος μαθητής 

αποτελούσε υποκείμενο του δείγματος.  

Με αυτά τα κριτήρια συστήθηκε το δείγμα της έρευνας. Το κοινωνικοοικονομικό και 

μορφωτικό επίπεδο των οικογενειών των μαθητών των δύο τμημάτων κάλυπτε όλες τις 

βαθμίδες.  

2.2 Ο σκοπός της έρευνας 
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Σκοπός της έρευνας ήταν να εξετάσει με ποια μέθοδο οι μαθητές με δυσκολίες στα 

μαθηματικά αποδίδουν καλύτερα στην επίλυση αριθμητικών προβλημάτων. Η μια ομάδα του 

δείγματος ακολούθησε το παραδοσιακό μοντέλο διδασκαλίας και η άλλη ομάδα το μοντέλο 

που στηρίζεται στις αρχές του κοινωνικού κονστρουκτιβισμού. 

2.3 Οι μεταβλητές της έρευνας 

 

Στην παρούσα έρευνα οι ανεξάρτητες μεταβλητές είναι η κονστρουκτιβιστική  

παρέμβαση, η συμπεριφοριστική παρέμβαση  και το φύλο των μαθητών. 

 Οι εξαρτημένες μεταβλητές είναι η επίδοση των μαθητών, η οποία επηρεάζεται από 

την αντίστοιχη παρέμβαση στο μετατέστ, οι  μεταβλητές της σκέψης και του αλγορίθμου οι 

οποίες επίσης επηρεάζονται από την αντίστοιχη παρέμβαση που δέχτηκαν οι μαθητές. 

2.4 Τα μέσα συλλογής των δεδομένων 

 

Όλοι οι μαθητές και των δύο τμημάτων συμπλήρωσαν στο τελευταίο τρίμηνο της 

τετάρτης δημοτικού ένα αρχικό τεστ (το προτέστ). Το τεστ αυτό, όπως επιβεβαιώθηκε από τη 

δασκάλα του άλλου τμήματος και από το διευθυντή του σχολείου, είχε απαιτήσεις συμβατές με 

την ηλικία των μαθητών. Το αντικείμενο που αξιολογήθηκε μέσω αυτού του τεστ ήταν 

προβλήματα πολλαπλασιασμού, διαίρεσης, πρόσθεσης και αφαίρεσης απλά (με μία πράξη) και 

σύνθετα (με περισσότερες πράξεις). 

Στην έρευνα αυτή μας ενδιέφερε κατά κύριο λόγο η επίδοση των μαθητών στα 

προβλήματα πολλαπλασιασμού και διαίρεσης (επιπέδου τετάρτης δημοτικού). Παρόλα αυτά, 

για να αποφύγουμε την πιθανότητα των σωστών απαντήσεων στην τύχη συμπεριλάβαμε και 2 

προβλήματα πρόσθεσης και αφαίρεσης ενδιάμεσα, όπως το ίδιο είχαν κάνει σε έρευνά τους οι 

Fischbein, Deri, Sainati Nello & Sciolis Marino (στο Βοσνιάδου Σ., Ψυχολογία των 

μαθηματικών, 1998). 

Μετά από χρονικό διάστημα ενός μηνός οι μαθητές και των δύο τάξεων συμπλήρωσαν 

ένα δεύτερο τεστ, όμοιο με το πρώτο (το μετά-τεστ). Τα προβλήματα είχαν αναδιατυπωθεί και 

οι αριθμοί είχαν αλλάξει. Αυτό το τεστ βαθμολογήθηκε από άλλο πρόσωπο που δεν 

εμπλεκόταν στην έρευνα το οποίο ακολούθησε τους κανόνες βαθμολόγησης που είχε ορίσει η 

ερευνήτρια. 

Επίσης, κατά τη διάρκεια της παρέμβασης στην ερευνητική ομάδα χρησιμοποιήθηκαν 

12 Φύλλα Εργασίας Ένταξης κατασκευασμένα από την ερευνήτρια. Τα φύλλα αυτά δίνονταν 

στους μαθητές της ερευνητικής ομάδας σε κάθε συνάντηση. Περιείχαν προβλήματα με 
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θεματολογία που άγγιζε τα ενδιαφέροντα των παιδιών, όπως είχε προκύψει από σχετική 

διερεύνηση. 

2.4.1 Βαθμολόγηση 

 

Η βαθμολόγηση των τεστ έγινε ως εξής: 

Το κάθε σωστά λυμένο πρόβλημα των τεστ βαθμολογούνταν με 10. Τα προβλήματα σε 

κάθε τεστ ήταν 10 οπότε το άριστα για κάθε τεστ ήταν το 100. Λόγω της πρόθεσής για 

ποιοτική ανάλυση κωδικοποιήθηκε η μεταβλητή της σκέψης, του αλγόριθμου και του σωστού 

αποτελέσματος. Όταν ένα πρόβλημα ήταν σωστά λυμένο δηλαδή αντιστοιχούσε σε βαθμό 10, 

η σκέψη αντιστοιχούσε σε βαθμό 5, ο αλγόριθμος σε 3 και το τελικό αποτέλεσμα σε βαθμό 2.  

2.5 Τρόπος και διαδικασία συγκεντρώσεως των δεδομένων 

Α) Πρώτο στάδιο της διαδικασίας 

 

Στην αρχή της έρευνας δόθηκε στους μαθητές και των δύο τμημάτων ένα τεστ (Τ1) με 

10 μαθηματικά προβλήματα (επιπέδου τετάρτης δημοτικού) για να το συμπληρώσουν.  Όσοι 

μαθητές κατάφερναν να έχουν βαθμό στο τεστ πάνω από 70% δεν θα έπαιρναν μέρος στην 

έρευνα. Αντίθετα, όσοι είχαν βαθμό κάτω από το 70% θα έπαιρναν μέρος στην έρευνα. 

Συνεπώς, με το αρχικό τεστ διευθετήθηκε ο τελικός αριθμός των συμμετεχόντων στην έρευνα 

είτε αυτοί άνηκαν στην ερευνητική ομάδα είτε στην ομάδα ελέγχου.  

Β) Δεύτερο στάδιο της διαδικασίας 

 
Στη συνέχεια εφαρμόσαμε για διάστημα τεσσάρων εβδομάδων στους μαθητές της 

ερευνητικής ομάδας που είχαν μαθησιακές δυσκολίες στα μαθηματικά την κατασκευαστική 

προσέγγιση στην επίλυση των λεκτικών προβλημάτων πολλαπλασιασμού και διαίρεσης. Η 

ομάδα ελέγχου την ίδια περίοδο ακολούθησε τη λογική προσθετική διαδικασία μαθήσεως. 

Συγκεκριμένα οι μαθητές της ερευνητικής ομάδας παρακολουθούσαν τρεις φορές την 

εβδομάδα μαθήματα ενισχυτικής διδασκαλίας πάνω στην επίλυση λεκτικών προβλημάτων 

πολλαπλασιασμού και διαίρεσης τα οποία διαρκούσαν μία διδακτική ώρα (45 λεπτά). Οι 

μαθητές  της ομάδας ελέγχου την ίδια περίοδο ασχολήθηκαν με το ίδιο είδος προβλημάτων 

αλλά μέσα από την παραδοσιακή μέθοδο διδασκαλίας.  

Γ) Τρίτο στάδιο της διαδικασίας 
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Μετά το διάστημα των εβδομάδων της παρέμβασης, χορηγήθηκε ένα δεύτερο τεστ 

επίδοσης (Τ2).Το τεστ Τ2 ήταν παράλληλο του Τ1 και είχε την ίδια δομή στη σύνθεση, στις 

επιδιώξεις και στις δυσκολίες. Για να εξακριβωθεί η ποσότητα της αλλαγής του  κάθε μαθητή 

στο δείγμα αφαιρέθηκε η επίδοσή που είχε στο Τ1 από την επίδοση που είχε στο Τ2.  

Για να διαπιστωθεί η ποσότητα της αλλαγής μεταξύ της ερευνητικής ομάδας και της 

ομάδας ελέγχου αφαιρέθηκε ο μέσος όρος της επίδοσης της ερευνητικής ομάδας στο Τ1 από 

τον αντίστοιχο μέσο όρο στο Τ2. Έπειτα πραγματοποιήθηκε το ίδιο για την ομάδα ελέγχου. 

Στο τέλος συγκρίθηκαν οι διαφορές των μέσων όρων (ΜΟ) των δύο ομάδων της έρευνάς. 

 

3. Αποτελέσματα 

3.1 Η αξιοπιστία των προτέστ –μετατέστ 

Για τον έλεγχο της αξιοπιστίας επιλέχθηκε να εφαρμοστεί η «ισοδύναμων τύπων 

αξιοπιστία» (Βάμβουκας, Μ. Ι., 2002).. Ο δείκτης συνάφειας Spearman μεταξύ των δύο 

μετρήσεων αποτελεί και το δείκτη αξιοπιστίας του τεστ (Παρασκευόπουλος, Ι.Ν. 1993). Το 

χρονικό διάστημα που μεσολάβησε μεταξύ των δύο μετρήσεων δεν ήταν αρκετά μεγάλο, έτσι 

ώστε άλλοι παράγοντες όπως η ωρίμανση, να επηρεάσουν την αξιοπιστία του τεστ.  

Ο συντελεστής του Spearman είναι ίσος με 0.655 και στατιστικά σημαντικός (p= 

0.001). Είναι κατανοητό ότι η πληροφορία που δίνεται από τους βαθμούς του Τ2 έχει υψηλή 

σχέση με τους αντίστοιχους βαθμούς του Τ1. Οπότε οποιαδήποτε συμπερασματολογία πρέπει 

να γίνει στη νέα μεταβλητή που δημιουργήθηκε και όχι απευθείας στα αποτελέσματα του Τ2.  

3.2 Η εγκυρότητα των προτέστ –μετατέστ 

Ένας τρόπος για να μετρηθεί η εγκυρότητα του τεστ είναι μέσω των συσχετίσεων των 

προβλημάτων που αποτελούν το τεστ με τη γενική επίδοση (προτέστ), ξεχωριστά για τους 

μαθητές της ομάδας ελέγχου και της ερευνητικής ομάδας. Για τις συσχετίσεις αυτές 

χρησιμοποιήθηκε ο συντελεστής συσχέτισης του Spearman για τους λόγους που έχουν ήδη 

αναφερθεί. 

Με τον ίδιο τρόπο ελέγχθηκε  η εγκυρότητα σε παρόμοια έρευνα που έκανε η Candice 

L. Ridlon (2004) στην οποία εφάρμοσε το κονστρουκτιβιστικό μοντέλο διδασκαλίας για να 

βελτιώσει την ικανότητα επίλυσης προβλημάτων μαθητών ΣΤ δημοτικού που αντιμετώπιζαν 

δυσκολίες. 

Στην ομάδα ελέγχου υπάρχουν γενικά υψηλά θετικές συσχετίσεις (p=0.02 για το 10
ο
 

πρβλ, p= 0,01 για όλα τα υπόλοιπα εκτός των προβλημάτων 1, 3 και 9). Η ερευνητική ομάδα 
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δίνει ακόμα υψηλότερες συσχετίσεις (p= 0.04 για το 1
ο
 πρβλ και p = 0,01 για όλα τα υπόλοιπα 

εκτός του προβλήματος 2, βλ. παράρτημα). 

3.3 Περιγραφικά μέτρα 

Σε αυτήν την ενότητα γίνεται η αριθμητική περιγραφή των δεδομένων της έρευνας, 

κατηγοριοποιώντας τις τιμές της κάθε μεταβλητής βάσει της αντίστοιχης ομάδας στην οποία 

ανήκει. 

 

Πίνακας 1. Περιγραφικά μέτρα για τις μεταβλητές: επίδοση προτέστ, επίδοση μετατέστ, σκέψη 

και αλγόριθμος σε σχέση με την ομάδα που ανήκει η κάθε μεταβλητή. 

Το πιο ενδιαφέρον κομμάτι του πίνακα 1 είναι η βελτίωση που παρατηρείται στα 

αποτελέσματα της ερευνητικής ομάδας. Βλέπουμε ότι υπάρχει μόλις μια αύξηση κατά 2 

μονάδες από το Τ1 στο Τ2 για την ομάδα ελέγχου σε αντίθεση με την αύξηση κατά 15 μονάδες 

στην ερευνητική ομάδα. Όμοια παρατηρούμε για τη μεταβλητή της σκέψης μια μείωση κατά 

μισή μονάδα στην ομάδα ελέγχου και αύξηση κατά 6 μονάδες στην ερευνητική ομάδα. Το ίδιο 

συμβαίνει και για τη μεταβλητή του αλγορίθμου.  

3.4 Ανάλυση της διαφοράς των δύο ομάδων στο μετατέστ  

 

Σε αυτό το σημείο δίνεται απάντηση στο βασικότερο ερώτημα της έρευνας: αν δηλαδή 

η παρέμβαση είχε σημαντική επίδραση στις απαντήσεις των μαθητών ή τελικά οι δυο μέθοδοι 

διδασκαλίας είχαν τα ίδια αποτελέσματα. 

Για το σκοπό αυτό χρησιμοποιείται μια  νέα μεταβλητή που είναι η διαφορά των βαθμών 

μεταξύ των Τ1 και Τ2 (βλ. πίνακα 2) και πάνω σε αυτή εφαρμόζεται ο  αντίστοιχος έλεγχος.  

 

 

Ομάδες 

  

Προτέστ 

Τ1 

 

Μετατέστ 

Τ2 

Σκέψη 

στο 

προτέστ 

Σκέψη 

στο 

μετατέστ 

Αλγόριθμος 

στο 

προτέστ 

Αλγόριθμος 

στο 

μετατέστ 

Ερευνητική Μέσος 

όρος 

42.42 56.91 19.13 25.91 15.42 21.82 

  Διάμεσος 48.50 64.00 21.25 30.00 17.50 25.00 

  Τυπική 

απόκλιση 

20.29 21.39 9.31 9.95 8.58 9.56 

Ελέγχου  Μέσος 

όρος 

50.17 52.67 23.33 22.92 17.08 19.17 

  Διάμεσος 51.00 52.50 25.00 25.00 17.50 20.00 

  Τυπική 

απόκλιση 

10.13 12.16 5.37 4.50 5.82 5.97 
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Πίνακας 2.  Έλεγχοι κανονικότητας για τη διαφορά των δύο τεστ  

 

Πίνακας 3. Αποτελέσματα του two-samples t-test για τα προτέστ και μετατέστ στις  δυο 

ομάδες.  

Ο πίνακας 3 παρουσιάζει τους ελέγχους κανονικότητας για τη διαφορά των δύο τεστ ανά 

ομάδα. Τα παρατηρούμενα επίπεδα σημαντικότητας είναι μεγαλύτερα από 5% και μπορούμε 

να εφαρμόσουμε τον παραμετρικό έλεγχο two-samples t-test. Η πρώτη γραμμή του πίνακα 4 

εμπεριέχει τη συμπερασματολογία για την παρέμβαση. Ο           

έλεγχος διατυπώθηκε με την ακόλουθη μορφή υποθέσεων: 

0H : Οι μέσοι όροι της αύξησης της επίδοσης από το προτέστ στο μετατέστ μεταξύ των δύο 

ομάδων (ερευνητικής και ελέγχου) δε διαφέρουν. 

1H : Οι μέσοι όροι της αύξησης της επίδοσης από το προτέστ στο μετατέστ μεταξύ των δύο 

ομάδων (ερευνητικής και ελέγχου) διαφέρουν. 

 Ομάδες Kolmogorov-Smirnov(a) Shapiro-Wilk 

  Statistic df Sig. Statistic df Sig. 

Διαφορά Ερευνητική 0.214 11 0.172 0.918 11 0.302 

 Ελέγχου 0.149 12 0.200 0.905 12 0.186 

  Levene's 

Test for 

Equality of   

Variances 

 

 

 

t-test  για την ισότητα των μέσων όρων 

  F Sig. t df Sig. 

(2-

tailed) 

Mean 

Difference 

Std. Error 

Difference 

95% Confidence 

Interval of the 

Difference 

 

 Lower               

Upper 

Διαφορά Οι 

διακυμάνσεις 

θεωρούνται 

ίσες 

0.096 0.759 2.823 21.000 0.010 11.409 4.041 3.006 19.812 

 Οι 

διακυμάνσεις 

δε θεωρούνται 

ίσες 

  2.790 18.670 0.012 11.409 4.090 2.838 19.980 
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Παρατηρούμε στη στήλη Mean Difference ότι η βελτίωση των βαθμών μετά την 

παρέμβαση είναι κατά μέσο όρο 11 μονάδες μεγαλύτερη από την αντίστοιχη της συμβατικής 

μεθόδου.   Το κυριότερο στοιχείο είναι το παρατηρούμενο επίπεδο σημαντικότητας το οποίο 

είναι μικρότερο του 5%. Συνεπώς η διαφορά αυτή είναι στατιστικά σημαντική υποδηλώνοντας 

μια θετική επίδραση της παρέμβασης.  

3.4 Ανάλυση της διαφοράς των δύο ομάδων σε σχέση με τις μεταβλητές της σκέψης και  

του αλγορίθμου 

Η παρέμβαση είχε μια στατιστικά σημαντική μεγαλύτερη θετική επίδραση στους 

μαθητές της ερευνητικής ομάδας που ακολούθησαν την κονστρουκτιβιστική παρέμβαση απ’ 

ότι στους μαθητές της ομάδας ελέγχου που ακολούθησαν την παραδοσιακή μέθοδο 

διδασκαλίας. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η σύγκριση των δύο μεθόδων σε κάποιες από 

τις συνιστώσες που αποτελούν τα τεστ. Δύο από αυτές είναι η μεταβλητή της σκέψης και του 

αλγορίθμου. Για την εφαρμογή αυτού του ελέγχου δημιουργήθηκε μια νέα μεταβλητή που 

είναι η διαφορά μεταξύ της σκέψης στο Τ2 και στο Τ1. Αντίστοιχα το ίδιο έγινε και για τον 

αλγόριθμο.   

Αναλυτικότερα, όπως προέκυψε από τον έλεγχο t-test για την ισότητα των μέσων όρων η 

μεταβλητή που περιγράφει τη διαφορά μεταξύ προτέστ και μετατεστ στη σκέψη των μαθητών 

να επιλύουν μαθηματικά προβλήματα είναι στατιστικώς σημαντική σε επίπεδο στατιστικής 

σημαντικότητας p <.001 και η διαφορά μεταξύ των δύο ομάδων είναι 7 μονάδες. Σε σχέση με 

τη διαφορά μεταξύ προτέστ και μετατέστ στον αλγόριθμο των πράξεων με τις οποίες 

επιλύονταν τα προβλήματα η διαφορά μεταξύ των δύο ομάδων (ερευνητικής και ελέγχου) – 

όπως διαπιστώθηκε από τα αποτελέσματα του Mann-Whitney test – είναι στατιστικώς 

σημαντική (Mann-Whitney  U=24, p=0.05). 

Παρατηρούμε ότι και οι δύο έλεγχοι είναι στατιστικά σημαντικοί γεγονός που δείχνει ότι 

η διαφορά που είχε εντοπιστεί μεταξύ των δύο μεθόδων σε αυτές τις μεταβλητές είναι 

πραγματική και δεν οφείλεται σε τυχαιότητα του δείγματος. 

 

4.  Συζήτηση 

Η διαπίστωση ότι οι μαθητές με Μ.Δ. στα μαθηματικά που ακολούθησαν το 

κατασκευαστικό μοντέλο διδασκαλίας βελτίωσαν γενικά την ικανότητά τους να λύνουν 

αριθμητικά προβλήματα σε μεγαλύτερο βαθμό σε σύγκριση με τους μαθητές που 

ακολούθησαν την παραδοσιακή μέθοδο επιβεβαιώνεται και από άλλες έρευνες. Γενικώς, όμως 

στη βιβλιογραφία είναι πολύ μικρός ο αριθμός των ερευνών που έχουν ασχοληθεί με 
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κονστρουκτιβιστική παρέμβαση  σε μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες στα μαθηματικά. Γι 

αυτό και οι βιβλιογραφικές αναφορές είναι περιορισμένες. 

Η έρευνα των Ginsburg-Block & Fantuzzo (1998) έδειξε ότι η διδασκαλία η οποία 

βασίζεται στην επίλυση προβλημάτων (με βάση τις αρχές του κονστρουκτιβισμού) και στη 

συνεργασία των μαθητών αύξησε την επίδοσή τους στα μαθηματικά, τα κίνητρα και την 

αυτοεκτίμησή μαθητών τρίτης και τετάρτης δημοτικού με μαθησιακές δυσκολίες.  

Παράλληλα ευρήματα προκύπτουν και  από τις έρευνες των  Cobb, Wood & Yackel, 

(1991a), των Cobb et al., (1991) και των Wood & Sellars, (1996). Οι ερευνητές παρατήρησαν  

ακόμη ότι αυτού του είδους η διδασκαλία ενθάρρυνε την ουσιαστική επικοινωνία και 

ανταλλαγή ιδεών στα μαθηματικά μεταξύ μαθητών με δυσκολίες και συγχρόνως βελτίωσε την 

επίδοσή τους στα μαθηματικά.  Σύμφωνα ως προς αυτό είναι και τα αποτελέσματα από τη δική 

μας έρευνα. Κατά τη φάση της παρέμβασης στην ερευνητική ομάδα, όπου δίδασκα, 

παρατήρησα ότι κάποιοι  μαθητές (με πιο σοβαρές δυσκολίες στα μαθηματικά) οι οποίοι στην 

αρχή ήταν διστακτικοί στη συνέχεια άρχισαν σταδιακά να παίρνουν θάρρος και να 

συμμετέχουν στις συζητήσεις που γίνονταν μέσα στην τάξη.  

Τα αποτελέσματα της παρούσας έρευνας συμφωνούν και με την έρευνα των Jitendra A. 

et al. (1998) σε μαθητές τρίτης δημοτικού με μαθησιακές δυσκολίες στα μαθηματικά που 

σκοπό είχε οι μαθητές να αποκτήσουν δεξιότητες επίλυσης προβλημάτων. Το κοινό 

χαρακτηριστικό στις δύο έρευνες είναι ότι δόθηκε έμφαση να μάθουν οι μαθητές να φτιάχνουν 

ένα σχήμα για το πρόβλημα που διαβάζουν. Στο τέλος της παρέμβασης τα παιδιά της 

ερευνητικής ομάδας μπόρεσαν να γενικεύσουν αυτά που έμαθαν σε διαφορετικού είδους 

προβλήματα από αυτά που είχαν διδαχθεί.  

Παρόμοια, σε μία έρευνα των Van Luit J E. H.& Naglieri J. A., (1999) που αφορούσε 

την επίλυση προβλημάτων πολλαπλασιασμού και διαίρεσης σε μαθητές με δυσκολίες στα 

μαθηματικά (από 9 έως 11 ετών), οι μαθητές είχαν την ευκαιρία μέσα από συζήτηση με το 

δάσκαλο στην τάξη και τη διαδικασία της φωναχτής σκέψης να αναπτύξουν τις δικές τους 

στρατηγικές προβλημάτων. Στο τέλος και εκείνης της έρευνας και της δικής μας, οι μαθητές 

της ερευνητικής ομάδας, επειδή είχαν δουλέψει πάνω σε στρατηγικές επίλυσης προβλημάτων 

και ενθαρρύνονταν διαρκώς να αναπτύσσουν και δικές τους, τα πήγαν πολύ καλύτερα από την 

ομάδα ελέγχου στο μετατέστ. 

 Επίσης, να τονιστεί ότι στην παρούσα έρευνα κατά τη φάση της παρέμβασης 

χρησιμοποιήθηκε από τους μαθητές της ερευνητικής ομάδας χειραπτικό υλικό προκειμένου να 

διευκολυνθούν οι μαθητές στους αλγόριθμους των πράξεων των προβλημάτων και στην 

αναπαράσταση των προβλημάτων στο μυαλό τους. Το ίδιο εφαρμόστηκε και από τους Marsh 
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& Cook (1996), οι οποίοι εξέτασαν τα αποτελέσματα που έχει  η χρήση χειραπτικού υλικού 

(ράβδοι Cuisenaire) σε μαθητές που δυσκολεύονται να βρουν την κατάλληλη πράξη κατά τη 

φάση της επίλυσης ενός προβλήματος. Τα υποκείμενα της έρευνάς τους ήταν τρία αγόρια 

τρίτης δημοτικού που είχαν μαθησιακές δυσκολίες.  

Ένα άλλο εύρημα της έρευνάς είναι ότι ο τρόπος με τον οποίο σκέφτονταν οι μαθητές 

και έπαιρναν αποφάσεις για τη λύση των προβλημάτων βελτιώθηκε για την ερευνητική ομάδα 

ενώ παρέμεινε σταθερός για την ομάδα ελέγχου. Όπως φάνηκε από την ποιοτική ανάλυση των 

δεδομένων του προτέστ και του μετατέστ που έγινε στο SPSS, το κονστρουκτιβιστικό μοντέλο 

διδασκαλίας επέφερε  βαθύτερες αλλαγές αφενός στο μαθησιακό περιβάλλον, αφετέρου στο 

μαθησιακό στιλ των μαθητών. Οι μαθητές της ερευνητικής ομάδας αρχίσαν να λειτουργούν ως 

ενεργοί αποδέκτες των πληροφοριών-ερεθισμάτων του περιβάλλοντος (π.χ. δάσκαλος) και όχι 

ως παθητικοί αποδέκτες – όπως συνέβη με τους μαθητές της ομάδας ελέγχου. 

  Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει ο Sfard (2000, σελ.297) «η σκέψη εξαρτάται και 

αναπροσαρμόζεται ανάλογα με τις απαιτήσεις του επικοινωνιακού πλαισίου».  Συνεπώς, όταν 

οι μαθητές δεν εργάζονται μόνο εξατομικευμένα μέσα στην τάξη αλλά οργανώνονται σε 

μικρές ομάδες προκειμένου να λύσουν ένα πρόβλημα και έπειτα παρουσιάζουν τις λύσεις τους 

στους υπόλοιπους συμμαθητές τους, τότε προωθούν τη σκέψη τους και κατασκευάζουν οι ίδιοι 

τη μαθηματική γνώση.  

Όσον αφορά τον αλγόριθμο των πράξεων οι μαθητές της ερευνητικής ομάδας 

βελτιώθηκαν σε σημαντικό βαθμό στατιστικής σημαντικότητας σε σύγκριση με τους μαθητές 

της ομάδας ελέγχου. Το αποτέλεσμα αυτό προκάλεσε έκπληξη δεδομένου ότι έως τώρα οι 

ειδικοί που ασχολούνται με τις δυσκολίες στα μαθηματικά στηρίζονται κυρίως στο 

συμπεριφορικό μοντέλο διδασκαλίας δηλαδή στην  απομνημόνευση των βασικών αριθμητικών 

δεδομένων  και στην εξάσκηση του αλγόριθμου της κάθε πράξης μέσα από τη συχνή 

επανάληψη (Hankes, J. E. 1996).  

Όμως, όπως υποστηρίζουν οι Pesek & Kirshner  (2000), αυτός ο παραδοσιακός τρόπος 

διδασκαλίας που κυριαρχεί στην εκπαίδευση μαθητών με και χωρίς μαθησιακές δυσκολίες δε 

φαίνεται να αποδίδει σε βάθος χρόνου. Αρκετοί από τους μαθητές με ΜΔ  σύντομα ξεχνούν 

πολλά από αυτά που έχουν διδαχθεί για να ανταποκριθούν σ’ ένα σχολικό τεστ ή στις 

ασκήσεις του βιβλίου. Από την άλλη οι επαναλαμβανόμενες προσπάθειες του δασκάλου να 

ξαναδείξει στον πίνακα τη λαθεμένη έννοια ή διαδικασία ή δεξιότητα δεν αποδίδουν  έναν  

ουσιαστικό βαθμό κατανόησης. Επομένως, ο λόγος για τον οποίο οι μαθητές της ομάδας 

ελέγχου δε βελτιώθηκαν στον αλγόριθμο των πράξεων βρίσκεται στο ότι λόγω του 
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συμπεριφορικού μοντέλου διδασκαλίας που ακολούθησαν δεν επιχείρησαν να συλλάβουν το 

νόημα, «την ουσία» αυτού που μελετούν.  

Στο μέλλον χρειάζεται να γίνει περαιτέρω έρευνα στην επίλυση προβλημάτων σε 

μαθητές με Μ.Δ. στα μαθηματικά  με βάση το κονστρουκτιβιστικό μοντέλο διδασκαλίας η 

οποία θα είναι πιο συστηματική και θα λάβει υπόψη της μεταβλητές που έχουν σχέση με το 

ίδιο το παιδί όπως τις προηγούμενες εμπειρίες του στα μαθηματικά, το αναπτυξιακό του 

επίπεδο (π.χ. την ηλικία του και τις νοητικές του λειτουργίες), τη λειτουργία της μνήμης του, 

το βαθμό προσοχής του, το γλωσσικό του επίπεδο, τα κίνητρά του και την αυτοεκτίμησή του.  

Επίσης, είναι πολύ σημαντικό οι δάσκαλοι να αναγνωρίζουν τις ιδιαίτερες στρατηγικές 

(Case et al., 1992) που χρησιμοποιούν οι μαθητές για να επιλύουν λεκτικά προβλήματα. 

Επομένως, σε μία μελλοντική έρευνα καλό θα είναι να ληφθεί υπόψη από τον ερευνητή και 

αυτή η μεταβλητή.  
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