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Γλσζηηθά ραξαθηεξηζηηθά καζεηώλ
κε καζεζηαθέο δπζθνιίεο ζηα Μαζεκαηηθά.
Δπέιεμα ην ζέκα ησλ καζεζηαθώλ δπζθνιηώλ ζηα καζεκαηηθά γηα
δύν ιόγνπο. Ο πξώηνο είλαη επεηδή απ’ ό,ηη είδα ζηηο πξνεγνύκελεο
εκεξίδεο- εθδειώζεηο ηνπ Σπιιόγνπ γνλέσλ ησλ παηδηώλ κε καζεζηαθέο
δπζθνιίεο δελ είρε πξνζεγγηζηεί ην ζέκα απηό θαη ν δεύηεξνο είλαη
επεηδή ηα καζεκαηηθά, σο γλσζηηθό αληηθείκελν ζην ζρνιείν, ζηε
ζπλείδεζε πνιιώλ γνλέσλ, εθπαηδεπηηθώλ θαη θαηά ζπλέπεηα θαη
καζεηώλ, ζπλδένληαη – ιαλζαζκέλα βέβαηα- κε ηελ επθπΐα ησλ καζεηώλ.
Πόζν ζπρλά αθνύκε όηη «δελ ηνπ θόβεη ζηα καζεκαηηθά. Ωο έλα ζεκείν
θηάλεη ην κπαιό ηνπ».
Θα ήζεια, ινηπόλ, λα δείμσ, ζύκθσλα θαη κε ηηο ηειεπηαίεο
έξεπλεο θαη κειέηεο, ηη αθξηβώο ζπκβαίλεη κε ηηο καζεζηαθέο δπζθνιίεο
ζηα καζεκαηηθά. Τη είλαη νη καζεζηαθέο δπζθνιίεο ζηα καζεκαηηθά, κε
πνηεο γλσζηηθέο ιεηηνπξγίεο ζρεηίδνληαη, πώο κπνξνύκε σο γνλείο θαη
εθπαηδεπηηθνί λα ππνςηαζηνύκε γη απηέο από ηα πξώηα ρξόληα ηεο
ζρνιηθήο δσήο ησλ παηδηώλ καο θαη πνηα ζρέζε ππάξρεη αλάκεζα ζηηο
καζεζηαθέο δπζθνιίεο ζηα καζεκαηηθά θαη ζηε δπζιεμία.
Σηηο

εηδηθέο

καζεζηαθέο

δπζθνιίεο,

κεηαμύ

ησλ

άιισλ

ζπκπεξηιακβάλεηαη θαη ε εηδηθή καζεζηαθή δπζθνιία ζηα καζεκαηηθά
πνπ

ζηελ

ειιεληθή

γιώζζα

απνδίδεηαη

σο

δπζαξηζκεζία

ή

δπζθαιθνπιία, ιέμε κε ιαηηληθή πξνέιεπζε, θαη είλαη κηα γλσζηηθή
δηαηαξαρή ηεο παηδηθήο ειηθίαο πνπ επεξεάδεη ηελ ηθαλόηεηα ελόο θαηά
ηα άιια έμππλνπ θαη πγηνύο παηδηνύ λα κάζεη καζεκαηηθά, όπσο ε
δπζιεμία ζπληζηά δηαηαξαρή ηνπ γξαπηνύ ιόγνπ.
Σηελ εκεξίδα πνπ πξνεγήζεθε, ζηηο 16 Απξηιίνπ, ε θπξία
Ληβαλίνπ καο έδεημε αλαιπηηθόηαηα ηε δνκή ησλ δύν εγθεθαιηθώλ
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εκηζθαηξίσλ, ηηο δηαθνξεηηθέο ιεηηνπξγίεο πνπ ην θαζέλα επηηειεί θαη ηηο
δπζιεηηνπξγίεο πνπ κπνξεί λα πξνθαιέζνπλ καζεζηαθέο δπζθνιίεο.
Σε ό,ηη αθνξά ηε κάζεζε ησλ καζεκαηηθώλ ν ξόινο ηνπ αξηζηεξνύ
εγθεθαιηθνύ εκηζθαηξίνπ, όπσο πξνθύπηεη από ηελ αλαζθόπεζε ησλ
ζρεηηθώλ λεπξνςπρνινγηθώλ κειεηώλ, (Hayes 1994, Σαββάθε 1997,
Αγαιηώηεο 2000) είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθόο. Τν αξηζηεξό εκηζθαίξην
είλαη θπξίσο ππεύζπλν γηα ηελ αλαγλώξηζε ησλ ζπκβόισλ, ησλ αξηζκώλ
θαη ησλ αξηζκεηηθώλ πξάμεσλ, γηα ηελ αξίζκεζε θαη απνκλεκόλεπζε
ησλ πηλάθσλ απιώλ πξάμεσλ – όπσο είλαη ε πξνπαίδεηα- γηα ηελ
εθηέιεζε ησλ αιγνξίζκσλ ησλ πξάμεσλ – δειαδή ηεο απνκλεκόλεπζεο
ησλ δηαδηθαζηώλ πνπ αθνινπζνύληαη γηα λα νινθιεξσζνύλ νη πξάμεηογηα ηε ινγηθή αλάιπζε θαη γεληθόηεξα γηα δξαζηεξηόηεηεο πνπ δνκνύληαη
ηκεκαηηθά, βήκα πξνο βήκα. Γπζιεηηνπξγία ή βιάβε ηνπ αξηζηεξνύ
εκηζθαηξίνπ κπνξεί λα πξνθαιέζεη πξνβιήκαηα ζηελ θαηαλόεζε ηεο
έλλνηαο ηνπ αξηζκνύ, δπζθνιίεο ζηελ απνκλεκόλεπζε θαη αλάθιεζε ησλ
απιώλ αξηζκεηηθώλ πξάμεσλ θαη δηαηαξαρέο ζηελ εθηέιεζε ησλ
αιγνξίζκσλ ησλ πξάμεσλ.
Αληίζεηα, ην δεμί εκηζθαίξην ζπκβάιιεη θαζνξηζηηθά ζηελ
αληίιεςε

ζύλζεησλ

γεσκεηξηθώλ

ζρεκάησλ,

ζηελ

εξκελεία

γξαθεκάησλ, ζηε ζπγθξάηεζε ηεο πξαθηηθήο εθαξκνγήο ησλ ελλνηώλ
θαη ζηελ αδξνκεξή εθηίκεζε ησλ απνηειεζκάησλ ησλ πξάμεσλ θαη ησλ
αξηζκεηηθώλ πξνβιεκάησλ.
Οη πεξηζζόηεξνη καζεηέο γηα λα αληαπνθξηζνύλ ζηηο απαηηήζεηο
ησλ καζεκαηηθώλ εθαξκόδνπλ ζηξαηεγηθέο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε
ιεηηνπξγία θαη ησλ δύν εγθεθαιηθώλ εκηζθαηξίσλ πνπ, παξά ηηο
δηαθνξέο ηνπο, αιιεινζπκπιεξώλνληαη θαη ελνπνηνύληαη ζε ιεηηνπξγηθό
επίπεδν κέζσ ηνπ κεζνινβίνπ. Υπάξρνπλ όκσο καζεηέο πνπ θαηά θύξην
ιόγν ζηεξίδνληαη θαη εθαξκόδνπλ ζηξαηεγηθέο πνπ ζρεηίδνληαη κε ην έλα
εγθεθαιηθό εκηζθαίξην. Όζνη ζηεξίδνληαη ζε ζηξαηεγηθέο ηνπ αξηζηεξνύ
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εκηζθαηξίνπ δελ παξνπζηάδνπλ θακία δπζθνιία ζηελ αξίζκεζε, ζηελ
πξόζζεζε, ζηνλ πνιιαπιαζηαζκό θαη όηαλ αληηκεησπίδνπλ έλα
καζεκαηηθό πξόβιεκα πξνζπαζνύλ λα ην εληάμνπλ ζε κηα γλσζηή
θαηεγνξία θαη λα ρξεζηκνπνηήζνπλ γλώζεηο θαη δεμηόηεηεο πνπ ήδε
γλσξίδνπλ. Από ηελ άιιε πιεπξά όζνη ζηεξίδνληαη θαη ρξεζηκνπνηνύλ
ζηξαηεγηθέο ηνπ δεμηνύ εκηζθαηξίνπ είλαη πνιύ θαινί ζηε γεσκεηξία θαη
είλαη ηδηαίηεξα ηθαλνί θαη δεκηνπξγηθνί ζηελ επίιπζε πξνβιεκάησλ.
Η ρακειή ζρνιηθή επίδνζε ζηα καζεκαηηθά ζπλδέεηαη ζπρλά κε
πξνβιήκαηα πνπ κπνξεί λα παξνπζηαζηνύλ ζηελ αλάπηπμε νξηζκέλσλ
ηθαλνηήησλ.
Οη έξεπλεο καο δείρλνπλ όηη πξνβιήκαηα ζηελ νπηηθν-θηλεηηθή
αληίιεςε ζπλδένληαη κε δπζθνιίεο ζηελ ηθαλόηεηα ηεο κέηξεζεο, ηεο
ηαμηλόκεζεο, ηεο ζύγθξηζεο θαη ηεο έλα πξνο έλα αληηζηνίρεζεο.
Γηαηαξαρέο ζηελ αληίιεςε ησλ ζρέζεσλ ζην ρώξν ζπλδένληαη κε
αληίζηνηρεο έλλνηεο ζηα καζεκαηηθά. Γηαηαξαρέο ζηελ αλάπηπμε ηνπ
ιόγνπ ζπλδένληαη κε δπζθνιίεο ζηελ απόθηεζε καζεκαηηθώλ ελλνηώλ.
(Lerner 1993). Οη αληηιεπηηθέο δηαηαξαρέο ζε νξηζκέλεο πεξηπηώζεηο
ζπλδένληαη κε δπζθνιίεο ζηελ θαηαλόεζε ησλ ζπκβόισλ ή κε
αλεπάξθεηα ζην ζπλδπαζκό νπηηθώλ θαη αθνπζηηθώλ ζπκβόισλ. Η
αδπλακία γξήγνξεο θαη απηόκαηεο αλάθιεζεο ησλ αξηζκεηηθώλ πξάμεσλ
θαη νη δπζθνιίεο ζηνλ απηνκαηηζκό βαζηθώλ αξηζκεηηθώλ δεμηνηήησλ
ζπλδένληαη κε αδπλακίεο ζηηο ιεηηνπξγίεο ηεο κλήκεο.
Αο δνύκε πην ζπγθεθξηκέλα πνηεο γλσζηηθέο ιεηηνπξγίεο επεξεάδνπλ
ηε κάζεζε ησλ Μαζεκαηηθώλ – είλαη επηά ζην αξηζκό - θαη πώο
εθδειώλνληαη απηέο νη δπζθνιίεο ζηνπο καζεηέο:
1. Δπζθνιίεο ζηελ αληίιεςε κνξθήο πιαηζίνπ.
Τα ζπκπηώκαηα ζηελ πεξίπησζε απηή είλαη πνηθίια.
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 Οη καζεηέο ζπρλά λα ράλνπλ ην ζεκείν πνπ εξγάδνληαη ζε
έλα θύιιν εξγαζίαο.
 Γελ κπνξνύλ λα νινθιεξώλνπλ ηελ εξγαζία ηνπο.
 Φαίλνληαη απξόζεθηνη όηαλ αληηγξάθνπλ αζθήζεηο από ην
βηβιίν ηνπο.
 Μπεξδεύνπλ ηα κέξε ησλ αζθήζεσλ. Τα δύν δεηνύκελα
ελόο πξνβιήκαηνο, ηα δύν κέξε ηεο ηζόηεηαο ή ηεο
αληζόηεηαο.
 Αληηγξάθνπλ εζθαικέλα ηα ζύκβνια. > αληί <
 Γπζθνιεύνληαη λα δηαθξίλνπλ ηελ άζθεζε από ηνλ αύμνληα
αξηζκό ηεο.
 Σπκπεξηιάβνπλ ζηνπο ππνινγηζκνύο ηνπο θαη γεηηνληθά
άζρεηα ςεθία.
 Η εγγύηεηα ησλ πιήθηξσλ ζε έλα κηθξό θνκπηνπηεξάθη είλαη
δπλαηόλ λα ηνπο δεκηνπξγήζεη δπζθνιίεο ζηνλ εληνπηζκό
θαη ηε ρξήζε ηνπ επηζπκεηνύ πιήθηξνπ, εηδηθά κε ηα
ζύκβνια ησλ πξάμεσλ όηαλ γεηηληάδνπλ.
 Η αλάγλσζε πνιπςήθησλ αξηζκώλ ζπρλά ηνπο δεκηνπξγεί
ζύγρπζε αθνύ πξνζπαζνύλ λα εζηηάζνπλ ηελ πξνζνρή ηνπο
ζε κεκνλσκέλα ςεθία θαη λα κελ ηα νκαδνπνηνύλ
ηαπηόρξνλα. 1235 ή 1053 ην δηαβάδνπλ 153.

2. Πξνβιήκαηα αληηιεπηηθήο δηάθξηζεο.
 Γηαβάδνπλ ή γξάθνπλ εζθαικέλα ηνπο αξηζκνύο θαη ηα ζύκβνια
ησλ πξάμεσλ κε ζπλέπεηα λα νδεγνύληαη ζε ιαλζαζκέλα
απνηειέζκαηα θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ αιγνξίζκσλ ησλ πξάμεσλ.
 Αληηζηξέθνπλ κνλνςήθηνπο αξηζκώλ όπσο ην 3 θαη ην 6.
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 Αληηζηξέθνπλ δηςήθηνπο ή θαη πνιπςήθηνπο αξηζκνύο. 13 αληί γηα
31 ή 12 αληί γηα 21 θ.ά
 Κάλνπλ ιάζε ζηε γξαθή ησλ αξηζκώλ θαη ζπκβόισλ θαηά ηελ
αληηγξαθή από ηνλ πίλαθα θαηά ηελ ππαγόξεπζε θαη θαηά ηελ
ρξήζε κηθξνππνινγηζηή.
 Καζπζηεξνύλ πνιύ λα γξάςνπλ κε απνηέιεζκα λα ράλνπλ ην
ζεκείν πνπ βξίζθνληαη θαη λα αδπλαηνύλ λα παξαθνινπζήζνπλ
ό,ηη δείρλεη ν δάζθαινο ζηνλ πίλαθα.
 Έρνπλ δπζθνιία ζηα θξαηνύκελα. Γξάθνπλ ηηο δεθάδεο θαη
θξαηνύλ ηηο κνλάδεο αληί γηα ην αληίζηξνθν.
 Όζν πεξηζζόηεξα ζύκβνια έρεη κία άζθεζε ηόζν ηα αληηιεπηηθά
πξνβιήκαηα γίλνληαη πην έληνλα.
 Παξνπζηάδνπλ δπζθνιία ζηελ θαηαλόεζε ηεο ώξα επεηδή
θαζπζηεξνύλ λα ζπλεηδεηνπνηήζνπλ ην κέγεζνο ησλ δεηθηώλ ηνπ
ξνινγηνύ, πξάγκα πνπ νη ζπκκαζεηέο ην θάλνπλ απηόκαηα. Καη
δπζθνιία ζηελ αλαγλώξηζε θαη ρξήζε ησλ λνκηζκάησλ επεηδή
αδπλαηνύλ λα δηαθξίλνπλ ηηο δηαθνξέο ησλ κεγεζώλ ηνπο.
Μέρξη ηελ ειηθία ησλ 7 εηώλ νη8 δπζθνιίεο απηέο ζεσξνύληαη
αλακελόκελεο, όκσο νη
καζεηέο κε καζεζηαθέο δπζθνιίεο παξνπζηάδνπλ ηέηνηνπ είδνπο
δπζθνιίεο θαη ζε κεγαιύηεξεο ειηθίεο.
3. Δηαηαξαρέο ρώξνπ θα ρξόλνπ.
Οη καζεηέο κε δπζθνιίεο ζηελ αληίιεςε ηνπ ρώξνπ δελ κπνξνύλ λα
αληηιεθζνύλ ηηο έλλνηεο δεμηά- αξηζηεξά, πάλσ-θάησ, κπξνζηά- πίζσ,
θαη δπζθνιεύνληαη λα εληνπίζνπλ ζέζεηο ζην ρώξν κε απνηέιεζκα ην
έξγν ηεο επζπγξάκκηζεο ησλ αξηζκώλ θαη ηεο αμίαο ηεο ζέζεο ησλ
ςεθίσλ λα είλαη ηδηαίηεξα δύζθνιν. Μνλάδεο, δεθάδεο, εθαηνληάδεο. Οη
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δπζθνιίεο κε ην ρώξν κπνξεί λα είλαη εκπόδην ζην καζεηή αθόκε θαη λα
ζρεκαηίζεη ζσζηά ηνπο αξηζκνύο αλ θαη ηνπο αληηιακβάλεηαη νπηηθά.
Οη καζεηέο κε δπζθνιίεο ηελ αληίιεςε ηνπ ρξόλνπ κπνξεί λα
απνζηεζίδνπλ θαη λα είλαη ζε ζέζε λα πνπλ ηελ ώξα, όκσο πζηεξνύλ ζηε
γεληθή ηθαλόηεηα ζρεδηαζκνύ θαη πξνγξακκαηηζκνύ.
Πνύ δπζθνιεύνληαη;
 Γπζθνιεύνληαη λα θαζνξίζνπλ ηελ αιιεινπρία βεκάησλ θαηά ηελ
εθηέιεζε ησλ αιγνξίζκσλ ησλ πξάμεσλ.
 Γπζθνιεύνληαη λα ρεηξηζηνύλ ηα θξαηνύκελα.
 Μπεξδεύνληαη πνπ ζα βάινπλ ππνδηαζηνιή.
 Μπεξδεύνπλ ηε ζέζε ησλ αξηζκώλ ζηνπο κηθηνύο αξηζκνύο.
 Σε κεγαιύηεξεο ειηθίεο νη καζεηέο κε πξνβιήκαηα αληίιεςεο
ρώξνπ δπζθνιεύνληαη ζηνπο δεθαδηθνύο, ζηα θιάζκαηα θαη ζηελ
επίιπζε ιεθηηθώλ πξνβιεκάησλ.
4. Κηλεηηθέο αλεπάξθεηεο θαη ειιείκκαηα ζηνλ νπηηθναθνπζηηθό
ζπληνληζκό.
Υπάξρνπλ καζεηέο πνπ απνηπγράλνπλ ζηα Μαζεκαηηθά επεηδή ε
δηαδηθαζία γξαθήο ησλ αξηζκώλ θαη ησλ ζπκβόισλ είλαη γη απηνύο
ηδηαίηεξα δύζθνιε. Γπζθνιεύνληαη λα ζπζρεηίζνπλ απηά πνπ βιέπνπλ κε
απηά πνπ γξάθνπλ, δειαδή λα ζπληνλίζνπλ ηα κάηηα ηνπο κε ηηο θηλήζεηο
ηνπ ρεξηνύ ηνπο, ιόγσ δηαηαξαρήο ζηνλ νπηηθναθνπζηηθό ηνπο
ζπληνληζκό.

Γπζθνιεύνληαη

επίζεο

θαη

ζην

ρεηξηζκό

πιηθώλ

αληηθεηκέλσλ.
Οη καζεηέο απηνί ρξεηάδνληαη πνιύ ρξόλν θαη αξθεηή πξνζπάζεηα γηα
λα ζπκεζνύλ θαη λα εθηειέζνπλ ηηο θαηάιιειεο θηλήζεηο γηα ην
ζρεκαηηζκό αξηζκώλ θαη καζεκαηηθώλ ζπκβόισλ κε ζπλέπεηα λα
μερλνύλ ηη αθξηβώο θάλνπλ ή λα δηαζπάηαη ε πξνζνρή ηνπο. Όηαλ νη
αζθήζεηο γίλνληαη κεγαιύηεξεο θαη πην πεξίπινθεο, νη καζεηέο
αληηκεησπίδνπλ κεγάιεο δπζθνιίεο λα ηηο νινθιεξώζνπλ. Η ρξήζε
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κηθξνππνινγηζηώλ ηνπο βνεζά ηδηαίηεξα θαη πξέπεη λα ελζαξξύλνληαη λα
ηνπο ρξεζηκνπνηνύλ.
5.Αλεπάξθεηεο κλήκεο (βξαρύρξνλεο- καθξόρξνλεο θαη αθνινπζηώλ).
Σπρλά νη εθπαηδεπηηθνί ζπλαληνύλ καζεηέο πνπ θαηαλννύλ ηα όζα
δηδάζθνληαη ζηε ζρνιηθή ηάμε θαη ζπκπιεξώλνπλ κε επηηπρία ηηο
εξγαζίεο ηνπο ζην ζρνιείν. Αδπλαηνύλ όκσο λα νινθιεξώζνπλ ηηο
εξγαζίεο ζην ζπίηη ή θαίλνληαη απνξεκέλνη όηαλ ν εθπαηδεπηηθόο
παξνπζηάδεη έλα ζέκα, ην νπνίν ζηεξίδεηαη ζε πξνεγνύκελεο γλώζεηο θαη
απνηειεί ζπλέρεηα πξνγελέζηεξσλ γλώζεσλ, αθόκε θαη από ην
πξνεγνύκελν κάζεκα θαη παξά ηε ζύληνκε αλαζθόπεζε πνπ έγηλε. Οη
καζεηέο απηνί αδπλαηνύλ λα ζηεξηρηνύλ ζηηο πξνγελέζηεξεο γλώζεηο
ηνπο γηα λα νηθνδνκήζνπλ λέεο.
Γπζθνιεύνληαη
 λα δηαηεξήζνπλ αξθεηέο πιεξνθνξίεο γηα λα εθηειέζνπλ
αξηζκεηηθέο πξάμεηο κε ηαρύηεηα θαη αθξίβεηα.
 Να αληηγξάςνπλ από ηνλ πίλαθα ή από ην βηβιίν επεηδή
αδπλαηνύλ λα δηαηεξήζνπλ νπηηθέο εηθόλεο γηα όζν
δηάζηεκα ρξεηάδεηαη ώζηε λα ηηο γξάςνπλ.
 Σηηο απιέο καζεκαηηθέο πξάμεηο πνπ ηνπο δίλνληαη 7+5 ή 6.8
δπζθνιεύνληαη λα απαληήζνπλ επεηδή δελ κπνξνύλ λα
δηαηεξήζνπλ ζηελ κλήκε ηνπο κεκνλσκέλνπο αξηζκνύο ζηνλ
απαηηνύκελν ρξόλν, ώζηε λα δώζνπλ κηα απάληεζε.
Πνιιά αληηθείκελα ζηα καζεκαηηθά πξνϋπνζέηνπλ ηελ ηθαλόηεηα
ζπγθξάηεζεο θαη ρξήζεο αθνινπζηώλ, δειαδή ηελ ηθαλόηεηα λα
ζπγθξαηνύλ θαη λα επεμεξγάδνληαη πιεξνθνξίεο ζε νξηζκέλε ζεηξά. Τα
πξνβιήκαηα ζηε κλήκε αθνινπζηώλ επεξεάδνπλ ηε γεληθή ηθαλόηεηα λα
θαηαλννύλ ην ηη δηδάζθνληαη σο εληαίν ζύλνιν θαη δηαηεξνύλ ζηε κλήκε
κόλν κεκνλσκέλα ζηνηρεία. Έηζη, δπζθνιεύνληαη λα εθηειέζνπλ
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αιγόξηζκνπο ησλ πξάμεσλ, λα ιύλνπλ ιεθηηθά πξνβιήκαηα αθόκε θαη λα
κεηξνύλ ρξήκαηα.
6. πξνβιήκαηα νινθιήξσζεο
Οη καζεηέο δπζθνιεύνληαη λα ζπζρεηίζνπλ πιεξνθνξίεο θα λα
θαηαιήμνπλ ζε ζπκπεξάζκαηα. Κη απηό γηαηί:
 Γελ κπνξνύλ λα δηαβάζνπλ πνιπςήθηνπο αξηζκνύο επεηδή
αδπλαηνύλ λα νκαδνπνηήζνπλ ηα ςεθία ηνπο.
 Έρνπλ δπζθνιία ζηελ ηαμηλόκεζε ησλ ζρεκάησλ κε βάζε
θάπνην θνηλό ραξαθηεξηζηηθό ηνπο θαη ζηε ζπλέρεηα ζε
ζπκβνιηθό επίπεδν αδπλαηνύλ λα θαζνξίζνπλ νκνηόηεηεο
κεηαμύ ησλ ζηνηρείσλ ελόο ζπλόινπ – ησλ κνλώλ ή ησλ
δπγώλ αξηζκώλ Φάλνπλ ζηηο πξάμεηο αξηζκνύο (πξνζζεηένπο ή θνηλνύο
παξάγνληεο)
 Γπζθνιεύνληαη ζηελ αξίζκεζε, ηδηαίηεξα όηαλ ηνπο δεηεζεί
λα μεθηλήζνπλ από έλα ηπραίν αξηζκό κηαο αιπζίδαο
αξηζκώλ, έρνπλ δπζθνιία λα εληνπίζνπλ ηνλ ακέζσο
επόκελν αξηζκό από ην ζεκείν εθθίλεζεο ή

όηαλ ηνπο

δεηεζεί λα αξηζκήζνπλ κε ππεξπήδεζε ςεθίσλ ( αλά 2 αλά
5 θά).
7. Πξνβιήκαηα ζηνλ αθεξεκέλν ζπιινγηζκό
 Γπζθνιεύνληαη λα εθθξάζνπλ κε ιόγν ό,ηη παξαηεξνύλ ή
καζαίλνπλ
 Να ζπζρεηίζνπλ ην λόεκα ελόο ζπκβόινπ κε ην ίδην ην
ζύκβνιν
 Γηαθξίλνπλ ην ζσζηό από ην ιάζνο αιιά δελ κπνξνύλ λα ην
εμεγήζνπλ
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 Γπζθνιεύνληαη

λα

θαηαλνήζνπλ

καζεκαηηθνύο

όξνπο

πνιπζήκαληνπο
 Γπζθνιεύνληαη λα θαηαλνήζνπλ ηηο νδεγίεο επίιπζεο κηαο
άζθεζεο
Πώο εληνπίδνπκε ηα παηδηά κε δπζαξηζκεζία. (Sears 1986, Gilbert
1992).
Δκθαλίδνπλ ηα εμήο ραξαθηεξηζηηθά:
1. Αλεζηξακκέλα, θαθνζρεκαηηζκέλα, πεξηζηξεκκέλα ή πνιύ κεγάια
γξαπηά ζύκβνια.
2. Γπζθνιία ζηε κεηαθίλεζε από κηα καζεκαηηθή δηαδηθαζία ή
ζθέςε ζε κηα άιιε.
3. Σύγρπζε θαη αληηθαηάζηαζε αξηζκώλ.
4. Γπζθνιία ζηε δηάηαμε θαη ηε δηάηαμε ζην ρώξν ησλ αξηζκώλ ζηηο
αξηζκεηηθέο πξάμεηο.
5. Αδπλαηνύλ λα θαηαλνήζνπλ ηηο απνζηάζεηο κεηαμύ ησλ αξηζκώλ
(ην 4 δε θαίλεηαη λα είλαη πην θνληά ζην 5 από ό,ηη ζην 6).
6. Γπζθνιία ζηε δηεπζέηεζε αξηζκώλ ή αληηθεηκέλσλ κε κηα ζεηξά.
7. Γπζθνιία ζηε δηεπζέηεζε αξηζκώλ ζύκθσλα κε ηα ζρεηηθά κεγέζε
ηνπο (δηάηαμε).
8. Απνηπρία λα δηαβάζεη ή λα γξάςεη ηε ζσζηή ηηκή ησλ πνιπςήθησλ
αξηζκώλ.
9. Γπζθνιία λα ζπκεζεί θαη λα αθνινπζήζεη δηαδνρηθά βήκαηα ζηηο
δηαδηθαζίεο ησλ πξάμεσλ – αιγνξίζκσλ.
10. Αλεπαξθήο κλήκε γηα ηηο απιέο αξηζκεηηθέο πξάμεηο.
11. Γπζθνιία ζηνλ εληνπηζκό ζπλόισλ ή αληηθεηκέλσλ ζε νκάδεο.
12. Γπζθνιία λα δηαβάζεη ράξηεο θαη πιέγκαηα γξακκώλ θαη
δηαγξάκκαηα.
13. Σύγρπζε ζηηο καζεκαηηθέο δηεξγαζίεο.
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14. Γπζθνιία ζηελ αληηζηνίρηζε έλα πξνο έλα.
15. Απνηπρία ζηελ αλαγλώξηζε θαη θαηαλόεζε ησλ ζπκβόισλ ησλ
πξάμεσλ.
16. Γπζθνιία λα ζπζρεηίζεη αθνπζηηθά κε νπηηθά ζύκβνια ή νπηηθά
κε ιεθηηθά νλόκαηα.
17. Γπζθνιία λα αληηγξάςεη αξηζκνύο, γεσκεηξηθά ζρήκαηα, ζύκβνια.
18. Γπζθνιία λα αλαπαξάγεη αξηζκνύο, γεσκεηξηθά ζρήκαηα, ζύκβνια
από κλήκεο.
19. Γπζθνιία λα θαηαλνήζεη θαηεύζπλζε, βάξνο, δηάζηεκα, ρξόλν ή
κέηξεζε.
20. Γπζθνιία λα κεηαθηλεζεί από ην ζπγθεθξηκέλν ζην εκηαθεξεκέλν
θαη ζην αθεξεκέλν επίπεδν.
21. Γπζθνιία λα θαηαλνήζεη θαη λα απαληήζεη πξνθνξηθά ή γξαπηά ζε
πξνβιήκαηα πνπ ηνπ παξνπζηάδνληαη πξνθνξηθά ή νπηηθά.
22. Αδπλακία λα επηιέμεη ηελ θαηάιιειε πνξεία γηα ηε ιύζε ελόο
πξνβιήκαηνο.
Όια ηα παξαπάλσ ραξαθηεξηζηηθά δε ζπλππάξρνπλ ζηνλ ίδην
καζεηή. Οη κειέηεο έδεημαλ όηη ζπλαληώληαη νκαδνπνηεκέλα απηά ηα
ραξαθηεξηζηηθά θαη έηζη νη κειεηεηέο νδεγήζεθαλ ζηε θαηεγνξηνπνίεζε
ηεο δπζαξηζκεζίαο ζε εηδηθνύο ηύπνπο. Οη ηύπνη δπζαξηζκεζίαο είλαη
6.
1. Λεθηηθή

Μηα δηαηαξαγκέλε ηθαλόηεηα λα νξίδεη ιεθηηθά

καζεκαηηθνύο όξνπο θαη ζρέζεηο 16, 21.
2. Πξαθηνγλσζηηθή Μηα δηαηαξαρή ηνπ καζεκαηηθνύ ρεηξηζκνύ
πξαγκάησλ ή εηθνληθώλ αληηθεηκέλσλ, 5,6,7,11,14.
3. Γξαθηθή Μηα δηαηαξαρή ζηε γξαθή καζεκαηηθώλ ζπκβόισλ
1,3,4,17,18.
4. Λεμηινγηθή

Μηα

ζπκβόισλ 8,12,15

δηαηαξαρή

ζηελ

αλάγλσζε

καζεκαηηθώλ
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5. Ιδενγλσζηηθή Μηα δπζθνιία ζηελ θαηαλόεζε θαη ζπζρέηηζε
καζεκαηηθώλ ελλνηώλ 2,5, 10, 19, 20,22.
6. Εθηέιεζεο ησλ πξάμεσλ Μηα δπζθνιία ζηελ εθηέιεζε ησλ
καζεκαηηθώλ πξάμεσλ 9,13.
Δπζαξηζκεζία θαη δπζιεμία
Ο θύξηνο Πόξπνδαο δηαπηζηώλεη όηη ην πξόβιεκα ηνπ δπζιεμηθνύ
παηδηνύ πεξηνξίδεηαη θπξίσο ζηελ αλάγλσζε θαη ηε γξαθή ηεο γιώζζαο,
ελώ ε εθκάζεζε άιισλ ζπκβνιηθώλ ζπζηεκάησλ (καζεκαηηθώλ
ζπκβόισλ, καζεκαηηθώλ θαη θπζηθώλ ελλνηώλ, κνπζηθώλ ζηνηρείσλ θά)
κπνξεί λα έρεη ή λα κελ έρεη επεξεαζηεί. Τν πνζνζηό ησλ καζεηώλ κε
δηεγλσζκέλε δπζιεμία πνπ αξηζηεύνπλ ζηα καζεκαηηθά ηνπνζεηείηαη ζην
11%. Οη ζύγρξνλεο έξεπλεο (Chasty,1993, Joffe 1990, Miles T.1992,
Chinn S & Ashcroft R 1993, Δόμα Ι. 1994, Αγαιηώηε 2000),
ζπγθιίλνπλ ζην όηη ην πνζνζηό ησλ δπζιεμηθώλ καζεηώλ πνπ
αληηκεησπίδνπλ ζνβαξέο δπζθνιίεο ζηα καζεκαηηθά είλαη πςειό.
Κπκαίλεηαη από 60 σο 70%. Τν πςειό απηό πνζνζηό ζρεηίδεηαη:
1. κε ηα πξνβιήκαηα βξαρππξόζεζκεο κλήκεο θαη κλήκεο
αθνινπζηώλ

ησλ δπζιεμηθώλ παηδηώλ πνπ

δελ ηνπο

επηηξέπνπλ λα θαηαλνήζνπλ θαη λα ιύζνπλ ζύλζεηα
πξνβιήκαηα επεηδή δελ κπνξνύλ λα επεμεξγαζηνύλ θαη λα
ζπγθξαηήζνπλ όιεο ηηο πιεξνθνξίεο ώζηε λα ζρεκαηίζνπλ
κηα λνεηηθή αλαπαξάζηαζε ηνπ πξνβιήκαηνο.
2. κε ηηο δπζθνιίεο ρσξνρξνληθήο νξγάλσζεο, θαηεύζπλζεο, θαη
πξνζαλαηνιηζκνύ, κε απνηέιεζκα λα ράλνπλ ηε ζεηξά ή ηε ζέζε
πνπ εξγάδνληαη.
3. κε ηηο δπζθνιίεο ζηε γιώζζα. Γπζθνιεύνληαη λα θαηαλνήζνπλ
ην

πξόβιεκα,

λα

δηαηππώζνπλ

ην

πξόβιεκα,

λα

απνθσδηθνπνηήζνπλ όξνπο θαηλνκεληθά γλσζηνύο αιιά κε
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καζεκαηηθό πεξηερόκελν – πεξηηηόο- ή ιέμεηο πνιπζύιιαβεο πνπ
δε ζπλαληά ζπρλά όπσο παξαλνκαζηήο, αξηζκεηήο, ηεηξάπιεπξν.
Πνηα είλαη ε πξαθηηθή ζεκαζία όισλ απηώλ;
 Γηα ηνπο καζεηέο πνπ παξνπζηάδνπλ ζνβαξέο καζεζηαθέο
δπζθνιίεο ζηα καζεκαηηθά πξέπεη λα γίλεηαη δηάγλσζε
δπζαξηζκεζία.
 Αιιά θαη ζε εθείλνπο πνπ εκθαλίδνπλ θαη δπζιεμία θαη
δπζαξηζκεζία πξέπεη λα γίλεηαη ρσξηζηή δηάγλσζε.
Μηα πιήξεο δηάγλσζε θαη αμηνιόγεζε θαζνξίδεη θαη ην εύξνο ηεο
δηδαθηηθήο παξέκβαζεο, ηδηαίηεξα ζήκεξα πνπ νη επηκέξνπο νληόηεηεο
ησλ καζεζηαθώλ δπζθνιηώλ απαηηνύλ εμεηδηθεπκέλεο θαη θαιά
ζρεδηαζκέλεο δηδαθηηθέο παξεκβάζεηο.
Δπξπδίθε Παπάδνγινπ
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