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ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Βασική στόχευση κάθε σύγχρονου εκπαιδευτικού συστήματος οφείλει να είναι η
παροχή ίσων ευκαιριών μάθησης σε όλους ανεξαρτήτως τους μαθητές με τρόπο τέτοιο
που να προωθείται η αυτόνομη διαβίωσή τους και κατά συνέπεια η κοινωνική τους
ένταξη. Έτσι, στο επίκεντρο του προβληματισμού τοποθετείται μεταξύ άλλων και η
ισότιμη πρόσβαση σε προσαρμοσμένο εκπαιδευτικό υλικό που να συνυπολογίζει τις
δυνατότητές και να αντισταθμίζει τις δυσκολίες των μαθητών με νοητική αναπηρία.
Στην περίπτωση των μαθητών με νοητική αναπηρία σημειώνονται διαφοροποιήσεις
ως προς τις διαδικασίες μάθησης εν συγκρίσει με τους τυπικώς αναπτυσσόμενους
μαθητές. Συνεπώς, παρά τις ατομικές διαφορές των μαθητών, σημειώνονται σοβαρές
δυσκολίες σε επίπεδο ανάπτυξης των αναγνωστικών τους δεξιοτήτων, καθώς και των
δεξιοτήτων κατανόησης κειμένου σε όλα τα γνωστικά αντικείμενα. Με αυτόν τον
τρόπο καθίσταται αδήριτη η ανάγκη αξιοποίησης της μεθόδου μεταγραφής κειμένου
«Κείμενο για Όλους» (“Easy-to-Read”), καθώς μέσω αυτής διευκολύνεται η
ανάγνωση και ταυτόχρονα να υποστηρίζεται η κατανόηση.
Στον παρόντα τόμο θα υλοποιηθεί ενδελεχής παρουσίαση πορισμάτων από την
διενέργεια έρευνας εφαρμογής για την αποτελεσματικότητα ψηφιοποιημένου υλικού
σε κείμενο για όλους/-ες για την Γ΄ Δημοτικού. Πιο συγκεκριμένα, στο 1ο κεφάλαιο,
γίνεται μια εκτεταμένη θεωρητική πλαισίωση της Νοητικής Αναπηρίας. Στο 2ο
κεφάλαιο, τεκμηριώνεται σε θεωρητικό επίπεδο η σημασία της αξιοποίησης
ψηφιοποιημένου εκπαιδευτικού υλικού σε περιπτώσεις μαθητών με νοητική
αναπηρία. Στο 3ο κεφάλαιο, περιγράφονται η μέθοδος «Κείμενο για Όλους» (“Easyto-Read”). Στο 4ο κεφάλαιο, αναφέρονται οι ιδιαιτερότητες της διδασκαλίας του
γλωσσικού μαθήματος σε μαθητές με νοητική αναπηρία. Στο 5ο κεφάλαιο,
αναφέρονται οι ιδιαιτερότητες της διδασκαλίας του γλωσσικού μαθήματος σε μαθητές
με νοητική αναπηρία. Στο 6ο κεφάλαιο, αναφέρονται οι ιδιαιτερότητες της
διδασκαλίας του μαθήματος των μαθηματικών σε μαθητές με νοητική αναπηρία. Στο
7ο κεφάλαιο παρουσιάζεται η μεθοδολογία υλοποίησης της έρευνας. Τέλος, στο 8ο
κεφάλαιο, παρουσιάζονται τα ευρήματα της έρευνας εφαρμογής.
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Ο όρος “διαφορετικότητα”, είναι συνδεδεμένος με μια καθολική εκπαιδευτική
προσέγγιση ομογενοποίησης εκπαιδευτικών μεθόδων και μοντέλων μάθησης σε όλους
ανεξαιρέτως τους μαθητές (Leach, 2011). Άμεσο αποτέλεσμα του παραπάνω
φαινομένου αποτελεί η σύνδεση του όρου “διαφορετικότητα” με το έλλειμμα καθώς
και με την απόκλιση από τις τυπικές νόρμες, φέρνοντας κατ’αυτόν τον τρόπο στο
επίκεντρο του προβληματισμού τη λήψη διδακτικών αποφάσεων μέσω της
αξιοποίησης αφομοιωτικών εκπαιδευτικών τεχνικών (Albrecht, Seelman & Bury,
2019).

Τέτοιες τεχνικές εστιάζουν στο έλλειμμα καθώς και στην ατομική

αντιμετώπιση με σκοπό τη ρύθμιση της απαξιωμένης διαφορετικότητας, από τις
μονοδιάστατες και κανονικοποιητικές πρακτικές της γενικής εκπαίδευσης (Corbett &
Slee, 2000).
Η απαξίωση των ατόμων με νοητική αναπηρία, μέσα από την προαναφερθείσα
οπτική της “διαφορετικότητας”, αντανακλάται στη χρήση της γλώσσας, στην επιλογή
των διδακτικών μεθόδων, στο αναλυτικό πρόγραμμα, στις σχέσεις που αναπτύσσονται
σε μια εκπαιδευτική δομή, στις ιεραρχικές σχέσεις που διαμορφώνονται μεταξύ
ειδικών επαγγελματιών και ατόμων με νοητική αναπηρία, καθώς και στις αντιλήψεις
που προσλαμβάνουν τη “διαφορετικότητα” ως τεχνικό πρόβλημα, ως διαχειριστικό
πόρο ή ως αντικείμενο επαγγελματικής εξειδίκευσης (βλ. Εικόνα 1) (Albrecht, Seelman
& Bury, 2019).
Εύλογα, καθίσταται σαφής η ανάγκη αντιστάθμισης τέτοιων φαινομένων, κυρίως,
με αφετηρία την επιλογή διδακτικών μεθόδων και εκπαιδευτικού υλικού. Η
αιτιολογική βάση αυτής της αφετηρίας σχετίζεται με το γεγονός ότι οι προσδοκίες των
εκπαιδευτικών για τους μαθητές τους αντανακλώνται μέσα από τις προαναφερθείσες
επιλογές. Επιπροσθέτως, η πρόοδος που σημειώνεται σταδιακά στην εκπαίδευση των
ατόμων με νοητική αναπηρία τα τελευταία χρόνια στη χώρα μας αλλά και διεθνώς,
φέρνει στο επίκεντρο του προβληματισμού την υποστήριξη του εκπαιδευτικού έργου
μέσω της επιλογής αποδεδειγμένα αποτελεσματικών (evidence-based) διδακτικών
μεθόδων. Με αυτόν τον τρόπο, η ανάπτυξη προγραμμάτων παρέμβασης, διευκολύνει
την επίτευξη υψηλότερων επιπέδων λειτουργικότητας και συμμετοχής του ατόμου με
νοητική αναπηρία (Parmenter, 2019). Κατά συνέπεια, όπως προαναφέρθηκε, το παρόν
παραδοτέο επιχειρεί να παρουσιάσει τα πορίσματα από τη διενέργεια, μικρήςΣελίδα | 8

κλίμακας, έρευνας εφαρμογής για την αποτελεσματικότητα των διδακτικών μεθόδων
καθώς και του προσαρμοσμένου εκπαιδευτικού υλικού (κείμενο για όλους/-ες) για τη
διδασκαλία των μαθητών με Νοητική Αναπηρία της Γ΄ Δημοτικού, με άξονα την
εκπαιδευτική αξιοποίηση και τη δημιουργία σαφούς αντίκτυπου στην σχολική
πραγματικότητα.

Εικόνα 1. Η αντανάκλαση της απαξίωσης των ατόμων με αναπηρία (Albrecht, Seelman &
Bury, 2019)
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ΕΝΟΤΗΤΑ 1
1 Θεωρητική Πλαισίωση της Νοητικής Αναπηρίας
Οι επικρατούσες απόψεις σχετικά με την Νοητική Αναπηρία την οριοθετούν μέσα από
ένα πολυδιάστατο πρίσμα κυρίως λόγω της πολυπλοκότητάς της ως φαινόμενο
(Sefotho, & Leshota, 2020). Αυτή της η πολυπλοκότητα σε συνδυασμό με την
αδυναμία ύπαρξης ενός κοινώς αποδεκτού επιστημονικού προσδιορισμού του
ανθρώπου με Νοητική Αναπηρία ως ολότητα, καθιστά αδήριτη την ανάγκη
προσέγγισης του φαινομένου δια μέσου της βιολογικής, ψυχικής, κοινωνικής του
οντότητας αλλά και ως όλον το οποίο προάγεται διαμέσου των εκπαιδευτικών
υποστηρίξεων που λαμβάνει (Σούλης, 2020).
Παρακάτω ακολουθεί μια συνοπτική συγκριτική παρουσίαση της Νοητικής
Αναπηρίας, υπό το πρίσμα του ιατρικού και του κοινωνικού μοντέλου, των
ψυχολογικών θεωρήσεων, καθώς και των ανθρωπολογικών αναστοχασμών (βλ.
Εικόνα 2).

Εικόνα 2. Εννοιολογικοί προσδιορισμοί της Νοητικής Αναπηρίας (Σούλης, 2020)

Η ερμηνεία του φαινομένου της Νοητικής Αναπηρίας μέσω του ιατρικού μοντέλου
τοποθετεί στο επίκεντρο της, τον προσδιορισμό όχι μόνο των αιτιών, αλλά και των
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βιογενετικών παραγόντων που σχετίζονται με την εμφάνισή της. Προτάσσεται η
παθολογική διάστασή της, με έμφαση σε πιθανές λανθασμένες βιολογικές διεργασίες
και το άτομο με Νοητική Αναπηρία αντιμετωπίζεται ως μη “υγιές” (Σούλης, 2020).
Σε αντίθεση με την προαναφερθείσα θεώρηση, κεντρικό σημείο των ψυχολογικών
θεωρήσεων συνιστά η μελέτη της νοημοσύνης. Έτσι, αναδεικνύεται η ανάγκη
κανονικοποίησης-νορμαλοποίησης της νοημοσύνης προκειμένου να υπάρχει η
δυνατότητα εντοπισμού εκείνων των ατόμων των οποίων η νοημοσύνη υπολείπεται
´ ) είναι 100 (βλ. Εικόνα
σημαντικά του μέσου όρου. O μέσος δείκτης νοημοσύνης (𝐼𝐼𝐼𝐼

3). Καθώς, ο δείκτης νοημοσύνης ακολουθεί την κανονική κατανομή το 96% των
ατόμων-περιπτώσεων έχει έναν Δείκτη Νοημοσύνης από 70 έως 130 [δηλαδή, ανήκει
´ − 2𝑠𝑠, 𝐼𝐼𝐼𝐼
´ + 2𝑠𝑠� = (70,130) ]. Έτσι, η Νοητική Αναπηρία
στο διάστημα�𝐼𝐼𝐼𝐼

τοποθετείται στο κάτω άκρο της κατανομής, όπου ο Δείκτης Νοημοσύνης (𝐼𝐼𝐼𝐼) των

ατόμων που ανήκουν σε αυτήν την περιοχή είναι μικρότερος του 70. Τα άτομα αυτής

της περιοχής αντιστοιχούν στο 2% του συνολικού πληθυσμού

Εικόνα 3. Κανονική Κατανομή του Δείκτης Νοημοσύνης (Intelligence Quotient, IQ) (Ρούσσος
& Τσαούσης, 2011)

Στη βάση αυτής της θεώρησης και με δεδομένη την ετερογένεια της ομάδας των
ατόμων με Νοητική Αναπηρία υπάρχει η ταξινόμηση της στους παρακάτω τέσσερις
διαφορετικούς βαθμούς:
 Ήπια: 50 ≤ 𝐼𝐼𝐼𝐼 ≤ 69

 Μέτρια: 35 ≤ 𝐼𝐼𝐼𝐼 ≤ 49

 Σοβαρή: 20 ≤ 𝐼𝐼𝐼𝐼 ≤ 34

 Πολύ βαριά: 𝐼𝐼𝐼𝐼 < 20
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Ωστόσο, βασικό σημείο το οποίο πρέπει να υπογραμμιστεί είναι ότι ο παραπάνω
ορισμός δεν συνυπολογίζει το κοινωνικό πλαίσιο. Το κοινωνικό πλαίσιο οριοθετεί τη
Νοητική Αναπηρία λαμβάνοντας υπόψη την κοινωνική προσαρμοστικότητα του
ατόμου (βλ. Εικόνα 4). Βασική είναι η μετάθεση από τις απόψεις που θέλουν το άτομο
με Νοητική Αναπηρία να προσαρμόζεται στις εκάστοτε απαιτήσεις του κοινωνικού
συνόλου, σε απόψεις περί ευθύνης του ίδιου του κοινωνικού συνόλου για τις
δυνατότητες που παρέχει στο άτομο για κοινωνική προσαρμοστικότητα (Σούλης,
2020). Έτσι, προτάσσεται η μελέτη του φαινομένου υπό το πρίσμα των όχι μόνο των
περιορισμών σε επίπεδο νοητικής λειτουργικότητας, αλλά και σε επίπεδο
προσαρμοστικής συμπεριφοράς. Ελλείμματα στην προσαρμοστική λειτουργία
οδηγούν σε αποτυχία τήρησης των αναπτυξιακών και κοινωνικο-πολιτισμικών
προτύπων για την προσωπική ανεξαρτησία και την κοινωνική ευθύνη. Χωρίς συνεχή
υποστήριξη, τα προσαρμοστικά ελλείμματα περιορίζουν τη λειτουργία σε μία ή
περισσότερες δραστηριότητες της καθημερινής ζωής, όπως επικοινωνία, κοινωνική
συμμετοχή και ανεξάρτητη ζωή, σε πολλά περιβάλλοντα, όπως το σπίτι, το σχολείο,
η εργασία και η κοινότητα (APA, 2013).
Συνοψίζοντας, ο προσδιορισμός της Νοητικής Αναπηρίας συνιστά φαινόμενο το
οποίο διακρίνεται από ιδιαίτερη συνθετότητα καθώς αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι
της ευρύτερης έννοιας του “ανθρώπου με νοητική αναπηρία”. Έτσι, οι διαφορετικές
προσεγγίσεις θα πρέπει να μελετώνται σε ένα πλαίσιο συμπληρωματικότητας, με
έμφαση κυρίως στη σπουδαιότητα της εκπαιδευτικής διαδικασίας και της προώθησης
της ποιότητας των παρεχόμενων εκπαιδευτικών υπηρεσιών.

Εικόνα 4. Οριοθέτηση της Νοητικής Αναπηρίας βάσει του διαγνωστικού και στατιστικού
εγχειριδίου της Αμερικάνικης Ψυχιατρικής Εταιρείας DSM-5 (APA, 2013)
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Εναρμονιζόμενοι με τις σύγχρονες ερευνητικές τάσεις για διερεύνηση των
φαινομένων μέσω ατομικών προσεγγίσεων, κρίνεται απαραίτητη η μελέτη των
χαρακτηριστικών των ατόμων με Νοητική Αναπηρία στη βάση της ετερογένειάς της.
Ωστόσο, σημαντικά παραμένουν τα ευρήματα ερευνητών στο πεδίο σχετικά με τους
παράγοντες προσωπικότητας – κινήτρων των ατόμων με Νοητική Αναπηρία. Οι
κυριότεροι εκ των προαναφερθέντων παραγόντων περιλαμβάνουν την προσδοκία της
αποτυχίας, την τάση της θετικής αντίδρασης προς τους ενήλικες, την ιεραρχία της
ενίσχυσης, καθώς και η αναζήτηση εξωγενών λύσεων (βλ. Εικόνα 5) (Αλευριάδου &
Γκιαούρη, 2009).

H προσδοκία της αποτυχίας

Η τάση της θετικής αντίδρασης προς τους ενήλικες

Η ιεραρχία της ενισχυσης

Η αναζήτηση εξωγενών λύσεων

Εικόνα 5. Παράγοντες Προσωπικότητας - Κινήτρων των ατόμων με Νοητική Αναπηρία
(Αλευριάδου & Γκιαούρη, 2009)

Το χαρακτηριστικό της προσδοκίας της αποτυχίας συνδέεται κυρίως με το γεγονός
ότι τα παιδιά με Νοητική Αναπηρία έχουν περισσότερα αρνητικά κίνητρα ως προς την
επίλυση προβλημάτων. Έτσι, αποτυγχάνουν συστηματικά σε έργα, βιώνουν και
εδραιώνουν ένα ισχυρό συναίσθημα αποτυχίας (Αλευριάδου & Γκιαούρη, 2009). Η
τάση της θετικής αντίδρασης προς τους ενήλικες συνδέεται με τη σπουδαιότητα του
επαίνου του εκπαιδευτικού για τη συστηματική ενασχόληση (engagement)
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του μαθητή με Νοητική Αναπηρία με έργα. Η ιεραρχία της ενίσχυσης με τη
σπουδαιότητα αξιοποίησης “απτών” και “μη απτών” αμοιβών για την ενίσχυση των
μαθητών με Νοητική Αναπηρία. Τέλος, η αναζήτηση εξωγενών λύσεων συνδέεται με
το γεγονός ότι τα παιδιά με Νοητική Αναπηρία δεν πειραματίζονται για τη λύση
προβλημάτων και καταφεύγουν στην αναζήτηση βοήθειας από το άμεσο περιβάλλον
τους. Έτσι, χρειάζονται συνεχείς υποδείξεις και συστηματική ανατροφοδότηση από
τον εκπαιδευτικό για την επίλυση προβλημάτων/δραστηριοτήτων. Όλα αυτά τα
χαρακτηριστικά των ατόμων με Νοητική Αναπηρία συντελούν στη λήψη διδακτικών
αποφάσεων, καθώς και στο σχεδιασμό κατάλληλου- προσβάσιμου υλικού που να
ενισχύει τα κίνητρα των μαθητών και τους κάνει να επιθυμούν να ενασχοληθούν με
δραστηριότητες.

Εικόνα 6. Χαρακτηριστικά του παιδιού με Νοητική Αναπηρία (Σούλης, 2020)
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ΕΝΟΤΗΤΑ 2
2 Μέθοδος Easy-to-Read
Τα τελευταία 20 χρόνια έχουν υλοποιηθεί συστηματικές προσπάθειες για την
προώθηση μιας ενταξιακής προσέγγισης στο επίκεντρο της οποίας βρίσκεται η
ανάπτυξη των αναγνωστικών δεξιοτήτων, καθώς και των δεξιοτήτων κατανόησης
κειμένου από όλους τους μαθητές (Nomura et al., 2010· Tronbacke, 1997). Κινούμενοι
προς αυτήν την κατεύθυνση διεθνείς οργανισμοί, όπως η Διεθνής Ομοσπονδία
Ενώσεων Βιβλιοθηκονόμων και Ιδρυμάτων (International Federation of Library
Associations and Institutions – IFLA) (Tronbacke, 1997) καθώς και η Εκπαιδευτική
Επιστημονική και Πολιτιστική Οργάνωση των Ηνωμένων Εθνών (United Nations
Educational Scientific and Cultural Organization - UNESCO), εργάστηκαν
συστηματικά για την κατάρτιση των κατευθυντήριων γραμμών και κανόνων της
μεθόδου “Easy-to-Read” (Κείμενο για Όλους). Κατά συνέπεια, κρίνεται απαραίτητο
η μέθοδος Easy-to-Read να εξυπηρετεί τις βασικές-ελάχιστες προϋποθέσεις του
καθολικού σχεδιασμού για την προσαρμογή των κειμένων. Η ανάπτυξη δεξιοτήτων
αποκωδικοποίησης των λέξεων συνδέεται με την εφαρμογή των γνώσεων που
αφορούν στις σχέσεις φωνημάτων, καθώς και τη γνώση των γραμμάτων. Εύλογα
ορίζεται κατά μονοσήμαντο τρόπο, ως απώτερος σκοπός της μεθόδου Easy-to-Read,
η ανάπτυξη αυτών των δεξιοτήτων (Europe, 2009).
Έτσι, στο επίκεντρο του προβληματισμού τοποθετείται η αποτελεσματικότητα της
μεθόδου για την ανάπτυξη δεξιοτήτων σε περιπτώσεις μαθητών με νοητική αναπηρία.
Η

προσδοκία

επίλυσης

σοβαρών

προβλημάτων

αυτοκαθορισμού

και

αυτοπραγμάτωσης των ατόμων με νοητική αναπηρία μέσω προσβάσιμου υλικού
διαφαίνεται ήδη από πολύ νωρίς στη βιβλιογραφία (Rittel & Webber, 1973), κυρίως
υπό το πρίσμα της εξάλειψης ανισοτήτων, προώθησης της αντίληψης του ατόμου με
νοητική αναπηρία ως ενεργού μέλους μιας οργανωμένης κοινωνίας και της
γενικότερης ισχυροποίησης της θέσης του στις κοινωνικές ομάδες (Change, 2015·
Chinn & Homeyard, 2017· Townsley, Rodgers, & Folkes, 2003).
Ωστόσο, το ζήτημα δεν έχει μελετηθεί ενδελεχώς και στο οικείο πεδίο υφίσταται
βιβλιογραφικό κενό. Μεμονωμένες ερευνητικές προσπάθειες (Hurtado, Jones, &
Burniston, 2014· Karreman, Van Der Geest, & Buursink, 2007· Strydom & Hall, 2001)
σε ενήλικες με νοητική αναπηρία κατέδειξαν ότι οι βασικές αρχές της μεθόδου “EasyΣελίδα | 15

to-Read”, σε επίπεδο αξιοποίησης προσαρμοσμένου κειμένου και κατάλληλης
εικονογράφησης, μπορούν να είναι αποτελεσματικές για την ανάγνωση και
κατανόηση ιατρικών φυλλαδίων αλλά και ποικίλων άλλων κειμένων (Leóna & LeónLópez, 2019). Συστηματικές ανασκοπήσεις (AlRawi, & AlKahtani, 2021· Sutherland
& Isherwood, 2016) που διενεργήθηκαν για τη διερεύνηση του φαινομένου,
υπογράμμισαν τη σπουδαιότητα αξιοποίησης της αναφορικής λειτουργίας της
γλώσσας με στόχευση την ακριβή απόδοση τη εκάστοτε σημασίας και του
σημαινομένου της έννοιας που δηλώνουν, καθώς και την αξιοποίηση κατάλληλης
εικόνας για την οπτικοποίηση των εννοιών. Λανθασμένες επιλογές εικόνων είναι
περισσότερο πιθανό να οδηγήσουν σε σύγχυση το άτομο με νοητική αναπηρία παρά
να ενισχύσουν τις δεξιότητες κατανόησής του. Σε αντίστοιχα ευρήματα κατέληξαν οι
Poncelas & Murphy (2007) σχετικά με την αποτελεσματικότητα της εισαγωγής
συμβόλων σε απλά κείμενα.

Ωστόσο, σε κάθε περίπτωση η αποφυγή χρήσης

πολυσύλλαβων και σύνθετων λέξεων φαίνεται να επιδρά θετικά στην κατανόηση,
ελαχιστοποιώντας το βαθμό δυσκολίας αναγνωστικής δυσκολίας του κειμένου
(Crossley, Dufty, McCarthy, & McNamara, 2007).
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ΕΝΟΤΗΤΑ 3
3 Μεθοδολογία Έρευνας Εφαρμογής
Σημαντικά μεγάλο μέρος του ερευνητικού ενδιαφέροντος στο πεδίο της
εκπαιδευτικής έρευνας εστιάζεται στη διερεύνηση ζητημάτων αιτιότητας και κατά
συνέπεια δυνατότητας πρόβλεψης κυρίως στο πλαίσιο επιλογής αποτελεσματικών
πρακτικών (evidence-based practices) (Plavnick & Ferreri, 2013· Smith, 1991). Οι
υφιστάμενες μεθοδολογικές προσεγγίσεις στο πεδίο αξιοποιούν αφενός ποιοτικές
προσεγγίσεις, στις οποίες η αιτιότητα ορίζεται αναφορικά με τους συμμετέχοντες και
αφετέρου την έρευνα μεμονωμένων περιπτώσεων στο πλαίσιο πειραματικής
μεθοδολογίας (Cohen, Manion, & Morrison, 2008). Ωστόσο, αρκετοί μεθοδολόγοι
εκπαιδευτικής έρευνας (Kratochwill et al., 2013· Michie & Prestwich, 2010)
υποστηρίζουν ότι η βέλτιστη διαχείριση των ζητημάτων της αιτιότητας υλοποιείται
μέσω της πειραματικής προσέγγισης.
Η διερεύνηση στη βάση της αιτιότητας συνεπάγεται τον καθορισμό των
ανεξάρτητων μεταβλητών αλλά και την αναγνώριση των εξαρτημένων μεταβλητών
ως μεταβλητών-κλειδιών δια του αποκλεισμού οποιωνδήποτε άλλων μεταβλητών
δεν καλύπτουν τις βασικές προϋποθέσεις ελέγχου (Cohen, Manion, & Morrison,
2008). Ο έλεγχος και ο καθορισμός των συνθηκών στο πλαίσιο της πειραματικής
προσέγγισης από τον ερευνητή συνιστά τον πυρήνα της διαδικασίας. Στην
απλούστερη μορφή του περιλαμβάνει τη μεταβολή μιας παραμέτρου, αλλά και την
ταυτόχρονη παρακολούθηση της επίδρασης των αλλαγών σε μία άλλη παράμετρο
(Cohen, Manion, & Morrison, 2008). Έτσι, η πειραματική προσέγγιση σε μια
ενδεικτική περίπτωση εφαρμογής της σε κάποιο σχολικό πλαίσιο θα μπορούσε να
περιλαμβάνει ως ανεξάρτητη μεταβλητή την υιοθέτηση μιας ή και περισσοτέρων
εκπαιδευτικών προσεγγίσεων για τη διδασκαλία των κλασμάτων σε μαθητές της Γ’
Δημοτικού, ενώ ως εξαρτημένη θα μπορούσε να οριστεί η επίδοση ή/και η επάρκεια
των μαθητών σε έργα ή/και εκπαιδευτικές δραστηριότητες που περιλαμβάνουν
συγκεκριμένες μαθηματικές έννοιες σε μια καθορισμένη χρονική περίοδο.
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3.1 Μέθοδος
Στο πλαίσιο υλοποίησης της υφιστάμενης έρευνας εφαρμογής, αξιοποιήθηκε η
πειραματική μεθοδολογία των μεμονωμένων περιπτώσεων (σχέδιο ΑΒΑΒ) (Α:γραμμή
βάσης – Β:παρέμβαση – Α:απόσυρση της παρέμβασης – Β: επανεφαρμογή της
παρέμβασης). Κύριο γνώρισμα της, συνιστά η συνεχής αξιολόγηση των επιδόσεων των
εμπλεκόμενων μαθητών-περιπτώσεων σε διακριτές φάσεις για μια χρονική περίοδο 18
εβδομάδων. Η διερεύνηση της αποτελεσματικότητας των χρησιμοποιούμενων
πρακτικών υλοποιείται στη βάση της αξιολόγησης του ρυθμού μεταβολής αυτών των
συστηματικών μετρήσεων (Gast & Ledford, 2014). Οι συνεχόμενες γραμμές σε
καθεμία εκ των φάσεων Α-Β-Α-Β απεικονίζουν τα πραγματικά δεδομένα όπως αυτά
καταγράφηκαν, ενώ, οι διακεκομμένες γραμμές απεικονίζουν το προβλεπόμενο
επίπεδο επιδόσεων με βάση τις καταγραφές του προηγούμενου επιπέδου (βλ. Εικόνα
7).
Σημαντικό μέρος της παρούσας αναφοράς καταλαμβάνει η περιγραφή των
περιπτώσεων (συμμετεχόντων-μαθητών), των συνθηκών της παρέμβασης, του
συνόλου των ανεξάρτητων και των εξαρτημένων μεταβλητών, της γραμμής βάσης
(baseline), καθώς και του πειραματικού ελέγχου (Horner et al., 2005).

Εικόνα 7. Υπόδειγμα σχεδίου ABAB σε εκπαιδευτικό πλαίσιο (Kazdin, 1982 όπως αναφέρεται
σε Cohen, Manion, & Morrison, 2008)
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Επιπλέον, για τον υπολογισμό του ποσοστού μη αλληλοεπικαλυπτόμενων
δεδομένων (Percentage of Non-ovelaping Data – PND), αρχικά, προσδιορίστηκε το
ολικό ακρότατο (μέγιστο) της γραμμής βάσης, καθώς και τα δεδομένα (υπολογισμός
πληθικού αριθμού) τα οποία υπερβαίνουν το προαναφερθέν ακρότατο στη φάση της
παρέμβασης. Το PND υπολογίστηκε μέσω της αναλογίας του πληθικού αριθμού των
δεδομένων που υπερβαίνουν το ακρότατο προς τα συνολικά δεδομένων της φάσης
παρέμβασης (Petersen-Brown, Karich, & Symons, 2012).
Κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς 2020-21, οι βασικές σταθερές που διέπουν
τη λειτουργία των σχολικών μονάδων τροποποιήθηκαν με κυρίαρχο γνώρισμα τη
μεταφορά της δια ζώσης διδασκαλίας σε εξ αποστάσεως. Έτσι, υπήρξαν σοβαροί
περιορισμοί που επηρέασαν τη διεξαγωγή της έρευνας εφαρμογής, όπως αυτή έχει
καθοριστεί στο πλαίσιο του παρόντος παραδοτέου. Ο πρώτος βασικός περιορισμός
σχετιζόταν

με

την

αδυναμία

αξιολόγησης

της

αποτελεσματικότητας

του

ψηφιοποιημένου υλικού σε κείμενο για όλους/-ες για την Γ΄ Δημοτικού όλων των
γνωστικών αντικειμένων. Ένας ακόμη λόγος που συνεισέφερε στην επιλογή των
Μαθηματικών σχετίζεται με την εγγενή δυσκολία του αντικειμένου, καθώς και με τη
συστηματική αποτυχία όλων των μαθητών στο εν λόγω αντικείμενο.
Έχοντας ως δεδομένη την επιλογή της πειραματικής μεθοδολογίας των
μεμονωμένων περιπτώσεων αλλά και όλων των υφιστάμενων, κυρίως χρονικών
περιορισμών, η παρούσα έρευνα εφαρμογής αξιοποίησε μια τροποποίηση του σχεδίου
ΑΒΑΒ, η οποία περιελάμβανε τις τρεις ακόλουθες φάσεις:
(α) τη γραμμή βάσης (baseline),
(β) τη φάση παρέμβασης (intervention) και
(γ) το στάδιο της διατήρησης (maintenance).
Κατά την φάση Α (γραμμή βάσης), συλλέχθηκαν δεδομένα που αφορούν στις
επιδόσεις των συμμετεχόντων σε τυπικές συνθήκες διδασκαλίας του μαθήματος των
μαθηματικών της Γ΄Δημοτικού. Η συνολική διάρκεια της φάσης Α διαμορφώθηκε
στις 24 διδακτικές ώρες (16 διδακτικές ώρες 30΄ σε συνθήκες εξ αποστάσεως
εκπαίδευσης και 8 διδακτικές ώρες 40-45΄σε συνθήκες δια ζώσης εκπαίδευσης) και
υλοποιήθηκε εξ ολοκλήρου από τις 11/02/2021 έως 16/02/2021.
Στη φάση Β (παρέμβαση), οι συμμετέχοντες διδάσκονταν το μάθημα των
μαθηματικών αποκλειστικά από τα προσαρμοσμένα βιβλία (Βιβλίο Μαθητή), καθώς
και το εκπαιδευτικό λογισμικό. Η συνολική διάρκεια της φασης Α διαμορφώθηκε στις
Σελίδα | 19

24 διδακτικές ώρες (30΄ σε συνθήκες εξ αποστάσεως εκπαίδευσης) και υλοποιήθηκε
εξ ολοκλήρου από τις 17/02/2021 έως και 17/04/2021.
Τέλος, στην τελευταία φάση Α (διατήρηση), αξιολογήθηκε-προσδιορίστηκε
(μεμονωμένα) εκ νέου η επάρκεια των μαθητών σε των συμμετεχόντων χωρίς να
εμπλέκονται σε διαδικασία παρέμβασης (διδάσκονταν από τα τυπικά βιβλία της τάξης
τους). Ουσιαστικά, αξιοποιήθηκε μια συνήθης τροποποίηση του σχεδίου ΑΒΑΒ
κυρίως λόγω όλων των υφιστάμενων, κυρίως χρονικών περιορισμών. Έτσι, η παρούσα
έρευνα εφαρμογής αξιοποίησε την παραπάνω τροποποίηση του σχεδίου.

3.2 Συμμετέχοντες
Στην έρευνα εφαρμογής συμμετείχαν τρεις (3) μαθητές με ήπια νοητική αναπηρία, οι
οποίοι κατά το σχολικό έτος 2020-21 φοιτούσαν στη Γ΄ τάξη Γενικού Δημοτικού
Σχολείου της Αθήνας. Οι ακαδημαϊκές επιδόσεις των μαθητών θα μπορούσαν εν
δυνάμει να θεωρηθούν ομοιογενείς με βασικά σημεία την υποεπίδοση τόσο στο
μάθημα των μαθηματικών όσο και την γλώσσας. Μια συνοπτική παρουσίαση των
χαρακτηριστικών των μαθητών του δείγματος υπάρχει διαθέσιμη στον Πίνακα 1.
Μαθητής

Τάξη

Α/Α

Ηλικία

Φύλο

Εθνικότητα

(έτη:μήνες)

Γλωσσικές

Μαθηματικές

Δεξιότητες

Δεξιότητες

(επίπεδο)

(επίπεδο)

Μαθητής_1

Γ΄Δημ.

08:06

Άρρεν

Ελληνική

Μέτριο έως
αρκετά
καλό

Αδύναμο
μέτριο

Μαθητής_2

Γ΄Δημ.

09:00

Άρρεν

Αλβανική

Μέτριο έως
αρκετά
καλό

Πολύ αδύναμο
έως αδύναμο

Μαθητής_3

Γ΄Δημ.

08:11

Άρρεν

Ελληνική

Μέτριο έως
αρκετά
καλό

Πολύ αδύναμο
έως αδύναμο

Πίνακας 1. Χαρακτηριστικά δείγματος

έως
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3.3 Ερευνητικά Εργαλεία
3.3.1. Κριτήριο Μαθηματικής Επάρκειας
Για τον προσδιορισμό της μαθηματικής επάρκειας των εμπλεκόμενων μαθητώνπεριπτώσεων στις επιμέρους φάσεις τους χορηγήθηκε το Κριτήριο Μαθηματικής
Επάρκειας (7:06 – 15:05) (Μπάρμπας & Βερμέουλεν, 2008). Το κριτήριο αξιολογεί τη
μαθηματική επάρκεια μέσω δοκιμασιών μαθηματικού λεξιλογίου, υπολογισμών,
καθώς και επίλυσης προβλημάτων. Έτσι, αξιοποιήθηκε σε εβδομαδιαία βάση για την
παρακολούθηση της μεταβολής της μαθηματικής επάρκειας των μαθητών σε όλες τις
πειραματικές φάσεις της παρούσας έρευνας.

3.3.2. Εκπαιδευτικό υλικό προσαρμοσμένο με βάση τη μέθοδο Easy to
Read για το μάθημα των Μαθηματικών της Γ’ Δημοτικού
Το προσαρμοσμένο εκπαιδευτικό υλικό που χρησιμοποιήθηκε στη Φάση Β
(παρέμβαση), αφορούσε κυρίως στις ενότητες 6, 7 και 8

του μαθήματος των

Μαθηματικών. Ενδεικτικό υλικό (Κεφάλαιο 33) υπάρχει στο Παράρτημα Α, της
παρούσας αναφοράς, ενώ, το σύνολο του προσαρμοσμένου εκπαιδευτικού υλικού
υπάρχει στο . Πιο συγκεκριμένα, τα επιμέρους κεφάλαια τα οποία διδάχθηκαν οι
συμμετέχοντες με τη χρήση προσαρμοσμένου εκπαιδευτικού υλικού, συνοψίζονται στα
κάτωθι:


Ενότητα 6: Εισαγωγή στους δεκαδικούς αριθμούς (6 Κεφάλαια)
 Κεφάλαιο 33: Πολλαπλασιασμός και διαίρεση με το 10, το 100 και το
1000
 Κεφάλαιο 34: Δεκαδικά κλάσματα
 Κεφάλαιο 35: Δεκαδικά κλάσματα και δεκαδικοί αριθμοί
 Κεφάλαιο 36: Δεκαδικοί αριθμοί
 Κεφάλαιο 37: Πρόσθεση και αφαίρεση με δεκαδικούς αριθμούς
 Κεφάλαιο 38: Επαναληπτικό Μάθημα



Ενότητα 7: Αριθμοί μέχρι το 7000 – Μέτρηση μάζας – Παζλ, πλακόστρωτα,
μωσαϊκά, συμμετρία (2 Κεφάλαια)
 Κεφάλαιο 41: Μέτρηση μάζας
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 Κεφάλαιο 45: Επαναληπτικό μάθημα


Ενότητα 8: Πολλαπλασιασμοί και διαιρέσεις – Μοτίβα – Μέτρηση χρόνου
και επιφάνειας (4 Κεφάλαια)
 Κεφάλαιο 47: Διαιρέσεις
 Κεφάλαιο 48: Μοτίβα
 Κεφάλαιο 49: Μέτρηση του χρόνου
 Κεφάλαιο 50: Μέτρηση της επιφάνειας

3.3.3. Συνέντευξη
Μέσω της μεθοδολογικής τεχνικής της ημι-δομημένης συνέντευξης στους γονείς των
μαθητών

του

δείγματος

συλλέχθηκαν

δεδομένα

που

αφορούν

στην

αποτελεσματικότητα της παρέμβασης (Παράρτημα Β), καθώς και στοιχεία που
αξιοποιήθηκαν για τη σκιαγράφηση των προφίλ των μαθητών του δείγματος
(Παράρτημα Γ).

3.4 Ηθικά Ζητήματα
Σε κάθε ερευνητική διαδικασία είναι απαραίτητο να τηρούνται στο ακέραιο κώδικες
ηθικής και δεοντολογίας. Κατά συνέπεια, βασική απαίτηση σε όλες τις ερευνητικές
διαδικασίες αποτελεί ο σεβασμός προς τους συμμετέχοντες, μέσω της διασφάλισης στο
ακέραιο της ανθρώπινης αξιοπρέπειάς τους (Cohen, Manion, & Morrison, 2008). Έτσι,
στο πλαίσιο της παρούσας έρευνας εφαρμογής διασφαλίστηκαν βασικά ζητήματα της
ηθικής και της δεοντολογίας, όπως για παράδειγμα η ενημερωμένη (ενυπόγραφη)
συγκατάθεση, η διαφύλαξη της ανωνυμίας, της εμπιστευτικότητας, καθώς και των
προσωπικών δεδομένων των συμμετεχόντων.
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ΕΝΟΤΗΤΑ 4
4 Αποτελέσματα
Στην παρούσα ενότητα γίνεται αναφορά στα βασικά ευρήματα της έρευνας εφαρμογής
ως

προς

την

αποτελεσματικότητά

του

προσαρμοσμένου-ψηφιοποιημένου

εκπαιδευτικού υλικού σε κείμενο για όλους/-ες για το μάθημα των Μαθηματικών της
Γ΄ Δημοτικού.

4.1. Ατομικά Προφίλ Μαθητών του Δείγματος
Παρά το γεγονός ότι για την επιλογή των μαθητών του δείγματος αξιοποιήθηκε η
δειγματοληψία σκοπιμότητας, τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους συνιστούν σημαντική
παράμετρο, η οποία θα πρέπει να λαμβάνεται σοβαρά υπόψη για τη συζήτηση των
ευρημάτων, την γενίκευσή τους πάντα υπό προϋποθέσεις, αλλά, και την αναπαραγωγή
της μεθόδου. Έτσι, στις παραγράφους 7.1.1., 7.1.2. και 7.1.3 γίνεται διεξοδική
περιγραφή των Ατομικών Προφίλ των μαθητών.

4.1.1. Ατομικό Προφίλ Μαθητή_1
Ο Μαθητής_1 είναι αγόρι και η ηλικία του ήταν 08:06 (έτη:μήνες), κατά την έναρξη
της έρευνας εφαρμογής. Φοιτά στη Γ’ τάξη Γενικού Δημοτικού Σχολείου και έχει μία
αδερφή (τυπικώς αναπτυσσόμενη), της οποίας η ηλικία είναι 04:10 (έτη:μήνες). Ο
μαθητής υποστηρίζεται από το σχολικό έτος 2020-2021 με παράλληλη στήριξη. Ο
μαθητής αρκετά συχνά εμπλέκεται στις οικιακές εργασίες, μπορεί να προσανατολισθεί
μόνος του στο χώρο και το επίπεδο της αυτοεξυπηρέτησής του είναι πολύ καλό.
Επίσης, χειρίζεται τα χρήματα με σχετική ευκολία για τις συναλλαγές του, αλλά
δυσκολεύεται αρκετά στην εκτίμηση των χρημάτων που θα πάρει ως ρέστα σε κάθε
συναλλαγή. Έχει αναπτύξει πολύ καλές φιλικές σχέσεις με 2 παιδιά από την τάξη του
και ένα από το άλλο τμήμα της Γ’ Δημοτικού.
Τα δεδομένα που προκύπτουν από την αρχική αξιολόγηση καταδεικνύουν ότι ο
μαθητής δύναται να μεταφέρει αριθμούς από φυσική γλώσσα σε αριθμούς (π.χ. 57,
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152, 1810) με ψηφία και αντίστροφα. Ο μαθητής χειρίζεται με ευχέρεια
δραστηριότητες που εμπεριέχουν διάταξη. Εκτελεί πράξεις (προσθέσεις και
αφαιρέσεις) με μονοψήφιους και διψήφιους αριθμούς. Ωστόσο, αδυνατεί να εκτελέσει
πράξεις (προσθέσεις και αφαιρέσεις) με τριψήφιους όπως και πολλαπλασιασμούς και
διαιρέσεις. Επίσης, δεν έχει αναπτύξει εννοιολογική κατανόηση του κλάσματος ως
μέρος όλου, προκειμένου να μπορεί να δώσει απεικονίσεις του. Η κατανόηση
γεωμετρικών εννοιών αξιολογήθηκε στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων που
χορηγήθηκαν στον μαθητή. Πιο συγκεκριμένα, ο μαθητής αδυνατεί να σχεδιάσει και
να ονομάσει τα διαφορετικά είδη των γωνιών (οξεία, ορθή και αμβλεία). Ωστόσο,
γνωρίζει στοιχειώδεις έννοιες όπως το τρίγωνο, το τετράγωνο και ο κύκλος.
Ο μαθητής φαίνεται να έχει κατακτήσει στοιχειώδεις έννοιες όπως “μεγαλύτερος”,
“ψηλότερος”, “λιγότερο”, ενώ υπάρχει δυσκολία με έννοιες όπως “παχύτερος” και
“περισσότερα”. Από την αξιολόγηση καταδεικνύεται αδυναμία ταυτόχρονου χειρισμού
2 συνθηκών, αδυναμία ολοκλήρωσης διαδικασιών που απαιτούν επανάληψη βημάτων,
αδυναμία αναγνώρισης της οπτικής αναπαράστασης ενός αντικειμένου και της
μεταφοράς του σε ένα πλήρες γνωστικό σχήμα. Δεν έχει αναπτύξει δεξιότητες 1-1
αντιστοίχισης. Αναγνωρίζει τη δομή του 5 στο ζάρι και μπορεί να δημιουργεί σειρές
αντικειμένων (σειροθετεί) από το μικρότερο στο μεγαλύτερο. Επίσης, διαχειρίζεται
λεκτικά προβλήματα πρόσθεσης και αφαίρεσης (με αριθμούς στη δεκάδα). Ωστόσο,
δεν ανταποκρίθηκε σε έργα αποτελεσματικής και δομημένης καταμέτρησης που
περιλαμβάνουν μέτρηση με και χωρίς αντικείμενα.
Σημαντικά ζητήματα σημειώνονται τόσο σε επίπεδο μαθηματικού λεξιλογίου,
υπολογισμών όσο και επίλυσης προβλημάτων. Το αρχικό Πηλίκο Μαθηματικής
Επάρκειας διαμορφώθηκε στις 74 μονάδες, τιμή μικρότερη από το 84, το οποίο
αντιστοιχεί στο ελάχιστο Πηλίκο Μαθηματικής Επάρκειας όταν οι επιδόσεις
διαμορφώνονται σε τυπικά επίπεδα.
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4.1.2. Ατομικό Προφίλ Μαθητή_2
Ο Μαθητής_2 είναι αγόρι και η ηλικία του ήταν 09:00 (έτη:μήνες), κατά την έναρξη
της έρευνας εφαρμογής. Φοιτά στη Γ’ τάξη Γενικού Δημοτικού Σχολείου και δεν έχει
αδέρφια. Ο μαθητής υποστηρίζεται από το σχολικό έτος 2020-2021 με παράλληλη
στήριξη. Ο μαθητής αρκετά συχνά εμπλέκεται στις οικιακές εργασίες, μπορεί να
προσανατολισθεί μόνος του στο χώρο και το επίπεδο της αυτοεξυπηρέτησής του είναι
πολύ καλό. Επίσης, αντιμετωπίζει ιδιαίτερη δυσκολία στον χειρισμό των χρημάτων.
Έχει αναπτύξει πολύ καλές φιλικές σχέσεις με 1 παιδί από την τάξη του.
Τα δεδομένα που προκύπτουν από την αρχική αξιολόγηση καταδεικνύουν ότι ο
μαθητής δύναται να μεταφέρει αριθμούς από φυσική γλώσσα σε αριθμούς (π.χ. 57,
152, 1810) με ψηφία και αντίστροφα. Ο μαθητής χειρίζεται με ευχέρεια
δραστηριότητες που εμπεριέχουν διάταξη. Εκτελεί πράξεις (προσθέσεις και
αφαιρέσεις) με μονοψήφιους, διψήφιους και τριψήφιους αριθμούς. Ωστόσο, αδυνατεί
να εκτελέσει πολλαπλασιασμούς και διαιρέσεις. Επίσης, δεν έχει αναπτύξει
εννοιολογική κατανόηση του κλάσματος ως μέρος όλου, προκειμένου να μπορεί να
δώσει απεικονίσεις του. Η κατανόηση γεωμετρικών εννοιών αξιολογήθηκε στο πλαίσιο
των δραστηριοτήτων που χορηγήθηκαν στον μαθητή. Πιο συγκεκριμένα, ο μαθητής
γνωρίζει στοιχειώδεις έννοιες όπως το τρίγωνο, το τετράγωνο, ο κύκλος και τα
διαφορετικά είδη των γωνιών (οξεία, ορθή και αμβλεία).
Ο μαθητής φαίνεται να έχει κατακτήσει στοιχειώδεις έννοιες όπως “μεγαλύτερος”,
“ψηλότερος”, “λιγότερο”, “παχύτερος” και “περισσότερα”. Από την αξιολόγηση
καταδεικνύεται

αδυναμία

ταυτόχρονου

χειρισμού

2

συνθηκών,

αδυναμία

ολοκλήρωσης διαδικασιών που απαιτούν επανάληψη βημάτων, αδυναμία αναγνώρισης
της οπτικής αναπαράστασης ενός αντικειμένου και της μεταφοράς του σε ένα πλήρες
γνωστικό σχήμα. Ωστόσο, έχει αναπτύξει δεξιότητες 1-1 αντιστοίχισης. Αναγνωρίζει
τη δομή του 5 στο ζάρι και μπορεί να δημιουργεί σειρές αντικειμένων (σειροθετεί) από
το μικρότερο στο μεγαλύτερο. Επίσης, διαχειρίζεται λεκτικά προβλήματα πρόσθεσης
και αφαίρεσης (με αριθμούς στη δεκάδα). Ωστόσο, δεν ανταποκρίθηκε σε έργα
αποτελεσματικής και δομημένης καταμέτρησης που περιλαμβάνουν μέτρηση με και
χωρίς αντικείμενα.

Σελίδα | 25

Σημαντικά ζητήματα σημειώνονται τόσο σε επίπεδο μαθηματικού λεξιλογίου,
υπολογισμών όσο και επίλυσης προβλημάτων. Το αρχικό Πηλίκο Μαθηματικής
Επάρκειας διαμορφώθηκε στις 80 μονάδες (84).

4.1.3. Ατομικό Προφίλ Μαθητή_3
Ο Μαθητής_3 είναι αγόρι και η ηλικία του ήταν 08:11 (έτη:μήνες), κατά την έναρξη
της έρευνας εφαρμογής. Φοιτά στη Γ’ τάξη Γενικού Δημοτικού Σχολείου και έχει έναν
αδερφό (τυπικώς αναπτυσσόμενο), του οποίου η ηλικία είναι 15:04 (έτη:μήνες). Ο
μαθητής υποστηρίζεται από το σχολικό έτος 2019-2020 με παράλληλη στήριξη. Ο
μαθητής αρκετά συχνά εμπλέκεται στις οικιακές εργασίες, μπορεί να προσανατολισθεί
μόνος του στο χώρο και το επίπεδο της αυτοεξυπηρέτησής του είναι πολύ καλό.
Επίσης, αντιμετωπίζει σοβαρή δυσκολία στον χειρισμό χρημάτων για τις συναλλαγές
του. Δεν έχει αναπτύξει φιλικές σχέσεις με κανένα παιδί από το σχολείο του. Ωστόσο,
έχει πολύ καλές φιλικές σχέσεις με ένα παιδί που φοιτά στη Γ’ Δημοτικού και μένει
στη γειτονιά του.
Τα δεδομένα που προκύπτουν από την αρχική αξιολόγηση καταδεικνύουν ότι ο
μαθητής δύναται να μεταφέρει αριθμούς από φυσική γλώσσα σε αριθμούς (π.χ. 57,
152) με ψηφία και αντίστροφα. Ο μαθητής χειρίζεται με ευχέρεια δραστηριότητες που
εμπεριέχουν διάταξη. Εκτελεί πράξεις (προσθέσεις και αφαιρέσεις) με μονοψήφιους
και διψήφιους αριθμούς, αλλά και πολλαπλασιασμούς με το 10. Ωστόσο, αδυνατεί να
εκτελέσει πράξεις (προσθέσεις και αφαιρέσεις) με τριψήφιους όπως και
πολλαπλασιασμούς και διαιρέσεις. Επίσης, δεν έχει αναπτύξει εννοιολογική
κατανόηση του κλάσματος ως μέρος όλου, προκειμένου να μπορεί να δώσει
απεικονίσεις του. Η κατανόηση γεωμετρικών εννοιών αξιολογήθηκε στο πλαίσιο των
δραστηριοτήτων που χορηγήθηκαν στον μαθητή. Πιο συγκεκριμένα, ο μαθητής
αδυνατεί να σχεδιάσει και να ονομάσει τα διαφορετικά είδη των γωνιών (οξεία, ορθή
και αμβλεία). Ωστόσο, γνωρίζει στοιχειώδεις έννοιες όπως το τρίγωνο, το τετράγωνο
και ο κύκλος.
Ο μαθητής φαίνεται να έχει κατακτήσει στοιχειώδεις έννοιες όπως “μεγαλύτερος”,
“ψηλότερος”, “λιγότερο”, “παχύτερος” και “περισσότερα”. Από την αξιολόγηση
καταδεικνύεται

αδυναμία

ταυτόχρονου

χειρισμού

2

συνθηκών,

αδυναμία

ολοκλήρωσης διαδικασιών που απαιτούν επανάληψη βημάτων, αδυναμία αναγνώρισης
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της οπτικής αναπαράστασης ενός αντικειμένου και της μεταφοράς του σε ένα πλήρες
γνωστικό σχήμα. Δεν έχει αναπτύξει δεξιότητες 1-1 αντιστοίχισης. Αναγνωρίζει τη
δομή του 5 στο ζάρι και μπορεί να δημιουργεί σειρές αντικειμένων (σειροθετεί) από το
μικρότερο στο μεγαλύτερο. Επίσης, διαχειρίζεται λεκτικά προβλήματα πρόσθεσης και
αφαίρεσης (με αριθμούς στη δεκάδα). Ωστόσο, δεν ανταποκρίθηκε σε έργα
αποτελεσματικής και δομημένης καταμέτρησης που περιλαμβάνουν μέτρηση με και
χωρίς αντικείμενα.
Σημαντικά ζητήματα σημειώνονται τόσο σε επίπεδο μαθηματικού λεξιλογίου,
υπολογισμών όσο και επίλυσης προβλημάτων. Το αρχικό Πηλίκο Μαθηματικής
Επάρκειας διαμορφώθηκε στις 76 μονάδες (𝟖𝟖𝟖𝟖).

4.2. Οπτική Ανάλυση Ατομικών Γραφημάτων των Μαθητών του
Δείγματος
Στην Εικόνα 8 παρουσιάζονται τα ατομικά γραφήματα των μαθητών του δείγματος. Τα
γραφήματα απεικονίζουν τη μεταβολή του Πηλίκου Μαθηματικής Επάρκειας ανά
εβδομάδα για κάθε μαθητή. Το Α’ μέρος του γραφήματος απεικονίζει τις μετρήσεις
που αφορούν στη φάση Α (γραμμή βάσης), ενώ το Β’ μέρος του γραφήματος
απεικονίζει τις μετρήσεις που αφορούν στη φάση Β (παρέμβαση). Σε όλους
ανεξαιρέτως τους μαθητές σημειώνεται βελτίωση του Πηλίκου Μαθηματικής
Επάρκειάς τους. Παρακάτω θα δούμε αναλυτικά τη μεταβολή των τιμών των
επιδόσεων των μαθητών σε δραστηριότητες που σχετίζονται με τη Μαθηματική τους
Επάρκεια.
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Εικόνα 8. Γράφημα Πηλίκου Μαθηματικής Επάρκειας ανά εβδομάδα για τον κάθε μαθητή
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4.2.1. Οπτική Ανάλυση του Ατομικού Γραφήματος του Μαθητή_1
Οι επιμέρους επαναχορηγήσεις του Κριτηρίου Μαθηματικής Επάρκειας κατέδειξαν με
σαφήνεια το χαμηλό επίπεδο επιδόσεων του Μαθητή_1 (βλ. Πίνακα 2). Κατά τη
διάρκεια της Α’ φάσης (γραμμής βάσης), η μέση επίδοση του Μαθητή_1 διαμορφώθηκε
στο 𝑚𝑚 = 72.60 ενώ η τυπική απόκλιση στις 𝑠𝑠. 𝑑𝑑. = 2.119 μονάδες. Πιο συγκεκριμένα,

το εύρος των τιμών του Πηλίκου Μαθηματικής Επάρκειας διαμορφώθηκε στις 𝑅𝑅 = 6

μονάδες, με ελάχιστη τιμή το 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 = 70 και μέγιστη το 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 = 76, τιμές σημαντικά
μικρότερες του 84.

Κατά την διάρκεια της Β’ φάσης (παρέμβαση), σημειώνεται σημαντική αύξηση στις

επιδόσεις του Μαθητή_1, με τη μέση επίδοσή του να διαμορφώνεται στο 𝑚𝑚 = 78.80

ενώ η τυπική απόκλιση στις 𝑠𝑠. 𝑑𝑑. = 2.150 μονάδες. Δηλαδή, παρατηρήθηκε μια

αύξηση του Πηλίκου Μαθηματικής Επάρκειας της τάξεως των ∆𝑚𝑚 = 6.2 μονάδων. Tο
εύρος των τιμών του Πηλίκου Μαθηματικής Επάρκειας και στη Β’ φάση παραμένει
σταθερά μεγάλο καθώς διαμορφώνεται στις 𝑅𝑅 = 6 μονάδες. Ωστόσο, σημαντική

διαφοροποίηση σημειώνεται και στις ακραίες τιμές με την ελάχιστη τιμή να
διαμορφώνεται στο 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 = 76 και τη μέγιστη στο 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 = 82, το οποίο είναι οριακά
μικρότερο του 84.

Περιγραφικά Μέτρα Στατιστικών
Δεδομένων
Μαθητής_1
Μαθητής_1
(φάση Α)
(φάση Β)
Mean
72.60
78.80
Std. Deviation
2.119
2.150
Range
6
6
Minimum
70
76
Maximum
76
82
Πίνακας 2: Περιγραφικά Μέτρα Στατιστικών Δεδομένων (Μαθητής_1)
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4.2.2. Οπτική Ανάλυση του Ατομικού Γραφήματος του Μαθητή_2
Οι επιμέρους επαναχορηγήσεις του Κριτηρίου Μαθηματικής Επάρκειας κατέδειξαν με
σαφήνεια το χαμηλό επίπεδο επιδόσεων του Μαθητή_2 (βλ. Πίνακα 3). Κατά τη
διάρκεια της Α’ φάσης (γραμμής βάσης), η μέση επίδοση του Μαθητή_1 διαμορφώθηκε
στο 𝑚𝑚 = 78.40 ενώ η τυπική απόκλιση στις 𝑠𝑠. 𝑑𝑑. = 3.502 μονάδες. Πιο συγκεκριμένα,

το εύρος των τιμών του Πηλίκου Μαθηματικής Επάρκειας διαμορφώθηκε στις 𝑅𝑅 = 10

μονάδες, με ελάχιστη τιμή το 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 = 72 και μέγιστη το 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 = 82. Τέλος, το 50% των
καταγεγραμμένων τιμών ήταν σημαντικά μικρότερο του 84.

Κατά την διάρκεια της Β’ φάσης (παρέμβαση), σημειώνεται σημαντική αύξηση στις

επιδόσεις του Μαθητή_1, με τη μέση επίδοσή του να διαμορφώνεται στο 𝑚𝑚 = 83.40

ενώ η τυπική απόκλιση στις 𝑠𝑠. 𝑑𝑑. = 3.534 μονάδες. Δηλαδή, παρατηρήθηκε μια

αύξηση του Πηλίκου Μαθηματικής Επάρκειας της τάξεως των ∆𝑚𝑚 = 5 μονάδων. Το
εύρος των τιμών του Πηλίκου Μαθηματικής Επάρκειας και στη Β’ φάση παραμένει
σταθερά μεγάλο καθώς διαμορφώνεται στις 𝑅𝑅 = 10 μονάδες. Ωστόσο, σημαντική

διαφοροποίηση σημειώνεται και στις ακραίες τιμές με την ελάχιστη τιμή να
διαμορφώνεται στο 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 = 78 και τη μέγιστη στο 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 = 88, το οποίο υπερβαίνει το

84.

Περιγραφικά Μέτρα Στατιστικών
Δεδομένων
Μαθητής_2
Μαθητής_2
(φάση Α)
(φάση Β)
78.40
83.40
Mean
3.502
3.534
Std. Deviation
10
10
Range
72
78
Minimum
82
88
Maximum
Πίνακας 3: Περιγραφικά Μέτρα Στατιστικών Δεδομένων (Μαθητής_2)
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4.2.3. Οπτική Ανάλυση του Ατομικού Γραφήματος του Μαθητή_3
Οι επιμέρους επαναχορηγήσεις του Κριτηρίου Μαθηματικής Επάρκειας κατέδειξαν,
επίσης, το χαμηλό επίπεδο επιδόσεων του Μαθητή_3 (βλ. Πίνακα 4). Κατά τη διάρκεια
της Α’ φάσης (γραμμής βάσης), η μέση επίδοση του Μαθητή_3 διαμορφώθηκε στο 𝑚𝑚 =
72.40 ενώ η τυπική απόκλιση στις 𝑠𝑠. 𝑑𝑑. = 2.271 μονάδες. Πιο συγκεκριμένα, το εύρος
των τιμών του Πηλίκου Μαθηματικής Επάρκειας διαμορφώθηκε στις 𝑅𝑅 = 6 μονάδες,

με ελάχιστη τιμή το 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 = 70 και μέγιστη το 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 = 76, τιμές σημαντικά μικρότερες

του 84, όπως και στην περίπτωση του Μαθητή_1.

Κατά την διάρκεια της Β’ φάσης (παρέμβαση), σημειώνεται σημαντική αύξηση στις

επιδόσεις του Μαθητή_3, με τη μέση επίδοσή του να διαμορφώνεται στο 𝑚𝑚 = 78.60

ενώ η τυπική απόκλιση στις 𝑠𝑠. 𝑑𝑑. = 2.503 μονάδες. Δηλαδή, παρατηρήθηκε μια

αύξηση του Πηλίκου Μαθηματικής Επάρκειας της τάξεως των ∆𝑚𝑚 = 6.2 μονάδων. Tο
εύρος των τιμών του Πηλίκου Μαθηματικής Επάρκειας και στη Β’ φάση παραμένει
σταθερά μεγάλο καθώς διαμορφώνεται στις 𝑅𝑅 = 8 μονάδες. Ωστόσο, σημαντική

διαφοροποίηση σημειώνεται και στις ακραίες τιμές με την ελάχιστη τιμή να
διαμορφώνεται στο 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 = 74 και τη μέγιστη στο 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 = 82, το οποίο είναι οριακά
μικρότερο του 84.

Περιγραφικά Μέτρα Στατιστικών
Δεδομένων
Μαθητής_3
Μαθητής_3
(φάση Α)
(φάση Β)
72.40
78.60
Mean
2.271
2.503
Std. Deviation
6
8
Range
70
74
Minimum
76
82
Maximum
Πίνακας 4: Περιγραφικά Μέτρα Στατιστικών Δεδομένων (Μαθητής_3)
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4.3. Αποτελεσματικότητα Παρέμβασης
Tα εξατομικευμένα γραφήματα οπτικής ανάλυσης είναι ιδιαιτέρως χρήσιμα, καθώς μας
δίνουν τη δυνατότητα να εκτιμήσουμε το μέγεθος επίδρασης των μη επικαλυπτόμενων
δεδομένων (PND / Percent of Nonoverlapping Data), και κατά συνέπεια, μέσω αυτού
να προσδιοριστεί η αποτελεσματικότητα της παρέμβασης για κάθε μαθητή του
δείγματος αλλά και συνολικά για όλους. Αρχικά, υπολογίστηκε ο αριθμός των
επιδόσεων μαθητή κατά τη Β’ φάσης που είναι μεγαλύτερες από τη μέγιστη της Α’
φάσης. Κατόπιν, το πηλίκο του αριθμού αυτού προς τον συνολικό αριθμό των
επιδόσεων της Β’ φάσης μας προσδιορίζει με σαφήνεια το PND (βλ. Εικόνα 9). Η τιμή
8

του PND για τον Μαθητή_1 διαμορφώθηκε στο 𝑃𝑃𝑁𝑁𝑁𝑁1 = 10 = 0.8 = 80, για τον
6

Μαθητή_2 διαμορφώθηκε στο 𝑃𝑃𝑃𝑃𝐷𝐷2 = 10 = 0.6 = 60, ενώ, για τον Μαθητή_3
8

διαμορφώθηκε στο 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃3 = 10 = 0.8 = 80. Τέλος,το μέσο μέγεθος επίδρασης των μη

επικαλυπτόμενων δεδομένων διαμορφώθηκε στο 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃 = 73.33 καταδεικνύοντας με
σαφήνεια την αποτελεσματικότητα της παρέμβασης.

Τέλος, στο στάδιο της διατήρησης το Πηλίκο Μαθηματικής Επάρκειας των

μαθητών έλαβε τις κάτωθι τιμές:
 Μαθητής_1: ΠΜΕ=78
 Μαθητής_2: ΠΜΕ=84
 Μαθητής_3: ΠΜΕ=80
καταδεικνύοντας σαφή αύξηση του ΠΜΕ από τις αρχικές τους επιδόσεις.
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Εικόνα 9. Αποτελεσματικότητα παρέμβασης μέσω του προσδιορισμού του PND
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Παράρτημα Α: Φόρμα Συγκατάθεσης Γονέα

Φόρμα Συγκατάθεσης
Αγαπητέ γονέα,
Στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Καθολικός σχεδιασμός και ανάπτυξη
προσβάσιμου

ψηφιακού

εκπαιδευτικού

υλικού»,

MIS:

5001313.

Άξονες

Προτεραιότητας 6, 8, 9, στο πλαίσιο του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού,
Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της
Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο-ΕΚΤ) σας ζητείται να
συγκαταθέσετε στη συμμετοχή του /της γιου/κόρης σας στην έρευνα εφαρμογής του
Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής. Η εν λόγω έρευνα αποτελεί παραδοτέο του
Υποέργου 2 & 3 της Πράξης (MIS: 5001313) με τίτλο: «Π.3 Πορίσματα από την
διενέργεια βιβλιογραφικής έρευνας ή έρευνας εφαρμογής για την αποτελεσματικότητα
ψηφιοποιημένου υλικού σε κείμενο για όλους/-ες για την Γ΄ Δημοτικού». Σε κανένα
μέρος του παραδοτέου δε θα αποκαλυφθούν προσωπικά στοιχεία και πληροφορίες του
παιδιού και θα τηρηθεί στο ακέραιο το επιστημονικό απόρρητο και η ανωνυμία. Η
συμμετοχή στην έρευνα εφαρμογής είναι προαιρετική και είναι ελεύθερος/η ο/η
γιος/κόρη σας να αποχωρήσει οποιαδήποτε στιγμή επιθυμεί. Η συλλογή των
ερευνητικών δεδομένων που αφορά στην έρευνα εφαρμογής θα διαρκέσει σε χρόνο
που θα έχετε κι εσείς συμφωνήσει.
Παρακαλώ τσεκάρετε το κουτάκι
1. Βεβαιώνω ότι έχω διαβάσει και έχω καταλάβει το γράμμα
συγκατάθεσης τόσο για τη διεξαγωγή της έρευνας όσο και
για τη χρήση των προσωπικών μου
δεδομένων και είχα την ευκαιρία να κάνω ερωτήσεις
2. Κατανοώ ότι η συμμετοχή μου είναι εθελοντική και ότι
μπορώ να αρνηθώ χωρίς να παρέχω το λόγο.
3. Συμφωνώ να συμμετάσχει το παιδί μου στην έρευνα
Όνομα Υποψηφίου Συμμετέχοντα ________________________________
Στοιχεία επικοινωνίας: _________________________________________
Υπογραφή ___________________________________________________
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Παράρτημα Β: Φόρμα Προσωπικών Στοιχείων Μαθητή (συμπλήρωση από τους
γονείς)
Φύλο:

Αγόρι

Κορίτσι

Ηλικία:
Τάξη:
Υπάρχουν αδέλφια;
Ναι

Όχι

Αν ναι, πόσα;
Προσδιορίστε το σχολικό πλαίσιο στο οποίο φοιτά ο γιός/η κόρη σας:
Γενικό

Ειδικό

Έτη κατά τα οποία ο γιός/η κόρη σας έχει παράλληλη στήριξη:
Κάνει ο γιός/η κόρη σας εξωσχολικές δραστηριότητες; Αν ναι, ποιες είναι αυτές;

Εμπλέκεται στις οικιακές εργασίες; Αν ναι, σε ποιες;

Μπορεί να προσανατολισθεί μόνος/μόνη του/της στο χώρο;

Ποιο είναι το επίπεδο αυτοεξυπηρέτησής του/της;
1

2

3

4

5

6

Πολύ κακό

7
Πολύ καλό

Χειρίζεται τα χρήματα με ευκολία;
1

2
Δύσκολα

3

4

5

6

Μέτρια

7
Εύκολα

Υπάρχει κάποιο παιδί που να έχει πολύ καλές φιλικές σχέσεις μαζί του;
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Παράρτημα Γ: Εργαλεία Αξιολόγησης/Ανατροφοδότησης [Μετάφραση-Προσαρμογή
(NEWB, 2008)]
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Παράρτημα Δ: Υλικό Παρέμβασης (δειγματικό)
Κεφάλαιο 41: Προσαρμοσμένο Βιβλίο Μαθητή (σελ. 1)
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Κεφάλαιο 41: Προσαρμοσμένο Βιβλίο Μαθητή (σελ. 2)
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Κεφάλαιο 41: Προσαρμοσμένο Βιβλίο Μαθητή (σελ. 3)
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Κεφάλαιο 41: Προσαρμοσμένο Βιβλίο Μαθητή (σελ. 4)
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Κεφάλαιο 41: Εκπαιδευτικό Λογισμικό
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Το έργο «Καθολικός Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Προσβάσιμου
Ψηφιακού Εκπαιδευτικού Υλικού» με κωδικό ΟΠΣ (MIS)
5001313

υλοποιείται

Προγράμματος
Εκπαίδευση

και

στο

πλαίσιο

«Ανάπτυξη
Δια

Βίου

του

Επιχειρησιακού

Ανθρώπινου
Μάθηση

Δυναμικού,

2014-2020»

και

συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση
(Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο).
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