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1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 

1.1. Θέμα ενότητας 

Η ενότητα αυτή εστιάζει σε διαστάσεις που έχουν να κάνουν με την αδυναμία απόκτησης 
μαθηματικών δεξιοτήτων που είναι ανάλογες με την ηλικία, τη διανοητική ανάπτυξη και την 
εκπαίδευση που λαμβάνει το άτομο. Ακόμη και με υπολογιστικές μηχανές, τα άτομα με 
χαμηλό επίπεδο αριθμητικών ικανοτήτων δυσκολεύονται πολύ ή δεν μπορούν να λύσουν 
απλά καθημερινά προβλήματα, επειδή δεν έχουν αρκετή αντίληψη ώστε να ερμηνεύσουν 
προβλήματα ή να τα αναλύσουν. Τα χαμηλά επίπεδα αριθμητικών ικανοτήτων 
χαρακτηρίζονται από δυσκολίες στην νοητική απεικόνιση, την οπτική-χωρική αντίληψη, την 
επεξεργασία και τη διάκριση, το μέτρημα,  την αναγνώριση μοτίβων, την εργαζόμενη μνήμη 
για αριθμούς, την ανάκληση γεγονότων και διαδικασιών που έχει μάθει το άτομο, τις 
κατευθύνσεις, την ταχύτητα ποσοτικής επεξεργασίας, τις κιναισθητικές ακολουθίες και την 
αντίληψη του χρόνου. 

Όλα τα πιο πάνω προβλήματα είναι ένα σύνδρομο ή ένα σύνολο χαρακτηριστικών που 
χαρακτηρίζονται από χαμηλές επιδόσεις στα μαθηματικά, παρά την καλή ικανότητα στην 
ομιλία, την ανάγνωση και τη γραφή. Μερικές φορές, οι δυσκολίες στα μαθηματικά υπάρχουν 
παράλληλα με άλλες μαθησιακές δυσκολίες. 

Τα άτομα με δυσκολίες στα μαθηματικά συχνά χάνουν το μέτρημα καθώς μετρούν, 
δυσκολεύονται να απομνημονεύσουν και να ανακαλέσουν πράξεις πρόσθεσης και 
πολλαπλασιασμού, καθώς και να εφαρμόσουν μαθηματικές διαδικασίες και κανόνες. Τείνουν 
να εξασκούνται και να μαθαίνουν μαθηματικά, αλλά ξεχνούν γρήγορα και δεν τα πηγαίνουν 
καλά στα τεστ. Η κακή μνήμη στα μαθηματικά προκαλεί εκνευρισμό και άγχος και κάνει τα 
άτομα να αποφεύγουν ό,τι έχει να κάνει με τα μαθηματικά. 

Οι δυσκολίες στα μαθηματικά έχουν  μια σειρά από χαρακτηριστικά συμπτώματα που 
εκδηλώνονται τόσο στο περιβάλλον του σπιτιού όσο και στην εργασία. Πιο κάτω ακολουθεί 
μια παρουσίαση των συμπτωμάτων. 

Οι χρηματικές συναλλαγές, οι αυτοσχέδιες κατασκευές ή ακόμη και ένα απλό παιχνίδι με 
μπάλα μπορεί να γίνουν δύσκολα λόγω των δυσκολιών στα μαθηματικά. Στο σπίτι, το άτομο 
μπορεί να παρουσιάζει τα ακόλουθα συμπτώματα: 

• Δυσκολεύεται στις νοερές μαθηματικές πράξεις, δίνει λάθος ρέστα ή χρειάζεται 
υπολογιστική για να υπολογίσει ένα φιλοδώρημα 

• Αργεί συχνά, κάποτε χάνει σημαντικές εκδηλώσεις  
• Δυσκολεύεται να θυμάται ονόματα 
• Συχνά οδηγεί πολύ γρήγορα ή πολύ αργά ή υπολογίζει πολύ λάθος πόσο θα του πα΄ρει 

να φτάσει κάπου 
• Πρέπει να γράψει έναν αριθμό τηλεφώνου αμέσως για να τον θυμάται 
• Χάνεται εύκολα, συχνά βάζει σε λάθος μέρος τα αντικείμενα μέσα στο σπίτι 
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• Δυσκολεύεται να κρατήσει το σκορ σε παιχνίδια, συχνά δε θυμάται ποιου είναι η σειρά 
να παίξει 

• Αργεί να πει την ώρα σε ένα αναλογικό ρολόι 
• Έχει φτωχή μνήμη σε ό,τι έχει να κάνει με αριθμούς, όπως ημερομηνίες  
• Δυσκολεύεται να μάθει βήματα χορού ή οτιδήποτε μπορεί να περιλαμβάνει ακολουθία 

κινήσεων 

Ακόμη και αν η δουλειά σας δεν περιλαμβάνει μαθηματικά άμεσα, μπορεί να χρειαστεί να 
έρθετε σε επαφή με αυτά. Τα άτομα με δυσκολίες στα μαθηματικά μπορεί να παρουσιάζουν 
τα εξής συμπτώματα στην εργασία: 

• Αγχώνονται στη σκέψη ότι θα πρέπει να κάνουν μαθηματικές πράξεις στη δουλειά 
χωρίς να το περιμένουν 

• Δυσκολεύονται να διαχειρίζονται χρήματα ή να παρακολουθούν τα οικονομικά τους 
• Συχνά τους τελειώνει ο χρόνος πριν να ολοκληρώσουν μια εργασία ή δεν τα 

καταφέρνουν να προγραμματίσουν όλα τα πράγματα που πρέπει να γίνουν 
• Δυσκολεύονται να κατανοήσουν γραφικές παραστάσεις ή διαγράμματα 
• Δυσκολεύονται να κατανοήσουν προφορικές μαθηματικές εξισώσεις, ακόμη και πολύ 

απλές 
• Αφήνουν πίσω αριθμούς ή τους αντιστρέφουν, όταν διαβάζουν μια μεγάλη λίστα ή ένα 

λογιστικό φύλλο 
• Δυσκολεύονται να χρησιμοποιήσουν τύπους στο Excel 
• Χρησιμοποιούν τα δάκτυλά τους για να μετρήσουν  
• Συχνά βρίσκουν διαφορετικές απαντήσεις στο ίδιο μαθηματικό πρόβλημα, πρέπει να 

ελέγχουν τις πράξεις ξανά και ξανά 
• Δυσκολεύονται να θυμούνται μαθηματικούς κανόνες ή χρονοδιαγράμματα 

Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι υπάρχουν στιγμές που η κατάσταση των ατόμων με αυτές τις 
δυσκολίες μπορεί να παρουσιάσει ξαφνική επιδείνωση, κάτι που μπορεί να επηρεάσει τη ζωή 
τους και στο σπίτι και στη δουλειά.  

  

1.2. Ανάλυση αναγκών εκπαιδευόμενων/αρχικά τεστ  

Κατά τη διάρκεια της εφαρμογής του εργαστηρίου για τις δυσκολίες στα μαθηματικά, πρέπει 
να ληφθούν υπόψη διάφορα στοιχεία, τα οποία έχουν άμεσο αντίκτυπο στα αποτελέσματα 
που επιδιώκονται με το πέρας της ενότητας. Θα αναφέρουμε μερικά, αλλά ανάλογα με τη 
σύνθεση της ομάδας των εκπαιδευόμενων, το επίπεδο εκπαίδευσής τους, την κοινωνική 
προσαρμοστικότητά και την ηλικία τους, ο εκπαιδευτής/τρια μπορεί να λάβει υπόψη του και 
επιπλέον στοιχεία, σύμφωνα με την προσωπική του πείρα στην πραγματοποίηση 
εκπαιδεύσεων: 

• Ο εκπαιδευτής/τρια πρέπει να δημιουργήσει ένα περιβάλλον ειλικρίνειας. 
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• Πρέπει να παρακολουθεί προσεκτικά και να είναι έτοιμος/η να βοηθήσει τους 
εκπαιδευόμενους να λύσουν τα τεστ – η δυσαριθμησία συνδυάζεται συχνά με δυσλεξία 
ή δυσγραφία, ή και τα δύο, κάτι που δυσκολεύει την κατανόηση των ερωτήσεων. Για 
τον λόγο αυτό, η έγκαιρη παροχή βοήθειας, η προσωπική προσέγγιση και η 
ενσυναίσθηση είναι βασικής σημασίας για τα τεστ, τα οποία θα αποτελέσουν τη βάση 
για τη δημιουργία εξατομικευμένων μεθόδων που θα περιορίσουν τον αρνητικό 
αντίκτυπο των δυσκολιών στα μαθηματικά. 

• Αν οι εκπαιδευόμενοι δεν έχουν συμμετάσχει στα τεστ των δύο πρώτων ενοτήτων, 
προτείνουμε να τους δώσετε και τα εν λόγω τα τεστ μαζί αυτά της παρούσας 
ενότητας. Με αυτό τον τρόπο θα έχετε μια ξεκάθαρη εικόνα για τον εκπαιδευόμενο και 
θα είστε σε θέση να προτείνετε ένα σύνολο μέτρων. 

• Στα κεφάλαιο θα βρείτε συνδέσμους με διαδικτυακά τεστ· χρησιμοποιήστε τα εφόσον 
έχετε τις κατάλληλες τεχνικές υποδομές και οι εκπαιδευόμενοι έχουν καλή γνώση 
υπολογιστών και αγγλικών.  Να έχετε υπόψη σας ότι υπάρχει περιορισμός χρόνου στα 
τεστ. 

1.3. Μαθησιακά αποτελέσματα 

Κάθε ενότητα της μεθοδολογίας θέτει κάποιους φιλόδοξους στόχους: 

1. Εισαγωγή των εκπαιδευόμενων στην ουσία του προβλήματος που εξετάζεται, 
στους πιθανούς τρόπους με τους οποίους μπορεί να εκδηλωθεί και τους κινδύνους 
που μπορεί να περιλαμβάνει 

2. Ικανότητα για προσδιορισμό του προβλήματος με ικανοποιητική ακρίβεια 
3. Πρόταση ενός συστήματος μέτρων για περιορισμό του αρνητικού αντικτύπου των 

δυσκολιών στα μαθηματικά 
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2. ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΥΠΟΒΑΘΡΟ 

2.1. Μερικές επιπλέον πληροφορίες για τις μαθησιακές δυσκολίες στα μαθηματικά 

Οι δυσκολίες στα μαθηματικά μπορεί να είναι το αποτέλεσμα φτωχής ή ανεπαρκούς σχολικής 
εκπαίδευσης, ενώ σε σπάνιες περιπτώσεις μπορεί να είναι κληρονομικές. Αυτές οι δυσκολίες 
δε σχετίζονται με το επίπεδο ευφυΐας του παιδιού και τις μεθόδους διδασκαλίας που 
χρησιμοποιούνται.  Η δυσκολία έγκειται στην αδυναμία ερμηνείας αριθμητικών συμβόλων 
και μαθηματικών πράξεων, όπως πρόσθεση, αφαίρεση, πολλαπλασιασμό και διαίρεση. Το 
άτομο που έχει δυσαριθμησία μπερδεύει τους αριθμούς και τα σύμβολα και δεν μπορεί να 
κάνει νοερές μαθηματικές πράξεις ή να δουλέψει με αφηρημένες έννοιες. Τα άτομα αυτά 
δυσκολεύονται να ολοκληρώσουν εργασίες και ιδιαίτερα εργασίες που έχουν να κάνουν με 
αριθμούς. 

Διάφορες έρευνες έδειξαν ότι, κατά μέσο όρο, 25% των ενηλίκων αντιμετωπίζουν σοβαρά 
προβλήματα με μαθηματικές πράξεις, χωρίς διάκριση στο φύλο. Την ίδια στιγμή, η ροή των 
αριθμών στην καθημερινή ζωή αυξάνεται – λογαριασμοί, φόροι, εκπτώσεις, τόκοι, κ.λπ. 
Διάφορες δουλειές απαιτούν σύγκριση ανάμεσα σε γραφικές παραστάσεις ή διαγράμματα. 
Πολλοί ενήλικες που βιώνουν τέτοιες δυσκολίες τις υποτιμούν ή, αντίθετα, ντρέπονται για 
αυτές.  

2.2. Οι διάφοροι τρόποι εκδήλωσης των μαθησιακών δυσκολιών στα μαθηματικά 

Εστίαση (συγκέντρωση): Δεξιότητα που σχετίζεται με την έκπτωση των γνωστικών 
λειτουργιών. Η δομική ανεπάρκεια στις συνδέσεις αυτές των νευρωνικών δικτύων σχετίζεται 
επίσης με τη συγκέντρωση, η οποία επηρεάζει την οξυδέρκεια της σκέψης, κάνοντάς το πιο 
δύσκολο για το άτομο να χρησιμοποιήσει μαθηματικά και οδηγώντας σε δυσκολίες στους 
υπολογισμούς. 

Διάσπαση προσοχής: Αυτή η δεξιότητα είναι σημαντική, καθώς επιτρέπει την ταυτόχρονη 
εκτέλεση πολλών εργασιών. Οι ενήλικες με δυσκολίες στα μαθηματικά παρουσιάζουν 
προβλήματα στην ανταπόκριση σε ένα ερέθισμα, επειδή δεν μπορούν να συγκεντρωθούν, η 
προσοχή τους διασπάται με άσχετα ερεθίσματα και κουράζονται εύκολα. Ακόμη, μπορούν να 
παρουσιαστούν προβλήματα στους λογικούς συλλογισμούς. 

Εργαζόμενη μνήμη: Η συγκεκριμένη γνωστική δεξιότητα αναφέρεται στην προσωρινή 
αποθήκευση και την ικανότητα διαχείρισης πληροφοριών ώστε να ολοκληρωθούν σύνθετες 
εργασίες. Κάποιες δυσκολίες ως αποτέλεσμα αυτού μπορεί να είναι ότι τα άτομα 
δυσκολεύονται να ακολουθήσουν οδηγίες, ξεχνάνε οδηγίες και εργασίες, έχουν χαμηλό 
κίνητρο, ελλιπείς αναμνήσεις, αφαιρούνται εύκολα, δε θυμούνται αριθμούς και καθυστερούν 
στους νοερούς μαθηματικούς υπολογισμούς.  

Βραχύχρονη μνήμη: Η ικανότητα να διατηρείται μικρή ποσότητα πληροφοριών για ένα μικρό 
χρονικό διάστημα. Αυτή η νοητική δυσκολία εξηγεί την αδυναμία πραγματοποίησης 
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μαθηματικών εργασιών. Οι δυσκολίες εμφανίζονται όταν τα άτομα κάνουν υπολογισμούς ή 
προσπαθούν να λύσουν μαθηματικά προβλήματα. Αυτό σχετίζεται επίσης με την αδυναμία να 
θυμούνται αριθμούς ή πίνακες πολλαπλασιασμού. 

Ανάκληση: Αφορά την ικανότητα για ανάκληση μιας λέξης ή ενός αριθμού για να 
χρησιμοποιηθεί αργότερα. Οι ενήλικες δυσκολεύονται να θυμηθούν αριθμούς, επειδή η 
ικανότητά τους να επεξεργάζονται πληροφορίες είναι ανεπαρκής. 

Προγραμματισμός: Χαμηλά επίπεδα στη συγκεκριμένη γνωστική δεξιότητα υπονοούν 
δυσκολίες στον προγραμματισμό και την κατανόηση της σημασίας αριθμών και ασκήσεων. 
Αυτή η αδυναμία για πρόβλεψη γεγονότων ή αποτελεσμάτων εμποδίζει τον μαθητή/τρια από 
το να ολοκληρώσει σωστά την άσκηση. 

Ταχύτητα επεξεργασίας: Αυτό σχετίζεται με τον χρόνο που χρειάζεται ο εγκέφαλός μας για να 
λάβει πληροφορίες (π.χ. έναν αριθμό, μια μαθηματική εξίσωση, ένα πρόβλημα), να τις 
κατανοήσει και να ανταποκριθεί σε αυτές. Κάποιοι ενήλικες δεν έχουν δυσκολίες στο να 
ολοκληρώσουν αυτή τη διαδικασία γρήγορα και αυτόματα, ενώ άλλοι που έχουν δυσκολία 
στην ταχύτητα επεξεργασίας χρειάζονται περισσότερο χρόνο και ενέργεια για να 
επεξεργαστούν τις πληροφορίες. 

2.3. Τύποι μαθησιακών δυσκολιών στα μαθηματικά 

Τα συμπτώματα μπορούν να ενταχθούν σε πέντε κατηγορίες δυσκολιών στα μαθηματικά: 

Λεκτική: Χαρακτηρίζεται από δυσκολία στην ανάκληση και κατανόηση μαθηματικών εννοιών 
που παρουσιάζονται προφορικά. Οι ενήλικες με αυτού του τύπου τη δυσαριθμησία είναι σε 
θέση να διαβάσουν ή να γράψουν αριθμούς, αλλά δυσκολεύονται να τους αναγνωρίσουν 
όταν παρουσιάζονται προφορικά. 

Πρακτογνωστική: Αυτού του τύπου η δυσκολία χαρακτηρίζεται από αδυναμία στη 
μετάφραση μιας αφηρημένης μαθηματικής έννοιας σε μια πραγματική έννοια. Οι ενήλικες με 
αυτή τη δυσκολία μπορούν να κατανοήσουν μαθηματικές έννοιες, αλλά δυσκολεύονται να 
απαριθμήσουν, να συγκρίνουν και να κάνουν μαθηματικές εξισώσεις.  

Λεξιλογική: Δυσκολία στην ανάγνωση και κατανόηση μαθηματικών συμβόλων και αριθμών, 
καθώς και μαθηματικών εξισώσεων. Ένας ενήλικας με λεξιλογική δυσκολία στα μαθηματικά 
μπορεί να καταλάβει έννοιες που παρουσιάζονται προφορικά, αλλά μπορεί να δυσκολεύεται 
να τις διαβάσει. 

Γραφολογική: Δυσκολία στη γραφή μαθηματικών συμβόλων. Ενήλικες με αυτού του είδους τη 
δυσκολία μπορούν να καταλάβουν μαθηματικές έννοιες, αλλά δεν έχουν την ικανότητα να 
διαβάσουν, να γράψουν ή να χρησιμοποιήσουν τα κατάλληλα σύμβολα. 

Ιδεογνωστική: Δυσκολία στους νοερούς υπολογισμούς και στην κατανόηση μαθηματικών 
εννοιών. Τα άτομα με αυτή τη δυσκολία μπορεί επίσης να δυσκολεύονται να θυμηθούν 
μαθηματικές έννοιες αφού τις έχουν μάθει. 
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Λειτουργική: Εκδηλώνεται με δυσκολία στην πραγματοποίηση γραπτών ή προφορικών 
μαθηματικών πράξεων ή υπολογισμών. Ένα άτομο με λειτουργική δυσκολία είναι σε θέση να 
κατανοήσει τους αριθμούς και τις σχέσεις μεταξύ αριθμών, αλλά δυσκολεύεται να 
διαχειριστεί αριθμούς και σύμβολα κατά τη διάρκεια των πράξεων.  

2.4. Αντιμετώπιση των μαθησιακών δυσκολιών στα μαθηματικά 

Στόχος της παρούσας ενότητας δεν είναι η κάλυψη των μαθησιακών κενών, αλλά ο 
περιορισμός του αντικτύπου των δυσκολιών στα μαθηματικά μέσω ενός συνδυασμού 
ασκήσεων. Οι ευκαιρίες που υπάρχουν σήμερα για καταπολέμηση των δυσκολιών στα 
μαθηματικά είναι πολλές· εμείς παρέχουμε μόνο ένα μικρό μέρος από αυτές. Μπορείτε να 
συνδυάσετε ασκήσεις από διάφορες ενότητες, αλλά και να κάνετε δικές σας ασκήσεις. Οι 
εισηγήσεις εδώ είναι απλά μια κατευθυντήρια γραμμή και δεν εξαντλούν το θέμα. Η διάρκεια 
είναι επίσης ενδεικτική και εξαρτάται από το μέγεθος της ομάδας και τα πιθανά προβλήματα 
που θα αντιμετωπίσουν οι συμμετέχοντες. Συχνά, η αντιμετώπιση μιας δυσκολίας στα 
μαθηματικά είναι θέμα δεξιότητας στο να χρησιμοποιούνται υποστηρικτικά μέσα ή 
εναλλακτικές ικανότητες. 
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3. ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΕΣΤ  

Όπως έχουμε ήδη εξηγήσει, δεν μπορούμε να μιλήσουμε για θεραπεία των δυσκολιών στα 
μαθηματικά στους ενήλικες αλλά για περιορισμό του αρνητικού αντικτύπου, καθώς και για 
διαφορετικές προσεγγίσεις και προσπάθειες για την κάλυψη των μαθησιακών κενών. Κατά 
τη διάρκεια της εκπαίδευσης, θα έχετε την ευκαιρία να εμβαθύνετε στις παρατηρήσεις σας 
για τους εκπαιδευόμενους. Προτείνουμε να δημιουργήσετε ένα αρχείο για τους 
εκπαιδευόμενους, στο οποίο θα καταγράφετε τα αποτελέσματα των αρχικών τεστ και τα 
αποτελέσματα των προτεινόμενων ασκήσεων. Μη ξεχνάτε ότι πρέπει να δημιουργήσετε 
σχέσεις εμπιστοσύνης και ειλικρίνειας – για τον σκοπό αυτό είναι χρήσιμες ασκήσεις 
ενέργειας που είναι προτιμότερο να μην έχουν σχέση με το θέμα. Κάποιες από τις ασκήσεις 
ίσως να είναι πολύ εύκολες για τους εκπαιδευόμενους, αν η άσκηση δεν είναι ατομική. 

Η υλοποίηση αυτής της εκπαίδευσης βασίζεται στην αρχή της μη τυπικής μάθησης, δίνοντάς 
σας μεγάλη ελευθερία στην επιλογή της διάρκειας, του μέρους και της ομάδας εκπαίδευσης. Ο 
στόχος για περιορισμό του αρνητικού αντικτύπου των δυσκολιών στα μαθηματικά απαιτεί 
πολλές διαδοχικές συνεδρίες –κατά προτίμηση μία την εβδομάδα, για τέσσερις συνεχόμενες 
εβδομάδες– στις οποίες η πολυπλοκότητα των ασκήσεων αυξάνεται σταδιακά και 
παρατηρείται η πρόοδος ή όχι του κάθε εκπαιδευόμενου. Μην ξεχνάτε ότι στις περιπτώσεις 
όπου υπάρχει συνδυασμός μαθησιακών δυσκολιών, μπορεί να παρουσιαστούν άλλα 
προβλήματα – προβλήματα ομιλίας, δυσκολία στην ανάκληση ονομάτων και προσώπων, κ.ά. 

Πριν αρχίσετε με τις βασικές δραστηριότητες, προτείνουμε να κάνετε μια μικρή άσκηση για 
ενέργεια ή για το σπάσιμο του πάγου. Πέρα από το να μάθουν οι εκπαιδευόμενοι το όνομα ο 
ένας του άλλου, η άσκηση αυτή προϋποθέτει συγκέντρωση και δεξιότητες μνήμης, οπότε 
μπορεί να αποτελέσει ένα εργαλείο διάγνωσης.  Βάλτε τους εκπαιδευόμενους σε έναν κύκλο 
ώστε να βλέπουν ο ένας τον άλλο. Λέτε δυνατά και καθαρά το όνομά σας. Με τη φορά των 
δεικτών του ρολογιού, οι εκπαιδευόμενοι επαναλαμβάνουν τα ονόματα όλων των 
προηγούμενων εκπαιδευόμενων, μέχρι να κλείσει ο κύκλος. Παρατηρήστε και ακούστε 
προσεκτικά όλους τους εκπαιδευόμενους, αφού για εσάς ως εκπαιδευτή/τρια η άσκηση αυτή 
δεν είναι μόνο άσκηση για το σπάσιμο του πάγου. Γράψτε τις παρατηρήσεις σας στο 
σημειωματάριό σας. Στην επόμενη εκπαίδευση, εκτός από τα ονόματα, συμπεριλάβετε στην 
ίδια άσκηση και άλλα στοιχεία που πρέπει να θυμούνται οι συμμετέχοντες, όπως χειρονομίες, 
κινήσεις, χρώματα κ.λπ. Δε χρειάζονται υλικά για την πραγματοποίηση της δραστηριότητας 
και η διάρκεια εξαρτάται από τον αριθμό των εκπαιδευόμενων, ωστόσο προτείνεται η 
διάρκεια να μην ξεπερνά τα δέκα λεπτά. Ενδέχεται το τελευταίο άτομο στον κύκλο να έχει μια 
πιο σοβαρή μορφή δυσαριθμησίας  και αυτή η άσκηση να είναι αρκετά δύσκολη για αυτόν, 
και έτσι να νιώσει μειονεκτικά ή ακόμη και να απομονωθεί. 

Υπάρχει μια άλλη διασκεδαστική άσκηση για ενέργεια/σπάσιμο του πάγου που μπορείτε να 
χρησιμοποιήσετε στη μέση της εκπαίδευσης, η οποία προσθέτει σωματική άσκηση και 
σχετίζεται με την οπτική μνήμη και συγκέντρωση των εκπαιδευόμενων. Οι συμμετέχοντες 
μπαίνουν και πάλι σε κύκλο (ίσως θυμούνται τα ονόματα ο ένας του άλλου, μπορεί όμως και 
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όχι). Ο εκπαιδευτής/τρια επιλέγει έναν/μία από αυτούς που στέκονται απέναντί του, του 
δίνει μια μπάλα και γυρνούν και οι δύο την πλάτη τους ο ένας στον άλλο. Ο εκπαιδευτής/τρια 
λέει τα χαρακτηριστικά του ατόμου στο οποίο έδωσε την μπάλα – χρώμα μαλλιών, ρούχα, 
κ.λπ. Το άτομο που πήρε την μπάλα προσπαθεί να πει τα ίδια χαρακτηριστικά για το άτομο 
που του έδωσε την μπάλα. Για αυτή τη δραστηριότητα χρειάζεστε μια μπάλα, οποιουδήποτε 
μεγέθους. 

Μια άλλη άσκηση για συγκέντρωση είναι η άσκηση «Μπερδεύτηκαν τα χρώματα». Σε ένα 
φύλλο χαρτί υπάρχουν 20 σειρές με λέξεις από διαφορετικά χρώματα. Αλλά οι λέξεις δεν 
αντιστοιχούν με το χρώμα. Ο εκπαιδευόμενος πρέπει να πει το χρώμα που γράφει η λέξη, όχι 
το χρώμα που βλέπει. Αυτή η άσκηση πρέπει να γίνει σε σειρές, όχι σε στήλες. Για αυτή την 
άσκηση, θα πρέπει να ετοιμάσετε ένα φύλλο χαρτιού (κατά προτίμηση μεγάλο σε μέγεθος) με 
τα ονόματα των χρωμάτων γραμμένα με διαφορετικά χρώματα. Δώστε την ευκαιρία σε 
όλους να δοκιμάσουν. Αρχίστε εσείς την άσκηση και κάντε σκόπιμα λάθος, περιμένοντας τους 
συμμετέχοντες να αντιδράσουν. 

Μια άλλη καλή άσκηση είναι οι εκπαιδευόμενοι να γράφουν ή να σχεδιάζουν σύμφωνα με τις 
οδηγίες του εκπαιδευτή. Κάθε εκπαιδευόμενος παίρνει ένα κομμάτι χαρτί και ο 
εκπαιδευτής/τρια αρχίζει να λέει τι πρέπει να σχεδιάσουν. Για παράδειγμα: 1. Χωρίστε το 
χαρτί σε τέσσερα ίσα μέρη. 2. Στο πάνω μέρος αριστερά σχεδιάστε ένα μικρό τετράγωνο στην 
κάτω αριστερά γωνιά. 3. Πάνω από αυτό σχεδιάστε έναν μεγάλο κύκλο. 4. Αριστερά από 
αυτόν σχεδιάστε ένα μικρό τρίγωνο, κ.ο.κ. Επαφίεται στον εκπαιδευτή/τρια τι οδηγίες θα 
δώσει. Αντί σχήματα, ο εκπαιδευτής/τρια μπορεί να αποφασίσει να χρησιμοποιήσει αριθμούς 
ή, για να κάνει πιο πολύπλοκη την άσκηση, μπορεί να χρησιμοποιήσει χρώματα (π.χ. γράψτε 
τον αριθμό 12 με μπλε, πάνω από αυτόν γράψτε τον αριθμό 4 με κόκκινο, κ.ο.κ.). 

Μια καλή άσκηση για συγκέντρωση και παρατήρηση είναι η ακόλουθη: Οι εκπαιδευόμενοι 
σχηματίζουν δύο σειρές, ο ένας απέναντι από τον άλλο. Για λίγα λεπτά (επαφίεται στον 
εκπαιδευτή/τρια να αποφασίσει τη διάρκεια, ανάλογα με το επίπεδο των εκπαιδευόμενων, 
την ηλικία και τις νοητικές ικανότητές τους) ο εκπαιδευόμενος κοιτάζει το άτομο που 
βρίσκεται απέναντί του. Στη συνέχεια γυρίζουν από την άλλη και αλλάζουν ένα πράγμα στην 
εμφάνισή τους. Μπορούν να χρησιμοποιήσουν επιπλέον υλικά ή να δανειστούν κάποια 
πράγματα από τους δίπλα τους. Μετά την αλλαγή, γυρίζουν πάλι πρόσωπο-με-πρόσωπο και 
προσπαθούν να μαντέψουν τις αλλαγές (όσο αυξάνονται τα πράγματα που αλλάζουν, 
αυξάνεται και ο χρόνος που έχουν για να μαντέψουν). Ο εκπαιδευτής αποφασίζει πότε 
σταματά το παιχνίδι και πόσα πράγματα θα αλλάζουν οι εκπαιδευόμενοι. 

Οι πιο κάτω ασκήσεις είναι απλές, μπορούν να γίνουν πιο πολύπλοκες ή να απλοποιηθούν 
ανάλογα με τους τύπους και το επίπεδο των δυσκολιών στα μαθηματικά. Για τις 
περισσότερες από αυτές, μπορείτε επίσης να δώσετε κατ’ οίκον εργασίες, ειδικά για αυτές 
που σχετίζονται με ηλεκτρονικούς υπολογιστές και διάφορες εφαρμογές. Οποιαδήποτε 
πρόοδος είναι ένα σημαντική· ενθαρρύνετε τους εκπαιδευόμενους να συνεχίσουν την 
προσπάθεια και να μοιραστούν με την υπόλοιπη ομάδα την πρόοδό τους. Δώστε ιδιαίτερη 
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προσοχή στα άτομα που δε δείχνουν πρόοδο, στα οποία ενδέχεται να πρέπει να παρέχετε 
εξατομικευμένη εκπαίδευση, και, σε σοβαρές περιπτώσεις, κατευθύνετε τα άτομα σε έναν 
νευρολόγο. 

3.1. Υπολογιστική – Ο εκπαιδευτής πρέπει να αποφασίσει αν η υπολογιστική θα είναι 
βοηθητική για ένα άτομο με δυσκολίες στα μαθηματικά. Η χρήση ενδείκνυται σε 
περιπτώσεις αδυναμίας κατανόησης και ανεπάρκειας μνήμης. Η χρήση 
υπολογιστικής δεν προτείνεται όταν τα λάθη που γίνονται είναι κυρίως οπτικά. Σε 
αυτή την περίπτωση, τα λάθη συσχετίζονται με λάθη που γίνονται κατά τη γραφή. 
Η χρήση υπολογιστικής δεν είναι κάτι κακό. Η υπολογιστική είναι διαθέσιμη σε 
όλες τις κινητές συσκευές. Μπορεί να εξοικονομήσει πολύ χρόνο και ενέργεια. 
Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε δύο ή περισσότερες προσεγγίσεις σε αυτή την 
άσκηση – μπορείτε να γράψετε τις ασκήσεις από προηγουμένως σε χαρτί ή πίνακα 
ή να τις διαβάσετε στους εκπαιδευόμενους. Οι δύο αυτές προσεγγίσεις αφορούν 
διαφορετικές δεξιότητες, την οπτική και την ακουστική, και συνδέονται με 
διαφορετικές δυσκολίες στα μαθηματικά. Δώστε ιδιαίτερη έμφαση στον 
υπολογισμό ποσοστών, αφού ο συγκεκριμένος μαθηματικός υπολογισμός 
συνήθως μπερδεύει πολλούς ενήλικες. 
 
10-(-3)+2=? 
5-3+2+3+1+6=? 
2.5x2+3-(-1)=? 
(2-3+2+1)x2=? 
2-3+2+1x2=? 

Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε ασκήσεις με σύμβολα, για εξάσκηση στην 
πρόσθεση, αφαίρεση, πολλαπλασιασμό και διαίρεση. 

 ή πιο σύνθετες   ή   κ.λπ.  

Είναι το Black Friday. Η έκπτωση ενός προϊόντος είναι 23%. Η παλιά τιμή ήταν 
525 ευρώ. Ποια είναι η καινούρια τιμή; 

Ο φόρος που πρέπει να πληρώσετε είναι 388 ευρώ. Αν πληρώσετε ολόκληρο το 
ποσό μέχρι το τέλος του Απρίλη, έχετε 5% έκπτωση. Υπολογίστε την έκπτωση σε 
ευρώ. 

3.2. Ανάπτυξη του χωρικού προσανατολισμού – Οι εκπαιδευόμενοι χωρίζουν ένα 
κομμάτι χαρτί σε τμήματα και ακολουθούν τις οδηγίες του εκπαιδευτή/τριας για 
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διάφορες μαθηματικές πράξεις. Παράδειγμα: Στην πάνω αριστερά γωνία 
υπολογίστε πόσο κάνει 5 * 96, στην κάτω δεξιά γωνιά υπολογίστε 1+9+6+3, κ.λπ. 

3.3. Ηλεκτρονικός υπολογιστής – Συσκευές που επιτρέπουν τη χρήση Ανοικτών 
Εκπαιδευτικών Πόρων. Κάποιοι από αυτούς είναι διαθέσιμοι στο διαδίκτυο, άλλοι 
απαιτούν την εγκατάσταση ειδικών προγραμμάτων.  
3.3.1. Το «2048» είναι ένα συναρπαστικό παιχνίδι για παιδιά και ενήλικες 
(http://2048game.com). Σκοπός του παιχνιδιού είναι σε ένα πλαίσιο 16 θέσεων να 
μετακινείς τα τετραγωνάκια με τους αριθμούς δεξιά-αριστερά ή πάνω-κάτω, 
διπλασιάζοντάς τα. Κάθε φορά που ακουμπάνε δύο τετραγωνάκια με τον ίδιο 
αριθμό, συγχωνεύονται σε ένα, διπλασιάζοντας τον αριθμό του πλακιδίου. Στόχος 
είναι να φτάσεις να έχεις μέσα σε ένα πλακίδιο τον αριθμό 2048. Το παιχνίδι έχει 
πολλά επίπεδα δυσκολίας. Κατάλληλο για εκπαίδευση στο σπίτι. 
3.3.2. «Τέτρις» – κατάλληλο για την ανάπτυξη της χωρικής σκέψης και του 
προσανατολισμού. Οι συμμετέχοντες μπορούν να κάνουν ένα διαγωνισμό μεταξύ 
τους. 
3.3.3. Παιχνίδι «The number race» – Μπορεί να αποτελέσει ένα καλό διαγνωστικό 
εργαλείο, αφού επιτρέπει στον εκπαιδευτή να παρατηρεί ατομικά τον κάθε 
εκπαιδευόμενο. Το παιχνίδι είναι σε απλά αγγλικά. 
(http://www.thenumberrace.com).  
3.3.4. Παιχνίδι «The number bonds» - Παρόλο που η επιφάνεια εργασίας είναι για 
παιδιά, το συγκεκριμένο παιχνίδι είναι επίσης ένα καλό διαγνωστικό εργαλείο, 
έχει πολλές δραστηριότητες και είναι διαθέσιμο στο διαδίκτυο. Είναι κατάλληλο 
για χρήση στον ελεύθερο χρόνο. Το παιχνίδι είναι στα αγγλικά, αλλά όχι υψηλού 
επιπέδου (https://www.mathplayground.com) 
3.3.5. Μια πλατφόρμα με ποικιλία παιχνιδιών λογικής σε διάφορα θέματα. 
Ανάλογα με τη σύνθεση της ομάδας, μπορείτε να επιλέξετε το κατάλληλο παιχνίδι 
για τον κάθε εκπαιδευόμενο και να παρακολουθείτε τα αποτελέσματά του/της 
(https://www.vgames.bg). 
3.3.5. Sudoku – Το Sudoku είναι ένα από τα πιο δημοφιλή παιχνίδια-γρίφους όλων 
των εποχών. Ο στόχος του Sudoku είναι να συμπληρώσεις έναν πίνακα 9×9 με 
αριθμούς, ώστε κάθε σειρά, στήλη και τετράγωνο 3×3 να περιλαμβάνει όλα τα 
ψηφία από 1 μέχρι 9. Ως παιχνίδι λογικής, το Sudoku είναι επίσης ένα εξαιρετικό 
παιχνίδι σκέψης. Αν παίζετε Sudoku καθημερινά, θα αρχίσετε να βλέπετε σύντομα 
βελτίωση στη συγκέντρωσή σας και στη συνολική νοητική σας ικανότητα. Το 
παιχνίδι είναι διαθέσιμο και στο διαδίκτυο (κατάλληλο για κατ’ οίκον εργασία). 
Προτείνουμε να χρησιμοποιήσετε την έντυπη εκδοχή και να κάνετε έναν 
διαγωνισμό ανάμεσα στους συμμετέχοντες. Να έχετε υπόψη ότι κάποιοι από 
αυτούς μπορεί να μην είναι εξοικειωμένοι με τους κανόνες, οπότε να χρειαστεί 
επιπρόσθετη επεξήγηση με παραδείγματα. 

3.4. Συσκευές και εφαρμογές προσανατολισμού 

http://2048game.com/
http://www.thenumberrace.com/
https://www.mathplayground.com/
https://www.vgames.bg/
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3.4.1. Υπάρχει τεράστια ποικιλία συσκευών και εφαρμογών προσανατολισμού. 
Στις περισσότερες από αυτές είναι ενσωματωμένες ηχητικές λειτουργίες, οι οποίες 
μπορούν να βοηθήσουν σε περιπτώσεις αποπροσανατολισμού. Ενδέχεται οι 
εκπαιδευόμενοί σας να μην έχουν χρησιμοποιήσει ποτέ προηγουμένως εφαρμογές 
προσανατολισμού. Δώστε έμφαση στο θεωρητικό μέρος, δείχνοντας στην οθόνη 
τις λειτουργίες του κάθε κουμπιού και την ακολουθία των πράξεων. 
Χρησιμοποιήστε πραγματικά παραδείγματα πιθανών διαδρομών και μέσων 
ταξιδιού. Μη ξεχάσετε την εικόνα του δορυφόρου, η οποία παρέχει επιπλέον 
χαρακτηριστικά σημεία – μνημεία, εκκλησίες, διάσημες τοποθεσίες, κ.ο.κ. Είναι 
σημαντικό ο εκπαιδευτής να ενθαρρύνει τους μαθητές να μην πανικοβάλλονται σε 
αυτές τις περιπτώσεις. Αν οι εκπαιδευόμενοι έχουν καλή γνώση ΤΠΕ, μπορείτε να 
αρχίσετε με πιο πολύπλοκες δραστηριότητες (δείτε πιο κάτω). Σε αντίθετη 
περίπτωση, πρέπει να χωρίσετε την ομάδα σε δύο ομάδες και να εκπαιδεύσετε 
τους λιγότερο εξοικειωμένους με τις εφαρμογές (κατά προτίμηση μέσω έξυπνων 
συσκευών) στην εύρεση της τρέχουσας τοποθεσίας τους, την επιλογή διεύθυνσης, 
την επιλογή ταξιδιού, κ.λπ. Στη συνέχεια, μπορείτε να προχωρήσετε στο επόμενο 
βήμα.  
3.4.2. Χωρίστε την ομάδα σε μικρότερες ομάδες των τριών – ο πρώτος κάθε 
ομάδας καλεί τον δεύτερο για επίσκεψη, δίνοντάς του οδηγίες πώς να έρθει σπίτι 
του, αλλά χωρίς ακριβή διεύθυνση. Ο δεύτερος γράφει τις οδηγίες με/χωρίς τη 
βοήθεια μιας συσκευής ή εφαρμογής προσανατολισμού και εξηγεί στον τρίτο πώς 
να φτάσει. Ο τρίτος δείχνει τον δρόμο που θα ακολουθήσει για να φτάσει στο 
σπίτι του πρώτου, δίνοντας μια κατά προσέγγιση διεύθυνση. Σημειώστε την 
αφετηρία και τον τελικό προορισμό στην εφαρμογή. Συγκρίνετε αποτελέσματα, 
σχολιάστε και βρείτε την αιτία του λάθους σε περίπτωση που έγινε κάποιο. Κατά 
προτίμηση κάντε αυτή τη διαδικασία μπροστά από τις άλλες ομάδες· οι άλλοι 
παρατηρούν αλλά δεν έχουν δικαίωμα να βοηθήσουν (ο τρίτος πρέπει να 
βρίσκεται έξω από το δωμάτιο μέχρι τη στιγμή που ο δεύτερος θα του εξηγήσει 
πώς να φτάσει στον τελικό προορισμό). Εξερευνήστε εναλλακτικές διαδρομές. 
Αναθέστε εργασία για το σπίτι για όλους, με διαφορετικά μέσα μεταφοράς (π.χ. 
από το σπίτι στη δουλειά με δημόσια συγκοινωνία και επιστροφή στο σπίτι με το 
ποδήλατο ή τα πόδια). Επίσης, οι εκπαιδευόμενοι μπορούν να εξηγήσουν ο ένας 
στον άλλο μέσω τηλεφώνου πώς να έρθουν στο σπίτι τους και ο ‘επισκέπτης’ 
πρέπει να πει την ακριβή διεύθυνση, την ώρα που θα φτάσει στον προορισμό, 
κ.λπ. 
Πρακτική άσκηση σε εξωτερικό χώρο – κάντε αυτή την άσκηση σε πραγματικές 
συνθήκες. Πρέπει να συνοδεύετε τον επισκέπτη. Προσπαθήστε να βρείτε μέρη που 
δεν είναι γνωστά σε αυτόν και χρησιμοποιήστε διαφορετικά μέσα συγκοινωνίας. 
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Εισάγετε τις σημαντικές διευθύνσεις του εκπαιδευομένου στο 
πρόγραμμα πλοήγησης – τη διεύθυνση του σπιτιού, της δουλειάς, κ.ο.κ. 
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3.5. Ασκήσεις με αναλογικό ρολόι – Ασκήσεις με ψηφιακό ρολόι – ρολόι χεριού αλλά 
και ρολόι τοίχου/επιτραπέζιο. 
3.5.1. Βασικές ασκήσεις για ατομική εξάσκηση, οι οποίες είναι ενδεικτικές ενός 
τύπου δυσκολίας στα μαθηματικά (http://elasnas.bg/flash/clocks/index.html). Η 
άσκηση μπορεί επίσης να γίνει και με ένα μεγάλο ρολόι τοίχου. Κάντε πιο 
πολύπλοκη την άσκηση, ζητώντας από τους εκπαιδευόμενους να ρυθμίσουν το 
ρολόι βλέποντας μέσα από έναν καθρέφτη. 
3.5.2. Έτοιμες κάρτες με αναλογικά ρολόγια που δείχνουν μια συγκεκριμένη 
ώρα. (https://www.youtube.com/watch?v=IBBQXBhSNUs). Η άσκηση μπορεί να 
γίνει πιο πολύπλοκη, ζητώντας από τους συμμετέχοντες να καταγράψουν την ώρα 
που δείχνει ένα ρολόι σε ένα συγκεκριμένο τμήμα ενός φύλλου εργασίας. Για 
παράδειγμα: τι ώρα δείχνει το πρώτο ρολόι στην πάνω δεξιά γωνιά του φύλλου 
εργασίας; (συνδυασμός με χωρικό προσανατολισμό) 

3.6. Νοεροί υπολογισμοί – Η παρακολούθηση διαδικτυακών μαθημάτων και οι 
ασκήσεις που προσφέρονται σε αυτά συμβάλλουν στην ταυτόχρονη ανάπτυξη  
και των δύο ημισφαιρίων, στη συγκέντρωση και στη βελτίωση της οπτικής και 
κινητικής μνήμης. 

  

http://elasnas.bg/flash/clocks/index.html
https://www.youtube.com/watch?v=IBBQXBhSNUs
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4. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ  

 

Προτεινόμενη 
διάρκεια 

Εκπαιδευτικές 
δραστηριότητες/Συμβουλές προς τον 

εκπαιδευτή 
Υλικά Πηγές 

10-15 λεπτά Προθέρμανση/σπάσιμο του πάγου 
 

Ανάλογα με την 
άσκηση που θα 
επιλεγεί 

3 

20-25 λεπτά Χωρικός προσανατολισμός  
Συμβουλή: Χρησιμοποιήστε προφορικές και 
γραπτές υποδείξεις, πάρτε σημειώσεις για 
κάθε εκπαιδευόμενο 

Φύλλα χαρτιού, 
μολύβι, 
σβηστήρι 

3.2 

x(20-25) λεπτά Υπολογιστική 
Συμβουλή: Υπενθυμίστε τις λειτουργίες των 
κουμπιών. Χρησιμοποιήστε προφορικές και 
γραπτές υποδείξεις, πάρτε σημειώσεις για 
κάθε εκπαιδευόμενο. Παρακολουθήστε τα 
αποτελέσματα, ενθαρρύνετε, μη δυσκολέψετε 
τις ασκήσεις, αν έχετε εκπαιδευόμενους με 
πολλές δυσκολίες 

Φύλλα χαρτιού, 
στυλό, 
υπολογιστική ή 
συσκευή με 
υπολογιστική  

3.1.X 

x(40-45) λεπτά Ηλεκτρονικός υπολογιστής  
Συμβουλή: Βεβαιωθείτε ότι όλοι οι 
εκπαιδευόμενοι έχουν βασικές γνώσεις 
υπολογιστή και ΤΠΕ ή βοηθήστε με το 
κατέβασμα και την εγκατάσταση (αν 
χρειάζεται).    

Ηλεκτρονικός 
υπολογιστής, 
τάμπλετ ή 
έξυπνο 
τηλέφωνο 

3.3.X 

20-25 
θεωρητικό 
μέρος 
60-90 λεπτά 
πρακτικό 
μέρος 

Προσανατολισμός 
Συμβουλή: Αφιερώστε όσο χρόνο χρειάζεται 
για το θεωρητικό μέρος. Για πολλούς 
ενήλικες, τα κουμπιά δεν είναι αρκετά 
κατανοητά. Δοκιμάστε εικονικές διαδρομές 
για γνωστά μέρη – μνημεία, εκκλησίες, 
αξιοθέατα, κ.λπ. 

Εφαρμογή 
προσανατολισμ
ού, έξυπνο 
τηλέφωνο, 
ηλεκτρονικός 
υπολογιστής, 
προβολέας, 
διαδίκτυο, 
χαρτί 

 
3.4.X 

30-45 λεπτά Αναλογικό ρολόι 
Συμβουλή: - 

Μεγάλο 
αναλογικό 
ρολόι, κάρτες 
εργασίας, 
καθρέφτης  

3.5.X 

Αξιολόγηση (για 
επιβεβαίωση της 
ανάπτυξης γνώσεων) 

Χρησιμοποιήστε το τεστ αυτοαξιολόγησης του κεφαλαίου 2  
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Προτεινόμενη 
διάρκεια 

Εκπαιδευτικές 
δραστηριότητες/Συμβουλές προς τον 

εκπαιδευτή 
Υλικά Πηγές 

Ανατροφοδότηση από 
τους εκπαιδευόμενους 

Είναι σημαντικό να δώσετε στους εκπαιδευόμενους την ευκαιρία 
να δώσουν ανατροφοδότηση για τις εκπαιδευτικές συνεδρίες και 
να αξιολογήσουν την εκπαιδευτική τους εμπειρία και τα 
μαθησιακά αποτελέσματα. 

 
Στο Κεφάλαιο 3 θα βρείτε μια παρουσίαση για την ενότητα. 
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5. ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 

5.1. Πιθανές εφαρμογές 

Το περιεχόμενο της παρούσας ενότητας, μαζί με τον πιθανό εμπλουτισμό ή απλοποίησή του, 
μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο του ή σε συνδυασμό με άλλες ενότητες, σύμφωνα με τα 
επιθυμητά αποτελέσματα και τη σύνθεση της ομάδας. Προτείνουμε να γίνει όχι μία αλλά 
αρκετές εκπαιδευτικές συνεδρίες, κατά τη διάρκεια των οποίων θα γίνει παρακολούθηση της 
προόδου και σταδιακή αύξηση της πολυπλοκότητας, χωρίς να παραμελείται η 
εξατομικευμένη προσέγγιση. Το να κρατάτε ένα ημερολόγιο, θα σας διευκολύνει στην 
παρατήρηση του κάθε συμμετέχοντα ξεχωριστά και στην προετοιμασία ατομικών εργασιών 
που θα κρατήσουν το ενδιαφέρον των εκπαιδευόμενων για τα μαθήματα. Μην ξεχνάτε να 
ενθαρρύνετε τους εκπαιδευόμενους να κάνουν εξάσκηση στο σπίτι και να μοιράζονται τα 
προβλήματα αλλά και τις επιτυχίες τους. 

Το πρόβλημα της ανάπτυξης των προσόντων των ενηλίκων είναι μεγάλης σημασίας και 
αυτός είναι ο λόγος που η βασική ομάδα στόχος του έργου DECENT είναι οι ενήλικες με 
χαμηλό επίπεδο προσόντων που βρίσκονται σε κίνδυνο κοινωνικού αποκλεισμού 
(μακροχρόνια άνεργοι, σε κίνδυνο φτώχειας και με ελλιπή εκπαίδευση).  Ποσοστό ενηλίκων 
σε κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού σύμφωνα με τη Eurostat (2016): Ρουμανία 
35%, Πολωνία 24%, Βουλγαρία 37%, Κύπρος 30%, Ισπανία 34%, Ιταλία 30%. Πολύ συχνά, το 
βασικό τους πρόβλημα είναι η άγνοια του γεγονότος ότι ανήκουν στην κατηγορία των 
ατόμων που επηρεάζονται από τον λειτουργικό αναλφαβητισμό. Δυσκολίες που έχουν να 
κάνουν με την κατανόηση διαφορετικών κειμένων, τη χρήση απλών μαθηματικών πράξεων 
και την απουσία μαθησιακών δεξιοτήτων, επηρεάζουν σε μεγάλο βαθμό την επιτυχία των 
ατόμων αυτών στην εκπαίδευση, την αγορά εργασίας και, ενδεχομένως, στην προσωπική 
τους ζωή. Όλες οι δραστηριότητες του έργου στοχεύουν στην επίλυση των βασικών 
προβλημάτων και στη βελτίωση της κατάστασης της συγκεκριμένης ομάδας. 

Επιπλέον, το έργο αποτελεί και μια απάντηση στην ανάγκη "Επέκτασης και ανάπτυξης των 
ικανοτήτων των εκπαιδευτών", αφού θα δημιουργήσει εργαλεία για οργανισμούς οι οποίοι 
στηρίζουν και βοηθούν άτομα με λειτουργικό αναλφαβητισμό, όπως: κέντρα εκπαίδευσης 
ενηλίκων, σχολεία για ενήλικες, πανεπιστήμια για άτομα τρίτης ηλικίας, οργανώσεις που 
στηρίζουν τον αγώνα κατά του λειτουργικού αναλφαβητισμού, κυβερνητικά εκπαιδευτικά 
τμήματα σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο, καθώς και μεμονωμένους εκπαιδευτές 
ενηλίκων. 

5.2. Αναφορές 

1. Мавлов Л. (2000). Фундаментална неврология. С. 
2. Матанова В. (1998). Диагностика на деца с комуникативни нарушения. С., УИ Св. 

Климент Охридски. 
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3. Матанова В. (1998). Трудности в овладяването на аритметичните операции у 
ученици със специфични обучителни трудности. Специална педагогика, 2,22-30. 

4. Матанова В. (2001). Дислексия. С., София-Р. 
5. Матанова В. (2003). Психология на аномалното развитие. С., София-Р. 
6. Международна класификация на болестите Х ревизия (2003). Психични и 

поведенчески разстройства. С., НЦОЗ/БПА (второ издание). 
7. Тодорова Е., Р. Маринова (2003). Проблеми на психическото и социално 

функциониране на детето с дискалкулия и неговото семейство, в: Логопедия и 
фониатрия (сб.). С., ЛЦ Ромел. 

8. Тодорова Е., Р. Маринова (2003). Дискалкулия прояви при дислексия, в: Ако 
детето ви има логопедичен проблем (сб.). С., ДЛЦ. 

9. Тодорова Е., Р. Маринова (2004). Родителски интервенции при деца с 
комуникативни нарушения в ранна детска възраст, в: Интегративни стратегии в 
обучението на деца със специални образователни потребности (сб.). С., ДИУУ-СУ. 

10. Тодорова Е., Сл. Москона (2004). Изследване на зрително-пространствените 
умения и сметните операции при деца в начална училищна възраст, в: 
Логопедичната практика в България в началото на 21. век (сб.). С., ЛЦ Ромел. 

11. Тодорова Е. (2003). Синдромът дискалкулия компонент на специфичните 
нарушения на способността за учене, в: Равен шанс за образование и социална 
интеграция Деца със специални образователни потребности (сб.). Пловдив. 

12. Chinn S., Ashcroft R. (1998). Mathematics for dyslexics. London. 
13. Lander K., Bevan A., Butterworth B. (2004). Developmental dyscalculia and basic 

numerical capacities: a study of 8-9-year-old students. Cognition, 93, 99-125. 
14. Montague M., Applegate B. (1993). Cognitive Strategy Instruction and Mathematical 

Problem-Solving Performance of students with Learning Disabilities. Journal of 
Learning Disabilities, 8-4. London. 

15. Newman R. (1998). The Dyscalculia Syndrome. www.dyscalculia.org 
16. Rourke B. (1993). Arithmetic disabilities, specific and otherwise: A neuropsychological 

perspective. Journal of Learning Disabilities, 26, 211-226. 
17. Sharma M. (1990). Dyslexia, Dyscalculia, and Some Remedial Perspectives for 

Mathematics Learning Problems. Math Notebook: From Theory into Practice. No. 
7,8,9,10, London 
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6. ΚΕΦΑΛΑΙΑ 

Μπορείτε να βρείτε τα κεφάλαια 1 μέχρι 3 στα συνημμένα αρχεία. 

 
 
 
 



ERASMUS+ - KA2: Strategic Partnership | Adult Education

ΚΕΦΑΛΑΙΑ



Κεφάλαιο 1. Τεστ για αξιολόγηση μαθησιακών δυσκολιών στα μαθηματικά 

Ερωτήσεις: 

Πιθανές απαντήσεις: Ναι (συχνά), όχι (σπάνια) 

 

Αξιολόγηση συμπτωμάτων 

1. Αντιμετωπίζετε δυσκολίες με τον χρόνο, τις οδηγίες, με το να θυμάστε πράγματα που έχετε 
κανονίσει και τη σειρά γεγονότων; Δυσκολεύεστε να έχετε αίσθηση του χρόνου; Αργείτε συχνά; 

2. Πόσο συχνά θυμάστε λάθος ονόματα; Δυσκολεύεστε να συνδέσετε ονόματα με πρόσωπα; 
Αντικαθιστάτε ονόματα που αρχίζουν με το ίδιο γράμμα; 

3. Πόσο συχνά κάνετε λάθος σε πρόσθεση, αφαίρεση, πολλαπλασιασμό και διαίρεση; Έχετε 
προβλήματα στον οικονομικό προγραμματισμό και τη διαχείριση χρημάτων; Είστε πολύ αργοί στο 
να κάνετε νοερά μαθηματικές πράξεις για να υπολογίσετε σύνολο, ρέστα, φιλοδώρημα, φόρους. 

4. Όταν γράφετε, διαβάζετε ή λέτε αριθμούς, πόσο συχνά κάνετε αυτά τα λάθη: προσθήκη 
αριθμών, αφαίρεση αριθμών, μετάθεση, παράλειψη και αντιστροφή; 

5. Πόσο συχνά αποτυγχάνετε στο να κατανοήσετε και να θυμάστε μαθηματικές έννοιες, 
κανόνες, τύπους, σειρά πράξεων και βασικές μαθηματικές πράξεις (+-x/); 

6. Πόσο συχνά δυσκολεύεστε να θυμηθείτε (συγκράτηση και ανάκληση) μαθηματικές έννοιες; 
Μπορεί να είστε σε θέση να κάνετε μαθηματικές πράξεις τη μια μέρα, αλλά να μη θυμάστε τίποτα 
την επομένη! Μπορεί να είστε σε θέση να μελετήσετε, αλλά αποτυγχάνετε στα τεστ. 

7. Πόσο συχνά δεν μπορείτε να φανταστείτε ή να «απεικονίσετε νοητικά» μηχανικές 
διαδικασίες; Έχετε φτωχή ικανότητα να «φανταστείτε ή να απεικονίσετε νοητικά» τη θέση των 
αριθμών σε ένα ρολόι, τη γεωγραφική θέση πολιτειών, χωρών, ωκεανών, δρόμων, κ.λπ. 

8. Πόσο συχνά δυσκολεύεστε να θυμηθείτε τη «διάταξη» των πραγμάτων στον χώρο; Χάνεστε 
ή αποπροσανατολίζεστε εύκολα; Έχετε φτωχή αίσθηση προσανατολισμού, χάνετε τα πράγματά σας 
συχνά και αφαιρείστε; 

9. Πόσο συχνά δυσκολεύεστε να κατανοήσετε έννοιες της τυπικής μουσικής εκπαίδευσης; 
Δυσκολεύεστε να διαβάζετε νότες ή να μάθετε πώς να χρησιμοποιείτε τα δάκτυλά σας για να 
παίξετε ένα όργανο; 

10. Πόσο συχνά έχετε δυσκολία στην ακολουθία σωματικών κινήσεων ή στο να συμβαδίζετε με 
γρήγορα μεταβαλλόμενες σωματικές κινήσεις (π.χ. αεροβική, χορός, γυμναστική). Δυσκολεύεστε 
στην ακολουθία των βημάτων χορού, στη μυϊκή μνήμη, στις αθλητικές κινήσεις; 

11. Πόσο συχνά δυσκολεύεστε να θυμηθείτε πώς να κρατάτε τη βαθμολογία σε παιχνίδια, όπως 
είναι το μπόουλινγκ, τα χαρτιά, κ.λπ. Συμβαίνει συχνά να μη θυμάστε ποιος έχει σειρά να παίξει; 
Έχετε περιορισμένη ικανότητα στρατηγικού σχεδιασμού για παιχνίδια όπως το σκάκι; 



12. Αγχώνεστε συχνά κατά τη διάρκεια μαθηματικών ασκήσεων; 

13. Χρησιμοποιείτε συχνά τα δάκτυλά σας όταν  μετράτε; Ξεχνιέστε κατά τη διάρκεια της 
μέτρησης; Δεν μπορείτε να κάνετε νοερές μαθηματικές πράξεις; Χρησιμοποιείτε σημάδια/σύμβολα 
για να μετρήσετε; 

14. Νιώθετε κάποτε ότι τα μαθηματικά και οι αριθμοί σας φαίνονται σαν ξένη γλώσσα; 

15. Πόσο συχνά δυσκολεύεστε να κάνετε νοερές μαθηματικές πράξεις, δίνοντας λάθος ρέστα ή 
υπολογίζοντας λάθος το φιλοδώρημα; 

16. Πόσο συχνά ακούτε παράπονα ότι οδηγείτε πολύ γρήγορα ή πολύ αργά – παρόλο που 
νιώθετε ότι οδηγείτε σε κανονική ταχύτητα; 

17. Πόσο συχνά ξεχνάτε αριθμούς τηλεφώνων ή διευθύνσεις, ακόμη και πολύ λίγο μετά αφότου 
σας τα έχουν πει; 

18. Πόσο συχνά δυσκολεύεστε να πείτε την ώρα από ένα αναλογικό ρολόι; 

19. Πόσο συχνά αργείτε σε εκδηλώσεις ή ραντεβού; 

20. Πόσο συχνά δυσκολεύεστε να υπολογίσετε πόσο θα σας πάρει να φτάσετε κάπου, ακόμη 
και αν έχετε κάνει ξανά τη διαδρομή; 

21. Πόσο συχνά ξεχνάτε μαθηματικά δεδομένα που όλοι οι άλλοι φαίνεται να ξέρουν, όπως οι 
πίνακες πολλαπλασιασμού ή βασικοί τύποι; 

22. Πόσο συχνά δυσκολεύεστε να ακολουθήσετε έναν προϋπολογισμό ή να παρακολουθείτε τα 
οικονομικά σας; 

23. Πόσο συχνά αφήνετε πίσω αριθμούς ή διαβάζετε κάποιους από αυτούς αντίστροφα, όταν 
διαβάζετε μια μεγάλη λίστα; 

24. Πόσο συχνά δυσκολεύεστε να διαβάσετε γραφικές παραστάσεις ή διαγράμματα; 

25. Πόσο συχνά σας τελειώνει ο χρόνος ή βλέπετε ότι έχει περάσει πολύς περισσότερος χρόνος 
από ό,τι νομίζατε αρχικά, όταν δουλεύετε σε εργασίες με προθεσμία; 

26. Πόσο συχνά βάζετε αντικείμενα σε λάθος μέρος μέσα στο σπίτι ή χάνεστε σε περιοχές που 
γνωρίζετε; 

27. Πόσο συχνά αγχώνεστε, όταν ξέρετε ότι πλησιάζουν εργασίες που έχουν να κάνουν με 
μαθηματικά – για παράδειγμα μια συνάντηση όπου θα πρέπει να συζητήσετε για τα οικονομικά της 
εταιρείας σας, για παράδειγμα; 

 

Σημείωση: Κάποιες από τις ερωτήσεις μπορούν να γίνουν χρησιμοποιώντας άρνηση, ΑΛΛΑ αν 
υπάρχει συνδυασμός με δυσλεξία τα αποτελέσματα μπορεί να είναι λανθασμένα. 

 



Βαθμολογία: 

Απάντηση σπάνια μέχρι 30%: ΟΚ 

Απάντηση σπάνια 30 – 45%: ήπιας μορφής μαθησιακή δυσκολία στα μαθηματικά 

Απάντηση σπάνια 45% – 60%: μέτριας μορφής μαθησιακή δυσκολία στα μαθηματικά 

Απάντηση σπάνια πάνω από 60%: σοβαρής μορφής μαθησιακή δυσκολία στα μαθηματικά 

 



Κεφάλαιο 2. Τεστ αυτοαξιολόγησης  

Πρακτικές ασκήσεις 

http://app.educational-psychologist.co.uk/screening/dyscalculic/  

 

1. Συμπληρώστε τους αριθμούς που λείπουν 

1, 2, ____, 4, 5, 6,____, 8, 9, 10,____ 

3, 6, 9, ____,____, 21, 24,____ 

1, 5,____,15,____,____, 25,____,____ 

50, 45,____,____, 30,____,____, 10 

 

2. Γράψτε αντίστροφα σε μια στήλη πάνω δεξιά, τους αριθμούς από το 115 μέχρι το 101. 

 

3. Συμπληρώστε τους αριθμούς και τα σύμβολα που λείπουν 

7  +  2  = ___   –  4  =  ___  +  6  =  ____ 

 ____ +  3  =  9  + ____   =  11  + ____   =  16 

4  +  ____  =  7  +  3  =____    –  6  =  ____ 

5 ___   3  =  8 ____   2  =  6 ____   5  =  11 

 

4. Κυκλώστε τα 6. 

9 6 6 9 6 6 9 9 6 9 6 9 6 

6 6 9 6 9 9 6 9 9 6 9 6 9 

9 9 6 9 9 6 6 6 9 6 9 6 6 

 

5. Αντιγράψτε τους ακόλουθους αριθμούς στις γραμμές πιο κάτω 

6     12    9    6   9   21   

___  ___   ___  ___ ___ ____ 

 



6. Προσθέστε 3 στον καθένα από τους πιο πάνω αριθμούς. 

___  ___   ___  ___ ___ ____ 

 

7. Αφαιρέστε 2 από την κάθε απάντηση πιο πάνω. 

___  ___   ___  ___ ___ ____ 

 

8. Διαβάστε το πιο κάτω πρόβλημα και βρείτε τις απαντήσεις. 

Η Άννα, ο Μάριος και ο Κώστας μάζεψαν μήλα. Η Άννα μάζεψε 6 μήλα, ο Μάριος μάζεψε 4 μήλα και 
ο Κώστας 2 μήλα. Πόσα περισσότερα μήλα μάζεψε η Άννα από τον Κώστα; Πόσα μήλα μάζεψαν όλα 
τα παιδιά μαζί; 

9. Κοιτάξτε τις πιο κάτω ακολουθίες αριθμών. Καλύψτε τες και ακολούθως γράψτε την κάθε 
μια στη γραμμή. 

3 8 4 __________ 

5 2 6 9 ___________ 

7 4 8 3 1 _____________ 

6 7 8 3 4 5 ______________ 

10. Επαναλάβετε τις ακόλουθες ακολουθίες αριθμών αντίστροφα: 

8 5 2 _______ 

9 7 4 1 _________ 

6 3 8 2 8 __________ 

9 7 4 5 6 2 ____________ 

11. Τι ώρα είναι: https://www.thatquiz.org/tq-g/ (μπορείτε να προσαρμόσετε ανάλογα με τις 
δεξιότητές σας) 

12. Τι ώρα είναι αν ο μικρός δείκτης είναι σχεδόν στο ΙΙΙ και ο μεγάλος στο ΙΧ; _______ 

13. Τι ώρα είναι αν ο μικρός δείκτης είναι στο ΧΙΙ και ο μεγάλος τον καλύπτει; _______ 

14. Πόσα λεπτά είναι μεταξύ 12:50 και 17:35; _______ 

15. Στον πίνακα βλέπετε έναν χάρτη της πόλης σας και δύο προορισμούς. Φανταστείτε ότι 
πρέπει να εξηγήσετε σε έναν φίλο σας πώς να πάει από τη θέση 1 στη θέση 2. Δοκιμάστε μια 
εναλλακτική διαδρομή για την επιστροφή. 

 





ΕΝΟΤΗΤΑ 3 

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΣΤΗΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΖΩΗ –  
ΣΕ ΤΙ ΧΡΗΣΙΜΕΥΟΥΝ ΟΛΟΙ ΑΥΤΟΙ ΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΓΥΡΩ ΜΑΣ 



Αριθμοί, αριθμοί, αριθμοί 
Πολλοί άνθρωποι αντιμετωπίζουν δυσκολίες στο να 
δουλέψουν με αριθμούς. Αυτές οι δυσκολίες 
επηρεάζουν τόσο την προσωπική όσο και την 
επαγγελματική τους ζωή.  Το περιεχόμενο αυτής της 
ενότητας θα σας βοηθήσει να προσδιορίσετε και να 
κατηγοριοποιήσετε αυτές τις δυσκολίες στα 
μαθηματικά μέσω ενός πολύπλοκου τεστ. Αυτές οι 
δυσκολίες μπορούν να αντιμετωπιστούν με τη 
βοήθεια διάφορων ασκήσεων και ο αρνητικός τους 
αντίκτυπος μπορεί να μειωθεί έως έναν βαθμό. 



Ανάλυση αναγκών των συμμετεχόντων 
• Το εύρος των μαθησιακών δυσκολιών στα 

μαθηματικά είναι πολύ μεγάλο. Συχνά 
συνδυάζονται με άλλες μαθησιακές δυσκολίες. 
Για να αντιμετωπίσουμε σωστά αυτές τις 
δυσκολίες, πρέπει πρώτα να τις ορίσουμε με 
ακρίβεια. 

• Συνιστούμε θερμά την εξατομικευμένη 
προσέγγιση  κατά την εφαρμογή του τεστ σε κάθε 
συμμετέχοντα σε αυτό το στάδιο – θα είναι 
βοηθητικό σύντομα. 
 



Αναμενόμενα μαθησιακά 
αποτελέσματα  

Είστε έτοιμοι να πετύχετε τους εξής φιλόδοξους στόχους; 
1. Να εισάγετε τους συμμετέχοντες στην ουσία του 
προβλήματος, τους πιθανούς τρόπους εκδήλωσης του και 
τις δυσκολίες που έχει; 
2. Να είστε σε θέση να εντοπίζετε το πρόβλημα με 
ικανοποιητική ακρίβεια; 
3. Να προτείνετε ένα σύστημα μέτρων για τον 
περιορισμό του αρνητικού αντικτύπου των μαθησιακών 
δυσκολιών στα μαθηματικά; 
Αν ναι, αυτή η πρόκληση είναι για σας! 



Μια σύντομη υπενθύμιση της εκδήλωσης 
των μαθηματικών δυσκολιών: 

• Εστίαση (συγκέντρωση) 
• Διάσπαση προσοχής 
• Εργαζόμενη μνήμη 
• Βραχύχρονη μνήμη 
• Ανάκληση 
• Σχεδιασμός 
• Ταχύτητα επεξεργασίας 



Και οι βασικοί τύποι 
• Λεκτική 
• Πρακτογνωστική 
• Λεξιλογική 
• Γραφολογική 
• Ιδεογνωστική 
• Λειτουργική 
Είστε σίγουροι ότι θέλετε να συνεχίσετε; 

 



Αντιμετώπιση των μαθησιακών 
δυσκολιών στα μαθηματικά 

• Έχετε ένα πλούσιο οπλοστάσιο ασκήσεων. Αν μετά το τεστ 
έχετε εντοπίσει και προσδιορίσει σωστά τις δυσκολίες στα 
μαθηματικά χρησιμοποιώντας τις ασκήσεις της παρούσας 
ενότητας, αυτό θα σας βοηθήσει να ελαχιστοποιήσετε τις 
αρνητικές επιπτώσεις της δυσκολίας στα μαθηματικά στους 
εκπαιδευόμενούς σας. 

• Μην περιμένετε άμεσα αποτελέσματα – υπάρχει πολλή 
δουλειά μπροστά σας. Μην ξεχνάτε να ενθαρρύνετε τους 
εκπαιδευόμενους ακόμη και για τα μικρά βήματα που 
κάνουν προς τη σωστή κατεύθυνση. 



Ανατροφοδότηση 
Μοιραστείτε τις παρατηρήσεις, τα σχόλια και τις 
εισηγήσεις σας για τα αποτελέσματα των 
εκπαιδεύσεων που έχετε πραγματοποιήσει, ώστε 
να εμπλουτιστεί και να βελτιωθεί η εκπαιδευτική 
μεθοδολογία. Κανείς δεν είναι τέλειος. 
 
Ευχαριστούμε για τις προσπάθειες και τη 
συμβολή σας! 





The European Commission support for the production of this publication does not constitute an 
endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the Commission 
cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.
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