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Πρόλογοσ 

  

Θ παροφςα εργαςία πραγματεφεται το ρόλο τθσ μνιμθσ εργαςίασ ςτισ τυπικζσ και 

άτυπεσ μακθματικζσ δεξιότθτεσ παιδιϊν πρϊτθσ ςχολικισ θλικίασ. Πάρα τθν πλθκϊρα των 

πειραματικϊν μελετϊν που ζχουν διεξαχκεί και ςυνεχίηουν να διεξάγονται, 

προςπακϊντασ να ανιχνεφςουν τθ ςυμβολι τθσ μνιμθσ εργαςίασ ςε διάφορεσ πτυχζσ τθσ 

μακθματικισ ςκζψθσ άλλα και των μακθματικϊν ικανοτιτων παιδιϊν και ενθλίκων, τα 

μζχρι ςτιγμισ ευριματα παραμζνουν αςαφι και ςε οριςμζνεσ περιπτϊςεισ αντιφατικά. Οι 

διαφορετικζσ μεκοδολογικζσ προςεγγίςεισ αλλά και θ μθ ςυςτθματικι χριςθ κατάλλθλα 

διαμορφωμζνων εργαλείων αξιολόγθςθσ τθσ μνιμθσ εργαςίασ και των μακθματικϊν 

δεξιοτιτων, αποτελοφν μερικοφσ μόνο από τουσ λόγουσ για τουσ τα ευριματα δεν είναι 

ικανοποιθτικά. Κοινόσ τόποσ όμωσ, τθσ πλειονότθτασ των εμπειρικϊν αυτϊν μελετϊν, 

αποτελεί το πολυμερζσ μοντζλο εργαηόμενθσ μνιμθσ των Baddeley και Hitch (1974), αφοφ 

ςχεδόν το ςφνολο των μελετϊν που διεξάγονται, υιοκετοφν το εν λόγω μοντζλο. Κατά 

ςυνζπεια, κεωρθτικι αφετθρία και βάςθ για τθν πραγματοποίθςθ τθσ παροφςασ ζρευνασ 

αποτελεί το μοντζλο των Baddeley και Hitch (1974) κακϊσ και των ςυνακόλουκων 

τροποποιιςεων του (Baddeley, 1986, 2000. Baddeley & Logie, 1999). 

Όπωσ προαναφζρκθκε, ζνασ από τουσ ςτόχουσ τθσ παροφςασ μελζτθσ είναι να 

ελεγχκεί θ ςχζςθ τθσ μνιμθσ εργαςίασ με τισ μακθματικζσ ικανότθτεσ παιδιϊν πρϊτθσ 

ςχολικισ θλικίασ. Εν τοφτοισ, θ πλειονότθτα των ερευνϊν που αναφζρουν ςυςχζτιςθ τθσ 

μνιμθσ εργαςίασ με τισ μακθματικζσ ικανότθτεσ παιδιϊν προςχολικισ και ςχολικισ 

θλικίασ χρθςιμοποιοφν ζργα αξιολόγθςθσ τθσ μνιμθσ εργαςίασ που βαςίηονται ςτθν 

ανάκλθςθ ψθφίων (Passolunghi & Siegel 2001, 2004). υνεπϊσ, είναι πικανό θ ςφνδεςθ 

μνιμθσ εργαςίασ και μακθματικϊν να οφείλεται ςτθν ςυγγζνεια των απαιτιςεων των 
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διαδικαςιϊν, αφοφ και οι δυο απαιτοφν ανάκλθςθ και επεξεργαςία αρικμθτικϊν 

πλθροφοριϊν (LeFevre, DeStefano, Coleman & Shanahan, 2005). Λόγω αυτοφ ςτθ 

παροφςα μελζτθ, προςπακοφμε να ανιχνεφςουμε τθ ςχζςθ μνιμθσ εργαςίασ και 

μακθματικϊν δεξιοτιτων χρθςιμοποιϊντασ ζργα αξιολόγθςθσ τθσ εργαηόμενθσ μνιμθσ 

που δεν εμπεριζχουν ψθφία ι απαιτοφν αρικμθτικζσ γνϊςεισ. Επιπρόςκετα, ςφμφωνα με 

τον Hecht (2002), οι διαφορετικζσ απαιτιςεισ των μακθματικϊν ζργων είναι πικανό να 

απαιτοφν και διαφορετικι ςυμβολι των υποςυςτθμάτων τθσ μνιμθσ εργαςίασ. Κατά 

ςυνζπεια, δεφτεροσ ςτόχοσ τθσ εργαςίασ είναι να ελεγχκεί με ςυςτθματικό τρόπο, θ 

ςυμβολι των υποςυςτθμάτων τθσ μνιμθσ εργαςίασ ςτα διάφορα ζργα αξιολόγθςθσ των 

μακθματικϊν δεξιοτιτων.  

 Θ μελζτθ τθσ ςχζςθσ μνιμθσ εργαςίασ και μακθματικϊν φαίνεται να είναι 

ιδιαίτερα ςθμαντικι. Δεδομζνου ότι οι κφριεσ κεωρίεσ και μοντζλα μακθματικισ νόθςθσ, 

δεν περιλαμβάνουν τθ μνιμθ εργαςίασ ςαν ςτοιχείο τθσ μακθματικισ νόθςθσ, είναι 

αρκετά πικανό να λείπει ζνασ ςθμαντικόσ επεξθγθματικόσ παράγοντασ των διατομικϊν 

διαφορϊν που εμφανίηονται ςτισ μακθματικζσ ικανότθτεσ. Επιπλζον, αναγνωρίηοντασ τθ 

ςυμβολι τθσ μνιμθσ εργαςίασ ςτθν απόκτθςθ μακθματικϊν ικανοτιτων, είναι δυνατό να 

ςχεδιαςτοφν κατάλλθλα εκπαιδευτικά και διδακτικά περιβάλλοντα, που κα λαμβάνουν 

υπόψθ τισ απαιτιςεισ ςε γνωςτικοφσ πόρουσ τθσ μνιμθσ εργαςίασ για τθν απόκτθςθ νζων 

μακθματικϊν εννοιϊν και διαδικαςιϊν. 

 Θ εργαςία αποτελείται από τζςςερα μζρθ. Σο πρϊτο μζροσ είναι ειςαγωγικό και 

εςτιάηει ςτο κεωρθτικό πλαίςιο διεξαγωγισ τθσ μελζτθσ. Αναλυτικότερα, επιχειρείται μια 

ςυνοπτικι ιςτορικι αναδρομι τθσ ζρευνασ για τθ μνιμθ, εςτιάηοντασ ςτο πολυμερζσ 

μοντζλο, αφοφ αποτελεί το κεωρθτικι βάςθ τθσ μελζτθσ. τθ ςυνζχεια παρατίκενται 

ευριματα μελετϊν για τθ ςχζςθ μνιμθσ εργαςίασ και μακθματικϊν, τα οποία ςχολιάηουμε 
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κριτικά, ενϊ το πρϊτο μζροσ τθσ μελζτθσ κλείνει με τθν ρθτι διατφπωςθ των ςτόχων και 

των ερωτθμάτων τθσ εργαςίασ.  

 το δεφτερο μζροσ τθσ εργαςίασ παρουςιάηεται θ πειραματικι μεκοδολογία. 

υγκεκριμζνα, δίνονται λεπτομερείσ πλθροφορίεσ του πειραματικοφ ςχεδιαςμοφ κακϊσ 

και των εργαλείων που χρθςιμοποιικθκαν για τθν αξιολόγθςθ τθσ μνιμθσ εργαςίασ και 

των μακθματικϊν δεξιοτιτων των μακθτϊν. 

το τρίτο μζροσ, παρουςιάηεται το ςφνολο των αποτελεςμάτων που 

ςυγκεντρϊκθκαν από τθ διεξαγωγι τθσ παροφςασ ζρευνασ ςε αντιςτοιχία με τα 

ερευνθτικά ερωτιματα που τζκθκαν.  

 το τζταρτο μζροσ τθσ εργαςίασ, γίνεται θ ουςιαςτικι αξιολόγθςθ των 

αποτελεςμάτων, επεξθγϊντασ τθ ςθμαςία τουσ. Παρατίκενται, τα βαςικά μασ 

ςυμπεράςματα, οι περιοριςμοί τθσ μελζτθσ κακϊσ και οριςμζνεσ προτάςεισ για 

μελλοντικζσ ζρευνεσ του υπό διερεφνθςθ αντικειμζνου.  
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Ειςαγωγι 

 

Θ μελζτθ τθσ μνιμθσ και ςυγκεκριμζνα τθσ φφςθσ, τθσ δομισ, τθσ οργάνωςθσ και 

τθσ λειτουργίασ τθσ, αποτελεί ζνα από τα πρϊτα αντικείμενα ζρευνασ τθσ πειραματικισ 

ψυχολογίασ. Ο λόγοσ που οδιγθςε ςε αυτό, είναι προφανϊσ θ ςπουδαία λειτουργικι 

ςθμαςία τθσ μνιμθσ ςε κάκε πτυχι τθσ κακθμερινότθτασ μασ. Για να καταφζρουμε, 

δθλαδι, να δράςουμε με επιτυχία ςτο περιβάλλον μασ –ςυγκρατϊντασ πλθροφορίεσ, 

μακαίνοντασ αλλά και ζχοντασ ςυνείδθςθ του εαυτοφ μασ– απαραίτθτθ προχπόκεςθ 

αποτελεί θ μνθμονικι ικανότθτα.  

 Ζνασ από τουσ πρϊτουσ ψυχολόγουσ που μελζτθςε ςυςτθματικά και ςε 

πειραματικζσ ςυνκικεσ τισ μνθμονικζσ διεργαςίεσ ιταν ο Hermann Ebbinghaus (1850-

1909). Για πρϊτθ φορά, ανζπτυξε ποςοτικζσ μεκόδουσ για τθν αξιολόγθςθ τθσ μνθμονικισ 

ικανότθτασ και χρθςιμοποίθςε ςτατιςτικι ανάλυςθ για τθν αποτίμθςθ των ευρθμάτων του 

(Postman, 1968). 

 Πιο ςυγκεκριμζνα, δθμιοφργθςε λίςτεσ ψευδοςυλλαβϊν (ςφμφωνο-φωνιεν-

ςφμφωνο), οι οποίεσ ςτεροφνταν νοιματοσ και διζφεραν ςε πλικοσ ςτοιχείων και 

μζγεκοσ. Ερεφνθςε διεξοδικά τισ επαναλθπτικζσ δοκιμζσ που χρειάηονταν ζτςι ϊςτε να 

καταφζρει κάποιοσ να ανακαλζςει με ακρίβεια τα ςτοιχεία τθσ κάκε λίςτασ (κριτιριο 

μάκθςθσ), καταδεικνφοντασ με αυτό το τρόπο τθ ςχζςθ μνιμθσ και μάκθςθσ (Danziger, 

2008). Ζδειξε λοιπόν πωσ, το πλικοσ των επαναλθπτικϊν δοκιμϊν αλλά και θ χρονικι 

απόςταςθ μεταξφ εκμάκθςθσ λίςτασ και ανάκλθςθσ επθρζαηαν τθν επιτυχι ανάκλθςθ των 

ςυλλάβων. Για παράδειγμα, λίςτεσ που αποτελοφνταν μζχρι το πολφ ζξι ςτοιχεία 

μποροφςαν να ανακλθκοφν ςωςτά με μία μόνο δοκιμι. Όςο όμωσ το πλικοσ των 
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ςτοιχείων αυξανόταν, τόςο αυξάνονταν –μθ γραμμικά- οι δοκιμζσ που απαιτοφνταν 

(Bοςνιάδου, 2001). Επιπλζον όςο μεγαλφτεροσ ιταν ο χρόνοσ διαμεςολάβθςθσ μεταξφ 

μάκθςθσ και ανάκλθςθσ τόςο λιγότερα ςτοιχεία διατθροφνταν ςτθ μνιμθ, με άλλα λόγια θ 

απϊλεια μακθμζνων πλθροφοριϊν είναι άμεςθ και ραγδαία τα πρϊτα λεπτά ενϊ θ 

ποςότθτα των ςυγκρατοφμενων πλθροφοριϊν τείνει να ςτακεροποιθκεί με τθ πάροδο του 

χρόνου (Εικόνα 1). 

                  

Εικόνα 1. Θ καμπφλθ τθσ λικθσ του Θ. Ebbinghaus.  

 

 Με τθ μζτρθςθ του πλικουσ των ορκά ανακλθκζντων ςυλλαβϊν ο Ebbinghaus 

κατάφερε να ποςοτικοποιιςει τθ βραχφχρονθ μνθμονικι ικανότθτα, καταδεικνφοντασ 

ταυτόχρονα και τθν φπαρξθ ορίων ςτθ βραχφχρονθ ςυγκράτθςθ πλθροφοριϊν. τθν 

πραγματικότθτα όμωσ ςυνζβαλλε και ςε κάτι ουςιαςτικότερο. Ζκεςε το βαςικό πλαίςιο 

μελζτθσ τθσ ςφνκετθσ λειτουργίασ τθσ μνιμθσ με τθ χριςθ αντικειμενικϊν και μετριςιμων 

εργαλείων ςε ελεγχόμενεσ ςυνκικεσ, πλαίςιο που αποτζλεςε υπόδειγμα ςτθ μετζπειτα 

πειραματικι διερεφνθςθ τθσ μνιμθσ.  
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 Βζβαια, παρά τθ ςπουδαιότθτα των ευρθμάτων για τθν εποχι τουσ, δεν ζλειψαν 

και οι επικρίςεισ. Θ κριτικι που αςκικθκε ςτο ζργο του Ebbinghaus εςτιάςτθκε καταρχιν 

ςτθ μεκοδολογικι επιλογι του να χρθςιμοποιιςει φτωχά ςε ςθμαςιολογία ερεκίςματα, 

εμμζνοντασ ςτθ ςχζςθ μνιμθσ και μάκθςθσ μζςω τθσ επανάλθψθσ (Wozniak, 1999). 

Επιπλζον, διαπιςτϊκθκε πωσ οι μνθμονικζσ διεργαςίεσ που χρθςιμοποιοφν οι άνκρωποι 

ςτθ κακθμερινότθτα τουσ διαφζρουν παραςάγγασ από τθν ανάκλθςθ απλϊν 

πειραματικϊν ερεκιςμάτων. Κατά ςυνζπεια, πολλζσ πτυχζσ τθσ μνιμθσ δεν ιταν δυνατό 

να μελετθκοφν υπό τισ αυςτθρζσ πειραματικζσ ςυνκικεσ που ζκεςε ο Ebbinghaus.  

Ζνασ εκ των βαςικότερων επικριτϊν του ζργου του Ebbinghaus, υπιρξε ο Sir 

Frederic Bartlett (1886 – 1969). Διαφοροποιικθκε ερευνθτικά από τον Ebbinghaus κακϊσ 

δεν ενδιαφερόταν τόςο για τθ πικανότθτα ακριβοφσ ανάκλθςθσ πλθροφοριϊν, όςο για τισ 

νοθτικζσ διεργαςίεσ που λαμβάνουν χϊρα κατά τθ διαδικαςία τθσ ενκφμθςθσ/ανάμνθςθσ 

(remembering) και τα ποιοτικά χαρακτθριςτικά τουσ.  

Ο Bartlett υποςτιριξε πωσ θ μνιμθ δεν μπορεί να εξιςϊνεται με τθν απλι 

αναπαραγωγι και ανάκλθςθ ερεκιςμάτων αλλά αποτελεί περιςςότερο μια διαδικαςία 

αναδόμθςθσ του αρχικοφ ερεκίςματοσ. τισ μελζτεσ του λοιπόν, χρθςιμοποίθςε ςφνκετα –

νοθτικά ςυνδεδεμζνα– ερεκίςματα (ιςτορίεσ, εικόνεσ, ποιιματα κ.ά.) ερευνϊντασ τισ 

αλλαγζσ που εντοπίηονται μεταξφ αρχικοφ ερεκίςματοσ και τελικισ ανάμνθςθσ με τθν 

πάροδο του χρόνου.  

Με τθ μζκοδο τθσ επαναλαμβανόμενθσ αναπαραγωγισ, δθλαδι με τθ διαδικαςία 

εκείνθ κατά τθν οποία οι ςυμμετζχοντεσ επαναλάμβαναν τθν ίδια ιςτορία ςε διαφορετικά 

χρονικά διαςτιματα, ο Bartlett βρικε πωσ οι ανακλθκείςεσ κάκε φορά πλθροφορίεσ 

διζφεραν ςθμαντικά μεταξφ τουσ. Τποςτιριξε πωσ οι διαφορζσ αυτζσ ςτο αποτζλεςμα τθσ 

μνθμονικισ διαδικαςίασ οφείλονταν ςε μεγάλο βακμό ςτισ ςτάςεισ και το πολιτιςμικό 
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περιβάλλον του ςυμμετζχοντα και μποροφςαν να επθρεάςουν και να μεταςχθματίςουν 

τθν αρχικι πλθροφορία. ε ανάλογα ευριματα κατζλθξε και με τθν μζκοδο τθσ γραμμικισ 

αναπαραγωγισ, δθλαδι με τθ διαδικαςία εκείνθ κατά τθν οποία ζνασ ςυμμετζχοντασ 

αναπαριγαγε τθν ιςτορία ςε ζναν άλλο και οφτω κακεξισ.  

Ο Bartlett προςπάκθςε να ερμθνεφςει τα παραπάνω ευριματα, δθλαδι το γεγονόσ 

ότι οι αρχικζσ πλθροφορίεσ δεν ανακαλοφνται αυτοφςιεσ αλλά αντικζτωσ οριςμζνα 

ςτοιχεία τουσ τροποποιοφνται ι παραλείπονται, προτείνοντασ μια κεωρία. Τποςτιριξε 

λοιπόν, πωσ θ μνθμονικι διεργαςία είναι μια ενεργθτικι διαδικαςία ανακαταςκευισ του 

αρχικοφ ερεκίςματοσ που μασ επιτρζπει να δθμιουργιςουμε μια νζα αναδομθμζνθ 

εκδοχι τθσ αρχικισ πλθροφορίασ, εκδοχι που επθρεάηεται από τισ προχπάρχουςεσ 

γνϊςεισ και εμπειρίεσ μασ ι αλλιϊσ από τα γνωςτικά μασ "ςχιματα" (Βοςνιάδου, 2001). 

Σα ςχιματα αποτελοφν εςωτερικζσ αφθρθμζνεσ δομζσ ι μοντζλα αναπαράςταςθσ του 

εξωτερικοφ κόςμου και μποροφν να βοθκιςουν ςτθ κωδικοποίθςθ και ενςωμάτωςθ νζων 

πλθροφοριϊν. Μάλιςτα θ ειςαγωγι τθσ ζννοιασ του ςχιματοσ από τον Bartlett απεδείχκθ 

ιδιαίτερα ςθμαντικι κακϊσ βοικθςε τουσ μετζπειτα ερευνθτζσ να ερμθνεφςουν και να 

κατανοιςουν τον τρόπο οργάνωςθσ και αναπαράςταςθσ τθσ γνϊςθσ.  

Σόςο το ζργο του Ebbinghaus όςο και του Bartlett ςυνζβαλαν αποφαςιςτικά ςτθν 

ερευνθτικι μελζτθ τθσ μνιμθσ και θ μεκοδολογία που πρότειναν υπιρξε κυρίαρχθ για ζνα 

μεγάλο χρονικό διάςτθμα. Σο 1968 όμωσ, οι Richard Atkinson και Richard Shiffrin 

πρότειναν ζνα νζο μοντζλο για τθ μνιμθ που αποτελοφνταν από τρείσ διαφορετικζσ 

μνθμονικζσ δομζσ και το οποίο ερχόταν ςε αντίκεςθ με το ενιαίο δομικά ςφςτθμα μνιμθσ 

που οι Ebbinghaus και Bartlett είχαν υποςτθρίξει.  

Αναλυτικότερα, οι Atkinson & Shiffrin (1968) υποςτιριξαν ςτθ κεωρία δφο 

λειτουργιϊν που πρότειναν, ότι θ μνιμθ διαχωρίηεται ςε τρία διακριτά υποςυςτιματα, τα 
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οποία διαφζρουν κυρίωσ ςτθ χωρθτικότθτά τουσ, ςτο χρόνο διατιρθςθσ των πλθροφοριϊν 

και τον τρόπο κωδικοποίθςθσ τουσ. Οι πλθροφορίεσ του περιβάλλοντοσ ειςζρχονται ςε 

ζνα ςφςτθμα αιςκθτθριακισ καταγραφισ που είναι ικανό να τισ ςυγκρατεί για ελάχιςτο 

χρονικό διάςτθμα τθσ τάξεωσ μερικϊν μόνο δευτερολζπτων. Αυτζσ οι πλθροφορίεσ 

κωδικοποιοφνται αιςκθτθριακά και κατά κανόνα φκείρονται και χάνονται εκτόσ και αν 

προωκθκοφν ςτο επόμενο ςτάδιο επεξεργαςίασ μζςω τθσ επιλεκτικισ προςοχισ. Σο 

επόμενο ςτάδιο επεξεργαςίασ είναι και αυτό ζνα ςφςτθμα βραχφχρονθσ ςυγκράτθςθσ των 

πλθροφοριϊν που ονομάηεται Βραχφχρονθ Μνιμθ (ΒΜ ςτο εξισ). Θ ΒΜ ζχει περιοριςμζνο 

χρόνο ςυγκράτθςθσ των πλθροφοριϊν (ζωσ 30 δευτερόλεπτα) εκτόσ και αν 

επιςτρατεφςουμε κάποια ςτρατθγικι εςωτερικισ επανάλθψθσ ι ομαδοποίθςθσ των 

πλθροφοριϊν, θ οποία μασ επιτρζπει να διατθριςουμε τισ πλθροφορίεσ για λίγο 

μεγαλφτερο χρονικό διάςτθμα. Επιπρόςκετα και θ χωρθτικότθτα τθσ ΒΜ ζχει όρια, τα 

οποία ο Miller (1956) προςδιόριςε προςεγγιςτικά ςε 7 +/- 2 μονάδεσ πλθροφορίασ (ςε 

Bοςνιάδου, 2001). Σζλοσ θ κωδικοποίθςθ των πλθροφοριϊν ςτθ ΒΜ, ςφμφωνα με το 

πολυδομικό μοντζλο, είναι κατά βάςθ ακουςτικισ ι φωνολογικισ φφςθσ.  

 Θ παράταςθ του χρόνου διατιρθςθσ των πλθροφοριϊν ςτθ ΒΜ αυξάνει ςθμαντικά 

τθν πικανότθτα τουσ να μετακινθκοφν ςτο επόμενο ςτάδιο επεξεργαςίασ, δθλαδι ςτο 

ςφςτθμα μακρόχρονθσ αποκικευςθσ ι ςτθ Μακρόχρονθ Μνιμθ (ΜΜ ςτο εξισ). τθ ΜΜ 

οι πλθροφορίεσ διατθροφνται και αποκθκεφονται για πολφ μεγάλο χρονικό διάςτθμα, ενϊ 

θ χωρθτικότθτα τθσ κεωρείται από πολλοφσ ερευνθτζσ απεριόριςτθ (ςε Βοςνιάδου, 2001, 

ςελ. 191). Όςον αφορά ςτθν κωδικοποίθςθ των πλθροφοριϊν αυτι ςφμφωνα με τουσ 

Atkinson & Shiffrin (1968) γίνεται κατά κφριο λόγο ςθμαςιολογικά. 

 Εν τοφτοισ, φςτερα ερευνθτικά ευριματα ιρκαν ςε αντίκεςθ με το προτεινόμενο 

πολυδομικό μοντζλο των Atkinson & Shiffrin (1968). Για παράδειγμα, οι Nickerson και 
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Adams (1979), ζδειξαν πωσ θ επανάλθψθ των πλθροφοριϊν δεν διαςφαλίηει πάντοτε τθν 

μακρόχρονθ εκμάκθςι τουσ ενϊ υπάρχουν περιπτϊςεισ που μια και μόνο ζκκεςθ ενόσ 

ςυμμετζχοντα ςτθν πλθροφορία μπορεί να εξαςφαλίςει τθν ανάκλθςθ και μακρόχρονθ 

εκμάκθςθ τθσ (Bransford, 1979). υνεπϊσ, ο μθχανιςμόσ τθσ επανάλθψθσ των 

πλθροφοριϊν ςτθ ΒΜ που κατά τουσ Atkinson & Shiffrin (1968) αυξάνει ςθμαντικά τθν 

πικανότθτά τουσ να προωκθκοφν ςτθν ΜΜ, φαίνεται να μθν ερμθνεφει επαρκϊσ τα 

παραπάνω αποτελζςματα.  

 Επιπρόςκετα, νευροψυχολογικά ευριματα τθσ δεκαετίασ του 1960 αντίκεινται ςτο 

προτεινόμενο πολυδομικό μοντζλο των Atkinson & Shiffrin (1968). Για τθν ακρίβεια, ενϊ οι 

εν λόγω ερευνθτζσ προτείνουν πωσ οι πλθροφορίεσ ςτθ ΜΜ προωκοφνται μόνο μζςω τθσ 

ΒΜ, υπάρχουν αςκενείσ με ςφνδρομο αμνθςίασ, οι οποίοι ενϊ είναι ικανοί να 

αποκθκεφουν μακρόχρονα πλθροφορίεσ, εντοφτοισ εμφανίηουν ανυπζρβλθτεσ δυςκολίεσ 

ςτθ βραχφχρονθ ςυγκράτθςι τουσ (Shallice & Warrington, 1970). 

 Μια εναλλακτικι, μθ δομικι προςζγγιςθ τθσ μνιμθσ, ειςιχκθ από τουσ Craik και 

Lockhart το 1972. ε αντιδιαςτολι με τουσ Atkinson & Shiffrin (1968) που εςτίαςαν 

περιςςότερο ςτισ δομζσ που εμπλζκονται ςτθ μνιμθ, οι Craik & Lockhart (1972) εςτίαςαν 

ςτισ διαδικαςίεσ που αφοροφν ςτθ μνιμθ, χωρίσ να τθ διαφοροποιοφν ςε ςυςτιματα ΒΜ 

και ΜΜ.  

 τθ κεωρία των επιπζδων επεξεργαςίασ των Craik και Lockhart (1972) προτείνεται 

πωσ θ μνιμθ είναι εντζλει το υποπροϊόν του βάκουσ επεξεργαςίασ των πλθροφοριϊν. 

υγκεκριμζνα, οι παραπάνω ερευνθτζσ υποςτιριξαν πωσ κάκε πλθροφορία μπορεί να 

γίνει αντικείμενο επεξεργαςίασ με ποικίλουσ τρόπουσ και ςε πολλά επίπεδα, όμωσ θ 

διάρκεια ςυγκράτθςθσ τθσ κάκε πλθροφορίασ εξαρτάται άμεςα από τθν επιφανειακι ι 

τθν εισ βάκοσ επεξεργαςία που κα υποςτεί. Με άλλα λόγια υποςτθρίηουν πωσ, όςο 
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βακφτερα και κριτικά επεξεργάηεται μια πλθροφορία τόςο πιο ευδιάκριτο και ανκεκτικό 

παραμζνει το μνθμονικό τθσ κατάλοιπο.  

 φμφωνα με τουσ Craik και Lockhart (1972) θ ρθχι επεξεργαςία μιασ πλθροφορίασ, 

δθλαδι θ επεξεργαςία και κωδικοποίθςι τθσ ςε επίπεδο φυςικϊν ι αιςκθτθριακϊν 

χαρακτθριςτικϊν, οδθγεί ςτθν δθμιουργία αςκενϊν μνθμονικϊν ιχνϊν, τα οποία 

υπόκεινται ςε γριγορθ φκορά. Ο μθχανιςμόσ τθσ επανάλθψθσ, δφναται να υποβοθκιςει 

ςτθ διατιρθςθ τθσ πλθροφορίασ και ςτθ βραχφχρονθ ςυγκράτθςι τθσ, εν τοφτοισ θ 

πικανότθτα θ πλθροφορία να παγιωκεί και να αποκθκευτεί μακρόχρονα είναι μειωμζνθ 

ςε ςχζςθ με πλθροφορίεσ που υπόκεινται ςε εισ βάκοσ επεξεργαςία. Θ εισ βάκοσ 

επεξεργαςία μιασ πλθροφορίασ αφορά ςτθ ςθμαςιολογικι κατά κφριο λόγο ανάλυςθ και 

κωδικοποίθςι τθσ, θ οποία οδθγεί ςτθ δθμιουργία ςυνειρμϊν ι ανάκλθςθ εικόνων ι 

προθγοφμενων εμπειριϊν, ςχετιηόμενεσ με τθν αρχικι πλθροφορία. Κατά τουσ Craik και 

Lockhart (1972) λοιπόν, αυτοφ του είδουσ θ επεξεργαςία δφναται να οδθγιςει ςτθ 

δθμιουργία ανκεκτικότερων μνθμονικϊν ιχνϊν μεγαλφτερθσ διάρκειασ.   

 Προσ επίρρωςθ των παραπάνω, οι Craik και Tulving πραγματοποίθςαν το 1975 μια 

μελζτθ με ςτόχο να διερευνιςουν τον τρόπο που θ ρθχι και θ εισ βάκοσ επεξεργαςία των 

πλθροφοριϊν επιδροφν ςτθν μνθμονικι ανάκλθςι τουσ. Ζδωςαν ςτουσ ςυμμετζχοντεσ τθσ 

μελζτθσ μια λίςτα 60 λζξεων τισ οποίεσ ζπρεπε να τισ επεξεργαςτοφν είτε ςθμαςιολογικά 

(εισ βάκοσ επεξεργαςία) είτε οπτικά ι φωνθτικά (ρθχι επεξεργαςία). τθ ςυνζχεια τουσ 

δόκθκε μια λίςτα 180 λζξεων, ςτθν οποία είχαν αναμιχκεί και οι αρχικζσ 60 λζξεισ και τουσ 

ηθτικθκε να ανακαλζςουν τισ αρχικζσ λζξεισ. Σο αποτζλεςμα του πειράματοσ ζδειξε ότι οι 

ςυμμετζχοντεσ ανακάλεςαν περιςςότερεσ λζξεισ οι οποίεσ είχαν υποςτεί βακφτερθ 

επεξεργαςία (ςθμαςιολογικι) ςε ςφγκριςθ με αυτζσ που είχαν επεξεργαςτεί ρθχά 
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(φωνθτικά ι οπτικά), γεγονόσ που ςυνάδει με τθν κεωρία των επιπζδων επεξεργαςίασ των 

Craik και Lockhart (1972).  

 Εν τοφτοισ, αςκικθκε κριτικι ςε οριςμζνεσ πτυχζσ τθσ κεωρίασ των Craik και 

Lockhart (1972) και ςυγκεκριμζνα ςτο γεγονόσ ότι δεν υπάρχει ζνασ αντικειμενικόσ τρόποσ 

να μετρθκεί θ εισ βάκοσ ι θ ρθχι επεξεργαςία τθσ πλθροφορίασ (Baddeley, 1986), ενϊ 

ακόμα και θ ιδζα του «βάκουσ» παραμζνει εν πολλοίσ αςαφισ και μθ καλά οριςμζνθ 

(Eysenck, 1978). Επιπρόςκετα οι ερευνθτζσ δεν εξθγοφν με λεπτομζρεια τουσ λόγουσ 

εκείνουσ που κακιςτοφν τθν εισ βάκοσ επεξεργαςία αποτελεςματικότερθ, οδθγϊντασ ςε 

ακριβζςτερθ μνθμονικι ικανότθτα, γεγονόσ που οδιγθςε τον Eysenck (1990) να 

ιςχυρίηεται ότι το μοντζλο των επιπζδων επεξεργαςίασ είναι περιςςότερο περιγραφικό 

παρά επεξθγθματικό. 

 Παρά τισ κριτικζσ και αμφιςβθτιςεισ που δζχκθκε το μοντζλο των Craik και 

Lockhart (1972), αυτό που παραμζνει ςθμαντικό είναι το γεγονόσ ότι ζδωςε μεγάλθ 

ζμφαςθ ςτθν αντίλθψθ τθσ μνθμονικισ ικανότθτασ ςαν μια ενεργι επεξεργαςτικι 

διαδικαςία, ςυνδράμοντασ ουςιαςτικά ςτθν εμφάνιςθ των ςφγχρονων κεωριϊν (Craik, 

2002). Απομάκρυνε τουσ ερευνθτζσ του χϊρου από τθν αρχικι κεϊρθςθ τθσ μνιμθσ ςαν 

μια απλι αποκθκευτικι μονάδα πλθροφοριϊν, καταδεικνφοντασ ζτςι τθ λειτουργικι 

πολυπλοκότθτα του μνθμονικοφ ςυςτιματοσ.  

 Για να εμπεδωκεί λοιπόν, ο δυναμικόσ χαρακτιρασ τθσ βραχφχρονθσ αποκικευςθσ 

άρχιςε να αναδφεται ερευνθτικά θ ζννοια τθσ μνιμθσ εργαςίασ (ΕΜ ςτο εξισ). Πρόκειται 

κατ’ ουςίαν για μια εναλλακτικι κεϊρθςθ τθσ βραχφχρονθσ μνιμθσ, θ οποία όμωσ δίνει 

ζμφαςθ ςτο γεγονόσ πωσ το προςωρινό αποκθκευτικό ςφςτθμα επιτελεί πολφ 

περιςςότερεσ γνωςτικζσ λειτουργίεσ από αυτιν τθσ απλισ αποκικευςθσ πλθροφοριϊν. Αν 

και ο όροσ είναι ιδιαίτερα προςφιλισ ςτθν ερευνθτικι βιβλιογραφία, χρθςιμοποιείται με 
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μθ ςυςτθματικό τρόπο και ςε διαφορετικά κεωρθτικά πλαίςια, με αποτζλεςμα να μθν 

υπάρχει μια από κοινοφ κεϊρθςι του. Επί παραδείγματι, ο Cowan (2005) κεωρεί τθ μνιμθ 

εργαςίασ ςαν τμιμα τθσ ΜΜ που ενεργοποιείται τθ ςτιγμι που εκτελείται κάποιο 

γνωςτικό ζργο ενϊ οι Baddeley και Hitch (1974) κεωροφν τθν μνιμθ εργαςίασ ςαν ζνα 

διακριτό, λειτουργικά, ςυςτιμα ςυνδεδεμζνο με τθν ΜΜ. 

 τθ ςυνζχεια, παρουςιάηονται αδρομερϊσ οι εναλλακτικζσ προςεγγίςεισ για 

τθν μνιμθ εργαςίασ ενϊ παρατίκεται με λεπτομζρεια το μοντζλο των Baddeley και Hitch 

(1974) και των ςυνακόλουκων τροποποιιςεων του (Baddeley 1986, 2000. Baddeley & 

Logie, 1999) κακϊσ αποτελεί το κεωρθτικό πλαίςιο τθσ παροφςασ μελζτθσ.  

 

Θ κεϊρθςθ τθσ μνιμθσ εργαςίασ ωσ ενιαίο ςφςτθμα 

το μοντζλο των Daneman και Carpenter (1980) θ ΕΜ αντιμετωπίςτθκε ωσ ενιαίο 

ςφςτθμα με περιοριςμζνουσ γνωςτικοφσ πόρουσ, οι οποίοι υποςτθρίηουν τισ διεργαςίεσ 

αποκικευςθσ και επεξεργαςίασ των πλθροφοριϊν. Ο ζλεγχοσ τθσ υπόκεςθσ ζγινε με τθν 

επινόθςθ ενόσ ςφνκετου ζργου αναγνωςτικοφ πεδίου, κακϊσ οι παραπάνω ερευνιτριεσ 

διαπίςτωςαν πωσ τα μνθμονικά ζργα που χρθςιμοποιοφςαν μζχρι τότε (περίπου μζχρι το 

1980) δεν αξιολογοφςαν ικανοποιθτικά τθν επεξεργαςία των πλθροφοριϊν, θ οποία 

επεξεργαςία αποτελεί ουςιϊδθ διάςταςθ τθσ ΕΜ.  

τα πλαίςια του πειράματοσ που πραγματοποίθςαν, ηθτικθκε από φοιτθτζσ να 

διαβάςουν φωναχτά μια ςειρά από προτάςεισ και εν ςυνεχεία να ανακαλζςουν τθν 

τελευταία λζξθ κάκε μιασ. Θ απαίτθςθ για μεγαλόφωνθ ανάγνωςθ εξαςφάλιηε ότι οι 

ςυμμετζχοντεσ κα επεξεργάηονταν το υλικό, ενϊ ταυτόχρονα θ απαίτθςθ για ανάκλθςθ 

τθσ τελευταίασ λζξθσ εξαςφάλιηε ότι οι ςυμμετζχοντεσ αποκικευαν μζροσ του υλικοφ. Ωσ 

μζτρο τθσ επίδοςθσ ςτο εν λόγω ζργο όριςαν τον αρικμό των προτάςεων που οι 
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ςυμμετζχοντεσ μπόρεςαν να επεξεργαςκοφν και τον αρικμό των τελικϊν λζξεων κακεμίασ 

από αυτζσ που μπόρεςαν να κυμθκοφν. Θ αξιολόγθςθ ςταματοφςε ςε προκακοριςμζνο 

αρικμό λακϊν για κάκε επίπεδο δυςκολίασ, ενϊ το μνθμονικό πεδίο του ςυμμετζχοντα 

ιταν ίςο με το αμζςωσ προθγοφμενο επίπεδο δυςκολίασ. Διαπίςτωςαν ότι θ επίδοςθ των 

ςυμμετεχόντων ςτο ςφνκετο ζργο μνθμονικοφ πεδίου και ςυγκεκριμζνα αναγνωςτικοφ 

πεδίου, ςχετίηεται με μετριςεισ τθσ οπτικισ κατανόθςθσ κειμζνου. 

ε ζνα ςυναρτθμζνο με το πρϊτο, επόμενο πείραμα διχοτόμθςαν τθ μζτρθςθ 

μνθμονικοφ πεδίου ςε μζτρθςθ αναγνωςτικοφ και ακουςτικοφ πεδίου αντίςτοιχα 

(Daneman & Carpenter, 1980). τθν πρϊτθ περίπτωςθ οι ςυμμετζχοντεσ κλικθκαν να 

διαβάςουν ςιωπθλά τισ προτάςεισ (μζτρθςθ αναγνωςτικοφ πεδίου), ενϊ ςτθν άλλθ οι 

προτάςεισ παρουςιάςτθκαν ακουςτικά (μζτρθςθ ακουςτικοφ πεδίου). Θ απαίτθςθ 

επεξεργαςίασ του υλικοφ εξαςφαλίςτθκε με ερωτιςεισ προσ τουσ ςυμμετζχοντεσ για τθ 

ςθμαςιολογικι ορκότθτα τθσ κάκε πρόταςθσ. ε ςυμφωνία με τα ευριματα του πρϊτου 

πειράματοσ, οι μετριςεισ τθσ ΕΜ ςυςχετίηονταν ικανοποιθτικά με μετριςεισ τθσ οπτικισ 

αλλά και τθσ ακουςτικισ κατανόθςθσ κειμζνου. υγκεκριμζνα, θ μζτρθςθ του ακουςτικοφ 

πεδίου ςυςχετιηόταν περιςςότερο με τισ μετριςεισ τθσ ακουςτικισ κατανόθςθσ κειμζνου. 

Οι μετριςεισ του αναγνωςτικοφ πεδίου, από τθν άλλθ, ςυςχετίηονταν περιςςότερο με τισ 

μετριςεισ τθσ οπτικισ κατανόθςθσ κειμζνου. υνεπϊσ οι ςυςχετίςεισ φάνθκαν να 

επθρεάηονται από τον τρόπο παρουςίαςθσ του γλωςςικοφ υλικοφ ςτα ζργα τθσ ΕΜ και τθσ 

κατανόθςθσ κειμζνου. 

Ανάλογα πειράματα οδιγθςαν τισ ερευνιτριεσ ςτο ςυμπζραςμα ότι οι ατομικζσ 

διαφορζσ που παρουςιάηονται ςτθν ΕΜ δεν οφείλονται ςτθ χωρθτικότθτα του ςυςτιματοσ 

αλλά ςτθν αποτελεςματικότθτα τθσ επεξεργαςίασ των πλθροφοριϊν (Daneman & 

Carpenter, 1980. Daneman & Tardif, 1987). Με άλλα λόγια, υπζκεςαν πωσ θ διάκεςθ 
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γνωςτικϊν πόρων για τθν επεξεργαςία πλθροφοριϊν ελαχιςτοποιείται, όςο 

αποτελεςματικότερθ γίνεται θ επεξεργαςία. Αυτό δθμιουργεί ζνα πλεόναςμα πόρων που 

μποροφν να διατεκοφν για τθν αποκικευςθ πλθροφοριϊν και για αυτό παρουςιάηονται 

ατομικζσ διαφορζσ ςτθν ΕΜ. Εν κατακλείδι, ςφμφωνα με τισ Daneman και Carpenter 

(1980) θ ικανότθτα τθσ ΕΜ ποικίλει και κακορίηεται αφενόσ από τισ διαφορετικζσ 

απαιτιςεισ του κάκε ζργου και αφετζρου από το βακμό αποτελεςματικισ επεξεργαςίασ 

των πλθροφοριϊν.  

ε ςυμφωνία με τθν παραπάνω κζςθ βρίςκονται και οι Case, Kurland και Goldberg 

(1982), οι οποίοι μετά από μια ςειρά τεςςάρων πειραμάτων που πραγματοποίθςαν ςε 

παιδιά και ενιλικεσ, ιςχυρίηονται, ότι το ςφνολο των γνωςτικϊν πόρων που διακζτει το 

άτομο για τθν επεξεργαςία και τθν αποκικευςθ πλθροφοριϊν ςτθν ΕΜ παραμζνει 

ςτακερό κατά τθν ανάπτυξι του. Αυτό που αλλάηει και μάλιςτα βελτιϊνεται, ςφμφωνα με 

τουσ εν λόγω ερευνθτζσ, είναι θ ταχφτθτα εκτζλεςθσ και θ αποτελεςματικότθτα των 

γνωςτικϊν διεργαςιϊν, δθλαδι θ ίδια θ δυνατότθτα χρθςιμοποίθςθσ των διακζςιμων 

γνωςτικϊν πόρων. Κατά ςυνζπεια, κατά τθ διάρκεια τθσ ανάπτυξθσ απαιτοφνται όλο και 

λιγότεροι γνωςτικοί πόροι για τθν επεξεργαςία πλθροφοριϊν με αποτζλεςμα ςταδιακά να 

απελευκερϊνονται και να διατίκενται για τθ μνθμονικι αποκικευςθ. 

Μια εναλλακτικι ερμθνεία των ατομικϊν διαφορϊν ςτθν ΕΜ προτάκθκε από τουσ 

Kane, Engle και ςυνεργάτεσ (Engle, 2002. Kane et al., 2001). το πλαίςιο τθσ ερμθνείασ 

τουσ, οι διατομικζσ διαφορζσ τθσ χωρθτικότθτασ τθσ ΕΜ δεν ςχετίηονται με το μνθμονικό 

εφροσ τθσ αλλά με τθν ικανότθτα ελζγχου τθσ προςοχισ ϊςτε οι πλθροφορίεσ να 

διατθροφνται ςε ενεργι και ταχζωσ ανακλθκείςα κατάςταςθ. ε μελζτεσ που 

πραγματοποίθςαν οι Kane et al. (2001) ζδειξαν πωσ άτομα με υψθλζσ μετριςεισ ςτθν ΕΜ 

παρουςίαηαν ςυνακόλουκα και υψθλοφ βακμοφ ικανότθτα ελζγχου τθσ προςοχισ. 
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Επιπρόςκετα, παρουςίαηαν και αποτελεςματικότερθ ικανότθτα αναςτολισ τθσ 

παρεμβολισ άςχετων, με τθ δοκιμαςία, ερεκιςμάτων κατά τθν επιτζλεςθ κάποιου 

γνωςτικοφ ζργου. Αυτοί οι αναςταλτικοί μθχανιςμοί ζχουν ςαν αποτζλεςμα να διατίκενται 

περιςςότεροι γνωςτικοί πόροι για τθ διατιρθςθ και τθν επεξεργαςία των πλθροφοριϊν. 

φμφωνα, λοιπόν, με το ανακεωρθμζνο μοντζλο των Unsworth και Engle (2007) θ ΕΜ 

κεωρείται ζνα υποςφνολο ενεργοποιθμζνων μνθμονικϊν πλθροφοριϊν εκ των οποίων 

οριςμζνεσ είναι υψθλά ενεργζσ και βρίςκονται ςτο επίκεντρο τθσ προςοχισ (ςυνιςτϊςα 

τθσ ΒΜ) ενϊ άλλεσ βρίςκονται ςε μια εκτενι «δεξαμενι» ςτθν οποία μποροφν να 

διατθροφνται για μεγάλα χρονικά διαςτιματα (ςυνιςτϊςα τθσ ΜΜ). Όςο 

αποτελεςματικότεροσ είναι ο μθχανιςμόσ τθσ προςοχισ και τθσ αναςτολισ των 

παρεμβολϊν τόςο περιςςότερεσ πλθροφορίεσ τθσ ΜΜ ανακτϊνται και παραμζνουν 

ενεργζσ, ενϊπιον τθσ εκτζλεςθσ κάποιου γνωςτικοφ ζργου. 

ε ςυμφωνία με τα παραπάνω, βρίςκεται και το μοντζλο των ενςωματωμζνων 

διαδικαςιϊν του Cowan (2005). το εν λόγω μοντζλο, δεν διαχωρίηεται θ ΕΜ από τθν ΜΜ 

αλλά κεωρείται ζνα ενςωματωμζνο υποςφςτθμα τθσ. υγκεκριμζνα, ο Cowan (2005) 

υποςτιριξε ότι τα επίπεδα ενεργοποίθςθσ των πλθροφοριϊν ςτθ ΜΜ κατ’ ουςίαν ορίηουν 

και τθν ταχφτθτα ανάςυρςισ τουσ. υνεπϊσ, θ EM κεωρείται ότι φιλοξενεί τισ 

πλθροφορίεσ τθσ ΜΜ που βρίςκονται ςε υψθλό επίπεδο ενεργοποίθςθσ, βρίςκονται ςτο 

κζντρο τθσ προςοχισ και περιορίηονται ποςοτικά. ε μζτριο επίπεδο ενεργοποίθςθσ αλλά 

ςε άμεςθ διακεςιμότθτα, βρίςκονται πλθροφορίεσ που ζχουν πρόςφατα εξζλκει από τθν 

ΕΜ ι πλθροφορίεσ που ςχετίηονται με το επίκεντρο τθσ προςοχισ και είναι πικανό να 

ειςζλκουν ςτθν ΕΜ. Σζλοσ, ςε χαμθλότερο επίπεδο ενεργοποίθςθσ βρίςκονται 

πλθροφορίεσ τθσ ΜΜ που δεν κρίνονται ςχετικζσ ι αναγκαίεσ (π.χ. οι γενικότερεσ γνϊςεισ 

μασ). Όςον αφορά ςτισ ατομικζσ διαφορζσ τθσ ΕΜ, αυτζσ αποδίδονται ςε περιοριςμζνουσ 
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γνωςτικοφσ πόρουσ που ευκφνονται για τον ζλεγχο τθσ προςοχισ και κατ’ επζκταςθ για 

τθν προςωρινι ενεργοποίθςθ των πλθροφοριϊν τθσ ΜΜ. 

Ζνα κομβικό ςθμείο διαφοροποίθςθσ των πλαιςίων κεϊρθςθσ τθσ ΕΜ ζχει να κάνει 

με τθν τροπικότθτα τθσ επζνδυςθσ των γνωςτικϊν πόρων, άρα και με τθ φφςθ αυτϊν των 

τελευταίων. Πρόκειται για πόρουσ γενικισ φφςθσ, οι οποίοι επενδφονται ςτα γνωςτικά 

ζργα ανεξάρτθτα από τθ φφςθ των εμπλεκόμενων διεργαςιϊν επεξεργαςίασ, ι για 

γνωςτικοφσ πόρουσ που επενδφονται πιο εξειδικευμζνα; Για να ελεγχκεί πειραματικά το 

προθγοφμενο ερϊτθμα, που αφορά ςτθ φφςθ του ςυςτιματοσ τθσ ΕΜ κα μποροφςε να 

μελετθκεί θ ικανότθτα οριςμζνων μετριςεων τθσ ΕΜ να προβλζπουν τθν επίδοςθ ςε 

διαφορά γνωςτικά ζργα. υγκεκριμζνα, αν μετριςεισ τθσ ΕΜ που διαφοροποιοφνται ωσ 

προσ τθ φφςθ τουσ (π.χ. μετριςεισ γλωςςικισ ι αρικμθτικισ φφςθσ) μποροφςαν να 

προβλζψουν επιδόςεισ και ςε γνωςτικά ζργα διαφορετικισ φφςθσ (π.χ. χωρικισ ι οπτικισ 

φφςθσ) τότε κα μποροφςε να ιςχυριςτεί κανείσ ότι θ ΕΜ είναι τμιμα τθσ ΜΜ, το οποίο 

ενεργοποιείται με τθ βοικεια γνωςτικϊν πόρων γενικισ φφςθσ (πχ. Conway & Engle, 

1996). Εν τοφτοισ πειραματικά φαίνεται πωσ κάτι τζτοιο δεν ςυμβαίνει. Για παράδειγμα, οι 

Daneman και Tardif (1987) διαπίςτωςαν ότι οι επιδόςεισ ςε ζργα γλωςςικισ ικανότθτασ 

προβλζπονται από μετριςεισ ςε ςφνκετα ζργα μνθμονικοφ πεδίου που προχποκζτουν τθν 

επεξεργαςία ςυμβολικϊν ερεκιςμάτων (π.χ. λζξεων, αρικμϊν) αλλά όχι και από επιδόςεισ 

ςε ζργα χωρικισ φφςθσ. υνεπϊσ, εάν οι μνθμονικζσ μετριςεισ προβλζπουν τισ επιδόςεισ 

μόνο ςε ζργα που είναι ανάλογθσ φφςθσ, τότε είναι εφλογο κάποιοσ να εικάςει τθν φπαρξθ 

διακριτϊν δεξαμενϊν με ειδικευμζνουσ γνωςτικοφσ πόρουσ, οι οποίεσ περιλαμβάνονται 

είτε ςτο ίδιο ςφςτθμα τθσ ΕΜ είτε ςε διαφορετικά ςυςτιματα.  
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Θ κεϊρθςθ τθσ μνιμθσ εργαςίασ ωσ πολυμερζσ ςφςτθμα 

Αντίκετα, για τουσ Baddeley και Hitch (1974) θ ΕΜ κεωρείται διακριτό ςφςτθμα 

από αυτό τθσ ΜΜ. Σο μοντζλο τουσ αν και ζχει κάποια ςθμεία ςυμφωνίασ με το 

πολυδομικό μοντζλο των Attkinson και Shiffrin (1968), παρ’ όλα αυτά αποκλίνει από αυτό, 

όπωσ κα δοφμε και ςτθ ςυνζχεια. Οι Baddeley και Hitch (1974) υποςτιριξαν ότι θ ζννοια 

τθσ εργαηόμενθσ μνιμθσ είναι θ κεωρθτικι αποτφπωςθ του ιςχυριςμοφ ότι θ λειτουργία 

τθσ μνιμθσ δεν περιορίηεται ςε ηθτιματα πακθτικισ αποκικευςθσ πλθροφοριϊν, αλλά 

επεκτείνεται ςτο δυναμικό τουσ χειριςμό, κατάλλθλο για τθν εκτζλεςθ γνωςτικϊν 

δραςτθριοτιτων ποικίλων απαιτιςεων. Για παράδειγμα, γνωςτικζσ διεργαςίεσ όπωσ θ 

αφαίρεςθ ι ο πολλαπλαςιαςμόσ ποςοτιτων, ο ςυλλογιςμόσ ι θ επίλυςθ προβλθμάτων, 

αλλά ακόμα και θ ακολουκία οδθγιϊν για τθν εκτζλεςθ ενόσ ζργου, απαιτοφν πρόςβαςθ 

ςε πλθροφορίεσ που βρίςκονται ςτθν ΕΜ. Μάλιςτα, αξίηει να ςθμειωκεί πωσ ςτθν ΕΜ 

περιζχονται πλθροφορίεσ που προζρχονται από τουσ αιςκθτθριακοφσ υποδοχείσ αλλά και 

άλλεσ που ανακτϊνται από τθ ΜΜ.  

Tο πολυμερζσ μοντζλο των Baddeley και Hitch παρουςιάςτθκε πρϊτθ φορά το 

1974 και αποτζλεςε τθν απόπειρα ερμθνείασ των αποτελεςμάτων ενόσ πειράματοσ 

ςφνκετου μνθμονικοφ πεδίου. ε κάκε ςυμμετζχοντα παρουςιαηόταν ακουςτικά ζνασ 

εξαψιφιοσ αρικμόσ, και του ηθτοφνταν να τον επαναλαμβάνει φωναχτά. το μεταξφ, μια 

πρόταςθ τθσ μορφισ «το Α προθγείται του Β – ΒΑ» δείχνονταν ςε κακζναν εκ των 

ςυμμετεχόντων και του ηθτοφνταν να τθν επικυρϊςει ι να τθν διαψεφςει, πατϊντασ ζνα 

πλικτρο που ςυμβόλιηε τθν τιμι αλθκζσ, ι ζνα άλλο αντίςτοιχο για τθν τιμι του ψεφδουσ, 

ενόςω ςυνζχιηε να επαναλαμβάνει το δοκζντα αρικμό (Baddeley, 1999). 

Σο παραπάνω πείραμα είχε ςτθκεί ςτθ βάςθ του ακόλουκου ςυλλογιςμοφ: εάν θ 

βραχφχρονθ αποκικευςθ είναι όντωσ κρίςιμθ ςτθν εκτζλεςθ ζργων όπωσ ο ςυλλογιςμόσ, 
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θ κατανόθςθ κειμζνου, ι θ απόκτθςθ καινοφργιων γνϊςεων, όπωσ υπζκετε θ 

αντιμετϊπιςθ τθσ ΒΜ ωσ ΕΜ, τότε κάποιοσ κα ζπρεπε να αντιμετωπίςει δυςκολία ςτθ 

εκτζλεςθ ενόσ τεςτ προταςιακοφ ελζγχου, του τφπου που περιγράφτθκε, ταυτόχρονα με 

το ζργο τθσ ανάκλθςθσ ψθφίων. Όπωσ ο ίδιοσ ο Baddeley αναφζρει: «...αυτι θ προςζγγιςθ 

υποκζτει ότι το ςφςτθμα τθσ ΒΜ είναι ανάλογο με τον πφργο ελζγχου ενόσ μεγάλου 

αεροδρομίου, ο οποίοσ είναι υπεφκυνοσ για τον προγραμματιςμό και τον ςυντονιςμό κάκε 

άφιξθσ και αναχϊρθςθσ. Η πειραματικι μασ διαδικαςία φανταηόμαςταν ότι κα 

λειτουργιςει ςαν παρεμβολι ςτθν αίκουςα ελζγχου, προςκζτοντασ απαιτιςεισ τόςο 

υψθλισ προτεραιότθτασ, που θ κανονικι λειτουργία του αεροδρομίου δεν κα μποροφςε 

να ςυνεχιςτεί, παρά μόνο αν αυτζσ εκπλθρϊνονταν» (Baddeley, 1999, ςελ. 44). Κακϊσ 

λοιπόν το μικοσ τθσ ακολουκίασ των αρικμϊν κα μεγάλωνε (από 2 ωσ 8 ψθφία), το τμιμα 

τθσ αδζςμευτθσ ακόμα ΒΜ κα μειωνόταν, προκαλϊντασ μια εντεινόμενου βακμοφ 

παρεμβολι των ζργων. Σο εξαγόμενο, ςυνεπϊσ, κα είχε λίγο πολφ τθ μορφι μιασ 

δραματικισ αναςτάτωςθσ ςτθν επιτζλεςθ είτε τθσ επανάλθψθσ των αρικμθτικϊν ψθφίων, 

είτε του προταςιακοφ ελζγχου. Με άλλα λόγια, οι Baddeley και Hitch (1974) προζβλεπαν 

ότι, κακϊσ το μικοσ τθσ αρικμθτικισ ακολουκίασ αυξανόταν, για παράδειγμα ςτουσ 

ςυμμετζχοντεσ δινόταν ζνα 8ψιφιο νοφμερο να διατθροφν ςτθ μνιμθ τουσ και να 

επαναλαμβάνουν μεγαλόφωνα, κα αποτφγχαναν να αποδϊςουν αλθκοτιμι ςτισ υπό 

ζλεγχο προτάςεισ, δεδομζνου ότι θ ικανότθτα τθσ βραχυπρόκεςμθσ μνιμθσ κα ζτεινε προσ 

το όριο τθσ (αποδεχόμενοι τθν χωρθτικι ικανότθτα που προτάκθκε από τον Miller). Εν 

τοφτοισ, δεν παρατθρικθκε καμία τζτοια «δραματικι» παρεμβολι. Αυτό που ςτθν 

πραγματικότθτα βρζκθκε ιταν ότι οι ςυμμετζχοντεσ, όταν τουσ ηθτικθκε να 

επαναλαμβάνουν ζνα 8ψιφιο νοφμερο, χρειάςτθκαν περίπου 50% του αρχικοφ χρόνου 
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περιςςότερο για να επιτελζςουν τθν επαλικευςθ των προτάςεων, αλλά ότι ιταν, ςε όλεσ 

τισ περιπτϊςεισ, το ίδιο ακριβείσ με πριν. 

Θ όχι τόςο δραματικι παρεμβολι των ζργων οδιγθςε τουσ Baddeley και Hitch 

(1974) να προτείνουν τθν φπαρξθ πολλαπλϊν ςυςτθμάτων για τθν προςωρινι 

αποκικευςθ, ερχόμενοι ςε ριξθ με τθν ιδζα ενόσ ενιαίου δομικά και λειτουργικά 

ςυςτιματοσ. υγκεκριμζνα, οι Baddeley και Hitch πρότειναν, το 1974, ζνα μοντζλο για τθν 

ΕΜ αποτελοφμενο από τρία τμιματα, τα οποία λειτουργοφν μαηί ςε μια θμι-ανεξάρτθτθ 

βάςθ (χιμα 1). τον πυρινα του μοντζλου βρίςκεται ζνα κεντρικό ςφςτθμα ελζγχου 

(central executive, ςτο εξισ ΚΕ) με γενικζσ αρμοδιότθτεσ και υπεφκυνο για τον ζλεγχο 

ςυνολικά του ςυςτιματοσ. Σο ΚΕ επικουρείται από δφο υποςυςτιματα: α) το φωνολογικό 

(ι αρκρωτικό) κφκλωμα (phonological loop, ςτο εξισ ΦΚ) που εξειδικεφεται ςτθν 

επεξεργαςία και τθ βραχφχρονθ διατιρθςθ θχθτικϊν και γλωςςικϊν πλθροφοριϊν και 

διακζτει μια λειτουργία αρκρωτικισ επανάλθψθσ και β) τθν οπτικό-χωρικι αποτφπωςθ 

(visuospatial sketchpad, ςτο εξισ Ο-ΧΑ), που είναι υπεφκυνθ για το χειριςμό και τθν 

προςωρινι διατιρθςθ οπτικϊν και χωρικϊν πλθροφοριϊν. 

 

 
χιμα 1. Σο πολυμερζσ μοντζλο τθσ μνιμθσ εργαςίασ των Baddeley & Hitch (1974).  

(από Baddeley, 2003)  

Σημείωςη: Ακριβισ αναδθμοςίευςθ του ςχιματοσ από Baddeley (2003). 
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Ο λόγοσ, επομζνωσ, για τον οποίο θ επίδραςθ του ςυντρζχοντοσ ζργου (θ ςειριακι 

ανάκλθςθ και επανάλθψθ δεδομζνων φωνολογικϊν πλθροφοριϊν) δεν ιταν ςε καμία από 

τισ περιπτϊςεισ καταςτροφικι για το ζργο του προταςιακοφ ελζγχου, ιταν, ςφμφωνα με 

τθν παραπάνω κεϊρθςθ, το γεγονόσ ότι θ ανάκλθςθ ψθφίων είναι ζργο που εξαρτάται 

από το ΦΚ, μαηί με κάποια ςυνειςφορά από το ΚΕ. Με αυτό τον τρόπο, μολονότι θ 

αφξθςθ του μικουσ των ανακαλοφμενων αρικμθτικϊν ακολουκιϊν προκαλοφςε 

εντεινόμενα μια γενικι απομείωςθ ςτθν επιτζλεςθ, ανάλογθ με τθν αφξθςθ των 

απαιτιςεων προσ το ΚΕ, παρ’ όλα αυτά ακόμα και μακρζσ ακολουκίεσ αρικμϊν δεν ιταν 

ικανζσ να χρθςιμοποιιςουν εξ’ ολοκλιρου το ΚΕ, ενϊ οι απαιτιςεισ του από τθν Ο-ΧΑ 

παρζμεναν ιδιαίτερα περιοριςμζνεσ. 

Ακολοφκωσ κα αποπειρακοφμε μια, κατά το δυνατό, αναλυτικι ζκκεςθ των 

ςυςτατικϊν ςτοιχείων του μοντζλου και ακόμα κα διευκρινίςουμε κάποιουσ από τουσ 

λόγουσ που οδιγθςαν ςτθν αρκετά πρόςφατθ προςκικθ ενόσ ακόμα υποςυςτιματοσ, 

γνωςτοφ ωσ Διαχειριςτι Επειςοδίων.  

 

Σο Φωνολογικό Κφκλωμα (ΦΚ) 

Σο φωνολογικό κφκλωμα κεωρικθκε ότι αποτελείται από δφο μζρθ. Ζναν 

αποκθκευτικό χϊρο ικανό να διατθρεί φωνολογικζσ πλθροφορίεσ για πεπεραςμζνο 

χρονικό διάςτθμα (μερικά δευτερόλεπτα), μζχρι το μνθμονικό ίχνοσ είτε να ςβιςει, είτε να 

ανανεωκεί από τθ λειτουργία του δεφτερου ςυςτατικοφ του ΦΚ, τθν αρκρωτικι 

επανάλθψθ (Baddeley, 1986). Θ αρκρωτικι επανάλθψθ, μιασ μορφισ εςωτερικι ομιλία, 

αναλαμβάνει να ανανεϊνει κάποια από τα μνθμονικά ίχνθ που ςβινουν με το να τα 

αναςφρει από τον αποκθκευτικό χϊρο και, κατόπιν τθσ αρκρωτικισ τουσ επανάλθψθσ και 

μζςω αυτισ, να τα επανειςάγει ςε αυτόν (Baddeley, 2006). Θ επιτυχισ αυτι ανάκλθςθ 
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καταλιγει ςτθν επανατροφοδότθςθ του φωνολογικοφ διαμερίςματοσ, αυτι τθ φορά με 

όρουσ άρκρωςθσ. Θ αρκρωτικι επανάλθψθ επιπλζον είναι υπεφκυνθ για τθν μετατροπι 

οπτικά παρουςιαςμζνου υλικοφ (γραπτζσ ακολουκίεσ αρικμϊν ι λζξεων) ςε φωνολογικό 

κϊδικα. Αντίκετα, οποιαδιποτε ακουςτικι πλθροφορία ειςζρχεται αυτόματα ςτθν 

φωνολογικι αποκικευςθ (Baddeley, 1986). Σα δφο τμιματα του ΦΚ ςυνδζονται 

λειτουργικά με τον ακόλουκο τρόπο: θ φωνολογικι τουσ ανακωδικοποίθςθ αποτελεί 

προχπόκεςθ τθσ φωνολογικισ τουσ αποκικευςθσ (Baddeley, 1999). φμφωνα μάλιςτα με 

το πολυμερζσ μοντζλο των Baddeley και Hitch (1974) προτείνεται ζνασ οριςμόσ τθσ 

χωρθτικότθτασ τθσ φωνολογικισ αποκικευςθσ ςυναρτιςει του χρόνου και όχι τθσ 

ποςότθτασ των αποκθκεφςιμων αντικειμζνων. Ο Baddeley γράφει: «Βρικαμε μια κακαρι 

ςχζςθ μεταξφ τθσ ταχφτθτασ με τθν οποία οι ςυμμετζχοντεσ μποροφςαν να διαβάςουν 

ακολουκίεσ λζξεων και τθσ μζτρθςθσ του μνθμονικοφ τουσ πεδίου. *...+ Οι γριγοροι 

ομιλθτζσ, ιταν καλοί μνιμονεσ, ςε αυτό το ζργο τουλάχιςτον. Υποκζςαμε ότι *...+ όςο 

μεγαλφτερθ ςε ςυλλαβζσ ιταν θ λζξθ, τόςο περιςςότερο χρόνο χρειαηόταν κάποιοσ για να 

επαναλάβει τθν ακολουκία των ςυλλαβϊν τθσ, με ςυνζπεια να υπάρχει περιςςότεροσ 

χρόνοσ για τθ μνιμθ μιασ πρότερθσ λζξθσ να ςβιςει» (Baddeley, 1999, ςελ. 49). Κακϊσ 

λοιπόν, το μικοσ τθσ ακολουκίασ αυξάνει, προςεγγίηεται ζνα ςθμείο, όπου θ ταχφτθτα 

προςπζλαςθσ του υλικοφ (οπτικοφ ι φωνολογικοφ) από τθν αρκρωτικι επανάλθψθ δεν 

επαρκεί για να επαναλθφκοφν όλα τα ψθφία, χωρίσ να φκίνει θ μνιμθ ενόσ ι και 

περιςςότερων από αυτά που προςπελάςτθκαν πρϊτα. Αυτό δίνει μια απλι ερμθνεία του 

μνθμονικοφ πεδίου για αρικμοφσ και λζξεισ. Οι ςυμμετζχοντεσ μποροφςαν μόνο να πουν 

ό,τι ιταν ςε κζςθ να κυμοφνται εντόσ κακοριςμζνου χρονικοφ διαςτιματοσ. Ιταν θ 

ποςότθτα του χρόνου που ιταν ςτακερι, και όχι ο αρικμόσ των μνθμονικϊν αντικειμζνων 

(Baddeley, 1999). 
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Μολονότι δεν ζχει ακόμα προςδιοριςτεί θ ακριβισ ςυμβολι τθσ ικανότθτασ 

φωνολογικισ αποκικευςθσ και αρκρωτικισ επανάλθψθσ του ΦΚ ςτισ δραςτθριότθτεσ 

γλωςςικισ επεξεργαςίασ, ζχει παρ’ όλα αυτά τεκμθριωκεί θ διάκριςθ των δφο 

υποςυςτθμάτων του ΦΚ. ε αυτό ςυνζβαλε τα μζγιςτα θ αξιοποίθςθ ςθμαντικοφ όγκου 

ευρθμάτων που αφοροφςε τθ φωνολογικι μνιμθ και ςε κάποιεσ περιπτϊςεισ προχπιρχε 

του πολυμεροφσ μοντζλου τθσ ΕΜ.  

Οι Conrad και Hull (1964) μελετϊντασ τθν ανάκλθςθ οπτικά παρουςιαςμζνων 

ςυμφϊνων, διαπίςτωςε μια ςυςτθματικι τάςθ των εςφαλμζνων ανακλιςεων προσ 

ςφμφωνα που ομοίαηαν φωνολογικά, και όχι οπτικά, με τα δοκζντα. Όταν ηθτοφνταν από 

τουσ ςυμμετζχοντεσ να κυμοφνται ακολουκίεσ ςυμφϊνων ζκαναν μακράν περιςςότερα 

λάκθ ςε φωνολογικά όμοιεσ λίςτεσ όπωσ T, P, G, V, D, παρότι ςε ανόμοιεσ όπωσ K, W, Y, R, 

F. Θ παρατιρθςθ γενικεφεται με ςυνζπεια και ςε φωνολογικά ομοιάηουςεσ λζξεισ, δεν 

αποτελεί όμωσ ζνα φαινόμενο γενικισ ομοιότθτασ. Για παράδειγμα, δεν βρζκθκε κάποια 

αξιοςθμείωτθ τάςθ για εςφαλμζνθ ανάκλθςθ ςθμαςιολογικά παρόμοιων λζξεων. Σο 

φαινόμενο αυτό, που ονομάςτθκε φαινόμενο φωνολογικισ ομοιότθτασ, αποτελεί ζναν 

από τουσ πιο αξιόπιςτουσ δείκτεσ για τθ χριςθ και λειτουργία κάποιασ μορφισ 

φωνολογικισ αποκικευςθσ.  

Οι Baddeley, Thomson & Buchanan (1975) ςε πειράματα που διεξιγαγαν 

διαπίςτωςαν μια ιςχυρι εξάρτθςθ του μνθμονικοφ πεδίου, τουλάχιςτον για λεξιλογικά 

αντικείμενα, από το μικοσ των αντικειμζνων, εν προκειμζνω από τον αρικμό των 

ςυλλαβϊν των λζξεων. υγκεκριμζνα, ενϊ οι ςυμμετζχοντεσ ανακάλεςαν ορκά το 80% του 

μονοςφλλαβου λεξιλογικοφ υλικοφ, θ επιτζλεςθ τθσ ανάκλθςθσ ζπεςε ςτο 50%, όταν το 

υλικό ζγινε πολυςφλλαβο. Σο εφρθμα ιταν ςφμφωνο με τον οριςμό τθσ χωρθτικότθτασ τθσ 

φωνολογικισ αποκικευςθσ ςυναρτιςει των μονάδων του χρόνου που απαιτείται από τθ 
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λειτουργία τθσ αρκρωτικισ επανάλθψθσ για να προςπελάςει το υλικό. υνεπϊσ, λζξεισ 

μεγαλφτερου μικουσ υποχρεϊνουν ςε χρονοτριβι τθν αρκρωτικι επανάλθψθ, με 

αποτζλεςμα να κακίςταται εντονότερθ θ φκορά προτερόχρονων μνθμονικϊν ιχνϊν. Σο 

παραπάνω φαινόμενο, κεωρείται ο κατ’ εξοχιν δείκτθσ τθσ φπαρξθσ μιασ λειτουργίασ 

αρκωτικισ επανάλθψθσ. 

 

Θ Οπτικό-Xωρικι Αποτφπωςθ (Ο-ΧΑ) 

Θ Ο-ΧΑ του πολυμεροφσ ςυςτιματοσ ΕΜ είναι παρόμοια με το ΦΚ, με τθ διαφορά 

ότι ειδικεφεται ςτο χειριςμό και τθν αποκικευςθ οπτικϊν και χωρικϊν πλθροφοριϊν και 

παίηει πικανά ςθμαντικό ρόλο ςτθν απόκτθςθ οπτικϊν και χωρικϊν γνϊςεων. Θ Ο-ΧΑ 

κεωρικθκε ότι αποτελείται από δφο υποςυςτιματα: ζνα που εξειδικεφεται ςτθν 

επεξεργαςία και τθν αποκικευςθ ειδικϊν κατθγοριϊν οπτικϊν πλθροφοριϊν (όπωσ τα 

ςχιματα ι τα χρϊματα) και ζνα που είναι αρμόδιο για τθν επεξεργαςία και τθν 

αποκικευςθ πλθροφοριϊν που εμπεριζχουν το ςτοιχείο τθσ διάςταςθσ ςτο χϊρο (π.χ. των 

διαδρομϊν ςε οπτικοφσ λαβυρίνκουσ, των οπτικό-χωρικϊν ςτοιχείων ενόσ 

ςπιτιοφ)(Baddeley, 1997). 

ε πείραμά τουσ, οι Baddeley, Grant, Wight και Thomson (1973) ζδωςαν ςτουσ 

ςυμμετζχοντεσ να κυμοφνται ζνα κεφαλαίο γράμμα δφο διαςτάςεων και τουσ ηιτθςαν, 

ξεκινϊντασ από τθν κάτω αριςτερι εςωτερικι γωνία και για κάκε εςωτερικι γωνία του εν 

λόγω γράμματοσ, να αξιολογιςουν τθ γωνία λζγοντασ 'ναι', όταν κάποια από τισ δφο 

θμιευκείεσ τθσ τφχαινε να είναι είτε θ ευκεία τθσ βάςθσ είτε θ ευκεία τθσ κορυφισ του 

γράμματοσ, και 'όχι', όταν αυτό δεν ςυνζβαινε. Παράλλθλα, οι ςυμμετζχοντεσ ζπρεπε να 

διατθροφν ςε επαφι τθ γραφίδα που τουσ είχε δοκεί με μια ςθμειακι φωτεινι πθγι που 

κινοφνταν κυκλικά, εγκατεςτθμζνθ πάνω ςε ζνα ςτροφείο. Όπωσ ςυνζβθ και με το ΦΚ, με 
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αυτι τθν τεχνικι 'επιλεκτικισ παρεμβολισ' ςε κάποια όψθ τθσ επεξεργαςίασ, 

παρατθρικθκε ότι οι ςυμμετζχοντεσ αντιμετϊπιηαν μεγάλθ δυςκολία να ακολουκοφν τθ 

φωτεινι πθγι, ενόςω οπτικοποιοφςαν τα δοκζντα γράμματα. ε ζνα δεφτερο πείραμα των 

Baddeley, Thomson και Buchanan (1975) ηθτικθκε ςτουσ ςυμμετζχοντεσ να κυμοφνται 

ακολουκίεσ προφορικϊν προτάςεων. το μιςό χρόνο του πειράματοσ οι προτάςεισ ιταν 

δυνατό να ςυγκρατοφνται ωσ νοερζσ εικονικζσ αναπαραςτάςεισ, ενϊ τον υπόλοιπο χρόνο 

αυτό δεν ιταν δυνατό ωσ αποτζλεςμα τθσ χριςθσ αφθρθμζνων εννοιϊν ςε αυτζσ τισ 

προτάςεισ. Παρατθρικθκε, ότι, μολονότι με τθν τεχνικι τθσ νοερισ αναπαράςταςθσ οι 

ςυμμετζχοντεσ ιταν ςε κζςθ να κυμοφνται περιςςότερεσ προτάςεισ απ’ ό,τι κάνοντασ 

χριςθ μια απλισ λεκτικισ ςτρατθγικισ, παρ' όλα αυτά όταν οι απαιτιςεισ ςε οπτικοχωρικι 

επεξεργαςία αυξικθκαν, με τθν ταυτόχρονθ επιτζλεςθ του ςυντρζχοντοσ ζργου 

παρακολοφκθςθσ του ςθμειακοφ φωτόσ του πειράματοσ του 1973, θ ανάκλθςθ των 

προτάςεων μζςω νοερισ αναπαράςταςθσ υπζςτθ μεγάλθ απομείωςθ, τθ ςτιγμι που θ 

ανάκλθςθ μζςω λεκτικισ ςτρατθγικισ παρζμεινε ανεπθρζαςτθ. Για τουσ Οι Baddeley, 

Thomson & Buchanan (1975) αυτό ςυνζβθ, γιατί ςε ζνα τεςτ νοερισ εικονικισ 

αναπαράςταςθσ, ζνα ζργο χωρικισ ι οπτικισ φφςθσ, όπωσ θ παρακολοφκθςθ μιασ 

κινοφμενθσ φωτεινισ πθγισ, φαίνεται ότι χρθςιμοποιεί μζροσ του δυναμικοφ των πόρων 

του μθχανιςμοφ αναπαράςταςθσ. Αυτό ζχει ωσ ςυνζπεια τθν μείωςθ τθσ διακζςιμθσ 

χωρθτικότθτασ για νοθτικζσ εικόνεσ. Όμωσ, από τθν άλλθ, το ίδιο αυτό ζργο τθσ 

παρακολοφκθςθσ δεν φαίνεται να παρεμβαίνει ςε ζνα κατεξοχιν λεκτικό ζργο, όπωσ θ 

ενκφμθςθ προτάςεων. Θ ειςαγωγι λοιπόν, του υποςυςτιματοσ τθσ Ο-ΧΑ ερμινευε, με 

τρόπο ςυνεπι, τα αποτελζςματα των πειραμάτων που περιγράφθκαν. 

Ζχει πολλαπλϊσ δειχκεί θ φπαρξθ ομοιότθτασ μεταξφ τθσ διαδικαςίασ άντλθςθσ 

πλθροφοριϊν από μια νοθτικι εικόνα και τθσ οπτικισ αντίλθψθσ εικόνων (Shepard & 
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Metzler, 1971. Shepard & Feng, 1972). Για πολλοφσ αυτό αποτελεί μια ζνδειξθ για το 

γεγονόσ ότι οι εικόνεσ αποκθκεφονται απευκείασ ςτον εγκζφαλο και ότι δεν 

δθμιουργοφνται διαμζςου κάποιασ πιο αφθρθμζνθσ αναπαράςταςθσ. Από τθν άλλθ, δεν 

μπορεί κανείσ να απορρίψει τθν ιδζα μιασ αφθρθμζνθσ κωδικοποίθςθσ οπτικϊν και 

χωρικϊν ερεκιςμϊν, που ζχει ωσ αποτζλεςμα τθν δαπάνθ λιγότερων πόρων αποκικευςθσ. 

Οι Baddeley και Hitch (1974) υποςτθρίηουν ότι οι χωρικζσ πλθροφορίεσ αποκθκεφονται, 

πικανϊσ, ςτθ μορφι ενόσ αφθρθμζνου κϊδικα ςτο μζροσ τθσ ΜΜ. Ζνασ, όμωσ, τρόποσ 

ζκκεςθσ και χειριςμοφ αυτϊν των πλθροφοριϊν είναι διαμζςου ενόσ χωρικοφ 

υποςυςτιματοσ. Αυτό το ςφςτθμα χρθςιμοποιεί κάποιεσ από τισ γνωςιακζσ δομζσ που 

ενεργοποιοφνται κατά τθν αιςκθτθριακι αντίλθψθ και θ λειτουργία του εξαρτάται από το 

ΚΕ του πολυμεροφσ μοντζλου τθσ ΕΜ.  

Θ διάκριςθ των υποςυςτθμάτων τθσ Ο-ΧΑ ςε ζνα που εξειδικεφεται ςτθν 

επεξεργαςία και τθν αποκικευςθ οπτικϊν πλθροφοριϊν (όπωσ τα ςχιματα ι τα χρϊματα) 

και ςε ζνα που είναι αρμόδιο για τθν επεξεργαςία και τθν αποκικευςθ χωρικϊν 

πλθροφοριϊν, ζχει διαφανεί και από νευροφυςιολογικζσ μελζτεσ που μαρτυροφν τθ 

δυνατότθτα ανεξάρτθτθσ διαταραχισ τθσ λειτουργίασ τουσ (βλ. ευριματα ςε Baddeley, 

1997), κακϊσ και από ψυχοφυςιολογικζσ και ςυμπεριφορικζσ μελζτεσ (βλ. επιςκόπθςθ 

των μελετϊν ςε Gathercole & Baddeley, 1993). Ζχει, τζλοσ, υποςτθριχκεί ότι το 

υποςφςτθμα τθσ Ο-ΧΑ δζχεται, χειρίηεται και διατθρεί και λεκτικό υλικό, το οποίο 

μετατρζπεται ςτθ ςυνζχεια ςε νοερι αναπαράςταςθ (Gathercole & Baddeley, 1993). 

 

Σο Κεντρικό φςτθμα Ελζγχου (ΚΕ) 

Σο ΚΕ αποτελεί ίςωσ, τθ ςθμαντικότερθ και πιο πολφπλευρθ ςυνιςτϊςα του 

πολυμεροφσ μοντζλου. φμφωνα με τουσ Baddeley και Hitch (1974) αποτελεί ζνα 
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περιοριςμζνθσ χωρθτικότθτασ ςφςτθμα ελζγχου τθσ προςοχισ, που ςυντονίηει τθ 

λειτουργία του ΦΚ και τθσ Ο-ΧΑ, κακϊσ επίςθσ είναι υπεφκυνο για τθν ςφνδεςθ των 

υποςυςτθμάτων τθσ ΕΜ με τθν ΜΜ. Πρόκειται για ζνα ςφςτθμα που προςλαμβάνει 

πλθροφορίεσ από όλεσ τισ αιςκιςεισ, τισ ςυγκρατεί και τισ επεξεργάηεται για μικρό χρονικό 

διάςτθμα. Σο ΚΕ κεωρείται ότι παίηει κρίςιμο ρόλο επίςθσ ςτο ςυντονιςμό τθσ ροισ των 

πλθροφοριϊν (Baddeley, 1997). Αν και αρχικά κεωρικθκε ςαν ζνα ςφςτθμα με γενικζσ 

ικανότθτεσ, οι κατοπινζσ μελζτεσ ςταδιακά εμπλοφτιςαν και ςυγκεκριμενοποίθςαν τισ 

γνϊςεισ μασ γφρω από τισ εκτελεςτικζσ λειτουργίεσ που αποδίδονται ςε αυτό. Θ 

λειτουργία δε, του ΚΕ ςυνικωσ αξιολογείται με ζργα που προχποκζτουν τθν παράλλθλθ 

αποκικευςθ και επεξεργαςία πλθροφοριϊν. Εν ςυνεχεία, παρατίκενται οι εκτελεςτικζσ 

λειτουργίεσ που αποδίδονται ςτο ΚΕ, αξιολογθμζνεσ από αντίςτοιχα γνωςτικά ζργα.  

Θ λειτουργία του ΚΕ που αφορά ςτο ςυντονιςμό των υποςυςτθμάτων του ΦΚ και 

τθσ Ο-ΧΑ ζχει αξιολογθκεί με τθ μζτρθςθ τθσ επίδοςθσ κάκε υποςυςτιματοσ με ζνα ζργο 

αντίςτοιχθσ φφςθσ και ακολοφκωσ με τον υπολογιςμό τθσ ςχετικισ μείωςθσ των 

επιδόςεων, όταν ηθτείται από τουσ ςυμμετζχοντεσ να εκτελζςουν τα ζργα ταυτόχρονα. Θ 

δυςχζρεια αυτι ερμθνεφτθκε ωσ αποτζλεςμα τθσ ταυτόχρονθσ αφξθςθσ των απαιτιςεων 

επεξεργαςίασ και αποκικευςθσ από το ΚΕ (Baddeley, 1999). 

Θ λειτουργία του ΚΕ που αφορά ςτον ζλεγχο τθσ επιλεκτικισ προςοχισ ζχει 

αξιολογθκεί με το ζργο ςυντθροφμενθσ προςοχισ ςτθν αντίδραςθ που ςχεδίαςαν οι 

Robertson, Manly, Andrade, Baddeley και Yiend (1997). το ζργο αυτό, οι ςυμμετζχοντεσ 

καλοφνται να επικεντρϊςουν τθν προςοχι τουσ ςτθν αντίδραςι τουσ, ϊςτε να 

αναςτείλουν μια καλά εξαςκθμζνθ απάντθςθ, κάκε φορά που τουσ παρουςιάηεται ζνασ 

ςχετικά ςπάνιοσ ςτόχοσ. Θ ικανότθτα να μθν αυτοματοποιείται μια ςυνθκιςμζνθ 
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αντίδραςθ και το άτομο να μπορεί να αντιδρά επιλεκτικά κεωρικθκε ότι ςχετίηεται με τθ 

λειτουργία του ΚΕ. 

Θ λειτουργία του ΚΕ που αφορά ςτθ δυνατότθτα τθσ διαφοροποίθςθσ του 

ςχεδιαςμοφ ι τθσ εναλλαγισ των ςτρατθγικϊν ανάκλθςθσ ζχει αξιολογθκεί με ζργα που 

προχποκζτουν τθν τυχαία παραγωγι γραμμάτων του αλφαβιτου. φμφωνα με τον 

Baddeley (1992) θ μθ αυτοματοποίθςθ κάποιασ ςτρατθγικισ ανάκλθςθσ, άρα θ αναςτολι 

κάποιασ ςτερεότυπθσ απάντθςθσ, επιτυγχάνεται μζςω τθσ τυχαίασ παραγωγισ των 

γραμμάτων τθσ αλφαβιτου, που ζρχεται ςε αντίκεςθ με τθ ςυνικθ ςειριακι παραγωγι 

τουσ. Ο Baddeley (1992) εκμεταλλευόμενοσ τθ χριςιμθ διάκριςθ του μοντζλου ελζγχου 

τθσ προςοχισ των Norman και Shallice (1986) για τον ζλεγχο των ανκρϊπινων πράξεων, 

από τθ μια, μζςω υπαρχόντων γνωςτικϊν ςχθμάτων, τα οποία ενεργοποιοφνται ςχεδόν 

αυτόματα από περιβαλλοντικοφσ ερεκιςμοφσ, και από τθν άλλθ, μζςω ενόσ Εποπτικοφ 

υςτιματοσ Ελζγχου (ΕΕ), ικανοφ να παρεμβαίνει, να τροποποιεί ςυνικειεσ και να 

δθμιουργεί καινοφανείσ λφςεισ, ταφτιςε το ΕΕ με το ΚΕ του πολυμεροφσ μοντζλου (ςε 

Baddeley, 1996). Μεταξφ των δφο, από τθ μια των γνωςτικϊν ςχθμάτων, και του ΚΕ από 

τθν άλλθ, αξιϊνεται, ςτισ φυςιολογικζσ περιπτϊςεισ, μια ιςορροπία ςτθν ανάκεςθ του 

ελζγχου, με το ΚΕ να μπορεί να επιςφρει τθν προςοχι και να μετατοπίςει το ενδιαφζρον, 

ϊςτε το άτομο να μπορεί να ανταπεξζλκει αποτελεςματικά ςε μια επείγουςα κατάςταςθ. 

Μια τζταρτθ λειτουργία του ΚΕ αφορά ςτθ ςυμμετοχι του ςυςτιματοσ ςτθν 

επιλογι, τθν προςωρινι ενεργοποίθςθ και το χειριςμό πλθροφοριϊν από τθν ΜΜ. Για 

παράδειγμα, ςτο ζργο τθσ ςθμαςιολογικισ επεξεργαςίασ προτάςεων ι κατά τθν εκτζλεςθ 

μακθματικϊν υπολογιςμϊν ι αρικμθτικϊν μετριςεων, είναι πικανό να επιλζγονται, να 

ενεργοποιοφνται και να αναςφρονται, από μζρθ τθσ ΜΜ, οι γενικζσ ςθμαςιολογικζσ και οι 

διαδικαςτικζσ γνϊςεισ που είναι απαραίτθτεσ για τθν εκτζλεςθ κάκε γνωςτικοφ ζργου 
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αντίςτοιχα. Ωςτόςο, μζχρι τθν ανακεϊρθςθ του πολυμεροφσ μοντζλου από τον Baddeley 

(2000) δεν είχε διερευνθκεί θ ςυμβολι του ΚΕ και εν γζνει τθσ ΕΜ ςτθν απόκτθςθ νζων 

γνϊςεων. 

  

Ο Διαχειριςτισ Επειςοδίων (ΔΕ) 

Σο 1999 οι Baddeley και Logie υπζκεςαν ότι το ΚΕ είναι ζνα ςφςτθμα ελζγχου τθσ 

προςοχισ το οποίο όμωσ δεν υποςτθρίηει κάποια λειτουργία αποκικευςθσ. Ο ίδιοσ ο 

Baddeley είχε επανειλθμμζνα παραλλθλίςει το ΚΕ με ζνα ιδιότυπο διευκφνον 

"ανκρωπάριο" (homunculus), που κατζχει το πλθρεξοφςιο των αρμοδιοτιτων τθσ ΕΜ. Εν 

τοφτοισ ευριματα ερευνϊν που δεν μποροφςαν να ερμθνευκοφν εντόσ του πλαιςίου του 

αρχικοφ μοντζλου των Baddeley και Hitch (1974) οδιγθςαν ςτθν πρόςφατθ ανακεϊρθςι 

του (χιμα 2).  

 

χιμα 2. Θ ανακεωρθμζνθ εκδοχι του πολυμεροφσ μοντζλου τθσ μνιμθσ εργαςίασ 

(Baddeley, 2000).  

Σημείωςη: Ακριβισ αναδθμοςίευςθ του ςχιματοσ από Baddeley (2003). 
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φμφωνα με τον Baddeley (2003) θ προςκικθ του νζου υποςυςτιματοσ εντόσ του 

πλαιςίου του πολυμεροφσ μοντζλου τθσ ΕΜ προκάλεςε αναπόφευκτα και τροποποιιςεισ 

ςτθν εςωτερικι διάρκρωςθ και τθν αλλθλεπίδραςθ των υποςυςτθμάτων του μοντζλου, 

κακϊσ και ςτο είδοσ τθσ ςυςχζτιςθσ που διατθρεί θ ΕΜ με τισ δομζσ τθσ ΜΜ. 

υγκεκριμζνα, ςτθν ανακεωρθμζνθ εκδοχι του μοντζλου, θ ΕΜ αλλθλεπιδρά με τθν ΜΜ 

μζςω του ΦΚ, τθσ Ο-ΧΑ και του ΔΕ, και όχι μζςω του ΚΕ. Θ εποπτικι λειτουργία πάντωσ 

τθσ ροισ των πλθροφοριϊν δεν αποςπάςτθκε από τισ αρμοδιότθτεσ του ΚΕ. Άλλωςτε, θ 

πρόςβαςθ του ΔΕ ςε κάκε ζνα από τα υποςυςτιματα τθσ ΕΜ ςυμβαίνει μζςω του ΚΕ. 

Επιπλζον, θ επιλογι, θ ενεργοποίθςθ και ο χειριςμόσ πλθροφοριϊν από τθ ΜΜ 

εξακολουκοφν να ανατίκενται ςτο ΚΕ, δεδομζνου ότι ςτθν ανακεωρθμζνθ εκδοχι του 

μοντζλου είναι αυτό που υποςτθρίηει με τουσ γνωςτικοφσ του πόρουσ τθν λειτουργία τθσ 

ενοποίθςθσ πλθροφοριϊν ςε μνθμονικά επειςόδια με ςυνοχι και τθν διατιρθςι τουσ 

ςτον ΔΕ. Σζλοσ, το ΚΕ μπορεί να αναςφρει ςυνειδθτά πλθροφορίεσ από τον ΔΕ, να τισ 

χειριςτεί και να τισ τροποποιιςει. Είναι ςε κζςθ με άλλα λόγια να επθρεάςει το 

περιεχόμενο του ΔΕ. Σα παραπάνω πάντωσ, μακράν του να αποτελοφν τελεςίδικεσ 

απαντιςεισ, πρζπει να χρθςιμοποιθκοφν ωσ εφαλτιρια για μια ςαφζςτερθ 

διαφοροποίθςθ του ΔΕ από το ΚΕ.  

 

 

 Μνιμθ εργαςίασ και μακθματικζσ δεξιότθτεσ  
 
 
 Αρκετοί ερευνθτζσ του χϊρου ζχουν υπογραμμίςει τθ ςθμαςία τθσ εργαηόμενθσ 

μνιμθσ ςτθν κατανόθςθ των μακθματικϊν διεργαςιϊν (Ashcraft, 1992, 1995. Ashcraft & 

Kirk, 2001. Hayes, 1973. Heathcote, 1994. Hitch, 1978). φμφωνα με τουσ Miyake και Shah 
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(1999), θ μνιμθ εργαςίασ εγκολπϊνει «όλουσ εκείνουσ τουσ μθχανιςμοφσ ι τισ διεργαςίεσ 

που εμπλζκονται ςτον ζλεγχο, τθ ρφκμιςθ και τθν ενεργό διατιρθςθ των ςχετικϊν 

πλθροφοριϊν ϊςτε να ολοκλθρωκοφν ςφνκετα γνωςτικά ζργα» (ςελ. 450). Δεδομζνου 

όμωσ ότι θ μακθματικι ικανότθτα περιλαμβάνει ζνα ςφνολο ςφνκετων δεξιοτιτων 

(υπολογιςμοφσ, νοερζσ ςυγκρίςεισ, αναγνϊριςθ ποςοτιτων κτλ.) που καλφπτουν 

διαφορετικοφσ εννοιολογικοφσ τομείσ (π.χ. αρικμθτικι, άλγεβρα, γεωμετρία κ.ά.) και 

ςτουσ οποίουσ θ μακθματικι ικανότθτα ςυχνά ζγκειται ςτθν διατιρθςθ μερικϊν 

πλθροφοριϊν και ςτθν επεξεργαςία νζων για τθν εφρεςθ μιασ λφςθσ, φαίνεται αρκετά 

πικανό να απαιτοφνται πόροι τθσ μνιμθσ εργαςίασ για τθν ολοκλιρωςθ των διαφόρων 

μακθματικϊν ζργων (Raghubar, Barnes & Hecht, 2010).  

 το παρόν κεφάλαιο λοιπόν, γίνεται μια προςπάκεια αναςκόπθςθσ τθσ μζχρι 

ςτιγμισ ζρευνασ για τισ ςχζςεισ εργαηόμενθσ μνιμθσ και μακθματικϊν δεξιοτιτων. 

υγκεκριμζνα παρουςιάηονται διάφορα ευριματα για τισ ςχζςεισ οριςμζνων μετριςεων 

τθσ ΕΜ με ποικίλεσ μακθματικζσ δεξιότθτεσ και ικανότθτεσ, δίνοντασ όμωσ ζμφαςθ ςε 

πειράματα που αφοροφν ςτθν παιδικι θλικία. Δεδομζνου μάλιςτα ότι υπάρχουν κατά 

κφριο λόγο, τζςςερισ πειραματικζσ προςεγγίςεισ για τθν μελζτθ τθσ ςχζςθσ τθσ μνιμθσ 

εργαςίασ και μακθματικϊν, ςτθν παροφςα εργαςία οι, υπό αναςκόπθςθ, μελζτεσ 

παρουςιάηονται βάςει τθσ πειραματικισ προςζγγιςθσ που ζχει υιοκετθκεί. 

Τπογραμμίηεται δε, πωσ θ πλειονότθτα των πειραμάτων που αναφζρονται ςτθ ςυνζχεια 

ζχουν διεξαχκεί υπό το πλαίςιο κεϊρθςθσ του πολυμεροφσ μοντζλου, ενϊ τα ευριματα 

ζχουν ερμθνευκεί και αποτιμθκεί εντόσ αυτοφ του πλαιςίου. 
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Μελζτεσ διττοφ ζργου (dual tasks studies) 

 Οι μελζτεσ διττοφ ζργου αποτελοφν μια αρκετά ςυνικθ μζκοδο πειραματικοφ 

ελζγχου τθσ ςχζςθσ οριςμζνων ςυνιςτωςϊν τθσ μνιμθσ εργαςίασ και μακθματικϊν. 

Πρόκειται για ζρευνεσ ςτισ οποίεσ ο κάκε ςυμμετζχων επιτελεί ζνα ζργο-κριτιριο (για 

παράδειγμα υπολογιςμό απλϊν αρικμθτικϊν πράξεων) ενϊ ταυτόχρονα επιτελεί ζνα 

δευτερεφον ζργο που ςχετίηεται με κάποια από τισ ςυνιςτϊςεσ τθσ ΕΜ (για παράδειγμα 

επαναλαμβανόμενθ άρκρωςθ ςυλλαβϊν). Εάν τα δφο ζργα απαιτοφν 

αλλθλεπικαλυπτόμενουσ γνωςτικοφσ πόρουσ τότε αναμζνεται θ επίδοςθ ςτο ζργο-

κριτιριο να μειϊνεται όςο το δευτερεφον ζργο γίνεται απαιτθτικότερο. Αντίςτοιχα, αν τα 

δφο ζργα δεν μοιράηονται κοινοφσ γνωςτικοφσ πόρουσ τότε δεν αναμζνεται να επθρεαςτεί 

θ επίδοςθ ςτο ζργο-κριτιριο. Αν και οι ζρευνεσ διττοφ ζργου χρθςιμοποιοφνται πολφ 

ςυχνά ςτον ενιλικο πλθκυςμό, δεν είναι αντίςτοιχα διαδεδομζνεσ ςε παιδιά. 

 Οι McKenzie, Bull και Gray (2003) ςε ζρευνα διττοφ ζργου εξζταςαν το ρόλο τθσ 

Οπτικό-Χωρικισ Αποτφπωςθσ και του Φωνολογικοφ Κυκλϊματοσ κατά τθν επιτζλεςθ 

απλϊν αρικμθτικϊν πράξεων (πχ. 9+7, 6+3+5). υγκεκριμζνα, ςε ςφνολο 52 μακθτϊν οι 

οποίοι ανικαν ςε 2 διαφορετικζσ θλικιακζσ ομάδεσ, 6-7 ετϊν και 8-9 ετϊν αντίςτοιχα, 

εκφωνικθκαν 20 απλά αρικμθτικά ερωτιματα. Οι ερωτιςεισ ιταν διαφορετικζσ για τισ 2 

θλικιακζσ ομάδεσ και επιλζχκθςαν ζτςι ϊςτε να απαιτοφν κάποιουσ πόρουσ τθσ μνιμθσ 

εργαςίασ και να μθν μποροφν εφκολα να επιλυκοφν με απλι ανάκλθςθ. Οι ςυνκικεσ υπό 

τισ οποίεσ διεξιχκθ το πείραμα ιταν τρείσ: απλι εκφϊνθςθ των ερωτθμάτων και επιτζλεςι 

τουσ χωρίσ καμία παρεμβολι, επίλυςθ τουσ με φωνολογικι παρεμβολι και επίλυςθ τουσ 

με οπτικό-χωρικι παρεμβολι. Ειδικότερα, για να επιτευχκεί θ φωνολογικι παρεμβολι, οι 

ερευνθτζσ είχαν θχογραφιςει και αναπαριγαγαν θχθτικά μια παιδικι ιςτορία, ςυγχρόνωσ 

με τθν παρουςίαςθ των αρικμθτικϊν ζργων. φμφωνα με τουσ McKenzie, Bull και Gray 
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(2003) θ μθ ςχετικι -με το ζργο- ομιλία φαίνεται να διαταράςςει τθν διατιρθςθ των 

πλθροφοριϊν ςτο ΦΚ, κακϊσ θ ομιλία κεωρείται ότι ζχει άμεςθ και υποχρεωτικι 

πρόςβαςθ ςτθν φωνολογικι αποκικευςθ. Όςον αφορά ςτθν οπτικό-χωρικι παρεμβολι 

ηθτικθκε από τουσ ςυμμετζχοντεσ ςυγχρόνωσ με τθν επιτζλεςθ των αρικμθτικϊν πράξεων 

να κοιτοφν μια οκόνθ ςτθν οποία μαφρα και λευκά τετράγωνα άλλαηαν κζςθ και χρϊμα με 

τυχαίο τρόπο.  

Σα αποτελζςματα του παραπάνω πειράματοσ ζδειξαν πωσ ςτθ μεγαλφτερθ θλικιακά 

ομάδα θ επίδοςθ επθρεάςτθκε ςθμαντικά τόςο από τθν οπτικό-χωρικι όςο και τθν 

φωνολογικι παρεμβολι, ενϊ θ μικρότερθ θλικιακά ομάδα επθρεάςτθκε κατά κφριο λόγο 

από τθν οπτικό-χωρικι παρεμβολι. Από τα παραπάνω, οι McKenzie, Bull και Gray (2003) 

ςυμπζραναν πωσ οι μικρότεροι θλικιακά μακθτζσ μάλλον ςτθρίηονται ςε οπτικό-χωρικζσ 

ςτρατθγικζσ για τθν επίλυςθ νοερϊν αρικμθτικϊν πράξεων, ενϊ οι μεγαλφτεροι μακθτζσ 

είναι πικανόν να χρθςιμοποιοφν ζνα ςυνδυαςμό και των δυο, δθλαδι αρχικά ςτθρίηονται 

ςε φωνολογικοφσ πόρουσ αλλά ςτθν ςυνζχεια ςυνεπικουροφνται και από οπτικό-χωρικοφσ 

πόρουσ.  

 Με ςτόχο να διερευνιςουν το ρόλο του Κεντρικοφ υςτιματοσ Ελζγχου τθσ ΕΜ ςτθν 

ανάπτυξθ των αρικμθτικϊν ικανοτιτων των παιδιϊν αλλά και ςτθ ςτρατθγικι που 

ακολουκοφν για τθν επίλυςθ αρικμθτικϊν προβλθμάτων, οι Imbo και Vandierendonck 

(2007) διεξιγαγαν ζρευνα διττοφ ζργου. υγκεκριμζνα, ςε ςφνολο 63 ςυμμετεχόντων, 

θλικιακϊν ομάδων 10, 11 και 12 ετϊν παρουςίαςαν 32 απλά αρικμθτικά προβλιματα 

πρόςκεςθσ (μονοψιφιοι προςκετζοι) ςτο κζντρο μιασ οκόνθσ (ζργο-κριτιριο). 

Σαυτόχρονα, για να μελετθκεί θ ςτρατθγικι που ακλοφκθςαν οι μακθτζσ κατά τθν επίλυςθ 

ενόσ απλοφ αρικμθτικοφ ζργου, τα προβλιματα παρουςιάςτθκαν υπό 5 ςυνκικεσ, 

ςυνκικθ επιλογισ –οι μακθτζσ επζλυαν το πρόβλθμα με όποια ςτρατθγικι επικυμοφςαν, 
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αναφζροντάσ τθν ςτον ερευνθτι, ςυνκικθ μθ επιλογισ –οι μακθτζσ επζλυαν το πρόβλθμα 

με μια από τισ 3 ςτρατθγικζσ που τουσ όριηε ο ερευνθτισ και ςυνκικθ κατονομαςίασ ςτθν 

οποία οι μακθτζσ διάβαηαν τθ ςωςτι απάντθςθ που παρουςιαηόταν ςτθν οκόνθ. Οι 3 

ςτρατθγικζσ επίλυςθσ είχαν εκτενϊσ επεξθγθκεί από τον ερευνθτι και αφοροφςαν ςτθν 

ςτρατθγικι ανάκτθςθσ, απευκείασ από τθ μνιμθ (π.χ. "γνωρίηοντασ" ότι 8 + 5 = 13), 

μεταςχθματιςμοφ (π.χ. 8 + 6 = 8 + 2 + 4 = 10 + 4 = 14) και (υποφωνθτικισ) μζτρθςθσ (π.χ. 7 

+ 4 = 7…8…9…10…11). Επιπρόςκετα, χρονομετροφνταν με ακρίβεια ms θ διάρκεια 

απάντθςθσ του κάκε ςυμμετζχοντα ςτο εκάςτοτε πρόβλθμα. Για να ελεγχκεί ο ρόλοσ του 

ΚΕ τθσ ΕΜ, το δευτερεφον ζργο που επιλζγθκε από τουσ Imbo και Vandierendonck (2007) 

ςυνίςτατο ςτθν παρουςίαςθ υψθλϊν ι χαμθλϊν θχθτικϊν τόνων και ςτθ μζτρθςθ του 

χρόνου αντίδραςθσ ζωσ ότου πιζςει ο κάκε ςυμμετζχοντασ το αντίςτοιχο πλικτρο για κάκε 

τόνο (το πλικτρο 4 για τουσ υψθλοφσ τόνουσ και το 1 για τουσ χαμθλοφσ). Μιςοί εκ των 

μακθτϊν επιτζλεςαν τισ αρικμθτικζσ πράξεισ ταυτόχρονα με τθν επιτζλεςθ του 

ςυντρζχοντοσ ζργου παρεμβολισ, ενϊ οι υπόλοιποι χωρίσ τθν παρεμβολι τθσ 

δευτερεφουςασ δοκιμαςίασ.  

Σα αποτελζςματα του παραπάνω πειράματοσ ζδειξαν, ότι ο φόρτοσ ςτθν 

εκτελεςτικι λειτουργία τθσ ΕΜ, επθρζαςε αρνθτικά τθν επίδοςθ των μακθτϊν και των 

τριϊν θλικιακϊν ομάδων. Ακόμα και ςτθ απλι ςυνκικθ τθσ κατονομαςίασ του 

αποτελζςματοσ τθσ αρικμθτικισ πράξθσ, υπιρξε αρνθτικι επίδραςθ, αν και το μζγεκοσ τθσ 

επίδραςθσ ιταν πολφ μεγαλφτερο ςτθ ςυνκικθ τθσ ανάκτθςθσ από τθ ΜΜ. Επιπλζον, ςτθ 

μελζτθ αυτι φάνθκε πωσ αναπτυξιακά θ επίδραςθ του φόρτου τθσ εκτελεςτικισ 

λειτουργίασ τθσ ΕΜ μειϊνεται γραμμικά, κακϊσ με τθν πάροδο του χρόνου και τθ 

ςυνακόλουκθ εμπειρία ςτισ αρικμθτικζσ πράξεισ μειϊνονται οι μνθμονικοί πόροι που 

απαιτοφνται για τθν επιτζλεςθ του ζργου ενϊ ταυτόχρονα χρθςιμοποιοφνται 
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αποδοτικότερεσ ςτρατθγικζσ επίλυςθσ. Ο ιςχυριςμόσ πωσ περιςςότεροι μνθμονικοί πόροι 

είναι απαραίτθτοι κατά τθν διάρκεια τθσ αρχικισ κατάκτθςθσ μιασ δεξιότθτασ και εν 

ςυνεχεία μειϊνεται το πλικοσ των απαιτοφμενων πόρων διαμζςου τθσ επίδραςθσ τθσ 

εμπειρίασ και τθσ μάκθςθσ, ζχει επιβεβαιωκεί και από άλλουσ ερευνθτζσ (Ackerman, 1988. 

Ackerman & Cianciolo, 2000. Geary et al., 2004. Siegler, 1996).  

Σζλοσ, μια από τισ πρϊτεσ ζρευνεσ του πεδίου που πραγματοποιικθκε ςε ανιλικο 

πλθκυςμό, διεξιχκθ από τουσ Kaye, deWinstanley, Chen, και Bonnefil (1989). Ηθτικθκε 

από μακθτζσ 2ασ, 4θσ και 6θσ δθμοτικοφ να επαλθκεφςουν ι να διαψεφςουν απλά 

προςκετικά προβλιματα (π.χ. 3 + 5 = 7, αλθκισ/ψευδισ;) ενϊ ταυτόχρονα ζπρεπε να 

ανιχνεφουν θχθτικά ερεκίςματα και να πατοφν όςο ςυντομότερα μποροφςαν ζνα 

προκακοριςμζνο πλικτρο. Σα θχθτικά ςιματα παρουςιάηονταν κατά τθ διάρκεια των 

μιςϊν αρικμθτικϊν δοκιμαςιϊν, ςε άτακτα –μθ προβλζψιμα- χρονικά διαςτιματα (πριν ι 

μετά τθν επαλικευςθ). Αυτι θ μζκοδοσ επζτρεπε ςτουσ ερευνθτζσ να κακορίςουν ςε ποιο 

ςτάδιο τθσ επίλυςθσ προβλιματοσ απαιτοφνταν περιςςότεροι μνθμονικοί πόροι. 

υγκεκριμζνα, μποροφςαν να κακορίςουν αν θ πρϊιμθ επεξεργαςία, που αντανακλά τθν 

κωδικοποίθςθ του προβλιματοσ και τον υπολογιςμό τθσ ςωςτισ απάντθςθσ ι αν θ φςτερθ 

επεξεργαςία, που αντανακλά τθν κωδικοποίθςθ τθσ δοκείςασ απάντθςθσ, τθν ςφγκριςι τθσ 

με τθν υπολογιςκείςα και τθ λιψθ απόφαςθσ περί τθσ ορκότθτασ ι μθ, τθσ αρικμθτικισ 

πράξθσ, απαιτοφςε περιςςότερουσ πόρουσ.  

 Σα αποτελζςματα του παραπάνω πειράματοσ κατζδειξαν πωσ οι μακθτζσ τθσ 2ασ 

δθμοτικοφ αντιμετϊπιςαν μεγάλθ δυςκολία όταν επιτελοφςαν ταυτόχρονα και το 

δευτερεφον ζργο και πωσ τόςο ςτο πρϊιμο όςο και ςτο φςτερο ςτάδιο επεξεργαςίασ 

επζδραςε αρνθτικά ο φόρτοσ ςτθν ΕΜ. Εν τοφτοισ, ςτουσ μακθτζσ τθσ 4θσ και τθσ 6θσ 

δθμοτικοφ, θ επίδραςθ του δευτερεφοντοσ ζργου ιταν αςκενζςτερθ, οδθγϊντασ τουσ 
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ερευνθτζσ ςτον ιςχυριςμό πωσ απαιτιςεισ επεξεργαςίασ είναι υψθλζσ ςτουσ νεαρότερουσ 

θλικιακά μακθτζσ, αλλά αναπτυξιακά μειϊνονται ενϊ θ υπολογιςτικι δεινότθτα αυξάνεται 

με τθν πάροδο του χρόνου.  

 υνοψίηοντασ, οι παραπάνω ζρευνεσ καταδεικνφουν τθν εμπλοκι τθσ ΕΜ ςτθ 

μακθματικι επίδοςθ και κυρίωσ ςτθ διαδικαςία επιτζλεςθσ αρικμθτικϊν πράξεων. Ο ρόλοσ 

του ΦΚ και του ΚΕ τείνει να μελετάται πιο ςυςτθματικά από το ρόλο τθσ ΟΧ-Α, 

τουλάχιςτον ςε ζρευνεσ που αφοροφν ςτον ανιλικο πλθκυςμό. Διάφοροι παράγοντεσ 

όπωσ θ θλικία, θ εμπειρία ι θ ςτρατθγικι που ακολουκεί ο ςυμμετζχοντασ κακϊσ και θ 

φφςθ των ζργων (απλά ι ςφνκετα μακθματικά προβλιματα) ι ο τρόποσ παρουςίαςισ τουσ 

(οπτικόσ ι ακουςτικόσ) φαίνεται να αποτελοφν κρίςιμεσ ςυνιςτϊςεσ για τθν κατανόθςθ τθσ 

ςχζςθσ ΕΜ και μακθματικϊν. Εν τοφτοισ, από τα ευριματα των μελετϊν φαίνεται πωσ το 

ΚΕ και θ ΟΧ-Α εμπλζκονται ςτα πρϊιμα ςτάδια τθσ απόκτθςθσ μακθματικϊν ικανοτιτων 

ενϊ το ΦΚ ςτα φςτερα ςτάδια ςτα οποία οι μακθματικζσ ικανότθτζσ ζχουν πλζον 

κατακτθκεί.  

 

Μελζτεσ ατομικϊν διαφορϊν 

 Οι μελζτεσ ατομικϊν διαφορϊν ςυνίςτανται ςτθ ςφγκριςθ τθσ επίδοςθσ τθσ ΕΜ 

παιδιϊν με και παιδιϊν χωρίσ μακθςιακζσ δυςκολίεσ ςτα μακθματικά. Αυτζσ οι ζρευνεσ 

προςπακοφν να εξετάςουν τθ ςχζςθ ΕΜ και μακθματικϊν, διερευνϊντασ αν μακθτζσ που 

αντιμετωπίηουν ζντονεσ δυςκολίεσ ςτα μακθματικά, αντιμετωπίηουν και ςυνακόλουκα 

ελλείμματα ςτθν ΕΜ. Όπωσ κα δοφμε και ςτθ ςυνζχεια, αν και πλθκϊρα ερευνθτϊν ζχουν 

ςυνδζςει τθν ανεπάρκεια ςτα μακθματικά με ελλείψεισ ςε κάποια ςυνιςτϊςα τθσ ΕΜ 

(Hitch & McAuley, 1991. McLean & Hitch, 1999. Siegel & Ryan, 1989. Wilson & Swanson, 

2001), τα αντιφατικά ςυμπεράςματα αυτϊν των πειραμάτων ςε ςυνδυαςμό με τθν χριςθ 
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διαφορετικϊν εργαλείων και μεκοδολογιϊν, ζχουν οδθγιςει ςτθν αδυναμία ανάπτυξθσ 

ενόσ ςυνεκτικοφ ςϊματοσ γνϊςθσ για τθ ςχζςθ ΕΜ και μακθματικϊν. Εν τοφτοισ, οι 

περιςςότεροι ερευνθτζσ του ςυγκεκριμζνου υποπεδίου ςυμφωνοφν πωσ το μζγεκοσ τθσ 

ςοβαρότθτασ των μακθματικϊν δυςκολιϊν που αντιμετωπίηουν οι μακθτζσ, φαίνεται να 

επθρεάηει τουσ γνωςτικοφσ τουσ μθχανιςμοφσ, με αποτζλεςμα να κακίςταται ςθμαντικι θ 

κατανόθςθ των ελλοχευόντων γνωςτικϊν αδυναμιϊν που ίςωσ ζχουν επιπτϊςεισ ςτθν 

μακθματικι επίδοςθ (Geary, Hoard, Byrd-Craven, Nugent, & Numtee, 2007). 

 Οι Bull, Johnston και Roy (1999) διερεφνθςαν τθ ςυμβολι του ΚΕ και τθσ ΟΧ-Α ςε 

μακθτζσ 7 ετϊν που χαρακτθρίςτθκαν από υψθλζσ ι χαμθλζσ επιδόςεισ ςτα μακθματικά. 

Για να ταξινομθκοφν οι 44 μακθτζσ που ςυμμετείχαν ςτθ μελζτθ ςε μια εκ των δυο 

κατθγοριϊν, ςυμπλιρωςαν αρχικά ζνα ζργο μακθματικισ αξιολόγθςθσ1 και με βάςθ τθν 

επίδοςι τουσ κατθγοριοποιθκικαν ςτθν αντίςτοιχθ ομάδα. Θ μζτρθςθ τθσ ικανότθτασ τθσ 

ΟΠ-Α ζγινε με τθ χριςθ ενόσ ιδιαίτερα διαδεδομζνου ερευνθτικά εργαλείου (Corsi Block 

Task), ςτο οποίο παρουςιάηονται 9 «τουβλάκια» καρφωμζνα με τυχαίο τρόπο ςε ζνα 

πίνακα. Ο ερευνθτισ δείχνει αρχικά 2 εξ αυτϊν και ηθτά από τον ςυμμετζχοντα να δείξει τα 

ίδια τουβλάκια με τθν ίδια ακριβϊσ ςειρά. Αν ο μακθτισ επιτφχει, ο ερευνθτισ ςυνεχίηει 

τθν διαδικαςία, αυξάνοντασ το πλικοσ κατά 1 κάκε φορά (3 «τουβλάκια», 4 «τουβλάκια» 

κ.ο.κ.). Θ διαδικαςία τερματίηεται όταν ο ςυμμετζχοντασ αποτφχει να ανακαλζςει ορκά τθν 

ακολουκία που του κατζδειξε ο ερευνθτισ ενϊ ο μζγιςτοσ αρικμόσ ςωςτά ανακλθκζντων 

ςτοιχείων αποτελεί το οπτικοχωρικό πεδίο του κάκε ςυμμετζχοντα. Όςον αφορά ςτθ 

μζτρθςθ τθσ ικανότθτασ του ΚΕ οι ερευνιτριεσ χρθςιμοποίθςαν το Wisconsin Card Sorting 

Test (WCST). φμφωνα με αυτό, 4 κάρτεσ παρουςιάηονται μπροςτά ςτο μακθτι, οι οποίεσ 

διαφζρουν ωσ προσ το χρϊμα (κόκκινο, πράςινο, μπλε ι κίτρινο), ωσ προσ το ςχιμα που 

                                                
1
Group Mathematics Test, Young, 1970. 
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αναπαρίςταται (τρίγωνο, κφκλοσ, τετράγωνο ι αςτζρι) και ωσ προσ τον αρικμό των 

αναπαριςτϊμενων ςχθμάτων (ζνα, δφο, τρία ι τζςςερα). Ακολοφκωσ δίνεται ςτο 

ςυμμετζχοντα μια ςτοίβα από επιπρόςκετεσ κάρτεσ και του ηθτείται να τραβιξει τθν πρϊτθ 

κάρτα και να τθν αντιςτοιχίςει ςε μια από τισ τζςςερισ αρχικζσ κάρτεσ χωρίσ να του δοκεί 

οδθγία για το ορκό κριτιριο αντιςτοίχθςθσ. Εν τοφτοισ, μετά από κάκε αντιςτοίχιςθ ο 

ερευνθτισ αναφζρει αν θ αντιςτοίχιςθ είναι ςωςτι ι λακεμζνθ. Όταν ο μακθτισ καταφζρει 

να εντοπίςει το κριτιριο αντιςτοίχιςθσ και ταξινομιςει ςωςτά τισ κάρτεσ ςε 10 

ςυνεχόμενεσ δοκιμζσ, ο ερευνθτισ αλλάηει το κριτιριο αντιςτοίχιςθσ χωρίσ να ενθμερϊςει 

το ςυμμετζχοντα. Ο χρόνοσ που κα χρειαςτεί ο κάκε μακθτισ για να εντοπίςει το νζο 

κριτιριο και τα λάκθ που κα κάνει, αποτελοφν δείκτεσ τθσ επίδοςθσ ςτο WCST. Σζλοσ, ςε 

όλουσ τουσ ςυμμετζχοντεσ παρουςιάςτθκαν ςτο κζντρο μιασ οκόνθσ 56 απλά αρικμθτικά 

προβλιματα (από το 2+3 μζχρι το 9 + 8) και τουσ ηθτικθκε να δϊςουν με ακρίβεια και όςο 

πιο γριγορα μποροφςαν το αποτζλεςμα τθσ πράξθσ.  

 Σα αποτελζςματα τθσ παραπάνω μελζτθσ ζδειξαν πωσ οι μακθτζσ με χαμθλζσ 

επιδόςεισ ςτα μακθματικά διαφζρουν ςθμαντικά από τουσ μακθτζσ με υψθλζσ επιδόςεισ, 

ωσ προσ τισ ικανότθτεσ του ΚΕ αλλά δεν διαφάνθκε διαφορά μεταξφ των ομάδων ωσ προσ 

τθν ΟΧ-Α. υγκεκριμζνα, οι μακθτζσ με μακθματικζσ αδυναμίεσ ζκαναν ςυςτθματικά 

περιςςότερα λάκθ ςτο WCST ςε ςχζςθ με τουσ μθ αδφναμουσ μακθτζσ. Επιπλζον, 

παρατθρικθκε πωσ μετά τθν αλλαγι του κριτθρίου αντιςτοίχθςθσ, οι μακθτζσ με 

μακθματικζσ ελλείψεισ επζμεναν να διατθροφν το προθγοφμενο κριτιριο παρά το γεγονόσ 

ότι οδθγοφςε ςε λακεμζνεσ απαντιςεισ. Αυτι θ παρατθρθκείςα τάςθ, οδιγθςε τισ Bull et 

al. (1999) ςτον ιςχυριςμό ότι ςτουσ μακθτζσ με χαμθλζσ μακθματικζσ επιδόςεισ, θ 

ικανότθτα του ΚΕ να χρθςιμοποιεί τθν ανατροφοδότθςθ για να αλλάξει από τθ μια 

ςτρατθγικι ςε μια καινοφργια, είναι περιοριςμζνθ. Θ ζλλειψθ, δθλαδι, τθσ νοερισ 
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ευελιξίασ ίςωσ επιδρά ςτθ μακθματικι επίδοςθ, κακϊσ οι μακθτζσ με μακθματικζσ 

αδυναμίεσ φαίνεται να είναι απρόκυμοι να εγκαταλείψουν τισ γνϊριμεσ ςε αυτοφσ 

ςτρατθγικζσ και διαδικαςίεσ ακόμα και αν αυτζσ ζχουν ςταματιςει να αποδίδουν.  

 Ακολουκϊντασ παρόμοιο πειραματικό ςχεδιαςμό οι Bull και Scerif (2001), 

επζκτειναν τθν παραπάνω ζρευνα χρθςιμοποιϊντασ αυτι τθ φορά μεγαλφτερο δείγμα (93 

μακθτζσ) και πολλαπλά εργαλεία μζτρθςθσ των εκτελεςτικϊν λειτουργιϊν και τθσ ςχζςθσ 

τουσ με τθν μακθματικι ικανότθτα. Σα ευριματα αυτισ τθσ μελζτθσ ςυμφωνοφν με τθν 

προθγοφμενθ, καταδεικνφοντασ ότι οι μακθτζσ με χαμθλζσ μακθματικζσ επιδόςεισ 

παρουςιάηουν και ςυνακόλουκα ελλείμματα και δυςκολίεσ ςτισ εκτελεςτικζσ λειτουργίεσ, 

με κυρίαρχθ τθν αδυναμία να αναςτείλουν μια μακθμζνθ ςτρατθγικι και να τθν 

αντικαταςτιςουν με μια νζα.  

 Μια ακόμα ζρευνα που επιβεβαιϊνει πωσ μειωμζνεσ μακθματικζσ ικανότθτεσ 

αντανακλοφν ελλείμματα του ΚΕ διεξιχκθ από τισ Passolunghi και Siegel (2001). Οι 

ερευνιτριεσ ςυνζκριναν τισ επιδόςεισ μιασ ομάδασ 23 μακθτϊν με μεγάλεσ δυςκολίεσ ςτθν 

επίλυςθ αρικμθτικϊν λεκτικϊν προβλθμάτων με μια ομάδα 26 μακθτϊν με υψθλζσ 

επιδόςεισ ςτα αντίςτοιχα αρικμθτικά λεκτικά ζργα ωσ προσ τισ επιδόςεισ τουσ ςε 

μνθμονικά ζργα. Σα αποτελζςματα τθσ μελζτθσ ζδειξαν πωσ οι μακθτζσ με μακθματικζσ 

δυςκολίεσ ζκαναν ςτατιςτικά ςθμαντικά περιςςότερα λάκθ ανάκλθςθσ ςτα μνθμονικά ζργα 

από τουσ μακθτζσ χωρίσ δυςκολίεσ. φμφωνα με τισ ερευνιτριεσ, αυτό το γεγονόσ 

καταδεικνφει τθ μειωμζνθ δυνατότθτα αυτϊν των μακθτϊν να χειριςτοφν και να 

διατθριςουν τισ πλθροφορίεσ για όςο χρονικό διάςτθμα αυτζσ είναι απαραίτθτεσ και ςτθ 

ςυνζχεια να τισ εγκαταλείψουν για να εξοικονομιςουν πόρουσ από το ΚΕ.  

Θ υπόκεςθ πωσ ελλείμματα ςτο ΚΕ απαντϊνται ςε μακθτζσ με υψθλζσ 

μακθματικζσ δυςκολίεσ επιβεβαιϊκθκε και ςε μια μεταγενζςτερθ ζρευνα των Passolunghi 
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και Siegel (2004). Οι ερευνιτριεσ μάλιςτα ιςχυρίςτθκαν πωσ ο ελλοχεφων γνωςτικόσ 

μθχανιςμόσ που πικανόν οδθγεί ςε αυτζσ τισ αδυναμίεσ είναι ο μθχανιςμόσ αναςτολισ μθ 

ςχετικϊν πλθροφοριϊν, ο οποίοσ φαίνεται να μθν λειτουργεί επιτυχϊσ ςτουσ μακθτζσ με 

φτωχζσ μακθματικζσ επιδόςεισ.  

Ευριματα πωσ παιδιά, διαφόρων θλικιϊν, με υψθλζσ δυςκολίεσ ςτα μακθματικά 

παρουςιάηουν και ςυνακόλουκεσ δυςκολίεσ ςε δοκιμαςίεσ του ΚΕ, ζχουν αναδειχκεί και 

από διάφορουσ ακόμα ερευνθτζσ (Andersson & Lyxell, 2007; McLean & Hitch, 1999; 

Swanson & Sachse-Lee, 2001).  

Εν ςυνεχεία, ζνα ακόμα πεδίο που παρουςιάηει ιδιαίτερο ενδιαφζρον αφορά ςτθ 

διερεφνθςθ των διαφορϊν ςτισ μετριςεισ τθσ ΟΧ-Α μεταξφ μακθτϊν με ι χωρίσ ελλείμματα 

ςτα μακθματικά. Μάλιςτα, ερευνθτικά ζχει υιοκετθκεί θ διάκριςθ μεταξφ ςτατικϊν ι 

δυναμικϊν δοκιμαςιϊν για τθ μζτρθςθ τθσ ικανότθτασ τθσ ΟΧ-Α. τθν περίπτωςθ των 

ςτατικϊν οπτικό-χωρικϊν ζργων δίνεται βαρφτθτα ςτθν ικανότθτα για αποκικευςθ 

ςτατικϊν πλθροφοριϊν όπωσ το χρϊμα, το ςχιμα και θ κζςθ του ερεκίςματοσ ενϊ ςτθ 

περίπτωςθ των δυναμικϊν οπτικό-χωρικϊν ζργων θ βαρφτθτα δίνεται ςε διαςτάςεισ τθσ 

πλθροφορίασ όπωσ θ κίνθςθ ι θ κατεφκυνςθ. τα δυναμικά ζργα, πζρα από τθν ανάκλθςθ 

τθσ οπτικό-χωρικισ πλθροφορίασ, απαιτείται και θ μερικι επεξεργαςία τθσ ι ο χειριςμόσ 

τθσ από το ςυμμετζχοντα, ενϊ ςτα ςτατικά ζργα οι απαιτιςεισ αφοροφν μόνο ςτθν ακριβι 

ανάκλθςι τθσ.  

Οι ςυνθκζςτερεσ ςτατικζσ οπτικό-χωρικζσ δοκιμαςίεσ είναι το εμπροςκοδρομικό 

Corsi Block Task (που περιγράφθκε παραπάνω) και το ζργο των ςτατικϊν πινάκων. το  

δεφτερο, παρουςιάηεται ςτο ςυμμετζχοντα μια οκόνθ που περιλαμβάνει μαφρα και λευκά 

τετράγωνα και του ηθτείται να κυμθκεί τθν κζςθ των μαφρων τετραγϊνων. Σο επίπεδο 

δυςκολίασ αυξάνεται με τθν ςυντρζχουςα αφξθςθ του πλικουσ των μαφρων τετραγϊνων 
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που πρζπει να ανακαλζςει ο ςυμμετζχοντασ, ενϊ θ διαδικαςία τερματίηεται μετά από δφο 

λανκαςμζνεσ ανακλιςεισ (Εικόνα 2).  

                                            

Εικόνα 2. Παραδείγματα ερεκιςμάτων του ζργου των ςτατικϊν πινάκων.   

Όςον αφορά ςτα δυναμικά ζργα αυτά περιλαμβάνουν τθν οπιςκοδρομικι εκδοχι 

του Corsi Block Task, όπου ο ςυμμετζχοντασ καλείται να ανακαλζςει αντίςτροφα τθν 

ακολουκία των ερεκιςμάτων που του υποδεικνφει ο ερευνθτισ και τα ζργα δυναμικϊν 

πινάκων, ςτα οποία ςε μια άδεια οκόνθ αναβοςβινουν διαδοχικά τετράγωνα και ο 

ςυμμετζχοντασ πρζπει να ανακαλζςει τθν ακριβι κζςθ και ςειρά των ερεκιςμάτων που του 

παρουςιάςτθκαν.   

Σα ευριματα των μελετϊν του πεδίου είναι πολλά και αντιφατικά. Για παράδειγμα 

οι D'Amico και Guarnera (2005) βρικαν πωσ τόςο οι ςτατικζσ όςο και οι δυναμικζσ 

μετριςεισ τθσ ΟΧ-Α μακθτϊν με μακθματικζσ δυςκολίεσ διαφζρουν από τισ αντίςτοιχεσ 

μετριςεισ ςυνομθλίκων τουσ με τυπικζσ μακθματικζσ επιδόςεισ. Εν τοφτοισ, οι McLean και 

Hitch (1999) αλλά και οι van der Sluis et al. (2005) ιςχυρίηονται πωσ μόνο θ δυναμικι 

εκδοχι τθσ ΟΧ-Α διαφοροποιεί τισ 2 ομάδεσ και όχι θ ςτατικι. Σα ςυμπεράςματα 

περιπλζκονται ακόμα περιςςότερο από το γεγονόσ πωσ πολλοί ερευνθτζσ αναφζρουν πωσ 

οφτε οι μετριςεισ ςε δυναμικά οπτικό-χωρικά ζργα διαφοροποιοφνται μεταξφ των 

μακθτϊν με μακθματικζσ δυνατότθτεσ ι αδυναμίεσ (Andersson & Lyxell, 2007; Bull, 

Johnston & Roy, 1999; Wu et al., 2008). Σζλοσ, ςε ζρευνεσ που ςυνδυάςτθκαν τα ςτατικά με 

τα δυναμικά ζργα, με ςτόχο να αποτελζςουν ζναν ενιαίο δείκτθ τθσ ΟΧ-Α, δεν βρζκθκε 
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διαφοροποίθςθ των μετριςεων μεταξφ των ομάδων (Geary, Hoard, Byrd-Craven, Nugent & 

Numtee, 2007; Geary, Hoard, Nugent & Byrd-Craven, 2008).  

Τπό ςυνεχι διερεφνθςθ είναι και θ διαφορά του ΦΚ ςε μακθτζσ με μειωμζνεσ 

μακθματικζσ ικανότθτεσ, ςε ςχζςθ με τουσ ςυνομθλίκουσ τουσ, οι οποίοι παρουςιάηουν 

τυπικζσ ι υψθλζσ επιδόςεισ ςτα μακθματικά ζργα. Σα ευριματα και ςε αυτι τθν 

περίπτωςθ είναι μζχρι ςτιγμισ αςαφι και ςε πολλζσ περιπτϊςεισ αντιφατικά. Για 

παράδειγμα, οι Wilson and Swanson (2001) διερεφνθςαν το ρόλο του ΦΚ (και του ΚΕ) ςε 

μακθτζσ με υψθλά ελλείμματα ςτθν επίλυςθ λεκτικϊν προβλθμάτων. υγκεκριμζνα, 

ςυνζκριναν τισ επιδόςεισ 24 μακθτϊν με μεγάλεσ αδυναμίεσ ςτθν επίλυςθ προβλθμάτων 

(μζςθ θλικία 11.5 ζτθ) με τισ επιδόςεισ 29 μακθτϊν ίδια θλικίασ και τυπικισ μακθματικισ 

επίδοςθσ αλλά και με τισ επιδόςεισ 20 μακθτϊν μικρότερθσ θλικίασ (8.9 ζτθ). Σα 

αποτελζςματα των μετριςεων φανζρωςαν πωσ οι μακθτζσ με αδυναμία ςτθν επίλυςθ 

μακθματικϊν λεκτικϊν προβλθμάτων αντιμετωπίηουν ταυτόχρονα αδυναμίεσ ςτθ χριςθ 

τθσ φωνολογικισ επεξεργαςίασ αλλά και μειωμζνεσ επιδόςεισ ςε ζργα μζτρθςθσ τθσ 

ικανότθτασ του ΦΚ. Εν τοφτοισ ευριματα άλλων ερευνθτικϊν ομάδων ζρχονται ςε 

αντίςτιξθ με τον παραπάνω ιςχυριςμό, μθ βρίςκοντασ ςυγκρίςιμεσ διαφορζσ ωσ προσ το 

ΦΚ μεταξφ μακθτϊν με χαμθλζσ και υψθλζσ επιδόςεισ ςτα μακθματικά (Bull et al., 1999; 

Hitch & McAuley, 1991; Passolunghi & Siegel, 2001).  

Οι Swanson & Jerman (2006) επζλεξαν 28 μελζτεσ που διερευνοφν τα γνωςτικά 

χαρακτθριςτικά μακθτϊν με ι χωρίσ μακθματικζσ αδυναμίεσ, δθμοςιευμζνεσ από το 1983 

μζχρι το 2002, για να προβοφν ςε μια ποςοτικι ςφνκεςθ τθσ μζχρι τότε αρκρογραφίασ. Θ 

μετά-ανάλυςθ των δεδομζνων οδιγθςε τισ ερευνιτριεσ ςτον ιςχυριςμό ότι ο μοναδικόσ 

δείκτθσ διαφοροποίθςθσ των 2 ομάδων είναι ο δείκτθσ μζτρθςθσ του ΦΚ (ι τθσ λεκτικισ 

εργαηόμενθσ μνιμθσ για τουσ ερευνθτζσ που δεν υιοκετοφν το μοντζλο των Baddeley & 
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Hitch, 1974). Αξίηει να αναφερκεί πωσ ο παραπάνω ιςχυριςμόσ προζκυψε μετά από τον 

ζλεγχο των επιδράςεων πολλϊν άλλων μεταβλθτϊν όπωσ: θ θλικία, ο δείκτθσ νοθμοςφνθσ 

(ΛQ), θ κατανόθςθ κειμζνου, θ ταχφτθτα κατονομαςίασ ερεκιςμάτων, θ αναγνωςτικι 

ικανότθτα, θ οπτικό-χωρικι μνιμθ κ.ά.  

Όπωσ κα διαφανεί ςτθ ςυνζχεια, ιδιαίτερθ ςθμαςία για τθν ερμθνεία των 

αποτελεςμάτων του χϊρου φαίνεται να ζχουν τα ζργα που χρθςιμοποιοφνται για τθν 

μζτρθςθ τθσ ικανότθτασ του ΦΚ. Σα ςυνθκζςτερα ζργα φωνολογικισ μζτρθςθσ είναι τα 

εμπροςκοδρομικά ι οπιςκοδρομικά ζργα ανάκλθςθσ ερεκιςμάτων. Πρόκειται για 

δοκιμαςίεσ ςτισ οποίεσ ο ερευνθτισ παρουςιάηει λεκτικά ςτο ςυμμετζχοντα μια ακολουκία 

ερεκιςμάτων (λζξεων, ψευδολζξεων ι αρικμϊν) και ηθτά να τα ανακαλζςει με τθν ορκι ι 

τθν αντίςτροφθ ςειρά που του παρουςιάςτθκαν. Σο επίπεδο δυςκολίασ αυξάνεται με τθν 

αφξθςθ του πλικουσ των ανακλθκζντων ςτοιχείων.  

Μια ακόμα δοκιμαςία αξιολόγθςθσ του ΦΚ γίνεται με τθν χριςθ του ζργου 

Counting Span. ε αυτό, παρουςιάηεται διαδοχικά ςτο ςυμμετζχοντα ζνα ςφνολο καρτϊν, 

κάκε μια εκ των οποίων απεικονίηει ζνα πλικοσ ςχθμάτων-ςτόχου και ζνα πλικοσ 

ςχθμάτων-διαςπαςτϊν, διαφορετικοφ χρϊματοσ και ο μακθτισ καλείται να μετριςει τον 

αρικμό των ςχθμάτων-ςτόχου κάκε κάρτασ και εν ςυνεχεία να ανακαλζςει το πλικοσ τουσ 

με τθ ςειρά που του παρουςιάςτθκαν. Ζνα τυπικό παράδειγμα αυτισ τθσ δοκιμαςίασ είναι 

να δοκοφν ςειριακά κάρτεσ (από 2 μζχρι 5 κάκε φορά) που απεικονίηουν μπλε και 

κίτρινουσ κφκλουσ και να ηθτθκεί από το μακθτι να μετριςει τουσ κίτρινουσ κφκλουσ κάκε 

κάρτασ και ςτο τζλοσ τθσ δοκιμαςίασ να ανακαλζςει το πλικοσ τουσ. Μια παραλλαγι τθσ 

παραπάνω δοκιμαςίασ που επίςθσ χρθςιμοποιείται ςαν εργαλείο αξιολόγθςθσ του ΦΚ 

είναι το ακουςτικό (listening) Counting span. Εν προκειμζνω, ςτον ςυμμετζχοντα 

διαβάηεται ζνα ςφνολο προτάςεων και όταν ολοκλθρωκεί θ κάκε ςυςτοιχία, ο 
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ςυμμετζχοντασ καλείται να ανακαλζςει τθν τελευταία λζξθ κάκε πρόταςθσ που άκουςε με 

τθν ςειρά ακριβϊσ που του εκφωνικθκαν.  

Οι Passolunghi και Siegel (2001, 2004) παρατιρθςαν μια ενδιαφζρουςα τάςθ ςτθν 

πειραματικι μεκοδολογία. τισ μελζτεσ τουσ, τα ζργα αξιολόγθςθσ του ΦΚ που ενζπλεκαν 

τθ χριςθ αρικμθτικϊν πλθροφοριϊν (π.χ. ανάκλθςθ ψθφίων) αποτελοφςαν ςυχνότερα 

δείκτεσ διάκριςθσ μεταξφ μακθτϊν με ι χωρίσ μακθματικζσ αδυναμίεσ εν ςυγκρίςει με 

αντίςτοιχα ζργα μθ αρικμθτικϊν πλθροφοριϊν (π.χ. ανάκλθςθ λζξεων). Αυτι θ 

παρατιρθςθ οδιγθςε ςε τουσ LeFevre et al. (2005) να υποςτθρίξουν πωσ παρόλο που οι 

δοκιμαςίεσ με αρικμθτικζσ πλθροφορίεσ κεωροφνται εν γζνει ιςοδφναμεσ με δοκιμαςίεσ 

ζξω-αρικμθτικοφ περιεχομζνου για τθν αξιολόγθςθ του ΦΚ, εν τοφτοισ είναι πικανό θ 

ςφνδεςθ ΕΜ και μακθματικϊν να οφείλεται ςτθν ςυγγζνεια των απαιτιςεων των δυο 

διαδικαςιϊν, αφοφ αμφότερεσ απαιτοφν ανάκλθςθ και επεξεργαςία αρικμθτικϊν 

πλθροφοριϊν. 

ε μια πρόςφατθ επιςκόπθςθ τθσ βιβλιογραφίασ και ςφγκριςθσ των δοκιμαςιϊν 

αξιολόγθςθσ τθσ ΕΜ και των ςυνακόλουκων ευρθμάτων οι Raghubar, Barnes και Hecht 

(2010) οδθγικθκαν ςε ενδιαφζρουςεσ παρατθριςεισ. υμφωνοφν με τισ Passolunghi και 

Siegel (2001, 2004) πωσ οι περιςςότερεσ ζρευνεσ που αναφζρουν ελλείμματα ςτθν 

ικανότθτα του ΦΚ ςε μακθτζσ με μειωμζνεσ μακθματικζσ επιδόςεισ, ζχουν χρθςιμοποιιςει 

αρικμθτικά ζργα αξιολόγθςθσ του ΦΚ. Επιπρόςκετα, παρατιρθςαν πωσ παρά το γεγονόσ 

πωσ τόςο τα counting span ζργα όςο και τα ζργα οπιςκοδρομικισ ανάκλθςθσ ψθφίων 

κεωροφνται de facto ζργα αξιολόγθςθσ του ΦΚ που παρζχουν όμοιεσ μετριςεισ, 

πειραματικά παρουςιάηονται διαφορζσ. 

Οι Raghubar et al. (2010) αναφζρουν πωσ οι μελζτεσ που χρθςιμοποιοφν counting 

span ζργα τείνουν να εντοπίηουν διαφοροποιιςεισ ςτο ΦΚ μεταξφ μακθτϊν χαμθλϊν και 
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κανονικϊν επιδόςεων ςτα μακθματικά (βλ. Andersson & Lyxell, 2007. Hitch & McAuley, 

1991. Passolunghi & Siegel, 2001, 2004. Siegel & Ryan, 1989.  Wu et al., 2008).  Εν τοφτοισ, 

οι μελζτεσ που χρθςιμοποιοφν ςαν δείκτθ τθσ ικανότθτασ του ΦΚ, τα ζργα οπιςκοδρομικισ 

ανάκλθςθσ ψθφίων καταλιγουν ςε αντιφατικά ςυμπεράςματα. Για παράδειγμα, πολλοί 

μελετθτζσ δεν αναφζρουν ευριματα ςφνδεςθσ ΦΚ και μακθματικϊν ελλειμμάτων (Geary 

et al., 2000. Landerl et al., 2004. Temple & Sherwood, 2002. van der Sluis et al., 2005) ενϊ 

άλλοι βρίςκουν διαφορζσ ςτο ΦΚ μεταξφ μακθτϊν με ι χωρίσ μακθματικά προβλιματα 

(βλ. D'Amico &Guarnera, 2005. Fuchs et al., 2008. Passolunghi & Cornoldi, 2008. 

Passolunghi & Siegel, 2001, 2004. Swanson & Beebe-Frankenberger, 2004. Wu et al., 2008). 

ε ομοίωσ αναντίςτοιχα ςυμπεράςματα καταλιγουν και ζρευνεσ που χρθςιμοποιοφν το 

ακουςτικό counting span ζργο για τθν αξιολόγθςθ του ΦΚ. 

Οι Raghubar et al. (2010) προςπακοφν να ερμθνεφςουν τισ αντιφάςεισ που 

προκφπτουν από τα πειραματικά αποτελζςματα, επαναξιολογϊντασ τα εργαλεία μζτρθςθσ 

του ΦΚ. Όςον αφορά ςτο ακουςτικό counting span ζργο, το όποιο κεωρείται εν γζνει 

δείκτθσ του ΦΚ, οι ερευνθτζσ παρατθροφν πωσ για τθν ανάκλθςθ των λζξεων από 

προτάςεισ πζρα από τθν ικανι αρκρωτικι επανάλθψθ απαιτοφνται και ικανότθτεσ 

γλωςςικισ κατανόθςθσ. Άρα είναι πικανόν οι επιτφχεισ ανακλιςεισ να απαιτοφν και 

κάποιουσ επιπρόςκετουσ επεξεργαςτικοφσ πόρουσ, δθλαδι πικανόν να απαιτοφν και 

μερικι ςυμβολι του ΚΕ. Κατϋ αντιςτοιχία, οι Raghubar et al. (2010) προςκζτουν πωσ και θ 

οπιςκοδρομικι ανάκλθςθ ψθφίων πικανόν να ςυνεπικουρείται από τθν ςυμβολι τθσ ΟX-Α. 

τθρίηουν δε, αυτό τον ιςχυριςμό τόςο ςε ευριματα του Berch (2008) πωσ οπτικό-χωρικζσ 

αναπαραςτάςεισ λαμβάνουν χϊρα κατά τθν επιτζλεςθ του οπιςκοδρομικοφ ζργου 

ανάκλθςθσ ψθφίων όςο και ςε νευροψυχολογικά ευριματα πωσ περιοχζσ οπτικισ 

επεξεργαςίασ ενεργοποιοφνται κατά τθν επιτζλεςθ αυτοφ του ζργου, ακόμα και όταν οι 



 

 - 45 - 

ςυμμετζχοντεσ ζχουν δεμζνα μάτια (Gerton et al., 2004). Επομζνωσ, το γεγονόσ ότι ςτα 2 

αυτά ζργα δεν ζχει κακοριςτεί ο ακριβισ τρόποσ με τον οποίο επιτελοφνται, δυςχεραίνει 

τθν ερμθνεία των ευρθμάτων κακϊσ παραμζνει αςαφζσ ποια ςυνιςτϊςα τθσ ΕΜ αυτά 

αξιολογοφν. 

υνοψίηοντασ, παρά το γεγονόσ πωσ τα ευριματα των ερευνϊν παρουςιάηουν 

ενδιαφζρον, θ ζλλειψθ ομοφωνίασ ωσ προσ τα πειραματικά εργαλεία κακϊσ και θ ελλιπισ 

γνϊςθ των διαδικαςιϊν και ςτρατθγικϊν που λαμβάνουν χϊρα κατά τθν επιτζλεςθ των 

ζργων (πικανά ςυναρτιςει τθσ θλικίασ ι/και τθσ γλϊςςασ) δυςκολεφουν τθν κατανόθςθ 

των ελλοχευόντων αδυναμιϊν των πτυχϊν τθσ ΕΜ ςε μακθτζσ με μακθματικά ελλείμματα.  

 

Διαχρονικζσ μελζτεσ 

Οι διαχρονικζσ μελζτεσ αποτελοφν μια ενδιαφζρουςα πειραματικι μεκοδολογία για 

τθν κατανόθςθ πικανϊν αιτιακϊν ι/και υποςτθρικτϊν ρόλων τθσ ΕΜ ςτθν μακθματικι 

νόθςθ και ανάπτυξθ. ε αυτζσ τισ μελζτεσ διερευνάται αναπτυξιακά ο τρόποσ με τον οποίο 

οριςμζνεσ ςυνιςτϊςεσ τθσ ΕΜ ςυμβάλλουν ςτθ μεταγενζςτερθ μακθματικι ικανότθτα, 

παρζχοντασ μια πρϊτθσ τάξεωσ ευκαιρία να εξεταςτοφν τα γνωςτικά «κεμζλια» που 

απαιτοφνται για τθν ανάπτυξθ των μακθματικϊν ικανοτιτων.  

Οι Bull, Epsy και Wiebe (2008) ζκεςαν 104 μακθτζσ νθπιαγωγείου ςε μια ςειρά από 

αξιολογιςεισ τθσ ΕΜ και επανεξζταςαν τουσ ίδιουσ μακθτζσ κατά τθν είςοδο τουσ ςτθν 1θ 

δθμοτικοφ, ςτο τζλοσ τθσ 1θσ τάξθσ και ςτο τζλοσ τθσ 3θσ δθμοτικοφ με ςτακμιςμζνα ζργα 

αξιολόγθςθσ των μακθματικϊν και αναγνωςτικϊν τουσ ικανοτιτων. τόχοσ των 

ερευνθτριϊν ιταν να ελζγξουν αν οι μετριςεισ τθσ ΕΜ ςτο νθπιαγωγείο μποροφν να 

προβλζψουν τθν επίδοςθ των μακθτϊν ςτο τζλοσ τθσ τρίτθσ τάξθσ. Θ ανάλυςθ των 

αποτελεςμάτων ζδειξε πωσ από όλεσ τισ μετριςεισ τθσ ΕΜ ο καλφτεροσ προβλεπτικόσ 
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παράγοντασ τθσ μακθματικισ επίδοςθσ ιταν θ ΟΧ-Α. υγκεκριμζνα, ζδειξε πωσ οι 

μετριςεισ τθσ ΟΧ-Α μακθτϊν νθπιαγωγείου (μζςθσ θλικίασ 4.6 ζτθ), μποροφν να 

προβλζψουν τθν επίδοςθ τουσ ςε απλά και ςφνκετα αρικμθτικά προβλιματα, ςε 

προβλιματα ςφγκριςθσ αρικμϊν, απαρίκμθςθσ και γραφικισ αναπαράςταςθσ ποςοτιτων 

ςτθν 3θ δθμοτικοφ (μζςθ θλικία 7.6 ζτθ). Όςον αφορά ςτισ μετριςεισ του ΦΚ και του ΚΕ, 

αυτζσ φαίνεται να ςχετίηονται με μια πιο γενικι ικανότθτα μάκθςθσ, μθ εντοπίςιμθ ςε 

κάποιο ςυγκεκριμζνο υποτομζα.  

Μια ακόμα διαχρονικι μελζτθ για να εξετάςουν τθ ςχζςθ τθσ ΕΜ και των 

μακθματικϊν επιδόςεων διεξιγαγαν οι De Smedt et al. (2009). Μακθτζσ ςτθν αρχι τθσ 

πρϊτθσ τάξθσ του δθμοτικοφ αξιολογικθκαν ωσ προσ τθν ικανότθτα των 3 ςυνιςτωςϊν τθσ 

ΕΜ. Σζςςερισ μινεσ μετά (ςτο μζςο τθσ 1θσ τάξθσ) και ζνα χρόνο μετά (ςτθν αρχι τθσ 2ασ 

δθμοτικοφ) αξιολογικθκαν οι μακθματικζσ τουσ ικανότθτεσ. Θ δοκιμαςία των μακθματικϊν 

επιτελζςτθκε με τθ χριςθ ενόσ ςτακμιςμζνου τεςτ2, βαςιηόμενο ςτο προβλεπόμενο 

αναλυτικό πρόγραμμα ςπουδϊν για τισ αντίςτοιχεσ τάξεισ και περιελάμβανε ζνα ευρφ 

φάςμα μακθματικϊν ερωτθμάτων (γνϊςθ αρικμϊν, κατανόθςθ πράξεων, επίλυςθ 

λεκτικϊν προβλθμάτων και μζτρθςθ). φμφωνα με τουσ ερευνθτζσ, θ μοναδικι μζτρθςθ 

που μπορεί να προβλζψει τθ μετζπειτα μακθματικι επίδοςθ, τόςο ςτθν 1θ όςο και ςτθ 2α 

τάξθ είναι θ μζτρθςθ του ΚΕ, εφρθμα που ζρχεται ςε ςυμφωνία και με προγενζςτερεσ 

διαχρονικζσ μελζτεσ (Gathercole & Pickering, 2000. Noël et al., 2004. Passolunghi et al., 

2007. Swanson, 2006). 

Όςον αφορά ςτθ ςυμβολι του ΦΚ και τθσ ΟX-Α ςτθν μακθματικι επίδοςθ, 

ςφμφωνα με τουσ ερευνθτζσ αυτι φαίνεται να ςχετίηεται με τθν θλικία. Σα αποτελζςματα 

των ερευνϊν ζδειξαν πωσ θ μζτρθςθ τθσ ΟX-Α μποροφςε να προβλζψει τθν επίδοςθ ςτθν 
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1θ τάξθ, αλλά όχι ςτθ 2α ενϊ θ μζτρθςθ του ΦΚ είχε προβλεπτικι ιςχφ για τισ επιδόςεισ ςτθ 

2α αλλά όχι ςτθν 1θ τάξθ. Αυτά τα ευριματα είναι πικανόν να αντικατοπτρίηουν τθν αλλαγι 

ςτρατθγικισ που αναπτυξιακά χρθςιμοποιοφν οι μακθτζσ. Για παράδειγμα, οι Rasmussen 

και Bisanz (2005) ζδειξαν πωσ τα παιδιά πριν τθν είςοδο τουσ ςτθν τυπικι εκπαίδευςθ 

χρθςιμοποιοφν οπτικό-χωρικζσ ςτρατθγικζσ για τον υπολογιςμό ποςοτιτων πχ. μζτρθςθ με 

τθ χριςθ δακτφλων ι αντικειμζνων αλλά με τθν επίδραςθ τθσ διδαςκαλίασ αρχίηουν να 

χρθςιμοποιοφν ςταδιακά περιςςότερεσ λεκτικζσ αναπαραςτάςεισ για τισ ποςότθτεσ, 

γεγονόσ που τα οδθγεί να βαςίηονται ολοζνα και περιςςότερο ςτο ΦΚ και να 

εγκαταλείπουν τθν ςυμβολι τθσ ΟX-Α. Αυτι θ ςτρατθγικι μετατόπιςθ μάλλον 

αντανακλάται και ςτα ευριματα των De Smedt et al. (2009). 

υνοψίηοντασ, ςτόχοσ των διαχρονικϊν μελετϊν είναι να διερευνιςουν τον τρόπο 

με τον όποιο ςυμβάλλει αναπτυξιακά θ ΕΜ ςτθν πρόοδο των μακθματικϊν ικανοτιτων. Εν 

γζνει τα μζχρι ςτιγμισ ευριματα, υποςτθρίηουν πωσ ο ρόλοσ του ΚΕ είναι γενικόσ και 

αφορά ςε μια κακολικι ικανότθτα μάκθςθσ ενϊ τα δφο υποςυςτιματα (ΦΚ και ΟX-Α) 

μάλλον ζχουν πιο εξειδικευμζνουσ ρόλουσ. Θ ΟΧ-Α φαίνεται να ςυμβάλλει ςε μια πρϊιμθ 

κατάκτθςθ μακθματικϊν δεξιοτιτων ενϊ το ΦΚ μάλλον ςυνδράμει ςτθν κατάκτθςθ 

τυπικϊν αρικμθτικϊν ικανοτιτων όπωσ θ αρίκμθςθ.  

Μελζτεσ ςυςχετίςεων 

 Λδιαίτερα προςφιλείσ ςτθν πειραματικι μεκοδολογία είναι και οι μελζτεσ 

ςυςχετίςεων. Πρόκειται για μελζτεσ οι οποίεσ, προςπακοφν να ρίξουν φωσ ςτθ ςχζςθ 

εργαηόμενθσ μνιμθσ και μακθματικϊν, με τθ χριςθ των κατάλλθλων ςτατιςτικϊν 

εργαλείων. ε οριςμζνεσ εξ αυτϊν, οι ερευνθτζσ επιλζγουν να διερευνιςουν τθν 

παραπάνω ςχζςθ, ελζγχοντασ ταυτόχρονα και άλλουσ ακαδθμαϊκοφσ ι γνωςτικοφσ 

παράγοντεσ (όπωσ τθν αναγνωςτικι ικανότθτα, το δείκτθ νοθμοςφνθσ, το μθχανιςμό 
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προςοχισ, τθν ταχφτθτα επεξεργαςίασ πλθροφοριϊν κ.α.), με ςτόχο να απομονϊςουν τθ 

ςυμβολι τθσ ΕΜ ςτισ μακθματικζσ επιδόςεισ. ε κάποιεσ άλλεσ, οι ερευνθτζσ 

χρθςιμοποιοφν τισ μετριςεισ των ςυνιςτωςϊν τθσ ΕΜ για να προβλζψουν ςυγκεκριμζνεσ 

μακθματικζσ ικανότθτεσ και διαδικαςίεσ (π.χ. τθν ςυμβολι κάκε μιασ εξ αυτϊν ςτθν 

αναπαράςταςθ ποςοτιτων, ςτθν πρόςκεςθ με κρατοφμενο ι χωρίσ, ςτο χειριςμό 

δεδομζνων κτλ.) ςε μακθτζσ διαφορετικϊν θλικιϊν.  

 Ο Berg (2008) μελζτθςε τθ ςυμβολι του ΦΚ και τθσ ΟX-Α ςτθ μακθματικι επίδοςθ 

90 μακθτϊν διαφόρων θλικιϊν (τυχαία επιλογι από τθν 3θ μζχρι τθν 6θ δθμοτικοφ). Οι 

μακθτζσ που ζλαβαν μζροσ αξιολογικθκαν ςε μια ςειρά ζργων και ειδικότερα ςτθν 

αναγνωςτικι τουσ ικανότθτα, ςτθν ταχφτθτα επεξεργαςίασ ψθφίων, ςτθν ικανότθτα του ΦΚ 

και ςτθν ικανότθτα τθσ ΟX-Α. Ακολοφκωσ οι μετριςεισ αυτζσ ςυςχετίςτθκαν με τισ 

επιδόςεισ τουσ ςε ζνα ςτακμιςμζνο μακθματικό τεςτ –κατάλλθλο για τθν θλικία του κάκε 

μακθτι– και το οποίο περιελάμβανε κυρίωσ αλγεβρικά προβλιματα που αφοροφςαν 

μονοψιφιεσ ι πολυψιφιεσ αρικμθτικζσ πράξεισ αλλά κα πράξεισ μεταξφ κλαςμάτων. Θ 

ανάλυςθ των αποτελεςμάτων ζδειξε πωσ τόςο θ ΟX-Α όςο και το ΦΚ ςυμβάλλουν με 

μοναδικό τρόπο ςτθν επίδοςθ ςε μακθματικά ζργα αρικμθτικϊν υπολογιςμϊν, ανεξάρτθτα 

από τθν θλικία των ςυμμετεχόντων, τθν αναγνωςτικι τουσ ικανότθτα ι τθν ταχφτθτα 

επεξεργαςίασ πλθροφοριϊν. Ο ακριβισ όμωσ ρόλοσ με τον οποίο κάκε ςυνιςτϊςα 

ςυμβάλλει ςτουσ αρικμθτικοφσ υπολογιςμοφσ, είναι ακόμα υπό διερεφνθςθ.  

 Μια ακόμα μελζτθ για τον προςδιοριςμό των ελλοχευόντων γνωςτικϊν μθχανιςμϊν 

κατά τθν επίλυςθ μακθματικϊν προβλθμάτων διεξιχκθ από τουσ Swanson και Beebe-

Frankenberger (2004). υνολικά ςυμμετείχαν 353 μακθτζσ από τισ τρεισ πρϊτεσ τάξεισ του 

δθμοτικοφ, οι οποίοι αξιολογικθκαν ενδελεχϊσ ςε μια ευρεία γκάμα γνωςτικϊν και 

ακαδθμαϊκϊν ικανοτιτων. υγκεκριμζνα, μετρικθκαν οι επιδόςεισ τουσ ςε ζργα 
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αξιολόγθςθσ τθσ οπτικό-χωρικισ και φωνολογικισ τουσ ικανότθτασ, τθσ ικανότθτασ τουσ 

για ανάγνωςθ, για κατανόθςθ αλγορίκμων, για ςθμαςιολογικι και φωνολογικι 

επεξεργαςία πλθροφοριϊν, για αναςτολι άςχετων πλθροφοριϊν και ανανζωςθ των 

ςχετικϊν και τζλοσ, θ ικανότθτα τουσ να επιλφουν νοερά, απλά και ςφνκετα, αρικμθτικά 

λεκτικά προβλιματα. Μεταξφ των πολλϊν ευρθμάτων τθσ μελζτθσ, ενδιαφζρον 

παρουςιάηει το πόριςμα πωσ οι από κοινοφ μετριςεισ του ΦΚ και τθσ ΟΧ-Α μποροφν να 

προβλζψουν τθν ακρίβεια ςτθν επίλυςθ των λεκτικϊν προβλθμάτων, ανεξάρτθτα από όλεσ 

τισ υπόλοιπεσ μεταβλθτζσ που διερευνικθκαν. φμφωνα με τουσ ερευνθτζσ, τα παραπάνω 

αποτελζςματα ενιςχφουν τθν υπόκεςθ πωσ οι μετριςεισ τθσ ΕΜ μποροφν να αποτελζςουν 

προβλεπτικοφσ παράγοντεσ τθσ επίδοςθσ μακθτϊν ςτθν επίλυςθ λεκτικϊν προβλθμάτων.  

τισ παραπάνω μελζτεσ θ ςυμβολι τθσ ΕΜ ςτισ μακθματικζσ επιδόςεισ παραμζνει 

ανεπθρζαςτθ από τισ διακυμάνςεισ ςτθν θλικία των ςυμμετεχόντων. Ωςτόςο, πολλοί 

ερευνθτζσ κεωροφν πωσ οι ςυνιςτϊςεσ τθσ ΕΜ ςυμβάλλουν με διαφορετικό τρόπο και ςε 

διαφορετικό βακμό ανάλογα με τθν θλικία του μακθτι, αλλά και με τθν ίδια τθ φφςθ του 

μακθματικοφ ζργου που καλείται να αντιμετωπίςει. Προσ επίρρωςθ του παραπάνω 

ιςχυριςμοφ διεξιχκθ θ ζρευνα των Rasmussen & Bisanz (2005). Οι ερευνθτζσ αξιολόγθςαν 

τθν ικανότθτα όλων των ςυνιςτωςϊν τθσ ΕΜ, ςε 34 μακθτζσ του νθπιαγωγείου και 29 τθσ 

1θσ τάξθσ του δθμοτικοφ. Οι μετριςεισ που ζλαβαν ςυςχετίςτθκαν με τισ επιδόςεισ τουσ ςε 

λεκτικά και μθ λεκτικά αρικμθτικά προςκετικά προβλιματα. Σα λεκτικά προβλιματα 

εκφωνοφνταν από τον ερευνθτι και ιταν τθσ μορφισ «Εάν ζχεισ 5 μιλα και ςου δϊςω 

άλλα 3, πόςα μιλα κα ζχεισ ςυνολικά;» ενϊ τα μθ λεκτικά παρουςιάηονταν οπτικά ςτο 

μακθτι. τα μθ λεκτικά προβλιματα ο ερευνθτισ τοποκετοφςε ςε ζνα κρανίο ζνα ςφνολο 

από μάρκεσ, ζτςι ϊςτε να τισ βλζπει ο μακθτισ και εν ςυνεχεία τισ κάλυπτε με ζνα κουτί 



 

 - 50 - 

ςτο όποιο προςζκετε ακόμα μερικζσ μάρκεσ. Εντζλει ηθτοφςε από το μακθτι να του 

απαντιςει πόςεσ ςυνολικά μάρκεσ βρίςκονταν κάτω από το κουτί.  

Σα αποτελζςματα του παραπάνω πειράματοσ ζδειξαν πωσ διαφορετικζσ 

ςυνιςτϊςεσ τθσ ΕΜ ςυμβάλουν ςτθν επίλυςθ των ίδιων προβλθμάτων, ανάλογα με τθν 

θλικία επιτζλεςθσ του μακθματικοφ ζργου. υγκεκριμζνα, θ ΟX-Α φάνθκε να αποτελεί το 

μοναδικό προβλεπτικό παράγοντα ςτισ επιδόςεισ των εξωλεκτικϊν προβλθμάτων για τουσ 

μακθτζσ του νθπιαγωγείου. Αντικζτωσ, θ ΟX-Α δεν βρζκθκε να ςυμβάλλει ςτθν επιτζλεςθ 

των ίδιων ζργων από τουσ μακθτζσ τθσ 1θσ δθμοτικοφ, των οποίων οι επιδόςεισ τόςο ςτα 

λεκτικά όςο και ςτα μθ λεκτικά ζργα ιταν ιςοδφναμεσ. Για τουσ μακθτζσ του νθπιαγωγείου 

όμωσ οι επιδόςεισ ςτα λεκτικά προβλιματα ιταν ςθμαντικά χαμθλότερεσ. Όςον αφορά 

ςτουσ μακθτζσ τθσ 1θσ τάξθσ, το ΦΚ φάνθκε να αποτελεί τον ιςχυρότερο προβλεπτικό 

παράγοντα ςτθν επίλυςθ των λεκτικϊν ζργων. 

 Σα παραπάνω ευριματα ζρχονται ςε πλιρθ ςυμφωνία με προθγοφμενεσ μελζτεσ οι 

οποίεσ υποςτθρίηουν πωσ τα παιδιά κάτω των 7 ετϊν τείνουν να ςτθρίηονται περιςςότερο 

ςε νοερά μοντζλα για τθν επιτζλεςθ αρικμθτικϊν ζργων, άρα απαιτοφνται πόροι τθσ ΟX-Α 

(Hitch, Halliday, Schaafstal & Schraagen, 1988), γεγονόσ που οδθγεί ςτον ιςχυριςμό πωσ ο 

καλφτεροσ προβλεπτικόσ παράγοντασ για αυτιν τθν θλικιακι ομάδα είναι θ ΟX-Α (Levine, 

Jordan & Huttenlocher, 1992). H είςοδοσ όμωσ των μακθτϊν ςτθν τυπικι εκπαίδευςθ και θ 

ςυνακόλουκθ εξάςκθςθ τουσ με ςυμβολικά προβλιματα κακϊσ και θ λεκτικι 

κωδικοποίθςθ των ποςοτιτων που απαιτείται, οδθγεί ςε ολοζνα αυξανόμενουσ πόρουσ 

του ΦΚ (Geary, Bow -Thomas, Liu & Siegler, 1996).  

 Σα ευριματα αντίςτοιχων μελετϊν ςε μακθτζσ που ζχουν ειςαχκεί πλζον ςτο 

ςχολείο περιπλζκονται αρκετά. Για παράδειγμα ςε μελζτθ που διεξιγαγαν οι Wu et al. 

(2008) ςε μακθτζσ 2ασ (Ν= 26) και 3θσ δθμοτικοφ (Ν=33), οι μετριςεισ όλων των ςυνιςτωςϊν 
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τθσ ΕΜ ςυςχετίςτθκαν με τισ επιδόςεισ των μακθτϊν ςε 24 αλγεβρικά προςκετικά 

προβλιματα τα οποία παρουςιάηονταν ςε μια οκόνθ και ιταν τθσ μορφισ "2+7 =?". Οι 

μακθτζσ ζπρεπε να δϊςουν τθν απάντθςθ τουσ μεγαλόφωνα (χωρίσ τθ χριςθ χαρτιοφ και 

μολυβιοφ) ενϊ ταυτόχρονα μετροφνταν ο χρόνοσ απόκριςθσ τουσ για κάκε προςπάκεια. 

φμφωνα με τουσ ερευνθτζσ, θ μοναδικι μζτρθςθ τθσ ΕΜ που ςυςχετίςτθκε κετικά με τισ 

μακθματικζσ επιδόςεισ ιταν αυτι του ΚΕ ενϊ τόςο το ΦΚ όςο και θ ΟΧ-Α δεν φάνθκε να 

εμπλζκονται ςτο ςυγκεκριμζνο ζργο.  

 Μια ακόμα μελζτθ ςυςχετίςεων για τθν ίδια θλικιακι ομάδα διεξιχκθ από τουσ 

Meyer, Salimpoor, Wu, Geary, & Menon (2010). Οι παραπάνω ερευνθτζσ εξζταςαν τθ 

ςυμβολι του ΚΕ αλλά και των υποςυςτθμάτων τθσ ΕΜ (ΦΚ και ΟΧ-Α) ςτθν επιτζλεςθ 

αρικμθτικϊν πράξεων και μακθματικοφ ςυλλογιςμοφ ςε 48 μακθτζσ τθσ 2ασ δθμοτικοφ και 

50 τθσ 3θσ δθμοτικοφ. Για τθν αξιολόγθςθ τθσ EM χρθςιμοποίθςαν το ζργο WMTB-C (βλ. 

Μζκοδοσ) ενϊ οι μακθματικζσ ικανότθτεσ αξιολογικθκαν με τθ χριςθ του WIAT-II 

(Wechsler, 2001). Πρόκειται για μια γραπτι δοκιμαςία που εξετάηει 2 ςυγκεκριμζνεσ 

μακθματικζσ υποκατθγορίεσ δθλαδι τισ αρικμθτικζσ πράξεισ, όπωσ τθν ικανότθτα για 

αναγνϊριςθ και γραφι αρικμϊν, τθν καταμζτρθςθ, τθν επίλυςθ αλγεβρικϊν προβλθμάτων 

πρόςκεςθσ/αφαίρεςθσ/πολλαπλαςιαςμοφ/διαίρεςθσ και τον μακθματικό ςυλλογιςμό 

όπωσ τθν ικανότθτα επίλυςθσ απλϊν ι ςφνκετων λεκτικϊν προβλθμάτων, τθν αναγνϊριςθ 

γεωμετρικϊν ςχθμάτων και τθν ικανότθτα μζτρθςθσ. Σα αποτελζςματα τθσ παραπάνω 

μελζτθσ ζδειξαν πωσ ςτουσ μακθτζσ τθσ 2ασ δθμοτικοφ το ΦΚ και το ΚΕ αποτελοφν 

προβλεπτικοφσ παράγοντεσ τθσ επίδοςισ τουσ ςτο μακθματικό ςυλλογιςμό ενϊ για τουσ 

μακθτζσ τθσ 3θσ θ ΟΧ-Α μπορεί να προβλζψει τθν ικανότθτά τουσ τόςο ςτισ αρικμθτικζσ 

πράξεισ όςο και ςτο μακθματικό ςυλλογιςμό. Σα παραπάνω ευριματα, αναδεικνφουν 

ξεκάκαρα πωσ θ ςυμβολι των ςυνιςτωςϊν τθσ ΕΜ μπορεί να ποικίλει ανάλογα με τθν 
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θλικία του ςυμμετζχοντα αλλά και με το μακθματικό περιεχόμενο που τίκεται κάκε φορά 

υπό αξιολόγθςθ.  

 Μια ακόμα ζρευνα ανίχνευςθσ τθσ ςυμβολισ των ςυνιςτωςϊν τθσ ΕΜ ςτισ 

μακθματικζσ επιδόςεισ πραγματοποιικθκε από τουσ Holmes και Adams (2006). ε αυτι, 

ςυμμετείχαν 78 μακθτζσ τθσ 3θσ δθμοτικοφ (μζςθ θλικία 8.01 ζτθ) και 70 τθσ μακθτζσ 5θσ 

δθμοτικοφ (μζςθ θλικία 9.10 ζτθ). Οι παραπάνω μακθτζσ αξιολογικθκαν ωσ προσ τισ 

ικανότθτεσ τθσ ΕΜ με τθ χριςθ του ερευνθτικοφ εργαλείου WMTB-C (βλ. Μζκοδοσ) ενϊ οι 

μακθματικζσ τουσ ικανότθτεσ αξιολογικθκαν με τθ χριςθ ενόσ γραπτοφ τεςτ, το οποίο 

περιελάμβανε ερωτιματα αλγεβρικισ φφςθσ (αρικμθτικζσ πράξεισ με φυςικοφσ αρικμοφσ, 

δεκαδικοφσ και κλάςματα και επίλυςθ λεκτικϊν προβλθμάτων), γεωμετρικισ φφςθσ 

(αναγνϊριςθ ςχθμάτων, των ιδιοτιτων τουσ και μζτρθςθ αυτϊν), χειριςμοφ δεδομζνων 

(επεξεργαςία, αναπαράςταςθ και ερμθνεία δεδομζνων τα οποία δίνονται υπό μορφι 

πινάκων) και νοερισ αρίκμθςθσ (εκφωνοφνταν αρικμθτικά προβλιματα από τον ερευνθτι 

και ο μακθτισ ςθμείωνε τθν απάντθςι του, χωρίσ να μπορεί να χρθςιμοποιιςει χαρτί και 

μολφβι για τθν εφρεςθ τθσ λφςθσ).  

 φμφωνα με τα αποτελζςματα τθσ παραπάνω μελζτθσ οι μετριςεισ τθσ ΕΜ και 

ςυγκεκριμζνα του ΚΕ και ςε μικρότερο βακμό τθσ ΟΧ-Α μποροφν να προβλζψουν τθν 

ςυνολικι επίδοςθ των ςυμμετεχόντων ςτα μακθματικά ζργα. Εν ςυνεχεία, οι Holmes και 

Adams (2006) προχϊρθςαν ςε ανάλυςθ ςυςτάδων (cluster analysis) των αρχικϊν 

μακθματικϊν ερωτθμάτων, δθμιουργϊντασ 2 διακριτζσ κατθγορίεσ για κάκε θλικιακι 

ομάδα: ςτουσ μεν μακθτζσ τθσ 3θσ δθμοτικοφ τα ερωτιματα αλγεβρικισ φφςθσ και νοερισ 

αρίκμθςθσ ενςωματϊκθκαν ςε μια κατθγορία "βαςικϊν" (pure) μακθματικϊν ενϊ τα 

ερωτιματα γεωμετρικισ φφςθσ και χειριςμοφ δεδομζνων ενςωματϊκθκαν ςε μια 

κατθγορία "εφαρμοςμζνων" (applied) μακθματικϊν ςτουσ δε μακθτζσ τθσ 5θσ τάξθσ θ 
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ανάλυςθ ςυςτάδων ζδειξε πωσ ερωτιματα όλων των υποκατθγοριϊν ενζπιπταν και ςτισ 2 

ςυςτάδεσ (clusters) και θ μόνθ παρατθριςιμθ διαφορά ιταν το επίπεδο δυςκολίασ των 

ερωτθμάτων, ςυνεπϊσ θ διάκριςθ ζγινε ςε "εφκολα" και "δφςκολα" μακθματικά 

ερωτιματα. Θ επανανάλυςθ των δεδομζνων πλζον, ζδειξε πωσ το ΚΕ και θ ΟΧ-Α 

ςυμβάλουν ςτισ επιδόςεισ των μακθτϊν τθσ 3θσ τάξθσ τόςο ςτα βαςικά όςο και ςτα 

εφαρμοςμζνα μακθματικά ερωτιματα. Αντικζτωσ, ςτουσ μεγαλφτερουσ μακθτζσ το ΚΕ 

μπορεί να προβλζψει τθν επίδοςθ και ςτα εφκολα και ςτα δφςκολα μακθματικά ζργα, εν 

τοφτοισ το ΦΚ αναδεικνφεται ιςχυρότεροσ προβλεπτικόσ παράγοντασ για τα εφκολα 

ερωτιματα ενϊ θ ΟΧ-Α για τα δφςκολα. 

 Εν γζνει, οι παραπάνω μελζτεσ υπογραμμίηουν τθ ςθμαςία που οφείλεται να δοκεί 

τόςο ςτθν θλικία των μακθτϊν όςο και ςτθν ιδιαίτερθ φφςθ των μακθματικϊν ζργων που 

επιτελοφνται, κατά τθ διερεφνθςθ τθσ ςχζςθσ τουσ με τθν ΕΜ και τισ ςυνιςτϊςεσ τθσ. Αν 

και ο ρόλοσ των ςυνιςτωςϊν παραμζνει εν πολλοίσ αςαφισ, οι προθγοφμενεσ μελζτεσ 

προτείνουν πωσ θ αποτελεςματικι ικανότθτα του ΚΕ αντικατοπτρίηεται ςτθν εξίςου 

αποτελεςματικι επίδοςθ ςε γενικά μακθματικά ζργα (Geary, 2010). Σο ΦΚ μάλλον 

ςυμβάλλει ςτθν επίδοςθ ςε λεκτικά αρικμθτικά προβλιματα ι ςε ζργα ςτα οποία οι 

μακθτζσ ιδθ ζχουν κατακτιςει τισ απαιτοφμενεσ μακθματικζσ ικανότθτεσ ενϊ θ ΟΧ-Α 

μάλλον ςχετίηεται με τθν μάκθςθ και εφαρμογι νζων εννοιϊν και δεξιοτιτων (Raghubar et 

al., 2010).  

 

Θ παροφςα μελζτθ  

τόχοσ τθσ παροφςασ μελζτθσ είναι θ ανίχνευςθ τθσ ςυμβολισ του Φωνολογικοφ 

Κυκλϊματοσ (ΦΚ) και του Κεντρικοφ υςτιματοσ Ελζγχου (ΚΕ) ςτθν απόκτθςθ πρϊιμων 

μακθματικϊν δεξιοτιτων. Σα δυο παραπάνω υποςυςτιματα τθσ μνιμθσ εργαςίασ, 
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κεωρείται ότι εμπλζκονται ςε ζνα μεγάλο εφροσ μακθματικϊν ικανοτιτων (νοερι 

αρικμθτικι, επίλυςθ λεκτικϊν προβλθμάτων, διαδικαςίεσ απαρίκμθςθσ και υπολογιςμοφ 

κτλ.) γεγονόσ που διαφάνθκε και ςτθν παραπάνω ενότθτα τθσ μελζτθσ (βλ. ενότθτα Μνιμθ 

εργαςίασ και μακθματικζσ δεξιότθτεσ). Εν τοφτοισ, θ πλειονότθτα των ερευνϊν που 

αναφζρουν ςυςχζτιςθ τθσ μνιμθσ εργαςίασ με τισ μακθματικζσ ικανότθτεσ παιδιϊν 

προςχολικισ και ςχολικισ θλικίασ χρθςιμοποιοφν ζργα αξιολόγθςθσ τθσ μνιμθσ εργαςίασ 

που βαςίηονται ςτθν ανάκλθςθ ψθφίων (Passolunghi & Siegel, 2001, 2004). υνεπϊσ, είναι 

πικανό θ ςφνδεςθ μνιμθσ εργαςίασ και μακθματικϊν να οφείλεται ςτθν ςυγγζνεια των 

απαιτιςεων των δυο διαδικαςιϊν, αφοφ αμφότερεσ απαιτοφν ανάκλθςθ και επεξεργαςία 

αρικμθτικϊν πλθροφοριϊν. Άρα, ζνασ από τουσ ςτόχουσ τθσ παροφςασ μελζτθσ είναι να 

ελεγχκεί θ ςχζςθ τθσ μνιμθσ εργαςίασ με τισ μακθματικζσ ικανότθτεσ παιδιϊν πρϊτθσ 

ςχολικισ θλικίασ, χρθςιμοποιϊντασ ζργα αξιολόγθςθσ τθσ μνιμθσ εργαςίασ που δεν 

εμπεριζχουν ψθφία ι απαιτοφν αρικμθτικζσ γνϊςεισ.  

Επιπρόςκετα, ςφμφωνα με τον Hecht (2002), οι διαφορετικζσ απαιτιςεισ των 

μακθματικϊν ζργων είναι πικανό να απαιτοφν και διαφορετικι ςυμβολι των 

υποςυςτθμάτων τθσ μνιμθσ εργαςίασ. Εν τοφτοισ, πολφ λίγεσ ζρευνεσ ζχουν εξετάςει 

ςυςτθματικά τθ ςυμβολι των διαφόρων ςυνιςτωςϊν τθσ ΕΜ ςε ζνα μεγάλο εφροσ τυπικϊν 

μακθματικϊν δεξιοτιτων και πολφ λιγότερεσ τθ ςυμβολι τουσ ςτθν ανάπτυξθ άτυπων 

μακθματικϊν δεξιοτιτων. Κατά ςυνζπεια, δεφτεροσ ςτόχοσ τθσ παροφςασ εργαςίασ είναι 

να ελεγχκεί με ςυςτθματικό τρόπο, θ ςυμβολι των υποςυςτθμάτων τθσ μνιμθσ εργαςίασ 

και δθ, του ΦΚ και του ΚΕ ςτα διάφορα ζργα αξιολόγθςθσ των μακθματικϊν δεξιοτιτων. 

Σζλοσ, πολλζσ ζρευνεσ ζχουν καταδείξει πωσ θ ςυμβολι των διάφορων ςυνιςτωςϊν 

τθσ ΕΜ ςτα μακθματικά ζργα αλλάηει με βάςθ τθν θλικία και τθν εμπειρία του 

ςυμμετζχοντα. Θ είςοδοσ ςτθν τυπικι εκπαίδευςθ αλλά και θ κακθμερινι εξάςκθςθ του με 
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μακθματικζσ οντότθτεσ, οδθγεί ςτθν υιοκζτθςθ αποδοτικότερων ςτρατθγικϊν για τθν 

επιτυχι ολοκλιρωςθ των μακθματικϊν ζργων, με αποτζλεςμα να παρατθρείται αλλαγι 

ςτθ ςυμβολι των ςυνιςτωςϊν τθσ ΕΜ. Άρα τελικόσ ςτόχοσ τθσ παροφςασ μελζτθσ είναι να 

ελεγχκεί αυτι θ αναπτυξιακι μετατόπιςθ τθσ ςυμβολισ των ςυνιςτωςϊν τθσ ΕΜ ςτουσ 

ςυμμετζχοντεσ του παρόντοσ πειράματοσ.  

Κεωρθτικι αφετθρία τθσ μελζτθσ αποτελεί το πολυμερζσ μοντζλο τθσ Μνιμθσ 

Εργαςίασ των Baddeley και Hitch (1974) κακϊσ και των ςυνακόλουκων τροποποιιςεων του 

(Baddeley, 1986, 2000. Baddeley & Logie. 1999). Για τθν αξιολόγθςθ του Φωνολογικοφ 

Κυκλϊματοσ και του Κεντρικοφ υςτιματοσ Επεξεργαςίασ χρθςιμοποιικθκαν κατάλλθλα 

διαμορφωμζνα εργαλεία (βλ. παρακάτω: ενότθτα Μζκοδοσ). Εν τοφτοισ, ελλείψει 

κατάλλθλα διαμορφωμζνων ζργων αξιολόγθςθσ του Διαχειριςτι Επειςοδίων αλλά και θ μθ 

εμπορικι πλζον διακεςιμότθτα του ζργου αξιολόγθςθσ τθσ Οπτικό-Χωρικισ Αποτφπωςθσ, 

οδιγθςαν αναγκαςτικά ςτθ μθ χρθςιμοποίθςθ αυτϊν των μετριςεων, παρά τθ ςθμαντικι 

εμπλοκι που κα μποροφςαν να ζχουν οι παραπάνω ςυνιςτϊςεσ ςτθν ανάπτυξθ των 

τυπικϊν και άτυπων μακθματικϊν δεξιοτιτων. Σζλοσ, θ ςυμβολι του ΦΚ και του ΚΕ 

ελζγχκθκε ςε μακθτζσ τριϊν θλικιακϊν ομάδων (6.6, 7.6 και 8.6 ζτθ).  

Σα ερευνθτικά ερωτιματα που τίκενται με τθν παροφςα μελζτθ είναι τα εξισ: 

1ο ερϊτθμα: Ποια θ ικανότθτα μθ-αρικμθτικϊν μετριςεων του ΦΚ και του ΚΕ να 

προβλζπουν τθ ςυνολικι επίδοςθ των μακθτϊν, ςτο ζργο αξιολόγθςθσ των πρϊιμων 

μακθματικϊν δεξιοτιτων κάκε θλικίασ; 

 Οι ζρευνεσ που ζχουν διεξαχκεί μζχρι ςτιγμισ και μελετοφν εν γζνει το ρόλο τθσ ΕΜ 

ςε ζργα αξιολόγθςθσ των μακθματικϊν ικανοτιτων μακθτϊν ανεξαρτιτου θλικίασ –με τθ 

χριςθ ςτακμιςμζνων τεςτ- αναδεικνφουν το ΚΕ ςαν ςθμαντικό επιδραςτικό παράγοντα 

τθσ επίδοςθσ του κάκε ςυμμετζχοντα (βλ. Gathercole & Pickering, 2000. Henry & MacLean, 
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2003). Σο ΚΕ κεωρείται ζνα εποπτικό ςφςτθμα, που ςυμβάλλει ςτθν επιτζλεςθ μιασ 

μεγάλθσ γκάμασ διεργαςιϊν όπωσ ςτθν επιλογι των καταλλθλότερων ςτρατθγικϊν για τθν 

επίλυςθ ενόσ προβλιματοσ (Geary et al., 2004) ι ςτο ςυντονιςμό των βθμάτων που 

απαιτοφνται κατά τθν διαδικαςία τθσ λφςθσ (DeStefano & LeFevre, 2004). Επιπρόςκετα, 

ζχει κεωρθκεί ότι ςυμβάλλει ςτθ διατιρθςθ των ενδιάμεςων αποτελεςμάτων κατά τθν 

επιτζλεςθ αρικμθτικϊν πράξεων (Fürst & Hitch, 2000) αλλά και ςτθν ανάκλθςθ και ςτο 

χειριςμό αρικμθτικϊν ςτοιχείων από τθν ΜΜ (Seitz & Schumman-Hengsteler, 2000). Όςον 

αφορά ςτο ρόλο του ΦΚ, αυτόσ κεωρείται πιο εξειδικευμζνοσ και ςχετίηεται κυρίωσ με τθ 

φωνολογικι κωδικοποίθςθ των αρικμθτικϊν αναπαραςτάςεων για τθν επιτζλεςθ νοερϊν 

αρικμθτικϊν πράξεων (Adams & Hitch, 1997, 1998).  

 Λόγω των πολλαπλϊν εκτελεςτικϊν λειτουργιϊν που αποδίδονται ςτο ΚΕ 

υποκζτουμε ότι θ μζτρθςθ του ΚΕ κα αποτελζςει καλφτερο δείκτθ πρόβλεψθσ τθσ 

ςυνολικισ επίδοςθσ των ςυμμετεχόντων ςτο τεςτ αξιολόγθςθσ των μακθματικϊν τουσ 

ικανοτιτων. Ωςτόςο, εκτιμοφμε πωσ και θ μζτρθςθ του ΦΚ κα παίξει δευτερεφουςασ 

ςθμαςίασ ρόλο ςτθν επίδοςθ των ςυμμετεχόντων, λόγω του ςυνεπικουρικοφ ρόλου του ΦΚ 

ςτον πρωτεφοντα ρόλο του ΚΕ.     

2ο ερϊτθμα: Ποια θ ικανότθτα μθ-αρικμθτικϊν μετριςεων του ΦΚ και του ΚΕ να 

προβλζπουν τθ ςυνολικι επίδοςθ των μακθτϊν, ςτο ζργο αξιολόγθςθσ των πρϊιμων 

μακθματικϊν δεξιοτιτων ςε ςχζςθ με τθν θλικία; 

 Διάφορα ερευνθτικά αποτελζςματα ςτθρίηουν τον ιςχυριςμό πωσ το μζγεκοσ τθσ 

ςυμβολισ των ςυνιςτωςϊν τθσ ΕΜ διαφοροποιείται βάςει τθσ θλικίασ των ςυμμετεχόντων 

(βλ. υποενότθτα Μνιμθ εργαςίασ και μακθματικζσ δεξιότθτεσ). υγκεκριμζνα, 

υποςτθρίηεται ότι όςο μικρότερα είναι τα παιδιά τόςο λιγότερο αυτοματοποιθμζνθ και 

επαρκισ αναμζνεται να είναι θ επεξεργαςία των αρικμθτικϊν ερωτθμάτων από μζρουσ 
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τουσ, ιδιαίτερα όταν το μακθματικό υλικό είναι απαιτθτικό. υνεπϊσ, τόςο ςθμαντικότερθ 

αναμζνεται να είναι θ ςχετικι εμπλοκι των ςυνιςτωςϊν τθσ ΕΜ ςτθν επίδοςθ των 

ςυμμετεχόντων. Προοδευτικά όμωσ, τα παιδιά χρθςιμοποιοφν αποδοτικότερεσ ςτρατθγικζσ 

και αυτοματοποιθμζνεσ διαδικαςίεσ ανάκλθςθσ πλθροφοριϊν με αποτζλεςμα να αλλάηει θ 

ςυμβολι του ΦΚ και του ΚΕ ςε κάκε θλικιακι ομάδα.  

 υνοψίηοντασ, ςτο παρόν ερϊτθμα υποκζτουμε ότι θ επίδοςθ των ςυμμετεχόντων 

ςτα μακθματικά ζργα, κα προβλζπεται από τισ μετριςεισ του ΦΚ και του ΚΕ. Εντοφτοισ, το 

μζγεκοσ τθσ ςυμβολισ τθσ κάκε μζτρθςθσ κα παρουςιάηει διαφορζσ, οι οποίεσ κα 

οφείλονται ςτθν θλικία και τθν εμπειρία των ςυμμετεχόντων.  

3ο ερϊτθμα: Ποια θ ικανότθτα μθ-αρικμθτικϊν μετριςεων του ΦΚ και του ΚΕ να 

προβλζπουν τθν επίδοςθ των μακθτϊν, ςε δοκιμαςίεσ αξιολόγθςθσ των άτυπων πρϊιμων 

μακθματικϊν δεξιοτιτων ςε κάκε θλικία; 

Με τον όρο άτυπεσ μακθματικζσ δεξιότθτεσ αναφερόμαςτε ςε όλεσ εκείνεσ τισ 

μακθματικζσ ζννοιεσ, αναπαραςτάςεισ και διαδικαςίεσ που αναπτφςςονται και 

διαμορφϊνονται υπό τθν επίδραςθ των εμπειριϊν και του περιβάλλοντοσ των παιδιϊν και 

όχι από τθν ςχολικι πρακτικι. Πιο ςυγκεκριμζνα, οι παρατθριςεισ και θ διάδραςι των 

παιδιϊν με κακθμερινζσ δραςτθριότθτεσ αλλά και με το περιβάλλον τουσ ςυμβάλλουν ςτθν 

απόκτθςθ μακθματικϊν γνϊςεων ςε πρϊιμα ςτάδια τθσ γνωςτικισ τουσ ανάπτυξθσ. Για 

παράδειγμα, παιδιά προςχολικισ θλικίασ αντιλαμβάνονται πωσ θ προςκικθ ι θ αποκοπι 

ενόσ αντικειμζνου ςε ζνα ςφνολο αντικειμζνων αυξάνει ι μειϊνει το πλικοσ αυτϊν 

αντίςτοιχα ι πωσ τα αντικείμενα διαφορετικϊν ςυλλογϊν αρικμοφνται με τον ίδιο τρόπο 

ανεξάρτθτα από το μζγεκόσ τουσ, τθν εμφάνιςι τουσ και τθ διάταξι τουσ ςτο χϊρο 

(Hughes, 1986). 
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Ο ρόλοσ όμωσ τθσ ΕΜ ςτθν ανάπτυξθ άτυπων μακθματικϊν γνϊςεων δεν ζχει 

μελετθκεί αρκετά. Εξ όςων γνωρίηουμε, μόνο μια ζρευνα ζχει εςτιάςει ςυςτθματικά ςτθ 

μελζτθ τθσ ςυμβολισ τθσ Ο-ΧΑ και του ΦΚ ςτθν επίδοςθ μακθτϊν ςε άτυπεσ μακθματικζσ 

δεξιότθτεσ όπωσ θ διάκριςθ ποςοτιτων, οι εξωλεκτικοί υπολογιςμοί ι οι διαδικαςίεσ 

καταμζτρθςθσ (Rasmussen & Bisanz, 2005). Σα αποτελζςματα τθσ παραπάνω ζρευνασ 

ζδειξαν πωσ οι μακθτζσ τείνουν να ςτθρίηονται κυρίωσ ςε οπτικό-χωρικζσ ςτρατθγικζσ για 

τθν επίλυςθ ερωτθμάτων που ςχετίηονται με τθν άτυπθ μακθματικι τουσ γνϊςθ ενϊ το ΦΚ 

παίηει δευτερεφοντα ρόλο.  

Κατά αντιςτοιχία με τα παραπάνω ευριματα υποκζτουμε ότι ςτθ διαδικαςία 

αξιολόγθςθσ των άτυπων πρϊιμων μακθματικϊν δεξιοτιτων, οι μετριςεισ τθσ ΕΜ και 

ςυγκεκριμζνα του ΦΚ και του ΚΕ αν και κα επιδεικνφουν προβλεπτικι ικανότθτα, αυτι κα 

είναι περιοριςμζνθ εξαιτίασ τθσ ςθμαντικισ ςυμβολισ που φαίνεται να ζχει θ ΟΧ-Α.   

4ο ερϊτθμα: Ποια θ ικανότθτα μθ-αρικμθτικϊν μετριςεων του ΦΚ και του ΚΕ να 

προβλζπουν τθν επίδοςθ των μακθτϊν, ςε δοκιμαςίεσ αξιολόγθςθσ των τυπικϊν πρϊιμων 

μακθματικϊν δεξιοτιτων ςε κάκε θλικία;  

Με τον όρο τυπικζσ μακθματικζσ δεξιότθτεσ αναφερόμαςτε ςε όλεσ εκείνεσ τισ 

μακθματικζσ ζννοιεσ, αναπαραςτάςεισ και διαδικαςίεσ που διδάςκονται οι μακθτζσ με τθν 

είςοδό τουσ ςτθν τυπικι εκπαίδευςθ και μετά. υγκεκριμζνα, οι μακθτζσ μακαίνουν τθ 

ςυμβολικι αναπαράςταςθ των αρικμϊν, τθ ςθμαςία και τθ χριςθ των αρικμθτικϊν 

τελεςτϊν, ςτρατθγικζσ και αλγορίκμουσ για τθν επιτζλεςθ πράξεων αλλά και επίλυςθ 

γεωμετρικϊν προβλθμάτων κτλ.  

Οι περιςςότερεσ ζρευνεσ που μελετοφν το ρόλο των ςυνιςτωςϊν τθσ ΕΜ ςτισ 

μακθματικζσ δεξιότθτεσ εςτιάηουν κυρίωσ ςε προβλιματα τυπικϊν μακθματικϊν γνϊςεων. 

Όπωσ διαφάνθκε και ςτθν προθγοφμενθ υποενότθτα τθσ εργαςίασ τόςο το ΦΚ όςο και το 
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ΚΕ ςυμβάλλουν ςτισ επιδόςεισ των ςυμμετεχόντων, αν και το μζγεκοσ τθσ ςυμβολισ κάκε 

μιασ εξ αυτϊν παραμζνει ακόμα υπό διερεφνθςθ. Δεδομζνου όμωσ ότι οι πτυχζσ τθσ 

τυπικισ μακθματικισ γνϊςθσ εμπλζκουν τόςο τθν υιοκζτθςθ των αποδοτικϊν μακθμζνων 

ςτρατθγικϊν και τθν αποφυγι των μθ αποδοτικϊν (ρόλοσ που αποδίδεται ςτο ΚΕ) αλλά 

και τθ χριςθ αρικμθτικϊν αναπαραςτάςεων που ζχουν κωδικοποιθκεί ςυμβολικά (ρόλοσ 

που αποδίδεται ςτο ΦΚ), εικάηουμε πωσ ςτο παρόν ερευνθτικό ερϊτθμα και οι δφο 

μετριςεισ μασ κα αποτελοφν προβλεπτικοφσ παράγοντεσ τθσ επίδοςθσ των 

ςυμμετεχόντων.  
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Μζκοδοσ 

 

υμμετζχοντεσ 

τθ παροφςα μελζτθ ζλαβαν μζροσ 90 μακθτζσ που φοιτοφςαν ςε 4 δθμόςια 

δθμοτικά ςχολεία του νομοφ Αχαΐασ και ςυγκεκριμζνα ςε κάποιο από τα ακόλουκα: 1ο και 

2ο δθμοτικό ςχολείο Παραλίασ Πατρϊν, 2ο δθμοτικό ςχολείο Πατρϊν (τροφμπειο) και 48ο 

δθμοτικό ςχολείο Πατρϊν. Θ ςυλλογι των δεδομζνων ξεκίνθςε ςτισ 7 Μαρτίου του 2011 

και ολοκλθρϊκθκε ςτισ 13 Απριλίου του 2011.  

Αναλυτικότερα, ςυμμετείχαν 30 μακθτζσ τθσ Α δθμοτικοφ με Μ.Ο. θλικίασ 6.6 ζτθ 

και τυπικι απόκλιςθ 0.32, 30 μακθτζσ τθσ Β δθμοτικοφ με Μ.Ο. θλικίασ 7.6 ζτθ και τυπικι 

απόκλιςθ 0.35 και 30 μακθτζσ τθσ Γ δθμοτικοφ με Μ.Ο. θλικίασ 8.6 και τυπικι απόκλιςθ 

0.23. Ο αρικμόσ αγοριϊν και κοριτςιϊν τόςο ςτο ςφνολο του δείγματοσ όςο και ςε κάκε 

επιμζρουσ ομάδα ιταν ίςοσ, δθλαδι ςυμμετείχαν ςυνολικά 45 αγόρια και 45 κορίτςια εκ 

των οποίων 15 άτομα του κάκε φφλου ςυνιςτοφςαν τθν κάκε ομάδα. 

Για τθν επιλογι του δείγματοσ εφαρμόςτθκε θ μζκοδοσ τθσ ςυμπτωματικισ 

δειγματολθψίασ. Κριτιριο για τθν επιλογι των ςυμμετεχόντων αποτζλεςε θ θλικία των 

μακθτϊν ζτςι ϊςτε να εμπίπτουν ςτο θλικιακό φάςμα που προχποκζτουν τα ζργα ςτα 

οποία υπεβλικθςαν ενϊ εξαιρζκθκαν μακθτζσ με διαγνωςμζνεσ μακθςιακζσ δυςκολίεσ. 

Σζλοσ, εξαιτίασ τθσ μικρισ θλικίασ των ςυμμετεχόντων και για δεοντολογικοφσ 

λόγουσ όλοι οι γονείσ των μακθτϊν ενθμερϊκθκαν εγγράφωσ για τθ διαδικαςία και τουσ 

ςτόχουσ τθσ ζρευνασ (Παράρτθμα Α) και με τθ ςφμφωνθ γονεϊκι άδεια ζλαβαν μζροσ οι 

επιλεγζντεσ μακθτζσ ςτθ πειραματικι διαδικαςία.  
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Τλικό 

Για τθν αξιολόγθςθ των μακθματικϊν δεξιοτιτων και τθσ μνθμονικισ ικανότθτασ των 

ςυμμετεχόντων χρθςιμοποιικθκαν δφο ευρζωσ διαδεδομζνα ερευνθτικά εργαλεία. 

Πρόκειται για το Test of Early Mathematics Ability–3 (ςτο εξισ TEMA-3) των Ginsburg και 

Baroody (2003) και για το Working Memory Battery Test for Children (ςτο εξισ WMTB-C) των 

Pickering και Gathercole (2001) αντίςτοιχα. τθ ενότθτα που ακολουκεί παρουςιάηονται 

λεπτομερϊσ τα παραπάνω ζργα αξιολόγθςθσ κακϊσ και θ προςαρμογι τουσ ςτα ελλθνικά.  

Το ζργο αξιολόγθςθσ των μακθματικϊν δεξιοτιτων 

Θ αξιολόγθςθ των τυπικϊν και άτυπων μακθματικϊν δεξιοτιτων των μακθτϊν 

πρϊτθσ ςχολικισ θλικίασ πραγματοποιικθκε με το ΣΕΜΑ-3, ζργο το οποίο μπορεί να 

χρθςιμοποιθκεί ςφμφωνα με τουσ δθμιουργοφσ του Ginsburg και Baroody, ςε παιδιά από 3 

ετϊν ζωσ και 8 ετϊν και 11 μθνϊν. Σο ΣΕΜΑ-3 αποτελεί τθν τρίτθ, βελτιωμζνθ ζκδοςθ του 

Test of Early Mathematics Ability (ΣΕΜΑ) που δθμιουργικθκε από τουσ ίδιουσ το 1983.  

τόχοσ των δθμιουργϊν του παραπάνω εργαλείου ιταν να παρζχουν ζνα 

ολοκλθρωμζνο τεςτ αξιολόγθςθσ τθσ μακθματικισ ικανότθτασ των παιδιϊν, που κα 

μποροφςε να χρθςιμοποιθκεί τόςο για εκπαιδευτικοφσ όςο και για ερευνθτικοφσ λόγουσ. 

Αφενόσ μια πρϊιμθ αναγνϊριςθ ςυγκεκριμζνων αδυναμιϊν ι προτερθμάτων του κάκε 

μακθτι κα μποροφςε να διευκολφνει τον ςχεδιαςμό του εκπαιδευτικοφ πλάνου του 

διδάςκοντα και αφετζρου το εν λόγω τεςτ κα μποροφςε να χρθςιμοποιθκεί ςτθ ςφγχρονθ 

επιςτθμονικι ζρευνα αφοφ δθμιουργικθκε για να διευκολφνει τθ ςυλλογι δεδομζνων και 

τισ ςτατιςτικζσ αναλφςεισ.  

Σο ΣΕΜΑ-3 αποτελείται από ζνα αναλυτικό εγχειρίδιο χριςθσ που περιλαμβάνει όλεσ 

τισ απαιτοφμενεσ πλθροφορίεσ που πρζπει να γνωρίηει ο διαχειριςτισ του τεςτ. Δίνονται 
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λεπτομερϊσ οδθγίεσ για τθν διαδικαςία πραγματοποίθςισ του, για τον τρόπο βακμολόγθςθσ 

των απαντιςεων των μακθτϊν αλλά και για τθν ερμθνεία των αποτελεςμάτων. Επιπρόςκετα 

περιλαμβάνει δυο εναλλακτικοφσ καταλόγουσ καρτελϊν (Form A και Form B), όπου κάκε 

κατάλογοσ αποτελείται από καρτζλεσ που αναγράφουν τθν ερϊτθςθ που κα κζςει ο 

ερευνθτισ και πικανόν κάποια εικόνα αν απαιτείται από τθ φφςθ του ερωτιματοσ. Οι 

διαφορετικζσ εκδοχζσ του ΣΕΜΑ-3 μποροφν να χρθςιμοποιθκοφν ςτθν περίπτωςθ που ο 

ερευνθτισ διατίκεται να πραγματοποιιςει τθν ζρευνα ςε δφο διαφορετικζσ χρονικζσ 

περιόδουσ (pretest/posttest) ι ςτθν περίπτωςθ που δφο ερευνθτζσ πραγματοποιοφν ζρευνα 

ςτθν ίδια ομάδα μακθτϊν ταυτόχρονα. Παρά το γεγονόσ πωσ οι καρτζλεσ των δφο εκδοχϊν 

περιλαμβάνουν διαφορετικζσ ερωτιςεισ, εν τοφτοισ ζχουν ακριβϊσ τα ίδια ςτατιςτικά 

χαρακτθριςτικά και θ επιλογι τθσ μιασ ζναντι τθσ άλλθσ δεν διαφοροποιεί οφτε επθρεάηει 

τθν εγκυρότθτα του ζργου αξιολόγθςθσ. Ακόμα το ΣΕΜΑ-3 παρζχει επικουρικά ζνα ακόμα 

εγχειρίδιο ςτο οποίο ςθμειϊνονται τα ςυςτθματικά λάκθ και οι απορίεσ των μακθτϊν για 

κάκε ερϊτθμα ενϊ ταυτόχρονα προτείνονται και οριςμζνεσ προτάςεισ διδαςκαλίασ 

βαςιηόμενεσ ςε κατευκφνςεισ που παρζχονται από ςφγχρονα επιςτθμονικά ευριματα 

(Baroody, 1987. Baroody & Coslick, 1998. Copley, 1999. Fromboluti & Rinck, 1999). 

Σο παραπάνω ζργο αξιολόγθςθσ αποτελείται από 72 ερωτιματα προοδευτικά 

κλιμακοφμενθσ δυςκολίασ με τισ πρϊτεσ ερωτιςεισ να απευκφνονται ςε παιδιά 3 ετϊν ενϊ 

κορυφϊνονται με ερωτιματα που αφοροφν μακθτζσ 8 ετϊν. Καλφπτεται ζνα ευρφ φάςμα 

μακθματικϊν εννοιϊν και ικανοτιτων και ςυγκεκριμζνα εξετάηονται ηθτιματα απαρίκμθςθσ 

(31 ερωτιςεισ), μζτρθςθσ (15 ερωτιςεισ), επίλυςθσ προβλθμάτων - αρικμθτικζσ πράξεισ (17 

ερωτιςεισ) και τζλοσ κατανόθςθσ κανόνων και εννοιϊν που δομοφν τθ μακθματικι γνϊςθ (9 

ερωτιςεισ). Πζρα από τθ διάκριςθ ςε αυτζσ τισ επιμζρουσ ομάδεσ, το ΣΕΜΑ-3 ζχει 

ςχεδιαςτεί ζτςι ϊςτε να λαμβάνονται υπόψιν τόςο οι τυπικζσ γνϊςεισ που φζρει ο κάκε 
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μακθτισ μζςα από το πλαίςιο τθσ εκπαιδευτικισ διαδικαςίασ (32 ερωτιςεισ) όςο και οι 

άτυπεσ γνϊςεισ που προζρχονται από τθν κακθμερινι εμπειρία και τα βιϊματα του με το 

φυςικό κόςμο (40 ερωτιςεισ). Κατά ςυνζπεια κάκε ερϊτθμα του ΣΕΜΑ-3 εμπίπτει 

ταυτόχρονα ςε δυο από τισ παραπάνω κατθγορίεσ (τυπικι/απαρίκμθςθ, 

άτυπθ/απαρίκμθςθ, τυπικι/μζτρθςθ κ.ο.κ.).  

φμφωνα με τισ ςαφείσ οδθγίεσ που δίνονται από τουσ Ginsburg και Baroody (2003) ο 

ερευνθτισ που χρθςιμοποιεί το ΣΕΜΑ-3, απομονϊνεται ςε μια ιςυχθ ςχολικι αίκουςα με 

κάκε μακθτι ξεχωριςτά. Αφοφ τον ενθμερϊςει εν τάχει για τθν διαδικαςία και προςπακιςει 

να δθμιουργιςει ζνα οικείο κλίμα με το μακθτι του δίνει ζνα φφλλο εργαςίασ και γραφικι 

φλθ -κακϊσ ςε οριςμζνεσ ερωτιςεισ ηθτείται να ςχεδιάςει ι να ςθμειϊςει τθν απάντθςθ- και 

ξεκινά να του υποβάλλει ζνα ζνα τα ερωτιματα. Θ θλικία του κάκε μακθτι αποτελεί 

κριτιριο για τθν αρχικι ερϊτθςθ που κα του τεκεί (ερϊτθςθ ειςόδου). Παραδείγματοσ 

χάριν, μακθτζσ 5 ετϊν εκκινοφν από τθν ερϊτθςθ 15 ενϊ 6 ετϊν από τθν ερϊτθςθ 22 κτλ. Για 

κάκε ορκι απάντθςθ ο μακθτισ βακμολογείται με μια μονάδα ενϊ με μθδζν για κάκε 

εςφαλμζνθ. Πζντε ςυνεχόμενεσ λανκαςμζνεσ απαντιςεισ αποτελοφν το κριτιριο λιξθσ του 

ζργου κακϊσ ςφμφωνα με τουσ ερευνθτζσ κεωρείται ότι παριςτοφν το ανϊτατο όριο τθσ 

μακθματικισ ικανότθτασ του υπό αξιολόγθςθ μακθτι. Σζλοσ αν και δεν υπάρχει ςαφισ 

χρονικόσ περιοριςμόσ ςτθν διάρκεια πραγματοποίθςθσ του τεςτ οι Ginsburg και Baroody 

(2003) αναφζρουν πωσ εν γζνει πρζπει να ολοκλθρϊνεται εντόσ 45 λεπτϊν.   

Ο ρόλοσ του διαχειριςτι του εργαλείου είναι ιδιαίτερα ςθμαντικόσ για τθν ςωςτι 

διεξαγωγι του τεςτ. φμφωνα με τουσ δθμιουργοφσ, ο διαχειριςτισ κα πρζπει να φροντίςει 

να κρατιςει αμείωτο το ενδιαφζρον των μακθτϊν ςτθ διαδικαςία, προςδίδοντασ ζνα 

παιγνιϊδθ χαρακτιρα ςτα ερωτιματα. Επιπρόςκετα κα πρζπει να παρζχει ςυςτθματικά 
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ενκάρρυνςθ ςτον ςυμμετζχοντα μακθτι εκφράηοντασ ςχόλια όπωσ "Βλζπω προςπακείσ 

ςκλθρά", "Φαίνεται να ςου αρζςει αυτό", "Απαντάσ πολφ γριγορα" ανεξαρτιτωσ εάν οι 

απαντιςεισ που δίνονται είναι ςωςτζσ ι όχι. Εν τοφτοισ πρζπει να αποφεφγονται εκφράςεισ 

που δθλϊνουν τθν ορκότθτα τθσ απάντθςθσ, όπωσ για παράδειγμα εκφράςεισ: "ωςτά, ζτςι 

είναι" ι "Πολφ καλά, μπράβο" κακϊσ κάτι τζτοιο κα μποροφςε να επθρεάςει τθν απόδοςθ 

των μακθτϊν ςτο ζργο.   

Σζλοσ, όςον αφορά ςτα αποτελζςματα που μποροφν να παραχκοφν από το 

ςυγκεκριμζνο τεςτ αρχικά υπολογίηεται το ακροιςτικό ςκορ (raw score) των ςωςτϊν 

απαντιςεων του κάκε μακθτι. τθ ςυνζχεια και βαςιηόμενοι ςτισ γενικζσ αρχζσ που 

παρζχονται ςτο εγχειρίδιο του ΣΕΜΑ-3 υπολογίηεται το ςκορ τθσ μακθματικισ ικανότθτασ 

(math ability score) του κάκε μακθτι κακϊσ και μια εκατοςτιαία τιμι (percentile rank), θ 

οποία ςυνικωσ χρθςιμοποιείται από τουσ εκπαιδευτικοφσ για ςυγκρίςεισ. Εν κατακλείδι, 

αποδίδεται ςτουσ μακθτζσ ανάλογα με το ακροιςτικό τουσ ςκορ μία "μακθματικι θλικία" και 

θ αντίςτοιχθ τάξθ φοίτθςθσ (age and grade equivalents). 

Θ προςαρμογι του ζργου ςτα ελλθνικά  

 Για τθν ομαλι διεξαγωγι του ζργου και για να διαςφαλιςτεί ότι θ εκφϊνθςθ των 

ερωτθμάτων ςε κάκε μακθτι κα ιταν πανομοιότυπθ χρειάςτθκε να μεταφραςτοφν ςτα 

ελλθνικά όλα τα ερωτιματα του ΣΕΜΑ-33. Οι ελάχιςτεσ αλλαγζσ που ζγιναν δεν αφοροφςαν 

ςτο ηθτοφμενο ι ςτο εννοιολογικό περιεχόμενο τθσ κάκε ερϊτθςθσ αλλά ςτον τρόπο 

διατφπωςθσ τθσ ϊςτε να είναι πλιρωσ κατανοθτι από τουσ μακθτζσ. υγκεκριμζνα, 

ερωτιματα που τίκονταν υπό τθ μορφι λεκτικοφ μακθματικοφ προβλιματοσ αποδόκθκαν 

με τρόπο που κα μποροφςε να προςιδιάηει ςτο περιβάλλον και ςτα πολιτιςτικά βιϊματα των 

                                                
3 Βλ. Ενδεικτικά παραδείγματα των ερωτθμάτων που τζκθκαν ςτο Παράρτθμα Β. 
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μακθτϊν (παραδείγματοσ χάριν, αλλαγι των ξενόγλωςςων κφριων ονομάτων με αντίςτοιχα 

ελλθνικά). Επιπλζον δφο εκ των καρτελϊν του ΣΕΜΑ-3 αλλάχκθκαν πλιρωσ για να 

ανταποκρίνονται ςτθν κακθμερινι εμπειρία των μακθτϊν. Οι εν λόγω καρτζλεσ 

αναπαριςτοφςαν εικόνεσ χαρτονομιςμάτων ςε δολάρια και αλλάχκθςαν ςε αντίςτοιχα 

χαρτονομίςματα ςε ευρϊ. Σζλοσ, δεδομζνου ότι ςτισ αρχικζσ καρτζλεσ του ΣΕΜΑ-3, οι 

μεγάλοι αρικμοί διακρίνονταν ςε ομάδεσ 3 ψθφίων με τθ χριςθ κόμματοσ πχ. 3,024  γεγονόσ 

που ςυνάδει με το πρόγραμμα ςπουδϊν του αμερικανικοφ εκπαιδευτικοφ ςυςτιματοσ αλλά 

όχι με το ελλθνικό, αποφαςίςτθκε να αλλαχκοφν με τουσ ίδιουσ αρικμοφσ και τθ χριςθ 

τελείασ (πχ. 3.024).  

 Διαδικαςία πραγματοποίθςθσ τθσ δοκιμαςίασ 

 Για τθν πραγματοποίθςθ του ζργου θ ερευνιτρια χρειάςτθκε να απομονωκεί ςε μια 

ιςυχθ ςχολικι αίκουςα. Από ζναν κατάλογο με τουσ ςυμμετζχοντεσ μακθτζσ επζλεγε με 

τυχαίο τρόπο τον εκάςτοτε μακθτι που κα λάμβανε μζροσ ςτθν αξιολόγθςθ. Ο μακθτισ 

κακόταν δίπλα ςτθν ερευνιτρια ϊςτε να μπορεί να βλζπει τον κατάλογο με τισ καρτζλεσ 

(Form B) που βριςκόταν ςτθ μζςθ του κρανίου και αφοφ γινόταν μια αρχικι ςε φιλικι 

διάκεςθ ςυηιτθςθ μαηί του και τονιηόταν ο παιγνιϊδθσ χαρακτιρασ τθσ δοκιμαςίασ, του 

δινόταν ζνα φφλλο εργαςίασ και γραφικι φλθ.  

Θ διαδικαςία εκκινοφςε με τθν υποβολι του πρϊτου ερωτιματοσ (ερϊτθμα ειςόδου) 

το οποίο εξαρτιόταν από τθν θλικία του κάκε μακθτι και εν ςυνεχεία θ ερευνιτρια ζκετε μια 

μια τισ ερωτιςεισ ςτο μακθτι. Για κάκε ερϊτθμα ςθμείωνε ςτο ειδικό φφλλο αξιολόγθςθσ 

που είχε ςτθ διάκεςι τθσ, μθδζν (0) αν θ απάντθςθ ιταν εςφαλμζνθ και ζνα (1) αν ιταν 

ορκι, βαςιηόμενθ ςτισ αρχζσ αξιολόγθςθσ που διζπουν το ζργο. Θ φφςθ οριςμζνων 

ερωτθμάτων απαιτοφςε τθ χριςθ εποπτικοφ υλικοφ και ςυγκεκριμζνα κυβάκια, τα οποία 
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ιταν επίςθσ διακζςιμα ςτο μακθτι. Σα ερωτιματα αυτά διαπραγματεφονταν κυρίωσ 

ηθτιματα απαρίκμθςθσ αντικειμζνων, επίλυςθσ προβλιματοσ ι επιτζλεςθσ νοερϊν 

αρικμθτικϊν πράξεων. Επιπρόςκετα ςτα ερωτιματα εκείνα που απαιτοφνταν να γράψει ι να 

επιλζξει κάποιον αρικμό, να ςχεδιάςει κάτι ι να κάνει κάποια αρικμθτικι πράξθ, ο μακθτισ 

χρθςιμοποιοφςε το φφλλο εργαςίασ που του είχε δοκεί.  

Σζλοσ, όταν ζνασ μακθτισ ζδινε 5 ςυνεχόμενεσ λανκαςμζνεσ απαντιςεισ, 

ολοκλθρωνόταν το ζργο αξιολόγθςθσ. Αν και δεν υπιρχε χρονικόσ περιοριςμόσ, εκ του 

αποτελζςματοσ φάνθκε ότι κατά μζςο όρο απαιτοφνταν 40 λεπτά για τθν πραγματοποίθςθ 

του τεςτ, χρονικι διάρκεια που ςυνάδει με αυτιν που προτείνεται από τουσ Ginsburg και 

Baroody (2003). 

Εγκυρότθτα και αξιοπιςτία του ζργου 

το παρόν κεφάλαιο παρζχονται οι δείκτεσ εγκυρότθτασ και αξιοπιςτίασ του 

εργαλείου που χρθςιμοποιιςαμε. Για τον ζλεγχο τθσ ςυγχρονικισ (concurrent) 

εγκυρότθτασ οι Ginsburg και Baroody (2003), υπολόγιςαν τθ ςυςχζτιςθ μεταξφ των 

μετριςεων του ΣΕΜΑ-3 και 4 άλλων διαδεδομζνων τεςτ τα οποία μετροφν ομοίωσ τθν 

πρϊιμθ μακθματικι ικανότθτα. υγκεκριμζνα, ο δείκτθσ ςυςχζτιςθσ του Tema-3 με το Basic 

Concepts ιταν r=0.54 και με το Operations composites ιταν r=0.63. Σόςο το Basic Concepts 

όςο και το Operations composites αποτελοφν υποζργα του τεςτ μακθματικισ αξιολόγθςθσ 

KeyMath-Revised: A Diagnostic Inventory of Essential Mathematics-Normative Update 

(KeyMath-R/NU, Connolly, 1998). Για το Applied Problems subtest από το Woodcock-

Johnson III Tests of Achievement (WJ III ACH, Woodcock, McGrew & Mather, 2001) ο 

δείκτθσ ςυςχζτιςθσ ιταν r=0.55 ενϊ r=0.65 για το Mathematics Reasoning, r=0.83 για το 

Mathematics calculation subsets και r=0.84 για το Mathematics Quotient από το Diagnostic 
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Achievement Battery-Third Edition (DAB-3, Newcomer, 2001). Σζλοσ, ο δείκτθσ ςυςχζτιςθσ 

του ΣΕΜΑ-3 με το Mathematics Quotient από το Young Children’s Achievement Test (YCAT, 

Hresko, Peak, Herron & Bridges, 2000) ιταν r=0.91. Όπωσ αναφζρουν οι Ginsburg και 

Baroody (2003), θ ςχζςθ μεταξφ του YCAT Mathematics Quotient και του ΣΕΜΑ-3 είναι 

ιδιαίτερα ςθμαντικι, κακϊσ και τα δυο ζργα ζχουν δθμιουργθκεί για τθν αξιολόγθςθ των 

μακθματικϊν ικανοτιτων παιδιϊν μικρισ θλικίασ.  

υνολικά, παρατθρικθκε από μζτρια ζωσ πάρα πολφ υψθλι ςυςχζτιςθ μεταξφ του 

TEMA-3 και των υπολοίπων τεςτ, γεγονόσ που παρζχει πειςτικά ςτοιχεία ότι το ΣΕΜΑ-3 

κατζχει εγκυρότθτα βάςει κριτιριου (criterion-prediction validity).  

φμφωνα με τουσ Ginsburg και Baroody (2003), τα βαςικά εννοιολογικά "κεμζλια" 

πάνω ςτα οποία δθμιουργικθκε το ΣΕΜΑ-3 ςυνίςτανται ςτα εξισ: επειδι θ μακθματικι 

ικανότθτα βελτιϊνεται αναπτυξιακά, κα πρζπει θ επίδοςθ ςτο τεςτ να ζχει υψθλι 

ςυςχζτιςθ με τθν θλικία ∙ επειδι το τεςτ αξιολογεί τθ μακθματικι ικανότθτα, κα πρζπει να 

εντοπίηονται μετριςιμεσ διαφοροποιιςεισ μεταξφ μακθτϊν με αποδεδειγμζνα τυπικζσ 

μακθματικζσ επιδόςεισ και μακθτϊν με αποδεδειγμζνα χαμθλζσ επιδόςεισ ∙ επειδι κάκε 

ερϊτθμα του ΣΕΜΑ-3 μετρά τθ μακθματικι ικανότθτα, τα ερωτιματα κα πρζπει να 

ςυςχετίηονται με το ςυνολικό ςκορ του ςυμμετζχοντα. Για να αποτιμιςουν λοιπόν, τθν 

εγκυρότθτα εννοιολογικισ καταςκευισ (construct – identification validity) του ΣΕΜΑ-3, οι 

Ginsburg και Baroody (2003) ζλεγξαν τα παραπάνω και βρικαν α) πολφ υψθλι ςυςχζτιςθ 

μεταξφ τθσ μακθματικισ ικανότθτασ και τθσ χρονολογικισ θλικίασ των ςυμμετεχόντων 

r=0.89, β) διαφοροποίθςθ τθσ μακθματικισ ικανότθτασ μεταξφ  παιδιϊν τα οποία 

αποδεδειγμζνα είχαν χαμθλότερθ μακθματικι απόδοςθ και παιδιϊν με τυπικζσ 

μακθματικζσ επιδόςεισ γ) μζτρια ςυςχζτιςθ r=0.58 μεταξφ των ερωτιςεων και του 

ςυνολικοφ ςκορ τθσ μακθματικισ ικανότθτασ. 
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Όςον αφορά ςτθν αποτίμθςθ τθσ αξιοπιςτίασ του ΣΕΜΑ-3 οι Ginsburg και Baroody 

(2003), υπολόγιςαν τουσ 3 κυριότερουσ δείκτεσ αξιοπιςτίασ και βρικαν: α) τθν αξιοπιςτία 

εςωτερικισ ςυνοχισ, Cronbach a=0.96 β) τθν αξιοπιςτία επαναλθπτικϊν μετριςεων (test-

retest), r = 0.93 και γ) τθν αξιοπιςτία εναλλακτικϊν τφπων (parallel forms), r=0.97 

(Immediate Administration) και r=0.93 (Delayed Administration).  

Οι παραπάνω δείκτεσ εγκυρότθτασ και αξιοπιςτίασ κακιςτοφν το ΣΕΜΑ- 3 ζνα 

ζγκυρο και αξιόπιςτο μεκοδολογικό εργαλείο για τθν αξιολόγθςθ των μακθματικϊν 

ικανοτιτων παιδιϊν προςχολικισ και ςχολικισ θλικίασ. 

  

Θ δοκιμαςία αξιολόγθςθσ τθσ μνιμθσ εργαςίασ  

Για τθν αξιολόγθςθ τθσ μνιμθσ εργαςίασ χρθςιμοποιικθκαν ζργα τα οποία ζχουν 

αναπτυχκεί και ςυμπεριλαμβάνονται ςτο Working Memory Test Battery for children 

(Pickering & Gathercole, 2001). Πρόκειται για μια ολοκλθρωμζνθ ςυςτοιχία ζργων για τθν 

αξιολόγθςθ των υποςυςτθμάτων τθσ μνιμθσ εργαςίασ που ςυνάδει με το μοντζλο  που 

πρότειναν οι Baddeley και Hitch το 1974 κακϊσ και των ςυνακόλουκων τροποποιιςεϊν του 

(Baddeley, 1986, 2000. Baddeley & Logie. 1999). Απευκφνεται δε, ςε παιδιά από 4 ετϊν και 

6 μθνϊν ζωσ 15 ετϊν και 9 μθνϊν.  

φμφωνα με τισ Pickering και Gathercole (2001) θ αξιολόγθςθ του ΦΚ και 

ςυγκεκριμζνα θ αξιολόγθςθ τθσ φωνολογικισ αποκικευςθσ και τθσ αρκρωτικισ επανάλθψθσ 

μπορεί να γίνει με τζςςερα ζργα. Με το ζργο τθσ ανάκλθςθσ ψθφίων, τθσ ανάκλθςθσ 

καταλόγου λζξεων, τθσ ανάκλθςθσ καταλόγου ψευδολζξεων και τθσ ςφγκριςθσ καταλόγων 

λζξεων.  

το ζργο ανάκλθςθσ ψθφίων παρουςιάηονται λεκτικά ςτο μακθτι ακολουκίεσ 

ψθφίων, διαφορετικοφ εφρουσ, τισ οποίεσ πρζπει να ανακαλζςει με ακρίβεια. Σο γεγονόσ 
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όμωσ ότι οι μακθτζσ ζχουν υψθλό βακμό οικειότθτασ με τα εννζα ψθφία, τα οποία ζχουν 

διακριτι φωνολογικι δομι αλλά και θ υψθλι ςυχνότθτα εμφάνιςθσ τουσ ςτο ςυγκεκριμζνο 

ζργο, κακιςτά ςφμφωνα με τισ Pickering και Gathercole (2001) ιδιαίτερα πικανι τθν 

εκμετάλλευςθ ςχετικϊν πόρων τθσ ΜΜ, για τθ ςειριακι ανάκλθςθ τουσ. Κατά ςυνζπεια, θ 

παραπάνω μζτρθςθ μπορεί να καταδείξει τθν ικανότθτα τθσ φωνολογικισ ςυγκράτθςθσ 

πλθροφοριϊν τθσ ΜΕ με τθν πρόςκετθ ςυμβολι τθσ ΜΜ.  

Ακριβζςτεροσ δείκτθσ μζτρθςθσ τθσ αναπαράςταςθσ και φωνολογικισ διατιρθςθσ 

πλθροφοριϊν ςτο ΦΚ κεωρείται το ζργο ςειριακισ ανάκλθςθσ καταλόγου λζξεων. ε αυτό 

παρουςιάηονται λεκτικά, λίςτεσ λζξεων διαφορετικοφ εφρουσ και απαιτείται θ ορκι ςειριακι 

ανάκλθςι τουσ. Οι λζξεισ ζχουν επιλεγεί ζτςι ϊςτε να είναι οικείεσ ακόμα και ςτουσ μακθτζσ 

πολφ μικρισ θλικίασ, να μθν επαναλαμβάνονται και ςτθν ίδια λίςτα να μθν παρουςιάηονται 

φωνολογικά παρόμοιεσ λζξεισ. Δεδομζνου όμωσ του ςθμαςιολογικοφ φορτιοφ που φζρουν 

οι λζξεισ που πρζπει να ανακλθκοφν, οι Pickering και Gathercole (2001) υπογραμμίηουν πωσ 

θ παραπάνω μζτρθςθ μπορεί να αποτελζςει ζνα δείκτθ τθσ ικανότθτασ βραχφχρονθσ 

φωνολογικισ διατιρθςθσ πλθροφοριϊν με πικανι επικουρικι ςυμβολι και άλλων πτυχϊν 

του γνωςτικοφ ςυςτιματοσ όπωσ θ οπτικι ι ςθμαςιολογικι μνιμθ.  

Επιπρόςκετα, θ αξιολόγθςθ τθσ ικανότθτασ διατιρθςθσ πλθροφοριϊν του ΦΚ μπορεί 

να γίνει ςφμφωνα με τισ παραπάνω ερευνιτριεσ και με το ζργο τθσ ςειριακισ ανάκλθςθσ 

ψευδολζξεων. Σο εν λόγω ζργο είναι δομικά όμοιο με το ζργο ανάκλθςθσ λζξεων μόνο που 

τα ςτοιχεία ανάκλθςθσ εν προκειμζνω είναι ψευδολζξεισ, ανφπαρκτεσ δθλαδι λζξεισ που 

όμωσ ακολουκοφν κάποιουσ βαςικοφσ φωνοτακτικοφσ κανόνεσ και κανόνεσ τονιςμοφ για να 

μοιάηουν με υπαρκτζσ λζξεισ. Σο ζργο τθσ ανάκλθςθσ ψευδολζξεων κεωρείται ακόμα 

ακριβζςτεροσ δείκτθσ τθσ βραχφχρονθσ ικανότθτασ ςυγκράτθςθσ πλθροφοριϊν ςτο ΦΚ 
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κακϊσ κεωρείται ότι μειϊνεται ςθμαντικά θ ςυμβολι πλθροφοριϊν από γνωςτικοφσ πόρουσ 

τθσ ΜΜ για τθν ανάκλθςθ ψευδολζξεων.  

Σζλοσ το ζργο τθσ ςφγκριςθσ καταλόγου λζξεων είναι δομικά διαφορετικό από τα 

προθγοφμενα ζργα που βαςίηονταν ςτθ ςειριακι ανάκλθςθ ςτοιχείων (ψθφίων, λζξεων ι 

ψευδολζξεων). ε αυτό το ζργο παρουςιάηεται λεκτικά ςτο μακθτι ζνασ κατάλογοσ λζξεων 

και ςτθ ςυνζχεια μια επανάλθψθ αυτοφ του καταλόγου (είτε ακριβϊσ με τθν ίδια ςειρά, είτε 

ζνα ςτοιχείο ζχει αντιμετατεκεί με κάποιο άλλο). Ο μακθτισ καλείται να ςυγκρίνει τουσ δυο 

καταλόγουσ και να αποφανκεί αν είναι ίδιοι ι διαφορετικοί. Κατά ςυνζπεια, πρόκειται για 

ζνα ζργο ςειριακισ αναγνϊριςθσ λζξεων και όχι ανάκλθςθσ παρά το γεγονόσ πωσ οι 

επιδόςεισ τόςο ςτθν αναγνϊριςθ όςο και ςτθν ανάκλθςθ ςχετίηονται άμεςα (Pickering & 

Gathercole, 2001). Σο ζργο ανάκλθςθσ καταλόγου λζξεων ςε προτάςεισ αποτελεί επίςθσ ζνα 

εργαλείο μζτρθςθσ τθσ ικανότθτασ βραχφχρονθσ διατιρθςθσ πλθροφοριϊν ςτο ΦΚ αλλά 

δεδομζνου ότι απαιτεί πολφ λιγότερθ ακριβι λεκτικι αναπαραγωγι από ότι τα 

προθγοφμενα ζργα κεωρείται ότι παραμζνει αναλλοίωτο ςε πικανζσ διαταραχζσ 

φωνολογικισ παραγωγισ που ίςωσ παρουςιάηονται ςε παιδιά πολφ μικρισ θλικίασ.  

Όςον αφορά ςτο ΚΕ και ςυγκεκριμζνα ςτθν αξιολόγθςθ τθσ μνθμονικισ 

ςυγκράτθςθσ πλθροφοριϊν και τθσ ταυτόχρονθσ επεξεργαςίασ τουσ, οι Pickering και 

Gathercole (2001) προτείνουν τρία ζργα, αυτό τθσ ανάκλθςθσ λζξεων ςε προτάςεισ, τθσ 

ανάκλθςθσ αρικμθτικϊν μετριςεων και τθσ αντίςτροφθσ ανάκλθςθσ ψθφίων. Σα εν λόγω 

ζργα κεωροφνται πιο απαιτθτικά αφοφ πζρα από τθν ανάκλθςθ των πλθροφοριϊν 

χρειάηεται και θ πρόςκετθ επεξεργαςία τουσ. 

το ζργο τθσ ανάκλθςθσ λζξεων ςε προτάςεισ, παρατίκεται λεκτικά ζνασ κατάλογοσ 

προτάςεων, διαφορετικοφ εφρουσ και ο μακθτισ πρζπει να κρίνει αν θ κάκε πρόταςθ είναι 



 

 - 71 - 

ςθμαςιολογικά ορκι ι εςφαλμζνθ κακϊσ και να ανακαλζςει ςειριακά τθν τελευταία λζξθ 

τθσ κάκε πρόταςθσ. Θ επίδοςθ ςτο παραπάνω ζργο κεωρείται από τισ Pickering και 

Gathercole (2001) ότι αντικατοπτρίηει τθν λειτουργία του ΚΕ και ςυγκεκριμζνα τθν 

ικανότθτα διατιρθςθσ αλλά και ταυτόχρονθσ ςθμαςιολογικισ επεξεργαςίασ των 

πλθροφοριϊν.  

το ζργο τθσ ανάκλθςθσ αρικμθτικϊν μετριςεων παρουςιάηονται ςτο μακθτι κάρτεσ 

ςτισ οποίεσ απεικονίηονται τζςςερισ ζωσ επτά κόκκινεσ κουκίδεσ. Από τον εκάςτοτε μακθτι 

ηθτείται να μετριςει δυνατά το πλικοσ των κουκίδων που κάκε κάρτα φζρει. Θ διαδικαςία 

επαναλαμβάνεται ζωσ ότου τελειϊςουν οι κάρτεσ και τότε ηθτείται από τον μακθτι να 

ανακαλζςει το πλικοσ των κουκίδων που του παρουςιάςτθκαν ακριβϊσ με τθν ςειρά που 

του παρουςιάςτθκαν. Όπωσ και ςτο ζργο τθσ ανάκλθςθσ λζξεων ςε προτάςεισ ζτςι και ςε 

αυτό απαιτείται θ ταυτόχρονθ διατιρθςθ και επεξεργαςία πλθροφοριϊν, ςυνκικθ που 

αποτελεί δείκτθ αξιολόγθςθσ του ΚΕ.  

Σζλοσ ςτο ζργο τθσ αντίςτροφθσ ανάκλθςθσ ψθφίων, παρουςιάηεται λεκτικά ςτο 

μακθτι ζνασ κατάλογοσ ψθφίων, διαφορετικοφ εφρουσ και του ηθτείται να ανακαλζςει τα 

ψθφία που του παρουςιάςτθκαν ςτθν αντίςτροφθ ςειρά. Όπωσ και ςτα αλλά δφο ζργα 

αξιολόγθςθσ του ΚΕ, τίκενται και ςε αυτό απαιτιςεισ για ταυτόχρονθ μνθμονικι διατιρθςθ 

(ςειριακι διατιρθςθ του αρχικοφ καταλόγου), αλλά και για χειριςμό πλθροφοριϊν 

(αντιςτροφι του αρχικοφ καταλόγου). 

τθ παροφςα μελζτθ για τθν αξιολόγθςθ του ΦΚ και του ΚΕ επελζγθςαν τα ζργα 

εκείνα που δεν απαιτοφςαν ανάκλθςθ αρικμθτικϊν ψθφίων ι αρικμθτικϊν μετριςεων. τθ 

ςυνζχεια κα παρουςιαςτοφν με λεπτομζρεια τα ζργα που χρθςιμοποιικθκαν, θ προςαρμογι 
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τουσ ςτα ελλθνικά κακϊσ και θ διαδικαςία πραγματοποίθςθσ και αξιολόγθςθσ του εκάςτοτε 

ζργου.  

Σο ζργο ανάκλθςθσ καταλόγου λζξεων 

 το ζργο ανάκλθςθσ καταλόγου λζξεων ο αξιολογθτισ διαβάηει ζνα κατάλογο λζξεων 

με ρυκμό μια λζξθ ανά δευτερόλεπτο ενϊ ο αξιολογοφμενοσ καλείται να τισ ανακαλζςει με 

τθν ακριβι ςειρά ςτθν οποία ακοφςτθκαν (Παράρτθμα Γ1).  

Τπάρχουν εφτά επίπεδα, κλιμακοφμενθσ δυςκολίασ, κακϊσ ςε κάκε επίπεδο 

αυξάνεται ο αρικμόσ των λζξεων που πρζπει να ανακλθκοφν. το πρϊτο επίπεδο δίνεται 

ζνασ κατάλογοσ ζξι λζξεων και ο αξιολογοφμενοσ ακοφει μια λζξθ τθ φορά και καλείται να 

τθν ανακαλζςει ακριβϊσ όπωσ του παρουςιάςτθκε. Αν καταφζρει να ανακαλζςει ςωςτά, 

τουλάχιςτον τρεισ λζξεισ του καταλόγου τότε μεταβαίνει ςτο επόμενο επίπεδο. το δεφτερο 

επίπεδο ο ςυμμετζχων ακοφει δυο λζξεισ τθ φορά και πρζπει να τισ ανακαλζςει ςειριακά. 

Αντίςτοιχα και ςε αυτό το επίπεδο υπάρχει ζνασ κατάλογοσ από ζξι ηευγάρια λζξεων, τα 

οποία αντιςτοιχοφν ςτισ ζξι δυνατζσ προςπάκειεσ που μπορεί να ζχει ο αξιολογοφμενοσ και 

πρζπει να ανακαλζςει ορκά τουλάχιςτον τρία ηευγάρια για να περάςει ςτο επόμενο επίπεδο. 

το επίπεδο 3 παρουςιάηεται ςτον αξιολογοφμενο μια τριάδα λζξεων που πρζπει να 

ανακαλζςει ςωςτά από ζνα κατάλογο που περιζχει ζξι τριάδεσ λζξεων. Κατά  ανάλογο τρόπο 

οφείλει να ανακαλζςει ορκά τουλάχιςτον τρεισ τριάδεσ από αυτζσ που του παρουςιάςτθκαν 

για να περάςει ςτο επόμενο επίπεδο κ.ο.κ.   

τθν περίπτωςθ που ο ςυμμετζχοντασ ζχει τρεισ ανεπιτυχείσ προςπάκειεσ ανάκλθςθσ 

λζξεων ςτο ίδιο επίπεδο δυςκολίασ, τότε θ διαδικαςία αξιολόγθςθσ τερματίηεται. Για κάκε 

επιτυχθμζνθ προςπάκεια του μακθτι δίνεται 1 πόντοσ ενϊ για κάκε αποτυχθμζνθ 0. Σο 

άκροιςμα των πόντων που ςυγκεντρϊνει αποτελεί το τελικό ςκορ του ςυμμετζχοντα.  
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 Θ πρωτότυπθ εκδοχι του WMTB-C είναι ςτθν αγγλικι γλϊςςα και για αυτόν το λόγο 

ςτθν παροφςα μελζτθ χρθςιμοποιικθκε θ ελλθνικι προςαρμογι του εργαλείου αξιολόγθςθσ 

που ζγινε από τθν Χρυςοχόου το 2006. Δεδομζνου ότι κα ιταν αρκετά παρακινδυνευμζνο να 

δθμιουργθκεί εξ ολοκλιρου ςτα ελλθνικά το ζργο επελζγθ από τθν Χρυςοχόου (2006) να 

μεταφραςτοφν οι αγγλικζσ λζξεισ του πρωτότυπου ζργου λαμβάνοντασ υπόψιν όμωσ 

αρκετζσ παραμζτρουσ.  

Πρϊτον, το αρχικό ζργο αποτελείται από μονοςφλλαβεσ, οικείεσ ςτουσ μακθτζσ 

λζξεισ, που καλφπτουν ζνα μεγάλο φάςμα φωνθμάτων, παρατίκενται ςε διαφορετικοφσ 

χρόνουσ και εγκλίςεισ αλλά και διαφορετικοφσ γραμματικοφσ τφπουσ (ριματα, επιρριματα, 

ουςιαςτικά κτλ.). Επειδι όμωσ ςτθν ελλθνικι γλϊςςα οι μονοςφλλαβεσ λζξεισ είναι λίγεσ 

επελζγθ να μεταφραςτοφν ςε διςφλλαβεσ και, όπου αυτό δεν ιταν δυνατό, 

αντικαταςτάκθκαν από ςθμαςιολογικά ςχετικζσ διςφλλαβεσ λζξεισ. Ο αρικμόσ των 

ςυλλαβϊν φαίνεται να επιδρά κακοριςτικά ςτθν ανάκλθςθ των εκάςτοτε πλθροφοριϊν 

(Baddeley, 1997). υγκεκριμζνα, κεωρείται πωσ θ ςειριακι ανάκλθςθ ολιγοςφλλαβων λζξεων 

είναι αποτελεςματικότερθ από τθ ςειριακι ανάκλθςθ πολυςφλλαβων λζξεων αφοφ ςτισ 

τελευταίεσ θ αρκρωτικι επανάλθψθ διαρκεί περιςςότερο, επιτρζποντασ κατά αυτόν τον 

τρόπο μεγαλφτερα περικϊρια εξαςκζνιςθσ ι απϊλειασ των μνθμονικϊν ιχνϊν τουσ. Για τουσ 

παραπάνω λόγουσ κρίκθκε ςθμαντικό οι μεταφραςμζνοι ςτα ελλθνικά όροι να είναι 

διςφλλαβοι και να καλφπτουν και αυτοί διάφορουσ γραμματικοφσ τφπουσ, χρόνουσ και 

εγκλίςεισ. 

Επιπρόςκετα, ςφμφωνα με τον Baddeley (1997) θ φωνολογικι ομοιότθτα των λζξεων 

ςε ζναν κατάλογο ενδζχεται να επθρεάςει αρνθτικά τθν ικανότθτα ακριβοφσ μνθμονικισ 

διατιρθςθσ και ανάκλθςισ τουσ. Κατά ςυνζπεια και για να αποφευχκεί θ φπαρξθ λζξεων 
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που γειτνιάηουν και είναι φωνολογικά παρόμοιεσ ι ςθμαςιολογικά ςχετικζσ θ Χρυςοχόου 

(2006) άλλαξε τθ ςειρά παρουςίαςθσ τουσ ςτο ζργο. 

Σο ζργο ανάκλθςθσ καταλόγου ψευδολζξεων 

το ζργο ανάκλθςθσ καταλόγου ψευδολζξεων ο αξιολογθτισ διαβάηει ζναν κατάλογο 

ψευδολζξεων (δθλαδι μθ υπαρκτϊν λζξεων), με ρυκμό μια λζξθ ανά δευτερόλεπτο ενϊ ο 

αξιολογοφμενοσ καλείται να τισ ανακαλζςει με τθν ακριβι ςειρά ςτθν οποία ακοφςτθκαν 

(Παράρτθμα Γ2). 

Εδϊ υπάρχουν ζξι επίπεδα αξιολόγθςθσ τθσ ικανότθτασ του ΦΚ για μνθμονικι 

διατιρθςθ και ανάκλθςθ και προοδευτικά κλιμακϊνεται θ δυςκολία με τθν αφξθςθ των 

ψευδολζξεων που πρζπει να ανακλθκοφν ςε κάκε επίπεδο. Θ διαδικαςία όμωσ με τθν οποία 

παρουςιάηονται οι πλθροφορίεσ ςτον ςυμμετζχοντα, το κριτιριο για να μεταβεί ςτο επόμενο 

επίπεδο αλλά και θ διαδικαςία τερματιςμοφ του ζργου είναι αντίςτοιχεσ με τισ διαδικαςίεσ 

που περιγράφθςαν και ςτο ζργο ανάκλθςθσ καταλόγου λζξεων. 

Αντίςτοιχα, και ςε αυτό το ζργο χρθςιμοποιικθκε θ ελλθνικι προςαρμογι του 

WMTB-C που δθμιουργικθκε από τθν Χρυςοχόου το 2006. φμφωνα με τθν ερευνιτρια, για 

να δθμιουργιςει τον ελλθνικό κατάλογο ψευδολζξεων βαςίςτθκε ςτον οδθγό προφοράσ των 

αγγλικϊν ψευδολζξεων, με βάςθ αγγλικζσ λζξεισ που παρζχεται από τισ Pickering και 

Gathercole (2001).  

 τον εν λόγω οδθγό οι Pickering και Gathercole (2001) αντιςτοιχοφν κάκε ψευδολζξθ 

του ζργου με τθν προφορά μια υπαρκτισ αγγλικισ λζξθσ. Για παράδειγμα, θ ψευδολζξθ paj 

πρζπει να προφζρεται όπωσ θ λζξθ badge. Θ διαδικαςία που ακολοφκθςε θ Χρυςοχόου 

(2006) για τθ δθμιουργία ελλθνικϊν ψευδολζξεων που να μοιάηουν ςε φωνολογικό και 

μορφολογικό επίπεδο με ελλθνικζσ λζξεισ ιταν θ ακόλουκθ: Αρχικά μετζφραςε τισ αγγλικζσ 
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λζξεισ του οδθγοφ προφοράσ και ςτθ ςυνζχεια τισ τροποποίθςε ϊςτε να ςχθματίηουν 

διςφλλαβεσ ελλθνικζσ ψευδολζξεισ οι οποίεσ όμωσ να ζχουν απλι φωνολογικι δομι4 κακϊσ 

και να περιζχουν όλα τα φωνιματα τθσ νζασ ελλθνικισ. Για παράδειγμα, θ ψευδολζξθ meck 

ςυνίςτατο από τισ Pickering και Gathercole (2001) να προφερκεί ςφμφωνα με τθ λζξθ peck. Θ 

Χρυςοχόου (2006) μετζφραςε τθ λζξθ peck ωσ τςιμπϊ και μετά άλλαξε το αρχικό τθσ 

ςφμφωνο ζτςι ϊςτε να προκφψει θ ψευδολζξθ λιμπϊ. Με ανάλογο τρόπο δθμιουργικθκε ο 

κατάλογοσ των ψευδολζξεων.  

Σζλοσ, όπωσ και ςτο ζργο τθσ ανάκλθςθσ καταλόγου λζξεων ζτςι και ςε αυτό ζγινε 

προςπάκεια να αποφευχκεί θ γειτνίαςθ φωνολογικά παρόμοιϊν ψευδολζξεων, αλλάηοντασ 

τθ ςειρά παρουςίαςισ τουσ. Επίςθσ δόκθκε προςοχι ςτθν αποφυγι επανάλθψθσ 

ψευδολζξεων για να μθν επθρεαςτεί ο βακμόσ οικειότθτασ τουσ (Χρυςοχόου, 2006).  

Σο ζργο ανάκλθςθσ λζξεων ςε προτάςεισ 

το ζργο ανάκλθςθσ λζξεων ςε προτάςεισ ο αξιολογθτισ διαβάηει από ζναν 

κατάλογο προτάςεισ και ο ςυμμετζχοντασ καλείται να κρίνει τθ ςθμαςιολογικι ορκότθτά 

τουσ κακϊσ και να ανακαλζςει τθν τελευταία λζξθ κάκε πρόταςθσ, με τθ ςειρά ακριβϊσ 

που του παρουςιάςτθκε (Παράρτθμα Γ3).  

Πιο ςυγκεκριμζνα, υπάρχουν ζξι επίπεδα αξιολόγθςθσ, κλιμακοφμενθσ δυςκολίασ. 

το πρϊτο επίπεδο παρατίκενται ζξι προτάςεισ και ο αξιολογθτισ διαβάηει μια πρόταςθ τθ 

φορά ηθτϊντασ από τον ςυμμετζχοντα ςτο τζλοσ να κρίνει αν ιταν ςθμαςιολογικά ορκι 

(ςωςτι ι λανκαςμζνθ) και αμζςωσ να ανακαλζςει τθν τελευταία λζξθ τθσ πρόταςθσ. Αν ο 

μακθτισ ανακαλζςει ςωςτά τουλάχιςτον τρεισ λζξεισ περνά ςτο επόμενο επίπεδο αλλιϊσ θ 

                                                
4
  Δθλαδι φωνολογικι δομι του τφπου: ζνα ςφμφωνο + ζνα φωνιεν + ζνα-δφο ςφμφωνα + ζνα φωνιεν + 

κατάλθξθ –σ (ςε οριςμζνεσ περιπτϊςεισ). 
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διαδικαςία ολοκλθρϊνεται. Εδϊ αξίηει να ςθμειωκεί πωσ οι ςυμμετζχοντεσ 

βακμολογοφνται για τθν ςωςτι ςειριακι ανάκλθςθ των λζξεων, ανεξάρτθτα από τθν ορκι 

ςθμαςιολογικι κρίςθ.  

το δεφτερο επίπεδο, ο αξιολογθτισ διαβάηει μια πρόταςθ και ηθτά από τον 

ςυμμετζχοντα να τθν κρίνει ςθμαςιολογικά. Μετά διαβάηει άλλθ μια και ηθτά να κρίνει και 

αυτιν τθ πρόταςθ ςθμαςιολογικά. το τζλοσ, ο μακθτισ καλείται να ανακαλζςει ςειριακά 

τθν τελευταία λζξθ τθσ πρϊτθσ και τθσ δεφτερθσ πρόταςθσ. το δεφτερο επίπεδο, 

υπάρχουν ζξι ηευγάρια προτάςεων, που αντιςτοιχοφν ςτισ ζξι δυνατζσ προςπάκειεσ του 

κάκε ςυμμετζχοντα και αν ανακαλζςει ορκά τουλάχιςτον τρεισ δυάδεσ λζξεων μεταβαίνει 

ςτο επόμενο επίπεδο. 

Αντίςτοιχα, ςτο τρίτο επίπεδο παρουςιάηονται λεκτικά τρεισ προτάςεισ και μετά τθν 

ςθμαςιολογικι κρίςθ και τθσ τρίτθσ πρόταςθσ, ο ςυμμετζχων πρζπει να ανακαλζςει 

ςειριακά τθν τελευταία λζξθ κάκε μίασ από τισ τρεισ προτάςεισ που του παρουςιάςτθκαν. 

Κατά ανάλογο τρόπο, ςτο τζταρτο επίπεδο ο ςυμμετζχων καλείται να ανακαλζςει τισ 

τελευταίεσ λζξεισ τεςςάρων προτάςεων κ.ο.κ.  

Όπωσ και ςτα προθγοφμενα ζργα ζτςι και ςε αυτό επιλζχκθκε θ ελλθνικι 

προςαρμογι τθσ αγγλικισ εκδοχισ του WMTB-C, όπωσ αυτι δθμιουργικθκε από τθν 

Χρυςοχόου (2006). Οι πρωτότυπεσ αγγλικζσ προτάςεισ μεταφράςτθκαν ςτα ελλθνικά, 

λαμβάνοντασ όμωσ υπόψιν οριςμζνεσ παραμζτρουσ. 

Αρχικά, ςτο πρωτότυπο ζργο οι προτάςεισ περιζχουν τρεισ ζωσ ζξι λζξεισ, ενϊ ςτο 

προςαρμοςμζνο οι λζξεισ αυξικθκαν ςε τζςςερισ ζωσ ζξι λζξεισ εξαιτίασ τθσ προςκικθσ 

του οριςτικοφ άρκρου που ςυνοδεφει τα υποκείμενα ςτα ελλθνικά. Επίςθσ ςε οριςμζνεσ 

περιπτϊςεισ αντικαταςτάκθκαν κάποιεσ πολυςφλλαβεσ ελλθνικζσ λζξεισ με ςθμαςιολογικά 
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ςχετικζσ αλλά ολιγοςφλλαβεσ λζξεισ (π.χ. θ λζξθ καμθλοπαρδάλεισ αντικαταςτάκθκε από 

τθ λζξθ καμιλεσ) για να αποφευχκεί θ αφξθςθ του χρόνου εκφοράσ των προτάςεων, ο 

οποίοσ δεν ζπρεπε να ξεπερνά τα 2 δευτερόλεπτα.  

Όπωσ και ςτθν περίπτωςθ των ζργων ςειριακισ ανάκλθςθσ (μετριςεισ του ΦΚ), 

ζτςι και ςτον παρόν προςαρμοςμζνο ζργο κατεβλικθ προςπάκεια από τθν Χρυςοχόου 

(2006) ςτουσ καταλόγουσ ανάκλθςθσ να μθν υπάρχουν γειτονικζσ λζξεισ που είναι 

φωνολογικά παρόμοιεσ. Επιπρόςκετα, ςτο προςαρμοςμζνο ζργο, κατά αντιςτοιχία με το 

πρωτότυπο, διατθρικθκε τόςο ο αρικμόσ όςο και θ ςειρά εμφάνιςθσ των ςθμαςιολογικά 

ορκϊν και λανκαςμζνων προτάςεων του κάκε επίπεδου. Σζλοσ, δόκθκε προςοχι ϊςτε θ 

ςυχνότθτα εμφάνιςθσ των λζξεων ςτουσ καταλόγουσ ανάκλθςθσ ςτθν ελλθνικι εκδοχι να 

είναι ςφμφωνθ με τθν αντίςτοιχθ ςυχνότθτα ςτθν αγγλικι εκδοχι.  

Διαδικαςία πραγματοποίθςθσ τθσ δοκιμαςίασ 

 

 Για τθν πραγματοποίθςθ του ζργου θ ερευνιτρια απομονϊκθκε ςε μια ιςυχθ 

ςχολικι αίκουςα. Από ζναν κατάλογο με τουσ ςυμμετζχοντεσ μακθτζσ επζλεγε με τυχαίο 

τρόπο τον εκάςτοτε μακθτι που κα λάμβανε μζροσ ςτθν αξιολόγθςθ. Ο μακθτισ κακόταν 

απζναντι από τθν ερευνιτρια, θ οποία για να ειςαχκεί ομαλά ο κάκε μακθτισ ςτθ δοκιμαςία 

ζλεγε: «Θα ικελα να παίξουμε μερικά παιχνίδια που ςου ηθτοφν να κυμάςαι πράγματα. Στα 

περιςςότερα παιχνίδια κα ςου πω κάτι και κα ςου ηθτιςω να το πεισ και εςφ όπωσ ακριβϊσ 

το είπα. Κάποια από τα παιχνίδια είναι εφκολα, αλλά κάποια λίγο πιο δφςκολα. Εςφ 

προςπάκθςε να κάνεισ ό,τι καλφτερο μπορείσ και προςπάκθςε να μου δείξεισ πόςα 

πράγματα μπορείσ να κυμάςαι.».  

 τθ ςυνζχεια, ξεκινοφςε θ διαδικαςία αξιολόγθςθσ του ΦΚ μζςω του ζργου 

ανάκλθςθσ καταλόγου λζξεων. φμφωνα με τισ Pickering και Gathercole (2001) δεδομζνθσ 
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τθσ μικρισ θλικίασ των ςυμμετεχόντων απαιτοφνταν μια διαδικαςία εξοικείωςθσ με το ζργο. 

Για αυτόν το λόγο θ ερευνιτρια προζβαινε ςε τρεισ δοκιμαςτικζσ προςπάκειεσ για να 

βεβαιωκεί πωσ ο ςυμμετζχοντασ ζχει καταλάβει πλιρωσ τθν διαδικαςία. υγκεκριμζνα ζλεγε 

ςτον ςυμμετζχοντα: «Πρόκειται να ςου πω μια λζξθ. Θζλω να τθν ακοφςεισ προςεκτικά και 

μετά να τθν επαναλάβεισ. Μιλο». τθ ςυνζχεια, αφοφ είχε δοκεί θ ςωςτι απάντθςθ από τον 

μακθτι ζλεγε: «Τϊρα κα ςου πω δυο λζξεισ. Θζλω να ακοφςεισ πολφ προςεκτικά τισ δυο 

λζξεισ και μετά να τισ επαναλάβεισ με τθν ςειρά ακριβϊσ που τισ άκουςεσ. Είςαι ζτοιμοσ; 

Άκου προςεκτικά. Κουτόσ Χάπι.» Ακολοφκωσ επαναλαμβανόταν θ διαδικαςία για τρεισ λζξεισ 

και μετά ξεκινοφςε θ κφρια αξιολόγθςθ λζγοντασ ςτον ςυμμετζχοντα: «Πολφ καλά. Αυτό 

ιταν μια μικρι εξάςκθςθ για να ξζρουμε τι πρόκειται να κάνουμε. Τϊρα κα παίξουμε το 

παιχνίδι. Θα ξεκινιςουμε με μόνο μια λζξθ. Άκου προςεκτικά». 

Θ ερευνιτρια εκφωνοφςε μια μια τισ λζξεισ του πρϊτου επιπζδου και ςθμείωνε με 0 

ι 1 κάκε λανκαςμζνθ ι ορκι ανάκλθςθ λζξθσ. Αν ο ςυμμετζχων απαντοφςε επιτυχϊσ ςε 

τζςςερισ προςπάκειεσ μεταπθδοφςε ςτο επόμενο επίπεδο ενϊ λάμβανε κετικι βακμολογία 

και για τθν μία ι τισ δφο λζξεισ που δεν είχαν παρουςιαςτεί λόγω του προβιβαςμοφ του. τθ 

ςυνζχεια ο ςυμμετζχων ζπρεπε να ανακαλζςει ςειριακά δυο λζξεισ τθν φορά κ.ο.κ. Θ 

διαδικαςία βακμολόγθςθσ και μετάβαςθσ του ςτο επόμενο επίπεδο, ακολουκεί τον κανόνα 

που παρουςιάςτθκε παραπάνω. Σρεισ ανεπιτυχείσ προςπάκειεσ εντόσ του ίδιου επιπζδου, 

ςιμαιναν και τον τερματιςμό τθσ διαδικαςίασ ενϊ το άκροιςμα των μονάδων που 

ςυγκζντρωςε ο ςυμμετζχοντασ αποτελοφςε το ςυνολικό του ςκορ.  

 Σο ζργο ανάκλθςθσ καταλόγου ψευδολζξεων και δθ, θ διαδικαςία εξοικείωςθσ, 

κφριασ αξιολόγθςθσ και βακμολόγθςθσ πραγματοποιικθκε με αντίςτοιχο τρόπο με αυτόν 

που περιγράφθκε παραπάνω.  
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 Όςον αφορά ςτο ζργο ανάκλθςθσ λζξεων ςε προτάςεισ, ζργο αξιολόγθςθσ του ΚΕ 

το οποίο κεωρείται ιδιαίτερα απαιτθτικό κακϊσ ο ςυμμετζχων καλείται αφενόσ να 

χειριςτεί πλθροφορίεσ (κρίςθ τθσ ορκότθτασ των προτάςεων) και αφετζρου να τισ 

διατθριςει (ςειριακι διατιρθςθ των τελευταίων λζξεων των προτάςεων), κακιςτά 

βαρφνουςασ ςθμαςίασ τθν εξοικείωςθ των παιδιϊν με τθ διαδικαςία αξιολόγθςθσ. 

φμφωνα με τισ Pickering και Gathercole (2001) ο λόγοσ που πρζπει να δοκεί ιδιαίτερθ 

ςθμαςία ςτθν διαδικαςία εξοικείωςθσ ζγκειται ςτο γεγονόσ πωσ οι μακθτζσ είναι πικανό 

να εςτιάςουν τθν προςοχι τουσ μόνο ςτθ ςειριακι ανάκλθςθ των λζξεων και να 

αμελιςουν τθ ςθμαςιολογικι ορκότθτα των προτάςεων ι αντίςτροφα να εςτιάςουν ςτθν 

κρίςθ τθσ ορκότθτασ των προτάςεων και να αμελιςουν τθ ςειριακι διατιρθςθ των 

τελευταίων λζξεων. Είναι ωςτόςο απαραίτθτο οι διαδικαςίεσ αυτζσ να εκτελοφνται 

ταυτόχρονα και με ανάλογθ προςοχι, ϊςτε το ζργο να αποτελεί ζγκυρο εργαλείο 

αξιολόγθςθσ του ΚΕ. 

 Για αυτόν το λόγο θ διαδικαςία εξοικείωςθσ είναι ελαφρά τροποποιθμζνθ. Θ 

ερευνιτρια ξεκινά με τθ διατφπωςθ μιασ πρόταςθσ από τον κατάλογο εξοικείωςθσ και  

ηθτά από το μακθτι να τθν κρίνει μόνο ςθμαςιολογικά. Ακολοφκωσ επαναλαμβάνει τθν 

ίδια πρόταςθ και ηθτά από τον μακθτι να ανακαλζςει μόνο τθν τελευταία λζξθ. Σζλοσ, 

επαναλαμβάνει άλλθ μια φορά τθν πρόταςθ εξοικείωςθσ και ηθτά από τον μακθτι να 

πραγματοποιιςει ταυτόχρονα και τισ δυο διαδικαςίεσ (ςθμαςιολογικι κρίςθ/ μνθμονικι 

διατιρθςθ). τθ ςυνζχεια εκφωνεί άλλθ μια πρόταςθ εξοικείωςθσ για να βεβαιωκεί πωσ 

ζχει γίνει κατανοθτι θ δοκιμαςία και οι απαιτιςεισ του ζργου και ηθτά από τον 

ςυμμετζχοντα να επαναλάβει τθν διαδικαςία. Αφοφ ολοκλθρωκεί με επιτυχία θ 

εξοικείωςθ του ςυμμετζχοντα θ ερευνιτρια προχωρά ςτθν κφρια αξιολόγθςθ 

παρουςιάηοντασ μόνο τουσ καταλόγουσ του πρϊτου επιπζδου (με μία πρόταςθ). Εφόςον θ 
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δοκιμαςία δεν τερματιςτεί (με τθ λανκαςμζνθ ανάκλθςθ τριϊν λζξεων), θ ερευνιτρια 

παρουςιάηει τον κατάλογο εξοικείωςθσ με τισ δφο προτάςεισ. Εξθγεί εκ νζου ςτον μακθτι 

τθν διαδικαςία και ςτθν ςυνζχεια διατυπϊνει τθν πρϊτθ πρόταςθ και ηθτά να τθν κρίνει 

ςθμαςιολογικά. Μετά εκφωνεί και τθν δεφτερθ πρόταςθ και ηθτά από τον ςυμμετζχοντα 

να τθν κρίνει και αυτι ςθμαςιολογικά κακϊσ και να ανακαλζςει ςειριακά τθν τελευταία 

λζξθ κάκε πρόταςθσ. Αφοφ επαναλθφκεί θ διαδικαςία εξοικείωςθσ με ζναν ακόμα ηεφγοσ 

προτάςεων, προχωρά ςτο κφριο μζροσ τθσ αξιολόγθςθσ. Εάν θ δοκιμαςία δεν τερματιςτεί 

(με τθ λανκαςμζνθ ανάκλθςθ τριϊν ηευγϊν λζξεων), θ ερευνιτρια παρουςιάηει πλζον 

τρεισ προτάςεισ κάκε φορά κ.ο.κ. 

 Θ διαδικαςία αξιολόγθςθσ και θ βακμολόγθςθ των ςυμμετεχόντων είναι 

αντίςτοιχεσ αυτϊν που περιγράφονται παραπάνω. θμειϊνεται όμωσ, ότι οι 

ςυμμετζχοντεσ βακμολογοφνται για τθ ςειριακι ανάκλθςθ των λζξεων, ανεξαρτιτωσ του 

αν κρίνουν ςωςτά τθ ςθμαςιολογικι ορκότθτα των προτάςεων. 

 Σζλοσ, θ διάρκεια πραγματοποίθςθσ των παραπάνω ζργων μαηί με τισ διαδικαςίεσ 

εξοικείωςθσ κυμάνκθκε μεταξφ 20 και 25 λεπτϊν. Εν τοφτοισ ςθμειϊνεται πωσ για λόγουσ 

εξοικονόμθςθσ χρόνου οι Pickering και Gathercole (2001) προτείνουν τθ δυνατότθτα να 

ξεκινιςει θ αξιολόγθςθ των "μεγαλφτερων ι ικανότερων παιδιϊν" από το ανϊτερο 

επίπεδο δυςκολίασ που κατζκτθςαν ςτθν εξάςκθςθ. Δεδομζνου όμωσ πωσ είναι αρκετά 

αςαφισ ο χαρακτθριςμόσ "ικανά θ μεγαλφτερα παιδιά" ενϊ διαφοροποιείται και θ 

διαδικαςία βακμολόγθςθσ και τερματιςμοφ των ζργων προτιμικθκε μία πιο ςυντθρθτικι 

εκτζλεςθ τθσ διαδικαςίασ. Ωσ εκ τοφτου, ςτθν εργαςία θ αξιολόγθςθ ξεκινοφςε από το 

πρϊτο επίπεδο κάκε ζργου. 
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Εγκυρότθτα και αξιοπιςτία του ζργου 

 Για τθν αποτίμθςθ τθσ εξωτερικισ εγκυρότθτασ οι Pickering και Gathercole (2001) 

εξζταςαν αν οι επιδόςεισ ςτο WMTB-C μποροφν να προβλζψουν τθν ικανότθτα των 

παιδιϊν να αποκτοφν ςφνκετεσ δεξιότθτεσ με 4 τρόπουσ: (α) εξετάηοντασ τθ ςχζςθ μεταξφ 

των επιδόςεων ςτο WMTB-C και ςε άλλεσ ςτακμιςμζνεσ αξιολογιςεισ νοθτικϊν 

ικανοτιτων, (β) διερευνϊντασ τθ ςφνδεςθ μεταξφ μετριςεων ςτο WMTB-C και ςε 

μετριςεισ τθσ ςχολικισ επίδοςθσ μακθτϊν, (γ) ελζγχοντασ τισ επιδόςεισ τθσ ΕΜ ςε παιδιά 

με ειδικζσ εκπαιδευτικζσ ανάγκεσ. 

Όςον αφορά ςτο πρϊτο ερϊτθμα, οι μετριςεισ τθσ ΕΜ ςυςχετίςτθκαν με 

μετριςεισ αξιολόγθςθσ του λεξιλογίου5, του γραμματιςμοφ6 (literacy) και τθσ αρικμθτικισ 

ικανότθτασ7 μακθτϊν 7 και 8 ετϊν. Σα αποτελζςματα των ςυςχετίςεων ζδειξαν πωσ οι 

μετριςεισ του ΚΕ ςχετίηονταν και με τισ 3 παραπάνω μετριςεισ και ςυγκεκριμζνα οι 

δείκτεσ ςυςχζτιςθσ ιταν: για το λεξιλόγιο r=0.61 και r=0.52 για τουσ μακθτζσ 7 και 8 ετϊν 

αντίςτοιχα, για τον γραμματιςμό r=0.56 και r=0.49 και για τθν αρικμθτικι ικανότθτα 

r=0.56 και r=0.55. Όςον αφορά ςτισ μετριςεισ του ΦΚ, αυτζσ ςυςχετίςτθκαν με τισ 

επιδόςεισ ςτο λεξιλόγιο με δείκτθ ςυςχζτιςθσ λεξιλόγιο r=0.53 και r=0.50 για τουσ μακθτζσ 

7 και 8 ετϊν αντίςτοιχα. φμφωνα με τισ ερευνιτριεσ, αυτά τα αποτελζςματα 

καταδεικνφουν πωσ οι μειωμζνεσ επιδόςεισ ςτο ΦΚ είναι πικανό να ςχετίηονται με 

μειωμζνθ γνϊςθ του λεξιλογίου και πωσ χαμθλζσ επιδόςεισ ςε μετριςεισ του ΚΕ μάλλον 

διαγιγνϊςκουν εκτεταμζνεσ δυςκολίεσ ςε ποικίλεσ ικανότθτεσ.  

                                                
5
 Long Form of the British Vocabulary Scale (Dunn, Dunn, Whetton, & Pintilie, 1983) 

6 British Abilities Scales Single Word Reading test (Elliott, 1983), British Abilities Scales Spelling test (Elliott, 

1992), Neale Analysis of Reading Ability (Neale, 1989) 

7 Group Arithmetic Test (Young, 1990) 
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 Εν ςυνεχεία, οι Pickering και Gathercole (2001) διερεφνθςαν τθ ςχζςθ των 

μετριςεων τθσ ΕΜ με τισ επιδόςεισ μακθτϊν ςε τεςτ αξιολόγθςθσ τθσ ςχολικισ τουσ 

επίδοςθσ. Από τθ μελζτθ διαφάνθκε πωσ οι μακθτζσ που είχαν χαρακτθριςτεί με χαμθλζσ 

ςχολικζσ επιδόςεισ, είχαν αντίςτοιχα χαμθλζσ μετριςεισ και ςτθν ΕΜ (ςυνολικό ςκορ: 

91.5). Ανάλογα, όςοι είχαν ςχολικζσ επιδόςεισ ςτο μζςο όρο, πζτυχαν αντίςτοιχεσ 

επιδόςεισ και ςτισ μνθμονικζσ μετριςεισ (ςυνολικό ςκορ: 101.3). Σζλοσ, οι μακθτζσ με 

υψθλζσ ςχολικζσ επιδόςεισ, πζτυχαν και υψθλζσ μετριςεισ ςτθν ΕΜ (ςυνολικό ςκορ: 

115.5). 

 Σζλοσ, το τρίτο ερϊτθμα των ερευνθτριϊν αφοροφςε ςτθ διερεφνθςθ των 

επιδόςεων τθσ ΕΜ ςε μακθτζσ με ειδικζσ εκπαιδευτικζσ ανάγκεσ. ε μια εκτενι μελζτθ των 

Pickering και Pickering (2001) ςυμμετείχαν 750 μακθτζσ, εκ των οποίων οι 78 είχαν 

χαρακτθριςτεί από το ςχολικό περιβάλλον τουσ ωσ μακθτζσ με ειδικζσ εκπαιδευτικζσ 

ανάγκεσ. Από τα αποτελζςματα διαφάνθκε πωσ οι επιδόςεισ των μακθτϊν αυτϊν ςτο 

WMTB-C ιταν ςθμαντικά χαμθλζσ ςε ςχζςθ με το υπόλοιπο δείγμα (μζςοσ όροσ 

επιδόςεων 90), οδθγϊντασ τισ ερευνιτριεσ να προτείνουν το WMTB-C ςαν ζνα αξιόπιςτο 

διαγνωςτικό εργαλείο μακθτϊν που πικανόν χρειάηονται ειδικι εκπαιδευτικι προςζγγιςθ.   

 Για τθν αποτίμθςθ τθσ αξιοπιςτίασ του WMTB-C οι Pickering και Gathercole (2001) 

παρζχουν τουσ δείκτεσ ςυςχζτιςθσ επαναλθπτικϊν μετριςεων. υγκεκριμζνα, για το ζργο 

ανάκλθςθσ λζξεων (μζτρθςθ του ΦΚ) ο δείκτθσ ςυςχζτιςθσ βρζκθκε r= 0.80, για το ζργο 

ανάκλθςθσ ψευδολζξεων (εναλλακτικι μζτρθςθ του ΦΚ) ο δείκτθσ ςυςχζτιςθσ βρζκθκε r= 

0.68, ενϊ τζλοσ για το ζργο ανάκλθςθσ λζξεων ςε προτάςεισ (μζτρθςθ του ΚΕ) ο δείκτθσ 

ςυςχζτιςθσ βρζκθκε r= 0.83.  
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 Επιπρόςκετα, οι Pickering και Gathercole (2001) κεϊρθςαν απαραίτθτο να 

ελζγξουν το βακμό ςυνζπειασ των μετριςεων του ζργου ανάκλθςθσ ψευδολζξεων από 

τουσ διάφορουσ αξιολογθτζσ. Για το λόγο αυτό, θχογράφθςαν 41 ςυνεδρίεσ αξιολογθτϊν 

και παιδιϊν και εν ςυνεχεία ηθτικθκε ςε κάκε αξιολογθτι που είχε πραγματοποιιςει τθ 

δοκιμαςία να επαναβακμολογιςει το ςυμμετζχοντα, ακοφγοντασ μόνο το θχθτικό 

απόςπαςμα. Ο δείκτθσ ςυςχζτιςθσ μεταξφ βακμολόγθςθσ δια ηϊςθσ και θχογραφθμζνθσ 

βρζκθκε r= 0.86. Επιπλζον, ηθτικθκε από διαφορετικοφσ βακμολογθτζσ να αξιολογιςουν 

τθν θχογραφθμζνθ δοκιμαςία και βρζκθκε πωσ ο δείκτθσ αξιοπιςτίασ μεταξφ 

διαφορετικϊν βακμολογθτϊν ιταν r= 0.90.  

 

χεδιαςμόσ 

Θ αξιολόγθςθ των ςυμμετεχόντων ιταν ατομικι και ολοκλθρωνόταν ςε δφο 

ςυνεδρίεσ με τθ πραγματοποίθςθ των παραπάνω δοκιμαςιϊν. Οι μιςοί μακθτζσ (45) 

ελζγχονταν πρϊτα ςτο ζργο αξιολόγθςθσ τθσ μνιμθσ εργαςίασ (WMTB-C) και κατόπιν ςτο 

ζργο αξιολόγθςθσ των μακθματικϊν ικανοτιτων (ΣΕΜΑ-3) ενϊ για τουσ υπόλοιπουσ (45) 

ακολουκικθκε θ αντίςτροφθ ςειρά. ε ςυμφωνία όμωσ με το ςχετικό εγχειρίδιο των 

Pickering και Gathercole (2001) θ αξιολόγθςθ του ΦΚ προθγικθκε αυτισ του ΚΕ. Σζλοσ, θ 

χρονικι απόςταςθ μεταξφ των δφο δοκιμαςιϊν ιταν λιγότερθ από 2 εβδομάδεσ, ενϊ ο 

ςυνολικι διάρκεια αξιολόγθςθσ κυμάνκθκε μεταξφ 55 και 70 λεπτϊν.  
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Αποτελζςματα 
 

 
 το παρόν κεφάλαιο παρζχονται αρχικά δείκτεσ περιγραφικισ ςτατιςτικισ για όλεσ 

τισ μετριςεισ, τόςο ςτο ςφνολο του δείγματοσ όςο και ςε κάκε θλικιακι υποομάδα. τθ 

ςυνζχεια διερευνάται θ ςχζςθ τθσ μνιμθσ εργαςίασ (ΕΜ) και δθ του Φωνολογικοφ 

Κυκλϊματοσ (ΦΚ) και του Κεντρικοφ υςτιματοσ Ελζγχου (ΚΕ) με τισ μακθματικζσ 

ικανότθτεσ των παιδιϊν πρϊτθσ ςχολικισ θλικίασ. Σζλοσ, ελζγχεται ςυςτθματικά θ 

ςυμβολι των διαφορετικϊν υποςυςτθμάτων τθσ ΕΜ ςτα διάφορα ζργα αξιολόγθςθσ των 

μακθματικϊν δεξιοτιτων.  

 

Περιγραφι των δεδομζνων 

 τουσ Πίνακεσ 1, 2 και 3 παρουςιάηονται περιγραφικά τα αποτελζςματα των 

μετριςεων του ΦΚ, του ΚΕ και τθσ μακθματικισ ικανότθτασ για κάκε θλικιακι ομάδα.  

 ε γενικζσ γραμμζσ δεν ςθμειϊκθκαν ακραία χαμθλοί ι υψθλοί Μ.Ο. επίδοςθσ ςε 

καμία θλικιακι ομάδα. Εν τοφτοισ παρατθρείται πωσ οι υψθλότεροι Μ.Ο. επίδοςθσ ςε όλα 

τα ζργα αντιςτοιχοφν ςτθ μεγαλφτερθ θλικιακά ομάδα (8.6 ζτθ) ενϊ οι χαμθλότεροι ςτθ 

μικρότερθ θλικιακά ομάδα (6.6 ζτθ). Για το λόγο αυτό τα δεδομζνα μασ υποβλικθκαν ςε 

ανάλυςθ διακφμανςθσ μονισ κατεφκυνςθσ ανεξάρτθτων δειγμάτων για να ελεγχκεί αν 

υπάρχουν ςτατιςτικά ςθμαντικζσ διαφορζσ των Μ.Ο. των επιδόςεων των ςυμμετεχόντων 

ωσ προσ τθν θλικιακι ομάδα ςτθν οποία ανικουν.  
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Πίνακασ 1 

 Μζςοι Όροι Επίδοςθσ, Τυπικζσ Αποκλίςεισ και Εφροσ των Επιδόςεων ςτα 6.6 ζτθ 
(Ν=30) 

Μετριςεισ Μ.Ο. Σ.Α. Εφροσ 

Μακθματικι ικανότθτα    

Tema Score  96,33 11,38 77-123 

ΕΜ: Φωνολογικό Κφκλωμα    
Ανάκλθςθ λζξεων 20,20 3,25 15-28 

Ανάκλθςθ ψευδολζξεων 12,93 1,83 8-18 

ΕΜ: Κεντρικό φςτθμα Ελζγχου    

Ανάκλθςθ λζξεων ςε προτάςεισ 8,43 2,44 5-15 

Σημείωςη: Οι μετριςεισ τθσ μακθματικισ ικανότθτασ ζχουν κανονικοποιθκεί με βάςθ τθν 
θλικία (μζςοσ όροσ :100, τυπικι απόκλιςθ:15). 
ε ό,τι αφορά τισ μετριςεισ τθσ μνθμονικισ ικανότθτασ δεν ορίηεται άριςτθ επίδοςθ, κακϊσ θ 
διαδικαςία τερματίηεται κατά περίπτωςθ με βάςθ ςυγκεκριμζνα κριτιρια (βλ. κεφάλαιο 
Μζκοδοσ). Οι δείκτεσ τθσ ΕΜ εκφράηουν το πλικοσ των ανακλθκζντων ςτοιχείων ανά ζργο.  

 
Πίνακασ 2 

 Μζςοι Όροι Επίδοςθσ, Τυπικζσ Αποκλίςεισ και Εφροσ των Επιδόςεων ςτα 7.6 ζτθ 
(Ν=30) 

Μετριςεισ Μ.Ο. Σ.Α. Εφροσ 

Μακθματικι ικανότθτα    

Tema Score 103,33 13,03 85-127 

ΕΜ: Φωνολογικό Κφκλωμα    

Ανάκλθςθ λζξεων 20,97 3,58 14-28 

Ανάκλθςθ ψευδολζξεων  13,67 2,71 9-20 
ΕΜ: Κεντρικό φςτθμα Ελζγχου    

Ανάκλθςθ λζξεων ςε προτάςεισ 10,20 2,68 6-16 

Σημείωςη: Οι μετριςεισ τθσ μακθματικισ ικανότθτασ ζχουν κανονικοποιθκεί με βάςθ τθν 
θλικία (μζςοσ όροσ: 100, τυπικι απόκλιςθ:15). 
ε ό,τι αφορά τισ μετριςεισ τθσ μνθμονικισ ικανότθτασ δεν ορίηεται άριςτθ επίδοςθ, κακϊσ θ 
διαδικαςία τερματίηεται κατά περίπτωςθ με βάςθ ςυγκεκριμζνα κριτιρια (βλ. κεφάλαιο 
Μζκοδοσ). Οι δείκτεσ τθσ ΕΜ εκφράηουν το πλικοσ των ανακλθκζντων ςτοιχείων ανά ζργο.  

 
Πίνακασ 3 

 Μζςοι Όροι Επίδοςθσ, Τυπικζσ Αποκλίςεισ και Εφροσ των Επιδόςεων ςτα 8.6 ζτθ 
(Ν=30) 

Μετριςεισ Μ.Ο. Σ.Α. Εφροσ 

Μακθματικι ικανότθτα    

Tema Score 107,33 12,21 83-125 

ΕΜ: Φωνολογικό Κφκλωμα    
Ανάκλθςθ λζξεων 21,73 3,18 18-29 

Ανάκλθςθ ψευδολζξεων 13,93 2,46 9-19 

ΕΜ: Κεντρικό φςτθμα Ελζγχου    

Ανάκλθςθ λζξεων ςε προτάςεισ 12,47 3,35 7-18 
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 Πιο ςυγκεκριμζνα, διαπιςτϊκθκε πωσ θ θλικιακι διαφοροποίθςθ επιδρά ςτατιςτικά 

ςθμαντικά ςτθν μακθματικι επίδοςθ των ςυμμετεχόντων (F(2,89)= 6.22, p< .05, θ2= .12). Εν 

ςυνεχεία, οι διαφορζσ των Μ.Ο. των επιδόςεων των μακθτϊν υποβλικθκαν ςε post hoc 

ανάλυςθ εφαρμόηοντασ το κριτιριο Turkey HDS. Θ ανάλυςθ ζδειξε ότι υπάρχει ςτατιςτικά 

ςθμαντικι διαφοροποίθςθ των Μ.Ο. των επιδόςεων των μακθτϊν τθσ Α δθμοτικοφ ςε 

ςχζςθ με τουσ μακθτζσ τθσ Γ Δθμοτικοφ (p<.05) ενϊ δεν παρατθρικθκε καμία άλλθ 

ςτατιςτικά ςθμαντικι διαφοροποίθςθ των Μ.Ο. των επιδόςεων ςτισ υπόλοιπεσ ομάδεσ.  

Όςον αφορά ςτισ μετριςεισ τθσ ΕΜ δεν παρατθρικθκε καμία ςτατιςτικά ςθμαντικι  

διαφοροποίθςθ των Μ.Ο. των επιδόςεων των τριϊν θλικιακϊν ομάδων ςε κανζνα από τα 

τρία ζργα. Ειδικότερα, τα αποτελζςματα τθσ ανάλυςθσ διακφμανςθσ ανεξάρτθτων 

δειγμάτων είναι τα ακόλουκα: για το ζργο τθσ ανάκλθςθσ λζξεων (δείκτθσ αξιολόγθςθσ του 

ΦΚ) F(2,89)=.05, p>.05, για το ζργο τθσ ανάκλθςθσ ψευδολζξεων (δείκτθσ αξιολόγθςθσ του 

ΦΚ) F(2,89)=.38, p>.05, ενϊ τζλοσ για το ζργο τθσ ανάκλθςθσ λζξεων ςε προτάςεισ (δείκτθσ 

αξιολόγθςθσ του ΚΕ) F(2,89)=2.32, p>.05. Μάλιςτα, οι Μ.Ο. που ςθμειϊκθκαν ςτθν 

παροφςα ζρευνα είναι παρόμοιοι με αυτοφσ που καταγράφθκαν και ςτα γνιςια ζργα του 

WMTB-C. υγκεκριμζνα, οι Gathercole, Pickering, Ambridge και Wearing (2004) 

παρουςιάηουν, μεταξφ άλλων, τουσ Μ.Ο. επίδοςθσ αγοριϊν και κοριτςιϊν προςχολικισ και 

πρϊτθσ ςχολικισ θλικίασ ςτα ζργα του WMTB-C. υγκρίνοντασ τουσ Μ.Ο. που 

παρουςιάηουν οι Gathercole, Pickering et al. (2004) με αυτοφσ που ςθμειϊκθκαν ςτθν 

παροφςα μελζτθ διαπιςτϊκθκε πωσ ςε γενικζσ γραμμζσ είναι αντίςτοιχοι ςε κάκε θλικιακι 

ομάδα.  

 τθ ςυνζχεια ςτο πίνακα 4 παρουςιάηονται οι Μ.Ο. επίδοςθσ, οι Σ.Α. και το εφροσ 

των επιδόςεων ςτο ςφνολο του δείγματοσ. Παρατθρείται πωσ υψθλότερεσ επιδόςεισ 
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ςθμειϊκθκαν ςτο ζργο τθσ ανάκλθςθσ λζξεων, ακολοφκωσ ςτο ζργο ανάκλθςθσ 

ψευδολζξεων και τζλοσ ςτο ζργο τθσ ανάκλθςθσ λζξεων ςε προτάςεισ. 

Πίνακασ 4 

 Μζςοι Όροι Επίδοςθσ, Τυπικζσ Αποκλίςεισ και Εφροσ των Επιδόςεων ςτο ςφνολο του 
δείγματοσ (Ν=90) 

Μετριςεισ Μ.Ο. Σ.Α. Εφροσ 

Μακθματικι ικανότθτα    

Tema Score 102,33 12,92 77-127 

ΕΜ: Φωνολογικό Κφκλωμα    

Ανάκλθςθ λζξεων 20,97 3,36 14-29 
Ανάκλθςθ ψευδολζξεων 13,51 2,38 8-20 

ΕΜ: Κεντρικό φςτθμα Ελζγχου    

Ανάκλθςθ λζξεων ςε προτάςεισ 10,37 3,27 5-18 

Σημείωςη: Οι μετριςεισ τθσ μακθματικισ ικανότθτασ ζχουν κανονικοποιθκεί με βάςθ τθν 
θλικία (μζςοσ όροσ :100, τυπικι απόκλιςθ:15). 
ε ό,τι αφορά τισ μετριςεισ τθσ μνθμονικισ ικανότθτασ δεν ορίηεται άριςτθ επίδοςθ, κακϊσ θ 
διαδικαςία τερματίηεται κατά περίπτωςθ με βάςθ ςυγκεκριμζνα κριτιρια (βλ. κεφάλαιο 
Μζκοδοσ). Οι δείκτεσ τθσ ΕΜ εκφράηουν το πλικοσ των ανακλθκζντων ςτοιχείων ανά ζργο.  

 

 Σα παραπάνω ευριματα ζρχονται ςε ςυμφωνία με ανάλογα ευριματα των 

Gathercole, Pickering et al. (2004). Σο ζργο τθσ ανάκλθςθσ ψευδολζξεων εν γζνει κεωρείται 

το απαιτθτικότερο ίςωσ ζργο αξιολόγθςθσ του ΦΚ, κακϊσ ελαχιςτοποιεί τθ δυνατότθτα 

αξιοποίθςθσ πλθροφοριϊν τθσ ΜΜ για τθν ανάκλθςθ πλθροφοριϊν, κζτοντασ παράλλθλα 

ιδιαίτερεσ απαιτιςεισ ακριβοφσ φωνολογικισ αναδόμθςθσ μθ οικείων πλθροφοριϊν. Κατά 

ςυνζπεια, είναι αναμενόμενο οι επιδόςεισ των ςυμμετεχόντων ςτο παραπάνω ζργο να 

είναι χαμθλότερεσ ςε ςχζςθ με το ζργο τθσ ανάκλθςθσ λζξεων για τθν αξιολόγθςθ τθσ ΦΚ. 

Όςον αφορά ςτισ μετριςεισ του ΚΕ, το ταυτόχρονο αίτθμα για βραχφχρονθ αποκικευςθ 

και επεξεργαςία των πλθροφοριϊν, κακιςτά το ζργο ιδιαίτερα απαιτθτικό, οδθγϊντασ ςε 

μειωμζνεσ επιδόςεισ των ςυμμετεχόντων (Pickering & Gathercole, 2001).  
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Ιεραρχικζσ Αναλφςεισ Ραλινδρόμθςθσ 

 
 το παρόν κεφάλαιο παρουςιάηονται τα αποτελζςματα των ιεραρχικϊν αναλφςεων 

παλινδρόμθςθσ για τθν διερεφνθςθ των ςχζςεων των μετριςεων του ΦΚ και του ΚΕ με τθν 

μακθματικι επίδοςθ μακθτϊν πρϊτθσ ςχολικισ θλικίασ. Ειδικότερα, περιγράφονται και 

ςχολιάηονται αδρομερϊσ τα ευριματα μασ ςε ςχζςθ με τθν κάκε ερευνθτικι υπόκεςθ ενϊ 

ςτθν επόμενθ ενότθτα τθσ μελζτθσ (βλ. υηιτθςθ) τα αποτελζςματα αναλφονται διεξοδικά.  

 
 
Οι μετριςεισ τθσ ΕΜ ωσ προβλεπτικζσ μεταβλθτζσ των μετριςεων τθσ μακθματικισ 

ικανότθτασ ςε κάκε θλικία 

 Σο πρϊτο ερευνθτικό ερϊτθμα αφορά ςτθν ικανότθτα μθ αρικμθτικϊν μετριςεων 

του ΦΚ και του ΚΕ να προβλζπουν τθν ςυνολικι επίδοςθ των ςυμμετεχόντων ςτο ζργο 

αξιολόγθςθσ των μακθματικϊν δεξιοτιτων, ανεξάρτθτα από τθν θλικία αυτϊν. Τποκζςαμε 

πωσ τόςο οι μετριςεισ του ΦΚ όςο και του ΚΕ κα αποτελζςουν προβλεπτικοφσ 

παράγοντεσ τθσ μακθματικισ ικανότθτασ των ςυμμετεχόντων, εν τοφτοισ θ μζτρθςθ του 

ΚΕ αναμζνεται να αποτελζςει καλφτερο προβλεπτικό παράγοντα των μακθματικϊν 

επιδόςεων.  

 Για τον ζλεγχο τθσ παραπάνω υπόκεςθσ αρχικά υπολογίςτθκε ο δείκτθσ ςυςχζτιςθσ 

τθσ ςυνολικισ μακθματικισ ικανότθτασ με κάκε μια εκ των μνθμονικϊν μετριςεων (βλ. 

Πίνακα 5). το ςφνολο του δείγματοσ βρζκθκε ςτατιςτικά ςθμαντικι κετικι ςυςχζτιςθ 

μεταξφ των μετριςεων τθσ μακθματικισ ικανότθτασ και των μετριςεων τθσ ΕΜ.  
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Πίνακασ 5 

 Δείκτεσ ςυςχζτιςθσ μεταξφ των μετριςεων τθσ μακθματικισ ικανότθτασ και των 
μετριςεων τθσ ΕΜ 

 1 2 3 4 

1. Μακθματικι ικανότθτα (ΣΕΜΑ) - .57** .64** .66** 

2. Ανάκλθςθ λζξεων (ΦΚ)  - .65** .63** 

3. Ανάκλθςθ ψευδολζξεων (ΦΚ)   - .56** 

4. Ανάκλθςθ λζξεων ςε προτάςεισ (ΚΕ)    - 

Σημείωςη: υντελεςτζσ ςυςχζτιςθσ Pearson. **p ≤ .01 

 

Εν ςυνεχεία, τα δεδομζνα μασ υποβλικθκαν ςε ιεραρχικζσ αναλφςεισ 

παλινδρόμθςθσ για να προςδιοριςτοφν οι μεταβλθτζσ που αποτελοφν παράγοντεσ 

πρόβλεψθσ. Θ ςειρά ειςαγωγισ των μεταβλθτϊν κακορίςτθκε από το μζγεκοσ του δείκτθ 

ςυςχζτιςθσ Pearson. τον Πίνακα 6 που ακολουκεί παρουςιάηονται ςυνοπτικά τα 

αποτελζςματα των αναλφςεων ιεραρχικισ παλινδρόμθςθσ. 

Πίνακασ 6 
 Περίλθψθ τθσ Ιεραρχικισ Ανάλυςθσ Παλινδρόμθςθσ για τισ μεταβλθτζσ που προβλζπουν τθ 
μακθματικι ικανότθτα των ςυμμετεχόντων (N = 90) 
 

Προβλεπτικόσ  παράγοντασ  
 

Β SE B Beta R2 

Βιμα 1  
 

   .43 

      Ανάκλθςθ λζξεων ςε προτάςεισ (ΚΕ) 
 
Βιμα 2 
 

.55  .07 .66*** 
 

 
 

.54 

      Ανάκλθςθ λζξεων ςε προτάςεισ (ΚΕ) .37 .07 .44***  

      Ανάκλθςθ ψευδολζξεων (ΦΚ) .40 .09 .40***  

     

Βιμα 3 
 

   .54 

      Ανάκλθςθ λζξεων ςε προτάςεισ (ΚΕ) .34 .08 .41***  

      Ανάκλθςθ ψευδολζξεων (ΦΚ) .36 .09 .37***  

      Ανάκλθςθ λζξεων (ΦΚ) .06 .09      .07  

Σημείωςη:Β: μθ τυποποιθμζνοσ ςυντελεςτισ παλινδρόμθςθσ, 
Beta: τυποποιθμζνοσ ςυντελεςτισ παλινδρόμθςθσ, R2: το τετράγωνο του δείκτθ 
ςυςχζτιςθσ (ςυντελεςτισ προςδιοριςμοφ). *p ≤ .05. **p ≤ .01 ***p ≤ .001. 
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 τθν παραπάνω ανάλυςθ θ μζτρθςθ του ΚΕ προςτζκθκε πρϊτθ και φάνθκε να 

επθρεάηει το 43% τθσ διακφμανςθσ τθσ μεταβλθτισ-κριτιριο, δθλαδι τθσ μακθματικισ 

ικανότθτασ *F(1,88)= 67.04, p ≤ .001+. το δεφτερο βιμα ανάλυςθσ ειςιχκθ θ μζτρθςθ τθσ 

ανάκλθςθσ ψευδολζξεων, θ οποία ερμινευςε ζνα επιπλζον 11% τθσ διακφμανςθσ τθσ 

μακθματικισ επίδοςθσ [F(2,87)= 51.04, p ≤ .001+. το τρίτο βιμα τθσ ανάλυςθσ προςτζκθκε 

θ μζτρθςθ τθσ ανάκλθςθσ λζξεων, θ οποία όμωσ δεν ζδειξε να επθρεάηει ςθμαντικό 

ποςοςτό τθσ διακφμανςθσ.  

 φμφωνα με τα παραπάνω ευριματα, οι μετριςεισ τθσ ΕΜ και δθ θ ανάκλθςθ 

ψευδολζξεων (δείκτθσ του ΦΚ) και θ ανάκλθςθ λζξεων ςε προτάςεισ (δείκτθσ του ΚΕ), 

ερμινευςαν από κοινοφ το 54% τθσ διακφμανςθσ των μετριςεων τθσ μακθματικισ 

ικανότθτασ.  

 υνοψίηοντασ, το πρϊτο ερευνθτικό ερϊτθμα αφοροφςε ςτθν ικανότθτα των 

μετριςεων του ΦΚ και του ΚΕ να προβλζπουν τισ μετριςεισ τθσ μακθματικισ ικανότθτασ. 

Σα ευριματά μασ, εν γζνει, επαλικευςαν τθν πρϊτθ υπόκεςθ και ιρκαν ςε ςυμφωνία με 

ευριματα ανάλογων ερευνϊν.  

 

Οι μετριςεισ τθσ ΕΜ ωσ προβλεπτικζσ μεταβλθτζσ των μετριςεων τθσ μακθματικισ 

ικανότθτασ ςε ςχζςθ με τθν θλικία  

Σο δεφτερο ερευνθτικό ερϊτθμα αφορά ςτθν ικανότθτα μθ αρικμθτικϊν μετριςεων 

του ΦΚ και του ΚΕ να προβλζπουν τθν ςυνολικι επίδοςθ των ςυμμετεχόντων ςτο ζργο 

αξιολόγθςθσ των μακθματικϊν δεξιοτιτων, ςε ςχζςθ με τθν θλικία αυτϊν. Τποκζςαμε πωσ 

τόςο οι μετριςεισ του ΦΚ όςο και του ΚΕ κα αποτελζςουν μεν προβλεπτικοφσ παράγοντεσ 

τθσ μακθματικισ ικανότθτασ των ςυμμετεχόντων, εν τοφτοισ το μζγεκοσ τθσ ςυμβολισ 

κάκε μιασ εξ αυτϊν αναμζνεται να διαφζρει αναπτυξιακά.  
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 Για τον ζλεγχο τθσ παραπάνω υπόκεςθσ αρχικά υπολογίςτθκε ο δείκτθσ ςυςχζτιςθσ 

τθσ ςυνολικισ επίδοςθσ ςτο ζργο αξιολόγθςθσ των μακθματικϊν ικανοτιτων κάκε 

θλικιακισ ομάδασ με κάκε μια εκ των μνθμονικϊν μετριςεων (βλ. Πίνακα 7). το ςφνολο 

του δείγματοσ βρζκθκε ςτατιςτικά ςθμαντικι υψθλι κετικι ςυςχζτιςθ μεταξφ των 

μετριςεων τθσ μακθματικισ ικανότθτασ και των μετριςεων τθσ ΕΜ για κάκε μια από τισ 3 

θλικιακζσ ομάδεσ.  

Πίνακασ 7 

 Δείκτεσ ςυςχζτιςθσ μεταξφ των μετριςεων τθσ μακθματικισ ικανότθτασ και των 
μετριςεων τθσ ΕΜ ςε ςχζςθ με τθν θλικία 

 1 2 3 4 

6.6 ζτθ (Α δθμοτικοφ)     

1. Μακθματικι ικανότθτα (ΣΕΜΑ) - .65** .60** .55** 

2. Ανάκλθςθ λζξεων (ΦΚ)  - .70** .61** 

3. Ανάκλθςθ ψευδολζξεων (ΦΚ)   - .56** 

4. Ανάκλθςθ λζξεων ςε προτάςεισ (ΚΕ)    - 

7.6 ζτθ (Β δθμοτικοφ)     

1. Μακθματικι ικανότθτα (ΣΕΜΑ) - .67** .72** .70** 

2. Ανάκλθςθ λζξεων (ΦΚ)  - .60** .57** 

3. Ανάκλθςθ ψευδολζξεων (ΦΚ)   - .54** 

4. Ανάκλθςθ λζξεων ςε προτάςεισ (ΚΕ)    - 

8.6 ζτθ (Γ δθμοτικοφ)     

1. Μακθματικι ικανότθτα (ΣΕΜΑ) - .54** .69** .65** 

2. Ανάκλθςθ λζξεων (ΦΚ) .54** - .70** .77** 

3. Ανάκλθςθ ψευδολζξεων (ΦΚ) .69** .70** - .62** 

4. Ανάκλθςθ λζξεων ςε προτάςεισ (ΚΕ) .65** .77** .62** - 

Σημείωςη: υντελεςτζσ ςυςχζτιςθσ Pearson. **p ≤ .01. 

 

Εν ςυνεχεία για να προςδιοριςτοφν οι μεταβλθτζσ που αποτελοφν παράγοντεσ 

πρόβλεψθσ προχωριςαμε ςε ιεραρχικι ανάλυςθ παλινδρόμθςθσ των δεδομζνων για κάκε 

θλικιακι ομάδα. Θ ςειρά ειςόδου κάκε μεταβλθτισ κακορίςτθκε από το μζγεκοσ του 

δείκτθ ςυςχζτιςθσ Pearson ανά θλικιακι ομάδα. τον Πίνακα 8 παρουςιάηονται ςυνοπτικά 

τα αποτελζςματα των αναλφςεων ιεραρχικισ παλινδρόμθςθσ για κάκε θλικιακι ομάδα.  
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Πίνακασ 8 
 Περίλθψθ τθσ Ιεραρχικισ Ανάλυςθσ Παλινδρόμθςθσ για τισ μεταβλθτζσ που προβλζπουν τθ 
μακθματικι ικανότθτα των ςυμμετεχόντων ανά θλικιακι ομάδα 
 

Προβλεπτικόσ  παράγοντασ  
 

Β SE B Beta R2 

6.6 ζτθ (Α δθμοτικοφ) 
Βιμα 1  
 

    
 

.40 
       Ανάκλθςθ λζξεων (ΦΚ) 
 
Βιμα 2 
 

.55 .12 .66*** 
 

 
 
 

.46 
      Ανάκλθςθ λζξεων (ΦΚ) .38 .17       .45*  

      Ανάκλθςθ ψευδολζξεων (ΦΚ) .31 .22       .29  

     

Βιμα 3 
 

    
.48 

      Ανάκλθςθ λζξεων (ΦΚ) .31 .36       .36  

      Ανάκλθςθ ψευδολζξεων (ΦΚ) .36 .23       .23  

      Ανάκλθςθ λζξεων ςε προτάςεισ (ΚΕ) .06 .20       .20  
 

7.6 ζτθ (Β δθμοτικοφ) 
Βιμα 1  
 

    
 

.52 
      Ανάκλθςθ ψευδολζξεων (ΦΚ) 
 
Βιμα 2 
 

.66  .12 .72*** 
 

 
 
 

.66 
      Ανάκλθςθ  ψευδολζξεων (ΦΚ) .44 .12 .49***  

     Ανάκλθςθ λζξεων ςε προτάςεισ (ΚΕ) .38 .11      .44**  

     

Βιμα 3 
 

    
.69 

      Ανάκλθςθ ψευδολζξεων (ΦΚ) .36 .13       .39*  

      Ανάκλθςθ λζξεων ςε προτάςεισ (ΚΕ)  .31 .12       .36*  

      Ανάκλθςθ λζξεων (ΦΚ) .19 .12       .23  
 

8.6 ζτθ (Γ δθμοτικοφ) 
Βιμα 1  
 

    
 

.47 
      Ανάκλθςθ ψευδολζξεων (ΦΚ)  
 
Βιμα 2 
 

.58  .12       .69*** 
 

 
 
 

.55 
      Ανάκλθςθ ψευδολζξεων (ΦΚ) .39 .14    .46**  

     Ανάκλθςθ λζξεων ςε προτάςεισ (ΚΕ)  .27 .12 .37*  
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Βιμα 3 
 

    
.56 

      Ανάκλθςθ ψευδολζξεων (ΦΚ) .45 .16 .53**  

      Ανάκλθςθ λζξεων ςε προτάςεισ (ΚΕ) .36 .15        .48*  

     Ανάκλθςθ λζξεων (ΦΚ)      -.06 .18      -.21  

Σημείωςη:  Β: μθ τυποποιθμζνοσ ςυντελεςτισ παλινδρόμθςθσ, 
Beta: τυποποιθμζνοσ ςυντελεςτισ παλινδρόμθςθσ, R2: το τετράγωνο του δείκτθ ςυςχζτιςθσ 
(ςυντελεςτισ προςδιοριςμοφ). *p ≤ .05. **p ≤ .01 ***p ≤ .001. 
 
 

φμφωνα με τα παραπάνω ευριματα, οι μετριςεισ τθσ ΕΜ επζδειξαν προβλεπτικι 

ιςχφ για κάκε θλικιακι ομάδα. Εντοφτοισ το μζγεκοσ τθσ διακφμανςθσ που ερμινευςε θ 

κάκε μζτρθςθ διαφοροποιείται ςε ςχζςθ με τθν θλικία. υγκεκριμζνα, ςτο πρϊτο βιμα τθσ 

ανάλυςθσ ςτα 6.6 ζτθ, θ μζτρθςθ τθσ ανάκλθςθσ λζξεων ςυνζβαλε αξιόπιςτα ςτθ 

πρόβλεψθ τθσ μακθματικισ ικανότθτασ, ερμθνεφοντασ το 40% τθσ διακφμανςισ τθσ 

[F(1,28)=20.01, p ≤ .001]. το δεφτερο βιμα τθσ ανάλυςθσ ειςιχκθ θ μζτρθςθ τθσ 

ανάκλθςθσ ψευδολζξεων, θ οποία ερμινευςε ζνα επιπλζον 6% τθσ διακφμανςθσ τθσ 

μεταβλθτισ κριτιριου [F(2,27)=11.37, p ≤ .001]. Σζλοσ, ςε αυτι τθν θλικιακι ομάδα θ 

είςοδοσ τθσ μζτρθςθσ του ΚΕ ζδειξε να επθρεάηει ζνα μικρό ποςοςτό τθσ διακφμανςθσ τθσ 

μακθματικισ ικανότθτασ τθσ τάξθσ του 2% *F(3,26)=08.01, p ≤ .001]. 

το πρϊτο βιμα τθσ ανάλυςθσ ςτα 7.6 ζτθ θ μζτρθςθ τθσ ανάκλθςθσ ψευδολζξεων 

ςυνζβαλε αξιόπιςτα ςτθν πρόβλεψθ τθσ μεταβλθτισ κριτθρίου, ερμθνεφοντασ το 52% τθσ 

διακφμανςθσ τθσ μακθματικισ ικανότθτασ *F(1,28)=30.13, p ≤ .001]. το δεφτερο βιμα τθσ 

ανάλυςθσ θ είςοδοσ τθσ μζτρθςθσ του ΚΕ ςυνζβαλε ςτθν ερμθνεία του 66% τθσ 

διακφμανςθσ τθσ μεταβλθτισ κριτθρίου *F(2,27)=26.02, p ≤ .001]. Σζλοσ, θ είςοδοσ τθσ 

μζτρθςθσ τθσ ανάκλθςθσ λζξεων ερμινευςε ζνα επιπλζον 3% τθσ διακφμανςθσ τθσ 

μακθματικισ ικανότθτασ *F(3,26)=19.28, p ≤ .001].   
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Όςον αφορά ςτα 8.6 ζτθ ςτο πρϊτο βιμα τθσ ανάλυςθσ θ μζτρθςθ τθσ ανάκλθςθσ 

ψευδολζξεων ςυνζβαλε αξιόπιςτα ςτθν πρόβλεψθ τθσ μεταβλθτισ κριτθρίου, 

ερμθνεφοντασ το 47% τθσ διακφμανςθσ τθσ *F(1,28)=24.63, p ≤ .001]. το δεφτερο βιμα τθσ 

ανάλυςθσ θ είςοδοσ τθσ μζτρθςθσ του ΚΕ ςυνζβαλε ςτθν ερμθνεία του 55% τθσ 

διακφμανςθσ τθσ μεταβλθτισ κριτθρίου *F(2,27)=16.51, p ≤ .001]. Σζλοσ, θ είςοδοσ τθσ 

μζτρθςθσ τθσ ανάκλθςθσ λζξεων ερμινευςε ζνα επιπλζον 1% τθσ διακφμανςθσ τθσ 

μακθματικισ ικανότθτασ *F(3,26)=11.23, p ≤ .001].   

υνοψίηοντασ, το δεφτερο ερευνθτικό ερϊτθμα αφοροφςε ςτθν ικανότθτα των 

μετριςεων του ΦΚ και του ΚΕ να προβλζπουν τισ μετριςεισ τθσ μακθματικισ ικανότθτασ 

ςε ςχζςθ με τθν θλικία. Σα ευριματά μασ, εν γζνει, επαλικευςαν τθ δεφτερθ υπόκεςθ και 

παρατθρικθκαν διαφοροποιιςεισ ςτο μζγεκοσ τθσ διακφμανςθσ που ερμθνεφει κάκε 

μεταβλθτι πρόβλεψθσ ςε ςχζςθ με τθν κάκε θλικιακι ομάδα. το επόμενο μζροσ τθσ 

μελζτθσ (βλ. υηιτθςθ) ςχολιάηονται αυτζσ οι διαφοροποιιςεισ.  

 

Οι μετριςεισ τθσ ΕΜ ωσ προβλεπτικζσ μεταβλθτζσ των μετριςεων τθσ άτυπθσ μακθματικισ 

ικανότθτασ ςε κάκε θλικία  

 Σο τρίτο ερευνθτικό ερϊτθμα αφορά ςτθν ικανότθτα μθ αρικμθτικϊν μετριςεων 

του ΦΚ και του ΚΕ να προβλζπουν τθν επίδοςθ των ςυμμετεχόντων ςε ερωτιματα 

αξιολόγθςθσ των άτυπων μακθματικϊν δεξιοτιτων, ανεξάρτθτα από τθν θλικία αυτϊν. Οι 

λιγοςτζσ προθγοφμενεσ ζρευνεσ, ζχουν αναδείξει ωσ ςθμαντικό προβλεπτικό παράγοντα 

τισ μετριςεισ τθσ ΟΧ-Α. Τποκζςαμε λοιπόν, πωσ θ ςυμβολι τόςο του ΦΚ όςο και του ΚΕ 

κα είναι μειωμζνθ ςτο παρόν ζργο. Για τον ζλεγχο τθσ παραπάνω υπόκεςθσ αρχικά 

υπολογίςτθκε ο δείκτθσ ςυςχζτιςθσ τθσ άτυπθσ μακθματικισ ικανότθτασ με κάκε μια εκ 

των μνθμονικϊν μετριςεων (βλ. Πίνακα 9). 
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Πίνακασ 9 

 Δείκτεσ ςυςχζτιςθσ μεταξφ των μετριςεων τθσ άτυπθσ μακθματικισ ικανότθτασ και των 
μετριςεων τθσ ΕΜ 

 1 2 3 4 

1. Άτυπθ Μακθματικι ικανότθτα  - .46** .44** .47** 

2. Ανάκλθςθ λζξεων (ΦΚ)  - .65** .63** 

3. Ανάκλθςθ ψευδολζξεων (ΦΚ)   - .56** 

4. Ανάκλθςθ λζξεων ςε προτάςεισ (ΚΕ)    - 

Σημείωςη: υντελεςτζσ ςυςχζτιςθσ Pearson. **p ≤ .01 

 

Εν ςυνεχεία, τα δεδομζνα υποβλικθκαν ςε ιεραρχικζσ αναλφςεισ παλινδρόμθςθσ 

για να προςδιοριςτοφν οι μεταβλθτζσ που αποτελοφν παράγοντεσ πρόβλεψθσ. Θ ςειρά 

ειςαγωγισ των μεταβλθτϊν κακορίςτθκε από το μζγεκοσ του δείκτθ ςυςχζτιςθσ Pearson. 

τον Πίνακα 10 που ακολουκεί παρουςιάηονται ςυνοπτικά τα αποτελζςματα των 

αναλφςεων ιεραρχικισ παλινδρόμθςθσ. 

Πίνακασ 10 
 Περίλθψθ τθσ Ιεραρχικισ Ανάλυςθσ Παλινδρόμθςθσ για τισ μεταβλθτζσ που προβλζπουν τθν άτυπθ 
μακθματικι ικανότθτα των ςυμμετεχόντων (N = 90) 
 

Προβλεπτικόσ παράγοντασ  
 

Β SE B Beta R2 

Βιμα 1  
 

   .22 

      Ανάκλθςθ λζξεων ςε προτάςεισ (ΚΕ) 
 
Βιμα 2 
 

.11 .02 .47*** 
 

 
 

.27 

      Ανάκλθςθ λζξεων ςε προτάςεισ (ΚΕ) .07 .03       .31*  

      Ανάκλθςθ λζξεων (ΦΚ) .07 .03       .26*  

     

Βιμα 3 
 

   .28 

      Ανάκλθςθ λζξεων ςε προτάςεισ (ΚΕ) .06 .03       .26*  

      Ανάκλθςθ λζξεων (ΦΚ) .04 .03       .17  

      Ανάκλθςθ ψευδολζξεων (ΦΚ) .05 .04      .19  

Σημείωςη:  Β: μθ τυποποιθμζνοσ ςυντελεςτισ παλινδρόμθςθσ, 
Beta: τυποποιθμζνοσ ςυντελεςτισ παλινδρόμθςθσ, R2: το τετράγωνο του δείκτθ 
ςυςχζτιςθσ (ςυντελεςτισ προςδιοριςμοφ). *p ≤ .05. **p ≤ .01 ***p ≤ .001. 
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τθν παραπάνω ανάλυςθ θ μζτρθςθ του ΚΕ προςτζκθκε πρϊτθ και φάνθκε να 

επθρεάηει το 22% τθσ διακφμανςθσ τθσ μεταβλθτισ-κριτιριο, δθλαδι τθσ άτυπθσ 

μακθματικισ ικανότθτασ *F(1,88)= 25.49, p ≤ .001+. το δεφτερο βιμα ανάλυςθσ ειςιχκθ θ 

μζτρθςθ τθσ ανάκλθςθσ λζξεων, θ οποία ερμινευςε ζνα επιπλζον 5% τθσ διακφμανςθσ τθσ 

άτυπθσ μακθματικισ επίδοςθσ [F(2,87)= 15.76, p ≤ .001+. το τρίτο βιμα τθσ ανάλυςθσ 

ειςιχκθ θ μζτρθςθ τθσ ανάκλθςθσ ψευδολζξεων, θ οποία όμωσ ερμινευςε ζνα επιπλζον 

1% τθσ διακφμανςθσ τθσ μεταβλθτισ κριτθρίου  [F(3,86)= 11.45, p ≤ .001].   

υμπεραςματικά, τα αποτελζςματα τθσ ανάλυςθσ μασ ζδειξαν πωσ θ προβλεπτικι 

ιςχφσ των μετριςεων του ΦΚ και τθσ ΚΕ όςον αφορά ςτισ επιδόςεισ των ςυμμετεχόντων 

ςε άτυπα μακθματικά ερωτιματα είναι ςχετικά αςκενισ. 

 

Οι μετριςεισ τθσ ΕΜ ωσ προβλεπτικζσ μεταβλθτζσ των μετριςεων τθσ τυπικισ 

μακθματικισ ικανότθτασ ςε κάκε θλικία  

 Σο τζταρτο ερευνθτικό ερϊτθμα αφορά ςτθν ικανότθτα μθ αρικμθτικϊν μετριςεων 

του ΦΚ και του ΚΕ να προβλζπουν τθν επίδοςθ των ςυμμετεχόντων ςε ερωτιματα 

αξιολόγθςθσ των τυπικϊν μακθματικϊν δεξιοτιτων, ανεξάρτθτα από τθν θλικία αυτϊν.  

Τποκζςαμε ότι τόςο θ μζτρθςθ του ΦΚ όςο και του ΚΕ κα αποτελοφν προβλεπτικοφσ 

παράγοντεσ τθσ επίδοςθσ των ςυμμετεχόντων ςε ζργα αξιολόγθςθσ των τυπικϊν τουσ 

γνϊςεων. τθρίξαμε δε αυτι τθν υπόκεςθ ςτο γεγονόσ πωσ οι ποικίλεσ πτυχζσ των τυπικϊν 

μακθματικϊν δεξιοτιτων – χριςθ κατάλλθλων αλγορίκμων, ςυμβολικι κωδικοποίθςθ 

αρικμϊν και ποςοτιτων κτλ. – φαίνεται να ςχετίηονται με τισ εκτελεςτικζσ λειτουργίεσ που 

αποδίδονται τόςο ςτο ΦΚ όςο και ςτο ΚΕ.  
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Αρχικά, για τον ζλεγχο τθσ παραπάνω υπόκεςθσ υπολογίςτθκε ο δείκτθσ ςυςχζτιςθσ 

τθσ τυπικισ μακθματικισ ικανότθτασ με κάκε μια εκ των μνθμονικϊν μετριςεων (βλ. 

Πίνακα 11). 

Πίνακασ  11 

 Δείκτεσ ςυςχζτιςθσ μεταξφ των μετριςεων τθσ  τυπικισ μακθματικισ ικανότθτασ και των 
μετριςεων τθσ ΕΜ 

 1 2 3 4 

1. Συπικι Μακθματικι ικανότθτα  - .56** .52** .49** 

2. Ανάκλθςθ λζξεων (ΦΚ)  - .65** .63** 

3. Ανάκλθςθ ψευδολζξεων (ΦΚ)   - .56** 

4. Ανάκλθςθ λζξεων ςε προτάςεισ (ΚΕ)    - 

Σημείωςη: υντελεςτζσ ςυςχζτιςθσ Pearson. **p ≤ .01 

 

Εν ςυνεχεία, τα δεδομζνα υποβλικθκαν ςε ιεραρχικζσ αναλφςεισ παλινδρόμθςθσ 

για να προςδιοριςτοφν οι μεταβλθτζσ που αποτελοφν παράγοντεσ πρόβλεψθσ. Θ ςειρά 

ειςαγωγισ των μεταβλθτϊν κακορίςτθκε από το μζγεκοσ του δείκτθ ςυςχζτιςθσ Pearson. 

τον Πίνακα 12 που ακολουκεί παρουςιάηονται ςυνοπτικά τα αποτελζςματα των 

αναλφςεων ιεραρχικισ παλινδρόμθςθσ. 

Πίνακασ  12   
 Περίλθψθ τθσ Ιεραρχικισ Ανάλυςθσ Παλινδρόμθςθσ για τισ μεταβλθτζσ που προβλζπουν τθν 
τυπικι μακθματικι ικανότθτα των ςυμμετεχόντων (N = 90) 
 

Προβλεπτικόσ  παράγοντασ  
 

Β SE B Beta R2 

Βιμα 1  
 

   .31 

      Ανάκλθςθ λζξεων (ΦΚ) 
 
Βιμα 2 
 

.32 .05    .56*** 
 

 
 

.35 

      Ανάκλθςθ λζξεων (ΦΚ) .22 .07        .39***  

      Ανάκλθςθ ψευδολζξεων (ΦΚ) .07 .03        .26*  

     

Βιμα 3 
 

   .37 

      Ανάκλθςθ λζξεων (ΦΚ) .17 .07        .30*  

      Ανάκλθςθ ψευδολζξεων (ΦΚ) .14 .08        .22  

      Ανάκλθςθ λζξεων  ςε προτάςεισ (ΚΕ) .10 .06        .18  
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Σημείωςη:  Β: μθ τυποποιθμζνοσ ςυντελεςτισ παλινδρόμθςθσ, 
Beta: τυποποιθμζνοσ ςυντελεςτισ παλινδρόμθςθσ, R2: το τετράγωνο του δείκτθ 
ςυςχζτιςθσ (ςυντελεςτισ προςδιοριςμοφ). *p ≤ .05. **p ≤ .01 ***p ≤ .001. 
 

 

 

τθν παραπάνω ανάλυςθ, θ μζτρθςθ τθσ ανάκλθςθσ λζξεων προςτζκθκε ςτο πρϊτο 

βιμα και φάνθκε να επθρεάηει το 31% τθσ διακφμανςθσ τθσ μεταβλθτισ-κριτιριου, δθλαδι 

τθσ τυπικισ μακθματικισ ικανότθτασ *F(1,88)= 39.87, p ≤ .001+. το δεφτερο βιμα τθσ 

ανάλυςθσ ειςιχκθ θ μζτρθςθ τθσ ανάκλθςθσ ψευδολζξεων, θ οποία ερμινευςε ζνα 

επιπλζον 4% τθσ διακφμανςθσ τθσ τυπικισ μακθματικισ επίδοςθσ [F(2,87)= 23.56, p ≤ 

.001]. Σζλοσ, ςτο τρίτο βιμα τθσ ανάλυςθσ ειςιχκθ θ μζτρθςθ τθσ ανάκλθςθσ λζξεων ςε 

προτάςεισ, θ οποία ερμινευςε ζνα επιπλζον 2% τθσ διακφμανςθσ τθσ μεταβλθτισ 

κριτθρίου [F(3,86)=16.80, p ≤ .001]. 
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υηιτθςθ 

 

 το παρόν και τελικό κεφάλαιο τθσ εργαςίασ γίνεται θ ουςιαςτικι αξιολόγθςθ των 

ευρθμάτων μασ για τθ ςυμβολι τθσ ΕΜ ςτισ μακθματικζσ δεξιότθτεσ παιδιϊν πρϊτθσ 

ςχολικισ θλικίασ, επεξθγϊντασ ςυγχρόνωσ τθ ςθμαςία αυτϊν. Παρατίκενται, τα βαςικά 

μασ ςυμπεράςματα ςε ςχζςθ με το κεωρθτικό μασ πλαίςιο, αναδεικνφονται οι δυνατότθτεσ 

αξιοποίθςθσ των ευρθμάτων μασ ενϊ τζλοσ αναφζρονται οι περιοριςμοί τθσ μελζτθσ 

κακϊσ και οριςμζνεσ προτάςεισ για μελλοντικζσ ζρευνεσ του υπό διερεφνθςθ αντικειμζνου.  

 

Ο ρόλοσ τθσ μνιμθσ εργαςίασ ςτισ μακθματικζσ δεξιότθτεσ παιδιϊν πρϊτθσ ςχολικισ 

θλικίασ 

 Σα ευριματα τθσ παροφςασ ζρευνασ επιβεβαιϊνουν αρχικά το κφριο πυλϊνα τθσ 

μελζτθσ, δθλαδι τθ ςυμβολι οριςμζνων ςυνιςτωςϊν τθσ μνιμθσ εργαςίασ ςτθ 

μακθματικι επίδοςθ παιδιϊν πρϊτθσ ςχολικισ θλικίασ. Σόςο οι μετριςεισ του ΦΚ όςο και 

θ μζτρθςθ του ΚΕ αποτζλεςαν αξιόπιςτεσ προβλεπτικζσ μεταβλθτζσ τθσ μακθματικισ 

ικανότθτασ. 

Πιο ςυγκεκριμζνα, υποκζςαμε πωσ θ μζτρθςθ του ΚΕ κα αποτελζςει καλφτερο 

δείκτθ πρόβλεψθσ τθσ ςυνολικισ επίδοςθσ των ςυμμετεχόντων ςτο τεςτ αξιολόγθςθσ των 

μακθματικϊν τουσ ικανοτιτων, λόγω των πολλαπλϊν εκτελεςτικϊν λειτουργιϊν που 

αποδίδονται ςε αυτι τθ ςυνιςτϊςα τθσ ΕΜ. Σα δεδομζνα μασ επαλικευςαν αυτιν τθν 

υπόκεςθ κακϊσ θ μζτρθςθ του ΚΕ ερμινευςε το 43% τθσ διακφμανςθσ τθσ μακθματικισ 

επίδοςθσ ςτο ςφνολο των ςυμμετεχόντων και φάνθκε να ςυνάδει με ανάλογα ερευνθτικά 

ευριματα (Adams & Hitch, 1997. Geary et al., 2004. Swanson, 2006).  
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 Κατά τθ διάρκεια τθσ ανάπτυξθσ των μακθματικϊν ικανοτιτων απαιτείται θ 

εγκατάλειψθ τθσ λεκτικισ απαρίκμθςθσ για τθν επίλυςθ αρικμθτικϊν προβλθμάτων κακϊσ 

και τθσ χριςθσ εποπτικϊν μζςων (πχ. δάκτυλα, ξυλάκια κτλ.). Οι μακθτζσ μακαίνουν να 

ςτθρίηονται ςε πιο ςφνκετεσ διαδικαςτικζσ ςτρατθγικζσ αλλά και ςτθν αυτοματοποιθμζνθ 

ανάκλθςθ μακθματικϊν ςυμβάντων από τθ ΜΜ. Σο γεγονόσ ότι το ΚΕ κεωρείται ότι 

εμπλζκεται ςτθν επιλογι, ενεργοποίθςθ και χειριςμό πλθροφοριϊν από τθ ΜΜ αλλά και 

ςτθν επεξεργαςία και ςυντονιςμό των πλθροφοριϊν είναι πικανό να ςυμβάλει ςτθν 

επιλογι τθσ κατάλλθλθσ ςτρατθγικισ για τθν επίλυςθ των εκάςτοτε μακθματικϊν 

προβλθμάτων. Μάλιςτα, ακριβϊσ επειδι αυτζσ οι διεργαςίεσ δεν ζχουν ακόμα 

αυτοματοποιθκεί είναι πικανόν θ ςυμβολι του ΚΕ να είναι ςθμαντικότερθ ςτθν παιδικι 

θλικία, όπωσ διαφάνθκε και ςτθ παροφςα ζρευνα.  

 Επιπρόςκετα υποκζςαμε πωσ θ μζτρθςθ του ΦΚ κα παίξει δευτερεφουςασ 

ςθμαςίασ ρόλο ςτθ μακθματικι επίδοςθ των ςυμμετεχόντων, λόγω του ςυνεπικουρικοφ 

ρόλου του ΦΚ ςτον πρωτεφοντα ρόλο του ΚΕ. Σα αποτελζςματα τθσ παροφςασ ζρευνασ 

ιρκαν ςε ςυμφωνία με τθν παραπάνω υπόκεςθ κακϊσ ςτθν ιεραρχικι ανάλυςθ 

παλινδρόμθςθσ που εκτελζςαμε, θ μζτρθςθ του ΚΕ μαηί με του ΦΚ ερμινευςε το 54% τθσ 

μακθματικισ ικανότθτασ. Επομζνωσ, το ΦΚ είναι πικανό να διευκολφνει τθ μετατροπι των 

φωνολογικϊν κωδικοποιιςεων των αρικμθτικϊν παραςτάςεων ςε ςυμβολικζσ αρικμθτικζσ 

αναπαραςτάςεισ οδθγϊντασ ςτθν αποτελεςματικότερθ αντιμετϊπιςι τουσ.  

 Εν ςυνεχεία, υποκζςαμε ότι το μζγεκοσ τθσ ςυμβολισ τθσ κάκε ςυνιςτϊςασ τθσ ΕΜ 

κα διαφοροποιείται ςε ςχζςθ με τθν θλικία και τθ ςυνακόλουκθ εμπειρία των 

ςυμμετεχόντων. υγκεκριμζνα, υποςτθρίξαμε ότι όςο μικρότερα είναι τα παιδιά τόςο 

λιγότερο αυτοματοποιθμζνθ και επαρκισ αναμζνεται να είναι θ επεξεργαςία των 

αρικμθτικϊν ερωτθμάτων από μζρουσ τουσ, ιδιαίτερα όταν το μακθματικό υλικό είναι 
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απαιτθτικό. υνεπϊσ, τόςο ςθμαντικότερθ αναμζνεται να είναι θ ςχετικι εμπλοκι των 

ςυνιςτωςϊν τθσ ΕΜ ςτθν επίδοςθ των ςυμμετεχόντων. Προοδευτικά όμωσ, τα παιδιά 

χρθςιμοποιοφν αποδοτικότερεσ ςτρατθγικζσ και αυτοματοποιθμζνεσ διαδικαςίεσ 

ανάκλθςθσ πλθροφοριϊν με αποτζλεςμα να αλλάηει θ ςυμβολι του ΦΚ και του ΚΕ ςε 

κάκε θλικιακι ομάδα. 

ε γενικζσ γραμμζσ θ υπόκεςι μασ επαλθκεφτθκε. τθ μικρότερθ θλικιακι ομάδα 

(6.6 ζτθ) θ μζτρθςθ του ΦΚ επζδειξε ιςχυρι προβλεπτικι ικανότθτα ερμθνεφοντασ το 40% 

τθσ διακφμανςθσ τθσ μακθματικισ επίδοςθσ. Θ ςυμβολι του ΚΕ αν και ςτατιςτικά 

ςθμαντικι φάνθκε να ερμθνεφει ζνα μικρό ποςοςτό (2%) τθσ διακφμανςθσ τθσ 

μακθματικισ ικανότθτασ. τα 7.6 ζτθ θ μζτρθςθ του ΦΚ επζδειξε εκ νζου ιςχυρι 

προβλεπτικι ικανότθτα, ερμθνεφοντασ το 52% τθσ διακφμανςθσ, εν τοφτοισ θ είςοδοσ τθσ 

μζτρθςθσ του ΚΕ ςτθν ιεραρχικι ανάλυςθ παλινδρόμθςθσ ερμινευςε ζνα επιπλζον 14% 

τθσ διακφμανςθσ τθσ μακθματικισ ικανότθτασ. Σζλοσ, ςτα 8.6 ζτθ θ μζτρθςθ του ΦΚ 

φάνθκε να επθρεάηει το 47% τθσ διακφμανςθσ τθσ μεταβλθτισ κριτθρίου, ενϊ μαηί με τθ 

μζτρθςθ του ΚΕ το ποςοςτό τθσ διακφμανςθσ που ερμθνεφτθκε, φτάνει το 55%. 

Σα παραπάνω αποτελζςματα αποτελοφν ζνδειξθ πωσ αναπτυξιακά αλλάηει θ 

ςυμβολι των ςυνιςτωςϊν τθσ ΕΜ, γεγονόσ που κα μποροφςε να δθλϊνει μια πικανι 

ανεξαρτθςία των ρόλων αυτϊν των δφο υποςυςτθμάτων. Ενδιαφζρον παρουςιάηει το 

υψθλό ποςοςτό που εμφανίηεται ςτθ δεφτερθ θλικιακι ομάδα (7.6 ζτθ). φμφωνα με τουσ 

Meyer et al. (2010) θ χρονικι περίοδοσ μεταξφ δευτζρασ και τρίτθσ δθμοτικοφ αποτελεί ζνα 

κρίςιμο ςτάδιο μετατόπιςθσ τθσ ςυμβολισ των ςυνιςτωςϊν τθσ ΕΜ για τθν 

αποτελεςματικι αντιμετϊπιςθ των μακθματικϊν ερωτθμάτων. φμφωνα με τουσ 

παραπάνω ερευνθτζσ, ςτθ δευτζρα δθμοτικοφ τόςο το ΦΚ όςο και το ΚΕ φαίνεται να 

ςυμβάλλουν ςθμαντικά ςτισ μακθματικζσ επιδόςεισ, ενϊ ιςχυρίηονται πωσ θ ςυμβολι αυτι 
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μειϊνεται ςτθν τρίτθ δθμοτικοφ κακϊσ οι μακθτζσ ζχουν πλζον αυτοματοποιιςει τισ 

απαιτοφμενεσ διαδικαςίεσ και μποροφν να ανακαλζςουν απευκείασ τισ αναγκαίεσ 

πλθροφορίεσ. ε ςυμφωνία με αυτόν τον ιςχυριςμό ζρχονται και τα ευριματα αυτισ τθσ 

μελζτθσ. Όςον αφορά ςτθν πρϊτθ θλικιακι ομάδα αξίηει να ςθμειωκεί πωσ διάφορεσ 

ερευνθτικζσ ομάδεσ (Bull et al., 2008. De Smedt et al., 2009) ζχουν καταδείξει τθ ςυμβολι 

τθσ ΟΧ-Α ςτισ μακθματικζσ ικανότθτεσ. Επομζνωσ, θ ςυμβολι των άλλων δφο ςυνιςτωςϊν 

τθσ ΕΜ κα είναι περιοριςμζνθ, όπωσ διαφάνθκε και ςτα παρόντα ευριματα.  

φμφωνα με τον Hecht (2002), οι διαφορετικζσ απαιτιςεισ των μακθματικϊν ζργων 

είναι πικανό να απαιτοφν και διαφορετικι ςυμβολι των υποςυςτθμάτων τθσ μνιμθσ 

εργαςίασ. Για το λόγο αυτό ζγινε μια προςπάκεια διερεφνθςθσ τθσ ςυμβολισ του ΦΚ και 

του ΚΕ διακρίνοντασ τα μακθματικά ζργα ςε τυπικά, δθλαδι ζργα που απαιτοφν 

δεξιότθτεσ και γνϊςεισ που παρζχονται ςτο πλαίςιο τθσ τυπικισ εκπαίδευςθσ (πχ. 

ςυμβολικι αναπαράςταςθ των αρικμϊν, χριςθ αρικμθτικϊν τελεςτϊν κ.ά.) και ςε άτυπα, 

δθλαδι ζργα που απαιτοφν γνϊςεισ οι οποίεσ αναπτφςςονται και διαμορφϊνονται υπό τθν 

επίδραςθ των εμπειριϊν και του περιβάλλοντοσ των μακθτϊν. Μάλιςτα, ο ρόλοσ τθσ ΕΜ ςε 

άτυπα μακθματικά ζργα δεν ζχει μελετθκεί αρκετά και τα ευριματα είναι περιοριςμζνα. 

Τποκζςαμε ότι ςτθ διαδικαςία αξιολόγθςθσ των άτυπων μακθματικϊν δεξιοτιτων, οι 

μετριςεισ τθσ ΕΜ και ςυγκεκριμζνα του ΦΚ και του ΚΕ αν και κα επιδεικνφουν 

προβλεπτικι ικανότθτα, αυτι κα είναι περιοριςμζνθ εξαιτίασ τθσ ςθμαντικισ ςυμβολισ 

που φαίνεται να ζχει θ ΟΧ-Α. Για αυτι τθν υπόκεςθ, ςτθριχκικαμε ςτθ μοναδικι ζρευνα 

του πεδίου (Rasmussen & Bisanz, 2005) ςτθν οποία φάνθκε πωσ οι μακθτζσ τείνουν να 

ςτθρίηονται κυρίωσ ςτθν ΟΧ-Α για τθν επίλυςθ ερωτθμάτων που ςχετίηονται με τθν άτυπθ 

μακθματικι τουσ γνϊςθ αν και το δείγμα των Rasmussen και Bisanz (2005) 

διαφοροποιείται θλικιακά από το δικό μασ.  
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 Σα ευριματά μασ ςυνάδουν με τον παραπάνω ιςχυριςμό, κακϊσ φάνθκε πωσ οι 

μετριςεισ του ΚΕ και του ΦΚ ζχουν μικρι ςυμβολι ςτθν ερμθνεία τθσ διακφμανςθσ των 

άτυπων μακθματικϊν δεξιοτιτων. Αυτό πικανόν να οφείλεται ςτο γεγονόσ πωσ οι μακθτζσ 

τείνουν να χρθςιμοποιοφν νοερά μοντζλα για τθν επίλυςθ άτυπων μακθματικϊν 

προβλθμάτων (Klein & Bisanz, 2000) και τα οποία κατά τισ Rasmussen και Bisanz (2005) 

φαίνεται να ςχετίηονται με τθ ςυμβολι τθσ ΟΧ-Α.  

 Σζλοσ, ςτθ παροφςα εργαςία ζγινε μια προςπάκεια να ελεγχκεί ο ιςχυριςμόσ των 

LeFevre et al. (2005) πωσ παρόλο που οι δοκιμαςίεσ με αρικμθτικζσ πλθροφορίεσ 

κεωροφνται εν γζνει ιςοδφναμεσ με δοκιμαςίεσ ζξω-αρικμθτικοφ περιεχομζνου για τθν 

αξιολόγθςθ τθσ ΕΜ, εν τοφτοισ είναι πικανό θ ςφνδεςθ ΕΜ και μακθματικϊν να οφείλεται 

ςτθν ςυγγζνεια των απαιτιςεων των δυο διαδικαςιϊν, αφοφ αμφότερεσ απαιτοφν 

ανάκλθςθ και επεξεργαςία αρικμθτικϊν πλθροφοριϊν. Κατά ςυνζπεια, για να ελζγξουμε 

μια πικανι αλλθλοεπικάλυψθ χρθςιμοποιιςαμε μθ αρικμθτικά ζργα αξιολόγθςθσ τθσ ΕΜ.  

Σα αποτελζςματά μασ δεν επιβεβαιϊνουν τον παραπάνω ιςχυριςμό, κακϊσ αναδεικνφουν 

τθ ςυμβολι του ΦΚ και του ΚΕ ςτισ μακθματικζσ δεξιότθτεσ, με τθ χριςθ μθ αρικμθτικϊν 

ζργων αξιολόγθςθσ τθσ ΕΜ.  
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Θ ςυνειςφορά τθσ εργαςίασ, οι περιοριςμοί τθσ και προτάςεισ για μελλοντικι διερεφνθςθ  

 τθν παροφςα μελζτθ ερευνάται θ ςυμβολι τθσ μνιμθσ εργαςίασ και ςυγκεκριμζνα 

του φωνολογικοφ κυκλϊματοσ και του κεντρικοφ ςυςτιματοσ ελζγχου, όπωσ 

αποτυπϊνονται ςτο μοντζλο των των Baddeley και Hitch (1974) κακϊσ και των 

ςυνακόλουκων τροποποιιςεων του (Baddeley, 1986, 2000. Baddeley & Logie. 1999) ςτισ 

μακθματικζσ δεξιότθτεσ παιδιϊν πρϊτθσ ςχολικισ θλικίασ. Προςπακιςαμε να 

διερευνιςουμε το ρόλο τθσ ΕΜ χρθςιμοποιϊντασ μθ αρικμθτικά ζργα αξιολόγθςισ τθσ ενϊ 

για τθν αξιολόγθςθ των μακθματικϊν δεξιοτιτων χρθςιμοποιικθκε ζνα ευρζωσ 

διαδεδομζνο μεκοδολογικό εργαλείο (ΣΕΜΑ-3). Μασ ενδιζφερε να διαπιςτϊςουμε αν θ 

ςυμβολι του ΦΚ και του ΚΕ αλλάηει αναπτυξιακά κακϊσ και αν αλλάηει ςε ςχζςθ με το 

περιεχόμενο των υπό εξζταςθ μακθματικϊν ζργων. Λόγου αυτοφ, προχωριςαμε τόςο ςε 

θλικιακι διάκριςθ των ςυμμετεχόντων όςο και ςε διάκριςθ των μακθματικϊν ζργων ςε 

τυπικά και άτυπα. Εξ όςων γνωρίηουμε, θ παραπάνω διάκριςθ επιχειρείται για πρϊτθ φορά 

ςτθ διεκνι βιβλιογραφία.    

 Διαπιςτϊςαμε τον προεξζχοντα ρόλο του ΚΕ ςτισ μακθματικζσ δεξιότθτεσ των 

παιδιϊν ςτο ςφνολο του δείγματοσ, γεγονόσ που εναρμονίηεται με τισ πολλαπλζσ 

αρμοδιότθτεσ που του αποδίδονται, υπογραμμίηοντασ ταυτόχρονα και τθ ςθμαςία του. 

Επιπρόςκετα, διαπιςτϊςαμε τθν αλλαγι που ςυντελείται ςτθ ςυμβολι των ςυνιςτωςϊν 

τθσ ΕΜ ςε ςχζςθ με τθν θλικία. Διαφάνθκε πωσ ςτθ δεφτερθ θλικιακι ομάδα (7.6 ζτθ) θ 

ςυμβολι του ΦΚ και του ΚΕ ιταν εντονότερθ, ενϊ μειωνόταν ςτθν τρίτθ θλικιακι ομάδα 

(8.6 ζτθ). Εικάηουμε πωσ, όςο μεγαλφτερα είναι τα παιδιά τόςο πιο αυτόµατα επιτελοφνται 

οι διεργαςίεσ επεξεργαςίασ πλθροφοριϊν και οι διεργαςίεσ ανάςυρςθσ πλθροφοριϊν από 

τθ ΜΜ. 
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 Διαπιςτϊςαμε επίςθσ πωσ θ ςυμβολι του ΦΚ και του ΚΕ διαφοροποιικθκε όταν 

τα μακθματικά ζργα διακρίκθκαν ςε τυπικά και άτυπα, εφρθμα που ςυνάδει με τθ κζςθ 

του Hecht (2002) πωσ οι διαφορετικζσ απαιτιςεισ των μακθματικϊν ζργων είναι πικανό να 

απαιτοφν και διαφορετικι ςυμβολι των υποςυςτθμάτων τθσ ΕΜ.  

 Σα ευριµατά µασ είναι ςε γενικζσ γραμμζσ ςφµφωνα µε τισ αρµοδιότθτεσ του ΦΚ 

και του ΚΕ ςτο πολυµερζσ µοντζλο τθσ ΕΜ, αλλά και τθν ειδικότερθ ςυµβολι των 

υποςυςτθµάτων ςτθν ανάπτυξθ των μακθματικϊν δεξιοτιτων. Σα δφο υποςυςτιματα 

φαίνεται ότι αποτελοφν ιδθ διακριτζσ δοµζσ µε ςυγκεκριμζνεσ αρµοδιότθτεσ ςτθν πρϊτθ 

ςχολικι θλικία (Gathercole & Pickering, 2000). Σα ευριµατά µασ κα µμποροφςαν να 

κεωρθκοφν ενδεικτικά τθσ κεωρθτικισ εγκυρότθτασ του πολυµεροφσ µοντζλου τθσ ΕΜ, 

κακϊσ και του ΦΚ και του ΚΕ ξεχωριςτά. 

 Θ ανάδειξθ τθσ ςχζςθσ τθσ ΕΜ με τισ μακθματικζσ δεξιότθτεσ ζχει ιδιαίτερθ 

ςθμαςία. Δεδομζνου ότι οι κφριεσ κεωρίεσ και μοντζλα μακθματικισ νόθςθσ, δεν 

περιλαμβάνουν τθν ΕΜ ςα ςτοιχείο τθσ μακθματικισ νόθςθσ (McCloskey, 1992. Dehaene, 

1992. Campell & Clarke, 1992), είναι αρκετά πικανό να λείπει ζνασ ςθμαντικόσ 

επεξθγθματικόσ παράγοντασ των διατομικϊν διαφορϊν που εμφανίηονται ςτισ 

μακθματικζσ ικανότθτεσ. Επιπλζον, αναγνωρίηοντασ τθ ςυμβολι τθσ ΕΜ ςτθν απόκτθςθ 

μακθματικϊν ικανοτιτων, είναι δυνατό να ςχεδιαςτοφν κατάλλθλα εκπαιδευτικά και 

διδακτικά περιβάλλοντα, που κα λαμβάνουν υπόψθ τισ απαιτιςεισ ςε γνωςτικοφσ πόρουσ 

τθσ ΕΜ για τθν απόκτθςθ νζων μακθματικϊν εννοιϊν και διαδικαςιϊν.  

 Ζνασ από τουσ ςθμαντικότερουσ περιοριςμοφσ τθσ παροφςασ ζρευνασ ιταν θ 

αδυναμία μζτρθςθσ τθσ ΟΧ-Α για τουσ λόγουσ που ιδθ αναφζραμε. Θ πικανι ςυμβολι 

αυτισ τθσ ςυνιςτϊςασ εκτιμικθκε ζμμεςα με βάςθ τισ αρμοδιότθτεσ και τα αποτελζςματά 
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μασ, εν τοφτοισ θ ακριβζςτερθ διερεφνθςθ τθσ ςυμβολισ τθσ ΕΜ και των υποςυςτθμάτων 

τθσ, απαιτεί τθ ςυςτθματικι αξιολόγθςθ και των τριϊν ςυνιςτωςϊν.  

 Για τισ ανάγκεσ τθσ παροφςασ µελζτθσ μεταφράςτθκαν από τα αγγλικά ςτα ελλθνικά 

και προςαρµόςτθκαν κατάλλθλα, οριςµζνα εργαλεία αξιολόγθςθσ τθσ ΕΜ και των 

μακθματικϊν. Εν τοφτοισ δεν προχωριςαμε ςε αναλφςεισ τθσ εγκυρότθτασ των ςυςτοιχιϊν 

αξιολόγθςθσ που χρθςιμοποιιςαμε. Επομζνωσ τα ευριµατά µασ χρειάηεται να 

επαλθκευτοφν ςε επόµενεσ µελζτεσ, µε περιςςότερουσ ςυµµετζχοντεσ, διαφορετικϊν 

θλικιϊν ζτςι ϊςτε τα ζργα αξιολόγθςθσ να ςτακμιςτοφν ςτθν ελλθνικι γλϊςςα.  

 Πρόςφατα, διάφορεσ ερευνθτικζσ ομάδεσ (Raghubar et al., 2009. Alloway, 

Gathercole, Kirkwood, & Elliott, 2009) εςτιάηουν ςτον πικανό διαμεςολαβθτικό ρόλο που 

μπορεί να ζχει ο μθχανιςμόσ τθσ προςοχισ, παράγοντασ που δεν ζχει επαρκϊσ μελετθκεί 

και αποτελεί πεδίο μελλοντικισ διερεφνθςθσ. Ακόμα ιδιαίτερθ ςθμαςία για τθν κατανόθςθ 

του ρόλου τθσ ΕΜ και των ςυνιςτωςϊν τθσ φαίνεται να παρουςιάηει και θ διερεφνθςθ των 

ςτρατθγικϊν που ακολουκοφνται κατά τθν επιτζλεςθ των μακθματικϊν ζργων. Θ 

ενδελεχισ μελζτθ του τρόπου με τον οποίο ανακαλφπτεται μια ςτρατθγικι, επιλζγεται και 

επιτελείται ςυνιςτά ζνα ακόμα ενδιαφζρον ερευνθτικό πεδίο.  

 Εν κατακλείδι, οι ερευνθτικζσ προςπάκειεσ που εςτιάηουν ςτθ ςχζςθ ΕΜ και 

μακθματικϊν και τα ςυνακόλουκα ευριματά τουσ κα μποροφςαν να αποτελζςουν 

αφετθρία για τθ µελλοντικι ανάπτυξθ µιασ ζγκυρθσ μεκόδου αξιολόγθςθσ και ενόσ 

εργαλείου πρόβλεψθσ, το οποίο µακροπρόκεςµα κα ςυµβάλει ςτθν ζγκαιρθ διάγνωςθ και 

τθν αντιμετϊπιςθ δυςκολιϊν ςτα μακθματικά κατά τθν αναπτυξιακά κρίςιµθ περίοδο τθσ 

προςχολικισ και τθσ πρϊτθσ ςχολικισ θλικίασ. 
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       Ραράρτθμα Α: 

Ενθμερωτικι επιςτολι  

Αγαπθτοί Γονείσ,  

Κα ικελα να ςασ ενθμερϊςω ότι ςτα πλαίςια εκπόνθςθσ τθσ διπλωματικισ μου 

εργαςίασ για τθν απόκτθςθ του Μεταπτυχιακοφ Σίτλου πουδϊν "Βαςικι & Εφαρμοςμζνθ 

Γνωςιακι Επιςτιμθ" του Εκνικοφ και Καποδιςτριακοφ Πανεπιςτθμίου Ακθνϊν, 

πραγματοποιϊ μια ζρευνα με κζμα: Ο ρόλοσ τθσ μνιμθσ εργαςίασ ςτισ μακθματικζσ 

δεξιότθτεσ παιδιϊν πρϊτθσ ςχολικισ θλικίασ.  

Κατόπιν ςυνεννόθςθσ με το ςφλλογο διδαςκόντων και με ςκοπό τθ ςυλλογι 

δεδομζνων για τθν παραπάνω ζρευνα, πρόκειται να εφαρμόςω ςε μακθτζσ των πρϊτων 

τάξεων του ςχολείου ζνα τεςτ αξιολόγθςθσ τθσ μνιμθσ εργαςίασ (Working Memory Test 

Battery for Children) και ζνα τεςτ αξιολόγθςθσ πρϊιμων μακθματικϊν ικανοτιτων (Test of 

Early Mathematics Ability). Θ αξιολόγθςθ κα πραγματοποιθκεί ςε ϊρεσ και θμζρεσ που κα 

μου υποδείξουν ο διευκυντισ και ο εκπαιδευτικόσ τθσ τάξθσ, ϊςτε να μθν παρακωλφεται θ 

εκπαιδευτικι διαδικαςία.  

 Όλα τα δεδομζνα που κα ςυλλεχκοφν από τα δυο τεςτ κα είναι ανϊνυμα και όλεσ οι 

απαντιςεισ απολφτωσ εμπιςτευτικζσ με μοναδικι χριςθ τθν επεξεργαςία των δεδομζνων 

ςτα πλαίςια τθσ ζρευνασ. 

 υμφωνείτε με τθ ςυμμετοχι του γιου/ τθσ κόρθσ ςασ ςτθν παραπάνω ζρευνα; 

     Ναι        Όχι  
 

Τπογραφι γονζα                                                                             ασ ευχαριςτϊ πολφ, 

                     Με εκτίμθςθ, 

        Βεργάδου Πθνελόπθ 
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Ραράρτθμα Β: 

Ενδεικτικζσ ερωτιςεισ ΤΕΜΑ-3  

Form B 

 

Β1. Αντίλθψθ μικρϊν αρικμϊν (Άτυπθ) 

Διαδικαςία: Για τθ Δοκιμαςία a, δείξε τθν Κάρτα Β1-a και ρϊτθςε το παιδί, Ρόςεσ γάτεσ 

βλζπεισ; Για τθ Δοκιμαςία b, δείξε τθν Κάρτα B1-b και επανάλαβε τθν ερϊτθςθ. Για τθ 

Δοκιμαςία c, δείξε τθν Κάρτα B1-c και επανάλαβε τθν ερϊτθςθ. 

 

Β2. Επίδειξθ Δακτφλων: 1,2 πολλά (Άτυπθ) 

Διαδικαςία: Για τθ Δοκιμαςία a, πεσ ςτ ο παιδί: Δείξε μου το ζνα ςου χζρι. Τϊρα δείξε μου 

ζνα δάχτυλο από αυτό το χζρι. Για τθ Δοκιμαςία b, πεσ, Τϊρα δείξε μου 2 δάχτυλα από 

αυτό το χζρι. Για τθ Δοκιμαςία c, πεσ, Τϊρα δείξε μου 4 δάχτυλα από αυτό το χζρι. 

 

Β3. Προφορικι απαρίκμθςθ μονάδων: 1 ωσ 5 (Άτυπθ) 

Διαδικαςία: Δείχνω 5 δάχτυλά μου και λζω ςτο παιδί: Μου μετράσ αυτά τα δάχτυλα; Εάν 

το παιδί δεν απαντά λζω: Μζτρθςζ τα για μζνα. Ζνα (παφςθ), τϊρα  ςυνζχιςε εςφ! 

 

----------------------------      Ηλικία: 4 ζτη      ---------------------------- 

 

Β9. τακερότθτα αρικμοφ (Άτυπθ) 

Διαδικαςία: Τϊρα κα μετριςω μερικά κυβάκια. Στθ ςυνζχεια, κα αλλάξω τθ κζςθ τουσ. 

Μετά, χωρίσ να τα μετριςεισ, κα μου πεισ πόςα είναι τα κυβάκια. 

Δοκιμαςία a: Σοποκετϊ 3 κυβάκια ςε ςειρά και λζω: Κοίτα κακϊσ μετράω αυτά τα 

κυβάκια. (Σα μετράω δείχνοντασ) Ζνα, δφο, τρία. Και ρωτάω: Ρόςα κυβάκια υπάρχουν 

εδϊ;   

Αφοφ το παιδί απαντιςει 3 λζω: Κοίτα, τϊρα με αυτά τα κυβάκια κα φτιάξω ζνα ςχιμα. 

Κάνω ζνα τρίγωνο και ρωτάω: Ρόςα κυβάκια υπάρχουν εδϊ; Μπορείσ να μου πεισ χωρίσ 

να τα μετριςεισ; Δεν αφινω το παιδί να τα μετριςει ξανά. Εάν χρειαςτεί τα καλφπτω.  

Δοκιμαςία b: Eεπαναλαμβάνω τθ διαδικαςία με 5 κυβάκια, αφοφ αρχικά μετριςω τα 5 

κυβάκια και αφοφ ςυμφωνιςει ότι είναι 5 κυβάκια όπωσ παραπάνω, λζω: Κοίτα, τϊρα κα 

φτιάξω ζνα κφκλο με αυτά τα κυβάκια.  
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Δοκιμαςία c: Επαναλαμβάνω το ίδιο με 4 κυβάκια αλλά αυτι τθ φορά τα μαηεφω όλα 

μαηί (κάνω ζνα ςωρό από τα κυβάκια). 

 

Β10. Παραγωγι ςυνόλων: Ζωσ 5 τεμάχια (Άτυπθ) 

Διαδικαςία: Σοποκετϊ 10 κυβάκια ςτο γραφείο και λζω:  

Δοκιμαςία a: Δϊςε μου 2 κυβάκια.  

Εάν το παιδί ανταποκρικεί ςωςτά λζω: Ωραία, τϊρα δϊςε μου 5 κυβάκια (Δοκιμαςία 

b). 

Εάν το παιδί απλά μετράει όλα τα κυβάκια λζω: Μζτρθςεσ πολφ καλά αυτά τα κυβάκια, 

Τϊρα δϊςε ςε εμζνα μόνο __ κυβάκια. 

 

Β11. Επίδειξθ δακτφλων ζωσ το 5 (Άτυπθ) 

Διαδικαςία: Ασ γυμνάςουμε λίγο τα δάχτυλά μασ. Δείξε μου 3 δάχτυλα.  

Εάν το παιδί το κάνει ςωςτά λζω: Ωραία, κράτθςεσ 3 δάχτυλα, και ςυνεχίηω με τισ 

υπόλοιπεσ δοκιμαςίεσ.  

Εάν το παιδί χρθςιμοποιεί τα δάχτυλά του για να ςχθματίςει νοθτά το νοφμερο, λζω: 

Υπάρχει κάποιοσ άλλοσ τρόποσ με τον οποίο μπορείσ να μου δείξεισ τον αρικμό; Βγάλε __ 

δάχτυλα.  

Δοκιμαςία a:  Δείξε μου 2 δάκτυλα. 

Δοκιμαςία b:  Δείξε μου 4 δάκτυλα. 

Δοκιμαςία c:  Δείξε μου 5 δάκτυλα. 

ταματϊ τθ διαδικαςία μόλισ το παιδί απαντιςει λάκοσ ςε 2 δοκιμαςίεσ. 

 

Β13. Επόμενοσ αρικμόσ: 1 ζωσ 9 (Άτυπθ) 

Διαδικαςία: Λζω: Μζτρα μαηί μου 1,2,3, και μετά είναι το;  

Εάν το παιδί δεν ανταποκρίνεται (δεν απαντιςει “τζςςερα”) τότε ςταματάω εδϊ.  

Εάν απαντιςει ςωςτά λζω: Ρεσ ότι μετράμε και ζχουμε 4, ποιοσ αρικμόσ είναι μετά; 4 και 

μετά είναι το; Εάν το παιδί δεν απαντιςει ι απαντιςει λάκοσ λζω: 4 και μετά είναι το 5. 

Μετά, ςυνεχίηω με τισ επόμενεσ δοκιμαςίεσ. 

Δοκιμαςία a: 8 και μετά είναι το; 

Δοκιμαςία b: 6 και μετά είναι το; 

Δοκιμαςία c: 9 και μετά είναι το; 
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----------------------------      Ηλικία: 5 ζτη      ---------------------------- 

 

B15. Γράφοντασ νοφμερα: Μονοψιφιοι αρικμοί (Συπικι) 

Διαδικαςία: Θα ςου πω κάποιουσ αρικμοφσ και κα ικελα να τουσ γράψεισ ςτο χαρτί που 

κα ςου δϊςω, εδϊ (δείχνω).  

Ο πρϊτοσ αρικμόσ είναι το 6. Περιμζνω να γράψει το παιδί.  

Ο επόμενοσ αρικμόσ είναι το 4 (περιμζνω).  

Και ο τελευταίωσ αρικμόσ είναι το 8.  

Εάν γράψει τουσ αρικμοφσ ανάποδα, ςτραβά, ι όχι κακαρά το αντιλαμβάνομαι ωσ 

ςωςτό. 

 

Β17. Ζννοια μζρουσ-όλου (Άτυπθ) 

Διαδικαςία: Θα ςου πω μερικζσ ιςτορίεσ και κα ςου κάνω μερικζσ ερωτιςεισ. Εςφ 

μπορείσ να χρθςιμοποιιςεισ τα δάχτυλά ςου, αυτά τα κυβάκια, να ςκεφτείσ με το μυαλό 

ςου ι να μαντζψεισ για να βρεισ τθν απάντθςθ. 

Δοκιμαςία a: Θ Μαρία αγόραςε μερικζσ καραμζλεσ. Θ μαμά τθσ, τθσ αγόραςε ακόμα 4 

καραμζλεσ και τϊρα θ Μαρία ζχει 6 καραμζλεσ. Ρόςεσ καραμζλεσ είχε αγοράςει θ 

Μαρία;  

Δοκιμαςία b: Θ Δανάθ ζχει μερικά κυβάκια. Στο παιχνίδι χάνει τα 2 κυβάκια  και τϊρα 

ζχει 6 κυβάκια. Ρόςα κυβάκια είχε θ Δανάθ πριν αρχίςει το παιχνίδι;  

Δοκιμαςία c: Ρριν αρχίςει το παιχνίδι με τισ μπίλιεσ, ο Κϊςτασ είχε μερικζσ μπίλιεσ ςτο 

χζρι του και κζρδιςε ακόμα 3 μπίλιεσ. Τϊρα ζχει 7 μπίλιεσ. Ρόςεσ μπίλιεσ είχε ο Κϊςτασ 

ςτθν αρχι του παιχνιδιοφ; 

Δοκιμαςία d: Ο Δθμιτρθσ είχε μερικζσ καραμζλεσ ςτθ τςάντα του. Ζφαγε 3 καραμζλεσ 

ςτο διάλειμμα και του ζμειναν 5 καραμζλεσ ςτθν τςάντα του. Ρόςεσ καραμζλεσ είχε ο 

Δθμιτρθσ ςτθν τςάντα που πριν το διάλειμμα;  

 

Β20. Επιλζγοντασ τον μεγαλφτερο αρικμό: υγκρίςεισ αρικμϊν ανάμεςα ςτο 5 και το 10 

(Άτυπθ) 

Διαδικαςία: Ρεσ ότι ζχεισ 10 κυβάκια και εγϊ ζχω μόνο 1. Ροιοσ ζχει πιο πολλά; Εςφ 

ζχεισ, ζτςι δεν είναι; Τϊρα κζλω να μου πεισ ποια είναι πιο πολλά, τα 6 ι τα 7; (παφςθ), 

τα 9 ι τα 8; (παφςθ), τα 5 ι τα 6; (παφςθ), τα 7 ι τα 8; (παφςθ), τα 10 ι τα 9; 
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----------------------------      Ηλικία: 6 ζτη      ---------------------------- 

 

B22. Επόμενοσ αρικμόσ: Διψιφιοι αρικμοί ζωσ το 40 (άτυπθ) 

Διαδικαςία: Μζτρθςε δυνατά μαηί μου 1, 2, 3, 4, και μετά είναι ο αρικμόσ;  

Εάν το παιδί δεν απαντιςει 5, τότε ςταματάω τθ διαδικαςία.  

Εάν το παιδί απαντιςει ςωςτά, λζω: Ρεσ ότι μετράμε και είμαςτε ςτο 3. Ροιοσ αρικμόσ 

είναι μετά; 3 και μετά είναι το; Εάν το παιδί δεν απαντιςει ι απαντιςει λάκοσ λζω: 3 και 

μετά είναι το 4. Ζπειτα ςυνεχίηω με τισ ακόλουκεσ δοκιμαςίεσ: 

Δοκιμαςία a: 25 και μετά είναι το;  

Δοκιμαςία b: 34 και μετά είναι το; 

 

Β24. Προφορικι αντίςτροφθ απαρίκμθςθ από το 10 (Άτυπθ) 

Διαδικαςία: Τϊρα κζλω να μου μετριςεισ αντίςτροφα, όπωσ όταν μετράμε αντίςτροφα 

πριν ξεκινιςει ζνασ αγϊνασ, για παράδειγμα, 3,2,1 πάμε! Τϊρα κζλω να μου μετριςεισ 

αντίςτροφα ξεκινϊντασ από το 10. 

 

Β26. Νοερι πρόςκεςθ: Ακροίςματα από 5 ζωσ 9 (Άτυπθ) 

Διαδικαςία: Βάηω 2 κυβάκια ςτο αριςτερό μου χζρι και 1 ςτο δεξί και λζω: Κοίτα! Σε αυτό 

το χζρι ζχω 2 κυβάκια και ςε αυτό 1. Βλζπεισ; Σϊρα κλείνω τα χζρι μου ζτςι, ϊςτε το παιδί 

να μθν βλζπει πόςα ζχω μζςα ςτισ παλάμεσ μου. Τϊρα κα βάλω τα κυβάκια μαηί. Ρόςα 

είναι 2 και 1 μαηί;  

Εάν το παιδί απαντιςει ςωςτά λζω: Σωςτά! Ζχω 3 κυβάκια όλα μαηί. Ξεκίνθςα με 2 ςτο 

ζνα χζρι και 1 ςτο άλλο, ζτςι ζχω 3 όλα μαηί ςτα χζρια μου.  

Εάν το παιδί απαντιςει λάκοσ, λζω: Πχι, ζχω 3 κυβάκια όλα μαηί, ξεκίνθςα με 2 ςτο 

ζνα χζρι και 1 ςτο άλλο, ζτςι ζχω 3 όλα μαηί ςτα χζρια μου.  

Μαηεφω τα κυβάκια όλα μαηί και λζω: Ασ παίξουμε μερικά ακόμα παιχνίδια με τα 

κυβάκια.  

Δοκιμαςία a: Ζχω 2 κυβάκια ςε αυτό το χζρι και 3 ςε αυτό. Τϊρα τα βάηω όλα μαηί. 

Ρόςα είναι 2 και 3 όλα μαηί;  

Δοκιμαςία b: Ζχω 5 κυβάκια ςε αυτό το χζρι και 3 ςε αυτό. Τϊρα τα βάηω όλα μαηί. 

Ρόςα είναι 5 και 3 όλα μαηί; 
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Δοκιμαςία c: Ζχω 4 κυβάκια ςε αυτό το χζρι και 2 ςε αυτό. Τϊρα τα βάηω όλα μαηί. 

Ρόςα είναι 4 και 2 όλα μαηί; 

 

Β31. Προφορικι μζτρθςθ μονάδων: Ζωσ το 42 (Άτυπθ) 

Διαδικαςία: Θα ικελα να μετριςεισ δυνατά για εμζνα και κα ςου πω εγϊ πότε να 

ςταματιςεισ.  

Εάν το παιδί δεν μιλάει λζω: Μζτρθςε δυνατά μαηί μου, όπωσ κα κάνω κι εγϊ 

1,2,3….Τϊρα ςυνζχιςε ζτςι μόνοσ/θ ςου και μζτρα όςο πιο πολφ μπορείσ.  

Εάν το παιδί μετρά ςωςτά το ςταματάω ςτο 42.  

Εάν το παιδί ςταματιςει πριν το 42 και ζχει μετριςει ςωςτά μζχρι εκείνο το ςθμείο, το 

ρωτάω ποιοσ αρικμόσ είναι μετά και το παροτρφνω να ςυνεχίςει.  

Θ διαδικαςία ολοκλθρϊνεται όταν το παιδί κάνει το πρϊτο του λάκοσ ι εάν το παιδί 

ςταματιςει και επιμζνει ότι δεν μπορεί να μετριςει πιο πάνω.  

 

----------------------------      Ηλικία: 7 ζτη      ---------------------------- 

 

B32. Μετρϊντασ προσ τα πάνω από τον μεγαλφτερο προςκετζο (Άτυπθ) 

Διαδικαςία: Θα ςου πω μερικζσ ιςτορίεσ για τον Κωςτάκθ και τα μπιςκότα του και κα ςου 

κάνω κάποιεσ ερωτιςεισ. Εςφ μπορείσ να βρεισ τισ απαντιςεισ ςε αυτζσ τισ ιςτορίεσ με 

όποιον τρόπο κζλεισ. 

Για παράδειγμα: Θ μαμά του Κωςτάκθ, του δίνει 4 μπιςκότα, αλλά ο Κωςτάκθσ πιρε 

κρυφά ζνα ακόμα μπιςκότο από το βάηο. Ρόςα είναι όλα μαηί 4 μπιςκότα και 1 ακόμα;  

Δοκιμαςία a: Θ φίλθ του Κωςτάκθ του δίνει 3 μπιςκότα. Αλλά ο Κωςτάκθσ δε χόρταςε και 

ηιτθςε από τθ φίλθ του να του δϊςει και άλλα, ζτςι εκείνθ του ζδωςε 6 ακόμα μπιςκότα. 

Ρόςα είναι όλα μαηί 3 μπιςκότα και 6 ακόμα;  

Δοκιμαςία b: Ο Κωςτάκθσ είχε 5 μπιςκότα ςτθ τςάντα του για να φάει ςτο διάλειμμα. 

Επειδι όμωσ πείναγε πάρα πολφ, πιγε ςτο φοφρνο και πιρε ακόμα 7 μπιςκότα. Ρόςα 

είναι όλα μαηί 5 μπιςκότα και 7 ακόμα;  

Δοκιμαςία c: Ρριν πάει για φπνο ο Κωςτάκθσ, θ μαμά του, του ζδωςε 2 μπιςκότα αλλά ο 

Κωςτάκθσ είχε κρυμμζνα κάτω από το μαξιλάρι του 9 ακόμα μπιςκότα. Ρόςα είναι όλα 

μαηί 2 μπιςκότα και 9 ακόμα;  
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Β33. Προφορικι μζτρθςθ ανά δεκάδεσ: ζωσ το 90 (Άτυπθ) 

Διαδικαςία:  Μζτρα ανά 10 ζτςι: 10, 20, 30…Συνζχιςε εςφ τϊρα! 

 

Β38. Απαρίκμθςθ: 11 ζωσ 20 αντικείμενα (Άτυπθ) 

Διαδικαςία: Μζτρα αυτζσ τισ τελείεσ με το δάχτυλό ςου και (μετά) πεσ μου πόςεσ είναι. 

Κάντο με προςοχι.  

Εάν το παιδί δεν τισ δείχνει με το δάχτυλό του λζω: Ρροςπάκθςε να ακουμπάσ κάκε 

μία τελεία κακϊσ μετράσ. 

Αφοφ το παιδί ολοκλθρϊςει τθ δοκιμαςία a (Κάρτα Β38-α), δίνω τθν Κάρτα Β38-b. 

 

Β39. Επόμενοσ αρικμόσ: Διψιφιοι αρικμοί ζωσ το 90. 

Διαδικαςία: Ρεσ ότι μετράμε 1,2,3.  Ροιοσ είναι ο επόμενοσ αρικμόσ;  3 και μετά είναι το;  

Εάν το παιδί δεν ανταποκρίνεται ι απαντιςει λάκοσ λζω: 3, και μετά ζρχεται το 4.  

Ζπειτα, ςυνεχίηω με τισ επόμενεσ δοκιμαςίεσ. 

Δοκιμαςία a: 59 και μετά είναι το;  

Δοκιμαςία b: 79 και μετά είναι το; 

 

Β41. Αφαίρεςθ: Ν-Ν και Ν-1 (Συπικι) 

Διαδικαςία: Τϊρα κα κάνουμε κάποια προβλιματα αφαίρεςθσ. Θα μου πεισ γριγορα 

ποια νομίηεισ ότι είναι θ απάντθςθ. Έλα να κάνουμε πρώτα αυτό το παράδειγμα, πριν 

ξεκινήςουμε. Ρόςο κάνει αν από το 2 βγάλω 1; Ρεσ μου αυτό που ςου ζρχεται πρϊτα ςτο 

μυαλό όταν ςου πω Ρόςο κάνει αν από το 2 βγάλω 1; Καλφπτω τθν κάρτα πριν το παιδί 

δϊςει τθν απάντθςθ. Αφοφ απαντιςει το παιδί ςυνεχίηω με τισ δοκιμαςίεσ.  Τϊρα ασ 

κάνουμε αυτό... 

Δοκιμαςία a: Ρόςο κάνει 3 βγάηω 3; (καλφπτω τθν κάρτα).  

Δοκιμαςία b: Ρόςο κάνει 5 βγάηω 1; (καλφπτω τθν κάρτα). 

Δοκιμαςία c: Ρόςο κάνει 6 βγάηω 6; (καλφπτω τθν κάρτα). 

Δοκιμαςία d: Ρόςο κάνει 8 βγάηω 1; (καλφπτω τθν κάρτα). 

 

B42. Προφορικι μζτρθςθ ανά δεκάδεσ: από 100 ζωσ 190 (Άτυπθ) 

Διαδικαςία: Μζτρα ανά 10 για μζνα, ξεκινϊντασ από το 100.  
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Εάν το παιδί δεν ανταποκρίνεται του λζω: Μζτρα ανά 10 ζτςι: 100, 110, 120…Συνζχιςε 

εςφ τϊρα! 

 

----------------------------      Ηλικία: 8 ζτη      ---------------------------- 

 

B43. Πρόςκεςθ: Άκροιςμα ζωσ 9 (Συπικι) 

Διαδικαςία: Τϊρα κα ςου δείξω μερικζσ προςκζςεισ. Θα μου πεισ γριγορα ποια νομίηεισ 

ότι είναι θ απάντθςθ. Ζλα να κάνουμε πρϊτα αυτό το παράδειγμα πριν ξεκινιςουμε. 

Δείχνω ςτο παιδί ςτθν Κάρτα Β43, το κουτί εξάςκθςθσ (“practice”). Ρόςο κάνει 2 και 2; Ρεσ 

μου αυτό που ςου ζρχεται πρϊτα ςτο μυαλό όταν ςου πω, Ρόςο κάνει 2 και 2; Καλφπτω 

τθν κάρτα.  

Αφοφ απαντιςει το παιδί προχωράω με τισ δοκιμαςίεσ και λζω: Τϊρα ασ κάνουμε αυτό.  

Δοκιμαςία a: Ρόςο κάνει 4 και 5; (καλφπτω τθν κάρτα). 

Δοκιμαςία b: Ρόςο κάνει 5 και 3; (καλφπτω τθν κάρτα). 

 

Β44. Διαβάηοντασ αρικμοφσ: Σριψιφιοι αρικμοί (Συπικι) 

Διαδικαςία: Δείχνω ςτο παιδί τθν κάρτα, δείχνω τον αρικμό 107 και λζω: Ροιοσ αρικμόσ 

είναι αυτόσ; ι εάν είναι απαραίτθτο λζω: Διάβαςζ μου αυτόν τον αρικμό. Κάνω το ίδιο 

για το 164 και το 270.  

    Εάν το παιδί διαβάηει ζνα ζνα τα ψθφία (π.χ. “ζνα”, “μθδζν”, “επτά”) λζω: Ρωσ 

αλλιϊσ μποροφμε να ποφμε αυτόν τον αρικμό; 

 

Β45. Γράφοντασ νοφμερα: Σριψιφιοι αρικμοί (Συπικι) 

Διαδικαςία: Θα ςου πω κάποιουσ αρικμοφσ και κα ικελα να τουσ γράψεισ  ςτο χαρτί που 

κα ςου δϊςω, εδϊ (δείχνω).  

Ο πρϊτοσ αρικμόσ είναι το 105. Περιμζνω να γράψει το παιδί.  

Ο επόμενοσ αρικμόσ είναι το 280 (περιμζνω).  

*Εδϊ ΔΕΝ είναι αποδεκτό ωσ ςωςτό αν υπάρχει αντιςτροφι ψθφίων! 

 

Β47. Δεκάδεσ ςε μια εκατοντάδα (Συπικι) 
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Διαδικαςία: Δείχνω ςτο παιδί τθν Κάρτα Β47 και λζω: Σε αυτι τθν εικόνα βλζπουμε ζνα 

νόμιςμα των 100 ευρϊ. Το χαρτονόμιςμα των 100 € πόςα χαρτονομίςματα των 10 € 

είναι;  

Εάν το παιδί δείχνει ότι δεν καταλαβαίνει λζω: Εάν ικελεσ να αλλάξεισ το 100ευρω με 

10ευρα, πόςα δεκάευρα κα ζπαιρνεσ πίςω;   

 

B49. Ακρίβεια γραπτισ πρόςκεςθσ: Διψιφιοι προςκετζοι χωρίσ κρατοφμενο (Συπικι) 

Διαδικαςία: Δείχνω ςτο παιδί το χαρτί που ζχει για να γράφει (ςτο φυλλάδιο εξζταςθσ) ςτο 

κουτί  Β49 του λζω: Κάνε αυτζσ εδϊ τισ προςκζςεισ. 

 

Β50. Αφαίρεςθ: Μ-Ν=Ν (Συπικι) 

Διαδικαςία: Τϊρα κα κάνουμε μερικζσ αφαιρζςεισ. Θα μου πεισ γριγορα ποια νομίηεισ 

ότι είναι θ απάντθςθ. Έλα να κάνουμε πρώτα αυτό το παράδειγμα, πριν ξεκινήςουμε. 

Ρόςο κάνει αν από το 2 βγάλω 1; Ρεσ μου αυτό που ςου ζρχεται πρϊτα ςτο μυαλό όταν 

ςου πω Ρόςο κάνει αν από το 2 βγάλω 1; Καλφπτω τθν κάρτα πριν το παιδί δϊςει τθν 

απάντθςθ. Αφοφ απαντιςει το παιδί ςυνεχίηω με τισ δοκιμαςίεσ.  Τϊρα ασ κάνουμε αυτό... 

Δοκιμαςία a: Ρόςο κάνει 10 βγάηω 5; (καλφπτω τθν κάρτα).  

Δοκιμαςία b: Ρόςο κάνει 14 βγάηω 7; (καλφπτω τθν κάρτα). 

 

B52. Νοερι πρόςκεςθ/αφαίρεςθ: Δεκάδα ±10 (Συπικι) 

Διαδικαςία: Τϊρα κα ςου πω μερικζσ ιςτορίεσ για το Γιϊργο και το βιντεοπαιχνίδι του. Σε 

κάκε ιςτορία κα μου λεσ όςο πιο γριγορα μπορείσ πόςουσ πόντουσ ζχει κάκε φορά ο 

Γιϊργοσ.  

Δοκιμαςία a: Σε ζνα βιντεοπαιχνίδι ο Γιϊργοσ είχε 50 πόντουσ και κζρδιςε 10 ακόμα. 

Ρόςουσ πόντουσ ζχει τϊρα όλουσ μαηί;  

Δοκιμαςία b: Σε ζνα βιντεοπαιχνίδι ο Γιϊργοσ είχε 30 πόντουσ και κζρδιςε 10 ακόμα. 

Ρόςουσ πόντουσ ζχει τϊρα όλουσ μαηί;  

Δοκιμαςία c: Σε ζνα βιντεοπαιχνίδι ο Γιϊργοσ είχε 40 πόντουσ αλλά ζχαςε 10. Με πόςουσ 

πόντουσ ζμεινε  τϊρα;  

Δοκιμαςία d: Σε ζνα βιντεοπαιχνίδι ο Γιϊργοσ είχε 70 πόντουσ και κζρδιςε 10 ακόμα. 

Ρόςουσ πόντουσ ζχει τϊρα όλουσ μαηί;   
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Δοκιμαςία e: Σε ζνα βιντεοπαιχνίδι ο Γιϊργοσ είχε 60 πόντουσ αλλά ζχαςε 10. Με πόςουσ 

πόντουσ ζμεινε  τϊρα;  

Δοκιμαςία f: Σε ζνα βιντεοπαιχνίδι ο Γιϊργοσ είχε 80 πόντουσ αλλά ζχαςε 10. Με πόςουσ 

πόντουσ ζμεινε  τϊρα; 

 

Β53. Εκατοντάδεσ ςε μια χιλιάδα (Συπικι) 

Διαδικαςία: Δείχνω ςτο παιδί τθν Κάρτα Β53 και λζω: Σε αυτι τθν εικόνα βλζπουμε ζνα 

νόμιςμα των 1000 ευρϊ. Το χαρτονόμιςμα των 1000 € πόςα χαρτονομίςματα των 100 € 

είναι;  

Εάν το παιδί δείχνει ότι δεν καταλαβαίνει λζω: Εάν ικελεσ να αλλάξεισ το 1000ευρω με 

100ευρα, πόςα 100ευρα κα ζπαιρνεσ πίςω;   

 

Β56. Αφαίρεςθ: 10 – Ν (Συπικι) 

Διαδικαςία: Τϊρα κα κάνουμε κάποια προβλιματα αφαίρεςθσ. Θα μου πεισ γριγορα 

ποια νομίηεισ ότι είναι θ απάντθςθ. Έλα να κάνουμε πρώτα αυτό το παράδειγμα, πριν 

ξεκινήςουμε. Ρόςο κάνει αν από το 2 βγάλω 1; Ρεσ μου αυτό που ςου ζρχεται πρϊτα ςτο 

μυαλό όταν ςου πω Ρόςο κάνει αν από το 2 βγάλω 1; Καλφπτω τθν κάρτα. Αφοφ 

απαντιςει το παιδί ςυνεχίηω με τισ δοκιμαςίεσ.  Τϊρα ασ κάνουμε αυτό... 

Δοκιμαςία a: Ρόςο κάνει 10 βγάηω 4; (καλφπτω τθν κάρτα).  

Δοκιμαςία b: Ρόςο κάνει 10 βγάηω 7; (καλφπτω τθν κάρτα). 

 

Β57. Προςκζτοντασ πολλαπλάςια του 10. 

Διαδικαςία: Λζω ςτο παιδί: Ζχω κάποιεσ ερωτιςεισ ςχετικά με τθν πρόςκεςθ χρθμάτων. 

Ρεσ ότι ζχεισ μερικά χριματα και εγϊ ςου δίνω μερικά ακόμα.  

Δοκιμαςία a: Εάν ζχεισ 7 ευρϊ και εγϊ ςου δϊςω 1 δεκάευρω, πόςα χριματα κα ζχεισ 

ςυνολικά;  

Δοκιμαςία b: Εάν ζχεισ 5 ευρϊ και εγϊ ςου δϊςω 2 δεκάευρα, πόςα χριματα κα ζχεισ 

ςυνολικά;  

Δοκιμαςία c: Εάν ζχεισ 6 ευρϊ και εγϊ ςου δϊςω 3 δεκάευρα, πόςα χριματα κα ζχεισ 

ςυνολικά;  

Δοκιμαςία d: Εάν ζχεισ 3 ευρϊ και εγϊ ςου δϊςω 10 δεκάευρα, πόςα χριματα κα ζχεισ 

ςυνολικά;  
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Δοκιμαςία e: Εάν ζχεισ 26 ευρϊ και εγϊ ςου δϊςω 1 δεκάευρω, πόςα χριματα κα ζχεισ 

ςυνολικά;  

 

Β59. Διαδικαςία γραπτισ πρόςκεςθσ: Ευκυγράμμιςθ (Συπικι) 

Διαδικαςία: Δείχνω ςτθν Κάρτα Β59 και λζω: Ηιτθςαν από το Σταμάτθ να γράψει τθν 

πρόςκεςθ 42 ςυν 6, κάκετα. Ζβαλε ςωςτά τον ζναν αρικμό κάτω από τον άλλο ι λάκοσ; 

Κάνω το ίδιο για τισ δοκιμαςίεσ a, b, c και d. 

Δοκιμαςία a: 64 ςυν 5. 

Δοκιμαςία b: 153 ςυν 25. 

Δοκιμαςία c: 341 ςυν 45. 

Δοκιμαςία d: 422 ςυν 36. 

 

Β61. Πρόςκεςθ: Αρικμοί με άκροιςμα μεγαλφτερο του 10 (Συπικι) 

Διαδικαςία: Τϊρα κα ςου δείξω μερικζσ προςκζςεισ. Θα μου πεισ γριγορα ποια νομίηεισ 

ότι είναι θ απάντθςθ. Ζλα να κάνουμε πρϊτα αυτό το παράδειγμα πριν ξεκινιςουμε. 

Δείχνω ςτο παιδί ςτθν Κάρτα Β61 Ρόςο κάνει 2 και 2; Ρεσ μου αυτό που ςου ζρχεται 

πρϊτα ςτο μυαλό όταν ςου πω, Ρόςο κάνει 2 και 2; Καλφπτω τθν κάρτα.  

Αφοφ απαντιςει το παιδί προχωράω με τισ δοκιμαςίεσ και λζω: Τϊρα ασ κάνουμε αυτό.  

Δοκιμαςία a: Ρόςο κάνει 9 και 4; (καλφπτω τθν κάρτα). 

Δοκιμαςία b: Ρόςο κάνει 8 και 7; (καλφπτω τθν κάρτα). 

 

Β63. Διαδικαςία γραπτισ πρόςκεςθσ: Σριψιφιοι προςκετζοι με κρατοφμενο (Συπικι) 

Διαδικαςία: Δείχνω ςτο παιδί το χαρτί που ζχει για να γράφει (ςτο φυλλάδιο εξζταςθσ) ςτο 

κουτί  Β63 του λζω: Κάνε αυτζσ τισ προςκζςεισ. Γράψε ότι πράξεισ κάνεισ ςτο χαρτί και 

πεσ μου τι κάνεισ κάκε φορά. Εξιγθςζ μου τι κάνεισ κάκε φορά για να λφςεισ το 

πρόβλθμα. 

 

Β64. Αφαιρϊντασ πολλαπλάςια του 10 

Διαδικαςία: Ζχω κάποιεσ ερωτιςεισ ςχετικά με τθν αφαίρεςθ χρθμάτων. Ρεσ ότι ζχεισ 

μερικά χριματα και δίνεισ μερικά ςε εμζνα.  

Δοκιμαςία a: Εάν ζχεισ 19 ευρϊ και μου δϊςεισ 1 δεκάευρω, πόςα χριματα κα ςου 

μείνουν;  
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Δοκιμαςία b: Εάν ζχεισ 45 ευρϊ και μου δϊςεισ 2 δεκάευρα, πόςα χριματα κα ςου 

μείνουν;  

Δοκιμαςία c: Εάν ζχεισ 52 ευρϊ και μου δϊςεισ  1 δεκάευρω, πόςα χριματα κα ςου 

μείνουν; 

Δοκιμαςία d: Εάν ζχεισ 78 ευρϊ και μου δϊςεισ  7 δεκάευρα, πόςα χριματα κα ςου 

μείνουν;  

Δοκιμαςία e: Εάν ζχεισ 116 ευρϊ και μου δϊςεισ 1 δεκάευρω, πόςα χριματα κα ςου 

μείνουν; 

 

Β65. Νοερι αφαίρεςθ: Δεκάδεσ (teens) μείον μονοψιφιοι αρικμοί (Άτυπθ) 

Διαδικαςία: Τϊρα κα ςου πω μερικά προβλιματα αφαίρεςθσ να τα κάνεισ με το μυαλό 

ςου. Για παράδειγμα πόςα μιλα κα ζχω εάν από τα 8 μιλα βγάλω τα 4 μιλα; 

Ρροςπάκθςε να βρεισ τθν ςωςτι απάντθςθ κάκε φορά. Μπορείσ να τθ βρεισ με όποιο 

τρόπο κζλεισ. 

Δοκιμαςία a: Ρόςα μιλα κα ζχω αν από τα 17 μιλα βγάλω τα 9;  

Δοκιμαςία b: Ρόςα μιλα κα ζχω αν από τα 18 μιλα βγάλω τα 5;  

Δοκιμαςία c: Ρόςα μιλα κα ζχω αν από τα 16 μιλα βγάλω τα 4; 

 

Β66. Ελάχιςτα και μζγιςτα ψθφία (Συπικι) 

Διαδικαςία: Δείχνω ςτο παιδί τθν Κάρτα Β66 και λζω: Εδϊ είναι γραμμζνοι μερικοί 

αρικμοί. Εδϊ είναι το 3, είναι ζνασ μονοψιφιοσ αρικμόσ (δείχνω τον αρικμό), λζγεται 

ζτςι γιατί όταν τον γράφουμε χρειαηόμαςτε ζνα μόνο νοφμερο. Το 24 είναι διψιφιοσ 

αρικμόσ γιατί όταν το γράφουμε χρειαηόμαςτε 2 νοφμερα. Το 578 είναι τριψιφιοσ 

αρικμόσ γιατί όταν το γράφουμε χρειαηόμαςτε 3 νοφμερα. Απομακρφνω τθν κάρτα και 

δείχνω ςτο παιδί από το φφλλο απαντιςεων το κουτί Β66 και λζω: Γράψε εδϊ τισ 

απαντιςεισ για αυτά που κα ςε ρωτιςω.  

Δοκιμαςία a: Ροιοσ είναι ο μικρότεροσ μονοψιφιοσ αρικμόσ; 

Δοκιμαςία b: Ροιοσ είναι ο μεγαλφτεροσ μονοψιφιοσ αρικμόσ; 

Δοκιμαςία c: Ροιοσ είναι ο μικρότεροσ διψιφιοσ αρικμόσ; 

Δοκιμαςία d: Ροιοσ είναι ο μεγαλφτεροσ διψιφιοσ αρικμόσ; 

Δοκιμαςία e: Ροιοσ είναι ο μικρότεροσ τριψιφιοσ αρικμόσ; 

Δοκιμαςία f: Ροιοσ είναι ο μεγαλφτεροσ τριψιφιοσ αρικμόσ; 
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Β67. Νοερι πρόςκεςθ: Αρικμοί μεγαλφτεροι του 10 (Άτυπθ) 

Διαδικαςία: Τϊρα κα ςου πω μερικά προβλιματα πρόςκεςθσ να τα κάνεισ με το μυαλό 

ςου. Για παράδειγμα πόςα είναι 5 μιλα και 5 μιλα; Ρροςπάκθςε να βρεισ τθν ςωςτι 

απάντθςθ κάκε φορά. Μπορείσ να τθ βρεισ με όποιο τρόπο κζλεισ. 

Δοκιμαςία a: Ρόςα είναι 20 μιλα και 14 μιλα; 

Δοκιμαςία b: Ρόςα είναι 17 μιλα και 12 μιλα; 

Δοκιμαςία c: Ρόςα είναι 15 μιλα και 13 μιλα;   

 

Β68. Προφορικι μζτρθςθ ανά 4: Ζωσ το 24 (Άτυπθ) 

Διαδικαςία: Μζτρα ανά 4 για μζνα. 

Εάν το παιδί δεν ανταποκρίνεται του λζω: Μζτρα ανά 4 ζτςι: 4, 8, 12…Συνζχιςε εςφ 

τϊρα! 

 

Β72. Νοερι αφαίρεςθ: Αρικμοί με πολλά ψθφία (Άτυπθ) 

Διαδικαςία: Τϊρα κα ςου πω μερικά προβλιματα αφαίρεςθσ να τα κάνεισ με το μυαλό 

ςου. Για παράδειγμα πόςα μιλα κα ζχω εάν από τα 8 μιλα βγάλω τα 4 μιλα; 

Ρροςπάκθςε να βρεισ τθν ςωςτι απάντθςθ κάκε φορά. Μπορείσ να τθ βρεισ με όποιο 

τρόπο κζλεισ. 

Δοκιμαςία a: Ρόςα μιλα κα ζχω αν από τα 18 μιλα βγάλω τα 13;  

Δοκιμαςία b: Ρόςα μιλα κα ζχω αν από τα 17 μιλα βγάλω τα 12;  

Δοκιμαςία c: Ρόςα μιλα κα ζχω αν από τα 22 μιλα βγάλω τα 15; 
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Ραράρτθμα Γ1 
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Ραράρτθμα Γ2 
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Ραράρτθμα Γ3 

 

 
 
 
 

 



 

 - 136 - 

 
 

 


