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Τι είναι ; 

Το MathPro Test (Τεστ Μαθηματικού Προφίλ (& Δυσαριθμησίας) είναι το πρώτο 
πανελλαδικά σταθμισμένο ψηφιακό εργαλείο αξιολόγησης μαθηματικών δεξιοτήτων 
μαθητών Α΄ έως Στ΄ Δημοτικού [1] που καταγράφει τα δυνατά και αδύναμα σημεία τους 
στα Mαθηματικά σκιαγραφώντας έτσι το ατομικό μαθηματικό προφίλ τους, καθώς κι 
έγκαιρης ανίχνευσης ειδικών Μαθησιακών Δυσκολιών στα Μαθηματικά 
–Δυσαριθμησίας αλλά και της χαρισματικότητας. 

Το MathPro Test περιλαμβάνει 18 δραστηριότητες οι οποίες έχουν κατηγοριοποιηθεί με 
κριτήριο τις γνωστικές δεξιότητες που φαίνεται να εδράζονται στους εξής τέσσερις τομείς: 
Επίγνωση αριθμού, Μνήμης, Συλλογιστικής και Οπτικο-χωρικό. 

Σε ποιους απευθύνεται; 

Απευθύνεται σε ειδικούς που ασχολούνται με παιδιά που αντιμετωπίζουν μαθησιακές 
δυσκολίες.  

● Σε ειδικούς που επιθυμούν να διερευνήσουν τόσο τα δυνατά όσο και τα 
αδύναμα σημεία ενός παιδιού στα μαθηματικά προκειμένου να σχεδιάσουν ένα 
πρόγραμμα διδασκαλίας που είναι συμβατό με το εξατομικευμένο μαθηματικό 
προφίλ κάθε παιδιού αξιοποιώντας κυρίως τα δυνατά του σημεία. 

● Σε ειδικούς που επιθυμούν να διαπιστώσουν – διαγνώσουν το κατά πόσο ένα παιδί 
αντιμετωπίζει ειδικές μαθησιακές δυσκολίες στα μαθηματικά – Δυσαριθμησία. Σε 
αυτήν την περίπτωση δίνεται η δυνατότητα εντοπισμού με ακρίβεια του μαθηματικού 
τομέα-ων που παρουσιάζεται το πρόβλημα. 

● Σε ερευνητές που επιθυμούν είτε να μελετήσουν συγκεκριμένου τύπου μαθηματικές 
δεξιότητες των παιδιών είτε να διεξάγουν έρευνες παρέμβασης με βάση το 
μαθηματικό προφίλ των συμμετεχόντων στην έρευνα. 

Ποιες είναι οι δραστηριότητες του MathPro Test; 

Οι δραστηριότητες επιλέγονται/προσαρμόζονται ανά τάξη είτε μέσω προκαθορισμένων 
κριτηρίων τερματισμού είτε μέσω κριτηρίων διακοπής (π.χ. διακοπή μετά από τρεις 
συνεχόμενες λανθασμένες απαντήσεις) σε εκείνες τις δραστηριότητες που οι δοκιμασίες 
παρουσιάζουν αυξανόμενη δυσκολία. 



Το MathPro Test περιλαμβάνει 18 δοκιμασίες που ταξινομούνται στους τομείς που 
παρατίθενται στον ακόλουθο πίνακα: 

1. Σύγκριση μονοψήφιων αριθμών Αριθμητικός ΕΠΙΓΝΩΣΗ ΑΡΙΘΜΟΥ 

2. Σύγκριση πολυψήφιων αριθμών 

3. Σύγκριση κουκίδων Χωρικός 

4. Άμεση εκτίμηση κουκίδων 

5. Υπαγόρευση αριθμών Μέτρηση ΜΝΗΜΗ 

6. Επόμενος αριθμός 

7. Προηγούμενος αριθμός 

8. Απαρίθμηση 

9. Ανάκληση αθροισμάτων Ανάκληση 

10. Ανάκληση γινομένων 

11. Νοεροί υπολογισμοί Αριθμητικός ΣΥΛΛΟΓΙΣΤΙΚΗ 

12. Προβλήματα 

13. Αρχές αριθμητικής 

14. Αριθμητικά μοτίβα 

15. Αριθμογραμμές 0-100 Χωρικός 

16. Αριθμογραμμές 0-1000 

17. Τετράγωνα 

18. Κύβοι 

 

Ο τομέας της επίγνωσης αριθμού αναφέρεται βασικές αριθμητικές δεξιότητες οι οποίες 
θεωρούνται θεμελιώδη στοιχεία στη μάθηση των μαθηματικών. Πιο συγκεκριμένα 
περιλαμβάνει δραστηριότητες που αξιολογούν την ικανότητα του παιδιού να επιλέγει μεταξύ 
συνόλων αντικειμένων το μεγαλύτερο αριθμητικά σύνολο, καθώς και την ικανότητα να 
επιλέγει όσο πιο γρήγορα μπορεί το μεγαλύτερο αριθμό μεταξύ μονοψήφιων ή πολυψήφιων 
αριθμών. Ο τομέας της μνήμης περιλαμβάνει δραστηριότητες που αξιολογούν δεξιότητες 
που βασίζονται στις αρχές της μέτρησης όπως η μέτρηση αντικειμένων, η καταγραφή 
αραβικών αριθμών που υπαγορεύονται, η εύρεση του επόμενου ή του προηγούμενου ενός 
ακέραιου αριθμού. Άλλες δραστηριότητες αυτού του τομέα αναφέρονται σε δεξιότητες 
απομνημόνευσης και ανάκτησης αριθμητικών δεδομένων πρόσθεσης και πολλαπλασιασμού 
(προπαίδεια). Ένα μεγάλο μέρος του τεστ αξιολογεί τη συλλογιστική ικανότητα μέσα από 



αριθμητικές δραστηριότητες, όπως νοεροί υπολογισμοί με πολυψήφιους αριθμούς, επίλυση 
αριθμητικών προβλημάτων (πιο συγκεκριμένα τη λήψη απόφασης), την κατανόηση βασικών 
αρχών των μαθηματικών (παραγωγική συλλογιστική) και αριθμητικά μοτίβα (επαγωγική 
συλλογιστική). Οι υπόλοιπες δραστηριότητες αξιολογούν συλλογιστική αλλά οπτικοχωρικού 
τύπου όπως είναι οι αριθμογραμμές και η ανάλυση δισδιάστατων και τρισδιάστατων 
σχημάτων 

Ποια είναι τα χαρακτηριστικά του; 

1. Χορηγείται διαδικτυακά μέσω ηλεκτρονικού υπολογιστή, ανεξαρτήτως του 
λειτουργικού του συστήματος και της γεωγραφικής περιοχής που βρίσκεται ο 
χρήστης. 

2. Όλες οι απαντήσεις δίνονται αποκλειστικά μέσω του ποντικιού του υπολογιστή, 
οπότε το παιδί δε χρειάζεται να γράψει ή να πει κάτι. Οι απαντήσεις 
καταγράφονται κωδικοποιημένα σε ηλεκτρονική βάση δεδομένων και επεξεργάζονται 
με τέτοιο τρόπο που διασφαλίζει την απόρρητη φύση τους . 

3. Δεν απαιτείται εξειδικευμένος εξεταστής για να δώσει οδηγίες καθώς αυτές δίνονται 
από τον υπολογιστή μέσω βίντεο και εικόνων αλλά και προφορικών και 
γραπτών μηνυμάτων. Οι οδηγίες κάθε δραστηριότητας είναι σαφείς και μπορούν να 
επαναληφθούν όσες φορές ζητηθούν από τον χρήστη. Μετά το βίντεο των οδηγιών, 
ακολουθούν τρεις δοκιμασίες πρακτικής εξάσκησης. 

4. Το MathPro Test μπορεί εύκολα να χορηγηθεί τόσο σε ατομικό όσο και σε 
ομαδικό επίπεδο (για παράδειγμα ταυτόχρονη χορήγηση στους μαθητές ενός 
ολόκληρου σχολείου σε μια μέρα - σε αυτή την περίπτωση απαιτούνται ακουστικά) 

5. Σε όλες τις δραστηριότητες καταγράφεται η ακρίβεια των απαντήσεων ενώ σε 
κάποιες εξ αυτών υπολογίζεται και ο χρόνος απόκρισης. 

6. Με την ολοκλήρωση του τεστ, εξάγεται αυτόματα μια συνοπτική αναφορά με τη 
βαθμολογία του χρήστη ανά δραστηριότητα μέσω εύκολα αναγνώσιμου 
διαβαθμισμένου ραβδογράμματος και συνοπτικών πινάκων καθώς και αναλυτική 
αναφορά της ακρίβειας των απαντήσεων και του χρόνου απόκρισης ανά 
δραστηριότητα. Τέλος εξάγεται πλήρης αναφορά ανάλυσης των λαθών. 

Σε τι χρησιμεύει; 

1. Στην πλήρη καταγραφή των δυνατών και αδύναμων σημείων του μαθητή στα 
Μαθηματικά σκιαγραφώντας έτσι το ατομικό του μαθηματικό προφίλ, και 
αναδεικνύοντας τον τρόπο με τον οποίο μπορεί να μάθει αποτελεσματικότερα στα 
Μαθηματικά. 

2. Στην κατάρτιση κατάλληλων διαφοροποιημένων εκπαιδευτικών στρατηγικών, 
στοχεύοντας τόσο στην αντιμετώπιση των αδυναμιών των μαθητών αλλά κυρίως 
ενδυναμώνοντας τα δυνατά τους σημεία έτσι ώστε να αντισταθμίσουν τις 
ενδεχόμενες δυσκολίες τους, ανεξάρτητα με τη ειδική δυσκολία που μπορεί ένας 
μαθητής να έχει διαγνωστεί (π.χ. δυσαριθμησία, δυσλεξία, ΔΕΠΥ, αυτισμό, κ.α.) 

3. Στη διαφοροποίηση του εκπαιδευτικού προγράμματος των Μαθηματικών, ώστε να 
ανταποκριθεί και στις ανάγκες μαθητών με ιδιαίτερη κλίση στο μάθημα αυτό 
(χαρισματικότητα στα μαθηματικά) 

 



Ποιο είναι το θεωρητικό υπόβαθρο του MathPro Test; 

Με βάση τα σύγχρονα ερευνητικά δεδομένα, η μαθηματική επίδοση και κατά συνέπεια η 
εμφάνιση δυσκολιών στα Μαθηματικά,συνιστά ένα σύνθετο και πολυπαραγοντικό φαινόμενο 
που απαιτεί μια πολύπλευρη-ολιστική προσέγγιση, δεδομένης και της ανομοιογένειας των 
συμπτωμάτων των ατόμων που παρουσιάζουν μη τυπική ανάπτυξη μαθηματικών 
δεξιοτήτων. Η ανάγκη αντιμετώπισης του παραπάνω φαινομένου οδήγησε στην ανάπτυξη 
ενός θεωρητικού, αρχικά, μοντέλου κατηγοριοποίησης των βασικών μαθηματικών 
δεξιοτήτων με κριτήριο τις απαιτούμενες γνωστικές δεξιότητες (ειδικού ή γενικού γνωστικού 
τομέα) στις οποίες φαίνεται να εδράζονται, το οποίο και φαίνεται να επιβεβαιώνεται από τα 
μέχρι στιγμής ευρήματα εμπειρικών μελετών που έχουν διεξαχθεί. 

Αυτό το μοντέλο κατηγοριοποιεί τις βασικές μαθηματικές δεξιότητες με κριτήριο τις γνωστικές 
δεξιότητες στις οποίες εδράζονται και απαρτίζεται από τους εξής τομείς:  

1.  επίγνωσης αριθμού,  
2. μνήμης,  
3. συλλογιστικής και  
4. οπτικοχωρικός  

και αποτελεί τη θεωρητική βάση του MathProTest. Με βάση αυτό το τετραπλό μοντέλο 
επιχειρείται μια διευρυμένη διερεύνηση των μαθηματικών δεξιοτήτων και γνώσεων με σκοπό 
τη σκιαγράφηση του γνωστικού προφίλ κάθε μαθητή στα Μαθηματικά. 

Επομένως, το μαθηματικό προφίλ των μαθητών που αντιμετωπίζουν Μαθησιακές Δυσκολίες 
στα Μαθηματικά μπορεί να περιγραφεί από χαμηλή επίδοση σε κάποιον τομέα μεμονωμένα 
ή σε οποιονδήποτε συνδυασμό τομέων του τετραπλού μοντέλου, καταγράφοντας 
παράλληλα τα δυνατά του σημεία στα μαθηματικά. 

Πώς μπορεί να βοηθήσει εκπαιδευτικούς και ειδικούς; 

● Στην πλήρη καταγραφή των δυνατών και αδύναμων σημείων του μαθητή στα 
Μαθηματικά σκιαγραφώντας έτσι το ατομικό του μαθηματικό προφίλ, και 
αναδεικνύοντας τον τρόπο με τον οποίο μπορεί να μάθει αποτελεσματικότερα στα 
Μαθηματικά. 

● Στην κατάρτιση κατάλληλων διαφοροποιημένων εκπαιδευτικών στρατηγικών, 
στοχεύοντας τόσο στην αντιμετώπιση των αδυναμιών των μαθητών αλλά κυρίως 
ενδυναμώνοντας τα δυνατά τους σημεία έτσι ώστε να αντισταθμίσουν τις 
ενδεχόμενες δυσκολίες τους, ανεξάρτητα με τη ειδική δυσκολία που μπορεί ένας 
μαθητής να έχει διαγνωστεί (π.χ. Δυσαριθμησία, Δυσλεξία, ΔΕΠΥ, Αυτισμό, κ.α.). 

● Στη διαφοροποίηση του εκπαιδευτικού προγράμματος των Μαθηματικών, ώστε να 
ανταποκριθεί και στις ανάγκες μαθητών με ιδιαίτερη κλίση στο μάθημα αυτό 
(χαρισματικότητα στα μαθηματικά) 



Ποια είναι τα πλεονεκτήματα του MathPro Test; 

● Χορηγείται διαδικτυακά μέσω ηλεκτρονικού υπολογιστή, ανεξαρτήτως του 
λειτουργικού του συστήματος και της γεωγραφικής περιοχής που βρίσκεται ο 
χρήστης. 

● Όλες οι απαντήσεις δίνονται αποκλειστικά μέσω του ποντικιού του υπολογιστή, 
οπότε το παιδί δε χρειάζεται να γράψει ή να πει κάτι Οι απαντήσεις καταγράφονται 
κωδικοποιημένα σε ηλεκτρονική βάση δεδομένων και επεξεργάζονται με τέτοιο 
τρόπο που διασφαλίζει την απόρρητη φύση τους. 

● Δεν απαιτείται εξειδικευμένος εξεταστής για να δώσει οδηγίες καθώς αυτές δίνονται 
από τον υπολογιστή μέσω βίντεο και εικόνων αλλά και προφορικών και γραπτών 
μηνυμάτων, διασφαλίζοντας έτσι την αμερόληπτη χορήγηση του τεστ. Οι οδηγίες 
κάθε δραστηριότητας είναι σαφείς και μπορούν να επαναληφθούν όσες φορές 
ζητηθούν από τον χρήστη. Μετά το βίντεο των οδηγιών, ακολουθούν τρεις δοκιμασίες 
πρακτικής εξάσκησης. 

● Το MathPro Test μπορεί εύκολα να χορηγηθεί τόσο σε ατομικό όσο και σε ομαδικό 
επίπεδο (για παράδειγμα ταυτόχρονη χορήγηση στους μαθητές ενός ολόκληρου 
σχολείου σε μια μέρα). 

● Οι δραστηριότητες επιλέγονται / προσαρμόζονται ανά τάξη είτε μέσω 
προκαθορισμένων κριτηρίων τερματισμού είτε μέσω κριτηρίων διακοπής (π.χ. 
διακοπή μετά από τρεις συνεχόμενες λανθασμένες απαντήσεις) σε εκείνες τις 
δραστηριότητες που οι δοκιμασίες παρουσιάζουν αυξανόμενη δυσκολία. Σε όλες τις 
δραστηριότητες καταγράφεται η ακρίβεια των απαντήσεων ενώ σε κάποιες εξ αυτών 
υπολογίζεται και ο χρόνος απόκρισης. 

● Με την ολοκλήρωση του τεστ, εξάγεται αυτόματα μια συνοπτική αναφορά με τη 
βαθμολογία του χρήστη ανά δραστηριότητα μέσω εύκολα αναγνώσιμου 
διαβαθμισμένου ραβδογράμματος και συνοπτικών πινάκων καθώς και αναλυτική 
αναφορά της ακρίβειας των απαντήσεων και του χρόνου απόκρισης ανά 
δραστηριότητα. Τέλος εξάγεται πλήρης αναφορά ανάλυσης των λαθών. 

● Το MathPro Test μπορεί να προσαρμοστεί πολύ εύκολα σε οποιαδήποτε γλώσσα. 
Μέχρις στιγμής έχει προσαρμοστεί στις εξής γλώσσες: Αγγλικά, Γαλλικά, Ελληνικά, 
Ιταλικά, Μαλτέζικα, Τούρκικα, Φλαμανδικά. 

Πόσο αξιόπιστο και έγκυρο είναι το MathPro Test; 

Τα αποτελέσματα της μέχρι τώρα στάθμισης του τεστ σε μεγάλους πληθυσμούς μαθητών 
της Α’ – Στ’ Δημοτικού από διαφορετικές χώρες (Ελλάδα, Μάλτα, Ιταλία, Βέλγιο) δείχνουν ότι 
οι περισσότερες δραστηριότητες του τεστ παρουσιάζουν ικανοποιητική εσωτερική συνάφεια, 
ενώ η a priori κατηγοριοποίηση των δραστηριοτήτων επιβεβαιώνεται από την παραγοντική 
ανάλυση. H επίδοση στο τεστ φάνηκε πως διαθέτει υψηλή ευαισθησία τόσο στο βαθμό 
δυσκολίας των δραστηριοτήτων όσο και στην τάξη του παιδιού. Τέλος, στατιστικά σημαντικές 



διαφορές παρατηρήθηκαν στις επιδόσεις μαθητών με τυπική και μη τυπική ανάπτυξη 
μαθηματικών δεξιοτήτων, επιβεβαιώνοντας έτσι την διακριτική ισχύ του τεστ. 

Ποιοι είναι οι δημιουργοί του MathPro Test; 

Το MathPro Test αποτελεί  τον καρπό της συνεργασίας δύο ερευνητών, του Γιάννη 
Καραγιαννάκη (Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών) από το χώρο της 
διδακτικής των μαθηματικών και της Marie-Pascale Noël (Catholic University of Louvain, 
Βέλγιο) του χώρου της παιδικής νευροψυχολογίας, που είναι και οι δύο ειδικοί στην 
ανάπτυξη μαθηματικών δεξιοτήτων και στις μαθησιακές δυσκολίες στα Μαθηματικά ή τη 
Δυσαριθμησία. 

[1] Στη μελέτη στάθμισης έλαβαν μέρος 2317 μαθητές από 48 Δημοτικά σχολεία της 
επικράτειας υπό την αιγίδα του Εργαστηρίου Πειραματικής Ψυχολογίας του Εθνικού & 
Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. 

 


