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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Η παρούσα διατριβή αποσκοπεί στο να αναδείξει τα προβλήµατα στη 

διδασκαλία της  Στατιστικής στην πρωτοβάθµια και δευτεροβάθµια 

εκπαίδευση και να συµβάλλει ουσιαστικά µε τη διδακτική της  πρόταση 

στην όσο το δυνατόν καλύτερη προσέγγιση στη διδασκαλίας της, στην 

πρωτοβάθµια εκπαίδευση, καλύπτοντας το κενό από την απουσία 

αντίστοιχων ερευνών στο συγκεκριµένο πεδίο. 

Λαµβάνοντας υπόψη τις σύγχρονες θεωρίες της µάθησης και τα 

πρόσφατα συµπεράσµατα των ερευνών στο τοµέα της ∆ιδακτικής των 

Μαθηµατικών και ειδικότερα της Στατιστικής, επιχειρεί να συνδράµει σε  

µια ουσιαστικότερη Στατιστική εκπαίδευση των µαθητών της 

Πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης της χώρας. 

Αυτή η νέα προσέγγιση ασχολείται µε την προώθηση µιας αλλαγής στη 

φιλοσοφία της διδασκαλίας της Στατιστικής στην εκπαίδευση. Με τη 

µέθοδο αυτή µειώνουµε την έµφαση στη παραδοσιακή προσέγγιση, η οποία 

εστιάζεται σε φόρµουλες, διαδικασίες σε βήµατα και σε υπολογισµούς, για 

να µετατοπίσουµε τη προσοχή µας σε βασικές στατιστικές ιδέες που είναι 

παρούσες στη καθηµερινή ζωή και στην πρακτική. 

Η συγκεκριµένη έρευνα αποτελεί µια προσπάθεια ενσωµάτωσης στα 

Αναλυτικά προγράµµατα της πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας 

εκπαίδευσης των κατευθυνόµενων εργασιών για τη διδασκαλία της 

Στατιστικής που, όπως αποδεικνύει, είναι καθοριστικές για τη κατανόηση 

και εµπέδωση των εννοιών της.   

Η έρευνα σχεδιάσθηκε σε δύο φάσεις: 

 Στην 1η φάση της έρευνας:   

  Με την εποπτεία του Π.Τ. του Α.Π.Θ. πραγµατοποιήθηκε επιµόρφωση 

των εκπαιδευτικών της Πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης σε έννοιες Στατιστικής, 

σε µεθόδους ενεργητικής µάθησης µε έµφαση στις κατευθυνόµενες 
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εργασίες και έγιναν πρακτικές ασκήσεις σε υπολογιστές για την 

επεξεργασία και παρουσίαση δεδοµένων. Στη συνέχεια τους ανατέθηκε να 

σχεδιάσουν, οργανώσουν  και υλοποιήσουν κατευθυνόµενες εργασίες  στο 

πλαίσιο της σχολικής τους τάξης. Τους δόθηκαν οδηγίες για τη µεθοδολογία 

της οργάνωσης έρευνας και του τρόπου παρουσίασης των αποτελεσµάτων. 

Οι κύριοι στόχοι σε αυτή τη φάση της έρευνας είναι η κατάκτηση από τους 

δασκάλους και τους µαθητές της διαδικασίας και της σηµασίας της 

οργάνωσης και της διεξαγωγής «µικρών ερευνών», η συλλογή και 

επεξεργασία στοιχείων. Για κάθε µια διδακτική προσέγγιση, διάρκειας 4 ή 6 

ωρών,  σε όλες τις τάξεις της Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης, σχηµατίσθηκε 

εργασία ( project) µε την έκθεση των εκπαιδευτικών και την εργασία των 

µαθητών.  Οι εργασίες αυτές αξιολογήθηκαν µε  συγκεκριµένα κριτήρια 

που είχαµε θέσει για τους εκπαιδευτικούς και τους µαθητές. Η έρευνα 

διεξήχθη κατά τα σχολικά έτη 1997-2000 στους Νοµούς της Κεντρικής 

Μακεδονίας και το µέγεθος του δείγµατος αποτέλεσαν 384 εκπαιδευτικοί 

και 6042 µαθητές. 

 Στη 2η φάση της έρευνας 

Σχεδιάστηκε ερωτηµατολόγιο-test και δόθηκε στους µαθητές της 1ης 

Γυµνασίου, τυχαία επιλεγµένων σχολείων των  Νοµών Ηµαθίας και 

Πιερίας, κατά το σχολικό έτος 2000-2001, δηλαδή ένα σχολικό έτος µετά 

την ολοκλήρωση της 1ης φάσης της έρευνας. Το µέγεθος του δείγµατος 

αποτελούν 347 µαθητές αστικών και ηµιαστικών περιοχών των ανωτέρω 

Νοµών. Από τους  347 µαθητές, οι 75 συµµετείχαν στην 1η φάση της 

έρευνας, και αποτελούν την πειραµατική οµάδα, και οι 272 δεν συµµετείχαν 

και αποτελούν την οµάδα ελέγχου. Τα ερωτηµατολόγια αξιολογήθηκαν µε 

κύριο στόχο τον προσδιορισµό της επίδρασης της διδασκαλίας µέσω 

κατευθυνόµενων εργασιών στην απόδοσή τους, αλλά και γενικότερα την 

διερεύνηση των  γνώσεων των µαθητών σε έννοιες Στατιστικής που 

διδάχθηκαν κατά την διάρκεια της φοίτησής τους στο ∆ηµοτικό σχολείο.  
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 Συµπεράσµατα 

Από την ανάλυση και την ερµηνεία των ευρηµάτων τα κυριότερα 

συµπεράσµατα που προέκυψαν είναι: 

1. Για τους εκπαιδευτικούς 

Οι εκπαιδευτικοί απέδωσαν αρκετά καλά στη µεθοδολογία της 

κατευθυνόµενης εργασίας, την  περιγραφή της διαδικασίας και τις φάσεις 

εφαρµογής της. Υστέρησαν σε µεγάλο βαθµό στην επισήµανση 

προβληµάτων και γενικά ακολούθησαν πιστά το πλαίσιο εργασίας που τους 

είχε ανατεθεί χωρίς να πάρουν πρωτοβουλίες. 

Κατηύθυναν τους µαθητές στην παρουσίαση της εργασίας τους 

περισσότερο µε το τελικό αποτέλεσµα της διαδικασίας, δηλαδή µε πίνακες 

και σχήµατα και δεν έδωσαν την πρέπουσα βαρύτητα στην κατανόηση από 

τους µαθητές της διαδικασίας των κατευθυνόµενων εργασιών, δηλαδή στο 

πρόβληµα, την αναγκαιότητα και τους σκοπούς της έρευνας, τις πιθανές 

υποθέσεις, τους περιορισµούς και στον σχεδιασµό και οργάνωση. 

2. Για τους µαθητές 

Οι µαθητές σύµφωνα µε τις κατευθύνσεις των δασκάλων τους, όπως 

προαναφέρθηκε, απέδωσαν πολύ καλά στη παρουσίαση των δεδοµένων µε 

σχήµατα και πίνακες και λιγότερο καλά στη διαδικασία , δηλαδή την 

κωδικοποίηση, τις µετρήσεις. Υστέρησαν στην παρουσίαση της εργασίας 

σχηµατίζοντας γραπτή αναφορά   µε τις εντυπώσεις από τη διαδικασία της 

έρευνας που πήραν µέρος και τα προβλήµατα που αντιµετώπισαν. Από την 

επεξεργασία των ευρηµάτων στη 2η φάση της έρευνας διαπιστώθηκε ότι η 

επίδοση των µαθητών της πειραµατικής οµάδας (δηλαδή αυτών που 

συµµετείχαν στην 1η φάση της έρευνας) και οι οποίοι διδάχθηκαν µε 

κατευθυνόµενες εργασίες τις έννοιες της Στατιστικής είναι σαφώς καλύτερη 

από την επίδοση των µαθητών της οµάδας ελέγχου. Το θετικό αυτό 

αποτέλεσµα στην επίδοση των µαθητών της πειραµατικής οµάδας 

αποδίδεται στο µόνο ουσιαστικό παράγοντα, ο οποίος επέδρασε σε αυτούς, 

τη διδακτική µας παρέµβαση.  Από τις ανεξάρτητες µεταβλητές αυτή που 
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φάνηκε να επηρεάζει την επίδοση των µαθητών είναι η περιοχή. 

Συγκεκριµένα οι µαθητές αστικών περιοχών είχαν καλύτερη επίδοση από 

αυτήν των µαθητών που διαµένουν σε ηµιαστικές-αγροτικές περιοχές.  

Η διδακτορική διατριβή εκπονήθηκε  στο Τµήµα Στατιστικής και 

Ασφαλιστικής Επιστήµης του Πανεπιστηµίου Πειραιά. Η έρευνα  

πραγµατοποιήθηκε υπό την εποπτεία του Παιδαγωγικού Τµήµατος του 

Α.Π.Θ. και µε την έγκριση του ΥΠΕΠΘ και του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου 

κατά τα έτη 1997-2001. Τα αποτελέσµατα της έρευνας κοινοποιήθηκαν τον 

Οκτώβριο του 2001. 

Θα πρέπει  να αναφερθεί επίσης, ότι τµήµατα της διδακτορικής 

διατριβής έχουν παρουσιασθεί σε αναγνωρισµένου κύρους ∆ιεθνή και 

Πανελλήνια Συνέδρια και έχουν συµπεριληφθεί σε επιστηµονικές 

δηµοσιεύσεις, µετά την αποδοχή τους από επιστηµονικές επιτροπές κρίσης. 
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Η έγκριση της διδακτορικής διατριβής από το Τµήµα Στατιστικής και 

Ασφαλιστικής Επιστήµης του Πανεπιστηµίου Πειραιώς δεν υποδηλοί 

αποδοχή των γνωµών του συγγραφέως. (Ν. 5343/1932, αρ. 202). 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Αν ο εικοστός αιώνας χαρακτηρίστηκε από τους ειδικούς ως ο αιώνας 

της εικόνας και της µικροηλεκτρονικής, είναι πολύ πιθανό ο εικοστός 

πρώτος αιώνας να σηµατοδοτηθεί από την κυριαρχία της πληροφόρησης 

αλλά και της Στατιστικής, της επιστήµης η οποία είναι σε θέση να 

µεταφέρει και να καταστήσει κατανοητό ένα τεράστιο εύρος πληροφοριών 

σε συνεχώς ευρύτερα κοινωνικά στρώµατα. Η γνώση και η πληροφόρηση 

γίνονται κοινά αγαθά και είναι δικαίωµα όλων. Η ενηµέρωση δεν είναι 

όργανο για την παραγωγή οικονοµικών αγαθών, αλλά έγινε η ίδια το 

κυριότερο από τα αγαθά. Η οικονοµική δύναµη µετατοπίζεται από αυτόν 

που έχει στα χέρια του τα µέσα παραγωγής σε αυτόν που έχει στα χέρια του 

τα µέσα µαζικής ενηµέρωσης. Η πληροφόρηση προΐσταται πλέον του 

παγκόσµιου πολιτικού παιχνιδιού. Η πληροφορία, λοιπόν, ως κατεχόµενο 

προϊόν και ως µέσο άσκησης εξουσίας υποκατέστησε σε σηµαντικό βαθµό 

τα υλικά προϊόντα οδηγώντας σε µια νέα µορφή συγκέντρωσης δύναµης. Οι 

πληροφορίες που προσφέρονται µε την ηθεληµένη ή αθέλητη επιλογή του 

πληροφοριοδότη, δίνουν µόνο µια έµµεση εικόνα των γεγονότων και 

δηµιουργούν ανάµεσα στο δέκτη και την πραγµατικότητα µια εικονική 

πραγµατικότητα Αναστασιάδου Σ. (1996).  

Η Στατιστική, σήµερα, περιγράφεται ως η επιστήµη της οποίας κύριο 

αντικείµενο αποτελεί η συγκέντρωση και η αξιολόγηση παντός είδους 

πληροφορίας. Εστιάζει, εποµένως, το ενδιαφέρον της στην πληροφορία η 

οποία στις µέρες µας έχει κατακλύσει όλες τις κοινωνικές και οικονοµικές 

δοµές. Κατά κοινή οµολογία, η δυνατότητα για συλλογή, οργάνωση,  

περιγραφή και ερµηνεία δεδοµένων, είναι απαραίτητα προσόντα για κάθε 

πολίτη που επιθυµεί να είναι σκεπτόµενος και να προβαίνει σε σωστές 

επιλογές µέσα σε αυτόν τον κυκεώνα ακατέργαστων στοιχείων, αριθµών 

και πληροφοριών των οποίων καθηµερινά γίνεται αποδέκτης. 
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Ο αυξανόµενος ρόλος της Στατιστικής σε όλους τους τοµείς των 

δραστηριοτήτων του ανθρώπου και η εισαγωγή της στα αναλυτικά 

προγράµµατα των σχολείων της πρωτοβάθµιας και της δευτεροβάθµιας 

εκπαίδευσης δείχνουν την αναγκαιότητα για µεγαλύτερο ενδιαφέρον, τόσο 

σε ότι αφορά τη µεθοδολογία της διδασκαλίας  της, όσο και στα 

συµπεράσµατα που προέρχονται από τις ψυχολογικές και παιδαγωγικές 

έρευνες σχετικά µε τις αντιλήψεις των  ατόµων για τις  ¨στοχαστικές 

έννοιες¨ 

Το ενδιαφέρον για τη διδασκαλία της Στατιστικής έχει ενταθεί τα 

τελευταία χρόνια µε δηµοσιεύσεις ερευνητικών εργασιών, εκδόσεις βιβλίων 

και περιοδικών, καθώς και συναντήσεις των ειδικών σε διεθνή συνέδρια. 

1. ∆ΟΜΗ ΤΗΣ ∆ΙΑΤΡΙΒΗΣ 

Η διατριβή αποτελείται από την Εισαγωγή και πέντε  κεφάλαια. Στην 

Εισαγωγή εκτός  από τη δοµή της διατριβής , αναλύεται η προβληµατική 

και το αντικείµενο της , ενώ παρατίθενται οι στόχοι  και τα κριτήρια 

επιλογής του θέµατος. 

Το  1Ο   κεφάλαιο αφορά στο θεωρητικό πλαίσιο, και αποτελείται από 

τρεις    επιµέρους ενότητες:  

• Στην 1η ενότητα γίνεται σύντοµη αναφορά στους 

σκοπούς, στόχους της Στατιστικής και αναπτύσσεται η 

αναγκαιότητα διδασκαλίας της Στατιστικής στην εκπαίδευση. 

• Στη 2η ενότητα αναφέρεται η εξέλιξη στη διδασκαλία 

της Στατιστικής στην εκπαίδευση, στην Ελλάδα και διεθνώς. 

• Στην 3η ενότητα αναφέρεται στις νέες τάσεις στη 

διδακτική των Μαθηµατικών και της Στατιστικής,  

αναπτύσσονται στρατηγικές µάθησης-διδακτικά µοντέλα, 

προσέγγιση και συνδυασµός των οποίων είναι το διδακτικό 

πρότυπο της παρούσας έρευνας. Αναφέρονται επίσης οι 
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δυσκολίες στην κατανόηση των εννοιών της Στατιστικής και 

οι εσφαλµένες αντιλήψεις των µαθητών.  

Στο 2ο Κεφάλαιο αναπτύσσεται η µεθοδολογία της έρευνας, 

αναφέρονται δηλαδή τα στοιχεία για το σχεδιασµό της έρευνας, το δείγµα, η 

πειραµατική οµάδα και η οµάδα ελέγχου και τα µέσα συλλογής των 

δεδοµένων. Αποτελείται από τρεις ενότητες : 

• Στην 1η ενότητα αναπτύσσεται ο σχεδιασµός 

διδακτικών προσεγγίσεων µε τη µέθοδο δραστηριοτήτων στις 

τάξεις της Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης (πρώτη φάση της 

έρευνας ) και αναφέρεται το δείγµα. 

• Στη 2η ενότητα αναπτύσσεται ο σχεδιασµός για τον 

έλεγχο των γνώσεων των µαθητών, µετά την αποφοίτησή τους 

από το ∆ηµοτικό, σε έννοιες Στατιστικής και τη πιθανή 

διαφοροποίησή τους µετά τη διδακτική προσέγγιση (δεύτερη 

φάση της έρευνας) Αναφέρεται, επίσης, στη πειραµατική 

οµάδα, την οµάδα ελέγχου και  το δείγµα. 

• Στην 3η ενότητα γίνεται αναφορά στα µέσα συλλογής 

δεδοµένων εργασίες-ερωτηµατολόγιο  στις δύο φάσεις της 

έρευνας. 

Το 3ο Κεφάλαιο αφορά τη διδακτική µας παρέµβαση. Αναπτύσσονται 

αναλυτικά, ο σχεδιασµός, η οργάνωση της διδασκαλίας, οι διδακτικοί 

στόχοι , η επιλογή των στρατηγικών και των τεχνικών της µάθησης και τα 

εποπτικά µέσα. Αποτελείται από  τρεις  ενότητες: 

• Στη 1η ενότητα αναπτύσσεται η διδακτική προσέγγιση 

στην Α-Β τάξη 

•  Στη  2η ενότητα αναπτύσσεται η διδακτική προσέγγιση 

στη  Γ-∆ τάξη 

• Στη 3η ενότητα αναπτύσσεται η διδακτική προσέγγιση 

στην  Ε-ΣΤ τάξη 
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Το 4ο Κεφάλαιο  αναφέρεται στα ευρήµατα της έρευνας και στην 

αναλυτική παρουσίαση των αποτελεσµάτων Περιλαµβάνει τις µεταβλητές 

και τις µεθόδους στατιστικής ανάλυσης που χρησιµοποιήθηκαν. 

Αποτελείται από   επτά  ενότητες: 

• Στην 1η ενότητα  ορίζονται  οι µεταβλητές  στη πρώτη  

φάση  της έρευνας   

• Στη 2η ενότητα  ορίζονται  οι µεταβλητές  στη δεύτερη  

φάση  της έρευνας   

• Στην 3η ενότητα  αναφέρονται  οι µέθοδοι στατιστικής 

ανάλυσης για τη διερεύνηση των υποθέσεων της έρευνας. 

• Στην 4η, 5η, 6η ενότητα αναπτύσσονται τα 

αποτελέσµατα της έρευνας µετά τη στατιστική επεξεργασία στη 

1η φάση της έρευνας στις Α-Β, Γ-∆, Ε-ΣΤ τάξεις αντίστοιχα 

• Στην 7η ενότητα αναπτύσσονται τα αποτελέσµατα της 

έρευνας µετά τη στατιστική επεξεργασία στη 2η φάση της 

έρευνας. 

Στο 5ο Κεφάλαιο γίνεται ερµηνεία των ευρηµάτων, αναφέρονται τα 

συµπεράσµατα και διατυπώνονται προτάσεις. Ακολουθεί η βιβλιογραφία 

και στο τέλος υπάρχουν τα παραρτήµατα που αφορούν τα ερωτηµατολόγια 

και τους πίνακες στατιστικής ανάλυσης.   

Αποτελείται από   επτά  ενότητες: 

• Στην 1η ενότητα αναπτύσσονται τα συµπεράσµατα στη 1η φάση της 

έρευνας. 

• Στη 2η ενότητα αναπτύσσονται τα συµπεράσµατα στη 2η φάση της 

έρευνας. 

• Στην 3η ενότητα διατυπώνονται οι προτάσεις 

• Στην 4η ενότητα αναφέρεται η βιβλιογραφία 
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• Στην 5η ενότητα παρατίθενται το ερωτηµατολόγιο στη 2η φάση της 

έρευνας, στατιστικοί πίνακες από την ανάλυση δεδοµένων και 

έντυπα από τη διδακτική προσέγγιση που δόθηκαν στους µαθητές.  

 

2. Η ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΚΗ - ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΟΥ 

ΘΕΜΑΤΟΣ 

Ο εικοστός αιώνας σηµατοδοτείται από µια ριζική επανάσταση στην 

επιστηµονική σκέψη και τις επιστήµες µε νέες  επιστηµονικές κατακτήσεις 

και επιστηµονικές θεωρίες πολλών σπουδαίων ερευνητών . 

      Αυτό όµως που χαρακτηρίζει πραγµατικά την επανάσταση αυτή είναι   

ότι στον αιώνα αυτό εµφανίζει µια νέα σηµαντική διαφοροποίηση στην 

επιστηµονική σκέψη. Η αντίληψη της σιγουριάς και της βεβαιότητας των 

θετικιστών του 19ου αιώνα τη διαδέχθηκε το στοιχείο της αβεβαιότητας και 

της  απροσδιοριστίας και η επιστηµονική γνώση αλλάζει διαρκώς  

(UNESCO 1994 σ.27). 

Στο τέλος του αιώνα µας, η αλλαγή η οποία έχει επιτελεστεί στο τρόπο 

σκέψης είναι πολύ µεγάλη. Η γραµµικότητα και η Καρτεσιανή λογική 

αντικαθίσταται από µια σφαιρική θεώρηση των προβληµάτων και 

εκτείνεται σε πνεύµα αναζήτησης αλληλεξαρτήσεων. 

       Είναι φανερό ότι οι αντιλήψεις αυτές για τη σκέψη είναι άρρηκτα 

δεµένες µε την εκπαίδευση και το σχολείο. Οι µαθητές θα πρέπει πλέον να 

εκπαιδεύονται ώστε να σκέπτονται συστηµικά , να αντιµετωπίζουν τα 

γεγονότα µέσα από το πνεύµα των αλληλεξαρτήσεών τους στο πνεύµα του 

πιθανού και της αναζήτησης των αλληλεπιδράσεων. Να αντιµετωπίζουν, 

επίσης, κάθε ζήτηµα σφαιρικά και διεπιστηµονικά µε ενεργητικό και 

βιωµατικό τρόπο. Θα πρέπει οι γνώσεις στους διάφορους τοµείς της 

επιστήµης να αναζητούνται, να ανακαλύπτονται, να δοµούνται από τα 

παιδιά. ∆εν πρέπει να τα φορτώνουµε µε ένα σωρό πληροφορίες, αλλά να 

τα ενθαρρύνουµε προς την κατεύθυνση της δράσης, να τους δίνουµε τόσες 
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πληροφορίες, όσες τους χρειάζονται για να δηµιουργούν πράγµατα από 

µόνα τους. 

      Είναι πλέον αποδεκτό ότι δεν µπορεί ποτέ να υπάρξουν έτοιµες 

µαθηµατικές γνώσεις. Οι µαθητές µαθαίνουν Μαθηµατικά µέσα στη τάξη , 

καθώς οικοδοµούν τις γνώσεις τους  µε βάση τις εµπειρίες τους από το 

µάθηµα και όχι   αποστηθίζοντας τις έτοιµες γνώσεις που τους παρέχει ο 

δάσκαλος. Η ποιότητα των γνώσεών τους είναι συνάρτηση  του νοητικού 

και κοινωνικού περιβάλλοντος της τάξης (Thompson, 1995 ). ∆ηλαδή 

βασικός στόχος δεν είναι να βρεθεί ένας τρόπος να µάθουν οι µαθητές πιο 

εύκολα , αλλά στρέφεται στη δηµιουργία καταστάσεων προβληµατισµού οι 

οποίες θα τους επιτρέπουν να κατασκευάζουν τις δικές τους µαθηµατικές 

γνώσεις, τις οποίες θα προάγουν στη συνέχεια σε αυτές που ορίζει το 

αναλυτικό πρόγραµµα διδασκαλίας. Τέτοιες καταστάσεις προκύπτουν µέσα 

από διδακτικές δραστηριότητες που σχεδιάζουµε ή και από τις συζητήσεις 

,στις οποίες συµµετέχουν οι µαθητές  κατά τη διάρκεια του µαθήµατος. 

Η µέθοδος που ακολουθούµε είναι διεπιστηµονική και επιτυγχάνεται 

µέσω της διδακτικής µεθοδολογίας του “ project”. Αν και η διαδικασία αυτή 

εντάσσεται στο πνεύµα µιας συστηµικής εκπαίδευσης και σφαιρικής 

θεώρησης των γεγονότων στη λογική της αναζήτησης των 

αλληλεπιδράσεων και των αλληλεξαρτήσεων των θεµάτων τα οποία 

µελετώνται , ωστόσο έρχεται σε αντίφαση µε το υπάρχον εκπαιδευτικό 

σύστηµα. Και τούτο διότι η λύση αυτή “ Προϋποθέτει αλλά και προωθεί , 

την κατάργηση της κλασικής δοµής της εκπαίδευσης και την απόρριψη των 

στεγανών που διαχωρίζουν τους διάφορους επιστηµονικούς κλάδους κατά 

µαθήµατα.   

Το γεγονός αυτό σε συνδυασµό µε πάρα πολλά άλλα προβλήµατα , τα 

οποία αντιµετωπίζει το σχολείο (έλλειψη διδακτικού υλικού ενταγµένου στο 

ισχύον αναλυτικό πρόγραµµα κ.α), οδηγεί τη Στατιστική σε 

περιθωριοποίηση. 
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Είναι γεγονός αναµφισβήτητο ότι οι εκπαιδευτικοί και των δύο βαθµίδων 

της εκπαίδευσης δεν είναι ιδιαίτερα φιλικοί στη διδασκαλία της 

Στατιστικής, γεγονός το οποίο επιβεβαιώθηκε και σε σχετικές έρευνες 

Βογιατζής(1996), Τζεκάκη κ.α. (2000). Αυτό οφείλεται σε µεγάλο βαθµό 

στο ότι το µάθηµα της Στατιστικής απαιτεί για τη διδασκαλία του ιδιαίτερη 

διδακτική και εννοιολογική προσέγγιση διαφορετική από τα Μαθηµατικά. 

Η διδασκαλία της Στατιστικής πρέπει να δοµηθεί µε ιδιαίτερες 

δραστηριότητες µάθησης.(Χατζηπαντελής 2000). 

  Αντικείµενο, λοιπόν, της παρούσας έρευνας είναι ο σχεδιασµός, η 

εφαρµογή και η αξιολόγηση της διδακτικής µας παρέµβασης. Η παρέµβαση 

αυτή πραγµατοποιείται µέσα από το µάθηµα των Μαθηµατικών στη 

Πρωτοβάθµια εκπαίδευση υιοθετώντας τη µέθοδο της διάχυσης ή του 

εµποτισµού ( infusion) εννοιών Στατιστικής σε ήδη διδασκόµενα µαθήµατα. 

Είναι µια µέθοδος απλή, όπου η δοµή ορισµένων γνωστικών αντικειµένων, 

τα οποία συνδέονται στενά µε τις έννοιες της Στατιστικής, µεταβάλλεται , 

προκειµένου να ενσωµατωθεί σε αυτή το περιεχόµενο της 

Στατιστικής.(∆ανασσής- Αφεντάκη 1995 σ.79). 

Οι µέχρι τώρα έρευνες στο τοµέα  της διδακτικής της Στατιστικής είναι 

στον Ελληνικό χώρο λίγες και στο διεθνή περιορισµένες. Πολλές έρευνες 

δίνουν µικρή προσοχή στις θεωρίες µάθησης και γνώσης, γι¨ αυτό κρίνεται 

αναγκαίο να δοθεί ιδιαίτερη βαρύτητα στη µέθοδο διδακτικής προσέγγισης . 

Η έρευνα µας πραγµατοποιείται µε στοιχεία “εποικοδοµητικής”  

προσέγγισης της διδασκαλίας και της µάθησης. Η µέθοδος αυτή ιδιαίτερα 

αποδοτική στο χώρο των Μαθηµατικών αξιοποιεί διδακτικά τις ιδέες των 

µαθητών, συνδυάζει τη κατανόηση των εννοιών µε την ανάπτυξη 

δεξιοτήτων στις επιστηµονικές διαδικασίες και παράλληλα την απόκτηση 

επιστηµονικής νοοτροπίας από τους µαθητές. 

Τα κριτήρια επιλογής µε βάση τα οποία έγινε η επιλογή του θέµατος :         

“Η διδασκαλία της Στατιστικής µε  κατευθυνόµενες εργασίες.” 

Οφείλονται στους παρακάτω κυρίως λόγους: 
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• Παρά το γεγονός ότι  οι έννοιες  της Στατιστικής αναφέρονται 

στα σχολικά εγχειρίδια της υποχρεωτικής εκπαίδευσης, η 

απόδοσή τους γίνεται µε τρόπο ελλιπή, αποσπασµατικό και έχει 

εντελώς περιθωριακό χαρακτήρα. 

• Το γεγονός ότι οι εφαρµογές και οι χρήσεις της Στατιστικής 

σκέψης έχουν καταστεί αναγκαίες στη καθηµερινή ζωή και  

πολλαπλάσια  χρηστικές για πολλά άλλα µαθήµατα που 

διδάσκονται στην εκπαίδευση. 

• Την εξάλειψη της αρνητικής προκατάληψης από τους 

εκπαιδευτικούς, αλλά και τους µαθητές απέναντι στο µάθηµα 

της Στατιστικής. 

• Το γεγονός ότι η µέθοδος των κατευθυνόµενων εργασιών δίνει 

τη δυνατότητα στον εκπαιδευτικό για βιωµατική και 

διαθεµατική προσέγγιση του αντικειµένου. 

• Την έλλειψη ερευνών για το συγκεκριµένο θέµα ενταγµένων 

στα Α.Π. της χώρας µας. 

• Την έλλειψη διδακτικού υλικού ενταγµένου  στα αναλυτικά 

προγράµµατα για το θέµα το οποίο ερευνούµε. 

  

3. ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 

• Η διερεύνηση της κατανόησης από τους εκπαιδευτικούς της 

οργάνωσης και της δυνατότητας υλοποίησης των κατευθυνόµενων 

εργασιών στη διδασκαλία της Στατιστικής. 

• Ο έλεγχος της κατανόησης από του µαθητές εννοιών και τεχνικών 

της Στατιστικής που περιέχονται στα αναλυτικά προγράµµατα του 

δηµοτικού . 

• Η διδακτική αξιολόγηση του εκπαιδευτικού-µαθητή για την 

εκτίµηση της όλης διαδικασίας. 

• Η συσχέτιση της ¨επίδοσης ΅ του εκπαιδευτικού και των µαθητών. 
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• Η ύπαρξη άλλων εξωγενών παραγόντων που ενδεχόµενα να 

επηρεάζουν την απόδοση των εκπαιδευτικών και των µαθητών. 

• Η ανάπτυξη θετικής στάσης των εκπαιδευτικών και των µαθητών ως 

προς το µάθηµα της Στατιστικής 

• Η ανάπτυξη θετικής στάσης των εκπαιδευτικών και των µαθητών ως 

προς τη δραστηριοποίηση και ενεργό συµµετοχή τους σε 

δραστηριότητες µε βοηθό τη Στατιστική.  
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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 

1. Εισαγωγή 

1.1 Η αναγκαιότητα διδασκαλίας της Στατιστικής στην εκπαίδευση. 

1.2 Η ιστορική εξέλιξη της διδασκαλίας της Στατιστικής στην Ελλάδα. 

1.2.1 Τα νέα αναλυτικά προγράµµατα για τη διδασκαλία της 

Στατιστικής στη πρωτοβάθµια και δευτεροβάθµια εκπαίδευση. 

1.2.2 Το διεθνές σκηνικό. 

1.3 Νέες τάσεις  στη διδακτική των Μαθηµατικών και ιδιαίτερα στη 

διδακτική της Στατιστικής. 

1.3.1 Οι δυσκολίες κατανόησης εννοιών Στατιστικής και οι 

εσφαλµένες αντιλήψεις των µαθητών. 

1.3.2 Στρατηγικές µάθησης-διδακτικά µοντέλα για τη διδασκαλία της 

Στατιστικής. 

• Ανακαλυπτική µάθηση κατά τον Bruner 

• Η µέθοδος επίλυσης προβλήµατος  

• Η µέθοδος project-  διαθεµατική προσέγγιση της διδασκαλίας   

• Οµαδοσυνεργατική διδασκαλία και µάθηση 

• Κονστρουκτιβιστική ( constructivist ) προσέγγιση διδασκαλίας και 

µάθησης σύµφωνα µε το µοντέλο ( Driver-Oldham) 

1.1.1  Η Στατιστική ως ρυθµιστής δράσης στο σχολείο. 
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1. Εισαγωγή 
 

Η ετυµολογία της λέξης “Στατιστική”  θεωρείται ότι προέρχεται από 

το λατινικό “ status” ( κατάσταση, ιδιότητα, τάξη των πολιτών) και δήλωνε 

από τότε που χρησιµοποιήθηκε, συλλογή στοιχείων για τις κρατικές 

ανάγκες. Είναι όµως πιθανότερο να προέρχεται από το αρχαίο ελληνικό “ 

στατίζω” ( τοποθετώ, ταξινοµώ, συµπεραίνω), δεδοµένου ότι υπάρχουν 

αναφορές του όρου “Στατιστική” από τον Σωκράτη ( Ξενοφώντος 

Αποµνηµονεύµατα) και από τον Αριστοτέλη ( Πολιτεία). Γεγονός πάντως 

είναι ότι οι πρώτες συλλογές στατιστικών στοιχείων , γνωστές ήδη από την 

αρχαιότητα, συνδέονταν µε τη οργάνωση και λειτουργία του κράτους και 

αφορούσαν καταγραφές δηµογραφικών και άλλων στοιχείων, που 

εξυπηρετούσαν κυρίως στρατιωτικούς ή φορολογικούς σκοπούς. Οι αρχές 

της Στατιστικής αναπτύχθηκαν κατά τον 18ο αιώνα, ενώ η συγκρότηση της 

ως επιστήµη έγινε στα µέσα του 19ου  αιώνα µετά την ανάπτυξη από τους 

µαθηµατικούς της Θεωρίας των Πιθανοτήτων. 

Η Στατιστική µπορεί να θεωρηθεί ως ο επιστηµονικός κλάδος που έχει 

σαν αντικείµενο τη συγκέντρωση, παρουσίαση και ανάλυση ( επεξεργασία) 

ποσοτικών ή και ποιοτικών δεδοµένων που αναφέρονται σε χαρακτηριστικά 

( ιδιότητες) πολυπληθών  οµάδων. Ένας άλλος ορισµός της Στατιστικής 

είναι ότι αυτή αποτελεί τον επιστηµονικό κλάδο που ασχολείται µε τη λήψη 

αποφάσεων, όταν παρουσιάζονται αβέβαιες και τυχαίες καταστάσεις. 

Παλιά, ήµαστε επηρεασµένοι από τον αυστηρό ντετερµινισµό (αιτιοκρατία) 

και γενικεύαµε µε απόλυτο βαθµό: “η εµφάνιση ενός γεγονότος  Α 

οδηγούσε πάντα στο αποτέλεσµα Β” , σήµερα, επηρεασµένοι από τις νέες 

θεωρίες στο χώρο της Φυσικής και των Μαθηµατικών  έχουµε λιγότερο 

άκαµπτη αντίληψη. Ο αυστηρός ντετερµινισµός του χθες έγινε σήµερα 

στατιστικός ντετερµινισµός  “η εµφάνιση του γεγονότος Α καταλήγει µε 
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πιθανότητα στο αποτέλεσµα Β”. Έτσι τη θέση του βέβαιου και του 

αναγκαίου στις περισσότερες περιπτώσεις έχει πάρει το πιθανό. 

Η Στατιστική , ως επιστήµη , έχει τους δικούς της συµβολισµούς, τη 

δική της ορολογία, τα δικά της θεωρήµατα και τεχνικές. Χρησιµοποιείται σε 

όλες σχεδόν τις άλλες επιστήµες και στους περισσότερους τοµείς της 

ανθρώπινης δραστηριότητας. 

Η µεθοδολογία της Στατιστικής και η χρησιµοποίησή της έχουν 

παρεξηγηθεί από πολλούς ανθρώπους. Έχουµε ακούσει ότι ο Στατιστικός 

είναι ο άνθρωπος που φτιάχνει ακριβή διαγράµµατα από παράλογες 

υποθέσεις ή που στηρίζει επιστηµονικά τα ψέµατά  του κτλ.  

Η Στατιστική δεν ευθύνεται  ως επιστήµη για όλα αυτά. Εκείνοι που 

φταίνε είναι οι άνθρωποι, που είτε δεν γνωρίζουν να χρησιµοποιούν σωστά 

τη Στατιστική,  είτε το γνωρίζουν, αλλά έχουν λαθεµένα στοιχεία, είτε 

ακόµα εξάγουν σκόπιµα ψεύτικα συµπεράσµατα. Έτσι δίνονται 

συµπεράσµατα στατιστικών µελετών που εξαπατούν τους ανθρώπους, µε 

αποτέλεσµα να µιλούν για µια ακόµα κατηγορία ψεµάτων, τα «στατιστικά 

ψέµατα».(Καραγεώργος ∆. 2001)   

Αυτός λοιπόν ο επιστηµονικός κλάδος, µε τη ζωτική σπουδαιότητα για τη 

σύγχρονη ζωή µας, έχει συµπεριληφθεί βαθµιαία στα  προγράµµατα 

σπουδών  πολλών χωρών σε όλο τον κόσµο, σε όλες τις βαθµίδες της 

εκπαίδευσης. 

1.1 Η αναγκαιότητα διδασκαλίας της Στατιστικής στην εκπαίδευση 

 Ο συνεχώς αυξανόµενος ρόλος της Στατιστικής σε όλους τους τοµείς 

των δραστηριοτήτων του ανθρώπου καθιστά απαραίτητη τη διδασκαλία της 

Στατιστικής σε όλες της βαθµίδες της εκπαίδευσης. Η έκταση και η ένταση 

της γλώσσας της Στατιστικής είναι φανερή σε όλα τα µέσα µαζικής 

ενηµέρωσης και επικοινωνίας. 

Την ανάγκη  διδασκαλίας της Στατιστικής στην πρωτοβάθµια όσο και 

στη δευτεροβάθµια εκπαίδευση έχουν επισηµάνει , πολλά χρόνια πριν,  

πολλοί  διεθνείς οργανισµοί UNESCO, NCTM, ICOTS κ.α.  Πολλοί 
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ερευνητές είχαν αναλύσει τους  λόγους αυτούς, σύµφωνα µε τους Lionel 

Pereira-Mendoza και Jim Swift (1981), Παπάς Γ.(1984) ,Χατζηπαντελής Θ. 

(1998) η εισαγωγή  της Στατιστικής στα αναλυτικά προγράµµατα της 

πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης πρέπει να γίνει για τους 

εξής κυρίως λόγους: 

Α) Για τη χρησιµότητα  της Στατιστικής στην καθηµερινή ζωή. Οι 

µαθητές δέχονται καθηµερινά ένα πλήθος πληροφοριών τις οποίες µε τη 

βοήθεια της Στατιστικής  µπορούν να µελετήσουν, να τις επεξεργασθούν 

και να εκτιµήσουν την ορθότητα – αξιοπιστία τους  , έτσι ώστε να λάβουν 

τις σωστές αποφάσεις . Επίσης, σύµφωνα µε απόψεις πολλών επιστηµόνων 

που ασχολούνται µε τη διδακτική των Μαθηµατικών-Στατιστικής, έχει 

τονισθεί η ανάγκη ώστε οι µαθητές να αναγνωρίζουν την πολύµορφη 

σηµασία των µαθηµατικών στη σηµερινή κοινωνία. Στον τοµέα αυτό η 

γνώση εννοιών της Στατιστικής είναι καθοριστική. 

Β) Η Στατιστική  καλλιεργεί τη µαθηµατική σκέψη, τις σχεδιαστικές 

ικανότητες, διαδραµατίζει ένα κεντρικό και θεµελιώδη ρόλο  για τις 

µελλοντικές σπουδές των µαθητών. Είναι κοινή εκτίµηση ότι η Στατιστική 

είναι απαραίτητο εργαλείο σε όλους τους επιστηµονικούς κλάδους. 

 ∆ιδάσκουµε στατιστική για να δώσουµε στο κάθε άτοµο ένα επίπεδο 

κατανόησης και γνώσης του κόσµου των πληροφοριών που το 

κατακλύζουν, ώστε να µπορεί να επιλύει καλύτερα τα προβλήµατα που το 

αφορούν. 

Ειδικότερα για τους µαθητές, έννοιες της Στατιστικής πρέπει να 

διδάσκονται σε όλες τις βαθµίδες της εκπαίδευσης (ανάλογα µε το γνωστικό 

τους επίπεδο) γιατί:  1) Βοηθούν τους µαθητές να καταλαβαίνουν τις 

στατιστικές παρουσιάσεις, µε τις οποίες βοµβαρδίζονται στη καθηµερινή 

τους ζωή. 2) Βοηθούν τους µαθητές να διακρίνουν τη καλή από τη κακή 

χρήση των στατιστικών διαδικασιών. 3) Βοηθούν τους µαθητές στη 

κατανόηση άλλων µαθηµάτων και επιστηµονικών κλάδων .4) Παρέχουν 

εύχρηστες εφαρµογές  των µαθηµατικών για όλες τις ηλικίες των µαθητών. 
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5) ∆ίνει τη δυνατότητα στους διδάσκοντες να τη χρησιµοποιήσουν σε άλλα 

µαθήµατα που περιλαµβάνονται στα αναλυτικά προγράµµατα  και έτσι 

µέσω µιας διαθεµατικής  προσέγγισης της διδασκαλίας  να προωθήσουν  το 

ενδιαφέρον των µαθητών και τη κατανόηση της Στατιστικής. 6) Αποτελεί 

το βασικό εργαλείο µε το οποίο µπορούν να γίνουν έρευνες στο σχολικό 

χώρο µε τη συµµετοχή των µαθητών. 7) Η γνώση της Στατιστικής βοηθά µε 

τις µεθόδους της στη λύση προβληµάτων στο χώρο του σχολείου και 

παρέχει τη δυνατότητα στους µαθητές να ασχοληθούν και να 

αντιµετωπίσουν καταστάσεις σε συνθήκες αβεβαιότητας. 

1.2. Ιστορική εξέλιξη της διδασκαλίας της Στατιστικής στην 

Ελλάδα. 

Παρόλο που η µαθηµατική επιστήµη από τις αρχές του 20ου αιώνα είχε 

γνωρίσει καταπληκτική ανάπτυξη, η ύλη των σχολικών βιβλίων των 

µαθηµατικών παρέµενε η ίδια ή µεταβλήθηκε ελάχιστα. Η διδασκαλία της 

Στατιστικής και των Πιθανοτήτων συµπεριελήφθη στα αναλυτικά 

προγράµµατα της Μέσης Εκπαίδευσης  µε τη µεταρρύθµιση που είναι 

γνωστή στη διεθνή και ελληνική βιβλιογραφία  µε το όνοµα «Νέα 

Μαθηµατικά» ή «Μοντέρνα Μαθηµατικά» (New Mathematics).Ανέλαβαν  

λοιπόν τα µοντέρνα Μαθηµατικά τη σηµαντική αποστολή να γεφυρώσουν 

το χάσµα ανάµεσα στα σχολικά και τα πανεπιστηµιακά Μαθηµατικά, 

προσαρµόζοντας τη µαθηµατική παιδεία στις ανάγκες των καιρών. Βαινάς 

(1998 )             

Πραγµατοποιήθηκαν για το σκοπό αυτό ειδικά συνέδρια σε διάφορες 

χώρες (ανάµεσα σε άλλες και στην Ελλάδα ) που σκοπό είχαν τον 

προγραµµατισµό της Μαθηµατικής Εκπαίδευσης στα σχολεία της Μέσης 

Εκπαίδευσης κυρίως .∆ηλαδή στην επιλογή της ύλης που έπρεπε να 

διδαχθεί, τους τρόπους και τις µεθόδους διδασκαλίας , την µόρφωση και 

επιµόρφωση του διδακτικού προσωπικού και άλλα σχετικά µε την 

διδακτική των Μαθηµατικών. Οι πρώτες κατευθυντήριες γραµµές δόθηκαν 
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κυρίως στο διεθνές συνέδριο του O.E.E.C (Ο.Ο.Σ.Α) στο 1ο και 2ο συνέδριο 

στη Γαλλία και τη Γιουγκοσλαβία  τα έτη 1959-1960. 

Ανάµεσα στα άλλα τονίσθηκε η ανάγκη εισαγωγής της διδασκαλίας της 

Στατιστικής και των Πιθανοτήτων  στην δευτεροβάθµια εκπαίδευση. H 

εσπευσµένη αυτή προσπάθεια για αλλαγή προγραµµάτων έγινε αρχικά στην 

Μέση Εκπαίδευση και όχι στη Στοιχειώδη όπως θα αναµενόταν. Οι 

µεταρρυθµίσεις στην Στοιχειώδη Εκπαίδευση άρχισαν αργότερα αφού είχε 

ολοκληρωθεί η µεταρρύθµιση στη Μέση εκπαίδευση.   

Η Στατιστική µπήκε ως αυτοτελής ενότητα για πρώτη φορά στο βιβλίο 

της  πειραµατικής διδασκαλίας των Μαθηµατικών της Γ! Γυµνασίου που 

γράφτηκε το 1964. Αργότερα στο βιβλίο του Η. Ντζιώρα «Άλγεβρα» της Ε! 

Τάξης του πρακτικού Γυµνασίου (σηµερινή Β! Λυκείου). Το ΚΕΜΕ 

(σηµερινό Παιδαγωγικό Ινστιτούτο) το 1976 ανέλαβε τη συγγραφή νέων 

διδακτικών βιβλίων Μαθηµατικών για το Γυµνάσιο και το Λύκειο. Στα 

βιβλία αυτά η συγγραφή ολοκληρώθηκε το 1983 και είχαν συµπεριληφθεί 

ενότητες από την Στατιστική και τις Πιθανότητες. Συγκεκριµένα στο βιβλίο 

της Γ! Γυµνασίου Παπαµιχαήλ ∆.  κ.α. ΟΕ∆Β 1978. υπήρχαν δύο 

ανεξάρτητα κεφάλαια από τα οποία το ένα περιελάµβανε έννοιες 

Περιγραφικής Στατιστικής και το άλλο βασικές έννοιες θεωρίας 

Πιθανοτήτων. Επίσης το βιβλίο της Γ! Λυκείου «Μαθηµατικά Ι» που 

προοριζόταν για τους µαθητές της Ι ∆έσµης του Βαρουχάκη Ν.  κ.α. 

υπήρχαν τα κεφάλαια Συνδυαστικής ,Στατιστική και Πιθανότητες. Την ίδια 

ακριβώς ύλη είχε και το βιβλίο της  Γ! Λυκείου  «Μαθηµατικά ΙΙ» που 

προοριζόταν για του µαθητές της δεύτερης  και τέταρτης ∆έσµης. Στη νέα 

σειρά διδακτικών βιβλίων που ισχύουν έως και σήµερα στα Γυµνάσια , η 

θέση της Στατιστικής και της θεωρίας των Πιθανοτήτων έχει αναβαθµιστεί 

σηµαντικά. Συγκεκριµένα από την Α! Γυµνασίου γίνεται µια πρώτη µύηση 

στην ανάγνωση και την κατασκευή διαγραµµάτων .Η προσπάθεια αυτή 

γίνεται µε πιο συστηµατικό τρόπο στη Β! Γυµνασίου, όπου υπάρχει  

ιδιαίτερο κεφάλαιο αφιερωµένο στη Στατιστική. Η διδασκαλία της 
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Στατιστικής στο Γυµνάσιο ολοκληρώνεται στη Γ! Γυµνασίου .Στη Α! 

Λυκείου επαναλαµβάνεται  και συµπληρώνεται η ύλη της Περιγραφικής 

Στατιστικής , η οποία περιλαµβάνεται στα βιβλία του Γυµνασίου , ενώ στη 

Β! Λυκείου εισάγονται  οι βασικές έννοιες της Συνδυαστικής και της 

θεωρίας των Πιθανοτήτων µέχρι την δεσµευµένη πιθανότητα. Τέλος στη Γ! 

Λυκείου επαναλαµβάνεται η ύλη της Συνδυαστικής και Πιθανοτήτων της Β! 

Λυκείου και συµπληρώνεται µε τη δεσµευµένη πιθανότητα , την 

ανεξαρτησία ενδεχοµένων και την διωνυµική κατανοµή. Έτσι  υλοποιείται 

ένας από τους βασικούς στόχους του νέου αναλυτικού προγράµµατος των 

Μαθηµατικών στη δευτεροβάθµια εκπαίδευση που είναι η γνωριµία των 

µαθητών µε τις βασικές έννοιες της Στατιστικής και της θεωρίας των 

Πιθανοτήτων. 

Πρέπει να τονισθεί όµως ότι η ύλη της Στατιστικής και των   Πιθανοτήτων 

δε διδασκόταν στα     Γυµνάσια και στα Λύκεια όπως προβλεπόταν από το 

αναλυτικό πρόγραµµα σπουδών. 

 
1.2.1 Η Στατιστική στα νέα αναλυτικά προγράµµατα της 

πρωτοβάθµιας και της δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης και η 

διδασκαλία της. 

Σύµφωνα µε το Ενιαίο Πλαίσιο Προγραµµάτων Σπουδών (ΕΠΠΣ) της 

εκπαιδευτικής µεταρρύθµισης, η οποία βρίσκεται σε εξέλιξη, τα νέα 

προγράµµατα σπουδών για το µάθηµα της Στατιστικής στην 

Πρωτοβάθµια και ∆ευτεροβάθµια εκπαίδευση προβλέπουν  για την 

διδασκαλία της τα εξής: 

Α. Στο ∆ηµοτικό 

Το νέο πρόγραµµα Σπουδών των Μαθηµατικών του ∆ηµοτικού Σχολείου 

περιγράφει το είδος των γνώσεων και των δεξιοτήτων που θα αποκτήσουν 

οι µαθητές σε αυτό το στάδιο της εκπαίδευσης και που έχουν ως στόχο να 

οικοδοµήσουν ικανότητες έρευνας, µεθοδολογίας, αφαίρεσης, συλλογισµού 

και τεκµηρίωσης. 
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Μία  περιοχή στην οποία αναφέρεται το πρόγραµµα Σπουδών είναι: 

• Συλλογή και επεξεργασία δεδοµένων. 

Στο ∆ηµοτικό Σχολείο οι µαθητές ασκούνται στη συλλογή, καταγραφή 

και ερµηνεία των δεδοµένων ενός προβλήµατος. Αυτό επιτυγχάνεται µε την 

διδασκαλία της Στατιστικής.  

Η διδασκαλία της Στατιστικής  γίνεται  από την ∆ ΄ ∆ηµοτικού. 

Στο αναλυτικό πρόγραµµα της ∆΄ ∆ηµοτικού οι διδακτικοί στόχοι είναι να 

µπορούν οι µαθητές: 

1. Να συλλέγουν, να οργανώνουν, να ερµηνεύουν και να 

παρουσιάζουν ερευνητικά δεδοµένα.  

2. Να ερµηνεύουν γραφικές παραστάσεις 

Στο αναλυτικό πρόγραµµα της Ε΄ και ΣΤ΄ ∆ηµοτικού οι επιπλέον διδακτικοί 

στόχοι είναι 

1. Να πινακοποιούν δεδοµένα (κατανοµές συχνοτήτων σε ποσοστά ή 

απόλυτους αριθµούς απλών κατανοµών, διαγραµµάτων  και 

γραφικών (εικονόγραµµα   , ραβδόγραµµα). 

2. Να µετατρέπουν προφορικές ή γραπτές περιγραφές δεδοµένων σε 

γραφικές και αντίστροφα. 

3. Να βρίσκουν το µέσο όρο δεδοµένων. 

 Θα ήταν σκόπιµο να αναφέρουµε ότι µια από τις βασικές περιοχές γύρω 

από τις οποίες διαρθρώνεται ολόκληρο το Πρόγραµµα Σπουδών του 

∆ηµοτικού Σχολείου  είναι : η επίλυση προβλήµατος 

Η επίλυση προβλήµατος κατέχει κεντρική θέση στο Πρόγραµµα 

Σπουδών και διαχέεται σε όλες τις επιµέρους ενότητες. Η επίλυση 

προβλήµατος είναι µια από τις βασικές ικανότητες που επιδιώκεται να 

αποκτήσουν οι µαθητές σε όλα τα επίπεδα εκπαίδευσης. Τα προβλήµατα 

χρησιµοποιούνται τόσο για την καλύτερη κατανόηση εννοιών που έχουν 

διδαχθεί όσο και για την εισαγωγή νέων εννοιών και τεχνικών. Ιδιαίτερο 

ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα ανοιχτά προβλήµατα που δίνουν την  ευκαιρία 

στους µαθητές να µη καθοδηγούνται προς µία στερεότυπη λύση. 
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Στόχος της διδασκαλίας επίλυσης προβλήµατος είναι κυρίως η γνωριµία 

µε µεθόδους σκέψης, έρευνας, συλλογής και ανάλυσης πληροφοριών. Είναι 

απαραίτητο οι µαθητές να συµµετέχουν στη µαθησιακή διαδικασία και 

συλλογικά να ανακαλύπτουν, να δηµιουργούν, να κατασκευάζουν και να 

εφαρµόζουν τη νέα γνώση. Σύµφωνα όµως µε την έρευνα που 

πραγµατοποιήθηκε για τον τρόπο διδασκαλίας της Στατιστικής στις τάξεις 

του ∆ηµοτικού, από τους Χατζηπαντελή Θ, Γκίνη ∆. , Κυρίτση Ι. ( Απρίλιος 

2001) ένα µικρό ποσοστό των δασκάλων 10-15% περίπου χρησιµοποιεί 

δραστηριότητες όπως αυτές που περιγράφονται πιο πάνω για τη διδακτική 

προσέγγιση της Στατιστικής.  

Β.  Στο Γυµνάσιο 

Στη Γ΄ Τάξη Γυµνασίου προβλέπεται η διδασκαλία Περιγραφικής 

Στατιστικής στο 5ο κεφάλαιο του σχολικού βιβλίου µε περιεχόµενο τα 

παρακάτω: 

      1.Βασικές έννοιες της Στατιστικής «Πληθυσµός- ∆είγµα» 

      2. Κατανοµή συχνοτήτων και σχετικών συχνοτήτων 

3. Οµαδοποίηση παρατηρήσεων 

3. Μέση Τιµή –∆ιάµεσος 

4. Γραφικές παραστάσεις, εικονογράµµατα, ραβδογράµµατα, κυκλικά 

διαγράµµατα και χρονογράµµατα. 

Οι βασικοί στόχοι στο πιο πάνω περιεχόµενο είναι 

• Να κατανοούν τις έννοιες πληθυσµός δείγµα.  

• Να συντάσσουν πίνακα κατανοµής συχνοτήτων. 

• Να κατασκευάζουν την κατάλληλη γραφική παράσταση µιας 

κατανοµής συχνοτήτων 

• Να οµαδοποιούν στατιστικά δεδοµένα και να παριστάνουν 

οµαδοποιηµένες κατανοµές µε διαγράµµατα  

• Να παριστάνουν µια οµαδοποιηµένη κατανοµή µε 

ιστόγραµµα. 
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• Να µπορούν να βρίσκουν την µέση τιµή και την διάµεσο της 

κατανοµής. 

• Να βρίσκουν τη µέση τιµή µιας οµαδοποιηµένης κατανοµής 

• Να βρίσκουν τις αθροιστικές συχνότητες µιας κατανοµής και 

να σχεδιάζουν το πολύγωνο των αθροιστικών συχνοτήτων 

• Να βρίσκουν τη διάµεσο µιας οµαδοποιηµένης κατανοµής  

µε τη βοήθεια του πολυγώνου των αθροιστικών συχνοτήτων. 

Σύµφωνα µε το προηγούµενο αναλυτικό πρόγραµµα η ύλη της 

Στατιστικής που αναφέρεται πιο πάνω προβλεπόταν να διδάσκεται 

στη Β΄ και Γ΄ τάξη σύµφωνα µε τη σπειροειδή ανάπτυξη της ύλης. 

Οι οδηγίες του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου για τους καθηγητές το 

σχολικό έτος 2001-2002 προβλέπουν 10 διδακτικές ώρες για  το  

κεφάλαιο που αναφέρεται στη Στατιστική. ∆εν προτείνονται τρόποι 

διδασκαλίας, π.χ. µε δραστηριότητες, διαθεµατική προσέγγιση, 

παρόλο ότι είναι γνωστή η δυσκολία και πολλές φορές η 

υποβάθµιση του κεφαλαίου από τη πλειοψηφία των διδασκόντων. 

Οι οδηγίες του Π. Ι. για τη διδακτέα ύλη αναφέρουν: να 

επαναληφθεί η ύλη της Στατιστικής που διδάχτηκε την προηγούµενη 

χρονιά, η οποία όµως δεν διδάχτηκε, µε οδηγία που είχε σταλεί την 

προηγούµενη χρονιά.  

Στη πράξη όσον αφορά τη διδασκαλία της Στατιστικής τα πράγµατα 

ήταν και είναι διαφορετικά. Είναι γνωστό ότι στη πλειοψηφία των 

Γυµνασίων οι καθηγητές µόλις φθάσουν στο αντίστοιχο κεφάλαιο 

της Στατιστικής διδάσκουν κατά προτεραιότητα τα επόµενα 

κεφάλαια της γεωµετρίας, τριγωνοµετρίας και τα συστήµατα 

γραµµικών εξισώσεων και αν υπάρχει χρόνος «διδάσκεται». Σε 

σχετικές έρευνες ( Χατζηπαντελή Θ., Βογιατζή Κ. 1998) στους 

διδάσκοντες στη δευτεροβάθµια εκπαίδευση για το αν οι 

εκπαιδευτικοί ακολουθούν τις οδηγίες του Π.Ι. για τη διδασκαλία 
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των µαθηµατικών προκύπτει: Οι εκπαιδευτικοί απαντούν ότι κατά 

βάση δεν ακολουθούν τις οδηγίες. Οι περισσότεροι αναφερόµενοι 

στο Γυµνάσιο απάντησαν ότι σε µεγάλο βαθµό τις αγνοούσαν. Οι 

περισσότεροι υποβάθµιζαν τη σηµασία της Στατιστικής και ως προς 

τον τρόπο διδασκαλίας στην τάξη και την εφαρµογή ενεργητικών  

στρατηγικών µάθησης ( µέθοδος προβλήµατος, project κ.λ.π.)  οι 

περισσότεροι ανέφεραν ότι σπανίως διδάσκουν τρόπους λύσης  

προβλήµατος και ανέφεραν την έλλειψη χρόνου για την εφαρµογή 

των µεθόδων αυτών.   

Γ.  Στο Λύκειο 

Στα Μαθηµατικά Γενικής Παιδείας της Γ! Λυκείου προβλέπεται η ύλη 

Περιγραφικής Στατιστικής στοιχεία Συνδυαστικής και στοιχεία 

Πιθανοτήτων. 

Η ύλη της Στατιστικής που περιλαµβάνεται προβλέπει: 

1. Βασικές έννοιες ( Πληθυσµός, δείγµα, δεδοµένα,µεταβλητές, 

κατανοµές συχνοτήτων) 

2. Γραφικές παραστάσεις ( ραβδόγραµµα, κυκλικό διάγραµµα, 

εικονόγραµµα , ιστόγραµµα, πολύγωνο συχνοτήτων) 

3. Παράµετροι θέσης και διασποράς (µέση τιµή, διάµεσος, 

επικρατούσα τιµή, ποσοστηµόρια- εύρος, διακύµανση, τυπική 

απόκλιση) 

4. Παλινδρόµηση δύο µεταβλητών και συντελεστής συσχέτισης. 

 Στη πράξη διδάσκονται µόνο οι ενότητες που περιέχονται στην 

εξεταστέα ύλη για τις εισαγωγικές εξετάσεις. ∆εν διδάσκονται οι κατανοµές 

συχνοτήτων µε κλάσεις άνισου πλάτους (παρόλο που προβλέπεται να 

διδάσκονται στη Γ¨ γυµνασίου), τα ποσοστηµόρια και ο συντελεστής 

συσχέτισης δύο µεταβλητών.  

Η ύλη της Γ΄ λυκείου διδάσκεται κανονικά από το 1999, χρονιά από την 

οποία η ύλη αυτή εξετάζεται για τις εισαγωγικές εξετάσεις. 
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Σύµφωνα µε τη έρευνα των Χατζηπαντελή Θ., Βογιατζή Κ. 1998 η άποψη 

των διδασκόντων στη Γ΄ λυκείου είναι: αναγκαστικά πρέπει να 

συµµορφωθούν µε τις οδηγίες του Π. Ι. . Γενικότερα θα µπορούσαµε να 

παρατηρήσουµε ότι οι ερωτώµενοι εκπαιδευτικοί έχουν µια λογική 

εξυπηρέτησης των εξεταστικών αναγκών , και είναι δέσµιοι της 

πραγµατικότητας ότι το λύκειο είναι ο προθάλαµος της τριτοβάθµιας 

εκπαίδευσης.  

 
1.2.2 Το διεθνές σκηνικό. 
 
Κατά τη διάρκεια του πρώτου µισού του 20ού αιώνα παρατηρείται µία 

διαρκώς αυξανόµενη δυσαρέσκεια σχετικά µε την αποτελεσµατικότητα της 

διδασκαλίας των σχολικών  Μαθηµατικών. Από το τέλος του 1958 και τις 

αρχές του 1959 τα 21 κράτη µέλη του Οργανισµού Ευρωπαϊκής  

Οικονοµικής Συνεργασίας (Ο.Ε.Ε.C) όπως είναι σε µας γνωστό Ο.Ο.Σ.Α 

και στον οποίο είχε προσχωρήσει η Αµερική και ο Καναδάς αποφάσισαν να 

ασχοληθούν µε την αναµόρφωση των Μαθηµατικών που έπρεπε να 

διδάσκονται στη Γενική Εκπαίδευση. 

 Οι γενικές  κατευθυντήριες γραµµές δόθηκαν κυρίως στο 1ο συνέδριο του 

Royaumont-Paris το Νοέµβριο του 1959.Το 2ο συνέδριο της 

Γιουγκοσλαβίας το Σεπτέµβριο του 1960 είχε κυρίως αντικείµενο το 

καθορισµό της ύλης που έπρεπε να διδάσκεται και την προσαρµογή της στις 

σύγχρονες συνθήκες και απαιτήσεις . 

Η διδασκαλία της Στατιστικής σε πολλές χώρες γίνεται από τις πρώτες 

τάξεις του δηµοτικού. Οι µαθητές από τις πρώτες τάξεις είναι ικανοί να 

κατασκευάσουν και να ερµηνεύσουν διάφορα είδη γραφικών παραστάσεων 

(Fuys & Tischler, 1979 ). Όµως ένα µεγάλο ποσοστό των δασκάλων 

διατηρούν κάποια επιφύλαξη για την Στατιστική καθώς αυτή ξεφεύγει από 

τη ντετερµινιστική άποψη που έχουν για τα Μαθηµατικά. Αυτή η θεώρηση 

των δασκάλων έχει επηρεάσει και τους µαθητές, αφού και εκείνοι έχουν 

εθιστεί στο να θεωρούν ότι κάθε πρόβληµα έχει µία και µόνο λύση 
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βασισµένη στη παραγωγή, ενώ η Στατιστική αντίθετα βασίζεται στην 

επαγωγή.(Steinbring)  

    Σε πολλές διεθνείς οργανώσεις π.χ. U.N.E.S.C.O, N.C.T.M. έχει 

εκφρασθεί ο προβληµατισµός για τη διδασκαλία και τη διδακτική της 

Στατιστικής.. Οι εργασίες του 2ου ∆ιεθνούς συνεδρίου για την διδασκαλία 

και τη διδακτική της Στατιστικής κυκλοφόρησαν το 1994 από την 

U.N.E.S.C.O σε ένα τόµο  µε τίτλο «η διδασκαλία της Στατιστικής». Η 

επικρατούσα αντίληψη είναι ότι η « Στατιστική δεν αποτελεί ένα σύνολο 

τεχνικών, είναι µία τοποθέτηση απέναντι στα πράγµατα , ένας τρόπος 

αντίληψης που γνωρίζει µάλιστα την ύπαρξη της αβεβαιότητας και της 

µεταβλητότητας της πληροφορίας και της  συλλογής δεδοµένων. Επιτρέπει 

τη λήψη αποφάσεων σε συνθήκες αβεβαιότητας » 

Στην έκθεση συνιστάται η διδασκαλία της Στατιστικής  στα σχολικά 

µαθηµατικά. Ιδιαίτερη σηµασία δόθηκε στο γεγονός ότι οι µαθητές πρέπει 

να διδάσκονται τη  Στατιστική µε δεδοµένα που έχουν συλλέξει οι ίδιοι οι 

µαθητές. Στην κατεύθυνση αυτή είναι  φανερό  ότι η διαθεµατική 

προσέγγιση της Στατιστικής συνεισφέρει στην εκµάθηση και κατανόηση 

των εννοιών της Στατιστικής . Με τον όρο ¨διαθεµατική¨ προσέγγιση της 

διδασκαλίας εννοούµε εκείνη τη µορφή διδασκαλίας  κατά την οποία το 

περιεχόµενο της διδασκαλίας ενιαιοποιείται και από την άλλη η διδασκαλία 

είναι εργαστηριακής και ευρηµατικής µορφής. Συγκεκριµένα  το 

περιεχόµενο της διδασκαλίας δεν αφορά ξεχωριστά µαθήµατα που γίνονται 

σε τακτή ώρα το καθένα, αλλά καταστάσεις µάθησης οι οποίες 

προσεγγίζουν το περιεχόµενο της διδασκαλίας ως κάτι ενιαίο και αδιαίρετο, 

δηλαδή  τα µαθήµατα   ενιαιοποιούνται.( Θεοφιλίδης .Χ 1997).  Η 

αναζήτηση πληροφοριών ,η συλλογή και επαλήθευση στοιχείων π.χ, από τα 

µαθήµατα της Γεωγραφίας, της Μελέτης του περιβάλλοντος κ.α.   είναι 

στους στόχους της διδασκαλίας.  Με την χρήση υπολογιστών τσέπης το 

βάρος της διδασκαλίας έχει µετατοπιστεί από τις ανιαρές πράξεις  και 
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άγονες τεχνικές στη µελέτη των δεδοµένων, την ανάλυση των 

αποτελεσµάτων και την ερµηνεία αυτών. 

Σε πολλές χώρες Μ. Βρετανία, Καναδά, Η.Π.Α.  µετά από έρευνες για την 

διδασκαλία της Στατιστικής στην Πρωτοβάθµια και ∆ευτεροβάθµια 

εκπαίδευση και συγκριτική µελέτη αυτών (Barnett ,1982 ) κατέληξαν σε 

κάποια συµπεράσµατα που αναφέρουµε εν συντοµία τα ακόλουθα : 

• Περισσότεροι από το 85% των µαθητών  της Τρίτης και ακόµα από 

την ∆ευτέρα ∆ηµοτικού έχουν εξοικειωθεί µε τα διαγράµµατα µε 

εικόνες.   

• Στην ηλικία  των 12 ετών γνωρίζουν τους κοινούς τύπους των 

γραφικών παραστάσεων (Ραβδογράµµατα , ιστογράµµατα  ή 

κυκλικά διαγράµµατα ). 

• Η ικανότητα αναπαραστάσεων πληροφοριών µέσω πινάκων είναι 

δυνατή  σε παιδιά από την Τετάρτη µέχρι την Έκτη ∆ηµοτικού σε 

ποσοστά 66% στην Μ. Βρετανία, 67% στον Καναδά και 63% στις 

Η.Π.Α. 

•  Σε µεγάλα ποσοστό οι µαθητές από ηλικίας 11 ετών είχαν 

εξοικειωθεί µε την έννοια της µέσης τιµής  σε ποσοστά 91%  Μ. 

Βρετανία ,72% Καναδά και 89% στις Η.Π.Α. 

• Η έννοια της διαµέσου και της επικρατούσας τιµής έχει εισαχθεί από 

τις τάξεις του ∆ηµοτικού σε ποσοστά 50% στη Μ. Βρετανία  και 

60% στις Η.Π.Α. 

Επίσης το Ουγγρικό εκπαιδευτικό σύστηµα ήταν πρωτοπόρο στην 

εισαγωγή της Στατιστικής  στη δευτεροβάθµια εκπαίδευση 150  χρόνια 

πριν. Τα τελευταία χρόνια  διδάσκεται από τις 4 πρώτες τάξεις του 

∆ηµοτικού µε το τίτλο ¨Στατιστική για τον καθένα¨ . 

Στη Μεγάλη Βρετανία έννοιες της Στατιστικής περιέχονται στα σχολικά 

προγράµµατα εδώ και 40 χρόνια περίπου. Η διδασκαλία ξεκινά από την 

ηλικία των 8 χρόνων και φτάνει µέχρι και την πανεπιστηµιακή εκπαίδευση. 
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Στη Μ. Βρετανία θεσπίστηκε από το 1982 ετήσιος διαγωνισµός Στατιστικής 

µε βραβεία για µαθητές ηλικίας 9-13, 13-16 , και 16-19. Το ίδιο ισχύει και 

σε πολλές άλλες χώρες. 

1.3 Νέες τάσεις στη διδακτική των Μαθηµατικών, η ανάδειξη της 

ιδιαιτερότητας στη διδακτική της Στατιστικής.                          

 Μέχρι πριν λίγα χρόνια  η αντίληψη που επικρατούσε ήταν ότι η 

Μαθηµατική γνώση είναι ένα αγαθό που έχει παραχθεί και καλούνται οι 

µαθητές να το καταναλώσουν αποστηθίζοντάς το. Ο δάσκαλος των 

µαθηµατικών, υιοθετώντας την ¨τραπεζική αντίληψη ¨  της παιδείας 

καταθέτει τις έτοιµες γνώσεις στα ¨ άδεια µυαλά ¨ των µαθητών, όπως 

καταθέτει κανείς χρήµατα σε µια τράπεζα ( Freire P. 1977).¨Ταΐζει τους 

µαθητές µε την ύλη των ετοιµοπαράδοτων παραδόσεων, τις οποίες 

πλασάρει επιδέξια για να αποδείξει ότι έχει το χάρισµα της µεταδοτικότητας 

και απαιτεί την άκριτη και παθητική αποδοχή και την αποστήθισή τους. 

Έτσι αυτοµατοποιείται η διδασκαλία, σταµατά η ανθρώπινη επικοινωνία 

και εγκαθιδρύεται  ένα µαθοφοβικό, µαθησιοκτόνο κλίµα άχαρης 

επανάληψης των ίδιων πραγµάτων (Papert S. 1991).   

Οι υπάρχουσες µέθοδοι διδασκαλίας  θεωρούν και παρουσιάζουν τα 

Μαθηµατικά ως ένα προκατασκευασµένο σύστηµα από κανόνες και 

διαδικασίες που θα πρέπει οι µαθητές να αποστηθίσουν , θα πρέπει να 

δέχονται ότι όλα αυτά είναι σωστά και αληθινά, επειδή το εγγυάται η 

αυθεντία του δασκάλου ή του συγγραφέα του βιβλίου που χρησιµοποιείται . 

Η άποψη αυτή δεν είναι πλέον αποδεκτή. Η σύγχρονη  άποψη που είναι 

πλέον η επικρατούσα είναι ότι τα Μαθηµατικά δεν είναι αποτέλεσµα της 

προσπάθειας των Μαθηµατικών , αλλά και σαν τη δραστηριότητα µέσω της 

οποίας τα παράγουν. Με την έννοια αυτή τα Μαθηµατικά δεν αποτελούν 

ένα σύστηµα γνώσεων  αλλά και µια διαδικασία.(Tymoczko 1986). Οι  

τρόποι µε τους οποίους κατασκευάζουν τις Μαθηµατικές τους γνώσεις 

έχουν ιδιαίτερη σηµασία για το σχεδιασµό της διδασκαλίας . Οι 

παραδοσιακοί µέθοδοι διδασκαλίας σχεδιάζονται µε αφετηρία τα 
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Μαθηµατικά του σχολείου και όχι τα Μαθηµατικά των παιδιών.( Steffe & 

Wiegel ,1992). Επίσης τα αποτελέσµατα από έρευνες (NCTM ,1989) 

δείχνουν  ότι οι παραδοσιακοί τρόποι διδασκαλίας  των Μαθηµατικών δεν 

τους βοηθάνε  να µάθουν ότι θα τους χρειαστεί για να αντιµετωπίσουν τις 

ανάγκες της σύγχρονης κοινωνίας . Τέλος ο ανθρωπιστικός σκοπός της 

εκπαίδευσης που είναι ανάπτυξη ανεξάρτητης και κριτικής σκέψης , δεν 

ευνοείται, όταν οι µαθητές µαθαίνουν να δέχονται τις µαθηµατικές γνώσεις, 

τις οποίες επιβάλλει η αυθεντία του δασκάλου (Kammil 1985). 

Οι µαθητές δεν έχουν κανένα επιπλέον  κίνητρο για να ασχοληθούν µε τα 

µαθηµατικά παρά µόνο για να πάρουν καλούς βαθµούς στο σχολείο ή να 

πετύχουν σε εξετάσεις.   

Ο χαρακτήρας της Μαθηµατικής γνώσης  διαφοροποιείται µε την 

πάροδο των χρόνων. Οι αλλαγές µπορεί να είναι αργές αλλά τώρα πλέον 

έχουν γίνει συνείδηση όλων που ασχολούνται µε τη διδασκαλία των 

Μαθηµατικών. 

Παρόλο που οι περισσότεροι που ασχολούνται µε τη διδακτική των 

Μαθηµατικών συµφωνούν ότι οι παραπάνω λόγοι ευθύνονται σε µεγάλο 

βαθµό   για την κρίση της Μαθηµατικής παιδείας , αυτό δεν είναι αρκετό 

για µια ριζική αλλαγή των παραδοσιακών τρόπων διδασκαλίας των 

Μαθηµατικών . Οι ρίζες της κρίσης είναι όµως βαθιές και χρειάζεται χρόνος 

για τη µεταβολή στις στάσεις και τους προσανατολισµούς αυτών που είναι 

υπεύθυνοι για την οργάνωση και τον προγραµµατισµό της Μαθηµατικής 

Παιδείας. Όπως επισηµαίνουν οι Cobb & Yackel 1991 η έρευνα µέσα στη 

τάξη, µε στόχο την ανάπτυξη νέων µορφών διδασκαλίας  των Μαθηµατικών 

καθώς και η διερεύνηση των δυνατοτήτων τους , αποτελεί βασική 

προϋπόθεση για τη διδασκαλία των Μαθηµατικών στο σχολείο. 

Τα τελευταία χρόνια πολλά ερευνητικά προγράµµατα επιχειρούν µε 

διαφορετικούς τρόπους να ξεπεράσουν τα µειονεκτήµατα του 

παραδοσιακού τρόπου διδασκαλίας των Μαθηµατικών και να 

δηµιουργήσουν µέσα στις τάξεις πρότυπα περιβάλλοντα µάθησης για τους 
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µαθητές.( Carpenter, Fennema, Peterson, Chiang &Lef , 1989 Cobb, Wood 

& Yackel , 1991 Lambert 1986). 

Η απάντηση στο ερώτηµα “πώς οι µαθητές αντιλαµβάνονται και 

µαθαίνουν στατιστική” δεν είναι ούτε απλή ούτε µονοσήµαντη. Στην 

πραγµατικότητα κάθε δάσκαλος δίνει καθηµερινά τις δικές του απαντήσεις 

µέσα στη τάξη µε τον τρόπο που οργανώνει και παρουσιάζει τις έννοιες της 

στατιστικής. 

Βέβαια υπάρχουν θεωρητικά δεδοµένα και έρευνες που απαντούν σε 

µεγάλο βαθµό στην πιο πάνω ερώτηση. Αυτό οφείλεται στην πρόοδο στο 

τοµέα της Γνωστικής Ψυχολογίας και ιδιαίτερα στον τοµέα της ψυχολογίας 

των µαθηµατικών, ο οποίος έχει ως κύριους στόχους αφενός την κατανόηση 

των διαδικασιών που συµβάλλουν στην επίλυση µαθηµατικών 

προβληµάτων και αφετέρου τον εντοπισµό των δυσκολιών που 

αντιµετωπίζει ο µαθητής στην απόκτηση γνώσεων πάνω στο αντικείµενο. 

   Οι Joan Garfield και Andrew Ahlgen (1988) αναφέρουν ότι ¨λίγη σχετικά 

εµπειρία έχει επικεντρωθεί στην αποτελεσµατικότητα της διδακτικής 

µεθοδολογίας και προσέγγισης για την ανάπτυξη της στοχαστικής σκέψης¨. 

Η έρευνες που αφορούν τη διδακτική της Στατιστικής έχουν επικεντρωθεί 

σε τρεις κυρίως τοµείς: 

1. Στην ένταξη της Στατιστικής στα Α.Π. της πρωτοβάθµιας και 

δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης. 

2. Στη µεθοδολογία διδασκαλίας της Στατιστικής 

3. Στις δυσκολίες που αντιµετωπίζουν οι µαθητές στη κατανόηση των 

εννοιών αυτών, καθώς και τις εσφαλµένες αντιλήψεις τους. 

Πολλές φορές η εισαγωγή των µαθητών σε νέες έννοιες γίνεται µε τη χρήση 

ορισµών. Οι ορισµοί όµως κατά κανόνα απαιτούν από τους µαθητές 

συνθετικές ικανότητες που πολλές φορές είναι πέρα από τις δυνατότητές 

τους και προϋποθέτουν αφηρηµένη σκέψη που δεν διαθέτουν οι µαθητές 

του δηµοτικού και των πρώτων τάξεων του γυµνασίου.  
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Από τις αρχές του 20ου αιώνα ο Dewey διακήρυξε πως η µάθηση είναι 

αποτέλεσµα της εµπειρίας. Από τότε έχουµε µάθει πολλά αναφορικά µε τον 

τρόπο που οι µαθητές κατακτούν τις µαθηµατικές έννοιες πλην όµως η αρχή 

του Dewey ότι η µάθηση πηγάζει από τις εµπειρίες των µαθητών δεν έχει 

αµφισβητηθεί . 

Όπως έγραψε ο Hogg(1991) αντί να ζητά κανείς από τους µαθητές να 

δουλέψουν µε παλιά δεδοµένα αν και αληθινά, είναι καλύτερο να τους 

αναθέσεις να βρουν και να δηµιουργήσουν τα δικά τους. Τέτοιες εργασίες 

προσφέρουν στους µαθητές εµπειρία γύρω από τους τοµείς όπως: να 

ρωτούν για τη διευκρίνιση προβληµάτων, διατύπωση υποθέσεων , 

σχεδιασµό πειραµάτων και ερευνών, συγκέντρωση δεδοµένων, ανάλυση 

των δεδοµένων. Ο Snee (1993) γράφει η  συγκέντρωση και η ανάλυση των 

δεδοµένων είναι η καρδιά της στατιστικής σκέψης . Η συγκέντρωση των 

δεδοµένων προωθεί τη µάθηση από εµπειρία και συνδέει τη διαδικασία της 

µάθησης µε την πραγµατικότητα. Υποστηρίζοντας την βιωµατική µάθηση ο 

Snee(1993) παραθέτει την Κινέζικη παροιµία Ακούω , ξεχνάω. Βλέπω , 

θυµάµαι. Κάνω , καταλαβαίνω. Ο Bradstreet (1996) γράφει Η µάθηση 

βρίσκεται στη δραστηριότητα. 

Αν είναι αλήθεια ότι οι µαθητές µαθαίνουν στατιστική, κάνοντας 

στατιστική, τότε µια σειρά από project έξω από την τάξη που 

περιλαµβάνουν µια ποικιλία από δεδοµένα θα είναι πιο αποτελεσµατικά από 

δραστηριότητες  µέσα στη τάξη που χρησιµοποιούν πολύ περιορισµένα είδη 

δεδοµένων και δεν επιτρέπουν σχεδιασµό και ανάλυση. 

Πολλοί στατιστικοί, ανάµεσά τους και ο Bradstreet (1996) και Cobb 

(1991) υποστηρίζουν ότι ο στατιστικός συλλογισµός πρέπει να προηγείται 

των στατιστικών µεθόδων. Ο Hogg(1991) έγραψε ότι στο εισαγωγικό 

στάδιο η στατιστική δεν πρέπει να παρουσιάζεται σαν τοµέας –κλάδος των 

µαθηµατικών. Η στατιστική δεν ισοδυναµεί µε τη µαθηµατική καθαρότητα 

ή ακαµψία, αλλά είναι πιο στενά συνδεδεµένη µε την προσεκτική σκέψη. 
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Για να δείξει κανείς την δύναµη, τη χάρη ακόµα και την οµορφιά του 

στατιστικού συλλογισµού, κάποια παραδείγµατα ρεαλιστικά από µια 

µεγάλη ποικιλία επιστηµονικών κλάδων µπορούν να πείσουν τους µαθητές 

πως µαθαίνουν κάτι που απαιτεί µόνο σκέψη και µπορεί να εφαρµοσθεί 

κάθε µέρα και σχεδόν σε κάθε επιστηµονικό τοµέα. Είναι πολύ βασικό τα 

παραδείγµατα να είναι πραγµατικά, αλλιώς τα «µέσα» που 

χρησιµοποιούνται για να απαντήσουν σε «ψεύτικες ερωτήσεις  φαίνονται 

ψεύτικα και αυτά. Επιπλέον τα υπαρκτά παραδείγµατα µένουν ευκολότερα 

στη µνήµη των µαθητών. 

Ένας τρόπος να βοηθήσει κανείς τους µαθητές να αναπτύξουν 

στατιστικό συλλογισµό είναι να τους αναθέσει στρατηγικές ενεργητικής 

µάθησης κάνοντας στην πραγµατικότητα στατιστική, να σχεδιάζει έρευνες, 

να συγκεντρώνει δεδοµένα, να αναλύει τα αποτελέσµατα  προετοιµάζοντας 

γραπτές αναφορές και δίνοντας προφορικές παρουσιάσεις.  

Ο Green (1983) προτείνει να δοθεί µεγαλύτερη έµφαση στις 

πειραµατικές δραστηριότητες των µαθητών, αρχίζοντας από τις πρώτες 

τάξεις του δηµοτικού σχολείου, καθώς και να ενθαρρυνθεί η συζήτηση στην 

τάξη κάνοντας χρήση της τεχνικής ορολογίας της Στατιστικής. Συγχρόνως η 

χρήση των αισθήσεων συµβάλλει στο να εκτιµήσει ο µαθητής τη  

Στατιστική, τόσο στο θεωρητικό της επίπεδο, όσο και στην εφαρµογή τους  

στις επιστήµες, στην τεχνολογία και στα διάφορα κοινωνικά φαινόµενα.   

(Χατζηπαντελής Θ. , Γκάσταρης Π. 1998). Η αισθητική προσέγγιση µπορεί 

να γίνει µε ποικίλους τρόπους και µέσα διδασκαλίας, ενισχύοντας έτσι την 

εκτίµηση των µαθητών απέναντι στην οµορφιά της στατιστικής επιστήµης. 

Η εργασία των µαθητών µε συγκεκριµένα υλικά και αντικείµενα 

διασφαλίζει την κατανόηση των µαθηµατικών εννοιών και συσχετίζει τα 

εποπτικά µέσα που χρησιµοποιούνται κατά τη διδασκαλία µε τις 

µαθηµατικές έννοιες. Η συσχέτιση αυτή γεφυρώνει το χάσµα ανάµεσα στην 

αφηρηµένη και τη συγκεκριµένη σκέψη και παρέχει το πλαίσιο για 

καλύτερη κατανόηση. 
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Οι δραστηριότητες πρέπει να συσχετίζουν τις µαθηµατικές έννοιες µε τις 

εφαρµογές τους στην καθηµερινή ζωή, έτσι ώστε να γίνει η σύνδεση του 

συγκεκριµένου µε το αφηρηµένο στάδιο σκέψης. Με αυτόν τον τρόπο 

διασαφηνίζονται οι έννοιες και διατηρείται το ενδιαφέρον των µαθητών 

αµείωτο. 

1.3.1 Οι δυσκολίες κατανόησης εννοιών της Στατιστικής και οι 

εσφαλµένες αντιλήψεις των µαθητών. 

Ένας από τους τοµείς στους οποίους έχει επικεντρώσει το ενδιαφέρον 

της η διδακτική της Στατιστικής είναι και οι δυσκολίες που αντιµετωπίζουν 

οι µαθητές στην κατανόηση των εννοιών καθώς και στις εσφαλµένες 

αντιλήψεις που έχουν. 

Από έρευνες που έγιναν σχετικά µε τη διδακτική της Στατιστικής 

(Noddings, Gilbert-MacMillan και Lutz, 1980) φαίνεται να υπάρχει µία 

τάση να ανταποκρίνονται στα προβλήµατα µαθηµατικής φύσεως 

ανατρέχοντας στους υπολογισµούς βάσει των τύπων ή στην ακολουθία 

διαδικασιών, πριν ακόµα σχηµατίσουν µια καθαρή εικόνα του 

προβλήµατος. Είναι ικανοί να αποστηθίζουν τύπους και να ακολουθούν 

αλγοριθµικές διαδικασίες που ακολούθησαν σε παρόµοια προβλήµατα µε 

αυτά που έχουν διδαχθεί, αλλά σπάνια ανταποκρίνονται µε επιτυχία σε 

προβλήµατα στα οποία υπεισέρχονται καινούργιες καταστάσεις (Cherveny, 

Collier, Feinberg, Johnson , 1977 Kempthorn,1980 , Carfield,1981). 

Ένας παράγοντας που επηρεάζει, επίσης, στην κατανόηση είναι η λεκτική 

αδυναµία των µαθητών τόσο στη κατανόηση όσο και στη περιγραφή 

καταστάσεων που αφορούν προβλήµατα Στατιστικής ( Χατζηπαντελής Θ. , 

Γκάσταρης Π. 1998). Οι γλωσσικές παρερµηνείες οδηγούν συνήθως σε 

λανθασµένες αναπαραστάσεις του προβλήµατος που πρέπει να επιλύσουν.  

Από έρευνες του D.R Green (1983) στη Μ. Βρετανία  επισηµάνθηκε το 

γεγονός της έλλειψης κατανόησης, από πολλούς µαθητές, της έννοιας των 

λόγων και των αναλογιών που είναι πολλοί χρήσιµες σε πολλές έννοιες της 

Στατιστικής.  
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1. Τα µέτρα θέσης 

 

Είναι γεγονός ότι η διδασκαλία της Στατιστικής, µε τρόπο καθαρά 

υπολογιστικό, έχει αντικατασταθεί τα τελευταία χρόνια από µια 

περισσότερο ποιοτική προσέγγιση για κατανόηση των εννοιών και την 

ερµηνεία των αποτελεσµάτων. Οι περισσότεροι µαθητές δεν έχουν 

συνειδητοποιήσει τη χρήση του κατάλληλου µέτρου θέσης  αν η µεταβλητή 

είναι ποιοτική ή ποσοτική και πως επηρεάζεται η θέση της από τις 

παρατηρήσεις.   

      Α) Επικρατούσα τιµή 

Οι περισσότεροι µαθητές δεν έχουν συνειδητοποιήσει ότι η 

επικρατούσα τιµή χρησιµοποιείται κυρίως για ποιοτικές µεταβλητές. Σε 

περίπτωση που τους έχει δοθεί µία ταξινοµηµένη λίστα στοιχείων δεν 

παρουσιάζεται πρόβληµα στο να βρουν την επικρατούσα τιµή, όπως και αν 

τους δοθεί ένα ραβδόγραµµα. Χατζηπαντελής Θ. Γκίνης ∆. (2000). Όταν 

όµως τους δοθεί ένας πίνακας µε τις συχνότητες, τότε, το συνηθέστερο 

λάθος είναι ότι αναφέρουν ως επικρατούσα τιµή την τιµή της µεγαλύτερης 

συχνότητας (Barr G.V. 1980). Επίσης τους είναι δύσκολο να υπολογίζουν 

από το διάγραµµα συχνοτήτων σε περίπτωση που τα δεδοµένα είναι 

ταξινοµηµένα σε κλάσεις. 

     Β) ∆ιάµεσος 

Από έρευνες (Barr G.V. 1980)  προκύπτει να µην έχουν 

συνειδητοποιήσει ότι σε ποιοτικά δεδοµένα η διάµεσος και η επικρατούσα 

τιµή είναι τα κατάλληλα µέτρα θέσης. Τα πιο συνηθισµένα λάθη που  

κάνουν οι µαθητές είναι : 

1) ∆εν ταξινοµούν τα δεδοµένα κατά αύξουσα ή φθίνουσα σειρά µε 

αποτέλεσµα να δίνουν ως διάµεσο την τυχαία µεσαία παρατήρηση. 

2) Υπολογίζουν τη διάµεσο σαν το ηµιάθροισµα του πρώτου και του 

τελευταίου αριθµού στα ταξινοµηµένα δεδοµένα. 
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3) ∆εν έχουν συνειδητοποιήσει ότι η διάµεσος δεν είναι  απαραίτητα 

µία από τις τιµές των παρατηρήσεων.  

4) Έχουν δυσκολία στο να εντοπίζουν τη µεσαία παρατήρηση ή το 

ηµιάθροισµα  των µεσαίων παρατηρήσεων ,   ανάλογα αν το πλήθος είναι 

περιττό ή άρτιο.  

5) Συγχέουν τη διάµεσο µε το πλήθος των παρατηρήσεων µε 

αποτέλεσµα να δίνουν σαν διάµεσο το µισό του πλήθους των 

παρατηρήσεων. 

 Γ) Μέση τιµή 

Όπως αναφέρουν οι Pollatsek, Lima , Well (1981) η µέση τιµή είναι για 

τους µαθητές περισσότερο µια υπολογιστική πράξη παρά µια εννοιολογική.  

Υπολογίζουν τη µέση τιµή σε ποιοτικές µεταβλητές και αναζητούν 

ποσοτικές ιδιότητες στις τιµές τους. Συνήθως η γνώση της µέσης τιµής 

εξαντλείται στην αποστήθιση του τύπου για τον υπολογισµό της. Στον 

υπολογισµό τα συνηθέστερα λάθη  γίνονται, όταν δίνεται πίνακας 

συχνοτήτων και συγχέουν τις τιµές της µεταβλητής µε τη συχνότητα 

εµφάνισης των τιµών. Τα συνηθέστερα λάθη που γίνονται, όπως προκύπτει 

και από σχετική έρευνα, Χατζηπαντελής Θ. Γκίνης ∆. (2000) είναι: 

1) Προσθέτουν τις τιµές που αναφέρονται στις παρατηρήσεις και 

διαιρούν µε το πλήθος τους χωρίς να λάβουν υπόψη τους τις 

συχνότητες από τον πίνακα. 

2) Βρίσκουν το άθροισµα των τιµών των παρατηρήσεων και το 

διαιρούν µε το άθροισµα των συχνοτήτων. 

3) ∆ιαιρούν το άθροισµα των συχνοτήτων µε το πλήθος τους. 

2. Γραφικές παραστάσεις 

Η γραφική παράσταση παρουσιάζει το περιεχόµενο ενός στατιστικού 

πίνακα και επιτυγχάνει την εποπτική εµφάνιση του φαινοµένου που 

περιγράφει. Με τη γραφική παράσταση των στοιχείων ενός στατιστικού 

πίνακα εκτός του ότι επιτυγχάνεται µία εποπτική αντίληψη του 

φαινοµένου, τονίζονται τα κύρια χαρακτηριστικά αδιαφορώντας για τις 
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λεπτοµέρειες που τις περισσότερες φορές δεν έχουν σηµαντική 

σηµασία. Η γραφική απεικόνιση µια σειράς παρατηρήσεων µέσα στο 

χρόνο επιτρέπει όχι µόνο την οπτική παρακολούθηση της εξέλιξης του 

φαινοµένου, αλλά και τον εντοπισµό των τυχαίων και άλλων 

διακυµάνσεών του. 

    Η γραφική παράσταση είναι ένα σύνθετο οπτικό ερέθισµα από το 

οποίο έχουµε τη δυνατότητα να πάρουµε ένα πλήθος πληροφοριών. Ο 

Cleveland (1985) υποστηρίζει ότι ο δηµιουργός µιας γραφικής 

παράστασης κωδικοποιεί τις πληροφορίες, ενώ ο αναγνώστης τις 

αποκωδικοποιεί. 

     Στόχος λοιπόν της διδασκαλίας των γραφικών παραστάσεων στη 

διδασκαλία της Στατιστικής είναι να γίνει ο µαθητής ικανός να 

δηµιουργεί και να διαβάζει Γ.Π., δηλαδή, να γίνει κωδικοποιητής και 

αποκωδικοποιητής. Η Γ.Π. σαν µορφή επικοινωνίας επαυξάνει τη 

µετάδοση των πληροφοριών στον αναγνώστη και η µετάδοση αυτή 

εξαρτάται από τη γραφική αντίληψη (graphicacy) του αναγνώστη 

Edward Tufte (1983) και Cleveland (1985). 

    Μέσω της γραφικής παράστασης οι µαθητές εξασκούνται στις 

αριθµητικές πράξεις, κάνουν ταξινοµήσεις, συγκρίσεις, αντιστοιχίσεις 

των δεδοµένων. Κατανοούν τη σχέση ανάµεσα στις Γ.Π. και την 

πραγµατικότητα, δηλαδή µεταξύ του συµβολικού και του απτού. 

Χατζηπαντελής (1988). Από σχετικές έρευνες στις ΗΠΑ Downing, 

Sharpe (1985) αλλά και στην Ελλάδα σε σχετική έρευνα Χατζηπαντελής 

Θ., Γκίνης ∆. (2000), έχει διαπιστωθεί ότι ένα µεγάλο ποσοστό µαθητών 

ηλικίας 11-12 ετών µπορούν να ερµηνεύσουν µια γραφική παράσταση 

από ένα ραβδόγραµµα, και σε µικρότερο ποσοστό να κατασκευάσουν 

ένα ραβδόγραµµα ή να ερµηνεύσουν ένα κυκλικό διάγραµµα. 

Τα συνηθέστερα λάθη που γίνονται στις γραφικές παραστάσεις 

είναι: Σχήµα χωρίς τίτλο και πηγή πληροφοριών. Άξονες χωρίς αναφορά 

των µεταβλητών, χωρίς το ο στην αρχή των αξόνων και διαφοροποίηση 
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του πλάτους στα ραβδογράµµατα. Όλα αυτά έχουν σαν αποτέλεσµα  να 

παρουσιάζονται παραπλανητικές πληροφορίες. 

1.3.2 Στρατηγικές µάθησης- διδακτικά µοντέλα για τη 

διδασκαλία της Στατιστικής. 

Τα διδακτικά µοντέλα είναι σχέδια διδακτικής διαδικασίας που 

στηρίζονται σε κάποιο φιλοσοφικό υπόβαθρο και αποβλέπουν στο να 

βοηθήσουν τους µαθητές να αποκτήσουν συγκεκριµένες γνώσεις, στάσεις 

και δεξιότητες.(∆ηµητρακόπουλος ∆.. Εκδόσεις ¨Προµηθέας¨2000) . Τα 

µοντέλα όµως δεν είναι συνταγές που ο δάσκαλος µπορεί να εφαρµόσει για 

τη διδασκαλία οποιουδήποτε αντικειµένου. Ένα συνδυαστικό µοντέλο 

διδασκαλίας που στηρίζεται στις αρχές των επιστηµών αγωγής και που είναι 

προσαρµοσµένο στην εκάστοτε πραγµατικότητα είναι η καλύτερη λύση.  

  

• Ανακαλυπτική µάθηση κατά τον Bruner 

Ο Bruner , Piaget και Dienes θεωρούνται εκπρόσωποι µιας από τις 

θεωρίες µάθησης, της θεωρίας της αλληλεπίδρασης. Σύµφωνα µε τη 

θεωρία αυτή η µάθηση περνά από διάφορα στάδια . Τα στάδια αυτά δεν 

είναι ίδια και για τους τρεις εκπροσώπους της σχολής αλλά έχουν τις εξής 

οµοιότητες: 1) Η µάθηση προχωρεί από το συγκεκριµένο στο αφηρηµένο 

και 2) Υπάρχουν συγκεκριµένα στάδια ανάπτυξης της σκέψης µέσα από τα 

οποία περνούν όλοι οι µαθητές.  

Οι απόψεις του Bruner αποτελούν σηµαντικό εργαλείο για το δάσκαλο µέσα 

στη τάξη. Η ύλη δεν προσφέρεται µε µηχανιστικό τρόπο, ώστε να 

αποφεύγεται η τυποποίηση και ο µιµητισµός, αλλά ενεργά και ελκυστικά 

µέσα από διάφορες δραστηριότητες.  

Ο Bruner υποστηρίζει την ενεργητική συµµετοχή των µαθητών στη 

διαδικασία της µάθησης µέσα από διαδοχικά στάδια αφαίρεσης. Τα στάδια 

αυτά είναι:  

1. Το στάδιο δραστηριοτήτων( κινητικό στάδιο) , όπου το παιδί µε τη 

βοήθεια αντικειµένων αποκτά νέες διαισθήσεις αναφορικά µε τις 
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οµοιότητες, τις διαφορές ή τις σχέσεις µεταξύ των αντικειµένων-υλικών και 

ανακαλύπτει δοµές και ιδιότητες. 

2. Το εικονικό επίπεδο , όπου ο µαθητής επεξεργάζεται εικόνες και 

αναπαραστάσεις των αντικειµένων που αντιστοιχούν σε µαθηµατικές 

έννοιες µε τον ίδιο σκοπό, όπως και στο προηγούµενο στάδιο. 

3. Το συµβολικό επίπεδο, όπου ο µαθητής χειρίζεται σύµβολα όχι 

απαραίτητα παραστάσεις συγκεκριµένων αντικειµένων, δηλαδή έχει 

περάσει στο στάδιο της αφαίρεσης και στο χειρισµό αφηρηµένων ιδεών. 

(∆ιδακτική των µαθηµατικών Γιώργος Φιλίππου- Κώστας Χρίστου 

Εκδόσεις ∆αρδανός Αθήνα 2000) 

Ο  Bruner συµφωνεί µε την άποψη ότι < κάθε πρόβληµα που είναι δυνατό 

να λυθεί, πρέπει να λυθεί µε τον απλούστερο τρόπο>  (θεώρηµα Turing) . 

Είναι της άποψης ότι πάντοτε υπάρχει ένας τρόπος που θα µπορούσε να 

διδαχθεί σύνθετη ύλη και δύσκολα προβλήµατα µε τέτοιο τρόπο, ώστε να 

δοθούν ¨βήµα προς βήµα¨ και να κατανοηθούν από τους µαθητές. Η δόµηση 

της ύλης κατά τον Bruner µπορεί να γίνει µε τη µορφή ενός σπειροειδούς 

διαγράµµατος που αποτελείται από οµόκεντρους κύκλους, όπου στους 

εσωτερικούς θα προβλέπονται οι βασικές έννοιες και ορισµοί και όσο 

προχωρούµε προς τα έξω θα υπάρχουν περισσότερες λεπτοµέρειες , 

διερεύνηση στο θέµα και εµβάθυνση και γενίκευση των γνώσεων. 

Κατά τον Bruner η ακολουθία των γνώσεων εξαρτάται κυρίως από τη φύση 

τους αλλά πάντοτε πρέπει να βρίσκουµε µια κατάταξη και µια ακολουθία 

γνώσεων που να είναι Οικονοµική ( η πιο σύντοµη ακολουθία γνώσεων,  

εκείνη µε την µικρότερη προσπάθεια τόσο από την µεριά του δασκάλου όσο 

και από την µεριά του µαθητή), Παραγωγική ( οι προηγούµενες γνώσεις να 

παράγουν τις επόµενες) και ∆υναµική . (Εξαρχάκος ∆ιδακτική των 

Μαθηµατικών Ελληνικά γράµµατα Παιδαγωγική 1 1988) 

Οι αντιτιθέµενοι στο πρότυπο αυτό ισχυρίζονται ότι αποθαρρύνεται η 

πνευµατική εξερεύνηση, αφού κατευθύνεται ο µαθητής, µέσα από ένα 

άκαµπτο µεθοδολογικό πλαίσιο, σε µία και µοναδική ανακάλυψη. 
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Αµφισβητούν, επίσης, αν αυτό το οποίο βρίσκουν οι µαθητές είναι 

ανακάλυψη (Solomon 1980), µια και αυτό το οποίο ενδιαφέρει, είναι να 

φτάσουν στο αποτέλεσµα, το οποίο περιµένει ο δάσκαλος, χωρίς µεγάλη 

απώλεια χρόνου (Sequeira & Duarte, 1991, σ. 35). 

Ο τρόπος µε τον οποίο εφαρµόσθηκε έδειξε σοβαρές αποκλίσεις από τα 

αναµενόµενα και οι µαθητές δεν κατάφεραν να φτάσουν αποτελεσµατικά 

στην ανακάλυψη, επειδή δεν συµπεριέλαβε στη φιλοσοφία και την 

πρακτική του τις προϋπάρχουσες ιδέες των µαθητών, ώστε να προβεί στη 

διδακτική τους αξιοποίηση (Harlen 1992). 

 

• Η µέθοδος επίλυσης προβλήµατος 

Στο παραδοσιακό πρότυπο διδασκαλίας  όταν αναφερόµαστε σε 

προβλήµατα , συνήθως εννοούµε τα στερεότυπα προβλήµατα που υπάρχουν 

στα διδακτικά βιβλία στο τέλος κάθε διδακτικής ενότητας. Συνήθως  οι 

δάσκαλοι, αφού έχουν διδάξει τις απαιτούµενες για τη λύση του  γνώσεις ,  

καλούν τους µαθητές να λύσουν κάποιο από τα προβλήµατα του βιβλίου ή 

κάποιο που οι ίδιοι κατασκεύασαν. Με τον τρόπο αυτό τα προβλήµατα 

λειτουργούν σαν ένα µέσο για την εφαρµογή και την εµπέδωση της ύλης 

που µόλις έχουν διδαχθεί. Ο Freudenthal (1983) χαρακτηρίζει τη 

συγκεκριµένη λειτουργία των προβληµάτων ιστορικά αβάσιµη και την 

ονοµάζει αντιδιδακτική αντιστροφή. Η ιστορική µελέτη της εξέλιξης των 

µαθηµατικών δείχνει ότι η λύση πρακτικών προβληµάτων της καθηµερινής 

ζωής απετέλεσε τη βάση από την οποία ξεκίνησε η ανάπτυξή τους. 

     Κατά τον J.Dewey   , η βάση κάθε µάθησης είναι η δράση, η πράξη. Με 

την αρχή αυτή, το σχολείο µεταβάλλεται σε εργαστήριο, στο οποίο ο 

µαθητής µε αυτενεργό δράση  ακολουθεί την πορεία του επιστήµονα 

ερευνητή και προχωράει στην αντιµετώπιση της διαδικασίας της µάθησης 

πάνω στην ακόλουθη πορεία : 

1. Θέση του προβλήµατος ( πρώτο στάδιο) 
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Τίθεται το πρόβληµα σε σχέση πάντοτε µε την εµπειρία του µαθητή. Το 

στάδιο αυτό αποτελεί το κλειδί της επιτυχίας . Το πρόβληµα πρέπει να 

τίθεται από το µαθητή ή πρέπει ο ίδιος ο µαθητής να το αναγνωρίζει ως 

πρόβληµα και να µη πηγάζει αυτό από το δάσκαλο ή να υπαγορεύεται από 

το βιβλίο. 

2. Παρατήρηση των όρων του προβλήµατος ( δεύτερο στάδιο) 

Εδώ εµφανίζονται τα εµπόδια και οι δυσχέρειες του προβλήµατος οι οποίες 

για να αντιµετωπισθούν θα πρέπει να µελετηθούν και να κατανοηθούν. 

3.  ∆ιατύπωση υποθέσεων για τη λύση του προβλήµατος( τρίτο στάδιο) 

Στη φάση αυτή γίνεται τόσο µια θεώρηση των δεδοµένων δυσκολιών όσο 

και µια διατύπωση υποθέσεων που οδηγούν στη λύση του προβλήµατος. 

Μαθητές και δάσκαλοι εκµεταλλεύονται τη σχετική εµπειρία που 

διαθέτουν. Άλλωστε η κεντρική ιδέα στη φιλοσοφία της αγωγής είναι η 

εµπειρία η οποία δεν είναι ποτέ οριστική και ο άνθρωπος είναι 

υποχρεωµένος σε συνεχή ανοικοδόµηση και ανασύνθεσή της.  

4. Έλεγχος των υποθέσεων και συλλογή πορισµάτων ( τέταρτο στάδιο) 

Μετά τη διατύπωση των υποθέσεων  θα γίνει ο έλεγχός τους. Εδώ είναι 

απαραίτητη η κρίση  του µαθητή , µε την οποία θα γίνει η µελέτη της 

υπόθεσης και η συλλογή των πορισµάτων. 

5. Αξιοποίηση και εφαρµογή των λύσεων του προβλήµατος σε άλλα 

προβλήµατα( πέµπτο στάδιο ) 

Αφού οι µαθητές επιλέξουν τη πιο κατάλληλη υπόθεση, φτάνουν στη 

λύση του προβλήµατος, το οποίο συνίσταται στη δοκιµή και στην εφαρµογή 

της λύσης και σε άλλα προβλήµατα. Έτσι δοκιµάζεται το κύρος της λύσης 

αλλά αξιοποιείται και η λύση.  

Με την επίλυση προβλήµατος: 

1. ∆ηµιουργούνται  κίνητρα µάθησης για τους µαθητές και τις 

µαθήτριες. 

2. Ενισχύονται και παγιώνονται οι ήδη αποκτηµένες γνώσεις 

και δεξιότητες. 
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3. Εισάγονται νέες έννοιες και τεχνικές. 

4. Αναδεικνύεται η χρησιµότητα της Στατιστικής σε 

πραγµατικές καταστάσεις, καθώς και σε άλλες επιστηµονικές 

περιοχές. 

5. Ενισχύεται η οµαδο-συνεργατική και διερευνητική 

διδασκαλία. 

Τα προβλήµατα δεν παρουσιάζονται  ανεξάρτητα αλλά οι διάφορες 

έννοιες τους εµπλέκονται και διαδέχονται η µία την άλλη σύµφωνα µε την 

λογική του προγράµµατος. 

Τα προβλήµατα πρέπει να αποσκοπούν στη σταθεροποίηση και 

εφαρµογή των γνώσεων των µαθητών µέσα από θέµατα που σχετίζονται µε 

τις εµπειρίες τους και τον κοινωνικό τους περίγυρο. Η επίλυση 

προβληµάτων επιτρέπει στους µαθητές να βιώνουν ανοιχτές καταστάσεις 

έρευνας και έχουν τη δυνατότητα µιας διαθεµατικής προσέγγισης  της 

γνώσης. Βέβαια οι προτεινόµενες καταστάσεις προβληµατισµού πρέπει να 

είναι ελκυστικές και να προκαλούν το ενδιαφέρον των παιδιών. Οι µαθητές 

πρέπει να είναι ικανοί  να συνεργάζονται σε οµάδες  για τη λύση ενός 

προβλήµατος και την κατασκευή άλλων προβληµάτων .Γενικά για την 

εισαγωγή δραστηριοτήτων που δηµιουργούν ανοιχτές ή κλειστές 

καταστάσεις προβληµατισµού παρακινούν τους µαθητές να βιώσουν και, 

από λογική αναγκαιότητα, να κατασκευάσουν τη νέα γνώση.  

Πολλοί ερευνητές ( Chervany Collier, Feinberg και Johnson 1977, Stroup, 

1984) που ασχολούνται µε τη διδακτική της Στατιστικής έχουν 

επικεντρώσει το ενδιαφέρον στη διαδικασία επίλυσης στατιστικών 

προβληµάτων. Οι Kempthorne,1980, Carfield,1981 έχουν τονίσει την 

ανάγκη διδασκαλίας της Στατιστικής µε στρατηγικές της µεθόδου λύσης 

προβλήµατος ( problem solving)     χρησιµοποιώντας  πραγµατικά 

δεδοµένα. 
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Με την κατάλληλη εκπαίδευση οι µαθητές µπορούν να βελτιώσουν την 

ικανότητα επίλυσης προβληµάτων και να γίνουν ικανοί να σκέφτονται µε 

¨µαθηµατικό τρόπο¨ ( Scoenfield 1983). 

Οι Garfield και Ahlgren ( 1988) προτείνουν να γίνουν ανάλογες έρευνες στη 

διδακτική της Στατιστικής και συγκεκριµένα στην ικανότητα των µαθητών 

να ¨σκέπτονται Στατιστικά¨. 

 

• Η µέθοδος project–διαθεµατική προσέγγιση της διδασκαλίας 

Τα τελευταία χρόνια προχωρεί και αναπτύσσεται µια ¨παιδαγωγική 

δραστηριοτήτων¨ µέσα και έξω από το σχολείο που σκοπό έχει να συνδέσει 

το σχολείο µε τη ζωή. Τα προγράµµατα αυτά γνωστά ως “ Project”  

εξαπλώνονται και τείνουν να γίνουν απαραίτητα σε κάθε σχολείο. Οι 

νεώτεροι παιδαγωγοί θεωρούν ότι µε το  “ Project” µπορούν να ευρύνουν 

τους ορίζοντες των διδασκόντων και διδασκοµένων. Να εισάγουν στο 

σχολικό περιβάλλον µια νέα µαθησιακή προοπτική  πολύ διαφορετική από 

αυτή που ακολουθείται συνήθως, αφού είναι δοµηµένη µε τέτοιο τρόπο 

ώστε οι µαθητές να έχουν πρωτεύοντα ρόλο µε τη συµπαράσταση των 

διδασκοµένων. 

Ένα  “ Project”  αποβλέπει στη δραστηριοποίηση όλων των µαθητών ώστε 

µε τη συνεργασία να συγκλίνουν τις δυνάµεις τους προς την ίδια 

κατεύθυνση και το τελικό αποτέλεσµα να µην είναι προϊόν  λίγων αλλά 

όλης της οµάδας..    

Μία από τις  βασικές διδακτικές στρατηγικές τις οποίες εφαρµόσαµε 

είναι και η µέθοδος  βιωµάτων , ” κατευθυνόµενες εργασίες”    ( µέθοδος 

Project). Οι σχεδιαστές προτύπων εποικοδοµητικής προσέγγισης δέχονται 

ότι η µάθηση µέσω της στρατηγικής αυτής είναι µια πολύ καλή προσέγγιση. 

Η µέθοδος αυτή επικεντρώνεται στο σχεδιασµό και υλοποίηση ενός έργου. 

Η διαδικασία αυτή είναι µια µορφή µε θεωρητικό και πρακτικό περιεχόµενο 

µε τη συµµετοχή όλων των µελών της οµάδας ( Frey 1986) , η οποία 

υλοποιείται στο σχολείο, αλλά  και εκτός αυτού. Η µέθοδος αυτή συνδέεται, 
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πολλές φορές στενά, µε τη επίλυση προβλήµατος και αντίστροφα, 

δεδοµένου ότι ένα  Project είναι δυνατό να κατευθύνει στη λύση ενός 

προβλήµατος ή ένα πρόβληµα να είναι αντίστοιχα η θεµατική ενός Project. 

Η στρατηγική αυτή συµβάλλει στο άνοιγµα του σχολείου στη κοινωνία και 

µειώνει σηµαντικά την απόσταση ανάµεσα στο σχολείο και τη ζωή. Ο 

ρόλος του εκπαιδευτικού στη στρατηγική αυτή περιορίζεται στη διακριτική 

καθοδήγηση και το συντονισµό του έργου των οµάδων, ενώ παρεµβαίνει 

µόνο όταν οι µαθητές χρειάζονται βοήθεια, επιτρέποντας στους µαθητές  να 

µαθαίνουν από τη δική τους δράση ( Θεοφιλίδης 1987). 

Η παιδαγωγική του Project είναι επικεντρωµένη επάνω στην αρχή της 

µάθησης όχι µόνο σε οµάδες αλλά και µεµονωµένα. Πρόκειται για µια 

παιδαγωγική µέθοδο που δίνει στο µαθητή τη δυνατότητα να προσδιορίσει 

τα χρήσιµα µέσα για τη µάθησή του σε στενή σχέση µε το δάσκαλο και σε 

αντικείµενα συγκεκριµένα καθώς και σε ορισµένο χρόνο. 

Οι κατευθυνόµενες εργασίες µοιάζουν σήµερα να είναι ο πολιτιστικός 

ρυθµιστής, ο ρυθµιστής δράσης. Μέσω ενός  Project µαθαίνεις να 

συνδέεσαι µε άλλον, να τους ξαναγνωρίζεις. Μέσα στις δραστήριες 

κοινωνίες το άτοµο συµµετέχει δια µέσου των άλλων σε µια µοναδική 

ανταλλαγή εµπειριών. Το  Project είναι ρυθµιστής ενός άλλου τρόπου 

βίωσης του χρόνου. Μέσω αυτού είναι δυνατό να µεταφερθούµε από µια 

εποχή αγροτική σε µια άλλη περισσότερο δραστήρια και αυτό έχει σαν 

αποτέλεσµα να µεταβάλλει τις απόψεις µας και τη στάση µας στην 

αντιµετώπιση της ζωής. 

Σε κάθε Project διακρίνουµε 

1. Το παρόν: δηλαδή τη στιγµή της δράσης 

2. Το παρελθόν: δηλαδή τη ιστορία, την ανάµνηση, την εµπειρία που 

µπορούµε να αναλύσουµε και να προβάλουµε . 

3. Το µέλλον: δηλαδή τη σύνδεση αυτού που είναι αβέβαιο , του 

οποίου όµως µπορούµε να αποκαλύψουµε τα ευαίσθητα σηµεία του. 

Στο διαµελισµό αυτό του χρόνου στηρίζεται κάθε Project. 
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• Οµαδοσυνεργατική διδασκαλία και µάθηση  

Τα τελευταία χρόνια στο χώρο της διδακτικής των µαθηµατικών έχει 

τονισθεί ο ρόλος της ενεργητικής συµµετοχής των µαθητών στη διαδικασία 

της µάθησης (Burton-Dawis, Vygotsky, Brown, κ.ά . ). Σύµφωνα µε το 

¨οικοδοµιστικό ¨(κονστρουκτιβιστικό)  µοντέλο διδασκαλίας κατά το οποίο 

οι µαθητές οικοδοµούν µόνοι τους τη γνώση, επιβάλλεται η 

συνεργατικότητα. Ο δάσκαλος οργανώνει τη σχολική εργασία σε οµάδες. 

Τα κυριότερα πλεονεκτήµατα της οµαδικής εργασίας είναι ότι: 

απελευθερώνει τους µαθητές από την παθητική ακρόαση, σφυρηλατεί την 

πρωτοβουλία και αναπτύσσει την αυτενέργεια. Ακόµα οι µαθητές ασκούν 

την κριτική τους ικανότητα, τους βοηθάει να αναπτύσσουν την αυτογνωσία 

και την αυτοκριτική, αφού κάθε στιγµή συγκρίνουν τον εαυτό τους µε τους 

άλλους. Περιορίζει τον ανταγωνισµό και τον εγωισµό και ενισχύει τον 

αλτρουισµό . Αναπτύσσει  τη συνεργασία, τον αµοιβαίο σεβασµό, την 

αλληλεγγύη, την αλληλοβοήθεια και την ανάληψη προσωπικής και 

συλλογικής ευθύνης και οπλίζει τους µαθητές µε τεχνικές και µεθόδους 

εργασίας. Τέλος οι αδιάφοροι συµπαρασύρονται στην εργασία 

αυτοπεριορίζουν την ελευθερία και αυτοβελτιώνονται. ( Κανάκης Ι. , Η 

οργάνωση της διδασκαλίας µάθησης σε οµάδες εργασίας, Αθήνα 1987, 

σ161 και Χρυσαφίδης Κ. ,Βιωµατική-Επικοινωνιακή ∆ιδασκαλία εκδ. 

Gutenberg, Αθήνα 1994 σ 68 και 98).   

Από τα πιο πάνω προκύπτει ότι ο εκπαιδευτικός έχει διπλή αποστολή : 

πρώτο να θέσει τον µαθητή µπροστά σε προβληµατικές καταστάσεις και 

δεύτερο να τον παρακινήσει σε δράση. Έτσι το σχολείο αποβαίνει ο τόπος 

όπου ζει και βιώνει κάποιος εκείνα που πρέπει να µάθει. Η οργάνωση της 

εργασίας γίνεται µε τρόπο που µειώνει στο ελάχιστο την απόσταση µεταξύ 

ζωής και σχολείου.(Χ. Θεοφιλίδης 1997). 

Η εργασία των µαθητών σε οµάδες έχει ξεχωριστή σηµασία για το 

µάθηµα της Στατιστικής. Θα λέγαµε ότι αποτελεί βασικό εργαλείο για την 

επίτευξη επικοινωνίας στο µάθηµα αυτό. Η οµάδα είναι ο µηχανισµός για 
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συνεργατική και συναδελφική µάθηση και εξασφαλίζει την εξερεύνηση, την 

κατανόηση και την επίδραση πάνω στις ιδέες των µελών για µια 

συγκεκριµένη έννοα της στατιστικής. 

Όπως γνωρίζουµε υπάρχουν πολλές έννοιες της Στατιστικής όπου οι 

µαθητές έχουν κάποια εµπειρία. Όλοι έρχονται στο µάθηµα µε κάποιες 

δικές τους ιδέες, γεγονός που επιβάλλει οι ιδέες αυτές να εξερευνηθούν µε 

την οµιλία, την καταγραφή ,τον έλεγχο και τη σύγκριση µε τις ιδέες των 

άλλων. Η εργασία σε οµάδες είναι ωφέλιµη, όταν καθένας µαθαίνει από τις 

ιδέες και τις δυνατότητες των άλλων. Θα λέγαµε ότι για να κατανοήσουν οι 

µαθητές τις επιστηµονικές έννοιες θα πρέπει πρώτα να µάθουν να τις 

µοιράζονται. Η συµµετοχή σε µικρές οµάδες επίλυσης προβληµάτων µπορεί 

να προκαλέσει γνωστική ανισορροπία , έτσι ώστε να υπάρξει µια µετρήσιµη 

αλλαγή στο χρόνο οικοδόµησης της γνώσης (Haste 1987 ). Εξάλλου Doise 

& Mugny (1984) έχουν αποδείξει ότι τα παιδιά που δουλεύουν κατά ζεύγη 

ή κατά οµάδες για την επίλυση προβληµάτων παράγουν περισσότερο 

επαρκείς λύσεις παρά όταν εργάζονται µόνα τους. 

Υποστηρίζεται ( Beutley & Watts, 1992) ότι η εργασία σε οµάδες είναι 

αποδοτική όταν: 

1. Περιλαµβάνει δύο ή περισσότερα πρόσωπα που εργάζονται για ένα 

κοινό και διαπραγµατεύσιµο σκοπό µέσα από ένα κοινό σχέδιο 

δράσης που όλοι αποδέχονται. 

2. Τα µέλη της οµάδας έχουν διαφορετικούς ρόλους τους οποίους 

αποδέχτηκαν ύστερα από διαπραγµάτευση και κοινή συµφωνία. 

3. Κάθε µέλος της οµάδας έχει την ευχέρεια να συνεισφέρει µε τις 

δεξιότητές του στο κοινό έργο. 

4. Η ατµόσφαιρα είναι τέτοια που να επιτρέπει σε κάθε µέλος της 

οµάδας να µαθαίνει από τα υπόλοιπα. 

5. Τα µέλη ενθαρρύνονται να εργασθούν χρησιµοποιώντας το µέγιστο 

των δυνατοτήτων τους και είναι προετοιµασµένοι να µοιράζονται τις 
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ικανότητές τους και να υπερβαίνουν τις αδυναµίες τους ώστε να 

προαχθεί το έργο της οµάδας. 

6. Μεταξύ των µελών της οµάδας καλλιεργείται ένα εργασιακό 

περιβάλλον εµπιστοσύνης και συνεργατικής ευθύνης.  

 

• Κονστρουκτιβιστική ( constructivist ) προσέγγιση διδασκαλίας 

και µάθησης σύµφωνα µε το µοντέλο ( Driver-Oldham) 

 

Η εποικοδοµητική προσέγγιση στη διδασκαλία και τη µάθηση 

στηρίζεται σε δύο βασικές αρχές (Wheatley 1991). Η πρώτη αρχή δέχεται 

ότι η γνώση δεν είναι δυνατό να γίνει παθητικά αποδεκτή, αλλά 

οικοδοµείται  ενεργητικά από τον άνθρωπο, και η δεύτερη υποστηρίζει ότι η 

γνωστική λειτουργία είναι προσαρµόσιµη και υπηρετεί την οργάνωση ενός 

κόσµου, ο οποίος προέρχεται από την εµπειρία και όχι την ανακάλυψη της 

οντολογικής πραγµατικότητας.(Glasserfeld 1987). 

Η βασική διαφορά του εποικοδοµητικού προτύπου από τις άλλες διδακτικές 

προσεγγίσεις έγκειται στο γεγονός ότι αυτό λαµβάνει υπόψη του τις 

προϋπάρχουσες ιδέες των µαθητών και προβαίνει στη διδακτική τους 

αξιοποίηση. 

Από τους πρώτους εποικοδοµιστές  θεωρείται ο Piaget (1929), ο οποίος στις 

µελέτες του ελάµβανε υπόψη τον τρόπο µε τον οποίο οικοδοµείται η γνώση. 

Στη νεότερη γενιά των ψυχολόγων, υποστηρικτών της εποικοδόµησης των 

εννοιών ανήκει, ο  Ausubel ο οποίος στα έργα του (1963 και 1968) 

περιγράφει µε λεπτοµέρειες τη φύση και το ρόλο των εννοιών και τη 

σπουδαιότητα των εναλλακτικών ιδεών των µαθητών στη µάθηση. Ο 

Ausubel (1968) επισηµαίνει ότι : «ο πιο σπουδαίος παράγοντας που 

επηρεάζει τη µάθηση είναι αυτός πού  ο µαθητής γνωρίζει ήδη. Εξακρίβωσέ 

το και δίδαξέ τον, σύµφωνα µε αυτό» 

Ένας από τους βασικούς στόχους του εποικοδοµητικού µοντέλου είναι η 

αλλαγή της επικρατούσας αντίληψης ότι τα σχολικά Μαθηµατικά είναι 
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αποµονωµένες από την πραγµατικότητα έννοιες και δεξιότητες προκειµένου 

να καταδειχθεί ότι τα Μαθηµατικά είναι µια ανθρώπινη δραστηριότητα η 

οποία έχει άµεση σχέση µε την καθηµερινότητα.(Χιονίδου-Μοσκοφόγλου, 

Μ. 2001). Η διδασκαλία και η µάθηση θεωρούνται πλέον ως διαδικασία 

«κατασκευής της γνώσης» αντίθετη µε την επικρατούσα ισχυρή τάση ότι οι 

γνώσεις µεταφέρονται από τον εκπαιδευτικό στον µαθητή. Η ισχυρή αυτή 

τάση, όπως έχει δειχθεί σε διεθνείς έρευνες, οδηγεί τους µαθητές στο να 

λύνουν προβλήµατα µε αλγοριθµικό  και επιφανειακό τρόπο, χωρίς καµία 

κριτική θεώρησή τους. (Kilpatrick, 1987, 1994, Schoenfeld, 1991). Την 

αµφισβήτηση της αποτελεσµατικότητας της παραδοσιακής διδασκαλίας 

αποδεικνύουν τόσο οι πρόσφατες έρευνες στον ελληνικό χώρο (ΥΠΕΠΘ 

2000), όσο και τα αναλυτικά προγράµµατα διαφόρων χωρών. 

Το µοντέλο των Driver και Oldham 1986 προτείνει µια ακολουθία 

διδακτικών στρατηγικών, οι οποίες χαρακτηρίστηκαν ως «µια 

κοντρουκτιβιστική παιδαγωγική της µάθησης ως εννοιολογική αλλαγή» και 

την οποία εφαρµόσαµε στην παρούσα έρευνα σε συνδυασµό µε άλλες 

στρατηγικές.  

Οι στρατηγικές του µοντέλου Driver και Oldham φαίνονται στον παρακάτω 

πίνακα: 
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Το µοντέλο των Driver και Oldham 1986   

Φάσεις 

 

   1η  

Προσανατολισµού(orientation) 

 Έχει ως στόχο να δώσει στους µαθητές την ευκαιρία να θέτουν 

σκοπούς και να δώσει κίνητρα που να τους εµπλέκουν στη 

διαδικασία εκµάθησης ενός θέµατος. Η ευκαιρία αυτή θα πρέπει 

να προέρχεται από πραγµατικές, βιωµατικές καταστάσεις έτσι 

ώστε να εµπλέκονται οι µαθητές στη διαδικασία της γνώσης. 

   2η  Εκµαίευσης (elicitation) 

Οι µαθητές παροτρύνονται να εξωτερικεύουν τις δικές τους ιδέες, 

ώστε να γίνονται πρωταγωνιστές της όλης διαδικασίας. 

 

   3η Αναδόµησης(restructuring) 

Οι µαθητές πραγµατοποιούν ανταλλαγή απόψεων και 

διασαφηνίζονται νοήµατα. Συζητούνται οι γνώµες όλων και µε 

αυτόν τον τρόπο τίθενται σε δοκιµασία. Αν τα αποτελέσµατα των 

συζητήσεων δεν συµπίπτουν µε τις προϋπάρχουσες ιδέες ή 

προβλέψεις των µαθητών, τότε οδηγούνται, µε κατάλληλες 

τεχνικές σε γνωστική σύγκρουση, µε σκοπό την αναδόµηση των 

απόψεών τους. 

    4η Εφαρµογής(application) 

Οι µαθητές θέτουν σε εφαρµογή τις ιδέες τους σε οικείες αλλά και 

άγνωστες καταστάσεις. 

     5η   Κριτικής θεώρησης(review) 

Οι µαθητές αναστοχάζονται και συνειδητοποιούν µε ποιον τρόπο 

άλλαξαν τις αντιλήψεις τους. Η φάση αυτή αποτελεί  στην ουσία 

ένα µέσο για αυτοέλεγχο και συνειδητοποίηση της γνωστικής 

τους πορείας. Αυτό, δηλαδή, το οποίο ονοµάζεται µεταγνώση. 
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Ο εποικοδοµητισµός, όπως κάθε άλλη φιλοσοφική θεωρία, έχει και 

τους επικριτές του. Ο Cromer (1995) επικρίνει την εποικοδοµητική θεωρία 

για την άρνησή της να αποδεχθεί την ύπαρξη σταθερών κανόνων και ο  

Martin (1995) καταφέρεται µε οξείς χαρακτηρισµούς κατά των 

κονστρουκτιβιστών. 

Όµως η οποιαδήποτε κριτική, η οποία ασκείται στον κονστρουκτιβισµό δεν 

µπορεί να αρνηθεί τα θετικά αποτελέσµατά του στον τοµέα της 

εκπαίδευσης, και τα οποία, όπως αναφέρει ένας εκ των επικριτών, ο 

Matthews (1994), καταγράφονται σε πολλές δηµοσιεύσεις και συνέδρια σε 

παγκόσµιο επίπεδο. 

 
1.3.3 Η Στατιστική ως ρυθµιστής δράσης στο σχολείο. 

Η Στατιστική είναι το µάθηµα που κατεξοχήν ενδείκνυται ως 

συντονιστής σε ένα πλήθος δραστηριοτήτων στο σχολείο, µε διαφορετικές 

στρατηγικές µάθησης. Συγχρόνως οι δραστηριότητες αυτές είναι ίσως ο 

καταλληλότερος τρόπος για τη διδακτική προσέγγιση της στατιστικής µέσω 

άλλων γνωστικών αντικειµένων. 

Η διδασκαλία της Στατιστικής µε δραστηριότητες προωθεί την αυτενεργό 

µάθηση η οποία απαιτεί τη χειραφέτηση του µαθητή από την αυθεντία του 

δασκάλου. Με τον τρόπο αυτό χρησιµοποιούµε τη Στατιστική ως µέσο 

προσέγγισης µιας άλλης αντίληψης για το σχολείο. Ο δάσκαλος δεν είναι ο 

µονάρχης της τάξης αλλά βοηθός στη προώθηση συνεργατικής, 

διαθεµατικής προσέγγισης της µάθησης µε βιωµατικές δράσεις των 

µαθητών µέσω κατευθυνόµενων εργασιών(project). 

Έτσι προωθούµε µια άλλη αντίληψη για το σχολείο, το οποίο πρέπει να 

γίνει χώρος χαράς και ζωής και όχι µόνο χώρος παθητικής αποδοχής 

αποσπασµατικών γνώσεων. Το σχολείο µετατρέπεται σε “σχολείο 

εργασίας” του οποίου οι βασικές αρχές συµπεριλαµβάνουν τα εξής στάδια: 

• Προσδιορισµός του αντικειµένου διδασκαλίας ή έρευνας από τους 

µαθητές σε συνεργασία µε το δάσκαλο. 
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• 

• 

• 

• 

• 

Καταµερισµός στους µαθητές ή σε οµάδα µαθητών του θέµατος, και 

του θέµατος σε ενότητες. 

Καθορισµός των µέσων εργασίας, δηλαδή των πηγών, των 

βοηθηµάτων και της σχετικής βιβλιογραφίας. 

Εκτέλεση της εργασίας από τους µαθητές στη τάξη ή έξω από το 

σχολείο, βιβλιοθήκες, προαύλιο του σχολείου, µουσεία κ.λ.π. 

Ανακοίνωση από τους µαθητές (γραπτά ή προφορικά ) των 

εργασιών τους και βαθύτερη µε τη συµµετοχή του δασκάλου 

επεξεργασία. 

Ανακεφαλαίωση και αξιολόγηση του διδαχθέντος αντικειµένου. 

 

Παράλληλα η χρήση της Στατιστικής είναι δυνατόν να βοηθήσει τον 

εκπαιδευτικό στη βελτίωση της εκπαιδευτικής πράξης µε τις έρευνες 

δράσης. 

Η έννοια της ΅ έρευνα δράσης ΅ πρωτοεµφανίστηκε παράλληλα µε την 

ιδέα ¨ ο εκπαιδευτικός ως ερευνητής ¨ στη Βρετανία τη δεκαετία του 60, την 

εποχή που γινόταν προσπάθεια για µεταρρύθµιση  των αναλυτικών 

σχολικών προγραµµάτων (Curriculum reform movement ). Η έρευνα 

δράσης σύµφωνα µε τον Stepfen Kemmis (1988)  είναι ένα είδος αυτό-

στοχαστικής έρευνας που πραγµατοποιείται από εκπαιδευτικούς µε σκοπό:  

 Α) Να βελτιώσουν την ίδια την εκπαιδευτική πρακτική τους. 

∆ηλαδή η έρευνα δράσης έχει ως στόχο την αλλαγή και βελτίωση τη 

πρακτικής που ακολουθείται στα σχολεία ( µέθοδοι διδασκαλίας, αναλυτικά 

προγράµµατα ) που θα έχει ως αποτέλεσµα τη βελτίωση του τρόπου που ο 

µαθητής µαθαίνει και όχι µόνο τη παραγωγή της γνώσης.   

Ο εκπαιδευτικός αναγνωρίζοντας ένα πρόβληµα στη τάξη του, που αυτό 

µπορεί να είναι: 

1. Στη στρατηγική της διδασκαλίας που ακολουθεί 

2. Στη διερεύνηση της απόδοσης µε διαφορετική µέθοδο διδασκαλίας 
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3. Στον έλεγχο για την επιτυχία ή αποτυχία των µαθητών στις γραπτές 

εξετάσεις 

4.  Σε πρόβληµα επικοινωνίας µε τους µαθητές του ή πρόβληµα στη 

πειθαρχία της τάξης 

Υιοθετεί µια συστηµατική διαδικασία κατά την οποία  συλλέγει 

δεδοµένα και επινοεί τρόπους για την αξιοποίησή τους  µε σκοπό τη λύση 

στο πρόβληµά του. Ο Stenhouse (1975) ,ένας από τους ένθερµους 

υποστηρικτές της έρευνας δράσης επισηµαίνει ότι ο εκπαιδευτικός πρέπει 

να διακρίνεται από την ικανότητα της συστηµατικής µελέτης του εαυτού 

του, των συναδέλφων του και για την εφαρµογή νέων ιδεών µε διαδικασίες 

έρευνας στην τάξη. Με τον τρόπο αυτό οι εκπαιδευτικοί γίνονται 

περισσότερο υπεύθυνοι για τις πράξεις τους και δηµιουργούν ένα  πιο 

δηµιουργικό και δυναµικό περιβάλλον µέσα στο οποίο η διδασκαλία και η 

µάθηση βρίσκουν ένα πρόσφορο περιβάλλον για τη πραγµατοποίησή τους. 

Β) Να βελτιώσουν την κατανόηση αυτών των πρακτικών, και τις 

καταστάσεις µέσα στις οποίες λαµβάνουν χώρα 

Για την υλοποίηση µιας έρευνα δράσης συνήθως ο εκπαιδευτικός 

χρησιµοποιεί ποιοτικές και ποσοτικές µεθόδους.  Με  ποιοτικές µεθόδους ο 

εκπαιδευτικός χρησιµοποιεί: ερωτηµατολόγια, συνεντεύξεις, ηχογραφήσεις, 

βιντεοσκοπήσεις µε σκοπό να εξακριβώσει τα προβλήµατα που 

παρουσιάζονται , µε στόχο την αλλαγή και βελτίωση της εκπαιδευτικής 

διαδικασίας. Με ποσοτικές µεθόδους χρησιµοποιεί ερωτηµατολόγια , test, 

από τα οποία µε κατάλληλη επεξεργασία προκύπτουν πίνακες συχνοτήτων, 

µέσοι όροι, διαγράµµατα  και άλλα στατιστικά µέτρα τα οποία ερµηνεύει µε 

σκοπό να έχει τα καλύτερα αποτελέσµατα.  

Ο Kemmis (1988) έχει προτείνει τα βήµατα µε τα οποία µπορεί να 

οργανωθεί µια έρευνα δράσης αυτά είναι:  

1. Σχεδιάζουµε τις ενέργειες µε σκοπό τη βελτίωση των προβληµάτων.  

2. Αναλαµβάνουµε δράση µε σκοπό να εφαρµόσουµε αυτά που 

σχεδιάσαµε. 
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3.  Μελετούµε τα αποτελέσµατα της δράσης, και τα  αποτελέσµατα τα 

χρησιµοποιούµε σα  βάση για  επανασχεδιασµό, δράση και µελέτη, 

ώστε ύστερα από διαδοχικούς  κύκλους να βρούµε τη καλύτερη 

λύση στο πρόβληµα. 

Η έρευνα δράσης είναι δυνατόν να πραγµατοποιηθεί : 

•     Με πρωτοβουλία  εκπαιδευτικών φορέων (Υπουργείο Παιδείας, 

Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, Ακαδηµαϊκών ιδρυµάτων ) τα οποία 

ενδιαφέρονται για  την αλλαγή και βελτίωση των διδακτικών 

διαδικασιών στη τάξη. Στη διαδικασία αυτή λαµβάνει µέρος και ο 

εκπαιδευτικός στη συλλογή των στοιχείων και στη µερική επεξεργασία 

των στοιχείων που προκύπτουν. 

•     Με πρωτοβουλία αποκλειστικά του εκπαιδευτικού για δικό του 

όφελος. Ύστερα από τη παρατήρηση κάποιου προβλήµατος στη τάξη 

του, οργανώνει µικρή έρευνα στους µαθητές του , για να εξακριβώσει 

τυχόν σφάλµατα στη διδασκαλία  του  ή σε άλλο τοµέα επικοινωνίας µε 

τους µαθητές, ώστε να βελτιώσει τα αποτελέσµατα της µαθησιακής 

διαδικασίας ή να επιφέρει αλλαγή στη συµπεριφορά των µαθητών . Το 

µοντέλο αυτό υποστηρίζεται ένθερµα από τον John Elliot (1991) µε 

σκοπό τη βελτίωση των εκπαιδευτικών. Στο µοντέλο αυτό 

χρησιµοποιούνται µέθοδοι στατιστικής , ώστε να θεµελιώσουµε τα 

αποτελέσµατα  που θα προκύψουν, χωρίς να έχουν βέβαια το κύρος µιας 

συστηµατικής έρευνας για τη γενίκευση των αποτελεσµάτων. Τα  όποια 

αποτελέσµατα είναι καλό να  κοινοποιούνται και στους υπόλοιπους 

συναδέλφους µε σκοπό τη βελτίωση και  άλλων µε παρόµοια 

προβλήµατα. Βέβαια είναι δύσκολο πολλές φορές να αναγνωρίσει ο ίδιος 

ο εκπαιδευτικός το πρόβληµά του και να πάρει πρωτοβουλίες,  για αυτό 

θα ήταν καλό να εκδίδονται περιοδικά  µε πρωτοβουλία των διευθυντών 

των σχολείων. Θα ήταν προτιµότερο στις τεχνικές για την έρευνα 

δράσης, µε σκοπό να µην υπεισέρχεται σε µεγάλο βαθµό ο 
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υποκειµενικός παράγοντας, να περιορίσουµε τις  ποιοτικές µεθόδους και 

να δώσουµε περισσότερη βαρύτητα σε ποσοτικές, ώστε ο εκπαιδευτικός  

µε στατιστικούς όρους και µεθόδους να αναλύει τις µεταβλητές  για να  

προκύπτουν όσο το δυνατόν αντικειµενικότερα αποτελέσµατα.. 

Είναι λοιπόν φανερή η χρησιµότητα της έρευνας δράσης στο σχολικό 

περιβάλλον για την αυτό-βελτίωση των εκπαιδευτικών, όπως επίσης σαν 

µια δραστηριότητα  η οποία οδηγεί τους µαθητές σε ενεργητικές 

καταστάσεις µάθησης και κατανόησης. Η εµπλοκή της Στατιστικής στην 

όλη αυτή διαδικασία είναι απαραίτητη για τη συλλογή,  επεξεργασία  και 

εξαγωγή των συµπερασµάτων. 
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                        ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 

 

2. Η µεθοδολογία της έρευνας 

2.1 Ο σχεδιασµός  διδακτικών προσεγγίσεων εννοιών Στατιστικής  µε τη 

µέθοδο δραστηριοτήτων στις τάξεις της πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης ( 

1η φάση της έρευνας). 

2.1.1 Το δείγµα στη 1η φάση της έρευνας. 

2.2  Ο σχεδιασµός για τον έλεγχο των γνώσεων των µαθητών σε έννοιες 

Στατιστικής και τη πιθανή διαφοροποίηση τους µετά τη διδακτική 

προσέγγιση ( 2η φάση της έρευνας). 

     2.2.1 Το δείγµα στη 2η φάση της έρευνας. 

2.3 Μέσα συλλογής δεδοµένων     

      2.3.1 Στην 1η φάση της έρευνας. 

     2.3.2 Στη  2η φάση της έρευνας. 
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2. Μεθοδολογία της έρευνας 

2.1 Ο σχεδιασµός διδακτικών προσεγγίσεων εννοιών Στατιστικής µε τη 

µέθοδο δραστηριοτήτων στις τάξεις της πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης-

αξιολόγηση της µεθόδου (1η φάση της έρευνας). 

Στη διδακτική προσέγγιση που εφαρµόσαµε δεν υπάρχει διαχωρισµός στη 

διδασκαλία για την παροχή της γνώσης και την εφαρµογή της στη συνέχεια. 

Γίνεται προσπάθεια ώστε οι µαθητές να οικοδοµήσουν τις δικές τους  

γνώσεις στη Στατιστική µε την αντιµετώπιση προβληµάτων στηριζόµενοι 

στις εµπειρίες τους . ∆ηλαδή µε τον τρόπο αυτό λαµβάνουµε υπόψη µας τις 

άτυπες ή διαισθητικές γνώσεις των µαθητών και στηριζόµενοι σε αυτές 

οικοδοµούµε τις νέες µαθηµατικές γνώσεις. 

Με την επικοινωνία ανάµεσα στα µέλη της τάξης και το δάσκαλο 

προσπαθούµε να φέρουµε στην επιφάνεια γνώσεις που έχουν  ήδη 

αποκτήσει  οι µαθητές και στη συνέχεια, αφού γίνουν αντικείµενο 

συζήτησης στη τάξη να µετασχηµατισθούν σε αφηρηµένες µαθηµατικές 

έννοιες . Η χρησιµοποίηση των προβληµάτων ως µέσον ανάπτυξης των 

µαθηµατικών δίνει την ευκαιρία στους µαθητές να µάθουν µαθηµατικά  

σύµφωνα µε την ιστορική εξέλιξη τους. Επίσης , εξασφαλίζει στους 

µαθητές µας την δυνατότητα να κατανοήσουν τα Μαθηµατικά που 

µαθαίνουν ,καθώς συµφωνεί και µε την κατασκευαστική θεωρία της 

γνώσης η οποία θεωρεί ότι η ουσιαστική µάθηση των Μαθηµατικών είναι 

µια διαδικασία λύσης προβληµάτων.(Thompson , 1985- von Glaserfeld, 

1987 ). Κάθε µαθητής µαθαίνει Μαθηµατικά  µέσα από την αναδιοργάνωση 

των γνωστικών δοµών που διαθέτει . ∆εν έχει όµως λόγο να οικοδοµήσει 

νέες γνωστικές δοµές παρά  µόνο, εάν αυτές , που ήδη έχει , τον οδηγούν σε 

εµπόδια, αντιφάσεις  ή εκπλήξεις. Τέτοιες καταστάσεις µπορούν να 

βιώσουν οι µαθητές , καθώς προσπαθούν να λύσουν προβλήµατα, 

αξιοποιώντας  µε το δικό τους τρόπο έννοιες και διαδικασίες που έχουν στη 

διάθεσή τους. 
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Κατά συνέπεια κάθε ουσιαστική µάθηση προϋποθέτει τον 

προβληµατισµό των µαθητών, διαφορετικά οι µαθητές µπορεί να µαθαίνουν 

Μαθηµατικά χωρίς όµως να τα καταλαβαίνουν. Η γνώση των κανόνων η 

οποία οδηγεί σε σωστές λύσεις, δεν συνεπάγεται και κατανόηση. Τέλος, 

συνηθίζοντας οι µαθητές στη λύση προβληµάτων για τα οποία δεν έχουν 

έτοιµες  διαδικασίες λύσεις ,µαθαίνουν να εµπιστεύονται τη λογική τους  

και αναπτύσσουν αυτονοµία σκέψης. 

Βέβαια, επειδή υπάρχουν διαφορές στις άτυπες γνώσεις των µαθητών και 

στις εµπειρίες τους,  είναι φυσικό να ερµηνεύουν και να λύνουν 

προβλήµατα µε διαφορετικούς τρόπους . Το ίδιο πρόβληµα µπορεί να 

σηµαίνει διαφορετικά προβλήµατα για τους µαθητές της τάξης µας. Αυτός 

είναι ο λόγος για τον οποίο  χρησιµοποιούµε τον όρο δραστηριότητα αντί 

του όρου πρόβληµα. 

Η προσπάθεια µας στρέφεται στο σχεδιασµό δραστηριοτήτων, των 

οποίων η ερµηνεία ,από µαθητές που βρίσκονται σε διαφορετικά επίπεδα 

εννοιολογικής ανάπτυξης , να δηµιουργεί ευκαιρίες προβληµατισµού, και 

έτσι, να διευκολύνει την προοδευτική οικοδόµηση ολοένα και πιο 

αφηρηµένων µαθηµατικών γνώσεων. 

Στα πλαίσια αυτά το Π.Τ του Α.Π.Θ ανέλαβε, µε την εποπτεία του 

καθηγητή Χατζηπαντελή Θ., την επιµόρφωση εκπαιδευτικών της 

Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης στο µάθηµα “Στατιστική στην Εκπαίδευση”.  

Παράλληλα οργανώσαµε και υλοποιήσαµε κατευθυνόµενες εργασίες, για τη 

διδακτική προσέγγιση των εννοιών και µεθόδων της στατιστικής που 

διδάσκονται στο ∆ηµοτικό Σχολείο.  

Οι πιλοτικές αυτές διδασκαλίες  πραγµατοποιήθηκαν σε ∆ηµοτικά  

Σχολεία  των Νοµών της Κεντρικής Μακεδονίας (Θεσσαλονίκης, Ηµαθίας, 

Κιλκίς, Πέλλας, Πιερίας, Σερρών και Χαλκιδικής) από  εκπαιδευτικούς που 

συµµετείχαν στην  επιµόρφωση. Η χρονική περίοδος πραγµατοποίησής τους 

ήταν κατά τα σχολικά έτη 1997 έως 2000. Συνολικά  πήραν µέρος στο 

πρόγραµµα αυτό περισσότεροι από 2.000 εκπαιδευτικοί που 
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πραγµατοποίησαν στα σχολεία τους διδασκαλίες εννοιών Στατιστικής  σε 

επιλεγµένα  ή ηµιεπιλεγµένα θέµατα. Οι διδασκαλίες πραγµατοποιήθηκαν 

σε όλες τις τάξεις του ∆ηµοτικού και πήραν µέρος σε αυτές περισσότεροι 

από 30.000 µαθητές . 

Οι εκπαιδευτικοί  παράλληλα µε την παρακολούθηση των µαθηµάτων, µε 

την καθοδήγησή  µας,  οργανώνουν  κατευθυνόµενη εργασία στην τάξη 

τους και φροντίζουν για την οµαλή διεξαγωγή της. Η όλη διαδικασία  

διαρκεί  4 ή 6 διδακτικές ώρες , ανάλογα µε την τάξη εφαρµογής και  

σχεδιάστηκε σε  3 ή  4 φάσεις όπου σε καθεµία αντιστοιχούσαν 

διαφορετικοί  διδακτικοί στόχοι και έννοιες. 

Για καθεµία από αυτές τις δραστηριότητες προέκυψε µία κοινή εργασία 

(project) των δασκάλων και των µαθητών .  

Στη συνέχεια προχωρήσαµε στην αναλυτική αξιολόγηση των δεξιοτήτων 

και των τεχνικών, όπως αυτές προκύπτουν µέσα από τις εργασίες, ύστερα 

από την οργάνωση και υλοποίηση του κεντρικού αυτού project . 

Συγκεκριµένα αξιολογήθηκε: 

α) Για τους εκπαιδευτικούς : 

• Η γνώση τους σχετικά µε τη διδακτική προσέγγιση µέσω 

κατευθυνόµενων δραστηριοτήτων 

• Η ικανότητα στο σχεδιασµό δραστηριοτήτων και την οργάνωση της 

τάξης 

• Η γνώση των εννοιών της Στατιστικής 

• Η ικανότητα της περιγραφής της διδακτικής προσέγγισης(στόχοι–

διαδικασία- αποτελέσµατα) 

• Ο σχολιασµός ως προς τα προβλήµατα που αντιµετώπισαν κατά την 

υλοποίηση της εργασίας   

• Προτάσεις για τη βελτίωση της διδακτικής προσέγγισης 

β) Για τους µαθητές: 

• Η ικανότητα να αναλύουν, να επεξεργάζονται δεδοµένα 
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• Η κατανόηση των εννοιών 

• Η ικανότητα να  παρουσιάζουν µε πίνακες και σχήµατα τα 

δεδοµένα 

• Ο σχολιασµός και τα συµπεράσµατα που προκύπτουν. 

• Ο σχολιασµός για την εµπειρία και τα προβλήµατα που 

παρουσιάστηκαν κατά την εφαρµογή της οµαδικής εργασίας. 

2.1.1 Το δείγµα στην πρώτη φάση της έρευνας 

 Το δείγµα αποτελείται από 384 εργασίες(projects) των  δασκάλων και 

των 6042 µαθητών  τους που είχαν πραγµατοποιηθεί κατά τα σχολικά έτη 

1997-2000, ύστερα από τις διδασκαλίες στις αντίστοιχες τάξεις, όπως 

περιγράφηκε πιο πάνω. Οι εργασίες αυτές προέρχονται από όλες τις τάξεις 

του ∆ηµοτικού σχολείου και από διαφορετικούς Νοµούς της Κεντρικής 

Μακεδονίας ( από αστικές ή αγροτικές περιοχές).   

2.2  Ο σχεδιασµός για τον έλεγχο των γνώσεων των µαθητών σε έννοιες 

Στατιστικής και την πιθανή διαφοροποίησή τους µετά τη διδακτική 

προσέγγιση ( 2η φάση της έρευνας). 

  Με σκοπό να διερευνήσουµε τις γνώσεις των µαθητών της Α΄ Γυµνασίου 

σε έννοιες της Στατιστικής, που διδάσκονται  στο ∆ηµοτικό Σχολείο και να 

προσδιορίσουµε την επίδραση της διδασκαλίας µέσω κατευθυνόµενων 

εργασιών  στην απόδοση τους, προχωρήσαµε στη 2η φάση της έρευνας τον 

Απρίλιο του 2001. Σχεδιάσαµε ερωτηµατολόγιο-test το οποίο δόθηκε σε 

µαθητές της Α΄ Γυµνασίου  σε περιοχές που είχε εφαρµοσθεί τα τρία 

προηγούµενα σχολικά έτη το πρόγραµµα διδασκαλίας εννοιών Στατιστικής 

µέσω κατευθυνόµενων εργασιών από κάποιους εκπαιδευτικούς που 

συµµετείχαν στη διαδικασία αυτή. Οι µαθητές των εκπαιδευτικών αυτών 

που συµµετείχαν έµµεσα στη διαδικασία αποτελούν την πειραµατική οµάδα 

της έρευνας και οι µαθητές των οποίων οι δάσκαλοι δεν συµµετείχαν 

αποτελούν την οµάδα ελέγχου. Βρέθηκαν λοιπόν µαθητές της Α΄ 

Γυµνασίου που αποτελούν την πειραµατική οµάδα και είχαν εµπλακεί στη 
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διαδικασία, όταν φοιτούσαν στη  ∆΄, Ε΄ και ΣΤ΄ τάξη του ∆ηµοτικού 

σχολείου. Μερικοί από αυτούς είχαν διδαχθεί περισσότερες από µία φορά, 

δηλαδή σε δύο  τάξεις συγχρόνως π. χ. στην Ε΄ και ΣΤ΄ τάξη. 

 Έγινε επιλογή των µαθητών της Α΄ Τάξης Γυµνασίου γιατί δεν έχουν 

ακόµα διδαχθεί Στατιστική στο Γυµνάσιο, άρα οι γνώσεις τους σε έννοιες 

Στατιστικής είναι αυτές που έχουν ήδη αποκτήσει από το ∆ηµοτικό 

Σχολείο. 

2.2.1 Το δείγµα στη 2η φάση της έρευνας 

 Το δείγµα αποτελείται από  347 ερωτηµατολόγια των µαθητών της Α΄ 

τάξης του Γυµνασίου των Νοµών Ηµαθίας και Πιερίας. Τα Γυµνάσια στα 

οποία δόθηκαν τα ερωτηµατολόγια τον Απρίλιο του 2001 ανήκουν στις 

πρωτεύουσες των Νοµών ( Βέροια- Κατερίνη), αλλά και σε άλλες 

ηµιαστικές – αγροτικές περιοχές. Η πειραµατική οµάδα αποτελείται από 75 

µαθητές και η οµάδα ελέγχου από 272 µαθητές. 

2.3 Μέσα συλλογής δεδοµένων   

2.3.1 Στην 1η φάση της έρευνας 

Μετά τις διδασκαλίες των εκπαιδευτικών στα σχολεία, σχηµατίζεται 

ένας φάκελος στον οποίο περιέχεται η εργασία των µαθητών και η αναφορά 

των δασκάλων. Συγκεκριµένα   ο  φάκελος   περιέχει: 

Α. Όσον αφορά τους µαθητές: 

1. Τα πρωτογενή δεδοµένα της έρευνας  

2. Τα φύλλα καταγραφής 

3. Πίνακες και διαγράµµατα 

4. Εκθέσεις  και σχολιασµούς των µαθητών 

Β. Όσον αφορά τους εκπαιδευτικούς: 

1. Την διδακτική προσέγγιση που ακολούθησε (Στόχοι, διαδικασία, 

αποτελέσµατα.) 

2. Περιγραφή του αντικειµένου που µελετήθηκε 

3. Το πλαίσιο αναφοράς (Σχολείο, Τάξη , Μαθητές ) 
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4. Τα προβλήµατα που  ανέκυψαν κατά την εφαρµογή της εργασίας 

και σχολιασµό για βελτίωση της διαδικασίας. 

2.3.2 Στην 2η φάση της έρευνας 

 Το ερωτηµατολόγιο που δόθηκε αποτελείται από 17 ερωτήσεις. Οι τρείς 

(3)  από αυτές αναφέρονταν στην εξακρίβωση της οµάδας στην οποία 

ανήκουν οι µαθητές (πειραµατική-ελέγχου) και στο τόπο διαµονής. Οι 

υπόλοιπες 14 ερωτήσεις αναφέρονται σε έννοιες της Στατιστικής που 

καλύπτουν την ύλη  του αναλυτικού προγράµµατος του ∆ηµοτικού 

σχολείου. ( Το ερωτηµατολόγιο βρίσκεται στο παράρτηµα). Αναλυτικά οι 

ερωτήσεις διερευνούν την κατανόηση και εµπέδωση των παρακάτω 

εννοιών: 

1.  Την ερµηνεία των γραφικών (ραβδόγραµµα-κυκλικό διάγραµµα) 

2. Οµαδοποίηση τιµών σε διαστήµατα 

3. Μέσος όρος 

4. ∆ιάκριση µεταβλητών 

5. Κατασκευή πίνακα συχνοτήτων από πρωτογενή δεδοµένα 

6. Επικρατούσα τιµή 

7. Σχετική συχνότητα % ( εύρεση ποσοστών)  

Οι ερωτήσεις είναι πολλαπλής επιλογής, αντιστοίχισης και ανάπτυξης. 

Στο 4ο Κεφάλαιο, από τα δεδοµένα που προέκυψαν στις δύο φάσεις της 

έρευνας, ορίζουµε τις µεταβλητές και γίνεται κωδικοποίηση των 

απαντήσεων.  
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3. Η διδακτική µας παρέµβαση µέσω δραστηριοτήτων 
 

Η διδασκαλία δεν είναι µια τυποποιηµένη πράξη, είναι δηµιουργία 

µαθητών και δασκάλων και µάλιστα µοναδική κάθε φορά. Χρειάζεται 

λοιπόν ένα καλό σχεδιασµό, ένα σχεδιασµό που θα επιδέχεται ευελιξία. Να 

δίνει τη δυνατότητα να αναλύουµε τα λάθη του µαθητή και να εντοπίζουµε 

τις διδακτικές του ανάγκες για να του προσφέρουµε την καλύτερη βοήθεια. 

Έτσι µπορούµε να δείξουµε τον προσανατολισµό των “Νέων 

Μαθηµατικών” µε την παραδοχή ότι η µάθησή τους είναι µια 

δραστηριότητα που οι ίδιοι οι µαθητές δηµιουργούν και δεν στηρίζεται σε 

ένα άκρατο µιµητικό τρόπο δουλειάς. 

∆εν υπάρχει αµφιβολία ότι, παρά τις εξελίξεις στον τοµέα της ∆ιδακτικής 

των Μαθηµατικών, δεν υπάρχει κοινά αποδεκτή προσέγγιση, όχι µόνο στη 

διδακτική των Μαθηµατικών, αλλά και των άλλων γνωστικών τοµέων. 

Άλλωστε βασική προϋπόθεση για τη σηµασία και την αξία κάθε διδακτικής 

µεθόδου είναι η σωστή και ενδεδειγµένη χρήση της.(∆ανασσής –

Αφεντάκης, 1991). Αυτό οφείλεται στην αδυναµία της Γνωστικής 

Ψυχολογίας να δώσει µία αποδεκτή ερµηνεία για το πώς µαθαίνει ο 

άνθρωπος και ότι η θεωρία των συνάψεων δεν απαντά ικανοποιητικά στο 

ζήτηµα αυτό. 

Στην ερευνά µας η µέθοδος διδασκαλίας δεν αποτελεί µεταβλητή. 

Θεωρούµε όµως σκόπιµο να αναφερθούµε συνοπτικά στην οργάνωση της 

διδασκαλίας, διαµόρφωση των στόχων, στα βασικά επιστηµολογικά 

πρότυπα της διδασκαλίας των Μαθηµατικών, εποπτικά µέσα διδασκαλίας 

και αναλυτικότερα στη δική µας διδακτική πρόταση για τη διδασκαλία. 

3.1 Ο σχεδιασµός  των δραστηριοτήτων 

      Σχεδιάστηκαν τρεις δραστηριότητες  που απευθύνονται σε όλους τους 

µαθητές της Πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης. Η κάθε µια απευθύνεται 

,σύµφωνα µε την ηλικία, το γνωστικό επίπεδο των µαθητών και τους  

διδακτικούς στόχους σε διαφορετικές τάξεις. 
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Κατά το σχεδιασµό για την προσέγγιση των Στατιστικών εννοιών αντί να 

ζητάµε από τους µαθητές να δουλέψουν µε παλιά δεδοµένα, αν και αληθινά, 

τους αναθέτουµε να βρουν και να δηµιουργήσουν τα δικά τους. Η 

συγκέντρωση των δεδοµένων προωθεί τη µάθηση από εµπειρία και συνδέει 

τη διαδικασία της µάθησης µε την πραγµατικότητα. Είναι πολύ βασικό τα 

παραδείγµατα να είναι πραγµατικά, διότι τα υπαρκτά παραδείγµατα µένουν 

ευκολότερα στην µνήµη των µαθητών. 

Για να βοηθήσουµε τους µαθητές να αναπτύξουν στατιστικό 

συλλογισµό,  τους αναθέσαµε µε στρατηγικές ενεργητικής µάθησης να 

σχεδιάζουν έρευνες, να  συγκεντρώνουν δεδοµένα, να  αναλύουν τα 

αποτελέσµατα και να προετοιµάζουν προφορικές παρουσιάσεις και γραπτές 

αναφορές. 

Τα θέµατα που επιλέχθηκαν στις τρεις αυτές δραστηριότητες είναι:   

1η ∆ραστηριότητα: «Όλα όσα θέλουµε να µάθουµε για το κοινωνικό µας 

περιβάλλον. Γνωρίζω την τάξη µου , παρουσιάζω τον εαυτό µου.» 

Απευθύνεται σε µαθητές της Α΄ -Β΄ τάξης,  οργανώνεται σε 4 διδακτικές 

ώρες και συµµετείχαν 3396 µαθητές. 

2η ∆ραστηριότητα : « Αλλαγές στο χώρο και το χρόνο. Παρουσίαση  

χαρακτηριστικών της σηµερινής και της προηγούµενης γενιάς.» 

Απευθύνεται σε µαθητές της Γ΄ -∆΄ τάξης οργανώνεται σε 4 διδακτικές 

ώρες και συµµετείχαν 1102 µαθητές.  

3η ∆ραστηριότητα :  « Συλλογή και επεξεργασία δεδοµένων-

πληροφοριών» Απευθύνεται σε µαθητές της Ε΄ -ΣΤ΄ τάξης  οργανώνεται σε 

6 διδακτικές ώρες και συµµετείχαν 1544 µαθητές. 

Πολλές έρευνες έχουν καταδείξει ότι πολλοί εκπαιδευτικοί δεν έχουν 

αποκρυσταλλώσει άποψη για την πορεία ανάπτυξης (φάσεις) της 

διδασκαλίας ( Χιονίδου-Μοσκοφόγλου 2001) και συγχρόνως το σχολικό 

βιβλίο δε βοηθάει προς τη κατεύθυνση αυτή, παρόλο ότι από µελέτη της 

σύγχρονης βιβλιογραφίας προκύπτει ότι το 84% των εκπαιδευτικών 

στηρίζεται σε αυτό στην καθηµερινή του πρακτική.(Champliss, 1992, 

78



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 79

Wright, 1993, Mergendoller,1994). Θεωρήσαµε λοιπόν σκόπιµο να 

αναφερθούµε αναλυτικά στην υλοποίηση ενός παραδείγµατος 

δραστηριότητας που πραγµατοποιήσαµε αναλυτικά κατά µάθηµα, αφού στις 

τάξεις αυτές τα σχολικά βιβλία δεν περιέχουν καµία δραστηριότητα αυτού 

του είδους, σχετική µε τη διδασκαλία εννοιών Στατιστικής. 

Αναλυτικά για κάθε µία αναφερόµαστε στις παραγράφους 3.6, 3.7 και  3.8. 

3.2 ∆ιαµόρφωση των αντικειµενικών διδακτικών στόχων 

Για τον καθορισµό των αντικειµενικών στόχων λάβαµε υπόψη µας τους 

παρακάτω παράγοντες: 

• Τους στόχους για τη διδασκαλία της Στατιστικής, όπως 

περιγράφονται από πολλούς διεθνείς οργανισµούς UNESCO, NCTM, 

ICOTS  κ. ά . 

• Τους στόχους  για τη διδασκαλία της Στατιστικής όπως 

περιγράφονται στα Α.Π. της Πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης. 

• Την ικανότητα των µαθητών να µαθαίνουν, σύµφωνα µε τη 

χρονολογική τους ηλικία ( ∆ανασσής-Αφεντάκης 1991, Παρασκευόπουλος 

1985) 

3.3 Η διδακτική πορεία    

     Ο σχεδιασµός και η εκτέλεση της διδακτικής διαδικασίας κατευθύνει το 

δάσκαλο και το µαθητή σε µια σειρά δράσεων, µε σκοπό την κατά το 

δυνατόν πληρέστερη εκπλήρωση των στόχων, οι οποίοι έχουν τεθεί. Η 

εξέλιξη της διδακτικής µας παρέµβασης δεν εφαρµόσθηκε µε άκαµπτο 

τρόπο και πιστή τήρηση των σταδίων, τα οποία αναφέρονται. Η διδακτική 

παρέµβαση, η οποία έχει αποδέκτες τους µαθητές συχνά οδηγείται σε µη 

προβλέψιµες καταστάσεις και, µερικές φορές σε αλληλοεµπλοκή των 

αναφερθέντων σταδίων. Έτσι σύµφωνα µε τον Dewey (1980), στο 

διδακτικό σχεδιασµό λάβαµε σοβαρά υπόψη το ενδεχόµενο αυτό, 

επιτρέποντας µεν περιθώρια ευελιξίας, φροντίζοντας δε να είναι σταθερός 

στο βαθµό, που να εξασφαλίζει την οµαλή εξέλιξη της διδασκαλίας. Ο 
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διδακτικός σχεδιασµός τον οποίο επιχειρήσαµε για την πληρέστερη 

επίτευξη των στόχων, περιλαµβάνει, επίσης, τις στρατηγικές µάθησης , τις 

µεθόδους και τα εποπτικά µέσα. 

3.4 Στρατηγικές και τεχνικές µάθησης 

    Παραθέτουµε στη συνέχεια τις διδακτικές στρατηγικές ( βασικές και 

ειδικότερες ) και τις τεχνικές τις οποίες εφαρµόσαµε κατά τη διδακτική µας 

παρέµβαση. Στις βασικές στρατηγικές εντάσσεται: 

• “ Η µέθοδος κατευθυνόµενων εργασιών” ( project ) 

• “ Η ανακαλυπτική µέθοδος ” 

•  “H Κονστρουκτιβιστική (constructivist) προσέγγιση 

διδασκαλίας και µάθησης σύµφωνα µε το µοντέλο ( Driver-

Oldham) 

 Τις βασικές αυτές στρατηγικές, τις οποίες αναλύσαµε στο θεωρητικό µέρος 

(Κεφάλαιο 1 παρ.1.3.2.)  πλαισιώνουν κατά περίπτωση , άλλες ειδικότερες . 

Στη διδακτική µας πρόταση αυτές είναι:  

o Η γνωστική σύνδεση 

Η γνωστική σύνδεση, σύµφωνα µε τον Ausebel, διαδραµατίζει βασικότατο 

ρόλο στη διαδικασία της ουσιαστικής µάθησης, η οποία σηµαίνει τη 

διαδικασία σύνδεσης των νέων δεδοµένων µε όσα ήδη γνωρίζει ο µαθητής. 

Ο ρόλος των προτέρων αντιλήψεων στη διαδικασία της µάθησης έχει 

επισηµανθεί από πολλούς ερευνητές. Ο Ausebel επισηµαίνει ότι “ο πιο 

σπουδαίος απλός παράγοντας που επηρεάζει τη µάθηση, είναι αυτός που ο 

µαθητής γνωρίζει ήδη. Εξακρίβωσε το  και δίδαξέ τον, σύµφωνα µε αυτό” 

(Ausebel, 1968) 

o Ο καταιγισµός ιδεών 

Στο στάδιο της ανάδειξης των προϋπαρχουσών αντιλήψεων των µαθητών 

χρησιµοποιείται συχνά η στρατηγική του “ καταιγισµού  ιδεών” ( Brain 

storming). Κατά την εφαρµογή της µεθόδου αυτής, ο διδάσκων παροτρύνει 

τους µαθητές να δώσουν γρήγορα και ελεύθερα την απάντησή τους. Αυτό 
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προϋποθέτει τη δηµιουργία από το διδάσκοντα κλίµατος εµπιστοσύνης και 

αµοιβαίου σεβασµού ώστε να εκφράζονται αυθόρµητα όλες οι απόψεις, 

ακόµα και αν το θέµα δεν είναι γνωστό στους µαθητές.  

o Η γνωστική σύγκρουση  

Η γνωστική σύγκρουση είναι µια στρατηγική την οποία ακολουθούν οι 

ψυχογνωστικές θεωρίες µε εποικοδοµητικό προσανατολισµό  (Bertrand , 

1994) . Η σύγχρονη διδακτική αντιµετωπίζει τη µάθηση ως µια διαδικασία 

σύγκρουσης και ενοποίησης µεταξύ αυτών τα οποία έχει το παιδί στο 

µυαλό του και των όσων βρίσκει και κατανοεί µέσω αυτού ( Giordan 

1994).   

o Η συζήτηση.  

Η στρατηγική της συζήτησης ενθαρρύνει τους µαθητές να παρουσιάσουν 

και να αξιολογήσουν διαφορετικές απόψεις και στάσεις και να 

ανταλλάξουν ελεύθερα τις ιδέες τους. Με τον τρόπο αυτό αναπτύσσονται 

ικανότητες στη συνεργασία , την επικοινωνία  και το σεβασµό στο 

διαφορετικό τρόπο σκέψης του άλλου. Στη δική µας έρευνα η συζήτηση 

διεξαγόταν αρχικά στην τάξη, στη συνέχεια εντός της οµάδας. Στο τέλος 

µετά την παρουσίαση των αποτελεσµάτων κάθε οµάδας, ακολουθούσε 

συζήτηση και µε τον συντονισµό του εκπαιδευτικού γινόταν η σύνθεση και 

η κατάληξη σε κάποια συµπεράσµατα. 

Ακολουθεί η ανάλυση συνοπτικά των κυριοτέρων τεχνικών οι οποίες στη 

συγκεκριµένη έρευνα εντάχθηκαν σε κάποιες από τις  προαναφερθείσες 

στρατηγικές και είναι: 

1. Η διάλεξη (lecture) είναι µια διδακτική τεχνική , η οποία πρέπει να 

εφαρµόζεται όσο το δυνατό λιγότερο, και µόνο όταν είναι απόλυτα 

αναγκαίο, ιδιαίτερα στα διδακτικά πρότυπα  τα οποία εφαρµόζουµε. Πολλοί 

ερευνητές καταλογίζουν στη διάλεξη µείωση της προσοχής και του 

ενδιαφέροντος των µαθητών. Γιαννούλης Ν., (1993). 

2. Οι ερωτήσεις (Questioning method) έχουν ιδιαίτερη σηµασία για 

τη διδασκαλία. Οι ερωτήσεις δεν πρέπει να έχουν ως κύριο στόχο τον 
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έλεγχο της κατανόησης από τους µαθητές και τη λεκτική απόδοση, αλλά να 

απευθύνονται µε τέτοιο τρόπο , ώστε να οδηγούν στην αναζήτηση των 

αιτιωδών σχέσεων των εννοιών και των γεγονότων. Πρέπει, επίσης, να 

περιλαµβάνουν όλες τις κατηγορίες της γνωστικής περιοχής ( γνώση, 

αποµνηµόνευση, κατανόηση, εφαρµογή, ανάλυση, σύνθεση, αξιολόγηση ) ( 

Κασσωτάκης 1990 ). Θα πρέπει, εποµένως, η ερώτηση να απευθύνεται στο 

µαθητή περισσότερο ως εργαλείο σκέψης και λιγότερο ως µέσο 

αξιολόγησης. 

3. Οι Σωκρατικοί διάλογοι είναι µια πανάρχαια εκπαιδευτική 

τεχνική, βασισµένη στη τέχνη του Σωκράτη να εκµαιεύει τις απόψεις των 

συνοµιλητών του. Είναι µια διαλεκτική µέθοδος στην οποία ο διδάσκων 

διευκολύνει µε τις κατάλληλες ερωτήσεις το συνοµιλητή του να 

διαπιστώσει  τις αντιφάσεις του και να τον οδηγήσει τελικά προς την 

κατεύθυνση εννοιολογικά συνεπών θεωριών. Σύµφωνα µε αρκετούς 

ερευνητές ( Η. Ματσαγγούρας 1995 κ. ά. ) η τεχνική αυτή χαρακτηρίζεται 

ως βασικό εργαλείο για την εννοιολογική αλλαγή και αναδόµηση των 

προϋπαρχουσών αντιλήψεων των µαθητών. Οι ερωτήσεις πρέπει να έχουν 

τέτοια σειρά , ώστε η καθεµία να βασίζεται στις προηγούµενες απαντήσεις 

και ο µαθητής να δηµιουργήσει τις ανάλογες συνδέσεις.   

4. Οι χάρτες εννοιών ( concept map) αποδίδουν τις σχηµατικές 

αναπαραστάσεις των εννοιών και των συνδέσεων µεταξύ τους. Είναι µια 

πολύ χρήσιµη τεχνική η οποία  µπορεί να χρησιµοποιηθεί , τόσο από τους 

µαθητές στην τάξη µε τη βοήθεια του διδάσκοντα, όσο και από τον ίδιο τον 

διδάσκοντα για το σχεδιασµό ανάλογων ενεργειών, ώστε οι µαθητές να 

κατακτήσουν αποτελεσµατικά το γνωστικό αντικείµενο ( Η. Ματσαγγούρας 

1995 κ. ά. ). Η στρατηγική αυτή έχει µεταγνωστικό χαρακτήρα και 

ενδείκνυται για την καλύτερη κατανόηση σύνθετων προβληµάτων, µε 

πολλαπλές και µη εµφανείς συνδέσεις. Με τη χρήση της τεχνικής αυτής οι 

µαθητές µαθαίνουν να οργανώνουν τις έννοιες , να αναλύουν , να 
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αξιολογούν και να συνθέτουν τις διαθέσιµες πληροφορίες µαθαίνοντας 

τελικά “ πώς να µαθαίνουν” . 

5. Η εργασία σε οµάδες, της οποίας η σηµασία έχει επισηµανθεί από 

τον Piaget , ο οποίος υποστήριζε ότι ένας σπουδαίος παράγοντας για την 

ανάπτυξη της γνώσης είναι η κοινωνικοποίηση. Αλλά και άλλοι ερευνητές  

( Doise-Mugny 1987 κ.ά. ) έχουν αποδείξει ότι οι µαθητές εργαζόµενοι σε 

οµάδες επιτυγχάνουν καλύτερα αποτελέσµατα, παρά όταν εργάζονται µόνοι 

τους. Θα πρέπει , βέβαια, για να είναι περισσότερο αποδοτική , να 

λαµβάνεται πρόνοια από το διδάσκοντα ως προς τον τρόπο συγκρότησής 

της και τη δηµιουργία κατάλληλου κλίµατος εµπιστοσύνης, ευθύνης και 

συνεργασίας µεταξύ των µελών των οµάδων.   

3.5 Εποπτικά όργανα και µέσα διδασκαλίας 

Τα εποπτικά όργανα και µέσα διδασκαλίας είναι θεµελιώδη συστατικά 

στοιχεία µια αποτελεσµατικής διδασκαλίας (Westphalen 1982, UNESCO 

1980). Είναι ενσωµατωµένα στη διάρκεια της εκπαιδευτικής διαδικασίας 

και βοηθούν τους µαθητές στην ανάπτυξη πρακτικών ικανοτήτων και 

δεξιοτήτων κατά την εφαρµογή µεθόδων και τεχνικών ( Χριστιάς 1992). 

Για κάθε µία δραστηριότητα, για την εξασφάλιση της απαραίτητης τεχνικής 

συνδροµής και την αποτελεσµατικότερη παρουσίαση, χρησιµοποιήθηκαν 

διαφορετικά µέσα τα οποία αποτελούν βασικό εξοπλισµό σε όλα τα σχολεία 

της χώρας.   
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1.6 Η διδακτική προσέγγιση στις Α-Β τάξεις  

Η δραστηριότητα αυτή οργανώνεται σε 4 διδακτικές ώρες και 

απευθύνεται σε µαθητές των δύο πρώτων τάξεων του δηµοτικού 

σχολείου.(Για τους µαθητές της Α΄ τάξης η δραστηριότητα 

πραγµατοποιήθηκε προς το τέλος της σχολικής χρονιάς). Το θέµα της 

κατευθυνόµενης εργασίας δεν ήταν αυστηρά προεπιλεγµένο αλλά προέκυψε 

µετά από συζήτηση των δασκάλων µε τους µαθητές στις τάξεις τους και 

σύµφωνα µε τις προτιµήσεις των µαθητών, λαµβάνοντας υπόψη την ηλικία 

και τα διδακτικά αντικείµενα που προβλέπονται από το αναλυτικό 

πρόγραµµα του σχολείου. Κάθε δάσκαλος επέλεγε σε συµφωνία µε τους 

µαθητές εκείνα τα στοιχεία γύρω από το κεντρικό θέµα όπως «Όλα όσα 

θέλουµε να µάθουµε για το κοινωνικό µας περιβάλλον. Γνωρίζω την 

τάξη µου , παρουσιάζω τον εαυτό µου.» 

 Ενδεικτικά τα διδακτικά βήµατα διδασκαλίας που ακολουθήσαµε για 

τους µαθητές της Α΄- Β΄ τάξης είναι: 

1. Προκαλούµε προβληµατική κατάσταση. ∆ίνουµε στα παιδιά 

πράγµατα που θα χρησιµοποιηθούν για τη λύση του προβλήµατος. 

Παρουσίαση µε τη κινητική δυνατότητα των παιδιών στο προαύλιο του 

σχολείου. 

2. Μεταφορά στη σχολική τάξη, εικονική παρουσίαση στον 

πίνακα µε τα εποπτικά υλικά που χρησιµοποίησαν. 

3. Συµβολική παρουσίαση στο πίνακα των αποτελεσµάτων.  

4. Οι µαθητές κάνουν διάφορες ενέργειες: Ταξινοµούν, 

αντιστοιχίζουν, µετρούν, διακρίνουν  κ.λ.π 

5. ∆ίνονται στους µαθητές ανάλογες δραστηριότητες για να 

γίνει εµπέδωση. Η εργασία γίνεται σε ατοµικό και συλλογικό επίπεδο. 

6. Βοηθούµε τα παιδιά να “ µεταγράψουν”  τα πράγµατα και τις 

ενέργειες τους µε γραφικά απεικονιστικά σύµβολα. 

7. Παροτρύνουµε τους µαθητές για να γίνουν πιο συνειδητές οι 

ενέργειες  τους παροτρύνουµε να µας τις περιγράψουν προφορικά. 
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8. Γίνεται παρουσίαση-αξιολόγηση των εργασιών για να 

διαπιστωθούν τυχόν ελλείψεις και αδυναµίες των µαθητών και να γίνει 

ανατροφοδότηση. 

                                Πίνακας αντικειµενικών διδακτικών στόχων 
                   Γενικοί στόχοι 

1. Γνώση και κατανόηση της 

έννοιας της µεταβλητής, 

µέσω της διαφορετικότητας 

κάθε ατόµου(∆ιαφορετικά 

χαρακτηριστικά-

διαφορετικές προτιµήσεις 

για τις καθηµερινές 

δραστηριότητες). 

2. Συνειδητοποίηση των ειδών 

της µεταβλητής: ποσοτικής-

ποιοτικής (αντικειµενικά 

µετρήσιµης- υποκειµενικά 

µετρήσιµης). 

3. Κατανόηση της διαδικασίας 

συλλογής δεδοµένων και 

µέτρησης των τιµών της 

µεταβλητής. 

 

4. Κατανόηση της έννοιας της 

συχνότητας της µεταβλητής 

και της παρουσίασης µε 

πίνακα. 

 

 

 

                   Μετρήσιµοι στόχοι 

1. Να µπορούν οι µαθητές να 

επιλέγουν χαρακτηριστικά 

(µεταβλητές) για τον εαυτό 

τους, τους συµµαθητές 

τους, το κοινωνικό τους 

περιβάλλον και να 

βρίσκουν τις τιµές που 

πιθανόν να παίρνουν οι 

µεταβλητές.  

2. Να µπορούν οι µαθητές να 

επιλέγουν µεταβλητές γύρω 

από το θέµα µας που θα 

είναι κατηγορίας ή 

ποσοτικές. 

3. Να µπορούν να 

συγκεντρώνουν, 

ταξινοµούν, καταγράφουν 

τις τιµές της µεταβλητής 

και να εκτελούν µετρήσεις.  

4. Να µπορούν οι µαθητές, 

βάσει  των µετρήσεων για 

κάθε µεταβλητή, να 

παρουσιάζουν τα 

αποτελέσµατα µε πίνακα 

συχνοτήτων.  
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5. Συνειδητοποίηση της 

ανάγκης για  

κωδικοποίηση των τιµών 

της µεταβλητής .   

 

 

6. Κατανόηση της  διαδικασίας 

απεικόνισης και ερµηνείας 

δεδοµένων µε σχήµατα.  

 

 

 

7. Κατανόηση της έννοιας της 

επικρατούσας τιµής. 

 

 

5. Να µπορούν οι µαθητές να 

οµαδοποιούν (όπου 

χρειάζεται) τις τιµές των 

µεταβλητών . 

 

6. Να µπορούν οι µαθητές να 

απεικονίζουν τα δεδοµένα 

µε απλά ραβδογράµµατα 

και να τα ερµηνεύουν. 

 

 

7. Να µπορούν οι µαθητές 

από το πίνακα συχνοτήτων 

να εντοπίζουν την 

επικρατούσα τιµή της 

µεταβλητής. 

8. Να κατανοούν δεδοµένα 

προβλήµατος και να 

εντοπίζουν τα κύρια σηµεία 

τους. 

9. Να οδηγούνται σε απλές 

προβλέψεις, να γενικεύουν, 

ύστερα µόνο από 

επεξεργασία των 

δεδοµένων και µε την 

απαραίτητη επιφύλαξη. 

10. Να κάνουν υποθέσεις,  να 

κατασκευάζουν 
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προβλήµατα, και να 

βρίσκουν τις λύσεις τους. 

11. Να καλλιεργείται κλίµα 

συνεργασίας µεταξύ των 

µαθητών και να 

αναπτύσσονται 

πρωτοβουλίες από τους 

ίδιους. 

 

Η ηλικία των µαθητών µας απαιτεί  διδασκαλία όχι µετωπική αλλά 

βιωµατική, µε προσέγγιση του αντικειµένου µέσα από συζήτηση , κίνηση 

και εικόνα. 

Σχεδιασµός διδακτικής προσέγγισης 

 
 Κατά το πρώτη στάδιο ( 1 διδακτική ώρα) της διδασκαλίας για την 

κατανόηση ακολουθήθηκαν οι τρεις, κατά τον Bruner, φάσεις της σκέψης, η 

κινητική, η εικονική και η συµβολική, που συνδέονται αντίστοιχα µε τα 

τρία χαρακτηριστικά της δοµής των γνώσεων: την οικονοµία , την 

παραγωγή και την δύναµη. 

 Καταρχήν οι µαθητές ήρθαν σε επαφή µε τα πράγµατα µε τη βοήθεια των 

κινήσεων, µε αυτό τον τρόπο άντλησαν πληροφορίες και µε την απεικόνιση 

τις παρουσίασαν µε απλή µορφή. Εµφανίσθηκε εδώ το πρώτο 

χαρακτηριστικό της δοµής, η οικονοµία . Στην συνέχεια οι µαθητές 

εργάσθηκαν µε πιο προχωρηµένη µορφή απεικόνισης. Προχώρησαν πιο 

πέρα από εκείνα που ήταν γνωστά, έκαναν υποθέσεις, έθεσαν τα 

προβλήµατα για διερεύνηση, έκαναν συγκρίσεις. Εµφανίσθηκε εδώ το 

δεύτερο χαρακτηριστικό των γνώσεων, η παραγωγή. Στην συνέχεια από µια 

παραµορφωµένη πληροφορία έβγαλαν τα πιο ουσιαστικά στοιχεία που 

περιέχονται σ’ αυτήν . Εργάσθηκαν µε τη βοήθεια συµβόλων και έδωσαν 
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πληροφορίες µε την δύναµη της γλώσσας . Εµφανίσθηκε έτσι και το τρίτο 

χαρακτηριστικό της δοµής των γνώσεων, η δύναµη.   

Στο δεύτερο στάδιο ( 3 διδακτικές ώρες ) για την αφοµοίωση των εννοιών 

ακολουθήθηκαν στρατηγικές ενεργητικής µάθησης. Ο Piaget αναφέρει ότι η 

διαδικασία αφοµοίωσης αποτελεί τον πιο σηµαντικό παράγοντα. Ο ρόλος 

του δασκάλου στη διαδικασία αυτή είναι: 

• Η ετοιµασία ποικίλων δραστηριοτήτων που θα βοηθήσει τους 

µαθητές να αντιληφθούν τις έννοιες. 

• ∆ηµιουργία κατάλληλου περιβάλλοντος για παροχή ευκαιριών µε 

δραστηριότητες 

• Καθοδήγηση των µαθητών για να οικοδοµήσουν έννοιες 

στηριζόµενοι στις άτυπες γνώσεις τους. 

 Τους ανατέθηκε να σχεδιάσουν την έρευνα, να επιλέξουν τις µεταβλητές, 

να συλλέξουν, να καταγράψουν  και να επεξεργασθούν τα δεδοµένα και στο 

τέλος να προετοιµάσουν γραπτές αναφορές και να δώσουν προφορικές 

παρουσιάσεις. Με αυτόν τον τρόπο οι µαθητές εργαζόµενοι ατοµικά και 

συνεργατικά αυτενεργούν και η µάθηση  αποβαίνει  βιωµατική. Στη 

δεύτερη αυτή φάση ήταν πλέον ικανοί να δουλέψουν αφαιρετικά, εφόσον 

µέσα από την προηγούµενη διαδικασία είχαν βιώσει τη γνώση και τους 

ήταν πιο εύκολο να την ανακαλέσουν και να ανταποκριθούν σ’ αυτά που 

ζητούσαµε. 

Υλικά που χρησιµοποιήθηκαν   
1. Καρτέλες από χαρτόνι, µακρόστενες και τετράγωνες. 

2. κιµωλίες άσπρες και χρωµατιστές. 

3. Μπογιές 

4. Χαρτοταινία. 

5. Κύβοι Unifix 

6. ∆ιαφανοσκόπιο ( overhead projector)- διαφάνειες. 

7. Απλά φύλλα καταγραφής - συγκεντρωτικά φύλλα . 

8. Φάκελος συλλογής και παρουσίασης των δεδοµένων. 
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Αναλυτική παρουσίαση κατά µάθηµα 

 

Μάθηµα 1ο  

Αντικείµενο: Εισαγωγή στις βασικές έννοιες : µεταβλητή-είδη µεταβλητής-

συχνότητα, γραφική παρουσίαση µε πίνακες και απλά σχήµατα. 

Συνολικός χρόνος:  Μία διδακτική ώρα 

∆ιδακτικό πρότυπο: Καθοδηγούµενη ανακάλυψη-εποικοδοµητική 

προσέγγιση. 

∆ιδακτικές στρατηγικές: ∆ιάλεξη, συζήτηση 

∆ιδακτικές τεχνικές : ∆ιδακτική προσέγγιση σε τρία στάδια κινητικό, 

εικονικό, συµβολικό, ερωτήσεις, Σωκρατικοί διάλογοι. 

Εποπτικά µέσα: Κύβοι Unifix, καρτέλες από χαρτόνι , κιµωλίες διαφόρων 

χρωµάτων,   χαρτοταινία. 

Στόχοι:  

• Να αντιληφθούν οι µαθητές την έννοια της µεταβλητής, την ποικιλία 

των µορφών µε την οποία εµφανίζεται µία µεταβλητή. 

• Να αντιληφθούν και να κατανοήσουν τα είδη των µεταβλητών 

ποιοτική-ποσοτική ( αντικειµενικά µετρήσιµες-υποκειµενικά 

µετρήσιµες ) και την έννοια της συχνότητας. 

• Να αντιληφθούν τη δυνατότητα παρουσίασης µε πίνακες και 

σχήµατα 

Πορεία της διδασκαλίας 

∆ιέγερση ενδιαφέροντος-Προετοιµασία  

Η πρώτη προσέγγιση σχεδιάστηκε µε τη µορφή παιχνιδιού, ο Froebel 

προώθησε την ιδέα ότι η παιγνιώδης µορφή διδασκαλίας συµβιβάζεται 

άριστα µε την παιδική ψυχοσύνθεση και ότι η εκπαίδευση και η διδασκαλία 

πρέπει απαραίτητα να ξεκινούν από το ενδιαφέρον και τα κίνητρα του 

µαθητή.  
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Προκαλούµε τους µαθητές να µας απαντήσουν: Ποια εποχή του έτους 

προτιµούν , ποια οµάδα υποστηρίζουν, πόσα αδέλφια έχουν, το ύψος τους 

κ.λ.π. Αφήνουµε να διαπιστώσουν ότι όλοι δεν έχουν τις ίδιες προτιµήσεις, 

τα ίδια ενδιαφέροντα, το ίδια χαρακτηριστικά. Για κάθε µεταβλητή που 

επιλέγουν, τους ρωτάµε να απαντήσουν για τις πιθανές τιµές τους και µέσα 

από συζήτηση προσπαθούµε να εντοπίσουν τις διαφορές ανάµεσά τους. 

Τους αναφέρουµε τη διάκριση σε ποιοτικές –ποσοτικές µεταβλητές και 

αναφέρουµε παραδείγµατα για κάθε µία από αυτές. 

Κινητική φάση 

Με αφορµή τη διαφωνία των µαθητών για το ποιο παιχνίδι προτιµούν να 

παίξουν κατά την διάρκεια του διαλείµµατος, πήραµε την ευκαιρία      για 

την παρουσίαση ενός παραδείγµατος εννοιών Στατιστικής και προτείναµε 

µια συζήτηση πάνω σ αυτό το θέµα, που όπως ξέραµε ενδιέφερε όλους. 

Στην ερώτησή µας ποιο παιχνίδι θα ήθελε ο καθένας ή καθεµία να παίζουν 

στα διαλείµµατα  όλοι ¨εν χορώ¨ προσπαθούσαν να πουν την άποψή  τους . 

Επειδή, όπως αφήσαµε να διαπιστώσουν , δεν έχουν όλοι τις ίδιες 

προτιµήσεις , τα ίδια ενδιαφέροντα, προτείναµε να πουν µερικά παιχνίδια τα 

οποία θα γράφαµε σε µακρόστενες καρτέλες από χαρτόνι. Προέκυψαν πέντε 

απαντήσεις που αντιπροσώπευαν τα παρακάτω παιχνίδια: βόλεϊ, κυνηγητό, 

ποδόσφαιρο, µήλα και κρυφτό. ∆όθηκαν οι πέντε καρτέλες σε πέντε 

µαθητές αντίστοιχα οι οποίοι επιλέχτηκαν τυχαία , µοιράσαµε κύβους unifix 

του ιδίου χρώµατος για τα παιδιά µε τις ίδιες προτιµήσεις και 

ανακοινώσαµε πως θα βγαίναµε στην αυλή να παίξουµε. Όταν βρεθήκαµε 

στην αυλή  σχηµατίσαµε µε  κιµωλία διαφορετικού χρώµατος πέντε 

κύκλους  στο χώρο της αυλής. Είπαµε: Όσοι προτιµούν το «βόλεϊ» να 

µπουν στον πρώτο κύκλο και να αφήσουν την αντίστοιχη καρτέλα ακριβώς 

µπροστά τους, όσοι το «κυνηγητό» στο δεύτερο κύκλο κ.ο.κ. 

Σχηµατίσθηκαν πέντε κύκλοι που είχαν 7,6,10,2,3 µαθητές. Τοποθέτησαν 

τους κύβους µπροστά τους, τον ένα πάνω στον άλλο. Ζητήσαµε µετά την 

προσοχή τους γιατί θα παίζαµε κάποιο παιχνίδι. Ήταν έτοιµοι να ακούσουν 
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τους κανόνες του. «Μ ένα  σφύριγµα θα έβγαιναν από τους   κύκλους και θα 

σκόρπιζαν στην αυλή, µε δύο σφυρίγµατα θα έρχονταν ξανά στον κύκλο 

τους, µε τρία , θα έβγαιναν από αυτούς και θα στέκονταν ο ένας πίσω από 

τον άλλο. Έκαναν συγκρίσεις ανάµεσα στους κύκλους, στους  κύβους, και 

στις ανθρώπινες γραµµές. Ποιος κύκλος έχει περισσότερους µαθητές, ποιος 

λιγότερους, πόσους περισσότερους ή λιγότερους. Ποια ανθρώπινη γραµµή 

είναι µακρύτερη ποια  κοντύτερη, αντιστοιχίες ανάµεσα στα παιδιά, στους 

κύκλους και τις γραµµές, στους κύβους κλπ. Αφού παίξαµε το παιχνίδι δυο 

τρεις φορές µπαίνοντας µέσα  στους κύκλους  και κάνοντας γραµµές έξω 

από αυτά, είπαµε πως καιρός ήταν να συνεχίσουµε το παιχνίδι στην τάξη, 

από όπου θα µεταφέραµε όσα κάναµε στην αυλή . Είχαµε τελειώσει την 

κινητική φάση, κατά την οποία οι µαθητές µας ήρθαν σε επαφή µε τα 

πράγµατα µε την βοήθεια των κινήσεων. Είχαµε το πρώτο χαρακτηριστικό 

της δοµής της γνώσης, την οικονοµία. 

Φάση ανάδειξης και αναδόµησης προυπαρχουσών ιδεών (Εικονική φάση) 

Μπαίνοντας στην τάξη  ζωγραφίσαµε στον πίνακα πέντε  κύκλους. Κάτω 

από τον καθένα  κολλήσαµε από µια καρτέλα , που έγραφε το όνοµα ενός 

παιχνιδιού και δώσαµε στους µαθητές από ένα τετράγωνο χαρτόνι για να 

ζωγραφίσουν τον εαυτό τους. Με µικρά γράµµατα έγραψαν και το όνοµά 

τους επάνω για να µη µπερδευτούν. Αφού ζωγράφισαν τα χαρτόνια τους, 

έβαλαν από πίσω λίγη χαρτοταινία και παρακινήθηκαν να τα κολλήσουν 

στο σχοινί που αντιπροσώπευε το παιχνίδι που προτιµούσαν. Κατόπιν 

έγιναν συγκρίσεις και από αυτές γεννήθηκαν προβλήµατα που ζητούσαν 

λύσεις και συζητήθηκαν τρόποι για τη διερεύνησή τους. Π.χ. προτιµούν  

πάντοτε όλα τα παιδιά πιο πολύ  το ποδόσφαιρο ή προτιµούν και άλλοι 

λιγότερο το κρυφτό και τα µήλα; Πώς µπορούµε να το βρούµε; Μήπως αν 

φέρναµε πληροφορίες για τις προτιµήσεις των συµµαθητών µας της 

διπλανής τάξης; Εδώ προχωρήσαµε πιο πέρα από τα γνωστά, κάναµε 

υποθέσεις. Είχαµε το δεύτερο χαρακτηριστικό, την παραγωγή. 
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Φάση εφαρµογής (Συµβολική φάση) 

Κατόπιν είπαµε πως κάθε ζωγραφισµένο παιδί µπορεί να αναπαρασταθεί µε 

µια οριζόντια γραµµούλα την οποία θα γράφαµε δίπλα από το  κύκλο σε ένα 

ορθογώνιο καρτελάκι .∆είξαµε τον τρόπο για µία περίπτωση και για  όλα τα 

υπόλοιπα κλήθηκαν οι µαθητές να τα φτιάξουν. Τους φάνηκε πολύ εύκολο 

και διασκεδαστικό.  

Συνεχίζοντας , είπαµε πως µπορούµε να συµµαζέψουµε τα αποτελέσµατα 

για να κάνουµε οικονοµία στο χώρο . Γράψαµε τα παιχνίδια το ένα κάτω 

από το άλλο  και δίπλα αντί για τις ζωγραφισµένες καρτέλες σηµειώσαµε 

µόνο τις γραµµούλες. Για να µην είναι και οι γραµµούλες απλωµένες « 

χώρια» , µπορούµε να τις ενώσουµε . ∆είξαµε πως τις 2, τις 3, κλπ. Το 

βρήκαν πολύ διασκεδαστικό, «οι µαγικές γραµµούλες»  και τα «µαγικά 

κουτάκια» σχολίασε ένας µαθητής, «αγαπηµένα αδελφάκια» σχολίασε ένας 

άλλος. Έτσι προέκυψε ο παρακάτω πίνακας , που είπαµε πως οι µεγάλοι τον 

λένε πίνακα συχνοτήτων. Και του οποίου το όνοµα γράψαµε όπως πιο 

κάτω.          

                      

Πίνακας 1               

 

 

 

 

 

                                                        

 

 

1 Βόλεϊ   7 

2 Κυνηγητό  6 

3 Ποδόσφαιρο  10 

4 Μήλα  2 

5 Κρυφτό  3 

  Σύνολο 28 

Προσθέσαµε τους αριθµούς και βρήκαµε 28, έτσι διαπίστωσαν ότι δεν 

είχαµε κάνει λάθος στην καταγραφή. Οι κύκλοι σβήστηκαν, µοιράσθηκαν 

οι καρτέλες. Συνεχίζοντας, στερεώσαµε δύο σχοινιά στον πίνακα κάθετα 

µεταξύ τους. Στον οριζόντιο γράψαµε τα παιχνίδια και στον κάθετο 
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καλέσαµε του µαθητές να κολλήσουν ο καθένας τη ζωγραφισµένη κάρτα 

του, στο παιχνίδι της προτίµησής του. 

Στη συνέχεια είπαµε πως µπορούµε να πάρουµε τις καρτέλες αλλά 

προηγουµένως, για να ξέρουµε µέχρι ποιόν αριθµό φτάνουν οι προτιµήσεις 

µας θα κάνουµε το περίγραµµα  κάθε στήλης από καρτέλες  µε κιµωλία. Οι 

άξονες αντικαταστάθηκαν από γραµµές φτιαγµένες από κιµωλία και οι 

καρτέλες βγήκαν, αφού πρώτα κάναµε το περίγραµµά τους. Προέκυψε το 

παρακάτω ραβδόγραµµα, το οποίο παρακινήσαµε να χρωµατίσουν µε 

κιµωλίες και από πάνω γράψαµε τη λέξη ¨ραβδόγραµµα¨ έτσι όπως το λένε 

οι µεγάλοι. 

Η όλη προηγούµενη δουλειά είχε σκοπό τη σχηµατοποίηση των δεδοµένων, 

που είναι ένα είδος γλώσσας, µε την οποία κατορθώνουν οι µαθητές να 

βγάζουν έξω από µια παραφορτωµένη πληροφορία τα πιο ουσιαστικά 

στοιχεία που περιέχονται σ  αυτή . Έτσι οι µαθητές µπορούν να 

εκφρασθούν άνετα µε τη χρήση συµβόλων και δίνουν άµεσες πληροφορίες 

µε τη χρήση της γλώσσας. Έχουµε εδώ το τρίτο χαρακτηριστικό της δοµής 

των γνώσεων, τη δύναµη. 

Φάση ανασκόπησης 

Στον πίνακα ήταν τώρα  ο πίνακας συχνοτήτων και το ραβδόγραµµα (σχήµα 

1). Ζητήσαµε να µας διαβάσουν πρώτα τον πίνακα  και στη συνέχεια 

διάβασαν το ραβδόγραµµα µε µεγάλη άνεση και η όλη διαδικασία 

χαροποίησε τους µαθητές .  
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Σχήµα 1 

 

ραβδόγραµµα

0
2
4
6
8

10
12

παιχνίδια

πλ
ήθ
ος

 π
αι
δι
ώ
ν

Σειρά1

 
 

Μάθηµα 2ο   

Αντικείµενο:  Συλλογή  και οργάνωση πληροφοριών 

Συνολικός χρόνος:  Μία διδακτική ώρα 

∆ιδακτικό πρότυπο: Εποικοδοµητική προσέγγιση µε στοιχεία 

καθοδηγούµενης  ανακάλυψης. 

∆ιδακτικές στρατηγικές: Συζήτηση, Γνωστική σύνδεση, Καταιγισµός ιδεών. 

∆ιδακτικές τεχνικές: Εργασία σε ατοµικό επίπεδο, Σωκρατικοί διάλογοι 

Εποπτικά µέσα:  ∆ιαφανοσκόπιο ( overhead projector), φύλλα καταγραφής. 

Στόχοι:  

•  Να αντιληφθούν οι µαθητές τη δύναµη της πληροφορίας και την 

ανάγκη συλλογής πληροφοριών για τη µελέτη ενός θέµατος. 

• Να αντιληφθούν και να κατανοήσουν τη διαδικασία και τα µέσα για 

τη συλλογή πληροφοριών. 

• Να µπορούν οι µαθητές να καταγράφουν τις πληροφορίες σε φύλλα 

καταγραφής 

• Να κατανοήσουν τις µεταβλητές και τη διαφοροποίησή τους σε 

ποιοτικές-ποσοτικές. 
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Πορεία διδασκαλίας 

∆ιέγερση ενδιαφέροντος-Προετοιµασία 

Προβάλλουµε στους µαθητές διαφάνειες µε πληροφορίες (καταιγισµός 

ιδεών) για το σχολείο τους, τη πόλη τους  κ.λ.π. Καλούµε τους µαθητές να 

τις παρατηρήσουν και µε ερωτήσεις, Σωκρατικούς διάλογους, προκαλούµε 

να µας πουν τρόπους µε τους οποίους µπορούµε  να τις συλλέξουµε.  Στη 

συνέχεια προϊδεάζουµε τους µαθητές σχετικά µε το τι πρόκειται να 

επακολουθήσει, λέγοντάς τους ότι  (µε την ανάλογη καλλιέργεια 

δηµιουργία κλίµατος ασφάλειας και εµπιστοσύνης) θα εφαρµόσουµε τη 

διαδικασία για τη συλλογή και οργάνωση των πληροφοριών που µας 

ενδιαφέρουν.   

Φάση ανάδειξης και αναδόµησης των προυπαρχουσών ιδεών: 

Με τη χρήση κατάλληλων διδακτικών τεχνικών ( Σωκρατικοί διάλογοι, 

γνωστικές συνδέσεις), κατευθύνουµε τους µαθητές να επιλέξουν  

µεταβλητές µε τις οποίες  θα ήθελαν να µετρήσουµε τις προτιµήσεις της 

τάξης . Οι µεταβλητές είναι σχετικές µε το θέµα “παρουσιάζω τον εαυτό 

µου, γνωρίζω τη τάξη µου, το κοινωνικό µου περιβάλλον”. Επιλέγουµε 

µετά από συζήτηση µεταβλητές αντικειµενικά µετρήσιµες (αριθµός 

αδελφών, ύψος κλπ) και µεταβλητές υποκειµενικά µετρήσιµες (αγαπηµένο 

φαγητό, αγαπηµένο πρόσωπο κλπ).  Υπολογίζουµε να επιλέξουν τόσες 

µεταβλητές ώστε αν χωριστεί η τάξη σε οµάδες των 4 ατόµων να 

αντιστοιχούν σε κάθε οµάδα τουλάχιστον 2 µεταβλητές. ∆ηλαδή σε 20 

µαθητές, άρα 5 οµάδες επιλέγουµε 10 µεταβλητές τουλάχιστον.  

Φάση εφαρµογής 

Προκαλούµε στη συνέχεια τη συλλογή των στοιχείων σε ατοµικό επίπεδο. 

Έχουµε φροντίσει να φτιάξουµε φύλλα καταγραφής τα οποία µοιράζουµε 

στους µαθητές. Κάθε παιδί γράφει στο φύλλο καταγραφής τις  µεταβλητές 

που επιλέξαµε και δίπλα από κάθε µια γράφει τα στοιχεία που επιλέξαµε για 

τον εαυτό του, το περιβάλλον του. Κατευθύνουµε τους µαθητές να τα 

συµπληρώσουν σωστά. 
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Φάση ανασκόπησης 

Καλούµε τους µαθητές να ξανακοιτάξουν τις απαντήσεις τους στα φύλλα 

καταγραφής και τους βοηθούµε να συµπληρώσουν τυχόν ελλείψεις. Στο 

τέλος της ώρας συγκεντρώνουµε τα στοιχεία και τα ταξινοµούµε. 

                                           

 

                                              Μάθηµα 2ο  

                           ΑΠΛΟ   ΦΥΛΛΟ  ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ         Α/Α….. 

ΜΑΘΗΜΑ:………………                                             ΤΑΞΗ:…. 

ΟΝΟΜΑ:…………………                  ΤΜΗΜΑ:……                  

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:……………... 

Αγαπηµένη 

µουσική 

 

Χρώµα µαλλιών  

Ύψος  

Εποχή γέννησης  

Αγαπηµένο ζώο  

Αριθµός αδελφών  

Βάρος  

Αγαπηµένο 

µάθηµα 

 

Εργασία του 

πατέρα 

 

Τι αγοράζεις από 

το 

Κυλικείο;  
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Μάθηµα 3ο   

Αντικείµενο:  Επεξεργασία-παρουσίαση δεδοµένων. 

Συνολικός χρόνος:   ∆ύο διδακτικές ώρες. 

∆ιδακτικό πρότυπο: Εποικοδοµητική προσέγγιση µε στοιχεία 

καθοδηγούµενης ανακάλυψης. 

∆ιδακτικές στρατηγικές : Συζήτηση, Γνωστική σύνδεση. 

∆ιδακτικές τεχνικές: Οµαδοσυνεργατική διδασκαλία  

Εποπτικά µέσα: Απλά φύλλα καταγραφής, συγκεντρωτικά φύλλα,  φύλλα 

µετρήσεων.  

Στόχοι:  

• Κατανόηση της διαδικασίας επεξεργασίας των πληροφοριών. 

• Καταγραφή πρωτογενών δεδοµένων σε συγκεντρωτικά φύλλα 

καταγραφής. 

• ∆ηµιουργία πινάκων µε τις συχνότητες 

• Παρουσίαση µε απλά σχήµατα ( Ραβδόγραµµα). 

• Απόκτηση ικανότητας για συνεργασία. 

• Απόκτηση ικανοτήτων για παρουσίαση των εργασιών τους. 

 Πορεία της διδασκαλίας 

∆ιέγερση ενδιαφέροντος-προετοιµασία 

Καλούµε τους µαθητές να κάνουν προβλέψεις-υποθέσεις για τα 

αποτελέσµατα που πιθανόν να προκύψουν από τις πληροφορίες που έχουµε 

συλλέξει. Γίνεται κατανοητό ότι θα πρέπει να γίνει επεξεργασία στις 

πληροφορίες για να βρεθεί ένα αποτέλεσµα για όλα αυτά. 

Φάση ανάδειξης και αναδόµησης των προυπαρχουσών ιδεών: 

Οι µαθητές χωρίζονται σε  οµάδες των 4 ατόµων η καθεµιά. Η κάθε οµάδα 

περιελάµβανε αντιπροσωπευτικό δείγµα της τάξης, δηλαδή «καλούς» και 

«λιγότερο καλούς» µαθητές. 

Μετά από συζήτηση στις µεταβλητές που έχουν πολλές τιµές και της 

ανάδειξης της ανάγκης για περιορισµό, τους προτείνουµε να κάνουν 
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οµαδοποίηση ώστε να µη παρουσιάζονται πολλές κατηγορίες ( αν π.χ. 

µετρήσουµε το ύψος καλό είναι να οµαδοποιήσουµε τις τιµές σε ψηλός 

µέτριος ,κοντός ) κλπ . 

Έχουµε φροντίσει να φωτοτυπήσουµε τα φύλλα καταγραφής (τόσες φορές 

όσες οι οµάδες που σχηµατίζονται ) που είχαµε συλλέξει την προηγούµενη 

ηµέρα και να τα µοιράσουµε στις οµάδες. Η καθεµία οµάδα θα ασχοληθεί  

µε δύο  µεταβλητές διαφορετικής κατηγορίας (ποιοτική- ποσοτική). 

Συγκεκριµένα θα κάνουν  οµαδοποίηση των τιµών για τις µεταβλητές που 

χρειάζεται στα απλά φύλλα καταγραφής. Θα έχουµε προετοιµάσει και 

φωτοτυπήσει  τα συγκεντρωτικά φύλλα καταγραφής τα οποία µοιράζουµε 

στις οµάδες. 

Φάση εφαρµογής  

Καλούµε τους µαθητές να µεταφέρουν τα στοιχεία από τα απλά φύλλα  

καταγραφής στα συγκεντρωτικά φύλλα και να συµπληρώσουν τα φύλλα 

µετρήσεων για δύο µεταβλητές  η κάθε οµάδα. 

Στη συνέχεια τους εξηγούµε τον τρόπο για την κατασκευή  ενός πίνακα 

συχνοτήτων και ενός ραβδογράµµατος για καθεµία από τις δύο µεταβλητές  

µε τις οποίες είχε ασχοληθεί η κάθε οµάδα.  

Ακολούθησε η παρουσίαση στην τάξη του τρόπου δουλειάς της κάθε 

οµάδας, εξηγήθηκαν οι πίνακες και τα ραβδογράµµατα, διατυπώθηκαν 

συµπεράσµατα. Στη  Α΄ Τάξη η επεξεργασία και η παρουσίαση σε µεγάλο 

βαθµό γίνεται  µε τη βοήθειά µας. Ανακοινώνουµε   τα συµπεράσµατα και 

προκαλούµε συζήτηση για το σχολιασµό τους. Στη Β΄ τάξη η επεξεργασία 

και η παρουσίαση γίνεται από τα παιδιά. Στη συνέχεια καλούνται να 

βρίσκουν αθροίσµατα , να βρίσκουν διαφορές, να κάνουν εξισωτικές 

ενέργειες. 

Φάση ανασκόπησης  

Συγκρίνουµε τα αποτελέσµατα µε αυτά που πιθανολογούσαµε ότι θα 

προκύψουν, διασταυρώνουµε τα στοιχεία. Προκαλούµε τους µαθητές να 
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παρουσιάσουν προφορικά την όλη διαδικασία και να σχολιάσουν τις 

εντυπώσεις τους. 

                                                  

                     ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΟ  ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ          

Οµάδα:……. 

 

Α/
Α 

Αγαπηµέ
νη 
µουσική; 

Χρώµα 
µαλλιών;  Ύψος;  

Εποχή 
Γέννησ
ης; 

Αγαπηµέ
νο ζώο; 

Αριθµός 
αδελφών; 

β
ά
ρ
ο
ςΒάρος 

Αγαπηµένο 
µάθηµα;  

Εργασία 
του 
πατέρα 

Τι 
αγοράζεις 
από 
κυλικείο;    

1               
2               
3               
4              
5              
6              
7              
8              
9              

10              
11              
12              
13              
14              
15              
16              
17              
18              
19              
20              
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ΦΥΛΛΟ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ 

ΟΜΑ∆Α:…………. 

 

 Μετρήσεις Συχνότητα 

Μεταβλητή 1  ΙΙΙΙ 
  4 

Μεταβλητή 2 

(οµαδοποιηµένες τιµές) 

 ΙΙΙΙΙ 

 
 

5 
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3.7 Η διδακτική προσέγγιση στις Γ-∆ τάξεις 

 

Η δραστηριότητα αυτή οργανώνεται σε 4 διδακτικές ώρες και 

απευθύνεται σε µαθητές της Γ-∆ Τάξης του ∆ηµοτικού Σχολείου Το θέµα 

της κατευθυνόµενης εργασίας δεν ήταν αυστηρά προεπιλεγµένο αλλά 

προέκυψε µετά από συζήτηση των δασκάλων µε τους µαθητές στις τάξεις 

τους και σύµφωνα µε τις προτιµήσεις των µαθητών, λαµβάνοντας υπόψη 

την ηλικία και τα διδακτικά αντικείµενα που προβλέπονται από το 

αναλυτικό πρόγραµµα του σχολείου. Κάθε δάσκαλος επέλεγε σε συµφωνία 

µε τους µαθητές εκείνα τα στοιχεία γύρω από το κεντρικό θέµα όπως 

«Αλλαγές στο χώρο και στο χρόνο. Παρουσίαση των προτιµήσεων της 

σηµερινής και της προηγούµενης γενιάς.» 

Ενδεικτικά τα διδακτικά βήµατα διδασκαλίας που ακολουθήσαµε για τους 

µαθητές της Γ-∆ τάξης είναι: 

1. Προκαλούµε προβληµατική κατάσταση. Προβάλουµε στη τάξη 

διαφάνειες µε πίνακες που δείχνουν τις αλλαγές που έχουν 

συντελεσθεί στη πόλη τους µε τη πάροδο των χρόνων, στοιχεία από 

άλλες πόλεις.  

2. Επιλογή  µετά από συζήτηση των χαρακτηριστικών (µεταβλητών) 

που θα µετρηθούν-καταγραφούν (∆υνατότητα επιλογής  από άλλα 

µαθήµατα π.χ. Ιστορία, Γεωγραφία κ.ά.) 

3. Σχεδιασµός για τη συλλογή πληροφοριών που αλλάζουν µε το χρόνο 

και το χώρο. 

4. Οι µαθητές κάνουν διάφορες ενέργειες: Ανατρέχουν στις πηγές για 

τη συλλογή πληροφοριών, ταξινοµούν, αντιστοιχίζουν, µετρούν, 

διακρίνουν  κ.λ.π. 

5. Για να γίνουν πιο συνειδητές οι ενέργειες των µαθητών, τους 

παροτρύνουµε να µας τις περιγράψουν προφορικά. 

6. Βοηθούµε τα παιδιά να “ µεταγράψουν”  τα πράγµατα και τις 

ενέργειες τους µε γραφικά απεικονιστικά σύµβολα. 
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7. ∆ίνονται στους µαθητές ανάλογες δραστηριότητες για να γίνει 

εµπέδωση. Η εργασία γίνεται σε ατοµικό και συλλογικό επίπεδο. 

8. Γίνεται παρουσίαση-αξιολόγηση των εργασιών για να διαπιστωθούν 

τυχόν ελλείψεις και αδυναµίες των µαθητών και να γίνει 

ανατροφοδότηση 

                          Πίνακας αντικειµενικών διδακτικών στόχων 
                   Γενικοί στόχοι 

1. Γνώση και κατανόηση της 

έννοιας της µεταβλητής, 

µέσω της διαφορετικότητας 

κάθε ατόµου(∆ιαφορετικά 

χαρακτηριστικά-

διαφορετικές προτιµήσεις 

για τις καθηµερινές 

δραστηριότητες). 

2. Συνειδητοποίηση των ειδών 

της µεταβλητής: ποσοτικής-

ποιοτικής (αντικειµενικά 

µετρήσιµης- υποκειµενικά 

µετρήσιµης). 

3. Κατανόηση της διαδικασίας 

συλλογής δεδοµένων και 

µέτρησης των τιµών της 

µεταβλητής. 

 

4. Κατανόηση της έννοιας της 

συχνότητας της µεταβλητής 

και της παρουσίασης µε 

πίνακα. 

 

Μετρήσιµοι στόχοι 

1. Να µπορούν οι µαθητές να 

επιλέγουν χαρακτηριστικά 

(µεταβλητές) από το 

κοινωνικό τους περιβάλλον  

που αλλάζουν στο χρόνο 

και το χώρο. 

2. Να µπορούν οι µαθητές να 

επιλέγουν µεταβλητές γύρω 

από το θέµα µας που θα 

είναι κατηγορίας ή 

ποσοτικές. 

3. Να µπορούν οι µαθητές να 

συγκεντρώνουν, 

ταξινοµούν, καταγράφουν 

τις τιµές της µεταβλητής 

και να εκτελούν µετρήσεις.  

4. Να µπορούν οι µαθητές 

βάσει  των µετρήσεων για 

κάθε µεταβλητή, να 

παρουσιάζουν τα 

αποτελέσµατα µε πίνακα 

συχνοτήτων.  
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5. Συνειδητοποίηση της 

ανάγκης για  

κωδικοποίηση των τιµών 

της µεταβλητής .   

 

6. Κατανόηση της απεικόνισης 

δεδοµένων µε σχήµατα  

 

 

 

7. Κατανόηση της έννοιας της 

επικρατούσας τιµής, µέσης 

τιµής. 

5. Να µπορούν οι µαθητές να 

οµαδοποιούν (όπου 

χρειάζεται) τις τιµές των 

µεταβλητών . 

 

6. Να µπορούν οι µαθητές να 

απεικονίζουν τα δεδοµένα 

µε απλά ραβδογράµµατα 

και να τα ερµηνεύουν. 

 

7. Να µπορούν οι µαθητές από 

το πίνακα συχνοτήτων να 

εντοπίζουν την 

επικρατούσα τιµή της 

µεταβλητής και να 

βρίσκουν τη µέση τιµή. 

8. Να κατανοούν δεδοµένα 

προβλήµατος και να 

εντοπίζουν τα κύρια σηµεία 

τους. 

9. Να οδηγούνται σε απλές 

προβλέψεις, να γενικεύουν, 

ύστερα µόνο από 

επεξεργασία των 

δεδοµένων και µε την 

απαραίτητη επιφύλαξη. 

10. Να κάνουν υποθέσεις,  

κατασκευάζουν 

προβλήµατα, και να 
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βρίσκουν τις λύσεις τους. 

11. Να καλλιεργείται κλίµα 

συνεργασίας µεταξύ των 

µαθητών και να 

αναπτύσσονται  

πρωτοβουλίες από τους 

ίδιους. 

 

Η ηλικία των µαθητών µας απαιτεί  διδασκαλία όχι µετωπική αλλά 

βιωµατική, µε προσέγγιση του αντικειµένου µέσα από συζήτηση , κίνηση 

και εικόνα. 

Σχεδιασµός της διδακτικής προσέγγισης 
 

Παρουσίαση-Παράδειγµα ( 1 διδακτική ώρα ) 

Επιλέγουµε µετά από συζήτηση κάποια µεγέθη- πίνακες από το κοινωνικό 

περιβάλλον του σχολείου. Σχολιάζουµε την αλλαγή των χαρακτηριστικών  

στο χρόνο και το τόπο. Τι συµβαίνει σήµερα, τι συνέβαινε την εποχή τη 

δική µας. Ποια από τα χαρακτηριστικά από αυτά θεωρούν σηµαντικά ώστε 

να τα καταγράψουµε και να παρακολουθήσουµε τις αλλαγές τους. 

Μπορούµε να δώσουµε παραδείγµατα από την Ιστορία, Γεωγραφία ή άλλα 

µαθήµατα. 

Γενίκευση –επιλογή στοιχείων ( 1 διδακτική ώρα ) 

Σε αυτή τη  διδακτική ώρα επιλέγονται µετά από συζήτηση οι µεταβλητές 

που θα µετρηθούν-καταγραφούν. Επιλέγουµε από όλα τα είδη των 

µεταβλητών( κατηγορίας –διάταξης-ποσοτικές), µεταβλητές υποκειµενικά 

µετρήσιµες και αντικειµενικά µετρήσιµες. Σχεδιάζουµε ερωτηµατολόγιο για 

τη συλλογή πληροφοριών από διαφορετικούς τόπους και σε διαφορετικό 

χρόνο. ( Π.χ. ερωτηµατολόγιο που θα απευθύνεται στους γονείς τους και 

στους ίδιους ή σε µαθητές από σχολεία σε άλλους νοµούς για τη κατανόηση 

των αλλαγών αυτών. Καταλήγουµε στο φύλλο καταγραφής όπου υπάρχουν 
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οι µεταβλητές που θα µετρηθούν µε βάση τα στοιχεία από τα 

ερωτηµατολόγια. 

Επεξεργασία –Παρουσίαση ( 2 διδακτικές ώρες ) 

Σε αυτές τις δύο διδακτικές ώρες τα παιδιά χωρίζονται σε οµάδες και 

επεξεργάζονται από τα φύλλα καταγραφής 2 µεταβλητές. Έχουµε φροντίσει 

να οµαδοποιήσουµε τις µεταβλητές που χρειάζεται και σε κάθε οµάδα να 

αντιστοιχούν µεταβλητές  κατηγορίας και ποσοτικές. Η κάθε οµάδα 

φτιάχνει ένα πίνακα συχνοτήτων και ένα ραβδόγραµµα για κάθε µεταβλητή. 

Επιπλέον γράφουν και σχολιάζουν απλά τις διαφορές που εντόπισαν στην 

αλλαγή του χρόνου και του τόπου.( π.χ. συγκριτική παρουσίαση του ¨τότε 

οι γονείς¨, ¨τώρα οι µαθητές¨). 

                Υλικά που χρησιµοποιήθηκαν   
1. ∆ιαφανοσκόπιο (overhead projector)- διαφάνειες, έντυπα µε πίνακες 

και σχήµατα. 

2. Ερωτηµατολόγιο, απλά φύλλα καταγραφής - συγκεντρωτικά φύλλα . 

3. Φάκελος συλλογής και παρουσίασης των δεδοµένων 

Αναλυτική παρουσίαση κατά µάθηµα 

Μάθηµα 1ο 

Αντικείµενο:  Έννοια πληθυσµού και δείγµατος έρευνας, έννοια της 

µεταβλητής και αλλαγές της στο χρόνο και το χώρο. 

Συνολικός χρόνος: 1 διδακτική ώρα 

∆ιδακτικό πρότυπο: Εποικοδοµητική προσέγγιση µε στοιχεία 

καθοδηγούµενης ανακάλυψης. 

∆ιδακτικές στρατηγικές: Συζήτηση, γνωστική σύνδεση, καταιγισµός ιδεών. 

∆ιδακτικές τεχνικές: Σωκρατικοί διάλογοι, οµαδοσυνεργατική διδασκαλία. 

Εποπτικά µέσα: ∆ιαφανοσκόπιο ( overhead projector), διαφάνειες. 

Στόχοι:  

• Να κατανοήσουν ότι όλοι οι µαθητές δεν έχουν τις ίδιες 

προτιµήσεις, δεν έχουν τα ίδια χαρακτηριστικά. Ότι αυτά τα 
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χαρακτηριστικά αλλάζουν από περιοχή σε περιοχή και από γενιά σε 

γενιά. 

• Να κατανοήσουν την έννοια του πληθυσµού και του δείγµατος στην 

έρευνα. 

• Να κατανοήσουν την έννοια της µεταβλητής και τις κατηγορίες της  

(ποιοτικές- ποσοτικές). 

• Να αντιληφθούν τον τρόπο παρουσίασης πληροφοριών µε πίνακες 

διπλής εισόδου και απλά σχήµατα.  

• Να κατανοήσουν και να βρίσκουν τη συχνότητα-σχετική συχνότητα 

µεταβλητής και  απλά µέτρα θέσης ( επικρατούσα τιµή- µέσο όρο). 

Πορεία της διδασκαλίας 

∆ιέγερση ενδιαφέροντος-προετοιµασία 

Προβάλλουµε στους µαθητές διαφάνειες µε πίνακες και σχήµατα που 

αναφέρονται σε µεταβλητές που αλλάζουν µε το χρόνο και το χώρο π.χ. τον 

αριθµό των αφίξεων επιβατών στο αεροδρόµιο της Αθήνας και της 

Θεσσαλονίκης κατά τη διάρκεια των θερινών µηνών του έτους, τη 

µεταβολή στο σύνολο των µαθητών του σχολείου στη διάρκεια των τριών 

τελευταίων ετών. Προκαλούµε συζήτηση µε αφορµή τις πληροφορίες αυτές 

. 

Φάση ανάδειξης και αναδόµησης των προυπαρχουσών ιδεών 

Με τη χρήση κατάλληλων διδακτικών τεχνικών ( Σωκρατικοί διάλογοι, 

γνωστικές συνδέσεις) καλούµε τους µαθητές να αναφέρουν από τις 

εµπειρίες τους µεταβλητές µε την ίδια συµπεριφορά στο χρόνο και το χώρο. 

Αξιοποιούµε τις αναφορές στο βιβλίο των Μαθηµατικών αλλά και άλλων 

γνωστικών αντικειµένων. Για τη Γ΄ τάξη από το µάθηµα ¨Μελέτη 

Περιβάλλοντος¨ “ Η πόλη άλλοτε και τώρα, τι µας άφησαν οι παλιότεροι ”, 

από τον πίνακα του βιβλίου ¨ Εµείς και ο κόσµος¨ της Γ΄ τάξης σελ. 153 

στον οποίο φαίνονται οι διαφορές στο ύψος που έχουν τα αγόρια και τα 

κορίτσια σε ηλικία 8 και 9 χρόνων, από το ίδιο βιβλίο σελ 146 όπου 
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παρουσιάζονται οι αλλαγές που συµβαίνουν στη φύση κατά τους διάφορους 

µήνες του χρόνου. Για τη ∆΄ τάξη Από το βιβλίο των µαθηµατικών   ( 2ο 

τεύχος) στις σελίδες 114,115,116 µε τις απογραφές πληθυσµού από το 1981 

έως 1991. Με αφορµή τα στοιχεία αυτά τους προκαλούµε να µας πουν αν 

µπορούµε να γενικεύσουµε κάποια συµπεράσµατα, οπότε αναφερόµαστε 

στην έννοια του δείγµατος και του πληθυσµού. Κατευθύνουµε τους µαθητές 

ώστε να αναφέρονται σε όλα τα είδη των µεταβλητών ποιοτικές –ποσοτικές. 

Από τους πίνακες βρίσκουµε τη συχνότητα, σχετική συχνότητα. Τους 

καλούµε να µας αναφέρουν την επικρατούσα τιµή, όπως εκείνοι τη 

διαισθάνονται, και µε συζήτηση καταλήγουµε στο τρόπο υπολογισµού της, 

όµοια και για τη µέση τιµή.   

Φάση εφαρµογής 

Οι µαθητές χωρίζονται σε  οµάδες των 4 ατόµων η καθεµιά. Η κάθε οµάδα 

περιελάµβανε αντιπροσωπευτικό δείγµα της τάξης, δηλαδή «καλούς» και 

«λιγότερο καλούς» µαθητές. Μοιράζουµε σε κάθε οµάδα ένα πίνακα µε 

µεταβλητές  όσες και οι οµάδες που σχηµατίστηκαν και αναθέτουµε σε 

κάθε οµάδα να  βρίσκει τη συχνότητα ,σχετική συχνότητα και τα µέτρα 

θέσης που έχουµε αναφέρει για κάθε µία µεταβλητή.  

Φάση ανασκόπησης 

Προκαλούµε τους µαθητές να ανακοινώσουν τα αποτελέσµατα που 

προέκυψαν και να τα σχολιάσουν. 

Μάθηµα 2ο 

Αντικείµενο:   Σχεδιασµός για τη συλλογή και οργάνωση πληροφοριών. 

Συνολικός χρόνος: 1 διδακτική ώρα 

∆ιδακτικό πρότυπο: Εποικοδοµητική προσέγγιση µε στοιχεία 

καθοδηγούµενης ανακάλυψης. 

∆ιδακτικές στρατηγικές: Συζήτηση, γνωστική σύνδεση, καταιγισµός ιδεών. 

∆ιδακτικές τεχνικές: Σωκρατικοί διάλογοι 

Εποπτικά µέσα: ∆ιαφανοσκόπιο ( overhead projector), διαφάνειες. 

Στόχοι:  
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• Να αντιληφθούν οι µαθητές τη δύναµη της πληροφορίας και την 

ανάγκη συλλογής πληροφοριών για τη µελέτη ενός θέµατος. 

• Να αντιληφθούν και να κατανοήσουν οι µαθητές τη διαδικασία και 

τα µέσα για τη συλλογή πληροφοριών. 

• Να κατανοήσουν την έννοια του πληθυσµού και του δείγµατος 

στην έρευνα. 

• Να µπορούν οι µαθητές να σχηµατίζουν απλό ερωτηµατολόγιο για  

να καταγράφουν  πληροφορίες από διαφορετικό τόπο και χρόνο.   

Πορεία της διδασκαλίας 

∆ιέγερση ενδιαφέροντος-προετοιµασία 

Προκαλούµε τους µαθητές να γίνουν οι ίδιοι ερευνητές για τις αλλαγές που 

έφερε ο χρόνος στη δική τους οικογένεια, στο περιβάλλον τους. Τους 

αναφέρουµε ότι µε την εργασία αυτή θα παρουσιάσουν και θα συγκρίνουν 

στοιχεία από τη δική τους παιδική ηλικία και τη παιδικά ηλικία των γονιών 

τους, στοιχεία που θα διατηρηθούν στη ιστορία µε λόγο, σχήµα και θα 

γίνουν αντικείµενα µελέτης και έρευνας από τις επόµενες γενιές. 

Φάση ανάδειξης και αναδόµησης των προυπαρχουσών ιδεών 

Συζητούµε και σχεδιάζουµε τον τρόπο συλλογής των πληροφοριών από 

τους ίδιους και τους γονείς τους. Επιλέγουν µε τη προτροπή µας µεταβλητές 

όλων των ειδών που θα ήθελαν να µελετήσουν και που αλλάζουν στο χρόνο 

και το χώρο. Συνολικά επιλέγουµε τουλάχιστον 10 µεταβλητές. 

Καταλήγουµε σε ένα φύλλο καταγραφής- ερωτηµατολόγιο όπου έχουµε 

διατυπώσει µε σαφήνεια τις ερωτήσεις για τους ίδιους και τις αντίστοιχες 

για τους γονείς τους. 

Φάση εφαρµογής 

Τους µοιράζουµε απλά φύλλα καταγραφής που έχουµε φροντίσει να 

ετοιµάσουµε. Τους αναθέτουµε να συµπληρώσουν στα απλά φύλλα 

καταγραφής τα στοιχεία τους και τις µεταβλητές που έχουν επιλεγεί. Επίσης 

απαντούν σε δύο από τις µεταβλητές του ερωτηµατολογίου που 
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αντιστοιχούν στους ίδιους. Για τις υπόλοιπες µεταβλητές που αντιστοιχούν 

στους ίδιους και στους γονείς τους ανέλαβαν την υποχρέωση να τα 

συµπληρώσουν στο σπίτι και να τα φέρουν για επεξεργασία στο επόµενο 

µάθηµα. 

Φάση ανασκόπησης 

Προκαλούµε τους µαθητές να παρουσιάσουν προφορικά την όλη διαδικασία 

και να την σχολιάσουν. 

 Μάθηµα 3ο 

Αντικείµενο: Επεξεργασία-παρουσίαση δεδοµένων. 

Συνολικός χρόνος: 2 διδακτικές ώρες 

∆ιδακτικό πρότυπο: Εποικοδοµητική προσέγγιση µε στοιχεία 

καθοδηγούµενης ανακάλυψης. 

∆ιδακτικές στρατηγικές: Συζήτηση, γνωστική σύνδεση, καταιγισµός ιδεών. 

∆ιδακτικές τεχνικές: Οµαδοσυνεργατική διδασκαλία 

Εποπτικά µέσα:  Απλά φύλλα καταγραφής, συγκεντρωτικά φύλλα 

µετρήσεων και καταγραφής. 

Στόχοι:  

•  Κατανόηση της διαδικασίας επεξεργασίας πληροφοριών 

• Καταγραφή πρωτογενών δεδοµένων σε συγκεντρωτικά φύλλα 

καταγραφής. 

• Κατανόηση του τρόπου παρουσίασης πληροφοριών µε πίνακες 

διπλής εισόδου και απλά σχήµατα.  

• Κατανόηση και ικανότητα εύρεσης της συχνότητας-σχετικής 

συχνότητας µεταβλητής και απλά µέτρα θέσης ( επικρατούσα τιµή- 

µέσο όρο). 

• Απόκτηση ικανότητας στη συνεργασία και στην παρουσίαση των 

εργασιών τους. 
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Πορεία της διδασκαλίας 

∆ιέγερση ενδιαφέροντος-προετοιµασία 

Οι µαθητές έχουν συγκεντρώσει ένα όγκο πληροφοριών από τις απαντήσεις 

τις δικές τους και των γονιών τους στο ερωτηµατολόγιο. Τους καλούµε να 

κάνουν προβλέψεις-υποθέσεις για τα αποτελέσµατα που πιθανόν να 

προκύψουν από τις πληροφορίες που έχουν συλλέξει. Γίνεται κατανοητό ότι 

θα πρέπει να γίνει επεξεργασία στις πληροφορίες για να βρεθεί απάντηση 

στα ερωτήµατα που προκύπτουν. 

Φάση ανάδειξης και αναδόµησης των προυπαρχουσών ιδεών 

Οι µαθητές χωρίζονται σε οµάδες των τεσσάρων ή πέντε µαθητών η 

καθεµία. Η κάθε οµάδα περιλαµβάνει αντιπροσωπευτικό δείγµα της τάξης, 

δηλαδή, ¨καλούς¨ και ¨λιγότερους καλούς¨ µαθητές. Γίνεται συζήτηση 

ανάµεσα στους µαθητές των οµάδων για τον τρόπο επεξεργασίας και 

παρουσίασης των αποτελεσµάτων. Με την παρέµβαση τη δική µας 

ανατίθενται ρόλοι και αρµοδιότητες στους µαθητές. Μετά από συζήτηση, 

γίνεται κατανοητό ότι για τις µεταβλητές που έχουν πολλές τιµές είναι 

αναγκαίο να γίνει οµαδοποίηση, ώστε να µη παρουσιάζονται πολλές 

κατηγορίες. ∆ίνουµε οδηγίες για την κωδικοποίηση των τιµών. 

Φάση εφαρµογής 

Έχουµε φροντίσει να φωτοτυπήσουµε όλα τα ερωτηµατολόγια, τα απλά 

φύλλα καταγραφής και τα συγκεντρωτικά. Τα µοιράζουµε στους µαθητές 

κάθε οµάδας. Καλούµε τους µαθητές σύµφωνα µε τις οδηγίες που έχουν 

δοθεί να κωδικοποιήσουν τις τιµές των µεταβλητών, όπου χρειάζεται και να 

µεταφέρουν τις τιµές στα φύλλα καταγραφής. Καλούµε να µεταφέρουν τα 

στοιχεία από τα απλά φύλλα καταγραφής στα συγκεντρωτικά φύλλα 

καταγραφής. Αναθέτουµε σε κάθε οµάδα να κάνει τις µετρήσεις για δύο 

τουλάχιστον µεταβλητές. Τους εξηγούµε τον τρόπο παρουσίασης µε απλούς 

πίνακες συχνοτήτων, πίνακες διπλής εισόδου και µε σχήµατα 

(ραβδογράµµατα). Η κάθε οµάδα κατασκευάζει για δύο µεταβλητές τους 
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πίνακες και τα ραβδογράµµατα που της αντιστοιχούν. Ακολουθεί η 

παρουσίαση στην τάξη, από τον εκπρόσωπο κάθε οµάδας, των 

αποτελεσµάτων και προκαλούµε συζήτηση για το σχολιασµό τους. 

Φάση ανασκόπησης 

Προκαλούµε τους µαθητές να σχολιάσουν προφορικά και γραπτά την όλη 

διαδικασία και να διατυπώσουν τις προτάσεις τους. Συγκρίνουµε τα 

αποτελέσµατα µε αυτά που πιθανολογούσαµε και κάνουµε προτάσεις για 

ανάλογες µελέτες. 
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3.8 Η διδακτική προσέγγιση στις Ε-ΣΤ τάξεις 

Η δραστηριότητα αυτή οργανώνεται σε 6 διδακτικές ώρες και 

απευθύνεται σε µαθητές της Ε-ΣΤ Τάξης του ∆ηµοτικού Σχολείου Το θέµα 

της κατευθυνόµενης εργασίας δεν ήταν αυστηρά προεπιλεγµένο αλλά 

προέκυψε µετά από συζήτηση των δασκάλων µε τους µαθητές στις τάξεις 

τους και σύµφωνα µε τις προτιµήσεις των µαθητών, λαµβάνοντας υπόψη 

την ηλικία και τα διδακτικά αντικείµενα που προβλέπονται από το 

αναλυτικό πρόγραµµα του σχολείου. Κάθε δάσκαλος επέλεγε σε συµφωνία 

µε τους µαθητές εκείνα τα στοιχεία γύρω από το κεντρικό θέµα όπως 

«Συλλογή και επεξεργασία δεδοµένων και πληροφοριών.» 

Ενδεικτικά τα διδακτικά βήµατα διδασκαλίας που ακολουθήσαµε για τους 

µαθητές της Ε-ΣΤ τάξης είναι: 

1. Προκαλούµε προβληµατική κατάσταση. Προβάλλουµε στην τάξη 

διαφάνειες µε  πληροφορίες από το άµεσο περιβάλλον , από έντυπα , 

βιβλία και άλλες πηγές.   

2. Επιλογή  µετά από συζήτηση των χαρακτηριστικών (µεταβλητών) 

που θα µετρηθούν-καταγραφούν (∆υνατότητα επιλογής  από άλλα 

µαθήµατα π.χ. Ιστορία, Γεωγραφία , Εµείς και ο Κόσµος, Αγωγή 

Υγείας κ.ά.) 

3. Σχεδιασµός για τη συλλογή πληροφοριών σε µια χρονική περίοδο. 

4. Οι µαθητές κάνουν διάφορες ενέργειες: Ανατρέχουν στις πηγές για 

τη συλλογή πληροφοριών, ταξινοµούν, αντιστοιχίζουν, µετρούν, 

διακρίνουν  κ.λ.π. 

5. Για να γίνουν πιο συνειδητές οι ενέργειες των µαθητών, τους 

παροτρύνουµε να µας τις περιγράψουν προφορικά. 

6. Βοηθούµε τα παιδιά να “ µεταγράψουν”  τα πράγµατα και τις 

ενέργειές τους µε γραφικά απεικονιστικά σύµβολα. 

7. ∆ίνονται στους µαθητές ανάλογες δραστηριότητες για να γίνει 

εµπέδωση. Η εργασία γίνεται σε ατοµικό και συλλογικό επίπεδο. 
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8. Γίνεται παρουσίαση-αξιολόγηση των εργασιών για να διαπιστωθούν 

τυχόν ελλείψεις και αδυναµίες των µαθητών και να γίνει 

ανατροφοδότηση 

 

                                 Πίνακας αντικειµενικών διδακτικών στόχων 
 Γενικοί στόχοι Μετρήσιµοι στόχοι 

1 Γνώση και κατανόηση της έννοιας της 
µεταβλητής, 

Να µπορούν οι µαθητές να 
επιλέγουν χαρακτηριστικά 

(µεταβλητές) 

2 

Συνειδητοποίηση των ειδών της 
µεταβλητής: ποσοτικής-ποιοτικής 

(αντικειµενικά µετρήσιµης- 
υποκειµενικά µετρήσιµης). 

Να µπορούν οι µαθητές να 
επιλέγουν µεταβλητές γύρω 
από το θέµα µας που θα είναι 
κατηγορίας ή ποσοτικές. 

3 

Συνειδητοποίηση της ανάγκης για το 
σχεδιασµό έρευνας µε σκοπό τη 

συλλογή πληροφοριών. 
 

Να µπορούν οι µαθητές να 
σχεδιάζουν τους τρόπους για 
τη συλλογή πληροφοριών. 

4 

Κατανόηση της διαδικασίας συλλογής 
δεδοµένων και µέτρησης των τιµών 

των µεταβλητών. 
 

Να µπορούν οι µαθητές να 
συγκεντρώνουν, ταξινοµούν, 
καταγράφουν τις τιµές της 

µεταβλητής και να εκτελούν 
µετρήσεις. 

5 

Γνώση των πηγών πληροφόρησης 
(πρόσβαση στη βιβλιοθήκη, σε έντυπα 
ή κατασκευή ερωτηµατολογίου για τη 
συλλογή πληροφοριών από το άµεσο 

περιβάλλον κλπ) 
 

Να µπορούν οι µαθητές βάσει 
των µετρήσεων για κάθε 

µεταβλητή, να παρουσιάζουν 
τα αποτελέσµατα µε πίνακα 

συχνοτήτων. 

6 

Κατανόηση της έννοιας της 
συχνότητας της µεταβλητής και της 

παρουσίασης µε πίνακα. 
 

Να µπορούν οι µαθητές να 
οµαδοποιούν (όπου 

χρειάζεται) τις τιµές των 
µεταβλητών 

7 

Συνειδητοποίηση της ανάγκης για 
κωδικοποίηση των τιµών της 

µεταβλητής . 
 

Να µπορούν οι µαθητές να 
απεικονίζουν τα δεδοµένα µε 
απλά ραβδογράµµατα και να 

τα ερµηνεύουν. 

8 

Κατανόηση της διαδικασίας 
απεικόνισης και ερµηνείας δεδοµένων 

µε σχήµατα. 
 

Να µπορούν οι µαθητές από 
το πίνακα συχνοτήτων να 

εντοπίζουν την επικρατούσα 
τιµή της µεταβλητής και να 
βρίσκουν τη µέση τιµή. 

9 Κατανόηση της έννοιας της Να κατανοούν δεδοµένα 
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επικρατούσας τιµής, µέσης τιµής προβλήµατος και να 
εντοπίζουν τα κύρια σηµεία 

τους. 

10 

Να οδηγούνται σε απλές προβλέψεις, 
να γενικεύουν, ύστερα µόνο από 
επεξεργασία των δεδοµένων και µε 

την απαραίτητη επιφύλαξη. 
 

Να κάνουν υποθέσεις, 
κατασκευάζουν προβλήµατα, 
και να βρίσκουν τις λύσεις 

τους. 

11  

Να καλλιεργείται κλίµα 
συνεργασίας µεταξύ των 

µαθητών και να αναπτύσσεται  
πρωτοβουλίες από τους 

ίδιους. 
 

 
Σχεδιασµός της διδακτικής προσέγγισης αναλυτικά κατά µάθηµα 

 
1η Μέρα ( 1 διδακτική ώρα )Σχεδιασµός για τη συλλογή πληροφοριών 

(παράδειγµα):  Έγινε µια πρώτη συζήτηση για την οργάνωση και τη 

διαδικασία της δραστηριότητας.. Αναφερθήκαµε στη σπουδαιότητα της 

έρευνας και στις απαιτήσεις της. Συζητήσαµε τους τρόπους και τις πηγές 

άντλησης πληροφοριών. Μετά από συζήτηση έγινε επιλογή του θέµατος: 

«∆ιατροφικές συνήθειες των µαθητών του ∆ηµοτικού Σχολείου» καθώς 

και για τα πιθανά αποτελέσµατα, αφού ειπώθηκαν κάποιες προβλέψεις για 

αυτά. 

2η Μέρα (1 διδακτική ώρα): Κατά την διάρκεια της ώρας κάνουµε και πάλι 

συζήτηση για τη σοβαρότητα που απαιτεί κάθε τέτοια διαδικασία, αφού απ’ 

αυτή θα διεξαχθούν σηµαντικά αποτελέσµατα- πορίσµατα που πιθανόν ν’ 

ανακοινωθούν και σε κάποιο φορέα που µελετά τις διατροφικές συνήθειες 

των µαθητών του ∆ηµοτικού της Ελλάδας. Τους εξηγούµε τις έννοιες 

«µεταβλητή», «είδη µεταβλητών» µε παραδείγµατα. Επιλέγουµε 

µεταβλητές µε τις οποίες θα ασχοληθούµε. Καταλήγουµε στο συµπέρασµα 

ότι για τη καταγραφή είναι αναγκαίο να συµπληρώσουν το φύλλο 

Πρωτογενών ∆εδοµένων, το οποίο και διανέµουµε στους µαθητές 

(Παράρτηµα Α). ∆ίνονται και γραπτές οδηγίες για τον τρόπο συµπλήρωσής 
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του. Απορίες που προκύπτουν, ιδιαίτερα αδύνατων µαθητών,επιλύονται είτε 

από το δάσκαλο είτε από τα ίδια τα παιδιά. 

3η Μέρα (1 διδακτική ώρα): Συγκεντρώνουµε τα φύλλα πρωτογενών 

δεδοµένων, τους δίνουµε ένα κωδικό αριθµό και κάνουµε έναν έλεγχο για 

πιθανά λάθη .Στη συνέχεια τους µοιράζουµε το έντυπο της κωδικοποίησης 

και τις οδηγίες του, εξηγώντας και προφορικά. Αποφασίζουµε να µην 

κωδικοποιήσει ο καθένας το δικό του, αλλά να αλλάξουν µεταξύ τους, ώστε 

να γίνει πιο ενδιαφέρον. Αν κάποια παιδιά δυσκολευτούν αρκετά, λόγω του 

πλήθους των µεταβλητών, µε παρέµβαση του εκπαιδευτικού, ή συνήθως 

συµµαθητή τους, ολοκληρώνουµε τη κωδικοποίηση που απαιτεί ιδιαίτερη 

προσοχή. Στη φάση αυτή κάνουµε τον τελικό έλεγχο των φύλλων 

καταγραφής και µε τη βοήθεια του προγράµµατος Excel βγάζουµε τα 

αποτελέσµατα για να µπορούµε να ελέγξουµε και να διορθώσουµε την 

επόµενη φορά πιθανά λάθη στη συµπλήρωση των πινάκων των 

µεταβλητών. 

4η Μέρα (1 διδακτική ώρα): Χωρίζουµε τους µαθητές σε ισοδύναµες 

οµάδες των 3-4 ατόµων. Σε κάθε οµάδα δίνεται ένα πακέτο φύλλων 

καταγραφής , καθώς και δύο  πίνακες µε τις µεταβλητές που θα 

συσχετίσουν. Στη φάση αυτή χρησιµοποιούν µικρά κοµπιούτερ-

υπολογιστές για τον υπολογισµό των πράξεων, αφού στόχος δεν είναι να 

εξασκηθούν οι µαθητές σ’ αυτές. 

5 η Μέρα (1 διδακτική ώρα): ∆ίνουµε έξι  συγκεντρωτικούς πίνακες 

συσχετισµού των µεταβλητών και καλούµε τις οµάδες να κατασκευάσουν 

τα διαγράµµατα. Τους δείχνουµε αρκετά διαγράµµατα από διάφορες 

έρευνες που έχουµε συγκεντρώσει ως διδακτικό υλικό , τους εξηγούµε µε 

ποιόν τρόπο µπορούν να τα διαβάζουν και αφήνουµε στην κρίση τους την 

επιλογή του τύπου που θα χρησιµοποιήσουν. Παροτρύνουµε, έµµεσα όµως, 

να χρησιµοποιήσουν ραβδογράµµατα και κυκλικά διαγράµµατα. 

Εξασκούµε τους µαθητές στην εύρεση του µέσου όρου και της 

επικρατούσας τιµής. Τους παροτρύνουµε να διαβάζουν τα ραβδογράµµατα 
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και να επαληθεύουν µε τους πίνακες διπλής εισόδου. Η κάθε οµάδα βγάζει 

συµπεράσµατα , τα καταγράφουν και τα παρουσιάζουν στις υπόλοιπες. 

Σχολιάζουν τα αποτελέσµατα 

6 η Μέρα (1 διδακτική ώρα): Επισκεπτόµαστε την αίθουσα Η.Υ. που 

διαθέτει το σχολείο και δείχνουµε πως όλη αυτή η δουλειά µπορεί να 

διεξαχθεί και µε Η.Υ . Στη συνέχεια ζητούµε ατοµικά πλέον να γράψουν 

µία έκθεση σχετικά µε τη διεξαγωγή της δραστηριότητας, τη διαδικασία, τις 

δυσκολίες, τη δυνατότητα επανάληψης έρευνας, τη δυνατότητα χρήσης και 

σε άλλα µαθήµατα. Τέλος τους εξηγούµε ότι µέσα από αυτή τη διαδικασία 

διδάχτηκαν έννοιες της Στατιστικής και τους παραπέµπουµε στο 2ο τεύχος 

του βιβλίου των µαθηµατικών για να εντοπίσουν την ύλη που διδάχτηκαν. 
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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 

4. Τα ευρήµατα της έρευνας 

4.1 Ορισµός των µεταβλητών για τους εκπαιδευτικούς και τους µαθητές, 

όπως προκύπτουν µετά την αξιολόγηση των εργασιών (1η φάση της 

έρευνας). 

4.2 Ορισµός των µεταβλητών που προκύπτουν από το ερωτηµατολόγιο που 

δόθηκε στους µαθητές.(2η φάση της έρευνας). 

4.3 Οι µέθοδοι στατιστικής ανάλυσης για τη διερεύνηση των υποθέσεων της 

έρευνας. 

Α ΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 

4.4 Τα αποτελέσµατα της έρευνας µετά τη στατιστική επεξεργασία για τις 

Α- Β τάξεις. 

4.4.1 Περιγραφική στατιστική ανάλυση 

4.4.2 Μελέτη των εξαρτηµένων µεταβλητών µε τις ανεξάρτητες 

4.4.2.1 ∆ιερεύνηση των µεταβλητών µε την τάξη 

4.4.2.2 ∆ιερεύνηση των µεταβλητών µε το µέγεθος της τάξης 

4.4.2.3∆ιερεύνηση των µεταβλητών µε την περιοχή 

4.4.3 Μελέτη των εξαρτηµένων µεταβλητών 

4.5 Τα αποτελέσµατα της έρευνας µετά τη στατιστική επεξεργασία για την 

Γ-∆ τάξεις. 

4.5.1Περιγραφική στατιστική ανάλυση 

4.5.2 Μελέτη των εξαρτηµένων µεταβλητών µε τις ανεξάρτητες 

4.5.2.1 ∆ιερεύνηση των µεταβλητών µε την τάξη 

4.5.5.2 ∆ιερεύνηση των µεταβλητών µε το µέγεθος της τάξης 

4.5.2.3 ∆ιερεύνηση των µεταβλητών µε την περιοχή 

4.5.3 Μελέτη των εξαρτηµένων µεταβλητών 

4.6 Τα αποτελέσµατα της έρευνας µετά τη στατιστική επεξεργασία για τις 

Ε-ΣΤ τάξεις. 

4.6.1 Περιγραφική στατιστική ανάλυση 

4.6.2 Μελέτη των εξαρτηµένων µεταβλητών µε τις ανεξάρτητες 
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4.6.2.1 ∆ιερεύνηση των µεταβλητών µε την τάξη 

4.6.2.2 ∆ιερεύνηση των µεταβλητών µε το µέγεθος της τάξης 

4.6.2.3 ∆ιερεύνηση των µεταβλητών µε την περιοχή 

4.6.3 Μελέτη των εξαρτηµένων µεταβλητών 

Β ΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 

4.7 Τα αποτελέσµατα της ανάλυσης για τον έλεγχο της διαφοροποίησης των 

γνώσεων στη πειραµατική οµάδα και την οµάδα ελέγχου(2η φάση της 

έρευνας. 

4.7.1 Ανάλυση για την ανίχνευση διαφορών στην απόδοση των δύο 

οµάδων. 

4.7.2 ∆ιαφοροποίηση της απόδοσης ως προς την οµάδα και την περιοχή 

4.7.3 ∆ιαφοροποίηση στην πειραµατική οµάδα ως προς την τάξη 

διδασκαλίας. 
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4. Τα ευρήµατα της έρευνας 

4.1 Ορισµός των µεταβλητών για τους εκπαιδευτικούς και τους µαθητές, 

όπως προκύπτουν µετά την αξιολόγηση των εργασιών.(1η φάση της 

έρευνας). 

Α. Ανεξάρτητες µεταβλητές 

1.Τάξη(class) 

Η διδασκαλίες µε τη µέθοδο δραστηριοτήτων πραγµατοποιήθηκαν σε όλες 

τις τάξεις του δηµοτικού Α, Β, Γ, ∆, Ε, ΣΤ και κωδικοποιήθηκαν σε 1, 2, 3, 

4, 5, 6 αντίστοιχα. Επειδή όµως σε κάθε τάξη το γνωστικό επίπεδο των 

µαθητών είναι διαφορετικό, όπως υπάρχουν και διαφορετικά διδακτικά 

αντικείµενα και άλλοι διδακτικοί στόχοι, σύµφωνα µε το Αναλυτικό 

πρόγραµµα του σχολείου, η µεταβλητή αυτή είναι χωρισµένη σε 3 βασικές 

κατηγορίες 1-2 (Α΄ -Β΄ τάξη), 3-4 (Γ΄- ∆΄ τάξη) και 4-5 ( Ε΄- ΣΤ΄ τάξη). 

Άλλωστε τα θέµατα στις δραστηριότητες που ανατέθηκαν στους µαθητές 

είναι κοινά για τις τρεις αυτές κατηγορίες. 

2. Μέγεθος Τάξης (κατηγορία τάξης) 

 Με σκοπό να διερευνηθεί αν το πλήθος των µαθητών της τάξης επηρεάζει 

την απόδοση των δασκάλων και των µαθητών οι τάξεις χωρίστηκαν σε 2 

οµάδες αυτές που είχαν πλήθος µαθητών έως 20 και αυτές που είχαν 

µεγαλύτερο. Στη έρευνα αναφέρονται έως 20 και 21 και πάνω . 

3. Περιοχή(area) 

Οι διδασκαλίες έγιναν στη Βόρεια Ελλάδα και συγκεκριµένα στους Νοµούς 

Ηµαθίας, Πιερίας, Σερρών, Πέλλας, Θεσσαλονίκης, Χαλκιδικής .Ορισµένες 

από αυτές έγιναν σε σχολεία που βρίσκονται σε πρωτεύουσες Νοµών 

(Αστικές περιοχές) και άλλες σε Ηµιαστικές ή αγροτικές Περιοχές των 

Νοµών αυτών. Στην έρευνα αναφέρονται ως Αστικά και ως Ηµιαστικά-

Αγροτικά. 

Β. Εξαρτηµένες µεταβλητές 
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Μέσα από µια διαδικασία βασισµένη σε αυστηρώς ποσοτικά κριτήρια οι 

εργασίες αυτές αξιολογήθηκαν µε αποτέλεσµα τη δηµιουργία µιας 

ποσοτικής κλίµακας από ένα (1) έως πέντε (5). Στη συνέχεια για λόγους 

χρηστικούς οι ποσοτικές αυτές µεταβλητές που δηµιουργήθηκαν 

ταξινοµήθηκαν σε 5 διακριτές τάξεις δηµιουργώντας µια ποιοτική κλίµακα 

βαθµών τις οποίες χαρακτηρίσαµε   ως “∆εν υπάρχει”, “Μέτρια”, “Σχεδόν 

καλά”, “Καλά”, “Πολύ καλά”.   

1. Εκπαιδευτικών  

Από τη µελέτη των εργασιών των εκπαιδευτικών ορίστηκαν οι παρακάτω 

µεταβλητές που αναφέρονται στην ικανότητά του στον σχεδιασµό, την 

υλοποίηση της εργασίας, στην περιγραφή της διδακτικής προσέγγισης που 

ακολούθησε (στόχους- διαδικασία-αποτελέσµατα) 

1. Πλαίσιο(frame) 

Από τη µελέτη του φακέλου του εκπαιδευτικού αξιολογούµε την πλήρη 

περιγραφή όσον αφορά το σχολείο, τον αριθµό των τµηµάτων και των 

τάξεων που έχει, τη περιοχή όπου βρίσκεται, στοιχεία κοινωνικά-

οικονοµικά της περιοχής και ιδιαίτερα για το τµήµα εφαρµογής. Την 

περίοδο εφαρµογής (ηµεροµηνία), την αναφορά στην ύλη που έχει διδαχθεί 

στα µαθηµατικά έως την περίοδο εφαρµογής και την ικανότητα κατανόησης 

και χειρισµού από µέρους των µαθητών απλών αριθµητικών πράξεων. 

2. Περιγραφή(descr)   

Από τη µελέτη του φακέλου του εκπαιδευτικού αξιολογούµε την πλήρη 

περιγραφή για τον τρόπο διδασκαλίας, αναλυτικά για κάθε ηµέρα και ώρα 

διδασκαλίας και το αντικείµενο που µελετήθηκε.  

3. Γνωστικά(gnostika)  

Από τις εκθέσεις των εκπαιδευτικών αξιολογήθηκε η γνώση των εννοιών 

της στατιστικής, η γνώση τους σχετικά µε τη διδακτική προσέγγιση µέσω 

κατευθυνόµενων εργασιών, οι ιδιαίτεροι διδακτικοί στόχοι σε κάθε φάση 

της έρευνας , η σωστή συγκρότηση των οµάδων και η δυνατότητα 

χρησιµοποίησης Η/Υ για την εµφάνιση των αποτελεσµάτων στους µαθητές  
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4. Μεθοδολογία(method)  

Από την εργασία των δασκάλων αξιολογήθηκε η ικανότητα των 

εκπαιδευτικών στο σχεδιασµό και την οργάνωση της τάξης για την 

συγκεκριµένη διδακτική προσέγγιση, χωρισµός της εργασίας σε 3 ή 4 

φάσεις, ανάθεση εργασιών για ατοµική - οµαδική εργασία σε κάθε φάση.          

5. Επισήµανση προβληµάτων(problem) 

Αξιολογήθηκε η αναφορά των δασκάλων στην ύπαρξη προβληµάτων κατά 

την υλοποίηση της εργασίας, τυχόν εµπειρίες που είχαν, καθώς και 

προτάσεις για εφαρµογή της διδακτικής προσέγγισης µέσω 

δραστηριοτήτων.  

2. Μαθητών 

Από την µελέτη των εργασιών των µαθητών έχουµε τις παρακάτω 

µεταβλητές που αφορούν την κατανόηση των εννοιών , την ικανότητα να 

αναλύουν, να επεξεργάζονται, να σχολιάζουν, όπως και την ανταπόκρισή 

τους στην διδακτική µέθοδο project.  

1. Μετρήσεις(measures)  

Από τον έλεγχο των πρωτογενών δεδοµένων αξιολογούµε κατά πόσο έγινε 

κατανοητή η έννοια της µέτρησης και τον τρόπο παρουσίασης των 

µετρήσεων. Στην έρευνα αναφέρεται ως µέτρα. 

2. Κωδικοποίηση(coding)   

Από τον έλεγχο στα φύλλα καταγραφής αξιολογήθηκε αν έγινε 

κωδικοποίηση των τιµών των µεταβλητών. Στην έρευνα αναφέρεται ως 

κωδικοποίηση. 

3. Πίνακες συχνοτήτων διπλής εισόδου(table) 

Αξιολογήθηκε η κατασκευή πινάκων διπλής εισόδου από τους µαθητές, 

όπως προκύπτουν από τα φύλλα καταγραφής. Η µεταβλητή αυτή δεν 

ορίζεται για την Α΄- Β΄ τάξη. 

4. ∆ιαγράµµατα(freq) 

Αξιολογήθηκε η επεξεργασία των µαθητών από τα φύλλα καταγραφής για 

την κατασκευή  διαγραµµάτων (ιστογράµµατα – κυκλικά διαγράµµατα) . 

 122



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 123

Επίσης αξιολογήθηκε ο σχολιασµός και τα συµπεράσµατα που προκύπτουν 

βάσει αυτών.  

5. Έκθεση-Παρουσίαση 

Αξιολογήθηκε η έκθεση στην οποία περιγράφουν την εµπειρία που 

απέκτησαν από την οµαδική δουλειά, τη συνεργασία µε τους συµµαθητές 

τους και τυχόν προβλήµατα που συνάντησαν. Στην έρευνα αναφέρεται ως 

Παρουσίαση. Η µεταβλητή αυτή δεν ορίζεται για την Α΄- Β΄ τάξη. 

  

4.2 Ορισµός των µεταβλητών που προκύπτουν από το ερωτηµατολόγιο 

που δόθηκε στους µαθητές (2η φάση της έρευνας). 

Για να ελεγχθούν οι υποθέσεις της έρευνας στη δεύτερη φάση, ορίσθηκαν 

οι εξής µεταβλητές: 

Α. Ανεξάρτητες µεταβλητές 

1. Περιοχή 

Ορισµένοι από τους µαθητές έχουν ως τόπο διαµονής την πρωτεύουσα του 

Νοµού (Αστική περιοχή) και άλλοι διαµένουν σε ηµιαστική ή αγροτική 

περιοχή. Έγινε κωδικοποίηση των αποτελεσµάτων σε 0 και 1 αντίστοιχα. 

2. Οµάδα 

Ζητήθηκε από τους µαθητές να απαντήσουν αν είχαν διδαχθεί τις έννοιες 

της Στατιστικής µέσω δραστηριοτήτων. Έγινε κωδικοποίηση των 

αποτελεσµάτων σε 0 αν δεν είχαν διδαχθεί και σε 1 διαφορετικά.  

3. Τάξη  

Για τους µαθητές της οµάδας 1 ζητήθηκε να αναφέρουν επιπλέον την τάξη 

ή τις τάξεις στις οποίες είχαν διδαχθεί µε τη συγκεκριµένη διδακτική 

προσέγγιση δηλαδή στη ∆, Ε, ΣΤ τάξη. Η κωδικοποίηση έγινε για τη µη 

συµµετοχή στην αντίστοιχη τάξη µε 0 ή αλλιώς σε 1.  

Β. Εξαρτηµένες µεταβλητές 

Κάθε µια από τις 14 ερωτήσεις του διαγνωστικού τεστ κωδικοποιήθηκε σε 

µια δίτιµη µεταβλητή η οποία παίρνει την τιµή 1 αν απαντήθηκε σωστά και 

0 αν απαντήθηκε λάθος. Οι ερωτήσεις αναφέρονται στην κατανόηση ή µη 
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των παρακάτω γνωστικών εννοιών της Στατιστικής που διδάχθηκαν 

σύµφωνα µε το ισχύον Αναλυτικό πρόγραµµα.  

1. Τρεις ερωτήσεις (v1,v2,v3 ) αναφέρονται στην ερµηνεία γραφικών. 

∆όθηκε στους µαθητές ένα ραβδόγραµµα και τους ζητήθηκε µε τρεις 

ερωτήσεις να το ερµηνεύσουν. 

2. Μία ερώτηση(v4) στην οµαδοποίηση τιµών. ∆όθηκαν 23 τιµές από την 

βαθµολόγηση κάποιου µαθήµατος και 3 διαστήµατα τιµών. Ζητήθηκε 

από τους µαθητές να καταγράψουν σε πίνακα τη συχνότητα των τιµών 

που παρατηρούνται σε κάθε διάστηµα. 

3. Μία ερώτηση (v5) πολλαπλής επιλογής που αναφέρεται στο Μέσο όρο. 

Στις 23 τιµές που αναφέρθηκαν πιο πάνω δόθηκαν και 3 τιµές που 

πιθανόν κάποια από αυτές να είναι ο µέσος όρος τους. Ζητήθηκε να 

κυκλώσουν το σωστό µέσο όρο.  

4. Μία ερώτηση αντιστοίχισης (v6) για τη διάκριση µεταβλητών σε 

ποιοτικές και ποσοτικές. ∆όθηκαν 6 µεταβλητές από τις οποίες η µία 

είχε αντιστοιχιστεί σε ποιοτική µεταβλητή και ζητήθηκε να γίνει η 

αντιστοιχία των υπολοίπων.  

5. Μία ερώτηση (v7) που αναφέρεται στην ερµηνεία κυκλικού 

διαγράµµατος. ∆όθηκαν οι συχνότητες εµφάνισης των προτιµήσεων των 

µαθητών και ένα κυκλικό διάγραµµα µε τα ποσοστά .Ζητήθηκε να 

αντιστοιχισθούν οι προτιµήσεις σε κάθε τοµέα του διαγράµµατος.  

6. ∆ύο ερωτήσεις (v8, v12 ) στην κατασκευή πίνακα από δεδοµένα. 

∆όθηκαν κάποια πρωτογενή δεδοµένα και ζητήθηκε να συµπληρώσουν 

τους πίνακες διπλής εισόδου µε τις αντίστοιχες συχνότητες. 

7. Μία ερώτηση (v9) στην κατασκευή γραφήµατος. ∆όθηκαν πρωτογενή 

δεδοµένα και τους ζητήθηκε να κατασκευάσουν ραβδόγραµµα 

συχνοτήτων. 

8. ∆ύο ερωτήσεις (v10, v11) που αναφέρονται στην επικρατούσα τιµή. 

Από τα πρωτογενή δεδοµένα τούς ζητήθηκε να αναφέρουν την 

επικρατούσα τιµή. 
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9. ∆ύο ερωτήσεις (v13, v14) που αναφέρονται σε ποσοστά. Ζητήθηκε από 

τους µαθητές η µετατροπή συχνοτήτων σε ποσοστά.  

 

4.3 Οι µέθοδοι στατιστικής ανάλυσης για τη διερεύνηση των υποθέσεων 

της έρευνας 

4.3.1 Περιγραφική Στατιστική ανάλυση  

Για τη µελέτη των διαφόρων µεταβλητών της έρευνας, προκειµένου να 

οδηγηθούµε σε αξιόπιστα αποτελέσµατα, χρειάζεται να προβούµε σε µια 

πρώτη κλασική στατιστική ανάλυση. 

Ένα πρώτο βήµα για την αξιοποίηση των δεδοµένων της έρευνας γίνεται µε 

τη βοήθεια της Περιγραφικής Στατιστικής. Η Περιγραφική Στατιστική 

ασχολείται µε τις διάφορες µεθόδους που µας επιτρέπουν να οργανώσουµε 

και να ταξινοµήσουµε, να συµπήξουµε και να συνοψίσουµε τις 

παρατηρήσεις µας ( Γ. Παπαδηµητρίου, 1990). Σκοπός µας είναι µε τη 

βοήθεια της Περιγραφικής Στατιστικής να: 

• Παρουσιάσουµε περιληπτικά τα στατιστικά δεδοµένα µε µορφή 

πινάκων και διαγραµµάτων, ώστε να προκύπτουν µε άµεσο τρόπο τα 

βασικά τους χαρακτηριστικά. 

• Να υπολογίσουµε τις διάφορες παραµέτρους, οι οποίες µεµονωµένα 

ή σε συνδυασµό µεταξύ τους να αντικαθιστούν ένα σύνολο 

δεδοµένων, χωρίς να χάνονται ουσιαστικές πληροφορίες. 

4.3.1.1 Πίνακες δεδοµένων 

Ο τρόπος παρουσίασης των στοιχείων στην έρευνα γίνεται µε ένα πίνακα. Ο 

απλούστερος πίνακας για τη συνολική περιγραφή ενός φαινοµένου είναι 

διαστάσεων IxJ, όπου I είναι το πλήθος των στατιστικών αντικειµένων και J 

το πλήθος των εξεταζοµένων µεταβλητών. Όσον αφορά τις ποσοτικές 

µεταβλητές, στα κελιά του πίνακα υπάρχουν αριθµοί που παριστάνουν τις 

πραγµατικές τιµές των µεταβλητών. Όσον αφορά στις ποιοτικές 

µεταβλητές, στα κελιά του πίνακα υπάρχουν λέξεις που αντιστοιχούν στις 
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κατηγορίες των µεταβλητών ή υπάρχουν ακέραιοι αριθµοί, οι οποίοι δεν 

αντιστοιχούν σε πραγµατικές τιµές αλλά σε µια κωδικοποίηση των 

κατηγοριών. 

4.3.1.2 Πίνακες µεταβλητών 

Οι πίνακες µεταβλητών χρησιµοποιούνται για την όσο το δυνατόν καλύτερη 

εποπτική παρουσίαση των µεταβλητών, αλλά και για τη καλύτερη και 

ευκολότερη ανάλυση των µεταβλητών και των σχέσεων µεταξύ τους. Οι 

πίνακες αυτοί είναι διπλής εισόδου και στην πρώτη στήλη υπάρχουν οι 

τιµές της µεταβλητής και στη δεύτερη οι συχνότητες (σχετικές συχνότητες) 

των τιµών αυτών. 

Όταν ζητάµε τον προσδιορισµό τη σχέσης και της επίδρασης των 

µεταβλητών µεταξύ τους, τότε χρησιµοποιούµε τους πίνακες συµπτώσεων-

συνάφειας. Ο πίνακας συνάφειας παριστάνει την κατανοµή δύο µεταβλητών 

στις παρατηρήσεις µας. Οι δύο µεταβλητές είναι ποιοτικές ή ποσοτικές, 

αλλά χωρισµένες σε κλάσεις, οπότε αντιµετωπίζονται ως ποιοτικές 

µεταβλητές και είναι ο µόνος πίνακας που µπορεί να παρουσιάσει 

ταυτόχρονα τη σχέση ανάµεσα σε µια ποιοτική και σε µια ποιοτική 

µεταβλητή, αφού αυτές έχουν κατηγοριοποιηθεί.( Escofier 1990). 

Τέτοιου είδους πίνακες είναι χρήσιµοι, όταν θέλουµε να συγκρίνουµε ζεύγη 

µεταβλητών, διότι δεν εξαρτώνται από το πλήθος των παρατηρήσεων που 

µετρήσαµε για κάθε ζεύγος. Θέτοντας στη σειρά, δίπλα-δίπλα και τον ένα 

κάτω από τον άλλο πολλούς πίνακες συµπτώσεων σχηµατίζουµε ένα 

γενικευµένο πίνακα συµπτώσεων πολλών µεταβλητών. Ο πίνακας αυτός 

είναι γνωστός ως πίνακας Burt( Benzecri, 1973). Οι γραµµές και οι στήλες 

του είναι ίσες σε πλήθος και ίσες µε το άθροισµα των κατηγοριών όλων των 

µεταβλητών υπό µελέτη. Ο πίνακας Burt είναι συµµετρικός και στη κύρια 

διαγώνιό του βρίσκονται τετράγωνοι διαγώνιοι πίνακες, που παριστάνουν 

τη κατανοµή των κατηγοριών µιας µεταβλητής στις παρατηρήσεις µας. Οι 

υπόλοιποι υποπίνακες είναι πίνακες συνάφειας ανά δύο όλων των 

µεταβλητών. Αναλύοντας τον πίνακα Burt µπορούµε να παρατηρήσουµε 
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αφενός την κατανοµή κάθε µεταβλητής, αφετέρου τους πίνακες 

συµπτώσεων όλων των µεταβλητών ανά δύο. Ο πίνακας Burt 

χρησιµοποιείται, ως επί το πλείστον, στη παραγοντική ανάλυση, αλλά είναι 

εξίσου χρήσιµος και στη περιγραφική στατιστική, αφού µας επιτρέπει να 

έχουµε µια γενική εποπτική εικόνα όλων των µεταβλητών και των σχετικών 

συχνοτήτων µεταξύ τους. 

4.3.2 Περιγραφή των µεθόδων της ανάλυσης δεδοµένων 

Κατά την επεξεργασία των δεδοµένων χρησιµοποιήθηκαν µέθοδοι της 

Ανάλυσης ∆εδοµένων, διότι στη συγκεκριµένη εργασία δεν ελήφθη καµία a 

priori υπόθεση. Η συνθήκη αυτή καλύπτονταν απόλυτα από τις µεθόδους 

Ανάλυσης ∆εδοµένων ή, όπως περιφραστικά ονοµάζεται της 

Πολυδιάστατης Στατιστικής Ανάλυσης ∆εδοµένων χωρίς µοντέλα. Η 

επιλογή των µεθόδων έγκειται στο γεγονός ότι δεν χρησιµοποιούνται οι 

παραδοσιακές στατιστικές υποθέσεις ως προς τη συµπεριφορά του 

φαινοµένου που περιγράφει ο πίνακας που αναλύουµε, αλλά επιχειρείται 

ένας πιο συγκεκριµένος προσδιορισµός της δοµής τους. Με αυτόν τον 

τρόπο εντοπίζονται τα χαρακτηριστικά των µεταβλητών που επηρεάζουν 

την επίδοση και τη συµπεριφορά των εκπαιδευτικών και των µαθητών στις 

κατευθυνόµενες εργασίες. Η προσέγγιση επιτυγχάνεται µε τη βοήθεια των 

παραγοντικών αξόνων, δηλαδή σύνθετων µεταβλητών, και των 

παραγοντικών επιπέδων καθώς και των δένδρων ταξινόµησης ( 

δενδρογράµµατος), τα οποία παρέχουν µια πληρέστερη εποπτική εικόνα. 

Μέσα από αυτά αναδεικνύονται και προσδιορίζονται σταδιακά οι ποιοτικές 

σχέσεις όλων των µεταβλητών µεταξύ τους. Από τις µεθόδους Ανάλυσης 

∆εδοµένων, για τις οποίες έγινε λόγος πιο πάνω επιλέχτηκαν η 

Παραγοντική Ανάλυση Αντιστοιχιών και η Αυτόµατη Ταξινόµηση κατά 

Αύξουσα Ιεραρχία. 

Οι δύο προαναφερθείσες µέθοδοι επιτρέπουν τη σύγχρονη στατιστική 

επεξεργασία κατηγοριοποιηµένων ποιοτικών και ποσοτικών µεταβλητών. 

Επιτυγχάνεται αφενός µεν µέσω της πρώτης η οµαδοποίηση των κυρίαρχων 
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οµάδων παρατηρήσεων, αφετέρου δε µέσω της δεύτερης επιτυγχάνεται ο 

εντοπισµός των χαρακτηριστικών στοιχείων καθεµιάς οµάδας και των 

αιτιών διάσπασης των οµάδων µεταξύ τους. Ειδικότερα : 

A) Με την Παραγοντική Ανάλυση Αντιστοιχιών φτάνουµε στη σχεδόν 

καθολική περιγραφή του φαινοµένου, το οποίο εκφράζει ο πίνακας που 

αναλύουµε µε τη βοήθεια ενός µικρότερου αριθµού σύνθετων µεταβλητών-

παραγόντων. Οι παράγοντες αυτοί, ανεξάρτητοι µεταξύ τους ανά δύο, 

δηµιουργούνται από τη σύνθεση οµάδων αρχικών µεταβλητών, γεγονός που 

απλοποιεί κατά πολύ τη διαδικασία αναζήτησης των σχέσεων των 

µεταβλητών, δίνοντας µια πλήρη, απλούστερη και ολοκληρωµένη εικόνα 

του εξεταζόµενου φαινοµένου. Οι παράγοντες µπορούν να πάρουν τη 

µορφή αξόνων και να σχηµατίσουν ανά δύο τα παραγοντικά επίπεδα, τα 

οποία επιτρέπουν τη γραφική απεικόνιση των µεταβλητών. 

Οι δείκτες που χρησιµοποιήθηκαν στην ερµηνεία των αποτελεσµάτων της 

Παραγοντικής Ανάλυσης Αντιστοιχιών, είναι οι γνωστοί δείκτες ¨αδράνεια¨ 

και ¨συνεισφορά¨ . Οι δείκτες αυτοί µας επιτρέπουν να διακρίνουµε άµεσα 

τις σηµαντικότερες και καθοριστικές µεταβλητές ή αντικείµενα που 

συνεισφέρουν στη δηµιουργία των παραγοντικών αξόνων. Ερµηνεύσαµε τα 

αποτελέσµατα της παραγοντικής ανάλυσης µε τη βοήθεια της αδράνειας, 

την οποία εξηγεί ο κάθε παραγοντικό άξονας, και τέλος της συνεισφοράς. 

1. Αδράνεια 

Η ολική αδράνεια του νέφους είναι Ι=λ1+ λ2+….+ λν. Οι παραγοντικοί 

άξονες διατάσσονται σύµφωνα µε τη φθίνουσα τάξη µεγέθους των 

αντιστοίχων χαρακτηριστικών ριζών λi ( Benzecri J.P. 1980). Η σχετική 

συνεισφορά των κ πρώτων παραγοντικών αξόνων σε σχέση µε την ολική 

αδράνεια του νέφους δίνεται από τον τύπο:  

ν

κ
λλλ
λλλ

.....

.....
21

21)( ++
++=kCum
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Ο λόγος Cum(k) προσδιορίζει το ποσοστό της ερµηνευµένης αδράνειας από 

τους πρώτους παραγοντικούς άξονες. Το µέρος της αδράνειας που 

ερµηνεύεται από τον κάθε παραγοντικό άξονα, δίνεται από το λόγο της 

αντίστοιχης αδράνειας του κάθε άξονα προς τη συνολική αδράνεια του 

νέφους. Ο λόγος αυτός προσδιορίζει το ποσοστό της ερµηνευµένης 

αδράνειας, που εξηγεί ο κάθε άξονας S, και δίνεται από το τύπο: 

 

νλλλ
λ

νειααδρσυνολικ +++== ...
s άξονα  αδράνεια

21
αδράνεια νηερµηνευόµε s

άή

 

Οι προβολές των σηµείων fj
i του νέφους στους παραγοντικούς άξονες 

αποτελούν τις συνιστώσες των σηµείων αυτών και οι παραγοντικοί άξονες 

αποτελούν µια νέα κατηγορία µεταβλητών, τους παράγοντες. 

2. Συνεισφορά 

Η συµβολή κάθε στατιστικής µονάδας στη διαµόρφωση του κάθε 

παράγοντα εκφράζεται από τη συνεισφορά. Η συνεισφορά της i στατιστικής 

µονάδας στον άξονα s εκφράζει το ποσοστό συµµετοχής της i στο µέρος της 

αδράνειας, που εξηγεί ο άξονας s, και βρίσκεται µε την εφαρµογή της 

σχέσης:   

                  
s

)i(Ff
sάάή
ίiά)i( s.i

s
λξονανειααδρσυνολικ

ουστοιχενειααδρ 2
==Ctr  

Όπου Fs(i) είναι η προβολή του i στον άξονα s 

Fi: Το βάρος στάθµης του i αντικειµένου 

λs η ιδιοτιµή που αντιστοιχεί στον άξονα s 

Ο δείκτης Ctr µας δείχνει πόσο οι στατιστικές µονάδες συντελούν στη 

δηµιουργία του κάθε παραγοντικού άξονα. Επιπλέον ο συγκεκριµένος 

δείκτης αναδεικνύει τις στατιστικές µονάδες που έχουν µεγάλη συµµετοχή 

στη δηµιουργία των παραγοντικών αξόνων. Η υψηλή τιµή του δείκτη Ctr(i) 

για την i στατιστική µονάδα είναι ένδειξη πως αυτή συµβάλλει στη 
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διαµόρφωση του παραγοντικού άξονα. Το άθροισµα των Ctr(i) για όλες τις 

στατιστικές µονάδες είναι 1=100%. 
 

B) Με την Αυτόµατη ταξινόµηση κατά Αύξουσα Ιεραρχία (CAH), 

επιτυγχάνουµε το διαµελισµό του πληθυσµού σε ένα αριθµό οµάδων –

κλάσεων οµογενών ως προς το σύνολο των µεταβλητών, εκ των οποίων 

καθεµία διαφέρει σηµαντικά από τις υπόλοιπες. Στην πραγµατικότητα, 

πρόκειται για µια σειρά αλλεπάλληλων διαµελισµών, ο ένας µέσα στον 

άλλον. Βασική αρχή της αλληλουχίας είναι πως όσο αποµακρύνεται κανείς 

από τον αρχικό διαµελισµό, τόσο γίνεται πιο λεπτοµερής οδηγώντας σε 

περισσότερο οµογενείς οµάδες. Οι διαµελισµοί αυτοί εξασφαλίζουν µια 

συνοπτική και δοµηµένη εικόνα του πίνακα πού αναλύεται, η οποία έχει τη 

µορφή δενδρογράµµατος .  

Η ανιούσα ιεραρχική ταξινόµηση (Classifigation Ascendante 

Hierarchique-CAH) (Benzecri J.P., 1973) είναι µία µέθοδος που 

χρησιµοποιείται συνήθως ως συµπληρωµατική ,άλλων µεθόδων της 

ανάλυσης δεδοµένων, όπως της παραγοντικής ανάλυσης αντιστοιχιών για 

την πληρέστερη ερµηνεία του παραγοντικού επιπέδου που προκύπτει σε 

κάθε περίπτωση. 

Αυτό φυσικά δεν σηµαίνει πως δεν αποτελεί µία αυτόνοµη µέθοδο της 

πολυδιάστατης στατιστικής ανάλυσης, η οποία εφαρµόζεται σε πολυπληθή 

σύνολα στατιστικών µονάδων. Όπως όλες οι µέθοδοι της ανάλυσης 

δεδοµένων έτσι και η CAH απεικονίζει µε ένα απλό σχήµα καλούµενο 

δενδρόγραµµα τον πίνακα δεδοµένων Τ(n×p) που αναλύει και του οποίου 

οι γραµµές αποτελούν τις n παρατηρήσεις που περιγράφονται από το 

σύνολο των p µεταβλητών που αντιστοιχούν στις στήλες του. 

Στόχος της ταξινόµησης είναι να οµαδοποιήσει τις στατιστικές µονάδες 

σε ένα περιορισµένο πλήθος οµοιογενών κλάσεων λαµβάνοντας υπόψη το 

σύνολο των µεταβλητών, ώστε κάθε µία να διαφέρει από τις άλλες, όσο το 
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δυνατόν περισσότερο. Οι κλάσεις δηµιουργούνται βάσει ενός 

αντικειµενικού αλγορίθµου, πέρα από τις υποκειµενικές µεθόδους που 

µπορεί να αναπτύξει κάθε ερευνητής. Λέµε αντικειµενικό αλγόριθµο, γιατί 

η οµαδοποίηση των στατιστικών µονάδων γίνεται χωρίς καµιά  a priori 

υπόθεση στον αρχικό πίνακα δεδοµένων. 

Η ανιούσα ιεραρχική ταξινόµηση παράγει µια ακολουθία διαµελισµών 

του αρχικού συνόλου σε κλάσεις, η µία µέσα στην άλλη (Παπαδηµητρίου Γ. 

κα., 1993), όπου όσο αποµακρύνεται κανείς από τον αρχικό διαµελισµό 

(κορυφή του δενδρογράµµατος), τόσο αυτός γίνεται πιο λεπτοµερής. 

Η περιγραφή της ταξινόµησης γίνεται, όπως προαναφέραµε, µε το 

δενδροδιάγραµµα του οποίου οι κόµβοι συµβολίζουν τις υποδιαιρέσεις του 

πληθυσµού και το επίπεδο κάθε κόµβου δείχνει τον βαθµό οµοιότητας των 

παρατηρήσεων (Βenzecri J.P et al. 1980). 

Ο πίνακας δεδοµένων που υποβάλλεται σε CAH, είναι ένας πίνακας 

αποστάσεων µεταξύ των n στατιστικών µονάδων. Για τον υπολογισµό των 

αποστάσεων d(i, ι΄) δύο στατιστικών µονάδων υπάρχουν διάφορα είδη 

µετρικής, που χρησιµοποιούνται ανάλογα µε την φύση των δεδοµένων. 

Στην περίπτωση που προέρχονται από ποιοτικές µεταβλητές ο πίνακας 

Τ(n×p) των δεδοµένων είναι πίνακας συµπτώσεων απολύτων συχνοτήτων 

και συνήθως χρησιµοποιείται η µετρική του x2, δηλαδή,  

d2(i, ι΄)= 2

1

1 )pp( i
j

i
j

p

j
p j

′

=
−∑ , όπου k

p
j.

jp =  µε ∑= ij )j,i(Tp   και 

iP
)j,i(Ti

jp =   µε ( )∑= ji j,iTp  και  ( )∑ ∑=
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Τα αποτελέσµατα της έρευνας µετά τη στατιστική επεξεργασία 

 
Α) 1Η ΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 
 
4.4 Τα αποτελέσµατα της έρευνας µετά τη στατιστική επεξεργασία για 

τις Α-Β τάξεις. 

Στην παρούσα παράγραφο µελετάµε την αξιολόγηση του έργου 196 

δασκάλων και 3396 µαθητών στις αντίστοιχες τάξεις τους, όπου 

πραγµατοποιήθηκαν οι πιλοτικές αυτές διδασκαλίες για τη διδακτική 

προσέγγιση εννοιών Στατιστικής µε τη µέθοδο κατευθυνόµενων εργασιών. 

 

4.4.1 Περιγραφική στατιστική ανάλυση 

 Η περιγραφική ανάλυση περιλαµβάνει τους πίνακες συχνοτήτων, τα 

ποσοστά και τα αντίστοιχα διαγράµµατα των ανεξαρτήτων και των 

εξαρτηµένων µεταβλητών. Οι κατανοµές συχνοτήτων όλων των µεγεθών 

του αρχείου παρουσιάζονται µε πίνακες και διαγράµµατα. Η µελέτη αυτών 

των περιγραφικών στοιχείων οδηγεί σε εξαιρετικά χρήσιµα συµπεράσµατα 

για το είδος και τη φύση των µετρήσεων.  

• Ανεξάρτητες µεταβλητές 

Πίνακας 4.4.1 

Πίνακας συχνοτήτων ανεξάρτητων µεταβλητών

71 36,2% 104 53,1% 146 74,5%
125 63,8% 92 46,9% 50 25,5%

1,00
2,00

Count %
class

Count %
area

Count %
Κατηγορία τάξης

 
 
Τάξη(class) 

Από τις 196 συνολικά διδασκαλίες οι 71(36%) εφαρµόσθηκαν στην Α΄ τάξη 

και οι 125(64%) στη Β΄ τάξη. 
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Περιοχή (area) 

Η εφαρµογή του προγράµµατος στις αστικές περιοχές είχε µια ελαφρά 

υπεροχή 104(53% )σε σχέση µε τις ηµιαστικές-αγροτικές 92( 47%).  

Μέγεθος τάξης(κατηγορία τάξης)  

Ο χωρισµός ως προς το πλήθος των µαθητών κάθε τάξης έδωσε στην οµάδα 

«έως 20» ποσοστό 74,5% και στην οµάδα «21 και πάνω» 25,5% στο 

σύνολο . Παρατηρούµε ότι στην πλειοψηφία οι τάξεις είναι ολιγοµελείς και 

ιδιαίτερα στις ηµιαστικές-αγροτικές περιοχές µε ποσοστό 90%. Στην Α΄ 

τάξη έχουµε ολιγοµελείς τάξεις σε ποσοστό 80% και στη Β΄ τάξη 70%. 

• Εξαρτηµένες Μεταβλητές  

Α. ∆ασκάλων 

Πίνακας 4.4.2 

             Περιγραφικά µέτρα στις µεταβλητές των δασκάλων 

Statistics

196 196 196 196 196
0 0 0 0 0

1,2041 3,6786 3,2500 3,7806 2,1327
1,0000 4,0000 3,0000 4,0000 1,0000

1,00 4,00 4,00 4,00 1,00
,7155 1,0494 ,9247 ,9649 1,3176

Valid
Missing

N

Mean
Median
Mode
Std. Deviation

frame descr gnostika method problem

 
   ∆ιάγραµµα συχνοτήτων των µεταβλητών 
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Σχήµα 4.4.1 

 

Πλαίσιο (frame) 

Το σύνολο των δασκάλων (91%) δεν αναφέρθηκε καθόλου στο πλαίσιο και 

ελάχιστο ποσοστό 6% βαθµολογήθηκε µε «καλά –πολύ καλά». Με µέση 

τιµή 1,2 και διάµεσο 1 θα µπορούσαµε να πούµε ότι οι δάσκαλοι 

αδιαφόρησαν για τη µεταβλητή αυτή .  

Περιγραφή (descr)   

Πλειοψηφία των δασκάλων ανταποκρίθηκε αρκετά καλά στην περιγραφή, 

το 61,5% βαθµολογήθηκε µε «καλά –πολύ καλά». Υπάρχει όµως και ένα 

ποσοστό 17% που προφανώς λόγω αδιαφορίας βαθµολογήθηκαν χαµηλά µε 

« ∆εν υπάρχει-µέτρια». Η µέση τιµή 3,6 είναι αρκετά ικανοποιητική µε 

διάµεσο 4. 

Γνωστικά (gnostika)  

Οι βαθµολογίες στη µεταβλητή αυτή κατανέµονται περίπου κανονικά µε 

την πλειοψηφία περίπου 65% να έχουν µεσαίες βαθµολογίες, χαµηλή 

βαθµολογία περίπου 25% και υψηλή 10%. Η µέση τιµή είναι 3,25 και η 

διάµεσος 4. 

Μεθοδολογία (method)  

¨Ένα πολύ υψηλό ποσοστό περίπου 66% των δασκάλων εφάρµοσε σωστά 

τη µεθοδολογία και αξιολογήθηκε µε «καλά –πολύ καλά».Το ποσοστό 

εκείνων που δεν ακολούθησαν τη µεθοδολογία είναι µικρό µόνο 12%. Η 
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µέση τιµή 3,78 και η διάµεσος 4 είναι η υψηλότερη σε σχέση µε τις άλλες 

µεταβλητές των δασκάλων. 

Αναφορά προβλήµατος (problem)  

Η πλειοψηφία των δασκάλων δεν ανταποκρίθηκε στο θέµα αυτό, περίπου 

50% δεν είχαν καµία αναφορά στην εργασία τους, όσον αφορά την ύπαρξη 

προβληµάτων µε την εφαρµογή της συγκεκριµένης διδακτικής προσέγγισης, 

η χαµηλή µέση τιµή 2,1 και η διάµεσος 1 επιβεβαιώνει το γεγονός. Βέβαια 

υπάρχει και ένα ποσοστό 23% µε υψηλές βαθµολογίες.  

Στο σχήµα 4.4.2 έχουµε µια εικόνα των µέσων τιµών των µεταβλητών. 

Είναι φανερό ότι οι εκπαιδευτικοί έχουν τη µεγαλύτερη µέση τιµή στη 

µεθοδολογία και την περιγραφή και ακολουθούν τα γνωστικά, η 

επισήµανση προβληµάτων και τέλος το πλαίσιο. 

Μέση τιµή των µεταβλητων των εκπαιδευτικών

στις µεταβλητές

problemmethodgnostikadescrframe

M
ea

n

4

4

3

3

2

2

1

1

 
Σχήµα 4.4.2 

       

 

Οµάδες των δασκάλων ανάλογα µε την επίδοσή τους  

Για να έχουµε µια καλύτερη εικόνα της απόδοσης των δασκάλων, τους 

χωρίσαµε σε τρεις οµάδες, ανάλογα µε τους βαθµούς αξιολόγησης στις 

µεταβλητές. Τα ποσοστά σε κάθε οµάδα φαίνεται στο πίνακα 4.4.3  
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Πίνακας 4.4.3: Ποσοστά των δασκάλων στις οµάδες 

Variable Κακή (1,2) Μέτρια (3) Καλή (4,5) 
Frame 93,4 2 4,6 
Des 17,3 21 61,7 
Gnostika 25 33,1 41,9 
Method 12,7 21,4 65,9 
Problem 62,3 14,2 22,9 

 

Από τον πίνακα 4.4.3 είναι φανερή η κακή επίδοση, στο «πλαίσιο» και στην 

«επισήµανση προβληµάτων», στη συντριπτική πλειοψηφία των δασκάλων 

και η καλή επίδοση στην «περιγραφή, «γνωστικά» και «µεθοδολογία». 
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Η επίδοση των δασκάλων 
 

Για τις ανάγκες της ανάλυσης δηµιουργήθηκε ένας συνολικός δείκτης 

επίδοσης των δασκάλων, αθροίζοντας το βαθµό απόδοσης σε καθεµία από 

τις µεταβλητές. Οι ανάλυση του δείκτη αυτού ο οποίος παριστάνει την 

επίδοση των δασκάλων έδωσε:  

α) η συνολική απόδοση µπορεί να πάρει τις τιµές από 5 έως 25.  

β) Η µέση απόδοση είναι 14 και η τυπική απόκλιση αυτής είναι 3,65.   

γ) Ενώ, η διάµεσος είναι 14 και η επικρατούσα τιµή 15. 

δ) Το ιστόγραµµα συχνοτήτων (Σχήµα 4.4.3) δείχνει θετική ασυµµετρία.  

Σε συνέπεια όλων αυτών των χαρακτηριστικών της κατανοµής θα 

µπορούσαµε να χαρακτηρίσουµε την συνολική επίδοση των δασκάλων 

µέτρια προς καλή. 

 

Το ιστόγραµµα συχνοτήτων του δείκτη επίδοσης 

GOT

22,020,018,016,014,012,010,08,0

50

40
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0

Std. Dev = 3,66  
Mean = 14,0

N = 196,00

Σχήµα 4.4.3 
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Β. Μαθητών 

Πίνακας 4.4.4 

Περιγραφικά µέτρα στις µεταβλητές των µαθητών 

Statistics

196 196 196
0 0 0

3,5459 2,9490 3,5561
4,0000 3,0000 4,0000

4,00 1,00a 4,00
1,4189 1,4702 1,3519

Valid
Missing

N

Mean
Median
Mode
Std. Deviation

measures coding freq

Multiple modes exist. The smallest value is showna. 
 

 
 

          ∆ιάγραµµα συχνοτήτων των µεταβλητών 
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Σχήµα 4.4.4 

Μέτρα (measures)  

Η πλειοψηφία των µαθητών ποσοστό 65% ανταποκρίθηκε στις µετρήσεις 

µε υψηλούς βαθµούς (µέση τιµή 3,55). Ένα ποσοστό µαθητών περίπου 15% 

δεν είχε παρουσιάσει µετρήσεις στις εργασίες τους και αυτό παρατηρήθηκε 

σε πολλές περιπτώσεις στους «καλούς» δάσκαλους (είχαν παρουσιάσει 

υψηλούς βαθµούς στην αξιολόγηση των µεταβλητών). Σε πολλές από τις 

εργασίες αυτών των δασκάλων σχεδόν απουσίαζε η εργασία των µαθητών 

και είχε αντικατασταθεί από την δική τους παρουσιασµένη σε Η/Υ. 

Κωδικοποίηση (coding)   
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Παρατηρείται ότι στις περισσότερες εργασίες οι βαθµολογίες στην 

κωδικοποίηση είναι «καλά-πολύ καλά» σε ποσοστό 45%. Υπάρχει όµως και 

ένα ποσοστό 30% που δεν έγινε κωδικοποίηση των µεταβλητών. Αυτό 

οφείλεται σε µεγάλο βαθµό στην όχι καλή επιλογή από τους δασκάλους των 

µεταβλητών, ώστε να µπορεί να γίνει κωδικοποίηση. Η µέση τιµή 2,95 και 

η διάµεσος 3 επιβεβαιώνει τη χαµηλή επίδοση. 

Πίνακες Συχνοτήτων-∆ιαγράµµατα (freq)  

Ο αντίστοιχος πίνακας αποκαλύπτει ότι στο θέµα αυτό οι µαθητές έχουν 

στην πλειοψηφία 62% υψηλές βαθµολογίες. Υπάρχει βέβαια και η οµάδα µε 

χαµηλή «δεν υπάρχει » σε ποσοστό 15% και αυτό παρατηρήθηκε στην 

οµάδα των δασκάλων που αναφέρθηκε πιο πάνω στη µεταβλητή «µέτρα». 

Στους περισσότερους µαθητές τα σχήµατα ήταν πολύ επιµεληµένα, 

ζωγραφισµένα µε διαφορετικά χρώµατα που έδιναν µια ευχάριστη εικόνα 

στην όλη εργασία. Στη µεταβλητή αυτή παρουσίασαν τη µεγαλύτερη µέση 

τιµή 3,56 και διάµεσο 4. 

Στο σχήµα 4.4.5 έχουµε µια εικόνα των µέσων τιµών των µεταβλητών. 

Είναι φανερό ότι οι  µαθητές παρουσιάζουν την µεγαλύτερη µέση τιµή στα 

σχήµατα και τις  µετρήσεις και ακολουθεί µε µεγάλη διαφορά η 

κωδικοποίηση. 

Μέση τιµή των µεταβλητων των µαθητών

στις µεταβλητές

freqcodingmeasures

M
ea

n

4

3

3

3

3

 
 
    Σχήµα 4.4.5   
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Οµάδες των µαθητών ανάλογα µε την επίδοσή τους  

Για να έχουµε µια καλύτερη εικόνα της απόδοσης των µαθητών, τους 

χωρίσαµε σε τρεις οµάδες, ανάλογα µε τους βαθµούς αξιολόγησης στις 

µεταβλητές. Τα ποσοστά σε κάθε οµάδα φαίνονται στο πίνακα 4.4.5  

  

Πίνακας 4.4.5  Ποσοστά των µαθητών στις οµάδες 

Variable Κακή (1,2) Μέτρια (3) Καλή (4,5) 
Measures 26 9 65 
Coding 35,7 19,4 44,9 
Freq 20,4 17,3 62,3 

 

Από τον πίνακα 4.4.5 παρατηρούµε ότι η πλειοψηφία των µαθητών σε 

όλες τα µεταβλητές ανήκει στην «καλή» οµάδα που βαθµολογήθηκαν µε 4 

ή 5. Αρκετά µεγάλο είναι το ποσοστό εκείνων µε «κακή» βαθµολόγηση και 

µικρό ποσοστό στη «µέτρια οµάδα. 

Η επίδοση των µαθητών 

Για τις ανάγκες της ανάλυσης δηµιουργήθηκε ένας συνολικός δείκτης 

απόδοσης των µαθητών αθροίζοντας τον βαθµό απόδοσης σε καθεµία από 

τις µεταβλητές. Η ανάλυση του δείκτη αυτού, ο οποίος παριστάνει την 

επίδοση των µαθητών έδωσε τα παρακάτω: 

α) Η συνολική απόδοση µπορεί να πάρει τις τιµές από 5 έως 15.  

β) Η µέση απόδοση είναι 10 και η τυπική απόκλιση αυτής είναι 3,61.  

γ) Ενώ η διάµεσος είναι 11 και η επικρατούσα τιµή 12.  

δ) Το ιστόγραµµα συχνοτήτων δείχνει θετική ασυµµετρία.   

Ως συνέπεια της ερµηνείας όλων αυτών των χαρακτηριστικών της 

κατανοµής θα µπορούσαµε να χαρακτηρίσουµε τη συνολική επίδοση των 

µαθητών καλή. 
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Το ιστόγραµµα συχνοτήτων του δείκτη επίδοσης 

GOS

16,014,012,010,08,06,04,0

60

50

40

30

20

10

0

Std. Dev = 3,61  
Mean = 10,1

N = 196,00

Σχήµα 4.4.6 

 

4.4.2 Ανάλυση των ανεξάρτητων µεταβλητών µε τις εξαρτηµένες 

Για την περαιτέρω διερεύνηση των µεταβλητών έγιναν πίνακες συνάφειας 

και έγινε κατάλληλος έλεγχος για την ύπαρξη στατιστικά σηµαντικών 

διαφορών στη συµπεριφορά των µεταβλητών. 

4.4.2.1 Συσχέτιση των µεταβλητών µε την τάξη 

Α. ∆ασκάλων 

 Από τους πίνακες συνάφεια(παράρτηµα Α), αλλά και από τα σχήµατα 4.4.7 

παρατηρούµε ότι στο σύνολο των µεταβλητών, των δασκάλων (εξαιρούµε 

το πλαίσιο, το οποίο δεν αναφέρθηκε ) η επίδοση τους είναι ελαφρά 

καλύτερη στη Β΄ τάξη. Η εικόνα από τα θηκογράµµατα δίνει την εικόνα της 

διασποράς των δεδοµένων που είναι ανάλογη του πλάτους του ορθογωνίου. 

Η διάµεσος για τις µεταβλητές περιγραφή, γνωστικά και µεθοδολογία είναι 

η ίδια, ενώ για την αναφορά προβλήµατος στη δευτέρα τάξη είναι πιο κοντά 

στη βάση, άρα η κατανοµή έχει θετική λοξότητα( ουρά προς τις 

µεγαλύτερες τιµές). Στις µεταβλητές ¨περιγραφή, µεθοδολογία¨ η διασπορά 

είναι µεγαλύτερη στη Β΄ τάξη και στη µεταβλητή ¨γνωστικά¨ µεγαλύτερη 

στη Α΄ τάξη. Στη µεταβλητή ¨αναφορά προβλήµατος¨ η διασπορά είναι 
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ίδια. Ο έλεγχος µε το test Mann-Whitney U δε δίνει στατιστικά σηµαντική 

διαφορά ως προς τη διαφορά των µέσων τιµών. 
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   Σχήµατα 4.4.7 (Θηκογράµµατα για τις µεταβλητές των εκπαιδευτικών 

στις δύο τάξεις) 

Β. Των µαθητών 

Από τους πίνακες συνάφειας(στο παράρτηµα Α) και τα σχήµατα 4.4.8 

προκύπτει η καλύτερη επίδοση των µαθητών της Β΄ τάξης σε σχέση µε την 

Α΄ τάξη σε όλες τις εξεταζόµενες µεταβλητές. Η µέση τιµή για τις¨ 

µετρήσεις¨ είναι 3,26 έναντι 3,70 για την ¨κωδικοποίηση¨2,67 έναντι 3,10 

και τους ¨πίνακες διαγράµµατα¨ 3,08 έναντι 3,82. Η εικόνα από τα 

θηκογράµµατα µας δείχνει την µικρότερη διασπορά των τιµών της Β΄ τάξης 

για τις µεταβλητές ¨ µετρήσεις¨ και ¨πίνακες διαγράµµατα¨. Ο έλεγχος µε το 

test Mann-Whitney U δίνει στατιστικά σηµαντική διαφορά ως προς τη 

διαφορά των µέσων τιµών για όλες τις µεταβλητές. Οι αντίστοιχες τιµές 

είναι στις¨ µετρήσεις¨(p=0,053), ¨κωδικοποίηση¨(p=0,058) και ¨πίνακες 

διαγράµµατα¨ (p=0,001).  
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Σχήµατα 4.4.8 (Θηκογράµµατα για τις µεταβλητές των µαθητών στις δύο 

τάξεις) 

4.4.2.2 Συσχέτιση των µεταβλητών µε το µέγεθος τάξης . 

Α. Των δασκάλων 

Από τους πίνακες συνάφειας (στο «παράρτηµα Α) και το σχήµα 4.4.9 

παρατηρούµε  διαφοροποιήσεις των µέσων των µεταβλητών των δασκάλων 

σε τµήµατα « έως 20» και «20 και πάνω» 

Στην κατηγορία « έως 20» οι δάσκαλοι αποδίδουν καλύτερα στη 

µεθοδολογία και στη συνέχεια στην περιγραφή, τα γνωστικά και τη 

επισήµανση προβληµάτων. Η ίδια σειρά παρουσιάζεται και στην άλλη 

κατηγορία «20 και πάνω». Ανάµεσα στις δύο κατηγορίες η συµπεριφορά 

είναι ελαφρώς καλύτερη για την κατηγορία «20 και πάνω», ας λάβουµε 

υπόψη και τον παράγοντα περιοχή που επηρεάζει, αφού η πλειοψηφία των 

τάξεων «έως 20» βρίσκεται στις ηµιαστικές-αγροτικές περιοχές. 

Στις περιοχές αυτές είναι γεγονός ότι παρουσιάστηκαν και τάξεις µε 

λιγότερους από 10 µαθητές. 
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∆ιαφοροποίηση της µέσης επίδοσης των

εκπαιδευτικών ως προς το µέγεθος τάξης

Κατηγορία τάξης
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      Σχήµα 4.4.9 
 
Β. Των µαθητών 

Σε κάθε κατηγορία ξεχωριστά η σειρά αξιολόγησης είναι η ίδια, µε 

καλύτερη τη µεταβλητή «πίνακες –διαγράµµατα» και ακολουθούν οι 

«µετρήσεις» και η «κωδικοποίηση». (παράρτηµα Α και σχήµα 4.4.10). 

Ανάµεσα στις δύο οµάδες υπερέχει η κατηγορία «20 και πάνω» µε την 

επιφύλαξη που αναφέραµε και πιο πάνω για την επίδραση του παράγοντα 

«περιοχή», η οποία θα µελετηθεί πιο κάτω. 

∆ιαφοροποίηση της µέσης επίδοσης των

µαθητών ως προς το µέγεθος τάξης
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    Σχήµα 4.4.10 
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4.4.2.3 Συσχέτιση των µεταβλητών µε την περιοχή 

Α. Των δασκάλων 

∆ιαφοροποίηση της µέσης επίδοσης των

 εκπαιδευτικών ως προς τη περιοχή
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   Σχήµα 4.4.11 

Όπως παρατηρούµε από τους πίνακες συνάφειας στο παράρτηµα Α και το 

σχήµα 4.4.11, η συµπεριφορά είναι περίπου ίδια για όλες τις µεταβλητές σε 

κάθε περιοχή χωριστά καλύτερη επίδοση έχουµε στη µεθοδολογία και στη 

συνέχεια στην περιγραφή, τα γνωστικά και την επισήµανση προβληµάτων. 

Ανάµεσα στις δύο περιοχές παρουσιάζονται µικρές διαφοροποιήσεις και δεν 

παρουσιάζεται στατιστικά σηµαντική διαφορά. 

Β. Των µαθητών 

∆ιαφοροποίηση της µέσης επίδοσης των

  µαθητών ως προς τη περιοχή
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     Σχήµα 4.4.12 
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Ανάµεσα στις δύο περιοχές παρατηρούµε (σχήµα 4.4.12) την αρκετά 

καλύτερη επίδοση των µαθητών στις αστικές περιοχές σε σχέση µε τις 

ηµιαστικές αγροτικές για τις µεταβλητές «µετρήσεις» και «πίνακες-

διαγράµµατα». Το γεγονός αυτό επιβεβαιώνεται από τον έλεγχο για την 

ύπαρξη στατιστικά σηµαντικών διαφορών µε το test Mann-Whitney µε 

τιµές p=0,010 και p=0,062 αντίστοιχα.  

  

4.4.3 Μελέτη των εξαρτηµένων µεταβλητών. 

∆ιερεύνηση της επίδοσης µαθητών και δασκάλων, καθώς και της 

συσχέτισης αυτών, µε χρήση «Παραγοντικής Ανάλυσης Αντιστοιχιών» 

Η ανάλυση των 8 εξαρτηµένων µεταβλητών, από τις οποίες 5 είναι για 

τους εκπαιδευτικούς και 3 για τους µαθητές, πάνω στις οποίες  

βαθµολογήθηκαν από 1 έως 5, ανάλογα µε την απόδοση τους, έγινε µε 

εφαρµογή της µεθόδου της «Παραγοντικής Ανάλυσης Αντιστοιχιών». 

Επιλέχθηκαν για περαιτέρω ανάλυση οι δύο πρώτοι άξονες. Ο πρώτος 

άξονας µε ιδιοτιµή 0,5 ερµηνεύει το 23,5% της ολικής αδράνειας των 

µεταβλητών, ενώ ο δεύτερος άξονας µε ιδιοτιµή 0,28 ερµηνεύει το 13,2% 

της ολικής αδράνειας. Συνεπώς το επίπεδο που ορίζουν οι δύο πρώτοι 

άξονες ερµηνεύει το 36,7% της ολικής αδράνειας. 
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 Σχήµα 4.4.13: Η συνεισφορά των µεταβλητών στον 1ο άξονα 
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Σχήµα 4.4.14 : Η συνεισφορά των µεταβλητών στο 2ο άξονα 

 

  

Για τον πρώτο άξονα (Σχήµα 4.4.13), παρατηρούµε ότι οι τρεις 

µεταβλητές gnostika, method, descr, έχουν υψηλά φορτία σε αντίθεση µε 

την µεταβλητή problem, frame. 

Γενικά, ο πρώτος άξονας µπορεί να χαρακτηριστεί ως ένας σταθµισµένος 

δείκτης ανάλογος της επίδοσης, µαθητών και δασκάλων. Ο δεύτερος άξονας 

( Σχήµα 4.4.14), µπορεί να χαρακτηριστεί ως ένας σταθµισµένος δείκτης 

αντιθέσεων, της επίδοσης µαθητών και δασκάλων.  

     Στη συνέχεια απεικονίζουµε τις οκτώ µεταβλητές στο επίπεδο που 

σχηµατίζουν οι δύο πρώτοι παραγοντικοί άξονες (Σχήµα 4.4.16) 

Παρατηρούµε τρεις οµάδες µεταβλητών µε αντίστοιχη συµπεριφορά. Μια 

που αποτελείται από τις method, freq, descry και measures οι οποίες 

συνεισφέρουν σηµαντικά και στους δύο άξονες. Μια που αποτελείται από 
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Σχήµα 4.4.15 : Οι µεταβλητές στον δισδιάστατο χώρο που ορίζουν οι δύο 

πρώτοι άξονες 

 

 

τις gnostika,  coding οι οποίες συνεισφέρουν λιγότερο στους δύο άξονες και 

τέλος η µεταβλητές problem και frame η οποία συνεισφέρουν ελάχιστα έως 

καθόλου στους δύο άξονες. 

 

Είναι φανερό ότι οι εκπαιδευτικοί, ύστερα από την επιµόρφωση και τις 

κατευθύνσεις που τους δόθηκαν, ανταποκρίθηκαν πολύ καλά στη 

“µεθοδολογία”, “περιγραφή” και “γνωστικά”. Υστέρησαν στις µεταβλητές 

που αναφέρονται στη διατύπωση προβληµάτων που αντιµετώπισαν κατά 

την διαδικασία, σε προτάσεις για τη βελτίωση της διαδικασίας και  στο 
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πλαίσιο όπου πραγµατοποιήθηκε η εργασία. Επίσης φαίνεται ότι έδωσαν 

ιδιαίτερο βάρος στη µεταβλητή “σχήµατα”, δηλαδή, κατηύθυναν τους 

µαθητές στην παρουσίαση της εργασίας µε σχήµατα που είναι το τελικό 

στάδιο της εργασίας και λιγότερο στη διαδικασία, δηλαδή στις µετρήσεις 

και την κωδικοποίηση. Η µεταβλητή “γνωστικά” των δασκάλων φαίνεται 

ότι είναι εκείνη που σχετίζεται περισσότερο µε τη µεταβλητή τους 

“επισήµανση προβληµάτων”  και  µε τη µεταβλητή “κωδικοποίηση” των 

µαθητών.  

Ιεραρχική Ταξινόµηση 

Στη συνέχεια έγινε ιεραρχική ταξινόµηση κατά αύξουσα ιεραρχία για τη 

διερεύνηση της ύπαρξης οµάδων στις µεταβλητές και την επιβεβαίωση των 

οµάδων όπως προέκυψαν από τη παραγοντική ανάλυση αντιστοιχιών. 

  

 
* * * * * * H I E R A R C H I C A L  C L U S T E R   A N A L Y S I S * 

* * * * * 
 
 
 Dendrogram using Average Linkage (Between Groups) 
 
                         Rescaled Distance Cluster Combine 
 
    C A S E      0         5        10        15        20        25 
  Label     Num  +---------+---------+---------+---------+---------+ 
 
  DESCR       2   òûòø 
  METHOD      4   ò÷ ùòòòòòø 
  GNOSTIKA    3   òòò÷     ùòòòòòòòòòø 
  MEASURES    6   òûòòòòòòò÷         ùòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòø 
  FREQ        8   ò÷                 ó                             ó 
  CODING      7   òòòòòòòòòòòòòòòòòòò÷                             ó 
  FRAME       1   òòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòûòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòò÷ 
  PROBLEM     5   òòòòòòòòòòòòòòòòòòòòò÷ 
 
Σχήµα   4.4.16 
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Στο δενδροδιάγραµµα  του σχήµατος 4.4.16 παρατηρούµε ότι µία συµπαγή 

οµάδα που αποτελείται από τις µεταβλητές problem και frame των 

δασκάλων  για τις οποίες η επίδοση των δασκάλων ήταν χαµηλή και από 

όπου συµπεραίνουµε την έλλειψη πρωτοβουλιών τους στη διαδικασία του 

project . 

Θα µπορούσαµε να θεωρήσουµε ότι οι υπόλοιπες µεταβλητές ανήκουν στη 

δεύτερη οµάδα στην οποία υπάρχουν υποοµάδες περισσότερο συµπαγείς. 

Στην πρώτη συµπαγή υποοµάδα ανήκουν οι µεταβλητές των δασκάλων 

γνωστικά, µεθοδολογία και περιγραφικά οι οποίες συνδέονται στη δεύτερη 

υποοµάδα περισσότερο µε τις µεταβλητές των µαθητών -µετρήσεις και 

σχήµατα- και στην τρίτη υποοµάδα  συνδέονται λιγότερο µε τις µεταβλητές 

των µαθητών -κωδικοποίηση. 

Άρα, λοιπόν, και µε την ιεραρχική ταξινόµηση επιβεβαιώνουµε τον 

σχολιασµό που είχαµε από την παραγοντική ανάλυση αντιστοιχιών για την 

ύπαρξη των οµάδων των µεταβλητών. 
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4.5 Τα αποτελέσµατα της έρευνας µετά τη στατιστική επεξεργασία για 

τις Γ-∆ τάξεις. 

Στην παρούσα παράγραφο  µελετάµε την αξιολόγηση του έργου 73 

δασκάλων και των 1102 µαθητών στις αντίστοιχες τάξεις τους, όπου 

πραγµατοποιήθηκαν οι πιλοτικές αυτές διδασκαλίες για τη διδακτική 

προσέγγιση εννοιών Στατιστικής µε τη µέθοδο κατευθυνόµενων εργασιών. 

4.5.1 Περιγραφική στατιστική ανάλυση 

Η περιγραφική ανάλυση περιλαµβάνει τους πίνακες συχνοτήτων, τα 

ποσοστά και τα αντίστοιχα διαγράµµατα των ανεξαρτήτων και των 

εξαρτηµένων µεταβλητών. Οι κατανοµές συχνοτήτων όλων των µεγεθών 

του αρχείου παρουσιάζονται µε πίνακες και διαγράµµατα. Η µελέτη αυτών 

των περιγραφικών στοιχείων οδηγεί σε εξαιρετικά χρήσιµα συµπεράσµατα 

για το είδος και τη φύση των µετρήσεων.  

 

• Ανεξάρτητες µεταβλητές 

Πίνακας 4.5.1 

            Πίνακας συχνοτήτων ανεξάρτητων µεταβλητών 

 31 61
 42 12

41   
32   

1
2
3
4

Count
Τάξη

Count
Περιοχή

Count

Κατηγορί
α τάξης

 
 

Τάξη(class) 

Από τις 73 συνολικά διδασκαλίες οι 41 (56,2%) εφαρµόσθηκαν στη Γ΄ τάξη 

και οι 32 (43,8%) στη ∆΄ τάξη. 
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Περιοχή (area) 

Η εφαρµογή του προγράµµατος στις ηµιαστικές-αγροτικές περιοχές είχε µια 

ελαφρά υπεροχή 42(57,5% )σε σχέση µε τα  αστικά 31( 42,5%).  

Μέγεθος τάξης (κατηγορία τάξης)  

Ο χωρισµός ως προς το πλήθος των µαθητών κάθε τάξης έδωσε στην οµάδα 

«έως 20» ποσοστό 83,6% και στην οµάδα «21 και πάνω» 16,4% στο 

σύνολο . Παρατηρούµε ότι στην πλειοψηφία οι τάξεις είναι ολιγοµελείς και 

ιδιαίτερα στις ηµιαστικές-αγροτικές περιοχές µε ποσοστό 97,6%. Στην Γ΄ 

τάξη έχουµε ολιγοµελείς τάξεις σε ποσοστό 90% και στην ∆΄ τάξη 75%. 

• Εξαρτηµένες Μεταβλητές  

Α. ∆ασκάλων 

Πίνακας 4.5.2 

             Περιγραφικά µέτρα στις µεταβλητές των δασκάλων 

 
Statistics

73 73 73 73 73
0 0 0 0 0

1,3699 3,7397 3,9589 4,0548 2,0548
1,0000 4,0000 4,0000 4,0000 1,0000

1,00 5,00 4,00 4,00 1,00
1,0207 1,1059 ,8239 ,8315 1,4327

Valid
Missing

N

Mean
Median
Mode
Std. Deviation

Ακολουθήθ
ηκε πλαίσιο Περιγραφή Γνωστικά Μεθοδολογία

Αναφορά
προβλήµατος

 
 
                ∆ιάγραµµα συχνοτήτων των µεταβλητών 

0

10

20

30

40

50

60

70

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

FRAME DESCR GNOSTIKA METHOD PROBLEM

 
Σχήµα 4.5.1.  
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Πλαίσιο(frame) 

Το σύνολο των δασκάλων (87,7%) δεν αναφέρθηκε καθόλου στο πλαίσιο 

και ελάχιστο ποσοστό 9% βαθµολογήθηκε µε «καλά –πολύ καλά». Με 

µέση τιµή 1,4 και διάµεσο 1 θα µπορούσαµε να πούµε ότι οι δάσκαλοι 

αδιαφόρησαν για τη µεταβλητή αυτή για το λόγο αυτό δεν µελετάται σε 

σχέση µε τις άλλες µεταβλητές. 

Περιγραφή (descr)  

Πλειοψηφία των δασκάλων ανταποκρίθηκαν ικανοποιητικά στην 

περιγραφή, καθώς το 59% βαθµολογήθηκε µε «καλά –πολύ καλά». Υπάρχει 

όµως και ένα ποσοστό 40% που προφανώς λόγω αδιαφορίας 

βαθµολογήθηκαν χαµηλά µε « ∆εν υπάρχει-µέτρια». Η µέση τιµή 

βαθµολογίας είναι 3,7 µε διάµεσο 4 και κρίνεται αρκετά ικανοποιητική. 

Γνωστικά (gnostika)  

Οι βαθµολογίες στη µεταβλητή αυτή κατανέµονται περίπου κανονικά µε 

την πλειοψηφία, περίπου 68% να έχουν µεσαίες βαθµολογίες, χαµηλή 

βαθµολογία περίπου 3% και υψηλή 28%. Η µέση τιµή είναι 3.95 και η 

διάµεσος 4. 

Μεθοδολογία (method)  

¨Ένα πολύ υψηλό ποσοστό περίπου 74% των δασκάλων εφάρµοσε σωστά 

την µεθοδολογία και αξιολογήθηκε µε «καλά –πολύ καλά».Το ποσοστό 

εκείνων που δεν ακολούθησαν την µεθοδολογία είναι µικρό µόνο 2.7%. Η 

µέση τιµή 4,05 και η διάµεσος 4 είναι η υψηλότερη σε σχέση µε τις άλλες 

µεταβλητές των δασκάλων. 

Αναφορά προβλήµατος (problem)  

Η πλειοψηφία των δασκάλων δεν ανταποκρίθηκε στο θέµα αυτό, περίπου 

59% δεν είχαν καµία αναφορά στην εργασία τους, όσον αφορά την ύπαρξη 

προβληµάτων µε την εφαρµογή της συγκεκριµένης διδακτικής προσέγγισης. 

Η χαµηλή µέση τιµή 2και η διάµεσος 1 επιβεβαιώνει το γεγονός. Βέβαια 

υπάρχει και ένα ποσοστό 20% µε υψηλές βαθµολογίες. 
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Στο σχήµα 4.5.2 έχουµε µια εικόνα των µέσων τιµών των µεταβλητών. 

Είναι φανερό ότι οι εκπαιδευτικοί έχουν την µεγαλύτερη µέση τιµή στη 

µεθοδολογία και τα γνωστικά και ακολουθούν η περιγραφή, η αναφορά 

προβλήµατος και τέλος το πλαίσιο. 

 

Μέση τιµή στις µεταβλητές των

εκπαιδευτικών

Αναφορά προβλήµατος
Μεθοδολογία

Γνωστικά
Περιγραφή

Ακολουθήθηκε πλαίσιο

M
ea

n

5

4

4

3

3

2

2

1

 
        Σχήµα 4.5.2 
 
Οµάδες των δασκάλων ανάλογα µε την επίδοσή τους 

Για να έχουµε µια καλύτερη εικόνα της απόδοσης των δασκάλων, τους 

χωρίσαµε σε τρεις οµάδες, ανάλογα µε τους βαθµούς αξιολόγησης στις 

µεταβλητές. Τα ποσοστά σε κάθε οµάδα φαίνονται στο πίνακα 4.5.3  

Πίνακας 4.5.3: Η απόδοση των δασκάλων 
 

Variable Κακή (1,2) Μέτρια (3) Καλή (4,5) 
Πλαίσιο 83,5 2.6 14.9 
Περιγραφθκά 6,1 17.5 76.4 
Γνωστικά 1,8 21.9 76.3 
Μεθοδολογία 0 13.2 86.9 
Επισ. 
Προβληµάτων 

55,3 10.5 34.2 

 

Η συντριπτική πλειοψηφία των δασκάλων ανήκουν στην «κακή» οµάδα των 

µεταβλητών «πλαίσιο» και «επισήµανση προβληµάτων», ενώ στη «καλή» 

οµάδα ανήκουν µε υψηλά ποσοστά στις µεταβλητές «µεθοδολογία» 

«γνωστικά» και «περιγραφή». 
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Η επίδοση των δασκάλων 
 

Για τις ανάγκες της ανάλυσης δηµιουργήθηκε ένας συνολικός δείκτης 

απόδοσης των δασκάλων, αθροίζοντας τον βαθµό απόδοσης σε καθεµία από 

τις µεταβλητές. Η ανάλυση του δείκτη αυτού ο οποίος παριστάνει την 

επίδοση των δασκάλων έδωσε:  

α) η συνολική απόδοση µπορεί να πάρει τις τιµές από 5 έως 25.  

β) Η µέση απόδοση είναι 15,2 και η τυπική απόκλιση αυτής είναι 3,6.  

γ) Η διάµεσος είναι 15, το 1ο και το 3ο τεταρτηµόριο είναι 12 και 18 

αντίστοιχα και η επικρατούσα τιµή 14. 

δ) Το ιστόγραµµα συχνοτήτων (Σχήµα 4.5.3) δείχνει συµµετρικό. Ενώ, 

σε επίπεδο σηµαντικότητας α=0,05 δεν µπορούµε να απορρίψουµε την 

υπόθεση ότι η κατανοµή είναι κανονική. Σε συνέπεια όλων αυτών των 

χαρακτηριστικών της κατανοµής θα µπορούσαµε να χαρακτηρίσουµε την 

συνολική επίδοση των δασκάλων καλή. 

 

Το ιστόγραµµα του συνολικού δείκτη απόδοσης των δασκάλων 

GOT

22,020,018,016,014,012,010,08,0

GOT

Fr
eq

ue
nc

y

16

14

12

10

8

6

4

2

0

Std. Dev = 3,60  
Mean = 15,2

N = 73,00

 
Σχήµα 4.5.3:  
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Β. Μαθητών 
 
Πίνακας 4.5.4 

        Περιγραφικά µέτρα στις µεταβλητές των µαθητών 

Statistics

73 73 73 73 73
0 0 0 0 0

3,8219 3,7671 3,1507 4,2192 1,9178
4,0000 4,0000 3,0000 4,0000 1,0000

4,00 4,00 3,00 5,00 1,00
1,0047 1,0209 1,3089 ,9316 1,5877

Valid
Missing

N

Mean
Median
Mode
Std. Deviation

Μέτρα
Κωδικοπ
οίηση TABLE

Πίνακες
συχνοτήτωνΠαρουσίαση

 
 
                        ∆ιάγραµµα συχνοτήτων των µεταβλητών 

0
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40
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MEASURES CODING TABLE FREQ PRESEN

 
Σχήµα 4.5.4  

 
Μέτρα (measures)  

Η πλειοψηφία των µαθητών, ποσοστό 48%, ανταποκρίθηκε στις µετρήσεις 

µε υψηλούς βαθµούς (µέση τιµή 3,82). Ένα µικρό ποσοστό µαθητών, 

περίπου 9,6%, δεν είχε παρουσιάσει µετρήσεις στις εργασίες τους ή 

βαθµολογήθηκε µέτρια. 

Κωδικοποίηση (coding) 
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Παρατηρείται ότι στις περισσότερες εργασίες οι βαθµολογίες στην 

κωδικοποίηση είναι «καλά-πολύ καλά» σε ποσοστό 68%. Υπάρχει όµως και 

ένα ποσοστό 11% που δεν έγινε κωδικοποίηση των µεταβλητών.  Η µέση 

τιµή 3,76 και η διάµεσος 4 επιβεβαιώνει την καλή επίδοση. 

Πίνακες διπλής εισόδου( table) 

Η επίδοση στη µεταβλητή αυτή είναι µέτρια µε υψηλές βαθµολογίες µε 

ποσοστό 42% και χαµηλές 32%, η µέση τιµή 3,1 και η διάµεσος 3 

επιβεβαιώνει το γεγονός. 

∆ιαγράµµατα (freq) 

Στη µεταβλητή αυτή οι µαθητές έχουν στην πλειοψηφία (84%) υψηλές 

βαθµολογίες. Η οµάδα µε χαµηλή βαθµολογία «δεν υπάρχει », είναι µικρή 

µε ποσοστό 3%. Στους περισσότερους µαθητές τα σχήµατα ήταν πολύ 

επιµεληµένα, ζωγραφισµένα µε διαφορετικά χρώµατα που έδιναν µια 

ευχάριστη εικόνα στην όλη εργασία. Στη µεταβλητή αυτή παρουσίασαν τη 

µεγαλύτερη µέση τιµή 4,2 και διάµεσο 4. 

Παρουσίαση(presen) 

Όπως προέκυψε από τις εργασίες των µαθητών στη µεταβλητή αυτή 

υστέρησαν. Το ποσοστό των µαθητών που δεν είχαν καµία αναφορά στην 

εργασία τους είναι 72,6% και µόνο ένα ποσοστό 23% ανταποκρίθηκε καλά 

ή πολύ καλά. Η µέση τιµή είναι χαµηλή 1,9 και η διάµεσος 1. 

Στο σχήµα 4.5.5 έχουµε µια εικόνα των µέσων τιµών των µεταβλητών. 

Είναι φανερό ότι οι µαθητές παρουσιάζουν την µεγαλύτερη µέση τιµή στα 

σχήµατα και τις µετρήσεις, ακολουθούν η κωδικοποίηση και οι πίνακες 

διπλής εισόδου και τέλος η παρουσίαση. 
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Μέση τιµή στις µεταβλητές των

 µαθητών

Παρουσίαση
Πίνακες συχνοτήτων

TABLE
Κωδικοποίηση

Μέτρα

M
ea

n

5

4

4

3

3

2

2

 
        Σχήµα 4.5.5 

Οµάδες των µαθητών ανάλογα µε την επίδοσή τους  

Για να έχουµε µια καλύτερη εικόνα της απόδοσης των µαθητών, τους 

χωρίσαµε σε τρεις οµάδες, ανάλογα µε τους βαθµούς αξιολόγησης στις 

µεταβλητές. Οι οµάδες και τα ποσοστά σε κάθε οµάδα φαίνονται στο 

πίνακα 4.5.5  

  

 Πίνακας 4.5.5  Ποσοστά των µαθητών στις οµάδες 

Variable Κακή (1,2) Μέτρια (3) Καλή (4,5) 
Measures 22.8 10.5 66.7 
Coding 23.7 4.4 72.0 
Table 9.6 15.8 74.6 
Freq 6.1 11.4 82.4 
Present 89.5 0.9 9.7 
 

Από τον πίνακα 4.5.5 παρατηρούµε ότι η πλειοψηφία των µαθητών σε 

όλες τα µεταβλητές ανήκει στην «καλή» οµάδα που βαθµολογήθηκαν µε 4 

ή 5. εκτός της µεταβλητής «παρουσίαση» που στη συντριπτική πλειοψηφία 

ανήκουν στην «κακή» οµάδα. 
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Η επίδοση των µαθητών 

Για τις ανάγκες της ανάλυσης δηµιουργήθηκε ένας συνολικός δείκτης 

απόδοσης των µαθητών αθροίζοντας τον βαθµό απόδοσης σε καθεµία από 

τις µεταβλητές. Η ανάλυση του δείκτη αυτού, ο οποίος παριστάνει την 

επίδοση των µαθητών έδωσε τα παρακάτω: 

α) Η συνολική απόδοση µπορεί να πάρει τις τιµές από 5 έως 25.  

β) Η µέση απόδοση είναι 16,9 και η τυπική απόκλιση αυτής είναι 3,77.  

γ) Η διάµεσος είναι 16, το 1ο και το 3ο τεταρτηµόριο είναι 14 και 19 

αντίστοιχα και η επικρατούσα τιµή  16.  

δ) Το ιστόγραµµα συχνοτήτων δείχνει έντονη   ασυµµετρία και σε 

επίπεδο σηµαντικότητας α=0,05 µπορούµε να απορρίψουµε την υπόθεση 

ότι η κατανοµή είναι κανονική.  

Ως συνέπεια της ερµηνείας όλων αυτών των χαρακτηριστικών της 

κατανοµής θα µπορούσαµε να χαρακτηρίσουµε την συνολική επίδοση των 

µαθητών αρκετά καλή. 

 

Το ιστόγραµµα του συνολικού δείκτη απόδοσης των µαθητών 

GOS

25,022,520,017,515,012,510,07,55,0
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Σχήµα 4.5.6:   
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4.5.2 Ανάλυση των ανεξάρτητων µεταβλητών µε τις εξαρτηµένες 

Για την περαιτέρω διερεύνηση των µεταβλητών έγιναν πίνακες συνάφειας 

και έγινε κατάλληλος έλεγχος για την ύπαρξη στατιστικά σηµαντικών 

διαφορών στη συµπεριφορά των µεταβλητών. 

4.5.2.1 Συσχέτιση των µεταβλητών µε την τάξη 

Α. ∆ασκάλων 

∆ιαφοροποίηση της µέσης επίδοσης

των εκπαιδευτικών ως πρός τη τάξη

Τάξη

43

M
ea

n

4,5

4,0

3,5

3,0

2,5

2,0

1,5

1,0

,5

Ακολουθήθηκε πλαίσιο

Περιγραφή

Γνωστικά

Μεθοδολογία

Αναφορά προβλήµατος

 
          Σχήµα 4.5.7 
Όπως προκύπτει από το σχήµα 4.5.7 αλλά και από τους πίνακες συνάφειας 

στο παράρτηµα Α δεν προκύπτει σηµαντική διαφοροποίηση ως προς την 

επίδοση των εκπαιδευτικών σε σχέση µε τη τάξη. Η επίδοση και στις δύο 

τάξεις είναι περίπου ίδια µε καλύτερη τη µεθοδολογία και ακολουθούν τα 

γνωστικά, περιγραφή, αναφορά προβλήµατος και τέλος το πλαίσιο.  
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Β. Των µαθητών 

  

∆ιαφοροποίηση της µέσης επίδοσης

των µαθητών ως προς  τη τάξη

Τάξη

43

M
ea

n

4,5

4,0

3,5

3,0

2,5

2,0

1,5

Μέτρα

Κωδικοποίηση

TABLE

Πίνακες συχνοτήτων

Παρουσίαση

 
         Σχήµα 4.5.8 
Από τον έλεγχο που έγινε µε πίνακες συνάφειας (παράρτηµα Α) για την 

ύπαρξη διαφορών στις µεταβλητές των µαθητών ανάµεσα στις δύο τάξεις 

προκύπτουν µικρές διαφοροποιήσεις και αυτό επιβεβαιώνεται και στο 

σχήµα 4.5.8. Για τη µεταβλητή « πίνακες διπλής εισόδου» ο έλεγχος µε το 

test Mann-Whitney U δίνει στατιστικά σηµαντική διαφορά ως προς τη 

διαφορά των µέσων µε p=0,05 . 
4.5.2.2 Συσχέτιση των µεταβλητών µε το µέγεθος τάξης 

Α. Των δασκάλων 

Από τους πίνακες συνάφειας (παράρτηµα Α) και το σχήµα 4.5.9 

παρατηρούµε πολύ µικρές διαφοροποιήσεις  των µέσων τιµών των 

µεταβλητών των δασκάλων σε τµήµατα « έως 20» και «20 και πάνω» µε 

ελαφρώς καλύτερη τη δεύτερη κατηγορία .  

Στη κατηγορία « έως 20» οι δάσκαλοι αποδίδουν καλύτερα στη 

µεθοδολογία και στη συνέχεια στην περιγραφή, τα γνωστικά, την 

επισήµανση προβληµάτων και τέλος το πλαίσιο. Η ίδια σειρά 

παρουσιάζεται και στην άλλη κατηγορία «20 και πάνω» . 
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∆ιαφοροποίηση της µέσης επίδοσης

εκπαιδευτικών ως προς το µέγεθος τάξης

Κατηγορία τάξης

21++Εως 20

M
ea

n

4,5

4,0

3,5

3,0

2,5

2,0

1,5

1,0

,5

Ακολουθήθηκε πλαίσιο

Περιγραφή

Γνωστικά

Μεθοδολογία

Αναφορά προβλήµατος

 
Σχήµα 4.5.9 
 

Β. Των µαθητών 

Σε κάθε κατηγορία ξεχωριστά η σειρά αξιολόγησης είναι η ίδια, µε 

καλύτερη τη µεταβλητή «διαγράµµατα» και ακολουθούν οι «µετρήσεις», η 

«κωδικοποίηση», «πίνακες» και η «παρουσίαση». (σχήµα 4.5.10). ∆εν 

προέκυψε στατιστικά σηµαντική διαφορά για καµία από τις µεταβλητές.  

 

∆ιαφοροποίηση της µέσης επίδοσης

των µαθητών ως προς  το µέγεθος τάξης

Κατηγορία τάξης

21++Εως 20

M
ea

n

5,0

4,5

4,0

3,5

3,0

2,5

2,0

1,5

Μέτρα

Κωδικοποίηση

TABLE

Πίνακες συχνοτήτων

Παρουσίαση

 
 
       Σχήµα 4.5.10 
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4.5.2.3 Συσχέτιση των µεταβλητών µε την περιοχή 

Α. Των δασκάλων 

 
∆ιαφοροποίηση της µέσης επίδοσης

εκπαιδευτικών ως προς τη περιοχή

Περιοχή

Ηµιαστ.-ΑγροτικάΑστικά

M
ea

n

5

4

3

2

1

0

Ακολουθήθηκε πλαίσιο

Περιγραφή

Γνωστικά

Μεθοδολογία

Αναφορά προβλήµατος

 
Σχήµα 4.5.11 

Όπως προκύπτει από τους πίνακες συνάφειας και το σχήµα 4.5.11 η 

συµπεριφορά είναι περίπου ίδια για όλες τις µεταβλητές. Σε κάθε περιοχή 

χωριστά καλύτερη επίδοση έχουµε στη µεθοδολογία και στη συνέχεια στην 

περιγραφή, τα γνωστικά τη επισήµανση προβληµάτων και το πλαίσιο. 

Ανάµεσα στις δύο περιοχές παρουσιάζονται µικρές διαφοροποιήσεις και δεν 

παρουσιάζεται στατιστικά σηµαντική διαφορά. 

Β. Των µαθητών 

∆ιαφοροποίηση της µέσης επίδοσης

µαθητών ως προς τη περιοχή

Περιοχή

Ηµιαστ.-ΑγροτικάΑστικά

M
ea

n

4,5

4,0

3,5

3,0

2,5

2,0

1,5

1,0

Μέτρα

Κωδικοποίηση

TABLE

Πίνακες συχνοτήτων

Παρουσίαση

 
          Σχήµα 4.5.12 
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Ανάµεσα στις δύο περιοχές παρατηρούµε 4.5.12 την ελαφρώς καλύτερη 

επίδοση των µαθητών στις αστικές περιοχές σε σχέση µε τις ηµιαστικές 

αγροτικές για τις µεταβλητές «µετρήσεις» και «διαγράµµατα», 

«κωδικοποίηση» και «παρουσίαση». Από τον έλεγχο για την ύπαρξη 

στατιστικά σηµαντικών διαφορών µε το test Mann-Whitney προκύπτει 

διαφορά µόνο για τη µεταβλητή «παρουσίαση» µε p=0,08 . 

 

4.5.3 Μελέτη των εξαρτηµένων µεταβλητών 

∆ιερεύνηση των µεταβλητών των δασκάλων και των µαθητών.  

Η ανάλυση των 10 εξαρτηµένων µεταβλητών από τις οποίες 5 είναι των 

µαθητών και 5 των δασκάλων και στις οποίες βαθµολογήθηκαν από  1 έως 

5, ανάλογα µε την απόδοσή τους, έγινε µε εφαρµογή της µεθόδου της 

«Παραγοντικής Ανάλυσης Αντιστοιχιών». 

Από τους 10 παραγόµενους παραγοντικούς άξονες επιλέχθηκαν για 

περαιτέρω ανάλυση οι δύο πρώτοι µε ιδιοτιµές µεγαλύτερες από τη µέση 

τιµή των ιδιοτιµών. Ο πρώτος άξονας µε ιδιοτιµή 0,4949 ερµηνεύει το 

23,500% της ολικής αδράνειας των µεταβλητών, ενώ ο δεύτερος άξονας µε 

ιδιοτιµή 0,2775 ερµηνεύει το 13,170% της ολικής αδράνειας. Συνεπώς το 

επίπεδο που ορίζουν οι δύο πρώτοι άξονες ερµηνεύει το 36,670% της 

ολικής αδράνειας, ένα σηµαντικό ποσοστό. 
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 Σχήµα 4.5.13: Η συνεισφορά των µεταβλητών 

στον 1ο άξονα 
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Σχήµα 4.5.14 : Η συνεισφορά των 

µεταβλητών στο 2ο άξονα 
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Τη συνεισφορά των µεταβλητών στους δύο παραγοντικούς άξονες 

παρατηρούµε στα σχήµατα 4.5.13 και 4.5.14. Για τον πρώτο άξονα 

παρατηρούµε  τη διαβάθµιση των τιµών από τα αριστερά προς τα δεξιά. 

Χαµηλές τιµές του άξονα αντιστοιχούν σε µη αναφορά και υψηλές τιµές σε 

΅καλά-πολύ καλά¨. Οι τρεις µεταβλητές gnostika, method, descr των 

δασκάλων έχουν υψηλά φορτία σε αντίθεση µε την µεταβλητή problem, 

frame. Όµοια για τους µαθητές οι µεταβλητές freq, measures, table και 

coding έχουν υψηλά φορτία σε αντίθεση µε την µεταβλητή present που η 

συνεισφορά είναι ελάχιστη. Γενικά, ο πρώτος άξονας µπορούµε να 

θεωρήσουµε ότι εκφράζει µια σύνθετη µεταβλητή, η οποία προσδιορίζει τη 

γραµµικότητα των τιµών αξιολόγησης των δασκάλων και των µαθητών, 

δηλαδή µπορεί να χαρακτηριστεί ως ένας σταθµισµένος δείκτης απόδοσης. 

Ο δεύτερος άξονας παρατηρούµε ότι έχει αντίστοιχη εικόνα µε τον 

πρώτο άξονα. Χαµηλές τιµές του άξονα αντιστοιχούν σε αξιολόγηση ΅δεν 

υπάρχει, µέτρια, σχεδόν καλά¨ και υψηλές τιµές σε ¨πολύ καλά¨ Γενικά, ο 

δεύτερος άξονας µπορεί να χαρακτηριστεί ως ένας σταθµισµένος δείκτης 

αντιθέσεων της απόδοσης σε σχέση µε  τις δέκα µεταβλητές. 
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Discrimination Measures
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METHOD

GNOSTIKA

Σχήµα 4.5.15 : Οι µεταβλητές στον δισδιάστατο χώρο που ορίζουν οι δύο πρώτοι 

άξονες 

 

 

Απεικονίζοντας τις δέκα µεταβλητές στο επίπεδο των δύο πρώτων 

παραγοντικών αξόνων (σχήµα 4.5.15) παρατηρούµε ότι σχηµατίζονται 3 

οµάδες ανάλογα µε την επίδοσή τους. Η πρώτη οµάδα αποτελείται από την 

µεθοδολογία τα γνωστικά και τα σχήµατα, όπου η επίδοση είναι πολύ καλή. 

Η δεύτερη οµάδα αποτελείται από την περιγραφή τις µετρήσεις και την 

κωδικοποίηση που είναι καλή και τέλος η τρίτη οµάδα αποτελείται από τις 

µεταβλητές πίνακες, παρουσίαση, πρόβληµα και πλαίσιο, όπου η επίδοση 

είναι χαµηλή. Είναι φανερό ότι οι εκπαιδευτικοί ύστερα από την 

επιµόρφωση ανταποκρίθηκαν πολύ καλά στη µεθοδολογία και τα γνωστικά, 

αλλά κατηύθυναν τους µαθητές στη παρουσίαση της εργασίας µε σχήµατα 

και λιγότερο στη διαδικασία, δηλαδή, στις µετρήσεις, τους πίνακες, την 

κωδικοποίηση και ακόµα λιγότερο στη παρουσίαση και το σχολιασµό τη 

εργασίας γραπτώς.   
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Ιεραρχική Ταξινόµηση 

 

Στη συνέχεια έγινε ιεραρχική ταξινόµηση κατά αύξουσα ιεραρχία για τη 

διερεύνηση της ύπαρξης οµάδων στις µεταβλητές και την επιβεβαίωση των 

οµάδων όπως προέκυψαν από τη παραγοντική ανάλυση αντιστοιχιών. 

 

 

* * * * * H I E R A R C H I C A L  C L U S T E R   A N A L Y S I S * 
* * * * * 
 
 
 Dendrogram using Average Linkage (Between Groups) 
 
                         Rescaled Distance Cluster Combine 
 
    C A S E      0         5        10        15        20        25
  Label     Num  +---------+---------+---------+---------+---------+
 
  GNOSTIKA    3   òø 
  METOD       4   òôòòòø 
  DESCR       2   ò÷   ùòø 
  MEASURES    6   òòòòòú ùòòòòòòòòòòòø 
  FREQ        9   òòòòò÷ ó           ùòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòø
  CODING      7   òòòòòòò÷           ó                             ó
  TABLE       8   òòòòòòòòòòòòòòòòòòò÷                             ó
  FRAME       1   òòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòûòø                     ó
  PROBLEM     5   òòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòò÷ ùòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòò÷
  PRESEN     10   òòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòò÷ 
 

Σχήµα 4.5.16 

 
 

Στο δενδροδιάγραµµα  του σχήµατος 4.5.16 παρατηρούµε ότι µία 

συµπαγή οµάδα που αποτελείται από τις µεταβλητές πλαίσιο, πρόβληµα 

των δασκάλων και της µεταβλητής –παρουσίαση- των µαθητών, στις οποίες 

η επίδοση δασκάλων και µαθητών είναι πολύ χαµηλή και από όπου 

συµπεραίνουµε την έλλειψη πρωτοβουλιών από µέρους των δασκάλων και 
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το γεγονός ότι δεν κατηύθυναν τους µαθητές στην παρουσίαση της 

εργασίας και το σχολιασµό των µαθητών γραπτώς. 

Θα µπορούσαµε να θεωρήσουµε ότι υπόλοιπες µεταβλητές ανήκουν στην 

δεύτερη οµάδα στην οποία υπάρχουν υποοµάδες περισσότερο συµπαγείς. 

Στην πρώτη συµπαγή υποοµάδα ανήκουν οι µεταβλητές των δασκάλων 

γνωστικά, µεθοδολογία και περιγραφικά οι οποίες συνδέονται στην δεύτερη 

υποοµάδα περισσότερο µε τις µεταβλητές των µαθητών µετρήσεις και 

σχήµατα και στην τρίτη υποοµάδα  συνδέονται λιγότερο µε τις µεταβλητές 

των µαθητών κωδικοποίηση και τους πίνακες 

Άρα, λοιπόν, και µε την ιεραρχική ταξινόµηση επιβεβαιώνουµε τον 

σχολιασµό που είχαµε από την παραγοντική ανάλυση αντιστοιχιών για την 

ύπαρξη των οµάδων των µεταβλητών. 
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 4.6 Τα αποτελέσµατα της έρευνας µετά τη στατιστική 

επεξεργασία για τις Ε-ΣΤ τάξεις. 

Στην παρούσα παράγραφο γίνεται αξιολόγηση του έργου 115 δασκάλων και 

των 1544 µαθητών τους µέσω των εργασιών που προέκυψαν από τις 

κατευθυνόµενες εργασίες για τη διδακτική προσέγγιση εννοιών 

Στατιστικής. 

4.6.1 Περιγραφική στατιστική ανάλυση 

Η περιγραφική ανάλυση περιλαµβάνει τους πίνακες συχνοτήτων, τα 

ποσοστά και τα αντίστοιχα διαγράµµατα των ανεξαρτήτων και των 

εξαρτηµένων µεταβλητών. Οι κατανοµές συχνοτήτων όλων των µεγεθών 

του αρχείου παρουσιάζονται µε πίνακες και διαγράµµατα. Η µελέτη αυτών 

των περιγραφικών στοιχείων οδηγεί σε εξαιρετικά χρήσιµα συµπεράσµατα 

για το είδος και τη φύση των µετρήσεων.  

  

• Ανεξάρτητες µεταβλητές 

Πίνακας 4.6.1 

          Πίνακας συχνοτήτων ανεξάρτητων µεταβλητών 

  27 23,5% 108 93,9%
  88 76,5% 7 6,1%

69 60,0%     
46 40,0%     

1
2
5
ΣΤ

Count %
Τάξη

Count %
Περιοχή

Count %
Κατηγορία τάξης

 
 
Από τις 115 συνολικά διδασκαλίες οι 69 (60%) εφαρµόσθηκαν στη Ε΄ τάξη 

και οι 46 ( 40%) στη ΣΤ΄ τάξη. Η εφαρµογή του προγράµµατος στα 

ηµιαστ-αγροτικά είχε µια υπεροχή 88(76,5% )σε σχέση µε τα  αστικά 

27(23,5%). Ο χωρισµός ως προς το πλήθος των µαθητών κάθε τάξης έδωσε 

στην οµάδα «έως 20» ποσοστό 93,9% και στην οµάδα «21 και πάνω» 6,1% 

στο σύνολο. Παρατηρούµε ότι σχεδόν στο σύνολο οι τάξεις είναι 

ολιγοµελείς και ιδιαίτερα στις ηµιαστικές-αγροτικές περιοχές.  
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• Εξαρτηµένες Μεταβλητές  

Α. ∆ασκάλων 

Πίνακας 4.6.2 

      Περιγραφικά µέτρα στις µεταβλητές των δασκάλων 

 

Statistics

115 115 115 115 115
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1,0000 4,0000 4,0000 5,0000 1,0000
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          ∆ιάγραµµα συχνοτήτων των µεταβλητών 
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Σχήµα 4.6.1  

 
 
Πλαίσιο(frame) 

Ένα µεγάλο ποσοστό των δασκάλων (54,8%) δεν αναφέρθηκε καθόλου στο 

πλαίσιο και µόνο µικρό ποσοστό 15,6% βαθµολογήθηκε µε «καλά –πολύ 

καλά». Με µέση τιµή 1,55 και διάµεσο 1 θα µπορούσαµε να πούµε ότι οι 

δάσκαλοι αδιαφόρησαν για τη µεταβλητή αυτή. 

Περιγραφή (descr)   

Πλειοψηφία των δασκάλων ανταποκρίθηκαν πολύ ικανοποιητικά στην 

περιγραφή, το 75,7% βαθµολογήθηκε µε «καλά –πολύ καλά». Υπάρχει 
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όµως και ένα µικρό ποσοστό 6,1% που προφανώς λόγω αδιαφορίας 

αξιολογήθηκαν «µέτρια». Η µέση τιµή βαθµολογίας είναι 4,09 µε διάµεσο 4 

είναι πολύ ικανοποιητική. 

Γνωστικά (gnostika)  

Οι βαθµολογίες στην µεταβλητή αυτή κατανέµονται περίπου κανονικά µε 

την πλειοψηφία περίπου 64,3% να έχουν µεσαίες βαθµολογίες, χαµηλή 

βαθµολογία περίπου 2% και υψηλή 33,9%. Η µέση τιµή είναι 4,07 και η 

διάµεσος 4 είναι αρκετά ικανοποιητική. 

Μεθοδολογία (method)  

¨Ένα πολύ υψηλό ποσοστό περίπου 87% των δασκάλων εφάρµοσε σωστά 

την µεθοδολογία και αξιολογήθηκε µε «καλά –πολύ καλά». ∆εν υπάρχει 

ποσοστό που δεν ακολούθησε τη µεθοδολογία ή που αξιολογήθηκε µέτρια. 

Η µικρότερη τιµή αξιολόγησης αντιστοιχεί στο σχεδόν καλά µε µικρό µόνο 

ποσοστό 13% . Η µέση τιµή 4,41 και η διάµεσος 5 είναι η υψηλότερη σε 

σχέση µε τις άλλες µεταβλητές των δασκάλων. 

Αναφορά προβλήµατος (problem)  

Η πλειοψηφία των δασκάλων δεν ανταποκρίθηκε στο θέµα αυτό, περίπου 

54,8% δεν είχαν καµία αναφορά στην εργασία τους, όσον αφορά την 

ύπαρξη προβληµάτων µε την εφαρµογή της συγκεκριµένης διδακτικής 

προσέγγισης. Υπάρχει όµως και ένα ποσοστό 34% που αξιολογήθηκε 

«καλά- πολύ καλά». Η χαµηλή µέση τιµή 2,4 και η διάµεσος 1 επιβεβαιώνει 

το γεγονός.  

 Στο σχήµα 4.6.2 έχουµε µια εικόνα των µέσων τιµών των µεταβλητών. 

Είναι φανερό ότι οι εκπαιδευτικοί έχουν τη µεγαλύτερη µέση τιµή στη 

µεθοδολογία και ακολουθούν τα γνωστικά, η περιγραφή, η αναφορά 

προβλήµατος και τέλος το πλαίσιο. 
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Μέση τιµή των µεταβλητών

των εκπαιδευτικών

Αναφορά προβλήµατος
Μεθοδολογία

Γνωστικά
Περιγραφή

Ακολουθήθηκε πλαίσιο

M
ea

n

5,0

4,5

4,0

3,5

3,0

2,5

2,0

1,5

1,0

 
       Σχήµα 4.6.2 

 

Οµάδες των δασκάλων ανάλογα µε την επίδοση 

Για να έχουµε µια καλύτερη εικόνα της απόδοσης των δασκάλων, τους 

χωρίσαµε σε τρεις οµάδες, ανάλογα µε τους βαθµούς αξιολόγησης στις 

µεταβλητές. Οι οµάδες και τα ποσοστά σε κάθε οµάδα φαίνονται στον 

πίνακα 4.6.3  

Πίνακας 4.6.3  

Ποσοστά δασκάλων στις οµάδες 

Variable Κακή (1,2) Μέτρια (3) Καλή (4,5) 
Frame 83,5 2.6 14.9 
Des 6,1 17.5 76.4 
Gnostika 1,8 21.9 76.3 
Method 0 13.2 86.9 
Problem 55,3 10.5 34.2 

 

Η συντριπτική πλειοψηφία των δασκάλων ανήκουν στην «κακή» οµάδα στη  

µεταβλητή «πλαίσιο» και σε αρκετά µεγάλο ποσοστό στη µεταβλητή 

«επισήµανση προβληµάτων», ενώ στη «καλή» οµάδα ανήκουν µε πολύ 

υψηλά ποσοστά στις µεταβλητές «µεθοδολογία» «γνωστικά» και 

«περιγραφή». 
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Επίδοση των δασκάλων 

Για τις ανάγκες της ανάλυσης δηµιουργήθηκε ένας συνολικός δείκτης 

απόδοσης των δασκάλων, αθροίζοντας τον βαθµό απόδοσης σε καθένα από 

τα επιµέρους χαρακτηριστικά. Η ανάλυση των πέντε µεταβλητών, οι οποίες 

αναπαριστούν την απόδοση των δασκάλων, έδωσε τα παρακάτω: 

 α) η συνολική απόδοση µπορεί να πάρει τις τιµές από 5 έως 25.  

β) Η µέση απόδοση είναι 16,5 και η τυπική απόκλιση αυτής είναι 3,39. 

γ) Ενώ, η διάµεσος είναι 16 και η επικρατούσα τιµή 17.  

δ) Το ιστόγραµµα συχνοτήτων ( Σχήµα 4.6.3) δείχνει συµµετρικό. Ενώ, 

σε επίπεδο σηµαντικότητας α=0,05 δεν µπορούµε να απορρίψουµε την 

υπόθεση ότι η κατανοµή είναι κανονική.  

Ως συνέπεια όλων αυτών των χαρακτηριστικών της κατανοµής θα 

µπορούσαµε να χαρακτηρίσουµε την συνολική επίδοση των δασκάλων   

αρκετά καλή. 

 Το ιστόγραµµα συχνοτήτων του δείκτη επίδοσης 

GOT

26.024.022.020.018.016.014.012.010.0

30

20

10

0

Std. Dev = 3.39  
Mean = 16.5

N = 114.00

 
     Σχήµα 4.6.3   
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Β. Μαθητών 

Πίνακας 4.6.4 

Περιγραφικά µέτρα στις µεταβλητές των µαθητών 

Statistics

115 115 115 115 114
0 0 0 0 1

3,6174 3,7652 3,9478 4,2783 1,3860
4,0000 5,0000 4,0000 5,0000 1,0000

5,00 5,00 5,00 5,00 1,00
1,5366 1,5968 1,1983 1,1282 1,1484

Valid
Missing

N

Mean
Median
Mode
Std. Deviation

Μέτρα
Κωδικοπ
οίηση TABLE

Πίνακες
συχνοτήτωνΠαρουσίαση

 
 
 

∆ιάγραµµα συχνοτήτων των µεταβλητών 
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MEASURES CODING TABLE FREQ PRESEN

 
Σχήµα 4.6.4 

 
 
Μέτρα (measures)  

Η πλειοψηφία των µαθητών, ποσοστό 66,9% ανταποκρίθηκε στις µετρήσεις 

µε υψηλούς βαθµούς «καλά-πολύ καλά». Όµως ένα αρκετά µεγάλο 

ποσοστό µαθητών περίπου 22,6% δεν είχε παρουσιάσει µετρήσεις στις 

εργασίες τους ή βαθµολογήθηκε µέτρια. Η µέση τιµή είναι 3,6 και η 

διάµεσος 4 είναι ικανοποιητική. 
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Κωδικοποίηση (coding)   

Παρατηρείται ότι στις περισσότερες εργασίες οι βαθµολογίες στην 

κωδικοποίηση είναι «καλά-πολύ καλά» σε ποσοστό 71,3%. Υπάρχει όµως 

και ένα ποσοστό 21,7% που δεν έγινε κωδικοποίηση των µεταβλητών.  Η 

µέση τιµή 3,76 και η διάµεσος 5 επιβεβαιώνει τη καλή επίδοση. 

Πίνακες διπλής εισόδου( table) 

Η επίδοση στη µεταβλητή αυτή είναι αρκετά καλή µε υψηλές βαθµολογίες 

σε ποσοστό 73,9% και χαµηλές 26,1% . Η µέση τιµή 3,94 και η διάµεσος 4 

επιβεβαιώνει το γεγονός. 

∆ιαγράµµατα (freq) 

Στη µεταβλητή αυτή οι µαθητές έχουν στην πλειοψηφία (81,7%) υψηλές 

βαθµολογίες. Η οµάδα µε χαµηλή βαθµολογία «δεν υπάρχει » είναι µικρή 

µε ποσοστό 7%. Στους περισσότερους µαθητές τα σχήµατα ήταν πολύ 

επιµεληµένα, ζωγραφισµένα µε διαφορετικά χρώµατα που έδιναν µια 

ευχάριστη εικόνα στην όλη εργασία. Στη µεταβλητή αυτή παρουσίασαν τη 

µεγαλύτερη µέση τιµή 4,27 και διάµεσο 5. 

Παρουσίαση(presen) 

Όπως προέκυψε από τις εργασίες των µαθητών, στη µεταβλητή αυτή 

υστέρησαν. Το ποσοστό των µαθητών που δεν είχαν καµία αναφορά στην 

εργασία τους είναι 88,7% και µόνο ένα ποσοστό 10% ανταποκρίθηκε καλά 

ή πολύ καλά. Η µέση τιµή είναι χαµηλή 1,38 και η διάµεσος 1. 

Στο σχήµα 4.6.5 έχουµε µια εικόνα των µέσων τιµών των µεταβλητών. 

Είναι φανερό ότι οι  µαθητές  έχουν την µεγαλύτερη µέση τιµή στα 

“σχήµατα¨ και ακολουθούν οι ¨πίνακες διπλής εισόδου¨, ¨κωδικοποίηση¨, 

¨µετρήσεις¨ και τέλος η ¨παρουσίαση¨. 
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Μέση τιµή των µεταβλητών

των µαθητών

Παρουσίαση
Πίνακες συχνοτήτων

TABLE
Κωδικοποίηση

Μέτρα

M
ea

n

4,5

4,0

3,5

3,0

2,5

2,0

1,5

1,0

 
 
      Σχήµα 4.6.5 

Οµάδες των µαθητών ανάλογα µε την επίδοση 

Για να έχουµε µια καλύτερη εικόνα της απόδοσης των µαθητών, τους 

χωρίσαµε σε τρεις οµάδες, ανάλογα µε τους βαθµούς αξιολόγησης στις 

µεταβλητές. Οι οµάδες και τα ποσοστά σε κάθε οµάδα φαίνεται στο πίνακα 

4.6.6 

Πίνακας 4.6.5 

Ποσοστά των µαθητών στις οµάδες 

Variable Κακή (1,2) Μέτρια (3) Καλή 
(4,5) 

Measures 22.8 10.5 66.7 
Coding 23.7 4.4 72.0 
Table 9.6 15.8 74.6 
Freq 6.1 11.4 82.4 
Present 89.5 0.9 9.7 

 

Από τον πίνακα 4.6.5 παρατηρούµε ότι η πλειοψηφία των µαθητών σε 

όλες τα µεταβλητές ανήκει στη «καλή» οµάδα που βαθµολογήθηκαν µε 4 ή 

5. εκτός της µεταβλητής «παρουσίαση» που στην συντριπτική πλειοψηφία 

ανήκουν στην «κακή» οµάδα. 
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Η επίδοση των µαθητών 

Για τις ανάγκες της ανάλυσης δηµιουργήθηκε ένας συνολικός δείκτης 

απόδοσης των µαθητών, αθροίζοντας τον βαθµό απόδοσης των µαθητών σε 

καθένα από τα επιµέρους χαρακτηριστικά.  

Η ανάλυση του δείκτη αυτού έδωσε:  

α) Η συνολική απόδοση µπορεί να πάρει τις τιµές από 5 έως 25.  

β) Η µέση απόδοση είναι 17 και η τυπική απόκλιση αυτής είναι 4.55.  

γ) Ενώ, η διάµεσος είναι 18 και η επικρατούσα τιµή 21.  

δ) Το ιστόγραµµα συχνοτήτων δείχνει έντονη αριστερή ουρά. Ενώ, σε 

επίπεδο σηµαντικότητας α=0,05 µπορούµε να απορρίψουµε την υπόθεση 

ότι η κατανοµή είναι κανονική.  

Ως συνέπεια της ερµηνείας όλων αυτών των χαρακτηριστικών της 

κατανοµής θα µπορούσαµε να χαρακτηρίσουµε την συνολική επίδοση των 

µαθητών  αρκετά καλή. 

 

GOS

25.022.520.017.515.012.510.07.55.0

50

40

30

20

10

0

Std. Dev = 4.55  
Mean = 17.0

N = 114.00

 
Σχήµα 4.6.6: Το ιστόγραµµα του συνολικού δείκτη απόδοσης 
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4.6.2 Ανάλυση των ανεξάρτητων µεταβλητών µε τις εξαρτηµένες 
 

4.6.2.1 Συσχέτιση των µεταβλητών µε την τάξη 

Α. ∆ασκάλων 

 
∆ιαφοροποίηση της µέσης επίδοσης των

 εκπαιδευτικών ως προς τη τάξη

Τάξη

ΣΤ5

M
ea

n

5

4

3

2

1

Ακολουθήθηκε πλαίσιο

Περιγραφή

Γνωστικά

Μεθοδολογία

Αναφορά προβλήµατος

 
 
Σχήµα 4.6.7 

Όπως προκύπτει από το σχήµα 4.6.7, αλλά και από τους πίνακες συνάφειας 

παράρτηµα Α δεν προκύπτει σηµαντική διαφοροποίηση ως προς την 

επίδοση των εκπαιδευτικών σε σχέση µε την τάξη. Η επίδοση και στις δύο 

τάξεις είναι περίπου ίδια µε καλύτερη τη µεθοδολογία και ακολουθούν, η 

περιγραφή, τα γνωστικά, αναφορά προβλήµατος και τέλος το πλαίσιο. Ο 

έλεγχος µε το test Mann-Whitney U δε δίνει στατιστικά σηµαντική διαφορά 

για καµία από τις µεταβλητές. 
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Β. Των µαθητών 

 
∆ιαφοροποίηση της µέσης επίδοσης των

 µαθητών ως προς τη τάξη

Τάξη

ΣΤ5

M
ea

n

5

4

3

2

1

0

Μέτρα

Κωδικοποίηση

TABLE

Πίνακες συχνοτήτων

Παρουσίαση

 
       Σχήµα 4.6.8 

Από τον έλεγχο πού έγινε µε πίνακες συνάφειας για την ύπαρξη διαφορών 

στις µεταβλητές των µαθητών ανάµεσα στις δύο τάξεις προκύπτουν µικρές 

διαφοροποιήσεις.(Σχήµα 4.6.8). Και στις δύο τάξεις η σειρά αξιολόγησης 

είναι: ∆ιαγράµµατα, πίνακες διπλής εισόδου, κωδικοποίηση, µετρήσεις και 

τέλος η παρουσίαση. Ο έλεγχος µε το test Mann-Whitney U δεν δίνει 

στατιστικά σηµαντική διαφορά ως προς τη διαφορά των µέσων.   
4.6.2.2 Συσχέτιση των µεταβλητών µε το µέγεθος τάξης 

Α. Των δασκάλων 

Από τους πίνακες συνάφειας  και το σχήµα 4.6.9 παρατηρούµε πολύ µικρές 

διαφοροποιήσεις  των µέσων τιµών των µεταβλητών των δασκάλων σε 

τµήµατα « έως 20» και «20 και πάνω» µε ελαφρώς καλύτερη τη δεύτερη 

κατηγορία .  

Στην κατηγορία «έως 20» οι δάσκαλοι αποδίδουν καλύτερα στη 

µεθοδολογία και στη συνέχεια στην περιγραφή, τα γνωστικά, τη 

επισήµανση προβληµάτων και τέλος το πλαίσιο. Η ίδια σειρά 

παρουσιάζεται και στην άλλη κατηγορία «20 και πάνω . Ο έλεγχος µε το 

test Mann-Whitney U δε δίνει στατιστικά σηµαντική διαφορά ως προς τη 

διαφορά των µέσων.   
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∆ιαφοροποίηση της µέσης επίδοσης

εκπαιδευτικών ως προς το µέγεθος τάξης

Κατηγορία τάξης

21++Εως 20

M
ea

n

4,5

4,0

3,5

3,0

2,5

2,0

1,5

1,0

,5

Ακολουθήθηκε πλαίσιο

Περιγραφή

Γνωστικά

Μεθοδολογία

Αναφορά προβλήµατος

 
Σχήµα 4.6.9 

 
Β. Των µαθητών 

Σε κάθε κατηγορία ξεχωριστά η σειρά αξιολόγησης είναι η ίδια, µε 

καλύτερη τη µεταβλητή «διαγράµµατα» και ακολουθούν οι «µετρήσεις», η 

«κωδικοποίηση», «πίνακες» και η «παρουσίαση». (σχήµα 4.6.10). ∆εν 

προέκυψε στατιστικά σηµαντική διαφορά για καµία από τις µεταβλητές. 

∆ιαφοροποίηση της µέσης επίδοσης

των µαθητών ως προς  το µέγεθος τάξης

Κατηγορία τάξης

21++Εως 20

M
ea

n

5,0

4,5

4,0

3,5

3,0

2,5

2,0

1,5

Μέτρα

Κωδικοποίηση

TABLE

Πίνακες συχνοτήτων

Παρουσίαση

      Σχήµα: 4.6.10 
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4.6.2.3 Συσχέτιση των µεταβλητών µε την περιοχή 

Α. Των δασκάλων 

∆ιαφοροποίηση της µέσης επίδοσης των

 εκπαιδευτικών ως προς τη περιοχή

Περιοχή

Ηµιαστ.-ΑγροτικάΑστικά

M
ea

n

5,0

4,5

4,0

3,5

3,0

2,5

2,0

1,5

1,0

Ακολουθήθηκε πλαίσιο

Περιγραφή

Γνωστικά

Μεθοδολογία

Αναφορά προβλήµατος

 
 
     Σχήµα 4.6.11 

Όπως προκύπτει από τους πίνακες συνάφειας και το σχήµα 4.6.11 η 

συµπεριφορά είναι περίπου ίδια για όλες τις µεταβλητές. Σε κάθε περιοχή 

χωριστά καλύτερη επίδοση έχουµε στη µεθοδολογία και στη συνέχεια στη 

περιγραφή, τα γνωστικά τη επισήµανση προβληµάτων και το πλαίσιο. 

Ανάµεσα στις δύο περιοχές παρουσιάζονται µικρές διαφοροποιήσεις και δεν 

παρουσιάζεται στατιστικά σηµαντική διαφορά. 

Β. Των µαθητών 

∆ιαφοροποίηση της µέσης επίδοσης των

 µαθητών ως προς τη περιοχή

Περιοχή

Ηµιαστ.-ΑγροτικάΑστικά

M
ea

n

5,0

4,5

4,0

3,5

3,0

2,5

2,0

1,5

1,0

Μέτρα

Κωδικοποίηση

TABLE

Πίνακες συχνοτήτων

Παρουσίαση

 
    Σχήµα 4.6.12 
Ανάµεσα στις δύο περιοχές παρατηρούµε, σχήµα 4.6.12, την ελαφρώς 

καλύτερη επίδοση των µαθητών στις αστικές περιοχές σε σχέση µε τις 
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ηµιαστικές αγροτικές για τις µεταβλητές «µετρήσεις» και «διαγράµµατα», 

«κωδικοποίηση» και «παρουσίαση». Από τον έλεγχο για την ύπαρξη 

στατιστικά σηµαντικών διαφορών µε το test Mann-Whitney δεν προκύπτει 

διαφορά για τις µέσες τιµές. 

 

4.6.3 Μελέτη των εξαρτηµένων µεταβλητών 

 ∆ιερεύνηση των µεταβλητών των δασκάλων και των µαθητών.  

 

Η ανάλυση των 10 εξαρτηµένων µεταβλητών από τις οποίες 5 είναι των 

µαθητών και 5 των δασκάλων και στις οποίες βαθµολογήθηκαν από  1 έως 

5, ανάλογα µε την απόδοσή τους, έγινε µε εφαρµογή της µεθόδου της 

«Παραγοντικής Ανάλυσης Αντιστοιχιών». 

Από τους 10 παραγόµενους παραγοντικούς άξονες επιλέχθηκαν, για 

περαιτέρω ανάλυση, οι δύο πρώτοι µε ιδιοτιµές µεγαλύτερες από τη µέση 

τιµή των ιδιοτιµών. Ο πρώτος άξονας µε ιδιοτιµή 0,498 ερµηνεύει το 25,3% 

της ολικής αδράνειας των µεταβλητών, ενώ ο δεύτερος άξονας µε ιδιοτιµή 

0,276 ερµηνεύει το 14% της ολικής αδράνειας. Συνεπώς το επίπεδο που 

ορίζουν οι δύο πρώτοι άξονες ερµηνεύει το 39,3% της ολικής αδράνειας. 
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Σχήµα 4.6.13: Η συνεισφορά των 

µεταβλητών στον 1ο άξονα 
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Σχήµα 4.6.14: Η συνεισφορά των 

µεταβλητών στον 2ο άξονα 
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Στα σχήµατα 4.6.13 και 4.6.14 για τον πρώτο άξονα, παρατηρούµε  τη 

διαβάθµιση των τιµών από τα αριστερά προς τα δεξιά. Χαµηλές τιµές του 

άξονα αντιστοιχούν σε µη αναφορά και υψηλές τιµές σε ΅καλά-πολύ καλά¨. 

Οι τρεις µεταβλητές gnostika, method, descr των δασκάλων έχουν υψηλά 

φορτία σε αντίθεση µε την µεταβλητή problem, frame. Όµοια για τους 

µαθητές οι µεταβλητές freq, measures, table και coding έχουν υψηλά φορτία 

σε αντίθεση µε την µεταβλητή present που η συνεισφορά είναι ελάχιστη. 

Γενικά, ο πρώτος άξονας µπορούµε να θεωρήσουµε ότι εκφράζει µια 

σύνθετη µεταβλητή, η οποία προσδιορίζει τη γραµµικότητα των τιµών 

αξιολόγησης των δασκάλων και των µαθητών, δηλαδή µπορεί να 

χαρακτηριστεί ως ένας σταθµισµένος δείκτης απόδοσης. 

Ο δεύτερος άξονας παρατηρούµε ότι έχει αντίστοιχη εικόνα µε τον 

πρώτο άξονα. Χαµηλές τιµές του άξονα αντιστοιχούν σε αξιολόγηση ΅δεν 

υπάρχει, µέτρια, σχεδόν καλά¨ και υψηλές τιµές σε ¨πολύ καλά¨ Γενικά, ο 

δεύτερος άξονας µπορεί να χαρακτηριστεί ως ένας σταθµισµένος δείκτης 

αντιθέσεων της απόδοσης σε σχέση µε  τις δέκα µεταβλητές. 
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Discrimination Measures
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Σχήµα 4.6.15: Οι µεταβλητές στο δισδιάστατο χώρο που ορίζουν οι 

δύο πρώτοι άξονες 

Απεικονίζοντας τις δέκα µεταβλητές στο επίπεδο των δύο πρώτων 

παραγοντικών αξόνων (σχήµα 4.6.15) παρατηρούµε ότι σχηµατίζονται 3 

οµάδες, ανάλογα µε την επίδοσή τους. Η πρώτη οµάδα αποτελείται από 

την “µεθοδολογία”, “γνωστικά”, “περιγραφή” που είναι µεταβλητές των 

δασκάλων και τη µεταβλητή “σχήµατα” των µαθητών, όπου η επίδοση 

είναι πολύ καλή. Η δεύτερη οµάδα αποτελείται από τις τρεις µεταβλητές 

των µαθητών: “ µετρήσεις”, “κωδικοποίηση” και “πίνακες” που η 

επίδοσή τους είναι καλή και τέλος η τρίτη οµάδα αποτελείται από τις 

τρεις µεταβλητές “παρουσίαση” των µαθητών και “πρόβληµα”, 

“πλαίσιο”, των δασκάλων όπου η επίδοση είναι χαµηλή. Είναι φανερό 

ότι οι εκπαιδευτικοί ύστερα από την επιµόρφωση ανταποκρίθηκαν πολύ 

καλά στη µεθοδολογία και τα γνωστικά, αλλά κατηύθυναν τους µαθητές 

στη παρουσίαση της εργασίας µε σχήµατα και λιγότερο στη διαδικασία, 

δηλαδή στις µετρήσεις, τους πίνακες, την κωδικοποίηση και ακόµα 

λιγότερο στην παρουσίαση και το σχολιασµό τη εργασίας γραπτώς.   

Ιεραρχική Ταξινόµηση 

Στη συνέχεια έγινε ιεραρχική ταξινόµηση κατά αύξουσα ιεραρχία για τη 

διερεύνηση της ύπαρξης οµάδων στις µεταβλητές και την επιβεβαίωση 

των οµάδων, όπως προέκυψαν από τη παραγοντική ανάλυση 

αντιστοιχιών. 
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_ 
 
 
* * * * * * H I E R A R C H I C A L  C L U S T E R   A N A L Y S 
I S * * * * * * 
 
 
 Dendrogram using Average Linkage (Between Groups) 
 
                         Rescaled Distance Cluster Combine 
 
    C A S E      0         5        10        15        20        
25 
  Label     Num  +---------+---------+---------+---------+-------
--+ 
 
  DESCR       2   òø 
  METOD       4   òôòòòø 
  GNOSTIKA    3   ò÷   ùòòòòòòòø 
  TABLE       8   òòòûò÷       ùòø 
  FREQ        9   òòò÷         ó 
ùòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòø 
  MEASURES    6   òòòòòòòòòòòòò÷ ó                                

ó 
  CODING      7   òòòòòòòòòòòòòòò÷                                

ó 
  FRAME       1   òòòòòòòòòòòòòûòòòòòòòòòòòòòø                    

ó 
  PRESEN     10   òòòòòòòòòòòòò÷             
ùòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòò÷ 
  PROBLEM     5   òòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòò÷ 
 
 

 

Σχήµα 4.6.16: Το δενδροδιάγραµµα της Ιεραρχικής ταξινόµησης των δέκα  

µεταβλητών 

 

Στο δενδροδιάγραµµα  του σχήµατος 4.6.16 παρατηρούµε  µία συµπαγή 

οµάδα που αποτελείται από τις µεταβλητές πλαίσιο, πρόβληµα των 

δασκάλων και της µεταβλητής ¨παρουσίασης¨ των µαθητών, στις οποίες η 

επίδοση δασκάλων και µαθητών είναι πολύ χαµηλή και από όπου 

 185



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 186

συµπεραίνουµε την έλλειψη πρωτοβουλιών από µέρους των δασκάλων και 

το γεγονός ότι δεν κατηύθυναν τους µαθητές στην παρουσίαση της 

εργασίας και το σχολιασµό των µαθητών γραπτώς. 

Θα µπορούσαµε να θεωρήσουµε ότι υπόλοιπες µεταβλητές ανήκουν στην 

δεύτερη οµάδα στην οποία υπάρχουν υποοµάδες περισσότερο συµπαγείς. 

Στην πρώτη συµπαγή υποοµάδα ανήκουν οι µεταβλητές των δασκάλων -

γνωστικά, µεθοδολογία και περιγραφικά-οι οποίες συνδέονται στην δεύτερη 

υποοµάδα περισσότερο µε τις µεταβλητές των µαθητών πίνακες και 

σχήµατα και στην τρίτη υποοµάδα  συνδέονται λιγότερο µε τις µεταβλητές 

των µαθητών µετρήσεις και κωδικοποίηση.  

Άρα, λοιπόν, και µε την ιεραρχική ταξινόµηση επιβεβαιώνουµε τον 

σχολιασµό που είχαµε από την παραγοντική ανάλυση αντιστοιχιών για την 

ύπαρξη των οµάδων των µεταβλητών. 
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Β) 2η φάση της έρευνας 
 
4.7 Τα αποτελέσµατα της ανάλυσης για τον έλεγχο της διαφοροποίησης 

των γνώσεων στην πειραµατική οµάδα και την οµάδα ελέγχου 

Στατιστική ανάλυση 

Οι µέθοδοι στατιστικής ανάλυσης, οι οποίες χρησιµοποιήθηκαν για τη 

διερεύνηση των υποθέσεων είναι οι εξής: Οι κατανοµές συχνοτήτων, οι 

πίνακες συνάφειας και ο έλεγχος Χ2. 

 Α. Ανεξάρτητες µεταβλητές  

  

         Πίνακας 4.7.1 

      Ποσοστό µαθητών ανά περιοχή και οµάδα 

Περιοχή µαθητές ποσοστό

αστική περιοχή 246 70,90% 

αγροτική 

περιοχή 

101 29,10% 

Οµάδα   

οµάδα 0 272 78,40% 

οµάδα 1 75 21,60% 

 

Ως προς την περιοχή διαµονής η πλειονότητα των µαθητών (70,9%) 

µένουν σε αστική περιοχή και (29,1%) σε ηµιαστικές-αγροτικές. Από το 

σύνολο των 347 µαθητών οι 78,4% διδάχθηκαν τις έννοιες της 

Στατιστικής µε τον παραδοσιακό τρόπο οµάδα (0) και µικρό ποσοστό 

21,6% µέσω δραστηριοτήτων, οµάδα (1). 
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     Πίνακας 4.7.2 
     ∆ιδασκαλία στην οµάδα 1 σε µία ή περισσότερες τάξεις 

 Μαθητές Ποσοστό 

στην οµάδα 

Σε µία τάξη 56 74,7% 

Σε περισσότερες 19 25,3% 

Σύνολο 75 100% 

 

Από τους 75 µαθητές της οµάδας 1 η πλειοψηφία 74,7% διδάχθηκαν µε 

τη συγκεκριµένη µέθοδο µόνο σε µία τάξη και µόνο οι 19 (25,3%) σε 

περισσότερες. Συγκεκριµένα 9 µαθητές διδάχθηκαν µόνο στη ∆΄ τάξη, 

17 µόνο στην Ε΄ τάξη και 30 στην ΣΤ΄ τάξη. Από αυτούς 4 διδάχθηκαν 

στη ∆΄ και ΣΤ΄ συγχρόνως, 9 µαθητές στην Ε΄ και ΣΤ΄ συγχρόνως και 6 

µαθητές στη ∆΄ και Ε΄. 

Β. Εξαρτηµένες µεταβλητές 

Στις 14 ερωτήσεις του τεστ, η κάθε µία από τις οποίες αποτελεί και µία 

µεταβλητή, παρουσιάσθηκαν τα εξής αποτελέσµατα 

Πίνακας 4.7.3 

Ποσοστό σωστών απαντήσεων στις µεταβλητές 

Μεταβλητές  Σωστές 

απαντήσεις 

Μεταβλητές Σωστές 

απαντήσεις 

Ερµ.γραφ. 1 93% Πίνακας 1       88% 

Ερµ.γραφ. 2 89% Μετατρ.γραφ 

.  

     72% 

Ερµ.γραφ. 3 92% Επικρ.τιµή 1      89%  

Οµαδοπ.τιµ. 60% Επικρ.τιµή 2      89% 

Μ.Ο 55% Πίνακας 2       71% 

∆ιακρ.µετ. 59% Ποσοστό 1      51% 

Ερµ. Κυκλ. 73% Ποσοστό 2      51% 
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 Όπως παρατηρούµε από τον πίνακα οι µαθητές απάντησαν πολύ 

ικανοποιητικά στις 3 ερωτήσεις που αναφέρονται στην ερµηνεία των 

γραφικών (v1,v2,v3 ) όπως και στις µεταβλητές v10,v11 που 

αναφέρονται στην επικρατούσα τιµή. Αρκετά καλό ποσοστό είναι και 

στις µεταβλητές v7 (ερµηνεία κυκλικού διαγράµµατος), v8 και v12 

(πινακοποίηση), v9 ( κατασκευή γραφήµατος) .Μέτριες επιδόσεις είχαν 

για τις µεταβλητές  v4 (οµαδοποίηση τιµών), v5 (µέσος όρος), v6 

(διάκριση µεταβλητών) v13, v14 (ποσοστά). 

 4.7.1 Ανάλυση για την ανίχνευση διαφορών στην απόδοση των δύο 

οµάδων 

 Βασική ερευνητική υπόθεση αποτελεί ο έλεγχος της απόδοσης των δύο 

οµάδων στις 14 ερωτήσεις που αποτελούν τις µεταβλητές. 

Παρατηρούµε στον πίνακα 4.7.4 και το σχήµα 4.7.1 ότι στο σύνολο των 

µεταβλητών η πειραµατική οµάδα (1) είχε καλύτερη απόδοση σε σχέση 

µε την οµάδα ελέγχου (0). 

Από τον έλεγχο Χ2 παρατηρούµε (πίνακας 4.7.4)ότι υπάρχει στατιστικά 

σηµαντική διαφορά στις δύο µεταβλητές που αφορούν στην ερµηνεία 

των γραφικών, στις µεταβλητές που αντιστοιχούν στο µέσο όρο, στην 

ερµηνεία κυκλικού διαγράµµατος και στη µετατροπή σε γραφικά.  

(µεταβλητές v1,v2,v5,v7,v9 αντίστοιχα). 
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Πίνακας 4.7.4 Ποσοστά σωστών απαντήσεων σε σχέση µε την οµάδα,    

 

 

 Σωστές απαντήσεις              Σωστές απαντήσεις 

Μεταβλητέ

ς  

οµάδα 1 οµάδα 0  Ελεγχος 

χ2 

Μεταβλητέ

ς  

οµάδα 

1 

οµάδα 0  έλεγχος χ2 

v1  100,0%  91,0% p=0,04*    v8   92%   87,9% P=0,41 

v2  97,5%  86,8% p=0,06*    v9  84%   68,8% P=0,09* 

v3  97,3%  90,8% p=0,85    v10 96%   87,1% P=0,35 

v4  70,7%  56,6% p=0,33    v11  96%   87,9% P=0,52 

v5  70,7%  50,6% p=0,02*    v12 76%   69,5% P=0,316 

v6  70,6%  56,3% p=0,25    v13  64%   48,5% P=0,19 

v7  86,0%  68,8% p=0,01*    v14  64%   47,1% P=0,13 
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 Σχήµα 4.7.1 
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 4.7.2 ∆ιαφοροποίηση της απόδοσης ως προς την οµάδα και την 

περιοχή 

Πίνακας 4.7.5 

          Ποσοστό σωστών απαντήσεων σε σχέση µε οµάδα και περιοχή 

Μεταβλη

τές 

  Αστικά   Αγρ./Ηµιαστ. 

  Οµάδα 0 Οµάδα 

1 

Σύνολο Οµάδα 0 Οµάδα 1 Σύνολο 

Ερµ.γραφ

. 1 

 92,3% 100,0% *93,9% 88,5% 100,0% 91,1% 

Ερµ.γραφ

. 2 

 87,1% 100,0% *89,8% 85,9% 91,3% 87,1% 

Ερµ.γραφ

. 3 

 94,3% 100,0% 95,5% 82,1% 91,3% 84,2% 

Οµαδοπ.τ

ιµ. 

 61,9% 75,0% 64,6% 43,6% 60,9% 47,5% 

Μ.Ο  49,0% 67,3% *52,8% 52,6% 78,3% *58,4% 

∆ιακρ.µε

τ. 

 59,3% 71,2% 61,8% 48,7% 69,6% 53,5% 

Ερµ. 

Κυκλ. 

 69,6% 92,3% *74,4% 66,7% 78,3% 69,3% 

Πίνακας 

1  

 90,7% 90,4% 90,7% 80,8% 95,7% 84,2% 

Μετατρ.γ

ραφ   

 72,7% 84,6% 75,2% 59,0% 82,6% *64,4% 

Επικρ.τιµ

ή 1  

 89,7% 96,2% 91,1% 80,8% 95,7% 84,2% 
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Επικρ.τιµ

ή 2  

 90,2% 96,2% 91,5% 82,1% 95,7% 85,1% 

Πίνακας 

2  

 72,2% 71,2% 72,0% 62,8% 87,0% *68,3% 

Ποσοστό 

1 

 54,6% 65,4% 56,9% 33,3% 60,9% *39,6% 

Ποσοστό 

2 

 53,1% 65,4% 55,7% 32,1% 60,9% *38,6% 

 

Από τον παραπάνω πίνακα συνάφειας παρατηρείται ότι η επίδοση των 

µαθητών είναι καλύτερη στις αστικές περιοχές από ότι στις αγροτικές στο 

σύνολο σχεδόν των µεταβλητών. Η βελτίωση της απόδοσης των µαθητών 

της οµάδας 1 ισχύει και σε σχέση µε την περιοχή. Εξαίρεση αποτελεί ο 

µέσος όρος όπου στα αγροτικά παρουσιάζεται καλύτερη επίδοση και στην 

περίπτωση των δύο οµάδων. 

Στη συνέχεια έγινε έλεγχος µε το Fisher’s exact test για την ύπαρξη 

στατιστικά σηµαντικών διαφορών σε σχέση µε την περιοχή στις δύο οµάδες 

διδασκαλίας. Παρατηρείται στατιστικά σηµαντική διαφορά στις 

περιπτώσεις που σηµειώνεται στον πίνακα µε την ένδειξη * 

4.7.3 ∆ιαφοροποίηση στην οµάδα 1 ως προς την τάξη διδασκαλίας 

Πίνακας 4.7.6 

Ποσοστά σωστών απαντήσεων της οµάδας 1 

 

Μεταβλητές ∆ιδασκαλία σε 

 µία τάξη 

∆ιδασκαλίας σε 

περισσότερες 

τάξεις 

 

Σύνολο 

Ερµ.γραφ. 1 100,0% 100,0% 100,0% 

Ερµ.γραφ. 2 96,4% 100,0% 97,3% 

Ερµ.γραφ. 3 96,4% 100,0% 97,3% 
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Οµαδοπ.τιµ. 66,1% 84,2% 70,7% 

Μ.Ο 67,9% 78,9% 70,7% 

∆ιακρ.µετ. 75,0% 57,9% 70,7% 

Ερµ. Κυκλ. 85,7% 94,7% 88,0% 

Πίνακας 1  89,3% 100,0% 92,0% 

Μετατρ.γραφ *  78,6% 100,0% 84,0% 

Επικρ.τιµή 1  94,6% 100,0% 96,0% 

Επικρ.τιµή 2  94,6% 100,0% 96,0% 

Πίνακας 2  73,2% 84,2% 76,0% 

Ποσοστό 1* 57,1% 84,2% 64,0% 

Ποσοστό 2* 57,1% 84,2% 64,0% 

 

Από τον πίνακα παρατηρούµε ότι η επανάληψη της διδασκαλίας µέσω 

δραστηριοτήτων βελτιώνει την απόδοση των µαθητών σε όλες τις 

µεταβλητές της έρευνας. Στατιστικά σηµαντική διαφορά προκύπτει για την 

µεταφορά σε γραφικά και για τα ποσοστά. 
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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 

 

5. Συµπεράσµατα 

5.1 Συµπεράσµατα στην 1η φάση της έρευνας  

5.2 Συµπεράσµατα στη 2η φάση της έρευνας 

5.3 Προτάσεις 

5.4 Βιβλιογραφία 

5.5 Παραρτήµατα 

       Παράρτηµα Α (Από τη Στατιστική ανάλυση στην 1η φάση της έρευνας). 

       Παράρτηµα Β (Από τη Στατιστική ανάλυση στη 2η φάση της έρευνας). 

       Παράρτηµα Γ  (Ερωτηµατολόγιο που δόθηκε στους µαθητές στη 2η 

φάση της έρευνας). 

Παράρτηµα ∆ (Έντυπα για τη διδακτική προσέγγιση της Στατιστικής 

µε κατευθυνόµενες εργασίες στις Ε-ΣΤ τάξεις). 
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5. Συµπεράσµατα 

 

Ο πρώτος σκοπός της έρευνας την οποία πραγµατοποιήσαµε ήταν ο 

σχεδιασµός και η πραγµατοποίηση διδακτικών προσεγγίσεων από 

διδάσκοντες της Πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης, µετά από επιµόρφωση, σε 

έννοιες Στατιστικής µέσω κατευθυνόµενων εργασιών. Στη συνέχεια η 

αξιολόγηση των εκπαιδευτικών και των µαθητών, µέσω των εργασιών που 

προέκυψαν, ως προς τη δυνατότητα επιτυχίας των στόχων που θέσαµε στο 

αντίστοιχο Κεφάλαιο.  

Ο δεύτερος στόχος ήταν η διερεύνηση των γνώσεων των µαθητών σε 

έννοιες της Στατιστικής µετά τη φοίτησή τους στο ∆ηµοτικό Σχολείο και η 

ανίχνευση διαφορών στις γνώσεις εκείνων των µαθητών οι οποίοι 

συµµετείχαν στις πιλοτικές διδασκαλίες σε σχέση µε άλλους που είχαν 

διδαχθεί µε διαφορετικούς τρόπους. 

 

5.1 Συµπεράσµατα στην 1η Φάση της έρευνας 

 

Από την αξιολόγηση των εργασιών και την ανάλυση των ευρηµάτων στο 

4ο Κεφάλαιο προκύπτουν τα ακόλουθα συµπεράσµατα, όπως αυτά έχουν 

ανακοινωθεί και δηµοσιευθεί στα πρακτικά  συνεδρίων (19ο Πανελλήνιο 

Συνέδριο της ΕΜΕ, το 2002,  στο 15ο Συνέδριο του ΕΣΙ, το 2002 και στο 3ο 

Μεσογειακό Συνέδριο Μαθηµατικής Παιδείας, το 2003). 

1. Για τους εκπαιδευτικούς 

Οι εκπαιδευτικοί µετά την επιµόρφωση και τις οδηγίες που τους δόθηκαν 

για τον σχεδιασµό, την οργάνωση και την υλοποίηση των κατευθυνόµενων 

εργασιών στις τάξεις τους ανταποκρίθηκαν πολύ καλά στη µεθοδολογία της 

κατευθυνόµενης εργασίας  και τις φάσεις εφαρµογής της, όπως και στη 

περιγραφή της όλης διαδικασίας. Ικανοποιητική είναι και η επίδοσή τους 

όσον αφορά τις γνώσεις σε έννοιες της Στατιστικής και το θεωρητικό 
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πλαίσιο της διαδικασίας. Υστέρησαν σε πολύ µεγάλο βαθµό στην πλήρη 

παρουσίαση ενός project και αυτό φάνηκε από την  πολύ χαµηλή επίδοση 

στην περιγραφή του πλαισίου και στην αναφορά τους σε προβλήµατα που 

αντιµετώπισαν και προτάσεις για βελτίωση της διαδικασίας.  

Από την εργασία των µαθητών,  στο µέρος που αυτή κατευθύνθηκε από 

τους δασκάλους, φάνηκε να δίνουν µεγάλη βαρύτητα στο τελικό 

αποτέλεσµα (παρουσίαση µε σχήµατα) και όχι στη διαδικασία. ∆ηλαδή η 

επίδοση των µαθητών στα “σχήµατα” υπερτερεί της απόδοσής τους  στις 

άλλες µεταβλητές  “µετρήσεις” και “κωδικοποίηση”. Επίσης δεν 

κατηύθυναν τους µαθητές στη γραπτή παρουσίαση των αποτελεσµάτων και 

το σχολιασµό τους. 

Θα µπορούσαµε να πούµε, τελικά, ότι ακολούθησαν πιστά τις οδηγίες 

που τους δόθηκαν, αλλά στο σηµείο που θα µπορούσαν οι ίδιοι να πάρουν 

πρωτοβουλίες, να διατυπώσουν προτάσεις, δεν ανταποκρίθηκαν 

ικανοποιητικά  

Όσον αφορά την επίδοση των δασκάλων σε σχέση µε τις ανεξάρτητες 

µεταβλητές “τάξη”, “περιοχή” δεν παρουσιάσθηκαν διαφοροποιήσεις ως 

προς την επίδοσή τους για τις Α-Β, Γ-∆  και Ε-ΣΤ τάξεις. Στην περίπτωση 

της µεταβλητής “µέγεθος τάξης” υπήρξε ελαφρά καλύτερη η επίδοση στις 

µεγάλες τάξεις από ότι στις µικρές χωρίς όµως να παρουσιασθεί στατιστικά 

σηµαντική διαφορά. Από την αξιολόγηση φάνηκε ότι οι πολύ µικρές τάξεις 

µε 7 έως 15 µαθητές παρουσιάζουν προχειρότητα στην οργάνωση και 

παρουσίαση του project σε αντίθεση µε τάξεις των 20 έως 25 µαθητών. 

Η επίδοση των δασκάλων, µετά την ανάλυση, φάνηκε να είναι καλύτερη 

στις µεγάλες τάξεις Ε-ΣΤ  (µ=16 και δ=16) σε σχέση µε τις µικρότερες Γ-∆ 

(µ=15,2 και δ=15)και Α-Β (µ=14, δ=14).  

Από την αξιολόγηση των εργασιών φάνηκε ότι µια µεγάλη οµάδα 

δασκάλων δεν έχει εξοικείωση µε τα προγράµµατα Word και Excel σε 

υπολογιστή, παρόλο που είχαν επιµορφωθεί σε αυτά. Άξιον αναφοράς είναι 

και το γεγονός µιας µικρής οµάδας εκπαιδευτικών µε πολύ καλή 
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αξιολόγηση στο σύνολο των µεταβλητών, που όµως δεν άφησαν να φανεί η 

εργασία των µαθητών, γιατί η εργασία είχε παρουσιασθεί στο σύνολό της 

σε υπολογιστή.  

2. Για τους µαθητές 

Οι µαθητές ανταποκρίθηκαν στους διδακτικούς στόχους που τέθηκαν 

στις αντίστοιχες τάξεις τους. Στις µετρήσεις, οι οποίες για την ηλικία τους 

και το γνωστικό τους επίπεδο είναι βασικές, η επίδοση τους είναι πολύ 

ικανοποιητική, επίσης, στην κωδικοποίηση, παρουσίαση µε πίνακες και 

σχήµατα. Στην κωδικοποίηση των µεταβλητών η επίδοση είναι µέτρια µόνο 

στις Α-Β τάξεις και αυτό οφείλεται εκτός του γνωστικού επιπέδου των 

µαθητών της ηλικίας αυτής, στο γεγονός ότι οι εκπαιδευτικοί δεν τους 

κατηύθυναν στην κατάλληλη επιλογή των µεταβλητών και στην έλλειψη 

οδηγιών για την πραγµατοποίησή των κωδικοποιήσεων. Η επίδοσή τους δεν 

διαφοροποιείται στις Γ-∆ και Ε-ΣΤ τάξεις, αλλά είναι αισθητά καλύτερη 

στη Β΄  σε σχέση µε την Α΄ τάξη.  

Η επίδοση των µαθητών στις «αστικές περιοχές» υπερτερεί αυτής των  

«αγροτικών περιοχών»  και µάλιστα περισσότερο στις µικρές τάξεις Α-Β, 

όπου προκύπτουν και στατιστικά σηµαντικές διαφορές για τις µεταβλητές 

¨µετρήσεις¨ και ¨σχήµατα¨. Στις τάξεις Γ-∆ προκύπτει στατιστικά 

σηµαντική διαφορά µόνο στη µεταβλητή «παρουσίαση», ενώ για τις Ε-ΣΤ 

τάξεις δεν προκύπτουν στατιστικά σηµαντικές διαφορές, παρόλο που η 

επίδοση στα αστικά είναι καλύτερη. 

 Η επίδοση των µαθητών δε διαφοροποιείται σηµαντικά µε το µέγεθος 

της τάξης, αλλά φαίνεται καλύτερη στην κατηγορία των µεγάλων τάξεων σε 

σχέση µε τις µικρές. Αυτό όµως από ότι φάνηκε στις αναλύσεις επηρεάζεται 

από τον παράγοντα περιοχή, αφού στα ηµιαστικά –αγροτικά οι τάξεις είναι, 

στη συντριπτική πλειοψηφία, ολιγοµελείς.  

Η όλη διαδικασία από τους σχολιασµούς τους φάνηκε να τους 

ενθουσίασε, αφού αποσύνδεσε τα Μαθηµατικά από τον πίνακα και 
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διαπίστωσαν την εφαρµογή τους σε έννοιες και πράγµατα που  συναντούν 

στην καθηµερινή τους ζωή. 

 

5.2 Συµπεράσµατα στη 2ηφάση της έρευνας 

 

Από την αξιολόγηση των ερωτηµατολογίων και την ανάλυση των 

ευρηµάτων στο 4ο Κεφάλαιο προκύπτουν τα ακόλουθα συµπεράσµατα, 

όπως αυτά έχουν ανακοινωθεί και δηµοσιευθεί στα πρακτικά των 

συνεδρίων.( 18ο και 19ο Πανελλήνιο Συνέδριο της ΕΜΕ το 2001 και 2002 

αντίστοιχα, και στο διεθνές συνέδριο για τη διδασκαλία της Στατιστικής 

ICOTS 6  το 2002) : 

1. Η επίδοση των µαθητών της πειραµατικής οµάδας είναι σαφώς 

καλύτερη των µαθητών της οµάδας ελέγχου στο σύνολο των 

µεταβλητών του ερωτηµατολογίου, και προκύπτουν στατιστικά 

σηµαντικές διαφορές για τις µεταβλητές που αντιστοιχούν στο µέσο 

όρο, στην ερµηνεία κυκλικού διαγράµµατος και στη µετατροπή σε 

γραφικά. 

2. Οι γνώσεις των µαθητών της Α΄ Γυµνασίου στις περισσότερες έννοιες 

της Στατιστικής που προβλέπονται από το αναλυτικό πρόγραµµα 

είναι πολύ ικανοποιητικές. Υστέρησαν στην εύρεση ¨µέσου όρου΄, 

στην ΄οµαδοποίηση τιµών΄, στη ΄διάκριση µεταβλητής΄ και στα 

΄ποσοστά΄. 

3. Η επίδοση των µαθητών στις αστικές περιοχές υπερτερεί της 

επίδοσης στα ηµιαστικά-αγροτικά όπου προκύπτουν στατιστικά 

σηµαντικές διαφορές στις µεταβλητές ΄ποσοστά΄, ΄πίνακες΄, και 

΄µετατροπή σε γραφικά΄. 

4. Η επίδοση των µαθητών της πειραµατικής οµάδας βελτιώνεται στο 

σύνολο των µεταβλητών στην περίπτωση επανάληψης της 

διδασκαλίας µε τη  µέθοδο κατευθυνόµενων εργασιών.   
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Ύστερα από τη σηµαντική βελτίωση στις γνώσεις των µαθητών και µε 

δεδοµένο το γεγονός ότι δεν επέδρασε στους µαθητές άλλος παράγοντας, 

πλην της διδασκαλίας, είναι φανερό ότι η βασική υπόθεση της έρευνας 

µας επιβεβαιώνεται. 

Όµως, εκτός από τις έννοιες Στατιστικής που απέκτησαν,  µέσα από την 

παραπάνω διαδικασία που σχεδιάσαµε οι µαθητές αποκτούν µαθηµατικές 

δεξιότητες, αναπτύσσουν υπευθυνότητα, υποχρεώνονται να πάρουν 

αποφάσεις, µαθαίνουν να επιβεβαιώνουν ή να απορρίπτουν την υπόθεση 

τους. Αναλύουν και ερευνούν, συνεργάζονται µε τους συµµαθητές τους, 

έρχονται σε επαφή  µε τον κοινωνικό περίγυρο, αναπτύσσουν ικανότητες 

επικοινωνίας, µαθαίνουν να χρησιµοποιούν τις κατακτήσεις της 

τεχνολογίας. 

Ακόµα εξοικειώνονται µε αυτό που ακούν και βλέπουν στην 

τηλεόραση  “τα γκάλοπ” , “δηµοσκόπηση”, “έρευνα” και  κατανοούν τις 

στατιστικές πληροφορίες που τους κατακλύζουν.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 201 



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 202

 202 



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 203

 

5.3 ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 

Με βάση τις διαπιστώσεις και τα συµπεράσµατα, τα οποία προέκυψαν, 

διαµορφώσαµε τις ακόλουθες προτάσεις: 

1. Να γίνουν επιµορφωτικά σεµινάρια για την ευαισθητοποίηση 

των εκπαιδευτικών µε θέµα την αναγκαιότητα και τη 

χρησιµότητα διδασκαλίας της  Στατιστικής. 

2. Να γίνει σχεδιασµός για την επιµόρφωση των εκπαιδευτικών 

της Πρωτοβάθµιας και της ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης σε 

έννοιες της Στατιστικής και στη διδακτική της µε 

κατευθυνόµενες εργασίες. 

3. Στα πλαίσια επιµόρφωσης των εκπαιδευτικών σε υπολογιστές 

να τους ανατίθενται κατευθυνόµενες εργασίες µε εργαλείο τη 

Στατιστική. 

4. Να ενταχθούν οι κατευθυνόµενες εργασίες ως δραστηριότητες 

στα Αναλυτικά Προγράµµατα της Πρωτοβάθµιας και της 

∆ευτεροβάθµιας εκπαίδευσης για τη διδασκαλία της 

Στατιστικής. 

5. Στα πλαίσια διαθεµατικών προσεγγίσεων να σχεδιασθούν 

ανάλογες δραστηριότητες µε εργαλείο τη Στατιστική για την 

καλύτερη σύνδεση του σχολείου µε τον κοινωνικό του 

περίγυρο.  

6. Να εφαρµοσθούν έρευνες  δράσης στο σχολικό περιβάλλον µε 

εργαλείο τη Στατιστική που στόχο θα έχουν την αυτό-βελτίωση 

των εκπαιδευτικών, αλλά και τον προσανατολισµό των 

µαθητών σε µια ενεργητική µάθηση και πληρέστερη 

κατανόηση. 

7.  Να διεξαχθεί ανάλογη έρευνα σε άλλες βαθµίδες της 

εκπαίδευσης, η οποία βέβαια θα σχεδιασθεί και θα εκτελεσθεί 

σύµφωνα µε τα επιστηµονικά δεδοµένα και τα ευρήµατα 
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ερευνών της διδακτικής της Στατιστικής για τις αντίστοιχες 

ηλικίες. 

8. Να διεξαχθεί ανάλογη έρευνα σε µαθητές άλλων περιοχών της 

χώρας µας και να πραγµατοποιηθεί σύγκριση των 

αποτελεσµάτων της µε τα αντίστοιχα της δικής µας.  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α 

 
Στατιστική Ανάλυση  στη 1η φάση της έρευνας 

Α-Β Τάξη 

Πίνακες συνάφειας µεταξύ ανεξάρτητων και εξαρτηµένων µεταβλητών 

Crosstabs 
class * frame Crosstabulation

66 2 1 1 1 71
93,0% 2,8% 1,4% 1,4% 1,4% 100,0%
36,9% 50,0% 25,0% 12,5% 100,0% 36,2%
33,7% 1,0% ,5% ,5% ,5% 36,2%

113 2 3 7 125
90,4% 1,6% 2,4% 5,6% 100,0%
63,1% 50,0% 75,0% 87,5% 63,8%
57,7% 1,0% 1,5% 3,6% 63,8%

179 4 4 8 1 196
91,3% 2,0% 2,0% 4,1% ,5% 100,0%

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
91,3% 2,0% 2,0% 4,1% ,5% 100,0%

Count
% within class
% within frame
% of Total
Count
% within class
% within frame
% of Total
Count
% within class
% within frame
% of Total

1,00

2,00

class

Total

1,00 2,00 3,00 4,00 5,00
frame

Total

 
class * descr Crosstabulation

15 13 28 15 71
21,1% 18,3% 39,4% 21,1% 100,0%
46,9% 31,7% 38,4% 31,3% 36,2%

7,7% 6,6% 14,3% 7,7% 36,2%
2 17 28 45 33 125

1,6% 13,6% 22,4% 36,0% 26,4% 100,0%
100,0% 53,1% 68,3% 61,6% 68,8% 63,8%

1,0% 8,7% 14,3% 23,0% 16,8% 63,8%
2 32 41 73 48 196

1,0% 16,3% 20,9% 37,2% 24,5% 100,0%
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

1,0% 16,3% 20,9% 37,2% 24,5% 100,0%

Count
% within class
% within descr
% of Total
Count
% within class
% within descr
% of Total
Count
% within class
% within descr
% of Total

1,00

2,00

class

Total

1,00 2,00 3,00 4,00 5,00
descr

Total
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class * gnostika Crosstabulation

18 24 23 6 71
25,4% 33,8% 32,4% 8,5% 100,0%
36,7% 36,9% 34,8% 37,5% 36,2%
9,2% 12,2% 11,7% 3,1% 36,2%

31 41 43 10 125
24,8% 32,8% 34,4% 8,0% 100,0%
63,3% 63,1% 65,2% 62,5% 63,8%
15,8% 20,9% 21,9% 5,1% 63,8%

49 65 66 16 196
25,0% 33,2% 33,7% 8,2% 100,0%

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
25,0% 33,2% 33,7% 8,2% 100,0%

Count
% within class
% within gnostika
% of Total
Count
% within class
% within gnostika
% of Total
Count
% within class
% within gnostika
% of Total

1,00

2,00

class

Total

2,00 3,00 4,00 5,00
gnostika

Total

 
class * method Crosstabulation

9 19 27 16 71
12,7% 26,8% 38,0% 22,5% 100,0%
36,0% 45,2% 33,8% 32,7% 36,2%

4,6% 9,7% 13,8% 8,2% 36,2%
16 23 53 33 125

12,8% 18,4% 42,4% 26,4% 100,0%
64,0% 54,8% 66,3% 67,3% 63,8%

8,2% 11,7% 27,0% 16,8% 63,8%
25 42 80 49 196

12,8% 21,4% 40,8% 25,0% 100,0%
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

12,8% 21,4% 40,8% 25,0% 100,0%

Count
% within class
% within method
% of Total
Count
% within class
% within method
% of Total
Count
% within class
% within method
% of Total

1,00

2,00

class

Total

2,00 3,00 4,00 5,00
method

Total
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class * problem Crosstabulation

35 9 10 13 4 71
49,3% 12,7% 14,1% 18,3% 5,6% 100,0%
35,4% 37,5% 35,7% 34,2% 57,1% 36,2%
17,9% 4,6% 5,1% 6,6% 2,0% 36,2%

64 15 18 25 3 125
51,2% 12,0% 14,4% 20,0% 2,4% 100,0%
64,6% 62,5% 64,3% 65,8% 42,9% 63,8%
32,7% 7,7% 9,2% 12,8% 1,5% 63,8%

99 24 28 38 7 196
50,5% 12,2% 14,3% 19,4% 3,6% 100,0%

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
50,5% 12,2% 14,3% 19,4% 3,6% 100,0%

Count
% within class
% within problem
% of Total
Count
% within class
% within problem
% of Total
Count
% within class
% within problem
% of Total

1,00

2,00

class

Total

1,00 2,00 3,00 4,00 5,00
problem

Total

 
class * measures Crosstabulation

16 7 9 20 19 71
22,5% 9,9% 12,7% 28,2% 26,8% 100,0%
53,3% 33,3% 50,0% 30,3% 31,1% 36,2%

8,2% 3,6% 4,6% 10,2% 9,7% 36,2%
14 14 9 46 42 125

11,2% 11,2% 7,2% 36,8% 33,6% 100,0%
46,7% 66,7% 50,0% 69,7% 68,9% 63,8%

7,1% 7,1% 4,6% 23,5% 21,4% 63,8%
30 21 18 66 61 196

15,3% 10,7% 9,2% 33,7% 31,1% 100,0%
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

15,3% 10,7% 9,2% 33,7% 31,1% 100,0%

Count
% within class
% within measures
% of Total
Count
% within class
% within measures
% of Total
Count
% within class
% within measures
% of Total

1,00

2,00

class

Total

1,00 2,00 3,00 4,00 5,00
measures

Total
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class * coding Crosstabulation

26 6 12 19 8 71
36,6% 8,5% 16,9% 26,8% 11,3% 100,0%
44,8% 50,0% 31,6% 32,8% 26,7% 36,2%
13,3% 3,1% 6,1% 9,7% 4,1% 36,2%

32 6 26 39 22 125
25,6% 4,8% 20,8% 31,2% 17,6% 100,0%
55,2% 50,0% 68,4% 67,2% 73,3% 63,8%
16,3% 3,1% 13,3% 19,9% 11,2% 63,8%

58 12 38 58 30 196
29,6% 6,1% 19,4% 29,6% 15,3% 100,0%

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
29,6% 6,1% 19,4% 29,6% 15,3% 100,0%

Count
% within class
% within coding
% of Total
Count
% within class
% within coding
% of Total
Count
% within class
% within coding
% of Total

1,00

2,00

class

Total

1,00 2,00 3,00 4,00 5,00
coding

Total

 
class * freq Crosstabulation

19 4 13 22 13 71
26,8% 5,6% 18,3% 31,0% 18,3% 100,0%
65,5% 36,4% 38,2% 33,3% 23,2% 36,2%

9,7% 2,0% 6,6% 11,2% 6,6% 36,2%
10 7 21 44 43 125

8,0% 5,6% 16,8% 35,2% 34,4% 100,0%
34,5% 63,6% 61,8% 66,7% 76,8% 63,8%

5,1% 3,6% 10,7% 22,4% 21,9% 63,8%
29 11 34 66 56 196

14,8% 5,6% 17,3% 33,7% 28,6% 100,0%
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

14,8% 5,6% 17,3% 33,7% 28,6% 100,0%

Count
% within class
% within freq
% of Total
Count
% within class
% within freq
% of Total
Count
% within class
% within freq
% of Total

1,00

2,00

class

Total

1,00 2,00 3,00 4,00 5,00
freq

Total

 
area * frame Crosstabulation

96 3 2 3 104
92,3% 2,9% 1,9% 2,9% 100,0%
53,6% 75,0% 50,0% 37,5% 53,1%
49,0% 1,5% 1,0% 1,5% 53,1%

83 1 2 5 1 92
90,2% 1,1% 2,2% 5,4% 1,1% 100,0%
46,4% 25,0% 50,0% 62,5% 100,0% 46,9%
42,3% ,5% 1,0% 2,6% ,5% 46,9%

179 4 4 8 1 196
91,3% 2,0% 2,0% 4,1% ,5% 100,0%

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
91,3% 2,0% 2,0% 4,1% ,5% 100,0%

Count
% within area
% within frame
% of Total
Count
% within area
% within frame
% of Total
Count
% within area
% within frame
% of Total

1,00

2,00

area

Total

1,00 2,00 3,00 4,00 5,00
frame

Total
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area * descr Crosstabulation

13 24 40 27 104
12,5% 23,1% 38,5% 26,0% 100,0%
40,6% 58,5% 54,8% 56,3% 53,1%
6,6% 12,2% 20,4% 13,8% 53,1%

2 19 17 33 21 92
2,2% 20,7% 18,5% 35,9% 22,8% 100,0%

100,0% 59,4% 41,5% 45,2% 43,8% 46,9%
1,0% 9,7% 8,7% 16,8% 10,7% 46,9%

2 32 41 73 48 196
1,0% 16,3% 20,9% 37,2% 24,5% 100,0%

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
1,0% 16,3% 20,9% 37,2% 24,5% 100,0%

Count
% within area
% within descr
% of Total
Count
% within area
% within descr
% of Total
Count
% within area
% within descr
% of Total

1,00

2,00

area

Total

1,00 2,00 3,00 4,00 5,00
descr

Total

 
area * gnostika Crosstabulation

27 36 31 10 104
26,0% 34,6% 29,8% 9,6% 100,0%
55,1% 55,4% 47,0% 62,5% 53,1%
13,8% 18,4% 15,8% 5,1% 53,1%

22 29 35 6 92
23,9% 31,5% 38,0% 6,5% 100,0%
44,9% 44,6% 53,0% 37,5% 46,9%
11,2% 14,8% 17,9% 3,1% 46,9%

49 65 66 16 196
25,0% 33,2% 33,7% 8,2% 100,0%

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
25,0% 33,2% 33,7% 8,2% 100,0%

Count
% within area
% within gnostika
% of Total
Count
% within area
% within gnostika
% of Total
Count
% within area
% within gnostika
% of Total

1,00

2,00

area

Total

2,00 3,00 4,00 5,00
gnostika

Total
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area * method Crosstabulation

11 19 49 25 104
10,6% 18,3% 47,1% 24,0% 100,0%
44,0% 45,2% 61,3% 51,0% 53,1%

5,6% 9,7% 25,0% 12,8% 53,1%
14 23 31 24 92

15,2% 25,0% 33,7% 26,1% 100,0%
56,0% 54,8% 38,8% 49,0% 46,9%

7,1% 11,7% 15,8% 12,2% 46,9%
25 42 80 49 196

12,8% 21,4% 40,8% 25,0% 100,0%
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

12,8% 21,4% 40,8% 25,0% 100,0%

Count
% within area
% within method
% of Total
Count
% within area
% within method
% of Total
Count
% within area
% within method
% of Total

1,00

2,00

area

Total

2,00 3,00 4,00 5,00
method

Total

 
area * problem Crosstabulation

50 11 15 23 5 104
48,1% 10,6% 14,4% 22,1% 4,8% 100,0%
50,5% 45,8% 53,6% 60,5% 71,4% 53,1%
25,5% 5,6% 7,7% 11,7% 2,6% 53,1%

49 13 13 15 2 92
53,3% 14,1% 14,1% 16,3% 2,2% 100,0%
49,5% 54,2% 46,4% 39,5% 28,6% 46,9%
25,0% 6,6% 6,6% 7,7% 1,0% 46,9%

99 24 28 38 7 196
50,5% 12,2% 14,3% 19,4% 3,6% 100,0%

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
50,5% 12,2% 14,3% 19,4% 3,6% 100,0%

Count
% within area
% within problem
% of Total
Count
% within area
% within problem
% of Total
Count
% within area
% within problem
% of Total

1,00

2,00

area

Total

1,00 2,00 3,00 4,00 5,00
problem

Total
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area * measures Crosstabulation

11 8 8 40 37 104
10,6% 7,7% 7,7% 38,5% 35,6% 100,0%
36,7% 38,1% 44,4% 60,6% 60,7% 53,1%

5,6% 4,1% 4,1% 20,4% 18,9% 53,1%
19 13 10 26 24 92

20,7% 14,1% 10,9% 28,3% 26,1% 100,0%
63,3% 61,9% 55,6% 39,4% 39,3% 46,9%

9,7% 6,6% 5,1% 13,3% 12,2% 46,9%
30 21 18 66 61 196

15,3% 10,7% 9,2% 33,7% 31,1% 100,0%
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

15,3% 10,7% 9,2% 33,7% 31,1% 100,0%

Count
% within area
% within measures
% of Total
Count
% within area
% within measures
% of Total
Count
% within area
% within measures
% of Total

1,00

2,00

area

Total

1,00 2,00 3,00 4,00 5,00
measures

Total

 
area * coding Crosstabulation

31 9 19 31 14 104
29,8% 8,7% 18,3% 29,8% 13,5% 100,0%
53,4% 75,0% 50,0% 53,4% 46,7% 53,1%
15,8% 4,6% 9,7% 15,8% 7,1% 53,1%

27 3 19 27 16 92
29,3% 3,3% 20,7% 29,3% 17,4% 100,0%
46,6% 25,0% 50,0% 46,6% 53,3% 46,9%
13,8% 1,5% 9,7% 13,8% 8,2% 46,9%

58 12 38 58 30 196
29,6% 6,1% 19,4% 29,6% 15,3% 100,0%

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
29,6% 6,1% 19,4% 29,6% 15,3% 100,0%

Count
% within area
% within coding
% of Total
Count
% within area
% within coding
% of Total
Count
% within area
% within coding
% of Total

1,00

2,00

area

Total

1,00 2,00 3,00 4,00 5,00
coding

Total

 
area * freq Crosstabulation

8 6 20 38 32 104
7,7% 5,8% 19,2% 36,5% 30,8% 100,0%

27,6% 54,5% 58,8% 57,6% 57,1% 53,1%
4,1% 3,1% 10,2% 19,4% 16,3% 53,1%

21 5 14 28 24 92
22,8% 5,4% 15,2% 30,4% 26,1% 100,0%
72,4% 45,5% 41,2% 42,4% 42,9% 46,9%
10,7% 2,6% 7,1% 14,3% 12,2% 46,9%

29 11 34 66 56 196
14,8% 5,6% 17,3% 33,7% 28,6% 100,0%

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
14,8% 5,6% 17,3% 33,7% 28,6% 100,0%

Count
% within area
% within freq
% of Total
Count
% within area
% within freq
% of Total
Count
% within area
% within freq
% of Total

1,00

2,00

area

Total

1,00 2,00 3,00 4,00 5,00
freq

Total
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Κατηγορία τάξης * frame Crosstabulation

133 2 4 6 1 146
91,1% 1,4% 2,7% 4,1% ,7% 100,0%
74,3% 50,0% 100,0% 75,0% 100,0% 74,5%
67,9% 1,0% 2,0% 3,1% ,5% 74,5%

46 2 2 50
92,0% 4,0% 4,0% 100,0%
25,7% 50,0% 25,0% 25,5%
23,5% 1,0% 1,0% 25,5%

179 4 4 8 1 196
91,3% 2,0% 2,0% 4,1% ,5% 100,0%

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
91,3% 2,0% 2,0% 4,1% ,5% 100,0%

Count
% within Κατηγορία τάξη
% within frame
% of Total
Count
% within Κατηγορία τάξη
% within frame
% of Total
Count
% within Κατηγορία τάξη
% within frame
% of Total

1,00

2,00

Κατηγορία
τάξης

Total

1,00 2,00 3,00 4,00 5,00
frame

Total

 
Κατηγορία τάξης * descr Crosstabulation

2 27 25 57 35 146
1,4% 18,5% 17,1% 39,0% 24,0% 100,0%

100,0% 84,4% 61,0% 78,1% 72,9% 74,5%
1,0% 13,8% 12,8% 29,1% 17,9% 74,5%

5 16 16 13 50
10,0% 32,0% 32,0% 26,0% 100,0%
15,6% 39,0% 21,9% 27,1% 25,5%
2,6% 8,2% 8,2% 6,6% 25,5%

2 32 41 73 48 196
1,0% 16,3% 20,9% 37,2% 24,5% 100,0%

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
1,0% 16,3% 20,9% 37,2% 24,5% 100,0%

Count
% within Κατηγορία τάξης
% within descr
% of Total
Count
% within Κατηγορία τάξης
% within descr
% of Total
Count
% within Κατηγορία τάξης
% within descr
% of Total

1,00

2,00

Κατηγορία
τάξης

Total

1,00 2,00 3,00 4,00 5,00
descr

Total

 
Κατηγορία τάξης * gnostika Crosstabulation

37 46 52 11 146
25,3% 31,5% 35,6% 7,5% 100,0%
75,5% 70,8% 78,8% 68,8% 74,5%
18,9% 23,5% 26,5% 5,6% 74,5%

12 19 14 5 50
24,0% 38,0% 28,0% 10,0% 100,0%
24,5% 29,2% 21,2% 31,3% 25,5%

6,1% 9,7% 7,1% 2,6% 25,5%
49 65 66 16 196

25,0% 33,2% 33,7% 8,2% 100,0%
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

25,0% 33,2% 33,7% 8,2% 100,0%

Count
% within Κατηγορία τάξη
% within gnostika
% of Total
Count
% within Κατηγορία τάξη
% within gnostika
% of Total
Count
% within Κατηγορία τάξη
% within gnostika
% of Total

1,00

2,00

Κατηγορία
τάξης

Total

2,00 3,00 4,00 5,00
gnostika

Total
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Κατηγορία τάξης * method Crosstabulation

21 31 58 36 146
14,4% 21,2% 39,7% 24,7% 100,0%
84,0% 73,8% 72,5% 73,5% 74,5%
10,7% 15,8% 29,6% 18,4% 74,5%

4 11 22 13 50
8,0% 22,0% 44,0% 26,0% 100,0%

16,0% 26,2% 27,5% 26,5% 25,5%
2,0% 5,6% 11,2% 6,6% 25,5%

25 42 80 49 196
12,8% 21,4% 40,8% 25,0% 100,0%

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
12,8% 21,4% 40,8% 25,0% 100,0%

Count
% within Κατηγορία τάξη
% within method
% of Total
Count
% within Κατηγορία τάξη
% within method
% of Total
Count
% within Κατηγορία τάξη
% within method
% of Total

1,00

2,00

Κατηγορία
τάξης

Total

2,00 3,00 4,00 5,00
method

Total

 
Κατηγορία τάξης * problem Crosstabulation

75 19 21 27 4 146
51,4% 13,0% 14,4% 18,5% 2,7% 100,0%
75,8% 79,2% 75,0% 71,1% 57,1% 74,5%
38,3% 9,7% 10,7% 13,8% 2,0% 74,5%

24 5 7 11 3 50
48,0% 10,0% 14,0% 22,0% 6,0% 100,0%
24,2% 20,8% 25,0% 28,9% 42,9% 25,5%
12,2% 2,6% 3,6% 5,6% 1,5% 25,5%

99 24 28 38 7 196
50,5% 12,2% 14,3% 19,4% 3,6% 100,0%

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
50,5% 12,2% 14,3% 19,4% 3,6% 100,0%

Count
% within Κατηγορία τάξη
% within problem
% of Total
Count
% within Κατηγορία τάξη
% within problem
% of Total
Count
% within Κατηγορία τάξη
% within problem
% of Total

1,00

2,00

Κατηγορία
τάξης

Total

1,00 2,00 3,00 4,00 5,00
problem

Total

 
Κατηγορία τάξης * measures Crosstabulation

24 18 14 46 44 146
16,4% 12,3% 9,6% 31,5% 30,1% 100,0%
80,0% 85,7% 77,8% 69,7% 72,1% 74,5%
12,2% 9,2% 7,1% 23,5% 22,4% 74,5%

6 3 4 20 17 50
12,0% 6,0% 8,0% 40,0% 34,0% 100,0%
20,0% 14,3% 22,2% 30,3% 27,9% 25,5%

3,1% 1,5% 2,0% 10,2% 8,7% 25,5%
30 21 18 66 61 196

15,3% 10,7% 9,2% 33,7% 31,1% 100,0%
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

15,3% 10,7% 9,2% 33,7% 31,1% 100,0%

Count
% within Κατηγορία τάξ
% within measures
% of Total
Count
% within Κατηγορία τάξ
% within measures
% of Total
Count
% within Κατηγορία τάξ
% within measures
% of Total

1,00

2,00

Κατηγορία
τάξης

Total

1,00 2,00 3,00 4,00 5,00
measures

Total
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Κατηγορία τάξης * coding Crosstabulation

46 8 27 42 23 146
31,5% 5,5% 18,5% 28,8% 15,8% 100,0%
79,3% 66,7% 71,1% 72,4% 76,7% 74,5%
23,5% 4,1% 13,8% 21,4% 11,7% 74,5%

12 4 11 16 7 50
24,0% 8,0% 22,0% 32,0% 14,0% 100,0%
20,7% 33,3% 28,9% 27,6% 23,3% 25,5%

6,1% 2,0% 5,6% 8,2% 3,6% 25,5%
58 12 38 58 30 196

29,6% 6,1% 19,4% 29,6% 15,3% 100,0%
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
29,6% 6,1% 19,4% 29,6% 15,3% 100,0%

Count
% within Κατηγορία τά
% within coding
% of Total
Count
% within Κατηγορία τά
% within coding
% of Total
Count
% within Κατηγορία τά
% within coding
% of Total

1,00

2,00

Κατηγορία
τάξης

Total

1,00 2,00 3,00 4,00 5,00
coding

Total

 
Κατηγορία τάξης * freq Crosstabulation

25 10 21 47 43 146
17,1% 6,8% 14,4% 32,2% 29,5% 100,0%
86,2% 90,9% 61,8% 71,2% 76,8% 74,5%
12,8% 5,1% 10,7% 24,0% 21,9% 74,5%

4 1 13 19 13 50
8,0% 2,0% 26,0% 38,0% 26,0% 100,0%

13,8% 9,1% 38,2% 28,8% 23,2% 25,5%
2,0% ,5% 6,6% 9,7% 6,6% 25,5%

29 11 34 66 56 196
14,8% 5,6% 17,3% 33,7% 28,6% 100,0%

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
14,8% 5,6% 17,3% 33,7% 28,6% 100,0%

Count
% within Κατηγορία τάξη
% within freq
% of Total
Count
% within Κατηγορία τάξη
% within freq
% of Total
Count
% within Κατηγορία τάξη
% within freq
% of Total

1,00

2,00

Κατηγορία
τάξης

Total

1,00 2,00 3,00 4,00 5,00
freq

Total

 
 
Μη παραµετρικός έλεγχος για τη διερεύνηση στατιστικά σηµαντικών 

διαφορών ανάµεσα στις ανεξάρτητες και τις εξαρτηµένες µεταβλητές. 

 
Mann-Whitney Test   Τάξη µε τις εξαρτηµένες µεταβλητές 

Test Statisticsa

320,000 160,000 385,500 099,000 314,0003727,500 736,500 172,000
876,000 716,000 941,500 655,000 189,0006283,500 292,500 728,000

-,631 -,758 -,143 -,932 -,349 -1,933 -1,897 -3,438
,528 ,449 ,886 ,351 ,727 ,053 ,058 ,001

Mann-Whitney U
Wilcoxon W
Z
Asymp. Sig. (2-ta

frame descr gnostika method problem measures coding freq

Grouping Variable: classa. 
 

Mann-Whitney Test   Περιοχή µε τις εξαρτηµένες µεταβλητές 
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Test Statisticsa

4670,000 4330,000 4624,500 4434,000 4352,500 3803,500 4539,000 4071,000
0130,000 8608,000 0084,500 8712,000 8630,500 8081,500 9999,000 8349,000

-,589 -1,194 -,422 -,929 -1,175 -2,571 -,639 -1,866
,556 ,232 ,673 ,353 ,240 ,010 ,523 ,062

Mann-Whitney U
Wilcoxon W
Z
Asymp. Sig. (2-tail

frame descr gnostika method problem measures coding freq

Grouping Variable: areaa. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Mann-Whitney Test  Κατηγορία Τάξης µε τις εξαρτηµένες 
µεταβλητές 
 

Test Statisticsa

3611,0003568,0003590,5003410,5003400,500 3245,0003508,0003499,500
4886,0004299,0004865,5004141,5004131,500 3976,0004239,0004230,500

-,231 -,247 -,180 -,727 -,778 -1,216 -,424 -,451
,817 ,805 ,857 ,467 ,437 ,224 ,672 ,652

Mann-Whitney U
Wilcoxon W
Z
Asymp. Sig. (2-ta

frame descr gnostika method problem measures coding freq

Grouping Variable: Κατηγορία τάξηςa. 
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Γ-∆ Τάξη 

Πίνακες συνάφειας για τις ανεξάρτητες µε τις εξαρτηµένες µεταβλητές 

Crosstabs 
Περιοχή * Ακολουθήθηκε πλαίσιο Crosstabulation

26 4 1 31
83,9% 12,9% 3,2% 100,0%

40,6% 80,0% 50,0% 42,5%

35,6% 5,5% 1,4% 42,5%
38 2 1 1 42

90,5% 4,8% 2,4% 2,4% 100,0%

59,4% 100,0% 20,0% 50,0% 57,5%

52,1% 2,7% 1,4% 1,4% 57,5%
64 2 5 2 73

87,7% 2,7% 6,8% 2,7% 100,0%

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

87,7% 2,7% 6,8% 2,7% 100,0%

Count
% within Περιοχή
% within
Ακολουθήθηκε πλαίσιο
% of Total
Count
% within Περιοχή
% within
Ακολουθήθηκε πλαίσιο
% of Total
Count
% within Περιοχή
% within
Ακολουθήθηκε πλαίσιο
% of Total

Αστικά

Ηµιαστ.-Αγροτικά

Περιοχή

Total

1,00 3,00 4,00 5,00
Ακολουθήθηκε πλαίσιο

Total

 
Περιοχή * Περιγραφή Crosstabulation

1 8 10 12 31
3,2% 25,8% 32,3% 38,7% 100,0%
7,7% 47,1% 52,6% 50,0% 42,5%
1,4% 11,0% 13,7% 16,4% 42,5%

12 9 9 12 42
28,6% 21,4% 21,4% 28,6% 100,0%
92,3% 52,9% 47,4% 50,0% 57,5%
16,4% 12,3% 12,3% 16,4% 57,5%

13 17 19 24 73
17,8% 23,3% 26,0% 32,9% 100,0%

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
17,8% 23,3% 26,0% 32,9% 100,0%

Count
% within Περιοχή
% within Περιγραφή
% of Total
Count
% within Περιοχή
% within Περιγραφή
% of Total
Count
% within Περιοχή
% within Περιγραφή
% of Total

Αστικά

Ηµιαστ.-Αγροτικά

Περιοχή

Total

2,00 3,00 4,00 5,00
Περιγραφή

Total
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Περιοχή * Γνωστικά Crosstabulation

9 10 12 31
29,0% 32,3% 38,7% 100,0%
45,0% 33,3% 57,1% 42,5%
12,3% 13,7% 16,4% 42,5%

2 11 20 9 42
4,8% 26,2% 47,6% 21,4% 100,0%

100,0% 55,0% 66,7% 42,9% 57,5%
2,7% 15,1% 27,4% 12,3% 57,5%

2 20 30 21 73
2,7% 27,4% 41,1% 28,8% 100,0%

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
2,7% 27,4% 41,1% 28,8% 100,0%

Count
% within Περιοχή
% within Γνωστικά
% of Total
Count
% within Περιοχή
% within Γνωστικά
% of Total
Count
% within Περιοχή
% within Γνωστικά
% of Total

Αστικά

Ηµιαστ.-Αγροτικά

Περιοχή

Total

2,00 3,00 4,00 5,00
Γνωστικά

Total

 
Περιοχή * Μεθοδολογία Crosstabulation

3 16 12 31
9,7% 51,6% 38,7% 100,0%

17,6% 55,2% 48,0% 42,5%
4,1% 21,9% 16,4% 42,5%

2 14 13 13 42
4,8% 33,3% 31,0% 31,0% 100,0%

100,0% 82,4% 44,8% 52,0% 57,5%
2,7% 19,2% 17,8% 17,8% 57,5%

2 17 29 25 73
2,7% 23,3% 39,7% 34,2% 100,0%

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
2,7% 23,3% 39,7% 34,2% 100,0%

Count
% within Περιοχή
% within Μεθοδολογ
% of Total
Count
% within Περιοχή
% within Μεθοδολογ
% of Total
Count
% within Περιοχή
% within Μεθοδολογ
% of Total

Αστικά

Ηµιαστ.-Αγροτικά

Περιοχή

Total

2,00 3,00 4,00 5,00
Μεθοδολογία

Total

 
Περιοχή * Αναφορά προβλήµατος Crosstabulation

16 3 5 5 2 31
51,6% 9,7% 16,1% 16,1% 6,5% 100,0%

37,2% 60,0% 50,0% 62,5% 28,6% 42,5%

21,9% 4,1% 6,8% 6,8% 2,7% 42,5%
27 2 5 3 5 42

64,3% 4,8% 11,9% 7,1% 11,9% 100,0%

62,8% 40,0% 50,0% 37,5% 71,4% 57,5%

37,0% 2,7% 6,8% 4,1% 6,8% 57,5%
43 5 10 8 7 73

58,9% 6,8% 13,7% 11,0% 9,6% 100,0%

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

58,9% 6,8% 13,7% 11,0% 9,6% 100,0%

Count
% within Περιοχή
% within Αναφορά
προβλήµατος
% of Total
Count
% within Περιοχή
% within Αναφορά
προβλήµατος
% of Total
Count
% within Περιοχή
% within Αναφορά
προβλήµατος
% of Total

Αστικά

Ηµιαστ.-Αγροτικά

Περιοχή

Total

1,00 2,00 3,00 4,00 5,00
Αναφορά προβλήµατος

Total
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Περιοχή * Μέτρα Crosstabulation

2 8 11 10 31
6,5% 25,8% 35,5% 32,3% 100,0%

28,6% 47,1% 40,7% 47,6% 42,5%
2,7% 11,0% 15,1% 13,7% 42,5%

1 5 9 16 11 42
2,4% 11,9% 21,4% 38,1% 26,2% 100,0%

100,0% 71,4% 52,9% 59,3% 52,4% 57,5%
1,4% 6,8% 12,3% 21,9% 15,1% 57,5%

1 7 17 27 21 73
1,4% 9,6% 23,3% 37,0% 28,8% 100,0%

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
1,4% 9,6% 23,3% 37,0% 28,8% 100,0%

Count
% within Περιοχ
% within Μέτρα
% of Total
Count
% within Περιοχ
% within Μέτρα
% of Total
Count
% within Περιοχ
% within Μέτρα
% of Total

Αστικά

Ηµιαστ.-Αγροτι

Περιοχή

Total

1,00 2,00 3,00 4,00 5,00
Μέτρα

Total

 
Περιοχή * Κωδικοποίηση Crosstabulation

1 3 4 12 11 31
3,2% 9,7% 12,9% 38,7% 35,5% 100,0%

33,3% 60,0% 26,7% 36,4% 64,7% 42,5%
1,4% 4,1% 5,5% 16,4% 15,1% 42,5%

2 2 11 21 6 42
4,8% 4,8% 26,2% 50,0% 14,3% 100,0%

66,7% 40,0% 73,3% 63,6% 35,3% 57,5%
2,7% 2,7% 15,1% 28,8% 8,2% 57,5%

3 5 15 33 17 73
4,1% 6,8% 20,5% 45,2% 23,3% 100,0%

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
4,1% 6,8% 20,5% 45,2% 23,3% 100,0%

Count
% within Περιοχή
% within Κωδικοποί
% of Total
Count
% within Περιοχή
% within Κωδικοποί
% of Total
Count
% within Περιοχή
% within Κωδικοποί
% of Total

Αστικά

Ηµιαστ.-Αγροτι

Περιοχή

Total

1,00 2,00 3,00 4,00 5,00
Κωδικοποίηση

Total

 
Περιοχή * TABLE Crosstabulation

6 1 12 9 3 31
19,4% 3,2% 38,7% 29,0% 9,7% 100,0%
40,0% 100,0% 46,2% 45,0% 27,3% 42,5%

8,2% 1,4% 16,4% 12,3% 4,1% 42,5%
9 14 11 8 42

21,4% 33,3% 26,2% 19,0% 100,0%
60,0% 53,8% 55,0% 72,7% 57,5%
12,3% 19,2% 15,1% 11,0% 57,5%

15 1 26 20 11 73
20,5% 1,4% 35,6% 27,4% 15,1% 100,0%

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
20,5% 1,4% 35,6% 27,4% 15,1% 100,0%

Count
% within Περιοχή
% within TABLE
% of Total
Count
% within Περιοχή
% within TABLE
% of Total
Count
% within Περιοχή
% within TABLE
% of Total

Αστικά

Ηµιαστ.-Αγροτικ

Περιοχή

Total

1,00 2,00 3,00 4,00 5,00
TABLE

Total

 

 228



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑTA A-B 229

Περιοχή * Πίνακες συχνοτήτων Crosstabulation

1 5 8 17 31
3,2% 16,1% 25,8% 54,8% 100,0%

50,0% 71,4% 27,6% 51,5% 42,5%

1,4% 6,8% 11,0% 23,3% 42,5%
2 1 2 21 16 42

4,8% 2,4% 4,8% 50,0% 38,1% 100,0%

100,0% 50,0% 28,6% 72,4% 48,5% 57,5%

2,7% 1,4% 2,7% 28,8% 21,9% 57,5%
2 2 7 29 33 73

2,7% 2,7% 9,6% 39,7% 45,2% 100,0%

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

2,7% 2,7% 9,6% 39,7% 45,2% 100,0%

Count
% within Περιοχή
% within Πίνακες
συχνοτήτων
% of Total
Count
% within Περιοχή
% within Πίνακες
συχνοτήτων
% of Total
Count
% within Περιοχή
% within Πίνακες
συχνοτήτων
% of Total

Αστικά

Ηµιαστ.-Αγροτικά

Περιοχή

Total

1,00 2,00 3,00 4,00 5,00
Πίνακες συχνοτήτων

Total

 
Τάξη * Ακολουθήθηκε πλαίσιο Crosstabulation

35 2 3 1 41
85,4% 4,9% 7,3% 2,4% 100,0%

54,7% 100,0% 60,0% 50,0% 56,2%

47,9% 2,7% 4,1% 1,4% 56,2%
29 2 1 32

90,6% 6,3% 3,1% 100,0%

45,3% 40,0% 50,0% 43,8%

39,7% 2,7% 1,4% 43,8%
64 2 5 2 73

87,7% 2,7% 6,8% 2,7% 100,0%

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

87,7% 2,7% 6,8% 2,7% 100,0%

Count
% within Τάξη
% within
Ακολουθήθηκε πλαίσιο
% of Total
Count
% within Τάξη
% within
Ακολουθήθηκε πλαίσιο
% of Total
Count
% within Τάξη
% within
Ακολουθήθηκε πλαίσιο
% of Total

3

4

Τάξη

Total

1,00 3,00 4,00 5,00
Ακολουθήθηκε πλαίσιο

Total

 
Τάξη * Περιγραφή Crosstabulation

8 7 11 15 41
19,5% 17,1% 26,8% 36,6% 100,0%
61,5% 41,2% 57,9% 62,5% 56,2%
11,0% 9,6% 15,1% 20,5% 56,2%

5 10 8 9 32
15,6% 31,3% 25,0% 28,1% 100,0%
38,5% 58,8% 42,1% 37,5% 43,8%

6,8% 13,7% 11,0% 12,3% 43,8%
13 17 19 24 73

17,8% 23,3% 26,0% 32,9% 100,0%
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

17,8% 23,3% 26,0% 32,9% 100,0%

Count
% within Τάξη
% within Περιγραφή
% of Total
Count
% within Τάξη
% within Περιγραφή
% of Total
Count
% within Τάξη
% within Περιγραφή
% of Total

3

4

Τάξη

Total

2,00 3,00 4,00 5,00
Περιγραφή

Total
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Τάξη * Γνωστικά Crosstabulation

1 11 16 13 41
2,4% 26,8% 39,0% 31,7% 100,0%

50,0% 55,0% 53,3% 61,9% 56,2%
1,4% 15,1% 21,9% 17,8% 56,2%

1 9 14 8 32
3,1% 28,1% 43,8% 25,0% 100,0%

50,0% 45,0% 46,7% 38,1% 43,8%
1,4% 12,3% 19,2% 11,0% 43,8%

2 20 30 21 73
2,7% 27,4% 41,1% 28,8% 100,0%

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
2,7% 27,4% 41,1% 28,8% 100,0%

Count
% within Τάξη
% within Γνωστικά
% of Total
Count
% within Τάξη
% within Γνωστικά
% of Total
Count
% within Τάξη
% within Γνωστικά
% of Total

3

4

Τάξη

Total

2,00 3,00 4,00 5,00
Γνωστικά

Total

 
Τάξη * Μεθοδολογία Crosstabulation

1 10 17 13 41
2,4% 24,4% 41,5% 31,7% 100,0%

50,0% 58,8% 58,6% 52,0% 56,2%
1,4% 13,7% 23,3% 17,8% 56,2%

1 7 12 12 32
3,1% 21,9% 37,5% 37,5% 100,0%

50,0% 41,2% 41,4% 48,0% 43,8%
1,4% 9,6% 16,4% 16,4% 43,8%

2 17 29 25 73
2,7% 23,3% 39,7% 34,2% 100,0%

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
2,7% 23,3% 39,7% 34,2% 100,0%

Count
% within Τάξη
% within Μεθοδολογία
% of Total
Count
% within Τάξη
% within Μεθοδολογία
% of Total
Count
% within Τάξη
% within Μεθοδολογία
% of Total

3

4

Τάξη

Total

2,00 3,00 4,00 5,00
Μεθοδολογία

Total
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Τάξη * Αναφορά προβλήµατος Crosstabulation

23 2 7 5 4 41
56,1% 4,9% 17,1% 12,2% 9,8% 100,0%

53,5% 40,0% 70,0% 62,5% 57,1% 56,2%

31,5% 2,7% 9,6% 6,8% 5,5% 56,2%
20 3 3 3 3 32

62,5% 9,4% 9,4% 9,4% 9,4% 100,0%

46,5% 60,0% 30,0% 37,5% 42,9% 43,8%

27,4% 4,1% 4,1% 4,1% 4,1% 43,8%
43 5 10 8 7 73

58,9% 6,8% 13,7% 11,0% 9,6% 100,0%

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

58,9% 6,8% 13,7% 11,0% 9,6% 100,0%

Count
% within Τάξη
% within Αναφορά
προβλήµατος
% of Total
Count
% within Τάξη
% within Αναφορά
προβλήµατος
% of Total
Count
% within Τάξη
% within Αναφορά
προβλήµατος
% of Total

3

4

Τάξη

Total

1,00 2,00 3,00 4,00 5,00
Αναφορά προβλήµατος

Total

 
Τάξη * Μέτρα Crosstabulation

6 8 14 13 41
14,6% 19,5% 34,1% 31,7% 100,0%
85,7% 47,1% 51,9% 61,9% 56,2%
8,2% 11,0% 19,2% 17,8% 56,2%

1 1 9 13 8 32
3,1% 3,1% 28,1% 40,6% 25,0% 100,0%

100,0% 14,3% 52,9% 48,1% 38,1% 43,8%
1,4% 1,4% 12,3% 17,8% 11,0% 43,8%

1 7 17 27 21 73
1,4% 9,6% 23,3% 37,0% 28,8% 100,0%

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
1,4% 9,6% 23,3% 37,0% 28,8% 100,0%

Count
% within Τάξη
% within Μέτρα
% of Total
Count
% within Τάξη
% within Μέτρα
% of Total
Count
% within Τάξη
% within Μέτρα
% of Total

3

4

Τάξη

Total

1,00 2,00 3,00 4,00 5,00
Μέτρα

Total
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Τάξη * Κωδικοποίηση Crosstabulation

1 3 8 20 9 41
2,4% 7,3% 19,5% 48,8% 22,0% 100,0%

33,3% 60,0% 53,3% 60,6% 52,9% 56,2%
1,4% 4,1% 11,0% 27,4% 12,3% 56,2%

2 2 7 13 8 32
6,3% 6,3% 21,9% 40,6% 25,0% 100,0%

66,7% 40,0% 46,7% 39,4% 47,1% 43,8%
2,7% 2,7% 9,6% 17,8% 11,0% 43,8%

3 5 15 33 17 73
4,1% 6,8% 20,5% 45,2% 23,3% 100,0%

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
4,1% 6,8% 20,5% 45,2% 23,3% 100,0%

Count
% within Τάξη
% within Κωδικοποίηση
% of Total
Count
% within Τάξη
% within Κωδικοποίηση
% of Total
Count
% within Τάξη
% within Κωδικοποίηση
% of Total

3

4

Τάξη

Total

1,00 2,00 3,00 4,00 5,00
Κωδικοποίηση

Total

 
Τάξη * TABLE Crosstabulation

11 17 8 5 41
26,8% 41,5% 19,5% 12,2% 100,0%
73,3% 65,4% 40,0% 45,5% 56,2%
15,1% 23,3% 11,0% 6,8% 56,2%

4 1 9 12 6 32
12,5% 3,1% 28,1% 37,5% 18,8% 100,0%
26,7% 100,0% 34,6% 60,0% 54,5% 43,8%
5,5% 1,4% 12,3% 16,4% 8,2% 43,8%

15 1 26 20 11 73
20,5% 1,4% 35,6% 27,4% 15,1% 100,0%

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
20,5% 1,4% 35,6% 27,4% 15,1% 100,0%

Count
% within Τάξη
% within TABLE
% of Total
Count
% within Τάξη
% within TABLE
% of Total
Count
% within Τάξη
% within TABLE
% of Total

3

4

Τάξη

Total

1,00 2,00 3,00 4,00 5,00
TABLE

Total

 
Τάξη * Πίνακες συχνοτήτων Crosstabulation

1 1 4 15 20 41
2,4% 2,4% 9,8% 36,6% 48,8% 100,0%

50,0% 50,0% 57,1% 51,7% 60,6% 56,2%

1,4% 1,4% 5,5% 20,5% 27,4% 56,2%
1 1 3 14 13 32

3,1% 3,1% 9,4% 43,8% 40,6% 100,0%

50,0% 50,0% 42,9% 48,3% 39,4% 43,8%

1,4% 1,4% 4,1% 19,2% 17,8% 43,8%
2 2 7 29 33 73

2,7% 2,7% 9,6% 39,7% 45,2% 100,0%

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

2,7% 2,7% 9,6% 39,7% 45,2% 100,0%

Count
% within Τάξη
% within Πίνακες
συχνοτήτων
% of Total
Count
% within Τάξη
% within Πίνακες
συχνοτήτων
% of Total
Count
% within Τάξη
% within Πίνακες
συχνοτήτων
% of Total

3

4

Τάξη

Total

1,00 2,00 3,00 4,00 5,00
Πίνακες συχνοτήτων

Total
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Κατηγορία τάξης * Ακολουθήθηκε πλαίσιο Crosstabulation

55 1 3 2 61
90,2% 1,6% 4,9% 3,3% 100,0%

85,9% 50,0% 60,0% 100,0% 83,6%

75,3% 1,4% 4,1% 2,7% 83,6%
9 1 2 12

75,0% 8,3% 16,7% 100,0%

14,1% 50,0% 40,0% 16,4%

12,3% 1,4% 2,7% 16,4%
64 2 5 2 73

87,7% 2,7% 6,8% 2,7% 100,0%

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

87,7% 2,7% 6,8% 2,7% 100,0%

Count
% within Κατηγορία τάξης
% within Ακολουθήθηκε
πλαίσιο
% of Total
Count
% within Κατηγορία τάξης
% within Ακολουθήθηκε
πλαίσιο
% of Total
Count
% within Κατηγορία τάξης
% within Ακολουθήθηκε
πλαίσιο
% of Total

Εως 20

21++

Κατηγορία
τάξης

Total

1,00 3,00 4,00 5,00
Ακολουθήθηκε πλαίσιο

Total

 
Κατηγορία τάξης * Περιγραφή Crosstabulation

13 11 18 19 61
21,3% 18,0% 29,5% 31,1% 100,0%

100,0% 64,7% 94,7% 79,2% 83,6%
17,8% 15,1% 24,7% 26,0% 83,6%

6 1 5 12
50,0% 8,3% 41,7% 100,0%
35,3% 5,3% 20,8% 16,4%
8,2% 1,4% 6,8% 16,4%

13 17 19 24 73
17,8% 23,3% 26,0% 32,9% 100,0%

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
17,8% 23,3% 26,0% 32,9% 100,0%

Count
% within Κατηγορία τάξη
% within Περιγραφή
% of Total
Count
% within Κατηγορία τάξη
% within Περιγραφή
% of Total
Count
% within Κατηγορία τάξη
% within Περιγραφή
% of Total

Εως 20

21++

Κατηγορία
τάξης

Total

2,00 3,00 4,00 5,00
Περιγραφή

Total

 
Κατηγορία τάξης * Γνωστικά Crosstabulation

2 16 27 16 61
3,3% 26,2% 44,3% 26,2% 100,0%

100,0% 80,0% 90,0% 76,2% 83,6%
2,7% 21,9% 37,0% 21,9% 83,6%

4 3 5 12
33,3% 25,0% 41,7% 100,0%
20,0% 10,0% 23,8% 16,4%

5,5% 4,1% 6,8% 16,4%
2 20 30 21 73

2,7% 27,4% 41,1% 28,8% 100,0%
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

2,7% 27,4% 41,1% 28,8% 100,0%

Count
% within Κατηγορία τάξης
% within Γνωστικά
% of Total
Count
% within Κατηγορία τάξης
% within Γνωστικά
% of Total
Count
% within Κατηγορία τάξης
% within Γνωστικά
% of Total

Εως 20

21++

Κατηγορία
τάξης

Total

2,00 3,00 4,00 5,00
Γνωστικά

Total
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Κατηγορία τάξης * Μεθοδολογία Crosstabulation

2 15 24 20 61
3,3% 24,6% 39,3% 32,8% 100,0%

100,0% 88,2% 82,8% 80,0% 83,6%
2,7% 20,5% 32,9% 27,4% 83,6%

2 5 5 12
16,7% 41,7% 41,7% 100,0%
11,8% 17,2% 20,0% 16,4%

2,7% 6,8% 6,8% 16,4%
2 17 29 25 73

2,7% 23,3% 39,7% 34,2% 100,0%
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

2,7% 23,3% 39,7% 34,2% 100,0%

Count
% within Κατηγορία τάξης
% within Μεθοδολογία
% of Total
Count
% within Κατηγορία τάξης
% within Μεθοδολογία
% of Total
Count
% within Κατηγορία τάξης
% within Μεθοδολογία
% of Total

Εως 20

21++

Κατηγορία
τάξης

Total

2,00 3,00 4,00 5,00
Μεθοδολογία

Total

 
Κατηγορία τάξης * Αναφορά προβλήµατος Crosstabulation

36 4 9 7 5 61
59,0% 6,6% 14,8% 11,5% 8,2% 100,0%

83,7% 80,0% 90,0% 87,5% 71,4% 83,6%

49,3% 5,5% 12,3% 9,6% 6,8% 83,6%
7 1 1 1 2 12

58,3% 8,3% 8,3% 8,3% 16,7% 100,0%

16,3% 20,0% 10,0% 12,5% 28,6% 16,4%

9,6% 1,4% 1,4% 1,4% 2,7% 16,4%
43 5 10 8 7 73

58,9% 6,8% 13,7% 11,0% 9,6% 100,0%

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

58,9% 6,8% 13,7% 11,0% 9,6% 100,0%

Count
% within Κατηγορία τά
% within Αναφορά
προβλήµατος
% of Total
Count
% within Κατηγορία τά
% within Αναφορά
προβλήµατος
% of Total
Count
% within Κατηγορία τά
% within Αναφορά
προβλήµατος
% of Total

Εως 20

21++

Κατηγορία
τάξης

Total

1,00 2,00 3,00 4,00 5,00
Αναφορά προβλήµατος

Total

 
Κατηγορία τάξης * Μέτρα Crosstabulation

1 6 13 25 16 61
1,6% 9,8% 21,3% 41,0% 26,2% 100,0%

100,0% 85,7% 76,5% 92,6% 76,2% 83,6%
1,4% 8,2% 17,8% 34,2% 21,9% 83,6%

1 4 2 5 12
8,3% 33,3% 16,7% 41,7% 100,0%

14,3% 23,5% 7,4% 23,8% 16,4%
1,4% 5,5% 2,7% 6,8% 16,4%

1 7 17 27 21 73
1,4% 9,6% 23,3% 37,0% 28,8% 100,0%

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
1,4% 9,6% 23,3% 37,0% 28,8% 100,0%

Count
% within Κατηγορία τάξ
% within Μέτρα
% of Total
Count
% within Κατηγορία τάξ
% within Μέτρα
% of Total
Count
% within Κατηγορία τάξ
% within Μέτρα
% of Total

Εως 20

21++

Κατηγορία
τάξης

Total

1,00 2,00 3,00 4,00 5,00
Μέτρα

Total
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Κατηγορία τάξης * Κωδικοποίηση Crosstabulation

2 4 12 30 13 61
3,3% 6,6% 19,7% 49,2% 21,3% 100,0%

66,7% 80,0% 80,0% 90,9% 76,5% 83,6%
2,7% 5,5% 16,4% 41,1% 17,8% 83,6%

1 1 3 3 4 12
8,3% 8,3% 25,0% 25,0% 33,3% 100,0%

33,3% 20,0% 20,0% 9,1% 23,5% 16,4%
1,4% 1,4% 4,1% 4,1% 5,5% 16,4%

3 5 15 33 17 73
4,1% 6,8% 20,5% 45,2% 23,3% 100,0%

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
4,1% 6,8% 20,5% 45,2% 23,3% 100,0%

Count
% within Κατηγορία τά
% within Κωδικοποίησ
% of Total
Count
% within Κατηγορία τά
% within Κωδικοποίησ
% of Total
Count
% within Κατηγορία τά
% within Κωδικοποίησ
% of Total

Εως 20

21++

Κατηγορία
τάξης

Total

1,00 2,00 3,00 4,00 5,00
Κωδικοποίηση

Total

 
Κατηγορία τάξης * TABLE Crosstabulation

14 21 16 10 61
23,0% 34,4% 26,2% 16,4% 100,0%
93,3% 80,8% 80,0% 90,9% 83,6%
19,2% 28,8% 21,9% 13,7% 83,6%

1 1 5 4 1 12
8,3% 8,3% 41,7% 33,3% 8,3% 100,0%
6,7% 100,0% 19,2% 20,0% 9,1% 16,4%
1,4% 1,4% 6,8% 5,5% 1,4% 16,4%

15 1 26 20 11 73
20,5% 1,4% 35,6% 27,4% 15,1% 100,0%

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
20,5% 1,4% 35,6% 27,4% 15,1% 100,0%

Count
% within Κατηγορία τά
% within TABLE
% of Total
Count
% within Κατηγορία τά
% within TABLE
% of Total
Count
% within Κατηγορία τά
% within TABLE
% of Total

Εως 20

21++

Κατηγορία
τάξης

Total

1,00 2,00 3,00 4,00 5,00
TABLE

Total

 
Κατηγορία τάξης * Πίνακες συχνοτήτων Crosstabulation

2 2 5 26 26 61
3,3% 3,3% 8,2% 42,6% 42,6% 100,0%

100,0% 100,0% 71,4% 89,7% 78,8% 83,6%

2,7% 2,7% 6,8% 35,6% 35,6% 83,6%
2 3 7 12

16,7% 25,0% 58,3% 100,0%

28,6% 10,3% 21,2% 16,4%

2,7% 4,1% 9,6% 16,4%
2 2 7 29 33 73

2,7% 2,7% 9,6% 39,7% 45,2% 100,0%

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

2,7% 2,7% 9,6% 39,7% 45,2% 100,0%

Count
% within Κατηγορία τάξη
% within Πίνακες
συχνοτήτων
% of Total
Count
% within Κατηγορία τάξη
% within Πίνακες
συχνοτήτων
% of Total
Count
% within Κατηγορία τάξη
% within Πίνακες
συχνοτήτων
% of Total

Εως 20

21++

Κατηγορία
τάξης

Total

1,00 2,00 3,00 4,00 5,00
Πίνακες συχνοτήτων

Total
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Μη παραµετρικός έλεγχος για τη διερεύνηση στατιστικά σηµαντικών 

διαφορών ανάµεσα στις ανεξάρτητες και τις εξαρτηµένες µεταβλητές. 

 
Mann-Whitney Test   Τάξη µε τις εξαρτηµένες µεταβλητές 
 

Test Statisticsa

625,000 00,500 15,000 621,500 608,000 42,000 40,000 88,500 606,000 641,500
153,000 28,500 43,000 482,500 1136,000 70,000 68,000 49,500 134,000 502,500

-,604 -,640 -,484 -,408 -,600 -,163 -,189 -1,939 -,605 -,206
,546 ,522 ,628 ,683 ,548 ,871 ,850 ,053 ,545 ,837

Mann-Whitne
Wilcoxon W
Z
Asymp. Sig. (

Ακολουθήθ
κε πλαίσιεριγραφΓνωστικάεθοδολογ

Αναφορά
ροβλήµατοΜέτρα

Κωδικοπ
οίηση TABLE

Πίνακες
υχνοτήτωαρουσίασ

Grouping Variable: Τάξηa. 
 

Mann-Whitney Test   Περιοχή µε τις εξαρτηµένες µεταβλητές 
 
 

Test Statisticsa

604,500 477,000554,500 489,000 588,000593,000519,000598,500 577,500 529,000
507,500 380,000457,500 1392,000 1491,000496,000422,000094,500 1480,500 1432,000

-,909 -2,015 -1,144 -1,922 -,791 -,678 -1,565 -,610 -,893 -1,740
,363 ,044 ,253 ,055 ,429 ,498 ,118 ,542 ,372 ,082

Mann-Whitney 
Wilcoxon W
Z
Asymp. Sig. (2

Ακολουθήθ
κε πλαίσιοΠεριγραφήΓνωστικάεθοδολογί

Αναφορά
προβλήµατο Μέτρα

Κωδικοπ
οίηση TABLE

Πίνακες
συχνοτήτωναρουσίασ

Grouping Variable: Περιοχήa. 
 

 
 
 
Mann-Whitney Test  Κατηγορία Τάξης µε τις εξαρτηµένες 
µεταβλητές 
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Test Statisticsa

617,500 38,500 83,000 393,000 504,500 04,000 21,000 97,500 433,500 503,500
478,500 99,500 44,000 254,000 1365,500 65,000 82,000 25,500 294,500 364,500

-,750 -3,663 -2,043 -3,109 -1,894 -1,769 -1,594 -,677 -2,692 -2,166
,453 ,000 ,041 ,002 ,058 ,077 ,111 ,498 ,007 ,030

Mann-Whitne
Wilcoxon W
Z
Asymp. Sig. (

κολουθήθ
κε πλαίσιεριγραφΓνωστικάεθοδολογ

Αναφορά
ροβλήµατοΜέτρα

Κωδικοπ
οίηση TABLE

Πίνακες
υχνοτήτωαρουσίασ

Grouping Variable: Μέγεθος τάξηςa. 
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Ε-ΣΤ Τάξη 

Πίνακες συνάφειας για τις ανεξάρτητες µε τις εξαρτηµένες µεταβλητές 

Crosstabs 
Ακολουθήθηκε πλαίσιο * Τάξη Crosstabulation

54 40 94

57,4% 42,6% 100,0%

78,3% 87,0% 81,7%
47,0% 34,8% 81,7%

2 1 3

66,7% 33,3% 100,0%

2,9% 2,2% 2,6%
1,7% ,9% 2,6%

11 4 15

73,3% 26,7% 100,0%

15,9% 8,7% 13,0%
9,6% 3,5% 13,0%

2 1 3

66,7% 33,3% 100,0%

2,9% 2,2% 2,6%
1,7% ,9% 2,6%

69 46 115

60,0% 40,0% 100,0%

100,0% 100,0% 100,0%
60,0% 40,0% 100,0%

Count
% within
Ακολουθήθηκε πλαίσιο
% within Τάξη
% of Total
Count
% within
Ακολουθήθηκε πλαίσιο
% within Τάξη
% of Total
Count
% within
Ακολουθήθηκε πλαίσιο
% within Τάξη
% of Total
Count
% within
Ακολουθήθηκε πλαίσιο
% within Τάξη
% of Total
Count
% within
Ακολουθήθηκε πλαίσιο
% within Τάξη
% of Total

1,00

3,00

4,00

5,00

Ακολουθήθηκε
πλαίσιο

Total

5 ΣΤ
Τάξη

Total

 
Ακολουθήθηκε πλαίσιο * Περιοχή Crosstabulation

21 73 94

22,3% 77,7% 100,0%

77,8% 83,0% 81,7%
18,3% 63,5% 81,7%

2 1 3

66,7% 33,3% 100,0%

7,4% 1,1% 2,6%
1,7% ,9% 2,6%

3 12 15

20,0% 80,0% 100,0%

11,1% 13,6% 13,0%
2,6% 10,4% 13,0%

1 2 3

33,3% 66,7% 100,0%

3,7% 2,3% 2,6%
,9% 1,7% 2,6%

27 88 115

23,5% 76,5% 100,0%

100,0% 100,0% 100,0%
23,5% 76,5% 100,0%

Count
% within
Ακολουθήθηκε πλαίσιο
% within Περιοχή
% of Total
Count
% within
Ακολουθήθηκε πλαίσιο
% within Περιοχή
% of Total
Count
% within
Ακολουθήθηκε πλαίσιο
% within Περιοχή
% of Total
Count
% within
Ακολουθήθηκε πλαίσιο
% within Περιοχή
% of Total
Count
% within
Ακολουθήθηκε πλαίσιο
% within Περιοχή
% of Total

1,00

3,00

4,00

5,00

Ακολουθήθηκε
πλαίσιο

Total

Αστικά
Ηµιαστ.-Α
γροτικά

Περιοχή

Total
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Ακολουθήθηκε πλαίσιο * Κατηγορία τάξης Crosstabulation

88 6 94

93,6% 6,4% 100,0%

81,5% 85,7% 81,7%
76,5% 5,2% 81,7%

3 3

100,0% 100,0%

2,8% 2,6%
2,6% 2,6%

15 15

100,0% 100,0%

13,9% 13,0%
13,0% 13,0%

2 1 3

66,7% 33,3% 100,0%

1,9% 14,3% 2,6%
1,7% ,9% 2,6%

108 7 115

93,9% 6,1% 100,0%

100,0% 100,0% 100,0%
93,9% 6,1% 100,0%

Count
% within Ακολουθήθηκε
πλαίσιο
% within Κατηγορία τάξης
% of Total
Count
% within Ακολουθήθηκε
πλαίσιο
% within Κατηγορία τάξης
% of Total
Count
% within Ακολουθήθηκε
πλαίσιο
% within Κατηγορία τάξης
% of Total
Count
% within Ακολουθήθηκε
πλαίσιο
% within Κατηγορία τάξης
% of Total
Count
% within Ακολουθήθηκε
πλαίσιο
% within Κατηγορία τάξης
% of Total

1,00

3,00

4,00

5,00

Ακολουθήθηκε
πλαίσιο

Total

Εως 20 21++
Κατηγορία τάξης

Total

 
Περιγραφή * Τάξη Crosstabulation

4 3 7
57,1% 42,9% 100,0%

5,8% 6,5% 6,1%
3,5% 2,6% 6,1%

10 11 21
47,6% 52,4% 100,0%
14,5% 23,9% 18,3%

8,7% 9,6% 18,3%
25 16 41

61,0% 39,0% 100,0%
36,2% 34,8% 35,7%
21,7% 13,9% 35,7%

30 16 46
65,2% 34,8% 100,0%
43,5% 34,8% 40,0%
26,1% 13,9% 40,0%

69 46 115
60,0% 40,0% 100,0%

100,0% 100,0% 100,0%
60,0% 40,0% 100,0%

Count
% within Περιγραφή
% within Τάξη
% of Total
Count
% within Περιγραφή
% within Τάξη
% of Total
Count
% within Περιγραφή
% within Τάξη
% of Total
Count
% within Περιγραφή
% within Τάξη
% of Total
Count
% within Περιγραφή
% within Τάξη
% of Total

2,00

3,00

4,00

5,00

Περιγραφή

Total

5 ΣΤ
Τάξη

Total
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Περιγραφή * Περιοχή Crosstabulation

2 5 7
28,6% 71,4% 100,0%
7,4% 5,7% 6,1%
1,7% 4,3% 6,1%

4 17 21
19,0% 81,0% 100,0%
14,8% 19,3% 18,3%
3,5% 14,8% 18,3%

7 34 41
17,1% 82,9% 100,0%
25,9% 38,6% 35,7%
6,1% 29,6% 35,7%

14 32 46
30,4% 69,6% 100,0%
51,9% 36,4% 40,0%
12,2% 27,8% 40,0%

27 88 115
23,5% 76,5% 100,0%

100,0% 100,0% 100,0%
23,5% 76,5% 100,0%

Count
% within Περιγραφή
% within Περιοχή
% of Total
Count
% within Περιγραφή
% within Περιοχή
% of Total
Count
% within Περιγραφή
% within Περιοχή
% of Total
Count
% within Περιγραφή
% within Περιοχή
% of Total
Count
% within Περιγραφή
% within Περιοχή
% of Total

2,00

3,00

4,00

5,00

Περιγραφή

Total

Αστικά
Ηµιαστ.-Α
γροτικά

Περιοχή

Total
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Περιγραφή * Κατηγορία τάξης Crosstabulation

7 7
100,0% 100,0%

6,5% 6,1%
6,1% 6,1%

21 21
100,0% 100,0%

19,4% 18,3%
18,3% 18,3%

37 4 41
90,2% 9,8% 100,0%
34,3% 57,1% 35,7%
32,2% 3,5% 35,7%

43 3 46
93,5% 6,5% 100,0%
39,8% 42,9% 40,0%
37,4% 2,6% 40,0%

108 7 115
93,9% 6,1% 100,0%

100,0% 100,0% 100,0%
93,9% 6,1% 100,0%

Count
% within Περιγραφή
% within Κατηγορία τάξης
% of Total
Count
% within Περιγραφή
% within Κατηγορία τάξης
% of Total
Count
% within Περιγραφή
% within Κατηγορία τάξης
% of Total
Count
% within Περιγραφή
% within Κατηγορία τάξης
% of Total
Count
% within Περιγραφή
% within Κατηγορία τάξης
% of Total

2,00

3,00

4,00

5,00

Περιγραφή

Total

Εως 20 21++
Κατηγορία τάξης

Total
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Γνωστικά * Τάξη Crosstabulation

2 2
100,0% 100,0%

4,3% 1,7%
1,7% 1,7%

13 13 26
50,0% 50,0% 100,0%
18,8% 28,3% 22,6%
11,3% 11,3% 22,6%

32 16 48
66,7% 33,3% 100,0%
46,4% 34,8% 41,7%
27,8% 13,9% 41,7%

24 15 39
61,5% 38,5% 100,0%
34,8% 32,6% 33,9%
20,9% 13,0% 33,9%

69 46 115
60,0% 40,0% 100,0%

100,0% 100,0% 100,0%
60,0% 40,0% 100,0%

Count
% within Γνωστικά
% within Τάξη
% of Total
Count
% within Γνωστικά
% within Τάξη
% of Total
Count
% within Γνωστικά
% within Τάξη
% of Total
Count
% within Γνωστικά
% within Τάξη
% of Total
Count
% within Γνωστικά
% within Τάξη
% of Total

2,00

3,00

4,00

5,00

Γνωστικά

Total

5 ΣΤ
Τάξη

Total

 
Γνωστικά * Περιοχή Crosstabulation

1 1 2
50,0% 50,0% 100,0%

3,7% 1,1% 1,7%
,9% ,9% 1,7%

5 21 26
19,2% 80,8% 100,0%
18,5% 23,9% 22,6%

4,3% 18,3% 22,6%
15 33 48

31,3% 68,8% 100,0%
55,6% 37,5% 41,7%
13,0% 28,7% 41,7%

6 33 39
15,4% 84,6% 100,0%
22,2% 37,5% 33,9%

5,2% 28,7% 33,9%
27 88 115

23,5% 76,5% 100,0%
100,0% 100,0% 100,0%

23,5% 76,5% 100,0%

Count
% within Γνωστικά
% within Περιοχή
% of Total
Count
% within Γνωστικά
% within Περιοχή
% of Total
Count
% within Γνωστικά
% within Περιοχή
% of Total
Count
% within Γνωστικά
% within Περιοχή
% of Total
Count
% within Γνωστικά
% within Περιοχή
% of Total

2,00

3,00

4,00

5,00

Γνωστικά

Total

Αστικά
Ηµιαστ.-Α
γροτικά

Περιοχή

Total
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Γνωστικά * Κατηγορία τάξης Crosstabulation

2 2
100,0% 100,0%

1,9% 1,7%
1,7% 1,7%

25 1 26
96,2% 3,8% 100,0%
23,1% 14,3% 22,6%
21,7% ,9% 22,6%

44 4 48
91,7% 8,3% 100,0%
40,7% 57,1% 41,7%
38,3% 3,5% 41,7%

37 2 39
94,9% 5,1% 100,0%
34,3% 28,6% 33,9%
32,2% 1,7% 33,9%

108 7 115
93,9% 6,1% 100,0%

100,0% 100,0% 100,0%
93,9% 6,1% 100,0%

Count
% within Γνωστικά
% within Κατηγορία τάξης
% of Total
Count
% within Γνωστικά
% within Κατηγορία τάξης
% of Total
Count
% within Γνωστικά
% within Κατηγορία τάξης
% of Total
Count
% within Γνωστικά
% within Κατηγορία τάξης
% of Total
Count
% within Γνωστικά
% within Κατηγορία τάξης
% of Total

2,00

3,00

4,00

5,00

Γνωστικά

Total

Εως 20 21++
Κατηγορία τάξης

Total

 
Μεθοδολογία * Τάξη Crosstabulation

9 6 15
60,0% 40,0% 100,0%
13,0% 13,0% 13,0%

7,8% 5,2% 13,0%
21 16 37

56,8% 43,2% 100,0%
30,4% 34,8% 32,2%
18,3% 13,9% 32,2%

39 24 63
61,9% 38,1% 100,0%
56,5% 52,2% 54,8%
33,9% 20,9% 54,8%

69 46 115
60,0% 40,0% 100,0%

100,0% 100,0% 100,0%
60,0% 40,0% 100,0%

Count
% within Μεθοδολογία
% within Τάξη
% of Total
Count
% within Μεθοδολογία
% within Τάξη
% of Total
Count
% within Μεθοδολογία
% within Τάξη
% of Total
Count
% within Μεθοδολογία
% within Τάξη
% of Total

3,00

4,00

5,00

Μεθοδολογία

Total

5 ΣΤ
Τάξη

Total
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Μεθοδολογία * Περιοχή Crosstabulation

4 11 15
26,7% 73,3% 100,0%
14,8% 12,5% 13,0%

3,5% 9,6% 13,0%
8 29 37

21,6% 78,4% 100,0%
29,6% 33,0% 32,2%

7,0% 25,2% 32,2%
15 48 63

23,8% 76,2% 100,0%
55,6% 54,5% 54,8%
13,0% 41,7% 54,8%

27 88 115
23,5% 76,5% 100,0%

100,0% 100,0% 100,0%
23,5% 76,5% 100,0%

Count
% within Μεθοδολογία
% within Περιοχή
% of Total
Count
% within Μεθοδολογία
% within Περιοχή
% of Total
Count
% within Μεθοδολογία
% within Περιοχή
% of Total
Count
% within Μεθοδολογία
% within Περιοχή
% of Total

3,00

4,00

5,00

Μεθοδολογία

Total

Αστικά
Ηµιαστ.-Α
γροτικά

Περιοχή

Total

 
Μεθοδολογία * Κατηγορία τάξης Crosstabulation

15 15
100,0% 100,0%
13,9% 13,0%
13,0% 13,0%

34 3 37
91,9% 8,1% 100,0%
31,5% 42,9% 32,2%
29,6% 2,6% 32,2%

59 4 63
93,7% 6,3% 100,0%
54,6% 57,1% 54,8%
51,3% 3,5% 54,8%

108 7 115
93,9% 6,1% 100,0%

100,0% 100,0% 100,0%
93,9% 6,1% 100,0%

Count
% within Μεθοδολογία
% within Κατηγορία τάξης
% of Total
Count
% within Μεθοδολογία
% within Κατηγορία τάξης
% of Total
Count
% within Μεθοδολογία
% within Κατηγορία τάξης
% of Total
Count
% within Μεθοδολογία
% within Κατηγορία τάξης
% of Total

3,00

4,00

5,00

Μεθοδολογία

Total

Εως 20 21++
Κατηγορία τάξης

Total
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Αναφορά προβλήµατος * Τάξη Crosstabulation

37 26 63

58,7% 41,3% 100,0%

53,6% 56,5% 54,8%
32,2% 22,6% 54,8%

6 7 13

46,2% 53,8% 100,0%

8,7% 15,2% 11,3%
5,2% 6,1% 11,3%

10 10 20

50,0% 50,0% 100,0%

14,5% 21,7% 17,4%
8,7% 8,7% 17,4%

16 3 19

84,2% 15,8% 100,0%

23,2% 6,5% 16,5%
13,9% 2,6% 16,5%

69 46 115

60,0% 40,0% 100,0%

100,0% 100,0% 100,0%
60,0% 40,0% 100,0%

Count
% within Αναφορά
προβλήµατος
% within Τάξη
% of Total
Count
% within Αναφορά
προβλήµατος
% within Τάξη
% of Total
Count
% within Αναφορά
προβλήµατος
% within Τάξη
% of Total
Count
% within Αναφορά
προβλήµατος
% within Τάξη
% of Total
Count
% within Αναφορά
προβλήµατος
% within Τάξη
% of Total

1,00

3,00

4,00

5,00

Αναφορά
προβλήµατος

Total

5 ΣΤ
Τάξη

Total

 
Αναφορά προβλήµατος * Περιοχή Crosstabulation

17 46 63

27,0% 73,0% 100,0%

63,0% 52,3% 54,8%
14,8% 40,0% 54,8%

2 11 13

15,4% 84,6% 100,0%

7,4% 12,5% 11,3%
1,7% 9,6% 11,3%

5 15 20

25,0% 75,0% 100,0%

18,5% 17,0% 17,4%
4,3% 13,0% 17,4%

3 16 19

15,8% 84,2% 100,0%

11,1% 18,2% 16,5%
2,6% 13,9% 16,5%

27 88 115

23,5% 76,5% 100,0%

100,0% 100,0% 100,0%
23,5% 76,5% 100,0%

Count
% within Αναφορά
προβλήµατος
% within Περιοχή
% of Total
Count
% within Αναφορά
προβλήµατος
% within Περιοχή
% of Total
Count
% within Αναφορά
προβλήµατος
% within Περιοχή
% of Total
Count
% within Αναφορά
προβλήµατος
% within Περιοχή
% of Total
Count
% within Αναφορά
προβλήµατος
% within Περιοχή
% of Total

1,00

3,00

4,00

5,00

Αναφορά
προβλήµατος

Total

Αστικά
Ηµιαστ.-Α
γροτικά

Περιοχή

Total
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Αναφορά προβλήµατος * Κατηγορία τάξης Crosstabulation

59 4 63

93,7% 6,3% 100,0%

54,6% 57,1% 54,8%
51,3% 3,5% 54,8%

11 2 13

84,6% 15,4% 100,0%

10,2% 28,6% 11,3%
9,6% 1,7% 11,3%

19 1 20

95,0% 5,0% 100,0%

17,6% 14,3% 17,4%
16,5% ,9% 17,4%

19 19

100,0% 100,0%

17,6% 16,5%
16,5% 16,5%

108 7 115

93,9% 6,1% 100,0%

100,0% 100,0% 100,0%
93,9% 6,1% 100,0%

Count
% within Αναφορά
προβλήµατος
% within Κατηγορία τάξης
% of Total
Count
% within Αναφορά
προβλήµατος
% within Κατηγορία τάξης
% of Total
Count
% within Αναφορά
προβλήµατος
% within Κατηγορία τάξης
% of Total
Count
% within Αναφορά
προβλήµατος
% within Κατηγορία τάξης
% of Total
Count
% within Αναφορά
προβλήµατος
% within Κατηγορία τάξης
% of Total

1,00

3,00

4,00

5,00

Αναφορά
προβλήµατος

Total

Εως 20 21++
Κατηγορία τάξης

Total
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Μέτρα * Τάξη Crosstabulation

14 11 25
56,0% 44,0% 100,0%
20,3% 23,9% 21,7%
12,2% 9,6% 21,7%

1 1
100,0% 100,0%

2,2% ,9%
,9% ,9%

5 7 12
41,7% 58,3% 100,0%
7,2% 15,2% 10,4%
4,3% 6,1% 10,4%

20 12 32
62,5% 37,5% 100,0%
29,0% 26,1% 27,8%
17,4% 10,4% 27,8%

30 15 45
66,7% 33,3% 100,0%
43,5% 32,6% 39,1%
26,1% 13,0% 39,1%

69 46 115
60,0% 40,0% 100,0%

100,0% 100,0% 100,0%
60,0% 40,0% 100,0%

Count
% within Μέτρα
% within Τάξη
% of Total
Count
% within Μέτρα
% within Τάξη
% of Total
Count
% within Μέτρα
% within Τάξη
% of Total
Count
% within Μέτρα
% within Τάξη
% of Total
Count
% within Μέτρα
% within Τάξη
% of Total
Count
% within Μέτρα
% within Τάξη
% of Total

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

Μέτρα

Total

5 ΣΤ
Τάξη

Total

 
Μέτρα * Περιοχή Crosstabulation

10 15 25
40,0% 60,0% 100,0%
37,0% 17,0% 21,7%
8,7% 13,0% 21,7%

1 1
100,0% 100,0%

1,1% ,9%
,9% ,9%

4 8 12
33,3% 66,7% 100,0%
14,8% 9,1% 10,4%
3,5% 7,0% 10,4%

4 28 32
12,5% 87,5% 100,0%
14,8% 31,8% 27,8%
3,5% 24,3% 27,8%

9 36 45
20,0% 80,0% 100,0%
33,3% 40,9% 39,1%
7,8% 31,3% 39,1%

27 88 115
23,5% 76,5% 100,0%

100,0% 100,0% 100,0%
23,5% 76,5% 100,0%

Count
% within Μέτρα
% within Περιοχή
% of Total
Count
% within Μέτρα
% within Περιοχή
% of Total
Count
% within Μέτρα
% within Περιοχή
% of Total
Count
% within Μέτρα
% within Περιοχή
% of Total
Count
% within Μέτρα
% within Περιοχή
% of Total
Count
% within Μέτρα
% within Περιοχή
% of Total

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

Μέτρα

Total

Αστικά
Ηµιαστ.-Α
γροτικά

Περιοχή

Total
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Μέτρα * Κατηγορία τάξης Crosstabulation

21 4 25
84,0% 16,0% 100,0%
19,4% 57,1% 21,7%
18,3% 3,5% 21,7%

1 1
100,0% 100,0%

,9% ,9%
,9% ,9%

11 1 12
91,7% 8,3% 100,0%
10,2% 14,3% 10,4%
9,6% ,9% 10,4%

31 1 32
96,9% 3,1% 100,0%
28,7% 14,3% 27,8%
27,0% ,9% 27,8%

44 1 45
97,8% 2,2% 100,0%
40,7% 14,3% 39,1%
38,3% ,9% 39,1%

108 7 115
93,9% 6,1% 100,0%

100,0% 100,0% 100,0%
93,9% 6,1% 100,0%

Count
% within Μέτρα
% within Κατηγορία τάξης
% of Total
Count
% within Μέτρα
% within Κατηγορία τάξης
% of Total
Count
% within Μέτρα
% within Κατηγορία τάξης
% of Total
Count
% within Μέτρα
% within Κατηγορία τάξης
% of Total
Count
% within Μέτρα
% within Κατηγορία τάξης
% of Total
Count
% within Μέτρα
% within Κατηγορία τάξης
% of Total

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

Μέτρα

Total

Εως 20 21++
Κατηγορία τάξης

Total

 
Κωδικοποίηση * Τάξη Crosstabulation

15 10 25
60,0% 40,0% 100,0%
21,7% 21,7% 21,7%
13,0% 8,7% 21,7%

2 2
100,0% 100,0%

4,3% 1,7%
1,7% 1,7%

4 2 6
66,7% 33,3% 100,0%

5,8% 4,3% 5,2%
3,5% 1,7% 5,2%

13 11 24
54,2% 45,8% 100,0%
18,8% 23,9% 20,9%
11,3% 9,6% 20,9%

37 21 58
63,8% 36,2% 100,0%
53,6% 45,7% 50,4%
32,2% 18,3% 50,4%

69 46 115
60,0% 40,0% 100,0%

100,0% 100,0% 100,0%
60,0% 40,0% 100,0%

Count
% within Κωδικοποίηση
% within Τάξη
% of Total
Count
% within Κωδικοποίηση
% within Τάξη
% of Total
Count
% within Κωδικοποίηση
% within Τάξη
% of Total
Count
% within Κωδικοποίηση
% within Τάξη
% of Total
Count
% within Κωδικοποίηση
% within Τάξη
% of Total
Count
% within Κωδικοποίηση
% within Τάξη
% of Total

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

Κωδικοποίηση

Total

5 ΣΤ
Τάξη

Total
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Κωδικοποίηση * Περιοχή Crosstabulation

10 15 25
40,0% 60,0% 100,0%
37,0% 17,0% 21,7%
8,7% 13,0% 21,7%

1 1 2
50,0% 50,0% 100,0%
3,7% 1,1% 1,7%
,9% ,9% 1,7%

2 4 6
33,3% 66,7% 100,0%
7,4% 4,5% 5,2%
1,7% 3,5% 5,2%

4 20 24
16,7% 83,3% 100,0%
14,8% 22,7% 20,9%
3,5% 17,4% 20,9%

10 48 58
17,2% 82,8% 100,0%
37,0% 54,5% 50,4%
8,7% 41,7% 50,4%

27 88 115
23,5% 76,5% 100,0%

100,0% 100,0% 100,0%
23,5% 76,5% 100,0%

Count
% within Κωδικοποίηση
% within Περιοχή
% of Total
Count
% within Κωδικοποίηση
% within Περιοχή
% of Total
Count
% within Κωδικοποίηση
% within Περιοχή
% of Total
Count
% within Κωδικοποίηση
% within Περιοχή
% of Total
Count
% within Κωδικοποίηση
% within Περιοχή
% of Total
Count
% within Κωδικοποίηση
% within Περιοχή
% of Total

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

Κωδικοποίηση

Total

Αστικά
Ηµιαστ.-Α
γροτικά

Περιοχή

Total

 
Κωδικοποίηση * Κατηγορία τάξης Crosstabulation

24 1 25
96,0% 4,0% 100,0%
22,2% 14,3% 21,7%
20,9% ,9% 21,7%

2 2
100,0% 100,0%

1,9% 1,7%
1,7% 1,7%

5 1 6
83,3% 16,7% 100,0%
4,6% 14,3% 5,2%
4,3% ,9% 5,2%

22 2 24
91,7% 8,3% 100,0%
20,4% 28,6% 20,9%
19,1% 1,7% 20,9%

55 3 58
94,8% 5,2% 100,0%
50,9% 42,9% 50,4%
47,8% 2,6% 50,4%

108 7 115
93,9% 6,1% 100,0%

100,0% 100,0% 100,0%
93,9% 6,1% 100,0%

Count
% within Κωδικοποίηση
% within Κατηγορία τάξης
% of Total
Count
% within Κωδικοποίηση
% within Κατηγορία τάξης
% of Total
Count
% within Κωδικοποίηση
% within Κατηγορία τάξης
% of Total
Count
% within Κωδικοποίηση
% within Κατηγορία τάξης
% of Total
Count
% within Κωδικοποίηση
% within Κατηγορία τάξης
% of Total
Count
% within Κωδικοποίηση
% within Κατηγορία τάξης
% of Total

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

Κωδικοποίηση

Total

Εως 20 21++
Κατηγορία τάξης

Total
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TABLE * Τάξη Crosstabulation

7 4 11
63,6% 36,4% 100,0%
10,1% 8,7% 9,6%

6,1% 3,5% 9,6%
6 13 19

31,6% 68,4% 100,0%
8,7% 28,3% 16,5%
5,2% 11,3% 16,5%

23 16 39
59,0% 41,0% 100,0%
33,3% 34,8% 33,9%
20,0% 13,9% 33,9%

33 13 46
71,7% 28,3% 100,0%
47,8% 28,3% 40,0%
28,7% 11,3% 40,0%

69 46 115
60,0% 40,0% 100,0%

100,0% 100,0% 100,0%
60,0% 40,0% 100,0%

Count
% within TABLE
% within Τάξη
% of Total
Count
% within TABLE
% within Τάξη
% of Total
Count
% within TABLE
% within Τάξη
% of Total
Count
% within TABLE
% within Τάξη
% of Total
Count
% within TABLE
% within Τάξη
% of Total

1,00

3,00

4,00

5,00

TABLE

Total

5 ΣΤ
Τάξη

Total
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TABLE * Περιοχή Crosstabulation

5 6 11
45,5% 54,5% 100,0%
18,5% 6,8% 9,6%
4,3% 5,2% 9,6%

3 16 19
15,8% 84,2% 100,0%
11,1% 18,2% 16,5%
2,6% 13,9% 16,5%

11 28 39
28,2% 71,8% 100,0%
40,7% 31,8% 33,9%
9,6% 24,3% 33,9%

8 38 46
17,4% 82,6% 100,0%
29,6% 43,2% 40,0%
7,0% 33,0% 40,0%

27 88 115
23,5% 76,5% 100,0%

100,0% 100,0% 100,0%
23,5% 76,5% 100,0%

Count
% within TABLE
% within Περιοχή
% of Total
Count
% within TABLE
% within Περιοχή
% of Total
Count
% within TABLE
% within Περιοχή
% of Total
Count
% within TABLE
% within Περιοχή
% of Total
Count
% within TABLE
% within Περιοχή
% of Total

1,00

3,00

4,00

5,00

TABLE

Total

Αστικά
Ηµιαστ.-Α
γροτικά

Περιοχή

Total

 
TABLE * Κατηγορία τάξης Crosstabulation

11 11
100,0% 100,0%

10,2% 9,6%
9,6% 9,6%

19 19
100,0% 100,0%

17,6% 16,5%
16,5% 16,5%

33 6 39
84,6% 15,4% 100,0%
30,6% 85,7% 33,9%
28,7% 5,2% 33,9%

45 1 46
97,8% 2,2% 100,0%
41,7% 14,3% 40,0%
39,1% ,9% 40,0%

108 7 115
93,9% 6,1% 100,0%

100,0% 100,0% 100,0%
93,9% 6,1% 100,0%

Count
% within TABLE
% within Κατηγορία τάξης
% of Total
Count
% within TABLE
% within Κατηγορία τάξης
% of Total
Count
% within TABLE
% within Κατηγορία τάξης
% of Total
Count
% within TABLE
% within Κατηγορία τάξης
% of Total
Count
% within TABLE
% within Κατηγορία τάξης
% of Total

1,00

3,00

4,00

5,00

TABLE

Total

Εως 20 21++
Κατηγορία τάξης

Total
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Πίνακες συχνοτήτων * Τάξη Crosstabulation

3 5 8

37,5% 62,5% 100,0%

4,3% 10,9% 7,0%
2,6% 4,3% 7,0%

8 5 13

61,5% 38,5% 100,0%

11,6% 10,9% 11,3%
7,0% 4,3% 11,3%

13 12 25

52,0% 48,0% 100,0%

18,8% 26,1% 21,7%
11,3% 10,4% 21,7%

45 24 69

65,2% 34,8% 100,0%

65,2% 52,2% 60,0%
39,1% 20,9% 60,0%

69 46 115

60,0% 40,0% 100,0%

100,0% 100,0% 100,0%
60,0% 40,0% 100,0%

Count
% within Πίνακες
συχνοτήτων
% within Τάξη
% of Total
Count
% within Πίνακες
συχνοτήτων
% within Τάξη
% of Total
Count
% within Πίνακες
συχνοτήτων
% within Τάξη
% of Total
Count
% within Πίνακες
συχνοτήτων
% within Τάξη
% of Total
Count
% within Πίνακες
συχνοτήτων
% within Τάξη
% of Total

1,00

3,00

4,00

5,00

Πίνακες
συχνοτήτων

Total

5 ΣΤ
Τάξη

Total
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Πίνακες συχνοτήτων * Περιοχή Crosstabulation

3 5 8

37,5% 62,5% 100,0%

11,1% 5,7% 7,0%
2,6% 4,3% 7,0%

4 9 13

30,8% 69,2% 100,0%

14,8% 10,2% 11,3%
3,5% 7,8% 11,3%

4 21 25

16,0% 84,0% 100,0%

14,8% 23,9% 21,7%
3,5% 18,3% 21,7%

16 53 69

23,2% 76,8% 100,0%

59,3% 60,2% 60,0%
13,9% 46,1% 60,0%

27 88 115

23,5% 76,5% 100,0%

100,0% 100,0% 100,0%
23,5% 76,5% 100,0%

Count
% within Πίνακες
συχνοτήτων
% within Περιοχή
% of Total
Count
% within Πίνακες
συχνοτήτων
% within Περιοχή
% of Total
Count
% within Πίνακες
συχνοτήτων
% within Περιοχή
% of Total
Count
% within Πίνακες
συχνοτήτων
% within Περιοχή
% of Total
Count
% within Πίνακες
συχνοτήτων
% within Περιοχή
% of Total

1,00

3,00

4,00

5,00

Πίνακες
συχνοτήτων

Total

Αστικά
Ηµιαστ.-Α
γροτικά

Περιοχή

Total
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Πίνακες συχνοτήτων * Κατηγορία τάξης Crosstabulation

8 8

100,0% 100,0%

7,4% 7,0%
7,0% 7,0%

13 13

100,0% 100,0%

12,0% 11,3%
11,3% 11,3%

23 2 25

92,0% 8,0% 100,0%

21,3% 28,6% 21,7%
20,0% 1,7% 21,7%

64 5 69

92,8% 7,2% 100,0%

59,3% 71,4% 60,0%
55,7% 4,3% 60,0%

108 7 115

93,9% 6,1% 100,0%

100,0% 100,0% 100,0%
93,9% 6,1% 100,0%

Count
% within Πίνακες
συχνοτήτων
% within Κατηγορία τάξης
% of Total
Count
% within Πίνακες
συχνοτήτων
% within Κατηγορία τάξης
% of Total
Count
% within Πίνακες
συχνοτήτων
% within Κατηγορία τάξης
% of Total
Count
% within Πίνακες
συχνοτήτων
% within Κατηγορία τάξης
% of Total
Count
% within Πίνακες
συχνοτήτων
% within Κατηγορία τάξης
% of Total

1,00

3,00

4,00

5,00

Πίνακες
συχνοτήτων

Total

Εως 20 21++
Κατηγορία τάξης

Total

 
Παρουσίαση * Τάξη Crosstabulation

59 43 102
57,8% 42,2% 100,0%
86,8% 93,5% 89,5%
51,8% 37,7% 89,5%

1 1
100,0% 100,0%

2,2% ,9%
,9% ,9%

2 2
100,0% 100,0%

2,9% 1,8%
1,8% 1,8%

7 2 9
77,8% 22,2% 100,0%
10,3% 4,3% 7,9%

6,1% 1,8% 7,9%
68 46 114

59,6% 40,4% 100,0%
100,0% 100,0% 100,0%

59,6% 40,4% 100,0%

Count
% within Παρουσίαση
% within Τάξη
% of Total
Count
% within Παρουσίαση
% within Τάξη
% of Total
Count
% within Παρουσίαση
% within Τάξη
% of Total
Count
% within Παρουσίαση
% within Τάξη
% of Total
Count
% within Παρουσίαση
% within Τάξη
% of Total

1,00

3,00

4,00

5,00

Παρουσίαση

Total

5 ΣΤ
Τάξη

Total
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Παρουσίαση * Περιοχή Crosstabulation

24 78 102
23,5% 76,5% 100,0%
88,9% 89,7% 89,5%
21,1% 68,4% 89,5%

1 1
100,0% 100,0%

1,1% ,9%
,9% ,9%

2 2
100,0% 100,0%

2,3% 1,8%
1,8% 1,8%

3 6 9
33,3% 66,7% 100,0%
11,1% 6,9% 7,9%

2,6% 5,3% 7,9%
27 87 114

23,7% 76,3% 100,0%
100,0% 100,0% 100,0%

23,7% 76,3% 100,0%

Count
% within Παρουσίαση
% within Περιοχή
% of Total
Count
% within Παρουσίαση
% within Περιοχή
% of Total
Count
% within Παρουσίαση
% within Περιοχή
% of Total
Count
% within Παρουσίαση
% within Περιοχή
% of Total
Count
% within Παρουσίαση
% within Περιοχή
% of Total

1,00

3,00

4,00

5,00

Παρουσίαση

Total

Αστικά
Ηµιαστ.-Α
γροτικά

Περιοχή

Total

 
Παρουσίαση * Κατηγορία τάξης Crosstabulation

96 6 102
94,1% 5,9% 100,0%
89,7% 85,7% 89,5%
84,2% 5,3% 89,5%

1 1
100,0% 100,0%

,9% ,9%
,9% ,9%

2 2
100,0% 100,0%

1,9% 1,8%
1,8% 1,8%

8 1 9
88,9% 11,1% 100,0%
7,5% 14,3% 7,9%
7,0% ,9% 7,9%

107 7 114
93,9% 6,1% 100,0%

100,0% 100,0% 100,0%
93,9% 6,1% 100,0%

Count
% within Παρουσίαση
% within Κατηγορία τάξης
% of Total
Count
% within Παρουσίαση
% within Κατηγορία τάξης
% of Total
Count
% within Παρουσίαση
% within Κατηγορία τάξης
% of Total
Count
% within Παρουσίαση
% within Κατηγορία τάξης
% of Total
Count
% within Παρουσίαση
% within Κατηγορία τάξης
% of Total

1,00

3,00

4,00

5,00

Παρουσίαση

Total

Εως 20 21++
Κατηγορία τάξης

Total
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Μη παραµετρικός έλεγχος για τη διερεύνηση στατιστικά σηµαντικών 

διαφορών ανάµεσα στις ανεξάρτητες και τις εξαρτηµένες µεταβλητές. 

 
Mann-Whitney Test  Τάξη µε τις εξαρτηµένες µεταβλητές 
 

Test Statisticsa

449,000 93,000 03,500 527,000 1424,000 64,500 80,000 368,500 456,500
530,000 74,000 84,500 608,000 2505,000 45,500 61,000 449,500 537,500

-1,172 -1,178 -1,119 -,383 -1,025 -1,334 -,662 -1,420 -1,167
,241 ,239 ,263 ,702 ,305 ,182 ,508 ,156 ,243

Mann-Whitne
Wilcoxon W
Z
Asymp. Sig. (

Ακολουθήθ
κε πλαίσιεριγραφΓνωστικάεθοδολογ

Αναφορά
ροβλήµατοΜέτρα

Κωδικοπ
οίηση

Πίνακες
υχνοτήτωαρουσίασ

Grouping Variable: Τάξηa. 
 

 
Mann-Whitney Test  Περιοχή µε τις εξαρτηµένες µεταβλητές 
 

Test Statisticsa

135,500 36,000 64,500 186,000 1056,500 37,000 86,500 127,500 161,000
051,500 52,000 42,500 564,000 1434,500 15,000 64,500 505,500 989,000

-,515 -1,066 -,870 -,015 -,956 -1,739 -2,155 -,454 -,169
,606 ,286 ,384 ,988 ,339 ,082 ,031 ,650 ,866

Mann-Whitne
Wilcoxon W
Z
Asymp. Sig. (

Ακολουθήθ
κε πλαίσιεριγραφΓνωστικάεθοδολογ

Αναφορά
ροβλήµατοΜέτρα

Κωδικοπ
οίηση

Πίνακες
υχνοτήτωαρουσίασ

Grouping Variable: Περιοχήa. 
 

 
Mann-Whitney Test  Κατηγορία Τάξης µε τις εξαρτηµένες 
µεταβλητές 
 

Test Statisticsa

371,000 10,500 66,500 346,000 326,500 04,000 66,000 311,000 358,000
399,000 96,500 52,500 232,000 354,500 32,000 94,000 197,000 136,000

-,122 -,840 -,144 -,418 -,663 -2,137 -,152 -,892 -,366
,903 ,401 ,886 ,676 ,507 ,033 ,879 ,372 ,714

Mann-Whitne
Wilcoxon W
Z
Asymp. Sig. (

Ακολουθήθ
κε πλαίσιεριγραφΓνωστικάεθοδολογ

Αναφορά
ροβλήµατοΜέτρα

Κωδικοπ
οίηση

Πίνακες
υχνοτήτωαρουσίασ

Grouping Variable: Κατηγορία τάξηςa. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β 

 
Στατιστική Ανάλυση  στη 2η φάση της έρευνας 

Πίνακες συνάφειας για τις ανεξάρτητες µε τις εξαρτηµένες µεταβλητές 

 

Crosstabs 
astikotita * erm graf 1 Crosstabulation

Count

15 231 246
9 92 101

24 323 347

0
1

astikoti

Total

0 1
erm graf 1

Total

astikotita * erm graf 2 Crosstabulation

Count

25 221 246
13 88 101
38 309 347

0
1

astikotita

Total

0 1
erm graf 2

Total

 
astikotita * erm graf 3 Crosstabulation

Count

11 235 246
16 85 101
27 320 347

0
1

astikoti

Total

0 1
erm graf 3

Total

astikotita * omadop Crosstabulation

Count

87 159 246
53 48 101

140 207 347

0
1

astikotita

Total

0 1
omadop

Total

 
astikotita * m.o. Crosstabulation

Count

116 130 246
42 59 101

158 189 347

0
1

astikoti

Total

0 1
m.o.

Total

astikotita * diak metab Crosstabulation

Count

94 152 246
47 54 101

141 206 347

0
1

astikotita

Total

0 1
diak metab

Total

 
tikotita * erm kykl diag Crosstabulatio

Count

63 183 246
31 70 101
94 253 347

0
1

astikoti

Total

0 1
erm kykl diag

Total

astikotita * pinakas Crosstabulation

Count

23 223 246
16 85 101
39 308 347

0
1

astikotita

Total

0 1
pinakas

Total
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stikotita * met se graf Crosstabulatio

Count

61 185 246
36 65 101
97 250 347

0
1

astikoti

Total

0 1
met se graf

Total

astikotita * e.t. 1 Crosstabulation

Count

22 224 246
16 85 101
38 309 347

0
1

astikotita

Total

0 1
e.t. 1

Total

 
astikotita * e.t. 2 Crosstabulation

Count

21 225 246
15 86 101
36 311 347

0
1

astikotit

Total

0 1
e.t. 2

Total

astikotita * pinak/si Crosstabulation

Count

69 177 246
32 69 101

101 246 347

0
1

astikotit

Total

0 1
pinak/si

Total

 
astikotita * pososta 1 Crosstabulation

Count

106 140 246
61 40 101

167 180 347

0
1

astikotita

Total

0 1
pososta 1

Total

astikotita * pososta 2 Crosstabulation

Count

109 137 246
62 39 101

171 176 347

0
1

astikoti

Total

0 1
pososta 2

Total

 
omada * erm graf 1 Crosstabulation

Count

24 248 272
75 75

24 323 347

0
1

omada

Total

0 1
erm graf 1

Total

omada * erm graf 2 Crosstabulation

Count

36 236 272
2 73 75

38 309 347

0
1

omada

Total

0 1
erm graf 2

Total

 
omada * erm graf 3 Crosstabulation

Count

25 247 272
2 73 75

27 320 347

0
1

omada

Total

0 1
erm graf 3

Total

omada * omadop Crosstabulation

Count

118 154 272
22 53 75

140 207 347

0
1

omada

Total

0 1
omadop

Total
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omada * m.o. Crosstabulation

Count

136 136 272
22 53 75

158 189 347

0
1

omada

Total

0 1
m.o.

Total

omada * diak metab Crosstabulation

Count

119 153 272
22 53 75

141 206 347

0
1

omada

Total

0 1
diak metab

Total

 
mada * erm kykl diag Crosstabulation

Count

85 187 272
9 66 75

94 253 347

0
1

omada

Total

0 1
erm kykl diag

Total

omada * pinakas Crosstabulation

Count

33 239 272
6 69 75

39 308 347

0
1

omada

Total

0 1
pinakas

Total

 
omada * met se graf Crosstabulation

Count

85 187 272
12 63 75
97 250 347

0
1

omada

Total

0 1
met se graf

Total

omada * e.t. 1 Crosstabulation

Count

35 237 272
3 72 75

38 309 347

0
1

omada

Total

0 1
e.t. 1

Total

 
omada * e.t. 2 Crosstabulation

Count

33 239 272
3 72 75

36 311 347

0
1

omada

Total

0 1
e.t. 2

Total

omada * pinak/si Crosstabulation

Count

83 189 272
18 57 75

101 246 347

0
1

omada

Total

0 1
pinak/si

Total

 
 

omada * pososta 2 Crosstabulation

Count

144 128 272
27 48 75

171 176 347

0
1

omada

Total

0 1
pososta 2

Total
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ 

                          ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 
 
        Αγαπητέ µαθητή ,αγαπητή µαθήτρια. 

        Αυτό το ερωτηµατολόγιο απευθύνεται σε σένα το µαθητή ή τη µαθήτρια 

της Πρώτης Τάξης του Γυµνασίου και ζητά την συµµετοχή σου σε µια έρευνα 

που γίνεται µε την εποπτεία του Αριστοτέλειου Πανεπιστήµιου Θεσσαλονίκης 

και αφορά θέµατα ∆ιδακτικής των Μαθηµατικών. 

         Το ερωτηµατολόγιο αυτό είναι ανώνυµο και κανείς δεν πρόκειται να σε 

κρίνει για τις απαντήσεις σου. Γι’ αυτό σε παρακαλούµε να απαντήσεις 

προσεκτικά, χωρίς να βιάζεσαι, µε ειλικρίνεια και υπευθυνότητα, αφού πρώτα 

µελετήσεις την κάθε ερώτηση.  

            

                        ΝΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΕΙΣ ΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

Σχολείο     …………………………………………………………. 

Τάξη-Τµήµα ………………………………………………………. 

Τόπος που µένεις ………………………………………………… 

 

1. Συµµετείχες ως µέλος οµάδας σε οµαδική εργασία µε τον δάσκαλο 
σου στο ∆ηµοτικό σχολείο για τη διδασκαλία της Στατιστικής 
φτιάχνοντας για αυτό µια εργασία; (Με θέµα  την τηλεθέαση ή κάποιο 
άλλο θέµα που εσείς επιλέξατε )                         

  
Ναι Όχι 
  

                  (Σηµειώστε ένα Χ στο αντίστοιχο τετραγωνάκι  ) 
 
 

2. Αν συµµετείχες , σε ποιες τάξεις  του ∆ηµοτικού έγινε αυτό ;  
                       ……………………………………………… 
                    ( Γράψε σε ποιες τάξεις Α, Β,…) 
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1. Το ακόλουθο διάγραµµα παριστάνει τον αριθµό των µαθητών (αγόρια και κορίτσια) ενός 
Γυµνασίου, κατά Τάξη. 

 

0
5

10

15
20
25
30
35

40

Τάξεις

Μ
αθ
ητ
ές

Α Β Γ Αγόρια 

Κορίτσια

2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ

 

Ποια Τάξη έχει συνολικά τα περισσότερα παιδιά;               ............................... 

Συνολικά στο Σχολείο είναι περισσότερα τα αγόρια ή τα κορίτσια;  ............... 

Τι παρατηρούµε στη Γ’ Τάξη;    …………………………………….. 
 

2. Σε κάποιο διαγώνισµα ο καθηγητής βαθµολόγησε τα γραπτά των είκοσι τριών µαθητών 
του Τµήµατος και έβαλε τους ακόλουθους βαθµούς:   

16, 17, 9, 13, 7, 19, 13, 14, 8, 12, 20, 9, 18, 18, 12, 16, 3, 11, 6, 4, 13, 8, 17. 
Με τα στοιχεία αυτά συµπληρώστε τον ακόλουθο πίνακα: 
 

βαθµοί Αριθµός γραπτών 

Από  1  έως     5  

Από  6  έως   10  

Από 11  έως  15  

Από 16  έως   20  

 
Ο µέσος όρος αυτής της βαθµολογίας είναι :      4,8     12,3    ή  19,2   ;  
                                                           (Κυκλώστε αυτό που σας φαίνεται σωστό)   
 

 

3. Συµπληρώστε όλες τις αντιστοιχίες στον επόµενο πίνακα: 

Φύλο   

Βάρος  Ποσοτική µεταβλητή 

Χρώµα µατιών   

Ύψος   

Τάξη  Ποιοτική µεταβλητή 

Βαθµός στα Μαθηµατικά   
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4. Οι µαθητές µιας Τάξης δήλωσαν τις ακόλουθες προτιµήσεις για το αγώνισµα που ήθελαν 
να αγωνιστούν: 

ΑΘΛΗΜΑ ΜΑΘΗΤΕΣ 

∆ρόµος ταχύτητας 15 

∆ρόµος αντοχής 6 

Άλµα σε ύψος 9 

Άλµα σε µήκος 20 

Άλµα τριπλούν 10 

  Με βάση τις δηλώσεις αυτές ο καθηγητής της Φυσικής Αγωγής έκανε το ακόλουθο 
διάγραµµα: 

(25.0%)

(10.0%)

(15.0%)

(33.3%)

(16.7%)

ΑΘΛΗΜΑΤΑ

 
Μπορείτε να συµπληρώστε πάνω στο σχήµα το όνοµα του αθλήµατος που αντιστοιχεί σε 
κάθε τοµέα; 
 
 
5. Στον πίνακα που ακολουθεί υπάρχουν µερικές πληροφορίες για τα παιδιά του 1ου 
Τµήµατος της Α΄ Τάξης κάποιου Γυµνασίου µιας µικρής πόλης. 
 

Α/ Α ΟΝΟΜΑ Μουσική που 
προτιµούν 
οι µαθητές 

Μουσική που προτιµούν οι 
γονείς τους 

1 Λένα Ποπ Λαϊκά 
2 Γιάννης Ρόκ Ρόκ 
3 Σταύρος Λαϊκά ∆ηµοτικά 
4 Φρόσω ∆ηµοτικά ∆ηµοτικά 
5 Κώστας Ποπ Λαϊκά 
6 Χριστίνα Ρόκ Ρόκ 
7 Μαρία Ρόκ Λαϊκά 
8 Αλέξανδρος Λαϊκά Λαϊκά 
9 Κατερίνα Ρόκ Ρόκ 
10 ∆ηµήτρης Λαϊκά ∆ηµοτικά 

 
 
 
 
Α. Συµπληρώστε τον  πίνακα 

           Φύλο  Αριθµός  µαθητών 
          Αγόρι  
          Κορίτσι  
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Β. Σχεδιάστε µε ραβδόγραµµα 
 
 

 
Γ. Ποια µουσική επικρατεί στις προτιµήσεις των µαθητών  ;         

    Ποια µουσική επικρατεί στις προτιµήσεις των γονιών; 
 
                                      (Συµπλήρωσε τα κενά) 
 
∆. .Με βάση τις δηλώσεις µαθητών και γονιών για τις προτιµήσεις τους στη µουσική έγινε  ο 

παρακάτω πίνακας 
 
               
 
                                

Είδος µουσικής 
Που προτιµούν 

Λαϊκά ∆ηµοτικά  Ραπ Ροκ 

Μαθητές 
 

    

Γονείς 
 

    

 
 
 
 
                                (Συµπλήρωσε τον πίνακα) 
 
Ποιο είναι το ποσοστό ( % )των µαθητών που επιθυµούν Ροκ µουσική; ………%.. 
Ποιο είναι το ποσοστό των γονιών ( % ) που επιθυµούν Λαϊκά; ………%… 
 
                                             (Συµπλήρωσε τα κενά) 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ∆ 

ΕΝΤΥΠΑ ΓΙΑ ΤΗ ∆Ι∆ΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΣΤΗ Ε-ΣΤ ΤΑΞΗ 
∆ιατροφικές συνήθειες των µαθητών 

Φύλλο καταγραφής  

 
     
ΗΜΕΡΑ 

     ΕΙ∆ΟΣ 
ΓΕΥΜΑΤΟ
Σ 

ΦΑΓΗΤΟ 
                1 

ΩΡΑ 
       2 

ΙΚΑΝΟΠ
ΟΙ- 
       ΗΣΗ    
3 

ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΑΤΟΜΩΝ 4 

ΣΥΧΝΟ
ΤΗΤΑ 

          
5  

ΤΟΠΟΣ 
            6 

∆ΙΑ
Ρ-
ΚΕΙ
Α 7     

∆ΕΥΤΕΡ
Α 

Γεύµα        
∆ΕΥΤΕΡ
Α 

∆είπνο        
ΤΡΙΤΗ Γεύµα        
ΤΡΙΤΗ ∆είπνο        
ΤΕΤΑΡΤ
Η 

Γεύµα        
ΤΕΤΑΡΤ
Η 

∆είπνο        
ΠΕΜΠΤΗ Γεύµα        
ΠΕΜΠΤΗ ∆είπνο        
ΠΑΡΑΣΚ
ΕΥΗ 

Γεύµα        
ΠΑΡΑΣΚ
ΕΥΗ 

∆είπνο        
ΣΑΒΒΑΤ
Ο 

Γεύµα        
ΣΑΒΒΑΤ
Ο 

∆είπνο        
ΚΥΡΙΑΚ
Η 

Γεύµα        
ΚΥΡΙΑΚ
Η 

∆είπνο        

 
ΟΝΟΜΑ: 
ΕΠΩΝΥΜΟ: 
ΚΩ∆ΙΚΟΣ: 

 
Συνοδευτικό:Οδηγίες 
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                                  Ο∆ΗΓΙΕΣ     Συµπλήρωσης φύλλου καταγραφής              

 
ΦΑΓΗΤΟ ΩΡΑ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗ

ΣΗ 
 ΑΡΙΘΜΟΣ 
 ΑΤΟΜΩΝ 

ΣΥΧΝΟΤ
ΗΤΑ 

ΤΟΠΟΣ ∆ΙΑΡΚ
ΕΙΑ 

1.  Κατέγραψε το 
είδος του φαγητού 
σου µε βάση το 
κύριο συστατικό 
του, δηλ.. 

• ΚΡΕΑΣ  
• ΨΑΡΙ 
• ΛΑΧΑΝΙΚΑ 
• ΟΣΠΡΙΑ 
• ΖΥΜΑΡΙΚΑ 
• ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜ

ΙΚΑ 
• ΦΡΟΥΤΑ 
• ΑΛΛΟ 

(αυγά,πατάτες,τοσ
τ,πίτσα,σάντουιτς 
κ.ο.κ) 

2.  Σηµεί
ωσε 
την 
ώρα 
έναρξ
ης του 
φαγητ
ού. 

 

3.  Χρησιµοποίησ
ε τις λέξεις: 

• ΠΟΛΥ 
• ΣΧΕΤΙΚΑ 
• ΛΙΓΟ  
• ΚΑΘΟΛΟΥ 
για να εκφράσεις 
την ικανοποίησή 
σου. 
 

4.  Κατέγραψε τον 
αριθµό των 
ατόµων που 
φάγανε µαζί 
σου, 
συµπεριλαµβάνο
ντας και τον 
εαυτό σου. 

 

5.  Σηµείωσε 
πόσο 
συχνά 
τρως το 
συγκεκριµ
ένο 
φαγητό 

• ΠΟΛΥ 
ΣΥΧΝΑ 

• ΑΡΚΕΤΑ 
ΣΥΧΝΑ  

• ΣΠΑΝΙΑ 
• ΣΧΕ∆ΟΝ 

ΚΑΘΟΛ
ΟΥ 

6.  Γράψε τον 
τόπο που 
έφαγες 

• ΚΟΥΖΙΝ
Α 

• ΤΡΑΠΕΖ
ΑΡΙΑ 

• ΑΛΛΟ 
∆ΩΜΑΤΙ
Ο 

• ΕΣΤΙΑΤ
ΟΡΙΟ - 
ΤΑΒΕΡΝ
Α Κ.Λ.Π 

• ΣΥΓΓΕΝ
ΙΚΟ 
ΣΠΙΤΙ 

• ΦΙΛΙΚΟ 
ΣΠΙΤΙ 

7.  Σηµεί
ωσε 
το 
χρόνο 
που 
χρειάσ
τηκες 
για να 
ολοκλ
ηρώσε
ις το 
γεύµα 
σου 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Συνοδευτικό: Κωδικοποίηση 
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Ο∆ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΚΩ∆ΙΚΟΠΟΙΗΣΗ 

     
 

  Κωδικοποίηση    Φαγητού Κωδικοποίηση Ζώνης 

 Φαγητό Αριθµός Ώρα Αριθµός 

 Κρέας 1 13 - 14 1 

 Ψάρι 2 14 - 15 2 

 Λαχανικά 3 15 - 16 3 

 Όσπρια 4     

 Ζυµαρικά 5 19 - 20 4 

 Γαλακτοκοµικά 6 20 - 21 5 

 Φρούτα 7 21 - 22 6 
 Άλλο 8     

     

     

 Κωδικοποίηση Ικανοποίησης Κωδικοποίηση Συχνότητας 

 Ικανοποίηση Αριθµός Συχνότητα Αριθµός 

 Πολύ 1 Πολύ συχνά 1 

 Σχετικά 2 Αρκετά συχνά 2 

 Λίγο 3 Σπάνια 3 

 Καθόλου 4 Σχεδόν καθόλου 4 
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 Κωδικοποίηση  Ατόµων Κωδικοποίηση Τόπου 

 Άτοµα Αριθµός Τόπος Αριθµός 

 1 1 Κουζίνα 1 

 2 2 Τραπεζαρία 2 

 3 3 Άλλο δωµάτιο 3 

 4 4 Εστιατόριο κ.ά 4 

 5 5 Συγγενικό σπίτι 5 

 6 6 Φιλικό σπίτι 6 

 7 και πάνω 7     

     

 
 

  Κωδικοποίηση 
∆ιάρκειας   

 ∆ιάρκεια Αριθµός   
   0 - 15΄ 1   

 16΄- 30΄ 2   

 31΄- 45΄ 3   
 46΄και πάνω 4   

     

 Προσοχή: Το φύλλο Καταγραφής ξεκινά από την Κυριακή
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Παράδειγµα συµπλήρωσης φύλλου καταγραφής για διάστηµα 3 εβδοµάδων 

Α/Α 
ΜΑΘΗ
ΤΗ ΗΜΕΡΑ 

 ΕΙ∆ΟΣ    
ΓΕΥΜΑΤΟΣ 

ΦΑΓΗΤ
Ο ΖΩΝΗ

ΙΚΑΝΟ
ΠΟΙΗΣ

Η 
ΑΡΙΘ.     

ΑΤΟΜΩΝ
ΣΥΧΝΟΤΗ

ΤΑ ΤΟΠΟΣ
∆ΙΑΡ
ΚΕΙΑ

ΜΕΤΡΗ
ΤΗΣ 

1 ΚΥΡΙΑΚΗ ΓΕΥΜΑ 1 1 1 3 1 4 4 1 
1 ΚΥΡΙΑΚΗ ∆ΕΙΠΝΟ 1 5 1 3 1 1 2 1 
1 ∆ΕΥΤΕΡΑ ΓΕΥΜΑ 2 1 1 3 1 1 2 1 
1 ∆ΕΥΤΕΡΑ ∆ΕΙΠΝΟ 7 6 2 1 3 3 1 1 
1 ΤΡΙΤΗ ΓΕΥΜΑ 5 1 2 3 3 1 2 1 
1 ΤΡΙΤΗ ∆ΕΙΠΝΟ 6 5 1 1 2 1 1 1 
1 ΤΕΤΑΡΤΗ ΓΕΥΜΑ 2 2 1 5 1 2 3 1 
1 ΤΕΤΑΡΤΗ ∆ΕΙΠΝΟ 8 5 1 2 3 3 1 1 
1 ΠΕΜΠΤΗ ΓΕΥΜΑ 3 1 3 3 2 1 1 1 
1 ΠΕΜΠΤΗ ∆ΕΙΠΝΟ 1 5 1 2 1 1 2 1 
1 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΓΕΥΜΑ 2 1 1 3 1 1 2 1 
1 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ∆ΕΙΠΝΟ 1 5 1 3 1 1 3 1 
1 ΣΑΒΒΑΤΟ ΓΕΥΜΑ 1 2 1 3 1 1 4 1 
1 ΣΑΒΒΑΤΟ ∆ΕΙΠΝΟ 2 6 1 7 1 4 4 1 
2 ΚΥΡΙΑΚΗ ΓΕΥΜΑ 1 2 1 5 1 4 2 1 
2 ΚΥΡΙΑΚΗ ∆ΕΙΠΝΟ 1 5 1 3 1 1 2 1 
2 ∆ΕΥΤΕΡΑ ΓΕΥΜΑ 5 2 1 5 2 1 2 1 
2 ∆ΕΥΤΕΡΑ ∆ΕΙΠΝΟ 7 5 2 1 2 1 1 1 
2 ΤΡΙΤΗ ΓΕΥΜΑ 2 2 3 5 2 1 1 1 
2 ΤΡΙΤΗ ∆ΕΙΠΝΟ 5 4 1 3 3 1 2 1 
2 ΤΕΤΑΡΤΗ ΓΕΥΜΑ 4 1 2 5 3 1 1 1 
2 ΤΕΤΑΡΤΗ ∆ΕΙΠΝΟ 4 4 4 4 3 1 1 1 
2 ΠΕΜΠΤΗ ΓΕΥΜΑ 1 2 1 5 2 1 3 1 
2 ΠΕΜΠΤΗ ∆ΕΙΠΝΟ 1 5 1 5 2 1 2 1 
2 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΓΕΥΜΑ 4 1 3 5 2 1 2 1 
2 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ∆ΕΙΠΝΟ 4 4 4 3 2 1 1 1 
2 ΣΑΒΒΑΤΟ ΓΕΥΜΑ 8 2 2 5 2 1 2 1 
2 ΣΑΒΒΑΤΟ ∆ΕΙΠΝΟ 8 6 1 5 2 4 4 1 
3 ΚΥΡΙΑΚΗ ΓΕΥΜΑ 1 1 1 4 1 1 2 1 
3 ΚΥΡΙΑΚΗ ∆ΕΙΠΝΟ 1 4 1 4 1 1 2 1 
3 ∆ΕΥΤΕΡΑ ΓΕΥΜΑ 1 2 2 3 1 1 1 1 
3 ∆ΕΥΤΕΡΑ ∆ΕΙΠΝΟ 1 5 3 4 1 1 2 1 
3 ΤΡΙΤΗ ΓΕΥΜΑ 4 2 2 3 2 1 1 1 
3 ΤΡΙΤΗ ∆ΕΙΠΝΟ 4 5 3 4 2 1 2 1 
3 ΤΕΤΑΡΤΗ ΓΕΥΜΑ 4 2 4 3 2 1 1 1 
3 ΤΕΤΑΡΤΗ ∆ΕΙΠΝΟ 3 5 4 4 3 1 2 1 
3 ΠΕΜΠΤΗ ΓΕΥΜΑ 5 2 1 3 1 1 1 1 
3 ΠΕΜΠΤΗ ∆ΕΙΠΝΟ 5 5 1 4 1 1 2 1 
3 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΓΕΥΜΑ 3 1 4 4 3 1 2 1 
3 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ∆ΕΙΠΝΟ 1 6 1 7 1 4 4 1 
3 ΣΑΒΒΑΤΟ ΓΕΥΜΑ 2 1 2 6 2 5 4 1 
3 ΣΑΒΒΑΤΟ ∆ΕΙΠΝΟ 2 5 2 4 2 1 2 1 
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               Παραδείγµατα συµπλήρωσης πινάκων διπλής εισόδου 

α/α 
ΕΙ∆ΟΣ 

ΦΑΓΗΤΟΥ     ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ     

    
ΠΟΛΥ 
ΣΥΧΝΑ ΑΡΚΕΤΑ ΣΥΧΝΑ ΣΠΑΝΙΑ

ΣΧΕ∆ΟΝ 
ΚΑΘΟΛΟΥ ΣΥΝΟΛΟ 

1 ΚΡΕΑΣ 37 16 4 0 57 

2 ΨΑΡΙ 8 14 1 2 25 

3 ΛΑΧΑΝΙΚΑ 6 5 9 1 21 

4 ΟΣΠΡΙΑ 3 14 14 2 33 

5 ΖΥΜΑΡΙΚΑ 11 11 7 0 29 

6 ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ 0 2 1 2 5 

7 ΦΡΟΥΤΑ 2 1 4 1 8 

8 ΆΛΛΟ 5 15 12 0 32 

  ΣΥΝΟΛΟ 72 78 52 8 210 
       
       

   Συχνότητα    

   (ως προς το είδος)   
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                        ∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΗΜΕΡΑ 

 

Α/Α 
∆ΙΑΡΚΕ

ΙΑ      ΗΜΕΡΑ         

    ΚΥΡΙΑΚΗ ∆ΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΣΑΒΒΑΤΟ ΣΥΝΟΛΟ 

1 0 - 15'  5 11 12 14 10 9 2 63 

2 16' -30'  16 17 13 11 16 17 8 98 

3 31' - 45' 0 1 3 3 4 1 5 17 

4 
46' και 
πάνω 9 1 2 2 0 3 15 32 

  ΣΥΝΟΛΟ 30 30 30 30 30 30 30 210 
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 Ικανοποίηση 
                                                    ( ως προς τον τόπο) 

 
          

Α/Α ΤΟΠΟΣ     ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ    

    ΠΟΛΎ ΣΧΕΤΙΚΑ ΛΙΓΟ ΚΑΘΟΛΟΥ ΣΥΝΟΛΟ 

1 ΚΟΥΖΙΝΑ 61 19 25 26 131 

2 ΤΡΑΠΕΖΑΡΙΑ 13 9 5 1 28 

3 ΆΛΛΟ ∆ΩΜΑΤΙΟ 12 3 1 0 16 

4 
ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ - 
ΤΑΒΕΡΝΑ 19 0 0 3 22 

5 ΣΥΓΓΕΝΙΚΟ ΣΠΙΤΙ 7 1 0 1 9 

6 ΦΙΛΙΚΟ ΣΠΙΤΙ 3 0 0 1 4 

  ΣΥΝΟΛΟ 115 31 31 32 210 
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                              Είδος φαγητού 

                             ( ως προς τη διάκριση γεύµατος) 
 

Α/Α ΕΙ∆ΟΣ ΦΑΓΗΤΟΥ   ΓΕΥΜΑ       

    ΓΕΥΜΑ  ∆ΕΙΠΝΟ ΣΥΝΟΛΟ         %   

1 ΚΡΕΑΣ 33 24 57 27   

2 ΨΑΡΙ 20 5 25 12   

3 ΛΑΧΑΝΙΚΑ 15 6 21 10  

4 ΟΣΠΡΙΑ 19 14 33 16  

5 ΖΥΜΑΡΙΚΑ 17 12 29 14   

6 ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ 0 5 5 2   

7 ΦΡΟΥΤΑ 0 8 8 4   

8 ΆΛΛΟ 1 31 32 15   

  ΣΥΝΟΛΟ 105 105 210 100   
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                 ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΙ∆ΟΣ ΤΟΥ ΦΑΓΗΤΟΥ 

 

Α/Α 
ΕΙ∆ΟΣ 

ΦΑΓΗΤΟΥ     ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ     

    ΠΟΛΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΛΙΓΟ ΚΑΘΟΛΟΥ ΣΥΝΟΛΟ 

1 ΚΡΕΑΣ 42 7 1 7 57 

2 ΨΑΡΙ 10 7 5 3 25 

3 ΛΑΧΑΝΙΚΑ 8 2 5 6 21 

4 ΟΣΠΡΙΑ 10 5 8 10 33 

5 ΖΥΜΑΡΙΚΑ 12 6 9 2 29 

6 
ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙ
ΚΑ 1 0 2 2 5 

7 ΦΡΟΥΤΑ 5 2 1 0 8 

8 ΆΛΛΟ 27 3 0 2 32 

  ΣΥΝΟΛΟ 115 32 31 32 210 
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           Είδος φαγητού 
         ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΤΟΠΟ   

       

      ΤΟΠΟΣ       
ΚΟΥΖΙΝ

Α 
ΤΡΑΠΕΖΑ

ΡΙΑ 
ΆΛΛΟ 

∆ΩΜΑΤΙΟ 
ΕΣΤ.- 

ΤΑΒΕΡΝΑ 
ΣΥΓΓ.ΣΠΙΤ

Ι 
ΦΙΛΙΚΟ 
ΣΠΙΤΙ ΣΥΝΟΛΟ 

31 8 0 13 1 1 57 

12 7 1 3 2 0 25 

15 6 0 0 0 0 21 

29 3 0 0 1 0 33 

22 3 1 1 2 0 29 

4 0 1 0 0 0 5 

3 1 4 0 0 0 8 

15 0 9 5 0 3 32 

131 28 16 22 9 4 210 
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