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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Η παρούσα έρευνα εστιάζει στην ικανότητα εκτίμησης μήκους και υπολογιστικής 

εκτίμησης. Σκοπός της είναι να εξετάσει α) την ικανότητα εκτίμησης μήκους σε 

σχέση με το πλαίσιο παρουσίασης των αντικειμένων, τις μονάδες μέτρησης και το 

μέγεθός τους, β) την ικανότητα υπολογιστικής εκτίμησης σε επίλυση προβλημάτων 

σε σχέση με το είδος της πράξης και το είδος των αριθμών και γ) την πιθανή 

συσχέτιση των δύο παραπάνω ικανοτήτων στα δύο είδη εκτίμησης. Η έρευνα 

πραγματοποιήθηκε με την επίδοση δύο τεστ, ένα για κάθε είδος εκτίμησης. Το δείγμα 

της έρευνας αποτέλεσαν 82 μαθητές της Β Γυμνασίου ενός δημοσίου σχολείου της 

Βέροιας. Τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν ότι η ικανότητα εκτίμησης μήκους 

είναι φτωχή και επηρεάζεται από τις μεταβλητές πλαισίου, τις μονάδες μέτρησης και 

το μέγεθος αντικειμένου. Επιπλέον, η ικανότητα υπολογιστικής εκτίμησης είναι 

μέτρια και επηρεάζεται από το είδος της πράξης και το είδος των αριθμών. 

Αποδείχθηκε ότι δεν υπάρχει κάποιο είδος συσχέτισης των ικανοτήτων ανάμεσα στην 

εκτίμηση μήκους και την υπολογιστική εκτίμηση. 

 

ABSTRACT 

The present research focuses on the investigation of the ability of length  

measurement estimation and computational estimation. Its purpose is to asses (a) the 

ability to estimate length in relation to the context of the presentation of objects, the 

units of measurement and their size, (b) the ability to compute problem-solving in 

relation to the type of operation and the type of numbers and c) the possible 

correlation of the above two abilities with the two types of estimation. The research 

was conducted by giving two tests, one for each type of estimation. The sample of the 

research consisted of 82, 2
nd

 grade students that attended a state junior high school in 

Veria. The results of the research indicate that the length estimation ability is poor and 

is affected by the frame variables, the units of measurement and the object size. In 

addition, the computational estimation ability is moderate and is influenced by the 

type of operation and the type of numbers. It appears that there is no correlation of 

abilities between length estimation and computational estimation.  
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Η σημερινή εποχή χαρακτηρίζεται από μια κουλτούρα προσανατολισμένη στην 

τεχνολογία. Για όλο πλέον το μαθητικό πληθυσμό είναι σημαντική η στροφή προς τα 

μαθηματικά και την εννοιολογική τους κατανόηση. Έτσι, οι υπολογιστικές γνώσεις, η 

κατανόηση των μαθηματικών πράξεων, η επίλυση προβλήματος καθώς και η χρήση 

στρατηγικών αποτελούν ποσοτικές ικανότητες στα μαθηματικά που αναπτύσσονται 

από τα πρώτα χρόνια της ζωής και αποτελούν το θεμέλιο λίθο για υψηλές 

μαθηματικές επιδόσεις. 

Οι άνθρωποι στην καθημερινή τους ζωή είναι υποχρεωμένοι πολλές φορές να 

εκτελούν διάφορους μαθηματικούς υπολογισμούς. Ο Lemonidis (2015) αναφέρει 

τρείς τρόπους με τους οποίους οι άνθρωποι κάνουν αυτούς τους υπολογισμούς: α) με 

τη χρήση μηχανικών μέσων όπως είναι η  υπολογιστική μηχανή, το κινητό τηλέφωνο, 

ο υπολογιστής κτλ, β) χρησιμοποιώντας χαρτί και μολύβι όπου εφαρμόζει 

αλγόριθμούς που έχει διδαχθεί κατά τη διάρκεια της υποχρεωτικής του εκπαίδευσης 

και γ) με την πραγματοποίηση νοερών υπολογισμών. Ωστόσο, είναι δυνατόν σε 

κάποιες περιπτώσεις να εφαρμόζει και συνδυασμό των παραπάνω μεθόδων 

προκειμένου να καταλήξει σε μια απάντηση στο εκάστοτε πρόβλημα που έχει να 

επιλύσει. Είναι ευρέως αποδεκτό όμως ότι, για να εκτελεστεί σωστά οποιοσδήποτε 

νοερός υπολογισμός, απαιτείται καλή γνώση των αντίστοιχων αλγορίθμων. Έτσι, τα 

σχολικά εγχειρίδια του δημοτικού καθώς και το αναλυτικό πρόγραμμα δίνει μεγάλη 

έμφαση στην κατανόηση και σωστή εφαρμογή των αλγορίθμων από τους μαθητές. Τα 

σύγχρονα συγγράμματα εισάγουν και την έννοα της εκτίμησης, ώστε να μυήσουν 

στους μαθητές τις διαδικασίες και τις στρατηγικές της εκτίμησης. Επιπλέον, προς 

αυτή την κατεύθυνση στρέφονται και πολλά παιδαγωγικά ιδρύματα προκειμένου να 

προετοιμάσουν σωστά τους μελλοντικούς δασκάλους και να τους καταστήσουν 

ικανούς να μεταδώσουν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο την αντίστοιχη γνώση στους 

μαθητές του δημοτικού σχολείου.      
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 : ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ 

 

1.1  Η έννοια της εκτίμησης και τα χαρακτηριστικά της 

Η έννοια της εκτίμησης απασχόλησε τους ερευνητές αρκετές δεκαετίες πριν από 

το σήμερα. Κάποιοι από αυτούς την όρισαν ως ικανότητα, άλλοι ως δεξιότητα και 

κάποιοι ερευνητές την περιέγραψαν ως διαδικασία. 

Οι Siegel, Goldsmith και Madson (1982, p.211) ορίζουν την εκτίμηση ως μια 

διαδικασία, η οποία δίνει μια γενική και πρόχειρη λύση σε ένα πρόβλημα μέτρησης 

αριθμών ή μεγεθών. Αρχίζει με ένα πρόβλημα του πραγματικού κόσμου και τελειώνει 

με μια μη ακριβή ποσοτική δήλωση.  

Την ίδια περίοδο, ο Levine (1982, p.350) προσέγγισε την εκτίμηση ως ικανότητα 

να εκτιμά κάποιος νοερά το αποτέλεσμα ενός ακριβούς υπολογισμού. Επιπλέον, 

παρουσιάστηκε  ως ικανότητα να απαντά κανείς σε ένα αριθμητικό πρόβλημα χωρίς 

όμως να υπολογίζει μια ακριβή απάντηση με χαρτί και μολύβι (NCTM, 1989, όπ. 

αναφ. στο Gliner, 1991).  

Λίγο αργότερα, ο Dowker (1992) αναφέρει ότι η εκτίμηση είναι μια διαδικασία 

λογικών εικασιών (μάντεμα) με προσεγγιστικές απαντήσεις σε αριθμητικά 

προβλήματα παραλείποντας την εκτέλεση των κανόνων για τον ακριβή υπολογισμό.  

Την ίδια χρονική περίοδο, η Sowder (1992, p.371) προσέγγισε την έννοια της 

εκτίμησης ως μια διαδικασία προκειμένου να απαντηθούν μια σειρά από ερωτήματα 

και καταστάσεις της καθημερινής ζωής όπως για παράδειγμα: 1) Έχω αρκετά 

χρήματα για να πληρώσω αυτά τα βιβλία; 2) Πόση μπογιά θα χρειαστώ για να βάψω 

αυτό το δωμάτιο; 3) Πόσοι περίπου άνθρωποι είναι στο στάδιο; 4) Πόσα χρήματα 

ξοδεύω για τη βενζίνη κάθε εβδομάδα; 5) Πόση ώρα θα μου πάρει να οδηγήσω μέχρι 

τον οδοντογιατρό; Οι απαντήσεις που καλείται κανείς να δώσει σε όλα τα παραπάνω 

ή σε παρόμοια ερωτήματα αποτελούν διεργασίες εκτίμησης.  

Ο Clayton (1996, p. 87) αναφέρει ότι η εκτίμηση είναι μια δεξιότητα για μια 

εικασία η οποία στηρίζεται σε δεδομένα (educated guess) για την τιμή ενός μεγέθους 

όπως είναι η απόσταση ανάμεσα σε δύο δεδομένα σημεία, το βάρος ή και ο όγκος που 

καταλαμβάνει ένα αντικείμενο, ο χρόνος που απαιτείται για να ολοκληρωθεί μια 

διαδικασία. Άλλοτε περιλαμβάνει την εικασία ως προς έναν αριθμητικό υπολογισμό.  

Οι Siegler και Booth, (2005, p.198) δίνουν έναν ευρύ ορισμό της εκτίμησης 

περιγράφοντάς την ως μια διαδικασία μετάφρασης μεταξύ εναλλακτικών ποσοτικών 

αναπαραστάσεων, τουλάχιστον μια από τις οποίες είναι ανακριβής. Οι αριθμητικές 



7 

 

αναπαραστάσεις (numerical estimation) περιλαμβάνουν έργα εκτίμησης στα οποία το 

ένα ή και τα δύο μέρη αναπαράστασης είναι αριθμοί. Για παράδειγμα, η υπολογιστική 

εκτίμηση είναι μια μετάφραση μιας αριθμητικής αναπαράστασης (π.χ. 75*29) σε μια 

άλλη αριθμητική αναπαράσταση (π.χ. περίπου 2200). Άλλες φορές η αριθμητική 

εκτίμηση (numerosity estimation) απαιτεί τη μετάφραση μιας μη αριθμητικής 

αναπαράστασης (π.χ. οπτική αναπαράσταση του κατά προσέγγιση μήκους μιας 

γραμμής) σε έναν αριθμό. Η τελική εκπροσώπηση των αναπαραστάσεων είναι η 

εκτίμηση και πρέπει να είναι απλούστερη από τις προηγούμενες αναπαραστάσεις και 

περισσότερο ανακριβής από αυτές. Οι ίδιοι ερευνητές αναφέρονται και σε εκτιμήσεις 

κατά τις οποίες καμία από τις αναπαραστάσεις δεν είναι ποσοτικές (π.χ. εκτιμήσεις σε 

ψυχομετρικά περάματα). 

Η εκτίμηση μιας ποσότητας ή μιας αριθμητικής πράξης, σύμφωνα με τον Reys 

(1984), περιλαμβάνει τα εξής χαρακτηριστικά: 

i. Αποδίδει μια προσεγγιστική τιμή σε μια ποσότητα ή στο αποτέλεσμα 

μια αριθμητικής πράξης. 

ii. Το άτομο που πρόκειται να κάνει μια εκτίμηση έχει κάποια 

πληροφορία, αναφορά ή εμπειρία σχετικά με την κατάσταση που θα 

εκτιμήσει. 

iii. Η εκτίμηση πραγματοποιείται με νοερές διαδικασίες. 

iv. Οι νοερές διαδικασίες εκτίμησης γίνονται σε σύντομο και 

περιορισμένο χρονικό περιθώριο και με τη χρήση όσο το δυνατόν 

απλούστερων αριθμών. 

v. Η τιμή που αποδίδεται κατά την εκτίμηση δεν είναι ακριβής, αλλά 

επιδιώκεται ώστε να είναι αρκετά κοντά στην ακριβή μέτρηση. 

vi. Η τιμή που θα εξαχθεί κατά την εκτίμηση εξαρτάται από το άτομο που 

θα την εκτελέσει. 

Η ενσωμάτωση των διαδικασιών εκτίμησης στην εκπαίδευση τόσο σε εθνικό όσο 

και σε διεθνές επίπεδο είναι πλέον αδιαμφισβήτητη. Πολλά ευρωπαϊκά και μη 

εκπαιδευτικά συστήματα έδωσαν από πολύ νωρίς βαρύτητα στην καλλιέργεια των 

ικανοτήτων εκτίμησης (NCTM, 1989, 1991, 2000). Αντίστοιχη βαρύτητα δόθηκε και 

στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα (Δ.Ε.Π.Π.Σ – Α.Π.Σ. 2003), ιδιαίτερα μετά το 

σχολικό έτος 2006, όταν πλέον εντάχθηκαν τα νέα σχολικά εγχειρίδια στην εφαρμογή 

του αναλυτικού προγράμματος σπουδών. Οι μαθητές καλούνται συστηματικά να 

εξασκηθούν αρχικά σε κριτήρια εκτίμησης προβλημάτων ή αριθμητικών πράξεων και 
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έπειτα στον αντίστοιχο ακριβή υπολογισμό τους εφαρμόζοντας τους κανόνες και τους 

αλγόριθμους που ήδη γνωρίζουν. Είναι μια διαδικασία που τους επιτρέπει τον έλεγχο 

και τη σύγκριση ανάμεσα στα δύο εξαγόμενα, τον προβληματισμό για την ορθότητα 

ή μη των αποτελεσμάτων και την αίσθηση της ανάγκης βελτίωσης στην ικανότητα 

εκτίμησης. Γίνεται αντιληπτό ότι η ικανότητα γρήγορης και σωστής εκτίμησης θα 

βρει πολλές εφαρμογές στην καθημερινή τους ζωή ως μαθητές αλλά και ως πολίτες 

έξω από το σχολικό περιβάλλον. Είναι μια απαραίτητη δεξιότητα του ανθρώπου σε 

μια μοντέρνα κοινωνία (Lemonidis & Kaimakami, 2013). 

 

1.2  Τύποι εκτίμησης 

 Από την υπάρχουσα βιβλιογραφία προκύπτουν τέσσερεις βασικές μορφές της 

εκτίμησης. Πρόκειται για την αριθμητική εκτίμηση (numerosity estimation) δηλαδή 

την ικανότητα ενός ατόμου να εκτιμήσει τον αριθμό των αντικειμένων που έχουν 

τοποθετηθεί σε μια σειρά χωρίς να γίνει ρητή καταμέτρησή τους (Hogan & Brezinski, 

2003). Μια άλλη μορφή εκτίμησης αποτελεί η υπολογιστική εκτίμηση (computational 

estimation) που ορίζεται ως εύρεση μιας κατά προσέγγιση απάντησης σε ένα 

αριθμητικό πρόβλημα ή πράξη χωρίς να γίνει υπολογισμός της ακριβής απάντησης 

(Sowder, 1992, όπ. αναφ. στο Tsao & Pan, 2013).  Επιπλέον, συναντάται η  εκτίμηση 

μετρήσεων μεγεθών (measurement estimation) ως μια τρίτη μορφή εκτίμησης. Κατά 

τη διαδικασία αυτής της εκτίμησης το άτομο καλείται να προσδιορίσει την τιμή ενός 

μεγέθους όπως είναι το μήκος, το βάρος, ο όγκος, ο χρόνος χωρίς τη χρήση των 

αντίστοιχων εργαλείων μέτρησης που να είναι αρκετά κοντά στην τιμή που θα 

δινόταν, αν γινόταν ακριβής μέτρηση (Hogan & Brezinski, 2003). Τέλος, στα 

μαθηματικά συναντάται και η εκτίμηση της αριθμογραμμής (number line estimation). 

Η τελευταία απαιτεί άλλοτε την ερμηνεία ενός αριθμού σε μια θέση στο χώρο, πάνω 

σε μια αριθμογραμμή κι άλλοτε την ερμηνεία ενός σημείου του χώρου της 

αριθμογραμμής με έναν αριθμό (Lemonidis, 2013, σ. 342). 

Κάθε είδος εκτίμησης απαιτεί διαφορετικά είδη κατανόησης και διαφορετικές 

ικανότητες του εκτιμητή (Sowder, 1992, p.371). 
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1.3  Εκτίμηση μετρήσεων μεγεθών (μήκους) 

Η εκτίμηση και η μέτρηση είναι δύο έννοιες που διαφέρουν καθώς η εκτίμηση 

προϋποθέτει μια νοερή μονάδα αναφοράς, η οποία αποτελεί και μια νοερή «εικόνα» ή 

«αίσθηση» για το μέγεθος της μονάδας. 

Η μέτρηση είναι μια διαδικασία εκχώρησης μιας αριθμητικής τιμής σε ένα 

χαρακτηριστικό ενός αντικειμένου, αφού προηγηθεί η σύγκριση του χαρακτηριστικού 

αυτού με μια ομοειδή και προκαθορισμένη μονάδα μέτρησης (Bright, 1976, όπ. αναφ. 

στο Sowder, 1992, p.371).  Οι Clements και Stephan (2004) ορίζουν τη μέτρηση ως 

διαδικασία εκχώρησης ενός αριθμού σε συνεχείς ποσότητες. Κατά μια άλλη εκδοχή, 

η μέτρηση είναι η ταξινόμηση του κόσμου μας με αριθμούς με στόχο να ελέγξουμε 

καλύτερα τον κόσμο αυτό (Buys & De Moor, 2008, όπ. αναφ. στο Gooya, 

Khosroshahi & Teppo,  2011). 

Η εκτίμηση μέτρησης μεγεθών είναι μια διαδικασία κατά την οποία φτάνει ο 

εκτιμητής στη μέτρηση χωρίς όμως να έχει γίνει χρήση των οργάνων μέτρησης 

(Bright, 1976, όπ. αναφ.  στο Jones, Gardner, Taylor, Forrester & Andre, 2012).  Οι 

Segovia και Castro (2009, p.501) σημειώνουν ότι η εκτίμηση μέτρησης μεγεθών 

περιλαμβάνει κρίσεις που γίνονται για την τιμή μιας συγκεκριμένης ποσότητας ή του 

αποτελέσματος που θα έβρισκε ο εκτιμητής, αν έκανε τη μέτρηση. Κατά την 

εκτίμηση του αποτελέσματος μιας πράξης ή της μέτρησης μιας ποσότητας, οι νοεροί 

υπολογισμοί κατέχουν σημαντικό ρόλο. Επιπλέον, η εκτίμηση μέτρησης μεγεθών 

απαιτεί από τον συμμετέχοντα να κάνει εκτιμήσεις για το μήκος, το ύψος, τη μάζα, τη 

χωρητικότητα, τη θερμοκρασία ή και άλλες μετρήσεις που αφορούν αντικείμενα που 

βρίσκονται στο οικείο περιβάλλον (Hogan & Brezinski, 2003). Καθώς παρατηρείται 

μια μεγάλη ποικιλία στοιχείων που επισημαίνονται ως εκτίμηση μέτρησης, οι 

ερευνητές επισημαίνουν την ανησυχία τους κατά πόσο όλα αυτά συνδέονται με μια 

μόνο δεξιότητα του εκτιμητή ή απαιτούνται περισσότερες δεξιότητες. 

Η εκτίμηση μέτρησης μεγεθών συναντάται σε δύο διαφορετικούς τύπους. Είναι η  

εκτίμηση συνεχούς μεγέθους και σε αυτόν τον τύπο ανήκει και η εκτίμηση μήκους 

και η εκτίμηση διακριτού μεγέθους (Segovia & Castro, 2009).  

Η ικανότητα εκτίμησης μέτρησης μεγεθών είναι μειωμένη σε πολλούς ανθρώπους, 

γιατί απαιτείται να αντιληφθούν τις συνεχείς ιδιότητες μέτρησης και τον τρόπο με τον 

οποίο αυτές οι μετρήσεις θα  μπορούσαν να αναλυθούν σε μικρότερες μονάδες 

μέτρησης (Joram, Subrahmanyam & Gelman, 1998; Harel & Sowder, 2005).  

 



10 

 

1.3.1   Μεταβλητές εκτίμησης μήκους 

Οι Jones et al., (2012) εξέτασαν την ικανότητα εκτίμησης μήκους 39 μαθητών  

δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ενός δημόσιου σχολείου των Ηνωμένων Πολιτειών οι 

οποίοι δεν ήταν αμιγώς αμερικανοί πολίτες, αλλά αποτελούσαν μεταναστευτικό 

πληθυσμό (45% Καυκάσιοι, 40% Άφρο-αμερικάνοι, 6% Ασιάτες, 3% Ινδοί κ 

Πακιστανοί και 3% Ισπανοί). Η έρευνά τους εστίασε στις μεταβλητές εκτίμησης 

μήκους και πώς αυτές επηρεάζουν την ικανότητα εκτίμησης μήκους. Ειδικότερα, οι 

μεταβλητές που τέθηκαν στην έρευνα ήταν: η διεύθυνση του αντικειμένου (object 

orientation: κατακόρυφη ή οριζόντια διεύθυνση), η επίδραση της αφής (haptics 

influence: αν οι μαθητές άγγιζαν το αντικείμενο προς μέτρηση ή όχι), η οπτική 

παρεμβολή (visual interference: εκτίμηση μήκους μαύρης γραμμής είτε σε άσπρο 

φόντο ή είτε σε φόντο ενός σχεδιασμένου μοτίβου που δυσχέραινε την οπτική 

απομόνωση της γραμμής) και η επίδραση της χωρικής διάστασης (spatial 

dimensionality: εκτίμηση μήκους πλευράς πραγματικού κύβου τριών διαστάσεων και 

κύβου σχεδιασμένου σε χαρτί με την μορφή δύο διαστάσεων). Η έρευνα εξέτασε αν 

το είδος των μονάδων μέτρησης επιδρά στην ακρίβεια εκτίμησης μήκους. Έτσι, 

χρησιμοποιήθηκαν τρεις διαφορετικές μονάδες μέτρησης, οι οποίες ήταν τα εκατοστά 

(metric units), οι ίντσες (English units) και οι μη τυπικές μονάδες μέτρησης (novel 

units), όπως το μήκος μιας οδοντογλυφίδας. Διαπιστώθηκε ότι οι μαθητές δεν είναι 

αρκετά ικανοί να δώσουν εκτίμηση ακριβείας για το μήκος αντικειμένων από το 

οικείο τους περιβάλλον. Ωστόσο το ποσοστό ακριβείας εξαρτάται από το περιβάλλον 

εργασίας κατά την διαδικασία των εκτιμήσεων. Επιβεβαίωσε ότι, οι μαθητές των 

ΗΠΑ είναι πιο καλοί εκτιμητές, όταν χρησιμοποιούν μονάδες μέτρησης διαφορετικές 

από τις τυπικές μετρικές μονάδες. Οι μαθητές έχουν την τάση να υπερεκτιμούν τα 

μήκη των αντικειμένων ανεξάρτητα από το πλαίσιο εργασίας ή τη μονάδα μέτρησης 

που χρησιμοποιούν. Επίσης, δεν παρατηρούνται σημαντικές διαφορές επιδόσεων 

μεταξύ των έργων οριζόντιας και κατακόρυφης διεύθυνσης. Επιβεβαίωσε 

προηγούμενες μελέτες οι οποίες έχουν δείξει ότι οι μαθητές υπερεκτιμούν το μήκος 

τρισδιάστατων αντικειμένων και αντικειμένων οριζόντιου προσανατολισμού, ενώ 

υποεκτιμούν το μήκος αντικειμένων που έχουν κατακόρυφο προσανατολισμό  

(Heller, Bracket, Salik, Scroggs & Green, 2003). Μ΄ ένα επιπλέον τεστ εξετάστηκε η 

ικανότητα των μαθητών στη λογική σκέψη. Παρατηρήθηκε σημαντική θετική 

συσχέτιση των επιδόσεων εκτίμησης μήκους για τα αντικείμενα δύο ή τριών 

διαστάσεων με τη λογική σκέψη. Ακόμη, οι καλοί εκτιμητές είναι συνήθως άτομα 
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που έχουν δεξιότητες χωρικής απεικόνισης (Jones et al., 2012; Hogan & Brezinski, 

2003). 

Ο Bright (1976) περιγράφει τις συνθήκες κάτω από τις οποίες ο εκτιμητής 

προβαίνει σε μια διαδικασία εκτίμησης. Τονίζει ότι οι συνθήκες καθορίζονται και από 

την παρουσία ή μη του αντικειμένου προς εκτίμηση. Το αντικείμενο μπορεί να είναι 

παρόν κατά την εκτίμηση και ο εκτιμητής να δίνει το εκτιμώμενο μήκος 

παρατηρώντας το. Άλλες φορές μπορεί το αντικείμενο να είναι απόν, όταν για 

παράδειγμα του ζητείται να ονομάσει ένα αντικείμενο του περιβάλλοντος με δοσμένο 

μήκος (π.χ. αντικείμενο μήκους 1 μέτρου). 

Οι Forrester και Shire (1994) ερεύνησαν την επίδραση του μεγέθους του 

εκτιμώμενου αντικειμένου, της διάστασής του και του προγενέστερου πλαισίου, 

δηλαδή μια προηγούμενη εκτίμηση στην ικανότητα εκτίμησης για μαθητές ηλικίας 8 

έως 11 ετών. Συμμετείχαν 67 μαθητές ενός δημοτικού σχολείου του Ηνωμένου 

Βασιλείου και στα έργα εκτίμησης όγκου ζητήθηκε να εκτιμήσουν το πλήθος των 

κύβων που συνθέτουν ένα μεγαλύτερο κύβο αλλάζοντας τις διαστάσεις του (μήκος, 

πλάτος και ύψος). Διαπιστώθηκε ότι οι μεγαλύτεροι μαθητές λαμβάνουν υπόψιν τους 

περισσότερους από έναν παράγοντες προκειμένου να εκτιμήσουν και δίνουν μεγάλη 

σημασία σε μια προηγούμενη εκτίμηση. Επιπλέον, βρέθηκε ότι οι μαθητές 

εμφανίζουν καλύτερες επιδόσεις όταν πρόκειται για αντικείμενα μικρού μήκους. 

Οι νοερές μονάδες αναφοράς θα μπορούσαν να είναι αποτελεσματικά εργαλεία για 

την εκτίμηση μήκους διαφόρων αντικειμένων (Bright, 1976, όπ. αναφ.  στο Jones, et 

al., 2012).  Καθώς αυτή η νοερή μονάδα αποκτάται μέσα από εμπειρίες μέτρησης και 

εκτίμησης μέτρησης και όχι από καταμέτρηση μπορεί να είναι περισσότερο 

εννοιολογικά κατανοητή σε σχέση με οποιαδήποτε άλλη εκτίμηση (Sowder, 2005, όπ. 

αναφ. στους Jones et al., 2012). Έρευνες έχουν δείξει ότι οι άνθρωποι είναι πιο 

ακριβείς στις εκτιμήσεις, όταν χρησιμοποιούν μονάδες μέτρησης βασισμένες στο 

σώμα τους (Jones, Taylor & Broadwell, 2009). Σε άλλες έρευνες φάνηκε ότι οι 

μαθητές χρησιμοποιούν μονάδες μέτρησης που έχουν αντληθεί από την καθημερινή 

τους ζωή (π.χ. άλματα, βήματα κτλ). Σε αυτές τις περιπτώσεις έχει διαπιστωθεί ότι 

έχουν την τάση να υπερεκτιμούν τα μήκη των αντικειμένων (Forrester, Latham & 

Shire, 1990).  

Η Sowder (2005, όπ. αναφ. στο Jones et al., 2012) σημειώνει ότι το είδος των 

μονάδων μέτρησης που χρησιμοποιούνται κατά την εκτίμησης μέτρησης μήκους 

αποτελεί μέρος του πλαισίου εργασίας. Κατά την σύγκριση επιδόσεων μεταξύ 
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μαθητών με διαφορετικές εθνικότητες έχει βρεθεί ότι υπάρχουν διαφορές και αυτές 

συνδέονται με πολιτισμικά στοιχεία (Swan & Jones, 1980, όπ. αναφ. στο Jones et al., 

2012). 

Οι Jones, Taylor και Broadwell (2009) αναφέρουν ότι ορισμένες εργασίες 

εκτίμησης απαιτούν τη γνώση των μονάδων μέτρησης, ενώ άλλες απαιτούν τη γνώση 

ενός γενικού πλαισίου . Επίσης, η γενικότερη επίδοση των μαθητών στα μαθηματικά 

εμφανίζει θετική συσχέτιση με την ικανότητα εκτίμησης μέτρησης  (Joram et al., 

1998).  

Η πρόσφατη έρευνα των Desli και Giakoumi, (2018) ενίσχυσε τα παραπάνω 

συμπεράσματα. Εξέτασαν 80 μαθητές που φοιτούσαν στην Γ’ και Ε’ τάξη ενός 

δημοτικού σχολείου αναφορικά με τις επιδόσεις τους στην εκτίμηση μήκους. 

Χρησιμοποιήθηκε ένα ελαστικό κριτήριο με βάση το οποίο, σωστές θεωρήθηκαν οι 

εκτιμήσεις που είχαν απόκλιση κατά απόλυτη τιμή μικρότερη του 30% από την 

ακριβή μέτρηση. Τα αντικείμενα παρουσιάστηκαν σε διαφορετικά πλαίσια και 

ζητήθηκε η εκτίμηση να γίνει σε τυπικές και μη τυπικές μονάδες μέτρησης 

προκειμένου να αξιολογηθούν οι επιδόσεις των μαθητών τόσο ως προς το πλαίσιο 

παρουσίασης όσο και ως προς το είδος των μονάδων μέτρησης και το μέγεθος του 

εκτιμώμενου αντικειμένου. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι οι επιδόσεις τους ήταν 

φτωχές και επηρεάστηκαν από την ηλικία των εκτιμητών. Οι μαθητές, ανεξάρτητα 

από την ηλικία τους, εμφανίζουν σημαντικά καλύτερες επιδόσεις όταν χρησιμοποιούν 

μη τυπικές μονάδες μέτρησης. Επίσης, φάνηκε ότι οι εκτιμήσεις στα αντικείμενα 

μικρού μήκους είναι λίγο καλύτερες από τις αντίστοιχες στα αντικείμενα μεγάλου 

μήκους όμως οι παρατηρούμενες διαφορές επιδόσεων ως προς το μέγεθος 

αντικειμένου δεν είναι σημαντικές. Επίσης, οι καλύτερες επιδόσεις παρουσιάστηκαν 

στα έργα διεύθυνσης ενώ οι χαμηλότερες επιδόσεις παρουσιάστηκαν στα έργα 

φόντου παρουσίασης. Παρατηρήθηκαν σημαντικές διαφορές επίδοσης για τις δύο 

τιμές στα έργα διεύθυνσης με καλύτερες επιδόσεις στα έργα οριζόντιου 

προσανατολισμού. Δεν παρατηρήθηκαν σημαντικές διαφορές στα έργα φόντου 

παρουσίασης κατά τη σύγκριση επιδόσεων για τα αντικείμενα λευκού φόντου και για 

τα αντικείμενα τετραγωνισμένου μοτίβου. Το ίδιο συμπέρασμα προέκυψε για τα έργα 

χωρικής διάστασης  με τους μαθητές να εμφανίζουν λίγο καλύτερες επιδόσεις στα 

έργα δύο διαστάσεων. Σημαντικά καλύτερες ήταν οι επιδόσεις στα έργα σχεδίασης 

αντικειμένου με δοσμένο μήκος έναντι της εύρεσης αντικειμένου καθορισμένου 

μήκους μέσα από το οικείο περιβάλλον.    
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1.3.2   Στρατηγικές εκτίμησης μήκους 

Μια σύντομη ανασκόπηση της βιβλιογραφίας οδηγεί στο συμπέρασμα ότι η πιο 

συνήθης στρατηγική εκτίμησης μέτρησης μέσα στη σχολική τάξη είναι η εκτίμηση 

και έπειτα η μέτρηση συγκεκριμένων χαρακτηριστικών όπως το μήκος αντικειμένων 

του οικείου καθημερινού περιβάλλοντος. Ωστόσο, στη διδασκαλία της εκτίμησης 

ουσιαστικό ρόλο κατέχει η χρήση ή μοντελοποίηση στρατηγικών από τον 

εκπαιδευτικό. Οι ερευνητές (Joram, Gabriele, Bertheau, Gelman, & Subrahmanyam, 

2005) κατηγοριοποίησαν τις στρατηγικές ως εξής: 

i. Στρατηγική επανάληψης της μονάδας  

ii. Στρατηγική του σημείου αναφοράς  

iii. Διαδικασία «υπόθεσε και  έλεγξε»  

iv. Στρατηγική αποσύνθεσης και ανασύνθεσης  

v. Πρακτική ανατροφοδότησης 

vi. Στρατηγική διαγράμματος ροής  

καθώς και συνδυασμοί αυτών των στρατηγικών. 

Σύμφωνα με τη στρατηγική του σημείου αναφοράς, ο εκτιμητής φαντάζεται ένα 

αντικείμενο του οποίου το μήκος του είναι γνωστό (π.χ. το μήκος μια γόμας 5 

εκατοστών) και το συγκρίνει με το μήκος του εκτιμώμενου αντικείμενου. Οι Gooya, 

Khosroshahi και Teppo (2011) εξέτασαν τις επιδόσεις δέκα Ιρανών μαθητών 

ανώτερης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην εκτίμηση μέτρησης θέτοντάς τους έργα 

εκτίμησης μήκους και εμβαδού. Παρατήρησαν ότι τα σημεία αναφοράς που 

χρησιμοποιούν οι μαθητές κατατάσσονται σε τρεις κατηγορίες. Αυτές οι κατηγορίες 

είναι: α) η νοερή αναφορά, β) η αναφορά σε φυσικό υπάρχον αντικείμενο και γ) η 

προηγούμενη γνώση.  

Από όλες τις παραπάνω στρατηγικές, αυτή του σημείου αναφοράς φαίνεται να έχει 

τα μεγαλύτερα περιθώρια και τις καλύτερες προοπτικές διδασκαλίας μέσα σε μια 

σχολική τάξη και είναι ευρέως διαδεδομένη ιδιαίτερα στους ενήλικες. Οι Joram  et 

al., (2005) σημειώνουν ότι, οι μαθητές μικρότερης ηλικίας δεν χρησιμοποιούν 

αυθόρμητα τη στρατηγική του σημείου αναφοράς, αν δεν την έχουν ήδη διδαχθεί. Οι 

μαθητές που χρησιμοποιούν τα σημεία αναφοράς ως στρατηγική εκτίμησης μήκους 

έχουν ενισχυμένη την ικανότητα αναπαράστασης των γραμμικών μονάδων μέτρησης 

και αυτό οδηγεί σε εκτιμήσεις μεγαλύτερης ακρίβειας. Ακόμη, όταν οι τυπικές 

μονάδες μέτρησης (ή τα πολλαπλάσιά τους) αναπαρασταθούν σε σχέση με τα σημεία 
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αναφοράς τότε οι μαθητές μπορούν με μεγαλύτερη ευκολία να ανακαλέσουν και να 

φανταστούν την τυπική μονάδα μέτρησης. Αυτό που θα μπορούσε να χαρακτηριστεί 

ως θεμέλιο στην βελτίωση της ικανότητας εκτίμησης είναι η σύνδεση της τυπικής 

μονάδας μέτρησης με μια αναπαράσταση ενός αντικειμένου από το οικείο 

περιβάλλον. Σε αυτό συμφώνησαν και νεότερες έρευνες ταυτίζοντας τα σημεία 

αναφοράς με ουσιώδεις αναπαραστάσεις των μονάδων μέτρησης που ενισχύουν τόσο 

την κατανόηση της μέτρησης όσο και την ικανότητας εκτίμησης μέτρησης 

(Subramaniam, 2014). Επίσης, οι καλοί εκτιμητές έχουν ένα μεγάλο ρεπερτόριο 

σημείων αναφοράς και μπορούν να το χρησιμοποιούν με ευελιξία (Bright, 1976). 

Νεότερες έρευνες απέδειξαν ότι η συχνή χρήση της στρατηγικής του σημείου 

αναφοράς οδηγεί σε εκτιμήσεις μεγάλης ακρίβειας (Joram et al., 2005). Επιπλέον, οι 

επιδόσεις είναι καλύτερες όταν τα σημεία αναφοράς προέρχονται από μέρη του 

σώματος. Με τον τρόπο αυτό, ο εκτιμητής δημιουργεί έναν ‘νοερό χάρακα’ τον οποίο 

μπορεί να χρησιμοποιήσει οποτεδήποτε του ζητηθεί μια εκτίμηση μήκους (Clements, 

1999).  

 Σε όλες τις στρατηγικές, ο εκτιμητής υπόκειται σε μια διαδικασία φυσικής 

μέτρησης χωρίς εργαλεία αλλά εφαρμόζοντας σωστά όλες τις αρχές μέτρησης, ώστε 

το εξαγόμενο της εκτίμησης να είναι όσο το δυνατόν πιο κοντά στο ακριβές 

αποτέλεσμα μέτρησης. Οι Jones, Taylor και Broadwell (2009) διαπίστωσαν ότι οι 

μαθητές που διδάσκονται να χρησιμοποιούν το σώμα τους ως εργαλείο μέτρησης 

είναι σε θέση να βελτιώσουν κατά ένα μεγάλο βαθμό την  ικανότητα εκτίμησης 

μήκους. Ένα σημαντικό χαρακτηριστικό των καλών εκτιμητών είναι η αναλογική 

συλλογιστική. Οι μαθητές καλούνται να κινούνται με ευελιξία μεταξύ των κλιμάκων 

μονάδων μέτρησης. Ωστόσο, το χαρακτηριστικό αυτό είναι συστατικό της συνολικής 

γνωστικής ανάπτυξης και δύσκολα γίνεται κατανοητό από τους μαθητές. 

Παρατηρείται ότι τα άτομα αρχικά αναπτύσσουν τη χρήση πολλαπλασιαστικών και 

αθροιστικών στρατηγικών και αυτές αποτελούν τα πρώτα βήματα για μια πιο 

προχωρημένη αναλογική συλλογιστική. Επιπλέον, η έρευνα απέδειξε ότι η 

αναλογιστική συλλογιστική εμφανίζει θετική συσχέτιση με τις επιδόσεις των 

μαθητών στα έργα εκτίμησης. 

 Ο Subramaniam (2014) εξέτασε την παιδαγωγική γνώση των εκπαιδευτικών για 

τη διδασκαλία της εκτίμησης μέτρησης μήκους. Σημειώνει ότι, όταν ο εκπαιδευτικός 

καλείται να διδάξει στους μαθητές του την εκτίμηση μέτρησης με τη χρήση των 

παραπάνω στρατηγικών, οφείλει να βοηθήσει τους μαθητές του έτσι ώστε αυτοί: 
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α) να κατανοήσουν την πρακτικότητα και την αξιοπιστία της στρατηγικής 

β) να προσαρμόζουν τις δεξιότητες σκέψης με τη λήψη αποφάσεων ως προς την   

πρακτικότητα και την αξιοπιστία της στρατηγικής που θα χρησιμοποιήσουν 

γ) να αντιπαραβάλλουν και να συγκρίνουν την ακριβή φυσική μέτρηση με την 

εκτίμηση και 

δ) να αποφασίζουν σχετικά με τα φυσικά χαρακτηριστικά της μέτρησης βασισμένα 

στην βεβαιότητα, την εγκυρότητα και τις αρχές της μέτρησης. 

O Lang (2001, όπ. αναφ. στο Chang, Males, Mosier & Gonulates, 2011) 

διαπίστωσε ότι οι εκπαιδευτικοί συχνά αντιμετωπίζουν δυσκολίες στη διδασκαλία 

εκτίμησης μέτρησης μήκους, καθώς δεν είναι κατάλληλα καταρτισμένοι και βέβαιοι 

για το πώς θα οικοδομήσουν αυτήν τη γνώση στους μαθητές τους. Γνώση που θα τους 

καταστήσει ικανούς να μπορούν να αιτιολογούν κάθε φορά το εξαγόμενο της 

εκτίμησής τους. 

Οι Chang et al. (2011) εξέτασαν τον τρόπο με τον οποίο παρουσιάζεται και 

αναπτύσσεται η εκτίμηση μήκους σε τρία προγράμματα σπουδών πρωτοβάθμιας 

εκπαίδευσης των Ηνωμένων Πολιτειών. Αποδείχθηκε ότι η διδασκαλία της εκτίμησης 

μήκους είναι αρκετά ανοιχτή και οι οδηγίες που δίνονται δεν είναι αρκετά σαφείς για 

τους μαθητές. Παρατηρείται ασάφεια ως προς το χαρακτηριστικό του αντικειμένου 

που εκτιμάται και ως προς το επίπεδο ακρίβειας που απαιτείται κάθε φορά. Μια από 

τις σημαντικότερες πηγές σύγχυσης είναι τα σχολικά εγχειρίδια και γίνεται ακόμη 

ισχυρότερη όταν οι εκπαιδευτικοί ακολουθούν πιστά τις πληροφορίες που αυτά 

δίνουν. Συμπερασματικά, τόσο η διδασκαλία όσο και η μάθηση της εκτίμησης έχουν 

χαρακτηριστεί από ασάφεια, ατέλεια και σύγχυση (Forrester & Pike, 1998, όπ. αναφ. 

στο Chang et al., 2011).  

 

1.3.3   Λάθη στην εκτίμηση μήκους 

Πολλοί μαθητές χρησιμοποιούν τα όργανα μέτρησης ή τις μονάδες μέτρησης με 

λανθασμένο τρόπο (στρογγυλεμένα -  in a rote fashion) και εφαρμόζουν τύπους για 

να δώσουν απαντήσεις χωρίς νόημα (Clements & Battista, 1992, όπ. αναφ. στο 

Clements, 1999). Το 50% των ερωτηθέντων υπολογίζει το μήκος ενός ευθύγραμμου 

τμήματος τοποθετώντας την αρχή του κανόνα με τρόπο ώστε να μην είναι 

ευθυγραμμισμένη με την αρχή του τμήματος της γραμμής. Σε διεθνείς συγκρίσεις, οι 

επιδόσεις των μαθητών των ΗΠΑ στη γεωμετρία και τη μέτρηση είναι χαμηλότερες 



16 

 

από οποιοδήποτε άλλο θέμα (National Center for Education Statistics, 1996, όπ. 

αναφ. στο Clements, 1999). 

Παιδιά μικρής ηλικίας (κάτω των 5 ετών) κρίνουν και εκτιμούν το μήκος μιας 

γραμμής λαμβάνοντας υπόψη μόνο το αρχικό και τελικό σημείο. Αυτό σημαίνει ότι 

συχνά θεωρούν ότι ένα ευθύγραμμο τμήμα και μια γραμμή με το ίδιο αρχικό και 

τελικό σημείο έχουν το ίδιο μήκος (Piaget & Inhelder, 1967; Piaget, Inhelder & 

Szeminska, 1960, όπ. αναφ. στο Clements, 1999).  Ωστόσο, αυτή η λανθασμένη 

αντίληψη για την εκτίμηση μήκους αποδυναμώνεται καθώς αυξάνεται η ηλικία των 

μαθητών. 

Ορισμένες έρευνες, (Clements & Battista, 1986; Clements, 1999), πρότειναν 

βήματα διδασκαλίας έτσι ώστε να βελτιώσουν οι μαθητές την ικανότητα μέτρησης 

μήκους αποφεύγοντας τα συνηθισμένα λάθη. Έτσι, προτείνουν συνεχείς και 

ακαθόριστες συγκρίσεις του μήκους, μέτρηση με μη τυπικές μονάδες όπως 

συνδετήρες, μέτρηση με τυποποιημένες μονάδες μήκους και τελική μέτρηση με 

τυποποιημένα όργανα.  Αυτή η προσέγγιση είναι βασισμένη σε μεγάλο βαθμό στη 

θεωρία του Jean Piaget για τη διατήρηση της ιδέας ότι μια φυσική ποσότητα δεν 

αλλάζει κατά τη διάρκεια ορισμένων μετασχηματισμών. 

 

1.4  H υπολογιστική εκτίμηση 

Η υπολογιστική εκτίμηση αναγνωρίζεται εδώ και πολλά χρόνια ως μια από τις 

βασικότερες δεξιότητες που πρέπει να έχει ένας μαθητής τόσο στην σχολική του ζωή 

όσο και στην καθημερινότητά του. Στην Ελλάδα μόλις το 2003 συμπεριλήφθηκε στα 

αναλυτικά προγράμματα των μαθηματικών και ακολούθησε η ένταξή της στο 

ωρολόγιο σχολικό πρόγραμμα με την εισαγωγή των νέων σχολικών εγχειριδίων το 

2006. Αξίζει να αναφερθεί όμως ότι η ένταξη της υπολογιστικής εκτίμησης και 

γενικότερα της εκτίμησης δεν έγινε με ουσιαστικό τρόπο. Ορισμένες ασκήσεις 

εκτίμησης δεν είναι αρκετές ώστε οι μαθητές να αποκτήσουν δεξιότητες εκτίμησης 

και δεν έχουν την ευκαιρία να διδαχθούν εκτεταμένα στρατηγικές εκτίμησης οι 

οποίες αποδεδειγμένα βελτιώνουν την ικανότητα των μαθητών στην εκτίμηση. 

Η Sowder (1992) αναφέρει ότι «Ο πιο συνηθισμένος τύπος προβλήματος 

υπολογιστικής εκτίμησης απαιτεί την εκτίμηση του αποτελέσματος ενός υπολογισμού με 

την παράλληλη εκτέλεση κάποιου νοερού υπολογισμού που βασίστηκε σε προσεγγίσεις 

των αρχικών αριθμών. Για να είναι σωστή η απάντηση θα πρέπει να εμπίπτει σε ένα 
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καθορισμένο διάστημα το οποίο καθορίζεται είτε από το ίδιο το πρόβλημα είτε από μια 

εξωτερική πηγή όπως είναι ο εκπαιδευτικός» (σελ. 371). Σε προγενέστερη έρευνά της 

(Sowder, 1984, όπ. αναφ. στο Lemonidis, Nolka, Nikolantonakis, 2014) περιγράφει 

το προφίλ του καλού εκτιμητή. Υποστηρίζει ότι οι καλοί εκτιμητές είναι άτομα που 

έχουν καλή κατανόηση βασικών μαθηματικών εννοιών καθώς και της θεσιακής αξίας 

των ψηφίων ενός αριθμού και  γνωρίζουν τις ιδιότητες των αριθμών και των πράξεών 

τους. Επιπλέον, είναι καλοί στους νοερούς υπολογισμούς, ανεκτικοί στο λάθος και 

ευέλικτοι στη χρήση στρατηγικών εκτίμησης.  

Ο Reys (1984) ορίζει την υπολογιστική εκτίμηση κυρίως ως μια αλληλεπίδραση ή 

ως ένα συνδυασμό νοερών υπολογισμών, αριθμητικών εννοιών, τεχνικών 

αριθμητικών ικανοτήτων όπως η στρογγυλοποίηση και η αξία θέσης των ψηφίων και 

λιγότερο ως μια απλή διαδικασία, νοερή, που δίνει γρήγορα απαντήσεις οι οποίες 

είναι αρκετά κοντά σε ένα σωστά υπολογισμένο αποτέλεσμα. Η διαδικασία αυτή 

γίνεται νοερά χωρίς τη χρήση εργαλείου υπολογισμού ή καταγραφής (p. 7). 

Παραθέτει το παρακάτω παράδειγμα για να πλαισιώσει τον ορισμό της εκτίμησης 

υπολογισμού: «Έχεις 5 δολάρια και θέλεις να αγοράσεις 2 συσκευασίες γάλα αξίας 

1,79 δολάρια το καθένα και τρεις φραντζόλες ψωμιού αξίας 0,59 δολάρια η καθεμία. 

Έχεις αρκετά χρήματα;». 

Οι νοεροί υπολογισμοί κατά τον Reys (1984, p.548) έχουν δύο χαρακτηριστικά: 

Το πρώτο χαρακτηριστικό τους είναι ότι παράγουν ακριβείς απαντήσεις και το 

δεύτερο χαρακτηριστικό τους είναι ότι κάνουν χρήση νοερών διαδικασιών χωρίς τη 

χρήση εξωτερικών εργαλείων όπως χαρτί και μολύβι. 

Όταν ένας νοερός υπολογισμός χρησιμοποιείται σε μια διαδικασία εκτίμησης έχει 

γίνει εκ των προτέρων μια επιλογή απλών αριθμών που θα λειτουργήσουν νοερά. Η 

επιλογή αυτών των αριθμών θα οδηγήσουν στην τελική εκτίμηση. Υπάρχουν πέντε 

βασικοί λόγοι για τους οποίους η διδασκαλία των νοερών υπολογισμών στο σχολείο 

είναι αναγκαία (Reys, 1984, όπ. αναφ. στο Segovia & Castro, 2009): 

1. Αποτελεί προϋπόθεση για την ανάπτυξη της αριθμητικής. 

2. Υποστηρίζει τη γνώση των αριθμών και τις ιδιότητές τους. 

3. Προάγει τη δημιουργικότητα, τη γνώση και προτρέπει τους μαθητές να 

διαχειριστούν μεγάλους αριθμούς. 

4. Συμβάλλει στη βελτίωση επίλυσης προβλήματος. 

5. Αποτελεί τη βάση για την ανάπτυξη τεχνικών κατάλληλων για την 

υπολογιστική εκτίμηση. 
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 Κατά μια άλλη προσέγγιση ο Dowker (1992) περιγράφει την υπολογιστική 

εκτίμηση ως μια ικανότητα να κάνει κανείς μια λογική υπόθεση έτσι ώστε να βρεθεί 

μια προσιτή απάντηση σε αριθμητικά προβλήματα χωρίς να προηγηθεί ακριβής 

υπολογισμός.  

Ο Reys (1984) προσεγγίζει την ικανότητα εκτίμησης παράλληλα με την ικανότητα 

επίλυσης προβλήματος. Και οι δύο αυτές ικανότητες απαιτούν μια ποικιλία 

δεξιοτήτων και στάσεων η οποία μπορεί να αναπτυχθεί και να βελτιωθεί με την 

πάροδο του χρόνου. Ο καλός εκτιμητής μπορεί να επιλέγει την καταλληλότερη 

στρατηγική για κάθε πρόβλημα, να εκτελεί σωστά τις μαθηματικές πράξεις και να 

χειρίζεται με άνεση τις ιδιότητες των πράξεων και των αριθμών. Η εκτίμηση, όπως 

και η επίλυση προβλήματος, δεν μπορούν να διδαχθούν ξεχωριστά  

 

1.4.1   Παράγοντες υπολογιστικής εκτίμησης 

Οι De Castro, Castro και Segovia (2002), λαμβάνοντας υπόψη τα συμπεράσματα 

των  Levine (1982) και Morgan (1990) υπέθεσαν ότι η πραγματική διαφορά στη 

δυσκολία των εργασιών εκτιμήσεως έγκειται στο είδος των αριθμών που 

χρησιμοποιούνται κατά την εκτίμηση. Ειδικότερα, το δείγμα τους ήταν 53 υποψήφιοι 

εκπαιδευτικοί και στην έρευνά τους έθεσαν έργα υπολογιστικής εκτίμησης τα οποία 

περιλάμβαναν δέκα πολλαπλασιασμούς και δέκα διαιρέσεις. Οι πράξεις αυτές 

αφορούσαν, είτε ακέραιους αριθμούς, είτε δεκαδικούς αριθμούς μεγαλύτερους της 

μονάδας, είτε δεκαδικούς μικρότερους από το ένα. Κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι η 

εκτίμηση με δεκαδικούς μικρότερους της μονάδας είναι δυσκολότερη σε σχέση με τις 

εκτιμήσεις που γίνονται μεταξύ ακεραίων ή ακόμη και με δεκαδικούς μεγαλύτερους 

της μονάδας. Επίσης, προέκυψαν συμπεράσματα για τις επιδόσεις αναφορικά με το 

είδος της μαθηματικής πράξης και πώς αυτή επηρεάζει την στρατηγική εκτίμησης 

που επιλέγει ο εκτιμητής καθώς και το εξαγόμενο της εκτίμησης. Οι δυσκολίες και τα 

λάθη που παρατηρήθηκαν στις υπολογιστικές εκτιμήσεις αποδόθηκαν στις 

παρανοήσεις των εκπαιδευτικών σχετικά με τις πράξεις του πολλαπλασιασμού και 

της διαίρεσης.    

Οι Bestgen, Reys, Rybolt και Wyatt, (1980) διαπίστωσαν πως η διαδικασία 

υπολογιστικής εκτίμησης με χρήση δεκαδικών αριθμών ήταν δυσκολότερη σε σχέση 

με την εκτίμηση στην οποία ο εκτιμητής καλείται να χρησιμοποιήσει ακέραιους 

αριθμούς.  Στο ίδιο συμπέρασμα κατέληξε αργότερα η  Rubenstein (1985) σε έρευνα 
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που πραγματοποίησε με 309 μαθητές ογδόου επιπέδου. Τα συμπεράσματα αυτά 

διαφοροποιήθηκαν λίγο αργότερα (Goodman, Saxe, & Harvey, 1991) όπου 

εξετάστηκαν οι επιδόσεις δασκάλων στην υπολογιστική εκτίμηση με χρήση ακέραιων 

αλλά και δεκαδικών αριθμών. Δεν διαπιστώθηκαν σημαντικές διαφορές δυσκολίας 

ανάλογα με το είδος των αριθμών που χρησιμοποιήθηκαν κατά την υπολογιστική 

εκτίμηση. Αξίζει όμως να σημειωθεί μια σημαντική διαφορά στις παραπάνω έρευνες. 

Η έρευνα των  Goodman, Saxe και Harvey, (1991) περιορίστηκε σε εκτιμήσεις στις 

οποίες οι δεκαδικοί αριθμοί ήταν όλοι μεγαλύτεροι της μονάδας, ενώ στις άλλες δύο 

έρευνες των Bestgen et al. (1980) και Rubenstein (1985) οι εκτιμήσεις περιείχαν 

δεκαδικούς μεγαλύτερους αλλά και  μικρότερους της μονάδας.  

 

1.4.2   Στρατηγικές υπολογιστικής εκτίμησης 

Οι στρατηγικές υπολογιστικής εκτίμησης έχουν ερευνηθεί αναφορικά με τα 

διαφορετικά επίπεδα ικανότητας υπολογισμού σε ενήλικες (Dowker, 1992; Dowker, 

1996), σε παιδιά και εφήβους (Levine, 1982; Reys, Reys, & Panafiel, 1991a; Dowker, 

1997) καθώς και σε ομάδες ανθρώπων με διαφορετικές ηλικίες (Lemaire & 

Lecacheur, 2011). Διαπιστώθηκαν διάφορες στρατηγικές εκτίμησης υπολογισμών, 

ενώ τα παιδιά και οι έφηβοι εστιάζουν σε τρεις κυρίως στρατηγικές: αναδιατύπωση 

(reformulation), αντιστάθμιση (compensation) και μετάφραση (translation). Οι 

στρατηγικές που συνήθως συναντώνται κατά την υπολογιστική εκτίμηση (Dowker, 

1992) είναι οι εξής: 

1. Η χρήση των κλασμάτων: Σε αυτό το είδος στρατηγικής γίνεται χρήση 

κλασματικών παραστάσεων με αναδιατύπωση του προβλήματος                 

(π.χ. 482 x 51.2 = 482 x 100 x 1/2) 

2. Η χρήση των συμβατών αριθμών: Σε αυτή την περίπτωση γίνεται μετατροπή 

των αριθμών του προβλήματος σε πιο συμβατούς αριθμούς αλλά με τρόπο, 

ώστε να μην καλύπτεται η στρατηγική της στρογγυλοποίησης (π.χ. 9208÷32 = 

9600÷32 έτσι ώστε να γίνει πιο εύκολη η διαίρεση). 

3. Η στρογγυλοποίηση δύο αριθμών: Σύμφωνα με αυτό το είδος στρατηγικής 

γίνεται στρογγυλοποίηση και των δύο αριθμών είτε προς τα πάνω είτε προς τα 

κάτω σε ένα πολλαπλάσιο του 10 με λιγότερα σημαντικά ψηφία σε σχέση με 

καθέναν από τους αρχικούς αριθμούς. (π.χ. το 145 x 37 να μετατρέπεται σε 

140 x 30 ή 140 x 40 ή 150 x 30 ή 150 x 40). 
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4. Η στρογγυλοποίηση ενός αριθμού: Πρόκειται για μια στρατηγική κατά την 

οποία στρογγυλοποιείται ο ένας από τους δύο αριθμούς, ενώ καμία 

ουσιαστική αλλαγή δεν γίνεται στον δεύτερο αριθμό. (π.χ. η πράξη 76 x 89 

μετατρέπεται σε 76 x 90. Ομοίως, η πράξη 93 x 18 μετατρέπεται σε 93 x 20). 

5. Η παραγοντοποίηση: Στην εφαρμογή αυτής της στρατηγικής γίνεται διάσπαση 

των αριθμών σε παράγοντες ή διαίρεση των δύο αριθμών με τη χρήση του 

κοινού παράγοντα (π.χ. 9208 ÷ 32 = 4604 ÷ 16 = 2302 ÷ 8 = 1151 ÷ 4 = 288). 

6. Η αλγοριθμική διαδικασία: Σύμφωνα με αυτή τη στρατηγική γίνεται χρήση 

ενός τυπικού αλγόριθμου έτσι ώστε να γίνει ένας κατά προσέγγιση 

υπολογισμός, μια εκτίμηση και τέλος ένας συνδυασμός όλων των δεδομένων 

και των ποσοτήτων. (π.χ. για να γίνει η πράξη 12.6 x 11.4 αρχικά γίνεται ένας 

νοερός υπολογισμός του 12.6 x 11  δίνοντας την τιμή 126 + 12.6 = 138 ή 139 

και στη συνέχεια προστίθεται περίπου 5 για να δώσει ως αποτέλεσμα το 143 ή 

το 144).  

7. Η διανομή: Αυτός ο τύπος στρατηγικής ονομάζεται και στρατηγική 

«Ανεπίσημων Μερικών Προϊόντων»  του Levine και κατά τη εφαρμογή του 

γίνεται μοίρασμα του πολλαπλασιασμού (π.χ. 76 x 89 = 76 x 100 – 76 x 10 = 

7600 – 760 = 6800 περίπου).  

8. Άλλες στρατηγικές: Η κατηγορία αυτή περιλαμβάνει σπάνιες απαντήσεις που 

παρατηρήθηκαν σε πολύ λίγες περιπτώσεις. Οι πιο σημαντικές από αυτές τις 

περιπτώσεις είναι: 

Α) Η χρήση των δυνάμεων του 2, όπου κάθε αριθμός μετατρέπεται σε δύναμη 

με βάση το 2 (π.χ. για την πράξη 64.6  x 0.16 γίνεται η 64 x 16 = 2
6
 x 2

4
 = 2

10
 

= 1024 και τελικά δίνεται η απάντηση 10.24). 

Β) Η χρήση των δυνάμεων του 10, όπου ένας αριθμός μετατρέπεται σε 

ακέραιο πολλαπλάσιο του 10 το οποίο είναι κοντά στον δοθέντα αριθμό (π.χ. 

η πράξη 1292.8 ÷ 71.2 μετατρέπεται σε 1300 ÷ 100 = 13). 

Γ) Η διαπίστωση ότι η διαίρεση ενός αριθμού (διαιρετέου) με έναν άλλο 

αριθμό ο οποίος είναι αρκετά κοντά στο 1 και μικρότερος του 1 (ή 

μεγαλύτερος του 1) δίνει ως αποτέλεσμα έναν αριθμό λίγο μεγαλύτερο (ή λίγο 

μικρότερο αντίστοιχα) από τον διαιρετέο (π.χ.  η διαίρεση 0.76 ÷ 0.89 έχει ως 

αποτέλεσμα λίγο περισσότερο από 0.76). 
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Δ) Η χρήση της ταυτότητας     2 2          .  Για παράδειγμα 

στην πράξη 12.6 x 11.4 δημιουργείται η ισότητα (12 + 0.6) x (12 – 0.6) και 

τελικά καταλήγει στην πράξη 12
2 

- 0.6
2
 = 144 – 0.36 = 143.6.  

Η έρευνα των Lemonidis και Kaimakami (2013) εστίασε σε 4 ερωτήματα σχετικά 

με α) πόσο οικείοι είναι οι απόφοιτοι δάσκαλοι με την υπολογιστική εκτίμηση και την 

επίλυση προβλημάτων υπολογιστικής εκτίμησης β) ποιοι είναι οι παράμετροι 

δυσκολίας στα προβλήματα υπολογιστικής εκτίμησης γ) ποιες είναι οι δυσκολίες και 

τα λάθη που κάνουν οι δάσκαλοι  και δ) αν γνωρίζουν πώς να χρησιμοποιήσουν την 

κατάλληλη στρατηγική στην υπολογιστική εκτίμηση. Επισημαίνουν 12 στρατηγικές 

κατά την διαδικασία εκτίμησης υπολογισμών και αυτές είναι: 

1. Η στρογγυλοποίηση (Rounding). 

2. Η στρατηγική εμπρόσθιου άκρου (Front – end strategy). 

3. Η χρήση τυποποιημένων αριθμών (Truncating). 

4. Η ομαδοποίηση ή μέσος όρος (Clustering or averaging). 

5. Η αντιστάθμιση πριν την εκτίμηση (Prior compensation). 

6. Η αντιστάθμιση μετά την εκτίμηση (Post compensation). 

7. Η στρατηγική των συμβατών αριθμών (Compatible numbers strategy). 

8. Η στρατηγική των ειδικών αριθμών (Special numbers strategy). 

9. Η αλλαγή μορφής του αριθμού (Change number format). 

10. Η παραγοντοποίηση (Factorization). 

11. Η στρατηγική της διανομής (Distributivity). 

12. Η στρατηγική του αλγορίθμου (Algorithm). 

Το δείγμα των παραπάνω ερευνητών αποτελούνταν από 50  φοιτητές ενός 

Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης, οι οποίοι διένυαν το τελευταίο 

έτος σπουδών. Τα έργα εκτίμησης που έθεσαν στο δείγμα τους ήταν προβλήματα 

υπολογιστικής εκτίμησης και θα μπορούσαν να εκτιμηθούν με πολλά είδη 

στρατηγικών. Ωστόσο, όλα τα έργα ήταν δυνατόν να απαντηθούν και με μία από τις 

παρακάτω πέντε στρατηγικές: 1. Εμπρόσθιου άκρου, 2.Ομαδοποίησης ή μέσου όρου, 

3. Στρογγυλοποίησης, 4. Στρατηγική των συμβατών αριθμών και 5. Στρατηγική των 

ειδικών αριθμών. Οι φοιτητές συνάντησαν δυσκολίες στα προβλήματα 

πολλαπλασιασμού και διαίρεσης στα οποία οι εμπλεκόμενοι αριθμοί ήταν δύσχρηστοι 

στους νοερούς υπολογισμούς. Παρατηρήθηκε ότι οι φοιτητές με δυσκολία 

διαχειρίστηκαν τα προβλήματα πολλαπλασιασμού και διαίρεσης που περιείχαν 
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αριθμούς οι οποίοι είναι δύσκολοι στους νοερούς υπολογισμούς. Μεσαίας δυσκολίας 

χαρακτηρίστηκαν τα προβλήματα που περιείχαν ποσοστά και πολλαπλασιασμούς 

διψήφιων αριθμών, ενώ πιο εύκολα ήταν τα προβλήματα πρόσθεσης και αφαίρεσης 

καθώς αυτά συνοδεύτηκαν και από τις καλύτερες επιδόσεις των φοιτητών.   

1.4.3   Λάθη στην υπολογιστική εκτίμηση 

Η μειωμένη ικανότητα των μαθητών στην εκτίμηση συνδέεται με την αδυναμία 

τους να αντιληφθούν σε βάθος τη σημασία που έχει η διαδικασία της εκτίμησης. Οι 

Sowder και Wheeler (1989) σημειώνουν ότι οι μαθητές κάνουν λάθη εννοιολογικού 

χαρακτήρα κατά την εκτίμηση. Ορισμένα από αυτά τα λάθη οφείλονται στο γεγονός 

ότι οι μαθητές δεν μπορούν να κατανοήσουν πλήρως την εκτίμηση και άλλα λάθη 

οφείλονται στην αδυναμία να κατανοήσουν τις διαδικασίες μέσω των οποίων γίνεται 

η εκτίμηση. Είναι πολύ συνηθισμένο, κυρίως σε ενήλικους εκτιμητές, όταν καλούνται 

να κάνουν μια εκτίμηση να προβαίνουν σε ακριβή υπολογισμό.  

Προκειμένου να ελεγχθούν και να διαπιστωθούν τα λάθη που κάνουν οι μαθητές 

κατά της διαδικασία της υπολογιστικής εκτίμησης οι ερευνητές εστιάζουν κυρίως σε 

παρανοήσεις. Είναι παρανοήσεις μαθητών αλλά και εκπαιδευτικών που συναντώνται 

τόσο ως προς τις μαθηματικές πράξεις και τον τρόπο λειτουργίας τους όσο και ως 

προς το είδος των αριθμών που χρησιμοποιούνται σε αυτές τις μαθηματικές πράξεις. 

Η διάκριση των αριθμών σε ακέραιους και σε δεκαδικούς μικρότερους ή 

μεγαλύτερους της μονάδας είναι καθοριστικής σημασίας στην μαθηματική 

εκπαίδευση. Πολλές έρευνες (Greer, 1992;  De Corte & Verschaffel, 1996, όπ. αναφ. 

στο De Castro, Castro, & Segovia, 2002) έχουν εστιάσει στο είδος των αριθμών 

καταλήγοντας σε τρία βασικά συμπεράσματα: 

Αρχικά διαπιστώθηκε ότι οι μαθητές αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην επιλογή της 

κατάλληλης μαθηματικής πράξης, όταν τα λεκτικά προβλήματα που έχουν να 

επιλύσουν πραγματεύονται δεκαδικούς αριθμούς μικρότερους της μονάδας. 

Το δεύτερο συμπέρασμα είναι ότι οι παραπάνω δυσκολίες οφείλονται στις 

παρανοήσεις που έχουν οι μαθητές σχετικά με τη λειτουργία των μαθηματικών 

πράξεων, όταν σε αυτές εμπλέκονται δεκαδικοί αριθμοί και κυρίως όταν οι δεκαδικοί 

είναι μικρότεροι της μονάδας. Για παράδειγμα, πολλοί μαθητές έχουν δημιουργήσει 

την εσφαλμένη εντύπωση ότι «ο πολλαπλασιασμός μεγαλώνει» δηλαδή το γινόμενο 

πρέπει να είναι μεγαλύτερο από τους παράγοντές του. Ταυτόχρονα, πιστεύουν ότι «η 

διαίρεση μικραίνει» δηλαδή το πηλίκο μιας διαίρεσης πρέπει να είναι μικρότερο από 
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τον διαιρετέο. Είναι το φαινόμενο της προκατάληψης του φυσικού αριθμού που 

αποτελεί τον θεμέλιο λίθο της παραπάνω σύγχυσης (Christou, 2015). Με τον όρο 

προκατάληψη, οι ερευνητές όρισαν την τάση των μαθητών να αποδίδουν ιδιότητες 

των φυσικών αριθμών στα κλάσματα ή στους δεκαδικούς αριθμούς (Ni & Zhou, 

2005, όπ. αναφ. στο Christou, 2015).  Έτσι, όταν ο ένας παράγοντας στην περίπτωση 

του πολλαπλασιασμού είναι δεκαδικός αριθμός μικρότερος της μονάδας οι μαθητές 

έχουν την εσφαλμένη αντίληψη ότι το εξαγόμενο του πολλαπλασιασμού θα πρέπει να 

είναι μεγαλύτερο και από τους δύο παράγοντες του γινομένου. Αντίστοιχα, όταν η 

πράξη είναι η διαίρεση και ο διαιρέτης είναι αριθμός δεκαδικός μικρότερος της 

μονάδας έχουν την εσφαλμένη εντύπωση ότι το πηλίκο πρέπει να είναι μικρότερο από 

τον διαιρετέο και το διαιρέτη. Αυτή η προκατάληψη τους οδηγεί σε λανθασμένη 

εκτίμηση. Τόσο οι μαθητές όσο και οι ενήλικοι έχουν ισχυρές διαισθήσεις σχετικά με 

τη λειτουργία των βασικών πράξεων και το αναμενόμενο αποτέλεσμα. Οι διαισθήσεις 

αυτές δεν συναντώνται μόνο στις αριθμητικές πράξεις (Greer, 1989; Vamvakoussi et 

al., 2012; Van Hoof et al., 2015; όπ. αναφ. ο  Christou, 2015 )  αλλά και σε λεκτικά 

προβλήματα (Bell et al., 1981; Fischbein et al., 1985; Harel & Confrey, 1994; όπ. 

αναφ. ο  Christou, 2015).  

Το τρίτο συμπέρασμα διατυπώνει ότι οι εσφαλμένες αντιλήψεις των μαθητών 

αναφορικά με τον πολλαπλασιασμό προκύπτουν από την διδασκαλία του μέσω ενός 

επαναλαμβανόμενου μοντέλου προσθήκης, ενώ στη διδασκαλία της διαίρεσης 

κυριαρχεί το μοντέλο του διαχωρισμού. Με το δεδομένο ότι ο πολλαπλασιασμός 

αποτελεί μια επαναλαμβανόμενη προσθήκη, οι μαθητές αναμένουν τον 

πολλαπλασιαστή με τη μορφή ακέραιου αριθμού και το εξαγόμενο της πράξης 

μεγαλύτερο από τον πολλαπλασιαστή. Ταυτόχρονα, με την εσφαλμένη αντίληψη ότι 

η διαίρεση είναι ένας διαμοιρασμός αναμένεται ο διαιρέτης να είναι ένας ακέραιος 

αριθμός και επιπλέον ο διαιρέτης και το πηλίκο της διαίρεσης να είναι μικρότερο από 

τον διαιρετέο. 

Τα λάθη που εντόπισαν οι Lemonidis και Kaimakami (2013) κατατάσσονται σε 

δύο κατηγορίες και αυτές είναι: α) λάθη που κάνουν οι φοιτητές στην πράξη 

υπολογισμού και β) λάθη που οφείλονται στην μέθοδο εκτίμησης. Άλλοτε πάλι τα 

λάθη που κάνουν οι φοιτητές μπορεί να είναι συνδυασμός των δύο αυτών 

κατηγοριών. Καταλήγουν σε τρεις παραμέτρους δυσκολιών για τα προβλήματα 

υπολογιστικής εκτίμησης. Πρώτη παράμετρος είναι το είδος της πράξης που αποτελεί 

μέρος του προβλήματος. Δεύτερη παράμετρος είναι τα χαρακτηριστικά των αριθμών 
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που εμπεριέχονται στις πράξεις, για παράδειγμα το πόσο μεγάλος είναι ο αριθμός, το 

είδος του αριθμού (ακέραιος, δεκαδικός, κλασματικός, κτλ). Η τρίτη παράμετρος 

αναφέρεται στο πλαίσιο του λεκτικού προβλήματος. Στην ίδια έρευνα φάνηκε ότι ένα 

αρκετά μεγάλο ποσοστό του δείγματος δεν μπορεί να διαχειριστεί σωστά ένα 

πρόβλημα υπολογιστικής εκτίμησης και συχνά οι φοιτητές κάνουν ακριβή 

υπολογισμό μέσα από έναν νοερό γραπτό αλγόριθμο. 

 

1.5  Η έννοια της ικανότητας και ικανότητα εκτίμησης 

Οι Fleishman, Wetrogan, Uhlman και Marshal-Mies (1995) αναφέρουν την 

ικανότητα ως ένα μείγμα γνώσεων, δεξιοτήτων, κινήτρων, απόψεων και 

ενδιαφερόντων. Εισχωρώντας στο μαθηματικό πεδίο, ο Niss (2003, p. 119) ορίζει τη 

μαθηματική ικανότητα ως μια ικανότητα του ατόμου να κατανοεί, να αποφασίζει, να 

εκτελεί και να χρησιμοποιεί τα Μαθηματικά σε μια ποικιλία προβλημάτων και 

καταστάσεων της καθημερινής ζωής. Αναγκαία προϋπόθεση της μαθηματικής 

ικανότητας αποτελεί η κατοχή πλήθους γνώσεων και τεχνικών δεξιοτήτων. Η 

παραπάνω ικανότητα αναλύεται κατά τον Niss (2003) σε 8 επιμέρους μαθηματικές 

ικανότητες. Σύμφωνα με αυτές το άτομο καλείται: 

 α) Να σκέφτεται με μαθηματικό τρόπο. Αυτό σημαίνει ότι είναι ικανός να θέτει 

ερωτήματα στον εαυτό του όπως: «είναι σωστό το αποτέλεσμα που έδωσα;» και 

παράλληλα γνωρίζει τον τρόπο με τον οποίο θα δώσει απάντηση. 

β) Να θέτει και να επιλύει μαθηματικά προβλήματα. Ο μαθητής μπορεί να 

εφαρμόσει κριτήρια εκτίμησης και ελέγχου των αλγορίθμων αριθμητικών πράξεων 

προκειμένου να επιλύει προβλήματα της καθημερινής του ζωής. Για παράδειγμα, 

είναι σε θέσει να δώσει απάντηση σε ερωτήματα όπως: «Είναι αρκετά τα χρήματα 

που έχω για να αγοράσω αυτά που χρειάζομαι από το σούπερ μάρκετ;».  

γ) Να μοντελοποιεί με μαθηματικό τρόπο. Μέσα από τη διαδικασία 

μοντελοποίησης ο μαθητής είναι σε θέση να κάνει ελέγχους καθώς εφαρμόζει τα 

κριτήρια εκτίμησης και ελέγχου των αριθμητικών πράξεων. 

δ)  Να αιτιολογεί με μαθηματικό τρόπο.  

ε) Να αναπαριστά μαθηματικές οντότητες. Η ικανότητα αυτή του δίνει την 

δυνατότητα να χρησιμοποιεί διαφορετικές αναπαραστάσεις της ίδιας αριθμητικής 

ποσότητας. Για παράδειγμα, μπορεί να μετατρέπει έναν δεκαδικό αριθμό στην 
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κλασματική του μορφή προκειμένου να εκτελέσει με πιο εύκολο τρόπο μια 

μαθηματική πράξη.  

στ) Να χειρίζεται μαθηματικά σύμβολα και τύπους.  

ζ) Να επικοινωνεί σε σχέση με τα μαθηματικά και αυτό σημαίνει ότι μπορεί να 

κατανοήσει τις προτάσεις μαθηματικού περιεχομένου και να τις χειριστεί με 

μαθηματικό τρόπο ώστε να δώσει σωστές απαντήσεις.  

η) Να χρησιμοποιεί όργανα για τις μαθηματικές δραστηριότητες. Η χρήση των 

οργάνων αυτών να γίνεται με το σωστό τρόπο έτσι ώστε το αποτέλεσμα να 

αντιστοιχεί στην ακριβή μέτρηση. 

Σε όλα τα παραπάνω υπάρχει συσχέτιση με την ικανότητα του ατόμου να 

εφαρμόζει κριτήρια εκτίμησης.  

Αξίζει να σημειωθεί ότι η ικανότητα εκτίμησης μήκους με σχετική ακρίβεια 

παρουσιάζει σημαντική βελτίωση, όταν οι μαθητές έχουν τη δυνατότητα να 

διδαχθούν τις αντίστοιχες στρατηγικές (Jones, Taylor, & Broadwell, 2009). Είναι 

επιθυμητό να διδάσκονται τη χρήση του σώματός τους ως εργαλείο μέτρησης καθώς 

αυτό αποτελεί και ένα μόνιμο εργαλείο μέτρησης στην καθημερινή ζωή. Παράλληλα 

απαιτείται η ανάπτυξη δεξιοτήτων μέτρησης με τη χρήση αντικειμένων του 

περιβάλλοντός τους. 

Επίσης, η ικανότητα εκτίμησης μήκους βελτιώνεται με την ηλικία. Οι Crawford 

και Zylstra (1952) απέδειξαν ότι το ποσοστό της σωστής εκτίμησης σε μαθητές 

δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης αγγίζει το 42% ενώ οι Forrester και Shine (1994) σε 

έρευνα εκτίμησης μήκους και εμβαδού διαπίστωσαν ότι το ποσοστό λάθους σε 

μαθητές 8 με 9 ετών ήταν 10% ενώ για μαθητές 10 με 11 ετών μειωνόταν στο 7%. 

Επιπλέον, επισημαίνουν ότι οι μικρότεροι μαθητές έχουν την τάση να υπερεκτιμούν 

τα μήκη σε αντίθεση με τους μεγαλύτερους.  

Ένας επιπλέον παράγοντας επιρροής της ικανότητας εκτίμησης είναι η 

προηγούμενη τυχόν γνώση που έχουν οι μαθητές σχετικά με τις στρατηγικές 

εκτίμησης μήκους. Οι Joram et al., (2005) ερεύνησαν την αποτελεσματικότητα της 

διδασκαλίας εκτίμησης μέτρησης μήκους ανάμεσα στη στρατηγική του «Σημείου 

Αναφοράς» και στη διαδικασία «Υπόθεσε και Έλεγξε». Αποδείχθηκε ότι οι μαθητές 

δε χρησιμοποιούν αυθόρμητα τη στρατηγική του σημείου αναφοράς. Επίσης, η 

ικανότητα εκτίμησης συνδέεται με τις γενικότερες επιδόσεις των μαθητών στα 

μαθηματικά. Οι μαθητές με πιο χαμηλές επιδόσεις δεν έχουν ακριβείς 

αναπαραστάσεις των τυποποιημένων μονάδων μέτρησης μήκους. Μετά τη 
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διδασκαλία στρατηγικής και την εξάσκηση στη διαδικασία ‘υπόθεσε και έλεγξε’ οι 

μαθητές που χρησιμοποίησαν τη στρατηγική του σημείου αναφοράς παρουσίασαν 

μεγαλύτερη ακρίβεια εκτίμησης μήκους. Οι μαθητές γνωρίζουν ελάχιστα για τις 

διάφορες καθημερινές μετρήσεις και στερούνται σημείων αναφοράς στην καθημερινή 

τους ζωή. 

Για να έχει κάποιος την ικανότητα να κάνει ακριβείς εκτιμήσεις είναι αναγκαίο να 

έχει αναπτύξει την αίσθηση του αριθμού. Δύο είναι τα βασικά ερωτήματα που 

αφορούν στην αίσθηση του αριθμού. Το ένα αναφέρεται στον ορισμό της Αίσθησης 

του Αριθμού και το δεύτερο στην εύρεση κατάλληλων και πρακτικών ιδεών, οι 

οποίες θα βοηθήσουν τους μαθητές να αναπτύξουν της αίσθηση του αριθμού. 

Η Sowder (1992) αναφέρει ότι η αίσθηση του αριθμού είναι ένα καλά οργανωμένο 

δίκτυο εννοιών που καθιστά δυνατή τη συσχέτιση των αριθμών και των ιδιοτήτων 

των πράξεων δίνοντας τη δυνατότητα στον εκτιμητή να δουλέψει με αριθμητικά 

μεγέθη. Η αίσθηση του αριθμού είναι μια μορφή νοερής αριθμητικής και μια 

συγκεκριμένη ικανότητα σύγκρισης των αριθμών (Edwards, 1984, όπ. αναφ. στο 

Segovia & Castro, 2009). Αναφορικά με την ανάπτυξη της αίσθησης αριθμού αυτή 

εμπεριέχει τα εξής χαρακτηριστικά (NCTM, 1989, όπ. αναφ. Segovia & Castro, 

2009): 

1. Καλή κατανόηση της σημασίας των αριθμών. 

2. Ανάπτυξη πολλαπλών σχέσεων μεταξύ των αριθμών. 

3. Αναγνώριση του σχετικού μεγέθους των αριθμών. 

4. Αναγνώριση των σχετικών επιδράσεων που έχουν οι πράξεις με τους 

αριθμούς. 

5. Ανάπτυξη σημείων αναφοράς για μετρήσεις. 

Ο Yang (2003) σημειώνει ότι η αίσθηση του αριθμού είναι προϋπόθεση για τον 

έλεγχο της λογικότητας μιας απάντησης είτε πρόκειται για υπολογισμούς είτε για 

εκτιμήσεις μεγεθών. 

Η εκτίμηση και η προσέγγιση έχουν ταυτιστεί με μια γενικότερη πτυχή της 

μαθηματικής ικανότητας,  η οποία συνδέεται στενά με τις λογικομαθηματικές  δομές 

της γνωστικής ανάπτυξης (Piaget, 1966; Gelman & Gallister, 1978, όπ. αναφ. στο 

Forrester & Shire, 1994).  Ωστόσο, πρόσφατοι ερευνητές αμφισβήτησαν αυτή την 

τοποθέτηση κι έδωσαν μεγαλύτερη έμφαση στο πολιτισμικό πλαίσιο απόκτησης 

μαθηματικών ικανοτήτων (Saxe, 1982; Walkerdine, 1982, όπ. αναφ. στο Forrester & 

Shire, 1994). 
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Ένα τυπικό σύστημα αριθμητικής σκέψης όπως είναι τα μαθηματικά προκύπτει 

πολιτισμικά αλλά υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις για μια σχέση που συνδέει τα 

πολιτισμικά στοιχεία με τα σύνθετα μαθηματικά που βασίζονται στην εξελικτική 

διαδικασία ως προς τα εγγενή συστήματα αριθμών (Spelke, 2005, όπ. αναφ. στο 

Delgado, Jones, You, Robertson, Chesnutt, & Halberda, 2017).  

Η έρευνα στην ψυχολογία του συμπεριφορισμού και στην νευρολογία απέδειξε ότι 

η μαθηματική δυνατότητα προέρχεται από την επεξεργασία δύο έμφυτων 

συστημάτων αριθμού. Το ένα σύστημα ονομάζεται σύστημα συγκεκριμένων αριθμών 

(ENS) (Exact Number System) και με αυτό δίνεται η δυνατότητα να επεξεργάζεται ο 

εγκέφαλος μικρούς και με ακρίβεια αριθμούς. Το δεύτερο σύστημα καλείται σύστημα 

προσεγγιστικών αριθμών (ANS) (Approximate Number System) και με αυτό γίνεται 

επεξεργασία των μεγάλων και ανακριβών ποσοτήτων. Υποστηρίζεται ότι η 

πολιτισμικά βασισμένη γνώση κλίμακας όπως είναι οι μονάδες μέτρησης μπορούν να 

στηριχτούν σε ένα εξελικτικά βασισμένο σύστημα αριθμών όπως είναι το κατά 

προσέγγιση σύστημα αριθμών (ANS). Το σύστημα αυτό επεξεργάζεται τις κατά 

προσέγγιση αντιπροσωπεύσεις του αριθμητικού μεγέθους (Delgado, Jones, You, 

Robertson, Chesnutt, & Halberda, 2017). 

Είναι δεδομένο ότι δεν έχει επιτευχθεί η κατανόηση της λειτουργίας του 

ανθρώπινου εγκεφάλου παρόλο που έχουν γίνει σημαντικά βήματα προς αυτή την 

κατεύθυνση. Η Dehaene (1997) στηριζόμενη σε έρευνες οι οποίες έχουν δείξει ότι 

ακόμη και τα ανθρώπινα βρέφη έχουν μια στοιχειώδη αίσθηση του αριθμού 

υποδηλώνει ότι αυτή η αίσθηση είναι τόσο βασική όσο και η αντίληψή μας για το 

χρώμα. Με την εφεύρεση των συμβολικών συστημάτων των αριθμών έγινε η 

μετάβαση από αυτή τη στοιχειώδη και βασική ικανότητα σε ανώτερα μαθηματικά. Η 

ιστορία των αριθμών δηλώνει ότι στα πρώτα χρόνια οι άνθρωποι έδειχναν αριθμούς 

επισημαίνοντας ένα μέρος του σώματός τους. Σταδιακά οι αριθμοί έφτασαν στη 

σημερινή σύγχρονη μορφή τους. Εξετάζοντας τους αριθμούς και τους νευρώνες του 

εγκεφάλου διαπίστωσε ότι η δομή του εγκεφάλου διαμορφώνει τις μαθηματικές 

ικανότητες 

 

1.5.1   Η ικανότητα εκτίμησης σε μαθητές με δυσκολίες 

Όλες οι έρευνες που αφορούν στις γνωστικές διαδικασίες των μαθητών με 

μαθηματικές δυσκολίες εστιάζουν σε δύο βασικά θέματα. Το πρώτο θέμα αφορά στις 



28 

 

διαδικασίες με τις οποίες αναγνωρίζονται οι συμμετέχοντες αναφορικά με τις 

δυσκολίες που αντιμετωπίζουν. Οι μαθητές στο σύνολό τους κατατάσσονται σε 

τέσσερις κατηγορίες. Είναι αυτοί οι οποίοι έχουν μόνο μαθηματικές δυσκολίες, αυτοί 

με δυσκολίες ανάγνωσης, άλλοι με μαθηματικές δυσκολίες και δυσκολίες ανάγνωσης 

και τέλος αυτοί οι οποίοι δεν εμφανίζουν δυσκολίες ούτε με τα μαθηματικά ούτε με 

την ανάγνωση. Έχει αποδειχθεί ότι οι μαθητές που εμφανίζουν μόνο μαθηματικές 

δυσκολίες, παρόλο που αντιμετωπίζονται ως μια ομάδα ατόμων με χαμηλές 

επιδόσεις, δε διαφέρουν σημαντικά από τους μαθητές που έχουν ταυτόχρονα 

μαθηματικές δυσκολίες αλλά και δυσκολίες ανάγνωσης. Ωστόσο, οι μαθητές που 

έχουν δυσκολίες στα μαθηματικά, αλλά είναι καλοί αναγνώστες φαίνεται να έχουν 

ένα διαφορετικό είδος γνωστικών ελλείψεων σε σχέση με τους μαθητές που έχουν 

μαθηματικές δυσκολίες αλλά και φτωχές ικανότητες ανάγνωσης (Geary, Hamson, & 

Hoard, 2000; Geary, Hoard, & Hamson, 1999; Jordan & Hanich, 2000; Rourke & 

Conway, 1997, όπ. αναφ. στο Hanich, Jordan, Kaplan, & Dick, 2001). Το δεύτερο 

θέμα που απασχόλησε τους ερευνητές ήταν το είδος της μαθηματικής γνώσης που 

αξιολογείται. Οι περισσότερες έρευνες σε μαθητές με μαθηματικές δυσκολίες  έχουν 

επικεντρωθεί στην μαθηματική ικανότητα. Δόθηκε ιδιαίτερη έμφαση στις 

υπολογιστικές ικανότητες των μαθητών, ενώ επιφανειακά έχουν εξεταστεί η επίλυση 

προβλήματος και η κατανόηση των αριθμών (Jordan & Hanich, 2000, όπ. αναφ. στο 

Hanich, et al., 2001). 

Ο Mellard (2004) υποστηρίζει ότι οι δεξιότητες και ικανότητες των μαθητών 

καλλιεργούνται και αναπτύσσονται μέσα από τις εκπαιδευτικές και διδακτικές 

επιλογές που παρέχονται μέσα στην τάξη. Όταν συμβαίνει μια αναντιστοιχία, η 

εκμάθηση των μαθητών και τα αποτελέσματα μειώνονται. Για ορισμένους μαθητές, η 

τυπική διδασκαλία στην τάξη είναι κατάλληλη και ανταποκρίνεται στις ανάγκες τους. 

Για άλλους μαθητές όμως, η επιτυχία δεν είναι εύκολη. Είναι αποδεκτό ότι, όσο 

νωρίτερα μπορούν να ταυτιστούν και να παρασχεθούν οι κατάλληλοι διδάσκοντες, 

τόσο μεγαλύτερη είναι η πιθανότητα επιτυχίας και διατήρησης της θέσης αυτών των 

μαθητών μέσα στην τάξη. Ο προσδιορισμός των μαθητών που δεν επιτυγχάνουν στο 

ίδιο επίπεδο και στο ίδιο ποσοστό με τους συνομηλίκους τους είναι αναγκαίος έτσι 

ώστε να γίνουν οι κατάλληλες παρεμβάσεις. Οι παρεμβάσεις αυτές περιγράφονται με 

κατάλληλο διδακτικό προσωπικό, διδακτικό υλικό καθώς και με την ένταξη αυτών 

των μαθητών με δυσκολίες σε ειδικά τμήματα παρακολούθησης μαθημάτων. 
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1.6  Η σχέση εκτίμησης μέτρησης μήκους και υπολογιστικής εκτίμησης 

H βιβλιογραφία αναφέρει ότι η εκτίμηση μήκους φαίνεται να σχετίζεται με την 

ικανότητα αντίληψης, ενώ η ικανότητα να υπολογιστεί το μήκος ενός αντικειμένου 

δεν σχετίζεται άμεσα με τον υπολογισμό αριθμού (Dehaene, 1997) αλλά ούτε και με 

τη γενικότερη μαθηματική ικανότητα (Hogan & Brezinski, 2003). Ωστόσο, η 

ικανότητα εκτίμησης μέτρησης μήκους σχετίζεται άμεσα με την εμπειρία του 

εκτιμητή σε αυτό το είδος εκτίμησης (Harel & Sowder, 2005). Είναι ερευνητικά 

αποδεδειγμένο ότι οι ενήλικες που, στο χώρο εργασίας τους και σε καθημερινή 

σχεδόν βάση, καλούνται να κάνουν εκτιμήσεις εμφανίζουν υψηλά ποσοστά ακρίβειας 

στην εκτίμηση μέτρησης είτε αυτή αφορά στο μήκος, στο εμβαδόν, στο βάρος 

ανάλογα με το είδος εργασίας. 

Η Sowder (1992a, όπ. αναφ. στο Hogan & Brezinski, 2003) εξέτασε τρία είδη 

εκτίμησης, την υπολογιστική εκτίμηση, την εκτίμηση μέτρησης και την αριθμητική 

εκτίμηση. Κατέληξε ότι αυτά τα τρία είδη εκτίμησης απαιτούν διαφορετικά είδη 

κατανόησης και διαφορετικές δεξιότητες. Παρατηρούνται βέβαια κάποιες κοινές 

δεξιότητες μεταξύ της εκτίμησης μέτρησης και της αριθμητικής εκτίμησης. Ωστόσο, 

η εκτίμηση του μήκους μιας γραμμής απαιτεί πολύ διαφορετικά είδη δεξιοτήτων από 

την αριθμητική εκτίμηση (p. 371). Η εκτίμηση μέτρησης απαιτεί από τον εκτιμητή 

αρκετά διαφορετικές ικανότητες από αυτές που χαρακτηρίζουν τον καλό εκτιμητή 

υπολογιστικής εκτίμησης (p. 382). 

Αργότερα και στο ίδιο πλαίσιο, οι Hogan και Brezinski (2003) εξέτασαν τις 

επιδόσεις των μαθητών στα ίδια είδη εκτίμησης: την αριθμητική, την εκτίμηση 

μέτρησης και την υπολογιστική. Δύο ήταν τα βασικά ευρήματα της έρευνας. 

Σύμφωνα με το πρώτο από αυτά, οι καλές επιδόσεις στην υπολογιστική εκτίμηση 

απαιτούν ένα σύνολο γνωστικών δεξιοτήτων όπως είναι η αριθμητικότητα 

(numerosity) καθώς και η γενική ποσοτική συλλογιστική. Σύμφωνα με το δεύτερο 

εύρημα οι επιδόσεις των μαθητών στην εκτίμηση μέτρησης σχετίζεται με τη χωρική 

τους ικανότητα. Ωστόσο, η εκτίμηση μέτρησης δεν φαίνεται να σχετίζεται με την 

ικανότητα αποτελεσμάτων πράξεων και ποσοτικών συλλογισμών ενισχύοντας 

ευρήματα προηγούμενων ερευνών (Sowder, 1992).  
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Σκοπός της παρούσας έρευνας είναι αφενός να εξεταστούν οι μεταβλητές που 

καθορίζουν τις ικανότητες των μαθητών της Β’ Γυμνασίου στα δύο είδη εκτίμησης: 

εκτίμηση μήκους και υπολογιστικής εκτίμησης και αφετέρου να διερευνηθεί πιθανή 

συσχέτιση ανάμεσα σε αυτά τα δύο είδη εκτίμησης.  

Συγκεκριμένα, τα ερευνητικά ερωτήματα που έθεσε η παρούσα έρευνα ήταν τα εξής: 

1. Οι μεταβλητές που αφορούν στην εκτίμηση μήκους ενός αντικειμένου και 

σχετίζονται με το πλαίσιο παρουσίασής του είναι: 1) η διεύθυνση 

παρουσίασης αντικειμένου (οριζόντια και κατακόρυφη διεύθυνση), 2) το φόντο 

παρουσίασης του αντικειμένου (λευκό φόντο και τετραγωνισμένο μοτίβο) , 3) η 

χωρική διάσταση του αντικειμένου (αντικείμενα δύο διαστάσεων και τριών 

διαστάσεων) και 4) η παρουσία ή μη του εκτιμώμενου αντικειμένου. Κάθε μία 

από αυτές αναλύεται ως προς δύο επιπλέον μεταβλητές που είναι: α) το είδος 

των μονάδων μέτρησης (τυπικές μονάδες σε εκατοστά και μη τυπικές μονάδες 

σε ξυλομπογιές ή συνδετήρες) και β) το μέγεθος του αντικειμένου (μικρό 

αντικείμενο με μήκος μικρότερο από 50 εκατοστά και μεγάλο αντικείμενο με 

μήκος μεγαλύτερο από 50 εκατοστά και μικρότερο από 1 μέτρο).  Οι παραπάνω 

έξι μεταβλητές επηρεάζουν την ικανότητα εκτίμησης μήκους από τους μαθητές 

της Β Γυμνασίου; 

2. Ποιες είναι οι ικανότητες των μαθητών της Β’ τάξης στις υπολογιστικές 

εκτιμήσεις; Οι μαθηματικές πράξεις (πολλαπλασιασμός και διαίρεση) και το 

είδος των αριθμών (ακέραιοι και δεκαδικοί) επηρεάζουν την ικανότητα 

υπολογιστικής; 

3. Υπάρχει συσχέτιση ανάμεσα στην ικανότητα εκτίμησης μήκους και υπολογιστικής 

εκτίμησης σε αυτούς τους μαθητές και σε ποιο βαθμό; 

Οι βασικές υποθέσεις της παρούσας έρευνας είναι: 

Για τις επιδόσεις των μαθητών στην εκτίμηση μήκους η παρούσα έρευνα υπέθεσε 

ότι η ικανότητα των μαθητών γυμνασίου στην εκτίμηση μέτρησης μήκους είναι σε 

πολύ  χαμηλά επίπεδα και οι μαθητές έχουν την τάση να υποεκτιμούν τα μήκη των 

αντικειμένων (Jones et al., 2012). Επιπλέον, οι μεταβλητές εκτίμησης μήκους 

επηρεάζουν την ικανότητα εκτίμησης (Jones et al., 2012). Οι μαθητές εκτιμούν με 

μεγαλύτερη ακρίβεια, όταν χρησιμοποιούν μη τυπικές μονάδες μέτρησης μήκους  

(Jones et al., 2012) και παρουσιάζουν καλύτερες επιδόσεις στα αντικείμενα μικρού 

μήκους σε σχέση με τα αντικείμενα μεγάλου μήκους  (Forrester & Shire, 1994). 
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Αναφορικά με τις επιδόσεις των μαθητών στα προβλήματα υπολογιστικής 

εκτίμησης η παρούσα έρευνα υπέθεσε ότι αυτές κινούνται σε  μέτρια επίπεδα (Tsao & 

Pan, 2013), ενώ οι μαθητές έχουν την τάση να κάνουν ακριβείς υπολογισμούς με τη 

χρήση αλγόριθμου (Lemonidis, Nolka, & Nikolantonakis, 2014). Επίσης, η επίδοσή 

τους στα προβλήματα υπολογιστικής εκτίμησης είναι καλύτερη, όταν αφορά σε 

πράξεις μεταξύ ακεραίων παρά με δεκαδικούς (Tsao & Pan, 2013; Bana & Dolma, 

2004). 

Για την μελέτη της συσχέτισης μεταξύ των επιδόσεων στην εκτίμηση μήκους και 

στα προβλήματα υπολογιστικής εκτίμησης η βιβλιογραφία δεν έδωσε αρκετά 

περιθώρια ασφαλών υποθέσεων, καθώς δεν βρέθηκε προηγούμενη έρευνα που να 

εστιάζει στο ίδιο ερώτημα. Αυτή η έρευνα υποθέτει ότι δεν υπάρχει συσχέτιση μεταξύ 

της ικανότητας εκτίμησης μήκους και υπολογιστικής εκτίμησης . Ωστόσο, προϋπάρχουν 

έρευνες που μελέτησαν παραπλήσιες συσχετίσεις και σύμφωνα με αυτές η εκτίμηση 

μήκους σχετίζεται με την ικανότητα αντίληψης (Paul, 1971, όπ. αναφ. στο Χαλεπάκη, 

2014). Γενικότερα, η εκτίμηση μεγεθών δεν σχετίζεται με την εκτίμηση αποτελεσμάτων 

πράξεων και ποσοτικού συλλογισμού. Η δυνατότητα να υπολογιστεί το μήκος δεν 

συσχετίζεται άμεσα με τον υπολογισμό αριθμού (Dehaene, 1997) ούτε και με τη 

γενικότερη μαθηματική ικανότητα (Hogan & Brezinski, 2003). Η εκτίμηση 

αποτελεσμάτων πράξεων σχετίζεται με τη γενικότερη μαθηματική ικανότητα (Hogan & 

Brezinski, 2003).  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 : ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 

 

2.1  Το δείγμα της έρευνας 

Στην έρευνα συμμετείχαν 80 μαθητές (42 αγόρια και 38 κορίτσια), ηλικίας 13 έως  

15 ετών. Πρόκειται για μαθητές που φοιτούσαν σε δημόσιο σχολείο δευτεροβάθμιας 

εκπαίδευσης και ειδικότερα στη Β τάξη του 3
ου

 Γυμνασίου Βέροιας. Οι 

συμμετέχοντες καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις της γενικότερης σχολικής επίδοσης 

στα μαθηματικά (υψηλή, μεσαία ή και χαμηλή επίδοση). Η επιλογή τους έγινε με τη 

μέθοδο της τυχαίας δειγματοληψίας, αφού προηγουμένως είχε εξασφαλιστεί η 

συγκατάθεσή τους στη συμμετοχή της έρευνας.  

Πριν τη χορήγηση του ερωτηματολογίου δεν τους έγινε κανενός είδους διδασκαλία 

στρατηγικής εκτίμησης μήκους και η μοναδική γνώση που μπορεί να είχαν 

προέρχεται από πιθανή προηγούμενη γνώση κατά τη φοίτησή τους στο Δημοτικό. 

Επιπλέον, έχουν διδαχθεί την διαδικασία μέτρησης μήκους και τις αιτίες των πιθανών 

σφαλμάτων μέτρησης μήκους στα πλαίσια του μαθήματος της φυσικής όταν 

φοιτούσαν στην Α Γυμνασίου. Ωστόσο η επίδοσή τους θεωρείται πως είναι 

αποτέλεσμα αποκλειστικά προηγούμενων γνώσεων και εμπειριών από την 

πραγματική ζωή. 

  

2.2  Εργαλείο συλλογής δεδομένων 

Η μέθοδος που εφαρμόζεται στην έρευνα είναι ποσοτική με χρήση 

ερωτηματολογίου. Στους μαθητές δόθηκε ένα ερωτηματολόγιο το οποίο 

αποτελούνταν από δύο μέρη. Στο πρώτο μέρος υπήρχαν έργα εκτίμησης μήκους ενώ 

στο δεύτερο μέρος υπήρχαν έξι προβλήματα υπολογιστικής εκτίμησης. Για το πρώτο 

μέρος που αφορούσε στα έργα εκτίμησης μήκους η επιλογή των έργων έγινε με 

κριτήριο τις μεταβλητές που επηρεάζουν την ικανότητα εκτίμησης μήκους και 

ερευνητικά εργαλεία της βιβλιογραφίας (Jones et al., 2012;  Γιακουμή, 2015). Στο 

δεύτερο μέρος του ερωτηματολογίου, οι μαθητές κλήθηκαν να απαντήσουν σε 

προβλήματα υπολογιστικής εκτίμησης τα οποία διατυπώθηκαν για τις ανάγκες της 

παρούσας έρευνας. Η επιλογή των μαθηματικών πράξεων και των αριθμών που 

περιέχονται στα προβλήματα έγινε με κριτήριο τους παράγοντες που επηρεάζουν την 

επίδοση στην υπολογιστική εκτίμηση (Lemonidis, Nolka, Nikolantonakis, 2014; 

Lemonidis & Kaimakami, 2013 ) 
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2.2.1   Μέρος 1ο: Ερωτηματολόγιο εκτίμησης μήκους 

Στο πρώτο μέρος υποβλήθηκαν ερωτήσεις εκτίμησης μήκους στις οποίες 

ζητήθηκε το μήκος αντικειμένων χρησιμοποιώντας κάθε φορά δύο είδη μονάδων 

μέτρησης. Συνεπώς, η εκτίμηση έγινε με δύο τρόπους ως προς το είδος των μονάδων 

μέτρησης. Ο πρώτος τρόπος αφορούσε στην εκτίμηση μήκους για όλα τα αντικείμενα 

με τη χρήση τυπικών μονάδων μέτρησης και με βάση τις εκτιμήσεις αυτές 

αξιολογήθηκε η επίδοση των μαθητών στα έργα εκτίμησης μήκους με τυπικές 

μονάδες μέτρησης, δηλαδή σε εκατοστά. Ο δεύτερος τρόπος αφορούσε στην 

εκτίμηση μήκους για όλα τα  αντικείμενα με τη χρήση μη τυπικών μονάδων 

μέτρησης, δηλαδή με τη βοήθεια αντικειμένων καθημερινής χρήσης, όπως είναι οι 

ξυλομπογιές και οι συνδετήρες. Το σύνολο των έργων αυτών καθόρισε την επίδοση 

των μαθητών στα έργα εκτίμησης μήκους με τη χρήση μη τυπικών μονάδων 

μέτρησης. 

Τα αντικείμενα χαρακτηρίστηκαν με βάση το μήκος τους και διακρίθηκαν σε δύο 

κατηγορίες μεγέθους: τα αντικείμενα μικρού μήκους (όταν το πραγματικό τους 

μήκος δεν ξεπερνούσε τα 50 εκατοστά) και τα αντικείμενα μεγάλου μήκους (όταν το 

πραγματικό τους μήκος ήταν μεγαλύτερο από 50 εκατοστά και δεν ξεπερνούσε το 1 

μέτρο).  Σε όλα τα έργα του ερωτηματολογίου, έργο 1 έως και έργο 8, ζητήθηκε το 

μήκος ενός αντικειμένου μικρού μήκους, τόσο σε τυπική μονάδα μέτρησης όσο και 

σε μη τυπική μονάδα μέτρησης. Τα έργα αυτά προσδιόρισαν την επίδοση των 

μαθητών στα έργα μικρού μήκους. Με όμοιο τρόπο έγινε ο έλεγχος της επίδοσης των 

μαθητών στα έργα εκτίμησης μεγάλου μήκους. 

Προκειμένου να ελεγχθεί η επίδοση των μαθητών στην εκτίμηση μήκους και 

λαμβάνοντας υπόψη ορισμένες επιπλέον μεταβλητές που αφορούσαν στο πλαίσιο 

παρουσίασης των προς εκτίμηση αντικειμένων έγινε ομαδοποίηση των έργων σε 

τέσσερις κατηγορίες. Η 1
η
 κατηγορία ήταν η διεύθυνση παρουσίασης του 

αντικειμένου (με τιμές, οριζόντια και κατακόρυφη διεύθυνση), η 2
η
 κατηγορία ήταν 

το φόντο παρουσίασης (με τιμές, λευκό φόντο και τετραγωνισμένο μοτίβο), η 3
η
 

κατηγορία ήταν η χωρική διάσταση του αντικειμένου (με τιμές, δύο διαστάσεων  και 

τριών διαστάσεων αντικείμενα) και η 4
η
 κατηγορία καθορίστηκε από την παρουσία ή 

μη αντικειμένων όπου, το αντικείμενο του οποίου το μήκος ζητούνταν είτε ήταν 

παρόν κατά την εκτίμηση αλλά χρειάστηκε να το εντοπίσουν οι μαθητές (εύρεση 
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αντικειμένου), είτε να σχεδιάσουν με τα δικά τους κριτήρια εκτίμησης ένα 

ευθύγραμμο τμήμα δοσμένου μήκους (σχεδίαση αντικειμένου).   

Για την διατύπωση των ερωτήσεων 1, 2, 3, 4, και 5 παρουσιάστηκαν στους 

μαθητές πραγματικά αντικείμενα και ζητήθηκε η εκτίμηση του μήκους τους γι αυτά 

τα αντικείμενα σε τυπικές (εκατοστά) και μη τυπικές μονάδες μέτρησης (ξυλομπογιές 

ή συνδετήρες).  

Ειδικότερα, στα έργα 1 και 2 εκτιμήθηκε το μήκος δύο μικρών και δύο μεγάλων 

ράβδων άνισου μήκους οι οποίες παρουσιάστηκαν πάνω σε λευκό φόντο με το ένα 

ζεύγος μικρής και μεγάλης ράβδου τοποθετημένο σε οριζόντια θέση και το άλλο 

ζεύγος μικρής και μεγάλης ράβδου τοποθετημένο σε κατακόρυφη θέση. Με αυτά τα 

έργα έγινε σύγκριση της ακρίβειας εκτίμησης αναφορικά με τη διεύθυνση μικρών 

και μεγάλων αντικειμένων σε τυπικές (εκατοστά) ή μη τυπικές μονάδες μέτρησης 

(ξυλομπογιές). 

Στο Έργο 1, παρουσιάστηκαν στους μαθητές δύο ράβδοι οριζόντιας διεύθυνσης, 

μία μικρή μήκους 30 εκατοστών και μία μεγάλη μήκους 100 εκατοστών και ζητήθηκε 

η εκτίμηση σε εκατοστά (τυπική μονάδα μέτρησης) και σε ξυλομπογιές (μη τυπική 

μονάδα μέτρησης (Εικόνα 1).  

 

Εικόνα 1: Έργο οριζόντιας διεύθυνσης 
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Στο Έργο 2, παρουσιάστηκαν δύο ράβδοι κατακόρυφης διεύθυνσης, η μικρή 

μήκους 15 εκατοστών και η μεγάλη μήκους 90 εκατοστών. Ζητήθηκε η εκτίμηση   σε 

εκατοστά (τυπική μονάδα μέτρησης) και σε ξυλομπογιές (μη τυπική μονάδα 

μέτρησης) (Εικόνα 2). 

 

Εικόνα 2: Έργο κατακόρυφης διεύθυνσης 

 

Κατά παρόμοιο τρόπο γίνεται σύγκριση αποτελεσμάτων στα έργα 3 και 4 όπου 

εκεί τα αντικείμενα μέτρησης βρίσκονταν τοποθετημένα είτε σε λευκό φόντο είτε σε 

τετραγωνισμένο μοτίβο και κατά συνέπεια εξετάστηκε η επίδραση του φόντου στην 

εκτίμηση μήκους.  

Στο Έργο 3, οι μαθητές είχαν μπροστά τους δύο ράβδους τοποθετημένους σε 

λευκό φόντο. Η μικρή ράβδος είχε μήκος 20 εκατοστά και η μεγάλη 80 εκατοστά 

Ζητήθηκε η εκτίμηση   σε εκατοστά (τυπική μονάδα μέτρησης) και σε ξυλομπογιές 

(μη τυπική μονάδα μέτρησης) (Εικόνα 3).  
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Εικόνα 3: Έργο λευκού φόντου 

 

Στο Έργο 4, οι δύο ράβδοι των οποίων ζητούνταν η εκτίμηση μήκους ήταν 

τοποθετημένοι μπροστά σε ένα τετραγωνισμένο μοτίβο. Το μήκος της μικρής ράβδου 

ήταν 25 εκατοστά και της μεγάλης ράβδου ήταν 85 εκατοστά. Ζητήθηκε η εκτίμηση   

σε εκατοστά (τυπική μονάδα μέτρησης) και σε ξυλομπογιές (μη τυπική μονάδα 

μέτρησης) (Εικόνα 4).  

 

 

Εικόνα 4: Έργο τετραγωνισμένου μοτίβου 
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Στο έργο 5 εκτιμήθηκε α) το μήκος ενός ξύλινου πλάστη που αντιπροσώπευε το 

αντικείμενο τριών διαστάσεων μεγάλου μήκους με τιμή 60 εκατοστά (Εικόνα 5α) και 

β) η πλευρά ενός κύβου που αναπαριστούσε το αντικείμενο τριών διαστάσεων μικρού 

μήκους και η τιμή του ήταν 15 εκατοστά. Ζητήθηκε η εκτίμηση   α) για το μεγάλο 

αντικείμενο σε εκατοστά (τυπική μονάδα μέτρησης) και σε ξυλομπογιές (μη τυπική 

μονάδα μέτρησης) και β) για το μικρό αντικείμενο σε εκατοστά (τυπική μονάδα 

μέτρησης) και σε συνδετήρες (μη τυπική μονάδα μέτρησης) (Εικόνα 5β).  

 

Εικόνα 5α: Μεγάλο Αντικείμενο τριών διαστάσεων 

 

Εικόνα 5β: Μικρό αντικείμενο τριών διαστάσεων 

Στη συνέχεια, με το έργο 6 ζητήθηκε η εκτίμηση μήκους δύο πραγματικών 

αντικειμένων τα οποία παρουσιάστηκαν με τη μορφή δύο διαστάσεων (σχεδιασμένα 
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σε χαρτόνι). Οι μαθητές έπρεπε να εκτιμήσουν ένα αντικείμενο μεγάλου μήκους 

(ζώνη, 65 εκατοστών) και ένα αντικείμενο μικρού μήκους (γόμα, 5 εκατοστών)  

(Εικόνα 6), σε τυπική μονάδα μέτρησης (εκατοστά) και σε μη τυπική μονάδα 

μέτρησης (συνδετήρες). Στόχος των έργων 5 και 6 ήταν να εξαχθούν συμπεράσματα 

για την επίδραση της χωρικής διάστασης στην εκτίμηση μήκους.  

 

Εικόνα 6: Αντικείμενα δύο διαστάσεων 

 

Τέλος με τα Έργα 7 και 8 εξετάστηκε η δεξιότητα των μαθητών στην παρουσία ή 

μη τμήματος συγκεκριμένου μήκους και στην ικανότητα εύρεσης αντικειμένων με 

δοσμένο μήκος από το οικείο περιβάλλον τους. Ειδικότερα, στο Έργο 7 ζητήθηκε να 

δείξουν δύο αντικείμενα της αίθουσας στην οποία βρισκόταν με μήκη 10 και 70 

εκατοστά, προκειμένου να ελεγχθεί η επίδοσή τους στην εύρεση μικρού και μεγάλου 

αντικειμένου. Στο Έργο 8 ζητήθηκε να σχεδιαστούν στο χαρτί δύο γραμμές με μήκη 

10 εκατοστά και 55 εκατοστά έτσι ώστε να ελεγχθούν οι επιδόσεις τους στη σχεδίαση 

μικρού και μεγάλου αντικειμένου όταν είναι γνωστό το μήκους τους. 

Σωστές θεωρήθηκαν οι απαντήσεις που είχαν απόκλιση μέχρι και  20% από την 

ακριβή μέτρηση του μήκους και αυτή η απόκλιση βασίστηκε σε προηγούμενες 

έρευνες (Clayton, 1996). Όλες οι υπόλοιπες εκτιμήσεις θεωρήθηκαν λανθασμένες.  
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2.2.2   Μέρος 2ο: Ερωτηματολόγιο υπολογιστικής εκτίμησης 

Στο δεύτερο μέρος υποβλήθηκαν ερωτήσεις που διατυπώθηκαν με τη μορφή 

προβλημάτων υπολογιστικής εκτίμησης. Τέθηκαν 6 προβλήματα με τα οποία 

εξετάστηκαν οι επιδόσεις των μαθητών αναφορικά με το είδος των μαθηματικών 

πράξεων και συγκεκριμένα στον πολλαπλασιασμό και στη διαίρεση. Επιπλέον, 

εξετάστηκε η επίδοσή τους σε σχέση με το είδος των αριθμών που χρησιμοποίησαν οι 

μαθητές και επιλέχθηκαν όλοι οι δυνατοί συνδυασμοί μεταξύ ακεραίων και 

δεκαδικών αριθμών. 

Οι αριθμοί που επιλέχθηκαν στα προβλήματα εκτίμησης υπολογισμών ήταν 

παρόμοιοι με αυτούς που χρειάζονταν οι μαθητές για την εκτίμηση μήκους στο πρώτο 

μέρος του ερωτηματολογίου.  

Σωστές θεωρήθηκαν οι απαντήσεις που είχαν απόκλιση μέχρι και  20% από τον 

ακριβή υπολογισμό της απάντησης που αναμένονταν να δοθεί σε κάθε πρόβλημα. 

Όλες οι υπόλοιπες εκτιμήσεις θεωρήθηκαν λαθεμένες.  

Προκειμένου να ελεγχθούν οι επιδόσεις των μαθητών στις δύο μαθηματικές 

πράξεις του πολλαπλασιασμού και της διαίρεσης τέθηκαν τα παρακάτω προβλήματα: 

Τα προβλήματα 1, 3 και 5 εξέτασαν την ικανότητα των μαθητών να υπολογίζουν 

σωστά όταν απαιτείται η πράξη του πολλαπλασιασμού. Ειδικότερα, επιλέχθηκαν τα 

παρακάτω προβλήματα: 

Πρόβλημα 1: «Ένας εργάτης δούλεψε 28 ημέρες. Αν το ημερομίσθιο είναι 56 

ευρώ, πόσα περίπου χρήματα θα πάρει για την εργασία του;»  

Πρόβλημα 3: «Ένα οικόπεδο έχει περίμετρο 78,32 μέτρα και πρόκειται να το 

περιφράξουμε με συρματόπλεγμα κόστους 0,26 ευρώ το μέτρο. Πόσο περίπου θα 

κοστίσει όλο το συρματόπλεγμα;» 

Πρόβλημα 5: «Η Ελένη για την ονομαστική της γιορτή, θέλει να κεράσει τους 

21 συμμαθητές της από μία σοκολάτα αξίας 1,95 ευρώ. Πόσα χρήματα περίπου 

χρειάζεται;» 

Αντίστοιχα, τα προβλήματα 2, 4, και 6 εξέτασαν την ικανότητα των μαθητών να 

χειρίζονται και να υπολογίζουν σωστά, όταν η απαιτούμενη πράξη είναι η διαίρεση. 

Ειδικότερα, επιλέχθηκαν τα παρακάτω προβλήματα: 

Πρόβλημα 2: «Ο σύλλογος γονέων και κηδεμόνων του σχολείου σας δώρισε το 

ποσό των 460 ευρώ για την αγορά εισιτηρίων θεάτρου. Στη σημερινή παράσταση το 
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εισιτήριο κοστίζει 8,80 ευρώ. Πόσοι περίπου μαθητές μπορούν να δουν την 

παράσταση;»  

Πρόβλημα 4: «Μια μοτοσικλέτα διανύει 722 χιλιόμετρα καταναλώνοντας 34 

λίτρα βενζίνης. Πόσα περίπου χιλιόμετρα διανύει με ένα λίτρο βενζίνης;» 

Πρόβλημα 6: «Έχουμε 90,8 λίτρα νερού και θέλουμε να το μοιράσουμε σε 

φιάλες χωρητικότητας 7,1 λίτρα η καθεμιά. Πόσες περίπου φιάλες χρειαζόμαστε;» 

Προκειμένου να ελεγχθούν οι επιδόσεις των μαθητών στο είδος των αριθμών, 

τέθηκαν 3 κατηγορίες πράξεων: πράξεις μεταξύ ακεραίων (πρόβλημα 1 και 4), 

πράξεις ανάμεσα σε ακέραιο και δεκαδικό (πρόβλημα 2 και 5) και πράξεις μεταξύ 

δεκαδικών (πρόβλημα 3 και 6).  

 

Πίνακας 1: Περιγραφή των προβλημάτων υπολογιστικής εκτίμησης  

 

Πρόβλημα 

 

Είδος πράξης 

 

Είδος αριθμού 

Π1. 28•56 Πολλαπλασιασμός Ακέραιοι 

Π2. 460÷8,80 Διαίρεση Ακέραιος κ Δεκαδικός 

Π3. 78,32•0,26 Πολλαπλασιασμός Δεκαδικοί 

Π4. 722÷34 Διαίρεση Ακέραιοι 

Π5. 21•1,95 Πολλαπλασιασμός Ακέραιος κ Δεκαδικός 

Π6. 90,8÷7,1 Διαίρεση Δεκαδικοί 

 

2.3  Διαδικασία 

Η διαδικασία συλλογής των δεδομένων της έρευνας δεν ξεπέρασε το 

προβλεπόμενο χρονικό όριο των 2 διδακτικών ωρών ανά τμήμα. Συγκεκριμένα 

αφιερώθηκε μία διδακτική ώρα για το πρώτο μέρος του ερωτηματολογίου και άλλη 

μία για το δεύτερο μέρος του ερωτηματολογίου. Οι μισοί μαθητές κατά την 1η 

διδακτική ώρα απάντησαν στο ερωτηματολόγιο εκτίμησης μήκους και τη 2η 

διδακτική ώρα στο ερωτηματολόγιο υπολογιστικής εκτίμησης. Οι υπόλοιποι μισοί 

μαθητές απάντησαν με αντίστροφη σειρά τα δύο μέρη του ερωτηματολογίου. Η σειρά 

με την οποία παρουσιάστηκαν τα έργα εκτίμησης μήκους και οι ερωτήσεις 

υπολογιστικής εκτίμησης διαφοροποιήθηκαν ανάμεσα στα τμήματα έτσι ώστε να 
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αποφευχθεί η πιθανότητα μείωσης της επίδοσης σε κάποια έργα λόγω της φυσικής 

κούρασης των μαθητών. 

Οι μαθητές χωρίστηκαν σε ομάδες των 5 έως 8 ατόμων. Σε κάθε ομάδα δόθηκαν οι 

απαραίτητες οδηγίες από την ερευνήτρια σχετικά με τον τρόπο συμπλήρωσης του 

ερωτηματολογίου και επιλύθηκαν υπάρχουσες απορίες των μαθητών, πριν 

προχωρήσουν ατομικά ο καθένας στα έργα εκτίμησης. Επιπλέον στόχος των 

ολιγομελών ομάδων ήταν η επίτευξη συνθηκών ηρεμίας εντός της σχολικής αίθουσας 

που θα τους επέτρεπαν να συγκεντρωθούν ατομικά κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο 

για να προχωρήσουν στις ζητούμενες εκτιμήσεις. 

Από τους συμμετέχοντες ζητήθηκε να σκεφτούν ελεύθερα και αυθόρμητα όπως θα 

λειτουργούσαν στην καθημερινότητά τους και χωρίς την αίσθηση της βαθμολογικής 

τους κατάταξης. 

 

2.4  Ανάλυση δεδομένων 

Οι απαντήσεις των παιδιών καταγράφηκαν και κωδικοποιήθηκαν προσφέροντας 

έτσι τη δυνατότητα διαχείρισης ποσοτικών δεδομένων.  

Σχετικά με τις εκτιμήσεις των μαθητών, δόθηκε ο κωδικός 1, όταν αυτές ήταν 

επιτυχείς και ο κωδικός 0 όταν ήταν ανεπιτυχείς (Clayton, 1996).  Οι εκτιμήσεις των 

μαθητών ήταν επιτυχείς,  όταν είχαν απόκλιση μικρότερη του 20% από την ακριβή 

μέτρηση (Clayton, 1996). Έτσι, προέκυψε ένα σκορ επίδοσης για κάθε μαθητή κι 

έπειτα η επίδοσή τους στο σύνολο των έργων εκτίμησης (σκορ / σύνολο έργων). Η 

επίδοση κυμαινόταν από μηδέν, για την περίπτωση όπου ο μαθητής δεν έκανε καμία 

σωστή εκτίμηση έως 1 για την περίπτωση όπου ο μαθητής έκανε σωστά όλες τις 

εκτιμήσεις. Η στατιστική επεξεργασία και ανάλυση των ποσοτικών δεδομένων 

πραγματοποιήθηκε με τη χρήση του στατιστικού προγράμματος SPSS 22. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 : ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

 

3.1   Συνολική Επίδοση στα έργα εκτίμησης μήκους 

Για τον έλεγχο της επίδοσης των συμμετεχόντων στα έργα εκτίμησης και τη 

διάκριση των επιτυχημένων από τις αποτυχημένες εκτιμήσεις χρησιμοποιήθηκε ένα 

ελαστικό κριτήριο που βασίστηκε στην απόλυτη τιμή της διαφοράς απόκλισης 

ανάμεσα στην εκτίμηση που έκαναν οι μαθητές και στην ακριβή μέτρηση του μήκους 

αντικειμένου. Επιτυχημένες θεωρήθηκαν οι εκτιμήσεις των οποίων η απόλυτη τιμή 

της διαφοράς απόκλισης δεν ξεπερνούσε το 20% από την ακριβή μέτρηση. Για 

παράδειγμα, για ένα αντικείμενο με ακριβές μήκος 100 εκατοστά θεωρήθηκαν 

σωστές οι εκτιμήσεις από 80 έως και 120 εκατοστά. 

Στους μαθητές τέθηκαν συνολικά 8 έργα εκτίμησης μήκους. Τα πρώτα 6 έργα 

φορούσαν τις μεταβλητές διεύθυνση, φόντο παρουσίασης και χωρική διάσταση με 

τέσσερις εκτιμήσεις μήκους στο κάθε έργο. Τα τελευταία δύο έργα αφορούσαν στην 

μεταβλητή παρουσία ή μη εκτιμώμενου αντικειμένου και για καθένα από αυτά 

ζητήθηκαν δύο εκτιμήσεις ενός μικρού και ενός μεγάλου αντικειμένου και μόνο σε 

τυπικές μονάδες μέτρησης. Κάθε εκτίμηση κωδικοποιήθηκε με 1 αν απαντήθηκε 

σωστά και με 0 αν απαντήθηκε λάθος. Με αυτόν τον τρόπο δημιουργήθηκε για κάθε 

μαθητή ένα σκορ επίδοσης από όπου προέκυψε η επίδοσή του με τιμές από 0 έως 1 

(σκορ / σύνολο έργων). 

Ο μέσος όρος επίδοσης των μαθητών στα έργα εκτίμησης μήκους ήταν Μ=0.38 

(Ν=80, SD=0.165). 

 

3.1.1   Συνολική Επίδοση στις κατηγορίες έργων 

Η μελέτη των επιδόσεων για τις τέσσερις μεταβλητές που αφορούσαν στο 

πλαίσιο παρουσίασης των αντικειμένων και συγκεκριμένα για α) τη διεύθυνση, β) 

το φόντο παρουσίασης, γ) την χωρική διάσταση και δ) την παρουσία ή μη του 

εκτιμώμενου αντικειμένου έδειξε ότι οι μαθητές σημείωσαν καλύτερες επιδόσεις 

στα έργα διεύθυνσης (M=0.43, SD=0.225), ενώ οι χαμηλότερες επιδόσεις 

σημειώθηκαν στα έργα χωρικής διάστασης (M=0.33, SD=0.186) (πίνακας 2). 
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Πίνακας 2:Μέσος όρος επίδοσης και τυπική απόκλιση στα έργα εκτίμησης μήκους 

 M SD 

Επίδοση στα έργα διεύθυνσης 0.43 0.225 

Επίδοση στα έργα φόντου 0.39 0.234 

Επίδοση στα έργα χωρικής διάστασης 0.33 0.186 

Επίδοση στα έργα παρουσίας ή μη τμήματος 0.35 0.277 

 

Τα αποτελέσματα της έρευνας για τη μεταβλητή που αφορά στο είδος των 

μονάδων μέτρησης έδειξαν ότι οι μαθητές σημείωσαν καλύτερες επιδόσεις στα έργα 

εκτίμησης μήκους με τη χρήση μη τυπικών μονάδων μέτρησης. Ο μέσος όρος 

επίδοσης στα έργα εκτίμησης μήκους με τη χρήση τυπικών μονάδων (M=0.31, 

SD=0.227) και με τη χρήση μη τυπικών μονάδων μέτρησης (M=0.44, SD=0.225) 

παρουσίασαν μια διαφορά η οποία κρίνεται σημαντική (έλεγχος Wilcoxon, N=78, z=-

3.54, δίπλευρη p<0.001) (πίνακας 3). 

 

Πίνακας 3: Μέσος όρος επίδοσης και τυπική απόκλιση στο είδος των μονάδων 

μέτρησης 

 M SD 

Εκτίμηση μήκους με τυπικές μονάδες 0.31 .227 

Εκτίμηση μήκους με μη τυπικές μονάδες 0.44 .225 

 

Επιπρόσθετα, έγινε έλεγχος επιδόσεων εκτίμησης μήκους για τη μεταβλητή που 

αναφέρεται στο μέγεθος του αντικειμένου. Τα έργα μικρού μήκους είχαν ακριβές 

μήκος μικρότερο των 50 εκατοστών ενώ τα έργα μεγάλου μήκους είχαν ακριβές 

μήκος πάνω από 50 εκατοστά και δεν ξεπερνούσαν το 1 μέτρο. Παρατηρήθηκε ότι ο 

μέσος όρος επίδοσης στα έργα μικρού μήκους (M=0.4, SD=0.178) ήταν καλύτερος 

από την αντίστοιχη επίδοση στα έργα μεγάλου μήκους (M=0.35, SD=0.213) (πίνακας 

4). Πραγματοποιήθηκε έλεγχος Wilcoxon  και η ανάλυση έδειξε ότι αυτή η διαφορά 

των επιδόσεων δεν είναι σημαντική (έλεγχος Wilcoxon, N=78, z=-1.93, δίπλευρη 

p=0.054). 
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Πίνακας 4: Μέσος όρος επίδοσης και τυπική απόκλιση στο μέγεθος των αντικειμένων 

 M SD 

Εκτίμηση αντικειμένων μικρού μήκους 0.4 .178 

Εκτίμηση αντικειμένων μεγάλου μήκους 0.35 .213 

 

 

3.1.2   Οι επιδόσεις της μεταβλητής «Διεύθυνση» 

 Η καταγραφή των αποτελεσμάτων έδειξε ότι η συνολική επίδοση των μαθητών 

της Β γυμνασίου στα έργα εκτίμησης μήκους με μεταβλητή τη «Διεύθυνση» και τιμές 

οριζόντια και κατακόρυφη κυμάνθηκε σε χαμηλά επίπεδα.  

Κατά την ανάλυση των αποτελεσμάτων για την επίδοση των μαθητών σε κάθε 

έργο της μεταβλητής «Διεύθυνση» παρατηρήθηκε ότι ο υψηλότερος μέσος όρος 

επίδοσης παρουσιάστηκε κατά την εκτίμηση μήκους μιας κατακόρυφης μικρής 

ράβδου με τη χρήση μη τυπικής μονάδας μέτρησης και ήταν Μ=0.78, ενώ ο 

χαμηλότερος μέσος όρος επίδοσης σημειώθηκε στην εκτίμηση μήκους κατακόρυφης 

μικρής ράβδου με χρήση τυπικής μονάδας μέτρησης και αυτός καταγράφηκε στην 

τιμή Μ=0.28. Όλες οι υπόλοιπες εκτιμήσεις κυμάνθηκαν στα ίδια περίπου επίπεδα 

επίδοσης χωρίς να ξεπερνούν κατά μέσο όρο την τιμή Μ=0.46 (πίνακας 5).  

 

Πίνακας 5 :Μέσος όρος επίδοσης και τυπική απόκλιση στα έργα διεύθυνσης 

 M (Ν) SD 

Οριζόντια μικρή ράβδος σε τυπική μονάδα 0.40 (32) .493 

Οριζόντια μικρή ράβδος σε μη τυπική μονάδα 0.39 (31) .490 

Οριζόντια μεγάλη ράβδος σε τυπική μονάδα 0.41 (33) .495 

Οριζόντια μεγάλη ράβδος σε μη τυπική μονάδα 0.46 (37) .502 

Κατακόρυφη μικρή ράβδος σε τυπική μονάδα 0.28 (22) .449 

Κατακόρυφη μικρή ράβδος σε μη τυπική μονάδα 0.78 (62) .420 

Κατακόρυφη μεγάλη ράβδος σε τυπική μονάδα 0.34 (27) .476 

Κατακόρυφη μεγάλη ράβδος σε μη τυπική μονάδα 0.41 (33) .496 

 

Κατά την ανάλυση των αποτελεσμάτων για τις δύο τιμές της μεταβλητής 

«Διεύθυνση» βρέθηκε ότι ο μέσος όρος επίδοσης στα έργα οριζόντιας διεύθυνσης 

ήταν M=0.42 (SD= 0.261) και στα έργα κατακόρυφης διεύθυνσης ο μέσος όρος 
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επίδοσης ήταν M=0.45 (SD= 0.249). Οι μέσοι όροι επίδοσης δεν διέφεραν σημαντικά 

(έλεγχος Wilcoxon, N=78, z=-1.15, δίπλευρη p=0.251).  

Η σύγκριση των επιδόσεων στα έργα διεύθυνσης σε σχέση με το είδος των 

μονάδων μέτρησης έδειξε ότι οι μαθητές εμφανίζουν καλύτερες επιδόσεις στα 

αντικείμενα οριζόντιας διεύθυνσης με χρήση μη τυπικών μονάδων μέτρησης 

(M=0.43, SD= 0.399), ενώ όταν γίνεται χρήση τυπικών μονάδων μέτρησης τότε η 

επίδοσή τους στα αντικείμενα οριζόντιας διεύθυνσης είναι λίγο χαμηλότερη (M=0.41, 

SD= 0.365). Για τα αντικείμενα κατακόρυφης διεύθυνσης η διαφορά των επιδόσεων 

σε σχέση με τις μονάδες μέτρησης είναι πολύ μεγαλύτερη με καλύτερη επίδοση στην 

περίπτωση που  χρησιμοποίησαν μη τυπικές μονάδες μέτρησης (M=0.6, SD= 0.340) 

(πίνακας 6). 

 

Πίνακας 6: Μέσος όρος επίδοσης και τυπική απόκλιση στα έργα διεύθυνσης ως προς το 

είδος μονάδων μέτρησης 

 
Τυπικές Μονάδες Μη τυπικές Μονάδες 

Συνολική επίδοση 

Διεύθυνσης 

Διεύθυνση M SD M SD M SD 

Οριζόντια  0.41 .365 0.43 .399 0.42 .261 

Κατακόρυφη  0.31 .342 0.6 .340 0.45 .249 

Συνολική 

επίδοση 

Διεύθυνσης 

0.36 .356 0.51 .307 0.43 .225 

 

 

 

Η έρευνα έδειξε ότι οι επιδόσεις των μαθητών στα έργα οριζόντιας διεύθυνσης σε 

σχέση με το μέγεθος του αντικειμένου ήταν  καλύτερες για τα αντικείμενα μεγάλου 

μήκους (M=0.44, SD= 0.368) σε σχέση με τις αντίστοιχες επιδόσεις στα αντικείμενα 

μικρού μήκους (M=0.39, SD= 0.305). Για τα αντικείμενα που είχαν κατακόρυφη 

διεύθυνσης η διαφορά των επιδόσεων σε σχέση με το μέγεθος του αντικειμένου είναι 

μεγαλύτερη. Σε αυτή την περίπτωση οι μαθητές έκαναν καλύτερες εκτιμήσεις όταν το 

αντικείμενο ήταν μικρού μήκους (M=0.53, SD= 0.317) ενώ για τα αντικείμενα 

μεγάλου μήκους οι επιδόσεις ήταν αρκετά μικρότερες (M=0.37, SD= 0.315). (πίνακας 

7). 
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Πίνακας 7: Μέσος όρος επίδοσης και τυπική απόκλιση στα έργα διεύθυνσης ως προς το 

μέγεθος του αντικειμένου 

 Μικρού μήκους Μεγάλου μήκους 

Διεύθυνση M SD M SD 

Οριζόντια  0.39 .305 0.44 .368 

Κατακόρυφη  0.53 .317 0.37 .315 

Συνολική επίδοση 

Διεύθυνσης 
0.46 .253 0.41 .313 

 

 

3.1.3   Οι επιδόσεις της μεταβλητής  «Φόντο παρουσίασης»  

Κατά την ανάλυση των αποτελεσμάτων για την επίδοση των μαθητών σε κάθε 

έργο της μεταβλητής «Φόντο παρουσίασης» με τιμές (λευκό και τετραγωνισμένο 

μοτίβο) παρατηρήθηκε ότι η υψηλότερη μέση επίδοση (Μ=0.53, SD=0.503) 

αφορούσε στην εκτίμηση μικρής ράβδου σε λευκό φόντο και με τη χρήση μη τυπικής 

μονάδας μέτρησης, ενώ η χαμηλότερη μέση επίδοση αφορούσε στην εκτίμηση 

μήκους μικρής ράβδου σε τετραγωνισμένο μοτίβο με τη χρήση τυπικής μονάδας 

μέτρησης (M=0.28, SD= 0.449) (πίνακας 8).  

 

Πίνακας 8:Μέσος όρος επίδοσης και τυπική απόκλιση στα έργα φόντου 

 M (N) SD 

Μικρή ράβδος λευκού φόντου σε τυπική μονάδα 0.26 (21) .443 

Μικρή ράβδος λευκού φόντου σε μη τυπική μονάδα 0.53 (42) .503 

Μεγάλη ράβδος λευκού φόντου σε τυπική μονάδα 0.41 (33) .495 

Μεγάλη ράβδος λευκού φόντου σε μη τυπική μονάδα 0.43 (34) .497 

Μικρή ράβδος σε τετραγωνισμένο μοτίβο σε τυπική μονάδα 0.28 (22) .449 

Μικρή ράβδος σε τετραγωνισμένο μοτίβο σε μη τυπική 

μονάδα 
0.45 (36) .501 

Μεγάλη ράβδος σε τετραγωνισμένο μοτίβο σε τυπική 

μονάδα 
0.44 (35) .499 

Μεγάλη ράβδος σε τετραγωνισμένο μοτίβο σε μη τυπική 

μονάδα 
0.33 (26) .473 
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Κατά την ανάλυση των αποτελεσμάτων για τις δύο τιμές της μεταβλητής 

«Φόντο παρουσίασης» βρέθηκε ότι η επίδοση των μαθητών στην εκτίμηση μήκους 

όταν το εκτιμώμενο αντικείμενο παρουσιάστηκε σε λευκό φόντο (M=0.41, SD= 

0.276) με την επίδοσή τους όταν το αντικείμενο παρουσιάστηκε σε τετραγωνισμένο 

μοτίβο (M=0.37, SD= 0.271), δε διέφεραν σημαντικά (έλεγχος Wilcoxon, N=78, z=-

0.817, δίπλευρη p=0.414).  

Η σύγκριση των επιδόσεων στα έργα φόντου παρουσίασης σε σχέση με το είδος 

των μονάδων μέτρησης έδειξε ότι για τα έργα που παρουσιάστηκαν σε λευκό φόντο 

οι μαθητές εμφανίζουν καλύτερες επιδόσεις  όταν χρησιμοποιούν μη τυπικές μονάδες 

μέτρησης (M=0.48, SD= 0.389) ενώ όταν γίνεται χρήση τυπικών μονάδων μέτρησης 

τότε η επίδοσή τους στην εκτίμηση μήκους για τα αντικείμενα που εμφανίζονται σε 

λευκό φόντο είναι αρκετά χαμηλότερη (M=0.34, SD= 0.354). Για τα αντικείμενα που 

παρουσιάστηκαν σε τετραγωνισμένο μοτίβο η διαφορά των επιδόσεων σε σχέση με 

τις μονάδες μέτρησης είναι μικρότερη με καλύτερη επίδοση στην περίπτωση που  

χρησιμοποίησαν μη τυπικές μονάδες μέτρησης (M=0.39, SD= 0.375 ενώ βρέθηκε 

M=0.36, SD= 0.358 για τις τυπικές μονάδες  μέτρησης) (πίνακας 9). 

 

Πίνακας 9:Μέσος όρος επίδοσης και τυπική απόκλιση στα έργα φόντου παρουσίασης 

ως προς το είδος μονάδων μέτρησης 

 
Τυπικές Μονάδες 

Μη τυπικές 

Μονάδες 

Συνολική επίδοση 

Φόντου 

Φόντο Παρουσίασης M SD M SD M SD 

Λευκό φόντο  0.34 .354 0.48 .389 0.41 .276 

Τετραγωνισμένο 

μοτίβο  
0.36 .358 0.39 .375 0.37 .271 

Συνολική επίδοση 

Φόντου 
0.35 .347 0.43 .316 0.39 .234 

 

 

Τα αποτελέσματα της έρευνας για τις επιδόσεις των μαθητών στα έργα φόντου 

παρουσίασης σε σχέση με το μέγεθος του αντικειμένου έδειξαν ότι οι μαθητές 

εμφανίζουν καλύτερες επιδόσεις στα αντικείμενα λευκού φόντου είτε πρόκειται για 

αντικείμενα μικρού μήκους (M=0.39, SD= 0.362) είτε για αντικείμενα μεγάλου 

μήκους (M=0.42, SD= 0.360) με καλύτερες επιδόσεις στα αντικείμενα μεγάλου 
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μήκους. Για τα αντικείμενα που είχαν για φόντο παρουσίασης ένα τετραγωνισμένο 

μοτίβο η διαφορά των επιδόσεων σε σχέση με το μέγεθος του αντικειμένου είναι 

μικρή και όμοια σε μέγεθος με αυτή που παρατηρήθηκε στο λευκό φόντο. Και σε 

αυτή την περίπτωση οι μαθητές έκαναν καλύτερες εκτιμήσεις όταν το αντικείμενο 

ήταν μεγάλου μήκους (M=0.39, SD= 0.330) σε σχέση με τις εκτιμήσεις κατά τις 

οποίες το αντικείμενο ήταν μικρού μήκους (M=0.36, SD= 0.347) (πίνακας 10). 

 

Πίνακας 10:Μέσος όρος επίδοσης και τυπική απόκλιση στα έργα φόντου παρουσίασης 

ως προς το μέγεθος του αντικειμένου 

 Μικρού μήκους Μεγάλου μήκους 

Φόντο παρουσίασης M SD M SD 

Λευκό φόντο  0.39 .362 0.42 .360 

Τετραγωνισμένο μοτίβο  0.36 .347 0.39 .330 

Συνολική επίδοση 

Φόντου 
0.38 .287 0.42 .301 

 

 

3.1.4   Οι επιδόσεις της μεταβλητής «Χωρική Διάσταση»  

Κατά την ανάλυση των αποτελεσμάτων για την επίδοση των μαθητών σε κάθε 

έργο της μεταβλητής «Χωρική διάσταση» παρατηρήθηκε ότι οι διαφορές μεταξύ 

καλύτερης και χειρότερης επίδοσης ήταν μεγαλύτερες. Έτσι, όταν οι μαθητές 

κλήθηκαν να εκτιμήσουν το μήκος ενός αντικειμένου με μικρό μήκος, το οποίο είχε 

σχεδιαστεί σε χαρτί και με τη χρήση μη τυπικής μονάδας μέτρησης σημείωσαν μέσο 

όρο επίδοσης ίσο με 0.7, καθώς οι 56 από τους 80 μαθητές έκαναν σωστή εκτίμηση 

σε αυτό το έργο. Αντίθετα, δεν τα πήγαν καλά στην εκτίμηση ενός αντικειμένου με 

μεγάλο μήκος το οποίο παρουσιάστηκε στις πραγματικές του τρεις διαστάσεις και η 

εκτίμηση έγινε σε τυπική μονάδα μέτρησης. Σε αυτό το έργο ο μέσος όρος επίδοσης 

έφτασε το 0.188 που σημαίνει ότι μόνο 15 μαθητές από το σύνολο του δείγματος 

κατάφεραν να κάνουν σωστή εκτίμηση (πίνακας 11). 

 

Πίνακας 11: Μέσος όρος επίδοσης και τυπική απόκλιση στα έργα χωρικής διάστασης 

 M (Ν) SD 

Μεγάλο Αντικείμενο τριών διαστάσεων σε τυπική μονάδα 0.19 (15) .393 
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Μεγάλο Αντικείμενο τριών διαστάσεων σε μη τυπική μονάδα 0.25 (20) .436 

Μικρό Αντικείμενο τριών διαστάσεων σε τυπική μονάδα 0.37 (29) .485 

Μικρό Αντικείμενο τριών διαστάσεων σε μη τυπική μονάδα 0.34 (27) .477 

Μεγάλο Αντικείμενο δύο διαστάσεων σε τυπική μονάδα 0.26 (21) .443 

Μεγάλο Αντικείμενο δύο διαστάσεων σε μη τυπική μονάδα 0.30 (24) .461 

Μικρό Αντικείμενο δύο διαστάσεων σε τυπική μονάδα 0.20 (16) .403 

Μικρό Αντικείμενο δύο διαστάσεων σε μη τυπική μονάδα 0.70 (56) .461 

 

Κατά την ανάλυση των αποτελεσμάτων για τις δύο τιμές της μεταβλητής 

«Χωρική διάσταση» βρέθηκε ότι η επίδοση των μαθητών στην εκτίμηση μήκους, 

όταν τα αντικείμενα παρουσιάστηκαν σε τρεις διαστάσεις (M=0.29, SD= 0.207) με 

την επίδοσή τους όταν το αντικείμενο παρουσιάστηκε σε δύο διαστάσεις  (M=0.37, 

SD= 0.255) διέφεραν σημαντικά (έλεγχος Wilcoxon, N=78, z=-2.53, δίπλευρη 

p=0.011). 

Η σύγκριση των επιδόσεων στα έργα χωρικής διάστασης σε σχέση με το είδος 

των μονάδων μέτρησης έδειξε ότι οι μαθητές εμφανίζουν καλύτερες επιδόσεις στα 

αντικείμενα δύο διαστάσεων με χρήση μη τυπικών μονάδων μέτρησης (M=0.5, SD= 

0.356), ενώ όταν γίνεται χρήση τυπικών μονάδων μέτρησης τότε η επίδοσή τους στα 

αντικείμενα δύο διαστάσεων είναι κατά πολύ χαμηλότερη (M=0.23, SD= 0.308). Για 

τα αντικείμενα τριών διαστάσεων η διαφορά των επιδόσεων σε σχέση με τις μονάδες 

μέτρησης είναι μικρότερη με καλύτερη επίδοση στην περίπτωση που  

χρησιμοποίησαν μη τυπικές μονάδες μέτρησης (M=0.30, SD= 0.294) (πίνακας 12). 

Πίνακας 12: Μέσος όρος επίδοσης και τυπική απόκλιση στα έργα χωρικής διάστασης 

ως προς το είδος μονάδων μέτρησης 

  

Τυπικές Μονάδες 

 

Μη τυπικές Μονάδες 

Συνολική επίδοση 

Χωρικής διάστασης 

Χωρική διάσταση M SD M SD M SD 

Αντικείμενο τριών 

διαστάσεων  
0.27 .318 0.30 .294 0.29 .207 

Αντικείμενο δύο 

διαστάσεων 
0.23 .308 0.50 .356 0.37 .255 

Συνολική επίδοση 

Χωρικής διάστασης 
0.25 .261 0.40 .255 0.33 .277 
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Η σύγκριση των επιδόσεων στα έργα χωρικής διάστασης σε σχέση με το μέγεθος 

του αντικειμένου έδειξε ότι οι μαθητές εμφανίζουν καλύτερες επιδόσεις στα 

αντικείμενα δύο διαστάσεων, όταν το αντικείμενο είναι μικρού μήκους  (M=0.45, 

SD= 0.304), ενώ όταν το αντικείμενο είναι μεγάλου μήκους τότε η επίδοσή τους στα 

αντικείμενα δύο διαστάσεων είναι κατά πολύ χαμηλότερη (M=0.28, SD= 0.345). Για 

τα αντικείμενα τριών διαστάσεων η διαφορά των επιδόσεων σε σχέση με το μέγεθος 

του αντικειμένου είναι μικρότερη με καλύτερη επίδοση στην περίπτωση που  το 

αντικείμενο είχε μικρό μήκος (M=0.35, SD= 0.35) (πίνακας 13). 

 

Πίνακας 13: Μέσος όρος επίδοσης και τυπική απόκλιση στα έργα χωρικής διάστασης 

ως προς το μέγεθος του αντικειμένου 

 Μικρού μήκους Μεγάλου μήκους 

Χωρική διάσταση M SD M SD 

Αντικείμενο τριών 

διαστάσεων  
0.35 .35 0.22 .262 

Αντικείμενο δύο 

διαστάσεων 
0.45 .304 0.28 .345 

Συνολική επίδοση 0.40 .251 0.25 .239 

 

 

3.1.5   Οι επιδόσεις της μεταβλητής «Παρουσία ή μη» αντικειμένου 

Τέλος, οι μαθητές εξετάστηκαν στην ικανότητα εκτίμησης μήκους θέτοντας ως 

μεταβλητή εκτίμησης την παρουσία ή μη του εκτιμώμενου αντικειμένου με δοσμένο 

μήκος. Οι επιδόσεις ήταν και πάλι χαμηλές. Η ανάλυση των αποτελεσμάτων για 

κάθε έργο ξεχωριστά έδειξε ότι οι μαθητές παρουσίασαν χαμηλές επιδόσεις όταν 

κλήθηκαν να υποδείξουν ένα αντικείμενο μικρού μήκους μέσα από το χώρο της 

αίθουσας στην οποία βρισκόταν (M=0.23, SD=0.42) και μόνο 18 από τους 80 

συνολικά μαθητές σημείωσαν σωστή εκτίμηση στο έργο αυτό. Επιπλέον, χαμηλή 

ήταν και η επίδοση των μαθητών της Β γυμνασίου, όταν κλήθηκαν να σχεδιάσουν 

ένα ευθύγραμμο τμήμα με συγκεκριμένο μήκος που ξεπερνούσε τα 50 εκατοστά. Σε 

αυτό το έργο ο μέσος όρος επίδοσης ήταν Μ=0.29 και μόνο οι 23 μαθητές σχεδίασαν 

ένα ευθύγραμμο τμήμα το οποίο είχε το ζητούμενο μήκος (πίνακας 14). Όλα τα 
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παραπάνω έργα ζητήθηκε να εκτιμηθούν ως προς το μήκος τους με χρήση μόνο 

τυπικών μονάδων μέτρησης (εκατοστά) και όχι με μη τυπικές. 

 

Πίνακας 14: Μέσος όρος επίδοσης και τυπική απόκλιση στα έργα παρουσίας ή μη 

αντικειμένου 

 M (N) SD 

Εύρεση αντικείμενου μικρού μήκους 0.23 (18) .420 

Εύρεση αντικείμενου μεγάλου μήκους 0.43 (34) .497 

Σχεδίαση ενός τμήματος μικρού μήκους  0.45 (36) .501 

Σχεδίαση ενός τμήματος μεγάλου μήκους 0.29 (23) .455 

 

Κατά την ανάλυση των αποτελεσμάτων για τις δύο τιμές της μεταβλητής 

«Παρουσία ή μη» του εκτιμώμενου αντικειμένου βρέθηκε ότι η επίδοση των 

μαθητών στην εύρεση αντικειμένου με δοσμένο μήκος (M=0.33, SD= 0.357) με την 

επίδοσή τους στη σχεδίαση αντικειμένου με καθορισμένο μήκος (M=0.37, SD= 

0.238), δε διέφεραν σημαντικά (έλεγχος Wilcoxon, N=78, z=-0.82, δίπλευρη 

p=0.414). 

Συνολικά, για τη μεταβλητή «παρουσία ή μη αντικειμένου» και τις επιδόσεις των 

μαθητών ανάλογα με το μέγεθος του αντικειμένου βρέθηκε ότι ο μέσος όρος 

επίδοσής τους στα έργα μικρού μήκους ήταν Μ=0.34 (SD=0.354), ενώ ο μέσος όρος 

επίδοσή τους στα έργα μεγάλου μήκους ήταν Μ=0.36 ( SD=0.349) (πίνακας 15). 

Αυτές οι επιδόσεις δε διέφεραν σημαντικά (έλεγχος Wilcoxon, N=78, z=-0.39, 

δίπλευρη p=0.699). 

 

Πίνακας 15: Μέσος όρος επίδοσης και τυπική απόκλιση στα έργα παρουσίας ή μη 

αντικειμένου για το μέγεθος  

 

 
Μικρού μήκους Μεγάλου μήκους 

Συνολική 

επίδοση  

Παρουσία ή μη M SD M SD M SD 

Εύρεση αντικειμένου  0.23 .42 0.43 .497 0.33 .357 

Σχεδίαση αντικειμένου 0.45 .501 0.29 .455 0.37 .238 

Συνολική επίδοση 0.34 .354 0.36 .349 0.35 .277 
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3.1.6   Συσχέτιση εκτίμησης μήκους με τις μεταβλητές πλαισίου παρουσίασης 

Έγινε έλεγχος συσχέτισης της συνολικής επίδοσης στα έργα εκτίμησης μήκους 

με την επίδοση για κάθε μεταβλητή ξεχωριστά. Από τη συσχέτιση επιδόσεων 

προέκυψε ότι οι μαθητές που ήταν καλοί εκτιμητές μήκους είχαν πολύ καλές 

επιδόσεις στα έργα φόντου παρουσίασης καθώς ο συντελεστής συσχέτισης βρέθηκε 

υψηλός θετικός (r=0.862
**

) και στατιστικά σημαντικός σε επίπεδο σημαντικότητας 

0.01. Επιπλέον, κατά τη συσχέτιση της συνολικής επίδοσης εκτίμησης μήκους  με τα 

έργα διεύθυνσης παρατηρήθηκε μια υψηλή θετική γραμμική συσχέτιση  επιδόσεων 

(r=0.793
**

) η οποία ήταν στατιστικά σημαντική σε επίπεδο σημαντικότητας 0.01. 

Μικρότερος βαθμός συσχέτισης παρατηρήθηκε με τα έργα χωρικής διάστασης 

(r=0.674
**

) καθώς και με τα έργα παρουσίας ή μη αντικειμένου (r=0.540
**

)
 
. 

Η συσχέτιση μεταξύ των επιδόσεων για κάθε μεταβλητή εκτίμησης μήκους 

έδειξε ότι υπάρχει μέση θετική γραμμική σχέση και στατιστικά σημαντική μεταξύ της 

επίδοσης στα έργα διεύθυνσης και της επίδοσης στα έργα φόντου παρουσίασης 

(r=0.613
**

). Μαθητές με καλές επιδόσεις στα έργα διεύθυνσης είχαν αρκετά καλές 

επιδόσεις στα έργα φόντου παρουσίασης. Επιπλέον, μαθητές που σημείωσαν πολύ 

καλές επιδόσεις στα έργα φόντου παρουσίασης είχαν καλές επιδόσεις στα έργα 

χωρικής διάστασης καθώς σε αυτή την περίπτωση η συσχέτιση ήταν θετική και 

μέτρια (r=0.476
**

). 

Αντίθετα, τα αποτελέσματα κατά την συσχέτιση επίδοσης των έργων διεύθυνσης 

με τα έργα χωρικής διάστασης (r=0.278
*
) και με τα έργα παρουσίας ή μη 

αντικειμένου (r=0.290
**

)  έδειξαν ότι υπάρχει ασθενής και θετική γραμμική 

συσχέτιση. Ανάλογα αποτελέσματα προέκυψαν κατά την σύγκριση επιδόσεων 

ανάμεσα στα έργα χωρικής διάστασης και παρουσίας ή μη αντικειμένου (r=0.226
*
). 

Μαθητές με καλές επιδόσεις στα έργα διεύθυνσης σημείωσαν χαμηλές επιδόσεις στα 

έργα χωρικής διάστασης και παρουσίας ή μη. Ομοίως, μαθητές που φάνηκαν ικανοί 

να κάνουν πολλές σωστές εκτιμήσεις για το μήκος αντικειμένων όταν αυτά 

προβάλλονται σε δύο ή τρεις διαστάσεις, δεν κατάφεραν να κάνουν και σωστές 

αναπαραστάσεις αντικειμένων με δοσμένο μήκος (πίνακας 16). 
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Πίνακας 16:Συσχέτιση μεταξύ συνολικής επίδοσης και μεταβλητών πλαισίου 

παρουσίασης στην επίδοση εκτίμησης μήκους  

 1 2 3 4 5 

1. Συνολική Επίδοση Μήκους 1 .793
**

 .862
**

 .674
**

 .540
**

 

2. Διεύθυνση  1 .613
**

 .278
*
 .290

**
 

3. Φόντο παρουσίασης   1 .476
**

 .290
**

 

4. Χωρική διάσταση    1 .226
*
 

5. Παρουσία ή μη τμήματος     1 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

 

3.1.7   Συσχέτιση μεταβλητών πλαισίου παρουσίασης για το είδος των μονάδων 

Για τα αντικείμενα που εκτιμήθηκαν με τη χρήση τυπικών μονάδων μέτρησης η 

συσχέτιση των επιδόσεων έδειξε ότι η επίδοση στα έργα διεύθυνσης με την επίδοση 

στα έργα φόντου παρουσίασης εμφανίζουν μέτρια θετική και στατιστικά σημαντική 

συσχέτιση (r=0.661
**

) σε επίπεδο σημαντικότητας 0.01. Μέτριες προς ασθενείς είναι 

οι συσχετίσεις επιδόσεων των έργων χωρικής διάστασης με τα έργα παρουσίας ή μη 

αντικειμένου (r=0.349
**

), καθώς και με τα έργα φόντου παρουσίασης (r=0.321
**

). Οι 

υπόλοιπες συσχετίσεις εμφανίστηκαν θετικές και ασθενέστερες, ενώ σε κάποιες 

περιπτώσεις διαπιστώθηκαν μηδενικές συσχετίσεις (πίνακας 17). 

 

Πίνακας 17:Συσχέτιση μεταξύ μεταβλητών πλαισίου παρουσίασης στην επίδοση 

εκτίμησης μήκους με τη χρήση τυπικών μονάδων μέτρησης 

 1 2 3 4 

1. Διεύθυνση 1 .661
**

 .269
*
 .192 

2. Φόντο παρουσίασης  1 .321
**

 .244
*
 

3. Χωρική διάσταση   1 .349
**

 

4. Παρουσία ή μη τμήματος    1 
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**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

 

Για τα αντικείμενα που εκτιμήθηκαν με τη χρήση μη τυπικών μονάδων μέτρησης 

η συσχέτιση των επιδόσεων έδειξε ότι οι καλές επιδόσεις των μαθητών στα έργα 

διεύθυνσης συνοδεύονται από μέτριες επιδόσεις στα έργα φόντου παρουσίασης 

(r=0.481
**

) και μέτριες επιδόσεις στα έργα χωρικής διάστασης (r=0.411
**

), ενώ 

παρατηρήθηκε θετική ασθενής και στατιστικά σημαντική σε επίπεδο σημαντικότητας 

0.05 γραμμική συσχέτιση στις επιδόσεις μεταξύ των έργων διεύθυνσης και χωρικής 

διάστασης (r=0.232
*
) (πίνακας 18). 

 

Πίνακας 18:Συσχέτιση μεταξύ μεταβλητών πλαισίου παρουσίασης στην επίδοση 

εκτίμησης μήκους με τη χρήση μη τυπικών μονάδων μέτρησης 

 1 2 3 

1. Διεύθυνση 1 .481
**

 .232
*
 

2. Φόντο παρουσίασης  1 .411
**

 

3. Χωρική διάσταση   1 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

 

3.1.8   Συσχέτιση μεταβλητών πλαισίου παρουσίασης για το μέγεθος 

αντικειμένου 

Για τα αντικείμενα μικρού μήκους η συσχέτιση των επιδόσεων έδειξε ότι η 

επίδοση στα έργα διεύθυνσης συγκριτικά με την επίδοση στα έργα φόντου 

παρουσίασης εμφανίζουν θετική και ασθενή συσχέτιση (r=0.378
**

), ενώ οι υπόλοιπες 

συσχετίσεις εμφανίστηκαν θετικές και ασθενέστερες και σε κάποιες περιπτώσεις 

διαπιστώθηκαν μηδενικές συσχετίσεις και στατιστικά μη σημαντικές (πίνακας 19). 

 

Πίνακας 19:Συσχέτιση μεταξύ μεταβλητών πλαισίου παρουσίασης στην επίδοση 

εκτίμησης μήκους για αντικείμενα μικρού μήκους 

 1 2 3 4 
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1. Διεύθυνση 1 .378
**

 .019 .158 

2. Φόντο παρουσίασης  1 .233
*
 .259

*
 

3. Χωρική διάσταση   1 .128 

4. Παρουσία ή μη τμήματος    1 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

 

Για τα αντικείμενα μεγάλου μήκους η συσχέτιση των επιδόσεων έδειξε ότι οι 

καλές επιδόσεις των μαθητών στα έργα διεύθυνσης συνοδεύονται από μέτριες 

επιδόσεις στα έργα φόντου παρουσίασης (r=0.650
**

). Επιπλέον παρατηρήθηκε μια 

ασθενής θετική συσχέτιση μεταξύ των έργων φόντου παρουσίασης και παρουσίας ή 

μη αντικειμένου (r=0.373
**

), ενώ ασθενέστερη αλλά στατιστικά σημαντική ήταν η 

γραμμική συσχέτιση στις επιδόσεις μεταξύ των έργων φόντου παρουσίασης και 

χωρικής διάστασης παρόλο που εμφάνισε θετικό πρόσημο (r=0.308
**

) (πίνακας 20). 

 

Πίνακας 20:Συσχέτιση μεταξύ μεταβλητών πλαισίου στην επίδοσης εκτίμησης μήκους 

για αντικείμενα μεγάλου μήκους 

 1 2 3 4 

1. Διεύθυνση 1 .650
**

 .213 .267
*
 

2. Φόντο παρουσίασης  1 .308
**

 .373
**

 

3. Χωρική διάσταση   1 .095 

4. Παρουσία ή μη    1 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

 

3.2  Συνολική Επίδοση στα προβλήματα υπολογιστικής εκτίμησης 

Για τον έλεγχο της επίδοσης των συμμετεχόντων στα προβλήματα υπολογιστικής 

εκτίμησης και τη διάκριση των επιτυχημένων από τις αποτυχημένες εκτιμήσεις 

χρησιμοποιήθηκε ένα ελαστικό κριτήριο που βασίστηκε στην απόλυτη τιμή της 

διαφοράς απόκλισης ανάμεσα στην εκτίμηση που έκαναν οι μαθητές και στον ακριβή 

υπολογισμό του αποτελέσματος. Επιτυχημένες θεωρήθηκαν οι εκτιμήσεις των οποίων 
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η απόκλιση δεν ξεπερνούσε το 20% από τον ακριβή υπολογισμό. Για παράδειγμα, σε 

ένα μαθηματικό πρόβλημα στο οποίο η ακριβής απάντηση είναι ο αριθμός 100, 

σωστές θεωρήθηκαν οι απαντήσεις από 80 έως και 100. 

Συνολικά δόθηκαν στους μαθητές έξι προβλήματα υπολογιστικής εκτίμησης. Οι 

μαθητές βαθμολογήθηκαν για κάθε πρόβλημα με 1, αν η εκτίμησή τους ήταν σωστή 

και με 0, αν η εκτίμησή τους ήταν λαθεμένη. Έτσι, προέκυψε ένα σκορ επίδοσης για 

κάθε μαθητή κι έπειτα η επίδοσή τους στο σύνολο των έργων εκτίμησης (σκορ / 

σύνολο έργων). Η επίδοση κυμαινόταν από μηδέν, για την περίπτωση όπου ο μαθητής 

δεν έκανε καμία σωστή εκτίμηση έως 1 για την περίπτωση όπου ο μαθητής έκανε 

σωστά όλες τις εκτιμήσεις. 

Η ανάλυση έδειξε ότι η συνολική επίδοση των μαθητών στα έργα εκτίμησης 

υπολογισμών ήταν αρκετά φτωχή με μέσο όρο επίδοσης ίσο με Μ=0.48 (SD=0.259). 

 

3.2.1   Οι επιδόσεις του παράγοντα «Πράξεις Υπολογισμών»  

Η παρούσα έρευνα εξέτασε την ικανότητα των μαθητών στην υπολογιστική 

εκτίμηση θέτοντας δύο μεταβλητές. Η μία από αυτές αφορά στις «Πράξεις 

υπολογισμών» με τιμές α) τον πολλαπλασιασμό και β) τη διαίρεση. Στους μαθητές 

δόθηκαν 3 προβλήματα πολλαπλασιασμού και 3 προβλήματα διαίρεσης. 

Συνολικά, οι μαθητές σημείωσαν καλύτερες επιδόσεις στα προβλήματα 

υπολογιστικής εκτίμησης με απαιτούμενη πράξη τη διαίρεση (M=0.53, SD=0.332) 

έναντι του πολλαπλασιασμού (M=0.45, SD=0.27) και διαπιστώθηκε ότι οι μέσοι όροι 

επίδοσης δε διαφέρουν σημαντικά (έλεγχος Wilcoxon, N=78, z=-1.94, δίπλευρη 

p=0.053) (πίνακας 21).  

 

Πίνακας 21: Μέσος όρος επίδοσης και τυπική απόκλιση υπολογιστικής εκτίμησης στις 

πράξεις υπολογιστικής εκτίμησης 

 M  SD 

Πολλαπλασιασμός 0.45 .27 

Διαίρεση 0.53 .332 

 

3.2.2   Οι επιδόσεις του παράγοντα «Είδος των αριθμών»  

Η παρούσα έρευνα εξέτασε την ικανότητα των μαθητών στην υπολογιστική 

εκτίμηση θέτοντας ως δεύτερη μεταβλητή το «Είδος των αριθμών» που καλείται να 
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χρησιμοποιήσει ο μαθητής σε ένα πρόβλημα, για να κάνει μια υπολογιστική 

εκτίμηση. Οι τρεις τιμές για την μεταβλητή είδος αριθμών ήταν α) οι ακέραιοι, β) οι 

δεκαδικοί και γ) ένας ακέραιος με έναν δεκαδικό. Η έρευνα εξέτασε την ικανότητα 

υπολογιστικής εκτίμησης σε 2 προβλήματα που αφορούσαν πράξεις μεταξύ δύο 

ακεραίων, 2 προβλήματα για πράξεις μεταξύ δύο δεκαδικών και 2 προβλήματα για 

πράξεις μεταξύ ενός ακέραιου με έναν δεκαδικό. 

Παρατηρήθηκε ότι ο υψηλότερος μέσος όρος επίδοσης για την υπολογιστική 

εκτίμηση παρουσιάστηκε σε προβλήματα μεταξύ ακέραιων και δεκαδικών (M=0.68, 

SD=0.365), ενώ ο χαμηλότερος μέσος όρος βρέθηκε σε προβλήματα μεταξύ 

ακεραίων (M=0.36, SD=0.347) (πίνακας 22).  

 

Πίνακας 22: Μέσος όρος επίδοσης και τυπική απόκλιση υπολογιστικής εκτίμησης στο 

είδος αριθμών 

 M SD 

Ακέραιοι 0.36 .347 

Δεκαδικοί 0.42 .282 

Ακέραιος και δεκαδικός 0.68 .365 

 

3.2.3   Οι επιδόσεις για κάθε πρόβλημα υπολογιστικής εκτίμησης 

Τα αποτελέσματα της έρευνας για κάθε πρόβλημα της υπολογιστικής εκτίμησης 

έδειξαν ότι οι μαθητές εμφανίζουν πολύ χαμηλές έως και μέτριες επιδόσεις στην 

αντιμετώπιση προβλημάτων που απαιτούν αναγνώριση πράξης και εκτίμηση 

αποτελέσματος.  Ο χαμηλότερος μέσος όρος επίδοσης παρατηρήθηκε στο πρόβλημα 

πολλαπλασιασμού μεταξύ δύο δεκαδικών αριθμών και σύμφωνα με το οποίο «Ένα 

οικόπεδο έχει περίμετρο 78.32 μέτρα και πρόκειται να το περιφράξουμε με 

συρματόπλεγμα κόστους 0.26 ευρώ το μέτρο. Πόσο περίπου θα κοστίσει όλο το 

συρματόπλεγμα;». Η επίδοση κατά μέσο όρο μόλις που έφτασε την τιμή Μ=0.13 

δημιουργώντας πολλά ερωτήματα για την ικανότητα των μαθητών να χειρίζονται 

προβλήματα της καθημερινής ζωής. Επιπλέον, φάνηκε ότι χειρίστηκαν με καλύτερες 

επιδόσεις το πρόβλημα διαίρεσης μεταξύ δεκαδικών αριθμών και σύμφωνα με το 

οποίο «Η Ελένη, για την ονομαστική της γιορτή, θέλει να κεράσει τους 21 

συμμαθητές της από μία σοκολάτα αξίας 1.95 ευρώ. Πόσα χρήματα περίπου 

χρειάζεται;». Στην περίπτωση αυτή ο μέσος όρος επίδοσης ήταν Μ=0.73 δηλαδή οι 
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58 από τους 80 μαθητές εκτίμησαν σωστά το αποτέλεσμα του συγκεκριμένου 

προβλήματος (πίνακας 23). 

 

Πίνακας 23: Μέσος όρος επίδοσης και τυπική απόκλιση στα προβλήματα υπολογιστικής 

εκτίμησης 

 M (Ν) SD 

Πολλαπλασιασμός     28•56 0.49 (39) .503 

Διαίρεση                   460÷8,8 0.63 (50) .487 

Πολλαπλασιασμός    78,32•0,26 0.13 (10) .333 

Διαίρεση                  722÷34 0.24 (19) .428 

Πολλαπλασιασμός    21•1,95 0.73 (58) .449 

Διαίρεση                  90,8÷7,1 0.7 (56) .457 

 

 

3.2.4   Συσχέτιση υπολογιστικής εκτίμησης με «Πράξεις υπολογισμών» και 

«Είδος των αριθμών» 

Η συσχέτιση των επιδόσεων στα προβλήματα υπολογιστικής εκτίμησης με τα έργα 

της διαίρεσης έδειξε ότι υπάρχει μια σημαντική θετική γραμμική σχέση (r=0.883
**

). 

Επιπλέον, σημαντικά καλή και θετική σχέση παρατηρήθηκε και ανάμεσα στην 

επίδοση υπολογιστικής εκτίμησης και στην επίδοση στα προβλήματα του 

πολλαπλασιασμού  (r=0.820
**

). Ωστόσο, μαθητές οι οποίοι παρουσίασαν καλές 

επιδόσεις στα προβλήματα της διαίρεσης είχαν μέτριες επιδόσεις στα προβλήματα 

πολλαπλασιασμού (r=0.445
**

) (πίνακας 24). 

 

Πίνακας 24: Συσχέτιση επίδοσης υπολογιστικής εκτίμησης, είδος πράξεων και είδος 

αριθμού 

 1 2 3 4 5 6 

1. Συνολική Επίδοση 

Υπολογιστικής 

Εκτίμησης 

1 .820
**

 .883
**

 .761
**

 .745
**

 .822
**

 

2. Πολλαπλασιασμός  1 .445
**

 .686
**

 .584
**

 .631
**

 

3. Διαίρεση   1 .618
**

 .675
**

 .754
**

 

4. Ακέραιοι    1 .346
**

 .392
**
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5. Δεκαδικοί     1 .466
**

 

6. Ακέραιος και δεκαδικός      1 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

 

Παρατηρήθηκε μια μέτρια θετική σχέση μεταξύ των μέσων όρων επιδόσεων στα 

προβλήματα υπολογιστικής εκτίμησης με δεκαδικούς και στα προβλήματα 

υπολογιστικής εκτίμησης με δεκαδικό και ακέραιο (r=0.466
**

). Κατά τη σύγκριση 

επιδόσεων μεταξύ ακεραίων και των άλλων δύο κατηγοριών (ακέραιος με δεκαδικό 

και μόνο δεκαδικοί) βρέθηκε θετική και ασθενέστερη γραμμική σχέση (r=0.392
**

 και 

r=0.346
**

, αντίστοιχα) στατιστικά σημαντική σε επίπεδο σημαντικότητας 0.01.  

 

3.3  Συσχέτιση επιδόσεων εκτίμησης μήκους και υπολογιστικής εκτίμησης  

Ο έλεγχος συσχέτισης των συνολικών επιδόσεων που σημείωσαν οι μαθητές στα 

δύο είδη εκτίμησης απέδειξε ότι δεν υπάρχει στατιστικά σημαντική γραμμική 

συσχέτιση (r=0.08). Μαθητές οι οποίοι σημειώνουν υψηλές επιδόσεις στα έργα 

εκτίμησης μήκους, όταν διαχειρίζονται προβλήματα υπολογιστικής εκτίμησης, η 

επίδοσή τους είναι άλλοτε υψηλή, άλλοτε μέτρια και άλλοτε χαμηλή. Δε δίνεται έτσι 

ένα περιθώριο εικασίας για το αναμενόμενο αποτέλεσμα στα προβλήματα 

υπολογιστικής εκτίμησης.  

 

3.4  Συσχέτιση επιδόσεων εκτίμησης μήκους με παράγοντες υπολογιστικής 

εκτίμησης 

3.4.1   Συσχέτιση εκτίμησης μήκους με τις «Πράξεις Υπολογισμών»  

Προκειμένου να ελεγχθεί αν υπάρχει κάποια σχέση μεταξύ των επιδόσεων στα 

έργα εκτίμησης μήκους και στις δύο πράξεις (πολλαπλασιασμός και διαίρεση) που 

κλήθηκαν να κάνουν νοερά οι μαθητές ώστε να δώσουν την εκτίμηση του 

αποτελέσματος στα προβλήματα υπολογισμών έγινε ανάλυση της σχέσης αυτής και 

δεν βρέθηκε σημαντική συσχέτιση επιδόσεων (πίνακας 28).  

Επιπλέον, δεν βρέθηκε θετική γραμμική σχέση ανάμεσα στην συνολική επίδοση 

στα έργα εκτίμησης μήκους και στην επίδοση στα προβλήματα υπολογιστικής 
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εκτίμησης με πράξη τον πολλαπλασιασμό (r=0.107) αλλά ούτε και με πράξη τη 

διαίρεση (r=0.048) (πίνακας 25). 

 

Πίνακας 25: Συσχέτιση επιδόσεων εκτίμησης μήκους και πράξεων υπολογιστικής 

εκτίμησης 

 Επίδοση εκτίμησης μήκους 

 r p 

Πολλαπλασιασμός 0.107 0.345 

Διαίρεση 0.048 0.671 

 

3.4.2   Συσχέτιση εκτίμησης μήκους με το «Είδος των αριθμών» 

Προκειμένου να ελεγχθεί αν υπάρχει κάποια σχέση μεταξύ των επιδόσεων στα 

έργα εκτίμησης μήκους και το είδος των αριθμών που επεξεργάστηκαν οι μαθητές 

ώστε να δώσουν την εκτίμηση του αποτελέσματος στα προβλήματα υπολογισμών 

έγινε ανάλυση της σχέσης αυτής και δε βρέθηκε σημαντική συσχέτιση επιδόσεων.  

Παρατηρήθηκε όμως μια πολύ μικρή θετική σχέση μεταξύ των επιδόσεων στα 

έργα εκτίμησης μήκους με την επίδοση στην υπολογιστική εκτίμηση, όταν η 

απαιτούμενη πράξη ήταν μεταξύ δεκαδικών (r=0.131), ενώ δε βρέθηκε γραμμική 

συσχέτιση μεταξύ των επιδόσεων στα έργα εκτίμησης μήκους με τις επιδόσεις στα 

έργα υπολογιστικής εκτίμησης είτε αυτά αφορούσαν σε πράξεις μεταξύ ακεραίων 

(r=0.088),  είτε πράξεις μεταξύ ενός ακέραιου και ενός δεκαδικού (r=-0.007) (πίνακας 

26).   

 

Πίνακας 26: Συσχέτιση επιδόσεων εκτίμησης μήκους και είδους αριθμών 

 

 Επίδοση εκτίμησης μήκους 

 r p 

Ακέραιοι .088 0.437 

Δεκαδικοί .131 0.25 

Ακέραιος και Δεκαδικός -.007 0.954 
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3.5  Συσχέτιση επιδόσεων υπολογιστικής εκτίμησης μήκους με μεταβλητές 

εκτίμησης μήκους 

3.5.1   Συσχέτιση υπολογιστικής εκτίμησης με μεταβλητές του πλαισίου 

παρουσίασης 

Στην παρούσα έρευνα, έγινε έλεγχος συσχέτισης επιδόσεων στα έργα 

υπολογιστικής εκτίμησης με τις μεταβλητές εκτίμησης μήκους οι οποίες καθόρισαν 

το πλαίσιο παρουσίασης του εκτιμώμενου αντικειμένου. Παρατηρήθηκε μια ασθενής 

συσχέτιση με τα έργα χωρικής διάστασης (r=0.201) η οποία όμως ήταν στατιστικά μη 

σημαντική. Για όλες τις υπόλοιπες μεταβλητές δεν βρέθηκε κάποιο είδος γραμμικής 

συσχέτισης. Μαθητές που είναι ικανοί να κάνουν σωστές εκτιμήσεις υπολογισμών 

δεν είναι δεδομένο ότι μπορούν να εκτιμήσουν το μήκος αντικειμένων, όταν αλλάζει 

η «διεύθυνση», το «φόντο παρουσίασης και η «παρουσία ή μη» του αντικειμένου 

(πίνακας 27). 

 

 Πίνακας 27: Συσχέτιση επίδοσης υπολογιστικής εκτίμησης και μέγεθος αντικειμένου 

 Επίδοση υπολογιστικής εκτίμησης 

 r p 

Διεύθυνση -.019 .864 

Φόντο παρουσίασης .004 .972 

Χωρική διάσταση .201 .074 

Παρουσία ή μη αντικειμένου .089 .433 

 

3.5.2   Συσχέτιση υπολογιστικής εκτίμησης με το είδος των μονάδων 

Παράλληλα έγινε έλεγχος συσχέτισης επιδόσεων στα έργα υπολογιστικής 

εκτίμησης με την επίδοση στα έργα εκτίμησης μήκους κατά τη χρήση τυπικών και μη 

τυπικών μονάδων μέτρησης. Τα αποτελέσματα της ανάλυσης έδειξαν ότι η συσχέτιση 

των επιδόσεων είναι μηδενική και δεν είναι στατιστικά σημαντική. Μαθητές που 

είναι ικανοί να κάνουν σωστές εκτιμήσεις υπολογισμών δεν είναι δεδομένο ότι 

μπορούν να εκτιμήσουν το μήκος αντικειμένων με τη βοήθεια των τυπικών μονάδων 

μέτρησης (r=0.089) αλλά ούτε και με τη χρήση μη τυπικών μονάδων μέτρησης 

(r=0.019) (πίνακας 28). 

Πίνακας 28: Συσχέτιση επίδοσης υπολογιστικής εκτίμησης και είδος μονάδων μέτρησης 

 Επίδοση υπολογιστικής εκτίμησης 

 r p 

Τυπικές μονάδες μέτρησης .089 0.437 

Μη τυπικές μονάδες μέτρησης .019 0.87 
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3.5.3   Συσχέτιση υπολογιστικής εκτίμησης με το μέγεθος αντικειμένου 

 Η συσχέτιση των επιδόσεων έδειξε ότι οι μαθητές που είναι ικανοί να κάνουν 

σωστές εκτιμήσεις υπολογισμών δεν προκύπτει ότι μπορούν  να εκτιμήσουν με 

ακρίβεια το μήκος αντικειμένων, όταν αυτά έχουν μεγάλο μήκος (r=0.106), αλλά 

ούτε και όταν έχουν  μικρό μήκος (r=0.046)  (πίνακας 29). 

 

Πίνακας 29: Συσχέτιση επίδοσης υπολογιστικής εκτίμησης και μέγεθος αντικειμένου 

 Επίδοση υπολογιστικής εκτίμησης 

 r p 

Αντικείμενο μικρού μήκους .046 0.354 

Αντικείμενο μεγάλου μήκους .106 0.687 

 

 

3.6  Συσχέτιση μεταβλητών εκτίμησης μήκους με τους παράγοντες 

υπολογιστικής εκτίμησης 

Η παρούσα έρευνα έκανε έλεγχο συσχέτισης επιδόσεων στα έργα υπολογιστικής 

εκτίμησης για τις δύο πράξεις υπολογισμών και για τις κατηγορίες  αριθμών 

(ακέραιοι, δεκαδικοί και ακέραιος με δεκαδικό) με τις μεταβλητές εκτίμησης μήκους, 

οι οποίες καθόρισαν το πλαίσιο παρουσίασης του εκτιμώμενου αντικειμένου με το 

είδος των μονάδων μέτρησης και με το μέγεθος του εκτιμώμενου αντικειμένου. 

Παρατηρήθηκε μια ασθενής γραμμική και θετική συσχέτιση των προβλημάτων 

πολλαπλασιασμού με τα έργα χωρικής διάστασης (r=0.229
*
) η οποία ήταν σημαντική 

σε επίπεδο σημαντικότητας 0.05. Για όλα τα υπόλοιπα ζεύγη μεταβλητών δεν 

βρέθηκε κάποιο είδος γραμμικής συσχέτισης (πίνακας 30). 

 

Πίνακας 30: Συσχέτιση επιδόσεων για τις μεταβλητές εκτίμησης μήκους και 

υπολογιστικής εκτίμησης 

 Πολλαπλα 

σιασμός 

Διαίρεση Ακέραιοι Δεκαδικοί Ακέραιος  

και  

Δεκαδικός 

Διεύθυνση r=-0.004 

p=0.97 

r=-0.010 

p=0.931 

r=-0.008 

p=0.941 

r=0.047 

p=0.679 

r=-0.057 

p=0.614 

Φόντο παρουσίασης r=0.025 

p=0.827 

r=-0.005 

p=0.968 

r=-0.005 

p=0.964 

r=0.101 

p=0.378 

r=-0.057 

p=0.616 



63 

 

Χωρική Διάσταση r=0.229
*
 

p=0.041 

r=0.121 

p=0.288 

r=0.162 

p=0.151 

r=0.165 

p=0.145 

r=0.142 

p=0.209 

Παρουσία ή μη r=0.106 

p=0.348 

r=0.064 

p=0.575 

r=0.173 

p=0.124 

r=0.080 

p=0.482 

r=-0.029 

p=0.799 

Τυπικές μονάδες r=0.026 

p=0.822 

r=0.116 

p=0.310 

r=0.015 

p=0.895 

r=0.142 

p=0.212 

r=0.063 

p=0.582 

Μη τυπικές μονάδες r=0.120 

p=0.295 

r=-0.067 

p=0.557 

r=0.069 

p=0.547 

r=0.045 

p=0.694 

r=-0.062 

p=0.587 

Μικρό αντικείμενο r=0.128 

p=0.263 

r=-0.032 

p=0.782 

r=0.125 

p=0.276 

r=0.044 

p=0.699 

r=-0.057 

p=0.620 

Μεγάλο αντικείμενο r=0.078 

p=0.496 

r=0.100 

p=0.382 

r=0.045 

p=0.699 

r=0.167 

p=0.143 

r=0.051 

p=0.694 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

 

Επιπλέον, έγινε έλεγχος συσχέτισης επιδόσεων όλων των μεταβλητών εκτίμησης 

μήκους, όταν η εκτίμηση έγινε με τυπικές μονάδες μέτρησης με τις μεταβλητές της 

υπολογιστικής εκτίμησης. Και πάλι δεν παρατηρήθηκαν σημαντικές γραμμικές 

συσχετίσεις παρά μόνο μια μικρή θετική σχέση και σημαντική, σε επίπεδο 

σημαντικότητας 0.05, μεταξύ των επιδόσεων στα έργα εκτίμησης μήκους με 

μεταβλητή τη χωρική διάσταση και των προβλημάτων υπολογιστικής εκτίμησης που 

αφορούσαν στην πράξη του πολλαπλασιασμού (r=0.240
*
)  (πίνακας 31). 

 

Πίνακας 31: Συσχέτιση επιδόσεων για τις μεταβλητές πλαισίου παρουσίασης εκτίμησης 

μήκους με τυπικές μονάδες και υπολογιστικής εκτίμησης 

 Πολλαπλα- 

σιασμός 

Διαίρεση Ακέραιοι Δεκαδικοί Ακέραιος 

και 

Δεκαδικός 

Διεύθυνση r=-0.144 

p=0.201 

r=0.116 

p=0.307 

r=-0.068 

p=0.546 

r=0.077 

p=0.501 

r=-0.027 

p=0.815 

Φόντο 

παρουσία-

σης 

r=-0.07 

p=0.537 

r=0.129 

p=0.258 

r=-0.082 

p=0.469 

r=0.127 

p=0.265 

r=0.059 

p=0.603 

Χωρική 

Διάσταση 
r=0.240

*
 

p=0.033 

r=0.018 

p=0.878 

r=0.164 

p=0.148 

r=0.134 

p=0.239 

r=0.028 

p=0.807 
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Παρουσία ή 

μη 

r=0.106 

p=0.348 

r=0.064 

p=0.575 

r=0.173 

p=0.124 

r=0.080 

p=0.482 

r=-0.029 

p=0.799 

 

Για τη συσχέτιση επιδόσεων όλων των μεταβλητών εκτίμησης μήκους, όταν η 

εκτίμηση έγινε με μη τυπικές μονάδες μέτρησης με τις μεταβλητές της 

υπολογιστικής εκτίμησης, δεν παρατηρήθηκαν σημαντικές γραμμικές συσχετίσεις  

(πίνακας 32). 

 

Πίνακας 32: Συσχέτιση επιδόσεων για τις μεταβλητές πλαισίου παρουσίασης εκτίμησης 

μήκους με μη τυπικές μονάδες  και υπολογιστικής εκτίμησης 

 Πολλαπλα-

σιασμός 

Διαίρεση Ακέραιοι Δεκαδικοί Ακέραιος 

και 

Δεκαδικός 

Διεύθυνση r=0.125 

p=0.273 

r=-0.129 

p=0.256 

r=0.046 

p=0.686 

r=-0.006 

p=0.956 

r=-0.079 

p=0.487 

Φόντο 

παρουσία-

σης 

r=0.095 

p=0.407 

r=-0.136 

p=0.234 

r=0.067 

p=0.558 

r=0.024 

p=0.834 

r=-0.155 

p=0.174 

Χωρική 

Διάσταση 

r=0.084 

p=0.463 

r=0.160 

p=0.160 

r=0.063 

p=0.579 

r=0.105 

p=0.355 

r=0.170 

p=0.133 

 

Η επανάληψη του ελέγχου συσχετίσεων για τα αντικείμενα μικρού μήκους 

ενίσχυσε την ήδη παρατηρούμενη μικρή θετική σχέση μεταξύ των επιδόσεων στα 

έργα εκτίμησης μήκους με μεταβλητή τη χωρική διάσταση και των προβλημάτων 

υπολογιστικής εκτίμησης που αφορούσαν στην πράξη του πολλαπλασιασμού 

(r=0.254
*
) (πίνακας 33). 

 

Πίνακας 33: Συσχέτιση επιδόσεων για τις μεταβλητές πλαισίου παρουσίασης εκτίμησης 

αντικειμένων μικρού μήκους  και υπολογιστικής εκτίμησης 

 Πολλαπλα-

σιασμός 

Διαίρεση Ακέραιοι Δεκαδικοί Ακέραιος 

και 

Δεκαδικός 

Διεύθυνση r=0.021 

p=0.850 

r=0.053 

p=0.643 

r=0.080 

p=0.481 

r=-0.007 

p=0.952 

r=0.009 

p=0.934 
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Φόντο 

παρουσία-

σης 

r=0.002 

p=0.984 

r=-0.122 

p=0.286 

r=-0.012 

p=0.919 

r=-0.064 

p=0.575 

r=-0.096 

p=0.398 

Χωρική 

Διάσταση 
r=0.254

*
 

p=0.024 

r=0.052 

p=0.650 

r=0.198 

p=0.080 

r=0.178 

p=0.116 

r=0.024 

p=0.831 

Παρουσία ή 

μη 

r=0.050 

p=0.664 

r=-0.047 

p=0.683 

r=0.053 

p=0.643 

r=0.027 

p=0.816 

r=-0.086 

p=0.454 

 

Η συσχέτιση επιδόσεων όλων των μεταβλητών εκτίμησης μήκους, όταν η 

εκτίμηση αφορούσε αντικείμενα μεγάλου μήκους με τις μεταβλητές της 

υπολογιστικής εκτίμησης, έδειξε ότι  υπάρχει μια σημαντική θετική και ασθενής 

συσχέτιση των επιδόσεων εκτίμησης μήκους στα έργα παρουσίας ή μη με τις 

επιδόσεις στα προβλήματα υπολογιστικής εκτίμησης όταν σε αυτά εμπλέκονται 

ακέραιοι αριθμοί (r=0.227
*
). Επιπλέον, βρέθηκε μια ασθενής και οριακά μη 

σημαντική συσχέτιση των επιδόσεων φόντου παρουσίασης με τις επιδόσεις στα 

προβλήματα υπολογιστικής εκτίμησης με δεκαδικούς αριθμούς. Για όλα τα υπόλοιπα 

ζεύγη επιδόσεων δεν παρατηρήθηκαν σημαντικές γραμμικές συσχετίσεις (πίνακας 

34).  

 

Πίνακας 34: Συσχέτιση επιδόσεων για τις μεταβλητές πλαισίου παρουσίασης εκτίμησης 

αντικειμένων μεγάλου  μήκους  και υπολογιστικής εκτίμησης 

 Πολλαπλα- 

σιασμός 

Διαίρεση Ακέραιοι Δεκαδικοί Ακέραιοι 

και 

Δεκαδικοί 

Διεύθυνση r=-0.017 

p=0.879 

r=-0.057 

p=0.619 

r=-0.073 

p=0.520 

r=0.074 

p=0.519 

r=-0.085 

p=0.456 

Φόντο 

παρουσία-

σης 

r=0.042 

p=0.713 

r=0.113 

p=0.324 

r=0.006 

p=0.961 
r=0.222 

p=0.050 

r=0.009 

p=0.940 

Χωρική 

Διάσταση 

r=0.082 

p=0.471 

r=0.134 

p=0.239 

r=0.038 

p=0.736 

r=0.071 

p=0.535 

r=0.181 

p=0.107 

Παρουσία ή 

μη 

r=0.129 

p=0.254 

r=0.154 

p=0.174 
r=0.227* 

p=0.043 

r=0.104 

p=0.361 

r=0.051 

p=0.654 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 : ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

 

4.1  Η εκτίμηση μήκους 

Η παρούσα έρευνα είχε σκοπό να εξετάσει την ικανότητα εκτίμησης μήκους και 

υπολογιστικής εκτίμησης σε μαθητές της Β γυμνασίου λαμβάνοντας υπόψιν όλους 

τους παράγοντες που επηρεάζουν αυτά τα δύο είδη εκτιμήσεων. Με βάση τα 

αποτελέσματα των επιδόσεων που καταγράφηκαν από τους μαθητές του δείγματος 

έγινε επιπλέον ανάλυση προκειμένου να διαπιστωθεί τυχόν συσχέτιση αυτών των 

επιδόσεων με τους παράγοντες  που καθορίζουν τις επιδόσεις  τους στην εκτίμηση 

μήκους και στην υπολογιστική εκτίμηση. Παρόλο που προέκυψαν σημαντικά 

συμπεράσματα από την έρευνα, κάποιοι περιορισμοί της δεν μπορούν να αγνοηθούν. 

Το δείγμα της έρευνας δεν είναι αρκετά μεγάλο, όπως επίσης και ο περιορισμός της 

μιας μόνο σχολικής μονάδας στην οποία υλοποιήθηκε η έρευνα δεν δίνει μεγάλα 

περιθώρια, ώστε να γενικευτούν τα συμπεράσματά της. 

Αναφορικά με τη συνολική επίδοσή τους στα έργα εκτίμησης μήκους, αυτή 

κρίθηκε φτωχή, καθώς ο μέσος όρος επίδοσης όλων των μαθητών της Β Γυμνασίου 

καταγράφηκε στην τιμή Μ=0.38. Έτσι, επιβεβαιώθηκε η αρχική υπόθεση της έρευνας 

η οποία στηρίχθηκε σε προγενέστερες μελέτες (Jones et al., 2012; Desli & Giakoumi, 

2018).  

Επιπλέον,  επιβεβαιώθηκε ότι η επίδοση των μαθητών στα έργα εκτίμησης μήκους 

επηρεάζεται από τις μεταβλητές του πλαισίου παρουσίασης του αντικειμένου 

(Jones et al., 2012; Desli & Giakoumi, 2018). Ειδικότερα, υπάρχουν διαφορές 

επιδόσεων μεταξύ των έργων «διεύθυνσης» παρουσίασης του αντικειμένου 

(οριζόντια ή κατακόρυφη διεύθυνση), «φόντου παρουσίασης» (αντικείμενο σε λευκό 

φόντο ή σε τετραγωνισμένο μοτίβο), «χωρικής διάστασης» του αντικειμένου 

(αντικείμενο δύο ή τριών διαστάσεων) και «παρουσίας ή μη» (εύρεση και σχεδιασμός 

αντικειμένου με καθορισμένο μήκος). Διαπιστώθηκε ότι οι μαθητές αποδίδουν 

καλύτερα στα έργα διεύθυνσης, ενώ τις πιο χαμηλές επιδόσεις σημειώνουν στα 

έργα χωρικής διάστασης.  Η συσχέτιση των επιδόσεων έδειξε ότι οι καλοί εκτιμητές 

μήκους εμφανίζουν πολύ καλές επιδόσεις στα έργα «φόντου παρουσίασης» (r=0.86
**

) 

αλλά και στα έργα «διεύθυνσης» (r=0.79
**

). Υπάρχει επίσης μια μέτρια συσχέτιση 

της συνολικής επίδοσης στην εκτίμηση μήκους με την επίδοση στα έργα «χωρικής 

διάστασης». Οι καλοί εκτιμητές μήκους είναι αρκετά καλοί στα έργα χωρικής 

διάστασης (r=0.67
**

). Το εύρημα αυτό συμφωνεί εν μέρει με την αρχική μας υπόθεση 
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που βασίστηκε σε  παλαιότερες έρευνες και σύμφωνα με τις οποίες οι καλοί εκτιμητές 

είναι συνήθως άτομα που έχουν δεξιότητες χωρικής διάστασης (Jones et al., 2012; 

Hogan & Brezinski, 2003; Desli & Giakoumi, 2018). Συγκεκριμένα, για κάθε μια από 

τις παραπάνω μεταβλητές βρέθηκε ότι η επίδοση των μαθητών διέφερε αναφορικά με 

τις τιμές που δόθηκαν σε αυτές χωρίς όμως αυτή η διαφορά να κρίνεται σημαντική 

(Jones et al., 2012).  

Επιπλέον, βρέθηκε ότι η συνολική επίδοση των μαθητών στην εκτίμηση μήκους 

είναι σημαντικά καλύτερη, όταν οι μαθητές εκτιμούν με χρήση μη τυπικών μονάδων 

μέτρησης και το εύρημα αυτό συμφωνεί με την αρχική μας υπόθεση αλλά και με 

προηγούμενες έρευνες (Joram et al., 2005; Jones et al., 2012; Desli & Giakoumi, 

2018).    

Η έρευνα υπέθεσε ότι οι μαθητές σημειώνουν καλύτερες επιδόσεις στα έργα 

μικρού μήκους και τα αποτελέσματα της έρευνας επιβεβαίωσαν την υπόθεση αυτή 

(Forrester & Shire, 1994; Desli & Giakoumi, 2018). Φάνηκε ότι, όταν ένα 

αντικείμενο έχει μικρό μήκος επιτρέπει στον εκτιμητή την καλύτερη εποπτεία του και 

συνεπώς οδηγεί σε ασφαλέστερες και πιο ακριβείς εκτιμήσεις ως προς το μήκος τους. 

Θα μπορούσε και πάλι η έρευνα να αποδώσει τις καλύτερες επιδόσεις στο δεδομένο 

ότι τα μικρότερα αντικείμενα απαιτούν και λιγότερες επαναλήψεις των μονάδων 

μέτρησης και επομένως λιγότερα λάθη κατά την εκτίμηση. Αυτό αποτελεί μια 

υπόθεση η οποία δεν μπορεί να επιβεβαιωθεί από τα δεδομένα της έρευνας, καθώς 

αυτή δεν εξέτασε τις στρατηγικές που ακολούθησαν οι μαθητές, αλλά περιορίστηκε 

στην εξέταση των επιδόσεων. Μια μελλοντική έρευνα θα μπορούσε να επεκταθεί και 

στις στρατηγικές προκειμένου να οδηγήσει σε ασφαλή συμπεράσματα. 

Αναφορικά με τις επιδόσεις στα έργα διεύθυνσης, οι μαθητές σημείωσαν λίγο 

καλύτερες επιδόσεις στα έργα κατακόρυφης διάταξης σε σχέση με τα έργα οριζόντιας 

διάταξης χωρίς ωστόσο αυτή η διαφορά των επιδόσεων να κρίνεται σημαντική (Jones 

et al., 2012). Εξετάζοντας τις επιδόσεις αυτές σε σχέση με το είδος των μονάδων 

μέτρησης βρέθηκε ότι, όταν εκτιμούν με μη τυπικές μονάδες, εκτιμούν με 

μεγαλύτερη ακρίβεια στα αντικείμενα κατακόρυφης διάταξης, ενώ όταν 

χρησιμοποιούν τυπικές μονάδες μέτρησης, τα καταφέρνουν καλύτερα στα 

αντικείμενα οριζόντιας διάταξης. Μια επιπλέον διαπίστωση που προκύπτει από τα 

αποτελέσματα της έρευνας είναι ότι οι μαθητές, για τα αντικείμενα κατακόρυφης και 

οριζόντιας διάταξης εκτιμούν καλύτερα, όταν χρησιμοποιούν μη τυπικές μονάδες 

μέτρησης επιβεβαιώνοντας την αρχική υπόθεση και για τις δύο τιμές της μεταβλητής 
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«διεύθυνση».  Η σύγκριση των επιδόσεων σε σχέση με το μέγεθος του αντικειμένου 

οδηγεί στο συμπέρασμα ότι όταν το αντικείμενο είναι μικρού μήκους, τότε οι μαθητές 

αποδίδουν καλύτερα στα έργα κατακόρυφης διάταξης, ενώ όταν το αντικείμενο είναι 

μεγάλου μήκους, τότε αποδίδουν καλύτερα στα έργα οριζόντιας διάταξης. 

Στις εκτιμήσεις αντικειμένων κατά τις οποίες εξετάστηκε η μεταβλητή «φόντου 

παρουσίασης» παρατηρήθηκαν καλύτερες επιδόσεις στην εκτίμηση μήκους, όταν το 

αντικείμενο παρουσιάστηκε σε λευκό φόντο σε σχέση με την παρουσίαση του 

αντικειμένου σε τετραγωνισμένο  μοτίβο χωρίς να κρίνεται σημαντική αυτή η 

διαφορά. Για το είδος των μονάδων μέτρησης που χρησιμοποιήθηκε για κάθε τιμή 

της μεταβλητής αυτή βρέθηκε ότι τόσο στα έργα λευκού φόντου όσο και στα έργα 

που παρουσιάστηκαν σε τετραγωνισμένο μοτίβο σημείωσαν υψηλότερες επιδόσεις, 

όταν χρησιμοποίησαν μη τυπικές μονάδες μέτρησης. Το συμπέρασμα αυτό ενισχύει 

την αρχική υπόθεση ότι οι επιδόσεις είναι καλύτερες, όταν γίνονται με μη τυπικές 

μονάδες μέτρησης. Θέτοντας ως επιπλέον κριτήριο το μέγεθος του αντικειμένου 

διαπιστώθηκε ότι και στα έργα μικρού αλλά και μεγάλου μήκους η επίδοση είναι 

καλύτερη, όταν το αντικείμενο παρουσιάζεται σε λευκό φόντο. Σε κάθε περίπτωση, 

το τετραγωνισμένο μοτίβο μειώνει την επίδοση των μαθητών στην εκτίμηση μήκους. 

Για τα έργα χωρικής διάστασης, σημαντική ήταν η διαφορά επιδόσεων στο μήκος 

αντικειμένων δύο διαστάσεων σε σχέση με το μήκος τρισδιάστατων αντικειμένων. 

Παρατηρήθηκε ότι οι μαθητές τα καταφέρνουν καλύτερα, όταν το μήκος του 

εκτιμώμενου αντικειμένου παρουσιάζεται στις δύο διαστάσεις του με τη μορφή 

εικόνας σε επίπεδο χαρτόνι. Όλα τα παραπάνω ευρήματα έρχονται προς ενίσχυση και 

επιβεβαίωση αντίστοιχων ευρημάτων παλαιότερων ερευνών (Jones et al., 2012). 

Διαπιστώθηκε ότι οι επιδόσεις στα έργα χωρικής διάστασης διαφέρουν ως προς το 

είδος των μονάδων μέτρησης. Έτσι, οι μαθητές τα καταφέρνουν καλύτερα όταν 

χρησιμοποιούν μη τυπικές μονάδες μέτρησης είτε το αντικείμενο είναι δύο 

διαστάσεων είτε τριών διαστάσεων. Επίσης, τόσο στα αντικείμενα μικρού μήκους 

όσο και στα αντικείμενα μεγάλου μήκους αποδίδουν καλύτερα στις εκτιμήσεις 

μήκους αντικειμένων που εμφανίζονται σε δισδιάστατη μορφή. Επομένως, το 

μέγεθος των εκτιμώμενων αντικειμένων δεν επηρέασε τις επιδόσεις στις δυο τιμές 

της μεταβλητής «χωρική διάσταση». 

Στην παρούσα έρευνα εξετάστηκαν οι επιδόσεις των μαθητών της Β Γυμνασίου σε 

έργα εκτίμησης μήκους θέτοντας ως μια επιπλέον μεταβλητή την παρουσία ή μη του 

εκτιμώμενου αντικειμένου. Στα έργα αυτά ζητήθηκε είτε να σχεδιάσουν ένα 
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αντικείμενο είτε να εντοπίσουν ένα αντικείμενο όταν το μήκος του είναι από πριν 

καθορισμένο. Συμπέρανε ότι οι μαθητές παρουσιάζουν  πολύ χαμηλές επιδόσεις στα 

έργα «παρουσίας ή μη» αντικειμένου και ιδιαίτερα, όταν πρόκειται να εντοπίσουν ένα 

αντικείμενο το οποίο βρίσκεται μέσα στο άμεσο περιβάλλον τους. Το εύρημα αυτό 

ήρθε προς ενίσχυση ευρημάτων προηγούμενων ερευνών (Desli & Giakoumi, 2018). 

Ενισχύθηκε η πεποίθηση ότι, οι μαθητές τα καταφέρνουν καλύτερα όταν πρόκειται να 

οικοδομήσουν κάτι εξαρχής παρά να το αναζητήσουν μεταξύ των διαθέσιμων 

αντικειμένων. Στα έργα αυτά δεν έγινε μελέτη επίδοσης για το είδος των μονάδων 

μέτρησης. Όλες οι εκτιμήσεις κλήθηκαν να γίνουν από τους μαθητές 

χρησιμοποιώντας τυπική μονάδα μέτρησης και συγκεκριμένα τα εκατοστά. Οι 

‘νοερές’ αναπαραστάσεις των μονάδων μέτρησης που έχουν οι εκτιμητές 

προέρχονται από την εμπειρία τους μέσα από την καθημερινή τους ζωή και κατέχουν 

σημαντική θέση στην ακρίβεια εκτίμησης (Jones et al., 2005). Η εξέταση των 

επιδόσεων σε σχέση με το μήκος των αντικειμένων έδειξε ότι οι επιδόσεις των 

μαθητών στα έργα εύρεσης ενός αντικειμένου με δοσμένο μήκος είναι καλύτερες 

όταν πρόκειται για αντικείμενα μεγάλου μήκους, ενώ οι επιδόσεις στα έργα 

σχεδίασης αντικειμένου είναι καλύτερες στα έργα μικρού μήκους. Το εύρημα αυτό 

συμφωνεί εν μέρει με το γενικότερο συμπέρασμα επίδοσης στην εκτίμηση μήκους και 

σύμφωνα με το οποίο οι επιδόσεις είναι καλύτερες στα αντικείμενα μικρού μήκους.  

 

4.2  Η υπολογιστική εκτίμηση 

Όσον αφορά τις επιδόσεις των μαθητών στα έργα εκτίμησης υπολογισμών η 

αξιολόγησή τους έγινε μέσα από λεκτικά προβλήματα. Τα αποτελέσματα οδηγούν 

στο συμπέρασμα ότι αυτές οι επιδόσεις κρίνονται μέτριες και το εύρημα αυτό 

ενίσχυσε συμπεράσματα προηγούμενων ερευνών (Tsao & Pan, 2013). Αξίζει να 

σημειωθεί ότι η πλειοψηφία των προγενέστερων ερευνών δεν περιορίστηκε στην 

αξιολόγηση της επίδοσης των μαθητών σε προβλήματα εκτίμησης υπολογισμών, 

αλλά εστίασε κυρίως στις στρατηγικές που χρησιμοποιούν οι μαθητές κατά την 

διαδικασία εκτίμησης. Επιπλέον, ένας αξιόλογος αριθμός ερευνών εξέτασε την 

επίδραση που ασκεί η διδασκαλία των στρατηγικών εκτίμησης και κατά πόσο αυτή η 

διδασκαλία επηρεάζει τις επιδόσεις των μαθητών (Anestakis & Lemonidis, 2014). 

Επιπλέον, η ανάλυση των αποτελεσμάτων αναφορικά με τις ‘πράξεις 

υπολογισμών’ οδηγεί στο συμπέρασμα ότι οι μαθητές τα καταφέρνουν καλύτερα 
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στην πράξη της διαίρεσης έναντι του πολλαπλασιασμού χωρίς όμως να κρίνονται 

σημαντικές οι διαφορές των επιδόσεών τους. Το συμπέρασμα αυτό δεν συμφωνεί με 

την αρχική υπόθεση της έρευνας παρόλο που στηρίχθηκε σε παρελθοντικές έρευνες   

(Tsao & Pan, 2013; Bana & Dolma, 2004). Στην παρούσα έρευνα, το αποτέλεσμα 

αυτό μπορεί να ερμηνευθεί με το φαινόμενο της προκατάληψης φυσικού αριθμού 

(Christou, 2015). Οι μαθητές σημείωσαν εξαιρετικά χαμηλές επιδόσεις στον 

πολλαπλασιασμό 78,32·0,26 δίνοντας απαντήσεις μεγαλύτερες του παράγοντα 78,32. 

Έχουν βαθιά ριζωμένη μέσα τους την αίσθηση ότι ο πολλαπλασιασμός είναι μια 

πράξη προσθήκης και συνεπώς θα δώσει ένα αποτέλεσμα μεγαλύτερο από τους 

παράγοντές του. Η συσχέτιση των επιδόσεων στο σύνολο των έργων υπολογιστικής 

εκτίμησης με τα έργα πολλαπλασιασμού οδηγεί στο συμπέρασμα ότι οι καλοί 

εκτιμητές στα λεκτικά προβλήματα υπολογισμών είναι σε θέση να κάνουν καλές 

εκτιμήσεις στα προβλήματα διαίρεσης. Εξίσου καλές όμως είναι και οι επιδόσεις των 

καλών εκτιμητών στα προβλήματα πολλαπλασιασμού. Αυτό έρχεται σε αντίθεση με 

την αρχική μας υπόθεση ότι οι καλοί εκτιμητές υπολογισμών τα καταφέρνουν 

καλύτερα, όταν πρόκειται για προβλήματα πολλαπλασιασμού. Ωστόσο, 

αποδεικνύεται ότι το είδος της πράξης επηρεάζει τις επιδόσεις των μαθητών στα 

προβλήματα υπολογιστικής εκτίμησης (Lemonidis & Kaimakami, 2013). Επιπλέον, ο 

έλεγχος συσχετίσεων έδειξε ότι οι μαθητές που σημειώνουν υψηλές επιδόσεις στις 

υπολογιστικές εκτιμήσεις με την πράξη της διαίρεσης έχουν μέτριες επιδόσεις, όταν 

καλούνται να εκτιμούν αποτελέσματα προβλημάτων στα οποία απαιτείται η χρήση 

του πολλαπλασιασμού.  

Επιπρόσθετα, η έρευνα έδωσε συμπεράσματα που αφορούσαν τις επιδόσεις των 

μαθητών στα προβλήματα υπολογιστικής εκτίμησης θέτοντας ως παράγοντα επιρροής 

των αποτελεσμάτων το είδος των αριθμών που χρησιμοποιήθηκαν στα λεκτικά 

προβλήματα. Οι μαθητές της Β Γυμνασίου εμφανίζουν καλύτερες επιδόσεις, όταν το 

πρόβλημα εμπεριέχει συνδυασμό μεταξύ ακέραιου και δεκαδικού. Επιβεβαιώνεται ότι 

το είδος των αριθμών επηρεάζει τις επιδόσεις των μαθητών στα προβλήματα 

υπολογιστικής εκτίμησης. Αυτό έχει διαπιστωθεί και σε προηγούμενες έρευνες με 

διαφορετικά δείγματα όπως, οι υποψήφιοι δάσκαλοι (Lemonidis, Mouratoglou, & 

Pnevmatikos, 2014), οι μαθητές 5
ου

 επιπέδου (Tsao & Pan, 2013) αλλά και οι μαθητές 

ανώτερης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (Bana & Dolma, 2004). Ωστόσο, δεν 

επιβεβαιώνεται η υπόθεση ότι οι μαθητές μπορούν να αποδώσουν καλύτερα όταν 

κάνουν πράξεις μεταξύ ακεραίων. Το εύρημα αυτό θα μπορούσε να ερμηνευτεί από 
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δύο ενδεχόμενα. Πρώτον, οι ακέραιοι αριθμοί ήταν διψήφιοι και τριψήφιοι και 

πιθανών το μέγεθός τους να επηρέασε αρνητικά την απόδοσή τους. Δεύτερον, η 

βιβλιογραφία αναφέρει τη στρογγυλοποίηση ως ευρέως γνωστή και πιο συχνή ως 

προς τη χρήση της στρατηγική υπολογιστικών εκτιμήσεων. Η στρογγυλοποίηση των 

δεκαδικών αριθμών έδωσε μονοψήφιους αριθμούς και προφανώς οι μαθητές 

οδηγήθηκαν πιο εύκολα σε σωστές εκτιμήσεις. Μια έρευνα του μέλλοντος θα 

μπορούσε να σχεδιαστεί έτσι ώστε να αποφύγει τα δύο μη αναμενόμενα ευρήματα ως 

προς τις πράξεις και το είδος των αριθμών. 

Το γεγονός ότι οι μαθητές απέδωσαν καλύτερα στις πράξεις διαίρεσης αλλά και 

στην κατηγορία ακέραιος με δεκαδικό αριθμό, θα μπορούσε να αιτιολογηθεί από τους 

ίδιους τους αριθμούς που εμπλέκονταν στα προβλήματα. Προφανώς, οι μαθητές 

χρησιμοποίησαν την πιο γνωστή τους στρατηγική εκτίμησης, την στρογγυλοποίηση, η 

οποία τους επέτρεψε να οδηγηθούν με ευκολία σε μονοψήφιους αριθμούς και να 

εξάγουν ένα σωστό αποτέλεσμα υπολογιστικής εκτίμησης (Lemonidis, Mouratoglou, 

& Pnevmatikos, 2014).  

 

4.3  Η συσχέτιση των επιδόσεων εκτίμησης μήκους και υπολογιστικής εκτίμησης 

Η επεξεργασία των δεδομένων που προέκυψαν από την επίδοση του τεστ  

κατέδειξε ότι παρατηρείται σημαντική διαφορά επιδόσεων ανάμεσα στην εκτίμηση 

μήκους και την υπολογιστική εκτίμηση  για τους μαθητές της Β Γυμνασίου. Παρόλο 

που αυτές οι επιδόσεις και στα δύο είδη εκτίμησης είναι χαμηλές, η ικανότητα 

υπολογιστικής εκτίμησης είναι καλύτερη από την ικανότητα εκτίμησης μήκους. Ο 

έλεγχος πρόσημου της διαφοράς των επιδόσεων έδειξε ότι 49 από τους 80 μαθητές 

σημείωσαν καλύτερες επιδόσεις στα προβλήματα υπολογιστικής εκτίμησης και μόνο 

2 μαθητές είχαν τις ίδιες επιδόσεις στα δύο είδη εκτίμησης.  

Ένα πρόσθετο συμπέρασμα που προέκυψε από την ανάλυση των δεδομένων είναι 

ότι μεταξύ των επιδόσεων στην εκτίμηση μήκους και στην υπολογιστική εκτίμηση 

δεν υπάρχει στατιστική συσχέτιση. Οι καλές επιδόσεις στο ένα είδος εκτίμησης δεν 

συνεπάγονται τις εξίσου καλές επιδόσεις στο άλλο είδος. Αυτό οδηγεί στο 

συμπέρασμα ότι αυτά τα δύο είδη εκτίμησης απαιτούν διαφορετικές ικανότητες και 

δεξιότητες από τον εκτιμητή επιβεβαιώνοντας προγενέστερες έρευνες (Sowder, 

1992a, όπ. αναφ. στο Hogan & Brezinski, 2003). 
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Η συσχέτιση των επιδόσεων ανάμεσα στις επιδόσεις στα έργα εκτίμησης μήκους 

και στην υπολογιστική εκτίμηση αναφορικά με τις πράξεις έδειξε ότι δεν υπάρχει 

συσχέτιση τόσο με την πράξη του πολλαπλασιασμού όσο και με την πράξη της 

διαίρεσης. Οι καλοί εκτιμητές μήκους δεν οδηγούν σε ασφαλή συμπεράσματα για την 

ικανότητά τους στην υπολογιστική εκτίμηση με την πράξη του πολλαπλασιασμού 

ούτε με την πράξη της διαίρεσης. Αυτό για το οποίο η έρευνα θα μπορούσε να 

αποφανθεί είναι ότι υπάρχει μια μέτρια θετική συσχέτιση μεταξύ των επιδόσεων στις 

πράξεις πολλαπλασιασμού και των επιδόσεων στις πράξεις της διαίρεσης, η οποία 

όμως δεν συνδέεται με την ικανότητα εκτίμησης μήκους.  

Τα αποτελέσματα της έρευνας επέτρεψαν τον έλεγχο της συσχέτισης ανάμεσα στις 

επιδόσεις εκτίμησης μήκους και τις επιδόσεις υπολογιστικής εκτίμησης αναφορικά με 

το είδος των αριθμών που χρησιμοποιήθηκαν στα λεκτικά προβλήματα. Κατέστη 

σαφές ότι και πάλι δεν υπάρχει κάποιο είδος συσχέτισης, όταν η υπολογιστική 

εκτίμηση αφορά σε πράξεις είτε μεταξύ δύο ακέραιων αριθμών είτε μεταξύ δύο  

δεκαδικών είτε ανάμεσα σε έναν ακέραιο και έναν δεκαδικό αριθμό. Ωστόσο, τα 

αποτελέσματα της παρούσας έρευνας οδηγούν στο συμπέρασμα ότι υπάρχει μια 

μικρή θετική σχέση αλλά στατιστικά μη σημαντική, ανάμεσα στην επίδοση 

εκτίμησης μήκους και στην επίδοση υπολογιστικής εκτίμησης, όταν οι πράξεις 

αφορούν δύο δεκαδικούς αριθμούς.  

Η εξέταση της πιθανής συσχέτισης ανάμεσα στις επιδόσεις στα προβλήματα 

υπολογιστικής εκτίμησης με τις μεταβλητές του πλαισίου παρουσίασης των 

αντικειμένων προς εκτίμηση μήκους έδειξε ότι υπάρχει μια μικρή και στατιστικά μη 

σημαντική θετική συσχέτιση με τα έργα χωρικής διάστασης, ενώ για τις άλλες τρεις 

μεταβλητές (διεύθυνση, φόντο παρουσίασης και παρουσία ή μη του αντικειμένου) 

δεν παρατηρήθηκε κάποιο είδος συσχέτισης. Επιπλέον, η συσχέτιση των επιδόσεων 

στα προβλήματα υπολογιστικής εκτίμησης με τις επιδόσεις στα έργα εκτίμησης 

μήκους αναφορικά με το είδος των μονάδων μέτρησης έδειξε ότι δεν υπάρχει κάποια 

συσχέτιση. Οι καλές επιδόσεις στα έργα υπολογιστικής εκτίμησης δεν προϋποθέτουν 

εξίσου καλές επιδόσεις στην εκτίμηση μήκους με τυπικές μονάδες αλλά ούτε και με 

μη τυπικές. Τα ίδια συμπεράσματα μη ύπαρξης συσχέτισης προέκυψαν από τη 

σύγκριση των επιδόσεων ανάμεσα στα προβλήματα υπολογιστικής εκτίμησης και στα 

έργα εκτίμησης μήκους αναφορικά με το μέγεθος του εκτιμώμενου αντικείμενου.  
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Η παρούσα έρευνα προσέγγισε τις διαφορές επιδόσεων δίνοντας πιθανές εξηγήσεις 

οι οποίες όμως δεν μπορούν να διατυπωθούν με βεβαιότητα καθώς τα αποτελέσματά 

της δεν το επιτρέπουν. Έτσι, εστιάζοντας στις ικανότητες και δεξιότητες που 

απαιτούν τα δύο είδη εκτίμησης διατυπώνονται οι παρακάτω ισχυρισμοί:     

Είναι δεδομένο ότι από τα πρώτα μαθητικά χρόνια στο δημοτικό και κατά τη 

διάρκεια της υποχρεωτικής εκπαίδευσης οι μαθητές έρχονται αρκετές φορές 

αντιμέτωποι με καθήκοντα εκτίμησης. Άλλωστε, η εξοικείωση των μαθητών στην 

εκτίμηση ανήκει στους στόχους του αναλυτικού προγράμματος και τα σχολικά 

εγχειρίδια θέτουν συχνά τους μαθητές μπροστά σε ένα πρόβλημα εκτίμησης. Ωστόσο, 

παρατηρείται ότι τα καθήκοντα εκτίμησης αφορούν κυρίως σε υπολογισμούς και 

λιγότερο στο μήκος αντικειμένου. Στο πλαίσιο των στόχων του αναλυτικού 

προγράμματος οι μαθητές καλούνται πολύ συχνά να εκτιμήσουν το αποτέλεσμα ενός 

προβλήματος ή μιας πράξης πριν κάνουν τον ακριβή υπολογισμό είτε νοερά είτε 

εφαρμόζοντας τους γνωστούς αλγόριθμους με χαρτί και μολύβι. Επιπλέον, η 

υπολογιστική εκτίμηση βρίσκει πολύ συχνά εφαρμογή στην καθημερινότητα ενός 

ατόμου βελτιώνοντας την εμπειρία του σε αυτό το είδος εκτίμησης. Η εκτίμηση 

μήκους αναπτύσσεται στον άξονα γνωστικού περιεχομένου που αφορά στη 

γεωμετρία. Ειδικότερα, η έννοια του μήκους και της μέτρησης μήκους εισάγεται στην 

Α και Β τάξη του δημοτικού σχολείου (Δ.Ε.Π.Π.Σ., 2003). Όμως, για πολλούς 

μαθητές, η γεωμετρία αποτελεί ένα δύσκολο κομμάτι της μαθηματικής τους 

εκπαίδευσης. Αρκετοί από αυτούς έχουν παγιώσει μια προκατάληψη για τον υψηλό 

βαθμό δυσκολίας της γεωμετρίας σε σχέση με την αριθμητική για τις πρώτες τάξεις 

της υποχρεωτικής εκπαίδευσης και την άλγεβρα για τις μεγαλύτερες τάξεις 

(Γυμνάσιο). Το δεδομένο αυτό δίνει κάποια περιθώρια δικαιολόγησης των καλύτερων 

επιδόσεων στην υπολογιστική εκτίμηση έναντι εκτίμησης μήκους καθώς η πρώτη 

αποτελεί μέρος των γνωστικών στόχων της αριθμητικής ενώ η δεύτερη είναι μέρος 

των γνωστικών στόχων της γεωμετρίας.   

Οι καλές επιδόσεις στην υπολογιστική εκτίμηση συνδέονται με ένα σύνολο 

γνωστικών δεξιοτήτων καθώς και με την ανεπτυγμένη αίσθηση του αριθμού (Segovia 

& Castro, 2009). Οι καλοί εκτιμητές υπολογισμών είναι αυτοί οι οποίοι μπορούν να 

μεταφράζουν σωστά ένα λεκτικό πρόβλημα σε μια μαθηματική σχέση ή πράξη. Η 

ικανότητα αυτή δεν φαίνεται να συνδέετε άμεσα με την καλή επίδοση στην εκτίμηση 

μήκους. Οι εκτιμητές μήκους καλούνται να μεταφράσουν μια οπτική αναπαράσταση - 

εικόνα σε έναν αριθμό ενώ οι εκτιμητές υπολογισμών καλούνται να μεταφράσουν μια 
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πρόταση μαθηματικού περιεχομένου αρχικά σε μια αριθμητική σχέση και έπειτα σε 

έναν αριθμό (Siegler & Booth, 2005). Πρόκειται για διαφορετικού είδους 

αναπαραστάσεις και επομένως οι επιδόσεις δεν είναι απαραίτητα εξίσου καλές.  

Επιπλέον, όσοι σημειώνουν καλές επιδόσεις στην υπολογιστική εκτίμηση μπορούν 

να κατανοήσουν τις διαφορετικές αναπαραστάσεις της ίδιας αριθμητικής ποσότητας 

καθώς αυτή η ικανότητα είναι μέρος της αίσθησης του αριθμού (Segovia & Castro, 

2009). Μπορούν να μετατρέψουν με ευχέρεια έναν δεκαδικό μικρότερο ή και 

μεγαλύτερο της μονάδας σε ένα κλασματικό αριθμό έτσι ώστε να εκτελέσουν με 

σχετική ακρίβεια και ορθότητα έναν νοερό υπολογισμό και έπειτα να αποδώσουν μια 

τιμή στην εκτίμηση η οποία θα είναι στα πλαίσια της επιτυχίας. Οι καλοί εκτιμητές 

μήκους χαρακτηρίζονται από την ικανότητά τους να χειρίζονται με ευκολία και 

σωστά τις μονάδες μέτρησης καθώς και τα πολλαπλάσια και τις υποδιαιρέσεις τους 

(Joram, Subrahmanyam & Gelman, 1998). Ο εκτιμητής για να μπορέσει να 

χρησιμοποιήσει σωστά την διαφορετική αναπαράσταση των μονάδων μέτρησης, για 

παράδειγμα το 1 μέτρο σε 100 εκατοστά, θα πρέπει να έχει και μια σωστή νοερή 

εικόνα όλων των μονάδων μέτρησης ώστε να κάνει μια σωστή αντιστοίχιση με τα 

πολλαπλάσια ή τις υποδιαιρέσεις τους. 

Ακόμη, οι καλοί εκτιμητές σε προβλήματα υπολογισμών έχουν ένα μεγάλο 

ρεπερτόριο στρατηγικών υπολογιστικής εκτίμησης που μπορούν να το χρησιμοποιούν 

με ευχέρεια (Sowder, 1992, όπ. αναφ. στο Lemonidis, Nolka & Nikolantonakis, 

2014). Όμως οι στρατηγικές που απαιτούνται στην υπολογιστική εκτίμηση δεν 

παρουσιάζουν ικανές ομοιότητες με τις αντίστοιχες στρατηγικές εκτίμησης μήκους 

ώστε να αναμένουμε συσχέτιση επιδόσεων. Στην παρούσα έρευνα φάνηκε ότι για την 

υπολογιστική εκτίμηση οι μαθητές χρησιμοποιούν κατά κύριο λόγο τη στρατηγική 

της στρογγυλοποίησης. Η πιθανή στρογγυλοποίηση της μέτρησης που κάνει νοερά ο 

εκτιμητής δεν τον βοηθά ώστε να φτάσει σε ένα σωστό αποτέλεσμα εκτίμησης. Η 

διαπίστωση αυτή είναι ισχυρότερη όταν ο εκτιμητής έχει ένα λανθασμένο σημείο 

αναφοράς και το χρησιμοποιεί νοερά ως μονάδα μέτρησης. 

Επίσης, οι καλοί εκτιμητές μήκους χαρακτηρίζονται από ικανότητα αντίληψης του 

χώρου (Jones et al., 2012; Hogan & Brezinski, 2003). Ο καλός εκτιμητής μήκους 

συχνά διαθέτει την εμπειρία σε αυτό το είδος εκτίμησης. Οι συχνές επαναλήψεις 

εκτιμήσεων με τυπικές και μη τυπικές μονάδες μέτρησης αλλά και η σύγκρισή τους 

με τις ακριβείς μετρήσεις ενισχύουν την χωρική ικανότητα. Ωστόσο, η χωρική 

ικανότητα πιθανόν να μη σχετίζεται άμεσα και ισχυρά  με την ικανότητα ενός ατόμου 
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να χειρίζεται σωστά και με ευκολία τους νοερούς υπολογισμούς οι οποίοι αποτελούν 

τη βάση για να αναπτυχθούν οι ικανότητες της υπολογιστικής εκτίμησης.   

Η συσχέτιση των επιδόσεων εκτίμησης μήκους και της υπολογιστικής εκτίμησης 

για κάθε μεταβλητή των δύο ειδών εκτίμησης ενίσχυσε τα συμπεράσματα μη ύπαρξης 

συσχέτισης εκτός από τη συσχέτιση των πράξεων πολλαπλασιασμού με τα έργα 

χωρικής απεικόνισης. Σε αυτό το ζεύγος επιδόσεων παρατηρήθηκε μια χαμηλή 

θετική συσχέτιση και στατιστικά σημαντική σε επίπεδο σημαντικότητας 0.05. Για τις 

υπόλοιπες μεταβλητές παρουσίασης των αντικειμένων των οποίων εκτιμήθηκε το 

μήκος δεν προέκυψαν συσχετίσεις με τους παράγοντες υπολογιστικής εκτίμησης.  

Σχετικά με τον έλεγχο συσχετίσεων ανάμεσα στις μεταβλητές εκτίμησης μήκους 

με τυπικές μονάδες μέτρησης και των παραγόντων υπολογιστικής εκτίμησης 

βρέθηκε μια χαμηλή και στατιστικά σημαντική σε επίπεδο σημαντικότητας 0.05 των 

επιδόσεων ανάμεσα στα έργα χωρικής διάστασης και στα έργα του 

πολλαπλασιασμού. Ίδιου βαθμού συσχέτιση βρέθηκε και για τα αντικείμενα μικρού 

μήκους. Τα αποτελέσματα της έρευνας οδηγούν στο συμπέρασμα ότι η επιδόσεις στα 

έργα χωρικής διάστασης με τις επιδόσεις στα προβλήματα υπολογιστικής εκτίμησης 

με απαιτούμενη πράξη τον πολλαπλασιασμό εμφανίζουν χαμηλή και στατιστικά 

σημαντική συσχέτιση. Μια πιθανή εξήγηση που θα μπορούσε να αποδοθεί στηρίζεται 

σε ευρήματα προηγούμενων ερευνών. Η βιβλιογραφία συνδέει τις καλές επιδόσεις 

των εκτιμητών μήκους με την χωρική ικανότητα και τις καλές επιδόσεις των 

εκτιμητών υπολογιστικής εκτίμησης με την πράξη του πολλαπλασιασμού. Οι μαθητές 

ο οποίοι συνδυάζουν, ως ένα βαθμό, αυτές τις δύο ικανότητες φάνηκαν από τα 

αποτελέσματα της παρούσας έρευνας.  

Μια μελλοντική έρευνα η οποία θα εμπλέκει εκτίμηση μήκους με αντικείμενα 

όμοιου αλλά και μεγαλύτερου μεγέθους και προβλήματα υπολογιστικής εκτίμησης με 

περισσότερους αριθμούς ως προς το είδος τους θα παρουσιάζει ενδιαφέρον 

αναφορικά με τα ευρήματά της. Η βελτίωση της ικανότητας εκτίμησης ενός ατόμου 

σε όλους τους τύπους εκτίμησης αποτελεί αναγκαιότητα της σύγχρονης εποχής και η 

επίτευξή της είναι ένας συνδυασμός πολλών παραγόντων που απαιτείται να οριστούν 

με ακρίβεια και σαφήνεια.  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

ΜΕΡΟΣ 1
Ο
 : ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΜΗΚΟΥΣ 

 

I. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 

Έργο 1.  Να εκτιμηθεί το μήκος  της ράβδου που εικονίζεται σε οριζόντια διάταξη, 

χωρίς να την αγγίξετε, σε εκατοστά και σε ξυλομπογιές. 

Απάντηση:  

Μικρή ράβδος Μεγάλη ράβδος 

………………………………    εκατοστά ………………………………    εκατοστά 

………………………………    ξυλομπογιές ………………………………    ξυλομπογιές 
  

Έργο 2.  Να εκτιμηθεί το μήκος  της ράβδου που εικονίζεται σε κατακόρυφη διάταξη, 

χωρίς να την αγγίξετε, σε εκατοστά και σε ξυλομπογιές. 
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Απάντηση: 

Μικρή ράβδος Μεγάλη ράβδος 

………………………………    εκατοστά ………………………………    εκατοστά 

………………………………    ξυλομπογιές ………………………………    ξυλομπογιές 
 

II. ΦΟΝΤΟ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ 

Έργο 3.  Να εκτιμηθεί το μήκος  της ράβδου που εικονίζεται σε λευκό φόντο, χωρίς 

να την αγγίξετε, σε εκατοστά και σε ξυλομπογιές. 

 

Απάντηση:  

Μικρή ράβδος Μεγάλη ράβδος 

………………………………    εκατοστά ………………………………    εκατοστά 

………………………………    ξυλομπογιές ………………………………    ξυλομπογιές 
 

Έργο 4.  Να εκτιμηθεί το μήκος  της ράβδου που εικονίζεται σε περίπλοκο μοτίβο, 

χωρίς να την αγγίξετε, σε εκατοστά και σε ξυλομπογιές. 
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Απάντηση:  

Μικρή ράβδος Μεγάλη ράβδος 

………………………………    εκατοστά ………………………………    εκατοστά 

………………………………    ξυλομπογιές ………………………………    ξυλομπογιές 
 

 

III. ΧΩΡΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ 

Έργο 5.  Να εκτιμηθεί το μήκος  δύο πραγματικών αντικειμένων, ενός ξύλινου 

πλάστη και της πλευράς ενός κύβου, χωρίς να τα αγγίξετε, σε εκατοστά και σε 

ξυλομπογιές ή συνδετήρες αντίστοιχα. 

  

Απάντηση:  

Μήκος πλάστη Μήκος πλευράς κύβου 

………………………………    εκατοστά ………………………………    εκατοστά 

………………………………    ξυλομπογιές ………………………………    συνδετήρες 
 

Έργο 6.  Να εκτιμηθεί το μήκος  δύο πραγματικών αντικειμένων σχεδιασμένων σε 

χαρτί, μιας ζώνης και μιας γόμας, χωρίς να τα αγγίξετε, σε εκατοστά και σε 

συνδετήρες. 
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Απάντηση:  

Μήκος της ζώνης Μήκος πλευράς γόμας 

………………………………    εκατοστά ………………………………    εκατοστά 

………………………………    συνδετήρες ………………………………    συνδετήρες 
 

IV. ΠΑΡΟΥΣΙΑ Ή ΜΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ 

Έργο 7.  Να δείξετε δύο πραγματικά αντικείμενα της αίθουσας με μήκη 10 εκατοστά 

και 70 εκατοστά. 

 

Έργο 8.  Να σχεδιάσετε στο χαρτί δύο γραμμές με μήκη 10 εκατοστά και 55 

εκατοστά. 

 

ΜΕΡΟΣ 2
Ο
 : ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ  

 ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΕΚΤΙΜΗΣΗ 

 

Π1 

 

Ένας εργάτης δούλεψε 28 ημέρες. Αν το 

ημερομίσθιο είναι 56 ευρώ, πόσα περίπου 

χρήματα θα πάρει για την εργασία του; 

 

 

 

Π2 

Ο σύλλογος γονέων και κηδεμόνων του 

σχολείου σου δώρισε το ποσό των 460 ευρώ 

για την αγορά εισιτηρίων θεάτρου. Στη 

σημερινή παράσταση το εισιτήριο κοστίζει 

8,80 ευρώ. Πόσοι περίπου μαθητές μπορούν 

να δουν την παράσταση; 

 

 

Π3 

Ένα οικόπεδο έχει περίμετρο 78,32 μέτρα και 

πρόκειται να το περιφράξουμε με 

συρματόπλεγμα κόστους 0,26 ευρώ το μέτρο. 

Πόσο περίπου θα κοστίσει όλο το 

συρματόπλεγμα; 

 

 

Π4 

Μια μοτοσικλέτα διανύει 722 χιλιόμετρα 

καταναλώνοντας 34 λίτρα βενζίνη. Πόσα 

περίπου χιλιόμετρα διανύει με ένα λίτρο 

βενζίνης; 

 

 

Π5 

Η Ελένη, για την ονομαστική της γιορτή, 

θέλει να κεράσει τους 21 συμμαθητές της από 

μία σοκολάτα αξίας 1,95 ευρώ. Πόσα χρήματα 

περίπου χρειάζεται; 

 

 

Π6 

Έχουμε 90,8 λίτρα νερού και θέλουμε να το 

μοιράσουμε σε φιάλες χωρητικότητας 7,1 

λίτρα η καθεμιά. Πόσες περίπου φιάλες 

χρειαζόμαστε; 

 

 


