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 Περίληψη  

  Κάθε τρία χρόνια, ο ΟΟΣΑ πραγματοποιεί τον διαγωνισμό PISA (Programme 

for International Student Assessment) για να αξιολογήσει την ικανότητα μαθητών 

ηλικίας 15 ετών από όλο τον κόσμο, να χρησιμοποιούν επιτυχώς τα μαθηματικά για 

την επίλυση ρεαλιστικών προβλημάτων. Στον διαγωνισμό αυτό λαμβάνει μέρος και η 

Ελλάδα. Όμως, υπάρχει ένα χάσμα ανάμεσα στη διδασκαλία των φορμαλιστικών 

μαθηματικών και στην ανάπτυξη της ικανότητας των μαθητών να επιλύουν 

ρεαλιστικά προβλήματα με τη βοήθεια των μαθηματικών. Η παρούσα μεταπτυχιακή 

εργασία αναφέρεται σε μία διδακτική παρέμβαση που έγινε σε μαθητές Α΄ Λυκείου με 

μαθηματικά προβλήματα του PISA. Ο στόχος της παρούσας έρευνας είναι να 

μελετήσει εάν η επίδοση των μαθητών στην επίλυση ρεαλιστικών προβλημάτων της 

PISA βελτιώνεται μετά από μία διδακτική παρέμβαση που εστιάζει στην διαδικασία 

επίλυσης προβλήματος. Η σημασία της παρούσας έρευνας έγκειται στο γεγονός ότι 

έρευνες αυτού του είδους δεν είναι διαδεδομένες. Σε αυτή την έρευνα υιοθετήθηκε 

ημι-πειραματικός σχεδιασμός (με προ-έλεγχο και μετα-έλεγχο δύο ομάδων). Μία 

τρίτη αξιολόγηση πραγματοποιήθηκε ένα μήνα μετά το τέλος της παρέμβασης 

προκειμένου να εξετασθεί εάν τα αποτελέσματα της παρέμβασης διατηρήθηκαν. Η 

σχολική παρέμβαση αφορούσε διδασκαλία της διαδικασίας επίλυσης προβλημάτων. Η 

παρέμβαση διήρκησε 10-12 διδακτικές ώρες και ολοκληρώθηκε σε 2 εβδομάδες. Στην 

έρευνα συμμετείχαν 124 μαθητές A΄ Λυκείου (74 μαθητές στην ομάδα παρέμβασης 

και 50 μαθητές στην ομάδα ελέγχου). Το δείγμα διατηρήθηκε αμετάβλητο σε όλες τις 

φάσεις του πειράματος. Η ανάλυση των αποτελεσμάτων έγιναν με τη χρήση 

λογισμικών που εξετάζουν τη στατιστική σημαντικότητα (SPSS, PSPP) αλλά και με 

τον υπολογισμό του Effect Size (Ε.S.) σε κάθε φάση του πειράματος. Τα 

αποτελέσματα έδειξαν ότι οι μαθητές στην ομάδα παρέμβασης βελτίωσαν την 

ικανότητά τους να επιλύουν προβλήματα περισσότερο από αυτούς στην ομάδα 

ελέγχου (E.S. 0.33). Η διαφορά αυτή βρέθηκε στατιστικώς σημαντική (t=-3,24, Sig. 

,02). H βελτίωση διατηρήθηκε ένα μήνα μετά το τέλος της διδακτικής παρέμβασης 

(E.S. 0.45) και αυτή η διαφορά ήταν στατιστικώς σημαντική (t=-3,55, Sig. ,01). 

Παράλληλα, εάν και τα αγόρια είχαν καλύτερη βαθμολογική επίδοση σε σχέση με τα 

κορίτσια στον προέλεγχο (E.S. 0,55), αυτό το βαθμολογικό χάσμα μειώθηκε στο post-

test (E.S. 0,40). Μάλιστα, ήταν ακόμη μικρότερο στην τρίτη αξιολόγηση (E.S. 0,26) 

χωρίς στατιστική σημαντικότητα ( t= 1.43, A. Sig. ,155). Το συμπέρασμα είναι ότι η 

διδασκαλία της επίλυσης προβλήματος σε συνδυασμό με την εξάσκηση των μαθητών 

στην επίλυση αυτών των προβλημάτων μπορεί να βελτιώσει μεσοπρόθεσμα την 

επίδοσή τους στην επίλυση προβλημάτων PISA. Η χρήση διδακτικού χρόνου γι’ αυτό 

το σκοπό όχι μόνο δεν βλάπτει την επίδοση των μαθητών αλλά μπορεί να είναι 

ιδιαιτέρως ευεργετική για τους μαθητές που συνήθως έχουν χαμηλότερες επιδόσεις. 

 

  



7 

 

Abstract 

Every three years, the OECD implements the PISA (Programme for International 

Student Assessment) which evaluates the ability of 15-year-old students from all over 

the world to successfully use mathematics to solve real-life problems. Greece also 

takes part in this implement. However, there is a gap between the teaching of 

formalistic mathematics and the development of students ability of solving real-life 

problems with the help of mathematics. This dissertation refers to a teaching 

intervention that took place with high school students using mathematical problems of 

PISA. The aim of this study is to examine whether students’ performance in solving 

the realistic PISA problems improves after a school-based intervention focusing on 

problem solving process.Τhe importance of this research lies in the fact that this type 

of research is not common. A quasi- experimental research design (with both pre-test 

and post-test assessments) was adopted. A third follow-up assessment was 

implemented one month after the end of the intervention in order to examine whether 

the study results were maintained. The school intervention involved teaching students 

how to solve problems. It lasted 10-12 teaching hours completed in 2 weeks. 124 

students attending the first class of Lyceum participated in the study (74 students in 

the intervention group and 50 students in the control group). There was no sample 

attrition. The analysis of the results was made by using statistical significance software 

(SPSS, PSPP) and by calculating the Effect Sizes (ES) at each phase of the 

experiment. The results showed that students in the intervention group improved their 

problem-solving ability more than those in the comparison group (ES 0.33). This 

result was statistically significant (t = -3.24, Sig., 02). The follow-up assessment 

showed that the improvement was maintained one month after the end of the 

intervention (ES 0.45) and this improvement was statistically significant (t = -3.55, 

Sig., 01). At the same time, even though the boys performed better than the girls in the 

pre-test (ES 0.55), this performance gap decreased in the post-test (ES 0.40). 

Furthermore, it decreased more in the third assessment (ES 0.26) and it was not 

statistically significant (t = 1.43, A. Sig., 155). The conclusion is that the direct 

teaching of the problem-solving process can lead to an increase in students’ 

performance in assessments which involve PISA problems. The use of teaching time 

for this purpose does not harm the performance of the pupils in general, but it can also 

be particularly beneficial for the low-performing students. 
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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Το Ελληνικό σχολείο από πλευράς μαθηματικής εκπαίδευσης κινείται στη 

φορμαλιστική πλευρά τουλάχιστον στην β΄ θμια εκπαίδευση. Τα προβλήματα που 

υπάρχουν είναι αποσπασματικά και πολλές φορές η διδασκαλία τους παραμελείται ή 

στην καλύτερη περίπτωση γίνεται εν’ συντομία μεταξύ των άλλων μαθηματικών 

αντικειμένων. Αλλά και αν ακόμη επιχειρηθεί η διδασκαλία συγκεκριμένων 

προβλημάτων το πλαίσιο αυτών που υπάρχουν δεν είναι επαρκώς εκτεταμένο ούτε και 

με ρεαλιστική πλοκή.  

Η χρήση ρεαλιστικών καταστάσεων στη μαθηματική εκπαίδευση όταν 

υποστηριχθεί με κατάλληλο τρόπο από το εκπαιδευτικό περιβάλλον μπορεί να δώσει 

στον μαθητή την αίσθηση ότι τα μαθηματικά δεν είναι κάτι αφηρημένο και μακριά 

από αυτόν. Έτσι έχει τη δυνατότητα να διαπιστώσει έμπρακτα ότι τα μαθηματικά 

μπορούν να αποτελέσουν ένα προσιτό εργαλείο που θα τον βοηθήσει να διαχειριστεί 

και να επιλύσει με καλύτερο τρόπο προβλήματα της καθημερινότητας. 

Η χώρα μας συμμετέχει στο διαγωνισμό του PISA που ανάμεσα στα άλλα 

αξιολογεί και την επίδοση που έχουν οι μαθητές στην επίλυση προβλήματος. Ο 

διαγωνισμός έχει ως πληθυσμιακό στόχο τους 15χρονους μαθητές της Α΄ Λυκείου και 

εξετάζει το κατά πόσο οι μαθητές μπορούν να χρησιμοποιήσουν τις γνώσεις τους σε 

πλαίσια της καθημερινότητας. Τα αποτελέσματα που έρχονται κατατάσσουν τη χώρα 

μας κάτω από το μέσο όρο των χωρών του ΟΟΣΑ που είναι ο διοργανωτής του 

διαγωνισμού PISA.  

Δημιουργήθηκε το ερώτημα κατά πόσο μια διδακτική παρέμβαση που εστίασε 

στην προσέγγιση της διδασκαλίας ως διαδικασίας επίλυσης προβλήματος, μπορεί να 

δραστηριοποιήσει τους μαθητές ώστε να αποκτήσουν μεγαλύτερη εξοικείωση με την 

επίλυση των προβλημάτων και να αυξήσει την βαθμολογική τους επίδοση. Οι μαθητές 

που συμμετείχαν στην παρέμβαση είχαν την ευκαιρία να μπουν σε ένα διαφορετικό 

πλαίσιο από το συνηθισμένο των σχολικών μαθηματικών και να αντιμετωπίσουν 

πλαίσια ρεαλιστικών καταστάσεων που θα έπρεπε να διαχειριστούν και να δώσουν 

λύση.   
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2. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ 

2.1 Tο πρόβλημα 

2.1.1 Το πρόβλημα και η επίλυσή του στα μαθηματικά 

O όρος πρόβλημα στη γενικότερη έννοιά του (Newell & Simon, 1972) υποδηλώνει 

μια κατάσταση που αντιμετωπίζει κάποιος και δεν είναι γνωστή άμεσα η σειρά των 

ενεργειών που πρέπει να πραγματοποιήσει για να την αντιμετωπίσει. Ειδικότερα για 

να αποκαλέσουμε το πρόβλημα μαθηματικό θα πρέπει στην αναζήτηση της απάντησης 

να εμπλέκονται μαθηματικές έννοιες και αρχές (Μαμωνά-Downs & Παπαδόπουλος, 

2017). Με μεγαλύτερη λεπτομέρεια θα μπορούσαμε να πούμε ότι τα μαθηματικά 

προβλήματα είναι προφορικές, γραπτές, εικονιστικές ή μεικτές παρουσιάσεις 

καταστάσεων, σχέσεων ή δράσεων με ποσοτικά χαρακτηριστικά, οι οποίες 

καταλήγουν σε ένα ή περισσότερα ζητούμενα. (Schoenfeld,1992, Wilson, Fernandez 

& Hadaway,1993 κατά Aγαλιώτης 2013). Στο εγχειρίδιο του PISA (OECD, 2014-1, 

σελ.26) τα προβλήματα είναι καταστάσεις που δεν έχουν προφανή λύση και η επίλυσή 

τους απαιτεί σκέψη και ενεργή μάθηση (learning in action). 

Στα τέλη της δεκαετίας του 1970, η αποτυχία των προγραμμάτων σπουδών των 

μαθηματικών έστρεψε το ενδιαφέρον της κοινότητας της μαθηματικής εκπαίδευσης 

στην επίλυση προβλήματος (problem solving). Oι Stanic & Kilpatrick (1989, σελ. 1) 

υποστήριξαν ότι τα σχολικά μαθηματικά μπορεί να περιείχαν προβλήματα αλλά όχι 

επίλυση προβλήματος Η επικέντρωση στην επίλυση προβλήματος στα μαθηματικά 

είχε ως στόχο: α) την προετοιμασία των μαθητών να σκέφτονται δημιουργικά β) την 

προετοιμασία του να συμμετάσχουν σε για διεθνείς διαγωνισμούς γ) την υπόδειξη 

ευρετικών στρατηγικών σε εκπαιδευτικούς και  δ) την ανάπτυξη από τους μαθητές 

δεξιοτήτων κριτικής σκέψης (critical thinking) και αναλυτικού συλλογισμού 

(analytical reasoning). Δημιουργήθηκε όμως σύγχυση ανάμεσα στα γενικά 

μαθηματικά και στα μαθήματα που εστίαζαν στην επίλυση προβλήματος. 

Κατά τον Webster’s (1979, σελ. 1434) η έρευνα για το τι είναι το πρόβλημα 

εμφανίζει δύο πόλους. Στον ένα πόλο, το πρόβλημα είναι όχημα πρακτικής για την 

απόκτηση δεξιοτήτων ενώ στον άλλο πόλο πρόκειται για ασκήσεις ρουτίνας που 

οργανώνονται για να παρέχουν πρακτική σε μια συγκεκριμένη μαθηματική τεχνική 

που έχει συνήθως αποδειχθεί στο μαθητή.  

Το πρόβλημα και η επίλυση προβλημάτων αποτελεί τη βάση πολλών μαθηματικών 

δραστηριοτήτων. Το πόσο σημαντικό θεωρείται προκύπτει από το γεγονός ότι το 

Εθνικό Συμβούλιο Καθηγητών των Μαθηματικών (NCTM) την αναγνώρισε την 

επίλυση των προβλημάτων ως μια από τις πέντε θεμελιώδεις μαθηματικές 

διαδικασίες-πρότυπα. Τα πέντε βασικά πρότυπα μαθηματικών διεργασιών: επίλυση 

προβλημάτων, συλλογιστική και απόδειξη, επικοινωνία, συνδέσεις και 

αναπαραστάσεις (NCTM, 2000). 
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2.1.2. Κατηγοριοποιήσεις προβλημάτων και επίλυση προβλήματος 

Η κατηγοριοποίηση των προβλημάτων γίνεται ανάλογα με την οπτική γωνία των 

ερευνητών και αφορά την θεματολογία των προβλημάτων, τον τρόπο δράσης, το είδος 

των δεδομένων και των ζητουμένων ή τον αριθμό των λύσεων που μπορούν να έχουν. 

Κατά τους Μαμωνά & Παπαδόπουλο (2017) ο Polya επηρεασμένος από τον 

Ευκλείδη δίνει δύο πολύ γενικές κατηγορίες προβλημάτων: 

α) Προβλήματα εύρεσης: Στα προβλήματα εύρεσης προσπαθούμε να βρούμε το 

ζητούμενο του προβλήματος που ικανοποιεί τις συνθήκες του προβλήματος με βάση 

τα δεδομένα που έχουν δοθεί.  

β) Προβλήματα απόδειξης: Στα προβλήματα απόδειξης ζητείται να αποδειχθεί αν 

ένας ισχυρισμός είναι αληθής ή όχι. Σκοπός μας είναι να άρουμε την αμφιβολία 

σχετικά με τον διατυπωμένο μαθηματικό ισχυρισμό και να δώσουμε καταφατική ή 

αρνητική απάντηση για τον ισχυρισμό αυτό  αποδεικνύοντας τον ισχυρισμό μας.  

H κατηγοριοποίηση των προβλημάτων είναι κάτι που έχει σχέση και με το πλαίσιο 

στο οποίο αναφέρεται ο κάθε ερευνητής. Κατά την Τζεκάκη (2018) οι γενικές 

κατηγορίες κατηγορίες μαθηματικών προβλημάτων είναι ανάλογα με τη θεματολογία 

τους: 

 Προβλήματα του πραγματικού κόσμου 

 Αφηρημένα μαθηματικά προβλήματα (όπως τα προβλήματα του Hilbert). 

 Προβλήματα  που προκύπτουν από τη φύση των μαθηματικών (όπως το 

παράδοξο του Russel. 

Η επίλυση των προβλημάτων του πραγματικού κόσμου απαιτεί τον εντοπισμό των 

πληροφοριών που προέρχονται από το περιβάλλον. Τέτοιου είδους προβλήματα όταν 

υποβάλλονται στους μαθητές τους ζητούν να ανακαλύψουν πληροφορίες 

διερευνώντας την κατάσταση του προβλήματος. Αυτού του είδους τα προβλήματα 

λέγονται αλληλεπιδραστικά/διαδραστικά (interactive problems). Αν όλες οι σχετικές 

πληροφορίες για την επίλυση αποκαλύπτονται εξαρχής τότε τα προβλήματα 

ονομάζονται στατικά (static),(OECD, 2014-1, σελ.14). 

Όταν το πρόβλημα είναι σαφώς οριοθετημένο και οδηγεί σε μία μόνο προσέγγιση 

επίλυσης που δίνει μοναδική λύση τότε ορίζεται ως κλειστό. Ως ανοιχτό ορίστηκε 

αρχικά ένα πρόβλημα που είναι ακόμη άλυτο στην επιστημονική κοινότητα δηλαδή 

δεν έχει ακόμη επιλυθεί και άρα είναι ανοιχτό γιατί ακόμη δεν έχει ΄κλείσει΄ (π.χ. 

εικασία Goldbach) . Όμως αργότερα δόθηκαν και άλλες ερμηνείες στην έννοια του 

ανοιχτού προβλήματος. Ανοιχτό πρόβλημα ορίζεται ως αυτό που ο επίδοξος λύτης 

καλείται να του προσδώσει δομή  (Silver & Adams, 1987) και μάλιστα η μετατροπή 

κλειστών σε ανοιχτά προβλήματα είναι δημιουργική και επιπλέον η ενασχόληση με 

αυτά ενισχύει την ικανότητα του μαθητή να αναζητεί σχέσεις και μοτίβα καθώς και να 

κάνει γενικεύσεις παίρνοντας συνειδητές αποφάσεις σε κάθε στιγμή στην πορεία της 

επίλυσης. Στο πλαίσιο της Διδακτικής των Μαθηματικών το ανοιχτό πρόβλημα ενέχει 
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την έννοια της πολλαπλότητας που μπορεί να συνδέεται με την ερμηνεία των όρων 

του προβλήματος ή με διαφορετικές προσεγγίσεις στη επίλυση του. Είδη ανοιχτών 

προβλημάτων είναι: 

α) Ανοιχτά ως προς την ερμηνεία της κατάστασης που περιγράφουν: Αυτού του 

είδους τα προβλήματα επιδέχονται πολλές αποδεκτές λύσεις ανάλογα με τον τρόπο 

που θα ερμηνεύσουν οι μαθητές (λύτες)  τα δεδομένα του προβλήματος.  

β) Ανοιχτά ως προς τις διαφορετικές προσεγγίσεις που θα υιοθετηθούν για την 

επίλυσή του: Σ’ αυτού του είδους τα προβλήματα οι μαθητές μπορούν να 

προχωρήσουν στη λύση με διαφορετικούς τρόπους. 

β) Ανοιχτά ως προς τις διαφορετικές λύσεις που επιδέχονται: Σ’ αυτού του είδους 

τα προβλήματα μπορούν να δοθούν πολλές διαφορετικές απαντήσεις. (Μαμωνά-

Downs & Παπαδόπουλος, 2017). 

Τα στάδια επίλυσης μαθηματικού προβλήματος διατυπώθηκαν αρχικά από τον 

Polya (1957) είναι 1) κατανόηση του προβλήματος, 2) επινόηση ενός σχεδίου 

επίλυσης, 3) υλοποίηση του σχεδίου επίλυσης, 4) έλεγχος της λύσης (Αγαλιώτης, 

2013). 

Αργότερα τα αρχικά αυτά στάδια μετατράπηκαν από άλλους μελετητές σε 

περισσότερα, λιγότερα ή ελαφρώς διαφοροποιημένα όπως τα βήματα που πρότεινε ο 

Verschaffel (1999, σελ. 202) και περιλαμβάνουν 1) Νοερή αναπαράσταση του 

προβλήματος, 2) τρόπος επίλυσης του προβλήματος, 3) εκτέλεση των απαραίτητων 

πράξεων, 4) ερμηνεία των αποτελεσμάτων και διαμόρφωση της απάντησης και 5) 

αξιολόγηση της λύσης.2 

Από το 1992 ο Schoenfeld, πρόβαλλε την ανάγκη ανάπτυξης της Επίλυσης 

Μαθηματικού Προβλήματος (ΕΜΠ) υποστηρίζοντας ότι η μαθηματική σκέψη 

(mathematical thinking) συνδέεται στενά με την επίλυση προβλήματος αλλά και με 

την μεταγνώση (επίγνωση της διαδικασίας λύσης και αυτορρύθμιση), όμως η 

διδασκαλία και η επίτευξη των στόχων για την επίλυση προβλήματος είναι σύνθετη 

και εξαρτάται από πολλούς παράγοντες (Αγαλιώτης, 2013). 

Kατά το εγχειρίδιο του PISA (OECD, 2014-1, σελ.26) η επίλυση προβλήματος 

λειτουργεί με την αλληλεπίδραση με το περιβάλλον προκειμένου να αποσαφηνιστεί η 

φύση του προβλήματος και οι πιθανές λύσεις καθώς και η αποτελεσματικότητα των 

χρησιμοποιούμενων στρατηγικών. Η συνεχής αλληλεπίδραση με το περιβάλλον του 

προβλήματος είναι απαραίτητη σε κάθε στάδιο της επίλυσης. Στις σημερινές 

κοινωνίες όλη η ζωή είναι επίλυση προβλήματος καθώς η συνθήκες ζωής και η  

τεχνολογία αλλάζουν ραγδαία. Τα σημερινά 15χρονα είναι οι Robinson Crusoes ενός 

μέλλοντος που παραμένει σε μεγάλο βαθμό άγνωστο στους μεγαλύτερους 

Προσαρμογή, μάθηση, τόλμη για να δοκιμάσουν νέα πράγματα και να είναι πάντα 

έτοιμοι να μάθουν από λάθη είναι τα κλειδιά της ανθεκτικότητας και της επιτυχίας σε 

έναν απρόβλεπτο κόσμο . « Καθημερινά λύνουμε καθημερινά μικρά προβλήματα: "Το 

κινητό μου τηλέφωνο έπαψε να λειτουργεί. πώς μπορώ να πω φίλοι μου ότι τρέχω αργά 
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για το ραντεβού μας; "; "Αυτή η αίθουσα συνεδριάσεων είναι τόσο κρύα. είναι αυτοί οι 

διακόπτες για τον έλεγχο τον κλιματισμό; "; "Δεν μιλάω την τοπική γλώσσα, και η πτήση 

που συνδέω φεύγω από διαφορετικό αεροδρόμιο στην περιοχή την ίδια πόλη. Ελπίζω να 

μπορώ να φτάσω εκεί εγκαίρως. "  ».  Η ανάγκη για επίλυση προβλήματος είναι  

καθημερινά παρούσα και στους σημερινούς χώρους εργασίας . Η έρευνα δείχνει ότι 

στους περισσότερους χώρους εργασίας υπάρχει η ανάγκη για ανθρώπους που μπορούν 

να επιλύσουν μη-συνήθεις δυσκολίες. Μία φορά την βδομάδα κατά μέσο όρο υπάρχει 

η ανάγκη επίλυσης ενός απλού προβλήματος που απαιτεί για τη λύση λιγότερο από 30 

λεπτά και ένας στους δέκα αντιμετωπίζει καθημερινά πιο περίπλοκα προβλήματα που 

απαιτούν περισσότερα από 30 λεπτά για να βρεθεί ικανοποιητική λύση. 

Στο σχολικό περιβάλλον το πρόβλημα και η επίλυση προβλήματος έχουν 

πολλαπλούς ρόλους.Oι παραδοσιακές χρήσεις της επίλυσης προβλήματος (problem 

solving) είναι:  

 Ως προβλήματα πλαισίου για την επίτευξη σχολικών στόχων όπως 1) 

δικαιολόγηση για τη χρήση των μαθηματικών, 2) για να προβάλλουν ένα κίνητρο για 

χρήση μετά την εκμάθηση, 3) ως αναψυχή, 4) για ανάπτυξη νέων δεξιοτήτων, 5) ως 

πρακτική που είναι και η μεγαλύτερη κατηγορία σχολικών ασκήσεων. 

 Επίλυση προβλήματος ως δεξιότητα και ανάπτυξη συλλογιστικής που ξεκινά 

από τα μαθηματικά προβλήματα και επεκτείνεται σε όλους τους τομείς. Κατά τους 

Stanic & Kilpatrick (1989, σελ. 15) ο διαχωρισμός των προβλημάτων είναι ρουτίνας 

και μη-ρουτίνας και θα πρέπει να γίνει διαδοχική μύηση του μαθητή από το ένα 

στάδιο στο άλλο. 

 Επίλυση προβλήματος ως τέχνη (art). 

Για να διευκολυνθεί ο μαθητής στην επίλυση του προβλήματος χρειάζεται η 

εξοικείωσή του με τις Ευρετικές. «Ευρετική σημαίνει μια γενική οδηγία ή στρατηγική 

ανεξάρτητη από οποιοδήποτε ειδικό θέμα, που βοηθά το λύτη να προσεγγίσει και να 

καταλάβει το πρόβλημα και να διαχειριστεί αποτελεσματικά τις διαθέσιμες γνώσεις 

του για να το λύσει.» (Κλαουδάτος 2011). Κατά τον Βόσκογλου (2008), «με τον όρο 

ευρετική  στρατηγική εννοούμε μια γενική πρόταση ή τεχνική, η οποία βοηθά το λύτη 

να καταλάβει ή να λύσει ένα δοσμένο πρόβλημα». 

Οι ευρετικές μπορούν να διακριθούν σε γενικές ευρετικές (general heuristics) και 

ειδικές ευρετικές (task-specific heuristics) που αναφέρονται σε συγκεκριμένες 

περιοχές μαθηματικής γνώσης, (Κλαουδάτος, 2011). 

Κατά τον Αγαλιώτη (2013), οι επιλογές που προτείνονται για καλύτερη επίδοση 

του μαθητή στην επίλυση του προβλήματος και έχουν μεγάλη σημασία είναι: α) 

προβλήματα και καταστάσεις οικείες στο μαθητή διατυπωμένα με απλό τρόπο β) 

συστηματική εξοικείωση του μαθητή με το λεξιλόγιο και τα αριθμητικά σύμβολα που 

εμφανίζονται στα προβλήματα γ) αναγνώριση και κατηγοριοποίηση των πληροφοριών 

του προβλήματος. δ) να χρησιμοποιούνται τεχνικές παράφρασης, σχηματικής 

αναπαράστασης, οπτικοποίησης, στρογγυλοποίησης, εκτίμησης. ε) να υπάρχουν 
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ορισμένες φορές βοηθητικές ενδιάμεσες ερωτήσεις . Σημαντικό είναι ο μαθητής να 

προσδιορίσει πρώτα το είδος και τη σειρά των ενεργειών και κατόπιν τις αριθμητικές 

πράξεις στις οποίες αντιστοιχούν οι ενέργειες.. Να γίνεται εποικοδομητική αξιοποίηση 

των μοντέλων επίλυσης προβλήματος και όχι συμπεριφοριστική αντιμετώπισή τους.  

Οι Μαμωνά & Παπαδόπουλος, (2017) δίνουν πιο λεπτομερείς οδηγίες ως 

καθοδήγηση για την  επίλυση μαθηματικών προβλημάτων: 

1) Λαμβάνουμε υπόψη και χρησιμοποιούμε προβλήματα που ήδη έχουμε 

συναντήσει και τα οποία είναι παρόμοια με αυτό που αντιμετωπίζουμε τώρα. 

2) Ανακαλύπτουμε βοηθητικά στοιχεία και ανακαλύπτουμε σχέσεις που θα μας 

βοηθήσουν στη λύση του. 

3) Διαμορφώνουμε βοηθητικά προβλήματα ως ένα μέσο που θα μας βοηθήσει να 

φτάσουμε στην επίλυση . 

4) Διερευνούμε για την πιθανή ύπαρξη κάποιου μοτίβου. 

5) Εργαζόμαστε αντίστροφα (είτε από τα συμπεράσματα της απόδειξης είτε από 

την εικασία που κάναμε). 

6) Κάνουμε ένα σχήμα. 

7) Διατυπώνουμε το πρόβλημα με μαθηματικά σύμβολα. 

8) Διαφοροποιούμε το πρόβλημα αλλάζοντας κάποια από τα βασικά μέρη του ή 

περιορίζοντας κάποιες από τις συνθήκες του . 

9) Διασπάμε ή αναδιατυπώνουμε το πρόβλημα ώστε να έχουμε εναλλακτικές 

διατυπώσεις. 

10) Σιγουρευόμαστε για την επιχειρηματολογία μας. 

Σε πολλά από τα προβλήματα που υπάρχει σχέση αιτίου – αποτελέσματος μια 

αποτελεσματική προσέγγιση είναι να ΄αλλάζουμε ένα πράγμα κάθε φορά΄. Η 

στρατηγική αυτή βρίσκεται στην καρδιά των φυσικών επιστημών. Τρεις τύποι 

στρατηγικών μάθησης συζητούνται συνήθως: Μεταγνωστικές στρατηγικές, ή 

εκτελεστικές στρατηγικές τις οποίες θα πρέπει να έχουν οι μαθητές ώστε να 

προγραμματίσουν, να παρακολουθήσουν ή να αξιολογήσουν τη μάθηση. Γνωστικές 

στρατηγικές, για την οργάνωση των μαθησιακών υλικών με την αναδιοργάνωση και 

ομαδοποίηση, την επεξεργασία ή τη συσχέτιση μιας νέας ιδέας ένα άλλο και να 

συνδέει τις νέες ιδέες με την υπάρχουσα γνώση. Και κοινωνικο - συναισθηματικές 

στρατηγικές, στις οποίες ο μαθητής καλεί σε άλλο άτομο βοήθεια ή συνεργάζεται με 

άλλους για ένα κοινό καθήκον. Στην προσέγγιση της επίλυσης προβλήματος η 

γλώσσα διαδραματίζει πολύ μεγαλύτερο ρόλο απ’ ότι συμβαίνει στους άλλους τομείς 

των μαθηματικών (Chamot., Dale, O'Malley, & Spanos, 1992). 

Στις ευρετικές προκρίνεται επιπλέον και η χρήση σχεδίων και άλλου είδους 

απεικονίσεων, η αντικατάσταση μεγάλων αριθμών με μικρότερους, η δραματοποίηση 

του προβλήματος, η χρήση των λέξεων κλειδιών κ.ά. Όπως όμως αναφέρουν κατά τον 



14 

 

οι Jones, Wilson & Bhojwani (1998) η στρατηγική των λέξεων- κλειδιών είναι πολύ 

επισφαλής κυρίως για τα παιδιά με δυσκολίες στην κατανόηση νοήματος κειμένου και 

αποκωδικοποίησης πληροφοριών που είναι σε λεκτική μορφή (Αγαλιώτης, 2013). Οι 

στρατηγικές-ευρετικές πρέπει να εφαρμόζονται με σκοπό την ρύθμιση των γνωστικών 

ικανοτήτων ώστε η μάθηση να είναι γόνιμη και ευχάριστη. Θα πρέπει όμως να 

λαμβάνεται μέριμνα ώστε τα κριτήρια για την παρουσιαζόμενη λύση στις αίθουσες 

διδασκαλίας μην είναι μόνο η  ευκολία και η ευχέρεια επεξήγησης της λύσης αλλά 

αυτή που οδηγεί σε ανάπτυξη της μαθηματικής σκέψης.( Rosa Leikin, 2003). 

Οι Chamot κ.α. (1992) ομαδοποίησαν τις κυριότερες στρατηγικές σε 

Μεταγνωστικές, Γνωστικές, Κοινωνικές-Συναισθηματικές (Affective),  και τις 

συνόψισαν στον παρακάτω πίνακα:. 

Πίνακας 1 

Πίνακας επίλυσης προβλημάτων και στρατηγικών από Chamot κ.α. (1992). 

Μεταγνωστική Γνώση και Στρατηγικές: Καταλαβαίνοντας τις δικές σας διαδικασίες 
μάθησης και τις απαιτήσεις των εργασιών. Ρυθμίστε τη δική σας εκμάθηση μέσω 
σχεδιασμού, παρακολούθησης και αξιολόγησης των δραστηριοτήτων. 
Είδος Στρατηγικής                                         Οδηγία 
Ταυτοποίηση του προβλήματος 
 
 
Επιλεκτική προσοχή 
 
 
 
 
 
Οργανωτικός σχεδιασμός 
 
 
 
Αυτό-παρακολούθηση 
(Self-monitoring) 
 
 
Αυτό-αξιολόγηση 
(Self-evaluation) 
 
 
Αυτοδιαχείριση  
(Self-Management) 

Προσδιορίστε ρητά το κεντρικό ερώτημα που 
χρειάζεται να αναγνωριστεί. 
 
Παρακολουθείστε συγκεκριμένες πτυχές από το 
λεκτικό του προβλήματος ώστε να αντλήσετε τις 
πληροφορίες που χρειάζονται εξαλείφοντας τις 
περιττές πληροφορίες. 
 
 
Δημιουργείστε ένα σχέδιο και προτείνετε 
στρατηγικές για τα μέρη και την σειρά της 
επίλυσης του προβλήματος. 
 
Ελέγξτε τη διαδικασίας της επίλυσης 
προβλήματος επισημαίνοντας τα λάθη όπως 
συνέβησαν. 
 
Κρίνετε πόσο καλά έχει επιτευχθεί   το έργο (task) 
και πόσο επιτυχώς έχει λυθεί το πρόβλημα. 
 
 
Γνωρίστε τις συνθήκες που βοηθούν κάποιον να 
μάθει και να διευθετεί ανάλογα με τις συνθήκες 
 

Γνωστικές στρατηγικές: Αλληλεπίδραση με το υλικό προς μάθηση χειριζόμενοι αυτό 
διανοητικά η σωματικά. 
Ομαδοποίηση 
(Grouping) 
 

Tαξινομείστε έννοιες σύμφωνα με τα 
χαρακτηριστικά τους. Παράδειγμα: Δημιουργία 
πίνακα ή οργανωμένη λίστα με πληροφορίες σε 
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Επεξεργασία 
(Elaboration) 
 
 
Σύγκριση/Προβλέψεις 
(Inferencing/Predicting) 
 
 
 
Κρατείστε σημειώσεις 
 
 
 
Αφαίρεση 
(Deduction) 
 
Εικόνες 
(Imagery) 

ένα πρόβλημα. 
 
Βρείτε τη σχέση των νέων πληροφοριών με την 
προηγούμενη γνώση και τις εμπειρίες 
 
 
Χρησιμοποιείστε το πλαίσιο για να μαντέψετε 
νέες λέξεις και χρησιμοποιώντας πληροφορίες 
από το πρόβλημα για να προβλέψετε τη λύση 
 
 
Γράψτε τις απαραίτητες λεκτικές πληροφορίες σε 
συντομευμένες λεκτικές ή αριθμητικές ή γραφικές 
μορφές. 
 
Εφαρμόστε κανόνες για την επίλυση 
προβλημάτων. 
 
Χρησιμοποιείστε νοητικές ή πραγματικές εικόνες 
για να καταλάβετε ή να λύσετε ένα πρόβλημα. 
 

Κοινωνικές- Συναισθηματικές (Affective) Στρατηγικές: Αλληλεπίδραση με άλλα 
άτομα ή χρησιμοποιώντας συναισθηματικό έλεγχο στην υποβοήθηση της μάθησης. 
Διευκρινιστικές ερωτήσεις 
(Questioning for Clarification) 
 
 
Συνεργασία 
(Cooperation) 
 
 
Μιλώντας στον εαυτό μας 
(Self-talk) 

Πάρτε πρόσθετες εξηγήσεις ή επαλήθευση από 
ένα δάσκαλο ή άλλο ειδικό ή θέστε ερωτήσεις 
στον εαυτό σας. 
 
Εργαστείτε με συνομηλίκους για να κατανοήσετε 
και να λύσετε ένα πρόβλημα. 
 
 
Μειώστε το άγχος δια μέσω της θετικής σας 
διάθεσης (self-direction) 

 

Σε ανάλογη έρευνα οι  Τσεσμελή, Λιάπη & Χιονίδου-Μοσκοφόγλου (2014) 

αναφέρονται στη διευκόλυνση που μπορούν να παράσχουν στην επίλυση 

προβλήματος ορισμένες πρακτικές όπως η λεκτική αναδιατύπωση κειμένων και η 

χρήση εικονιστικών αναπαραστάσεων. Τα αποτελέσματα της έρευνάς τους έδειξαν ότι 

οι μαθητές βελτιώνουν την επίδοσή τους κυρίως λόγω της λεκτικής αναδιατύπωσης 

των κειμένων και λιγότερο λόγω των εικονιστικών αναπαραστάσεων. Η βελτίωση 

αφορούσε όλους τους μαθητές αλλά περισσότερο αυτούς με υψηλές μαθηματικές 

ικανότητες. 

2.1.3 Δυσκολίες που σχετίζονται με την επίλυση προβλήματος  

Η επίλυση προβλήματος ορίζεται ως «η ικανότητα ενός ατόμου να ασχοληθεί με τη 

γνωστική επεξεργασία για την κατανόηση και την επίλυση προβληματικών καταστάσεων 

όπου μια μέθοδος λύσης δεν είναι άμεσα προφανής. Περιλαμβάνει την προθυμία να 
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ασχοληθεί με τέτοιες καταστάσεις προκειμένου να επιτευχθεί το δυναμικό του ως 

εποικοδομητικός (constructive)και αναστοχαστικός (reflective) πολίτης». (OECD, 

2014-1 σελ. 30) 

O μαθητής-λύτης υποβάλλεται στην πρόκληση να αναγνωρίσει ότι υπάρχει μια 

κατάσταση προβλήματος και πρέπει να κατανοήσει τη φύση αυτής της κατάστασης. 

Επίσης καλείται να σχεδιάσει και να εκτελέσει μια λύση και να παρακολουθεί και να 

αξιολογεί την πρόοδο σε όλη τη διάρκεια της δραστηριότητας. Οι μαθητές 

χρειάζονται καλές δεξιότητες κατανόησης (προφορικής και ανάγνωσης) προκειμένου 

να καταλάβουν ένα πρόβλημα και χρειάζονται επίσης καλές γνώσεις προκειμένου να 

συζητηθεί το πρόβλημα και να εξηγηθεί η πορεία προς τη λύση. Οι γραπτές 

δεξιότητες είναι επίσης απαραίτητες στα μαθηματικά για να αποτυπώσουν οι μαθητές 

με σαφή τρόπο την λύση τους. Μαθητές που δεν έχουν ανεπτυγμένες τις παραπάνω 

δεξιότητες δυσκολεύονται στη διαχείριση των προβλημάτων (Chamot., Dale, 

O'Malley, & Spanos, 1992).  

Η σαφήνεια στη διατύπωση ενός προβλήματος είναι ουσιώδους σημασίας 

προκειμένου με σαφήνεια να προσδιορίζεται τη φύση του αγνώστου. Πιθανές 

δυσκολίες για τους μαθητές  προκύπτουν από:  

1) το μαθηματικό λεξιλόγιο 

 ειδικό μαθηματικό νόημα με σπάνια εμφάνιση στην καθημερινή ζωή 

 κοινές λέξεις μαθηματικών και καθημερινής ζωής με διαφορετικό νόημα 

 κοινές λέξεις με κοινή σημασία 

2) το μαθηματικό κείμενο 

3) τα μαθηματικά σύμβολα (Αγαλιώτης, 2013). 

Εκτός από τη δυσκολία των μαθητών που προκύπτει από την  γλωσσική 

κατανόηση μεγάλης σημασίας είναι και η εννοιολογική κατανόηση του προβλήµατος.  

Οι μαθητές που κατανοούν εννοιολογικά τη δοµή του προβλήµατος σηµειώνουν 

μεγαλύτερη επιτυχία στην επίλυσή τους. ( Mayer1985;Aγαλιώτης, 2013; Jonassen 

,2003). Οι γλωσσικές δεξιότητες είναι απαραίτητες στην επίλυση προβλήματος για το 

λόγο ότι μέσω των δεξιοτήτων αυτών μπορεί να περιγραφεί πιο οργανωμένα η 

κατάρτιση και υλοποίηση του σχεδίου λύσης. (Chamot., Dale, O'Malley, & Spanos, 

1992). Η συσχέτιση στο διαγωνισμό του PISA ανάμεσα στις δεξιότητες που αφορούν 

τη γλώσσα και στις δεξιότητες που αφορούν την επίλυση προβλήματος είναι πολύ 

υψηλή (0,75).(OECD, 2014 .σελ. 70) 

Πολύ συχνά οι εκπαιδευτικοί βρίσκουν ότι ενώ οι μαθητές τους μπορούν να 

υπερέχουν στις ασκήσεις ρουτίνας (εκείνες που έχουν ήδη δει και ασκούνται), 

αποτυγχάνουν να λύσουν προβλήματα που δεν είναι παρόμοια με αυτά που έχουν 

συναντήσει προηγουμένως. Οι μαθητές που γνωρίζουν όχι μόνο τι πρέπει να κάνουν, 

αλλά και πότε να το κάνουν έχουν λιγότερες δυσκολίες. Για να επιτευχθεί όμως αυτό 

χρειάζεται αναλυτική αντιμετώπιση του προβλήματος σε αντίθεση με την ολιστική. 
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Στον ολιστικό τρόπο επεξεργασίας το πρόβλημα αντιμετωπίζεται ως όλο δίχως 

διάκριση των επιμέρους στοιχείων του. Με αυτό τον τρόπο γίνεται εντοπισμός 

μερικών μόνο στοιχείων και η ταξινόμησή τους με ένα μέρος μόνο των 

χαρακτηριστικών που υπάρχουν διατυπωμένα στο πρόβλημα. ¨Έτσι δεν φαίνεται να 

μπορούν να αναγνωρίσουν τις σχέσεις που διέπουν το πρόβλημα.  Πολλές φορές τα 

σύμβολα χρησιμοποιούνται μηχανιστικά και οι αλγόριθμοι και τα αποτελέσματα των 

πράξεων δεν έχουν σαφή χαρακτηριστικά ή ιδιότητες μεγέθους (Μπάρμπας, 2003). 

Συχνά σφάλματα που εμφανίζονται κατά την επίλυση προβλήματος είναι: Κατά 

την φάση της μετάφρασης α) αναγνωστικό λάθος, β) ατυχής επιλογή λέξης κλειδί γ) 

ασαφώς διατυπωμένο πρόβλημα δ) μετατροπή συσχετιστικής πρότασης σε 

προσδιοριστική. Στην φάση της ολοκλήρωσης της λύσης, έλλειψη επαρκούς εμπειρίας 

σε διάφορους τύπους προβλημάτων με αποτέλεσμα λανθασμένες επιλογές και 

αποδοχή λανθασμένων συμπερασμάτων . Κατά την φάση του σχεδιασμού της λύσης 

δεν βρίσκουν ποιες ενέργειες πρέπει να γίνουν και με ποια σειρά καθώς και ποιες είναι 

οι κατάλληλες αριθμητικές πράξεις ώστε να υλοποιηθούν αυτές οι ενέργειες 

(Αγαλιώτης 2013). 

Στις οδηγίες τους Παιδαγωγικού Ινστιτούτου (ΙΕΠ) για το σχολικό έτος 2007 – 

2008 (2007,σελ. 16) επισημαίνεται ότι η έκθεση των μαθητών σε παραδοσιακά 

διδακτικά μοντέλα έχει σαν αποτέλεσμα να δημιουργήσει πεποιθήσεις στους μαθητές 

μεταξύ των οποίων είναι ότι: 

 Όλα τα προβλήματα μπορούν να λυθούν το πολύ σε δέκα λεπτά. Αν δεν 

μπορέσεις να λύσεις ένα πρόβλημα σε δέκα λεπτά τότε δεν μπορείς να το 

λύσεις , επομένως πάψε να ασχολείσαι με αυτό. 

 Οι μαθητές θεωρούν τους εαυτούς τους παθητικούς δέκτες γνώσεων που 

άλλοι πολύ πιο έξυπνοι από αυτούς τις έχουν βρει. 

 Τα Μαθηματικά δεν έχουν σχέση με τον πραγματικό κόσμο .. 

Σε μελέτη των Wijaya, van den Heuvel-Panhuizen, Doorman & Robitzsch, (2014) 

που αναφέρεται στα σφάλματα  (errors) των μαθητών στις απαντήσεις τους στα 

μαθηματικά προβλήματα που δίνονται στο διαγωνισμό του PISA διαπιστώνονται οι 

παρακάτω πέντε κατηγορίες σφαλμάτων :  

(α) Κατανόησης (comprehension): 

 Παρερμηνεία των οδηγιών: Ο μαθητής ερμήνευσε λανθασμένα αυτό 

που του ζητήθηκε να κάνει. 

 Παρανόηση μιας λέξης κλειδί: Ο μαθητής δεν κατάλαβε την λέξη 

κλειδί που συνήθως ήταν κάποιος μαθηματικός όρος (term). 

 Σφάλμα στην επιλογή της πληροφορίας: Ο μαθητής δεν κατάφερε να 

διακρίνει μεταξύ σχετικών και άσχετων πληροφοριών ή δεν ήταν σε θέση να 

συγκεντρώσει τις απαραίτητες πληροφορίες του προβλήματος. 

(β)Μετασχηματισμού (transformation): 
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 Διαδικαστική τάση: Ο μαθητής χρησιμοποιεί απ’ ευθείας μια 

μαθηματική διαδικασία (όπως τύπο, αλγόριθμο) χωρίς να αναλύει αν ήταν 

αναγκαία ή όχι. 

 Υπερβολική απόδοση σημασίας στο πλαίσιο: Η απάντηση του μαθητή 

αναφέρεται μόνο στην κατάσταση πλαισίου/ πραγματικού κόσμου χωρίς να 

λαμβάνει υπόψη την προοπτική των μαθηματικών. 

 Λανθασμένη μαθηματική λειτουργία / έννοια: Ο μαθητής 

χρησιμοποίησε μαθηματική διαδικασία / έννοια που δεν σχετίζονται με τις 

εργασίες του προβλήματος 

 Αντιμετώπιση ενός γραφήματος ως εικόνας: Ο μαθητής αντιμετώπισε 

ένα γράφημα ως κυριολεκτική εικόνα μιας κατάστασης. Ο μαθητής ερμήνευσε 

επικεντρώθηκε στο σχήμα του γραφήματος, αντί στις ιδιότητες του 

γραφήματος. 

(γ) Μαθηματικής επεξεργασίας (processing):  

 Αλγεβρικό σφάλμα: Σφάλμα στην επίλυση της αλγεβρικής έκφρασης ή 

της λειτουργίας (expression or function). 

 Αριθμητικό σφάλμα: Σφάλμα στον υπολογισμό. 

 Σφάλμα στη μαθηματική ερμηνεία του γραφήματος: i) Σύγχυση 

ανάμεσα σε σημείο και διάστημα. Ο μαθητής εσφαλμένα εστίασε σε ένα μόνο 

σημείο παρά σε ένα διάστημα. ii) Σύγχυση ύψους  και κλίσης Ο μαθητής δεν 

χρησιμοποίησε την κλίση του γραφήματος αλλά επικεντρώθηκε μόνο στις 

κατακόρυφες αποστάσεις. 

 Σφάλμα  μέτρησης: Ο μαθητής δεν μπόρεσε να μετατρέψει τις τυπικές 

μονάδες (από m / λεπτό σε km / h) ή από μη τυποποιημένες μονάδες σε 

τυποποιημένες μονάδες (από το βήμα / λεπτό σε m / λεπτό). 

 Ακατάλληλη χρήση κλίμακας: Ο μαθητής δεν μπορεί να επιλέξει και 

να χρησιμοποιήσει σωστά την κλίμακα ενός χάρτη. 

 Ημιτελής απάντηση: Ο μαθητής χρησιμοποίησε έναν σωστό τύπο ή 

διαδικασία, αλλά δεν το ολοκλήρωσε. 

(δ) Κωδικοποίησης (Encoding): 

 Ο μαθητής δεν μπόρεσε σωστά να ερμηνεύσει και να επικυρώσει τη 

μαθηματική λύση στο όρους του προβλήματος του πραγματικού κόσμου. Αυτό 

το λάθος αντανακλάται από ένα αδύνατο ή όχι ρεαλιστική απάντηση. 

(ε) Άγνωστο:  

Άγνωστο είδος σφάλματος που δεν μπόρεσε να εντοπιστεί λόγω περιορισμένων 

πληροφοριών από το έργο του μαθητή. 
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2.2 Διδασκαλία επίλυσης προβλήματος 

2.2.1 Γενικά για τη διδασκαλία της επίλυσης προβλήματος 

H εκπαίδευση παραδοσιακά επικεντρώνεται στην πτυχή του περιεχομένου της 

γνώσης. Κάποιος ορίζει τι πρέπει να γνωρίζουν οι μαθητές και χαρακτηρίζει το τι 

γνωρίζει ο μαθητής σε σχέση με το περιεχόμενο που έχει κατακτηθεί. Από τη σκοπιά 

αυτή ορίζονται τα μαθηματικά ως το σύνολο των γεγονότων και διαδικασιών που 

αποτελούν το σώμα των μαθηματικών. Από την άλλη μαθηματική γνώση του ατόμου 

είναι το σύνολο των μαθηματικών γεγονότων και διαδικασιών που μπορεί να 

χρησιμοποιήσει κανείς αξιόπιστα και σωστά. Συνεπώς είναι πολύ σημαντικό  στα 

προβλήματα να γίνει προσεκτική επιλογή  διότι υπάρχουν ΄προβλήματα΄ που πίσω 

από αυτά κρύβεται μια απλή αλγοριθμική διαδικασία. Η εντύπωση που δίνεται για 

μεγάλο μέρος  των ασκήσεων και προβλημάτων είναι ότι υπάρχει ένας σωστός τρόπος 

για να λυθούν που είναι η μέθοδος που προτείνεται από το βιβλίο ή τον εκπαιδευτικό. 

Οι μαθητές περιμένουν την μέθοδο και δεν ανακαλύπτουν μόνοι τους μένοντας σε μια 

παθητική στάση. Λόγω αυτού του τρόπου λειτουργίας πιστεύουν ότι θα υπάρχει μια 

μέθοδος λύσης για κάθε πρόβλημα και η μέθοδος θα παράγει μία λύση. Έτσι οι 

μαθητές δεν δοκιμάζουν προβλήματα για τα οποία δεν έχουν έτοιμη μέθοδο και μετά 

από λίγα λεπτά περιορίζουν την προσπάθεια για επίλυση. 

Σύμφωνα με τις οδηγίες του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου (2007, σελ. 17) η γνώση 

δεν μεταφέρεται από το δάσκαλο στο μαθητή αλλά η γνώση και ο μαθητής είναι 

έννοιες αλληλοσυνδεόμενες. Κάθε μαθητής έχει το δικό του προσωπικό τρόπο 

πρόσβασης στη  γνώση και συμμετέχει ενεργά στην οικοδόμηση-ανάπτυξη της 

γνώσης του. Επομένως ο δάσκαλος των μαθηματικών πρέπει να είναι ενήμερος για το 

γεγονός ότι θα υπάρχουν στην τάξη του μαθητές που δεν έχουν κατανοήσει 

προηγούμενες έννοιες προκειμένου να συμμετάσχουν στο νέο μάθημα καθώς και ότι 

θα υπάρχουν στην τάξη μαθητές που έχουν οικοδομήσει με λάθος τρόπο τις 

προηγούμενες γνώσεις. Κατά τη διάρκεια της διδασκαλίας υπάρχει μια συνεχής 

αλληλεπίδραση ανάμεσα στο προσωπικό νόημα που οικοδομεί ο κάθε μαθητής και 

στην κοινωνική διάσταση της γνώσης στα πλαίσια της σχολικής τάξης. Τα προσωπικά 

νοήματα συζητούνται στη τάξη προκειμένου να ομογενοποιηθούν και να γίνουν 

συμβατά και συνεπή με αυτά που δέχεται η μαθηματική κοινότητα. 

Οι Jacobse & Harskamp (2011) θεωρούν ότι έχει μεγάλη σημασία η κατηγορία 

των προβλημάτων με τα οποία επιλέγουν να ασχοληθούν οι εκπαιδευτικοί γι αυτό και 

ορισμένοι μαθητές έχουν διαφορετικά αποτελέσματα σε σχέση με άλλους. Επίσης 

ορισμένες φορές είναι καλύτερη η απ’ ευθείας διδασκαλία των στρατηγικών επίλυσης 

ενώ άλλες φορές η ανακαλυπτική μάθηση. Οι Stipek & Weisz, (1981) διαπίστωσαν 

ότι κατά κανόνα τα προβλήματα και οι ασκήσεις των μαθηματικών είναι ΄τεχνητά΄ και 

αυτό έχει σαν συνέπεια να αναιρούνται οι πρακτικές αρετές των μαθηματικών. Οι 

μαθητές τείνουν να πιστεύουν ότι τα μαθηματικά είναι κάτι που δεν μπορούν να 

κατανοήσουν, κάτι σχεδόν αυθαίρετο αλλά απρόσιτο γι’ αυτούς και που πρέπει να 

απομνημονευθεί έστω κι αν δε βγάζει νόημα. 
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 Υποβοηθητικά υλικά για την διδασκαλία της επίλυσης προβλήματος είναι και οι 

υπολογιστές κάτι που επιβεβαιώνει και η  έρευνα των Li & Ma (2010) κατά την οποία 

διαπιστώθηκαν θετικές επιπτώσεις από τη χρήση υπολογιστών. 

Ένα είδος εστιασμένης διδασκαλίας είναι και οι διδακτικές παρεμβάσεις που 

αναφέρουν οι παραπάνω μελετητές και αφορούν στην επίλυση προβλήματος. Πολλές 

από αυτές επικεντρώνονται στις πρώτες φάσεις της διαδικασίας επίλυσης 

προβλήματος δηλαδή στην ανάλυση του προβλήματος και της κατασκευής ενός 

νοητικού μοντέλου ή σχήματος για την κατάσταση που περιγράφει το πρόβλημα. 

Τέτοιοι υποτομείς είναι: 1) παραδείγματα που έχουν δουλευτεί (worked examples), 2) 

γνωστική στρατηγική (cognitive strategy), 3) μεταγνωστική εκπαίδευση 

(metacognitive training), 4) εκπαίδευση σε μοτίβα (motivational), 5) ποσοτική –

σχεσιακή εκπαίδευση (quantative-relational training), 6) μάθηση λεκτικών 

προβλημάτων (word problem tutoring), 7) στρατηγικές υπολογισμών και πρακτική 

(strategic counting and practice), 8) στρατηγικές υπολογισμών. Σε κάθε παρέμβαση 

χρειάζεται διδακτική μέθοδος, οπτικά μοντέλα, υποστήριξη ηλεκτρονικών 

υπολογιστών, ομαδοποίηση των μαθητών με προηγούμενες δεξιότητες στα 

μαθηματικά. Αυτά είναι απαραίτητα ώστε η παρέμβαση να έχει θετικό αποτέλεσμα 

διότι όλες οι διδακτικές προσεγγίσεις δεν κατέληξαν σε εξίσου καλές επιδόσεις. Σε 

μικρότερες τάξεις οι παρεμβάσεις αφορούν κυρίως χωρική αντίληψη, εννοιολογική, 

αριθμητική, πάζλ (jigsaw), ερωτήσεις από ομότιμους (peer questioning), μέτρηση και 

γεωμετρία καθώς και λειτουργίες, κλάσματα, αναλογία και ποσοστά. (Jacobse & 

Harskamp 2011). 

Το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο προτείνει μαθησιακές δραστηριότητες όπως 

προσεκτικά σχεδιασμένα προβλήματα που να οδηγούν τους μαθητές να κάνουν 

υποθέσεις και εικασίες, να ελέγχουν τις υποθέσεις τους, να παρατηρούν και να 

αναπτύσσουν ένα μοντέλο, να ακολουθούν προσεγγιστικές και αριθμητικές μεθόδους, 

να ΄μεταφράζουν΄ ένα μοντέλο από το ένα αναπαραστατικό σύστημα σε ένα άλλο 

(π.χ. από λεκτικό σε συμβολικό). Προτείνεται επίσης, η ανάπτυξη ενεργητικής και 

ερευνητικής στάσης των μαθητών προς τα μαθηματικά με βασικό όχημα το πρόβλημα 

και τις διαδικασίες επίλυσης προβλήματος. Το πρόβλημα αποτελεί την «πηγή» 

νοήματος της μαθηματικής γνώσης και τα αποτελέσματα των νοητικών διεργασιών 

συνιστούν γνώση μόνο όταν αποδειχθούν επαρκή και αξιόπιστα στην επίλυση 

προβλημάτων. Άρα το πεδίο της γνώσης του μαθητή δεν είναι η εξέταση αλγορίθμων 

κανόνων και τύπων αλλά η επίλυση προβλημάτων. Ο δάσκαλος των μαθηματικών θα 

πρέπει να έχει υπόψη του ότι με τα προβλήματα: 

 Δικαιολογούμε την ίδια τη διαδικασία της διδασκαλίας 

αποκαλύπτοντας την αξία και τη χρησιμότητα των Μαθηματικών. 

 Δίνουμε κίνητρα στους μαθητές να  ενδιαφερθούν για τα Μαθηματικά. 

 Εισάγουμε καλύτερα καινούριες έννοιες ή διδακτικές ενότητες και 

βοηθούμε τους μαθητές να αναπτύξουν τις γνώσεις τους με πιο αποτελεσματικό 

τρόπο. 
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 Ελέγχουμε το βαθμό κατανόησης των μαθητών στις μαθηματικές 

έννοιες. (παιδαγωγικό ινστιτούτο, 2007,σελ.17-19) 

Ο μαθητής κατά τη διάρκεια της διδασκαλίας θα πρέπει να αποκτήσει 

ικανότητες και δεξιότητες όπως: 

 να αναπαριστά µε µαθηµατικό τρόπο µια κατάσταση, 

χρησιμοποιώντας φυσικά αντικείμενα, νοητικές εικόνες, σχεδιαγράμματα, τη 

γλώσσα, µαθηµατικά σύµβολα ή όποιον άλλο τρόπο, 

 να αναζητά κανονικότητες, 

 να θέτει ερωτήματα για τον τρόπο µε τον οποίο τα µέρη ενός 

προβλήµατος συγκροτούν το όλο, 

 να χρησιμοποιεί ένα σύνολο από αποτελεσματικές στρατηγικές, 

 να αναζητά εναλλακτικές προσεγγίσεις σε ένα πρόβληµα, να τις 

σχεδιάζει, να πειραματίζεται µε αυτές, εκτελώντας προσομοιώσεις ή µε όποιον 

άλλο τρόπο, να τις συγκρίνει, να τις αξιολογεί και να τις επαληθεύει (Σακονίδης, 

2008). 

Οι Jacobse & Harskamp (2011) διενεργώντας βιβλιογραφική μετα-ανάλυση 

αναφέρουν ως ένα από τα συμπεράσματα στα οποία κατέληξαν ότι στις διδακτικές 

παρεμβάσεις έχει σημασία α) η μέθοδος της διδασκαλίας β) η οργάνωση της 

διδασκαλίας και γ) η διάρκεια της παρέμβασης. 

Το όφελος που μπορούν να αποκομίσουν οι μαθητές από την εμπλοκή τους στην 

επίλυση μαθηματικών προβλημάτων είναι πολλαπλό διότι οι δεξιότητες και η θετική 

διάθεση για την επίλυση προβλημάτων στην πραγματική ζωή δεν υπάρχει σε κάποιο 

ειδικά μάθημα. Γι’ αυτό το λόγο οι μαθητές που διδάσκονται σε διάφορα πλαίσια 

μαθημάτων είναι καλύτερα εξοπλισμένοι για να τα χρησιμοποιήσουν και εκτός 

σχολείου (OECD, 2014). 

2.2.2 Η Διδασκαλία Μαθηματικών μέσω Επίλυσης Προβλήματος 

Tις τελευταίες δύο δεκαετίες η TMPS προσέφερε υποσχέσεις για τη μαθηματική 

εκπαίδευση (Lester; Charles, 2003) δίνοντας έμφαση στην ιδέα ότι μέσω της επίλυσης 

προβλήματος μπορεί να εισαχθεί και να γίνει καλύτερα κατανοητή μια μαθηματική 

έννοια ή διαδικασία. 

Η Διδασκαλία Μαθηματικών μέσω της Επίλυσης Προβλήματος (Teaching 

Mathematics through Problem Solving, TMPS) θα πρέπει να διαχωριστεί από τη 

επίλυση προβλήματος (problem solving). Σε μια διαδικασία επίλυσης προβλήματος οι 

μαθητές μπορούν να εργαστούν πάνω σε ένα πρόβλημα για το οποίο γνωρίζουν ήδη 

όλες τις έννοιες και κατόπιν να μοιραστούν με την τάξη τις στρατηγικές που 

χρησιμοποίησαν για να λύσουν το πρόβλημα . Στη διδασκαλία μέσω της επίλυσης 

προβλήματος ο στόχος είναι οι μαθητές μέσω του προβλήματος να μάθουν την ακριβή 

μαθηματική έννοια που πρέπει να διδαχθεί. (Lesh & Zawojewski, 2007). Ένα μάθημα 
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μέσω της επίλυσης προβλημάτων θα ξεκινήσει με τον καθηγητή να διαμορφώνει το 

πλαίσιο (context) εισάγοντας το πρόβλημα. Στη συνέχεια οι μαθητές εργάζονται πάνω 

στο πρόβλημα. Η μάθηση των μαθηματικών εννοιών-στόχων εξαρτάται από την 

επίλυση του προβλήματος και αντίστροφα η επίλυση του προβλήματος είναι ο τρόπος 

για να εμπλακούν με τα μαθηματικά. Ο δάσκαλος έχει ρόλο να σχεδιάσει το 

πρόβλημα και να έχει συμβουλευτικό ρόλο στην επίλυσή του. Στην τυπική 

διευκόλυνση περιλαμβάνονται τα εξής (Selmer & Kale, 2013).  Για 10 λεπτά ενώ ο 

καθηγητής παρακολουθεί την πρόοδό τους σημειώνει ποιοι μαθητές και ποιες 

προσεγγίσεις χρησιμοποιούν. Μπορεί να κάνει , αν κρίνει απαραίτητο στοχευμένες 

ερωτήσεις (χωρίς να αποκαλύπτει όμως την πορεία της επίλυσης) ή να ζητήσει από 

κάποια προχωρημένη ομάδα να εξηγήσει το σκεπτικό με το οποίο έχει κινηθεί σε 

περίπτωση που υπάρχει μια γενικευμένη δυσκολία. Γενικά όμως, οι μαθητές πρέπει να 

διευκολύνονται να ενεργούν με το δικό τους τρόπο. Μετά ο καθηγητής προκαλεί σε 

συζήτηση όλη την αίθουσα. Ο δάσκαλος μπορεί να καλέσει τους μαθητές να 

μοιραστούν τις ιδέες τους αλλά αντί να τερματίσει το μάθημα εκεί θα ζητήσει από 

τους μαθητές να σκεφτούν και να συγκρίνουν τις διαφορετικές ιδέες, την ποιότητά 

τους, ποιες είναι παρόμοιες μεταξύ τους, ποιες είναι πιο αποτελεσματικές ή πιο 

κομψές. Μέσα από τη συζήτηση το μάθημα δίνει τη δυνατότητα στους μαθητές να 

μάθουν νέες μαθηματικές ιδέες ή διαδικασίες (ideas or procedures). Είναι πάρα πολύ 

σημαντικό κατά τη διάρκεια όλης αυτής της διαδικασίας να εμπλακούν οι μαθητές με 

τα μαθηματικά.(Selmer & Kale, 2013). 

Οι μαθητές πρέπει να παροτρύνονται να αναφέρουν τις σκέψεις τους και να 

εμπλέκονται με τις σκέψεις των άλλων συμμαθητών τους μέσω των λύσεων που 

προτείνουν. Όσο διαρκεί αυτή η διαδικασία ο εκπαιδευτικός πρέπει να επιλέγει ποιες 

λύσεις μοιράζονται στην τάξη (ανά ομάδα) και να επικεντρώνεται στο μαθηματικό 

μέρος της λύσης με κατάλληλες ερωτήσεις. Μέσω της παραπάνω διαδικασίας 

επιτρέπεται στους μαθητές να επιτύχουν εννοιολογική αλλά και διαδικαστική 

κατανόηση. (Selmer & Kale, 2013).  Διαδικαστική γνώση είναι η κατανόηση των 

βημάτων και της δράσης που χρησιμοποιήθηκαν για την επίλυση του προβλήματος 

ενώ εννοιολογική κατανόηση είναι η κατανόηση του μαθηματικού αντικειμένου που 

είναι το αντικείμενο της διδασκαλίας (π.χ. η σχέση ανάμεσα σε κλάσματα, δεκαδικούς 

και ποσοστά που χρησιμοποιούνται σε κάποιο πρόβλημα). 

Οι σχεδιαζόμενες από τον εκπαιδευτικό δραστηριότητες πρέπει να έχουν δύο 

βασικούς ρόλους για την TMPS. Ο ένας είναι ο σχεδιασμός βαρυνουσών 

δραστηριοτήτων (valueable tasks) και ο δεύτερος η διευκόλυνση αυτών των 

δραστηριοτήτων στην τάξη με τρόπο που να είναι σημαντικός για τη μάθηση 

σημαντικών μαθηματικών περιεχομένων (significant mathematical content). Ο Van de 

Walle (2005, σελ. 57-58) αναφέρει ότι τα κύρια χαρακτηριστικά που πρέπει να πληροί 

ένα πρόβλημα που προορίζεται για εκμάθηση των μαθηματικών είναι α) να ξεκινά 

από το σημείο στο οποίο βρίσκονται οι μαθητές, β) η ενδιαφέρουσα πλευρά του 

προβλήματος πρέπει να αφορά τα μαθηματικά και γ) να απαιτεί αιτιολόγηση και 

επεξήγηση των μεθόδων. Επίσης, η αρχή της διδασκαλίας μπορεί να ξεκινήσει με μια 
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απλή εκδοχή της δραστηριότητας και σταδιακά να εμπλουτιστεί ώστε να προκύψει 

ανταλλαγή ιδεών, εκτιμήσεις, νοερούς υπολογισμούς που θα οδηγήσουν στην 

επίλυση.  

Στο TMPS ένας πραγματικός κόσμος είναι ευεργετικός για τους μαθητές αλλά 

είναι δευτερεύουσας σημασίας για τις μαθηματικές έννοιες και προκλήσεις που 

εμπεριέχονται. (Selmer & Kale, 2013). Ανάμεσα στα προβλήματα στην παρούσα 

εργασία οι μαθητές εμπλέκονται με τα ποσοστά. Είναι πολύ σημαντικό γι’ αυτούς να 

μάθουν τις σχέσεις ανάμεσα σε ποσοστά, κλάσματα, δεκαδικά ψηφία. Χρειάζονται 

ευκαιρίες να εφαρμόσουν τις γνώσεις τους και να λύσουν πρόβλημα που εμπλέκει 

διαφορετικά περιβάλλονται  (contexts), ρυθμίσεις (settings), και σχέσεις 

(relationships). Πρόκειται για σύνθετες κατανοήσεις που πρέπει να αναπτυχθούν και 

να ενισχυθούν με την πάροδο του χρόνου και την εμπειρία. 

Οι Stein, Boaler & Silver, (2003) μέσα από μελέτη ερευνών αναφέρουν ότι πολλοί 

μαθητές δεν έχουν την ευκαιρία να ασχοληθούν με την επίλυση προβλήματος και να 

έχουν μια βαθύτερη εννοιολογική σκέψη. Διαπιστώνουν ότι μαθητές που δουλεύουν 

μέσω της  επίλυση προβλήματος τείνουν να εκτελούν το ίδιο καλά ή και ακόμη 

περισσότερο αυτούς που δουλεύουν με παραδοσιακές προσεγγίσεις. Σε κάποιες από 

τις έρευνες που μελέτησαν θεωρείται σημαντική η καλή πλοκή του προβλήματος 

(good problem situation) ενώ σε άλλες να ακούγονται ενεργά οι μαθητές. Κάποιες 

άλλες έρευνες εξετάζουν τους τρόπους με τους οποίους μπορούν να δημιουργηθούν 

παραγωγικές κοινωνικομαθηματικές σχέσεις μέσα στις τάξεις (sociomathematical 

norms can be established in classrooms) ενώ κάποιοι άλλοι την ανάπτυξη 

παραγωγικών συνηθειών της σκέψης ( productive habits of mind) με την διδασκαλία 

μέσω της επίλυσης προβλήματος. Πολλοί μαθητές αδυνατούν να εφαρμόσουν πολλά 

από τα μαθητικά που έχουν μάθει. Τα αποτελέσματα των ερευνών δείχνουν ότι ο 

επιπλέον χρόνος, προσπάθεια και πόροι που απαιτούνται για να γίνει η διδασκαλία 

μέσω της επίλυσης προβλήματος αξίζει να εφαρμοστούν διότι κάνει τους μαθητές να 

αισθάνονται ότι είναι ικανοί να μαθαίνουν μαθηματικά. Πολλές προκλήσεις 

δημιουργούνται μέσω αυτής της διδασκαλίας διότι αναπτύσσεται μια στερεή και 

συγχρόνως ευέλικτη μάθηση. Σημαντική βοήθεια σ’ αυτή τη διαδικασία μπορούν να 

προσφέρουν τα καλά αναλυτικά προγράμματα και η δυνατή επαγγελματική ανάπτυξη 

καθώς και πολλές από τις συνιστώσες που σχετίζονται με την διαδικασία της μάθησης 

όπως τα σχολικά εγχειρίδια και τα σχολεία . Άλλωστε η καλή διδασκαλία προάγει την 

μεταγνώση και ιδιαίτερα τη γνώση για το πότε και πώς να χρησιμοποιούνται 

συγκεκριμένες στρατηγικές. Όταν οι εκπαιδευτικοί ζητούν από τους μαθητές να 

περιγράψουν τα βήματα που έκαναν για να λύσουν ένα πρόβλημα, ενθαρρύνουν τη 

μεταγνώση των μαθητών, η οποία, με τη σειρά της, βελτιώνει τις γενικές δεξιότητες 

επίλυσης προβλημάτων (OECD, 2014-1, σελ.120). 

Σημαντική πτυχή για τον χειρισμό των μαθηματικών εννοιών κατά τη διδασκαλία, 

αποτελεί και η αναπαράσταση των μαθηματικών εννοιών. H σημασία των εικονικών 

και διαγραμματικών παραστάσεων για την επίλυση του μαθηματικού προβλήματος 

υποστηρίζεται από τα πορίσματα πολλών ερευνών (Αrcani 2003; Booth & Thomas, 
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2000; Presmeg. 2006, αναφορά στην Δεληγιάννη, 2009). Κατά τον Βruner (1966) 

υπάρχουν 1) ο πραξιακός (αντικείμενα, δάκτυλα για τις μετρήσεις κλπ), 2) 

εικονιστικός ( συνοπτικές εικόνες ή γραφικές παραστάσεις), 3) συμβολικός (χρήση 

αφηρημένων συμβολικών συστημάτων). Οι τρόποι αναπαράστασης είναι διαδοχικοί 

και θα πρέπει να έχει κατακτηθεί ο πρώτος πριν να υπάρξει μετάβαση στον επόμενο. 

Με παρόμοιο ιεραρχικό τρόπο δομούνται και οι μαθηματικές γνώσεις και δεξιότητες. 

Θα πρέπει να οικοδομηθούν σωστά οι προηγούμενες έννοιες πριν προχωρήσει ο 

μαθητής στην κατάκτηση επόμενων γνωστικών αντικειμένων (Αγαλιώτης, 2013).  

 Oι Chamot Dale, O'Malley & Spanos (1992) αναφέρονται στην έρευνά τους σε 

συγκεκριμένες τεχνικές κατά τη διδασκαλία της επίλυσης προβλημάτων. 

Περιλαμβάνεται η  εξήγηση ενός προβλήματος και η διαδικασία επίλυσης  έχοντας 

τους μαθητές συνεργάζονται σε ομάδες και να ακολουθούν τα βήματα για την επίλυση 

προβλημάτων. Ζητήθηκε από τους μαθητές προφορικά ή εγγράφως πώς επιτεύχθηκε η 

λύση χρησιμοποιώντας μια ακολουθία επίλυσης προβλημάτων πέντε σταδίων 

βασισμένη στον Polya (1957, 1973). 

1. Κατανοείστε την ερώτηση: Οι δραστηριότητες περιλαμβάνουν την ανάγνωση του 

πρόβλημα με δυνατά λόγια, συζητώντας τις προηγούμενες γνώσεις σχετικά με το 

πρόβλημα τύπου, σχεδιάζοντας μια εικόνα ή εικόνα του προβλήματος, ξαναγράφοντας  

την ερώτηση ως δήλωση ( statement) με κενό για το απάντηση, παραφράζοντας την 

ερώτηση. 

2. Βρείτε τα απαραίτητα δεδομένα: Οι δραστηριότητες περιλαμβάνουν την 

υπογράμμιση ή το να κυκλώσουν οι μαθητές τα  απαιτούμενα δεδομένα που 

χρειάζονται, εξαιρώντας περιττές πληροφορίες, και τη σύγκριση με  στην 

εικονογραφική αναπαράσταση αναπτύχθηκε στο 1. 

3. Κάντε ένα σχέδιο: Οι δραστηριότητες περιλαμβάνουν τη λήψη απόφασης εάν 

χρειάζεται ένα βήμα ή απαιτούνται πολλαπλά βήματα, επιλέγοντας τη λειτουργία (-

ες), κάνοντας έναν πίνακα ή άλλη γραφική παράσταση, μαντεύοντας και τον 

ελέγχοντας, τη σύνταξη μιας φράσης με αριθμούς ή τη ρύθμιση με κάποιον άλλο 

τρόπο 

4. Επίλυση του προβλήματος: Οι δραστηριότητες περιλαμβάνουν τη συνεργασία με 

μολύβι και / ή αριθμομηχανή για να υπολογίσει την απάντηση στο πρόβλημα (τα) που 

έχει τεθεί στο βήμα 3. 

5. Ελέγξτε Πίσω: Οι δραστηριότητες περιλαμβάνουν τη σύγκριση της απάντησης 

στην αναπαράσταση που έγινε στο βήμα 1 για να δούμε αν έχει νόημα, εξετάζοντας τα 

βήματα επίλυσης προβλημάτων, αναζητώντας περισσότερες πληροφορίες στο 

πρόβλημα, εκτίμηση της απάντησης, έλεγχος στους υπολογισμούς. 

Οι περισσότερες σημαντικές έννοιες και διδασκαλίες των μαθηματικών 

διδάσκονται καλύτερα μέσω της επίλυσης προβλημάτων διότι μ’ αυτό τον τρόπο 

ωθούν τους μαθητές να αναπτύξουν τα ουσιώδη μαθηματικά που χρειάζεται να 

μάθουν (Van de Walle, 2005). 
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2.2.3 Τα μαθηματικά ως συνεργατική πράξη 

Ο ρόλος των μαθηματικών διευρύνεται σήμερα με δραστηριότητες όπως 

δεδομένα, παρατηρήσεις της επιστήμης, συμπεράσματα, μοντέλα φαινομένων 

ανθρώπινης συμπεριφοράς και κοινωνικών συστημάτων. Ως επιστήμη των 

αφηρημένων αντικειμένων βασίζεται στη λογική και σε προσομοιώσεις και 

πειραματισμό ως μέσο ανακάλυψης της αλήθειας. Τα μαθηματικά συνίστανται σε 

συστηματικές προσπάθειες για να καθορίσουν τη φύση ή τις αρχές των 

κανονικοτήτων σε συστήματα που καθορίζονται αξιωματικά ή θεωρητικά ή με 

μοντέλα συστημάτων που αντλούνται από τον πραγματικό κόσμο. 

Τα μαθηματικά δίνουν έμφαση στη διαδικασία και όχι στο περιεχόμενο και 

στηρίζονται στη λογική και όχι στην παρατήρηση ως πρότυπο αλλά βοηθούν την 

παρατήρηση, προσομοίωση, ερμηνεία. Θεωρούνται όλο και περισσότερο σήμερα ως 

μια κοινωνική και συνεργατική πράξη. Τα οφέλη της συνεργασίας είναι η απόλαυση 

του να μοιράζεσαι διότι παρέχει επιπλέον ενδιαφέρον και πολλά περισσότερα 

ερεθίσματα. Είναι πιθανό να υπάρχουν ευρύτερα και καλύτερα αποτελέσματα καθώς 

είναι υπαρκτό το στοιχείο της έκπληξης, διασκέδασης, αλληλεπίδρασης 

προσωπικοτήτων.  

Οι αλληλεπιδράσεις που υπάρχουν σε μια σχολική αίθουσα είναι πολλών ειδών 

και έχουν να κάνουν με τα μέλη μιας ομάδας, τους ικανότερους και λιγότερο ικανούς 

μαθητές αλλά και την επικοινωνία των μαθητών με τον εκπαιδευτικό. Είναι σημαντικό 

να χρησιμοποιηθούν όσο περισσότερο γίνεται οι θετικές συνιστώσες της συνεργατικής 

προσέγγισης κατά την διδασκαλία. Τέτοιες αλληλεπιδράσεις είναι κατ’ αρχήν η 

προφορική και οικοδομητική συνεργασία εντός της ομάδας ακόμη και σε περίπτωση 

διαφωνίας. Ακόμη η ενίσχυση της επιθυμίας του ικανότερου μαθητή να βοηθήσει τον 

λιγότερο ικανό για να πραγματοποιήσει την κοινωνική του φιλοδοξία ότι βοηθάει ενώ 

ο λιγότερο ικανός κερδίζει σε γνώση. (Hejný,2006)  

 Οι Bor-de Vries & Drijvers (2015), προτείνουν την δημιουργία εργασιών που 

ενθαρρύνουν την συνεργασία και την επικοινωνία. Για τη συνεργασία σε ομάδες 

μπορούν να επιλέξουν κάποιες φορές και οι ίδιοι τις ομάδες στις οποίες θα ενταχθούν 

με την προϋπόθεση η τοποθέτηση να είναι διαφορετικών επιπέδων. Μερικές φορές θα 

μπορούσαν οι ομάδες να είναι διαφορετικών επιπέδων αλλά με πιθανώς διαφορετικές 

αποστολές. Η εργασία των ομάδων πρέπει να γίνεται αντικείμενο συζήτησης στην 

τάξη τόσο για την πορεία που ακολούθησαν για την προσέγγιση όσο και για το 

αποτέλεσμα. 

Ειδικό εγχειρίδιο του PISA αναφέρεται στην συνεργατική επίλυση προβλήματος. 

Η συνεργατική επίλυση προβλημάτων έχει αρκετά πλεονεκτήματα σε σχέση την 

επίλυση προβλημάτων μεμονωμένα. Η εργασία μπορεί να χωριστεί μεταξύ των μελών 

της ομάδας. Υπάρχει μια ποικιλία γνώσεων, προοπτικών. Μπορούν να εφαρμοστούν 

εμπειρίες των μελών της ομάδας για την επίλυση του προβλήματος και τα μέλη της 

ομάδας μπορούν να διεγείρουν ο ένας τον άλλο, οδηγώντας σε ενίσχυση της 

δημιουργικότητας και σε υψηλότερη ποιότητα λύσεων. Ωστόσο, η συνεργασία 
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δημιουργεί επίσης πιθανές προκλήσεις για τα μέλη της ομάδας. Κάποια ομάδα τα 

μέλη δεν μπορούν να συνεισφέρουν το δίκαιό τους μερίδιο στην ομάδα, ενώ άλλα 

μπορούν να δώσουν προτεραιότητα στους δικούς τους στόχους πάνω από την ομάδα 

στόχων. Η επιτυχημένη συνεργασία, συνεπώς, απαιτεί μια συντονισμένη και 

εποικοδομητική προσπάθεια από όλα τα μέρη και είναι από μόνη της μια ικανότητα. 

Η σημασία της συνεργασίας εκτείνεται πέρα από τον εργασιακό χώρο. Πολλές 

ανθρώπινες δραστηριότητες πραγματοποιούνται σε ομάδες, από μια ποικιλία φυσικών 

και καλλιτεχνικών προσπαθειών να ζουν σε αρμονία με τους γείτονές τους. Σχεδόν 

κάθε άνθρωπος βασίζεται σε αλληλεπιδράσεις με άλλα άτομα για να κάνει αυτό που 

δεν μπορεί να κάνει για τον ίδιο ή να το κάνει μόνος του. Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να 

συνεργαστούν μαζί υποστηρίζουν τις ιδέες τους σε κλίμακα μεγαλύτερη από ό, τι θα 

μπορούσε να επιτευχθεί από οποιοδήποτε άτομο στην ομάδα. (OECD 2017, Volume 

V, σελ.5,32). 

Όμως το κυριότερο είναι ότι η συμμετοχή σε κοινότητα μαθηματικής πρακτικής 

είναι μέρος της μαθηματικής σκέψης και γνώσης. Η μαθηματική πρακτική είναι 

καθημερινή δραστηριότητα που διεξάγεται σε ένα κοινωνικό πλαίσιο στο οποίο το 

άτομο αναπτύσσει την άποψή του όντας μέλος της συγκεκριμένης κοινότητας 

πρακτικής. (Shoefeld,1992). Οι μαθητές αναπτύσσουν την αίσθηση των μαθηματικών 

και πώς χρησιμοποιούν τα μαθηματικά από τις εμπειρίες τους κυρίως μέσα στην τάξη. 

Επομένως τα μαθηματικά στην τάξη πρέπει να αντικατοπτρίζουν αυτή την αίσθηση 

των μαθηματικών ως μια νοητική δραστηριότητα κατά την οποία οι μαθητές 

κατανοούν και χρησιμοποιούν τα μαθηματικά με ουσιαστικούς τρόπους. Σύμφωνα με 

τον παραπάνω ερευνητή, ο  Polya (patterns of plausible inference, 1954, σελ. 158-160) 

αναφέρει ότι αν η μάθηση των μαθηματικών έχει κάποια σχέση με την ανακάλυψη ο 

μαθητής θα πρέπει να έχει ευκαιρία να κάνει προβλήματα στα οποία αρχικά υποθέτει 

και στη συνέχεια αποδεικνύει κάποιο μαθηματικό γεγονός σε κατάλληλο επίπεδο. Ο 

Halmos (1980 σελ. 519) υποστηρίζει ότι οι μαθηματικές εμπειρίες των μαθητών 

πρέπει να προετοιμάζουν για την αντιμετώπιση δύσκολων μαθηματικών προκλήσεων 

διότι τα δύσκολα και σύνθετα προβλήματα είναι η καρδιά των μαθηματικών 

(Ηalmos,σελ. 524). Είναι προφανές ότι είναι απαραίτητη η σύνθεση της 

επιστημολογίας και της παιδαγωγικής όταν μιλάμε για δραστηριότητες στο σχολείο. 

Πολύ σημαντικός παράγοντας το εποικοδομητικό κλίμα στην τάξη χωρίς να υπάρχουν 

ομαδοποιήσεις έξω από το πνεύμα της μαθηματικής εκπαίδευσης. Άλλωστε, « η θέα 

της μαθηματικής εκπαίδευσης ως ενός πεδίου πρακτικής, η οποία αναπτύσσεται μέσα σε 

ένα ευρύτερο πλαίσιο κοινωνικο-πολιτισμικών πρακτικών και θεσμών που την 

οριοθετούν, επιβάλλει συγκεκριμένες τρόπους περιγραφής και οργάνωσης του κόσμου, 

ρυθμίζει με ειδικό τρόπο την δράση των μαθητών και την επιτυχή συμμετοχή τους στην 

κοινωνία, καθώς καθορίζει τι έχει αξία, τι είναι σωστό και τι «κανονικό». Με άλλα 

λόγια, προωθεί ένα συγκεκριμένο μοντέλο άσκησης εξουσίας μέσω της γνώσης (από μια 

ομάδα σε βάρος κάποιας άλλης). Στην πρώτη θέση ανήκουν όσοι γίνονται ικανοί με την 

μάθηση των μαθηματικών να αντιλαμβάνονται τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούν στην 

κοινωνία, συμβάλλοντας έτσι στην αποδοχή της ταξικής ανισότητας, ενώ στην δεύτερη 

ομάδα όσοι αποτυγχάνουν στα μαθηματικά. (Σακονίδης, 2017). Οι συνεργατικές 
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πρακτικές θεωρούνται όλο και πιο σημαντικές και όπως θα δούμε παρακάτω γίνεται 

προσπάθεια και μέσω του διαγωνισμού PISA να αξιολογηθούν ως ξεχωριστή 

υποκατηγορία κατά τη διάρκεια της επίλυσης προβλήματος.  

2.2.4 . Xρήση των αναπαραστάσεων στην επίλυση προβλημάτων 

Κατά τους Goldin & Kaput, 1996: Kaput, 1985: Roth & McGinn, 1998: Seeger, 

1998: Von Glasersfeld (1987) ο όρος αναπαράσταση είναι ασαφής και ως τέτοιος 

επιδέχεται πολλαπλές ερμηνείες (Γαγάτσης & Σπύρου , χ.χ.) Οι αναπαραστάσεις 

ανήκουν σε πολύπλοκα συστήματα προσωπικά ή πολιτισμικά και συμβατικά που 

έχουν ονομαστεί σχήματα συμβόλων ή συστήματα αναπαράστασης. 

Οι Rico, Castro, & Romero, (1996)  υποστηρίζουν ότι για την αναπαράσταση μιας 

έννοιας ή ολότητας (world) από μια άλλη θα πρέπει να εκπληρούνται πέντε 

προδιαγραφές που είναι (Kaput ,1987):  

 Η εκπροσωπούμενη έννοια (π.χ. κλάσμα) 

 Η έννοια που την αναπαριστά (π.χ. εμβαδόν) 

 Οι πτυχές της εκπροσωπούμενης έννοιας που αναπαρίστανται (π.χ. μέρος όλο) 

 Οι πτυχές της έννοιας που αναπαριστά που σχηματίζουν την αναπαράσταση 

(π.χ. διαμέριση του εμβαδού σε ίσα μέρη) 

 Η αντιστοιχία ανάμεσα στις δύο έννοιες. 

Κατά την διδασκαλία με τη χρήση αναπαραστάσεων πρέπει να προβλεφθεί ώστε 

να μην ταυτιστούν οι δύο έννοιες αλλά να τονιστούν μόνο τα κοινά στοιχεία τους 

στοιχεία. Τα αναπαραστατικά μοντέλα δεν είναι μαθηματικά και υπάρχει ο κίνδυνος 

για παρανόηση της μαθηματικής έννοιας με την συγκεκριμένη αναπαράστασή της, σε 

περίπτωση χρησιμοποίησης ενός μόνο αναπαραστατικού μοντέλου.. 

Οι αναπαραστάσεις μπορούν να ενταχθούν σε δύο είδη, στις εσωτερικές/νοητικές 

και στις εξωτερικές/σημειωτικές. 

Ο όρος εσωτερικές αναπαραστάσεις αναφέρεται σε νοητικούς σχηματισμούς που 

οικοδομούν οι μαθητές για να αναπαραστήσουν την πραγματικότητα. Δεν είναι άμεσα 

παρατηρήσιμες και μπορούμε να τις εντοπίσουμε από την εξωτερική συμπεριφορά 

των μαθητών. Πολλές φορές η διδασκαλία αποσκοπεί στη δημιουργία συγκεκριμένων 

εσωτερικών νοητικών παραστάσεων. 

Οι εξωτερικές αναπαραστάσεις είναι οι «παρατηρήσιμες ενσωματώσεις των 

εσωτερικών εννοιολογικών δομών των μαθητών», δηλαδή οι τρόποι με τους οποίους 

φαίνεται ότι έχουν κατανοήσει τις έννοιες οι μαθητές.(Γαγάτσης & Σπύρου ,2000.). 

Ο όρος μαθηματικό αντικείμενο αναφέρεται σε ένα αντικείμενο που είναι 

δημιούργημα του ανθρώπινου νου που σχηματίζεται μέσα από τον τρόπο που το 

ορίζουμε ως αποτέλεσμα της εμπειρίας μας. Οι μαθηματικές έννοιες δεν είναι συνήθη 

αντικείμενα αλλά ενσωματώνουν ένα δίκτυο σχέσεων μεταξύ αντικειμένων, δεν είναι 

προσβάσιμα μέσω της καθημερινής εμπειρίας ούτε μέσω διαισθητικής αντίληψης 
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όπως τα πραγματικά αντικείμενα που μας περιβάλλουν. Επομένως οι μαθηματικές 

έννοιες (αριθμοί, συναρτήσεις, γεωμετρικά σχήματα κλπ) ως μαθηματικά αντικείμενα 

είναι προσιτά μόνο έμμεσα μέσω της χρήσης σημείων και σημειωτικών 

αναπαραστάσεων οι οποίες τελικά υλοποιούν κάποιες από αυτές τις σχέσεις. 

(Παπατσιομίτου & Εμβαλωτής, 2009)  

 Τα είδη των εξωτερικών αναπαραστάσεων 

Ο Dieves (1960) θεωρεί ότι οι μαθητές προκειμένου να κατανοήσουν μια έννοια 

θα πρέπει να εργαστούν με διαφορετικά είδη αναπαραστάσεων τα οποία έχουν 

ενσωματώσει την ίδια έννοια (Παπατσιομίτου & Εμβαλωτής, 2009).  Έτσι μπορούν να 

εξετάσουν την δομή της έννοιας από διαφορετικές προοπτικές κατασκευάζοντας 

νοητικές εικόνες που ανήκουν σ’ αυτή την έννοια.  

 Μ’ αυτό τον τρόπο αποκτούν και την ικανότητα της επιλογής του κατάλληλου 

αναπαραστατικού τρόπου. 

Οι Lesh et al. (1987) βελτίωσαν το μοντέλο πολλαπλών αναπαραστάσεων του  

Lesh (1979) και το εξέλιξαν ως αλληλεπιδραστικό μεταξύ των διαφόρων τύπων 

αναπαραστάσεων. Δημιούργησαν πέντε διαφορετικά είδη συστημάτων εξωτερικών 

αναπαραστάσεων σε σχέση με τη μάθηση των μαθηματικών και την επίλυση των 

προβλημάτων  (Γαγάτσης & Σπύρου, 2000) τα οποία είναι: 

• καταστάσεις πραγματικού κόσμου στα οποία η γνώση είναι οργανωμένη σύμφωνα 

με καταστάσεις της καθημερινής ζωής και τα οποία αποτελούν το πλαίσιο και την 

ερμηνεία για την επίλυση άλλων καταστάσεων προβλήματος 

• διαχειρίσιμα (χειραπτικά) υλικά όπως οι κύβοι Dienes , κύκλοι, ορθογώνια , 

αριθμογραμμές όπου τα επιμέρους στοιχεία δεν έχουν νόημα αυτά καθ’ αυτά αλλά οι 

σχέσεις και λειτουργίες που προκύπτουν από το χειρισμό και συνδυασμό των 

επιμέρους στοιχείων ταιριάζουν σε πολλές καταστάσεις της καθημερινής ζωής 

• εικόνες ή διαγράμματα τα οποία είναι δυνατόν να εσωτερικευθούν από τους 

μαθητές ως νοητικές εικόνες 

• προφορικά σύμβολα (εξειδικευμένη ομιλία/ορολογία) που σχετίζονται με την 

επεξήγηση και παροχή πληροφοριών 

• γραπτά σύμβολα (συμβολικό) τα οποία όπως και οι γλώσσες μπορούν να 

περιλαμβάνουν εξειδικευμένες προτάσεις και φράσεις που περιλαμβάνουν 

μαθηματικές μεταβλητές (π.χ. συμβολική ένωση συνόλων) ή σύμβολα αλλά και 

προτάσεις ή φράσεις της καθημερινής γλώσσας. (Παπατσιομίτου & Εμβαλωτής, 

2009). 

Στον Λεμονίδη (2017) το μοντέλο παρουσιάζεται με  μια ακόμη μορφή 

αναπαράστασης που είναι τα εικονικά χειραπτικά υλικά. Πρόκειται για τα χειραπτικά 

υλικά και εργαλεία τα οποία όμως βασίζονται σε λογισμικά του υπολογιστή και το 

πλεονέκτημά τους είναι ότι μπορούν να συνδυάσουν ταυτόχρονα πολλές μορφές 

αναπαραστάσεων. 
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Στο πρόγραμμα αξιολόγησης του PISA οι αναπαραστάσεις προέρχονται από τις 

καταστάσεις του πραγματικού κόσμου. Η πλαισίωση με τις καταστάσεις του 

πραγματικού κόσμου περιλαμβάνει συσκευές τεχνολογίας (π.χ. τηλεχειριστήριο, 

χρονοδιακόπτη, φωτιστικά), άγνωστους χώρους (π.χ. κίνηση, χάθηκα ), τρόφιμα ή ποτά 

(π.χ. βιταμίνες, μηχανές με ποτά ) κλπ. Αυτά τα πλαίσια αναφέρονται σε καταστάσεις 

που οι μαθητές μπορεί να συναντήσουν έξω από το σχολείο ως μέρος της καθημερινής 

τους εμπειρίας. (ΟECD, 2014). Στους επόμενους διαγωνισμούς προστέθηκε και η 

χρήση των υπολογιστών στην αξιολόγηση οπότε γίνεται χρήση μιας ακόμη 

κατηγορίας αναπαραστάσεων που είναι των εικονικών χειραπτικών υλικών. 

  O ρόλος της οπτικοποίησης στις αναπαραστάσεις 

Κατά το Arcavi (2003), οπτικοποίηση είναι η ικανότητα δημιουργίας της 

ερμηνείας, χρήσης και αντανάκλασης σε εικόνες , διαγράμματα στο μυαλό μας σε 

χαρτί ή με τεχνολογικά εργαλεία με σκοπό την απεικόνιση και την επικοινωνία 

πληροφοριών, τη σκέψη και την ανάπτυξη παλαιότερων άγνωστων ιδεών και την 

διευκόλυνση των αντιλήψεων.   

Η οπτικοποίηση παίζει σημαντικό ρόλο στο να γίνει αντιληπτή μια έννοια από 

πολλές πλευρές. Επίσης μέσω της οπτικοποίησης μπορούμε να εντοπίσουμε 

καταστάσεις που βρίσκονται πίσω από τα προφανή. Την άποψη αυτή υποστηρίζει 

κατά τον Arcani  και ο Fishbein (1987) ο οποίος αναφέρει ότι τα γραφικά μπορούν να 

είναι συχνά πιο αποκαλυπτικά από τους αριθμούς επειδή η οπτικοποίηση ενισχύει την 

αίσθηση. Μέσω της οπτικοποίησης ειδικά για τα μαθηματικά μπορεί μεταξύ άλλων να 

γίνει αντιληπτή μια προγενέστερη λάθος εντύπωση, να δουλέψει καλύτερα η 

διαδικασία επίλυσης προβλήματος, να ενισχυθεί η βεβαιότητα μιας αποδεικτικής 

διαδικασίας. Επίσης αναφέρεται ότι όταν η απεικόνιση ενεργεί με εννοιολογικά 

πλούσιες εικόνες ( ή αλλιώς ενδιάμεσες εννοιολογικές δομές κατά Fiscbein) τα 

γνωστικά αποτελέσματα είναι πολύ υψηλά. 

Γενικεύοντας, υποστηρίζει ο παραπάνω ερευνητής ότι πολλές φορές οι αντιλήψεις 

μας οδηγούνται εννοιολογικά όταν μπορούμε να δούμε το αόρατο (unseen). 

Οπτικοποιώντας το αόρατο (δηλ. βλέποντας κάτι συγκεκριμένο) μπορεί να 

αναγνωριστεί και να χρησιμοποιηθεί ως μια ενδιάμεση εννοιολογική δομή που μας 

επιτρέπει να βιώσουμε με την ίδια οπτική απεικόνιση πράγματα που βλέπει μόνο ένας 

ειδικός. Κατ’ αυτό τον τρόπο αποτελεί μια βασική συνιστώσα της συλλογιστικής που 

είναι βαθιά συνδεδεμένη με την εννοιολογική κατανόηση. 

Έχουν παρατηρηθεί περιπτώσεις μαθητών που η δυσκολία του να μετατρέψουν  

τις λεκτικές περιγραφές σε µαθηµατικές εκφράσεις σχετίζεται και µε τις 

αναπαραστάσεις που χρησιμοποιούν. Οι Cai & Lester (2005) αναφέρουν ότι οι 

αναπαραστάσεις που χρησιμοποιούν οι µαθητές είναι πολύ βασική συνιστώσα για την 

αποτελεσματική επίλυση ενός προβλήµατος. 

Οι Jacobse & Harskamp (2011) σε μετα-ανάλυσή ερευνητικών εργασιών 

αναφέρουν ότι ένα από τα κύρια χαρακτηριστικά που εντόπισαν είναι ότι όλες οι 

διδακτικές παρεμβάσεις που στόχευαν στην διαδικασία επίλυσης προβλήματος 
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περιείχαν κάποιου είδους οπτικές αναπαραστάσεις. Αφήνοντας τους μαθητές να 

κάνουν ένα σκίτσο ή με την παροχή άλλου είδους οπτικοποίησης υποστηρίχθηκε η 

κατανόηση της δομής των προβλημάτων που με τη σειρά της η κατανόηση αυτή 

ενίσχυσε την επίλυση των προβλημάτων. 

2.3 PISA και μαθηματικά προβλήματα στο PISA 

2.3.1 Tι είναι το PISA 

 «Το Διεθνές Πρόγραμμα PISA για την Αξιολόγηση των Μαθητών (Programme 

for International Student Assessment) είναι μία Εκπαιδευτική Έρευνα που διεξάγεται 

κάθε τρία χρόνια (από το 2000 έως σήμερα) και που υλοποιείται από διεθνή ερευνητικά 

ιδρύματα (PISA Consortium) υπό την οργάνωση της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης του 

ΟΟΣΑ (Οργανισμός για την Οικονομική Συνεργασία και Ανάπτυξη) και τη συνεργασία 

των συμμετεχουσών στην Έρευνα χωρών. Οι ρίζες του ΟΟΣΑ προέρχονται από τον 

οργανισμό για την Ευρωπαϊκή Οικονομική Συνεργασία (OEEC) που ιδρύθηκε το 1948 

με σκοπό να εκτελέσει το σχέδιο Marshall για την ανασυγκρότηση της Ευρωπαϊκής 

Ηπείρου που είχε καταστραφεί από τον 2ο παγκόσμιο πόλεμο. Τα αποτελέσματα 

αυτής της συνεργασίας θεωρήθηκαν πολύ θετικά και έτσι το 1960 20 χώρες από όλο 

τον κόσμο συνολικά αποφάσισαν να δημιουργήσουν μια οργάνωση αφιερωμένη στην 

οικονομική ανάπτυξη. Σήμερα αυτές οι χώρες είναι 36. Οι στόχοι τους οποίους θέτει ο 

ΟΟΣΑ αφορούν την οικοδόμηση ενός ισχυρότερου, καθαρότερου και δικαιότερου 

κόσμου. (http://www.oecd.org/pisa/aboutpisa/pisa-2018-participants.htm) 

Ο βασικός στόχος του PISA είναι να αξιολογήσει τις ικανότητες και τις γνώσεις 

που έχουν οι 15χρονοι μαθητές που έχουν συμπληρώσει την υποχρεωτική εκπαίδευση. 

Το πρόγραμμα PISA μέσω της αξιολόγησης αυτής κάνει τις δικές του εκτιμήσεις και 

προτάσεις για τις συμμετέχουσες χώρες και το εκπαιδευτικό τους σύστημα. Κάθε 

συμμετέχουσα χώρα έχει τη δυνατότητα να αντλήσει από την έρευνα στοιχεία που 

θεωρεί σημαντικά για τα θετικά και αρνητικά σημεία του εκπαιδευτικού της 

συστήματος. Έχει επίσης την δυνατότητα να κάνει αντιπαραβολή με άλλες χώρες που 

συμμετέχουν στο διαγωνισμό. Μέσω των αποτελεσμάτων του PISA μπορεί η κάθε 

χώρα να διαμορφώσει πρακτικές εκπαίδευσης που θα ήθελε να είναι πιο 

αποτελεσματικές. (Ι.Ε.Π. , 2018)  

Κεντρική έννοια του Προγράμματος PISA είναι ο γραμματισμός ή 

εγγραμματισμός (literacy) των μαθητών στην Κατανόηση Κειμένου, τα Μαθηματικά 

και τις Φυσικές Επιστήμες. Ως "γραμματισμός" <εγγράμματος + -ισμός, συνών. 

"εγγραμματοσύνη"> ορίζεται πρωτίστως η ικανότητα ανάγνωσης και γραφής, κυρίως 

όμως ο επαρκής χειρισμός και η δυναμική αξιοποίηση των αποκτημένων ήδη 

γνώσεων σε ζητήματα ανάγνωσης και γραφής, προκειμένου να είναι σε θέση κανείς 

να εφαρμόζει πρακτικά τις γνώσεις αυτές στην καθημερινή του ζωή. Περικλείει, 

συνεπώς, και την κριτική γραμματοσύνη -την ικανότητα, δηλαδή, αφενός της κριτικής 

στάσης απέναντι σε ποικίλα είδη λόγου και αφετέρου τον ίδιο τον έλεγχο του 

περιβάλλοντος δια του γραπτού λόγου. Ως "γραμματισμό", με άλλα λόγια, ορίζουμε 

http://www.oecd.org/pisa/aboutpisa/pisa-2018-participants.htm
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τη δυνατότητα κάποιου να αναγνωρίζει τα σύμβολα του γραπτού λόγου, αλλά, 

συνάμα, και την ικανότητά του να χρησιμοποιεί με σωστή σειρά τα πεζά και τα 

κεφαλαία γράμματα, να αντιλαμβάνεται τον τρόπο με τον οποίο εμφανίζονται οι 

υποσημειώσεις και οι παραπομπές σε ένα κείμενο, τη διαφορά μεταξύ ενός κειμένου 

επιχειρημάτων και ενός διαφημιστικού φυλλαδίου, το ρόλο των εικόνων σε ένα 

κείμενο, αλλά και την "ανάγνωση" πινάκων, γραφημάτων και άλλου υποστηρικτικού 

υλικού που, ενδεχομένως, εντάσσονται σε ένα κειμενικό περιβάλλον.    

Ο γραμματισμός των μαθητών που βρίσκονται στο τέλος της υποχρεωτικής τους 

εκπαίδευσης αποτελεί κύρια αναζήτηση του Προγράμματος PISA, υπό την έννοια ότι 

αποτιμά τις γνώσεις και τις δεξιότητες που οι εν λόγω μαθητές απέκτησαν στα τρία 

βασικά αντικείμενα των σχολικών τους σπουδών -Κατανόηση Κειμένου, Μαθηματικά 

και Φυσικές Επιστήμες. Σε ένα δεύτερο επίπεδο, συνυπολογίζει την ικανότητα των 

μαθητών να συλλογίζονται ολοκληρωμένα, να χρησιμοποιούν συνθετική και αναλυτική 

σκέψη, να ανιχνεύουν όψεις και ενδεχόμενες αντινομίες στο περιβάλλον και στον 

κοινωνικό τους χώρο, να διατυπώνουν με σαφήνεια και πληρότητα εκτιμήσεις και 

θέσεις τους, να ανταποκρίνονται με επάρκεια σε πιθανά ζητήματα που κατά καιρούς 

ανακύπτουν στο χώρο και στο χρόνο. Η αξιολόγηση του γραμματισμού των μαθητών 

από πλευράς PISA οργανώνεται δε με τέτοιο τρόπο, ώστε να εξετάζονται όχι μόνον οι 

γνώσεις, οι δεξιότητες και οι στάσεις που έχουν αποκτήσει ή διαμορφώσει όλο αυτό 

το διάστημα της σχολικής τους ζωής, αλλά και να ανιχνεύονται μια σειρά από 

παράγοντες από το οικογενειακό και κοινωνικό περιβάλλον τους, οι οποίοι 

επηρεάζουν -πιθανώς- την ανάπτυξη αυτών των γνώσεων και των δεξιοτήτων των 

μαθητών τόσο στο σχολείο όσο και στον ευρύτερο κοινωνικό τους χώρο. 

Στο πλαίσιο του Προγράμματος PISA, ο γραμματισμός στα Μαθηματικά ορίζεται 

ως η ικανότητα του ατόμου να κατανοεί και να εντάσσει την επιστήμη των 

Μαθηματικών στην καθημερινότητα, να αναπτύσσει τεκμηριωμένες κρίσεις πάνω σε 

προβλήματα που τίθενται εμπρός του και να χρησιμοποιεί τη μαθηματική γνώση (και 

τις δεξιότητες που σχετίζονται με αυτή), για να αντιμετωπίζει με επιτυχία τις ανάγκες 

της καθημερινής ζωής του ως σκεπτόμενος, δημιουργικός και ενεργός πολίτης. O 

γραμματισμός στα Μαθηματικά δεν περιορίζεται στη γνώση -απλώς- μαθηματικών 

όρων, διαδικασιών και μεθόδων που διδάσκονται στο σχολείο. Διότι, παρά το ότι 

θεωρεί προ-απαιτούμενα όλα τα παραπάνω, ο γραμματισμός στα Μαθηματικά 

αναφέρεται κυρίως στη δυνατότητα δημιουργικής σύνθεσης και εφαρμογής τους, 

ούτως ώστε, με αφετηρία την ίδια τη μαθηματική γνώση, να είναι εν συνεχεία κανείς 

σε θέση να αντιμετωπίζει πρακτικά τα πιθανά καθημερινά προβλήματα που 

ανακύπτουν.H έννοια του γραμματισμού στα Μαθηματικά συντίθεται από τρία 

συστατικά στοιχεία, τα οποία αναπαρίστανται στο παρακάτω σχήμα: 
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Σχήμα 1. Συστατικά στοιχεία του γραμματισμού . (PISA 2006, Assessing 

Scientific, σελ. 79, OECD, Paris: OECD) 

 

Αναλυτικότερα, τα συστατικά στοιχεία του γραμματισμού είναι: 

α) Το πλαίσιο-περιβάλλον (context) στο οποίο εντάσσονται τα προβλήματα, 

περικλείει προσωπικές, εκπαιδευτικές, επαγγελματικές, κοινωνικές και επιστημονικές 

καταστάσεις απλούστερες ή περισσότερο σύνθετες 

β) Το μαθηματικό περιεχόμενο (mathematical content) προσδιορίζει οτιδήποτε 

απαιτείται για τη λύση ενός προβλήματος και καθορίζεται από τέσσερις δεσπόζουσες 

κατηγορίες μαθηματικών εννοιών: 

 Χώρος και Σχήμα, (Space and shape) 

 Μεταβολή και Σχέσεις, (Change and relationships) 

 Ποσότητα, (Quantity) 

 Αβεβαιότητα. και δεδομένα (Uncertainty and data) 

Οι τέσσερις κατηγορίες περιεχομένου αποτελούν τη βάση για πολλές 

υποκατηγορίες προβλημάτων που αφορούν συναρτήσεις, αλγεβρικές εκφράσεις, 

λεκτική ερμηνεία, περιγραφή των δεδομένων, πυθαγόρειο, ομοιότητα, 

ποσοτικοποίηση κλπ 

γ) Οι μαθηματικές διαδικασίες  (mathematical processes) που περιγράφουν τι 

κάνουν οι μαθητές  για να συνδέσουν το περιβάλλον του προβλήματος με τα 

μαθηματικά και έτσι να επιλύσουν το πρόβλημα, καθώς και τις δυνατότητες που 

υποστηρίζουν αυτή τη διαδικασία . 
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 Για τα μαθηματικά (PISA 2012) αναφέρονται οι παρακάτω μαθηματικές 

διαδικασίες,  

 Σχηματισμός-διαμόρφωση μαθηματικών καταστάσεων (Formulating situations 

mathematically) 

 Χρήση μαθηματικών εννοιών, γεγονότων, διαδικασιών και συλλογισμών 

(Employing mathematical concepts, facts, procedures, and reasoning) 

 Διερμηνεία, εφαρμογή και αξιολόγηση των μαθηματικών αποτελεσμάτων 

(Interpreting, applying and evaluating mathematical outcomes) 

Ειδική κατηγορία αποτελούν οι νοητικές διαδικασίες οι οποίες συνδέονται με τις 

αποκτημένες μαθηματικές ικανότητες ομαδοποιούνται σε τρεις δέσμες: 

 τη δέσμη αναπαραγωγής, 

 τη δέσμη συνδέσεων και 

 τη δέσμη αναστοχασμού (Ι.Ε.Π. β, 2018, OECD α ,2012) 

 

Επιπλέον στόχοι του προγράμματος PISA: 

1. Αξιολογεί τη βασική κατανομή των γνωστικών ικανοτήτων και των 

δεξιοτήτων των συμμετεχόντων. 

2. Μελετά σε ποιο βαθμό οι ικανότητες και οι δεξιότητες των μαθητών (στο 

γνωστικό πεδίο, αλλά και στην κριτική αντιμετώπιση των ζητημάτων που κατά 

καιρούς ανακύπτουν) σχετίζονται με τις δημογραφικές, τις κοινωνικές, τις 

οικονομικές και -βεβαίως- τις εκπαιδευτικές μεταβλητές. 

3. Αποκαλύπτει όψεις των αλλαγών στις μαθητικές επιδόσεις, αλλά και τη 

συνάφεια μεταξύ επιπέδου των μαθητών και των διαφορετικών τύπων ή μεταβλητών 

του μαθησιακού περιβάλλοντός τους. 

4. Αποτιμά πόσο καλά προετοιμασμένοι είναι οι μαθητές, προκειμένου να 

αντιμετωπίζουν ζητήματα της καθημερινής τους ζωής. 

5. Αποκαλύπτει το βαθμό, κατά τον οποίο μπορούν οι 15χρονοι μαθητές να 

συμμετέχουν με πληρότητα και ισοτιμία στην πολιτική, πολιτιστική και κοινωνική 

ζωή του τόπου τους.  

Συλλέγει, επίσης, πληροφορίες για τα εκπαιδευτικά συστήματα των 

συμμετεχουσών χωρών, ώστε να διερευνηθούν οι πλείστοι εκείνοι παράγοντες που 

επιδρούν καταλυτικά στη συνολική εικόνα των μαθητικών επιδόσεων (οικογένεια, 

ευρύτερο κοινωνικό και οικονομικό περιβάλλον κ.ά), αλλά και να αναζητηθούν 

πρακτικές αντιμετώπισης των πιθανών εκπαιδευτικών ελλειμμάτων από πλευράς 

συμμετεχουσών χωρών. (I.EΠ.,γ 2018).  

Οι ερωτήσεις του PISA διερευνούν: 

α) Επιστημονικές ικανότητες 
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Το ζητούμενο είναι να αναγνωρισθούν και να εξηγηθούν επιστημονικά φαινόμενα 

και να αξιολογηθούν και να προσφερθούν εξηγήσεις για μια σειρά φυσικών και 

τεχνολογικών φαινομένων. 

Πρέπει να μπορεί ο μαθητής να αξιολογεί (evaluate) και να σχεδιάζει 

επιστημονική έρευνα και να περιγράφει και αξιολογεί τις επιστημονικές έρευνες και 

να προτείνει τρόπους επιστημονικής αντιμετώπισης των ερωτήσεων. 

Επίσης, θα πρέπει να μπορεί ο μαθητής να ερμηνεύει (interpret) επιστημονικά 

στοιχεία και να αναλύει και αξιολογεί τα δεδομένα, ισχυρισμούς και επιχειρήματα σε 

διάφορες αναπαραστάσεις (representations) και την εξαγωγή κατάλληλων 

επιστημονικών συμπερασμάτων. 

β) Κατηγορίες γνώσεων 

Η γνώση περιεχομένου αναφέρεται στη γνώση θεωριών και επεξηγηματικών 

ιδεών, πληροφοριών και γεγονότων. 

Η διαδικαστική γνώση αναφέρεται στην κατανόηση του τρόπου με τον οποίο 

προέκυψε η γνώση, επίσης αναφέρεται σε γνώσεις σχετικά με τις έννοιες και τις 

διαδικασίες που είναι απαραίτητες για την επιστημονική έρευνα και οι οποίες 

στηρίζουν τη συλλογή, ανάλυση και ερμηνεία επιστημονικών δεδομένων. 

Οι επιστημολογικές γνώσεις αναφέρονται στη φύση αυτής της γνώσης, στην 

κατανόηση της προέλευσης της γνώσης στην επιστήμη και αντανακλούν την 

ικανότητα των μαθητών να σκέφτονται και να εμπλέκονται με αιτιολογημένο λόγο 

όπως κάνουν και οι επιστήμονες. Οι επιστημολογικές γνώσεις απαιτούνται 

προκειμένου να υπάρξει διάκριση μεταξύ των παρατηρήσεων, των γεγονότων, των 

υποθέσεων, των μοντέλων και των θεωριών αλλά και για την κατανόηση του γιατί 

ορισμένες διαδικασίες όπως τα πειράματα, είναι κεντρικές για την εδραίωση της 

γνώσης στην επιστήμη. 

γ) Τομείς περιεχομένου 

Η γνώση μπορεί επίσης να ταξινομηθεί σύμφωνα με του σημαντικότερους 

επιστημονικούς τομείς στους οποίους ανήκει: φυσικά συστήματα, συστήματα 

διαβίωσης και γήινα και διαστημικά συστήματα. 

δ) Πλαίσιο των στοιχείων (items) αξιολόγησης 

Τρεις τομείς περιεχομένου προσδιορίζουν τους ευρύτερους τομείς της ζωής στους 

οποίους μπορεί να προκύψουν προβλήματα της εξέτασης: Προσωπικά, τα οποία 

σχετίζονται με την καθημερινή ζωή των μαθητών και των οικογενειών. Τοπικά/ εθνικά 

που αναφέρονται σε πλαίσια της κοινότητας στην οποία ζουν οι μαθητές . Παγκόσμια 

τα οποία είναι πλαίσια που καθορίζονται από τη ζωή σε όλο τον κόσμο. (OECD δ, 

2018) 

 



35 

 

2.3.2 Aποτελέσματα του PISA και Ελλάδα 

Ο οδηγός για τον εκπαιδευτικό του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ)  

παρέχει τις γενικές αρχές για τις διδακτικές προσεγγίσεις που πρέπει να 

ακολουθηθούν στο Γυμνάσιο για τη διδασκαλία των μαθηματικών. Τα βασικά 

εργαλεία διδασκαλίας και μάθησης που υποστηρίζει το πρόγραμμα σπουδών είναι η 

εμπλοκή των μαθητών σε δραστηριότητες στην τάξη, οι οποίες μπορούν να 

βοηθήσουν στην υποστήριξη της εισαγωγής μαθηματικών εννοιών, ιδιοτήτων και 

δομών, στη μοντελοποίηση καταστάσεων με την αξιοποίηση μαθηματικών εργαλείων 

και γενικότερα στη μαθηματική διερεύνηση. Το πέρασμα από τη δραστηριότητα στο 

μαθηματικό αντικείμενο είναι δύσκολη φάση της διδασκαλίας που χρειάζεται να 

διαχειριστεί προσεκτικά ο εκπαιδευτικός ώστε να μπορέσει ο μαθητής να κάνει τις 

ανάλογες συνδέσεις ανάμεσα στο πλαίσιο που θέτει η δραστηριότητα και στο 

μαθηματικό περιεχόμενο. Δεν ενδείκνυται η αποκάλυψη του μοντέλου από τον 

εκπαιδευτικό διότι η μάθηση εκφυλίζεται από ανακαλυπτική σε τετριμμένη. 

Προτείνεται η συνεργασία των μαθητών στην τάξη, η συζήτηση τόσο στο πλαίσιο 

μικρών ομάδων όσο και σε ολόκληρη την τάξη διότι επιτρέπει στους μαθητές να 

διατυπώσουν, να εξηγήσουν και να τεκμηριώσουν τις σκέψεις τους. Χρειάζεται η 

νοηματοδότηση των μαθηματικών εννοιών που αναδεικνύονται στις δραστηριότητες 

που πραγματοποιούνται και η αποφυγή περιορισμού των διαδικασιών σε μια συνεχή 

εξάσκηση. 

Το χειραπτικό υλικό αποτελεί σημαντικό μέρος της κατανόησης των διαδικασιών 

και των εννοιών που καλούνται να επεξεργασθούν οι μαθητές στα σχολικά 

μαθηματικά. Μπορούν να χρησιμοποιηθούν παραδοσιακής μορφής εργαλεία 

(διαβήτης, όργανα μέτρησης) που χρησιμοποιούνται στη γεωμετρία για σχεδιασμό, 

κατασκευή και σύγκριση γεωμετρικών αντικειμένων. Επίσης η κατάλληλη χρήση του 

υπολογιστή τσέπης επιτρέπει τη μαθηματική διερεύνηση και προβληματισμό. Τα 

αναπαραστατικά εργαλεία (αριθμογραμμές, μήκη, γεωμετρικά σχήματα) μπορούν να 

βοηθήσουν τους μαθητές να αποδώσουν νόημα σε έννοιες και διαδικασίες. Το κάθε 

αναπαραστατικό υλικό έχει δυνατότητες και περιορισμούς και προσομοιώνει 

μαθηματικές έννοιες, ιδιότητες και διαδικασίες. (repository.edull.gr, 2018, 

minedugov.gr, 2018) 

Αναφορικά με το είδος των δραστηριοτήτων που ενδείκνυνται προτείνονται 

δραστηριότητες που αφορούν σε ρεαλιστικά προβλήματα με την επίλυση να 

στηρίζεται σε διαισθητικές προσεγγίσεις των μαθητών (π.χ. κάποιο σχήμα). Επίσης 

προτείνεται να δίνεται έμφαση στην παραγωγή αλγεβρικών παραστάσεων που 

εκφράζουν ένα πρόβλημα ή μια κατάσταση και οδηγούν σε εξισώσεις, διότι απλές 

διαδικασίες μοντελοποίησης δίνουν νόημα στην εισαγωγή της άλγεβρας και 

υποστηρίζουν την ικανότητα επίλυσης προβλήματος. Ακόμη, ενθαρρύνεται η 

συζήτηση για την επίλυση προβλήματος με δοκιμή, για την καλύτερη κατανόηση της 

έννοιας της εξίσωσης και της λύσης. 

Στις οδηγίες του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου (ΙΕΠ) για τη διδασκαλία των 

μαθηματικών για το σχολικό έτος 2007-2008 (2007, σελ. 16) αναφέρεται ότι το 
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πρόβλημα και ιδιαίτερα η Λύση Προβλήματος αποτελεί την ουσία της μαθηματικής 

γνώσης.(ΥΠΕΠΘ, 2007) 

Παρόλο που οι παραπάνω οδηγίες τείνουν να είναι στην ίδια συνιστώσα με τον 

μαθηματικό εγγραμματισμό που αναφέρει το PISA τα αποτελέσματα της χώρας μας 

δεν είναι τα ευκταία. Από την καθιέρωση του διαγωνισμού και μετά η χώρα μας 

κατατάσσεται (και όχι μόνο στα μαθηματικά) κάτω από το μέσο όρο των χωρών που 

συμμετέχουν στο πρόγραμμα PISA. 

 
Σχήμα 2. Η θέση της Ελλάδας στο διαγωνισμό PISA 2015 με βάση την κλίμακα 

αξιολόγησης του ΟΟΣΑ (αγόρια και κορίτσια). 

Λεπτομερείς αναλύσεις παρέχονται στη βιβλιοθήκη του ΟΟΣΑ (OECD, 2014 

volume I, σελ. 98-117). Ανάμεσα στα αποτελέσματα είναι είναι άξιο παρατήρησης το 

γεγονός ότι η υστέρηση ως προς το μαθηματικό περιεχόμενο είναι πιο έντονη στους 

τομείς Change & Relationships (κατάταξη 42-46/65) και Space (κατάταξη 46-50/65). 

Λίγο καλύτερα στον τομέα Quantity (42-43/65) και Unsertainty & Data (40-42/65). 

 Παρακάτω σταχυολογούμε ορισμένα στοιχεία που παρέχονται για τον διαγωνισμό 

που αφορά την Ελλάδα. Απεικονίζονται οι επιδόσεις ανάλογα με τις κατηγορίες που 

τηρεί ο ΟΟΣΑ στους τομείς των φυσικών επιστημών, μαθηματικών και γλώσσας αλλά 

και σε κοινωνικής φύσης μετρήσεις όπως σε θέματα που αφορούν τις ίσες ευκαιρίες 

μάθησης ανάλογα με την καταγωγή, το φύλο και τους μαθητές με αλλοδαπούς γονείς. 

Θα ακολουθήσει σύγκριση μεγεθών για μεγέθη που αφορούν την Ελλάδα σε σχέση με 

τον μέσο όρο του ΟΟΣΑ. Υπάρχει η επιλογή της σύγκρισης οποιωνδήποτε χωρών 

μεταξύ τους στη σελίδα του ΟΟΣΑ στη διεύθυνση  

http://www.compareyourcountry.org/pisa/country/grc?lg=en.  

http://www.compareyourcountry.org/pisa/country/grc?lg=en


 

Η κατάταξη της Ελλάδας που αφορά τις μαθηματικές επιδόσεις: 

https://data.oecd.org/pisa/mathematics

Στο παρακάτω σχήμα 

τις μέσες τιμές του ΟΟΣΑ. Καλύπτει  τις κύριες περιοχές θεμάτων PISA.

περιλαμβάνεται ο βασικός δε

φυσικές επιστήμες, τα μαθηματικά και η γλώσσα. 

μεγαλύτερη λεπτομέρεια τους δείκτες που μας αφορούν  καθώς και σύ

μέσο όρο του ΟΟΣΑ που συμμετείχαν στο διαγωνισμό.

Σχήμα 3.  Η πορεία των επιδόσεων της Ελλάδας διαχρονικά στους 3 

επιστημονικούς τομείς. http

Στο παρακάτω σχήμα

τις καλύτερες επιδόσεις στον διαγωνισμό. Στα μαθηματικά οι μαθητές αυτοί είναι 

ικανοί για προχωρημένη μαθηματική σκέψη και συλλογιστική. Παρατηρούμε ότι στα 

μαθηματικά η ψαλίδα με τον μέσο όρο του ΟΟΣ

Σχήμα 4. Πίνακας που απεικονίζει τους  πιο υψηλόβαθμους (

μαθητές του διαγωνισμού 

Στις περισσότερες χώρες, τα αγόρια εμφανίζονται ελαφρώς καλύτερα από τα 

κορίτσια στις φυσικές επιστήμες. Ωστόσο, τα κορυφαία 

με υψηλές επιδόσεις με μεγάλο περιθώριο σε πολλές χώρες. Τα αγόρια ξεπερνούν τα 

κορίτσια στα μαθηματικά στις περισσότερες χώρες, ενώ τα κορίτσια ξεπερνούν τα 

αγόρια στην ανάγνωση σε όλες σχεδόν τις χώρες και τις οικονομίες. Τα

διαγράμματα αναφέρονται στο μέγεθος του χάσματος υπέρ των αγοριών ή των 

κοριτσιών. Στα μαθηματικά το χάσμα ανάμεσα στους Έλληνες μαθητές δείχνει 

Η κατάταξη της Ελλάδας που αφορά τις μαθηματικές επιδόσεις:  

https://data.oecd.org/pisa/mathematics-performance-pisa.htm#indicator-

 παρουσιάζονται οι επιδόσεις της Ελλάδας σε σύγκριση με 

τις μέσες τιμές του ΟΟΣΑ. Καλύπτει  τις κύριες περιοχές θεμάτων PISA.

περιλαμβάνεται ο βασικός δείκτης για τους τρεις θεματικούς τομείς που είναι οι 

φυσικές επιστήμες, τα μαθηματικά και η γλώσσα. Παρακάτω  θα δούμε με 

μεγαλύτερη λεπτομέρεια τους δείκτες που μας αφορούν  καθώς και σύ

που συμμετείχαν στο διαγωνισμό. 

Η πορεία των επιδόσεων της Ελλάδας διαχρονικά στους 3 

http://www.compareyourcountry.org/pisa/country

σχήμα παριστάνονται οι επιδόσεις των μαθητών που πετυχαίνουν 

τις καλύτερες επιδόσεις στον διαγωνισμό. Στα μαθηματικά οι μαθητές αυτοί είναι 

ικανοί για προχωρημένη μαθηματική σκέψη και συλλογιστική. Παρατηρούμε ότι στα 

μαθηματικά η ψαλίδα με τον μέσο όρο του ΟΟΣΑ παρουσιάζεται να κλείνει.

Πίνακας που απεικονίζει τους  πιο υψηλόβαθμους (top

Στις περισσότερες χώρες, τα αγόρια εμφανίζονται ελαφρώς καλύτερα από τα 

κορίτσια στις φυσικές επιστήμες. Ωστόσο, τα κορυφαία αγόρια ξεπερνούν τα κορίτσια 

με υψηλές επιδόσεις με μεγάλο περιθώριο σε πολλές χώρες. Τα αγόρια ξεπερνούν τα 

κορίτσια στα μαθηματικά στις περισσότερες χώρες, ενώ τα κορίτσια ξεπερνούν τα 

αγόρια στην ανάγνωση σε όλες σχεδόν τις χώρες και τις οικονομίες. Τα

διαγράμματα αναφέρονται στο μέγεθος του χάσματος υπέρ των αγοριών ή των 

κοριτσιών. Στα μαθηματικά το χάσμα ανάμεσα στους Έλληνες μαθητές δείχνει 
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-chart 

παρουσιάζονται οι επιδόσεις της Ελλάδας σε σύγκριση με 

τις μέσες τιμές του ΟΟΣΑ. Καλύπτει  τις κύριες περιοχές θεμάτων PISA. Σε αυτές 

ίκτης για τους τρεις θεματικούς τομείς που είναι οι 

Παρακάτω  θα δούμε με 

μεγαλύτερη λεπτομέρεια τους δείκτες που μας αφορούν  καθώς και σύγκριση με τον 

 
Η πορεία των επιδόσεων της Ελλάδας διαχρονικά στους 3 

country/grc?lg=en 

παριστάνονται οι επιδόσεις των μαθητών που πετυχαίνουν 

τις καλύτερες επιδόσεις στον διαγωνισμό. Στα μαθηματικά οι μαθητές αυτοί είναι 

ικανοί για προχωρημένη μαθηματική σκέψη και συλλογιστική. Παρατηρούμε ότι στα 

Α παρουσιάζεται να κλείνει. 

 
top performance) 

Στις περισσότερες χώρες, τα αγόρια εμφανίζονται ελαφρώς καλύτερα από τα 

αγόρια ξεπερνούν τα κορίτσια 

με υψηλές επιδόσεις με μεγάλο περιθώριο σε πολλές χώρες. Τα αγόρια ξεπερνούν τα 

κορίτσια στα μαθηματικά στις περισσότερες χώρες, ενώ τα κορίτσια ξεπερνούν τα 

αγόρια στην ανάγνωση σε όλες σχεδόν τις χώρες και τις οικονομίες. Τα παρακάτω 

διαγράμματα αναφέρονται στο μέγεθος του χάσματος υπέρ των αγοριών ή των 

κοριτσιών. Στα μαθηματικά το χάσμα ανάμεσα στους Έλληνες μαθητές δείχνει την 

https://data.oecd.org/pisa/mathematics-performance-pisa.htm
http://www.compareyourcountry.org/pisa/country/grc?lg=en


 

τάση συνεχούς μείωσης σε σημείο που σταδιακά να μην εμφανίζεται στατιστικά 

σημαντική διαφορά. 

Σχήμα 5.  Το χάσμα (

Ως προς την συνεργατική επίλυση

πρώτη φορά πόσο καλά οι σπουδαστές συνεργάζονται ως ομάδα, καθώς και η στάση 

τους απέναντι στη συνεργασία. Οι δείκτες 

μαθητών στη συνεργατική επίλυση προβλημάτων, τις επιδόσεις στην επίλυση 

προβλημάτων σχετικά με τις επιδόσεις στα μαθηματικά, την ανάγνωση και στις 

φυσικές επιστήμες και το χάσμα απόδοσης για τα αγόρια που παραμένουν πίσω α

τα κορίτσια και στις 52 οικονομίες

την ενότητα. Παρατηρούμε ότι 

του ΟΟΣΑ στην συνεργατική επίλυση 

σύμφωνα με τον ΟΟΣΑ είναι χαμηλότερη από τον μέσο όρο των συμμετεχόντων 

χωρών. 

Σχήμα 6: Σχήμα που παρουσιάζει τα αποτελέσματα της συνεργατικής επίλυσης 
προβλήματος (OECD, 2015)

Τι σημαίνει όμως στον διαγωνισμό 

προβλήματος΄ ; 

Η απάντηση βρίσκεται σε ένα από τα τεστ στα οποία υποβλήθηκαν οι μαθητές για 

την φανταστική χώρα του Z

http://www.oecd.org/pisa/PISA2015Questions/platform/index.html?user=&domain=C

PS&unit=C100-Xandar&lang=ell

2.3.3 Κριτική στο 

Θα ήταν έξω από την λογική να θεωρήσει κανείς ότι εγχείρημα αυτού του 

μεγέθους θα μπορούσε να μην έχει έντονη πολιτική χροιά. Πάρα πολλά έχουν γραφ

από εκπαιδευτικούς και επιστήμονες για θετικά ή αρνητικά από την διεξαγωγή του 

διαγωνισμού PISA από την πρώτη φορά που πραγματοποιήθηκε έως τώρα

σε σημείο που σταδιακά να μην εμφανίζεται στατιστικά 

Το χάσμα (gap) ανάμεσα στα δύο φύλα.(ΟECD, 2015)

Ως προς την συνεργατική επίλυση προβλημάτων το PISA 2015 αξιολόγησε για 

πρώτη φορά πόσο καλά οι σπουδαστές συνεργάζονται ως ομάδα, καθώς και η στάση 

τους απέναντι στη συνεργασία. Οι δείκτες περιλαμβάνουν τη μέση απόδοση των 

μαθητών στη συνεργατική επίλυση προβλημάτων, τις επιδόσεις στην επίλυση 

προβλημάτων σχετικά με τις επιδόσεις στα μαθηματικά, την ανάγνωση και στις 

φυσικές επιστήμες και το χάσμα απόδοσης για τα αγόρια που παραμένουν πίσω α

τα κορίτσια και στις 52 οικονομίες (δεν συμμετείχαν όλοι) που συμμετείχαν σε αυτήν 

την ενότητα. Παρατηρούμε ότι οι Έλληνες μαθητές υπολείπονται από τον μέσο όρο 

του ΟΟΣΑ στην συνεργατική επίλυση προβλημάτων. Η διαφορά αγοριών κοριτσιών 

ΣΑ είναι χαμηλότερη από τον μέσο όρο των συμμετεχόντων 

που παρουσιάζει τα αποτελέσματα της συνεργατικής επίλυσης 
, 2015) 

Τι σημαίνει όμως στον διαγωνισμό PISA  ο όρος ΄συνεργατική επίλυση 

Η απάντηση βρίσκεται σε ένα από τα τεστ στα οποία υποβλήθηκαν οι μαθητές για 

Zαντάρ 

/PISA2015Questions/platform/index.html?user=&domain=C

Xandar&lang=ell-QCY 

2.3.3 Κριτική στο PISA 

Θα ήταν έξω από την λογική να θεωρήσει κανείς ότι εγχείρημα αυτού του 

μεγέθους θα μπορούσε να μην έχει έντονη πολιτική χροιά. Πάρα πολλά έχουν γραφ

από εκπαιδευτικούς και επιστήμονες για θετικά ή αρνητικά από την διεξαγωγή του 

από την πρώτη φορά που πραγματοποιήθηκε έως τώρα
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σε σημείο που σταδιακά να μην εμφανίζεται στατιστικά 

, 2015) 

ο PISA 2015 αξιολόγησε για 

πρώτη φορά πόσο καλά οι σπουδαστές συνεργάζονται ως ομάδα, καθώς και η στάση 

περιλαμβάνουν τη μέση απόδοση των 

μαθητών στη συνεργατική επίλυση προβλημάτων, τις επιδόσεις στην επίλυση 

προβλημάτων σχετικά με τις επιδόσεις στα μαθηματικά, την ανάγνωση και στις 

φυσικές επιστήμες και το χάσμα απόδοσης για τα αγόρια που παραμένουν πίσω από 

που συμμετείχαν σε αυτήν 

οι Έλληνες μαθητές υπολείπονται από τον μέσο όρο 

διαφορά αγοριών κοριτσιών 

ΣΑ είναι χαμηλότερη από τον μέσο όρο των συμμετεχόντων 

που παρουσιάζει τα αποτελέσματα της συνεργατικής επίλυσης 

ο όρος ΄συνεργατική επίλυση 

Η απάντηση βρίσκεται σε ένα από τα τεστ στα οποία υποβλήθηκαν οι μαθητές για 

/PISA2015Questions/platform/index.html?user=&domain=C

Θα ήταν έξω από την λογική να θεωρήσει κανείς ότι εγχείρημα αυτού του 

μεγέθους θα μπορούσε να μην έχει έντονη πολιτική χροιά. Πάρα πολλά έχουν γραφεί 

από εκπαιδευτικούς και επιστήμονες για θετικά ή αρνητικά από την διεξαγωγή του 

από την πρώτη φορά που πραγματοποιήθηκε έως τώρα. Tα θετικά 

http://www.oecd.org/pisa/PISA2015Questions/platform/index.html?user=&domain=CPS&unit=C100-Xandar&lang=ell-QCY
http://www.oecd.org/pisa/PISA2015Questions/platform/index.html?user=&domain=CPS&unit=C100-Xandar&lang=ell-QCY
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σχόλια επικεντρώνονται στο ότι υπάρχει αξιολόγηση και όταν τα αποτελέσματα δεν 

είναι ικανοποιητικά λειτουργούν ως καταλύτης ώστε να υπάρξουν αλλαγές και 

βελτίωση. Τα αρνητικά σχόλια έχουν να κάνουν με την ίδια τη μορφή του 

διαγωνισμού που αφενός προσπαθεί να είναι παγκόσμιος και να χωρέσει σε μια ενιαία 

φόρμα όλες τις κουλτούρες και τις πολιτιστικές διαφοροποιήσεις  και αφετέρου για τα 

κίνητρα των δημιουργών του διαγωνισμού δηλ του ΟΟΣΑ. 

Σταχυολογώντας από τις εκδόσεις του ΟΟΣΑ (OECD publishing) o Breakspear, 

(2012) αναφέρεται στις πολιτικές επιπτώσεις του θεσμού. Πρόκειται για μια 

συγκριτική διεθνή αξιολόγηση που έχει σχεδιαστεί για να παρακολουθεί τα 

αποτελέσματα με την πάροδο του χρόνου και να παρέχει πληροφορίες για τους 

παράγοντες στους οποίους μπορεί να οφείλεται η διαφορά μεταξύ των 

χωρών/οικονομιών του ΟΟΣΑ. Σε χώρες όπως η  Γερμανία , η Δανία, Ιαπωνία τα 

αποτελέσματα για τους διαγωνισμούς του 2000 και 2003 προκάλεσαν έντονη 

συζήτηση για την αποτελεσματικότητα του εκπαιδευτικού συστήματος και 

λειτούργησαν ως θρυαλλίδα για μεταρρυθμίσεις. Τα δυσάρεστα αποτελέσματα 

χαρακτηρίζονται ως «εξωτερικό σοκ» και σύμφωνα με τη θεωρία του Kingdom 

(1995) μπορούν να δημιουργήσουν ένα «παράθυρο ευκαιρίας» για τη θέσπιση μιας 

ατζέντας μεταρρυθμίσεων. Αυτή η ατζέντα θα μπορούσε να λειτουργήσει μόνο αν οι 

εθνικοί φορείς χρησιμοποιήσουν την ευκαιρία που παρέχεται από τα αποτελέσματα 

που είναι χαμηλότερα από τα αναμενόμενα. Η Φινλανδία αποτέλεσε την ευχάριστη 

έκπληξη του διαγωνισμού του 2000 ακόμη και για τους ίδιους τους Φιλανδούς. 

Έκτοτε το εκπαιδευτικό τους σύστημα αποτελεί σημείο παρατήρησης από άλλες 

χώρες. Σε κάποιες άλλες χώρες τα αποτελέσματα δεν δημιούργησαν καμιά 

μεταρρύθμιση είτε επειδή πρόσφατα είχε πραγματοποιηθεί (Ηνωμένο Βασίλειο) είτε 

επειδή απλά τα αγνόησαν (Γαλλία). Σε έρευνα του ΟΟΣΑ το 2008 για το βαθμό στον 

οποίο ο PISA ως διεθνές πρότυπο έχει ενσωματωθεί σε εθνκές/ ομοσπονδιακές 

πολιτικές και αξιολογήσεις διαπιστώθηκε ότι αρκετές από τις χώρες χαρακτήρισαν τον 

διαγωνισμό με «εξαιρετική επιρροή»  όπως Δανία, Ιαπωνία, Ηνωμένο Βασίλειο ενώ 

άλλες με «όχι πολύ επιρροή» όπως Φινλανδία, Γαλλία, Ινδονησία, Λουξεμβούργο, 

Τουρκία. Πάντως όλες οι χώρες αναγνώρισαν ότι υπήρξαν κάποιου είδους επιρροές 

από το PISA. Oι επιρροές ήταν υπαρκτές και σε επίπεδο χάραξης πολιτικής (πχ στην 

Κορέα που διερεύνησαν την σχέση των δύο φύλων και ακόμη για τους υψηλόβαθμους 

μαθητές τους που έδειξε να υποχωρεί η επίδοσή τους) ή ως δείκτης για την βελτίωση 

κάποιων περιοχών ή για θέματα ισότητας (διακύμανση ανάμεσα σε σχολεία) ή για 

θέματα αξιολόγησης, δημιουργία εθνικών διαγωνισμών, κοινωνικό αντίκτυπο από τη 

μετανάστευση. Στον Καναδά το εθνικό πρόγραμμα αξιολόγησης επανασχεδιάστηκε 

ώστε να συμπληρώνει καλύτερα το PISA.Στην Ουγγαρία το εθνικό μοντέλο 

αξιολόγησης βασίζεται στο μοντέλο του PISA.Στη Γαλλία οι εθνικές αξιολογήσεις για 

μεγάλα δείγματα χρησιμοποιούν μεθοδολογία  PISA για να δημιουργήσουν κλίμακες 

ικανοτήτων. Όμοια στη Σιγκαπούρη τα στοιχεία του PISA έδωσαν ιδέες για τον τρόπο 

εξέτασης των μαθησιακών αποτελεσμάτων. Στην Πολωνία χρησιμοποιούν το 

διαγωνισμό για την παρακολούθηση της εκπαιδευτικής μεταρρύθμισης ενώ στο 

Ισραήλ ως ένα δείκτη αποτελεσματικότητας προγραμμάτων. Οι ερωτηθέντες από 
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Ελλάδα και Λουξεμβούργο κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι οι ικανότητες του PISA 

και οι στόχοι των εκπαιδευτικών τους συστημάτων δεν ήταν πολύ ευθυγραμμισμένα. 

Οι χαμηλές επιδόσεις των μαθητών στην Ελλάδα ενέπνευσε τις αναθεωρήσεις των 

υφιστάμενων υποχρεωτικών προγραμμάτων σπουδών (π.χ. για δεξιότητες και γνώσεις, 

κίνητρα και στάσεις που σχετίζονται με τη ζωή). Στο Λουξεμβούργο οι 

μεταρρυθμίσεις στο σχολείο περιλαμβάνουν νέες μεθόδους διδασκαλίας, μάθησης και 

αξιολόγησης που δίνουν έμφαση στη μέτρηση του τρόπου με τον οποίο οι μαθητές 

είναι σε θέση να χρησιμοποιήσουν ό,τι έχουν μάθει σε πραγματικές καταστάσεις. Οι 

ΗΠΑ χρησιμοποίησαν τον διαγωνισμό μαζί με άλλους διαγωνισμούς για να 

καθορίσουν τα νέα βασικά κοινά πρότυπα. Στη Σλοβακία πρότυπα του PISA 

ενσωματώθηκαν στα προγράμματα σπουδών. 

Η Καραγιώργη (2014) αναφέρεται στην ενδεχόμενη επίδραση της συμμετοχής της 

Κύπρου στους διαγωνισμούς PISA και TIMSS. Η Κύπρος δαπανά υψηλό ποσοστό 

του ΑΕΠ για την παιδεία και τα χαμηλά αποτελέσματα στο διαγωνισμό PISA 

δημιούργησαν αρνητικά σχόλια στα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Αυτό το κλίμα 

θεωρείται από ερευνητές ως παράθυρο ευκαιρίας για τη εφαρμογή εκπαιδευτικών 

μεταρρυθμίσεων. Για να επιτευχθούν οι μεταρρυθμίσεις πρέπει οι ερευνητές και οι 

υπεύθυνοι της χάραξης της πολιτικής να συνεργαστούν προκειμένου να υπάρχουν 

δίαυλοι επικοινωνίας και συνεργασίας (όπως συνέβη με την Ελλάδα) μεταξύ φορέων 

εκπαιδευτικής έρευνας και εκπαιδευτικής πολιτικής ούτως ώστε η εκπαιδευτική 

πολιτική να αξιοποιεί τα δεδομένα των διεθνών ερευνών. 

Στον αντίποδα οι  Sellar & Lingard, (2014) θεωρούν ότι μέσω του PISA υπάρχει 

αύξηση της επιρροής του ΟΟΣΑ καθώς ο διαγωνισμός αυτός είναι ένα από τα πλέον 

επιτυχημένα του «προϊόντα» και ότι με βάση το πρότυπο του PISA ετοιμάζει 

αντίστοιχη αξιολόγηση για τους ενήλικες καθώς και αντίστοιχη αξιολόγηση για την 

τριτοβάθμια εκπαίδευση. Επίσης με το PISA και την ετήσια έκθεση εκπαιδευτικών 

δεικτών ο ΟΟΣΑ έχει γίνει παγκόσμιος προμηθευτής τεχνικής εμπειρογνωμοσύνης 

στη μέτρηση της σχολικής φοίτησης, στις επιδόσεις των κυβερνήσεων τόσο σε κράτη 

μέλη όσο και σε τρίτες χώρες. Ωστόσο η φύση της επιρροής που έχει ο ΟΟΣΑ έχει 

επικριθεί και αμφισβητηθεί. Η συλλογή και ανάλυση δεδομένων αποτελούν 

σημαντικές διαστάσεις του έργου του ΟΟΣΑ από την ίδρυσή του το 1961 αλλά η 

παγκοσμιοποίηση έχει αυξήσει την ζήτηση και  επιρροή αυτού του έργου. Κατά τη 

διάρκεια του 1990 οι ΗΠΑ και άλλα μέλη πίεσαν τον ΟΟΣΑ να αναπτύξει 

εκπαιδευτικές δοκιμές ως μέτρα του δυνητικού παγκόσμιου ανταγωνισμού των 

εθνικών οικονομιών. Η σημερινή ενισχυμένη θέση του PISA μπορεί να εξηγηθεί στο 

πλαίσιο της εποχής της λογοδοσίας και της κουλτούρας του ελέγχου καθώς και της 

χάραξης πολιτικής με βάση τους αριθμούς (“policy as numbers”). Οι παραπάνω 

ερευνητές αναφέρουν τις απόψεις του Woodward (2009) ότι ο ΟΟΣΑ έχει γίνει 

πιθανώς ο  κορυφαίος προμηθευτής εκπαιδευτικών στατιστικών και γλύπτης της 

ημερήσιας διάταξης της εκπαιδευτικής πολιτικής παγκοσμίως και επίσης ότι παρέχει 

μια χρήσιμη τυπολογία τεσσάρων παγκόσμιων κυβερνήσεων. Γνωστική 

διακυβέρνηση, κανονιστική διακυβέρνηση, επιστημολογική διακυβέρνηση και νομική 
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διακυβέρνηση που είναι λιγότερο εμφανής. Kατά τους ερευνητές η αυξανόμενη 

επιρροή του PISA συνδέεται με τη αυξανόμενη σημασία των δεξιοτήτων και των 

προγραμμάτων ανθρώπινου κεφαλαίου. Ο ΟΟΣΑ διακηρύσσει (2012, σελ. 10) ότι «οι 

δεξιότητες έχουν γίνει το παγκόσμιο νόμισμα των οικονομιών και του εικοστού 

πρώτου αιώνα». Υπάρχουν σφοδρές κριτικές του αφηγήματος αυτού που  

υποστηρίζουν ότι δεν μπορεί να διατηρηθεί η υπόσχεση για μεγαλύτερη κερδοφορία 

μέσω περισσότερης και δια βίου κατάρτισης και μάθησης δεδομένης της πολύπλοκης 

πραγματικότητας των σύγχρονων παγκόσμιων τάσεων στην εκπαίδευση, την αγορά 

εργασίας και τους τρόπους παραγωγής. Η συμμετοχή στο διαγωνισμό του PISA  

απαιτεί οικονομική συνδρομή μελών και μη-μελών αλλά το ενδιαφέρον συμμετοχής 

αντανακλά το ενδιαφέρον για τη χρήση διεθνών συγκριτικών δεδομένων απόδοσης 

για την καθοδήγηση της ανάπτυξης. Ωστόσο, η χρήση του δεδομένων του PISA από 

τα έθνη εξυπηρετεί συχνά τις εθνικές κυβερνήσεις για να νομιμοποιήσουν τις 

μεταρρυθμιστικές ατζέντες . Επίσης μέσω του διαγωνισμού γίνεται μέτρηση της ροής 

του ανθρώπινου κεφαλαίου στην οικονομία.  

Με την αύξηση της επεξηγηματικής ισχύος και τις καινοτομίες που βασίζονται στη 

χρήση υπολογιστών θα επιτραπεί η περαιτέρω συλλογή δεδομένων σε νέους τομείς 

δεξιοτήτων. Για το PISA 2012 που ήταν εστιασμένο στην επίλυση προβλήματος θα 

ήταν περισσότερο ενδιαφέρον οι συμμετέχουσες χώρες να μπορούν να αξιολογήσουν 

και τις διαδικασίες και στρατηγικές που ακολούθησαν οι μαθητές για τη επίλυση 

προβλήματος και όχι απλά τη ικανότητά τους να φτάσουν στο σωστό αποτέλεσμα. 

Στα συμπεράσματά τους οι  Sellar & Lingard, (2014 ) θεωρούν ότι τα πιο 

αποτελεσματικά εθνικά συστήματα είναι αυτά που οι ηγεσίες τους δεν μένουν 

παθητικοί θεατές των αποτελεσμάτων του PISA αλλά μέσα από τις πολιτικές τους 

συνδυάζουν τα διεθνή με τα εθνικά τους προγράμματα αξιολόγησης. Επίσης η 

εστίαση του PISA τόσο στην ποιότητα όσο και στην ισότητα αντικατοπτρίζει την 

υποστηριζόμενη υπόθεση ότι τα έθνη θα πρέπει να στοχεύσουν σε συστήματα 

εκπαίδευσης υψηλής ποιότητας και αξίας. 

2.3.4 Tα μαθηματικά προβλήματα στο PISA 

Η Ρεαλιστική Μαθηματική Εκπαίδευση (Realistic Mathematics Education/RME) 

συνιστά μια θεωρία για την εκπαίδευση των μαθηματικών .Ξεκίνησε από την 

Ολλανδία στα πλαίσια μιας ανάγκης, σε όλο τον κόσμο, για τη μεταρρύθμιση της 

διδασκαλία των μαθηματικών. Οι ρίζες της Ρεαλιστικής Μαθηματικής Εκπαίδευσης 

(ΡME)  βρίσκονται στις αρχές της δεκαετίας του 1970 όταν ο Freudenthal και οι 

συνάδελφοί του έθεσαν τα θεμέλια για  το ομώνυμο  Ινστιτούτο. Η βασική ιδέα του 

Freudenthal (1977) ήταν ότι τα μαθηματικά πρέπει να συνδεθούν με την 

πραγματικότητα, να είναι κοντά στα παιδιά και να είναι σχετικά με την κοινωνία. Η 

χρήση ρεαλιστικών πλαισίων αποτέλεσε ένα από τα χαρακτηριστικά αυτής της 

προσέγγισης στην εκπαίδευση των μαθηματικών. Στη Ρεαλιστική Μαθηματική 

Εκπαίδευση οι μαθητές αναμένεται να μάθουν τα μαθηματικά αναπτύσσοντας και 

εφαρμόζοντας μαθηματικές έννοιες και εργαλεία σε καταστάσεις προβλημάτων 

καθημερινής ζωής που έχουν νόημα γι’ αυτούς. Με τον όρο  «ρεαλιστικό» πρόβλημα  
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δεν εννοούμε κατ’ ανάγκη κάποιο πρόβλημα του πραγματικού κόσμου αλλά και 

προβλήματα του κοινωνικού κόσμου ή κάτι που να έχει νόημα στην φαντασία των 

παιδιών. Ωστόσο αυτό δεν σημαίνει ότι η σύνδεση με την πραγματική ζωή δεν είναι 

σημαντική. 

Μία από της διαστάσεις της ΡΜΕ είναι η διδακτική χρήση μοντέλων με τους 

μαθητές να θεωρούνται ενεργά συμμετέχοντες στη διαδικασία εκμάθησης εντός του 

κοινωνικού πλαισίου της τάξης. Για τον Freudenthal τα μαθηματικά είναι μια 

δραστηριότητα επίλυσης προβλημάτων, της αναζήτησης προβλημάτων και γενικότερα 

της οργάνωσης της ύλης από την πραγματικότητα σε μαθηματικά κάτι που το 

ονόμασε μαθηματικοποίηση. Η μαθηματικοποίηση διακρίνεται σε οριζόντια κατά την 

οποία το πραγματικό πρόβλημα μεταφέρεται στον κόσμο των μαθηματικών συμβόλων 

και σε κάθετη κατά την οποία το πρόβλημα αντιμετωπίζεται με μαθηματικά εργαλεία 

– σύμβολα με ανακάλυψη συνδέσεων μεταξύ εννοιών, στρατηγικών κλπ. Για να 

υπάρχει η κατάλληλη υποστήριξη στις μαθησιακές διαδικασίες πρέπει τα μοντέλα που 

δημιουργούνται να έχουν αφενός τις ρίζες τους σε ρεαλιστικά –φανταστικά πλαίσια 

και αφετέρου θα πρέπει να είναι αρκετά ευέλικτα ώστε να μπορούν να εφαρμοστούν 

σε ένα πιο προηγμένο ή σε ένα πιο απλό επίπεδο. Επίσης θα πρέπει να 

«συμπεριφέρονται» με φυσικό και αυτονόητο τρόπο ως να είχαν εφευρεθεί από τους 

μαθητές καθώς και να προσαρμόζονται εύκολα σε νέες καταστάσεις. (Van den 

Heuvel-Panhuizen, 2003) Την προσέγγιση σ’ αυτού του είδους τη διδασκαλία την 

έχουν υιοθετήσει ως μοντέλο και πηγή έμπνευσης και άλλες χώρες.( Van den Heuvel-

Panhuizen, 2004)  

Τα προβλήματα του PISA βρίσκονται σε ρεαλιστική κατάσταση δηλαδή 

προσφέρουν ευκαιρίες προσέγγισης και αξιοποίησης των μαθηματικών στην 

κατεύθυνση της Ρεαλιστικής Μαθηματικής Εκπαίδευσης. Για να γίνει η επίλυση του 

προβλήματος ο μαθητής πρέπει πρώτα να " μεταφράσει"  τις πληροφορίες και να 

δημιουργήσει ένα (απλοποιημένο) μαθηματικό μοντέλο της κατάστασης (οριζόντια 

μαθηματικοποίηση). Αφού επιλύσει το πρόβλημα μέσα στο μαθηματικό μοντέλο 

(κάθετη μαθηματικοποίηση), τα αποτελέσματα συγκρίνονται με το πρόβλημα-

κατάσταση  της πραγματικότητας. (Doorman, Drijvers, Dekker κ.α. ,2007)  

Τα επίπεδα δυσκολίας (levels) που αφορούν τα Μαθηματικά αλλά και την Επίλυση 

Προβλήματος έχουν τα παρακάτω χαρακτηριστικά: 

Πίνακας 2 

 Τα επίπεδα δυσκολίας του PISA σε μαθηματικό πρόβλημα & επίλυση προβλήματος 

 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΕΠΙΛΥΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ 

Ε 

Π 

Ι 

Π 

Οι μαθητές μπορούν να απαντήσουν σε 

ερωτήσεις που αφορούν οικεία περιβάλλοντα 

όπου υπάρχουν όλες οι σχετικές πληροφορίες 

και οι ερωτήσεις είναι σαφώς καθορισμένες. 

Είναι σε θέση να εντοπίζουν πληροφορίες και 

να διεξάγουν διαδικασίες ρουτίνας σύμφωνα με 

Οι μαθητές μπορούν να εξερευνήσουν το σενάριο 

ενός προβλήματος μόνο με περιορισμένο τρόπο και 

έχουν την τάση να το κάνουν μόνο όταν έχουν 

συναντήσει πολύ παρόμοιες καταστάσεις πριν. Με 

βάση τις παρατηρήσεις τους σε γνωστά σενάρια αυτοί 

οι μαθητές είναι σε θέση μόνο να περιγράψουν εν 
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Ε 

Δ 

Ο 

1 

άμεσες οδηγίες σε συγκεκριμένες περιπτώσεις. 

Μπορούν να εκτελούν ενέργειες που είναι 

προφανείς και ακολουθούν αμέσως από τα 

δεδομένα ερεθίσματα. 

μέρει τη συμπεριφορά μιας απλής καθημερινής 

κατάστασης. Γενικά, μπορούν να λύνουν απλά 

προβλήματα αρκεί να υπάρχει μόνο μια απλή 

προϋπόθεση  που πρέπει να πραγματοποιηθεί και ότι 

υπάρχουν μόνο ένα ή δύο βήματα για να επιτευχθεί ο 

στόχος. Οι μαθητές αυτού του επιπέδου τείνουν να 

μην είναι σε θέση να προγραμματίσουν και να θέσουν 

υπο-στόχους. 

   

Ε 

Π 

Ι 

Π 

Ε 

Δ 

Ο 

2 

Οι μαθητές μπορούν να ερμηνεύσουν και να 

αναγνωρίσουν καταστάσεις σε περιβάλλοντα 

που απαιτούν μόνο άμεσα συμπεράσματα. Είναι 

σε θέση να εξάγουν σχετικές πληροφορίες από 

μία μόνο πηγή και να χρησιμοποιούν έναν 

ενιαίο τρόπο αναπαραγωγής. Μπορούν να 

χρησιμοποιήσουν βασικούς αλγόριθμους, 

τύπους, διαδικασίες ή συμβάσεις. Είναι ικανοί 

για άμεση συλλογιστική και για κυριολεκτικές 

ερμηνείες των αποτελεσμάτων 

Οι μαθητές μπορούν να εξερευνήσουν ένα άγνωστο 

σενάριο προβλήματος και να καταλάβουν ένα μικρό 

μόνο μέρος από αυτό. Προσπαθούν, αλλά μόνο 

μερικώς, να κατανοήσουν και να ελέγξουν ψηφιακές 

συσκευές με άγνωστους ελέγχους, όπως οικιακές 

συσκευές και μηχανήματα αυτόματης πώλησης. Οι 

λύτες επιπέδου 2 μπορούν να δοκιμάσουν μια απλή 

υπόθεση που τους δίνεται και μπορούν να λύσουν ένα 

πρόβλημα που έχει έναν και μοναδικό περιορισμό. 

Μπορούν να προγραμματίσουν και να 

πραγματοποιήσουν ένα βήμα κάθε φορά για να 

επιτύχουν έναν υπο-στόχο, και έχουν κάποια 

ικανότητα να παρακολουθήσουν τη συνολική πρόοδο 

προς την επίτευξη λύσης 
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Οι μαθητές μπορούν να εκτελέσουν σαφώς 

περιγραφείσες διαδικασίες, 

συμπεριλαμβανομένων εκείνων που απαιτούν 

διαδοχικές αποφάσεις. Μπορούν να επιλέξουν 

και να εφαρμόσουν απλές στρατηγικές επίλυσης 

προβλημάτων. Οι μαθητές σε αυτό το επίπεδο 

είναι σε θέση να ερμηνεύσουν και να 

χρησιμοποιήσουν παραστάσεις που βασίζονται 

σε διαφορετικές πηγές πληροφοριών και λόγο 

απευθείας από αυτούς. Μπορούν να 

αναπτύξουν σύντομες επικοινωνίες 

αναφέροντας τις ερμηνείες, τα αποτελέσματα 

και τη συλλογιστική τους.  

Οι μαθητές μπορούν να χειριστούν πληροφορίες που 

παρουσιάζονται σε διάφορες μορφές. Μπορούν να 

εξερευνήσουν ένα σενάριο προβλημάτων και να 

συνάγουν απλές σχέσεις μεταξύ των συστατικών του. 

Μπορούν να ελέγχουν απλές ψηφιακές συσκευές, 

αλλά έχουν προβλήματα με πιο σύνθετες συσκευές. 

Οι λύτες επίλυσης προβλημάτων στο Επίπεδο 3 

μπορούν να αντιμετωπίσουν πλήρως μια κατάσταση, 

για παράδειγμα, δημιουργώντας διάφορες λύσεις και 

ελέγχοντας αν αυτές ικανοποιούν την κατάσταση. 

Όταν υπάρχουν πολλαπλές συνθήκες ή 

αλληλεξαρτώμενες λειτουργίες, μπορούν να 

κρατήσουν μια σταθερή μεταβλητή για να δουν την 

επίδραση της αλλαγής στις άλλες μεταβλητές. 

Σχεδιάζουν και εκτελούν δοκιμές για να 

επιβεβαιώσουν ή να διαψεύσουν μια δεδομένη 

υπόθεση. Κατανοούν την ανάγκη προγραμματισμού 

και παρακολούθησης της προόδου και είναι σε θέση 
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να δοκιμάσουν μια διαφορετική επιλογή εάν είναι 

απαραίτητο. 
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Οι μαθητές μπορούν να εργαστούν 

αποτελεσματικά με σαφή μοντέλα για 

περίπλοκες συγκεκριμένες καταστάσεις που 

μπορεί να συνεπάγονται περιορισμούς ή να 

απαιτούν υποψίες. Μπορούν να επιλέξουν και 

να ενσωματώσουν διαφορετικές 

αναπαραστάσεις, συμπεριλαμβανομένου του 

συμβολικού, συνδέοντάς τις άμεσα με πτυχές 

πραγματικών καταστάσεων. Χρησιμοποιούν 

καλά αναπτυγμένες δεξιότητες και λόγους με 

ευελιξία, με κάποια κατανόηση, σε αυτά τα 

πλαίσια. Μπορούν να κατασκευάσουν και να 

κοινοποιήσουν εξηγήσεις και επιχειρήματα με 

βάση τις ερμηνείες, τα επιχειρήματά τους και 

τις ενέργειές τους. 

Οι μαθητές μπορούν να εξερευνήσουν ένα συγκριτικά 

πολύπλοκο σενάριο προβλήματος με έναν εστιασμένο 

τρόπο. Αντιλαμβάνονται τις σχέσεις μεταξύ των 

συνιστωσών του σεναρίου που απαιτούνται για την 

επίλυση του προβλήματος. Μπορούν να ελέγχουν 

μετρίως πολύπλοκες ψηφιακές συσκευές, όπως μη 

γνωστά μηχανήματα αυτόματης πώλησης ή οικιακές 

συσκευές, αλλά δεν το κάνουν πάντα 

αποτελεσματικά. Είναι σε θέση να σχεδιάσουν μερικά 

βήματα μπροστά και να παρακολουθήσουν την 

πρόοδο των σχεδίων τους. Συνήθως είναι σε θέση να 

προσαρμόσουν αυτά τα σχέδια ή να αναδιατυπώσουν 

έναν στόχο υπό το φως των σχολίων. Μπορούν να 

δοκιμάσουν συστηματικά διαφορετικές δυνατότητες 

και να ελέγξουν κατά πόσον έχουν ικανοποιηθεί 

πολλαπλές προϋποθέσεις. Μπορούν να σχηματίσουν 

μια υπόθεση σχετικά με το γιατί ένα σύστημα 

παρουσιάζει δυσλειτουργίες και να περιγράψει τον 

τρόπο δοκιμής του. 
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Οι μαθητές μπορούν να αναπτύξουν και να 

εργαστούν με μοντέλα για σύνθετες 

καταστάσεις, εντοπίζοντας τους περιορισμούς 

και καθορίζοντας παραδοχές. Μπορούν να 

επιλέξουν, να συγκρίνουν και να αξιολογήσουν 

κατάλληλες στρατηγικές επίλυσης 

προβλημάτων για την αντιμετώπιση σύνθετων 

προβλημάτων που σχετίζονται με αυτά τα 

μοντέλα. Οι μαθητές σε αυτό το επίπεδο 

μπορούν να εργαστούν στρατηγικά 

χρησιμοποιώντας ευρείες, καλά ανεπτυγμένες 

ικανότητες σκέψης και συλλογισμού, 

κατάλληλες συνδέσεις, συμβολικές και τυπικές 

ιδιαιτερότητες και διορατικότητα σχετικά με 

αυτές τις καταστάσεις. Μπορούν να 

προβληματιστούν για τις ενέργειές τους και να 

διατυπώσουν και να κοινοποιήσουν τις 

ερμηνείες και τη συλλογιστική τους. 

Οι μαθητές μπορούν να διερευνήσουν συστηματικά 

ένα πολύπλοκο σενάριο προβλήματος για να 

κατανοήσουν πώς είναι διαρθρωμένες σχετικές 

πληροφορίες. Όταν αντιμετωπίζουν άγνωστες, μέτρια 

περίπλοκες συσκευές, όπως μηχανές αυτόματης 

πώλησης ή οικιακές συσκευές, αποκρίνονται γρήγορα 

σε ανατροφοδότηση για να ελέγχουν τη συσκευή. 

Προκειμένου να επιτευχθεί μια λύση, οι λύτες 

προβλημάτων επιπέδου 5 σκέφτονται μπροστά για να 

βρουν την καλύτερη στρατηγική που αντιμετωπίζει 

όλους τους συγκεκριμένους περιορισμούς. Μπορούν 

αμέσως να προσαρμόσουν τα σχέδιά τους ή να 

επιστρέψουν όταν εντοπίζουν απρόβλεπτες δυσκολίες 

ή όταν κάνουν λάθη που τους απομακρύνουν από την 

λύση 
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Οι μαθητές μπορούν να διαμορφώσουν, να 

γενικεύσουν και να χρησιμοποιήσουν 

πληροφορίες βασισμένες στις έρευνές τους και 

στη μοντελοποίηση σύνθετων προβληματικών 

καταστάσεων. Μπορούν να συνδέουν 

διαφορετικές πηγές και αντιπροσωπείες 

πληροφοριών και να μεταφράζουν με ευελιξία 

μεταξύ τους. Είναι σε θέση να προχωρήσουν σε 

μαθηματικές σκέψεις και συλλογιστική. 

Μπορούν να εφαρμόσουν αυτή τη 

διορατικότητα και τις αντιλήψεις, μαζί με την 

κατοχή συμβολικών και επίσημων μαθηματικών 

λειτουργιών και σχέσεων για την ανάπτυξη 

νέων προσεγγίσεων και στρατηγικών για την 

επίθεση σε νέες καταστάσεις. Οι μαθητές σε 

αυτό το επίπεδο μπορούν να διατυπώνουν και 

να ανακοινώνουν με ακρίβεια τις ενέργειές τους 

και τις σκέψεις τους σχετικά με τα ευρήματα, 

τις ερμηνείες, τα επιχειρήματά τους και την 

καταλληλότητά τους στις αρχικές καταστάσεις 

Οι μαθητές μπορούν να αναπτύξουν πλήρη, 

συνεκτικά νοητικά μοντέλα διαφορετικών σεναρίων 

προβλημάτων, επιτρέποντάς τους να επιλύσουν 

αποτελεσματικά πολύπλοκα προβλήματα. Είναι 

ικανοί να εξερευνήσουν ένα σενάριο με εξαιρετικά 

στρατηγικό τρόπο για να κατανοήσουν όλες τις 

πληροφορίες που σχετίζονται με το πρόβλημα. Οι 

πληροφορίες μπορούν να παρουσιάζονται σε 

διαφορετικές μορφές, απαιτώντας ερμηνεία και 

ενσωμάτωση των σχετικών μερών. Όταν 

αντιμετωπίζουν πολύ περίπλοκες συσκευές, όπως οι 

οικιακές συσκευές που λειτουργούν με ασυνήθιστο ή 

απροσδόκητο τρόπο, γρήγορα μαθαίνουν πώς να 

ελέγχουν τις συσκευές για να επιτύχουν έναν στόχο 

με έναν βέλτιστο τρόπο. Η επίλυση προβλημάτων 

επιπέδου 6 μπορεί να δημιουργήσει γενικές υποθέσεις 

σχετικά με ένα σύστημα και να τις ελέγξουν 

διεξοδικά. Οι μαθητές μπορούν να ακολουθήσουν μια 

παραδοχή σε ένα λογικό συμπέρασμα ή να 

αναγνωρίσουν πότε δεν υπάρχουν αρκετές διαθέσιμες 

πληροφορίες για να φθάσουν σε ένα. Προκειμένου να 

επιτευχθεί μια λύση, αυτοί οι εξαιρετικά 

καταρτισμένοι υπεύθυνοι επίλυσης προβλημάτων 

μπορούν να δημιουργήσουν πολύπλοκα, ευέλικτα, 

πολλαπλά στάδια τα οποία παρακολουθούν συνεχώς 

κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης. Όπου είναι 

απαραίτητο, τροποποιούν τις στρατηγικές τους, 

λαμβάνοντας υπόψη όλους τους περιορισμούς, τόσο 

τους ρητούς όσο και αυτούς που δεν είναι άμεσα 

ορισμένοι 

 

Από τον παραπάνω πίνακα μπορούμε να διαπιστώσουμε την κλιμάκωση της 

δυσκολίας και των στρατηγικών που είναι απαραίτητες προκειμένου οι μαθητές να 

φτάσουν στο ανώτερο επίπεδο δυσκολίας. Ένα ποσοστό 4,5% περίπου θα φτάσει στο 

τελευταίο επίπεδο δυσκολίας 

Στα προβλήματα του PISA υπάρχουν ειδικά χαρακτηριστικά ανάλογα με τη 

θεματολογία ή τα δεδομένα του προβλήματος όπως: 

α) Ποια είναι η φύση της κατάστασης επίλυσης προβλήματος: 

Διαδραστική έναντι Στατικής (Ιinteractive vs Static): Το πρόβλημα θεωρείται 

αλληλεπιδραστικό όταν δεν αποκαλύπτονται όλες οι πληροφορίες από την αρχή και 
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ορισμένες πληροφορίες πρέπει να αποκαλύπτονται εξετάζοντας την προβληματική 

κατάσταση. Το πρόβλημα είναι στατικό όταν όλες οι σχετικές πληροφορίες για την 

επίλυση του προβλήματος αποκαλύπτονται εξαρχής. 

β) Ποιο είναι το πλαίσιο (contex) για το πρόβλημα: 

 Σύνθεση-ρύθμιση (Settings):Tεχνολογία έναντι μη-τεχνολογίας. Το πρόβλημα 

ανήκει στην τεχνολογική κατηγορία όταν περιλαμβάνει μια τεχνολογική συσκευή. 

Ανήκει στην κατηγορία μη τεχνολογίας όταν δεν υπάρχει τεχνολογική συσκευή. 

 Eστίαση (Focus): Προσωπικά έναντι κοινωνικών. Το πρόβλημα ανήκει στην 

προσωπική κατηγορία, όταν εστιάζεται στον εαυτό, στην οικογένεια ή σε στενούς 

συνομηλίκους. Ανήκει στην κοινωνική κατηγορία όταν εστιάζει η κοινότητα ή η 

κοινωνία εν γένει. 

γ) Ποιες είναι οι διαδικασίες για την επίλυση προβλήματος 

 Διερεύνηση-εξερεύνηση και κατανόηση (Εxploring and understanding).  Η 

εξερεύνηση και η κατανόηση περιλαμβάνει την οικοδόμηση νοητικών (mental) 

αναπαραστάσεων καθενός από τα κομμάτια των πληροφοριών που παρουσιάζονται 

στο πρόβλημα. Αυτό περιλαμβάνει την εξερεύνηση της προβληματικής κατάστασης: 

παρατηρώντας, αλληλεπιδρώντας, αναζητώντας πληροφορίες και εντοπίζοντας 

περιορισμούς ή εμπόδια. Η κατανόηση αφορά τις δεδομένες πληροφορίες αλλά και 

πληροφορίες που εντοπίζονται κατά την αλληλεπίδραση με την κατάσταση που 

περιγράφει το πρόβλημα. Επίσης περιλαμβάνει την απόδειξη και την κατανόηση των 

σχετικών εννοιών.       

  Αναπαράσταση και διατύπωση (Representing and formulating). Η 

αναπαράσταση και η διατύπωση απαιτούν τη δημιουργία μιας συνεκτικής νοητικής 

αντιπροσώπευσης της προβληματικής κατάστασης. Προς την κατεύθυνση αυτή, 

πρέπει να επιλεγούν σχετικές πληροφορίες να είναι  νοητικά οργανωμένες και να 

ενσωματώνονται με τις σχετικές προηγούμενες γνώσεις. Αυτό μπορεί να 

περιλαμβάνει: την αναπαράσταση του προβλήματος με την κατασκευή πινάκων, 

γραφικών, συμβολικών ή λεκτικών αναπαραστάσεων και μετατόπισης μεταξύ μορφών 

αναπαραστάσεων καθώς επίσης και διατύπωση υποθέσεων προσδιορίζοντας τους 

σχετικούς παράγοντες στο πρόβλημα και τις αλληλεξαρτήσεις τους. Ακόμη έχει 

σημασία η οργάνωση και η κριτική αξιολόγηση των πληροφοριών. 

 Σχεδιασμός και εκτέλεση (Planning and executing). Ο σχεδιασμός 

πραγματοποιείται με τον καθορισμό στόχων, συμπεριλαμβανομένης της 

αποσαφήνισης του γενικού στόχου και τον καθορισμό υπο-στόχων, όπου χρειάζεται. 

και την εκπόνηση σχεδίου ή στρατηγικής για την επίτευξη του στόχου, 

συμπεριλαμβανομένων των μέτρων που πρέπει να ληφθούν. Η εκτέλεση αφορά την 

υλοποίηση ενός συγκεκριμένου πλάνου. 

 Παρακολούθηση και αναστοχασμός (Monitoring and reflecting). Η 

παρακολούθηση περιλαμβάνει την παρακολούθηση της προόδου προς την επίτευξη 

του στόχου σε κάθε στάδιο, συμπεριλαμβανομένου του ελέγχου των ενδιάμεσων και 
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τελικών αποτελεσμάτων, της ανίχνευσης απροσδόκητων γεγονότων και της λήψης 

διορθωτικών μέτρων όταν απαιτείται. Ο αναστοχασμός αφορά την εκπόνηση λύσεων 

από διαφορετικές οπτικές γωνίες, την κριτική αξιολόγηση υποθέσεων και 

εναλλακτικών λύσεων, τον εντοπισμό της ανάγκης για πρόσθετες πληροφορίες ή 

διευκρινίσεις και την επικοινωνία της προόδου με τον κατάλληλο τρόπο. (OECD β, 

2012)  

Το 2012 το PISA αναγνώρισε τέσσερις διαδικασίες που συνθέτουν την ατομική 

επίλυση προβλήματος. Το 2015 δημοσίευσε τα  χαρακτηριστικά που συνθέτουν την 

συνεργατική επίλυση προβλήματος. 

Πίνακας 3  

Διαδικασίες επίλυσης σε ατομικό και συνεργατικό επίπεδο (OECD γ, 2018). 

Διαδικασίες που συνθέτουν την ατομική 

επίλυση προβλήματος 

Διαδικασίες που συνθέτουν την 

συνεργατική επίλυση προβλήματος 

 Συλλογή δεδομένων σχετικών με το 

πρόβλημα 

 Αναπαράσταση του προβλήματος και 

των διαφόρων σχέσεων με πίνακες , 

γραφήματα, σύμβολα, λέξεις 

 Χάραξη στρατηγικής για την επίλυση 

του προβλήματος και υλοποίηση 

αυτής της στρατηγικής 

 Ανάδραση (feedback) – επαλήθευση 

της στρατηγικής που ακολουθήθηκε 

και των αποτελεσμάτων που 

προέκυψαν. 

 

 Καθιέρωση και διατήρηση κοινής 

κατανόησης (αναγνωρίζοντας τι 

γνωρίζουν τα άλλα μέλη της ομάδας) 

 Καθορισμός συνεργατικών 

ενεργειών που πρέπει να 

εκτελεστούν (για παράδειγμα ποιος 

κάνει τι; και στη συνέχεια η 

εκτέλεση αυτών των ενεργειών) 

 Δημιουργία και διατήρηση της 

οργάνωσης της ομάδας (ακολουθώντας 

το δικό του ρόλο ο καθένας στην 

στρατηγική επίλυσης και ελέγχοντας ότι 

οι άλλοι ακολουθούν επίσης τον 

καθορισμένο ρόλο τους) 

  



48 

 

3. Η ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ  

3.1 Στόχος 

 Βασικός στόχος της παρούσας έρευνας είναι η μελέτη των επιδόσεων  μαθητών 

της Α΄ Λυκείου σε ρεαλιστικά προβλήματα PISA μετά από σχετική διδακτική 

παρέμβαση που εστίαζε στην προσέγγιση της διδασκαλίας ως διαδικασίας επίλυσης 

προβλήματος. 

3.2 Ερευνητικά ερωτήματα 

Ε.Ε.1: Πώς μια διδακτική παρέμβαση μπορεί να διαφοροποιήσει την βαθμολογική 

επίδοση των μαθητών στα προβλήματα τύπου PISA; 

 Ε.Ε.2: Υφίσταται βιωσιμότητα στην βαθμολογική διαφοροποίηση που παρατηρήθηκε 

από την διδακτική παρέμβαση; 

Ε.Ε.3:Υπάρχει βαθμολογική διαφοροποίηση ανάμεσα στα δύο φύλα; 

3.3 Αποσαφήνιση λειτουργικών ορισμών-ανεξάρτητες –

εξαρτημένες μεταβλητές 

Οι μαθητές καλούνται να επιλύσουν προβλήματα που περιλαμβάνουν τις 

δεσπόζουσες έννοιες του PISA (μαθηματικό περιεχόμενο) και διαφοροποιούνται σε 

βαθμό δυσκολίας και διαδικασία επίλυσης.  

Συνολικά 26 items αποτελούν τις ανεξάρτητες μεταβλητές που θα καθορίσουν την 

βαθμολογική επίδοση των μαθητών. 

Ως εξαρτημένη μεταβλητή ορίζεται η βαθμολογική επίδοση των μαθητών στο 

αποτέλεσμα του test. 

3.4  Η Ερευνητική μέθοδος και ο πειραματικός σχεδιασμός 

Κατά τον Κίτσο (1994) ο όρος πείραμα είναι ταυτισμένος με τις επιστήμες της 

φυσικής, της χημείας, της ιατρικής κλπ. Όμως εκτός από αυτού του είδους τα 

πειράματα μπορούν να πραγματοποιήσουν πειράματα στην κοινωνία. Σ’ αυτές τις 

περιπτώσεις ο σκοπός είναι ερμηνευτικός αφού ο στόχος της έρευνας είναι η άσκηση 

κάποιας επίδρασης σε μια υπάρχουσα κατάσταση και η εξέταση των αποτελεσμάτων 

αυτής εξετάζεται δηλ . αν σημειώθηκαν κάποιες αλλαγές στη συγκεκριμένη 

κατάσταση μετά την εφαρμογή της όποιας επίδρασης. (Χαλικιάς, Λάλου & 

Μανωλέσσου, 2015). Η διαδικασία του πειράματος έχει δύο στάδια τον προ-έλεγχο 

(pre-test) και τον μετα-έλεγχο (post-test). Σ’ αυτήν παίρνουν μέρος η πειραματική 

ομάδα και η ομάδα ελέγχου. Η πειραματική ομάδα υφίσταται την επίδραση και 

κατόπιν γίνεται ο μετα-έλεγχος και στις δύο ομάδες. Ο σχεδιασμός αυτός για 

συντομία ονομάζεται PPC (pretest-posttest-control). Οι ερευνητές που αναλύουν 

δεδομένα μέσα από ένα σχεδιασμό PPC αντιμετωπίζουν την πρόκληση της επιλογής 
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μεταξύ μιας ποικιλίας στρατηγικών ανάλυσης δεδομένων. Μία από αυτές θα ήταν να 

υπολογίσουν τις διαφορές pre-post των σκορ (pre-post gain scores) για καθεμιά ομάδα 

δηλαδή και την πειραματική και την ελέγχου και να ελέγξουν τις μέσες τιμές αυτών 

των ποσοτήτων χρησιμοποιώντας ένα t-test (Morris, 2008). 

3.5 Το δείγμα 

Το δείγμα της έρευνας αποτελείται από 124 μαθητές της Α΄ Λυκείου του 1ου  

Λυκείου Γιαννιτσών. Η επιλογή του συγκεκριμένου σχολείου ως τρόπου 

δειγματοληψίας θεωρείται βολική καθώς υπήρχαν ευνοϊκές προϋποθέσεις εφαρμογής 

της διδακτικής παρέμβασης. Αυτό οφείλεται κατά κύριο λόγο στο γεγονός ότι το 

συγκεκριμένο σχολείο επελέγη για να συμμετάσχει στο διαγωνισμό του PISA  και 

εξαιτίας αυτού υπήρχε μια δημιουργική περιέργεια για περισσότερη γνωριμία με αυτή 

τη διαδικασία από όλα τα μέλη της σχολικής κοινότητας. Οι μαθητές που συμμετείχαν 

ήταν χωρισμένοι σε 5 τμήματα. Αποτελούν το σύνολο της δυναμικότητας του 

σχολείου για την Α΄ Λυκείου. Στην διδακτική παρέμβαση και στις γραπτές δοκιμασίες 

έλαβε μέρος το σύνολο των μαθητών, ακόμη και τα άτομα με ήπια μαθησιακά 

προβλήματα όπως δυσλεξία και διάσπαση προσοχής. Ο λόγος ήταν προφανώς καθαρά 

παιδαγωγικός και εκπαιδευτικός. Δεν ελήφθησαν υπόψη μόνο τα γραπτά δύο 

μαθητών. Στη μία περίπτωση υπήρχαν σοβαρά μαθησιακά προβλήματα ενώ στην 

άλλη υπήρχε μακροχρόνια απουσία λόγω ασθένειας με συνέπεια να χάσει ο 

συγκεκριμένος μαθητής σχεδόν όλη τη διδακτική παρέμβαση. Από τα 5 τμήματα 

ορίστηκαν τα 3 τμήματα ως πειραματική ομάδα (ή αλλιώς PEIR ή αλλιώς Τreat 

group) ενώ τα 2 τμήματα ορίστηκαν ως ομάδα ελέγχου (ή αλλιώς Control group). 

Ένα μήνα μετά πραγματοποιήθηκε 3ο test με το δευτερεύων εργαλείο της έρευνας 

που περιλάμβανε διαφορετικά items προκειμένου να διαπιστωθεί αν η ενδεχόμενη 

διαφορά ανάμεσα στην πειραματική ομάδα και στην ομάδα ελέγχου διατηρήθηκε σε 

βάθος χρόνου. 

3.6 Το εργαλείο της έρευνας 

3.6.1 Το κύριο εργαλείο της έρευνας  

Το κύριο εργαλείο της έρευνας αποτελείται από 11 προβλήματα. Πολλά από τα 

προβλήματα αποτελούνται από περισσότερες των μία ερωτήσεων και συνολικά 

διαμορφώνουν τα 26 items (ερωτήματα) του εργαλείου.  Τα προβλήματα προέρχονται 

από δύο πλήρεις συστάδες (clusters) θεμάτων που χρησιμοποιήθηκαν σε 

προηγούμενους διαγωνισμούς του OECD για το διαγωνισμό του PISA του 2012. 

Περισσότερες πληροφορίες για τα προβλήματα αυτά καθώς και για την πρωτότυπη 

μορφή τους στα Αγγλικά παρέχονται στο PISA 2012 RELEASED MATHEMATICS 

ITEMS στην διεύθυνση https://www.oecd.org/pisa/pisaproducts/pisa2012-2006-rel-

items-maths-ENG.pdf . Τα προβλήματα μεταφράστηκαν με τρόπο που να μην 

αλλοιώνεται το νόημά τους και δόθηκαν πιλοτικά σε μαθητές της Β΄ Λυκείου 

προκειμένου να αξιολογηθεί η κατανόηση των εκφωνήσεων. Η διάρθρωση των items 

https://www.oecd.org/pisa/pisaproducts/pisa2012-2006-rel-items-maths-ENG.pdf
https://www.oecd.org/pisa/pisaproducts/pisa2012-2006-rel-items-maths-ENG.pdf


 

ως προς τη θεματική του σεναρίου

στον παρακάτω  πίνακα 4. 

 

Πίνακας 4. 

 Βαθμός δυσκολίας και θεματολογί

H κωδικοποίηση του παραπάν

α) Το μαθηματικό περιεχόμενο (

and shape), Μεταβολή και Σχέσεις, (

Αβεβαιότητα. και δεδομένα (

β) Οι μαθηματικές διαδικασίες

situations mathematically), 

and reasoning), I=Interpreting, applying and evaluating mathematical outcomes), 

έχουν αναφερθεί αναλυτικότερα

http://www.oecd.org/pisa/test

3.6.2 Το δευτερεύο

Δεδομένης της ύπαρξης της ομάδας ελέγχου, η 

δεν κρίθηκε απαραίτητη καθώς συσχετιστικά το μόνο που χρειάζεται  να απαντηθεί σε 

αυτού του είδους τα πειράματα είναι για το αν η ενδεχόμενη διαφορά που προέκυψε 

μεταξύ των ομάδων (groups

Το δευτερεύον εργαλείο της έρευνας είναι μικρότερο σε μέγεθος. Αποτελείται από 

προβλήματα (τίτλοι σεναρίων: Οδήγηση αυτοκινήτου, Ύψος, Φτιάχνοντας ένα βιβλίο, 

Ποδήλατα, Βλέποντας τον πύργο)

συστάδα (cluster) θεμάτων που δόθηκαν

και 2006 στο διαγωνισμό του 

από τεχνική έκθεση και γι’ αυτό το λόγο το δευτερεύο

όπως το κύριο test από τη στιγμή που το ζητούμενο είναι συσχετιστικές βαθμολογίες 

ανάμεσα στους μαθητές που δέχθηκαν την διδακτική παρέμβαση και σε αυτούς που 

δεν την δέχθηκαν. 

ως προς τη θεματική του σεναρίου και ως προς το βαθμό δυσκολίας περι

 

Βαθμός δυσκολίας και θεματολογία των items 

δικοποίηση του παραπάνω πίνακα είναι η εξής:  

Το μαθηματικό περιεχόμενο (mathematical content): Χώρος και Σχήμα, (

Μεταβολή και Σχέσεις, (Change and relationships), Ποσότητα, (

Αβεβαιότητα. και δεδομένα (Uncertainty and data) 

διαδικασίες  (mathematical processes): F

, E=Employing mathematical concepts, facts, procedures, 

Interpreting, applying and evaluating mathematical outcomes), 

αναλυτικότερα στην ενότητα 2.3.1.1.

test-2012/ ) 

Το δευτερεύον εργαλείο της έρευνας (1 μήνα μετά)

Δεδομένης της ύπαρξης της ομάδας ελέγχου, η ισοδυναμία με το πρώτο εργαλείο 

απαραίτητη καθώς συσχετιστικά το μόνο που χρειάζεται  να απαντηθεί σε 

αυτού του είδους τα πειράματα είναι για το αν η ενδεχόμενη διαφορά που προέκυψε 

groups) έχει διατηρηθεί σε βάθος χρόνου ή δεν υφίσταται πλέον.

της έρευνας είναι μικρότερο σε μέγεθος. Αποτελείται από 

(τίτλοι σεναρίων: Οδήγηση αυτοκινήτου, Ύψος, Φτιάχνοντας ένα βιβλίο, 

Ποδήλατα, Βλέποντας τον πύργο) με 11 items συνολικά. Πρόκειται για μια πλήρ

θεμάτων που δόθηκαν σε προηγούμενους διαγωνισμούς του 2003 

και 2006 στο διαγωνισμό του PISA. Tα επίπεδα δυσκολίας δεν είναι χαρακτηρισμένα 

αι γι’ αυτό το λόγο το δευτερεύον test δεν εξετάστηκε

από τη στιγμή που το ζητούμενο είναι συσχετιστικές βαθμολογίες 

ανάμεσα στους μαθητές που δέχθηκαν την διδακτική παρέμβαση και σε αυτούς που 

50 

και ως προς το βαθμό δυσκολίας περιγράφεται 

 

Χώρος και Σχήμα, (Space 

Ποσότητα, (Quantity), 

F=Formulating 

Employing mathematical concepts, facts, procedures, 

Interpreting, applying and evaluating mathematical outcomes), που 

2.3.1.1. (Πηγή: 

ν εργαλείο της έρευνας (1 μήνα μετά) 

ε το πρώτο εργαλείο 

απαραίτητη καθώς συσχετιστικά το μόνο που χρειάζεται  να απαντηθεί σε 

αυτού του είδους τα πειράματα είναι για το αν η ενδεχόμενη διαφορά που προέκυψε 

εν υφίσταται πλέον. 

της έρευνας είναι μικρότερο σε μέγεθος. Αποτελείται από 5 

(τίτλοι σεναρίων: Οδήγηση αυτοκινήτου, Ύψος, Φτιάχνοντας ένα βιβλίο, 

συνολικά. Πρόκειται για μια πλήρη 

σε προηγούμενους διαγωνισμούς του 2003 

α επίπεδα δυσκολίας δεν είναι χαρακτηρισμένα 

δεν εξετάστηκε διεξοδικά 

από τη στιγμή που το ζητούμενο είναι συσχετιστικές βαθμολογίες 

ανάμεσα στους μαθητές που δέχθηκαν την διδακτική παρέμβαση και σε αυτούς που 

http://www.oecd.org/pisa/test-2012/
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3.7  Υλοποίηση της έρευνας και αξιολόγησή της 

3.7.1 Πειραματικός σχεδιασμός 

Ο συγκεκριμένος πειραματικός σχεδιασμός περιλαμβάνει τις εξής φάσεις: 

Α΄ Φάση: Εφαρμογή του προ-ελέγχου (1ο test ή pretest)  και στις δύο ομάδες 

δηλαδή στην πειραματική και στην ελέγχου (Treat ή Peir και Control ή CL), με το 

κύριο εργαλείο εξέτασης (26 items). 

Β΄ Φάση: Εφαρμογή της διδακτικής παρέμβασης διάρκειας 10-12 ωρών με χρονικό 

ορίζοντα 15 ημερών περίπου στην πειραματική ομάδα. 

Γ΄ Φάση: Εφαρμογή του μετα-ελέγχου (2ο test ή posttest)  και στις δύο ομάδες 

δηλαδή στην πειραματική και στην ελέγχου (Treat ή Peir και Control ή CL), πάλι με 

το κύριο εργαλείο εξέτασης (26 items). 

Δ΄ Φάση: Εφαρμογή του 3ου test ελέγχου και στις δύο ομάδες δηλαδή στην 

πειραματική και στην ελέγχου (Treat ή Peir και Control ή CL) ένα μήνα μετά την Γ΄ 

Φάση και χωρίς να μεσολαβήσει καμία άλλη δραστηριότητα στα προβλήματα του 

PISA με το δευτερεύον εργαλείο εξέτασης (11 items). 

3.7.2  Χρονολόγιο 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΥΜΒΑΝ 
Τέλη Δεκεμβρίου 
17 

Ενημέρωση του σχολείου ότι ανήκει στους συμμετέχοντες του 
διαγωνισμού PISA 

10/1/18 Τηλεφωνική επικοινωνία με τον οικείο Σύμβουλο Μαθηματικών 
παρουσία του Διευθυντή του σχολείου 

13/1/18 Έγγραφη ενημέρωση του Συμβούλου των Μαθηματικών και 
αίτημα προς τον Διευθυντή του σχολείου να προβεί στις δέουσες 
ενέργειες. 

14-20/1/18 Έγγραφο προς τους γονείς, επιστροφή υπογεγραμμένη 
24-25/1/18 Γράφουν όλα τα τμήματα το διάρκειας 2 διδακτικών ωρών pretest 

(1o test) 
29/1/18 Μετά από τηλεφωνική επικοινωνία του Διευθυντή με την 

σύμβουλο παιδαγωγικής ευθύνης του απαντά ότι μπορούν να 
διατεθούν επιπλέον ώρες διδασκαλίας στα πλαίσια της 
Δημιουργικής Εργασίας και προτρέπει και τους φιλολόγους να 
πράξουν το ίδιο εφόσον το επιθυμούν 

26-1 έως 13-2 Διενεργείται το σύνολο των διδακτικών παρεμβάσεων στα 3 
πειραματικά τμήματα. 

14-15/2 Γράφουν όλα τα τμήματα το διάρκειας 2 διδακτικών ωρών 
posttest (2o test) 

15-16/3 Γράφουν όλα τα τμήματα το διάρκειας 1 διδακτικής ώρας posttest 
με το δευτερεύον εργαλείο. (3o test) 

19-23/3 Διενέργεια του επίσημου διαγωνισμού PISA στο σχολείο 
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3.7.3  Ζητήματα δεοντολογίας 

Η διδακτική παρέμβαση είχε συνολική διάρκεια 10-12 ωρών. Οι δέκα ώρες 

πραγματοποιήθηκαν κατά την διάρκεια των μαθηματικών (Άλγεβρας και 

Γεωμετρίας), ενώ δύο ακόμη ώρες κατά τη διάρκεια του μαθήματος της Φυσικής με 

δεδομένο ότι τα συγκεκριμένα προβλήματα περιείχαν στοιχεία Φυσικής πέραν των 

μαθηματικών. Η συμπλήρωση των δύο επιπλέον ωρών Φυσικής πραγματοποιήθηκε σε 

δύο μόνο από τα τρία πειραματικά τμήματα λόγω ασθένειας του εκπαιδευτικού. Οι 5 

πρώτες ώρες των μαθηματικών αξιοποιήθηκαν με σύμφωνη γνώμη του Συμβούλου 

των Μαθηματικών, εφόσον δηλώθηκε ότι δεν δημιουργείται πρόβλημα στην πορεία 

του αναλυτικού προγράμματος, λαμβανομένου υπόψη και του γεγονότος ότι πολλές 

από τις έννοιες που πραγματεύονταν η διδασκαλία ανήκαν σε αυτές που είχαν 

επεξεργασθεί οι μαθητές και έτσι η παρέμβαση συνιστούσε ουσιαστικά συμπλήρωμα 

ή επανάληψη για τους μαθητές. Οι υπόλοιπες ώρες καλύφθηκαν στο πλαίσιο της 

Δημιουργικής Εργασίας που προβλέπεται γι’ αυτήν την τάξη με αντικείμενο τα 

Ρεαλιστικά Μαθηματικά. 

Εκτός από τον Σύμβουλο Μαθηματικών που ενημερώθηκε και γραπτώς, με το ίδιο 

έγγραφο ενημερώθηκε για το τυπικό της υπόθεσης και ο Διευθυντής του σχολείου. 

Κατόπιν συντάχθηκε σχετικό  έγγραφο για τους γονείς των μαθητών, στο οποίο 

αναφερόταν μεταξύ άλλων ότι θα διενεργηθούν μαθήματα Ρεαλιστικών Μαθηματικών 

στα πλαίσια του σχολικού προγράμματος που θα αφορούν: α) την προετοιμασία των 

μαθητών σε προβλήματα του PISA για την επικείμενη συμμετοχή του σχολείου στον 

εν λόγω διαγωνισμό, β) την διεξαγωγή ανώνυμων test με τους μαθητές, γ) τη 

χρησιμοποίηση αυτών των στοιχείων για έρευνα που θα είναι ανώνυμη. Από τους 

γονείς ζητήθηκε η ενυπόγραφη επιστροφή του παραπάνω εγγράφου για να 

πιστοποιηθεί η ενημέρωσή τους. Στους μαθητές δηλώθηκε ρητά  ότι τα σχετικά test θα 

συμπληρωθούν ανωνύμως εφόσον δεν αφορούν τα άτομα ως μονάδες αλλά το σχολείο 

ως σύνολο. Για το λόγο αυτό επέλεξαν ψευδώνυμα της αρεσκείας τους, τα 

πραγματικά τους ονόματα καλύφθηκαν με μαύρη ταινία κατά τη διάρκεια των test 

όπως και στις πανελλαδικές, ενώ ήταν εμφανές μόνο το τμήμα τους και το ψευδώνυμό 

τους. Το πραγματικό τους όνομα ζητήθηκε ώστε σε περίπτωση κάποιου λάθους να 

ανοιχτεί με την συγκατάθεση του μαθητή αλλά και για να διασφαλιστεί μια 

σοβαρότητα στην διεξαγωγή των test. Επίσης τονίστηκε στους μαθητές ότι:  α) όλη η 

διαδικασία συνιστά μια διδακτική εμπειρία που διαφέρει από τη συνήθη, οπότε να 

αποφύγουν να την αντιμετωπίσουν με τη στενή στερεοτυπική οπτική του μαθητή αλλά 

να προσπαθήσουν να την απολαύσουν β) η ενασχόλησή τους, θα τους βοηθήσει στον 

επικείμενο διαγωνισμό όχι ως άτομα αλλά ως αντιπροσώπους του σχολείου αλλά και 

των σχολείων της χώρας μας, και γ) εκτός από τα προηγούμενα στοιχεία που είναι από 

μόνα τους πολύ θετικά  θα είχαν και τα κλασικά  βαθμολογικά οφέλη, σύμφωνα με το 

πνεύμα του θεσμοθέτη των Δημιουργικών Εργασιών. 
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3.7.4 Σχέδια μαθήματος- εφαρμογή 

Το φαινόμενο της προκατάληψης του ερευνητή αφορά κυρίως στις περιπτώσεις 

που η μέτρηση είναι υποκειμενική. Αφορά την περίπτωση που ο ερευνητής μπορεί να 

επηρεαστεί από τη γνώση ότι το υποκείμενο ανήκει στην πειραματική ομάδα. Στη 

συγκεκριμένη περίπτωση δεν υπήρχε τέτοιο θέμα στη βαθμολόγηση λόγω ανωνυμίας 

αλλά και λόγω των οδηγιών βαθμολόγησης από το εγχειρίδιο του PISA. Θα μπορούσε 

όμως να υπάρξει πρόβλημα προκατάληψης αν τα σχέδια μαθήματος ήταν στραμμένα 

προς τη διδασκαλία του εργαλείου. Για το λόγο αυτό δημιουργήθηκαν σε πρώτο 

χρόνο τα σχέδια μαθήματος με επιλογή αυστηρά από τα προτεινόμενα προβλήματα 

του ΙΕΠ και οι μαθητές χωρίστηκαν σε ομάδες με κριτήριο την κατά το δυνατόν πιο 

εύκολη ομαδοποίησή τους ώστε αφενός να διδαχθούν ή να επαναδιδαχθούν έννοιες 

μέσω της επίλυσης προβλήματος και αφετέρου να καλυφθούν όσο περισσότερα 

προβλήματα ήταν δυνατό μέσα στα στενά χρονικά περιθώρια της διδακτικής 

παρέμβασης. Όταν αργότερα σε δεύτερο χρόνο επιλέχθηκαν τα εργαλεία έρευνας 

θεωρήθηκε καλό να μην αλλάξει ο αρχικός σχεδιασμός των σχεδίων μαθήματος ούτε 

και να κοινοποιηθεί το εργαλείο σε διδάσκοντες προκειμένου να υπάρξει όσο το 

δυνατόν μεγαλύτερη αμεροληψία ως προς το εργαλείο. 

Τα προβλήματα του παιδαγωγικού ινστιτούτου (ΙΕΠ) που προτείνονται για το 

διαγωνισμό ήταν συνολικά 50. Τα προβλήματα αυτά υπάρχουν στην ηλεκτρονική  

διεύθυνση http://www.iep.edu.gr/pisa/2012-03-13-10-41-15/17-m   Διαχωρίστηκαν 

συνολικά σε 8 κατηγορίες ανάλογα με την συγγένειά τους ή τις χρονικές απαιτήσεις 

που εκτιμήθηκε ότι θα απαιτεί η επίλυσή τους. Οι κατηγορίες στις οποίες χωρίστηκαν 

τα σχέδια μαθήματος ήταν: Α: Γεωμετρία-τρίγωνα-ιδιότητες,     Β: Χρόνος- 

ανισοτικές σχέσεις, Γ: Απλά προβλήματα-εξισώσεις, Δ: Ποσοστά-Προσεγγίσεις-

Τύποι, Ε&ΣΤ: Αναλογίες-Χάρτες-Πρόβλημα, Ζ: Ερμηνεία γραφημάτων-γραφικές 

παραστάσεις, Η: Στατιστική και πιθανότητες-τύποι (το τελευταίο δεν διδάχθηκε λόγω 

χρονικών περιορισμών). Ενδεικτικό σχέδιο μαθήματος παρατίθεται στο Παράρτημα 1.  

Τα σχέδια μαθήματος περιλαμβάνουν τα τυπικά χαρακτηριστικά ενός σχεδίου 

μαθήματος με τους διδακτικούς στόχους που τίθενται κάθε φορά και τη διάρκεια της 

διδασκαλίας. Για τον διδάσκοντα περιλαμβάνονται και στοιχεία γενικής ευρετικής 

(Κλαουδάτος 2011), προκειμένου να εισάγει, στο βαθμό που το κρίνει απαραίτητο, 

τους μαθητές του στα βήματα για την επίλυση προβλήματος και στις ενδεδειγμένες 

στρατηγικές. Στο τέλος παρατίθεται το φύλλο εργασίας των μαθητών.  

Στην αρχή του φύλλου εργασίας παρουσιάζονται σε μορφή επανάληψης έννοιες 

που είναι χρήσιμες ως γνωστικά εργαλεία για την επίλυση των προβλημάτων που 

ακολουθούν. Κατόπιν δίνεται το πρώτο από τα προβλήματα στη σειρά. Ο διδακτικός 

στόχος και οι γενικεύσεις που προκύπτουν κάθε φορά προκύπτουν μέσω του 

προβλήματος. Ένας από τους πάγιους στόχους είναι να ανακαλύψουν οι μαθητές τον 

τρόπο κατάστρωσης ενός σχεδίου για να επιλύσουν, για παράδειγμα ένα γεωμετρικό 

πρόβλημα ανεξαρτήτως αν στηρίζεται σε υπολογιστικά μαθηματικά ή μέτρηση 

(γεωμετρία Ι) ή Ευκλείδεια (γεωμετρία ΙΙ). Στην αρχή οι ομάδες αφήνονται για λίγα 

http://www.iep.edu.gr/pisa/2012-03-13-10-41-15/17-m
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λεπτά να εργασθούν μόνες τους. Αφού ο κάθε μαθητής διαβάσει προσεκτικά το 

πρόβλημα και κατανοήσει την εκφώνησή του, σημειώνει ό,τι θεωρεί κρίσιμο στο 

φύλλο του και κατόπιν το συζητά με την υπόλοιπη ομάδα. Ο διδάσκων επιβλέπει την 

πορεία υιοθετούν οι ομάδες και αν κάτι χρειάζεται διευκρίνιση το συζητάει κατ’ ιδίαν 

με την ομάδα. Μετά από λίγα λεπτά ο διδάσκων ρωτάει τις ομάδες αν σκέφτηκαν 

κάτι. Αν κάποια ομάδα θεωρεί ότι είναι έτοιμη να υποβάλλει σχέδιο επίλυσης ή και 

ολόκληρη τη λύση μπορεί να το κάνει εξ’ ολοκλήρου ή κατά ένα μόνο μέρος 

(ανάλογα με την κρίση του διδάσκοντα σε σχέση με την πορεία που έχουν 

ακολουθήσει οι άλλες ομάδες). Οι ομάδες γνωρίζουν εκ των προτέρων ότι 

οποιοδήποτε μέλος τους επιλεχθεί από τον διδάσκοντα  θα πρέπει να είναι σε θέση να 

απαντήσει και προετοιμάζονται γι’ αυτό. Κατόπιν γίνεται συζήτηση και 

παρουσιάζονται σχέδια και από άλλες ομάδες ή απλά επικυρώνουν το σχέδιο που ήδη 

παρουσιάστηκε. Κάθε φορά ερωτάται πρώτη μια διαφορετική ομάδα και κάποιο 

διαφορετικό μέλος της ομάδας. Η διαδικασία επαναλαμβάνεται στο επόμενο 

πρόβλημα με τον ίδιο τρόπο.  

Γενικά, δεν παρατηρήθηκαν αξιόλογες καθυστερήσεις ως προς τα 

χρονοδιαγράμματα των μαθημάτων. Υπήρχε η πρόβλεψη ώστε να χρησιμοποιηθεί η 

τελευταία ώρα της διδακτικής παρέμβασης ως κλείσιμο για τις απορίες που τυχόν 

δημιουργήθηκαν ή αποσαφήνιση των τύπων ή των εννοιών που χρησιμοποιήθηκαν. 

Επίσης ο τρόπος διδασκαλίας που προαναφέρθηκε δεν ήταν δεσμευτικός για τους 

συμμετέχοντες εκπαιδευτικούς καθώς ο καθένας μπορούσε να διαφοροποιηθεί 

ανάλογα με τις συνθήκες της τάξης. 

3.8 Ανάλυση των δεδομένων 

Τα δεδομένα  του pretest συλλέχθηκαν και βαθμολογήθηκαν σύμφωνα με τις 

σχετικές οδηγίες βαθμολόγησης.(Παράρτημα 2). Αφού βαθμολογήθηκαν περάστηκαν 

στην καρτέλα του κάθε μαθητή με το ψευδώνυμό του και κατόπιν έγινε η μεταφορά 

αρχικά στο excel το οποίο ήταν και το αρχικό λογισμικό που χρησιμοποιήθηκε για την 

κατασκευή των ραβδογραμμάτων καθώς και για τον υπολογισμό του effect size αλλά 

και του δείκτη αξιοπιστίας KR-20. Κατόπιν για τον στατιστικό έλεγχο υποθέσεων και 

τους άλλους τρόπους υπολογισμού της αξιοπιστίας χρησιμοποιήθηκαν 2 πακέτα 

στατιστικού λογισμικού. Το ένα ήταν το SPSS και το άλλο το PSPP το οποίο είναι 

πρόγραμμα ελεύθερου λογισμικού το οποίο μπορεί να το βρει κανείς στη διεύθυνση 

https://www.gnu.org/software/pspp/ .  Το μειονέκτημα του PSPP είναι ότι η εισαγωγή 

των δεδομένων δεν γίνεται απ’ ευθείας από το excel αλλά πρώτα θα πρέπει να 

αποθηκευθούν ως xls αρχείο. Το πλεονέκτημα είναι ότι είναι απλούστερο στις 

συνήθεις επιλογές και ότι μπορεί να κατέβει με ελληνικό μενού και να εξάγει 

αποτελέσματα pdf με ελληνικούς τίτλους στους πίνακες των αποτελεσμάτων. 

https://www.gnu.org/software/pspp/
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3.9 Αξιοπιστία και εγκυρότητα του εργαλείου ελέγχου 

3.9.1 Εγκυρότητα  

Εγκυρότητα (validy) είναι η ικανότητα του εργαλείου να μετράει αυτό που 

ισχυρίζεται ότι μετράει. Και τα δύο εργαλεία της εξέτασης τόσο το πρωτεύον όσο και 

το δευτερεύον προέρχονται από δοκιμασίες παρελθόντων ετών του PISA και ως εκ 

τούτου έχουν ήδη ελεγχθεί ως προς τη εγκυρότητά τους σε παγκόσμιο επίπεδο. 

Επιπλέον όμως προαναφέρθηκε ειδικά για το πρώτο εργαλείο ο συνδυασμός των 

χαρακτηριστικών που περιέχει το κάθε item και που είναι κατασκευασμένο ώστε να 

εμπεριέχει όλες τις δεσπόζουσες έννοιες καθώς και τους βαθμούς δυσκολίας αλλά και 

τις απαιτούμενες λειτουργίες επίλυσης. Ως συνέπεια όλων αυτών είναι να καλύπτει τα 

κριτήρια της εγκυρότητας περιεχομένου καθώς περιλαμβάνει όλες τις δυνατές 

παραμέτρους και δεν περιορίζεται γύρω από μία μόνο συγκεκριμένη αιτιακή σχέση 

αλλά καλύπτει τόσο το εύρος όσο και το βάθος που απαιτείται για την έρευνα. 

Εξαιτίας των προαναφερθέντων διασφαλίζεται και η εσωτερική εγκυρότητα του 

εργαλείου. 

Η εξωτερική εγκυρότητα αναφέρεται στο βαθμό στον οποίο τα αποτελέσματα της 

έρευνας μπορούν να γενικευτούν στον ευρύτερο πληθυσμό, σε γενικότερες 

περιπτώσεις ή καταστάσεις. Στη συγκεκριμένη έρευνα εξαιτίας του τρόπου 

δειγματοληψίας η εξωτερική εγκυρότητα δεν θεωρείται διασφαλισμένη αλλά αντί 

αυτού μπορεί να διαπιστωθεί μια ενδεχόμενη τάση με την ανάλυση των δεδομένων. 

3.9.2  Αξιοπιστία  

Αξιοπιστία (reliability) σε ένα εργαλείο σημαίνει ότι οι τιμές του είναι σταθερές 

και συνεπείς και άρα  θα πρέπει να είναι σχεδόν ίδιες όταν οι ερευνητές χορηγούν το 

εργαλείο πολλές φορές σε διαφορετικές χρονικές στιγμές. Επίσης οι τιμές πρέπει να 

είναι συνεπείς. Όταν ένα άτομο απαντά σε ορισμένα ερωτήματα με κάποιο τρόπο, θα 

πρέπει να απαντά με συνέπεια σε σχετικά ερωτήματα με τον ίδιο τρόπο. Με βάση τη 

βιβλιογραφία  για την αξιοπιστία,  θα επιχειρήσουμε να αξιολογήσουμε  με τρεις 

διαφορετικούς τρόπους την αξιοπιστία του συγκεκριμένου εργαλείου προκειμένου να 

έχουμε και μια εικόνα αν τα είδη μέτρησης της αξιοπιστίας διαφέρουν μεταξύ τους.  

Μέτρηση αξιοπιστίας του βασικού test με Cronbach-a 

Η μέθοδος αξιοπιστίας με τον δείκτη Cronbach-α έχει το πλεονέκτημα ότι δεν 

χρειάζεται επαναχορήγηση του test. Συνεπώς θα εφαρμοστεί μόνο μία φορά στα 

αποτελέσματα του pretest στο σύνολο των 124 μαθητών. Η τιμή του δείκτη προέκυψε 

Cronbach's Alpha = ,81 τιμή που κρίνεται πολύ καλή.  

Η αξιοπιστία του εργαλείου παραμένει σταθερή ακόμη και όταν κάποιο από τα 26 

items διαγραφεί. Στο πρόβλημα-ερώτημα (item) Νο 25 δεν έχει απαντήσει κανείς σωστά. 

( παράρτημα 15) 

Μέτρηση αξιοπιστίας του βασικού εργαλείου με KR-20 



 

Από τη βιβλιογραφική 

συνηγορούν υπέρ του δείκτη αξιοπιστίας 

διαφοροποιημένος θα μπορούσε να είναι ο αυστηρότερος και πιο εξειδικευμένος 

αυτός δείκτης οδήγησε στον παράλληλο υπολογισμό του. 

KR-20 έγινε με τη βοήθεια του 

πίνακα. Η κίτρινη γραμμή 

επόμενη τα αντίστοιχα ποσοστά αποτυχίας 

Επίσης στον πίνακα περι

δυσκολίας των items. 

 

Πίνακας 5 

Αξιοπιστία του κύριου εργαλείου με χρήση του 

 

Παρατηρούμε ότι οι δείκτες

ίδιοι και η αξιοπιστία του εργαλείου είναι σε πολύ καλό επίπεδο

Μέτρηση αξιοπιστίας βασικού εργαλείου με test

Μετά την επαναχορήγηση του εργαλείου στους μαθητές έγινε έλεγχος της 

αξιοπιστίας του εργαλείου με τη μέθοδο της 

ομάδα ελέγχου. Τα αποτελέσματα έδειξαν 

επίπεδο. (Spearman's rho = ,853, 

Δοκιμάσαμε την αξιοπιστία του 

και ανάλογα με τη μέθοδο ο δείκτης αξιοπισ

αγγίξει το άριστο. Συγχρόνως 

αξιοπιστίας και με τους τρεις τρόπους μέτρησης.

Το δεύτερο (δευτερεύoν)

το πέρας της διδακτικής παρέμβασης είχε σκοπό να διαγνώσει εάν η διαφορά στην 

επίδοση των μαθητών παραμ

Από τη βιβλιογραφική ανασκόπηση υπάρχουν ερευνητικές αναφορές που 

συνηγορούν υπέρ του δείκτη αξιοπιστίας KR-20. To ενδιαφέρον για το πόσο 

διαφοροποιημένος θα μπορούσε να είναι ο αυστηρότερος και πιο εξειδικευμένος 

αυτός δείκτης οδήγησε στον παράλληλο υπολογισμό του. Η αξιοπιστία με τον τύπο 

έγινε με τη βοήθεια του excel. Tα αποτελέσματα φαίνονται στον παρακάτω 

πίνακα. Η κίτρινη γραμμή p εκφράζει τα ποσοστά επιτυχίας του κάθε 

τα αντίστοιχα ποσοστά αποτυχίας q ενώ στην 3η γραμμή το γινόμενό τους.

στον πίνακα περιέχονται και τα συνολικά ποσοστά επιτυχίας ανά 

Αξιοπιστία του κύριου εργαλείου με χρήση του KR-20 

ι δείκτες αξιοπιστίας KR-20  και  Cronbach-a είναι ακριβώς ο

του εργαλείου είναι σε πολύ καλό επίπεδο. 

Μέτρηση αξιοπιστίας βασικού εργαλείου με test-retest 

Μετά την επαναχορήγηση του εργαλείου στους μαθητές έγινε έλεγχος της 

αξιοπιστίας του εργαλείου με τη μέθοδο της επαναχορήγησης αλλά μόνο για την 

ομάδα ελέγχου. Τα αποτελέσματα έδειξαν  ότι η αξιοπιστία προσεγγίζει το άριστο 

= ,853, p<,001.) 

Δοκιμάσαμε την αξιοπιστία του βασικού εργαλείου με τρεις διαφορετικούς τρόπους 

και ανάλογα με τη μέθοδο ο δείκτης αξιοπιστίας κρίνεται από πολύ καλός με τάση να 

ρόνως διαπιστώθηκε πειραματικά η παραπλήσια τιμή της 

αξιοπιστίας και με τους τρεις τρόπους μέτρησης. (Παράρτημα 15) 

ν) εργαλείο το οποίο δόθηκε στους μαθητές ένα μήνα μετά 

το πέρας της διδακτικής παρέμβασης είχε σκοπό να διαγνώσει εάν η διαφορά στην 

επίδοση των μαθητών παραμένει. Δόθηκε για πρώτη φορά στο σύνολο των μαθητών 
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αναφορές που 

ενδιαφέρον για το πόσο 

διαφοροποιημένος θα μπορούσε να είναι ο αυστηρότερος και πιο εξειδικευμένος 

ία με τον τύπο 

α αποτελέσματα φαίνονται στον παρακάτω 

εκφράζει τα ποσοστά επιτυχίας του κάθε item και η 

γραμμή το γινόμενό τους. 

συνολικά ποσοστά επιτυχίας ανά level 

 

είναι ακριβώς οι 

Μετά την επαναχορήγηση του εργαλείου στους μαθητές έγινε έλεγχος της 

αλλά μόνο για την 

ότι η αξιοπιστία προσεγγίζει το άριστο 

με τρεις διαφορετικούς τρόπους 

τίας κρίνεται από πολύ καλός με τάση να 

διαπιστώθηκε πειραματικά η παραπλήσια τιμή της 

το οποίο δόθηκε στους μαθητές ένα μήνα μετά 

το πέρας της διδακτικής παρέμβασης είχε σκοπό να διαγνώσει εάν η διαφορά στην 

όθηκε για πρώτη φορά στο σύνολο των μαθητών 
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οπότε η εύρεση του Cronbach-α καθώς και του αντίστοιχου KR-20 εφαρμόστηκε για 

το σύνολο των 124 μαθητών που απαρτίζουν την πειραματική και την ομάδα ελέγχου. 

Η τιμή του δείκτη προέκυψε Cronbach's Alpha = ,72 τιμή που κρίνεται  καλή. Η 

αξιοπιστία του εργαλείου παραμένει σταθερή ακόμη και όταν κάποιο από τα 11 items 

διαγραφεί.  ( Παράρτημα 15) 

Από τα παραπάνω προκύπτει ότι η αξιοπιστία βρίσκεται σε αρκετά καλό επίπεδο και με 

σταθερότητα η οποία φαίνεται από το γεγονός ότι η αξιοπιστία του διατηρείται με την 

διαγραφή οποιουδήποτε item πράγμα που σημαίνει ότι κανένα από αυτά δεν δημιουργεί 

πρόβλημα στην αξιοπιστία του εργαλείου. Ο μειωμένος συντελεστής σε σχέση με το 

βασικό εργαλείο μπορεί να εξηγηθεί από τον μειωμένο αριθμό items σε σχέση με το 

προηγούμενο εργαλείο. Αντίστοιχα αποτελέσματα έχουμε και με τον δείκτη KR-20. 

 

Πίνακας 6 

Αξιοπιστία του δευτερεύοντος εργαλείου με χρήση του KR-20 
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4. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

4.1 Αποτελέσματα στο κύριο εργαλείο της έρευνας 

4.1.1 Δείγμα-γενική εικόνα του δείγματος 

Στην έρευνα έλαβαν μέρος 124 μαθητές από τους οποίους   αγόρια και κορίτσια . 

Από αυτούς τους μαθητές οι 74 αποτέλεσαν την πειραματική ομάδα (Treat-group ή 

αλλιώς PEIR group) και οι 50 την ομάδα ελέγχου (Control-group ή αλλιώς CL group) 

Τα ποσοστά των συμμετεχόντων φαίνονται στον παρακάτω πίνακα. 

 

Πίνακας 7 

 Αριθμός και ποσοστό συμμετοχής ανά φύλο και ανά ομάδα 

     Πειραματική 
ομάδα 

 Ομάδα  
Ελέγχου 

   Συχνότητα 

Αγόρια  35 23 58 

Κορίτσια 39 27 66 

Σύνολο 74 50 124 

Οι μαθητές υποβλήθηκαν συνολικά σε 3 γραπτές δοκιμασίες (tests). H πρώτη 

δοκιμασία 1ο test (ή αλλιώς pretest) έγινε πριν την οποιαδήποτε διδακτική παρέμβαση 

με τη χρήση του κύριου εργαλείου με 26 items. H δεύτερη δοκιμασία 2ο test (ή αλλιώς 

posttest) πραγματοποιήθηκε 15 μέρες μετά την πρώτη αφού είχε τελειώσει η 

διδακτική παρέμβαση των 12 ωρών με τη χρήση του ίδιου κύριου εργαλείου με τα 26 

items. H τρίτη δοκιμασία (3ο test) πραγματοποιήθηκε ένα μήνα μετά το 2ο test. 

Χρησιμοποιήθηκε το δευτερεύων εργαλείο που αποτελείται από 5 προβλήματα με 11 

items. Παρακάτω περιγράφονται τα items του κύριου εργαλείου μέτρησης. Στη στήλη 

με τον τρόπο δράσης περιλαμβάνονται οι τρεις τρόποι δράσης που έχει 

χρησιμοποιηθεί στο PISA δηλαδή F= Formulate (σχηματίζω-διαμορφώνω), E= 

Employ (χρησιμοποιώ -μεταχειρίζομαι), I= Interpret (ερμηνεύω). 

 

Πίνακας 8 

 Οι αυξομειώσεις των items σε ομάδες πειραματική και ελέγχου και χρωματισμένα οι 

κυριότερες αυξομειώσεις από το 1ο στο 2ο test. 

Α/Α  
ΤΙΤΛΟΣ ΤΟΥ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΥ 

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ 

 
ΔΡΑΣΗ 
(τρόπος) 

ΣΥΝΤΟ
ΜΟΓΡΑ
ΦΙΑ 

1o 
test 
peir 

1o 
test cl 

2o test 
peir 

2o 
test cl 

diff 
peir diff cl 

1 ΑΓΟΡΑ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ F 1SP1-l4 19% 28% 32% 20% 14% -8% 
2 ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ ΣΤΑΓΟΝΑΣ 1 E 2R1-l5 35% 28% 47% 34% 12% 6% 
3 ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ ΣΤΑΓΟΝΑΣ 2 E 3R2-l5 30% 16% 36% 36% 7% 20% 
4 CHART ΠΩΛΗΣΕΩΝ 1 I 4P1-l1 96% 92% 92% 92% -4% 0% 
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5 CHART ΠΩΛΗΣΕΩΝ 2 I 5P2-l1 74% 86% 80% 76% 5% -10% 
6 CHART ΠΩΛΗΣΕΩΝ 3 E 6P3-l2 68% 80% 74% 74% 7% -6% 
7 ΠΛΟΙΑ ΜΕ ΠΑΝΙΑ 1 E 7Q1-l3 53% 48% 59% 64% 7% 16% 
8 ΠΛΟΙΑ ΜΕ ΠΑΝΙΑ 2 E 8SP2-l3 41% 46% 38% 48% -3% 2% 
9 ΠΛΟΙΑ ΜΕ ΠΑΝΙΑ 3 F 9R3-i6 11% 12% 15% 4% 4% -8% 
10 ΣΩΣ (ΣΑΛΤΣΑ) F 10Q2-l3 43% 56% 64% 48% 20% -8% 
11 ΤΡΟΧΟΣ ΤΟΥ ΛΟΥΝΑ ΠΑΡΚ 1 E 11SP3-l4 31% 38% 43% 36% 12% -2% 
12 ΤΡΟΧΟΣ ΤΟΥ ΛΟΥΝΑ ΠΑΡΚ 2 F 12SP4-l2 57% 42% 76% 48% 19% 6% 
13 ΑΝΑΡΡΙΧΗΣΗ ΣΤΟ ΦΟΥΤΖΙ 1 F 13Q3-l2 66% 68% 66% 70% 0% 2% 
14 ΑΝΑΡΡΙΧΗΣΗ ΣΤΟ ΦΟΥΤΖΙ 2 F 14R4-l5 22% 10% 30% 16% 8% 6% 
15 ΑΝΑΡΡΙΧΗΣΗ ΣΤΟ ΦΟΥΤΖΙ 3 E 15Q4-l5 15% 14% 19% 24% 4% 10% 
16 ΕΛΕΝΗ Η ΠΟΔΗΛΑΤΙΣΣΑ 1 E 16R5-i2 59% 54% 68% 62% 8% 8% 
17 ΕΛΕΝΗ Η ΠΟΔΗΛΑΤΙΣΣΑ 2 E 17R6-l3 27% 38% 41% 38% 14% 0% 
18 ΕΛΕΝΗ Η ΠΟΔΗΛΑΤΙΣΣΑ 3 E 18R6-l6 7% 8% 18% 6% 11% -2% 
19 ΠΟΙΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ 1 I 19P4-l1 85% 90% 91% 94% 5% 4% 
20 ΠΟΙΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ 2 E 20Q5-l3 59% 56% 64% 66% 4% 10% 
21 ΠΟΙΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ 3 E 21Q6-l4 26% 44% 38% 46% 12% 2% 
22 ΓΚΑΡΑΖ 1 I 22SP5-l1 69% 76% 88% 78% 19% 2% 
23 ΓΚΑΡΑΖ 2 E 23SP6-l6 4% 4% 5% 4% 1% 0% 
24 ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΗ ΠΟΡΤΑ 1 E 24SP7-l1 39% 42% 47% 36% 8% -6% 
25 ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΗ ΠΟΡΤΑ 2 F 25SP8-l6 0% 0% 0% 0% 0% 0% 
26 ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΗ ΠΟΡΤΑ 3 F 26Q7-l4 38% 40% 41% 36% 3% -4% 

   
  

ΜΕΣΕΣ %     
ΑΥΞΗΣΕΙΣ 8% 2% 

4.1.2  Απαντήσεις στα ερωτήματα ανά item 

Το κάθε item κωδικοποιήθηκε ανάλογα με το αύξοντα αριθμό του, το περιεχόμενό του 

και το βαθμό δυσκολίας όπως επεξηγείται στον παρακάτω πίνακα: 

 

Πίνακας 9 

Η κωδικοποίηση των items για το κύριο εργαλείο της έρευνας 

 Επιλογές  Παράδειγμα: 24SP6-I6  
1ο μέρος ο αύξων 
αριθμός του item 

Αρίθμηση από το 1 έως 26 24:       24o item  
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2ο μέρος η 
θεματολογία του 
προβλήματος και ο 
αύξων αριθμός της  
θεματολογίας 

Η θεματολογία αναφέρεται σε: 
SP = Διάστημα & Σχήμα 
P= Aβεβαιότητα & Δεδομένα 
Q= Ποσότητα 
R=Αλλαγή & Σχέσεις 
 
 

SP6: Διάστημα και Σχήμα 
και 6ο στη σειρά item της 
θεματολογίας αυτής 

 

3Ο μέρος η δυσκολία 
του item 

Αρίθμηση από το 1 έως και το 6 Ι6: Βαθμός δυσκολίας 6  

 

Στο παράρτημα 3 βρίσκονται αναλυτικά οι πλήρεις εκφωνήσεις των προβλημάτων 

μαζί με τα πλήρη σκίτσα με τα οποία συνοδεύονται. Προκειμένου να μην 

απομνημονευθούν κατά τη δεύτερη δοκιμασία ως τίτλοι δεν γράφηκε ο τίτλος τους 

στο γραπτό των εξετάσεων ούτε την πρώτη ούτε τη δεύτερη φορά. Επίσης το έντυπο 

του κάθε μαθητή είχε με διαφορετική σειρά τα προβλήματα για να εξαλειφθεί πιθανή 

αντιγραφή των αποτελεσμάτων.  

AΓΟΡΑ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ (1 item, no 1) 

Στο πρώτο πρόβλημα (item 1, level 4,SP ) δίνεται η κάτοψη ενός διαμερίσματος 

όπως φαίνεται παρακάτω: 

 

 

Ερώτηση 1: 
Για να εκτιμήσετε το συνολικό εμβαδόν 
του δαπέδου του διαμερίσματος 
(συμπεριλαμβανομένης της βεράντας και 
των τοίχων) μπορείτε να μετρήσετε το 
εμβαδό κάθε δωματίου, και αφού 
υπολογίσετε το εμβαδό καθενός και να 
προσθέσετε όλους τους χώρους μαζί. 
Ωστόσο, υπάρχει μια πιο αποτελεσματική 
μέθοδος για την εκτίμηση της συνολικής 
επιφάνειας του δαπέδου. Απλά πρέπει να 
μετρήσετε 4 μήκη. Σημειώστε πάνω στο 
σχέδιο τα τέσσερα μήκη που είναι 
απαραίτητα για την εκτίμηση της 
συνολικής επιφάνειας του διαμερίσματος. 
 

 

Πρόκειται για ένα πρόβλημα που έχει πολλές λύσεις . Οι επιδόσεις των μαθητών 

φαίνονται στον παρακάτω πίνακα:  

Πίνακας 10 

Item 1 /26. Ποσοστά επιτυχίας για το item 1 και διαφορές ανάμεσα σε 1ο και 2ο test 

 
Τίτλος Κωδικός 

item 

1o test 
πειραματική 
ομάδα 

1o test 
ομάδα 
ελέγχου 

2o test 
πειραματική  
ομάδα 

2o test 
ομάδα 
ελέγχου 

διαφορές σε 
πειραματική% 

Διαφορές  
σε ομάδα 
ελέγχου% 



 

ΑΓΟΡΑ 
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ 1SP1-l4 

Είναι ένα πρόβλημα επιπέδου 4 στο οποίο δεν ζητούν το εμβαδό του 

διαμερίσματος αλλά τον αριθμό των 

το εμβαδόν του διαμερίσματος. Μεγάλο ποσοστό των μαθητών απέτυχε να 

ερμηνεύσει την εκφώνηση του προβλήματος

µεταφοράς των διαδικασιών και γνώσεων από µια συνηθισµένη µαθηµατική 

κατάσταση σε µια ασυνήθιστη. Για παράδε

γραπτά δεδοµένα δεν µπορεί να λυθεί µε οποιοδήποτε άλλο τρόπο γιατί τότε η 

απάντησή του δεν θα είναι ακριβής

Υπήρξαν πολλοί μαθητές που προσπάθησαν 

σπατάλησαν χρόνο με αποτέλεσμα να μην μπορέσουν να ασχοληθούν επαρκώς με όλα 

τα ερωτήματα (items). Μετά τη διδακτική παρέμβαση το ποσοστό των επιτυχόντων 

σχεδόν διπλασιάστηκε. Στην ομάδα ελέγχου παρατηρήθηκε μείωση σε ποσοστό 8% 

που σε απόλυτο αριθμό αντιστοιχεί σε 4 άτομα

Pre-test (αποτυχία) 

Σχήμα 8. Eπιτυχία-αποτυχία στο

 

Pre-test 

19% 28% 32% 20% 14%

πρόβλημα επιπέδου 4 στο οποίο δεν ζητούν το εμβαδό του 

αλλά τον αριθμό των «μηκών» που χρειάζονται προκειμένου να 

το εμβαδόν του διαμερίσματος. Μεγάλο ποσοστό των μαθητών απέτυχε να 

εκφώνηση του προβλήματος. Έτσι δηµιουργείται µια δυσκολία 

µεταφοράς των διαδικασιών και γνώσεων από µια συνηθισµένη µαθηµατική 

κατάσταση σε µια ασυνήθιστη. Για παράδειγµα θεωρούν ότι ένα πρόβληµα χωρίς 

γραπτά δεδοµένα δεν µπορεί να λυθεί µε οποιοδήποτε άλλο τρόπο γιατί τότε η 

απάντησή του δεν θα είναι ακριβής (Γαγάτσης, Λοΐζου, Στυλιανού κ.α. ,2004

Υπήρξαν πολλοί μαθητές που προσπάθησαν να βρουν το ακριβές εμβαδό και 

σπατάλησαν χρόνο με αποτέλεσμα να μην μπορέσουν να ασχοληθούν επαρκώς με όλα 

Μετά τη διδακτική παρέμβαση το ποσοστό των επιτυχόντων 

σχεδόν διπλασιάστηκε. Στην ομάδα ελέγχου παρατηρήθηκε μείωση σε ποσοστό 8% 

σε απόλυτο αριθμό αντιστοιχεί σε 4 άτομα.  

Post-test (επιτυχία) 

 

αποτυχία στο item 1 ανάμεσα σε 1ο και 2ο test. 

Post-test?????????????? 
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14% -8% 

πρόβλημα επιπέδου 4 στο οποίο δεν ζητούν το εμβαδό του 

που χρειάζονται προκειμένου να βρεθεί 

το εμβαδόν του διαμερίσματος. Μεγάλο ποσοστό των μαθητών απέτυχε να 

Έτσι δηµιουργείται µια δυσκολία 

µεταφοράς των διαδικασιών και γνώσεων από µια συνηθισµένη µαθηµατική 

ιγµα θεωρούν ότι ένα πρόβληµα χωρίς 

γραπτά δεδοµένα δεν µπορεί να λυθεί µε οποιοδήποτε άλλο τρόπο γιατί τότε η 

, Στυλιανού κ.α. ,2004, σελ. 49) 

το ακριβές εμβαδό και 

σπατάλησαν χρόνο με αποτέλεσμα να μην μπορέσουν να ασχοληθούν επαρκώς με όλα 

Μετά τη διδακτική παρέμβαση το ποσοστό των επιτυχόντων 

σχεδόν διπλασιάστηκε. Στην ομάδα ελέγχου παρατηρήθηκε μείωση σε ποσοστό 8% 

 

 

 



 

Σχήμα 9. Η αποτυχημένη προσέγγιση επιμένει σ

ανάμεσα σε 1ο και 2ο test. 

 

ΠΑΡΟΧΗ ΔΟΣΟΛΟΓΙΑΣ (2

Στο δεύτερο πρόβλημα (

τα παρακάτω: 

Ο ορός (με σταγόνες)  χρησιμοποιείται για την 
παροχή υγρών και φαρμάκων σε ασθενείς.
Οι νοσηλευτές πρέπει να υπολογίζουν το D που 
είναι οι σταγόνες ανά λεπτό που πέφτουν στον 

ορό.  Χρησιμοποιούν τον τύπο D

d  είναι ο συντελεστής πτώσης που μετράει πόσες 
είναι οι σταγόνες για να συμπληρωθεί ένα 
χιλιοστόλιτρο (ml) ορού 
V είναι ο όγκος σε ml του υγρού που πέφτει
t είναι ο αριθμός ωρών που απαιτείται  να στάζει 
ο ορός. 

 

 

Πίνακας 11 

Item 2/26. Ποσοστά επιτυχίας για το 

 
Τίτλος Κωδικός 

item 

ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ 
ΣΤΑΓΟΝΑΣ 1 2R1-l5 

Είναι ένα πρόβλημα επιπέδου 5. Σ’ αυτού του είδους τα προβλήματα το ζητούμενο 

είναι οι μαθητές να μπορέσουν να αντιληφθούν και να εξηγήσουν το μοντέλο 

 
Η αποτυχημένη προσέγγιση επιμένει στο item 1 χωρίς σημαντικές διαφορές 

ΠΑΡΟΧΗ ΔΟΣΟΛΟΓΙΑΣ (2 items, no 2,3) 

Στο δεύτερο πρόβλημα (items 2,3, level 5,R ) η εκφώνηση και τα ερωτήματα είναι 

Ο ορός (με σταγόνες)  χρησιμοποιείται για την 
σε ασθενείς. 

Οι νοσηλευτές πρέπει να υπολογίζουν το D που 
είναι οι σταγόνες ανά λεπτό που πέφτουν στον 
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d V
D

t





  

d  είναι ο συντελεστής πτώσης που μετράει πόσες 
είναι οι σταγόνες για να συμπληρωθεί ένα 

είναι ο όγκος σε ml του υγρού που πέφτει 
είναι ο αριθμός ωρών που απαιτείται  να στάζει 

Ερώτηση 1: 
Μια νοσοκόμα θέλει να διπλασιάσει τη χρονική 
διάρκεια που θα πέφτουν σταγόνες.
με ακρίβεια τον τρόπο με τον οποίο το D αλλάζει 
εάν το  t διπλασιαστεί αλλά τα d και 
αλλάζουν. 
………………………………………………………
Ερώτηση 2: 
Οι νοσηλευτές πρέπει επίσης να υπολογίσουν τον 
όγκο V του υγρού που πέφτει, από το ρυθμό των 
σταγόνων, D. 
 Σε έναν ασθενή ο ρυθμός των σταγόνων είναι 50 
σταγόνες ανά λεπτό και πρέπει να χορηγείται  για 
3 ώρες. Για αυτόν  τον ορό ο συντελεστής πτώσης 
είναι 25 σταγόνες ανά χιλιοστόλιτρο.
Ποιος είναι ο όγκος σε ml του ορού που θα πέσει;
 
Ο όγκος του ορού θα είναι : ........................... m
 

. Ποσοστά επιτυχίας για το item 2 και διαφορές ανάμεσα σε 1ο και 2
1o test 
πειραματική 
ομάδα 

1o test 
ομάδα 
ελέγχου 

2o test 
πειραματική  
ομάδα 

2o test 
ομάδα 
ελέγχου 

διαφορές σε
πειραματική%

35% 28% 47% 34% 

Είναι ένα πρόβλημα επιπέδου 5. Σ’ αυτού του είδους τα προβλήματα το ζητούμενο 

μπορέσουν να αντιληφθούν και να εξηγήσουν το μοντέλο 
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1 χωρίς σημαντικές διαφορές 

η εκφώνηση και τα ερωτήματα είναι 

Μια νοσοκόμα θέλει να διπλασιάσει τη χρονική 
άρκεια που θα πέφτουν σταγόνες. Περιγράψτε 

με ακρίβεια τον τρόπο με τον οποίο το D αλλάζει 
αλλά τα d και V  δεν 

……………………………………………………… 

Οι νοσηλευτές πρέπει επίσης να υπολογίσουν τον 
του υγρού που πέφτει, από το ρυθμό των 

μός των σταγόνων είναι 50 
σταγόνες ανά λεπτό και πρέπει να χορηγείται  για 
3 ώρες. Για αυτόν  τον ορό ο συντελεστής πτώσης 
είναι 25 σταγόνες ανά χιλιοστόλιτρο. 
Ποιος είναι ο όγκος σε ml του ορού που θα πέσει; 

.......................... ml 

και 2ο test. 

διαφορές σε 
πειραματική% 

Διαφορές  
σε ομάδα 
ελέγχου% 

12% 6% 

Είναι ένα πρόβλημα επιπέδου 5. Σ’ αυτού του είδους τα προβλήματα το ζητούμενο 

μπορέσουν να αντιληφθούν και να εξηγήσουν το μοντέλο 



 

σύμφωνα με το οποίο θα γίνει ο υπολογισμός . Οι σωστές απαντήσεις που έδωσαν οι 

μαθητές ήταν είτε σε επίπεδο έκφρασης (θα υποδιπλασιαστεί) είτε σε επίπεδο 

επίλυσης τύπου όπου προκύπτει ο υποδιπλασιασμός αντικαθιστώντας όπου 

μεγαλύτερο ποσοστό των μαθητών προτίμησε την επίλυση του τύπου παρά την 

φραστική επεξήγηση. Μεγάλο ποσοστό αποτυχίας προκύπτει από την δυσκολία των 

μαθητών να διαχειριστούν αλγεβρικές παραστάσεις

από την διαδικαστική αντίληψη της αλγεβρικής εξίσωσης στην δομική της αντίληψη 

δηλαδή στην εκτέλεση πράξεων με αλγεβρικές παραστάσεις και εύρεση αλγεβρικού 

αποτελέσματος (Wagner et

Pre-test (δεν έχει φτάσει ακόμη…) 

 

Σχήμα 10. Προσέγγιση για το 

 

Pre-test 

Ελλιπής απάντηση που βαθμολογείται με 0

Σχήμα 11. Ελλιπής προσέγγιση 

 

σύμφωνα με το οποίο θα γίνει ο υπολογισμός . Οι σωστές απαντήσεις που έδωσαν οι 

μαθητές ήταν είτε σε επίπεδο έκφρασης (θα υποδιπλασιαστεί) είτε σε επίπεδο 

επίλυσης τύπου όπου προκύπτει ο υποδιπλασιασμός αντικαθιστώντας όπου 

ων μαθητών προτίμησε την επίλυση του τύπου παρά την 

εγάλο ποσοστό αποτυχίας προκύπτει από την δυσκολία των 

μαθητών να διαχειριστούν αλγεβρικές παραστάσεις και συγκεκριμένα να μεταβούν 

από την διαδικαστική αντίληψη της αλγεβρικής εξίσωσης στην δομική της αντίληψη 

δηλαδή στην εκτέλεση πράξεων με αλγεβρικές παραστάσεις και εύρεση αλγεβρικού 

et al.1984 ) κατά Δραμαλίδη και Σακονίδη, (2006)

 Post-test (φορμαλιστική προσέγγιση)

 

για το item 1 και διαφορές ανάμεσα σε 1ο και 2ο 

Post-test 

Ελλιπής απάντηση που βαθμολογείται με 0 

 

 

Ελλιπής προσέγγιση φραστικής επεξήγησης 
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σύμφωνα με το οποίο θα γίνει ο υπολογισμός . Οι σωστές απαντήσεις που έδωσαν οι 

μαθητές ήταν είτε σε επίπεδο έκφρασης (θα υποδιπλασιαστεί) είτε σε επίπεδο 

επίλυσης τύπου όπου προκύπτει ο υποδιπλασιασμός αντικαθιστώντας όπου t το 2t. Το 

ων μαθητών προτίμησε την επίλυση του τύπου παρά την 

εγάλο ποσοστό αποτυχίας προκύπτει από την δυσκολία των 

και συγκεκριμένα να μεταβούν 

από την διαδικαστική αντίληψη της αλγεβρικής εξίσωσης στην δομική της αντίληψη 

δηλαδή στην εκτέλεση πράξεων με αλγεβρικές παραστάσεις και εύρεση αλγεβρικού 

) κατά Δραμαλίδη και Σακονίδη, (2006).  

(φορμαλιστική προσέγγιση) 

 test. 

 



 

Πίνακας 12 

Item 3/26. Ποσοστά επιτυχίας για το 
 

Τίτλος Κωδικός 
item 

ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ 
ΣΤΑΓΟΝΑΣ 2 3R2-l5 

Στο item 3 το ζητούμεν

όγκο V. Το επίπεδο δυσκολίας θεωρείται ανεβασμένο αν και οι μαθητές από τα 

μαθήματα μαθηματικών και φυσικής θα έπρεπε είναι εξοικειωμένοι σε απαντήσεις 

αυτού του είδους. Παρόλα αυτά μεγάλο ποσοστό μαθητών δεν μπόρεσαν να 

αντικαταστήσουν σωστά . 

μπορούσε  να προσδώσει μεγαλύτερο βάθος στις αιτιάσεις τόσο του φαινομένου 

και για το λόγο που η χαμηλή εκκίνηση της ομάδας ελέγχου έδωσε μεγάλη διαφορά 

στις σωστές απαντήσεις στο 2

και συνεπώς σ’ αυτό το item

είναι εμφανής η διαδικασία

επίλυση της εξίσωσης που κατά Κ

αδιέξοδο. Επίσης σε πολλά από τα προβλήματα δεν έγινε επαλήθευση της λύσης. 

Πολλές από τις λύσεις που παρουσιάστηκαν έχουν ε

Παρόλο που το διάστημα της διδακτικής παρέμβαση είναι μικρό έγινε αντιληπτό ότι 

δεν συνηθίζεται από τους μ

νοήματος που έχει η παρουσιαζόμενη λύση

Pre-test den ekane epalitheysi 

. Ποσοστά επιτυχίας για το item 3 και διαφορές ανάμεσα σε 1ο και 2
1o test 
πειραματική 
ομάδα 

1o test 
ομάδα 
ελέγχου 

2o test 
πειραματική  
ομάδα 

2o test 
ομάδα 
ελέγχου 

διαφορές σε 
πειραματική%

30% 16% 36% 36% 

το ζητούμενο είναι να εφαρμοστεί ο τύπος που δίνεται με άγνωστο τον 

Το επίπεδο δυσκολίας θεωρείται ανεβασμένο αν και οι μαθητές από τα 

μαθήματα μαθηματικών και φυσικής θα έπρεπε είναι εξοικειωμένοι σε απαντήσεις 

αυτού του είδους. Παρόλα αυτά μεγάλο ποσοστό μαθητών δεν μπόρεσαν να 

αντικαταστήσουν σωστά . Μια μικτή προσέγγιση για το συγκεκριμένο 

να προσδώσει μεγαλύτερο βάθος στις αιτιάσεις τόσο του φαινομένου 

και για το λόγο που η χαμηλή εκκίνηση της ομάδας ελέγχου έδωσε μεγάλη διαφορά 

στις σωστές απαντήσεις στο 2ο τεστ. Η φύση του διαγωνισμού PISA 

item υπάρχει μόνο το πλαίσιο για την απάντηση χωρίς να 

είναι εμφανής η διαδικασία. Η ενδεχόμενη αιτία μπορεί να αναζητηθεί στην μηχανική 

επίλυση της εξίσωσης που κατά Κieran 1992, αν έχει μικρή εμβέλεια οδηγεί σε 

Επίσης σε πολλά από τα προβλήματα δεν έγινε επαλήθευση της λύσης. 

Πολλές από τις λύσεις που παρουσιάστηκαν έχουν εμφανώς μη-ρεαλιστική

Παρόλο που το διάστημα της διδακτικής παρέμβαση είναι μικρό έγινε αντιληπτό ότι 

δεν συνηθίζεται από τους μαθητές ούτε η επαλήθευση αλλά ούτε και η αναζήτηση του 

νοήματος που έχει η παρουσιαζόμενη λύση. 

Post-test 
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και 2ο test. 

διαφορές σε 
πειραματική% 

Διαφορές  
σε ομάδα 
ελέγχου% 

7% 20% 

ο τύπος που δίνεται με άγνωστο τον 

Το επίπεδο δυσκολίας θεωρείται ανεβασμένο αν και οι μαθητές από τα 

μαθήματα μαθηματικών και φυσικής θα έπρεπε είναι εξοικειωμένοι σε απαντήσεις 

αυτού του είδους. Παρόλα αυτά μεγάλο ποσοστό μαθητών δεν μπόρεσαν να 

η για το συγκεκριμένο item θα 

να προσδώσει μεγαλύτερο βάθος στις αιτιάσεις τόσο του φαινομένου όσο 

και για το λόγο που η χαμηλή εκκίνηση της ομάδας ελέγχου έδωσε μεγάλη διαφορά 

 είναι ποσοτική 

υπάρχει μόνο το πλαίσιο για την απάντηση χωρίς να 

Η ενδεχόμενη αιτία μπορεί να αναζητηθεί στην μηχανική 

αν έχει μικρή εμβέλεια οδηγεί σε 

Επίσης σε πολλά από τα προβλήματα δεν έγινε επαλήθευση της λύσης. 

ρεαλιστική απάντηση. 

Παρόλο που το διάστημα της διδακτικής παρέμβαση είναι μικρό έγινε αντιληπτό ότι 

αθητές ούτε η επαλήθευση αλλά ούτε και η αναζήτηση του 

 



 

 

Σχήμα 12. Διαφορά επίλυσης

  

 CHARTS 

 
Τον Ιανουάριο κυκλοφόρησαν, τα νέα CD των 
συγκροτημάτων 4U2Rock και The Kicking 
Kangaroos . Τον Φεβρουάριο, ακολούθησαν τα 
CD των συγκροτημάτων No One's Darling και 
The Metalfolkies. 
 Το παρακάτω γράφημα δείχνει τις πωλήσεις των 
CD των συγκροτημάτων από τον Ιανουάριο έω
τον Ιούνιο 

 

Διαφορά επίλυσης ανάμεσα σε 1ο και 2ο test. 

CHARTS ΠΩΛΗΣΕΩΝ (3 items, no 4,5,6) 

κυκλοφόρησαν, τα νέα CD των 
συγκροτημάτων 4U2Rock και The Kicking 
Kangaroos . Τον Φεβρουάριο, ακολούθησαν τα 
CD των συγκροτημάτων No One's Darling και 

Το παρακάτω γράφημα δείχνει τις πωλήσεις των 
CD των συγκροτημάτων από τον Ιανουάριο έως 

  

Ερώτηση 1: 
Πόσες  πωλήσειCD έκανε η μπάντα The 
Metalfolkies τον Απρίλιο; 
A 250 
B 500 
Γ 1000 
Δ 1270 
 
Ερώτηση 2: 
Σε ποιο μήνα η μπάντα No One's Darling 
πωλούσε περισσότερα CD από το συγκρότημα 
The Kicking Kangaroos για πρώτη φορά;
 
A  Κανένα μήνα 
Β  Μάρτιο 
Γ Απρίλιο 
Δ  Μάιο 
Ερώτηση 3: 
Ο διευθυντής του The Kicking Kangaroos 
ανησυχεί για τον αριθμό των CD τους
που πωλήθηκαν μειώθηκαν από τον Φεβρουάριο 
έως τον Ιούνιο. 
Ποια είναι η εκτίμηση του όγκου των πωλήσεών 
τους για τον Ιούλιο αν η ίδια αρνητική τάση 
συνεχιστεί; 
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Πόσες  πωλήσειCD έκανε η μπάντα The 

Σε ποιο μήνα η μπάντα No One's Darling 
πωλούσε περισσότερα CD από το συγκρότημα 
The Kicking Kangaroos για πρώτη φορά; 

Ο διευθυντής του The Kicking Kangaroos 
ανησυχεί για τον αριθμό των CD τους 
που πωλήθηκαν μειώθηκαν από τον Φεβρουάριο 

Ποια είναι η εκτίμηση του όγκου των πωλήσεών 
αρνητική τάση 



 

 

Πίνακας 13  

Item 4/26. Ποσοστά επιτυχίας για το 
 

Τίτλος Κωδικός 
item 

CHART 
ΠΩΛΗΣΕΩΝ 1 4P1-l1 

Pre-test 

Σχήμα 13. Aπαντήσεις για τα 

 

Πίνακας 14 

Item 5/26. Ποσοστά επιτυχίας για το 
 

Τίτλος 
Κωδικός 
item 

Α   70 CD 
B   370 CD 
Γ   670 CD 
Δ  1340 CD 

. Ποσοστά επιτυχίας για το item 4 και διαφορές ανάμεσα σε 1ο και 2
1o test 
πειραματική 
ομάδα 

1o test 
ομάδα 
ελέγχου 

2o test 
πειραματική  
ομάδα 

2o test 
ομάδα 
ελέγχου 

διαφορές σε 
πειραματική%

96% 92% 92% 92% 

 

Post-test 

 

 
παντήσεις για τα itemσ 4-5-6 και διαφορές ανάμεσα σε 1ο και 2

. Ποσοστά επιτυχίας για το item 5 και διαφορές ανάμεσα σε 1ο και 2

1o test 
πειραματική 

1o test 
ομάδα 

2o test 
πειραματική  

2o test 
ομάδα 

διαφορές σε 
πειραματική%
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και 2ο test. 

διαφορές σε 
πειραματική% 

Διαφορές  
σε ομάδα 
ελέγχου% 

-4% 0% 

 

 

 

και 2ο test. 

και 2ο test. 

διαφορές σε 
πειραματική% 

Διαφορές  
σε ομάδα 
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ομάδα ελέγχου ομάδα ελέγχου ελέγχου% 

CHART 
ΠΩΛΗΣΕΩΝ 2 5P2-l1 74% 86% 80% 76% 5% -10% 

 

Τα παραπάνω items φαίνονται εύκολα και βατά κατά την κατάταξη του PISA και 

επιβεβαιώνονται και από τα αντίστοιχα ποσοστά επιτυχίας των μαθητών. Εντάσσονται 

στην κατηγορία ΄ Αβεβαιότητα και δεδομένα ΄ Οι μαθητές διδάσκονται τα 

ραβδογράμματα αρχικά στο δημοτικό και αργότερα στο γυμνάσιο μερικές φορές 

σχετικά βιαστικά ή καθόλου. Η εκτίμηση είναι ότι γίνεται χρήση της άτυπης γνώσης 

των μαθητών αφού ραβδογράμματα αυτού του είδους είναι πολύ συνηθισμένα στην 

καθημερινότητα αλλά και σε άλλα γνωστικά αντικείμενα πέραν των μαθηματικών.  

Πίνακας 15 

Item 6/26. Ποσοστά επιτυχίας για το item 6 και διαφορές ανάμεσα σε 1ο και 2ο test. 

 
Τίτλος Κωδικός 

item 

1o test 
πειραματική 
ομάδα 

1o test 
ομάδα 
ελέγχου 

2o test 
πειραματική  
ομάδα 

2o test 
ομάδα 
ελέγχου 

διαφορές σε 
πειραματική% 

Διαφορές  
σε ομάδα 
ελέγχου% 

CHART 
ΠΩΛΗΣΕΩΝ 3 6P3-l2 68% 80% 74% 74% 7% -6% 

 

Πρόκειται για πρόβλημα επιπέδου δυσκολίας 2. Η διαφορά στα ποσοστά σε σχέση 

με τα προηγούμενα items έγκειται στο γεγονός ότι οι μαθητές πρέπει να εντοπίσουν το 

μοτίβο που έχει δημιουργηθεί από το ραβδόγραμμα και εικάσουν την εξέλιξή του. 

Αυτό φαίνεται να δυσκόλεψε τους μαθητές και απαντήθηκε σε μειωμένο ποσοστό σε 

σχέση με τις υπόλοιπες ερωτήσεις. 

 

ΠΛΟΙΑ ΜΕ ΠΑΝΙΑ (3 items, no 7,8,9) 

 
Το ενενήντα πέντε τοις 
εκατό του παγκόσμιου 
εμπορίου γίνεται μέσω της 
θάλασσας, από περίπου 
50.000 δεξαμενόπλοια, 
φορτηγά πλοία και πλοία 
μεταφοράς 
εμπορευματοκιβωτίων  
Τα περισσότερα από αυτά 
τα πλοία χρησιμοποιούν 
ως καύσιμο πετρέλαιο. 
Οι μηχανικοί σχεδιάζουν 
να χρησιμοποιήσουν τον  
άνεμο για να βοηθήσουν 
την κίνηση των πλοίων. Η 
πρότασή τους είναι να 
συνδέσουν τα πανιά με τα 
πλοία και να 
χρησιμοποιήσουν τη 
δύναμη του ανέμου  για τη 

 

Ερώτηση 1: 
Ένα πλεονέκτημα της χρήσης ενός πανιού είναι ότι πετά σε ύψος 150 μ. Εκεί, η 
ταχύτητα του ανέμου είναι περίπου 25% υψηλότερη από ό, τι στο κατάστρωμα του 
πλοίου. 
Με ποια ταχύτητα ο άνεμος φυσάει σε ένα πανί, όταν η ταχύτητα του ανέμου που 
μετράμε στο κατάστρωμα του πλοίου είναι 24 km / h ; 
 
Α    6 km / h 
Β  18 km/h 
Γ  25 km / h 
Δ  30 km / h 
E  49 km / h 
Ερώτηση 2: 
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μείωση της κατανάλωσης 
πετρελαίου και την 
αρνητική επίδραση του 
καυσίμου στο περιβάλλον 

 

Περίπου ποιο είναι το μήκος 

του σχοινιού που χρειάζεται 

προκειμένου να τραβήξει το πλοίο υπό 

γωνία 45 ° και να είναι σε κατακόρυφο 

ύψος 150 m, όπως φαίνεται στο διπλανό  

διάγραμμα;  

 

A 173 m 

Β 212 m 

Γ 285 m 

Δ 300 m 

 

 
Ερώτηση 3: 
Λόγω του υψηλού κόστους των καυσίμων ντίζελ των 0,42 zed ανά λίτρο, οι 
ιδιοκτήτες του πλοίου NewWave σκέφτονται να εξοπλίσουν το πλοίο τους με ένα 
πανί. (Το zed είναι ένα φανταστικό νόμισμα ) 
Εκτιμάται ότι ένα φορτηγό πλοίο όπως αυτό, έχει τη δυνατότητα, λόγω του πανιού, 
να μειώσει την κατανάλωση ντίζελ κατά περίπου 20% συνολικά. 

Το κόστος εξοπλισμού του NewWave με ένα πανί είναι 2.500.000 zeds. 
Μετά από περίπου πόσα χρόνια θα εξοικονομούσαν το κόστος του πανιού από την 
μικρότερη κατανάλωση καυσίμων ; 
Δώστε υπολογισμούς για να υποστηρίξετε την απάντησή σας. 
…………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………… 
 
Απάντηση: Μετά από ……………. Έτη. 

 

Πίνακας 16 

Item 7/26. Ποσοστά επιτυχίας για το item 7 και διαφορές ανάμεσα σε 1ο και 2ο test. 

 
Τίτλος Κωδικός 

item 

1o test 
πειραματική 
ομάδα 

1o test 
ομάδα 
ελέγχου 

2o test 
πειραματική  
ομάδα 

2o test 
ομάδα 
ελέγχου 

διαφορές σε 
πειραματική% 

Διαφορές  
σε ομάδα 
ελέγχου% 

ΠΛΟΙΑ ΜΕ ΠΑΝΙΑ 
          1 7Q1-l3 53% 48% 59% 64% 7% 16% 

 

Πρόκειται για πρόβλημα επιπέδου δυσκολίας 3 και ως προς τον τρόπο δράσης 

εντάσσεται στην χρήση μαθηματικών εννοιών και διαδικασιών  (Emploing) . Ο  

Sternberg το 1997 παρατήρησε ότι οι δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι μαθητές κατά 



 

την επίλυση προβλημάτων οφείλονται στην σχετική απειρία 

αντικείμενο. Έτσι δυσκολεύονται να αναγνωρίσουν ποιες είναι οι κατάλληλες 

κινήσεις που πρέπει να κάνουν κάθε φορ

(Βόσκογλου, 2008). 

Μεγάλο ποσοστό αποτυχόντων μαθητών προήλθε

πρόσθεση έκαναν αφαίρεση του ποσοστού 25% 

Km/h έδωσαν την απάντηση 

Οι μαθητές της ομάδας ελέγχου που ανέβασαν το σκορ κινούνται λίγο πάνω από 

το μέσο όρο της ομάδας ελέγχου, με τιμή 12,5. Πρόκει

(συμμετέχοντες με αριθμούς 1,14,16,19,28,29,37,44,47). Οι διαφορές των δύο ομάδων 

υποβλήθηκαν σε t-test ως προς το μέσο όρο του κάθε 

πειραματική ομάδα αλλά δεν

Πίνακας 17  

Item 8/26. Ποσοστά επιτυχίας για το 

 
Τίτλος Κωδικός 

item 

ΠΛΟΙΑ ΜΕ ΠΑΝΙΑ 
           2 8SP2-l3 

 

Το item 8 είναι επιπέδου δυσκολίας 3 και ανήκει στην κατηγορία δράσης 

(= χρησιμοποιώ, μεταχειρίζομαι). Το ζητούμενο από το μαθητή είναι να κάνει μια 

εκτίμηση της υποτείνουσας σε ένα ορθογώνιο ισοσκελές 

συνηθισμένες επιλογές είναι είτε με πυθαγόρειο είτε με τριγωνομετρία, ακόμη και με 

μέτρηση με το χάρακα βρίσκοντας τα σχετικά μήκη υπό κλίμακα.

επιλογή στην απάντηση δεν μπορεί να αποδώσει τον τρόπο σκέψης του μαθητή. 

Επίσης δεν μπορεί να διευκρινίσει αν ο μαθητής κινήθηκε ανάμεσα στο 1

με κριτήριο την βεβαιότητα της αρχικής απάντησης που ενδεχόμενα απομνημόνευσε ή 

αν παρέμεινε γνωστικά στο ίδιο επίπεδο βρίσκοντας και πάλι λάθος αποτέλεσμα. 

Παρακάτω βλέπουμε την περίπ

δυσκολότερο  item 9 , στο item

Pre-test 

την επίλυση προβλημάτων οφείλονται στην σχετική απειρία τους πάνω στο 

ίμενο. Έτσι δυσκολεύονται να αναγνωρίσουν ποιες είναι οι κατάλληλες 

κινήσεις που πρέπει να κάνουν κάθε φορά για να πετύχουν το στόχο τους

Μεγάλο ποσοστό αποτυχόντων μαθητών προήλθε από το γεγονός ότι αντί για 

αφαίρεση του ποσοστού 25% .  Έτσι αντί της ορθής απάντησης 30 

έδωσαν την απάντηση 18Km/h . 

Οι μαθητές της ομάδας ελέγχου που ανέβασαν το σκορ κινούνται λίγο πάνω από 

το μέσο όρο της ομάδας ελέγχου, με τιμή 12,5. Πρόκειται για τους μαθητές 

με αριθμούς 1,14,16,19,28,29,37,44,47). Οι διαφορές των δύο ομάδων 

ως προς το μέσο όρο του κάθε item σε σχέση με την 

πειραματική ομάδα αλλά δεν προέκυψε σημαντικά στατιστική διαφορά.

χίας για το item 8 και διαφορές ανάμεσα σε 1ο και 2

1o test 
πειραματική 
ομάδα 

1o test 
ομάδα 
ελέγχου 

2o test 
πειραματική  
ομάδα 

2o test 
ομάδα 
ελέγχου 

διαφορές σε 
πειραματική%

41% 46% 38% 48% 

8 είναι επιπέδου δυσκολίας 3 και ανήκει στην κατηγορία δράσης 

(= χρησιμοποιώ, μεταχειρίζομαι). Το ζητούμενο από το μαθητή είναι να κάνει μια 

εκτίμηση της υποτείνουσας σε ένα ορθογώνιο ισοσκελές τρίγωνο. Οι πιο 

συνηθισμένες επιλογές είναι είτε με πυθαγόρειο είτε με τριγωνομετρία, ακόμη και με 

μέτρηση με το χάρακα βρίσκοντας τα σχετικά μήκη υπό κλίμακα.

επιλογή στην απάντηση δεν μπορεί να αποδώσει τον τρόπο σκέψης του μαθητή. 

μπορεί να διευκρινίσει αν ο μαθητής κινήθηκε ανάμεσα στο 1

με κριτήριο την βεβαιότητα της αρχικής απάντησης που ενδεχόμενα απομνημόνευσε ή 

αν παρέμεινε γνωστικά στο ίδιο επίπεδο βρίσκοντας και πάλι λάθος αποτέλεσμα. 

Παρακάτω βλέπουμε την περίπτωση μαθητή που ενώ απάντησε στο πολύ 

item 8 παρέμεινε στην αρχική του λανθασμένη απάντηση.

Post-test 
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τους πάνω στο 

ίμενο. Έτσι δυσκολεύονται να αναγνωρίσουν ποιες είναι οι κατάλληλες 

ά για να πετύχουν το στόχο τους 

από το γεγονός ότι αντί για 

Έτσι αντί της ορθής απάντησης 30 

Οι μαθητές της ομάδας ελέγχου που ανέβασαν το σκορ κινούνται λίγο πάνω από 

ται για τους μαθητές 

με αριθμούς 1,14,16,19,28,29,37,44,47). Οι διαφορές των δύο ομάδων 

σε σχέση με την 

διαφορά. 

και 2ο test. 

διαφορές σε 
πειραματική% 

Διαφορές  
σε ομάδα 
ελέγχου% 

-3% 2% 

8 είναι επιπέδου δυσκολίας 3 και ανήκει στην κατηγορία δράσης Employ 

(= χρησιμοποιώ, μεταχειρίζομαι). Το ζητούμενο από το μαθητή είναι να κάνει μια 

τρίγωνο. Οι πιο 

συνηθισμένες επιλογές είναι είτε με πυθαγόρειο είτε με τριγωνομετρία, ακόμη και με 

μέτρηση με το χάρακα βρίσκοντας τα σχετικά μήκη υπό κλίμακα. Η πολλαπλή 

επιλογή στην απάντηση δεν μπορεί να αποδώσει τον τρόπο σκέψης του μαθητή. 

μπορεί να διευκρινίσει αν ο μαθητής κινήθηκε ανάμεσα στο 1ο και 2ο test 

με κριτήριο την βεβαιότητα της αρχικής απάντησης που ενδεχόμενα απομνημόνευσε ή 

αν παρέμεινε γνωστικά στο ίδιο επίπεδο βρίσκοντας και πάλι λάθος αποτέλεσμα. 

τωση μαθητή που ενώ απάντησε στο πολύ 

παρέμεινε στην αρχική του λανθασμένη απάντηση. 

 



 

Σχήμα 14.  Διαφορές επίλυσης

 

Πίνακας 18  

Item 9/26. Ποσοστά επιτυχίας για το 

 
Τίτλος Κωδικός 

item 

ΠΛΟΙΑ ΜΕ ΠΑΝΙΑ 
             3 9R3-i6 

 

Pre-test 

 
επίλυσης ανάμεσα σε 1ο και 2ο test. 

. Ποσοστά επιτυχίας για το item 9 και διαφορές ανάμεσα σε 1ο και 2

1o test 
πειραματική 
ομάδα 

1o test 
ομάδα 
ελέγχου 

2o test 
πειραματική  
ομάδα 

2o test 
ομάδα 
ελέγχου 

διαφορές σε 
πειραματική%

11% 12% 15% 4% 

Post-test 
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και 2ο test. 

διαφορές σε 
πειραματική% 

Διαφορές  
σε ομάδα 
ελέγχου% 

4% -8% 

 



 

Σχήμα 15. Ποσοστά επιτυχίας για το 

 

Pre-test 

Σχήμα 16. Ποσοστά επιτυχίας για το 

 

Κάντε τη δική σας σως για μια σαλάτα.
Εδώ είναι μια συνταγή για 100  mL  (χιλιοστά του λίτρου ή αλλιώς και 

 

 

 

Ποσοστά επιτυχίας για το item 9 και διαφορές ανάμεσα σε 1ο

Post-test 

 
Ποσοστά επιτυχίας για το item 1 και διαφορές ανάμεσα σε 1ο

ΣΩΣ(σάλτσα), (1item, no 10) 

Κάντε τη δική σας σως για μια σαλάτα. 
Εδώ είναι μια συνταγή για 100  mL  (χιλιοστά του λίτρου ή αλλιώς και ml) σως. 
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ο και 2ο test. 

 

ο και 2ο test. 
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. 
Πόσα mL (χιλιοστόλιτρα) από Λάδι χρειάζεστε για να κάνετε 150 mL σως; 
 

Απάντηση:  ……………………………………….mL 

 

Πίνακας 19 

Item 10/26. Ποσοστά επιτυχίας για το item 10 και διαφορές ανάμεσα σε 1ο και 2ο test. 

 
Τίτλος Κωδικός 

item 

1o test 
πειραματική 
ομάδα 

1o test 
ομάδα 
ελέγχου 

2o test 
πειραματική  
ομάδα 

2o test 
ομάδα 
ελέγχου 

διαφορές σε 
πειραματική% 

Διαφορές  
σε ομάδα 
ελέγχου% 

ΣΩΣ (ΣΑΛΤΣΑ) 10Q2-l3 43% 56% 64% 48% 20% -8% 

 

H ΡΟΔΑ ΤΟΥ ΛΟΥΝΑ ΠΑΡΚ (2 items no 11&12) 

Μια τεράστια ρόδα λούνα πάρκ είναι στην όχθη ενός ποταμού. 
Δείτε την εικόνα και το διάγραμμα παρακάτω. 

 
 
(να διατηρηθεί η κλίμακα μονάδων του σχήματος) 
Η ρόδα του λούνα πάρκ έχει μια εξωτερική διάμετρο 140 
μέτρα και το ψηλότερο σημείο της είναι 150 μέτρα πάνω από 
την όχθη του ποταμού. Περιστρέφεται με τη φορά που 
δείχνουν τα βέλη. 

 

Ερώτηση 1: 
Το γράμμα M στο διάγραμμα δείχνει 
το κέντρο του τροχού. 
Πόσα μέτρα (m) πάνω από την όχθη 
του ποταμού είναι το σημείο M; 
 
Απάντηση: 
................................................ .. m 
 
Ερώτηση 2: 
Ο τροχός του λούνα παρκ 
περιστρέφεται με σταθερή ταχύτητα. 
Ο τροχός κάνει μια πλήρη 
περιστροφή ακριβώς σε 40 λεπτά. 
Ο Γιάννης ξεκινάει τη βόλτα του 
στον τροχό στο σημείο επιβίβασης, P. 
Πού θα είναι ο Γιάννης μετά από 
μισή ώρα; 
A   Στο  R 
B   Μεταξύ R και S 
Γ   Στο  S 
Δ  Μεταξύ S και P 

 
 

Πίνακας 20 

Item 11/26. Ποσοστά επιτυχίας για το item 11  και διαφορές ανάμεσα σε 1ο και 2ο test. 

 
Τίτλος Κωδικός 

item 

1o test 
πειραματική 
ομάδα 

1o test 
ομάδα 
ελέγχου 

2o test 
πειραματική  
ομάδα 

2o test 
ομάδα 
ελέγχου 

διαφορές σε 
πειραματική% 

Διαφορές  
σε ομάδα 
ελέγχου% 

ΤΡΟΧΟΣ ΤΟΥ 
ΛΟΥΝΑ ΠΑΡΚ 1 11SP3-l4 31% 38% 43% 36% 12% -2% 
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Πίνακας 21 

Item 12/26. Ποσοστά επιτυχίας για το item 12  και διαφορές ανάμεσα σε 1ο και 2ο test. 

 
Τίτλος Κωδικός 

item 

1o test 
πειραματική 
ομάδα 

1o test 
ομάδα 
ελέγχου 

2o test 
πειραματική  
ομάδα 

2o test 
ομάδα 
ελέγχου 

διαφορές σε 
πειραματική% 

Διαφορές  
σε ομάδα 
ελέγχου% 

ΤΡΟΧΟΣ ΤΟΥ 
ΛΟΥΝΑ ΠΑΡΚ 2 12SP4-l2 57% 42% 76% 48% 19% 6% 

 

ΑΝΑΡΡΙΧΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΟΣ ΦΟΥΤΖΙ (3 items, no 13,14,15) 

Το όρος Φούτζι είναι ένα διάσημο αδρανές 
ηφαίστειο στην Ιαπωνία. 
Ερώτηση 1: 
Το όρος Φούτζι είναι ανοικτό στο κοινό για 
αναρρίχηση από την 1η Ιουλίου έως τις 27 
Αυγούστου κάθε έτους. 
Περίπου 200 000 άνθρωποι ανεβαίνουν στο όρος 
Φούτζι κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου. 
Κατά μέσο όρο, πόσοι άνθρωποι ανεβαίνουν το 
όρος Φούτζι κάθε μέρα; 
Α 340 
Β 710 
Γ 3400 
Δ 7100 
Ε 7400 
 
Ερώτηση 2: 
Η διαδρομή Gotemba με τα πόδια μέχρι το όρος 
Φούτζι είναι περίπου 9 χιλιόμετρα (km) μακριά. 
Οι περιπατητές πρέπει να επιστρέψουν από τα 18 
χιλιόμετρα με τα πόδια μέχρι τις 8 μ.μ. 
Ο Toshi εκτιμά ότι μπορεί να ανεβαίνει στο βουνό 

με ταχύτητα 1,5 Km/h κατά μέσο όρο και να 
κατέβει με το  διπλάσιο αυτής της ταχύτητας. 
Αυτές οι ταχύτητες λαμβάνουν υπόψη τις 
διακοπές του γεύματος και τους χρόνους 
ανάπαυσης. 
Χρησιμοποιώντας τις εκτιμώμενες ταχύτητες του 
Toshi, ποια είναι η τελευταία στιγμή που μπορεί 
να ξεκινήσει την πορεία του έτσι ώστε να μπορεί 
να επιστρέψει μέχρι τις 8 μ.μ.; 
  
Ερώτηση 3: 
Ο Toshi φορούσε ένα βηματόμετρο για να μετρά 
τα βήματά του στην πορεία του κατά μήκος του 
μονοπατιού Gotemba. 
Το βηματόμετρό του έδειξε ότι περπάτησε 22.500 
βήματα στο δρόμο προς τα πάνω. 
Εκτιμήστε το μέσο βήμα του Toshi για να 
περπατήσει μέχρι το μονοπάτι Gotemba 9 Κm.   
Δώστε την απάντησή σας σε εκατοστά (cm). 
 
 
Απάντηση: ................................................ .. cm. 

 

Πίνακας 22 

Item 13/26. Ποσοστά επιτυχίας για το item 13 και διαφορές ανάμεσα σε 1ο και 2ο test. 

 
Τίτλος Κωδικός 

item 

1o test 
πειραματική 
ομάδα 

1o test 
ομάδα 
ελέγχου 

2o test 
πειραματική  
ομάδα 

2o test 
ομάδα 
ελέγχου 

διαφορές σε 
πειραματική% 

Διαφορές  
σε ομάδα 
ελέγχου% 

ΑΝΑΡΡΙΧΗΣΗ 
ΣΤΟ ΦΟΥΤΖΙ 1 13Q3-l2 66% 68% 66% 70% 0% 2% 

 

Πίνακας 23  

Item 14/26. Ποσοστά επιτυχίας για το item 14 και διαφορές ανάμεσα σε 1ο και 2ο test. 

 
Τίτλος Κωδικός 

item 

1o test 
πειραματική 
ομάδα 

1o test 
ομάδα 
ελέγχου 

2o test 
πειραματική  
ομάδα 

2o test 
ομάδα 
ελέγχου 

διαφορές σε 
πειραματική% 

Διαφορές  
σε ομάδα 
ελέγχου% 

ΑΝΑΡΡΙΧΗΣΗ 
ΣΤΟ ΦΟΥΤΖΙ 2 14R4-l5 22% 10% 30% 16% 8% 6% 

Είναι πολύ σημαντικό το γεγονός ότι κατά τη διδασκαλία τα µαθηµατικά 

καθιστούν δυνατή την πρόσβαση της σκέψης σε ένα πλήθος από τυπικά σχήµατα 

(πράξεις, συναρτήσεις κτλ.). Αντικείμενο των µαθηµατικών αποτελεί η µελέτη της 



 

συμπεριφοράς τυπικών (αφηρημένων) σχημάτων (π.χ. πράξεων, συναρτήσεων κτλ.). 

Για να κάνουν τη µελέτη αυτή εφικτή, 

(αλγεβρικές ή άλλες) για ν

γενικό σε ειδικό και συγκεκριμένο.

  

Πίνακας 24  

Item 15/26. Ποσοστά επιτυχίας για το 

 
Τίτλος Κωδικός 

item 

ΑΝΑΡΡΙΧΗΣΗ 
ΣΤΟ ΦΟΥΤΖΙ 3 15Q4-l5 

To παραπάνω item είναι ένα ερώτημα με επίπεδο δυσκολίας 5 στην δεσπόζουσα 

έννοια της Ποσότητας και στον τρόπο δράσης Ε

διαιρέσουν την απόσταση που διένυσε ο πρωταγωνιστής 

βημάτων του για να βρουν το διασκελισμό του.

της δεδομένης απόστασης 

ώστε να απαντηθεί το ερώτημα

αριθμομηχανές. Η απάντηση που δόθηκε από 

υπερφυσικό γίγαντα με διασκελισμό εξωπραγματικό. 

νοήματος, της μη-επαλήθευσης

επίλυση του παρόντος προβλήματος ήταν έντονο.

Οι μαθητές της ομάδας ελέγχου που ανέβασαν το

στην ανώτερη βαθμίδα της ομάδας αυτής. Πρόκει

(συμμετέχοντες) με αριθμούς 1,2,10,15,16,18,22,45) των οποίων ο βαθμολογικός 

μέσος όρος τους στο τεστ είναι 15,14 ενώ ο πειραματικός μέσος της ομάδας ελέγχου 

είναι 11,56.Στο item 7 η διαφορά είναι λιγότερο αισθητή . 

ομάδων υποβλήθηκαν σε t

σε σχέση με την πειραματική ομάδα αλλά

στατιστική  διαφορά. 

Pre-test 

συμπεριφοράς τυπικών (αφηρημένων) σχημάτων (π.χ. πράξεων, συναρτήσεων κτλ.). 

Για να κάνουν τη µελέτη αυτή εφικτή, οι μαθητές χρησιμοποιούν μεταβλητές 

(αλγεβρικές ή άλλες) για να δηλώσουν δοµές και διαδικασίες, μετατρέποντας έτσι το 

κό σε ειδικό και συγκεκριμένο.(Σακονίδης,2011). 

. Ποσοστά επιτυχίας για το item 15 και διαφορές ανάμεσα σε 1

1o test 
πειραματική 
ομάδα 

1o test 
ομάδα 
ελέγχου 

2o test 
πειραματική  
ομάδα 

2o test 
ομάδα 
ελέγχου 

διαφορές σε 
πειραματική%

15% 14% 19% 24% 

είναι ένα ερώτημα με επίπεδο δυσκολίας 5 στην δεσπόζουσα 

οσότητας και στον τρόπο δράσης Εmploying. Οι μαθητές θα πρέπει να 

διαιρέσουν την απόσταση που διένυσε ο πρωταγωνιστής Toshi, με τον αριθμό των 

βημάτων του για να βρουν το διασκελισμό του. Σημείο κλειδί αποτελεί η μετατροπή 

απόστασης των 9 χιλιομέτρων σε εκατοστά (ή έστω αρχικά σε μέτρα) 

ώστε να απαντηθεί το ερώτημα. Υπόψη ότι οι μαθητές επιτρέπεται να διαθέτουν 

Η απάντηση που δόθηκε από κάποιους μαθητές ανάγει 

υπερφυσικό γίγαντα με διασκελισμό εξωπραγματικό. Φαινόμενα όπως της αναστολής 

επαλήθευσης καθώς και της έλλειψης αναστοχασμού κατά την 

επίλυση του παρόντος προβλήματος ήταν έντονο. 

Οι μαθητές της ομάδας ελέγχου που ανέβασαν το σκόρ ανήκουν βαθμολογικά 

στην ανώτερη βαθμίδα της ομάδας αυτής. Πρόκειται για τους μαθητές 

με αριθμούς 1,2,10,15,16,18,22,45) των οποίων ο βαθμολογικός 

μέσος όρος τους στο τεστ είναι 15,14 ενώ ο πειραματικός μέσος της ομάδας ελέγχου 

7 η διαφορά είναι λιγότερο αισθητή . Οι διαφορές των δύο 

-test αντίστοιχα όπως και στο item 7 ως προς το 

σε σχέση με την πειραματική ομάδα αλλά και πάλι  δεν προέκυψε σημαντικά 

Post-test 
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συμπεριφοράς τυπικών (αφηρημένων) σχημάτων (π.χ. πράξεων, συναρτήσεων κτλ.). 

χρησιμοποιούν μεταβλητές 

μετατρέποντας έτσι το 

15 και διαφορές ανάμεσα σε 1ο και 2ο test. 

διαφορές σε 
πειραματική% 

Διαφορές  
σε ομάδα 
ελέγχου% 

4% 10% 

είναι ένα ερώτημα με επίπεδο δυσκολίας 5 στην δεσπόζουσα 

Οι μαθητές θα πρέπει να 

με τον αριθμό των 

Σημείο κλειδί αποτελεί η μετατροπή 

ή έστω αρχικά σε μέτρα) 

ότι οι μαθητές επιτρέπεται να διαθέτουν 

μαθητές ανάγει τον Τοshi σε 

Φαινόμενα όπως της αναστολής 

και της έλλειψης αναστοχασμού κατά την 

σκόρ ανήκουν βαθμολογικά 

ται για τους μαθητές 

με αριθμούς 1,2,10,15,16,18,22,45) των οποίων ο βαθμολογικός 

μέσος όρος τους στο τεστ είναι 15,14 ενώ ο πειραματικός μέσος της ομάδας ελέγχου 

Οι διαφορές των δύο 

ως προς το μέσο όρο 

δεν προέκυψε σημαντικά 

 



 

 

Σχήμα 17. Περίπτωση αναστολής νοήματος (έλλειψη αναστοχασμού της λύσης

Pre-test 

Σχήμα 18. Περίπτωση αναστολής νοήματος (έλλειψη αναστοχασμού της λύσης

 

ΕΛΕΝΗ Η ΠΟΔΗΛΑΤΙΣΣΑ

Η Ελένη έχει μόλις αγοράσει ένα καινούριο 
ποδήλατο. Έχει ένα ταχύμετρο (κοντέρ) που 
βρίσκεται στο τιμόνι. Το ταχύμετρο δείχνει στην 
Ελένη την απόσταση που ταξιδεύει και την μέση 
ταχύτητα του ταξιδιού. 

Ερώτηση 1: 
Σε ένα ταξίδι η Ελένη οδήγησε 4 
10 λεπτά και μετά 2 Km στα επόμενα 5 λεπτά.
Ποια από τις ακόλουθες δηλώσεις είναι σωστή;
 
Α    Η μέση ταχύτητα της Ελένης ήταν 
μεγαλύτερη στα πρώτα 10 λεπτά σε σχέση με τα 
επόμενα 5 λεπτά. 
Β    Η μέση ταχύτητα της Ελένης ήταν ίδια  και 
στα πρώτα 10 λεπτά και στα επόμ
Γ    Η μέση ταχύτητα της Ελένης ήταν μικρότερη 
στα πρώτα 10 λεπτά σε σχέση με τα επόμενα 5 

 

αναστολής νοήματος (έλλειψη αναστοχασμού της λύσης

 

Post-test 

 

Περίπτωση αναστολής νοήματος (έλλειψη αναστοχασμού της λύσης

ΕΛΕΝΗ Η ΠΟΔΗΛΑΤΙΣΣΑ (3 items, no16, 17, 18 ) 

μόλις αγοράσει ένα καινούριο 
ποδήλατο. Έχει ένα ταχύμετρο (κοντέρ) που 
βρίσκεται στο τιμόνι. Το ταχύμετρο δείχνει στην 
Ελένη την απόσταση που ταξιδεύει και την μέση 

Σε ένα ταξίδι η Ελένη οδήγησε 4 Km  στα πρώτα 
στα επόμενα 5 λεπτά. 

Ποια από τις ακόλουθες δηλώσεις είναι σωστή; 

Η μέση ταχύτητα της Ελένης ήταν 
μεγαλύτερη στα πρώτα 10 λεπτά σε σχέση με τα 

Η μέση ταχύτητα της Ελένης ήταν ίδια  και 
στα πρώτα 10 λεπτά και στα επόμενα 5  λεπτά. 

Η μέση ταχύτητα της Ελένης ήταν μικρότερη 
στα πρώτα 10 λεπτά σε σχέση με τα επόμενα 5 

Ερώτηση 2: 
Η Ελένη οδήγησε 6 χιλιόμετρα στο σπίτι 
της. Το ταχύμετρο έδειξε ότι είχε
κατά μέσο όρο 18 Κm/h  σε ολόκληρο το ταξίδι.
Ποια από τις ακόλουθες προτάσεις είναι σωστή;
 
A    Χρειάστηκε η Ελένη 20 λεπτά για να φτάσει 
στο σπίτι της θείας της. 
Β    Χρειάστηκε  η Ελένη 30 λεπτά για να φτάσει 
στο σπίτι της θείας της. 
Γ    Η Ελένη χρειάστηκε 3 ώρες για να φτάσει στο 
σπίτι της θείας της. 
Δ    Δεν είναι δυνατόν να πούμε πόση ώρα πήρε 
στην Ελένη για να φτάσει στο σπίτι     της θείας 
της. 
 
Ερώτηση 3: 
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αναστολής νοήματος (έλλειψη αναστοχασμού της λύσης, Α) 

 

 

Περίπτωση αναστολής νοήματος (έλλειψη αναστοχασμού της λύσης, Β) 

Η Ελένη οδήγησε 6 χιλιόμετρα στο σπίτι της θείας 
της. Το ταχύμετρο έδειξε ότι είχε 

σε ολόκληρο το ταξίδι. 
Ποια από τις ακόλουθες προτάσεις είναι σωστή; 

Χρειάστηκε η Ελένη 20 λεπτά για να φτάσει 

Χρειάστηκε  η Ελένη 30 λεπτά για να φτάσει 

Η Ελένη χρειάστηκε 3 ώρες για να φτάσει στο 

Δεν είναι δυνατόν να πούμε πόση ώρα πήρε 
στην Ελένη για να φτάσει στο σπίτι     της θείας 



 

λεπτά. 
Δ   Δεν είναι δυνατόν να πούμε τίποτα για τη μέση 
ταχύτητα της Ελένης από τις πληροφορίες.

 

 

Πίνακας 25 

Item 16/26. Ποσοστά επιτυχίας για το 

 
Τίτλος Κωδικός 

item 

ΕΛΕΝΗ Η 
ΠΟΔΗΛΑΤΙΣΣΑ 1 16R5-i2 

 

 

Πίνακας 26  

Item 17/26. Ποσοστά επιτυχίας για το 

 
Τίτλος Κωδικός 

item 

ΕΛΕΝΗ Η 
ΠΟΔΗΛΑΤΙΣΣΑ 2 17R6-l3 

 

 

Πίνακας 27 

Item 18/26. Ποσοστά επιτυχίας για το 

 
Τίτλος Κωδικός 

item 

ΕΛΕΝΗ Η 
ΠΟΔΗΛΑΤΙΣΣΑ 3 18R6-l6 

Pre-test 

Δεν είναι δυνατόν να πούμε τίποτα για τη μέση 
πληροφορίες. 

Η Ελένη οδήγησε το ποδήλατό της από το σπίτι 
στο ποτάμι, το οποίο απέχει 4 Km
λεπτά. Οδήγησε μέχρι το σπίτι χρησιμοποιώντας 
μια συντομότερη διαδρομή 3 Km
μόνο 6 λεπτά. 
 
Ποια ήταν η μέση ταχύτητα της Ελένης, σε 
για το ταξίδι στο ποτάμι και να επιστρέψει πίσω;
 
Μέση ταχύτητα για το ταξίδι: ..................... km / h

 

. Ποσοστά επιτυχίας για το item 16 και διαφορές ανάμεσα σε 1

1o test 
πειραματική 
ομάδα 

1o test 
ομάδα 
ελέγχου 

2o test 
πειραματική  
ομάδα 

2o test 
ομάδα 
ελέγχου 

διαφορές σε 
πειραματική%

59% 54% 68% 62% 

. Ποσοστά επιτυχίας για το item 17 και διαφορές ανάμεσα σε 1

1o test 
πειραματική 
ομάδα 

1o test 
ομάδα 
ελέγχου 

2o test 
πειραματική  
ομάδα 

2o test 
ομάδα 
ελέγχου 

διαφορές σε 
πειραματική%

27% 38% 41% 38% 

. Ποσοστά επιτυχίας για το item 18 και διαφορές ανάμεσα σε 1

1o test 
πειραματική 
ομάδα 

1o test 
ομάδα 
ελέγχου 

2o test 
πειραματική  
ομάδα 

2o test 
ομάδα 
ελέγχου 

διαφορές σε 
πειραματική%

7% 8% 18% 6% 

 

Post-test 
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Ελένη οδήγησε το ποδήλατό της από το σπίτι 
Km. Της πήρε 9 

λεπτά. Οδήγησε μέχρι το σπίτι χρησιμοποιώντας 
Km. Αυτό πήρε 

Ποια ήταν η μέση ταχύτητα της Ελένης, σε Km/h, 
οτάμι και να επιστρέψει πίσω; 

Μέση ταχύτητα για το ταξίδι: ..................... km / h 

16 και διαφορές ανάμεσα σε 1ο και 2ο test. 

διαφορές σε 
πειραματική% 

Διαφορές  
σε ομάδα 
ελέγχου% 

8% 8% 

17 και διαφορές ανάμεσα σε 1ο και 2ο test. 

διαφορές σε 
πειραματική% 

Διαφορές  
σε ομάδα 
ελέγχου% 

14% 0% 

18 και διαφορές ανάμεσα σε 1ο και 2ο test. 

διαφορές σε 
πειραματική% 

Διαφορές  
σε ομάδα 
ελέγχου% 

11% -2% 

 



 

 

Σχήμα 19. Μετάβαση σε σωστή λύση με χρήση αναλογιών.

ΠΟΙΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ;

Η Χριστίνα έχει μόλις πάρει το δίπλωμα οδήγησης και 
θέλει να αγοράσει το πρώτο της 
Ο παρακάτω πίνακας δείχνει τις λεπτομέρειες από 
τέσσερα αυτοκίνητα που βρήκε  σε έναν τοπικό έμπορο 
αυτοκινήτων. 

Σημ.: Οι τελείες στη χωρητικότητα της μηχανής είναι 
υποδιαστολές. 
 
         Το zed είναι το νόμισμα της χώρας 
Χριστίνα. 

 

Πίνακας 28 

Item 19/26. Ποσοστά επιτυχίας για το 

 Κωδικός 

 

Μετάβαση σε σωστή λύση με χρήση αναλογιών. 

 

ΠΟΙΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ; (3items, no 19,20,21) 

Η Χριστίνα έχει μόλις πάρει το δίπλωμα οδήγησης και 
θέλει να αγοράσει το πρώτο της αυτοκίνητο. 
Ο παρακάτω πίνακας δείχνει τις λεπτομέρειες από 
τέσσερα αυτοκίνητα που βρήκε  σε έναν τοπικό έμπορο 

 
: Οι τελείες στη χωρητικότητα της μηχανής είναι 

είναι το νόμισμα της χώρας που ζει η 

Ερώτηση 1: 
Η Χριστίνα θέλει ένα αυτοκίνητο που 
ικανοποιεί όλες αυτές τις συνθήκες:
• Η απόσταση που έχει διανύσει να μην 
ξεπερνά τα 120 000 χιλιόμετρα.
• Κατασκευάστηκε το 2000 ή αργότερα.
• Η τιμή να μην υπερβαίνει τα 4500 zeds.
Ποιο αυτοκίνητο πληροί τι
της Χριστίνας; 
(κυκλώστε τη σωστή επιλογή)

 
Ερώτηση 2: 
Ποιανού αυτοκινήτου η μηχανή έχει τον 
μικρότερο κυβισμό; 

 
Ερώτηση 3: 
Η Χριστίνα πρέπει να πληρώσει ένα 
επιπλέον 2,5 % επί της τιμής αγοράς για 
φόρο.  
Ποιο ποσό είναι ο επιπλέον φόρος γ
Alpha ; 
Ο επιπλέον φόρος σε zed: 
………………………………

. Ποσοστά επιτυχίας για το item 19 και διαφορές ανάμεσα σε 1

1o test 1o test 2o test 2o test διαφορές σε 
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Η Χριστίνα θέλει ένα αυτοκίνητο που 
ικανοποιεί όλες αυτές τις συνθήκες: 
• Η απόσταση που έχει διανύσει να μην 
ξεπερνά τα 120 000 χιλιόμετρα. 
• Κατασκευάστηκε το 2000 ή αργότερα. 
• Η τιμή να μην υπερβαίνει τα 4500 zeds. 
Ποιο αυτοκίνητο πληροί τις προϋποθέσεις 

(κυκλώστε τη σωστή επιλογή) 

Ποιανού αυτοκινήτου η μηχανή έχει τον 

Η Χριστίνα πρέπει να πληρώσει ένα 
επιπλέον 2,5 % επί της τιμής αγοράς για 

Ποιο ποσό είναι ο επιπλέον φόρος για το 

: 
……………………………… 

19 και διαφορές ανάμεσα σε 1ο και 2ο test. 

διαφορές σε Διαφορές  



 

Τίτλος item 

ΠΟΙΟ 
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ 1 19P4-l1 

 

Πίνακας 29 

Item 20/26. Ποσοστά επιτυχίας για το 

 
Τίτλος Κωδικός 

item 

ΠΟΙΟ 
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ 2 20Q5-l3 
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Item 21/26. Ποσοστά επιτυχίας για το 

 
Τίτλος Κωδικός 

item 

ΠΟΙΟ 
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ 3 21Q6-l4 

Οι αναλογίες και τα ποσοστά είναι από τα διδακτικά αντικείμενα που οι μαθητές 

έρχονται σε επαφή συνεχώς. Η αρχή γίνεται στο δημοτικό. Έκτοτε οι μαθητές 

χρησιμοποιούν τα ποσοστά και στα υπόλοιπα μαθήματα. Η μεγάλη διαφορά στην 

αύξηση στην πειραματική ομάδα 

των ποσοστών αλλά στην πράξη η διδακτική παρέμβαση τους βοήθησε να βελτιώσουν 

το ποσοστό επιτυχιών τους. Μεγάλο ποσοστό μαθητών δεν είχε απαντήσει καθόλου 

στο pre-test και ορισμένοι απάντησαν λανθασμένα. Παρακάτω παρατηρούμε μια 

ενδεικτική απάντηση στην οποία φαίνεται ότι ο μαθητής στην αρχική του απάντηση 

δεν είχε καθόλου αίσθηση του ποσοστού σε σχέση με το σύνολο. Η απάντησή του με 

τον τρόπο που αποτυπώνεται στο

την διαδικαστική γνώση. Περαιτέρω εμβάθυνση στα ερωτήματα , που ξεφεύγει από το 

πνεύμα και τις δυνατότητες της παρούσας έρευνας θα μπορούσε να απαντήσει και σε 

ερωτήματα που αφορούν την εννοιολογική κατανόηση.

Pre-test 

πειραματική 
ομάδα 

ομάδα 
ελέγχου 

πειραματική  
ομάδα 

ομάδα 
ελέγχου 

πειραματική%

85% 90% 91% 94% 

. Ποσοστά επιτυχίας για το item 20 και διαφορές ανάμεσα σε 1

1o test 
πειραματική 
ομάδα 

1o test 
ομάδα 
ελέγχου 

2o test 
πειραματική  
ομάδα 

2o test 
ομάδα 
ελέγχου 

διαφορές σε 
πειραματική%

59% 56% 64% 66% 

. Ποσοστά επιτυχίας για το item 21 και διαφορές ανάμεσα σε 1

1o test 
πειραματική 
ομάδα 

1o test 
ομάδα 
ελέγχου 

2o test 
πειραματική  
ομάδα 

2o test 
ομάδα 
ελέγχου 

διαφορές σε 
πειραματική%

26% 44% 38% 46% 

Οι αναλογίες και τα ποσοστά είναι από τα διδακτικά αντικείμενα που οι μαθητές 

έρχονται σε επαφή συνεχώς. Η αρχή γίνεται στο δημοτικό. Έκτοτε οι μαθητές 

χρησιμοποιούν τα ποσοστά και στα υπόλοιπα μαθήματα. Η μεγάλη διαφορά στην 

αύξηση στην πειραματική ομάδα δείχνει ότι οι μαθητές έχουν θεωρητικά την γνώση 

των ποσοστών αλλά στην πράξη η διδακτική παρέμβαση τους βοήθησε να βελτιώσουν 

το ποσοστό επιτυχιών τους. Μεγάλο ποσοστό μαθητών δεν είχε απαντήσει καθόλου 

και ορισμένοι απάντησαν λανθασμένα. Παρακάτω παρατηρούμε μια 

ενδεικτική απάντηση στην οποία φαίνεται ότι ο μαθητής στην αρχική του απάντηση 

δεν είχε καθόλου αίσθηση του ποσοστού σε σχέση με το σύνολο. Η απάντησή του με 

τον τρόπο που αποτυπώνεται στο post-test υποδηλώνει ότι έχει κατακτήσει σίγουρα 

την διαδικαστική γνώση. Περαιτέρω εμβάθυνση στα ερωτήματα , που ξεφεύγει από το 

πνεύμα και τις δυνατότητες της παρούσας έρευνας θα μπορούσε να απαντήσει και σε 

ερωτήματα που αφορούν την εννοιολογική κατανόηση. 

Post-test 
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πειραματική% σε ομάδα 
ελέγχου% 

5% 4% 

20 και διαφορές ανάμεσα σε 1ο και 2ο test. 

διαφορές σε 
πειραματική% 

Διαφορές  
σε ομάδα 
ελέγχου% 

4% 10% 

21 και διαφορές ανάμεσα σε 1ο και 2ο test. 

διαφορές σε 
πειραματική% 

Διαφορές  
σε ομάδα 
ελέγχου% 

12% 2% 

Οι αναλογίες και τα ποσοστά είναι από τα διδακτικά αντικείμενα που οι μαθητές 

έρχονται σε επαφή συνεχώς. Η αρχή γίνεται στο δημοτικό. Έκτοτε οι μαθητές 

χρησιμοποιούν τα ποσοστά και στα υπόλοιπα μαθήματα. Η μεγάλη διαφορά στην 

δείχνει ότι οι μαθητές έχουν θεωρητικά την γνώση 

των ποσοστών αλλά στην πράξη η διδακτική παρέμβαση τους βοήθησε να βελτιώσουν 

το ποσοστό επιτυχιών τους. Μεγάλο ποσοστό μαθητών δεν είχε απαντήσει καθόλου 

και ορισμένοι απάντησαν λανθασμένα. Παρακάτω παρατηρούμε μια 

ενδεικτική απάντηση στην οποία φαίνεται ότι ο μαθητής στην αρχική του απάντηση 

δεν είχε καθόλου αίσθηση του ποσοστού σε σχέση με το σύνολο. Η απάντησή του με 

υποδηλώνει ότι έχει κατακτήσει σίγουρα 

την διαδικαστική γνώση. Περαιτέρω εμβάθυνση στα ερωτήματα , που ξεφεύγει από το 

πνεύμα και τις δυνατότητες της παρούσας έρευνας θα μπορούσε να απαντήσει και σε 

 



 

 

Σχήμα 20. Χρήση αναλογιών και μετάβαση σε σωστή λύση.

Οι κατασκευαστές γκαράζ 
έχουν στην ΄ βασική΄  γκάμα 
των μοντέλων τους και 
γκαράζ που έχει μια πόρτα 
και ένα παράθυρο.  
Ο Γιώργος επιλέγει το 
παρακάτω από τα ΄βασικό΄  
μοντέλο. Η θέση του 
παραθύρου και της πόρτας 
φαίνεται στην παρακάτω 
εικόνα. 
                               

 
Ερώτηση 1: 
Οι παρακάτω εικόνες 
δείχνουν διαφορετικά 
"βασικά" μοντέλα όπως 
φαίνονται από το πίσω μέρος. 
Μόνο μία από αυτές τις 
εικόνες αντιστοιχεί στο 
παραπάνω μοντέλο που 
επέλεξε ο Γιώργος. 
Ποιο μοντέλο επέλεξε ο 
Γιώργος;    Κυκλώστε Α, Β, Γ 
ή Δ. 
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Item 22/26. Ποσοστά επιτυχίας για το 

 
Τίτλος Κωδικός 

item 

 

Χρήση αναλογιών και μετάβαση σε σωστή λύση. 

 

ΓΚΑΡΑΖ (2 items, no 22,23) 

Ερώτηση 2: 
Τα δύο παρακάτω σχέδια δείχνουν τις διαστάσεις, σε μέτρα, του 
γκαράζ που επέλεξε ο Γιώργος. 

    Σημ. Οι τελείες στους αριθμούς είναι  υποδιαστολές. 
είναι με κάποια κλίμακα. 
 
Η οροφή αποτελείται από δύο όμοια ορθογώνια τμήματα.
Υπολογίστε τη συνολική επιφάνεια της οροφής. Δείξτε την εργασία 
σας. …………………………………………………………………..

. Ποσοστά επιτυχίας για το item 22 και διαφορές ανάμεσα σε 1

1o test 
πειραματική 
ομάδα 

1o test 
ομάδα 
ελέγχου 

2o test 
πειραματική  
ομάδα 

2o test 
ομάδα 
ελέγχου 

διαφορές σε 
πειραματική%
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Τα δύο παρακάτω σχέδια δείχνουν τις διαστάσεις, σε μέτρα, του 

 
υποδιαστολές. Τα σχέδια δεν 

Η οροφή αποτελείται από δύο όμοια ορθογώνια τμήματα. 
Υπολογίστε τη συνολική επιφάνεια της οροφής. Δείξτε την εργασία 

………………………………………………………………….. 

22 και διαφορές ανάμεσα σε 1ο και 2ο test. 

διαφορές σε 
πειραματική% 

Διαφορές  
σε ομάδα 
ελέγχου% 



 

ΓΚΑΡΑΖ 1 22SP5-l1 

Το παραπάνω item είναι δυσκολίας 1 και χρησιμοποιεί έντονα την οπτικοποίηση. 

Η δεξιότητα που χρειάζεται από το μαθητή είναι να κάνει μια νοερή αλλαγή στην 

οπτική γωνία.  
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Item 23/26. Ποσοστά επιτυχίας για το 

 
Τίτλος Κωδικός 

item 

ΓΚΑΡΑΖ 2 23SP6-l6 

Μπορεί κάποιος μαθητής να πλησιάζει στη λύση χωρίς όμως να καταφέρει να 

φτάσει σε απάντηση που θεωρείται αποδεκτή για την ορθή βαθμολόγηση του 

κουνστρουβιστική θεώρηση αναφέρει 

Δυστυχώς λόγω της μεγάλης κλίμακας του διαγωνισμού  

ιδιαίτερη αναφορά στην διαδρομή μέχρι τη λύση ή στο πόσο κοντά έφτασε ο μαθητής. 

Τα χαμηλά ποσοστά επιτυχίας φανερώνουν την δυσκολία που έχο

συνδυάσουν τις γνώσεις που έχουν αποκτήσει στα μαθηματικά με προβλήματα της 

καθημερινής ζωής. Από τη δεκαετία του ’80 έχει παρατηρηθεί από τους ερευνητές ότι 

οι μαθητές συχνά δεν έχουν την ικανότητα να χρησιμοποιήσουν αποτελεσματικά τις 

μαθηματικές τους γνώσεις για την επίλυση προβλημάτων .

Pre-test 

69% 76% 88% 78% 

είναι δυσκολίας 1 και χρησιμοποιεί έντονα την οπτικοποίηση. 

Η δεξιότητα που χρειάζεται από το μαθητή είναι να κάνει μια νοερή αλλαγή στην 

. Ποσοστά επιτυχίας για το item 23 και διαφορές ανάμεσα σε 1

1o test 
πειραματική 
ομάδα 

1o test 
ομάδα 
ελέγχου 

2o test 
πειραματική  
ομάδα 

2o test 
ομάδα 
ελέγχου 

διαφορές σε 
πειραματική%

4% 4% 5% 4% 

Μπορεί κάποιος μαθητής να πλησιάζει στη λύση χωρίς όμως να καταφέρει να 

φτάσει σε απάντηση που θεωρείται αποδεκτή για την ορθή βαθμολόγηση του 

κουνστρουβιστική θεώρηση αναφέρει ότι ο μαθητής δεν είναι έτοιμος ακόμη. 

Δυστυχώς λόγω της μεγάλης κλίμακας του διαγωνισμού  PISA δεν μπορεί να γίνει 

ιδιαίτερη αναφορά στην διαδρομή μέχρι τη λύση ή στο πόσο κοντά έφτασε ο μαθητής. 

Τα χαμηλά ποσοστά επιτυχίας φανερώνουν την δυσκολία που έχουν οι μαθητές να 

συνδυάσουν τις γνώσεις που έχουν αποκτήσει στα μαθηματικά με προβλήματα της 

καθημερινής ζωής. Από τη δεκαετία του ’80 έχει παρατηρηθεί από τους ερευνητές ότι 

οι μαθητές συχνά δεν έχουν την ικανότητα να χρησιμοποιήσουν αποτελεσματικά τις 

θηματικές τους γνώσεις για την επίλυση προβλημάτων . (Βόσκογλου, 2008

Post-test 

80 

19% 2% 

είναι δυσκολίας 1 και χρησιμοποιεί έντονα την οπτικοποίηση. 

Η δεξιότητα που χρειάζεται από το μαθητή είναι να κάνει μια νοερή αλλαγή στην 

23 και διαφορές ανάμεσα σε 1ο και 2ο test. 

διαφορές σε 
πειραματική% 

Διαφορές  
σε ομάδα 
ελέγχου% 

1% 0% 

Μπορεί κάποιος μαθητής να πλησιάζει στη λύση χωρίς όμως να καταφέρει να 

φτάσει σε απάντηση που θεωρείται αποδεκτή για την ορθή βαθμολόγηση του item. Η 

ότι ο μαθητής δεν είναι έτοιμος ακόμη. 

δεν μπορεί να γίνει 

ιδιαίτερη αναφορά στην διαδρομή μέχρι τη λύση ή στο πόσο κοντά έφτασε ο μαθητής. 

υν οι μαθητές να 

συνδυάσουν τις γνώσεις που έχουν αποκτήσει στα μαθηματικά με προβλήματα της 

καθημερινής ζωής. Από τη δεκαετία του ’80 έχει παρατηρηθεί από τους ερευνητές ότι 

οι μαθητές συχνά δεν έχουν την ικανότητα να χρησιμοποιήσουν αποτελεσματικά τις 

(Βόσκογλου, 2008) 

 



 

Σχήμα 21.Το πυθαγόρειο θεώρημα σε ένα πρόβλημα της καθημερινότητας

 

ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΗ ΠΟΡΤΑ

Μια περιστρεφόμενη πόρτα περιλαμβάνει τρία πτερύγια 
που περιστρέφονται . Η εσωτερική διάμετρος του κύκλου 
είναι 2 μέτρα (200 cm). Tα τρία πτερύγια της πόρτας 
διαιρούν τον κύκλο σε τρία ίσα μέρη. Το σχέδιο 
παρακάτω δείχνει τα πτερύγια της πόρτας σε τρεις 
διαφορετικές θέσεις όπως φαίνεται από πάνω.

Ερώτηση 1: 
Πόσες μοίρες είναι η γωνία μεταξύ των δύο πτερυγίων;

Δώστε την απάντηση:………………………….
 

 

Το πυθαγόρειο θεώρημα σε ένα πρόβλημα της καθημερινότητας

ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΗ ΠΟΡΤΑ (3 items, no 24,25,26) 

Μια περιστρεφόμενη πόρτα περιλαμβάνει τρία πτερύγια 
που περιστρέφονται . Η εσωτερική διάμετρος του κύκλου 

α τρία πτερύγια της πόρτας 
διαιρούν τον κύκλο σε τρία ίσα μέρη. Το σχέδιο 
παρακάτω δείχνει τα πτερύγια της πόρτας σε τρεις 

αφορετικές θέσεις όπως φαίνεται από πάνω. 

 

Πόσες μοίρες είναι η γωνία μεταξύ των δύο πτερυγίων; 
Δώστε την απάντηση:…………………………. 

παρέχουν σφραγισμένο χώρο και ο αέρας 
θα μπορούσε να ρέει ελεύθερα μεταξύ της 
εισόδου και της εξόδου, προκαλώντας 
ανεπιθύμητη απώλεια θερμότητας ή 
κέρδος. Αυτό φαίνεται στο διπλανό 
διάγραμμα. 
Ποιο είναι το μέγιστο μήκος τόξου σε 
εκατοστά (cm) από το κάθε άνοιγμα της 
πόρτας που μπορεί να υπάρχει, έτσι ώστε ο 
αέρας να μην ρέει ελεύθερα μεταξύ της 
εισόδου και της εξόδου; 
Το μέγιστο μήκος του τόξου 
:……………….cm 
 
Ερώτηση 3: 
Η πόρτα κάνει 4 πλήρεις περιστροφές σε 
ένα λεπτό. Υπάρχει χώρος για μέγιστο δύο 
άτομα μεταξύ του καθενός από τα τρία 
πτερύγια. 
Ποιος είναι ο μέγιστος αριθμός ατόμων 
που μπορούν να μπουν στ
πόρτα σε 30 λεπτά; 
Α   60 
Β   180 
Γ   240 
Δ   720 
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Το πυθαγόρειο θεώρημα σε ένα πρόβλημα της καθημερινότητας 

 

παρέχουν σφραγισμένο χώρο και ο αέρας 
θα μπορούσε να ρέει ελεύθερα μεταξύ της 

δου, προκαλώντας 
ανεπιθύμητη απώλεια θερμότητας ή 
κέρδος. Αυτό φαίνεται στο διπλανό 

Ποιο είναι το μέγιστο μήκος τόξου σε 
εκατοστά (cm) από το κάθε άνοιγμα της 
πόρτας που μπορεί να υπάρχει, έτσι ώστε ο 
αέρας να μην ρέει ελεύθερα μεταξύ της 

Το μέγιστο μήκος του τόξου 

Η πόρτα κάνει 4 πλήρεις περιστροφές σε 
ένα λεπτό. Υπάρχει χώρος για μέγιστο δύο 
άτομα μεταξύ του καθενός από τα τρία 

Ποιος είναι ο μέγιστος αριθμός ατόμων 
που μπορούν να μπουν στο κτίριο από την 
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Ερώτηση 2: 

 
Τα δύο ανοίγματα των θυρών (τα διακεκομμένα τόξα στο 
διάγραμμα) είναι το ίδιο μέγεθος. Εάν τα ανοίγματα αυτά 

είναι πολύ μεγάλα τα περιστρεφόμενα πτερύγια δεν  
 

Πίνακας 33 

Item 24/26. Ποσοστά επιτυχίας για το item 24 και διαφορές ανάμεσα σε 1ο και 2ο test 

 
Τίτλος Κωδικός 

item 

1o test 
πειραματική 
ομάδα 

1o test 
ομάδα 
ελέγχου 

2o test 
πειραματική  
ομάδα 

2o test 
ομάδα 
ελέγχου 

διαφορές σε 
πειραματική% 

Διαφορές  
σε ομάδα 
ελέγχου% 

ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΗ 
ΠΟΡΤΑ 1 24SP7-l1 39% 42% 47% 36% 8% -6% 

. 

Η ερώτηση αυτή είναι επιπέδου δυσκολίας 1. Εντούτοις μικρό ποσοστό των 

μαθητών αναλογικά με την ευκολία του ερωτήματος κατάφερε να απαντήσει. Πιθανές 

αιτιάσεις θα πρέπει να αναζητηθούν αφενός στην εικονιστική μορφή του προβλήματος 

που παραπέμπει σε κύκλο και γεωμετρία, συνδυασμός που δεν είναι ιδιαίτερα 

δημοφιλής στους μαθητές, με βάση την εκπαιδευτική εμπειρία. Επίσης θα πρέπει να 

ληφθεί υπόψη ότι συνδυαζόταν με το επόμενο ερώτημα (item) που όπως αποδείχθηκε 

ήταν το δυσκολότερο της δοκιμασίας. 
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Item 25/26. Ποσοστά επιτυχίας για το item 25 και διαφορές ανάμεσα σε 1ο και 2ο test. 

 
Τίτλος Κωδικός 

item 

1o test 
πειραματική 
ομάδα 

1o test 
ομάδα 
ελέγχου 

2o test 
πειραματική  
ομάδα 

2o test 
ομάδα 
ελέγχου 

διαφορές σε 
πειραματική% 

Διαφορές  
σε ομάδα 
ελέγχου% 

ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΗ 
ΠΟΡΤΑ 2 25SP8-l6 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

Πρόβλημα με ιδιαίτερα αυξημένη δυσκολία επίλυσης. Κανείς από τους μαθητές 

δεν κατάφερε να το επιλύσει. 

 



 

Pre-test 

Σχήμα 22.Η διαχείριση των εννοιών που έχουν σχέση με τον κύκλο δυσκόλεψε τους 

μαθητές. 

 

Πίνακας 35 

Item 26/26. Ποσοστά επιτυχίας για το 

 
Τίτλος Κωδικός 

item 

ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΗ 
ΠΟΡΤΑ 3 26Q7-l4 

Pre-test 

Σχήμα 23. Μία από τις σπάνιες αλλαγές σε σωστή απάντηση για το τελευταίο 

Post-test 

 

Η διαχείριση των εννοιών που έχουν σχέση με τον κύκλο δυσκόλεψε τους 

. Ποσοστά επιτυχίας για το item 26 και διαφορές ανάμεσα σε 1

1o test 
πειραματική 
ομάδα 

1o test 
ομάδα 
ελέγχου 

2o test 
πειραματική  
ομάδα 

2o test 
ομάδα 
ελέγχου 

διαφορές σε 
πειραματική%

38% 40% 41% 36% 

 

Post-test 

 

Μία από τις σπάνιες αλλαγές σε σωστή απάντηση για το τελευταίο 
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Η διαχείριση των εννοιών που έχουν σχέση με τον κύκλο δυσκόλεψε τους 

26 και διαφορές ανάμεσα σε 1ο και 2ο test. 

διαφορές σε 
πειραματική% 

Διαφορές  
σε ομάδα 
ελέγχου% 

3% -4%

 

 

Μία από τις σπάνιες αλλαγές σε σωστή απάντηση για το τελευταίο item 
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Ακολουθούν οριζόντια ραβδογράμματα στα οποία απεικονίζεται η βαθμολογική 

επίδοση των δύο ομάδων (ελέγχου και πειραματικής) στα 26 items του κύριου 

εργαλείου έρευνας ανάμεσα στο pretest και posttest. 
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Πίνακας 36 

 Οι επιδόσεις σε pretest και post-test στην ομάδα ελέγχου 
 

 

 

54%

28%

28%

16%

92%

86%

80%

48%

46%

12%

56%

38%

42%

68%

10%

14%

54%

38%

8%

90%

56%

44%

76%

4%

42%

0%

40%

54%

20%

34%

36%

92%

76%

74%

64%

48%

4%

48%

36%

48%

70%

16%

24%

62%

38%

6%

94%

66%

46%

78%

4%

36%

0%

36%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

%kor

1SP1-l4

2R1-l5

3R2-l5

4P1-l1

5P2-l1

6P3-l2

7Q1-l3

8SP2-l3

9R3-i6

10Q2-l3

11SP3-l4

12SP4-l2

13Q3-l2

14R4-l5

15Q4-l5

16R5-i2

17R6-l3

18R6-l6

19P4-l1

20Q5-l3

21Q6-l4

22SP5-l1

23SP6-l6

24SP7-l1

25SP8-l6

26Q7-l4

2o test

1o test
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Πίνακας 37 

Οι επιδόσεις σε pretest και post-test στην πειραματική ομάδα  

 

53%

19%

35%

30%

96%

74%

68%

53%

41%

11%

43%

31%

57%

66%

22%

15%

59%

27%

7%

85%

59%

26%

69%

4%

39%

0%

38%

53%

32%

47%

36%

92%

80%

74%

59%

38%

15%

64%

43%

76%

66%

30%

19%

68%

41%

18%

91%

64%

38%

88%

5%

47%

0%

41%

0% 20% 40% 60% 80% 100% 120%

%kor

1SP1-l4

2R1-l5

3R2-l5

4P1-l1

5P2-l1

6P3-l2

7Q1-l3

8SP2-l3

9R3-i6

10Q2-l3

11SP3-l4

12SP4-l2

13Q3-l2

14R4-l5

15Q4-l5

16R5-i2

17R6-l3

18R6-l6

19P4-l1

20Q5-l3

21Q6-l4

22SP5-l1

23SP6-l6

24SP7-l1

25SP8-l6

26Q7-l4

pretest-posttest     πειραματικής ομάδας  

2ο test

1o test
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4.1.3 Η επίδραση της παρέμβασης στα items 

Πίνακας 38 

Τα ποσοστά επιτυχίας των μαθητών ανάλογα με το επίπεδο δυσκολίας 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 
 
 
 

 

 

Από τον παραπάνω πίνακα προκύπτει ότι γενικά σε όλα τα επίπεδα δυσκολίας η 

πειραματική ομάδα ανέβασε τα σκορ που κατά μέσο όρο ανέβηκε κατά 8% . 

Ορισμένα από τα items απαντήθηκαν στο επαναληπτικό τεστ (post-test) με 

μεγαλύτερη ευχέρεια από κάποια άλλα. Η αύξηση υπάρχει τόσο στα εύκολα όσο και 

στα δυσκολότερα items. Οι Jacobse & Harskamp (2011) στην μετα-ανάλυσή τους 

διαπίστωσαν ότι δεν υπάρχει σημαντική διαφορά στην επίδραση των διδακτικών 

παρεμβάσεων ανάμεσα στους χαμηλόβαθμους και στους υψηλόβαθμους μαθητές  στις 

διδακτικές παρεμβάσεις που αφορούν την επίλυση προβλήματος. 

Oι Hendroanto Istiandaru, Syakrina, Setyawan κ.α., (2018) διαπίστωσαν ότι σε 

αντίστοιχο τεστ με προβλήματα του PISA τα ποσοστά 20 πρωτοετών φoιτητών του 

μαθηματικού τμήματος στην Ινδονησία (χωρίς παρέμβαση) ήταν 71,9% % , 57,9%%, 

51,3%%, 33,3%, 17,5%, 23,7%. 

O διαγωνισμός PISA  που διενεργήθηκε το 2012 (OECD, 2013, no5, σελ.5 ), ήταν 

αφιερωμένος στα μαθηματικά και περιείχε κάποια από τα items του κύριου εργαλείου. 

Στα εθνικά αποτελέσματα προκύπτει ποσοστό χαμηλόβαθμων μαθητών (κάτω από την 

πλήρη απάντηση στο level 2) ότι είναι 35,7 % και των υψηλόβαθμων (με level 5 & 6) 

3,9%. Στο pretest  αντίστοιχα αποτελέσματα ήταν  κάτω από το level 2 (47/124) 

δηλαδή ποσοστό 38% ενώ στους μαθητές υψηλής βαθμολογίας  ήταν 9,6% (12/124).

  

Πιο λεπτομερείς παρατηρήσεις που αφορούν την συγκεκριμένη παρέμβαση είναι 

οι παρακάτω:  

ΘΕΤΙΚΕΣ ΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ 

1. Μεγάλες διαφορές στην επίδοση παρατηρήθηκαν σε προβλήματα τα 

οποία απαιτούσαν παρατήρηση στην εκφώνηση και αντίληψη του χώρου κάτι που 

ήταν σημείο κλειδί για την επίλυσή τους (items 1,11,12). 
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2. Με επίσης θετικό τρόπο ανταποκρίθηκαν οι μαθητές σε προβλήματα 

που απαιτούν αναλογίες και μέθοδο των τριών. Πρόκειται για παλαιά γνώση των 

μαθητών που επανήλθε και τους έδωσε την ευκαιρία να έχουν καλύτερες 

επιδόσεις. (items 10,17). 

3. Σε προβλήματα χρόνου ανταποκρίθηκαν λιγότερο οι μαθητές με την 

εικόνα να είναι ανάμικτη. Πάντως σε σύνθετα προβλήματα που απαιτούσαν 

μεταξύ άλλων τη χρήση του χρόνου ορισμένοι μαθητές ήταν περισσότερο 

εξοικειωμένοι (items 18,2). 

 

ΦΤΩΧΕΣ ΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ 

1. Πολύ φτωχές επιδράσεις παρατηρήθηκαν σε προβλήματα που 

απαιτούσαν τη χρήση του πυθαγορείου θεωρήματος (items 8, 23). 

2. Επίσης φτωχή επίδραση έχει η χρήση στοιχείων του κύκλου στα 

προβλήματα που απαιτούσαν περίμετρο, μήκος τόξου (items 25,26). 

3. Παρουσίασαν επίσης μικρά αποτελέσματα στην επίλυση πιο σύνθετων 

προβλημάτων κάτι που θεωρείται αναμενόμενο με δεδομένη τη χρονική διάρκεια 

της παρέμβασης (item 9) 

4. Όπως προαναφέρθηκε σε προβλήματα χρόνου η εικόνα είναι ανάμικτη 

με ορισμένα από αυτά να μην έχουν διαφορές επίδοσης (item 13) 

5. Τέλος θα πρέπει να επισημανθεί η αδυναμία των μαθητών στις 

εκτιμήσεις με χαρακτηριστικά παραδείγματα αναστολής νοήματος με την 

παρουσίαση εξωπραγματικών απαντήσεων (item 15) 

4.1.4  Συσχετίσεις επιδόσεων σχολείου και συνιστωσών του PISA 

Οι δοκιμασίες στις οποίες υποβλήθηκαν οι μαθητές της πειραματικής ομάδας 

συσχετίστηκαν με την σχολική τους επίδοση στις γραπτές δοκιμασίες του Ιουνίου. 

Από την ανάλυση των συσχετίσεων προκύπτουν τα παρακάτω στοιχεία. Η συσχέτιση 

ανάμεσα στη σχολική επίδοση (γραπτά άλγεβρας, γεωμετρίας και μέσου όρου 

γραπτών στα δύο μαθήματα) και στα test pisa της πειραματικής ομάδας είναι μέτρια 

έως ισχυρή. Ο δείκτης συσχέτισης ξεκινάει από 0,43 (βαθμός άλγεβρας με pretest)  

και αγγίζει μέχρι και  το 0,70 (γεωμετρία με το post-test). Η γεωμετρία φαίνεται ότι 

συσχετίζεται γενικά σε μεγαλύτερο βαθμό με τα test του pisa σε σχέση με  την 

άλγεβρα. Και τα δύο μαθήματα συσχετίζονται καλύτερα στο post-test. 
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Σχήμα 24. Στα πάνω κελιά οι συσχετίσεις ανάμεσα σε άλγεβρα-γεωμετρία και post test 

(0,535 & 0,699) αντίστοιχα. Κάτω αριστερά συσχέτιση του μέσου όρου των παραπάνω με 

το  post-test. (0,623).Κάτω δεξιά μια από τις ασθενέστερες συσχετίσεις ανάμεσα σε άλγεβρα 

και pre-test (0,435).  

Αξίζει να σημειωθεί ότι στα αποτελέσματα του PISA η συσχέτιση των μαθητών 

ανάμεσα στις ικανότητές στους στα μαθηματικά και στις ικανότητές στους στην 

επίλυση προβλήματος προκύπτει συσχέτιση 0,81. 

 

 

Σχήμα 25.  Συσχετίσεις δεξιοτήτων στο διαγωνισμό PISA (OECD, 2014, σελ. 70) 
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 Οι σχολικοί βαθμοί συσχετίστηκαν και με τους άξονες των δεσποζουσών εννοιών 

που ορίζει ο PISA καθώς και με τα επίπεδα δυσκολίας. Οι συσχετίσεις και πάλι 

προέκυψαν μέτριας έντασης και σε μερικές περιπτώσεις αγγίζουν τα όρια του ισχυρού 

προσεγγίζοντας το 0,7. Κατ’ επέκταση ένα μέρος της διασποράς των βαθμολογιών του 

τεστ μπορεί να ερμηνευθεί από τις σχολικές βαθμολογίες και αντίστροφα. Συνεπώς η 

τάση δείχνει ότι το υλικό του διαγωνισμού δείχνει να διαφοροποιείται σε ένα βαθμό 

από το περιεχόμενο του αναλυτικού προγράμματος που ακολουθεί η χώρα μας χωρίς 

όμως να είναι εντελώς ξένο. Επίσης η διαφορά κατά 10% στις συσχετίσεις μετά την 

διδακτική παρέμβαση δείχνει ότι το γνωστικό υπόβαθρο των μαθητών μπορεί εύκολα 

να λειτουργήσει ως βάση για την περαιτέρω ανάπτυξή τους σ’ αυτού του είδους τα 

προβλήματα. 

Μέτρια συσχέτιση (0,5 έως 0,6) προκύπτει ανάμεσα στην επίδοση σε άλγεβρα –

γεωμετρία και στα levels μέτριας (3 & 4) και υψηλής (5 & 6) δυσκολίας ενώ στα 

χαμηλότερα levels 1 & 2 που αναφέρονται σε ευκολότερα προβλήματα, η συσχέτιση 

είναι ασθενής , περίπου στο 0,4. Άρα αν θέλαμε να το αναγάγουμε σε επίπεδο 

πρόβλεψης θα λέγαμε ότι η καλή επίδοση στα προβλήματα του pisa στα δύσκολα 

items μπορεί να κάνει εκτίμηση και για την καλή επίδοση του μαθητή και για το 

σχολείο. Όμως μια αντίστοιχα καλή επίδοση στα εύκολα προβλήματα του pisa δεν 

μπορεί να εκτιμήσει και την επίδοση του μαθητή στο σχολείο. 

Οι δεσπόζουσες έννοιες του pisa όπως έχει ήδη αναφερθεί είναι: Χώρος και 

Σχήμα, (Space and shape), Μεταβολή και Σχέσεις, (Change and relationships), 

Ποσότητα, (Quantity), Αβεβαιότητα. και δεδομένα (Uncertainty and data). Όλες οι 

δεσπόζουσες έννοιες έχουν μέτριας έντασης θετική  συσχέτιση με την επίδοση των 

σχολικών μαθημάτων. Οι τιμές κυμαίνονται στο 0,5-0,6. Αυτό σημαίνει ότι καμιά από 

τις δεσπόζουσες έννοιες δεν μπορεί να ερμηνευθεί σε μεγάλο βαθμό από την χρήση 

των σχολικών μαθημάτων. (βλ. παράρτημα ) 

4.1.5 Οι low-performances 

Στην σελίδα  του Ι.Ε.Π υπάρχει ανακοίνωση του προέδρου του για τα 

αποτελέσματα του pisa για το 2015. (του 2018 δεν έχουν βγει τη στιγμή που γράφεται 

το παρόν κείμενο). Σταχυολογώντας από την ανακοίνωση αναφέρεται ότι «τα 

ελληνικά αποτελέσματα χαρακτηρίζονται από πολύ μεγάλη διαφορά μεταξύ των υψηλών 

και χαμηλών επιδόσεων με τα τελευταία να είναι η κύρια πηγή χαμηλότερης κατάταξης 

της χώρας. Η επισήμανση αυτή θέτει εκ νέου το θέμα της ουσιαστικής εξισορρόπησης 

των όρων εκπαίδευσης και της ενίσχυσης των κοινωνικών ασθενέστερων και ευάλωτων 

ομάδων, που αποτελούν προτεραιότητα της πολιτείας. (http://www.iep.edu.gr/pisa/) 

Τα αποτελέσματα διαχρονικά επιβεβαιώνουν τα υψηλά ποσοστά των 

χαμηλόβαθμων Ελλήνων μαθητών σε σχέση με τις υπόλοιπες χώρες που συμμετέχουν. 

Ως χαμηλόβαθμοι θεωρούνται οι μαθητές που δεν μπορούν να ξεπεράσουν το επίπεδο 

2. Στο βασικό τεστ υπάρχουν 26 items με 9 από αυτά να ανήκουν στα επίπεδα 1 και 2. 

Συνεπώς καθορίσαμε σαν βάση το 9/26 και κάναμε μια αναγωγή σε κλίμακα του 20 

για να δούμε τον αντίστοιχο βαθμό στη σχολική βαθμολογία. Η αντίστοιχη ΄βάση΄ στη 



 

σχολική βαθμολογία ορίστηκε να είναι στο

πίνακας που περιγράφει αριθμητικά αλλά και ως ποσοστό τους μαθητές που είναι 

χαμηλόβαθμοι στο σχολείο αλλά και στο 

Τα αποτελέσματα βρέθηκαν στον παρακάτω πίνακα :

Πίνακας 39  

Χαμηλόβαθμοι Σχολείο>>PISA

 ΣΤΗΛΗ Α 
(χαμηλόβαθμ
οι σχολείου) 

ΣΤΗΛΗ
(χαμηλόβαθ
μοι-pisa 
pretest)

   
  

  
   

   
  

Α
Ρ

ΙΘ
Μ

Ο
Σ

 

 
39/124 
 
 
29 από 
αυτούς 
χαμηλόβαθμ
οι και στο 
pisa 

 
59/124
 
 

29 από 
αυτούς 
χαμηλόβα
θμοι και 
στο 
σχολείο

 Π
Ο

Σ
Ο

Σ
Τ

Ο
 

 
32% 

 
48% 

 

ΑΠΟ ΤΟΥΣ 39 ΧΑΜΗΛΟΒΑΘΜΟΥΣ ΤΟΥ 

ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΟΙ 29 ΠΗΡΑΝ ΧΑΜΗΛΟ ΒΑΘΜΟ 

ΚΑΙ ΣΤΟ PISA 

 

Αυτό που παρατηρούμε είναι ότι:

i. μεγάλο μέρος των χαμηλόβαθμων μαθητών του σχολείου πήρε αντίστοιχα 

χαμηλό βαθμό και στο test 

ii.  ένα μικρότερο μέρος των χαμηλόβαθμων μαθητών του 

βαθμό και στις σχολικές εξετάσεις. Δηλαδή υπήρξαν 59 μαθητές που

έπιασαν τα βασικά επίπεδα 1 και 2 αλλά στις εξετάσεις του σχολείου  οι 29 από 

αυτούς δεν  τα πήγαν καλά. Το άμεσο συμπέρασμα είναι υπάρχει μια τάση ώστε 

αρκετοί χαμηλόβαθμοι του σχολείου θα είναι χαμηλόβαθμοι και στο διαγωνισμό του 

0

10

20

30

40

ΧΑΜΗΛΟΒΑΘΜOI ΣΧΟΛΕΙΟΥ

39

10

29

βαθμολογία ορίστηκε να είναι στο 7/20.  Έτσι σχηματίστηκε ο παρακάτω 

πίνακας που περιγράφει αριθμητικά αλλά και ως ποσοστό τους μαθητές που είναι 

χαμηλόβαθμοι στο σχολείο αλλά και στο PISA. 

Τα αποτελέσματα βρέθηκαν στον παρακάτω πίνακα : 

PISA &  PISA>>Σχολείο 

ΛΗ Β 
χαμηλόβαθ

pisa 
pretest) 

ΣΤΗΛΗ Γ 

(χαμηλόβα
θμοι-pisa 
posttest) 

ΑΠΟ ΤΟΥΣ 39 
ΧΑΜΗΛΟΒΑ
ΘΜΟΥΣ ΤΟΥ 
ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΟΙ 
29 ΠΗΡΑΝ 
ΧΑΜΗΛΟ 
ΒΑΘΜΟ ΚΑΙ 
ΣΤΟ PISA 

ΑΠΟ ΤΟΥΣ 59 
ΧΑΜΗΛΟΒΑΘ
ΜΟΥΣ ΤΟΥ 
PISA ΣΤΟ PRE-
TEST OI 29 
EINAI ΧΑΜΗ-
ΛΟΒΑΘΜΟΙ & 
ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ  

59/124 

29 από 
αυτούς 
χαμηλόβα
θμοι και 

σχολείο 

 
45/124 
 
 
29 από 
αυτούς 
χαμηλόβα
θμοι και 
στο 
σχολείο 

 
29 από τους 
39 

 
29 από τους 
59 

 
36% 
(κύριο βάρος 
της 
βελτίωσης 
λόγω peir) 

* Στους 45 
προστέθηκαν 3 
χαμηλόβαθμοι 
δεν είναι 
ακριβώς τα ίδια 
άτομα με τους 
59 

 

 

ΑΠΟ ΤΟΥΣ 39 ΧΑΜΗΛΟΒΑΘΜΟΥΣ ΤΟΥ 

ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΟΙ 29 ΠΗΡΑΝ ΧΑΜΗΛΟ ΒΑΘΜΟ 

  

AΠΟ ΤΟΥΣ 59 ΧΑΜΗΛΟΒΑΘΜΟΥΣ ΤΟΥ 

TEST ΟΙ 29 ΕΙΝΑΙ ΧΑΜΗΛΟΒΑΘΜΟΙ ΚΑΙ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

Αυτό που παρατηρούμε είναι ότι: 

μεγάλο μέρος των χαμηλόβαθμων μαθητών του σχολείου πήρε αντίστοιχα 

 του pisa. (από τους 39 οι 29) 

ένα μικρότερο μέρος των χαμηλόβαθμων μαθητών του pisa έγραψε χαμηλό 

βαθμό και στις σχολικές εξετάσεις. Δηλαδή υπήρξαν 59 μαθητές που

έπιασαν τα βασικά επίπεδα 1 και 2 αλλά στις εξετάσεις του σχολείου  οι 29 από 

αυτούς δεν  τα πήγαν καλά. Το άμεσο συμπέρασμα είναι υπάρχει μια τάση ώστε 

αρκετοί χαμηλόβαθμοι του σχολείου θα είναι χαμηλόβαθμοι και στο διαγωνισμό του 

minpisa 

minschool

0

20

40

60

ΧΑΜΗΛΟΒΑΘΜOI PISA

59

30

29

91 

χηματίστηκε ο παρακάτω 

πίνακας που περιγράφει αριθμητικά αλλά και ως ποσοστό τους μαθητές που είναι 

ΑΠΟ ΤΟΥΣ 45 
ΧΑΜΗΛΟΒΑΘΜ
ΟΥΣ ΤΟΥ PISA 
ΣΤΟ POST-TEST 
OI 29 EINAI 
ΧΑΜΗΛΟΒΑΘΜ
ΟΙ ΚΑΙ ΣΤΟ 
ΣΧΟΛΕΙΟ 

 
22 από τους 
45* 

 

ΠΟ ΤΟΥΣ 59 ΧΑΜΗΛΟΒΑΘΜΟΥΣ ΤΟΥ PISA ΣΤΟ PRE-

ΟΙ 29 ΕΙΝΑΙ ΧΑΜΗΛΟΒΑΘΜΟΙ ΚΑΙ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 

μεγάλο μέρος των χαμηλόβαθμων μαθητών του σχολείου πήρε αντίστοιχα 

έγραψε χαμηλό 

βαθμό και στις σχολικές εξετάσεις. Δηλαδή υπήρξαν 59 μαθητές που στο pisa δεν 

έπιασαν τα βασικά επίπεδα 1 και 2 αλλά στις εξετάσεις του σχολείου  οι 29 από 

αυτούς δεν  τα πήγαν καλά. Το άμεσο συμπέρασμα είναι υπάρχει μια τάση ώστε 

αρκετοί χαμηλόβαθμοι του σχολείου θα είναι χαμηλόβαθμοι και στο διαγωνισμό του 

minscool

minprete
st
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pisa αλλά όχι αντίστροφα. 

iii. Η στήλη Γ απλά αποτυπώνει την τάση βελτίωσης στους χαμηλόβαθμους του 

pisa αλλά αυτό δεν αποτυπώνει την βελτίωση λόγω της διδακτικής παρέμβασης διότι 

αναφέρεται στο σύνολο του σχολείου. Από τους 124 μαθητές μόνο οι 74 της 

πειραματικής ομάδας δέχθηκαν την παρέμβαση και σ’ αυτούς θα αναφερθούμε 

ιδιαίτερα με έναν ξεχωριστό πίνακα: 

Πίνακας 40 

Χαμηλόβαθμοι  peir και ποσοστά υπέρβασης της βάσης ανάμεσα σε pretest & post test 

 ΣΤΗΛΗ Α 
(low-school 
peir) 

ΣΤΗΛΗ Β 
(low-pisa-
peir-pretest) 

ΣΤΗΛΗ Γ 

(low-pisa-
peir-
posttest) 

ΠΟΣΟΙ ΑΠΟ 
ΤΟΥΣ 
ΜΑΘΗΤΕΣ 
ΤΗΣ 
ΣΤΗΛΗΣ Α 
ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ 
ΣΤΗΝ Β 

ΠΟΣΟΙ ΑΠΟ 
ΤΟΥΣ 
ΜΑΘΗΤΕΣ 
ΤΗΣ 
ΣΤΗΛΗΣ Β 
ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ 
ΣΤΗΝ 
ΣΤΗΛΗ Α 

ΣΤΗΛΗ Δ 
(low-pisa-
cl-pretest) 

ΣΤΗΛΗ Ε 
(low-pisa-cl-
posttest) 

 ΜΑΘΗΤΕΣ ΕΩΣ  
ΚΑΙ 7/20 
(ΑΛΓ&ΓΕΩΜ) 

ΜΑΘΗΤΕΣ  
ΕΩΣ ΚΑΙ 9/26 
 (level 1,2) 
Pretest 

ΜΑΘΗΤΕΣ 
ΕΩΣ ΚΑΙ 
9/26 (level 
1,2) 
Post-test 

ΜΑΘΗΤΕΣ  
ΕΩΣ  ΚΑΙ 
9/26 
 (level 1,2) 
Pretest 

ΜΑΘΗΤΕΣ 
ΕΩΣ ΚΑΙ  9/26 
(level 1,2) 
Post-test 

 
ΑΡΙΘΜΟΣ 

 
17/74 

 
37/74 

 
23/74 

 
14 από 
τους 17 

 
9 από τους 
17 

 
22/50 

 
22/50 

 
ΠΟΣΟΣΤΟ 

 
23% 

 
50% 

 
31% 

   
44% 

 
44% 

    
 
 

    

Ο παραπάνω πίνακας που αναφέρεται στην πειραματική ομάδα έχει το 

χαρακτηριστικό της μεγάλης ποσοστιαίας μείωσης των χαμηλόβαθμων μαθητών του 

pisa πριν και μετά την διδακτική παρέμβαση. Η τάση αυτή δείχνει ότι και οι μαθητές 

με χαμηλή επίδοση μπορούν να παρουσιάσουν καλύτερα αποτελέσματα και να 

βελτιώσουν το βαθμολογικό τους σκορ πάνω από το όριο που έχει καθορίσει ο pisa 

για τον μαθηματικό εγγραμματισμό. Στις στήλες Δ και Ε διαπιστώνουμε ότι δεν 

υπάρχει μεταβολή στο test στην ομάδα ελέγχου μεταξύ pre-test και .post-test. 

Πίνακας 41 

Βελτίωση των χαμηλόβαθμων μαθητών του PISA μετά την διδακτική παρέμβαση 

 



 

Το Χ2 test δείχνει ότι υπάρχει συνάφεια στα σκορ της πειραματικής ομάδας που 

αφορούν τις χαμηλές σχολικές επιδόσεις και τις χαμηλές σχολικές επιδόσεις στο 

αλλά κάτι τέτοιο δεν επιβεβαιώθηκε για την ομάδα ελέγχου.

Συνεπώς δεν μπορούμε με σιγουριά

συνάφεια για το σύνολο των χαμηλόβαθμων μαθητών

διερευνηθεί περαιτέρω καθώς μια σχέση μεταξύ των χαμηλόβαθμων μαθητών 

ανάμεσα στο pisa και στο σχολείο μπορεί να γίνει αφορμή ώστε να λ

συμπληρωματικά μια διδακτική παρέμβαση που θα βοηθήσει αμφίπλ

τους. 

4.1.6  Το εκπαιδευτικό κλίμα στο σχολείο

Ενδεχόμενα η εμπειρική  επαγγελματική ανάπτυξη να υστερεί  σε αρκετά σημεία 

ως προς την επιστημολογική και μεθοδολογική

επαγγελματική εμπειρία θεωρούνταν το κύριο προσόν ενός επαγγελματία και ενός 

εκπαιδευτικού ειδικότερα. Μερικά χρόνια νωρίτερα οι απόψεις μετατοπίστηκαν και  

οι σπουδές θεωρήθηκαν το βασικό κριτήριο για την επίτευξη υψηλού επιπέδου 

επαγγελματικής ανάπτυξης ενώ υποτιμήθηκε η επαγγελματική εμπειρία. Σήμερα τα 

πράγματα δείχνουν να ισορροπούν ανάμεσα στα δύο δείχνοντας ότι η επαγγελματική 

εμπειρία αποτελεί ένα πολύ καλό υπόβαθρο που θα πρέπει να συνοδεύεται και από 

βιβλιογραφικές ενέσεις ενημέρωσης για την συνεχή επαγγελματική ανάπτυξη και 

βελτίωση καθώς και συνεργατικές πράξεις που έχουν ως αποτέλεσμα την δημιουργική 

αλληλεπίδραση. Στα πλαίσια αυτά δηλαδή χρησιμοποιώντας την επαγγελματική 

εμπειρία των συναδέλφων αλλά και τις σύγχρονες εκπ

να αποτιμηθεί ένα μέρος από το κλίμα που δημιούργησε η διδακτική παρέμβαση και 

να αναφερθούν γεγονότα εντυπώσεις από την διάρκεια των μαθημάτων και που 

αφορούν τους μαθητές καθώς και  τους συναδέλφους.

 Είναι πολύ ενθαρρυντικό το γεγονός της χρήσης νέων παρεμβάσεων διότι μπορεί 

να βελτιώσει τις πρακτικές των εκπαιδευτικών. Ο
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37

δείχνει ότι υπάρχει συνάφεια στα σκορ της πειραματικής ομάδας που 

αφορούν τις χαμηλές σχολικές επιδόσεις και τις χαμηλές σχολικές επιδόσεις στο 

αλλά κάτι τέτοιο δεν επιβεβαιώθηκε για την ομάδα ελέγχου. (Παράρτημα

Συνεπώς δεν μπορούμε με σιγουριά να πούμε ότι υπάρχει στατιστικά σημαντική 

συνάφεια για το σύνολο των χαμηλόβαθμων μαθητών . Το εύρημα αυτό θα πρέπει να 

διερευνηθεί περαιτέρω καθώς μια σχέση μεταξύ των χαμηλόβαθμων μαθητών 

και στο σχολείο μπορεί να γίνει αφορμή ώστε να λ

συμπληρωματικά μια διδακτική παρέμβαση που θα βοηθήσει αμφίπλευρα τις γνώσεις 

Το εκπαιδευτικό κλίμα στο σχολείο 

Ενδεχόμενα η εμπειρική  επαγγελματική ανάπτυξη να υστερεί  σε αρκετά σημεία 

ως προς την επιστημολογική και μεθοδολογική βάση. Όμως παλιότερα η 

επαγγελματική εμπειρία θεωρούνταν το κύριο προσόν ενός επαγγελματία και ενός 

εκπαιδευτικού ειδικότερα. Μερικά χρόνια νωρίτερα οι απόψεις μετατοπίστηκαν και  

οι σπουδές θεωρήθηκαν το βασικό κριτήριο για την επίτευξη υψηλού επιπέδου 

παγγελματικής ανάπτυξης ενώ υποτιμήθηκε η επαγγελματική εμπειρία. Σήμερα τα 

πράγματα δείχνουν να ισορροπούν ανάμεσα στα δύο δείχνοντας ότι η επαγγελματική 

εμπειρία αποτελεί ένα πολύ καλό υπόβαθρο που θα πρέπει να συνοδεύεται και από 

ενημέρωσης για την συνεχή επαγγελματική ανάπτυξη και 

βελτίωση καθώς και συνεργατικές πράξεις που έχουν ως αποτέλεσμα την δημιουργική 

αλληλεπίδραση. Στα πλαίσια αυτά δηλαδή χρησιμοποιώντας την επαγγελματική 

εμπειρία των συναδέλφων αλλά και τις σύγχρονες εκπαιδευτικές τάσεις θα επιχειρηθεί 

να αποτιμηθεί ένα μέρος από το κλίμα που δημιούργησε η διδακτική παρέμβαση και 

να αναφερθούν γεγονότα εντυπώσεις από την διάρκεια των μαθημάτων και που 

αφορούν τους μαθητές καθώς και  τους συναδέλφους. 

ικό το γεγονός της χρήσης νέων παρεμβάσεων διότι μπορεί 

ικές των εκπαιδευτικών. Ορισμένες προσεγγίσεις στη 

POST-TEST

23

51

93 

 

δείχνει ότι υπάρχει συνάφεια στα σκορ της πειραματικής ομάδας που 

αφορούν τις χαμηλές σχολικές επιδόσεις και τις χαμηλές σχολικές επιδόσεις στο pisa 

(Παράρτημα VI ). 

να πούμε ότι υπάρχει στατιστικά σημαντική 

. Το εύρημα αυτό θα πρέπει να 

διερευνηθεί περαιτέρω καθώς μια σχέση μεταξύ των χαμηλόβαθμων μαθητών 

και στο σχολείο μπορεί να γίνει αφορμή ώστε να λειτουργήσει 

ευρα τις γνώσεις 

Ενδεχόμενα η εμπειρική  επαγγελματική ανάπτυξη να υστερεί  σε αρκετά σημεία 

βάση. Όμως παλιότερα η 

επαγγελματική εμπειρία θεωρούνταν το κύριο προσόν ενός επαγγελματία και ενός 

εκπαιδευτικού ειδικότερα. Μερικά χρόνια νωρίτερα οι απόψεις μετατοπίστηκαν και  

οι σπουδές θεωρήθηκαν το βασικό κριτήριο για την επίτευξη υψηλού επιπέδου 

παγγελματικής ανάπτυξης ενώ υποτιμήθηκε η επαγγελματική εμπειρία. Σήμερα τα 

πράγματα δείχνουν να ισορροπούν ανάμεσα στα δύο δείχνοντας ότι η επαγγελματική 

εμπειρία αποτελεί ένα πολύ καλό υπόβαθρο που θα πρέπει να συνοδεύεται και από 

ενημέρωσης για την συνεχή επαγγελματική ανάπτυξη και 

βελτίωση καθώς και συνεργατικές πράξεις που έχουν ως αποτέλεσμα την δημιουργική 

αλληλεπίδραση. Στα πλαίσια αυτά δηλαδή χρησιμοποιώντας την επαγγελματική 

αιδευτικές τάσεις θα επιχειρηθεί 

να αποτιμηθεί ένα μέρος από το κλίμα που δημιούργησε η διδακτική παρέμβαση και 

να αναφερθούν γεγονότα εντυπώσεις από την διάρκεια των μαθημάτων και που 

ικό το γεγονός της χρήσης νέων παρεμβάσεων διότι μπορεί 

ρισμένες προσεγγίσεις στη 

HIGHER PEIR

LOW PEIR 
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διδασκαλία έδειξαν μεγαλύτερα αποτελέσματα από κάποιες  άλλες. Αυτό σημαίνει ότι 

μπορούν να σχεδιαστούν  νέες παρεμβάσεις που να λειτουργούν καλύτερα σε ένα 

συγκεκριμένο είδος μαθησιακού περιβάλλοντος. (Jacobse & Harskamp 2011) Στις 

περισσότερες από τις παρεμβάσεις αυτός που έκανε την έρευνα έπαιζε και το ρόλο του 

εκπαιδευτικού ή κάποιοι εκπαιδευτικοί εποπτεύονταν από έναν βοηθό έρευνας. Oι 

Jacobse & Harskamp (2011) προτείνουν να υπάρξει διαβούλευση ώστε μεγάλο μέρος 

της ευθύνης της παρέμβασης να αφήνεται σε εκπαιδευτικούς και να ενθαρρύνεται ο 

εκπαιδευτικός να χρησιμοποιεί παρεμβάσεις ώστε να ανακαλύψει ποια τμήματα του 

προγράμματος σπουδών μπορούν να αντικατασταθούν από κάτι νέο. Αυτό όμως δεν 

μπορεί να γίνει αυθαίρετα αλλά απαιτείται σχεδίαση και συνεργασία μεταξύ 

ερευνητών και εκπαιδευτικών. 

 Προετοιμάζοντας τους μαθητές για την παρέμβαση 

 Το άτυπο αλλά και το επίσημο πρόγραμμα των μαθημάτων δεν επιτρέπει την 

ανακαλυπτική μάθηση. Είναι ευρέως γνωστό στην ελληνική κοινωνία το γεγονός ότι 

το λύκειο θεωρείται εν πολλοίς η οδός για την τριτοβάθμια εκπαίδευση. Γι’ αυτό το 

λόγο οι προσπάθειες των μαθητών αλλά και των γονέων είναι εστιασμένες σ’ αυτό το 

σκοπό και επικρατεί μεγάλη αγωνία για τις επιδόσεις των παιδιών τους κυρίως στα 

μαθήματα που σκοπεύουν να δώσουν πανελλαδικές εξετάσεις. Όσο για τα υπόλοιπα 

μαθήματα υπάρχει μια σχετική ατονία ως προς το ενδιαφέρον καθώς αιτιολογημένα ή 

όχι θεωρείται ως ΄οικονομία δυνάμεων΄ χάριν του σκοπού της εισαγωγής στην 

τριτοβάθμια εκπαίδευση. Θα πρέπει επίσης να ληφθεί υπόψη ότι η σημερινή τάξη των 

Μαθηματικών διακρίνεται για τα παραδοσιακά κανονιστικά και κανονικοποιητικά της 

χαρακτηριστικά, τα οποία αφήνουν ελάχιστο χώρο για ουσιαστική εμπλοκή των 

μαθητών μαθησιακή διαδικασία, για  αναζήτηση «μαθηματικών μυστικών», για 

διαπραγμάτευση του μαθηματικού νοήματος σε δημόσιο επίπεδο, για ανάπτυξη 

κομψών και επεξεργασμένων μαθηματικών επιχειρημάτων. Οι διδακτικές πρακτικές 

που υιοθετούνται δεν φαίνεται να στοχεύουν στην ενθάρρυνση των χαρακτηριστικών 

εκείνων που διακρίνονται στο έργο όλων των μεγάλων μαθηματικών. Πολύ συχνά 

ενθαρρύνεται η βεβαιότητα αντί της αμφισβήτησης, η παθητική θέαση αντί της 

εμμονής, και  απλή αναπαραγωγή αντί της προκλητικής δράσης. (Σακονίδης, 2011) Η 

μόνη τάξη του Γενικού Λυκείου στην οποία δεν υπάρχει έντονο αυτό το φαινόμενο 

είναι η Α’ τάξη και αυτό εξαιτίας του γεγονότος ότι μεγάλη μερίδα των μαθητών δεν 

έχει αποφασίσει την κατεύθυνση σπουδών που της ταιριάζει. Όμως ακόμη και σ’ αυτή 

την τάξη υπάρχουν ήδη μαθητές που έχουν αποφασίσει και συνεπώς 

εντατικοποιούνται κάνοντας φροντιστηριακά μαθήματα καθώς θέλουν να 

διασφαλίσουν την όσο το δυνατόν καλύτερη γνωστική  θωράκισή τους στην πορεία 

για τις τριτοβάθμιες σχολές καθώς επίσης και να διασφαλίσουν το γεγονός ότι δεν θα 

έχουν κενά. Γι’ αυτό το λόγο αλλά και για άλλους πρακτικούς λόγους προηγούνται ως 

προς την ύλη στο σχολείο. Συνέπεια αυτού είναι το αρχικά προαναφερθέν, δηλαδή ότι 

δεν μπορεί να υπάρξει ανακαλυπτική μάθηση με την κλασική έννοια του όρου που 

υπάρχει στη βιβλιογραφία διότι στην πραγματικότητα γίνεται επαναανακάλυψη ή 
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τύποις ανακάλυψη για κάποιους κάτι που δημιουργεί την αίσθηση των δύο ταχυτήτων 

επίδοσης στην αίθουσα ενώ στην πραγματικότητα είναι έγκαιρη προετοιμασία.  

Στην συγκεκριμένη διδακτική παρέμβαση δημιουργήθηκαν ορισμένες συνθήκες οι 

οποίες ήραν την προαναφερθείσα κατάσταση και έτσι το κλίμα έγινε εντελώς 

διαφορετικό. 

 Κατ’ αρχήν το αντικείμενο του PISA ήταν εντελώς αδιάφορο ως προς την 

προετοιμασία για το γνωστικό αντικείμενο με την κατεύθυνση σπουδών του μαθητή 

και γι’ αυτό το λόγο δεν θεωρήθηκε από τους μαθητές και από το περιβάλλον τους ότι 

υπήρχε λόγος να γίνει προετοιμασία γι’ αυτό, κάτι που λειτούργησε κατά κάποιο 

τρόπο απελευθερωτικά στους μαθητές.   Άλλωστε η σειρά δεν ήταν προκαθορισμένη 

για τον κάθε διδάσκοντα της παρέμβασης και άρα υπήρχε και η έκπληξη ως προς τις 

θεματικές επιλογές των προβλημάτων. Κατά δεύτερο λόγο είχε να κάνει με την 

τοποθέτηση της δραστηριότητας ως προς το σχολικό πρόγραμμα. Τόσο οι γονείς όσο 

και οι μαθητές γνώριζαν ότι η δραστηριότητα αυτή είναι συλλογική. Αφορά το 

σχολείο και κατ’ επέκταση την εικόνα των μαθητών μας ως προς την διοργάνωση. 

Πολλές φορές τονίστηκε από τους διδάσκοντες ότι η συλλογικότητα της προσπάθειας 

υπερβαίνει το επίπεδο και του ατόμου αλλά και της σχολικής μονάδας και είναι ένα 

μικρό κομμάτι από το πάζλ της εικόνας που θα επιδείξει η χώρα μας στο διαγωνισμό. 

Επίσης τονίστηκε η ευνοϊκή συγκυρία της επιλογής του συγκεκριμένου σχολείου ως 

προς την ευκαιρία να συμμετάσχει στο σχετικό διαγωνισμό και κατ’ επέκταση και οι 

συγκεκριμένοι μαθητές σ’ αυτή τη συλλογική προσπάθεια. Ως τρίτο λόγο θα 

αναφέρουμε τον τρόπο ένταξης στο πρόγραμμα σπουδών. Η κατ’ αρχήν άδεια που 

ζητήθηκε από τον διευθυντή του σχολείου αλλά και από τον οικείο Σύμβουλο των 

Μαθηματικών ήταν για πέντε ώρες αφού εξηγήθηκαν επακριβώς οι λόγοι της 

παρέμβασης και διασφαλίστηκε ότι δεν επηρεάζει την πορεία του αναλυτικού 

προγράμματος καθώς επιμερίστηκε σε δύο ώρες από το μάθημα της άλγεβρας και 

τρεις ώρες από το μάθημα της γεωμετρίας. Οι υπόλοιπες ώρες για την ολοκλήρωση 

της παρέμβασης εντάχθηκαν στα πλαίσια των «δημιουργικών εργασιών» με 

αντικείμενο το ΄problem solving΄ καθώς υπήρχε ευχέρεια και ευελιξία από τους 

διδάσκοντες των τμημάτων να τις πραγματοποιήσουν οποτεδήποτε κατά τη διάρκεια 

της χρονιάς. Συνεπώς οι μαθητές είχαν τον επιπλέον χρόνο να ασχοληθούν με τα 

προβλήματα των ρεαλιστικών μαθηματικών και να παραδώσουν και τις αντίστοιχες 

εργασίες που προβλέπονται. 

Σημείο καμπής αποτέλεσε ο τρόπος διδασκαλίας. Η διδασκαλία μέσω επίλυσης 

προβλήματος θεωρήθηκε η ενδεδειγμένη. Βέβαια οι μαθητές δεν ανακάλυπταν τις 

έννοιες εξ’ ολοκλήρου αλλά μέσω της επίλυσης του προβλήματος ήρθαν σε επαφή με 

μια ρεαλιστική κατάσταση με τρόπο που να επαναανακαλύπτουν τις μαθηματικές 

έννοιες και κυρίως να αναπτύσσουν τις μαθηματικές τους ικανότητες εννοιολογικά 

και όχι διαδικαστικά. Ο Van de Walle (2005, σελ 57) αναφέρει ότι η επίλυση 

προβλημάτων διαμορφώνει στους μαθητές την πίστη ότι είναι ικανοί να κάνουν 

μαθηματικά και ότι καταλαβαίνουν τα μαθηματικά. 
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Η νέα τάση που αναπτύσσεται μέσω του PISA είναι η συνεργατική επίλυση 

προβλήματος. Κατά τους εμπνευστές η επίλυση των άγνωστων προβλημάτων από 

μόνη της είναι σημαντική αλλά στον σημερινό διασυνδεμένο κόσμο όλο και 

περισσότερο ζητείται από τους ανθρώπους να συνεργαστούν για να επιτύχουν τους 

στόχους τους τόσο στο χώρο εργασίας όσο και σε προσωπικό επίπεδο. Τα οφέλη της 

ομαδικής εργασίας είναι πολλαπλά διότι προσφέρει την δυνατότητα ανταλλαγής 

διαφορετικών απόψεων και εμπειριών και να υπάρξουν συνέργειες μεταξύ των μελών 

της ομάδας με αποτέλεσμα καλύτερες και πιο αποτελεσματικές λύσεις. Η συνεργασία 

μπορεί να είναι γεμάτη δυσκολίες διότι αφενός μπορεί τα καθήκοντα να μην 

χωριστούν αποτελεσματικά και αφετέρου να υπάρχουν διαπροσωπικές εντάσεις και 

κακή επικοινωνία μέσα στην ομάδα που δεν επιτρέπουν την πλήρη αξιοποίησή 

της.(OECD ζ & η, 2012 -2015) 

Η ευκαιρία που δόθηκε στους μαθητές ήταν να συναντήσουν καταστάσεις της 

πραγματικής ζωής και να κατανοήσουν και να λύσουν προβλήματα. Η επίλυση όμως 

των προβλημάτων ήταν απαραίτητο να  γίνει στο πλαίσιο μιας ομάδας και όχι 

μεμονωμένα για να αναπτυχθεί το ομαδικό τους πνεύμα και η συνεργασία μεταξύ 

τους. Για το λόγο αυτό προκειμένου να ενισχυθεί το ομαδικό πνεύμα η κάθε ομάδα 

που έφτανε στη λύση του προβλήματος έπρεπε να εκπαιδεύσει και τα μέλη που 

υστερούσαν ώστε να είναι έτοιμο το οποιοδήποτε μέλος της να παρουσιάσει την λύση. 

Επίσης κατά τη διάρκεια της αναζήτησης της λύσης κάθε μέλος της ομάδας θα έπρεπε 

να ενημερώνει τα υπόλοιπα μέλη για μια σκέψη ή στρατηγική και τον μοιράζεται με 

τα υπόλοιπα μέλη της ομάδας. Έτσι η ομάδα προχωράει ταυτόχρονα και 

παρακολουθεί την πορεία ο ένας του άλλου. Ο καταμερισμός των εργασιών στην 

επίλυση του προβλήματος δεν προκαθορίστηκε λόγω της σχετικά απλής φύσης που 

είχαν τα προβλήματα και μεγαλύτερη βαρύτητα έπαιξε ο καταιγισμός ιδεών στην 

αρχή του. 

 Το κλίμα μεταξύ των συναδέλφων εντός και εκτός της διαδικασίας 

Ενώ δεν επιβάλλεται από κάποιο πλαίσιο και δεν είναι επίσημα θεσμοθετημένο, 

δημιουργούνται στο σχολείο άτυπες κοινότητες πρακτικής. Αυτές λειτουργούν στη 

καθημερινότητα με την συνήθη ανταλλαγή απόψεων και υλικού αλλά και στη 

συνεδρίαση του συλλόγου διδασκόντων στην οποία γίνεται αποτίμηση των επιδόσεων 

και συμπεριφορών των τμημάτων όχι μόνο γενικά αλλά και ως γνωστικού τομέα. Οι 

άτυπες αυτές κοινότητες πρακτικής είναι ενσωματωμένες στην καθημερινή δράση του 

σχολείου και χρησιμοποιείται ως βάση για την λήψη αποφάσεων που αφορούν την 

εξέλιξη και βελτίωση της διδασκαλίας του μαθήματος. Θεωρείται λοιπόν δεδομένη η 

συνεργασία μεταξύ των διδασκόντων. Σε πολλά σχολεία επίσης, καθημερινά υπάρχει 

μια συνεχής ανατροφοδότηση μεταξύ των συναδέλφων μαθηματικών που αφορά τις 

συμπεριφορές μαθητών, τμημάτων αλλά και διδακτικού υλικού και δημιουργείται 

ενός βαθμού αλληλεπίδραση. Η  κοινότητα πρακτικής που προαναφέρθηκε με 

χαρακτηριστικό την άτυπη λειτουργία, την ολιγόλεπτη διάρκεια και την συχνή 

επανάληψή της αποτελεί υπό προϋποθέσεις σημαντική συνιστώσα για την ανάπτυξη 

του εκπαιδευτικού (Σακονίδης 2018). Στα πλαίσια αυτών των συζητήσεων 
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λειτούργησε και η παρούσα διδακτική παρέμβαση. Τα σχέδια μαθήματος ήταν ήδη 

έτοιμα για χρήση , το ίδιο και το υλικό και ο κάθε εκπαιδευτικός που έλαβε μέρος 

στην διδακτική παρέμβαση τα χρησιμοποίησε μέσα από την προσωπικότητά  του και 

με την προσωπική του σφραγίδα . Το εγχείρημα διαδόθηκε στο ειδικό κοινό των 

μαθηματικών μέσω γνωστού μαθηματικού blog που διαχειρίζεται συνάδελφος, το 

εγχείρημα διαδόθηκε και στο σύλλογο καθώς εκδηλώθηκε το ενδιαφέρον και από 

άλλες ειδικότητες να επαναλάβουν κάτι παρόμοιο για να προετοιμάσουν τους μαθητές 

στα γνωστικά αντικείμενα, το εγχείρημα έγινε και διαθεματικό καθώς συνάδελφος 

φυσικός ανέλαβε ένα από τα σχέδια μαθήματος που ήταν πολύ κοντά στη φυσική για 

να το διδάξει αφού προσκλήθηκε στο μεταξύ να παρακολουθήσει διδασκαλία στα 

προβλήματα των μαθηματικών. Υπήρξε κλίμα συνεργατισμού από τους συναδέλφους 

και άλλων ειδικοτήτων καθώς συνηγόρησαν στο να πραγματοποιηθούν οι αρχικές και 

τελικές δοκιμασίες στη διάρκεια του διδακτικού τους ωραρίου. 

 Η γνώμη των μαθητών για την διδακτική παρέμβαση 

Κατά τη διάρκεια των μαθημάτων έγιναν συζητήσεις για την εντύπωση που 

προκαλεί η όλη δραστηριότητα στους μαθητές καθώς και για πρακτικές που θα τους 

άρεσαν να εφαρμοστούν στο μέλλον. Η εντύπωσή τους ήταν πολύ  θετική καθώς 

ήρθαν σε επαφή με τα ρεαλιστικά μαθηματικά. Τους ενθουσίασαν απλά πράγματα 

όπως η χρήση αριθμομηχανών για τις πράξεις. Οι χαμηλότερης βαθμολογίας μαθητές 

θεώρησαν ότι ωφελήθηκαν από το γεγονός ότι μπορούσαν να συμμετέχουν πιο ενεργά 

στην μαθησιακή διαδικασία και να παρακολουθούν τις εξελίξεις κατά τη διάρκεια της 

επίλυσης κάποιου προβλήματος. Οι μέτριοι μαθητές αύξησαν την αυτοπεποίθησή τους 

καθώς ένιωσαν ότι με την μικρή βοήθεια που έπαιρναν από τη δράση της ομάδας 

μπορούσαν να λειτουργούν καλύτερα. Οι μαθητές που υπερτερούσαν στην επίλυση 

προβλήματος ασχολούνταν κατά τη διάρκεια της επίλυσης και με τους ασθενέστερους 

προκειμένου να ενισχύσουν το προφίλ της ομάδας διότι το οποιοδήποτε μέλος ήταν 

υποψήφιο να κληθεί να παρουσιάσει τη λύση και να ανεβάσει την εικόνα της ομάδας 

στους υπόλοιπους συμμαθητές. Ατομικές συμπεριφορές και διάθεση για 

διαφοροποίηση δεν παρατηρήθηκαν παρά μεμονωμένα και πρόσκαιρα. Όπου αυτή 

παρατηρήθηκε ήταν από το γεγονός ότι κάποιοι μαθητές θεώρησαν ότι δεν είχαν 

αρκετή φωνή και συνεισφορά στην ομάδα ούτε και ήταν πρωταγωνιστές και αυτό 

τους έκανε να νιώθουν πιο άβολα. Θα πρέπει επίσης να λάβουμε υπόψη ότι οι μαθητές 

των σχολείων μας δεν έχουν επαρκή εκπαίδευση στην ομαδική εργασία. Αυτό ήταν 

ένα σημείο που απαιτούσε την υψηλή εγρήγορση του διδάσκοντα προκειμένου η 

ομάδα να μένει στο πρόβλημα και να μην αλλάζει θεματολογία με αφορμή την 

ελευθερία της συναναστροφής.  

Στο γνωστικό κομμάτι παρατηρήθηκε ότι πολλοί από τους μαθητές είχαν να 

συναντήσουν προβλήματα από το δημοτικό. Επίσης είχαν να χρησιμοποιήσουν 

στοιχεία από τον κύκλο (περίμετρος-εμβαδόν- τόξο) από το δημοτικό όπως επίσης και 

να διαχειριστούν προβλήματα του χρόνου. Στον αντίποδα παρουσιάστηκαν σε 

ορισμένα από τα προβλήματα ευρηματικές λύσεις που δεν είχαν φανταστεί οι 
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διδάσκοντες που ενεπλάκησαν στην διδακτική παρέμβαση και που τους εξέπληξαν 

ευχάριστα. 

Σε γενικές  γραμμές η διαδικασία της διδακτικής παρέμβασης εκτός από απόκτηση 

γνώσεων χρησιμοποιήθηκε και για επικοινωνία μεταξύ των συμμαθητών και για 

αφορμή για συζητήσεις. Άλλωστε η μάθηση των Μαθηματικών δεν θεωρείται απλά 

διαδικασία απόκτησης γνώσεων αλλά επικοινωνία και  συμμετοχή σε μια κοινότητα 

με συγκεκριμένα μαθηματικά χαρακτηριστικά και μαθηματικές πρακτικές λόγου . 

(Κολέζα, 2009). 

Οι μαθητές είχαν χρόνια να ασχοληθούν με προβλήματα και πολλοί από αυτούς 

θυμήθηκαν την τελευταία φορά που ασχολήθηκαν όταν ήταν στην α΄θμια εκπαίδευση. 

Από τους μαθητές ζητήθηκε να αναπτύξουν τις δυνατότητές τους για  

αποτελεσματικές στρατηγικές, αναζήτηση κανονικοτήτων και εναλλακτικών 

προσεγγίσεων καθώς και αναπαράσταση με μαθηματικό τρόπο καταστάσεων της 

πραγματικής ζωής. Οι ζητούμενες δεξιότητες και επεξεργασίες θεωρούνται 

σημαντικές για την επαγγελματική και κοινωνική ζωή , για την ανάπτυξη της 

εμπιστοσύνης στις μαθηματικές τους ικανότητες  καθώς και για την ανάπτυξη της  

δημιουργικότητάς  των μαθητών μέσα από τα μαθηματικά. (Σακονίδης, 2007). 

4.2  Ευθεία ελαχίστων τετραγώνων (Regression) 

Α) Απλή γραμμική παλινδρόμηση για την πειραματική ομάδα 

Θα επιχειρήσουμε να εφαρμόσουμε ένα μοντέλο απλής παλινδρόμησης με σκοπό 

να απεικονίσουμε την τάση που έχει δημιουργήσει η διδακτική παρέμβαση στην 

πειραματική ομάδα. 

Το διάγραμμα σκέδασης που ακολουθεί ανάμεσα στο pretest και post-test δίνει 

ισχυρές ενδείξεις για την δυνατότητα της δημιουργίας ενός τέτοιου γραμμικού 

μοντέλου. 
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Σχήμα 26. Διάγραμμα σκέδασης ανάμεσα στο pretest και post-test. 

 

Επόμενο βήμα είναι να ελέγξουμε την κανονικότητα των βαθμολογιών. Στο pretest 

η ομάδα ελέγχου έχει ήδη ελεγχθεί ως προς την κανονικότητα οπότε μένει να ελεγχθεί 

η πειραματική ομάδα ως προς την κανονικότητα στο post-test. 

  
Σχήμα 27.  Έλεγχος κανονικότητας στο post-test για την πειραματική ομάδα 

 

 

Πίνακας  42 

Μοντέλο παλινδρόμησης pretest & post-test 
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Ο πίνακας συσχέτισης 
μας προσφέρει 
επιπλέον ενδείξεις ότι 
το γραμμικό μοντέλο 
θα είναι καλά 
προσαρμοσμένο. Όμως 
υπάρχει περίπτωση να  
επηρεάζεται από τις 
ακραίες τιμές  
(Μπατσίδης, 2014, σ. 
192) 
 

 

Ο συντελεστής R2 
προσδιορίζει το 
ποσοστό 
μεταβλητότητας της 
εξαρτημένης 
μεταβλητής. 
 

 

Ο έλεγχος της 
υπόθεσης 
ότι δεν υπάρχει 
γραμμική 
παλινδρόμηση 
απορρίπτεται 
(F=178,15, Sig.<0,05) 
 

* Ο συντελεστής σημαντικότητας (Sig. ,003<0,05) υποδεικνύει ότι στο 
γραμμικό μοντέλο πρέπει να συμπεριλαμβάνεται η σταθερά βο 

Ο πίνακας μας δίνει 
τους συντελεστές της 
γραμμικής 
παλινδρόμησης με 
σταθερά βο=2,57  και 
συντελεστή του pretest 
το β1=0,95  
 
 

ΕΚΤΙΜΗΣΗΒΑΘΜΟΥposttest  =  2,57 + 0,94*ΒΑΘΜΟΣpretest  

 

Το μοντέλο της παλινδρόμησης έχει το χαρακτηριστικό ότι μπορεί να εκτιμήσει 

την πρόοδο του μαθητή κατά τη διάρκεια μιας διδακτικής παρέμβασης όπως αυτή που 

έχουμε περιγράψει σε προηγούμενες ενότητες. Για να είναι αξιόπιστο θα πρέπει 

επιπρόσθετα να ικανοποιηθούν ορισμένες συνθήκες όπως είναι: 

α) Η κανονικότητα των σφαλμάτων (residuals) 
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(Sig. 0,814 >0,05 άρα δεν απορρίπτεται η μηδενική 
υπόθεση ότι τα σφάλματα κατανέμονται κανονικά) 

Σχήμα 28.  Έλεγχος κανονικότητας σφαλμάτων  

β) Αναζήτηση ακραίων τιμών. Κάνουμε γράφημα σκέδασης (scatter plot) με και 

βάζουμε στον οριζόντιο άξονα τις  μη-τυποποιημένες εκτιμώμενες τιμές 

(Unstantarized predicted values, PRE1), και στον κατακόρυφο τα και 

μαθηματικοποιημένα υπόλοιπα( Studentizes residuals, SRE1) 

 
Σχήμα 29.  Αναζήτηση ακραίων τιμών στο μοντέλο παλινδρόμησης  

 

Διαπιστώνουμε ότι δεν υπάρχει κάποια ακραία τιμή. Το αν μια ακραία τιμή 

επηρεάζει το μοντέλο μπορεί να διαπιστωθεί και με το Cook’s distance που αν 

υπερβαίνει το 1 προβληματίζει. Τις τιμές αυτές τις δίνει σε ξεχωριστή στήλη (COO1) 

το spss. 

 
γ) Έλεγχος αυτοσυσχέτισης. 
 
Γίνεται για να διαπιστώσουμε ότι δεν υπάρχει συσχέτιση των σφαλμάτων και δεν 

μεταφέρεται το ένα σφάλμα στην επόμενη φάση. Ένας τρόπος ελέγχου είναι o Darbin 
Watson που πέρα από τους ειδικούς πίνακες που έχει ένας εμπειρικός κανόνας είναι 
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να παίρνει τιμές από 1 έως 3. Ο δείκτης προκύπτει D-W = 1,614 και βρίσκεται σε 
καλό επίπεδο. (Παράρτημα 16) 

 

δ) γενικός έλεγχος της ορθότητας του μοντέλου 

 

Ένας οπτικός έλεγχος γίνεται με την γραφική παράσταση των υπολοίπων 

(Unstandarized residuals) στον κατακόρυφο άξονα και την ανεξάρτητη μεταβλητή 

στον οριζόντιο άξονα. Δεν πρέπει να δούμε κάποιο συγκεκριμένο μοτίβο. Αφού αν 

από το Save πάρουμε τα Unstandarized residuals (RES_1)  Graphs>Regrassion 

Variable Plots.  

 
Σχήμα 30.  Οπτικός έλεγχος ορθότητας του μοντέλου παλινδρόμησης  

 
Με το συγκεκριμένο μοντέλο όπως προαναφέρθηκε μπορεί να ερμηνευτεί το 70% 

περίπου της διασποράς της εξαρτημένης μεταβλητής.(R2 = 0,71). To ανερμήνευτο 

κομμάτι μπορεί να αναζητηθεί σε άλλες μεταβλητές που θα ήταν καλό να διερευνηθεί 

ποιες είναι. Πάντως το φύλο δεν είναι κάποια από αυτές διότι εισάγοντας την 

ψευδομεταβλητή του φύλου (dummy variable) το στατιστικό πακέτο δεν θεώρησε 

σημαντικό να την συμπεριλάβει στο μοντέλο. (dummyMIDENtaagoria: t =  ,599, Sig. 

= ,599, περισσότερα στο Παράρτημα 17) 

 

Β) Ιεραρχική παλινδρόμηση για το σύνολο του δείγματος 

Επιχειρήσαμε συμπληρωματικά να αξιολογήσουμε την επίδραση της διδακτικής 

παρέμβασης  για το σύνολο των μαθητών ( πειραματική ομάδα και ομάδα ελέγχου). 

Γι’ αυτό το λόγο δημιουργήσαμε μια ιεραρχική μορφή παλινδρόμησης που έγινε 

σε διάφορα βήματα (steps). Για το τελευταίο βήμα δημιουργήθηκε η ψευδομεταβλητή 

Var0001 για την συμμετοχή ή όχι των μαθητών στην διδακτική παρέμβαση.  
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Τα προβλεπτικά σενάρια που δημιουργήθηκαν είναι δύο. Στο 1ο σενάριο θα 

προβλέψουμε το post-test θεωρώντας ως ανεξάρτητες μεταβλητές το pre-test, την 

σχολική βαθμολογία και την ψευδομεταβλητή Var0001. Στο 2ο σενάριο θα 

προβλέψουμε το δευτερεύων τεστ που δόθηκε στο σύνολο των μαθητών ένα μήνα 

μετά.  

Τα αποτελέσματα που προέκυψαν είναι τα παρακάτω για το 1ο σενάριο: 

 

Πίνακας 43 

Μεταβλητές που εισήχθησαν/ απορρίφθηκαν με το 1ο Ιεραρχικό μοντέλο 

Model 

Μεταβλητές που 

εισήχθησαν 

Μεταβλητές που 

απορρίφθηκαν Mέθοδος 

1 
mesosorosoloi, 

pretestOLOIclpeirb 
. Enter 

2 VAR00001b . Enter 

a. Εξαρτημένη μεταβλητή: clpeirOLOIposttest 

b. Όλες οι προτεινόμενες μεταβλητές εισήχθησαν 

 

Πίνακας 44 

Ο συντελεστής προσδιορισμού R2 για το 1ο Ιεραρχικό μοντέλο 

Model R Συντελεστής R2       Tυπικό Σφάλμα 

1 ,866a ,749 2,56872 

2 ,872b ,760 2,52038 

 

Περισσότερα στοιχεία για το μοντέλο υπάρχουν και στους πίνακες του 

Παραρτήματος 12. 

Με την ιεραρχική παλινδρόμηση δημιουργήθηκαν δύο μοντέλα με στοιχεία που 

αποδίδονται στους παραπάνω πίνακες. Η μόνη διαφορά που έχουν είναι η συμμετοχή 

της ψευδομεταβλητής Var0001 που αφορά ή όχι την συμμετοχή ενός μαθητή στην 

πειραματική ομάδα ή στην ομάδα ελέγχου. Ο δείκτης R2 δηλώνει το ποσοστό 

εξήγησης της συνολικής διασποράς της εξαρτημένης μεταβλητής από το σύνολο των 

ανεξάρτητων μεταβλητών που συμμετέχουν στο κάθε μοντέλο. Παρατηρούμε ότι η 

διαφορά των R2 που επισημαίνονται με κόκκινο χρώμα είναι ΔR2 = 0,760-

0,749=0,011. Από την παραπάνω διαφορά προκύπτει ότι η παρέμβαση συνεισφέρει 

κατά ένα μικρό θετικό ποσοστό στη συνολική εκτίμηση του μοντέλου που αφορά το 



104 

 

σύνολο των μαθητών και είναι απόρροια αντίστοιχα μικρού μεγέθους διδακτικής 

παρέμβασης. Θα ήταν εξαιρετικά ενδιαφέρον αν η παρέμβαση είχε την δυνατότητα να 

συνεχιστεί σε βάθος χρόνου. Κατ’ επέκταση ο κύριος προβλεπτικός παράγοντας για 

την απόδοση του μαθητή στο post-test είναι ίδια η αξία (value) του μαθητή που 

αποδόθηκε με το pre-test και με την σχολική του επίδοση. 

Στο 2ο σενάριο  δημιουργήσουμε ένα ιεραρχικό μοντέλο για την εκτίμηση της 

βαθμολογίας του δευτερεύοντος εργαλείου προκειμένου να εξετάσουμε την 

συνεισφορά της παρέμβασης. Στους παρακάτω πίνακες παρατηρούμε την σταδιακή 

εμπλοκή των ανεξάρτητων μεταβλητών pre-test, post-test, σχολικής επίδοσης και στο 

τέλος την επίδραση της διδακτικής παρέμβασης στην δημιουργία του μοντέλου. Από 

τις διαφορές των R2 προκύπτει ότι η συνεισφορά της διδακτικής παρέμβασης 

διαμορφώνεται στο 0,530-0,508=0,022 (2,2%). 

 

Πίνακας 45 

Μεταβλητές που εισήχθησαν/ απορρίφθηκαν με το2ο Ιεραρχικό μοντέλο 

Model Εισαχθείσες μεταβλητές 

Απορριφθείσες 

μεταβλητές Μέθοδος 

1 pretestOLOIclpeirb . Enter 

2 mesosorosoloib . Enter 

3 clpeirOLOIposttestb . Enter 

4 VAR00001b . Enter 

a. Εξαρτημένη μεταβλητή: clpeir2oergaleioOLOI 

b. Όλες οι προτεινόμενες μεταβλητές εισήχθησαν. 

 
 

Πίνακας 46 

Ο συντελεστής προσδιορισμού R2 για το2ο Ιεραρχικό μοντέλο 

Model    Συντελεστής       R2 Τυπικό σφάλμα 

1 ,397 1,92336 

2 ,458 1,83193 

3 ,508 1,75294 

4 ,530 1,71999 

 
Περισσότερα στοιχεία για το συγκεκριμένο μοντέλο παλινδρόμησης υπάρχουν και 

στους πίνακες του παραρτήματος 13. 
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4.3  Τα στατιστικά των ερευνητικών ερωτημάτων 

4.3.1 Στατιστικά αποτελέσματα για την παρέμβαση 

Το 1ο ερευνητικό ερώτημα αναφέρεται στο αν μπορεί μια διδακτική παρέμβαση 

να διαφοροποιήσει την βαθμολογική επίδοση των μαθητών στα προβλήματα τύπου 

PISA. 

 Για αυτό το λόγο θα πάρουμε κατ’ αρχήν τις διαφορές των σκορ που πέτυχαν οι δύο 

ομάδες μαθητών ανάμεσα στο pre-test (1o test) και στο post-test (2o test). 

Σχηματίζουμε έτσι δύο καινούριες μεταβλητές την diffpeir και diffcl. Εξετάζουμε την 

κανονικότητα των μεταβλητών. Όπως προκύπτει από τον παρακάτω πίνακα οι δύο 

μεταβλητές δεν ακολουθούν την κανονική κατανομή.Παρόλα αυτά επειδή οι δύο 

ομάδες έχουν πληθυσμό αρκετά μεγαλύτερο του 30 και με βάση την βιβλιογραφία θα 

εφαρμόσουμε το παραμετρικό t-test αντί του μη-παραμετρικού Mann & Whitney, 

λόγω της επίδρασης του Κεντρικού Οριακού Θεωρήματος. 

Τα αποτελέσματα του t-test παρουσιάζονται με λεπτομέρεια στο Παράρτημα 18. 

Από την ερμηνεία των πινάκων προκύπτει ότι οι διαφορές ανάμεσα στην πειραματική 

ομάδα και στην ομάδα ελέγχου έχουν στατιστική σημαντικότητα, t(122)= -3,24, p = 

,02. Θα πρέπει να διευκρινιστεί ότι αν το t-test γίνονταν με επίπεδο στατιστικής 

σημαντικότητας 1% τα αποτελέσματα δεν θα προέκυπταν στατιστικά σημαντικά. 

Αυτή η οπτική δείχνει και την σχετικοποίηση των αποτελεσμάτων όσων αφορά την 

στατιστική σημαντικότητα. Γι’ αυτό το λόγο θα δώσουμε και το effect size του 

αποτελέσματος το οποίο χρησιμοποιείται στις ανθρωπιστικές επιστήμες και στην 

μεταανάλυση. O αριθμός των υποθέσεων (cases) αναφέρεται στην ολιγομελέστερη 

ομάδα και είναι ο αριθμός των μαθητών που πρέπει να γράψουν υψηλότερη 

βαθμολογία πάνω από το όριο του τυπικού σφάλματος προκειμένου να ανατραπούν τα 

αποτελέσματα του effect size. 

Πίνακας 47 

       Effect size για πειραματική ομάδα και ομάδα ελέγχου στο κύριο εργαλείο 

Μεταβλητή Ν Μέσος 
Όρος 

Τυπ.Αποκλ. Ελάχιστο Μέγιστο Τυπ. Σφάλμα 

clpretest 50 11,16 4,55515 
 

3,00 
 
    20,00 4,55515 

clposttest 50 11,56 4,91213 
 

4,00 
 

21,00 4,91213 

peirpretest 74 10,73 4,70877 
 

3,00 
 

22,00 4,70877 

peirposttest 74 12,65 5,24321 
 

3,00 
 

23,00 5,24321 

Choen’s d:  0,327 
G Hengen’s:  0,325 
Αριθμός υποθέσεων(cases) για ανατροπή του αποτελέσματος ¨16 
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Από τον πίνακα των αποτελεσμάτων προκύπτει  ένα μέτριας έντασης effect size 

σύμφωνα με την κλίμακα που προσδιόρισε ο Cohen αλλά που θεωρείται στη 

βιβλιογραφία αρκετά σημαντικό. Aν θέλαμε να το ποσοτικοποιήσουμε θα λέγαμε ότι 

για να προέλθει ανατροπή του αποτελέσματος θα πρέπει 16 μαθητές από την ομάδα 

ελέγχου να γράψουν βαθμό μεγαλύτερο από το όριο του τυπικού σφάλματος για να 

ανατραπεί το αποτέλεσμα που προέκυψε. Η γεωμετρική ερμηνεία αυτού του 

αποτελέσματος είναι ότι καθώς αυξήθηκε η βαθμολογία της πειραματικής ομάδας η 

κατανομής της  μετακινήθηκε προς τα δεξιά με αποτέλεσμα να υπάρχει ένα ποσοστό  

μη-επικάλυψης (non-overlap) σε σχέση με την ομάδα ελέγχου (ή την αρχική της 

θέση). Για d=0,33 αυτό ανέρχεται σε ποσοστό 21,3% περίπου (Becker, 2108) 

https://www.uccs.edu/lbecker/effect-size.  

 

 
Σχήμα 31. Η μετατόπιση της κατανομής λόγω διδασκαλίας και το ποσοστό non-

overlap από το effect size. 

4.3.2 Στατιστικά αποτελέσματα για το χρονικό βάθος των 

αποτελεσμάτων 

Το 2ο ερευνητικό ερώτημα εξετάζει την χρονική βιωσιμότητα στην βαθμολογική 

διαφοροποίηση που παρατηρήθηκε από την διδακτική παρέμβαση. Συγκεκριμένα, 

εξετάζει αν θα διατηρηθεί η διαφορά ανάμεσα σε πειραματική ομάδα και ομάδα 

ελέγχου ένα μήνα μετά την διδακτική παρέμβαση χωρίς να μεσολαβήσει κάποιου 

άλλου είδους διδασκαλία ή αναφορά στο PISA. Το εργαλείο ήταν μικρότερο από το 

κύριο εργαλείο της έρευνας για να μην κουράσει τους μαθητές και η διάρκεια 

εξέτασής του ήταν μία ώρα. Οι τίτλοι των items καθώς και οι επιδόσεις των δύο 

ομάδων παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα. Λεπτομέρειες από τις εκφωνήσεις 

και ραβδογράμματα για τις δύο ομάδες περιέχονται στο παράρτημα 4.  

Πίνακας 48 

 Ποσοστά επιτυχίας στα items του δευτερεύοντος εργαλείου ανάμεσα σε πειραματική 

ομάδα (peir) και ομάδα ελέγχου (cl). 

Α/Α  
ΤΙΤΛΟΣ ΤΟΥ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΥ 

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ 
ΣΥΝΤΟΜΟ-
ΓΡΑΦΙΑ 

2o 
ergaleio 
peir 

2o 
ergalei
o cl 

diff 
 peir-cl 

1 ΟΔΗΓΗΣΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ 1 A1 93% 84% 9% 

https://www.uccs.edu/lbecker/effect-size
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2 ΟΔΗΓΗΣΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ 2 A2 95% 78% 17% 
3 ΟΔΗΓΗΣΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ 3 A3 24% 16% 8% 
4 ΥΨΟΣ 1 Y1 66% 54% 12% 
5 ΥΨΟΣ 2 Y2 31% 14% 17% 
6 ΥΨΟΣ 3 Y3 35% 40% -5% 
7 ΦΤΙΑΧΝΟΝΤΑΣ ΕΝΑ ΒΙΒΛΙΑΡΑΚΙ B 66% 58% 8% 
8 ΠΟΔΗΛΑΤΑ 1 P1 68% 46% 22% 
9 ΠΟΔΗΛΑΤΑ 2 P2 64% 64% 0% 
10 ΠΟΔΗΛΑΤΑ 3 P3 16% 10% 6% 
11 ΒΛΕΠΟΝΤΑΣ ΤΟΝ ΠΥΡΓΟ  T1 49% 34% 15% 
                                                             ΜΕΣΟΙ ΟΡΟΙ 55% 45% 10% 

Όπως και στον προηγούμενο έλεγχο πήραμε τις διαφορές ανάμεσα στο αρχικό τεστ 

(pretest) και στο δευτερεύον εργαλείο (2ο εργαλείο) και για την πειραματική ομάδα 

και για την ομάδα ελέγχου. Τα δύο εργαλεία έχουν διαφορετικό αριθμό από items και 

γι’ αυτό το λόγο έγινε κανονικοποίηση (normalization) των δεδομένων. Οι διαφορές 

των δύο ομάδων ελέγχθηκαν ως προς την κανονικότητα απ΄όπου προκύπτει ότι 

ακολουθούν κανονική κατανομή. 

 

  

Σχήμα 32. Oι διαφορές μεταξύ pretest και δευτερεύοντος εργαλείου ακολουθούν 

κανονική κατανομή. Τα δεδομένα έχουν κανονικοποιηθεί (normalization) 

Τα αποτελέσματα του t-test παρουσιάζονται με λεπτομέρεια στο παράρτημα 19.  
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Από την ερμηνεία των σχετικών πινάκων του test προκύπτει ότι οι διαφορές 

ανάμεσα στην πειραματική ομάδα και στην ομάδα ελέγχου έχουν στατιστική 

σημαντικότητα με t(122) = -3,55, p = ,01.  Στο effect size  η διαφορά που 

δημιουργήθηκε ανάμεσα στις δύο ομάδες δείχνει ότι παγιώνεται και εξακολουθεί να 

διατηρείται σε μέτρια επίπεδα . 

Πίνακας 49 

Effect size ανάμεσα σε pretest & δευτερεύων εργαλείο 

Μεταβλητή Ν Μέσος 
Όρος 

Τυπ. 
Αποκλ. 

Ελάχισ
το 

Μέγιστ
ο 

Τυπ. 
Σφάλμα 

clpretest 
50 11,16 4,55515 

 
3,00 

 
20,00 4,55515 

cl2ο εργαλείο 50 4,98 2,31667 0,00 10,00 0,32763 

peirpretest 
74 10,73 4,70877 

 
3,00 

 
22,00 4,70877 

peir2o ergaleio 74 6,07 2,48464 1,00 11,00 0,28883 
Choen’s d*:  0,410 
G Hengen’s*:  0,407 
Αριθμός υποθέσεων(cases) για ανατροπή του αποτελέσματος 21 
* Λαμβάνοντας υπόψη τις τυπικές αποκλίσεις pretest & του 2ου εργαλείου λόγω 
των διαφορών τους στα items 

 

Για την εξαγωγή των προηγούμενων συμπερασμάτων βασιστήκαμε στις 

τυποποιημένες διαφορές ανάμεσα στο pretest και στο δευτερεύων εργαλείο. Όμως,  

ακόμη και χωρίς να λάβουμε υπόψη το pretest η στατιστική διαφορά ανάμεσα στην 

πειραματική ομάδα και στην ομάδα ελέγχου είναι σημαντική με t(122) =  -2,46, 

p=,015.. 

Όπως πράξαμε παραπάνω για την πορεία της επίδοσης αγοριών και κοριτσιών θα 

κάνουμε κι εδώ έναν αντίστοιχο σχολιασμό για την παράλληλη πορεία της 

πειραματικής ομάδας και της ομάδας ελέγχου ανάμεσα στα τεστ. Στον παρακάτω 

πίνακα παρατηρούμε ότι αρχικά στο pretest η ομάδα ελέγχου (cl group) εμφανίζεται 

να υπερέχει κατά ένα ασθενές effect size. Ποσοτικοποιώντας αυτή τη διαφορά θα 

λέγαμε ότι αρκούν 5 άτομα από την ομάδα ελέγχου να γράψουν χαμηλότερα από τα 

όρια του τυπικού σφάλματος για να εκμηδενιστεί το Effect Size (E.S). Στο posttest η 

διαφορά έχει ήδη διαμορφωθεί υπέρ της πειραματικής ομάδας και το Ε.S κινείται προς 

μέτρια επίπεδα με τιμή -0,21 (το αρνητικό πρόσημο φανερώνει ότι έχει αλλάξει υπέρ 

της πειραματικής ομάδας). Για την ανατροπή του αποτελέσματος θα πρέπει περίπου 

11 άτομα  στην  ομάδα ελέγχου να γράψουν πάνω από τα όρια του τυπικού 

σφάλματος. Στο τρίτο τεστ με το δευτερεύων εργαλείο το E.S. παραμένει στα όρια της 

μέτριας έντασης αλλά στο άνω άκρο. Οι μαθητές (cases) που χρειάζονται στην ομάδα 

ελέγχου για να γράψουν πάνω από τα όρια του τυπικού σφάλματος και να μηδενίσουν 

το E.S. γίνονται πλέον 22. Η σταθερή ανοδική πορεία του E.S. υπέρ της πειραματικής 
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ομάδας ενισχύει την αντίληψη ότι τα αποτελέσματα της διδακτικής παρέμβασης δεν 

ήταν προσωρινά αλλά κράτησαν σε βάθος χρόνου. 

Πίνακας 50  

 Η διαμόρφωση του Effect Size στα τρία τεστ (pretest-post test-δευτερεύων εργαλείο) 

                    

E.S.  Mcl Mpeir SDcl SDpeir Ncl Npeir SDpool Cohen's d cases* 

pretest 11,16 10,73 4,56 4,71 50 74 4,65 0,09 4,63 

posttest 11,56 12,65 4,91 5,24 50 74 5,11 -0,21 -10,66 

2oεργαλείο 4,98 6,07 2,32 2,48 50 74 2,42 -0,45 -22,53 

                    

4.3.3 Στατιστικά αποτελέσματα για τις διαφορές των φύλων 

Το 3ο  ερευνητικό ερώτημα αφορά στο αν υφίσταται βαθμολογική διαφοροποίηση 

ανάμεσα στα δύο φύλα. 

Τα στοιχεία της περιγραφικής στατιστικής αφορούν το σύνολο των μαθητών που 

έλαβαν μέρος στο pretest. 

Πίνακας 51 

Περιγραφική στατιστική για τις επιδόσεις των δύο φύλων στο pre-test 

    Πλήθος Minimum Maximum Μέση τιμή 

Τυπ. 

σφάλμα 

Τυπική 

απόκλιση 

Βαθμοί 124 3,00 22,00 10,9032 ,41611 4,63360 

Βαθμοί αγοριών 58 3,00 20,00 12,2241 ,58051 4,42101 

Βαθμοί κοριτσιών 66 3,00 22,00 9,7424 ,55818 4,53469 

 

Από τον παραπάνω πίνακα φαίνεται ότι η βαθμολογία των αγοριών είναι περίπου 

2,5μονάδες στις 26 κατά μέσο όρο υψηλότερες από των κοριτσιών. 

Επειδή ο πληθυσμός δεν ακολουθεί κανονική κατανομή (Κ-S (124) = 0,135, p< 

,001), θα εξετάσουμε τη στατιστική σημαντικότητα με το μη παραμετρικό τεστ Μann 

& Whitney. 
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Πίνακας 52 

 Έλεγχος κανονικότητας για αγόρια-κορίτσια στο pretest 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test vathmoi 

N 124 

Normal Parametersa,b Mean 10,9032 

Std. Deviation 4,63360 

Most Extreme Differences Absolute ,135 

Positive ,135 

Negative -,070 

Test Statistic ,135 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,000c 
 

  

Τα αποτελέσματα του μη-παραμετρικού τεστ δείχνουν ότι η διαφορά μεταξύ των 

δύο φύλων είναι στατιστικά σημαντική και φαίνονται στον παρακάτω πίνακα: 

 

Πίνακας  53 

Mann-Whitney U για τη διαφορά ανάμεσα στα δύο φύλα στο pretest 

 

                                             Ranks 

 fylo N Mean 

Rank 

Sum of 

Ranks 

Βαθμοί 1(αγόρι) 58 73,42 4258,50 

2(κορίτσι) 66 52,90 3491,50 

Total 124   

 
 

 

Test Statisticsa 

 Βαθμοί 

Mann-Whitney U 1280,500 

Wilcoxon W 3491,500 

Z -3,182 

Asymp. Sig. (2-

tailed) 
,001 

a. Grouping Variable: fylo 
 

Αναρωτηθήκαμε αν αυτή η διαφορά έχει ρίζες στη σχολική επίδοση και γι’ αυτό 

χρησιμοποιήσαμε τα αντίστοιχα στοιχεία από τις σχολικές εξετάσεις (μέσοι όροι 

άλγεβρας και γεωμετρίας). Τα στοιχεία φαίνονται παρακάτω και επιβεβαιώνουν ότι 

δεν υπάρχει στατιστική διαφορά στις σχολικές βαθμολογίες ανάμεσα στα δύο φύλα 

παρά μόνο στο PISA. 

Πίνακας 54 

 Mann-Whitney U για τη διαφορά ανάμεσα στα δύο φύλα  στη σχολική επίδοση 

 

Descriptive Statistics 

 

N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

Statistic Statistic Statistic Statistic Std. Error Statistic 
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 Βαθμοί σχολείου 124 1,50 20,00 11,1044 ,52740 5,87283 

Βαθμοί σχολείο αγόρια 58 1,50 20,00 11,1741 ,80123 6,10200 

Βαθμοί σχολείο κορίτσια 66 1,50 20,00 11,0432 ,70287 5,71018 
 

Test Statisticsa 

 Βαθμοί σχολείου 

Mann-Whitney U 1900,500 

Wilcoxon W 4111,500 

Z -,068 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,946 

a. Grouping Variable: fylosxoleio 
 

Αναρωτηθήκαμε επίσης αν η διαφορά στη βαθμολογία των δύο φύλων θα 

παραμείνει μετά την διδακτική παρέμβαση και θα γίνει αφορμή να εξαλειφθεί η 

διαφορά ανάμεσα στα δύο φύλα.  Στο post-test η διαφορά παρέμεινε στατιστικά 

σημαντική όπως φαίνεται από το t-test που πραγματοποιήθηκε : 

 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 
 

  clpeirOLOIposttest 

N 124 

Normal 
Parameters(a,b) 

Mean 12,2419 

Std. 
Deviation 

5,08684 

Most Extreme 
Differences 

Absolute ,112 

Positive ,112 

Negative -,060 

Kolmogorov-Smirnov Z 1,251 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,087 

a  Test distribution is Normal. 
b  Calculated from data. 

 

Σχήμα 33.  Κανονικότητα post-test με χρήση του SPSS 13 για την βαθμολογία 

αγόρια-κορίτσια 

 

Πίνακας 54 

 Το στατιστικό t-test για το post-test. H διαφορά των δύο φύλων παραμένει 
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Συνεχίζοντας την έρευνα για την διαφορά των δύο φύλων θα εξετάσουμε το 

σύνολο των μαθητών ως προς την επίδοσή τους στο 2ο εργαλείο. Το δευτερεύον 

εργαλείο είναι η τρίτη στη σειρά γραπτή εξέταση με θέματα του PISA. Το ειδικό 

ζητούμενο είναι αν η διαφορά των δύο φύλων έχει την τάση για μείωση. Τα 

αποτελέσματα δίνονται στους παρακάτω πίνακες: 

 

 
 Σχήμα 33.   Κανονικότητα του δευτερεύοντος εργαλείου. 

Το t-test που ακολουθεί παραπάνω δείχνει ότι η στατιστική σημαντικότητα της 

διαφοράς δεν υφίσταται. Μια εικασία που μπορούμε να διατυπώσουμε γι’ αυτή την 

εξέλιξη είναι ότι ακόμη και στην ομάδα ελέγχου μετά από τρεις γραπτές εξετάσεις που 

κράτησαν συνολικά 5 ώρες και στην πειραματική ομάδα που κράτησε 15-17 ώρες, 

υπάρχει ενδεχόμενα μια εξοικείωση και των δύο φύλων με το ύφος των θεμάτων του 

PISA έτσι ώστε να μην εμφανίζεται μια στατιστικά σημαντική διαφορά. 

 

Πίνακας 55.   

Στατιστικό t-test για την διαφορά επίδοσης ανάμεσα στα δύο φύλα μόνο στο 

δευτερεύων εργαλείο (peir-cl) 
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Θα παρακολουθήσουμε την πορεία του effect size ανάμεσα στα δύο φύλα σε 

πειραματική ομάδα, ομάδα ελέγχου αλλά και για τις δύο ομάδες συνολικά. Να 

θυμίσουμε ότι με τον όρο “cases” εννοούμε τον αριθμό των αγοριών (ολιγομελέστερη 

ομάδα) που πρέπει να γράψουν καλύτερα ή χειρότερα κατά μια τυπική απόκλιση για 

να εκμηδενιστεί το αποτέλεσμα του effect size. 

Πίνακας 56 

Effect size ανάμεσα στα δύο φύλα σε pretest-posttest και δευτερεύον εργαλείο 

 

Μέση 
τιμή 
αγόρια 

Μέση 
τιμή 
κορίτσια 

Τυπική 
απόκλιση 
αγόρια 

Τυπική 
απόκλιση 
κορίτσια 

Αριθμός 
αγοριών 

Αριθμός 
κοριτσιών 

     Magoria Mkoritstia SDagoria SDkoritsia Nagoria Nkoritsia SDwithin Cohen's d cases* 
pretest 
ελέγχου 12,78 9,78 3,67 4,84 23 27 4,34 0,69 15,92 
Pretest 
πειραματική 11,86 9,72 4,87 4,38 35 39 4,62 0,46 16,22 

 pretest ΟΛΟΙ 12,22 9,74 4,42 4,53 58 66 4,48 0,55 32,12 

                    
posttest 
ελέγχου 12,96 10,37 4,32 5,15 23 27 4,79 0,54 12,43 
posttest 
πειραματική 13,54 11,95 5,79 4,52 35 39 5,16 0,31 10,82 

posttest ΟΛΟΙ 13,31 11,30 5,22 4,81 58 66 5,01 0,40 23,25 

                  
2o εργαλείο 
ελέγχου 5,96 4,15 1,85 2,38 23 27 2,15 0,84 19,32 
2o εργαλείο 
πειραματική 5,97 6,15 2,81 2,18 35 39 2,50 -0,07 -2,55 
2o εργαλείο 
ΟΛΟΙ 5,97 5,33 σ2,46 2,46 58 66 2,46 0,26 14,92 

Απομονώνουμε το καθένα test και το εξετάζουμε στατικά απομονωμένα το ένα 

από το άλλο. Θα σχολιάσουμε τα καίρια σημεία της εικόνας που παρουσιάζουν τα  

αγόρια και τα κορίτσια κατά τη διάρκεια των δοκιμασιών. Στο pretest βλέπουμε ότι το 

effect size διαμορφώνεται στο στο 0,55 υπέρ των αγοριών . Πρόκειται για μια τιμή 

που είναι μέτρια προς μεγάλη. Ο αριθμός των αγοριών που θα έπρεπε να γράψουν 

χειρότερα (κατά ένα τυπικό σφάλμα χαμηλότερα) για να ανατρέψουν το αποτέλεσμα 

είναι 32. Στο επόμενο τεστ (posttest) το effect size μειώνεται παίρνει την τιμή 0,40 

υπέρ των αγοριών. Είναι ένα μέγεθος που χαρακτηρίζεται μέτριο. Ο αριθμός των 
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αγοριών που πρέπει να γράψουν χαμηλότερα κατά ένα τυπικό σφάλμα για να 

ανατρέψουν αυτό το μέγεθος μειώνεται στα 23. Αρχίζει να διαμορφώνεται μια τάση 

μείωσης. Στο τρίτο τεστ με το δευτερεύων εργαλείο η μείωση στην διαφορά ανάμεσα 

σε αγόρια και κορίτσια γίνεται ακόμη μικρότερη και το effect size γίνεται 0,26 υπέρ 

των αγοριών. Είναι ένα μέγεθος που αγγίζει τα όρια του χαμηλού effect size. Τα 

αγόρια που θα αρκούσε να γράψουν χαμηλότερα για να εξαφανίσουν αυτό το 

αποτέλεσμα είναι πλέον 15. Η διαφορά παύει να είναι στατιστικά σημαντική παρόλο 

που έστω και εξασθενημένη εξακολουθεί να υπάρχει. Να λάβουμε υπόψη ότι το βάρος 

της ανατροπής αυτής προήλθε εξ’ ολοκλήρου από την πειραματική ομάδα η οποία 

μάλιστα στο τελευταίο τεστ επέδειξε ένα ασθενές effect size – 0,07 δηλαδή 

αποτέλεσμα υπέρ των κοριτσιών. . 
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5. ΣΥΖΗΤΗΣΗ 

5.1  Συζήτηση για τα ερευνητικά ερωτήματα 

5.1.1  Για το 1ο ερευνητικό ερώτημα 

Ε.Ε. 1 Πώς μια διδακτική παρέμβαση μπορεί να διαφοροποιήσει την βαθμολογική 

επίδοση των μαθητών στα προβλήματα τύπου PISA; 

Από τα αποτελέσματα των επιπέδων δυσκολίας προέκυψε άνοδος και στα έξι 

επίπεδα. Η βελτίωση ανάμεσα στο pre-test και post-test είχε μια ομοιομορφία ως προς 

την βελτίωση .επιβεβαιώνοντας τη βιβλιογραφία στην οποία αναφέρεται ότι από μια 

διδακτική παρέμβαση ωφελούνται οι μαθητές όλων των επιπέδων.(Jacobse & 

Harskamp, 2011). Το δείγμα αρχικά κινήθηκε σε παραπλήσια αποτελέσματα σε σχέση 

με του PISA με μια ελαφρά απόκλιση ως προς τα  υψηλότερα ποσοστά των ακραίων 

βαθμολογιών (χαμηλών και υψηλών). Διαφοροποιήσεις έχουν αναφερθεί στην 

πρόσφατη βιβλιογραφία που όμως αφορά διαφορετικές ηλικιακές ομάδες (Hendroanto 

Istiandaru, Syakrina, Setyawan κ.α., 2018). 

Υπήρξαν ομάδες από items στις οποίες δεν παρουσιάστηκε βελτίωση αντίστοιχη με 

κάποιες άλλες. Είναι ενδιαφέρον το γεγονός ότι οι μαθητές υστέρησαν σε ομάδα 

ερωτήσεων (items) που αφορά το πυθαγόρειο θεώρημα και μετρήσεις που αφορούσαν 

τον κύκλο. Στα εθνικά αποτελέσματα έχει επισημανθεί η υστέρηση των μαθητών που 

συνδέεται με τη δεσπόζουσα έννοια των γεωμετρικών εννοιών (space & shape). 

(OECD, 2014 volume I, σελ. 98-117). Επίσης επιβεβαιώνεται ποσοστιαία και η 

υστέρηση στη δεσπόζουσα έννοια των αλλαγών & σχέσεων (change and relationships) 

κατά την οποία παρατηρήθηκε επίσης χαμηλότερη βαθμολογία στα αντίστοιχα items. 

Με μέσο όρο 41% επιτυχίας σε όλα τα items της πειραματικής ομάδας στο pre-test οι 

γεωμετρικές έννοιες έχουν 33% και οι σχέσεις 27% ενώ η δεσπόζουσα έννοια της 

ποσότητας 43% και των δεδομένων 81% (βλ. παράρτημα XIV). 

Το πνεύμα του σχολείου από πλευράς εκπαιδευτικών και μαθητών ήταν 

συνεργατικό και υπήρξε ενθάρρυνση από το εκπαιδευτικό προσωπικό προκειμένου  

να έλθει σε πέρας η παρέμβαση. Η ενθάρρυνση των εκπαιδευτικών για παρεμβάσεις 

μετά από σχεδίαση και με συνεργασία αποτελεί ζητούμενο, προκειμένου να 

εντοπιστούν τμήματα από το πρόγραμμα σπουδών που θα μπορούσαν να 

αναθεωρηθούν αναφορικά με το περιεχόμενο αλλάκυρίως τη διδακτική προσέγγιση 

(Jacobse & Harskamp,2011). Η λειτουργία των μαθητών σε ομάδες συνετέλεσε στο 

συνεργατικό κλίμα και στην δημιουργία θετικής διάθεσης για τα προβλήματα που 

περιλάμβανε η διδακτική παρέμβαση. Μαθητές που θεωρούσαν τα μαθηματικά 

υπερβολικά αφηρημένα βρήκαν την ευκαιρία να τα αντιμετωπίσουν με πιο 

χειροπιαστό τρόπο και να δημιουργηθεί η πεποίθηση ότι μπορούν να ασχοληθούν με 

αυτά (Van de Walle 2005, σελ 57). Η διερεύνηση, ο διάλογος και η αμφισβήτηση 

διαμόρφωσαν ένα συνεργατικό θετικό περιβάλλον που διέφερε από εκείνο της 

παθητικής αναπαραγωγής αλγοριθμικών διαδικασιών που συχνά διέπει τις τάξεις των 
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μαθηματικών, ειδικά στο Λύκειο (Σακονίδης, 2011). Μέσα σ’ αυτό το κλίμα ακόμη 

και οι χαμηλόβαθμοι μαθητές είχαν την ευκαιρία να αλληλεπιδράσουν στα πλαίσια 

των ομάδων τους. Μέσω αυτού του τρόπου συμμετοχής, τούς δόθηκε έμπρακτα η 

ευκαιρία να εμπλακούν σε μαθηματική δράση, δηλαδή, να εξισορροπήσουν τη 

χαμηλή τους επίδοση με ενεργοποίηση που μπορεί να δράσει ενισχυτικά για τη 

μελλοντική τους μαθηματική επίδοση.(http://www.iep.edu.gr/pisa/). Η διαδικασία της 

διδακτικής παρέμβασης εκτός από απόκτηση γνώσεων χρησιμοποιήθηκε και για 

επικοινωνία μεταξύ των συμμαθητών καθώς και ως αφορμή για συζητήσεις και 

ανάπτυξη μαθηματικών πρακτικών λόγου (Κολέζα, 2009). 

Η ομάδα ελέγχου ξεκίνησε με ασθενές βαθμολογικό προβάδισμα στο pretest . 

Μετά τη διδακτική παρέμβαση η πειραματική ομάδα ξεπέρασε την ομάδα ελέγχου και 

δημιούργησε διαφορά στο βαθμολογικό επίτευγμα. Η διαφορά αυτή αποτυπώνεται 

στα Εffect sizes (E.S.) του pretest και posttest. Το E.S. από χαμηλό υπέρ της  ομάδας 

ελέγχου στο pretest (-0,09) μετατράπηκε σε μέτριο  (+0,32) στο posttest υπέρ της 

πειραματικής ομάδας. Η διαφορά στις επιδόσεις των μαθητών υποβλήθηκε σε t-test με 

το οποίο διαπιστώθηκε η στατιστική σημαντικότητα της διδακτικής παρέμβασης. Οι 

Hattie & Yates, (2013) θεωρούν ότι οποιαδήποτε παρέμβαση είναι πιθανό να 

λειτουργήσει αλλά το ερώτημα είναι ποιο είναι το μέγεθος της παρεμβατικής 

λειτουργίας. Κατά τους παραπάνω ερευνητές οποιαδήποτε παρέμβαση έχει Effect Size 

d=0.40 ή περισσότερο αξίζει ώστε να υλοποιηθεί σε εκπαιδευτικές μεταρρυθμίσεις. 

Επίσης, οι Jacobse & Harskamp (2011) αναφέρουν ότι οι διδακτικές παρεμβάσεις 

έχουν μέσο Effect Size 0,51 (S.E. 0,15). Aκόμη οι  Perels, Gürtler & Schmitz  (2005) 

σε παρέμβαση που πραγματοποίησαν διάρκειας 7 εβδομάδων σε ένα δείγμα 235 

μαθητών βρήκαν ότι για την επίλυση προβλήματος το Effect Size είναι d=0,37. 

Επίσης οι Erchul & Martens (2010) βρίσκουν ότι Effect Size άνω του 0,50 έχει 

τεκμηριωθεί για διάφορες παρεμβάσεις που στοχεύουν σε δεξιότητες μαθηματικών, 

γραπτές δεξιότητες και στρατηγικές μάθησης. Ο Ηattie (2015) σε μια μετα-ανάλυση 

1200 ερευνητικών εργασιών διαπιστώνει ότι η διδασκαλία της επίλυσης προβλήματος 

έχει Εffect Size 0,63, ενώ (Ηattie, Biggs & Purdie, 1996) για τις καινοτόμες μεθόδους 

στα μαθηματικά το E.S. είναι 0,36. Επίσης εντοπίστηκε ότι για το σχεδιασμό 

παρέμβασης σε συνθήκες ελέγχου-πειραματισμού το Εffect Size είναι 0,42, ενώ 

προγράμματα που είναι μικρότερα των 30 ημερών συσχετίζονται θετικά με το 

αποτέλεσμα. Σε αντίστοιχο αποτέλεσμα ως προς την διάρκεια παρεμβάσεων έχουν 

καταλήξει και οι Jacobse & Harskamp (2011) .. 

5.1.2  Για το 2ο ερευνητικό ερώτημα 

Ε.Ε.2 Υπάρχει βιωσιμότητα στην βαθμολογική διαφοροποίηση που παρατηρήθηκε 

από την διδακτική παρέμβαση; 

Ένα δευτερεύον εργαλείο χρησιμοποιήθηκε για να εξετάσει αν οι μαθητές 

μπόρεσαν να διατηρήσουν τα οφέλη της διδακτικής παρέμβασης ένα μήνα μετά. 

Διαπιστώθηκε ότι το συνολικό  Ε.S. διαμορφώθηκε σε  ισχυρής έντασης (d=0,54) . 

Επιπλέον, τα αποτελέσματα υποβλήθηκαν σε δύο στατιστικά t-test. Το ένα αφορούσε 

http://www.iep.edu.gr/pisa/
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τις τυποποιημένες διαφορές σε σχέση με το pretest και το δεύτερο αφορούσε τις 

απόλυτες βαθμολογίες του δευτερεύοντος εργαλείου. Και τα δύο αποτελέσματα ήταν 

στατιστικά σημαντικά υπέρ της πειραματικής ομάδας. Το συμπέρασμα είναι ότι οι 

μαθητές της πειραματικής ομάδας διατήρησαν και εμπέδωσαν τα οφέλη της 

διδακτικής παρέμβασης. 

Aπό τον συγκεντρωτικό πίνακα 4.17 μπορεί επίσης να διαπιστωθεί ότι το συνολικό 

Effect Size υπέρ της πειραματικής ομάδας διαμορφώνεται στο d = 0,45 + 0,09 = 0,54. 

Oι Jacobse & Harskamp (2011) αναφέρουν στην μεταανάλυσή τους ότι για να 

υποστηριχθούν οι διαδικασίες επίλυσης προβλήματος έχουν πραγματοποιηθεί κάποιες 

μελέτες παρέμβασης. Οι πειραματικές μελέτες που βρέθηκαν στη βιβλιογραφία 

δείχνουν ότι οι παρεμβάσεις επίλυσης προβλήματος μπορούν να έχουν σημαντικό 

αντίκτυπο στην επίλυση προβλήματος (word problem solving), με μέση τιμή Εffect 

Size d=0,50 (S.E. =0,12).  

Κατά τους Hattie & Yates, (2013) όπως αναφέρθηκε και παραπάνω, οποιαδήποτε 

παρέμβαση έχει Effect Size d=0.40 ή περισσότερο αξίζει ώστε να τεθεί σε εφαρμογή 

σε εκπαιδευτικές μεταρρυθμίσεις. 

Παρόλο που η παλινδρόμηση χρησιμοποιείται με επιφύλαξη στην πρόβλεψη, η 

αυξητική τάση που προέκυψε στο μοντέλο ενισχύει την άποψη ότι προϊόντος τους 

χρόνου τα αποτελέσματα μπορούν να εμφανιστούν ενισχυμένα εξαιτίας της περαιτέρω 

αφομοίωσης των αντίστοιχων μαθηματικών γνώσεων από τους μαθητές. 

5.1.3  Για το 3ο ερευνητικό ερώτημα 

Ε.Ε.3: Υπάρχει βαθμολογική διαφοροποίηση ανάμεσα στα δύο φύλα; 

Όπως προαναφέρθηκε ανάμεσα στους μαθητές που λαμβάνουν μέρος στο PISA, 

τα αγόρια είναι κατά μέσο όρο λίγο καλύτερα στα μαθηματικά σε παγκόσμιο επίπεδο. 

Τα σχετικά αποτελέσματα ωστόσω, διαφέρουν από χώρα σε χώρα. Το χάσμα επίδοσης 

ανάμεσα στα δύο φύλα δείχνει να έχει κλείσει στην Ελλάδα σύμφωνα με τον πιο 

πρόσφατο διαγωνισμό του 2015.  

Αρχικά ελέγθηκε η διαφορά της σχολικής επίδοσης ανάμεσα στα δύο φύλα από 

την οποία δεν προέκυψε στατιστική σημαντικότητα. Όμως η στατιστική 

σημαντικότητα για την διαφορά των δύο φύλων επιβεβαιώθηκε στο pretest όπου τα 

αγόρια σημείωσαν υψηλότερη βαθμολογία. Το E.S. για το συνολικό δείγμα της 

έρευνας ήταν μέτριο προς ισχυρό (d=0,55). Βαθμιαία μειώθηκε στο posttest 

παίρνοντας τιμή καθαρά στο εύρος του μέτριου (d=0,40). Τα αποτελέσματα όμως 

διατηρήθηκαν στατιστικά σημαντικά. Ένα μήνα μετά, τα αποτελέσματα έδειξαν ότι 

στατιστική σημαντικότητα δεν υπήρχε ενώ το E.S. είχε τιμή που ήταν στα όρια του 

ασθενούς (d=0,26). Tα παραπάνω αποτελέσματα αφορούν το σύνολο του δείγματος. 

Ειδικά για την πειραματική ομάδα ένα μήνα μετά δεν υπήρχε  διαφορά ανάμεσα στα 

δύο φύλα . 
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Μια εκτενής ανασκόπηση της βιβλιογραφίας από τον Ζhu (2007) αποκαλύπτει ότι  

οι διαφορές φύλου στην επίλυση προβλημάτων στα μαθηματικά είναι πολύ 

περίπλοκες. Τα αγόρια και τα κορίτσια πολλές φορές χρησιμοποιούν διαφορετικές 

στρατηγικές στην επίλυση προβλήματος. Παράγοντες που συντελούν στην 

διαφοροποίηση μπορεί να είναι φυσιολογικές διαφορές στη λειτουργία του 

εγκεφάλου, επιρροές φύλου, ορμόνες, μορφές μάθησης, στερεότυπα φύλου στα 

μαθηματικά τεστ, διαφορές στην κοινωνικοποίηση και στις κοινωνικοοικονομικές 

μεταβλητές. Ένα από τα θέματα προς διερεύνηση είναι η αλληλεπίδραση αυτών των 

παραγόντων. Η εκπαίδευση μπορεί να παίξει σημαντικό ρόλο στην εξάλειψη ή στην 

μείωση τυχόν διαφορών φύλου στην μαθηματική επίλυση προβλημάτων. Πάντως, τα 

αποτελέσματα των διάφορων τυποποιημένων τεστ ενδέχεται να μην αντικατοπτρίζουν 

τις πραγματικές διαφορές στην επίλυση των προβλημάτων καθώς δεν παρέχουν 

διαγνωστικές πληροφορίες σχετικά με τη χρήση της στρατηγικής των μαθητών και τις 

διαδικασίες εργασίας κατά την επίλυση προβλημάτων. Τέλος, δεν υπάρχει ενιαία 

θεωρία που να εξηγεί όλα τα ευρήματα από διαφορετικές οπτικές γωνίες, ούτε το γιατί 

οι διαφορές φύλου στην επίλυση προβλημάτων αλλάζουν με την πάροδο του χρόνου. 

Όλα τα παραπάνω οδηγούν στο συμπέρασμα ότι η εξήγηση των διαφορών φύλου στην 

επίλυση μαθηματικών προβλημάτων που αποδίδεται σε έναν μόνο παράγοντα είναι 

προβληματική. Αυτός είναι και ο λόγος που υπάρχουν διάφορα αντικρουόμενα 

αποτελέσματα στις εργασίες και μετααναλύσεις. Οι Voyer & Voyer, (2014), βρίσκουν 

μικρές διαφορές ανάμεσα σε αγόρια και κορίτσια καθώς και υποεκπροσώπηση των 

κοριτσιών στις ανώτερες βαθμίδες των μαθηματικών και των επιστημών. Σε μια άλλη 

μεταανάλυση 250 περίπου ερευνητικών εργασιών οι Lindberg, Hyde, Petersen & Linn 

(2010), διαπιστώνουν ότι δεν υπάρχουν ουσιαστικές διαφορές στον τρόπο που τα δύο 

φύλα αντιμετωπίζουν τα μαθηματικά. Ωστόσο (Gallagher, 1992), τα αγόρια δείχνουν 

μια τάση να χρησιμοποιούν πρωτότυπες στρατηγικές αντιμετώπισης ενώ τα κορίτσια 

συνήθεις αλγοριθμικές διαδικασίες αν και η προεπιλεγμένη επιλογή όλων είναι οι 

αλγοριθμικές λύσεις. Όμως τα αγόρια είχαν μεγαλύτερη διαφορά για αντικείμενα που 

απαιτούν χωρικές δεξιότητες, συντομεύσεις ή πολλαπλές διαδρομές λύσης παρά για 

προβλήματα που απαιτούν λεκτικές ικανότητες ή γνώση του περιεχομένου που 

βασίζεται στην αίθουσα. Τα αποτελέσματα υποδεικνύουν ότι η ευελιξία της 

στρατηγικής είναι μια πηγή διαφορών φύλου στη μαθηματική ικανότητα. (Gallagher, 

De Lisi, Holst., McGillicuddy-De Lisi, Morely & Cahalan, C. ,2000). 
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6. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ-ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 

  6.1  Συμπεράσματα  

Η διδακτική παρέμβαση ενίσχυσε τους μαθητές στο βαθμολογικό τους επίτευγμα. 

Η βελτίωση που παρατηρήθηκε αφορούσε και τους υψηλόβαθμους και τους 

χαμηλόβαθμους μαθητές. Οι περισσότεροι μαθητές αν και χωρίς εμπειρία 

συνεργατικής κουλτούρας, εργάστηκαν κατά ομάδες με πολύ θετική προδιάθεση. Η 

βελτίωση των χαμηλόβαθμων δείχνει την τάση ότι μπορεί να παρασύρει σε 

υψηλότερο μέσο όρο από τον εθνικό. Αρκετοί χαμηλόβαθμοι του PISA δεν είναι 

απαραίτητα χαμηλόβαθμοι και στο σχολείο. Όμως, οι χαμηλόβαθμοι μαθητές του 

σχολείου παίρνουν χαμηλό βαθμό και στο PISA. Η σχολική γεωμετρία συσχετίστηκε 

περισσότερο με την επίλυση προβλήματος, τομέας  στον οποίο όμως παρατηρήθηκε 

ελάχιστη βελτίωση από την παρέμβαση. 

 Οι μαθητές  με την πάροδο του αμέσως επόμενου χρονικού διαστήματος φάνηκε 

να αφομοίωσαν περισσότερο τα διδαχθέντα και έτσι το βαθμολογικό επίτευγμα έδειξε 

όχι μόνο να σταθεροποιείται αλλά και να αυξάνει.  

Τα κορίτσια έδειξαν να υστερούν βαθμολογικά στα test του PISA, όμως σταδιακά 

αυτή η διαφοροποίηση μειώθηκε και ειδικά στην πειραματική ομάδα υπήρξε και 

οριακό προβάδισμα (των κοριτσιών) στο τελευταίο test που πραγματοποιήθηκε ένα 

μήνα μετά το πέρας της παρέμβασης.  

Το γενικότερο συμπέρασμα είναι ότι για όσους επιθυμούν να βελτιώσουν 

μεσοπρόθεσμα τα αποτελέσματα στην επίλυση προβλημάτων του  PISA μπορούν να 

εφαρμόσουν διδακτικές παρεμβάσεις με προβλήματα αυτού του τύπου  καθώς η 

χρήση διδακτικού χρόνου γι’ αυτό το σκοπό όχι μόνο δεν βλάπτει την επίδοση των 

μαθητών γενικά αλλά μπορεί να λειτουργήσει ευεργετικά και υπέρ των ασθενέστερων 

βαθμολογικά μαθητών 

  6.2 Περιορισμοί και προτάσεις για μελλοντική έρευνα 

Η έρευνα που πραγματοποιήθηκε υπόκειται σε δεσμεύσεις και περιορισμούς που 

αφορούν τον τρόπο επιλογής του δείγματος. Συνίσταται η γενίκευση της έρευνας με 

ευρύτερο δείγμα. Επίσης, συνίσταται στον μελλοντικό ερευνητή η διάνθιση της 

έρευνας με ποιοτικά χαρακτηριστικά προκειμένου να διαπιστωθούν αιτιάσεις για την 

μη-απάντηση μαθητών διότι σε πολλά από τα items που είναι κλειστού τύπου δεν 

αναπτύσσεται το σκεπτικό του μαθητή και πολλές φορές δεν είναι εφικτό να γίνει 

αντιληπτός ο βαθμός επίτευξης του μαθητή σε κάθε πρόβλημα. Θα πρέπει να 

αναφερθεί ότι προκειμένου να διασφαλιστεί η εγκυρότητα της μέτρησης επιλέχθηκε η 

επανεξέταση με το ίδιο εργαλείο λόγω της ύπαρξης ομάδας ελέγχου. Μια άλλη 

δέσμευση της παρούσης ερευνητικής προσέγγισης είναι η ενημέρωση ως προς τη 

μεθοδολογία της διδακτικής παρέμβασης σε περίπτωση που πολλοί εκπαιδευτικοί 

εμπλακούν σε μια παρόμοια διαδικασία. Συνίσταται στον μελλοντικό ερευνητή 
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μεγαλύτερου εύρους χρονική παρέμβαση προκειμένου να διαπιστωθεί αν η 

βαθμολογική επίδοση θα συνεχίσει την ανοδική της πορεία. Μεγάλο ενδιαφέρον θα 

είχε επίσης, να διερευνηθούν οι παράγοντες που ενδεχόμενα διαφοροποιούν την 

απόδοση των μαθητών στο σχολείο από διαγωνισμούς όπως ο PISA καθώς και να 

εξεταστεί αν η βελτίωση στον ένα από τους δύο αυτούς πυλώνες ενισχύει ή όχι και 

τον άλλο.  
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Σελ 92 

 

Πίνακας 40 

Χαμηλόβαθμοι  peir και ποσοστά υπέρβασης της βάσης ανάμεσα σε pretest & post test 

σελ 93 

 

Πίνακας 41 

Βελτίωση των χαμηλόβαθμων μαθητών του PISA μετά την διδακτική παρέμβαση 

Σελ 93 
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Πίνακας  42 

Μοντέλο παλινδρόμησης pretest & post-test 

Σελ. 101 

 

Πίνακας 43 

Μεταβλητές που εισήχθησαν/ απορρίφθηκαν με το 1ο Ιεραρχικό μοντέλο 

 Σελ. 104 

 

Πίνακας 44 

Ο συντελεστής προσδιορισμού R2 για το 1ο Ιεραρχικό μοντέλο.  

Σελ. 104 

 

Πίνακας 45 

Μεταβλητές που εισήχθησαν/ απορρίφθηκαν με το 2ο Ιεραρχικό μοντέλο σελ 105 

 

Πίνακας 46 

Ο συντελεστής προσδιορισμού R2 για το2ο Ιεραρχικό μοντέλο 

Σελ. 105 

 

Πίνακας 47Effect size για πειραματική ομάδα και ομάδα ελέγχου στο κύριο εργαλείο.  

σελ. 106 

 

Πίνακας 48 

Ποσοστά επιτυχίας στα items του δευτερεύοντος εργαλείου ανάμεσα σε πειραματική 

ομάδα (peir) και ομάδα ελέγχου (cl). Σελ. 107 

 

Πίνακας 49 

Effect size ανάμεσα σε pretest & δευτερεύων εργαλείο 

Σελ. 108 

 

Πίνακας 50  

 Η διαμόρφωση του Effect Size στα τρία τεστ (pretest-post test-δευτερεύων εργαλείο) 
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Σελ. 110 

 

Πίνακας 51 

Περιγραφική στατιστική για τις επιδόσεις των δύο φύλων στο pre-test. 

 Σελ. 110 

 

Πίνακας 52 

 Έλεγχος κανονικότητας για αγόρια-κορίτσια στο pretest  

Σελ. 111 

 

Πίνακας  53 

Mann-Whitney U για τη διαφορά ανάμεσα στα δύο φύλα στο pretest  

Σελ.   111 

 

Πίνακας 54 

 Το στατιστικό t-test για το post-test. H διαφορά των δύο φύλων παραμένει 

Σελ. 113 

 

Πίνακας 55.   

Στατιστικό t-test για την διαφορά επίδοσης ανάμεσα στα δύο φύλα μόνο στο 

δευτερεύων εργαλείο (peir-cl) 

Σελ. 114 

 

Πίνακας 56 

Effect size ανάμεσα στα δύο φύλα σε pretest-posttest και δευτερεύων  

Σελ. 114 

ΣΧΗΜΑΤΑ 

Σχήμα 1. Συστατικά στοιχεία του γραμματισμού . (PISA 2006, Assessing Scientific, 

σελ. 79, OECD, Paris: OECD) 

Σελ 33 

 

Σχήμα 2. Η θέση της Ελλάδας στο διαγωνισμό PISA 2015 με βάση την κλίμακα 
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αξιολόγησης του ΟΟΣΑ (αγόρια και κορίτσια). 

Σελ 37 

 

Σχήμα 3.  Η πορεία των επιδόσεων της Ελλάδας διαχρονικά στους 3 επιστημονικούς 

τομείς. http://www.compareyourcountry.org/pisa/country/grc?lg=en 

Σελ 38 

 

Σχήμα 4. Πίνακας που απεικονίζει τους  πιο υψηλόβαθμους (top performance) 

μαθητές του διαγωνισμού 

Σελ 38 

 

Σχήμα 5.  Το χάσμα (gap) ανάμεσα στα δύο φύλα.(ΟECD, 2015) 

Σελ 39 

 

Σχήμα 6: Σχήμα που παρουσιάζει τα αποτελέσματα της συνεργατικής επίλυσης 

προβλήματος (OECD, 2015) 

Σελ 39 

 

Σχήμα 7: Η συνεργατική επίλυση προβλήματος (OECD, 2015) 

Σελ 39 

 

Σχήμα 8. Eπιτυχία-αποτυχία στο item 1 ανάμεσα σε 1ο και 2ο test. 

Σελ 62 

 

Σχήμα 9. Η αποτυχημένη προσέγγιση επιμένει στο item 1 χωρίς σημαντικές διαφορές 

ανάμεσα σε 1ο και 2ο test. 

Σελ 63 

 

Σχήμα10. Προσέγγιση για το item 1 και διαφορές ανάμεσα σε 1ο και 2ο test. 

Σελ 64 

 

Σχήμα 11. Ελλιπής προσέγγιση φραστικής επεξήγησης 

http://www.compareyourcountry.org/pisa/country/grc?lg=en
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Σελ 64 

 

Σχήμα 12. Ελλιπής προσέγγιση φραστικής επεξήγησης 

Σελ 66 

 

Σχήμα 13. Aπαντήσεις για τα itemσ 4-5-6 και διαφορές ανάμεσα σε 1ο και 2ο test. 

Σελ 67 

 

Σχήμα 14.  Διαφορές επίλυσης ανάμεσα σε 1ο και 2ο test. 

Σελ 71 

 

Σχήμα 15. Ποσοστά επιτυχίας για το item 9 και διαφορές ανάμεσα σε 1ο και 2ο test. 

Σελ 72 

 

Σχήμα 16. Ποσοστά επιτυχίας για το item 1 και διαφορές ανάμεσα σε 1ο και 2ο test. 

Σελ 72 

 

Σχήμα 17. Περίπτωση αναστολής νοήματος (έλλειψη αναστοχασμού της λύσης, Α) 

Σελ 76 

 

Σχήμα 18. Περίπτωση αναστολής νοήματος (έλλειψη αναστοχασμού της λύσης, Β) 

Σελ. 76 

 

Σχήμα 19. Μετάβαση σε σωστή λύση με χρήση αναλογιών. 

Σελ 78 

 

Σχήμα 20. Χρήση αναλογιών και μετάβαση σε σωστή λύση. 

Σελ 80 

 

Σχήμα 21.Το πυθαγόρειο θεώρημα σε ένα πρόβλημα της καθημερινότητας 

Σελ 82 
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Σχήμα 22.Η διαχείριση των εννοιών που έχουν σχέση με τον κύκλο δυσκόλεψε τους 

μαθητές. 

Σελ 84 

 

Σχήμα 23. Μία από τις σπάνιες αλλαγές σε σωστή απάντηση για το τελευταίο item 

Σελ. 84 

 

Σχήμα 24. Στα πάνω κελιά οι συσχετίσεις ανάμεσα σε άλγεβρα-γεωμετρία και post 

test (0,535 & 0,699) αντίστοιχα. Κάτω αριστερά συσχέτιση του μέσου όρου των 

παραπάνω με το  post-test. (0,623).Κάτω δεξιά μια από τις ασθενέστερες συσχετίσεις 

ανάμεσα σε άλγεβρα και pre-test (0,435).  Σελ. 90 

 

Σχήμα 25.  Συσχετίσεις δεξιοτήτων στο διαγωνισμό PISA (OECD, 2014, σελ. 70) 

Σελ. 90 

 

Σχήμα 26. Διάγραμμα σκέδασης ανάμεσα στο pretest και post-test. Σελ 100 

 

Σχήμα 27.  Έλεγχος κανονικότητας στο post-test για την πειραματική ομάδα. Σελ 100 

 

Σχήμα 28.  Έλεγχος κανονικότητας σφαλμάτων.  Σελ 102 

 

Σχήμα 29.  Αναζήτηση ακραίων τιμών στο μοντέλο παλινδρόμησης  

Σελ 102 

 

Σχήμα 30.  Οπτικός έλεγχος ορθότητας του μοντέλου παλινδρόμησης  σελ. 103 

 

Σχήμα 31. Η μετατόπιση της κατανομής λόγω διδασκαλίας και το ποσοστό non-

overlap από το effect size. 

Σελ. 107 

 

Σχήμα 32. Oι διαφορές μεταξύ pretest και δευτερεύοντος εργαλείου ακολουθούν 

κανονική κατανομή. Τα δεδομένα έχουν κανονικοποιηθεί (normalization) 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 : Σχέδιο Μαθήματος (μορφοποιημένο όπως δόθηκε). 

Α΄ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ 

1.  

ΤΙΤΛΟΣ:  ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ ΣΧΗΜΑΤΑ & PISA 

2.  

ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑΣ-ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

ΤΡΙΓΩΝΩΝ-ΕΙΔΗ ΤΡΙΓΩΝΩΝ-ΜΕΣΑ ΠΛΕΥΡΩΝ ΤΡΙΓΩΝΟΥ & ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ 

3.  

ΤΑΞΗ ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ: Α΄ΛΥΚΕΙΟΥ 

4.  

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΥΛΙΚΑ: Χάρακας, Γνώμονας, Διαβήτης. 

5.  

ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (διδακτικοί στόχοι): 

α) Να γνωρίσουν οι μαθητές τα προβλήματα ρεαλιστικών μαθηματικών που αφορούν 

γεωμετρικές έννοιες  

 β) Να καταγράφουν τα δεδομένα και τα ζητούμενα κάθε προβλήματος και να τα 

συνδυάζουν κατάλληλα ώστε να δημιουργούν ένα σχέδιο επίλυσης. 

γ) να επιλύουν προβλήματα της καθημερινότητας χρησιμοποιώντας γνώσεις 

γεωμετρίας κυρίως από το γυμνάσιο. 

δ) Να χρησιμοποιούν τρόπους  επίλυσης προβλημάτων που είναι εστιασμένοι και σε 

πρακτικούς τρόπους και όχι αποκλειστικά στην ευκλείδεια αξιωματική-θεωρητική 

δομή. 

6.  

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  

Η διάρκεια του μαθήματος ορίζεται να είναι 2 ώρες 

  ΦΑΣΗ 1: Χωρίζουμε τους μαθητές σε ομάδες των τεσσάρων ή των πέντε μαθητών. 

Δίνουμε το φύλλο εργασίας και ξεκινούμε με την πρώτη σελίδα του φύλλου εργασίας 

στο οποίο περιέχονται βασικές επαναληπτικές έννοιες από το γυμνάσιο. Υπάρχουν 

κενά ώστε να συμπληρώσουν οι μαθητές. Κατόπιν συζητούνται στην ολομέλεια. Σ’ 

αυτή τη φάση ανακαλούν τις γνώσεις που θα χρησιμοποιήσουν παρακάτω. 

    ΦΑΣΗ 2: Αφήνουμε τις ομάδες να εργαστούν 3΄-5΄ για κάθε ερώτηση (αν 

χρειάζεται δίνουμε επεξήγηση) και κατόπιν λύνεται στην ολομέλεια. 
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ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗ ΑΞΙΑ: Να εξοικειωθούν με τα προβλήματα  Ρεαλιστικών 

Μαθηματικών. Να εξοικειωθούν στην λειτουργία κατά ομάδες.  

7.  

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (στο φύλλο εργασίας δίνονται  οδηγίες για την επίλυση των 

ασκήσεων) 

8.   

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

Να τονίσουμε ότι μπορούν να κάνουν και μέτρηση πάνω στο χαρτί με χάρακα ή σε 

μιλιμετρέ χαρτί  και ότι αυτό το εφαρμόζουν κυρίως όταν η απάντηση  θέλει μια 

εκτίμηση του αποτελέσματος. 

9.  

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΘΗΚΑΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ 

(Μετά την εφαρμογή της διδασκαλίας) όπως το γεγονός να μην επαρκεί ο χρόνος για 

την επίλυση τουλάχιστον ¾ από τα προβλήματα (τα υπόλοιπα για το σπίτι). 
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10. 

Σύντομες κατευθύνσεις για την επίλυση του προβλήματος 

 

Στα πλαίσια των στενών χρονικών περιθωρίων θα γίνει ένας συνδυασμός από το τα 

βήματα του Polya  και στοιχεία γενικής ευρετικής προβλημάτων (Κλαουδάτος 2011) 

 

1ο βήμα: 

 ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ 

Γράφουμε τα δεδομένα.    Γράφουμε τα ζητούμενα.  Υπάρχει κάποια άμεση σχέση που να 

συνδέει τα δεδομένα με τα ζητούμενα ? 

 

2ο βήμα: 

ΕΠΙΝΟΗΣΗ 

ΣΧΕΔΙΟΥ 

Σχέση μεταξύ 

δεδομένων και 

ζητουμένων. Αν δεν 

είναι άμεση 

εξετάζουμε 

βοηθητικές 

καταστάσεις  

ΑΠΛΟΥΣΤΕΡΟ 

ΠΡΟΒΛΗΜΑ 

 

- Με 

συγκεκριμένο 

αριθμό 

- Με γνωστό 

θεώρημα 

- Ειδικές 

περιπτώσεις 

(ελάττωση 

πολυπλοκότητας) 

- Συγκεκριμένες 

περιπτώσεις 

ΛΥΝΩ 

ΣΧΕΤΙΚΟ 

ΠΡΟΒΛΗΜΑ 

ΠΟΥ 

ΓΝΩΡΙΖΩ 

 

- Μείωση των 

προϋποθέσεων 

- Ελάττωση 

πολυπλοκότητας 

ΛΥΝΩ 

ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ 

ΠΡΟΒΛΗΜΑ 

 

- Με 

επαναδιατύπωση  

- Με αλλαγή οπτικής 

γωνίας 

- Με απαγωγή σε 

άτοπο 

- Έστω ότι το 

πρόβλημα λύθηκε 

(ανάλυση και 

σύνθεση) 

ΛΥΝΩ ΑΝΑΛΟΓΟ 

ΠΡΟΒΛΗΜΑ 

 

- Λύνω ανάλογο 

πρόβλημα και το 

αντιστοιχώ με το 

δικό μου  

ΚΑΝΩ ΕΝΑ 

ΣΧΗΜΑ Η΄ 

ΓΡΑΦΗΜΑ 

 

- Ένα σχήμα ή 

γράφημα βοηθάει 

στην καλύτερη 

κατανόηση του 

προβλήματος 

3ο βήμα: 

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ 

ΣΧΕΔΙΟΥ 

 

        Έλεγχος σε κάθε βήμα . Έλεγχος της ορθότητας ανά βήμα 

4ο βήμα: 

ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΗΣ 

ΛΥΣΗΣ ΠΟΥ 

ΒΡΕΘΗΚΕ 

 

- Μπορεί να ελεγχθεί το αποτέλεσμα; 
- Μπορεί να διατυπωθεί η αιτιολόγηση του αποτελέσματος; 
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ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ 

 

Συμπληρώστε τα παρακάτω κενά στη πρώτη στήλη του πίνακα και στην δεύτερη στήλη 

φτιάξτε το σχήμα στο οποίο αναφέρεται ο τύπος. 

Α/Α  (Βασικές γνώσεις) ΣΧΗΜΑ Νο 

1 Το εμβαδόν ενός ορθογωνίου το βρίσκουμε από 

τον λεκτικό τύπο: 

 

Εορθογωνίου =μήκος επί ……………….. 

 

 16, 

22 

m1 

m7 

2 Ορθή είναι η γωνία που έχει πλευρές 

………………και το άνοιγμά της σε μοίρες είναι 

………. 

 

 

 

 

 

10 

m44 

3 Μέσο ενός ευθύγραμμου τμήματος ΑΒ είναι το  

 

σημείο του ΑΒ που ………………  από τα Α και Β 

 

 

 

 10 

m44 

4 Να ζωγραφίσετε ένα τρίγωνο ΑΒΓ και να πάρεις 

ένα οποιοδήποτε εσωτερικό σημείο του Δ 

 

 

 10 

m44 

5  Κάνετε ένα ορθογώνιο τρίγωνο ΑΒΓ με πλευρά 

4cm και 3cm και μετά υπολογίστε περίπου πόσο 

είναι η υποτείνουσα με 2 τρόπους: 

α) με πυθαγόρειο θεώρημα (αφήστε ρίζα ή 

χρησιμοποιείστε αριθμομηχανή) 

  



145 

 

β) με μέτρηση με το χάρακα 

 

 

6 Στον διπλανό κύβο : 

Χρωματίστε μια ακμή. Οι ακμές που έχει είναι 

……….. 

Χρωματίστε μια έδρα. Οι έδρες που έχει είναι 

…………. 

Μετρήστε (περίπου) την ακμή του κύβου. 

Αν κάθε εκατοστό αντιστοιχεί σε ένα μέτρο τότε ο 

όγκος του κύβου είναι περίπου………….κυβικά 

μέτρα 

Και το εμβαδόν μιας από τις έδρες του θα είναι  

περίπου ………………….   ………..  μέτρα. 

 

 

 

 

Σημ. Στις προσεγγιστικές μετρήσεις προσέχουμε  η μέτρηση να 

γίνεται στην ακμή που δεν βρίσκεται υπό γωνία. 

5 

m38 

7 Ο όγκος ενός παραλληλεπιπέδου είναι : 

V= μήκος επί ………   επί  …………. 

Αν η γραμμοσκιασμένη έδρα έχει διαστάσεις 

2μέτρα και 3 μέτρα το εμβαδόν της έδρας αυτής 

θα είναι …………  τετραγωνικά μέτρα. Και το 

εμβαδόν της απέναντι έδρας θα είναι  

…………………… τετραγωνικά μέτρα. 

Το εμβαδόν της παράπλευρης επιφάνειας δίνεται 

από τον τύπο Επαρ= περίμετρος βάσης επί 

…………… 

 

 

8 Η περίμετρος L του κύκλου δίνεται από τον τύπο 

L=……………. . O κύκλος που έχει ακτίνα 10 

εκατοστά θα έχει περίμετρο L =               

 

To εμβαδόν του κύκλου με ακτίνα 10 cm  είναι σε 

τετραγωνικά εκατοστά  ………………….. και σε 

τετραγωνικά μέτρα ……………………….  
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       Ο διπλανός κύλινδρος έχει ακτίνα 2 cm  και 

ύψος 10 cm . 

To εμβαδόν της παράπλευρης επιφάνειάς του θα 

ισούται με  

Επαρ =…………………..   ………….   επί  ……………… 

        = ………………………….. 

        = ………………………….cm2  
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Δεδομένα  Ζητούμενο Συνδυάζω τα 

δεδομένα 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Χρησιμοποιώ ένα 

δεδομένο κάθε φορά 

ώστε διαδοχικά να 

μειώνονται τα τρίγωνα 

(Σταδιακή μείωση 

προϋποθέσεων) 

 



149 

 

 

Δεδομένα  Ζητούμενο Α΄ Φάση  

Θα βρω………… 

 

Β ΄ Φάση 
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Δεδομένα  Ζητούμενο  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Όταν δεν ζητάει εξηγήσεις 

μπορεί να γίνει και μέτρηση 

πάνω στο σχήμα. Προσοχή 

στις κλίσεις του σχήματος για 

προσεγγιστικές μετρήσεις. 

(απλούστευση του 

προβλήματος) 

Εναλλακτικά  θεώρημα από 

την Ευκλείδεια. 
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Δεδομένα  Ζητούμενο   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Ερ. 3  Σκεφτείτε τι είναι 

απαραίτητο ώστε να 

φαίνεται εξωτερικά 

Ερ. 4  Επεκτείνετε το 

σκεπτικό της ερ. 3 

(καθοδηγεί από το 

απλούστερο προς το 

συνθετότερο πρόβλημα. 

Μπορείτε να βρείτε το 

μοτίβο του άδειου χώρου 

που σχηματίζεται) 
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Δεδομένα  Ζητούμενο   

   Σημ. Μπορώ να το 

απαντήσω με γεωμετρία 
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ή και με απλή μέτρηση με  

το χάρακα. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



157 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2:  Το βασικό εργαλείο και οδηγίες βαθμολόγησης  

(Τα πρωτότυπα είναι στα Αγγλικά. OECD, 2012) 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΥΣΗ 

Να ασχοληθείτε πρώτα με τις ασκήσεις που μπορείς να λύσετε πιο εύκολα χωρίς 

να καθυστερείτε άσκοπα. 

Λύνετε όσες περισσότερες μπορείτε. 

Όπου δεν ζητάει εξήγηση για την απάντησή σας δεν χρειάζεται να σχολιάζετε 

παρά μόνο να δίνετε την τελική απάντηση. 

Όπου ζητάει δικαιολόγηση το εξηγείτε με όποιο τρόπο σκεφτήκατε. 

Χρησιμοποιείτε κομπιουτεράκι για τις πράξεις. 

 

 

 

ΤΜΗΜΑ: 

 

ΨΕΥΔΩΝΥΜΟ:……………………………………… 

 

 

 

 

ΟΝ/ΜΟ…………………………………………………….. 
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(ΑΡΧΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ) 

 

Αυτό είναι το σχέδιο του διαμερίσματος που οι γονείς του Γιώργου θέλουν να 

αγοράσουν από ένα  μεσιτικό γραφείο. 

 

Ερώτηση 1: 

Για να εκτιμήσετε το συνολικό εμβαδόν του δαπέδου του διαμερίσματος 

(συμπεριλαμβανομένης της βεράντας και των τοίχων μπορείτε να μετρήσετε το 

εμβαδό κάθε δωματίου, και αφού υπολογίσετε το εμβαδό καθενός και να προσθέσετε 

όλους τους χώρους μαζί. 

Ωστόσο, υπάρχει μια πιο αποτελεσματική μέθοδος για την εκτίμηση της συνολικής 

επιφάνειας του δαπέδου. Απλά πρέπει να μετρήσετε 4 μήκη. Σημειώστε πάνω στο 

σχέδιο τα τέσσερα μήκη που είναι απαραίτητα για την εκτίμηση της συνολικής 

επιφάνειας του διαμερίσματος. 

 

 

 

ΤΕΛΟΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ 
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(ΑΡΧΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ) 

 

Ο ορός (με σταγόνες)  χρησιμοποιείται για την παροχή υγρών και φαρμάκων σε ασθενείς. 

 

Οι νοσηλευτές πρέπει να υπολογίζουν το D που είναι οι σταγόνες ανά λεπτό που 

πέφτουν στον ορό.  Χρησιμοποιούν τον τύπο 
60

d V
D

t





  

d  είναι ο συντελεστής πτώσης που μετράει πόσες είναι οι σταγόνες για να 

συμπληρωθεί ένα χιλιοστόλιτρο (ml) ορού 

V είναι ο όγκος σε ml του υγρού που πέφτει 

t είναι ο αριθμός ωρών που απαιτείται  να στάζει ο ορός. 

 

Ερώτηση 1: 

Μια νοσοκόμα θέλει να διπλασιάσει τη χρονική διάρκεια που θα πέφτουν σταγόνες. 

Περιγράψτε με ακρίβεια τον τρόπο με τον οποίο το D αλλάζει εάν το  t διπλασιαστεί 

αλλά τα d και V  δεν αλλάζουν. 

…………………………………………………………………………………………………………………. 

 

………………………………………………………………………………………………………………….. 
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………………………………………………………………………………………………………………… 

Ερώτηση 2: 

Οι νοσηλευτές πρέπει επίσης να υπολογίσουν τον όγκο V του υγρού που πέφτει, από 

το ρυθμό των σταγόνων, D. 

 Σε έναν ασθενή ο ρυθμός των σταγόνων είναι 50 σταγόνες ανά λεπτό και πρέπει να 

χορηγείται  για 3 ώρες. Για αυτόν  τον ορό ο συντελεστής πτώσης είναι 25 σταγόνες 

ανά χιλιοστόλιτρο. 

Ποιος είναι ο όγκος σε ml του ορού που θα πέσει; 

 

 

 

Όγκος του ορού θα είναι : ........................... ml 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΤΕΛΟΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ   
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(ΑΡΧΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ) 

Τον Ιανουάριο κυκλοφόρησαν, τα νέα CD των συγκροτημάτων 4U2Rock και The 

Kicking Kangaroos . Τον Φεβρουάριο, ακολούθησαν τα CD των συγκροτημάτων No 

One's Darling και The Metalfolkies. 

 Το παρακάτω γράφημα δείχνει τις πωλήσεις των CD των συγκροτημάτων από τον 

Ιανουάριο έως τον Ιούνιο. 

 

 

 

Ερώτηση 1: 

Πόσες  πωλήσεις CD έκανε η μπάντα The Metalfolkies τον Απρίλιο; 

A 250 

B 500 

Γ 1000 

Δ 1270 

 

Ερώτηση 2: 

Σε ποιο μήνα η μπάντα No One's Darling πωλούσε περισσότερα CD από το 

συγκρότημα The Kicking Kangaroos για πρώτη φορά; 
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A  Κανένα μήνα 

Β  Μάρτιο 

Γ Απρίλιο 

Δ  Μάιο 

Ερώτηση 3: 

Ο διευθυντής του The Kicking Kangaroos ανησυχεί για τον αριθμό των CD τους 

που πωλήθηκαν μειώθηκαν από τον Φεβρουάριο έως τον Ιούνιο. 

Ποια είναι η εκτίμηση του όγκου των πωλήσεών τους για τον Ιούλιο αν η ίδια 

αρνητική τάση συνεχιστεί; 

 

Α   70 CD 

B   370 CD 

Γ   670 CD 

Δ  1340 CD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΤΕΛΟΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ 
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  (ΑΡΧΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ) 

 

 

Το ενενήντα πέντε τοις εκατό του 

παγκόσμιου εμπορίου γίνεται μέσω 

της θάλασσας, από περίπου 50.000 

δεξαμενόπλοια, φορτηγά πλοία και 

πλοία μεταφοράς 

εμπορευματοκιβωτίων Τα 

περισσότερα από αυτά τα πλοία 

χρησιμοποιούν ως καύσιμο 

πετρέλαιο. 

Οι μηχανικοί σχεδιάζουν να 

χρησιμοποιήσουν τον  άνεμο για να 

βοηθήσουν την κίνηση των πλοίων. 

Η πρότασή τους είναι να συνδέσουν 

τα πανιά με τα πλοία και να 

χρησιμοποιήσουν τη δύναμη του 

ανέμου  για τη μείωση της 

κατανάλωσης πετρελαίου και την 

αρνητική επίδραση του καυσίμου 

στο περιβάλλον. 

 

 

Ερώτηση 1: 

Ένα πλεονέκτημα της χρήσης ενός πανιού είναι ότι πετά σε ύψος 150 μ. Εκεί, η 

ταχύτητα του ανέμου είναι περίπου 25% υψηλότερη από ό, τι στο κατάστρωμα του 

πλοίου. 

Με ποια ταχύτητα ο άνεμος φυσάει σε ένα πανί, όταν η ταχύτητα του ανέμου που 

μετράμε στο κατάστρωμα του πλοίου είναι 24 km / h ; 

 

Α    6 km / h 

Β  18 km/h 

Γ  25 km / h 

Δ  30 km / h 

E  49 km / h 

Ερώτηση 2: 
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Περίπου ποιο είναι το μήκος 

του σχοινιού που χρειάζεται 

προκειμένου να τραβήξει το πλοίο 

υπό γωνία 45 ° και να είναι σε 

κατακόρυφο ύψος 150 m, όπως 

φαίνεται στο διπλανό  διάγραμμα; 

 

A 173 m 

Β 212 m 

Γ 285 m 

Δ 300 m 

 

Ερώτηση 3: 

Λόγω του υψηλού κόστους των καυσίμων ντίζελ των 0,42 zed ανά λίτρο, οι ιδιοκτήτες 

του πλοίου NewWave σκέφτονται να εξοπλίσουν το πλοίο τους με ένα πανί. (Το zed  

είναι ένα φανταστικό νόμισμα) 
Εκτιμάται ότι ένα φορτηγό πλοίο όπως αυτό, έχει τη δυνατότητα, λόγω του πανιού, να 

μειώσει την κατανάλωση ντίζελ κατά περίπου 20% συνολικά. 

Το κόστος εξοπλισμού του NewWave με ένα πανί είναι 2.500.000 zeds. 

Μετά από περίπου πόσα χρόνια θα εξοικονομούσαν το κόστος του πανιού από την 

μικρότερη κατανάλωση καυσίμων ; 

Δώστε υπολογισμούς για να υποστηρίξετε την απάντησή σας. 

……………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………….. 

Απάντηση: Μετά από ……………. Έτη.       

ΤΕΛΟΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ                                 
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  (ΑΡΧΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ) 

 

Κάντε τη δική σας σως για μια σαλάτα. 

Εδώ είναι μια συνταγή για 100  mL  (χιλιοστά του λίτρου ή αλλιώς και ml) σως. 

. 

Πόσα mL (χιλιοστόλιτρα) από Λάδι χρειάζεστε για να κάνετε 150 mL σως; 

 

Απάντηση:  ……………………………………….Ml 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΤΕΛΟΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ   
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(ΑΡΧΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ) 

Μια τεράστια ρόδα λούνα παρκ είναι στην όχθη ενός ποταμού. Δείτε την εικόνα και 

το διάγραμμα παρακάτω. 

 

 

(να διατηρηθεί η κλίμακα μονάδων του σχήματος) 

Η ρόδα του λούνα παρκ έχει μια εξωτερική διάμετρο 140 μέτρα και το ψηλότερο 

σημείο της είναι 150 μέτρα πάνω από την όχθη του ποταμού. Περιστρέφεται με τη 

φορά που δείχνουν τα βέλη. 

 Ερώτηση 1: 

Το γράμμα M στο διάγραμμα δείχνει το κέντρο του τροχού. 

Πόσα μέτρα (m) πάνω από την όχθη του ποταμού είναι το σημείο M; 

 

Απάντηση: ................................................ .. m 

Ερώτηση 2: 

Ο τροχός του λούνα παρκ περιστρέφεται με σταθερή ταχύτητα. Ο τροχός κάνει μια 

πλήρη περιστροφή ακριβώς σε 40 λεπτά. 

Ο Γιάννης ξεκινάει τη βόλτα του στον τροχό στο σημείο επιβίβασης, P. 

Πού θα είναι ο Γιάννης μετά από μισή ώρα; 

A   Στο  R 

B   Μεταξύ R και S 

Γ   Στο  S 

Δ  Μεταξύ S και P    ΤΕΛΟΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ 
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(ΑΡΧΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ) 

 

Το όρος Φούτζι είναι ένα διάσημο αδρανές ηφαίστειο στην Ιαπωνία. 

 

 Ερώτηση 1: 

Το όρος Φούτζι είναι ανοικτό στο κοινό για αναρρίχηση από την 1η Ιουλίου έως τις 

27 Αυγούστου κάθε έτους. 

Περίπου 200 000 άνθρωποι ανεβαίνουν στο όρος Φούτζι κατά τη διάρκεια αυτής της 

περιόδου. 

Κατά μέσο όρο, πόσοι άνθρωποι ανεβαίνουν το όρος Φούτζι κάθε μέρα; 

Α 340 

Β 710 

Γ 3400 

Δ 7100 

Ε 7400 

 

 Ερώτηση 2: 

Η διαδρομή Gotemba με τα πόδια μέχρι το όρος Φούτζι είναι περίπου 9 χιλιόμετρα 

(km) μακριά. 

Οι περιπατητές πρέπει να επιστρέψουν από τα 18 χιλιόμετρα με τα πόδια μέχρι τις 8 

μ.μ. 

Ο Toshi εκτιμά ότι μπορεί να ανεβαίνει στο βουνό με ταχύτητα 1,5 Km/h 

κατά μέσο όρο και να κατέβει με το  διπλάσιο αυτής της ταχύτητας. Αυτές οι 

ταχύτητες λαμβάνουν υπόψη τις διακοπές του γεύματος και τους χρόνους ανάπαυσης. 

Χρησιμοποιώντας τις εκτιμώμενες ταχύτητες του Toshi, ποια είναι η τελευταία στιγμή 
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που μπορεί να ξεκινήσει την πορεία του έτσι ώστε να μπορεί να επιστρέψει μέχρι τις 8 

μ.μ.; 

 

 

 

 

 

……………………………………………………………………………………… 

 

 Ερώτηση 3: 

Ο Toshi φορούσε ένα βηματόμετρο για να μετρά τα βήματά του στην πορεία του κατά 

μήκος του μονοπατιού Gotemba. 

Το βηματόμετρό του έδειξε ότι περπάτησε 22.500 βήματα στο δρόμο προς τα πάνω. 

Εκτιμήστε το μέσο βήμα του Toshi για να περπατήσει μέχρι το μονοπάτι Gotemba 9 

Κm.   Δώστε την απάντησή σας σε εκατοστά (cm). 

 

 

 

Απάντηση: ................................................ .. cm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΤΕΛΟΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ   
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(ΑΡΧΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ) 

 

Η Ελένη έχει μόλις αγοράσει ένα καινούριο ποδήλατο. Έχει ένα ταχύμετρο (κοντέρ) 

που βρίσκεται στο τιμόνι. Το ταχύμετρο δείχνει στην Ελένη την απόσταση που 

ταξιδεύει και την μέση ταχύτητα του ταξιδιού. 

Ερώτηση 1: 

Σε ένα ταξίδι η Ελένη οδήγησε 4 Km  στα πρώτα 10 λεπτά και μετά 2 Km στα 

επόμενα 5 λεπτά. 

Ποια από τις ακόλουθες δηλώσεις είναι σωστή; 

 

Α    Η μέση ταχύτητα της Ελένης ήταν μεγαλύτερη στα πρώτα 10 λεπτά σε σχέση με 

τα επόμενα 5 λεπτά. 

Β    Η μέση ταχύτητα της Ελένης ήταν ίδια  και στα πρώτα 10 λεπτά και στα επόμενα 

5  λεπτά. 

Γ    Η μέση ταχύτητα της Ελένης ήταν μικρότερη στα πρώτα 10 λεπτά σε σχέση με τα 

επόμενα 5 λεπτά. 

Δ   Δεν είναι δυνατόν να πούμε τίποτα για τη μέση ταχύτητα της Ελένης από τις 

πληροφορίες. 

 

 

Ερώτηση 2: 
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Η Ελένη οδήγησε 6 χιλιόμετρα στο σπίτι της θείας της. Το ταχύμετρο έδειξε ότι είχε 

κατά μέσο όρο 18 Κm/h  σε ολόκληρο το ταξίδι. 

Ποια από τις ακόλουθες προτάσεις είναι σωστή; 

 

A    Χρειάστηκε η Ελένη 20 λεπτά για να φτάσει στο σπίτι της θείας της. 

Β    Χρειάστηκε  η Ελένη 30 λεπτά για να φτάσει στο σπίτι της θείας της. 

Γ    Η Ελένη χρειάστηκε 3 ώρες για να φτάσει στο σπίτι της θείας της. 

Δ    Δεν είναι δυνατόν να πούμε πόση ώρα πήρε στην Ελένη για να φτάσει στο σπίτι     

της θείας της. 

 

Ερώτηση 2: 

Η Ελένη οδήγησε το ποδήλατό της από το σπίτι στο ποτάμι, το οποίο απέχει 4 Km. 

Της πήρε 9 λεπτά. Οδήγησε μέχρι το σπίτι χρησιμοποιώντας μια συντομότερη 

διαδρομή 3 Km. Αυτό πήρε μόνο 6 λεπτά. 

 

Ποια ήταν η μέση ταχύτητα της Ελένης, σε Km/h, για το ταξίδι στο ποτάμι και να 

επιστρέψει πίσω; 

 

Μέση ταχύτητα για το ταξίδι: ..................... km / h 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ΤΕΛΟΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ   
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(ΑΡΧΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ) 

Η Χριστίνα έχει μόλις πάρει το δίπλωμα οδήγησης και θέλει να αγοράσει το πρώτο 

της αυτοκίνητο. 

Ο παρακάτω πίνακας δείχνει τις λεπτομέρειες από τέσσερα αυτοκίνητα που βρήκε  σε 

έναν τοπικό έμπορο αυτοκινήτων. 

 

Σημ: Οι τελείες στη χωρητικότητα της μηχανής είναι υποδιαστολές. 

         Το zed είναι το νόμισμα της χώρας που ζει η Χριστίνα. 

Ερώτηση 1: 

Η Χριστίνα θέλει ένα αυτοκίνητο που ικανοποιεί όλες αυτές τις συνθήκες: 

• Η απόσταση που έχει διανύσει να μην ξεπερνά τα 120 000 χιλιόμετρα. 

• Κατασκευάστηκε το 2000 ή αργότερα. 

• Η τιμή να μην υπερβαίνει τα 4500 zeds. 

Ποιο αυτοκίνητο πληροί τις προϋποθέσεις της Χριστίνας; 

(κυκλώστε τη σωστή επιλογή) 

 

Ερώτηση 2: 

Ποιανού αυτοκινήτου η μηχανή έχει τον μικρότερο κυβισμό; 

 

Ερώτηση 3: 
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Η Χριστίνα πρέπει να πληρώσει ένα επιπλέον 2,5 % επί της τιμής αγοράς για φόρο.  

Ποιο ποσό είναι ο επιπλέον φόρος για το Alpha ; 

Ο επιπλέον φόρος σε zed: ……………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΤΕΛΟΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ   
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(ΑΡΧΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ) 

Οι κατασκευαστές γκαράζ έχουν στην  βασική  γκάμα των μοντέλων τους και γκαράζ 

που έχει μια πόρτα και ένα παράθυρο.  

Ο Γιώργος επιλέγει το παρακάτω από τα βασικό  μοντέλο. Η θέση του παραθύρου και 

της πόρτας φαίνεται στην παρακάτω εικόνα. 

                                

Ερώτηση 1: 

Οι παρακάτω εικόνες δείχνουν διαφορετικά "βασικά" μοντέλα όπως φαίνονται από το 

πίσω μέρος. Μόνο μία από αυτές τις εικόνες αντιστοιχεί στο παραπάνω μοντέλο που 

επέλεξε ο Γιώργος. 

Ποιο μοντέλο επέλεξε ο Γιώργος;    Κυκλώστε Α, Β, Γ ή Δ. 

 

Ερώτηση 2: 

Τα δύο παρακάτω σχέδια δείχνουν τις διαστάσεις, σε μέτρα, του γκαράζ που επέλεξε ο 

Γιώργος. 
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                                                                 Σημ. Οι τελείες στους αριθμούς είναι  

                                                                          υποδιαστολές. 

                                                                          Τα σχέδια δεν είναι με κάποια κλίμακα. 

 

Η οροφή αποτελείται από δύο όμοια ορθογώνια τμήματα. 

Υπολογίστε τη συνολική επιφάνεια της οροφής. Δείξτε την εργασία σας. 

 

…………………………………………………………………………………………………… 

 

……………………………………………………………………………………………………. 

 

……………………………………………………………………………………………………. 

 

……………………………………………………………………………………………………. 

 

 

 

 

 

ΤΕΛΟΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ 
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(ΑΡΧΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ) 

Μια περιστρεφόμενη πόρτα περιλαμβάνει τρία πτερύγια που περιστρέφονται . Η 

εσωτερική διάμετρος του κύκλου είναι 2 μέτρα (200 cm). Tα τρία πτερύγια της 

πόρτας διαιρούν τον κύκλο σε τρία ίσα μέρη. Το σχέδιο παρακάτω δείχνει τα πτερύγια 

της πόρτας σε τρεις διαφορετικές θέσεις όπως φαίνεται από πάνω. 

 

Ερώτηση 1: 

Πόσες μοίρες είναι η γωνία μεταξύ των δύο πτερυγίων; 

Δώστε την απάντηση:…………………………. 

 

Ερώτηση 2: 

 
Τα δύο ανοίγματα των θυρών (τα διακεκομμένα τόξα στο 
διάγραμμα) είναι το ίδιο μέγεθος. Εάν τα ανοίγματα αυτά 
είναι πολύ μεγάλα τα περιστρεφόμενα πτερύγια δεν 
παρέχουν σφραγισμένο χώρο και ο αέρας θα μπορούσε να 
ρέει ελεύθερα μεταξύ της εισόδου και της εξόδου, 
προκαλώντας ανεπιθύμητη απώλεια θερμότητας. 
 Αυτό φαίνεται στο διπλανό διάγραμμα. 
Ποιο είναι το μέγιστο μήκος τόξου σε εκατοστά (cm) από 
το κάθε άνοιγμα της πόρτας που μπορεί να υπάρχει, έτσι 
ώστε ο αέρας να μην ρέει ελεύθερα μεταξύ της εισόδου 
και της εξόδου; 

 

 

Το μέγιστο μήκος του τόξου :……………….cm 
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Ερώτηση 3: 

Η πόρτα κάνει 4 πλήρεις περιστροφές σε ένα λεπτό. Υπάρχει χώρος για μέγιστο δύο 

άτομα μεταξύ του καθενός από τα τρία πτερύγια. 

Ποιος είναι ο μέγιστος αριθμός ατόμων που μπορούν να μπουν στο κτίριο από την 

πόρτα σε 30 λεπτά; 

Α   60 

Β   180 

Γ   240 

Δ   720 

. 

 

Ακολουθούν οι οδηγίες για τη βαθμολόγηση 
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No2 

 

 

 

No3  

3a 3b 3c 

  

 

 

No4 
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No5 

 

 

No6 

A B  

 

 

 

 

 

No7 

A B C 
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NO8 

A B 

 

NO9 

A B C 

 

 

 

NO 10 

A B 
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NO 11 

A B 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3: Το δευτερεύον εργαλείο 

.ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΥΣΗ 

Να ασχοληθείτε πρώτα με τις ασκήσεις που μπορείς να λύσετε πιο εύκολα χωρίς 

να καθυστερείτε άσκοπα. 

Λύνετε όσες περισσότερες μπορείτε. 

Όπου δεν ζητάει εξήγηση για την απάντησή σας δεν χρειάζεται να σχολιάζετε 

παρά μόνο να δίνετε την τελική απάντηση. 

Όπου ζητάει δικαιολόγηση το εξηγείτε με όποιο τρόπο σκεφτήκατε. 

Χρησιμοποιείτε κομπιουτεράκι για τις πράξεις. 

 

 

 

 

ΤΜΗΜΑ: 

 

ΨΕΥΔΩΝΥΜΟ:……………………………………… 

 

 

 

 

ΟΝ/ΜΟ…………………………………………………….. 
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 ΟΔΗΓΗΣΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ(1) 

 

Η Κέλλυ πήγε μια βόλτα με το αμάξι της. Καθώς οδηγούσε μια γάτα πετάχτηκε μπροστά της. Η Κέλλυ 

φρέναρε απότομα και απέφυγε την γάτα. 

Ελαφρώς  ταραγμένη , η Kέλλυ αποφάσισε να επιστρέψει σπίτι της. 

Το παρακάτω γράφημα είναι μια απλοποιημένη καταγραφή της ταχύτητας του αυτοκινήτου κατά τη 

διάρκεια της συνολικής διαδρομής που έκανε: 

 

Ερώτηση 1: 

Ποια ήταν η μέγιστη ταχύτητα που ανέπτυξε το αυτοκίνητο κατά τη διάρκεια της διαδρομής; 

 

Η  μέγιστη ταχύτητα ήταν: ………………………….Km/h. 

 

Ερώτηση 2: 

Ποια ήταν η χρονική στιγμή που η Κέλλυ φρέναρε απότομα για να αποφύγει τη γάτα; 

 

Απάντηση:……………………………………………………………… 

 

Ερώτηση 3:   

Ήταν η διαδρομή που πήγε η Kέλλυ για να επιστρέψει στο σπίτι μικρότερη από την απόσταση που είχε 

ταξιδέψει από το  σπίτι στο μέρος όπου συνέβη το περιστατικό με τη γάτα; Δώστε μια εξήγηση για την 

υποστήριξη της απάντησής σας, χρησιμοποιώντας τις πληροφορίες που δίνονται στο γράφημα. 

.................................................. .................................................. .............................. 

.................................................. .................................................. .............................. 
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.................................................. .................................................. .............................. 

.................................................. .................................................. .............................. 
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_____________________________________________________________________ 

ΥΨΟΣ (2) 

Υπάρχουν 25 κορίτσια σε μια σχολική τάξη. Το μέσο ύψος των κοριτσιών είναι 130 cm. 

 

 

 

Ερώτηση 1: 

Eξηγείστε πώς έχει υπολογιστεί το μέσο ύψος των κοριτσιών. 

…………………………………………………………………………………………………………………. 

 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

………………………………………………………………………………………………………………… 

Ερώτηση 2: 

Κυκλώστε το «Σωστό» ή το «Λάθος» για καθεμιά από τις παρακάτω προτάσεις: 

                       Πρόταση  Σωστό ή  Λάθος 

Αν υπάρχει κορίτσι ύψους 132 cm στην τάξη, πρέπει να υπάρχει 

ένα κορίτσι ύψους 128 cm. 

Σωστό/Λάθος 

Η πλειοψηφία των κοριτσιών πρέπει να έχει ύψος 130 cm. Σωστό/Λάθος 

Εάν ταξινομήσετε όλα τα κορίτσια από το συντομότερο στο ψηλότερο, τότε 

το μεσαίο πρέπει να έχει ύψος ίσο με  130 cm. 

Σωστό/Λάθος 

Τα μισά από τα κορίτσια στην τάξη πρέπει να είναι κάτω από 130 cm, και τα 

μισά  των κοριτσιών πρέπει να είναι πάνω από 130 cm. 

Σωστό/Λάθος 

 

Ερώτηση 3: 

Ένα λάθος βρέθηκε στη μέτρηση του ύψους σε από τα κορίτσια. Έπρεπε να είναι 120 cm ενώ 

μετρήθηκε 145cm. Ποιο είναι το σωστό μέσο ύψος των κοριτσιών στην τάξη; 
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ΦΤΙΑΧΝΟΝΤΑΣ ΕΝΑ ΒΙΒΛΙΑΡΑΚΙ (3) 

Σχήμα 1 

 

Το παραπάνω Σχήμα 1  τον τρόπο για να γίνει ένα μικρό βιβλιαράκι. Οι οδηγίες δίνονται παρακάτω: 

 Πάρτε ένα κομμάτι χαρτί και διπλώστε το δύο φορές. 

  Το άκρο συρραφής είναι το  a. 

 Κόψτε τις δύο άκρες στο b. 

Το αποτέλεσμα είναι ένα μικρό βιβλιαράκι με οκτώ σελίδες. 

                                                        Σχήμα 2 

                                                 

Το σχήμα 2 δείχνει την μια πλευρά από χαρτί που χρησιμοποιήθηκε για να γίνει ένα τέτοιο βιβλιαράκι. 

Οι αριθμοί των σελίδων τοποθετήθηκαν στο χαρτί εκ των προτέρων 

Η πιο χοντρή γραμμή δείχνει που θα κοπεί το χαρτί όταν διπλωθεί. 

Τοποθέτησε  τους αριθμούς 1,4,5 και 8  στα σωστά πλαίσια στο παρακάτω διάγραμμα για να δείξεις 

ποια σελίδα βρίσκεται ακριβώς πίσω από τις σελίδες 2,3,6 και 7 
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ΠΟΔΗΛΑΤΑ (4) 

Ο Τζάστιν , η Σαμάνθα και ο Πέτρος ανεβαίνουν σε ποδήλατα διαφορετικών μεγεθών. Ο παρακάτω 

πίνακας δείχνει την απόσταση που διανύουν  σε μια πλήρη περιστροφή από τις ρόδες των ποδηλάτων. 

τους. 

                          ΑΠΌΣΤΑΣΗ ΠΟΥ ΘΑ ΔΙΑΝΥΘΕΙ ΣΕ ΕΚΑΤΟΣΤΑ 

            1 

περιστροφή 

          2 

περιστροφές 

          3 

περιστροφές 

         4 

περιστροφές 

        5 

περιστροφές 

         6  

περιστροφές 

Πέτρος 96 192 288 384 480 …………… 

Σαμάνθα 160 320 480 640 800 …………… 

Τζάστιν 190 380 570 760 950 ………….. 

 

Ερώτηση 1: 

Ο Πέτρος έκανε με το ποδήλατό του 3 πλήρεις περιστροφές στις ρόδες του. Αν ο Τζάστιν κάνει το ίδιο 

ακριβώς  πόσο μακρύτερα θα βρεθεί ο Τζάστιν από τον Πέτρο; Δώστε την απάντησή σας σε 

εκατοστά.(cm). 

Απάντηση:                                    cm. 

Ερώτηση 2: 

Πόσες περιστροφές από τις ρόδες του ποδηλάτου χρειάζεται η Σαμάνθα για να καλύψει απόσταση 1280 

cm ; 

Απάντηση:…………………………….περιστροφές. 

Ερώτηση 3: 
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Το ποδήλατο του Πέτρου έχει περιφέρεια τροχού 96 cm (ή 0,96 m). Το ποδήλατό του είναι  τριών 

ταχυτήτων  με χαμηλή, μεσαία και υψηλή ταχύτητα. Οι σχέσεις μετάδοσης του ποδηλάτου του Peter 

είναι: 

Χαμηλή 3: 1                               Μέση 6: 5                                            Υψηλή 1: 2 

Πόσες στροφές του πεντάλ θα πρέπει να κάνει ο Πέτρος  για να ταξιδέψει 960 μέτρα στη μεσαία 

ταχύτητα; 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ο λόγος της σχέσης μετάδοσης 3: 1 σημαίνει ότι ολοκληρώνονται οι 3 πλήρεις 

στροφές του πεντάλ  σε 1στροφή των τροχών. 

Δείξε τη λύση σου .  

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 

ΒΛΕΠΟΝΤΑΣ ΤΟΝ ΠΥΡΓΟ (5) 

Ερώτηση 1: 

Στα παρακάτω Σχήματα 1 και 2 βλέπετε δύο σχέδια του ίδιου πύργου. Στο Σχήμα 1 βλέπετε τρεις  

επιφάνειες από την οροφή του πύργου ενώ στο Σχήμα 2 βλέπετε τέσσερις επιφάνειες της οροφής. 

                       Σχέδιο 1                                                                        Σχέδιο 2 

 

Στο παρακάτω διάγραμμα, φαίνεται η όψη της οροφής του πύργου, από πάνω. 

Στο διάγραμμα εμφανίζονται πέντε θέσεις. Κάθε μία σημειώνεται με ένα σταυρό (×) και αυτές  

οι θέσεις έχουν την ένδειξη P1 - P5. 

Από κάθε μια από αυτές τις θέσεις, ένα άτομο που βλέπει τον πύργο θα μπορούσε να δει έναν 

αριθμό επιφανειών της οροφής του πύργου. 
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Στον πίνακα παρακάτω κυκλώστε τον αριθμό των επιφανειών που θα μπορούσε να δει κάποιος από 

καθεμιά από αυτές τις θέσεις. 

Θέση Αριθμός επιφανειών που θα μπορούσε κάποιος να δει από αυτή την θέση  

(κυκλώστε το σωστό αριθμό) 

Ρ1 1 2 3 4 Περισσότερες από 4 

Ρ2 1 2 3 4 Περισσότερες από 4 

Ρ3 1 2 3 4 Περισσότερες από 4 

Ρ4 1 2 3 4 Περισσότερες από 4 

Ρ5 1 2 3 4 Περισσότερες από 4 
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ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 

1 

 

 

 

 

2 

 

ΕΡΩΤ 2 
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3

 

4 
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5 

 



 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4: Αποτελέσματα ανά 

Η Κέλλυ πήγε μια βόλτα με το αμάξι της. 
Καθώς οδηγούσε μια γάτα πετάχτηκε μπροστά 
της. Η Κέλλυ φρέναρε απότομα και 
την γάτα. 
Ελαφρώς  ταραγμένη , η Kέλλυ αποφάσισε να 
επιστρέψει σπίτι της. 
Το παρακάτω γράφημα είναι μια απλοποιημένη 
καταγραφή της ταχύτητας του αυτοκινήτου 
κατά τη διάρκεια της συνολικής διαδρομής που 
έκανε: 

 

Πίνακας  : Ποσοστά επιτυχίας για

70%

80%

90%

100%

% σωστα

Αποτελέσματα ανά item στο δευτερεύων εργαλείο

ΟΔΗΓΗΣΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ(3 items) 

Η Κέλλυ πήγε μια βόλτα με το αμάξι της. 
Καθώς οδηγούσε μια γάτα πετάχτηκε μπροστά 
της. Η Κέλλυ φρέναρε απότομα και απέφυγε 

Ελαφρώς  ταραγμένη , η Kέλλυ αποφάσισε να 

Το παρακάτω γράφημα είναι μια απλοποιημένη 
καταγραφή της ταχύτητας του αυτοκινήτου 
κατά τη διάρκεια της συνολικής διαδρομής που 

Ερώτηση 1: 
Ποια ήταν η μέγιστη ταχύτητα που ανέπτυξε το 
αυτοκίνητο κατά τη διάρκεια της διαδρομής;
 
Η  μέγιστη ταχύτητα ήταν: 
………………………….Km/h. 
 
Ερώτηση 2: 
Ποια ήταν η χρονική στιγμή που η Κέλλυ φρέναρε 
απότομα για να αποφύγει τη γάτα; 
 
Απάντηση:……………………………………………
………………… 
 
Ερώτηση 3:   
Ήταν η διαδρομή που πήγε η Kέ
επιστρέψει στο σπίτι μικρότερη από την απόσταση 
που είχε ταξιδέψει από το  σπίτι στο μέρος όπου 
συνέβη το περιστατικό με τη γάτα; Δώστε μια 
εξήγηση για την υποστήριξη της απάντησής σας, 
χρησιμοποιώντας τις πληροφορίες που δ
γράφημα. 
.....................................................................................

Ποσοστά επιτυχίας για την πειραματική ομάδα και την ομάδα ελέγχου στο 

 

3o test  peir 3o test  cl

93% 84%

93%

84%

Α1 (item1)
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στο δευτερεύων εργαλείο 

τα που ανέπτυξε το 
αυτοκίνητο κατά τη διάρκεια της διαδρομής; 

Ποια ήταν η χρονική στιγμή που η Κέλλυ φρέναρε 
 

Απάντηση:……………………………………………

διαδρομή που πήγε η Kέλλυ για να 
επιστρέψει στο σπίτι μικρότερη από την απόσταση 
που είχε ταξιδέψει από το  σπίτι στο μέρος όπου 
συνέβη το περιστατικό με τη γάτα; Δώστε μια 
εξήγηση για την υποστήριξη της απάντησής σας, 
χρησιμοποιώντας τις πληροφορίες που δίνονται στο 

........................................ 

 

την πειραματική ομάδα και την ομάδα ελέγχου στο item 1. 



 

Πίνακας  : Ποσοστά επιτυχίας για

 

Πίνακας  : Ποσοστά επιτυχίας για

 

Υπάρχουν 25 κορίτσια σε μια σχολική 
Ερώτηση 1: 
Eξηγείστε πώς έχει υπολογιστεί το μέσο ύψος των κοριτσιών.
……… 
Ερώτηση 2: 
Κυκλώστε το «Σωστό» ή το «Λάθος» για καθεμιά από τις παρακάτω προτάσεις:

                       Πρόταση  

Αν υπάρχει κορίτσι ύψους 132 cm στην τάξη, πρέπει να υπάρχει

ένα κορίτσι ύψους 128 cm.

Η πλειοψηφία των κοριτσιών πρέπει να έχει ύψος 130 cm.

Εάν ταξινομήσετε όλα τα κορίτσια από το συντομότερο στο ψηλότερο, 

0%

20%

40%

60%

80%

100%

΄% σωστα

0%

20%

40%

60%

80%

100%

% σωστα

Ποσοστά επιτυχίας για την πειραματική ομάδα και την ομάδα ελέγχου στο 

Ποσοστά επιτυχίας για την πειραματική ομάδα και την ομάδα ελέγχου στο 

ΥΨΟΣ(3items) 

Υπάρχουν 25 κορίτσια σε μια σχολική τάξη. Το μέσο ύψος των κοριτσιών είναι 130 

ξηγείστε πώς έχει υπολογιστεί το μέσο ύψος των κοριτσιών. 

Κυκλώστε το «Σωστό» ή το «Λάθος» για καθεμιά από τις παρακάτω προτάσεις: 
Σωστό ή  Λάθος

Αν υπάρχει κορίτσι ύψους 132 cm στην τάξη, πρέπει να υπάρχει 

ένα κορίτσι ύψους 128 cm. 

Σωστό/Λάθος

Η πλειοψηφία των κοριτσιών πρέπει να έχει ύψος 130 cm. Σωστό/Λάθος

Εάν ταξινομήσετε όλα τα κορίτσια από το συντομότερο στο ψηλότερο, Σωστό/Λάθος

3o test  peir 3o test  cl

΄% σωστα 95% 78%

95%
78%

Α2 (item2)

3o test  peir 3o test  cl

24% 16%

24%
16%

Α3 (item3)
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την πειραματική ομάδα και την ομάδα ελέγχου στο item 2. 

 

την πειραματική ομάδα και την ομάδα ελέγχου στο item 3. 

μέσο ύψος των κοριτσιών είναι 130 cm. 

 
Σωστό ή  Λάθος 

Σωστό/Λάθος 

Σωστό/Λάθος 

Σωστό/Λάθος 



 

τότε το μεσαίο πρέπει να έχει ύψος ίσο με  130 cm.

Τα μισά από τα κορίτσια στην τάξη πρέπει να είναι κάτω από 130 cm, και 

τα μισά  των κοριτσιών πρέπει να είναι πάνω από 130 cm.

 
Ερώτηση 3: 
Ένα λάθος βρέθηκε στη μέτρηση του ύψους σε από τα κορίτσια. Έπρεπε να είναι 120 
μετρήθηκε 145cm. Ποιο είναι το σ

 
Πίνακας  : Ποσοστά επιτυχίας ανάμεσα στις δύο ομάδες

Πίνακας  : Ποσοστά επιτυχίας για

 

 

 

Πίνακας  : Ποσοστά επιτυχίας για

0%

20%

40%

60%

80%

100%

% σωστα

0%

20%

40%

60%

80%

100%

% σωστα

τότε το μεσαίο πρέπει να έχει ύψος ίσο με  130 cm. 

κορίτσια στην τάξη πρέπει να είναι κάτω από 130 cm, και 

τα μισά  των κοριτσιών πρέπει να είναι πάνω από 130 cm. 

Σωστό/Λάθος

Ένα λάθος βρέθηκε στη μέτρηση του ύψους σε από τα κορίτσια. Έπρεπε να είναι 120 
. Ποιο είναι το σωστό μέσο ύψος των κοριτσιών στην τάξη; 

Ποσοστά επιτυχίας ανάμεσα στις δύο ομάδες 

Ποσοστά επιτυχίας για την πειραματική ομάδα και την ομάδα ελέγχου στο 

Ποσοστά επιτυχίας για την πειραματική ομάδα και την ομάδα ελέγχου στο 

3o test  peir 3o test  cl

66% 54%

66%

54%

Y1 (item4)

3o test  peir 3o test  cl

31% 14%

31%

14%

Y2 (item5)
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Σωστό/Λάθος 

Ένα λάθος βρέθηκε στη μέτρηση του ύψους σε από τα κορίτσια. Έπρεπε να είναι 120 cm ενώ 

 

την πειραματική ομάδα και την ομάδα ελέγχου στο item 4. 

 

την πειραματική ομάδα και την ομάδα ελέγχου στο item 5. 



 

 

 

Πίνακας  : Ποσοστά επιτυχίας για

 

 

 

ΦΤΙΑΧΝΟΝΤΑΣ ΕΝΑ ΒΙΒΛΙΑΡΑΚΙ

Σχήμα 1

Το παραπάνω Σχήμα 1  τον τρόπο για να γίνει ένα μικρό 
βιβλιαράκι. Οι οδηγίες δίνονται παρακάτω:

 Πάρτε ένα κομμάτι χαρτί και διπλώστε το δύο 
φορές. 

  Το άκρο συρραφής είναι το  a.
 Κόψτε τις δύο άκρες στο b.

Το αποτέλεσμα είναι ένα μικρό βιβλιαράκι με οκτώ 
σελίδες. 
                   Σχήμα 2 
                                                

0%

20%

40%

60%

80%

100%

% σωστα

Ποσοστά επιτυχίας για την πειραματική ομάδα και την ομάδα ελέγχου στο 

ΦΤΙΑΧΝΟΝΤΑΣ ΕΝΑ ΒΙΒΛΙΑΡΑΚΙ (1item) 

Σχήμα 1 

 
Το παραπάνω Σχήμα 1  τον τρόπο για να γίνει ένα μικρό 
βιβλιαράκι. Οι οδηγίες δίνονται παρακάτω: 

Πάρτε ένα κομμάτι χαρτί και διπλώστε το δύο 

Το άκρο συρραφής είναι το  a. 
Κόψτε τις δύο άκρες στο b. 

Το αποτέλεσμα είναι ένα μικρό βιβλιαράκι με οκτώ 

                            

 

Το σχήμα 2 δείχνει την μια πλευρά από 
χαρτί που χρησιμοποιήθηκε για να γίνει 
ένα τέτοιο βιβλιαράκι. Οι αριθμοί των 
σελίδων τοποθετήθηκαν στο χαρτί εκ των 
προτέρων 
Η πιο χοντρή γραμμή δείχνει που θα κοπεί 
το χαρτί όταν διπλωθεί
Τοποθέτησε  τους αριθμούς 1,4,5 και 8  
στα σωστά πλαίσια στο παρακάτω 
διάγραμμα για να δείξεις ποια σελίδα 
βρίσκεται ακριβώς πίσω από τις σελίδες 
2,3,6 και 7 
 
                                                    

 

3o test  peir 3o test  cl

35% 40%

35% 40%

Y3 (item6)
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την πειραματική ομάδα και την ομάδα ελέγχου στο item 6. 

Το σχήμα 2 δείχνει την μια πλευρά από 
χαρτί που χρησιμοποιήθηκε για να γίνει 
ένα τέτοιο βιβλιαράκι. Οι αριθμοί των 
σελίδων τοποθετήθηκαν στο χαρτί εκ των 

Η πιο χοντρή γραμμή δείχνει που θα κοπεί 
το χαρτί όταν διπλωθεί. 
Τοποθέτησε  τους αριθμούς 1,4,5 και 8  
στα σωστά πλαίσια στο παρακάτω 
διάγραμμα για να δείξεις ποια σελίδα 
βρίσκεται ακριβώς πίσω από τις σελίδες 

                                                    

 



 

Πίνακας  : Ποσοστά επιτυχίας για

 

Ο Τζάστιν , η Σαμάνθα και ο Πέτρος ανεβαίνουν σε ποδήλατα διαφορετικών μεγεθών. Ο παρακάτω πίνακας 
δείχνει την απόσταση που διανύουν  σε μια πλήρη περιστροφή από τις ρόδες των ποδη

                          

            1 

περιστροφή 

Πέτρος 96 

Σαμάνθα 160 

Τζάστιν 190 

 

Ερώτηση 1: 
Ο Πέτρος έκανε με το ποδήλατό του 3 πλήρεις περιστροφές στις ρόδες του. Αν ο Τζάστιν κάνει το ίδιο 
ακριβώς  πόσο μακρύτερα θα βρεθεί ο Τζάστιν από τον Πέτρο; Δώστε την 
Απάντηση:                                    
Ερώτηση 2: 
Πόσες περιστροφές από τις ρόδες του ποδηλάτου χρειάζεται η Σαμάνθα για να καλύψει απόσταση 1280 
; 
Απάντηση:…………………………….περιστροφές.
Ερώτηση 3: 
Το ποδήλατο του Πέτρου έχει περιφέρεια τροχού 96 cm (ή 0,96 m). Το ποδήλατό του είναι  τριών 
ταχυτήτων  με χαμηλή, μεσαία και υψηλή ταχύτητα. Οι σχέσεις μετάδοσης του ποδηλάτου του Peter είναι:
Χαμηλή 3: 1                               Μέση 6: 5                           
Πόσες στροφές του πεντάλ θα πρέπει να κάνει ο Πέτρος  για να ταξιδέψει 960 μέτρα στη μεσαία ταχύτητα;
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ο λόγος της σχέσης μετάδοσης 3: 1 σημαίνει ότι ολοκληρώνονται οι 3 πλήρεις στροφές 
του πεντάλ  σε 1στροφή των τροχών

Δείξε τη λύση σου .  ……………………

0%

20%

40%

60%

80%

100%

% σωστα

Ποσοστά επιτυχίας για την πειραματική ομάδα και την ομάδα ελέγχου στο 

 

ΠΟΔΗΛΑΤΑ(3 items) 

Ο Τζάστιν , η Σαμάνθα και ο Πέτρος ανεβαίνουν σε ποδήλατα διαφορετικών μεγεθών. Ο παρακάτω πίνακας 
δείχνει την απόσταση που διανύουν  σε μια πλήρη περιστροφή από τις ρόδες των ποδη

                         ΑΠΌΣΤΑΣΗ ΠΟΥ ΘΑ ΔΙΑΝΥΘΕΙ ΣΕ ΕΚΑΤΟΣΤΑ

 

          2 

περιστροφές 

          3 

περιστροφές 

         4 

περιστροφές 

        

περιστροφές

192 288 384 480

320 480 640 800

380 570 760 950

Ο Πέτρος έκανε με το ποδήλατό του 3 πλήρεις περιστροφές στις ρόδες του. Αν ο Τζάστιν κάνει το ίδιο 
ακριβώς  πόσο μακρύτερα θα βρεθεί ο Τζάστιν από τον Πέτρο; Δώστε την απάντησή σας σε εκατοστά.(
Απάντηση:                                    cm. 

Πόσες περιστροφές από τις ρόδες του ποδηλάτου χρειάζεται η Σαμάνθα για να καλύψει απόσταση 1280 

Απάντηση:…………………………….περιστροφές. 

Πέτρου έχει περιφέρεια τροχού 96 cm (ή 0,96 m). Το ποδήλατό του είναι  τριών 
ταχυτήτων  με χαμηλή, μεσαία και υψηλή ταχύτητα. Οι σχέσεις μετάδοσης του ποδηλάτου του Peter είναι:
Χαμηλή 3: 1                               Μέση 6: 5                                            Υψηλή 1: 2
Πόσες στροφές του πεντάλ θα πρέπει να κάνει ο Πέτρος  για να ταξιδέψει 960 μέτρα στη μεσαία ταχύτητα;
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ο λόγος της σχέσης μετάδοσης 3: 1 σημαίνει ότι ολοκληρώνονται οι 3 πλήρεις στροφές 
του πεντάλ  σε 1στροφή των τροχών. 

Δείξε τη λύση σου .  ………………………………………………………

 

3o test  peir 3o test  cl

66% 58%

66%
58%

B (item7)
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την πειραματική ομάδα και την ομάδα ελέγχου στο item 7. 

Ο Τζάστιν , η Σαμάνθα και ο Πέτρος ανεβαίνουν σε ποδήλατα διαφορετικών μεγεθών. Ο παρακάτω πίνακας 
δείχνει την απόσταση που διανύουν  σε μια πλήρη περιστροφή από τις ρόδες των ποδηλάτων. τους. 

ΑΠΌΣΤΑΣΗ ΠΟΥ ΘΑ ΔΙΑΝΥΘΕΙ ΣΕ ΕΚΑΤΟΣΤΑ 

        5 

περιστροφές 

         6  

περιστροφές 

480 …………… 

800 …………… 

950 ………….. 

Ο Πέτρος έκανε με το ποδήλατό του 3 πλήρεις περιστροφές στις ρόδες του. Αν ο Τζάστιν κάνει το ίδιο 
απάντησή σας σε εκατοστά.(cm). 

Πόσες περιστροφές από τις ρόδες του ποδηλάτου χρειάζεται η Σαμάνθα για να καλύψει απόσταση 1280 cm 

Πέτρου έχει περιφέρεια τροχού 96 cm (ή 0,96 m). Το ποδήλατό του είναι  τριών 
ταχυτήτων  με χαμηλή, μεσαία και υψηλή ταχύτητα. Οι σχέσεις μετάδοσης του ποδηλάτου του Peter είναι: 

Υψηλή 1: 2 
Πόσες στροφές του πεντάλ θα πρέπει να κάνει ο Πέτρος  για να ταξιδέψει 960 μέτρα στη μεσαία ταχύτητα; 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ο λόγος της σχέσης μετάδοσης 3: 1 σημαίνει ότι ολοκληρώνονται οι 3 πλήρεις στροφές 

………………………………… 



 

Πίνακας  : Ποσοστά επιτυχίας για

 

Πίνακας  : Ποσοστά επιτυχίας για
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% σωστα

Ποσοστά επιτυχίας για την πειραματική ομάδα και την ομάδα ελέγχου στο 

Ποσοστά επιτυχίας για την πειραματική ομάδα και την ομάδα ελέγχου στο 

 

3o test  peir 3o test  cl

68% 46%

68%
46%

P1 (item8)

3o test  peir 3o test  cl

64% 64%

64% 64%

P2 (item9)

3o test  peir 3o test  cl

16% 10%

16%
10%

P3 (item10)

199 

 

την πειραματική ομάδα και την ομάδα ελέγχου στο item 8. 

 

την πειραματική ομάδα και την ομάδα ελέγχου στο item 9. 
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Πίνακας  : Ποσοστά επιτυχίας για την πειραματική ομάδα και την ομάδα ελέγχου στο item 10. 

 

 

ΒΛΕΠΟΝΤΑΣ ΤΟΝ ΠΥΡΓΟ (1item) 

Ερώτηση 1: 
Στα παρακάτω Σχήματα 1 και 2 βλέπετε δύο σχέδια του ίδιου πύργου. Στο Σχήμα 1 βλέπετε τρεις  
επιφάνειες από την οροφή του πύργου ενώ στο Σχήμα 2 βλέπετε τέσσερις επιφάνειες της οροφής. 
                       Σχέδιο 1                                                                        Σχέδιο 2 

 
Στο παρακάτω διάγραμμα, φαίνεται η όψη της οροφής του πύργου, από πάνω. 
Στο διάγραμμα εμφανίζονται πέντε θέσεις. Κάθε μία σημειώνεται με ένα σταυρό (×) και αυτές  
οι θέσεις έχουν την ένδειξη P1 - P5. 
Από κάθε μια από αυτές τις θέσεις, ένα άτομο που βλέπει τον πύργο θα μπορούσε να δει έναν 
αριθμό επιφανειών της οροφής του πύργου. 

 
Στον πίνακα παρακάτω κυκλώστε τον αριθμό των επιφανειών που θα μπορούσε να δει κάποιος από 
καθεμιά από αυτές τις θέσεις. 

Θέση Αριθμός επιφανειών που θα μπορούσε κάποιος να δει από αυτή την θέση  

(κυκλώστε το σωστό αριθμό) 

Ρ1 1 2 3 4 Περισσότερες από 4 

Ρ2 1 2 3 4 Περισσότερες από 4 

Ρ3 1 2 3 4 Περισσότερες από 4 

Ρ4 1 2 3 4 Περισσότερες από 4 

Ρ5 1 2 3 4 Περισσότερες από 4 

 

 



 

Πίνακας  : Ποσοστά επιτυχίας για
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Ποσοστά επιτυχίας για την πειραματική ομάδα και την ομάδα ελέγχου στο 

  

3o test  peir 3o test  cl
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την πειραματική ομάδα και την ομάδα ελέγχου στο item 11. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 5-Ποσοστά χαμηλών και υψηλών επιδόσεων στο διαγωνισμό του 

PISA (dx.doi.org/10.1787/888933433171) 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 6: Τεστ Χ2 για η σσυνάφεια μεταξύ σχολικής επίδοσης και 

επίδοσης στο PISA 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 7: (LEVELS ΓΙΑ ΤΑ ΙΤΕΜ  ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ PISA  

2012) 2γ PISA 2012 Technical Report_Chapter 15 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 7: 1Ο & 2Ο Σενάριο Ιεραρχικής Παλινδρόμησης 

Τα αποτελέσματα που προέκυψαν είναι τα παρακάτω για το 1ο σενάριο ιεραρχικής 

παλινδρόμησης: 

 

Variables Entered/Removed
a
 

Model 

Variables 

Entered 

Variables 

Removed Method 

1 mesosorosoloi, 

pretestOLOIclpe

ir
b
 

. Enter 

2 VAR00001
b
 . Enter 

a. Dependent Variable: clpeirOLOIposttest 

b. All requested variables entered. 

 
 

Model Summary 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 ,866
a
 ,749 ,745 2,56872 

2 ,872
b
 ,760 ,755 2,52038 

a. Predictors: (Constant), mesosorosoloi, pretestOLOIclpeir 

b. Predictors: (Constant), mesosorosoloi, pretestOLOIclpeir, VAR00001 

 
 

ANOVA
a
 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 2384,344 2 1192,172 180,678 ,000
b
 

Residual 798,398 121 6,598   

Total 3182,742 123    

2 Regression 2420,466 3 806,822 127,013 ,000
c
 

Residual 762,276 120 6,352   

Total 3182,742 123    

a. Dependent Variable: clpeirOLOIposttest 

b. Predictors: (Constant), mesosorosoloi, pretestOLOIclpeir 

c. Predictors: (Constant), mesosorosoloi, pretestOLOIclpeir, VAR00001 

 
 

Coefficients
a
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Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 1,376 ,619  2,224 ,028 

pretestOLOIclpeir ,797 ,059 ,726 13,612 ,000 

mesosorosoloi ,196 ,046 ,226 4,247 ,000 

2 (Constant) ,743 ,663  1,121 ,265 

pretestOLOIclpeir ,820 ,058 ,747 14,077 ,000 

mesosorosoloi ,170 ,047 ,196 3,638 ,000 

VAR00001 1,134 ,475 ,110 2,385 ,019 

a. Dependent Variable: clpeirOLOIposttest 

 
 

Excluded Variables
a
 

Model Beta In t Sig. 

Partial 

Correlation 

Collinearity 

Statistics 

Tolerance 

1 VAR00001 ,110
b
 2,385 ,019 ,213 ,942 

a. Dependent Variable: clpeirOLOIposttest 

b. Predictors in the Model: (Constant), mesosorosoloi, pretestOLOIclpeir 

 
ΙΕΡΑΡΧΙΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ 2Ο ΣΕΝΑΡΙΟ IΕΡΑΡΧΙΚΗΣ ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΣΗΣ 

 

Variables Entered/Removed
a
 

Model 

Variables 

Entered 

Variables 

Removed Method 

1 pretestOLOIclpe

ir
b
 

. Enter 

2 mesosorosoloi
b
 . Enter 

3 clpeirOLOIpostt

est
b
 

. Enter 

4 VAR00001
b
 . Enter 

a. Dependent Variable: clpeir2oergaleioOLOI 

b. All requested variables entered. 

 
 

Model Summary 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 ,630
a
 ,397 ,392 1,92336 
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2 ,677
b
 ,458 ,449 1,83193 

3 ,712
c
 ,508 ,495 1,75294 

4 ,728
d
 ,530 ,514 1,71999 

a. Predictors: (Constant), pretestOLOIclpeir 

b. Predictors: (Constant), pretestOLOIclpeir, mesosorosoloi 

c. Predictors: (Constant), pretestOLOIclpeir, mesosorosoloi, 

clpeirOLOIposttest 

d. Predictors: (Constant), pretestOLOIclpeir, mesosorosoloi, 

clpeirOLOIposttest, VAR00001 

 
 

ANOVA
a
 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 297,621 1 297,621 80,453 ,000
b
 

Residual 451,315 122 3,699   

Total 748,935 123    

2 Regression 342,863 2 171,431 51,082 ,000
c
 

Residual 406,073 121 3,356   

Total 748,935 123    

3 Regression 380,198 3 126,733 41,243 ,000
d
 

Residual 368,737 120 3,073   

Total 748,935 123    

4 Regression 396,888 4 99,222 33,539 ,000
e
 

Residual 352,047 119 2,958   

Total 748,935 123    

a. Dependent Variable: clpeir2oergaleioOLOI 

b. Predictors: (Constant), pretestOLOIclpeir 

c. Predictors: (Constant), pretestOLOIclpeir, mesosorosoloi 

d. Predictors: (Constant), pretestOLOIclpeir, mesosorosoloi, clpeirOLOIposttest 

e. Predictors: (Constant), pretestOLOIclpeir, mesosorosoloi, clpeirOLOIposttest, VAR00001 

 
 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 1,969 ,443  4,443 ,000 

pretestOLOIclpeir ,336 ,037 ,630 8,970 ,000 

2 (Constant) 1,496 ,441  3,389 ,001 

pretestOLOIclpeir ,256 ,042 ,481 6,131 ,000 

mesosorosoloi ,121 ,033 ,288 3,672 ,000 
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3 (Constant) 1,198 ,431  2,781 ,006 

pretestOLOIclpeir ,084 ,064 ,157 1,316 ,191 

mesosorosoloi ,079 ,034 ,187 2,324 ,022 

clpeirOLOIposttest ,216 ,062 ,446 3,486 ,001 

4 (Constant) ,801 ,455  1,761 ,081 

pretestOLOIclpeir ,125 ,065 ,234 1,926 ,056 

mesosorosoloi ,066 ,034 ,158 1,977 ,050 

clpeirOLOIposttest ,185 ,062 ,381 2,966 ,004 

VAR00001 ,789 ,332 ,157 2,375 ,019 

a. Dependent Variable: clpeir2oergaleioOLOI 

 
 

Excluded Variables
a
 

Model Beta In t Sig. 

Partial 

Correlation 

Collinearity 

Statistics 

Tolerance 

1 mesosorosoloi ,288
b
 3,672 ,000 ,317 ,729 

clpeirOLOIposttest ,553
b
 4,552 ,000 ,382 ,288 

VAR00001 ,246
b
 3,678 ,000 ,317 ,998 

2 clpeirOLOIposttest ,446
c
 3,486 ,001 ,303 ,251 

VAR00001 ,199
c
 2,981 ,003 ,263 ,942 

3 VAR00001 ,157
d
 2,375 ,019 ,213 ,899 

a. Dependent Variable: clpeir2oergaleioOLOI 

b. Predictors in the Model: (Constant), pretestOLOIclpeir 

c. Predictors in the Model: (Constant), pretestOLOIclpeir, mesosorosoloi 

d. Predictors in the Model: (Constant), pretestOLOIclpeir, mesosorosoloi, clpeirOLOIposttest 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 9: Διάδοση δραστηριότητας του σχολείου 

http://eisatopon.blogspot.com/2018/02/pisa.html 

  

http://eisatopon.blogspot.com/2018/02/pisa.html
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 10: Συμμετοχές στο PISA  

Στον διαγωνισμό του PISA συμμετέχουν σήμερα οι παρακάτω χώρες (μέλη και 

συνεργαζόμενες)   http://www.oecd.org/pisa/aboutpisa/pisa-2018-participants.htm 

Πίνακας 1 

 Συμμετέχουσες χώρες στο διαγωνισμό PISA (μέλη και μη-μέλη ) 

  

List of all countries and economies that have participated in PISA. Click on a country 
name for contact, website, reports and more. 

Albania* 
 

Hungary Peru* 

Azerbaijan (Baku City only)* Iceland Philippines* 

Argentina* Indonesia* Poland 

Australia Ireland Portugal 

Austria Israel Qatar* 

Belarus* Italy Romania* 

Belgium Japan Russian Federation* 

Bosnia & Herzegovina* Jordan* Saudi Arabia* 

Brazil* Kazakhstan* Scotland* 

Brunei Darussalam* Korea Serbia* 

Bulgaria* Kosovo* Singapore* 

Canada Latvia Slovak Republic 

Chile Lebanon* Slovenia 

China (People's Republic of)* Lithuania Spain 

Colombia Luxembourg Sweden 

Costa Rica* Macao-China* Switzerland 

Croatia* Former Yugoslav Republic of Chinese Taipei* 

http://www.oecd.org/pisa/aboutpisa/pisa-2018-participants.htm
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Macedonia* 

Czech Republic Malaysia* 
Thailand* 

 

Denmark Malta* Turkey 
 

Dominican Republic* Mexico Ukraine* 

Estonia Moldova* United Arab Emirates* 

Finland Montenegro* United Kingdom 

France Morocco* United States 

Georgia* The Netherlands Uruguay* 

Germany New Zealand Viet Nam* 

Greece Norway   

Hong Kong-China* Panama*   

OECD non-members are 

marked with an asterisk (*).   

 

Η γεωγραφική κατάταξη των χωρών με βάση τις επιδόσεις τους στα μαθηματικά  στον 

διαγωνισμό (http://www.oecd.org/pisa/data/) 

Πίνακας 2 

 Συμμετέχουσες χώρες στο διαγωνισμό PISA χρωματισμένες σύμφωνα με την κλίμακα επιδόσεών τους  
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Πίνακας 3 

Η εικόνα της Ελλάδας σε θεματικούς τομείς σε σχέση με το μέσο όρο του ΟΟΣΑ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 11: Πίνακας συσχετίσεων 

Πίνακας συσχέτισης ανάμεσα στην σχολική επίδοση της πειραματικής ομάδας (algebra, geometria, 

mesos oros)και στην επίδοσή τους στα διάφορα tests (pre-test, post-test, 3o test), επιπέδων δυσκολίας 

(levels1&2, levels3&4,levels5&6) και δεσποζουσών εννοιών(Space, Change, Quantity,Data). 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 12: Το 1Ο Ιεραρχικό μοντέλο 

 

ANOVA
a
 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 2384,344 2 1192,172 180,678 ,000
b
 

Residual 798,398 121 6,598   

Total 3182,742 123    

2 Regression 2420,466 3 806,822 127,013 ,000
c
 

Residual 762,276 120 6,352   

Total 3182,742 123    

a. Dependent Variable: clpeirOLOIposttest 

b. Predictors: (Constant), mesosorosoloi, pretestOLOIclpeir 

c. Predictors: (Constant), mesosorosoloi, pretestOLOIclpeir, VAR00001 

 
 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 1,376 ,619  2,224 ,028 

pretestOLOIclpeir ,797 ,059 ,726 13,612 ,000 

mesosorosoloi ,196 ,046 ,226 4,247 ,000 

2 (Constant) ,743 ,663  1,121 ,265 

pretestOLOIclpeir ,820 ,058 ,747 14,077 ,000 

mesosorosoloi ,170 ,047 ,196 3,638 ,000 

VAR00001 1,134 ,475 ,110 2,385 ,019 

a. Dependent Variable: clpeirOLOIposttest 

 
 

Excluded Variables
a
 

Model Beta In t Sig. 

Partial 

Correlation 

Collinearity 

Statistics 

Tolerance 

1 VAR00001 ,110
b
 2,385 ,019 ,213 ,942 

a. Dependent Variable: clpeirOLOIposttest 

b. Predictors in the Model: (Constant), mesosorosoloi, pretestOLOIclpeir 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 13 : Τ 2Ο Ιεραρχικό μοντέλο 

ANOVA
a
 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 297,621 1 297,621 80,453 ,000
b
 

Residual 451,315 122 3,699   

Total 748,935 123    

2 Regression 342,863 2 171,431 51,082 ,000
c
 

Residual 406,073 121 3,356   

Total 748,935 123    

3 Regression 380,198 3 126,733 41,243 ,000
d
 

Residual 368,737 120 3,073   

Total 748,935 123    

4 Regression 396,888 4 99,222 33,539 ,000
e
 

Residual 352,047 119 2,958   

Total 748,935 123    

a. Dependent Variable: clpeir2oergaleioOLOI 

b. Predictors: (Constant), pretestOLOIclpeir 

c. Predictors: (Constant), pretestOLOIclpeir, mesosorosoloi 

d. Predictors: (Constant), pretestOLOIclpeir, mesosorosoloi, clpeirOLOIposttest 

e. Predictors: (Constant), pretestOLOIclpeir, mesosorosoloi, clpeirOLOIposttest, VAR00001 

 
 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 1,969 ,443  4,443 ,000 

pretestOLOIclpeir ,336 ,037 ,630 8,970 ,000 

2 (Constant) 1,496 ,441  3,389 ,001 

pretestOLOIclpeir ,256 ,042 ,481 6,131 ,000 

mesosorosoloi ,121 ,033 ,288 3,672 ,000 

3 (Constant) 1,198 ,431  2,781 ,006 

pretestOLOIclpeir ,084 ,064 ,157 1,316 ,191 

mesosorosoloi ,079 ,034 ,187 2,324 ,022 

clpeirOLOIposttest ,216 ,062 ,446 3,486 ,001 

4 (Constant) ,801 ,455  1,761 ,081 

pretestOLOIclpeir ,125 ,065 ,234 1,926 ,056 

mesosorosoloi ,066 ,034 ,158 1,977 ,050 

clpeirOLOIposttest ,185 ,062 ,381 2,966 ,004 

VAR00001 ,789 ,332 ,157 2,375 ,019 
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a. Dependent Variable: clpeir2oergaleioOLOI 

 
 

Excluded Variables
a
 

Model Beta In t Sig. 

Partial 

Correlation 

Collinearity 

Statistics 

Tolerance 

1 mesosorosoloi ,288
b
 3,672 ,000 ,317 ,729 

clpeirOLOIposttest ,553
b
 4,552 ,000 ,382 ,288 

VAR00001 ,246
b
 3,678 ,000 ,317 ,998 

2 clpeirOLOIposttest ,446
c
 3,486 ,001 ,303 ,251 

VAR00001 ,199
c
 2,981 ,003 ,263 ,942 

3 VAR00001 ,157
d
 2,375 ,019 ,213 ,899 

a. Dependent Variable: clpeir2oergaleioOLOI 

b. Predictors in the Model: (Constant), pretestOLOIclpeir 

c. Predictors in the Model: (Constant), pretestOLOIclpeir, mesosorosoloi 

d. Predictors in the Model: (Constant), pretestOLOIclpeir, mesosorosoloi, clpeirOLOIposttest 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 14 (Ποσοστά επιτυχίας ανά δεσπόζουσα έννοια) 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 14  (Στοιχεία Στατιστικής) 

                                Μέσα Στατιστικής επεξεργασίας δεδομένων 

 Αξιοπιστία και εγκυρότητα 

Η εγκυρότητα (validity) είναι σημαντικό κομμάτι ενός εργαλείου μέτρησης. Με 

την εγκυρότητα αξιολογείται η ικανότητα του εργαλείου να μετράει αυτό που 

ισχυρίζεται ότι μετράει. Υπάρχουν πολλοί τρόποι να αξιολογηθεί η εγκυρότητα του 

εργαλείου. Οι επικρατέστεροι τρόποι να γίνει αυτό είναι: 

 Η προβλεπτική ή προγνωστική εγκυρότητα (predictive validity) 

 Η συντρέχουσα εγκυρότητα (concurrent validity) 

 Η εγκυρότητα περιεχομένου (content validity):  Οι Cohen, Manion & Morrison 

(2008, σελ.184),αναφέρουν ότι για να δείξουμε αυτή τη μορφή εγκυρότητας το 

ερευνητικό όργανο πρέπει να δείξει ότι καλύπτει εξίσου και ολοκληρωμένα τους 

τομείς ή τα αντικείμενα που σκοπεύει να καλύψει. Ο ερευνητής θα πρέπει να 

διασφαλίσει ότι τα στοιχεία του βασικού ζητήματος της έρευνάς του πρόκειται να 

καλυφθούν στην έρευνά του αλλά ταυτόχρονα πρέπει να εξασφαλίσει ότι αποτελούν 

τόσο μια δίκαιη αντιπροσώπευση του ευρύτερου θέματος που έχει επιλεγεί για 

εξέταση όσο και ότι τα στοιχεία που έχουν επιλεγεί ως δείγμα της έρευνας 

παρουσιάζονται τόσο σε βάθος όσο και σε εύρος. (Cohen, Manion & Morrison, 2008).  

 Η εγκυρότητα της εννοιολογικής κατασκευής (predictive validity) 

Δεν θα πρέπει να παραλείψουμε να σχολιάσουμε τις έννοιες της εσωτερικής και 

εξωτερικής εγκυρότητας. (Iseris, 2016) 

 Η εσωτερική εγκυρότητα προσπαθεί να αποδείξει ότι η εξήγηση ενός 

συγκεκριμένου γεγονότος, ενός θέματος ή μιας ομάδας δεδομένων τα οποία 

παρέχονται στο πλαίσιο μιας έρευνας μπορεί πράγματι να επαληθευτεί από τα ίδια τα 

δεδομένα. (Cohen, Manion & Morrison, 2008, σελ. 180). Δηλαδή πρέπει να αποφεύγει 

να συνδέσει τα θετικά ή αρνητικά συμπεράσματα γύρω από μια αιτιακή υπόθεση διότι 

τότε, προκειμένου να ενισχύσει ο ερευνητής τον ισχυρισμό αυτό, ενδεχομένως να 

υποβαθμίσει πιθανές εναλλακτικές ερμηνείες. 

 Η εξωτερική εγκυρότητα αναφέρεται στο βαθμό στον οποίο τα αποτελέσματα 

της έρευνας μπορούν να γενικευτούν στον ευρύτερο πληθυσμό, σε γενικότερες 

περιπτώσεις ή καταστάσεις. Όπως αναφέρει ο Cohen κ.α. οι Βorgan & Biklen (1992) 

οι θετικιστές ερευνητές ενδιαφέρονται περισσότερο στο να διατυπώσουν καθολικές 

αρχές για γενικές κοινωνικές διεργασίες παρά να δώσουν περιγραφές αναφορικά με το 

βαθμό των κοινών στοιχείων που μπορούν να βρεθούν στα διαφορετικά κοινωνικά 

περιβάλλοντα (π.χ. ανάμεσα στα σχολεία και στις σχολικές τάξεις). 

Αξιοπιστία (reliability) σε ένα εργαλείο σημαίνει ότι οι τιμές του είναι σταθερές 

και συνεπείς. Αυτό σημαίνει ότι οι τιμές θα πρέπει να είναι σχεδόν ίδιες όταν οι 

ερευνητές χορηγούν το εργαλείο πολλές φορές σε διαφορετικές χρονικές στιγμές. 
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Επίσης οι τιμές πρέπει να είναι συνεπείς. Όταν ένα άτομο απαντά σε ορισμένα 

ερωτήματα με κάποιο τρόπο, θα πρέπει να απαντά με συνέπεια σε σχετικά ερωτήματα 

με τον ίδιο τρόπο.   (Creswell, 2011, σελ.197). Όμοια  οι Cohen, Manion & Morrison 

(2008, σελ.199) θεωρούν την  αξιοπιστία να είναι στενά συνδεδεμένη με τις έννοιες 

της συνέπειας (consistency)  η οποία ορίζεται μέσω της επαναληπτικότητας 

(repeatability) και της αναπαραγωγισιμότητας (reproducibility) του αποτελέσματος 

της μέτρησης δηλαδή της επανάληψης της μέτρησης υπό αντίστοιχες συνθήκες, αν και 

όχι όμοιες, και της αναπαραγωγής αποτελεσμάτων με μικρή μεταβλητότητα. 
Τα είδη της αξιοπιστίας προσδιορίζονται από μια σειρά συντελεστών όπως: 

 Συντελεστής αξιοπιστίας επαναληπτικών μετρήσεων (Test-Retest Reliability 

Coefficient) . Στατιστικά η αξιοπιστία σ’ αυτή την περίπτωση εκτιμάται με το 

συντελεστή συσχέτισης r (correlation coefficient), όπως π.χ. μια συσχέτιση σειράς 

κατάταξης του Spearman ή απλές συσχετίσεις του Pearson (Cohen κ.α , 2008). 

Συγκεκριμένα ένα εργαλείο μέτρησης (test) χρησιμοποιείται σε ένα δείγμα ατόμων 

που έχει επιλεγεί.  Μετά από ένα χρονικό διάστημα επαναχορηγείται το ίδιο test 

(retest) στο ίδιο ακριβώς δείγμα ατόμων και κάτω από τις ίδιες συνθήκες. Ο βαθμός 

αξιοπιστίας είναι ο συντελεστής r  ο οποίος προκύπτει από τη συσχέτιση τω δύο 

βαθμολογιών (scores) που προέρχονται από τις δύο βαθμολογίες των test. Η χρονική 

εξέταση από τη μια μέτρηση στη άλλη δεν θα πρέπει να είναι μεγάλη. Έχει 

παρατηρηθεί ότι στη διαδικασία test-retest τα άτομα που συμμετέχουν σ’ αυτή 

εξοικειώνονται με το περιεχόμενο του εργαλείου μέτρησης και βασιζόμενοι στη 

μνήμη τους δίνουν τις ίδιες απαντήσεις που είχαν δώσει στο αρχικό test. Αυτό 

ονομάζεται επίδραση πράξης (practice effect/memory effect) και είναι ένα θέμα το 

οποίο θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη οι ερευνητές αναφορικά με το χρονικό 

διάστημα που θα μεσολαβήσει μεταξύ του test και του retest.(Ουζούνη, 

Νακάκης,2011) 

 Aξιοπιστία εναλλακτικών τύπων ή ισοδύναμων τύπων (Parallel or Equivalent 

forms Reliability). 

 Aξιοπιστία ημικλάστων (Split-half Reliability) 

 Aξιοπιστία εσωτερικής συνέπειας (Ιnternal consistency Reliability). Η 

αξιοπιστία αυτής της μορφής εκφράζεται μέσω του συντελεστή α του Cronbach 

(Cronbach’s Alpha Coefficient) και δίνεται από τον τύπο 

2
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, όπου κ ο αριθμός των ερωτήσεων του test, 

2
is  η 

διακύμανση της ερώτησης i  , 
2
SVS  η διακύμανση όλου του test .Ο δείκτης α αποτελεί 

μέτρηση της ενδοσυνέπειας ενός συνόλου ερωτήσεων και μετρά πόσο ικανοποιητικά 

συγκεκριμένες ερωτήσεις αξιολόγησης που έχουν συνταχθεί περιγράφουν και μετρούν 

την σύνθεση που εκφράζουν οι ερωτήσεις. Παίρνει τιμές από 0 έως 1. Τιμές του 

δείκτη κοντά στο 0,70 θεωρούνται καλές, κοντά στο 0,80 πολύ καλές και τιμές κοντά 

στο 0,90 άριστες. Στην ειδική περίπτωση που τα ερωτήματα στο ερωτηματολόγιο 
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επιδέχονται δίτιμες απαντήσεις ο δείκτης α του Cronbach μπορεί να αντικατασταθεί 

και από τον δείκτη KR-20 (Kuder-Richarson). Υπάρχουν αναφορές για το γεγονός ότι 

ο δείκτης α του Cronbach δεν είναι ο καταλληλότερος σε διατάξιμες (nominal) 

μεταβλητές καθώς και από το γεγονός ότι επηρεάζεται από τον αριθμό των items του 

ερωτηματολογίου όπως επίσης και από το μέγεθος του δείγματος, αλλά και από την 

κατανομή που έχει το δείγμα. (Spiliotopoulou ,2009). Ο δείκτης  KR-20 προκύπτει 

από την σχέση: δείκτης 1
2

KR-20  α = 1
1

i i

x

p q

s








 
 
 
 
 
 





 όπου κ είναι το πλήθος 

των items (ερωτήσεων) του test, 
2
xs  είναι η διακύμανση των σκορ των μαθητών και pi 

και qi τα ποσοστά επιτυχίας και αποτυχίας του κάθε item. Το τυπικό σφάλμα για το 

δείκτη προκύπτει από τη σχέση 1xSE s    όπου sx είναι η τυπική απόκλιση 

δηλαδή η τετραγωνική ρίζα του 
2
xs , (Πετρίδης, 2015) που σημαίνει ότι η πραγματική 

τιμή του δείκτη α βρίσκεται στο διάστημα (α-1,96 SE, α+1,96 SE) με 95% 

βεβαιότητα. 

 

 Effect Size 

O J. Cohen ανέφερε ότι το κύριο προϊόν μιας έρευνας είναι ένα ή περισσότερα 

effect sizes. (Coe, R. (2002).Το effect size είναι απλά ένας τρόπος ποσοτικοποίησης 

του μεγέθους της διαφοράς μεταξύ δύο ομάδων. Είναι εύκολο να υπολογιστεί, να 

κατανοηθεί εύκολα και μπορεί να εφαρμοστεί σε οποιοδήποτε μετρημένο αποτέλεσμα 

στην Εκπαίδευση ή στην Κοινωνική Επιστήμη. Είναι ιδιαίτερα πολύτιμο για την 

ποσοτικοποίηση της αποτελεσματικότητας μιας συγκεκριμένης παρέμβασης, σε σχέση 

με κάποια σύγκριση. Μας επιτρέπει να προχωρήσουμε πέρα από την ερώτηση, 

«λειτουργεί ή όχι;» στο πιο διερευνητικό ερώτημα, «Πόσο καλά λειτουργεί σε μια 

σειρά περιπτώσεων;». Επιπλέον, δίνει έμφαση στην πιο σημαντική πτυχή μιας 

παρέμβασης που είναι το μέγεθος της επίδρασης παρά στη στατιστική της σημασία 

(που συγκρίνει το μέγεθος της επίδρασης και το μέγεθος του δείγματος), και προωθεί 

μια πιο επιστημονική προσέγγιση στη συσσώρευση γνώσεων. Για τους λόγους αυτούς, 

το  effect size αποτελεί σημαντικό εργαλείο για την αναφορά και την ερμηνεία της 

αποτελεσματικότητας και λειτουργεί και σε καταγραφές αποτελεσμάτων που δεν 

υπάρχει κάποια γνωστή κλίμακα. 

Υπολογίζεται με τον γενικό τύπο 
 

[  τιμή πειραματικής ομάδας]-[Μέση τιμή ομάδας ελέγχου]
 Size=

 απόκλιση

έ
Effect

ή








  

Eίναι ένα από τα πρώτα effect size και έχει οριστεί από τον Cohen (1969, 1987) 

κατά τους Borenstein, Hedges, Higgins κ.α., (2009) και Sullivan & Feinn, (2012).  για 

δύο ανεξάρτητα group που προέρχονται από πληθυσμό με την ίδια τυπική απόκλιση σ. 
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Ο δείκτης αυτός ορίζεται ως η τυποποιημένη διαφορά μεταξύ των μέσων τιμών των 

δύο group. Δηλαδή είναι d=(μ1 –μ2) / σ ,(Sullivan & Feinn,2012). 

 To effect size (ES) d χωρίζεται σε κατηγορίες ανάλογα με την τιμή του. Small (ES

  0.2), medium (0.2<ES   0.5), large 0.5<ES  0.8, very large ES>0.8. Kατά τον 

Cohen το ES = 0.5 φαίνεται και με γυμνό μάτι για τον προσεκτικό παρατηρητή ενώ 

στο 0.2 η επίδραση είναι αισθητά μικρότερη αλλά όχι ασήμαντη και οπωσδήποτε θα 

πρέπει να γίνεται με κριτική ματιά. Για ES=0 η μέση τιμή μ2 βρίσκεται πάνω στο 50ο 

εκατοστημόριο της κατανομής του group 1. Για ES=0.8 η μ2 βρίσκεται στο 79ο 

εκατοστημόριο του group1. Έτσι κάποιος από το group 2 που έχει την μέση 

βαθμολογία μ2 θα έχει υψηλότερη βαθμολογία από το 79% του group 1. Για  ES=0.2 

το αντίστοιχο ποσοστό είναι 15%. (Sullivan & Feinn,2012). Tο αρνητικό πρόσημο στο 

ES υποδηλώνει υποβάθμιση ενώ το θετικό βελτίωση ενώ η σειρά τοποθέτησης των μ1 

και μ2 είναι υποκειμενική. ( Becker, 2000) ,(Borenstein,,Hedges, Higgins κ.α. 2009).  

Ένα χαρακτηριστικό ενός effect size είναι ότι μπορεί εκφράζει άμεσα  την 

επικάλυψη μεταξύ των δύο δειγμάτων όσον αφορά τη σύγκριση των εκατοστημορίων. 

 

Πίνακας St-1:. Choen’s d και non-overlap από το effect size. 

 

Ένα effect size είναι ισοδύναμο με το «Z-score» μιας τυποποιημένης κανονικής 

κατανομής. Για παράδειγμα, ένα μέγεθος αποτελέσματος 0,8 σημαίνει ότι η 

βαθμολογία του μέσου ατόμου στην πειραματική ομάδα είναι 0,8 τυπικές αποκλίσεις 

πάνω από το μέσο άτομο στην ομάδα ελέγχου και επομένως υπερβαίνει τις 

βαθμολογίες του 79% της ομάδας ελέγχου. Έτσι μπορούμε να έχουμε και μια 

οπτικοποιημένη αναπαράσταση της επίδρασης που έχει μια διδακτική παρέμβαση. 

Στην εκπαίδευση, εάν μπορεί να αποδειχθεί ότι η πραγματοποίηση μιας μικρής και 

φθηνής αλλαγής θα αυξήσει τα ακαδημαϊκά επιτεύγματα με effect size ακόμη και 

μόλις 0,1, αυτό θα μπορούσε να είναι μια πολύ σημαντική βελτίωση, ιδιαίτερα εάν η 

βελτίωση εφαρμοζόταν ομοιόμορφα σε όλους τους μαθητές και ακόμη περισσότερο 

εάν η επίδραση ήταν σωρευτική με την πάροδο του χρόνου. 

Ακόμα και το «μικρό» αποτέλεσμα του Cohen, το 0,2, θα έχει ως αποτέλεσμα 

αύξηση από 50% σε 58% - μια διαφορά που τα περισσότερα σχολεία πιθανώς θα 
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χαρακτηρίζουν ως αρκετά σημαντικά. Φαίνεται ότι ένα χαρακτηριστικό των 

εκπαιδευτικών παρεμβάσεων είναι ότι πολύ λίγες από αυτές έχουν επιπτώσεις που θα 

περιγραφούν στην ταξινόμηση του Cohen ως κάτι άλλο από το «μικρό». Αυτό 

φαίνεται ιδιαίτερα για τις επιπτώσεις στην επίδοση των μαθητών. Δεν υπάρχει 

αμφιβολία ότι αυτό οφείλεται εν μέρει στην μεγάλη ποικιλία που παρατηρείται στον 

πληθυσμό στο σύνολό του, έναντι του οποίου υπολογίζεται το effect size . 

Στατιστική σημασία και effect. 

 Στη στατιστική η λέξη «σημαντικότητα» χρησιμοποιείται συχνά για να επισημάνει 

την «στατιστική σημασία», η οποία είναι η πιθανότητα η διαφορά μεταξύ των δύο 

ομάδων να είναι απλώς ένα ατύχημα δειγματοληψίας. Αν παρθούν δύο δείγματα από 

τον ίδιο πληθυσμό, θα υπάρχει πάντα μια διαφορά μεταξύ τους. Η στατιστική σημασία 

συνήθως υπολογίζεται ως «p-value», η πιθανότητα ότι μια διαφορά τουλάχιστον του 

ίδιου μεγέθους θα είχε προκύψει τυχαία, ακόμα και αν δεν υπήρχε καμία διαφορά 

μεταξύ των δύο πληθυσμών. Για διαφορές μεταξύ των μέσων των δύο ομάδων, αυτή η 

p-τιμή  υπολογίζεται συχνά με ένα «t-test». Συνήθως, εάν η τιμή p <0,05 (δηλαδή 

κάτω από 5%), η διαφορά θεωρείται αρκετά μεγάλη ώστε να είναι «σημαντική». αν 

όχι, τότε δεν είναι «σημαντική». Ο στατιστικός έλεγχος t μπορεί να αποδώσει αν είναι 

στατιστικά σημαντική η διαφορά ανάμεσα στην βαθμολογία των δύο ομάδων με 

σημαντικότητα p. Στατιστική σημαντικότητα είναι η πιθανότητα η παρατηρούμενη 

μεταβολή ανάμεσα στα δύο group (ομάδες) να οφείλεται στην «τύχη». Αν αυτή η 

πιθανότητα  p είναι π.χ. p>0.05 τότε η μεταβολή εξηγείται από την μεταβλητότητα της 

δειγματοληψίας και όχι από την τυχαιότητα. Σ’ αυτές τις περιπτώσεις διατηρούμε την 

αρχική υπόθεση ότι οι μέσοι όροι δεν διαφέρουν. Όμως έχει παρατηρηθεί ότι σε 

μεγάλα δείγματα πολύ μικρές διαφορές δείχνουν στατιστικά σημαντικές και αυτό 

επειδή το p εξαρτάται από το δείγμα. Επίσης η διαφορά των μέσων όρων στην 

επίδοση ανάμεσα σε δύο ομάδες δεν μπορεί να αποδώσει πόσο σοβαρή είναι η 

παρέμβαση δηλαδή να δώσει ένα μέγεθος του αποτελέσματος της παρέμβασης (effect 

size) το οποίο δεν επηρεάζεται από το μέγεθος του δείγματος. (Sullivan & 

Feinn,2012) , ( Becker,. 2000). . 

Υπάρχουν διάφορα προβλήματα με τη χρήση «δοκιμασιών σημασίας» με αυτόν 

τον τρόπο (βλ. Π.χ. Cohen, 1994, Harlow et al ., 1997, Thompson, 1999). Το κύριο 

είναι ότι η τιμή p εξαρτάται ουσιαστικά από δύο πράγματα: από το πόσο σημαντικά 

αποτελέσματα είχε η παρέμβαση και από το μέγεθος του δείγματος. Κάποιος θα είχε 

ένα «σημαντικό» αποτέλεσμα είτε εάν το αποτέλεσμα στους μέσους όρους ήταν πολύ 

μεγάλο (παρά το γεγονός ότι είχε μόνο ένα μικρό δείγμα) είτε αν το δείγμα ήταν πολύ 

μεγάλο (ακόμα και αν το πραγματικό αποτέλεσμα ανάμεσα στους μέσους όρους ήταν 

μικρό.). Είναι σημαντικό να γνωρίζουμε τη στατιστική σημασία ενός αποτελέσματος, 

διότι χωρίς αυτό υπάρχει κίνδυνος να αντληθούν συμπεράσματα από μελέτες όπου το 

δείγμα είναι πολύ μικρό για να δικαιολογήσει γενικεύσεις.. Ωστόσο, η στατιστική 

σημασία δεν λέει το πιο σημαντικό πράγμα: το μέγεθος που έχει ένα αποτέλεσμα (δηλ. 

το effect size). Ένας τρόπος για να ξεπεραστεί αυτή η σύγχυση είναι να αναφερθεί το 

effect size, μαζί με μια εκτίμηση του πιθανού «περιθωρίου για σφάλμα» ή «διάστημα 
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εμπιστοσύνης». Στην παρούσα μελέτη δεν θα μας απασχολήσουν τα διαστήματα 

εμπιστοσύνης. Πάντως ένας τύπος για τον υπολογισμό του διαστήματος εμπιστοσύνης 

για το effect size δίνεται από τους Hedges και Olkin (1985, σελ. 86). Εάν η εκτίμηση 

effect size από το δείγμα συμβολιστεί με d , και υπάρχει κανονική κατανομή τότε η 

διακύμανση και η τυπική απόκλιση που αντιστοιχεί και στο τυπικό σφάλμα του effect 

size δίνονται αντίστοιχα από τους τύπους :  

2
1 2

1 2 1 22( )d

n n d
V

n n n n


 

 
        d dSE V   

όπου n1 και n2 είναι οι αριθμοί στις πειραματικές ομάδες και ομάδες ελέγχου, 

αντίστοιχα.  

Επομένως, ένα διάστημα εμπιστοσύνης 95% για το d θα είναι: 

d-1,96 SEd έως d+1,96' SEd 

Ένα από τα κύρια πλεονεκτήματα της χρήσης του effect size είναι ότι όταν ένα 

συγκεκριμένο πείραμα έχει αναπαραχθεί, οι διαφορετικές εκτιμήσεις effect size από 

κάθε μελέτη μπορούν εύκολα να συνδυαστούν για να δώσουν μια συνολική καλύτερη 

εκτίμηση του μεγέθους του αποτελέσματος (the size off effect). 

Μια σημαντική συνέπεια της ικανότητας της μετα-ανάλυσης να συνδυάσει τα 

αποτελέσματα είναι ότι ακόμη και μικρές μελέτες μπορούν να συμβάλλουν σημαντικά 

στη γνώση. Το είδος του πειράματος που μπορεί να γίνει από έναν μόνο δάσκαλο σε ένα 

σχολείο μπορεί να περιλαμβάνει συνολικά λιγότερους από 30 μαθητές. Εκτός αν το 

αποτέλεσμα είναι τεράστιο, μια μελέτη αυτού του μεγέθους είναι πολύ απίθανο να 

θεωρηθεί στατιστικά γενικεύσιμη. Σύμφωνα με τη συμβατική στατιστική πρακτική, 

επομένως, δεν αξίζει να γίνει το πείραμα. Ωστόσο, εάν τα αποτελέσματα πολλών 

τέτοιων πειραμάτων συνδυάζονται χρησιμοποιώντας μετα-ανάλυση, το συνολικό 

αποτέλεσμα είναι πιθανό να είναι εξαιρετικά στατιστικά σημαντικό. Επιπλέον, θα έχει τα 

σημαντικά πλεονεκτήματα που προκύπτουν από μια σειρά περιπτώσεων (αυξάνοντας 

έτσι την εμπιστοσύνη στη γενικότητά του) και από την πρακτική αφού δυνητικά είναι 

περισσότερο γενικεύσιμο Βεβαίως, υπάρχουν πολλά παραδείγματα μετα-αναλύσεων 

στα οποία η παράθεση των effect sizes είναι κάπως αμφισβητήσιμη για διάφορους 

λόγους. Ένας από αυτούς είναι οι διαφορετικές τυπικές αποκλίσεις οπότε είναι συχνά 

καλύτερο να χρησιμοποιούμε μια «συγκεντρωμένη» εκτίμηση της τυπικής απόκλισης. 

Spool  ή 
2 2

1 1 2 2

1 2

( 1) ( 1)

2whithin

n S n S
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, όπου n1 και n2 είναι οι αριθμοί στις 

πειραματικές ομάδες και ομάδες ελέγχου, αντίστοιχα. και οι S1 και S2 είναι οι τυπικές 

αποκλίσεις τους.), (Coe, 2002). 

Οι ερμηνείες των effect sizes εξαρτώνται από την παραδοχή ότι τόσο οι ομάδες 

ελέγχου όσο και οι πειραματικές ομάδες έχουν μια «κανονική» κατανομή, δηλαδή την 

γνωστή καμπύλη «σχήματος καμπάνας». Εάν αυτή η υπόθεση δεν είναι σωστή τότε η 

ερμηνεία μπορεί να μεταβληθεί και πρέπει να γίνεται με προσοχή, διότι είναι δύσκολο 
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να γίνει μια δίκαιη σύγκριση μεταξύ ενός effect size βασισμένου σε κανονικές 

κατανομές και ενός που βασίζεται σε μη κανονικές κατανομές. Επίσης θα πρέπει να 

επιλεγεί και ο κατάλληλος τύπος ανάλογα με το αν ανάμεσα στην πειραματική ομάδα 

και στην ομάδα ελέγχου έχουμε διαφορετικό αριθμό δείγματος και διαφορετικές 

τυπικές αποκλίσεις. 

Το effect size (ES) δεν μετράται με έναν μόνο τύπο παρά είναι ένα όνομα που 

δίνεται σε μια οικογένεια δεικτών που μετρά το μέγεθος μιας παρέμβασης . Σε 

αντίθεση με τις δοκιμές σημαντικότητας, αυτοί οι δείκτες είναι ανεξάρτητοι από το 

μέγεθος του δείγματος. Τα μέτρα ES είναι το κοινό νόμισμα των μετα-αναλυτικών 

μελετών που συνοψίζουν τα ευρήματα από έναν συγκεκριμένο τομέα έρευνας. Για τον 

περιστασιακό αναγνώστη μελέτες μετα-ανάλυσης, αυτή η πολυμορφία μπορεί να 

προκαλέσει σύγχυση ( Becker 2000) και γι’ αυτό θα επικεντρωθούμε στο τυπολόγιο 

που αφορά την παρούσα μελέτη Τα ζητήματα που εμπλέκονται κατά την αξιολόγηση 

του ES για δύο εξαρτώμενες ομάδες περιγράφονται στη συνέχεια. (Becker, 2000) Τα 

effect sizes μπορούν να είναι διαφόρων ειδών και να μην αφορούν μόνο μέσες τιμές. 

Εξαιτίας της μεγαλύτερης διαβίβασης πληροφορίας που παρέχει (σε σχέση π..χ. με το 

t-test) πολλοί ερευνητές τα χρησιμοποιούν στις μελέτες τους (Lipsey et al, 2012 κατά 

(Gorard, & Gorard,2016α), ενώ τα effect sizes μπορούν να χρησιμοποιηθούν ακόμη 

και σε μη-τυχαία δείγματα ή ακόμη  βασίζονται σε παραδοχές όπως η μη-κανονική 

κατανομή των δεδομένων.(Gorard, & Gorard,2016α) 

Όπως αναφέρει ο Sullivan (2012) στην εκπαιδευτική έρευνα η κύρια 

δραστηριότητα είναι να συγκρίνονται εκπαιδευτικές παρεμβάσεις. 

Οι σχεδιασμοί για  την διαδικασία την μέτρησης της διδακτικής παρέμβασης 

μπορούν να είναι διαφορετικών ειδών. Μία από τις επιλογές θα ήταν να γίνει 

διδακτική παρέμβαση σε μια πειραματική ομάδα και κατόπιν να γίνει έλεγχος στην 

διαφορά των βαθμολογιών πριν και μετά την παρέμβαση (single-group-pre-post). 

Αλλά αυτός ο σχεδιασμός έχει το μειονέκτημα στο γεγονός ότι δεν μπορούμε να 

ελέγξουμε την επίδραση από το περιεχόμενο του εργαλείου που έχει επιλεχθεί. Μια 

ακόμη εναλλακτική επιλογή θα ήταν να επιλέξουμε δύο ομάδες. Στη μία ομάδα  να 

κάνουμε διδακτική  παρέμβαση ενώ στην άλλη όχι και να ελέγξουμε την διαφορά στις 

μέσες τιμές της βαθμολογίας τους. Αυτού του είδους ο σχεδιασμός (post-test) έχουν το 

πρόβλημα ότι μετρώνται μόνο μετά την παρέμβαση και οι προϋπάρχουσες διαφορές 

μεταξύ των ομάδων θα μπορούσαν να διογκώσουν ή να αποκρύψουν διαφορές). Το 

μοντέλο το οποίο θα ακολουθήσουμε είναι το PPC (pritest-postest-control). O 

σχεδιασμός αυτός στον οποίο υπάρχει ομάδα ελέγχου (ή αλλιώς θα την λέμε control), 

πειραματική ομάδα (ή αλλιώς θα την λέμε threatment ή peirramatiki) και εφαρμόζεται 

και στις δύο pre-test και post-test εξαλείφει τα μειονεκτήματα των σχεδιασμών που 

προαναφέρθηκαν διότι επιτρέπει κατά τη διάρκεια της έρευνας να εκτιμηθεί η 

αποτελεσματικότητα της παρέμβασης ακόμη και όταν η ομάδα ελέγχου με την 

πειραματική δεν είναι ισοδύναμες όπως αναφέρουν κατά τον Morris,(2008) οι Cook & 

Campel,1997; Morry & Deshon, 2002.  
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 H αποτελεσματικότητα ενός προγράμματος και την ποιότητα μιας ερευνητικής 

μελέτης συναρτάται από την  παρακολούθηση των συμμετεχόντων σε βάθος χρόνου. 

Μόνο μερικές μελέτες ενσωματώνουν τη συνέχεια στο σχεδιασμό τους. Χωρίς επαρκή 

αριθμό διαχρονικών μελετών, δεν υπάρχουν ισχυρές ενδείξεις για τον μακροπρόθεσμο 

αντίκτυπο και τη διατήρηση των αποτελεσμάτων του προγράμματος. (Ventista, 2018). 

Προκειμένου να ενισχυθεί η εικόνα από την διδακτική παρέμβαση σε βάθος χρόνου 

αποφασίσαμε να κάνουμε και έλεγχο για την διαφορά των δύο ομάδων ένα μήνα μετά 

το πέρας της παρέμβασης.  Ως προς τον συμβολισμό θα πρέπει να  αποσαφηνιστούν 

κάποια ζητήματα της βιβλιογραφίας. Όταν θεωρηθεί ότι το εξεταζόμενο σύνολο (π.χ. 

οι μαθητές ενός σχολείου) αποτελούν τον συνολικό πληθυσμό τότε αρκετά συχνά 

χρησιμοποιούνται τα ελληνικά σύμβολα για τις μέσες τιμές και τις τυπικές αποκλίσεις. 

Η τυποποιημένη μέση διαφορά “standarize mean difference”, όπως 

προαναφέρθηκε είναι ένα μέτρο αλληλοεπικάλυψης μεταξύ των κατανομών 

(Cohen1987, Grrissomand et al 2005) κατά τους Borenstein,,Hedges, Higgins κ.α 

(2009), και συμβολίζεται δ για τον πληθυσμό όπου δ=(μ1-μ2)/σ  εφόσον πρόκειται για 

πληθυσμό με ίδια τυπική απόκλιση σ. Μια εκτίμηση του δ που προέρχεται από το 

δείγμα είναι το d . 

α) Για δύο ανεξάρτητα δείγματα με διαφορετικές τυπικές αποκλίσεις είναι: 

__ __
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και οι συμβολισμοί αναφέρονται σε δειγματικές  μέσες τιμές, τυπικές αποκλίσεις και 

μεγέθη δειγμάτων. Σ’ αυτή την περίπτωση  η διακύμανση κει το τυπικό σφάλμα 

εφόσον μας ενδιαφέρουν δίνονται αντίστοιχα από τους τύπους 
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  , d dSE V   

Έχει αποδειχθεί ότι το το d  έχει μια μικρή μεροληψία που τείνει να υπερεκτιμήσει 

την απόλυτη αξία του σε μικρά δείγματα. Αυτή η προκατάληψη μπορεί να αφαιρεθεί 

με μια μικρή διόρθωση που δίνει αμερόληπτη εκτίμηση του δ που καλείται Hedgen’s 

g (Hedges 1981). Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τον τύπο του g (από βιβλιογραφία) 

ή εναλλακτικά  για τη μετατροπή του  d σε g χρησιμοποιούμε τον τύπο  του 

διορθωτικού παράγοντα 

3
1

4 1
J

df
 

   (correction factor) , όπου df=n1+n2-2  οι 

βαθμοί ελευθερίας.. Τότε ισχύουν 

g= J d Vg=J2 Vd SEg= gV  

Αυτή η προσέγγιση δίνει σφάλματα μικρότερα του 7 %ο και ειδικά αν df>=10  το 

σφάλμα  περιορίζεται στο 3,5%ο . 



227 

 

β) Για δύο εξαρτημένα ζευγαρωτά δείγματα (matched groups με pre-post 

διαδικασία είναι: 

__ __ __

1 2diff
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,όπου           

Sdiff  η τυπική απόκλιση των 

διαφορών και r το correlation 

(συσχέτιση) ανάμεσα στα 

ζεύγη 

Τότε  για την διακύμανση και το τυπικό σφάλμα θα ισχύει 
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Για την μετατροπή σε g ορίζονται για το  J  n-1 βαθμοί ελευθερίας.  

Το πλεονέκτημα του ES είναι ότι έχει την ίδια σημασία ανεξάρτητα από την 

μελέτη ή την μετα-ανάλυση στην οποία θα διεξαχθεί. (Borenstein,,Hedges, Higgins 

κ.α 2009). 

Οι τύποι που προαναφέρθηκαν έχουν σημασία διότι κάνουν εκτίμηση του δ και 

δίνουν αποτελέσματα για ολόκληρο τον πληθυσμό. Όμως οι γενικεύσεις σε ολόκληρο 

τον πληθυσμό δεν είναι πάντοτε εφικτές λόγω δεσμεύσεων ή επειδή το ζητούμενο της 

μελέτης είναι η αποτύπωση μιας τάσης που αναπτύσσεται. 

Στη συγκεκριμένη μελέτη ο πληθυσμός που θα μας απασχολεί είναι το δυναμικό 

της Α΄ Τάξης του συγκεκριμένου σχολείου. Επιπλέον θα πρέπει να αναζητηθεί η 

κατάλληλη διαδικασία του ΕS που να καλύπτει τις αρχικές προδιαγραφές της έρευνας 

(pre-post-control), να μπορεί να είναι αξιόπιστη, να εμφανίζεται όσο το δυνατόν πιο 

ανθεκτική σε παραβιάσεις των προϋποθέσεων και να είναι όσο το δυνατόν 

ακριβέστερη.  

Ο Morris (2008), έκανε σύγκριση από διάφορους τύπους που είναι υποψήφιοι γι’ 

αυτού του είδους την μελέτη . Διαπίστωσε ότι ο σχεδιασμός έρευνας PPC παρέχει 

αποτελεσματικό πλαίσιο γα την αξιολόγηση και την αυξημένη ακρίβεια εκτιμήσεων 

των αποτελεσμάτων που αφορούν την πειραματική ομάδα. Επίσης ο σχεδιασμός 

αυτός μπορεί να προσφέρει καλύτερο έλεγχο της εσωτερικής εγκυρότητας της 

διαδικασίας. 

Αξιολογώντας διάφορα μοντέλα και παρατηρώντας ότι όταν η βελτίωση δεν είναι 

ίδια για κάθε άτομο στην πειραματική ομάδα η διακύμανσή  μετά την παρέμβαση 

διογκώνεται σε σχέση με άλλες συνθήκες, κατέληξε στον παρακάτω τύπο  για την 

(pre-post –control) διαδικασία: 
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(Morris,2008).  

Στον πειραματικό σχεδιασμό της παρούσης εργασίας ο αριθμός ερωτημάτων 

ανάμεσα στο κύριο και στο δευτερεύων εργαλείο διαφέρει. Συνεπώς στις συγκρίσεις 

που γίνονται μεταξύ του κύριου και του δευτερεύοντος εργαλείου επιλέξαμε να 

χρησιμοποιήσουμε τον τύπο που λαμβάνει υπόψη την διακύμανση και των δύο 

εργαλείων για την εύρεση του effect size. O τύπος υπολογισμού είναι ο παρακάτω 

(Morris,2008). : 
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To effect size δίνει μια «διαίσθηση» του αποτελέσματος της παρέμβασης ανάμεσα 

στα δύο group (ομάδες) χαρακτηρίζοντάς το ως μικρό, μεσαίο ή μεγάλο. 

Μια απόπειρα για  πιο ορατή πτυχή του effect size από τους Gorand & Gorand  και 

είναι «ο αριθμός των αντιφατικών βαθμολογιών (cases) που πρέπει να εισαχθούν στο 

ολιγομελέστερο group, προκειμένου να εκμηδενιστεί το effect size».(Counterfactual 

cases needed to disturb the finding). Ορίζεται συντομογραφημένα ως NNTD (Number 

Needed To Disturb) και δεν χρειάζεται να υπάρχει ούτε τυχαία δειγματοληψία ή 

οποιαδήποτε κατανομή δεδομένων καθώς είναι μια περιγραφική κατάσταση της 

εκάστοτε έρευνας. Σε πολλές έρευνες τα test σημαντικότητας που δημοσιεύονται είναι 

κοντά στο όριο του p= 0,05 (Kuhberg et al 2014 κατά GG) . Αυτές οι έρευνες 

μπορούν να χρησιμοποιήσουν τον ΝΝΤD  ώστε να φανεί πόσο εύκολο είναι να 

διαταραχθεί το εύρημα. Αν ο αριθμός των cases που πρέπει να εισαχθούν είναι μικρός 
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τότε το εύρημα δεν είναι σημαντικό. Ο τύπος που συνδέει το effect size με τις 

περιπτώσεις (cases)  που χρειάζονται για να διαταραχθεί το εύρημα είναι ΝΝΤD= ES 

* n1 , όπου n1 το πιο ολιγομελές group. (Borenstein,,Hedges, Higgins κ.α 2009) , 

(Durlak, 2009).   

Κεντρικό οριακό θεώρημα  

Ένα από τα πιο συνηθισμένα προβλήματα που ανακύπτουν στη στατιστική είναι ο 

προσδιορισμός της κατανομής ενός μεγάλου αθροίσματος ανεξάρτητων τυχαίων 

μεταβλητών Χ1, Χ2, …..Χn. Aν αυτές ακολουθούν την κανονική  κατανομή με μέση 

τιμή μ και διασπορά σ2 τότε το άθροισμα Χ1+Χ2+ …..+Χn θα ακολουθεί επίσης 

κανονική κατανομή με μέση τιμή nμ και διασπορά   nσ2. 

Πίνακας St-2a 

Παράδειγμα μεταβολής για n=2 

 
Το ερώτημα είναι αν οι ανεξάρτητες και ισοπίθανες τυχαίες μεταβλητές Χ1, Χ2, 

…..Χn δεν ακολουθούν την κανονική κατανομή αλλά κάποια άλλη κατανομή ίσως και 

άγνωστη , τότε ποια μπορεί να είναι προσεγγιστικά η κατανομή του αθροίσματος 

Χ1+Χ2+ …..+Χn  για αρκετά μεγάλο n; Απάντηση σε αυτό δίνει το κεντρικό οριακό 

θεώρημα: 

Κ.Ο.Θ. (Central Limit Theorem): Aν Χ1, Χ2, …..Χn είναι ανεξάρτητες και ισόνομες 

(ισοπίθανες) τυχαίες μεταβλητές με μέση τιμή μ και διασπορά σ2<   , i=1,2,……,n 

τότε η τυχαία μεταβλητή 1

2

n

i
i

X n

Z
n







 





 ακολουθεί ασυμπτωτικά (για μεγάλο n 

συνήθως μεγαλύτερο του 30) την τυπική κατανομή με μέση τιμή 0 και διασπορά 1 δηλ 

Ν(0,1). (Μπούτσικας, 2003). 
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Μια ισοδύναμη εκφώνηση του Κ.Ο.Θ. (CLT) είναι ότι: Η δειγματοληπτική κατανομή 

του αριθμητικού μέσου   όλων των δυνατών δειγμάτων είναι κατά προσέγγιση 

κανονική κατανομή με μέση τιμή  

  και διακύμανση 

2 2 / n 

 , εφόσον το 

μέγεθος n των δειγμάτων είναι μεγάλο.  

Πίνακας St-2β  

Η επίδραση του κεντρικού οριακού θεωρήματος σε διαφορετικές κατανομές 

 



 

 
Normalization 

Προεπεξεργασία δεδομένων

δεδομένων όταν τα δεδομένα πάσχουν από κάποια προβλήματα μεταξύ των οποίων 

και η διαφοροποίηση ως προς τις μονάδες μέτρησης.

συχνά επιβάλλουν το μετασχηματισμό των δεδομένων. Μια απ’αυτές τις εργασίες 

είναι η κανονικοποίηση.  

Κανονικοποίηση (normalization

πιο κατάλληλες αριθμητικές τιμές. Τεχνικές κανον

ελαχίστου-μεγίστου, η κανονικοποίηση 

κλιμάκωσης. Όταν τα δεδομένα βρίσκονται σε διαφορετικές κλίμακες οι μεταβλητές 

με τις μεγάλες τιμές ενδεχόμενα καθορίζουν ουσιαστικά την απόσταση των 

παρατηρήσεων, ενώ οι μεταβλητές με τις μικρές τιμές επηρεάζουν ελάχιστα τη

απόσταση των παρατηρήσεων και εμφανίζεται ότι δεν επηρεάζουν σημαντικά το 

τελικό αποτέλεσμα. 

Η μέθοδος της κανονικοποίησης 

αριθμητικών τιμών, χρησιμοποιώντας την μέση τιμή και την τυπική απόκλισή τους. 

Για μια μεταβλητή Χ με μέση τιμή 

τιμών γίνεται σύμφωνα με τη σχέση 

Προεπεξεργασία δεδομένων ονομάζουμε τις εργασίες προετοιμασίας των 

δεδομένων όταν τα δεδομένα πάσχουν από κάποια προβλήματα μεταξύ των οποίων 

και η διαφοροποίηση ως προς τις μονάδες μέτρησης. Οι μέθοδοι της προεπεξεργασίας 

συχνά επιβάλλουν το μετασχηματισμό των δεδομένων. Μια απ’αυτές τις εργασίες 

normalization) είναι η μετατροπή αριθμητικών τιμών σε άλλες 

πιο κατάλληλες αριθμητικές τιμές. Τεχνικές κανονικοποίησης είναι η κανονικοποίηση 

μεγίστου, η κανονικοποίηση z-score και η κανονικοποίηση δεκαδικής 

κλιμάκωσης. Όταν τα δεδομένα βρίσκονται σε διαφορετικές κλίμακες οι μεταβλητές 

με τις μεγάλες τιμές ενδεχόμενα καθορίζουν ουσιαστικά την απόσταση των 

παρατηρήσεων, ενώ οι μεταβλητές με τις μικρές τιμές επηρεάζουν ελάχιστα τη

απόσταση των παρατηρήσεων και εμφανίζεται ότι δεν επηρεάζουν σημαντικά το 

Η μέθοδος της κανονικοποίησης z-score πραγματοποιεί μετασχηματισμό των 

αριθμητικών τιμών, χρησιμοποιώντας την μέση τιμή και την τυπική απόκλισή τους. 

με μέση τιμή μ και τυπική απόκλιση σ ο μετασχηματισμό των 

τιμών γίνεται σύμφωνα με τη σχέση '
x

x





  όπου x η εκάστοτε τιμή της 
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ονομάζουμε τις εργασίες προετοιμασίας των 

δεδομένων όταν τα δεδομένα πάσχουν από κάποια προβλήματα μεταξύ των οποίων 

Οι μέθοδοι της προεπεξεργασίας 

συχνά επιβάλλουν το μετασχηματισμό των δεδομένων. Μια απ’αυτές τις εργασίες 

είναι η μετατροπή αριθμητικών τιμών σε άλλες 

ικοποίησης είναι η κανονικοποίηση 

και η κανονικοποίηση δεκαδικής 

κλιμάκωσης. Όταν τα δεδομένα βρίσκονται σε διαφορετικές κλίμακες οι μεταβλητές 

με τις μεγάλες τιμές ενδεχόμενα καθορίζουν ουσιαστικά την απόσταση των 

παρατηρήσεων, ενώ οι μεταβλητές με τις μικρές τιμές επηρεάζουν ελάχιστα την 

απόσταση των παρατηρήσεων και εμφανίζεται ότι δεν επηρεάζουν σημαντικά το 

πραγματοποιεί μετασχηματισμό των 

αριθμητικών τιμών, χρησιμοποιώντας την μέση τιμή και την τυπική απόκλισή τους. 

ο μετασχηματισμό των 

η εκάστοτε τιμή της 
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μεταβλητής Χ και x΄ η νέα τιμή. Η μέθοδος είναι ιδιαίτερα κατάλληλη σε περιπτώσεις 

που τα δεδομένα περιέχουν ακραίες τιμές και δίνει τιμές των οποίων η μέση τιμή 

ισούται με μηδέν και η τυπική απόκλιση 1. (Κύρκος, 2015). Σε περίπτωση που δεν 

έχουμε την μέση τιμή και την τυπική απόκλιση του πληθυσμού μπορούμε να 

χρησιμοποιήσουμε τις αμερόληπτες εκτιμήτριες της μέσης τιμής και της τυπικής 

απόκλισης με βάση το δείγμα μεγέθους n που είναι 

2

1 1

( )

  και S = 
1

n n

i i
i i

x x x

X
n n

 






 
 

(1). 

  Στατιστικός έλεγχος υποθέσεων  

 Κανονική κατανομή 

Οι παραμετρικοί έλεγχοι υποθέσεων βασίζονται σε γνωστές κατανομές, οι οποίες 

φέρουν τις ιδιότητες της κανονικής κατανομής, συνεπώς για να αποφανθούμε εάν θα 

χρησιμοποιηθεί παραμετρικός ή μη-παραμετρικός έλεγχος, αρχικά εξετάζουμε αν οι 

παρατηρήσεις μας ακολουθούν κανονική κατανομή. Oι εκτιμώμενοι παράμετροι στην 

κανονική κατανομή είναι η δειγματική μέση τιμή και η δειγματική τυπική απόκλιση. 

Μια από τις επιλογές που έχουμε για  τον έλεγχο  της κανονικότητας είναι να 

κάνουμε στατιστικό έλεγχο υποθέσεων (βλ. παρακάτω  2.4.5.2  ). Ο έλεγχος αυτού του 

είδους που μπορεί να γίνει για την εύρεση της κανονικότητας ενός δείγματος είναι το 

το test Kolmogorov-Smirnof ή το test Shapiro-Wilk. Σ’ αυτού του είδους τον έλεγχο η  

αρχική (μηδενική) υπόθεση  Η0 είναι ότι τα δεδομένα ακολουθούν κανονική 

κατανομή ενώ η εναλλακτική υπόθεση Η1 ότι δεν ακολουθούν κανονική κατανομή. Σε 

περίπτωση που προκύψει επίπεδο σημαντικότητας Sig<0,05  απορρίπτεται η μηδενική 

υπόθεση και δεχόμαστε ότι η μεταβλητή δεν ακολουθεί κανονική κατανομή. 

Εναλλακτικοί τρόποι για τον έλεγχο της κανονικότητας είναι: α) τα ιστογράμματα,  
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β) τα P-P Plots (probability-probability plot) στο οποίο εξετάζουμε αν τα δεδομένα 

μας τείνουν στην ευθεία γραμμή του γραφήματος οπότε η κατανομή προσομοιάζει με 

την κανονική . Analyze > Descriptive Statistics > P-P Plot 

 

γ) τα Q-Q Plots ( Q από το quantile) που χρησιμοποιείται για τη σύγκριση δύο 

κατανομών πιθανότητας (δηλαδή για να συγκρίνουμε αν τα χαρακτηριστικά δύο 

κατανομών είναι παρόμοια ή διαφορετικά). Εάν οι κατανομές είναι ίσες  βρίσκονται 

πάνω στην ευθεία y=x ενώ αν έχουν μια γραμμική σχέση βρίσκονται πάνω σε μια 

άλλη ευθεία. Τις περισσότερες φορές όμως παρουσιάζουν μια ασυμμετρία μεταξύ 

τους και άρα εμφανίζεται ένα σχήμα τοξοειδούς ή “S” μορφής υποδεικνύοντας ότι η 

μια κατανομή είναι πιο ασύμμετρη από την άλλη. Analyze > Descriptive Statistics > Q-Q 

Plots. (Χαλικιάς, Λάλου & Μανωλέσου, 2015) 
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Έλεγχος κανονικότητας Ενδεικτικά σχήματα 
α) τα ιστογράμματα,  
 

β) τα P-P Plots (probability-
probability plot) στο οποίο εξετάζουμε 
αν τα δεδομένα μας τείνουν στην 
ευθεία γραμμή του γραφήματος οπότε η 
κατανομή προσομοιάζει με την 
κανονική . Analyze > Descriptive 
Statistics > P-P Plot 
 

 
γ) τα Q-Q Plots ( Q από το quantile) 

που χρησιμοποιείται για τη σύγκριση 
δύο κατανομών πιθανότητας (δηλαδή 
για να συγκρίνουμε αν τα 
χαρακτηριστικά δύο κατανομών είναι 
παρόμοια ή διαφορετικά). Εάν οι 
κατανομές είναι ίσες  βρίσκονται πάνω 
στην ευθεία y=x ενώ αν έχουν μια 
γραμμική σχέση βρίσκονται πάνω σε 
μια άλλη ευθεία. Τις περισσότερες 
φορές όμως παρουσιάζουν μια 
ασυμμετρία μεταξύ τους και άρα 
εμφανίζεται ένα σχήμα τοξοειδούς ή 
“S” μορφής υποδεικνύοντας ότι η μια 
κατανομή είναι πιο ασύμμετρη από την 
άλλη. Analyze > Descriptive Statistics > 
Q-Q Plots. (Χαλικιάς, Λάλου & 
Μανωλέσου, 2015) 
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 Υλοποίηση του στατιστικού ελέγχου υποθέσεων 

Ο στατιστικός έλεγχος υποθέσεων (hypothesis testing) είναι μια συμπερασματική 

διαδικασία/μέθοδος που προσφέρει η Στατιστική Συμπερασματολογία και βρίσκει 

εφαρμογή σε στοχαστικά προβλήματα απόφασης μεταξύ δύο εναλλακτικών 

υποθέσεων. Η αρχική υπόθεση συμβολίζεται με Η0 που ονομάζεται μηδενική υπόθεση 

(null ypothesis) και η άλλη με Η1 και ονομάζεται εναλλακτική υπόθεση (alternative 

hypothesis). 

Θέτουμε ως μηδενική υπόθεση Η0 αυτή την οποία αμφισβητούμε και εξετάζουμε 

αν ένα τυχαίο δείγμα που παίρνουμε από τον πληθυσμό συνηγορεί υπέρ της 

απόρριψής της έναντι της εναλλακτικής Η1. Δηλαδή υποθέτοντας ότι η  Η0  είναι 

αληθής, αν αυτό που παρατηρείται στο δείγμα είναι ακραίο , δηλαδή, αν έχει πολύ 

μικρή πιθανότητα να συμβεί τότε απορρίπτουμε την Η0 και δεχόμαστε την Η1. 

Κατά τη διαδικασία του ελέγχου υπάρχει η πιθανότητα να απορρίψουμε την Η0 

ενώ είναι αληθής. Αυτό ονομάζεται σφάλμα τύπου Ι. Ορίζουμε ένα μέγιστο ανεκτό 

μέγεθος σφάλματος τύπου Ι το οποίο το προκαθορίζουμε το συμβολίζουμε με α και το 

ονομάζουμε επίπεδο σημαντικότητας (level of significance) του ελέγχου. Συνήθως το 

επίπεδο σημαντικότητας ορίζεται στο 0,05 εκτός αν θέλουμε να είμαστε πιο αυστηροί 

οπότε ορίζεται στο 0,01. (sign.0.05 ή 0.01). (Παπαδόπουλος, 2017). 

Όταν θέλουμε να κάνουμε ένα τεστ για την μέση τιμή και ο πληθυσμός ακολουθεί 

κανονική κατανομή ενώ η διασπορά είναι άγνωστη χρησιμοποιούμε ως συνάρτηση 

ελέγχου την 1

( )
n

X n
T t

S





    όπου η τυπική απόκλιση S προκύπτει από τον 

παραπάνω πίνακα (1). Η Τ ανεξαρτήτως του μεγέθους του δείγματος ακολουθεί την 

κατανομή tn-1 με n-1 βαθμούς ελευθερίας. Οι βαθμοί ελευθερίας (degrees of freedom) 

συνήθως αντιστοιχούν στον αριθμό των παρατηρήσεων μείον τον αριθμό των μεγεθών 

που υπολογίζονται. Στην περίπτωση της κατανομής t για τον υπολογισμό της τυπικής 

απόκλισης S χρειάζονται n-1 τιμές μιας μεταβλητής Χ εφόσον είναι γνωστός ο 

αριθμητικός μέσος.  

Στην περίπτωση που η διασπορά σ2 του πληθυσμού είναι γνωστή και το μέγεθος 

του δείγματος n  είναι μεγάλο (θεωρητικά n , στην πράξη 30n  ) , οι 

περιοχές απόρριψης της μηδενικής υπόθεσης Ηο ισχύουν για οποιονδήποτε 

πληθυσμό, όχι κατ’ ανάγκη κανονική αλλά προσεγγίζεται λόγω της επίδρασης του 

Κ.Ο.Θ. από την κανονική κατανομή. Όσο μεγαλύτερο είναι το δείγμα τόσο καλύτερη 

είναι και η προσέγγιση  (Παπαδόπουλος, 2017). 

Τέλος, όταν θέλουμε να κάνουμε ένα τεστ για τη μέση τιμή και ο πληθυσμός 

ακολουθεί άγνωστη κατανομή και έχει άγνωστη διασπορά τότε και πάλι λόγω της 

επίδρασης του Κ.Ο.Θ. αποδεικνύεται ότι για μεγάλο μέγεθος δείγματος (θεωρητικά 

n , στην πράξη 30n  ) η στατιστική συνάρτηση 
( )X n

T
S
  

προσεγγίζεται ικανοποιητικά από τη (0,1)Z N  . Αυτός είναι και ο λόγος για το ότι 
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ενώ το t-test προϋποθέτει να είναι κανονικός ο πληθυσμός του οποίου ελέγχουμε τη 

μέση τιμή και από τον οποίο παίρνουμε δείγμα, εντούτοις, στην πράξη αποδεικνύεται 

ανθεκτικό σ’ αυτή την υπόθεση. Δηλαδή το επίπεδο σημαντικότητας του ελέγχου 

είναι κοντά στο α ακόμη και αν η υπόθεση της κανονικότητας του πληθυσμού δεν 

ικανοποιείται (Παπαδόπουλος, 2017). Άρα σ’ αυτή την περίπτωση θα έχουμε 

ικανοποιητική προσέγγιση κάνοντας στατιστικό έλεγχο t ακόμη και αν η αρχική 

κατανομή δεν είναι η κανονική. 

       Μη Παραμετρικός έλεγχος 

Οι παραδοσιακοί έλεγχοι υποθέσεων έχουν θεμελιωθεί με την παραδοχή ότι τα 

δεδομένα προέρχονται από έναν πληθυσμό με γνωστή κατανομή που όμως έχει 

άγνωστες πληθυσμιακές παραμέτρους (π.χ. μέση τιμή, διακύμανση). Λόγω της 

επίδρασης του Κ.Ο.Θ. που προαναφέραμε το κυρίαρχο μοντέλο είναι αυτό της 

κανονικής κατανομής. Οι μεθοδολογίες που στηρίζονται στη γνώση της κατανομής 

του υπό εξέταση πληθυσμού (συνάρτηση κατανομής) αποτελούν την Παραμετρική 

Στατιστική και το πρόβλημα εκτίμησης ανάγεται στην εύρεση των παραμέτρων του 

στατιστικού μοντέλου. 

Αρκετές φορές οι υποθέσεις της Παραμετρικής Στατιστικής (όπως η 

κανονικότητα) δεν ικανοποιούνται. Για το λόγο αυτό αναπτύχθηκαν εναλλακτικές 

μεθοδολογίες που δεν στηρίζονται παρά μόνο στην τυχαιότητα των δειγματικών 

δεδομένων. Η συλλογή αυτών των εναλλακτικών μεθοδολογιών αποτελεί την Μη-

Παραμετρική Στατιστική (Μπατσίδης, 2014). Όταν η μεταβλητή είναι ποσοτική, τα 

δείγματα είναι ανεξάρτητα και δεν ακολουθούν κανονική κατανομή  προτείνεται ως 

εναλλακτικός έλεγχος του t-test για τη μέση τιμή ο έλεγχος Mann & Whitney που 

ελέγχει αν οι μέσες τιμές δύο πληθυσμών μπορούν να θεωρηθούν ίσες συγκρίνοντας 

τις διαμέσους τους. (Εμβαλωτής, Κατσής & Σιδερίδης, 2006). 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 15 ( Αξιοπιστία για το κύριο εργαλείο) 

 

Πίνακες  

Αξιοπιστία του εργαλείου με Cronbach-a 

Σύνοψη Επεξεργασίας Υποθέσεων 
  N % 

Υποθέσεις Έγκυρες 124 100,00 

 Αποκλείστηκαν 0 ,00 

 Σύνολο 124 100,00 

 
Στατιστικά Αξιοπιστίας 
Cronbach's Alpha N Προτάσεων 
,81 26 
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Συνολικά Στατιστικά Πρότασης: 
a/a 

Τίτλος item 
ΜΟ κλίμακας αν η 
Πρόταση αφαιρεθεί 

Διακύμανση 
Κλίμακας αν η 
Πρόταση αφαιρεθεί 

Διορθωμένη 
Συνολική Συσχέτιση 
Πρότασης 

Cronbach's Alpha αν 
η Πρόταση 
αφαιρεθεί 

1 ΑΓΟΡΑ 

ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ 
10,68 19,63 ,45 ,80 

2 ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ 

ΣΤΑΓΟΝΑΣ 1 
10,58 19,95 ,31 ,81 

3 ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ 

ΣΤΑΓΟΝΑΣ 2 
10,66 19,87 ,37 ,81 

4 CHART ΠΩΛΗΣΕΩΝ 1 9,96 21,03 ,18 ,81 

5 CHART ΠΩΛΗΣΕΩΝ 2 10,11 20,12 ,32 ,81 

6 CHART ΠΩΛΗΣΕΩΝ 3 10,18 20,29 ,24 ,81 

7 ΠΛΟΙΑ ΜΕ ΠΑΝΙΑ 1 10,40 19,17 ,47 ,80 

8 ΠΛΟΙΑ ΜΕ ΠΑΝΙΑ 2 10,48 19,45 ,40 ,81 

9 ΠΛΟΙΑ ΜΕ ΠΑΝΙΑ 3 10,79 20,44 ,32 ,81 

10 ΣΩΣ (ΣΑΛΤΣΑ) 10,42 19,99 ,27 ,81 

11 ΤΡΟΧΟΣ ΤΟΥ ΛΟΥΝΑ 

ΠΑΡΚ 1 
10,56 19,19 ,49 ,80 

12 ΤΡΟΧΟΣ ΤΟΥ ΛΟΥΝΑ 

ΠΑΡΚ 2 
10,40 19,59 ,37 ,81 

13 ΑΝΑΡΡΙΧΗΣΗ ΣΤΟ 

ΦΟΥΤΖΙ 1 
10,23 19,56 ,40 ,81 

14 ΑΝΑΡΡΙΧΗΣΗ ΣΤΟ 

ΦΟΥΤΖΙ 2 
10,73 19,86 ,44 ,80 

15 ΑΝΑΡΡΙΧΗΣΗ ΣΤΟ 

ΦΟΥΤΖΙ 3 
10,76 19,75 ,51 ,80 

16 ΕΛΕΝΗ Η 

ΠΟΔΗΛΑΤΙΣΣΑ 1 
10,33 19,35 ,43 ,80 

17 ΕΛΕΝΗ Η 

ΠΟΔΗΛΑΤΙΣΣΑ 2 
10,59 20,20 ,25 ,81 

18 ΕΛΕΝΗ Η 

ΠΟΔΗΛΑΤΙΣΣΑ 3 
10,83 20,61 ,33 ,81 

19 ΠΟΙΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ 1 10,03 20,63 ,24 ,81 

20 ΠΟΙΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ 2 10,32 19,73 ,34 ,81 

21 ΠΟΙΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ 3 10,57 19,69 ,37 ,81 

22 ΓΚΑΡΑΖ 1 10,19 20,46 ,20 ,81 

23 ΓΚΑΡΑΖ 2 10,86 21,01 ,23 ,81 

24 ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΗ 10,50 19,15 ,48 ,80 
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ΠΟΡΤΑ 1 

25 ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΗ 

ΠΟΡΤΑ 2 
10,90 21,47 NaN ,82 

26 ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΗ 

ΠΟΡΤΑ 3 
10,52 19,75 ,34 ,81 

Μέτρηση αξιοπιστίας βασικού εργαλείου με test-retest 

Μετά την επαναχορήγηση του εργαλείου στους μαθητές έγινε έλεγχος της 

αξιοπιστίας του εργαλείου με τη μέθοδο της επαναχορήγησης. Σ’ αυτή τη μέθοδο 

ελέγχεται η συσχέτιση (correlation) των αποτελεσμάτων στο pretest και posttest αλλά 

μόνο για την ομάδα ελέγχου (control group) στην οποία δεν υπάρχει η επίδραση της 

διδακτικής παρέμβασης. Για να χρησιμοποιήσουμε τον συντελεστή συσχέτισης του 

Pearson τα δεδομένα πρέπει να ακολουθούν την κανονική κατανομή. Σε περίπτωση 

που δεν ακολουθούν την κανονική κατανομή θα χρησιμοποιήσουμε τον συντελεστή 

συσχέτισης του Spearman. 

Πίνακας  

 Τα δεδομένα της ομάδας ελέγχου (CLgroup) στο pretest ακολουθούν κανονική κατανομή. 

 

 

NPAR TEST /KOLMOGOROV-SMIRNOV ( NORMAL ) = 

CLTEST1.  
Τεστ Kolmogorov-Smirnov για 1-δείγμα 
  CLTEST1 

N  50 

Παράμετροι για 
Κανονικότητα 

ΜΟ 11,16 

 Τυπ. Απόκλιση 4,56 

Οι πιο Ακραίες 
Διαφορές 

Απόλυτο ,12 

 Θετικό ,12 

 Αρνητικό -,12 

Test Statistic  ,122 

Ασυμπτ. Στατ. Σημ. 
(2-κατ/νσης) 

 ,059c 
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NPAR TEST /KOLMOGOROV-SMIRNOV ( NORMAL ) 

= CLPOSTTEST.  
Τεστ Kolmogorov-Smirnov για 1-δείγμα 
  CLPOSTTEST 

N  50 

Παράμετροι για 
Κανονικότητα 

ΜΟ 11,56 

 Τυπ. Απόκλιση 4,91 

Οι πιο Ακραίες 
Διαφορές 

Απόλυτο ,17 

 Θετικό ,17 

 Αρνητικό -,14 

Test Statistic  ,166 

Ασυμπτ. Στατ. Σημ. 
(2-κατ/νσης) 

 ,001 

 

Πίνακας : Τα δεδομένα της ομάδας ελέγχου (CLgroup) στο posttest δεν ακολουθούν κανονική 

κατανομή. 

Όπως φαίνεται από το ραβδόγραμματα των παραπάνω πινάκων τα  δεδομένα της 

ομάδας ελέγχου (CLgroup) στο pretest προσομοιάζουν στην κανoνική κατανομή ενώ  

στο posttest όχι.  

Για τον έλεγχο κανονικότητας χρησιμοποιήθηκε το τεστ κανονικότητας 

Kolmogorov-Smirnof. Σ’ αυτού του είδους τον έλεγχο η  αρχική (μηδενική) υπόθεση 

Η0 είναι ότι τα δεδομένα ακολουθούν κανονική κατανομή ενώ η εναλλακτική 

υπόθεση Η1 ότι δεν ακολουθούν κανονική κατανομή. Σε περίπτωση που προκύψει 

επίπεδο σημαντικότητας Sig<0,05  απορρίπτεται η μηδενική υπόθεση και δεχόμαστε 

ότι η μεταβλητή δεν ακολουθεί κανονική κατανομή. Στη συγκεκριμένη περίπτωση για 

το pretest το επίπεδο σημαντικότητας διαμορφώνεται στο 0,059 >0,05 και άρα δεν 

απορρίπτουμε την μηδενική υπόθεση και δεχόμαστε ότι τα δεδομένα ακολουθούν την 

κανονική κατανομή για το pretest. Διαφορετικά αποτελέσματα έχουμε στον πίνακα 

που αναφέρεται στο posttest στην ομάδα ελέγχου (CLgroup). To επίπεδο 

σημαντικότητας διαμορφώνεται στο 0,01<0,05 και υιοθετούμε την εναλλακτική 

υπόθεση ότι η κατανομή δεν είναι η κανονική. 

Συνέπεια των παραπάνω είναι ότι ο συντελεστής συσχέτισης θα είναι ο μη-

παραμετρικός Spearman. 

Πίνακας  

Διάγραμμα διασποράς  (Scatter Plot) και συντελεστής συσχέτισης  Spearman's rho 
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Από τα παραπάνω δεδομένα προκύπτει η πολύ μεγάλη συσχέτιση του pretest με το 

posttest πράγμα που ισχυροποιεί την υπόθεση της αξιοπιστίας του βασικού εργαλείου 

αξιολόγησης. 

Μέτρηση αξιοπιστίας του δεύτερου εργαλείου 

Πίνακες   

 Ο δείκτης αξιοπιστίας  Cronbach-a για το 2ο εργαλείο, με προτάσεις διαγραφής 

 

Σύνοψη Επεξεργασίας Υποθέσεων 
  N % 

Υποθέσεις Έγκυρες 124 100,00 

 Αποκλείστηκε 0 ,00 

 Σύνολο 124 100,00 

 
Στατιστικά Αξιοπιστίας 
Cronbach's Alpha N Προτάσεων 
,72 11 
 
Συνολικά Στατιστικά Πρότασης 

a/a 
Τίτλος item 

ΜΟ κλίμακας αν η 
Πρόταση αφαιρεθεί 

Διακύμανση 
Κλίμακας αν η 
Πρόταση αφαιρεθεί 

Διορθωμένη 
Συνολική Συσχέτιση 
Πρότασης 

Cronbach's Alpha 
αν η Πρόταση 
αφαιρεθεί 

1 
ΟΔΗΓΗΣΗ 

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ 1 
4,73 5,48 ,36 ,70 

2 
ΟΔΗΓΗΣΗ 

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ 2 
4,75 5,26 ,48 ,69 

3 
ΟΔΗΓΗΣΗ 

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ 3 
5,42 5,32 ,32 ,71 

4 ΥΨΟΣ 1 5,02 4,89 ,44 ,69 

5 ΥΨΟΣ 2 5,39 5,21 ,35 ,70 

6 ΥΨΟΣ 3 5,26 5,41 ,20 ,73 
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7 
ΦΤΙΑΧΝΟΝΤΑΣ ΕΝΑ 

ΒΙΒΛΙΑΡΑΚΙ 
5,00 5,27 ,26 ,72 

8 ΠΟΔΗΛΑΤΑ 1 5,04 4,69 ,54 ,67 

9 ΠΟΔΗΛΑΤΑ 2 4,99 4,93 ,43 ,69 

10 ΠΟΔΗΛΑΤΑ 3 5,49 5,46 ,32 ,71 

11 
ΒΛΕΠΟΝΤΑΣ ΤΟΝ 

ΠΥΡΓΟ  
5,20 4,98 ,39 ,70 

   . 

 

Παράρτημα 16. (Δείκτης D-W) 

 

Model Summary
b
 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate Durbin-Watson 

1 ,844
a
 ,712 ,708 2,83242 1,614 

a. Predictors: (Constant), pretest 
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b. Dependent Variable: posttest 

 

Παράρτημα 17. (Απόρριψη της ψευδομεταβλητής φύλου από το 

μοντέλο παλινδρόμησης) 

 
Πίνακας  

  Απόρριψη της ψευδομεταβλητής του φύλου (stepwise) 

 
 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t B Std. Error Beta 

1 (Constant) 2,772 ,822  3,372 

pretestpeir ,926 ,070 ,841 13,177 

a. Dependent Variable: posttestpeir 
 

 

Excluded Variablesa 

Model Beta In t Sig. 

Partial 

Correlation 

1 dummyMIDENtaagoria ,039b ,599 ,551 ,071

a. Dependent Variable: posttestpeir 

b. Predictors in the Model: (Constant), pretestpeir 
 

 

 

Παράρτημα 18.  (t-test ανάμεσα σε πειραματική και ελέγχου μετά την 

παρέμβαση για το κύριο εργαλείο) 

 

 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 diffclpeir diffcl diffpeir 

N 124 50 74 

Normal Parametersa,b Mean 1,3387 ,4000 1,9730 

Std. Deviation 2,75234 2,36471 2,82830 

Most Extreme Differences Absolute ,122 ,149 ,108 

Positive ,122 ,149 ,108 

Negative -,096 -,133 -,088 

Test Statistic ,122 ,149 ,108 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,000c ,007c ,034c 

a. Test distribution is Normal. 

b. Calculated from data. 

c. Lilliefors Significance Correction. (spss 23) 
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Παράρτημα 19. (το t-test ανάμεσα στις διαφορές πειραματικής και ελέγχου στο 

2ο εργαλείο) 

Πίνακας 1 

 Πίνακας για τις κανονικοποιημένες διαφορές  σε peir & cl 

 
 

Πίνακας 2 

Πίνακας F test και t-test για ισότητα διακυμάνσεων και μέσων τιμών 

 

 
Και παρακάτω ο πίνακας t-test μεταξύ των επιδόσεων πειραματικής και ελέγχου μόνο με τη χρήση 

του 2ου εργαλείου. 

Πίνακας 3 

 t-test για peir-cl  με χρήση μόνο του δευτερεύοντος εργαλείου 

 

 

 
 



244 

 

  

 

 


	ΠΡΟΛΟΓΟΣ 
	 Περίληψη  
	Abstract 

	1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
	 2. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ 
	2.1 Tο πρόβλημα 
	2.1.1 Το πρόβλημα και η επίλυσή του στα μαθηματικά 
	2.1.2. Κατηγοριοποιήσεις προβλημάτων και επίλυση προβλήματος 
	2.1.3 Δυσκολίες που σχετίζονται με την επίλυση προβλήματος  

	2.2 Διδασκαλία επίλυσης προβλήματος 
	2.2.1 Γενικά για τη διδασκαλία της επίλυσης προβλήματος 
	2.2.2 Η Διδασκαλία Μαθηματικών μέσω Επίλυσης Προβλήματος 
	2.2.3 Τα μαθηματικά ως συνεργατική πράξη 
	2.2.4 . Xρήση των αναπαραστάσεων στην επίλυση προβλημάτων 

	2.3 PISA και μαθηματικά προβλήματα στο PISA 
	2.3.1 Tι είναι το PISA 
	2.3.2 Aποτελέσματα του PISA και Ελλάδα 
	2.3.3 Κριτική στο PISA 
	2.3.4 Tα μαθηματικά προβλήματα στο PISA 


	3. Η ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ  
	3.1 Στόχος 
	3.2 Ερευνητικά ερωτήματα 
	3.3 Αποσαφήνιση λειτουργικών ορισμών-ανεξάρτητες –εξαρτημένες μεταβλητές 
	3.4  Η Ερευνητική μέθοδος και ο πειραματικός σχεδιασμός 
	3.5 Το δείγμα 
	3.6 Το εργαλείο της έρευνας 
	3.6.1 Το κύριο εργαλείο της έρευνας  
	3.6.2 Το δευτερεύον εργαλείο της έρευνας (1 μήνα μετά) 

	3.7  Υλοποίηση της έρευνας και αξιολόγησή της 
	3.7.1 Πειραματικός σχεδιασμός 
	3.7.2  Χρονολόγιο 
	3.7.3  Ζητήματα δεοντολογίας 
	3.7.4 Σχέδια μαθήματος- εφαρμογή 

	3.8 Ανάλυση των δεδομένων 
	3.9 Αξιοπιστία και εγκυρότητα του εργαλείου ελέγχου 
	3.9.1 Εγκυρότητα  
	3.9.2  Αξιοπιστία  


	4. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
	4.1 Αποτελέσματα στο κύριο εργαλείο της έρευνας 
	4.1.1 Δείγμα-γενική εικόνα του δείγματος 
	4.1.2  Απαντήσεις στα ερωτήματα ανά item 
	4.1.3 Η επίδραση της παρέμβασης στα items 
	4.1.4  Συσχετίσεις επιδόσεων σχολείου και συνιστωσών του PISA 
	4.1.5 Οι low-performances 
	4.1.6  Το εκπαιδευτικό κλίμα στο σχολείο 

	4.2  Ευθεία ελαχίστων τετραγώνων (Regression) 
	4.3  Τα στατιστικά των ερευνητικών ερωτημάτων 
	4.3.1 Στατιστικά αποτελέσματα για την παρέμβαση 
	4.3.2 Στατιστικά αποτελέσματα για το χρονικό βάθος των αποτελεσμάτων 
	4.3.3 Στατιστικά αποτελέσματα για τις διαφορές των φύλων 


	5. ΣΥΖΗΤΗΣΗ 
	5.1  Συζήτηση για τα ερευνητικά ερωτήματα 
	5.1.1  Για το 1ο ερευνητικό ερώτημα 
	5.1.2  Για το 2ο ερευνητικό ερώτημα 
	5.1.3  Για το 3ο ερευνητικό ερώτημα 


	6. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ-ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 
	  6.1  Συμπεράσματα  
	  6.2 Περιορισμοί και προτάσεις για μελλοντική έρευνα 

	ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ 
	ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΙΝΑΚΩΝ-ΣΧΗΜΑΤΩΝ & ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 



