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Περίληψη 

Η ραγδαία ανάπτυξη της τεχνολογίας επηρέασε και τον χώρο της εκπαίδευσης. Η 

είσοδος των ΤΠΕ στον χώρο της εκπαίδευσης δημιούργησε καινούργιες μεθόδους και 

πρακτικές διδασκαλίας. Η ψηφιακή αφήγηση είναι μέρος αυτών των πρακτικών.  

Η παρούσα εργασία αναφέρεται στην ανάπτυξη της πιθανολογικής σκέψης μέσω της 

ψηφιακής αφήγησης στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Συγκεκριμένα έγινε έρευνα σε δείγμα 

20 μαθητών της Ε’ Τάξης, οι οποίοι κλήθηκαν να συμπληρώσουν ένα ερωτηματολόγιο 

ανοιχτού τύπου. H παρούσα έρευνα υλοποιήθηκε μέσω της ψηφιακής αφήγησης (Digital 

Story Telling) παρουσιάζοντας μία ιστορία με παιγνιώδη τρόπο, στην οποία οι μαθητές 

έρχονται αντιμέτωποι με έξι πιθανολογικές καταστάσεις που διαδραματίζονται στην ιστορία. 

Σκοπός της παρούσας έρευνας ήταν να διερευνηθεί η πιθανολογική σκέψη των μαθητών, 

δηλαδή με ποιόν τρόπο την προσεγγίζουν και την αιτιολογούν, καθώς και αν η χρήση της 

ψηφιακής αφήγησης συμβάλει θετικά στην εκπαιδευτική διαδικασία. Τα αποτελέσματα των 

μαθητών στα πιθανολογικά ερωτήματα που τους τέθηκαν ήταν ιδιαιτέρα ενθαρρυντικά, ως 

προς την ανάπτυξη της πιθανολογικής σκέψης, ήδη από την πρωτοβάθμια εκπαίδευση. 

Λέξεις Κλειδιά:  

Πιθανότητες, Πιθανολογική Σκέψη, Ψηφιακή Αφήγηση,  Μαθηματικά, Πρωτοβάθμια 

Εκπαίδευση. 
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Abstract 

The rapid development of technology has also affected the area of education. The 

introduction of ICT in the field of education has created new teaching methods and practices. 

Digital storytelling is part of these teaching practices. 

This project deals with the development of probabilistic thinking through digital 

storytelling in primary education. Specifically, a survey was conducted in which a sample of 

20 fifth-grade students was asked to complete an open-ended questionnaire. The present 

research was implemented through digital storytelling, presenting a story in a playful way, in 

which students are confronted with six probabilistic situations that occur in the story. The 

purpose of the present study was to investigate the students' probabilistic thinking, that is, 

how they approach and justify it, and whether the use of digital storytelling contributes 

positively to the educational process. The students' results on the probabilistic questions 

asked were particularly encouraging, as far as probabilistic method is concerned, already 

from primary education 

KEYWORDS: 

Probabilities, Probabilistic Thinking, Digital Storytelling Mathematics, Primary 

Education 
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Εισαγωγή 

Οι Piaget και Inhelder (1951) μέσα από το βιβλίο τους με τίτλο La Genése de l’ Idée 

de Hazard chez l’ Enfant (Piaget & Inhelder, 1951), συνέδεσαν την ανάπτυξη της 

πιθανολογικής σκέψης με τη γενική θεωρία του Piaget της γνωστικής ανάπτυξης και 

σηματοδότησε την απαρχή ενός σημαντικού αριθμού ερευνών με αντικείμενο την πορεία 

ανάπτυξης της πιθανολογικής σκέψης (probabilistic thinking). Αργότερα από την 

συγκεκριμένη έρευνα αρκετοί ερευνητές κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι η πιθανολογική 

σκέψη των παιδιών και των ενηλίκων βασίζεται σε πρωτογενείς και δευτερογενείς 

διαισθητικές αντιλήψεις (Fischbein, 1975; Fischbein & Schnarch, 1997; Green, 1983, όπως 

αναφέρει η Way, J., 2003). Κοινή παράμετρος των συγκεκριμένων ερευνών ήταν και είναι η 

ανάδειξη της σημαντικής σχέσης ανάμεσα στις φυσικές, διαισθητικές μεθόδους με τις οποίες 

τα άτομα προσεγγίζουν καταστάσεις πιθανολογικού χαρακτήρα και στις επιστημονικά και 

επίσημα αποδεκτές μαθηματικές λύσεις (Fischbein et al., 1991). Ωστόσο, οι έρευνες τους 

τείνουν να επικεντρώνονται σε αρκετά συγκεκριμένες έννοιες, σε μια στενή ηλικιακή ομάδα 

παιδιών ή σε συλλογιστική των ενηλίκων. Κατά συνέπεια, δεν προέκυψε ολοκληρωμένη και 

συνεκτική θεωρία της ανάπτυξης πιθανολογικής σκέψης η οποία θα μπορούσε να 

χρησιμοποιηθεί για να καθοδηγήσει τους σχεδιαστές προγραμμάτων σπουδών και τους 

δασκάλους.  

Η παρούσα διπλωματική εργασία, αποτελεί μία έρευνα σε μαθητές της Ε’ Δημοτικού 

και έχει ο σκοπό να διευρυνθεί η πιθανολογική σκέψη των μαθητών, καθώς και ο τρόπος με 

τον οποίο οι μαθητές την εκφράζουν. Για τον λόγο αυτό επιχειρήθηκε η δημιουργία μιας 

ψηφιακής ιστορίας για τη διδασκαλία των πιθανοτήτων στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση, 

μέσα στην οποία οι μαθητές έρχονται αντιμέτωποι με πιθανολογικές καταστάσεις, τις οποίες 

καλούνται να επιλύσουν.  

Η παρούσα εργασία αποτελείται από 5 κεφάλαια και χωρίζεται σε 2 μέρη. Στο πρώτο 

μέρος είναι το θεωρητικό αντικείμενο της εργασίας. Στο δεύτερο μέρος είναι η μεθοδολογία 

της έρευνας, η ανάλυση των αποτελεσμάτων και η εξαγωγή των συμπερασμάτων. 

 Στο θεωρητικό μέρος ανήκουν τα πρώτα δύο κεφάλαια της εργασίας και 

παρουσιάζεται η θεωρητική τεκμηρίωση του ζητήματος. Συγκεκριμένα στο πρώτο κεφάλαιο 

γίνεται εισαγωγή στην έννοια της πιθανότητας και παρουσιάζονται βασικές δομικές έννοιες 

των πιθανοτήτων. Επίσης γίνεται ανάλυση των σταδίων της πιθανολογικής σκέψης καθώς 

και των εμποδίων εξέλιξης της. Το δεύτερο κεφάλαιο αναφέρεται στο αντικείμενο των 

ψηφιακών ιστοριών, τον τρόπο δημιουργίας τους και στα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα 

χρήσης τους στην εκπαιδευτική διαδικασία. Επίσης γίνεται ανάλυση της αφήγησης και του 

παιχνιδιού κατά την εμπλοκή τους στη διδασκαλία των μαθηματικών. 

Το δεύτερο μέρος της παρούσας εργασίας αποτελείται από τα κεφάλαια 3 και 4. Στο 

κεφάλαιο 3 παρουσιάζεται η μεθοδολογία που ακολούθησε η έρευνα που 

πραγματοποιήσαμε. Συγκεκριμένα παρουσιάζεται ο σκοπός που πραγματοποιήσαμε την 
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έρευνα, γίνεται ανάλυση των σταδίων της παρέμβασης καθώς και των εργαλείων που 

χρησιμοποιήθηκαν στην ερευνητική διαδικασία. Τέλος γίνεται ανάλυση της 

κατηγοριοποίησης των απαντήσεων που έδωσαν οι μαθητές για το κάθε πιθανολογικό 

ερώτημα του ερωτηματολογίου που τους δόθηκε. Στο 4ο κεφάλαιο παρουσιάζεται η 

στατιστική ανάλυση των απαντήσεων των μαθητών καθώς και τα αποτελέσματα της 

ερευνητικής διαδικασίας. Το κεφάλαιο ολοκληρώνεται με τον σχολιασμό των 

αποτελεσμάτων. Στο τελευταίο μέρος της παρούσας εργασία γίνεται παρουσίαση των 

συμπερασμάτων που προέκυψαν από την ανάλυση των αποτελεσμάτων καθώς και η 

αντιπαραβολή τους με άλλες έρευνες. Το κεφάλαιο ολοκληρώνεται με τη διατύπωση των 

περιορισμών της παρούσας έρευνας και τις υποδείξεις για μελλοντικές έρευνες . 
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1.  Εισαγωγή στις Πιθανότητες 

1.1 Βασικοί ορισμοί πιθανοτήτων 

Υπάρχουν αρκετοί ορισμοί που περιγράφουν την έννοια της πιθανότητας. Ο 

D.Hilbert το 1900 διατύπωσε την ανάγκη για τη θεμελίωση της θεωρίας των πιθανοτήτων με 

αυστηρούς μαθηματικούς κανόνες και την τοποθέτησε στον κατάλογο με τα σπουδαία άλυτα 

προβλήματα (Μωυσιάδης, 20121). Από τότε και μέχρι το 1933 έγιναν αρκετές απόπειρες για 

τον ορισμό της πιθανότητας. 

 Η σημερινή αποδεκτή αξιωματική θεμελίωση ανήκει στον A.N. Kolmogorov ο 

οποίος το 1933 έβαλε τα θεμέλια για τις εφαρμογές της θεωρίας των πιθανοτήτων. Στη 

διατύπωση Kolmogorov, τα σύνολα ερμηνεύονται ως γεγονότα και η ίδια η πιθανότητα ως 

μέτρο για την κατηγοριοποίηση των συνόλων. Ο αξιωματικός ορισμός του A.N. Kolmogorov 

αναφέρει ότι: 

«’Εστω Ω={ω1,ω2,...,ων} ένας δειγματικός χώρος με πεπερασμένο πλήθος στοιχείων. 

Σε κάθε απλό ενδεχόμενο {ωi} αντιστοιχίζουμε έναν πραγματικό αριθμό, που τον 

συμβολίζουμε με Ρ(ωi), έτσι ώστε να ισχύουν: 0 ≤ Ρ(ωi) ≤ 1 και Ρ(ω1)+Ρ(ω2)+....+Ρ(ων)=1. 

Τον αριθμό Ρ(ωi) ονομάζουμε την πιθανότητα (ωi). Ως πιθανότητα Ρ (Αi) ενός ενδεχομένου 

Α={α1,α2,...,ακ} ≠Ø, ορίζουμε το άθροισμα, ενώ ως πιθανότητα του αδύνατου ενδεχομένου Ø 

ορίζουμε τον αριθμό Ρ(Ø)=0.».2  

Εκτός από τον αξιωματικό ορισμό της πιθανότητας υπάρχει και ο κλασικός ορισμός 

της πιθανότητας. Ο κλασσικός ορισμός έχει τις ρίζες του στα τυχερά παιχνίδια και φαίνεται 

απλούστερος από τον αξιωματικό ορισμό. Μία εκ των δύο προϋποθέσεών του είναι το υπό 

μελέτη πείραμα να καταλήγει σε πεπερασμένο πλήθος αποτελεσμάτων, ενώ η δεύτερη 

καθορίζει πως τα απλά γεγονότα πρέπει να είναι ισοπίθανα, να έχουν δηλαδή ακριβώς την 

ίδια πιθανότητα να συμβούν (Ρούσσας, Γ., 1998). Σε αυτήν την περίπτωση η πιθανότητα 

ενός γεγονότος Α ορίζεται ως εξής: Ρ(Α) = 
αριθμός των δειγματοσημείων στα Α

πλήθος δειγματοσημείων του Ω
). Ο κλασικός 

ορισμός της πιθανότητας, διατυπώθηκε από τον Laplace το 1812. 

✓ Κλασσικός ορισμός Πιθανότητας3: 

«Ας εξετάσουμε την ειδική περίπτωση του αμερόληπτου νομίσματος. Ρίχνουμε ένα 

τέτοιο νόμισμα και παρατηρούμε την όψη που θα εμφανιστεί. Όπως διαπιστώσαμε 

προηγουμένως η σχετική συχνότητα καθενός από τα απλά ενδεχόμενα {K},{Γ} τείνει στον 

                                                 
1 Ιστορία της έννοιας της πιθανότητας, Μωυσιάδης Πολυχρόνης, 

http://users.auth.gr/hara/courses/history_of_math/2012/%CE%99%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%81%CE%

AF%CE%B1%20%CF%84%CE%B7%CF%82%20%CE%AD%CE%BD%CE%BD%CE%BF%CE%B9%CE

%B1%CF%82%20%CF%84%CE%B7%CF%82%20%CE%A0%CE%B9%CE%B8%CE%B1%CE%BD%CF

%8C%CF%84%CE%B7%CF%84%CE%B1%CF%8223_05_12.pdf  
2 Βλ. Αξιωματικός Ορισμός Πιθανότητας, στο http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGL-

A100/490/3186,12917/, πρόσβαση 25/08/19 
3 Βλ.κλασσικός Ορισμός Πιθανότητας http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGL-

A100/490/3186,12917/ πρόσβαση 25/08/19 

http://users.auth.gr/hara/courses/history_of_math/2012/%CE%99%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%81%CE%AF%CE%B1%20%CF%84%CE%B7%CF%82%20%CE%AD%CE%BD%CE%BD%CE%BF%CE%B9%CE%B1%CF%82%20%CF%84%CE%B7%CF%82%20%CE%A0%CE%B9%CE%B8%CE%B1%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B7%CF%84%CE%B1%CF%8223_05_12.pdf
http://users.auth.gr/hara/courses/history_of_math/2012/%CE%99%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%81%CE%AF%CE%B1%20%CF%84%CE%B7%CF%82%20%CE%AD%CE%BD%CE%BD%CE%BF%CE%B9%CE%B1%CF%82%20%CF%84%CE%B7%CF%82%20%CE%A0%CE%B9%CE%B8%CE%B1%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B7%CF%84%CE%B1%CF%8223_05_12.pdf
http://users.auth.gr/hara/courses/history_of_math/2012/%CE%99%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%81%CE%AF%CE%B1%20%CF%84%CE%B7%CF%82%20%CE%AD%CE%BD%CE%BD%CE%BF%CE%B9%CE%B1%CF%82%20%CF%84%CE%B7%CF%82%20%CE%A0%CE%B9%CE%B8%CE%B1%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B7%CF%84%CE%B1%CF%8223_05_12.pdf
http://users.auth.gr/hara/courses/history_of_math/2012/%CE%99%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%81%CE%AF%CE%B1%20%CF%84%CE%B7%CF%82%20%CE%AD%CE%BD%CE%BD%CE%BF%CE%B9%CE%B1%CF%82%20%CF%84%CE%B7%CF%82%20%CE%A0%CE%B9%CE%B8%CE%B1%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B7%CF%84%CE%B1%CF%8223_05_12.pdf
http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGL-A100/490/3186,12917/
http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGL-A100/490/3186,12917/
http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGL-A100/490/3186,12917/
http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGL-A100/490/3186,12917/
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αριθμό ⅟2. Ομοίως θα μπορούσαμε να διαπιστώσουμε ότι στη ρίψη ενός αμερόληπτου ζαριού η 

σχετική συχνότητα καθενός από τα απλά ενδεχόμενα {1},{2},{3},{4},{5} και {6} τείνει στον 

αριθμό ⅙. Σε πειράματα όπως τα προηγούμενα λέμε ότι τα δυνατά αποτελέσματα ή, 

ισοδύναμα, τα απλά ενδεχόμενα είναι ισοπίθανα. Γενικά, σε ένα πείραμα με ν ισοπίθανα 

αποτελέσματα η σχετική συχνότητα ενός ενδεχομένου με κ στοιχεία θα τείνει στον αριθμό κ/ν. 

Γι’ αυτό είναι εύλογο σε ένα πείραμα με ισοπίθανα αποτελέσματα να ορίσουμε ως πιθανότητα 

του ενδεχομένου Α τον αριθμό: 

Ρ(Α)=
𝛱𝜆ή𝜃𝜊𝜍 𝛦𝜐𝜈𝜊ϊ𝜅ώ𝜈 𝛱𝜀𝜌𝜄𝜋𝜏ώ𝜎𝜀𝜔𝜈

𝛱𝜆ή𝜃𝜊𝜍 𝛥𝜐𝜈𝛼𝜏ώ𝜈 𝛱𝜀𝜌𝜄𝜋𝜏ώ𝜎𝜀𝜔𝜈
» 

 

1.2 Βασικές Πιθανοθεωρητικές Έννοιες 

Η κατανόηση της πιθανότητας αποδεικνύεται αρκετά δύσκολη καθώς περιλαμβάνει 

τον συντονισμό διαφορετικών και δύσκολων εννοιών. Τα παιδιά προκειμένου να διεξάγουν 

πιθανολογικούς συλλογισμούς θα πρέπει πρώτα να κατανοήσουν στοιχειώδη νοητικά 

σχήματα που χαρακτηρίζονται από μία σχετική πολυπλοκότητα και η ανάπτυξη των οποίων 

συμβαδίζει με αυτή των νοητικών λειτουργιών ενός ατόμου. Μία από αυτές είναι η έννοια 

του πειράματος τύχης και του αιτιοκρατικού πειράματος. 

✓ Πείραμα Τύχης 

Όπως γνωρίζουμε από τη Φυσική, αν θερμάνουμε αποσταγμένο νερό σε 100o 

Κελσίου στην επιφάνεια της θάλασσας, δηλαδή σε ατμοσφαιρική πίεση 760 mm Hg, το νερό 

θα βράσει. Επίσης, αν αφήσουμε ένα σώμα να πέσει στο κενό υπό την επίδραση της 

βαρύτητας, μπορούμε να προβλέψουμε με ακρίβεια το διάστημα που θα διανύσει σε 

ορισμένο χρόνο t. Κάθε τέτοιο πείραμα κατά το οποίο η γνώση των συνθηκών κάτω από τις 

οποίες εκτελείται καθορίζει πλήρως το αποτέλεσμα λέγεται αιτιοκρατικό (deterministic) 

πείραμα. 

Υπάρχουν όμως και πειράματα των οποίων δεν μπορούμε εκ των προτέρων να 

προβλέψουμε το αποτέλεσμα, μολονότι επαναλαμβάνονται (φαινομενικά τουλάχιστον) κάτω 

από τις ίδιες συνθήκες. Ένα τέτοιο πείραμα ονομάζεται πείραμα τύχης (random 

experiment). Για παράδειγμα, δεν μπορούμε να προβλέψουμε με ακρίβεια τον αριθμό των 

τροχαίων ατυχημάτων που συμβαίνουν σε μια εβδομάδα σε ένα σημείο μιας εθνικής οδού, 

αφού ο αριθμός αυτός εξαρτάται από πολλούς απρόβλεπτους παράγοντες. 

Πειράματα τύχης είναι και τα εξής: 

1. Ρίχνεται ένα νόμισμα και καταγράφεται η άνω όψη του. 

2. Ρίχνεται ένα ζάρι και καταγράφεται η ένδειξη της άνω έδρας του. 

3. Διαλέγεται αυθαίρετα μια οικογένεια με δύο παιδιά και εξετάζεται ως προς το φύλο 

των παιδιών και τη σειρά γέννησής τους. 
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4. Ρίχνεται ένα νόμισμα ώσπου να φέρουμε γράμματα” αλλά όχι περισσότερο από τρεις 

φορές. 

5. Γίνεται η κλήρωση του ΛΟΤΤΟ και καταγράφεται το αποτέλεσμα.4  

Συνεχίζοντας με τις πιθανολογικές έννοιες, ο Jones με τους συνεργάτες του 

υποστήριξαν ότι υπάρχουν τέσσερις δομικές έννοιες στις οποίες η πιθανολογική σκέψη 

αποτυπώνεται μέσα σε αυτές (Jones et al., 1997): 

α. Ο δειγματικός χώρος (sample space)  

β. Η πιθανότητα ενός γεγονότος (probability of an event) 

γ. Οι συγκρίσεις πιθανοτήτων (probability comparisons) 

δ. Η δεσμευμένη πιθανότητα (conditional probability). 

 

✓ Δειγματικός χώρος  

«Όλα τα αποτελέσματα που μπορούν να εμφανιστούν σε ένα πείραμα τύχης λέγονται 

δυνατά αποτελέσματα ή δυνατές περιπτώσεις του πειράματος. Το σύνολο των δυνατών 

αποτελεσμάτων λέγεται δειγματικός χώρος (sample space) και συμβολίζεται συνήθως με το 

γράμμα Ω. Αν δηλαδή ω1,ω2,...,ωκ είναι τα δυνατά αποτελέσματα ενός πειράματος τύχης, τότε 

ο δειγματικός χώρος του πειράματος θα είναι το σύνολο: 

 

Ω={ω1, ω2, ... , ωκ} .»5 

Έτσι, αν στο πείραμα τύχης στο οποίο αναφέρεται στην ρίψη του κέρματος , αν με Α 

συμβολίσουμε το αποτέλεσμα να φέρουμε «κεφαλή» και με Β το αποτέλεσμα να φέρουμε 

«γράμματα», τότε ο δειγματικός χώρος είναι Χ={Α,Β}. Επίσης, στο πείραμα τύχης με την 

ρίψη του ζαριού η ένδειξη της άνω έδρας μπορεί να είναι ένας από τους αριθμούς 1, 2, 3, 4, 

5, 6. Επομένως, ο δειγματικός χώρος είναι Χ={1,2,3,4,5,6}. 

Αρκετοί ερευνητές έχουν καταλήξει στο συμπέρασμα ότι πολλά παιδιά, κυρίως 

προσχολικής και πρώτης σχολικής ηλικίας, δεν έχουν τη δυνατότητα να προσδιορίσουν με 

επιτυχία τον δειγματικό χώρο ενός πειράματος. Η έρευνα των Piaget & Inhelder (1975) 

κατέληξε στο συμπέρασμα ότι τα παιδιά των τάξεων του Δημοτικού ήταν σε θέση να 

αναγνωρίζουν το σύνολο των πιθανών αποτελεσμάτων ενός πειράματος μίας φάσης, ο Jones 

όμως (Jones, 1974, στο Jones et al., 1999) υποστήριξε ότι ένας σημαντικός αριθμός παιδιών, 

προερχόμενων από τις πρώτες κυρίως τάξεις του Δημοτικού, δεν ήταν σε θέση να το πράξει. 

Αρκετά χρόνια αργότερα ο ίδιος ερευνητής, σε μεταγενέστερη έρευνά του, διαπίστωσε πως 

οι εσφαλμένες αντιλήψεις του δειγματικού χώρου, όταν υφίστανται, είναι συνήθως βαθιά 

                                                 
4 Βλ. πείραμα τύχης, στο http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGL-A100/490/3186,12917/, 

πρόσβαση 25/08/19 
5 Βλ .δειγματικός χώρος, στο http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGL-

A100/490/3186,12917/, πρόσβαση 25/08/19  

http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGL-A100/490/3186,12917/
http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGL-A100/490/3186,12917/
http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGL-A100/490/3186,12917/


Σ ε λ ί δ α  | 8 

 

«ριζωμένες» στη σκέψη των παιδιών και φαίνεται να ενισχύονται από υποκειμενικές κρίσεις 

(Jones et al., 1999). 

✓ Πιθανότητα ενός γεγονότος 

Τον ορισμό της πιθανότητας τον αναφέραμε παραπάνω. Για να θεωρήσουμε ότι 

κάποιος έχει κατανοήσει την έννοια της πιθανότητας θα πρέπει να αναγνωρίζει και να είναι 

σε θέση να αιτιολογεί ποιο γεγονός ή γεγονότα, μεταξύ δύο ή περισσότερων πιθανών 

αποτελεσμάτων ενός πειράματος, έχεις τις περισσότερες πιθανότητες να συμβεί. Για 

παράδειγμα, εάν ένας μαθητής θα πρέπει να επιλέξει στην τύχη (με κλειστά μάτια) από ένα 

κουτί το οποίο περιέχει έχει 9 χρωματισμένα χαρτάκια (5 κόκκινα χαρτάκια, 3 μπλε 

χαρτάκια, και 1 μαύρο χαρτάκι), θα πρέπει να είναι σε θέση να προβλέψει ότι έχει 

περισσότερες πιθανότητες να τραβήξει κάποιο κόκκινο χαρτάκι (5/9) ή ότι το μαύρο χαρτάκι 

έχει τις λιγότερες πιθανότητες να εμφανιστεί (1/9).  

Σημαντική έρευνα πάνω σε αυτό το αντικείμενο πραγματοποίησαν οι Piaget & 

Inhelder (1975), οι οποίοι κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι πολλά παιδιά προκειμένου να 

φτάσουν σε πιθανολογικές προβλέψεις χρησιμοποιούν υποκειμενικούς και ποσοτικούς 

συλλογισμούς. Επίσης κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι τα παιδιά αντιμετωπίζουν δυσκολίες 

στην κατανόηση των σχέσεων μέρους όλου οι οποίες είναι απαραίτητες στη σύγκριση 

διαφορετικών γεγονότων μέσα στον δειγματικό χώρο. 

✓  Σύγκριση πιθανοτήτων 

Η έννοια της σύγκρισης πιθανοτήτων συνδέεται με την ικανότητα ενός ανθρώπου να 

μπορεί να αναγνωρίζει και να αιτιολογεί  

➢ Την πιθανολογική κατάσταση ενός γεγονότος (πιο είναι πιο πιθανό να 

συμβεί). 

➢ Θα πρέπει να αναγνωρίζει ανάμεσα σε τουλάχιστον δύο πιθανολογικές 

καταστάσεις ποια κατάσταση έχει τις περισσότερες πιθανότητες να 

επαληθευθεί ή αν οι πιθανότητες είναι ίδιες. Για παράδειγμα, στη διδακτική 

μας παρέμβαση ζητήθηκε από τους μαθητές στο τελευταίο ερώτημα του 

ερωτηματολογίου που κλήθηκαν να συμπληρώσουν να απαντήσουν ποια από 

τις 2 διαδρομές θα έπρεπε να επιλέξουν για να έχει περισσότερες πιθανότητες 

η πριγκίπισσα να σώσει τον πρίγκιπα (βλ. Παράρτημα). Δηλαδή θα έπρεπε να 

συγκρίνουν την πιθανότητα του 3ου ερωτήματός που ήταν 1/6, με την 

πιθανότητα του 4ου ερωτήματος που ήταν 4/9. 

 

Οι συγκρίσεις πιθανοτήτων έχουν αποτελέσει πεδίο μελέτης για έναν αρκετά μεγάλο 

αριθμό ερευνητών (Hawkins & Kapadia, 1984; Singer & Resnick, 1992), οι περισσότεροι εκ 

των οποίων έχουν καταλήξει στο συμπέρασμα ότι τα παιδιά χρησιμοποιούν, σε σημαντικό 

βαθμό, διαισθητικές και άτυπες στρατηγικές σκέψης, εστιάζοντας κυρίως στις ποσότητες των 

στοιχείων ενός πιθανολογικού πειράματος και πολύ λιγότερο στις μεταξύ τους αναλογίες. 
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✓ Δεσμευμένη πιθανότητα 

Η έννοια της δεσμευμένης πιθανότητας αναφέρεται στο γεγονός εάν ένας άνθρωπος 

έχει την ικανότητα να κατανοήσει ότι η πιθανότητα ενός γεγονότος μπορεί να μεταβληθεί 

εάν αλλάξει η σύσταση του δειγματικού του χώρου. Για παράδειγμα όπως αναφέραμε 

παραπάνω στο πείραμα με το κουτί και τα χαρτάκια (ένα κουτί που περιέχει 5 κόκκινα 

χαρτάκια, 2 μπλε και ένα μαύρο), εάν πούμε στους μαθητές ότι σε περίπτωση που τραβήξουν 

τυχαία ένα χαρτάκι και αυτό είναι χρώματος μπλε, τότε θα πρέπει να πετάξουν το μπλε 

χαρτάκι και να ξανατραβήξουν τυχαία ένα ακόμη. Σε αυτήν την περίπτωση εάν ζητήσουμε 

από τους μαθητές να κάνουν μία πρόβλεψη για τις πιθανότητες εμφάνισης του κόκκινου 

χρώματος θα πρέπει να αντιληφθούν ότι ο δειγματικός τους χώρος έχει αλλάξει και ότι οι 

πιθανότητα εμφάνισης του κόκκινου χρώματος αυξήθηκε (5/8). Αντίστοιχο ερώτημα 

(ερώτημα 5) κλήθηκαν να απαντήσουν οι μαθητές στο ερωτηματολόγιο που συμπλήρωσαν 

στη διδακτική μας παρέμβαση (βλ. Παράρτημα). 

Διάφορες έρευνες που έχουν πραγματοποιηθεί κατά καιρούς πάνω στην έννοια της 

δεσμευμένης πιθανότητας, αν και σχετικά περιορισμένες στον αριθμό, έχουν καταδείξει μία 

δυσκολία των παιδιών να ανταπεξέλθουν στις απαιτήσεις πιθανολογικών πειραμάτων τέτοιας 

μορφής. Συγκεκριμένα, οι Piaget & Inhelder (1975) παρατήρησαν ότι ορισμένα παιδιά, μετά 

το αποτέλεσμα της πρώτης δοκιμής ενός πειράματος δεσμευμένης πιθανότητας, προέβλεψαν 

ότι και η δεύτερη κατά σειρά δοκιμή θα κατέληγε στο ίδιο αποτέλεσμα, απρόθυμα να 

αναγνωρίσουν την πιθανότητα άλλων αποτελεσμάτων. Ωστόσο, δεν έλειψαν και οι 

περιπτώσεις παιδιών τα οποία προέβησαν στην εκτίμηση ότι το αποτέλεσμα της δεύτερης 

δοκιμής θα ήταν απαραιτήτως διαφορετικό από το πρώτο, σκεπτόμενα, εσφαλμένα φυσικά, 

ότι με αυτόν τον τρόπο θα κατάφερναν να διατηρήσουν μία πειραματική ισορροπία.  

 

1.3 Τα στάδια εξέλιξης της πιθανολογικής σκέψης 

Ο Jones με τους συνεργάτες του πραγματοποίησαν μία σημαντική διπλή έρευνα με 

αντικείμενο τον καθαρισμό των σταδίων εξέλιξης της πιθανολογικής σκέψης (Jones et al., 

1997, 1999). Οι ερευνητές κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι η πιθανολογική σκέψη έχει 

πολυδιάστατο χαρακτήρα και αναπτύσσεται σταδιακά.  

Στην έρευνα τους μελέτησαν ατομικά περιπτώσεις παιδιών ηλικίας 8-10 ετών και 

συνδυάζοντας τα αποτελέσματα της έρευνάς τους με αυτά προγενέστερων ερευνών, 

κατέληξαν στη δημιουργία ενός γνωστικού πλαισίου (cognitive framework) 4 σταδίων 

(levels) που αφορά στην εξέλιξη της πιθανολογικής σκέψης των παιδιών και το οποίο 

συνδέεται άμεσα με τις 4 δομικές πιθανολογικές έννοιες. Τα 4 στάδια είναι επηρεασμένα από 

τις σχετικές Πιαζετικές και νεο-Πιαζετικές θεωρίες περί της ύπαρξης ευρύτερων σταδίων 

ανάπτυξης της σκέψης των μαθητών (Piaget & Inhelder, 1975, Biggs & Collis, 1991) και 

έχουν αποτελέσει σημείο αναφοράς για ένα σημαντικό αριθμό πρόσφατων ερευνών 

(Kafoussi, 2004, Skoumpourdi et al., 2009).  
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Αναλυτικά, τώρα, τα επιμέρους χαρακτηριστικά τους είναι τα εξής (Jones et al., 

1997): 

✓ 1ο Στάδιο 

Το αρχικό στάδιο συνδέεται με την υποκειμενική (subjective) σκέψη. Συγκεκριμένα, 

ένα παιδί το οποίο βρίσκεται σε αυτό το στάδιο: 

Σχετικά με το δειγματικό χώρο 

➢ Δεν αναφέρει όλα τα πιθανά αποτελέσματα ενός πειράματος μίας φάσης. 

Σχετικά με την πιθανότητα ενός γεγονότος 

➢ Προβλέπει ένα περισσότερο/λιγότερο πιθανό γεγονός βασιζόμενο σε 

υποκειμενικές κρίσεις. 

➢ Αναγνωρίζει βέβαια και αδύνατα γεγονότα. 

Σχετικά με τη σύγκριση πιθανοτήτων 

➢ Συγκρίνει την πιθανότητα ενός γεγονότος μεταξύ δύο διαφορετικών δειγματικών 

χώρων βασιζόμενο συνήθως σε διάφορες υποκειμενικές ή αριθμητικές 

(numeric) κρίσεις. 

➢ Δεν μπορεί να κάνει διάκριση μεταξύ «δίκαιων» και «άδικων» πιθανολογικών 

καταστάσεων (δηλαδή καταστάσεων με την ίδια ή διαφορετική, αντίστοιχα, 

πιθανότητα ενός συγκεκριμένου γεγονότος) 

Σχετικά με τη δεσμευμένη πιθανότητα 

➢ Μετά από την πρώτη δοκιμή ενός πειράματος μίας φάσης, δεν αναφέρει όλα τα 

πιθανά αποτελέσματα ακόμα και αν το είχε πράξει πριν από τη δοκιμή. 

➢ Αναγνωρίζει τις περιπτώσεις όπου βέβαια και αδύνατα γεγονότα προκύπτουν σε 

καταστάσεις μη αντικατάστασης. 

 

✓ 2ο Στάδιο 

Το δεύτερο στάδιο θεωρείται μεταβατικό (transitional), καθώς το παιδί αρχίζει να 

εγκαταλείπει τις υποκειμενικές αιτιολογήσεις και να υιοθετεί μια μορφή πρώιμης ποσοτικής 

σκέψης. Συγκεκριμένα: 

Σχετικά με το δειγματικό χώρο 

➢ Αναφέρει όλα τα πιθανά αποτελέσματα ενός πειράματος μίας φάσης. 

➢ Ορισμένες φορές, αναφέρει όλα τα πιθανά αποτελέσματα ενός πειράματος δύο 

φάσεων, χρησιμοποιώντας ωστόσο περιορισμένες και μη συστηματικές 

στρατηγικές. 
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Σχετικά με την πιθανότητα ενός γεγονότος 

➢ Προβλέπει ένα περισσότερο/λιγότερο πιθανό γεγονός βασιζόμενο σε ποσοτικές 

κρίσεις, αλλά ενδέχεται να προσφύγει και σε υποκειμενικές κρίσεις. 

Σχετικά με τη σύγκριση πιθανοτήτων 

➢ Προβαίνει σε συγκρίσεις πιθανοτήτων βασιζόμενο σε ποσοτικές κρίσεις 

(ενδέχεται να μην αναγνωρίζει σωστά τις ποσότητες και να συναντά δυσκολίες 

στις περιπτώσεις μη συνεχόμενων γεγονότων, όπου ο δειγματικός χώρος 

αποτελείται από διακριτά στοιχεία, όπως π.χ. μπάλες). 

➢ Αρχίζει να διακρίνει μεταξύ «δίκαιων» και «άδικων» πιθανολογικών 

καταστάσεων. 

Σχετικά με τη δεσμευμένη πιθανότητα 

➢ Αναγνωρίζει ότι η πιθανότητα ορισμένων γεγονότων αλλάζει σε καταστάσεις μη 

αντικατάστασης, ωστόσο η αναγνώριση αυτή είναι ελλιπής και συχνά 

περιορίζεται μόνο σε γεγονότα που έχουν ήδη προκύψει. 

 

✓ 3ο Στάδιο 

Το τρίτο, κατά σειρά, στάδιο χαρακτηρίζεται από μία άτυπη ποσοτική (informal 

quantitative) σκέψη. Συγκεκριμένα, ένα παιδί το οποίο βρίσκεται σε αυτό το στάδιο: 

Σχετικά με το δειγματικό χώρο 

➢ Αναφέρει συστηματικά όλα τα πιθανά αποτελέσματα ενός πειράματος δύο 

φάσεων χρησιμοποιώντας μία μερικώς γενικευμένη στρατηγική. 

Σχετικά με την πιθανότητα ενός γεγονότος 

➢ Προβλέπει ένα περισσότερο/λιγότερο πιθανό γεγονός βασιζόμενο σε ποσοτικές 

κρίσεις, συμπεριλαμβανομένων καταστάσεων που αφορούν σε μη συνεχόμενα 

αποτελέσματα. 

➢ Χρησιμοποιεί αριθμούς άτυπα για να συγκρίνει πιθανότητες. 

➢ Διακρίνει μεταξύ «βέβαιων», «αδύνατων» και «πιθανών» γεγονότων και 

αιτιολογεί την επιλογή του ποσοτικά. 

Σχετικά με τη σύγκριση πιθανοτήτων 

➢ Προβαίνει σε συγκρίσεις πιθανοτήτων βασιζόμενο σε σταθερές ποσοτικές 

κρίσεις. 

➢ Χρησιμοποιεί έγκυρες ποσοτικές αιτιολογήσεις, αλλά ενδέχεται να συναντά 

δυσκολίες στις περιπτώσεις μη συνεχόμενων γεγονότων. 

➢ Διακρίνει μεταξύ «δίκαιων» και «άδικων» πιθανολογικών καταστάσεων 

βασιζόμενο σε έγκυρες αριθμητικές αιτιολογήσεις. 
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Σχετικά με τη δεσμευμένη πιθανότητα 

➢ Αναγνωρίζει ότι η πιθανότητα όλων των γεγονότων αλλάζει σε μία κατάσταση 

μη αντικατάστασης. 

 

✓ 4ο Στάδιο 

Το τελευταίο στάδιο χαρακτηρίζεται από τους ερευνητές ως αριθμητικό (numerical), 

καθώς το παιδί είναι πλέον ικανό να αιτιολογεί τις επιλογές του με αριθμητικούς όρους. 

Συγκεκριμένα, ένα παιδί θεωρείται πως ανήκει σε αυτό το στάδιο εάν κι εφόσον: 

Σχετικά με το δειγματικό χώρο 

➢ Υιοθετεί και εφαρμόζει μία γενικευμένη στρατηγική η οποία του επιτρέπει να 

αναγνωρίζει όλα τα πιθανά αποτελέσματα ενός πιθανολογικού πειράματος δύο 

και τριών φάσεων. 

 

Σχετικά με την πιθανότητα ενός γεγονότος  

➢ Προβλέπει περισσότερο/λιγότερο πιθανά γεγονότα σε πειράματα μίας φάσης.  

➢ Αποδίδει μία αριθμητική πιθανότητα σε ένα γεγονός (ενδέχεται να είναι μία 

πραγματική πιθανότητα ή κάτι σχετικό).  

 

Σχετικά με τη σύγκριση πιθανοτήτων  

➢ Αποδίδει αριθμητικές πιθανότητες και συγκρίνει.  

➢ Ενσωματώνει μη συνεχόμενα και συνεχόμενα αποτελέσματα στον υπολογισμό 

πιθανοτήτων.  

➢ Αποδίδει ίσες αριθμητικές πιθανότητες σε εξίσου πιθανά γεγονότα.  

 

Σχετικά με τη δεσμευμένη πιθανότητα  

➢ Αποδίδει αριθμητικές πιθανότητες σε καταστάσεις αντικατάστασης και μη 

αντικατάστασης.  

➢ Διακρίνει μεταξύ εξαρτημένων και ανεξάρτητων γεγονότων.  

 

Ένα σημαντικό συμπέρασμα που έχει προκύψει από σχετικές έρευνες (Jones et al., 

1999; Καφούση & Σκουμπουρδή, 2002) είναι ότι αρκετοί μαθητές δεν έχουν την ίδια 

συνέπεια μεταξύ των σταδίων όσον αφορά τις τέσσερις δομικές έννοιες της πιθανολογικής 

σκέψης. Για παράδειγμα εάν ένας μαθητής των τελευταίων τάξεων του δημοτικού 

κατατάσσεται στο 3ο ή 4ο στάδιο αναφορικά με την ικανότητα αντίληψης της πιθανότητας 
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ενός γεγονότος δεν συνεπάγεται αυτόματα ότι βρίσκεται στο ίδιο στάδιο επίσης όσον αφορά 

την έννοια του δειγματικού χώρου ή της δεσμευμένης πιθανότητας. Το φαινόμενο αυτό εν 

μέρει οφείλεται στο ότι πολλά παιδιά συνηθίζουν να καταφεύγουν απρόσμενα σε 

υποκειμενικές κρίσεις όταν καλούνται να προβλέψουν το αποτέλεσμα ενός πιθανολογικών 

πειράματος (Jones et al., 1999).  

1.4 Διαισθητικές αντιλήψεις σχετικά με τις πιθανότητες 

Σε αντίθεση με τις Πιαζετικές θεωρίες έρχεται η έρευνα του Fischbein (1975), ο 

οποίος μέσα από την έρευνα του διατύπωσε την θεωρία ότι οι διαισθητικές αντιλήψεις 

(intuitions) είναι γνωστικές κατακτήσεις ή πεποιθήσεις τις οποίες έχουμε και αυτές είναι 

αυθόρμητες, ολιστικές και αυταπόδεικτες για το άτομο που τις κατέχει. Κατ’ επέκταση οι 

άνθρωποι διαθέτουν διαισθητικές αντιλήψεις για τις πιθανότητες, για τις αριθμητικές ή 

γεωμετρικές έννοιες, καθώς και για τις έννοιες των φυσικών επιστημών. Η βασική διαφορά 

με την προσέγγιση του Piaget είναι ότι ο Fischbein έχει ως βασική αρχή για τη θεωρία του, 

ότι οι διαισθητικές αντιλήψεις είναι προσαρμόσιμες και μπορούν να επηρεαστούν από την 

συστηματική διδασκαλία. Η άποψη αυτή οδήγησε στην διατύπωση της διάκρισης ανάμεσα 

στις πρωτογενείς και δευτερογενείς διαισθήσεις.  

Συγκεκριμένα οι πρωτογενείς διαισθήσεις προκύπτουν από τις εμπειρίες ενός ατόμου. 

Οι δευτερογενείς διαισθήσεις αντιλήψεις αντιθέτως αποτελούν προσαρμογές γνωστικών 

πεποιθήσεων που αποκτήθηκαν τυπικά με τη διδασκαλία στο πλαίσιο μιας μαθησιακής 

δραστηριότητας. Επίσης, οι πρωτογενείς αντιλήψεις οι οποίες αναδομούνται με τη 

διδασκαλία δε χάνονται και είναι πιθανό να εμφανιστούν ξανά σε μια διαφορετική, αλλά 

παρόμοια εργασία (Φεσάκης, Καφούση, & Μαλισιόβα., 2011). Ο Fischbein είχε σημαντική 

συμβολή στη διδακτική των πιθανοτήτων διότι ερεύνησε τις διαισθητικές αντιλήψεις κατά τη 

διάρκεια της διδασκαλίας (Fischbein, Pampu & Manzat 1970; Fischbein & Gazit 1984). 

Γενικά συμπεραίνεται ότι μέσω των ερευνών αυτών οι διαισθητικές αντιλήψεις των παιδιών 

για τις πιθανότητες επηρεάζονται από τη διδασκαλία και η επίδραση της είναι ανάλογη με 

την ηλικία των παιδιών (Φεσάκης, Καφούση, & Μαλισιόβα., 2011). Τέλος, από τις έρευνές 

του ο Fischbein παρήγαγε αναπτυξιακή περιγραφή των διαισθητικών αντιλήψεων των 

μαθητών σε τρία στάδια: α) το προσχολικό, β) των συγκεκριμένων πράξεων και γ) των 

τυπικών πράξεων. Τα χαρακτηριστικά κάθε σταδίου συνοψίζονται σύμφωνα με τη Way 

(2003) στον παρακάτω πίνακα. Η διαφορά των σταδίων αυτών , από τα αντίστοιχα του Piaget 

έγκειται στην εισαγωγή της επίδρασης συγκεκριμένων διδακτικών δραστηριοτήτων.  

Στάδιο Διαίσθηση για το 

τυχαίο 

Εκτίμηση 

πιθανότητας 

ενός γεγονότος 

Επίδραση διδασκαλίας Συνδυαστικές 

πράξεις 

     

Προσχολικό 

(preschool, 

<7ετών) 

• Μερική αντίληψη για 

τη μη προβλεψιμότητα 

• Προσαρμογή των 

προβλέψεων σε 

Μερικές φορές 

βασίζουν την 

κρίση μιας 

πιθανότητας 

Η διδασκαλία έχει 

μηδαμινή σημασία 

Διευκολύνονται 

στη διάκριση των 

συνδυασμών 

χρησιμοποιώντας 
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πειραματικά 

αποτελέσματα 

στην εκτίμηση 

της πιθανότητας 

ενός γεγονότος 

χειροπιαστά 

αντικείμενα 

Συγκεκριμένων 

πράξεων 

(concrete 

operational, 7-

12 ετών) 

Το τυχαίο 

οργανώνεται σε 

εννοιολογική δομή 

Γίνονται 

διαισθητικές 

συγκρίσεις των 

πιθανοτήτων 

γεγονότων σε 

βασικές 

καταστάσεις 

• Ανταποκρίνονται στη 

διδασκαλία στρατηγικών 

σύγκρισης 

• Αναλογικός 

συλλογισμός όχι πλήρως 

ανεπτυγμένος 

 

Υιοθέτηση απλών 

διαδικασιών 

δοκιμής και 

πλάνης 

Τυπικών 

λογικών 

πράξεων 

(formal 

operational, 

>11-12 ετών) 

• Η ανάπτυξη ενός πιο 

αφηρημένου 

συλλογισμού οδηγεί σε 

πληρέστερη κατανόηση 

της έννοιας της 

πιθανότητας 

• Ενδεχόμενη ακόμα η 

αναζήτηση 

αιτιοκρατικών 

εξαρτήσεων 

• Ανταπόκριση σε 

ενίσχυση πρόβλεψης 

 

Οι συγκρίσεις 

των 

πιθανοτήτων 

συγκεκριμένων 

ενδεχομένων 

γίνονται πιο 

σύνθετες 

Δεκτικά σε διδασκαλίες 

που οδηγούν στην 

οικοδόμηση των 

πιθανοτήτων 

Συστηματικές 

διαδικασίες όχι 

πλήρως 

ανεπτυγμένες , 

ανταποκρίνονται 

στη διδασκαλία 

Πίνακας 1 Σύνοψη χαρακτηριστικών σταδίων ανάπτυξης κατά τη Way (2003) 

 

1.5 Το -ΔΕΠΠΣ -ΑΠΣ και το Πιλοτικό Πρόγραμμα Σπουδών για τη 

διδασκαλία των πιθανοτήτων 

Μέσα από τη διεύρυνση της βιβλιογραφίας οι πιθανότητες στην πρωτοβάθμια 

εκπαίδευση διδάσκονται στις τελευταίες τρείς τάξεις του Δημοτικού σχολείου. Συγκεκριμένα 

στη Δ΄ τάξη για τη διδασκαλία των πιθανοτήτων το ΑΠΠΣ περιλαμβάνει:  

 

Στόχοι 

 

Θεματικές Ενότητες  

 

Ενδεικτικές δραστηριότητες 

 

Να συλλέγουν, να οργανώνουν, 

να ερμηνεύουν και να 

παρουσιάζουν ερευνητικά 

δεδομένα. Να ερμηνεύουν 

γραφικές παραστάσεις. 

Συλλογή και επεξεργασία 

δεδομένων Συλλογή δεδομένων 

(εισαγωγή στη Στατιστική) 

Χρήση και ερμηνεία 

ραβδογραμμάτων και 

εικονογραμμάτων. 

Εισάγονται δραστηριότητες οι 

οποίες θα δώσουν ευκαιρίες 

στους μαθητές, ώστε να 

εργαστούν ομαδικά, για να 

συλλέξουν, να οργανώσουν και 

να ερμηνεύσουν ερευνητικά 

δεδομένα π.χ. το είδος του 
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πρωινού γεύματος που 

προτιμούν κτλ. 

Το κλίμα ενός τόπου 

(βροχόπτωση, θερμοκρασία). 

Επιπτώσεις στη χλωρίδα και 

στην πανίδα. Συγκέντρωση, 

οργάνωση και παρουσίαση 

δεδομένων. Ερμηνεία γραφικών 

παραστάσεων (Γλώσσα, Μελέτη 

Περιβάλλοντος 

Πίνακας 2 Το ΑΠΠΣ  για τη διδασκαλία των πιθανοτήτων στη Δ’ Δημοτικού 

Αντίστοιχα στην Ε΄ τάξη για τη διδασκαλία των πιθανοτήτων το ΑΠΠΣ 

περιλαμβάνει: 

Στόχοι 

 

Θεματικές Ενότητες  Ενδεικτικές δραστηριότητες 

Να συλλέγουν και να 

καταγράφουν δεδομένα. 

Να πινακοποιούν δεδομένα 

(κατανομές συχνοτήτων σε 

ποσοστά ή απόλυτους αριθμούς 

απλών κατανομών, 

διαγραμμάτων και γραφικών, 

εικονόγραμμα, ραβδόγραμμα). 

Να μετατρέπουν προφορικές ή 

γραπτές περιγραφές δεδομένων 

σε γραφικές, και αντίστροφα. 

Να βρίσκουν το μέσο όρο 

δεδομένων. 

Συλλογή και Επεξεργασία 

δεδομένων - Στατιστική 

Στατιστική 

 

Οι μαθητές αναλαμβάνουν τη 

διερεύνηση ενός προβλήματος 

που προκύπτει από την άμεση 

εμπειρία τους. Στην εργασία 

αυτήν μπορούν οι μαθητές να 

συλλέξουν τα κατάλληλα 

δεδομένα και να τα 

παρουσιάσουν με τη μορφή 

στατιστικών διαγραμμάτων 

Έρευνα για το πόσες φορές 

γελούν στην τάξη, στο σπίτι. 

Καταγραφή δεδομένων, γραφική 

παρουσίαση, εύρεση του μέσου 

όρου (Γλώσσα, Κοινωνική και 

Πολιτική Αγωγή). 

Πίνακας 3 Το ΑΠΠΣ  για τη διδασκαλία των πιθανοτήτων στην Ε’ Δημοτικού 

Αντίστοιχα στην ΣΤ’ τάξη για τη διδασκαλία των πιθανοτήτων το ΑΠΠΣ 

περιλαμβάνει:  

Στόχοι 

 

Θεματικές Ενότητες  Ενδεικτικές δραστηριότητες 

Να γνωρίσουν την έννοια του 

λόγου και της αναλογίας και να 

βρίσκουν τον άγνωστο όρο μιας 

αναλογίας με τη "χιαστί" 

μέθοδο. 

Να γνωρίσουν την έννοια του 

ποσοστού ως λόγου, ως πηλίκου 

και ως δεκαδικού. 

Να μπορούν να επιλύουν απλά 

Λόγοι, αναλογίες 

Λόγοι, αναλογίες, ανάλογα και 

αντιστρόφως ανάλογα ποσά, 

ποσοστά. 

Απλή μέθοδος των τριών. 

 

Τα αντιστρόφως ανάλογα ποσά 

να προσεγγιστούν με τη μέθοδο 

της αναγωγής στη μονάδα. 

Συλλογή πληροφοριών και 

συζήτηση για τις διατροφικές 

ανάγκες των παιδιών (ποσοστά, 

θερμίδες, θρέψη, καταναλωτής, 

υγεία) (Κοινωνική και Πολιτική 

Αγωγή, Φυσικά, Γλώσσα). 
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προβλήματα ανάλογων και 

αντιστρόφως ανάλογων ποσών. 

Πίνακας 4Το ΑΠΠΣ  για τη διδασκαλία των πιθανοτήτων στην ΣΤ’’ Δημοτικού 

Το 2011 δημιουργήθηκε το Πιλοτικό Πρόγραμμα Σπουδών με την ονομασία ΝΕΟ 

ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα). Το πιλοτικό πρόγραμμα εφαρμόζεται σε αρκετά σχολεία 

πιλοτικά. Το πιλοτικό πρόγραμμα σπουδών για τη διδασκαλία των πιθανοτήτων προτείνει 

την εισαγωγή τους από την Α τάξη του Δημοτικού. 

Το πιλοτικό Πρόγραμμα Σπουδών για τη διδασκαλία των πιθανοτήτων στην 

Πρωτοβάθμια εκπαίδευση που σχετίζεται με τα πειράματα τύχης έχει ως εξής: 

Στην Α’ τάξη του Δημοτικού σχολείου οι μαθητές είναι ικανοί να περιγράφουν όλα 

τα δυνατά αποτελέσματα (δειγματικός χώρος) σε απλά πειράματα τύχης ενός σταδίου. 

Επιπλέον, έχουν την κρίση να χαρακτηρίζουν ένα παιχνίδι τύχης τριών ή περισσότερων 

ενδεχομένων ως δίκαιο ή άδικο. Τέλος, οι μαθητές μπορούν να συνδυάζουν μικρό αριθμό 

αντικειμένων. 

Στη Β’ τάξη του Δημοτικού σχολείου, στους μαθητές προστίθεται μία μόνο 

ικανότητα σύμφωνα με το Πρόγραμμα Σπουδών η οποία είναι ο συνδυασμός και η διάταξη 

λίγων αντικειμένων. 

Στη Γ’ τάξη του Δημοτικού σχολείου οι μαθητές είναι σε θέση να διερευνούν τα 

αποτελέσματα ενός πειράματος τύχης πραγματοποιώντας πολλές δοκιμές. 

Στη Δ’ τάξη του Δημοτικού σχολείου οι μαθητές μπορούν να καταγράφουν τα 

χαρακτηριστικά ενός πειράματος τύχης και να προβλέπουν τη συχνότητα εμφάνισης ενός 

ενδεχομένου κατά την επανάληψη ενός πειράματος. 

Στην Ε’ τάξη του Δημοτικού σχολείου οι μαθητές διερευνούν τη σχετική συχνότητα 

εμφάνισης ενός ενδεχομένου κατά την επανάληψη ενός πειράματος τύχης. 

Τέλος, στη ΣΤ’ τάξη του Δημοτικού σχολείου αφού οι μαθητές έχουν μάθει όλα όσα 

προαναφέρθηκαν είναι ικανοί να περιγράφουν το δειγματικό χώρο ενός πειράματος τύχης 

δύο σταδίων. 

Το Πιλοτικό Πρόγραμμα Σπουδών για τη διδασκαλία των πιθανοτήτων στην 

Πρωτοβάθμια εκπαίδευση που σχετίζεται με την πιθανότητα ενδεχομένου έχει ως εξής: 

Στην Α’ τάξη του Δημοτικού σχολείου οι μαθητές μπορούν να περιγράφουν ένα 

ενδεχόμενο ως βέβαιο, πιθανό, απίθανο και αδύνατο. 

Στη Β’ τάξη του Δημοτικού σχολείου οι μαθητές είναι σε θέση να συγκρίνουν 

ενδεχόμενα ως προς την πιθανότητα εμφάνισής τους (λιγότερο πιθανό, περισσότερο πιθανό, 

ισοπίθανο). 
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Στη Γ’ τάξη του Δημοτικού σχολείου οι μαθητές εκτιμούν την πιθανότητα ενός 

ενδεχομένου σε κλίμακα με εύρος από αδύνατο ενδεχόμενο έως βέβαιο ενδεχόμενο. 

Στη Δ’ τάξη του Δημοτικού σχολείου οι μαθητές εκτιμούν την πιθανότητα ενός 

ενδεχομένου σε κλίμακα με εύρος από αδύνατο ενδεχόμενο έως βέβαιο ενδεχόμενο και 

κατανοούν ότι η μέση αντιπροσωπεύει το ίδιο πιθανό να συμβεί όσο το να μη συμβεί κάτι 

(50-50). 

Στην Ε’ τάξη του Δημοτικού σχολείου οι μαθητές είναι ικανοί να υπολογίζουν την 

πιθανότητα ενός ενδεχομένου χρησιμοποιώντας κλάσματα. 

Τέλος, στη ΣΤ’ τάξη του Δημοτικού σχολείου οι μαθητές έχοντας όλες τις υπόλοιπες 

γνώσεις μπορούν να υπολογίζουν την πιθανότητα ενός ενδεχομένου ως κλάσμα και να την 

συγκρίνουν με τη σχετική συχνότητα των αποτελεσμάτων που προκύπτουν από την 

πραγματοποίηση ενός πειράματος τύχης. 

 

Εικόνα 1-1 Το Πιλοτικό Πρόγραμμα Σπουδών για την διδασκαλία των πιθανοτήτων στο δημοτικό 

 

1.6 Εμπόδια στην εξέλιξη της πιθανολογικής σκέψης  

Τις τελευταίες δεκαετίες αρκετές έρευνες έχουν ασχοληθεί με τα εμπόδια που 

αντιμετωπίζουν τα παιδιά (αλλά και ενήλικες) στην εξέλιξη της πιθανολογικής τους σκέψης.   

Αρκετά γνωστικά εμπόδια σχετίζονται άμεσα με τις δομικές έννοιες της 

πιθανολογικής σκέψης που αναφέραμε παραπάνω (βλ. 1.2). Τα εμπόδια αυτά αφορούν 

κυρίως εσφαλμένες διαισθητικές κρίσεις και αντιλήψεις που έχουν τα παιδιά για αυτές τις 

έννοιες.  
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Σύμφωνα, λοιπόν, με τα συμπεράσματα ενός μεγάλου αριθμού πειραματικών 

μελετών με αντικείμενο τα στάδια ανάπτυξης και τα γενικότερα χαρακτηριστικά της 

πιθανολογικής συλλογιστικής, ορισμένα από τα γνωστικά εμπόδια που έχουν αξιολογηθεί 

από τους ερευνητές ως αυτά με την πλέον ισχυρή επίδραση στον τρόπο σκέψης των μαθητών 

είναι τα εξής: 

 

✓  Η μη αναγνώριση της τυχαιότητας (randomness) ως κύριου 

χαρακτηριστικού των πιθανολογικών καταστάσεων 

Για να περιγράψουμε τον όρο της τυχαιότητας ως κύριο χαρακτηριστικό των 

πιθανολογικών καταστάσεων θα θέσουμε το εξής παράδειγμα, το οποίο χρησιμοποίησαν οι 

Fischbein, E. & Schnarch D. (1997): 

Έχουμε ένα νόμισμα στην διάθεση μας και αναθέτουμε σε έναν μαθητή να το ρίξει. 

Πριν ρίξει ο μαθητής το νόμισμα γνωρίζουμε ότι υπάρχουν δύο δυνατά αποτελέσματα: είτε 

κορώνα, είτε γράμματα. Έστω ότι ο μαθητής ρίχνει το νόμισμα 5 φορές και φέρει και τις 

πέντε φορές γράμματα. Αν ξαναρίξει το νόμισμα, ποια είναι η πιθανότητα να πάρει 

γράμματα και την έκτη φορά; 

1. Μικρότερη από την πιθανότητα να πάρει κορώνα. 

2. Μεγαλύτερη από την πιθανότητα να πάρει κορώνα. 

3. Ίση με την πιθανότητα να πάρει κορώνα 

Αν ο μαθητής επιλέξει την πρώτη απάντηση θεωρεί ότι εφόσον τις πέντε πρώτες 

φορές πήραμε γράμματα τότε την έκτη φορά είναι πιθανότερο να πάρουμε κορώνα. Αυτή η 

λανθασμένη αντίληψη ονομάζετε αρνητική επίδραση της πρόσφατης εμπειρίας (negative 

recency effect) ή πλάνη του παίκτη (gambler fallacy). Το «πιστεύω» αυτό, βασίζεται στο ότι 

η εναλλαγή των αποτελεσμάτων αντιπροσωπεύει καλύτερα μια τυχαία ακολουθία. Αντίθετα, 

το «πιστεύω» ότι την έκτη φορά είναι πιθανότερο να πάρουμε πάλι γράμματα, (δηλαδή τα 

άτομα που επιλέγουν την δεύτερη απάντηση) βασίζεται στην σιωπηρή παραδοχή ότι οι 

συνθήκες δεν ήταν δίκαιες (στη περίπτωση μας ότι το κέρμα δεν ήταν δίκαιο ή αυτός που το 

ρίχνει έχει ικανότητα να φέρνει γράμματα) και ορίζεται ως θετική επίδραση της πρόσφατης 

εμπειρίας (positive recency effect). Επίσης, σε κάθε περίπτωση από τις δύο παραπάνω 

φαίνεται να μην έχει γίνει πλήρως κατανοητό ότι το αποτέλεσμα κάθε ρίψης είναι 

ανεξάρτητο από τα άλλα και άρα η σωστή απάντηση είναι η τρίτη (Fischbein & Schnarch, 

1997). 

Αν ένα παιδί δεν μπορεί να αντιληφθεί ότι το αποτέλεσμα της ρίψης του κέρματος 

είναι ένα τυχαίο γεγονός και θεωρεί ότι η ρίψη του κέρματος εξαρτάται από την ικανότητα ή 

την εμπειρία του ατόμου που το ρίχνει, τότε δεν αντιλαμβάνεται την τυχαιότητα μίας 

πιθανολογικής κατάστασης. Στην περίπτωση αυτή, το νοητικό μοντέλο της πιθανότητας 

αρχίζει να κτίζεται σε επισφαλείς βάσεις (Amir& Williams, 1999). 
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Οι Amir & Williams (1999) πραγματοποίησαν σημαντική έρευνα πάνω στο 

συγκεκριμένο ζήτημα. Ένα σημαντικό στοιχείο της έρευνας τους ήταν η διαπίστωση ότι ένα 

αρκετά μεγάλο ποσοστό του δείγματος (παιδιά 11 και 12 ετών) δεν θεωρούσε τυχαίο το 

αποτέλεσμα πιθανολογικών πειραμάτων (όπως είναι π.χ. το στρίψιμο ενός κέρματος ή η ρίψη 

ενός ζαριού), αλλά αντίθετα πίστευε ότι μπορούσε να επηρεαστεί από ατομικές δεξιότητες, 

με το 35% των παιδιών να δηλώνουν πως, «όταν στρίψουμε ένα κέρμα, το εάν θα φέρουμε 

κορώνα ή γράμματα εξαρτάται από τον τρόπο με τον οποίο θα το στρίψουμε». Επίσης η ίδια 

έρευνα έδειξε, ότι ορισμένοι εξωτερικοί παράγοντες μπορούν να επηρεάσουν το αποτέλεσμα 

μίας πιθανολογικής κατάστασης. Συγκεκριμένα ένα μεγάλο ποσοστό του δείγματος 

συμφώνησε ως προς το γεγονός ότι κάποιοι άνθρωποι είναι πιο τυχεροί από κάποιους άλλους 

στα τυχερά παιχνίδια (72% του δείγματος), ενώ όσον αφορά το στρίψιμο του κέρματος το 

43% εξέφρασε μια σαφή προτίμηση, προβλέποντας ότι αυτή η προτίμηση τους θα επηρέαζε 

θετικά το αποτέλεσμα. 

 

✓  Ελλιπής κατανόηση και λανθασμένη χρήση πιθανολογικών όρων και 

εκφράσεων, όπως «απίθανο», «πιθανό» και «σίγουρο» 

Αρκετές έρευνες έχουν διεξαχθεί για την ελλιπή και λανθασμένη χρήση 

πιθανολογικών όρων από τους μαθητές. Σύμφωνα με τους Hawkins & Kapadia (1984), όταν 

δε χρησιμοποιούνται οι σωστοί πιθανολογικοί όροι δεν συνεπάγεται αυτόματα ότι υπάρχει 

αδυναμία σωστών πιθανολογικών συλλογισμών. Σε κάθε περίπτωση, πάντως, συνιστά ένα 

σημαντικό ανασταλτικό παράγοντα για την ανάπτυξη της πιθανολογικής σκέψης. 

Σε έρευνα που πραγματοποίησε ο Jones και οι συνεργάτες του το 1997, κατέληξαν 

στο συμπέρασμα ότι «η αναγνώριση σίγουρων και αδύνατων γεγονότων αποτελεί το σημείο 

έναρξης της πιθανολογικής σκέψης» (Jones et al., 1997). Η έρευνα των Fischbein, Nello & 

Marino (1991), σε ένα από τα συμπεράσματα που κατέληξε ήταν ότι πολλά παιδιά τείνουν να 

συγχέουν το «αδύνατο» με το «σπάνιο» ή το «αβέβαιο». Επίσης υπάρχουν και παιδιά τα 

οποία λανθασμένα ταυτίζουν το «σίγουρο» με το «πιθανό» ή και το αντίθετο. Από την άλλη 

πλευρά, δεν λείπουν και οι περιπτώσεις παιδιών τα οποία εσφαλμένα ταυτίζουν το «σίγουρο» 

με το «πιθανό», ενώ κάποιες φορές ενδέχεται να ισχύει και το αντίθετο. Αυτό έχει ως 

αποτέλεσμα ότι δεν θα πρέπει να θεωρείτε δεδομένο ότι οι μαθητές αντιλαμβάνονται με 

σαφήνεια τους συγκεκριμένους πιθανολογικούς όρους.  

 

✓ Ο διαισθητικός κανόνας: «περισσότερα Α – περισσότερα Β» («more A – more B) 

Την ύπαρξη του συγκεκριμένου γνωστικού εμποδίου έχουν επισημάνει αρκετές 

έρευνες που έχουν γίνει (Falk et al. 1980; Singer & Resnick 1992, Spinillo 2002). Οι έρευνές 

αυτές κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι η συγκεκριμένη παρανόηση που αντιμετωπίζουν, 

κυρίως παιδιά προσχολικής και πρώτης σχολικής εμπειρίας, σχετίζεται με τον τρόπο σκέψης 

των παιδιών. Έτσι τα παιδιά επικεντρώνουν την προσοχή τους αποκλειστικά στο πλήθος 



Σ ε λ ί δ α  | 20 

 

ευνοϊκών αποτελεσμάτων μια πιθανολογικής κατάστασης, παραβλέποντας την αναλογία 

μεταξύ ευνοϊκών και μη ευνοϊκών αποτελεσμάτων. 

Για παράδειγμα έστω ότι έχουμε δύο διαφανή κουτιά. Το πρώτο κουτί περιέχει 3 

άσπρες και 2 μαύρες μπίλιες, ενώ μέσα στο δεύτερο κουτί υπάρχουν 5 άσπρες και 6 μαύρες 

μπίλιες. Θέτουμε ως στόχο την επιλογή του κουτιού που μας προσφέρει τη μεγαλύτερη 

πιθανότητα να τραβήξουμε στην τύχη (με κλειστά μάτια) μία λευκή μπίλια. Η έρευνα των 

Babai et al., (2006) έδειξε ότι, μία μεγάλη μερίδα παιδιών πρώτης σχολικής ηλικίας δεν 

υιοθετεί το ορθό κριτήριο επιλογής (την αναλογία μεταξύ των δύο διακριτών ποσοτήτων), 

αλλά προτιμά το κουτί με τις περισσότερες λευκές μπίλιες, εφαρμόζοντας τον διαισθητικό 

κανόνα «περισσότερα Α (λευκές μπίλιες) – περισσότερα Β (πιθανότητα επιλογής μίας λευκής 

μπίλιας)» (Babai et al., 2006). 

 

✓ Η Μεροληψία της Ισοπιθανότητας 

Μεροληψία της ισοπιθανότητας (equiprobability bias), σύμφωνα με την Lecoutre 

(1992), ορίζουμε την πεποίθηση ενός ατόμου, να πιστεύει ότι τα τυχαία ενδεχόμενα ενός 

πειράματος, είναι ισοπίθανα εκ φύσεως. Αυτό σημαίνει, πως όλα τα ενδεχόμενα, θεωρούνται 

το ίδιο πιθανά, ακόμα και όταν δεν είναι.  

Ένα παράδειγμα αυτής της παρανόησης είναι το εξής: 

 Έστω ότι ρίχνουμε δύο ζάρια. Τι είναι πιο πιθανό; 

✓ Να πάρουμε ένα 5 και ένα 6. 

✓  Να πάρουμε δυο φορές το 6. 

✓ Η πιθανότητα είναι η ίδια και στις δύο περιπτώσεις.  

(Fischbein, Nello & Marino, 1991). 

Στο συγκεκριμένο παράδειγμα η μεροληψία της ισοπιθανότητας εμφανίζεται όταν 

κάποιος επιλέξει την 3η απάντηση, δηλαδή όταν πιστεύει πως τα πρώτα δύο ενδεχόμενα είναι 

ίσα. Η σωστή απάντηση είναι το να πάρουμε ένα 5 και ένα 6, η οποία αντιστοιχεί στα 

ζευγάρια αποτελεσμάτων (5,6) και (6,5) σε αντίθεση με τη δεύτερη επιλογή που αντιστοιχεί 

μόνο στο ζευγάρι (6,6), ως εκ τούτου η πιθανότητα στη δεύτερη περίπτωση είναι μικρότερη. 

Το παραπάνω παράδειγμα, δόθηκε από τους Fischebein, Nello και Marino (1991) σε έρευνα 

τους σχετικά με τους παράγοντες που επιδρούν στην λήψη αποφάσεων παιδιών και 

ενηλίκων, σχετικά με τις πιθανότητες. Τα παιδιά ήταν μαθητές διαφόρων ηλικιών, με ή χωρίς 

κάποια προηγούμενη εκπαίδευση όσον αφορά τις πιθανότητες. Στα αποτελέσματα της 

έρευνα τους, βρήκαν ότι μόνο ένα μικρό ποσοστό των παιδιών κατάλαβε πως οι πιθανότητες 

στη πρώτη και δεύτερη περίπτωση είναι διαφορετικές. Τα περισσότερα παιδιά φαίνεται να 

μην έχουν λάβει υπόψη τους, στον ορισμό του μεγέθους του δειγματικού χώρου κάθε 

παραδείγματος, ότι τα ζευγάρια (5,6) με (6,5) είναι διαφορετικά. 
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2. Αφήγηση και Ψηφιακή Αφήγηση  

2.1 Αφήγηση 

Η αφήγηση υπάρχει χρονικά από τότε που δημιουργήθηκαν οι πρώτες πρωτόγονες 

κοινωνίες. Ο Flowers (1988) αναφέρει πως σύμφωνα με τον Joseph Campbell, ότι οι πρώτες 

μορφές αφηγήσεων που εμφανίστηκαν ήταν οι ιστορίες που διηγούνταν οι παλαιότεροι στους 

νεότερους, έτσι ώστε να μεταβιβάσουν σημαντικά συμβάντα και δρώμενα της εποχής. Η 

μεταφορά αυτών των ιστοριών από γενιά σε γενιά δημιούργησε αφηγηματικές ιστορίες που 

πολλές φορές είχαν σκοπό να περιγράψουν κάποια μάχη ή κάποιον ήρωα ή αναδείξουν 

κάποια πρότυπα της ανθρώπινης συμπεριφοράς. 

Σύμφωνα με τον Μπαμπινιώτη «η αφήγηση προφορική ή γραπτή είναι η έκθεση σειράς 

γεγονότων (πραγματικών ή φανταστικών) με ορισμένο τρόπο (λογοτεχνικό, ιστορικό, 

παραμυθικό κ.ά.)» (Μπαμπινιώτης, 2002). Κατά τον Δοξιάδη (2003), η «αφήγηση δηλώνει 

έναν τρόπο ομιλίας, στόχος του οποίου είναι να εκπροσωπεί τη δράση, τα βασικά συστατικά 

της (προφορικής) αφήγησης, είναι φράσεις, που περιγράφουν «δράση» (π.χ. Ο Γιωργάκης 

έφαγε ένα μήλο) ή «γενική κατάσταση των πραγμάτων» (π.χ. Ο Βασιλιάς είναι παχύς)». Ως 

κύριες μορφές της αφήγησης καταγράφονται η μυθοπλαστική, η ιστορική και η ρεαλιστική 

αφήγηση. Η μυθοπλαστική αφήγηση, όπως δηλώνει και το όνομα της, δεν αφηγείται το 

πραγματικό. Οικοδομεί ένα σύνολο καταστάσεων και ένα πλήθος προσώπων, ενδεχομένως 

αληθοφανών, αλλά στην ουσία απολύτως φανταστικών (Δοξιάδης, 2003). 

 

2.2 Ορισμός της Ψηφιακής Αφήγησης 

Με την ραγδαία ανάπτυξη των τεχνολογικών μέσων, ειδικότερα την τελευταία 

δεκαετία, η αφήγηση έχει πάρει μία νέα μορφή Ο συνδυασμός της παραδοσιακής αφήγησης 

με πολυμεσικές εφαρμογές, είχε ως αποτέλεσμα τη δημιουργία της ψηφιακής αφήγησης 

(Digital Storyteling). Η χρήση της ψηφιακής αφήγησης βρίσκει ευρεία εφαρμογή στην 

εκπαίδευση, σε μουσεία, σε επιχειρήσεις, στην δημόσια υγεία και σε πολλούς ακόμη τομείς 

παγκοσμίως.  

Η ιδέα της ψηφιακής αφήγησης ξεκίνησε το 1993 από τους Joe Lambert και Dana 

Atchley, οι οποίοι αποτέλεσαν τους συνιδρυτές του Κέντρου Ψηφιακή αφήγησης (CDS) του 

Πανεπιστημίου Berkeley στην Καλιφόρνια (Lethem, 2005). Είναι ένας διεθνής μη 

κερδοσκοπικός οργανισμός που έχει σκοπό την εκπαίδευση νέων και ενηλίκων στην 

κατασκευή ψηφιακών ιστοριών, την έρευνα γύρω από την ψηφιακή αφήγηση και την 

αξιοποίησή της στο πλαίσιο θεσμών της εκπαίδευσης, της υγείας, της κοινωνικής πρόνοιας, 

της πολιτισμικής κληρονομιάς, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της προστασίας του 
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περιβάλλοντος. Επίσης αντίστοιχο έργο έχει δημιουργηθεί και από την Παιδαγωγική Σχολή 

του Πανεπιστημίου του Χιούστον στο Τέξας των Η.Π.Α6. 

 Έχουν δοθεί αρκετά ορισμοί για την ψηφιακή αφήγηση, ένας από αυτούς είναι του 

Lathem (2005), σύμφωνα με τον οποίο ορίζεται ως «ο συνδυασμός της παραδοσιακής 

προφορικής αφήγησης με πολυμέσα του 21ου αιώνα και εργαλεία τηλεπικοινωνίας». 

 Επιπλέον, «η ψηφιακή αφήγηση είναι μία σχετικά νέα μορφή τέχνης, η οποία 

χρησιμοποιεί την μουσική, την εικόνα, το βίντεο και την αφήγηση για τη δημιουργία ιστοριών 

σχετικά με τη ζωή των ανθρώπων, τη δουλειά τους και τις εμπειρίες τους, τις οποίες 

μοιράζονται μέσω του διαδικτύου και είναι σύντομη» (Παπά & Μπούσια, 2013). 

Ένας ακόμη ορισμός που δίνουν οι Robin & McNeil, 2012 , «είναι μια μορφή τέχνης 

που συνδυάζει διαφορετικά είδη πολυμεσικού υλικού, όπως είναι οι εικόνες, κείμενο, βίντεο, 

ηχογραφημένη αφήγηση και μουσική για τη δημιουργία σύντομης ιστορίας». 

 Η ψηφιακή αφήγηση σύμφωνα με τον ορισμό που δίνει το Κέντρο Ψηφιακής 

αφήγησης στο Μπέρκλευ της Καλιφόρνιας των ΗΠΑ, είναι: 

«Η Ψηφιακή Αφήγηση είναι μια μοντέρνα μορφή έκφρασης της αρχαίας τέχνης της 

αφήγησης ιστοριών. Δια μέσου της ιστορίας, η αφήγηση ιστοριών έχει χρησιμοποιηθεί για το 

μοίρασμα της γνώσης, της σοφίας και των αξιών. Οι ιστορίες έχουν πάρει διαφορετικές 

μορφές. Οι ιστορίες προσαρμόστηκαν σε κάθε μέσο που διαδοχικά αναδύθηκε από την 

προφορική αφήγηση στη γραπτή αφήγηση ιστοριών, από την γραπτή αφήγηση στην τέχνη 

(κινηματογράφος) και σήμερα στην οθόνη του ηλεκτρονικού υπολογιστή (ψηφιακή μορφή). 

Κυρίως για την εκπαιδευτική κοινότητα η καταγραφή και η δημοσίευση προσωπικών ιστοριών 

με εν δυνάμει διάφορους σκοπούς» (Center for Digital Storytelling,CDS). 

Υπάρχουν αρκετοί ορισμοί της ψηφιακής αφήγησης, ο καθένας έχει τα δικά του 

στοιχεία. Κανένας ορισμός δεν είναι κοινά αποδεκτός, παρατηρούμε όμως ότι υπάρχουν 

αρκετά κοινά στοιχεία. (Σεραφείμ & Φεσάκης, 2010). 

2.3 Δημιουργία Ψηφιακών Αφηγήσεων  

Η ψηφιακή αφήγηση πραγματοποιείται, είτε με τη χρήση ψηφιακών παιχνιδιών και 

διαδραστικών εφαρμογών, είτε μέσω της δημιουργίας οπτικοακουστικού υλικού με τη χρήση 

ψηφιακών εργαλείων. Είναι μία διαδικασία που συνδυάζει τα ψηφιακά μέσα, για να 

εμπλουτίσει και να ενισχύσει το γραπτό ή τον προφορικό λόγο. (Lethem, 2005).   

Μπορούμε να πούμε ότι για να δημιουργήσουμε μια ψηφιακή ιστορία χρειάζονται 

ένας ηλεκτρονικός υπολογιστής, ηχεία και μικρόφωνο, ένα λογισμικό δημιουργίας ψηφιακών 

ιστοριών, μερικές φορές σύνδεση στο διαδίκτυο και ένα καλό σενάριο. Ένα μεγάλο 

πλεονέκτημα των ψηφιακών αφηγήσεων είναι ότι τα ψηφιακά μέσα που χρειάζονται για την 

δημιουργία της είναι εύκολα και προσβάσιμα προς τους χρήστες. Δίνεται η δυνατότητα σε 

εκπαιδευτικούς και μαθητές να γίνουν δημιουργοί της δικής τους ψηφιακής ιστορίας, 

                                                 
6 Παιδαγωγική Σχολή του Πανεπιστημίου του Χιούστον στο Τέξας http://digitalstorytelling.coe.uh.edu/  

http://digitalstorytelling.coe.uh.edu/
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κάνοντας χρήση απλών ψηφιακών μέσων που έχουν στη διάθεση τους. Η ψηφιακή ιστορία 

μπορεί να προβληθεί είτε μέσα του υπολογιστή, είτε να ανέβει σε κάποια διαδικτυακή 

εφαρμογή ή ιστότοπο, είτε να διαμοιραστεί μέσω κάποιου αποθηκευτικού νέφους (google 

drive, dropbox), είτε να μοιραστεί πρόσωπο με πρόσωπο μέσω ενός Dvd ή usb stick. 

Αναφορικά με τον τρόπο παρουσίασης μιας ψηφιακής ιστορίας, μπορεί να δοθεί με πολλές 

διαφορετικές μορφές, όπως εκπαιδευτικές ιστορίες, που σχετίζονται με εμπειρίες και 

γεγονότα από τη ζωή των μαθητών, εκπαιδευτικά υλικά, που βασίζονται κυρίως στη 

φωνητική αφήγηση, ντοκιμαντέρ με λεπτομερή αφήγηση ιστορικών γεγονότων, ή 

προσωπικές δημιουργίες μαθητών (Suwardy, et.al., 2013) 

Συνοψίζοντας μπορούμε να αναφέρουμε ότι οι ψηφιακές ιστορίες χωρίζονται σε τρείς 

κύριες κατηγορίες:  

1. Προσωπικές ή αφηγηματικές ιστορίες, 

2. Ιστορίες που πληροφορούν, 

3. Ιστορίες που διηγούνται ξανά ιστορικά γεγονότα. 

(Robin, 2008) 

Κλείνοντας, βασικά κριτήρια αξιολόγησης μίας ψηφιακής ιστορίας αποτελούν η 

άποψη, το περιεχόμενο, η συμμόρφωση με τους στόχους του μαθήματος, οι πηγές, η 

συνεργασία μεταξύ των μαθητών και των εκπαιδευτικών, η οργάνωση, η χρήση 

οπτικουαστικών μέσων όπως κάμερα και εικόνες, ο ήχος, η γλώσσα και ο ρυθμός της 

αφήγησης και τα εφέ μετάβασης από την μία εικόνα στην άλλη (Sadik, 2008). 

➢ Χαρακτηριστικά Ψηφιακών Ιστοριών  

Σύμφωνα με το κέντρο για την Ψηφιακή Αφήγηση (CDS), οι ψηφιακές ιστορίες 

χαρακτηρίζονται από τα παρακάτω επτά στοιχεία (The 7 Elements of Digital Storytelling): 

1. Οπτική γωνία (point of view): Η ψηφιακή ιστορία θα πρέπει να εκφράζει την 

οπτική από την οποία παρουσιάζεται το κεντρικό νόημα της ιστορίας. 

2. Δραματική ερώτηση (dramatic question): Η ψηφιακή ιστορία θα πρέπει να 

περιλαμβάνει ερωτήσεις που θα προσελκύουν το ενδιαφέρον του ακροατή και 

θα απαντώνται στο τέλος. 

3. Συναισθηματικό περιεχόμενο (emotional content): Η ψηφιακή αφήγηση θα 

πρέπει να εστιάζει σε θέματα τέτοια, που να προκαλούν τα συναισθήματα του 

κοινού με προσωπικό και δυναμικό τρόπο. 

4. Φωνή του δημιουργού: Πρόκειται για τα λόγια που συνοδεύουν την 

οπτικοποίηση της ψηφιακής αφήγησης, της προσδίδουν ένα προσωπικό 

στοιχείο και βοηθούν στην κατανόηση του περιεχομένου. 

5. Μουσική (soundtrack): Η μουσική ή άλλοι ήχοι που υποστηρίζουν την 

αφήγηση θα πρέπει να ενισχύουν τη συναισθηματική φόρτιση του 

ακροατηρίου. Ακόμα και η απουσία της μουσικής μπορεί να προσανατολίσει 

την ιστορία σε άλλα συναισθήματα και να κατευθύνει ανάλογα τον θεατή. 
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6. Οικονομία περιεχομένου (economy): Το περιεχόμενο της ψηφιακής ιστορίας 

θα πρέπει να δομείται προσεκτικά, ώστε να μην προκαλεί αισθήματα κόπωσης 

στο ακροατήριο. 

7. Ρυθμός εξέλιξης (pacing): Ο ρυθμός εξέλιξης της αφήγησης εστιάζει στην 

ταχύτητα με την οποία εξελίσσεται η ιστορία και σχετίζεται με την οικονομία 

περιεχομένου. Ο ρυθμός εξέλιξης προκαλεί το ενδιαφέρον χωρίς να κουράζει 

ή να απωθεί τον ακροατή. 

Οι ψηφιακές ιστορίες θα πρέπει να διαρκούν μερικά λεπτά και κατατάσσονται σε 

τρείς κύριες κατηγορίες (Robin, 2008): 

1. Προσωπικές ιστορίες: Οι προσωπικές ψηφιακές ιστορίες διακρίνονται σε 

ιστορίες: 

➢ Για κάποιο σημαντικό πρόσωπό (character stories) που αγαπάμε, που 

μας εμπνέει, που σχετιζόμαστε μαζί του. 

➢ Για κάποιο πρόσωπο που δεν ζει πια (memorial stories). 

➢ Για ένα γεγονός στη ζωή μας- μια περιπέτεια, έναν στόχο, μια σχέση, 

μια δυσκολία, το γάμο μας, κ.τ.λ. 

➢ Για ένα ξεχωριστό μέρος της ζωής μας, το σπίτι μας, την πόλη μας, 

εμπειρίες σχετικές με την κοινότητα κ.α. 

➢ Για το επάγγελμά μας. 

2. Ψηφιακές ιστορίες με γεγονότα (ιστορικά, κοινωνικά, οικονομικά κ.τ.λ.): 

➢ Σε αυτές τις ιστορίες οι μαθητές συγκεντρώνουν υλικό το οποίο 

επεξεργάζονται στην τάξη. 

 

3. Ψηφιακές ιστορίες με πληροφοριακό ή διδακτικό περιεχόμενο: 

➢ Αφηγήσεις που διδάσκουν ή μπορούν να χρησιμοποιηθούν για 

διδασκαλία σε ποικίλα αντικείμενα, τα μαθηματικά, τις φυσικές 

επιστήμες, την ιατρική, την τεχνολογία, την ιστορία και γενικότερα, η 

"τέχνη" της αφήγησης, όπως αναφέρθηκε, είναι η κυρίαρχη μέθοδος 

διδασκαλίας από τη γέννηση του σχολείου μέχρι και σήμερα. 

 

2.3.1. Σχεδιασμός Ψηφιακών Ιστοριών 

Για τον σχεδιασμό και τη δημιουργία μιας ψηφιακής ιστορίας το Κέντρο για την 

Ψηφιακή Αφήγηση (CDS)7 δίνει τα παρακάτω βήματα: 

➢ 1ο βήμα: Επιλογή του θέματος και συγγραφή σεναρίου 

Η επιλογή του θέματος εστιάζει στα παρακάτω ερωτήματα: Ποιος είναι ο σκοπός της 

ιστορίας; Να πληροφορήσει, να πείσει, να προκαλέσει, να αμφισβητήσει; Σε τι κοινό 

                                                 
7 Κέντρο Ψηφιακής Αφήγησης, https://www.storycenter.org/ 

https://www.storycenter.org/
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απευθύνεται; Με βάση τα παραπάνω γίνεται το προσχέδιο του σεναρίου, όπου πρέπει να 

φαίνεται ξεκάθαρα ο σκοπός και η οπτική του δημιουργού. Στη συνέχεια, το σενάριο 

διαμοιράζεται στο διαδίκτυο, ώστε να δοθεί ανατροφοδότηση και ο δημιουργός να προβεί σε 

βελτιώσεις. 

➢ 2ο βήμα: Συλλογή ψηφιακών πόρων 

Μέσω αναζήτησης στο διαδίκτυο συλλέγονται εικόνες, ηχητικά αρχεία, βίντεο, τα 

οποία σχετίζονται με το θέμα της ιστορίας. Αφού δημιουργηθεί το εικονοσενάριο 

(stortyboard), ο δημιουργός μπορεί να προβεί στην τελική επιλογή των ψηφιακών πόρων της 

ιστορίας. Για την αποφυγή ζητημάτων copyright συνίσταται η χρήση οπτικού και ηχητικού 

υλικού από το προσωπικό αρχείο του δημιουργού ή από υλικό στο διαδίκτυο στο οποίο έχει 

άδεια (creative commons, http://creativecommons.org . 

 

➢ 3ο βήμα: Κατασκευή εικονοσεναρίου (Storyboard) 

Το storyboard είναι ο οπτικός χάρτης της ιστορίας, ένα εργαλείο που χρησιμοποιείται 

για να προσδιορίσει επακριβώς κάθε πλάνο μιας ιστορίας. Σε κάθε καρέ εντάσσεται μια 

εικόνα και καταγράφεται η αντίστοιχη αφήγηση. Το storyboard αποτελεί ένα σημαντικό 

συστατικό της ψηφιακής αφήγησης, καθώς επιτρέπει στο δημιουργό να οργανώνει εικόνες 

και κείμενο, πριν από την τελική ανάπτυξη της ιστορίας. Επιπλέον, δίνει τη δυνατότητα της 

αναδιάρθρωσης των υφιστάμενων πόρων και ξεκάθαρης εικόνας της τελικής αφήγησης. 

Υπάρχει πληθώρα λογισμικών που δίνουν τη δυνατότητα της online δημιουργίας storyboard. 

➢ 4ο βήμα: Εισαγωγή αρχείων, Ηχογράφηση, Σύνθεση 

Στο στάδιο αυτό, αναζητούνται, επιλέγονται και προστίθενται πολυμέσα είτε που 

έχουν αναζητηθεί από το διαδίκτυο ή που έχει δημιουργήσει ο ίδιος ο χρήστης. Οι εικόνες 

που θα χρησιμοποιηθούν μπορεί να προκύψουν είτε από αναζήτηση στο διαδίκτυο, είτε από 

δικό μας αρχείο, είτε να τις δημιουργήσουμε με σκανάρισμα ή σκίτσο. Είναι σημαντικό να 

μην παραμορφώνονται κατά τη χρήση τους σε προγράμματα ψηφιακής αφήγησης. 

Μπορούμε επίσης να προσθέσουμε κινούμενες εικόνες (gif). Για την επένδυση με ήχο, 

μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε μουσική αποθηκευμένη στον υπολογιστή μας, να 

ηχογραφήσουμε τη φωνή μας ή να μετατρέψουμε κάποιο βίντεο απ’ το youtube σε ήχο mp3. 

Για τη χρήση βίντεο μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε κάποια που έχουμε τραβήξει μόνοι μας 

με κάμερα ή και με κινητό τηλέφωνο ή να αναζητήσουμε σε σχετικές ιστοσελίδες, όπως 

youtube, vimeo, κλπ και να το κατεβάσουμε στον υπολογιστή μας. Είναι σημαντικό να 

ελέγξουμε τα πνευματικά δικαιώματα στα οποία εμπίπτει το αρχείο που διαλέξαμε, τόσο 

σχετικά με τις εικόνες, όσο και με τους ήχους και τα βίντεο. Σε αυτό το στάδιο 

καταγράφουμε και αποθηκεύουμε τη φωνή των αφηγητών και την προσθέτουμε στα 

απαραίτητα σημεία. Παράλληλα, επιλέγουμε και τα εφέ μεταβάσεων και εισαγωγής υλικού, 

ώστε να δίνεται έμφαση στα κατάλληλα σημεία. 

 

http://creativecommons.org/
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➢ 5ο βήμα: Δημιουργία ψηφιακής αφήγησης 

Αφού ο δημιουργός επιλέξει ποιο εργαλείο θεωρεί κατάλληλο για την ιστορία του, 

συνθέτει το υλικό του και δημιουργεί το ψηφιακό αποτέλεσμα. 

➢ 6ο βήμα: Διαμοιρασμός της ψηφιακής ιστορίας 

Στο τελικό στάδιο γίνεται ο διαμοιρασμός της ιστορίας στο διαδίκτυο, ώστε να δοθεί 

ανατροφοδότηση και να γίνει εποικοδομητική κριτική. 

Παρακάτω παρουσιάζονται κάποια από τα εργαλεία τα οποία μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν για δημιουργία ψηφιακών αφηγήσεων. 

Storybird: Το storybird είναι ένα δωρεάν διαδικτυακό εργαλείο το οποίο δίνει τη 

δυνατότητα στους χρήστες να δημιουργήσουν τη δική τους ψηφιακή εικονογραφημένη 

ιστορία. To storybird είναι διαθέσιμο στην εξής ιστοσελίδα: https://storybird.com/ 

Lego Comic Builder: Το Lego Comic Builder είναι ένα δωρεάν διαδικτυακό 

εργαλείο το οποίο επιτρέπει τη δημιουργία εικονογραφημένων ιστοριών με τη μορφή των 

comics. Το Lego Comic Builder είναι διαθέσιμο στην εξής ιστοσελίδα: 

http://biomediaproject.com/bmp/files/LEGO/gms/online/City/ComicBuilder/comicbuilder/int

ro.html 

Movie Maker: Το Movie Maker είναι ένα Offline εργαλείο των Windows, με το 

οποίο οι χρήστες μπορούν να δημιουργήσουν βίντεο, ταινίες και παρουσιάσεις.  

Story Board Artist Studio : Το Story Board Artist Studio είναι ένα εύχρηστο offline 

εμπορικό εργαλείο το οποίο ενδείκνυται για την δημιουργία επαγγελματικών βίντεο που 

προορίζονται για εκπαιδευτικούς ή εμπορικούς σκοπούς. Το Story Board είναι διαθέσιμο 

εδώ: https://www.powerproduction.com/storyboard-artist-studio.html 

Scratch: Το Scratch είναι μια δυναμική οπτική γλώσσα προγραμματισμού βασισμένη 

και υλοποιημένη σε Squeak. Μέσω του scratch υπάρχει η δυνατότητα δημιουργίας ψηφιακών 

ιστοριών. Μπορεί να μεταφορτωθεί δωρεάν και χρησιμοποιείται σε μια ευρεία ποικιλία 

δράσεων εντός και εκτός του σχολείου ανά τον κόσμο  https://scratch.mit.edu/ 

Alice: Το λογισμικό Alice είναι ένα εργαλείο που σου δίνει την δυνατότητα 

δημιουργίας ψηφιακών ιστοριών, μέσω προγραμματισμού. Η χρήση του είναι πιο 

επαγγελματική από τα προηγούμενα λογισμικά. Είναι διαθέσιμο από την ιστοσελίδα : 

https://www.alice.org/ 

2.4 Ψηφιακή Αφήγηση και Εκπαίδευση 

Η αλματώδεις ανάπτυξη της τεχνολογίας τα τελευταία χρόνια και η είσοδος της 

τεχνολογίας στην καθημερινότητα των παιδιών οδήγησε στη δημιουργία νέων εκπαιδευτικών 

μεθόδων διδασκαλίας. Αρκετές έρευνες έχουν γίνει για την χρήση των ΤΠΕ στην 

εκπαίδευση.  

https://storybird.com/
http://biomediaproject.com/bmp/files/LEGO/gms/online/City/ComicBuilder/comicbuilder/intro.html
http://biomediaproject.com/bmp/files/LEGO/gms/online/City/ComicBuilder/comicbuilder/intro.html
https://www.powerproduction.com/storyboard-artist-studio.html
https://scratch.mit.edu/
https://www.alice.org/
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Η συνύπαρξη του παραδοσιακού μοντέλου διδασκαλίας με την τεχνολογία 

δημιουργεί νέες μορφές διδασκαλίας όπως η ανάμεικτη μάθηση, η υβριδική μάθηση, η 

μάθηση με την βοήθεια της τεχνολογίας. Η είσοδος τεχνολογικών και ψηφιακών στοιχείων 

έχουν μετακινήσει την πολυαισθητηριακή (multi-sensory) μάθηση σε νέες μορφές 

διδασκαλίας όπως είναι η υβριδική, η οποία συνδυάζει παραδοσιακές πρόσωπο με πρόσωπο 

διδασκαλίες με τις online τεχνολογίες (Swenson & Evans, 2003). 

Ένα από τα πολλά τεχνολογικά και ψηφιακά εργαλεία τα οποία έχουν εισαχθεί στην 

εκπαιδευτική διαδικασία τα τελευταία χρόνια είναι και η ψηφιακή αφήγηση. Η ύπαρξη της 

ψηφιακής αφήγησης, όπως αναφέραμε και παραπάνω, χρονολογείτε στα μέσα της δεκαετίας 

του 1980. Παρόλο αυτά την τελευταία δεκαετία ξεκίνησε να εισάγεται και ερευνάτε η 

χρησιμότητα της στην εκπαιδευτική διαδικασία. Σύμφωνα με τον Sadik, 2008, «η ψηφιακή 

αφήγηση είναι ένα σύγχρονο μέσο διδασκαλίας που έχει την δυνατότητα να αξιοποιεί τις 

νέες τεχνολογίες. Ακροατές και μαθητευόμενοι μπορούν να αλληλοεπιδρούν και να 

συμμετέχουν στη διαμόρφωσή της ιστορίας». Η δημιουργία ψηφιακών ιστοριών, έχει 

κεντρίσει το ενδιαφέρον των μαθητών και των εκπαιδευτικών τα τελευταία χρόνια. 

Η εισαγωγή της ψηφιακής αφήγησης στην εκπαιδευτική διαδικασία προϋποθέτει να 

ικανοποιούνται ορισμένα σημαντικά κριτήρια τα οποία πρέπει να καλύπτουν οι μαθητές, οι 

εκπαιδευτικοί και το σχολείο. Τέτοια κριτήρια είναι η επαρκής τεχνολογική γνώση, η 

εξοικείωση με την τεχνολογία και τους τεχνολογικούς όρους, ο τεχνολογικός εξοπλισμός, 

καθώς και η χρήση εκπαιδευτικών λογισμικών και εργαλείων αφήγησης (Lethem, 2005). 

Οι μαθητές θα πρέπει να έχουν αρωγό τον εκπαιδευτικό έτσι ώστε να αξιοποιούν τις 

δεξιότητες και τις δυνατότητες τους. Αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα να έχουν την δυνατότητα 

να « πουν μια ιστορία που περισσότερο ενδυναμώνεται, παρά αποδυναμώνεται από τα μέσα 

που χρησιμοποιούνται. Μια ιστορία, μέσω της οποίας σχηματίζεται μια ικανότητα γνώσης, 

ώστε να μοιραστούν τις ιδέες και τα ταλέντα τους, να απελευθερωθεί η φαντασία τους και να 

επιτευχθούν οι μαθησιακοί στόχοι» (Ohler, 2008). Στην εκπαίδευση η ψηφιακή αφήγηση 

αποτελεί ένα σημαντικό εργαλείο το οποίο μπορεί να διευκολύνει τη διδασκαλία και να 

ενισχύσει τη μάθηση. Αξιοποιείται σε όλα τις βαθμίδες, σχεδόν σε όλα τα γνωστικά 

αντικείμενα, με διάφορους τρόπους (Robin 2006). Επίσης η ψηφιακή αφήγηση μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί και ως μία μέθοδος αξιολόγησης της ίδιας της μάθησης (Snelson & 

Sheffield, 2009). Η χρήση των ψηφιακών ιστοριών στην εκπαιδευτική διαδικασία δίνει την 

δυνατότητα στους μαθητές και στους εκπαιδευτικούς να προσεγγίσουν τη δική τους 

δημιουργία από πολλές πλευρές και τους ενθαρρύνει να αξιολογήσουν από την αρχή έως το 

τέλος το περιεχόμενο της, προβαίνοντας σε αλλαγές όπου αυτοί κρίνουν απαραίτητο. Η 

ένταξη των ψηφιακών ιστοριών στην εκπαιδευτική διαδικασία δίνει μία επιπλέον 

προστιθέμενη αξία στην μαθησιακή διαδικασία, καθώς δίνει την δυνατότητα στους μαθητές 

να παράγουν έργο με την καθοδήγηση των δασκάλων τους και αυτή ακριβώς η συνισταμένη 

της δημιουργικότητας είναι το πιο ισχυρό κίνητρο για τους μαθητές (Frazel, 2010).  

Τέλος μπορούμε να αναφέρουμε ότι η ψηφιακή αφήγηση μπορεί να χρησιμοποιηθεί 

σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης ακόμη και σε προγράμματα κατάρτισης ενηλίκων, σε 
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όλα τα επιστημονικά πεδία και δύναται να συνδυαστεί με πολλές στρατηγικές μάθησης, όπως 

το παιχνίδι ρόλων (Τσιλιμένη, 2007). 

 

➢ Πλεονεκτήματα της Ψηφιακής Αφήγησης στην Εκπαίδευση 

Με την επισκόπηση της βιβλιογραφίας μπορούμε να συνοψίσουμε και να 

αναφέρουμε τα σημαντικά οφέλη που παρέχει η ένταξη της ψηφιακής αφήγησης στην 

εκπαιδευτική διαδικασία. Αρκετοί ερευνητές έχουν σημειώσει τα οφέλη των ψηφιακών 

ιστοριών στη διδασκαλία και στη μάθηση. H ψηφιακή αφήγηση μπορεί να αποτελέσει μια 

αποτελεσματική πλατφόρμα όπου το αφηρημένο περιεχόμενο είναι περισσότερο προσιτό και 

διευκολύνει τη συζήτηση των μαθητών γύρω από τα θέματα που υπάρχουν στην ιστορία, 

ενισχύοντας τη συμμέτοχη μεγάλου αριθμού μαθητών (Suwardy et al., 2013). Επίσης η 

Βοσνιάδου αναφέρει για την ψηφιακή αφήγηση ότι «οι μαθητές αναπτύσσουν δεξιότητες 

επίλυσης προβλημάτων, καθώς εμπλέκονται σε διαδικασίες επιλογής, τροποποίησης των 

επιλογών τους, συνεργασίας και δημιουργικότητας» (Βοσνιάδου, 2006). Η Barret υποστηρίζει 

πως «η ψηφιακή αφήγηση διευκολύνει τη σύγκλιση τεσσάρων μαθητοκεντρικών στρατηγικών 

μάθησης: α) τη δέσμευση των μαθητών, β) τον προβληματισμό για τη βαθιά μάθηση, γ)τη 

μάθηση βασισμένη σε εργασίες , δ) την αποτελεσματική ενσωμάτωση της τεχνολογίας στη 

διδασκαλία» (Barret, 2006 στο Sadik, 2008). Επίσης, σύμφωνα με τον Gils «η χρήση νέων 

τεχνολογιών για την κατασκευή της ψηφιακής ιστορίας παρέχει περισσότερη ποικιλία στη 

διαδικασία του μαθήματος, διαφοροποιώντας το έτσι από τις κλασικές και τις παραδοσιακές 

μεθόδους» (Frank van Gils , 2005 στο Sadik, 2008). Ο ίδιος συγγραφέας αναφέρει αρκετά 

πλεονεκτήματα των ψηφιακών ιστοριών κατά την εισαγωγή τους στην εκπαιδευτική 

διαδικασία. Σύμφωνα με τον Gils αυτά είναι: 

➢ Ποικιλία (Variation): Με την ψηφιακή αφήγηση ιστοριών η κάθε ιστορία ή 

σενάριο μπορούν να είναι διαφορετικά με διαφορετική πλοκή και 

περιεχόμενο. 

➢ Εξατομίκευση (Personalisation): Η εκπαίδευση μπορεί να γίνει πιο 

εξατομικευμένη και να προσαρμόζεται στις ανάγκες του εκάστοτε μαθητή. 

➢ Συναρπαστική (Compelling): Με τις ψηφιακές ιστορίες μπορεί ένα θέμα να 

αναλυθεί και να παρουσιαστεί μέσα σε ένα συναρπαστικό πλαίσιο, 

δημιουργώντας με αυτόν τον τρόπο μία αρκετά ενδιαφέρουσα ιστορία. 

➢ Καταστάσεις της πραγματικής ζωής (Real life situations): Μπορούν να 

τεθούν βιωματικές καταστάσεις της καθημερινότητας με εύκολο και απλό 

τρόπο. Οι άνθρωποι είναι πρόθυμοι να εξιστορήσουν μία ιστορία από την 

καθημερινότητά τους. 

➢ Ελκυστικό περιεχόμενο (Engaging): Οι μαθητές μαθαίνουν να 

χρησιμοποιούν εφαρμογές κατασκευής ψηφιακών ιστοριών. Με αυτό τον 

τρόπο μπαίνουν στον ρόλο του δημιουργού-συγγραφέα και θεωρούν τις 

ιστορίες τους πιο ελκυστικές. 
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➢ Ενεργή μάθηση (Active learning): Σε όλα τα στάδια δημιουργίας μίας 

ψηφιακής ιστορίας η αλληλεπίδραση είναι σημαντική και κάνει τον μαθητή να 

συμμετέχει ενεργά και να αποκτούν γνωστικές δεξιότητες σε πρακτικό 

επίπεδο. 

Εκτός όμως των προαναφερθέντων πλεονεκτημάτων της ψηφιακής αφήγησης των 

ιστοριών, έρευνα που πραγματοποίησέ η εταιρεία λογισμικού Microsoft το 2010 αναφέρει 

ότι η ψηφιακή αφήγηση συμβάλει στην απόκτηση και ανάπτυξη απαραίτητων για τους 

ανθρώπους τους 21ου αιώνα δεξιοτήτων (Microsoft Corporation, 2010). Τέτοιες δεξιότητες 

είναι: 

➢ Η έρευνα και η πληροφοριακή παιδεία (information literacy): Η δεξιότητα 

αυτή αναφέρεται στη διαδικασία που μπαίνουν οι μαθητές και οι 

εκπαιδευτικοί για να αναζητήσουν πληροφορίες για τη δική τους ψηφιακή 

ιστορία. 

➢ Η κριτική σκέψη και οι δεξιότητες επίλυσης προβλημάτων και λήψης 

αποφάσεων: Η κατασκευή μίας  ψηφιακής αφήγησης δίνει τη δυνατότητα 

στους μαθητές και στους εκπαιδευτικούς, ακόμη και ασυναίσθητα, να 

προβληματισθούν σχετικά με το υλικό πάνω στο οποίο γίνεται αναφορά κατά 

τη διάρκεια της αφήγησης της εκάστοτε ιστορίας, καθώς επίσης και με το 

επιδιωκόμενο αποτέλεσμα. 

➢ Η συνεργατικότητα: Για να επιτύχει κάποιος την επιτυχημένη οργάνωση 

μίας ψηφιακής αφήγησης, θα πρέπει να τον χαρακτηρίζει εκτός από την 

κριτική σκέψη και η συνεργατικότητα, διότι κατά τη δημιουργία μίας τέτοιου 

είδους αφήγησης, οι εκπαιδευόμενοι καλούνται να λάβουν αποφάσεις σχετικά 

με το υλικό, το ύφος, τον τόνο της αφηγούμενης φωνής και τον ήχο που θα 

επιλέξουν να πλαισιώνει την ιστορία κατά τη σύνθεσή της. 

➢ Η επικοινωνία: Αποτέλεσμα τη όλης αυτής δημιουργικής διαδικασίας της 

οργάνωσης μίας ψηφιακής αφήγησης, οι εκπαιδευόμενοι εξοικειώνονται με 

την αφήγηση εν γένει και την αποτελεσματική επικοινωνία μέσω χρήσης 

επιλεγμένων στοιχείων και μηνυμάτων, λέξεων και προτάσεων, 

χρησιμοποιώντας τα και συνδέοντας τα ούτως ώστε να εξάγεται από το 

σύνολό τους ένα ορθό νόημα και ένα υγιές συμπέρασμα. 

➢ Η δημιουργικότητα και η καινοτομία: Άλλος ένας τομέας στον οποίο 

συνεισφέρει η ψηφιακή αφήγηση είναι η ανάπτυξη της δημιουργικότητας και 

της καινοτομίας των εκπαιδευόμενων. Οργανώνοντας μία ψηφιακή αφήγηση 

μόνοι τους, ενθαρρύνονται και εμμέσως οδηγούνται προς την αναζήτηση και 

εξεύρεση νέων και καινοτόμων τρόπων οργάνωσης και σύνθεσης των 

διαθέσιμων σε αυτούς δεδομένων και πληροφοριών (Microsoft Corporation, 

2010). 

Ολοκληρώνοντας τα πλεονεκτήματα χρήσης της ψηφιακής αφήγησης στην 

εκπαίδευση μπορούμε να προσθέσουμε ότι η ψηφιακή ιστορία έχει τη δυνατότητα να 
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ενσωματώνει ταυτόχρονα ακουστικά, οπτικά και αισθητηριακά στοιχεία, χρησιμοποιώντας 

παραδείγματα από την καθημερινή ζωή, αξιοποιώντας ταυτόχρονα πλήθος γνωστικών 

διαδικασιών που ενισχύουν τη διαδικασία της μάθησης. Οι ψηφιακές ιστορίες βασίζονται 

στη γλωσσική, χωρική, μουσική, διαπροσωπική, ενδοπροσωπική, νατουραλιστική και 

κιναισθηματική νοημοσύνη και διευκολύνουν την κατανόηση δυσνόητων λέξεων και 

εννοιών (Sadik, 2008. Κόκκοτας, 2002). 

Η επίτευξη των πλεονεκτημάτων μιας ψηφιακής ιστορίας εξαρτάται από τον τρόπο με 

τον οποίο ο εκπαιδευτικός την αξιοποιεί και την προσαρμόζει στο αναπτυξιακό επίπεδο των 

μαθητών του (Βοσνιάδου, 2006). 

 

➢ Μειονεκτήματα της Ψηφιακής Αφήγησης στην Εκπαίδευση 

Εκτός βέβαια από τα πλεονεκτήματα χρήσης της ψηφιακής αφήγησης έχουν 

καταγραφεί και αρκετά μειονεκτήματα. Σύμφωνα με τους Hung, Hwang & Huang (2012) τα 

μειονεκτήματα χρήσης της ψηφιακής αφήγησης ιστοριών είναι: 

➢ Μπορεί να αντιμετωπιστεί σε μεγάλο βαθμό ως ψυχαγωγία και όχι ως 

εκπαίδευση. 

➢ Το αντικείμενο των ιστοριών να μην είναι ενδιαφέρον. 

➢ Οι δάσκαλοι και οι μαθητές αντιμετωπίζουν πολλές τεχνικές δυσκολίες στους 

ηλεκτρονικούς υπολογιστές και χρειάζονται περισσότερη τεχνική βοήθεια για 

την χρήση της τεχνολογίας στις αίθουσες διδασκαλίας. 

➢ Ανεπάρκεια εκπαιδευτικών, μη κατάρτιση τους στην χρήση των ψηφιακών 

μέσων. 

➢ Έλλειψη του εξοπλισμού (όπως υπολογιστές, ψηφιακές φωτογραφικές 

μηχανές, σαρωτές) και η περιορισμένη πρόσβαση στο διαδίκτυο 

αποθαρρύνουν τους εκπαιδευτικούς και τους μαθητές στη χρήση της 

τεχνολογίας (Sadik, 2008). 

➢ Ο εκπαιδευτικός δεν λαμβάνει υπόψιν το κοινωνικό και οικονομικό επίπεδο 

του κάθε μαθητή (Dreon, Kerper & Landis, 2011, στο Hung, Hwang & Huang 

2012). 

➢ Μαθησιακές δυσκολίες του κάθε μαθητή. 

➢ Ο χρόνος μάθησης των ψηφιακών μέσων και εργαλείων για τους μαθητές και 

η δημιουργία των ιστοριών (Woodhouse, 2008, στο Hung, Hwang & Huang 

2012). 

 

2.5 Η Ψηφιακή Αφήγηση στη διδασκαλία των Μαθηματικών 

Οι δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι μαθητές στη διδασκαλία των μαθηματικών είναι 

ένα χρόνιο πρόβλημα, πάνω στο οποίο έχουν γίνει αρκετές έρευνες προκειμένου να 

αναφερθούν τα αίτια του και να αντιμετωπιστεί. Η έλλειψη ενδιαφέροντος από τους μαθητές 
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για τα μαθηματικά είναι ένα σημαντικό πρόβλημα και σημαντικό ρόλο για την αντιμετώπιση 

του παίζει η ανάπτυξη ελκυστικών διδακτικών δραστηριοτήτων (Rocard et al., 2007) Σε όλες 

τις βαθμίδες της εκπαίδευσης το μάθημα των μαθηματικών προκαλεί μεγάλη δυσκολία και 

δυσφορία, παρόλο που τα μαθηματικά διδάσκονται καθημερινά και υπάρχει συχνή τριβή των 

μαθητών με το μάθημα. Οι περισσότεροι μαθητές θεωρούν το μάθημα δύσκολο, αφηρημένο 

και βαρετό. Ακόμη και οι μαθητές που έχουν πολύ καλές επιδόσεις, θεωρούν τα μαθηματικά 

απλά μία αγγαρεία (Gil, Barona, & Nieto, 2006). Η συχνή αποτυχία των παιδιών στα 

μαθηματικά οδηγεί σε μία αρνητική στάση απέναντι στο αντικείμενο των μαθηματικών. 

Υπάρχουν περιπτώσεις που μαθητές καταφέρνουν να επιλύσουν κάποιο πρόβλημα ή μία 

μαθηματική άσκηση, αλλά θεωρούν ότι το έκαναν στην τύχη ή με τη βοήθεια του 

εκπαιδευτικού τους. Η στάση αυτή των μαθητών δείχνει ότι δεν πιστεύουν στις ικανότητες 

τους και χτίζεται ένα αίσθημα κατωτερότητας και η πεποίθηση για ένα χαμηλό νοητικό 

επίπεδο, που με τη σειρά του γεννά αρνητικά συναισθήματα που απομακρύνουν το μαθητή 

από την πρόοδο της μαθηματικής του πορείας (Chapman, 1988). 

Όλα αυτά τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι μαθητές στη διδασκαλία των 

μαθηματικών οδήγησαν αρκετές χώρες να προβούν σε εκπαιδευτικές μεταρρυθμίσεις που 

αφορούν τη διδασκαλία των μαθηματικών. Χώρες όπως η Η.ΠΑ. (Standards 2000), η Αγγλία 

(Αριθμητισμός), η Ολλανδία (Ρεαλιστικά Μαθηματικά), αλλά και η Ελλάδα (Διαθεματικό 

Ενιαίο Πλαίσιο Προγράμματος Σπουδών), έκαναν αλλαγές στο αναλυτικό πρόγραμμα 

σπουδών τους. Βασικός στόχος αυτών των μεταρρυθμίσεων είναι να γίνουν τα μαθηματικά 

περισσότερο προσιτά και ευχάριστα για τον μαθητή. Επίσης, τα μαθηματικά θα πρέπει να 

συνδεθούν με την καθημερινή ζωή των μαθητών έτσι ώστε να κατανοήσουν καλύτερα την 

χρησιμότητα των μαθηματικών και οι μαθητές να αναπτύξουν κίνητρο να ασχοληθούν μαζί 

τους.  

Όπως είδαμε και στην ενότητα 2.3 (σελ., 22), η αφήγηση και κατ’ επέκταση η 

ψηφιακή αφήγηση κατά την εκπαιδευτική πράξη δύναται να μεταβάλλει την αρνητική στάση 

των μαθητών έναντι στα μαθηματικά και να παραμερίσει τα αρνητικά συναισθήματα των 

μαθητών για αυτά. Η αφήγηση εκτός από την επικοινωνία μεταξύ των ανθρώπων και τον 

ψυχαγωγικό της χαρακτήρα, χρησιμοποιείτε και στην εκπαίδευση. Η μάθηση μέσω της 

αφήγησης αποτελεί μία από τις σημαντικότερες οδούς καινοτόμου διαπαιδαγώγησης στα 

εκάστοτε εκπαιδευτικά συστήματα παγκοσμίως και ταυτόχρονα έχει απασχολήσει έντονα 

την εκπαιδευτική έρευνα (Σεραφείμ & Φεσάκης,, 2010).  

Τις τελευταίες δύο δεκαετίες έχουν πραγματοποιηθεί αρκετές έρευνες για τη 

διδασκαλία των μαθηματικών με τη βοήθεια της αφήγησης. Αρκετά λογοτεχνικά και 

ιστορικά βιβλία έχουν θέμα τα μαθηματικά. Σύμφωνα με την Κολέζα (2006), οι έρευνες που 

πραγματοποιούνται για την εισαγωγή της αφήγησης στη διδασκαλία των μαθηματικών 

στοχεύουν στη διεύρυνση τριών κυρίως ερωτημάτων: 

➢ Θα μεταβληθούν οι στάσεις-συνήθως αρνητικές-των μαθητών απέναντι στα 

Μαθηματικά; 

➢ Θα παρακινηθούν οι μαθητές να μάθουν Μαθηματικά; 
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➢ Τι είδους συνδέσεις θα δημιουργήσουν οι μαθητές μεταξύ Μαθηματικών και 

πραγματικού κόσμου; 

Η Καφούση (2002), αναφέρει ότι υπάρχουν αρκετά επιχειρήματα υπέρ της χρήσης 

της ιστορικής αφήγησης στη διδασκαλία των μαθηματικών. Βασίστηκε στα αποτελέσματα 

αρκετών ερευνών, (Arcavi & Bruckheimer, 2000, Sleeter, 1997, στο Καφούση, 2002) και 

κατέγραψε αρκετά επιχειρήματα υπέρ της χρήσης της ιστορικής αφήγησης στη διδασκαλία 

των μαθηματικών:  

➢ Βοηθά στον «εξανθρωπισμό» και την «απομυθοποίηση» της μαθηματικής 

επιστήμης. 

➢ Παρέχει στους μαθητές τη δυνατότητα να κατανοήσουν καλύτερα τις 

μαθηματικές έννοιες με τις οποίες ασχολούνται και να συνειδητοποιήσουν 

την αξία των σύγχρονων τεχνικών και διαδικασιών. 

➢ Επιτρέπει την εμπλοκή των μαθητών σε καταστάσεις έρευνας και 

προβληματισμού γύρω από ένα μαθηματικό θέμα. 

➢ Βοηθά στην ανάπτυξη μιας πολύ-πολιτισμικής προσέγγισης της διδασκαλίας 

των Μαθηματικών. 

➢ Διευκολύνει την προσπάθεια αλλαγής των απόψεων των μαθητών για τη 

μαθηματική δραστηριότητα. 

➢ Συμβάλλει στη συνειδητοποίηση του καθοριστικού ρόλου των Μαθηματικών 

στην ανάπτυξη της κοινωνίας. 

➢ Διευκολύνει την ανάπτυξη διαθεματικών δραστηριοτήτων και επομένως τη 

σύνδεση των μαθηματικών με άλλα γνωστικά αντικείμενα. 

Οι αφηγηματικές ιστορίες που παρουσιάζονται στην τάξη από τον εκπαιδευτικό 

βοηθούν τους μαθητές να ενεργοποιήσουν τις μνημονικές τεχνικές για το αντίστοιχο μάθημα 

στο οποίο εισάγονται. Η δημιουργία ιστοριών από τους μαθητές σε συνεργασία με τον 

εκπαιδευτικό βοηθούν τους μαθητές να οργανώσουν τις σκέψεις τους, να επιλέξουν τις λέξεις 

που θα χρησιμοποιήσουν στην ιστορία και να εμπλουτίσουν το λεξιλόγιο τους (Miller, 2002). 

Επίσης, η δημιουργία ιστοριών μπορούν να αναπτύξουν την ικανότητα των μαθητών να 

προβλέψουν την λύση ενός προβλήματος, καθώς η λύση του μπορεί να σχετίζεται με την 

έκβαση της ιστορίας. Οι Kokkotas, Rizaki & Malamitsa (2010), καταλήγουν στο 

συμπέρασμα «ότι η πρόβλεψη οδηγεί στην ανάπτυξη της ρομαντικής κατανόησης η οποία 

συμβάλλει σημαντικά στην εννοιολογική κατανόηση των δύσκολων εννοιών και γι’ αυτό οι 

μαθητές θα πρέπει να έχουν επαρκείς ευκαιρίες για να αποκτήσουν την εμπειρία της 

πρόβλεψης. Έτσι θα βρίσκονται σε θέση να λύσουν προβλήματα που αφορούν το μαθηματικό 

αντικείμενο». 

Η έρευνα των Lesh και Larson (2006) στο άρθρο τους µε τίτλο «Η δύναμη των 

ιστοριών στη μάθηση των Μαθηματικών και την επίλυση προβλήματος», αναφέρεται στα 

οφέλη από τη σύνδεση Λογοτεχνίας και Μαθηματικών μέσα στην τάξη. Συγκεκριμένα 

αναφέρουν:  



Σ ε λ ί δ α  | 33 

 

➢ Οι μαθητές στην προσπάθειά να κατανοήσουν τις ιστορίες βασίζονται στην 

προσωπική τους εμπειρία και γνώση και συγχρόνως επεκτείνουν αυτή τη 

γνώση. 

➢ Οι μαθητές πρέπει να ακολουθήσουν μια σπειροειδή οργάνωση του 

περιεχομένου, με απώτερο σκοπό να δομήσουν μόνοι τους τη γνώση και 

μακροπρόθεσμα να αναθεωρήσουν τον τρόπο σκέψης τους. 

(Lesh και Larson 2006, στο Lemonidis & Kaiafa, 2011). 

Οι Λεμονίδης και Καιάφα (2011) αναφέρουν για την αφήγηση ότι, «τα στοιχεία της 

έκπληξης, της ανατροπής, της περιπέτειας, του μυστηρίου, αλλά και του εξωπραγματικού ή του 

παράλογου σε ένα κείμενο μαθηματικής λογοτεχνίας μπορεί να κάνει τα μαθηματικά πιο 

ελκυστικά για τους μαθητές και συμβάλλει στο να διαμορφώσουν οι μαθητές θετικά 

συναισθήματα και στάσεις απέναντι σε ένα γνωστικό αντικείμενο που τις περισσότερες φορές 

προκαλεί φόβο και άγχος στους μαθητές». 

Ο συνδυασμός της αφήγησης με την χρήση της τεχνολογίας στη διδασκαλία των 

μαθηματικών μπορούν συνεισφέρουν στην κατανόηση δύσκολων μαθηματικών εννοιών, να 

βοηθήσουν στην επίλυση προβλημάτων και να δημιουργήσουν ένα ελκυστικό μαθησιακό 

περιβάλλον για τους μαθητές που θα τους κινεί το ενδιαφέρον και θα τους δίνει επιπλέον 

κίνητρο για μάθηση.  Κλείνοντας να τονίσουμε ότι δεν μπορεί, βέβαια, να ισχυριστεί κανείς 

ότι η χρήση λογοτεχνικών κειμένων και ψηφιακών αφηγήσεων στη διδασκαλία των 

μαθηματικών, αποτελεί πανάκεια ούτε ότι μπορεί να αντικαταστήσει την αναλυτική σκέψη. 

Συμπληρώνει, ωστόσο, την αναλυτική σκέψη με το να αναπτύσσει τη φαντασία των 

μαθητών, να ενθαρρύνει τη διατύπωση εναλλακτικών ερμηνειών και με το να δημιουργεί ένα 

μαθησιακό περιβάλλον στο οποίο ο μαθητής εμπλέκεται εκούσια και αυθόρμητα 

συμμετέχοντας μέσα από τις προσωπικές του εμπειρίες και ερμηνείες (Κολέζα, 2006, στο 

Lemonidis, & Kaiafa, 2011). 

 

2.6 Το παραμύθι ως πλαίσιο ανάπτυξης μαθηματικών εννοιών  

Ερευνητές όπως η Van den Heuvel–Panhuizen (1998) υποστηρίζουν ότι ο 

φανταστικός κόσμος των παραμυθιών μπορεί να είναι ένα πολύ κατάλληλο πλαίσιο για ένα 

πρόβλημα, εφ’ όσον αυτό είναι πραγματικό στο μυαλό του μαθητή (Van den Heuvel–

Panhuizen, 1998, στο Lemonidis, C., & Kaiafa, M.,2011). Αρκετές έρευνες που 

πραγματοποιήθηκαν μέσα στις σχολικές τάξεις έδειξαν ότι οι μαθητές είναι δυνατόν να 

εμπλακούν με δημιουργικό και αποτελεσματικό τρόπο στη μάθηση των μαθηματικών όταν 

τα προβλήματα εντάσσονται στο πλαίσιο φανταστικών ιστοριών (Lemonidis & Kaiafa, 

2011). Οι ιστορίες και τα παραμύθια αποτελούν πηγή έμπνευσης και φαντασίας για τα 

παιδιά: « Όσο πιο απόμακρο και διαφορετικό είναι κάτι από την καθημερινή εμπειρία και το 

περιβάλλον των μαθητών, τόσο περισσότερο θα δεσμεύσουν τη φαντασία τους γύρω απ’ αυτό» 

(Egan, 1992, στο Lemonidis & Kaiafa,  2011). 
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2.7 Η Αφηγηματική Μάθηση που βασίζεται στο Παιχνίδι  

Από τη δεκαετία του '70 και πέρα το παιχνίδι συνδέεται λειτουργικά με την ανάπτυξη 

του παιδιού και αποκτά εκπαιδευτική διάσταση ακόμη και στις επιμέρους αυθόρμητες 

μορφές του (Fourier, 2004; James, 2001; Smith, 2001, στο  Σκουμπουρδή & Καλαβάσης, 

2009). Υπάρχουν πολλές προσεγγίσεις που επιχειρούν να διαχωρίσουν τους τύπους του 

παιδικού παιχνιδιού και η καθεμία από αυτές ορίζει κατηγορίες με διαφορετικά 

χαρακτηριστικά, ανάλογα με το ποια θεωρία υιοθετείται για το ρόλο του. Τα χαρακτηριστικά 

αυτά ποικίλουν και αφορούν (Σκουμπουρδή & Καλαβάσης, 2005; Σκουμπουρδή & 

Καλαβάσης, 2007): 

➢ Σε εξωτερικά περιγραφικά στοιχεία, όπως το πού λαμβάνει χώρα το παιχνίδι, 

η ηλικία των συμμετεχόντων, ο αριθμός των συμμετεχόντων και το τμήμα του 

οργανισμού που ενεργοποιείται, 

➢ Σε εσωτερικά στοιχεία, δηλαδή αν το παιχνίδι έχει κανόνες ή όχι, σε ποιο 

είδος ανήκει, ποιος ρόλος επικρατεί, τι εξοπλισμός απαιτείται, 

➢ Σε λειτουργικά στοιχεία, ως προς τη σχολική τάξη και ως προς το γνωστικό 

αντικείμενο. 

Αρκετές έρευνες έχουν γίνει για την εκπαιδευτική αξία του παιχνιδιού στη 

διδασκαλία των μαθηματικών (Σκουμπουρδή & Καλαβάσης, 2009). Οι έρευνες αυτές 

κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι το παιχνίδι ενισχύει την σχέση του μαθητή με το μάθημα 

των μαθηματικών, καθώς αυξάνεται το ενδιαφέρον των μαθητών για τα μαθηματικά. Επίσης, 

από τα αποτελέσματα φαίνεται ότι η ενασχόληση με παιχνίδια στα μαθηματικά επιτρέπει 

στους παίκτες-μαθητές να αντιμετωπίσουν και να υπερνικήσουν τους φόβους τους για το 

μάθημα των μαθηματικών με ευχάριστο τρόπο (Σκουμπουρδή & Καλαβάσης, 2009). 

Η έρευνα των Gobel, De Carvalho Rodrigues, Mehm & Steinmetz (2009) που 

δημοσιεύθηκε το 2009 δημιούργησε την θεωρία Αφηγηματική Μάθηση που βασίζεται στο 

Παιχνίδι (NGBL). Σύμφωνα με την θεωρία αυτή βασικός σκοπός της είναι ο εναρμονισμός 

των διαφορετικών χαρακτηριστικών και στόχων των ακόλουθων προσεγγίσεων: 

➢ Της αφηγηματικής προσέγγισης: «Η χρήση ιστοριών ως όργανα για τη 

μεταφορά αγωνιώδους γνώσης. Κάποιες λέξεις κλειδιά της συγκεκριμένης 

προσέγγισης είναι: η δραματουργία, η αγωνία/το σασπένς, το συναίσθημα».  

➢ Της παιγνιώδους προσέγγισης: «Ο οραματισμός ενός παιγνιώδους 

μαθησιακού περιβάλλοντος. Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε ως σλόγκαν της 

εν λόγω προσέγγισης τη φράση «Μαθαίνω παίζοντας». 

➢ Της μαθησιακής προσέγγισης: «Η πιο σχετική έννοια με την εδώ αναλυόμενη 

προσέγγιση είναι η μεταφορά γνώσης. Έμφαση δίνεται στην αξιολόγηση, στη 

μαθησιακή επιτυχία και αποτελεσματικότητα, καθώς επίσης και στις μεθοδικές-

διδακτικές πτυχές»  
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Εικόνα 1. Το χρονικό από το Αμερικανικό Προοδευτικό Κίνημα (American Progressive Movement) μέχρι την 

Αφηγηματική Μάθηση που βασίζεται στο Παιχνίδι (Narrative Game-Based Learning) (Napier, 2001; Mills, 1998; Bourak, 

Burchill, Hvidson, Miller & Perigny, 2012; Abt, 1970; Barthes, 1981; Göbel, De Carvalho Rodrigues, Mehm & Steinmetz, 

2009 

Οι παραπάνω προσεγγίσεις που παρουσιάζονται είναι συμπληρωτικές, καθώς η 

ψηφιακή αφήγηση και το παιχνίδι μπορούνε να χρησιμοποιηθούν για να αυξήσουν το 

ενδιαφέρον των μαθητών στο αντίστοιχο εκπαιδευτικό αντικείμενο που διδάσκεται. Ο 

συνδυασμός του παιχνιδιού με την αφήγηση και η ενσωμάτωση τους στην εκπαιδευτική 

διαδικασία, οδηγεί σε μία σύγκρουση μεταξύ των δύο εννοιών. Καθώς αφετέρου η αφήγηση 

είναι γραμμική, μη διαδραστική και η προσέγγιση της βασίζεται στην πλοκή και αφενός το 

παιχνίδι είναι αλληλεπιδραστικό, μη γραμμικό και έχει παιγνιώδη προσέγγιση. Ο 

συνδυασμός των δύο αυτών εννοιών δημιουργεί το «αφηγηματικό παράδοξο». (Gobel, De 

Carvalho Rodrigues, Mehm & Steinmetz, 2009). 

Η συγκεκριμένη έρευνα έγινε στα πλαίσια ενός ευρωπαϊκού project το οποίο 

ονομαζότανε 80 ημέρες (80 Days) με θέμα την μάθηση με την υποστήριξη της τεχνολογίας. 

Το συγκεκριμένο project είχε ως στόχο το συνδυασμό της προσαρμοστικής μάθησης 

(adaptive learning), της αφήγησης (storytelling) και της τεχνολογίας των παιχνιδιών (gaming 

technology), έτσι ώστε να δομηθούν έξυπνα, προσαρμοστικά και ευχάριστα μαθησιακά 

περιβάλλοντα υπό τη μορφή ενός Εκπαιδευτικού- Ψηφιακού Παιχνιδιού βασισμένου στην 

Αφηγούμενη Ιστορία (Story-Based Digital Educational Game - Story-Based DEG)8. 

 

 

  

                                                 
8 Το έργο «80 Ημέρες» («80Days») είναι μία ερευνητική πρωτοβουλία εύρεσης μονοπατιού 

(pathfinding research initiative) του Έβδομου Προγράμματος Πλαισίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την 

έρευνα και την τεχνολογική ανάπτυξη (European Union’s Seventh Framework Programme - FP7), με σκοπό την 

εξερεύνηση νέων συνόρων στα Ψηφιακά - Εκπαιδευτικά Παιχνίδια (Digital Educational Games - DEGs), τα 

οποία συνδυάζουν την αποτελεσματική μάθηση με τη διασκέδαση και την ευχαρίστηση. Το έργο αυτό διήρκεσε 

από τον Απρίλιο του 2008 έως το Σεπτέμβριο του 2010 και επέτυχε την αποστολή του άκρως επιτυχημένα. 

Ανακτήθηκε στις 15 Σεπτεμβρίου 2019 από: http://eightydays.cognitive-science.at/index.html  

http://eightydays.cognitive-science.at/index.html
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3. Μεθοδολογία 

3.1 Σκοπός της έρευνας 

Σκοπός της παρέμβασης είναι να διερευνήσουμε την ανάπτυξη πιθανολογικής σκέψης 

των μαθητών μέσω της ψηφιακής αφήγησης. Τα ερευνητικά ερωτήματα στα οποία 

στηρίχθηκε η έρευνα ήταν: 

1. Η διερεύνηση ύπαρξης πιθανολογικής σκέψης ή όχι, στους μαθητές της Ε’ τάξης. 

2. Αν οι απαντήσεις των μαθητών σε σχέση με την πιθανολογική σκέψη εξαρτώνται από το 

φύλο του δείγματος.  

3. Με ποια μορφή οι μαθητές αντιλαμβάνονται την έννοια της πιθανότητας και πως την 

εκφράζουν. 

4. Κατά πόσο η Ψηφιακή Αφήγηση συμβάλλει στην ενεργό συμμετοχή των μαθητών και 

στην κατανόηση του μαθήματος των μαθηματικών. 

 

3.2 Δείγμα συμμετεχόντων 

Η έρευνα πραγματοποιήθηκε σε δείγμα 20 μαθητών της Ε’ Δημοτικού στο 5ο Δ.Σ. 

Βέροιας, αγοριών και κοριτσιών. Στην ποιοτική μεταβλητή ΦΥΛΟ η επικρατούσα τιμή είναι 

1, δηλαδή τα αγόρια είναι περισσότερα από τα κορίτσια. Συγκεκριμένα υπάρχουν 11 αγόρια, 

δηλαδή ποσοστό 55% και 9 κορίτσια, δηλαδή ποσοστό 45%. Ο κάθε μαθητής δούλεψε 

ατομικά στο φύλλο εργασίας του.  

Το σχολείο επιλέχθηκε για το λόγο ότι υπήρχε η δυνατότητα άμεσης παρέμβασης 

χωρίς να υπάρχει μεγάλη αναμονή σε ότι αφορά την έκδοση σχετικών αδειών. 

Από τους 20 μαθητές που συμμετείχαν στην έρευνα, ένας μαθητής/τρία έχριζε 

παράλληλης στήριξης λόγω μαθησιακών δυσκολιών, παρόλο αυτά απάντησε σε όλο τα 

ερωτήματα και συμμετείχε ενεργά σε όλη τη διαδικασία. Η συμμετοχή τους 

πραγματοποιήθηκε με τη συμπλήρωση γραπτού ερωτηματολογίου ανοικτού τύπου. 

 

 

 

ΦΥΛΟ   

N 
Valid 20 

Missing 0 

Mode 1.00 
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ΦΥΛΟ 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

ΑΓΟΡΙ 11 55.0 55.0 55.0 

ΚΟΡΙΤΣΙ 9 45.0 45.0 100.0 

Total 20 100.0 100.0  

Πίνακας 5 Το δείγμα της έρευνας 11 αγόρια και 9 κορίτσια 

 

Εικόνα 3-1 Το επικρατέστερο φύλο του δείγματος 

 

3.3 Διαδικασία Συλλογής Δεδομένων 

Προκειμένου να διερευνήσουμε την πιθανολογική σκέψη των μαθητών με την χρήση 

της ψηφιακής αφήγησης, καθώς και το πως την εκφράζουν  δημιουργήσαμε ένα 

ερωτηματολόγιο ανοιχτού τύπου, το οποίο είχε την μορφή φύλλου εργασίας και 

ακολουθούσε την ιστορία της ψηφιακής αφήγησης. Το ερωτηματολόγιο είχε την μορφή 

παραμυθιού-παιχνιδιού, το οποίο ανάλογα με τα βήματα που θα ακολουθούσαν οι μαθητές 

είχε διαφορετική εξέλιξη και κατάληξη της ιστορίας. Η ιστορία θα αναλυθεί εκτενέστερα σε 

παρακάτω παράγραφο. 

Το ερωτηματολόγιο μοιράστηκε σε 20 μαθητές και περιελάβανε 6 ερωτήσεις 

ανοιχτού τύπου. Στην πρώτη σελίδα, πριν το συμπληρώσουν, ζητήθηκε να γράψουν το φύλο 

του κάθε μαθητή, αγόρι ή κορίτσι. Οι γραπτές απαντήσεις εξετάστηκαν, μελετήθηκαν 

λεπτομερώς μέσω της θεματικής αναλύσεως (6 στάδια: 1. Εξοικείωση με τα δεδομένα, 2. 

Κωδικοποίηση, 3. Αναζήτηση των θεμάτων, 4. Επανεξέταση των θεμάτων, 5. Ορισμός και 

ονομασία θεμάτων, 6. Έκθεση των δεδομένων-συγγραφή των ευρημάτων) και βάση αυτής 

προέκυψαν οι κατηγορίες που αντιπροσωπεύουν τις απαντήσεις των μαθητών προκειμένου 
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να γίνει σωστά η ανάλυσή τους και η εκπόνηση των αποτελεσμάτων τους. Η 

κατηγοριοποίηση έγινε σύμφωνα με τις σωστές απαντήσεις των μαθητών στο κάθε ερώτημα, 

καθώς και με τις αιτιολογήσεις που έδωσαν για κάθε απάντηση τους. 

 

3.4 Παρέμβαση 

Η παρέμβασή ολοκληρώθηκε μέσα σε 4 διδακτικές ώρες στο σχολικό έτος 2018-

2019. Οι ημέρες της εκπαιδευτικής παρέμβασης ορίστηκαν από την εκπαιδευτικό του 

τμήματος. 

Συγκεκριμένα: 

• 2 διδακτικές ώρες - αναφορά στην έννοια της πιθανότητας μέσω χειραπτικών 

υλικών (ζάρι, φύλλα τράπουλας, κέρματα, κουτιά με χρωματιστά χαρτάκια) 

και παρουσίασης από προβολικό συνδεδεμένο με ηλεκτρονικό υπολογιστή.  

• 2 διδακτικές ώρες - Παρακολούθηση ψηφιακής ιστορίας, συμπλήρωση 

ερωτηματολογίου ανοικτού τύπου βασισμένο στην ψηφιακή ιστορία( video με 

αφήγηση). 

 

3.4.1 1ο Στάδιο Παρέμβασης 

Στο πρώτο στάδιο της παρέμβασης, το οποίο μπορούμε να το ονομάσουμε και 

προπαρασκευαστικό, έγινε συζήτηση με τους μαθητές για τη διαδικασία που θα ακολουθηθεί 

στη διδακτική μας παρέμβαση. Στο στάδιο αυτό έγινε εισαγωγή σε έννοιες των πιθανοτήτων 

μέσω 3 δραστηριοτήτων που περιγράφονται αναλυτικά παρακάτω. Έγιναν ερωτήσεις από τα 

παιδιά, δόθηκαν επεξηγήσεις και η διαδικασία συνεχίστηκε.  

 

➢ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 1 

Αρχικά προκειμένου να αντιληφθούν την έννοια της πιθανότητας χρησιμοποιήθηκε 

και παρουσιάστηκε μέσω προβολικού η εικόνα μίας τράπουλας αναλύοντας τα σχήματα, τα 

χρώματα και τις φιγούρες από τις οποίες αποτελείται.   
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Εικόνα  3-2 Εικόνα που χρησιμοποιήθηκε στην Δραστηριότητα 1 

 

➢ Στην συνέχεια τέθηκαν στους μαθητές οι εξής ερωτήσεις: 

Στη παρακάτω εικόνα βλέπετε τα 52 χαρτιά μία ανοιχτής τράπουλας. Αν γυρίσω 

ανάποδα τα χαρτιά και τα ανακατέψω, τι πιθανότητες έχω να τραβήξω: 

✓ ντάμα (Q); .................. 

✓ καρό ( ); .................... 

✓ άσσο (Α); .................... 

✓ μαύρο φύλλο; ................ 

✓ κάποια φιγούρα; ............. 

✓ κάποιον αριθμό; ............. 

✓ ρήγα μπαστούνι (K♠); ...... 

Οι μαθητές σήκωναν χέρι και οι απαντήσεις τους καταγράφηκαν στον πίνακα (κάθε 

φορά από διαφορετική δυάδα μαθητών).  

 

✓ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 2 

Στην συνέχεια σε κάθε θρανίο μοιράστηκε στους μαθητές από ένα ζάρι. Μέσω του 

προβολικού μηχανήματος δείξαμε στους μαθητές τη δραστηριότητα 2 στην οποία υπήρχαν οι 

παρακάτω ερωτήσεις: 

1. Έχουμε ένα ζάρι με δειγματικό χώρο 1,2,3,4,5 και 6. Αφού ρίξουμε το ζάρι 5 φορές 

τύχαμε 2,4,1,6,2. Ποια είναι η σχετική συχνότητα του αριθμού 4; Του 2; 

 

2. Να υπολογίσετε τις πιθανότητες που έχετε να φέρετε: 

•  άρτιο αριθμό: ......................... 

•  περιττό αριθμό: ....................... 

•  τον αριθμό 1: .......................... 

•  πολλαπλάσιο του 3: .................... 

•  αριθμό μεγαλύτερο του 2: .............. 

Οι μαθητές σήκωναν χέρι και οι απαντήσεις τους καταγράφηκαν στον πίνακα (κάθε 

φορά από διαφορετική δυάδα μαθητών).  
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✓ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 3 

Στην συνέχεια, δείξαμε την 3η δραστηριότητα μέσω του προβολικού εξοπλισμού: 

Γυρίζουμε τον τροχό, ο οποίος αποτελείται από κόκκινο, πράσινο, κίτρινο και μπλε 

χρώμα. Αν οι πιθανότητες να έρθει κόκκινο είναι ⅟4 , για πράσινο ⅟8 και για κίτρινο ⅟2 , να 

χρωματίσετε τον τροχό με τα 4 χρώματα. 

 

 

Εικόνα  3-3 Εικόνα Δραστηριότητας 3 

Οι μαθητές πρότειναν να κάνουμε τα κλάσματα ομώνυμα έγραψαν στο τετράδιο τους 

αυτό που σκέφτηκαν, σήκωναν χέρι και οι απαντήσεις τους καταγράφονταν στον πίνακα 

(κάθε φορά από διαφορετική δυάδα μαθητών). 

3.4.2 2ο Στάδιο Παρέμβασης 

Το επόμενο δίωρο της διδακτικής παρέμβασης έγινε παρακολούθηση της ψηφιακής 

αφήγησης και της συμπλήρωσης των ερωτηματολογίων (βλ. παράρτημα) με ερωτήσεις 

ανοιχτού τύπου. 

Έγινε παρακολούθηση της ψηφιακής ιστορίας δύο φορές. Την πρώτη φορά ολόκληρη 

χωρίς καμία διακοπή. Στην συνέχεια μοιράστηκαν τα ερωτηματολόγια και δόθηκαν οδηγίες 

στους μαθητές τι πρέπει να κάνουν. Στην συνέχεια η ψηφιακή ιστορία άρχισε να παίζει πάλι 

και σταματούσε όταν έπρεπε να απαντήσουν οι μαθητές σε κάθε ερώτημα. Κατά την 

διάρκεια των διακοπών λύνονταν απορίες των μαθητών όσον αφορά τη διαδικασία καθώς και 

απορίες για την ιστορία που εξελίσσονταν.  

 

3.4.3 Στάδια ψηφιακής ιστορίας 

Αφού ολοκληρώσαμε το πρώτο στάδιο (προπαρασκευαστικό), προχωρήσαμε στο 

δεύτερο στάδιο και κύριο μέρος της παρέμβασης. Στο δεύτερο στάδιο της παρέμβασης έγινε 

παρακολούθηση της ψηφιακής ιστορίας (video με αφήγηση). Η ψηφιακή αφήγηση είχε την 

μορφή παραμυθιού-παιχνιδιού και είχε ως θέμα την προσπάθεια της πριγκίπισσας να σώσει 

τον αγαπημένο της πρίγκιπα, τον οποίο είχε φυλακίσει ο λόρδος RedRabbit. Ο λόρδος 

RedRabbit ήταν ένα τεράστιο κόκκινο κουνέλι με μαγικές ιδιότητες, διάσημο για τα 
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πολύπλοκα και μυστηριώδη παιχνίδια του. Την ψηφιακή ιστορία μπορείτε να την 

παρακολουθήσετε από εδώ : https://drive.google.com/file/d/1pRoQQAfOnJvvFI1xk-

e5FNBMbDVUpjaU/view?usp=sharing  

Η ψηφιακή ιστορία έχει την μορφή παραμυθιού-παιχνιδιού όπως αναφέρθηκε 

παραπάνω, μέσα στο οποίο εκτυλίσσονται διάφορες δραστηριότητες στις οποίες πρέπει να 

πάρουν μέρος οι μαθητές για να καταφέρουν να ολοκληρώσουν την ιστορία. Μπορούμε να 

το παρομοιάσουμε με ένα επιτραπέζιο παιχνίδι στο οποίο ανάλογα με ποια ενδεχόμενα θα 

τύχουμε ή θα επιλέξουμε θα έχει την ανάλογη εξέλιξη. 

Στη δική μας ιστορία ο κάθε μαθητής νοητά παίρνει την θέση της πριγκίπισσας και θα 

πρέπει να αντιμετωπίσει 6 πιθανολογικές καταστάσεις για να ολοκληρώσει την ιστορία. 

 

Η ιστορία αποτελείται από 5 μέρη-στάδια, όσες περίπου και οι ερωτήσεις που 

πρέπει να απαντήσουν οι μαθητές στα ερωτηματολόγια που τους δόθηκαν. 

➢ Στο 1ο στάδιο της ιστορίας γίνεται εισαγωγή στην ιστορία και περιγραφή των 

κεντρικών χαρακτήρων της. Η έναρξη του παιχνιδιού ξεκινάει και οι μαθητές 

έρχονται αντιμέτωποι με την πρώτη πιθανολογική κατάσταση .  

«Η πριγκίπισσα κάθισε στην άκρη του δρόμου όταν παρατήρησε ότι δίπλα στο πόδι της 

υπάρχει ένα κουτί. Αμέσως σκέφτηκε ότι ίσως είναι οδηγίες για το παιχνίδι που παίζει. Ανοίγει 

λοιπόν το κουτί και μέσα σε αυτό υπήρχε ένα μήνυμα για την πριγκίπισσα και ένα ζάρι» 

 

 

https://drive.google.com/file/d/1pRoQQAfOnJvvFI1xk-e5FNBMbDVUpjaU/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1pRoQQAfOnJvvFI1xk-e5FNBMbDVUpjaU/view?usp=sharing
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Στο σημείο αυτό σταματούσε η ψηφιακή αφήγηση και αφήναμε τους μαθητές να 

ρίξουν το ζάρι που είχαν στα θρανία τους. Ακολούθως απαντούσαν στην πρώτη ερώτηση του 

ερωτηματολογίου το οποίο είχαν μπροστά τους.  

Ερώτηση 1: 

Τι πιθανότητες έχει η πριγκίπισσα για να ακολουθήσει τον κάθε δρόμο και γιατί 

(γράψτε τις σκέψεις σας). Εκφράστε το με μορφή ποσοστού. 

➢ Στο 2ο στάδιο της ιστορίας ανάλογα ποιον αριθμό έφερε το ζάρι στην 

προηγούμενη πιθανολογική κατάσταση ακολουθούσαν την αντίστοιχη 

διαδρομή. Υπήρχαν 2 διαδρομές η 1η διαδρομή (δεξιά στο σταυροδρόμι) 

αν το νούμερο από την ρίψη του ζαριού ήταν ζυγός αριθμός και η 2η 

διαδρομή (αριστερά στο σταυροδρόμι) αν το νούμερο από την ρίψη του 

ζαριού ήταν μονός αριθμός. Στο σημείο αυτό να τονίσουμε ότι οι μαθητές 

παίξανε την ιστορία και στις 2 διαδρομές. Και στην 1η διαδρομή και στη 

2η, προκειμένου να συλλέξουμε περισσότερα αποτελέσματα και να έχουμε 

πιο ολοκληρωμένη άποψη της πιθανολογικής τους σκέψης.  

 

✓ Ακολουθώντας την 1η διαδρομή 

 Στο ενδεχόμενο να έρθει ζυγός αριθμός, οι μαθητές έρχονται αντιμέτωποι με τη 

δεύτερη πιθανολογική κατάσταση της διαδρομής. «Πηγαίνοντας δεξιά η πριγκίπισσα βρίσκει 

στο δρόμο της ένα κουτί με μία κόκκινη κορδέλα. Μέσα στο κουτί υπάρχει ένα νόμισμα και ένα 

σημείωμα». Το σημείωμα γράφει: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Αν ρίξει το νόμισμα και φέρει κορώνα τότε η 

πριγκίπισσα θα πρέπει να επιστρέψει πίσω στο σταυροδρόμι 

και να παίζει το παιχνίδι ξανά. 

Εάν η πριγκίπισσα φέρει γράμματα τότε 

συνεχίζει κατά μήκος του δάσους και τελικά φθάνει 

στην είσοδο του πύργου που είναι ο αγαπημένος της 
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Στο σημείο αυτό σταματούσε η ψηφιακή αφήγηση και αφήναμε τους μαθητές να 

στρίψουν το νόμισμα  που είχαν στα θρανία τους. Ακολούθως απαντούσαν στη δεύτερη 

ερώτηση του ερωτηματολογίου το οποίο είχαν μπροστά τους.  

 

Ερώτηση 2:  

Εκφράστε με κλασματική μορφή τις πιθανότητες που έχει η πριγκίπισσα να 

φτάσει κοντά στον αγαπημένο της πρίγκιπα. Εξηγείστε την απάντησή σας. 

➢ Στο 3ο στάδιο της αφήγησης, θεωρήσαμε ότι η ρίψη του νομίσματος ήταν 

γράμματα και το ταξίδι της πριγκίπισσας συνεχίστηκε προς την είσοδο του 

κάστρου. «Στην είσοδο του πύργου, υπάρχει ένα ακόμη κουτί με ένα γράμμα και 

ένα ζάρι. Το γράμμα περιέχει το εξής μήνυμα:  

 

 

 

 

 

 

 

 

Στο σημείο αυτό σταματούσε η ψηφιακή αφήγηση. Ακολούθως απαντούσαν στην 

τρίτη ερώτηση του ερωτηματολογίου το οποίο είχαν μπροστά τους.  

Ερώτηση 3:  

Σκέψου έναν αριθμό που ήθελες να φέρεις το ζάρι σου, προκειμένου να σώσεις 

τον πρίγκιπα σου, Τι πιθανότητες υπάρχουν να φέρει το ζάρι σου τον αριθμό που 

σκέφτηκες; Εκφράστε με κλασματική μορφή την πιθανότητα. Εξηγείστε την απάντησή 

σας. 

 Εάν ο αριθμός που σκέφτηκε η πριγκίπισσα είναι ίδιος με τον αριθμό που 

θα φέρει το ζάρι, τότε θα ανοίξει η πόρτα του πύργου και θα σώσει τον 

πρίγκιπα. 

 Αν δεν ρίξει τον αριθμό που σκέφτηκε, η πόρτα του πύργου δεν θα ανοίξει 

και θα πρέπει να επιστρέψει στο κάστρο της και να αρχίσει ξανά το ταξίδι 

από εκεί. 
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Στο σημείο αυτό να τονίσουμε ότι αρκετοί μαθητές προβληματίστηκαν πως μπορεί ο 

λόρδος RedRabbit να μαντέψει τον αριθμό που σκέφτηκε η πριγκίπισσα. Τους είπαμε ότι ο 

λόρδος έχει μαγικές ικανότητες, και ως βοήθεια ότι θα μπορούσαν να γράψουν τον αριθμό 

που σκέφτηκαν και μετά να ρίξουν το ζάρι. 

 

✓ Ακολουθώντας τη 2η διαδρομή 

➢ Στο 4ο στάδιο της αφήγησης, η ιστορία συνεχίζεται με τη 2η διαδρομή. Αν 

δηλαδή στο 1ο στάδιο της αφήγησης, με την ρίψη του ζαριού είχε έρθει μονός 

αριθμός. 

 «Πηγαίνοντας αριστερά η πριγκίπισσα βρίσκει στο δρόμο της ένα καλάθι με μία 

κόκκινη κορδέλα. Μέσα στο καλάθι υπάρχει ένα σημείωμα και ένα δοχείο γεμάτο με 

κουτάκια.» Το σημείωμα που βρήκε η πριγκίπισσα έγραφε: 

 

Συγκεκριμένα υπάρχουν:  

▪ 4 κουτάκια με κόκκινα χαρτάκια,  

▪ 2 κουτάκια με μαύρα χαρτάκια,  

▪ 3 κουτάκια με μπλε χαρτάκια. 

 

Διάλεξε ένα κουτάκι από το δοχείο στην τύχη! 

✓ Αν επιλέξετε ένα κουτάκι με κόκκινο οδηγό, συνεχίστε κατά μήκος αυτού του δρόμου 

και θα βρείτε τον πρίγκιπα.  

✓ Αν επιλέξετε ένα κουτάκι με μαύρο οδηγό, γυρίστε πίσω στο κάστρο και ξεκινήστε 

πάλι το ταξίδι από εκεί.  

✓ Αν επιλέξετε ένα κουτάκι με μπλε οδηγό, πάρτε άλλο κουτάκι-οδηγό (αλλά μην 

επιστρέψετε το μπλε κουτάκι-οδηγό πίσω στο δοχείο). 

Στο σημείο αυτό σταματούσε η ψηφιακή αφήγηση. Τους δόθηκαν επεξηγήσεις όσον 

αφορά τα κουτάκια με τα χρώματα. Τους δείξαμε 3 κουτάκια που μέσα τους είχανε χαρτάκια 
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με τα παραπάνω χρώματα. Ακολούθως απαντούσαν στην τέταρτη ερώτηση του 

ερωτηματολογίου το οποίο είχαν μπροστά τους.  

 

Ερώτηση 4: 

Ποιο χρώμα-οδηγός έχεις τις περισσότερες πιθανότητες να οδηγήσει την 

πριγκίπισσα στον αγαπημένο της πρίγκιπα; Εξηγείστε την απάντησή σας. 

 

• Στο 5ο στάδιο της αφήγησης, η ιστορία έχει ολοκληρωθεί, η αφήγηση τελειώνει και 

ζητάμε από τους μαθητές να απαντήσουν στις τελευταίες δύο ερωτήσεις του 

ερωτηματολογίου. Να τονίσουμε στο σημείο αυτό, ότι παρόλο το γεγονός ότι οι 

μαθητές είχαν να απαντήσουν σε μαθηματικές ερωτήσεις, με την ολοκλήρωση 

προβολής της ψηφιακής αφήγησης αρκετοί από αυτούς χειροκρότησαν και έδειχναν 

ενθουσιασμένοι και χαρούμενοι. 

 

Ερώτηση 5: 

Αν επιλέξετε το μπλε κουτάκι-οδηγό αυξάνονται ή μειώνονται οι πιθανότητες η 

πριγκίπισσα να σώσει τον αγαπημένο της πρίγκιπα;  Εξηγείστε την απάντησή σας. 

 

Ερώτηση 6: 

Τελικά ποια θεωρείτε για την πριγκίπισσά η πιο σίγουρη διαδρομή για να σώσει 

τον πρίγκιπα της; Εξηγείστε την απάντηση σας. 

 

3.5  Ερευνητικά εργαλεία 

 

✓ Ερωτηματολόγιο μαθητών ανοιχτού τύπου 

Ως τεχνική για τη συλλογή των δεδομένων, τη διερεύνηση και τον έλεγχο της έρευνας 

στάθηκε το ερωτηματολόγιο ανοιχτού τύπου, υπό την μορφή δραστηριοτήτων. 

Οι μαθητές κλήθηκαν να απαντήσουν σε 6 ερωτήσεις ανοιχτού τύπου σύμφωνα με 

την ψηφιακή ιστορία που άκουγαν. Το ερωτηματολόγιο συμπληρωνόταν ατομικά από κάθε 

μαθητή (βλ. Παράρτημα,). 

Οι ερωτήσεις προέκυψαν από την μελέτη της βιβλιογραφίας (Prodromou, T., 2014), 

με προσθήκη στοιχείων σύμφωνα με το ισχύων ΑΠΠΣ και το Πιλοτικό Πρόγραμμα ΝΕΟ 

ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα για την Ε’ Δημοτικού). 
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✓ Ψηφιακή Αφήγηση 

Η ιδέα της ιστορίας της ψηφιακής αφήγησης πάρθηκε από την μελέτη της 

βιβλιογραφίας πάνω σε έρευνες για την πιθανολογική σκέψη σε μαθητές. Και συγκεκριμένα 

από το άρθρο «Semiotic resources in the development of early probabilistic thinking when 

teaching mathematics as Storytelling» (Prodromou, T. ,2014).  

Στο συγκεκριμένο άρθρο παρουσιάζεται μία παρόμοια ιστορία με πιθανολογικά 

γεγονότα και καταστάσεις, την οποία χρησιμοποιήσαμε με ορισμένες παραλλαγές για τα δικά 

μας δεδομένα. 

Για τον σχεδιασμό και τη δημιουργία της ψηφιακής ιστορίας ακολουθήθηκαν τα 

βήματα που προτείνει το Κέντρο για την Ψηφιακή Αφήγηση (CDS): 

1ο βήμα: Επιλογή του θέματος και συγγραφή σεναρίου:  

Όπως αναφέρθηκε η επιλογή του θέματος έγινε σύμφωνα με τα κριτήρια τα οποία 

ορίσαμε και είχαν να κάνουν με την στοχοθεσία ΑΠΠΣ (βλ. ενότητα 1.5) και του Νέου 

Προγράμματος Σπουδών «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα)» για τις πιθανότητες. 

2ο βήμα: Συλλογή ψηφιακών πόρων: 

Στο 2ο βήμα έγινε συλλογή μέσω αναζήτησης στο διαδίκτυο από εικόνες, ηχητικά 

αρχεία, βίντεο, τα οποία σχετίζονται με το θέμα της ιστορίας. Έγινε συλλογή εικόνων που 

αφορούν την ιστορία μας, του πρίγκιπα, της πριγκίπισσας, του κάστρου, του ζαριού, του 

κέρματος κ.τ.λ. 

3ο βήμα: Κατασκευή εικονοσεναρίου (Storyboard)  

Οι εικόνες που συλλέχθηκαν τοποθετήθηκαν στη σειρά έτσι ώστε να συνάδουν με 

την εξιστόρηση της ιστορίας μας.  

4ο βήμα: Εισαγωγή αρχείων, Ηχογράφηση, Σύνθεση  

Κάνοντας χρήση του λογισμικού Adobe premiere, τοποθετήθηκαν όλα τα ψηφιακά 

αρχεία (εικόνες, αρχεία ήχου) στην προβολή χρόνου της εφαρμογής. Το βίντεο της ψηφιακής 

αφήγησης περιλαμβάνει εικόνες οι οποίες εμφανίζονται σταδιακά και σχετίζονται με την ροή 

της ιστορίας που ακούγεται. Για παράδειγμα όταν η αφήγηση βρίσκεται στο κάστρο της 

πριγκίπισσας  προβάλλεται ένα κάστρο με την πριγκίπισσα. Το βίντεο δημιουργήθηκε με το 

πρόγραμμα Adobe premiere, ένα πρόγραμμα επεξεργασίας βίντεο, εικόνων και πολυμέσων 

γενικότερα. Ο ήχος της αφήγησης είναι ηχογραφημένος (μορφή .mp3) και περιλαμβάνει μία 

γυναικεία φωνή που εξιστορεί την ιστορία και τις πιθανολογικές δραστηριότητες, καθώς και 

μια αντρική φωνή που παίζει τον χαρακτήρα του λόρδου. Σε μερικά σημεία της αφήγησης 

γίνεται διάλογος μεταξύ της αντρικής φωνής και της γυναικείας. Οι εικόνες της ιστορίας 

συλλέχθηκαν από το διαδίκτυο και η επεξεργασία τους έγινε με το πρόγραμμα επεξεργασίας 

εικόνων paint.net (https://www.getpaint.net/) 

Το εικονογραφημένο σενάριο/χρόνου αποτελείται από μία προβολή χρόνου στην 

οποία τοποθετούνται τα αρχεία εικόνας ή βίντεο και από μία προβολή ήχου για τον ήχο. Οι 

εικόνες μπορούν να προστεθούν στη γραμμή του χρόνου σε οποιοδήποτε καρέ. Το βίντεο και 

οι μπάρες μουσικής/ήχου μπορούν να "κοπούν" σε οποιοδήποτε αριθμό σύντομων τμημάτων 

https://www.getpaint.net/
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τα οποία θα παίξουν αρμονικά μαζί, αλλά τα επιμέρους τμήματα απομονωμένα για την 

ένταση της μουσικής όταν κάποιος μιλάει. 

Δόθηκε ιδιαίτερη προσοχή στους χρόνους της ηχογράφησης, έτσι ώστε να 

συγχρονίζονται με τις εικόνες της ιστορίας. Για παράδειγμα όσο αφηγούνταν η γυναικεία 

φωνή και αναφερότανε στην πριγκίπισσα έπρεπε να εμφανίζεται η εικόνα της πριγκίπισσας. 

Επίσης ιδιαίτερη προσοχή δόθηκε στις πιθανολογικές καταστάσεις που αντιμετώπισε η 

πριγκίπισσα, έτσι ώστε να υπάρχει συγχρονισμός μεταξύ εικόνων και ήχου, για να μπορεί να 

γίνει πιο κατανοητή η ιστορία. Παραδείγματος χάριν στην δοκιμασία της πριγκίπισσας με το 

ζάρι και τους ζυγούς ή μονούς αριθμούς, κατά την διάρκεια της αφήγησης όταν αναφέρονταν 

σε μονούς αριθμούς εμφανίζονταν η εικόνα ζαριών που είχαν μόνο μονούς αριθμούς. 

Η σύνθεση όλων των ανωτέρων είχε το αποτέλεσμα της δημιουργίας 

εικονογραφημένης ταινίας με ψηφιακή αφήγηση διάρκειας 6 λεπτών και 31 δευτερολέπτων. 

5ο βήμα: Διαμοιρασμός της ψηφιακής ιστορίας  

Η πρόχειρη εκδοχή μοιράστηκε για κριτική και ανατροφοδότηση του δημιουργού και 

την βελτίωση της. Μοιράστηκε σε 2 συμφοιτητές του τμήματος προκειμένου να προτείνουν 

τυχόν βελτιώσεις και αλλαγές. 

Η ψηφιακή ιστορία που δημιουργήθηκε ανήκει στην τρίτη κατηγορία των ψηφιακών 

ιστοριών, δηλαδή, σε αυτές που έχουν διδακτικό περιεχόμενο και είναι δημιούργημα του 

εκπαιδευτικού (Robin,2008). Το βίντεο της ψηφιακής ιστορίας δημιουργήθηκε με σκοπό να 

βοηθήσει τους μαθητές να κατανοήσουν βασικές έννοιες των πιθανοτήτων, όπως ο 

δειγματικός χώρος, την πιθανότητα εμφάνισης ενός γεγονότος, την σύγκριση μεταξύ 2 

πιθανολογικών καταστάσεων και τη δεσμευμένη πιθανότητα. 

 

✓ Απαιτούμενα βοηθητικά υλικά και εργαλεία 

Κατά τη διάρκεια της παρέμβασης έγινε εφαρμογή των εκπαιδευτικών τεχνικών που 

ενισχύουν την ενεργητική συμμετοχή των μαθητών. Σκοπός μας ήταν μαζί με τα χειραπτικά 

υλικά και την ψηφιακή ιστορία που χρησιμοποιήθηκαν, η διαδικασία να αποτελέσει μια 

μορφή βιωματικής μάθησης μέσα από την οποία το παιδί ανακαλύπτει μόνο του τη γνώση. 

Χρησιμοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια της παρέμβασης: 

✓ Ηλεκτρονικός υπολογιστής (λαπτοπ). 

✓ Εξωτερικά ηχεία. 

✓ Προβολικό (προτζεκτορας). 

✓ Χειραπτικά μέσα ( Ζάρια, Νομίσματα, κουτιά με χρωματιστά χαρτάκια) 

✓ Φύλλα εργασίας. 

✓  Τετράδιο, ως πρόχειρο για την εκτέλεση πράξεων, δοκιμών. 
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Εικόνα 3-5 Χειραπτικά εργαλεία που 

χρησιμοποιήθηκαν από τους μαθητές. 

 

 

Εικόνα  3-4 Παρακολούθηση ψηφιακής Ιστορίας 

 

 

3.6 Κατηγοριοποίηση Απαντήσεων 

Οι απαντήσεις των μαθητών για το κάθε ερώτημα καταγράφηκαν και 

ομαδοποιηθήκαν σε κατηγορίες. Η ομαδοποίηση έγινε σύμφωνα με τις απαντήσεις που 

έδωσαν οι μαθητές και τα προσδοκώμενα αποτελέσματα της κάθε ερώτησης. Οι ερωτήσεις 

του ερωτηματολογίου καταρτίστηκαν έτσι ώστε σε καθεμιά τους να εξετάζεται τουλάχιστον 

μία πιθανολογική έννοια και συγκεκριμένα: ο δειγματικός χώρος, η πιθανότητα γεγονότος, η 

σύγκριση πιθανοτήτων και η δεσμευμένη πιθανότητα. 

Η κάθε ερώτηση χωρίστηκε σε 2 σκέλη όσον αφορά τις απαντήσεις των μαθητών. Το 

πρώτο σκέλος αφορούσε αν οι μαθητές απάντησαν σωστά και στο δεύτερο σκέλος με ποιόν 

τρόπο οι μαθητές αιτιολογούν την απάντησή τους. Με τον τρόπο αυτό θέλαμε να δούμε πως 

αντιλαμβάνονται οι μαθητές τις πιθανότητες και αν χρησιμοποιούν ως απάντηση κάποια από 

τις έννοιες των πιθανοτήτων, αν αντιλαμβάνονται διαισθητικά την έννοια της πιθανότητας 

κάνοντας χρήση παραδειγμάτων της καθημερινότητας τους ή εάν χρησιμοποιούν εμπειρικά 

παραδείγματα ή εάν αιτιολογούν λαμβάνοντας υπόψιν την δοσμένη πληροφορία που 

περιλάμβανε η ιστορία. 

 

1. Ερώτηση 1: 

Τι πιθανότητες έχει η πριγκίπισσα για να ακολουθήσει τον κάθε δρόμο και γιατί 

(γράψτε τις σκέψεις σας); Εκφράστε το με μορφή ποσοστού (Εάν ρίξει το ζάρι και τύχει 

ζυγό αριθμό πηγαίνει δεξιά, εάν τύχει μονό αριθμό πηγαίνει αριστερά.). 
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Για την πρώτη ερώτηση απάντησαν όλοι οι μαθητές (20). Έγινε καταρχήν διαχωρισμός ποιοι 

απάντησαν σωστά και ποιοι όχι. Δόθηκαν δεκαέξι σωστές απαντήσεις και τέσσερις 

λανθασμένες. 

Οι δεκαέξι σωστές απαντήσεις κατηγοριοποιήθηκαν σε δύο κατηγορίες 

➢ Κατηγορία 1 (11 μαθητές): Αναγνωρίζουν τουλάχιστον μία πιθανολογική 

έννοια, την εκφράζουν με την μορφή ποσοστού (όπως ζητήθηκε) και την 

αιτιολογούν μέσω της δοσμένης πληροφορίας της ιστορίας (ζάρι, μονοί-ζυγοί 

αριθμοί, δεξιός-αριστερός δρόμος). 

➢ Κατηγορία 2 (5 μαθητές): Αναγνωρίζουν τουλάχιστον μία πιθανολογική 

έννοια, την εκφράζουν με την μορφή ποσοστού (όπως ζητήθηκε) και την 

αιτιολογούν μέσω των κλασμάτων και της δοσμένης πληροφορίας (μονοί-

ζυγοί αριθμοί, ζάρι). 

Στην κατηγορία 3 τοποθετήθηκαν οι τέσσερις λανθασμένες απαντήσεις των μαθητών: 

➢ Κατηγορία 3 (4 μαθητές): Δεν απάντησαν σωστά, δεν αναγνωρίζουν την 

έννοια της πιθανότητας  

 

Για την πρώτη ερώτηση δημιουργήθηκαν 2 κατηγορίες σωστών απαντήσεων 

σύμφωνα με την αιτιολόγηση των μαθητών. Στην κατηγορία 1 τοποθετήθηκαν οι απαντήσεις 

των μαθητών, οι οποίοι αντιλαμβάνονται τις πιθανολογικές έννοιες που θέτει το ερώτημα 1 

και τις αιτιολογούν χρησιμοποιώντας τη δοσμένη πληροφορία της ιστορίας (εικόνες με 

μονούς και ζυγούς αριθμούς, 2 διαδρομές) ή μέσω των χειραπτικών αντικείμενων που 

χρησιμοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια της παρέμβασης (ζάρι για το ερώτημα μας). 

Συγκεκριμένα, οι πιθανολογικές έννοιες που εντοπίζονται στις απαντήσεις των παιδιών στο 

συγκεκριμένο ερώτημα είναι: Ο δειγματικός χώρος (μονοί–ζυγοί αριθμοί), η πιθανότητα 

γεγονότος (η πιθανότητα επιλογής μεταξύ 2 διαδρομών) και η σύγκριση πιθανοτήτων (η 

διαδικασία σύγκρισης μεταξύ των επιλογών που τους δίνονται). Όπως και στην προηγούμενη 

κατηγορία έτσι και στη κατηγορία 2 οι μαθητές αντιλαμβάνονται τις πιθανολογικές έννοιες 

αλλά τις αιτιολογούν χρησιμοποιώντας τα κλάσματα και τη δοσμένη πληροφορία της 

ιστορίας (εικόνες με μονούς και ζυγούς αριθμούς) ή μέσω των χειραπτικών αντικείμενων που 

χρησιμοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια της παρέμβασης (ζάρι για το ερώτημα μας). Στην τρίτη 

κατηγορία δεν εντοπίζεται καμία από τις πιθανολογικές έννοιες στις απαντήσεις των παιδιών.  

 

Ενδεικτικές απαντήσεις μαθητών:  

Κατηγορία 1: Αναγνωρίζουν τουλάχιστον μία πιθανολογική έννοια, την εκφράζουν με 

την μορφή ποσοστού (όπως ζητήθηκε) και την αιτιολογούν μέσω της δοσμένης 

πληροφορίας της ιστορίας ( ζάρι, μονοί-ζυγοί αριθμοί, δεξιός- αριστερός δρόμος).  

 

Μαθητής 2 :«50%, ‘Έχει ίσες πιθανότητες να πάει δεξιά ή αριστερά». 

Μαθητής 5:«50%, Γιατί έχουμε 6 αριθμούς 3 ζυγοί (2,4,6) και 3 μονοί αριθμοί (1,3,5). 6/2=3 

δηλαδή το μισό άρα 50% πιθανότητα». 

Μαθητής 8:«50% Θα πάει αριστερά έριξε 3 στο ζάρι, αν τύχει όμως 2 θα πάει δεξιά». 

Μαθητής 9:«50% Οι πιθανότητες των μονών αριθμών στο ζάρι είναι 3 των ζυγών 3 οπότε η 

πιθανότητα είναι 50% να πάει δεξιά η αριστερά». 

Μαθητής 10:«50% Γιατί 3 από τους 6 αριθμούς είναι ζυγοί και 3 αριθμοί μονοί.». 
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Μαθητής 14 :«50% Θα πάει αριστερά έριξε 3 στο ζάρι». 

 

Κατηγορία 2 : Αναγνωρίζουν τουλάχιστον μία πιθανολογική έννοια, την εκφράζουν με 

την μορφή ποσοστού (όπως ζητήθηκε) και την αιτιολογούν μέσω των κλασμάτων και 

της δοσμένης πληροφορίας (μονοί-ζυγοί αριθμοί, ζάρι). 

Μαθητής 1:«50%, Έχει 3/6 να πάει δεξιά και 3/6 να πάει αριστερά γιατί υπάρχουν 3 μονοί 

αριθμοί και 3 ζυγοί αριθμοί». 

Μαθητής 12:«50% Οι πιθανότητες είναι μισές-μισές. 1-3-5 αριστερά, 2-4-6 δεξιά. 3/6 

αριστερά 3/6 δεξιά». 

Μαθητής 13:«50% Έριξε το ζάρι έτυχε 3 και θα πάει αριστερά, αν έριχνε 4 θα πήγαινε δεξιά. 

Έχει ½ να πάει αριστερά». 

 

Κατηγορία 3 : Λανθασμένες απαντήσεις.  

Μαθητής 3:«Η Πριγκίπισσα δεν ξέρει από που θα πάει διότι είναι μπερδεμένη». 

Μαθητής 4:«Μπορεί να κάνει λάθος δρόμο και να είναι πιο μακρύς». 

 

 

Ο Αριθμός των Μαθητών ανά Κατηγορία Απαντήσεων στην ερώτηση 1 

 

 

2. Ερώτηση 2 : 

Εκφράστε με κλασματική μορφή τις πιθανότητες που έχει η πριγκίπισσα να φτάσει 

κοντά στον αγαπημένο της πρίγκιπα. Εξηγείστε την απάντησή σας (Εάν τύχει κορώνα 

επιστρέφει πίσω, εάν τύχει γράμματα φτάνει πιο κοντά στον πρίγκιπα). 

 

Για τη δεύτερη ερώτηση απάντησαν όλοι οι μαθητές (20). Έγινε καταρχήν διαχωρισμός ποιοι 

απάντησαν σωστά και ποιοι όχι. Δόθηκαν δεκαοχτώ  σωστές απαντήσεις και δύο 

λανθασμένες. 

Οι δεκαοχτώ σωστές απαντήσεις κατηγοριοποιήθηκαν σε τρεις κατηγορίες 

11
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Κατηγορία 1: Αναγνωρίζουν 
τουλάχιστον μία πιθανολογική  
έννοια,   την εκφράζουν με την 

μορφή ποσοστού (όπως ζητήθηκε) 
και την αιτιολογούν μέσω της 

δοσμένης πληροφορίας της ιστορίας 
( ζάρι, μονοί-ζυγοί αριθμοί, δεξιός-

αριστερός δρόμος)

Κατηγορία 2 : Αναγνωρίζουν 
τουλάχιστον μία πιθανολογική  

έννοια, την εκφράζουν με την μορφή 
ποσοστού (όπως ζητήθηκε) και την 
αιτιολογούν μέσω των κλασμάτων 

και της δοσμένης πληροφορίας 
(μονοί-ζυγοί αριθμοί, ζάρι)

Κατηγορία 3 : Δεν απάντησαν σωστά, 
δεν αναγνωρίζουν την έννοια της 

πιθανότητας 

Ερώτηση 1

Ερώτηση 1: 
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➢ Κατηγορία 1 (16 μαθητές): Αναγνωρίζουν τουλάχιστον μία πιθανολογική 

έννοια, την εκφράζουν με την μορφή των κλασμάτων (όπως ζητήθηκε) και την 

αιτιολογούν μέσω της δοσμένης πληροφορίας (κέρμα, κορώνα-γράμματα). 

➢ Κατηγορία 2 (2 μαθητές): Αναγνωρίζουν τουλάχιστον μία πιθανολογική 

έννοια, αλλά την εκφράζουν με την μορφή ποσοστού και την αιτιολογούν 

μέσω της δοσμένης πληροφορίας (κέρμα, διαδρομή). 

Στην κατηγορία 3 τοποθετήθηκαν οι δύο λανθασμένες απαντήσεις των μαθητών: 

➢ Κατηγορία 3 (2 μαθητές)  Δεν απάντησαν σωστά, δεν αναγνωρίζουν την 

έννοια της πιθανότητας. 

 

Για τη δεύτερη ερώτηση δημιουργήθηκαν 2 κατηγορίες σωστών απαντήσεων 

σύμφωνα με την αιτιολόγηση των μαθητών. Στην κατηγορία 1 τοποθετήθηκαν οι απαντήσεις 

των μαθητών, οι οποίοι αντιλαμβάνονται τις πιθανολογικές έννοιες που θέτει το ερώτημα 2 

και τις αιτιολογούν χρησιμοποιώντας τη δοσμένη πληροφορία της ιστορίας (εικόνες με τις 2 

όψεις του νομίσματος, 2 διαδρομές) ή μέσω των χειραπτικών αντικείμενων που 

χρησιμοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια της παρέμβασης (κέρμα για το ερώτημα μας). 

Συγκεκριμένα, οι πιθανολογικές έννοιες που εντοπίζονται στις απαντήσεις των παιδιών στο 

συγκεκριμένο ερώτημα είναι: Ο δειγματικός χώρος (κορώνα–γράμματα), η πιθανότητα 

γεγονότος (η πιθανότητα επιλογής μεταξύ 2 διαδρομών) και η σύγκριση πιθανοτήτων (η 

διαδικασία σύγκρισης μεταξύ των επιλογών που τους δίνονται). Όπως και στην προηγούμενη 

κατηγορία έτσι και στη κατηγορία 2 οι μαθητές αντιλαμβάνονται τις πιθανολογικές έννοιες 

αλλά τις αιτιολογούν χρησιμοποιώντας τα ποσοστά και τη δοσμένη πληροφορίας της 

ιστορίας (εικόνες με τις 2 όψεις του νομίσματος, 2 διαδρομές) ή μέσω των χειραπτικών 

αντικείμενων που χρησιμοποιήθηκαν κατά την διάρκεια της παρέμβασης (κέρμα για το 

ερώτημα μας). Στην τρίτη κατηγορία δεν εντοπίζεται καμία από τις πιθανολογικές έννοιες 

στις απαντήσεις των παιδιών.  

 

Ενδεικτικές απαντήσεις μαθητών:  

Κατηγορία 1: Αναγνωρίζουν τουλάχιστον μία πιθανολογική έννοια, την εκφράζουν με 

την μορφή των κλασμάτων (όπως ζητήθηκε) και την αιτιολογούν μέσω της δοσμένης 

πληροφορίας (κέρμα, κορώνα-γράμματα). 

Μαθητής 1:« ½, Έχει 2 επιλογές η κορώνα η γράμματα. Άρα αν ρίξει το νόμισμα έχει μισές-

μισές πιθανότητες». 

Μαθητής 5:«½, Αν φέρει κορώνα γυρνάει πίσω, αν φέρει γράμματα συνεχίζει». 

Μαθητής 12:«½,,Έχει μισές- μισές πιθανότητες να βγάλει κορώνα η γράμματα». 

Μαθητής 20:« ½, Γιατί έχουμε 2 περιπτώσεις, κορώνα η γράμματα». 

 

Κατηγορία 2: Αναγνωρίζουν τουλάχιστον μία πιθανολογική  έννοια, αλλά την εκφράζουν 

με την μορφή ποσοστού και την αιτιολογούν μέσω της δοσμένης πληροφορίας (κέρμα, 

διαδρομή).  

Μαθητής 2:« Πάλι έχει 50% πιθανότητες να προχωρήσει και 50% να πάει πίσω από την αρχή 

και παίξει το παιχνίδι του λαγού». 

Μαθητής 6:«Γιατί έχουμε 2 πιθανότητες δηλαδή 50%, κορώνα ή γράμματα». 
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Κατηγορία 3 Λανθασμένες απαντήσεις:  

Μαθητής 7 :«Γιατί η πριγκίπισσα πρέπει να γυρίσει πίσω στο κάστρο». 

Μαθητής 14:«Η πριγκίπισσα μάλλον θα τα παρατήσει». 

 

 

Ο Αριθμός των Μαθητών ανά Κατηγορία Απαντήσεων στην ερώτηση 2 

 

 

3. Ερώτηση 3:  

Σκέψου έναν αριθμό που ήθελες να φέρεις το ζάρι σου, προκειμένου να σώσεις τον 

πρίγκιπα σου, Τι πιθανότητες υπάρχουν να φέρει το ζάρι σου τον αριθμό που 

σκέφτηκες; Εκφράστε με κλασματική μορφή την πιθανότητα. Εξηγείστε την απάντησή 

σας. 

 

Για την τρίτη ερώτηση απάντησαν όλοι οι μαθητές (20). Έγινε καταρχήν διαχωρισμός ποιοι 

απάντησαν σωστά και ποιοι όχι. Δόθηκαν δεκατέσσερις σωστές απαντήσεις και έξι 

λανθασμένες. 

Οι δεκατέσσερις σωστές απαντήσεις κατηγοριοποιήθηκαν σε δύο κατηγορίες 

➢ Κατηγορία 1 (11 μαθητές): Αναγνωρίζουν τουλάχιστον μία πιθανολογική 

έννοια, την εκφράζουν με την μορφή των κλασμάτων (όπως ζητήθηκε) και την 

αιτιολογούν μέσω της δοσμένης πληροφορίας (ζάρι). 

➢ Κατηγορία 2 (3 μαθητές): Αναγνωρίζουν τουλάχιστον μία πιθανολογική 

έννοια, την εκφράζουν με την μορφή των κλασμάτων (όπως ζητήθηκε) και την 

αιτιολογούν κάνοντας χρήση παραδειγμάτων της καθημερινότητας τους 

(κομμάτια πίτσας). 

 

Στην κατηγορία 3 τοποθετήθηκαν οι έξι λανθασμένες απαντήσεις των μαθητών. 

➢ Κατηγορία 3 (6 μαθητές ): Δεν απάντησαν σωστά, δεν αναγνωρίζουν την 

έννοια της πιθανότητας γεγονότος. 

 

Κατηγορία 1 : Αναγνωρίζουν 
τουλάχιστον μία πιθανολογική 
έννοια, την εκφράζουν με την 
μορφή των κλασμάτων (όπως 
ζητήθηκε) και την αιτιολογούν 

μέσω της δοσμένης 
πληροφορίας (κέρμα, κορώνα-

γράμματα)

Κατηγορία 2: Αναγνωρίζουν 
τουλάχιστον μία πιθανολογική  
έννοια, αλλά την εκφράζουν με 

την μορφή ποσοστού και την 
αιτιολογούν μέσω της δοσμένης 

πληροφορίας (κέρμα, 
διαδρομή)

Κατηγορία 3: Δεν απάντησαν 
σωστά, δεν αναγνωρίζουν την 

έννοια της πιθανότητας

Ερώτηση 2

Μαθητές 16 2 2
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Ερώτηση 2 
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Για τη τρίτη ερώτηση δημιουργήθηκαν 2 κατηγορίες σωστών απαντήσεων σύμφωνα 

με την αιτιολόγηση των μαθητών. Στην κατηγορία 1 τοποθετήθηκαν οι απαντήσεις των 

μαθητών, οι οποίοι αντιλαμβάνονται τις πιθανολογικές έννοιες που θέτει το ερώτημα 3 και 

τις αιτιολογούν χρησιμοποιώντας τη δοσμένη πληροφορία της ιστορίας (εικόνες με το 

ανάπτυγμα του ζαριού) ή μέσω των χειραπτικών αντικείμενων που χρησιμοποιήθηκαν κατά 

τη διάρκεια της παρέμβασης (ζάρι για το ερώτημα μας). Συγκεκριμένα, οι πιθανολογικές 

έννοιες που εντοπίζονται στις απαντήσεις των παιδιών στο συγκεκριμένο ερώτημα είναι: Ο 

δειγματικός χώρος (οι 6 αριθμοί του ζαριού), η πιθανότητα γεγονότος (η πιθανότητα 

επιλογής μεταξύ των 6 αριθμών) και η σύγκριση πιθανοτήτων (η διαδικασία σύγκρισης 

μεταξύ των επιλογών που τους δίνονται). Όπως και στην προηγούμενη κατηγορία έτσι και 

στη κατηγορία 2 οι μαθητές αντιλαμβάνονται τις πιθανολογικές έννοιες αλλά τις αιτιολογούν 

χρησιμοποιώντας παραδείγματα της καθημερινότητας τους (πίτσα χωρισμένη σε 6 

κομμάτια). 

Στην τρίτη κατηγορία δεν εντοπίζεται καμία από τις πιθανολογικές έννοιες στις 

απαντήσεις των παιδιών.  

Ενδεικτικές απαντήσεις μαθητών:  

Κατηγορία 1: Αναγνωρίζουν τουλάχιστον μία πιθανολογική έννοια, την εκφράζουν με 

την μορφή των κλασμάτων (όπως ζητήθηκε) και την αιτιολογούν μέσω της δοσμένης 

πληροφορίας (ζάρι) 

Μαθητής 2:« 1/6, Έχει 6 αριθμούς το ζάρι και πρέπει να πετύχει 1 που σκέφτηκε πιο πριν». 

Μαθητής 5:« 1/6, Έχει λίγες πιθανότητες να σώσει τον πρίγκιπα». 

Μαθητής 9:«1/6, Γιατί το ζάρι έχει 6 αριθμούς».  

Μαθητής 14:«1/6 Υπάρχουν πολύ λίγες πιθανότητες να πετύχει τον αριθμό που έχει σκεφτεί, 

δυσκολεύουν θα μείνει στο κάστρο ο πρίγκιπας». 

Μαθητής 19:«1/6, Γιατί το ζάρι έχει 6 πλευρές και 6 αριθμούς». 

 

Κατηγορία 2: Αναγνωρίζουν τουλάχιστον μία πιθανολογική  έννοια, την εκφράζουν με 

την μορφή των κλασμάτων (όπως ζητήθηκε) και την αιτιολογούν κάνοντας χρήση 

παραδειγμάτων της καθημερινότητας τους (κομμάτια πίτσας):  

Μαθητής 11:«1/6, Αν είχα μία πίτσα με 6 κομμάτια να την μοιραστώ με άλλους 6. Άρα 1/6». 

Μαθητής 18 :«1/6, Όπως κάνουμε στην τάξη με την πίτα και τα κομμάτια, πρέπει να πάρει 1 

από τα 6 κομμάτια».  

 

Κατηγορία 3 Λανθασμένες απαντήσεις: 

Μαθητής 3:«Είναι πολύ δύσκολο να το πετύχει εγώ δεν το πέτυχα-Υπάρχουν αρκετές 

πιθανότητες να φέρει 4 οπότε εγώ λέω 4». 

Μαθητής 10:«Θα φέρει ή 3 ή 5, αυτό έτυχα». 

Μαθητής 16:«Θα φέρει 6 και θα ανοίξει η πόρτα, έχει 50%». 

Μαθητής 20:«Είναι δύσκολο να πετύχει αυτό που σκέφτηκε εγώ δεν το πέτυχα όσες φορές το 

έριξα». 
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Ο Αριθμός των Μαθητών ανά Κατηγορία Απαντήσεων στην ερώτηση 3 

 

 

4. Ερώτηση 4: 

Ποιο χρώμα-οδηγός έχεις τις περισσότερες πιθανότητες να οδηγήσει την πριγκίπισσα 

στον αγαπημένο της πρίγκιπα; Εξηγείστε την απάντησή σας. 

Για την τέταρτη ερώτηση απάντησαν όλοι οι μαθητές(20). Έγινε καταρχήν διαχωρισμός 

ποιοι απάντησαν σωστά και ποιοι όχι. Είχαμε 20 σωστές απαντήσεις  

Οι είκοσι σωστές απαντήσεις κατηγοριοποιήθηκαν σε δύο κατηγορίες. 

➢ Κατηγορία 1 (11 μαθητές): Αναγνωρίζουν τουλάχιστον μία πιθανολογική 

έννοια και την εκφράζουν με κλασματική μορφή. 

➢ Κατηγορία 2 (9 μαθητές): Αναγνωρίζουν τουλάχιστον μία πιθανολογική 

έννοια και την εκφράζουν μέσω της συχνότητας εμφάνισης των χειραπτικών 

αντικειμένων. 

 

Για την τέταρτη ερώτηση δημιουργήθηκαν 2 κατηγορίες σωστών απαντήσεων 

σύμφωνα με την αιτιολόγηση των μαθητών. Στην κατηγορία 1 τοποθετήθηκαν οι απαντήσεις 

των μαθητών, οι οποίοι αντιλαμβάνονται τις πιθανολογικές έννοιες που θέτει το ερώτημα 4 

και τις αιτιολογούν χρησιμοποιώντας τα κλάσματα. Συγκεκριμένα, οι πιθανολογικές έννοιες 

που εντοπίζονται στις απαντήσεις των παιδιών στο συγκεκριμένο ερώτημα είναι: Ο 

δειγματικός χώρος (τα 9 χαρτάκια του κουτιού), η πιθανότητα γεγονότος (η πιθανότητα 

επιλογής μεταξύ των 9 αριθμών) και η σύγκριση πιθανοτήτων (η διαδικασία σύγκρισης 

μεταξύ των επιλογών που τους δίνονται). Όπως και στην προηγούμενη κατηγορία έτσι και 

στη κατηγορία 2 οι μαθητές αντιλαμβάνονται τις πιθανολογικές έννοιες αλλά τις αιτιολογούν 

χρησιμοποιώντας την συχνότητα εμφάνισης των αντικειμένων για να εκφράσουν την 

ποσότητα. 

 

Κατηγορία 1 : Αναγνωρίζουν 
τουλάχιστον μία πιθανολογική  
έννοια, την εκφράζουν με την 
μορφή των κλασμάτων (όπως 
ζητήθηκε) και την αιτιολογούν 

μέσω της δοσμένης 
πληροφορίας (ζάρι).

Κατηγορία 2: Αναγνωρίζουν 
τουλάχιστον μία πιθανολογική  
έννοια, την εκφράζουν με την 
μορφή των κλασμάτων (όπως 
ζητήθηκε) και την αιτιολογούν 

κάνοντας χρήση 
παραδειγμάτων της 

καθημερινότητας τους 
(κομμάτια πίτσας)

Κατηγορία 3: Δεν απάντησαν 
σωστά, δεν αναγνωρίζουν την 

έννοια της πιθανότητας 
γεγονότος

Μαθητές 11 3 6

11

3

6
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Ερώτηση 3 
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Ενδεικτικές απαντήσεις μαθητών:  

Κατηγορία 1: Αναγνωρίζουν τουλάχιστον μία πιθανολογική έννοια και την εκφράζουν με 

κλασματική μορφή . 

Μαθητής 4: «Το κόκκινο κουτί έχει πιθανότητες 4/9, το μαύρο κουτί 2/9 και το μπλε κουτί 3/9, 

άρα το κόκκινο κουτί». 

Μαθητής 5: «Με τα κόκκινα χαρτάκια οι πιθανότητες 4/9». 

Μαθητής 13:«Περισσότερες πιθανότητες έχει το κουτί με τα κόκκινα χαρτάκια 4/9 για να πάει 

στον αγαπημένο της πρίγκιπα». 

 

Κατηγορία 2: Αναγνωρίζουν τουλάχιστον μία πιθανολογική έννοια και την εκφράζουν 

μέσω της συχνότητας εμφάνισης των χειραπτικών αντικειμένων. 

  

Μαθητής 8:« Με τα κόκκινα χαρτάκια, έχει περισσότερες πιθανότητες». 

Μαθητής 9:«Με τα κόκκινα χαρτάκια γιατί τα κόκκινα είναι 4».  

Μαθητής 10:«Με τα κόκκινα χαρτάκια είναι πιο πολλά». 

Μαθητής 18:«Με τα κόκκινα χαρτάκια». 

Μαθητής 20:«Έχει 9 κουτάκια 4 με κόκκινα χαρτάκια ,3 μπλε και 2 με μαύρο, έχει 

περισσότερες πιθανότητες να επιλέξει κόκκινο και μετά μπλε». 

 

 

 

Ο Αριθμός των Μαθητών ανά Κατηγορία Απαντήσεων στην ερώτηση 4 

 

 

5. Ερώτηση 5: 

Αν επιλέξετε το μπλε κουτάκι-οδηγό αυξάνονται ή μειώνονται οι πιθανότητες η 

πριγκίπισσα να σώσει τον αγαπημένο της πρίγκιπα; Εξηγείστε την απάντησή σας. 

 

Κατηγορία 1: Αναγνωρίζουν τουλάχιστον μία 
πιθανολογική  έννοια και την εκφράζουν  με 

κλασματική μορφή.

Κατηγορία 2: Αναγνωρίζουν τουλάχιστον μία 
πιθανολογική  έννοια και την εκφράζουν μέσω 

της συχνότητας εμφάνισης των χειραπτικών 
αντικειμένων.

Μαθητές 11 9

11

9

0
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Ερώτηση 4 
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Για την πέμπτη ερώτηση απάντησαν όλοι οι μαθητές(20). Έγινε καταρχήν διαχωρισμός ποιοι 

απάντησαν σωστά και ποιοι όχι. Δόθηκαν δεκατρείς σωστές απαντήσεις και εφτά 

λανθασμένες. 

Οι δεκατρείς σωστές απαντήσεις κατηγοριοποιήθηκαν σε τρείς κατηγορίες 

➢ Κατηγορία 1 (7 μαθητές): Αναγνωρίζουν τουλάχιστον μία πιθανολογική 

έννοια και την εκφράζουν με κλασματική μορφή. 

➢ Κατηγορία 2 (2 μαθητές): Αναγνωρίζουν τουλάχιστον μία πιθανολογική 

έννοια και την εκφράζουν με την μορφή ποσοστού, αλλά δε δίνουν επαρκή 

αιτιολογία. 

➢ Κατηγορία 3 (4 μαθητές): Αναγνωρίζουν τουλάχιστον μία πιθανολογική 

έννοια και την εκφράζουν βάσει χειραπτικών αντικειμένων (κουτιά με 

χρωματιστά χαρτάκια). 

Στην κατηγορία 4 τοποθετήθηκαν οι εφτά λανθασμένες απαντήσεις των μαθητών. 

➢ Κατηγορία 4 (7 μαθητές): Δεν απάντησαν σωστά, δεν αναγνωρίζουν την 

έννοια της πιθανότητας όταν αυξάνεται ο δειγματικός χώρος. 

 

Για την πέμπτη ερώτηση δημιουργήθηκαν 3 κατηγορίες σωστών απαντήσεων 

σύμφωνα με την αιτιολόγηση των μαθητών. Στην κατηγορία 1 τοποθετήθηκαν οι απαντήσεις 

των μαθητών, οι οποίοι αντιλαμβάνονται τις πιθανολογικές έννοιες που θέτει το ερώτημα 5 

και τις αιτιολογούν χρησιμοποιώντας τα κλάσματα. Συγκεκριμένα, οι πιθανολογικές έννοιες 

που εντοπίζονται στις απαντήσεις των παιδιών στο συγκεκριμένο ερώτημα είναι: Ο 

δειγματικός χώρος (τα 8 χαρτάκια του κουτιού), η πιθανότητα γεγονότος (η πιθανότητα 

επιλογής μεταξύ των 8 αριθμών), η σύγκριση πιθανοτήτων (η διαδικασία σύγκρισης μεταξύ 

των επιλογών που τους δίνονται) και η δεσμευμένη πιθανότητα (η μεταβολή του δειγματικού 

χώρου, συνεπάγεται αύξηση της πιθανότητας εμφάνισης του κόκκινου χρώματος). Στην 

κατηγορία 2 οι μαθητές αντιλαμβάνονται την έννοια της δεσμευμένης πιθανότητας που 

προκαλεί αύξηση της εμφάνισης του κόκκινου χρώματος, την εκφράζουν κάνοντας χρήση 

των ποσοστών αλλά δε δίνουν περαιτέρω αιτιολόγηση. Στην κατηγορία 3 οι μαθητές 

αντιλαμβάνονται τις πιθανολογικές έννοιες αλλά τις αιτιολογούν χρησιμοποιώντας την 

συχνότητα εμφάνισης των αντικειμένων για να εκφράσουν την ποσότητα. 

Στην τέταρτη κατηγορία δεν εντοπίζεται καμία από τις πιθανολογικές έννοιες στις 

απαντήσεις των παιδιών.  

Ενδεικτικές απαντήσεις μαθητών:  

Κατηγορία 1: Αναγνωρίζουν τουλάχιστον μία πιθανολογική  έννοια και την εκφράζουν 

με κλασματική μορφή. 

Μαθητής 1:«Αυξάνονται οι πιθανότητες επειδή θα πετάξει το μπλε χαρτάκι και οι πιθανότητες 

να φτάσει στον πρίγκιπα θα είναι 4/8=1/2». 

Μαθητής 13:«Αυξάνονται οι πιθανότητες γιατί 4/8 είναι μεγαλύτερο από τα 4/9 που είχαμε 

πριν». 

Μαθητής 14:«Αυξάνονται οι πιθανότητες γιατί από 4/9 που ήταν πριν τώρα είναι 4/8 που είναι 

μεγαλύτερο του 4/9. Αν ξανατραβήξει μπλε χαρτάκι θα έχει 4/7 πιθανότητες». 

Μαθητής 17:«Αν επιλέξει μπλε χαρτάκι το πετάει και αυξάνονται οι πιθανότητες 4/8. Μένουν 8 

κουτάκια». 



Σ ε λ ί δ α  | 57 

 

Κατηγορία 2: Αναγνωρίζουν τουλάχιστον μία πιθανολογική έννοια και την εκφράζουν με 

την μορφή ποσοστού, αλλά δε δίνουν επαρκή αιτιολογία. 

 

Μαθητής 9:« Αυξάνονται οι πιθανότητες στο 50%». 

Μαθητής 15:«Έχει 50% πιθανότητα». 

 

Κατηγορία 3: Αναγνωρίζουν τουλάχιστον μία πιθανολογική έννοια και την εκφράζουν 

βάσει χειραπτικών αντικειμένων (κουτιά με χρωματιστά χαρτάκια). 

Μαθητής 8:«Αυξάνονται οι πιθανότητες επειδή μειώνεται ο συνολικός αριθμός από τα 

κουτάκια». 

Μαθητής 12:«Τώρα που έτυχε μπλε έχει περισσότερες πιθανότητες να τύχει κόκκινο». 

Μαθητής 18:«Αυξάνονται οι πιθανότητες». 

 

Κατηγορία 4: Λανθασμένες Απαντήσεις. 

Μαθητής 4:«Με το μπλε θα σώσει τον πρίγκιπα». 

Μαθητής 10:«Δεν ξέρω».  

Μαθητής 11:«Μάλλον δεν θα σώσει τον πρίγκιπα». 

Μαθητής 16:«Δεν ξέρω αν αυξάνονται». 

Μαθητής 20:«Μειώνονται αφού με το κόκκινο σώνεται ο πρίγκιπας». 

 

 

Ο Αριθμός των Μαθητών ανά Κατηγορία Απαντήσεων στην ερώτηση 5 

 

 

6. Ερώτηση 6: 

Τελικά ποια θεωρείτε για την πριγκίπισσά η πιο σίγουρη διαδρομή για να σώσει τον 

πρίγκιπα της; Εξηγείστε την απάντηση σας. 

Για την έκτη ερώτηση απάντησαν όλοι οι μαθητές(20). Έγινε καταρχήν διαχωρισμός 

ποιοι απάντησαν σωστά και ποιοι όχι. Δόθηκαν δώδεκα σωστές απαντήσεις και οχτώ 

λανθασμένες. 

Κατηγορία 1: 
Αναγνωρίζουν 

τουλάχιστον μία 
πιθανολογική  έννοια 
και την εκφράζουν με 
κλασματική μορφή.

Κατηγορία 2 : 
Αναγνωρίζουν 

τουλάχιστον μία 
πιθανολογική  έννοια 
και την εκφράζουν με 
την μορφή ποσοστού, 

αλλά δε δίνουν επαρκή 
αιτιολογία.

Κατηγορία 3: 
Αναγνωρίζουν 

τουλάχιστον μία 
πιθανολογική  έννοια 

και την εκφράζουν 
βάσει χειραπτικών 

αντικειμένων (κουτιά με 
χρωματιστά χαρτάκια).

Κατηγορία 4: Δεν 
απάντησαν σωστά, δεν 

αναγνωρίζουν την 
έννοια της πιθανότητας 

όταν αυξάνεται ο 
δειγματικός χώρος.

Μαθητές 7 2 4 7
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Ερώτηση 5 
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Οι δώδεκα σωστές απαντήσεις κατηγοριοποιήθηκαν σε τρείς κατηγορίες. 

➢ Κατηγορία 1 (8 μαθητές): Αναγνωρίζουν τουλάχιστον μία πιθανολογική 

έννοια και την εκφράζουν με κλασματική μορφή. 

➢ Κατηγορία 2 (4 μαθητές): Αναγνωρίζουν τουλάχιστον μία πιθανολογική 

έννοια και την εκφράζουν με περιφραστική μορφή. 

Στην κατηγορία 3 τοποθετήθηκαν οι λανθασμένες απαντήσεις των μαθητών. 

➢ Κατηγορία 3 (8 μαθητές) : Δεν απάντησαν σωστά, δεν αναπτύσσουν 

πιθανολογική σκέψη. 

Για την έκτη ερώτηση δημιουργήθηκαν 2 κατηγορίες σωστών απαντήσεων σύμφωνα 

με την αιτιολόγηση των μαθητών. Στην κατηγορία 1 τοποθετήθηκαν οι απαντήσεις των 

μαθητών, οι οποίοι αντιλαμβάνονται τις πιθανολογικές έννοιες που θέτει το ερώτημα 6 και 

τις αιτιολογούν χρησιμοποιώντας τα κλάσματα. Συγκεκριμένα, οι πιθανολογικές έννοιες που 

εντοπίζονται στις απαντήσεις των παιδιών στο συγκεκριμένο ερώτημα είναι: Ο δειγματικός 

χώρος (οι 5 διαδρομές τις ιστορίας), η πιθανότητα γεγονότος (η πιθανότητα επιλογής μεταξύ 

των 2 διαδρομών), η σύγκριση πιθανοτήτων (η διαδικασία σύγκρισης μεταξύ των 2 επιλογών 

που τους δίνονται, 1/6 <4/9). Όπως και στην προηγούμενη κατηγορία έτσι και στη κατηγορία 

2 οι μαθητές αντιλαμβάνονται τις πιθανολογικές έννοιες αλλά τις αιτιολογούν περιφραστικά 

κάνοντας σύγκριση μεταξύ των 2 πιθανολογικών καταστάσεων. 

Ενδεικτικές απαντήσεις μαθητών:  

Κατηγορία 1 Αναγνωρίζουν τουλάχιστον μία πιθανολογική έννοια και την εκφράζουν με 

κλασματική μορφή. 

Μαθητής 6:«Αριστερά είναι πιο εύκολο και έχει περισσότερες πιθανότητες. 4/9». 

Μαθητής 8:«Η αριστερή, γιατί έχει 4/9 πιθανότητες ενώ δεξιά 1/6». 

Μαθητής 12:«Αριστερά έχει περισσότερες πιθανότητες. 4/9». 

Μαθητής 19:«Σίγουρα αριστερά 4/9». 

 

Κατηγορία 2: Αναγνωρίζουν τουλάχιστον μία πιθανολογική  έννοια και την εκφράζουν 

με περιφραστική μορφή.  

Μαθητής 2:«Εγώ λέω αριστερά με τα κουτάκια έχει πιο πολλές πιθανότητες και είναι πιο 

περιπετειώδες». 

Μαθητής 9:«Την αριστερή διαδρομή  έχει περισσότερες πιθανότητες και είναι πιο εύκολη με τα 

κουτάκια». 

Μαθητής 10:«Λέω αριστερά με τα κουτάκια έχει πιο πολλές πιθανότητες γιατί έχει λιγότερο 

δρόμο και είναι πιο εύκολο». 

 

Κατηγορία 3 Λανθασμένες Απαντήσεις :  

Μαθητής 1:«Εγώ θεωρώ πως επειδή σε κάποια εμπόδια μειωνόντουσαν οι πιθανότητες δεν θα 

βρει τον πρίγκιπα της». 

Μαθητής 3:«Δεξιά με το ζάρι». 

Μαθητής 5:«Δεξιά με το ζάρι, γιατί μου αρέσουν οι δραστηριότητες». 

Μαθητής 11:«Δεν ξέρω, ίσως να γυρίσει στο κάστρο της». 

Μαθητής 15:«Δεξιά σίγουρα». 

Μαθητής 20:«Την 1η διαδρομή». 

 



Σ ε λ ί δ α  | 59 

 

 

 

Ο Αριθμός των Μαθητών ανά Κατηγορία Απαντήσεων στην ερώτηση 6 

  

Κατηγορία 1: Αναγνωρίζουν 
τουλάχιστον μία πιθανολογική  
έννοια και την εκφράζουν με 

κλασματική μορφή.

Κατηγορία 2: Αναγνωρίζουν 
τουλάχιστον μία πιθανολογική  
έννοια και την εκφράζουν με 

περιφραστική μορφή.

Κατηγορία 3: Δεν απάντησαν 
σωστά, δεν αναπτύσσουν 

πιθανολογική σκέψη.

Μαθητές 8 4 8

8

4

8

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Ερώτηση 6 
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4. Στατιστική Ανάλυση -Αποτελεσμάτων 

4.1 Περιγραφή δείγματος 

Οι απαντήσεις των μαθητών τοποθετήθηκαν σε κατηγορίες όπως αναφέρθηκε 

παραπάνω. Οι κατηγορίες αυτές κωδικοποιήθηκαν και οι κωδικοί αυτοί τοποθετήθηκαν στο 

στατιστικό πρόγραμμα Spss. 

Statistics 

ΦΥΛΟ   

N 
Valid 20 

Missing 0 

Mode 1.00 

ΦΥΛΟ 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

ΑΓΟΡΙ 11 55.0 55.0 55.0 

ΚΟΡΙΤΣΙ 9 45.0 45.0 100.0 

Total 20 100.0 100.0  

Πίνακας 4. 1 Αριθμός μαθητών που συμμετείχαν στην έρευνα – Διαχωρισμούς φύλου του δείγματος 

 

Εικόνα  4-1  11 Αγόρια και 9 κορίτσια συμμετείχαν στην έρευνα 

Η έρευνα πραγματοποιήθηκε σε δείγμα 20 μαθητών της Ε’ Δημοτικού, αγοριών και 

κοριτσιών. Στην ποιοτική μεταβλητή ΦΥΛΟ η επικρατούσα τιμή είναι 1, δηλαδή τα αγόρια 

είναι περισσότερα από τα κορίτσια. Συγκεκριμένα υπάρχουν 11 αγόρια, δηλαδή ποσοστό 

55% και 9 κορίτσια, δηλαδή ποσοστό 45%. 
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✓ Περιγραφή στατιστικών στοιχείων 

Στο αρχείο μας έχουμε 8 ποιοτικές μεταβλητές. Το Φύλο των μαθητών που είναι 

μεταβλητή κατηγορίας, και τις μεταβλητές  

• Ερωτηση1 

• Πιθανολογικη1 

• Ερώτηση2 

• Πιθανολογική2 

• Ερώτηση3 

• Πιθανολογική3 

• Ερώτηση4 

• Πιθανολογική4 

• Ερώτηση5 

• Πιθανολογική5 

• Ερώτηση6 

• Πιθανολογική6 

Οι μεταβλητές Ερωτηση1, Ερώτηση2, Ερώτηση3, Ερώτηση4, Ερώτηση5, Ερώτηση6 

περιλαμβάνουν τις κατηγορίες των απαντήσεων των μαθητών στις αντίστοιχες ερωτήσεις και 

οι μεταβλητές Πιθανολογικη1, Πιθανολογική2, Πιθανολογική3, Πιθανολογική4, 

Πιθανολογική5, Πιθανολογική6 που περιλαμβάνουν τις σωστές και λάθος απαντήσεις των 

μαθητών στις αντίστοιχες ερωτήσεις.  

 

4.2 Στατιστική Ανάλυση των Απαντήσεων 

1. Απαντήσεις μαθητών στην 1η ερώτηση (Κατηγορίες 

απαντήσεων) 

 

Πίνακας 4. 2 Κατηγορίες Απαντήσεων μαθητών στην 1η ερώτηση 
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Ο πρώτος πίνακας των αποτελεσμάτων παρουσιάζει την κοινή κατανομή συχνοτήτων 

των τεσσάρων μεταβλητών για την 1η ερώτηση και ονομάζεται πίνακας συνάφειας. Από 

αυτόν προκύπτουν μερικές χρήσιμες περιγραφικές παρατηρήσεις. Για παράδειγμα, 

παρατηρούμε ότι στην κατηγορία 1 ανήκουν 11 μαθητές το 55% του δείγματος, στην 

κατηγορία 2 ανήκουν 5 το 25% του δείγματος και στην κατηγορία 3 ανήκουν το 20% δηλαδή 

4 μαθητές. Συνεπώς, εικάζεται ότι δεν παρατηρείτε μεγάλη ανομοιογένεια μεταξύ των 

απαντήσεων στην πρώτη ερώτηση. Αυτό θα μας το απαντήσει καλύτερα ο παρακάτω 

πίνακας αποτελεσμάτων. 

 
Ραβδόγραμμα 1 Κατηγορίες απαντήσεων ερώτησης 2 

 

✓ Έλεγχος X2 μεταξύ του φύλου του δείγματος και των απαντήσεων των 

μαθητών στην 1η ερώτηση. 

 

 

Πίνακας 4. 3  Πίνακας ελέγχου εξάρτησης μεταξύ του φύλου και των απαντήσεων της ερώτησης 1 
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Στον παραπάνω πίνακα έγινε έλεγχος εξάρτησης X2 (Chi-Square Tests) μεταξύ του 

φύλου των μαθητών και των απαντήσεων τους στην πρώτη ερώτηση. Ο έλεγχος 

ανεξαρτησίας χρησιμοποιείται για τον έλεγχο της υπόθεσης ότι δύο κατηγορικές μεταβλητές 

είναι ανεξάρτητες μεταξύ τους. 

 

Οι υποθέσεις σε αυτήν την περίπτωση είναι οι εξής:  

Μηδενική υπόθεση Ηο: Δεν υπάρχει εξάρτηση μεταξύ του φύλου και των 

απαντήσεων των μαθητών στην ερώτηση 1.  

Εναλλακτική  υπόθεση Η1: Υπάρχει εξάρτηση μεταξύ του φύλου και των 

απαντήσεων των μαθητών στην ερώτηση 1.  

 

Επειδή δεν καλύπτεται η προϋπόθεση που απαιτείται από τον X2 έλεγχο 

ανεξαρτησίας, στην οποία πρέπει οι συχνότητες των κελιών να είναι τουλάχιστον ίσες με 5. 

Ένα αποδεκτό ποσοστό κελιών που θα έχουν συχνότητες μικρότερες του 5 είναι το 25%. 

Λαμβάνουμε υπόψιν μας το sig του ελέγχου Monte Carlo (Monte Carlo Sig 2 sided) που μας 

δίνεται από τον πίνακα. Από τον έλεγχο που έγινε και με στάθμη σημαντικότητας p=0.05, 

δεν προκύπτει στατιστικά σημαντική εξάρτηση μεταξύ του φύλου των μαθητών και των 

απαντήσεων στην 1η ερώτηση (Χ2 =0,092 , df = 2, p = 1>0.05). Επομένως δεχόμαστε την 

μηδενική υπόθεση.  

 

 

✓ Πίνακας Σωστών και Λανθασμένων απαντήσεων στην 1η ερώτηση 

 

Πίνακας 4. 4 Πίνακας με τις σωστές και λάθος απαντήσεις αγοριών και κοριτσιών στην ερώτηση 1 

Ο επόμενος πίνακας των αποτελεσμάτων παρουσιάζει τις σωστές και λανθασμένες 

απαντήσεις των μαθητών στην ερώτηση 1. Από αυτόν, προκύπτουν μερικές χρήσιμες 

περιγραφικές παρατηρήσεις. Για παράδειγμα, παρατηρούμε ότι σωστά στην ερώτηση 1 

απάντησε το 80% του δείγματός. Από τις σωστές απαντήσεις το 45% (9 μαθητές) ήταν 

αγόρια και το 35% (7 μαθητές) ήταν κορίτσια. Αντίστοιχα οι λανθασμένες απαντήσεις ήταν 

Crosstab 

 Σ/Λ 1ΗΣ ΕΡΩΤΗΣΗΣ Total 

ΣΩΣΤΟ: 

ΠΙΘΑΝΟΛΟΓΙΚ

Η ΣΚΕΨΗ 

ΛΑΘΟΣ: ΔΕΝ 

ΑΝΕΠΤΥΞΑΝ 

ΠΙΘΑΝΟΛΟΓΙΚ

Η ΣΚΕΨΗ 

ΦΥΛΟ 

ΑΓΟΡΙ 
Count 9 2 11 

% of Total 45.0% 10.0% 55.0% 

ΚΟΡΙΤΣΙ 
Count 7 2 9 

% of Total 35.0% 10.0% 45.0% 

Total 
Count 16 4 20 

% of Total 80.0% 20.0% 100.0% 
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από 2 για κάθε φύλο. Συνεπώς, δεν παρατηρείτε μεγάλη ανομοιογένεια μεταξύ των 

επιδόσεων στην πρώτη ερώτηση. 

 

 
 Ραβδόγραμμα 2 επιδόσεων ερώτησης 1 

 

✓ Έλεγχος X2 μεταξύ του φύλου του δείγματος και των επιδόσεων των 

μαθητών στην 1η ερώτηση. 

 

Πίνακας 4. 5 Πίνακας ελέγχου εξάρτησης μεταξύ του φύλου και των επιδόσεων της ερώτησης 1 

 

Στον παραπάνω πίνακα που βλέπουμε έγινε έλεγχος εξάρτησης X2 (Chi-Square Tests) 

μεταξύ του φύλου των μαθητών και των επιδόσεων τους στην πρώτη ερώτηση.  
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Οι υποθέσεις σε αυτήν την περίπτωση είναι οι εξής:  

Μηδενική υπόθεση Ηο: Δεν υπάρχει εξάρτηση μεταξύ του φύλου και των επιδόσεων 

των μαθητών στην ερώτηση 1.  

Εναλλακτική  υπόθεση Η1: Υπάρχει εξάρτηση μεταξύ του φύλου και των επιδόσεων 

των μαθητών στην ερώτηση 1.  

 

Επειδή δεν καλύπτεται η προϋπόθεση που απαιτείται από τον X2 έλεγχο 

ανεξαρτησίας, στην οποία πρέπει οι συχνότητες των κελιών να είναι τουλάχιστον ίσες με 5. 

Ένα αποδεκτό ποσοστό κελιών που θα έχουν συχνότητες μικρότερες του 5 είναι το 25%. 

Λαμβάνουμε υπόψιν μας το sig του ελέγχου που υπολογίζεται με βάση τον ακριβή έλεγχο 

του Fisher (Fisher ’s exact test) που μας δίνεται από τον πίνακα. Ο ακριβής έλεγχος του 

Fisher διεξάγεται μόνο στην περίπτωση που έχουμε 2Χ2 πίνακες όπως στο παράδειγμα μας. 

Σε αυτήν την περίπτωση το Monte Carlo δεν υπολογίζεται. Από τον έλεγχο που έγινε και με 

στάθμη σημαντικότητας p=0.05, δεν προκύπτει στατιστικά σημαντική εξάρτηση μεταξύ του 

φύλου των μαθητών και των απαντήσεων στην 1η ερώτηση (χ2 =0,051, df = 1, p = 0.62> 

0.05). Επομένως δεχόμαστε την μηδενική υπόθεση. 

 

2. Απαντήσεις μαθητών στη 2η ερώτηση 

 

Πίνακας 4.6: Κατηγορίες Απαντήσεων των μαθητών στην ερώτηση 2 

Ο επόμενος πίνακας των αποτελεσμάτων παρουσιάζει την κοινή κατανομή 

συχνοτήτων των τεσσάρων μεταβλητών για την 2η ερώτηση και ονομάζεται πίνακας 

συνάφειας. Από αυτόν, προκύπτουν μερικές χρήσιμες περιγραφικές παρατηρήσεις. Για 

παράδειγμα, παρατηρούμε ότι στην κατηγορία 1 ανήκουν 16 μαθητές το 80% του δείγματος, 

στην κατηγορία 2 ανήκουν 2 το 10% του δείγματος, στην κατηγορία 3 ανήκουν το 10% 

δηλαδή 2 μαθητές . 
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Ραβδόγραμμα 3: Κατηγορίες απαντήσεων της ερώτησης 3 

 

✓ Έλεγχος X2 μεταξύ του φύλου του δείγματος και των απαντήσεων των 

μαθητών στη 2η ερώτηση. 

 

Πίνακας 4. 7 Πίνακας ελέγχου εξάρτησης μεταξύ του φύλου και των απαντήσεων της ερώτησης 2 

Στον παραπάνω πίνακα έγινε έλεγχος εξάρτησης X2 (Chi-Square Tests) μεταξύ του 

φύλου των μαθητών και των απαντήσεων τους στην ερώτηση 2. 

 

Οι υποθέσεις σε αυτήν την περίπτωση είναι οι εξής:  

Μηδενική υπόθεση Ηο: Δεν υπάρχει εξάρτηση μεταξύ του φύλου και των 

απαντήσεων των μαθητών στην ερώτηση 2.  

Εναλλακτική  υπόθεση Η1: Υπάρχει εξάρτηση μεταξύ του φύλου και των 

απαντήσεων των μαθητών στην ερώτηση 2.  
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Επειδή δεν καλύπτεται η προϋπόθεση που απαιτείται από τον X2 έλεγχο 

ανεξαρτησίας, στην οποία πρέπει οι συχνότητες των κελιών να είναι τουλάχιστον ίσες με 5. 

Ένα αποδεκτό ποσοστό κελιών που θα έχουν συχνότητες μικρότερες του 5 είναι το 25%. 

Λαμβάνουμε υπόψιν μας το sig του ελέγχου Monte Carlo (Monte Carlo Sig 2 sided) που μας 

δίνεται από τον πίνακα. Από τον έλεγχο που έγινε και με στάθμη σημαντικότητας p=0.05, 

δεν προκύπτει στατιστικά σημαντική εξάρτηση μεταξύ του φύλου των μαθητών και των 

απαντήσεων στη 2η ερώτηση (χ2 =2,828, df = 2, p = 0,419>0.05). Επομένως δεχόμαστε την 

μηδενική υπόθεση.  

 

✓ Πίνακας Σωστών και Λανθασμένων απαντήσεων στη 2η ερώτηση 

 

Πίνακας 4. 8 Πίνακας με τις σωστές και λάθος απαντήσεις αγοριών και κοριτσιών στην ερώτηση 2 

 

 
Ραβδόγραμμα 4: Επιδόσεις μαθητών στην ερώτηση 2 
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Στον παραπάνω πίνακα των αποτελεσμάτων παρουσιάζονται οι σωστές και 

λανθασμένες απαντήσεις των μαθητών στην ερώτηση 2. Από αυτόν, προκύπτουν μερικές 

χρήσιμες περιγραφικές παρατηρήσεις. Για παράδειγμα, παρατηρούμε ότι σωστά στην 

ερώτηση 1 απάντησε το 90% του δείγματός. Από τις σωστές απαντήσεις το 50% (10 

μαθητές) ήταν αγόρια και το 40% (8 μαθητές) ήταν κορίτσια. Αντίστοιχα οι λανθασμένες 

απαντήσεις ήταν από 1 για κάθε φύλο.  Συνεπώς, δεν παρατηρείτε μεγάλη ανομοιογένεια 

μεταξύ των επιδόσεων στη δεύτερη ερώτηση. 

 

✓ Έλεγχος X2 μεταξύ του φύλου του δείγματος και τις επιδόσεων των 

μαθητών στη 2η ερώτηση 

 

Πίνακας 4. 9  Πίνακας ελέγχου εξάρτησης μεταξύ του φύλου και των επιδόσεων των μαθητών της ερώτησης 2 

Στον παραπάνω πίνακα που βλέπουμε έγινε έλεγχος εξάρτησης X2 (Chi-Square Tests) 

μεταξύ του φύλου των μαθητών και των επιδόσεων τους στην ερώτηση 2. 

Οι υποθέσεις σε αυτήν την περίπτωση είναι οι εξής:  

Μηδενική υπόθεση Ηο: Δεν υπάρχει εξάρτηση μεταξύ του φύλου και των επιδόσεων 

των μαθητών στην ερώτηση 2.  

Εναλλακτική  υπόθεση Η1: Υπάρχει εξάρτηση μεταξύ του φύλου και των επιδόσεων 

των μαθητών στην ερώτηση 2.  

Επειδή δεν καλύπτεται η προϋπόθεση που απαιτείται από τον X2 έλεγχο 

ανεξαρτησίας, στην οποία πρέπει οι συχνότητες των κελιών να είναι τουλάχιστον ίσες με 5. 

Ένα αποδεκτό ποσοστό κελιών που θα έχουν συχνότητες μικρότερες του 5 είναι το 25%. 

Λαμβάνουμε υπόψιν μας το sig του ελέγχου που υπολογίζεται με βάση τον ακριβή έλεγχο 

του Fisher (Fisher ’s exact test) που μας δίνεται από τον πίνακα. Ο ακριβής έλεγχος του 

Fisher διεξάγεται μόνο στην περίπτωση που έχουμε 2Χ2 πίνακες όπως στο παράδειγμα μας. 

Σε αυτήν την περίπτωση το Monte Carlo δεν υπολογίζεται. Από τον έλεγχο που έγινε και με 

στάθμη σημαντικότητας p=0.05, δεν προκύπτει στατιστικά σημαντική εξάρτηση μεταξύ του 

φύλου των μαθητών και των απαντήσεων στη 2η ερώτηση (χ2 =0,051, df = 1, p = 0,71> 

0.05). Επομένως δεχόμαστε την μηδενική υπόθεση. 
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3. Απαντήσεις μαθητών στην 3η ερώτηση 

 

Πίνακας 4. 10: Κατηγορίες Απαντήσεων των μαθητών στην ερώτηση 3 

 
 Ραβδόγραμμα 5: Κατηγορίες Απαντήσεων στην ερώτηση 4 

Ο παραπάνω πίνακας των αποτελεσμάτων παρουσιάζει την κοινή κατανομή 

συχνοτήτων των τεσσάρων μεταβλητών για την 3η ερώτηση και ονομάζεται πίνακας 

συνάφειας. Από αυτόν, προκύπτουν μερικές χρήσιμες περιγραφικές παρατηρήσεις. Για 

παράδειγμα, παρατηρούμε ότι στην κατηγορία 1 ανήκουν 11 μαθητές το 55% του δείγματος, 

από τους 11 μαθητές που οι απαντήσεις βρίσκονται στην κατηγορία 1, τα αγόρια είναι 4 και 



Σ ε λ ί δ α  | 70 

 

τα κορίτσια 7. Επίσης στην κατηγορία 4 των λανθασμένων απαντήσεων υπάρχουν 6 μαθητές, 

οι οποίοι είναι όλοι αγόρια, δηλαδή το 30% του δείγματος. 

 

✓ Έλεγχος X2 μεταξύ του φύλου του δείγματος και των απαντήσεων των 

μαθητών στην 3η ερώτηση  

 

Πίνακας 4. 11  Πίνακας ελέγχου εξάρτησης μεταξύ του φύλου και των απαντήσεων της ερώτησης 3 

Στον παραπάνω πίνακα έγινε έλεγχος εξάρτησης X2 (Chi-Square Tests) μεταξύ του 

φύλου των μαθητών και των απαντήσεων τους στην ερώτηση 3. 

 

Οι υποθέσεις σε αυτήν την περίπτωση είναι οι εξής:  

Μηδενική υπόθεση Ηο: Δεν υπάρχει εξάρτηση μεταξύ του φύλου και των 

απαντήσεων των μαθητών στην ερώτηση 3.  

Εναλλακτική  υπόθεση Η1: Υπάρχει εξάρτηση μεταξύ του φύλου και των 

απαντήσεων των μαθητών στην ερώτηση 3.  

Επειδή δεν καλύπτεται η προϋπόθεση που απαιτείται από τον X2 έλεγχο 

ανεξαρτησίας, στην οποία πρέπει οι συχνότητες των κελιών να είναι τουλάχιστον ίσες με 5. 

Ένα αποδεκτό ποσοστό κελιών που θα έχουν συχνότητες μικρότερες του 5 είναι το 25%. 

Λαμβάνουμε υπόψιν μας το sig του ελέγχου Monte Carlo (Monte Carlo Sig 2 sided) που μας 

δίνεται από τον πίνακα. Από τον έλεγχο που έγινε και με στάθμη σημαντικότητας p=0.05, 

προκύπτει στατιστικά σημαντική εξάρτηση μεταξύ του φύλου των μαθητών και των 

απαντήσεων στην 3η ερώτηση (χ2 =7,022, df = 2, p = 0,03<0.05). Επομένως δεχόμαστε την 

εναλλακτική υπόθεση. Από τον παραπάνω πίνακα συνάφειας προκύπτουν μερικές χρήσιμες 

περιγραφικές παρατηρήσεις. Για παράδειγμα, παρατηρούμε ότι στην κατηγορία 3 στην οποία 

έχουμε τοποθετήσει τις λανθασμένες απαντήσεις του δείγματος, τα κορίτσια δεν έχουν δώσει 

καμία λανθασμένη απάντηση 0%, σε αντίθεση με τα αγόρια που έχουν δώσει 6 λανθασμένες 

απαντήσεις το 30% των αγοριών. Συνεπώς, οι πληθυσμοί των αγοριών και των κοριτσιών δεν 

είναι ομοιογενείς στο πλήθος της Κατηγορίας 3: Λανθασμένες απαντήσεις για την ερώτηση 

3.  
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✓ Πίνακας Σωστών και Λανθασμένων απαντήσεων στην 3η ερώτηση 

 

Πίνακας 4. 12 Πίνακας με τις σωστές και λάθος απαντήσεις αγοριών και κοριτσιών στην ερώτηση 3 

Στον παραπάνω πίνακα των αποτελεσμάτων παρουσιάζονται οι σωστές και 

λανθασμένες απαντήσεις των μαθητών στην ερώτηση 3. Από αυτόν, προκύπτουν μερικές 

χρήσιμες περιγραφικές παρατηρήσεις. Για παράδειγμα, παρατηρούμε ότι σωστά στην 

ερώτηση 3 απάντησε το 70% του δείγματός. Από τις σωστές απαντήσεις το 25%(5 μαθητές) 

ήταν αγόρια και το 45%(9 μαθητές) ήταν κορίτσια. Αντίστοιχα οι λανθασμένες απαντήσεις 

ήταν από 6 για τα αγόρια και καμία για τα κορίτσια. Συνεπώς, μπορούμε να εικάσουμε ότι 

παρατηρείτε ανομοιογένεια μεταξύ των επιδόσεων στην τρίτη ερώτηση. Αυτό θα μας το 

απαντήσει και ο παρακάτω πίνακας αποτελεσμάτων. 

  

✓ Έλεγχος X2 μεταξύ του φύλου του δείγματος και τις επιδόσεων των 

μαθητών στην 3η ερώτηση 

 

 

Πίνακας 4. 13 Πίνακας ελέγχου εξάρτησης μεταξύ του φύλου και της επίδοσης των μαθητών στην  3η  ερώτηση. 

  

Στον παραπάνω πίνακα που βλέπουμε  έγινε έλεγχος εξάρτησης X2 (Chi-Square 

Tests) μεταξύ του φύλου των μαθητών και επιδόσεων τους στην ερώτηση 3. 
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Οι υποθέσεις σε αυτήν την περίπτωση είναι οι εξής:  

Μηδενική υπόθεση Ηο: Δεν υπάρχει εξάρτηση μεταξύ του φύλου και των επιδόσεων 

των μαθητών στην ερώτηση 3.  

Εναλλακτική  υπόθεση Η1: Υπάρχει εξάρτηση μεταξύ του φύλου και των επιδόσεων 

των μαθητών στην ερώτηση 3.  

Επειδή δεν καλύπτεται η προϋπόθεση που απαιτείται από τον X2 έλεγχο 

ανεξαρτησίας, στην οποία πρέπει οι συχνότητες των κελιών να είναι τουλάχιστον ίσες με 5. 

Ένα αποδεκτό ποσοστό κελιών που θα έχουν συχνότητες μικρότερες του 5 είναι το 25%. 

Λαμβάνουμε υπόψιν μας το sig του ελέγχου που υπολογίζεται με βάση τον ακριβή έλεγχο 

του Fisher (Fisher ’s exact test) που μας δίνεται από τον πίνακα. Ο ακριβής έλεγχος του 

Fisher διεξάγεται μόνο στην περίπτωση που έχουμε 2Χ2 πίνακες όπως στο παράδειγμα μας. 

Σε αυτήν την περίπτωση το sig ελέγχου Monte Carlo δεν υπολογίζεται. Από τον έλεγχο που 

έγινε και με στάθμη σημαντικότητας p=0.05, προκύπτει στατιστικά σημαντική εξάρτηση 

μεταξύ του φύλου των μαθητών και των απαντήσεων στην 3η ερώτηση (χ2 =7,013, df = 1, p 

= 0,014< 0.05).  

Επομένως δεχόμαστε την Εναλλακτική  υπόθεση, στην οποία υπάρχει εξάρτηση 

μεταξύ του φύλου και των επιδόσεων των μαθητών. Συγκεκριμένα στην ερώτηση 3 τα 

κορίτσια έχουν καλύτερες επιδόσεις (9 σωστές, 0 λανθασμένες) έναντι των αγοριών (5 

σωστές, 6 λανθασμένες). 

 

 
Ραβδόγραμμα 6 Οι Επιδόσεις των Μαθητών στην 3η ερώτηση 
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4. Απαντήσεις μαθητών στην 4η ερώτηση 

 

Πίνακας 4. 14: Κατηγορίες Απαντήσεων των Μαθητών στην ερώτηση 4 

Ο παραπάνω πίνακας των αποτελεσμάτων παρουσιάζει την κοινή κατανομή 

συχνοτήτων των τριών μεταβλητών για την 4η ερώτηση και ονομάζεται πίνακας συνάφειας. 

Από αυτόν, προκύπτουν μερικές χρήσιμες περιγραφικές παρατηρήσεις. Για παράδειγμα, 

παρατηρούμε ότι στην κατηγορία 1 ανήκουν 11 μαθητές το 55% του δείγματος και στην 

κατηγορία 2 ανήκουν 9 μαθητές το 45% του δείγματος. Επίσης, μπορούμε να 

παρατηρήσουμε ότι στην συγκεκριμένη ερώτηση δεν υπάρχουν καθόλου λανθασμένες 

απαντήσεις. Το μεγαλύτερο μέρος των σωστών απαντήσεων των μαθητών ανήκει στην 

κατηγορία 1, στην οποία οι μαθητές αναγνωρίζουν τουλάχιστον μία πιθανολογική έννοια και 

την εκφράζουν με κλασματική μορφή.  Στην Κατηγορία 2 οι μαθητές αιτιολογούν την 

απάντηση σου κάνοντας χρήση των χειραπτικών αντικειμένων που είχαν στη διάθεση τους. 

 
Ραβδόγραμμα 7: Κατηγορίες Απαντήσεων των Μαθητών στην Ερώτηση 5 
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✓ Έλεγχος X2 μεταξύ του φύλου του δείγματος και των απαντήσεων των 

μαθητών στην 4η ερώτηση  

 

Πίνακας 4. 15 Πίνακας ελέγχου εξάρτησης μεταξύ του φύλου και των απαντήσεων των μαθητών  της ερώτησης 4 

Στον παραπάνω πίνακα έγινε έλεγχος εξάρτησης X2 (Chi-Square Tests) μεταξύ του 

φύλου των μαθητών και των απαντήσεων τους στην ερώτηση 4. 

 

Οι υποθέσεις σε αυτήν την περίπτωση είναι οι εξής:  

Μηδενική υπόθεση Ηο: Δεν υπάρχει εξάρτηση μεταξύ του φύλου και των 

απαντήσεων των μαθητών στην ερώτηση 4.  

Εναλλακτική  υπόθεση Η1: Υπάρχει εξάρτηση μεταξύ του φύλου και των 

απαντήσεων των μαθητών στην ερώτηση 4.  

 

Επειδή δεν καλύπτεται η προϋπόθεση που απαιτείται από τον X2 έλεγχο 

ανεξαρτησίας, στην οποία πρέπει οι συχνότητες των κελιών να είναι τουλάχιστον ίσες με 5. 

Ένα αποδεκτό ποσοστό κελιών που θα έχουν συχνότητες μικρότερες του 5 είναι το 25%. 

Λαμβάνουμε υπόψιν μας το sig του ελέγχου που υπολογίζεται με βάση τον ακριβή έλεγχο 

του Fisher (Fisher ’s exact test) που μας δίνεται από τον πίνακα. Ο ακριβής έλεγχος του 

Fisher διεξάγεται μόνο στην περίπτωση που έχουμε 2Χ2 πίνακες όπως στο παράδειγμα μας. 

Σε αυτήν την περίπτωση το sig ελέγχου Monte Carlo δεν υπολογίζεται. Από τον έλεγχο που 

έγινε και με στάθμη σημαντικότητας p=0.05, δεν προκύπτει στατιστικά σημαντική εξάρτηση 

μεταξύ του φύλου των μαθητών και των απαντήσεων στην 4η ερώτηση (χ2 =0,737, df = 1, p 

= 0,342>0.05). Επομένως δεχόμαστε την μηδενική υπόθεση.  

 

✓ Πίνακας Σωστών και Λανθασμένων απαντήσεων στην 4η ερώτηση 
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Πίνακας 4. 16  Επιδόσεις μαθητών στην ερώτηση 4 

Στον παραπάνω πίνακα διαπιστώνουμε ότι δεν υπάρχουν λανθασμένες απαντήσεις 

για την ερώτηση 4. 

 

5. Απαντήσεις μαθητών στην 5η ερώτηση 

 

Πίνακας 4. 17 Απαντήσεις μαθητών στην ερώτηση 5 

 
Ραβδόγραμμα 8 Κατηγορίες Απαντήσεων των Μαθητών στην Ερώτηση 6 
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Ο παραπάνω πίνακας των αποτελεσμάτων παρουσιάζει την κοινή κατανομή 

συχνοτήτων των πέντε μεταβλητών για την 5η ερώτηση και ονομάζεται πίνακας συνάφειας. 

Από αυτόν, προκύπτουν μερικές χρήσιμες περιγραφικές παρατηρήσεις. Για παράδειγμα, 

παρατηρούμε ότι στην κατηγορία 1 ανήκουν 7 μαθητές το 35% του δείγματος. Επίσης, 

μπορούμε να παρατηρήσουμε ότι το μεγαλύτερο μέρος των σωστών απαντήσεων των 

μαθητών ανήκει στην κατηγορία 1, στην οποία οι μαθητές εκφράζουν τις πιθανολογικές 

έννοιες με κλασματική μορφή. Επίσης παρατηρούμε ότι είναι αυξημένο και το ποσοστό των 

λανθασμένων απαντήσεων 35 % (Κατηγορία 4) των μαθητών στην συγκεκριμένη ερώτηση. 

 

✓ Έλεγχος X2 μεταξύ του φύλου του δείγματος και των απαντήσεων των 

μαθητών στην 5η ερώτηση 

 

Πίνακας 4. 18  Πίνακας ελέγχου εξάρτησης μεταξύ του φύλου και των απαντήσεων των μαθητών της ερώτησης 5 

 
Στον παραπάνω πίνακα έγινε έλεγχος εξάρτησης X2 (Chi-Square Tests) μεταξύ του 

φύλου των μαθητών και των απαντήσεων τους στην ερώτηση 5. 

Οι υποθέσεις σε αυτήν την περίπτωση είναι οι εξής:  

Μηδενική υπόθεση Ηο: Δεν υπάρχει εξάρτηση μεταξύ του φύλου και των 

απαντήσεων των μαθητών στην ερώτηση 5.  

Εναλλακτική  υπόθεση Η1: Υπάρχει εξάρτηση μεταξύ του φύλου και των 

απαντήσεων των μαθητών στην ερώτηση 5.  

 

Επειδή δεν καλύπτεται η προϋπόθεση που απαιτείται από τον X2 έλεγχο 

ανεξαρτησίας, στην οποία πρέπει οι συχνότητες των κελιών να είναι τουλάχιστον ίσες με 5. 

Ένα αποδεκτό ποσοστό κελιών που θα έχουν συχνότητες μικρότερες του 5 είναι το 25%.  

Λαμβάνουμε υπόψιν μας το sig του ελέγχου Monte Carlo (Monte Carlo Sig 2 sided) που μας 

δίνεται από τον πίνακα. Από τον έλεγχο που έγινε και με στάθμη σημαντικότητας p=0.05, 

δεν προκύπτει στατιστικά σημαντική εξάρτηση μεταξύ του φύλου των μαθητών και των 

απαντήσεων στην 5η ερώτηση (χ2 =2,251, df = 3, p = 0,61>0.05). Επομένως δεχόμαστε την 

μηδενική υπόθεση.  
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✓ Πίνακας Σωστών και Λανθασμένων απαντήσεων στην 5η ερώτηση 

 

 

Πίνακας 4. 19  Πίνακας επίδοσης των μαθητών στην ερώτηση 5 

Στον παραπάνω πίνακα των αποτελεσμάτων παρουσιάζονται οι σωστές και 

λανθασμένες απαντήσεις των μαθητών στην ερώτηση 5. Από αυτόν, προκύπτουν μερικές 

χρήσιμες περιγραφικές παρατηρήσεις. Για παράδειγμα, παρατηρούμε ότι σωστά στην 

ερώτηση 3 απάντησε το 65% του δείγματός. Από τις σωστές απαντήσεις το 30% (6 μαθητές) 

ήταν αγόρια και το 35% (7 μαθητές) ήταν κορίτσια. Αντίστοιχα οι λανθασμένες απαντήσεις 

ήταν από 5 για τα αγόρια και 2 για τα κορίτσια.  Συνεπώς, μπορούμε να εικάσουμε ότι δεν 

παρατηρείτε ανομοιογένεια μεταξύ των επιδόσεων στην πέμπτη ερώτηση. Αυτό θα μας το 

απαντήσει και ο παρακάτω πίνακας αποτελεσμάτων. 

 

✓ Έλεγχος X2 μεταξύ του φύλου του δείγματος και των επιδόσεων των 

μαθητών στην 5η ερώτηση 

 

Πίνακας 4. 20 Πίνακας ελέγχου εξάρτησης μεταξύ του φύλου και της επίδοσης των μαθητών στην 5η ερώτηση 

Στον παραπάνω πίνακα που βλέπουμε έγινε έλεγχος εξάρτησης X2 (Chi-Square Tests) 

μεταξύ του φύλου των μαθητών και επιδόσεων τους στην ερώτηση 5. 

Οι υποθέσεις σε αυτήν την περίπτωση είναι οι εξής:  
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Μηδενική υπόθεση Ηο: Δεν υπάρχει εξάρτηση μεταξύ του φύλου και των επιδόσεων 

των μαθητών στην ερώτηση 5.  

Εναλλακτική υπόθεση Η1: Υπάρχει εξάρτηση μεταξύ του φύλου και των επιδόσεων 

των μαθητών στην ερώτηση 5.  

Επειδή δεν καλύπτεται η προϋπόθεση που απαιτείται από τον X2 έλεγχο 

ανεξαρτησίας, στην οποία πρέπει οι συχνότητες των κελιών να είναι τουλάχιστον ίσες με 5. 

Ένα αποδεκτό ποσοστό κελιών που θα έχουν συχνότητες μικρότερες του 5 είναι το 25%.  

Λαμβάνουμε υπόψιν μας το sig του ελέγχου που υπολογίζεται με βάση τον ακριβή έλεγχο 

του Fisher (Fisher ’s exact test) που μας δίνεται από τον πίνακα. Ο ακριβής έλεγχος του 

Fisher διεξάγεται μόνο στην περίπτωση που έχουμε 2Χ2 πίνακες όπως στο παράδειγμα μας. 

Σε αυτήν την περίπτωση το sig ελέγχου Monte Carlo δεν υπολογίζεται. Από τον έλεγχο που 

έγινε και με στάθμη σημαντικότητας p=0.05, δεν προκύπτει στατιστικά σημαντική εξάρτηση 

μεταξύ του φύλου των μαθητών και των απαντήσεων στην 5η ερώτηση (χ2 =1,174, df = 1, p 

= 0,272> 0.05). Επομένως δεχόμαστε την μηδενική  υπόθεση. 

 

 

Ραβδόγραμμα 9 Η Επίδοση των μαθητών στην 5η ερώτηση 

 

 

6. Απαντήσεις μαθητών στην 6η ερώτηση 
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Πίνακας 4. 21: Οι κατηγορίες Απαντήσεων των μαθητών στην ερώτηση 6 

 

 

Ραβδόγραμμα 10 Οι Απαντήσεις των Μαθητών στην Ερώτηση 6 

Ο παραπάνω πίνακας των αποτελεσμάτων παρουσιάζει την κοινή κατανομή 

συχνοτήτων των τεσσάρων μεταβλητών για την 6η ερώτηση και ονομάζεται πίνακας 

συνάφειας. Από αυτόν, προκύπτουν μερικές χρήσιμες περιγραφικές παρατηρήσεις. Για 

παράδειγμα, παρατηρούμε ότι στην κατηγορία 1 ανήκουν 8 μαθητές το 40% του δείγματος. 

Επίσης, μπορούμε να παρατηρήσουμε ότι στην συγκεκριμένη ερώτηση το μεγαλύτερο μέρος 

των σωστών απαντήσεων των μαθητών ανήκει στην κατηγορία 1, στην οποία οι μαθητές 
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εκφράζουν την έννοια της πιθανότητας με κλασματική μορφή, όπως και στις 2 προηγούμενες 

ερωτήσεις. Τέλος να προσθέσουμε ότι στην συγκεκριμένη ερώτηση οι μαθητές είχαν τις 

περισσότερες λανθασμένες απαντήσεις από όλες τις προηγούμενες πέντε ερωτήσεις 40%. 

 

✓ Έλεγχος X2 μεταξύ του φύλου του δείγματος και των απαντήσεων των 

μαθητών στην 6η ερώτηση 

 

Πίνακας 4. 22  Πίνακας ελέγχου εξάρτησης μεταξύ του φύλου και των απαντήσεων των μαθητών της ερώτησης 6 

Στον παραπάνω πίνακα έγινε έλεγχος εξάρτησης X2 (Chi-Square Tests) μεταξύ του 

φύλου των μαθητών και των απαντήσεων τους στην ερώτηση 6. 

Οι υποθέσεις σε αυτήν την περίπτωση είναι οι εξής:  

Μηδενική υπόθεση Ηο: Δεν υπάρχει εξάρτηση μεταξύ του φύλου και των 

απαντήσεων των μαθητών στην ερώτηση 6.  

Εναλλακτική  υπόθεση Η1: Υπάρχει εξάρτηση μεταξύ του φύλου και των 

απαντήσεων των μαθητών στην ερώτηση 6.  

 

Επειδή δεν καλύπτεται η προϋπόθεση που απαιτείται από τον X2 έλεγχο 

ανεξαρτησίας, στην οποία πρέπει οι συχνότητες των κελιών να είναι τουλάχιστον ίσες με 5. 

Ένα αποδεκτό ποσοστό κελιών που θα έχουν συχνότητες μικρότερες του 5 είναι το 25%. 

Λαμβάνουμε υπόψιν μας το sig του ελέγχου Monte Carlo (Monte Carlo Sig 2 sided) που μας 

δίνεται από τον πίνακα. Από τον έλεγχο που έγινε και με στάθμη σημαντικότητας p=0.05, 

δεν προκύπτει στατιστικά σημαντική εξάρτηση μεταξύ του φύλου των μαθητών και των 

απαντήσεων στην 6η ερώτηση (χ2 =6,364, df = 2, p = 0,067>0.05). Επομένως δεχόμαστε την 

μηδενική υπόθεση.  

 

 

✓ Πίνακας Σωστών και Λανθασμένων απαντήσεων στην 6η ερώτηση 
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Πίνακας 4. 23  Πίνακας επίδοσης των μαθητών για την 6η ερώτηση 

Στον παραπάνω πίνακα των αποτελεσμάτων παρουσιάζονται οι σωστές και 

λανθασμένες απαντήσεις των μαθητών στην ερώτηση 6. Από αυτόν, προκύπτουν μερικές 

χρήσιμες περιγραφικές παρατηρήσεις. Για παράδειγμα, παρατηρούμε ότι σωστά στην 

ερώτηση 6 απάντησε το 60% του δείγματός. Από τις σωστές απαντήσεις το 20% (4 μαθητές) 

ήταν αγόρια και το 60% (8 μαθητές) ήταν κορίτσια. Αντίστοιχα οι λανθασμένες απαντήσεις 

ήταν από 7 για τα αγόρια και 1 για τα κορίτσια.  Συνεπώς, μπορούμε να εικάσουμε ότι 

παρατηρείτε ανομοιογένεια μεταξύ των επιδόσεων στην έκτη ερώτηση. Αυτό θα μας το 

απαντήσει καλύτερα ο παρακάτω πίνακας αποτελεσμάτων. 

 

✓ Έλεγχος X2 μεταξύ του φύλου του δείγματος και των επιδόσεων των 

μαθητών στην 6η ερώτηση. 

 

Πίνακας 4. 24  Πίνακας ελέγχου εξάρτησης μεταξύ του φύλου και της επίδοσης των μαθητών  στην 6η ερώτηση.  

Στον παραπάνω πίνακα που βλέπουμε  έγινε έλεγχος εξάρτησης X2 (Chi-Square 

Tests) μεταξύ του φύλου των μαθητών και επιδόσεων τους στην ερώτηση 6. 

Οι υποθέσεις σε αυτήν την περίπτωση είναι οι εξής:  

Μηδενική υπόθεση Ηο: Δεν υπάρχει εξάρτηση μεταξύ του φύλου και των επιδόσεων 

των μαθητών στην ερώτηση 6.  

Εναλλακτική υπόθεση Η1: Υπάρχει εξάρτηση μεταξύ του φύλου και των επιδόσεων 

των μαθητών στην ερώτηση 6.  



Σ ε λ ί δ α  | 82 

 

Επειδή δεν καλύπτεται η προϋπόθεση που απαιτείται από τον X2 έλεγχο 

ανεξαρτησίας, στην οποία πρέπει οι συχνότητες των κελιών να είναι τουλάχιστον ίσες με 5. 

Ένα αποδεκτό ποσοστό κελιών που θα έχουν συχνότητες μικρότερες του 5 είναι το 25%. 

Λαμβάνουμε υπόψιν μας το sig του ελέγχου που υπολογίζεται με βάση τον ακριβή έλεγχο 

του Fisher (Fisher ’s exact test) που μας δίνεται από τον πίνακα. Ο ακριβής έλεγχος του 

Fisher διεξάγεται μόνο στην περίπτωση που έχουμε 2Χ2 πίνακες όπως στο παράδειγμα μας. 

Σε αυτήν την περίπτωση το sig ελέγχου Monte Carlo δεν υπολογίζεται. Από τον έλεγχο που 

έγινε και με στάθμη σημαντικότητας p=0.05, προκύπτει στατιστικά σημαντική εξάρτηση 

μεταξύ του φύλου των μαθητών και των απαντήσεων στην 6η ερώτηση (χ2 =5,690, df = 1, p 

= 0,025< 0.05).  

Επομένως δεχόμαστε την Εναλλακτική υπόθεση, στην οποία υπάρχει εξάρτηση 

μεταξύ του φύλου και των επιδόσεων των μαθητών. Συγκεκριμένα στην ερώτηση 6 τα 

κορίτσια έχουν καλύτερες επιδόσεις (8 σωστές, 1 λανθασμένη) έναντι των αγοριών (4 

σωστές, 7 λανθασμένες). 

 

Ραβδόγραμμα επίδοσης των μαθητών στην 6η ερώτηση 

 

 

4.3 Σχολιασμός Αποτελεσμάτων 

Μετά την ανάλυση της κατηγοριοποίησης των απαντήσεων (βλ. Ενότητα 3.6, σελ. 

48) των μαθητών και την στατιστική ανάλυση των αποτελεσμάτων (βλ. Κεφάλαιο 4), θα 

προχωρήσουμε στον σχολιασμό τους και θα ολοκληρώσουμε στο επόμενο κεφάλαιο με τα 

συμπέρασμα που προκύπτουν. 
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Μία γενική εικόνα που μπορούμε να εξάγουμε από την ανάλυση των αποτελεσμάτων 

είναι ότι οι μαθητές ανταποκρίθηκαν θετικά στα πιθανολογικά ερωτήματα που 

συμπλήρωσαν. Απάντησαν σχεδόν όλοι σε όλες τις ερωτήσεις που τους δόθηκαν. 

 

➢ Κατηγορίες Απαντήσεων - Αιτιολόγηση Πιθανολογικής σκέψης 

Ένα πρώτο σημαντικό εύρημα της ανάλυσης των αποτελεσμάτων είναι ο τρόπος που 

επιλέγουν οι μαθητές να αιτιολογήσουν τις απαντήσεις τους. Όπως αναλύθηκε και στην 

Ενότητα 3.6 (σελ. 48), σκοπός μας ήταν να δούμε πως αντιλαμβάνονται οι μαθητές την 

έννοια της πιθανότητας και αν η αντίληψη τους αυτή σχετίζεται με κάποιες βασικές έννοιες 

των πιθανοτήτων. Οι περισσότερες αιτιολογήσεις των μαθητών όπως είδαμε και στην 

Ενότητα 3.6 (σελ. 48), προσεγγίζουν μία ή και περισσότερες δομικές έννοιες των 

πιθανοτήτων (δειγματικός χώρος, πιθανότητα, γεγονότος, σύγκριση πιθανοτήτων, 

δεσμευμένη πιθανότητα). Δεν καταγράφουν βέβαια αυτολεξεί αυτές τις έννοιες, αλλά με τις 

απαντήσεις που έδωσαν δείχνουν ότι τις αναγνωρίζουν και τις χρησιμοποιούν. Να 

προσθέσουμε εδώ ότι δεν έγινε κάποια αναφορά πριν ή και κατά την διάρκεια της διδακτικής 

παρέμβασης για τις έννοιες αυτές. Οι αιτιολογήσεις των μαθητών οι οποίες περιέχουν 

πιθανολογικές έννοιες εμφανίζονται σε όλα τα ερωτήματα του ερωτηματολογίου, όπως 

είδαμε και στην προηγούμενη ενότητα. 

Επίσης, από τις αιτιολογήσεις των μαθητών στα πιθανολογικά ερωτήματα 

παρατηρούμε ότι οι μαθητές δεν αντιλαμβάνονται τις πιθανολογικές έννοιες το ίδιο. Δηλαδή, 

μπορεί κάποιος μαθητής να αντιλαμβάνεται την έννοια της πιθανότητας γεγονότος και της 

σύγκρισης των πιθανοτήτων, αλλά να μην αντιλαμβάνεται την έννοια της δεσμευμένης 

πιθανότητας. 

Παράδειγμα 1: Αιτιολόγηση μαθητών για την ερώτηση 5 (ζητάμε την πιθανότητα, 

όταν έχουμε μεταβολή του δειγματικού χώρου–έννοια Δεσμευμένης πιθανότητας)  

Μαθητής 10: «Δεν ξέρω». (λανθασμένη απάντηση). 

Μαθητής 20: «Μειώνονται αφού με το κόκκινο σώνεται ο πρίγκιπας» (λανθασμένη 

απάντηση). 

και αιτιολόγηση των ίδιων μαθητών για την ερώτηση 4 (Πιθανότητα Γεγονότος, 

Σταθερός δειγματικός Χώρος, Σύγκριση Πιθανοτήτων). 

Μαθητής 10: «Με τα κόκκινα χαρτάκια είναι πιο πολλά». 

Μαθητής 20: «Έχει 9 κουτάκια 4 με κόκκινα χαρτάκια, 3 μπλε και 2 με μαύρο, έχει 

περισσότερες πιθανότητες να επιλέξει κόκκινο και μετά μπλε» (σωστή απάντηση). 

Εκτός από τις πιθανολογικές έννοιες που προσεγγίζουν οι μαθητές για να 

αιτιολογήσουν τις απαντήσεις τους, παρατηρείται ότι χρησιμοποιούν ποσοτικά και 

αριθμητικά δεδομένα (κλάσματα, ποσοστά, αριθμούς) για να εκφράσουν την αιτιολόγηση 

τους. Επίσης κάνουν χρήση της δοσμένης πληροφορίας που είχαν στη διάθεση τους κατά την 

διάρκεια της διδακτικής παρέμβασης, είτε μέσω χειραπτικών αντικειμένων (ζάρι, νόμισμα, 
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κουτί με χαρτάκια), είτε χρησιμοποιώντας στοιχεία της ψηφιακής ιστορίας (βιντεοπροβολή 

ζυγών-μονών αριθμών, βιντεοπροβολή με τα κουτιά και τα χαρτάκια, βιντεοπροβολή 2 

δρόμων). Τέλος, οι μαθητές χρησιμοποιούν και βιωματικά ή εμπειρικά παραδείγματα της 

καθημερινότητας τους (κομμάτια πίτσας) για να αιτιολογήσουν τις απαντήσεις τους. 

Αν εξαιρέσουμε την 1η, 2η και 3η ερώτηση, που είχαν ως ζητούμενα τα κλάσματα ή 

τα ποσοστά, και στις εκφωνήσεις των ερωτήσεων ζητούνταν συγκεκριμένος τρόπος 

απάντησης, στις υπόλοιπες ερωτήσεις (4η, 5η, 6η) οι μαθητές αιτιολογούν την σωστή τους 

απάντηση κατά πλειοψηφία με τα κλάσματα. Βέβαια εδώ πρέπει να προσθέσουμε ότι αυτό 

μπορεί να οφείλεται και στο γεγονός ότι τους ζητήθηκε στα προηγούμενα 3 ερωτήματα να 

εκφράσουν την σωστή απάντηση τους με τις συγκεκριμένες μορφές, οπότε οι μαθητές να 

θεώρησαν ότι οι έννοιες των κλασμάτων και των ποσοστών είναι αρκετά έγκυρες για να 

εκφράσουν την πιθανότητα. Βέβαια και στο πρώτο στάδιο της παρέμβασης που έγινε, το 

προπαρασκευαστικό, αρκετοί μαθητές έκαναν χρήση κυρίως των κλασμάτων για να 

απαντήσουν σε ερωτήσεις που θέσαμε στην τάξη. Επίσης να προσθέσουμε ότι όταν έγινε ο 

πρώτος έλεγχος των αποτελεσμάτων, με την ολοκλήρωση της παρέμβασης, ρωτήσαμε την 

εκπαιδευτικό του τμήματος για την συγκεκριμένη ερμηνεία και μας απάντησε «Ότι σαν 

τμήμα έχουν δουλέψει αρκετά τα κλάσματα ακόμη και στο κεφάλαιο των πιθανοτήτων». 

Αυτό μας δείχνει ότι οι μαθητές του δείγματος μας ήταν αρκετά εξοικειωμένοι με τα 

κλάσματα. 

 

➢ Φύλο και επιδόσεις μαθητών 

Στο δεύτερο σκέλος της ανάλυσης των απαντήσεων των μαθητών, το οποίο έχει να 

κάνει με την επίδοση τους στα πιθανολογικά ερωτήματα της ψηφιακής αφήγησης, οι μαθητές 

του δείγματος είχαν αρκετά καλά αποτελέσματα. Οι σωστές απαντήσεις τους ήταν σε κάθε 

ερώτηση του ερωτηματολογίου περισσότερες από τις λανθασμένες. Σε μερικές ερωτήσεις 

όπως η ερώτηση 1, 2 και 4 το ποσοστό των σωστών ερωτήσεων ήταν εντυπωσιακό. Το 

συνολικό ποσοστό των σωστών απαντήσεων από τους μαθητές είναι 78%. Αυτό προέκυψε 

από τον μέσο όρο των σωστών απαντήσεων όλων των ερωτήσεων.  
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Πίνακας 4. 25:  Επίδοση μαθητών σε όλες τις ερωτήσεις  

Να προσθέσουμε ότι από την στατιστική ανάλυση των σωστών απαντήσεων μεταξύ 

των 2 φύλων, έχουμε ενδείξεις (λόγω του μικρού αριθμού δείγματος) ότι υπάρχουν 

στατιστικά σημαντικές διαφορές στην ερώτηση 3 και στην ερώτηση 6, στις οποίες τα 

κορίτσια είχαν πολύ καλύτερα αποτελέσματα από τα αγόρια. Στις υπόλοιπες ερωτήσεις δεν 

υπήρχε σημαντική στατιστική διαφορά μεταξύ των 2 φύλων. Σε 3 ερωτήσεις τα κορίτσια 

είχαν καλυτέρα αποτελέσματα από τα αγόρια καθώς και στο συνολικό ποσοστό σωστών 

απαντήσεων. Επίσης, στην ερώτηση 3 του ερωτηματολογίου τα κορίτσια δεν είχαν καμία 

λανθασμένη απάντηση σε αντίθεση με τα αγόρια που είχανε 6. Τα αγόρια είχαν καλυτέρα 

αποτελέσματα σε 2 ερωτήσεις. Στην ερώτηση 4 απάντησαν όλοι σωστά. 

Οι επιδόσεις των μαθητών ανά φύλο στην έρευνα μας συμφωνούν με τα 

αποτελέσματα της έρευνας των Τσακιρίδου και Βαβυλά, (2015), στην οποία τα κορίτσια 

είχαν καλυτέρα αποτελέσματα από τα αγόρια σε πιθανολογικές έννοιες σε δημοτικά σχολεία 

της δυτικής Μακεδονίας. 
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Πίνακας 4. 26  Επίδοση μαθητών με βάση το φύλο των μαθητών 

 

➢ Λανθασμένες Απαντήσεις Μαθητών και Γνωστικά Εμπόδια  

Σε όλα τα ερωτήματα, εκτός της ερώτησης 4, οι μαθητές του δείγματος είχαν 

λανθασμένες απαντήσεις. Οι ερωτήσεις που φάνηκε ότι δυσκόλεψαν περισσότερο τους 

μαθητές ήταν η ερώτηση 3 (Πιθανότητα Γεγονότος–ρίψη ζαριού), η ερώτηση 5 (Μεταβολή 

Δειγματικού Χώρου, Δεσμευμένη Πιθανότητα) και η ερώτηση 6 (Σύγκριση μεταξύ των 2 

διαδρομών, Σύγκριση Πιθανολογικών Καταστάσεων). Μέσα από τις αιτιολογήσεις των 

λανθασμένων απαντήσεων διαπιστώνουμε ότι οι μαθητές εμφάνισαν γνωστικά εμπόδια που 

σχετίζονται με τις έννοιες των πιθανοτήτων. Ένα από αυτά είναι το εμπόδιο της μη 

αναγνώρισης της τυχαιότητας από τους μαθητές. Για παράδειγμα οι λανθασμένες απαντήσεις 

των μαθητών στην ερώτηση 3 (Πιθανότητα Γεγονότος–ρίψη ζαριού) επηρεάζονται από 

εξωγενείς παράγοντες (Οι δικές τους προσπάθειες) για την αναγνώριση της πιθανότητας, με 

αποτέλεσμα να καταργούν την έννοια της τυχαιότητας του γεγονότος. 

Παράδειγμα 2: Λανθασμένες Απαντήσεις μαθητών στην ερώτηση 3 

Μαθητής 3: «Είναι πολύ δύσκολο να το πετύχει εγώ δεν το πέτυχα-Υπάρχουν αρκετές 

πιθανότητες να φέρει 4 οπότε εγώ λέω 4». 

Μαθητής 10: « Θα φέρει ή 3 ή 5, αυτό έτυχα». 

Μαθητής 20: «Είναι δύσκολο να πετύχει αυτό που σκέφτηκε εγώ δεν το πέτυχα όσες 

φορές το έριξα». 

Ένα ακόμη γνωστικό εμπόδιο που εμφανίζεται στις απαντήσεις των παιδιών έχει να 

κάνει με την ελλιπή κατανόηση και λανθασμένη χρήση πιθανολογικών όρων και εκφράσεων 

από τους μαθητές, όπως «απίθανο», «πιθανό» και «σίγουρο». Πολλές φορές οι μαθητές αν οι 
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πιθανότητες εμφάνισης ενός γεγονότος είναι αυξημένες θεωρούν σίγουρη την εμφάνιση του 

και αντίστοιχα εάν οι πιθανότητες είναι λιγότερες θεωρούν ότι δεν υπάρχει πιθανότητα 

εμφάνισης του γεγονότος. Για παράδειγμα οι απαντήσεις των μαθητών στην ερώτηση 6, στην 

οποία επειδή θεωρούν ότι υπάρχουν λιγότερες πιθανότητες σε μία από τις δύο διαδρομές. Για 

παράδειγμα, όταν υπάρχουν λιγότερες πιθανότητες στην μία διαδρομή πιστεύουν ότι δεν θα 

καταφέρει η πριγκίπισσα να σώσει τον πρίγκιπα ή όταν υπάρχουν περισσότερες πιθανότητες 

είναι σίγουροι για την απάντηση τους. 

Παράδειγμα 3: Απαντήσεις μαθητών στην ερώτηση 6: 

Μαθητής 1:«Εγώ θεωρώ πως επειδή σε κάποια εμπόδια μειωνόντουσαν οι πιθανότητες 

δεν θα βρει τον πρίγκιπα της».  

Επίσης οι απαντήσεις μαθητών για την ίδια ερώτηση, που δηλώνουν σίγουροι για την 

απάντηση τους. 

Μαθητής 15: «Δεξιά σίγουρα». 

Μαθητής 19: «Σίγουρα αριστερά 4/9». 
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5. Συμπεράσματα – Συζήτηση 

Με την εκπόνηση της παρούσας έρευνας εξετάζουμε αν απαντήθηκαν τα αρχικά 

ερευνητικά μας ερωτήματα, τα οποία μας βοήθησαν και ως προς την διευκρίνιση του στόχου 

μας. 

Στο πρώτο ερώτημα αν υπάρχει πιθανολογική σκέψη στους μαθητές της Ε τάξης, τα 

αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν πολύ ενθαρρυντικά στοιχεία. Συνοψίζοντας τα παραπάνω 

ευρήματα των αποτελεσμάτων συμπεραίνουμε ότι οι αιτιολογήσεις των μαθητών στα 

πιθανολογικά ερωτήματα περιείχαν και τις τέσσερις δομικές έννοιες των πιθανοτήτων, οι 

οποίες είναι απαραίτητες για τη δημιουργία πιθανολογικής σκέψης. Επίσης, η πλειοψηφία 

των μαθητών απάντησε σωστά στις περισσότερες πιθανολογικές δραστηριότητες που τους 

τέθηκαν. Αυτό μας οδηγεί στο συμπέρασμα ότι οι μαθητές της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης 

είναι σε θέση να κατανοήσουν την έννοια της πιθανότητας και θα πρέπει να τη διδάσκονται. 

Αυτό συμφωνεί και με τις έρευνες των Τσακιρίδου και Βαβυλά, (2015) και Fischbein et al., 

(1984), οι οποίες υποστηρίζουν ότι τα παιδιά του δημοτικού είναι σε θέση να επιλύουν 

πιθανολογικές καταστάσεις. 

Στο επόμενο συμπέρασμα στο οποίο καταλήγουμε από την σύνοψη των 

αποτελεσμάτων είναι ότι οι πολλοί μαθητές του δείγματος μας χρησιμοποιούν έγκυρα 

ποσοτικά και αριθμητικά δεδομένα, για να αιτιολογήσουν την πιθανότητα. Το συγκεκριμένο 

συμπέρασμα έρχεται σε συμφωνία με την έρευνα του Jones και των συνεργατών του (1997) 

στην οποία οι μαθητές που βρίσκονται στο 3ο και 4ο στάδιο πιθανολογικής σκέψης για να 

αιτιολογήσουν την πιθανότητα χρησιμοποιούν ποσοτικά και αριθμητικά παραδείγματα. 

Επίσης όσον αφορά την σύγκριση των πιθανοτήτων χρησιμοποιούν ποσοτικά και αριθμητικά 

παραδείγματα. Καταλήγουμε ότι και στο δικό μας δείγμα οι περισσότεροι μαθητές 

τοποθετούνται στο 3ο και 4ο στάδιο πιθανολογικής σκέψης, καθώς αιτιολογούν τις 

πιθανολογικές καταστάσεις προσεγγίζοντας τις βασικές δομικές έννοιες των πιθανοτήτων, 

όπως αναλυθήκαν παραπάνω.  

Ένα σημαντικό συμπέρασμα είναι ότι αρκετοί μαθητές δεν έχουν την ίδια συνέπεια 

μεταξύ των σταδίων όσον αφορά τις τέσσερις δομικές έννοιες της πιθανολογικής σκέψης, 

όπως αναλύθηκε στο προηγούμενο κεφάλαιο. Για παράδειγμα υπήρχαν μαθητές που 

αντιλαμβάνονταν την πιθανότητα ενός γεγονότος και έδιναν επαρκή αιτιολόγηση, αλλά όσον 

αφορά τη δεσμευμένη πιθανότητα δεν έδιναν σωστή απάντηση ή δεν αιτιολογούσαν επαρκώς 

την σκέψη τους. Το συμπέρασμα αυτό συμφωνεί με την έρευνα των (Καφούση & 

Σκουμπουρδή, 2002; Jones et al., 1999), στην οποία εάν ένας μαθητής των τελευταίων 

τάξεων του δημοτικού κατατάσσεται στο 3ο ή 4ο στάδιο αναφορικά με την ικανότητα 

αντίληψης της πιθανότητας ενός γεγονότος δεν συνεπάγεται αυτόματα ότι βρίσκεται στο ίδιο 

στάδιο επίσης όσον αφορά την έννοια του δειγματικού χώρου ή της δεσμευμένης 

πιθανότητας. Το φαινόμενο αυτό εν μέρει οφείλεται στο ότι πολλά παιδιά συνηθίζουν να 

καταφεύγουν απρόσμενα σε υποκειμενικές κρίσεις όταν καλούνται να προβλέψουν το 
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αποτέλεσμα ενός πιθανολογικού πειράματος (Καφούση & Σκουμπουρδή 2002; Jones et al., 

1999). 

Στο δεύτερο ερευνητικό μας ερώτημα ερχόμαστε να απαντήσουμε αν υπάρχει 

σημαντική διαφορά ανάμεσα στις απαντήσεις των μαθητών και το φύλο του δείγματος. Η 

έρευνα μας απέδειξε ότι τα κορίτσια είχανε καλύτερες επιδόσεις από τα αγόρια στις 

περισσότερες κατηγορίες και στο σύνολο. Συγκεκριμένα, από την στατιστική ανάλυση των 

σωστών απαντήσεων μεταξύ των 2 φύλων, έχουμε ενδείξεις λόγω του μικρού αριθμού του 

δείγματος, ότι τα κορίτσια έχουν καλυτέρα αποτελέσματα από τα αγόρια, σε 2 ερωτήσεις, 

καθώς και στις κατηγορίες απαντήσεων των μαθητών στην 3η ερώτηση. Οπότε 

συμπεραίνουμε ότι παρατηρήθηκε διαφορά μεταξύ του φύλου και των απαντήσεων των 

μαθητών. 

Το 3ο ερευνητικό μας ερώτημα ασχολείται με ποια μορφή αντιλαμβάνονται την 

έννοια της πιθανότητας οι μαθητές. Εκτός από τα κλάσματα και τα ποσοστά που 

αναφέρθηκαν παραπάνω, συμπεραίνουμε ότι οι μαθητές αντιλαμβάνονται την έννοια της 

πιθανότητας βάσει προηγουμένων εμπειριών τους και των πληροφορίων που είχαν 

διαθέσιμες κατά την διάρκεια της παρέμβασης (ζάρι, νόμισμα, κουτί με χαρτάκια, 

βιντεοπροβολή ζυγών - μονών αριθμών, βιντεοπροβολή με τα κουτιά και τα χαρτάκια, 

βιντεοπροβολή 2 δρόμων). Τέλος, οι μαθητές χρησιμοποιούν και βιωματικά ή εμπειρικά 

παραδείγματα της καθημερινότητας τους (κομμάτια πίτσας).  

Αυτό μας οδηγεί στο συμπέρασμα ότι οι μαθητές της Ε' τάξης του δείγματος μας, 

χρησιμοποιούν τις προϋπάρχουσες γνώσεις τους για να απαντήσουν στα πιθανολογικά 

ερωτήματα, καθώς και τις διαθέσιμες πληροφορίες που τους είχαμε διαθέσει. Αυτό το 

συμπέρασμα συμφωνεί με την έρευνα της Σκουμπουρδή (2006) στην οποία αναφέρει «Οι 

μαθητές/ριες της Ε' τάξης, στηρίχτηκαν στη διαθεσιμότητα της πληροφορίας από την 

προσωπική τους εμπειρία για να απαντήσουν στις πιθανολογικές δραστηριότητες που 

δόθηκαν. 

Επίσης αυτό το συμπέρασμα, συμφωνεί με τις έρευνες των Fischbein & Gazit (1984) 

και Φεσάκη, Καφούση, & Μαλισιόβα,, (2011) στην οποία συμπεραίνουν ότι οι πρωτογενείς 

διαισθήσεις προκύπτουν από τις εμπειρίες ενός ατόμου. Οι δευτερογενείς διαισθήσεις 

αντιλήψεις αντιθέτως αποτελούν προσαρμογές γνωστικών πεποιθήσεων που αποκτήθηκαν 

τυπικά με τη διδασκαλία στο πλαίσιο μιας μαθησιακής δραστηριότητας. Οπότε μπορούμε να 

καταλήξουμε στο συμπέρασμα ότι οι μαθητές απαντούν βασιζόμενοι σε πρωτογενείς και 

δευτερογενείς διαισθήσεις. Χρησιμοποιούν ως αιτιολόγηση τις εμπειρίες τους (πρωτογενείς 

διαισθήσεις), αλλά χρησιμοποιούν και αιτιολόγηση με γνώσεις που προέκυψαν από τη 

διδασκαλία του μαθήματος ή την παρέμβαση που έγινε (Fischbein & Gazit, 1984). 

Το τελευταίο ερευνητικό μας ερώτημα ασχολείται με το αν η ψηφιακή αφήγηση 

συμβάλλει στην ενεργό συμμετοχή των μαθητών και στην κατανόηση του μαθήματος των 

μαθηματικών και κατ’ επέκταση στην κατανόηση των πιθανοτήτων. Για το τελευταίο 

ερώτημα μπορούμε να απαντήσουμε μέσα από την αλληλεπίδραση που είχαμε με τους 
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μαθητές κατά τη διάρκεια της διδακτικής παρέμβασης, καθώς και αν οι μαθητές 

χρησιμοποίησαν στοιχεία της ψηφιακής ιστορίας για να απαντήσουν στα πιθανολογικά 

ερωτήματα. Όσον αφορά την αλληλεπίδραση κατά τη διάρκεια της παρέμβασης μπορούμε να 

αναφέρουμε ότι  η διαδικασία της παρέμβασης φάνηκε να είναι αρκετά ευχάριστη και 

διασκεδαστική για τους μαθητές. Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας οι μαθητές 

χειροκρότησαν και αρκετοί από αυτούς ζήτησαν να επαναληφθεί η δραστηριότητα και να 

παίξουν το παιχνίδι. Επίσης να προσθέσουμε ότι η παιγνιώδης μορφή που είχε η ιστορία μας 

ενθάρρυνε τους μαθητές να εμπλακούν στη διαδικασία της παρέμβασης. Οι μαθητές έβαλαν 

τον εαυτό τους στην θέση της πριγκίπισσας ή του πρίγκιπα και συμμετείχαν ενεργά στη 

διαδικασία, κάνοντας ερωτήσεις και σχόλια για την ιστορία. Διατύπωσαν απόψεις όπως: 

«Εγώ αν ήμουν στην θέση του πρίγκιπα θα προσπαθούσα να ελευθερωθώ». 

«Αν η πριγκίπισσά σώσει τον πρίγκιπα θα ζήσουνε μαζί».  

«Αν λύσουμε τις ασκήσεις θα σωθεί ο πρίγκιπας». 

Οι παραπάνω ενδεικτικές φράσεις των μαθητών μπορεί να μη δείχνουν κάποια 

μαθηματική επίτευξη, είναι όμως πολύ σημαντικές για να καταλάβουμε το ενδιαφέρον που 

έδειξαν οι μαθητές για την ψηφιακή ιστορία που παρακολούθησαν. Το ενδιαφέρον που 

έδειξαν οι μαθητές κατά τη διάρκεια της παρέμβασης και μετά, σχολιάστηκε από την 

εκπαιδευτικό του τμήματος η οποία ανέφερε χαρακτηριστικά: «ότι είναι από τις λίγες φορές 

που τους προβάλουμε κάτι και είναι τόσο ήσυχοι και συγκεντρωμένοι».  

Η παραπάνω ανάλυση σχετίζονταν με την αλληλεπίδραση των μαθητών και την 

εμπλοκή τους κατά τη διάρκεια της παρέμβασης. Για το αν οι μαθητές χρησιμοποίησαν 

στοιχεία της ψηφιακής ιστορίας τα οποία τους βοήθησαν στην συμπλήρωση του 

ερωτηματολογίου μας το απαντάει η ανάλυση των απαντήσεων τους που έγινε σε 

προηγούμενο κεφάλαιο και μας δείχνει ότι οι μαθητές χρησιμοποίησαν οπτικά στοιχεία της 

ιστορίας τα οποία τα χρησιμοποίησαν και ως αιτιολόγηση των απαντήσεων τους (εικόνες 

μονών–ζυγών αριθμών, σταυροδρόμι, εικόνες κουτιών με πολύχρωμα χαρτάκια). Η έρευνα 

μας έδειξε ότι το πάντρεμα της ψηφιακής ιστορίας με το παιχνίδι μπορεί να βοηθήσει στην 

εκπαιδευτική διαδικασία. Με την επιλογή των κατάλληλων εργαλείων και μεθόδων δίνεται η 

δυνατότητα στους μαθητές να προσεγγίσουν μαθηματικές έννοιες δύσκολες όπως των 

πιθανοτήτων. 

 Συμπεραίνουμε ότι η ένταξη του παιχνιδιού στην διδασκαλία των μαθηματικών 

μπορεί να έχει πολύπλευρα οφέλη για τους μαθητές και « ότι τo παιχνίδι είναι ένας από τους 

αποτελεσματικούς τρόπους για τη διδασκαλία των μαθηματικών και για την ανάπτυξη της 

επιθυμίας των μαθητών για μάθηση καθώς και για την επίτευξη των μαθηματικών στόχων 

που έχουν τεθεί. 

Τέλος μια σημαντική παρατήρηση που έγινε κατά την διαδικασία της έρευνας μας 

είναι η εξαιρετική συμμετοχή και τα καλά αποτελέσματα ενός μαθητή ο οποίος έχει 

διαγνωστεί με Διάσπαση Προσοχής, Παρορμητικότητα & Υπερκινητικότητα (ΔΕΠΥ) και 

παράλληλα βρίσκεται στο φάσμα του αυτισμού με υψηλή λειτουργικότητα. Ο μαθητής 
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παρότι υποστηριζότανε από ειδικό παιδαγωγό (παράλληλη στήριξη) συμπλήρωσε μόνος του 

τα ερωτήματα της αφήγησης και η συμμετοχή του ήταν ενεργή καθ’ όλη την διάρκεια της 

ερευνητικής διαδικασίας. 

5.1  Διατύπωση περιορισμών και υποδείξεων για μελλοντικές έρευνες 

Τα αποτελέσματα της παρούσας έρευνας είναι δυνατόν να γίνουν αποδεκτά καθώς 

συσχετίζονται με τα αποτελέσματα αντίστοιχων ερευνών αλλά τίθενται και ορισμένοι 

περιορισμοί. Αρχικά, ο μικρός αριθμός του δείγματος. Ίσως τα αποτελέσματα ενός 

μεγαλύτερου δείγματος να ήταν πιο αντιπροσωπευτικά για την κατανόηση και την επίδοση 

των μαθητών στις πιθανότητες. Σε μια αντίστοιχη μελλοντική έρευνα προτείνουμε να γίνει 

σε μεγαλύτερο δείγμα μαθητών και σε περισσότερες τάξεις της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, 

για να εξεταστεί κατά πόσο τα παιδιά έχουν κατανοήσει την έννοια της πιθανότητας, μέσω 

της ψηφιακής αφήγησης.  

Ολοκληρώνοντας μία ακόμη πρόταση για μελλοντική έρευνα είναι να εξεταστεί η 

πιθανολογική σκέψη μαθητών με μαθησιακές δυσκολίες ή ειδικές ανάγκες, μέσω της 

ψηφιακής αφήγησης και να διερευνηθεί κατά πόσο οι ΤΠΕ αποτελούν σημαντικό διδακτικό 

εργαλείο στον χώρο της ειδικής αγωγής. 

 

«Τίποτα δεν μπορεί να σπάσει τη μονοτονία της μονόδρομης μεταφοράς 

πληροφοριών τόσο αποτελεσματικά, διασκεδαστικά και παραγωγικά όσο μια καλή ιστορία. 

Οι ιστορίες είναι εγγενώς ενδιαφέρουσες, δεδομένου ότι είναι ελκυστικές…είναι πιο πιθανό 

να θυμηθούμε μια ιστορία από ένα λογικό επιχείρημα.» 

(Papadimitriou, C., 2003) 
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Παράρτημα 

Το ερωτηματολόγιο που δόθηκε να συμπληρώσουν οι μαθητές:  
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Φωτογραφικό υλικό από τη διδακτική παρέμβαση 
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